1.

13.

ோரமோ இயர்புக் - 2017 னேர்வு - 6

மன

கடந் ஆண்டிற்கரண "இனக்கறத்றற்கு" நரதல் தரிசு

[A] 'றஸ்டர் நல்டு'

- நரகறத் கண் நடல்ரல்

[A] சரண்நடரஸ்

[B] தரப்டினரன்

[C] 'றஸ் ர்த்'

- கரரின் ஸ்தின்

[C] டங்கன்

[D] மக்நகல்

[B] 'றஸ் நர்ல்டு'

பதற்ந அபரிக்கர் ரர் ?

2.

'நரதல் தரிசு' பதரபேத்துக :

14.

[c] அமற

- பதங் நயரம், ஆனறர்

[d] இற்தில்

- நரறநணரரி எசுற

[C] 4 3

2 4

[A] ஸ்ர்ர னுஷ்

- ஜீரன் நனுல் சரண்நடரஸ்

15.

2 1

16.

உரி ிபேதுகமப சரிரண கரனரிமசப்தடுத்துக

[C] கறரங்கள் பலதும் றன்சரசற றட்டம்

17.

[C] தரத்ணர, தத்வ, தத்பூண், தத்ிபூண்

[D] தரத்ணர, தத்ிபூண், தத்பூண், தத்வ

18.

அமறக்கரன ீச்பசலுக்கு ங்கப்தடும் ிபேது
[A] அநசரக் சக்ர

[B] தம்ர்சக்ர
ீ

[C] கல ர்த்ற சக்ர

[D] பசௌரிசக்ர

[A] அண்ர ிபேது

- தர் பஜறணர தரப்தர

[C] தரறரசன் ிபேது

- .நணுகரம்தரள்
ீ

19.

[C] ஸ்தரட்மனட்

[D] சன் ஆப் சல்

[D] 1,2,3,4

21.

2015 - ரர சரநகப் தரல்நக ிபேது பதற்நர்

[D] சபக ஆர்னர், டிகர்

இந்றரில் 'பசரனறர்' ிபேது பதநர எபேர் ரர் ?

- தரசம் அட்ணரன்

[C] 4 3

2 1

[D] 4 1

3 4

3 2

றட்டம் ந்

[D] ரிக்குநர்கள் னன் நம்தரடு

தின்பேணற்றுள் ஆபள் கரப்திட்டு றட்டல்னரது
[B] ரிஷ்ட பதன்ன் தீர நரஜணர

23.

[D] ரஷ்டிரி ஆிஷ்கரர் தீர நரஜணர
‚திரன் ந்றரி ஜீன் நஜரற நரஜணர‛
[B] ரழ்ரள் கரப்தீட்டு றட்டம்

- ற அபசரசறட்ஸ் திஸ்

[C] பறர்கலக்கரண கரப்தீட்டு றட்டம்

[B] 1 2 3 4

[D] 4 1 3 2

[A] சுதரபத்கல்

[C] நணரஜ்குரர்

2 1

"தந்து கல்ரன் நரஜணர" -

[B] 1 2

[A] சறறுர்கலக்கரண கரப்தீட்டு றட்டம்

2016 - "ரஜீவ் கரந்ற சத்தரண ிபேது" பதற்நர் ரர் ?
[B] தரல்தீட்டி

[C] 4 3

2 4

[C] ஜீன் நஜரற தீர நரஜணர

- குர்பசௌத்ரி
ீ
(குஜரத்ற)

[c] பல்சன் ண்நடனர
2 4

- ஊணபற்நநரர்

- க நம்தரடு

[A] அடல் பதன்ன் நரஜணர

[D] ந்றரரஸ்

- தரல்தீட்டி

[A] 1 3

22.

[B] சறரஜறகநசன்

[b] ரன்புக்கர் தரிசு
[d] புனறட்சர் ிபேது

[d] ித்ரனஷ்ற

[C] மஜணம் ம் ஆரய்ச்சற தற்நற ஆர

[C] குச்சறத்றடிகர், தின்ணி தரடகர்

[a] ஞரணதீடிபேது

- புண்ி ஸ்னங்கள்

[B] புத் சத்ம நம்தடுத்

[B] டிகர், இக்குணர்

பதரபேத்துக :

- கல்ி கடன்

[b] அம்பேத்

[A] ஆறரசற னன் நம்தரடு

[A] டிகர், இமசமப்தரபர்

[C] ஸ்ர்ரரய்

[a] சுகம் தரத் அதிரன்

சபகத்றற்கரக த்ற அசு பகரண்டுந்துள்பது

இர் திகள் ன்ண ?

[A] சரபேயரசன்

'த்ற அசு றட்டம்' அனுடன் பதரபேத்துக :

[A] 1 3

[B] 1,2,3

[C] 2,4

[D] சுகம் தரத் அதிரன்

[c] திசரத்

- அனுரர ரய்

[A] 1,3

"நணரஜ்குரர்"

20.

- நந்ற நரடி

[4] டிஸ்சற இனக்கற ிபேது

ண் ீர் தற்நரக்குமந உள்ப கறரங்கமப கண்டநறந்து

[C] ஜன்கறரந்ற நரஜணர

- யரன் கரங்

[3] ீ ர் அரனுல்னர கரன்

[D] பதண்குந்மகலக்கரண நசறப்புத் றட்டம்

[B] ஜல் சரந்த் நரஜணர

- தரசர் கல்கர்ணி

[2] புக்கர் தரிசு

"சுகன் சம்பேத்ற" - றட்டம் பரடங்கதட்டறன் நரக்கம்

[A] ரற கங்கர

தின்பேணற்றுள் து ம சரிபணத் நர்க (2016)
[1] கரன்பல்த் புஸ்கரர்

[D] ரமண

அமச்சர் உர தரறரல் பகரண்டுப்தட்ட றட்டம்

88 - து ஆஸ்கரர் ிபேது பதற்ந சறநந் றமப்தடம்
[B] ிசரம

[B] சறங்கம்

[C] ரன்

ண் ீர் பம் றக்க கறரரக ரற்ந த்ற

- இர. நங்கடசரற

[A] தரகுதனற

[A] சறறுத்ம

[B] இனச கரப்திட்டுத் றட்டம்

- பதரன்ணடிரன்

[D] கரரசர் ிபேது

"நக் இன் இந்றர" - றட்டத்றன் சறன்ணம்

[C] பறநரர் ஏய்வூறத் றட்டம்

2016 - றக அசு ிபேதுகபில் பதரபேத்ற்நது
[B] தரறரர் ிபேது

[D] இந்ற நகரில்கமப புதுப்திக்கும் றட்டம்

[A] பறநரர்த் றட்டம்

அண்மில் பதற்நர் (யில்ரர் யரங்தன் ரர)

12.

[D] 2017

"ீன் ரள் உதரத்ரர கறரம் நஜரற நரஜணர"

[B] இனச டு
ீ கட்டித்பேம் றட்டம்

[B] நரதல், தரத்ணர, தத்ிபூண், தத்வ

11.

[C] 2025

[A] தூய்ம இந்றர றட்டம்

[A] நரதல்,தரத்ணர, தம்ர்சக்ர,
ீ
கல ர்த்றசக்ர

10.

[B] 2022

[C] நரதல் தரிசு பதற்ந பல் பதண் - நரி கறபெரி

[D] இண்டு நரதல் தரிசு பதற்நர் - றரின் தரடி

9.

"ஸ்ச் தரத் அதிரன்" - 'தூய்ம இந்றர றட்டம்'

றட்டம் ற்கு பகரண்டுப்தட்டுள்பது ?

[B] நரதல்தரிசுபதற்ந பல் ஆப்ரிக்கர்-ங்கரரித்ரய்

8.

[D] ித்ரதரனன்

[A] 2019

[D] 4 1 3 2

[A] நரதல் தரிசு பதற்ந பல் இந்றர் - ரகூர் (1913)

7.

[B] ரதூரிீட்சறத்

த்ற அசு றர்ித்துள்ப இனக்கு ந் ஆண்டு ?

[B] 1 2 3 4

தின்பேணற்றுள் பதரபேத்ற்நது

6.

2015 - நதட்டி தச்சரநர, நதட்டி தடரந, ல்பனண்

[C] ஸ்ர்ரரய்

[A] 1 3

5.

[D] ற லீஜறன் ஆஃப் யரணர் -ில்சரற அண்ரதும
தூதுரக றறக்கப்தட்டர் ரர் ?

[b] பதரபேபரரம்

4.

- ஸ்படதரணி டி ரனற

- டங்கன், மக்நகல், நடிட்

[a] பேத்தும்

3.

தின்பேணற்றுள் பதரபேந்ரது (2016)

24.

[D] பதண்கலக்கரண கரப்தீட்டு றட்டம்

‚ர்ர தச்நசரவ் அந்நரபன்‚- பரடர்புமடர்
[A] சத்ரர்த்ற

[B] சரண்டிதிசரத்
[D] கரரின் ஸ்தின்

Cell - 8807745010, 9159393181
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[C] சுந்ர்னரல்தகுர

[D] நரதட்கர்

www.facebook.com / arivutnpsc

25.

[1] இந்நரநணஷ்ர

[2] அபரிக்கர

[A] 1,3,2,4

[B] 3,1,4,2

[3] இந்றர

26.

[4] சலணர

[C] 1,4,3,2

- தரரலன்நம்
- கரங்கறஸ்

[D] தரகறஸ்ரன்

- நணல் தஞ்சரத்து

.ர அமப்புகபில் பதரபேந்ரது ;

(1945)

40.

30.

31.

41.

சர்நச ீறன்நத்றல் உள்ப (யரனந்து) ீறதறகள்
[B] 1

42.

43.

[B] திபஞ்சு , ஷ்ன்

33.

[D] ஸ்தரணிஷ் , அதி

[D] அம்பேத் பகௌர்

[A] WTO,WHO,WMO,WIPO

- நரம்

[B] FAO

- பஜணிர

[D] IAEA

- ின்ணர

[C]

45.

2

1

3

4

3

4

1

[B]
[D]

[B] க்கள்பரமகில் அறகம்

4

2

4

3

3
2

1

46.

1

[4] உனகபில் இந்றர தப்தபவு
[A]

36.

[C]

2 1 3

2

1

5 4

4 5 3

[A] IV, II, III, I

[B] கங்மக

[C] திம்புத்றர

[D] கரிரி

இந்றரில் றக உரண ீர்ழ்ச்சற
ீ

[B] நஜரக்

[C] ரற

[D] ரகர

அமக்கட்டுகலம் ; ஆறுகலம் து இமில்மன

47.

- 545

– தற ற

– குஜரத்

– கரிரி

– கர்ரடகர

– கறபேஷ்ர

– ஆந்றர

– கரற

– எடிசர

– தரகல ற

–உத்ர்கரண்ட்

றகலம் அன் துங்கலடன் பதரபேத்துக ;
- ீஸ்ர
- நகரசற
- ரநரர்
- திம்புத்றர
- கரற

[C] 4

3 4 5

5 6

6

- ரண்டி

1 2 3

1 2 3 4 5

[D] 1

4 3 2

2 3

1

6 5 4

இந்ற க்கள் பரமக ;(2011) து இமில்மன
[A] ஆண்-பதண் ிகறம் – நகபர

– 1000 / 1084

[C] ஆண்கள் கல்ி சத்றல்
ீ

– 82.14%

3 4 5 1

48.

[D] பதண்கள் கல்ி சத்றல்
ீ
[A] ர் ரர்ல்

[C] 'ர மனர்'

[IV] நகரர

49.

[B] III, IV, II, I
[C] IV, I, III, II
[D] I, II, III, IV

Page 2

- 65.46%

இரணு பதறகபில் நரண இம து ?
[B] பனப்டிணண்ட் பஜணல்

Cell - 8807745010, 9159393181

[B] 6 5

[B] இந்றரின் க்கள் பபேக்கம்– 1 / km 555

- 7

2

[E] படஹ்ரி அம

[A] 1 2

[I] ஜரர்கண்ட்
[III] உத்கரண்ட்

[D] கரஷ்ீ ர்

இந்றரின் றக ீபரண ற _____________

[6] ங்கரபம்

ரறனங்கள் உபேரக்கப்தடி ரிமசப்தடுத்துக
[II] சட்டீஸ்கர்

[B] னட்சத்ீவு

[C] ரயர்-யநனற

[5] தீகரர்

- 32.87.263

[D]

[B] தஞ்சரப்

ணக்பகண ணி ‘பகரடி’ மப் பதற்றுள்ப இந்றரின்

[4] சறக்கறம்

- 121.01.93.422

[B]

– சட்டீஸ்கர்

[D] யரிரணர

[3] நகரர

[3] இந்றரின் கடற்கம தப்தபவு- 7.516.6
[5] நனரக்சதர இடங்கள்

[C] ரஜஸ்ரன்

[2] எடிசர

[D] லத்நறவு குமநந் ரறனம் – தீகரர்

[2] இந்றரின் க்கள் பரமக

– பம்மத

[D] ிப்பூர்

[1] அசரம்

– த்றதிநசம்

[1] இந்றரின் தப்தபவு

– நகபர

இந்றரின் தஞ்சரத்ரஜ் அநறபகப்தடுத்ற பல்

[D] யறரகுட்

– ரஜஸ்ரன்

பதரபேத்துக :

– நகபர

[B] நகரனர

[C] நற்குங்கம்

[C] ரகர்ஜறண சரகர்

[C] ஆண்-பதண் குமநந் ரறனம் – யரிரணர

35.

‚கறக்கறன் ஸ்கரட்னரந்து‚

[B] கறபேஷ்ரஜ சரகர்

‚இந்றர‛-தின்பேணற்றுள் நரணது ;
[A] றகப்பதரி ரறனம்

2

[D] தங்குடிிணர் அறகம் சறப்தது

[A] சர்ரர் சநரர்

- ரறங்டன்

2

4 3

[D] உத்ர்கரன்ட்

பதரபேந்ரமத் நர்க :

[A] ஞ்சல்

[B] தி.ன். தகற

.ர அமப்புகபின் மனமித்துடன் பதரபேத்துக

[A]

34.

44.

.ர-ில் ற்நதரது இந்றரிற்கரண உறுப்திணர்

[C] IMF

[C] கர்ரடகர

[A] பமண

[C] ரண்டரின் , உபேது

[C] அநசரக் குரர் பகர்ஜற

4

[B] அசரம்

[A] நகரர

.ர- அலுல் பரறில் பதரபேந்ரது து ?

[A] சசறபைர்

2

எந ரறனம் _______________________

[D] 15

[A] ஆங்கறனம் , சலணம்

32.

[D] 1

[A] ஆந்றர

[D] பதரறுப்தரண்மக் குல

[C] 9

4

ரறனம் து ? (ART-73, 1992)

[B] தரதுகரப்புச்சமத

[A] 35

2 3

[B] 3 1

இந்றரின் பல் நசற பூங்கர ‚கரர்நதட்‛ரறனம்

[A] றநசரம்

[D] பற்குசூடரன்

ீறன்ந ீறதறகமப றறப்ப்தது ________
[C] பதரதுச்பசனரபர்

4 2

[C] தபேத்ற உற்தத்றில் பனறடம்

- IBRD (1949)

.ர-ில் புற உறுப்திணர் நர்ந்படுத்ல், சர்நச
[A] பதரதுச்சமத

[C] 1

- ரய்ப்பூர்

[B] இப்தர் உற்தத்றில் பனறடம்

[B] கறக்குமபர்

[C] நரன்ட்நணக்ர

- றஸ்பூர்

[A] இந்றரின் றுத் நரட்டம்

- IAEA (1957)

,ர - உறுப்பு ரடுகபில் 193 து ரடு து ?
[A] சுிட்சர்னரந்து

29.

- FAO (1948)
- IFC

[D] சர்நச பர்ச்சற ங்கற

[3] நகரனர

- றல்னரங்

[A] அபேரச்சல்

39.

[C] சர்நச ர றறம்

28.

38.

[C] அபரிக்கர

[B] சர்நச அணுசக்ற ககம்

- மயறரதரத்

[A] 1 3

- நணல் தீப்திள்ஸ் கரங்கறஸ்

[A] உவு ற்றும் ிசர றறுணம்

[1] அசரம்

[4] சட்டீஸ்கர்

தரரலன்ந பதர்கபின் நரணரமத் நர்க
[B] சலணர

ரறனம்-அன் மனகங்கலடன் பதரபேத்துக ;
[2] ஆந்றர

[D] 4,3,2,1

[A] இந்றர

27.

37.

க்கள்பரமக அடிப்தமடில் ரிமசதடுத்துக

[D] IB - மனர்

- தீநந்ற சறங் நணர
- 'திதின் ரத்
- 'அணில் மதசரல்'
- ரஜறவ் பஜின்

க்கற ரடுகள் சமதின் பல் பதரதுச்பசனரபர்
[A] டிமக்நமன

[B] ஊரண்ட்

[C] அந்நரணிர குட்டநரஸ்

[D] டரக்.யர்
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50.

.ர.சமதின் றந் அங்கத்றணர்கள் __________________

62.

[A] சலணர, அபரிக்கர, இஷ்ர, திரன்ஸ், திரிட்டன்

திரிக்கப்தட்டது _____________________________
[A] 1950, ஜணரி 26

[B] சலணர,இந்றர, தரகறஸ்ரன், ஆஸ்றநனறர,திரன்ஸ்
[C] இந்றர, தரகறஸ்ரன், ஜகஸ்ரன், தரரீஸ்,சலணர

51.

.ர.சமதில் இந்றர உறுப்திணரக நசர்ந் ஆண்டு
[A] அக்நடரதர் 27

52.

[C] அக்நடரதர் 29

[D] அக்நடரதர் 30

தின்பேணற்றுள் பதரபேத்றல்னரது

- திச்சரம்

[B] றகப்பதரி ண் ீர் ரி

- ஜயர் குமக

[D] றக உரி ீ ிபேது

- தம்ர்ீ சக்ர

[1] நசற கல ம்

- புனற

[3] நசற தரம்தரி ினங்கு

- கல ரஞ்சனற

பதரபேத்துக ;

[2] நசற ினங்கு

[A] 1 3

54.

[C] 1

4 2

2 3

65.

66.

55.

[B] பகரல்கத்ர - 1896

67.

[D] ஆடி - 1888

இந்றரின் றக உர்ந் சறினறன் ிபேது
[A] ரஜநகரதரனரச்சரரி

[B] சர்.சற.ி.ரன்

[C] ஸ்.ரரகறபேஷ்ன்

[D] ரஜ்தரய்

68.

[D] னட்சத்ீவு

த்ற சரகறத் அகரற மனமகம் அமந்துள்ப

[C] ந்ற
ீ
தன்

[B] நரல்பூர்யவுஸ்
[D] றர்ரசன் சன்

108 - மத் னங்கபில் என்நரக றகலம்,

[D] வ ங்கம் நகரில் நகரபும்

றகத்றன் 32 து ரட்டம் _______________________
[A] அரிலூர்

[B] கபைர்

[C] றபேப்பூர்

[D] ஞ்சரவூர்

'ன்ணரர் மபகுடர' - இந்றரின் பக்கற கடல்
உிரி கரப்தகம் ந் ரட்டத்றல் அமந்துள்பது ?

2010 - ல் அநறபகப்தடுத்ப்தட்ட இந்ற பைதரய்

69.

[A] இரரபும்

[B] ரகதட்டிம்

[C] கன்ணிரகுரி

[D] கடனரடி

'பன்ணிந்றரின் றரிநி' தரணி, கரிரி,

[B] நரகறரி, ஆங்கறனம்

அபற, பன்று றகள் சங்கறக்கும் இடம் __________

[D] நரகறரி, றழ்

[C] கடலூர்

[A] நகரம

இந்றரில் உள்ப அலுல் பரறகள் 22 இற்நறல்

70.

[B] கூடுதுமந
[D] ஆத்தூர்

"சுபுன்மணக் கரடுகள்" - திச்சரம் ந் ரட்டத்றல்

பசம்பரறரக அநறிக்கப்தட்ட பல் பரற து ?

அமப்பதற்றுள்பது ___________________________________

[A] றழ்

[B] சஸ்கறபேம்

[A] சறம்தம்

[B] கடலூர்

[C] பலுங்கு, கன்ணடம்

[D] எரிர

[C] ிலப்பும்

[D] பதம்தலூர்

71.

அமணத்து ரறனங்கபிலும் இம அலுனக

[A] பசன்மண

[B] யறந்ற

[C] சஸ்கறபேம்

றழ்ரட்டில் லத்நறில் பரடர்ந்து பனறடத்ம
க்க மத்துள்ப ரட்டம் _____________________

[A] ஆங்கறனம்

72.

[D] மறனற

[C] கன்ணிரகுரி

[B] நகரம

[D] பேபுரி

கல ழ்கண்டற்றுள் து சரிரண இமில்மன

ரறனம் - தநமகள் பதரபேத்துக ;

[A] றகத்றன் "ரிகள் ரட்டம்"

[1] றழ்ரடு

- கபுநர

[2] புதுச்நசரி

- தச்மச அசப்புநர

[C] குன்றுகள் றமநந்து 'குட்டி இங்கறனரந்து'

[3] றல்னற

[4] உத்கரண்ட்
[A] 1 3
[C] 1

4 2

2 3

73.

- குில்

[D] 1

[B] ரதுனர

- சறக்கறம்

[D] றவ்கறனர

- யரிரணர

74.

[D] பன்ணிந்றரின்'ஆக்ஸ்நதரர்டு'-தரமபங்நகரட்மட
பத்துப்நதட்மட, உரர்த்ரண்டபும், டுவூர், பன்று
தநமகள் சரனம் அமந்துள்ப எந ரட்டம்

- சறக்கறம்

பரற அடிப்தமடில் உபேரண இந்றரின் பல்
ரறனம், இந்றரின் இறுற ரறனம் ம ?

75.

[A] றபேள்லர்

[B] ஈநரடு

[C] றபேரபைர்

[D] றபேபல்நனற

'தூத்துக்குடி' - ரட்டத்றல் பதரபேத்ற்நது

[A] றழ்ரட்டின் தமவு ரில் - பத்துகர்

[A] ரஜஸ்ரன், பலுங்கரணர

[B] ஸ்திக், ஸ்படர்மனட் இபேம்பு உபேக்கு ஆமனஉள்பது

[B] ஆந்றதிநசம், பலுங்கரணர

[C] த்ற கடல் ீ ன் ஆரய்ச்சற மம் உள்பது

[C] உத்றதிநசம், பலுங்கரணர

[D] 'கடல் அமனில் றன்சரம்'- குனநசகதட்டிணம்

[D] அபேரச்சன திநசம், பலுங்கரணர

Cell - 8807745010, 9159393181

தின்பேணற்றுள் து நரக பதரபேத்ப்தட்டுள்பது

[C] 'பன்ணிந்றரின் ஸ்தர' - பகரமடக்கரணல்

தின்பேணற்றுள் து சரிரண இமில்மன
- ஜம்ப & கரஷ்ீ ர்

[D] பன்ணிந்ற கனரச்சர தமவு ரில்- பசன்மண

[B] நசற ரம ஆரய்ச்சற மம் - றபேச்சறரப்தள்பி

4 3 2

[A] நசரஜறனர

- பி

[A] 'மனகபின் இபசற' - பகரமடக்கரணல்

[B] 3 1 2 4

4

- கரஞ்சறபும்

[B] "நகழ்கு" - உற்தத்றில் பனறடம் - கபைர்

- சறட்டுக்குபேி

[C] பஜனஃபுல்னர

61.

[B] புதுச்நசரி

[C] ரத்ர- ரகர் யநனற

[C] வ ில்னறப்புத்தூர் ஆண்டரள் நகரில் நகரபும்

பரறரக உள்பது _______________________________

60.

[A] தீகரர்

[B] தும ீ ணரட்சற அம்ன் நகரபும்

[C] ஆங்கறனம், றழ்

59.

- ஏடிர

இந்றரில் லத்நறவு குமநந் த்ற ஆட்சறப்தகுற

[A] ஆண்டரள் அகர் நகரபும்

4 3 2

[A] யறந்ற, நரகறரி

58.

[D] எரிசர

[D] 1

குநறீட்டில் இடம்பதற்றுள்ப பரறகள் ன்ண ?

57.

- தரங்கர

என்நரக றகலம் இம "றக அசறன் சறன்ணம்"

"தரத்ணர" பனறல் பதற்றுக்பகரண்டர் ரர் ?

56.

[C] தஞ்சரப்

பன்ணிந்றரின் றக உரண நகரபுங்கபில்

டுக்கப்தட்டு ந் கரங்கறஸ் ரரட்டில் தரடப்தட்டது
[C] பசன்மண - 1887

- ககபி

- டரல்தின்

"ந்ந ரம்"- (ஆணந்டம்) தனறனறபேந்து
[A] பம்மத - 1885

[B] நகபர

[A] ரண்டி யவுஸ்

[B] 3 1 2 4

4

[D] 1952, ப்ல் 26

"ரறனம் - டணம்" பதரபேத்ற்நது

இடத்றன் பதர் __________________________

- ரமண

[4] நசற ீர்ரழ் உிரி

64.

- பகரல்நனபே

[C] றக ீபரண குமக

[C] 1950, ரர்ச் 26

[B] 1952, திப்ரி 26

[A] ஆந்றர - குச்சுப்புடி

[B] அக்நடரதர் 24

[A] இந்றரின் பதரி தரமனணம்

53.

63.

[D] அபரிக்கர, இஷ்ர, திரிட்டன், னக்நணர, சலணர

றழ்ரடு (பட்ரஸ்) பரறரரி ரறனம் ந் ஆண்டு
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76.

'இந்றன் றபெட்ரிநணர ஆய்வு மம்' - ரட்டம் து
[A] தும

77.

89.

[B] நணி

[C] பி

[A] தி.ி.சறந்து

[D] ரக்கல்

90.

இமசக்கல்பட்டு, 'சறத்ன்ணரசல் ஏிம்' சுந்ற

இந்றரவுடன் இமந் பல் சஸ்ரணம் __________

78.

[A] மயறரதரத்

[B] றபேிரங்கூர்

[C] தரமபங்நகரட்மட

[D] புதுக்நகரட்மட

79.

[C] றபேரபைர்

[D] தணி

91.

ஆசறரிநனந றகப்பதரி பரமனநரக்கற, ஸ்படம்

92.

80.

[C] நலூர்

[D] ிலப்பும்

கறக்கு பரடர்ச்சற மனில் அமந்துள்ப நசர்ரன்,

93.

[A] நலூர்

[B] நசனம்

[C] ிலப்பும்

[D] றபேண்ரமன

94.

"றபே உித்றட்டங்கள்" பதரபேத்ற்நது

[C] ஈ.ந.ர.ிம்ம

- ம ிம பதண்கள்

[D] அன்மண பசர

- ஆற்ந பதண்கள்

95.

[C] குக்கறரங்கள் தூய்மரக மத்றபேத்ல்

- அசரம்

[2] கக்

- கரரஷ்டிர

84.

2 3

97.

[B] 3 1 2 4

98.

பல் இந்ற பதண்ி ரர் ?

85.

[C] ீர அம்தரணி

[B] 45

[C] 46

[D] 43

தின்பேணற்றுள் து சரிரண இமில்மன
- ஆணந்ற பதண் தட்நடல்

[D] றபேதுபர சறன்யர - நகரர
ரட்டிலுள்ப அமணத்து ிசரிகலக்கும் திர்கலக்கு

[A] தி.ி.சறந்து

[B] சரக்ஷறரனறக்

[C] ங்கநலு ரரிப்தன்

[D] ீதரகர்ரகர்

[D] ஜீன் நஜரற தீர நரஜணர

புரரண ரகரிகத்றன் திநப்திடங்கபில் ஏன்று __________
[B] இனங்மக

[C] இந்றர

[D] கறப்து

"சர்நச ீறன்நம்" - நரணது

[C] தரறக்கரனம் என்தது ஆண்டுகள் 15 ீறதறகள்

எனறம்திக் றமநவு ிரில் இந்றரின் நசறக்

[D] எபே ரட்டில் இபேந்து என்நறற்கும் நற்தட்ட

99.

ீறதறகமப றணம் பசய்னரம்

.ர.பக்கற றணங்கபில் பதரபேத்ற்நது
[A] கபிர் உரிம றணம்

ரிநர எனறம்திக்கறல் அறக தக்கங்கமப பன்ந

- ரர்ச் 8

[B] உனக அநறில் றணம்

- ம்தர் 10

[D] சர்நச டண றணம்

- ப்ல் 28

[C] சர்நச மனகள் றணம் - டிசம்தர் 11

[A] உநசன் நதரல்டு

[B] அனறசன்பதனறக்ஸ்

100.

[C] பகௌரிகர சறங்

2017 - .ர.சர்நச பேடம் ன்ண ?

[A] சர்நச நகனறட் பேடம்

[D] மக்நகல்பதல்ப்ஸ்
எனறம்திக்கறல் தக்கம் பதபேம் றக இபம்து இந்ற
ட்சத்றம் ____________________________

88.

[D] ன்ரஜ்திள்மப

சீ தத்றல் திநற்ந "படரணரல்ட் ட்ம்ப்"

[B] அலுல் பரறகள் ஆங்கறனம், திபஞ்சு

[D] நகரகறனரபதண்

அபரிக்க ீச்சல் ர்
ீ
ரர் ?

87.

[C] ிஸ்ரன் ஆணந்த்

[A] மனமிடம் றயக் பர்னரந்து

[B] திரிங்கரநசரப்ர

பகரடிம சுந்து ந்ர் ரர் ?

86.

[B] ம்.ஸ்.நரணி

[A] பசதநடரறர

4 3 2

சர்நச எனறம்திக் (IOC) உறுப்திணரக றறக்கப்தட்ட
[A] ஸ்ர்ரரய்

[A] ீம்திள்மப

[C] சறர திசரத் பகர்ஜற பைல் றன்

- கர்ரடகர

[D] 1

[D] நரஜர் ஃபதடர்

1992 - பல் ங்கப்தட்டு பேம் "இரஜீவ்கரந்ற நகல்

[B] தந்து கல்ரன் நரஜணர

- உத்றதிநசம்

4

[C] சரணிர றர்சர

[A] திரன் ந்றரி ஃதமல் தீர நரஜணர

[1] தியூ

[C] 1

[B] பசரீணர ில்னறம்ஸ்

கரப்தீட்டுத் றட்டம் த்ற அசு பகரண்டுந்துள்பம

ரறனம் - டணங்கலடன் பதரபேத்துக ;

4 2

[A] ணஸ்
ீ
ில்னறம்ஸ்

[C] றர்தய் சர்ர - றநசரம்

96.

[D] குக்கறரங்கலக்கு கூட்டு குடிீர் றட்டம்

[A] 1 3

[D] ரனத்ீவு

உனக அபில் எற்மநர்திரிில் "308" கறரண்ட்ஸ்னரம்

[B] ிப்பூர்

[B] குக்கறரங்கள் இனச டு
ீ கட்டித்பேது

[4] ரமர

[C] தரகறஸ்ரன்

[A] கறண்நதடி - புதுச்நசரி

"ரய் றட்டத்றன்" - நரக்கங்கள்

[3] கரணம்

[B] இனங்மக

[A] 44

[A] அமணத்து குக்கறரங்கள் உள்கட்டமப்பு நம்தரடு

83.

[A] இந்றர

அபரிக்கரின் த்ணரது அறதர் __________________

- மப்பதண்கலக்கு

[B] ர்ரம்தரள் - ிம பதண்கள் றும்

82.

2016 - பற்கரசற ிமபரட்டுப்நதரட்டிில்

த்ணர" ிபேது பனறல் பதற்நர் ரர் ?

பரகுப்தரக உள்ப கல்ரன் மன ரட்டம் து ?

[A] பலூர் இரரறர்ம்

[D] இனண்டன்

பனறடத்றல் உள்ப படன்ண ீஸ் ர்
ீ
ரர் ?

தச்மசமன, பகரல்னறமன, ஜவ்ரது, எட்டு பரத்

81.

[B] நடரக்கறநர

[C] இந்றர

தட்டம் பன்று உனக ரிமசப்தட்டினறல்

அமந் எந ரட்டம் __________________________
[B] சறத்தூர்

2020 - 32 - து நணிற்கரன எனறம்திக் ற்றும் தரர

எட்டுபரத்ரக 308 தக்கங்கமபபம் பதற்ந ரடு ?

பசல் ஆரய்ச்சற மம், பரலநரய் ஆய்வு மம்
[A] றபேண்ரமன

[D] நரிநகரம்

எனறம்திக் நதரட்டிகள் ங்கு மடபதந உள்பது _________

'நகரில் கம்' ன்று அமக்கப்பதறுது ______________
[B] கரஞ்சறபும்

[B] சரறரனறக்

[C] கர்ம் ல்நனஸ்ரி

[A] ரிநரடிபஜணிநர

றகத்றன் "உநங்கர கம்" "ிரக்கபின் கம்"
[A] தும

எனறம்திக்கறல் பண்கனம் பல்னரர்கள் ரர் ?

[A] தி.ி.சறந்து

[B] சரக்ஷறரனறக்

[C] ங்கநலு ரரிப்தன்

[D] ீதரகர்ரகர்

[B] சர்நச எபி பேடம்
[C] சர்நச ண பேடம்

[D] சர்நச றமனரண சுற்றுனர பேடம்

2016-ரிநர எனறம்திக் தக்கதட்டிமன ரிமசப்தடுத்துக
[A] சலணர, அபரிக்கர, ஜப்தரன், திரிட்டன், பஜர்ணி

[B] அபரிக்கர, திரிட்டன், சலணர, இஷ்ர, பஜர்ணி
[C] ஜப்தரன், பஜர்ணி, சலணர, அபரிக்கர, பஜர்ணி

[D] அபரிக்கர, சலணர, திரிட்டன், இஷ்ர, பஜர்ணி

Cell - 8807745010, 9159393181
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