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1. சமீபத்தில் காலமான ஆர்.கக தவான் பின்வரும் எந்த 
துறையுடன் ததாடர்புறடயவர்?  

அ.அரசியல்     ஆ.சினிமா 
இ.பத்திரிக்றக    ஈ.விவசாயம் 

 
2. சமீபத்தில் எந்த மாநிலத்தின் சட்டகபரறவயின் 60வது 
ஆண்டு விழா, “குடியரசின் திருவிழாவாக” 

தகாண்டாடப்பட்டது? 
அ.கர்நாடகா    ஆ.ககரளா 
இ.ஆந்திரபிரகதஷ்   ஈ.ககாவா 

 
3. சமீபத்தில் ‘RISECREEK’ என்ை றமக்கரா 
ப்கராசஸ்சறர உருவாகியுள்ள கல்வி நிறுவனம்? 

அ.IIT தசன்றன   ஆ.IISc தபங்களூர் 

இ.TIFR பாம்கப   ஈ.IIT தில்லி 

 
4. சமீபத்தில் இந்திய ஏற்றுமதி நிறுவனங்களின் 
கூட்டறமப்பு (FIEO) தவளியிட்டுள்ள தமாறபல் தசயலி? 

அ.NIRYAT MITRA  ஆ.EMPZILLA 

இ.E-FIEO     ஈ.KISHAN SWETHA 

 
5.  கதசிய பங்குச் சந்றத ததாடங்கப்பட்ட ஆண்டு? 

அ.1982     ஆ.1992 

இ.2002     ஈ.2012 

 
6. 5th Act East Business Show -2018 நறடதபற்ை 
மாநிலம்? 

அ.ஆந்திர பிரகதஷ்  ஆ.கமகாலயா 
இ.உத்தரகாண்ட்   ஈ.உத்திர பிரகதஷ் 

 
7. Xingkong-2 என்ை ஒலியின் கவகத்றத விட 5 
மடங்கு கவகமாக தசல்லக்கூடிய விமானத்றத 
தயாரித்துள்ள நாடு? 

அ.ஜப்பான்     ஆ.வட தகாரியா 
இ.ததன்தகாரியா   ஈ.சீனா 

 
8. சமீபத்தில் ICANN-இன் ccNSO குழுவிற்கு 
உறுப்பினராக கதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ள முதல் இந்தியர்? 

அ. ராஜா சாரி   ஆ.சுசீலா தஜயின் 
இ.அஜய் கடட்டா   ஈ.நரிந்தர் பத்ரா 

 
9. சமீபத்தில், பல வறககளில் பணம் தசலுத்தக்கூடிய 
“MOPAD” என்ை இயந்திரத்றத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 
வங்கி? 

அ.SBI      ஆ.AXIS 

இ.ICICI     ஈ.HDFC 

 
10. “முபாதலா கிளாசிக் தடன்னிஸ் ததாடரின் மகளிர் 
ஒற்றையர் பிரிவில்” சாம்பியன் பட்டம் தவன்ைவர்? 

அ.மரியா சக்கரி    
ஆ.மிகேலா புஸார்தனஸ்கு 
இ.வீனஸ் வில்லியம்ஸ் 
ஈ.ஹீதர் வாட்சன் 

 
11. சமீபத்தில் “தபாருட்கள் மறுசுழற்சி : தகாள்றக 
வழிகாட்டுதல் மூலம் நீடித்த வளர்ச்சி குறித்த நிதி 
ஆகயாக்கின்” சர்வகதச மாநாடு நறடதபற்ை இடம்? 

அ.தசன்றன    ஆ.தபங்களூர் 
இ.பாம்கப     ஈ.புதுதடல்லி 

 
12. “Academia Alliance Programme” என்ை புதிய 
திட்டத்றத ததாடங்கியுள்ளது இந்திய அறமப்பு? 

அ.Make in India  ஆ.Startup India 

இ.Standup India  ஈ.Made in India 

 
13. கதசிய றகத்தறி தினம் எப்கபாது அனுசரிகப்டுகிைது? 

அ.ஆகஸ்ட் 5    ஆ.ஆகஸ்ட் 6 

இ.ஆகஸ்ட் 7    ஈ.ஆகஸ்ட் 8 

 
14. சமீபத்தில் ககாவாவின் சுற்றுலா துறை 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ள தமாறபல் தசயலி? 

அ.GOAMILES   ஆ.MYGOA 

இ.FLYGOA    ஈ.GOADIR 

 
15. சமீபத்தில் இந்தியாவின் மிகவும் காற்று மாசறடந்த 
நகரமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நகரம்? 

அ.மும்றப     ஆ.கான்பூர் 
இ.குருகிராம்    ஈ.பரிதாபாத் 
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16. “Uakitite” என்பது புதிதாக கண்டுப்பிடிக்கப்பட்ட? 

 
அ.தாதுப்தபாருள்   ஆ.குறுங்ககாள் 
இ.பாக்டீரியா    ஈ.எலி இனம் 

 
17. சமீபத்தில், கதசிய தபண்கள் ஆறணயத்தின் 
தறலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர்? 

அ.ஆர்.எஸ். சர்மா  ஆ.கரகா சர்மா 
இ.லலிதா குமாரமங்கலம் ஈ.மம்தா சர்மா 

 
18.“பிரக்னாநந்தா” பின்வரும் எந்த விறளயாட்டுடன் 
ததாடர்புறடயவர்? 

அ.தசஸ்     ஆ.கிரிக்தகட் 
இ.தடன்னிஸ்    ஈ.பாட்மிட்டன் 

 
19. “Bebak Daat” என்ை புத்தகத்றத எழுதியவர்? 

அ.பமிலா சார்லட்   ஆ.M.C  சம்பத் 
இ.விஜய் ககாயல்   ஈ.விகவக் ஷர்மா 

 
20. சமீபத்தில் ரிசர்வ் வங்கியின் பகுதி கநர 
இயக்குநர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள நபர்? 

அ.சதீஷ் மராத்   ஆ.குருமூர்த்தி 

இ.கராேண டி சில்வா ஈ.a மற்றும் b 

 
21. சர்வகதச உலக பூர்வ குடிமக்கள் தினம் எப்கபாது 
அனுசரிகப்டுகிைது? 

அ. ஆகஸ்ட் 6   ஆ.ஆகஸ்ட் 7 

இ.ஆகஸ்ட் 8    ஈ.ஆகஸ்ட் 9 

22. சமீபத்தில் அதமரிக்க பாரளுமன்ைத்திற்கு 
கதர்ந்ததடுக்கப்படும் முதல் முஸ்லீம் தபண்மணி? 

அ.ேலிமா யாக்ககாப்  ஆ.கீதா மிட்டல்  
இ.ரஷிதா திலப்   ஈ.கதீஜா 

 
23. சமீபத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் சறபயின் மனித உரிறம 
கவுன்சிலின் தறலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர்? 

அ.மிச்சல் பாச்சிலட்  ஆ.நிக்கிதேலி 
இ.றமக் பாம்பிகயா  ஈ.நவநீதம் பிள்றள 

 
24. சமீபத்தில் சர்வகதச ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் (IOA) 
வீரர்கள் குழுவின் உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள 
இந்தியர்? 

அ.அபினவ் பிந்த்ரா  ஆ.தீபா கர்மாக்கர் 
இ.பி.வி சிந்து    ஈ.கமரி ககாம் 

25. சமீபத்தில், “ஒரு மாவட்டம் ஒரு தயாரிப்பு” என்ை 
திட்டம் துவங்கப்பட்டுள்ள மாநிலம்? 

அ.மத்தியபிரகதசம்   ஆ.உத்திர பிரகதசம் 
இ.அசாம்     ஈ.குஜராத் 

 
26. சமீபத்தில் ‛happiy.com‛ என்ை இறணயதளம் எந்த 
மாவட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது? 

அ.ககாறவ     ஆ.திருப்பூர் 
இ.ஈகராடு     ஈ.கரூர் 

 
27. “Untold Story of Broadcasting” என்ை 
புத்தகத்றத எழுதியவர்? 

அ.தகளதம் சாட்டர்ஜி  ஆ.M.C  சம்பத் 
இ.விஜய் ககாயல்   ஈ.விகவக் ஷர்மா 

 
28. 11 வது “உலகளாவிய கண்டுபிடிப்பு அட்டவறண 
2018”-யில் இந்தியா வகிக்கும் இடம்? 

அ.81      ஆ.66 

இ.60      ஈ.57 

 
29. உலக உயிரி எரிதபாருள் தினம் எப்கபாது 
அனுசரிகப்டுகிைது? 

அ.7th ஆகஸ்ட்   ஆ.8th ஆகஸ்ட் 

இ.9th ஆகஸ்ட்   ஈ.10th ஆகஸ்ட் 

 
30. சமீபத்தில் இந்திய ராணுவம் “Operation Sahyog”-

ஐ எந்த மாநிலத்தில் நடத்தியது? 
அ.ககரளா     ஆ.இமாச்சல்பிரகதஷ் 

இ.ஜம்மு & காஷ்மீர்  ஈ.ராஜஸ்தான் 

 
31. சமீபத்தில் மாநிலங்களறவ துறண தறலவராக 
கதர்வு தசய்யப்பட்டவர் யார்? 

அ.பி.கக.கதவ்        
ஆ.ேரிவன்ஸ் நாராயண் சிங் 
இ.முக்தர் அப்பாஸ்   
ஈ.ேரி பிரசாத் 

 
32. வியட்நாம் ஓபன் பாட்மிண்டன் கபாட்டியில் 
சாம்பியன் பட்டம் தவன்ைவர்? 

அ.அஜய் தஜயராம்   
ஆ.இக்ராஷி 
இ.பி.வி சிந்து     
ஈ.கஷசர் ஹிரன் ரஷ்டவிகடா  
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33. சமீபத்தில் மின்சார கமல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் 
தறலவராக நியமிக்கப்படுள்ளவர்? 

அ.சுஜதா மகனாகர்  ஆ.ஆர். பானுமதி 
இ.மஞ்சுளா தசல்லூர்  ஈ.ரூமா பால் 

 
34. சமீபத்தில் எங்கு ‘கதசிய வனவிலங்கு மரபியல் வள 
வங்கி’ துவங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ.தசன்றன    ஆ.றேதராபாத் 
இ.தபங்களூர்    ஈ.பாட்னா 

 
35. “The Book of Untold Stories” என்ை புத்தகத்றத 
எழுதியவர்? 

அ.மாதுரி தீட்சித்   ஆ.மனிஷா தகாய்ராலா 
இ.உர்மிலா மகடாண்ட்கர் ஈ.கரீஷ்மா கபூர் 

 
36. ததாடர்ந்து எழுந்து வரும் ஊக்க மருந்து 
ததாடர்பான பிரச்சறனகறள பற்றி ஆராய 
அறமக்கப்பட்டுள்ள குழுவின் தறலவர்? 

அ.சஞ்சய் மித்ரா   ஆ.முகுல் முத்கல் 
இ.கக.எம்.அண்ணாமறல ஈ.ஷ்யாம் தபதனகல் 

 
37. கதசிய குடற்புழு நீக்க தினம் எப்கபாது 
அனுசரிகப்டுகிைது? 

அ.7th ஆகஸ்ட்   ஆ.8th ஆகஸ்ட் 

இ.9th ஆகஸ்ட்   ஈ.10th ஆகஸ்ட் 

 
38. சமீபத்தில் “முக்கிய மந்திரி கன்யா உத்தன் 
கயாஜனா” என்ை திட்டம் எங்கு துவங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ.பீகார்     ஆ.இமாச்சல்பிரகதஷ் 

இ.ஜம்மு & காஷ்மீர்  ஈ.ராஜஸ்தான் 

 
39. 18வது ஆசிய விறளயாட்டு கபாட்டியின் ததாடக்க 
விழாவில் இந்திய தகாடிறய ஏந்திச் தசல்ல உள்ளவர்? 

அ.அபினவ் பிந்த்ரா  ஆ.பி.வி சிந்து 
இ.தீபா கர்மாகர்   ஈ.நீரஜ் கசாப்ரா 

 
40. “மானசி கஜாஷி” பின்வரும் எந்த விறளயாட்டுடன் 
ததாடர்பானவர்? 

அ.ககால்ப்     ஆ.குத்துசண்றட 
இ.பாட்மிட்டன்    ஈ.கிரிக்தகட் 

 
 
 

41.  சமீபத்தில் ‘தட்கல் கசவா’ என்னும் திட்டத்றத 
துவக்கியுள்ள மாநிலம்? 

அ.பஞ்சாப்     ஆ.உத்திரப் பிரகதசம் 
இ.ராஜஸ்தான்    ஈ.பீகார் 

 
42. சமீபத்தில் எங்கு “கநபாளம்-இந்தியா இலக்கிய விழா 
2018” நறடதபற்ைது? 

அ.ககாஹிமா /  Kohima    

ஆ.காத்மாண்டு / Kathmandu 

இ.பிர்குன்ஜ் / Birgunj  

ஈ.திஸ்பூர் / Dispur 

 
 43. “Devil’s Advocate: The Untold Story” என்ை 
புத்தகத்றத எழுதியவர்? 

அ.கன்யாயா குமார்  ஆ.ராஜ்தீப் சர்கதசாய் 
இ.பிரணாப் முகர்ஜி  ஈ.கரண் தாப்பர் 

 
44. BBC தவளியிட்ட, உலறக மாற்றியறமத்த தபண்கள் 
பட்டியலில் முதல் இடம் வகிக்கும் தபண்? 

அ.சஞ்சய் மித்ரா   ஆ.கமரி கியூரி 
இ.மதர் ததகரசா   ஈ.இந்திராகாந்தி 

 
45. இந்திசர்வகதச இறளஞர்கள் தினம் எப்கபாது 
அனுசரிகப்டுகிைது? 

அ.9th ஆகஸ்ட்   ஆ.10th ஆகஸ்ட் 

இ.11th ஆகஸ்ட்   ஈ.12th ஆகஸ்ட்  

 
46. ததன்கமற்கு ஆசியக் கால்பந்து கூட்டறமப்பின் 
துறண தறலவராக சமீபத்தில் கதர்ந்ததடுக்கப் 
பட்டுள்ளவர்? 

அ.ஸ்ரீ பிரபுல் எம்.பகடல் ஆ.சுப்ரதா தத்தா 
இ.பி. லக்ஷ்மன்   ஈ.உஷாநாத் பானர்ஜி 

 
 47. மக்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ை நகரங்கள் பட்டியலில் 
முதலிடம் வகிக்கும் நகரம்? 

அ.புகன     ஆ.நவி மும்றப 
இ.தபரிய மும்றப   ஈ.திருப்பதி 

 
48. “ஹிட்டாகஷ பக்ஷி” பின்வரும் எந்த 
விறளயாட்டுடன் ததாடர்பானவர்? 

அ.ககால்ப்     ஆ.குத்துசண்றட 
இ.பாட்மிட்டன்    ஈ.கிரிக்தகட் 

 

www.tnpscjob.com 



 

More Model Question Papers visit our website: - www.tnpscjob.com 

49. ஆதார் ததாடர்புள்ள பண பரிவத்தறனகளுக்கு கண் 
விழித்திறரயிறன பயன்படுத்தும் முதல் வங்கி? 

அ.ICICI     ஆ.Axis 

இ.DCB     ஈ.SBI 

 
 50. சமீபத்தில் பிரதான் மந்திரி பசல் பீமா கயாஜனா 
திட்டத்தின் முதன்றமச் தசயல் அலுவலராக 
நியமிகப்பட்டுள்ளவர்?? 

அ.ஆஸிஷ் குமார் பட்டானி  
ஆ.சுனில் பாலிவால் 
இ.தீரஜ்குமார்    
ஈ.கக .எஸ் ஸ்ரீனிவாஸ் 

 
 51. “Human Rights, Values and Cultural Ethos” 
என்ை புத்தகத்றத எழுதியவர்? 

அ.ராமச்சந்திர குோ  ஆ.ராமகாந்த ரத் 
இ.மாதவ் காட்கில்   ஈ.ஆர்.பி. கதாக்கலியா 

 
52. வாகனங்களில் பயன்படுத்தும் எரிதபாருளுக்கு ஏற்ப 
தனித்தனி வண்ணங்களில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் திட்டத்றத 
தசயல்படுத்த உள்ள மாநிலம்? 

அ.ககாவா     ஆ.தடல்லி 
இ.பாண்டிச்கசரி   ஈ.சத்தீஸ்கர் 

 
53. சர்வகதச இடது றகப்பழக்கம் உறடகயார் தினம் 
எப்கபாது அனுசரிகப்டுகிைது? 

அ.13th ஆகஸ்ட்   ஆ.12th ஆகஸ்ட் 

இ.11th ஆகஸ்ட்   ஈ.10th ஆகஸ்ட் 

 
54. சமீபத்தில், ஷாங்காய் ஒத்துறழப்பு அறமப்பின் 
“Peace Mission Exercise” நறடதபை உள்ள இடம்? 

அ.ரஷ்யா     ஆ.சீனா 
இ.கஜகஸ்தான்    ஈ.உஸ்தபகிஸ்தான் 

 
 55. மனிதர்கள் வாழத்தகுந்த நகரங்களின் பட்டியலில் 
முதலிடம் வகிக்கும் நகரம்? 

அ.ஒசாகா     ஆ.தமல்கபார்ன் 
இ.வியன்னா    ஈ.சிட்னி 

 
 56. சமீபத்தில் காலமான “கசாம்நாத் சட்டர்ஜி”, 

எத்தறனயாவது மக்களறவ சபாநாயகர்? 

அ.11வது     ஆ.12வது 

இ.13வது     ஈ.14வது 
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விரிவரன விடைகளுக்கு http://www.tnpscjob.com/tnpsc-current-affairs-

tamil/ பக்கத்டை பரர்டவயிைவும் 

 

 

 

 

01. அ 11. ஈ 21. ஈ 31. ஆ 41. அ 51. ஈ 

02. ஆ 12. ஆ 22. இ 32. ஈ 42. இ 52. ஆ 

03. அ 13. இ 23. அ 33. இ 43. ஈ 53. அ 

04. அ 14. அ 24. அ 34. ஆ 44. ஆ 54. அ 

05. ஆ 15. இ 25. ஆ 35. ஆ 45. ஈ 55. இ 

06. ஆ 16. அ 26. ஆ 36. ஆ 46. ஆ 56. இ 

07. ஈ 17. ஆ 27. அ 37. ஈ 47. அ   

08. இ 18. அ 28. ஈ 38. அ 48. அ   

09. அ 19. இ 29. ஈ 39. ஈ 49. ஆ   

10. ஆ 20. ஈ 30. அ 40. இ 50. அ   

ஆகஸ்ட் 7 to 13 - விடைகள் 

நைப்புநிகழ்வுகள் – ஆகஸ்ட் 2018 
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