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1

ஐ நா காலநிலல லையம் ( WMO ) ன் ப ாதுச் பெயலாளர் யார் ?
அ.லைக்ககல் பெர்ராவுத்
ஆ. ைார்க்பரட் ச்ொன்
இ. ரா ர்க ா அெிகேக ா
நேம் ர் 2015 ல்

2

ங்கஜ் ெரண் அேர்கள் கீ ழ்க்காணும் எந்நாட்டிற்கான இந்தியத்

தூதுேராக நியைனம் பெய்யப் ட் ார் ?
அ.ெீனா
ஆ.ரஷ்யா
இ.கந ாளம்

3

இந்தியாேின் முதல் அரெியல் ெட் தினம் பகாண் ா ப் ட்

நாள் ?

அ. நேம் ர் 26
ஆ. அக்க ா ர் 15
இ.நேம் ர் 19
நேம் ர் 2015 ஆஸ்திகரலியா - நியூெிலாந்துக்கில கய Trans-Tasman Trophy க்காக
நல ப ற்ற உலகின் முதல்
4

கலிரவு ப ஸ்ட் கிரிக்பகட் க ாட்டியில்

யன் டுத்தப் ட்

ந்து ?
அ. Kookaburra Pink ball
ஆ.Kookaburra White ball
இ.Kookaburra Red ball

அண்லையில் கீ ழ்க்காணும் எம்ைாநிலத்தில அலைச்ெரலே உணேகங்களுக்கான
5

உணவு ேிலல கட்டுப் ாடு ைகொதா’2015 லய ெட் ைாக்கியது ?
அ. ஆந்திரா
ஆ. ககரளா
இ.ப ல்லி
ொதாரண ைனிதர்கள் ைத்தியில் அறிேியலல

டுத்தியதற்காக கலிங்க ெம்ைன்

ேிருது ‘ 2014 லயப் ப ற்றேர் ?

ஆ.திரிகலாச்ென்
இ.பென்ரிச்

ிரதான்

2

அ. ேரப்
ீ
பைாய்லி
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ிர லப்

7

JIHAD ACADEMY -The rise of islamic state

- என்ற நூலின் ஆெிரியர் ?

அ.ரா ர்ட் கனிகல்
ஆ.ரெீத் அல் ைக்தும்
இ.நிககாலஸ் பெனின்
ORANGE THE WORLD: END VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS - கீ ழ்க்காணும் எத்தினத்து ன்
8

பதா ர்புல யது ?
அ.நேம் ர் 20
ஆ.நேம் ர் 25
இ.நேம் ர் 26
உள்நாட்டிகலகய தயாரிக்கப் ட்

9

தனுஷ் ஏவுகலண நேம் ர் 2015 ல் கீ ழ்க்காணும்

எக்கப் லிலிருந்து ஏேப் ட்டு கொதிக்கப் ட் து ?
அ.ஐ என் எஸ் பகாச்ெி
ஆ.ஐ என் எஸ் சு த்ரா
இ.ஐ என் எஸ் ேிக்ரைாதித்யா

நேம் ர் 2015 ல் தைிழகம் & புதுச்கெரியில் புயலின் தாக்கத்தால்
10

குதிகலள

ாதிக்கப் ட் ப்

ார்லேயிட்டு ஆய்வு கைற்பகாள்ளும் ைத்தியக் குழுேின் தலலேர் யார் ?

அ.டி ேி எஸ் என்

ிரொத்

ஆ. ஈஸ்ேர்
இ.N.ககா ால் சுோைி

11

நேம் ர் 2015 ல் க ார்ச்சுக்கலின்

ிரதைராகத் கதர்ந்பதடுக்கப் ட் ேர் ?

அ.ைவுரிெிகயா ைாக்ரி
ஆ.ஆண்ட்னியா ககாஸ் ா
இ. லீ ஸூன் லூங்
கீ ழ்க்காணும் கூற்றுகளில்
பதா ர் ற்றது எது ?
அ. ஏப்ரல் 1 , 2016 முதல் ைது ேிலக்கு அைல்
இ. ைின் இலணப்பு இல்லாத ேடுகளுக்கு
ீ
இலேெ ைின் இலணப்பு ( இலணப்புக்
கட் ணம் ைட்டும் )

3

ஆ. ிணம் தின்னிக் கழுகுகளின் அழிலேத் தடுக்கும் திட் ம்
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ீ கார் முதல்ேர் நிதிஷ்குைார் அேர்களின் அறிேிப்பு ன்

நேம் ர் 2015 ல் கொதலன பெய்யப் ட்
13

Long Range Surface-to-Air Missile (LRSAM) / Barak 8

Missile- கைம் ாட்டில் DRDO கீ ழ்க்காணும் எந்நாட்டு ன் இலணந்து பெயல் ட் து ?
அ.ரஷ்யா
ஆ.இஸ்கரல்
இ.அபைரிக்கா

14

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) திட் த்திற்கு நிர்ணயிக்கப் ட்டுள்ள இலக்கு ?
அ.2022
ஆ.2019
இ.2017

15

Target Olympic Podium Scheme (TOPS) ன் தலலேராக நேம் ர் 2015ல் நியைனம் பெய்யப் ட் ேர்
?
அ.அனுராக் தாக்கூர்
ஆ.ராகுல் டிராேிட்
இ.அஞ்சு

16

ா ி ொர்ஜ்

கீ ழ்க்காணும் ேிருதுகளில் ெிரிய எழுத்தாளர் பெய்னா இராெிம் - உ ன் பதா ர் ற்றது
?
அ.ஐ நா ைனித கநய ேிருது ‘ 2014 ( National Humanities Medal )
ஆ. ீ ட் ர் பைக்லர் ேிருது ‘ 2015 ( peter mackler award )
இ.எல்லலகளற்ற பெய்தியாளர் ேிருது’ 2015 (Reporter Without Borders)

17

ப ல்லியில் நல ப ற்ற Track Asia Cup ’2015- உ ன் பதா ர்புல ய ேிலளயாட்டு ?
அ.லெக்கிள்
ஆ.கிரிக்பகட்
இ.ொக்கி

18

நேம் ர் 2015 யமுனா ஆரத்தி திருேிழா நல ப ற்ற இ ம் ?
அ.கர்நா கா
ஆ. ோரணாெி
இ.ப ல்லி

பெய்யப் ட்
அ. 350 கி ைீ

ிரித்ேி - 2 ஏவுகலண எவ்ேளவு தூரம் பென்று தாக்கும் திறனுல யது ?
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4

நேம் ர் 2015 ல் ஒடிொ ைாநிலத்தில் ெந்திப்பூர் கொதலன லையத்திலிருந்து கொதலன

ஆ. 700 கி ைீ
இ. 5000 கி ைீ

20

நேம் ர் ‘ 2015 காபைன்பேல்த் ைாநாடு நல ப ற்ற இ ம் ?
அ.ோலட் ா, ைால் ா
ஆ. ாரிஸ்,

ிரான்ஸ்

இ. கதாகா, கத்தார்

21

அண்லையில் IIT கரக்பூர் ஆராய்ச்ெியாளர்களால் கண் றியப் ட்

உ கரணம் எது ?

அ.Instrumented Rock Bolt
ஆ.GENVOYA
இ.உல யாத கண்ணாடி

22

ேிேொயிகளின் ெமூக ைற்றும் ப ாருளாதார

ாதுகாப் ிற்காக அண்லையில்

ைகாராஷ்டிர அரொல் அறிமுகம் பெய்யப் ட்

திட் ம் ?

அ.ககா ிநாத் முண்க

ேி த்துக்காப் ீ ட்டுத் திட் ம்

ஆ.Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)
இ. Food on Track

ோனிலல ொர்ந்த க ரழிவுகளில் ைனித இழப்புகள் - என்ற ஐநா ஆதரவு அறிக்லகயில்
23

க ரி ர்
அ. ே

ாதிப் ில் அதிகம்

ாதிக்கப் ட்டுள்ள கண் ைாக குறிப் ி ப் ட்டுள்ள கண் ம் ?

அபைரிக்கா

ஆ.ஆெியா
இ.ஆப் ிரிக்கா
நேம் ர் 2015

ிரதைர் நகரந்திரகைாடி அேர்களின் ெிங்கப்பூர் சுற்றுப் யணத்தின் க ாது

இந்தியா & ெிங்கப்பூர்
24

ெிங்கப்பூர்

ாராளுைன்ற நிலனவு அஞ்ெல்தலல பேளியி ப் ட் து.

ாராளுைன்றத்தின் ப யர் ?

அ.ராஸ்டிர தி

ேன்

ஆ.இஸ்தானா
இ.அய்ேன் இ - ெதர்
இந்தியாேில் முதல் முலறயாக மூன்றாம்
கழிப் லற ேெதி பெய்த ைாநிலம் ?

ஆ.தைிழ்நாடு

5

அ. கர்நா கம்
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ாலினத்தேருக்கு க ருந்து நிலலயத்தில்

இ.ைகாராஷ்டிரா

UNESCO அலைப் ில் உறுப் ினராக கெர பகாகொகோ நாடு அளித்த ேிண்ணப் த்லத
26

கீ ழ்க்காணும் எந்நாடு தனது ேட்க
ீ
ா ( VETO ) அதிகாரத்தின் மூலம் நிராகரித்தது ?
அ.ரஷ்யா
ஆ.அபைரிக்கா
இ.ெீனா

நேம் ர் 2015 ல் 60 ஆண்டுகளுக்குப்
27

ின் ெந்தித்துப் க ச்சுோர்த்லத ( ெிங்கப்பூரில் )

ந த்திய ெீனா - லதோன் அதி ர்களில் கீ ழ்க்காணும் யார் லதோனுக்கான அதி ர் ?
அ.ஷீ ெிங்

ிங்

ஆ.ைா யிங் ெிகயா
இ.லீ பெெின் லூங்

28

அண்லையில் ொக்கி இந்தியா அலைப் ின் ோழ்நாள் தலலேராக நியைிக்கப் ட் ேர் ?
அ.ேித்யா ஸ்க ாக்ஸ்
ஆ.சுனில் ககனாரியா
இ.கராெர் ோன் பெண்ட்

29

International Centre of Excellence in Investigation ( ICEI ) - அலையவுள்ள ைாநிலம்
அ.ைணிப்பூர்
ஆ.லெதரா ாத்
இ.உத்திரப் ிரகதெம்

30

The Great Indian Diet - என்ற நூலின் ஆெிரியர் ?
அ.ஷில் ா பஷட்டி
ஆ.ேிகாஸ் கண்ணா
இ. ெங்கரன் நாயர்
ப ல்லியில் நல ப ற்ற முதல் ெர்ேகதெ இந்தியேியலாளர் ைாநாட்டில் முதல்
அ.பென்ரிச்
ஆ.பநாப ாரு கரஷிைா

6

இந்தியேியலாளர் ேிருது ப ற்றேர் ?

Page

31

இ.டி ஆர் ககாேிந்தராென்
நேம் ர் 2015 ல் ரஷ்ய க ார் ேிைானத்லத கீ ழ்க்காணும் எந்நாடு தனது நாட்டு
32

எல்லலயில் அனுைதியின்றி

றந்ததற்காக சுட்டு ேழ்த்தியது
ீ
?

அ.ஈராக்
ஆ.துருக்கி
இ.ெிரியா

33

தீனநாத் ைங்ககஷ்கர் ேிருதுக்கு அறிேிக்கப் ட் ேர் யார் ?
அ.ஏ ஆர் ரகுைான்
ஆ. ாலச்ெந்திர நைக
இ. ிரொந்த்

ாம்கல

அண்லையில் இந்திய ேர்த்தக ைற்றும் பதாழில் ெம்கைளனம் ( FICCI ) ன் தலலேராகத்
34

கதர்ந்பதடுக்கப் ட்டுள்ளேர் ?
அ.ெர்ஷேர்தன் நிகயாடியா
ஆ.சுனில் ககனாரியா
இ.உக ந்திர குைார் ெின்ொ
WHO முதல் ெர்ேகதெ உயிர் எதிரி ேிழிப்புணர்வு ோரைாக ( first World Antibiotic Awareness Week

35

) கல ப் ிடித்த ோரம் ?
அ. ெூலல 1 முதல் ெூலல 7
ஆ. ஆகஸ்ட் 1 முதல் ஆகஸ்ட் 7 ேலர
இ. நேம் ர் 16 முதல் நேம் ர் 22 ேலர

36

உலகின் இரண் ாேது ப ரிய லேரம் கண் றியப் ட்

இ ம்?

அ. ன்னா
ஆ.பதன்னாப் ிரிக்கா
இ.க ாஸ்ோனா

கீ ழ்க்காணும் எவ்ேலைப் ில் இந்தியா உறுப்புநா ாக இல்லல ?

ஆ. G 20
இ. BRICS

7

அ.APEC
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38

இந்தியா ஆப் ிரிக்க தகேல் பதாழில் நுட்

கண்காட்ெி நல ப ற்ற இ ம் எது ?

லநகரா ி
ெர்ேகதெ ப ண்களுக்கு எதிரான ேன்முலற ஒழிப்பு தினத்லத முன்னிட்டு உலகம்
39

முழுக்க முக்கிய இ ங்கள் என்ன நிறத்தில் அலங்கரிக்கப் ட் ன ?
ஆரஞ்ச்
ராெஸ்தான் ைாநிலத்தின் பெய்ப்பூர் நகரம்

ிங்க் நிறத்தில் காட்ெியளிப் து க ால்

க ந்த ெிலைாதங்களுக்குமுன் கேறு எந்த ைாநிலத்தில் , எந்த ஊரில் உள்ள அரசு
கட்டி ங்கள் ைற்றும்
40

ாரம் ரிய கட்டி ங்கள் என்ன நிறத்திற்கு ைாற்றம்

பெய்யப் ட்டுள்ளது ?
கர்நா கா ைாநிலம் .... லைசூரு நகரம் ..... off white எனப் டும் Ivory நிறம்
ைத்திய ப ண்கள் ைற்றும் குழந்லதகள் நல அலைச்ெகம் Beti Bachao Beti Padhao திட் ம்
ற்றிய ேிழிப்புணர்வு

41

ிரச்ொரம் கைற்பகாள்ள எந்த பெல்க ான் தயாரிப்பு

நிறுேனத்து ன் ஒப் ந்தம் பெய்துள்ளது ?

Celltick mobile india pvt ltd

கத்தார் நாட்டின் கதாகா நகரில் நல ப ற்ற IPC Athletics World Championship க ாட்டியில்
42

ேட்டு எறியும்

ிரிேில் பேள்ளிப் தக்கம் பேன்ற ைாற்றுத்திறனாளி இந்தியர் யார் ?

Amit Saroha

ெைீ த்தில் நல ப ற்ற இந்தியா - ஆப்ரிக்கா உச்ெிைாநாடு எத்தலனயாேது ? அதில்
43

கலந்துபகாண்

ஆப்ரிக்க நாடுகள் எத்தலன ?

மூன்றாேது உச்ெிைாநாடு -- 54 நாடுகள்

லெதரா ாத்

8

8ேது கதெிய ேிலதகள் கருத்தரங்கு எங்கு நல ப ற்றது ?
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இந்தியாேின் முதல் குளிர்ொதன இரட்ல அடுக்கு ரயில் எந்த ைார்க்கத்தில்
45

இயக்கப்
மும்ல

வுள்ளது ?
- ககாோ ....... ( குளிர்ொதனேெதி இல்லாத இரட்ல அடுக்கு ரயில் -- பெௌரா -

தன் ாத் )
ஐ.நா. தினத்லத முன்னிட்டு உலகம் முழுக்க முக்கிய இ ங்கள் என்ன நிறத்தில்
46

அலங்கரிக்கப் ட் ன ?

Blue

கதர்வுகளில் காப் ி அடிக்கும் ைாணேர்களுக்கு 7ஆண்டு ெிலற தண் லன அளிக்கும்
47

ேலகயில் ெைீ த்தில் ெட் ம் இயற்றிய நாடு எது ?

ெீனா
உலக கால் ந்து கூட் லைப்பு (FIFA) எந்த நாட்டின் கால் ந்து அலைப்ல
48

இல நீ க்கம்

பெய்துள்ளது ?

குலேத்
ஐ,நா.
49

ாதுகாப்பு ெல யின் நிரந்தரைில்லாத உறுப் ினராக தற்க ாது கதர்வு ப ற்றுள்ள

நாடுகள் எலே ?

Egypt, Japan, Senegal, Ukraine & Uruguay

50

கந ாள ெ ாநாயகராக கதர்வு ப ற்றுள்ளேர் யார் ?

Onsari Gharti Magar

அபைரிக்காேில் முதலீடு பெய்ய கேண்டி இந்தியாேின் நான்கு பைட்கரா நகரங்களில்

Select USA

ிரச்ெர இயக்கத்தின் ப யர் என்ன ?

9

அபைரிக்க அரெின் ொர் ில் நல ப ற்ற
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52

உ. ி. ைாநிலம், லக்கனாேில் உள்ள ேிலங்கியல் பூங்காேின் ைாற்றப் ட்
?

ப யர் என்ன

Nawab Wajid Ali Shah

53

அப்துல் கலாம் கல ெியாக உலரயாற்றிய தலலப்பு என்ன ?

creating a livable planet earth

ெைீ த்தில் நாளந்தா
54

லகலலக்கழகது ன் புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தம் பெய்த முதல்

ஐகராப் ிய நாடு எது ?

க ார்சுகல்

55

NOTA ெின்னத்லத ேடிேலைத்தேர் யார் ?

தருண் தீப் கிர்பதர்

நாளந்தா

ல்கலலகழகத்தின் புதிய கேந்தர் யார் ?

10

ெியார்ஜ் இகயா
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