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1. �Global Risks Report 2017� எந்த சர்வததச அமைப்பு மூலம் 
வவளியிடப்பட்டது ? 
 

A. ஐக்கிய நாடுகள் சபை(UN)  
B. சர்வதேச நாணய நிேியம் (IMF) 
C. ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB) 
D. உலக பைாருளாோர சம்தேளனம் (WEF)  
 

விமட: D. உலக வபொருளொதொர சம்தைளனம் (WEF)  

 

உலக பைாருளாோர சம்தேளனம், சேீைத்ேில் அேன் 12வது ைேிப்ைான "Global 
Risks Report 2017" அறிக்பகபய பவளியிட்டது, இவ்வறிக்பக உலகளவில் 
ேிகவும் குறிப்ைிடத்ேக்க நீண்டகால ஆைத்துக்கபள உயர்த்ேிக்காட்டுகிறது. 
இந்ே ஆண்டின் அறிக்பக, 2017-ல் உலகம் எேிர்பகாள்ளும் அச்சுறுத்ேல்கள் 
குறித்ே ஒரு தேற்ைார்பவ வழங்கும் ேற்றும் அவற்றுள் உயரும் 
சேத்துவேின்பே, அரசியல் துருவப்ைடுத்ேல், தேசியவாேம், ேற்றும் 
இபடஞ்சல் போழில்நுட்ை ோற்றம் ஆகிய சிலவற்றுக்கான மூல 
காரணங்கபளயும் ஆராய்கிறது.      

 

2. ஸ்தரயொஸ் தைத்தொ(Shreyas Mehta), எந்த விமளயொட்டுடன் 
வதொடர்புமடயவர் ? 
 

A. ஸ்குவாஷ்  

B. தடைிள் படன்னிஸ் 

C. படன்னிஸ் 

D. பூப்ைந்து 

 

விமட: A. ஸ்குவொஷ்  

 

இந்ேிய U-13 ஸ்குவாஷ் வரீர் ஸ்தரயாஸ் தேத்ோ, சேீைத்ேில் ஸ்காட்லாந்ேின் 
எடின்ைர்க்கில் நடந்ே இறுேிப் தைாட்டியில் பகாலம்ைியாவின் ஜுவான் தஜாஸ் 
தடாரஸ் லாராபவ தோற்கடித்து, 2017 ஸ்காட்டிஷ் ஜூனியர் ஓைன் 
ஸ்குவாஷ் சாம்ைியன்ஷிப் ைட்டம் பவன்றுள்ளார்.  
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3. �My Odyssey: Memoirs of the Man behind the Mangalyaan Mission� என்ற புத்தகம் 
யொரொல் எழுதப்பட்டுள்ளது ? 
 

A. ஜி ோேவன் நாயர் 
B. தக ராோகிருஷ்ணன் 

C. பசதலஷ் நாயக் 
D. ஏ எஸ் கிரண் குோர்  

 

விமட: B. தக ரொதொகிருஷ்ணன் 

 

இந்ேிய விண்பவளி ஆராய்ச்சி பேயத்ேின்(ISRO) முன்னாள் ேபலவர் டாக்டர். 
தக ராோகிருஷ்ணன், �My Odyssey: Memoirs of the Man behind the Mangalyaan Mission� 
என்ற புத்ேகத்பே எழுேியுள்ளார். 
 

4. உலக வங்கியின்(WB) சைீபத்திய அறிக்மகயின்படி, நிதியொண்டு 17(FY 17)-
ல் இந்தியொவின் வைொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி விகிதம் என்ன ? 
 

A. 7.1% 

B. 7.2%  

C. 7.3% 

D. 7.0% 

 

விமட: D. 7.0% 

 

உலக வங்கி அேன் சேீைத்ேிய அறிக்பகயில் FY 17 (2016-17)-ல் இந்ேியாவின் 
பைாருளாோர வளர்ச்சிபய 7.0% ஆக குபறத்துள்ளது. 
ைணேேிப்ைிழத்ேல்(demonetization) பசயலினால் 7.6%-லிருத்ே விகிேத்பே 7.௦% 
ஆக குபறத்ேது. அறிக்பகயின் ைடி, நவம்ைர் 2016-ல் முேல் அேிகளவிலான 
ைணத்பே எடுக்கமுடியாேது ேற்றும் ைபழய தநாட்டுகளுக்கு ோற்றாக புேிய 
தநாட்டு ோற்றுேல் ஆகிய இரண்டும் வளர்ச்சி குபறவேற்கு ைங்களித்ேன 
எனக் கூறப்ைடுகிறது. தேலும் இந்ே அறிக்பகயானது, அடுத்ேடுத்ே 
ஆண்டுகளில் இந்ேியா  7.6% ேற்றும் 7.8% வளர்ச்சிபய 
ேக்கபவத்துக்பகாள்ளும் என்றும், உள்நாட்டு வழங்கல் இடர்ப்ைாடுகபள நீக்க 
ேற்றும் உற்ைத்ேி ேிறபன அேிக க்க ைல்தவறு சீர்ேிருத்ே முயற்சிகள் 
பசய்யும் என எேிர்ைார்க்கலாம் என்றும் கூறுகிறது.                         
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5. தநொபல் பரிசுத் வதொடர் இந்தியொ 2017 (Nobel Prize Series India 2017), 
சைீபத்தில் எந்த ைொநிலத்தில் வதொடங்கியது ? 
 

A. ேகாராஷ்டிரா  

B. அசாம் 

C. குஜராத் 
D. ைஞ்சாப்   

 

விமட: C. குஜரொத் 

 

ைிரேேர் நதரந்ேிர தோடி, சேீைத்ேில் குஜராத்ேின் காந்ேிநக ல் நபடபைற்ற 
துடிப்ைான குஜராத் உலகளாவிய ோநாட்டில், கண்டுைிடிப்பு ேற்றும் 
ஆக்கப்பூர்வோன சிந்ேபனபய தூண்டுவேற்காக தநாைல் ை சுத் போடர் 
இந்ேியா 2017-பய போடங்கி பவத்ோர். இந்ே தநாைல் ை சுத் போடர், 5-வார 
நீண்ட அறிவியல் கண்காட்சிபய பகாண்டிருக்கும், இேபன அறிவியல் 
ேற்றும் போழில்நுட்ை துபற (DST / DBT) ேற்றும் தநாைல் ேீடியா ஏற்ைாடு 
பசய்துள்ளது. தநாைல் ை சு பைற்றவர்கபள பவத்து இந்ேியாவில் இது 
தைான்ற நிகழ்பவ நடத்துவது இதுதவ முேன்முபற ேற்றும் ஏறத்ோழ 9 
தநாைல் ை சு பைற்றவர்கள் கண்காட்சியில் ைங்தகற்கின்றனர். இந்ே 
ேனித்துவோன நிகழ்ச்சியானது கண்காட்சி, ோநாடு, வி வுபரகள், 
வட்டதேபச சந்ேிப்புகள் ேற்றும் இன்னைிற சந்ேிப்பு இபடபவளிகபள 
ஒருங்கிபணக்கிறது.    

 

6. எந்த ைொநில அரசு, உள்ளூர் வைொழியில் பணைில்லொ பரிவர்த்தமன 
வசய்ய "Tokapoisa.in" என்ற ைின்-பணப்மபமய(e-wallet) வதொடங்கவுள்ளது ? 
 

A. ஒடிசா  

B. அசாம் 

C. ேணிப்பூர் 
D. தகரளா  

 

விமட: B. அசொம் 
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அசாம் அரசு, ோநில ேக்கள் உள்ளூர் போழியில் போந்ேரவு இல்லாேல் 
ஆன்பலன் ை வர்த்ேபனகபள தேற்பகாள்ள ோநிலத்ேிதலதய 
உருவாக்கப்ைட்ட �Tokapoisa.in� எனும் ேின்-ைணப்பைபய போடங்கவுள்ளது. 
ேின்-ைணப்பை என்ைபே ேவிர்த்து, இது விர்சுவல் கட்டண முபனயோகவும், 
அரசு போடர்ைான ை வர்த்ேபனகபள பசயல்ைடுத்ேவும் உேவும். இந்ே ேின்-

ைணப்பை, Assam Electronics Development Corp. Ltd மூலம் உருவாக்கப்ைட்டது 
ேற்றும் Amrton, ICICI வங்கி மூலம் இயக்கப்ைடும். இந்ே ையன்ைாட்டின் மூலம் 
சிறிய கபடக்காரர்கள் உட்ைட வர்த்ேகர்களும் ேங்கள் ைணை வர்த்ேபனகளின் 
ைேிவுகபள ைார்த்துபகாள்ள முடியும், முழுதநர கணக்காளர்களாக ஈடுைட 
முடியாே சிறு வணிகர்களுக்கும் �accounting package� என்ற அம்சம் மூலம் 
ேங்கள் ை வர்த்ேபன ைேிவுகபள ைார்த்துபகாள்ளலாம்.      

 

7. 2017 உலக வபொருளொதொர சம்தைளனத்தின்(WEF) வருடொந்திர கூட்டம், 
எந்த நொட்டில் நமடவபறவுள்ளது ? 
 

A. இந்ேியா  

B. ேதலஷியா  

C. சுவிச்சர்லாந்து  

D. பேன் ஆப் க்கா   

 

விமட: C. சுவிச்சர்லொந்து  

 

2017 உலக பைாருளாோர சம்தேளனத்ேின்(WEF) வருடாந்ேிர கூட்டம், �Responsive 
and Responsible Leadership� என்ற ேபலப்ைில் ஜனவ  17-20 வபர 
சுவிச்சர்லாந்ேின் டாதவாஸ்-ல் நபடபைறவுள்ளது. ோநாட்டின் தநாக்கம், 
உலகின் நிபலபேபய தேம்ைடுத்துேல் ேற்றும் உலகம் எேிர்பகாண்டுள்ள 
ேிக முக்கியோன ைிரச்சிபனகள் ைற்றி விவாேித்ேல். இந்ே உச்சி ோநாட்டின் 
பசழிப்ைான தேபடயில், இயக்குனர் கரன் தஜாகர் கலாச்சார ேபலவர்களுள் 
ஒருவராக அபழக்கப்ைட்டுள்ளார். 
 

8. ஜிக்ைி தடொர்ஜி ததசிய பூங்கொ(Jigme Dorji National Park), எந்த நொட்டில் 
அமைந்துள்ளது ? 
 

A. இந்ேியா  

B. தநைாளம்  
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C. வங்க தேசம்  

D. பூடான் 

 

விமட: D. பூடொன் 

 

பூடானின் 2-வது பை ய தேசிய பூங்காவான ஜிக்ேி தடார்ஜி தேசிய பூங்கா, 
பூடானின் 3-வது Druk Gyalpo-வான ஜிக்ேி தடார்ஜி வாங்சக் நிபனவாக 
பவக்கப்ைட்டுள்ளது. பூங்கா, 4316 சதுர கிேீ நீண்டுள்ளது ேற்றும் 
ைனிச்சிறுத்பே, புள்ளியிட்ட சிறுத்பேகள், வங்கப்புலி, ைாரல் அல்லது 
இோலய நீலநிற ஆடு முேலிய 37 அறியப்ைட்ட ைாலூட்டி இனங்களுக்கு 
சரணாலயோக உள்ளது. பூடானின் தேசிய விலங்கு(Takin), ேலர் (blue poppy), 
ைறபவ (raven) ேற்றும் ேரம் (cypress) ஆகிய அபனத்தும் ஒன்றாக 
அபேந்துள்ள பூடானின் ஒதர பூங்கா இதுதவயாகும். 
 

9. உலக இந்தி தினம் (WHD), எந்த தததியில் அனுசரிக்கப்படுகிறது ? 
 

A. ஜனவ  10 
B. ஜனவ  11 
C. ஜனவ  12 
D. ஜனவ  9            

 

விமட: A. ஜனவரி 10 
 

உலகம் முழுவதும் இந்ேிபய ஊக்குவிக்கவும், 1975 ஆம் ஆண்டு நபடபைற்ற 
முேல் உலக இந்ேி ோநாட்டின் ஆண்டு நிபறபவ குறிக்கவும் ஒவ்பவாரு 
ஆண்டும் ஜனவ  10ம் தேேி உலக இந்ேி ேினம்(WHD) அனுச க்கப்ைடுகிறது.  
 

10. சைீபத்தில் ைமறந்த பீட்டர் சொர்ஸ்வடட்(Peter Sarstedt), எந்த நொட்டின் 
நன்கு அறியப்பட்ட பொடகர்-பொடலொசிரியர் ? 
 

A. இங்கிலாந்து 

B. அபே க்கா  

C. பஜர்ேனி  
D. ைிரான்ஸ் 
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விமட: A. இங்கிலொந்து 

 

நன்கு அறியப்ைட்ட ஆங்கில ைாடகர்-ைாடலாசி யர் ைடீ்டர் சார்ஸ்படட்(75), 
சேீைத்ேில் இங்கிலாந்ேின் Sussex-ல் காலோனார். இவர் 1941 ஆம் ஆண்டு புது 
ேில்லியில் ைிறந்ோர். இந்ேியா,  ைி ட்டிஷ் ராஜின் ைகுேியாக இருந்ேதைாது 
இவரது பைற்தறார் ைி ட்டிஷ் நிர்வாகத்ேில் அரசு ஊழியர்களாக இருந்ேனர். 
 

11. எந்த இந்திய ஹொக்கி வரீர், சர்வததச ஹொக்கி கூட்டமைப்பின் 
விமளயொட்டு வரீர்கள் குழுவின்(International Hockey Federation (FIH) Athletes’ 
Committee) உறுப்பினரொகியுள்ளொர் ? 
 

A. வி ஆர் ரகுநாத் 
B. ஆகாஷ்ேீப் சிங்  

C. நிக்கின் ேிம்பேயா 
D. ைி ஆர் ஸ்ரீதஜஷ்  

 

விமட:D. பி ஆர் ஸ்ரீதஜஷ்  

 

இந்ேிய ஹாக்கி அணி தகப்டன் ைி ஆர் ஸ்ரீதஜஷ், சர்வதேச ஹாக்கி 
கூட்டபேப்ைின் விபளயாட்டு வரீர்கள் குழுவின்(International Hockey Federation 
(FIH) Athletes� Committee) உறுப்ைினராகியுள்ளார். FIH முடிபவடுக்கும் 
பசயல்ைாட்டில் வரீர்களின் குரபல உறுேி பசய்ய, FIH ேற்றும் விபளயாட்டு 
வரீர்கள் இபடதய ஒரு ைாலோக பசயல்ைட தவண்டிய பைாறுப்பு 
இக்குழுவிற்கு உள்ளது, இேில் ேற்தைாபேய ேற்றும் முன்னாள் ஹாக்கி 
வரீர்கள் என போத்ேம் 8 தைர் உள்ளனர். FIH விபளயாட்டு வரீர்கள் 
குழுவானது, ேடகள வரீர்களுக்கு தேபவயான வசேிகபள வழங்கும், 
ஊக்குவிக்கும், ேடகளவரீர் சுகாோரம் ேற்றும் நல்வாழ்பவ உருவாக்கல் 
ேற்றும் தேலாண்பே, எேிர்ப்பு ஊக்கேருந்து, ைந்ேயம் ேற்றும் சூோட்டம் 
சம்ேந்ேப்ைட்ட ேபலப்புகளில் வழிநடத்தும்.  
 

 

12. எஃப்எம் தரடிதயொ ஒலிபரப்மப நிறுத்தவுள்ள உலகின் முதல் நொடு எது 
? 

 

A. ைின்லாந்து  
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B. சுவிச்சர்லாந்து  

C. நார்தவ  

D. சிங்கப்பூர் 
 

விமட:C. நொர்தவ   

 

எஃப்எம் தரடிதயா ஒலிைரப்பை நிறுத்ேவுள்ள உலகின் முேல் நாடு நார்தவ 
ேற்றும் அேிக ஒலி ேரம்   பகாண்ட  ஒரு ைரந்ே ஒலிைரப்பு விருப்ைத்பே 
வழங்கும்  டிஜிட்டல் ஆடிதயா ஒலிைரப்ைிற்கு(Digital Audio Broadcasting) 
ோறவுள்ளது. முழு ேக்கள் போபகக்கும் ஒரு சிறந்ே வாபனாலி தசபவபய 
வழங்குவதே இந்ே போழில்நுட்ை ோற்றத்ேின் முக்கிய காரணம் ஆகும். 
தேலும் இந்ே டிஜிட்டல்ேயோனது அவசரகால ேயார்நிபல அபேப்பு 
தேம்ைடுத்துகிறது, தைாட்டி அேிக க்கும் வசேிபய அளிக்கிறது ேற்றும் 
கண்டுைிடிப்பு ேற்றும் தேம்ைாட்டில் புேிய வாய்ப்புகபள வழங்கும்   . 
நார்தவயின் வடக்கில் Nordland-ல் போடங்கி ோகாணம் வா யாக இந்ே 
ோற்றம் நிகழ்கிறது. ேபலநகர் ஒஸ்தலா பசப்டம்ைர் 2017-ல் ைண்ைபல 
ஒலிைரப்பை நிறுத்ேவுள்ளது ேற்றும் டிசம்ைர் 2017-ல் நாடு முழுவதும் இந்ே 
பசயல்முபற நிபறதவறிவிடும்.    

 

13. நிகரகுவொ (Nicaragua) -வின் புதிய தமலவரொக பதவி 
ஏற்றுக்வகொண்டுள்ளவர் யொர் ? 
 

A. அர்னால்தடா அபலேன்  

B. தடனியல் ஒர்தடகா  

C. என் குயு தைாலதநாஸ்  

D. பராசா தயா மு ல்தலா 
 

விமட: B. தடனியல் ஒர்தடகொ  

 

முன்னாள் புரட்சிப்தைாராளி தடனியல் ஒர்தடகா, 3வது முபறயாக 
நிகரகுவாவின் ேபலவராக ைேவிதயற்கிறார் ேற்றும் அவரது ேபனவி 
பராசா தயா மு ல்தலா புேிய துபணத் ேபலவராய் பைாறுப்தைற்கிறார். 
 

14. 2017 Disability Communication ைீதொன சர்வததச ைொநொடு(ICDC), எந்த நொட்டில் 
நமடவபற்றது ? 
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A. இந்ேியா  

B. சீனா  

C. பேன் ஆப்ைி க்கா  

D. ைிதரசில் 

 

விமட: A. இந்தியொ  

 

�Disability Communication: Perspectives and Challenges in the 21st Century (ICDC-2017)� 
ேீோன சர்வதேச ோநாடு, ேகாராஷ்டிராவின் மும்பையில் உள்ள Rambhau 
Mhalgi Prabodhini-ல் ஜனவ  9-11, 2017 தேேிகளில் நபடபைற்றது. கற்றல், 
கலந்துபரயாடல் ேற்றும் அபடயாள உருவாக்க கல்வி குறித்ே 
உபரயாடல்கபள நிகழ்த்ே ஒரு ேன்றத்பே உருவாக்குவதே ICDC-2017-ன் 
தநாக்கம். ோநாட்டின் முக்கிய தநாக்கம், Dis/Ability communication-ல் முதுகபல 
ைட்டத்பே பகாண்டுவர அடித்ேளத்பே உருவாக்குேல் ேற்றும் dis/ability 
communication துபறயில் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு அணுக தேபவயானபவ 
ேற்றும் ஆராய விரும்புைவர்களுக்கு தேபவயானபே வழங்குவோகும். ICDC-
2017 ோநாட்பட, AYJNISHD (டி) மும்பை ேற்றும் ஆராய்ச்சி குழு, Jonkoping 
University, Sweden-ன் Communication, Culture & Diversity (CCD) உடன் இபணந்து 
Department of Communication and Journalism, University of Mumbai ஏற்ைாடு 
பசய்ேிருந்ேது.  
 

15. பின்வரும் நொடுகளில் எது �Festival of India� விழொமவ ஏற்பொடு வசய்யும் ? 
 

A. கானா  

B. போ ஷியஸ் 

C. சாம்ைியா  

D. பகன்யா  

 

விமட: A. கொனொ  

 

கானா, ஜனவ  25 முேல் ோர்ச் 16 வபர �Festival of India� விழாபவ ஏற்ைாடு 
பசய்துள்ளது. இந்ேிய ைாரம்ை ய நடனங்கள், சுைி ேற்றும் நாட்டுப்புற இபச 
ேற்றும் சப்ேராங் - வந்தே ோேரத்ேில் நிபறவபடயும் ஏழு கிளாசிக்கல் நடன 
வடிவங்களின் சங்கேம் ஆகியபவ விழா பசயல்ைாடுகளில் அடங்கும். இந்ே 
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அனுைவத்பே  பூர்த்ேி பசய்யும் விேோக, ைண்டிபகயின்தைாது உணவு விழா, 
தயாகா ேற்றும் ேியானம், ேிபரப்ைட விழா ஏற்ைாடு பசய்யப்ைடும். விழா 
நிகழ்வுகள் கானாவில் உள்ள அக்ரா, குோசி, தகப் தகாஸ்ட், ேதகாரடி ஆகிய 
நான்கு நகரங்களில் ஒளிைரப்ைப்ைடும்.  
 

16. பின்வரும் எந்த கல்வொரி-வகுப்பு ஸ்கொர்ப்பின் ரகசிய நீர்மூழ்கி கப்பல், 
சைீபத்தில் கடல் தசொதமனக்கொக வதொடங்கப்பட்டுள்ளது ? 
 

A. சிந்துதகாஷ் 

B. கன்தே   

C. அ ஹந்த் 
D. தவலா 
 

விமட: B. கன்ததரி  

 

இந்ேியாவின் இரண்டாவது கல்வா -வகுப்பு ஸ்கார்ப்ைின் ரகசிய நீர்மூழ்கி 
கப்ைல் 'INS கன்தே ', ேகாராஷ்டிராவின் மும்பையில் உள்ள Mazagon Dock 

Shipbuilders Limited-ல் போடங்கப்ைட்டது. இது உயர்ந்ே ரகசிய ேிறன், 
டார்ைிதடாக்கள் ேற்றும் நீருக்கடியில் அல்லது தேற்ைரப்ைில் குழாய்-ஏவப்ைட்ட 
கப்ைல் எேிர்ப்பு ஏவுகபணகபள முடக்கிவிட்டு ோக்குேல் நடத்தும் ேிறன் 
பகாண்டது. 17 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுேியில் கடலில் ேங்கள் 
தேலாேிக்கத்பே உறுேி பசய்ய முக்கிய ைங்கு வகித்ே ேராட்டிய ைபடயின் 
ேீவு தகாட்படயின் பையதர இேற்கு சூட்டப்ைட்டுள்ளது. தேலும் கன்தே  
என்ைது படகர் ஷார்க்கின் பையராக உள்ளது. இந்ே நீர்மூழ்கிகப்ைல், ஆண்டு 
முடிவில் இந்ேிய கடற்ைபடக்கு வழங்கப்ைடும் என்று எேிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது.   

 

17. சைீபத்தில் ைமறந்த தரொைன் வஹர்ஸொக்(Roman Herzog), எந்த நொட்டின் 
முன்னொள் ஜனொதிபதி ? 
 

A. ைிரான்ஸ்  

B. இங்கிலாந்து 

C. பஜர்ேனி  
D. ரஷ்யா  

 

விமட: C. வஜர்ைனி  
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பஜர்ேனியின் முன்னாள் ஜனாேிைேி தராேன் பஹர்ஸாக் (82), சேீைத்ேில் 
பஜர்ேனியில் உள்ள Bad Mergentheim-ல் காலோனார். பஜர்ேனி 
ேறுஒற்றுபேக்குைின் பஜர்ேனியின் முேல் ஜனாேிைேியாக இவர் 
தேர்ந்பேடுக்கப்ைட்டார். பஜர்ேனியில் அரசியல் ேற்றும் சமூக சீர்ேிருத்ேத்ேில் 
ேிடீர்  ோற்றங்கபள வலியுறுத்ேியேன் மூலம் பஹர்ஸாக் நன்கு நிபனவில் 
பகாள்ளப்ைடுவார். 
 

18. 2016 வகொல்கத்தொ ஓபன் தநஷனல் இன்விதடஷன் ஸ்னூக்கர் 
சொம்பியன்ஷிப்பில் வவற்றி வபற்றவர் யொர் ? 
 

A. ஆேித்யா தேத்ோ  

B. யாசின் பேர்ச்சன்ட்  

C. கீத் தசத்ேி 
D. ைங்கஜ் அத்வானி  
 

விமட: D. பங்கஜ் அத்வொனி  
 

இந்ேிய தேபடக்தகாற்ைந்ோட்டக்காரர்(cueist) ைங்கஜ் அத்வானி, 5-1 என்ற 
புள்ளிகள் மூலம் ஆேித்யா தேத்ோபவ தோற்கடித்து 3 ஆம் ைேிப்ைான 
பகால்கத்ோ ஓைன் தநஷனல் இன்விதடஷன் ஸ்னூக்கர் சாம்ைியன்ஷிப் 2017-
பய பவன்றுள்ளார் ேற்றும் தேற்கு வங்கத்ேின் Bengal Rowing Club-ல்  3வது 
பகால்கத்ோ ஓைன் தநஷனல் இன்விதடஷன் ஸ்னூக்கர் சாம்ைியன்ஷிப் 2017-
பய பவல்கிறார். தேற்கு வங்க ைில்லியர்ட்ஸ் சங்கம் தைாட்டிபய ஏற்ைாடு 
பசய்ேிருந்ேது. 
 

19. தொண்தடொட்டத்மத(Parkour) அதிகொரப்பூர்வைொக ஒரு விமளயொட்டொக 
அங்கீகரித்த உலகின் முதல் நொடு எது ?  

 

A. அபே க்கா  

B. சிங்கப்பூர் 
C. ேதலஷியா  

D. ஐக்கிய ராஜ்யம் 

 

விமட: D. ஐக்கிய ரொஜ்யம் 
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ோண்தடாட்டத்பே அேிகாரப்பூர்வோக ஒரு விபளயாட்டாக அங்கீக த்ே 
உலகின் முேல் நாடு ஐக்கிய ராஜ்யம். freerunning என அபழக்கப்ைடும் 
ோண்தடாட்டம் என்ைது உடலில் உள்ள இயற்பகயான வலிபேபய ேட்டும் 
ையன்ைடுத்ேி நிலப்ைரப்ைில் முக்கியோக ஓடுேல், குேித்ேல் ேற்றும் 
சுற்றியுள்ள ைகுேிகளில் ஏறுேல் ஆகியவற்றுடன் போடர்புபடயது. இேன் 
மூலம், இந்ே  விபளயாட்டு சம்ைந்ேப்ைட்ட நிறுவனங்கள் ேற்தைாது அரசு 
ேற்றும் தேசிய லாட்ட களிடம் இருந்து நிேிபைற விண்ணப்ைிக்க முடியும்.  
 

20. �The Untold Story of Talking Books� என்ற புத்தகம் யொரொல் எழுதப்பட்டுள்ளது 
? 

 

A. தேத்யு ரூதை  

B. ராேகிருஷ்ண பரட்டி  

C. கதரன் ஜூதனஜா  

D. ைிரேீப் பசைாஸ்டியன்   

 

விமட: A. தைத்யு ரூதபரி 

 

�The Untold Story of Talking Books� என்ற புத்ேகத்பே தேத்யு ரூதை  
எழுேியுள்ளார். ஆடிதயா புத்ேகங்கள் சமூகத்ேில் ஏற்ைடுத்தும் ோக்கத்ேில் 
இப்புத்ேகம் கவனம் பசலுத்துகிறது. 
 

21. கத்தொர் நொட்டின் தமலநகர் ததொஹொவில் 2017 ஆண்டுக்கொன  ஆண்கள் 

ஒற்மறயர் வடன்னிஸ் தபொட்டில் கொல் இறுதி சுற்றில் வவற்றி 
தகொப்மபமய தட்டி வசன்றவர்? 
 

A. Novak Djokovic  

B. Andy Murray  

C. Rafael Nadal  

D. Stefan Edberg  

 

விமட: A. தநொவொக் தஜொதகொவிச் 
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பசர்ைியாவின் தநாவாக் தஜாதகாவிச் கத்ோர் நாட்டின் ேபலநகர் 
தோஹாவில் நபடபைற்ற கலிைா சர்வதேச படன்னிஸ் விபளயாட்டில் 

பசர்ைியன் நாட்பட தசர்ந்ே தநாவக் கால் இறுேி சுற்றில் அண்டிமுரபவ 

எேிர்த்து 6-3  5-7  6-4 என்ற கணக்கில பவன்றுள்ளார். இருவருக்கும் இபடதய 

நடக்கும் 36வது விபளயாட்டு இது என்ைது  குறிப்ைிடத்ேக்கது. இேில் 

அண்டிமுர ேனது 25வது பவற்றிபய இழந்ோர் 
 

22. கொனொவின் புதிய அதிபரொக பதவியதயற்று உள்ளவர் யொர்? 
 

A. Kwesi Amissah-Arthur  

B. Nana Akufo-Addo  

C. Mahamudu Bawumia  

D. John Mahama  

 

விமட: B. நொனொ அகுதபொ அதடொ (Nana Akufo-Addo) 
 

ஜனவ  7,2017 அன்று கானாவின் புேிய அேிைராக நானா அகுதைா அதடா  
ைேவியதயற்றார். 2௦௦1 இல் ஆட்சி அபேத்ோர். புேிய தேசைற்று கட்சயின் 

முன்னால் அபேச்சராகவும் நாட்டின் முேன்பே வழக்கறியராகவும் ைேவி 
வகித்துள்ளார். 
 

23. 2017 ஆண்டின் வபண்கள் இரட்மடயர்களுக்கொன சர்வததச WTA 

பிரிஸ்பன் தகொப்மபமய வவன்றுள்ள தஜொடி? 

 

A. Elena Vesnina and Sania Mirza  

B. Elena Vesnina and Martina Hingis  

C. Sania Mirza and Bethanie Mattek-Sands  

D. Sania Mirza and Martina Hingis  

 

விமட: C. சொனியொ ைிர்சொ ைற்றும் வபத்தொனி தைடக் (Sania Mirza and Bethanie 

Mattek-Sands) 

 

இந்ேிய படன்னிஸ் நட்சத்ேிர வரீாங்கபனயான சானியா ேிர்சா இரட்படயர் 
ைி வில் ஆண்டின் முேல் சீசபன பவற்றிகரோக போடங்கி உள்ளார். 
அபே க் காவின் பைத்ோனி தேடக்குடன் இபணந்து விபளயாடிய சானியா, 
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ைி ஸ்தைன் ேகளிர் சர்வதேச படன்னிஸ் தைாட்டி போட ன் இறுேி 
தைாட்டியில் 6-2, 6-3 என்ற தநர் பசட்டில் ேரவ பசயில் 2-வது இடத்ேில் 
உள்ள ரஷ்யாவின் தகத் னா ேகதராவா, எலீனா பவஸ்னினா தஜாடிபய 
வழீ்த்ேி பவற்றி பைற்று சாம்ைியன் ைட்டம் பவன்றார். 

சாம்ைியன் ைட்டம் பவன்ற அதே தவபளயில் உலகத் ேரவ பசயில் 
இரட்படயர் ைி வில் வகித்ே முேலி டத்பே சானியா இழந்துள்ளார். 91 
வாரங்கள் முேலிடத்ேில் நீடித்ே சானியா அந்ே இடத்பே ேனது இபணயான 
பைத்ோனி தேடக்கிடம் ைறிபகாடுத்துள்ளார். 

 

24.  �The Untold Vajpayee: Politician and Paradox� என்ற புத்தகத்திமன எழுதியவர்? 
 

A. Arun Shourie  

B. Chaudhary Devi Lal  

C. Lal Krishna Advani  

D. Ullekh NP  

 

விமட: D. (Ullekh NP)  

 

 �The Untold Vajpayee: Politician and Paradox� என்ற புத்ேகத்ேிபன எழுேியவர் 
ைத்ேி க்பகயாளரான உதலக்ஹா NP ஆவார். இேில் சச்சரவுகபள ஏற்ைடுத்ே 
கூடிய அடல் ைிஹா  வாஜ்ைாய் ேற்றும் லால் கிருஷ்ணா அத்வானி ைற்றிய 

பசய்ேிகள் இடம்பைற்றுள்ளது. தேலும் கட்சிகளுகிபடய உள்ள விவாேங்கள் 

ேற்றும் தேசிய வரலாறு (குஜராத் அடக்குமுபறயின் ைின்விபளவு-2௦௦2) 
ஆகியவற்பறயும் கூறுகிறது. தகாத்ரா ரயில் பவடி விைத்து ேற்றும் கலக 
அடக்குமுபற காரணோக �தோடி பவளிதயற தவண்டும்�(அப்தைாது குஜராத் 
முேலபேச்சர் தோடி) என்ற கூற்றுகளுடன் பவளியாயின. இவ்வாறு 

நடந்ோல் குஜராத் ஆனது ஒழுங்கின்னபேக்கு உட்ைடும் என அத்வானி 
கூறியுள்ளது அப்புத்ேகத்ேில் இடம் பைற்றுள்ளது. 

 

25. தீவிரவொதத்திற்கு எதிரொன முஸ்லிம் இரொணுவ அமைப்பு 

அமைந்துள்ள இடம்? 

 

A. யாத்  
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B. பேஹ்ரான்  

C. லாகூர்   
D. அங்காரா 
 

விமட: A. ரியொத் 

 

ேீவிரவாேத்ேிற்கு எேிரான முஸ்லிம் இராணுவ அபேப்பு ஆனது ைல்தவறு 

நாடுகளுக்கிபடதயயான இராணுவ அபேப்ைாகும். 39 முஸ்லிம் நாடுகள் 

இபணந்து உருவான இந்ே அபேப்பு ISIL ேற்றும் இது தைான்ற 

ேீவிரவாேத்ேிற்கு எேிரானோகும். சேிைத்ேில் ஓய்வு பைற்ற ைாகிஸ்ோனின் 

முக்கிய இராணுவ ைணியாளரான ரஹலீ் ஷ ப், இந்ே ேீவிரவாேத்ேிற்கு 

எேிரான முஸ்லிம் இராணுவ அபேப்ைின் முக்கிய இராணுவ ைணியாளராக 
நியேிக்கைட்டுள்ளார். இேன் ேபலபேயகம்  சவுேி அதரைியாவில் உள்ள 

தயாத்ேில் உள்ளது.  

 

26. உலகிதலதய முதன் முதலில் எந்த நொடு FM (அதிர்வவண் பண்தபற்றம்) 

தரடிதயொ தசமவமய நிறுத்தி உள்ளது? 

 

A. United Kingdom  

B. Switzerland  

C. Norway  

D. Finland  

 

விமட: C. நொர்தவ 

 

1950இல் போடங்கப்ைட்ட FM (அேிர்பவண் ைண்தைற்றம்) முபறயிபன ஜனவ  

7, 2017 அன்று நார்த்ேன் சிட்டி தைாதடாவில் முற்றிலுோக டிஜிட்டல் 

முபறயில் ோற்றி உள்ளது நார்தவ அரசு. டிஜிட்டல் முபறயின் மூலம் நிேி 
தசேிப்பு முபற ேற்றும் தேசிய தரடிதயா மூலம் அேிக பசய்ேிகபள எடுத்து 

பசல்ல முடியும் என்ைது குறிப்ைிடத்ேக்கது. தவபலவாய்ப்புகளுக்கும், புேிய 

கருத்துகளும், அவசர கால உேவிகளுக்கும் இது வழிவகுக்கும். 

 

27. 2017 வஜய்பூர் சர்வததச திமரப்பட திருவிழொவில், வொழ்நொள் 

சொதமனயொளர் விருது யொருக்கு அளிக்கப்பட்டது? 
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A. ஓம் பூ   

B. அேிோப் ைச்சன்  

C. நஸ்ருேின் ஷா 
D. ரதேஷ் ைிரசாத் 
 

விமட: D. ரதைஷ் பிரசொத் 

 

9வது பஜய்பூர் சர்வதேச ேிபரப்ைட ேிருவிழா ஜனவ  7,2017 இல் 

போடங்கப்ைட்டது. 5 நாட்கள் நபடபைறும் இேன் முக்கிய தநாக்கோனது 

இயக்குனர்களின் புேிய யுக்ேிகள், போழில்நுட்ை கருத்துகபள ை ோறி 
பகாள்ளவும் வழிவகுத்ேது. தேலும் ைல்தவறு தேசிய கலாச்சார முபறகளின் 

ைங்தகற்பு இடம் பைற்றன. சதகாேரத்துவ அடிப்ைபடயில் 250 இயக்குனர்கள் 

ேற்றும் கபலஞர்கள் கலந்துபகாண்டனர். இேில் சினிோ ைற்றிய 17 

கருத்ேரங்கம் இடம் பைற்றிருந்ேன. சினிோபவ ைற்றிய போபலதநாக்கு 

ஆய்வாளரான ரதேஷ் ைிரசாத்துக்கு வாழ்நாள் சாேபனயாளர் விருது 

யாருக்கு அளிக்கப்ைட்டது. இவர் தேம்ைாடு அபடந்ே சினிோ போழில்நுட்ை 
கருவிகபள பகாண்ட ைிரசாத் ைட ஆய்வகம் ஒன்பற நடத்ேி வருகிறார் 
என்ைது குறிப்ைிடத்ேக்கது. 

 

28. எந்த கொப்பீடு நிறுவனம் சிட்பி (SIDBI) எனப்படும் சிறு வதொழில் முமற 

முன்தனற்ற வங்கியிடம் ஒப்பந்தம் வசய்து உள்ளது? 

 

A. National Insurance Company Ltd (NICL)  

B. Life Insurance Corporation of India (LIC)  

C. Oriental Insurance Company Ltd (OICL)  

D. New India Assurance Company Ltd (NIACL)  

 

விமட: B. மலப் இன்சூரன்ஸ் கொர்பதரசன் ஆப் இந்தியொ (LIC) 
 

இந்ேியாவின் சிறு ேற்றும் நடுத்ேர போழில் பு தவாருக்கான முேன்பே ைண 

உேவிக்காக பலப் இன்சூரன்ஸ் கார்ைதரசன் ஒப் இந்ேியொ (LIC) ஆனது சிட்ைி 
எனப்ைடும் சிறு போழில் முபற முன்தனற்ற வங்கியிடம் ஒப்ைந்ேம் பசய்து 

உள்ளது. இந்ே பு ந்துணர்வு ஒப்ைந்ேம் MoU(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) 

மூலம் MSMEs எனப்ைடும் சிறு ேற்றும் நடுத்ேர போழில் முபறகபள 

ஊக்கைடுத்ே உேவுகிறது 
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29. 2017 ஆண்டிற்கொன வொகப் தபொர்ட்ஸ்(WAGF BOARDS) ைொநொடு நமடவபற்ற 

இடம்? 

 

A. Lucknow  

B. New Delhi  

C. Jaipur  

D. Nagpur  

 

விமட: B. புது வடல்லி 
 

வாகப் தைார்ட்ஸ்(WAGF BOARDS) ோநாடு அல்லது ோநிலங்களுகிபடதயயான 

ேபலவர் ேற்றும் பசயல் அலுவலர் ோநாடு படல்லியில் ஜனவ  7, 2017 

அன்று சிறுைான்பே ேற்றும் நாடாளுேன்ற விவாே துபற அபேச்சரான 

முக்ேர் அப்ைாஸ் நாக்வி அவரால் போடங்கப்ைட்டது. இம்ோநாட்டில் 

ைல்தவறு விவாேங்கள் விவாேிக்கப்ைட்டன. அவற்றில் சில வாகப் 
தைார்ட்ஸ்(WAGF BOARDS) நிேிமுபற, நிபறகள், குபறகள் ேற்றும் 

தேம்ைடுத்தும் வழிமுபறகள் ைற்றி தேசிய வாகப் தைார்ட்ஸ்(WAGF BOARDS)  

கார்ைதரஷனால் விவாேிக்கப்ைட்டன 

 

30. சித்வொன் ததசிய பூங்கொ அமைந்துள்ள இடம்? 

 

A. இந்ேியா  
B. தநைால்  

C. வங்காளம் தேசம்  

B. ேியான்ோர் 
 

விமட: B. தநபொல் 

 

தநைாளத்ேில் அபேந்துள்ள முேல் தேசிய பூங்கா சித்வான் தேசிய பூங்கா 
ஆகும். 1973 இல் அபேக்கப்ைட்டு 1984 இல் ோநில ைாரம்ை ய இடோக 
அறிவிக்கைட்டது. தநைாளத்ேின் பேன் ைகுேி ேற்றும் பவப்ை ேண்டல 

ைகுேியான தேபர எனப்ைடும் இயற்பக ைகுேியில் 932 கி.ேி ைரப்ைளவில் 

அபேந்துள்ளது. 68 ைாலுட்டி சிற்றின வபக, 544 ைறபவ இனம், 58 

ஹரீ்ைிதடாைான்ன எனப்ைடும் குறிப்ைிட்ட ைகுேியில் வள கூடிய சிற்றினம், 126 
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ேீன்வபககள் இங்கு வாழ்வோக ைேிவு பசய்யப்ைட்டுள்ளது. முக்கிய 

ைாதுகாக்க தவண்டிய இனோன ஒற்பற பகாம்பு காண்டேிருகம், வங்காளபுலி, 
தக யல் முேபல இனங்கள் உள்ளன. சேிைத்ேில் சுற்றுலா துபற 

தேம்ைாட்டிற்கான சித்வான் யாபனகளின் விழாபவ டிசம்ைர் 26-30,2016 அன்று 

தநைால் நடத்ேியுள்ளது. இந்ே விழாவில் 20,000கும் தேற்ைட்ட உள்நாட்டு, 

பவளிநாட்டு ேக்கள் கலந்துபகாண்டனர். 5 நாட்கள் நபடபைற்ற விழாவில் 

யாபனகள் நடனம், யாபனகள் அழகு தைாட்டி, யாபனகள் நபட, யாபனகள் 

ஓவிய தைாட்டி நபடபைற்றன. 

 

31. ைத்திய சுகொதொர அமைச்சகம், �Swachh Swasth Sarvatra� முன்வனடுப்மப 
பின்வரும் எந்த அமைச்சகத்துடன் இமணந்து வதொடங்கியுள்ளது ? 
 

A. குடிநீர் ேற்றும் சுகாோர அபேச்சகம் 

B. நிேி அபேச்சகம்  

C. வடீ்டு வசேி ேற்றும் நகர்ப்புற வறுபே ஒழிப்பு அபேச்சகம் 

D. ஆயுஷ் அபேச்சகம்  

 

விமட: A. குடிநீர் ைற்றும் சுகொதொர அமைச்சகம் 

 

தேம்ைடுத்ேப்ைட்ட சுகாோர வசேிகள்,அேிகோன விழிப்புணர்வு ேற்றும் 
ஆதராக்கியோன வாழ்க்பக முபறகளின் மூலம் சிறந்ே சுகாோர 
அம்சங்கபள அபடய, "Swachh Swasth Sarvatra" முன்பனடுப்பை குடிநீர் ேற்றும் 
சுகாோர அபேச்சகம் , சுகாோரம் ேற்றும் குடும்ை நலத்துபற அபேச்சகம் 
இபணந்து போடங்கியுள்ளது. இது, இந்ேியாவில் உள்ள 708 ேிறந்ேபவளி 
ேலம் கழித்ேல் இல்லாே(ODF) போகுேிகளில் அேிகளவு தூய்பே ேற்றும் 
சுகாோரத்பே அபடயும்பைாருட்டு, இங்குள்ள சமூக ஆதராக்கிய 
நிபலயங்கபள(Community Health Centres) வலுப்ைடுத்ேவுள்ளது. இேன் கீழ், 
துப்புரவு, சுகாோரம் ேற்றும் போற்று தநாய் கட்டுப்ைாடு ேரத்பே 
அபடயதவண்டி, CHC நிபலயங்கபள வலுப்ைடுத்தும் வபகயில் ஒவ்பவாரு 
CHC-க்கும் நிேி உேவியாக ரூ.10 லட்சம் வழங்கப்ைடும். இந்ே முன்முயற்சி 
தேசிய சுகாோர ேிட்டத்ேின் கீழ், தூய்பே இந்ேியா ேிட்டத்ேின் ஒரு 
ைகுேியாக உள்ளது. அக்தடாைர் 2, 2019 ஆம் ஆண்டில் 
இந்ேியாபவ  ேிறந்ேபவளி ேலம் கழித்ேல் இல்லாே நாடாக ோற்றும் 
குறிக்தகாளுடன் கழிப்ைபறகள் கட்டுேல் ேற்றும் நடத்பே ோற்றத்பே 
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பசயல்ைடுத்துேல் ஆகிய 2 தநாக்கங்களில் இது கவனம் பசலுத்ேி 
வருகின்றது. 
 

 

32. இந்தியன் வரலொற்று ைொநொட்டின் (Indian History Congress) 77வது அைர்வு, 
எந்த இந்திய ைொநிலத்தில் வதொடங்கியது ? 
A. ேேிழ்நாடு 

B. தகரளா 
C. கர்நாடகா  

D. ஆந்ேிரப் ைிரதேசம்   

 

விமட: B. தகரளொ 
 

குடியரசுத் ேபலவர் ைிரணாப் முகர்ஜி, 2016 டிசம்ைர் 29ம் தேேி தகரளாவின் 
ேிருவனந்ேபுரத்ேில் உள்ள தகரளா ைல்கபலக்கழகத்ேில்(University of Kerala) 
இந்ேியன் வரலாற்று ோநாட்டின்(Indian History Congress) 77வது அேர்பவ 
போடங்கி பவத்ோர். 3,000-க்கும் அேிகோன வரலாற்றாசி யர்கள் ேற்றும் 
ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள் இந்ே 3 நாள் அேர்வு ோநாட்டில் கலந்து 
பகாள்வார்கள். IHC என்ைது 10,000 க்கும் தேற்ைட்ட இந்ேிய வரலாற்றாளர்கபள 
உறுப்ைினர்களாக பகாண்ட பை ய போழில்முபற ேற்றும் கல்வி 
அபேப்ைாகும். இேன் ேற்தைாபேய ேபலவராக, ஜவகர்லால் தநரு 
ைல்கபலக்கழகத்பே(JNU) தசர்ந்ே ராோ சாம்ைலட்சுேி உள்ளார்.   

 

 

33. பணைில்லொ பரிவர்த்தமனகமள ஊக்குவிக்க, இந்தியொவின் முதல் Digi 
Dhan தைளொ எந்த ைொநிலத்தில் நமடவபற்றது ? 
 

A. ஜார்க்கண்ட்  

B. உத்ேரப் ைிரதேசம் 

C. ஹ யானா  

D. ஒடிசா  

 

விமட: C. ஹரியொனொ  
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டிஜிட்டல் ேற்றும் ைணேில்லா ை ோற்றங்கபள ஊக்குவிக்க டிசம்ைர் 26, 2016 
அன்று இந்ேியாவின் முேல் Digi Dhan தேளா ஹ யானாவின் குருகிராேில் 
நபடபைற்றது. இேில், விற்ைபனக்கு பவக்கப்ைட்ட எந்ே ஒரு பைாருபளயும் 
வாடிக்பகயாளர்கள் டிஜிட்டல் முபறயில் ேட்டுதே ைணம்  பசலுத்ேி பைற 
இயலும். அன்றாட ேினச  ையன்ைாட்டு பைாருட்களான காய்கறிகள் முேல் 
பைாது சாோன்கள் வபர, பகவிபன பைாருட்கள், தோட்டக்கபல பைாருட்கள், 
விபே ேற்றும் விவசாயிகளுக்கு உரங்கள் முேலியன இந்ே கண்காட்சியில் 
கிபடக்கும் ேற்றும் வாடிக்பகயாளர்கள் டிஜிட்டல் முபறயில் ைணம் 
பசலுத்ே தவண்டியிருந்ேது. பராக்கப் ைணோக பகாடுப்ைேற்கு ைேிலாக 
எவ்வாறு டிஜிட்டல் முபறயில் ைணம் பசலுத்ேலாம் என்ற வழிமுபறபய 
பைாது தசபவ பேயங்களில் தவபல பசய்யக்கூடிய கிராே அளவிலான 
போழில் முபனதவார்(VLE), ேக்களுக்கு கற்ைிக்கின்றனர். அடுத்ே டிஜி ேண் 
தேளா, ைிளாஸ்டிக் ைணத்பே ஊக்குவிக்க டிசம்ைர் 29, 2016 அன்று 
தடராடூனில் ஏற்ைாடு பசய்யப்ைடும். 
 

 

34. பின்வரும் யொர், புது தில்லியின் புதிய துமணநிமல ஆளுநரொக 
நியைிக்கப்பட்டுள்ளொர் ? 
 

A. விஷ்ணு சகாய் 

B. ைிரேீப் சின்ஹா  

C. தக எம் சந்ேிரதசகர் 
D. அனில் பைஜல்  

 

விமட: D. அனில் மபஜல்  

 

1969 போகுேியின் ஐஏஎஸ் அேிகா  அனில் பைஜல், புது ேில்லியின் புேிய 
துபணநிபல ஆளுநராக நியேிக்கப்ைட்டுள்ளார். சேீைத்ேில் இப்ைேவிபய 
ராஜினாோ பசய்ே நஜபீ் ஜங்கின் இடத்பே இவர் நிரப்புகிறார். பைஜல், அடல் 
ைிஹா  வாஜ்ைாய் அரசாங்கத்ேின் கீழ் ேத்ேிய உள்துபற பசயலாளராக 
ைணியாற்றியவர். இது ேவிர, ஏபனய அபேச்சகங்களின் முக்கிய ைேவிகபள 
வகித்ோர். 
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35. சைீபத்தில் ைமறந்த பிரபுல்லொ ஹல்டன்கர்(Prafulla Haldankar), எந்த 
விமளயொட்டின் புகழ்வபற்ற வரீர் ?  

 

A. தடைிள் படன்னிஸ் 

B. பூப்ைந்து 

C. ேல்யுத்ேம்  

D. குத்துச்சண்பட  

 

விமட: A. தடபிள் வடன்னிஸ் 

 

முன்னாள் சர்வதேச தடைிள் படன்னிஸ் வரீர் ைிரபுல்லா ஹல்டன்கர்(79), 
சேீைத்ேில் ேகாராஷ்டிரா ோநிலத்ேின் மும்பையில் காலோனார். இவர் 1961-62 
காலகட்டத்ேில் இந்ேியாவில் முேல் இடத்ேில் இருந்ோர் தேலும் இரண்டு 
ஆசியப் தைாட்டிகள் ேற்றும் இரண்டு உலக சாம்ைியன்ஷிப் தைாட்டிகளில் 
இந்ேியாபவ வழி நடத்ேினார். விபளயாட்டில் இருந்து ஓய்வு பைற்ற 
ைிறகு,இவர் ைல ஆண்டுகளாக இந்ேிய ரயில்தவ ையிற்சியாளராக இருந்ோர். 
தேற்கு ரயில்தவயில் தவபல பசய்ே இவர், 1995 ஆம் ஆண்டு மும்பை 
பசன்ட்ரலின் டிஆர்எம் அலுவலகத்ேில் இருந்து ேபலபே நலத்துபற 
இன்ஸ்பைக்டராக ஓய்வு பைற்றார்.   
  
 

36. இந்தியொவில் நடுவர் வபொறிமுமறமய நிறுவனையப்படுத்தியமத 
(institutionalization of arbitration mechanism) ஆய்வு வசய்ய, ைத்திய அரசொல் 
ஏற்படுத்தப்பட்ட குழு ? 
 

A. ைி என் ஸ்ரீகிருஷ்ணா  

B. அராக்ய பசன்குப்ோ  

C. ரவநீ்ேிர ைட் 

D. இந்து ேல்தஹாத்ரா 
 

விமட: A. பி என் ஸ்ரீகிருஷ்ணொ   

 

இந்ேிய அரசு (GOI), இந்ேியாவில் நடுவர் பைாறிமுபறபய 
நிறுவனேயப்ைடுத்ேியபே ஆய்வு பசய்ய உயர் நிபல குழுபவ(HLC) 
உருவாக்கியுள்ளது. இக்குழுவிற்கு, உச்ச நீேிேன்றத்ேின் ஓய்வு பைற்ற நீேிைேி 
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ைி என் ஸ்ரீகிருஷ்ணா ேபலபே வகிப்ைார். நபடமுபறயில் உள்ள நடுவர் 
பைாறிமுபற ேிறபன ேேிப்ைடீு ேற்றும் ஆய்வு பசய்ேல்,நடுவர் 
தநாக்கங்களுக்காக இந்ேிய அரசு மூலம் நிேி பைறும் ஏற்கனதவ இருக்கும் 
ADR நிறுவனங்களின் வசேிகள், வளங்கள், நிேி ேற்றும் ேனிேவளத்பே 
ஆய்வு பசய்ேல் ஆகியவற்பற அடிப்ைபடயாக பகாண்டு HLC ஆய்வு 
நடத்தும். 
 
  
37. சைீபத்தில் ைமறந்த வடப்பி வரனொல்ட்ஸ்(Debbie Reynolds), எந்த நொட்டின் 
பழம்வபரும் நடிமக ? 
 

A. ைிதரசில் 

B. பஜர்ேனி 
C. ைிரான்ஸ்  

D. கலிதைார்னியா   

 

விமட: D. கலிதபொர்னியொ    

 

ஹாலிவுட் ைழம்பைரும் நடிபக படப்ைி பரனால்ட்ஸ் (84), சேீைத்ேில்  டிசம்ைர் 
28ம் தேேி கலிதைார்னியாவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்-ல் காலோனார். இவர், �The 
Affairs of Dobie Gillis�, �Bundle of Joy�, �The Catered Affair�, முேலிய கோைாத்ேிரங்கள் 
மூலம் நன்கு அறியப்ைடுகிறார். பரனால்ட்ஸ், அவரது ேகள் தக  ஃைிஷர் 
காலோன அடுத்ே நாதள ேபறந்ோர். தக  ஃைிஷர் நன்கு அறியப்ைட்ட 
நடிபக, ஆசி யர் ேற்றும் ேிபரக்கோசி யர்,நடிபக தக  "ஸ்டார் வார்ஸ்" 
ேிபரப்ைட உ பேயில் நரம்பு, ேன உறுேி ேற்றும் நம்ைிக்பக இபணந்ே 
அ ய இளவரசி தலய்யா என்ற கோைாத்ேிரத்ேில் ேிகவும் அழிக்கமுடியாே 
ைங்பக அளித்ோர்.    

 

 

38. இந்திய இரொணுவம், சிக்கலொன வதொழில்நுட்ப ததமவகளுக்கொக எந்த 
இந்திய வதொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனத்தடன்(IIT) கூட்டு தசர்ந்துள்ளது ? 
 

A. ஐஐடி ைாம்தை  

B. ஐஐடி ரூர்க்கி  
C. ஐஐடி கான்பூர் 
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D. ஐஐடி காந்ேிநகர் 
 

விமட: D. ஐஐடி கொந்திநகர் 
 

இந்ேிய இராணுவம், ஐஐடி வளாகத்ேில் ஆராய்ச்சி ேற்றும் தேம்ைாட்டு (R & 
D) பேயம் ஒன்பற அபேக்க ஐஐடி காந்ேிநகருடன் கூட்டு தசர்ந்துள்ளது. 
இந்ே பேயத்ேில் உள்ள ஆசி யர்கள் ேற்றும் ஆராய்ச்சி ோணவர்கள், 
இந்ேிய இராணுவ ைிரச்சிபனகபள அபடயாளம் காணும் ேற்றும் 
சாத்ேியோன ேீர்வுகள் வழங்கும் ைணிபய பசய்வர். தேலும், இந்ே ஒப்ைந்ேம் 
இந்ேிய ராணுவத்ேின் போழில்நுட்ைம் தேபவகள்,போழில்முபற ேற்றும் 
போழில்நுட்ை அறிவு ைகிர்வு  உள்ளிட்ட ைகுேிகளில் ஐஐடி ேற்றும் இந்ேிய 
இராணுவம் இபணந்து பசயலாற்ற பவக்கும்.      

 

 

39. �Watership Sown� என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யொர் ? 
 

A. ச்சர்ட் ஆடம்ஸ் 

B. லிலியன் தராசா 
C. ஜார்ஜ் ைதீடான் 

D. தடல் கார்னகி   

 

விமட: A. ரிச்சர்ட் ஆடம்ஸ் 

 

�Watership Sown� என்ற புத்ேகம் ச்சர்ட் ஆடம்ஸ் என்ைவரால் 
எழுேப்ைட்டுள்ளது, இவர் அண்பேயில் இங்கிலாந்ேில் ேபறந்ோர். இது ஒரு 
சஸ்பைன்ஸ், சூடான ைின்போடரும், பே யேிக்க உன்னேோன சாகச நாவல் 
ஆகும்.   

 

40. பிரித்விரொஜ் அயொச்சி(Prithviraj Ayachi), எந்த விமளயொட்டுடன் 
வதொடர்புமடயவர் ? 
 

A. குத்துச்சண்பட 

B. ேல்யுத்ேம் 

C. பூப்ைந்து  

D. துப்ைாக்கி சுடுேல்  
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விமட: D. துப்பொக்கி சுடுதல்   

 

குஜராத்பே தசர்ந்ே ைி த்விராஜ் அயாச்சி, ேகாராஷ்டிராவின் புதனவில் 
நபடபைற்ற தேசிய துப்ைாக்கிசுடுேல் சாம்ைியன்ஷிப் தைாட்டியில்  ஜூனியர் 
ஆண்கள் 50M Rifle Prone நிகழ்வில் ேங்க ைேக்கம் பவன்றுள்ளார். இவர் இறுேி 
தைாட்டியில் 209.5 சுட்டு, தயா ஒலிம்ைிக்கில் ேங்க ைேக்கம் பவன்றவ ன் 
ஸ்தகாபர சேன் பசய்துள்ளார். 
 

41. எந்த குழு, ைத்திய அரசிடம் டிஜிட்டல் முமறகமள ஊக்குவிக்க தனது 
அறிக்மகமய சைர்ப்பித்துள்ளது ? 
 

A. விதனாத் ராய் குழு 

B. அஜித் தசத் குழு 

C. எச் ஆர் கான் குழு 

D. ரத்ேன் வாட்டல் குழு  

 

விமட: D. ரத்தன் வொட்டல் குழு   

 

சேீைத்ேில் ரத்ேன் வாட்டல் குழு டிஜிட்டல் முபறகபள ஊக்குவிக்க 
அறிக்பகபய ேத்ேிய அரசிடம் சேர்ைித்துள்ளது. இக்குழு, ைண வழங்கீடு 
போடர்ைான ைிரச்சபனகபள சோளிக்க ஒரு ேனி சீரபேப்பை(Regulator) 
ை ந்துபரத்துள்ளது. இவ்வறிக்பக டிஜிட்டல் ை ோற்றங்கபள ஊக்குவிக்க 
நிேிய ஊக்கம் வழங்க ை ந்துபரக்கிறது. டிஜிட்டல் ை வர்த்ேபன ேீது அரசு 
துபறகள் ேற்றும் தசபவகள் விேித்ே கட்டணங்கபள ரத்து பசய்யவும், 
அபனத்து அரசு துபறகள் ேற்றும் ஏபஜன்சிகளிலும் நுகர்தவாருக்கு 
ேின்னணு முபறயில் ைணம் பசலுத்தும் வாய்ப்பை கட்டாயம் வழங்க 
தவண்டுபேன்றும் இக்குழு ை ந்துபர பசய்கிறது. தேலும் இந்ே அறிக்பக, 
அடிக்கடி நபடபைறும் குபறந்ே ேேிப்பு ை வர்த்ேபனகளுக்கு சிறப்பு 
முக்கியத்துவம் பகாடுக்கவும், ைணத்பே ஏற்றுக்பகாள்ளும் கருவிகள்(payments 
acceptance equipment) ேீோன சுங்க வ பய குபறக்கவும் ை ந்துபரக்கிறது. 
அத்துடன், டிஜிட்டல் ை வர்த்ேபனகபள ஊக்குவிக்க விருதுகள் வழங்கவும் 
ை ந்துபரத்துள்ளது.  
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42. டிஜிட்டல் விசொரமண ைற்றும் பயிற்சிக்கொன இந்தியொவின் முதல் 
மையத்மத எந்த ைொநில கொவல்துமற அமைத்துள்ளது ?  

 

A. தகரளா  

B. ஹ யானா 
C. கர்நாடகா  

D. ேேிழ்நாடு 

 

விமட: B. ஹரியொனொ 
 

சமூக ஊடக கருத்பே கண்காணிக்க ேற்றும் பசைர் காவல்துபறபய 
அேிக க்க, ஹ யானா ோநில காவல்துபற டிஜிட்டல் விசாரபண ேற்றும் 
ையிற்சிக்கான இந்ேியாவின் முேல் பேயத்பே தேசிய போழில்நுட்ை 
ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துடன் (NTRO) இபணந்து குர்கானில் அபேத்து வருகிறது. 
தேர்வு பசய்யப்ைட்ட தைாலீஸ் அேிகா களுக்கு குறுகிய கால ேற்றும் நீண்ட 
கால ையிற்சி அளிப்ைது ேவிர, சமூக ஊடகங்களில் முக்கியோன ேற்றும் 
ஆத்ேிரமூட்டும் கருத்துக்களின் ேீதும் இம்பேயம் கவனம் பவக்கும். 
ஹ யானா தைாலீசா ன் போழில்நுட்ை ேிறன்கபள அேிக க்க, ஒரு சமூக 
ஊடக கண்காணிப்பு ஆய்வகமும் இந்ே பேயத்ேில் உள்ளது. NTRO ேற்றும் 
இந்ேிய அரசின் போழில்நுட்ை வல்லுனர்கள் ையிற்சியின் ஆேரபவ 
நீட்டிப்ைார்கள்.  
 

 

43. இந்தியொவின் முதல் தகட்டர்பில்லர் ரயில்(Caterpillar train), எந்த ைொநில 
அரசு மூலம் நிறுவப்படவுள்ளது ? 
 

A. அசாம்  

B. உத்ேரப் ைிரதேசம்  

C. ஹ யானா 
D. ராஜஸ்ோன் 

 

விமட: C. ஹரியொனொ 
 

ஹ யானா அரசு, பைலட் நபடைாபேயில் 'தகட்டர்ைில்லர் ரயில் (அல்லது C-
ரயில்)' எனும் புதுபேயான ஒன்பற அபேக்கவுள்ளது, இது குர்கான் நக ல், 
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நக ன் தைாக்குவரத்ேின் ேீது ைறந்து பசல்லும். வபளவுகளாக ைி ந்ே 
துருவங்களின் துபணயுடன் கம்ைங்கள் ோங்கிய  ைாபேயில் சுோர் 100 
கிதலாேீட்டர் தவகத்ேில் நகரம் முழுவதும் இயங்கும் இலகுரக, உயர்ந்ே 
இரயில் பைட்டிகபள பகாண்ட பநட்பவார்க் இந்ே சி-ரயிலில் அடங்கும். 
போடக்க அபேப்ைிற்கு ஆகும் பசலவு $3 ேில்லியன் ேற்றும் முழுபேயான 
ோனியங்கி அபேப்ைிற்கு ஏறத்ோழ $20 ேில்லியன் பசலவாகும். சி-ரயில் 
தகாட்ைாடு, எேில் தஜக்கப்புடன் இபணந்து இந்ேிய ரயில்தவ பைாறியாளர் 
அஸ்வினி குோர் உைாத்யாயா மூலம் உருவாக்கப்ைட்டது. இந்ே புதுபேயான 
தயாசபனக்காக அபே க்காவில் 2016-ல் ோசசூபசட்ஸ் போழில்நுட்ை கல்வி 
நிறுவனத்ேில் (MIT) உலக விருேிபன பவன்றனர்.  
 

 

44. டிஜிட்டல் பரிைொற்றங்கமள எளிதொக வசய்ய ைத்திய அரசு, �BHIM� 
வைொமபல் பயன்பொட்மட அறிமுகம் வசய்துள்ளது. �BHIM� என்பதன் 
விரிவொக்கம் என்ன ? 
 

A. Build Interface for Money 

B. Built-up Interface for Money 

C. Bi-aural Interface for Money 

D. Bharat Interface for Money  

 

விமட: D. Bharat Interface for Money  

 

எளிோக டிஜிட்டல் ைணவழங்கீடு பசய்ய ேற்றும் ை ோற்றங்கபள 
ஊக்குவிக்க, புது ேில்லியின் ேல்கதோரா பேோனத்ேில் நபடபைற்ற டிஜி 
ேண் கும்ை தேளாவில் ைிரேேர் நதரந்ேிர தோடி, ஆோர் அடிப்ைபடயிலான 
�Bharat Interface for Money (BHIM)� போபைல் ையன்ைாட்பட அறிமுகப்ைடுத்ேினார். 
டாக்டர் ைி ஆர் அம்தைத்க ன் நிபனவாக ையன்ைாட்டிற்கு BHIM என 
பைய டப்ைட்டது ேற்றும் சிறு வணிகர்கள், ைழங்குடியினர், விவசாயிகளுக்கு 
இது அேிகாரேளிக்கும். இப்ையன்ைாடு, Unified Payments Interface (UPI) இபடதய 
பசயல்ைடத்ேக்க வபகயில் ையனர்களின் வங்கி கணக்பக தநரடியாக 
இபணக்கிறது. இப்ையன்ைாடு, National Payment Corporation of India (NPCI) மூலம் 
உருவாக்கப்ைட்டது. வங்கி இருப்பை தநரடியாக ைார்க்க இந்ே ையன்ைாடு 
அனுேேிக்கிறது. ை வர்த்ேபன ஒன்றுக்கு ரூ .10,000 வரம்பு ேற்றும் 24 ேணி 
தநரத்ேிற்கு ரூ 20,000 வரம்பு விேிக்கப்ைட்டுள்ளது.   
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45. 2016 உலக தபொஜ்புரி ைொநொடு(World Bhojpuri Conference), பின்வரும் எந்த 
நகரத்தில் வதொடங்கியுள்ளது ? 
 

A. பஜய்ப்பூர் 
B. அகேோைாத் 
C. வாரணாசி 
D. தைாைால்   

 

விமட: C. வொரணொசி 
 

இந்ேியாவில் ஒரு காலத்ேில் தைாஜ்பு  போழி தைசும் பைல்ட்பட 
தசர்ந்ேவர்களாக இருந்து ைின்னர்  உலகின் ைல்தவறு ைகுேிகளில் 
புலம்பையர்ந்ே இந்ேிய வம்சாவளி ேக்களிபடதய இபணப்புகபள 
வலுப்ைடுத்ே டிசம்ைர் 29ம் தேேி உத்ேரப் ைிரதேசத்ேின் வாரணாசியில் 2016 
உலக தைாஜ்பு  ோநாடு போடங்கியது. 4 நாள் ோநாடு கலாச்சாரம், ேேம், 
போழி, ேற்ற வணிக ைிரச்சிபனகள் குறித்து விவாேிக்கும், இேில் 18க்கும் 
தேற்ைட்ட நாடுகள் ைங்தகற்கும். ோநாட்டின் தைாது 'தைாஜ்பு  ரத்னா' விருது 
ேற்றும் 'உலக தைாஜ்பு  கர்ேதயாகி' விருதுகள் 25 தைருக்கு 
வழங்கப்ைடவுள்ளது.  
 

46. பீகொர் கிரொைப்புற சொமல திட்டங்களுக்கொக, உலக வங்கி எவ்வளவு 
கடன் வதொமகக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?  

 

A. $ 245 ேில்லியன் 

B. $ 235 ேில்லியன்  

C. $ 255 ேில்லியன்  

D. $ 265 ேில்லியன் 

 

விமட: B. $ 235 ைில்லியன்  

 

சேீைத்ேில் உலக வங்கி (WB), ைகீார் ோநிலத்ேின் கிராேப்புற சாபல 
பநட்பவார்க்பக தேம்ைடுத்ே ேற்றும் ேிறம்ைட நிர்வகிக்க, ைகீார் கிராே 
சாபலகள் ேிட்டத்ேிற்கு $ 235 ேில்லியன் கடன் ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 



www.winmeen.com [ Tnpsc Group 1 Exam Tamil Current Affairs January 2017 ]  

 

www.winmeen.com Page 27 

 

முக்கிய ேந்ேி  கிராே சம்ைார்க் தயாஜனாவின்(MMGSY) கீழ், சுோர் 2,500 
கி.ேீ  கிராேிய வேீிகளின் கட்டுோனத்ேிற்கு இந்ே ேிட்டம் ஆேரவளிக்கும். 
சாபலகள், குபறந்ே பசலவு வடிவபேப்புகபள ையன்ைடுத்ேி அபேக்கப்ைடும் 
ேற்றும் சாபல ைாதுகாப்பை உறுேி பசய்ய பைாறியியல் அளவடீுகபள 
கணக்கில் பகாள்ளும். அேிக தநரம் ேற்றும் அேிக பசலபவ ேவிர்க்க, சிறந்ே 
ஒப்ைந்ே தேலாண்பே நபடமுபறகபள இத்ேிட்டம் ை ந்துபரக்கும். உலக 
வங்கியின் சலுபக பைறும் கிபளயான, 5 ஆண்டு கருபண காலம் உட்ைட 25 
ஆண்டுகள் முேிர்ச்சி காலம் பகாண்ட சர்வதேச அைிவிருத்ேி சங்கத்ேிடம் 
(ஐடிஏ) இருந்து இந்ே கடன் கிபடக்கிறது.   

 

47. �That thing called love� என்ற புத்தகம் யொரொல் எழுதப்பட்டுள்ளது ? 
 

A. அஸ்வின் சங்கி  
B. அரவிந்த் அடிகா 
C. விக்ரம் தசத் 
D. துஹின் சின்ஹா 
 

விமட: D. துஹின் சின்ஹொ 
 

சிறந்ே விற்ைபன ஆசி யர் ேற்றும் விேர்சகர் துஹின் சின்ஹாவால் �That 
thing called love� என்ற புத்ேகம் எழுேப்ைட்டுள்ளது. இந்ேியாவில் ேற்தைாபேய 
நகர்ப்புற சமுோயத்ேில் உறவுகபள சாோரணப்ைடுத்துேபல புத்ேகம் 
ஆராய்கிறது. ஆசி ய ன் பையர் சேீைத்ேிய பசய்ேிகளில் வரக்காரணம், இவர் 
ைாரேிய ஜனோ கட்சியின்(BJP) மும்பை ைகுேியின் புேிய தைச்சாளராக 
நியேிக்கப்ைட்டுள்ளார்.      

 

 

48. சைீபத்தில் ைமறந்த பொர்பரொ தர்பக்(Barbara Tarbuck), எந்த நொட்டின் 
புகழ்வபற்ற நடிமக ? 
 

A. சீனா  

B. ைிரான்ஸ்  

C. அபே க்கா  

D. பஜர்ேனி  
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விமட: C. அவைரிக்கொ  

 

�Lady Jane Jacks� என்ற கோைாத்ேிரம் மூலம் நன்கு அறியப்ைட்ட நடிபக 
ைார்ைரா ேர்ைக்(74), சேீைத்ேில் அபே க்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நக ல் உள்ள 
பைாது ேருத்துவேபனயில் காலோனார். 
 

49. உலகின் ைிக உயர்ந்த பொலைொன �Beipanjiang Bridge�, எந்த நொட்டில் 
உள்ளது ? 
 

A. சீனா  

B. ைிரான்ஸ்  

C. ஜப்ைான்  

D. பஜர்ேனி 
 

விமட: A. சனீொ  

 

உலகின் ேிக உயர்ந்ே ைாலோன �Beipanjiang Bridge� சீனாவில் 
தைாக்குவரத்ேிற்காக ேிறக்கப்ைட்டது. ைாலோனது, ஆற்றின் கீழிருந்து 565 
ேீட்டர் (1,854 அடி) உயரத்ேில் உள்ளது. தேலும், Yunnan ேற்றும் Guizhou ஆகிய 
இரண்டு ேபல ோகாணங்கபள இபணக்கிறது. Liupanshui-ல் இருந்து Xuianwei 
பசல்லும் சாபலப் ையண தநரத்பே 4 ேணி தநரத்ேில் இருந்து 2 ேணி 
தநரோக இப்ைாலம் குபறக்கும் என எேிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது. ேத்ேிய சீன 
ோகாணத்ேில் உள்ள Si Du நேிப்ைாலத்ேின் உயரத்ேிபன முந்ேிபசன்று, 
உலகின் ேிக உயர்ந்ே ைாலம் என்ற பையபர இது எடுத்துள்ளது.      

 

 

50. ததசிய அறக்கட்டமள நிறுவன நொள் (National Trust Foundation Day), 
இந்தியொவில் எந்த தததியில் அனுசரிக்கப்படுகிறது ? 
 

A. டிசம்ைர் 28 
B. டிசம்ைர் 31 
C. டிசம்ைர் 29 
D. டிசம்ைர் 30  
 

விமட: D. டிசம்பர் 30  
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சமூக நீேி ேற்றும் அேிகாரேளித்ேல் துபற அபேச்சர் ேவார்சந்த் பகக்லாட், 
சேீைத்ேில் டிசம்ைர் 30ம் தேேி "2016 தேசிய அறக்கட்டபள நிறுவன நாபள 
(NTFD)" குறிக்கும் வபகயில் தேசிய அறக்கட்டபளயின் 'போபைல் ையன்ைாடு 
ேற்றும் தைஸ்புக் ைக்கத்பே' அறிமுகம் பசய்து பவத்ோர். சமூகத்ேின் 
அணுகமுடியாே ைி பவ உணர்வூட்டுவேன் மூலம் ஊனமுற்ற நைர்களுக்கு 
ஆேரவு வபலயபேப்பு உருவாக்க �Celebrating Inclusion� என்ற ேபலப்ைில் 2016 
NTFD அனுச க்கப்ைட்டது. தேசிய அறக்கட்டபள என்ைது இந்ேிய அரசின் 
சமூக நீேி ேற்றும் அேிகாரேளித்ேல் துபறயின் சட்டபூர்வோன அபேப்பு, 
�National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and 
Multiple Disabilities� Act (Act 44 of 1999)-ன் கீழ் அபேக்கப்ைட்டுள்ளது. இந்ே விேி 
டிசம்ைர் 30, 1999 அன்று ைாராளுேன்றத்ேில் நிபறதவற்றப்ைட்டது. எனதவ, 
ஆட்டிசம், பைருமூபள வாேம், குபறந்ே மூபளத்ேிறன் ேற்றும் ைல 
ஊனமுற்ற நைர்களின் நலனுக்காக விழிப்புணர்பவ உருவாக்க இந்ேியாவில் 
டிசம்ைர் 30ம் தேேி ஒவ்பவாரு ஆண்டும் NTFD அனுச க்கப்ைடுகிறது. 
 

51. யொர் ைத்திய பணியொளர் ததர்வொமணயத்தின் (UPSC) புதிய தமலவரொக 

நியைிக்கப்பட்டுள்ளொர்? 

A. S R Hashim  

B. Deepak Gupta  

C. Alka Sirohi  

D. David Syiemlieh  

 

விமட: D. David Syiemlieh 

 

தைராசி யர் D. David Syiemlieh ேத்ேிய ைணியாளர் தேர்வாபணயத்ேின் (UPSC) 

புேிய ேபலவராக நியேிக்கப்ைட்டுள்ளார். இவர் தேகாலயா ோநிலத்பே 
சார்ந்ேவர் ேற்றும் ேத்ேிய ைணியாளர் தேர்வாபணயத்ேின் உறுப்ைினராக 
இருந்துள்ளார். ஜனவ  4, 2௦17 அன்று ைேிவி ஏற்க உள்ளார்.  ஜனவ  21, 2௦18 
வபர ேபலவராக பசயல்ைடுவார். இவர் ேத்ேிய ைிரதேசத்பே சார்ந்ே ஓய்வு 

பைற்ற IAS அேிகா யான அல்க ஷிதராகிக்கு அடுத்து ேத்ேிய ைணியாளர் 
தேர்வாபணயத்ேிற்கு ேபலவராக ைேவி ஏற்கிறார். 
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52. இங்கிலொந்து ரொணி Queen Elizabeth II அவர்களொல்  Knighthood பட்டம் 

வபறும் இந்திய வம்சொவளிமய சொர்ந்த பிரிட்டிஷ் தபரொசிரியர் யொர்? 

A. Nandini Koel  

B. Kamaldeep Begol  

C. Shankar Balasubramanian  

D. Mandeep Singh Bhui  

 

விமட: C. Shankar Balasubramanian (சங்கர் பொலசுப்ரைணியம்) 

 

இங்கிலாந்ேில் வாழும் இந்ேிய வம்சாவளிபய தசர்ந்ே தைராசி யர் சங்கர் 
ைாலசுப்ரேணியம் தகம்ப் ட்ச் கல்லூ யில் தவேியியல் ேற்றும் DNA 

துபறயில் வல்லுனராக உள்ளார். இவர் இங்கிலாந்து ராணி Queen Elizabeth II 
அவர்களால்  Knighthood ைட்டம் வழங்கி பகௌரவிக்கப்ைடுகிறார். இவர் 
நிபலபய ோற்றக்கூடிய அடுத்ே ேபலமுபறக்கான DNA வ பச முபறபய 

கண்டுைிடித்துள்ளார். இது உயி யல் ேற்றும் ேருந்து துபறயில் தேம்ைட்ட 

ஒன்றாக இருக்கும். 

 

53. பின்வரும் யொர் பொகிஸ்தொன் நொட்டின் புதிதொக ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ட 

தமலமை நீதிபதி? 

A. Nasir-ul-Mulk  

B. Mian Saqib Nisar  

C. Jawwad S. Khawaja  

D. Anwar Zaheer Jamali  

 

விமட: B. Mian Saqib Nisar (ைியன் சொகிப் நிசொர்) 

நீேிைேி Mian Saqib Nisar (ேியன் சாகிப் நிசார்) ைாகிஸ்ோன் நாட்டின் புேிோக 
தேர்ந்பேடுக்கப்ைட்ட ேபலபே நீேிைேி ஆவார். இேற்கு முன்னர் லாகூர் உயர் 
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நீேிேன்றத்ேில் நீேிைேியாக ைணியாற்றினார். முன்னாள் ேபலபே நீேிைேி 
அன்வர் ஜாகிர் ஜோளிக்கு அடுத்து ைேவி ஏற்க உள்ளார். 

 

54. பின்வரும் எந்த ைொநிலத்தில் Bargarh Dhanua Jatra  என்ற திருவிழொ 
வதொடங்கியது? 

A. ஒடிசா   
B. தகரளா   
C. அசாம்   

D. ேணிப்பூர் 
 

விமட: A. ஒடிசொ  

உலகப்புகழ்பைற்ற Bargarh Dhanua Jatra  என்ற ேிருவிழா தேற்கு ஓடிஸா 
ைகுேியில் உள்ள Bargarh என்ற இடத்ேில் போடங்கியது. எல்லா சடங்குகளும் 

சேதலஸ்வ  கடவுளுக்காக நடத்ேப்ைடுகின்றன. 11 நாட்கள் நபடபைறும் 

இந்ே விழாவானது கடவுள் கிருஷ்ணர் போடர்ைான புராணங்கள் 

சம்ைந்ேப்ைட்ட ைண்படய நகர பகாண்டாடப்ைடுகிறது. Bargarh, ேதுராநக  

ேற்றும் அம்ைைள்ளி ைகுேியில் தகாைபூர் என்ற இடோனது கிருஷ்ணாவின் 

ைிறப்ைிடோக அறியப்ைடுகிறது. ஜரீா நேி என்றபழக்கப்ைடும் யமுனா நேி 
ைகுேி ேற்றும் ஹடைட ேண்டைத்ேில் கன்ச ேன்னனின் ராஜ ேர்ைார் 
நடந்துள்ளது. ேனு ஜாத்ரா என்ற நாடகம் சார்ந்ே ேிறந்ேபவளி ேிபரயரங்கு 

நிகழ்ச்சி Bargarh நகராட்சி சுற்றி ஒரு 6 கி.ேீ. சுற்றளவில் 

பகாண்டாடப்ைடுகிறது. இது உலகிதலதய ேிகப்பை ய ேிறந்ேபவளி 
ேிபரயரங்க நிகழ்ச்சியாக கருேப்ைடுகிறது. 

 

55. �scatterd soules� என்ற புத்தகத்மத எழுதியவர் யொர்? 

A. Basharat Pee  

B. Fazlur Rahman  
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C. Agha Shahid Ali  

D. Shahnaj Bashir  

 

விமட: D. Shahnaj Bashir 

Shahnaj Bashir என்ைவரால் �scatterd soules� என்ற புத்ேகம் எழுேப்ைட்டது. இது 

காஷ்ேீர் ைள்ளத்ோக்கில் வாழ்க்பகபய இழந்ே ேற்றும் இறந்ேவர்களின் 

கபேபய பசால்லும் வலிபே ேிகுந்ே கபேகளின் போகுப்பு புத்ேகோகும்.  

 

56. பணைில்லொ பரிைொற்றங்கமள ஊக்குவிக்க இந்திய அரசொல் 

வழங்கப்படும் Scroll of Honor என்ற விருமத வபற்றவர் யொர்? 

A. Manish Jadon  

B. Khusbu Gupta  

C. Surbhi Kapoor  

D. Gaurav Goyal  

 

விமட: D. Gaurav Goyal  

Gaurav Goyal அஜ்ேீர் ோவட்டத்ேின் ஆட்சியாளராக ைணியாற்றி வருகிறார். 
இவர் ைிரேேர் நதரந்ேர தோடி அவர்களால் படல்லியில் நபடபைற்ற 

விழாவில் அஜ்ேீர் ோவட்டத்ேில் ைணேில்லா ை வர்த்ேபனபய 

ஊக்குவித்ேேற்காக Scroll of Honor என்ற விருது வழங்கப்ைட்டு 

பகௌரவிக்கப்ைட்டார். இந்ே விருோனது ைணநீக்கம் நபடபைற்ற ைிறகு சட்ட 

ஒழுங்கு ைாேிக்காே வபகயில் ைணேில்லா ை வர்த்ேபனபய ேிகுேியாக 
ஊக்குவிக்க தேற்பகாள்ளப்ைட்ட நடவடிக்பககளுக்காக பகாடுக்கப்ைட்டது. 

இந்ேிய ேகவல் ேற்றும் போழில்நுட்ை அபேச்சகம் ேற்றும் நிேி 
ஆதயாகினால் இந்ே விருது அளிக்கப்ைட்டுள்ளது. அஜ்ேீரானது ைணேில்லா 
ை வர்த்ேபனபய ஊக்குவித்ே சிறந்ே 5 ோவட்டங்களில் முன்னிபல 

வகிக்கிறது.  
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57. இந்திய ஹஜ் குழு Haj Committee of India (HCoI) எந்த அமைச்சகத்தின் கீழ் 

வருகிறது? 

A. உள்துபற அபேச்சகம்  

B. சிறுைான்பேயினர் விவகார அபேச்சகம் 

C. ேனியார், பைாது குபறேீர்ப்பு ேற்றும் ஓய்வூேிய அபேச்சகம் 

D. சுகாோரம் ேற்றும் குடும்ைநலத்துபற அபேச்சகம் 

 

விமட: B. சிறுபொன்மையினர் விவகொர அமைச்சகம் 

இந்ேிய ஹஜ் குழு Haj Committee of India சிறுைான்பேயினர் விவகார 
அபேச்சகத்ேின் கீழ் Haj Committee act 2௦௦2 (act 35 of 2௦௦2) என்ற சட்டத்ேின் 

மூலம் உருவாக்கப்ைட்டது. இது இந்ேியாவில் உள்ள இஸ்லாேிய 

ேேத்ேினபர சார்ந்ேவர்கள் ஹஜ் புனிே யாத்ேிபர பசல்ல ஏற்ைாடு பசய்து 

பகாடுக்கிறது. சேீைத்ேில் ேத்ேிய சிறுைான்பேயினர்  விவகார அபேச்சர் 
ேற்றும் ைாராளுேன்ற விவகார அபேச்சர் முக்ோர் அப்ைாஸ் நக்வி இந்ேிய 

ஹஜ் குழுவிற்காக புேிய போபைல் பசயலிபய மும்பையில் பவளியிட்டார். 
இது 2017ல் புனிே யாத்ேிபரபசல்தவாருக்கு முற்றிலும் பவளிப்ைபட 

ேன்பேயான தசபவகபள ஊக்குவிக்கவும் ஆன்பலன் விண்ணப்ைங்கபள 

தேற்பகாள்ளவும் உருவாக்கப்ைட்டது. போபைல் பசயலியின் மூலம் 

விண்ணப்ைித்ேல், விசாரபண தேற்பகாள்ளுேல், ேகவல் அறிேல், ேற்றும் 

ேின்னணு ை வர்த்ேபன தைாற்றவற்பற பசய்ய முடியும். 

  

58. பின்வரும் எந்த ைொநிலங்கள் �ைொநில குடியிருப்தபொர் தரவு தளம்� 
அமைக்க புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் வசய்துள்ளன? 

A. அ யானா ேற்றும் அசாம்  

B. ேகாராஷ்ட்ரா ேற்றும் ஆந்ேிர ைிரதேசம் 

C. ஹ யானா ேற்றும் ஆந்ேிரப் ைிரதேசம்  

D. ேகாராஷ்டிரா ேற்றும் அசாம் 

 

விமட: C. ஹரியொனொ ைற்றும் ஆந்திரப் பிரததசம்  
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சேீைத்ேில் ஹ யானா ேற்றும் ஆந்ேிரப் ைிரதேச ோநிலங்கள் �ோநில 

குடியிருப்தைார் ேரவு ேளம்� அபேக்க பு ந்துணர்வு ஒப்ைந்ேம் பசய்துள்ளன. 

இந்ே ேரவுகளின் மூலம் அரசு நலத்ேிட்டங்கபள ேிறம்ைட பசயல்ைடுத்ேிட 

முடியும். 

 

59. சைீபத்தில் கொலைொன பழம்வபரும் டிஸ்னி கமலஞர் Tyrus Wong எந்த 

நொட்மட சொர்ந்தவர்? 

A. Germany  

B. France  

C. United States  

D. United Kingdom  

 

விமட: C. United States  

அபே க்காபவ சார்ந்ே ைழம்பைரும் டிஸ்னி கபலஞர் Tyrus Wong(106) 

சேீைத்ேில் காலோனார். இவர் வால்ட் டிஸ்னியின் கோைாத்ேிரோன 

ைாம்ைி(bambi) என்ற சித்ேிரத்ோல் நன்கு அறியப்ைட்டவர். இவர் சீனாவில் 

ைிறந்ே அபே க்க சித்ேிர கபலஞர். இவ ன் துடிப்ைான ஓவியங்கள் வால்ட் 

டிஸ்னியின் கண்களில்ைட்டு இவபர ேிபரப்ைட துபறயில் வாய்ப்ைளித்ோர். 

 

60. சைீபத்தில் பழங்குடியினர் விவகொர அமைச்சகத்தின் வசயலரொக 

நியைிக்கப்பட்டவர் யொர்? 

A. அனூப் ஸ்ரீவத்சவா  
B. சஞ்சீவன ீகுட்டி   

C. சுஷில் குோர் பசய்ேல்  

D. சீோ ைகுகுணா 
 

விமட: A. அனூப் ஸ்ரீவத்சவொ  
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அனூப் குோர் ஸ்ரீவத்சவா, அசாம்-தேகாலயா ைகுேிபய சார்ந்ே 1981 வருட  

ஐஏஎஸ் அேிகா  ஆவார். இவர் ேற்தைாது ைழங்குடியினர் விவகார 
அபேச்சகத்ேின் பசயலராக நியேிக்கப்ைட்டுள்ளார். இேற்கு முன்னர் இதே 
அபேச்சகத்ேின் கீழ் சிறப்பு அேிகா யாக ைணியாற்றி உள்ளார். 
 

61. நிர்வொக பணியொளர் கல்லூரியின் Administrative Staff College of India (ASCI) 

தமலமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது? 

A. பஹபேராைாத் 
B. புது ேில்லி  
C. புதன 

D. பசன்பன 

 

விமட:  A. மஹவதரொபொத் 

 

சேீைத்ேில் பஹபேராைாத்ேில் உள்ள பைல்லா விஸ்ே என்ற இடத்ேில் 

நபடபைற்ற விழாவில்,1976 ஆம் ஆண்பட தசர்ந்ே IAS அேிகா யான ராஜன் 

ஹைபீ் க்வாஜா நிர்வாக ைணியாளர் கல்லூ  ேபலபேயகத்ேின் இயக்குநராக 
நியேிக்கப்ைட்டுள்ளார். ைிப்ரவ  2014ல் இருந்து சுற்றுலாத் துபற ேற்றும் 

சுரங்கங்க துபற அபேச்சகத்ேின் பசயலாளராக இருந்துள்ளார். தேலும் 

சிங்கதரனி நிலக்க  கம்பைனி லிேிபடட் (SCCL)  நிறுவனத்ேின் தேலாளர் என 

ைல முக்கிய ைேவிகபள வகித்ேவர். ASCI ஆனது 1956 இருந்து 

பசயல்ைட்டுவரும் தேலாளர் ையற்சி நிறுவனோகும் இேன் ேபலபேயகம் 

பேலுங்கானா ோநிலம் பஹேராைாத்ேில் அபேந்து உள்ளது 

 

62. ததசிய விமளயொட்டு குறியீடுகமள (NSDC) தைம்படுத்த ைத்திய அரசின் 

பரிந்துமரயின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட குழு எது?  

A. சேீஷ் குோர் குழு 

B. இன்பஜடி ஸ்ரீனிவாஸ் குழு 

C. என் எம் சின்ஹா குழு  

D. தக எஸ் ரத்தோர் குழு 
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விமட: B. இன்வஜடி ஸ்ரீனிவொஸ் குழு 

தேசிய விபளயாட்டு தேம்ைாட்டு குறியடீு(NSDC) ேற்றும் இந்ேிய 

விபளயாட்டு கூட்டபேப்பு பசயல்ைாடுகபள தேம்ைடுத்ே இபளஞர் விவகார 
அபேச்சகம் சார்ைில் குழுவிபன ேத்ேிய அரசு  ை ந்துபரத்துள்ளது. இேன் 

ேற்தைாபேய ேபலவர் இன்பஜடி ஸ்ரீனிவாஸ். இேன் கலந்துபரயாடலில் 

தேம்ைாடுகள் குறித்ே  ை ந்துபரகள் ேற்றும் கருத்துகளின் ஆவண 

அடிப்ைபடயில் தேம்ைாடுத்ே உள்ளது. இக்குழு விபளயாட்டு அபேப்புகள் 

குறித்ே பைாதுேக்களின் எேிர்ைார்ப்புகபள பூர்த்ேி பசய்யும் என 

எேிர்ைார்க்கைடுகிறது 

 

63. "என்.டி.ஆர் ஆதரொக்கிய ரக்ஷொ" என்ற புதிய சுகொதொர திட்டம் எந்த 

ைொநிலத்தில் வதொடங்கப்பட்டது?  

A. அ யானா  
B. ஒடிசா 
C. கர்நாடகா 
D. ஆந்ேிரப் ைிரதேசம் 

 

விமட: D.ஆந்திரப் பிரததசம் 

 

ஆந்ேிரப் ைிரதேசம் அரசு விஜயவாடாவில் சேீைத்ேில் "என்டிஆர் ஆதராக்கிய 

ரக்ஷா" எனும் புேிய சுகாோர ேிட்டத்பே நபடமுபறைடுத்ேியுள்ளது. 

இத்ேிட்டத்ேில் ோநில அரசால் காப்ைடீு எடுக்காேவர்கபள ேவிர ேற்ற 

அபனவருக்கும் பைாருந்துோறு உருவாக்கப்ைட்டுள்ளது. இத்ேிட்டம் வறுபே 

தகாட்டிற்கு தேல் உள்ளவர்களுக்கு ஆண்டிற்கு ரூைாய் 1200 பசலவில் 

ேருத்துவ சிகிச்பசயும் வறுபே தகாட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு ஆண்டிற்கு 

ரூைாய் 2 லட்சம் என ோநிலத்ேில் உள்ள 432 ேருத்துவ நிறுவனங்கள் மூலம் 

இலவச சிகிச்பச அளிக்கைடவுள்ளது 
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64. 104 வது இந்திய அறிவியல் ைொநொடு எந்த ைொநிலத்தில் வதொடங்கியது?  

A. தகரளா  
B. அசாம்  

C. ஆந்ேிரப் ைிரதேசம்  

D. ேணிப்பூர் 
 

விமட:  C. ஆந்திரப் பிரததசம்  

 

ஆந்ேிரப் ைிரதேசத்ேில் 104 வது இந்ேிய அறிவியல் ோநாபட ைிரேேர் 
நதரந்ேிர தோடி  ஜனவ  3, 2017 அன்று  ேிருப்ைேி ஸ்ரீ பவங்கதடஸ்வரா 
ைல்கபலக்கழகத்ேில் போடங்கி பவத்ோர். 5 நாட்கள் நபடபைறும் இந்ே 
ோநாட்டின் குறிக்தகாளானது  "தேசிய முன்தனற்றத்ேில் அறிவியல் ேற்றும் 

போழில்நுட்ைம்� என்ைோகும். 

 

65. இந்தியொவின் முதல் தலசர் வதொழில்நுட்பம் சொர்ந்த தைம்பட்ட Automatic 

Vehicle Monitoring System(AVMS) தசொதமன சொவடி எந்த ைொநிலதில் 

அமைக்கப்படவுள்ளது? 

A. குஜராத்  
B. ேத்ேியப் ைிரதேசம்  

C. ராஜஸ்ோன்   

D. ைஞ்சாப்  
 

விமட: A.குஜரொத்  

 

இந்ேியாவின் முேல் தலசர் போழில்நுட்ைம் சார்ந்ே தேம்ைட்ட ோனியங்கி 
கண்காணிப்பு அபேப்பு (AVMS) ஆரவல்லி ோவட்டத்ேில் ஷொம்லொஜி 
ைகுேியில் அபேக்கப்ைடவுள்ளது. தசாேபன சாவடி தேம்ைட்ட தலசர் கேிர் 
போழில்நுட்ைம் மூலம் ரூ 4.72 தகாடி பசலவில் அபேக்கப்ைடவுள்ளது. 
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முபறதகடுகள் ேற்றும் தேபவயற்ற ேபலயடீுகபள அகற்ற இது  உேவும். 

AVMS மூலம் பவளிப்ைபடயான சில முக்கிய ேீர்வுகள் அரசாங்கத்ேிற்கு 

வழங்கப்ைடும். 

 

66. சைீபத்தில் தமலமை கணக்கு கட்டுபொட்டொளரொக(Controller General of 

Accounts) நியைிக்கப்பட்டவர் யொர்? 

A. எஸ் எஸ் சாகு   

B. அர்ச்சனா நிகாம்   

C. சுஷில் சிங்   

D. எம் தஜ தஜாசப் 
 

விமட: B. அர்ச்சனொ நிகொம்  

 

இந்ேிய நிேி அபேச்சகத்ேின் கீழ் பசயல்ைடும் பசலவினத்துபறயின் புேிய  

ேபலபே கணக்கு கட்டுைாட்டாளராக 1981 ம் ஆண்டு ைி பவ சார்ந்ே 
அர்ச்சனா நிகாம் என்ற இந்ேிய இந்ேிய குடிபே ேற்றும் கணக்கு துபற(Indian 

Civil Accounts Service) அேிகா  நியேிக்கப்ைட்டுள்ளார். இேற்கு முன்னர் M.J.Joseph 
என்ைர் இப்ைேவியில் இருந்ோர். அர்ச்சனா நிகாம் 2017இல் அரசால் 

தேற்பகாள்ளப்ைட்ட GST சார்ந்ே கட்டபேப்பை தேற்பகாள்வேில் முக்கிய 

ைங்காற்றினார்.  

 

67. 2016 ஆண்டிற்கொன முபொதொலொ உலக தகொப்மப வடன்னிஸ் 

சொம்பியன்ஷிப்மய  வவன்றது யொர்? 

 

A. Kevin Anderson  

B. Stan Wawrinka  

C. Milos Raonic  
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D. Rafael Nadal  

 

விமட: D. Rafael Nadal (ரதபல் நொடொல்) 

 

ரதைல் நடால் ஸ்ைானிஷ் நாட்பட சார்ந்ே போழில்முபற படன்னிஸ் வரீர். 
இவர் 2016 ஆண்டிற்கான முைாோலா உலக தகாப்பை படன்னிஸ் 

சாம்ைியன்ஷிப்பய  பவன்றுள்ளார். ஐக்கிய அரபு எேிதரட்சில் உள்ள அபுோைி 
சர்வதேச படன்னிஸ் வளாகத்ேில் நபடபைற்ற இறுேி ஆட்டத்ேில் 6-4 ேற்றும் 

7-6 என்ற தநர் கணக்கில் தடவிட் தகாஃைின் என்ைவபர  தோற்கடித்து 

தகாப்பைபய பகப்ைற்றினார். முைாோலா உலக படன்னிஸ் சாம்ைியன்ஷிப் 8 
வது முபறயாக நபடபைறும்  உலகின் முன்னணி வரீர்கள் கலந்து 

பகாள்ளும் நாக் அவுட் முபற தைாட்டியாகும். இேில் பவற்றி பைறுைவர் 
$250,000 ை சு போபக பைறுவார். 

 

68. சைீபத்தில் கொலைொன இம்தியொஸ் அகைது என்ற கிரிக்வகட் வரீர் எந்த 

நொட்மட சொர்ந்தவர்? 

 

A. இந்ேியா 
B. ைங்களாதேஷ் 

C. ைாகிஸ்ோன் 

D. பேன்ஆப்ைி க்கா 
 

விமட: C. பொகிஸ்தொன் 

 

இம்ேியாஸ் அகேது(வயது 88) என்ற ைாகிஸ்ோன் நாட்பட சார்ந்ே கி க்பகட் 

வரீர் சேீைத்ேில் லாகூ ல் காலோனார். இவர் ேனது அேிரடி ஆட்டத்ேின் 
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மூலம் பவகுவாக கவரப்ைட்டவர். ைக்க ஆட்டம், ஹூக் ேற்றும் ேடுப்பு 
ஆட்டத்ேில் வல்லவராக இருந்ோர். தேலும் 1955ல் லாகூ ல் நியூசிலாந்து 

அணிக்கு எேிராக 209 எடுத்ேதே இவ ன் சிறந்ே ஆட்டோகும். படஸ்ட் 

தைாட்டிகளில் 2,079 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இவ ன் இறப்ைின் மூலம் 

ைாகிஸ்ோன் அணி இந்ேியாவில் 1952-53 ஆண்டில் முேல் படஸ்ட் 

தைாட்டியில் விபளயாடிய தைாது இருந்ே வரீர்களில் லண்டனில் வசிக்கும் 

முன்னாள் வரீர் வக்கார் ஹசன் ேட்டுதே உயிருடன் உள்ளார் என்ைபே 
அறிய முடிகிறது. 

 

69. சைீபத்தில் கொலைொன புகழ்வபற்ற எழுத்தொளர் ஜொன் வபர்கர் எந்த 

நொட்மட சொர்ந்தவர்? 

 

A. இங்கிலாந்து 

B. பஜர்ேனி 
C. அபே க்கா 
D. ேதலசியா 
 

விமட: A. இங்கிலொந்து 

 

இங்கிலாந்து நாட்பட சார்ந்ே ோபைரும் கபல விேர்சகர்  ேற்றும் 

எழுத்ோளர் ஜான் பைர்கர் சேீைத்ேில் ைா ஸ், ைிரான்சில் காலோனார். �Ways of 
seeking� என்ற BBC போட ன் மூலம் நன்கு அறியப்ைட்டவர். இது தேற்கத்ேிய 

கலாச்சார அழகியல் ைற்றி வி வாக எடுத்துபரத்ேது. தேலும் இவ ன் �ஜி� 
என்ற நாவல் தேன் புக்கர் ை சு பவன்றுள்ளது. இேில் கிபடத்ே ை சு 
போபகயின் ைாேிபய ஆப்ைி க்க-அபே க்க ேீவிரவாே  இயக்கம் 

சார்ந்ேவற்றிற்கு நன்பகாபடயாக வழங்கினார். இவர் வடக்கு லண்டனில் 

உள்ள hackney ைகுேியில்  ைிறந்து ஒரு ஓவியராக ேன் வாழ்க்பகபயத் 
போடங்கினார். 



www.winmeen.com [ Tnpsc Group 1 Exam Tamil Current Affairs January 2017 ]  

 

www.winmeen.com Page 41 

 

 

70. �Just Another Jihadi Jane� என்ற புத்தகம் யொரொல் எழுதப்பட்டது? 

 

A. ஆனந்த் ைத்ேநாைன்  

B. கனிஷ்கா குப்ோ 
C. ேிட்டா கபூர் 
D. ேைிஷ் பகர் 
 

விமட: D. தபிஷ் மகர்(tabish khair) 

 

படன்ோர்க்பக சார்ந்ே இந்ேிய ஆங்கில எழுத்ோளர் ேைிஷ் பகர் என்ைவரால் 

�Just Another Jihadi Jane� என்ற புத்ேகம் எழுேப்ைட்டது. இந்ே நாவலானது 

இஸ்லாம் ேீவிரவாேோேலின்  உள்தள உள்ள நட்பு, நம்ைிக்பக ேற்றும் 

அன்னியப்ைடுத்ேப்ைட்ட கபேகபள விவ க்கின்றது. இது பகாபலகார ஆட்சி 
ைகுேியில் வாழும் ைாேிக்கப்ைட்ட புேிய ேபலமுபறயினருக்கு வரீம் ேற்றும் 

ேியாகோனது தோேலின் ஒரு ைக்கத்ேில் ேட்டுதே அல்ல என்ைபே 
நிபனவூட்டுகிறது. 

 

71.  இந்தியொவின் தற்தபொமதய புதிய தமலமை நீதிபதி யொர்?  
 

A. தஜ.எஸ். தகஹர்   

B. ேேன் தலாகர் 
C. கேதலஷ் தகல்கர் 
D. ேி.எஸ்.ைேில் 

 

விமட: A. தஜ.எஸ். தகஹர்   

 

பஜகேீஷ் சிங் தகஹர் , உச்ச நீேிேன்றத்ேில் NJAC சட்டத்ேின் சரத்ேிபன 

உருவாக்கிய ஐந்து நீேிைேிகள் அடங்கிய குழுவிற்கு ேபலபே ோங்கிய 

நீேிைேி என்ைது குறிப்ைிடத்ேக்கது. இந்ேியாவின் 44-வது உச்ச நீேிேன்ற 
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நீேிைேியாக நியேிக்கைட்டுள்ளார். இவர் சிக்கிய  ேேத்பே சார்ந்ேவர். இேற்கு 

முன்னர் உச்ச நீேிேன்ற ேபலபே நீேிைேியாக ோக்கூர் இருந்ோர். 
 

72. உலகில் முதல் முமறயொக எந்த நொடு தொனொக முன்வந்து தன்நொட்டு 

ைக்கமள ததர்ந்வதடுத்து அவர்களுக்கு குமறந்தபட்ச அடிப்பமட ஊதியம் 

வகொடுக்கிறது? 

 

A. இந்தோதனஷியா  
B. ைின்லாந்து 

C. ைிரான்ஸ்  

D. இலங்பக 
 

விமட: B. பின்லொந்து 

 

உலகில் முேல் முபறயாக ோனாக முன்வந்து ேன்நாட்டு ேக்கபள 

தேர்ந்பேடுத்து அவர்களுக்கு குபறந்ேைட்ச அடிப்ைபட ஊேியம் வழங்குவேில் 

ைின்லாந்து முேன்பே வகிக்கிறது. இேன் தநாக்கோனது இன்னும் இரண்டு 

வருடத்ேில் வறுபே ஒழிப்பையும் ேற்றும் ேிறபன அேிக த்து  தவபலக்கு 

பசல்வபே ஊக்குவிக்கவும் முடிவு பசய்துள்ளது. நாட்டின் ைல்தவறு 

ைகுேிகளில் உள்ள 25-58 வயேிற்குட்ைட்ட சுோர் 2000 தவபல அற்ற 

நைர்களுக்கு தவபல கிபடக்கும் வபர €560 பகாடுக்க முன்வந்துள்ளது.  

 

73. உலக பிவரயிலி நொள் (WBD) எந்த தததியில் அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

 

A. ஜனவ  3  

B. ஜனவ  5  

C. ஜனவ  2  

D ஜனவ  4 

 

விமட: D  ஜனவரி 4 

 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜனவ  4 ைிபரயிலி நாளாக கபடைிடிக்கைடுகிறது. 1821 

இல் ைிபரயில் குறியடீு லூயி ைிபரயில் என்ைவரால் கண்டுைிடிக்கப்ைட்டது. 

ைிரஞ்சு கல்வியாளர் லூயி ைிபரயில் ைிறந்ே ஆண்டு நிபனவாக 
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அனுச க்கப்ைடுகிறது. ைார்பவ அற்தறார்களுக்கு உேவும் வண்ணம் ைிபரயில் 

குறியடீு வடிவபேக்கைட்டுள்ளது. 

 

74. சைீபத்தில் கொலைொனொ வஹச் எஸ் ைகொததவொ பிரசொத் எந்த சட்டைன்ற 

வதொகுதியில் உறுப்பினர் ஆவொர்? 
 

A. ோர்வாட்  

B. சிக்தகாடி  

C. ைாகல்தகாட் 

D. குண்ட்தலபைட் 

 

விமட: D. குண்ட்தலவபட் 

 

கர்நாடக ோநிலத்பே சார்ந்ே ஹலஹல்லி ஸ்ரீகந்ே பசட்டி ேகாதேவ ைிரசாத் 
கர்நாடக கூட்டுறவு ேற்றும் சர்க்கபர துபற அபேச்சராக ைணிபு ந்துள்ளார். 
சேரஜநகர் ோவட்டத்ேில் குண்ட்தலபைட் போகுேியிலிருந்து 5 முபற 

சட்டேன்ற உறுப்ைினராக தேர்ந்பேடுக்கைட்டுள்ளார் என்ைது குறிப்ைிடத்ேக்கது. 

  

75. 2016 உலக பிளிட்ஸ் வசஸ் சொம்பியன்ஷிப் பட்டத்மத வவன்றொர் யொர்?  
 

A. பசர்ஜி கர்ஜகின் 

B. அண்ணா முழ்ய்சுக் 
C. தேக்னஸ் கார்ல்சன்  

D. டானியல் துைாய் 

 

விமட: A. வசர்ஜி கர்ஜகின் 

 

ரஷ்ய நாட்பட சார்ந்ே பசர்ஜி கர்ஜகின், தடாஹவில் நடந்ே 2016 

ஆண்டுக்கான உலக ைிளிட்ஸ் பசஸ் சாம்ைியன்ஷிப் தைாட்டியில்  ைட்டத்பே 
பவன்றுள்ளார். கர்ஜகின் பைற்ற முேல் ைிளிட்ஸ் பசஸ் சாம்ைியன்ஷிப் இது 

என்ைது குறிப்ைிடத்ேக்கது. கால்இறுேி சுற்றில் நார்தவ நாட்பட தசர்ந்ே 
ேக்னஸ் கார்ல்பசன் என்ைவபர பட ைிதரக்கில் சுற்றில் முறியடித்ோர். 
 

76. சைீபத்தில் கொலைொன அரசியல்வொதியொன K.V பூஸொ எந்த ைொநிலத்மத 

சொர்ந்தவர்? 
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A. ேணிப்பூர்   
B. அருணாசலப் ைிரதேசம்   

C. ேி புரா    
D. நாகாலாந்து 

 

விமட: D. நொகொலொந்து 

 

காங்கிரசின் மூத்ே ேபலவர் ேற்றும் நாகலாந்து காங்கிரஸ் கட்சியின் 

முன்னாள் ேபலவர்  K.V பூஸா சேீைத்ேில் நாகலாந்து ேபலநகர் 
தகாஹிோவில்  காலோனார். இவர் அரசியலில் வாழ்க்பகபய ேவிர்த்து 

ைல்தவறு வபகயான ோணவர்கள், விவசாயிகள், ேற்றும் விபளயாட்டு 

சார்ந்ே அபேப்ைிற்கு ேபலபே ோங்கியுள்ளார். தேலும் தகாஹிோவில் 

உள்ள Mezhur தேல்நிபலப்ைள்ளியின் ேபலவராகவும் ேற்றும் நாகாலாந்து 

ஒப்ைந்ேோரர்கள் ேற்றும் விநிதயாகிப்ைாளர்கள் சங்கத்ேின் உறுப்ைினராகவும்  

இருந்துள்ளார். 
 

77. 2016 ஆம் ஆண்டு HSBC கணக்வகடுப்பின் படி, புலம் வபயர்ந்ததொருக்கு 

அதிக சம்பளம் வழங்கும் நொடுகளில் இந்தியொ எத்தமனயொவது இடம் 

வகிக்கிறது? 

 

A. 11 

B. 31 

C. 23 

D. 3 

 

விமட: D. 3 

 

2016 ஆம் ஆண்டு HSBC கணக்பகடுப்ைின் ைடி, புலம் பையர்ந்தோருக்கு அேிக 
சம்ைளம் வழங்கும் நாடுகளில் இந்ேியா 3 வது இடம் வகிக்கிறது. இது 9 

முபறயாக பவளியிடப்ைடும் கணக்பகடுப்ைாகும். 190 நாடுகபள சார்ந்ே 27,000 
புலம்பையர்ந்ே ேக்களிடம் கருத்துகபள தகட்டு இந்ே அறிக்பக 
ேரப்ைட்டுள்ளது. இேில் சுவிசர்லாந்து முன்னிபலயில் உள்ளது. ஆண்டிற்கு 

குபறந்ேைட்சோக $188,275 போபகபய ஊேியோக ேருகிறது. இது உலக 
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சராச பய விட இரண்டு ேடங்காகும். இது ேவிர ஹாங்காங்கும் 3 வது 

இடம் பைறுகிறது. 

 

78. சைீபத்தில் ததசிய தபரிடர் தைலொண்மை அமைப்பின் National Disaster 

Management Authority (NDMA) ஆதலொசகரொக (வகொள்மக ைற்றும் திட்டைிடல் 

பிரிவு) நியைிக்கப்பட்டவர் யொர்? 
A. Sandip Ray Chaudhury  

B. V Thiruppugazh  

C. P K Mishra  

D. Manoj Kumar Sahoo  

 

விமட: B. V Thiruppugazh  

 

குஜராத் ோநிலத்பே சார்ந்ே 1991 ஆண்டு ைி வு IAS அேிகா யான V 

Thiruppugazh ேத்ேிய உள்துபற அபேச்சகத்ேின் கீழ் பசயல்ைடும் தேசிய 

தை டர் தேலாண்பே அபேப்ைின் National Disaster Management Authority (NDMA) 

ஆதலாசகராக (பகாள்பக ேற்றும் ேிட்டேிடல் ைி வு) நியேிக்கப்ைட்டுள்ளார். 
பசப்டம்ைர் 20, 2020 வபர இப்ைேவிபய வகிப்ைார். 2015 ஆம் ஆண்டில் ேத்ேிய 

அரசில் இபணவேற்கு முன்னர் குஜராத் ோநில தை டர் தேலாண்பே 

அபேப்ைில் ைணிபு ந்துள்ளார். தேலும் தைராசி யர் ேிஸ்ரா உடன் இபணந்து 

ைிரேே ன் கூடுேல் முேன்பே பசயலாளர் ைேவியும் வகித்துள்ளார். 
ேிஸ்ராவும், Thiruppugazhவும் தை டர் தேலாண்பேயில் அனுைவம் 

வாய்ந்ேவர்கள். 

 

79. பின்வரும் எந்த வங்கி தபஸ்புக் வைஸ்சன்ஜொர் மூலம் பணத்மத 

வசலுத்த �onchat� என்ற chatbot தசமவமய  அறிமுகம் வசய்தது? 

 

A. State Bank of India  

B. HDFC Bank  

C. ICICI Bank  

D. Axis Bank  

 

விமட: B. HDFC Bank  
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தைஸ்புக் பேஸ்சன்ஜார் மூலம் ைணத்பே பசலுத்ே �onchat� என்ற chatbot 

தசபவபய HDFC வங்கி அறிமுகம் பசய்துள்ளது. இேன் மூலம் போபைல் 

சார்ஜ், ேின்கட்டணம், டாக்ஸி கட்டணம், DTH கட்டணம் தைான்றவற்பற 

இந்ே தசபவ மூலம் பசலுத்ே முடியும். HDFC வங்கி கணக்கு 

இல்லாேவர்களும் இந்ே தசபவபய ையன்ைடுத்ே முடியும். 

 

80. �Death Under The Deodars: The Adventures of Miss Ripley-Bean� என்ற புத்தகத்மத 

எழுதியது யொர்? 
 

A. விக்ரம் தசத்   
B. அேிோவ் தகாஷ்   

C. ஜும்ை லஹி   

D. ரஸ்கின் ைாண்ட் 

 

விமட: D. ரஸ்கின் பொண்ட் 

 

ரஸ்கின் ைாண்ட் என்ைவரால் எழுேப்ைட்ட �Death Under The Deodars: The Adventures 
of Miss Ripley-Bean� என்ற புத்ேகம் பைங்குவின் இந்ேியாவால் சேீைத்ேில் 

பவளியிடப்ைட்டது. எட்டு கபேகபள பகாண்ட இந்ே புத்ேகம் ரஸ்கின் 

ைாணியில் நிபனவில் நீங்காே கோைத்ேிரங்கபளயும் ேற்றும் அறிவு சார்ந்ே 
கருத்துகபளயும் எடுத்துபரக்கிறது. குழந்பேகள் முேல் பை யவர்கள் வபர 
விரும்ைி ைடிக்க ஏற்றது. 

 

81. 2016 ஆண்டில் வபண்களுக்கொன SAFF சொம்பியன்சிப்மப வவன்ற நொடு? 

 

A. இந்ேியா  
B. ைாக்கிஸ்ோன் 

C. தநைால்  

D. வங்காளம் 

 

விமட: A.இந்தியொ 
 

2016 பைண்களுக்கான SAFF சாம்ைியன்சிப்பை இந்ேிய கால்ைந்து அணி 
பவன்றுள்ளது. வங்காள தேசம் சிளிகு யில் நபடபைற்ற இறுேி சுற்றில் 3-1 

என்ற கணக்கில் வங்காள தேசத்பே விழ்த்ேியது. SAFF சாம்ைியன்சிப் ஆனது 
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இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முபற நபடபைறுகிறது. இேில் இந்ேிய 4 

முபற இந்ே சாம்ைியன்சிப்பை பவன்றுள்ளது. ஆனால் முேல் முபறயாக 
இந்ேியா போகுத்து வழங்கியுள்ளது என்ைது குறிப்ைிடத்ேக்கது. 

 

82. 2017 ஆண்டுக்கொன ததசிய பனிசறுக்கு சொம்பியன்சிப் எந்த ைொநிலத்தில் 

வதொடங்கப்பட்டது? 

 

A. இோசலப் ைிரதேசம் 

B. அ யானா  
C. சிக்கிம்  

D. ஜம்மு காஷ்ேீர் 
 

விமட:  B. அரியொனொ  
 

13 வது தேசிய ைனிசறுக்கு ஹ யானாவில் உள்ள குருக்ராேில் ஜனவ  5 –ல் 

போடங்கப்ைட்டது. 2 நாட்கள் நபட பைற்ற விபளயாட்டில் சுோர் 300 நைர்கள் 

கலந்து பகாண்டனர். இேபன நடத்ேிய (ISAI) அபேப்ைானது ,இேபன இரண்டு 

விேோக ைி த்து உள்ளது. அபவயாவது ைிகுர் சறுக்கு ேற்றும் ஷர்ட் டிராக் 
ஸ்ைடீ் சறுக்கு என்ைோகும். ஆண்கள் ேற்றும் பைண்கள் என இரு 

ைி வினருக்கும் இபடய ேனித்ேனியாக நடத்ேைடுகிறது. பவற்றி 
பைற்றவர்களுக்கு சான்றிேல், காதசாபல ேற்றும் ைேக்கம் வழங்கைடுகிறது. 

வசுோ தகாப்பைபய பைண் ைனி சருக்கு வரீாங்கபனகள் பவன்றுள்ளனர். 
 

83. ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய வசயல் இயக்குனர் யொர்? 
 

A. ேீைா ோலிக் 
B. ராதஜஸ்வ  ராவ்  

C. சுதரகா ேராண்டி  

D. யூஎஸ் ைாலிவால் 

 

விமட: C.சுதரகொ ைரொண்டி 

 

சுதரகா ேராண்டி, சர்வ் வங்கியின் புேிய பசயல் இயக்குனராக 
நியேிக்கப்ைட்டுள்ளார். இவர் நுகர்தவார் கல்வி, உற்ைத்ேி, ைணை வர்த்ேபன, 

ைாதுகாப்பு ேற்றும் முன்தனற்ற துபறகபள கண்காணிப்ைர். இேற்கு முன் 
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லஞ்ச ஒழிப்பு அேிகா யாகவும் முக்கிய பைாது தேலாளராகவும் 

ைணிபு ந்துள்ளார். 
 

84. 2016 ஆண்டில் நமடவபற்ற மஹடி ததர்தலில் வவற்றி வபற்றவர் யொர்? 
 

A. பே தச நர்சிச்தச 
B. தஜாதவதநல் போய்தச  
C. ஜூட் பசதலச்டிம்  

D. ஜனீ்-சார்லஸ் போய்தச 
 

விமட: B. தஜொதவதநல் வைொய்தச  

 

தஜாதவபநல் ோதச, பஹேியன் ேிகப்பை ய போழிலேிைராக உள்ளார். 
தேலும் Haitian Tet Kale Party (HTKP) உறுப்ைினராக உள்ளார். இவர் ேற்தைாது 2016 

ஆண்டுக்கான பஹடி தேர்ேலில் பவற்றி பைற்றுள்ளார். ைிப்ரவ  7,2017ல் 

ைேவி ஏற்ப்ைார் என எேிர்ைார்க்கைடுகிறது 

 

85. இந்தியொவின் முதல் உயிரி எரிவொயு தபருந்து ைொநிலத்தில் எந்த 

நகரத்தில் வசயல்படுத்தப்பட்டு உள்ளது? 

 

A. பகால்கத்ோ  
B. தடராடூன்  

C. புது ேில்லி  
D. புதன 

 

விமட: A.வகொல்கத்தொ  
 

ேனிே ேற்றும் விலங்கு கழிவுகபள ையன்ைடுத்ேி உருவாக்கிய இந்ே உயி  

எ வாயு தைருந்து பகால்கத்ோவில் உள்ள உல்டடங்கா முேல் க யா வபர 
பசயல்ைடுத்ேைட உள்ளது. 17.5கிேி தூரத்ேிற்கு ையண சீட்டு கட்டணோக ரூ.1 

வசூலிக்கைடும். முேற்கட்டோக உயி  எ வாயு தைருந்து 12 நகரங்களில் 

பசயல்ைடுத்ேப்ைடுத்ேப்ைடுகிறது. தடால்லுகுதன, உல்டடங்கா-உப்பு ஏ  

தைான்ற ைகுேிகளில் பசயல்ைடும். ேற்ற ைகுேிகள் ைின்னர் அறிவிக்கப்ைடும் 

என பே வித்து உள்ளனர். உயி  எ வாயு என்ைது ைலேரப்ைட்ட 

வாயுகலபவ, ஆக்ஸ்சிஜன் அற்ற நிபலயில் க ே பைாருளாக ோறுவோகும். 
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இது நிறேற்ற,நச்சுேன்பேயற்ற,ைற்ற கூடிய எ பைாருருளாகும். ேின்சார 
உற்ைத்ேி ேற்றும் சபேயல் தைான்றவற்றிற்கு ையன்ைடுகிறது 

 

86. புகழ்வபற்ற ICC Hall of Fame இல், பதவிதயற்ற கிரிக்வகட் வரீரொன ஆர்தர் 
வைொறிஸ் எந்த நொட்மட தசர்ந்தவர்? 
 

A. இங்கிலாந்து  

B. தேற்கிந்ேிய ேீவுகள்  

C. ஆஸ்ேிதரலியா  
D. பேன் ஆப் க்கா 
 

விமட: C.ஆஸ்திதரலியொ  
 

ஆஸ்ேிதரலிய நாட்பட தசர்ந்ே புகழ்பைற்ற கி க்பகட் வரீரான ஆர்ேர் 
போறிஸ் ICC  Hall of Fame இல், ைேவியற்றுள்ளார் ICC  Hall of Fame இல், 

ைேவிதயற்ற 82-வது நைராக ஆர்ேர் போறிஸ் உள்ளார். போடக்க 
ஆட்டகாரராக டான் ைிரட்தேபன விஞ்சும் அளவிற்கு ேன் ஆட்டத்பே 
பவளிைடுத்ேியுள்ளார். 
 

87. எந்த நொடு சைிபத்தில் சித்வொன் ஏதலப்ஹன்ட் (Chitwan Elephant) 

பண்டிமகமய சுற்றுலொ பயணைொக வதொடங்கியது? 

 

A. இந்ேியா  
B. சீனா  
C. ேியான்ோர்  
D. தநைால் 

 

விமட: D.தநபொல் 

 

13-வது சித்வான் ஏதலப்ஹன்ட் ைண்டிபகபய தநைாளேில் உள்ள கத்ோண்டில் 

பகாண்டாடைடுகிறது. இது சித்வான் தேசிய பூங்காவில் டிபசம்ைர் 26-30ல் 

நடந்ேது. 50கும் தேற்ைட்ட யாபனகள் கலந்துபகாண்டன. இந்ே ைண்டிபகயில் 

20,000கும் தேற்ைட்ட உள்நாட்டு, பவளிநாட்டு ேக்கள் கலந்துபகாண்டனர். 5 

நாட்கள் நபடபைற்ற விழாவில் யாபனகள் நடனம், யாபனகள் அழகு 

தைாட்டி, யாபனகள் நபட, யாபனகள் ஓவிய தைாட்டி ஆகியபவ 
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நபடபைற்றன. இேபன regional hotel asssociation என்ற நிறுவனம் நடத்ேியது. 

ேக்கள் யாபனகளுடன் நண்ைர்கபள தைான்று ைழகினர். இேன் 

முக்கியத்துவம் ஆனது வனவிலங்கு ைாதுகாப்பு ேற்றும் வனவிலங்கு 

தேம்ைாடகும். அப்ைகுேிபய சுற்றுலா ையணிகள் ைார்பவயிடும் வண்ணம் 

சுற்றுலா ேலோக ேற்ற முடிவு பசய்துள்ளனர். 
 

88. இந்தியொவில் சிறு ைற்றும் நடுத்தர வதொழில் முன்தனற்றதிற்கொக 

வதொடங்கப்பட்ட பயிற்சி முமறயொன �digital unlocked�. இது எந்த 

நிறுவனத்தொல் வதொடங்கபட்டது? 

 

A. பேக்தராசாப்ட்  

B. தைஸ்புக்  
C. கூகிள்  

D. ட்விட்டர் 
 

விமட: C.கூகிள்  

 

கூகிள் CEO சுந்ேர் ைிச்பச அறிமுகம் பசய்ே�digital unlocked� இந்ேியாவில் சிறு 

ேற்றும் நடுத்ேர போழில் முன்தனற்றேிற்காக  போடங்கப்ைட்ட ையிற்சி 
முபறயாகும். படல்லி நபடபைற்ற விழாவில் ேகவல் ேற்றும் போழில் 

நுட்ைம் துபற ேற்றும் Federation Of India chamfer of commerce and industry (FICCI) 

சார்ைில் நபடபைற்ற  விழாவில் அறிமுகம் ைடுத்ேைட்டது. முக்கிய 

தநாக்கோக சிறுபோழில் ேற்றும் நடுத்ேர போழில் பு யும் ேக்களிபடய 

இபணயேள வர்த்ேகத்பே தேம்ைடுத்தும் வபகயில் அறிமுகம் 

பசய்யப்ைடுள்ளது. இபே ேவிர My business  ேற்றும் Prima பசயலி 
அறிமுகைடுத்ேப்ைட்டுள்ளது. 

 

89. ரொக்கிபில்தலர் Rockefeller Foundation அறக்கட்டமளயின் புதிய தமலவர் 
யொர்? 
 

A. ராஜவீ் ஷா 
B. காந்ேி தேத்ோ  
C. அருண் சட்தடாைாத்யாய  

D. ஜான் ட்பகய் 
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விமட: A.ரொஜவீ் ஷொ 
 

ராஜவீ் ஜ ஷாஹ் ராக்கிைில்தலர் ன் புேிய ேபலவராக தேர்ந்த்பேடுக்க 
ைட்டுள்ளார். இவர் United state agency of international developmentல் முன்னால் 

ேபலவராக ைணிபு ந்துள்ளார். ேிகக்குபறந்ே வயேில் இேபன வழி நடத்தும் 

முேல்  அபே க்கவாழ் இந்ேியன் என்ைது குறிப்ைிடத்ேக்கது. ஒவ்பவாரு 

ஆண்டும் ராக்கிைில்தலர் 200 டாலர்கபள ஆப் க்கா ேற்றும் அேபன  தசர்ந்ே 
பைாருளாோர முன்தனற்றேிற்கும், தைார்கால முன்தனற்றேிற்கும் உேவுகிறது. 

இேபன 1913 இல் ஆயில் படகூன் ஜான் டி ராக்கிைில்தலர் என்ைவர் 
நியூயார்க்கில் போடங்கினர்  
 

90. சைிபத்தில் கொலைொன அப்துல் ஹலீம் ஜொபர் கொன் பிரபலைொன 

இமசகமலஞர். இவருடன் வதொடர்புமடய இமசகருவி? 
 

A. புல்லாங்குழல்  

B. ேைலா 
C. சாரங்கி  
D. சிோர் 
 

விமட: D.சிதொர் 
 

அப்துல் ைிரைலோன சிோர் இபசகபலஞர், சேிைத்ேில் மும்பையில் 

காலோனார். சிோர் ட் னிட்டி என புகழப்ைடும் இபசகபலஞர் வ பசயில் 

ைண்டிட் ரவி ஷங்கர், உத்டட் விலஎட் இவர்கள் வ பசயில் இப்பைாழுது 

அப்துல் ஹலீம் ஜாைர் கான் உள்ளார். இவர் ஜாைர் க்ஹனி ைாஜி என்று 

அபழக்கைடுகிறார். ஹிந்ேி ைடங்களாகிய Mughal-E-Azam, Kohinoor, Goonj Uthi 

Shehnai and Jhanak Jhanak Payal Baaje ைடங்களில் இவரது ைபடப்புக்கபள 

காணலாம். 

 

91. அஸ்ஸொைில் வதொடங்கிய 2017 ஆண்டுக்கொன சர்வததச தவளொண் 

ததொட்டக்கமல நிகழ்ச்சி எந்த நகரத்தில் நமடவபற்றது?  

 

A. பைாங்பககாம்  

B. ைிலஸ்ைிற 

C. கவுகாத்ேி  
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D. தகால்ைாரா 
 

விமட: C.கவுகொத்தி  
 

அஸ்ஸாம் ோநிலம் கவுகாத்ேியில் 4வது சர்வதேச தவளாண் தோட்டக்கபல 

நிகழ்ச்சி ஜனவ  6 முேல் 9 வபர நடத்ேப்ைட்டது. 600க்கும் தேற்ைட்ட 

விவசாயிகள் கலந்து பகாண்டனர். இேில் விவசாயிகளின் வருோனத்பே 
இரு ேடங்காக்கவும், விபளச்சபல அேிகப்ைடுத்ேவும், தோட்டபோழில்முபற 

முன்தனற்றம் தைான்றபவ ையிற்சி அளிக்கைட்டன. இந்ேியாவில் உள்ள 

200கும் தேற்ைட்ட நிறுவனங்கள் ேற்றும்  10க்கும் தேற்ைட்ட பவளிநாட்டு 

நிறுவனங்கள் கலந்துபகாண்டன. 

 

92. சைீபத்தில் கொலைொன நடிகர் ஓம் பூரி, எந்த  ைொநிலத்மத தசர்ந்தவர்? 
 

A. ைஞ்சாப் 
B. அ யானா 
C. உத்ேரப் ைிரதேசம்  

D. ேத்ேியப் ைிரதேசம் 

 

விமட: B. அரியொனொ 
 

அ யானா ோநிலத்பே தசர்ந்ே நடிகர் ஓம் பூ , சேீைத்ேில் இவர் மும்பையில் 

காலோனார். ேனித்துவோன ேன்பே பகாண்ட இவரது நடிப்பை ைாலிவுட் 

முேல் ஹாலிவுட் வபர காணலாம். அ யானாவில் உள்ள அம்ைல்லாவில் 

ைிறந்ே இவர் புன்வில் உள்ள ேிபரைட ேற்றும் போபலகாட்சி கல்லூ யில் 

ேிபரப்ைட துபறயில் இளங்கபல ைட்டம் பைற்றவர். தேசிய நாடகைள்ளியில் 

1973 ஆண்பட சார்ந்ே முன்னால் ோணவராவார். 1976ல் இவரது ேராத்ேிய 

ைபடப்புகளான �Ghashiram Kotwal� அரங்தகறின. இபே ேவிர  Bhavni Bhavai, Ardh 
Satya, Dharavi, Aakrosh, Ardh Satya, Agneepath, Bajrangi Bhaijaan� இவரது தவறு சில 

ைபடப்புகள்.  

சர்வதேச அளவில்  ைி ட்டிஷ் ைடங்கள் இவருக்கு புகழிபன தேடிேந்ேது. 

அவற்றுள் சில �My Son the Fanatic�, �East Is East�, �The Parole Officer� 
தைான்றபவயாகும். 
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93. 2017 ஆண்டுக்கொன, உலக புத்தக கண்கொட்சி (NDWBF) புது வடல்லியில் 

நமடவபற்றது இதன் முக்கிய கருப்வபொருள் யொது? 

 

A. Vivid Bharat – Diverse India  
B. Manushi – Books Written on and by Women  
C. Kathasagara: Celebrating Children�s Literature  
D. Suryodaya: Emerging voices from North East India  

 

விமட: B.Manushi – Books Written on and by Women 

 

25 வது உலக புத்ேக கண்காட்சி (NDWBF) ேில்லி ைிரகேி பேோனத்ேில், 

ஜனவ  7-15 வபர நபடபைற்றது. இேன் முக்கிய கருப்பைாருள் Manushi – Books 
Written on and by Women என்ைோகும். ைழபேயான காலம் முேல் ேற்தைாது 

உள்ள காலம் வபர உள்ள பைண் கவிஞர்களின் சிந்ேபனயில் உள்ள 

பசல்வா பசழிப்பை எடுத்து உபரக்கிறது. தேலும் ைடிக்கும் கலாச்சாரத்பே 
தேம்ைடுத்தும் வண்ணம் அபேந்ேது. இது தேசிய புத்ேக அறக்கட்டபள  

சார்ைாக நபடபைற்றது. உலக புத்ேக கண்காட்சி ைற்றிய 60 வருட வரலாறு 

ேற்றும் குழந்பே பசயல்ேிறபன வளர்ப்ைது குறித்து, தேசிய இபளஞர் 
ேினோக  விதவகானந்ேர் ைிறந்ே நாளான ஜனவ  12 அன்று நபடபைற்ற 

விழாவில் விவாேிக்கப்ைட்டது. அேில் இபளஞர்களுக்கான ைல்தவறு 

தைாட்டிகள் நபடபைற்றன. ஜப்ைான், நாடுகள் பஜர்ேனி,எகிப்து தைான்ற 

நாடுகள் கலந்துபகாண்டன. 

  

94. 2017 பிரவசி பொரதிய திவொஸ் (PBD) எந்த நகரில் வகொண்டொடப்பட்டது? 

 

A. புது ேில்லி  
B. குருக்ரம்  

C. பசன்பன  

D. பைங்களூரு 

 

விமட: D.வபங்களூரு 

 

14வது 2017 ைிரவசி ைாரேிய ேிவாஸ் பைங்களூரு, கர்நாடக ோநிலத்ேில் 

ஜனவ  7-9 வபர நபடைற்றது. இேன் தநாக்கோனது� இந்ேிய புலம்பையர்வு 

ைற்றியோகும். இேில் சிறப்பு விருந்ேினராக தைார்ச்சுக்கல் ைிரேேர் 
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அந்தோனிதயா தகாஷ்ட ைங்தகற்றார். ைிரவசி ைாரேிய ேிவாஸ் இந்ேிய 

அரசுக்கு உேவும் சிறந்ே ேளாோக இருக்கும் என எேிர்ைார்க்க ைடுகிறது. 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜனவ  9 2017 ைிரவசி ைாரேிய ேிவாஸ் 

நபடபைறுகிறது. ஏபனனில் ஜனவ  9 ஆனது ேகாத்ோ காந்ேி பேன் 

ஆப் க்காவில் இருந்து இந்ேிய வந்ே ேினோகும் 

 

95. எந்த சர்வததச அமைப்பு 2017 ஆம் ஆண்மட� சர்வததச நிமலயொன 

சுற்றுலொ தைம்பொட்டு வருடைொக� அறிவித்துள்ளது?   

 

A. உலக வர்த்ேக அபேப்பு (WTO)  
B. ஐக்கிய நாடுகள் அபவ (UN) 

C. சர்வதேச நாணய நிேியம் (IMF)  

D. ஆசிய தேம்ைாட்டு வங்கி (ADB) 
 

விமட: B.ஐக்கிய நொடுகள் அமவ(UN) 

 

ஐக்கிய நாடுகள் அபவ (UN),2017 ஆம் ஆண்பட� நிபலயான சுற்றுலா 
தேம்ைாட்டு வருடோக அறிவித்துள்ளது. உலகத்ேில் உள்ள ைல்தவறு  

நாட்டினருக்கிபடய சுற்றுலா துபறபய தேம்ைடுத்ே ஏற்ைடுத்ேைட்டுள்ளது. 

இேன் மூலம் நாடுகளுக்கிபடய நல்லுறவு வளர்ச்சியபடயும் ேற்றும் 

போழில் முபறபய முன்தனற்ற ஏற்ைடும்.  

 

96. �good smaritan policy� எந்த ைொநில அரசொல் நமடமுமறபடுத்தப்பட்டது? 

 

A. ஒடிசா  
B. கர்நாடக  
C. ேில்லி  
D. தகரளா 
 

விமட: C.தில்லி  
 

படல்லி அரசானது, " good smaritan policy " எனும் பகாள்பகபய 

நபடமுபறைடுத்ேியது. இேன் மூலம் சாபல விைத்துகளில் 

ைாேிக்கப்ைட்டவர்களுக்கு உேவுைவர்கபள ஊக்கைடுத்தும் வண்ணம் Rs 2,000 
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ேற்றும் ைாராட்டு சான்றிேழ் வழங்கி பகௌரவிக்கப்ைடும் என படல்லி அரசு 
பே வித்துள்ளது. 

 

97. சைீபத்தில் கொலைொன Gangmumei Kamei இவர் எந்த ைொநிலத்மத தசர்ந்த 

வரலொற்று ஆசிரியர்? 
 

A. ேணிப்பூர் 
B. ஒடிசா 
C. ஜம்மு காஷ்ேீர் 
D. இோசலப் ைிரதேசம் 

 

விமட: A.ைணிப்பூர் 
 

சேீைத்ேில் இம்ைாலில் காலோன Gangmumei Kamei ேணிப்பூபர தசர்ந்ே  
வரலாற்றாசி யர் ேற்றும் இலக்கிய அறிஞர். ேணிப்பூர்,நாகலாந்து,அஸ்ஸாம் 

தைான்ற இடங்களில் ைரவி உள்ள பசலபயாங்கராங் என்ற வகுப்பை 
தசர்ந்ேவர். அரசியல் ேற்றும் பைாதுநலன்களில் அக்கபற பகாண்ட இவர் 1993 
ல் பைடரல் கட்சிபய ஆரம்ைித்ோர். இவ ன் புகழ் பைற்ற புத்ேகங்கள் A History 

of Modern Manipur (1826-2000), History of Zeliangrong Nagas: From Makhel to Rani Gaidinliu 

தைான்றபவயாகும். 

 

98. 2017 ஆண்டுக்கொன தீவு சுற்றுலொ விழொ எந்த ைொநில / யூனியன் 

பிரததசதத்தில் வதொடங்கியது?  

 

A. அந்ேோன் நிக்தகாைார் 
B. குஜராத் 
C. ராஜஸ்ோன்  

D. லட்சத்ேீவுகள் 

 

விமட: A.அந்தைொன் நிக்தகொபொர் 
 

ஜனவ  6 முேல் 14 வபர பகாண்டாடப்ைடும் சுற்றுலா விழா ஆனது 

அந்ேோன் நிக்தகாைா ல் உள்ள தைார்ட்ைிதளய ல் நபடபைற்றது. சுற்றுலா 
ேற்றும் பைாழுதுதைாக்கிபன ேீவுகளில் ஊக்குவிக்க போடங்கப்ைட்டது. 

இேபன ஆளுநர் ஜகேிஸ் முக்ஹி ITF பேோனத்ேில் போடங்கிபவத்ோர். 
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நிறம், போழி, ேேம், இனம் தவறுைாடுகபள ேவிர்த்து ேக்களிபடய 

சதகாேரேத்துவத்பே இந்ே விழா வளர்க்கிறது. 10 நாள் நபடபைறும் 

இவ்விழாவில் ைல்தவறு ேக்கள் ேங்களின் ைல்தவறு கலாச்சாரத்ேிபன 

நிபலநாட்டுகிறனர். சர்வதேச கலாச்சார குழுவாகிய Khazkhistan நாட்பட 

சார்ந்ே குழுவும் ைங்தகற்றது. ேத்ேிய ேற்றும் பேன்அந்ேோன் ேற்றும் 

நிக்தகாதகாை ளிருந்து வந்ே கபலஞர் ைங்தகற்றனர். இபே ேவிர உணவு 

விடுேி,தகளிக்பக விபளயாட்டுகள் ேற்றும் பகவிபன பைாருட்கள் காட்சியும் 

இடம்பைற்றன 

 

99. "நீரிழிவு தநொய்க்கொன தயொகொ" பற்றிய சர்வததச ைொநொடு எந்த 

நகரத்தில் நமடவபற்று வருகிறது?  

 

A. புது ேில்லி 
B. பசன்பன 

C. புதன  

D. தைாைால் 

 

விமட: A.புது தில்லி 
 

"நீ ழிவு தநாய்க்கான தயாகா" ைற்றிய சர்வதேச ோநாடு படல்லியில் ஜனவ  

4 -6 நபடபைற்றது. 3 நாட்கள் நபடபைறும் இேபன ோநில ஆயுஷ் அபேச்சர் 
ஸ் ைாத் எச்தசாபனக் போடங்கிபவத்ோர். இேில் நீ ழிவு தநாபய எவ்வாறு 

கட்டுைடுத்துவது ேற்றும் வருமுன் காத்ேல் தைான்றபவகள் தயாகா மூலம் 

தேற்பகாள்ளைட்டன. இம்ோநாடு ஆய்ஷ் ேற்றும் அல்தலாைேி ைடிக்கும் 

ோணவர்களுக்கும், ஆராய்ச்சி பசய்ைவர்களுக்கும் நி ழிவு தநாய்க்கு எேிரான 

ஆராய்ச்சிக்கு நல்ல ேளோக அபேயும் என எேிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது.  

 

100. சர்வததச கொத்தொடி விழொ (உத்ரொயன்) பின்வரும் எந்த ைொநிலத்தில் 

வதொடங்கியது?  

 

A. ஒடிசா 
B. ராஜஸ்ோன் 

C. குஜராத் 
D. அசாம் 
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விமட: C.குஜரொத் 

 

30 வது சர்வதேச காத்ோடி விழா (உத்ராயன்), குஜராத்ேில் ஜனவ  8-13 வபர 
நபடபைற உள்ளது. இபே ேவிர ேற்ற 3 சர்வதேச காத்ோடி விழா 
இந்ேியாவின் ைல்தவறு இடங்களில் நபடபைற உள்ளது. பஹேராைாத் 
சர்வதேச காத்ோடி விழா பேலுகானவில் ஜனவ  14-15 அன்று நபடபைற 

உள்ளது. படல்லி சர்வதேச காத்ோடி விழா ஜனவ  16-17 அன்று நபடபைற 

உள்ளது. பைல்காம் சர்வதேச காத்ோடி விழா ஜனவ  18 -22 அன்று  

நபடபைற உள்ளது. இந்ே விழாக்கள் ோநில அரசுகளான குஜராத், 
பேலுகானா, கர்நாடக, படல்லி ஆகியவற்றின் சுற்றுலா துபற சார்ைாக 
நபடபைற உள்ளது. தோரயோக 35 சர்வதேச ேற்றும் 5 தேசிய அணிகள் 

ைங்குபைறும் என எேிர்ைார்க்கைடுகிறது. காத்ோடி தைாட்டிகள், காத்ோடிகளின் 

கண்காட்சி, காத்ோடி பசய்யும் வழிமுபறகள் ஆகியபவ இேில் இடம்பைறும். 


