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MOST EXPECTED CURRENT AFFAIRS FOR GROUP 2 EXAM  

 

1. Which of the following is an mRNA vaccine?  

A) Covishield B) Janssen 

C) Sputnik D) Moderna Covid-19 

E) Answer not known  

பின்வருவனவற்றில் எம்ஆர்என்ஏ தடுப்பூசி எது? 

A) க ோவிஷீல்டு B) ஜோன்சென் 

C) ஸ்புட்னிக் D) மோடர்னோ க ோவிட்-19 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

2. Who of the following composed and sang the Indian Olympic theme song “Tu 

Thaan Le”?  

A) Arijit Singh B) Armaan Malik C 

C) Hariharan D) Mohit Chauhan 

E) Answer not known  

பின்வருவனவற்றில் இந்திய ஒலிம்பிக் தீம் போடைோன "து தோன் கை" இயற்றி போடியவர் யோர்? 

A) அரிஜித் சிங் B) அர்மோன் மோலிக் சி 

C) ஹரிஹரன் D) கமோஹித் ெவு ோன் 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

3. Which of the following is the Delta variant of COVID-19?  

A) B.1.1.7 B) B.1.351 

C) B.1.441 D) B.1.617.2 

E) Answer not known  

பின்வருவனவற்றில் க ோவிட்-19 இன் சடல்டோ மோறுபோடு எது? 

A) B.1.1.7 B) B.1.351 

C) B.1.441 D) B.1.617.2 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

4. Which of the following was the host country for World Environment Day 2021 

observed on June 5, 2021? 

A) India B) Pakistan 

C) China D) Canada 
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E) Answer not known  

ஜூன் 5, 2021 அன்று  டடபிடிக் ப்படும் உை  சுற்றுச்சூழல் தினம் 2021-ஐப்  நடத்தும் நோடு 

எது? 

A) இந்தியோ B) போகிஸ்தோன் 

C) சீனோ D)  னடோ 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

5. Which state has become the first in the country to reserve 1% jobs for 

transgenders?  

A) Gujarat B) Rajasthan 

C) Karnataka D) Jharkhand 

E) Answer not known  

நோட்டிகைகய திருநங்ட  ளுக்கு  வேலைோய்ப்பில் 1% இட ஒதுக்கீடு  ேழங்கிய முதல் மோநிைம் 

எது? 

A) குஜரோத் B) ரோஜஸ்தோன் 

C)  ர்நோட ோ D) ஜோர் ண்ட் 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

6. Ramappa Temple, which was included in the UNESCO World Heritage Sites in July 

2021 is located in 

A) Karnataka B) Andhra Pradesh 

C) Telangana D) Tamil Nadu 

E) Answer not known  

ஜூடை 2021 இல் யுசனஸ்க ோ உை  போரம்பரிய தளங் ளில் கெர்க் ப்பட்ட ரோமப்போ க ோவில் 

அடமந்துள்ளது 

A)  ர்நோட ோ B) ஆந்திரப் பிரகதெம் 

C) சதலுங் ோனோ D) தமிழ்நோடு 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

7. Which country has joined the ISA as its 101st member?  

A) Singapore B) Germany 

C) France D) The USA 

E) Answer not known  

எந்த நோடு சர்ேவேச சூரிய சக்தி கூட்டணியின் வின் 101 வது உறுப்பினரோ  இடைந்துள்ளது? 

A) சிங் ப்பூர் B) சஜர்மனி 

C) பிரோன்ஸ் D) USA 
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E) விடட சதரியவில்டை  

 

8. The autobiography titled 'Resolved: Uniting Nations in a Divided World' has been 

written by which diplomat?  

A) Tedros Adhanom B) Ban Ki-moon 

C) Antonio Guterres D) Moon Jae-in 

E) Answer not known  

'தீர்ந்தது: பிளவுபட்ட உைகில் ஐக்கிய நோடு ள்' என்ற சுயெரிடத எந்த இரோஜதந்திரியோல் 

எழுதப்பட்டது? 

A) சடட்கரோஸ் அதோகனோம் B) போன் கி மூன் 

C) அன்கடோனிகயோ குட்டசரஸ் D) மூன் கஜ-இன் 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

9. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is observing the year 2021 as 

....... upon the recommendation of the UN-FAO.        

A) International Year of Seeds  

B) International Year of Fertilisers  

C) International Year of Pulses and Cereals  

D) International Year of Fruits and Vegetable 

E) Answer not known 

விவெோயம் மற்றும் விவெோயி ள் நை அடமச்ெ ம் UN-FAO இன் பரிந்துடரயின் கபரில் 2021 ஆம் 

ஆண்டட  டடப்பிடிக்கிறது.? 

A) ெர்வகதெ விடத ஆண்டு 

B) ெர்வகதெ உரங் ளின் ஆண்டு 

C) பருப்பு வட  ள் மற்றும் தோனியங் ளின் ெர்வகதெ ஆண்டு 

D) பழங் ள் மற்றும்  ோய் றி ளின் ெர்வகதெ ஆண்டு 

E) விடட சதரியவில்டை 

 

10. The Government of India has accorded which of these status to the Power Finance 

Corporation Ltd. (PFC)?  

A) Navratna B) Miniratna 

C) Maharatna D) Bharatratna 

E) Answer not known  

பவர் ஃடபனோன்ஸ்  ோர்ப்பகரஷன் லிமிசடட் (PFC) க்கு இந்திய அரெோங் ம் இவற்றில் எந்த 

அந்தஸ்டத வழங்கியுள்ளது? 

A) நவரத்தினம் B) மினிரத்னோ 
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C) மஹரத்னோ D) போரதரத்னோ 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

11. Name the mobile app launched by the Election Commission of India (ECI) for digital 

mapping of all polling stations.  

A) Airavat B) Trisul 

C) Garuda D) Bhim 

E) Answer not known  

அடனத்து வோக்குச்ெோவடி ளின் டிஜிட்டல் கமப்பிங்கிற் ோ  இந்திய கதர்தல் ஆடையம் (ECI) 

அறிமு ப்படுத்திய சமோடபல் செயலியின் சபயடரக் குறிப்பிடவும். 

A) ஐரோவத் B) திரிசூல் 

C)  ருடன் D) பீம் 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

12. PM Modi dedicated to the nation renovated complex of Jallianwaia Bagh Smarak. 

The memorial is based in which city?  

A) New Delhi B) Amritsar 

C) Kolkata D) Srinagar 

E) Answer not known  

புதுப்பிக் ப்பட்ட ஜோலியன்வோயோ போக் ஸ்மோரோக் வளோ த்டத பிரதமர் கமோடி நோட்டுக்கு 

அர்ப்பணித்தோர். நிடனவுச்சின்னம் எந்த ந ரத்தில் அடமந்துள்ளது? 

A) புது சடல்லி B) அமிர்தெரஸ் 

C) ச ோல் த்தோ D) ஸ்ரீந ர் 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

13. Which Indian film has been named as the official entry from India for the Oscars 

2022?  

A) Sardar Udham B) Nayattu 

C) Mandela D) Koozhangal 

E) Answer not known  

2022 ஆஸ் ோர் விருது ளுக்கு இந்தியோவில் இருந்து அதி ோரப்பூர்வ நுடழவோ  எந்த இந்திய 

திடரப்படம் சபயரிடப்பட்டுள்ளது ? 

A) ெர்தோர் உதம் B) நோயட்டு 

C) மண்கடைோ D) கூழோங் ல் 

E) விடட சதரியவில்டை  
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14. What was the theme of the BRICS Summit 2021?  

A) BRICS - 15: Stronger Partnership for a Brighter Future  

B) BRICS - 15: Intra- BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation and 

Consensus  

C) BRJCS - 15: Collaboration for inclusive growth and shared prosperity in the 

4th Industrial Revolution  

D) BRICS - 15: Economic Growth for an Innovative Future 

E) Answer not known 

BRICS உச்சிமோநோடு 2021 இன்  ருப்சபோருள் என்ன ? 

A) BRICS - 15: பிர ோெமோன எதிர் ோைத்திற் ோன வலுவோன கூட்டோண்டம 

B) BRICS - 15: சதோடர்ச்சி, ஒருங்கிடைப்பு மற்றும் ஒருமித்த  ருத்துக் ோன உள்-பிரிக்ஸ் 

ஒத்துடழப்பு 

C) BRJCS - 15: 4வது சதோழிற்புரட்சியில் உள்ளடங்கிய வளர்ச்சி மற்றும் பகிர்ந்த 

செழுடமக் ோன ஒத்துடழப்பு 

D) BRICS - 15: புதுடமயோன எதிர் ோைத்திற் ோன சபோருளோதோர வளர்ச்சி 

E) விடட சதரியவில்டை 

 

15. Name the winners of the 2021 Nobel Prize in Physics.  

A) Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi  

B) Andrea M. Ghez, Jim Peebles and Michel Mayor  

C) Reinhard GenzeL Didier Queloz and Kip Thome  

D) Arthur B. McDonald, Peter Higgs and Adam Riess 

E) Answer not known  

இயற்பியலுக் ோன 2021 கநோபல் பரிசு சவன்றவர் ளின் சபயடரக் குறிப்பிடவும். 

A) சியுகுகரோ மனோகப , கிளோஸ் ஹோெல்கமன் மற்றும் ஜிகயோர்ஜிகயோ போரிசி  

B) ஆண்ட்ரியோ எம். ச ஸ் , ஜிம் பீபிள்ஸ் மற்றும் டமக்க ல் கமயர் 

C) சரய்ன்ஹோர்ட் GenzeL Didier Queloz மற்றும் Kip Thome  

D) ஆர்தர் பி. சமக்சடோனோல்ட், பீட்டர் ஹிக்ஸ் மற்றும் ஆடம் டரஸ் 

E) விடட சதரியவில்டை 

 

16. Avani Lekhara has won the first gold medal for India at Tokyo Paralympics 2020 

in which event?  

A) Archery B) Shooting 

C) Tennis D) Badminton 

E) Answer not known  
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அவணி சை ோரோ கடோக்கிகயோ போரோலிம்பிக்ஸ் 2020ல் எந்த நி ழ்வில் இந்தியோவுக் ோ  முதல் 

தங் ப் பதக் த்டத சவன்றுள்ளோர்? 

A) வில்வித்டத B) துப்பாக்கி சுடுேல் 

C) சடன்னிஸ் D) பூப்பந்து 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

17. India's first earthquake early warning mobile application 'Bhookamp Alert' has 

been unveiled in which state?  

A) Tamil Nadu B) Uttarakhand 

C) Jammu Kashmir D) Gujarat 

E) Answer not known  

இந்தியோவின் முதல் பூ ம்ப முன்சனச்ெரிக்ட  சமோடபல் செயலியோன ' பூ ோம்ப் அைர்ட்' எந்த 

மோநிைத்தில் சவளியிடப்பட்டது? 

A) தமிழ்நோடு B) உத்தர ோண்ட் 

C) ஜம்மு  ோஷ்மீர் D) குஜரோத் 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

18. Rajya Sabha has passed Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 

2021 on August 5, 2021. By this amendment which Schedule Tribe (ST) of 

Arunanchal Pradesh has been removed from the list of identified STs in that state? 

A) Mishmi B) Garo 

C) Khasi D) Abor 

E) Answer not known  

ரோஜ்யோ ஆ ஸ்ட் 5, 2021 அன்று, அரசியைடமப்பு ( பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர்) ஆடை 

(திருத்தம்) மகெோதோ, 2021 ஐ ெடப நிடறகவற்றியது . இந்த திருத்தத்தின் மூைம் அருைோச்ெை 

பிரகதெத்தின் எந்த அட்டவடை பழங்குடியினர் ( ST) அந்த மோநிைத்தில் அடடயோளம் 

 ோைப்பட்ட ST  ளின் பட்டியலில் இருந்து நீக் ப்பட்டது? 

A) மிஷ்மி B)  கரோ 

C)  ோசி D) அவபார் 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

19. Name the new Union Cabinet Minister of Health and Family Welfare to replace 

Dr. Harsh Vardhan in cabinet reshuffle. 

A) Mahendra Nath Pandey B) Mansukh Mandaviya 

C) G. Kishan Reddy D) Narayan Tatu Rane 

E) Answer not known  
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அடமச்ெரடவ மோற்றத்தில் டோக்டர் ஹர்ஷ் வர்தனுக்குப் பதிைோ  புதிய மத்திய சு ோதோரம் மற்றும் 

குடும்ப நை அடமச்ெரின் சபயடரக் குறிப்பிடவும். 

A) மக ந்திரோ நோத் போண்கட B) மன்சுக் மோண்டவியோ 

C) ஜி. கிஷ் அன் சரட்டி D) நோரோயண் டோட்டு ரோகன 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

20.  KV Sampath Kumar, the editor of world's first Sanskrit Daily, has passed away. 

What is the name of the Sanskrit Daily?  

A) Rashi B) Su dharma 

C) Brahman D) Purana 

E) Answer not known  

உைகின் முதல் ெமஸ்கிருத நோளிதழின் ஆசிரியர் க .வி.ெம்பத்குமோர்  ோைமோனோர். ெமஸ்கிருத 

நோளிதழின் சபயர் என்ன ? 

A) ரோசி B) சு தர்மம் 

C) பிரோமைன் D) புரோைம் 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

21. PM Modi has recently flagged off the 100th Kisan Rail of India. This new service 

has been started to link which States?  

A) Karnataka and West Bengal B) Tamil Nadu and Bihar 

C) Uttar Pradesh and Bihar D) Maharashtra and West Bengal 

E) Answer not known  

100ேது கிெோன் ரயிடை பிரதமர் கமோடி ெமீபத்தில் ச ோடியடெத்து சதோடங்கி டவத்தோர் . எந்த 

மோநிைங் டள இடைக்  இந்த புதிய கெடவ சதோடங் ப்பட்டுள்ளது? 

A)  ர்நோட ோ மற்றும் கமற்கு வங் ம் 

B) தமிழ்நோடு மற்றும் பீ ோர் 

C) உத்தரபிரகதெம் மற்றும் பீ ோர் 

D) ம ோரோஷ்டிரோ மற்றும் கமற்கு வங் ோளம் 

E) விடட சதரியவில்டை 

 

22. Justice Nuthalapati Venkata Ramana has been sworn in as the........... Chief Justice 

of India (CJI).  

A) 40
th
 B) 36th 

C) 52
nd
 D) 48th 

E) Answer not known  

நீதிபதி நூதைபதி சவங் டோ ரமைோ இந்திய தடைடம நீதிபதியோ  (CJI) பதவிகயற்றோர் . 
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A) 40வது B) 36வது 

C) 52வது D) 48வது 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

23.  The World's largest COVID-19 vaccination drive commenced in India on January 

16, 2021 using indigenously manufactured Covishield and Covaxin. The Covaxin has 

been manufactured by which company? 

A) Serum Institute of India, Pune  

B) Bharat Biotech International Ltd. Hyderabad  

C) Cadila Healthcare I imited, Ahmedabad  

D) Indian Immunologicals Limited, Hyderabad 

E) Answer not known  

உைகின் மி ப்சபரிய க ோவிட்-19 தடுப்பூசி இயக் ம் இந்தியோவில் ஜனவரி 16, 2021 அன்று 

உள்நோட்டிகைகய தயோரிக் ப்பட்ட க ோவிஷீல்ட் மற்றும் க ோவோக்சின் ஆகியவற்டறப் 

பயன்படுத்தி சதோடங்கியது . க ோவோக்சின் எந்த நிறுவனத்தோல் தயோரிக் ப்பட்டது ? 

A) சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியோ, புகன 

B) போரத் பகயோசடக் இன்டர்கநஷனல் லிமிசடட் டஹதரோபோத் 

C) நோன் பின்பற்றிய  ோடிைோ சஹல்த்க ர் , அ மதோபோத் 

D) இந்தியன் இம்யூனோைஜி ல்ஸ் லிமிசடட், டஹதரோபோத் 

E) விடட சதரியவில்டை 

 

24.  What is the theme of Earth Hour 2021?  

A) Climate Change to Save Earth  

B) Save Energy, Save Earth - Energy Saving, Earth Protection  

C) Climate Action and Sustainable Development  

D) Shining a light at Climate Action 

E) Answer not known  

புவி கநரம் 2021 இன் கருப்பபாருள் என்ன? 

A) Climate Change to Save Earth  

B) Save Energy, Save Earth - Energy Saving, Earth Protection  

C) Climate Action and Sustainable Development  

D) Shining a light at Climate Action 

E) Answer not known 

 

25.  Which State has launched the SAAMAR Campaign to tackle malnutrition in the 

State?  
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A) Rajasthan B) Kerala 

C) Jharkhand D) Punjab 

E) Answer not known  

மோநிைத்தில் ஊட்டச்ெத்துக் குடறபோட்டடச் ெமோளிக்  SAAMAR பிரச்ெோரத்டத எந்த மோநிைம் 

சதோடங்கியுள்ளது? 

A) ரோஜஸ்தோன் B) க ரளோ 

C) ஜோர் ண்ட் D) பஞ்ெோப் 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

26.  Who has been named as the brand ambassador of Khadi Prakritk Paint, India's 

first and only paint made from cow dung?  

A) Nitin Gadkari B) Narendra Modi 

C) Smriti Irani D) Amit Shah 

E) Answer not known 

 

 

பசுவின் ெோைத்தில் இருந்து தயோரிக் ப்படும் இந்தியோவின் முதல் மற்றும் ஒகர சபயிண்டோன  ோதி 

பிரோகிருதக் சபயிண்டின் பிரோண்ட் அம்போசிடரோ  யோர் நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர்? 

A) நிதின்  ட் ரி B) நகரந்திர கமோடி 

C) ஸ்மிருதி இரோணி D) அமித் ஷோ 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

27.  World's highest motorable road has been constructed by the Border Roads 

Organisation (BRO) at which area in Ladakh region in India?  

A) Roh tang Pass B) Khar dung La Pass 

C) Umling La Pass D) Shingo La Pass 

E) Answer not known  

ைடோக் பகுதியில் எந்தப் பகுதியில் உைகின் மி  உயரமோன வோ னச் ெோடைடய போர்டர் கரோட்ஸ் 

ஆர் டனகெஷன் (பிஆர்ஓ) அடமத்துள்ளது ? 

A) கரோ தோங் போஸ் B)  ர் ெோைம் ைோ போஸ் 

C) உம்லிங் ைோ போஸ் D) ஷிங்க ோ ைோ போஸ் 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

28.  The first-ever, bronze statue of Bitcoin's anonymous creator Satoshi Nakamoto 

has been unveiled in which city?  

A) San Salvador B) Dubai 

C) Budapest D) Madrid 
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E) Answer not known  

பிட் ோயினின் அநோமகதய படடப்போளி ெகடோஷி ந கமோட்கடோவின் முதல், சவண் ைச் சிடை 

எந்த ந ரத்தில் திறக் ப்பட்டது? 

A) ெோன் ெோல்வடோர் B) துபோய் 

C) புடோசபஸ்ட் D) மோட்ரிட் 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

29.  The world's largest plant designed to capture carbon dioxide directly out of the 

air has been inaugurated in which country?  

A) Finland B) Iceland 

C) Switzerland D) Netherlands 

E) Answer not known  

கநரடியோ   ோர்பன் டட ஆக்டெடடப் பிடிக்  வடிவடமக் ப்பட்ட உைகின் மி ப்சபரிய ஆடை 

எந்த நோட்டில் திறக் ப்பட்டுள்ளது? 

A) பின்ைோந்து B) ஐஸ்ைோந்து 

C) சுவிட்ெர்ைோந்து D) சநதர்ைோந்து 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

 

30.  Which state has received the GI tag for Judima, a home-made rice wine?  

A) Kerala B) Assam 

C) Nagaland D) Odisha 

E) Answer not known  

வீட்டில் தயோரிக் ப்பட்ட அரிசி ஒயின் ஜூடிமோவுக்கு எந்த மோநிைம் புவிெோர் குறியீடு    

சபற்றுள்ளது? 

A) க ரளோ B) அெோம் 

C) நோ ோைோந்து D) ஒடிெோ 

E) விடட சதரியவில்டை  

31. world’s second largest refurbished gene bank has been established in  

 

a) Ukraine  b) Japan   c) China   d) India  

e) Answer not Known  

உைகின் இரண்டோவது சபரிய புதுப்பிக் ப்பட்ட மரபணு வங்கி எங்கு நிறுவப்பட்டது  

a) உக்டரன்  b) ஜப்போன்  c) சீனோ   d) இந்தியோ 
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e) விடட சதரியவில்டை  

32. The Central Government is planning to major interventions in which one of the 

following regions of India to make it an oil palm hub? 

a) Coromandel Coast     b) North Eastern States  

c) Rayalaseema     d) Maharashtra  

d) Answer not known  

இந்தியோவின் பின்வரும் எந்தப் பிரோந்தியத்தில் போமோயில் டமயமோ  மோற்றுவதற்கு மத்திய அரசு 

சபரிய தடையீடு டளத் திட்டமிடுகிறது? 

a) க ோரமண்டல்  டற் டற   b) வடகிழக்கு மோனிைங் ள் 

d) ரோயைசீமோ     d) ம ோரோஷ்ட்ரோ 

e) விடட சதரியவில்டை  

 

33. Recently Union Government announced Mission Karmayogi , a new national 

capacity building and performance evaluation programme for 

a) Students     b) Teachers  

c)  High court Judges    d) Civil Servants  

e) Answer not Known  

ெமீபத்தில் மத்திய அரசு மிஷன்  ர்மகயோகி என்ற புதிய கதசிய திறன் கமம்போடு மற்றும் 

செயல்திறன் மதிப்பீட்டு திட்டத்டத  யோருக் ோ  அறிவித்தது 

a) மோைவர் ள்     b) ஆசிரியர் ள் 

c) உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ள்   d) குடிடமப் பணியோளர் ள் 

e) விடட சதரியவில்டை  

34. What is “Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi” often seen in News  

a) poverty alleviation program of the union Government  

b) Holistic welfare program meant for Migrant Labours  

c) Master plan to develop countries defence capabilities  

d) Farmers will get up to ₹6,000 per year as minimum income support.  

e) Answer not Known  
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செய்தி ளில் அடிக் டி  ோைப்படும் “பிரதோன் மந்திரி கிெோன் ெம்மன் நிதி” என்றோல் என்ன 

a) மத்திய அரசின் வறுடம ஒழிப்புத் திட்டம் 

b) புைம்சபயர்ந்த சதோழிைோளர் ளுக் ோன முழுடமயோன நைத்திட்டம் 

c) நோடு ளின் போது ோப்பு திறன் டள கமம்படுத்துவதற் ோன மோஸ்டர் பிளோன் 

d) விவெோயி ள் குடறந்தபட்ெ வருமோன ஆதரவோ  ஆண்டுக்கு ₹6,000 வடர சபறுவோர் ள். 

e) விடட சதரியவில்டை 

  

35. Which of the following statements is/are correct about Madras Legislative Council 

I. The first elected legislature in the State in Madras  

II. It was established in 1921 under the Government of India Act, 1919. 

Choose the correct answer using the code 

a) 1 only      b)  2 only  

c)  Both 1 and 2      c) Neither 1 or 2  

சென்டன ெட்டகபரடவ சதோடர்போன கூற்று ளில் ெரியோனடவ  

I. சென்டன மோநிைத்தில் கதர்ந்சதடுக் ப்பட்ட முதல் ெட்டமன்றம்  

II. இது 1921 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு ெட்டம், 1919 இன் கீழ் நிறுவப்பட்டது. 

குறியீடு டளப் பயன்படுத்தி ெரியோன விடடடயத் சதரிவு செய்   

a) 1 மட்டும்     b) 2 மட்டும்  

c) 1 மற்றும் 2     d) இரண்டும் இல்டை  

e) விடட சதரியோது  

 

36. What is ‘ Pegasus ‘ often in news  

a)  A type of Cloud Computing  

b) A digital Platform  

c) A Spyware  

d) A Radar System  

e) Answer not known 
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அடிக் டி செய்தி ளில் 'சப ோெஸ்' என்றோல் என்ன 

a) ஒரு வட யோன கம க்  னினிய ம் 

b) டிஜிட்டல் தளம்  

c) உளவுச் செயலி 

d) கரடோர் முடற 

e) விடட சதரியவில்டை   

37. Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Inaugurated Scheme of Makkalai Thedi 

Maruthuvam in which one of the following Cities  

a) Darmapuri     b) Chennai 

c) Namakkal     d) Krishnagiri 

e) Answer not known  

மோண்புமிகு தமிழ்நோடு முதைடமச்ெர் அவர் ள் கீழ்க் ண்டவற்றுள் எந்த ந ரங் ளில் மக் டள 

கதடி மருத்துவம் திட்டத்டத சதோடங்கி டவத்தோர். 

a) தர்மபுரி      b) சென்டன 

c) நோமக் ல்     d) கிருஷ்ைகிரி  

e) விடட சதரியவில்டை  

 

38. The Term ‘ polymerase chain reaction’ often mentioned in news in the context of  

a) Alternative source of energy  

b) Production of safe plastics  

c) Diagnosis of infectious Diseases 

d) Developing hypersonic missiles  

e) Answer not known 

'போலிமகரஸ் செயின் ரியோக்ஷன்' என்ற செோல் அடிக் டி செய்தி ளில் எதகனோடு 

சதோடர்புபடுத்தி குறிப்பிடப்படுகிறது 

a) மோற்று ஆற்றல் ஆதோரம் 

b) போது ோப்போன பிளோஸ்டிக் உற்பத்தி 



 

14 
 

c) சதோற்று கநோய் டளக்  ண்டறிதல் 

d) டஹப்பர்கெோனிக் ஏவு டை டள உருவோக்குதல் 

e) விடட சதரியவில்டை  

 

39.   Match List I with List II  

List I      List II 

a) Avvaiyar Award   - Santhi Duraisamy 

b) Best Third Gender award  - Cyrus Poonawala  

c) Lokmanya Tilak National Award  - Grace Banu 

d) Dr. A.P.J. Abdul Kalam award  -  M. Lakshmanan  

 

பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் சபோருத்து  

a) ஒளடவயோர் விருது   - ெோந்தி துடரெோமி  

b) சிறந்த மூன்றோம் போலின விருது - டெரஸ் பூனவோைோ 

c) கைோக்மோன்ய திைக் கதசிய விருது - கிகரஸ் போனு 

d) ஏ பி கஜ அப்துல் ைோம் விருது - எம் ைக்ஷ்மைன் 

 

(a) (b) (c) (d)  

A) 1 3 2 4   

B) 2 1 4 3   

C) 3 4 1 2     

D) 4 3 1 2  

E) Answer not Known  

 

40.  The IPCC has warned that The current global warming trends overall are likely to 

lead an increase in annual mean precipitation over in which one of the following 

countries  

 

a) India     b) China 

c) America    d) Italy  
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e) Answer not Known  

தற்கபோடதய புவி சவப்பமடடதல் கபோக்கு ள், பின்வரும் நோடு ளில் ஒன்றின் வருடோந்திர 

ெரோெரி மடழப்சபோழிடவ அதி ரிக்  வழிவகுக்கும் என்று IPCC எந்த நோட்டிடன 

எச்ெரித்துள்ளது. 

a) இந்தியோ    b) சீனோ 

c) அசமரிக் ோ    d) இத்தோலி  

e) விடட சதரியவில்டை  

41. Which of the following countries will become the 9th member of Shanghai 

Cooperation Organisation (SCO), after its bid was approved in September 2021? 

A)  Belarus   B) Iran   C) Mongolia   D) Japan 

கீழ்க் ண்ட நோடு ளில் ஷோங் ோய் கூட்டுறவு அடமப்பில் 9 வது நோடோ  செப்டம்பர் 2021 

அங்கீ ரிக் ப்பட்ட நோடு 

A) சபைோரஸ்  B) ஈரோன்  C) மங்க ோலியோ D) ஜப்போன் 

42. Which of the following States has declared Copper Mahseer as its State Fish?  

A)  West Bengal   B) Odisha  C) Bihar  D) Sikkim 

பின்வரும் எந்த மோநிைம்  ோப்பர் மஹ்சீடர தனது மோநிை மீனோ  அறிவித்துள்ளது? 

A) கமற்கு வங் ம்  B) ஒடிெோ  C) பிஹோர்  D) சிக்கிம்  

43. Firdausi Quadri, the scientist who has been awarded the Ramon Magsaysay Award 

2021 for her work on vaccines belongs to which country?  

A) Pakistan   B) Malaysia   C) Indonesia  D)  Bangladesh  

தடுப்பூசி ள் குறித்த தனது பணிக் ோ  2021 ஆம் ஆண்டு ரோமன் ம கெகெ விருது சபற்ற 

விஞ்ஞோனி ஃபிர்சதௌசி குவோட்ரி எந்த நோட்டடச் கெர்ந்தவர்? 

A) போகிஸ்தோன்  B) மகைசியோ  C) இந்கதோகனசியோ D) வங் கதெம்  

44. How many gold medals did India win at the 2020 Summer Paralympics? 

2020 க ோடட ோை போரோ ஒலிம்பிக்ஸில் இந்தியோ எத்தடன தங் ப் பதக் ங் டள சவன்றது? 

A)  2   B)  3   C) 4   D) 5 

45. Which one of following National Park has become the first national park in India 

to be equipped with satellite phones 

A) Kaziranga National Park in Assam 



 

16 
 

B) Sundarbans National Park in West Bengal 

C) Desert National Park in Rajasthan 

D) Indravati National Park in Chhattisgarh 

பின்வரும் கதசியப் பூங் ோக் ளில்  இந்தியோவில் செயற்ட க்க ோள் சதோடைகபசி டளக் 

ச ோண்ட முதல் கதசியப் பூங் ோவோ  மோறியுள்ளது 

A)  ோசிரங் ோ கதசிய பூங் ோ  அெோம் 

B) சுந்தர்போன் கதசிய பூங் ோ கமற்கு வங் ம் 

C) போடைவன கதசிய பூங் ோ , ரோஜோஸ்தோன் 

D) இந்திரோவதி கதசிய பூங் ோ , ெட்டிஷ் ர் 

46.  Mura-Drava-Danube (MDD) was recently in the news, it is related to- 

A) Landform established by the Danube river 

B) World's first five-country biosphere reserve 

C) Primitive tribe found in the Danube river valley 

D) New variety of fishes in Danube river. 

Mura-Drava-Danube (MDD) ெமீபத்தில் செய்தி ளில் வந்தது, இது எதகனோடு 

சதோடர்புடடயது 

A) டோன்யூப் நதியோல் நிறுவப்பட்ட நிைப்பரப்பு 

B) உைகின் முதல் ஐந்து நோடு ளின் உயிர்க்க ோளக்  ோப்ப ம் 

C) டோன்யூப் நதி பள்ளத்தோக்கில்  ோைப்படும் பழடமயோன பழங்குடி 

D) டோன்யூப் ஆற்றின் புதிய வட  மீன் ள். 

 

47. With reference to Green Hydrogen, consider the following statements:  

I. Green hydrogen is produced by electrolysis of water using thermal power 

plants.  

II. Electricity splits water into hydrogen and oxygen with Water Vapor as by 

product. 

Which of the statements given above is/are correct ? 

A) 1 only      B) 2 only  

C)  Both 1 and 2    D) ) Neither 1 nor 2  
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பசுடம டஹட்ரஜன் சதோடர்போ  கீழ்க் ோண்டும் கூற்று டள  வனத்தில் ச ோள்  

I. அனல் மின் நிடையங் டளப் பயன்படுத்தி நீரின் மின்னோற்பகுப்பு மூைம் பசுடம 

டஹட்ரஜன் தயோரிக் ப்படுகிறது. 

II. மின்ெோரம் நீடர டஹட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜனோ  நீர் நீரோவியுடன் பிரிக்கிறது. 

கமற் ோனும் கூற்று ளில் ெரியோனது எது 

A)  1 மட்டும்    B) 2 மட்டும்  

C) இரண்டும்    D)இரண்டுமில்டை  

48. Shoonya Campaign recently was in news related to  

A) To promote zero-pollution delivery vehicles  

B) To Promote Eco Toursim  

C) To Promote Hydrogen Based Fuel  

D) To Promote Spiritual Tourism  

சூன்யோ பிரோச்ெோரம் ெமீபத்தில் செய்தி ளில்  ோைோப்பட்டது 

A) பூஜ்ஜிய மோசுபோடு இல்ைோத  வினிகயோ  வோ னங் டள ஊக்குவிக்  

B) சூழல் சுற்றுைோடவ ஊக்குவிக்  

C) ஹட்ரஜன் ெோர்ந்த எரிசபோருடள ஊக்குவிக்  

D) ஆன்மீ  சுற்றுைோடவ ஊக்குவிக்   

49. Which one of the following statement is wrong with reference to Tamil Nadu State 

Action Plan on Climate Change (TNSAPCC 2.0) 

A) Government  has made this a priority area allocating Rs 1000 crore in the 

budget towards the Climate Change Mission 

B) Climate change adaptation and mitigation can't be carried out by one 

department. 

C) Strategic Knowledge for Climate Change  

D) Disaster Management and Mitigation 

 ோைநிடை மோற்றம் குறித்த தமிழ்நோடு மோநிை செயல் திட்டத்டத (TNSAPCC 2.0) 

சதோடர்போன கூற்று ளில் தவறோனடவ 

A) பருவநிடை மோற்றத் திட்டத்திற்கு பட்சஜட்டில் 1000 க ோடி ரூபோய் ஒதுக்கி இடத 

முன்னுரிடமப் பகுதியோ  அரசு உருவோக்கியுள்ளது. 
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B) தட்பசவப்ப மோற்றத்டதத் தழுவல் மற்றும் தணிப்பு ஆகியவற்டற ஒரு துடறயோல் 

கமற்ச ோள்ள முடியோது. 

C)  ோைநிடை மோற்றத்திற் ோன மூகைோபோய அறிவு 

D) கபரிடர் கமைோண்டம மற்றும் இடர் தணிப்பு  

50. In Tamilnadu Which beach has been awarded the coveted Blue Flag Certification 

by Denmark Environment Agency 

A) Marina  B) Kovalam  C) Mahapalipuram  D) Kanyakumari 

தமிழ்நோட்டில் எந்த  டற் டரக்கு சடன்மோர்க் சுற்றுச்சூழல் ஏசஜன்சியின் நீைக் ச ோடி 

ெோன்றிதழ் வழங் ப்பட்டுள்ளது? 

A) சமரினோ B) க ோவளம்  C) ம ோபலிபுரம்  D)  ன்னியோகுமரி 

51. Which of the statements best describes the Astro Robot?  

A) It is designed to search water on the Lunar surface.  

B) It is designed to help customers with a range of tasks like home monitoring. 

C) It is designed to study the surface of asteroid Bennu 

D) It is designed to explore earth-like planets outside the solar system. 

E) Answer not Known  

எந்த அறிக்ட  ஆஸ்ட்கரோ கரோகபோடவ சிறப்போ  விவரிக்கிறது? 

A) இது ெந்திரனின் கமற்பரப்பில் நீடர கதடும் வட யில் வடிவடமக் ப்பட்டுள்ளது. 

B) வீட்டு  ண் ோணிப்பு கபோன்ற பல்கவறு பணி ளில் வோடிக்ட யோளர் ளுக்கு உதவும் 

வட யில் இது வடிவடமக் ப்பட்டுள்ளது. 

C) இது சபன்னு என்ற குறுங்க ோளின் கமற்பரப்டப ஆய்வு செய்ய வடிவடமக் ப்பட்டுள்ளது 

D) இது சூரிய குடும்பத்திற்கு சவளிகய பூமி கபோன்ற க ோள் டள ஆரோயும் வட யில் 

வடிவடமக் ப்பட்டுள்ளது. 

E) விடட சதரியவில்டை  

52. Consider the following statements:  

I. The 2021 Nobel Prize in Chemistry is awarded for the development of 

asymmetric organocatalysis.  

II. Asymmetric organocatalysis uses small organic molecules as catalysts 

instead of traditional catalysts such as enzymes or metals. 

Which of the statements given above is/are correct?  

A)  1 only    B)  2 only  
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C) Both 1 and 2   D)  Neither 1 nor 2 

E) Answer not known  

கீழ்க் ோணும் கூற்று டள  வனத்தில் ச ோள்   

I. 2021 ஆம் ஆண்டு கவதியியலுக் ோன கநோபல் பரிசு ெமச்சீரற்ற 

ஆர் கனோ ோடோலிசிஸ் துடறயில் கமற்ச ோண்ட ஆரோய்ச்சிக் ோ  வழங் ப்படுகிறது. 

II. ெமச்சீரற்ற ஆர் கனோ ோடலிசிஸ் என்டெம் ள் அல்ைது உகைோ ங் ள் கபோன்ற 

போரம்பரிய விடனயூக்கி ளுக்குப் பதிைோ  சிறிய  ரிம மூைக்கூறு டள 

விடனயூக்கி ளோ ப் பயன்படுத்துகிறது. 

ெரியோன கூற்று ள் எடவ 

A) 1 மட்டும்    B) 2 மட்டும்  

C) இரண்டும்   D) இரண்டும் இல்டை 

E) விடட சதரியவில்டை  

53. The term ‘Allium negianum’, recently seen in the news, refers to?  

A) A newly discovered crater on the lunar surface.  

B) A medicine developed for the treatment of Covid infection.  

C) A rare animal species sighted in western ghats endemic to himalayan 

ecosystem.  

D) A newly discovered onion species from Uttarakhand having various medicinal 

utilities. 

E) Answer not known  

ெமீபத்தில் செய்தி ளில்  ோைப்பட்ட ‘அல்லியம் சநகியோனம்’ என்ற செோல் எடதக் குறிக்கிறது? 

A) ெந்திர கமற்பரப்பில் புதிதோ   ண்டுபிடிக் ப்பட்ட பள்ளம் 

B) க ோவிட் சதோற்று சிகிச்டெக் ோ  உருவோக் ப்பட்ட ஒரு மருந்து. 

C) கமற்குத் சதோடர்ச்சி மடையில்  ோைப்படும் ஒரு அரிய விைங்கு இனம் இமயமடைச் 

சூழலுக்குச் செோந்தமோனது 

D) உத்தர ண்ட் மோநிைத்தில் இருந்து புதிதோ   ண்டுபிடிக் ப்பட்ட சவங் ோய இனம் பல்கவறு 

மருத்துவப் பயன்போடு டளக் ச ோண்டுள்ளது. 

E) விடட சதரியவில்டை  

54. The ‘Krishi UDAN’ has been in the news. It intends to fulfill the following 

objectives?  

A) Connecting agricultural markets of South Asian countries.  

B) Providing MSP for Bioethanol.  
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C) Facilitate movement of agricultural produce by air 

D) Turning stubble into fuel 

E) Answer not known  

‘கிருஷி உடோன்’ செய்தி ளில் இடம் சபற்றுள்ளது. இது பின்வரும் கநோக் ங் டள 

நிடறகவற்ற உத்கதசித்துள்ளது? 

A) சதற் ோசிய நோடு ளின் விவெோய ெந்டத டள இடைத்தல். 

B) பகயோஎத்தனோலுக்கு குடறந்த பட்ெ ஆதோரவிடை வழங்குதல். 

C) விவெோய விடளசபோருட் டள விமோனம் மூைம் ச ோண்டு செல்ை வெதி 

D) டவக்க ோடை எரிசபோருளோ  மோற்றுதல் 

E) விடட சதரியவில்டை  

55. Which of the following PSUs was conferred the Maharatna status in October 2021?  

A) Power Grid Corporation  

B) Power Finance Corporation  

C) Hindustan Aeronautics Ltd  

D) Engineers India Ltd 

E) Answer not known  

பின்வரும் சபோதுத்துடற நிறுவனங் ளில் அக்கடோபர் 2021 இல் ம ோரத்னோ அந்தஸ்து 

வழங் ப்பட்டது? 

A) பவர் கிரிட்  ோர்ப்பகரஷன் 

B) பவர் ஃடபனோன்ஸ்  ோர்ப்பகரஷன் 

C) ஹிந்துஸ்தோன் ஏகரோநோட்டிக்ஸ் லிமிசடட் 

D) எஞினியர் இந்தியோ லிமிசடட் 

E) விடட சதரியவில்டை  

56. Which role was played by Arvind Trivedi, who passed away recently, in the 

television serial Ramayan?  

A) Lakshmana    B)  Meghnad  

C) Sugreev    D) Raavan E) Answer not known  

ெமீபத்தில் மடறந்த அரவிந்த் திரிகவதி சதோடைக் ோட்சி சதோடரோன ரோமோயைத்தில் எந்த 

கவடத்தில் நடித்தோர்? 

A) ைக்ஷ்மைோ  B) கமக்னோத்  

C) சுக்ரீவ்   D) ரோவனன் 

E) விடட சதரியவில்டை  
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57. At which of the following places was the world’s largest flag, the Indian Tricolor 

first displayed in October 2021?  

A) Kargil     B) Delhi  

C) Leh      D)  Tawang        E) Answer not known  

2021 அக்கடோபரில், பின்வரும் எந்த இடத்தில் உைகின் மி ப்சபரிய ச ோடி, இந்திய மூவர்ைக் 

ச ோடி முதலில்  ோட்டப்பட்டது? 

A)  ோர்கில்   B) சடல்லி 

C) கைஹ்   D) தவோங் 

E) விடட சதரியவில்டை  

58. The finding has established that the Porunai River (Thamirabarani) civilization 

dates back to 

A) 2500 years ago    B) 3200 Years Ago  

C) BC 300 years Ago   D) AD 300 Years Ago  

D) Answer not Known  

சபோருடந நதி (தோமிரபரணி) நோ ரீ ம் எவ்வளவு பழடமயோனது என்படத இந்த  ண்டுபிடிப்பு 

உறுதிப்படுத்தியுள்ளது 

A) 2500 ஆண்டு ள்   B) 3200 ஆண்டு ள் 

C) கி.மு 3 ஆம் நூற்றோண்டு  D) கி.பி 3 ஆம் நூற்றோண்டு  

E) விடட சதரியவில்டை  

59. Tamil Nadu government constituted economic advisory council who are all the 

members of the Council  

I. Raghuram Rajan  

II. C. Rangarajan 

III. Esther Duflo 

Choose the Correct Code 

A) 1 only    B) I,II only  

C) I,III only    D) All of the Above  

E) Answer not known  
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தமிழ்னோடு அரசு அடமத்த சபோருளோதோர ஆகைோெடனக் குழுவில் உறுப்பினர் ளோ  

உள்ளவர் ள் 

I. ரகுரோம் ரோஜன் 

II. சி. ரங் ரோஜன் 

III. எஸ்தர் டப்கைோ  

ெரியோன குறியீட்டட சதரிவு செய்  

A) 1 மட்டும்    B) 1 மற்றும் 2  

C) 1 மற்றும் 3    D) அடனத்தும்  

60.  Tamil Nadu Export Promotion Strategy 2021 Tamil Nadu aims to increase its 

exports to ------- billion by 2030. 

A) 100 $   B) 1000$    C) 150 $ D) Trillion Dollor 

E) Answer not Known  

தமிழ்நோடு ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு உத்தி 2021 தமிழ்நோடு தனது ஏற்றுமதிடய 2030க்குள் ----

--- பில்லியனோ  உயர்த்துவடத கநோக் மோ க் ச ோண்டுள்ளது. 

A) 100 டோைர்  B) 1000 டோைர் 

C) 150 டோைர்  D) ட்ரில்லியன் டோைர் 

E) விடட சதரியவில்டை 

61. Molnupiravir has been recently in the news. It intends to treat which of the 

following diseases?  

A) Tuberculosis     B) Alzheimer disease  

C) Covid-19     D)  Blood cancer E) Answer not Known  

கமோல்னுபிரவிர் ெமீபத்தில் செய்தி ளில் கபெப்பட்ட்து. இது பின்வரும் எந்த கநோய் ளுக்கு 

சிகிச்டெயளிக்  இருக்கிறது  

A)  ோெ கநோய்    B) அல்சீமர் கநோர் 

C) க ோவிட் 19    D) ரத்தப் புற்று கநோய் 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

62.   The Delhi Regional Security Dialogue has been recently in the news. It intends 

to deal with the following geopolitical events?  

A) China’s Aggressiveness in the South China Sea  

B) Houthi rebels in Yemen  
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C) Afghanistan Peace Process  

D) Annexation of Crimea by Russia 

E) Answer not Known  

சடல்லி பிரோந்திய போது ோப்பு உடரயோடல் ெமீபத்தில் செய்தி ளில் இடம்பிடித்தது. இது 

பின்வருவனவற்றில் எந்த புவிெோர் அரசியல் நி ழ்வு டளக் ட யோள விரும்புகிறதோ? 

A) சதன் சீனக்  டலில் சீனோவின் ஆக்கிரமிப்பு 

B) ஏமனில் ஹூதி கிளர்ச்சியோளர் ள் 

C) ஆப் ோனிஸ்தோன் அடமதி செயல்முடற 

D) கிரிமியோடவ ரஷ்யோவுடன் இடைத்தல் 

E) விடட சதரியவில்டை  

63. Consider the following pairs: 

Military Exercise    Countries 

A) Shakti      India-France 

B) Garuda Shakti     India and Indonesia. 

C) Harimau Shakti     India-Malaysia 

Which of the pairs given above is/are correctly matched?  

A)  1 only    B)  1 and 2 only  

C) 2 and 3 only    D)  1, 2 and 3   E) Answer not 

Known  

பின்வரும் இடை டள  ருத்தில் ச ோள்  

  இரோணுவ ஒத்திட     நோடு ள் 

A) ெக்தி      இந்தியோ பிரோண்சு 

B)  ருட ெக்தி      இந்தியோ இந்கதோகனசியோ 

C) ஹரிமோ ெக்தி     இந்தியோ மகைசியோ 

எந்த இடை ெரியோ  சபோருத்தப்பட்டுள்ளது 

A) 1 மட்டும்    B) 1 மற்றும் 2 

C) 2 மற்றும்3     D) 1,2,3  

E) விடட சதரியவில்டை 

64.  Quasi Satellites has been recently in the news. Which of the following statements 

most appropriately describes it?  
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A) It is a satellite-based on quantum computing. 

B) Satellite to be launched on the far side of the moon  

C) Satellites of Mars  

D) Space rocks near the earth’s orbit that moves around the Sun. 

E) Answer not Known 

குவோசி செயற்ட க்க ோள் ள் ெமீபத்தில் செய்தி ளில் வந்துள்ளன. பின்வரும் கூற்று ளில் எது 

அடத மி ச் ெரியோ  விவரிக்கிறது? 

A) இது குவோண்டம்  ம்ப்யூட்டிங் அடிப்படடயிைோன செயற்ட க்க ோள். 

B) ெந்திரனின் மறுபக் த்தில் இருந்து செயற்ட க்க ோள் செலுத்தப்பட உள்ளது 

C) செவ்வோய் கிர த்தின் செயற்ட க்க ோள் ள் 

D) சூரியடனச் சுற்றி ந ரும் பூமியின் சுற்றுப்போடதக்கு அருகில் விண்சவளிப் போடற ள். 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

65.  The ‘Go Blue’ Campaign, recently in news, is associated with which of the 

following? 

a. Promoting inland fisheries  

b. Spreading awareness about Antimicrobial Resistance (AMR)  

c. Spreading awareness about the conservation of marine life  

d. Promotion clean beaches 

e. Answer not Known 

ெமீபத்தில் செய்தி ளில் சவளியோன ‘க ோ ப்ளூ’ பிரச்ெோரம் பின்வருவனவற்றில் எதனுடன் 

சதோடர்புடடயது? 

A) உள்நோட்டு மீன்பிடிடய ஊக்குவித்தல் 

B) நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு )AMR) பற்றிய விழிப்புைர்டவ பரப்புதல் 

C)  டல்வோழ் உயிரினங் டளப் போது ோப்பது குறித்த விழிப்புைர்டவ பரப்புதல் 

D) சுத்தமோன  டற் டர டள கமம்படுத்துதல் 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

66. Who of the following was awarded the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award 

2021 for his/her contribution to cricket? 

a.  Mithali Raj     B) Rohit Sharma  

C)  Smriti Mardhana     D) Virat Kohli   

E) Answer not Known  
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பின்வருவனவற்றில் யோருக்கு கமஜர் தியோன் ெந்த் க ல் ரத்னோ விருது 2021 கிரிக்ச ட்டில் 

அவர் செய்த பங் ளிப்புக் ோ  வழங் ப்பட்டது? 

A) மிதோலி ரோஜ்   B) கரோகித் ெர்மோ 

C) ஸ்ம்ருதி மரோதனோ  D) விரோத் க ோலி 

E) விடட சதரியவில்டை 

67. At which of the following places was India’s first Food Museum launched by Food 

Corporation of India in November 2021? 

a. Thanjavur  B) Madurai   

C) Coimbatore   D) Mysore  E) Answer not Known  

நவம்பர் 2021 இல்  இந்திய உைவுக்  ழ த்தோல் இந்தியோவின் முதல் உைவு 

அருங் ோட்சிய ம் பின்வரும் எந்த இடத்தில் சதோடங் ப்பட்டது? 

A) தஞ்ெோவூர்  B) மதுடர 

C) க ோயம்புத்தூர்  D) டமசூர்  E) விடட சதரியவில்டை 

68. which has been chosen by UNWTO as one of the Best Tourism Villages in Telengan  

a. Paiyampally    B) Pochampally   

C) Panganapally   D) Mettupalle  

E) Answer not Known 

பேலுங்கானாவின் சிறந்த சுற்றுைோ கிரோமங் ளில் ஒன்றோ  UNWTO ஆல் கதர்வு 

செய்யப்பட்டுள்ள கிரோம்ம் 

A) டபயம்பள்ளி  B) கபோச்ெம்பள்ளி 

C) பங் னப்பள்ளி  D) கமட்டுப்பள்ளி 

E) விடட சதரியவில்டை  

69. FinTech City in Chennai will be developed in  

a. Nandambakkam    B) Meenambakkam  

C) Nandanam      D) Tambaram  

E) Answer not Known  

  நிதித்சதோழில்னுட்ப ந ரம் எங்கு கமம்படுத்தப்பட உள்ளது 
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A) நந்தம்போக் ம்    B) மீனம்போக் ம் 

C) நந்தனம்    D) தோம்பரம்  

E) விடட சதரியவில்டை 

70.  With reference to the Illam Thedi kalvi Scheme find the Wrong Statement  

a. To fill the gaps in learning among students of Classes I to VIII 

b. To impart education to children at home 

c. To promote Digital Literacy  

d. llam Thedi Kalvi programme was inaugurated in Vilupuram District  

e. Answer not Known  

இல்ைம் கதடி  ல்வி திட்டத்டதப் பற்றி தவறோன அறிக்ட டயக்  ண்டறியவும் 

A) 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வடரயுள்ள மோைவர் ளின்  ற்றல் இடடசவளிடய நிரப்புதல் 

B) வீட்டில் குழந்டத ளுக்கு  ல்வி  ற்பித்தல் 

C) டிஜிட்டல்  ல்வியறிடவ ஊக்குவிக்  

D) விழுப்புரம் மோவட்டத்தில் இல்ைம் கதடி  ல்வி திட்டம் சதோடங் ப்பட்டது 

E) விடட சதரியவில்டை  

71. Which of the following mountains located in Andaman and Nicobar Islands has 

been renamed Mount Manipur? 

A) Mount Harriet B) Mount Oldham 

C) Mount Wood D) Mount Cholunga 

E) Answer not Known  

அந்தமோன் மற்றும் நிக்க ோபோர் தீவு ளில் அடமந்துள்ள பின்வரும் மடை ளில் எது மணிப்பூர் 

மடை என மறுசபயரிடப்பட்டது? 

A) மவுண்ட் ஹோரியட் B) ஓல்ட்ஹோம் மடை 

C) மவுண்ட் வூட் D) கெோலுங் ோ மடை 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

72. Which was the type of helicopter which was carrying General Bipin Rawat at the 

time of the fatal crash in December 2021? 

2021 டிெம்பரில் விபத்தின் கபோது சஜனரல் பிபின் ரோவத்டத ஏற்றிச் சென்ற சஹலி ோப்டர் 

வட  எது? 

A) Apache AH-64E   B) HAL Dhruv 

C) Mi-17 D) Boeing Chinook 

E) விடட சதரியவில்டை  
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73. Which of the following Indian festivals has been inscribed on the Representative 

List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO?  

A) Durga Puja B) Ganesh Chaturthi 

C) Makar Sankranti D) Deepavali 

E) Answer not Known  

யுசனஸ்க ோவோல் மனிதகுைத்தின் புைனோ ோத  ைோச்ெோர போரம்பரியத்தின் பிரதிநிதி பட்டியலில் 

பின்வரும் எந்த இந்திய பண்டிட  ள் சபோறிக் ப்பட்டுள்ளன? 

A) துர் ோ பூடஜ  B) விநோய ர் ெதுர்த்தி 

C) ம ர ெங் ரந்தி D) தீபோவளி 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

74. Which state topped the ranking among larger states in the NITI Aayog’s Health 

Index 2021 released in December 2021? 

A) Gujarat B) Telangana 

C) Tamil Nadu D) Kerala 

E) Answer not Known  

 

டிெம்பர் 2021 இல் சவளியிடப்பட்ட NITI ஆகயோக்கின் சு ோதோரக் குறியீடு 2021 இல் சபரிய 

மோநிைங் ளில் தரவரிடெயில் முதலிடம் பிடித்த மோநிைம் எது? 

A) குஜரோத் B) சதலுங் ோன 

C) தமிழ்னோடு D) க ரளோ 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

75. PM Mitra Parks has been recently in the news. It is related to which of the 

following?  

A) Textiles B) Skill Development 

C) District Mineral Funds D) Solar Energy 

E) Answer not Known  

பிஎம் மித்ரோ பூங் ோ ெமீபத்தில் செய்தி ளில் வந்துள்ளது இது பின்வருவனவற்றில் எதனுடன் 

சதோடர்புடடயது? 

A) ஜவுளி B) திறன்கமம்போடு 

C) மோவட்ட  னிம நிதி D) சூரிய ஆற்றல் 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

76. The Global Gateway Plan, recently in news, is an initiative of which of the 

following? 
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A) European Union B) G20 

C) United Nations Office for 

Project Services 

D) BRICS 

E) Answer not Known  

குகளோபல் க ட்கவ திட்டம், ெமீபத்தில் செய்தி ளில் வந்தது, பின்வருவனவற்றில் எதன் 

முன்முயற்சியோகும்? 

A) ஐகரோப்பிய ஒன்றியம் B) ஜி 20 

C) ஐ.நோ திட்ட கெடவ ள் D) ப்ரிக்ஸ் 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

77. PANEX-21 is a Humanitarian Assistance and Disaster Relief exercise for the 

member nations of:   

PANEX-21 என்பது உறுப்பு நோடு ளுக் ோன மனிதோபிமோன உதவி மற்றும் கபரிடர் நிவோரைப் 

பயிற்சியோகும்: 

A) Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic 

Cooperation (BIMSTEC) 

B) Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 

C) South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) 

D) Shanghai Cooperation Organisation (SCO) 

E) Answer not Known  

 

78. Who of the following has been named Tamil Nadu fourth Police Commission head? 

A) D Murugesan B) Singaravelu 

C) CT Selvam  D) Arumugasamy 

E) Answer not known  

கீழ்க் ண்டவர் ளில் யோர் தமிழ்நோடு நோன் ோவது  ோவல் ஆடையத்தின் தடைவரோ  

நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர்? 

A) டி முருக ென் B) சிங் ோர கவலு 

C) சி டி செல்வம் D) ஆறுமு ெோமி 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

79. With reference to Tamil Nadu unveils draft women’s policy Consider the Following 

statements  

I. Mandatory martial arts training for school and college girls 

II. 33.3% representation for women in registered political parties  

III. establishment of Women’s Bank  
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Select the Correct code  

A) 1 only B) 2 only 

C) 3 only D) all of the above 

E) Answer not known  

வடரவு ம ளிர் சதோடர்போன கூற்று டள  வனத்தில் ச ோள்   

I. பள்ளி,  ல்லூரி மோைவி ளுக்கு தற் ோப்புக்  டைப் பயிற்சி  ட்டோயம் 

II. பதிவு செய்யப்பட்ட அரசியல்  ட்சி ளில் சபண் ளுக்கு 33.3% பிரதிநிதித்துவம் 

III. ம ளிர் வங்கிடய நிறுவுதல் 

ெரியோன குறியீட்டிடனத் சதரிவு செய்  

A) 1 மட்டும்   B) 2 மட்டும்   

C) 3 மட்டும் D) அடனத்தும் 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

80. “Innuyir Kaapom - Nammai Kaakkum 48” Applicable to  

A) Tamilnadu People     B) belonging to other states  

C) belonging to other countries D) All of the Above 

E) Answer not Known  

 “இன்னுயிர்  காப்வபாம் நம்லைக் காக்கும் 48” யோருக்ச ல்ைோம் சபோருந்தும் 

A) தமிழ்னோடு மக் ள்   B) மற்ற மோனிைத்டதச் 

கெர்ந்தவர் ள் 

C) மற்ற நோடு டளச் கெர்ந்தவர் ள் D) அடனத்தும் 

E) விடட சதரியவில்டை  

81. Padma Shri recipient Ms Milena Salvini, who passed away in January 2022 was an 

exponent of which form of classical dance? 

A) Kathak B) Kathakali 

C) Odissi  D) Kuchipudi 

E) Answer not Known  

2022 ஜனவரியில்  ோைமோன பத்மஸ்ரீ விருது சபற்ற திருமதி மிலினோ ெல்வினி, எந்த 

வட யோன போரம்பரிய நடனத்தின்  டைஞரோ  இருந்தோர்? 

A)  தக் B)  தக் ளி 

C) ஒடிசி D) குச்சிப்புடி  

E) விடட சதரியவில்டை  

 

82. Which of the following has been awarded the Subhash Chandra Bose Aapda 

Prabhandan Puraskar 2022 in the Institutional Category? 
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A) Uttarakhand Institute of Disaster Management 

B) Gujarat Institute of Disaster Management 

C) Sikkim Institute of Disaster Management 

D) Manipur Institute of Disaster Management 

E) Answer not Known  

பின்வருவனவற்றில் எது நிறுவனப் பிரிவில் சுபோஷ் ெந்திர கபோஸ் ஆப்தோ பிரபந்தன் புரஸ் ோர் 

2022 வழங் ப்பட்டுள்ளது? 

A) உத்தர ோண்ட் கபரிடர் கமைோண்டம ஆடையம்  

B) குஜரோத் கபரிடர் கமைோண்டம ஆடையம் 

C) சிக்கிம் கபரிடர் கமைோண்டம ஆடையம் 

D) மணிப்பூர் கபரிடர் கமைோண்டம ஆடையம் 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

83. What was the theme of National Youth Day 2022 observed on 12 January 2022? 

A) Sankalp se Siddhi 

B) It’s all in the mind 

C) Youth for Digital India 

D) Youth Power for Nation Building 

E) Answer not Known  

12 ஜனவரி 2022 அன்று அனுெரிக் ப்பட்ட கதசிய இடளஞர் தினம் 2022 இன்  ருப்சபோருள் 

என்ன? 

A) ெங் ல்ப் கெ சித்தி 

B) இது அடனத்தும் மனதில் உள்ளது 

C) டிஜிட்டல் இந்தியோவுக் ோன இடளஞர் ள் 

D) கதெத்டத  ட்டிசயழுப்புவதற் ோன இடளஞர் ெக்தி 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

84. At which of the following places was the foundation stone for Major Dhyan Chand 

Sports University laid by the Prime Minister Shri Narendra Modi? 

A) Aligarh B) Meerut 

C) Dehradun D) Alwar 

E) Answer not Known  

பின்வருவனவற்றில் எந்த இடத்தில் கமஜர் தியோன் ெந்த் விடளயோட்டு பல் டைக் ழ த்திற்கு 

பிரதமர் திரு நகரந்திர கமோடி அடிக் ல் நோட்டினோர்? 
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A) அலி ர் B) மீரட் 

C) கடரோடுன் D) ஆழ்வோர் 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

85. The ‘Sunset Review’, often seen in the news, is related to?  

A) World Health Organisation  

B) International Monetary Fund  

C) World Bank  

D) World Trade Organisation 

E) Answer not Known  

அடிக் டி செய்தி ளில் வரும் ” சூரிய அஸ்தமன போர்டவ எதனுடன் சதோடர்புடடயது? 

A) உை  சு ோதோர அடமப்பு  

B) ெர்வகதெ  நிதியம்  

C) உை  வங்கி 

D) உை  சு ோதோர அடமப்பு  

E) விடட சதரியவில்டை  

 

86. The ‘Hyderabad Declaration’, recently seen in the news, is related to?  

A) Civilian policing B) Disaster management 

C) e-Governance D) Agriculture 

E) Answer not Known  

ெமீபத்தில் செய்தி ளில் இடம்சபற்ற லைேரபாத் பிரகடனம் எேனுடன் போடர்புலடயது? 

A) குடிமக் ள்  ோவல் B) கபரிடர் கமைோண்டம 

C) மின்னோளுட  D) கவளோண்டம 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

87. Which of the following organisations publishes the Corruption Perception Index?  

A) Oxfam International  

B) Transparency International  

C) Economist Intelligence Unit 

D) World Justice Project 

E) Answer not Known  

பின்வரும் அடமப்பு ளில் எது ஊழல் புைனோய்வு குறியீட்டட சவளியிடுகிறது? 
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A) ஆக்ஸ்போம் இண்டர்கனெனல்  

B) டிரோண்ஸ்பரன்சி இண்டர்கனெனல் 

C) சபோருளோதோர நுண்ைறிவுப் பிரிவு 

D) உை  நீதி அறிக்ட   

E) விடட சதரியவில்டை  

 

88. Find the incorrect one  

A) Mahakavi Bharathiar Award   - Bharathi Krishnakumar 

B) Bavender Bharathi Dasan Award   - Pulavar Senthalai Gauthaman 

C) Sollin Selvar Award   - R.P Sedhupillai  

D) Singaravelar Award    - Poet Madhukur Ramalingam 

E) Answer not Known  

 

ெரியற்ற ஒன்டற சதரிவு செய்  

A) ம ோ வி போரதியோர் விருது   - போரதி கிருஷ்ைக்குமோர் 

B) போகவந்தர் போரதிதோென் விருது  - புைவர் செந்தடை  வுதமன் 

C) செோல்லின் செல்வர் விருது   - ரோ பி கெதுப்பிள்டள 

D) சிங் ோரகவைர் விருது    - மதுக்கூர் ரோமலிங் ம்  

E) விடட சதரியவில்டை 

 

89. Consider the following statement regard VOC and Select the Correct code  

I. Born on September 5, 1872, Tutucorin District  

II. Swadeshi Steam Navigation Company, to challenge the monopoly of the 

British in sea trade.  

III. One of his significant works on self-improvement is Manam Pola Vaazhvu, 

the translation of As a Man Thinketh by James Allen 

IV. Chidambaram Pillai accepted Aravindhar as his political mentor 

வ வூ சி சதோடர்போன கீழ்க் ோணும் வோக்கியங் டள  ருத்தில் ச ோண்டு ெரியோன குறியீடடத் 

கதர்வு செய் 

I. செப்டம்பர் 5, 1872 இல் தூத்துக்குடி மோவட்டத்தில் பிறந்தோர் 

II. சுகதசி ஸ்டீம் கநவிக ஷன் நிறுவனம்,  டல் வணி த்தில் ஆங்கிகையர் ளின் 

ஏ கபோ த்டத ெவோல் செய்ய. 

III. கஜம்ஸ் ஆைன் எழுதிய As a Man Thinketh இன் சமோழிசபயர்ப்பு, சுய முன்கனற்றம் 

குறித்த அவரது குறிப்பிடத்தக்  படடப்பு ளில் ஒன்றோகும். 
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IV. சிதம்பரம் பிள்டள அரவிந்தடர தனது அரசியல் குருவோ  ஏற்றுக்ச ோண்டோர் 

Choose the Correct code  

A) 1 only B) 2 only 

C) 1, 2, 4 D) Except 4 

E) Answer not Known  

 

90. Who is the 51
st
 Chief Justice of Madras High court  

A) Munishwar Nath Bhandari B) Indra Banarjee 

C) Sanjib Banerjee D) A. P Sahi 

E) Answer not Known  

சமட்ரோஸ் உயர் நீதிமன்றத்தின் 51வது நீதிபதி யோர்? 

A) முனிஸ்வர் நோத் பண்டோரி B) இந்திரோ போைர்ஜி 

C) ெஞ்சிப் போைர்ஜி D) ஏ பி ெோஹி 

E) விடட சதரியவில்டை  

91. The ‘SVAMITVA scheme’ is related to which of the following? 

A) Provides financial benefits to small and marginal farmers. 

B) Installation of solar pumps, grid-connected solar power plants to help 

farmers. 

C) Promote cluster development of artisans and traditional industries 

D) Mapping the land parcels in rural inhabited areas using drone technology 

E) Answer not known 

SVAMITVA திட்டம் பின்வருவனவற்றில் எதனுடன் சதோடர்புடடயது? 

A) சிறு மற்றும் குறு விவெோயி ளுக்கு நிதிப் பைன் டள வழங்குகிறது. 

B) விவெோயி ளுக்கு உதவும் வட யில் கெோைோர் பம்பு ள்,  ட்டத்துடன் இடைக் ப்பட்ட 

சூரிய மின் நிடையங் ள் நிறுவுதல். 

C) ட விடனஞர் ள் மற்றும் போரம்பரிய சதோழில் ளின்  வளர்ச்சிடய ஊக்குவித்தல் 

D) ட்கரோன் சதோழில்நுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி கிரோமப்புற மக் ள் வசிக்கும் பகுதி ளில் உள்ள 

நிைப் பகுதி டள வடரபடமோக்குதல் 

E) விடட சதரியவில்டை 

 

92. ‘Devayatanam’ was recently in the news. It is a -  

A)  A type of temple architecture  

B) A Conference on Temple Architecture  

C) Recently found remains of Shiva temple from Chola period  
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D) Another name for Sun temple of Konark 

E) Answer not known 

‘கதவயோனம்’ ெமீபத்தில் செய்தி ளில் வந்தது. அது ஒரு  

A) ஒரு வட யோன க ோவில்  ட்டிடக் டை 

B) க ோவில்  ட்டிடக் டை பற்றிய மோநோடு 

C) கெோழர்  ோைத்டதச் கெர்ந்த சிவன் க ோயிலின் எச்ெங் ள் ெமீபத்தில்  ண்டுபிடிக் ப்பட்டன 

D) க ோனோர்க் சூரியக் க ோவிலின் மற்சறோரு சபயர் 

E) விடட சதரியவில்டை 

 

93. World Wetlands Day has been recently in the news. It is celebrated on which 

following dates? 

A) 2nd February B) 3rd February 

C) 4th February D) 5th February 

E) Answer not Known  

உை  ெதுப்பு நிை தினம் ெமீபத்தில் செய்தி ளில் வருகிறது. இது பின்வரும் எந்த கததி ளில் 

ச ோண்டோடப்படுகிறது? 

A) பிப்ரவரி 2 B) பிப்ரவரி 3 

C) பிப்ரவரி 4 D) பிப்ரவரி 5 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

94. Consider the following pairs:  

Major Announcements of    Associated Field 

Budget 2022-23    

I. DESH-Stack e-portal  - Skill development of citizens 

II. PM - DevINE    - Elementary level school education 

III. Sunrise Opportunities   - Genomics and Pharmaceuticals 

Choose the Correct code  

A) 1 and 3 B) 2 only 

C) 2 and 3 only D) 3 only 

E) Answer not Known  

 

கீழ்க் ோணும் இடை டள  ருத்தில் ச ோள்  

I. DESH-ஸ்டோக் இ -கபோர்ட்டல்  - குடிமக் ளின் திறன் வளர்த்தல்  

II. PM - DevINE   - ஆரம்ப நிடையிைோன  ல்வி  

III. சூரிய உதய வோய்ப்புக் ள்  - மரபியல் மற்றும் மருந்து ள் 

ெரியோன குறியீட்டடத் சதரிவு செய்  
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A) 1, 3 B) 2 மட்டும் 

C) 2 மற்றும் 3 D) 3 மட்டும் 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

95. SAMRIDH (Sustainable Access to Markets and Resources for Innovative Delivery of 

Healthcare) initiative has been recently in the news. It is launched by which of the 

following institutions?  

A) NITI Aayog 

B) Ministry of Science and Technology 

C) Ministry of Health and Family Welfare 

D) Ministry of Panchayati Raj 

E) Answer not known 

 

ெம்ரித் (ெந்டத ளுக் ோன நிடையோன அணு ல் மற்றும் சு ோதோரப் போது ோப்புக் ோன புதுடமயோன 

விநிகயோ த்திற் ோன ஆதோரங் ள்) முயற்சி ெமீபத்தில் செய்தி ளில் உள்ளது. இது பின்வரும் 

எந்த நிறுவனத்தோல் சதோடங் ப்பட்டது?? 

A)  நிதி ஆகயோக் 

B) அறிவியல் சதோழில்னுட்ப அடமச்ெ ம் 

C) சு ோதோரம் மற்றும் குடும்ப நை அடமச்ெ ம் 

D) பஞ்ெோயத்து ரோஜ் அடமச்ெ ம்  

E) விடட சதரியவில்டை 

 

96. Operation AAHT has been recently in the news. It is related to which of the 

following issues? 

A) Human Trafficking  

B) Evacuation of Indian worker from Yemen  

C) Disaster Relief in the Indian Ocean  

D) Military Exercises in the Andaman Sea 

E) Answer not known 

 

ஆபகரஷன் AAHT ெமீபத்தில் செய்தி ளில் இது கீழ்க் ண்டவற்றுள் எதகனோடு 

சதோடர்புடடயது  

A) மனித  டத்தல் 

B) ஏமனில் இருந்து இந்திய சதோழிைோளர் ள் மீட்பு 

C) இந்தியப் சபருங் டலில் கபரிடர் நிவோரைம் 

D) அந்தமோன்  டலில் ரோணுவ பயிற்சி ள் 
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E) விடட சதரியவில்டை  

 

97. India’s first commercial-scale biomass-based hydrogen plant is located in which 

state? 

A) Kerala B) Madhyapradesh 

C) Telengana D) Arunachal Pradesh 

E) Answer not Known  

இந்தியோவின் முதல் வணி  அளவிைோன பகயோமோஸ் அடிப்படடயிைோன டஹட்ரஜன் ஆடை 

எந்த மோநிைத்தில் அடமந்துள்ளது? 

A) க ரளோ  B) மத்தியப் பிரகதெம் 

C) சதலுங் ோன D) அருைோச்ெைப் பிரகதெம் 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

98. Tamilnadu government Constituted Committee to study exploration of hydrocarbon 

projects headed by, 

A) Nammalwar B) sultan Ismail 

C) Jayaranjan D) M. Nambi 

E) Answer not Known  

டஹட்கரோ ோர்பன் திட்டங் டள ஆய்வு செய்ய தமிழ  அரசு யோர் தடைடமயில் குழுடவ 

அடமத்துள்ளது? 

A) நம்மோழ்வோர்  B) சுல்தோன் இஸ்மோயில் 

C) சஜயரஞ்ென் D) எம் நம்பி 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

99. Who has been named the Chairperson of the recently reconstituted Tamil 

Nadu State Commission for Women? 

A) Malathi Narayanasamy B) K. Sivagama Sundari 

C) M. Varalakshmi D) A. S. Kumari 

E) Answer not Known  

ெமீபத்தில் மறுசீரடமக் ப்பட்ட தமிழ்நோடு மோநிை ம ளிர் ஆடையத்தின் தடைவரோ  

நியமிக் ப்பட்டவர்? 

A) மோைதி நோரயைெோமி B) க  சிவ ோம சுந்தரி 

C) எம் வரைட்சுமி D) ஏ எஸ் குமோரி 

E) விடட சதரியவில்டை  

 

100. Find the Incorrect one  
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Place        District  

A) Thulukkarpatti - Tirunelveli  

B) Sivakalai  - Tirunelveli  

C) Adichanallur - Tutucorin  

D) Maligaimedu - Ariyalur district. 

E) Answer not known 

ெரியற்ற ஒன்டறத் சதரிவு செய்   

 இடம்         மோவட்டம்  

A) துலுக் ர்பட்டி  - திருசநல்சவலி 

B) சிவ டள  - திருசநல்கவலி 

C) ஆதிச்ெ நல்லூர்  - தூத்துக்குடி  

D) மோளிட  கமடு  - அரியலூர்  

E) விடட சதரியவில்டை 

 

 


