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நடப்பு நிகழ்வுகள் – நவம்பர் 2016 
 

1. சர்வதேச கதே சசொல்லும் ேிருவிழொ நதடசபறும் இந்ேிய நகரம்? 
புதுடெல்லி 

2. ேகவல் சேொடர்பு அதைச்சர்களின் கூடுதக நதடசபறும் நகர்? 
டெங்களூர் 

3. லக்ஷிய பொகிரேி ேிட்டம் எந்ே ைொநிலங்களுடன் சேொடர்புதடயது? 
சட்டிஸ்கர் 

4. பசுதை சநடுஞ்சொதலகளுக்கொன தேசிய ைொநொடு துவக்கிய நகர்? 
லக்ன ோ 

5. நகர்ப்புற சைொபிலிட்டி இந்ேியொ கூடுதக நதடசபற்ற நகர்? 
குஜரோத் 

6. சர்வதேச மூலிதக ைருந்துகள் ஒழுங்குபடுத்தும் கூட்டதைப்பின் நதடசபற்ற இடம்? 
புதுடெல்லி 

7. அரசு சபண் ஊழியர்கள் ைகப்தபறு விடுப்பு எத்ேதன நொட்கள் 

270 
8. இந்ேிய- வங்கொள தேச நொடுகளுக்கிதடதயயொன கூட்டு இரொணுவப் பயிற்சியின் சபயர்? 

சம்ெிரிதி 

9. சர்வதேச எண்தைய் ைற்றும் எரிவொயு கண்கொட்சி நதடசபற்ற இடம்? 
புதுடெல்லி 

10. சூரியதன வழிப்படும் சொத் ேிருவிழொ நதடசபறும் இடம்? 
ெகீோர் 

11. பூேர்கைியொ தேசிய பூங்கொ அதைந்துள்ள ைொநிலம்- 
ஒடிஸோ 

12. அதனவருக்கும் வடீு என்ற இலக்கில் பரிப்பிேொ ைிஷன் ேிட்டம்? 
னகரளோ 

13. சைீபத்ேில் விவசொய சபொருட்களின் சந்தே ைற்றும் விவசொயிகள் நலனுக்கொன சரீ்ேிருத்ேங்கதள 
அறிமுகப்படுத்தும் ைொநிலம்? 
மகோரோட்டிரோ 

14. டிவிட்டர் நிறுவனத்ேின் ேற்தபொது ரொஜினொைொ சசய்ே இந்ேிய ேதலவர்? 
ரிஷி டஜட்லி 

15. ேிறந்ேசவளி ைலம் கழிக்கும் அவலம் இல்லொே ைொநிலங்களின் பட்டியலில் 3வது ைொநிலம்? 

னகரளோ 

16. சூரிய கிரண் எந்ே இரு நொடுகளிதடய நதடசபறும் இரொணுவப் பயிற்சி? 
இந்திய - னேெோளம் 

கலொைின் விதேகள் வொட்சப் குழு 
கு.கொர்த்ேிக்குைொர் - 9688389861  
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17. கியூபொ நொட்டின் எந்ே நடனம் யுசனஸ்தகொவின் பொரம்பரிய கதலகள் பட்டியலில் 
தசர்க்கப்பட்டுள்ளது? 
ரூம்ெோ ேெ ம் 

18. நிேி ஆதயொக் விவசொயத்துக்கு உகந்ே ைொநிலங்களில் ேைிழ்நொட்டின் இடம்?  

25 
19. ஆஸ்ேிதரலிய உச்சநீேிைன்றத்ேின் முேல் சபண் ேதலதை நீேிபேி? 

சூசன் கீஃடெல் 

20. உலகிதலதய முேன் முேலொக டிஜிட்டல் கரன்சிதய சவளியிட்ட நொடு? 
ஸ்வெீன் 

21. உலகின் முேல் பொலிவுட் சினிைொ பூங்கொ அதைக்கப்பட்டுள்ள இடம்? 
துெோய் 

22. 3வது உலக இதைய ைொநொடு 2016ல் நதடசபற்ற இடம்? 

சீ ோ 

23. உலக பயை சந்தே 2016ல் நதடசபற்ற இடம்? 

லண்ென் 

24. பல்தகரிய நொட்டின் அேிபர்? 
ரூடமன் ரோடெல் 

25. ைனிேனற்ற தபொர்க்கப்பதல உருவொக்கியுள்ள நொடு? 
சி ோ 

26. உலக பருவநிதல ைொநொடு நதடசபற்ற இடம்? 
மோரோனகக் 

27. நிகதலொடியன் தசனல் அனுைேிதய ரத்து சசய்ே நொடு? 
ெோகிஸ்தோன் 

28. ஆசிய - பசிபிக் சபொருளொேொர கூட்டதைப்பின் கூடுதக? 
டெரு 

29. அசைரிக்கொவின் அேிபர் யொர்? 
டெோ ோல்ட் 

30. சலபனொனின் ேதலநகர்? 
டெய்ருட் 

நன்றி ✍ 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 2016 த ொடர்ச்சி  

1. SEBI அமைப்பின்  மைவர்? 

உபேந்திர குமார் சின்கா  
2. ஐ.நொ.அமைப்பின் நல்தைண்ண தூதுவரொக நியைிக்கப்பட்டுள்ள தடன்னிஸ் வரீொங்கமன? 

மரிய சசரபோவா 

3. ைத் ிய ரிசர்வ் வங்கியின் தசயல் இயக்குனர்? 
ராபேஷ்வர் ராய் 

4. இந் ியொவிற்கொன தைபனொன் குடியரசு நொட்டின் தூதுவர்? 
சஞ்சீவ் அபராரா 

5. தூய்மை இரயில்கள்  ிட்டத் ின் விளம்பர தூதுவரொக நியைிக்கப்பட்டவர்? 
ேிந்பதஷ்வர் ோதக் 

6. த ன் தகொரியொவின் பிர ைர்? 
கிம்-ேிபயாங்-போன் 

7. ைத் ிய நநரடி வரிகள் வொரிய  மைவர்? 
சுஷில் சந்திரா 

8. சுவிட்சர்ைொந்து நொட்டின் சுற்றுைொவிற்கொன விளம்பர தூதுவரொக நியைிக்கப்பட்டுள்ள இந் ிய 
நடிகர்? 
ரன்வரீ் சிங் 

9. ஹொக்கி இந் ியொ அமைப்பின்  மைவரொக தபொறுப்நபற்று தகொண்டவர்? 
மாரியம்மா பகாஷி 

10. உைக வங்கியின் மு ன்மை தசயல் அ ிகொரி? 
கிறிஸ்டலீனா ேியார்ேியாவா 

11. உைக சைஸ்கிரு  விருது தபற்றவர்? 
தாய்லாந்து இளவரசி மஹா சக்ரி சிரிந்பதாரன் 

12.  ங்க ையில் விருது தபற்றுள்ள  ிமரப்படம்? 

Daughter 
13. Legends award வொங்கியவர்? 

பமரிசகாம் 

14. இன்ஃநபொசிஸ் ைனி ொபிைொன விருது 2016 தபற்றவர்? 
சுனித் அம்ரித் 

15. பத் ிரிக்மக துமறயின் சிறப்பொன நசமவகொன ரொஜொ ரொம் நைொகன் ரொய் விருது தபற்றுள்ளவர்? 
தபனஷ் 

16. 2016 தகௌவுரவ அகத ைி விருது தபற்றவர்? 

ோக்கிசான் 

கைொைின் விம கள் வொட்சப் குழு 
கு.கொர்த் ிக்குைொர் - 9688389861  
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17. உைக குடிைகன் விருது தபற்றவர்? 
இம்தியாஸ் பசாலிமான் 

18. டொடொ வொழ்நொள் சொ மனயொளருக்கொன இைக்கிய விருது தபற்றவர்? 
அமிதாவ் பகாஷ் 

19. உைக  கவல் த ொடர்பு த ொழில் நுட்ப பட்டியைில் இந்  ியொவின் இடம்? 

138 
20. உைகின் ைிக வய ொன விண்தவளி வரீொங்கமன யொர்? 

சேக்கி விட்சன் 

21. புயல் சின்னத்துக்கு தபயர் சூட்டும் முமற அறிமுகபடுத் ியவர்? 
ஆஸ்திபரலியா 

22. பஹமரன் சர்வந ச நபட்ைிண்டன் சொம்பியன்? 
ேிரதுல் போசி 

23. XPNAV - 1 எனப்படும் தசயற்மகக்நகொமள சைீபத் ில் அனுப்பி உள்ள நொடு? 

சீனா 

24.  ற்நபொம ய புயல் தபயர் பட்டியைில் __________ தபயர்கள் இடம் தபற்றுள்ளது 

64 
25. உைகின் அ ிநவகத்  ிறனுள்ள சூப்பர் கம்யூட்டர் பட்டியைில் த ொடர்ச்சியொக 8 வது முமறயொக 

மு ைிடத் ில் உள்ள நொடு? 
சீனா 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நன்றி ✍ 
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