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1.

-vao
- 30 minits
-1x50=50
-currant affairs

சீ பத்திம் “னித உரிம ஆமைம்”அமத்த

8.

லிறாலில் சிமப்பு அமறப்பாராக

[B] திரிபுா

இலர் ந்த நாட்டு அதிபர்

(பிான்ஸ்தகாிஸ் ைாயந்தத) பங்தகற்க உள்ரார்

[C] அசாம்

[A] இஸ்தல்

[D] காஷ்ீ ர்

[B] துபேக்கி

பகிர்ந்து ககாள்ர ந்த இபே நாடுகளும்

[D] பாயஸ்தீனம்

[C] பிான்ஸ்

கிரிினல் குற்ம நடலடிக்மககமர இபே நாடுகளும்
9.

எப்பந்திட்டது

[A] இந்திா – ாயத்தீவு

3.

[B] இந்திா – பங்கராததஷ்

இடம்கபற்ம ாநியம் து ?

[D] இந்திா – பாகிஸ்தான்

[B] உத்திபிததசம்

லிபேமதப் கபற்மலர்

[D] பஞ்சாப்

[C] இந்திா – ிான்ர்

[A] கடல்யி

“ஷ்பாதி சம்ான் லிபேது” இந்தாண்டுக்கான

[C] தகரா

10. இந்திா – பிரிட்டன் கயாச்சா ஆண்டாக

[B] லிதனாத்தத்தா

ககாண்டாட ந்த ஆண்மட இந்தி பிதர் தாடி

[D] சச்சின்

[A] 2015

[C] இாஜதகாபால்

அமிலித்தார்

“பரிதபா” ன்ம மய கிாம் பழுலதும் சூரி

[B] 2016

[C] 2017

எரி ின்சாத்தில் அமக்கப்பட்டுள்ரது ாநியம்
[A] அசாம்

[D] 2019
11. சீ பத்தில் இந்தி பிதர் நதந்தி தாடி

[B] தகாயா

அலர்களுக்கு ந்த நாடு “அஞ்சல் தமய”

[C] திரிபுா

கலரிிட்டு சிமப்பித்தது

[D] எடிசா
5.

[A] பிரிட்டன்

உயக தபரிடர் நிர்லாக இண்டாலது ாநாடு ங்கு

[B] துபேக்கி

நமடகபற்மது

[C] கஜர்னி

[A] லிசாகபட்டிைம்

[D] அகரிக்கா

[B] குண்டூர்

12. கீ ழ்கண்டலற்றுள் கபாபேத்தற்மமதத் ததர்க

[C] மைதிாபாத்

(புதுச்தசரி)

[D] ககாச்சி
6.

“இந்திாலில் பதல் பட்டு பூங்கா” அமக்க த்தி
அசு படிவு கசய்துள்ர ாநியம்

I.பன்று ாநிய ல்மய பகிர்வு த்தி ஆட்சி
பகுதி

II.பிஞ்சு கயாச்சாம் நியலி லபேம் இந்திப்பகுதி

[A] குஜாத்

III.இந்திாலின் பதல் சர்லததச நகரிம் –

[B] காஞ்சிபும்

ஆதாலில்

[C] லாைாசி

IV.லனப்பப்பு இல்யா பகுதி

[D] கர்நாடகா
7.

“Gleen UP Green UP” ன்ம திட்டத்தின் பயம் பத்து
இயட்சம் க்கன்றுகமர நட்டு கின்னசில்

[A] அைில் கும்ப்தர

4.

அடுத்தாண்டு நமடகபம உள்ர குடிசுத்தின

ாநியம்

[A] ைிப்பூர்

2.

SINCE-1999

தயசிாலின் கயாச்சா மத்திற்கு ாபேமட
கபர் சூட்டப்படுலதாக தாடி அமிலித்தார்

[A] I

[B] II

[C] III

[A] இாகிபேஷ்ைர்

[D] துவுில்மய

[B] லிதலகானந்தர்

[C] சுபாஷ் சந்திதபாஸ்
[D] காத்ாகாந்தி
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13. இங்கியாந்தின் ிகவும் புகழ்கபற்ம கழுகுச்சிமய

SINCE-1999

20. கீ ழ்கண்டலற்றுள் தலமானது (ைரிானா)
I.இந்திாலின் பால் கதாட்டி ன

அபேங்காட்சிகம் கிமர இந்திாலில் ங்கு

அமக்க உள்ரதாக பிதர் தாடி அமிலித்தார்

அமறக்கப்படுகிமது

II.கசாட்டு நீர் பாசனம் அமிபகம் கசய்த ாநியம்

[A] கடல்யி

III.கிா தகாடீஸ்லர் ிகுந்த இந்தி ாநியம்

[B] லாைாசி

[C] ஜம்ப & காஷ்ீ ர்

IV.”லாட்” அமிபகப்படுத்தி பதல் ாநியம்

[D] குஜாத்

[A] I

[B] II

14. பிைம் தின்னி கழுகுகரின் அறிமல தடுக்கும்
கபாபேட்டு (Gyps Vulture Reintroduction programme)

[C] III

ாநியம் ________

[D]அமனத்தும்

[A] ாஜஸ்தான்

21. புதிதாக 43 லது உச்சநீதின்ம தமயம

[B] உத்திபிததஷ்

நீதிபதிாக பதலிதற்ம டி.ஸ்.தாக்கூர் இந்தி

[C] ைரிானா

அசில் அமப்பு லிதிின் கீ ழ் நினம்

[D] காஷ்ீ ர்

கசய்ப்பட்டார்
[A] 123

15. Unesco - அமப்பில் உறுப்பினாக தச உறுப்பு

[B] 124

நாடுகரால் நிாகரிக்கப்பட்ட நாடு ___________________

[C] 121

[A] இஸ்தல்

[D] 122

[B] ககாசாதலா

22. “புலி கலப்ப ஆழ்துமர கிைறு” இந்திாலில் ந்த

[C] துபேக்கி
[D] ஈான்

எபே ாநியத்தில் பதன் பதயாக

திட்டத்தின் பயம் ததர்வு கசய்துள்ர பதல் நகம்

[A] குஜாத்

[B] கடல்யி

[C] திழ்நாடு

ததாண்டப்பட்டுள்ரது

16. மக்தாசாப்ட் நிறுலனம் “டிஜிடல் இந்திா”

[B] பம்மப

[A] குஜாத்

[D] ககால்கத்தா

[C] லாைாசி

23. Freedom on the Net 2015 உயகில் ிகவும்

[D] கதலுங்கனா

கட்டுப்பாடான இமை சுதந்திம் உள்ர பதல்

17. உயகின் ிகப்கபரி லியங்கு “குதரானிங் மம்”
ந்த நாடு அமக்க உள்ரது

நாடு ________________

[B] சீனா

[B] இந்திா

[A] ஜப்பான்

[A] அகரிக்கா

[C] இந்திா

[C] சீனா

[D] பிான்ஸ்

[D] அகரிக்கா

24. கீ ழ்கண்டலற்றுள் கபாபேந்தா இமைமத் ததர்வு

18. இந்திாலில் பதல் பன்மாம்

கசய்க

பாமயனத்தலபேக்கான கறிப்பிடம் அமத்த
கபபேம ந்த ாநியத்மத சாபேம்

[A] எபேமப்பாடு தினம்

[B] கர்நாடகா

[C] குறந்மதகள் தினம்

[B] ததசி பால் தினம்

[A] தகரா

[D] சட்ட தினம்

[C] உத்திபிததஷ்
[D] சிக்கிம்

– நலம்பர் 26
– நலம்பர் 15
– நலம்பர் 26

25. “தகாபிநாத் பண்தட லிபத்து காப்பிட்டு திட்டம்”

19. “லானிமய சார்ந்த தபறிவுகரில் னித இறப்புகள்”

காாஷ்டி அசு ாபேக்கு லறங்க

ன்று .நா.அமிலித்துள்ர நாடுகள் த்தமன

கதாடங்கப்பட்டது

[B] 8

[B] கபண்களுக்கு

[D] 15

[D] சிமார்களுக்கு

[A] 3

[A] லிலசாிகளுக்கு

[C] 5

[C] இபேசக்க லாகன ஏட்டி
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26. உயகத் திழ் ஆாய்ச்சி நிறுலன தமயலாக
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33. சர்லததச கபண்களுக்கு திான லன்பமம எறிப்பு

இபேந்த ஜப்பானி திறர் “கநாபுபே களிா”

தினத்மத பன்னிட்டு உயகம் பழுக்க பக்கி

லறங்கிது

எரித்தது

[B] 2013

[B] சிலப்பு

அலர்களுக்கு இந்திா ந்த ஆண்டு பதஸ்ரீ லிபேது

இடங்கரில் ின் லிரக்குகள் ன்ன நிமத்தில்

[A] 2010

[A] நீயம்

[C] 2014

[C] பச்மச

[D] 2009

[D] ஆஞ்சு

27. எடிசா அசு லறங்கும் கயிங்கா லிபேது 2014 ஆம்

34. இந்திாலில் குரிர்சாதன இட்மடடுக்கு இில்

ஆண்டிற்கான லிபேமதப் கபற்மலர்

தசமல ந்தஇபே நகங்களுக்கு இமடத

[A] திரிதயாசன் பிதான்

இக்கவுள்ரது

[B] நிக்தகாயஸ்

[A] பம்மப பதல் தகாலா லம

[C] ரிம் பக்திார்

[B] கைௌா பதல் தன்பாத் லம

[D] தபட்ரிகா

[C] பம்மப பதல் தாதன லம

[D] ககௌா பதல் ாைிகஞ்ச் லம

28. “கான்கலல்த் நாடுகரின் கூட்டமப்பில்” பதல்

கபண் () இங்கியாந்மதச் தசர்ந்த பதல்

35. ததர்வுகரில் காப்பி அடிக்கும் ாைலர்களுக்கு ழு

கபாதுச்கசயாராக நினம் கசய்ப்பட

ஆண்டு சிமமதண்டமன அமிலித்த நாடு ______

உள்ரலர்

[A] கபல்ஜிம்

[A] திரிதசாயன் பிதான்

[B] ஜப்பான்

[B] தபட்ரிகா ஸ்காட்யான்ட்

[C] அகரிக்கா

[C] ரிம் பக்திார்

[D] சீனா

[D] நிக்தகாயஸ் கைனின்

36. உயக கால்பந்து கூட்டமப்பு (FIFA) ந்த நாட்டின்

கால்பந்து அமப்பு இமடநீக்கம் கசய்தது _________

29. பப்பமடகரின் காண்டர்கரின் ாநாடு

ககாச்சிில் ந்த எபே கப்பயில் நமடகபம உள்ரது

[A] இந்திா

[B] INS கார்தாதார்

[C] ஈான்

[A] INS லிக்ாதித்ா

[B] குமலத்
[D] சிரிா

[C] INS ககாச்சின்
[D] INS ாஜாரி

37. அதானி நிறுலனத்திடம் இபேந்து ின்சாத்மத

ககாள்பதல் கசய் உள்ர இந்தி இில்தல

30. உயகின் கலப்பான ஆண்டாக .நா. சீ பத்தில்
அமிலித்துள்ரது

ண்டயம் து

[B] 2014

[B] கதன்கிறக்கு இில்தல ண்டயம்

[A] லடக்கு த்தி இில்தல

[A] 2015

[C] 2013

[C] த்தி இில்தல ண்டயம்

[D] 2012
31. கபாது இடங்கரில் பர்தா அைிபம் இஸ்யாி

[D] கதன்னக இில்தல ண்டயம்

கபண்களுக்கு அபாதம் லிதித்துள்ர நாடு ___________

38. நாரந்தா பல்கமயக்கறகத்தின் புதி தலந்தாக

ததர்ந்கதடுக்கப்பட்ட சிங்கப்பூர் பன்னாள் அமச்சர்

[A] நிபசியாந்து

[A] தகாபா சபர்தலல்

[B] சுலிட்சர்யாந்து

[B] நலாப் லாசிப்

[C] இந்ததாதனளிா

[C] ஜார்ஜ் இதா

[D] கனடா

32. உடல் உறுப்பு தானம் ற்றும் உறுப்பு ாற்று

அறுமலச் சிகிச்மசக்கு லிபேது ந்த ாநியம்

[D] பியிப்தபாகிாண்டி

39. சீ பத்தில் திறக கடற்கம ாலட்டங்கமர

தாக்கி புல் “தானு” ன கபர் சூட்டி நாடு
[A] ிான்ர்

கபற்றுள்ரது ______
[A] கடல்யி

[B] ாயத்தீவு

[B] ககால்கத்தா

[C] இயங்மக

[C] திழ்நாடு

[D] பங்கராததஷ்

[D] பம்மப
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40. சீ பத்தில் பன்மாம் பாயினத்தலம துமை

SINCE-1999

46. சீ பத்தில் தபஸ்புக் நிறுலனர் ார்க்சுகன்கபர்க

ஆய்லாரர் பைி லறங்கி பதல் இந்தி ாநியம்

(லது 31) தனது நிறுலன பங்குகமர த்தமன

[B] தகரா

இவ்வுயகத்தில் லாற ற்ம சூழ்நிமயக்கு ற்ப

[A] திழ்நாடு

சதலதம்
ீ
தானம் லறங்கினார் (அலபேமட குறந்மத

[C] கடல்யி

உயகம் ாறுலதற்கு) இந்த கதாமகம

[D] குஜாத்

லறங்கிபள்ரார்

யகானி” ந்த துமமபடன் கதாடர்புமடலர்

[B] 49 %

[A] 51 %

41. திழ்நாட்டில் புதிதாக நிிக்கப்பட்ட “ாதஜஷ்

[C] 100 %

[A] நிதித்துமம கசயாரர்

[D] 99 %

[B] தபரிடர் ற்றும் தைித்தல் துமம
[C] தமயம ததர்தல் ஆமைர்

47. கீ ழ்கண்டலற்றுள் தலமானமதத் ததர்ந்கதடு

[A] ய்ட்ஸ் தினம் டிசம்பர் 1

[D] சிறுபான்மத் துமம ஆமைர்

[B] னித உரிமகள் தினம் டிசம்பர் 10

42. இந்திாலில் பதல் பமமாக ாமனகளுக்கு

[C] லிலசாிகள் தினம் டிசம்பர் 23

பேத்துலமை அமத்துள்ர ாநியம் _________
[A] கடல்யி

[D] ஊனபற்தமார் தினம் டிசம்பர் 5

[B] தகரா

48. 2015 – ஆம் ஆண்டு இந்திாகாந்தி அமதி லிபேது

[C] ஆந்திா

ாபேக்கு லறங்கப்பட உள்ரது

[D] பம்மப

[A] .ஸ்.ஆர்.எ

[B] .நா.னித உரிம ஆமைம்

43. 46 லது சர்லததச லிறாலில் நூற்மாண்டு லிபேது

[C] ஆங் – சாங் சூகி

லறங்கி சிமப்பிக்கப்பட்ட இமசமப்பாரர் _______
[A] .ஆர்.ஹ்ான்

[D] யாயா பெசுப் சாய்

[B] அனிபைத்

49. லயாற்மில் பதல் பமமாக பகல் – இவு

[C] லிஸ்லநாதன்

கடஸ்ட் தபாட்டி (ட்மடப்பந்து) ந்த இபே

[D] இமராஜா

நாடுகளுக்கு இமடத

[A] ஆஸ்திதயிா – நிபெசியாந்து

44. இந்திாலின் பதனாாலில் திமிடப்பட்டுள்ர

[B] ஆஸ்திதயிா – இங்கியாந்து

எத திழ்ப்படம் __________________________
[A] காக்கா பட்மட

[C] ஆஸ்திதயிா – கநதர்யாந்து

[B] தடிதா கபட்டி

[D] ஆஸ்திதயிா – அர்யாந்து

[C] ஆடுகரம்

50. இந்திாதான் த்தி அசின் தம்;

[D] தூங்காலனம்

அசமப்புச்சட்டம் தான் புனித நூல்” ன்று

45. “ஆசிான் கரிர் கால்பந்தாட்ட லாங்கமன”
ீ

சீ பத்தில் லபறக்கிட்டலர்
ீ

லிபேது இந்தாண்டு லிபேமதப் கபற்ம இந்திர் ார்

[A] தசானிாகாந்தி

[B] அதிதி கசௌகான்

[C] ாஜ்நாத்சிங்

[A] நிக்தகாயாதகண்டி
[C] பத்ினி கௌட்

[D] நதந்திதாடி

[D] பெசுப் ைீ து
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GROUP 2 [a] GROUP-4 ற்றும் VAO ததர்லில் கலற்மி கபம படிக்க
தலண்டி புத்தகங்கள்

கபாது திழ்


6 -ம் லகுப்பு

பதல் 12 -ம் லகுப்பு லம உள்ர சச்சீர் கல்லி புத்தகங்கள்

இயக்கி லயாறு


கஜம் இயக்கி லயாறு – ஜனகா பதிப்பகம், ஆசிரிர் -திபேதி ஆ.கஜம்

திபேதி சந்தி தயகா

மலத்திநாதன்


ததலிா இயக்கி லயாறு –நந்தினி பதிப்பகம், ஆசிரிர் இா.ாதஜந்தின் –



11 -ம் லகுப்பு

ற்றும் 12 -ம் லகுப்பு

சிமப்பு திழ் [தற்தபாது நமடகபறும் ததர்வுகரில் சிய

லினாக்கள் இதியிபேந்து தகட்கப்படுகின்மன ]
கபாது அமிவு


6 -ம் லகுப்பு

பதல் 10 -ம் லகுப்பு லம உள்ர அமிலில் ற்றும் சபக அமிலில் சச்சீர் கல்லி

புத்தகங்கள்


11 -ம் லகுப்பு

ற்றும் 12 -ம் லகுப்பு கபாபேராதாம்[economics], லயாறு [histroy], அசில்

அமிலில்[political science], இந்தி பண்பாடு [indian cultrue] கதாடர்பான புத்தகங்கள்



தனாாா [manorama year book]

கபாது அமிவு கரஞ்சிம் – ஆசிரிர் டாக்டர் சங்க சலைன் – லிகடன் பதிப்பகம்

நடப்பு நிகழ்வுகள்


தின இந்து[tamil hindu] ற்றும் தினைி[dina mani] நாரிதழ்

கைிதம்


பிற்சி மத்தில் நமடகபறும் கைித லகுப்புகள் ற்றும் ததர்வுகள்



நடந்து படிந்த TNPSC-ORGINAL லினாத்தாள்கரில் உள்ர கைித லினாக்கள்

Village administration கிா நிர்லாகம்


கிா நிர்லாகம் கதாடர்பான தகள்லிகளுக்கு திறக அசின் லபேலாய் துமம சார்பில்

கிா

நிர்லாக அலுலயர்களுக்கு லறங்கப்படும் பிற்சி மகதடு தபாதுானதாகும்.
____________________________XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX____________________________________
நடந்து முடிந்ே group-4 தேர்வில் பணி நின ஆணண பபற்ற பவற்றிாளர்கள்
[துபேகம்]

-லபேலாய் துமம

6.குபதி

[லதசாறபும்]
ீ

-ஊக லரர்ச்சி

2.ைிலாசகி

[லதசாறபும்]
ீ

-லபேலாய் துமம

7.சண்ா

[கள்ரகுமிச்சி]

-சுகாதா துமம

3.கல்பனா

[நீயங்கரம் ]

-பதிவு துமம

8.அஞ்சயி

[அம்ாதபட்மட]-சுகாதா துமம

4.கலண்ைியா [நீயங்கரம்]

-ஊக லரர்ச்சி

9.சலை சக்தி [நூதமாமய]

[கள்ரகுமிச்சி]

-ஊக லரர்ச்சி

10.சுபத்ா

1.சிாஜ்

5.அபதா
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ANSWER
[1]B

[2]A

[3]B

[4]D

[5]A

[6]D

[7]C

[8]C

[9]B

[10]C [11]B [12]D [13]A [14]C

[15]B

[16]C [17]B [18]B [19]C [20]D [21]B [22]A [23]C [24]C [25]A [26]B [27]A [28]B

[29]A [30]A [31]B [32]C [33]D [34]A [35]D [36]B [37]A [38]C [39]B [40]A [41]C [42]B
[43]D [44]B [45]B [46]D

அமனலபேம்

GROUP-2 [A]

[47]D [48]B [49]A [50]D

ற்றும்

கிா நிர்லாக அலுலயர் ததர்லில் கலற்மி

கபம அமிவு TNPSC STUDY CENTRE சார்பாக

லாழ்த்துக்கள்

-இா.அமிவு
rarivutnpsc@gmail.com

facebook.com/அமிலறகன் ாசாி
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