148. Which of the following acts introduced the
principle of election in India?
A) Indian Councils Act of 1861
B) Indian Councils Act of 1892
C) Indian Councils Act of 1909
D) Indian Councils Act of 1919
ïªâahÉš
nj®jÈ‹
bfhŸifia
m¿Kf« brŒjJ, ã‹tU« r£l§fSŸ
vJ ?
A) 1861-« M©L ïªâa fî‹ášfŸ
r£l«
B) 1892-« M©L ïªâa fî‹ášfŸ
r£l«
C) 1909-« M©L ïªâa fî‹ášfŸ
r£l«
D) 1919-« M©L ïªâa fî‹ášfŸ
r£l«
149. Which of the following is not correctly
matched ?
A) District Collector
- Hastings
B) Chief Secretary
- Curzon
C) DivisionalCommissioner - Bentinck
D) Local Governments
- Rippon
ã‹tUtdt‰WŸ, rÇahf¥
bghU¤j¥glhjJ vJ ?
A)kht£l M£áa®
- nAÞo§Þ
B)jiyik¢ brayhs®
- f®[h‹
C)nfh£l Miza®
- bg‹o§¡
D)cŸsh£á murh§f§fŸ - Ç¥g‹
150. The term ‘civil servant’ came to be used in
the records of the East India Company by:
A) 1760
C) 1772

B) 1756
D) 1765

‘FoKiw muR¥ gÂahs®’ v‹w th®¤ij
»H¡»ªâa¡ f«bgÅ Mtz§fËš
ga‹gh£o‰F tªjJ:
A) 1760
B) 1756
C) 1772
D) 1765
151. India’s 1st corn festival celebrated in
which of the following states?
A) Tamilnadu

B) Andhra Pradesh

C) Madhya Pradesh

D) Punjab

இந்தியாவில் ச ாள திருவிழா எங்கு
நடைபெற்றது ?
A) தமிழ்நாடு
B) ஆந்திரப் ெிரசத ம்
C ) மத்திய ெிரசத ம்
D) ெஞ் ாப்

152. Which of the following statements are the
regarding “UN refugee prize”?
1. Dr. Evan Atar Adaha of south sudan is the
winner of 2018 UNHCR’s Nansen refugee
award.
2. The award honours extraordinary sense to
the forcibly displaced.
A) 1 only

B) Either 1 (or) 2

C) 2 only

D) Both 1 & 2.

ஐ.நா. அகதி விருது, கீ ழ்கண்ை
வாக்கியங்களில்

ரியானவற்டற சதர்வு

ப ய்க ?
1 . பதற்கு சூைானின் மருத்துவர் Dr . ஈவன்
அைார் அைஹா,2018 ஆம் ஆண்டின்
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UNHCR -இன் நான்ப ன் அகதிகள்

யார் ர்சவசத நாணய நிதியத்தின் புதிய

விருடதப் பெறுகிறார்.

தடலடமப் பொருளாதார வல்லுநராக

2 . இந்த விருது வலுக்கட்ைாயமாக
பவளிசயற்றப்ெட்ை மக்களுக்கு
அ ாதாரண ச டவயளித்சதாருக்கு
வழங்கப்ெடுகிறது
A) 1 மட்டும்

B) 1 அல்லது 2

C) மட்டும்

D) மற்றும்

153. What is theb theme of “World heart day”2018?
A) I love my heart: Let it beat
B) your heart, my heart

A) கீ தா சகாெிநாத் B)மவுரீஸ் ஆப்ஸெீல்ட்
C) ஏன்பெலா பமர்கல் D) ரகுராம் ராென்

155. Who among the following was awarded
Nobel prize in physiology (or) medicine in
2018?
A) Alexis carrel & gustaf dalen
B) James allixeon & Taraku Honju
C) Neils bohr & Feedrick Soddy
D) Yoshinori & Ohsumi
2018ஆம் ஆண்டின் மருத்துவத்திற்கான

C) I work with heart

சநாெல் ெரி ானது யாருக்கு

D) Share the power

வழங்கப்ெட்ைது

உலக இருதய தினம் 2018 இன் கருத்துரு
என்ன ?

A) அபலக் ிஸ் சகரல் & குஸ்தாவ்
சைலன்

A) நான் என் இதயம் அடத பவல்ல
விரும்புகிசறன்

B) செம்ஸ் அலி ன் & தரக்கூ
சஹாஞ்ச ா

B) உங்கள் இதயம் என் இதயம்
C) நான் இதயத்தில் சவடல ப ய்கிசறன்
D)

நியமிக்கப்ெட்டுளார்?

க்தி ெகிர்ந்து

154. Who was newly appointed in the chief
economic of international monetary
fund(IMF)?

C) நீல்ஸ் சொஹ்ர் & ெிபரட்ரிக் ச ாடி
D) சயா ிசனாரி ஓசூமி

156. Nobel prize for medicine 2018 is awarded
for which of the following?
A) Ebola vaccine
B) Gene therapy

A) Geeta gopinath

B) Maurice obstfield
C) Cancer treatment

C) Angela merkal

D) Raghuram Rajan
D) Polio treatment
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2018-ஆம் ஆண்டின் மருத்துவத்திற்கான
சநாெல் ெரிசு கீ ழ்கண்ைவாரில் எதற்காக

C) காலம்காரி

D) வார்லி

A) எசொலா தடுப்பூ ி

159. Which of the following university is
going to offer classes augumented equality
(AR) and virtual reality(VR) for the 1st time
in India?

B) மரெணு

ிகிச்ட

A) Periyar university C) Anna university

C) சகன் ர் ிகிச்ட

C) Delhi university D) BITS university

D) சொலிசயா ிகிச்ட

நாட்டிசலசய முதன்முடறயாக

வழங்கப்ெட்ைது ?

157. Recently who became the 2nd most
“capped cricketor’ in india?
A) Sourav ganguly B) Virat kholi
C) Rohit Sharma

D) M.S.Dhoni

அண்டமயில் யார் அதிக சொட்டிகளில்
விடளயாடி 2-வது இந்திய வரர்
ீ என
உருபவடுத்துள்ளார்?
A)

வுரவ் கங்குலி

C) சராகித் ர்மா

உண்டம சதாற்றம் (VR) மற்றும்
இடணப்பு உண்டமத் சதாற்றம் (AR)
ஆகிய ெடிப்புகடள வழங்க உள்ள
ெல்கடலக்கழகம் எது?
A) பெரியார் ெல்கடலக்கழகம்
B) அண்ணா ெல்கடலக்கழகம்
C) தில்லி ெல்கடலக்கழகம்

B) விராட் சகாலி

D) ெிட்ஸ் ெிலானி

D) M.S.சைானி

160. Which position did India aquire among
162 countries in “Economic Freedom
Index”?

158. Recently, the police of Nilgiris decided to
promote a traditional tribal painting. Which
of the following denotes it?

A) 150th

B) 112th
D) 96th

A) Pahad

B) Kurumba

C) 55th

C) Kalamkari

D) Warli

பொருளாதார சுதந்திர குறியீட்டில்

அண்டமயில் நீலகிரி காவல்துடற
ொரம்ெரிய ெழங்குடி ஓவியத்டத
ஊக்குவிக்க முடிவு ப ய்துள்ளது .
கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் எது ஓவியத்டத
குறிக்கிறது ?
A) ெகட்

B) குரும்ொ
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இந்தியாவின் இைம் என்ன ?
A) 150-வது

B) 112- வது

C) 55-வது

D) 96- வது

161. International day of Non-violence is
celebrated on?

அல்சொன் ா மாம்ெழத்திற்கு புவி ார்

A) June 25th

B) August 15th

மாநிலத்டதக் குறிப்ெிடுகிறது ?

C) October 2nd

D) November 26th

A)கர்நாைகம்

ர்வசத

அகிம்ட

தினம் என்று

பகாண்ைாைப்ெடுகிறது ?
A)ெூன் 25

th

B)ஆகஸ்ட் 15

குறியீடு வழங்கப்ெட்டுள்ளது .இது எந்த

B)ஆந்திரப் ெிரசத ம்
C)மத்தியப் ெிரசத ம்

th

D)மகாராஷ்ட்ரம்
C)அக்சைாெர் 2 D)நவம்ெர் 26

162. “Digi Yatra” is associated with which
of the following ministeries?

164. Recently “Canada” had stripped its
honorary citizenship from a leader. Identify
who is it?

A) Ministry of civil aviation

A) Malala Yousafzai B) Aungsan sun tyi

B) Ministry of tourism

C) Dalai lama

C) Ministry of information & technology

அண்டமயில் கனைா நாட்டின் பகளரவ

D) Ministry of finance

குடியுரிடம யாரிைமிருந்து

டிெி யாத்ரா எந்த அடமச் ரகத்சதாடு

D) Nelson Mandela

ெறிக்கப்ெட்ைது

பதாைர்புடையது ?

A) மலாலா யூசுப் ாய்

A) விமானப் சொக்குவரத்து அடமச் கம்

B) ஆங் ான் சூகியி

B) சுற்றுலாத்துடற அடமச் கம்

C) தலாய்லாமா

C) தகவல் மற்றும் பதாழில்நுட்ெ

D) பநல் ன் மண்சைலா

அடமச் கம்

165. Which of the following denotes India’s
1st manned mission to space?

D) நிதி அடமச் கம்

163.”Alphonso Mango” is given GI tag.
Which of the following states does this
belong to?
A) Karnataka

B) Andhra Pradesh

C) Madhya Pradesh

D) Maharashtra
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A) Chandrayan – 2
B) Mangalyan
C) Gaganyan
D) RISAT – 1A

இந்தியாவில் மனிதடன
முதன்முடறயாக விண்பவளிக்கு
அனுப்பும் திட்ைடதக் குறிப்ெிடுக
A)

A) Facebook

B) Google

B) மங்கள்யான்

C) Apple

D) Amazon

D) ரி ாட் -1அ

உலகளாவிய

ந்திராயன்-2

C) ககன்யான்

168. As per “Best 100 global brands 2018”
report, which brand secured the 1st position?

166. Which among the following is the national
aquatic animal of India?

ிறந்த ெிராண்டுகள் 2018-ன்

அறிக்டகப்ெடி எந்த ெிராண்ட்
முதலிைத்டதப் ெிடித்துள்ளது ?

A) Dugong

B) River Dolphin

A) முகநூல்

B)கூகுள்

C) Turtles

D) Sea horse

C) ஆப்ெிள்

D)அசம ான்

இந்தியாவின் சத ிய நீர்வாழ்
விலங்கிடனக் குறிப்ெிடுக ?
A) அவில்லியா
C) ஆடம

B) நதிவாழ் ஓங்கில்
D) கைற்குதிடர

167. Who won the Nobel Peace prize for 2018?

169. Who became the youngest player to score
a Century on test debut?
A) Gundappa viswanath B)Abbas ali baig
C) Rishab pant

D) Prithvi shaw

முதல் பைஸ்ட் சொட்டியிசலசய 100
ஓட்ைங்கள் எடுத்த இளம் இந்திய வரர்
ீ

A) Dr.Denis Mukwege & Nadiya murad

யார்?

B) Malala Yousafzai & Kailash satyarthi

A)குண்ைப்ொ விஸ்வநாத்

C) Juan manuel santos
D) Kofi Annan
2018-ஆம் ஆண்டின் அடமதிக்கானசநாெல்
ெரிசு யாருக்கு வழங்கப்ெட்ைது ?

B)அப்ொஸ் அலி டெக்
C)ரி ப் ெந்த்
D)ெிருத்வி ஷா.

A) பைனிஸ் முகாசவஜ் & நாடியா முரட்

170. On which of the following dates,”world
space week” is celebrated?

B) மலாலா யூசுப் ாய் & டகலாஸ்

A) September 5-11

B) October 4-10

C) October 10-16

D) September 12-18

த்யார்தி
C) ெீவான் மாணுவக் ாண்சைாஸ்
D) சகாெி அண்ணன்
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உலகின் ெல்சவறு ெகுதிகளில் “உலக
விண்பவளி வாரம்”எப்ப

ோது

அனு ரிக்கப்ெடுகிறது ?
A)ப ப்ைம்ெர் 5-11

B)

D)

ப ப்ைம்ெர் 12-18

C) ட ெர் ொதுகாப்பு

ட்ைம் இயற்றுதல்

D) ட ெர் ப க்யூரிட்டியில் பொறியியல்
ெடித்த பெண் ெட்ைதாரிகளுக்கு ெயிற் ி
அளித்தல்

171. “JIMEX 18”, maretime exercise is
practises by which of the following
countries?
A) India & China
& Japan

B) Indonesia

C) India & Japan
& Russia

D) Pakistan

"ெீம்பமக்ஸ்-18 " , கைல் ார் ெயிற் ி எந்த
நாடுகளுக்கிடைசய நைத்தப்ெடுகிறது ?
A) இந்தியா

திட்ைம்
B) ட ெர் ொதுகாப்ெில் திறடம சமம்ொடு

அக்சைாெர்4-10
C) அக்சைாெர் 10-16

A) இடணய குற்றங்களுக்கு எதிரான

ீ னா

B) இந்சதாசனஷியா ெப்ொன்
C) இந்தியா ெப்ொன்

173. Which of the following metro is ranked
1st in “Status of Ambient noise level in India
2017” report as the noixiest metro?
A) Delhi

B) Chennai

C) Banglore

D) Kolkata

இந்தியாவின் 2017-ஆம் ஆண்டின்
சுற்றுப்புற இடரச் ல் அளவு
அறிக்டகயின் ெடி எந்தபெருநகரம்

முதலிடத்தத பெற்றது?
A) பைல்லி

B) ப ன்டன

C) பெங்களுரு D) பகால்கத்தா

A) Fight against cyber crimes

174. Identify the name of a programme
launched by Odisha government for
providing financuial assistance to the
children of (world) constitution workers for
technical education?

B) Skill development on cyber security

A) Ayushman bharat B) Nirman Kusuma

C) Enacting laws on cyber security

C) Samagara Shiksha D) Khelo India

D) Skilling women engineering graduates in
cyber security

ஒடி ா மாநிலத்தில் கட்டுமானத்

D) ொகிஸ்தான் ரஷ்யா

172.what is project cyber shikshaa?

ட ெர் ஷிஷா திட்ைம் என்றால் என்ன?
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பதாழிலாளர்களின் குழந்டதகளின்
பதாழில்நுட்ெக் கல்விக்கு அர ால்
நிதியுைவியளிப்ெதற்காக திட்ைம் என்ன ?

A)ஆயுஷ்மன் ொரத் B) நிர்மான் குசுமா

C) Tamilnadu societies registration act

C) மூக கல்வி

D) None of the above

D)பகசலாஇந்தியா

175. Indian Air force day is celebrated on?
A) June 11th
C) October 8

வாரியம் எந்த அடமச் கத்தின் கீ ழ் ெதிவு

B) October 10th
th

D) December 7

ப ய்யப்ெட்டுள்ளது ?
th

இந்தியாவின் விமானப்ெடை தினம்
என்று பகாண்ைாைப்ெடுகிறது
A) ெூன் -11

இந்தியாவில் கிரிக்பகட் கட்டுப்ொடு

B) அக்சைாெர்-10

C) அக்சைாெர் -8 D) டி ம்ெர்-7
st

176. Who became the 1 player in the history
of football to score 400 goals across Europe
top five leagues?
A) Lionel messi

B) Neymar

C) Eden hazard

D) Cristiano ronaldo

A) விடளயாட்டு மற்றும் இடளஞர்கள்
விவகாரங்கள் அடமச் கம்
B) இந்தியாவின் விடளயாட்டு அதிகாரம்
C) தமிழ்நாடு

ங்கங்கள் ெதிவு

D) சமசல உள்ள எதுவும் இல்டல

178. What does article 35-A denotes?
A) Right to religion
B) Permanent residents of Jammu &
Kashmir

கால்ெந்து சொட்டிகளில்

C) Right to life & liberty

முதன்முடறயாக ஐசராப்ொவின் முதல்

D) Citizenship bill

ஐந்து லீக்குகளில் 400 சகால்கள் அடித்து
முதல் வரர்
ீ யார் ?
A) லிசயானல் பமஸ்ஸி
B) பநய்மார்
C) எைன் ஹ ார்ட் கிறிஸ்டியாசனா
D)பரானால்சைா

177. Board of control for cricket in India
(BCCI) is registered under which of the
following ministry?
A) Ministry of sport & youth affairs
B) Sports authority of India
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ட்ைம்

ஷரத்து 35 -A என்ெது எததைக் குறிக்கிறது ?
A) மத உரிடம
B) ெம்மு மற்றும் காஷ்மீ ரின் நிரந்தர
குடியிருப்ொளர்கள்
C) வாழ்க்டக மற்றும் சுதந்திரத்தின்
உரிடம
D) குடியுரிடம மச ாதா

179. Which state is going to be the partner state
for “Goa film festival 2018” from November
20 to 28?

ஆ ிய ொரா விடளயாட்டுப் சொட்டியில்
வில்வித்டதயில் இந்தியாவின்
முxதலாவது தங்கப் ெதக்கத்டத பவன்ற

A) Karnataka

B) Maharashtra

வரர்
ீ யார்?

C) Jharkhand

D) Gujarat

A) ரூெிந்தர்

2018ஆம் ஆண்டின் சகாவா

ர்சவத

திடரப்ெைத் திருவிழாவிற்கு(நவம்ெர் 20 27) ெங்குதாரர் மாநிலமாக
ப யல்ெைவிருக்கும் மாநிலம் எது ?

B)

C) பமகுலி சகாஷ்

கு மாசன

D) ஹர்விந்தர்

182. “With her: A skilled girl force”. What does it
denotes?
A) Skill education for girls

A) கர்நாைகம்

B) மஹாராஷ்ட்ரா

C) ொர்க்கண்ட் D) குெராத்

180. Who is newly appointed as the solicitor
general of India?

B) Awareness on female infanticide
C) International day of the girl child
D) Name of a book
பெண் குழந்டதகளுைன் :

A) Tushar Mehta
B) Ranjit Kumar
C) Ajit doval
D) Mukul Rohatgi

"திறனுக்குள்ள ிறுமிகள் ெடை"
இவ்வாக்கியம் எசதாடு பதாைர்புடையது?
A) பெண்கள் திறன் வளர்ச் ி

இந்தியாவின் ப ாலி ிட்ைர் பெனரலாக
புதிதாக நியமிக்கப்ெட்ைவர் யார்?
A) துஷர் சமத்தா

B)இரஞ் ித் குமார்

C) அெித் சதாவல்

D)முகுல் சராஹட்ச் ி

181. India’s maiden archery gold in asia
Para games is won by which one of the
following?
A) Rupinder

B) Shaku Mane

C) Mehuli Gosh

D) Harvinder

B) பெண் ிசுக்பகாடலமீ தான
விழிப்புணர்வு
C)

ர்சவசத பெண் குழந்டதகள் தினம்

D) ஒரு புத்தகத்தின் பெயர்

183. Recently a very severe cyclonic storm hit
the eastern coasts of Andhra & odisha. What
is the name of the cyclone?
A) Delhi

B) Okhi

C) Katrina

D) Vardah

அண்டமயில் ஆந்திராடவயும்
ஒடி ாடவயும் தாக்கி மிகவும்
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கடுடமயான ொதிப்டெ ஏற்ெடுத்திய

A) 11th

B) 81th

புயலின் பெயர் என்ன ?

C) 147th

D) 39th

A)டில்லி

B)ஒக்கி

C)கத்ரீனா

D)வர்தா

184. “2+2 secretary level dialogue” is
associated with which of the following
countries?
A) India & USA

186. Which of the following is correct
regarding “#ME TOO”?
A) A type of movement
B) Sexual harassment
C) Awareness campaign
D) All of the above

B) India & Iran

#ME TOO (நானும் கூை) எனப்ெடும்

C) India & Russia

நிகழ்விற்குபதாைர்புடையவற்டற

D) India& Australia

குறிப்ெிடுக ?

"2 +2 " எனப்ெடும் ப யலாளர்

A) ஒரு வடகயான இயக்கம்

நிடலயிலான செச்சுவார்த்டத எந்த
நாடுகளிடைசய நடைபெறுகிறது ?
A) இந்தியா மற்றும் அபமரிக்கா

B) ொலியல் வல்லுறவு
C) விழிப்புணர்வு
D) சமசல உள்ள அடனத்தும்

B) இந்தியா மற்றும் ஈரான்

187. On which date world egg day to
celebrated universally?

C) இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா
D) இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திசரலியா

185. Which is India’s position in “World
inequality index” oxfarm 2018?
A) 11th

B) 81th

C) 147th

D) 39th

2018-ஆம் ஆண்டின் ஆக்ஸ்செமின் உலக
மமின்டமக்கான குறியீட்டில்
இந்தியாவின் இைம் என்ன ?

A) October 12th

B) every 2nd Friday in
October

C) September 25th D) every 1st Wednesday
in August
உலக முட்டை தினம் உலகபமங்கும்
என்று அனு ரிக்கப்ெடுகிறது ?
A) அக்சைாெர் 12th
B) ஒவ்பவாரு வருைமும் அக்சைாெர்
மாதம்இரண்ைாவது பவள்ளிக்கிழடம
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C) ப ப்ைம்ெர் 25
D) ஒவ்பவாரு வருைமும் ஆகஸ்ட்
மாதம்
முதலாவது புதன்கிழடம

188. Thamirabarani Maha Pushkaram” is

190. World’s first minister for suicide
presentation is appointed I which of the
following countries?
A) Bhutan

B) United Kingdom

C) Norway

D) Switzerland

எந்த நாட்டில் தற்பகாடலத்

Seen in news recently. How many years

தடுப்ெிற்கான அடமச் ர் உலகிசலசய

does “Maha Pushkaram “ denotes?

முதன்முடறயாக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார்
?

A) 12years
B) 144years

B) 24 years
D) 72 years

தாமிரெரணி மகாபுஸ்கரம் ெற்றி
அண்டமயில் ப ய்தி பவளியானது
இதில் மஹாபுஷ்கரம்
எத்தடனவருைத்திற்கு ஒருமுடற
பகாண்ைாைைப்ெடுகிறது?
A) 12 வருைங்கள்

B) 24 வருைங்கள்

B) 144 வருைங்கள் D) 72 வருைங்கள்

189. What is the name of Bangladesh’s 1st
female major general?
A) Dr.Susane Giti B) Susan Ridge
C) Famida Begum D) Nigor Johar
வங்க சத த்தில் முதன்முடறயாக
நியமிக்கப்ெட்டிருக்கும் முதல் பெண்
சமெர் யார் ?

A) பூட்ைான்

B) ஐக்கிய செரரசு

C) நார்சவ

D) சுவிச் ர்லாந்து

191. Which of the following is hailed on first
organic state in the world?
A) Iceland

B) Naples

C) Madrid

D) Sikkim

உலகின் முதல் இயற்டக சவளாண்
மாநிலமாக அறிவிக்கப்ெட்ை இைம்
எது?
A)ஐஸ்லாந்து

B)சநெிள்ஸ்

C)மாட்ரிட்

D) ிக்கிம்

192.”World Migratory bird day” is observed
on?
A) 12th May
B) 13th October

A) சூ ானி கிடி

B)சூ ன் ரிட்ஜ்

C)ெமீ ட்ை செகம்

D)நிகர் சொகர்

C) 12th May & 13th October
D) 10th October
உலக புலம்பெயரும் ெறடவகள்
தினம் என்று அனு ரிக்கப்ெடுகிறது?
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A) 12th சம

A) நதிவாழ் ஓங்கில் B) ஆலிவ் ரிட்லி

B) 13th அக்சைாெர்

C) அவில்லியா

C) 12th சம மற்றும் 13th அக்சைாெர்
D) 10th அக்சைாெர்

193.Which of the following articles are
associated with the landmark judgement of
“Sabarimala” ?
A) Article 14,15 ,25
B) Article 14,20 ,29

D) சஹார்ன்ெில்

195. What does “SRIX” is associated with?
A) Cement industry

B) Retail application

C) Agri-based training D) Weather
forecasting application
“SRIX” என்ெது எசதாடு பதாைர்புடையது?
A)

ிபமண்ட் பதாழிலாளிகள்

C) Article 20,25,26

B) ில்லடற ெயன்ொடு

D) Article 19,15,21

C)

ெரிமடல வழக்சகாடு பதாைர்புடைய
ஷரத்துகள் என்பனன்ன?
A) ஷரத்து எண்:14,15,25

விவசோய அடிப் தடயிலோை யிற்சி

D) முன்னறிவிப்பு ெயன்ொடு

196. Recently the Uttar Pradesh government
renamed a historic city as “Prayag raj”.
What is the name of the city?

B) ஷரத்து எண்:14,20,29

A) Gandhi nagar

B) Lucknow

C) ஷரத்து எண்:20,25,26

C) Ahemd Nagar

D) Allahabad

D) ஷரத்து எண்:19,15,21

அண்டமயில் உத்திர ெிரசத மாநில

194. What

has been chosen as the official
“Mascot” for Men’s hostel world cup at
Odisha?
A) River Dolphin
B) Olive ridley turtles
C) Dugong
D) Hornbill
ஆண்கள் உலகக்சகாப்டெக்கான
அதிகாரபூர்வ

ின்னம் என்ன ?
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அர ால் "ெிரயாக்ராஜ்"என்று பெயர்
மாற்றம் ப ய்யப்ெட்ை வரலாற்று
ிறப்புமிக்க மாநகரம் எது ?
A) காந்தி நகர்

B) லக்சனா

C) அஹ்மத் நகர்

D) அலஹாொத்

197. Which day is observed as “World
student’s day” to mark the birth anniversary
of A.P.J Abdul Kalam?

A) October 15th

B) August 10th

C) October 12th

D) August 15th

இந்தியாவின் முன்னாள் குடியரசு
தடலவர் அப்துல் கலாம் ெிறந்தநாடள
நிடனவு கூறும் வடகயில்
அனு ரிக்கப்ெடும் உலக மாணவர்கள்
தினம் என்று ?

199. Canada has become the 2nd country to
legalise possession & use of recreational
cannabis ? Which was the 1st country to
legalise it?
A) Republic of Island

B) Mexico

C) Columbia

D) Uruguay

பொழுதுசொக்கு ெயன்ொட்டிற்காக
சொடதப் பொருடள

ட்ைபூர்வமாகப்

ெயன்ெடுத்துவதற்கும்
டவத்திருப்ெதற்கும் அனுமதித்த
இரண்ைாவது நாடு கனைா . எந்த நாடு
முதலில் அனுமதித்தது ?

A)அக்சைாெர்-15th

B)ஆகஸ்ட்-10th

C) அக்சைாெர்-12th

D) ஆகஸ்ட்-15th

198. Virat kholi become the highest scoring test
captain from asia. Whom did he Surpass?
A) Sourav ganguly

B) M.S.Dhoni

C) Misbal-ul-haq

D) Kumar sangakara

A)அயர்லாந்து குடியரசு
B)பமக்ஸிசகா
C)பகாலம்ெியா
D)உருகுசல

200. “World polio day” is observed on?

ஆ ியாவில் அதிக ரன்கள் குவித்த

A) October 14

B) October 24

பைஸ்ட் சொட்டிக்கான அணித்

C) September 11

D) September 24

தடலவடர விராட் சகாலி முந்தினார்.
இதற்கு முன் அந்த இைத்டதப் பெற்ற
வரர்
ீ யார் ?
A) வுரவ் கங்குலி
B)M.S.சதானி
C)மிஸ்ொ உல் ஹக்
D)குமார்

ங்ககாரா
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“உலக சொலிசயா” தினம் என்று
அனு ரிக்கப்ெடுகிறது ?
A)அக்சைாெர் 14
C) ப ப்ைம்ெர் 11

B) அக்சைாெர் 24
D) ப ப்ைம்ெர்-24

