TNPSC - VAO
GENERAL STUDIES - 2016 (TAMIL)
நடப் பு நிகழ் வுகள்
1.

காசு இல் லா பரிவர்தனைனை உலகத்தில்
செைல் படுத்தவிற் கும் முதல் நாடு எது?

5. 51வது ஞாைபீட விருதிற் காக, டிெம் பர் 2015,ல்
திரு.

ரகுவீர்

ெவுத்ரி

பரிந்துனரக்கப்

(A) சுவீடன்

-பட்டுள் ளார். இவர் நிபுணத்துவம் சபற் றுள் ள

(B) சநதர்லலண்ட்ஸ்

சமாழி

(C) ஜப் பாை்

(A) மராத்தி

(D) சீைா

(B) குஜராத்தி
(C) ஸிந்தி

2. ரஞ் சிக் லகாப் னப லபாட்டிகளில் 10,000 ரை்

(D) சகாங் கைி

இலக்னக கடந்த முதல் இந்திைக் கிரிக்சகட்
வீரர் ைார்?

6. சடங் கு

காை் ெ்ெலுக்காை

லநாை்

தடுப்பு

(A) அபிலேக் நாைர்

மருந்திற் கு ஒப் புதல் அளித்துள் ள முதல் நாடு

(B) பர்த்தீவ் பலடல்

(A) ஆஸ்திலரலிைா

(C) வாசிம் ஜாபர்

(B) மமக் ஸிககா

(D) பாபா அபராஜித்

(C) கைடா

3. மத்திை

அரசிை்

இந்திரதனுே்

திட்டம்

இதனுடை் சதாடர்புனடைது

(D) சீைா

7. இந்திைாவிை் முதல் டால் ஃபிை் இை குழுமம்

(A) நதிகள் இனணப் பு திட்டம்

எங் கு ஏற் படுத்தப் பட்டது?

(B) தடுப் பூசித் திட்டம்

(A) லகரளா

(C) நதிகள் தூை் னமத் திட்டம்

(B) மஹாராே்டிரா

(D) தூை் னம இந்திைா திட்டம்

(C) தமிழ் நாடு
(D) கமற் கு வங் கம்

4. அக்லடாபர்,

2015ல்

‘பாட்ரிசிைா

சூறாவளிைால் ’ பாதிக்கப் பட்ட நாடு

8. இந்திைாவிை் எந்த முதல் ரயில் நினலைம்

(A) பிலிப் னபை் ஸ்

பார்னவைற் றவர்கள்

(B) ஜப் பாை்

பைை் படுத்தும் விதத்தில் அனமந் துள் ளது?

எளினமைாக

(C) மமக்ஸிககா

(A) மமசூரு இரயில் நிமலயம்

(D) இலங் னக

(B) சபங் களுரு இரயில் நினலைம்
(C) சடல் லி இரயில் நினலைம்
(D) பூைா இரயில் நினலைம்

www.vetriias.com

Mobile No. 9840097666/9884421666

Page 1

TNPSC - VAO
GENERAL STUDIES - 2016 (TAMIL)
9. _______________ திட்டம் சபண்கள் சுை உதவிக்
குழுக்கள்

லபாை் ற

சபண்களிை்
ெமூகப்

திட்டங் கள்

அதிகாரக்

வழிைாகப்

குவிப் பு

சபாருளாதார

மற் றும்

வளர்ெ்சிக்காை

13. அரசு

லெனவகள்

குனடயிை்

கீழ்

அனைத்னதயும்
சகாண்டு

மாநிலம் எது?
(A) ஆந் திர பிரகதெம்

(A) குறுகிை கால இல் லங் கள்

(B) லகரளம்

(B) குடும் ப ஆலலாெனை னமைம்

(C) உத்திர பிரலதெம்

(C) சுயம் ஸிதா

(D) சடல் லி

14. தாழ் த்தப் பட்ட

10. M – விொ னகப் லபசி கட்டணம் செலுத்தும்
முனறனை

அக்லடாபர்

2015ல்

அறிமுகப் படுத்திை வங் கி எது?

மற் றும்

மாணவர்களுக்கு
பயில் வதற் கு

தரமாை

வழி

பழங் குடி
இலவெ

செை் யும்

கல் வி

‘அை் லவொ’

திட்டத்னத எந்த மாநில அரசு டிெம் பர் 2015ல்
சதாடங் கிைது?

(A) ஐ.டி.பி.ஐ
(B) ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ
(C) ஆக்சிஸ்
(D) எெ்.டி.எப் .சி

(A) ஜார்கண்ட்

(B) ெட்டீஸ்கர்

(C) ஓடிொ

(D) மணிப் பூர்

15. செப் டம் பர்
அண்ணா

11. டிெம் பர் 2015 இல் , இந்திைாவிை்

வருவதற் காக

e-Pragati எை் ற திட்டத்னத 2015ல் துவக்கிை

வழிகாட்டுகிறது.

(D) திறை் லமம் பாடு

ஒலர

43 ஆம்

தனலனம நீ திபதிைாக நிைமிக்கப் பட்டவர்
(A) ஜஸ்டிஸ் லக. எை் . பாோ

2015இல் ,

வண்டலூர்

வைவிலங் கு

அறிஞர்

பூங் காவிற் குள்

தமிழக முதலனமெ்ெர் எந்த உயிரிைத்திை்
பூங் கானவ துவக்கி னவத்தார்?
(A) வண்ணத்துப் பூெ்சி பூங் கா

(B) ஜஸ்டிஸ் சஹெ். சி. டாட்டு

(B) ைானை பூங் கா

(C) ஜஸ்டிஸ் சுவதந்திரா குமார்

(C) புலி பூங் கா
(D) பறனவ பூங் கா

(D) ஜஸ்டிஸ் டி.எஸ். தாக் கூர்

16. எந்த நாடு பசுனவ அதை் லதசிை விலங் காக
ெமீபத்தில் அறிவித்தது?

12. முதல்

சதலுங் காைா

சமாழி

திைம்

அனுெரிக்கப் பட்ட நாள்

(A) இந்லதாலைசிைா

(B) மலலஷிைா

(C) கநபாளம்

(D) சமாரீஷிைஸ்

(A) மெப் டம் பர் 9, 2015
(B) அக்லடாபர் 4, 2015

17. ஐக்கிை

(C) ஜைவரி 1, 2015

நாடுகள்

நிறுவிைதை்

70

ஆம்

ஆண்டிை் நினறவு நாள்

(D) டிெம் பர் 14, 2015

(A) 24 அக் கடாபர் 2015
(B) 12 அக்லடாபர் 2015
(C) 21 அக்லடாபர் 2015
(D) 15 அக்லடாபர் 2015
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