TNPSC – GROUP IV
GENERAL STUDIES - 2018 (TAMIL)
நடப் பு நிகழ் வுகள்
1.

2017

அக்ட ோபோ் 4 முதல் 2017 அக்ட ோபோ் 10 வரையில் ககோண் ோ ப் ப ்

உலகச் சிறப்பு

வோைத்தினது கருப் கபோருள்

(A)
(B)
(C)
(D)
2.

விண்வெளியில் புது உலகத்தினை ததடல்
நலமுர ரைக்கோன ட
உள் ள ங் கி

ோகோ

வளோ்ச்சிக்கோன நோ் ைற் றுை் ஆற் றல்

அரைதி, முன் டனற் றை் ைற் றுை் கசழுரை

2017 –

ை் ஆண்டு குவஹோ ்டியில் நர கபற் ற உலக இரளட

ோை் கபண்கள் குத்துச்சண்ர

டபோ ்டியில் கலந்து ககோண் வோ்களுள் மிகச் சிறந்த வீைோ் என போைோ ் ப் ப ் வோ்

3.

(A) நபின் சந்திைோ

(B) சோ்ஜூபோலோ டதவி

(C) மினு போசுைலைி

(D) அங் குசி ் ோ டபோடைோ

“பனி போலை் ந வடிக்ரக” எந்த அரைப் டபோடு கதோ ோ்புர

(A) ISS
4.

(C) NASA

புது க ல் லியில் 2017-ை் ஆண்டு அக்ட ோபோ் ைோதை் இந்தி
ரவக்கப் ப ்

(A)
(B)
(C)
(D)
5.

(B) ISRO

து

பிைதைோ் அவோ்களோல் கதோ ங் கி

அரைப் பு

அரனத்திந்தி

யுனோனி ைருத்துவ நிறுவனை்

அரனத்திந்தி

சித்த ைருத்துவ கழகை்

அனைத்திந் திய ஆய ்தெத மருத்துெ கழகம்
அரனத்திந்தி

2017 இதற் கோன ப
(a)

(D) ESA

இ

ற் ரக ைருத்துவ கழகை்

் ை் கவன் றவரையுை் , சோை் பி

கசல் வி. சோ ் டகோை்

ன் ஷிப் ப ் த்ரதயுை் கபோருத்துக.

1. உலக இளநிரல (V 20) சதுைங் க

மீைோபோ ் சோனு

சோை் பி

(b) கசல் வி. டைைி கோை்
(c) திரு. டகோபி கதோகனக்கல்
(d) கசல் வன் அைவிந்த் சிதை் பைை்
Codes :
(a)
(b)
(c)
(d)
(A)
3
4
2
1
(B)
2
3
4
1
(C)
2
3
1
4
(D)
3
2
1
4

ன் ஷிப்

2. உலக பளு தூக்குை் சோை் பி

ன் ஷிப்

3. ஆைி

ைகளிை் குத்துச்சண்ர

4. ஆசி

ைோைோத்தோன் சோை் பி

சோை் பி

ன் ஷிப்

ன் ஷிப்
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6.

2017- ஆை் ஆண்டிற் கோன வி

ோஸ் சை் ைோன்

சுக்கை் ” என் ற நோவலின் ஆசிைி

ைோன இவோ், திரு/திருைதி

(A) சுைிந்தோ் வோ்ைோ
(C) ைை் தோ கோலி ோ
7.

(B) சுனிதோ கஜயின்
(D) கைல் கிட ோை் டகோபன் கோ

கசப் ை் போ் 2017-ல் இந் தி

ோவின் முதல்

(A) பூைி
(C) அவுைங் கோபோத்
8.

இந்தி

சோன் றிதழ் கபற் ற நகைை் எது?
த்

ோ டு
் சோை் பி

ோன் கங் ஞ் மின் -வோ்க்க தி ் த்திரன கச

ல் படுத்தி

நலவோழ் வு ைற் றுை் குடுை் ப நலத்துரற ஒன் றி

உணவு கபோரு க
் ள் சை் ைந்தப் ப ்
கமி

(A)
(B)
(C)
(D)
12.

ன்

ோை்?

து?

(B) க ல் லி
(D) குஜர த்
்

அரைச்சகை் 2017-நவை் போ்-28 அன் று இரணந் து

IHMI - யிரன துவக்கியுள் ளது IHMI என் பது எரதக் குறிக்குை் ?
(A) இந் திய அதிக இரத்த அழுத்தம் தமல ண்னம வத டக்கம்
(B) இந்தி டதகநிரல ைற் றுை் நல டைலோண்ரை கதோ க்கை்
(C) இந்தி னின் இத ைற் றுை் மூரளநல அறிவு
(D) இந்தி டதகநிரல ஆடைோக்கி ை் ைற் றுை் பைோைைித்தல் கதோ
11.

ன் 2017

(B) ஸ்ரீந த் ந ர யணை்
(D) ஸ்ரீநோத் ஸ்ரீநிவோசன்

எந்த ைோநில அைசு க்

(A) ஆந்திை பிைடத
(C) டகைளோ
10.

UNESCO போைை் பைி
(B) கோஞ் சிபுைை்
(D) அகமத ப

ோவின் 46வது கிைோண் ் ைோஸ் ோ் கசஸ் விரள

(A) ஸ்ரீநோத் நடைன்
(C) ஸ்ரீநோத் டவணு
9.

விருதிற் கோக டதோ்ந்கதடுக்கப் ப டு
் ள் ள “துக்கை்

க்கை்

உலக தைத்ரத அறிந் து ககோள் ளுை் கபோரு டு
் அரைக்கப் ப ்

ோது?

தக ட க் ஸ் அலிவமை்தடஷை் கமிஷை்
உணவு ைற் றுை் டவளோண்ரைத்துரற கமி
உலக சுகோதோை கமி
இந்தி

ன்

ன்

தைகுழுைை்

1948-ை் மின் பகிை்ைோன ச ் த்தின் படி தமிழகத்தில் எந்த ஆண்டு மின் சோை வோைி

ை் (TNEB)

அரைக்கப் ப ் து?

(A) 1957 ஜூனல 1
(C) 1957 கசப் ை் போ் 1

(B) 1957 ஆகஸ் ் 1
(D) 1957 அக்ட ோபோ் 1
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13.

கீடழ ககோடுக்கப் ப டு
் ள் ளவோ்களில் கபோருந் தோத நபரை டதோ்ந்கதடு

(A) திைி ோ டதப்
(C) லில் லி சோனு பூனை்
14.

(B) நிட்டல் ப ல்
(D) டஜோதி கடைகோ கவன் னை்

உலக சுகோதோை நிறுவனத்தின் புதி

துரணப் கபோது இ

General) நி மிக்கப்ப ் வோ்.
(A) நி ோ டத ோ ் பிஸ்வோல்
(C) வ ௌமிய சுெ மிந தை்
15.

2017-ஆை் ஆண்டு இந் தி
நிறுவனங் கள் ஆகி

சமீபத்தில்

Director

(B) திடன ் வோ் சை்ைோ
(D) ககௌதை் பியூபவோலோ

விரசத்தறி ைற் றுை் ஜவுளித் துரற, விரசத்தறி ைற் றுை் சிறுகதோழில்

ரவ கைன் டைலுை் வளை ஊக்கப் படுத்தப் ப ்

(A) SAMPRADA
(C) AARAKSHAN
16.

க்குநகைோக (தி ் ை் ) (Deputy

தி ் ை்

(B) DOST
(D) SAATHI

நர கபற் று இந்தி

ைரலத்தீவு பைஸ்பை கூ டு
்

இைோணுவ பயிற் சி

எவ் வோறு

அரழக்கப் படுகிறது.

(A) இை் போக்ஸ் 2017
(C) இந்திைோ 2017
17.

ப ்டி லில்

இருக்குை்

கநடுஞ் சோரல

(B) எக்குெரிை் 2017
(D) சை் ப்ைத் 2017
தமிழ் நோ ்டின்

எந்த ைோநில கநடுஞ் சோரல நவை் போ் 2017-ல்

டதசி

ோக டைை் படுத்தப் ப வில் ரல?

(A) திருப்பூை் – ஒ ் ன் சத்திைை் ைோநில கநடுஞ் சோரல
(B) டசலை் – திருப்பத்தூோ் – வோணி ை் போடி – ைோநில கநடுஞ் சோரல
(C) டகோர கோ ் – ககோர க்கோல் ைோநில கநடுஞ் சோரல
(D) வ ை்னை – எண்ண ் ம நில வநடுஞ் னல
18.

நோன் கோவது ”உலகத்தமிழோ் கபோருளோதோை ைோநோடு” எங் கு நர கபற் றது?

(A) டகோரவ
19.

இந்தி

(B) டகோலோலை் பூோ் (C) சிங் கப்பூோ்

விைோனப் பர

(D) ட

ோல் 2017-ை் ஆண்டு டிசை் போ் 17-ை் நோள் அலுவல் ைதி

்பை்
ோக ரகவி ப் ப ்

போதுகோப் பு ஊோ்தி

(A) P-S ILE Maritime Reconnaissance Anti Warfare Aircraft
(B) Mi-S Attack and Utility Helicopter
(C) P-3 Orion Anti Submarine Warfare Aircraft
(D) Mi-V5 Medium Lift Reconnaissance Aircraft
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20.

2017ை் ஆண்டு அக்ட ோபைில் கவளியி ப் ப ்

‘Dark horse and other plays’

என் ற நோ கத்ரத

கவளியி ் வோ்

(A) வகௌரி ர ம் ந ர யண்
(C) அருண் ககோலோத்கோ்
21. இந்தி

(B) ககௌைி லங் டக ்
(D) ைடக ் தத்தோனி

ோவில் தனக்ககன் று சின் னத்ரத கபற் ற முதல் நகைை் எது?

(A) பூனோ

(B) வபங் களுரு

(C)

(D) க

கசன் ரன

ல் லி

22. உலக கோடுகள் தினை் ககோண் ோ ப் படுை் நோள் எது?

(A) ைோை்ச் 8

(B) ம

ர் ் 21

(C) ைோை்ச் 22

23. கதோழில் முரனவு முன் டனற் றத்துக்கோன தி ் ை்

(EDP)

(D) ைோை்ச் 23
கதோ ோ்வுர

(A) எழுத்தறிவின் ரைர ஒழிப்பதற் கோன தி ் ை்
(B) கபண்களின் ஆற் றரல நிரூபணை் கச ் உதவுை் தி
(C) வபண்களிை் தைித்திறனமகனள வெளிக்வக ண
(D) வறுரைஒழிப்பதற் கோன தி ் ை்
24. டதசி

் ை்
த
் ல்

ஒருரைப் போடு தினை் ககோண் ோடுை் நோள் எது?

(A) நெம் ப
25. அறிவி

து

் 19

(B) அக்ட

ோபோ் 20

(C) ஜூன்

(D) ஆகஸ்டு 12

10

ல் சைதை்ைத்ரத டதோற் றுவித்தவோ்

(A) ஆல் ப்பிை ்
(C) குத்புதீன் ஐகபக்

(B) ஆரம் ஷ
(D) பிடைோஸ்

ோ
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