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தவரிசைகள் 
 

தவரிசை ற்றும் 
குமிீடுகள் 

இந்திா / ாநியத்தின் 
இடம் 

முதல் இடம் 

‘நாி எரிசக்தி தின் 
பன்னுரிமந குினடீு’ 

1) ஆந்திபப்ிபததசம் 2) தேபா 
3) நோபாஷ்டிபா 
4) ஞ்சாப்   
5) பாஜஸ்தான்  

பன்தாே தாய்ப்ாலூட்டும் 
ாடுேின் ட்டினல்,UNICEF 
நற்றும் உே சுோதாப 
அமநப்பு (WHO) வயினிட்ட 
ரு புதின அிக்மே 

76 ாடுேில் இந்தினா 
56யது இடத்தில் உள்து. 

1) இங்மே 

2) யனுயாட்டு 
3) புருண்டி  
4) ேஜேஸ்தான் 

ஐசிசி தபயரிமச - வடஸ்ட் 
தட்ஸ்தநன் 

1) யிபாட் தோி [ம்ர் 1 
வடஸ்ட் தட்ஸ்தநாகும் 
ஏமாயது இந்தின யபீர்]. 

  

‘வரும்ாா 
பதலீட்டார் ட்பு’ இக்கு 
ட்டினல் 

1)   வடல்ி  2) தநிழ்ாடு  
3) குஜபாத் 

ATP தபயரிமச 1)  பதல்டால் (ஸ்வனின்)  2) தபாஜர் வடபர் (சுயிட்சர்ாந்து)  

3) அவக்ஸாண்டர் 
ஸ்யவபவ்(வஜர்நி) 

இந்தினாயின் நிேவும் 
ததசக்தி தப அமடனா 
நதிப்ாய்வு 

1) ஸ்தடட் ாங்க் ஆஃப் 
இந்தினா  

2) டாட்டா தநாட்டார்ஸ் 
3) தஞ்சி  
4) ரிமனன்ஸ் ஜிதனா 

இந்தினாயின் வசல்யந்த 
வண்ேின் ட்டினல் 

1.   ஸ்நிதா யி.ேிருஷ்ணா – 
தோத்தபஜ் குடும்த்தின் 
பன்ாம் தமபம 
யாரிசு 

2) தபாஷ்ி ாடார் – HCL தமமந 
ிர்யாே அதிோரி நற்றும் ிர்யாே 
இனக்குர் 
3) இந்து வஜனின் – மடம்ஸ் 
குரூப்ின் தமயர் 

எிதா யாழ்க்மே 
குினடீ்டு – யடீ்டுயசதி 

1)   புத 2 ) யி பம்ம 

3) வரின பம்ம 
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நற்றும் ேர்ப்பு 
யியோபங்ேள் அமநச்சு 
(MoHUA) 

4) திருப்தி 

இந்தின தபக் ேவுன்சில் (QCI) டத்தின ிமனம் தூய்மந ற்ின அிக்மே 

A1 யமே ிமனங்ேள் (75 
இிருந்து) 

1)   தஜாத்பூர் / யட-தநற்கு 
பனில்தய 

2)  வஜய்ப்பூர் / யட-தநற்கு பனில்தய 
3)   திருப்தி / வதற்கு-நத்தின 
பனில்தய 

A யமே ிமனங்ேள் (332 
வநாத்தம்) 

1)   நார்யார் / யட தநற்கு 
பனில்தய 

2)  புதபா / யட-தநற்கு பனில்தய 
3)  யாபங்ேல் / வதன்-நத்தின 
பனில்தய 

நண்ட பனில்தய தபயரிமச 1)   யட தநற்கு பனில்தய 2)   வதன் நத்தின பனில்தய 
3)   ேிமக்கு ேடற்ேமப இபனில்தய 

இந்தினாயின் நிே நதிப்பு 
யாய்ந்த ிபாண்ட் 

1)   டாடா 2)  ஏர்வடல் 
3)  இன்ஃதாசிஸ் 

இந்தினாயின் யலுயா 
ிபாண்ட் 

1)   வெச்.டி.எஃப்.சி யங்ேி   

இந்தினாயின் தயேநாே 
யர்ந்து யரும் ிபாண்ட் 

1)  தோடக் நெிந்திபா 
யங்ேி 

  

இந்தின தங்ேில் மசர் 
தாக்குதல்ேள் 

    1)  சீா- 35% 2) அவநரிக்ோ (17%) 
3) பஷ்னா (15%) 
4) ாேிஸ்தான் (9%) 
5) ேடா (7%)  
6) வஜர்நி (5% 

ஃதார்ப்ஸ் பதல் 10 
அதிேட்ச சம்ம் வரும் 
டிேர்ேள் 

7) அக்ஷய் குநார் 9) 
சல்நான் ோன்     

1) ஜார்ஜ் க்ளூி 
2) டயாய்த ‚தி பாக்‛ ஜான்சன் 

3) பார்ட் டவுி ஜூினர். 

பபாது அமிவு பாடக்குமிப்புகள் PDF Download 

பாடம் வாரிான குமிப்புகள் PDF Download 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள் ஏப்ல் - ஜூசய  

https://goo.gl/BGKVHg
https://goo.gl/xcXoYz
https://goo.gl/2MkmeL
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Whatsapp குரூில் தசப - கிரிக் பைய்வும் 

Facebook  Examsdaily Tamil – FB ல் தசப – கிரிக் பைய்வும் 

 

https://goo.gl/b3Dg6A
https://goo.gl/5UMkgM
https://goo.gl/5UMkgM

