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Q.1

_________________________
Question

No.

தற்போதைய விவகாரம்; சர்வதேச 2016- தொடக்க
ஆட்டக்காரராக 10,000 டெஸ்ட் ரன்களை எடுத்த
முதல் வீரர் என்ற இங்கிலாந்து டெஸ்ட் கேப்டன்
யார்? (முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சுனில்
கவாஸ்கர் 203 இன்னிங்ஸ்களில் 9607 ரன்களுடன்
தொடக்க ஆட்டக்காரராக அதிக டெஸ்ட் ரன்களை
எடுத்தவர் என்ற சாதனையை படைத்தார்.) (As on

Q.2

_________________________
Question

மாநிலக் கொள்கையின் வழிகாட்டுதல்
கோட்பாடுகள்? (As on 01/21)
(1) அசல் அரசியலமைப்பில் இருந்தன (2)
அரசியலமைப்பின் ஒரு தனி பகுதியை
உருவாக்குகிறது (3) அரசியலமைப்பின் 46
வது திருத்தத்தின் மூலம் சேர்க்கப்பட்டன (4)
இவற்றில் எதுவுமே உண்மை இல்லை

01/21)

(1) அலஸ்டர் குக் (2) ஜான் பேர்ஸ்டோவ் (3)
ஜோ ரூட் (4) இவற்றில் ஏதுமில்லை
Q.3

தற்போதைய விவகாரம்; தேசிய 2015- பாதுகாப்பு
அமைச்சர் ஸ்ரீ மனோகர் பாரிக்கர், இன்று
கர்நாடகாவின் கார்வாரில் இந்திய கடற்படையின்
சமீபத்திய ஸ்தாபனமான INS _________ ஐ
இயக்கினார். (கார்வார் இந்திய கடற்படையாக
வெளிவர உள்ளது (As on 01/21)

Q.4

தற்போதைய விவகாரம்; தேசிய 2016- ஆகஸ்ட்
2016 இல் நடைபெறவுள்ள 2016 ரியோ
ஒலிம்பிக்கிற்கு தகுதி பெற்ற முதல் இந்திய
பெண் ஜிம்னாஸ்ட் யார்? (As on 01/21)
(1) தீபா கர்மாகர் (2) ஹிமா தாஸ் (3)
அருணா ரெட்டி (4) இவற்றில் ஏதுமில்லை

(1) ஐஎன்எஸ் வஜ்ரகோஷ் (2) ஐஎன்எஸ் குஃப்ரி
(3) ஐஎன்எஸ் விக்ரமாதித்யா (4) இவற்றில்
ஏதுமில்லை
Q.5

தற்போதைய விவகாரம்; தேசிய 2015- மத்திய அரசு Q.6
ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியை (டிஏ) ____ஆல்
உயர்த்தும் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை
புதன்கிழமை ஒப்புதல் அளித்தது. (As on 01/21)
(1) 6% (2) 8% (3) 7% (4) இவற்றில் ஏதுமில்லை

கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் இருந்து
வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்: அவர் தனது
திரைப்பட அறிமுகத்திற்காக __________ தானே
என்றாலும், நகைச்சுவை நடிகர் __________
ஷோபிஸில் சில நட்பு எவ்வாறு விலைக்
குறியுடன் வருகிறது என்பதை
சுவைக்கிறார். (As on 01/21)
(1) தயாராகிறது, சாதகமாக (2) தயாராக
உள்ளது, கூறப்படுகிறது (3)
கண்டுபிடிக்கிறது, கூறப்படுகிறது (4)
காட்டுகிறது, வெளிப்படையாக

Q.7

லேவிலிருந்து காஷ்மீரை இணைக்கும்
Q.8
போக்குவரத்துப் பாதையானது உயரமான மலைத்
தொடர்களைக் கடக்கிறது: (As on 01/21)

மகாராஷ்டிர பீடபூமியால் ஆனது:

(As on 01/21)

(1) வண்டல் மண் (2) பவள பாறைகள் (3)
மணற்கல் (4) எரிமலைக்குழம்பு

(1) பீர்பஞ்சல் பாஸ் (2) காரகோரம் பாஸ் (3)
பனிஹால் பாஸ் (4) ஜோஜி லா பாஸ்
Q.9

ஒரு ரூபாய் நோட்டில் கையொப்பம் இருக்கும்

(As

on 01/21)

Q.10

அமைச்சர்கள் குழுவின் உறுப்பினர்களின்
நியமனம் ஜனாதிபதியால் செய்யப்படுகிறது:
(As on 01/21)

(1) இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் (2) நிதி
அமைச்சகம் (3) செயலாளர், நிதி அமைச்சகம் (4)
இந்திய ஜனாதிபதி

(1) பிரதமரின் ஆலோசனையின் பேரில் (2)
அவரது சொந்த விருப்பப்படி (3) துணை
ஜனாதிபதியின் ஆலோசனையின் பேரில் (4)
தேர்தல் முடிவுகளின் அடிப்படையில்
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Q.11

எந்த வெப்பமானி குறைந்த வெப்பநிலையைக்
குறிக்கப் பயன்படுகிறது? (As on 01/21)

Q.12

ககோரி சதி வழக்கு நடந்தது

(As on 01/21)

(1) 1920 (2) 1925 (3) 1930 (4) 1935
(1) மருத்துவ வெப்பமானி (2) எரிவாயு
வெப்பமானி (3) ஆல்கஹால் தெர்மோமீட்டர் (4)
எதிர்ப்பு தெர்மோமீட்டர்
Q.13

ஐநாவின் முதல் பொதுச் செயலாளர் ஆவார்

(As on

Q.14

01/21)

(1) டாக் ஹம்மர்ஸ்க்ஜீல்ட் (2) ட்ரைக்வே பொய்
(3) யு தாண்ட் (4) கவுண்ட் பெர்னாடோட்

தற்போதைய விவகாரம்; தேசிய 2015- 30
செப்டம்பர் 2015 அன்று மூடப்பட்ட வருமான
வரித் துறையின் ஒரு முறை கருப்புப் பண
இணக்க சாளரத்திற்கு முன் 638
அறிவிப்புகளில் வெளிப்படுத்தப்படாத
வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் எவ்வளவு
வெளிப்படுத்தப்பட்டன? (As on 01/21)
(1) ரூ.3,770 கோடி (2) ரூ.3,750 கோடி
(3) ரூ.3,700 கோடி (4) இவற்றில்
ஏதுமில்லை

Q.15 ஆரவல்லி மலைத்தொடர்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டு: Q.16
(As on 01/21)

(1) நேரான மலைகள் (2) தொகுதி மலைகள் (3)
எஞ்சிய மலைகள் (4) எரிமலை மலைகள்
Q.17

கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களிலிருந்து ஒத்த
பெயரைக் கண்டறியவா? :ஜோவியல் (As on 01/21)

குடியரசு தின அணிவகுப்பு 2017 இல்
சிறப்பு விருந்தினர் யார்? (As on 01/21)
(1) ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் பட்டத்து
இளவரசர் (2) அமெரிக்க ஜனாதிபதி (3)
ரஷ்யாவின் பிரதமர் (4) தாய்லாந்து மன்னர்

Q.18

(1) மகிழ்ச்சியான (2) வயது வந்தோர் (3)
வளமான (4) விழிப்புடன்

தற்போதைய விவகாரம்; தேசிய 2016- 17
ஆகஸ்ட் 2016 அன்று க்ஷமா என்ற கவிதைத்
தொகுப்பிற்காக மதிப்புமிக்க 25வது வியாஸ்
சம்மான் 2015 வழங்கப்பட்ட இந்தி அறிஞர்
மற்றும் எழுத்தாளர் யார்? (As on 01/21)
(1) சுனிதா ஜெயின் (2) சுனிதா தத்தா (3)
ரைமா சென்குப்தா (4) இவற்றில் ஏதுமில்லை

Q.19

கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களிலிருந்து ஒத்த
பெயரைக் கண்டறியவா? : சோர்வு (As on 01/21)

Q.20

(1) சோர்வு (2) வியர்வை (3) பதற்றம் (4)
தூக்கம்
Q.21

ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் முக்கிய துறைமுகம்
எது? (As on 01/21)
(1) காக்கிநாடா (2) மச்சிலிப்பட்டினம் (3)
தூத்துக்குடி (4) விசாகப்பட்டினம்

கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களிலிருந்து
Q.22
இரயில் பட்ஜெட்டின் படி ஒரு புதிய ரயில்
வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்: அனைத்தும் சரியாக
பெட்டி தொழிற்சாலை அமைக்கப்படும்: (As on
01/21)
இல்லை _________ ஆட்டோமொபைல் துறை. (As
on 01/21)

(1) கேரளா (2) தமிழ்நாடு (3) கர்நாடகா (4)
மத்திய பிரதேசம்

(1) செய்ய (2) இன் (3) கீழ் (4) உள்ளே
Q.23

பின்வரும் ஒவ்வொரு கேள்வியிலும் ஒரு சொல்
விடுபட்ட ஒரு தொடர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர் 2, 3, 10, 29, 66, ஆகியவற்றை நிறைவு
செய்யும், கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான
மாற்றீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்? (As on 01/21)

Q.24

(1) மெகஸ்தனிஸ்: இந்தியா (2)
அஸ்வகோச: புத்தசரிதா (3) பாணினி:
மஹாபாஷ்யா (4) விசாகதாத்தா :
முத்ராராக்ஷஸா

(1) 89 (2) 99 (3) 127 (4) 130
Q.25

பின்வரும் ஜோடிகளில் எது சரியாகப்
பொருந்தவில்லை? (As on 01/21)

ஜார்கண்ட் எல்லையைப் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை: Q.26
(As on 01/21)

முஸ்லீம் லீக் இந்த ஆண்டில் முதல்
முறையாக தனி பாகிஸ்தானைக் கோரியது

(As

on 01/21)

(1) மேற்கு வங்காளம் (2) ஒடிசா (3) சத்தீஸ்கர் (4)
மத்திய பிரதேசம்
Q.27

விக்ரனிஷிலா மகாவிகார் நிறுவப்பட்டது

(As on 01/21)

(1) ஹர்ஷா (2) கோபால் (3) குமார்பால் (4)
தர்மபால்

(1) 1939 (2) 1940 (3) 1941 (4) 1942
Q.28

ஒரு செவிப்பறை இல்லை

(As on 01/21)

(1) ஆமைகள் (2) துவாட்டாரா (3) தேரைகள்
(4) பாம்புகள்
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Q.29

தற்போதைய விவகாரம்; சர்வதேசம் 2016- ஐ.நா
Q.30
பொதுச் சபையால் இரண்டு முறை ஐ.நா
பொதுச் செயலாளராகப் பணியாற்றிய தென்
கொரியாவின் பான் கீ மூனுக்குப் பதிலாக ஜனவரி
1, 2017 முதல் ஐந்தாண்டுகளுக்கு அடுத்த
பொதுச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட போர்ச்சுகல்
நாட்டின் முன்னாள் பிரதமரின் பெயரைக்
குறிப்பிடவும். ? (As on 01/21)

கொடுக்கப்பட்ட வாக்கியத்திற்கு மாற்றாக
இருக்கக்கூடிய ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுங்கள்:
விடுப்பு இல்லாமல் பள்ளியிலிருந்து விலகி
இருக்கும் குழந்தை (As on 01/21)
(1) நம்பிக்கையற்ற (2) கிளர்ச்சியாளர் (3)
புல்லி (4) தப்பி ஓடியவர்

(1) அன்டோனியோ குட்டரெஸ் (2) பெட்ரோ
கோஹெலோவை கடந்து செல்கிறார் (3) Marcelo
Rodello de Suaso (4) இவற்றில் ஏதுமில்லை
Q.31

இந்தியாவின் தற்போதைய பாதுகாப்பு அமைச்சர்
யார்? (As on 01/21)
(1) அருண் ஜெட்லி (2) மனோகர் பாரிக்கர் (3)
பிரதிபா பாட்டீல் (4) ராஜ்நாத் சிங்

Q.32 தற்போதைய விவகாரம்; தேசிய 2015- ஆந்திரப்
பிரதேசத்தில் உள்ள கிருஷ்ணா மாவட்டத்தில்
பட்டிசீமா லிப்ட் பாசனத் திட்டத்துடன்
முறையாக இணைக்கப்பட்ட இரண்டு
நதிகளின் பெயரைக் கூறுங்கள்? (இந்தத்
திட்டம் நாட்டிலேயே முதன்முறையாக
நதிகளை இணைக்கும் திட்டமாகும். இந்த
திட்டம் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட ராயல்சீமா
பகுதியின் பாசனம் மற்றும் குடிநீர்
தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.) (As on 01/21)
(1) கோதாவரி மற்றும் கிருஷ்ணா (2)
கோதாவரி மற்றும் நர்மதா (3) நர்மதா
மற்றும் கிருஷ்ணா (4) இவற்றில் ஏதுமில்லை

Q.33

ஒரு மண்ணில் களிமண்ணின் அளவு அதிகரிக்கும் Q.34
போது, அதன் தண்ணீரைத் தக்கவைக்கும் திறன் (As
on 01/21)

(1) அதிகரிக்கிறது (2) குறைகிறது (3) அப்படியே
இருக்கிறது (4) இவற்றில் ஏதுமில்லை
Q.35

தற்போதைய விவகாரம்; தேசிய 2017- தலைமை
நீதிபதி ஜே.எஸ்.கேஹர் ஓய்வு பெற்றதைத்
தொடர்ந்து நியமிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் புதிய
தலைமை நீதிபதி யார்? (As on 01/21)

(1) 21-Jun-16 (2) 15-Jun-16 (3) 1-Jun-16
(4) இவற்றில் ஏதுமில்லை
Q.36

(1) தீபக் மிஸ்ரா (2) தீபக் மேத்தா (3)
ஜே.எஸ்.கன்னா (4) இவற்றில் ஏதுமில்லை
Q.37

தற்போதைய விவகாரம்; சர்வதேச 2016சர்வதேச யோகா தினம் 2016 உலகம்
முழுவதும் அனுசரிக்கப்பட்டது? (As on 01/21)

பின்வருவனவற்றில், ராஜா ராம் மோகன்
ராயின் கல்வித் திட்டங்களைச்
செயல்படுத்துவதில் அவருக்கு ஒத்துழைப்பு
வழங்கியவர் யார்? (As on 01/21)
(1) ஹென்றி டெரோசியோ (2) வில்லியம்
ஜோன்ஸ் (3) டேவிட் ஹரே (4) துவாரகநாத்
தாகூர்

தற்போதைய விவகாரம்; சர்வதேசம் 2016Q.38
டாக்காவில் நடைபெற்ற இரண்டாவது டெஸ்டில் 108
ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்ற வங்கதேசம்
எந்த நாட்டுக்கு எதிராக முதல் டெஸ்ட்
வெற்றியைப் பதிவு செய்தது? (As on 01/21)

முழுக்க முழுக்க இந்தியாவில் ஓடும் மிக
நீளமான நதி (As on 01/21)
(1) நர்மதா (2) கங்கை (3) கோதாவரி (4)
கிருஷ்ணா

(1) இங்கிலாந்து (2) பாகிஸ்தான் (3) இந்தியா (4)
இவற்றில் ஏதுமில்லை
Q.39

ஏகபோக நிறுவனத்தின் சமநிலை

(As on 01/21)

(1) அவசியம் லாபகரமானது (2) P = MC இல்
நிகழ்கிறது (3) MR = MC எங்கே நிகழும் (4) P = MR
என்ற இடத்தில் நிகழ்கிறது

Q.40

கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களிலிருந்து
வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்: புத்தகங்கள்
_________ திரைச்சீலையில் கிடந்தன. (As on
01/21)

(1) பிறகு (2) கீழ் (3) அப்பால் (4) பின்னால்
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