TNPSC TAMIL CURRENT AFFAIRS MAY 2016
1] வா்மீ கி தேசிய ூ்கா இ்ேியாவி் எ்ே மாநில்ேி் ‘மம்ு்ளு ?
ராஜ்ோ்
ுஜரா்
பீ கா்
ம்ேிய் பிரதேச்

2] எ்ே ுு பணமி்லா பĂவ்்ேமை ‘ேிகĂ்க ஏ்பு்ே்ப்ிு்கிறு?
HR கா் ுு
நசிகக் தமா் ுு
நீ ர் ுமா் ு்ோ ுு
சா்ே ுமா் ுு

3] 2016 ்்Ă்க் ’்ு விுமே(Springer Theses Award) கவ்ற இ்ேிய-‘கமĂ்க
வி்ஞாைி?
‘்ைா் ி
பி.வி. தபாகாை்
்ஹிகர் தபா்
ஏ.தக. சி்கா்

4] ே்தபாு 14.5% உ்ள தசமவ வĂ இைி __________%’க உய்்ே்பட உ்ளு?
15.25%
15.0%
14.75%
14.5%

5] இ்ேியா சமீ ப்ேி்,தோ்ட்கமல ’ரா்்சிமய ‘ேிகĂ்க எ்ே நா்ுட் ஒ்ப்ே்
கச்ு்ளு?
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கே் ’்Ă்கா
பிதரசி்
’்ேிதரலியா
்வட்
ீ

6] இ்ோலியி் மில் நகĂ் நமடகப்ற சா்பிய்் ீ் கா்ப்ு தபா்ியி்
சா்பிய் ப்ட் கவ்ற ‘ணி?
‘்கலிதகா மா்Ă்
Ăய் மா்Ă்
எ்தப்யா் ‘ணி
கச்சீ ‘ணி

7] சமீ ப்ேி் கவ்றிகரமாக இ்ேிய விமாை்பமட(IAF) ில் தசாேமை கச்ய்ப்ட
பிர்தமா் ஏுகமணயி் வர்ு?
250 கி.மீ
320 கி.மீ
290 கி.மீ
450 கி.மீ .

8] 2016 இ்ேிய் பிăமிய் ீ்(ஐபிஎ்) கிĂ்கக் தபா்ியி் சா்பிய் ப்ட் கவ்ற
‘ணி?
ு்மப இ்ேிய்்
ராய் தசல்ச்் கப்கூ்
ச்மரச்் மஹகேராபா்
ேி மரசி் ுதை

9] ‘ிமமக் ுறி்ே ுதலாப் ்தலவĂ இ்கட்்எ்ற ’்வறி்மக
பி,‘ிமமக் ‘ேிக் உ்ள நாு?
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சீைா
உ்கபகி்ோ்
இ்ேியா
பாகி்ோ்

10] 42 வு G7 உ்சிமாநாு எ்ே நா்ி் நமடகப்று?
ஜ்பா்
கஜ்மைி
பிரா்் கச்ே்
கைடா
11] ுேலாவு உலக மைிோபிமாை உ்சி மாநாு (WHS) எ்ே நா்ி் நமடகப்று?
ுு்கி
இ்ேியா
இ்தர்
ஈரா்

12] ஹா்வ்் பிசிை் ்ூலி் 2016-்காை ‘ுமிைி சாேமையாள் விுு
கவ்ு்ள இ்ேிய்?
ுைி் பா்ேி மி்ட்
நதர்ேிர தமாி
ர்ே் டாடா
ுதக் ‘்பாைி

13] சமீ ப்ேி் தயாகா ச்வதேச ேிைேி்(IDY) ுேிய வமல ப்க்மே கோட்கிீ்ள
ுமற?
Ministry of AYUSH
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

3|Page

TNPSC TAMIL CURRENT AFFAIRS MAY 2016
Ministry of Home Affairs
Ministry of Health and Family Welfare

14] சமீ ப்ேி் தம்ு வ்க ுேிய ுேலமம்சராக பேவிதய்ுளவ்?
தசாவ் சா்ட்ஜி
ல்மி ர்ே் ு்லா
ம்ோ பாை்ஜி
இ்்ரைி் கச்

15] சமீ ப்ேி் வ்ு
ீ
கண்ககு்பி்(Household survey) லி்கா சாேமை ுĂ்ு்ள மாநில்?
ேிĂுரா
க்நாடகா
ேமி்நாு
கேு்காைா

16] 2016்காை மி்லிைிய் கோழி்ு்ப பĂமச கவ்றவ்?
ி் கப்ை்் ீ
்ுவ்் பா்்கிமை
பிரா்கச் ‘்ைா்ு
பி் தக்்

17] ுர்க ுமற்காை தேசிய ச்ேி்ு ூ்ட் இ்ேியாவி் எ்ே நகர்ேி்
நமடகப்று?
ல்தைா
தபாபா்
கஜ்்ூ்
ககா்சி
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18] ‘ரு விழா்களி் பிளா்ி் பா்ி்களி் ‘மட்க்ப்ட ுிே்ண ீ்,
ரசாயை்க் ேடவ்ப்ட ே்ுக் ம்ு் கர்ிகமள பய்பு்ே ேமடவிேி்ு்ள
மாநில ‘ரு?
தகாவா
‘சா்
சி்கி்
தகரளா

19] இ்ேிய இராுவ ‘காடமியி்(IMA) ுேிய ேளபேியாக நியமி்க்ப்ு்வ்?
L.P . காலி்்
எ்.தக. மசைி
ோ்ூ் மகாேிதயாசி்
எ்.எ் . க்ைா

20] 2016் ’்ி்காை இ்ேிய ப்ுயி்கபு்க விுமே(India Biodiversity Award 2016)
கப்ு்ள ப்தக ுலிக் சரணாலய் உ்ள மாநில்?
தகரளா
‘ுணா்சலபிரதேச்
க்நாடகா
ுஜரா்

21] இ்ேிய ுிம்க்,சமீ ப்ேி் எ்ே நா்ி்ு பயண் கச்வு இ்ேிய ‘ரசா்
ேு்க்ப்ு்ளு?
சிĂயா
லிபியா
ஹ்தகĂ
கிă்
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22] கசௌேி ‘தரபியாவி் Islamic Development Bank , இ்ேியாவி் ேைு ுே் கிமளமய
____________ நகĂ் ுவ்கு்ளு?
ககா்க்ோ
கட்லி
‘கமோபா்
ு்மப

23] சமீ ப்ேி் மு்ுவ் ுமறயி் உயĂய தேசிய விுோை டா்ட் பி.சி.ரா்
விுு்ு(Dr. Bidhan Chandra Roy )தே்ு கச்ய்ப்ு்ளவ்?
டா்ட் தமாக் காதம்வர்
எ். ர்கபா்ய்
டா்ட் எ். எ். ‘்ர்
டா்ட் ’். கபா்ுுமர

24] சமீ ப்ேி் (தம 27) மரணமமட்ே பிரபல மரா்ேி இல்கிய விம்சக்?
’்.ஜி. ஜாே்
சி ராகதவ்ேிரா
ரவிகா்் ச்மா
தகாபா் ச்மா

25] எ்ே நா்ி் கப்க் தப்மி்ட் ‘ணி 2016 Uper தகா்மப தபா்ியி்
கவ்ு்ளு?
ோ்லா்ு
சீைா
இ்ேியா
கே் ககாĂயா
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26] நீ ர் தசா்ரா எ்ே விமளயா்ுகுட் கோட்ுமடயவ்?
தடபி் கட்ைி்
தரசி்
ஈ்ி எறிே்
கச்

27] எ்ே நா்ி் ு்ைா் ஜைாேிபேி்ு United Kingdom-இ் ‘ரசிய் ‘கேி ‘்ே்ு
வழ்க்ப்ு்ளு?
தஜா்ஜியா
மால்ேீு
மச்ர்
விய்நா்

28] ம்ேிய ‘ரு எ்ே மாநில்ேி் தேசிய ுேீ்ு ம்ு் ேயாĂ்ு ம்டல்(National
Investment and Manufacturing Zone)கோட்க ஒ்ுே் ‘ளி்ு்ளு?
க்நாடகா
ஜா்்க்்
ச்ேீ்க்
ஒிசா

29] G 7 நாுகளி் ேமலவ்க் மாநாு எ்ே நா்ி் தம 26 & 27 ‘்ு நமடகப்ு
ுி்ு்ளு?
ஜ்பா்
கஜ்மைி
பிĂ்ட்
பிரா்்
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30] எ்ே இ்ேிய நிுவை் சமீ ப்ேி் Chabahar(City in Iran) இ் உு்ு் ’மல ‘மம்க
ஈரா் ‘ருட் ுĂ்ுண்ு ஒ்ப்ே் கச்ு்ளு?
Bharat Aluminium Company Ltd. (BALCO)
Central Mine Planning and Design Institute
Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam
National Aluminium Company Limited(NALCO)

31] சமீ ப்ேி் ச்வதேச கபள்ே மாநாு,எ்ே நா்ி் கோட்கிீ்ளு?

Answer: தநபா்

32] Dutee Chand , Srabani Nanda , HM Jyoti and Merlin Joseph ’கிதயா் எ்ே
விமளயா்ுகுட் கோட்பாைவ்க்?
Answer: கோட் ஓ்ட்ப்ேய்
33] சமீ ப்ேி் இ்ேியா ம்ு் ‘கமĂ்கா விமாை பமடகு்ு இமடமய
நமடகப்ற ூ்ு விமாை பயி்சி் கபய்?
Answer: கர் பிளா் ‘லா்கா 16-1
34] சமீ ப்ேி் சீைா ‘ு்பிய கோமல உண்ு கசய்மகதகாளி்(Remote sensing
satellite) கபய்?
Answer: Yaogan-30
35] கப்் தநஷை் பா்் ‘மம்ு்ள இ்ேிய மாநில்?
Answer: ம்ேிய் பிரதேச்
36] சமீ ப்ேி் காலமாைா் Diwaliben Bhil, எ்ே ுமறீட் கோட்பாைவ்?
Answer: சி்க்
37] எ்ே இ்ேிய ‘கமĂ்க தபராசிĂய் ‘கமĂ்காவி் 2015 தநஷை்
‘றிவிய் கமடமல கவ்று?
Answer: ராதக் தக கஜயி்
38] கவ்ப ம்டல ூறாவளி 'Roanu' சமீ ப்ேி் எ்ே நா்மட ோ்கியு?
Answer: இ்ேியா

8|Page

TNPSC TAMIL CURRENT AFFAIRS MAY 2016
39] பி்வு் வ்கிகளி் எு ுேிய கோழி் கோட்ுபவ்கு்ு " SmartUp "
எ்ற ேி்ட்மே ு்கைு்ு்ளு ?
Answer: கஹ்ிஎ்சி
40] சமீ ப்ேி் இ்ேியா ம்ு் _______ நாுகு்ு இமடதய இர்மட வĂ
ஒழி்ு ஒப்ே் கசய்ப்ு்ளு?
Answer: ுதலாதவாைியா
41] ச்வதேச ‘ு்கா்சியக் ேிை்[International Museum Day (IMD)] ‘ுசĂ்க்பு்
நா்?
Answer: தம 18
42] இ்ேிய ூĂய மி் ேி்டேி்ு உலக வ்கி எ்வளு கட் கோமக வழ்க
ஒ்ுே் ‘ளி்ு்ளு?
Answer: 625 மி்லிய் டால்
43] உலகி் மிக் கபĂய ஒ்மற ூமரயாலாை(Single Rooftop)ூĂய மி்ச்ேி
’மல இ்ேியாவி் எ்ே மாநிலேி் ேிற்க்ப்ு்ளு?
Answer: ப்சா்
44] PEN/’ல் ‘ற்க்டமளயி் இல்கிய தசமவ்காை விுமே கவ்றவ்?
Answer: தஜ தக . ர்லி்
45] சமீ ப்ேி் உலகி் ுே் ்தகைி் ஹீலிய் ு்தணா்கிமய( Scanning
Helium Microscope (SHeM)) உுவா்கிீ்ள நாு?
Answer: ’்ேிதரலியா
46] ுதமைியாவி் இ்ேிய ூேராக நியமி்க்ப்ு்ள, இ்ேிய கவளிீறு
‘ேிகாĂ(IFS)?
Answer: AVS ரதம் ச்ேிரா
47] சமீ ப்ேி் ’்ேிர் பிரதேச கட்கமரமய ோ்கிய ுய் கபய்?
Answer: ROANU
48] "உலக் எ் ஜ்ைு்ு கவளிதய/The World Outside My Window" எ்ற
ு்ேக்ேி் ’சிĂய் யா்?
Answer: ர்கி் பா்்
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49] குூல் கபாு்ு ம்ு் ப்கஜ் தமலா்மம்ு(Fiscal Responsibility and
Budget Management)பĂ்ுமரகமள ககாு்க ஏ்பு்ே்ப்ு்ள ுு?
Answer: எ்.தக.சி் ுு
50] தம 16 to 21 வமர 2016 Women Economic Forum (WEF)நமடகப்ற நாு/நகர்?
Answer: இ்ேியா/கட்லி
51] ‘சாமி் ’்சிமய பிி்ு்ள க்சி?
Answer: பா.ஜ.க
52] தகரளாவி் ுேிய ுே்வராக பேவி ஏ்க உ்ளவ்?
Answer: பிைராயி விஜய்
53] சமீ ப்ேி் இ்ிதகாவி்(IndiGo) ேமலமம நிேி ‘ேிகாĂயாக
நியமி்க்ப்டவ் யா்?
Answer: தராஹி் பிலி்
54] சமீ ப்ேி் மேவாைி் ுே் கப் ‘ேிபராக பேவிதய்ு்ளவ்?
Answer: சா் இ்-கவ்
55] தம்ு வ்காள்ேி் ’்சிமய பிி்ு்ள க்சி?
Answer: ேிĂணாு் கா்கிர்
56] ுு்கியி் ுேிய பிரேமராக தே்வாகிீ்ளவ்?
Answer: பிைாலி இ்ிĂ்
57] சமீ ப்ேி் எ்ே மாநில ‘ரு ‘ைாமே மாணவ்கு்ு புமம பாமே
ேி்ட்மே(Green Passage Scheme)கோட்க ுிு கச்ு்ளு?
Answer: ஒிசா
58] ல்தைாவி் ுே் கப் ி்ே தபாீ் க்காணி்பாளராக(SSP)
நியமி்க்ப்ு்ளவ்?
Answer: ம்ஸி் மசைி
59] சமீ ப்ேி் எ்ே நா்ி் ு்ுலா ுமறமய தம்பு்ே ுே் உலக மாநாு
நமடகப்று?
Answer: சீைா
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60] ஐதரா்பிய கபாு்க் ’்ு ‘மம்பி் (E-MRSs) இள் வி்ஞாைி விுு
கவ்ு்ள இ்ேிய ’ரா்்சியாள்?
Answer: ந்ேிைி ்ஹ்டு
61] INTEL ‘ற்க்டமளயி் இள் வி்ஞாைி விுமே கவ்ற இ்ேிய
வ்சாவளி சிுவ்?
Answer: ்யாம்ட் கப்ரா
62] சமீ ப்ேி் "வ்ீ யா்ரா" எ்ற ுே் இ்ேிய இராுவ ு்ுலா நகர் எ்ு
கோட்க்ப்ு்ளு?
Answer: ுதை
63] 2016 தம் ு்க் ச்வதேச பĂமச கவ்று?
Answer: ஹா் கா்்/Han Kang
64] ச்ேீ்க் உய் நீ ேிம்றேி் ுேிய ேமலமம நீ ேிபேியாக
பேவிதய்ு்ளவ்?
Answer: நீ ேிபேி ேீப் ு்ோ
65] இ்ேியா ம்ு் ‘கமĂ்கா இமடதய ுே் கட்புேி பாுகா்ு
கு்ேர்ு எ்ே நகர்ேி் நமடகப்று?
Answer: ுு ேி்லி
66] வுமாை வĂ்ுமற ே்தபாு _________ கபயĂலாை சிற்ு மி்ைு ுமற
ேீ்்ு ுமறமய உுவா்கிீ்ளு?
Answer: இ - நிவார்
67] ச்வதேச கிĂ்கக் கு்சிலி்(ஐசிசி) கிĂ்கக் ுு் ேமலவராக
தே்்கேு்க்ப்ு்ளவ்?
Answer: ‘ைி் ு்்தள
68] எ்ே வி்கவளி மமய்ேி் Nozzle தசாேமை ’்ுூட்மே(NTL) இ்தரா
நிுவிீ்ளு?
Answer: வி்ர் சாராபா் வி்கவளி மமய் , ேிுவை்ேுர்
69] சிக நீ ேி்காை K.வரமணி
ீ
விுு 2015 கப்றவ் யா்?
Answer: நிேி்ுமா்
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70] "மட்்-இ் 2015்காை மிகு் விு்ப்ே்க 50 கப்க்" ப்ியலி் ந்ப் 1
இட்மே கப்றவ்?
Answer: பிĂய்கா தசா்ரா
71] சமீ ப்ேி் ே்காலிகமாக பேவி நீ ்க் கச்ய்ப்ட பிதரசி் ‘ேிப்?
Answer: ேி்மா ூகச்
72] 2016 தேசிய கோழி்ு்ப ேிை்ேி் கு்கபாு் எ்ை?
Answer: Technology enablers of Startup India
73] உலக ுகாோர நிுவை் கவளியி்ு்ள ‘றி்மகபி,உலகிதலதய ு்ு் ூழ்
‘ேிகமாக பாேி்க்ப்ட நகர்?
Answer: ஸதபா்
74] பி்வு் யா் இ்ேிய ஹா்கி ச்தமள்ோ் 2016 ‘்ஜுைா விுு்ு பĂ்ுமர
கச்ய்ப்ு்ளா்? 1] Ăு ராணி 2] ‘மைவு் 3] வி ’் ருநா் 4] ேர் வ்ீ சி்
Answer: ‘மைவு்
75] சமீ ப்ேி் நமடகப்ற பிலி்மப்் ஜைாேிபேி தே்ேலி் கவ்றவ்?
Answer: கரா்Ă்தகா ுோ்்ேி
76] சமீ ப்ேி் தேசிய ப்ு் ச்மேயி் (NSE) ேமலவராக நியமி்க்பு்ளவ்?
Answer: ‘தசா் சா்லா
77] இ்ேிய உ்ச நீ ேிம்றேி் ூுே் கசாலிசி்ட் கஜைரலாக (ASG)
நியமி்க்ப்ு்ளவ்?
Answer: ’்மா ரா் ந்கர்
78] புமம ு்ுலாமவ ஊ்ுவி்ு் வமகயி் உ.பி. ‘ரு எ்ே இு நகர்கு்ு
இமடதய 155 கிதலா மீ ்ட் ூர்ேி்ு மச்கி் கநு்சாமல ‘மம்க ுிு
கச்ு்ளு?
Answer: ’்ரா - எ்டவா
79] சமீ ப்ேி் கச்ேிகளி் பரவலாக தபச்ப்ட "கிă் தஸா்/Green Zone", எ்ே நா்ுட்
கோட்ுமடயு?
Answer: ஈரா்
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80] பி்வு் நிுவை்களி் எு தபாயி்(Boeing) நிுவை்ோ் வழ்க்ப்ட "2015-’்
’்ு்காை ச்மளய்" விுமே கப்று?
Answer: Cyient
81] வாடமக கா்க் ம்ு் இேர வாகை்களி் உĂமமயாள்கு்காை ககா்மக
ுிுகமள பĂ்ுமர கச்வே்ு ‘மம்க்ப்ு்ள ுுவி் ேமலவ்?
Answer: ச்ச் மி்ரா
82] Multi Commodity Exchange (MCX)-இ் ுேிய ேமலமம நி்வாக ‘ேிகாĂ?
Answer: Mrugank Paranjape
83] கட்சா் மாகாண்ேி் 2016் ’்ு்காை சிற்ே கோட்க்ப்ளி ’சிĂய் விுு
கப்றவ்?
Answer: தரவேி பாலகிு்ண்
84] உலக கசவிலிய் ேிை் / World Nurses Day கமட்பிி்க்பு் நா்?
Answer: தம-12
85] தம-11 ‘்ு ச்வதேச கிĂ்கக் தபா்ிகளி் இு்ு ேைு ஓ்மவ ‘றிவி்ே
இ்கிலா்ு கப்க் கிĂ்கக் ‘ணியி் தக்ட்?
Answer: சா்ல் எ்வ்்்
86] தம-11 ‘்ு மரணமமட்ே ுக் கப்ற தம்ு இ்ேிய வ்ணமையாள்?
Answer: தடாைி தகாஜிய்/Tony Cozier
87] தம-8் இ்ேியாவி் ுேலாவு ச்வதேச விமளயா்ு க்கா்சி________ நகĂ்
ுவ்கிீ்ளு?
Answer: ுதை
88] உலக ுல் கபய்்ே பறமவக் ேிை்( World Migratory Bird Day)?
Answer: தம - 10
89] ஐசிசி ேமலவ் பேவி்ு தபா்ியிட பிசிசிஐ ேமலவ் பேவியி் இு்ு
விலகிீ்ளவ்?
Answer: சஷா் மதைாக்
90] ஒலி்பி் தபா்ியி் இ்ேியாவி் சா்பி் ப்தக்க உ்ள வர்களி்
ீ
எ்ணி்மக?
Answer: 90
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91] 2015-’் ’்ு்காை ுிமம் பணி தே்வி் ுேலிட் பிி்ேவ்?
Answer: ிைா ோபி
92] ுர்க் மீ ்ு ம்ு் முவா்ு மமய்(Monkey Rescue and Rehabilitation
Centre)‘மம்க்ப்ு்ள ‘ிலாபா் மாவ்ட் உ்ள மாநில்?
Answer: கேு்காைா
93] தேசிய கோழி்ு்ப ேிை் (National Technology Day)?
Answer: தம - 11
94] கல்பிை கழிவமற கா்்ள்்(Hybrid Toilet Comlexes) ‘மம்பே்ு _________ மாநில
‘ரு, Sulabh International Social Service Organisation (SISSO) ‘மம்ுட் ுĂ்ுணு ஒ்ப்ே்
கச்ு்ளு
Answer: ஒிஷா
95] சமீ ப்ேி் ‘ுக்ூிய சர்ு மமய் (Center for Perishable Cargo) ________ விமாை
நிமலய வளாக்ேி் ேிற்க்ப்ு்ளு?
Answer: ‘கமோபா்
96] INDIA Vs PAKISTAN எ்ற ு்ேக்ேி் ’சிĂய்?
Answer: ஹுமச் ஹ்காைி
97] தம-9 ‘்ு உ்ச நீ ேிம்ற்ேி் ூுே் கசாலிசி்ட் கஜைரலாக நியமி்க்ப்டவ்?
Answer: ’்மா ரா் ந்க்ைி
98] உலக ேலசீமியா ேிை் (உறுுமற ேிுமண்ோ் ‘ேிகĂ்ு் மரபு
தநா்)கமடபிி்க்ப்ு் நா்?
Answer: தம 8
99] மஹாராைா பிரோ்பி் 475வு பிற்ேநாமள ு்ைி்ு ம்ேிய ‘ரு
கவளியி்ு்ள நாணய்க்?
Answer: ூ.100 ம்ு் ூ.10

100] சாஷி மாலி் எ்ே விமளயா்ுகுட் கோட்பாைவ்?
Answer: ம்ீ்ே்
101] மா்Ă் ஓப் கட்ைி் தபா்ி் கோடĂ் கப்க் ஒ்மறய் பிĂவி் ப்ட்
கவ்றவ்?
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Answer: சிதமா் ஹாகல்

102] எ்விே ோமே்கு் இ்லாம் ுேிய கோழி்க் கோட்க ’ர்பி்க்ப்ட
ேி்ட் "UBIN". UBIN-இ் விĂவா்க் எ்ை?
Answer: Unique Business Identification Number

103] சமீ ப்ேி் எ்ே மாநில ‘ரு கஜயி் சிக்ு்ு சிுபா்மம ‘்ே்ு
ககாு்ேு?
Answer: ுஜரா்

104] 'ஹா்ு் கே் கிராம உ்தயா் ச்்ோ்' (Harmukh Khadi Gram Udyog Sansthan)ஜ்ு
ம்ு் கா்மீ Ă் எ்ே நகர்ேி் ‘மம்க்ப்ு்ளு?
Answer: ீநக்

105] இ்ேிய விமாை்பமடயி் ுேிய ேமலமம ேளபேியாக(23rd) தம 31 ‘்ு
பேவிதய்கு்ளவ்?
Answer: ுைி் ல்பா

106] மா்Ă் ஓப் கட்ைி் தபா்ி் கோடĂ் ’்க் ஒ்மறய் பிĂவி் ப்ட்
கவ்றவ்?
Answer: தநாவா் தஜாதகாவி்
107] 2016 South Asia Initiative to End Violence Against Children (SAIEVAC) ம்ேிĂக் மாநாு
நமடகப்ற நாு?
Answer: இ்ேியா
108] ல்ட் தமயராக தே்்கேு்க்ப்ட ுே் ு்ீ்?
Answer: சாேி் கா்
109] இ்ேிய ராுவ்ேி் தபா் பயி்சி " Chakravyuh -II" எ்ே மாநில்ேி் கோட்கியு?
Answer: ராஜ்ோ்
110] தேசிய ராுவ ‘காகேமி கோட்க்பட உ்ள க்நாடக நகர்?
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Answer: ுடு
111] க்நாடக ‘ரசா் ’சியாவி் ுே் ‘Ăசி கோழி்ு்ப ூ்கா ‘மம்க
ுிுகச்ு்ள நகர்?
Answer: க்காவேி
112] எ்ே இ்ேிய மாநில காவ்ுமற சாமல பாுகா்ு ம்ு் தபா்ுவர்ு
தமலா்மம பிĂவி் "2016 FICCI" தேசிய விுமே கவ்று?
Answer: நாகாலா்ு
113] 2016 Habitat ேிமர்பட விழா எ்ே இ்ேிய நகர்ேி் கோட்கியு?
Answer: ுு ேி்லி
114] புமம கரயி் பாமேயாக மா்ற்பட உ்ள ுே் இ்ேிய ரயி் ேட்?
Answer: மாைாமுமர-ராதமுவர்
115] எ்ே நா்ு கபி ‘ணி 2016 ’சிய கபி சா்பிய்ஷி் ப்ட்மே கவ்று?
Answer: பா்கி்ோ்
116] உலக ேடகள ேிை் எ்ே தேேியி் ‘ுசĂ்க்புகிறு ?
Answer: தம 7
117] சமீ ப்ேி் யாு்ு ுவி்ச்லா்ு ‘ரசா்க் கவ்கல சிமலமய ‘மம்ு்ளு?
Answer: யா் தசா்ரா
118] நாடாும்ற கபாு் கண்ு் ுுவி் (பி.ஏ.சி.) ேமலவராக
நியமி்க்ப்ு்ளவ்?
Answer: தக.வி. ோம்
119] இ்ேியாவி் ஏ்ுமேி ம்ு் இற்ுமேிமய எளிேி் ‘ுக கோட்க்ப்ு்ள
இமணய தசமவ?
Answer: EXIM Analytics
120] ுமீ ் கர்ி எ்ே விமளயா்ுகுட் கோட்பாைவ்?
Answer: பா்மி்ட்
121] தம-6 2016 ‘்ு மீ ்ு் தே்்கேு்க்ப்ட ‘ய்லா்ு பிரேம்?
Answer: எ்ட கக்ைி
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122] சமீ ப்ேி் பா்கி்ோ் கிĂ்கக் ‘ணியி் ேமலமம பயி்சியாளராக
நியமி்க்ப்டவ்?
Answer: மி்கி ’்ே்
123] " Nagaroday ‘பியா் " எ்ே இ்ேிய மாநில்ேி் கோட்க்பட உ்ளு?
Answer: ம்ேிய் பிரதேச்
124] தம 7 2016 ‘்ு ல்டைி் ுேிய தமயராக ‘றிவி்க்ப்ட நப் யா்?
Answer: சாேி் கா்
125] ுக்கப்ற நமக்ுமவ நிக் சா்லி சா்ளிு்ு 2016 ஏ்ரலி் ‘ு்கா்சியக்
எ்ு ுவ்க்ப்ு்ளு?
Answer: ுவி்ச்லா்ு
126] சமீ ப்ேி் Falcon-9 ரா்கக் ில் வி்ணி் கசு்ே்ப்ட ஜ்பாைி்
கோமலகோட்ு கசய்மக்தகா்?
Answer: JCSAT-14
127] ச்வதேச நாணய நிேிய்(IMF) கவளியி்ு்ள ‘றி்மக பி 2016இ் இ்ேியாவி்
வள்்சி விகிே் எ்வளவாக இு்ு் எை கணி்க்ப்ு்ளு?
Answer: 7.5%
128] மு்ுவ கு்சி் கசய்பா்மட க்காணி்க ஏ்பு்ே்ப்ிு்கிற ுு?
Answer: ’்.எ் . தலாோ ுு
129] 63 வு தேசிய ேிமர்பட விழாவி் சிற்ே ுழ்மே ந்ச்ேிர்ேி்காை விுமே
கவ்றவ்?
Answer: குர் தமை்
130] தம-3 2016 ‘்ு கமட்பி்கப்ட உலக ’்்ுமா ேிை்ேி்(WAD) கு்கபாு்
எ்ை?
Answer: You Can Control Your Asthma
131] தம-5 2016 ‘்ு சிவி் விமாை தபா்ுவர்ு பாுகா்ு பணியக்ேி்(Bureau of Civil
Aviation Security) ேமலவராக நியமி்க்ப்டவ்?
Answer: ுமா் ராதஜ் ச்ேிரா
132] கஜ்மைியி் நமடகப்ற ஜூைிய் உலக தகா்மப ு்பா்கி ுுே் தபா்ியி்
ே்க்பே்க் கவ்ற ‘ணி?
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Answer: ரஷியா
133] ’்ேிர மாநில ‘ரு ‘றிுக் கச்ு்ள ‘க்ற ‘மலவĂமச ேி்ட்ேி் கபய்
எ்ை?
Answer: AP Fiber Net
134] நா்ிதலதய வுமாைவĂ பா்கி மவ்ு்ளவ்க் ‘ேிக் உ்ள மாநில் எு ? (
வுமாைவĂ்ுமற கவளியி்ு்ள ப்ியலி்பி)
Answer: ுஜரா்
135] 2016 ஃபா்ுலா 1 ரஷிய் கிரா்் பிĂ்் தபா்ியி் கவ்றவ்?
Answer: நிதகா ரா்ப்்
136] சமீ ப்ேி் எ்ே விமளயா்ு்காை ேமடமய சீைா வில்கிீ்ளு?
Answer: தகா்்
137] World Summit on the Information Society (WSIS)-’் வழ்க்பு் விுுகளி்,மி்
விவசாய்(e-Agriculture) பிĂவி் பĂு கவ்ற மாநில்?
Answer: ’்ேிர் பிரதேச்
138] ுேிோக நியமி்க்ப்ு்ள ேகவ் ம்ு் ஒளிபர்ு ‘மம்க்ேி் கசயலாள்?
Answer: ‘ஜ் மி்ட்
139] கச் ுியரு்ு நி்வாக வசேி்காக___________எ்ற ுேிய கபய் ூ்ட்ப்ு்ளு?
Answer: கச்கியா
140] யாĂ் ுயசĂமே "ஏ் ‘மக்்் ’்்(ACE AGAINST ODDS)' எ்ற கபயĂ்
கவளியாக உ்ளு?
Answer: சாைியா மி்சா
141] சமீ ப்ேி் ல்ட் ராய் கசாமச்ி நப்களி் ஒ்றாக தே்்கேு்க்ப்ட
இ்ேிய தபராசிĂய்?
Answer: ீரா் ராமசாமி
142] ு்ு்ூழ் ேமடயி்லா் சா்றிே் கச்ுபியாு் கால் 5
’்ுகளிலிு்ு________’்ுகளாக மா்ற்ப்ு்ளு?
Answer: 7
143] தம-4 2016 ‘்ு தேசிய ு்ளியிய் ’மண்ுுவி் புேி தநர ேமலவராக
பேவிதய்றவ்?
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Answer: ராோ பிதைா் ப்ம்
144] 2016 உலக கப்க் ்ுவா் சா்பிய்ஷி் தபா்ியி் சா்பிய் ப்ட்
கவ்று?
Answer: எ் கஷ்பி்
145] 2016’் ’்ு ராஜீ் கா்ேி தக் ர்ைா விுு்ு பிசிசிஐ-’் பĂ்ுமர
கச்ய்பு்ளவ்?
Answer: விரா் தகா்லி
146] இ்ேிய ஒலி்பி் ச்க (ஐஓஏ) ேமலவ்
Answer: ராம்ச்ேிர்
147] எ்ே வ்கி ‘ே் 1.70 ல்ச் ஊழிய்கு்ு ேைி்ப்ட கபாு்ுகமள உுவா்க
ேி்டமி்ு்ளு?
Answer: ்தட் பா்் ’் இ்ேியா
148] ’சிய ‘பிவிு்ேி வ்கியி்(ADB) 49 வு ’்ு (கபாுளாோர ு்தை்ற்
ப்றி)ூ்ட் நமடகபு் இட் (தம 2-5)?
Answer: கஜ்மைி
149] எ்ே இ்ேிய ‘றிஞ்க் ம்தகாலியாவி் உயĂய ுிம்க் விுோை "வட
்டா்" விுமே கப்றா்க்?
Answer: தலாதக் ச்ேிரா& ம்ூரா மஹே்
150] சமீ ப்ேி் ஹு்தலா்(Hublot) மக்கிகார்ேி் விள்பர ூேராக
மககயு்ேி்ு்ள கிĂ்கக் வர்?
ீ
Answer: தராகி் ச்மா
151] சமீ ப்ேி் காலமாை ு்ைா் ஜ்ு கா்மீ ் கா்கிர் ‘மம்ச்?
Answer: தராதம் ச்மா
152] கேு்காைா மாநில ‘ரு ூ31 தகாி ுேீ்ி் விவசாயிகு்காக மசாலா பா்்
‘மம்க ேி்டமிட்ப்ு்ள மாவ்ட்?
Answer: நிசாமாபா்
153] சமீ ப்ேி் பா்ேி சி்லமற வி்பமையக்ேி் தமதைஜி் மடர்டராக
நியமி்க்ப்ு்ளவ்?
Answer: கிதஷா் பியாைி
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154] 2016 சிைிய் ’்க் தேசிய ஹா்கி சா்பிய்ஷி் தபா்ியி் கவ்ற ஹா்கி
‘ணி?
Answer: Railway Sports Promotion Board
155] இ்கிலா்ேி் கஷவ்்்
ீ
நமடகப்ற உலக சா்பிய்ஷி் ்ூ்க்(snooker)
தபா்ியி் சா்பிய் ப்ட் கவ்றவ்?
Answer: மா்் கச்பி
156] இ்ேிய ுே்ேிர்ேி்ு பிறு ுே் ுமறயாக தம-5-இ் வா்களி்க உ்ள தம்ு
வ்க மாவ்ட்?
Answer: ூ்கபஹா்
157] 43வு ்கா்் மாநாு நமட்கப்ற இட்?
Answer: கட்லி
158] ுக்கப்ற "பி்காயி்' இமணயேள் பண்பĂமா்ற தசமவ நிுவை ேமலவ்?
Answer: கிகரயி் மர்
159] உலக ி்சிமற்ு தநா் ேிை் (உலக ’்்மா ேிை்)?
Answer: தம - 3
160] ஒலி்பி் தபா்ியி் ப்தக்ு் இ்ேிய ‘ணியி் ந்கல்ண் ூே்களி்
ேவறாைு?
Answer: மி்கா சி்
161] Standing Guard – A Year in Opposition – எ்ற ு்ேக்மே எுேியவ் யா்?
Answer: ப.சிே்பர்
162] சமீ ப்ேி் எ்ே நாு ADMM-Plus எ்ற கமரதயார் பாுகா்ு ம்ு் பய்கரவாே
ேு்ு உட்பயி்சிமய நட்ேியு?
Answer: ுூதை
163] எ்ே இ்ேிய - ‘கமĂ்க ப்ேிĂமகயாள்"2016 Edgar A Poe" விுமே கவ்று?
Answer: நீ லா பாை்ஜி
164] 2016 ச்வதேச கோழிலாள் ேிை்ேி் கு்கபாு் எ்ை?
Answer: Celebrating the international labour movement
165] எ்ே நா்ி் 5டால் தநா்ு உலகி் சிற்ே வ்கிதநா்ு விுமே(Banknote of the
Year Award for 2015) கப்ு்ளு?
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Answer: நிூசிலா்ு
166] சமீ ப்ேி் ுமற்ே விமலயி் எ்.ஈ.ி விள்ுகமள வழ்ு் உஜாலா’(UJALA)
ேி்ட் கோட்க்ப்ட மாநில்?
Answer: ம்ேியபிரதேச்
167] 15-’வு உலக் ேமி் இமணய மாநாு நமடகபற உ்ள கா்ேி கிராமிய்
ப்கமல்கழக் உ்ள இட்(கச்ட்ப் 9)?
Answer: ேி்ு்க்
168] ுராஜ்் 75 எ்பு?
Answer: நீ ்ி்கி க்ப்கமள இ்ேியாவிதலதய உுவா்ு் ேி்ட்
169] தபாலி்கபாு்க் ஏ்ுமேியி் இ்ேியா கப்ு்ள இட்?
Answer: 5
170] சமீ ப்ேி் ு்மப கட்கமரயி் தசாேமை கசய்ப்ட இ்ேியாவி் ுே்
'்ககா்பி் கிளா்' நீ ்ி்கி க்ப்?
Answer: ஐ.எ்.எ். க்வாĂ
171] தம ேிை்ே்ு "ச்ேிர்ணா பீ மா தயாஜைா "(Chandranna Bima Yojana) எ்ு் விப்ு
கா்பீ ு ேி்ட் கோட்க்ப்ு்ள மாநில்?
Answer: ’்ேிரா
172] உலக ப்ேிĂமக ுே்ேிர் நா் (World Press Freedom Day) ‘ுசĂ்க்பு் ேிை்?
Answer: தம - 3
173] தேசிய ுு்ப க்ு்பாு மாநாு நமடகப்ற இட் எு?
Answer: கட்லி
174] கச்.ுியரசி் பிரா் நகĂ் நமடகப்ற, பிரா் ஓப் கட்ைி் தபா்ியி்
சா்பிய் ப்ட் கவ்றவ்?
Answer: ூஸி சஃபதராவா
175] எ்ே மாநில்ேி் இ்ேிய தே்ே் ’மணய், சமீ ப்ேி் e - voter எ்ு் ‘மலதபசி
கசயலிமய(mobile app)கவளியி்ு்ளு?
Answer: தகரளா
176] இ்ேியா சமீ ப்ேி் எ்ே நா்ி்ு உ்க்டமம்மப தம்பு்ே $ 100 மி்லிய்
கட் வழ்க ஒ்ப்ே் கச்ு்ளு?
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Answer: ப்ுவா நிூ கிைி
177] சமீ ப்ேி் எ்ே மாநில ‘ரு கபாு பிĂவி் உ்ள கபாுளாோர ăேியி் பி்ே்கிய
வு்பிை்கு்ு(EBCs)10% இட ஒு்கீ ்ு ‘றிவி்ு்ளு?
Answer: ுஜரா்
178] பி்வுபவ்களி் யா் ேைி்ப்தடாு்காை பிĂவி் "2016 Civicus Nelson Mandela Graca
Machel Innovation" விுமே கவ்ு்ளு?
Answer: Tabassum Adnan
179] "பர் வ்:ஒு
ீ
வா் மடĂ (Param Vir: A War Diary)"எ்ற ு்ேகேி் ’சிĂய் யா்?
Answer: ம்ு தலாோ
180] ரயி்தவ பாுகா்ு பமடயி்(RPF) ுேிய மடர்ட் கஜைர்(DG)?
Answer: ுதர்ே் ுமா் பக்
181] உலகி் ுே் கிராகபைி் மி்ைு காகிே்(Graphene electronic paper)சமீ ப்ேி் எ்ே
நா்ி் உுவா்க்ப்டு ?
Answer: சீைா
182] பிரோ் ம்ேிĂ உ்வலா தயாஜைா எ்ே இ்ேிய மாவ்ட்ேி் இு்ு
கோட்க்பட இு்கிறு?
Answer: பாலியா
183] " இமடநிு்ே தநர் இ்மல(No Time to Pause)" எ்ற ு்ேக்ேி் ’சிĂய் யா்?
Answer: பவி்ரா ரதம்
184] ச்வதேச நடை நா் எ்ே தேேியி் ‘ுசĂ்க்புகிறு?
Answer: ஏ்ர் 29
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