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1. புதிய கல்விக் ககொள்கக ( New Education Policy ) குழுத் தகைவர் ?
அ. B.S.பஸ்வொன்

ஆ.TSR.சுப்பிரமணியன்

இ.அச ொக் மிஸ்ரொ

ஈ.R.கொந்தி

2.உைகின் ஆசரொக்கியமொன நொடுகளின் பட்டியல்’2015 ( World’s Healthiest Countries List ) ல் இந்தியொவின் இடம்?
அ.

85

ஆ.

7

இ.

103

ஈ.

106

3.நவம்பர் 2 , 2015 ரி ர்வ வங்கியின் க யல் அதிகொரியொக நியமனம் க ய்யப்பட்டவர் ?
அ.தீபக்

ின்ஹொல்

ஆ.மீ னொ சஹமச் ந்திரொ

இ. K K சவொஹ்ரொ

ஈ.ரசமஷ்

ந்த்

4.நிசகொ சரொஸ்கபர்க் (Nico Rosberg ) கீ ழ்க்கொணும் எவ்விகளயொட்டுடன் கதொடர்புகடயவர் ?
அ.Formula One ( F1 )

ஆ.Tennis

இ.Cricket

ஈ.Squash

5. இந்தியொவில் முதன்முகையொக இரயில் நிகையங்களில் பிகரய்ைி முகையில் வழித்தட வகரபடங்ககள அைிமுகம்
க ய்த இரயில் நிகையம் ?
அ.க ன்கன

ஆ.கமசூர்

இ.கடல்ைி

ஈ.மும்கப

6.கீ ழ்க்கொணும் எந்நொட்டுப் பொரொளுமன்ைத்தில் பஞ் ொபி கமொழி மூன்ைொம் நிகை கமொழியொக நவம்பர் ’2015 ல்
ஏற்றுக்ககொள்ளப்பட்டது ?
அ. ிங்கப்பூர்

ஆ.அகமரிக்கொ

இ.பொகிஸ்தொன்

ஈ.கனடொ

7.அண்கமயில் இந்திய கப்பற்பகடக்குச் க ொந்தமொன கீ ழ்க்கொணும் எந்த சரொந்துக்கப்பல் இைங்ககக் கப்பற்பகடக்கு
வழங்கப்பட்டது?
அ. IGCS வரஹொ

ஆ. IGCS அபூர்வொ

8.கீ ழ்க்கொணும் எம்மொநிைம் நவம்பர்

இ. IB C-421

ஈ. MCGS பரகுடொ

‘ 2015 முதல் பழங்குடிப் பகுதிகளில் வொழும் கர்ப்பிணி மற்றும் பொலூட்டும்

தொய்மொர்களுக்கு APJ Abdul Kalam Amrut Yojna என்ை கபயரில் 6 மொதங்களுக்கு இைவ மொக ஆசரொக்கிய உணவு
அளிக்கும் திட்டம் அைிமுகம் க ய்துள்ளது ?
அ. மத்தியப்பிரசத ம்
9. எந்த நொடு

ஆ.பீகொர்

இ.மகொரொஷ்டிரொ

ஈ.ஹரியொனொ

இ.ஏமன்

ஈ.ஜப்பொன்

பொைொ புயைொல் பொதிக்கப்பட்டது ?

அ.பங்களொசத ம்

ஆ.பிைிப்கபன்ஸ்

10.இந்தியொவின் 43 வது உச் நீ திமன்ை தகைகம நீ திபதி ?
அ.T.S.தொக்கூர்

ஆ.H.L. தத்

இ.R.M.சைொதொ

ஈ.P. தொ ிவம்

11.கீ ழ்க்கொணும் வரர்களுள்
ீ
குத்துச் ண்கட விகளயொட்டுடன் கதொடர்புகடயவர் யொர் ?
அ.கசணஷ் தொப்பொ

ஆ. ிவொ தொப்பொ

இ.தவிகொஸ் கவுடொ

ஈ.அபிசேக் வர்மொ

12.பிகரஞ்ச் ஓபன் கடன்னிஸ் ‘ 2015 ஆண்கள் ஒற்கையர் பிரிவில் கவற்ைிகபற்ைவர் யொர்?

Neither a Hawk nor a Dove - என்ை
அ.குர் ித் முகமத் கசூரி

இ.ஆன்டிமுர்சர

ஈ.சரொஜர் கபடரர்

நூைின் ஆ ிரியர் ?

ஆ.Dr.ஃபர்ஹொ ஹிஃபொ பர்சவஸ்
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13.

ஆ.சஜொக்சகொவிச்

இ. ல்மொன் ரூஸ்டி

ஈ.கஜய்ரொம் ரசமஷ்
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அ.வொவ்ரிங்கொ

14. 60 வது

Filmfare விருது ‘ 2015

அ.COURT

ிைந்த திகரப்பட விருதிகனப் கபற்ை படம் ?
ஆ.QUEEN

இ.RADIO PETTI

ஈ.BIRDMAN

15. 2015 ஆம் ஆண்டு இைக்கியத்திற்கொன சநொபல் பரிசு கபற்ைவர் ?
அ.ஸ்வட்ைனொ அகைக் ிவிச்

ஆ.ஆர்தர் கமக்கடொனொல்டு

இ.தொமஸ் ைிண்டொல்

ஈ.யூ யூ து

இ.சுதொ ரகுநொதன்

ஈ.இகளயரொஜொ

16. ஹிருதயநொத் மங்சகஸ்கர் விருது 2015 கபற்ைவர் ?
அ.ஏ ஆர் ரகுமொன்

ஆ.பிர ொந்த் டொம்சை

17. GSLV D6 ரொக்ககட் துகணயுடன் ஆகஸ்ட் 27 ‘ 2015 விண்ணில் க லுத்தப்பட்ட இந்திய க யற்ககக்சகொள் ?
அ.GSAT - 6
18. இந்தியொ அண்கமயில்

ஆ.GSAT - 15

இ.ASTROSAT

ஈ.IRNSS - 1D

HIV Vaccine Research ( HIV தடுப்பூ ி ஆரொய்ச் ி ) கதொடர்பொக எந்நொட்டுடன் கூட்டொக

இகணந்து க யல்பட ஒப்பந்தம் க ய்துககொண்டது?
அ.ரஷ்யொ

ஆ.நொர்சவ

இ.இந்சதொசன ியொ

ஈ.கதன்னொப்பிரிக்கொ

19.ஆரொய்ச் ிகய ஊக்கப்படுத்த கதொடங்கப்பட்ட திட்டம் ?
அ. IMPRINT India

ஆ. Fame India

20. 2015 ஆம் ஆண்டிற்கொன ரொமன் மகச ச
அ.அன்ேூ குப்தொ
th

21. 9

ஆ. ஞ் வ்
ீ

இ.Make in India

ஈ.Project ASMAN

விருது கபற்ைவர்களுள் AIIMS உடன் கதொடர்புகடயவர் யொர் ?
துர்சவதி

இ.ககைொஷ்

த்யொர்த்தி

ஈ.ரொசஜந்திர

ிங்

Regional Pravasi Bharatiya Diwas (RPBD) நகடகபற்ை இடம் ?
அ.குஜரொத்

22. ர்வசத

ஆ.கடல்ைி

இ.ைண்டன்

ஈ.ைொஸ் ஏஞ் ல்ஸ்

இ.அக்சடொபர் 11

ஈ.நவம்பர் 20

கபண்குழந்கதகள் தினம் ?

அ.ஜனவரி 24

ஆ.நவம்பர் 14

23. 2015 ஆம் ஆண்டிற்கொன ரொஜீவ் கொந்தி சகல் ரத்னொ விருது கபற்ைவர் ?
அ.T.P.P நொயர்

ஆ. ொனியொ மிர் ொ

இ.சரொமிசயொ சஜம்ஸ்

ஈ.பிரகொஷ் மிஷ்ரொ

24. இந்தியப் பிரதமர் நசரந்திர சமொடி அவர்கள் பதவிசயற்ைபின் எந்த நொட்டுக்குப் பயணம் க ய்தொர் ?
அ. ன
ீ ொ

ஆ. க
ீ ேல்ஸ்

இ.பிசர ில்

ஈ.பூடொன்

இ.Y V கரட்டி

ஈ. விஜய் L சகல்கர்

ஆ. ஸ்ரீ கிருஷ்ணொ
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அ. A K மொத்தூர்
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25. 14 வது நிதிக்குழுத் தகைவர் யொர் ?

