2016 - ஏப்ல் ரம் டப்பு ிணர – ிடடகள் தரகம் 1 :
1) ஏப்ல் 01, 2016 அன்று பல் றக ரணிடன இக்குரக
தியற்நர் ரர்?
2) சர்யச சறறுர் புத்க றணம் ற்றும் உனக ண இறுக்க
ிறப்புர்வு ரள் ஆகற றணங்கள் ககரண்டரடப்தடும் ரள் எது?
3) ஆசறரின் றகப்கதரி ஆப்டிகல் கடனஸ்யகரப்தரண ARIES (Aryabhatta
Research Institute of observational sciences) அடக்கப்தட்டுள்ப இடம் எது?
4) த்ற ணிபர யம்தரட்டுத்துடந அடச்சகம் இந்ற
ரிடச 2016 என்ந டனப்தில் ரட்டில் கசல்தடும் கல்ி
றடனங்கபில் பேந்றல் திரிில் எந் ரறன அநறில்
கல்லூரிரணது பல் இடம் திடித்து?
5) உனகறல் பல் கள்டப புனறகள் சரனம் கரடங்கப்தட்டுள்ப
இடம் எது?
6) அகரிக்கரின் அனரஸ்கரில் டடகதற்ந RED FLAG EXERCISE 2016
என்ந யதரர் திற்சறில் இந்றரின் யதரர் ிரணங்கள்
எத்டணரது படநரக தங்யகற்நண?
7) இந்றரின் பல் அறயக இினரண கறன் இினரணது
கடல்னற-ஆக்ர இடடயரண கரடனட எத்டண றறடங்கபில்
கசன்நடடபம்?
8) The Balikatan Exercise (யரயபரடு யரள் திற்சற) என்ந ரணு
திற்சறரணது எந் இபே ரடுகலக்கறடடய ஏப்ல் 04 பல் 14
ட டடகதற்நது?
9) இந்றரில் பன் பனறல் ஆரர் ஏடிம் (ADHAR ATM) அநறபகம்
கசய் ங்கற எது?

10) Stand Up India – என்ந றட்டம் கரடங்கப்தட்ட இடம் எது?
11) ரிசர்வ் ங்கற இந் ஆண்டின் பல் அநறக்டகின் தடி ரிப்யதர
யட்டரணது எத்டண சரக
ீ
றர்ம் கசய்ப்தட்டுள்பது?
12) ASHRAY - என்ந றட்டத்ட கரடங்கறபள்ப ரறனம் எது?
13) யசற கடல்சரர் றணம் ககரண்டரடப்தடும் ரள் எது?
14) Standing Guard – A Year in Opposition – என்ந புத்கத்ட எழுறர் ரர்?
15) ஆர்ஸ் ித்னரர என்ந றட்டத்ட துங்கறபள்ப இந்ற
ரறனம் எது?
16) இந்ற – தரகறஸ்ரன் எல்டன தரதுகரப்டத தனப்தடுத்துது தற்நற
தரிந்துடகடப ங்குற்கு த்ற அசரணது ரபேடட
டனடில் குழு ன்டந றணம் கசய்துள்பது?
17) CAT – (Central Administrative Tribunal) – என்ந அடப்தின் டனரக
ற்யதரது தியற்றுள்பர் ரர்?
18) First North East Asean Business Summit - ரரடு டடகதற்ந இடம் எது?
19) இந்றரில் சறநந் சறற்றுனரத்னரக யர்வு கசய்ப்தட்டுள்ப
சுற்றுனரத்துடந எது?
20) ஆசற ிக உனகறன் ஆற்நல் றக்க கதண்ிகள் தட்டினறல்
பல் இடம் திடித் கதண்ி ரர்?

தரகம் 1 - ிடடகள்:
1) எஸ்.தரனச்சந்றன்
2) ஏப்ல் 2
3) உத்ர்கண்ட் ரறனம் – டணிடரல் ரட்டம் – யஸ்ல் கர்
4) ிப்தரல் பேந்றல் அநறில் கல்லூரி
5) த்றதியசம் ரறனம் – சரத்ணர ரட்டம் – பகுந்த்பூர்
6) 2 து படநரக (இற்கு பன் 2008 ஆம் ஆண்டு தங்யகற்நண)
7) 100 றறடங்கள் (01 ி 40 றறடங்கள்)
8) அகரிக்கர ற்றும் தினறப்டதன்ஸ்
9) கரரஷ்டிரட யசர்ந் DCB ங்கற
10) கடல்னற அபேகறல் உள்ப கரய்டர
11) 0.25% குடநத்து 6.50% றர்ம் கசய்ப்தட்டுள்பது
12) ரஜஸ்ரன்
13) ஏப்ல் 05
14) பன்ணரள் த்ற அடச்சர் த.சறம்தம்
15) டிசர
16) துக்கர் குப்ர
17) ஒய்வு கதற்ந ீறசர் தியரத் யகரனற
18) ிப்பூர் – இம்தரல்

19) கர்ரடகர ரறனம் – கரர்ரர் – ண்கடனற சுற்றுனரத்துடந
20) ீட்டர அம்தரணி

2016 - ஏப்ல் ரம் டப்பு ிணர – ிடடகள்

தரகம் 2 :-

1) 2016 ஆம் ஆண்டின் இந்ற அகறரக யர்வு கசய்ப்தட்டர் ரர்?
2) தத்றரிக்டககபில் அசறன் றட்டங்கள் ற்றும் சரடணகள் தற்நற
ிபம்தங்கடப உபேரக்குற்கு த்ற அசணரது ரர்
டனடில் குழு ன்டந றணம் கசய்துள்பது?
3) Wheels Behind the veil – Pms, Cms and Beyond – என்ந புத்கத்ட எழுறர்
ரர்?
4) திரிட்டணின் றக உரி ிபேரண புவுண்ட்டர்ஸ் ிபேது ற்யதரது
ரபேக்கு ங்கப்தட்டுள்பது?
5) றக தல்கடனக்ககங்கபில் பன் படநரக ஆன்டனணில்
யர்வு எழுதும் படநட அநறபகம் கசய்துள்ப தல்கடனக்ககம்
எது?
6) 53 உறுப்பு ரடுகடப ககரண்ட கரன்கல்த் அடப்தின் பல்
கதண் கதரதுச்கசனரபரக கதரறுப்யதற்நர் ரர்?
7) சரர்க் ரடுகபின் 3து யபரண்துடந அடச்சர்கள் கூட்டம் ஏப்ல்
07 அன்று எங்கு டடகதற்நது?
8) 2016 ஆண்டுக்கரண UNESCO / Guillermo Cano world press freedom prize ிபேட
கதற்நர் ரர்?

9) கரல் ற்றும் யம்தரட்டு துடநின் {Bureau of police research and
development} டடக்டர் கஜணனரக ற்யதரது றணம்
கசய்ப்தட்டுள்பர் ரர்?
10) ற்யதரது G7 ரடுகபின் கபிபநவுத்துடந அடச்சர்கபின்
ரரடு எங்கு டடகதற்று படிந்து?
11) ணி ிண்கபி தத்துக்கரண சர்யச ரபரக
ககரண்டரடப்தடும் ரள் எது?
12) ஏப்ல் 12 – 14 ட புனறகடப கரப்தது தற்நற ஆசற ரடுகபின்
அடச்சர்கள் அபினரண 3து ரரடு எங்கு டடகதற்நது?
13) India’s War the making of modern south asia 1939 – 1945 என்ந தடன எழுறர்
ரர்?
14) பனரது யசற தங்குடிிணர் றபேிர (First National Tribal
Carnival) டடகதற்ந இடம் எது?
15) 2016 ஆண்டின் Water Film Festival ிர டடகதற்ந

இடம் எது?

16) ற்யதரது கதர் ரற்நம் கசய்ப்தட்ட குபேகறரம் என்ந கரறல்
கம் அடந்துள்ப ரறனம் எது?
17) ற்யதரது ஆந்ற ரறனத்றன் சுற்றுனரத்துடநின் ிபம்த
தூதுர்கபரக றணம் கசய்ப்தட்டர்கள் ரர்?
18) 2015 ஆண்டின் சஸ்ற சம்ரன் ிபேது ரபேக்கு
ங்கப்தடுரக அநறிக்கப்தட்டுள்பது?
19) ஏப்ல் 13 அன்று ஐ.ர சடதில் அம்யதத்கரின் எத்டணரது
திநந் ரபரணது பன் படநரக ககரண்டரடப்தட்டது?

20) னறவு ிடன கரது யகட்கும் கபேிட கண்டநறந் இந்ற
ம்சரபி ரணின் கதர் ரது?

தரகம் 2 - ிடடகள் :
1) திரிர்றணி சட்டர்ஜற
2) B.B.ரண்டன்
3) P.V.R.K.திசரத்
4) அன்டண கயசர
5) கசன்டண தல்கடனக்ககம்
6) கதட்ரிசறர ஸ்கரட்னரண்ட்
7) டரக்கர (ங்கரபயசம்)
8) அசர்டதஜரன் ரட்டட யசர்ந் புனணரய்வு கசய்றரபர் Khadija
Ismayilova
9) Ms.Meeran C.Borwankar IPS
10) ஜப்தரன் – யீயரறர கர்
11) ஏப்ல் 12
12) புது கடல்னற
13) ஸ்ரீரத் ரகன்
14) புது கடல்னற
15) புது கடல்னற

16) யரிரணர ரறனம்
17) அஜய் யகன் ற்றும் அர் டணி கரஜல் அகர்ரல்
18) றபேற.தத்ர சச்யவ்
19) 125 து திநந் ரள்
20) பகுந்த் கங்கட கறபேஷ்ன்

2016 - ஏப்ல் ரம் டப்பு ிணர – ிடடகள் தரகம் 3 :1) 2016 ஆண்டின் தரல் அண்ட் கடய்சற ிபேது – ரபேக்கு
ங்கப்தட்டது?
2) கரரஷ்டிர ரறனத்றல் கடுடரண ண் ீர் தஞ்சம்
ஏற்தட்டுள்ப னத்தூர் தகுறக்கு ரஜஸ்ரணின் றரஜ் தகுறினறபேந்து
ண்ர்ீ ககரண்டும் கசல்லும் இில் கதர் என்ண?
3) ற்யதரது சர்யச றற கசனரிம் ற்றும் உனக ங்கற
ஆகறற்நறல் 189 து ரடரக இடந் ரடு எது?
4) யதரப ரட்டில் பல் பனரக உச்சீறன்ந ீறதறரக
றறக்கப்தட்ட பல் கதண்ி ரர்?
5) ஏப்ல் ரம் அகரிக்க அறதர் தரர அர்கள் ரட அகரிக்க
யசற டசதர் தரதுகரப்பு அறகரிப்பு ஆடத்றன் உறுப்திணரக
றறத்துள்பரர்?
6) ஆட்டிமம் குடநதரடுகள் குடநந்தட்சம் எத்டண சம்
ீ
உள்பர்கடப ரற்றுத்றநணரபிகபரக கபே யண்டும் என்று த்ற
சபக ீறன்நம் ற்றும் அறகரம் அபித்ல் அடச்சகம் படிவு
கசய்துள்பது?

7) National Monument Authority – ன் டனரக றணம்
கசய்ப்தட்டுள்பர் ரர்?
8) ஒய்வு கதற்ந ஏர் ரர்ல் அர்ஜீன் சறங்டக கவுிக்கும் ிரக
எந் ரறனத்றல் உள்ப ிரணப்தடட பத்துக்கு அர்ஜீன் சறங்
ிரணதடடத்பம் எண கதர் ரற்நம் கசய்ப்தட்டுள்பது?
9) 25 து சுல்ரன் அஸ்னரன் ர யரக்கற யகரப்டதட கன்ந
அி எது?
10) பன் படநரக இந்றரில் ரரிக்கப்தட்ட கதண்கலக்கரண
கபேத்டட உடநின் கதர் ரது?
11) சர்யச இடப்பு குநறீடு (Global Connectivity Index) தட்டினறல்
இந்றர இடம்கதற்றுள்ப இடம் எது?
12) கப்தல்கடப ரக்கும் னறடபள்ப ZARB என்ந ஏவுகடட
கற்நறகரக தரியசரடண கசய் ரடு எது?
13) ஐ.ர ின் கரறல்துடந பர்ச்சற அடப்தில், உனகறன் கதரி
உற்தத்றரபர்கள் தட்டினறல் இந்றரவுக்கு எத்டணரது
இடத்ட அபித்துள்பது?
14) யசற குடும்தக் கட்டுப்தரடு உச்சற ரரடு (The National Summit on Family
Planning) – டடகதற்ந இடம் எது?
15) SAWEN என்ந அடப்தில் 8 து உறுப்பு ரடரக இடந் ரடு
எது?
16) இந்ற டகப சம்யபத்றன் டனரக இண்டரது
படநரக யர்ந்கடுக்கப்தட்டுள்பர் ரர்?
17) ீர், சுஜரர என்ந யதரர்க்கப்தல் ற்றும் கடயனர கரல்தடட
கண்கரிப்பு கப்தனரண பேர ஆகறற்நறல் இடம்கதற்றுள்ப

பனரது திற்சற ர்ர்கலக்கு
ீ
இனங்டக கடல் தகுறில்
அபிக்கப்தட்ட திற்சற றட்டத்றன் கதர் ரது?
18) யக்ஸ்திர் ம் அடடந்து 400 ஆண்டுகள் ஆணடகரட்டி
எந் ரட்டின் தரல்துடநரணது றடணவு தரல்டனட
கபிிட்டுள்பது?
19) சறக்கறம் ரறனத்றல் உள்ப National Institute of Technology – ல்
அடக்கப்தட்டுள்ப சூப்தர் கம்பெட்டரின் கதர் ரது?
20) தீரரவ் அம்யதத்கர் ஆரஸ் யரஜணர – என்ந றட்டத்ட
அநறபகம் கசய்துள்ப ரறனம் எது?

தரகம் 3 - ிடடகள் :1) துர்க்கர ரக்ல் (இந்ற ம்சரபி ரி)
2) JALDOOT – ஜல் தூத்
3) தசுதிக் கதபேங்கடனறல் அடந்துள்ப The Republic of Nauru என்ந ரடு
4) சுசறனர கரர்கற
5) இந்ற அகரிக்க ரஸ்டர் கரர்டு றறுணத்றன் டனட கசல்
அறகரரி அஜய் தங்கர
6) 40%
7) றபேற.சுஷ்றர தரண்யட
8) யற்கு ங்கம் – தணகரர் ிரணதடடத்பம்
9) ஆஸ்றயனற அி (எறி – இந்றர)

10) VelVet
11) 44 து இடம் (அகரிக்கர பல் இடம்)
12) தரகறஸ்ரன்
13) 6 து இடம் (இற்கு பன் 9 து இடத்றல் இபேந்து)
14) புது கடல்னற (ஏப்ல் 04 & 05)
15) இந்றர (ற்ந ரடுகள் - ரனத்ீவுகள், இனங்டக, தரகறஸ்ரன்,
தங்கரபயஷ், யதரள், பூடரன், ஆப்கரணிஸ்ரன்)
16) அடில்யன சுரிள்ப
17) PASSEX – 2016
18) திரிட்டன் தரல்துடந
19) PARAM KANCHENJUNGA - தம் கஞ்சன்சுங்கர
20) ஜரர்க்கண்ட்

2016 - ஏப்ல் ரம் டப்பு ிணர – ிடடகள் தரகம் 4 :1) இந்ற இரணும் இரஜஸ்ரன் ரறனத்றல் ஈடுதடுதட்டு ந்
ரர்றடன திற்சற றட்டத்றன் கதர் ரது?
2) டடகதநவுள்ப ரியர னறம்திக் யதரட்டிில் தங்யகற்கவுள்ப
பல் ஜறம்ணரஸ்டிக் இந்ற ரங்கடண
ீ
ரர்?
3) யரகர, றரணம் தற்நற ஆரய்ச்சறகள் யற்ககரள்ற்கரக த்ற
அநறில் கரறதட்த அடச்சகம் அநறித்துள்ப றட்டம் எது?

4) உனகறன் சறநந் கசரகுசு இில்கள் தட்டினறல் கரடர்ந்து 4 து
ஆண்டரக இடம்கதற்றுள்ப இந்ற இில் எது?
5) ிடபரட்டின் ஆஸ்கர் எண அடக்கப்தடும் னரஸ் ிபேதுக்கு
2016 ஆண்டின் சறநந் ர்ரக
ீ
யர்வு கசய்ப்தட்டர் ரர்?
6) ிடபரட்டின் ஆஸ்கர் எண அடக்கப்தடும் னரஸ் ிபேதுக்கு
2016 ஆண்டின் சறநந் ரங்கடணரக
ீ
யர்வு கசய்ப்தட்டர் ரர்?
7) பன் பனறல் ிண்கபிில் கபேபட்டடட பச் கசய்து
சரடண தடடத் ரடு எது? அந் ிண்கனத்றன் கதர் ரது?
8) 2016 ஆண்டின் புனறட்சர் ிபேது ரபேக்கு ங்கப்தட்டது?
9) இந்ற கறரிக்ககட் ரரித்றன் பல் டனட கசல் அறகரரி
(CEO) ரர்?
10) த்ற ஆப்திரிக்க ரடரண சரத் ரட்டின் அகரிக்க தூரக எந்
இந்ற ம்சரபிட தரர அர்கள் றணம் கசய்
உத்ிட்டுள்பரர்?
11) த்ற தங்கு ினக்கல் துடநக்கு (Disinvestment Department) ற்யதரது
த்ற அசரணது எந் கதட ரற்நம் கசய்து உத்ிட்டுள்பது?
12) யனரிர ற்றும் ககரசுிணரல் ஏற்தடும் யரய்கபில் இபேந்து
பற்நறலும் ிடுதட்ட தகுறரக ற்யதரது உனக சுகர அடப்தரணது
எந் ரட்டட அநறித்துள்பது?
13) உனக தத்றரிக்டக சுந்ற குநறீட்டு எண் (World Press Freedom Index)
தட்டினறல் இந்றரரணது எத்டணரது இடத்ட கதற்றுள்பது?
14) யகரர ரறன யனரக் ஆபக்ர ீறதறரக ற்யதரது றணம்
கசய்ப்தட்டுள்பர் ரர்?

15) சர்யச யரக்கற யதரட்டிகலக்கரண டுரக ரட றறத்து
சர்யச யரக்கற சம்யபம் உத்ிட்டுள்பது?
16) ஷ்ர, இந்றர ற்றும் சலணர கபிபநவுத்துடந அடச்சர்கள்
அடப்தின் 14 து ரரடு ஏப்ல் 19-ல் எங்கு டடகதற்று படிந்து?
17) ரச்சந்ற தண்டரங் யரப் (ரத்ர யரப்) அர்கபின்
றரகத்ட யதரற்றும் டகில் த்ற அசரணது எந் றப்தினரண
ரங்கடப கபிிட்டுள்பது?
18) 2016 ஆண்டின் ன்ஸ்டன் ிபேது கதற்ந றறுணம் எது?
19) யபரண்ட குநறத்து அடணத்து கல்கடபபம் அநறந்து ககரள்ப
த்ற அசரல் கபிிடப்தட்ட இடபம் எது?
20) உனக புி ரள் ககரண்டரடப்தடும் ரள் எது?

தரகம் 4 - ிடடகள் :
1) Shatrujeet ( ரஜஸ்ரன் – டஜசல்ரர் கபேக்கு அபேகறல்)
2) ீதர கம்ரகர்
3) சத்ம் றட்டம்
4) கரரஜர எக்ஸ்திஸ்
5) யஜரயகரிச் (கசர்தி ர்ர்)
ீ
6) கசரிணர ில்னறம்ஸ்
7) சலணர – SJ – 10 ிண்கனம் (எனறகபின் 6000 கபேபட்டடகள்)
8) றபரர்க் டடம்ஸ் ற்றும் ரம்சன் ரய்ட்டர்

9) றபே.ரகுல் யஜரஹ்ரி
10) கல ர தரசற
11) பலீடு – கதரது கசரத்து யனரண்டத்துடந
12) ஐயரப்தர
13) 133 து இடம் (கடந் ஆண்டு 136 து இடம்)
14) ீறசர் P.K.றஸ்ர
15) துர்கர ரகுர்
16) ரஸ்யகர
17) பை.200 ற்றும் பை.10
18) கூகுள் இந்றர
19) ற அக்ரி யப் (ற அக்ரி யப் றறுணத்றன் டனட கசல்
அறகரரி – ரஜீப் குரர் ரய்)
20) ஏப்ல் 22 (Theme – Tress for the earth)

2016 - ஏப்ல் ரம் டப்பு ிணர – ிடடகள் தரகம் 5 :1) இ ரற்று அறுட சறகறச்டச யரரபிகலக்கு உவும்
டகில், இத்துக்கு இத்த்ட கசலுத்தும் புற கபேிரண Left
Ventricular Assist Device – என்ந கபேிட எந் ிண்கபி ட
ிஞ்ஞரணிகள் கண்டுதிடித்துள்பணர்?
2) கடலுக்கு அடிில் கசல்லும் பல் புல்னட் இினரணது எந் இபே
இடங்கலக்கு இடடய அட உள்பது?

3) கரரஷ்டிர ரறனத்றல் கடும் நட்சறரல் தரறக்கப்தட்டுள்ப
எந் இபே கறரங்கடப றடப்தட டிகர் அீ ர்கரன் அர்கள்
த்கடுப்தரக கரிித்துள்பரர்?
4) ஏப்ல் 21 அன்று ந்டடகதற்ந 10 து சறில் சர்ஸ்
ீ
றணத்றல்
தூய்ட இந்றர றட்டத்றற்கரக ிபேது கதற்ந ரறனம் எது?
5) 10 து சறில் சர்ஸ்
ீ
றணத்றல் திர் யரடி அர்கள்
கபிிட்ட 3 புத்கங்கள் எது?
6) AN UNDOCUMENTED WONDER – THE MAKING OF THE GREAT INDIAN ELECTION – என்ந
புத்கத்ட எழுறர் ரர்?
7) ஏப்ல் 22 அன்று தரரீஸ்சறல் டடகதற்ந தபேறடன ப்தந்த்றல்
புிின் கப்தறடன உர்ரணது எத்டண கசல்சறத்றற்கு றகரல்
கட்டுப்தடுத் யண்டும் என்று இனக்கு றர்ிக்கப்தட்டுள்பது?
8) யசடத்துடநில் றக யகரண பர்ச்சற கண்டு பேம்
ரடுகபில் இந்றர எத்டணரது இடத்றல் உள்பது?
9) Exercise Nomadic Elephant – என்தது எந் இபே ரடுகலக்கறடடய
டடகதறும் இரணு திற்சற ஆகும்?
10) 11 து Exercise Nomadic Elephant என்ந இரணு திற்சற டடகதற்ந
இடம் எது?
11) உனக யனரிர றணம் ககரண்டரடப்தடும் ரள் எது?
12) டக்க இபேக்கும் ரியர டி கஜண ீயர னறம்திக் யதரட்டிில்
இந்றர சரர்தில் தங்யகற்க இபேக்கும் ய துடுப்பு தடகு ர்
ீ
ரர்?
13) 2016 ஆண்டின் ஆசறரின் இம் ரரடு டடகதற்ந இடம் எது?

14) கதண்கலக்கரண ில்ித்ட யதரட்டிில் உனக சரடணட
சன் கசய் இந்ற ில்ித்ட ரங்கடண
ீ
ரர்?
15) Ameason றறுணத்றன் டனட கசல் அறகரரிின் தியத்யக
குழுில் அயசரன் இந்ற திரிின் றர்ரக இக்குரக ற்யதரது
றறக்கப்தட்டுள்பர் ரர்?
16) IRNSS - 1G என்ந கசற்டகயகரபரணது எந் இரக்ககட் பனம்
அனுப்தப்தட்டது? அந் கசற்டக யகரபின் கரத் ஆபட்கரனம்
ரது?
17) இந்றர ற்றும் ரய்னரந்து கடயனர கரல் தடடகள் இடந்து
யற்ககரள்லம் 22 து CORPAT யரந்து திற்சறரணது டடகதற்ந
இடம் எது?
18) E – VOTER என்னும் அடனயதசற கசனறட கபிிட்டுள்ப ரறனம்
எது?
19) INS அரியந்த் ீர் பழ்கற கப்தனறல் இபேந்து ஏப்ல் 14 அன்று
இந்றர கற்நறகரக தரியசரடண கசய் அணுகுண்டட ரங்கற
கசல்லும் ஏவுகடின் கதர் ரது?
20) தரபுர றப கறணிர ரட்டின், கஸ்ட் றப திரிட்டன்
ரகரத்றன் கர்ணரக றகத்ட யசர்ந் ரர் ற்யதரது
தியற்றுள்பரர்?

தரகம் 5 - ிடடகள் :1) ிக்ம் சரரதரய் ிண்கபி ட ிஞ்ஞரணிகள்
2) பம்டத – ஆரதரத் (508 KM)
3) ரல் ற்றும் யகரயகரவ்
4) தீகரண ீர் ற்றும் சறக்கறம்
5) The Change Makers, Transforming India ற்றும் Recreating Excellence
6) பன்ணரள் டனட யர்ல் ஆடர் றபே.S.Y. குயற
7) 2 டிகறரி கசல்சறஷ்
8) 2 து இடம்
9) இந்றர ற்றும் ங்யகரனறர
10) ங்யகரனறர
11) ஏப்ல் 25 (Theme – End Malaria for good)
12) டத்து தரதன் யதரகணல்
13) இந்றர – கடல்னற
14) ீதிகர குரரி
15) அறத் அகர்ரல்
16) PSLV C – 33 ; 12 ஆண்டுகள்
17) அந்ரன் கடற்கட
18) யகபர ரறனம்

19) K – 4 ஏவுகட
20) சுசலந்றன் பத்துயல்

2016 - ஏப்ல் ரம் டப்பு ிணர – ிடடகள் தரகம் 6 :1) இந்றரியனய பன் படநரக எந் ரறன சட்டன்ந
யர்னறல் றபேங்டக பேர் சட்டன்ந யர்ல் அலுனரக
திரற்நறபள்பரர்?
2) Operation Sulaimani – என்ந றட்டத்ம் துங்கப்தட்ட ரறனம் எது?
3) 2016 ஆண்டுக்கரண Nelson Mandela – Grace Machel Innovation ிபேது
கதற்நர் ரர்?
4) 2018 ஆண்டுக்கரண கரன்கல்த் ரடுகபின் ஜீயடர சரம்தின்
யதரட்டிரணது எங்கு டடகதநவுள்பது?
5) 2022 ஆண்டிற்குள் ிசரிகபின் பேரணத்ட இபேடங்கரக
உர்த்துற்கரண கசல்றட்டங்கடப உபேரக்குற்கு த்ற
அசரணது ரபேடட டனடில் குழு ன்டந றணம்
கசய்துள்பது?
6) புனம் கதர்ந் றகதத்றர்கபின் திரக இண்டரது
படநரக யர்வு கசய்ப்தட்டுள்பர் ரர்?
7) DNA டிடப்டத தன்தடுத்ற உனகறன் றக தண்ி
கர்ரீ ட்டட எந் ரட்டு யறில் ிஞ்ஞரணிகள்
உபேரக்கறபள்பணர்?

8) ஐ.ர கதரதுச்கசனரபரல் ஐ.ர தல்கடனக்கக கவுன்சறல்
குழுவுக்கு இந்றரினறபேந்து றணம் கசய்ப்தட்ட கல்ிரபர்
ரர்?
9) ஷ்ரில் டடகதற்ந ற்சறற்த யதரட்டிில் கற்நற கதற்று
ங்கப்தக்கம் கன்ந இந்றர் ரர்?
10) கடயனர கரல் தடடின் திற ஐ.ஜற ரக ற்யதரது
றறக்கப்தட்டுள்பர் ரர்?
11) சலணரின் ஆக்கறறப்திணரல் தரறக்கப்தட்ட தல்யறு ரடுகள் /
இண க்கபின் சரர்தீல் Strengthening Our Alliance to Advance the Peoples Dream :
Freedom, Justice, Equality and Peace - எனும் டனப்தில் ஜணரக ரரடு
டடகதற்ந இடம் எது?
12) யசற தஞ்சரத்து ரஜ் றணம் ககரண்டரடப்தடும் ரள் எது?
13) இந்றரில் தபே ட துக்கத்ட ய பல் ரத்றயனய
கண்டநறபம் புற படநட எந் ரட்டு ிஞ்ஞரணிகள்
கண்டநறந்துள்பணர்?

தரகம் 6 - ிடடகள் :
1) யற்கு ங்கம் சட்டன்ந யர்ல் – ரிர சர்கரர் என்ந றபேங்டக
2) யகபர – யகரறக்யகரடு ரட்ட ஆட்சறபரல் துங்கப்தட்டது
(ரட்டத்றல் உள்ப க்கள் எபேம் உின்நற உநங்க கூடரது
என்தது இந் றட்டத்றன் யரக்கம் ஆகும்)
3) தரகறஸ்ரன் யசர்ந் ணி உரிட ஆர்னர் – தஸ்மம் அட்ணன்
4) ரயஸ்ரன் – கஜய்ப்பூர்

5) த்ற ிசரத்துடந கூடுல் கசனபர் – அயசரக் ல்ட
6) னப்சங் சங்கற
7) கணடர – ரன்ட்ரில் தல்கடனக்கக தயர யறில்
ிஞ்ஞரணிகள்
8) கடல்னற ககரள்டக குழுின் இக்குர் ற்றும் கல்ிரபர் –
றபேற. ரர குரர்
9) சுர்சன் தட்ரக்
10) ரஜன் தர்யகரத்ர (21 து கரண்டர்)
11) ர்சரனர (ஏப்ல் 28 – ய 01 ட)
12) ஏப்ல் 24
13) சுிட்சர்னரந்து ரட்டு ிஞ்ஞரணிகள்

