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நடப்பு நிகழ்வுகள்

 

1. பின்வருவதனில் எது இந்திய பெருங்கடல் ெகுதிக்கான பிராந்திய சுனாமி சேவவ நல்கியாக 

பேயல்ெடுகிறது. 

(A) தூத்துக்குடி    (B) பேன்வன 

(C) ஹைதராபாத்   (D) புவசனஸ்வா ்

 

2. ெண்டிட் தீன்தயாள் உொத்தியாய சதசிய நலஉதவிதப்தாவக யாருக்கு வழங்கெ்ெடுகிறது? 

(A) சிறந்து விளங்கும் ஆராய்ேச்ியாளாக்ளுக்கு 

(B) சிறந்து விளங்கும் எழுத்தாளாக்ளுக்கு 

(C) சிறந்து விளங்கும் விஹளயாட்டு வீரா்களுக்கு 

(D) சிறந்து விளங்கும் விவோயிகளுக்கு 

 

3. இஸ்சரா பவளிெ்ெடுத்தியுள்ள ”ககன்யான் திட்டத்தின்” சநாக்கம் என்ன? 

(A) மூன்று மனிதா்கஹள விண்வெளிக்கு அனுப்புதல் 

(B) தகவல் பதாடாப்ு 

(C) மீனவாக்வள ொதுகாெ்ெது மற்றும் அவாக்ளுக்கான உதவி அளிெ்ெது 

(D) கள்ளக்கடத்தவல தடுெ்ெதற்கான பேயல்முவறகளில் உதவியாக இருெ்ெது 

 

 

4. ஜல்லிகடட்ு, ஏறுதழுவுதல் விவளயாடட்ு என்ற தமிழாின் கலாேே்ார மற்றும் ெண்ொடு இந்திய 

அரேவமெ்பின் ___________ விதியின் ெடி ொதுகாெ்பு அளிக்கெ்ெட்டள்ளது. 

(A) 29 (1)    (B) 39 (1) 

(C) 49 (1)    (D) 59 (1) 

 

5. கீழ்கண்ட கூற்றுக்கவள கருதுக, அதில் உள்ள தவறான கூற்வற கண்டறிக. 

1. நடெ்பு பேய்திகளில், வந்த இ.த.ே. 377 ெற்றிய நிகழ்வானது – உாிவமகளுடன் 

பதாடாப்ுவடயது ஆகும். 

2. சஜாேெ் ோயின் எதிா ் இந்திய ஒன்றியம் என்ற வழக்கு இ.த.ே. 497-வுடன் பதாடாப்ுவடயது 

ஆகும். 

3. இந்திய இளம் வழக்கறிஞாக்ள் எதிா ் சகரள அரசு என்ற வழக்கு பெண்கள் உாிவமசயாடு 

பதாடாப்ுவடயது ஆகும். 

4. யஸ்வந் எதிா ் மகாராஸ்ட்ர அரசு என்ற வழக்கு கல்வி உாிவம ேட்டத்சதாடு 

பதாடாப்ுவடயது ஆகும். 
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(A) 4 மட்டும்     (B) 2 மற்றும் 3 மடட்ும் 

(C) 4 மற்றும் 3 மடட்ும்    (D) 1 மடட்ும் 

 

6. “ஜல் கிராந்தி அபியான்” திட்டத்வத இந்தியாவில் பின்வரும் எந்த நகரத்தில் 

அமல்ெடுத்தெ்ெடவில்வல 

(A) ராய்ப்பா்  (B) பஜய்பா ்  (C) ஸிம்லா  (D) ஜான்சி 

 

7. ‘ேம்ெ்ரிதி 2017’ என்ெது இந்தியா மற்றும் ______________ ஆயுதெ்ெவடகளின் கூடட்ு ராணுவ 

ெயிற்சி ஆகும். 

(A) படான்     (B) பங்களாததஷ் 

(C) ொகிஸ்தான்    (D) மியான்மர ்

 

8. நவம்ெர ்2017 அன்று மாண்ட்ரியலில் நவடபெற்ற பதற்கு ஆசிய திவரெ்ெட விழாவில் “தி ஸ்கூல் 

செக்” என்ற இந்தியக் குறும்ெடம் சிறந்த குறும்ெடத்துக்கான விருவதெ் பெற்றது. 

கீழ்க்குறிெ்பிடெ்ெட்டவரக்ளுள் அெ்ெடத்தின் இயக்குநர ்யார?் 

(A) அனுராக் கஷ்யாெ்   (B) தீரஜ் ஜின்டால் 

(C) சுஜாய் சகாஷ்    (D) ோம்வித்யா நந்தா 

 

9. “ேமுதாய ொதுகாெ்பு குறியீடு”,  யாரால் உருவாக்கெ்ெட்டது 

(A) ஆசிய ெளரச்ச்ி ெங்கி      

(B) உலக வங்கி 

(C) UNDP – ஐக்கிய நாடுகளின் வளரே்ச்ி திட்டம்    

(D) இந்திய திட்டக் குழு 

 

10. பிரதம மந்திரி கிராம் ேதாக் திட்டமானது கீழ்வருவனவற்றுள் எதற்கு முதன்வமயானது 

(A) ஊரக குடிநீர ்வேதி திட்டம்  (B) ஊரக சவவலவாய்ெ்பு திட்டம் 

(C) ஊரக சாஹல தமம்பாட்டுத் திட்டம் (D) ஊரக சுகாதார திட்டம் 

 

11. எந்த நாட்டிற்கு இந்திய பிரதம மந்திரி அவரக்ள் ரூ. 4,500 சகாடி நீரம்ின் திட்டங்களுக்காக 

ெங்களிெ்ெதாக 2018-ல் அறிவித்தார ்

(A) சநொளம்     (B) ொகிஸ்தான் 

(C) படான்     (D) இலங்வக 

12. யாருவடய சிவல, ஒற்றுவமயின் சிவலயாய் கருதெ்ெடுகிறது? 

(A) சுதந்திரத்தின் சிவல   (B) மகாத்மா காந்தியின் சிவல 

(C) சரத்ார் ெல்லபாய் பதடலின் சிஹல (D) ஏ.பி.சஜ. அெ்துல் கலாமின் சிவல 
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13. கிராமபுற இவளஞரக்ளின் சவவல வாய்ெ்புக்கான திறவம ெயிற்சி அளிெ்ெது எந்த திட்டம்? 

(A) பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் சயாஜனா - கிராமின் 

(B) பிரதான் மந்திரி யுவா உதயமி விகாஸ் அபியான் 

(C) தின் தயால் உபாத்யாய கிராமின் வகௌஷல்ய தயாஜனா 

(D) தின் தயால் யுவா விகாஸ் அபியான் 

 

14. “பேழுவம அடுக்கினர”் எனும் கருத்தானது முதன் முதலில் அறிமுகெ்ெடுத்தெ்ெட்ட வழக்கு 

(A) லடச்ுமிகாந்த் சுக்லா Vs உத்திர பிரசதே அரசு 

(B) இந்திராசகானி Vs இந்திய யூனியன் 

(C) K.K. ராய் Vs திரிெரா அரசு 

(D) ஜித்சதந்தர ்குமார ்Vs உத்திரபிரசதே அரசு 

 

15. ‘பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் சயாஜனா’ எந்த ஆண்டு துவங்கெ்ெட்டது? 

(A) ஏப்ரல் 2016    (B) ஏெ்ரல் 2017 

(C) ஏெ்ரல் 2018     (D) ஏெ்ரல் 2015 

 

16. அந்தமான், நிக்சகாொாிலுள்ள சேவ்லாக் தீவிற்கு இந்திய பிரதமரால் அறிவிக்கெ்ெட்ட பெயா ்

என்ன? 

(A) சநத்தாஜி சுொஷ் ேந்திர சொஸ் தீவு 

(B) ோஹித் தீஃெ் தீவு 

(C) சுெராஜ் தீஃப் தீவு 

(D) வீரேவாக்்கா தீவு 

 

17. இந்தியாவில் எத்தவன மாநிலங்களில் 100% வீடுகளுக்கு மின் வேதி ஏற்ெடுத்தெ்ெடட்ுள்ளது? 

(A) 10 மாநிலங்கள்    (B) 12 மாநிலங்கள் 

(C) 13 மாநிலங்கள்    (D) 15 மாநிலங்கள் 

 

18.  

1. ெ்ராஜக்ட் வடகா ்என்ெது புலிகள் ொதுகாெ்பிற்காக ஏற்ெடுத்தெ்ெட்ட திட்டமாகும். 

2. இத்திட்டம் ஏெ்ரல் 1, 1983ல் ஏற்ெடுத்தெ்ெட்டது 

3. இத்திட்டத்தினால் 27 புலிகள் ொதுகாெ்ெகம் 17 மாநிலங்களில் ஏற்ெடுத்தெ்ெடட்ுள்ளது 

சமற்குறிெ்பிடெ்ெடட்ுள்ளவற்றுள் எது/எவவ ேரியானவவ? 

(A) 1 மடட்ும்     (B) 1 மற்றும் 3 

(C) 1, 2 மற்றும் 3    (D) 2 மற்றும் 3 
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19. கீழ்க்கண்டவாக்ளுள் யார ்“புரா“ மாதிரிசயாடு பதாடாப்ுவடயவா ்ஆவா?் 

(A) டாக்டா ்எம்.எஸ்.சுவாமிநாதன் 

(B) டாக்டா் ஏ.பி.தஜ. அப்துல்கலாம் 

(C) எம்.என்.ராய் 

(D) பி.எஸ். மின்காஸ் 

 

20. ஏெ்ரல் 26 2018 அன்று நிதி ஆசயாக் “அடல் புதிய இந்தியா ேவால்கள்“ என்ற திட்டத்வத 

அறிமுகம் பேய்தது. இத்திடடம் இவற்சறாடு பதாடாப்ுவடயது. 

1. உயா ் பதாழில் நுட்ெத்துடன் கூடிய ேந்வதெ்ெடுத்த தயாராக உள்ள பொருட்கவள 

வடிவவமத்து விளக்குதல். 

2. ரூொய் 1 சகாடி வவர நிதியுதவி 

3. சவளாண்வம மற்றும் பதாழிற்துவறசயாடு மடட்ும் பதாடாப்ுவடயது 

 

குறியீடுகளில் இருந்து ேரியான விவடவய பதரிவு பேய்க. 

(A) 1 மற்றும் 2    (B) 1 மற்றும் 3 

(C) 2 மற்றும் 3     (D) 1 மடட்ும் 

 

21. பதாெ்புள் பகாடி ரத்தே ்சேமிெ்பு வங்கி தமிழகத்தில் எங்கு அவமந்துள்ளது? 

(A) வசன்ஹன     (B) சகாயம்புத்தூா ்

(C) மதுவர      (D) திருேச்ி 

 

22. எல்லா பொருள்களும் பவற்றிடத்தில் விழும் சொது 

(A) முடுக்கம் ஒசர அளவாகவும், நிவற மிகுந்த பொருடக்ள் தவரவய முதலில் பதாடும் 

(B) முடுக்கம் ஒதர அளொகவும், எல்லா வபாருட்களும் ஒதர தநரத்தில் தஹரஹய வதாடும் 

(C) முடுக்கம் பவவ்சவறாகவும், பவவ்சவறு சநரத்தில் தவரவய பதாடும் 

(D) முடுக்கம் பவவ்சவறாகவும், நிவற மிகுந்த பொருடக்ள் முதலில் தவரவய பதாடும் 

    

23. ஒரு அவறயில் எதிர ்முழுக்க சநரத்வதக் குவறெ்ெதற்கு 

(A) அதிக எண்ணிக்வகயில் ஒலி பெருக்கிகவள ெயன்ெடுத்தலாம் 

(B) எல்லா ஜன்னல் கதவுகஹள திறந்து ஹெக்க தெண்டும் 

(C) எல்லா ஜன்னல் கதவுகவள மூடி வவக்க சவண்டும் 

(D) ேத்தமாக செே சவண்டும் 
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24. விண்பவளியின் சவதி ஆராய்ேச்ிக்கு எந்த அவலமாவலயியல் ெயன்ெடுகிறது 

(A) நுண்ணஹல அஹலமாஹலயியல் 

(B) அகேச்ிவெ்பு (IR) அவலமாவலயியல் 

(C) ராமன் அவலமாவலயியல் 

(D) அணுக்கரு காந்த ஒத்தரிரவ்ு அவலமாவலயியல் 

 

25. “கிஸான் கடன் அடவ்ட“ கீசழ பகாடுக்கெ்ெடட்ுள்ள நெருக்கு யாருக்கு தகுதியுவடயது 

1. அவனத்து விவோயிகள் 

2. ெயிரிடுசவார ்ெங்குதாரா ்

3. குத்தவகதாரா ்

கீழ்க்கண்டவற்றில் எது ஒன்று ேரியானது 

(A) 1 மடட்ும்  (B) 1 மற்றும் 2  (C) 2 மற்றும் 3  (D) 1, 2 மற்றும் 3 

 

26. நமது நாட்டில் திருநங்வககளுக்கான சிறெ்பு மருத்துவமவன எம்மாநிலத்தில் 

நிறுவெ்ெடட்ுள்ளது? 

(A) குஜராத்  (B) மகாராஷ்டிரா  (C) தகரளா   (D) அஸ்ஸாம் 

 

27. எந்த அறிவியல் ஆய்வு நிறுவனம் சிறுசகாள்களில் தண்ணீா ் இருெ்ெவத ேமீெத்தில் கண்டு 

பிடித்தது? 

(A) JAXA  (B) NASA   (C) ISRO   (D) CASIC 

 

28. இந்தியாவில் முதன் முவறயாக உள்நாட்டிசல தயாரான நுண்பேயலி 

(A) Shakti  (B) NASA   (C) JAXA   (D) NITI 

 

29. கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்கவள கருத்தில் பகாள். 

1. 1948 ஆம் ஆண்டு சதசிய மாணவா ்ெவட அவமக்கெ்ெட்டது. 

2. வேனிக் ெள்ளிகவள உருவாக்கி மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் இவணந்து நடத்துகிறது. 

 

சமற்கூறிய போற்பறாடரில் எது ேரியானது? 

(A) 1 மடட்ும்     (B) 2 மடட்ும் 

(C) 1 மற்றும் 2 சரி    (D) 1 மற்றும் 2 தவறு 

 

30. காரக்ில் விஜய் தினம் கவடபிடிெ்ெது 

(A) 26 பேெ்டம்ொ ்2018   (B) 24 பேெ்டம்ொ ்2018 

(C) 26 ஜீஹல 2018    (D) 24 ஆகஸ்ட் 2017 
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31. ”சடாக்லாம் பிரேே்வன“ பதாடரப்ுவடய நாடுகள் 

(A) இந்தியா  -  சீனா 

(B) இந்தியா  -  பட்டான் 

(C) இந்தியா  -  திபெத் 

(D) இந்தியா  -  சநொளம் 

 

32. “நமாமி கங்சக“ சுத்தமான கங்வக என்ெது எந்த நிகழ்காரியத்திட்ட நிகழ்ேச்ியில் உள் வரும்? 

(A) கிராமெ்புற மின்ோரம் 

(B) சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு 

(C) சுவே ்ொரத் 2014 

(D) கிராம ெஞ்ோயத் மூலம் விழிெ்புணரவ்ு 

 

33. பிரம்மபுத்ரா சமல் உள்ள நாட்டின் மிக நீண்ட ரயில் மற்றும் ோவலக்கான ொலத்வத 

அஸ்ஸாமில் திபிருகாரஷ்் அருகிலுள்ள சொஜீபில் என்ற இடத்தில் இந்திய பிரதமர ்எெ்பொழுது 

பதாடங்கி வவத்தார?் 

(A) நவம்ெர ்25, 2018    (B) டிசம்பர் 25, 2018 

(C) டிேம்ெர ்10, 2018    (D) நவம்ெர ்10, 2018 

 

34. நிலாவின் மறுெக்கத்வத ஆராய சீனா அனுெ்பிய விண்கலத்தின் பெயர ்என்ன?  

(A) ஸ்புடன்ிக் 1 (B) சாங் 4  (C) ோங் 3  (D) காஸ்சமாஸ் 3 

 

35. ேரவ்சதே காவல் துவறயகத்தின், (இன்டரச்ொல்) தவலவமயகம் அவமந்துள்ள இடம் 

(A) வியன்னா  (B) லிதயான் (C) வாஷ்ங்டன் (D) பஜனிவா 

 

36. “வம  பிரஸிபடன்டஷ்ியல் இயரஸ்்“ என்ற நூலிவன எழுதியவர ்

(A) சக. ஆர.் நாராயணன்   (B) கியானி பஜயில் சிங் 

(C) எஸ்.டி. ஷரம்ா    (D) ஆர். வெங்கட்ராமன் 

 

37. ஆசிரியரக்ளுக்கான சதசிய விருது” எந்த ஆண்டில் ஆரம்பிக்கெ்ெட்டது? 

(A)  1960  (B) 1958  (C)  1959  (D) 1962 
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