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நடப்பு நிகழ்வுகள்

 

1. SAHAJ திட்டம் மீதான பின்வரும் கூற்றுகளில் 

எந்த கூற்று (அ) கூற்றுகள் சரியானவவ? 

1. புதிய LPG இவைப்பிற்கான இவையதள 

வவை்டுவகாவள நுகரவ்வாரக்ள் அஞ்சல் 

சசய்ய SAHAJ இயலச ்சசய்யும். 

2. இது நிதித்துவற அவமசச்கத்தால் சதாடக்கி 

வவக்கப்பட்டது 

3. நாட்டின் 22 நகரங்களில் இத்திட்டம் 

முதலாவதாக சதாடங்கப்படட்ுள்ளது 

(A) 1 மடட்ும்               

(B) 1 மற்றும் 2 மடட்ும் 

(C) 2 மற்றும் 3 மடட்ும்   

(D) 1 மற்றும் 3 மடட்ும் 

 

2. அக்வடாபர ் 2015 இல், வநபாளத்தின் முதல் 

சபை் குடியரசுத ் தவலவராகத் 

வதரந்்சதடுக்கப்பட்ட பித்யா பை்டாரி 

இக்கட்சிவய சாரந்்தவர ்

(A) மாதேஷி ஜன அதிகார் குழு 

(B) வநபாளத்தின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 

(C) வநபாளி காங்கிரஸ் 

(D) இராஷ்டிரிய ப்ரஜதன்திரா கட்சி 

 

3. சபாருத்துக : 

  தமிழக அரசு  சபறுநர ்

    விருதுகள், 2015  

(a) தமிழ்த்தாய்      1. கவிஞர ்பிவறசூடன் 

விருது 

(b) கபிலர ்விருது 2. வகா. சசல்வம் 

(c) வ.உ.சி விருது 3. நவி மும்வப தமிழ்ச ் 

      சங்கம் 

(d) கம்பர ் 4. மு. பாலசுப்ரமைியன் 

விருது 

 

 (a) (b) (c) (d) 

(A) 3 1 4 2 

(B) 2 3 1 4 

(C) 1 2 3 4 

(D) 3 4 1 2 

 

4. 2015-இல் புதினத்திற்கான சபருவம வாய்ந்த 

வமன் பூக்கர ் பரிசிவன சவன்ற 

எழுத்தாளவரக் கை்டறிக. 

(A) டாம் சமக்காரத்்தி 

(B) மாரல்ான் தஜம்ஸ் 

(C) சஞ்சீவ் சவ ாடா 

(D) ஆனி சடய்லர ்

 

5. அக்வடாபர ் 2015ல், BRICS அவமப்பின் 

முதலாவது இடப்சபயரவ்ு பற்றிய மாநாடு 

இங்கு நவடசபற்றது 

(A) தசாசச்ி, ரஷ்யா  

(B) சபய்ஜிங், வசனா 

(C) புது சடல்லி, இந்தியா 

(D) ரியாத,் சசௌதி அவரபியா 

 

6. எந்த அவமப்பின் 73-ஆம் அடித்தளம் நாள், 26 

சசப்டம்பர ்2015-ல்அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

(A) ICAR    

(B) ISRO 

(C) CSIR    

(D) NIO 
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7. இந்திய தனித்துவ அவடயாள ஆவையம் 

எப்வபாது முதல் ஆதார ் அடவ்டவய 

உருவாக்கியது? 

(A) ஆகஸ்ட் 29, 2009  

(B) சசப்டம்பர ்26, 2011 

(C) சசப்டம்பர் 29, 2010  

(D) அக்வடாபர ்25, 2010 

 

8. வதசிய மகளிர ்ஆவையத்தின் முதல் ஆை் 

உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டவர ்யார?் 

(A) அதலாக் ரவாே்  

(B) பிலால் நஸ்கி 

(C) வரவா சகட்ரபால்  

(D) கிருஷ்ைா சாகு 

 

9. முதலாம் உலக ஆை்டிபயாடிக் 

விழிப்புைரவ்ு வாரம் எப்சபாழுது 

அனுசரிக்கப்பட்டது? 

(A) 16 நவம்பர் முேல் 22 நவம்பர் 2015 

வரர 

(B) 5 நவம்பர ்முதல் 11 நவம்பர ்2015 வவர 

(C) 22 அக்வடாபர ்முதல் 28 அக்வடாபர ் 2015 

வவர 

(D) 18 அக்வடாபர ்முதல் 24 அக்வடாபர ் 2015 

வவர 

 

10. 2015-ல் எந்த நாடு அதன் அரசியலவமப்பு 

சாசனத்வத புதிதாக பிரகடனப்படுத்தியது? 

(A) இலங்வக   

(B) பூட்டான் 

(C) பிஜி    

(D) தநபாளம் 

 

11. பின்வருவனவற்வற சபாருத்தி சரியான 

விவடவய வதரவ்ு சசய்யவும் : 

(a) புல்லாங்குழல் 1. அலி அக்பர ்கான் 

(b) தபலா  2. நிஷாத் கான் 

(c) சிதார ்  3. ஸாகிர ் {வசன் 

(d) சவராட்  4. ராவஜந்திர  

    பிரசன்னா 

(a) (b)        (c)        (d) 

(A)  4  3  2  1 

(B)  4  3  1 2 

(C)  3  4  1 2 

(D)  1  2  3 4 

 

12. தமிழ்நாடவ்டப் சபாறுத்தவவரயில், நிஷா : 

2008 என்பது      :2015, என்பதற்கு ஒத்ததாகும், 

எனில் P என்பது எவதக் குறிக்கும்? 

(A) (BOB09) பாப் 09 (B) மாடி 

(C)  {த் {த்  (D) தராணு 

 

13. இந்தியரக்ளின் உடல் பருமனுக்கு 

காரைமான மரபணு என இந்திய 

விஞ்ஞானிகளால் சமீபத்தில் 

கை்டறியப்பட்டது எது? 

(A) THCM8B  (B) THFG6C 

(C) THKR8E  (D) THSD7A 

 

14. இந்தியாவில் முதன்முதலில், வானவியல் 

ஆராய்சச்ிக்சகன்வற ப்ரத்வயகமாக 

வடிவவமக்கப்படட்ு, 28 சசப்டம்பர ் 2015 

அன்று ஏவப்பட்ட பல்அவலநீள விை்சவளி 

ஆராய்சச்ிக்கூடம் என்பது 

(A) GSAT – 6 ஆகும்  

(B) GSAT – 15 ஆகும் 

(C) GSAT – 16 ஆகும்  

(D) ASTROSAT 

P 
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15. இமயமவலயின் 7077 மீ உயர குன் மவல 

சிகரத்தின் வமல் ஏறி சவற்றி கை்ட முதல் 

இந்தியப் சபை்மைி இவராவார.் 

(A) K.S. சுதி  (B) ரினி முக்கத் 

(C) G.R. ராதிகா (D) சசௌமியா தாஸ் 

 

16. பாலின சமத்துவத்திற்கான முதலாம் உலக 

மாநாடு இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்தில் 

சமீபத்தில் நவடப்சபற்றது? 

(A) மத்திய பிரவதசம்  

(B) தகரளம் 

(C) கரந்ாடகம்  

(D) வமற்கு வங்காளம் 

 

17. புகழ்வாய்ந்த G-20 மன்றத்திவன இந்தியா 

தவலவம ஏற்று நடத்தவிருக்கும் ஆை்டு இது 

(A) 2016   (B) 2017 

(C) 2018   (D) 2019 

 

18. 2014-2015-ம் ஆை்டின் விவளயாடட்ுக்கான 

அரஜ்ுனா விருது சபற்றவரக்வள 

அவரக்ளுவடய விவளயாடட்ுடன் 

சபாருத்துக : 

 

(a) சந்தீப் குமார ் 1. துப்பாக்கி சுடுதல் 

(b) சதீஷ் குமார ் 2. குத்து சை்வட 

(c) மன்தீப் ஜாங்கரா 3. பளு தூக்குதல் 

(d) ஜித்து ராய்  4. வில் வித்வத 

 

 (a)      (b)    (c)     (d) 

(A)   1     3       4         2 

(B)   4     3  2        1 

(C)    3     4  1         2 

(D)    2     4  1         3 

 

 

19. பட்டியல் I ஐ பட்டியல் II உடன் சபாருத்தி, 

சரியான விவடவய கீவழ 

சகாடுக்கப்படட்ுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து 

வதரந்்சதடு 

 பட்டியல் I                     பட்டியல் II 

(a) பம்பாய் ரயில் நிவலயம்        1. 1873 

(b) ராயபுரம் ரயில் நிவலயம்        2. 1908 

(c) சசன்வன சசன்ட்ரல் ரயில்  3. 1853 

நிவலயம் 

(d) எழும்பூர ்ரயில் நிவலயம்                 4. 1856 

 

   (a)     (b)       (c)     (d) 

(A)    3 4         1        2 

(B)    3 2         4        1 

(C)    4 1         2        3 

(D)    2 3 1        4 

 

20. இவற்றுள் 2015ம் ஆை்டு நவடசபற்ற 

சடன்னிஸ் வபாட்டிகளில், சானியா மிரச்ா - 

மாரட்்டினா ஹிங்கின்ஸ் வஜாடி சபை்கள் 

இரடவ்டயர ் பிரிவில் சாம்பியன்ஷிப் 

பட்டத்வத சவல்லவில்வல? 

(A) மியாமி ஓப்பன்   

(B) பிரஞ்சு ஓப்பன் 

(C)  US ஓப்பன்   

(D)  விம்பிள்டன் 

 

21. தமிழ் நாட்டில் மிக சபரிய சூரிய மின்சக்தி 

நிவலயம் சசப்டம்பர ் 2015-ல் துவங்கப்பட்ட 

இடம் எது? 

(A) மீஞ்சூர ்(திருவள்ளுர ்மாவட்டம்) 

(B) இராஜாக்கமங்கலம் (கன்னியாகுமரி 

மாவட்டம்) 

(C) விை்ைந்தூர ்(நாமக்கல் மாவட்டம்) 

(D) சசங்தகாட்ரட (விருதுநகர் மாவட்டம்) 
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22. கீவழ சகாடுக்கப்படட்ுள்ள குறிப்புகள் 

சகாை்டு துகள் இயற்பியலாளவர 

அவடயாளம் காை்க. 

1. இவர,் ஃபிராங்காஸ் என்கிளரட்ு 

என்பவவராடு 2013 ஆம் ஆை்டிற்கான 

இயற்பியலுக்கான வநாபல் பரிசிவன 

சவன்றார.் 

2. 20 ஜுவல 2015 இல், இராயல் 

சசாவசட்டியினது காப்வள 

பதக்கத்திவன இவர ்சவன்றுள்ளார ்

 

(A) ஃபிராங்க் விக்சஜக்    

(B) பீட்டர். டபில்யு. ஹிக்ஸ் 

(C) ஸ்டீஃபன்  ாக்கின்ஸ்  

(D) வஜாசப் வடலர ்

 

23. பட்டியல் I -ல் இருக்கும் புத்தகங்களின் 

சபயரக்வள பட்டியல் II -ல் இருக்கும் புத்தக 

ஆசிரியரக்வளாடு சபாருத்தி சரியான 

விவடவய வதரந்்சதடு : 

 பட்டியல் I              பட்டியல் II 

(a) Dreaming Big:  1. நந்தன் நில்வகனி 

My journey    

to connect India               

                    

(b) Advantage India:  2. ஏ.எஸ். துலாத் 

From Challenge  

to opportunity     

 

(c)  Rebooting  3. சாம் பிட்வராடா 

Government  

 

(d) Kashmir:        4. ஏ.பி.வஜ. அப்துல்  

The Vajpayee years     கலாம்             

      (a)    (b)     (c)     (d) 

(A)    1    3        4        2 

(B)   3    4       1        2 

(C)    2     3       1         4 

(D)    4     3       2         1 
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