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1. இந்தியா - வங்காளதேசம் இடைதய முேன் முடையாக 
கண்டைய்னர் இரயில் தசடவக்கான ஓட்ைம் எப்ட ாழுது 
டோைங்கியது? 

 அ. 3.2.18 ஆ. 3.3.18 இ. 5.4.18 ஈ. 3.4.18 

2. “சுத்ேமான கைல் 2017” என்ை  யிற்சிடய எந்ே 
நாளில் இந்திய கைத ார காவல் டை டசய்ேது? 

 அ. 29 டிசம் ர் 2017  ஆ. 28 நவம் ர் 2017 

 இ. 29 நவம் ர் 2017  ஈ. 30 நவம் ர் 2017 

3. ேமிழகத்தில்  திவுத்துடை சார்பில் 
உருவாக்கப் ட்டுள்ள எளிடமயான மற்றும் 
டவளிப் டையான நிர்வாகம் அடிப் டையி ான திட்ைம் 
எது? 

 அ. ஸ்ைார் 1.0    ஆ. ஸ்ைார் 3.0 

 இ. ஸ்ைார் 1      ஈ. ஸ்ைார் 2.0 

4. தம 2015 கா க்கட்ைத்தில் ேமிழக முேல்வராக  ேவி 
வகித்ேவர் யார்?  

i. திரு .O. ன்னீர் டசல்வம்      

ii. திரு .எைப் ாடி K . ழனிசாமி  

iii. டசல்வி.டெ.டெய லிோ     

iv.கவர்னர் ஆட்சி  

அ. iv மட்டும்     ஆ. i மற்றும் iii 

இ. i மற்றும் ii     ஈ. iii மட்டும் 

5. இந்திய மத்திய வங்கியின் கவர்னர் யார்? 

அ. Mr.ரகுராம் ராென்  ஆ. Mr.Y.V டரட்டி 

இ. Mr.ஊர்ஜிட் ட்தைல்  ஈ. Mr.பீமல் ெ ான்  

6. இந்தியாவில் சரக்கு மற்றும் தசடவ வரி (GST) 
அறிமுகப் டுத்ேப் ட்ை நாள்  

 அ. 1, ெூன் 2017  ஆ. 1, ெூட  2017 

 இ. 5, ெூட  2017  ஈ. 5, ெூன் 2017 

7. 2015 ஆம் ஆண்டு சீடசல்சு குடியரசுக்கு வளர்ச்சி 
உேவி நிதியாக இந்தியா வழங்கிய டோடக எவ்வளவு? 

 அ. 6.5.மில்லியன் அடமரிக்க ைா ர்   

 ஆ. 4.3 மில்லியன் அடமரிக்க ைா ர்  

 இ. 3.6.மில்லியன் அடமரிக்க ைா ர்  

 ஈ. 1.2.மில்லியன் அடமரிக்க ைா ர் 

8. ஜிஎஸ்எல்வி- எஃப் 08 ராக்டகட் மூ ம் ஜிசாட்-6ஏ 
டசயற்டகக்தகாடள இஸ்தரா எப்ட ாழுது அனுப்பியது? 

 அ. 29 ஏப்ரல் 2018  ஆ. 29 மார்ச் 2018 

 இ. 28 பிப்ரவரி 2018  ஈ. 29ெனவரி 2018 

9. ஆஸ்திதரலியாவில் நடைட ற்ை 21-வது காமன்டவல்த் 
விடளயாட்டில், 51 கித ா குத்துச்சண்டை ட ண்கள் 
எடைப் பிரிவில் எத்ேடன த ர் க ந்து டகாண்ைனர்? 

 அ. 7  ஆ. 9  இ. 8  ஈ. 6 

10. பின்வருவனவற்றுள் ‘முட்ைாள் ஐந்து’ (Fragile 
Five)- இல் இைம்ட ைாே நாடு? 

 அ. பிதரசில்    ஆ. இந்தியா 

 இ. தந ாள்    ஈ. டேன்ஆப்ரிக்கா 

11. இந்திய அரசாங்கத்ோல் 2018 ஆம் ஆண்டு 
திருமதி. ட்சுமி நவநீே கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு ேனது 
நாட்டுப்புை  ாைல்களுக்காக வழங்கப் ை விருது எது? 

 அ.  த்ம பூசன்   ஆ.  த்ம ஸ்ரீ  

 இ.  த்ம விபூசன்    ஈ.  ாரே ரத்னா  

12. எப்த ாது “தேசிய கனிம ஆய்வுக் டகாள்டக”என்ை 
திட்ைம் உருவாக்கப் ட்ைது? 

 அ. ெூட  2016   ஆ. ெூன் 2016 

 இ .ஆகஸ்ட் 2016  ஈ. தம 2016 

13. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் அக்தைா ர் 2, 2014 இல் 
அறிமுகப் டுத்ேப் ட்ை திட்ைம் எது? 

அ. சுவச்  ாரத் திட்ைம் 

ஆ. த ட்டி  ச்தசா த ட்டி  தோ  

இ. அைல் ட ன்சன் தயாெனா          

ஈ. தீன் ேயாள் உ ாத்யாயா கிராமீன் டகௌசல்யா 
தயாெனா  

14. உ க வங்கியின் கணக்கீட்டின் டி 2017ஆம் 
ஆண்டில் இந்தியாவில் உள்ள ஒட்டு டமாத்ே 
டோழி ாளர்களில் எத்ேடன சேவிகிேம் த ர் தசடவத் 
துடையில் ஈடு ட்டு வருகின்ைனர்? 

 அ. 44%     ஆ. 25% 

 இ. 31%     ஈ. 33% 

சமீபத்திய ததர்வுகளில் தகட்கப்பட்ட நடப்பு நிகழ்வு வினாக்கள் 
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