01-10-2016 பதல் 08-10-2016யரப ரைபற் பக்கழன ழகழ்வுகள்
யிளத்தளள் தநழழ் ளளடுகர

1.

[தழநணி,தழத்தந்தழ,தநழழ்இந்து] அடிப்ரைனளக பகளண்டு

அரநக்கப்ட்டுள்து

சநீ த்தழல் இந்தழன யிண்பயி ஆய்வு ழறுயம் ரு பதளைர் ழகழ்யளக பசனற்ரகளகளள்கர யிண்ணில்
பசலுத்தழனது.சரினள கூற்ர ளதர்க

i.PSLV –C 35 பளக்பகட் பம் பசலுத்தப்ட்ை ஸ்களட் சளட் பசனற்ரகளகளின் பக்கழன ளளக்கம் கைல்
ஆபளய்ச்சழ & ருயழர கண்களணிப்பு

ii.GSLVFOS பளக்பகட் பம் பசலுத்தப்ட்ை insat -3d பசனற்ரகளகளின் பக்கழன ளளக்கம் யளிர &
யிநண்ை ஆபளய்ச்சழ

iii.PSLV –C 34 பளக்பகட் பம் பசலுத்தப்ட்ை களட்ளபளசளட் -2 பசனற்ரகளகளின் பக்கழன ளளக்கம் கைல்
ளளக்குயபத்துக்கு கண்களணிப்பு

iv.G-SAT -18 பம் யிண்ணில் பசலுத்தப்ட்ை ஏரினன் -5 பசனற்ரகளகளின் பக்கழன ளளக்கம்
பதளரத்பதளைர்பு
[A]I,ii
[C]ii,iii,iv
2.

[B]I,ii,iii
[D]அரத்தும் சரி

இபண்டு ழறுயங்கள் இரணபம்ளளது ரைபறும் தகயல் ரிநளற்ம் பநர்பெர் ஸ்ட்பளைெழ [merge strategy]
எந்த இரு ழறுயங்கலக்கு இரைளன ரைபற்து

[A]facebook + google
[C]facebook +yahoo
3.

அக்ளைளர்-2 ,ளதச தந்ரத நகளத்நள களந்தழனின் ிந்தளள் யிமள பகளண்ைளைப்ட்ைது [GandhiJayanti is a national
festival celebrated in India to mark the occasion of the birthdayof Mohandas Karamchand Gandhi, the "Father of the Nation". ]
[A]149-யது ிந்தளள் யிமள
B]157-யது ிந்தளள் யிமள
[C]147-யது ிந்தளள் யிமள

4.

[B]facebook + whatsapp
[D]facebook +microsoft

[D]113-யது ிந்தளள் யிமள

சநீ த்தழல் ரைபவுள் அபநரிக்க அதழர் ளதர்தழல் [The 2016 United States elections ] குடினபசு கட்சழ சளர்ளக
ளளட்டினிடுயர்

[A]லழளரி கழின்ைன்

[B]ில் கழின்ைன்

[C]பைளளல்ட் ட்பம்ப்
5.

[D]ளபக் ளநள

சநீ த்தழல் உகழன் நழகப்பரின கண்ணளடி ளநம்ளம் எங்கு தழக்கப்ட்ைது [A 430-metre-long glass bridge has
been constructed across a deep canyon in ]
[A]ெளப்ன்
[B]ிபளன்சு
[C]சவள

6.

7.

[D]பெர்நி.

ஐள யின் ருயழர நளற்ம்

குழத்தள ப்ந்தத்தழற்கு இரசவு யமங்கழபள் ளடு

[A]இந்தழனள

[B]ிபளன்ஸ்

[C]உக்ரபன்

[D]பெர்நி.

எதழயரும் 2017-ம் ஆண்டு ரைபவுள் குடினபசு தழ யிமளயில் கந்துபகளள்வுள் ளரக் பகநது
ி.ெளனிக் எந்தளட்டின் இயபசர்
[A]சவுதழ இயபசர்

[C]அபுதளி இயபசர்
8.

[D]கத்தளர் இயபசர்

ைளட்ைள இந்தழனள ழறுயத்தழன் தரரந பசனல் அதழகளரி [The Tata group is a global enterprise headquartered in India,
and comprises over 100 operating companies]
[A]ளெ.ஆர்.ைளட்ைள
[B]ரசபஸ் நழஸ்தழரி
[C]பத்தன் ைளட்ைள

9.

[B]குரயத் இயபசர்

[D]அெய் ளகளஸ்யளநழ

சநீ த்தழல் எந்பதளரு நளழத்தழல் பூபண நதுயிக்கு அநல்டுத்தப்ட்டு ின்ர் ீதழநன்த்தளல்
ரகயிைப்ட்ைது [banning consumption and sale of liquor in the state.]
[A]தநழழ்ளடு

[B]அஸ்றளம்

[C]பைல்ழ

[D]ீகளர்

10. களயல்துரனளல் யமங்கப்டும் பதல் தகயல் அழக்ரகனிர ஆன்ரன் பம் யமங்க
படிபயடுத்துள் நளழம் [police started e-police station along with online fir facility to the public.]
[A]தநழழ்ளடு

[B]ஆந்தழபள

[C]பதலுங்களள

[D]ீகளர்
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11. கவ ழ்க்கண்ை எந்தரு இஸ்ளநழன ளடு நதச்சளர்ற் ளடு என்னும் தது பகளள்ரகரன ரகயிை
படிவுபசய்துள்து [Secularism means equal treatment of all religions by the state]
[A]சவுதழ அளபினள

[B]குரயத்

[C]துருக்கழ

[D]கத்தளர்

12. நத்தழன ிளஸ்டிக் பதளமழல்தட் ழறுயம் சழபட் [CIPET - Central Institute of Plastics Engineering & Technology] –
தரரநனிைம் எங்கு அரநந்துள்து
[A]பசன்ர

[B]பகளல்கத்தள

[C]பம்ர

[D]பைல்ழ

13. The young tost master award [ளச்சளற்ல், தழரந, ஆலரநத்தழன்] ஆகழனயற்ழக்களக யமங்கப்டும் யிருது
சநீ த்தழல் பற்யர்

[A]களணஷ் பயங்கட்பளம்

[B]பத்தய்னள பளென்

[C]யீத்.யி.களணஷ்

[D]சங்கர் யசந்த்குநளர்

[A]பசன்ர

[B]பகளல்கத்தள

[C]பம்ர

[D]பைல்ழ

14. புதுரந ழகழ்யளக நணிளனளரச எழுப்ி கழரிக்பகட் ளளட்டிகள் ரைபற் இைம்

15. இந்தழன ஸ்நளர்ட்ளளன் சந்ரதனில் பதளைர்ந்து ஆதழக்கம் பசலுத்தழயரும் ழறுயம் .
[A]ளளக்கழனள

[B]பளளயள

[C]ிளக்பரி

[D]சளம்சங்

16. சநீ த்தழல் புரத கபம் ற்ழன அழன தகயல்கள் கவ மடி கழபளநத்தழல் கண்பைடுக்கப்ட்டுள்து. கவ மடி சளர்ந்த
நளயட்ைம்
[A]பளநளதபுபம்

[B]சழயகங்ரக

[C]நதுரப

[D]ளத ீ

17. தற்சநனம் இந்தழனன் சூப்ர் லீக் களல்ந்து [Indian Super League] ளளட்டிகள் ரைபற்று யரும் இைம்
[A]களன்பூர்

[B]கவுகளத்தழ

[C]பம்ர

[D]பைல்ழ

18. ளனளரழளளரி சநழ ஒர் அழயினளர்.தற்சநனம் நருத்துய ளளில் ரிசு பவுள்ளர் [The Nobel Assembly at
Karolinska Institutet has today decided to award. the 2016 Nobel Prize in Physiology or Medicine. to. Yoshinori Ohsumi.]
[A]பசல்ிரிதல் & நறுசுமற்சழ ற்ழன ஆய்வுக்களக
[B]பசல்ிரிதல் & பசல்யர்ப்பு ற்ழன ஆய்வுக்களக
[C]பசல்ிரிதல் & சவ்வூடு

ற்ழன ஆய்வுக்கள

[D]பசல்ிரிதல் & தழசு யர்ப்பு ற்ழன

ஆய்வுக்களக

19. பதல் ிரிக்ஸ் யர்த்தக கண்களட்சழ நளளடு தற்சநனம் ரைபவுள் இைம் [BRICS summit for trade]
[A]பசன்ர

[B]பகளல்கத்தள

[C]பம்ர

[D]பைல்ழ

20. ய
ீ
இந்தழ இக்கழனத்தழன் யிடிபயள்ினளய் யிங்கழன ஆச்சரினள பளம்சந்தழப சுக்ளயின் ிந்த தழம்
[Ram Chandra Shukla better known as AcharyaShukla, is regarded as the first codifier of the history of Hindi literature]
[A]அக்ளைளர்-3
[B]அக்ளைளர்-4
[C]அக்ளைளர்-5

[D]அக்ளைளர்-6

21. ளட்டின் பதளயது நருத்துய பூங்கள எங்கு அரநனவுள்து [Part of Narendra Modi's ambitious “Make in India”
campaign, the first medical park of the country would be set up at ……] .
[A]ளங்குளரி

[B]வ பரும்புதூர்

[C]பசங்கல்ட்டு

[D]யளளெள

22. சநீ த்தழல் எந்பதளரு ளடு இஸ்ளநழன ளட்களட்டி [The Islamic calendar, Muslim calendar or Hijri calendar ]
பரரநரன யிடுத்து கழரிளகளரினன் [The Gregorian calendar is internationally the most widely used civil calendar]
ளட்களட்டிரன ின்ற் படிவு பசய்துள்து
[A]சவுதழ அளபினள

[B]குரயத்

[C]துருக்கழ

[D]கத்தளர்
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23. என்.எல்.சழ இந்தழனள [Neyveli Lignite Corporation] ழறுயத்துைன் ரு தழன் ளநம்ளட்டு புரிந்துணர்வு ப்ந்தம்
பசய்துபகளண்ை ல்கரக்கமகம்
[A]அண்ணள

தநழழ் ல்கரக்கமகம்

[B]ளயலூர் யி.ஐ/டி ல்கரக்கமகம்

[C]அண்ணளநர ல்கரக்கமகம்

[D]எஸ்.ஆர்.எம் ல்கரக்கமகம்

24. எந்த ரு அரநச்சகம் தற்சநனம் பற்ழலும் களகழத னன்ளடு இல்ளத துரனளக நளற்ப்ட்டுள்து
[Central government ministries and departments will now be rewarded for successful implementation of e-Office or 'paperless office']
[A]உள்துர அரநச்சகம்

[B]பளணுய அரநச்சகம்

[C]ழக்கரி அரநச்சகம்

[D]ெவுி அரநச்சகம்

25. ிபளன்ஸ் ளட்ரைச் ளசர்ந்த ெளன் பர்ரி, அபநரிக்களரயச் ளசர்ந்த ப்ளபசர், பதர்ளந்து ளட்ரைச் ளசர்ந்த
பர்ளர்ட் ஃிரிஞ் ஆகழளனளர்

ளளல் ரிசு ப களபணம் [The Nobel Prize in Chemistry 2016 was awarded jointly to

Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart and Bernard L. Feringa for....]
[A]பக்கூறு ற்ழன தங்கின் ஆய்வுக்களக
[B]அணு ஆற்ல் ற்ழன தங்கின் ஆய்வுக்களக
[C]ிபஞ்ச ளதளற்ம் ற்ழன

ஆய்வுக்களக

[D]ரலட்பபென் எரிபளருள் ற்ழன ஆய்வுக்களக

ANSWER
[1]D

[2]B

[3]C

[4]C

[5]C

[6]A

[7]C

[8]B

[9]D

[10]A

[11]C

[15]D

[16]B

[17]B

[18]A

[19]D

[20]B

[21]C

[22]A

[23] C [24] C [25]A

[12]A

[13]C

[14]B

09-10-2016 பதல் 15-10-2016 யரப ரைபறும் பக்கழன சம்யங்கின் [CURRANT AFFAIRS] பதளகுப்ளக அடுத்த
நளதழரி [MOCK TEST] ளதர்வு ரைபறும்.

TNPSC குரூப்-4 ளதர்வும் 16-இட்சம் ளளட்டினளர்கலம் ைளர்யின் யிதழபம்.............
ரு சழற்ழத்தழல் நழக சழந்தது எ கருதப்டும் உனிரிகள் இனற்ரக ளதர்யிளல் ளதர்ந்பதடுக்கப்ட்து
யளழும் தகுதழரன [தன்ர update பசய்துபகளள்லம் உனிரிகள் ] பறுகழன்.இரய நழக சழந்தரய
எப்டும்.ஏரன உனிரிகள் உனிர் பதளரகனிளல் புக்கணிக்கப்ட்டு அமழந்துயிடும். ளதர்ந்பதடுக்கடும்
உனிரிகள் ரிணளந ளரதனில் அடுத்தடுத்த ழரகலக்கு கப துயங்கும்.
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