03-09-2016 த் 09-09-2016 யரப ரைப் ்கன க்ுக்
யி்த் தந் ளுகர

1.

தநமக

[தநணி,த்த்த,தந்இ்ு] அி்ரைனக பக்ு

அரந்க்்ு்ு

ுதன ஆப யி்னசக்ப் அய்க்ு தயி ிபநண் பச்ு ரய்தய்

[A]ச்க் கச் பகௌ்/உ்ச ீதந்்
[B]ச்ச் கச் பகௌ்/உன் ீதந்்
[C]சஜ்் கச் பகௌ்/ உன் ீதந்்
[D]ச்ச் கச் பகௌ்/உ்ச ீதந்்

2.

அபந ்கயி் ளதசன இ்கன உதயி பதரகரன ப் தந் ய்சயி
[A]ச்ச் க்த

்

ந்ு் ்ு யிளய்

[B]ளக் ப் ந்ு் ்ு யிளய்
[C]ளக் ப் ந்ு் நன ஈ்ய்
[D]அித யி்பச்் ந்ு் ளக் ப்

3.

பகௌபய ஆ்க்

யிுரத [awarded with an honorary Oscar ]

சநீ ்த் ப்ய்

[A]ஜ்க ஜ்
[B]ஆ் ளக்்
[C]ிை ் ரய்ளந்
[D]அரயு்

4.

உக ளத்க் த் கரைிி்க்்ைு [World Coconut Day is celebrated]
[A]1st September
[B]3rd September
[C]2nd September
[D]5th September

5.

க ்்க்ை ஒு துதனி் அி்ரைனி் ்ி் எமயு ளதசன க்சனக த ண் க்கப்
அ்க க ்க்்ைு [All India Trinamool Congress became the 7th political party to be recognised as a National Party in the country]
[A]4-ந்த் 6% ய்ுய்க
[B]3 –ந்த் 11 ள்ச MP-்க்
[C]4 ந்த் ந க்ச அ்க கப்
[D]5 ந்த் ந க்ச அ்க கப்

6.

த்சநன் ளதசன ந்ு் ந க்சகி் அ்க கப்ரத நு சர பச்ன கண்க்
பக்்ு் க் [ review the national and state partystatus]
[A]2-ஆ்ுக்ு ஒுர
[B]5- ஆ்ுக்ு ஒுர
[C]7- ஆ்ுக்ு ஒுர
[D]10- ஆ்ுக்ு ஒுர

7.

்ி் தரச்த யி்ஞி யிுரத சநீ ்த் ப்ய் [Distinguished Scientist, in honour for his meritorious
service]
[A]எ்.யி ஜ்
[B]ஆ்.எ்.ு்த்
[C]ி.யி.ன்
[D]ஜ.எ்.பந்ச்தப்
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8.

ப்் பக ளத்ை்கர [pellet gun] ளப்ை்கப்க் நீ ு ன்ு்த சப்ரசரன உுய்கன
ந்
[A]உ.ி
[B]ஹ ன
[C]க்நீ ்
[D]க்ு

9.

சநீ ்த் நபண் அரை்த அத்

இ்ஸ் க ளந்

[Islam Karimov]ச்்த ு

[A]உ்க்த்
[B]தஜக்த்
[C]க்க்த்
[D]கஜக்த்

10. ய்்த/ய்்சரன ள்ு் ஜ-20 நு [The G-20 or Group of Twenty] ரைப் இை் [The 11th G20 Summit
will be held in ]
[A]அபந ்க-2016
[B]ச-2016
[C]இ்தன-2016
[D]ப்ன-2016

11. உமய் க்சன்- 2016

[Uzhavar Kalanjiyam Agro Expo 2016] கு்தப்ு ரைப் இை்

[A]யி.ஐ.ி ்கர்கமக் / ளயூ்
[B]எ்.ஆ்.எ் ்கர்கமக் / பச்ர
[C]ச்தனந ்கர்கமக் / பச்ர
[D]துய்ய் ்கர்கமக் / ளயூ்

12. ஐ-யி் ுயர ந்ு் ு்த ந்ி் ்கன ள்க்
[A]கை் ீ் ந்ை்ரத 4cm க்ு்ு்ுத்
[B]கை் ீ் ந்ை்ரத 2cm
[C]ுயி பய்ரரன 4%

க்ு்ு்ுத்
க்ு்ு்ுத்

[D]ுயி பய்ரரன 2% க்ு்ு்ுத்

13. ள் ஜ் ் அய்க் அ்ர பதபச அய்க்ு அு் ்ை் யம்க்்ை ஆ்ு [Mother
Teresa declared a saint]
[A]2016
[B]2006
[C]2001
[D]2003

14. சநீ ்த் இ்தனுை் 12-்ு் ளந்்ை ்கன ஒ்்த்கி் ரகபன்் இ்ை ு
[A]ள்
[B]ூை்
[C]யின்்
[D]நன்ந்

15. 2017-் ஆ்ி்க ி ்் நு [BRICS Summit] ரைபு் இை்
[A]ளகய
[B]ஹ ன
[C]பக்க்த
[D]க்ு
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16. நள ன இ்த ைக [malaria-endemic countries] சநீ ்த் ஐ-ுகதப அரந்் [The World Health
Organization]அ்க க ்க்்ை ு
[A]இ்தன
[B]ய்களதச்
[C]இ்ரக
[D]க்த்

17. ்ு் எ்பு நுை் எ் ரைி்கக பய்தப
ீ
ுப்க் ந்ு் இ்கன ச்தர யிுு
ப்ய்
[A]அயிச க்க்
[B]ச்ப ச்கப்க்
[C]பக்க்த பநி்்த
[D]பக்க்த கு்ணி்்த

18. சநீ ்த் இ்தன ய்சயி ப் ி ன்க [Priyanka Yoshikawa, a half-Indian] எ்த ்ி் அமகனக
ளத்்பது்க்்ை்
[A]ந்-அபந ்க-2016
[B]ந்-ஜ்் -2016
[C]ந் ிளபச் -2016
[D]ந்-ப்ன-2016

19. ஒு் க ்பக் ள்ினி் [A One Day International ] சநீ ்த் அதக ப்கர ுயி்ு உக சதர
ரை்த அணி
[A]இ்ரக
[B]ளந்ு இ்தன
[C]பத் ஆ் ்க
[D]ஆ்தளபன

20. கப்்் பை்ி் ள்ினி் அதக பய்கர ுயி்ு ளபஜ் பைப் சதரரன
னி்த பச  யி்ன் ப் பய்கி் எ்ணி்ரக
[A]300 பய் ஆ்ை்க்
[B]310 பய் ஆ்ை்க்
[C]308 பய் ஆ்ை்க்
[D]400 பய் ஆ்ை்க்

21. த் ந்த் ்கன சர்ு அ்ர பதபசயி் பனரப ூ்ி அயு்ு ச்ு ளச்்த
ந்
[A]ளந்ுய்க்
[B]ஒிச
[C]தந்ு
[D]பது்க

22. இ்தன து த் ளச் இ்ை்ஃபளபநீ ்ை் ஈ்்ு அர ரநன் ( LIGO )

எ்ு

ுய்்ு்ு
[A]சு
[B]நகப்ிப
[C]ப்ிுப்/தந்ு
[D]பக்ச்
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23. ச்ளயதச யி்பயி ஆ்ு ரநன்த் அதக க் த்க ஆ்ு ளந்பக்ைய்
[A]பஜ் யி்ன்்
[B]பக்ி ை்க
கக ்

[C]ூ

[D]ய்ீ பதப்ளகய

24. கம்ு ஆசன ுகி் உ்ச நு ஆசன் [Association of South East Asian Nations (ASEAN)] த்சநன்
ரைபு் இை்
[A]ளய்
[B]ி்ர்்
[C]ுய்ை
[D]ச்கூ்

25. சநீ ்த் ஒு சயி் அுச்த ஒ்்த் இ்தனுை் பச்ுபக் யிு்ு் ு
[A]அபந ்க
[B]ச
[C]ஜ்்
[D]ப்ன

Question no-

[1]B

[2]C

[3]D

[4] C

[5]C

[6]D

[7]B

[8] C

[9]A

[10]B

[11]A

[12]D

[13]D

[14]C

[15]A

[16]C

[17]D

[18]B

[19]D

[20]C

[21]B

[22]B

[23]B

[24]A

[25]C

கை்த யப ித்கி் இை் ப் ்கன க்ுரபக்/தரன்க்
1.

ய்க் பக்ைின தநம் [பச்ை்்-7 –் ளதத தந் இ்ு ிதம் இை்ப்ு்ு]

2.

்்த்க் னண் [இளப் ச்ந ்ன க்ுரப பச்ை்்-8 –் ளதத தந் இ்ு ிதம்
இை்ப்ு்ு ]
-தயந் யச்கு்

10-09-2016 த் 18-09-2016 யரப ரைபு் ்கன ச்ய்கி்[CURRANT AFFAIRS] பது்க 17-09-2016
அ்ு அு்த நத

[MOCK TEST] ளத்ு ரைபு்.

follow on for daily updates questions

www.facebook.com/ arivu tnpsc study centre-kallakurichi
பது்ு
ந.பச்ு்ுய்.B.SC
9751849144
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10-09-2016 ுத் 16-09-2016 யரப ரைப் ு்கின ிக்ுக்
விா்தா் தநி் ாளேுகளே

1.

2.

GSLV-FOS பா்பக்

[திநணி,தி்த்தி,தநி் இ்ு] அி்ளைனாக ககா்ு

ி் யி்ணி் பெு்த்்ை INSAT-3DR பென்ரக ககாி் ு்கின கா்க்

[A]இரணன் & 4G ு த கெரய

[B]யாிர & யிந்ை ஆபா்்ெி

[C]யியொன் & ாுகா்ு (்ரக்)

[D]கயிககர் & ஜி.ி.்

ெநீ ்தி் ுயினி் இ்ு ு்ிு் அமி்த கைாகா ்ு் உனி ் ொ்்த யரக்ாு
[A]எயரக

ஊ்ய

[C]பய்ந்ை ாு்ி
3.

4.

5.

அளந்க்்ு்ேு

[B]எ ரயனி்
[D]ஆ்கை் நீ ்

கனாி-பஜிகபா ாபா எி்ி் கா்ினி் ்கக் பநா்த ாுகி் ்ணி்ரக
[A]149
[B]150
[C]169
[D]179
APPLE ஆ்ி் அரகெி ிுய்தி் ெி.இ.எ யாக ணிு ய்
[A]்ீ் ஜா்

[B]ி் ு்

[C]ு்த் ி்ரெ

[D]ெ்தினா பத்ா

தநி் இ்கின யபா்ி் னண இ்கின ு்காி/ஆய ை்கி் ு்காினாக
கத்ுய்
[A].கக.பப்ினா்

[B].கக.பெ்ினா்

[C]ெியா கணின்
6.

7.

[D]ொர.ுு்த்.

யின்ினா் [ாகயா் ] ா்ி் ரைப்ு யயு
[A]11-யு கிம்ு ஆெின உ்ெி நாாு

[B]12-யு கிம்ு ஆெின உ்ெி நாாு

[C]14-யு கிம்ு ஆெின உ்ெி நாாு

[D]17-யு கிம்ு ஆெின உ்ெி நாாு

ெநீ ்தி் ஆ்்பா்ு ாயரனா்கா் உக் ுுயு் அதிகயி் யிரனாை்்ை எ
ெ்்ரெ்ு ன யிரனா்ு

8.

[A]கிா்-ஆ்-கக்்

[B]கக்ி-கிப்

[C]கா்நா் –ககா

[D]ஆ்

ெநீ ்தி் து ிுய பெ்கா்கி் க்ை

க்்

ுராு [தீ்ிி்த் ந்ு் பயி்ு] காபணநாக

ெ்்ரெனி் ெி்கின ிுய்

9.

[A]ஆ்ி்

[B]கநா்கைாகபாா

[C]ிகாயா

[D]ொ்ெ்

ெநீ ்தி் 4G ு த கெரய ன்ாு ந்ு் இயெ கெரய ி்

இரணன உகி் எ ுப்ெிரன

்ு்தின ிுய்
[A]ஜிகனா- ரன்்

[B]ாபதி ்பை்

[C]கயகைாகா்

[D]்பெ்-கந்ெி்

10. ஜிகா ரயப்-பகாு்கர க்ு்ு்ு் கா்கி் நிக்ப் பா்பெயி் யிநா் ி்
ந்ுகர பதி்ு் ாு
[A]இ்கிா்ு

[B]ெீா

[C]அபந ்கா

[D]யைபகா னா

11. ்த யரக இபாுய யிநா பகா்ுதி்

நிக்ப ன

ஊம் ை்ு்தாக த்ெநன்

யியாதி்க்்ு யகிு
[A]்்பபன் யரக யிநா்க்

[B]கதஜ் யரக யிநா்க்

[C]ைா்ின் யரக யிநா்க்

[D]ுகா் யரக யிநா்க்

12. பெ்ர ுத் பை்ி யரப ு்் பக பனி் கா்ுயப்ு்ு ாரத அரந்ு பதாை்ாக ஆ்ு
கந்பகா்ு் ாு
[A]ஜா்்

[B]ிபா்ு

[C]ெீா

[D]பஜ்நி

13. ாபதினா் ுனி் ா்ு ாின இை் த்ெநன் ுனி் கதா்ு  நா்் பெ்ன்்ு்ு . ுனி்
கதா்ு அரந்ு் இை்
[A]ப்ர/்ைனுப்

[B]ுு்கெ

[C]காரப்கா்

[D]ககபா
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14. ெ்கயதெ தரைரன நீ ி அு ஆீத கொதர கந்பகா்ு குரநனா பாாதாப தரைரன
ெ்தி்த ாு
[A]இ்கப்

[B]ு்கி

[C]பத் பகா னா

[D]யை பகா னா

15. ெநீ ்தி் ைா்ககா பக பனிி் கொதர ரைப்ு.
[A]ு்ர ுத் பெ்ர யரப

[B]பை்ி ுத் ு்ர யரப

[C]பை்ி ுத் பகா்க்தா யரப

[D]பகா்க்தா ுத் ு்ர யரப

16. ாபா எி்ி் கா்ினி் ்கக்ு ு்ு ித் கா்ினி் இ்தினா ொ்ாக பய்ி பய் தீா
நாி் ொ்்த நாி்
[A]்ொ்

[B]ுஜபா்

[C]ஹ னாா

[D]பாஜ்தா்

17. US-OPEN பதாை ் ்ை் பய்யு ் இ்க்.எ்பயா கா்ினிு் பய்ு ு்கி
பெ்யகத ் இ்ு ்ு ூினய்
[A]காககா கஜாககாயி்

[B]ய்
ீ
யி்ின்்

[C]கபாபஜ் பைப்

[D]்ைாி்் யா் ்கா

18. ெநீ ்தி் ரகதிகர  நாி பகா்ு் எ்்த்தி் இ்தினாகயாு ரகபனா்் இ்ை ாு
[A]ாகி்தா்

[B]ஆ்க்

[C]நினா்ந்

[D]யின்ா

19. ெநீ ்தி் ுய்க்்ை 1924-TOLL FREE NUMBER இயெ பதாரகெி அரம்ி் கா்க்
[A]அ்ெ் ுர ்ின ுகா் பத யி்க

[B]ா்கா்் கெரயரன ு தநாக ப

[C]ப்கி் ாுகா்ு/ ு் திு

[D]்..ஆ் ்ி அி்ுபகா்/காய்ுர

20. தநி் இ்கின யபா்ி் உக ொதரனாக எகப கப்தி் 430 ூ்க் பயினி்ை ிக்ு
ரைப் இை்
[A]த்ரெ தநி் ்கர்கமக்

[B]நகா்நணின் ு்தபா் ்கர்கமக்

[C]அ்ணாநர ்கர்கமக்

[D]திய்ுய் ்கர்கமக்

21. 45 ஆ்ுகு்ு ிு கொதர ொரனி் பய்ிகபநாக ய்்க்்ை ககபா ரயப்.
[A]ுை் அம்ெிரன உ்ைா்ுரய

[B]இதன ாதி்ர உ்ைா்ுரய

[C]தரெ ெிு ாதி்ர உ்ைா்ுரய

[D]ஜிகா யரக ரயப் உ்ைா்ுரய

22. US OPEN ொ்ின்க் ுி்ு தயா க்ரத திு பெ்க
[A]நக ீ் எ்ரன்- ்ெிா பக்்

[B]ஆைய் எ்ரன்-கபாஜ் பைப்

[C]நக ீ் இப்ரைன் –ெிஃகபாயா&நகை்பெ்்

[D]ஆைய் இப்ரைன்- கஜநி ு்கப & ுக

23. இுயரப இ்ாத அயி் உக யபா்ி் 136-ஆ்ுகி் அதிக அு பய்் தியாு
[A]பெ்ை்்-2015

[B]ஆக்் -2015

[C]பெ்ை்்-2016

[D]ஆக்் -2016

24. யா்பக்யா் அய்கு்ு [்கரகமக தரய்] த் யிஜ் ்.ி அய்கா் ய்ுய் ை்
யம்க்்ைு.இய் ொ்்த ாு
[A]ஜ்ா்

[B]ிி்ர்்

[C]ெீா

[D]தா்ா்ு

25. ி ்் க்ு ய்்ெி நாாு ரைப் இை்
[A]பை்ி

[B]ககாரய

[C]பெ்ர

[D]யிொக்ி்

26. தநிமக அபொ் உகி்  பநாமிகி் பநாமிபன்்ு பெ்ன்ைு் தநி் ூ்க்/ஆய்க்
[A]திப்கந்கண்ு ூ்க்

[B]திப்கீ ்்கண்ு ூ்க்

[C]்ு்ா்ு ூ்க்

[D]்ு்பதாரக ூ்க்

27. இ்தினாயி் ுதாயு் /எகப இபாுய ப் கநா்ை்
[A]ைா்ை்.ெீ நாபா்

[B]ைா்ை்.ஆ்்திபா்

[C]ைா்ை்.யிநாபா்

[D]ைா்ை்.கீ ்்தி பா்
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28. ெ்கயகதெ அயி் [அபந ்கா ீ்காக ] அதிகாப் நி்க/ஆ்் நி்க

ப்க் ்ினி்

இப்ைா் இை் ிி்தய்
[A]ா்கொ ெகை்்ை்

[B]அ்தாதி ்ைா்ெ னா

[C]இ்திபா ூனி

[D]ொ்தா பொ்ெ்

29. ெநீ ்தி் ஊ்க ந்ு ெ்்ரெனி் ெி்கின ிப பை்ி் யபா்கர
ீ
[A]்ெிா பக்்

[B]ய்
ீ
யி்ின்்

[C]ந னா ரபகாயா

[D]கக்் யா்்

30. ெநீ ்தி் ய்யத
ீ க்ைண ுர அிுக் பெ்ன்்ு் ுர
[A]யிநா்/ெப்ு கா்ுயப்ு்ு

[B]பனி்கய

[C]ுருக்

[D]்பண் ா க்

31. ெநீ ்தி் கயா் உனி

ிுயநா நா்ொ்கைா ரய ரகனக்ு்தின கன் ிுய் ொ்்த

ாு
[A]அபந ்கா

[B]ஜ்ா்

[C]பஜ்ந்

[D]உகா்ைா

32. அபந ்க யா் இ்தின ய்ொயி ப் ைனா் ுஜபா்தி ்ய் அபந ்காயி் ்த நாய்ை
ீதிதினாக ெநீ ்தி் ினந் பெ்ன்்ைா்
[A]யாரி்ை்

[B]பய்ஜிினா

[C]அா்கா

[D]ினா்்

33. யா்்ரகரன கந்ு்ு் ுதின க்ுிி்ுகர கந்பகா்ைத்ு யம்க்ு் கந்ெ்-mit award
ெநீ ்தி் ப்ய்
[A]பகந் பா்க்
[C]யி்பெ்்

[B]கையி் ப்க்

ா்்தி்

[D]பகந் ுை்யா

34. பநபா்ி ுனா் ெநீ ்தி் குரநனாக ாதிக்்ை ாு
[A]உ்ரப்

[B]ரதயா்

[C]பெ் ுினபு

[D]யின்ா்

35. ாபா எி்ி் ஈ்ி ித் கா்ினி் உக ொதர பெ்ு கதகய்திப ஜஜா ன அரயபு
கய்ரதீ் ஈ்்தா்.இய் ்த பதாரு
[A]62.66
[B]63.97

[C]62.15

[D]68.42

கை்த யாப ாித்கி் இை் ப் ு்கின க்ுரபக்/தரன்க்
1.

ீக்தி்ு எய்-ாபதி ்ின க்ுரப

2.

கி உரம்ா் ய்்கத்

[பெ்ை்் 12 –் கததி திநணி ]

[அு யி்ஞாி ஆ்.்.ு்த்

்ின க்ுரப பெ்ை்் 13 –் கததி

தநி் இ்ு ாிதமி் இை்ப்ு்ு ]
3.

ண்காப உு்கா ூ்திப் ு? [ினா்் ரை்் ்திபரகனி் பயிய்த யா்்ரக தப்
்ின க்ுரபரன தநி்ு்தி தநி் இ்ு ாித் பயினி்ு்ு- பெ்ை்் 15 ]
-தயநா் யாெி்கு்

ANSWER
[1]B
[15]B
[29]C

[2]B
[16]C
[30]B

[3]A
[17]D
[31]C

[4]B
[5]B
[18]B [19]A
[32] D [33]A

[6]A
[20]C
[34]B

[7]C
[21]A
[35]B

[8]D
[22]B

[9]A
[23]D

[10]C [11]A
[24]C [25]D

[12]C [13]B
[26] B [27]A

[14]D
[28]B

17-09-2016 ுத் 23-09-2016 யரப ரைபு் ு்கின ெ்ய்கி்[CURRANT AFFAIRS] பதாு்ாக 24-09-2016
அ்ு அு்த நாதி

[MOCK TEST] கத்ு ரைபு்.
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M.SENGUTTUVAN. B.SC
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