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நட்ு நிக்ுக்: பி்ரவி 1, 2017 
 

1. 2017 சா்் நிக்்சி ுுவி் (SAARC programming committee) “்திய 
ூு்ுுவவ ு்னி்ு வழிநட்ுபவ் யா் ? 
 

A. ு்மா ுவரா் 

B. ரா்நா் சி் 

C. பிரசா்் ‘க்வா் 

D. ‘ு் ஜே்லி 
  
விவட: C. பிரசா்் ‘க்வா் 

 

பிரா்திய ஒ்ுழை்ு்கான தத்காசிய ச்க்தி் (சா்்) நிரலா்க ுு 
ூ்ட்தி் 53-வு ‘ம்ு, 2017 பி்ரவĂ 1-் ஜததி ஜநபாளி் கா்மா்ி் 
ததாட்கியு.  ‘ழன்ு 8 உு்ு நாுகளி் ி்த ‘திகாĂகு் 
ூ்ட்தி் கல்ுதகா்கி்றன். “்திய ூு்ுுழவ  “ழை் தசயல் 
(சா்்) பிரசா்் ‘க்வா் வைிநட்ுகிறா்.  “ர்ு நா் ூ்ட்தி் சா்் 
தசயலக்தி் வரு தசலு தி்ட் ம்ு் ‘த் 5 பிரா்திய ழமய்க் 
ம்ு் ச்க்தி் வை்கமான நடவி்ழகக் ஜபா்ற ப்ஜவு 
பிர்சழனக் விவாதி்க்பு். 2016 நவ்பĂ் 19-் சா்் மாநாு 
ஒ்திழவ்க்ப்ட பி்ு, நழடதபு்  ுத் ி்த நிழல ச்க ூ்ட் 
“ுவாு்.  
 

2. சமீப்தி் மவை்த “ ‘கமு(E Ahmad) , ககரளாவி் எ்த ம்களவவ 
ததாுதிவய கச்்த பாராும்ை (எ்.பி.) உு்பின் ’வா் ?  

 

A. எ்ைாுள் ம்களழவ ததாுதி 
B. மல்ுர் ம்களழவ ததாுதி 
C. ஜகாைி்ஜகாு ம்களழவ ததாுதி 
D. திு்ூ் ம்களழவ ததாுதி 
 

விவட: B. மல்ுர் ம்களவவ ததாுதி 
 

ு்னா் ம்திய ‘ழம்ச் “.‘கமு (78)  பி்ரவĂ 1, 2017 ‘்ு ுு 
தி்லியி் காலமானா். “வ் ஜகரளாவி் மல்ுர் ம்களழவ 
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ததாுதிழய வைிநட்தினா் ம்ு் “்திய ூனிய் ு்ீ் ீ்கி் 
(IUML) ஜதசிய தழலவராக “ு்தா். “வ் ம்ஜமாக் சி் (2004-14) 
‘ரசா்க்தி் தவளிவிவகார ‘ழம்சராக பைியா்றினா்.  
 

3. எ்த “்திய ’ுவம, 2017 தசயி்் பீ்ட்்ப்் ச்வகதச 
தபாுளாதார ம்ை (SPIEF) மாநா்ி் தகௌரவ விு்தினராக கல்ு 
தகா்ளு்ளா் ? 
 

A. பிரைா் ுக்ேி 
B. ‘ு் தே்லி  
C. நஜர்திர ஜமாி  

D. ு்மா ுவரா் 

 

விவட: C. நகர்திர கமாி  

 

ர்யாவி் தசயி்் பீ் ட்்ப்் நகர்தி் 2017 ேூ் 1 ுத் ேூ் 3 
வழர நழடதபறு்ள தசயி்் பீ் ட்்ப்் ச்வஜதச தபாுளாதார ம்ற 
(SPIEF) மாநா்ி் விு்தின் நாடாக “்தியா சமீப்தி் ‘ழை்க்ப்டு 
ம்ு் பிரதம் நஜர்திர ஜமாி மாநா்ி் தகௌரவ விு்தினராக கல்ு 
தகா்ளு்ளா். SPIEF எ்பு தபாுளாதார ம்ு் வைிக உலகி் ஒு 
தனி்ப்ட ச்வஜதச நிக்ு ’ு். “ு ’்ுஜதாு் ரஷிய் 
ூ்டழம்ு தழலவĂ் ப்ஜக்ுட் நழடதபு்.      

 

4. எ்த நாு, 2017 தத்ு ’சிய சபாநாயக்க் உ்சி மாநா்வட (South 
Asia Speakers Summit) நட்ுகிைு ? 
 

A. மியா்ம்  

B. பாகி்தா் 

C. ஜநபாள் 

D. “்தியா 
 

விவட:  D. “்தியா 
 

தத்ு ’சிய சபாநாயக்க் உ்சி மாநாு பி்ரவĂ 18-19, 2017 ஜததிகளி் 
ம்திய்பிரஜதச்தி் “்ூĂ் நழடதபு். “தி், தத்ு ’சிய 
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நாுகளி் பாராும்ற சபாநாயக்க் த்க் ‘ுபவ்கழள பகி்்ு 
தகா்வ் ம்ு் நிழலயான வள்்சி “ல்ுகழள ‘ழடவத்ு த்களி் 
ப்ு ுறி்ு ’ஜலாசி்ப். ‘ி்பழடயி், “்த உ்சி மாநாு ஒு 
ச்வஜதச “ுஜவுப்ட பாராும்ற ஒ்றிய்தி் (IPU) ு்தனு்பாு், 
“தி் ’்கானி்தா், வ்காள், ூடா் ம்ு் “ல்ழக பாராும்ற 
சபாநாயக்க் ப்ஜக்பா்க் எ்ு் எதி்பா்்க்புகிறு. “ு சமீப்திய 
தச்திகளி் வர காரை், “்த  ூ்ட்தி் கல்ு தகா்ள “்திய 
நாடாும்ற் ம்ு் IPU விு்த ‘ழை்ழப பாகி்தா் ம்ு் 
மியா்ம் நாுக் நிராகĂ்ு வி்டு.     

 

5. எ்த பாலிு் நிவக, ூ்வம “்தியா பிர்சார்தி்(Swachh Bharat 
Campaign) ுதிய ூுவராக  நியமி்க்ப்ு்ளா் ? 
 

A. ‘ு்கா ச்மா  

B. தீபிகா புஜகாஜன 

C. ஐ்வ்யா ரா் 

D. பிĂய்கா ஜசா்ரா  

 

விவட: A. ‘ு்கா ச்மா  

 

பாலிு் நிழக ‘ு்கா ச்மா, ூ்ழம “்தியா பிர்சார்தி்(Swachh 
Bharat Campaign) ுதிய ூதராக நகர ‘பிவிு்தி ‘ழம்சக்தா் 
நியமி்க்ப்ு்ளா். நாு துவிய ுகாதார ம்ு் ு்ுரு பிர்சார்தி் 
ஒு புதியாக, திற்த கைி்பிட்களி் தப்கழள ழமய்பு்திய 
‘்ச்கழள “வ் ு்னிழல்பு்ுவா் ம்ு் “்த பிர்சார்தி் 
ம்தறாு ூதரான தமகா ்டா் ‘மிதா் ப்சுட் “ழை்ு “வ் 
பிர்சார் ஜம்தகா்வா்.  
 

6. �Between Two Worlds – The Assamese Sikhs� எ்ை ு்தக்தி் ’சிிய் யா் ? 
 

A. ‘்Ă் லா் நக் / Amrit Lal Nagar   

B. ‘கா ஷாஹி் ‘லி / Aga Shahid Ali 
C. ‘பிேி் பாுĂ / Abhijit Bhaduri 
D. பிம் ்ஹுக் / Bimal Phukan 
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விவட:  D. பிம் ்ஹுக் / Bimal Phukan 
 

�Between Two Worlds – The Assamese Sikhs� எ்ற ு்தக் பிம் ்ஹுக் 
எ்பவரா் எுத்ப்ு்ளு. “்ு்தக் 1669-’் ’்ு ுு ஜத் 
பகூĂ் ‘சா் வுழக ம்ு் ு்Ă ுு்வாராவி் ’ர்ப ததாட்க 
கால் ’கியவ்றி் மீு தவளி்சமிுகிறு. “ு '‘்ஸாமி சீ்கிய்க்' 
வரலா்ழற காலவாĂயாக ததாு்கிறு. ‘்ுட், “்ு் சில 
‘்ஸாமிய்களி் ஒ்ப்ற பைிீ், ‘்ஸாமி “ல்கிய்தி்ு 
‘வ்களி் ப்களி்ு் “தி் ுறி்பிட்ப்ு்ளு.  
 

7. கதசிய மனித உிவமக் ’வைய்தி்(NHRC) ுதிய ுலனா்ு 
“ய்ுந் தெனரலாக நியமி்க்ப்ு்ளவ் யா் ? 
 

A. பி வி ஜக தர்ி 

B. ஜக ருரா் தர்ி  

C. ராதாக்தா திĂபாதி 
D. ஜே எ் தகஹ் 
 

விவட: A. பி வி கக தர்ி 

 

1982 ததாுதி ஐபிஎ் ‘திகாĂ பி வி ஜக தர்ி, ஜதசிய மனித உĂழமக் 
’ழைய்தி்(NHRC) ுதிய ுலனா்ு “ய்ுந் தேனரலாக ‘வரு 
ஓ்ுகால் வழர(30.4.2017) நியமி்க்ப்ு்ளா். ஓ்ுகால் ‘்லு 
‘ு்த ‘றிவி்ு வழர, “தி் எு ுதலி் வுகிறஜதா ‘ுவழர “வ் 
பதவியி் நீி்பா்.   

 

8. எ்வல்ுை சாவலக் நிுவன்தி்(Border Roads Organisation (BRO)) 
ுதிதாக நியமி்க்ப்ட “ய்ுந் தெனர் யா் ? 
 

A. ஜக எ் ர்ஜதா் 
B. ுனி் ரா்ு் 
C. ச்சீ் ுமா் ீவ்சவா 
D. ுஜர் ச்மா 
 

விவட: C. ச்சீ்  ுமா் ீவ்சவா 
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தல்ின்் தேனர் ச்சீ் ுமா் ீவ்சவா, எ்ழல்ுற சாழலக் 
நிுவன்தி்(Border Roads Organisation (BRO)) ுதிய “ய்ுந் தேனரலாக 
நியமி்க்ப்ு்ளா். “்பதவி்ு ு், பாுகா்ு ‘ழம்சக்தி் 
(“ராுவ்) ஒு்கிழை்த தழலழமயக்தி் கா்பா் தபாறியாள்க் 
“ய்ுந் தேனர் தபாு்ு வகி்தா். “வ் தல்ின்் தேனர் ுஜர் 
ச்மாவி் “ட்ழத நிர்ுகிறா். எ்ழல்ுற சாழலக் நிுவன்(BRO), 
“்தியாவி் எ்ழல் புதிகளி் ம்ு் ந்ு ‘்ழட நாுகளி் சாழல 
வழலயழம்ழப ஜம்பு்ுகிறு ம்ு் பராமĂ்கிறு. த்ஜபாு BRO, 
ஜரா்ட் கைவாயி் ஒு ுர்க்பாழத க்ுமான பைியி் 
”ுப்ு்ளு, “ு  2019-் தயாராகிவிு் எ்ு மதி்பிட்ப்ு்ளு. BRO-
வி் தழலழமயக் ுு தி்லி ம்ு் பாுகா்ு ‘ழம்சக் “த் 
தழலழம ‘ழம்பாு்.   

 

9. தகவ் ததாழி்ு்ப்தி் (IT) தச்வா்வக மா்ை, ம்திய ‘ரு 
‘ைிுக்பு்து்ள தள் எ்ன ? 
 

A. Sangarsh 

B. Swayam  

C. Samarth 

D. Sandesh  

 

விவட: B. Swayam  

 

நிதி ம்ு் நிுவன விவகார்க் ுழற ‘ழம்ச் ‘ு் தே்லி, 2017-18 
தபாு ப்தே்ழட பாராும்ற்தி் வை்ு் ஜபாு  தகவ் 
ததாைி்ு்ப்தி் தச்வா்ழக மா்ற ‘ரு ு்தமாைிவதாகு், 
ுழற்து 350 ’்ழல் பி்ுகுட் �SWAYAM� தள்ழத 
ததாட்ுவதாகு் ுறி்பி்டா். “்த தள்தி் ில் மாைவ்க், 
சிற்த ’சிĂய்க் க்பி்ு் வு்ுகளி் தம்நிக்(virtually) ுழறயி் 
ப்ஜக்க ுிீ், உய் தரமான வாசி்ு வள்கழள ‘ுகுிீ், 
விவாத்களி் ப்ஜக்கலா், ஜத்ு எுதலா் ம்ு் க்வி 
தர்கழள(grades) தபறலா். ிிஎ் ஜசன்குட் ததாட்ழப 
ஏ்பு்ுவத் ில் க்வி்காக ‘்்பைி்க்ப்ட “்த SWAYAM 
தள்தி் ‘ுகழல ‘கல்பு்த ுிீ்.    
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10. 2017 உலக ”ரநில்க் தின்தி்(World Wetlands Day) வமய்கு எ்ன ? 
 

A. Wetlands for Disaster Risk Reduction 

B. No wetlands – no water 
C. Fish for tomorrow? 

D. Healthy Wetlands, Healthy People  

 

விவட: A. Wetlands for Disaster Risk Reduction 

 

”ரா்,1971 பி்ரவĂ 2 ‘்ு ”ரநில்க் உட்பி்ழகழய த்தது்தழத 
நிழனுூு் வழகயி் பி்ரவĂ 2் ஜததி ஒ்தவாு ’்ு் உலக 
”ரநில்க் தின் ‘ுசĂ்க்புகிறு. மனித ுல்தி்ு், 
ூமி்ு்  ”ரநில்களி் மதி்ழப ப்றிய விைி்ுை்ு  ஏ்பு்த “்த 
தின் உுவா்க்ப்டு. தவ்ள், வற்சி ம்ு் ூறாவளிக் ஜபா்ற 
‘தீத காலநிழல நிக்ுகளி் தா்க்ழத ுழற்பதி் ”ரநில்க் ஒு 
ு்கிய ப்ு வகி்கி்றன. ”ரநில்க் “ய்ழக ப்சாக தசய்புகிறு, 
‘திக்பியான மழைழய ஜசமி்ு் உறி்சிீ் தவ்ள்ழத 
ுழற்கி்றன.  2017 ’் ’்ி் ழமய்கு "Wetlands for Disaster Risk 
Reduction" எ்பதாு். 
 

நட்ு நிக்ுக்: பி்ரவி 2, 2017 
 

11. பிம எிதபாு்கவள (Fossil fuels) ு்ைிுமாக வகவி்ு்ள, 
உலகி் ுத் நாு எு ?  

 

A. ‘ய்லா்ு 

B. நா்ஜவ  

C. தே்மனி 
D. பிரா்் 

 

விவட : A. ‘ய்லா்ு 
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‘ய்லா்ு, பிம எĂதபாு்கழள (Fossil fuels) ு்றிுமாக ழகவி்ு்ள 
உலகி் ுத் நாடாக மாறிீ்ளு. “த்காக, ஐĂ் பாராும்ற் 
ச்ட்ழத நிழறஜவ்றிீ்ளு. “ு, ‘த் $ 8.56 பி்லிய் ‘ய்லா்ு 
ிஜலாபாய ுதீ்ு நிதியி் “ு்ு நில்கĂ, எ்தை், ம்ு் 
எĂவாீ (பிம எĂதபாு்) ுதீுகழள ுழற்ு். “்த மஜசாதா 
நிழறஜவ்ற்ப்டா், ‘ு்த 5 ’்ுகளி் ‘ய்லா்ு ிஜலாபாய 
ுதீ்ு நிதியானு, பிம எĂதபாு் ததாைி்களி் ுதீு 
தச்ு்ளவ்ழற வி்க ச்ட் ஜதழவ்பு்.        

 

12. 2017 ச்வகதச வக்ததாழி்க் கமளாவி் எ்த மாநில்,  தீ் 
மாநிலமாு்(Theme state) ? 
 

A. உ்தர் பிரஜதச் 

B. ோ்்க்்  

C. தது்கானா  

D. ‘Ăயானா  

 

விவட: B. ொ்்க்்  

 

ூர்க்் ச்வஜதச ழக்ததாைி்க் ஜமளாவி் 31வு பதி்ு 
‘Ăயானாவி் பĂதாபா்தி் பி்ரவĂ 1-் ஜததி ததாட்கியு. ‘Ăயானா 
ு்ுலா கைக் ம்ு் ூர்க்் ஜமளா ‘திகாரசழப ூ்டாக ு்ுலா, 
ேுளி, கலா்சார் ம்ு் தவளிவிவகார ஒ்றிய் ‘ழம்சக்ுட் 
“ழை்ு “்த ஜமளாழவ நட்ுகிறு. 15 நா் திுவிைா, “்தியாவி் 
தசுழம ம்ு் ழகவிழன தபாு்க், ழக்தறி ம்ு் கலா்சார 
பார்பĂய்தி் ப்ுக்த்ழமழய தவளி்பு்ு். 20 ்ு் ஜம்ப்ட 
நாுக் ம்ு் “்தியாவி் ‘ழன்ு மாநில்கு் ப்ஜக்ு் 
“்நிக்வி் எகி்ு ப்ுதார் நாடாக உ்ளு ம்ு் “்த ’்ி் தீ் 
மாநிலமாக ோ்்க்் திக்கிறு.   

 

13. ராுவ பைியாள்களி் தகவ் ுவைவமக் ம்ு் பயி்சியி் 
ுதிய ுவை தவலவராக( Deputy Chief of the Army Staff (DCOAS) of Information 
Systems and Training)  நியமி்க்ப்ு்ளவ் யா் ?    

 

A. ‘ம்ேீ்  சி் 
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B. ு்ரதா சாஹா  

C. தே எ் சீமா 
D. சர் ச்் 
 

விவட: C. தெ எ் சமீா 
 

தல்ின்் தேனர் ே்பீ்  சி் சீமா, 2017 பி்ரவĂ 01-’் ஜததி ராுவ 
பைியாள்களி் தகவ் ுழறழமக் ம்ு் பயி்சியி் ுதிய 
ுழை்தழலவராக (Deputy Chief of the Army Staff (DCOAS) of Information Systems and 
Training)  நியமி்க்ப்ு்ளா். “்பதவி்ு ு்ு “வ், காலா்பழடயி் 
ஒு்கிழை்த  MoD (ராுவ்) தழலழமயக்தி் “ய்ுன் தேனரலாக 
“ு்தா்.    

 

14. ுழ்வத உிவமக் பாுகா்பி்கான(NCPCR) கதசிய ’வைய்தி் 
த்கபாவதய தவலவ் யா் ? 
 

A. ச்திரா பிரபா மி்ட் / Chandra Prabha Mittal  
B. ஜக எ் பா்கவா / K S Bhargava 
C. ுஷா் சி் / Kushal Singh 
D. ்ுதி நஜர் க்ஜக் / Stuti Narain Kacker  
 

விவட: D. ்ுதி நகர் க்கக் / Stuti Narain Kacker  
 

ுை்ழத உĂழமக் பாுகா்பி்கான ஜதசிய ’ழைய் (NCPCR), மகளி் 
ம்ு் ுை்ழதக் ஜம்பா்ு ‘ழம்சக்தி் நி்வாக் க்ு்பா்ி் 
கீ் தசய்பு் ஒு “்திய ‘ரசி் ‘ழம்ு ’ு். “த் த்ஜபாழதய 
தழலவராக ்ுதி நஜர் க்ஜக் உ்ளா். NCPCR சமீப்திய தச்திகளி் 
வர காரை், “ு ுத் ுழறயாக ‘கில “்திய ‘ளவி் ுு்பட 
விைா, ுழக்பட் ம்ு் நா்ி் ுை்ழத உĂழமகழள 
விள்பர்பு்ு் ுவதரா்ி ஜபா்ி ’கியவ்ழற ஏ்பாு தச்கிறு. 
ுு்பட்தி்கான ுத் பĂு ூ .100, 000, “ர்டாவு பĂு ம்ு் 
ி்றாவு பĂுக் ுழறஜய ூ. 75,000 ம்ு் ூ. 50,000. ுழக்பட் 
ம்ு் ுவதரா்ி ஜபா்ி்கான ுத், “ர்டாவு ம்ு் ி்றாவு 
பை் பĂுக் ுழறஜய ூ. 50,000, ூ.30,000 ம்ு் ூ. 20,000 ’ு். “்த 
ஜபா்ியி் கல்ு தகா்ள எ்த ுழைு க்டைு் “்ழல.  
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15. 2017 உதயகநா்சவா விழா(Udyanotsav Festival), பி்வு் எ்த நகி் 
நவடதபைு்ளு ? 
 

A. ுு தி்லி  
B. தே்்ூ் 
C. கா்ூ் 
D. தகா்சி     

 

விவட:  A. ுு தி்லி  
 

“்திய ேனாதிபதி பிரைா் ுக்ேி, 2017 பி்ரவĂ 4-’் ஜததி ுு 
தி்லியி் ுகலாய ஜதா்ட்தி் 2017 உதயஜநா்சவா விைாழவ திற்ு 
ழவ்கு்ளா். ுகலாய கா்ட் ரா்ிரபதிபவ் வளாக்தி் 
‘ழம்ு்ளு. ரா்ிரபதிபவ், ுகலாய்களா் “்லாமிய பாைி 
க்டழம்ுகுட் க்ட்ப்ட ப்ஜவு ‘ைகிய ஜதா்ட்களி் ுு. “ு 
“்திய ேனாதிபதியி் ‘திகாரூ்வ வடீாக உ்ளு. “்த 1 மாத நீ்ட 
விைாவி் ஜபாு, ுகலாய ூ்கா பி்ரவĂ 05 ுத் மா்் 12, 2017 வழர, 
காழல 0930 மைி ுத் மாழல 1600 மைி வழர தபாும்கு்காக 
திற்ு ழவ்க்ப்ிு்ு்.( தி்க்கிைழம தவிர - பராமĂ்ு பைி 
ஜம்தகா்ள்பு் நா்). தபாும்க் “்ு ’்மீக கா்ட், ிலிழக 
ஜதா்ட், தபா்சா் கா்ட் ம்ு் “ழச்குவிக் ஜதா்ட்ழத பா்்க 
ுிீ்.      

 

16. “்திய கடகலார காவ்பவட (ICG) எு்சி நா், எ்த கததியி் 
தகா்டாட்புகிைு ? 
 

A. பி்ரவĂ 4 
B. பி்ரவĂ 1 
C. பி்ரவĂ 3 
D. பி்ரவĂ 6 
 

விவட: B. பி்ரவி 1 
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“்திய கடஜலார காவ்பழட (ICG), சமீப்தி் தனு 40-வு எு்சி 
தின்ழத பி்ரவĂ 1, 2017 ‘்ு தகா்டாியு. “்தியா, உலகி் 4 வு 
தபĂய கடஜலார காவ்பழட ’ு். பி்ரவĂ 1, 1977 ’் ’்ு  “்திய 
கடஜலார காவ்பழட  உுவா்க்ப்டு. 1978 கடஜலார் காவ்பழட 
ச்ட்தி் ில் பாுகா்ு ‘ழம்சக்தி்(MoD) கீ், தனி்ப்ட ’ீத 
ஒ்றிய பழடயாக ICG நழடுழற்ு வ்து. “த் ுத்ழமயான பைி, 
“்திய கடஜலார எ்ழலகழள பாுகா்பு ம்ு் “்திய கடஜலார் 
புதிகழள ஒு்ுுழற்பு்ுவு ’ு்.   

 

17. “்திய “ராுவ்தி் ுதிய தவலவம தபாைியாளராக (Engineer-in-Chief 
of the Indian Army) நியமி்க்ப்ு்ளவ் யா் ? 
 

A. ’் ’் நி்ஜபா்க்  

B. ச்சீவனி ு்ி 

C. ுஜர் ச்மா  

D. ஜக வி பிரதா் 
 

விவட: C. ுகர் ச்மா  

 

தல்ின்் தேனர் ுஜர் ச்மா, “்திய “ராுவ்தி் ுதிய 
தழலழம தபாறியாளராக நியமி்க்ப்ு்ளா். “வ் தழலழம 
தபாறியாள் எ்ற வழகயி் தபாறியாள் பழடயி் திழசமா்றியாக 
தசய்புவு ம்ுமி்றி, ூுதலாக “ராுவ், கட்பழட, 
விமான்பழட தளபதிக் ம்ு் ம்ு் தபாறியிய் பைி ஜசழவக் 
ததாட்பான ‘ழன்ு விஷய்களி் பாுகா்ு ‘ழம்சக்தி் ுத்ழம 
’ஜலாசகராக தசய்புவா். ராுவ் தபாறியிய் ஜசழவக் (SUB) 
தழலவராக “ு்பதினா் “்த தபாு்ுக் “வு்ு உ்ு. “்த 
நியமன்தி்ு ு்னதாக, எ்ழல்ுற சாழலக் நிுவன்தி்(DGBR) 
24வு “ய்ுந் தேனரலாக பைியா்றினா், “்ு ப்ஜவு ிஜலாபாய 
எ்ழல்புதி தி்ட்கு்கான திழச ம்ு் ுு்பி்க்ப்ட உ்ுதழல 
வை்கினா்.   

 

18. �The Man Who Became Khali�  எ்ை ு்தக், யாரா் எுத்ப்ு்ளு ? 
 

A. விஜனா் ரா் 
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B. கபி் தேயி் 

C. தீ் சி் ரானா  

D. சா்து ரா் 

 

விவட: C. தீ் சி் ரானா  

 

தீ் சி் ரானா, �The Man Who Became Khali� எ்ற ு்தக்ழத வினி் ஜக 
ப்சா் எ்பவுட் “ழை்ு எுதிீ்ளா். “்த ு்தக் தீ் சி் 
ரானா எ்ற ஒு மனிதனி் பயை்ழத வழரயு்கிறு, த்ஜபாு 
“வ்  தி ்ஜர் காள ீ ’னா்.  தனு உ் ஜப்தவறி ம்ு் உட் 
ுர்பாுகழள க்ு்பு்திய ம்ு் உலக தஹவிதவயி் 
சா்பிய்ஷி்ழப தவ்ற ஒு மனிதனி் ழகவிடாத கை்காக “்த 
ு்தக் உ்ளு.  
 

19. “்தியாவி்  "ூ்ைா் ததாழி்ு்ப் க்வி தரகம்பா்ு் 
தி்ட்தி்ு (Third Technical Education Quality Improvement Programme - TEQIP III)", 
உலக வ்கி எ்வளு கட்ததாவக்ு ஒ்ுத் ‘ளி்ு்ளு ? 
 

A. $ 220.50 மி்லிய்  

B. $ 232.50 மி்லிய்  

C. $ 225.50 மி்லிய் 

D. $ 201.50 மி்லிய்  

 

விவட: D. $ 201.50 மி்லிய்  

 

“்திய ‘ரு,  "ி்றா் ததாைி்ு்ப் க்வி தரஜம்பா்ு் 
தி்ட்தி்ு(TEQIP III)" உலக வ்கிீட் $ 201,50 மி்லிய் கட் 
ததாழக்ு ஒ்ப்த் தச்ு்ளு. தி்ட்தி் ஜநா்க், ப்ஜக்ு் 
தபாறியிய் க்வி நிுவன்களி் தர் ம்ு் ப்ழக ‘திகĂ்பு 
ம்ு் உ்தரக்், ஹிமா்ச் பிரஜதச், பகீா், உ்தர் பிரஜதச், 
ம்திய் பிரஜதச், ச்தீ்க், ராே்தா், 8 வடகிை்ு மாநில்க் 
ம்ு் ‘்தமா் & நி்ஜகாபா் தீுகளி் உ்ள தபாறியிய் க்வி 
ுழறயி் தசய்திறழன ஜம்பு்ுவு ’ு்.   

 

20. �Between Two Worlds – The Assamese Sikhs� எ்ை ு்தக்தி் ’சிிய் யா் ? 
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A. ‘்Ă் லா் நக் / Amrit Lal Nagar   

B. ‘கா ஷாஹி் ‘லி / Aga Shahid Ali 
C. ‘பிேி் பாுĂ / Abhijit Bhaduri 
D. பிம் ்ஹுக் / Bimal Phukan 
 

விவட:  D. பிம் ்ஹுக் / Bimal Phukan 
 

�Between Two Worlds – The Assamese Sikhs� எ்ற ு்தக் பிம் ்ஹுக் 
எ்பவரா் எுத்ப்ு்ளு. “்ு்தக் 1669-’் ’்ு ுு ஜத் 
பகூĂ் ‘சா் வுழக ம்ு் ு்Ă ுு்வாராவி் ’ர்ப ததாட்க 
கால் ’கியவ்றி் மீு தவளி்சமிுகிறு. “ு '‘்ஸாமி சீ்கிய்க்' 
வரலா்ழற காலவாĂயாக ததாு்கிறு. ‘்ுட், “்ு் சில 
‘்ஸாமிய்களி் ஒ்ப்ற பைிீ், ‘்ஸாமி “ல்கிய்தி்ு 
‘வ்களி் ப்களி்ு் “தி் ுறி்பிட்ப்ு்ளு. 
 

நட்ு நிக்ுக்: பி்ரவி 3-4, 2017 
 

21. ம்திய ப்தெ் 2017-18 பி, தகாு்பனுக் ஒு்ுுவை 
வாியமானு (Payments Regulatory Board) “்திய ிச்் வ்கியி் கீ் 
‘வம்க்பு். “்த ு்தமாழிய்ப்ட ுுவி் தவலவ் யா் ? 
 

A. ‘ழம்சரழவ தசயல்  

B. நிதி்ுழற தசயலாள் 
C. நிதி ‘ழம்ச் 
D. “்திய Ăச்் வ்கியி் ’ுந் 
 

விவட: D. “்திய ிச்் வ்கியி் ’ுந் 
 

ம்திய ப்தே் 2017 பி, தகாு்பனுக் ஒு்ுுழற வாĂய் (PRB) 
“்திய Ăச்் வ்கியி் கீ் ‘ழம்க்பு், 6 உு்பின்க் தகா்ட 
“தி் RBI-ழய ஜச்்த 3 நப்க் “ு்ப். ஏ்கனஜவ “ு்ு் Regulation and 
Supervision of Payment and Settlement Systems வாĂய்தி்ு பதிலாக PRB 
தசய்பு் ம்ு் Payment and Settlements Act 2007-் கீ், Regulation and 
supervision of payments and settlement systems ததாட்பான தசய்பாுகழள 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs [ February 1st To 7th – 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 13 

 

ழகயாு். “்வாĂய்தி் தழலவராக “்திய Ăச்் வ்கியி் ’ுந், 
payments and settlements-் உு்பின் தபாு்பி் உ்ள ுழை கவ்னுட் 
“ழை்ு  தசய்புவா். “தி் ம்திய ‘ரு நியமி்ு் 3 உு்பின்க் 
“ு்ப்.  
 

22.  2017-18 நிதியா்ி் கதசிய பாுகா்ு கு்சி் தசயலக்தி்ு 
(NSCS) எ்வளு நிதி ஒு்க்ப்ு்ளு ? 
 

A. ூ. 343 ஜகாி 

B. ூ. 353 ஜகாி 

C. ூ. 333 ஜகாி 

D. ூ. 343 ஜகாி  

 

விவட: C. ூ. 333 ககாி 

 

உ்நா்ு ம்ு் ச்வஜதச ுழனகளி் ு்கிய ிஜலாபாய ம்ு் 
பாுகா்ு பிர்சிழனக்   ுறி்ு பிரதமு்ு ’ஜலாசழன வை்ு் 
தபாு்ு ஜதசிய பாுகா்ு கு்சி் தசயலக்தி்ு (National Security Council 
Secretariat) உ்ு. “ு சமீப்திய தச்திகளி் வர காரை், 2017-18 
நிதியா்ி் “த்கான நிதி 10 மட்காக உய்்த்ப்ு்ளு.‘தாவு ூ 
33 ஜகாியி் “ு்ு ூ. 333 ஜகாியாக ‘திகĂ்க்ப்ு்ளு. NSCS ஒு 
’ஜலாசழன் ுுவாக தசய்புகிறு, “ு பாுகா்ு விஷய்களி் 
ச்ம்தமான ப்ஜவு நிுை்கழள தகா்ு்ளு. ுழை NSA ‘ரவி்் 
ு்தா “த் தழலழம வகி்கிறா்.  
  
 

23. எ்த மாநில ‘ரு, சமீப்தி் ப்ளி கத்ுகளி் ூ்ைா் பாலின 
பிிவவ ‘ைிுக்பு்தியு ? 
 

A. ராே்தா் 

B. பகீா் 
C. ஒிசா 
D. ஜம்ு வ்க்  

 

விவட: B. பீகா் 
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உ்ச நீதிம்ற் 2014 ் திுந்ழக ம்கழள ி்றா் பாலினமாக 
‘்கீகĂ்தழத ‘ு்ு, பகீா் ‘ரு சமீப்தி் ப்ளி ஜத்ுகளி் ி்றா் 
பாலின பிĂழவ ‘றிுக்பு்திீ்ளு. “ுவழர, BSEB ஜத்ு பிவ்தி் 
’் ம்ு் தப் எ்ற “ர்ு பிĂுக் ம்ுஜம  ுறி்பிட்ப்ு 
“ு்ததினா் ி்றா் பாலின மாைவ்க் ஜத்ு எுத 
‘ுமதி்க்படவி்ழல. “்ஜபாு, ி்றா் பாலின பிĂவினு்ு் 
வாĂய ஜத்ுகழள பகீா் ப்ளி ஜத்ு வாĂய் (BSEB) நட்ு்.  
 

24. லஷயா தச் (Lakshya Sen), எ்த விவளயா்ுட் ததாட்ுவடயவ் ? 
 

A. ூ்ப்ு 

B. கிĂ்தக் 

C. ூஷூ 
D. தச் 

 

விவட: A. ூ்ப்ு 

 

உலக ூ்ப்ு ூ்டழம்பி் (BWF) சமீப்திய தரவĂழச்பி, உலகி் 
ந்ப் 1 ேூனிய் ூ்ப்ு வரீராக “்தியாழவ ஜச்்த லஷயா தச் (15) 
உ்ளா். த்ஜபாழதய BWF தரவĂழசயி் லஷயா, “்த சீசனி் 
விழளயாிய 8 ஜபா்ிகளி் 16,903 ு்ளிகழள தப்ு உ்ளா்.  2016 ’் 
’்ி் “்டாநகĂ் ி்த “்தியா ச்வஜதச ததாட் ூ்ப்ு ஜபா்ி 
(Senior India International Series Badminton Tournament) ம்ு்  ‘்ுட் ‘கில 
“்திய ி்த தரவĂழச ூ்ப்ு ஜபா்ியிு் தவ்றி தப்றா்.“ுவழர 
“ு்த வரீ்களி் “வஜர மிகு் “ழளய வரீ் ம்ு் ி்த ‘ளவி் 
ப்ட்ழத தவ்ு் ுத் உ்தரக்் வரீ். ு்னதாக, “வரு 
சஜகாதர் சிரா் தச்,  உலக ேூனிய் ஜப்மி்ட் தரவĂழசயி் 
“ர்டாவு “ட்தி் “ு்தா்.  
   
25. �Contemporary West Asia – Perspectives on Change and Continuity� எ்ை ு்தக் 
யாரா் எுத்ப்ு்ளு ? 
 

A. பிăதா ோ  

B. வĂஷா பாரச்  
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C. தசலினா தச் 

D. ுோதா ஐ்வ்யா 
 

விவட: D. ுொதா ஐ்வ்யா 
 

�Contemporary West Asia – Perspectives on Change and Continuity� எ்ற ு்தக் ுோதா 
ஐ்வ்யா ம்ு் ுேீ்  ’ல் எ்பவ்களா் எுத்ப்ு்ளு. ஜம்ு 
’சியா, ‘த் சிக், மத், ‘ரசியலி் ஏ்ப்ட மா்ற் ம்ு் நீி்ு 
நிழலயி் உ்ள சி்க்க் ப்றி ஒு விĂவான ’்ழவ “்ு்தக் 
வை்ுகிறு. பிரா்திய்தி் த்ஜபாு நிலு் “ட்்பாுகுட் ஜச்்ு, 
பிரா்திய்தி் ‘ரசிய், சிக ம்ு் தபாுளாதார ப்ுகளி் 
க்ஜைா்ட்ழத “்ு்தக் ‘ளி்கிறு.  
 

26.  ஏ்ுமதி உ்க்டவம்பி்ு நிதியளி்க ம்திய ‘ரு 
‘ைிுக்பு்து்ள ுதிய தி்ட்தி் தபய் எ்ன ? 
 

A. Trade Infrastructure for Export Support (TIES) 

B. Trade Infrastructure for Export Supply (TIES)  

C. Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES)  

D. Trade Infrastructure for Export Standard (TIES) 

 

விவட: C. Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES)  
 

ம்திய ‘ரு, ஏ்ுமதி உ்க்டழம்ழப உுவா்க 2017-18 “் Trade 
Infrastructure for Export Scheme (TIES) எு் ஒு ுதிய சீரழம்ு ம்திய 
தி்ட்ழத ‘றிுக் தச்யு்ளு. ‘ு நிதி ‘ழம்ச் ‘ு் ஜே்லி 
ில் ‘வரு ம்திய ப்தே் 2017 உழரயி் ‘றிவி்க்ப்ு்ளு. ுதிய 
தி்ட்தி் ஜநா்க், வ்்தக்களி் பĂவ்்தழன தசலுகழள 
ுழற்பதாு். கழடசி ழம் “ழை்ு ஜபா்்க், ஜசாதழன ஜல்் 
ம்ு் சா்றித் ழமய்க் ஜபா்ற நவனீ உ்க்டழம்ுகழள 
உுவா்க “்த தி்ட் உது். 
 

27. கிராம்ுை “்தியாவி் ிெி்ட் பிமா்ை்கவள ஊ்ுவி்க, 
Bharat Net Project-்ு எ்வளு நிதி ஒு்கீு தச்ய்ப்ு்ளு ? 
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A. ூ. 20,000 ஜகாி 

B. ூ. 10,000 ஜகாி  

C. ூ. 15,000 ஜகாி 

D. ூ. 5,000 ஜகாி   

 

விவட: B. ூ. 10,000 ககாி  

 

கிராம்ுற “்தியாவி் ிேி்ட் பĂமா்ற்கழள ஊ்ுவி்க, Bharat Net 
Project-்ு, 2017-18 ’் ’்ு ம்திய ப்தே்ி் “்திய ‘ரு ூ. 10,000 
ஜகாி நிதி ஒு்கீு தச்ு்ளு. தி்ட்தி் கீ்,  Wi-Fi ஹா்்பா்க் 
ில் 150,000 கிராம ப்சாய்ுகு்ு ‘திஜவக “ழைய “ழை்ுக் 
ஏ்பு்த்ப்ு ுழற்த க்டை்தி் ிேி்ட் ஜசழவகழள ம்க் 
‘ுக ுிீ். “ு தவிர, ிேி்ட் ததாைி்ு்ப் ில் தடலி-
மு்ுவ், க்வி ம்ு் திற்க் வை்க DigiGaon எு் 
ு்ுய்சிீ் ததாட்க்படு்ளு. 
 

28. Terrestrial & Satellite Broadcasting மீதான 2017 ச்வகதச மாநாு ம்ு் 
க்கா்சி எ்த நகர்தி் ததாட்கியு ? 
 

A. ுு தி்லி  
B. தச்ழன  

C. தகா்சி 
D. நா்ூ் 
 

விவட: A. ுு தி்லி  
 

Terrestrial & Satellite Broadcasting மீதான ச்வஜதச மாநாு ம்ு் க்கா்சியி் 
23வு பதி்ு, 2017 பி்ரவĂ 2-் ஜததி ுு தி்லியி் ததாட்கியு. “்த 3-
நா் மாநா்ழட  ஒளிபர்ு தபாறியிய் சிக் (Broadcast Engineering Society 
(India)) ஏ்பாு தச்ு்ளு. 25 நாுகழள் ஜச்்த ுமா் 300 நிுவன்க் 
த்க் தயாĂ்ுகழள ஜநரியாக ‘்லு “்தியாவி் த்க் 
விநிஜயாக்த்க் ில் BES EXPO-வி் கா்சி்ு ழவ்தன். “்த 
வ்்தக க்கா்சி, தடலிகா் தயாĂ்ுக் & உபகரை்க் ுழறயி் 
வாதனாலி, ததாழல்கா்சி ம்ு் “தர ஊடக்க் ப்றிய ‘றிு ம்ு் 
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ஒலிபர்ு நழடுழறகளி் ு்ஜன்ற் ம்ு் பர்ுதழல ஊ்ுவி்க 
விு்ு் தபாு்கழள கா்சி்பு்ு்.    

 

29. பா் பத்பு்ுத் நிதிவய ‘திகி்க, பி்வு் எ்த ‘வம்ு 
பா் பத்பு்ுத் ம்ு் உ்க்டவம்ு கம்பா்ு 
நிதிய்வத  ‘வம்கு்ளு ? 
 

A. “்திய பா் ச்க் (IDA) 
B. “்திய உைு பாுகா்ு ம்ு் தர ’ழைய் (FSSAI) 
C. ஜதசிய பா்ப்ழை ஜம்பா்ு வாĂய் (NDDB) 
D. ஜவளா்ழம ம்ு் கிராம ஜம்பா்ு்கான ஜதசிய வ்கி (NABARD) 
 

விவட: D. கவளா்வம ம்ு் கிராம கம்பா்ு்கான கதசிய வ்கி 
(NABARD) 

 

ம்திய ப்தே் 2017-் பி, பா் பத்பு்ுத் நிதிழய ‘திகĂ்க நபா்ு 
வ்கி ‘ு்த 3 ’்ுகளி் ூ.8000 ஜகாியி் பா் பத்பு்ுத் 
ம்ு் உ்க்டழம்ு ஜம்பா்ு நிதிய்ழத உுவா்ு். ுத் 
’்ி் நிதிய்ழத உுவா்க ம்திய ‘ரு ூ.2000 ஜகாி தகாு்பதாக 
பிரகடன் தச்ு்ளு. “்த நிழலயி், ூ்ுறு ‘ழம்ு்க் 
நவனீமயமா்கு்ு ஜதழவயான தசலுகழள ஜம்தகா்ள ுழற்த 
தசலு கட்கழள தபற ம்ு் “்திய உைு பாுகா்ு ம்ு் தர 
’ழைய (FSSAI) தர்திழன உுதி்பு்ு் வழகயி் ுக்ஜவாு்ு 
தரமான பா் வை்கழல உுதி்பு்த  நபா்ு நிதி ‘ுமதி்ு்.   

 

30. ம்திய ப்தெ் 2017-18 பி, கதசிய ஓ்ூதிய ‘வம்ு(NPS) 
ச்தாதார்க் ுுுதி்்சி்ு ு்ு, கா்ப் வி “்லாம் 
எ்வளு சதவதீ் எு்க ுிு் ? 
 

A. 25% 

B. 15%  

C. 20% 

D. 30%  
     
விவட: A. 25% 
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ம்திய ப்தே் 2017-18 பி, ஜதசிய ஓ்ூதிய ‘ழம்ு ச்தாதார்க் 
ுுுதி்்சி்ு ு்ு, ‘தாவு ஓ்ு தபுவத்ு ு்ு வĂ 
“்லாம் திர்ட்ப்ட கா்பஷி் “ு்ு 25% சதவதீ் எு்க ுிீ். 
NPS ச்தாதார்கு்ு “்த வசதிழய வை்க, வுமான வĂ ச்ட் 1961-் 
பிĂு 10-் ஒு ுதிய பிĂழவ (12B) ுழை்க ு்தமாைிய்ப்ு்ளு. “ு 
தவிர, ுய ததாைி் ுĂீ் தனிநப்க் ூட த்க் வுமான்தி் 20% 
வழர NPS-யி் ுதீு தச்ய ‘ுமதி வை்க்ப்ு்ளு, ஏ்கனஜவ 
“ு்த வுமான வĂ ச்ட் 1961 பிĂு 80CCD(1) கீ் ுயததாைி் ுĂஜவா் 
10% ம்ுஜம ுதீு தச்யலா் எ்ு “ு்து. த்ஜபாு “்வர்ு 
‘திகĂ்க்ப்ு்ளு. “்த பல்க் ஏ்ர் 1, 2017 ‘்லு ‘த்ு 
பி்ன்  ப்களி்ு தச்ீ் ுய ஜவழல நப்கு்ு கிழட்ு். 
“ர்டாவதாக, NPS ‘ற்க்டழள விதிக் பி, உĂய கால்தி்ு 
ு்னஜர ‘தாவு ுவ்கிய ஐ்ு ‘்லு ப்ு ’்ுகு்ு பிறு 
திு்ப எு்க ‘ுமதி்கிறு, “த்ு எ்தவிதமான வĂீ் “்ழல. 
 

நட்ு நிக்ுக்: பி்ரவி 5-6, 2017 
 

31. சமீப்தி் மவை்த ‘சி் பாு(Asim Basu), எ்த மாநில்வத கச்்த 
ுக்தப்ை நாடக நிக் ?  

 

A. ஒிசா 
B. ‘சா் 

C. ஜம்ு வ்க்  

D. மைி்ூ் 
 

விவட: A. ஒிசா 
 

ுக்தப்ற நாடக கழலஞ் ம்ு் “ய்ுன், கழல “ய்ுன், ஓவிய் 
ம்ு் நாடக ’சிĂய் ‘சி் பாு (81) சமீப்தி் ஒிசாவி் 
ுவஜன்வĂ் காலமானா். Ollywood திழர்பட்களி் ‘வரு தச் 
விவழம்ு பைி ம்ு் ஒĂயா ு்தக கவ்க் ம்ு் திழர்பட 
ுவதரா்ிக் விவழம்த் ில் ந்ு ‘றிய்புகிறா். “வ் ுமா் 
200 நாடக்கழள “ய்கிீ்ளா், 500 ்ு் ஜம்ப்ட நாடக்கு்ு 
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ஜமழட விவழம்ு தச்ு்ளா் ம்ு் பல ஒியா பட்களி் கழல 
“ய்ுனராக “ு்ு்ளா். ‘வரு சில ு்கிய பைிகளாவன: Indradhanura 
Chhai, Dadagiri ம்ு் apana Banika.    

 

32. “ரயி்கவ ுவையி் ததாழி்ு்ப ஒ்ுவழ்ு, ுைி்பாக 
பாுகா்ு விடய்க் ததாட்பாக ஒ்ுவழ்ு வழ்க சமீப்தி் 
“்தியா எ்த நா்ுட் ஒ்ப்த் தச்ு்ளு ? 
 

A. பிரா்்  

B. “்தாலி 
C. ே்பா் 

D. தே்மனி   

 

விவட:  B. “்தாலி 
 

ரயி்ஜவ ‘ழம்சக் சமீப்தி், “ரயி்ஜவ ுழறயி் ததாைி்ு்ப 
ஒ்ுழை்ு, ுறி்பாக பாுகா்ு விடய்க் ததாட்பாக ஒ்ுழை்ு 
வை்க சமீப்தி் “்தாலியி் தபாு்ுழற “ரயி் நிுவனமான Ferrovie 
Dello Stato Italiane Group (FS Group)-உட் ுĂ்ுை்ு ஒ்ப்த் ஒ்றி் 
ழகதயு்தி்ு்ளு. “்த ுĂ்ுை்ு ஒ்ப்த்தி் ஒ்ுழை்ு 
வை்க்பு் என ‘ழடயாள் காை்ப்ு்ள புதிகளி் “்திய 
ரயி்ஜவயி் பாுகா்ு தைி்ழக, ரயி் தசய்பாுகளி் பாுகா்ழப 
‘திகĂ்க ஜதழவயான நடவி்ழகக், பாுகா்ு தபாு்க் 
‘ி்பழடயிலான ு்ஜனறிய ததாைி்ு்ப்களி் மதி்புீ ம்ு் 
சா்றித், பாுகா்ு ஜந்ழம நிழல்கான (SIL4) ‘ழம்ுக், பாுகா்ழப 
ழமயமாக தகா்ட பயி்சி ம்ு் துதி வள்்சி, பராமĂ்ு ம்ு் 
’்்தறிதலி் நவனீ ஜபா்ுக் ’கியழவ ‘ட்ு். 
 

33. "த்ட்வம-ூதப்லா (MR) து்ூசி பிர்சார்(Measles-Rubella (MR) 
vaccination campaign)" எ்த மாநில / ூனிய் பிரகதச்தி் ததாட்க்ப்டு 
? 

 

A. ுு்ஜசĂ 

B. ஜகாவா 
C. க்நாடகா  
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D. தமி்நாு 

 

விவட: C. க்நாடகா  

 

ம்திய ுகாதார ‘ழம்சக் சமீப்தி், க்நாடகா மாநில் தப்கூĂ் 
நழடதப்ற ஒு விைாவி் "த்ட்ழம-ூதப்லா (எ்) து்ூசி 
பிர்சார்ழத ு்தனு்ு்ளு. “ு “்தியா ுுவு் ுமா் 41 ஜகாி 
ுை்ழதகு்ு து்ூசி தசு்தஜவ்ு் என “ல்ு ழவ்ு்ளு. 
“்த “ர்ு ஜநா்கு்ு எதிரான பிர்சார் க்நாடகாவி் ததாட்கி 
தமி்நாு, ுு்ஜசĂ, ஜகாவா, ல்ச்தீுக் என கி்ட்த்ட 3.6 ஜகாி 
ுை்ழதக் “்புதிகளி் ‘ட்ு். 9 மாத்க் ுத் 15 வயு்ு் 
ுழறவான வயுழடய ‘ழன்ு ுை்ழதகு்ு் MR- து்ூசி ஒு 
ஷா் வை்க்பு். MR- து்ூசி மாநில் ுுவு் “லவசமாக 
வை்க்பு். த்ஜபாு, த்ட்ழம து்ூசி ீனிவ்ச் ஜநா்்து்ு 
தி்ட்தி் (UIP) கீ் வை்க்புகிறு. எனிு், ுதப்லா து்ூசி ுதிய 
ூுதலான ஒ்றாக “ு்ு். த்ட்ழம ஒு தகாிய ஜநா் ம்ு் 
ுை்ழதகளி் மரை்தி்ு ு்கியமான காரை்களி் ஒ்றாக உ்ளு. 
தபாுவாக ுதப்லா ஒு மிதமான ததா்ு ஜநா். ’னா்  க்்பிைி 
தப்கு்ு ததா்ு ஏ்ப்டா் குழமயான விழளுகழள உ்டா்கி, 
பிறவி ூதப்லா ஜநாழய ஏ்பு்ு்.    

 

34. சமீப்தி் மவை்த ுக்தப்ை உுு ’சிிய் Bano Qudsia, எ்த 
நா்வட கச்்தவ் ? 
 

A. “்தியா  

B. வ்க ஜதச்  

C. ’்கானி்தா்  

D. பாகி்தா் 

 

விவட: D. பாகி்தா் 

 

ுக்தப்ற பாகி்தா் உுு நாவலாசிĂய் ம்ு் நாடக ’சிĂய் Bano 
Qudsia, சமீப்தி் பாகி்தானி் உ்ள லாூĂ் காலமானா். “வ் 1928 
’் ’்ு நவ்ப் மாத் “்தியாவி் தபஜரா்ூĂ் பிற்தா் ம்ு் 
பிĂவிழன்ு் பிறு பாகி்தானி்ு ுிதபய்்ு தச்றா். “வரு 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs [ February 1st To 7th – 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 21 

 

ு்கிய எு்ுகளி் Aadhi Baat, Aatish-i-zer-i-paa, Aik Din, Amer Bail, Asay Pasay, 
Chahar Chaman, Chhotaa Sheher Baray Log, Footpath ki Ghaas, Hasil Ghaat ம்ு் Hawa 
Kay Naam ’கியழவ ‘ட்ு்.  
 

35. எ்த நாு, 18வு ’சிய் ெூனிய் ‘ைி ்ுவா் சா்பிய்ஷி் 
2017-வய(Asian Junior Team Squash Championship-2017) தவ்ு்ளு ?  

 

A. “்தியா  

B. ஜோ்ட்  

C. பாகி்தா் 

D. மஜலஷியா 
 

விவட: A. “்தியா   

 

சிற்த ழகஜத்்த “்திய ‘ைி, ஹா்கா்கி் நழடதப்ற “ுதி 
’்ட்தி் 2-0 எ்ற ு்ளிகளி் மஜலஷியாழவ ஜதா்கி்ு, 18வு 
’சிய் ேூனிய் ‘ைி ்ுவா் சா்பிய்ஷி் 2017 ஜபா்ியி் த்க் 
தவ்ு்ளு. “்திய சிுவ்க் ‘ைி சா்பிய்ஷி் ப்ட்ழத தவ்வு 
“ு “ர்டாவு ுழறயாு். ு்னதாக 2011 ’் ’்ு தகாு்பி் 
பரம எதிĂகளான பாகி்தாழன ஜதா்கி்தன்.   

 

36. எ்த நாு, 2017 ஃபிபா(FIBA) தப்க் ’சிய ககா்வப ூவட்ப்ு 
கபா்ிவய நட்த “ு்கி்ைு ? 
 

A. “்ஜதாஜனஷியா 
B. “்தியா  

C. பாகி்தா் 

D. வ்க ஜதச்  

 

விவட:  B. “்தியா  

 

“்தியா, 2017 ஃபிபா(FIBA) தப்க் ’சிய ஜகா்ழப ூழட்ப்ு 
ஜபா்ிழய ேூழல 23-29 வழர க்நாடகா மாநில்தி் தப்கூĂ் 
நட்து்ளு. “்ஜபா்ிக், ்தபயினி் நழடதபறு்ள 2018 ஃபிபா 
உலக மகளி் சா்பிய்ஷி் ஜபா்ியி் ப்ுதபற்ஜபாு் 
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FIBA  ’சியாு்கான துதி ஜபா்ிக் ’ு். “ு தவிர, 2017 ஃபிபா U-16 
தப்க் ’சிய சா்பிய்ஷி் ஜபா்ிழயீ் “்தியா நட்ுகிறு, 
“ு  ழஹததராபா்தி் ‘்ஜடாப் 22-28 ஜததிகளி் நழடதபு். “ு 
ஜபா்ிகளிு் 14 ‘ைிக் ப்ஜக்ு், 8 ‘ைிக் 'ஏ' பிĂவிு், 6 
‘ைிக் கீ்பிĂு 'பி' ‘ைியிு் ஜபா்ியிு். ி்த ம்ு் U-16 ’கிய 
“ு ஜபா்ிகளிு் கீ்பிĂு 'பி' ‘ைியி் “்தியா “ட் தப்ு்ளு.   

 

37. மாநில்தி் உ்ள கிராம்கவள கம்பு்த, �Chief Minister Samagra 
Gramya Unnayan Yojana (CMSGUY)� தி்ட்வத எ்த மாநில ‘ரு ‘ைிுக் 
தச்ு்ளு ? 
 

A. திĂுரா 
B. ஒிசா 
C. ‘சா் 

D. ஜகரளா 
 

விவட: C. ‘சா் 

 

சமீப்தி் ‘சா் மாநில ுத்வ் ச்பான்தா தசானாவா், மாநில்தி் 
உ்ள கிராம்கழள ஜம்பு்த, �Chief Minister Samagra Gramya Unnayan Yojana 
(CMSGUY)� தி்ட்ழத குகா்தியி் ததாட்கி ழவ்தா். ூ. 30,000 ஜகாி 
நிதி ஒு்க்ப்ு ஒு தமகா மிஷனாக திகு் “்தி்ட், ‘ு்த 5 
’்ுகளி் ‘சாமி் ‘ழன்ு கிராம்களிு் தசய்பு்த்ப்ு, 2021-
22-“் உ்ச்க்ட்ழத ‘ழடீ். ஜநரி தபாுளாதார நடவி்ழககளி் 
கவனமான தழலயுீக், ச்ழத ததாட்ுக் ம்ு் சிக ’தரு உ்பட 
லாேி்ி் ’தரு ’கியழவ வைியாக ஒ்தவாு வுவா் 
கிராம்ழதீ் உ்ளட்கி 'தசறிு மாதிĂ' ில் “்த தி்ட் 
தசய்பு்த்பு். மாநில்தி் ப்ழை வுமான்ழத 
“ர்ி்பா்ுவத் ில் ுர்சிகர மா்ற்கழள தகா்ு வுவஜத “்த 
தி்ட்தி் ஜநா்கமாு்.    

 

38. 4 வு BIMSTEC உ்சி மாநாு-2017-வய எ்த நாு நட்ுகிைு ? 
 

A. “்தியா 
B. ஜநபாள்  
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C. ூடா் 

D. தா்லா்ு 

 

விவட: B. கநபாள்  

 

4-வு BIMSTEC உ்சி மாநாு 2017, ஜநபாள்தி் கா்ம்ி் 
நழடதபறு்ளு. பி்ரவĂ 2, 2017 ‘்ு ததாட்கிய BIMSTEC ி்த 
‘திகாĂக்' ூ்ட்தி்(SOM) 17-வு ‘ம்வி் “ு ுறி்ு ‘றிவி்க்பு் 
எ்ு ததĂகிறு. “்ூ்ட்தி், BIMSTEC ில் ஜம்தகா்ள்ப்ட 
ு்ஜன்ற்ழத உு்ு நாுகளி் பிரதிநிதிக் ’்ு தச்வ் ம்ு் 
ுுவி் ம்தியி் பிரா்திய ஒ்ுழை்ழப பல்பு்ுவத்கான 
எதி்கால நடவி்ழக ுறி்ு் பĂ்ுழர தச்வ். BIMSTEC 1997-் 
நிுவ்ப்டு ம்ு் தத்ு ’சியா ம்ு் தத் கிை்ு ’சிய நாுக் 
ச்ப்த்ப்ட ஒு ச்வஜதச ‘ழம்ு ’ு்.. ‘ழவ: வ்க ஜதச், 
“்தியா, மியா்ம், “ல்ழக, தா்லா்ு, ூடா் ம்ு் ஜநபாள்.  
 

39. �A Great Reckoning – A Chief Inspector Gamache Thriller� எ்ை ு்தக்தி் 
’சிிய் யா் ? 
 

A. ஜே்் 

B. பிம் பஹுக்  

C. ஜக ஜக பா் 

D. ூயி் தப்னி 
 

விவட: D. ூயி் தப்னி 
 

 �A Great Reckoning – A Chief Inspector Gamache Thriller� எ்ற ு்தக், ூயி் 
தப்னி எ்பவரா் எுத்ப்ு்ளு.“ு ஒு கவ்்ு “ு்ு் ம்ம் 
ம்ு் பை்கார மனித நாடக் “தி் எ்த கதாபா்திர் ு்றிு் 
ந்லவ் ‘்லு ு்றிு் தீயவ் ‘்ல, ’னா் ஒ்தவா்ு் 
கிள்்ு எு்சிூ்ு் திற் தகா்டு.  
 

40. எ்த மாநில ‘ரு, �Kakatiya Hub for Social Innovation� எு் “்தியாவி் 
ுத் சூக ுுவம வமய்வத ததாட்கிு்ளு ?  
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A. தமி்நாு 

B. ’்திர் பிரஜதச்  

C. தது்கானா  

D. ஜகரளா  

 

விவட: C. தது்கானா  

 

தது்கானா ‘ரு, சமீப்தி் �Kakatiya Hub for Social Innovation� எு் 
“்தியாவி் ுத் சிக ுுழம ழமய்ழத நிோமாபா்தி் 2017 பி்ரவĂ 
5-் ஜததி ததாட்கிீ்ளு, தச்ட்ப் 2017 ுத் “ு “ய்க்பு் எ்ு 
எதி்பா்்க்புகிறு. தது்கானா ‘ரசா்க் “்ழமய்தி்ு நிதி 
‘ளி்கிறு ம்ு் ‘ிம்ட ‘ளவி் ததாைி்கழள ஊ்க்பு்த ஒு 
கிராம்ுற கா்பக் ஜபா்ு “ு தசய்பு். நா்ி் கிராம்ுற ம்ு் 
சிு நகர புதிகளி் ததாைி் ுழனஜவாழர ஊ்ுவி்ு் ஒு மாதிĂழய 
உுவா்ுவஜத ழமய்தி் ஜநா்கமாு். Deshpande Foundation�s Hubli Sandbox-
ழய ‘ு்ு, ததாைி் ுழனஜவா் ம்ு் க்ுபிி்ு ுய்சிகழள 
ஊ்க்பு்ு் Kakatiya Sandbox வைியாக “்த கா்பக் “ய்க்பு். 
 

நட்ு நிக்ுக்: பி்ரவி 07, 2017 
 

41. எ்த மாநில ‘ரு, ‘ரு கவவலகளி் விவளயா்ு வரீ்கு்ு 2% 
“ட ஒு்கீு வழ்க “ு்கி்ைு ? 
 

A. ோ்்க்்  

B. பகீா் 
C. ம்திய் பிரஜதச் 

D. ராே்தா் 

 

விவட: A. ொ்்க்்  

 

ோ்்க்் ‘ரு, ‘ரு ஜவழலகளி் விழளயா்ு வரீ்கு்ு 2% “ட 
ஒு்கீு ம்ு் ‘வ்கு்ு ச்தான உைுகழள வை்ு். “ு தவிர, 
கா்ப்ழத ஊ்ுவி்க கம் கிள்க் ‘ழம்க்பு் எ்ு் ோ்்க்் 
ுத்வ் ருப் தா் ூறிீ்ளா். ஜமு் ‘ரசா்க் “த்காக 
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விழளயா்ு வரீ்கு்ு விழளயா்ு குவிக் வை்ு்.ததாுதி, 
மாவ்ட ம்ு் மாநில ‘ளவி் ஜபா்ிக் நழடதபு் ம்ு் “்த 
ஜநா்க்தி்காக தப்க் ‘ைிீ் உுவா்க்பு்.  
 

42. மா்ு் திைனாளி விவளயா்ு வரீ்கு்கான, சிை்ு வசதிகவள் 
தகா்ட “்தியாவி் ுத் வமய் எ்த மாநில்தி் 
‘வம்க்படு்ளு ? 
 

A. தது்கானா  

B. ுேரா் 
C. ஜகரளா  

D. தமி்நாு    

 

விவட: B. ுெரா் 

 

சமீப்தி் ம்திய விழளயா்ு் ுழற ‘ழம்ச் விே் ஜகாய், மா்ு் 
திறனாளி விழளயா்ு வரீ்கு்கான, சிற்ு வசதிகழள் தகா்ட 
“்தியாவி் ுத் ழமய்தி்ு ுேரா்தி் கா்திநகĂ் ‘ி்க் 
நா்ினா். சிற்ு ழமய் ூ. 50 ஜகாி மதி்பீ் ி் ு்தமாைிய்ப்டு. 
“ு ’சிய விழளயா்ு, காம்தவ்் விழளயா்ு ம்ு் ஒலி்பி் 
உ்பட ப்ஜவு ச்வஜதச ஜபா்ிகு்ு பாரா விழளயா்ு வரீ்க் 
பயி்சி எு்ு் வழகயி் உலக்தர் வா்்த வசதிகழள 
தகா்ிு்ு். “ு பாரா வரீ்கழள வழக்பு்ு் ஒு ழமயமாக 
தசய்பு். ச்வஜதச பாராலி்பி் ுுவி் உதவிீட் ’்ு 
ுுவு் கு்தர்ுக், க்வி தி்ட்க் ம்ு் ப்டழறக் 
ழமய்தி் நட்த்பு். வயு ுு 8-12 வழரீ்ள ுமா் 50 மா்ு் 
திறனாளி விழளயா்ு வரீ்கு்ு(’்க் ம்ு் தப்க்)  தடகள், 
நீ்ச் பயி்சி ம்ு் பு ூ்ு் பயி்சிக் ‘ளி்க்பு். ப்ஜவு 
நிுை்க் ம்ு் “்திய ு்றவிய் விதிகளி்பி ுு ‘ுக் 
தகா்ட ’ஜலாசக்களி் ஒு்கிழை்ுட் “்த ுு தி்டு்  CPWD 
ில் ‘ழம்க்பு். 
 

43. BCAS சமீப்தி் ப்தெ் ககிய் IndiGo-வி் விமான கபா்ுவர்ு 
பாுகா்ு பயி்சி்கான உிம்வத த்காலிகமாக நிு்தி 
வவ்ு்ளு. BCAS எ்பு எவத ுைி்கிைு ? 
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A. Bureau of Custom Aviation Security (BCAS) 

B. Bureau of Censor Aviation Security (BCAS)  

C. Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) 

D. Bureau of Customary Aviation Security (BCAS)   

 

விவட: C. Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) 
 

சிற்த விமான ஜபா்ுவர்ு பாுகா்ு நிுவனமான சிவி் விமான 
ஜபா்ுவர்ு பாுகா்ு பைியக்(BCAS), சமீப்தி் நட்திய ஜத்வி், 
IndiGo பயி்சி ‘ழம்பி் தவு “ு்பழத  க்டறி்ு, IndiGo-வி் விமான 
ஜபா்ுவர்ு பாுகா்ு பயி்சி்கான உĂம்ழத த்காலிகமாக நிு்தி 
ழவ்ு்ளு. “்ிஜகாவி் தப்ஜறா் நிுவனமான �InterGlobe Aviation� 
“்த பயி்சி ழமய்ழத நட்ுகிறு. உĂம் த்காலிகமாக 
நிு்த்ப்டழத ததாட்்ு, “்ிஜகா பயி்சி தி்ட்கழள பிறĂட் 
“ு்ு தபற ஜவ்ு் , “ு ஜகĂயு்ு ூுத் தசலழவ ஏ்பு்ு் 
எ்ு ூற்புகிறு.      

 

44. எ்த ‘வம்சக், �India-2017� & �Bharat-2017� ’கிய ’்ு ு்தக்கவள 
தவளியி்ு்ளு ? 
 

A. நிதி ‘ழம்சக் 

B. ம்திய மனித வள ஜம்பா்ு ‘ழம்சக்  

C. கலா்சார ‘ழம்சக்  

D. தகவ் ம்ு் ஒளிபர்ு்ுழற ‘ழம்சக்  

 

விவட: D. தகவ் ம்ு் ஒளிபர்ு்ுவை ‘வம்சக்  

 

ம்திய தகவ் ம்ு் ஒளிபர்ு் ுழற ‘ழம்ச் தவ்ழகயா நாீு, 
பி்ரவĂ 6,2017 ‘்ு ுு தி்லியி் சா்திĂ பவனி் நழடதப்ற விைா 
ஒ்றி் �India-2017� ம்ு் �Bharat-2017� ’கிய ’்ு ு்தக்கழள 
தவளியி்டா். பதி்பக் பிĂு தவளியி்ு்ள “்ு்தக், நா்ி் 
தபாுளாதார் ம்ு் ‘ரசி் தசய்பாுக் உ்பட ப்ஜவு மாநில்க் 
ம்ு் ூனிய் பிரஜதச்க் ப்றிய விĂவான தகவ்கழள துகிறு. 
ஜமு் ‘ரசா்க்தி் ு்ஜனாி தி்ட்க் ப்றிய ஒு பா்ழவ, 
’்ி் ு்கிய நிக்ுக் ம்ு் ு்கிய ு்ளிவிவர்குட் “்திய 
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மாநில்க் ம்ு் ூனிய் பிரஜதச்களி் கழத ’கியவ்ழற ு்தக் 
நம்ு துகிறு. “ு தவிர, ’்ு ு்தக்தி் மி்னு பதி்ு் 
தவளியிட்ப்டு “ு சமீப்திய ததாைி்ு்ப ‘்ச்கழள வை்ுகிறு 
ம்ு் தச்தி ஜதட், ததாட்ுபு்த் ’கிய ப்ஜவு ‘்ச்குட் 
வாசக்க் எளிதி் ழகயாு் வழகயி் உ்ளு ம்ு் ‘்சி்க்ப்ட 
ு்தக்கழள விட 25% விழல ுழறு.            

 

45. 2016 கதசிய ததாழி் ுவனு விுுக்(National Entrepreneurship Awards) 
விழாவி், எ்த நிுவன் �Best IT Startup of India� விுவத தவ்ு்ளு ? 
 

A. Mitra Biotech 

B. JeevAnksh  

C. Lucideus 

D. Swadha Energies  
  
விவட: C. Lucideus 
 

 IT “ட் மதி்புீ ம்ு் ிேி்ட் பாுகா்ு ஜசழவக் வை்ு் Lucideus 
நிுவன், ுு தி்லியி் DRDO ‘ர்க்தி் நழடதப்ற 2016 ஜதசிய 
ததாைி் ுழனு விுுக்(National Entrepreneurship Awards) விைாவி் IT 
(Information Technology) ம்ு் ITES (Information Technology Enabled Services) பிĂவி் 
கீ் �Best IT Startup of India� விுழத தவ்ு்ளு. ’தா் ‘ி்பழடயிலான 
தமாழப் க்டை தளமான BHIM (Bharat Interface for Money) தசயலியி் 
பாுகா்ு பி்னைியி் Lucideus நிுவன் உ்ளு. வுடா்திர விுுக், 
திற் ‘பிவிு்தி ம்ு் ததாைி் ுழனு ‘ழம்சக் ில் ஏ்பாு 
தச்ய்ப்ிு்தன.    

 

46. சமீப்தி் எ்த மாநில ‘ரு, தபாு நி்வாக்தி் சிை்ு 
விள்ுபவ்கு்காக �Civil Service Awards�-வய ‘ைிுக் தச்ு்ளு ? 
 

A. ‘ுைாசல் பிரஜதச் 

B. மைி்ூ்  

C. ‘சா் 

D. ஒிசா    
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விவட: A. ‘ுைாசல் பிரகதச் 

 

‘ுைா்சல பிரஜதச ுத்வ் தபமா கா்ு தபாு நி்வாக்தி் சிற்ு 
விள்ுபவ்கு்காக �Arunachal Civil Service Awards�-ழய ‘றிுக்பு்தினா். 
“்த விுுகளி் ஜநா்க், மாநில ‘ரு ஊைிய்களி் கின உழை்ு 
ம்ு் ‘வ்க் தச்த ுுழமயான ஜவழலழய ‘்கீகĂ்பத் ில் 
‘வ்களி் மனுுதிழய ‘திகĂ்பஜதாு ம்ுமி்றி, உ்ப்தி பைி 
கலா்சார்ழத தகா்ுவர ுிீ் எ்ு எதி்பா்்க்புகிறு. 
தனிநபு்ு ஒு பத்க், ஒு ுு், ூ. 1 ல்ச் பĂு்ததாழக  ம்ு் 
ஒு ‘ழம்ு / ுு / ‘ைி்ு ூ. 5 ல்ச் பĂு ததாழகழய விுு 
தகா்ிு்கிறு. ுுழமயான தி்ட்க் ‘்லு பைிகழள 
தசய்பு்ுத், ப்ுதாரĂ் ஜதழவழய ூ்்தி தச்ய்ூிய 
ுுழமயான க்ுபிி்ு ம்ு் துவ், உைர்ூிய ‘ழம்ு 
மா்ற்க் ம்ு் நிுவன்கழள க்ிஎு்ுத் ’கியவ்றி் 
‘ி்பழடயி் விுுக் வை்க்புகிறு. ஜமு் “்த விுுக், 
விழரவாக ம்ு்  சிற்பாக பைிுி்ு் திற் உ்பட ஊைல்ற 
ுழறயி் தபாு ஜசழவ விநிஜயாக ‘ழம்ு திறழமயாக ஜம்தகா்ு் 
சிக பைியாள்க் ம்ு் ‘ரு ஊைிய்கழள தபுழமபு்ுவழத 
ஜநா்கமாக தகா்ு்ளு. தவ்ள், ூக்ப், ஜபா்ற ‘வசர 
ூ்நிழலகளி் ‘சாதாரை பைி ுĂபவ்கு் “்விுு்ு 
துதிீழடயவ்க் ’வ்.       

 

47. எ்த “்திய ’ுவம, ’சிய ்ுவா் ச்கமளன்தி் (Asia Squash 
Federation) ுவை்தவலவராக கத்்தது்க்ப்ு்ளா் ? 
 

A. எ் ராம்ச்திர் 

B. ஜதஜப்திரநா் சார்கி  
C. ழசய் ராஸி 
D. ‘ு் பா் 

 

விவட: B. கதகப்திரநா் சார்கி  
 

“்திய ்ுவா் ரா்தக்் ூ்டழம்ு தழலவ் ஜதஜப்திரநா் 
சார்கி, சமீப்தி் நழடதப்ற 37-வு ஏஎ்எஃ்(ASF) ’்ு 
தபாு்ூ்ட்தி் ி்றி் “ர்ு ப்ு தபு்பா்ழமீட் ுழை் 
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தழலவராக ஜத்்தது்க்ப்டா். “த் ில், எ் ராம்ச்திரழன 
‘ு்ு ASF-் ுழை தழலவராு் 2-வு “்திய் எ்ற தபுழமழய 
‘ழடகிறா். பாகி்தானி் ழசய் ராஸி நவா்பி் “ட்ழத சார்கி 
ூ்்தி தச்கிறா்.   

 

48. சா்வி் சா் ரா், எ்த விவளயா்ுட் ததாட்ுவடயவ் ? 
 

A. ூ்ப்ு  

B. கிĂ்தக் 

C. தச் 

D. தட்னி் 

 

விவட: A. ூ்ப்ு  

 

பகீாĂ் தழலநக் பா்னாவி் சமீப்தி் நழடதப்ற 81-வு சீனிய் 
ஜதசிய ூ்ப்ு சா்பிய்ஷி் ஜபா்ியி் “ுதி ’்ட்தி் தவ்க் 
குர் பிரசா் ம்ு் ேூகி ஜதவ்க் ’கிஜயாழர 21-14, 21-18 எ்ற 
ு்ளிகளி் ஜதா்கி்ு சா்வி் சா் ரா் ம்ு் மனஷீா ஜக ’கிஜயா் 
கல்ு “ர்ழடய் ப்ட்ழத தவ்ு்ளன். “ு தவிர,“்த சீனிய் 
ஜதசிய ூ்ப்ு சா்பிய்ஷி் ஜபா்ியி் ஜர்மா கா்்தி்ழக 
ஜதா்கி்ு Ăுப்னா தா் தப்க் ஒ்ழறய் ப்ட்ழதீ், லஷயா 
தச்-ழய  21-13, 21-12 எ்ற ு்ளிகளி் ஜதா்கி்ு தசௌர் வ்மா 
’்க் ஒ்ழறய் ப்ட்ழதீ் தவ்ு்ளன்.    

 

49. மானிய வழ்கலி் ஹ் தகா்வகவய கம்பு்த, ம்திய ‘ரசி் 
ூல் ஏ்பு்த்ப்ட ுு எு ?  

 

A. எ் எ் பா்்க் ுு 

B. தக்தச் ஷமீ் ுு 

C. கம் பூ் ுு 

D. ‘்ச் ‘மாு்லா ுு 

 

விவட: D. ‘்ச் ‘மாு்லா ுு 
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சமீப்தி் ம்திய ‘ரு, “்தியாவி் ஹ் தகா்ழகழய ஜம்பு்ு் 
வைிகழள ’ராய ம்ு் ுனித யா்திழர்கான மானிய வை்க் ப்றி 
கவனி்க 6 ஜப் தகா்ட ுுழவ ‘ழம்ு்ளு. பி்பியாக 
மானிய்ழத ுழற்ு, 2022-்ு் மானிய்ழத ு்றிுமாக 
ஒைி்கஜவ்ு் எ்ற 2012 உ்சநீதிம்ற உ்தரவி் ஜபĂ் “்ுு 
ஏ்பு்த்ப்ிு்கிறு. தே்டாவி் “்திய ு்னா் ூதரான ‘்ச் 
‘மாு்லா, ுுவி் ஒு்கிழை்பாளராக நியமி்க்ப்ு்ளா். 
ஏ்கனஜவ “ு்ு் ஹ் தகா்ழக ததாட்பாக உ்ச நீதிம்ற்தி் 
ப்ஜவு வைிகா்ுத்களி் தா்க்க் ம்ு் தபாு்தமான 
திு்த்கழளீ் ுு ’ராீ். ஜமு், ஹ் ுுவி் ப்த்கு்கான 
விுதி ம்ு் வா்தவளி பயை் மீதான “்திய ஜமலா்ழம 
திறழனீ் ’்ு தச்ீ். மானிய் “்லாத நிழலயி் ுழற்த பை் 
தசு்தி ப்த்க் சுதி ‘ஜரபியா பயை் தச்ய ுிீமா எ்பழதீ் 
ுு க்ுபிி்ு். ப்த்கு்ு ’தரு தகாு்கபட ஜவ்ு் எு் 
தகா்ழக்பி, ப்த்களி் ுனித யா்திழர மீதான ’்வ்ழத பாுகா்ு் 
வழகயி் தவளி்பழட்த்ழம, ுக்ஜவா் திு்தி ம்ு் தனியா் ூ் 
’பஜர்ட்களிட் ஜதழவக்  தவளி்பு்த் ஜபா்ற ‘்ச்கழள “ு 
மதி்பிு். “்ுு தனு ‘றி்ழகழய 1 ‘்லு 2 மாத்தி்ு் 
சம்்பி்ு்.  
 

50. எ்த நாு, Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism (GICNT)-்தி் 
நவடுவை்பு்த் ம்ு் மதி்பீ்ு ுு ூ்ட்வத நட்து்ளு 
? 

 

A. “்தியா  

B. சீனா  

C. ர்யா  

D. ‘தமĂ்கா  

 

விவட: A. “்தியா  

 

“்தியா, Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism (GICNT)-்தி் 
நழடுழற்பு்த் ம்ு் மதி்பீ் ு ுு ூ்ட்ழத ுு தி்லியி் 
பி்ரவĂ 8, 2017 ‘்ு நட்து்ளு. “்ூ்ட், உலக ‘ு பரவ் தழட 
ம்ு் ‘ு எĂச்தியி் ‘ழமதியான பய்க் ’கியவ்றி் 
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“்தியாவி் ‘்்பைி்ழப ு்னிழல்பு்ு். ஜமு் ‘ு பாுகா்ு, 
நிுவன க்டழம்ுகழள வு்பு்ுத், திற் வள்்த் ம்ு் 
ச்வஜதச ஒ்ுழை்ு ‘திகĂ்த்     ’கியவ்றி்ு “்தியாவி் 
ததாட்்த ு்ுĂழமழயீ் “ு ‘ி்ஜகாி்ு கா்ு். ‘ு 
பாுகா்ு விடய்க் ுறி்த ச்வஜதச சிக்ுடனான நா்ி் 
ஒ்ுதமா்த உுதியி் ஒு புதியாக “ு உ்ளு. “்த 3 நா் 
நிக்்சியி் ப்ஜவு ப்ுதார் நாுக் ம்ு் ச்வஜதச ‘ழம்ு்களி் 
“ு்ு ுமா் 150 பிரதிநிதிக் ப்ஜக்கு்ளன். தவளிவிவகார 
‘ழம்சக் ம்ு் ‘ு ச்தி ுழற ஏ்பாு தச்ு்ள “்ூ்ட்ழத 
தவளிீறு தசயலாள் எ் தே்ஷ்க் ததாட்கிழவ்கிறா். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்: பிப்ரவ  08, 2017 

 

1. பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான செயல் திட்டத்தத விவாதிக்க, முதலாவது 

BIMSTEC ததெிய பாதுகாப்பு ததலவர்கள்(NSA) மாநாட்தட எந்த நாடு 

நடத்துகிறது ? 

 

A. இந்தியா 

B. நேபாளம் 

C. பூடான் 

D. பாகிஸ்தான் 

 

விதட: A. இந்தியா 

 

பயங்கரவாதம், வன்முறை தீவிரவாதம் மற்றும் தீவிரமயப்படுதல் பரவுவதற்கு 

எதிரான ேடவடிக்றக குைித்து விவாதிக்க, முதலாவது BIMSTEC நதசிய பாதுகாப்பு 

தறலவர்கள்(NSA) மாோட்றட இந்தியா ேடத்துகிைது. நேபாளத்தின் காத்மாண்டில் 

சமீபத்தில் ேறடபபற்ை 17-வது BIMSTEC மூத்த அதிகாĂகள் கூட்டத்தில் (SOM) இது 

முடிவு பசய்யப்பட்டது. 2016 அக்நடாபĂல் நகாவாவில் பிரதமர் நமாடி வழங்கிய 

உறரயிறன உள்வாங்கிய தறலவர்களால் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட BIMSTEC-ன் 

ேடவடிக்றக சார்ந்த ேிகழ்ச்சி ேிரறல அறடவதற்கான ஒரு முக்கியமான 

முன்நனற்ை ேடவடிக்றகறய இது குைிக்கிைது. 

 

2. சபண் பிறப்புறுப்பு அழித்தலுக்கான ெர்வததெ பூச்ெிய ெகிப்புத்தன்தம 

தினம்(Zero Tolerance for Female Genital Mutilation) எந்த தததியில் 

அனுெ க்கப்படுகிறது? 

 

A. பிப்ரவĂ 5 

B. பிப்ரவĂ 6 

C. பிப்ரவĂ 7 

D. பிப்ரவĂ 8 

 

விதட: B. பிப்ரவ  6 

 

பபண் பிைப்புறுப்பு அழித்தலில் (FGM) உள்ள ஆபத்துக்கள் பற்ைி மக்களுக்கு கல்வி 
புகட்ட நவண்டும் மற்றும்  பபண்கள் மற்றும் குழந்றதகள் மீதான பபண் 

பிைப்புறுப்பு அழித்தறல ேிறுத்த நபாதிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த நவண்டும் 

எனும் ஐ.ோ.வின் பிரச்சாரத்றத ஊக்குவிக்க ஒவ்பவாரு வருடமும் பிப்ரவĂ 6-ம் 
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நததி உலகம் முழுவதும் பபண் பிைப்புறுப்பு அழித்தலுக்கான சர்வநதச பூச்சிய 

சகிப்புத்தன்றம தினம்(Zero Tolerance for Female Genital Mutilation) அனுசĂக்கப்படுகிைது. 

அடிப்பறடயில், பபண்கள் மற்றும் குழந்றதகளின் உĂறமகறள மறுக்கும் ஒரு 

தீங்கு ேறடமுறைறய முடிவுக்கு பகாண்டுவரும் விழிப்புணர்வு பிரச்சார 

தினமாகும். 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான றமயக்கரு Building a solid and intera ti e ridge 

et een Afri a and the orld to a elerate ending FGM y 0 0  என்பதாகும். 

 

3. சபாது ஒளிபரப்பாளரான பிரொர் பாரதியின்(Prasar Bharti) தற்காலிக 

ததலதம நிர்வாக அதிகா யாக (CEO) சபாறுப்தபற்றுள்ளவர் யார் ? 

 

A. சுனில் நகாநகாய் 

B. ேிர்மல் குமார் 

C. ராஜவீ் சிங் 

D. சுநரஷ் பாண்டா 

 

விதட: C. ராஜவீ் ெிங் 

 

பிரசார் பாரதி வாĂயத்தின் உறுப்பினரான (ேிதி) ராஜவீ் சிங், பபாது ஒளிபரப்பு 

நசறவயான பிரசார் பாரதியின் தற்காலிக தறலறம ேிர்வாக அதிகாĂயாக(CEO) 

பபாறுப்நபற்றுள்ளார். CEO-வாக இருந்த சுநரஷ் பாண்டா, பிப்ரவĂ 4ம் நததி ஓய்வு 

பபற்ைறத அடுத்து அவĂன் இடத்றத ராஜவீ் ேிரப்புகிைார். முழு நேர 

தறலறமயாக இருந்த ஜவஹர் சிர்கார் அக்நடாபர் 2016ல் ராஜினாமா பசய்தபிைகு, 

ேவம்பர் 2016 முதல் இறடக்கால தறலறம ேிர்வாக அதிகாĂயாக சுநரஷ் 

பாண்டா நசறவ பசய்து வந்தார். தூர்தர்ஷன் மற்றும் ஆல் இந்தியா நரடிநயாவின்  

(AIR) பசயல்பாட்றட பிரசார் பாரதி பார்றவயிடுகிைது. 

 

4. இந்திய வம்ொவளிதய தெர்ந்த, எந்த பி ட்டிஷ் ெிற்பி 2017 சஜனிெிஸ் ப தெ 

(Genesis Prize) சவன்றுள்ளார் ? 

 

A. ராம் சுடர் 

B. ஸ்ரீஹĂ நபாநலகர் 

C. துருவா மிஸ்ட்Ă 

D. அனஷீ் கபூர் 

 

விதட: D. அனஷீ் கபூர் 
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ேன்கு அைியப்பட்ட இந்திய வம்சாவளி பிĂட்டிஷ் சிற்பி அனஷீ் கபூர், யூத 

மதிப்புகள் மீதான அவரது அர்ப்பணிப்பிற்காக இஸ்நரலின்  மதிப்புமிக்க $ 1 

மில்லியன் 2017 ஆதியாகம பĂறச(Genesis Prize) பவன்றுள்ளார். கபூĂன் 

நவறலப்பாடுகளில் பஜருசநலமின் இஸ்நரல் அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள  

Turning the World Upside Do n , சிகாநகாவின் மில்நலனியம் பார்க்கில் உள்ள Cloud 

Gate , லண்டனில் உள்ள Or it  ஆகியறவ அடங்கும். ஆதியாகம பĂசு, யூத நோபல் 

பĂசாக கருதப்படுகிைது மற்றும் தங்களின் பதாழில்முறை துறைகளில் சிைந்து, 

சர்வநதச புகழ் அறடந்தவர்களுக்கு ஆண்டுநதாறும் வழங்கப்படும், யூத சமூகம் 

மற்றும் / அல்லது இஸ்நரல் மாேிலத்திற்கு தங்களது ேற்பணி மற்றும் 

அர்ப்பணிப்பு மூலம் மற்ைவர்கறள ஊக்குவிக்கும் ேபர்களுக்கு வழங்கப்படும். 

 

5. மாநிலத்தில் இட ஒதுக்கீடு மற்றும் அரெின் பிற பிரச்ெதனகதள 

கிளறிவிடுவதாக வரும் பிரச்ெதனகதள தீர்க்க, பின்வரும் எந்த குழு 

ஹ யானா அரொல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ? 

 

A. டி எஸ் நதசி குழு 

B. பி நக லநஹாடி 

C. பஹச் எஸ் ஜுநனஜா குழு 

D. எம் பி கவுர் குழு 

 

விதட: A. டி எஸ் ததெி குழு 

 

மாேிலத்தில் இட ஒதுக்கீடு மற்றும் அரசின் பிை பிரச்சறனகறள கிளைிவிடுவதாக 

வரும் பிரச்சறனகறள தீர்க்க, 5 நபர் பகாண்ட குழுறவ ஹĂயானா மாேில அரசு 
சமீபத்தில் உருவாக்கியுள்ளது. குழுவிற்கு தறலறம பசயலாளர் டி எஸ் நதசி 
தறலறம வகிக்கின்ைார். குழுவிற்கான தங்களது கண்நணாட்டம் மற்றும் 

பĂந்துறரகறள எழுத்துபூர்வமாகநவா அல்லது நேரடியாகநவா எந்தபவாரு 

அறமப்பும், சமூகத்தின் எந்தபவாரு பிĂவும் அல்லது எந்தபவாரு தனிேபரும் 

சமர்ப்பிக்க முடியும் என அரசாங்கம் கூறுகிைது. அவர்களின் பிரச்சிறனகறள 

அரசியலறமப்பு வரம்பின் கீழ், பவவ்நவறு தீர்மானங்கள் மற்றும் இது பதாடர்பாக 

பஞ்சாப் மற்றும் அĂயானா உயர் ேீதிமன்ைம் பகாடுத்த வழிகாட்டுதலின்படி 

தீர்க்க அதன் சிைந்த முயற்சிறய இக்குழு அளிக்கும். 

 

6. Band, Bajaa, Boys!  என்ற புத்தகத்தின் ஆெி யர் யார் ? 

 

A. பிரநஜஷ் சாகு 

B. ரச்னா சிங் 
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C. விநவக் கவுதம் 

D. ஸ்ரவாஸ்தி தத்தா 

 

விதட: B. ரச்னா ெிங் 

 

மனிதவள நமலாண்றம அதிகாĂ(HR) மற்றும் மார்க்பகட்டிங் ஆநலாசகர்  

ரச்னாசிங், Band, Bajaa, Boys!  என்ை புத்தகத்றத எழுதியுள்ளார். இந்த புத்தகம், 

ேிராகĂப்பு என்ை றமயக்கருறவ அடிப்பறடயாக பகாண்டு, ஒரு சிைிய ேகர 

வாழ்க்றகயின் பல பபருங்களிப்புறடய ேிழல்கறள ஆராய்கிைது. 

 

7. 2016-17 நிதியாண்டிற்கான ெமீபத்திய 6வது இருமாத பணவியல் சகாள்தக 

படி, தற்தபாததய சரதபா விகிதம் என்ன ? 

 

A. 6.75% 

B. 6.55% 

C. 7.0% 

D. 6.25% 

 

விதட: D. 6.25% 

 

2016-17 ேிதியாண்டிற்கான கறடசி மற்றும் 6வது இருமாத பணவியல் 

பகாள்றகயில், பரநபா விகிதத்றத மாற்ைாமல் 6.25% என Liquidity Adjustment Facility 

(LAF)-யின் கீழ் இந்திய Ăசர்வ் வங்கி (RBI) றவத்திருக்கிைது. இதன் விறளவாக, LAF-

ன் கீழ் தறலகீழ் பரநபா விகிதம் 5.75% மற்றும் Marginal standing facility (MSF) மற்றும் 

வங்கி விகதம் 6.75% என்பது மாைாமல் பதாடர்கிைது. இந்திய Ăசர்வ் வங்கியின் 

பணவியல் பகாள்றக குழு (MPC) இந்த விகிதங்கறள முடிவு பசய்கிைது,  Ăசர்வ் 

வங்கியின் கவர்னர் உர்ஜித் பநடல் இக்குழுவிற்கு தறலறம வகிக்கிைார். 

 

8. எந்த இந்திய தூதர், ஐக்கிய நாடுகளின் (ஐ.நா.) கூட்டு ஆய்வு அலகில்(Joint 

Inspection Unit) உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

 

A. நகாபாலசாமி பார்த்தசாரதி 
B. அஜய் மல்நஹாத்ரா 

C. சுப்ரமணியம் பஜய்சங்கர் 

D. அசாம்குலன்கர் நகாபிோதன் 

 

விதட: D. அொம்குலன்கர் தகாபிநாதன் 
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உயர்ந்த இந்திய தூதர் அசாம்குலன்கர் நகாபிோதன், ஐக்கிய ோடுகள் சறபயின் 

பபாது சறப (UNGA) மூலம்  ஜனவĂ 1, 2018 முதல் 5 ஆண்டு காலத்திற்கு 

கூட்டாய்வு அலகின்(Joint Inspection Unit) உறுப்பினராக திரும்பவும் 

ேியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவறர தவிர்த்து காம்பியாவின் சுறக ப்நராம்-ஜாக்சன்,  

றஹட்டியின் Jean Wesley Cazeau மற்றும் ரஷ்யாவின் Nikolay Lozinskiy ஆகிநயாரும் JIU-

வின் உறுப்பினர்களாக ேியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  ஐக்கிய ோடுகளின் ஒநர 

சுயாதீனமான பவளி நமற்பார்றவ அறமப்பு, கூட்டு ஆய்வு அலகு (JIU) ஆகும். 

இந்த அறமப்பு மதிப்படீுகள், ஆய்வுகள் மற்றும் விசாரறணகறள பரந்த 

ஒழுங்குமுறையில் ேடத்துவறத கட்டாயமாக்குகிைது. ஆசிய-பசிபிக் குழுவின் 

ஒநர நவட்பாளர் என இந்தியா தனது நவட்புமனு மற்றும் ஒப்புதறல பதாடர்ந்து 

நகாபிோதன் மீண்டும் மறு ேியமனம் பசய்யப்பட்டார். 

 

9. ெமீபத்தில் மதறந்த பதானி பட்நாயக்(Pathani Patnaik), எந்த மாநிலத்தத 

தெர்ந்த புகழ்சபற்ற இலக்கிய எழுத்தாளர் ? 

 

A. அசாம் 

B. ஒடிசா 

C. குஜராத் 

D. மகாராஷ்டிரா 

 

விதட: B. ஒடிொ 

 

புகழ்பபற்ை இலக்கிய கவிஞர், எழுத்தாளர் மற்றும் கல்வியாளர் பதானி 
பட்ோயக்(89) சமீபத்தில் ஒடிசாவின் கட்டாக்கில் காலமானார். இவர் கிைிஸ்துவ 

கல்லூĂயின் முன்னாள் முதல்வர் மற்றும் ஒடிசா சாகித்திய அகாதமியின் 

தறலவராகவும் பணியாற்ைினார். சிறுகறத, கவிறதகள் உட்பட இலக்கியம் 

ஆகிய பல்நவறு அம்சங்களில் 50-க்கும் நமற்பட்ட புத்தகங்கறள எழுதியுள்ளார். 

நமலும் தனது சுயசĂறதயான Jee anara Chalapatha -விற்கு 2010-ல் நகந்திĂய 

சாகித்ய அகாதமி விருது பபற்ைார்.  

 

10. எந்த நாடு, 4-வது தரால்பால்(Rollball) உலக தகாப்தப- 2017-தய 

நடத்தவுள்ளது ? 

 

A. இந்தியா 

B. பகன்யா 

C. வங்க நதசம் 

D. நேபாளம் 
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விதட: C. வங்க ததெம் 

 

4-வது நரால்பால்(Rollball) உலக நகாப்றப, 2017 பிப்ரவĂ 17- 23 வறர வங்கநதசத்தின் 

டாகாவில் ேறடபபைவுள்ளது. சுமார் 45 ோடுகளில் இருந்து 700 நபாட்டியாளர்கள் 

நபாட்டியில் பங்நகற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இதுபவாரு மிகப் 

பபĂய ேிகழ்வு ஆகும். ஏபனனில் எந்தபவாரு ஆசிய ோட்டிலும், எந்தபவாரு 

துறையிலும் இவ்வளவு அதிக எண்ணிக்றகயிலான ோடுகள் பங்நகற்ைதில்றல. 

சர்வநதச நரால்பால் கூட்டறமப்பு (IRBF) என்பது சர்வநதச நரால்பாலுடன் 

பதாடர்புறடய ஒரு அறமப்பு ஆகும். இந்த விறளயாட்டு, இந்தியாவின்  புநன 

ேகறர நசர்ந்த ராஜு தாபாநத மூலம் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் இவநர IRBF-ன் 

பசயலாளராகவும் உள்ளார். நரால்பால் என்பது 12 வரீர்கள் பகாண்ட இரண்டு 

அணிகள் இறடநய விறளயாடப்படும் விறளயாட்டு. பமாத்தம் உள்ள 12 நபĂல் 6 

வரீர்கள் மட்டுநம ஒநர நேரத்தில் றமதானத்தில்  விறளயாட 

அனுமதிக்கப்படுவர். இவ்விறளயாட்டு பனிச்சறுக்குக்கட்றட மீது 

விறளயாடப்படும். 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்: பிப்ரவ  09, 2017 
 

11. எந்த மாநில அரசு ெமீபத்தில், மாநில தகபிசனட் உறுப்பினர்களுக்கு 
மின் அதமச்ெரதவ தீர்தவ ( -C  ) நதடமுதறப்படுத்தியுள்ளது ? 
 

A. அருணாசலப் பிரநதசம் 

B. திĂபுரா 
C. ோகாலாந்து  

D. மணிப்பூர் 
 

விதட: A. அருணாெலப் பிரததெம் 

 

சமீபத்தில் அருணாசலப் பிரநதசம் அரசாங்கம், அதன் முடிபவடுக்கும் 
பசயல்முறை ஓட்டத்தில் ஒரு சக்தி வாய்ந்த கருவியாக பயன்படுத்த இ-

அறமச்சரறவ தீர்றவ ேறடமுறைப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், வடகிழக்கு 
மாேிலங்களில் மாேில நகபிபனட் உறுப்பினர்களுக்கு மின் அறமச்சரறவ 
தீர்றவ (e-Cabinet solution) ேறடமுறைப்படுத்தியுள்ள முதல் மாேிலமாக 
அருணாசலப் பிரநதசம் மாைியுள்ளது. இ-அறமச்சரறவ தீர்வானது, 
அறமச்சரறவ குைிப்புகறள நவபைாரு இடத்திலிருந்து அறமச்சர்கள் 
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அணுகும் வாய்ப்றப அளிக்கிைது மற்றும் முறையான ஆய்வுக்கு உட்படுத்த 
மற்றும் கருத்துக்கறள நகட்பதற்காக இறவ முன்கூட்டிநய 
விேிநயாகிக்கப்படும். இது பல பயனர்கள்  ஒநர நேரத்தில் உபநயாகிக்கும் 
வறகயிலான ஒரு பாதுகாப்பான தீர்வு. பதாடர்புறடய தகவல்கள் ஒழுங்கான 
வĂறசயில் ேிகழ் நேரத்தில் பதியப்பட்டு, விவாதத்தின் கீழ் ஒவ்பவாரு 
பபாருளின் மீதான பதளிவான கண்நணாட்டத்றத அறமச்சர்களுக்கு 
தருகிைது. 
 

12. தஹட்டியின்(H ) புதிய ஜனாதிபதியாக சபாறுதபற்றுள்ளவர் யார் ? 
 

A. James T. Hill 

B. Jovenel Moise 

C. Michel Martelly 

D. Ajax Porto Pinheiro 

 

விதட: B. Jovenel Moise 

 

ஒரு வருடத்திற்கும் நமலாக ேீடித்த அரசியல் பேருக்கடிக்கு பிைகு, 
வாறழப்பழ ஏற்றுமதியாளரான Jovenel Moise றஹட்டியின்(Haiti) புதிய 
ஜனாதிபதியாக பபாறுநபற்றுள்ளார். அக்நடாபர் 2015 நதர்தலின் முதல் சுற்ைில் 
ேடந்த நமாசடி குற்ைச்சாட்டுகளால் ஜனாதிபதி நதர்தல் ேிறுத்தப்பட்டதற்கு 
பிைகு, 2016-ல் ேடந்த மறுநதர்தலில் 5.6% வாக்குகள் பபற்று மீண்டும் 
பமாய்நச பவற்ைி பபற்ைார். பிப்ரவĂ 2016-ல் இறடக்கால ஜனாதிபதியாக 
ேியமிக்கப்பட்ட  Jocelerme Privert-ன் இடத்றத பமாய்நச ேிரப்புகிைார்.         

 

13. தமாகித் அலாவத்(M  A w ), எந்த விதளயாட்டுடன் 
சதாடர்புதடயவர் ? 
 

A. பசஸ் 

B. குத்துச்சண்றட 

C. கிĂக்பகட் 

D. பூப்பந்து  
      
விதட: C. கி க்சகட் 
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தில்லிறய நசர்ந்த நமாகித் அலாவத்(21) டி 20 நபாட்டியில் முச்சதம் அடித்த 
உலகின் முதல் வரீராக மாைியுள்ளார். தில்லியின் லலிதா பார்க்கில் 
ேறடபபற்ை ஒரு உள்ளூர் 20 ஓவர் நபாட்டியில் Maavi XI அணிக்காக 
விறளயாடி Friend�s XI அணிக்கு எதிராக இந்த சாதறனறய பசய்தார். 
நமாஹித் பவறும் 72 பந்துகறள சந்தித்து ஆட்டமிழக்காமல் 300 ரன்கறள 
எட்டினார். இதில் மகத்தான 39 சிக்ஸர் மற்றும் 14 பவுண்டĂகள் அடங்கும். 
பதாழில்முறை கிĂக்பகட்டில், பபங்களூர் ராயல் நசலஞ்சர்ஸ் அணிக்காக 66 
பந்துகளில் கிைிஸ் பகய்ல் எடுத்த 175 ரன்கநள 20 ஓவர் நபாட்டியில் ஒரு 
தனிேபĂன் அதிகபட்ச ரன்னாகும். சர்வநதச கிĂக்பகட்டில் அதிகபட்ச தனிேபர் 
ரன் 156, இங்கிலாந்துக்கு எதிரான நபாட்டியில் ஆநரான் பின்ச் 
ஆஸ்திநரலியாவிற்காக 63 பந்துகளில் இந்த 156  ரன்றன அடித்து 
போறுக்கினார்.  
 

14. இந்தியாவின் எந்த மாநிலம், முதன்முதறயாக உணவு தானியங்கதள 
விநிதயாகிக்க பணமில்லா(C  y ) முதறதய  நிறுவியுள்ளது ? 
 

A. கர்ோடகா  

B. நகரளா  

C. பஞ்சாப் 
D. குஜராத்  

 

விதட: D. குஜராத்  

 

முதன்முறையாக உணவு தானியங்கறள விேிநயாகிக்க பணமில்லா(Cashless 
system) முறைறய ேிறுவியுள்ள முதல் இந்திய மாேிலமாக குஜராத் 
மாைியுள்ளது. நதசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் (NFSA) கீழ், 
குஜராத்திலுள்ள பயனாளிகள் தங்கள் உணவு தானிய பபறுவதற்கு ஆதார் 
அட்றடகறள மட்டும் பகாண்டு வந்தால் நபாதும். இது பயனாளிகறள 
அறடயாளம் காண உதவும் மற்றும் கறட மட்டத்தில் தானிய 
முறைநகட்றட ேிறுத்தி, பபாது விேிநயாக முறையில்(PDS) உள்ள ஊழறல 
ஒழிக்க உதவும். இது தவிர,குஜராத்தில் 17250 ேியாய விறலக் கறடகளில் 
(FPS) மார்ச் 31-க்கு முன்னர் Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) பபாருத்த 
நவண்டும் எனும் இலக்றக தற்நபாநத ேிறைவு பசய்துவிட்டது. இதன் 
மூலம்,  ேியாய விறலக் கறடகளில்(FPS) நுகர்நவார் தங்களது ரயில், விமான 
மற்றும் பஸ் டிக்பகட்றட புக் பசய்ய முடியும். பயனாளிகள் 
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தங்கள்  பமாறபல் பில் பசலுத்த முடியும்,  விவசாயி இந்த றமயங்களில் 
பயிர் காப்படீு பிĂமியம், எல்.ஐ.சி. பிăமியம் முதலியன கட்ட முடியும்.  
 

15. தொமாலியாவின் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி யார் ? 
 

A. முகமது அப்துல்லாஹி முகமது 

B. ஹஸன் நஷக் முகமது 

C. நஷக் முக்தார் 
D. நஷக் முக்தார்   

 

விதட: A. முகமது அப்துல்லாஹி முகமது 

 

நசாமாலியா-அபமĂக்கா என இரட்றட குடியுĂறம பகாண்ட முன்னாள் 
பிரதமர் முகமது அப்துல்லாஹி முகமது, 2017 நசாமாலி ஜனாதிபதி 
நதர்தலில் பமாத்தமுள்ள  328 வாக்குகளில் 184 வாக்குகள் பபற்று பவற்ைி 
பபற்ை பிைகு நசாமாலியாவின் புதிய ஜனாதிபதியாகி உள்ளார். முன்னதாக, 
2010 ேவம்பர் முதல் 2011 ஜூன் வறர நசாமாலியாவின் பிரதமராக இருந்தார் 
மற்றும் Tayo அரசியல் கட்சி ேிறுவனர் மற்றும் தறலவர் இவர். 
    
16. : C   B  புத்தகத்தின் ஆெி யர் யார் ? 
 

A. கபிஷ் ஜி பமஹ்ரா  

B. நக விஜய் குமார் 
C. நசகர் குப்தா 
D. டி.ஆர் கார்த்திநகயன்  

 

விதட: B. தக விஜய் குமார் 
 

�Veerappan: Chasing the Brigand� புத்தகத்றத, உள்ோட்டலுவல்கள் அறமச்சகத்தின் 
மூத்த பாதுகாப்பு ஆநலாசகர் நக விஜய்குமார் எழுதியுள்ளார். இப்புத்தகம், 
அடர்ந்த காட்டில் வாழ்ந்த வழிப்பைி திருடறன  அழித்ததற்கு பயன்படுத்திய 
மதிப்புமிக்க உத்நவக தந்திநராபாயங்களின் பார்றவறய வழங்கும் ஆதாரமாக 
உள்ளது. பல தசாப்தத்திற்கு முன்னநர வரீப்பன் தறலக்கு ரூ.5 நகாடி 
அைிவிக்கப்பட்டிருந்தது.    
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17. எந்த மாநிலம், 2017 பயங்கரவாத தடுப்பு மீதான 17வது ெர்வததெ 
கருத்தரங்தக(17  I  S   C  T -2017) நடத்தியது ? 
 

A. பஞ்சாப்  

B. பகீார் 
C. ஹĂயானா  

D. குஜராத் 
 

விதட: C. ஹ யானா  

 

ஹĂயானாவில் உள்ள மாநனசĂல் பயங்கரவாத தடுப்பு மீதான 17வது 
சர்வநதச கருத்தரங்கு பிப்ரவĂ 8-ம் நததி ேறடபபற்ைது. நதசிய பாதுகாப்புப் 
பறட (NSA) ஏற்பாடு பசய்த இக்கருத்தரங்றக, தகவல் மற்றும் 
ஒளிபரப்புத்துறை அறமச்சர் ராஜ்யவர்தன் சிங் ரநதார் பதாடங்கி றவத்தார். 
இது தவிர, 2016-ல் உலகின் பல்நவறு பகுதிகளில் ேிகழ்ந்த பல்நவறு IED 
பவடிப்புகளின் விவரங்கள் பகாண்ட NSG  ஆண்டு பத்திĂறகயான �The 
Bombshell�-றய அறமச்சர் பவளியிட்டார்.   
  
18. மதிப்புமிக்க 2016 டாக்டர் பி ெி ராய் ததெிய விருதுக்கு ததர்வு 
செய்யப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 
 

A. பஜய்ஸ்ரீ நமத்தா 
B. நக உஷா லட்சுமி 
C. பி ரகு ராம் 

D. என் சாயி குமார் 
 

விதட: C. பி ரகு ராம் 

 

இந்திய மார்பக அறுறவ சிகிச்றச ேிபுணர்கள் சங்க (ABSI) தறலவர் டாக்டர் 
பி ரகு ராம், சமூக-மருத்துவ ேிவாரண துறையில் சிைந்த நசறவ 
புĂந்ததற்காக மதிப்புமிக்க 2016 டாக்டர் பி சி ராய் நதசிய விருதுக்கு நதர்வு 
பசய்யப்பட்டுள்ளார். இந்தியாவில் மருத்துவப்பணி புĂயும் ேபர் ஒருவருக்கு 
அளிக்கப்படும் மிக உயர்ந்த விருது இது. மாண்புமிகு இந்திய ஜனாதிபதி 
மூலம் மருத்துவர் தினமான ஜூறல 1, 2017 அன்று விருது 
வழங்கப்படவிருக்கிைது. இவ்விருதுக்கு நதர்ந்பதடுக்கப்படும் பதலுங்கு 
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மாேிலங்கறள (பதலுங்கானா மற்றும் ஆந்திர பிரநதசம்) நசர்ந்த மிகவும் 
இறளய அறுறவ சிகிச்றச மருத்துவர் இவநர.  இந்தியாவில் மார்பக சுகாதார 
தரத்றத உயர்த்துதல் மற்றும் பல்நவறு முன்பனடுப்புக்கள் மூலம் ஆந்திரா 
மற்றும் பதலுங்கானாவில் மார்பக புற்றுநோறய ஆரம்பேிறலயில் 
கண்டைிதலின் முக்கியத்துவம் பற்ைி நதறவயான 
விழிப்புணர்றவ  உருவாக்குதல் ஆகியவற்றை நோக்கிய டாக்டர் ராமின் 
குைிப்பிடத்தக்க பங்களிப்றப இந்த விருது அங்கீகĂக்கிைது.  
  
  
19. பின்வரும் யார், 2017 A -S  B  w  B  (B B) G  C -க்கு 
ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளனர் ? 
 

A. ஆறஷ வர்மா மற்றும் பிĂயங்கா பிரபாகரா  

B. சாக்ஷி பவார் மற்றும் அக்ஷய் சர்மா  

C. விநவக் குமார் மற்றும் மஹிமா ரத்நதார் 
D. ேிஷாந்த் பநடல் மற்றும் வர்ஷா சர்மா   

 

விதட: A. ஆதை வர்மா மற்றும் பி யங்கா பிரபாகரா  

 

முதல் முறையாக, இரண்டு இந்திய cagers - ஆறஷ வர்மா மற்றும் 
பிĂயங்கா பிரபாகரா, அபமĂக்காவின் ேியூ ஆர்லியன்ஸ்-ல் ேறடபபைவுள்ள, 
NBA மற்றும் FIBA-வின் 3வது ஆண்டு Basketball without Borders (BWB) Global Camp-
க்கான ஆண்கள் மற்றும் பபண்கள் அடங்கிய 67 நபர் பகாண்ட வலுவான 
சர்வநதச குழுவுக்கு நதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளனர். NBA All-Star 2017-இன் ஒரு 
பகுதியாக இந்த முகாம் பிப்ரவĂ 17-19 அன்று ேறடபபறும். உலபகங்கும் 
உள்ள சிைந்த ஆண் மற்றும் பபண் வரீர்கள்  ஒருவருக்பகாருவர் எதிராக 
நபாட்டியிட, NBA மற்றும் FIBA வரீர்களிடம் இருந்தும், புகழ்பபற்ை 
பயிற்சியாளர்களிடம் இருந்தும் நேரடியாக கற்றுக்பகாள்ள, NBA அறனத்து 
ேட்சத்திர மகிழ்ச்சிறய அனுபவிக்க BWB குநளாபல் முகாம் ஒரு ேல்ல 
சந்தர்ப்பம் ஆகும். The Basketball without Borders ேிகழ்ச்சி, கலாச்சார எல்றலகறள 
கடந்து பல்நவறு பின்னணியில் இருந்து வரும் இளம் வரீர்கறள 
கூறடப்பந்து பகாண்டு வரும் என்ை ேம்பிக்றகயின் அடிப்பறடயில் 
ேிறுவப்பட்டது.         

 

20. ெமீபத்தில் மதறந்த ரச்ெர்லா ெம்ராஜ்யம் (R  S y ), எந்த 
மாநிலத்தத தெர்ந்த சுதந்திர தபாராட்ட வரீர் ? 
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A. தமிழ்ோடு 

B. கர்ோடகா 
C. நகரளா 
D. ஆந்திரப் பிரநதசம் 

 

விதட: D. ஆந்திரப் பிரததெம் 

 

சுதந்திர நபாராட்ட வரீர் ரச்சர்லா சாம்ராஜ்யம்(98), சமீபத்தில் ஆந்திரப் 
பிரநதசத்தின் விசாகப்பட்டினத்தில் காலமானார். சம்ராஜ்யம், 1942-ல் 
அனந்தபூĂல் இந்தி பிரச்சாரகராக பயிற்சி எடுத்துக்பகாண்டிருந்த நபாது, 
பவள்றளயநன பவளிநயறு இயக்கம் மூலம் ஈர்க்கப்பட்டார். இவர் பயிற்சி 
திட்டத்றத றகவிட்டு விட்டு பவள்றளயநன பவளிநயறு இயக்கத்தில் 
இறணந்து பகாண்டார். இவர் 1944 ஆம் ஆண்டு பபசவாடாவில் (விஜயவாடா) 
றகது பசய்யப்பட்டார். பின்னர் 6 மாதங்களுக்கு ரயா நவலூர் சிறைக்கு 
அனுப்பப்பட்டார். இவர் 1972-ல் இந்திய அரசின் �Tarmra Patra�-றவ பபற்ைார்.  
 

நடப்பு நிகழ்வுகள்: பிப்ரவ  10, 2017 

 

21. எந்த நாடு, 2017 சமாதபல் தவர்ல்டு கூட்டத்தத(Mobile World Congress) 

நடத்துகிறது ? 

 

A. ஸ்பபயின் 

B. இந்தியா 
C. பஜர்மனி 
D. பிரான்ஸ் 

 

விதட: A. ஸ்சபயின் 

 

2017 பமாறபல் நவர்ல்டு கூட்டம், பிப்ரவĂ 27 முதல் மார்ச் 2 வறர 
ஸ்பபயின் ோட்டின் பார்சிநலானாவில் ேறடபபறும். இதறன உலகளாவிய 

பமாறபல் அறமப்பு சங்கம் (GSMA) ஏற்பாடு பசய்கிைது. பமாறபல் 

துறைக்கான உலகின் பபĂய கூட்டமாக MWC உள்ளது. இதில், ஐஐடி 

றஹதராபாத்றத நசர்ந்த இந்திய ஆராய்ச்சியாளர்கள் 5G 
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பதாழில்நுட்பத்திற்கான தங்கள் C-RAN முன்மாதிĂகறள பவளிப்படுத்த 
உள்ளனர், இது உலகின் முதல் முன்மாதிĂயாகும்.  

 

22. இதணய பாதுகாப்பிற்காக(Cyber security) இந்திய ெர்வ் வங்கி மூலம் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட குழு எது ? 

 

A. என் நக சிங் குழு 

B. மீனா நஹமச்சந்திரா குழு 

C. ரவி ஐயர் குழு 

D. துஷார் கிருஷ்ணா குழு 

 

விதட: B. மீனா தஹமச்ெந்திரா குழு 

 

பல்நவறு இறணய அச்சுறுத்தல்கள் குைித்து ஆய்வு பசய்ய மற்றும் அறத 
சமாளிக்கும் ேடவடிக்றககறள பĂந்துறரக்க இறணய பாதுகாப்பு பல்துறை 

குழு ஒன்றை இந்திய Ăசர்வ் வங்கி ஏற்படுத்தவுள்ளது. இக்குழு, ஏற்கனநவ 

இருக்கும் அல்லது வளர்ந்து வரும் பதாழில்நுட்பத்தில் உள்ள உள்ளார்ந்த 
அச்சுறுத்தல்கறள பதாடர்ந்து பசல்கிை அடிப்பறடயில் மீளாய்வு பசய்யும். 

இது பல்நவறு பாதுகாப்பு தர / பேைிமுறைகறள நமற்பகாள்வது குைித்து 

படிக்கும் மற்றும் பங்குதாரர்களுடன் ஒரு இறடமுகமாக பசயல்படும். 

குழுவிற்கு மீனா நஹமச்சந்திரா தறலறம வகிக்கின்ைார். இறணய 

பாதுகாப்பு மற்றும் பின்னறடறவ வலுப்படுத்த உĂய பகாள்றக 
தறலயடீுகறள குழு பĂந்துறரக்கும். 

 

23. 2017 USCC அறிவுொர் சொத்து குறியீட்டில்(USCC Intellectual Property Index (IPI)-

2017)  இந்தியாவின் தரம் என்ன ? 

 

A. 39வது 

B. 22வது 

C. 43வது 

D. 11 வது 

 

விதட: C. 43வது 
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�The Roots of Innovation� என்ை தறலப்பிலான US Chamber of Commerce (USCC)�s 
Global Intellectual Property Center (GIPC)-இன் சமீபத்திய அைிக்றகயின்படி, 2017 

அைிவுசார் பசாத்து குைியடீ்டின் (IPI) 5வது பதிப்பில் 45 சர்வநதச 
பபாருளாதாரங்களில் 43-வது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது. பதாடர்ந்து 5-வது 

ஆண்டாக குைியடீ்டின் கீழ் வĂறசயில் இந்தியா உள்ளது. பட்டியலில் 

முதலிடத்தில் அபமĂக்காவும் அதறன பதாடர்ந்து ஐக்கிய ராஜ்யம், பஜர்மனி, 
ஜப்பான் மற்றும் ஸ்வடீன் முறைநய உள்ளன. கணிசமான சட்டமன்ை 

சீர்திருத்தங்கள் பகாண்டு, அரசாங்கம் அதன் IPR பகாள்றகயில் 

கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கு நதறவப்படும் நேர்மறை பசால்வன்றமறய 

உருவாக்குவது அரசாங்கத்திற்கு எத்தறகய நதறவ என்பறத GIPC 

சுட்டிக்காட்டுகிைது. 

 

24. பின்வரும் யார், இந்திய ெர்வ் வங்கியின் மத்திய வா யத்தின் (Central 

Board of the Reserve Bank of India) அதிகாரபூர்வமில்லாத இயக்குனராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ? 
 

A. ராஜவீ் குமார் 
B. அநசாக் குலாத்தி 
C. மணஷீ் சபர்வால் 

D. நமநல உள்ள அறனத்தும் 

 

விதட: D. தமதல உள்ள அதனத்தும் 

 

இந்திய அரசு, சமீபத்தில் Ăசர்வ் வங்கியின் மத்திய வாĂயத்தில் 3 பகுதி நேர 
அதிகாரபூர்வமில்லாத இயக்குனர்கறள 4-ஆண்டு காலத்திற்கு ேியமித்துள்ளது. 

அவர்கள்: ராஜவீ் குமார், அநசாக் குலாத்தி, மணஷீ் சபர்வால் ஆவர். இந்த 
றமய வாĂய இயக்குனர்களுக்கு, Ăசர்வ் வங்கி விவகாரங்கறள ஆளும் 

பபாறுப்பு உள்ளது. 5 அதிகாரபூர்வ இயக்குனர்கள் உள்ளனர்- அதாவது ஆளுேர் 
மற்றும் ோன்கு நபருக்கு மிகாமல் துறண ஆளுேர்கள். இது தவிர, 
வாĂயத்தில் 16 அதிகாரபூர்வமில்லாத இயக்குனர்கறள அரசாங்கம் ேியமனம் 

பசய்துள்ளது. பவவ்நவறு துறைகறள நசர்ந்த 10 நபரும், 2 அரசாங்க 
அதிகாĂகளும் மற்றும் ோன்கு உள்ளூர் வாĂயத்தில் இருந்து ஒவ்பவாருவர் 
வதீம் 4 நபரும் ேியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  
 

25. 2017 IAAF உலக தடகள ொம்பியன்ைிப்தப எந்த நாடு நடத்துகிறது ? 
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A. ரஷ்யா 
B. ஐக்கிய ராஜ்யம் 

C. அபமĂக்கா 
D. பிரான்ஸ் 

 

விதட: B. ஐக்கிய ராஜ்யம் 

 

IAAF உலக சாம்பியன்ஷிப்பின் 16-வது பதிப்பு, ஐக்கிய ராஜ்யத்தின் லண்டனில் 

ஆகஸ்ட் 2017 இல் ேறடபபைவிருக்கிைது. ரஷ்யா, அந்ோட்டின் ஆதரவுடன் 

ஊக்கமருந்து பயன்படுத்தியதற்காக அவர்களின் இறடக்காலதறடறய 

சர்வநதச நபாட்டிகளிலும் ேீட்டிக்க நவண்டும் என தடகள ஆளும் அறமப்பு 
வாக்களித்தறத அடுத்து ரஷ்யாவின் தறட பதாடர்ந்து ேீடிக்கும். எனினும், 

சில ரஷ்யர்கள் அவர்களின் அடிப்பறட நசாதறனறய பூர்த்தி பசய்ய முடியும் 

என்ைால், ஒரு ேடுேிறல பதாறகயின் கீழ் நபாட்டியிட முடியும். 

 

26. பின்வரும் எது, FIFA U-17 உலகக் தகாப்தப இந்தியா 2017 தபாட்டிக்கான 

அதிகாரபூர்வ ெின்னம் ? 

 

A. Kheleo 

B. Zabivaka 

C. Fuleco 

D. Pille 

 

விதட: A. Kheleo 

 

மத்திய விறளயாட்டுத்துறை அறமச்சர் விஜய் நகாயல் மற்றும் அகில 

இந்திய கால்பந்து கூட்டறமப்பு (AIFF) தறலவர் பிரபுல் பநடல் ஆகிய 

இருவரும் FIFA U-17 உலகக் நகாப்றப இந்தியா 2017 நபாட்டிக்கான 

அதிகாரபூர்வ  சின்னமாக �Kheleo� சின்னத்றத 2017 பிப்ரவĂ 10-ம் நததி புது 

தில்லி ஜவகர்லால் நேரு ஸ்நடடியத்தில் பவளியிட்டனர். புள்ளியிட்ட 

சிறுத்றதயான "Kheleo" என்பது ஒரு பலவனீமான காட்டு பூறனயாக உள்ளது, 

இதன் வாழ்விடம் இமயமறல அடிவாரத்தில் இருந்து பதன்கிழக்கு ஆசிய 

ேிலப்பகுதிக்கு ேீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிைது. இந்தியா ேடத்தும் முதலாவது பிபா 
நபாட்டியில் பல்நவறு  ேடவடிக்றககளில் Kheleo பங்நகற்கும். இப்நபாட்டிகள் 
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2017 அக்நடாபர் 6 முதல் 28 வறர ேறடபபறும். உலக விறளயாட்டு 

ேிகழ்வுகறள ஒருங்கிறணத்து, பசயல்படுத்துவதில் இந்தியா அதன் திைறன 

இதில் பவளிப்படுத்தும். 

 

27. பள்ளி குழந்ததகள் மத்தியில் கால்பந்தத ஊக்குவிக்க, எந்த 

விதளயாட்டு அவுட் ச் திட்டம் மத்திய அரொல் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது ? 

 

A. Mission-XI-Million 

B. Mission-XIV-Million 

C. Mission-XII-Million 

D. Mission-XV-Million 

 

விதட: A. Mission-XI-Million 

 

பள்ளி குழந்றதகள் மத்தியில் கால்பந்றத ஊக்குவிக்க �Mission-Eleven-Million� 
எனும் விறளயாட்டு அவுட்ăச் திட்டத்றத மத்திய இறளஞர் ேலன் மற்றும் 

விறளயாட்டுதுறை அறமச்சர்(தனிப்பபாறுப்பு) விஜய் நகாயல் பதாடங்கி 
றவத்தார். மிஷன் பலவனின் நோக்கம், ோட்டின் ஒவ்பவாரு பகுதியிலும் 

பமாத்தமுள்ள 11 மில்லியன் குழந்றதகளுக்கு கால்பந்து மீது நபரார்வத்றத 
உண்டாக்குவதாகும். முதல்-வறகயான இந்த திட்டம்  குழந்றதகறள 

கால்பந்து விறளயாட, ஆநராக்கியமான பழக்கம் பபை, விறளயாட்டு 

மனேிறல மற்றும் குழுவாக பசயல்படல் நபான்ை வாழ்க்றக பாடங்கறள 

கற்றுக்பகாள்ள ஊக்குவிக்கும். திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக,  பள்ளிகளில் 

வழக்கமான முறையில் கால்பந்து விறளயாட்றட ஊக்குவிக்க பாடசாறல 

அதிபர்கள் மற்றும் விறளயாட்டு ஆசிĂயர்கறள அரசாங்கம் ஊக்குவிக்கும். 

நமலும், இத்திட்டம் கால்பந்றத ஊக்குவிக்க நதறவயான அைிவு மற்றும் 

உபகரணங்கறள பள்ளிகளுக்கு வழங்கும்.  

 

28.  திட்டமிடப்பட்ட விமான எண்ணிக்தக கட்டுப்பாடுகதள எளிதாக்க(Ease 

restrictions on number of scheduled flights), இந்தியா ெமீபத்தில் எந்த நாட்டுடன்  

பு ந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் தகசயழுத்திட்டுள்ளது ? 

 

A. அபமĂக்கா 
B. ஐக்கிய ராஜ்யம் 

C. பதன் ஆப்பிĂக்கா 
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D. பிநரசில் 

 

விதட: B. ஐக்கிய ராஜ்யம் 

 

இந்தியா, சமீபத்தில் திட்டமிடப்பட்ட விமான எண்ணிக்றக கட்டுப்பாடுகறள 

எளிதாக்க ஐக்கிய ராஜ்யத்துடன்  புĂந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

றகபயழுத்திட்டுள்ளது. பசன்றன மற்றும் பகால்கத்தா உள்ளிட்ட முக்கிய 

இந்திய ேகரங்களில் இருந்து UK பசல்லும் விமானங்கள் மீதான வரம்புகள் 

அகற்ைப்பட்டுவிடும் மற்றும் புĂந்துணர்வு ஒப்பந்தம், இங்கிலாந்து மற்றும் 

இந்தியா இறடநய வர்த்தகம் மற்றும் சுற்றுலாறவ ஊக்குவிக்கும் விதமாக  
பயணிகளுக்கு அதிக அளவிலான விமான நசறவறய வழங்குகிைது. 

இந்தியாவில் இருந்து பசல்லும் விமானங்களின் குைியடீுகள் பிĂட்டனின் 

அறனத்து விமான ேிறலயங்களிலும் பகிரப்பட்டு, அநதநபால் பிĂட்டனில் 

இருந்து வரும் விமானங்களின் குைியடீுகளும் இந்திய விமான 

ேிறலயங்களுக்கு பகிரப்பட்டு இந்த ஒப்பந்தம் ேிறைநவற்ைப்பட்டுள்ளது. 

உள்ோட்டு குைியடீு  பகிர்வு ஏற்பாடுகள் மூலம், இந்தியாவின் எந்தபவாரு 

சர்வநதச விமான ேிறலயத்திற்கும் இங்கிலாந்து அதன் விமானத்றத இயக்க 
முடியும்.  

 

29. எந்த மாநிலம், முதலாவது ததெிய மகளிர் பாராளுமன்ற (NWP) 

கூட்டத்தத நடத்துகிறது ? 

 

A. மத்தியப் பிரநதசம் 

B. ஒடிசா 
C. நகரளா 
D. ஆந்திரப் பிரநதசம் 

 

விதட: D. ஆந்திரப் பிரததெம் 

 

ஆந்திராவின் புதிய தறலேகரான அமராவதியில் முதலாவது நதசிய மகளிர் 
பாராளுமன்ை (NWP) கூட்டம் பதாடங்கியது. இந்த 3-ோள் கூட்டத்றத 
�Empowering Women-Strengthening Democracy� என்ை றமயக்கருவுடன் ஆந்திரப் 
பிரநதச சட்டசறப ஏற்பாடு பசய்துள்ளது. இந்தியாவின் சமூக மற்றும் 

ேிறுவன பபண் தறலவர்கள் மற்றும் பவளிோட்டு பபண்கள் உட்பட 

வாழ்வின் பலவிதமான துறைகளில் இருந்து ேன்கு அைியப்பட்ட பபண்கள் 
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பிரமுகர்கள் தங்கள் அனுபவங்கறள இளம் பபண்களுடன் பகிர்ந்து பகாள்வர். 
இந்தியா மற்றும் பவளிோடுகறள நசர்ந்த தறலவர்களுடன் தலாய் லாமா 
ஆரம்ப அமர்வில் கலந்துபகாண்டார்.  
 

30. ெமீபத்தில் மதறந்த ெர் பீட்டர் தமன்ஸ்பீல்ட்(Sir Peter Mansfield), எந்த 

நாட்தட ொர்ந்த தநாபல் ப சு சவற்றியாளர் ?  
 

A. பிரான்ஸ் 

B. இங்கிலாந்து 

C. பிநரசில் 

D. சிங்கப்பூர் 
 

விதட: B. இங்கிலாந்து 

 

MRI(Magnetic Resonance Imaging) முன்நனாடி மற்றும் நோபல் பĂசு பபற்ை சர் 
படீ்டர் நமன்ஸ்பலீ்ட், சமீபத்தில் இங்கிலாந்தின் லண்டனில் காலமானார். 
இவர் 2003-ஆம் ஆண்டு உடலியக்கவியல் அல்லது மருத்துவத்திற்கான 

நோபல் பĂசு பபற்ைார். இவருடன் மறைந்த அபமĂக்க நவதியியலாளர் Paul 
Lauterbur, காந்த ஒத்ததிர்வு படபமடுத்தல் (Magnetic Resonance Imaging) 

பதாழில்நுட்பத்றத கண்டைிந்ததற்காக நோபல் பĂசு பபற்ைார். காந்த 
ஒத்ததிர்வு படபமடுத்தல் என்பது மனித உடலின் உடற்கூைியல் படங்கறள 

உருவாக்க மருத்துவ ேிபுணர்கள் மூலம் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உத்தியாகும். 

உடலின் பல்நவறு பகுதிகளில் உள்ள புற்றுநோய் நபான்ை நோய் நசதங்கறள 

கண்டைிய காந்த புலங்கள், நரடிநயா அறலகள் மற்றும் புல சாய்வுகறள MRI 

பயன்படுத்துகிைது. 
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1. 2017 ஆண்டுக்கான இந்தியாவின் ததசிய உற்பத்தித்திறன் வாரத்தின் 

முக்கிய த ாக்கம்? 

 

A. Build Smart for a future ready India  

B. Ease of Doing Business for higher productivit 

C. Lean management for productivity enhancement  

D. From waste to profits-through reduce, recycle and reuse 

 

விடை: D. From waste to profits-through reduce, recycle and reuse 

 

இந்தியாவில் எல்லா துறைகளிலும் உற்பத்திதிைன் மற்றும் தரத்றத 
ஊக்குவிக்க ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ததசிய உற்பத்தித்திைன் கவுன்சில் சார்பாக 
பிப்ரவ  12-18 ததசிய உற்பத்தித்திைன் வாரமாக கறைபிடிக்கபடுகிைது. இதன் 

முக்கிய த ாக்கமாக F    -  ,    எனப்படும் 

மறுசுழற்சி மூலம் லாபம் அறையும் முறைறய த ாக்கமாக வகாண்ைதாகும். 

வதாழில் அறமச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் பிப்ரவ  12,1958 இல் அறமக்கப்பட்ை 

ததசிய உற்பத்தித்திைன் கவுன்சில் தன்னாட்சி அறமப்பு என்பது 

குைிப்பிைதக்கது. 

 

2. 2017 ஆண்டிற்க்கான 2 வது தகட் தவ ஒப் இந்திய ஜிதயா பபாருளாதார 
உடரயாைல் [ 2nd Gateway of India Geo economic Dialogue-2017 ] எந்த 

அடைச்சகத்தின் மூலம்  ைத்தப்பட்ைது?  

 

A. சிவில் விமான தபாக்குவரத்து அறமச்சகம் 

B. வபரு ிறுவன அலுவல்கள் அறமச்சகம் 

C. வவளிவிவகாரதுறை அறமச்சகம் 

D.  ிதி அறமச்சகம் 

 

விடை: B. C. பவளி விவகாரதுடற அடைச்சகம் 

 

பிப்ரவ  13-14, 2017 அன்று மும்றபயில் வவளிவிவகாரதுறர அறமச்சகம் 

சார்பில் 2வது தகட் தவ ஒப் இந்திய ஜிதயா வபாருளாதார உறரயாைல் 

 ைத்தபட்ைது. இது இந்தியாவின் முதன்றமயான புவிசார் வபாருளாதார 
மா ாடு என்பது குைிப்பிைதக்கது. இதன் முக்கிய த ாக்கமானது  
G   B  என்பதாகும். இது வணிக மற்றும் 
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வவளியுைவுக்வகாள்றகக்கு இறைதய இறணத்வதாழிற்பாட்டில் கவனம் 

வசலுத்துகிைது. இந்த மா ாட்டின் வபாழுது உலகளாவிய வ விதிப்பு மற்றும் 

டிஜிட்ைல் எக்கானமி தபான்ை தறலப்புகளில் குழு விவாதங்கள்  ைத்தப்படும் 

என எதிர்பார்க்கபடுகிைது.  

 

3.2017 ஆண்டுக்கான ஏதரா இந்தியா 11 வது சர்வததச விண்பவளி ைற்றும் 

பாதுகாப்பு கண்காட்சி பின்வரும் எந்த  கரத்தில்  டைபபற்றது ?  

 

A. வபங்களூரு  

B. வசன்றன  

C. வகால்கத்தா  
D. புது தில்லி 
 

விடை: A. பபங்களூரு  

 

2017 ஆண்டுக்கான ஏதரா இந்தியா 11 வது சர்வததச விண்வவளி மற்றும் 

பாதுகாப்பு கண்காட்சி ஆனது கர் ாைக மா ிலம் வபங்களூருவில் உள்ள 

எலகங்கவில் [ Yelahanka ] விமானப்பறை  ிறலயத்தில் பிப்ரவ  14 அன்று 

 றைவபற்ைது. 5  ாள்  றைவபற்ை  ிகழ்வில் 72 விமானங்கள் 270 இந்திய 

மற்றும் 279 வவளி ாட்டு  ிறுவனங்கள் பங்தகற்ைன.அவம க்கா,ரஷ்யா, 
இஸ்தரல், வஜர்மனி, சிங்கப்பூர், ஐக்கிய அரபு  ாடுகள், வதன் வகா யா, 
ஆஸ்திதரலியா ஆகிய  ாடுகள் பங்தகற்ைன. இந்திய விமானப்பறை சாரங் 

குழு, இந்திய விமானப்பறை சூர்யா கிரான் அணி, சுவைீனில் இருந்து 

ஸ்காண்டி த விய ஏர் த ா அணி மற்றும் இங்கிலாந்து இருந்து 

எதவால்தவாதகஸ் விமான அணிகள் பங்தகற்ைன. [ கர் ாைக தறல கர் 

வபங்களூருவில் இந்திய விமானப்பறை சார்பாக ஏதரா இந்தியா-2017 என்ை வான் 

வவளி சாகச  ிகழ்ச்சி இன்று [ 14.02.2017 ] வதாைங்கியது. அங்குள்ள Yelahanka 

விமான தளத்தில் இந்த  ிகழ்ச்சி  றைவபற்று வருகிைது. வமாத்தம்  ான்கு 

 ாட்கள்  றைவபறும் இந்த  ிகழ்ச்சியில் அவம க்கா, லண்ைன், பிரான்ஸ், 

வஜர்மனி, ஜப்பான் உள்ளிட்ை 30 க்கும் தமற்பட்ை  ாடுகறள சார்ந்த விமானபறை 

விரர்கள் கலந்து வகாண்டு சாகசங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்ைனர். இந்திய 

விமானப்பறை சார்பில் Surya Kiran என்ை விமான சாகசங்கள்  றைவபற்ைன. 

இதறன ஏராளமாதனார் கண்டு ரசித்தனர். ] 
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4. 2017 ஆண்டுக்கான இந்தியா  பார்ைா ைற்றும் இந்தியா ைருத்துவ 

சர்வததச ைா ாடு [International Conference on India Pharma & India Medical Device-2017 

] எங்கு  டைபபற்றது?  

 

A. தமற்கு வங்கம் 

B. கர் ாைகம் 

C. ராஜஸ்தான்  

D. ஒடிசா  
 

விடை: B. கர் ாைகம் 

 

2017ஆண்டுக்கான 2 வது இந்தியா  பார்மா மற்றும் இந்தியா மருத்துவ 

சர்வததச மா ாடு கர் ாைக மா ிலம் வபங்களூருவில்  றைவபற்ைது. இதறன 

பிப்ரவ  11, 2017 அன்று இரசாயன மற்றும் உரங்கள்  துறை அறமச்சர் 
ஆனந்தகுமார் வதாைங்கிறவத்தார்.3  ாள்  றைவபற்ை மா ாட்டின் குைிதகாள் 

F  R  H  என்பதாகும். இதன் றமய கருத்து Medical Devices- 

S   F -M   R  C  மற்றும் bharma- S     I  
P என்பதாகும். இந்த முயற்சி ஆனது உலகளாவிய தபாட்டிக்கு இந்திய 

பர்மா மற்றும் மருத்துவ சாதனங்கள் துறை ஒரு உந்துதல் வகாடுக்கும் 

தமறையாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கபடுகிைது. 

 

5. இந்திய பங்கு ைற்றும் பரிவர்த்தடன வாரியத்தின் (SEBI) புதிய தடலவர்? 
 

A. D.R.தமஹ்ை 

B. பி தஜஷ் முஹர்ஜி 
C. சருவ் பற்ைா 
D. அஜய் தியாகி 
 

விடை: D. அஜய் தியாகி 
 

இமாசலப் பிரததச மா ிலத்றத தசர்ந்த 1984 ஆம் ஆண்டு பி வு ஐஏஎஸ் 

அதிகா யான அஜய் தியாகி தற்தபாது பங்கு மற்றும் ப வர்த்தறன வா ய 

புதிய தறலவராக  ியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தியாகி  ிதியறமச்சகத்தின் 

வபாருளாதார விவகாரங்கள் துறை கூடுதல் வசயலாளராகவும் பணிபு ந்து 

உள்ளார். SEBI தறலவர் மாதம் Rs.4.5 லட்சம் மாத சம்பளமாக வபறுவார் 
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என்பது குைிப்பிைத்தக்கது. இதற்கு முன் இருந்த U.K சின்ஹா மார்ச் 1,2௦17 
அன்று ஓய்வு வபை உள்ளார். 
 

6. எந்த இந்திய இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் பைக்னாலஜி (IIT) இந்தியாவின் முதல் 

தர ைற்றும்  ம்பகத்தன்டை (Q&R) வாய்ந்த பள்ளிடய அடைக்க உள்ளது?  

 

A. ஐஐடி பாம்தப  
B. ஐஐடி இந்தூர்  
C. ஐஐடி காரக்பூர் 
D. ஐஐடி வசன்றன 

 

விடை:C. ஐஐடி காரக்பூர் 
 

தரம் மற்றும்  ம்பகத்தன்றம (தக & ஆர்) வாய்ந்த இந்தியாவின் முதல் 

ஒழுங்கு பள்ளி ஐஐடி காரக்பூர் மூலம் அறமக்கப்பை உள்ளது. இதில் பள்ளி 
ஆசி ய உறுப்பினர்கள் அத்துைன் மாணவர்கள் பல்தவறு துறைகளில் இருந்து 

வரதவற்கபடுகின்ைனர். இதன் முக்கிய த ாக்கம் இந்திய மக்களின் வாழ்க்றக 
தரத்றத தமம்படுத்தவும் அத்துைன் தரம் வாய்ந்த உலக குடிமக்கறள 

உருவாக்க தவண்டும் என்பதாகும். ஐஐடி  ிறுவனம் சார்பில் உருவாக 
காரணம்,கல்லு  படிப்புகள்,ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்விபணி  முறையில் 

திட்ைங்கள் வழங்க தரம் வாய்ந்ததாகவும் மற்றும் அைிவுசார் றமயமாக 
இருக்கும் என்பதாலும் ஐஐடி மூலம்  ிறுவபைஉள்ளது. 

 

7. பார்டவ குடறபாடு உடையவர்களுக்காக உலகின் முதல் பிபரயிலி 
அட்லஸ் [ பிபரய்லி முடறயிலான உலக வடரபைம் ] பதாைங்கப்பட்ை 

இைம்?   

 

A. சீனா  
B. இந்தியா 
C. ஜப்பான்  

D. பிரான்ஸ் 

 

விடை: B. இந்தியா 
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பார்றவ குறைபாடு உறையவர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ை உலகின் முதல் 

பிவரயிலி அட்லஸ், அைிவியல் & வதாழில்நுட்ப துறை அறமச்சர் ைாக்ைர் 
ஹர்ஷ் வர்தன் அவர்களால் வதாைங்கப்பட்ைது. National Atlas and Thematic Mapping 

Organisation (NATMO) என்ை அறமப்பின் மூலம் A    I  (I ) என்ை 

ஆங்கில பிவரயிலிறய அைிமுகம் வசய்துள்ளனர். Rs.60௦ மதிப்புறைய 

அட்லஸ் 20 வறரபைங்கறள வகாண்டுள்ளது. அறவயாவன  தி, இயற்றக 
தாவரங்கள், வபரு கரங்கள், சாறலகள், உணவுபண பயிர்கள், உைல், சமூக-
வபாருளாதார மற்றும் கலாசார அம்சங்கள் தபான்ைறவகளாகும். இது 

பல்தவறு பள்ளிகளில் பார்றவ குறைபாடு உறையவர்களுக்கு இலவசமாக 
வழங்கபடுகிைது. 

 

8. கல்விக்கான ைத்திய ஆதலாசடனகுழு வாரியத்தின் (CABE) எந்த குழு 

பபண்கள் கல்விடய அதிகரிக்க ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது?  

 

A. காதியம் ஸ்ரீஹ  குழு  

B. அதசாக் தாஸ் குழு  

C. சுராஜ் பாத்திர குழு  

D.  ீல் முகர்ஜி குழு 

 

விடை: A. காதியம் ஸ்ரீஹரி குழு  

 

மத்திய மனித வளத்துறை அறமச்சகம் சமீபத்தில் கல்விக்கான மத்திய 

ஆதலாசறன வா யத்தின் சார்பாக வபண் கல்வி முறைறய ஊக்கபடுத்த 
காதியம் ஸ்ரீஹ  கமிட்டிறய அறமத்துள்ளனர். காதியம் ஸ்ரீஹ  

வதலுங்கானா துறண முதல்வர் மற்றும் கல்வி அறமச்சராக உள்ளார். இதன் 

முக்கிய த ாக்கமானது சமூக மற்றும் கல்வி தபான்ைவற்ைில் வபண்களின் 

குறைவான பங்களிப்றப ஆராய்தல் மூலம் சிைந்த பாலினம் சமச்சீர்றமறய 

அறையாளம் என்பதாகும். பள்ளிகளிலிருந்தத வபண்குழந்றதகளின் 

குறைவான பங்களிப்றப ஆராய்தல் மற்றும் SC/ST சிறுபான்றம மக்களிறைய 

உள்ள தவறுபாடுகறள கறளதல் தபான்ைறவகளும் அைங்கும். இது 

ஏற்கனதவ உள்ள திட்ைங்கள்,  ைவடிக்றககள் மற்றும் சலுறககள் அவற்ைில் 

வபண்கள் பங்தகற்புகறள அதிக க்கும் வறகயிலும் மற்றும் இருக்கும் 

திட்ைங்களில் தமம்பாடுகறள ஏற்படுத்துதல் மற்றும் திருத்தங்கள் 

ஏற்ப்படுத்துதல் தபான்ைவற்றை இலக்காக வகாண்டுள்ளது. 
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9. ததசிய குைற்புழு  ீக்கம்  ாள் (NDD) இந்தியாவில் எந்த தததியில் 

பகாண்ைாைப்படுகிறது?  

 

A. பிப்ரவ  13 

B. பிப்ரவ  10 

C. பிப்ரவ  12 

D. பிப்ரவ  11 

 

விடை: B. பிப்ரவரி 10 

 

சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப ல அறமச்சகம் சார்பில் 3 வது ததசிய குைற்புழு 

 ீக்கம்  ாள் (NDD) பிப்ரவ  10 அன்று  றைவபற்ைது. இந்தியா முழுவதும் 

அங்கண்வாடி மற்றும் வதாைக்க பள்ளிளிகளில் குழந்றதகளில் குைற்புழு 

வதாற்று ஏற்படுவதின் காரணமாக ஏற்ப்படும் பாதிப்புகள் குைித்து 

விழிப்புணர்வு ஏற்ப்படுத்த வகாண்ைாைப்பட்ைது. அறனத்து குழந்றதகளும் 

அவர்களின் சமூக வபாருளாதார சூழ் ிறலறய தாண்டி இது அவர்களிைம் 

தசர தவண்டும் என்பது இதன் முக்கிய த ாக்கமாகும். இத்திட்ைத்தில் 36 

மா ிலங்கள் / யூனியன் முழுவதும் 19 வயது கீழ் உள்ள 340 மில்லியன் 

குழந்றதகள் உள்ளனர். இத்திட்ைமானது ததசிய அளவில் குைற்புழு குைித்து 

ஏற்படும் சுகாதார சீர்தகடு பற்ைி மக்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுதிள்ளது. 

 

10. பாகிஸ்தான்  ாட்டின் பன்னாட்டு கைற்படைப் பயிற்சி AMAN 2017  
டையகருத்து ? 

  

A. Peace for World  

B. Live Peacefully  

C. Together for peace  

D. Bring Peace 

 

விடை: C. Together for peace 

 

பாகிஸ்தான் தனது 5வது கைற்பறைப் பயிற்சிறய கராச்சியில் உள்ள 

ைாக்க்யர்ட்டில் வதாைங்கி உள்ளது. AMAN – 2017  எனும் இந்த பயிற்சி ஆனது 

Together for peace எனும் கருத்றத றமயமாக வகாண்டு கைற்வகாள்றள எதிர்ப்பு 
மற்றும் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு  ைவடிக்றககளில் ஈடுபட்டு உள்ளன. 
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கைற்பறைப் பயிற்சியில் கப்பல்கள், விமானங்கள், வஹலிகாப்ைர்கள், சிைப்பு  
பறைப் பி வு(SOF) வவடிறய  ீக்கும் அறமப்பு(EOD),வவளி  ாட்டு கைல் 

அணிகள் ஆகியறவ பங்தகற்ைன. 4  ாள்  றைவபற்ை கைற்பறைப் 
பயிற்சியில் 37  ாடுகள் பங்தகற்ைன. அறவயாவன ஆஸ்திதரலியா, சீனா, 
இந்ததாதன ியா, துருக்கி, இலங்றக, இங்கிலாந்து, அவம க்கா, ஜப்பான், 

ரஷ்யா ஆகிய  ாடுகள் அைங்கும். 

 

11. இந்தியாவில் ஊனமுற்தறார்களுக்கான பிரத்தயாக கைற்கடர எந்த 

ைா ிலத்தில் அடைந்துள்ளது?  

 

A. மகாராஷ்டிரா  
B. தகரளா  
C. குஜராத்  
D. தமிழ் ாடு 

 

விடை: C. குஜராத்  

 

குஜராத் மா ிலத்தில் உள்ள வலசத் மாவட்ைதில் தித்தல் எனும் 

மாற்றுதிைனாளிகளுக்கான பிரத்தயாக கைற்கறர அறமய உள்ளது. இதன் 

முக்கிய த ாக்கமாக மருத்துவமறனகள், பூங்காக்கள், திறரயரங்குகள் 

தபான்ை இைங்களில் மாற்றுதிைனாளிகளுக்கு தபாதுமான வசதிகறள வசய்து 

தருவதாகும். மாற்றுதிைனாளிகள் மற்ைவர்களின் உதவி இன்ைி தானாக 
வசயல்படும் வறகயில் ஏற்படுத்தபட்டுள்ளன 

 

12. A K  F  H  L  என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர்?  
 

A. அருந்ததி ராய்  

B. தாமஸ் ஹார்டி  

C. வாணி மதகஷ்  

D. தசதன் பகத் 
 

விடை: C. வாணி ைதகஷ்  

 

A K  F  H  L  எனும் புத்தகம் வாணி மதகஷ் மற்றும் சினிஆண்ைனி 
ஆகிதயாரால் எழுதப்பட்ைது. இது அமர் சித்ரா கதா என்பவரால் 
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வவளியிைபட்ைது. இந்த புத்தகம் பிரபலமான மற்றும் பழறமயான 

 ாைகாசி யர் பாசா என்பவரது சமஸ்கிருத  ாைகமான 'Swapnavasavadattam' 

என்ை  ாைகத்றத பிரதிபலிக்கிைது. இது உண்றம காதலுக்காக எல்லா 
பிரச்சறனகறளயும் தாண்டி ஒன்ைாக தசரும் காதலர்கள் பற்ைிய  ாவல் 

ஆகும். 

 

13. எலிபபண்ைா தவீு எந்த ைா ிலத்தில் அடைந்துள்ளது?  

 

A. கர் ாைகம்  

B. ஒடிசா  
C. தமற்கு வங்கம்  

D. மகாராஷ்டிரா 
 

விடை: D. ைகாராஷ்டிரா 
 

யுவனஸ்தகாவால் அங்கிக க்கப்பட்ை உலக பாரம்ப ய 'குறககள்  கரம்' என 

அறழக்கப்படும் எலிவபண்ைா தீவு  2016 சுதந்திர தினதிற்கு பிைகு 

முழுறமயாக மின்வசதி அறைந்ததாக மாைியுள்ளது. இங்கு சிவன் 

வழிபாைடுகறள சித்த க்கும் இந்து மத குறக சிற்பங்கள் பிரபலமானதாகும். 

மகாராஷ்டிரா மா ிலத்தில் மும்றபக்கு கிழக்தக உள்ள மும்றப 
துறைமுகத்தில் அறமந்துள்ளது. 

 

14. ஊழல் பதாைர்பான சர்வததச வணிக ஆடணய குழுவின் துடண 

தடலவர்? 
 

A. பிரதாப் குமார் வஜயின்  

B. ததவிந்தர் சிங் 

C.  ிர்மல் குப்தா  
D. அபினவ் பூ ன் 

 

விடை: B. ததவிந்தர்  சிங் 

 

சிங்கப்பூ ல் உள்ள இந்திய வம்சாவளி வழக்கைிஞர் ததவிந்தர் சிங்  ஊழல் 

வதாைர்பான சர்வததச வணிக ஆறணய (ICC)குழுவின் துறண தறலவராக 
 ியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
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15. இந்தியாவிற்க்கான புதிய ஆஸ்திதரலிய உயர் ஆடணயராக 

 ியைிக்கப்பட்டுள்ளவர்? 
 

A. அன்தன வார்னர்  
B. கிம் யாைன் 

C. ஹ ந்தர் சித்து  

D. படீ்ைர் வர்கீஸ் 

 

விடை: C. ஹரிந்தர் சித்து  

 

இந்திய வம்சாவளி ஹ ந்தர் சித்து இந்தியாவிற்கான ஆஸ்திதரலிய உயர் 
ஆறணயராக  ியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன் இருந்த தபட் க் சக்லிங் ஓய்வின் 

காரணமாக இவர்  ியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் இந்திய வம்சா வழியில் வந்த 
இரண்ைாவது ஆஸ்திதரலிய உயர் ஆறணயர் ஆவர். முதலாவதாக 
தகரளத்றத தசர்ந்த படீ்ைர் வர்கீஸ் ஆஸ்திதரலிய உயர் ஆறணயராக 
பணிபு ந்துள்ளார். 
 

16. ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் காரணைாக ஐந்து ஆண்டுகள் இந்திய 

கிரிக்பகட் வாரியத்தால் தடை பசய்யப்பட்டுள்ள  பர்? 
 

A. ஆசாத் ரவூப்  
B. அலீம் தார்  
C. அசன் ரசா  
D. சஞ்சய் ஹசாதர  
 

விடை: A. ஆசாத் ரவூப்  

 

பாகிஸ்தாறன தசர்ந்த ஆசாத் ரவூப் ஊழல் குற்ைச்சாட்டுக்கள் காரணமாக 
ஐந்து ஆண்டுகள் இந்திய கி க்வகட் வா யத்தால் தறை வசய்யப்பட்டுள்ளார். 
2013 ஆண்டு இந்தியன் பி மியர் லீக் அன்று ஆசாத் ரவூப் க்றரம் பிரான்ச் 
விசாரறணயில் ஊழல் வசய்ய முயன்ைது வவளிவந்துள்ளது.  

 

17. கீழ்க்கண்ை எந்த ஆண்டுக்குள் இந்தியா ஆனது ைதலரியாடவ ஒழிக்க 

முடிவு பசய்துள்ளது? 
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A. 2020 

B. 2022 

C. 2025 

D. 2030 

 

விடை: D. 2030 

 

2016-2030க்குள் இந்தியாறவ மதல யா அற்ை  ாைக உருவாக்க அரசானது 

National Framework for Malaria Elimination (NFME) என்ை அறமப்றப ஏற்படுத்தி 
உள்ளது. 1.25 மில்லியன் மக்கள் வதாறகயில் 0.08% மக்கள் மதல யாவால் 

பாதிக்கபடுகின்ைனர். 
 

18. சைிபத்தில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ைற்றும் ைற்றும் ஐக்கிய அரபு 

எைிதரட்ஸ் இடைதய பசய்யப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தம்? 

 

A. Monetary Exchange Agreement  

B. Currency Swap Agreement  

C. Anti-Money Laundering Agreement 

D. Rupee Exchange Agreement  

 

விடை: B. Currency Swap Agreement  

 

இந்திய சர்வ் வங்கி (RBI) மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் (UAE) இறைதய 

Currency Swap Agreement எனப்படும் ஒப்பந்தம் வசய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் 

முக்கிய த ாக்கமாக வறளகுைா  ாட்டின் வபாருளாதார உைவுகறள 

வலுப்படுத்தும் வறகயில் ஒப்பந்தம் வசய்யப்பட்டுள்ளது. சர்வ் வங்கி 
தறலறம ஆளு ர் ரகுராம் ராஜன் மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிதரட் வங்கியின் 

ஆளு ர் முபாரக் ர ீத் அல் மன்சூ  இறைதய றகவயழுத்தானது. 

 

19. தலசர் இன்ைர்ஃபபதராைீட்ைர் ஈர்ப்பு அடல  ிறுவனம்(LIGO) எந்த 

 ாட்டில் அடைந்துள்ளது?  

 

A. பிரான்ஸ்  

B. அவம க்கா  
C. வஜர்மனி  
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D. இங்கிலாந்து 

 

விடை: D. அபைரிக்கா 
 

விண்வவளியில் காணப்படும் சிற்ைறலகள் தான் ஈர்ப்பு அறலகள் என 

அறழக்கபடுகின்ைன. ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 1915 இல் வவளிவந்த வபாதுவான 

தத்துவத்றத அடிப்பறையாக வகாண்ைது. இந்த ஈர்ப்பு அறலகள் இரட்றை 

தலசர் இன்ைர்ஃவபதராமீட்ைர் மூலம் கண்ைைியப்பட்டுள்ளது. இது 

லூசியானாவில் உள்ள லிவிங்ஸ்ைன் மற்றும் வா ிங்ைனில் உள்ள 

ஹன்தபார்ட் ஆகிய இைங்களில் அறமந்துள்ளன. 

 

20. இந்தியாவின் முதல் LCD  தபனல் அடைப்பு எந்த ைா ிலத்தில் 

அடைந்துள்ளது? 

 

A. குஜராத்  
B. மகாராஷ்டிரா  
C. கர் ாைக  
D. பகீார்  
 

விடை: B. ைகாராஷ்டிரா  
 

தவதாந்தா குழுமத்தின் உ றமயாளர் அனில் அகர்வால் தனது 

 ிறுவனமாகிய firm Twin star Display Technology மூலம்  மகாராஷ்டிராவில் FAB 

என அறழக்கப்படும் முதல் LCD உற்பத்தி வசதி உள்ள LCD தபனறல சுமார் 
$10 மில்லியன் வசலவில் அறமத்துள்ளார்.  

 

21. எந்த இந்திய  கரம் முதன்முதலாக சர்வததச தைபிள் பைன்னிஸ் 

அடைப்பின் சார்பாக உலக சுற்றுலா  ிகழ்டவ  ைத்தியது? 

 

A. புது தில்லி   
B. வசன்றன  

C. வகால்கத்தா   
D. வகாச்சி 
 

விடை: A. புது தில்லி   
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இந்தியாவில் முதன் முதலாக சர்வததச தைபிள் வைன்னிஸ் அறமப்பின் 

சார்பாக புது டில்லி தியாகராஜா விறளயாட்டு அரங்கில் உலக சுற்றுலா 
 ிகழ்வு  ைத்தப்பட்ைது. 1.5 ைாலர் மதிப்பிலான ப சுகள் விறளயாட்டு 

வரீர்களுக்கு முதன் முறையாக வழங்கப்படுகிைது. 80 விறளயாட்டு வரீர்கள் 

கலந்து வகாள்கின்ைனர். இதில் 52 ஆண்கள் மற்றும் 28 வபண்கள் 

அைங்குவார்கள். இந்தியா சார்பில் ஆண்கள் பி வில் சரத் கமல் மற்றும் 

வபண்கள் பி வில் மணிகா பத்ரா ஆகிதயார் பங்தகற்கின்ைனர். 
 

22. எந்த இந்திய தபார்க்கப்பலில் முதன்முடறயாக தசாலார் அடைப்பு 

 ிறுவப்பட்ைது? 

 

A. INS Vindhyagiri  

B. INS Godavari  

C. INS Sarvekshak  

D. INS Sindhudurg  

 

விடை: C. INS Sarvekshak  

 

இந்திய தபார்க்கப்பலான INS Sarvekshakயில் முதன் முதலாக தசாலார் 
அறமப்பு  ிறுவப்பட்டுள்ளது. இதில் சூ ய ஒளியின் மூலம் நூறு சதவிதம் 

இலவசமான ஆற்ைறல வபை முடியும். இந்த அறமப்பில் கிறைக்கும் சூ ய 

மினாற்ைறல வகாண்டு வதாறலவதாைர்பு சாதறனகறள இயக்க முடியும் 

தமலும் இதறன மின்கலனில் தசமித்து றவத்து இரவில் கப்பலில் 

மின்விளக்குகள் எ யச்வசய்யவும் பயன்படுத்தப்படும். இது பராம ப்பு 
இல்லாத முறையாகும் எளிதானது. 

 

23. NGO அடைப்பின் கீழ் எந்த  ிறுவனத்திற்கு IMC ராம் கிருஷ்ண பஜாஜ் 

ததசிய ஒதுக்கீட்டு விருது வழங்கப்பட்ைது? 

 

A. Abhinav  

B. Annamrita  

C. Akshaya Patra  

D. Swayam Shikshan Prayog  
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விடை: B. Annamrita (அன்னம்ரிைா) 
 

அரசு சாரா பி வில் கிருஷ்ண பக்திதான் உணவு  ிவாரண அடிப்பறையில் 

'Annamrita'  ிறுவனத்திற்கு  சர்வததச சமூக விருதான  ஐஎம்சி ராமகிருஷ்ணா 
பஜாஜ் ததசிய தர விருது கிறைத்துள்ளது. இந்த  ிறுவனமானது 12 இலட்சம் 

பள்ளி மாணவர்களுக்கு தினமும் மதிய உணவு அளிக்கிைது. தினமும் 12 

இலட்சம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு சுத்தமான, சுகாதாரமான ISO தரசான்ைிதல் 

வபற்ை உணவு கூைத்தில் இருந்து சறமத்த உணறவ 6,500 பள்ளிகள் மூலம் 

அளிக்கிைது. இதறன அைிந்த மத்திய அரசு இந்த திட்ைத்றத வி வுபடுத்த  
பட்வஜட்டில் 9,700 தகாடியில் இருந்து 10 ஆயிரம் தகாடியாக உயர்த்தி உணவு 

திட்ைத்திற்கு பங்களித்துள்ளது. 

 

24. பிப்ரவரி 14 ஆம் தததிடய எந்த ைா ில அரசு பபற்தறார் வழிபாட்டு 

 ாளாக  அறிவித்தது? 

 

A. மத்தியப் பிரததசம்   

B. ஒடிசா  
C. அசாம்   

D. சத்தீஸ்கர் 
 

விடை: D. சத்தஸீ்கர் 
 

பிப்ரவ  14 ஆம் தததிறய சத்தீஸ்கர் மா ில அரசு வபற்தைார் வழிபாட்டு 

 ாளாக (Matru-P  D )  அைிவித்தது. இந்த  ிகழ்வு அறனத்து பள்ளிகளிலும் 

வகாண்ைாைப்பட்ைது. அப்தபாது B   பற்ைி மாணவர்களுக்கு 

வசால்லித்தரப்பட்ைது.  

 

25. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான பிரிக்ஸ் உச்சிைா ாட்டின் கருப்பபாருள் யாது? 

 

A. BRICS: Stronger Partnership for a Brighter Future  

B. Building Responsive, Inclusive and Collective Solutions  

C. BRICS Partnership – A Powerful Factor of Global Development  
D. தமற்கண்ை எதுவுமில்றல 
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விடை: A. BRICS: Stronger Partnership for a Brighter Future(பிரிக்ஸ்: ஒரு 

பிரகாசைான எதிர்காலத்திற்கான உறுதியான கூட்ைடைப்பு) 

 

9ஆவது பி க்ஸ் உச்சிமா ாடு வசப்ைம்பர் 2017 அன்று சீனாவில் புஜியான் 

மாகணத்தில் உள்ள சியாமனில்  ைக்கிைது. இதன் கருப்வபாருள்  BRICS: 

Stronger Partnership for a Brighter Future(பி க்ஸ்: ஒரு பிரகாசமான 

எதிர்காலத்திற்கான உறுதியான கூட்ைறமப்பு) என்பதாகும்.  

 

26. 2017 கிராைி விருது வழங்கும்  ிகழ்வில் எந்த இந்திய-அபைரிக்கருக்கு 

சிறந்த உலக இடச ஆல்பா விருது வழங்கப்பட்ைது? 

 

A. சப்யாசச்சி முகர்ஜி   
B. சந்தீப் தாஸ்  

C. சுபா முட்கல்   

D. அனுஷ்கா ங்கர் 
 

விடை: B. சந்தபீ் தாஸ்  

 

அவம க்க வாழ் இந்திய ததபால இறச கறலஞர் சந்தீப் தாஸ்  அவர்களுக்கு 

59 வது கிராமி விருது வழங்கும்  ிகழ்வில் சிைந்த உலக இறச ஆல்பா 
விருது அவம க்காவில், கலிதபார்னியாவில் வழங்கப்பட்ைது.     
என்பது இவரது இறச ஆல்பமாகும். 

 

27. பதன்கிழக்கு ஆசிய கூட்ைடைப்பு  ாடுகளில்(ASEAN) 

தீவிரவாதைாதலுக்கு எதிரான ைா ாடை எந்த  ாடு  ைத்தியது? 

 

A. மதல ியா  
B. ஈரான்  

C. பாக்கிஸ்தான்  

D. இந்தியா 
 

விடை: D. இந்தியா 
 

தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான  ைவடிக்றக மற்றும் ஆதலாசறனக்காக 
வதன்கிழக்கு ஆசிய கூட்ைறமப்பு  ாடுகளில்(ASEAN) தீவிரவாதமாதலுக்கு 
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எதிரான மா ாறை அக்தைாபர் 2017ல் இந்தியா  ைத்துகிைது. இது அறனத்து 

 ாடுகளும் தங்கள் வபாதுவான கருத்துகறள பகிரும் ஒரு தளமாக இருக்கும். 

 

8. சைீபத்தில் காலைான பிரபல  டிகர் டிராவிட் பபாவின் எந்த  ாட்டை 

தசர்ந்தவர்? 
 

A. அதம க்கா 
B. ஜப்பான் 

C. இங்கிலாந்து 

D. சீனா 
 

விடை: C. இங்கிலாந்து 

 

அவம க்காவில்  ியூயார்க்  கரத்தில் இங்கிலாந்றத தசர்ந்த பிரபல  டிகரும், 

பாைகரும், பாைல் ஆசி யருமான டிராவிட் ராபர்ட் தஜான்ஸ் காலமானார். 
இவர் 5 கிராமி விருதுகறள வபற்றுள்ளார். அறவயாவன சிைந்த மாற்று ராக் 
ஆல்பம், சிைந்த வபாைியாள்றகயுறைய ஆல்பம் (மரபு சாரா), மற்றும் Blackstar 

சிைந்த பதிவு வதாகுப்பு, மற்றும் சிைந்த ராக் இறச மற்றும் சிைந்த ராக் பாைல்  

தபான்ை விருதுகறள வபற்றுள்ளார். 59 வது ஆண்டு கிராமி விருதுகள் 2017 

இந்த தறலப்புகளின் கீழ் வழங்கப்படுகிைது. 

 

29. இந்தியாவின் முதல் ைிதக்கும் பள்ளி எந்த ைா ிலத்தில் 

அடைக்கப்பட்ைது? 

 

A. மணிப்பூர் 
B. மிதசாரம் 

C. தமற்கு வங்காளம் 

D. அஸ்ஸாம் 

 

விடை:  A. ைணிப்பூர் 
 

இந்தியாவின் முதல் மிதக்கும் பள்ளிக்கூைமான தலாக்ைக் மிதக்கும் 

வதாைக்கப்பள்ளி  மணிப்பூர் மா ிலம் க்ஹன்க்தபாக் மிதக்கும் கிராமத்தில், 

தலாக்ைக்  தியின் மீது வதாைங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பள்ளியானது தலாக்ைக் 
மீனவர்களின் முயற்சி மற்றும் பல்தவறு அரசு சாரா  ிறுவனங்களின் 
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முயற்சியின் மூலம் வதாைங்கப்பட்டுள்ளது. தமலும் இந்த பள்ளியில் 

குழந்றதகள் மட்டும் அல்லாது படிப்பைிவற்ை அறனவரும் பாைம் 

கற்றுவகாள்ள முடியும். தலக்ைக் ஏ யானது மணிப்பூர் மா ிலத்தின் 

வாழ்வாதாரம் எனப்படுகிைது பல்தவறு விதமான ததறவகள் இதன் மூலம் 

பூர்த்தியாகிைது. பைறவகளின் புகலிைமாகவும் திகழ்கிைது இந்த ஏ . இங்கு 

பல பைறவகள் குஞ்சு வபாைிக்க இைம்வபயர்ந்து வருகின்ைன. 

 

30. W   N  என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? 
 

A. David Olusoga  

B. Malorie Blackman  

C. Revathi Suresh  

D. Elizabeth Laird 

 

விடை:  D. Elizabeth Laird 

 

குழந்றதகள் எழுத்தாளர் Elizabeth Laird அவர்களால்   N  என்ை 

புத்தகம் எழுதப்பட்ைது.இது தபா ன் தபாது  ைந்த  ிகழ்வுகறள குைிக்கிைது. 

இந்த  புத்தகம் மூலம், ஆசி யர் 12 வயதுறைய  உம ன்  கறதறய 

வசால்கிைார். தமலும் சி யாவில் உள் ாட்டுப் தபார் உச்சமறைய துப்பாக்கி 
சூட்டில் சிக்கி அவரது வபற்தைார் மற்றும்  ான்கு உைன்பிைப்புகறள இழந்து 

விடுகிைான். இந்த உண்றமயான வாழ்க்றக  ிகழ்வுகறள இதயத்திற்கு 

ரணமளிக்கும் தருணங்கறள கூை அவ்வப்தபாது  றகச்சுறவயாக எடுத்து 

வசால்கிைார். 
  

31. A   N :T    I  D  S  I   என்ற 

புத்தகம் யாரால் எழுதப்பட்ைது? 

 

A. சிவ குனால் வர்மா 
B. க் ஸ்தைாதப ஜப்வரலாட் 

C. பிருஸ் தைல் 

D. ஸ்டீபன் வில்கின்சன் 

 

விடை: D. ஸ்டீபன் வில்கின்சன் 

 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 11th To 28th February 2017 ]  

 

www.winmeen.com Page 17 

 

ஸ்டீபன் வில்கின்சன் என்பவரால் A   N :T    I  D  
S  I  என்ை புத்தகம் எழுதப்பட்ைது. யாதல பல்கறலகழகத்தின் 

அரசியல் அைிவியல் துறை தபராசி யராக உள்ள இவர் இப்புத்தகத்தில் 

சுதந்திரத்திற்கு பிைகு இந்திய இராணுவத்தினருக்கும் இந்திய அரசிற்கும் 

உள்ள வதாைர்றப கூைியுள்ளார். பாகிஸ்தான் இராணுவ தளபதியான வஜனரல் 

தகாமர் ஜாவ்டு பஜ்வா தனது அலுவர்களிைம் A   N  புத்தகத்றத 
படிப்பதன் மூலம் இந்திய எவ்வாறு தனது இராணுவத்றத அரசியலின் 

பிடியில் இருந்து தன்றன காத்து வவற்ைிகரமாக வசயல்படுகிைது என்பறத 
அைிந்து வகாள்ள முடியும் என கூைி ப ந்துறர வசய்துள்ளார். 
 

32. 2017 ஆண்டுக்கான சர்வததச ஆணுடற தினத்தின் டையகருத்து? 

 

A. Getting to Zero 

B. On The Fast Track to end AIDS  

C. Always in Fashion 

D. Stigma and Discrimination 

 

விடை: C. Always in Fashion 

 

ஒவ்வவாரு வருைமும் பிப்ரவ  13 அன்று சர்வததச ஆணுறை தினமாக 
கறைபிடிக்கபடுகிைது. இதில் ஆணுறை அணிவதின் மூலம் ததறவயற்ை 

கர்ப்பங்கள் மற்றும் பால்விறன த ாய்கறள கட்டுபடுத்தும் விழிப்புணர்ச்சிகாக 
கறைபிடிக்கபடுகிைது. இதன் றமய கருத்து Always in Fashion என்பதாகும். 

 

33. சுரங்கம் ைற்றும் எரிபபாருள் பதாழில்  ிறுவனங்களுக்கான 2017 

ஆண்டின் NexGen Technology சர்வததச ைா ாடு எந்த அடைச்சகம் சார்பில் 

 டைபபற உள்ளது? 

 

A. வபரு ிறுவன அலுவல்கள் அறமச்சகம் 

B. விமான தசறவகள் அறமச்சகம்  

C. சுரங்க அறமச்சரகம் 

D. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன அறமச்சகம் 

 

விடை: D. சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் வன அடைச்சகம் 
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பிப்ரவ  15 அன்று வைல்லியில் உள்ள விகியன் பவனில் சுரங்கம் மற்றும் 

எ வபாருள் வதாழில்  ிறுவனங்களுக்கான NexGen Technology சர்வததச மா ாடு 

 றைவபற்ைது. 3  ாள்  றைவபற்ை இம்மா ாடு ஆனது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

வன அறமச்சகம் சார்பில்  றைவபற்ைது. இதில்  ிறலயான வளர்ச்சிறய 

தரக்கூடிய புதிய சுரங்கவதாழில்நுட்ப முறைகள், சுரங்க வடிவறமப்பு 
முறைகள், ததாண்டுதல் மற்றும் வவடித்தலில் உள்ள முன்தனற்ைம் அறைந்த 
முறைகள் தபான்ைறவ விவாதிக்கபட்ைன. இதறன விஞ்ஞான மற்றும் 

வதாழில்நுட்ப அறமச்சரான ைாக்ைர் ஹர்  வர்தன் வதாைங்கிறவத்தார். 
 

34. எந்த  ாடு 2017 ஆண்டிற்கான தகாப்ரா தகால்டு  கூட்டு இராணுவ 

பயிற்சிடய  ைத்த உள்ளது? 

 

A. தாய்லாந்து 

B. ஜப்பான் 

C. அவம க்கா 
D. சீனா 
 

விடை: A. தாய்லாந்து 

 

பிப்ரவ  14,2017 அன்று அவம க்கா மற்றும் தாய்லாந்து இறணந்து 

தாய்லாந்தில் உள்ள தசான்பூ  மாகாணத்தில் தகாப்ரா தகால்ட் கூட்டு 

இராணுவப் பயிற்சிறய வதாைங்கியது. 36 வது தகாப்ரா தகால்ட் கூட்டு 

இராணுவ பயிற்சியான இதில் ஜப்பான், சீனா, வதன் வகா யா, வை ஆசிய 

 ாடுகள் உட்பை 29  ாடுகளில் இருந்து சுமார் 83௦௦ வரீர்கள் கலந்து 

வகாண்ைனர். ஆசியாவிதலதய மிகப்வப ய இராணுவ பயிற்சியான இது 

ஒவ்வவாரு வருைமும் தாய்லாந்தில்  றைவபறுகிைது. மிகப்வப ய பன்னாட்டு 

பயிற்சியான இதில் அவம க்கா பங்தகற்கிைது என்பது குைிப்பிைத்தக்கது. 

 

35. 2017 ஆண்டிற்க்கான  ியூசிலாந்து  ாட்டின் கிராண்ட் பிரிக்ஸ்டய 

பவன்ற பஜகன் தருவாள எந்த  ாட்டை தசர்ந்தவர்? 
 

A. பாக்கிஸ்தான் 

B. த பால் 

C. இந்தியா 
D. ஆப்கானிஸ்தான் 
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விடை: C. இந்தியா 
 

 ியூசிலாந்தில் உள்ள மான்பில்டு அமன் சர்கியூட்டில்  றைவபற்ை கிராண்ட் 

பி க்ஸ்றய இந்தியாறவ தசர்ந்த வஜகன் தருவாள வவன்றுள்ளார். கிராண்ட் 

பி க்ஸ்சில் தனது வவற்ைிறய பதிவு வசய்த ஒதர இந்தியன் வஜகன் 

தருவாள என்பது குைிப்பிைத்தக்கது.  ியூசிலாந்து கிராண்ட் பி க்ஸ் தமாட்ைார் 
பந்தய  ிகழ்வானது  ியூசிலாந்தில்  றைவபறும் வருைாந்திர தபாட்டியாகும்.  

 ியூசிலாந்து ைத்தும் இரண்டு ததசிய கிராண்ட் பி க்ஸ் ஆனது பார்முலா 
உலக சாம்பியன்சிப்பின் பகுதியில் வருவதில்றல. இதில் ஒன்று  ியூசிலாந்து 

கிராண்ட் பி க்ஸ் மற்வைான்று மாகு கிராண்ட் பி க்ஸ் என்பது 

குைிப்பிைத்தக்கது. 

 

36.  இந்தியாவின் முதலாவது பணைில்லா ைவுன்ஷிப் எனப்படும் GNFC 

ைவுன்ஷிப் எந்த ைா ிலத்தில் அடைந்துள்ளது? 

 

A. மகாராஷ்டிரா 
B. குஜராத் 
C. தமற்கு வங்கம் 

D. அசாம் 

 

விடை: B. குஜராத் 

 

பிப்ரவ  13 அன்று GNFC எனப்படும் குஜராத்  ர்மதா பள்ளத்தாக்கு பகுதி உரம் 

மற்றும் தவதிப்வபாருள் ைவுன் ிப்றப குஜராத் மா ில முதல்வர் விஜய் 

ரூபனி வதாைங்கிறவத்தார். இது இந்தியாவின் முதலாவது பணமில்லா 
ைவுன் ிப் என்பது குைிப்பிைத்தக்கது. GNFC ஆனது முதல் ஒருங்கிறணந்த 
ைவுன் ிப் ஆகும் ஏவனனில் அறனத்து  ிதி ப மாற்ைங்களும் 100% டிஜிட்ைல்  

முறையில்  றைவபறுகிைது. GNFC இல் அறமந்துள்ள பான் கறைகள், ஆறை 

வவளுத்தல், காய்கைி கறைகள், முடிதிருத்தும் கறைகள், றசக்கிள் கறைகள், 

மாவு ஆறலகள் தபான்ை அறனத்து கறைகளும் PoS machines, e-wallets like BHIM, 

UPI, SBI Buddy பயன்படுத்தி டிஜிட்ைல் முறைறய வசயல்படுத்துகின்ைனர். 
எடுத்துகாட்ைாக PAAN, காபி தபான்ைறவ கூை டிஜிட்ைல் முறையில் 

விற்பறன வசய்யபடுகின்ைன. இதில் 5௦௦௦ தபர் உள்ளனர் மற்றும் வப ய 

 ாப்பிங் வசன்ைர், உணவகங்கள், பள்ளிகள், கல்லூ கள், மருத்துவமறன, 

அரங்கம், வகஸ்ட் ஹவுஸ் தபான்ை வசதிகள் உள்ளன. 
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37. 2017 ஆண்டிற்கான 2ஆவது தகட் தவ ஒப் இந்தியா  ஜிதயா 
பபாருளாதார உடரயாைல் எந்த ைா ிலத்தில்  டைபபற்றது? 

 

A. தகரளா 
B. ஆந்திரப் பிரததசம் 

C. கர் ாைகா 
D. மகாராஷ்டிரா 
 

விடை: D. ைகாராஷ்டிரா 
 

பிப்ரவ  13-14,2017 அன்று மும்றபயில் வவளிவிவகாரதுறர அறமச்சகம் 

சார்பில் தகட் தவ ஒப் இந்திய ஜிதயா வபாருளாதார உறரயாைல் 

 ைத்தபட்ைது. இதன் முக்கிய த ாக்கமாக  G   B  
எனப்படும் வணிக மற்றும் வவளியுைவுக்வகாள்றகக்கு இறைதயயான 

இறணத் வதாழிற்பாட்டில் கவனம் வசலுத்துவது தபான்ைறவயாகும். இதில்  

உலகளாவிய வ விதிப்பு மற்றும் டிஜிட்ைல் எக்கானமி தபான்ை 

தறலப்புகளில் குழு விவாதங்கள் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது 

 

38. பாகிஸ்தான்  ாட்டின் முதல் பபண் பவளியுறவுதுடற பசயலாளர்? 
 

A. Sabika chaudhry 

B. Adilah  Khan   

C. Bahameen Sharif 

D. Tehmina Janjua  

 

விடை: D. Tehmina Janjua 

 

Tehmina Janjua, பாகிஸ்தான்  ாட்டின் முதல் வபண் வவளியுைவுதுறை 

வசயலாளராக ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் பாகிஸ்தானிலிருந்து 

வஜனிவாவிற்கான  ிரந்தர பிரதி ிதியாக உள்ளார். Aizaz Ahmad Chaudhry மார்ச் 
2017 அன்று ஓய்வின் காரணமாக பதவி விலக உள்ளார் இவறர வதாைர்ந்து 

Tehmina Janjua  ியமிக்கபை உள்ளார். 
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39. இந்திய விண்பவளி ஆராய்ச்சி டையம் சைிபத்தில் 104 

பசயற்டகதகாள்கடள பவற்றிகரைாக எந்த ஏவுகளம் மூலம் விண்ணில் 

பசலுத்தியது? 

 

A. PSLV-C38 

B. PSLV-C37 

C. PSLV-C36 

D.PSLV-C35 

 

விடை: B. PSLV-C37 

 

இந்திய விண்வவளி ஆராய்ச்சி றமயம் சமிபத்தில் 104 வசயற்றகதகாள்கறள 

ஆந்திராவில் உள்ள ஸ்ரீஹ தகாட்ைா சதிஸ்தவான் விண்வவளி றமயத்தில் 

PSLV-C37 என்ை ஏவுகறணறய பயன்படுத்தி விண்ணில் வசலுத்தியது. PSLV-C37 

ஆனது 714kg எறை வகாண்ை புவிறய கண்காணிக்ககூடிய Cartosat-2 

வ றசயினால் ஆன வசயற்றகதகாள் மற்றும் 103 இறண 

வசயற்றகதகாறளயும் வசலுத்தியது. புவியிலிருந்து 520km உயரத்தில் 

சூ யனின் துருவ வழி பாறதயில் வசயற்றகக்தகாள் 

 ிறல ிறுத்தப்பட்டுள்ளது  ிறல ிறுத்திய பின் இதன் எறை 664kg ஆகும். 

இந்த வசயற்றகதகாள் மூலம் இந்தியாவானது வரலாறு பறைத்துள்ளது. 

ஏவனனில் ஒதர ஏவுகளத்தில் 104 வசயற்றகதகாள்கறள விண்ணில் வசலுத்தி 
உள்ளது. 

 

40. உலகின் ைிக  ீளைான சுழற்சியான டசக்கிள் பாடத எந்த  ாட்டில் 

அடைக்கப்பட்டுள்ளது?  

 

A. ஜப்பான் 

B. சீனா 
C. பிரான்ஸ் 

D. பிதரசில் 

 

விடை: B. சனீா 
 

சீனாவில் உள்ள சவயாமீனில் அறமந்துள்ள    எனப்படும் 

உலகின் மிக  ீளமான சுழற்சியான றசக்கிள் பாறதயானது 15றமல் 
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தவகத்துைன் வசல்லும் 2023 றசக்கிள் வரீர்கறள தாங்கவல்லது. 5 றமல் 

 ீளம் மற்றும் 16 அடி அகலம் வகாண்ை பாறதயில் ஒரு மணித ரத்தில் 2023 

றசக்கிள் வரீர்கறள பங்தகற்கச்வசய்யும் அளவில் கட்ைப்பட்டுள்ளது. றசக்கிள்  

இல்லாத தபாது 300 றபக் வரீர்கறள பங்தகற்கச்வசய்யும் வசதி  வகாண்ைது. 

இந்த கட்ைறமப்பானது தகாவபன்ஹதகன் அடிப்பறையிலான இந்த மாதி  

தைனிஷ் றசக்கிள் பாம்பு சுழற்சி மாதி  எனப்படும்.  

 

41. 2017 ஆண்டிற்கான இந்தியன் பதனாரைா திடரப்பை விழா எந்த 

 கரத்தில்  டைபபற்றது? 

 

A. தபார்ட் பிதளயர்  
B.  ில்லாங்  

C. புது தில்லி  
D. வகாச்சி  
 

விடை:  A. தபார்ட் பிதளயர்  
 

பிப்ரவ  15 அன்று வதாைங்கிய 2017 ஆண்டிற்க்கான இந்தியன் பதனாரமா 
திறரப்பை விழா ஆனது அந்தமான் மற்றும்  ிதகாபார் தீவில் உள்ள தபார்ட் 

பிதளய ல்  றைவபற்ைது. 5  ாள்கள்  றைவபற்ை இந்த விழாவானது தகவல் 

மற்றும் ஒளிபரப்பு துறை மற்றும் வைல்லியில் உள்ள திறரப்பை விழா 
இயக்குனரகம் சார்பாக  றைவபற்ைது. இதில் பல்தவறு வமாழிகறள தசர்ந்த 
15 திறரப்பைங்கள் ஒளிபரப்பு வசய்யப்பட்ைன. அப்பைங்கள் PBMC அரங்கம் 

மற்றும் ITF றமதானத்தில் ஆகிய இரண்டு இைங்களில் ஒளிபரப்பு 
வசய்யப்பட்ைன. 

 

42. சுரங்க  ைவடிக்டககடள ஆராய ைத்திய அரசால் 

தைற்பகாள்ளப்பட்டுள்ள தபார்ைல் அல்லது பசயலி? 
 

A. Taboo  

B. Tamra 

C. Tanra  

D. Tacma 

 

விடை: B. Tamra 
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 ிலக்க , சுரங்க மற்றும் புதுபிக்க வல்ல ஆற்ைல் துறை அறமச்சர் Piyush 

Goyal தற்தபாது Tamra என்ை புதிய றகதபசி வசயலிறய அைிமுகப்படுத்தி  
உள்ளார். சுரங்க வதாழில் முறையில் சட்ை தியாக உள்ள பிரச்சறனகறள 

கறளக்க இது வதாைங்கபட்டுள்ளது. TAMRA என்பதன் வி வாக்கம் T , 
Auction Monitoring and Resource A  என்பதாகும். இந்த வசயலியில் உள்ள 

பகுதிகள் மா ில வா யாக, சுரங்க வா யாக பி க்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு 

பி வுபடுத்துவதின் மூலம் சட்ை தியாக உள்ள பிரச்சறனகள் மற்றும் 

அதற்கான தீர்வு காண வழிவறக வசய்கிைது. அது மட்டுமல்லாது ஏலத்தின் 

தபாது கூடுதலாக உள்ள ஆற்ைல் அல்லது வளம் இருப்பின் அதறனயும் 

அைிய வழிவறக வசய்கிைது. தகவல் வபறுவதில் காலதாமதம் இருப்பின் 

உைதன சமந்தப்பட்ை அதிகா க்கு வசய்தி அனுப்பப்பட்டு உைனடியாக 
ச வசய்யபடுகிைது. 

 

43. கீழ்க்கண்ை எந்த இந்திய சுகாதார  ிறுவனம் 2017 ஆண்டின் சுகாதார 
ைற்றும் ஆதராக்கியத்திர்கான Kayakalp விருடத பபற்றுள்ளது? 

 

A. காசத ாய் மற்றும் சுவாச த ாய்களுக்கான ததசிய  ிறுவனம் (NITRD), 

வைல்லி  
B. வை கிழக்கு இந்திரா காந்தி சுகாதார மற்றும் மருத்துவ அைிவியல் 

(NEIGRIHMS),  ில்லாங் 

C. மருத்துவ கல்வி முதுகறல மற்றும் ஆராய்ச்சி கழகம் (PGIMER), சண்டிகர்  
D. அறனத்திந்திய மருத்துவ அைிவியல் இந்தியா கழகம் (AIIMS),  

வைல்லி 
 

விடை: D. அடனத்திந்திய ைருத்துவ அறிவியல் இந்தியா கழகம்(AIIMS), 

பைல்லி 
 

2016-2017 ஆண்டிற்க்கான சுகாதாரம் மற்றும் ஆதராக்கியத்திர்கான Kayakalp 

விருறத வைல்லியில் உள்ள அறனத்திந்திய மருத்துவ அைிவியல் இந்தியா 
கழகம் (AIIMS) வவன்றுள்ளது. ப சு வதாறகயாக 5 தகாடி ரூபாய் 

வழங்கப்பட்ைது. AIIMS ஐ வதாைர்ந்து சண்டிக ல் உள்ள மருத்துவ 

முது ிறலகல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி கழகம் (PGIMER) உள்ளது. Kayakalp ன் 

முக்கிய த ாக்கமாக சுத்தமான சூழ் ிறல மூலம்  ம்பிக்றகயான சமூகத்றத 
உருவாக்க முடியும் என்பததயாகும். 
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44. சைீபத்தில் காலைான T.V பரசுராம் எந்த துடறடய தசர்ந்தவர்? 
 

A. அைிவியல் 

B. திறரபை துறை 

C. ஊைகவியல்  

D. விறளயாட்டு 

 

விடை: C. ஊைகவியல் 

 

அனுபவமுள்ள ஊைகவியல்  ிபுணரான T.V பரசுராம்(93), Press Trust of India 

எனப்படும் இந்திய பத்தி க்றக வதாண்டு  ிறுவனத்தின் முன்னாள்  ிருபராக 
இருந்துள்ளார். தற்தபாது அவம க்காவில் காலமானார். அவரது 58 ஆம் 

வயதில் இந்திய பத்தி க்றக வதாண்டு  ிறுவனத்தில் பணிபு ந்ததர்காக 
Harvard Niemen Fellowship விருறதயும் வபற்றுள்ளார். பின்பு அவரது 82 வயதில் 

வா ிங்ைன்னில் உள்ள இந்திய பத்தி க்றக வதாண்டு  ிறுவனத்தின் 

 ிருவராக பணிபு ந்துள்ளார். அவம க்கா அதிப ன் தினச  பத்தி க்றக 
சந்திப்பில் இவர் இைம் வபற்ைிருப்பர் என்பது குைிப்பிைத்தக்கது. இவர் தனது 

வாழ் ாளில் 5 சகாப்தங்கறள அவம க்காவில் கழித்தார். இவர் இரண்டு 

புத்தகங்கறள எழுதி வவளியுட்டு உள்ளார் அறவயாவன A M   Kashmir – 
     I  A  perations in 1947-48 in Jammu and Kashmir  

மற்றும் I  J  H  என்பதாகும். 

 

45. எந்த சர்வததச அடைப்பு இந்தியாவில் பதன் ஆசிய பயிற்சி ைற்றும் 

பதாழில்நுட்ப உதவி டையத்டத(SARTTAC) பதாைங்கி உள்ளது? 

 

A. International Monetary Fund (IMF)  

B. World Health Organization (WHO) 

C. World Bank (WB)  

D. Asian Development Bank (ADB) 

 

விடை: A. International Monetary Fund (IMF)  

 

International Monetary Fund (IMF) ஆனது வைல்லியில் ஆசிய வபாருளாதார 
பங்களிப்பு  ிறுவனத்திற்காக வதன் ஆசிய பயிற்சி மற்றும் வதாழில்நுட்ப 
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உதவி றமயத்றத (SARTTAC) வதாைங்கி உள்ளது. IMF உறுப்பு  ாடுகளில் 

(பூட்ைன்,இந்திய,மாலதீவு,த பால்,ஸ்ரீலங்கா,வங்காளததசம்)பயிற்சி  றைவபறும். 

இதறன இந்திய வபாருளாதார வசயல் அலுவலரான சக்திகந்ததாஸ் 

அவர்களால் பிப்ரவ  13 அன்று வதாைங்கிறவக்கப்பட்ைது. SARTTAC ஆனது 

வபாருளாதார பங்களிப்பிற்க்கான முதல் ஒருங்கிறணந்த அறமப்பாகும் இதன் 

முக்கிய த ாக்கமாக தனது உறுப்பு  ாடுகளுக்கிறைய உதவி வசய்தல், 

 ாடுகளின்  ிறுவனங்கறள வலிறமபடுத்தல் மற்றும் வபாருளாதார 
திட்ைங்கள் மூலம்  ாட்டின் வளர்ச்சிறய ஊக்குவிக்கவும் வறுறமறய 

குறைக்கவும் முடிவு வசய்துள்ளது. 

 

46. ஐக்கிய  ாட்டு அடவயின் சார்பில் அடைதிக்காக  ியைிக்கப்பட்ை 

பசயலாளரான Jean-Pierre Lacroix, எந்த  ாட்டை தசர்ந்தவர்? 
 

A. அவம க்கா  
B. பிரான்ஸ்  

C. ஜப்பான்  

D. சீனா  
 

விடை: B. பிரான்ஸ்  

 

பிரான்ஸ்  ாட்றை தசர்ந்த Jean-Pierre Lacroix ஐக்கிய  ாட்டு அறவயின் சார்பில் 

அறமதிக்காக  ியமிக்கப்பட்ை வசயலாளர் ஆவர். இதற்கு முன் இருந்த Herve 
Ladsous இந்த ஆண்டு பணிமுதிர்வின் காரணமாக ஓய்வு வபை உள்ளார். Jean-
Pierre Lacroix ஐக்கிய  ாட்டு அறவயின் இயக்குனராகவும் பிரான்ஸ்ஸின் 

வவளியுைவுதுறை அறமச்சராகவும் பணிபு ந்துள்ளார். 
 

47. 2017 ஆண்டிற்கான 7 வது இந்திய விடத காங்கிரஸ் எங்க  டை 

பபற்றது? 

 

A. வசன்றன  

B. புது தில்லி  
C. வகாச்சி  
D. வகால்கத்தா 
 

விடை: D. பகால்கத்தா 
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பிப்ரவ  12-14 அன்று தமற்கு வங்காள மா ிலத்தின் வகால்கத்தாவில் 2017 

ஆண்டிற்கான 7 வது இந்திய விறத காங்கிரஸ் ஆனது இந்திய ததசிய 

விறத காங்கிரஸ்  சார்பில்  றைவபற்ைது. இதன் முக்கிய த ாக்கமாக S  
 J  விவசாய்களின் மகிழ்ச்சியான வாழ்வாதாரதிற்காக 2022க்குள் 

விவசாய்களின் வருவாய்றய 2 மைங்காக மாற்றுதல் என்பதாகும். இந்திய 

விறத காங்கிரஸ் மூலம் விறத  ிறுவனங்களுக்கிறைய உள்ள வதாழில்நுட்ப 
முறைகறள அைிதல், அறவ வதாைர்பான திட்ைங்கள் அைிதல் 

தபான்ைறவயாகும். அதுமட்டுமின்ைி சிைந்த வதாழில்முறைகளுக்காக புதிய  

உற்பத்தி வபாருள்கறள அைிமுகம் வசய்யவதில் முக்கிய தளமாக இது 

உள்ளது. 

 

48. honorary degree  எனப்படும் விடளயாட்டிற்காக வழங்கபடும் 

ைரியாடதக்குறிய விருடத பபற்ற சந்தீப் சிங் எந்த விடளயாட்டை 

தசர்ந்தவர்? 
 

A. சதுரங்கம்  

B. ஹாக்கி  
C. கி க்வகட்  

D. வைன்னிஸ் 

 

விடை: B. ஹாக்கி  
 

சந்தீப் சிங் சிைந்த ஹாக்கி வதாழில்முறை வரீராகவும் மற்றும் இந்திய 

ததசிய ஹாக்கி குழுவின் தகப்ைனாகவும் இருந்துள்ளார். தற்தபாது honorary 

degree  எனப்படும் விருறத வபற்ை 2வது இந்திய விறளயாட்டு வரீர் ஆவர். 
இந்த விருதானது பஞ்சாபில் உள்ள பாதைகர் சாஹிப் மாவட்ைத்தில் உள்ள 

அம்தலாவில் தனியார் கல்வி  ிறுவனமான ததஷ் பகத் பல்கறலகழகத்தில்  

வழங்கப்பட்ைது. திலிப் டிருக்கி  ஹாக்கி வரீரான இவர் முன்னால் ஹாக்கி 
குழு தகப்ைனாகவும் பாராளுமன்ை அறமச்சராகவும் இருந்துள்ளார். திலிப் 
டிருக்கி  honorary degree விருறத 2010 இல் சமல்புர் பல்கறலகழகத்தில் 

வபற்றுள்ளார் என்பது குைிப்பிைத்தக்கது. 

 

49. உலக சதுரங்க அடைப்பால் வழங்கப்படும் Candidate Master பட்ைம் எந்த 

சதுரங்க விடளயாட்டு வரீர்க்கு வழங்கப்பட்ைது? 
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A. Saptarshi Roy  

B. Kush Bhagat  

C. Sundar M Shyam  

D. Akshayraj Kore 

 

விடை: B. Kush Bhagat  

 

Hill Spring சர்வததச பள்ளிறய தசர்ந்த 2ம் வகுப்பு மாணவனான, Kush Bhagatக்கு 

உலக சதுரங்க அறமப்பிலிருந்து வழங்கப்படும் Candidate Master பட்ைம் 

வழங்கப்பட்ைது. கைந்த 6 மாதங்களில் அவனது சிைப்பான சதுரங்க 
விறளயாட்டின் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. முதலாவதாக 2016 ஆண்டிற்கான 

U-7 மகாராஷ்டிரா மா ில சாம்பியன் ிப்றப வவன்றுள்ளார் இதன் மூலம் 

ரஷ்யாவில் உள்ள தசாச்சியில் உலக அளவில் 7 பள்ளிகள் கலந்து 

வகாண்ைதில் 2016 ஆண்டிற்கான வவஸ்ைர்ன் யூத் சாம்பியன் ிப் மற்றும் 

தங்கபதக்கத்றதயும் வவன்றுள்ளார். 
 

50. 2017 ஆண்டிற்கான 2 வது Hunar Haat அடைப்பின் டைய கருத்து? 

 

A. Skill haat to promote craftsmen  

B. Craft & cuisine for minorities  

C. Craft Aur cuisine ka sangam 

D. Skill haat for craftsmen 

 

விடை: C. Craft Aur cuisine ka sangam  

 

2017 ஆண்டிற்க்கான 2 வது Hunar Haat அறமப்பின் றமய கருத்து ஆனது C  
A  C  K  S  என்பதாகும். பிப்ரவ  11 அன்று  றைவபற்ை இதில் 

உள் ாட்டு மற்றும் சர்வததச சந்றதகளில் சிறுபான்றம சமூகங்களின் 

றகவிறன முறைறய  ஊக்குவிக்க வகாண்டுவரப்பட்ைதாகும். இந்த 
கண்காட்சி வைல்லியில் உள்ள கன்னத் எனும் இைத்தில் உள்ள ஸ்தைட்  

எம்தபா யா கம்ப்வலக்ஸ்ல் 26 ஆம் தததி வறர திைந்து றவக்கபட்டிருக்கும். 

'Hunar Haat' ஆனது சிறுபான்றம றகவிறனஞர்களுக்காக ததசிய மற்றும் 

சர்வததச சந்றதறய ஏற்பாடு வசய்துள்ளது. 24 மா ிலங்கள் மற்றும் யூனியன் 

பிரததசத்றத தசர்ந்த சுமார் 1௦௦ றகவிறனஞர்கள், 30 சறமயல்  ிபுணர்கள் 
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பங்தகற்கின்ைனர். தமலும் 130 கறைகறள அறமத்துள்ளனர். சிறுபான்றம  

 லத்துறை அறமச்சகம் மற்றும் ததசிய சிறுபான்றம துறை மற்றும் 

 ிதி ிறல கார்தபாதர ன் சார்பில்  றைவபற்ை இதன் முக்கிய த ாக்கமாக 
றகவிறனஞர்களுக்காக சிைப்பான பயிற்சிகள் வழங்கபடுவததயாகும் 

 

51. ைின்னணு ஆளுடக தகாட்பாடு குறித்த 10 வது சர்வததச ைா ாடு எங்கு 

 டைபபற உள்ளது?  

 

A. வகாலம்பியா  
B. எஸ்தைானியா  
C. உருகுதவ  

D. இந்தியா 
 

விடை: D. இந்தியா 
 

மார்ச் 7-9, 2017 அன்று வைல்லியில் மின்னணு ஆளுறக தகாட்பாடு(ICEGOV) 

குைித்த 10 வது சர்வததச மா ாடு  றைவபை உள்ளது. இந்தியா ICEGOVவில்  

வதாைர் கல்வி, அரசாங்கம், சர்வததச  ிறுவனங்கள், மக்கள் சமூகம் மற்றும் 

தகாட்பாடு ஆகிய துறைகளில் உள்ள அனுபவத்றத ததற்ை வடிவிலும் 

தமற்வகாள்வது பற்ைியும், டிஜிட்ைல் அரசு பற்ைியும் இதில்  விவாதிக்க 
உள்ளன. இதன் முக்கிய த ாக்கம் B  K  S  – From Digital 

G   D  E  என்பதாகும். 

 

52. 2017 ஆண்டிற்கான இங்கிலாந்து  ாட்டின் வரீதீர விருது எந்த இந்திய 

வம்சாவளி   பருக்கு வழங்கப்பட்ைது?  

 

A. Jasleen Laghari  

B. Aaleyah Khan 

C. Shand Panesar 

D. Harikiran Sharma 

 

விடை: C. ShandPanesar 

 

ShandPanesar, ஸ்காட்லாந்து  ாட்டில் வசிக்கும் இந்திய வம்சாவளி ஆவர். 
வசப்ைம்பர் 2016 லண்ைனில் எ யும் கட்டிைத்தில் இவருைன் பணிபு யும் 
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இரண்டு சக பணியாளர்கறள  காப்பாற்ைியுள்ளதால் 2017 ஆண்டிற்கான 

இங்கிலாந்து  ாட்டின் வரீதீரவிருது வழங்கபட்டுள்ளது. ShandPanesar மற்றும் 

Craig Nicholson ஆகிதயாருக்கு வமாத்த வரீதீர வசயலின் அடிப்பறையில் மக்கள் 

வாக்களிப்பு  ைத்தப்பட்டு இருவருக்கும் தசர்ந்து இவ்விருது வழங்கப்பட்ைது. 

இது காவல் ஆறணயர் Bernard Hogan-Howe. அவர்களால் வழங்கப்பட்ைது. 

   

53. 2017 ஆண்டிற்கான ததசிய யாஷ் தசாப்ரா  ிடனவு விருதுக்கு ததர்வு 

பசய்யப்பட்டுள்ள  பர்?  
 

A. SanjayDutt 

B. NawazuddinSiddiqui 

C. ShahRukhKhan 

D. Ranbir Kapoor  

 

விடை: C. ShahRukhKhan 

 

பிப்ரவ  24 அன்று 2017 ஆண்டிற்கான 4 வது ததசிய யாஷ் தசாப்ரா 
விருதுக்கு ShahRukhKhan  ததர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளார். இவ்விருதானது  டிப்பு, 
இறச தபான்ை சினிமாவின் சிைப்பான பல்தவறு திைறமகறள  

வவளிக்வகாணரும் இயக்குனர் மற்றும் தயா ப்பாளர்கறள  ிறனவுபடுத்தும் 

வறகயில் வழங்கபடுகிைது. 

 

54. H  M : B   D  G  என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர்? 
 

A. பூஜா வகளதம் 

B. ராம் கமல் முகர்ஜி  
C. ராதகஷ் ஆனந்த் பக்ஷி  
D. சாந்தனு தர சவுத்  

 

விடை: B. ராம் கைல் முகர்ஜி  
 

ஆசி யர்  மற்றும் கட்டுறரயாளரான ராம் கமல் முகர்ஜியால் H  M : 
B   D  G  என்ை புத்தகம் எழுதப்பட்ைது. இதில் திறரப்பை 

தயா ப்பாளர் தனது  ிரந்தரமற்ை வாழ்றகறய தாண்டி அரசியல்வாதியாக 
ஒரு  டிறக வசய்யும் சாதறனகள் பற்ைி விளக்கப்பட்டுள்ளது. இது 
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பாலிவுட்டின் முதல் வபண் சூப்பர் ஸ்ைாருக்கான புதிய கண்தணாட்ைத்திறன 

தருகிைது.  

 

55. கனைாவிற்க்கான இந்திய உயர் ஆடணயராக  ியைிக்கப்பட்டுள்ளவர்? 
 

A. றசதுஅக்பருதீன் 

B. விகாஸ் ஸ்வரப் 
C. அருண் குமார் சாஹு 
D. ப் யனஷ் வஜயின் 

 

விடை: B. விகாஸ் ஸ்வரப் 

 

1986 ஆம் ஆண்டு பி றவ தசர்ந்த இந்திய வவளியுைவு துறையில் அதிகா  

விகாஸ் ஸ்வரப் தற்தபாது கனைாவிற்கான இந்திய உயர் ஆறணயராக 
 ியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தமலும் இவரது  ாவலான Q&A ஆனது ஸ்லம்ைாக் 
மில்லியனர் பைத்தில் இைம்வபற்றுள்ளது. தற்தபாது வைல்லியில் 

வவளிவிவகார துறை அறமச்சகத்தில் தபச்சாளராக உள்ளார். முன்னர் 
இருந்த அருண் குமார் சாஹுக்கு பிைகு இவர் இந்த பதவிறய வகிக்க 
உள்ளார். 
 

56. எந்த ைா ில அரசு "Aardram" எனும் பபாது சுகாதார முயற்சிடய 

பகாண்டு வந்துள்ளது? 

 

A. தகரளா  
B. தமிழ் ாடு   

C. கர் ாைகம்  

D. அசாம் 

 

விடை: A. தகரளா  
 

தகரளா அரசால் வகாண்டுவரப்பட்ை "Aardram" எனும் வபாது சுகாதார திட்ைம் 

மூலம் அரசு மருத்துவமறனகளில் சூழ் ிறல த ாயாளிகளுக்கு  ட்பு 
பாராட்டும் வறகயிலும் உயர்ந்த வறக பாதுகாப்பு முறைகறள 

 றைமுறைபடுத்த உள்ளது. அதுமட்டுமின்ைி தனியார் மருத்துவமறனகறள 

சார்ந்திருப்பறத குறைக்க அரசு மருத்துவமறனயில் தபாதுமான வசதிகறள 
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ஏற்பாடு வசய்தும் மருத்துவமறனயில் உண்ைாகும் வசலறவ குறைக்கும் 

வறகயிலும் ஏற்பாடு வசய்துள்ளது. 

 

57. S T  எனும் இந்தியாவின் விடளயாட்டுக்கான முதல் இலக்கிய 

விழாவானது எங்கு  டைபபற்றது? 

 

A.  ிலாங் 

B. புதன 

C. வசன்றன 

D.  ியூ வைல்லி  
 

விடை: B. புதன 

 

பிப்ரவ  2 அன்று, S T  எனும் இந்தியாவின் விறளயாட்டுக்கான முதல்  

இலக்கிய விழாவானது புதனவில் வகாண்ைாைப்பட்ைது. 2  ாள்  றைவபற்ை 

இதில் விறளயாட்டு, ஊைகம், சினிமா, புத்தகம், தபாட்தைாகிராபி  ஆகிய 

பி றவ தசர்ந்த 38  ட்சதிரங்கள் கலந்து வகாண்ைனர்.  
 

58. 2017 ஆண்டிற்க்கான Laureus உலக விடளயாட்டு விருதிடன 

பவன்றுள்ள வரீாங்கடன யார்?  
 

A. வச னா வில்லியம்ஸ்  

B. வகல்லி தஹாம்ஸ்  

C. வஜசிகா என்னிஸ்  

D. சிதமான் றபவலஸ் 

 

விடை: D. சிதைான் டபபலஸ் 

 

வமானாதகாவில்   றைவபற்ை விழாவில் 2017 ஆண்டிற்கான Laureus உலக 
விறளயாட்டு விருது அவம க்காறவ தசர்ந்த ஜிம் ாஸ்டிக் வரீாங்கறனயான 

சிதமான் றபவலஸ்ஸிற்கு வழங்கபட்டு உள்ளது. ஒலிம்பிக்கில் ஜிம் ாஸ்டிக் 
பி வில்  ான்கு தங்கம்வபற்ை முதல் வரீாங்கறன என்பது குைிபிைத்தக்கது. 

சிைந்த உலக விறளயாட்டு விருது ஜறமக்க வரீரான உதசன் தபால்ட்க்கு 

வழங்கப்பட்ைது. 2017 ஆண்டிற்க்கான சிைந்த குழுவிற்கான விருது கால்பந்து 

குழுவான சிகாதகா கியுப்ஸ்க்கு வழங்கப்பட்ைது. 
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59. தைிழ் ாட்டின் புதிய முதல்வர்? 
 

A. K.A வசங்தகாட்றையன்  

B. O பன்னரீ் வசல்வம் 

C. எைப்பாடி K பழனிசாமி 
D. E மதுசூதனன் 

  

விடை: C. எைப்பாடி K பழனிசாைி 
 

பிப்ரவ  16 அன்று  எைப்பாடி K பழனிசாமி தமிழ் ாட்டின் புதிய முதல்வராக 
வபாறுப்தபற்றுள்ளார். இவர் அறனத்திந்திய அண்ணா திராவிை முன்தனற்ை 

கழகத்தின் மூத்த தறலவர் ஆவர். இன்னும் 15  ாட்களில் சட்ைமன்ைத்தில் 

தனக்கு அதிகபட்ச வாக்கு இருப்பதாக  ிருபிக்க உள்ளார். இவர் கவுண்ைர் 
சமூகத்றத தசர்ந்தவர் ஆவர். ததவர் சமூகத்தில் இது மிகவும் முக்கியத்துவம்  

வாய்ந்த்தாகவும் அறனத்திந்திய அன்ன திராவிை முன்தனற்ை கழகத்தின் 

துண்டு தகாலாகவும் உள்ளது. 

 

60. 2017 ஆண்டிற்கான பபாருளாதார சுதந்திர குறியீட்டில் இந்தியா 
பிடித்துள்ள இைம்? 

 

A. 143 

B. 117 

C. 92 

D. 88 

 

விடை: A. 143 

 

2017 ஆண்டிற்க்கான வபாருளாதார சுதந்திர குைியடீ்டில் இந்தியா 143 இைத்றத 
பிடித்துள்ளது. இந்த குைியடீு அவம க்க அரசியல் சிந்தறனக் குழுவான தி 
வஹ தைஜ் அறமப்பு  மூலம் வவளியிைப்பட்டுள்ளது. வபாருளாதார சுதந்திரம் 

பல்தவறு  ாடுகாளுக்கிறைய எவ்வாறு உள்ளது என்பறத இந்த அறமப்பு 
அளக்கிைது. ஹாங்காங், சிங்கப்பூர் மற்றும்  ியூசிலாந்து ஆகிய  ாடுகள் 

முதலிைத்தில் உள்ளன. வதற்கு ஆசிய  ாடுகறள வபாறுத்தவறரயில் 

ஆப்கானிஸ்தான் (163),மாலத்தீவு (157)  இறவ இந்தியாவிற்கு  கீதழ 
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வருகின்ைன. த பால் (125), இலங்றக(112), பாக்கிஸ்தான் (141) பூட்ைான் 

(107)மற்றும் வங்காளம் (128) ஆகிய இைங்கறள பிடித்துள்ளன. 

 

61. கீழ்கண்ை எந்த ைா ிலம் 2017 ஆண்டிற்கான பதற்காசிய சபா ாயகர் 
உச்சி ைா ாட்டை  ைத்தியது?  

 

A. மத்தியப் பிரததசம்  

B. இமாசலப் பிரததசம்  

C. ஆந்திரப் பிரததசம் 

D. தகரளம் 

 

விடை: A. ைத்தியப் பிரததசம்   

 

இரண்டு  ாள்  றைவபற்ை வதற்காசிய சபா ாயகர் உச்சிமா ாைானது பிப்ரவ  

18 அன்று மத்தியப் பிரததச மா ில இந்தூ ல் மக்களறவ சபா ாயகர் சுமித்ரா 
மகாஜன் அவர்களால் வதாைங்கி றவக்கபட்ைது. இது இந்திய பாராளுமன்ைம் 

மற்றும் மா ில சட்ைமன்ைம் இவற்ைின் கூட்டு வசயலளால் உருவான 

வதற்காசிய சபா ாயகர் உச்சி மா ாட்டின் முக்கிய இலக்காக உறுப்பு 
 ாடுகளின்  ிறலயான வளர்ச்சிக்கு அடிதளமிடுதல் என்பதாகும். இதில் 

ஆப்கானிஸ்தான், வங்காளம், பூட்ைான், இந்தியா, மாலதீவு, த பால் மற்றும் 

இலங்றக சட்ைமன்ை உறுப்பினர்கள் கலந்து வகாண்ைனர். பாகிஸ்தான் 

மற்றும் மியான்மா லிருந்து பிரதி ிதிகள் தங்கள் தனிப்பட்ை 

காரணங்களுக்காக உச்சி மா ாட்டில் கலந்து வகாள்ளவில்றல. 

 

62.  2017 ஆண்டிற்கான பிராண்ட் பழம்பபரும் Legendary விருடத 

பவன்றவர்?  
 

A. றமக்தகல்  ூதமக்கர் 
B. லதா மங்தகஷ்கர்   

C. ரத்தன் ைாைா  
D. முகமது யூனுஸ் 

 

விடை: B. லதா ைங்தகஷ்கர்  
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வமல்லிறச ராணியாகிய லதாமங்தகஷ்கர்க்கு 2017 ஆண்டிற்க்கான  பிராண்ட் 

பழம்வபரும் Legendary விருது வழங்கபட்டுள்ளது. இந்த Legendary விருது உலக 
அளவில் தனிப்பட்ை திைறமயில் சாதறன பறைத்தவர்கறள அங்கிக க்கும் 

வறகயில் வழங்கபடுகிைது. L   , A  , A e mere watan ke 

, L   தபான்ை சிைந்த பறைப்புகள் மூலம் இவர் அைியபடுகிைார். 
 

63. சைீபத்தில் காலைான முன்னால்  ாைாளுைன்ற அடைச்சர் Jambuvantrao 
Dhote எந்த பதாகுதில் பவன்ற ைக்களடவயின் உறுப்பினர்?  
 

A.  ாக்பூர்  
B. புதன  

C. தபாபால்  

D.  ில்லாங் 

 

விடை: A.  ாக்பூர்  
 

முன்னால்  ாைாளுமன்ை அறமச்சர் Jambuvantrao Dhote மகாராஷ்டிரா 
மா ிலத்தின் மக்களறவயின் உறுப்பினர் ஆவர். மகாராஷ்டிரா மா ில 

யாவத்மாவில்  காலமானார். இவர்  ாக்பூர் வதாகுதிறய தசர்ந்தவர். விதர்பா 
தனி மா ில தகா க்றக மூலம் இவர் பிரபலமாக அைியப்பட்ைவர்.   ாக்பூ ல் 

பார்வர்டு பிளாக் தவட்பாளராக 1971 ஆம் ஆண்டு மக்களறவத் ததர்தலில் 

தனது முதல் ததர்தலிதலதய வவற்ைி வபற்ைார் என்பது குைிப்பிைதக்கது. 1980 

இல் காங்கரசில் இறணந்து, காங்கிரஸ் சார்பில்  ாக்பூ ல் தபாட்டியிட்டு 

வவற்ைி வபற்ைார். காங்கிரறச விட்டு வந்த பிைகு அவர் 2002 இல் விதர்பா 
ஜனதா காங்கிரஸ் கட்சிறய  ிறுவினர். இவர் மகாராஷ்டிர சட்ைமன்ைத்தில் 

ஐந்து முறை ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ைார் என்பது குைிப்பிைத்தக்கது. விதர்பாவில் 

பல்தவறு வசயல்களில் இவரது வசயல்மிகு தபச்சாற்ைல், விவசாயிகள் 

குைித்து தனது அதிரடியான உறரகள் மற்றும் பல்தவறு இயக்கங்களில் பங்கு 

வபறுவது காரணமாக இவர் விதர்பாவின் சிங்கம் என அறழக்கபடுகிைார். 
. 

64. 2016 ஆண்டிற்க்கான வியாஸ் சம்ைான் விருதுக்கு ததர்வு 

பசய்யப்பட்டுள்ளவர்?  
 

A. விஸ்வ ாத் தி பதி  
B. பத்ம சச்ததவ்  
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C. சுதரந்திர வர்மா  
D. சுனிதா வஜயின் 

 

விடை: C. சுதரந்திர வர்ைா  
 

வியாஸ் சம்மான் விருதுக்கு ததர்வு வசய்யப்பட்டுள்ள சுதரந்திர வர்மா,  ன்கு 

அைியப்பட்ை இந்தி அைிஞர் மற்றும்  ாைக ஆசி யர் ஆவர். இவருறைய 

பறைப்பான K  S  K  Vriksha : P  P  K  D  S  என்ை 

 ாவலுக்காக ததர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளார். இவ்விறத ஆண்டுததாறும் தக.தக 
பிர்லா அைக்கட்ைறள மூலம்  ைத்தப்பட்டு ரூ3.5 லட்சம் பணம் ப சு 
வதாறகயாக வழங்கபடுகிைது. இலக்கிய பணி இந்தி வமாழியில் இருக்க 
தவண்டும் என்றும், பறைப்பானது கைந்த 10 ஆண்டுகளில் வவளியிைப்பட்ை 

ஒன்ைாக இருக்க தவண்டும் என்பது இதில் கட்ைாயமான ஒன்ைாகும். 

 

65. 2017 ஆண்டிற்க்கான ஐசிசி ைகளிர் கிரிக்பகட் உலகக் தகாப்டப 

தபாட்டிடய எந்த  ாடு  ைத்த உள்ளது? 

 

A.  ியூசிலாந்து  

B. இந்தியா 
C. இலங்றக  
D. இங்கிலாந்து 

 

விடை: D. இங்கிலாந்து 

 

24 ஜூன் முதல் 23 ஜூறல வறர  ைக்க உள்ள 11 வது 2017 ஆண்டிற்க்கான 

ஐசிசி மகளிர் கி க்வகட் உலகக் தகாப்றப தபாட்டிறய இங்கிலாந்து  ைத்த 
உள்ளது. சமீபத்தில், இந்தியா இலங்றகயில் உள்ள வகாழும்பில் சூப்பர் சிக்ஸ் 

ஆட்ைத்தில் 9 விக்வகட் வித்தியாசத்தில் வங்காள ததசத்றத ததாற்கடித்து 

வபண்கள் உலகக் தகாப்றபக்கு தகுதி வபற்றுள்ளது. எட்டு அணிகள் உலகக் 
தகாப்றப தபாட்டியில் பங்தகற்க தகுதி வபற்றுள்ளன. 

 

66. இந்தி பதிப்பில் பவளிவந்த சர்வததச  ிகழ்ச்சியான TED T " எந்த 

இந்திய பிரபலத்தால்  ைத்தபட்ைது?  

 

A. சல்மான் கான்  
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B. பி யங்கா தசாப்ரா  
C.  ாருக்கான்  

D. அமிதாப் பச்சன் 

 

விடை: C. ஷாருக்கான் 

 

சிைந்த முறையில் எழுச்சியூட்டும் இந்தி பதிப்பில் வவளிவந்த சர்வததச 
 ிகழ்ச்சியான TED T " இதறன பாலிவூட் வமகா ஸ்ைாரான  ாருக்கான் 

அவர்களால்  ைத்தபட்ைது. ஆனால் இந்திய வதாகுப்பான TED Talks India: Nayi 
S  இது ஒளிபரப்பப்படும் தததி இன்னும் ச யாக வவளியிைபைவில்றல. 

TED T " ஆங்கிலத்றத தவிர இந்தி தபான்ை வமாழிகளிலும் ,TV 

வ ட்வவார்க்கில் வருவதும், வமகா ஸ்ைார் இதறன  ைத்துவதும் இது தான் 

முதல் முறையாகும். 

 

67. சர்வததச கூடைப்பந்து சம்தைளத்தின் (FIBA) பதாழில்நுட்ப 

பிரதி ிதியாக ததர்வு பசய்யபட்டுள்ள முதல் இந்தியர்? 
 

A. Surendra Bhatnagar  

B. Norman Isaac  

C. Mohd Rizwan  

D. Harikrishna Prasad 

 

விடை: B. Norman Isaac 

 

.Norman Isaac சர்வததச கூறைப்பந்து சம்தமளத்தின் (FIBA) வதாழில்நுட்ப 
பிரதி ிதியாக ததர்வு வசய்யபட்டுள்ளார். சர்வததச கூறைப்பந்து சம்தமளத்தின் 

வதாழில்நுட்ப பிரதி ிதியாக ததர்வு வசய்யப்பட்டுள்ள முதல் இந்தியர் என்பது 

குைிப்பிைத்தக்கது. இவரது முக்கிய பணியாக, தனது வசாந்த  ாட்றை தவிர 
தவறு எந்த  ாட்டிலும் தபாட்டிறய  ைத்தவும், முழு தமலாண்றம 

வசய்யவும், ஊைகம் தபான்ைவற்றை ஏற்பாடு வசய்யவும் முழு அதிகாரம் 

வழங்கபட்டுள்ளது. இதற்கு முன் இவர் சர்வததச கூறைப்பந்து 

சம்தமளனத்தின் ஆறணயராக இருந்துள்ளார். 
 

68. TATA Motors எந்த பதாழில்நுட்ப  ிறுவனத்துைன் வாகன பதாழில்நுட்பம் 

ஒப்பந்தம் டகபயழுத்திட்டுள்ளது? 
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A.  Infosys  

B.  Google  

C.  Microsoft   

D.  Wipro 

 

விடை: C.  Microsoft   

  

TATA Motors இந்திய வாடிக்றகயாளர்களுக்கு தனிப்பட்ை ஓட்டு ர் 
அனுபவங்கறள வழங்க றமக்தராசாப்ட் உைன் ஒப்பந்தம் 

றகவயழுத்திட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்ைி அட்வான்ஸ் றகதபசி 
அனுபவங்கறளயும் வழங்க உள்ளது. TATA Motors ஆனது Microsoft உைன் 

இறணத்து artificial intelligence எனும் வதாழில் நுட்ப முறையின் மூலம் 

அட்வான்ஸ் வதாழில்முறை,IoT எனப்படும் இன்ைர்வ ட் ஒப் தின்கிங், 

டிஜிட்ைல் மற்றும் இயற்பியல் முறையிலான தகவல்கறள கண்காணித்தல், 

உயர்தர global hyper-scale Azure cloud, டிஜிட்ைல் வதாழில்நுட்பம்  ிறைந்த கா ல் 

ஸ்மார்ட் பாதுகாப்பான மற்றும் பாதுகாப்பான அனுபவ முறைகறள 

வழங்குதல் தபான்ைவற்றை இந்த இரு  ிறுவனமும் இறணந்து தர உள்ளது.  

இவர்களது கூட்ைறமப்பில் உருவாகக்கூடிய இந்த வசயல்மிகு 

வதாழில்நுட்பமானது 7 மார்ச் 2017 அன்று 87 வது வஜனவீா சர்வததச 
தமாட்ைார் கண்காட்சியில் வழங்க உள்ளது. 

 

69. J  C  R  என்ற புத்தகம் யாரால் எழுதப்பட்ைது? 

 

A. Suzanne Sangi 

B. Munal Pawar  

C. Himanjali Sankar   

D. Revathi Suresh 

 

விடை: D. Revathi Suresh 

 

R  S  அவர்களால் Jobless Clueless R  என்ை புத்தகம் 

பறைக்கப்பட்டுள்ளது. இது இறளஞர்களின் மன ிறல மற்றும்  வனீ 

மயமாக்கப்பட்ை  கரத்தில் வாழும் உயர்தர  டுத்தர குடும்பத்றத தசர்ந்த   
இறளஞர்களின் வாழ்க்றக முறை தபான்ைவற்றை வசால்லகூடிய புத்தகம். 
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7௦. The India Vetiver Network (INVN) எந்த ைா ில அரசால் பகாண்டுவரப்பட்ைது? 

 

A. தகரளா  
B. தமிழ் ாடு  

C. கர் ாைகம்  

D. அசாம்  

 

விடை: B. தைிழ் ாடு  

 

தமிழ் ாட்றை தசர்ந்த தவளாண் பல்கறலகழகத்தால் The India Vetiver Network 

(INVN) வகாண்டுவரப்பட்டு உள்ளது. இலாப த ாக்கமின்ைி வவட்டிதவர் 
(மணத்றத தரகூடிய ஒருவறகயான புல்) ஊக்குவிக்க இதறன 

வகாண்டுவந்துள்ளது. மண் அ ப்பு, மண் மலட்டுதன்றம மற்றும்  ீர் மாசு 
தணிப்பு தபான்ை பல சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிறனகறள சமாளிக்க உலகம் 

முழுவதும் பயன்பாட்டில் உள்ளது. INVN த ாக்கம் வவட்டிதவர் பயன்படுத்தி 
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு என்பததயாகும். 

 

71. 3 வது LIC-Gateway Lit Fest விழாடவ எந்த ைா ில அரசு  ைத்தியது? 

 

A. மகாராஷ்டிரா  
B. கர் ாைகம்  

C. தமற்கு வங்கம்  

D.  அசாம்   

 

விடை: A. ைகாராஷ்டிரா 
 

பிப்ரவ  25,26 அன்று மகாராஷ்ட்ராவில் 3  வது LIC-Gateway Lit Fest விழா  
 றைவபற்ைது. இதன் றமயகருத்து     I   
என்பததயாகும். இதில் வபங்காலி, மராத்தி, மறலயாளம், பஞ்சாபி மற்றும் 

தமிழ் தபான்ை வமாழிகளில் கவனம் வசலுத்தப்பட்ைன. 

எழுதாளர்களுக்கிறைய அஹிரணி, தபாஜ்பு , காஸி, வகாங்கனி, வகாசலி, 
சந்தலி தபான்ை வமாழிகளில் விவாதங்கள்  ைத்தப்பட்ைன. இந்த விழாவில் 

15 வமாழிகறள தசர்ந்த 50 எழுத்தாளர்கள் பங்குவபற்ைனர். ததசிய விருது 

வபற்ை KR மீரா இதில் கலந்து வகாண்ைார் என்பது குைிப்பிைத்தக்கது. 
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எழுத்தாளர் அஞ்சலிதமனன் திறரப்பை இயக்குனர் தகாபாலகிருஷ்ணன் 

தபான்தைார் கலந்துவகாண்ைனர். வகாசலி வமாழி புலவர் ஹல்தார்  ாக் 
அவர்களுக்கு Gateway Lit Fest வாழ் ாள் சாதறனயாளர் விருது வழங்கப்பட்ைது. 

 

72.  ாகாலாந்தின் புதிய முதலடைச்சராக ததர்வு பசய்யப்பட்டுள்ள  பர்? 
 

A. K. L. Chishi 

B.  John Bosco Jasokie 

C. Hokishe Sema 

D.  Shurhozelie Liezietsu  

 

விடை: D.  Shurhozelie Liezietsu  

 

 ாகா மக்களின் முன்னனி தறலவராக இருந்த Shurhozelie Liezietsu தற்தபாது 

 ாகாலாந்தின் புதிய முதலறமச்சராக ததர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளார். இவருக்கு 

முன் இருந்த T R Zeliang பழங்குடி  ிறுவனங்களின் அழுத்தம் காரணமாக 
பிப்ரவ  19 அன்று தனது பதவிறய ராஜினாமா வசய்து உள்ளார். Shurhozelie 
அங்காமி மரறப தசர்ந்தவர். இன்னும் 6 மாதத்தில் ததர்தல்  றைவபை 

உள்ளது. பிப்ரவ  22 அன்று முதல் புதிய முதலறமச்சராக வபாறுப்தபற்க்க 
உள்ளார். 
 

73. 2017 ஆண்டிற்க்கான தராட்ைர்ைம் பைன்னிஸ் தபாட்டியில் பவற்றி 
பபற்ற Jo-Wilfried Tsonga எந்த  ாட்டை தசந்தவர்? 
 

A. வபல்ஜியம்  

B. பிரான்ஸ்  

C. அவம க்கா 
D. வஜர்மனி 
 

விடை: B. பிரான்ஸ்  

 

பிரான்ஸ்  ாட்றை தசந்த Jo-Wilfried Tsonga 2017 ஆண்டிற்க்கான தராட்ைர்ைம் 

வைன்னிஸ் தபாட்டியில் வபல்ஜிய வரீரான David Goffin இறுதி சுற்ைில் 4-6,6-4,6-1 

என்ை கணக்கில் வழீ்த்தி வவற்ைிவபற்றுள்ளார். 
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74. சைீபத்தில் காலைான சிபாஜி பானர்ஜி, கீழ்க்கண்ை எந்த விடளயாட்டை 

தசந்தவர்? 
 

A. வசஸ் 

B. கி க்வகட் 

C. கால்பந்து  

D. வைன்னிஸ் 

 

விடை: C. கால்பந்து  

 

சிபாஜி பானர்ஜி (68), முன்னால் இந்திய ததசிய அணியின் தகால்கீப்பர் ஆவர். 
சமிபத்தில் தமற்கு வங்காளம் வகால்கத்தாவில் காலமானார். தமாகன் 

தபகனுக்காக 11 வருைம் விறளயாடி வருகிைார். இவர் வபனால்டி கிக்றய 

தசமித்து றவப்பதில் பிரபலமானார். வபனால்டிகிக்றய தசமித்து றவப்பதன் 

மூலம் இந்தியாவின் மிக முக்கிய shot-stoppers  ஆக விளங்குகிைார். முக்கிய  

 ிகழ்வாக 1980 இல் வபைதர ன் தகாப்றபயில் அறர இறுதி சுற்ைில் றை 

பிதரக்கர் முஹம்தமைனின் விறளயாட்டில், அக்பர் மற்றும் அமல்ராஜ் 

இருந்து ஸ்பாட்கிக்றய  ிறுத்திவிட்ைார். 1977 இல்  ியூயார்க்கில் பிதரசில் 

 ாட்றை தசர்ந்த பிதளறவ முதல் பாதி விறளயாட்டில் திணை 

றவத்ததிற்காக இவர் பிரபலமான இந்தியா கால்பந்தாட்ை அணியால் 

தபசப்பட்ைார் 
 

75. எந்த பபரிய பபாதுத் துடற வங்கியானது உயர் கல்வி  ிதி 
ஏபஜன்சிடய பதாைங்க ைத்திய ைனித வள தைம்பாட்டு அடைச்சகத்துைன் 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் டகபயழுத்திட்டுள்ளது? 

 

A. கனரா வங்கி  
B. ஸ்தைட் பாங்க் ஆப் இந்தியா  
C. ஐசிஐசிஐ வங்கி  
D. வஹச்டிஎப்சி வங்கி 
 

விடை: A. கனரா வங்கி  
 

கனரா வங்கி ஆனது HEFA எனப்படும் உயர் கல்வி  ிதி ஏவஜன்சி வதாைங்க  
மத்திய மனித வள தமம்பாட்டு அறமச்சகத்துைன் பு ந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 
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றகவயழுத்திட்டுள்ளது. HEFA 20,000 தகாடிறய உயர் கல்வி  ிறுவன 

கட்ைறமப்புக்காகவும் IITs/IIMs/NITs மற்றும் தவறு சில  ிறுவனத்திற்காகவும் 

ஒதுக்கியுள்ளது. அதுமட்டுமின்ைி  ஆராய்ச்சிகாக வழங்கப்படும் 

PSU/கார்தபாதரட் மூலம் கிறைக்கும் CSR  ிதிறயயும் வபை வழிவறக 
வசய்கிைது.  இதன் முக்கிய த ாக்கமாக வப ய முதன்றம கல்வி 
 ிறுவனங்களின் கட்ைறமப்புகறள வி வு வசய்வததயாகும். மத்திய அரசின் 

மூலம்  ிதி வபரும் அறனத்து கல்வி  ிறுவனமும் இறத வபை முழு தகுதி 
வபற்றுள்ளனர். 
 

76. L    என்ற திட்ைம் எந்த ைா ில பள்ளிகளில்  டைமுடற 

படுத்தப்படுகிறது? 

 

A. ராஜஸ்தான்  

B. மத்தியப் பிரததசம்  

C. மணிப்பூர்  
D. இமாசலப் பிரததசம் 

 

விடை: B. ைத்தியப் பிரததசம்  

 

மத்தியப் பிரததசத்திலுள்ள அறனத்து அரசு பள்ளிகளிலும் Mile Banche Madhya 

Pradesh  அல்லது let us read together எனும் திட்ைம் அமல்படுத்தபட்டுள்ளது. 

பிப்ரவ  18 அன்று பிரபலங்கள், இல்லதரசிகள், ஓய்வூதியம் வபறுதவார் 
மற்றும் பிை வதாழில் முறனதவார்,எம்.பி மற்றும் முதல்வரான சிவராஜ் சிங் 

சவுகான் உட்பை 1.26லட்சம் வதாண்ைர்கள் அரசாங்கம்  ைத்தும் பள்ளிகளில் 

ஒரு  ாள் மட்டும் ஆசி யராக பங்குவபற்று இதறன ஊக்குவித்தனர். 
இவர்கள் இந்தி புத்தகத்தின் ஒரு பகுதிறய வாசித்தும் மாணவர்கறள தனக்கு 

பிடித்த தவறு எந்த புத்தகத்தில் இருந்தும் ஒரு பகுதிறய குழந்றதகள் 

வாசிக்கவும் ஊக்குவித்தனர். 
 

77. இந்தியா த பாளத்தின் கட்ைடைபிற்காக எவ்வளவு பதாடகடய கைன் 

பதாடகயாக வழங்கியுள்ளது? 

 

A. $ 444 மில்லியன் 

B. $ 245 மில்லியன் 

C. $ 340 மில்லியன் 
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D. $ 542 மில்லியன் 

 

விடை: C.  $ 340 ைில்லியன் 

 

பிப்ரவ  19 அன்று த பாளத்தில் உள்ள கத்மாண்டில் த பால் உள்கட்ைறமப்பு 
உச்சி மா ாட்டின் தபாது $ 340 மில்லியன் வதாறகறய இந்தியா 
த பாளத்திற்கு அதன் கட்ைறமப்றப வி வு வசய்ய கைன் வதாறகயாக 
வழங்கியுள்ளது. இதில் மகாலக்கி பாலம் மற்றும் 15 சாறலகள் வி வு 

வசய்யபை உள்ளன. 

 

78. சைிபத்தில் காலைான இந்தியாவின் முன்னால்  ீதிபதி அல்ைைஸ் கபீர் 
எந்த ைா ிலத்டத தசர்ந்தவர்? 
 

A. தகரளா  
B. தமிழ் ாடு  

C. உத்தரப் பிரததசம் 

D. தமற்கு வங்கம் 

 

விடை: D. தைற்கு வங்கம் 

 

பிப்ரவ  19 அன்று இந்தியாவின் முன்னால்  ீதிபதி அல்ைமஸ் கபரீ்(68) 
தமற்குவங்க மா ிலம் வகால்கத்தாவில் காலமானார். 2012-2013 இல் 9 

மாதங்கள் அல்ைமஸ் கபரீ் உச்ச  ிதிமன்ைத்தில்  ீதிபதியாக  
பணிபு ந்துள்ளார். 2013 இல் இரண்டு இத்தாலிய கைற்பறை வரீர்கள் வழக்கில் 

இவரது அமர்வு சிைப்பானதாகும்.  ீதி மண்ைலத்தின் தமலாண்றம மற்றும் 

 ீதி மன்ை தவறல இரண்றையும் சுலபமாக தன்னுறைய த ர்த்தியில் 

றகயாளுவது இவரது சிைப்பாகும். 

 

79. எந்த ைா ில அரசு தபாதுைான ைடழ பபறுவதற்கு  தைக விடதப்பு 

திட்ைத்டத அைல்படுத்த உள்ளது?  

 

A. பஞ்சாப்  
B. அ யானா  
C. மகாராஷ்டிரா  
D. மத்தியப் பிரததசம் 
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விடை: C. ைகாராஷ்டிரா  
 

விதர்பா பகுதியின் வைட்சி காரணமாக மகாராஷ்டிரா அரசு ஆனது தமக 
விறதப்பு திட்ைத்றத அமல்படுத்த உள்ளது. இதில் 250 தகாடி  ிதி 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்ைத்றத இந்திய வானிறல ஆய்வு  ிறுவனம் 

வழி  ைத்த உள்ளது. முதல் கட்ை ப தசாதறனயானது எந்த மறழ தமகம் 

அதிக மறழறய தர வல்லது என்பததயாகும். வானிறல விஞ்ஞானிகள் 

இரண்டு விமானத்தில் பைந்து 100 தமகங்கள் மீது உலர் பனி மற்றும் வவள்ளி 
அதயாறைடு வதளித்தும் இதறன விறதக்கபைாத தமகங்கள் மீது 

ஒப்பிட்ைனர். இவற்றை றமதான தரைார் ஒன்று ஆராய்ந்து எந்த மறழ 

தமகம் எவ்வளவு மறழ தரும் என்பறத கணக்கிட்ைது. அதுமட்டுமின்ைி 
பருவமறழ தவறுபாட்றை அைியவும் வழிவறக வசய்கிைது. 

 

80. எந்த பபாதுதுடற வங்கியானது 2017 ஆண்டிற்க்கான ததசிய MSME 

விருடத பபற்றுள்ளது? 

 

A. பஞ்சாப் த  னல் வங்கி  
B. கார்ப்பதர ன் வங்கி  
C. ஐசிஐசிஐ வங்கி  
D. ஸ்தைட் பாங்க் ஆப் இந்தியா 
 

விடை: B. கார்ப்பதரஷன் வங்கி  
 

 ியூ வைல்லியில்,மங்களூறர தசர்ந்த வபாதுதுறை வங்கியான கார்ப்பதர ன் 

வங்கி 2017 ஆண்டிற்க்கான ததசிய MSME விருறத வபற்றுள்ளது. ஆன்றலன் 

கைன் வசதி,வசலுத்துதல்,திட்ை வளர்ச்சி ஆகியவற்ைிற்கு வழிவறக வசய்யும் 

த ாக்கத்தில் வழங்கபட்டுள்ளது. CGS எனப்படும் கிவரடிட் திட்ைம் மூலம் 2 

தகாடி வறர தலான் வபை வழிவறக வசய்கிைது. இந்த விருதானது FITS 

எனப்படும் கூட்ைறமப்பு  ிறுவனம் மற்றும் அங்கீகார தசறவ சார்பாக 
வழங்கபடுகிைது. முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இது மத்திய மற்றும் மா ில 

அரசுகளுக்கும்  ிறுவனங்களுக்கும் இறைதய பாலமாக வசயல்படுகிைது. 
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81. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எந்த பபாதுதுடற வங்கி ஆனது டிஜிட்ைல் 

பணபரிவர்த்தடனக்காக Batuaa எனப்படும் டகதபசி வால்தலட் முடறடய 

பகாண்டுவந்துள்ளது? 

 

A. Oriental Bank of Commerce (OBC) 

B. Punjab National Bank (PNB) 

C. Canara Bank 

D. Central Bank of India (CBI) 

 

விடை: A. Oriental Bank of Commerce (OBC) 

 

Batuaa எனப்படும் றகதபசி வால்தலட் முறைறய Oriental Bank of Commerce 

ஆனது டிஜிட்ைல் பணப வர்த்தறனக்காக வகாண்டுவந்துள்ளது. 75 வது 

 ிறுவன   ாள் அன்று இதறன வதாைங்கியுள்ளது. இதறன வதாைர்ந்து Oriental 

Bank of Commerce வங்கியானது 2 வறகயான கார்டு முறைறய அைிமுகம் 

வசய்துள்ளது. ஒன்ைானது O  P   இதன் மூலம் பிளாட்டினம் 

அடிப்பறையிலான சர்வததச வைபிட் கார்டு முறைறய 

விமான ிறலயத்திலும் மற்வைாரு வறகயான கார்ைான O  P  C  
மூலம் தனிபட்ை பயன்பாட்டிற்க்கும் கார்தபாதரட்களிலும் பயன்படுத்தலாம். 

இதறன தவிர MSME அடிப்பறையிலான O  S  மற்றும் O  
Budget H &R  திட்ைங்கள் அைிமுகபடுத்தபட்டுள்ளன. O  S  
எனும் திட்ைம் மருத்துவர்களுக்கு புதிய மருத்துவமறன கட்டுவதில் 

உதவியாக உள்ளது. O  B  H &R  எனும் திட்ைம் மற்ை 

வதாழிலாளிகளுக்கு புதிய வதாழில் வதாைங்க உதவுகிைது. அறவயாவன 

தங்கும் விடுதி,உணவு விடுதி. உந்துவிடுதி தபான்ைறவயாகும்.  

 

82. ஐக்கிய ாட்டு சடபயின் உலக சமூக  ீதி தினத்தின் முக்கிய 

டையக்கருத்து? 

 

A. Promote global justice & poverty eradication 

B. Promote global justice & poverty eradication 

C. A Just Transition – environmentally sustainable economies and societies 
D. Preventing conflict and sustaining peace through decent work  

 

விடை: D. Preventing conflict and sustaining peace through decent work 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 11th To 28th February 2017 ]  

 

www.winmeen.com Page 45 

 

 

ஒவ்வவாரு ஆண்டும் பிப்ரவ  20 அன்று  ஐக்கிய ாட்டு சறபயின் உலக 
சமூக  ீதி தினமாக வகாண்ைைபடுகிைது. வறுறம, தவறலவாய்பின்றம 

தபான்ைவற்றை  குறைக்க வகாண்ைைபடுகிைது. இதன் முக்கிய த ாக்கம் 

Preventing conflict and sustaining peace through decent work என்பததயாகும். 

 

83. சைிபத்தில் காலைான பனஸ்ரீ பசன்குப்தா எந்த ைா ிலத்டத தசர்ந்த 

பாைகி? 
 

A. ஒடிசா 
B. அஸ்ஸாம் 

C. தமற்கு வங்காளம் 

D. மணிப்பூர் 
 

விடை: C. தைற்கு வங்காளம் 

 

பிரபல பாைகியான பனஸ்ரீ வசன்குப்தா(71), தமற்கு வங்காளம் மா ிலம் 

வகால்கத்தாவில் காலமானார். தனது இனிறமயான குரல் மூலம் 

அறனவராலும் அைியப்பட்ைவர். இவரது சில பாைல்களாவன Aaj Bikeler Dake 

Tomar Chhithi Pelam, Amar Angey Jaley Rangmoshal, Chhi chhi Eki Kando Korechi, Dur 

Akashay Tomar Sur என்பறவயாகும். அதுமட்டுமின்ைி வபங்காலி, இந்தி, 
அஸ்ஸாமி மற்றும் ஒடியா தபான்ை வமாழிகளிலும் பின்னணிக் குரலில் 

பாடியுள்ளார். 
 

84. BARREN தீவு எந்த ைா ிலம் அல்லது யூனியன் பிரததசத்தில் 

அடைந்துள்ளது? 

 

A. குஜராத் 
B. அந்தமான் மற்றும்  ிதகாபார் 
C. லட்ச தீவு 

D. அஸ்ஸாம் 

 

விடை: B. அந்தைான் ைற்றும்  ிதகாபார் 
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BARREN தீவானது யூனியன் பிரததசமான அந்தமான் மற்றும்  ிதகாபா ல் 

அறமந்துள்ளது. வதன் ஆசியாவிதலதய ஒதர வசயல்படும் எ மறல 

இங்குதான் உள்ளது. 150 வருைங்களுக்கு பிைகு இது மீண்டும் வவடிக்க 
துவங்கிவிட்ைது. தகாவாறவ தசர்ந்த ததசிய கைலியல்  ிபுணர்கள் கூற்றுப்படி 

எ மறல வசல்யபடுவதாகவும் அதன் காரணமாகதவ புறக மற்றும் 

லாவாறவ வவளியிடுவதாக கூைியுள்ளனர். இந் ிகழ்வின் தபாது வழீ்படிவான 

வண்ைல் மண் மற்றும்  ீறர வகாண்டு ஆராய்ச்சி வசய்த தபாது அதில் கருப்பு 
 ிை  ிலக்க  தபான்ை வபாருள் அருகாறமயில் கண்டுபிடித்து உள்ளனர். இந்த 
ஆய்வின் மூலம் முதலில் வவடித்த எ மறல தற்தபாது வவடிக்கும் 

எ மறலகறள ஆராய்ச்சி வசய்ய உதவுகிைது. 

 

85. 67 வது சர்வததச பபர்லின் திடரப்பை விழாவின் தபாது எந்த 

திடரப்பைம் International Federation of Art Cinemas  award (CICAE) எனப்படும் 

சர்வததச சினிைா கடலயின் கூட்ைடைப்பு விருதிடன பவன்றுள்ளது? 

 

A.  Chatrak 

B.  Jal 

C.  Titli 

D.  Newton  

 

விடை: D.  Newton  

 

வஜர்மனியில்  றைவபற்ை 67 வது சர்வததச வபர்லின் திறரப்பை விழாவின் 

தபாது அரசியல் ற யாண்டி இந்திய திறரப்பைமான Newtonக்கு International 

Federation of Art Cinemas  award (CICAE) எனப்படும் சர்வததச சினிமா கறலயின் 

கூட்ைறமப்பு விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதறன அமித் மசுர்கர் 
இயக்கியுள்ளார். Q மற்றும் A திறரயுைலில்  இதற்கு அறனவரும் எழுந்து 

 ின்று  ீண்ை த ரம் கரஒலி எழுப்பினர். இப்பைம் மக்களாட்சியில் உள்ள 

தவறுபட்ை பிரச்சறனகள் மற்றும் ததர்தலின் தபாது  றைவபறும் சண்றை 

இவற்றை கூைியுள்ளது. இறத வதாைர்ந்து பாரம்ப ய தக பிளஸ் சர்வததச 
ஜூ  விழாவில் A  எனப்படும் குறும்பைம் சிைப்பு ப சு வபற்ைது. இதறன 

அமர் வகௌ ிக் இயக்கியுள்ளார் அ ிர் தயா த்து உள்ளார். துறண 

தாய ப்பாளர் ராஜ் குமார் குப்தா ஆவர் 
 

86. E  T  I  R  என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர்? 
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A. Vikram Seth 

B. Nikitha Singh 

C. Mahi Jadon 

D. Amitav Ghosh  

 

விடை: B.  Nikitha Singh 

 

Nikitha Singh என்பரால் E  T  I  R  என்ை புத்தகம் எழுதப்பட்ைது. இந்த 
கறதயானது L   L   என்ை கறதயின் வதாைர்ச்சியாகும் இதில் மகி  
மற்றும் றலலா என இரு கதாபாத்திரங்கள் உள்ளன. E  T  I  R  
ஆனது றலலா வாழ்க்றகறய முழுவதுமாக கூறுகிைது றலலா எவ்வாறு 

தனது உறைந்த இதயத்றத மீண்டும் இறணக்கிைாள் என்பததயாகும். தனது 

வாழ்க்றகயில் காதலுக்கு இன்வனாரு வாய்ப்பு தருகிைாளா இல்றலயா 
என்பது பற்ைியதாகும். 

 

87. 2017 ஆண்டிற்க்கான 50KM ததசிய  டைதபாட்டியில் சாம்பியன்ஷிப் 

தங்கம் பவன்ற வரீர்? 
 

A. KT இர்பான் 

B. சந்தன் சிங்க் 
C. சந்தீப் குமார்  
D. ஜிததந்தர் சிங்க் 
 

விடை: C. சந்தீப் குைார்  
 

 ியூ வைல்லியில்  றைவபற்ை 2017 ஆண்டிற்க்கான 50KM ததசிய 

 றைதபாட்டியில் ஹ யானாறவ தசர்ந்த சந்தீப் குமார் சாம்பியன் ிப்றப 
வவன்றுள்ளார். 3 மணித ரம் 55  ிமிைம் மற்றும் 59.05 வினாடி  ைந்து 2017 

இல் இங்கலாந்தில் உள்ள லண்ைனில்  றைவபை உள்ள IAAF உலக 
சாம்பியன் ிப்க்கு தகுதி வபற்றுள்ளார்.  
 

88. 2017 ஆண்டிற்க்கான 67 வது பபர்லின் திடரப்பை விழாவில் Golden Bear 

Award எனப்படும் தங்க கரடி விருடத பவன்றுள்ள திடரப்பைம்? 
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A. Bright Nights 

B. The Other Side of Hope 

C. On Body and Soul 

D.  Close Knit  

 

விடை: C. On Body and Soul 

 

ஹங்தக   ாைக பைமான On Body and Soul ஆனது 2017 ஆண்டிற்க்கான 67 

வது வபர்லின் திறரப்பை விழாவில் Golden Bear Award எனப்படும் தங்க கரடி 

விருறத வவன்றுள்ளது. அதுமட்டுமின்ைி இந் ாைகம் வபர்லினில் சர்வததச 
கூட்ைறமப்பு ப சு மற்றும் ஈகுவமனிகல் ஜூ யின் விருறதயும் 

வவன்றுள்ளது. இதறன ஹங்தக ய எழுத்தாளர் மற்றும் இயக்குனரான Ildiko 

Enyedi பறைத்துள்ளார். 
 

89. 2017 ஆண்டிற்க்கான ததசிய பல்லுயிர் காங்கிரஸ் எந்த ைா ிலத்தில் 

 டைபபற்றது? 

 

A. தமிழ் ாடு  

B. தகரளா  
C. மகாராஷ்டிரா  
D. கர் ாைகம் 

 

விடை: B. தகரளா 
 

பிப்ரவ  22 அன்று 2017 ஆண்டிற்க்கான ததசிய பல்லுயிர் காங்கிரஸ் மா ாடு 

ஆனது தகரள மா ிலத்தில் உள்ள திருவனந்தபுரத்தில்  றைவபற்ைது. தகரள 

மா ில பல்லுயிர் வா யத்தால்  ைத்தப்பட்ை இதன் முக்கிய கருத்து 

M  B   S  D  ஆகும். தற்தபாறதய 

மா ாட்டில் பல வசயல்முறைகறள தன்னகத்தத வகாண்டுள்ளது. 

அறவயாவன கண்காட்சி, திைன் வளர்த்தல் பயிற்சி பட்ைறைகள் மற்றும் 

குழந்றதகள் பல்லுயிர் தன்றம காங்கிரஸ் தபான்ைறவ அைங்கும். 

  

90. C  S  K  எனப்படும் BOTNET சுத்தம் பசய்தல் ைற்றும் 

அதிலுள்ள தவண்ைாதவற்டற ஆராயவும் அடைக்கப்பட்டுள்ளது. இதடன 

எந்த ைத்திய அடைச்சர் பதாைங்கினார்? 
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A. ஜகத் பிரகாஷ்  ாட்ைா  
B. ரவி சங்கர் பிரசாத்  
C. M வவங்றகயா  ாயுடு  

D. அருண் தஜட்லி 
 

விடை: B. ரவி சங்கர் பிரசாத்  

 

 ியூ வைல்லியில் மின்னனுவியல் மற்றும் தகவல் வதாழில்நுட்ப துறை 

அறமச்சர் ரவி சங்கர் பிரசாத்தால் C  S  K  எனப்படும் BOTNET 

சுத்தம் வசய்தல் மற்றும் அதிலுள்ள தவண்ைாதவற்றை ஆராய 

அறமக்கப்பட்டுள்ளது. டிஜிட்ைல் அரசின் ஒரு பகுதியான CSK றசபர் ஸ்தபஸ் 

மூலம் தபாட்வ ட் வதாற்றுகறள கறலக்கும் வண்ணம் அறமக்கப்பட்டுள்ளது.  

இறணய தசறவ வழங்குபவர்கள் மற்றும் றவரஸ் எதிர்ப்பு 
 ிறுவனங்களுக்கும் உதவி வசய்யும் வண்ணம் வசயல்படுகிைது. றமயமானது 

இந்திய கணினி அவசர  ைவடிக்றக அணி மூலம் வழி ைத்தபடுகிைது. 

மத்திய அறமச்சரால் ஸ்மார்ட்தபான் மற்றும் தைப்வலட் கணினி 
தபான்ைவற்றை தஹக்க ைமிருந்து பாதுகாக்க M  எனும் வசயலிறயயும் 

தமறச கணிணிறய பாதுகாக்க S   எனும் வசயலிறயயும் வவளியிட்டு 

உள்ளது. 

 

91. ைத்திய வரி தினம் எந்த  ாளில் பகாண்ைாைபடுகிறது? 

 

A. பிப்ரவ  23 

B. பிப்ரவ  24 

C. பிப்ரவ  22 

D. பிப்ரவ  21 

 

விடை: A.  பிப்ரவரி 23 

 

ஒவ்வவாரு வருைமும் பிப்ரவ  23 அன்று மத்திய வ  தினமாக 
கறைபிடிக்கபடுகிைது. இந்திய மத்திய வ  மற்றும் உப்பு சட்ைம் 1944ம் 

ஆண்டு ஆகும். எல்லா  ாடுகளும் இந்த தினத்றத பயிற்சி பட்ைறைகள், 

கலாச்சார விழாக்கள் மூலம் கறைபிடிக்கின்ைன. 2017 ஆண்டிற்கான மத்திய 

வ  தின ஆண்டு விழாவானது வைல்லியில் உள்ள ததசிய அருங்காட்சியக 
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ஜன்பத்தில் மா ில  ிதி அறமச்சர் சந்ததாஷ் குமார் கங்க்வர் அவர்கள் சிைப்பு 
விருந்தினராக அறழக்கபட்டு விழா சிைப்பாக  றைவபற்ைது. 32 அதிகா கறள 

வகாண்ைது CBEC (Central Board of Excise and Customs) ஆகும். மத்திய வ  மற்றும் 

சுங்க வா யத்தின் சிைப்பான வசயல்பாட்டிற்காக C  C  எனும் 

சான்ைிதழ் இந்த விழாவில் வழங்கப்பட்ைது. 

 

82. எந்த அடைச்சகம் தஹாைிதயாபதிக்கான உலக ஒருங்கிடணந்த 

ைருத்துவ கருத்துக்களம் பதாைங்க உள்ளது? 

 

A. Ministry of Human Resource Development 

B. Ministry of Ayush 

C. Ministry of Health and Family Welfare 

D. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation  

 

விடை: B.  Ministry of Ayush 

 

பிப்ரவ  23 அன்று  ியூவைல்லியில், மா ில ஆயுஸ் அறமச்சர் ஸ் பாத் 
எச்தசா  ாயக் அவர்களால் இந் ிகழ்வு வதாைங்கபட்ைது. முக்கிய த ாக்கம் 

தஹாமிதயாபதி மருத்துவ தயா ப்புகளின் வ ைிமுறையில் உலக 
ஒருங்கிறணந்த மருத்துவம், ததசிய மற்றும் உலகளாவிய உத்திகள் 

பற்ைியதாகும். தஹாமிதயாபதி மருத்துவ தயா ப்பு முறையில் இந்தியாவின் 

பங்கு பற்ைிய விவாதங்கள்  ைத்தப்பட்ைன. 2  ாள்  றைவபற்ை இதில் 

மருந்துவ வதாைர்பான சட்ை உறுப்பினர்கள், கட்டுப்பாட்ைாளர்கள், 

உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் பல்தவறு கட்டுப்பாட்டு அதிகா கள், சிைந்த 
அைிவியல்  ிறுவனங்கள் மற்றும் 25  ாடுகளில் இருந்து மருந்து தயா க்கும் 

வதாழிற்சாறலகளில் இருந்து  ிபுணர்கள் கலந்து வகாண்டு உலக அளவில் 

பயனறையிம் வறகயில் இதறன வழி  ைத்தினர். ஆயுஸ் அறமச்சகம் 

மற்றும் மத்திய தஹாமிதயாபதி ஆராய்ச்சி கவுன்சில் சார்பாக  ைத்தபட்ைன 

இதற்கு இந்த விழாவில்  பர்வமாதகாச்பிய இந்திய மருத்துவ வா யம் 

மற்றும் மத்திய மருந்து அளவு கட்டுப்பட்டு றமயம் தனது ஆதரறவ 

அளித்தன. 

 

83. எந்த ைா ில அரசால், அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு கட்ைாய ஊழல் 

எதிர்ப்பு பயிற்சி பதாைங்கப்பட்டு உள்ளது?  
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A. அசாம்  

B. சிக்கிம்  

C. தகரளா  
D. ராஜஸ்தான் 

 

விடை: C. தகரளா  
 

தகரளா அரசானது அரசாங்க அதிகா களுக்கு கட்ைாய ஊழல் எதிர்ப்பு 
பயிற்சிறய வதாைங்கி உள்ளது. இது 6  ாள்கள்  றைவபறும் என்பது 

குைிப்பிைத்தக்கது. வருமான வ துறை மற்றும் ஊழல் எதிர்ப்பு துறை 

தறலறமயில் ச யான பணியாளறர ததர்ந்வதடுத்தல் மற்றும் ஊழல் 

வாங்கும் மன ிறல இருந்தால் அந்த மன ிறலறய மாற்றுதல் மற்றும் 

அதற்கு எதிராக தபாராடுதல் தபான்ைறவ இதன் முக்கிய த ாக்கமாகும். 

இந்தியாவிதலதய ஊழக்கு எதிராக பயிற்சி வதாைங்கிய முதல் மா ிலம் 

தகரளா என்பது குைிபிைத்தக்கது. 

 

84. சைீபத்தில் காலைான தவத் பிரகாஷ் சர்ைா, எந்த பைாழிடய தசர்ந்த 

புகழ்பபற்ற  ாவலாசிரியர்?  
 

A. வதலுங்கு  

B. தமிழ்  

C. ஒடியா  
D. இந்தி 
 

விடை: D. இந்தி 
 

இந்தி   ாவலாசி யரான தவத் பிரகாஷ் சர்மா(62) சமிபத்தில் உத்தரபிரததச 
மா ில மீரட்டில் காலமானர். இவர் தனது சிைப்பான தனிப்பட்ை தறலப்புகள் 

மூலம் பிரபலமானவர். இவ ன் பறைப்புகளில் சில Dahej Mein Revolver (Revolver 

as Dowry), Widhva Ka Pati (Husband of a Widow) and Dulhan Maange Dahej (Bride Asks For 

Dowry). தமலும் half-a-dozen எனும் ஹிந்தி பைத்தில் இவரது வசனங்கள் இைம் 

வபற்றுள்ளன. 

 

85. A :N -  S  என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர்? 
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A. G சம்பத் 
B. அனிதா ததசாய் 

C. குஷ்வந்த் சிங்க் 
D. ரஸ்கின் பான்ட் 

 

விடை: A. G சம்பத் 

 

A :N -  S  என்ை புத்தகம் G சம்பத் அவர்களால் இயற்ைப்பட்ைது. 

இதில் வாழ்க்றகயில் புதிய சாகசங்கள், திருமணம், காதல், தீவிரவாதம், 

வதாழில்நுட்பம், நுகர்வு தபான்ை அறனத்து பற்ைியும் கூைியுள்ளார். 
 

86. எந்த இந்திய  ிறுவனம் 2016 – 2017 ஆண்டிற்கான சர்வததச பைர்குரி 

விருடத பபற்றுள்ளது? 

 

A. Indian National Centre for Ocean Information Services(INCOIS) 

B. All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) 

C. Central Glass and Ceramic Research Institute (CGCRI) 

D. Entrepreneurship Development Institute of India (EDII)  

 

விடை: D. Entrepreneurship Development Institute of India (EDII)  

 

2016 – 2017 இல் சர்வததச வமர்கு  விருறத அகபதாபாத்றத தறலறமயாக 
வகாண்டு இயங்கும் Entrepreneurship Development Institute of India (EDII) எனும் 

 ிறுவனத்திற்கு 2015-2016 ஆண்டிற்கான  வருை ஆய்வு அைிக்றகறய ச யான 

முறையில் வவளியிட்ைதால் வமர்கு  விருது வழங்கபட்டுள்ளது. EDII ஆனது 

தன்னிச்றசயான பண அடிப்றையில் இயங்காத கல்வி  ிறுவனமாகும். அதில் 

வதாழித்துவம், கல்வி, ஆராய்ச்சி,  ிறுவனம் கட்டும் பயிற்சி தபான்ைவற்ைிற்கு 

முக்கியத்துவம் அளிக்கபடுகிைது. 1987இல்  ிறுவப்பட்ை வமர்கு  விருதானது 

வபாது  ல வதாைர்பில் திைறம, தரம், சிைப்பான பணியாற்றுதவாருக்கு 

வழங்கபடுகிைது. இதில் ஒவ்வவாரு வருைமும் 80  ாடுகளில் உள்ள அரசு 
சாரா  ிறுவனம், வபாது  ிறுவனம், சங்கங்கள்,ஏவஜன்சி, அரசு  ிறுவனம் 

தபான்ைறவ பங்கு வபறுகின்ைன. 
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87. ஸ்ைாக்தஹாம் சர்வததச அடைதி ஆராய்ச்சி  ிறுவனம் (SIPRI) மூலம் 

பவளியிைபட்டுள்ள, அறிக்டகயின்படி 2012-2016 தபாது உலகின் ைிகப்பபரிய 

ஆயுத இறக்குைதியாளர்களாக எந்த  ாடு உள்ளது? 

 

A. இந்தியா 
B. சவுதி அரபியா 
C. கதைார் 
D. பாகிஸ்தான் 

 

விடை: A. இந்தியா 
 

ஸ்ைாக்தஹாம் சர்வததச அறமதி ஆராய்ச்சி  ிறுவனம் (SIPRI) மூலம் 

வவளியிைபட்டுள்ள, அைிக்றகயின்படி 2012-2016 தபாது உலகின் மிகப்வப ய 

ஆயுத இைக்குமதியாளர்களாக இந்தியா உள்ளது ஏவனனில் 2012–16 
ஆண்டுகளில் உலக இைக்குமதியில் 13% ஆயுத இைக்குமதி இந்தியாவில் 

 றைவபற்றுள்ளது என்பது குைிப்பிைத்தக்கது. சவூதி அதரபியா, ஐக்கிய அரபு 
எமிதரட்ஸ், சீனா மற்றும் அல்ஜீ யா அடுத்த  ான்கு இைங்களில் உள்ளன. 

உலகில் 74% ஆயுத ஏற்றுமதியில் ஐந்து மிகப் வப ய ஏற்றுமதியாளராக 
அவம க்கா, ரஷ்யா, சீனா, பிரான்ஸ், வஜர்மனி தபான்ை  ாடுகள் முன்னிறல 

வகிக்கிைது. 

 

88. 2017 ஆண்டிற்க்கான 13 வது ததசிய தவளாண் அறிவியல் ைா ாடு எந்த 

ைா ிலத்தில்  டைபபற உள்ளது? 

 

A. பஞ்சாப் 
B. கர் ாைகம் 

C. மத்திய பிரததசம் 

D. அருணாச்சல பிரததசம் 

 

விடை: B. கர் ாைகம் 

 

பிப்ரவ  22 அன்று வதாைங்கிய 13 வது ததசிய தவளாண் அைிவியல் மா ாடு 

ஆனது கர் ாைக மா ிலம் வபங்களூருவில் உள்ள தவளாண் 

பல்கறலகழகத்தில்  றைவபற்ைது. 4  ாள்கள்  றைவபறும் இதறன UAS-B, 

ததசிய தவளாண் அைிவியல் மற்றும் இந்திய தவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் 
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ஆகியறவ இறணந்து  ைத்தின. இதன் முக்கிய த ாக்கம் C -smart 

A  என்பாதாகும். இதில் C -  A ல் உள்ள சிறு 

குறைபாடுகறள ஆராய்தல், வனவியல் மற்றும் இயற்றக வள தமலாண்றம 

வதாழில்நுட்பம் வளர்ச்சி, திட்ை முயற்சிகள் மூலம் குறு விவசாயிகளின் 

சமூக முன்தனற்ைம் மற்றும் வபாருளாதாரம் தபான்ைறவ பற்ைி  
கலந்தாதலாசிக்க உள்ளன. 

 

89. 2௦17 ஆண்டிற்க்கான சர்வததச தாய்பைாழி தினத்தின் முக்கிய 

த ாக்கம்? 

 

A. Languages and cyberspace 

B. Mother tongue instruction and inclusive education 

C. Towards Sustainable Futures through Multilingual Education 

D. Books for mother tongue education  

 

விடை: C. Towards Sustainable Futures through Multilingual Education 

 

ஒவ்வவாரு வருைமும் பிப்ரவ  21 அன்று சர்வததச தாய்வமாழி தினமாக 
வகாண்ைாைப்படுகிைது. வமாழி மற்றும் கலாச்சார பன்முகத்தன்றம 

தபான்ைவற்ைில் விழிப்புணர்றவ ஊக்குவிக்க வகாண்ைாைப்படுகிைது. இதன் 

முக்கிய த ாக்கம் Towards Sustainable Futures through Multilingual Education ஆகும் 

  

90. சைிபத்தில் காலைான V K ஸ்ரீனிவாசன் எந்த துடறடய தசர்ந்தவர்? 
 

A. வபாருளாதாரம்  

B. திறரப்பை துறை 

C. கவிறத 
D. அரசியல் 

 

விடை:  A. பபாருளாதாரம் 

 

வபாருளாதார ஆய்வுகள் அறமப்பின் அதிகா , கட்டுறரயாளர் மற்றும் 

வபாருளாதார  ிறுவனத்தின் இயக்குனர் தபான்ை சிைப்புகறள வகாண்ை 

ஸ்ரீனிவாசன்  றஹதராபாத்தில் காலமானார். இவரது எளிறமயான ததாற்ைம் 

பணியில் த ர்றம தபான்ைவற்ைின் காரணமாக பல இன்னல்கறள தனது 
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வாழ் ாளில் சந்தித்து உள்ளார். இதற்காக பல முறை இைமாற்ைம் 

வசய்யப்பட்டுள்ளார். அதுமட்டுமின்ைி  அனந்தபூர் மற்றும் க ம் கர் 
மாவட்ைத்திற்கு IAS அதிகா யாக பணிபு ந்துள்ளார். இவரது எளிறமயான 

ததாற்ைம் மூலம் அறனவராலும் அைியபட்ைவர். 
 

91.முதலாவது Gramin Khel Mahotsav விழாடவ  ைத்திய  கரம்? 

 

A. புது தில்லி 
B. வசன்றன  

C. மும்றப  
D. வகால்கத்தா 
 

விடை: A. புது தில்லி 
 

முதலாவது Gramin Khel Mahotsav விழாவானது புது தில்லியில் மார்ச் 25 முதல் 

31 வறர  றை வபை உள்ளது. தைகளம், கபடி, தகாதகா, மல்யுத்தம், றகபந்து 

தபான்ை 5 விறளயாட்டுகறள றமயமாக வகாண்டு  றைவபை உள்ளது. ஊரக 
பகுதியில் உள்ள விறளயாட்டு வரீர்கறள ஊக்குவிக்கவும் அவர்களது 

வாழ்க்றகறய சிைப்பாக மாற்ைவும் வழிவறக வசய்கிைது.  ாடு முழுவதும் 

உள்ள அறனத்து மா ில மற்றும் யூனியன் பிரததசத்தில் உள்ள கிராமப்புை 

விறளயாட்டு வரீர்கறள ஊக்குவிக்கும் வறகயில் வகாண்ைாைப்பட்ைது. 

 

92. சைிபத்தில் இந்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்த அருண்-3  ீர்ைின் 

திட்ைைானது எந்த  ாட்டில் அைல்படுத்த உள்ளது? 

 

A. மியன்மார் 
B. த பால் 

C. பூட்ைான் 

D. பங்களாததஷ் 

 

விடை: B. த பால் 

 

SJVN லிமிவைட் மூலம் வவளிவந்த மின் திட்ைத்தில் இந்தியாவில் சுத்தமான 

மற்றும் மரபு சாரத ஆற்ைல் சார்பில் வபாருளாதாரத்திற்கான மத்திய 

அறமச்சரறவயால் அங்கீகா க்கபட்ை அருண்-3  ீர்மின் திட்ைமானது 
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த பாலில்  றைமுறைபடுத்த உள்ளது. 5723.72 தகாடி வசலவில் 900 

வமகாவாட்  ீர் ஆற்ைறல உற்பத்தி வசய்ய உள்ளது. வசப்ைம்பர் 2017 க்குள் 

 ிதி வ ருக்கடிகறள சமாளித்தும் அடுத்த 5 வருைம் வசயல்படும் எனவும் 

எதிர்பார்க்கபடுகிைது. 

 

93. காவிரி  ீர் தீர்ப்பாய பிரச்சடனயின்(CWDT) புதிய தடலவராக 

 ியைிக்கப்பட்டுள்ளவர்? 
 

A. N P Singh 

B. B S Chauhan 

C. J S Khehar 

D. Abhay Manohar Sapre  

 

விடை: D. Abhay Manohar Sapre  

 

 ீதிபதி Abhay Manohar Sapre காவி   ீர் தீர்ப்பாய பிரச்சறனயின்(CWDT) புதிய 

தறலவராக  ியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  ிதிபதி Balbir Singh Chauhan சட்ை ஆறணய 

தறலவராக  ியமிக்க பட்ைறத வதாைர்ந்து தனது காவி   ீர் தீர்ப்பாய 

பிரச்சறன தறலவர் பதவிறய ராஜினாமா வசய்துள்ளார். இவறர வதாைர்ந்து 

 ீதிபதி Abhay Manohar Sapre இப்வபாறுப்றப ஏற்றுவகாண்ைார். தமிழ் ாடு, 

கர் ாைகா, தகரளா மற்றும் புதுச்தச  இறைதயயான காவி  ஆற்று படுறக 
வதாைர்பாக  ீர் பிரச்சறனயில் தீர்ப்பு அளிப்பதற்கு 1990 ஆம் ஆண்டு காவி  

 ீர் தீர்ப்பாயம் ஆனது அரசின் வசம் அளிக்கப்பட்ைது 

 

94. International Monetary Fund (IMF) எனப்படும் சர்வததச  ாணய  ிதியத்தின் 

(IMF) சைீபத்திய அறிக்டக படி,  ிதியாண்டு 2017 இல் பைாத்த உள் ாட்டு 

உற்பத்தியில் இந்தியாவின் வதீம்? 

 

A. 7.2% 

B. 6.8% 

C. 6.6% 

D. 7.0%  

 

விடை: C. 6.6% 
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International Monetary Fund (IMF) எனப்படும் சர்வததச  ாணய  ிதியத்தின் (IMF) 

சமீபத்திய அைிக்றக படி, வமாத்த உள் ாட்டு உற்பத்தியில் இந்தியா ஆனது 

6.6% என உள்ளது. இந்தியாவில் ஏற்பட்ை பண இறையூறு காரணமாக 
குறைந்துள்ளதாகவும் வரும்   ிதியாண்டு 2018 ஆனது இதறனயும் ஈடு 

வசய்யும் எனவும் கூைபடுகிைது. 

 

95. பயங்கரவாதிகடள அகற்ற  ாடு தழுவிய இராணுவ  ைவடிக்டகயான 

R -ul-F   என்படத பதாைங்கியுள்ள  ாடு?  

 

A. ஆப்கானிஸ்தான்  

B. இந்தியா  
C. வங்காளம்  

D. பாகிஸ்தான் 

 

விடை: D. பாகிஸ்தான் 

 

R -ul-F  எனும் இராணுவ  ைவடிக்றக ஆனது பயங்கரவாதிகறள 

அகற்ை  ாடு தழுவிய இராணுவ  ைவடிக்றகறய தமற்வகாள்ள உள்ளது. 

பயங்கரவாத, உள்ளுறை அச்சத்றத அகற்ைவும் மற்றும் பாகிஸ்தான் 

எல்றலகளுக்கு பாதுகாப்பு உறுதி வசய்ய இதறன வசயல்படுத்த உள்ளது. 

இதற்கு பாகிஸ்தான் கைற்பறை, சிவில் ஆயுதப்பறை மற்ை பாதுகாப்பு 
மற்றும் சட்ை அமலாக்க துறை தபான்ை துறைகள் தீவிரமாக ஆதரவு அளிக்க 
உள்ளன. 

 

96. Bankruptcy Board of India (IBBI) எனப்படும் திவால் வாரியத்தின் முழு த ர 
உறுப்பினராக  ியைிக்கபடுள்ளவர்? 
 

A. Neha Sharma 

B. Suman Saxena 

C. Vasant Kumar 

D. Niranjan Tyagi  

  

விடை: B. Suman Saxena 
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முன்னால் துறண கணக்காயர் மற்றும் ஆடிைர் வஜனரலான Suman Saxena 

Bankruptcy Board of India (IBBI) எனப்படும் திவால் வா யத்தின் முழு த ர 
உறுப்பினராக  ியமிக்கபடுள்ளார். வதாழில்முறைகள் ,தமலாண்றம மற்றும் 

கூட்ைாண்றம வதாைர்ந்து, ததசிய அளவில் திவால் திட்ைம் குைித்து 

ஆராய்வதத இவரது முக்கிய பணியாகும். IBBI யின் தறலவர் Dr. M S Sahoo` 
ஆவார். IBBI தறலவர் உட்பை 5 தபர் இக்குழுவில் உள்ளனர் 
 

97.  துப்பாக்கி சுடுதலில் 2019 ஆண்டிற்கான ஒருங்கிடணந்த உலக 

தகாப்டப தபாட்டிடய எந்த  ாடு  ைத்த உள்ளது?  

 

A. இந்தியா  
B. ஜப்பான்  

C. வஜர்மனி  
D. பிதரசில் 

 

விடை: A. இந்தியா 
 

இந்தியா 2019 ஆண்டிற்கான துப்பாக்கி சுடுதலில் ஒருங்கிறணந்த உலக 
தகாப்றப தபாட்டிறய  ைத்த உள்ளது. தைாக்கிதயாவில்  றைவபை உள்ள 2020 

ஆண்டின் ஒலிம்பிக் தபாட்டிக்கான தகுதி ததர்வு இது  என்பது 

குைிபிைத்தக்கது. புது வைல்லியில்  றைவபற்ை கலந்தாய்வின் தபாது ததசிய 

பில் சங்கமானது சர்வததச துப்பாக்கி சுடுதல் கூட்ைறமப்பின் மூலம் 

அங்கிக க்கபட்டுள்ளது. ஒருங்கிறணந்த உலக தகாப்றபயானது சாட்கன், 

பில், பிஸ்ைல் தபான்ை 3 பி வுகறள உள்ளைக்கியது. தைாக்கிதயா 
தபாட்டிக்கு 2019  ஆண்டின் உலக தகாப்றப மூலம் தகாட்ைா இைங்கள் 

ஒதுக்கபடும் என எதிர்பார்க்கபடுகிைது. 50  ாடுகளில் வமாத்தம் 452  

விறளயாட்டு வரீர்களும் அவர்களில்  ைப்புச் மற்றும் முன்னாள் ஒலிம்பிக் 
சாம்பியன், உலக சாம்பியன்கள் மற்றும் கண்ை சாம்பியன்ஸ் இந்தியாவின் 

உயர்மட்ை துப்பாக்கிகளின் அணிவகுப்புக்கு  எதிராக  ின்று கலந்து வகாள்ள 

உள்ளனர். 
 

98. இந்தியாவின் முதல் பஹலிதபார்ட் எந்த  கரத்தில் அடையா உள்ளது?  

 

A. வகாச்சி  
B. வகால்கத்தா  



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 11th To 28th February 2017 ]  

 

www.winmeen.com Page 59 

 

C. புது தில்லி  
D. சண்டிகர் 
 

விடை: C. புது தில்லி 
 

பவன் ஹான்ஸ் வஹலிகாப்ட்ைர் லிமிவைட் மூலம் வடிவறமக்கப்பட்ை 

இந்தியாவின் முதல் வஹலிதபார்ட் வைல்லியில் உள்ள தராகினி பகுதியில் 

பிப்ரவ  28 அன்று சிவில் விமான தபாக்குவரத்து அறமச்சர் அதசாக் கஜபதி 
ராஜு மூலம் திைந்துறவக்கப்பட்ைது. 150 பயணிகள் மற்றும் 4 ஹன்தகர்ஸ், 16 

வஹலிதகாப்தைர்ஸ் மற்றும் 9 பார்கிங் வசதி வகாண்ை தளமாக 
அறமந்துள்ளது. இதன் மூலம் இந்திய குடிமகன்கள் வைல்லி மற்றும் அறத 
சுற்ைி உள்ள பகுதிகளுக்கு வஹலிகாப்ட்ைர் மூலம் வசன்றுவர வழிவறக 
வசய்கிைது. அதுமட்டுமின்ைி வஹலிதபார்ட் விமானிகளின் மற்றும் 

வபாைியாளர்கள் திைன் தமம்பாட்டு றமயமாகவும், தபரழிவு தமலாண்றம, 

அவசர மருத்துவ தசறவகள், சட்ைம் மற்றும் ஒழுங்கு கண்காணிப்பு 
தசறவகளுக்கும் பயன்படுத்த உள்ளது. தராகினி வஹலிதபார்ட் மூலம் 

வைக்கு பகுதியில் விமான இறணப்றப ஊக்குவிக்கவும் சாதகமாக உள்ளது. 

 

99. ப ட்பவார்க்டக பாதுகாக்க BOTNET சுத்தம் பசய்தல் ைற்றும் அவற்றில் 

உள்ள தீயவற்டற ஆராய அடைக்கப்பட்டுள்ள Botnet Cleaning and Malware 

Analysis Centre (BCMAC) எந்த அடைச்சகத்தின் சார்பில் அடைக்கபை உள்ளது? 

 

A. Ministry of Science and Technology 

B. Ministry of Electronics and Information Technology 

C. Ministry of Information and Broadcasting 

D. Ministry of Earth Sciences  

 

விடை: B. Ministry of Electronics and Information Technology 

 

வ ட்வவார்க்றக பாதுகாக்க BOTNET சுத்தம் வசய்தல் மற்றும் அவற்ைில் உள்ள 

தீயவற்றை ஆராய அறமக்கப்பட்டுள்ள Botnet Cleaning and Malware Analysis Centre  

(BCMAC) எனப்படும் Cyber Swachhta Kendra எனும் திட்ைத்றத Ministry of Electronics 
and Information Technology அறமத்துள்ளது. கணினி மற்றும் வசல்தபான்களில் 

உள்ள தீய றவரசுகறள  ீக்க இது இலவச ஆன்டி றவரசுகறள 

வழங்குகிைது. 20௦௦ இல் இயற்ைப்பட்ை தகவல் வதாழில்நுட்ப சட்ைம் சரத்து 
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70B படி இது டிஜிட்ைல் இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாகும். இந்திய அவசர கால 

குழு மூலம் கட்டுபடுத்தபடுகிைது. தனியார் மற்றும் அரசு 
 ிருவனங்களுகிறைதய வ ட்வவார்க் பயன்படுத்துவதில் உள்ள 

இறையூறுகறளய உறுதுறண வசய்கிைது. 

 

100. F :  F  G  என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர்? 
 

A. John Nicolsen  

B. Bertil Falk 

C. Shashi Tharoor 

D. William Dalrymple  

 

விடை: B. Bertil Falk 

 

F :  F  G  என்ை புத்தகம் Bertil Falk என்பவரால் பறைக்கபட்ைது. 

40 வருை ஆராய்சிக்கு பிைதக ஆசி யர் Bertil Falk இந்த புத்தகத்றத 
பறைத்துள்ளார். இந்த புத்தகமானது Feroze Gandhiறய மட்டும் அல்லாது 

சுதந்திரத்தின் இதயம் என கருதபடுவது பற்ைியும் கூைியுள்ளது. இந்த 
புத்தகமானது Feroze Gandhiயின் சர்ச்றசக்கு ய ததாற்ைம், அவரது தனிப்பட்ை 

வாழ்க்றக, ஒரு அரசியல்வாதியாக அவரது முக்கியத்துவம் மற்றும் சுதந்திர 
இந்தியாவில் அவரது பங்கு அவரது மறனவி இந்திரா காந்தி மற்றும் 

ஜவஹர்லால் த ரு இவர்களுக்கிறைதயயான உைவு பற்ைி கூறுகிைது. இந்த  
புத்தகத்றத படிபவர்கறள சுதந்திர இந்தியாவின் வதாைக்கத்திற்கு எடுத்து 

வசல்லும் வண்ணம் ஆசி யர் இந்த புத்தகத்றத இயற்ைியுள்ளார்.  
 

101. 2017 ஆண்டிற்க்கான 9 வது பிரிக்ஸ் ைா ாடு  டைபபற உள்ள இைம்? 

 

A. சீனா 
B. இந்தியா 
C. ரஷ்யா 
D. வதன் ஆப் க்கா 
 

விடை: A. சனீா 
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வசப்ைம்பர் 3 முதல் 5 வறர சீனாவில் உள்ள சிதயாமீனில் 9 வது பி க்ஸ் 

மா ாடு  றைவபை உள்ளது. இதன் முக்கிய த ாக்கம் BRICS: Stronger Partnership 
for a Brighter F  என்பதாகும். 

 

102. 2016 ஆண்டிற்க்கான சர்வததச ஹாக்கி கூட்ைடைப்பின் சிறந்த ஆண் 

விடளயாட்டு வரீரான ஜான் ஜான் தைாகுைான் எந்த  ாட்டை தசர்ந்தவர்? 
 

A. வ தர்லாந்து  

B. வபல்ஜியம்  

C. அயர்லாந்து  

D.அவம க்கா 
 

விடை: B. பபல்ஜியம்  

 

பிப்ரவ  23 அன்று சண்டிக ல்  றைவபற்ை Gala FIH ஹாக்கி  ட்சத்திர 
விழாவின் தபாது வபல்ஜியம்  ாட்றை தசர்ந்த ஜான் ஜான் தைாகுமான் 

அவர்களுக்கு 2016 ஆண்டிற்க்கான FIH சிைந்த ஆண் வரீர் விருது 

வழங்கப்பட்ைது. அததசமயம் FIH சிைந்த வபண் வரீர் விருது வ தர்லாந்றத 
தசர்ந்த  தவாமி தவன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ைது. 

 

103. தசாைாலியா கூட்ைாட்சி குடியரசின் புதிய பிரதைராக 

 ியைிக்கப்பட்டுள்ளவர்? 
 

A. Hassan Abshir Farah 

B. Ali Mohammed Ghedi 

C. Hassan Ali Khayre 

D. Omar Abdirashid Ali  

 

விடை: C. Hassan Ali Khayre 

 

முன்னாள் உதவிப் பணியாளர் மற்றும் எண்வணய்  ிறுவன  ிர்வாகியான 

Hassan Ali Khayre  என்பவர் தசாமாலியா கூட்ைாட்சிக் குடியரசின் புதிய 

பிரதமராக  ியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கு முன் இருந்த Omar Abdirashid Ali 

Sharmarke வதாைர்ந்து இவர்  ியமிக்கபட்டுள்ளார். இந்த பதவி பிரமானத்திற்கு 

முன் இவர் எந்த வபாது  ிருவனத்திலும் தன்றன ஈடுபடுத்தி 
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வகாள்ளவில்றல என்பதும் ஆனால் இவர் தனது வாழ் ாளில் உயர் 
அதிகா களுைன் பணிபு ந்துள்ளார் என்பதும் குைிப்பிைத்தக்கது. 

 

104. எந்த ைா ிலம் பாலியல் குற்றவாளிகடள பபாது பதிதவட்டில் 

பகாண்ை இந்தியாவின் முதல் ைா ிலைாக உள்ளது?  

 

A. பஞ்சாப்  
B. அ யானா  
C. தமிழ் ாடு  

D. தகரளா 
 

விடை: D.  தகரளா 
 

பாலியல் குற்ைவாளிகறள வபாது பதிதவட்டில் வகாண்ை இந்தியாவின் முதல் 

மா ிலமாக தகரளா உள்ளது. இதறன பட்வஜட் கூட்ைத்வதாை ன் தபாது 

தகரள ஆளு ர் மற்றும் ஓய்வு வபற்ை  ீதிபதி பி சதாசிவம் மூலம் 

வகாண்டுவரப்பட்ைது. பதிதவடு ஒன்ைில் பாலியல் குற்ைவாளிகள் அறனவ ன் 

அறையாள விவரங்கள் வகாண்டிருக்கும் வதாகுப்றப வபாது களத்தில் 

றவத்திருக்கப்பை தவண்டும் என்றும். இது தவிர, கவர்னர் மா ிலத்தில் 

வபண்களுக்கு எதிரான குற்ைங்கள் சமாளிக்க மற்ை  ைவடிக்றககறள 

பட்டியலிைவும் உள்ளார். வபண்கள் பிரச்சிறனகறள கறலக்க தனி துறை 

அறமக்கவும் பாலியல் குற்ைங்களில் பாதிக்கப்பட்ைவர்களுக்கு  ிவாரண  ிதி 
வழங்குதல், வபண் காவலர் பறையில் வபண்கள் வதீத்றத 15% ஆக 
உயர்த்துதல், ஒவ்வவாரு பஞ்சாயத்திலும் கட்ைாயமாக ஒரு வபண் தபாலீஸ் 

அதிகா றய  ியமித்தல் தபான்ைவற்றை  றைமுறை படுத்தவும் உள்ளனர். 
 

105. இந்திய அரசு சைீபத்தில் எந்த  ாட்டுைன்  ரயில் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் 

டகபயழுத்திட்டுள்ளது?  

 

A. ஜப்பான்  

B. வஜர்மனி 
C. இத்தாலி  
D. பிரான்ஸ் 

 

விடை: A. ஜப்பான் 
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ரயில்தவ அறமப்பின் பாதுகாப்றப அதிக க்கும் வண்ணம் இந்திய அரசானது 

ஜப்பான்  ாட்டுைன் ரயில் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் றகவயழுத்திட்டுள்ளது. ரயில் 

ஆய்வு, தானியங்கி ரயில் பாறதயில் பாதுகாப்பு மற்றும் மற்ை ரயில்தவ 

வதாைர்புறைய பாதுகாப்பு வி யங்களில் ரயில் விபத்துகறள தடுக்க 
இருபுைமும் ஒப்பந்தம் றகவயழுத்திட்டுள்ளது. 

 

106. த ாபல் பரிசு பவன்ற பபாருளாதார  ிபுணர் ைற்றும் கணித 

 ிபுணரான Kenneth J. Arrow எந்த  ாட்டை தசர்ந்தவர்? 
 

A. இங்கிலாந்து 

B. அவம க்கா 
C. பிரான்ஸ் 

D. ஜப்பான் 

 

விடை: B. அபைரிக்கா 
 

த ாபல் ப சு வபற்ை வபாருளாதார  ிபுணர் மற்றும் கணித அைிஞரான Kenneth 

J. Arrow (95 சமீபத்தில் அவம க்காவில் உள்ள கலிதபார்னியாவில் பாதலா 
ஆல்தைா பகுதியில் காலமானார். வபாருளாதார துறையில் இளம் வயதில்(51) 

த ாபல் ப சு வபற்ை ஒதர  பர் என்பது குைிபிைத்தக்கது. இவரது 

ததற்ைத்தில்(theory) உள்ள புதுறமகள் மற்றும் அடிப்பறையான கணக்குகள் 

தபான்ைறவ இவரது உைல் ல வதாைர்பான அதிகபடியான  ிதிமுறை 

சிந்தறனக்கு வழிவகுத்தன. அவரது மிக முக்கிய பணியாக சமூகத் வத வுக் 
தகாட்பாடு வகாண்டு இயலாறம ததற்ைம் மற்றும் வபாது சம ிறல 

பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றை ஆராய்தலாகும். எண்தைாஜனீியஸ் ததற்ைம் 

மற்றும் வபாருளாதார தகவல் ததற்ைம் தபான்ைறவ பல பகுதிகளில் 

அடித்தள பணிக்குவழிவகுத்தன.  

 

107. 9 வது பிரிக்ஸ் ைா ாட்டின் தபாது எந்த  ாடு முதலாவது பசர்பாஸ் 

கூட்ைத்டத  ைத்த உள்ளது? 

 

A. வதன் ஆப் க்கா  
B. பிதரசில்  

C. சீனா  
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D. இந்தியா 
 

விடை: C. சனீா  
 

பிப்ரவ  23-24 அன்று  ைக்கும் 9 வது BRICS உச்சிமா ாட்டின் முதல் 

வ ர்பாக்கள் கூட்ைம், கிழக்கு சீனாவின் ஜியாங்சு மாகாணத்தின் 

தறல கரமான  ான்ஜிங்கில்  றைவபற்ைது. இக்கூட்ைத்தில் பி க்ஸ்க்கு 

ஒத்துறழப்பு  குைிப்பாக அரசியல் விவகாரங்கள், வபாருளாதாரம் மற்றும் 

பண்பாடு ஆகியறவ விவாதிக்கப்பட்ைன. இதன் றமயகருத்து BRICS: S  
Partnership   B  F .  என்பதாகும். இக்கூட்ைம் பி க்ஸ் புதிய வளர்ச்சி 
வங்கி (NDB), அறனத்து பக்கங்களிலும் இருந்து ஒருங்கிறணப்பாளர்கள், 

வவளி ாட்டு இராஜதந்தி கள், மற்றும் பிரதி ிதிகள் உட்பை 100 க்கும் 

தமற்பட்ைவர்கறள கவரும் வண்ணம் அறமயவபற்ைது 

 

108. ஆந்திர பிரததச அரசானது விசாகபட்டினத்டத இந்தியாவின் முதல் 

குடறவான பண  கரைாக ைாற்ற எந்த  ிறுவனத்துைன் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தம் பசய்துள்ளது? 

 

A. MasterCard 

B. National Payments Corporation of India (NPCI) 

C. American Express 

D. Visa  

 

விடை: D. Visa  

 

ஆந்திர பிரததச அரசானது விசாகபட்டினத்றத இந்தியாவின் முதல் 

குறைவான பண  கரமாக மாற்ை Visa  ிறுவனத்துைன் ஒப்பந்தம் 

வசய்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் ஆனது F   எனும் வதாழில்முறைறய 

உருவாக்க தூண்டுதகாளாக அறமகிைது. இந்த Visa முறைகறள வகாண்டு 

Blockchain  தபான்ை வளர்ந்து வரும் வதாழில்நுட்பம் மூலம் டிஜிட்ைல் மய 

ஓட்டு ர்களின் கவனம், கல்வித்துறை,  கரமயமாதல் தபான்ைவற்றை 

கட்டுபடுத்துகிைது. தமலும் FinTech க்கில் வதாழில் வதாைங்க 
எண்ணுபவர்களுக்கு Visa API கள் அணுகல் முறை, hackathons பங்வகடுப்பதன் 

மூலம் ஆதரவு வழங்குகிைது. ஆந்திர மா ில அரசானது F   
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வதாைங்க  தாம்சன் ராய்ட்ைர்ஸ்  ிறுவனத்துைன் பு ந்துணர்வு ஒப்பந்தம்  

வசய்துள்ளது. 

 

109. ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியானது, 800 KM பதாடலவு பகாண்ை 

விசாகப்பட்டினம் முதல் பசன்டன வடர பதாழிற்சாடல வளாகத்டத 

உருவாக்க எவ்வளவு பதாடகடய கைனாக வழங்கியுள்ளது? 

 

A. $375 மில்லியன் 

B. $475 மில்லியன் 

C. $425 மில்லியன் 

D. $500 மில்லியன் 

 

விடை:  A. $375 ைில்லியன் 

 

ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB) ஆனது இந்தியாவிற்கு $375 மில்லியன் கைன் 

வதாறகறய 800கி.மீ. வதாறலவில் விசாகப்பட்டினம்-வசன்றன வதாழிற்சாறல 

வளாகம் உருவாக்க ஒப்பந்தம் வசய்துள்ளது. விசாகப்பட்டினம்-வசன்றன 

வதாழிற்சாறல வளாகம் உருவாக்க முதல்  ிறலயாக 2,500 கி.மீ. கிழக்கு 

கைற்கறர பகுதி உள்ளது. தமலும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியானது $50௦ 
மில்லியன் ைாலறர காக்கி ாைா, அமராவதி, விசாகப்பட்டினம் மற்றும் யர்புடு-

ஸ்ரீ காலஹஸ்தி  ான்கு முக்கிய றமயங்களில் உள்கட்டுமான வசதி 
தமம்பாடுக்கு வழங்க உள்ளது 

 

110. பூஜா கட்கர் எந்த விடளயாட்டை தசர்ந்தவர்? 
 

A. கி க்வகட் 

B. வசஸ் 

C. குத்துசண்றை 

D. துப்பாக்கிசுடுதல் 

 

விடை: D. துப்பாக்கிசுடுதல் 

 

முன்னால் ஆசிய சாம்பியன் ிப் வரீங்கறனயான பூஜா கட்கர் புது 

வைல்லியில்  றைவபற்ை 2017 ஆண்டிற்க்கான சர்வததச துப்பாக்கி சுடுதல் 
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உலக தகாப்றப கூட்ைறமப்பின் மூலம்  ைத்தப்பட்ை கார்னிசிங்க் வபண்கள் 

10 மீட்ைர் பில் துப்பாக்கி சுடுதலில் வவண்கலம் வவன்றுள்ளார். 
 

111. Sylhet  கர வளர்ச்சிக்காக இந்தியா எந்த அண்டை  ாட்டுைன் 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் டகபயழுத்திட்டுள்ளது?  

 

A. வங்காளம்  

B. த பால்  

C. பூட்ைான்  

D. இலங்றக 
 

விடை: A. வங்காளம்  

 

Sylhet  கர வளர்ச்சிக்காக இந்தியா ஆனது வங்காள ததசத்துைன் பு ந்துணர்வு 

ஒப்பந்தம் றகவயழுத்திட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தபடி இந்திய அரசானது சில 

கட்டிைங்களின் கட்டுமான பணிக்கு  ிதிவழங்க உள்ளது. அறவயாவன 

ததாட்ைம், உயர் ிறலபள்ளி, ஆறுமாடி தூய்றமயான காலனி கட்டிைம் 

மற்றும் துபா டிகிற்பர் பகுதியில் சில தமம்பாடுகள் தபான்ைறவயாகும். 

ைாக்கா பகுதியிறன சுற்ைி வமாத்த கட்டுமான வசலவாக 240 மில்லியன் 

வசலவிை உள்ளது.  

 

112. பைல்லியில்  டைபபற்ற கலாச்சார ைா ாட்டில் H  D  எனும் 

திட்ைத்டத எந்த அடைச்சகம் பகாண்டுவந்தது? 

 

A. உள் ாட்டு விவகாரத்துறை அறமச்சகம்  

B. சிறுபான்றம விவகாரத்துறை அறமச்சகம்  

C. மத்திய மனித வள தமம்பாட்டு அறமச்சகம்  

D. உணவு பதப்படுத்துதல் அறமச்சகம் 

 

விடை: B. சிறுபான்டை விவகாரத்துடற அடைச்சகம் 

 

 ியூவைல்லியில் ஏப்ரல்-தம மாதங்களில்  றைவபை உள்ள சிறுபான்றம 

விவகாரத்துறை அறமச்சகம் சார்பில் கலாச்சார மா ாட்டில் முதல் உயர் 
மட்ை சந்திப்பின் தபாது H  D  எனும் திட்ைத்றத 
வகாண்டுவந்துள்ளது. இந்த கூட்ைமானது சிறுபான்றம விவகாரத்துறை 
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அறமச்சகத்தின் அறமச்சரான Mukhtar Abbas Naqvi அவர்களால் தறலறம 

தாங்கபட்ைது. இதில் பலதரப்பட்ை எழுத்தாளர்கள், இறசயறமப்பாளார்கள் 

மற்றும் கறலஞர்கள் பங்கு வகாண்ைனர். 
 

113. சைிபத்தில் ைத்திய அரசால் பதாைங்கப்பட்ை S  R  K  
திட்ைத்தின் த ாக்கம்? 

 

A. To provide information on GST related issues  

B. To provide information on cyber security related issues 

C. To provide information on adolescent related issues 

D. To provide information on insurance related issues  

 

விடை: C. To provide information on adolescent related issues 

 

சுகாதார துறை மற்றும் குடும்ப  லத்துறை அறமச்சகத்தின் வசயலாளரான C 

K மிஸ்ரா அவர்களால் S  R  K  திட்ைம் மற்றும் S  S  
எனும் றகப்தபசி வசயலி அைிமுகபடுத்தபட்ைது. இதன் முக்கிய த ாக்கமாக 
Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK) program தபான்ை வபாது ல திட்ைங்களில் 

இறளயர்கள் பங்தகற்க தவண்டும் என்றும் இந்த வசயலி மற்றும் Kit மூலம் 

இளம்பருவத்தினருக்கு ஏற்பைகூடிய த ாய்கள் மற்றும் சுகாதார குறைவு 

தபான்ைவற்றை அைிய விறனயூக்கியாக உள்ளது. 

 

114. Bharat Bodh (Idea of Bharat) குறித்த சர்வததச ைா ாடு எந்த  கரத்தில் 

 டைபபற்றது? 

 

A. புதன  

B. மும்றப  
C. வசன்றன  

D. புது தில்லி 
 

விடை: D. புது தில்லி 
 

பிப்ரவ  23 அன்று புது தில்லியில் ஜனாதிபதி பிராணப் முகர்ஜி Bharat Bodh 
(Idea of Bharat) குைித்த சர்வததச மா ாட்றை வதாைங்கி றவத்தார். 3  ாள் 
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 றைவபற்ை இதறன இந்திரா காந்தி ததசிய திைந்த ிறல பல்கறலக்கழகம் 

மற்றும் பாரதிய  ிக்ஷன் மாண்ைல் இறணந்து ஏற்பாடு வசய்துள்ளது 

 

115. K : T  S    W  M  I  D  என்ற புத்தகத்தின் 

ஆசிரியர்? 
 

A. Ashish Chatterjee 

B. Shashi Tharoor 

C. Anita Anand 

D. William Dalrymple  

 

விடை: D. William Dalrymple 

 

சிைந்த வரலாற்ைாசி யர் மற்றும் விருது வபற்ை ஆசி யரான William Dalrymple 

அவர்களால் K : T  S     M  I  D  என்ை புத்தகம் 

இயற்ைப்பட்ைது. இதில் தகாஹினூர் எவ்வாறு முகலாய தபரரசிைம் இருந்து 

ஆப்கானிஸ்தானிைமும் பஞ்சாப் மகாராஜா ரஞ்சித் சிங் தர்பாருக்கும் 

இறுதியாக இங்கிலாந்து ராணி மகுைத்திற்கு வசன்ைறைந்தது பற்ைி கூறுகிைது 

 

116. firm Ernst & Young (EY) மூலம் வழங்கப்படும் 2016 ஆண்டிற்க்கான சிறந்த 

பதாழில் முடனதவார்  விருது யாருக்கு அளிக்கப்பட்ைது?  

 

A. Vivek Chaand Sehgal 

B. Piyush Goyal 

C. Abhay Firodia 

D. Nandan Nilekani  

 

விடை: A. Vivek Chaand Sehgal 

 

Vivek Chaand Sehgal என்பவர் வாகனங்களின் உதி  பாகங்கள் தயா ப்பில் 

சிைந்து விளங்கும் Motherson Sumi Systems Ltd  ிறுவனத்தின் தறலவர் ஆவர். 
அதுமட்டுமின்ைி firm Ernst & Young (EY) மூலம் வழங்கப்படும் 2016 

ஆண்டிற்க்கான சிைந்த வதாழில் முறனதவார்  விருறத வபற்ை 

வபருறமக்கு யவர். அவறர தவிர இன்தபாசிஸ்  ிறுவன துறண இயக்குனர் 
 ந்தன்  ிதலகனி அவர்களுக்கு இந்திய தனிப்பட்ை அறையாள அட்றை 
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ஆறணய (UIDAI)  பணியில் சிைந்து விளங்கியதால் அவருக்கு வாழ் ாள் 

சாதறனயாளர் விருது வழங்கி வகௌரவிக்கபட்ைது. 

 

117. சர்வததச விைான தபாக்குவரத்து சங்க தடலடையகம் எங்கு 

அடைந்துள்ளது?  

 

A. வஜர்மனி 
B. சுவிஸ்சர்லாந்து 

C. கனைா 
D. பிரான்ஸ்  

 

விடை: C. கனைா 
 

சமிபத்தில் AAI எனப்படும் இந்திய விமான தபாக்குவரத்து வபாறுப்பு மற்றும் 

சர்வததச விமான தபாக்குவரத்து ஆகியறவ இறணந்து S R 360  எனும் 

சிஸ்ைம் ஒன்றை அைிமுகம் வசய்துள்ளனர். இதன் மூலம் AAI கூடுதல் 

வருவாய் வழங்கும், தகவல் தசக த்தல் மற்றும் EBilling தபான்ைறவ இதில் 

அைங்கும். தனிப்பட்ை இந்த சிஸ்ைம் ஆனது உலகத்தில் உள்ள அறனத்து 

விமான வசயலாளர்கள் அதிக மற்றும் குறைவான தமாதல்கள் அறனத்து 

வவளி அறமப்புகறளயிம் எளிதாக ஒருங்கிறணத்தல் மற்றும் கைன் 

வசூலிப்பு காலம் குறைக்கப்படுவது தபான்ைறவ அமல்படுத்த உள்ளன. இதன் 

த ாக்கமாக விமான சாராத வருவாய் அதிக த்தல் மற்றும் அதிகபடியான 

வாய்ப்புகறள வதாழில் முறனதவாருகளுக்கு ஏற்படுத்தி தருதல் என்பதாகும்.  

உலக விமான தபாக்குவரத்துக்கு சர்வததச விமான தபாக்குவரத்து 

தறலறமயகம் ஒரு அறையாளமாகும். சர்வததச விமான தபாக்குவரத்து 

தறலறமயகம் கனைாவில் உள்ள மாண்ை யலில் உள்ளது. இதன் வசயலகம் 

சுவிஸ்சர்லாந்தில் உள்ள வஜனிவாவில் அறமந்துள்ளது. 

 

118. B  N  என்ற  ைன விழா எந்த ைா ிலத்தில் பதாைங்க 

உள்ளது? 

 

A. தகரளா  
B. கர் ாைகம் 

C. தமிழ் ாடு  

D. ஆந்திரப் பிரததசம் 
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விடை: C. தைிழ் ாடு  

 

பிப்ரவ  24 முதல் மார்ச் 2 வறர வகாண்ைாைப்பை உள்ள தஞ்றச வப ய 

தகாவில் பண்டிறகயில்  ைன திருவிழாவாகிய B  N  2017  
வகாண்ைாைபடுகிைது. Brahan Natyanjali அைக்கட்ைறள மூலம்  ைத்தப்படும் 

இதில் உலகின் பல்தவறு பகுதிகளில் இருந்தும் 600 க்கும் தமற்பட்ை 

கறலஞர்கள் பங்தகற்க உள்ளனர். பரத ாட்டியம் தவிர குச்சிபுடி, 

தமாகினிஆட்ைம், ஓடிஸி மற்றும் கதக்களி தபான்ை  ைனங்களும் அதரங்தகை 

உள்ளன. புது தில்லி, மும்றப, வகால்கத்தா, வபங்களூரு, றஹவதராபாத், 
மணிபால், குருவாயூர் துபாய், ஆஸ்திதரலியா, இங்கிலாந்து மற்றும் 

மதல ியா தபான்ை  ாடுகளில் இருந்து பாரம்ப ய  ைன கறலஞர்கள் இதில் 

பங்தகற்க உள்ளனர். 
 

119. எந்த ைா ில அரசானது அடனத்து பள்ளிகளிலும் சூரிய தட்டு 

அடைப்பு முடறடய கட்ைாயைாக்க உள்ளது? 

 

A. பஞ்சாப்  
B. அ யானா  
C. ராஜஸ்தான்  

D. மத்தியப் பிரததசம் 

 

விடை: B. அரியானா  
 

அ யானா மா ிலமானது அவசரகால ஆற்ைல் ததறவக்காக அறனத்து 

பள்ளிகளிலும் சூ ய தட்டு அறமப்பு முறைறய கட்ைாயபடுத்தி உள்ளது. 

சூ ய தட்டுகறள  ிறுவ அரசானது பள்ளிகளில் 1கிதலாவாட் மின்திைனுக்கு 

Rs 20,000 வழங்குகிைது. தகாறைகாலத்தில் அதிக வவப்பம் காரணமாக 
உற்பத்தி வசய்யப்படும் மின்சாரம் வமாத்த மின்சார கணக்கில் எடுத்து 

வகாள்ளபடும். பள்ளிகள் சூ ய தட்டு உற்பத்தி வசய்யும் மின்சார அளறவ 

விை அதிகமாக பயன்படுத்தினால் அந்த அதிக பயன்பாட்டிற்கு மட்டும் பணம் 

வசலுத்தினால் தபாதுமானது. 

 

120. Swachh Bharat திட்ைத்தின் புதிய தூதுவர்? 
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A. சில்பா வசட்டி 

B. பி யங்கா தசாப்ரா 
C. தீபிகா படுதகாதன  

D. கங்கனா ரனாவத் 
 

விடை: A. சில்பா பசட்டி 

 

பாலிவூட்  டிறகயான சில்பா வசட்டி Swachh Bharat திட்ைத்தின் புதிய 

தூதுவராக  ியமிக்கபட்டுள்ளார். TV மற்றும் வாவனாலி மூலம் Swachh Bharat 

திட்ைம் மூலம் வபாது இைங்களில் தூய்றம பற்ைி பிரசாரம் வசய்ய உள்ளார். 
அமிதாப்பச்சன், சல்மான் கான், சங்கர் மகாததவன், சச்சின் வைண்டுல்கர்  
தபான்ை அரசு திட்ைங்கறள  ிறைதவற்றும் தூதுவர்களில் வ றசயில் 

தற்தபாது சில்பா வசட்டி உள்ளார் என்பது குைிபிைத்தக்கது. 

 

121. பின்வரும் எந்த  கரம் 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக பைாடபல் 

காங்கிரஸ் ைா ாட்டை  ைத்துகிறது? 

 

A. London  

B. Tokyo  

C. Berlin  

D. Barcelona  

 

விடை: D. Barcelona  

 

உலக வமாறபல் காங்கிரஸ் ஆனது ஸ்வபயின்  ாட்டில் உள்ள 

பார்சிதனாவாவில் பிப்ரவ  27ல் வதாைங்கி மார்ச் 2ல் முடிவறைகிைது. இந்த 
விழாவானது உலகின் மிகப்வப ய வமாறபல் கண்காட்சி, சந்றத படுத்துதல், 

வதாழில் பங்குகறள இறணத்தல் மற்றும் விருதுகள் வழங்குதல் 

தபான்ைவற்றை ஊக்குவிக்கும் களமாக இருக்கும். இது Global System Mobile 

Association (GSMA)  மூலம்  ைத்தப்படுகிைது. ஐ.ஐ.டி ஐதிராபாத்றத தசர்ந்த 
ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதில் 5ஜி வதாழிநுட்பம் சார்ந்த கருத்துருறவ  

சமர்ப்பிக்கின்ைனர். 
 

122. பின்வரும் யார் சர்வததச பாட்ைிண்ைன் சம்தைளத்தின் IOC தைகள 

பிரதி ிதியாக பரிந்துடர பசய்யப்பட்ைார்? 
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A. Saina Nehwal  

B. P V Sindhu  

C. Pullela Gopichand  

D. Prakash Padukone  

 

விடை: A. Saina Nehwal (சாய்னா த வால்) 

 

இந்திய பாட்மிண்ைன் வரீாங்கறன சாய்னா த வால் சர்வததச பாட்மிண்ைன் 

சம்தமளத்தின் IOC தைகள பிரதி ிதியாக ப ந்துறர வசய்யப்பட்டுள்ளார். 
தமலும் இவர் BWF தைகள அறமப்பின் பிரதி ிதியாகவும் இறணய உள்ளார். 
இந்த  ியமனம் மிகவும் அ தானதாகும். 2016 ஆம் ஆண்டில் தான் இதன் 

உறுப்பினராக தசர்ந்தார் என்பது குைிப்பிைத்தக்கது. 

 

123. பின்வரும் எந்த ைா ிலம் பாலின விகித கண்காணிப்பு அடைப்பு  
என்ற இடண திட்ைத்டத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

 

A. உத்தரப் பிரததசம்  

B. அ யானா  
C. தமற்கு வங்கம்  

D. ராஜஸ்தான் 

 

விடை: B. அரியானா  
 

தபட்டி பச்சாவ் தபட்டி பததாவ்  என்ை திட்ைத்தின் இறண திட்ைமாக 
ஆன்றலன் முறையில் பாலின விகித கண்காணிப்பு அறமப்பு  முறைறய 

அ யானா மா ில அரசு பானிபட்  க ல் அைிமுகம் வசய்துள்ளது. இது ததசிய 

தகவல் றமயத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ைது. இதன் மூலம் ஒவ்வவாரு 

கிராமத்திலும் மாதம் ஒரு முறை ஊரக வபண்கள் மற்றும் குழந்றதகள் 

முன்தனற்ை அறமப்பின் மூலம் பாலின விகிதம் வதாைர்பான தகவல்கள் 

தசமிக்கப்படும். இதன் மூலம் பாலின விகிதம் குறைந்துள்ள இைங்கறள 

எளிதில் கண்ைைிந்து அறத உயர்த்த  ைவடிக்றக எடுக்கப்படும். 

 

124. 89 ஆவது ஆஸ்கார் திடரப்பை விருது வழங்கும் விழாவில் சிறந்த 

திடரப்பை விருது பபற்ற பைம் எது? 
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A. Story of Your Life  

B. Moonlight  

C. Hidden Figures  

D. La La Land  

 

விடை: B. Moonlight  

 

மூன் றலட் என்ை அவம க்க  ாைக திறரப்பைம் பா  வஜங்கின்ஸ் 

என்பவரால் தயா க்கப்பட்ைது. இது ைால்பி திறரயரங்கம், லாஸ் ஏஞ்சலில் 

 றைவபற்ை 89 ஆவது ஆஸ்கார் திறரப்பை விருது வழங்கும் விழாவில் 

சிைந்த திறரப்பை விருது வபற்ைது. இது தவிர, இத்திறரப்பைம், சிைந்த துறண 

 டிகர் மற்றும் சிைந்த திறரக்கறத தழுவல் விருதுகறளயும் வவன்றுள்ளது. 

இந்த பைம் மூலம், Mahershala ali சிைந்த  டிகர் விருது வழங்கி 
கவுரவிக்கப்பட்ை  டிப்புகான ஆஸ்கார் விருது வபறும் முதல் முஸ்லீம்  டிகர் 
ஆவார். இவர் இந்த பைத்தில் தபாறத வபாருள் டீலராக வரும் அப்பா 
இல்லாத சிறுவனாக  டித்துள்ளார்.  
 

125. எந்த ைா ில அரசு ராஹட்  என்ற திட்ைத்டத பதாைர்பு பகாள்ள 

முடியாத கிராைங்களில் உள்ள இதய த ாயாளிகளுக்காக 

அறிமுகப்படுத்தியது? 

 

A. ராஜஸ்தான் 

B. மத்திய பிரததசம் 

C. சண்டிகார் 
D. ஓடிஸா 
 

விடை: A. ராஜஸ்தான் 

 

RAHAT(Rajasthaan Heart Attact Treatment) என்ை திட்ைம் மாரறைப்பு வரும் 

த ாயாளிகறள காக்க ராஜஸ்தான் மா ில அரசால் அைிமுகப்படுத்தப்பட்ைது. 

வஜய்ப்பூ ல் உள்ள எதைர்னல் மருத்துவமறன இதற்கான மருத்துவ 

சிகிச்றசறய வழங்குகிைது. மிகவும் ஆபத்தான  ிறலயில் அறழக்கும் தபாது 

இந்த மருத்துவ மறன அவசர கால ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் வதாறல உணர்வு 

கருவிகறள வழங்கும். இதில் T-Elevation Myocardial Infarction (STEMI) என்பதன் 

மூலம் அதி தீவிர மாரறைப்பு தகவல்கறள திரட்டி, த ாயாளியின் பின்புல 
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மருத்துவ குைிப்புகறள வகாண்டு இதய சிகிச்றச கட்டுப்பாட்டு றமயத்தில் 

இருந்து தகவல் அளிக்கப்படும். 

 

126. இந்தியாவின் முதல் ைடல ைிதிவண்டி பாடத எங்கு திறக்கப்பட்ைது? 

 

A. மணிப்பூர் 
B. தமற்கு வங்காளம் 

C. தி புரா 
D. மிதசாரம் 

 

விடை: B. தைற்கு வங்காளம் 

 

இந்தியாவின் முதல் மறல மிதிவண்டி பாறத தமற்கு வங்க மா ிலம் 

ைார்ஜிலிங்கில் உள்ள சஞ்சல் வனவிலங்கு சரணாலயத்தில் திைக்கப்பட்ைது. 

20 கி.மி  ீளம் வகாண்ை இந்த மிதிவண்டி பாறத 2000 அடி உயரத்தில் 

வதளிவான தமகங்களுக்கு கிதழ அறமந்துள்ளது. இந்த  பாறத 
ைார்ஜிலிங்கில் வதற்கு, Jorebunglow அருதக துவங்கி Chatakpur உள்ள ஒரு சிைிய 

உள்ளூர் கிராமத்து சார்ட்டில் முடிவறைகிைது. 

 

127. 2017ஆம் ஆண்டிற்கான சர்வததச சிவராத்திரி விழா எந்த ைா ிலத்தில் 

 ைக்கிறது? 

 

A. சிக்கிம் 

B. தகரளா 
C. ஹிமாச்சல் பிரததசம் 

D. ஆந்திரா 
 

விடை: C. ஹிைாச்சல் பிரததசம் 

 

பிப்ரவ  24, 2017 ஹிமாச்சல பிரததச மா ிலம் மாண்டியில் சர்வததச 
சிவராத்தி  விழா வதாைங்குகிைது. இந்துக்களின்  ாள்காட்டியின் படி 

ஒவ்வவாரு வருைமும் கிருஷ்ணா பக்ஷா 13 பகல் மற்றும் 13 இரவு 

வகாண்ைாைப்படுகிைது. இது உலக அளவில் அைியப்பட்ை திருவிழா ஆகும். 

இதில் 81 தகாவில்களில் இருந்து பல்தவறு கைவுள்கள் கலந்து வகாள்கின்ைன. 

மண்டி  கரதிற்கு 'மறலகளின் வாரணாசி' என்ை சிைப்பு உள்ளது. றசவ இந்து 
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ஒருவ ன் வாழ்க்றகயில் "இருள் மற்றும் அைியாறம மீண்ை" இந்த இரவு, 

சிவன் மூலம் "jaagaran" என்று குைிக்க வகாண்ைாைப்படுகிைது. 

 

128. பின்வரும் எந்த ஹாக்கி அணி 5 ஆவது Coal India Hockey India League (HIL) 

2017ல் தகாப்டப பவன்றது? 

 

A. Delhi Waveriders  

B. Dabang Mumbai  

C. Uttar Pradesh Wizards  

D. Kalinga Lancers 

 

விடை:  D. Kalinga Lancers 

 

சண்டிகா ல்  றைவபற்ை 5 ஆவது Coal India H ockey India League (HIL) 2017ல் 

Kalinga Lancers அணி Dabang Mumbai அணிறய 4-1 என்ை கணக்கில் வழீ்த்தியது. 

உத்தரபிரததசம் வவண்கல தகாப்றபறய வவன்ைது. அறர இறுதியில் உத்திர 
பிரததசம் வைல்லி அணிறய 5-4 என்ை கணக்கில் ததாற்கடித்தது. Florian Fuchs 

வதாை ன் சிைந்த வரீராக அைியப்படுகிைார். 
 

129. புதிய உலக வள அறிக்டகயின் படி எந்த இந்திய  கரம் பணக்கார 
 கரைாகும்? 

 

A. வபங்களூரு 

B. வசன்றன 

C. மும்றப 
D. வைல்லி 
 

விடை: C. மும்டப 

 

புதிய உலக வசல்வம் அைிக்றகயின் படி மும்றப இந்தியாவின் பணக்கார 
 கரம் ஆகும். $820 பில்லியன் மதிப்பிலான வசல்வத்றத வகாண்டுள்ளது. இது 

46,000 மில்லியனர்கள் மற்றும் 28 பில்லியனர்கறள வகாண்டு  உள்ளது. 

இதறனயடுத்து தில்லி, வபங்களூரு, றஹவதராபாத் மற்றும் புதன மூலம் 

வசல்வதின்  அடிப்பறையில் வதாைர்ந்து வருகிைது. தில்லி $320 பில்லியன்கள் 

7,700 மில்லியனர்கள் மற்றும் 8 பில்லியனர்கள், அடுத்து வபங்களூரு 23,00 
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மில்லியனர்கள் மற்றும் 18 பில்லியனர்களின் தாயகமாக உள்ளது. அடுத்து 

றஹவதராபாத் 9,000 மில்லியனர்கள் மற்றும் 6 பில்லியனர்கள் தாயகமாக 
உள்ளது. 

 

130. பின்வரும் எந்த ைா ிலம் முதன் முதலாக தாபல் அலுவலகம் மூலம் 

பாஸ்தபார்ட் தசடவடய வழங்கியது? 

 

A. ராஜஸ்தான் 

B. சிக்கிம் 

C. மத்திய பிரததசம் 

C. தமிழ் ாடு 

 

விடை: C. ைத்திய பிரததசம் 

 

February 25, 2017 அன்று மத்திய பிரததச முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சவ்கான் 

அவர்களால் விதி ா  கரத்தில் உள்ள, விதி ா தாபால் அலுவலகத்தில் 

பாஸ்தபார்ட் தசறவ வதாைங்கப்பட்ைது. இது Passport Sewa Laghu Kendra (PSLK) 

மூலம் இயங்கும். இந்த றமயம் பாஸ்தபார்ட் விண்ணப்பங்கறள வபற்று 

வகாண்டு மூன்று  ாட்களில் பாஸ்தபார்ட் வழங்கி விடும். 

 

131. பவளிவிவகார துடறயின் புதிய தபச்சாளராக  ியைிக்கப்பட்டுள்ளவர்? 
 

A. தகாபால் பகதல  

B. சுதிர் குமார்  
C. விகாஸ் ஸ்வரூப் 
D. பி பாஸியா 
 

விடை: A. தகாபால் பகதல  

 

1992 ஆம் ஆண்டு பி றவ தசர்ந்த இந்திய வவளியுைவு துறை(IFS) 

அதிகா யான தகாபால் பகதல வவளிவிவகார துறையின் புதிய தபச்சாளராக 
 ியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கு முன் பாகிஸ்தானிறைதய MEA Dealing 

தறலவராக இருந்துள்ளார். தமலும் இஸ்லமாபாத்தின் துறண உயர் 
ஆறணயராகவும் பணிபு ந்துள்ளார். விகாஸ் ஸ்வரூப்றப வதாைர்ந்து 
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தகாபால் பகதல  ியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கு முன் இருந்த விகாஸ் 

ஸ்வரூப் தற்தபாது கனைாவின் தூதுவராக  ியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 

132. சைீபத்தில் காலைான பஞ்சல சிவா சங்கர் (87) எந்த துடறடய 

தசர்ந்தவர்?  
 

A. திறரயுலகம் 

B. விறளயாட்டு  

C. அரசியல்  

D. ஊைகவியல் 

 

விடை: C. அரசியல் 

 

சமீபத்தில் காலமான இந்திய அரசியல்வாதியான பஞ்சல சிவா சங்கர் (87) 

றஹதராபாத்தில் காலமானார். இவர் வவளிவிவகாரத்துறை அறமச்சராகவும் 

சட்ை மற்றும் வபட்தராலிய துறை அறமச்சராகவும் பணிபு ந்துள்ளார். 
இந்திராகாந்தி மற்றும் ராஜவீ்காந்தி ஆட்சி காலத்தில் மிகவும் 

ஊக்கபடுத்தகூடிய அறமச்சராகவும் இருந்துள்ளார். இந்தியாவின் மூத்த 
அரசியவாதி என்பது குைிபிைத்தக்கது. அதுமட்டுமின்ைி இவர் தகரளா மற்றும் 

சிக்கிம் மா ில ஆளு ராகவும் பணிபு ந்துள்ளார் 
 

133. 89 வது ஆஸ்கார் விருது வழங்கும் விழாவில் சிறந்த அயல் ாட்டு 

பைாழி திடரப்பை விருது பபற்ற T  S  பைத்திடன இயக்கியவர்?  
 

A. Bentley Dean  

B. Asghar Farhadi  

C. Maren Ade  

D. Taraneh Alidoosti 

 

விடை: B. Asghar Farhadi  

 

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்  க ல் உள்ள ைால்பி திறரயரங்கில்  றைவபற்ை 89 வது 

ஆஸ்கார் விருது வழங்கும் விழாவில் சிைந்த அயல் ாட்டு வமாழி திறரப்பை 

விருது வபற்ை T  S  பைத்திறன Asghar Farhadi  இயக்கியுள்ளார். Asghar 
Farhadi கூறுறகயில் ஈரானின் இரண்ைாது வவற்ைி என்றும் இன்னும் 5 
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வருைத்தில் A S  எனும் Asghar Farhadiயின்  ாைகம் முதல் ஆஸ்கர் 
விருறத வபறும் என்று கூைியுள்ளார். இந்த  ாைகமானது  வ ாக க 
திருமணத்தில் உள்ள சபதங்கள் மற்றும் த ர்றம தபான்ைவற்றை கூறுகிைது.  

ஆவணப்பைமான O.J. MADE IN AMERICA  விற்கு சிைந்த ஆவணபை விருது 

வழங்கப்பட்ைது. இதறன Ezra Edelman இயக்கியுள்ளார். சி ய தபார் 
ஆவணபைமான T  e H க்கு குறு ஆவணபை விருது வழங்கப்பட்ைது. 

இைந்தும் வாழும்  டிகர்களான இந்திய  டிகர் ஓம்பு  மற்றும் S   பை 

 ாயகிகளான கர்  பித ர், தைப்பி வரதனால்ட் மற்றும் பில் பக்ஸ்ைன் 

ஆகிதயாறர  ிறனவு கூறும் வறகயில் ம யாறத வசலுத்தபட்ைன. 

 

134. 2017 ஆண்டிற்க்கான 88 வது அகபைைி விருதில் சிறந்த அனிதைஷன் 

விருது எந்த பைத்திற்கு வழங்கப்பட்ைது? 

 

A. Kubo and the Two Strings  

B. The Red Turtle  

C. Moana  

D. Zootopia 

 

விடை: D. Zootopia 

 

கலிதபார்னியா மாகாணத்தில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்  க ல் உள்ள ைால்பி 
திறரயரங்கில்  றைவபற்ை 2017 ஆண்டிற்க்கான 88 வது அகவைமி விருது 

விழாவில் சிைந்த அனிதம ன் விருது  வபற்ை Zootopia பைமானது பய்ரன் 

மற்றும் ச்மூதர ஆகிதயாரால் பறைக்கப்பட்ைது. இப்பைமானது  ாக க 
பாலுட்டிகளின் வாழ்க்றக முறை பற்ைியதாகும். இதில் முயல் தபாலீஸ் 

அதிகா  மற்றும் சிவப்பு   கறலஞர் இவர்களுக்கிறைதய உள்ள வதாைர்றப 
கூறுகிைது. 

 

135. 2017 ஆண்டிற்க்கான ISSF எனப்படும் சர்வததச துப்பாக்கி சுடுதல் 

கூட்ைடைப்பு  ைத்திய உலக தகாப்டபயில் ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் 

பவள்ளி பவன்ற வரீர்? 
 

A. Shapath Bharadwaj  

B. Ankur Mittal  

C. Sangram Dahiya   
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D. Ankur Mittal 

 

விடை: D. Ankur Mittal 

 

புதுவைல்லியில்  றைவபற்ை கர்ணிசிங் துப்பாக்கி சுடுதல் பி வில் Ankur Mittal 

சர்வததச துப்பாக்கி சுடுதல் கூட்ைறமப்பின் உலக தகாப்றபயில் ஆண்கள் 

இரட்றையர் பி வில் வவள்ளி வவன்றுள்ளார். தமலும் கலப்பு இரட்றையர் 
பி வில் 10 மீட்ைர் பிஸ்ைல் வதாை ல் இந்திய தஜாடிகாளான ஹனீா சிந்து 

மற்றும் ஜித்து ராய் ஆகிதயார் தங்கம் வவன்றுள்ளார். தமலும் ISSF மூலம்  

ஒலிம்பிக் தபாட்டிக்கு 50மீட்ைர் பிஸ்ைல் மற்றும் 50மீட்ைர் றரபில் இருந்து 

ததர்ந்த்வதடுக்கபடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கபடுகிைது. 

 

136. ரயில்தவ அடைச்சகத்தின் மூலம் இந்தியாவின் முதல் அந்திதயாதயா 
எக்ஸ்பிரஸ் எந்த பகுதிகளுக்கிடைதய தனது பயணத்டத 

பதாைங்கியுள்ளது? 

 

A. எர்ணாகுளம் மற்றும் ஹவுரா  
B. ஸ்ரீகங்கா கர் மற்றும் திருச்சி  
C. புது தில்லி மற்றும் கன்னியாகுமா   

D.  ிஜாமுதீன் மற்றும் பாலக்காடு  

 

விடை: A. எர்ணாகுளம் ைற்றும் ஹவுரா  
 

ரயில்தவ அறமச்சரான சுதரஷ் பாபு, எர்ணாகுளம் முதல் ஹவுரா 
வறரயிலான இந்தியாவின் முதல் அந்திதயாதயா எக்ஸ்பிரஸ்றச 
வதாைங்கிறவத்தார். இதறன வைல்லியில் பிப்ரவ  27 அன்று வடீிதயா 
கான்பரன்ஸ் மூலம் ரயில்தவ அறமச்சரான சுதரஷ் பாபு வதாைங்கிறவத்தார். 
அந்திதயாதயா எக்ஸ்பிரஸ் ஆனது மிகதவகமான மற்றும் அதிக தூரத்தில் 

பயணம் வசய்யகூடியது தமலும் எளிய மக்களுக்காக முழுவதும் 

முன்பதிவின்ைி இயங்கும். இதில் உயர்ரக இருக்றக,LED விளக்குகள்,உயர்தர 
கழிப்பறை வசதி மற்றும் உட்புை கண்றண கவரும் வண்ணங்கள் 

தபான்ைறவ இதில் இைம்வபற்றுள்ளது இதன் சிைப்புகளாகும். இதுமட்டுமின்ைி 
ரயில்தவ அறமச்சர், ஸ்ரீகங்கா கர் முதல் திருச்சி வறர இயங்கும் 4 வது 

ஹம்சாபார் ரயிறல வகாடி அறசத்து துவங்கி றவத்தார். இதில் 
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முழுவதுமாக 3 வது AC தசறவறயயும், ததறவ என்ைால் உணவு 

வாங்கிவகாள்ளவும் வழிவறக வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

137. ததசிய பழங்குடியினர் ஆடணயத்தின் புதிய தடலவர்? 
 

A. ப  கிருஷ்ணா ைமர்  
B.  ந்த குமார் சாய்  

C. அனுசிய உய்கி  
D. ராகவ் சந்திரா 
 

விடை: B.  ந்த குைார் சாய்  

 

சத்திஸ்க்கர் மா ிலத்தின் முன்னாள் பாராளுமன்ை மற்றும் BJP கட்சிறய 

தசர்ந்த பழங்குடி இனமக்களின் மூத்த தறலவரான  ந்த குமார் சாய் 

தற்தபாது  வைல்லியில் உள்ள ததசிய பழங்குடியினர் ஆறணயத்தின் புதிய 

தறலவராக  ியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்திய அரசியலறமப்பின் படி 

பழங்குடியினருக்கு உ ய பாதுகாப்பு மற்றும் ம யாறதறய வழங்குவதத 
இதன் முக்கிய வபாறுப்பாகும். அதுமட்டுமின்ைி பாதுகாப்பு திட்ைங்கறள 

 றைமுறை படுத்த உதவுதல், ST மக்களிறைதய எழும் குறைகள் மற்றும் 

புகார்கறள ஆராயவும் உள்ளனர். ST மக்களின் வபாருளாதார வாழ்க்றக 
முன்தனற்ைதில் அவர்கறள ஈடுபடுத்துதல் தபான்ைறவ இதர பணிகளாகும். 

மா ில மற்றும் யூனியன் பிரததசங்களில் உள்ள ST மக்களின் வாழ்க்றக 
தரத்றத ஆராய்தல் தபான்ைறவ இந்த ஆறணயத்தின் பணியாகும்.  

 

138. எந்த குழு மூலம் இடணய அச்சுறுத்தல்கடள ஆய்வு பசய்ய இந்தியா 
ரிசர்வ் வங்கி மூலம் ஏற்படுத்தபட்டுள்ளது?  

 

A. கிருஷ்ண வபண்ைறலயா குழு  

B.  ந்தகுமார் சர்வத் குழு  

C. மீனா தஹமசந்திர ைம் குழு  

D. A S ராமச்சந்திர குழு 

 

விடை: C. ைீனா தஹைசந்திரரிைம் குழு  
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இந்தியா சர்வ் வங்கி ஆனது இறணயம் மூலம் அச்சுறுத்தல்கறள ஆய்வு 

வசய்ய மீனா தஹமசந்திரன் தறலறமயில் குழு ஒன்றை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

11 தபர் வகாண்ை இந்த குழுறவ RBI யின் வசயல் இயக்குனரான மீனா 
தஹமசந்திரன் வழி ைத்துவார். இறணய பாதுகாப்புக்காக பல்தவறு 

ப்தராதைாகால் பற்ைி படித்து வருவதாகவும் அந்த ப்தராதைாகால்கறள மற்ை 

ஸ்ைாக்தஹால்ைர் மூலம் இறணக்கவும் ஏற்பாடு வசய்துள்ளனர் 
அதுமட்டுமின்ைி றசபர் முறைறய பாதுகாக்க பல திட்ைங்கறள றகயாள 

உள்ளனர். றசபர் துறை மற்றும் தகவல் வதாழில் நுட்பத்தில் உள்ள திைறம  

வாய்ந்த  ிபுணர்கள் மூலம் இந்த குழு அறமக்கபட்டுள்ளது. 

 

139. சைிபத்தில் OECD எனப்படும் பபாருளாதார ஒத்துடழப்பு ைற்றும் 

தைம்பாடு  ிறுவனம் மூலம் கணக்பகடுத்த பைாத்த உள் ாட்டு உற்பத்தி 
வளர்ச்சி FY 17 இல் இந்தியாவின்  ிடல? 

 

A. 7.1%  

B. 7.0% 

C. 7.3%  

D. 7.2% 

 

விடை: B. 7.0% 

 

OECD எனப்படும் வபாருளாதார ஒத்துறழப்பு மற்றும் தமம்பாடு  ிறுவனம் 

மூலம் கணக்வகடுத்த வமாத்த உள் ாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி FY 17 இல் 

இந்தியா ஆனது 7.0%  ிறலறய அறைந்துள்ளது. இந்திய வபாருளாதார 
கணக்வகடுப்பு மூலம் உலக THINK TANK ஆனது குறுகியகால இலகுக்கறள 

 ிறைதவற்ைி வ டுங்கால இலக்குகளுக்கு வழிவறகவசய்கிைது. இந்த 
அறமப்பு கார்பதரட்  ிறுவனங்களுக்கான வ றய 30% லிருந்து 25% ஆக 
குறைக்குமாறு வலியுறுத்துகிைது. அப்படி வசய்தால் இந்தியாவின் வமாத்த 
உள் ாட்டு உற்பத்தி 7.3% ஆக FY 18 இல் உயரும். மற்றும் 7.7% ஆக FY 19 
இல் உயரும் என எதிர்பார்க்கபடுகிைது. OECD ஆனது வபாருளாதார 
முன்தனற்ைத்திற்கும் மற்றும் மக்களின் வாழ்க்றக தரத்றத உயரத்தவும் பல 

திட்ைங்கறள  றைமுறைபடுத்த உள்ளது. 

 

140. 2017 ஆண்டிற்க்கான ததசிய அறிவியல் தினத்தின் முக்கிய 

குறிக்தகாள்? 
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A. Fostering Scientific Temper  

B. Science for Nation Building  

C. Scientific Issues for Development of the Nation  

D. Science and Technology for Specially Abled Persons 

 

விடை: D. Science and Technology for Specially Abled Persons 

 

பிப்ரவ  28,1928 அன்று இந்திய இயற்பியல் வல்லு ரான சர் சந்திரதசகர் 
வவங்கட்ராமன் அவர்கள் கண்டுபிடித்த இராமன் விறளறவ தபாற்றும் 

வறகயில் ஒவ்வவாரு வருைமும் பிப்ரவ  28 அன்று ததசிய அைிவியல் 

தினமாக கறைபிடிக்கபடுகிைது. இதற்காக இவருக்கு 1930 அன்று த ாபல் ப சு 
வழங்கப்பட்ைது. 2017 ஆண்டிற்க்கான ததசிய அைிவியல் தினத்தின் முக்கிய 

குைிக்தகாள் Science and Technology for Specially Abled Persons என்பதாகும். 


