1 WWC ( World Water Council )-ன் தலைலையகம் அலைந்துள்ள இடம் ?
அ. ைார்செயில்லை
ஆ.சுவிட்ெர்ைாந்து
இ.சென ீவா
அண்லையில் உைக நீ ர் கவுன்ெில் (WWC ) ஆளுநர் வாரியத்திற்கு லதர்வு செய்யப்பட்ட

2 இந்தியர் யார் ?

அ.ராலெந்திர ெிங்
ஆ.பிரித்திவ் ெிங்
இ.கலேஷ் தாப்பா

3 ஏப்ரல் 2015 World Water Council’s Daegu Gyeongbuk Prize சபற்ற அலைப்பு ?
அ.ெல் பாகீ ரதி அறக்கட்டலள
ஆ.எதி அறக்கட்டலள
இ.பச்பன் பச்லொ அந்லதாைன்
4 நவம்பர் 2015 இந்தியாவில் 46வது ெர்வலதெத் திலரப்படவிழா நலடசபற்ற இடம் ?
அ.லகாவா
ஆ.லைதராபாத்
இ.சடல்ைி
நவம்பர் 2015 நலடசபற்ற 46வது ெர்வலதெத் திலரப்படவிழாவில் நூற்றாண்டு

5 விருதிலனப்சபற்றவர்?
அ.ஏ ஆர் ரகுைான்
ஆ.இலளயராொ

இ.நிகிதா ைிக்கல்லகாவ்

6 உைக குழந்லதகள் திலரப்படத்திருவிழா’2015 நலடசபற்ற இடம் ?
அ.லகாவா
ஆ.லைதராபாத்
இ.சடல்ைி
முதைாவது உைக ஊனமுற்லறாருக்கான திலரப்படத்திருவிழா'2015 நலடசபறவுள்ள
7 இடம்
அ.லகாவா
ஆ.லைதராபாத்
இ.சடல்ைி
நவம்பர் 21’2015 விண்ேில் செலுத்தப்பட்ட LAOSAT - 1 எங்கிருந்து விண்ேில்

8 செலுத்தப்பட்டது ?

அ.பிசரஞ்சு கயானா
ஆ. ெீனா
இ.ைாலவாஸ்

9 பீ காரின் தற்லபாலதய துலேமுதல்வர் யார் ?
அ.ைல்லு பிரொத் யாதவ்
ஆ.லதஜ்ஸ்வி யாதவ்
இ.லதஜ் பிரதாப்

அண்லையில் இந்தியா கீ ழ்க்காணும் எந்நாட்டுடன் விைங்குகள் ஆலராக்கியம்

10 சதாடர்பாக புரிந்துேர்வு ஒப்பந்தம் செய்துசகாள்ளப்பட்டது ?
அ.வியட்நாம்
ஆ.பங்களாலதஷ்
இ.சதன் சகாரியா

11 ைத்திய அரெின் ொர்பில் விலளயாட்டுப்பல்கலைக்கழகம் சதாடங்கவுள்ள ைாநிைம்?
அ.லைதராபாத்
ஆ.ைேிப்பூர்
இ.தைிழ்நாடு
அண்லையில் ஆெிய வளர்ச்ெி வங்கி South Asia Sub-regional Economic Co-operation (SASEC)
Programme திட்டத்தின்கீ ழ் கீ ழ்க்காணும் எவ்விருநாடுகளுக்கிலடலய ைின்

12 சதாடர்பாலதகள் அலைக்க 120 டாைர் கடன் வழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது ?
அ. இந்தியா - லநபாளம்
ஆ. இந்தியா - பங்களாலதஷ்
இ.இந்தியா - துர்க்லைனிஸ்தான்
நவம்பர் 2015 தைிழகத் தலைலைத் லதர்தல் அதிகாரியாக நியைனம் செய்யப்பட்டவர்
13 ?
அ.ெந்தீப் ெக்லெனா
ஆ.ராலெஷ் ைக்கானி
இ.ெீதாராைன்

14 உைகின் ைிகலைாெைான தீவிரவாத அலைப்பு ?
அ.ULFA
ஆ.BOKO HARAM
இ. ISIS
15 2016 ல் Qawwali Festival நலடசபறும் இடம் ?
அ.ஆக்ரா
ஆ.கர்நாடகா
இ.சடல்ைி
டிெிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக Intel India நிறுவனம் சதாடங்கியுள்ள Ek
Kadam Unnati Ki Aur ( முன்லனற்றத்தில் லைலும் ஒரு படி ) திட்டம் சதாடங்கப்பட்ட

16 இடம் ?

அ.சதலுங்கானா
ஆ.ஆந்திரா
இ.சடல்ைி
17 ெீனாவிற்கான இந்தியத் தூதுவராக அண்லையில் நியைிக்கப்பட்டவர் ?
அ.விெய் லகெவ் லகாகலை
ஆ.அலொக் காந்தா
இ.லைாகன் குைார்

அண்லையில் ஐ நா விற்கான இந்தியாவின் நிரந்தரப்பிரதிநிதியாக

18 நியைிக்கப்பட்டுள்ளவர் ?
அ.அலொக் முகர்ெி

ஆ.அரவிந்த் பனாரியா
இ.லெயத் அக்பரூதின்
19 பிரான்ெின் தற்லபாலதய அதிபர் ?
அ.ஃபிரான்லகாயிஸ் லைாைண்லட
ஆ.டில்ைா ரூசெஃப்
இ.என்சட சகன்னி

20 To forgive the terrorists is up to god. But to send them to him is up to me - யார் கூற்று ?
அ.பிரான்லகாயிஸ் லைாைண்லட
ஆ.விைாடிைிர் புடின்
இ.பராக் ஒபாைா

21 தற்லபாலதய ைத்திய சுகாதாரத்துலற அலைச்ெர் யார் ?
அ.லெ.பி. நட்டா
ஆ.பிரகாஷ் ெவ்லடகர்
இ.ைலகஷ் ெர்ைா

22

Mexican Gand Prix ' 2015 சவற்றி சபற்றவர் யார் ?
அ.நிகஸ் லராஸ்சபர்க்
ஆ.லீவிஸ் ைாைில்டன்
இ.செபஸ்தியான் சவட்டல்

23 Advantage Hollywood - நூைின் ஆெிரியர் ?
அ.லைக்லகல் கிளார்க்
ஆஅலொக் அைிர்தராஜ்
இ.விகாஸ் கண்ோ

24 ராெஸ்தானின் தற்லபாலதய ஆளுநர் ?
அ.வசுந்த்ரா ராலெ
ஆ.ைார்க்சரட் அல்வா
இ.ராம் நாத் லகாவிந்த்

25 உைகைாவிய பயங்கரவாதக் குறியீடு ( GIS ) அறிக்லகயின் படி இந்தியாவின் இடம் ?
அ.6
ஆ.1
இ.2

26 2015 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திரா காந்தி அலைதி விருது ?
அ.UNHCR ( United Nations High Commissioner for Refugees )
ஆ. ISRO ( Indian Space Research Organisation )
இ.ஏஞ்ெைா சைர்கல்
அண்லையில் எந்நாடு லபார்க்குற்றவாளிகளின் ைரேதண்டலனத் தீர்ப்லபசயாட்டி
WhatsApp, Viber, Mypeople, Line and Tango லபான்ற Application களுக்கு நான்கு நாள் தலட

27 விதித்தது ?

அ.லநபாளம்
ஆ.பங்களாலதஷ்
இ.பாரிஸ்

28 நவம்பர் 2015 ல் உச்ெநீ திைன்றத்தின் தலைலை நீ திபதியாக லதர்வு செய்யப்பட்டவர் ?
அ.டி எஸ் தாகூர்
ஆ.ராலெஷ் ைக்கானி
இ.எச் எல் தத்து

அண்லையில் ஆஸ்திலரைியப் பகுதியுடன் sister-state agreement செய்துசகாண்ட இந்திய
29 ைாநிைம் ?
அ.ைகாராஷ்டிரா
ஆ.ைத்தியப்பிரலதெம்
இ.ராெஸ்தான்

30 எகிப்து நாட்டின் முதல் அணு உலை அலையவுள்ள இடம் ?
அ.டாபா
ஆ.சகய்லரா
இ.ைினா
ஆெிய வளர்ச்ெி வங்கியில் அசைரிக்காவுக்கான இயக்குனராக அதிபர் ஒபாைா

31 நியைனம் செய்தவர் ?
அ.ஸ்வாதி தண்லடகர்

ஆ.உஷா பண்டிட் துராந்த்
இ.கிரண் ரிஜ்ெூ
அசைரிக்காவில் சதற்காெிய சபாதுப்பேிவிருது வழங்கப்பட்ட இந்திய

32 வம்ொவளிப்சபண் நீ திபதி ?
அ.ஸ்வாதி தண்லடகர்
ஆ.உஷா பண்டிட் துராந்த்
இ.கிரண் ரிஜ்ெூ

UN Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) ன் சதற்காெியப்பகுதிக்கான Disaster
33 Risk Reduction (DRR) Champion விருதிலனப்சபற்றவர் ?
அ.ஸ்வாதி தண்லடகர்
ஆ.உஷா பண்டிட் துராந்த்
இ.கிரண் ரிஜ்ெூ

34 ெர்வலதெ ைாேவர்கள் தினம் ?
அ.நவம்பர் 17
ஆ.நவம்பர் 20
இ.நவம்பர் 16

35 ெர்வலதெ குழந்லதகள் தினம்?
அ.நவம்பர் 17
ஆ.நவம்பர் 14
இ.நவம்பர் 20

36 உைக ெகிப்புத்தன்லை தினம் ?
அ.நவம்பர் 17
ஆ.நவம்பர் 20
இ.நவம்பர் 16

37 2015 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ைாநாடு நலடசபற்ற இடம் ?
அ.ைேிைா, பிைிப்லபன்ஸ்
ஆ.ைிைா, சபரு
இ.ைலனா , வியட்நாம்

இந்தியாவில் ைாற்றுப்பாைினத்தவர்களுக்கான சகாள்லகலய சவளியிட்ட முதல்
38 ைாநிைம் ?
அ.ெத்தீஸ்கர்
ஆ.லகரளா
இ.தைிழ்நாடு
அண்லையில் பிரதைர் லைாடி அவர்களின் இங்கிைாந்து பயேத்தின்லபாது

அடிலைத்தனத்லதயும் தீண்டாலைலயயும் எதிர்த்து முதல் முலறயாக குரல்

39 சகாடுத்தவருைான யாருலடய ெிலைலயத் திறந்து லவத்தார் ?
அ.காந்தியடிகள்
ஆ.அம்லபத்கர்
இ.பெலவஸ்வரர்

ஆந்திராவின் புதிய தலைநகரான அைராவதியின் கட்டுைானப்பேிகளுக்காக
40 செங்கல் நன்சகாலட அளிக்க அறிமுகம் செய்துள்ள இலேயதளம் ?
அ. www.justclimateaction.org
ஆ.www.mybrickmyamaravathi.com
இ.my.gov.in

