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டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் - IV ாதிரி வினா - விடை
பபாது அறிவு ற்றும் நைப்பு நிகழ்வுகள்
1 . தமிழக சட்டசபை சசன்பை புைித ஜார்ஜ் ககாட்பட வளாகத்தில் எத்தபை
ஆண்டுகளாக சசயல்ைட்டு வருகிறது?
2. ரவுலட் சட்டம் இயற்றிய கைாது இந்தியாவில் இருந்த பவஸ்ராய் யார் ?
3. நாகர்ஜுைா அபைக்கட்டு எந்த நதியின் மீ து கட்டப்ைட்டுள்ளது ?
4. இந்தியாவில் அதிக ைரப்ைளவு சகாண்ட மூன்று மாநிலங்கபள
வரிபசப்ைடுத்துக.
5 உலக புற்றுகநாய் திைம் எது?
6. உலகிகலகய வயதாை சைண் என்று அறிவிக்கப்ைட்டவர் யார் ?
7. கிரிக்சகட் உலகக் ககாப்பைக்காை விபளயாட்டு எந் த ஆண்டு முதல்
நபடசைறுகிறது? முதல் சாம்ைியன் யார்?
8. சதாபலக்காட்சி நிபலயங்கள் அதிகம் உள்ள நாடு எது?
9. உலகிகலகய அதிக அளவில் மீ ன் ைிடிக்கும் நாடு எது ?
10. முதபலக்கு எத்தபை ைற்கள் உள்ளை?
11. சைர்மதி சஜயில் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது ?
12. தமிழ்நாட்டில் அறநிபலயத் துபறயின் ைராமரிப்ைின் கீ ழ் உள்ள கதர்கள்
எத்தபை?
13. இந்தியாவின் முதல் சைண் மருத்துவர் முத்துசலட்சுமிசரட்டி எந்த ஆண்டு
மருத்துவப் ைட்டம் சைற்றவர்?
14. உலகிகலகய அதிக உயரத்தில் அபமந்துள்ள விமாைத்தளம் எது ?
15. இந்தியாவில் மபறமுக கவபலயின்பம எதில் காைப்ைடுகிறது ?
16. அரசாங்கம் கவபலயில்லாத் திண்டாட்டத்பத ஒழிப்ைதன் கதபவபய
வலிமறுத்திய திட்டம் எது?
17. நமது நாட்டில் தயாரிக்கப்ைட்ட முதல் ஏவுகபையின் சையர் என்ை ?
18. நிதிக்குழு எத்தபை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுபற நியமிக்கப்ைடுகிறது ?
19. இந்திய கவபலவாய்ப்பு அலுவலகம் சதாடங்கிய ஆண் டு எது?
20. உலக வங்கி கதான்றிய ஆண்டு எது?
21. புதுடில்லியில் திறக்கப்ைட்டுள்ள முதல் ரஷ்ய வங்கியின் சையர்
22. CENVAT என்ைது எதனுடன் சம்மந்தப்ைட்டது?
23. ைரிசுப் கைாட்டிகளுக்காை சட்டம் (Prize Competition Act) எந்த ஆண்டு உருவாைது?
24. இந்தியாவில் அதிக மக்கள் சதாபக சகாண்ட நகரங்களில் சசன்பை எந்த
இடத்தில் உள்ளது?
25. அஜந்தா குபககள் யாருபடய ஆட்சிக்காலத்தில் நிறுவப்ைட்டது ?
26. உலகத்தின் தங்கநகரம் எை அபழக்கப்ைடுவது எது?
27. இந்திய அரசியலபமப்புச் சட்டத்தின் முகப்புபர எந்த நாட்டின்
அரசியலபமப்புச் சட்டத்திலிருந்து சைறப்ைட்டது?
28. இந்திய அரசியலபமப்புச் சட்டத்தின் ராஜ்யசபை உறுப்ைிைர் நியமைம் எந்த
நாட்டின் அரசியலபமப்புச் சட்டத்திலிருந்து வரப்சைற்றது ?
29. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் ககைிைட் 1947 ல் (First Cabinet of free India 1947)
ரயில்கவ அபமச்சர் யார்?
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30. சைாடா சட்டம் சகாண்டு வரப்ைட்ட ஆண்டு எது ?
31. முதல் அரசியல் சட்டத்திருத்தம் நடந்த ஆண்டு எது ?
32. இந்திய அரசாங்கச் சட்டம் 1935-ன் ைடி, அபமக்கப்ைட்ட இபடக்கால அரசில்
கநரு வகித்த ைதவி எது?
33. கப்ைலின் ைக்கவாட்டில் வபரயப்ைட்ட ககாடுகளின் சையர் என்ை ?
34. இந்தியாவில் முன்கைர வர்த்தகத்துக்கு (Online Trading) அனுமதி வழங்கப் ைட்ட
ஆண்டு எது?
35. இந்தியாவில் மிகக் குபறந்த மக்கள் சதாபக சகாண்ட மாநிலம் எது ?
36. இந்திய மக்கள் சதாபகயில் தமிழ்நாடு வகிக்கும் இடம் எது ?
37. இந்தியாவில் உள்ள சமாத்த மாவட்டங்களின் எண்ைிக்பக எவ் வளவு?
38. 2011-ன் ைடி இந்தியாவின் கல்வியறிவு விகிதம் எவ்வளவு ?
39. இந்தியாவின் மக்கள் சதாபக அடர்த்தி என்ை ?
40. மாவட்ட ஆட்சியர் என்ற ைதவிபயத் கதாற்றுவித்தவர் யார் ?
விடைகள்:
1. 52 ஆண்டுகள்
2. சசம்ஸ்கைார்டு ைிரபு
3. கிருஷ்ைா நதி
4. 1. ராஜஸ்தான்
2. மத்திய ைிரகதசம்
3. மகாராஷ்டிரா
5. ைிப்ரவரி 4
6. 114 வயதாை அசமரிக்காவிலுள்ள கமான்கரா நகபரச் கசர்ந்த சைசிகூப்ைர் என்ற
சைண்.
7. 1975 - சவஸ்ட் இண்டீஸ்
8. அசமரிக்கா
9. ஜப்ைான்
10. 60
11. குஜராத் (அகமதாைாத்).
12. 962
13. 1912
14. லடாக் விமாைத்தளம்.
15. விவசாயத் துபறயில்
16. முதலாவது திட்டம்
17. ைிரித்வி
18. 5 ஆண்டுகள்
19. 1945
20. 1944
21. Income
22. Rate of Indirect Tax
23. 2002
24. 4-வது இடம்
25. சாளுக்கியர்கள்
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26. கஜாகன்ஸ்ைர்க்
27. அசமரிக்கா
28. அயர்லாந்து
29. டாக்டர். ஜன் மத்தால்
30. 2002
31. 1951
32. துபை குடியரசுத் தபலவர்
33. ைிளிம்சால் ககாடுகள்
34. 2003
35. சிக்கிம் (0.05%)
36. ஏழாவது இடம்
37. 640
38. 74.04% (2001-ல் 64.38%)
39. 1 சதுர கிகலா மீ ட்டருக்கு 382 நைர்கள்
40. வாரன் கேஸ்டிங்ஸ்
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