டப்பு றகழ்வுகள் – ம ரம் :
தரகம் 1 :1) மகப அசறன் லனல சசனரக ற்மதரது றறக்கப்தட்டுள்ப றர் ரர்?
2) ல்னர சரலதல் மதரன்கபினறலும் அச உி தட்டணரது ந் ஆண்டு பல்
கட்டரரக்கப்தடுகறநது?
3) ல்னர சரலதல் மதரன்கபினறலும் GPF ணப்தடும் எபேர் இபேக்கும் இடத்ல சரிந்து
சகரள்பக்கூடி சறரணது ந் ஆண்டு பல் கட்டரரக்கப்தடுகறநது?
4) அசரிக்க னரற்நறல் பன் பலநரக ந் கறுப்திண சதண்ின் தடத்ல டரனர்
தத்ரபில் அச்சறடப்தட்டுள்பது?
5) கபைர் ரட்டத்றல் பன் பனரக ISO ச்சரன்நறழ் சதற்ந சரடக்கப்தள்பி து?
6) 15 து உனக றழ் இல ரரடரணது சசப்டம்தர் ரம் ங்கு லடசதந உள்பரக
கூநப்தட்டுள்பது?
7) தி ந்றரி உஜ்ரனர மரஜணர (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) றட்டத்றன் சரடக்க ிர
லடசதற்ந ரறனம் து?
8) மதரனற ரரிப்புகபில் சர்மச அபில் இந்றர ந் இடத்றல் உள்பரக சதரபேபரர
எத்துலப்பு ற்றும் மம்தரட்டு அலப்பு கூறுகறநது?
9) த்ற அசறன் உஜரனர றட்டரணது சரடங்கப்தட்ட ரறனம் து?
10) உனக தத்றரிக்லக றணம் ற்றும் உனக பச்சறலநப்பு மரய் றணம் சகரண்டரடப்தடும் ரள் து?
11) ந் ரட்டின் ங்கற மரட்டரணது 2015 ஆண்டின் உனகறன் சறநந் ங்கறமரட்டு ிபேல (Bank note
of the year Award for 2015) சதற்றுள்பது?
12) Chandranna Bima Yojana – ன்ந ிதத்து கரப்தீட்டு றட்டத்ல சரடங்கறபள்ப ரறனம் து?
13) அசரிக்க அறதர் எதரர அர்கள் ந் இந்ற ம்சரபில மசர்ந்ர்க்கு Edgar A Poe னும்
ிபேல ங்கற கவுித்துள்பரர்?
14) ADMM PLUS EX MS & CT – ன்ந மதரர் திற்சறரணது லடசதற்ந இடம் து?
15) 2016 ஆண்டின் சர்மச மிலன ரரடு சசப்டம்தர் ரம் ங்கு லடசதநவுள்பரக
அநறிக்கப்தட்டுள்பது?

16) இந்ற பேத்து கவுன்சறலன (Medical Council of India) சலலப்தது சரடர்தரண தரிந்துலகலப
ங்குற்கு ரர் லனலில் குழு என்லந உச்சீறன்நம் றணம் சசய்துள்பது?
17) த்ற ஆப்திரிக்க ரடரண சசக்குடிசு ரடரணது றர்ரக சறக்கரக ந் புதுப்சதல
ற்மதரது சூட்டிபள்பது?
18) ந் இந்ற ம்சரபில மசர்ந்பேக்கு அசரிக்கரின் மசற சசற்குழு உறுப்திணர்
ன்னும் திரணது ற்மதரது அபிக்கப்தட்டுள்பது?
19) சலுங்கரணர ரறன ினங்குகள் னண்டனறின் உறுப்திணரக ற்மதரது
றறக்கப்தட்டுள்பர் ரர்?
20) சுற்றுச்சூல் லடில்னர சரன்நறழ் சசல்லுதடிரகும் கரனம் 5 ஆண்டுகபினறபேந்து த்லண
ஆண்டுகபரக ீட்டிக்கப்தடும் ண த்ற அசு சரிித்துள்பது?

ிலடகள் – தரகம் 1 :1) ிஜய் ஆணந்த்
2) 2017 – ஜணரி 01 பல்
3) 2018 – ஜணரி 01 பல்
4) சயரிட் டும்ன் (20 பைதரய் டரனர்)
5) க.தத்ற ஊரட்சற (ISO 9001 – 2015)
6) றண்டுக்கல் – கரந்ற கறரற தல்கலனக்ககம் (Sep 9 – 11)
7) உத்றப்திமசம் – தனறர
8) 5 து இடம்
9) த்ற திமசம் – மதரதரல்
10) ம 3
11) றபெசறனரந்து ரட்டின் 5 டரனர் மரட்டு
12) ஆந்ற ரறனம்
13) Inside Climate News தத்றரிக்லகில் திபுரிபம் – ீனர தரணர்ஜற
14) புபைமண

15) ஊட்டி
16) R.M.மனரர
17) சசக்கறர
18) யர்ீ த் சகபர் றல்னரன்
19) டிலக அனர
20) 7 ஆண்டுகள்

தரகம் 2 :1) சடன்ணிஸ் ரங்கலண
ீ
சரணிர றர்சர ழுதும் சுசரில நூனறன் சதர் ரது?
2) உனகறன் றக ிலன உர்ந் ங்க சட்லட அிந்ர் ன்ந கறன்ணஸ் சரலண தலடத்ர் ரர்?
3) பனரது உனக ணிரதிரண உச்சற ரரடரணது (World Humanitarian Summit) – ம ரம் ங்கு
லடசதநவுள்பது?
4) தபேறலன ரற்நம் கரரக ற்தட்டுள்ப கடும் ண்ர்ீ தற்நரக்குலநரல் உனக ரடுகபின்
சதரபேபரர பர்ச்சற தரறப்பு தற்நற ந் லனப்தில் உனக ங்கறரணது ஆய்நறக்லக என்லந
சபிிட்டுள்பது?
5) 10 ஆண்டுகளுக்கு திநகு சூரிலண புன் மகரள் கடக்கும் அரி றகழ்ரணது 2016 ஆண்டில் ம
ரம் ந் லடசதநவுள்பரக கூநப்தட்டுள்பது?
6) இந்றரில் பல் தரல் லன சபிிடப்தட்ட றணம் து?
7) 2016 ஆண்டுக்கரண ிந்ம் மகம்தல் தரிசு (Windham Campbell Prize) சதற்றுள்ப ரல் து?
8) Fixed Cash and Corruption in Cricket – ன்ந நூலன ழுறர் ரர்?
9) The Culture Heritage of Trans Himalayas (Kinnaur) – ன்ந நூலன ழுறர் ரர்?
10) தரகறஸ்ரன் அிின் திற்சறரபரக ற்மதரது றறக்கப்தட்டுள்பர் ரர்?
11) ரடரளுன்ந சதரதுக்கக்கு குழுின் லனரக ற்மதரது ீ ண்டும் றணம்
சசய்ப்தட்டவுள்பர் ரர்?
12) ரற்றுத்றநணரபிகளுக்கு சரறல்நுட்த உதகங்கலப ங்கற உவுற்கரக
ற்தடுத்ப்தட்ட அலப்தின் றர்ரக குழு உறுப்திணரக இந்ற ம்சரபில மசர்ந் ரர்
றறக்கப்தட்டுள்பரர்?

13) இனண்டன் ரகத்றன் பல் பஸ்லீம் மரக ற்மதரது மர்ந்சடுக்கப்தட்டுள்பர் ரர்?
14) சறங்கப்பூர் ரட்டின் புகறட் தமடரக் தகுறின் ம்.தி ரக ற்மதரது மர்வு சசய்ப்தட்டுள்ப இந்ற
ம்சரபி ரர்?
15) ரட்டில் பன் பலநரக தசுல இில் தரலரணது அலவுள்ப இடம் து?
16) லடசதநவுள்ப எனறம்திக் மதரட்டிக்கு குற சதற்ந பல் ல்பத் ரங்கலண
ீ
ரர்?
17) ரட்டிமனம அறக அபில் றபேங்லகர்களுக்கு ஆரர் அட்லட ங்கறபள்ப இந்ற
ரறனம் து?
18) ஆண்டு மரறும் ம ரத்றன் இண்டரது ஞரிற்றுக் கறலரணது ந் றணரக
சகரண்டரடப்தடுகறநது?
19) ஆசறரின் பல் அரிசற சரறல்நுட்த பூங்கரணது (Asia’s First Rice Technology Park) –
லடசதநவுள்ப இடம் து?
20) உத்ர்கண்ட் சட்டசலதில் ம 10 அன்று லடசதறும் ம்திக்லக ரக்சகடுப்புக்கரண சறநப்பு
தரர்லபரக ரல றணம் சசய் உச்சீறன்நம் உத்ிட்டுள்பது?

ிலடகள் –தரகம் 2 :
1) ASS AGIANST ODDS
2) கரரஷ்டிர சரறல் அறதர் – தங்கஜ் தரக்
3) துபேக்கற – இஸ்ரன்புல்
4) High and Dry: Climate Change, Water and the Economy
5) ம 9
6) ம 6
7) Em and The Big Hoom – இந் ரலன ழுறர் – Jerry Pinto
8) Shantanu Guha Ray
9) P.S.Nagi Loktus
10) சன்ணரப்திரிக்க பன்ணரள்  கறரிக்சகட் ரண
ீ
றக்கற ஆர்ர்
11) கரங்கறஸ் M.P. மக.ி.ரஸ்

12) சச்சறன் மவ் தித்ன்
13) தரகறஸ்ரன் ம்சரபில மசர்ந் சரறக் கரன்
14) பபி திள்லப
15) ரணரதுல – இரமஸ்ம்
16) ிமணஸ் மதரகத்
17) ஆந்றர
18) அன்லணர் றணம்
19) கர்ரடகர ரறனம் – சகரப்தல் ரட்டம் – கங்கரற கர்
20) ரடரளுன்ந ிகரங்களுக்கரண பன்ல சசனபர் சஜமவ் சறங்

தரகம் 3 :
1) Shasi Kapoor – The House Holder, The Star – ன்ந இந்ற டிகர் சசற கபூரின் ரழ்க்லக சரில நூலன
ழுறர்கள் ரர்?
2) ற்மதரது மசற இரணு அகரடறரணது ங்கு சரடங்கப்தடுவுள்பரக தரதுகரப்புத்துலந
அலச்சர் மணரகர் தரரிக்கர் சரிித்துள்பரர்?
3) திதன இந்ற தட லடக்டபேம், ரரிப்தரபபேரண ரஷ் மசரப்ரின் சண்கன சறலனரணது
ற்மதரது ந் ரட்டில் றறுப்தட்டுள்பது?
4) ற்மதரது ந் ரறன அசரணது சஜின் இணத்ல சறறுதரன்லிணர் தட்டினறல்
மசர்த்துள்பது?
5) இந்ற ிரணப்தலடின் புற லனல பதறரக ம 31 அன்று தலமற்க உள்பர் ரர்?
6) Param Vir: A War Diary – ன்ந நூலன ழுறர் ரர்?
7) 2015 ஆண்டின் இந்ற குடிபரில திகள் மர்வு படிில் அகறன இந்ற அபில் பனறடம்
திடித்ர் ரர்?
8) அசரிக்கரின் மசற ினங்கரக ற்மதரது அந் ரடு ந் ினங்லக அநறித்துள்பது?
9) ஜப்தரன் ரட்டின் 2 து றக உரி மசற ிபேரண The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star
ிபேரண ரபேக்கு ங்கப்தடவுள்பது?

10) குந்லகளுக்கு றரண ன்பலநகலப டுப்தது தற்நற சற்கரசற ரடுகபின் அலச்சர்
அபினரண 4 து ரரடரணது ங்கு லடசதற்று படிந்துள்பது?
11) சக்கிபெகம் – 2 ன்னும் இரணுத்றன் ரர்றலன மதரர் திற்சறரணது ம 10 அன்று ந்
ரறனத்றல் துங்கறது?
12) உனக புனம் சதர்ந் தநலகள் றணம் சகரண்டரடப்தடும் ரள் து?
13) India Vs Pakistan – ன்ந புத்கத்ல ழுறர் ரர்?
14) குங்குகள் ீ ட்பு ற்றும் றுரழ்வு லத்ல (Monkey Rescue Rehabilitation Centre) அலக்கவுள்ப
ரறனம் து?
15) Hybrid Toilet Complex அலப்தற்கு ந் ரறன அசரணது Sulabh International Social Service Organisation
அலப்புடன் புரிந்துர்வு எப்தந்ம் சசய்துள்பது?
16) தல்கலனக்ககங்கபில் மரகரல கற்று சகரடுப்தது தற்நற றகரட்டுல் சநறபலநகலப
அபிப்தற்கு அபிக்கப்தட்ட கறட்டிின் லனரக ற்மதரது றறக்கப்தட்டுள்பர் ரர்?
17) 2016 ஆண்டுக்கரண Regional Commonwealth Short Story Prize – ன்ந ிபேது சதற்றுள்ப புத்கம் து?
18) இந்றரின் பனரது சர்மச ிலபரட்டு கண்கரட்சறணது ம 8 அன்று ந் கரில்
துங்கறபள்பது?
19) ந் ரறன ிசர றட்டணது றன்ணணு ிசர திரிில் 2016 ஆண்டின் World Summit On the
Information Socity ிபேல சதற்றுள்பது? அந் ிசர றட்டத்றன் சதர் ரது?
20) ந் ரறனத்றன் சுற்றுனத்துலநரணது Lonely Planet Group ங்கும் Best Indian Destination for Wildlife
Award சதற்றுள்பது?

ிலடகள் – தரகம் 3 :
1) கண் மஜரயபேடன் இலந்து அசலம் சப்ர
2) கர்ரடகர ரறனம் – குடகு
3) சுிட்சர்னரந்து
4) குஜரத்
5) லஸ் அட்றல் சுணில் னன்தர (23 து லனல பதற)
6) ஞ்சு மனரர

7) சடல்னற மசர்ந் டிணர ரதி
8) கரட்சடபேல
9) N.K.சறங்க்
10) புது சடல்னற
11) ரஜஸ்ரன் – சூத்கரர்
12) ம 10
13) தரகறஸ்ரலண மசர்ந் Husain Haqqani
14) சலுங்கரணர ரறனம் – அடினரதரத் ரட்டம்
15) எடிசர ரறனம்
16) H.R.ரமகந்றர
17) திகரஷ் குல்கர்ணி ழுற Cow And Company ன்னும் புத்கம்
18) புமண கர்
19) ஆந்ற ரறனம்; Harita – Priya ன்னும் ிசர றட்டம்
20) த்றதிமச சுற்றுனரத்துலந

தாகம் 4 :
1) ம 29 அன்று ாகனாந்து ாினத்ின் ந் கம் புகக இல்னா காக (Smoke Free City)
அநிிக்கப்தட்டுள்பது?
2) 31 து எனிம்திக் மதாட்டிக்கு தங்மகற்கும் இந்ி அிின் ல்லனண் தூாக ான்காது
தாக ற்மதாது ிிக்கப்தட்டுள்பர் ார்?
3) அலரிக்காில் சிக்கும் ந் ிழ்ப்லதண் 2016 Texas Elementary Teacher of the year ன்ந ிபேக
லதற்றுள்பார்?
4) உனக லசினிர் ிணம் லகாண்டாடப்தடும் ாள் து?
5) தசுக சுற்றுனாக ஊக்குிக்கும் ககில் ஆக்ா பல் ட்டா கர் க கசக்கிள்
லடுஞ்சாகனக அகக்க ந் ாின அசு படிவு லசய்துள்பது?

6) லடல்னிில் ாடகக கார்கள் உரிகாபர்கள் ற்றும் இ ாகணங்கபின்
உரிகாபர்களுக்காண லகாள்கக படிவுககப தரிந்துக லசய்ற்கு த்ி அசாணது ார்
கனகில் குழு என்கந ிணம் லசய்துள்பது?
7) ற்மதாது சர்மச கிரிக்லகட் கவுன்சினின் (ICC) கனாக மர்வு லசய்ப்தட்டுள்பர் ார்?
8) உனகின் அிக ாசு ிகநந் கங்கள் தட்டினில் பல் இடம் திடித் கம் து?
9) உனகிமனம ிகவும் தகாண கல்னாண மகாடாரிாணது ற்மதாது ந் ாட்டில்
கண்லடடுக்கப்தட்டுள்பது?
10) சீ தத்ில் அநிில் ஆய்ாபர்கபால் மகட்டினிபேந்து திரித்லடுக்கப்தட்ட ஜீணின் லதர்
ாது?
11) மாக பனாபித்துத்ில் (Crony Capitalism) இந்ிா உனகபில் ற்மதாது த்கணாது
இடத்ில் உள்பது?
12) ற்மதாது தினிப்கதன்ஸ் ாட்டின் அிதாக மர்ந்லடுக்கப்தட்டுள்பர் ார்?
13) இந்ிா லதாபேபாா பர்ச்சிாணது ிகாண்டில் த்கண சம்
ீ
இபேக்கும் ன்று .ா
அநிக்ககில் லரிிக்கப்தட்டுள்பது?
14) மசி தங்கு சந்கின் (NSE) கனாக ற்மதாது ிிக்கப்தட்டுள்பர் ார்?
15) ந் இந்ி ம்சாபி லதாநிாபர் அலரிக்காின் Member of president’s advisory council on faithbased and neighborhood partnerships ன்ந குழுின் உறுப்திணாக ற்மதாது அந்ாட்டின் அிதால்
ிணம் லசய்ப்தட்டுள்பார்?
16) சர்மச அகப்புகபின் மண்டுமகாகப ற்று, லகன்ா ாடாணது படுாக அநிித்
உனகின் ிகப்லதரி அகிகள் பகாின் லதர் ாது?
17) ற்மதாது உனகின் ிகப்லதரி சக்கு ிாணம் ண லதலடுத்துள்ப ிாணத்ின் லதர் ாது?
அது ந் ாட்டில் உபோக்கப்தட்டது?
18) Politics of the United Nations Peacekeeping Operations – ன்ந தகன ழுிர் ார்?
19) இந்ிாில் பன் பகநாக றுப் லதாபேட்கள் அபேங்காட்சிகம் அகக்கப்தடவுள்ப
இடம் து?
20) ாட்டின் பல் மசானார் சக்ிில் இங்கும் இினாணது ங்கு உபோக்கப்தடவுள்பது?

ிகடகள் – தரகம் 4 :
1) மகாஹிா (ாகனாந்து ாினத்ின் கனகர்)
2) .ஆர்.ஹ்ான்
3) மி தானகிபேஷ்ன்
4) ம 12
5) உத்ிப்திமச அசு
6) த்ி கி மதாக்குத்து லசனாபர் சஞ்சய் ித்ா IAS
7) ாங் மணாகர்
8) ஈான் ாட்டின் சாமதால் கம்
9) ஆஸ்ிமனிா
10) DCAR_032551
11) 9 து இடம்
12) மாட்ரிமகா டுமடர்ம
13) 7.3%
14) அமசாக் சாவ்னா
15) ஞ்சித் சிங்
16) Dadaab
17) ஆன்டமணாவ்--ன்-225 ; உக்கன் ாட்டில் உபோக்கப்தட்டது
18) Yeshi Choedon
19) லகாச்சி – ில்னிங்டன் ீவு
20) இாஜஸ்ான் ாினம் – மஜாத்பூர்

தாகம் 5 :
1) .ா அகிப்தகட மசகின் மதாது தனிாண ந் 5 இந்ிர்களுக்கு இந் ஆண்டுக்காண
‘டாக் ஹம்ர்ஸ்க் மஜால்டு’ ிபேது ங்கப்தடுாக அநிிக்கப்தட்டுள்பது?

2) இஸ்மா ிஞ்ஞாணிகபால் ற்மதாது ீ ண்டும் ீ ண்டும் தன்தடுத்தும் ககில்
உபோக்கப்தட்ட இந்ி ிண்கனத்ின் லதர் ாது?
3) அநிபக லடஸ்ட் கிரிக்லகட் மதாட்டிில் பன் பனாக சம் அடித் பல் இந்ி ர்
ீ ன்ந
லதபேகக லதற்ந ந் கிரிக்லகட் ர்
ீ ற்மதாது ம் அகடந்ார்?
4) இத்ானி ஏதன் சர்மச லடன்ணிஸ் மதாட்டி டப்பு ஆண்டில் ஆடர் எற்கநர் திரிில் பன்
பகநாக மஜாமகாிச்கச மாற்கடித்து சாம்தின் தட்டம் லன்நர் ார்?
5) இத்ானி ஏதன் சர்மச லடன்ணிஸ் மதாட்டி டப்பு ஆண்டில் லதண்கள் எற்கநர் திரிவு இறுி
மதாட்டிில் சாம்தின் தட்டம் லன்நர் ார்?
6) அலரிக்காின் INTEL ற்றும் SSB ன்னும் அநிில் லதாதுசபக அகப்பும் இகந்து
லகாடுக்கும் 2016 ஆண்டுக்காண இபம் ிஞ்ஞாணி ிபேக லதற்ந இந்ி ம்சாபி ார் ார்?
7) அலரிக்காின் கவுிக்க 2016 ஆண்டின் மசி அநிிலுக்காண தக்காணது ாபேக்கு
ங்கப்தட்டுள்பது?
8) சர்மச அபில் இந் ஆண்டுக்காண (2016) இனக்கித்துக்காக ங்கப்தடும் மன்பூக்கர்
தரிசாணது ாபேக்கு ங்கப்தடுாக அநிிக்கப்தட்டது?
9) E-NIVARAN ன்ந சிநப்பு ின்ணனு குகநீர்ப்பு பகநக தன்தடுத்தும் துகந து?
10) உஜ்கஜணிில் கடலதற்ந ஹா கும்தமபாில் திர் மாடிபம் இனங்கக அிதர்
கத்ிரி தான சிநிமசணாவும் இகந்து லபிிட்ட திகடணம் து?
11) சர்மச கல் லாடர்பு ிணம் லகாண்டாடப்தடும் ாள் து?
12) ஆசி பர்ச்சி ங்கிின் லசல் இக்குர் திக்கு ிணம் லசய் அலரிக்க லசன்ட்
சகதால் எப்புல் அபிக்கப்தட்ட பல் இந்ி லதண் ார்?
13) ணிார் லபிாட்டு பலீட்டு ககத்ின் இக்குர் திக்கு இந்ி ழ்சாபிக மசர்ந்
ாக எதாா அர்கள் ிணம் லசய்துள்பார்?
14) கான் ாட்டின் பல் லதண் உறுப்திணாக ற்மதாது தி ற்நர் ார்?
15) இந்ிாில் ற்மதாது 1886 ஆண்டிற்கு திநகு அிகதட்சாக லப்திகன திாகிபள்ப
கிாம் து? ந் ாினத்க மசர்ந்து?
16) சட்டப்மதக மர்ல் படிந் திநகு ிக சட்டப்மதகின் ற்கானிக சதாாகாக
ிிக்கப்தட்டர் ார்?
17) மசி தங்கா ிப்பு ாள் லகாண்டாடப்தடும் ாள் து?

18) இனங்கக ற்றும் ங்காபமசத்ில் ற்மதாது லதபேள்ப தாிப்புககப ற்தடுத்ி புனின்
லதர் ாது?
19) 13 இனட்சம் மதர் திாற்றும் ஆபப்தகடின் மதார் ிநன்ககப மம்தடுத்துற்குரி
தரிந்துகககப ங்குற்கும் சம்தபங்கள் ற்றும் ஏய்வூி தனன்ககப ற்தடுத்துற்குரி
தரிந்துகககப ங்குற்கு த்ி அசாணது ார் கனகில் குழு என்கந
அகத்துள்பது?
20) இத்ானி ஏதன் சர்மச லடன்ணிஸ் மதாட்டி டப்பு ஆண்டில் லதண்கள் இட்கடர் திரிவு
இறுிப் மதாட்டிில் சாம்தின் தட்டம் லன்நர் ார்?

ிகடகள் – தரகம் 5 :
1) சுதகன் ாவ், ிஷ் ானிக், ககன் தஞ்சாதி, அல் மடக்கா, ற்றும் ாமகஷ் குார்
2) ரிபெசதிள் னாஞ்சிங் லய்கிள்-லடக்ணானஜி லடான்ஸ்ட்மட்டர் (RLV-TT)
3) ீதக் மான்
4) ஆன்டி பர்ம
5) லசரீணா ில்னிம்ஸ்
6) சிா ண்டக் தாய்ா (இக மகத்ி ிப ன்ந ாபேடன் இகந்து லதற்நார்)
7) ாமகஷ் மக.லஜின்
8) ஹான் காங் (லன்லகாரிா ழுத்ாபர்) – ‘ி லஜிமடரின்’ ன்ந ாலுக்கு அநிிக்கப்தட்டது
9) போண ரித்துகந
10) சிம்ஹஸ்ா திகடணம் (Simhastha Declaration)
11) ம 17
12) சுாி ண்மடக்கர்
13) தமக்
14) சாய் இங்க் லன்
15) ாஜஸ்ான் ாினம் – தமனாடி கிாம் – 51 டிகிரி லசல்ிஸ் (123.8 டிகிரி F)
16) ிபே.லசம்கன

17) ம 21
18) மானு
19) ஏய்வு லதற்ந லனப்டிணட் லஜணல் D.B.மகட்கர்
20) சாணிா ிர்சா – ார்டிணா ஹிங்ஸ்

தாகம் 6 :
1) BCCI – ன் புி இபம்கனாக ற்மதாது ிிக்கப்தட்டுள்பர் ார்?
2) BCCI – ன் புி லசனாபாக ற்மதாது ிிக்கப்தட்டுள்பர் ார்?
3) புதுச்மசரி ாினத்ின் துகிகன ஆளுாக ற்மதாது ிிக்கப்தட்டுள்பர் ார்?
4) ிி அமாக் அகப்தின் சபக திரிின் (Social Section) பன்க ஆமனாசகாக ற்மதாது
ிிக்கப்தட்டுள்பர் ார்?
5) மதாப ாட்டின் உரி இனக்கி ிபோண YUG KAVI SIDDICHARAN ன்ந ிபேக லதற்நர் ார்?
6) First World Conference on Tourism for Development – ாாடாணது ம 18 பல் 21 க ந் ாட்டில்
கடலதற்று படிந்துள்பது?
7) சுற்றுச்சூல் சார்ந் உடல்ன குகநதாடுககப ஆய்வு லசய்ற்காண Centre for Environment Health
ன்ந கத்க த்ி சுகாத்துகந அகச்சர் ற்மதாது ங்கு துக்கி கத்துள்பார்?
8) அலரிக்காில் உள்ப Housten தல்ககனக்ககம் ங்கும் Distinguished Leadership in Teaching Excellence –
ன்ந ிபேக லதற்ந இந்ி ம்சாபி ார்?
9) உனகில் பன் பனாக ROSS ன்னும் இந்ி க்கீ கன திில் ிித்துள்ப ாடு து?
10) ஆசி 6 லட் ஸ்தக்கர் இறுி மதாட்டிில் சாம்தின் தட்டம் லன்நர் ார்?
11) இான் ாட்டில் உள்ப சதஹார் துகநபகத்க மம்தாடு லசய்ற்கு ற்மதாது ந் இபே
ாட்டுகளுக்கிகடம எப்தந்ம் ற்தட்டுள்பது?
12) அசாம் ாினத்ின் பல்ாக ற்மதாது திமற்றுள்பர் ார்?
13) ஜப்தான் அசின் அநிில் லாில்தட்த கம் சார்தில் கடலதற்ந ஆசி ாடுகபின் தள்பி
ார்களுக்காண அநிில் ாாட்டில் கனந்து லகாண்ட ிக ாி ார்?

14) அலரிக்க ற்றும் ஆஸ்ிமனிக மசர்ந் இாட ஆாய்ச்சிக் குழுாணது ிண்ில் 7
பகந லற்நிகாக லசலுத்ி எனிின் மகத்க ிட மகாக லசல்லும் இாக்லகட்டின்
லதர் ன்ண?
15) Trip Advisor – ன்ந சுற்றுனா கனபம் மற்கண்ட ஆய்நிக்ககின் தடி இந்ிாின் ந்
இடாணது உனகின் பல் 5 சுற்றுனா திககப ஈர்க்கும் தட்டினில் இடம்லதற்றுள்பது?
16) ற்மதாது Pahal – ிட்டத்க அநிபகம் லசய்துள்ப ாினம் து?
17) இங்கினாந்ில் உள்ப Loughton கத்ின் துக மாக ற்மதாது மர்ந்லடுக்கப்தட்டுள்பர்
ார்?
18) திலஞ்சு ாட்டின் உர்ந் ிபோண ‘திலஞ்சு லனஜன் ஆப் ஹாணர்’ ிபேது ற்மதாது ாபேக்கு
ங்கப்தட்டது?
19) Yaogan 30 – ன்ந லாகனபர்வு லசற்ககமகாகப லற்நிகாக ிண்ில் லசலுத்ி ாடு
து?
20) லஸ்ட் சிகத்ில் ாது பகநாக நி எம லதண் ன்ந சாகண தகடத்
லதண்ி ார்?

ிகடகள் – தரகம் 6 :
1) அனுாக் ாக்கர்
2) அஜய் ிர்மக
3) கிண் மதடி
4) ட்டன் P.ாட்டல் (Ratan P Watal)
5) சிக்கிம் ாின பல்ர் தன் குார் சாம்னிங்
6) சீணா – தீஜிங்
7) புது லடல்னி
8) பைதா ர்
9) அலரிக்காக சார்ந் Baker Hostetler ன்ந சட்ட ிறுணம்
10) தங்கஜ் அத்ாணி

11) இந்ிா ற்றும் இான்
12) சர்தாணந் மசாமணாால்
13) ாகர்மகாில் மசர்ந் ாி இன்ா சீம்
14) Scaram jet
15) ாஜ்கால்
16) இாச்சன திமசம்
17) இந்ி தத்ிரிக்ககாபர் ற்றும் கவுன்சினர் தினிப் ஆதிகாம் (Philip Abraham)
18) ஹாரிதட்டர் ால் புகழ்லதற்ந ழுத்ாபர் மஜ.மக.மானிங்
19) சீணா
20) மதாபம் மசர்ந் னஹாக்தா மர்தா

தாகம் 7 :1) இந்ிா ற்றும் இந்மாமணசிா ாடுகளுக்கிகடம டக்கும் 27து COPART கடற்தகட
திற்சிாணது ந் ாட்டில் கடலதற்று படிந்து?
2) G-7 ாடுககப மசர்ந் ிிகச்சர்கள் ற்றும் த்ி ங்கிகபின் கர்ணர்கள் இகடமாண
ாாடு 2016 ஆம் ஆண்டில் ந் ாட்டில் ங்கு கடலதற்நது?
3) G-7 உறுப்பு ாடுகபின் கனர்கள் ாாடாணது ம 26-27 மிகபில் ந் ாட்டில் ங்கு
கடலதற்நது?
4) .ா அகப்தாணது ற்மதாது ல் ிமணா ற்றும் கானிகன ாற்நம் ஆகிற்நின் சிநப்பு
தூர்கபாக ந் இபேக ிித்துள்பது?
5) APPLE ிறுணாணது உனகபில் ணது 2 து ிகப்லதரி லாிதட்தகத்க இந்ிாில்
ங்கு அகக்க உள்பாக அநிித்துள்பது?
6) 2016 ஆண்டில் ஜப்தாணில் கடலதநவுள்ப G-7 ாாட்டில் சிநப்பு அகப்தாபாக
அகக்கப்தட்டுள்பர் ார்?
7) 2016 ஆண்டு சட்டப்மதக மர்லுக்கு திநகு ிக அகச்சகில் அசு கனக
லகாநடாகாக ிிக்கப்தட்டுள்பர் ார்?

8) 2016 ஆண்டு டந்து படிந் சட்டப்மதக மர்லுக்கு திநகு மகப ாினத்ின் பல்ாக
திமற்றுள்பர் ார்?
9) 2016 ஆண்டு டந்து படிந் சட்டப்மதக மர்லுக்கு திநகு புதுச்மசரி அசின் பல்ாக
திமற்றுள்பர் ார்?
10) ாபேகட ிஞ்ஞாண ஆய்வுக் கட்டுகாணது 2016 ஆண்டின் ஸ்திரிங்கர் ீசிஸ் ிபேது
லதற்றுள்பது?
11) 2015 ஆண்டின் ஆசி மதகக புத்க ிபேது(சதா)க்கு மர்ந்லடுக்கப்தட்ட தல் து? அன்
ஆசிரிர் ார்?
12) உனக காய்டு ிணம் லகாண்டாடப்தடும் ாள் து?
13) ற்மதாது ினங்குகபின் லசல்னினிபேந்து சுத்ாண ாிசத்க உபோக்கி இந்ி அலரிக்க
ிஞ்ஞாணி ார்?
14) இபம் இந்ிாின் C.A க்கபாக ற்மதாது மர்ந்லடுக்கப்தட்டுள்ப இபேர் ார்?
15) கால்தந்து சாம்தின் லீக் இறுி மதாட்டிில் சாம்தின் தட்டத்க 11து பகநாக லன்ந
அி து?
16) இந்மாமணசிாில் கடலதற்ந சர்மச மாகா மதாட்டிில் ங்கம் லன்ந ிக ாி
ார்?
17) லதண்டறுப்பு சிகப்பு ன்னும் லகாடூாண க்கத்க ிர்த்து மதாாடி பேம் ந் லதண்
மதாாபி ற்மதாது கடம்ஸ் தத்ிரிக்ககில் உனகின் லசல்ாக்கு ிக்கர்கள் தட்டினில் இடம்
திடித்ிபேக்கிநார்?
18) 2016 ஆண்டிற்காண ஜப்தான் ாட்டின் புகுமாகா ிபேது லதற்ந இந்ிர் ார்?
19) உனக புககிகன ிர்ப்பு ிணம் லகாண்டாடப்தடும் ாள் து?
20) 1947 ஆண்டு இந்ி க்கட்டுப்தாட்டு ிறுணாணது ந் ாபின் மதாது லாடங்கப்தட்டது?

ிகடகள் – தரகம் 7 :1) இந்மாமணசிா – லதனான் (Belawan)
2) ஜப்தான் – லசண்கட கம்
3) ஜப்தான் – லன்மற்கு மடாக்கிமா – ISE SHIMA

4) ரிஸ் ஜணாிதி மரி ாதின்சன் ற்றும் லகன் தூர் Macharia kamau
5) லலுங்காணா – கஹாதாத்
6) இனங்கக அிதர் – கக்மகல் சிநிமசணா
7) ிபே.ாமஜந்ின்
8) திணாி ிஜன் (இடதுசாரி ஜணாக பன்ணி அசு; ம 25, 2016 பல்)
9) ிபே.ாசாி (பன்ணால் த்ி இககச்சர்)
10) அலரிக்க ாழ் இந்ி ம்சாபி ிஞ்ஞாணி – அர்ணாப் டி – தட கட்டி லாடர்தாண
ஆய்வுக்கட்டுகக சர்தித்ார்
11) இந்ி லதண் ழுத்ாபர் – அிி கிபேஷ்குார் – சிந்து இந் புகல் ன்ந ககலழுத்து
திி மர்ந்லடுக்கப்தட்டுள்பது
12) ம 25
13) Uma S Valcti
14) லசன்கணக மசர்ந் ஷ்ன் ற்றும் சஞ்சய் குன் (GoDimensions ன்ந லன்லதாபேள்
ிறுணம்)
15) ரில் ாட்ரிட் அி (ிி – அட்லனட்டிமகா மட்ரிட்)
16) கஷ்ி
17) ஜஹா துக்குமஹ்
18) .ஆர்.குான்
19) ம 31
20) ம 29

தரகம் 8 :1) அசரிக்கரில் இந் ஆண்டு லடசதற்ந ஸ்சதல்னறங் தீ – மதரட்டிில் இபம் றல்
தட்டம் சன்நர் ன்ந சரலண தலடத் ரன் ரர்?
2) சசன்லண ஸ்ரர்ட் சறட்டிரக ரற்றுற்கரண திகபரணது 2016-17 றறரண்டில்
சரடங்கற ந் றறரண்டிற்குள் படிலடபம் ன்று கூநப்தட்டுள்பது?

3) றக சட்டப்மதலில் ற்மதரது ஆங்கறமனர-இந்றன் றண உறுப்புணரக
றறக்கப்தட்டுள்பர் ரர்?
4) ற்மதரது இந்றரின் றக உரண மசற சகரடி தநக்கிடப்தடவுள்ப கம் து?
5) சீ தத்றல் மகனர சசன்நறபேந் திர் மரடி அர்கள் கரற தரம்தரித்ல மசர்ந்
ந் இலசக்கபேில ரசறத்ரர்?
6) ரிமர எனறம்திக் மதரட்டிில் ட்டு நறபம் திரிில் கனந்து சகரள்பற்கு குற
சதற்றுள்ப இந்ற ரங்கலண
ீ
ரர்?
7) 2016 ஆண்டு – 9 து IPL – இறுற மதரட்டிில் சரம்தின் தட்டத்ல சன்ந அி து?
8) உவுப்சதரபேட்கள் தரக்சகட்டுகபில் ரரிப்பு ற்றும் கரனரற லட அபவு குநறத்
ிங்கலப த்லண ச
ீ அபவுக்கு அச்சறட மண்டும் ன்று த்ற அசு உத்வு
திநப்தித்துள்பது?
9) திரின் www.pmindia.gov.in – ன்ந அறகரபூர் இலபரணது ற்மதரது றழ் உட்தட
த்லண திரந்ற சரறகபில் சரடங்கப்தட்டுள்பது?
10) ற்மதரது சடஸ்ட் மதரட்டிில் இபம் றல் 10,000 ன்கலப கடந் ர்
ீ
ன்ந
சரலணல தலடத் ர்
ீ
ரர்?
11) ற்மதரது இந்ற கடற்தலட பதறரக திமற்றுக் சகரண்டர் ரர்?
12) ந் ஆண்டு பல் இந்ற ரணிலன ஆய்வு லரணது ‘ரறன ரரிரக’ தபேறலன
குநறத் ரணிலன பன்ணநறிப்புகலப சபிிட உள்பது?
13) த்ற சுகர மசலகள் ங்கும் பேத்துர்கபின் தி ஏய்வு ரணது ற்மதரது
த்லண ல திர் மரடி அர்கள் உர்த் உத்ிட்டுள்பரர்?
14) ஆஸ்றமனறரின் ரக் ப்ரீ தவுண்மடன் ன்ந றறுணம் சபிிட்டுள்ப ண
ீ
அடிலகள் தட்டினறல் இந்றர ற்மதரது ந் இடத்ல கறக்கறநது?
15) ண
ீ
அடிலகள் தட்டினறல் ச
ீ அடிப்தலடினரண ரடுகபின் தட்டினறல் பனறடம்
திடித்துள்ப ரடு து?
16) 2015-16 ஆண்டின் சறநந் சர்மச கறரிக்சகட் ரக
ீ
CEAT ிபேது சதற்ந ர்
ீ
ரர்?
17) 2015-16 ஆண்டின் CEAT – ன் இந்றரின் சறநந் ரக
ீ
மர்வு சசய்ப்தட்டுள்பர் ரர்?
18) CEAT 2015-16 ஆண்டின் சறநப்பு ிபேது சதற்ந ர்
ீ
ரர்?
19) 2015-16 ஆண்டின் CEAT – ன் ரழ்ரள் சரலணரபர் ிபேது சதற்நர் ரர்?

20) -16 ஆண்டின் 20 ஏர் மதரட்டிக்கரண சறநந் ரக
ீ
CEAT ிபேது சதற்ந ர்
ீ
ரர்?

ிலடகள் – தரகம் 8 :1) றயரர் சரய்சட்டி
2) 2019-2020 றறரண்டிற்குள்
3) ரன்மற ஆன் சறந்றர திரன்சறஸ்
4) லயரதரத் கம்
5) கரஃமதரம்
6) சலர புணிர
7) சன்லசர்ஸ் லயரதரத் அி
8) 40%
9) 6 சரறகள்
10) இங்கறனரந்து சடஸ்ட் மகப்டன் – அனரஸ்டர் குக்
11) சுணில் னம்தர
12) 2017 ஆண்டு பல்
13) 65 ஆக
14) பல் இடம் (1.83 மகரடி)
15) டசகரரிர (4.37%)
16) மஜர பைட்
17) மரகறத் சர்ர
18) அஜய் கரமண
19) இந்றரின் பன்ணரள் மகப்டன் – றனறப் சங்கசர்க்கரர்
20) ிரட் மகரனற

தரகம் 9 :
1) த்ற அசறன் ரற்றுத்றநணரபிகள் அறகரபித்ல் துலநரணது ற்மதரது ந்
சதரக ரற்நம் சசய்ப்தட்டுள்பது?
2) ஸ்ரர்ட் சறட்டிின் இண்டரது தட்டினறல் சபிிடப்தட்ட 13 கங்கபில் பல் இடம்
திடித் கம் து?
3) இந்ற ரறனங்கபில் அறகபவு சூரி உற்தத்ற றநன் சகரண்ட ரறனரக ற்மதரது
உபேரகறபள்ப ரறனம் து?
4) கறக்கு கடற்கல கரண்டில் ற்சம் புறரக மசர்க்கப்தட்டுள்ப மதரர்க்கப்தல் ரது?
5) சர்க்கலல மரல கட்டுப்தடுத்தும் ஆபர்ம பேந்ரண BGR-34 பேந்ல அநறபகம்
சசய் இபே றறுணங்கள் ரது?
6) இந்ற மர்ல் னரற்நறல் அநறிக்கப்தட்ட சட்டப்மதல மர்ல் மறக்கரண
அநறிக்லகல மர்ல் ஆலம் பல் பலநரக த்து சசய் இபே சரகுறகள் து?
7) மசற கல்ிக் சகரள்லக உபேரக்குற்கரண தரிந்துலகள் அடங்கற அநறக்லகல ரர்
லனலினரண குழுரணது 27-05-2016 அன்று த்ற அசறடம் ரக்கல் சசய்து?
8) ஜூன் 21 அன்று .ர சலதில் மரகர றகழ்ச்சறரணது ரர் லனலில்
லடசதநவுள்பரக அநறிக்கப்தட்டுள்பது?
9) சீ தத்றல் திர் மந்ற மரடி அர்கபரல் ரட்டிற்கு அர்திக்கப்தட்ட Doppler Weather
Radar – அலந்துள்ப இடம் து?
10) புதுப்திக்கத்க்க ஆற்நல் துலநில் மலன ரய்ப்புகலப ங்குறல் இந்றர
ற்மதரது த்லணரது இடத்றல் உள்பது?
11) உனகறமனம றன் கறவுகலப உபேரக்குறல் ற்மதரது இந்றர த்லணரது
இடத்றல் உள்பது?
12) சர்மச கரல்தந்து சம்மப (FIFA) ஆட்சற ன்ந குழுின் துலத்லனரக இந்றரல
மசர்ந் ந் ஏய்வு சதற்ந ீறதற றறக்கப்தட்டுள்பரர்?
13) Red Flag Alaska 16-1 – ன்ந ிரணப்தலட திற்சறரணது ந் இபே ரடுகளுக்கறலடம
லடசதற்நது?

ிலடகள் – தரகம் 9 :
1) அீ றநல சகரண்டர்கள் துலந
2) னக்மணர (உத்றப்திமசம்)
3) ஆந்றப்திமசம்
4) INS ரர்பகறனற
5) NBRI ற்றும் NIMAB
6) ஞ்சரவூர் ற்றும் அக்குநறச்சற
7) ஏய்வு சதற்ந IAS டி.ஸ்.ஆர் சுப்ிம்
8) சத்குபே ஜக்கற ரசுமவ்
9) சறபுஞ்சற (மகனரர)
10) 5 து இடம்
11) 5 து இடம்
12) பகுல் பத்கல்
13) இந்றர-அசரிக்க

