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1.சர்ஶச சுப்தரக்கறச் சுடுல் கூட்டஷப்திணரல் ங்கப்தடும் னல கறரஸ் 
ினது வதற்ந னல் இந்றர் ரர்?  
    a).ஜறது ரய்  b) அிவ் ிந்த்பா   c) அனி சந்ஶனர  d) ககன் ங்   
2) ரட்டின் னனரது இற்ஷக னத்து றணம் ப்ஶதரது 
கஷடதிடிக்கப்தட்டது? 
  a) ஆகஸ்ட் 7,2018  b) வசப்டம்தர் 20,2018 c) டிசம்தர் 16,2018 d) யம்ர் 19,2018  

3.ிக்கு 180 Km ஶகத்றல் தித்து இந்றரின் அறஶக ில் னும் 

வதனஷஷப் வதற்ந னலதும் இந்றரில் ரரிக்கதட்ட இினறன் வதர்                                     

a) இில் 20              b)ஶஜஸ்                     c) இபனில் 18                      d) யம்சதர் 

4.ஶசற கபிர் ஆஷத்றன் ற்ஶதரஷ ஷனர்  

   a) னனறர குரங்கன     b) ஶணுகர ஶி     c) ம்ர ர்ர       d) ஶகரசர்ர 

5.இந்ற குத்துச்ண்ஷட ீரங்கஷணரண ஶரிஶகரம் இதுஷ த்ஷண 

உனகச் சரம்தின் தட்டங்கஷப வன்றுள்பரர்? 

        a) 5              b) 6          c)4             d) 7 

6.றழ்ரட்டில் வதண்கபின் தரதுகரப்திற்கரக டிசம்தர் 10,  2018 ல்  

அநறனகப்தடுத்ப்தட்ட இனச வரஷனஶதசற ண்?  

         a) 146              b) 148               c) 181          d)  112 

7. இந்றரில் னல் னஷநரக னறஶரர் டுப்னசறத் றட்டம் ந் 

ரறனத்றல் அநறனகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது?    

    a) தநிழ்ாடு         b) ஶகபர         c) தஞ்சரப்           d) ரிரணர 

8.PSLV -C43 இரக்வகட் னெனம்  ம்தர் 2018 ல் ப்தட்ட வசற்ஷகக்ஶகரள் து?                  

a) INSAT -7A                b) INSAT -II.                   c) SCATSAT-4                   d) ஹைசிஸ் 

9.Radio Kashmir - In times of peace and war. னும் னத்கத்றன் ஆசறரிர்   

a) தரத் னசன் ிரஷ் b) இபாஜேஸ்ட்   c) சம்சுீன் அகது   d) ஸ்ந்த் 

சறன்கர 

10.கஜர னனறன் ரக்கம் குநறத்து ஆர றகம் ந் த்ற குலின் 

ஷனர்  
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a) ரஶஜஸ் அகர்ரல் b ) ஜேினல் ரிச்சர்டு c) அகறஶனஷ் ஞ்சன் d) அஶசரக் 

ல்ரர் 

11.றனின் இனண்ட தகுறஷ ஆய்வு வசய்  சரங் இ4  ன்ந 
ிண்கனத்ஷ அனுப்தி ரடு 
    அ) சீா   ஆ) அவரிக்கர   இ) ஷ்ர    ஈ) இந்றர 
12.ங்க ஶசத்றன் திரக ஶக் யசறணர த்ரணது னஷநரக 
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர் 
      அ)2        ஆ)3         இ)4           ஈ)5 
13.2019 ம் ஆண்டிற்கரண றனள்லர் ினது ரனக்கு ங்கப்தட்டது? 
       அ)M.R.அன்யர் ாட்சா         ஆ) சற.வதரன்ஷணன் 
       இ) சற.இரகுன            ஈ)ன.அய்ரக்கண்ணு: 
14.தரனறண இஷடவபி க் குநறடீ்டு ண் 2018ன்தடி இந்றர வதற்றுள்ப 
ரிஷச  
         அ) 108        ஆ) 65            இ) 95                  ஈ) 80 
15. ரட்டின் னல் ீற கம் ங்கு அஷவுள்பது? 

       அ) அநபாயதி   ஆ) ரரங்கல்    இ) னம்ஷத      ஈ) வடல்னற 

16.இந்ற ஷனஷத்துத்றற்கரண தினறப்ஶகரட்சர் ினது 2019ம் ஆண்டில் 

ரனக்கு ங்கப்தட்டது? 

         அ) ிரட் ஶகரனற          ஆ) வடரணரல்ட் ட்ம்ப் 

         இ) ஶகந்ற சறங் ஶரணி      ஈ) ஜபந்திப ஜநாடி 

17. 2 tJ rh;tNjr khw;Wj; jpwdhspfs; khehL vq;F eilngw;wJ 

          A) rPdh        B) gpuhd;];     C) mh;n[d;bdh      D) ,e;jpah 

18. தின்னம் ந் ஶதரர்கப்தஷன அனங்கரட்சறகரக்க திப்ரி 2019ல் 
எப்னல் அபிக்கப்தட்டுள்பது? 
  அ) INS ிக்ரந்த்.  ஆ) INS ிக்ரறத்ர இ) INS யிபாட்   ஈ) INS கல்ரரி 
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19. 70து குடிசு றண ிரில் சறநப்ன ினந்றணரக கனந்து வகரண்டர் 
       அ) ஜறஜறன்திங்.       ஆ)வடரணரல்ட் டிம்ப்  
       இ) றன்ஶரஶத     ஈ) சிரில் பாநஜாசா 
20. 2019 த்ற இஷடக் கரன தட்வஜட் றட்டங்கள் நரணஷத் ஶர்ந்வடு 
அ) தி அஷச்சரின் கறரன் சம்ரன்றற -- சறறுகுறு ிசரிகலக்கு 
னொதரய் 6000 
ஆ) ரஷ்டிரி கரஶனு ஆஶரக் -- தசுக்கபின் ீடித் இணினத்ற 
இ) திரின் றம் ஶரகறந்ன் -- அஷப்ன சரர வரறனரபர்கலக்கு 
3000 ஏய்வூறம் 
ஈ) உஜ்யாா ஜனாோ -- LED யிக்குகள் யமங்கும் திட்ேம் 
21.சர்ஶச கறரிக்வகட் கவுன்சறல் கறட்டிின் னற ஷனரக 
றறக்கப்தட்டர் 
       அ) சுணில் கரஸ்கர்         ஆ) அில் கும்ஜ 
       இ) அநுரக் ரகூர்           ஈ)ங்க் ஶணரக 
22. CBI ன் னற  இக்குரக றறக்கப்தட்டர் 
அ) ரிரி குநார்சுக்ா ஆ) சுறல் சந்றர இ) அறரப் கரந்த் 
ஈ)ி.ஶக.வசபத்ரி 
23.இந்றரின் 61 து கறரண்ட் ரஸ்டரக ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டர் 
    அ)டி.குஶகன்   ஆ)ி. இின  இ)திரக்ணந்ர   ஈ) றர்ல் 
24.சர்ஶச ரய் வரற றணரக கஷடதிடிக்கப்தடும் ரள் து? 
    அ) ிப்பயரி 21   ஆ) ரர்ச் 11   இ) ப்ல் 24    ஈ) ஜணரி 25 
25.2019 ரர்ச் 10 அன்று ஆப்திரிக்க ரடரண த்றஶரப்திரில் ிதத்றற்கு 
s;பரண ிரணத்றன் வதர் ன்ண? 
     அ) ஜானிங் -- 737 ஜக்ஸ் 8     ஆ) ஶதரிங் -- 377 ஶதக்ஸ் 8 
     இ) ஶதரிங் -- 733 ஶதக்ஸ் 8     ஈ) ஶதரிங்-- 777 ஶக்ஸ் 8 
26.ஷ்ரின் றக உரி ினரண ஆர்தர் ஆப் வசின்ட் ஆண்ட்னொ 
றஅதரஸ்டில் ினது 2019 னவ் ந் இந்றனக்கு ங்கப்தட்டது? 
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     அ) ன்ஶரகன் சறங்        ஆ) வங்ஷகர ரனேடு 
     இ) ஜபந்திப ஜநாடி         ஈ) ரம் ரத் ஶகரிந்த் 
 
 
27.சுஶகரய்-- 57 ன்தது ரது? 
    அ) அறணீ ரக்வகட்        ஆ) அதியீ ஜார் யிநாம் 
    இ) அறணீ வசற்ஷகக்ஶகரள்  ஈ) அறணீ ஶதரர் கப்தல் 
28.ஃஶதம்2 றட்டம் ன் பர்ச்சறக்கரக உனரக்கப்தட்டது? 
   அ) ிண்வபி ஆரய்ச்சற     ஆ) ஶரஶதர உனரக்கம் 
   இ) எக்ட்ரிக் யாகம்       ஈ) னற வரறற்சரஷன 

29.இந்றரின் 16து க்கள் வரஷக கக்வகடுப்தின் ஆஷரக 

றறக்கப்தட்டர் 

    அ) சந்றவௌனற   ஆ) சூர் திசரத் இ) யிஜயக் ஜோரி ஈ) ிஶக் ரஶஜஷ் 

30. இந்றரின் தல்ஶறு அஷனீபம் வகரண்ட னனரது ிண்வபி 
ஆய்கத்றன் வதர் ன்ண? 

      அ) அல்ஜரீின்   ஆ) திஶசறனறன்    இ) திஷன்ட்  ஈ) ஆஸ்ட்ஜபாசாட் 

31).கம்கரசர எப்தந்ம் ந் இன ரடுகபின் கடற்தஷடகலக்கு இஷடஶ 

ற்தடுத்ப்தட்டது? 

         அ) இந்றர இனங்ஷக         ஆ) இந்றர ஶதரபம் 

        இ) இந்தினா அமநரிக்கா         ஈ) இந்றர றரன்ர்   

32) 2019 ம் ஆண்டில் உனகபரி ரிசக்ற ரற்நம் குநறடீ்டு தட்டினறல் 

இந்றர வதற்றுள்ப இடம் ன்ண? 

        அ) 8                  ஆ)66                இ)76                            ஈ)96 

33) ரசரின் வடஸ் (TESS) ிண்வபி வரஷனஶரக்கற கண்டுதிடித் னற 

ஶகரள் து? 

      அ) TOI 196.0       ஆ)TOI 197.0         இ) TOI 198.0           ஈ) TOI 195.0 
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34. 2019 ப்னறல் டந்து னடிந் ரடரலன்நத் ஶர்னறல் ரக்குச்சலட்டு ஏட்டு 

னஷந ந் வரகுறில் தன்தடுத்ப்தட்டது? 

       அ) ஷயரதரத்    ஆ)ிோநாாத     இ) கனப்கர்       ஈ) அனனரதரத் 

35) ஶனரக்தரனறன் னற ஷனரக றறக்கப்தட்டர் 

         அ) சக்ீ சலரதரல்              ஆ) ிாகி சந்திப ஜகாஷ் 

         இ) ஶகந்ற சறங்                     ஈ) றஶணஷ் குரர் வஜின் 

36) Nkசறர் 87 ன்ந தரல்வபி ண்டனத்றன் தடம் திடிக்கப்தட்டுள்ப 

கனத்துஷபின் வதர் ன்ண? 

       அ) யறஶனர        ஆ) குறனறஶதர       இ)மாஜைி        ஈ)சஜறஶடரரிஸ் 

37) 2019 உனக சறட்டுக்குனிகள் றணத்றன் ஷக் கனத்து ன்ண? 

      அ) ரன் சறட்டுக்குனி ிடம் அன்ன வசலுத்துகறஶநன் 

      ஆ) ான் சிட்டுக்குருயிகஹ ஜசிக்கிஜன் 

       இ) ரன் சறட்டுக்குனிகஷப பர்க்கறஶநன் 

       ஈ) ரன் சறட்டுக்குனிகஷப தரதுகரக்கறஶநன் 

38) இந்ற கடற்தஷடின் னற பதற ஆக றறக்கப்தட்டுள்பர் ரர்? 

        அ) ிக்ம் சறங்        ஆ) அணில் சறங்       இ) ஶீந்ற சறங்     ஈ) கபம்யரீ் சிங் 

39. சீதத்ற கலழ்க்கண்ட ந் வசல் ங்க ிற்தஷணஷ வரடங்கற உள்பது? 

         அ) pay tm            ஆ) Bhim            இ)  phone pc          ஈ) Google pay 

40.றக ஶனரக்தரல் ஆனேக்ர ில் ஊல் டுப்ன டுரக றறக்கப்தட்டர் 

ரர்? 

         அ) ீதிதி ி.ஜதயதாஸ்            ஆ) ீறதற ஶக வஜதரனன் 

        இ) ீறதற ஆர்.கறனஷ்னெர்த்ற   ஈ) ீறதற ஶக ஆறுனகம் 

41) ஜப்தரணில் ரரிக்கப்தட்டுள்ப உனகறன் அறஶக னல்னட் ில் து? 

       அ)றன்கரன்வசன்                        ஆ) சறவரடரஷனன் 

       இ) ஆல்ா – எக்ஸ்ிபஸ்            ஈ)ரதின் – க்ஸ் 

43) ஜப்தரணில் னற ஶதசரக 2019 ஶ 1 அன்று னடிசூட்டிக் வகரண்டர் ரர்? 

அ) ஶஜக்ஶன் ஶசரய்  ஆ) ருரிஜோ  இ)யசரணல்ஶரல்சறர   
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ஈ)சறஶரஶரணி 
43) ரட்டின் னனரது ஶனரக்தரல் அலுனகம் ங்கு அஷக்கப்தட்டு இங்கற 
னகறநது? 

        அ) வதங்கலர்       ஆ) ரதரத்     இ) வசன்ஷண        ஈ) மேல்ி 
44) ல்னேத்த்றல் 65 கறஶனர ஃப்ரீ ஸ்ஷடல் திரிில் னனறடத்றல் உள்ப இந்ற 

ீர் ரர்? 

   அ) ஜ்பங் G+dpனா    ஆ) சந்ீப் ஶடரர்       இ)சுசறவ் குரர்    ஈ) ஶரஶகஸ்ர் த் 

45) அவரிக்கரினறனந்து ப்தட்ட ஶதரப ரட்டின் னல் வசற்ஷகக்ஶகரள் 

வதர் ன்ண? 

அ) ஶதரபி சரட் A   ஆ) ஶதரபி சரட்    இ) ஜாி சாட் 1   ஈ) ஶதரபி சரட் X 

46) இங்கறனரந்து ரட்டின் வசரஷட்டிஃவதல்ஶனரசறப் ினது வதற்ந னல் 

இந்ற வதண் ன்ந வதனஷ வதற்நர் ரர்? 

   அ) திரிங்கர ஶதரத்கல   ஆ) சுகன்தபீ் காங்    இ) கனரஶி   ஈ) சுஷ்றர 

ரனறக் 

47.னரனறகர கரல்தந்து ஶதரட்டி 2019 சரம்தின் வதற்ந அி து? 

   அ) ஆஸ்றஶனறர           ஆ) அவரிக்கர      இ) திஶசறல்      ஈ) ார்சிஜாா 

48) கரஶரி ஆற்நறன் ஶதரரட்டங்கலம் ரக்குல்கலம் ன்ந நூனறன் ஆசறரிர் 

ரர்? 

       அ) ஶரப்தில் னயம்து ீரன்                ஆ) சறனம்வதரனற வசல்னப்தன் 

           இ)ஜக.எல். கண்ணன்                                         ஈ)ம்.தண 

 49) சீதத்றல் ீ ிதத்துக்குள்பரண தஷரண ரட்டரர் டரம் ஶரம் ந் 

ரட்டில் உள்பது? 

     அ) ிபான்ஸ்                       ஆ) சலணர                     இ) ஷ்ர             ஈ) அவரிக்கர 

50) வசன்ஷணில் றல் இல்னர றணம் அனுசரிக்கப்தட்ட ரள் து? 

        அ) 2019 ப்ல் 23     ஆ)2019 ப்ல் 24    இ) 2019 ஏப்பல் 25     ஈ) 2019 ப்ல் 26 
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51) 17து க்கபஷத் ஶர்னறல் றழ்ரட்டில் அறக ரக்குப்தறரண 

ரடரலன்நத் வரகுற து? 

    அ) டவசன்ஷண              ஆ) றனள்லர் 

    இ) த்ற வசன்ஷண         ஈ) தருநபுரி 

 

 

 

 

52. [y; rf;jp Jiwapd; mikr;ruhf gjtpNaw;wth; 

          A) fN[e;jpurpq; n\fhtj;       B) [pNje;jpu rpq;   

         C) `h;rpk;uj; nfsh;ghjy;          D) fphpuh[; rpq 

53. ஞரணதடீ ினது 2018 வதற்ந லத்ரபர் அறரவ் ஶகரஸ் ந் வரற 

லத்ரபர்?  

       a) வதங்கரனற       b) இந்ற       c) ஆங்கி             d) எரிர 

54.ரட்டில் னல் னஷநரக 5 துஷ னல்ர்கள் றறக்கப்தட்ட ரறனம் 

       a) எடிசர       b) யரிரணர      c) ஆந்திபா        d) கரரஸ்டிர 

55.கலழ்க்கண்டரடுகலள் இந்றரில் அந்ற ஶடி னலீட்டில் உள்ப ரடு 

து? 

        a) மநாரீசினஸ்       b) ரனத்ீவு       c) சறங்கப்னர்    d) இந்ஶரஶணசறர 

56.திர் ஶரடி இந்ற கறரிக்வகட் ீர்கள் ஷகவரப்தறட்ட ஶதட் ந் 

ரட்டிற்கு தரிசரக அபித்ரர்? 

         a) சறங்கப்னர்     b) இஸ்ஶல்      c) ஶதரபம்      d) நாத்தவீு. 

57. 2019 ம் ஆண்டிற்கரண ஶட்ரிட் ஏதன் வடன்ணிஸ் தட்டத்ஷ வன்நர் ரர்?           

a) ஜாயாக் ஜேஜகாயிச்     b) ஆண்டினர்ஶ    C) ஶதல் டரல்   d) ஶரஜர் வதடர். 

58ரனே னலுக்கு வதர் சூட்டி ரடு து)  
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     a) இந்தினா        b) இனங்ஷக      c) இந்ஶரஶணசறர       d) ஶதரபம் 

59.2023. ஆண்டின் ஆசறக் ஶகரப்ஷத கரல்தந்துஶதரட்டிஷ டத்வுள்ப ரடு 

       a) சலணர          b)வன் வகரரிர        c) ஶதரபம்         d) இனங்ஷக 

60.ணிரக அட்னரண்டிக் வதனங்கடஷன கடந் னல் வதண்ி  
       a) ஆஜபாைி ண்டிட்       b) கலர் றசுகறட்டர     c) ரரி ஶஜரன்ஸ்   d) 

சரணரறர் 

61.2019 ம் உனக சுற்றுச்சூல் றணத்றன் ஷக்கனத்து ன்ண? 

 a) ீஷக் கரத்ல்  b)வகறற ரசுதரட்ஷடக் Fஷநப்தது  c) இற்ஷகப் தரதுகரப்ன d) 

காற்று நாசுாடு 

62. ICC ன் சர்ஶச ஶதரட்டிகலக்கரண டுர்குலில் இடம் வதற்றுள்ப னல் 

வதண் ரர் ? 

    a) சுப்னனட்சுற சர்ர    b) சுனக்ஷணர ரக்   c) றஞ்சணர      d) G.S .ட்சுநி 
63.2019 ம் ஆண்டிற்கரண னே னஸ்கரர் ற்றும் தரன சரகறத்ற னஸ்கரர் 

ினதுக்குத் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டர்கள் ரர்? 

      a) தத்ரதன், வதரன்னுசரற              b) னிசு,ரஞ்சறல் ரடன் 

       c) சரிாதன், ஜதயி ாச்சினப்ன்    d) ரகறனஷ்ன், ண்ரசன் 

65.15 -து G-20 ரரடு ங்கு ஷடவதநவுள்பது  

     a) தினைணஸ் அரிஸ் –அர்வஜண்டிணர        b) கரணிஸ் -திரன்ஸ்  

     c) ரினாத் - சவுதி அஜபினா           d) வசிண்ட் தடீ்டர்ஸ்தர்க் - ஷ்ர 

66.இந்ற கடஶனர கரல்தஷடின் னற இக்குர் ரர்? 

         a) ஜக.ேபாேன்        b) ரஶஜந்ற சறங்     c) ரிஷ் திஸ்ட்     d) 

ம்.தி.னபின் 

67.ISRO ன் சந்றரன்-2 ன் றட்ட இக்குர் ரர்? 
    a) ரிது ரஸ் b) பத்ஹதனா யிதh c) சுதர ஶரஶன d) வடஸ்னற ரஸ்                                             
68.கனடர -VI ன்தது ந் இன ரடுகபின் ிரணப்தஷட திற்சற     
     a) இந்றர,இனங்ஷக       b) இந்றர, ஷ்ர 
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     c) இந்றர, றரன்ர்      d) இந்தினா - ிபான்ஸ்                                                                          
69. வரஷன வரடர்னத் துஷந ஶம்தரட்டிற்கு அஷக்கப்தட்டுள்ப குலின் 
ஷனர் ரர்?                      
  a) அருணா சுந்தபபாேன்    b) ஶரகறணி   c) தன்ரய்   d) ஶஷ் சந்த்         
70.10-து உனக றழ் ஆரய்ச்சற ரரடு 2019 ஜளஷன 4-7 ங்கு ஷடவதந 
உள்பது?   
   a) சறங்கப்னர்    b) சிகாஜகா    c) ஶகரனரனம்னர்    d) வல்ஶதரர்ன்                
71.னனரது இஷன ரறனங்கபின் ரரடு ங்கு ப்ஶதரது 
ஷடவதற்நது?  
 a) சறம்னர,ஜழஷன 28,2019      b) சறம்னர,ஜழன் 28,2018                                     
C) னஶசரரி,ஜழன் 28,2018       d) பஜசாரி, ேூஹ 28,2019.                                        
72.சறநந் ஆசற றஷப்தடம் 2019 ினது வதற்ந றஷப்தடம் து?  
    a) கல்ிாய்    b) கர்கலர்த்ன்    c) சறம்தர     d) தத்ரற                                                    
73.உனகறன் றக உர்ந் ரணிங்கற ரணிஷன றஷனங்கள் ஶசற னிசரர் 
ஷத்ரல் ங்கு றறுப்தட்டுள்பது?                                                                   
a) எயமபஸ்ட்  b) கஞ்சன் ஜங்கர  c) ங்க தர்ம்   d) கரட்ின் ஆஸ்டின்   
74.சரகர்ரனர றட்டத்றன் கலழ் இந்றரின் னனரது உள்ரட்டு ற்றும் 
கடல்சரர் வரறல்நுட்தத்றற்கரண ஷம் ங்கு அஷக்கப்தட உள்பது?             
a) IIT வசன்ஷண     b) IIT கான்பூர்    c) IISC வதங்கலன   d) IIT வடல்னற                                                  
75.2019 றஸ் இந்றர தட்டம் வன்ந சுன் ரவ் ந் ரறனத்ஷச் 
சரர்ந்ர்?                                    
  a) த்ற திஶசம்    b) றழ்ரடு    c) பாேஸ்தான்    d) வனங்கரணர                                                              
76. 2019 ஜழஷன -25 ல் றறஆஶரக் சுகரரக் குநறடீ்டில் னனறடம் வதற்ந 
ரறனம் து)                           
    a) உத்திஶசம்   b) ஜகபா    c) குஜரத்     d) கர்ரடகர                                                             
77.இந்றரின் னல் றன் ரகண றத்டம் ந் கங்கலக்கு இஷடஶ 
அஷ உள்பது?  
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I.வடல்னற-வஜய்ப்னர் II.வடல்னற-ஆக்ர III.வடல்னற -குர்கரன்  IV.வடல்னற- ீட் 
இற்றுள் சரிரணது து  
   a) I ட்டும்     b) II ட்டும்    c) I,II,III சரி      d) I ,II சரி             
78.னேவணஸ்ஶகர உனக தரம்தரி கங்கள் தட்டினறல் னறரக 
ஶசர்க்கப்தட்டுள்ப இந்ற கம் து?  
     a) ஞ்சரவூர்    b) ஷசூர்    c) மேய்ப்பூர்     d) ரதரத்                                                            
79.இந்றரின் னல் ரஷணகள் று ரழ்வு ஷம் ங்கு அஷ 
உள்பது?                                                   
    a) றழ்ரடு    b) ஜகபா    c) கர்ரடகர     d) கரரஸ்டிர     
                                                                  
80.இந்ற ணித்து அஷடரப ஆஷம் ணது னல் ஆரர் ஶசஷ 
ஷங்கஷப ந் இண்டு கங்கபில் துக்கறனேள்பது?                                            
   a) மேல்ி –யிேனயாோ       b) வடல்னற – வசன்ஷண  
   c) வடல்னற-னம்ஷத            d) வடல்னற- வதங்கலன                             
81. தஞ்சரப் ரறன அசு சீதத்றல் சர்தத் ஶசயத் தீ ஶரஜண ஊனு 
றட்டத்ஷத் வரடவ ௌகறனேள்பது.இத்றட்டம் ஶணரடு வரடர்னஷடது ? 
  a)உிர் கரப்தடீு   b)  காப்ீடு   c) ரகண கரப்தடீு  d) தக் கரப்தடீு                                    
82. ஶற்கு ங்க அசு அநறனகப்தடுத்றனேள்ப இனச திர் கரப்தடீ்டுத் 
றட்டத்றன் வதர் ன்ண?                  
      a) ங்ா சஹ்னா ியாஸ்     b) கஜன் திகல்ர  
      c)  தங்ப தீ ஶரஜணர        d? துவுறல்ஷன                                    
83.2019 உனக யரக்கற வரடர் ஶதரட்டிில் சரம்தின் தட்டம் வன்ந அி 
து?                                
    a) இனங்ஷக    b) ஆஸ்றஶனறர    c) இந்தினா     d) இங்கறகறனரந்து 

84.ஶரகரில் ஷடவதற்ந 35 -து ஆடர் ஸ்னூக்கர் சரம்தின்சறப்ஷத 
வன்நர் ரர்?                                                                                        
a) ங்கஜ் அத்யாி              b) ஸ்டீதன் வயன்நற 
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 c) ரர்க் ில்னறம்ஸ்          d) ஜரன் யறக்கறன்ம     
85.46-து ஶகரதரஅவரிக்கர கரல்தந்துப் ஶதரட்டிில் ஶகரப்ஷத வன்ந அி                                              
a) ஸ்வதின்      b) அர்வஜண்டிணர    c) ிஜபசில்    d) ஶதரர்ச்சுகல்                                                                  
86.FIFA கபிர் உனகக் ஶகரப்ஷத 2019 இறுற ஆட்டத்றல் ந் அிஷ 
ழீ்த்ற அவரிக்கர சரம்தின் தட்டம் வன்நது?                                                  
a) ஸ்வதின்    b)மதர்ாந்து    c)திஶசறல்     d)இந்றர 
 
 
87.றகத்றன் ரறன ண்த்துப் னச்சறரண றழ் நன் ண்த்துப் 
னச்சறின் அநறில் வதர்  
     a) Rhopal ocera.     b)  Lycanide.     c)Cirrochrathais    . d)Hesperiide.                                                                  
88.Facebook றறுணத்ரல் அநறனகப் தடுத்ப்தட்டுள்ப டிஜறட்டல் கண்சறின் 
வதர்    
   a) ிப்பா    b) ஷனட் கரின்    c) திஷம் கரின்    d) திட் கரின்                                                                         
89. இந்றரின் னல் தசுக்கள் சரனரண கரஶனு கரவ் 
அதண்ர ந் ரறனத்றல் அஷந்துள்பது?      
  a) நத்தின ிபஜதசம்  b) உத்ற திஶசம்  c) கரரஸ்டிம்  d) குஜரத்               
90.சறறு குறு ற்றும் டுத் வரறல் றறுணங்கபின் வசல் றட்டங்கள் 
குநறத்து ஆய்வு வசய் ரனஷட குல அஷக்கப்தட்டுள்பது?                                                             
a) அனந்ற ரய்    b) U.K.சின்கா   c) ிஜய் ஶகல்கர்  d) உர்ஜறத் தட்ஶடல்                                                             
91. 2018-19 ம் ஆண்டுக்கரண வதரனபரர ஆய்நறக்ஷக ரனஷட 
ஷனஷில் உனரக்கப்தட்டது?                                                         
a) ஜக.சுப்பநணினன்            b) சக்றகரந் ரஸ் 
c) றர்னர சலத்ரரன்          d) குரம் ரஜன்                    
92. னற கல்ி ஷவுக் வகரள்ஷகஷகின் ஷனர் ரர்?                           
a) ஶகரத்ரரி      b) சுப்ிம்    c) கஸ்தூரி பங்கன்     d) 
ஶகரதரல்சரற                                     
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 93. தகீரர் ரறனத்றல் னெஷபக் கரய்ச்சனரல் இநந் குந்ஷகள் உண்ட 
னறச்சறப் தத்றல் உள்ப ச்சுப் வதரனள் து? 
a)மநத்திின் ஹசக்ஜகா புஜபாப்ஹல் கிசின்   
b) த்றனறன் ஷசக்ஶகர னஶரப்ஷதல் c) வத்ணரல் ஷசக்ஶகர னஶரப்ஷதல்      
d) த்ணரல் ஷசக்ஶகர னஶரப்ஷதல்                                            
94.ஜப்தரணில் எசரகர கரில் ஷடவதற்ந G-20 ரரட்டின் கனப்வதரனள் 
ன்ண?                            
  a) ணினும் றர்கரன சனெகனம் b) றர்கரன சனெகத்ஷப் தற்நற 

சறந்ஷண  c)kdpijid ikakhff; nfhz;l vjph;fhy r%fk;                             

95. சர்ஶச ஶரகர றணம் வகரண்டரடப்தடும் ரள் து?.   
      a) June -21.      b) July – 21      c) March - 21      d) April - 20.                                                                         
96. ற்ஶதரஷ ணிப ஶம்தரட்டுத்துஷந அஷச்சர் ரர்?                                                                          
a) பஜநஸ் மாக்ரினா      b) அர்ஜழன் னண்டர   
 c) யர்சர்ன்  d) அிந்த் சரந்த்                               
97. ரடரலன்நத்றன் இபம் து உறுப்திணரண சந்றரி னர்ன ந்க் 
கட்சறஷச் சரர்ந்ர்?                                                        
a) ிேூ ேதா தம்         b) தகுஜன் சரஜ்                            
c) றரினெல் கரங்கறஸ்      d) தரற ஜணர                                                  
98.னநரனூறு னற ரிஷச நூனறன் ஆசறரிர் ரர்?                             
a) ஷனத்து  b)ஶச்சன்  c) சாநன் ாப்ஹனா d) ஶசரஷன 
ரரிப்தன்                                                       
99.அம்ர தடித்றட்டம் ன்ந றட்டத்ஷ வரடங்கறனேள்ப ரறனம்              
a) றழ் ரடு     b) வனங்கரணர    c) ஆந்திபா         d) ஶகபர                                
100. ஶசற வல்னறனிர ங்கு ஷடவதற்நது?                              
a) திருத்துஹப்பூண்டி      b) வல்லூர்      c)   ஶசனம்      d) ஞ்சரவூர்  
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