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1. ுதலாவு Nomad(நாட ாி இன்தவ்) 

திரை்ப  விழா பி்வு் எ்த நகை்களி் 

ததா ்கியு ? 

A.ு்ரப 

B.தெ்்ூ் 

C.ுு தி்லி  
D.ெப்ூ் 

 

விடட : C.ுு தி்லி 
 

பழ்ுியினு்ு விழி்ுண்ு ம்ு் 

அவ்க் மீு பிற் தகா்ு்ள 

உண்ுகரள மா்ற, ுு தி்லியி்  இ்திய 

இ்லாமிய கலா்சாை ரமய்தி் 2016 

Nomad திரை்ப விழாவி் ுதலாவு 

பதி்ு ுவ்கியு. இதி் பழ்ுியினி் 

வா்ரவ தவளி்பு்ு் ுு்ப ்க் 

ம்ு் ஆவண்ப ்க் திரையி ்ப  

உ்ளன. ஆ்கிடலய் ஆ்சி் கால்தி் 

 1871-் ஆ்ி் ு்றவிய் பழ்ுியின் 

ச் ்தி் கீ், இவ்க்  'ு்றவிய் 

பழ்ுியின்' ப்ியலி் டச்்க்ப் ன். 

 

2. 2016-்  ஆ்ி்கான சைளா விுு 

யாு்ு வழ்க்ப் ு ? 

A.ுனிதா தெயி் 

B.ப்ம ச்டதவா 

C.ஹிுஷிடக் ம்லி் 

D.நி்மலா ுமாி 

 

விடட : C.ஹிுஷிகக் ம்லி் 

 

 ா் ் ஹிுஷிடக் ம்லி், பிைபல 

ஒியா கவிஞ், அவைு கவிரதயான  “Jeje 

Dekhi Nathiba Bharat" எு் பர ்பி்ு 

 மதி்ுமி்க சைளா விுு(37வு பதி்ு) 

வழ்க்ப்ு்ளு.  வு ்டதாு் 

வழ்க்பு் இ்விுதி்ு  ூ .5 ல்ச் 

ம்ு் ஒு சா்றித் பிசாக 

வழ்க்புகிறு. 

 

3.பிைணா் தெ்ி டசா்ைா எ்த 

விரளயா்ுகு ் ததா ்ுர யவ் ? 

A.கா்ப்ு 

B.ூ்ப்ு  

C.ஹா்கி  
D.ு்ு்ச்ர  

 

விடட : B.ூ்ப்ு  

 

இ்தியாவி் கல்ு இை்ர ய் 

 டொியான சி்கி தை்ி ம்ு் பிைணா் 

தெ்ி டசா்ைா டொி, டகா் ா 

டகவலக்ட வி் நர தப்ற  2016 

 பிடைசி் ஓப் கிைா்் பிி்் 

பா்மி் ் டபா்ியி் கன ாவி் ட ாபி 
இ், டை்ச் டஹா்த ி் டொிரய  21-

15, 21-16 எ்ற  டநைி ு்ளிகண்கி் 

டதா்கி்ு தவ்றிதப்று.  

 

4. இ்திய ிச்் வ்கி(RBI)யி் ுதிய 

ஆுந் யா் ? 

A.அமிதா் கா்் 

B.ஆன்் சி்ஹா 

C.எ் எ் ு்்ைா 

D.உ்ெி் பட ் 

 

விடட : D.உ்ஜி் பகட் 

 

 ா் ் உ்ெி் பட ், இ்திய ிச்் வ்கி 
(ஆ்பிஐ)யி்  ுதிதாக நியமி்க்ப்  

ஆுந். இவு்ுு்,   ா் ் ைுைா் 

ைாெ் ஆுநைாக இு்தா். இ்த பதவி்ு 

ு்ு உ்ெி் பட ்,  ிச்் வ்கியி் 

ுரண கவ்னைாக இு்தா்.  

 

5. ூ் ்ரத க்ு்பு்த மிளகா் சா்்த 

PAVA ு்ுகரள பய்பு்த ம்திய அைு 

சமீப்தி் ஒ்ுத் அளி்து. "PAVA" 

எ்பத் விிவா்க் ? 

A .Para aminobenzoic Acid Vanillyl Amide 
B. Pantothenic Acid Vanillyl Amide 
C. Palmitic Acid Vanillyl Amide  
D. Pelargonic Acid Vanillyl Amide  
 

விடட : D. Pelargonic Acid Vanillyl Amide 

 

ம்திய உ்ுரற அரம்ச் ைா்நா் சி், 

Pellet ு்பா்கிகு்ு மா்றாக மிளகா் 

சா்்த PAVA  ு்ுகரள பய்பு்த 
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 ஒ்ுத் அளி்ததா். இதரன 

உபடயாகி்பு அிதிு் அிு எ்ு 

ூற்புகிறு.   PAVA எ்பத் விிவா்க்- 

Pelargonic Acid Vanillyl Amide. இு Nonivamide 

எ்ு் அரழ்க்புகிறு. 

இய்ரகயாகடவ மிளகாயி் கிர ்ு் 

ஒு கிம டச்ம் Nonivamide ஆு். PAVA 

எ்பு ஆுத்க் அ்ல மாறாக இல்ரக 

த்காலிகமாக சில நிமி ்க் அரசவ்ற 

நிரலயி் ரவ்பதாு். T V S N பிைசா் 

நிுண்  ுு இ்த பி்ுரை அறி்ரகரய 

சம்்பி்து. 

 

6. சமீப்தி் ம்திய ுகாதாை அரம்சக் 

 ததாுடநாரய  ஒழி்க LCDC பிை்சாை்ரத 

ு்தனு்ு்ளு.  "LCDC" எ்பு எரத 

 ுறி்கிறு ? 

A. Leprosy Case Deceive Campaign 
B. Leprosy Case Detector Campaign 
C. Leprosy Case Detection Campaign 
D. Leprosy Case Detecting Campaign  
 

விடட :  C. Leprosy Case Detection Campaign 

 

ம்திய ுகாதாை அரம்சக் சமீப்தி், 

இ்தியாவி் ததாுடநா் பைவி வு் 149 

மாவ் ்களி் ததாுடநாரய ஒழி்க 

LCDC(Leprosy Case Detection Campaign) 

பிை்சாை்ரத ு்தனு்ு்ளு. 2 வாை 

கால் நர தபற உ்ள இ்த பிை்சாை்தி் 

டநா்க்,  20 மாநில்க்,149 மாவ் ்க், 

1656 ததாுதிகளி் உ்ள ஒ்தவாு 

வ ீ் ி்ு் தச்ு ததாுடநா் 

உ்ளவ்கரள க் றி்ு, சிகி்ரசயளி்ு 

அதரன பைவாம் து்படத 

ஆு்.இத்காக ுமா் 3 ல்ச் ுகாதாை 

அணிக்  அரம்க்ப்ு்ளன. தச் ்ப் 

18 வரை இ்த பிை்சாை் நர தபு். 

 

7. இ்தியாவி்  எ்த உய் நீதிம்ற் 

சமீப்தி் e-stamping வசதிரய அறிுக் 

தச்ு்ளு ? 

A.ஹியானா 

B.உ்தை் பிைடதச் 

C.ைாெ்தா்  

D.ஆ்திை் பிைடதச் 

 

விடட : C.ராஜ்தா்  

 

ைாெ்தா் உய்நீதிம்ற் சமீப்தி், 

 டொ்ூ் ம்ு் தெ்்ூ் தப்ுகளி் 

ஒடை டநை்தி் e-ு்திரை வசதிரய 

ததா ்கியு. இ்த வசதிரய வழ்ு் 

4வு  இ்திய மாநில் ைாெ்தா் ஆு். 

இத்ு ு், இ்த வசதி தி்லி, ச்தீ்க் 

ம்ு் இமாசல் பிைடதச்தி் ஏ்கனடவ 

அறிுக்பு்த்ப் ன.  e-ு்திரை வசதி 
ு்றிு் பாுகா்பானு  ம்ு் 

ந்பக்த்ரம வா்்து. இதி் எ்த ஒு 

டமாசிு், டசது் ஏ்ப  வா்்ு 

இ்ரல. நீதிம்ற்தி் க் ண் தசு்த 

 இ-ு்திரைக் ுரற எளிய, ுலபமான 

ம்ு் பாுகா்பான ுரற ஆு். 

 

8. 'Shramdaan' இய்க்ரத ுவ்கிு்ள 

இ்திய மாநில்/ூனிய்  பிைடதச்  எு ? 

A.ுு்டசி 

B.ஆ்திை் பிைடதச் 

C.ஒிசா  

D.ல்ச்தீுக் 

 

விடட: A.ுு்கெி 

 

ுு்டசியி்  ுரணநிரல ஆுந் கிை் 

டபி சமீப்தி், "Swachh Bharat" ம்ு் 

"Swachh Puducherry" தி்ி் ஒு புதியாக 

 ‘Shramdaan movement’ தி் ்ரத டசரலடமு 

கிைாம்தி் ுவ்கி ரவ்தா்.  

 

9.சமீப்தி் மரற்த அி் தப், எ்த 

ுரறரய் சா்்தவ் ? 

A.விரளயா்ு 

B.அைசிய்  

C.ுரக்ப ்  

D.ஊ கவிய் 

 

விடட : B.அரெிய்  

 

அி் தப் (81), ு்னா் அரம்ச் ம்ு் 

பா.ெ.க வி் ூ்த தரலவ், சமீப்தி், 
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ம்திய பிைடதச்தி்  டபாபாலி் 

மரற்தா். இவ் தமாைா்ெி டதசா் 

தரலரமயிலான ெனதா க்சி ம்தியி் 

ஆ்சியி் இு்த தபாுு  மாநில 

அரம்சைாக (1977-79) இு்தா். 

 

10. Kalesar டதசிய ூ்கா இ்தியாவி் எ்த 

மாநில்தி் அரம்ு்ளு ? 

A.மகாைா்ிைா  

B.டகைளா 

C.ஒிசா  

D.ஹியானா 

 

விடட : D.ஹியானா 

 

Kalesar டதசிய ூ்கா ஹியானாவி் 

 கிழ்ு மாவ்  புதியி் உ்ள ஒு 

பாுகா்க்ப்  புதியாு். இு சிு்ரத 

ம்ு் பறரவ-கவனி்தலி் ஒு 

பிைபலமான இ மாக உ்ளு. டமு் இு 

 கா்ு் ப்றிக், மா்க், ுய்க், 

சிக்ு கா்ு்டகாழி, ு்ள்ப்றி, 
ுை்ுக், சிவ்ு கா்ு்டகாழி, 
ுதலியனவ்றி் தாயகமாக உ்ளு. 

 


