நடப்புநிகழ்வுகள்
TOTAL QUESTIONS

– 45 QUESTIONS

TOTAL MARKS

– 45 (1 X 1 Marks)

TIME DURATION

– 30 Minutes

Name: Current Affairs-2
1. 2018-ஆம் ஆண்டிற் கான ஞானபீட விருது
பெறும் ஆங் கில எழுத்தாளர்?
a) அமிதாங் ககாஷ்
b) வில் லியம் கஷக்ஸ்பியர்
c) சார்லஸ் டிக்கின் ஸ்
d) வில் லியம் கேர்ஸ் போர்த்
2. மகளிர் உலகககாெ்பெ கால் ெந்து 2019
கொட்டிபய நடத்தும் நாடு?
a) பிரான் ஸ்
b) பநஜீரியா
c) பெர்மனி
d) அர்பென் டினா
3. நிலபே ஆய் வு பசய் ேதற் காக சந்திராயன் -1
விண்கலம் பசலுத்தெ்ெட்ட நாள் ?
a) 22-10-2018
b) 22-10-2008
c) 22-09-2009
d) 22-08-2010
4. அபனேருக்கும் சுத்தமான குடிநீ ர் —–
ஆண்டுக்குள் ேழங் க மத்திய அரசு திட்டம்
ேகுத்துள் ளது?
a) 2022
b) 2020
c) 2024
d) 2023
5. ெம் மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் கபடசியாக
பதாகுதி மறுேபற எந்த ஆண்டில்
நடத்தெ்ெட்டது?
a) 2002
b) 1975
c) 2016
d) 2011
6.மத்திய ஊழல் கண்காணிெ்பு
ஆபணயத்திற் கு தற் காலிக தபலபம
ஆபணயராக நியமிக்கெ்ெட்டுள் ளேர்?
a) சரத்குமார்
b) சவுத்ரி
c) ொசின்
d) கராொ
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7.இந்தியாவில் சரக்கு மற் றும் கசபே ேரி (GST)
அமலுக்கு ேந்த நாள் ?
a) 1-6-2017
b) 1-7-2017
c) 1-8-2017
d) 1-9-2017
8. இந்தியாவின் முதல் ோக்காளர் என
அபழக்கெ்ெடும் ஷ்யாம் சரண் கநகி எந்த
மாநிலத்பதச் சார்ந்தேர்?
a) குெராத்
b) உத்திரெ்பிரகதசம்
c) ஒடிசா
d) இமாசலெ்பிரகதசம்
9. இந்திய விண்பேளி ஆய் வு அபமெ்பின் (ISRO)
தபலேர்?
a) K. சிேன்
b) ராதாகிருஷ்ணன்
c) மாதேன் நாயர்
d) மயில் சாமி அண்ணாத்துபர
10. சரியான இபண எது?
1.ெூன் 5 – உலக சுற் றுச்சூழல் தினம்
2.ெூன் 12 – குழந்பத பதாழிலாளர் எதிர்ெ்பு
தினம்
3.ெூன் 14 – உலக இரத்த தான தினம்
4.ெூன் 21 – சர்ேகதச கயாகா தினம்
a) 1, 2 மட்டும்
b) 1, 2, 3 மட்டும்
c) 2, 4 மட்டும்
d) அபனத்தும்
11. தமிழக கலாக் ஆயுக்தா தபலேர்?
a) நீ திெதி கதேதாஸ்
b) நீ திெதி பெயொலன்
c) நீ திெதி கிருஷ்ண மூர்த்தி
d) நீ திெதி துபர பெயச்சந்திரன்
12. சரியான கூற் று எது?
1. இந்தியா, சீனா, ரஷ்யா, ொகிஸ்தான் ,
கிர்கிஸ்தான் , கெகஸ்தான் , தகிகிஸ்தான் ,
உஸ்பெகிஸ்தான் ஆகிய எட்டு நாடுகபள
உள் ளடக்கியது ஷாங் காய் அபமெ்பு (SCO)
2. SCO-வின் 2 நாள் மாநாடு கிர்கிஸ்தான்
தபலநகர் பிஷ்பகக்கில் நபடபெற் றது
a) 1 மட்டும்
b) 2 மட்டும்
c) 1, 2
d) எதுவுமில் பல
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13. விண்பேளிக்கு பசல் லும் தமிழகத்பதச்
கசர்ந்த கிராமத்து மாணவி?
a) உதயகீர்த்திகா
b) ஆர்த்தி
c) ஆனந்தி
d) மல் லிகா
14. சந்திராயன் -2 விண்கலம் விண்ணில்
ஏேெ்ெடவுள் ள நாள் ?
a) 15-7-2019
b) 15-7-2018
c) 15-7-2020
d) 15-7-2021
15. சந்திராயன் -2 விண்கலத்பத ேழி நடத்தும் 2
பெண் விஞ் ஞானிகளில் ஒருேர் தமிழகத்பதச்
கசர்ந்த வினிதா முத்பதயா, மற் பறாருேரான
ரீத்து கரிதால் எந்த மாநிலத்பதச் சார்ந்தேர்?
a) மத்தியெ்பிரகதசம் b) பதலுங் கானா
c) உத்திரெ்பிரகதசம் d) ராெஸ்தான்
16. உலக தந்பதயர் தினம் ?
a) ெூன் 16
b) ெூன் 15
c) ெூன் 17
d) ெூன் 18
17.மாநில தபலபம தகேல் ஆபணயபர
கதர்வு பசய் ய யார் தபலபமயில் குழு
அபமக்கெ்ெட்டுள் ளது?
a) நீ திெதி சிங் காரகேலு
b) ஹன் ஸ்ராெ் ேர்மா
c) ஆர்.பேங் ககடசன்
d) ஷீலா பிரியா
18. உலகிகலகய முதன் முபறயாக ோடபக
தாய் முபறபய இந்தியா எந்த ஆண்டு
சட்டமாக்கியது?
a) 2002
b) 2005
c) 2004
d) 2009
19. பிள் பளபய ெள் ளிக்கு அனுெ்பும்
அம் மாவுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ. 15,000 ேழங் கும்
அம் மா ெடித் திட்டம் பகாண்டு ேந்த மாநிலம் ? –
a) தமிழ் நாடு
b) ஆந்திரா
c) பதலுங் கானா
d) ககரளா
20. தபலபம தகேல் ஆபணயர் மற் றும்
தகேல் ஆபணயருக்கான ெதவிக்காலம் ?
a) 65 ேயது நிபறவு அல் லது 5 ஆண்டுகள்
b) 60 ேயது நிபறவு அல் லது 5 ஆண்டுகள்
c) 65 ேயது நிபறவு அல் லது 6 ஆண்டுகள்
d) 60 ேயது நிபறவு அல் லது 6 ஆண்டுகள்
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21. மத்திய திட்டகுழுவிற் கு மாற் றாக
உருோக்கெ்ெட்ட அபமெ்பு?
a) நிதி ஆகயாக்
b) கதசிய ேளர்ச்சி கவுன் சில்
c) ஐ. எஸ். சி.
d) ஒழுங் குமுபற ஆபணயம்
22. நிதி ஆகயாக்கின் 15-ேது குழு கூட்டத்தில்
கலந்து பகாண்ட மாநிலம் ?
a) கமற் குேங் கம்
b) ககரளா
c) ெஞ் சாெ்
d) பதலுங் கானா
23. ராெ் யசொவில் அதிக நாட்கள்
துபணத்தபலேராக இருந்தேர்?
a) கிருஷ்ணமூர்த்திராே்
b) பேங் பகயா நாயுடு
c) நெ் மா பஹெ்துல் லா
d) குரியன்
24. 2019-ஆம் ஆண்டிற் கான யுேபுரஸ்கார் விருது
செரிநாதனுக்கு கீழ் க்கண்ட எந்த கவிபத
பதாகுெ்பிற் கு ேழங் கெ்ெட்டுள் ளது?
a) களம் காலம் ஆட்டம் b) ோல்
c) மரம்
d) கூடு
25. 2019-ஆம் ஆண்டிற் கான ொல சாகித்ய
புரஸ்கார் விருது பெற் றேர்?
a) கதவி நாச்சியார்
b) செரிநாதன்
c) சந்திரகசகர கம் ொர் d) ஆர். மீனாட்சி
26. பிரதான் மந்திரி முத்ரா கயாெனா திட்டம்
துேங் கெ்ெட்ட நாள் ?
a) 8-11-2016
b) 8-4-2015
c) 8-5-2015
d) 8-8-2015
27. உலக முதிகயார் மீதான பகாடுபம ஒழிெ்பு
விழிெ்புணர்வு நாள் ?
a) ெூன் 16
b) ெூன் 15
c) ெூன் 19
d) ெூன் 11
28. கிர்கிஸ்தான் தபலநகர் பிஷ்பகக்கில்
நபடபெறும் ஷாங் காய் மாநாடு 2019
எத்தபனயாேது மாநாடு?
a) 15-ேது
b) 14-ேது
c) 16-ேது
d) 17-ேது
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29. இந்தியாவின் தற் கொபதய ராணுே மந்திரி?
a) A.K.அந்கதாணி
b) நிர்மலா சீத்தாராமன்
c) ராெ் நாத் சிங்
d) அமித்ஷா
30. மிஸ் இந்தியா – 2019 ெட்டம் பேன் றேர்?
a) சுமன் ராே்
b) சஞ் சனா விஜி
c) ஷிவிொதே்
d) ஸ்கரயா
31. 2018-ஆம் ஆண்டு உலக அழகி ெட்டம்
பேன் றேர்?
a) ேனிஷா பொன் காடி லிகயான்
b) சுமன் ராே்
c) ஹீமா குகராஷி
d) சித்ரங் டா
32. முத்ரா திட்டத்துடன் பதாடர்பில் லாத
திட்டம் ?
a) சிசு திட்டம்
b) கிகஷார் திட்டம்
c) தருண் திட்டம்
d) அடல் பென் சன் திட்டம்
33. மக்களபேயில் அதிக நாட்கள்
சொநாயகராக இருந்தேர்?
a) கசாம் நாத் சாட்டர்ஜி
b) G.V.மே் லாங் கர்
c) ெல் ராம் ொக்கர்
d) ொலகயாகி
34. தூத்துக்குடி துெ்ொக்கி சூடு குறித்து
விசாரிக்க யாரது தபலபமயில் ஒரு நெர்
விசாரபணக் கமிஷபன தமிழக அரசு
அபமத்தது?
a) நீ திெதி அருணா பெகதீசன்
b) சகாயம் கமிஷன்
c) நீ திெதி ஆறுமுகசாமி
d) நீ திெதி சிங் காரகேலு
35. இந்திய அழகியாக (Miss India-2019) கதர்வு
பசய் யெ்ெட்டுள் ள சுமன் ராே் எந்த
மாநிலத்பதச் சார்ந்தேர்?
a) ராெஸ்தான்
b) சட்டீஸ்கர்
c) பீகார்
d) டில் லி
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36. ஆசிய ேளர்ச்சி ேங் கி (ADB) எந்த மாநில
உள் கட்டபமெ்பு திட்டங் களுக்காக ரூ.1650
ககாடி நிதியுதவிபய ேழங் க ஒெ்புதல்
அளித்துள் ளது?
a) ஆந்திரா
b) பதலுங் கானா
c) திரிபுரா
d) அருணாச்சலெ்பிரகதசம்
37. ொகிஸ்தானின் உளவுெ்பிரிோன ISI
தபலேராக சமீெத்தில் நியமிக்கெ்ெட்டேர்?
a) பெனரல் ஆசிம் முனீர ்
b) பெனரல் பியாஸ் ஹமீது
c) பெனரல் இம் ரான் கான்
d) பெனரல் முகமது அலி
38. உலகககாெ்பெ கிரிக்பகட்டின் அறிமுக
ஆட்டத்தில் தனது முதல் ெந்திகலகய
விக்பகட்பட அறுேபட பசய் த முதல் இந்தியர்
என் ற சாதபன புரிந்த தமிழக வீரர் விெய்
சங் கர் யாருபடய விக்பகட்பட வீழ் ததி
் னார்?
a) இமாம் -உல் -ஹக் b) ஹசன் அலி
c) ொெர் ஆசம்
d) ஆசிெ் அலி
39. கதசிய மருத்துே ஆபணய மகசாதா எந்த
ஆண்டு ொராளுமன் றத்தில் அறிமுகம்
பசய் யெ்ெட்டது?
a) 2016
b) 2017
c) 2018
d) 2019
40. தமிழ் நாட்டின் 15-ஆேது மாநகராட்சி?
a) ஆேடி
b) ஓசூர்
c) நாகர்ககாவில்
d) பதன் காசி
41. மக்களபேயின் இளம் சொநாயகர்?
a) ொலகயாகி
b) மீராகுமார்
c) G.V.மே் லாங் கர்
d) மகனாகர் கொஷி
42. சர்ேகதச ஒரு நாள் கிரிக்பகட்டில் ஒரு
இன் னிங் ஸ்ல் 17 சிக்ஸர்கள் விளாசி புதிய உலக
சாதபன புரிந்தேர்?
a) கமார்கன்
b) கராஹித் சர்மா
c) டி வில் லியஸ்
d) கிறிஸ்பகய் ல்
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43. சரியான இபண எது?
1. உகலகிகலகய அதிக மக்கள் பதாபக
பகாண்ட நாடு – சீனா
2. சீனாவின் தற் கொபதய மக்கள் பதாபக
2019 – 141 ககாடி
3. இந்தியாவின் தற் கொபதய மக்கள்
பதாபக 2019 – 136 ககாடி
4. அடுத்த 8 ஆண்டுகளில் அதாேது 2027-ல்
சீனாபே விட இந்தியா மக்கள் பதாபகயில்
முன் னிபலயில் இருக்கும்
a) 1, 2
b) 1, 2, 3
c) 2, 3, 4
d) அபனத்தும்
44. 17- ேது மக்களபேயின் சொநாயகர் யார்?
a) கசாம் நாத் சாட்டர்ஜி
b) மீராகுமார்
c) சுமித்ரா மகாென்
d) ஓம் பிர்லா
45. 8-ேது உலக ககாெ்பெ பெண்கள் கால் ெந்து
கொட்டியில் மார்டா அடித்த ககால் களின்
எண்ணிக்பக?
a) 15
b) 16
c) 17
d) 18
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