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1. பி்வு் எ்த ஆ்லை் தள், ுழ்லதக் மீதான பாைிய் ு்ற ுகா்கலள 

பதிு செ்ய,  சப்க் ம்ு் ுழ்லதக் மம்பா்ு்ுலற அலம்ெக் 

ிை் சதாட்க்ப்டு ? 

 
A. POCSO e-BOX  
B. POCSO m-BOX 
C. POCSO c-BOX 
D. POCSO m-BOX     
 

விலட: A. POCSO e-BOX  

 

ுழ்தைகு்ு எைிரான பாலிய் ு்ற் தைாட்பான ுகா்கதை எைிைாக ம்ு் 

ரகசிய பைிு தச்ய, ஆக்் 2016 இ் ம்ைிய அரு “Protection of Children from Sexual 

Offences (POCSO) e-box BOX” ைை்தை தைாட்கியு. இ்ை ைகவதல சமீப்ைி்,தப்க் 

ம்ு் ுழ்தைக் மம்பா்ு்ுதற மாநில அதம்ச் கிு்ணா ரா் 

மாநில்கைதவயி் தை வி்ைா்.      

 

2. உைக சபாுளாதார அர்க்தி்(WEF) 2016 Enabling Trade Index (ETI) ுறியீ்ி், 

இ்தியாவி் தர் எ்ன ?  

 

A. 112 வு 

B. 102 வு  

C. 93 வு  

D. 116 வு   

 

விலட: B. 102 வு  

 

உலக தபாுைாைார அர்க்(World Economic Forum) ம்ு் Global Alliance for Trade 

Facilitation சமீப்ைி் தவைியி்ட "Global Enabling Trade Report 2016"  அறி்தக்பி, 136 

நாுகைி் இ்ைியா 102வு நாடாக ைிக்கிறு. ப்ியலி் ுைலிட்ைி் சி்க்ூு், 

அைதன தைாட்்ு தநை்லா்ு, ஹா்கா் SAR, ல்ச்ப்் ம்ு் ்வடீ் உ்ைு. 

எ்தலக் ைா்ி ஏ்ற இட்கு்ு ைதடய்ற ுதறயி் தபாு்கதை தகா்ு 

தச்ு் தபாுைாைார காரணிக் எ்ை அைவி்ு உ்ைு எ்பதை இ்ை ுறியுீ 

மைி்பிுகிறு. இு உ்நா்ு ம்ு் தவைிநா்ு ச்தை அுக், எ்தல நி்வாக், 

மபா்ுவர்ு ம்ு் ிஜி்ட் உ்க்டதம்ு ம்ு் இய்க ூழ் உ்ைி்ட 

ப்மவு காரணிகதை கவன்ைி் எு்ு்தகா்ு்.       

 
 

3. இ்தியா, ெமீப்தி் எ்த நா்ுட் 145 M777 ultra-light howitzers 

ு்பா்கிகு்கான ஒ்ப்த்தி்  லகசயு்தி்ு்ளு ? 

 

A. ர்யா  

B. ஜ்பா்  



www.winmeen.com [ Tnpsc Current Affairs Questions December 2016 ] 

 

www.winmeen.com Page 2 

 

C. பிமரசி் 

D. அதம ்கா    

 

விலட: D. அசம ்கா    

 

இ்ைியா, சமீப்ைி் அதம ்காுட் 145 M777 ultra-light howitzers ு்பா்கிகு்காக 

ூ.5000 மகாி ஒ்ப்ை்ைி் தகதயு்ைி்ு்ைு. இு அுணா்சல பிரமைச்ைி் 

உயரமான புைி ம்ு்  சீன எ்தலதய ஒ்ிய லடா்கி் அதம்க்படு்ைு. 

1980 கைி் மபாப்் பரீ்கி ஊழதல அு்ு, பரீ்கி ு்பா்கிக் வா்க இ்ைியா 

தச்ுதகா்ட ுை் ஒ்ப்ை் இுமவயாு். ுு ைி்லியி் நதடதப்ற 15வு 

இ்ைியா-அதம ்க இராுவ ஒ்ுதழ்ு் ுுவி் (MCG - Military Cooperation Group) 2-

நா் ூ்ட்ைி் இ்ை ஒ்ப்ை் தகதயு்ைிட்ப்டு.   

 
 

4. அகிை இ்திய சட்னி் ெ்க்தி்(All India Tennis Association ) ுத் சப் 

தலைவராக நியமி்க்ப்ு்ளவ் யா் ? 

 

A. ஹிமரா்மா் சா்ட்ஜி 
B. சி்ை் ப ் 

C. அனி் மகாஜ் 

D. பிரவ ீ்  மகாஜ் 

 

விலட: D. பிரவ ீ்  மகாஜ் 

 

ு்னா் ஐ.ஆ்.எ் அைிகா யான பிரவ ீ்  மகாஜ், அகில இ்ைிய தட்னி் 

ச்க்ைி்(All India Tennis Association ) ுை் தப் ைதலவராக நியமி்க்ப்ு்ைா். 

இவ் அனி் க்ணாதவ  தவ்றி தகா்ு இ்பைவிதய அதட்ைா். இ்ை 

நியமன்ைி்ு ு்னைாக, Central Board of Excise and Customs (CBEC)-் ுை் தப் 

ைதலவராக நியமி்க்ப்டா்  ம்ு் மஜா்ூ ் Central Administrative Tribunal (CAT)-் 

நி்வாக உு்பினராக பணியா்றினா்.            

 

5. எ்லை் பாுகா்ு் பலடயி் (BSF) எு்ெி நா்(Raising Day), இ்தியாவி் எ்த 

நாளி் சகா்டாட்புகிறு ? 

 

A. ிச்ப் 3 

B. ிச்ப் 2 

C. ிச்ப் 1 

D. ிச்ப் 4  

 

விலட: C. ிெ்ப் 1 
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எ்தல் பாுகா்ு் பதட, சமீப்ைி் ிச்ப் 1, 2016 அ்ு அை் எு்சி ைின்ைி் 

51வு ஆ்ு நிதனு ைின்தை தகா்டாியு. 2016 ஆ் ஆ்ு (ை்மபாதைய மைைி 
வதர), ப்சா் எ்தல ுகாமி் பதடக் சிற்ை உஷா்நிதலதய ை்க 

தவ்ைிு்கி்றன ம்ு்  ுமா் 219 கிமலா தஹராயி், 12 ஆீை்கதை பறிுை் 

தச்ு்ைு. ஆு பா் கட்ை்கார்க், இர்ு இ்ைிய கட்ை்கார்கதை 

க்டறி்ு ைு்ு்ைு ம்ு் ஒு பாகி்ைா் மைசிய ம்ு் ஐ்ு வ்கமைச 

நா்டவ்கதை தகு தச்ு்ைு. உலகி் தப ய எ்தல கா்ு் பதடயான BSF, 

ிச்ப் 1 ் மைைி, 1965 அ்ு நதடுதற்ு வ்ைு. இ்ைிய இராுவ்  ம்ு் 

ந்ச் எைி்்ு நடவி்தக ுுுட் இதண்ு, இ்மைா-பா்கி்ைா் ச்வமைச 

பா்ட், இ்மைா-வ்காை் ச்வமைச பா்ட், Line Of Control ஆகிய இட்கைி் இதவ 

நிு்ை்ப்ு்ைு.  

 
 

6. எ்த ெ்வமதெ அலம்ு, Intangible Cultural Heritage of Humanity ப்ியைி் 

மயாகாலவ மெ்்ு்ளு ?   

 
A. UNIDO 
B. UNICEF 
C. UNISDR 
D. UNESCO 
 

விலட: D. UNESCO 

 

எ்ைிமயா்பியாவி் அி் அபாபாவி் நதடதப்ற 11வு Intergovernmental Committee for 

the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage அம்வி், இ்ைியாவி் ப்தடய 

நதடுதறகைி் ஒ்றான  "மயாகா", UNESCO-வி் Intangible Cultural Heritage of humanity 

ப்ியலி் ஒு உு்பாக தபாறி்க்ப்ு்ைு. இை் ில், இ்ைியாவி் இு்ு 

UNESCO-வி் தபாறி்க்பு் 13வு intangible cultural heritage உு்பாக மயாகா 

மாறிீ்ைு. ு்னைாக மச்்க்ப்டதவகைி் Chhau நடன், லடா்கி் ு்ை 

மகாஷ், Sankirtana-சட்ு பாட், ிர்், மணி்ூ் நடன், Thatheras of Jandiala Guru, 

ப்சா் ம்ு் ரா்ீலா ம்ைியி் பார்ப ய பி்ைதை ம்ு் தச்ு தகவிதன 

பா்ைிர் ையா ்ை் (இராமாயண்ைி் பார்ப ய தசய்ைிற்) ஆகியதவ அட்ு்.  

 
 

7. இ்திய மு்ுவ ஆரா்்ெி கழக்தி் ( Indian Council of Medical Research - ICMR) 

தலைலமயக்  எ்ு்ளு ? 

 

A. ுமன  

B. ுு ைி்லி  
C. தகா்க்ைா 

D. தப்கூு   

 

விலட: B. ுு தி்ைி   
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இ்ைியாவி் பமயாதமி்க் ஆரா்்சி உுவா்க், ஒு்கிதண்ு ம்ு் 

மம்பாு ஆகியவ்ு்கான ைதலதம அதம்ு இ்ைிய மு்ுவ ஆரா்்சி கழக் 

ஆு். இு தச்ைிகைி் வர்காரண் சமீப்ைி் ICMR ஆனு zoonoses, ு்ுயி் 

எைி்்ு, ஊ்ட்ச்ு ம்ு் ூ்சி் தகா்லி எ்ச் ஆகிய புைியி் 

ஒ்ுதழ்பி்காக இ்ைிய மவைா் ஆ்ு் கழக்ுட்(ICAR) ு ்ுண்ு ஒ்ப்ை் 

தச்ு்ைு. இ்ை ு ்ுண்ு ஒ்ப்ை், இு அதம்ு்கைிதடமய உறுகதை 

வு்பு்ு் ம்ு் பர்பர ஒ்ுதழ்தப ஏ்பு்ு்  ூழதல வுவா்ு். 

இ்ைிய மு்ுவ ஆரா்்சி கழக்ைி் ைதலதமயக் ுு ைி்லியி் 

அதம்ு்ைு.     

 
 

8. 2016 இ்திய ெ்வமதெ அறிவிய் திுவிழா ( India International Science Festival  - IISF) 

எ்த நகர்தி் நலடசபறு்ளு ? 

 

A. தப்கூு 

B. ுு ைி்லி  
C. தகா்சி  
D. ுமன 

 

விலட : B. ுு தி்ைி 
 

2016 இ்ைிய ச்வமைச அறிவிய் ைிுவிழா ( India International Science Festival  - IISF), ுு 

ைி்லியி் ிச்ப் 7-11, 2016 வதர நதடதபு். இ்ைிுவிழா, Vijnana Bharati (VIBHA) 

உட் இதண்ு அறிவிய் ம்ு் தைாழி்ு்ப், ுவி அறிவிய் அதம்சக்கைி் 

ில் நட்ை்புகிறு. அறிவிய் ைிுவிழாவி் தமய்கு 'Science for the masses' 

ஆு். ைிுவிழாவி் மபாு, ுமா் 5000 இ்ைிய இை் வி்ஞானிக் ை்க் அறிவிய் 

மவதல்பா்தட தபாு  ம்க் ு்னிதலயி்  தவைி்பு்ைு்ைன்.  

 
 

9. 2016 Tripitak Sutrapath Mahotasava, இ்தியாவி் எ்த மாநிை்தி் சதாட்கியு ? 

 

A. அசா் 

B. நாகாலா்ு 

C. பகீா் 

D. ஒிசா  

 

விலட: C. பீகா் 

 

10-நா் Tripitak Sutrapath Mahotasava பகீா ் ு்ைகயாவி் தைாட்கியு. ப்மவு 

தபை்ை நாுகைி் ி்ு ஆயிர்ைி்ு் மம்ப்ட ுறவிக் இ்ை mahotasava-வி் 
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ப்மக்ு்ைன். இ்ை விழாவி், ுறவிக் ு்ைு்ு சிற்ு வழிபாுக் தச்வ். 

உலக சமாைான்ைி்காக சிற்ு பிரா்்ைதனக் இு்ு்.    

 
 

10. ெமீப்தி் மலற்த ம்க் பாவை் இ்ுைா், எ்த சமாழியி் பழ்சபு் 

கவிஞ் ? 

 

A. தைு்ு  

B. ஒியா  

C. ைமி் 

D. மதலயாை்   

 

விலட: C. தமி் 

 

பழ்தபு் ைமி் கவிஞ் ம்ு் ஆ்வல்  இ்ுலா், சமீப்ைி் ைமி்நா்ி் 

தச்தனயிு்ை ஊர்பா்க்ைி் காலமானா். இவரு 'நா்க முஷ்கடா', 

'க்மணி ராஜ்' ுைலிய கவிதைக் ில் இவ் ந்ு அறிய்ப்டா். அவரு 

நாடகமான "அ்தவ" ுை் நவனீ ைமி் நாடகமாக குை்புகிறு ம்ு் பல 

க்ூ கு்ு பாடூலாகு் ப ்ுதர்க்புகிறு. 

 

 

11. ெ்வமதெ தடகள ூ்டலம்ு ெ்க்தி்(International Association of Athletics 

Federations - IAAF), 2016 ஆ் ஆ்ி்கான ெிற்த ஆ் தடகள வரீ் விுு 

சவ்ு்ளவ் யா் ? 

 

A. உதச் மபா்்  

B. மவமட வா் நிமக்்  

C. மமா பரா் 

D. எதல் ைா்ச்   

 

விலட: A. உலெ் மபா்்   

 

9 ுதற ஒலி்பி் ை்க பை்க் தவ்ற ஜதம்காவி் உதச் மபா்், ச்வமைச 

ைடகை ூ்டதம்ு ச்க்ைி்(IAAF) சிற்ை ஆ் ைடகை வரீு்கான ப தச ஆறாவு 

ுதறயாக  தவ்ு சாைதன தச்ு்ைா். இவதர ைவி்்ு, 2016 மயா ஒலி்பி்கி் 

14 தநாிகைி்  10,000மீ உலக சாைதனதய ுறியி்ு ை்க் தவ்ற எ்ைிமயா்பியா 

நா்ி் Almaz Ayana, 2016 IAAF சிற்ை தப் ைடகை வரீா்கதன விுதை தவ்ு்ைா். 

தமானா்மகாவி் ஒு க்கவ் விழாவி் IAAF ில் விுுக் வழ்க்ப்ு்ைன.  
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12. மதெிய மாு க்ு்பா்ு நா் (NPCD), இ்தியாவி் எ்த மததியி் 

அுெ ்க்புகிறு ?  

 

A. ிச்ப் 3 

B. ிச்ப் 4 

C. ிச்ப் 2 

D. ிச்ப் 5  

  

விலட: C. ிெ்ப் 2 

 

மாு க்ு்பா்ு விைிகைி் மைதவ ப்றி ம்க் ம்ு் தைாழி்சாதலகு்ு 

தைைிுபு்ு் மநா்கி் இ்ைியாவி் ிச்ப் 2 ் மைைி ஒ்தவாு ஆ்ு் மைசிய 

மாு க்ு்பா்ு நா் (NPCD) தகா்டாட்ப்ு வுகிறு. 1984-் ஆ்ு மபாபாலி் 

ூனிய் கா்தப் தைாழி்சாதலயிலிு்ு கசி்ை "தமைி் ஐமசாசயமந் (MIC)" 

விஷவாீவா் குதமயாக பாைி்க்ப்ு ை்க் உயி்கதை இழ்ைவ்கைி் 

நிதனவாக இ்ை மைைியி் அுச ்க்புகிறு. இ்ை மபரழிு, உலகி் தைாழி்ுதற 

வரலா்றி் மிக மமாசமான ஒ்ு. இை்ு சா்சியாக ம்க் இ்ு் உட் ம்ு் 

மன ுதறபாுகுட் உ்ைன்.    

 
 

13. ெமீப்தி் மலற்த Phulel Singh Sujlana, எ்த விலளயா்ி் ு்னா் ெ்வமதெ 

நுவராக இு்தா் ?  

 

A. கி ்தக் 

B. ு்ு்ச்தட  

C. ஹா்கி  
D. ூ்ப்ு  

 

விலட: C. ஹா்கி  
 

ு்னா் ச்வமைச ஹா்கி நுவ் ம்ு் ி்ை நி்வாகி Phulel Singh Sujlana, சமீப்ைி் 

காலமானா். Sujlana, 1985 ுை் 1993 வதர இ்ைிய ஹா்கி ூ்டதம்ு (IHF) நுவ்க் 

ுுவி் ைதலவராகு், 1985-் இை் தைாழி்ு்ப ுுவி் ைதலவராகு் 

இு்ைா்.   

 
 

14. பி்வு் யா், இ்திய மதெிய ப்ு் ெ்லதயி்( National Stock Exchange of India ) 

இலட்காை தலைலம நி்வாக அதிகா யாக (CEO) நியமி்க்ப்ு்ளா்?  

 

A. ி பி பா் 

B. தஜ ரவி்ச்ைிர் 

C. எ் எ் கா் 



www.winmeen.com [ Tnpsc Current Affairs Questions December 2016 ] 

 

www.winmeen.com Page 7 

 

D. எ் எ் ந்க்னி  
 

விலட: B. சஜ ரவி்ெ்திர் 

 

இ்ைிய மைசிய ப்ு் ச்தையி்(National Stock Exchange of India) இதட்கால ைதலதம 

நி்வாக அைிகா யாக (CEO) தஜ ரவி்ச்ைிர் நியமி்க்ப்ு்ைா். NSE ுு, ுைிய 

CEO-தவ நியமி்ு் வதர  இவ் இ்தபாு்பி் இு்பா். ைனி்ப்ட 

காரண்கு்காக பைவிதய ராஜினாமா தச்ை சி்ரா ராமகிு்ணனி் இட்ைி் 

ை்மபாு ரவி்ச்ைிர் உ்ைா்.     

 
 

15. எ்த இ்திய நகர், 2016 ெிற்த திட்கழிு மமைா்லம ு்மன்ற 

தி்ட்தி்காக C40 விுு சப்ு்ளு ? 

 

A. ுு ைி்லி  
B. தகா்க்ைா 

C. ு்தப  

D. தச்தன  

 

விலட: B. சகா்க்தா 

 

தம்ஸி்மகா நக ் நதடதப்ற C40 மமய்க் மாநா்ி் சிற்ை ைிட்கழிு 

மமலா்தம ு்மன்ற ைி்ட்ைி்காக தகா்க்ைா நகர் C40 விுு தப்ு்ைு. 

தகா்க்ைா ைிட கழிு மமலா்தம மம்பா்ு் ைி்ட் அை் ில்தபாு்கைி் 

இு்ு 60-80% கழிுகதை பி ்ு எு்ு்ைு.இ்ைி்ட், ைிற்ை தவைியி் ு்தப 

ுவி்பு, எ ்பதை ஒழி்கு், நில ைை்கைி் உுவா்க்பு் மீ்மை் வாீ 

தசறிதவ ுதற்கு் ுய்சி்கிறு.விுு தப்ற ஒமர இ்ைிய நகர் தகா்க்ைா 

ம்ுமம. காலநிதல மா்ற்ைி்ு மபாராட ம்ு் ம்கதை அபாய்கைி் இு்ு 

பாுகா்க சிற்ை ம்ு் ுணி்சலான மவதலகதை தச்ீ் மமய்கதை C40 

நகர்க் விுுக் அ்கீக ்கிறு.  

 
 

16. ஊனு்மறாு்கான 2016 ெ்வமதெ தின்தி்(International Day of Persons with 

Disabilities) லமய்கு எ்ன ? 

 
A. Achieving 17 goals for the future we want  
B. E-accessibility 
C. Nothing about us without us 
D. Decent work for persons with disabilities   
 

விலட: A. Achieving 17 goals for the future we want  
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இயலாதம பிர்சிதனக் ப்றிய ு ைதல ஊ்ுவி்க, க்ணிய், உ தமக், 1992 

ுை் ஊனு்ற நப்கைி் ந்வா்வி்கான ஆைரதவ் ைிர்ட  ஒ்தவாு 

வுடு் ிச்ப் 3-ஆ் மைைி ஊனு்மறாு்கான ச்வமைச ைின் 

அுச ்க்புகிறு. ஊனு்மறா ் அரசிய், சிக, தபாுைாைார, ப்பா்ு 

ுதறபாுக் ஆகிய அதன்ு அ்ச்கைி் ஒு்கிதண்பிலிு்ு தபற்பு் 

ஆைாய்க் ுறி்ை விழி்ுண்தவ அைிக ்க ு்புகிறு. 2016 ஆ் ஆ்ி்கான 

தமய்கு “Achieving 17 Goals for the Future We Want”. இ்ை தமய்குவி் கு்ுக், 

ஊனு்மறாு்காக சமீப்ைி் ஏ்ு்தகா்ை்ப்ட 17 நிதலயான அபிவிு்ைி 
இல்ுக் (SDGs) ம்ு்  இ்ு் உ்ைட்கிய ம்ு் சம்ுவ்தை 

உுவா்ுவைி் இல்ுகைி் ப்ு ஆு். இு கிரக்தை ு்றி தவ்றியி் 

மாுப்ட ப்ட்ுட் தகா்டாட்ப்ு்ைு. 

 
 

17. 2016 ெ்வமதெ ுழ்லதகு்கான அலமதி ப லெ(International Children’s Peace 
Prize) சப்றவ் யா் ? 

 

A. ஓ் பிரகா் ு்ஜா் 

B. தக்காச் பாு 

C. மநஹா ு்ைா  

D. ஆபிரகா் எ் தக்டா 

 

விலட: B. சக்காெ் பாு 

 

UAE சா்்ை இ்ைிய ு்ு்ூழ் ஆ்வல் தக்காச் பாு, காலநிதல நீைி்காகு், 

ு்ு்ூழ் சீரழிவி்ு எைிராக மபாராியை்காகு் மைி்ுமி்க 2016 ச்வமைச 

ுழ்தைகு்கான அதமைி ப தச தவ்ு்ைா். தநை்லா்ைி் நதடதப்ற ஒு 

விழாவி் வ்கமைச்தை சா்்ை மநாப் ப ு தப்ற ுகமு ூு், தக்காச் 

பாுவி்ு இ்விுதை வழ்கினா்.ச்வமைச ுழ்தைகு்கான அதமைி ப ு, Dutch 

ுழ்தைக் உ தமக் அற்க்டதையி் நிுவன் ம்ு் ைதலவ் Marc Dullaert-

ஆ் தைாட்க்ப்டு. இ்விுு, ஆ்ுமைாு் உலகி் எமைு் ஒு புைியி் 

ுழ்தைக் உ தமகு்காக மபாராு் ஒு ுழ்தை்ு வழ்க்பு்.  

 

19. பி்வு் யா், ம்திய ுைனா்ு ுலறயி் (CBI) ுதிய இலட்காை 

இய்ுநராக  நியமி்க்ப்ு்ளா் ? 

 

A. ஆ் மக ராகவ் 

B. ஆ் மக ை்ைா  

C. ராமக் அ்ைானா  

D. அனி் சி்ஹா  

 

விலட: C. ராமக் அ்தானா  
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1984-ஆ் ஆ்ு ுஜரா் மகட் ஐ.பி.எ் அைிகா  ராமக் அ்ைானா, ம்ைிய 

ுலனா்ு ுதறயி் (CBI) ுைிய இதட்கால இய்ுநராக  நியமி்க்ப்ு்ைா். இவ் 

அனி் ுமா் சி்ஹாவி் இட்தை நிர்ுகிறா். கட்ை 10 ஆ்ுகைி், அனி் ுமா் 

சி்ஹாவி்ு பைிலாக ஒுவ் நியமி்க்புவு இுமவ ுை் ுதறயாு். பிரைம், 

எைி்்க்சி் ைதலவ் அ்லு ம்கைதவயி் தப ய எைி்்க்சி, இ்ைிய ைதலதம 

நீைிபைி அட்கிய ுு ில் CBI இய்ுந் மை்்தைு்க்புவா். ை்மபாு வதர 

அ்ை ுு அதம்க்படவி்தல.  

 
 

20. ெமீப்தி் மலற்த மபக் உ்ெஹி (Bekal Utsahi), எ்த மாநிை்தி் ுக்சப்ற 

உுு கவிஞ் ?   

 

A. உ்ைர் பிரமைச் 

B. தைு்கானா 

C. ஆ்ைிர் பிரமைச் 

D. ம்ைிய் பிரமைச்               

 

விலட: A. உ்தர் பிரமதெ் 

 

ுக்தப்ற உுு கவிஞ் ம்ு் ு்னா் ரா்யசபா எ்.பி மபக் உ்சஹி(Bekal 

Utsahi), சமீப்ைி்  ுு ைி்லியி் காலமானா். இவ ் தசா்ை ஊ் உ்ைர் 

பிரமைச்ைி் உ்ை ப்ரா்ூ். இ்ைி ம்ு் உுு ஆகிய இு தமாழிகைிு் 

பிரபலமான அவரு ஆ்மா்்ைமான ம்ு் நா்ு்ப்ு மி்க ‘Geet’ எு் கவிதை 

கட்ை் விவ் ில் இவ் அறிய்புகிறா். 

 
 

21. எ்த நாு, 2016 மகளி் T20 ஆெிய மகா்லப கி ்சக் மபா்ியி் சவ்ு்ளு 

?  
 

A. பாகி்ைா் 

B. இ்ைியா 

C. மநபாை்  

D. வ்கமைச்  

 

விலட: B. இ்தியா 

 

இ்ைிய மகைி் கி ்தக் அணி, ைா்லா்ைி் பா்கா்கி் நட்ை இுைி் மபா்ியி் 

17 ர்க் வி்ைியாச்ைி் பரம மபா்ியாை்கைான பாகி்ைாதன மைா்கி்ு, 2016 

மகைி் T20 ஆசிய மகா்தப கி ்தக் மபா்ியி் தவ்ு்ைு. இை் ில், 

இ்ைியா அை் 6வு ஆசிய மகா்தபதய தபுகிறு.     

 

22. 2016 உைக ஆீ்மவத மாநாு, இ்தியாவி் எ்த நகர்தி் நலடசப்று ? 
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A. தப்கூு 

B. தகா்க்ைா  

C. தஜ்்ூ் 

D. மபாபா்  

 

விலட: B. சகா்க்தா  

 

7வு உலக ஆீ்மவை மாநாு (WAC) ிச்ப் 1, 2016் இு்ு மம்ு வ்க 

மாநில்ைி் தகா்க்ைாவிு்ை அறிவிய் சி்ியி் நதடதப்ு வுகிறு. இ்ை 

தமகா நிக்தவ உலக ஆீ்மவை அற்க்டதையானு, ஆீ் அதம்சக் ம்ு் 

மம்ுவ்க மாநில அரசி் ஆைருட் நட்ுகிறு. மாநா்ி் மநா்கமானு 

“Strengthening the Ayurveda Ecosystem” எ்பைாு். நிக்வி் ு்கிய ூுக், 

தபாும்கதை தச்றயதடய தச்ீ் ஆீ்மவை எ்்மபா, தபாு வி ுதரயாை் 

ம்ு் தபாு ம்கு்கான ஆீ்மவை மு்ுவமதன ஆகிய ூ்ட்கதை 

உ்ைட்கியு. ஆீ் அதம்ு மு்ுகைி் ு்மன்ற் ம்ு் வை்்சிதய 

எைிைா்க ஆீ் அதம்சக், AROGYA Expo-தவ ிச்ப் 1-4, 2016 வதர 

தகா்க்ைாவி் அறிவிய் நக ் ஏ்பாு தச்ு்ைு, இ்நிக்ு 7வு WAC-உட் 

ஒ்ு்மபாகிறு.     

 
 

23. 2016 Miss Supranational ப்ட் (உ்மதெ அழகி கி ட்) சவ்ு்ளவ் யா் ?  

 

A. ஒ்தந்லா ம ய் 

B. தகா ்னா தகா்ஸி் 

C. ீநிைி தஷ்ி  

D. வதல யா தவ்தபாலி 
 

விலட: C. ீநிதி செ்ி  

 

இ்ைியாதவ மச்்ை ீநிைி தஷ்ி, மபால்ைி் Krynica-Zdroj மாநகர விதையா்ு 

ம்ு் தபாுுமபா்ு தமய்ைி் நதடதப்ற 2016 Miss Supranational அழகி 
மபா்ியி் 8வு பைி்பி் அழகியாக ப்ட் ூ்ட்ப்ு்ைா்.  

 
 

24. ுதைாவு ெ்வமதெ கீலத மமஹா்ெ்(International Gita Mahotsav), இ்தியாவி் 

எ்த மாநிை்தி் நலடசபறு்ளு ?  

 

A. அசா் 

B. உ்ைர் பிரமைச் 

C. ப்சா்  

D. ஹ யானா 
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விலட: D. ஹ யானா 

  

ுைலாவு ச்வமைச கீதை மமஹா்ச் ிச்ப் 6-ஆ் மைைி ஹ யானாவி் 

ுுமஷ்ராவி்   நதடதபு். ுியரு் ைதலவ் பிரணா் ுக்ஜி மமஹா்ச்தவ 

தைாட்கி தவ்கிறா் மமு் விழாவி் கிு்ணா ு்ு்கான அி்க்ு் 

நா்டவிு்கிறா். இ்ை 5 நா் தமகா நிக்வி், தவ்மவு மை்கதை மச்்ை பல 

ஆ்மீக ைதலவ்க், அறிஞ்க் ம்ு் கதலஞ்க் ப்மவு நாுகைி் இு்ு 

ப்மக்கு்ைன். இ்ை மமஹா்ச், 18 ஆயிர் மாணவ்கதை Ashtadash Shaloki 

கீதைதய ஒமர மநர்ைி் ஒ்ுவி்க தவ்ு உலக சாைதன 

தச்யு்ைு.மமஹா்ச்வி் மபாு நா்ி் 574 மாவ்ட்கைி் இு்ு 

இதைஞ்க்,  ை்க் பார்ப ய ஆதடகைி் ஒ்தவாு ்மலாக் உதரதய 

தபாறி்ுவ்ு கா்பி்க, ுுமஷ்ரா வ்ைதட்ு்ைன்.  

 
 

25. எ்த பிரபை ஆுலம, லட் ப்தி ்லகயி் ஆ்லை் வாெக் கு்ு் 

கணி்பி் '2016 ஆ் ஆ்ி் நபராக (Person of the Year 2016)' 

மத்்சது்க்ப்ு்ளா் ?    

 

A. நமர்ைிர மமாி 

B. விைாிமி் ு்ி் 

C. பரா் ஒபாமா  

D. தடானா்ு ிர்் 

 

விலட: A. நமர்திர மமாி 

 

தட் ப்ைி ்தகயி் ஆ்தல் வாசக் கு்ு் கணி்பி் '2016 ஆ் ஆ்ி் 

நபராக(Person of the Year 2016)' பிரைம் நமர்ைிர மமாி 18% வா்ுகுட் 

மை்்தைு்க்ப்ு்ைா். எ்றாு், தட் ப்ைி ்தகயி்  2016 ஆ் ஆ்ி்கான 

நப் தபய் ிச்ப் 7-ஆ் மைைி அறிவி்க்பு், இு தட் ப்ைி தகயி் 

ஆசி ய்கைா் மை்்தைு்க்ப்டு.        

 
 

26. மி்னு பணப மா்ற ுலறலய ஊ்ுவி்க, NITI அமயா் ிை் ஒ்சவாு 

மாவ்ட்தி்ு் எ்வளு சதாலக வழ்க்பு் ? 

 

A. ூ. 10 ல்ச் 

B. ூ. 8 ல்ச் 

C. ூ. 5 ல்ச் 

D. ூ. 12 ல்ச்  

 

விலட: C. ூ. 5 ை்ெ் 
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மி்னு பணப மா்ற ுதறதய ஊ்ுவி்க இ்ைியாவி் ஒ்தவாு 

மாவ்ட்ைி்ு் NITI அமயா் ூ. 5 ல்ச் தைாதக வழ்ு். ஊ்கதைாதகயிதன 

தபற, மி்னு ுதற்ு மாறு்ை ைனிநப்க் பி்வு் 5 ுதறகைி் ஏமைு் 

ஒ்றி் ுதற்ைு இர்ு தவ்றிகரமான ப மா்ற்க் தச்வா் எ்பதை 

மாவ்ட ஆ்சிய், கமிஷன் அ்லு நீைிபைிக் உுைி தச்ய மவ்ு். அ்ை 5 

ுதறகைாவன: Unified payment interface (UPI), Unstructured Supplementary Service Data (USSD), 

Aadhaar Enabled Payments, e-wallets ம்ு் Rupay debit/credit/prepaid cards. மி்னு 

ப மா்ற்ைி், இ்ைியாவி் சிற்ு விை்ு் ுை் 10 மாவ்ட்கு்ு NITI 

அமயா்/இ்ைிய அரு "Digital Payment Champions of India Award"  விுு வழ்ு். 

இமைமபா், பணமி்லா ப மா்ற் தச்ீ் 50 ஊரா்சிகு்ு் Digital Payament Award 

குரவ் வழ்க்பு்.   

 
 

27. தா்்பா் வழ்ுவலத ஊ்ுவி்க “Stanpan Suraksha app”, எ்த 

அலம்ெக்தா் சதாட்க்ப்ு்ளு ? 

 

A. உ்நா்டுவ்க் அதம்சக்  

B. ப்சாய்ு ரா் அதம்சக்  

C. பழ்ுி விவகார அதம்சக்  

D. தப்க் ம்ு் ுழ்தைக் மம்பா்ு அதம்சக் 

 

விலட: C. பழ்ுி விவகார அலம்ெக்  

 

ைா்்பா் வழ்ுவதை ஊ்ுவி்க, இுவதர இ்லாை ுை் வதகயான “Stanpan 

Suraksha app”-தசயலிதய பழ்ுி விவகார அதம்ச் Jual Oram தைாட்கி தவ்ைா். 

இ்ை தமாதப் பய்பாு, இ்ைிய ைா்்பா் ஊ்ுவி்ு தந்தவா்் (Breastfeeding 

Promotion Network of India - BPNI) ில் உுவா்க்ப்டு. இு, ுழ்தை 

உணு்தபாு் விை்பர்கதை ுகா் ூு் தசய்ுதறதய தகா்ு்ைு 

இைதன பய்பு்ைி யா் மவ்ுமானாு், அவ்கதை ு்றிீ்ை தபாு்ைம்ற 

ுழ்தை உணு தைாட்பான விை்பர்கதை பட் எு்ு BPNI-்ு அு்பிதவ்க 

ுிீ். BPNI இ்ை அறி்தககதை ஆவண்பு்ைி, ஆ்ு தச்ு ைு்ை நடவி்தக 

எு்ு். இ்ை அ்ச், ுழ்தை உணு ுதறதய ம்க் தைாட்்ு கவனி்க 

அைிகார் தகாு்ு்.     

 
 

28. “The Walking Dead: A Continuing Story of Survival Horror” ு்தக் யாரா் 

எுத்ப்ு்ளு ? 

 

A. ி் ி் 

B. ராப்் கி்்மம்  
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C. பாபி அதட்் 

D. ஜி் மடமமாநாமகா்  

 

விலட: B. ராப்் கி்்மம்  

 

கு்ு & தவ்தை காமி் ு்ைக் “The Walking Dead: A Continuing Story of Survival 

Horror”  ராப்் கி்்மம் எ்பவரா் எுை்ப்ு்ைு. zombie ைிதர்பட ரசிக்க் 

அதனவு் ந்ு அறி்ை வி வா்க கதைகைி் தைாு்மப இ்ை ு்ைக்.   

 
 

29. இ்திய கட்பலட ம்ு் ராய் கட்பலட இலடமய ஆ்ுமதாு் 

நலடசபு் “Exercise Konkan 16” இுதர்ு கட்ொ் உட்பயி்ெி எ்த நகர்தி் 

சதாட்கியு ? 

 

A. குகா்ைி 
B. தகா்சி  
C. ு்தப  

D. அகமைாபா்   

 

விலட: C. ு்லப  

 

ஆ்ுமைாு் நதடதபு்  இுைர்ு கட்சா் பயி்சி “Exercise Konkan 16” இ்ைிய 

கட்பதட ம்ு் ராய் கட்பதட இதடமய ிச்ப் 05, 2016-் ு்தபயி் 

தைாட்கியு, இு ிச்ப் 16, 2016 வதர தைாடு். பயி்சி ு்தப ம்ு் 

மகாவாவி் இர்ு க்ட்கைாக நட்ை்பு். ுை்க்ட் ிச்ப் 05-09 மைைிகைி் 

நதடதபு், இு இு நா்ு கட்பதடகு் ச்ப்ை்ப்ட ஒு க்டதை ைி்டமிட் 

பயி்சி, இு பதடகைி் ைி்டமிுபவ்கு் இதண்ு கட் சா்்ை தசய்பாுகதை 

ைி்டமிுவ். இர்டா் க்ட பயி்சி LIVE EXERCISE (LIVEX) (மநரி பயி்சி) ிச்ப் 12-

16, 2016 மைைிகைி் மகாவாவி் நதடதபு், இைி் IN Marine Commandos (MARCOs) 

ம்ு் Royal Marines ஆகிய இு பதடகைி் ஊடாட்(Interaction) அட்ு்.   

 
 

30. "Petrotech-2016" ெ்வமதெ எ்சண், எ வாீ மாநாு ம்ு் க்கா்ெியி் 

லமய்கு(Theme)  எ்ன ? 

 
A. Hydrocarbons to fuel the future – Preferences and Challenges 
B. Hydrocarbons to fuel the future – Choices and Challenges 
C. Hydrocarbons to fuel the future – Prediction and Challenges 
D. Hydrocarbons to fuel the future – Options and Challenges  
 

விலட: B. Hydrocarbons to fuel the future – Choices and Challenges 
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"Petrotech-2016" ச்வமைச எ்தண், எ வாீ மாநாு ம்ு் க்கா்சியி் 12வு 

பைி்ு ுு ைி்லி பிரகைி தமைான்ைி் ிச்ப் 5் மைைி தைாட்கியு. 2016 ஆ் 

ஆ்ி்  தமய்கு 'Hydrocarbons to fuel the future – Choices and Challenges'. இ்ை உலக 

நிக்வி் மநா்க் எ ச்ைி அதம்ச்க், ுதற ைதலவ்க், தைாழி் வ்ுன்க், 

க்வியாை்க் ம்ு் எ ச்ைி ுதறசா்்ை நிுண்க் ஆகிய அதனவதரீ் ஒமர 

ைை்ைி் தகா்ுவுவைாு். எ்தண் & எ வாீ ுதறயி் மைசிய ம்ு் 

ச்வமைச நிுண்க் ை்க் அறிு, கு்ு, நிுண்ுவ் ம்ு் அுபவ்கதை 

பகி்்ு தகா்ை இு இர்ு ஆ்ுகு்ு ஒு ுதற அதம்க்பு் ைை் ஆு். 

இ்ை 3 நா் தமகா நிக்வி் தைாழி்ு்பவாைிக், வி்ஞானிக், ைி்டமிுபவ்க், 

தகா்தக வு்பாை்க், மமலா்தம நிுண்க் ம்ு் மசதவ வழ்ுந்க் 

உ்பட 68 நாுகைி் இு்ு 6000 பிரைிநிைிக் கல்ு தகா்கி்றன். 

 
 

31. உ்சபகி்தானி் ுதிதாக மத்்சது்க்ப்ட ஜனாதிபதி யா் ? 

 

A. சா்கா் மி்ஜிமயாமய் / Shavkat Mirziyoyev 

B. ந மமா்உமமரா் / Narimon Umarov 

C. மகாடா்மஜா் மக்மமாமனா் / Khotamjon Ketmonov 

D. இ்லா் க மமா் / Islam Karimov  

 

விலட: B. ொ்கா் மி்ஜிமயாமய் / Shavkat Mirziyoyev 

 

தச்ட்ப் 2016-் ச்வாைிகார ைதலவ் ம்ு் ஜனாைிபைி இ்லா் க மமா் இற்ை 

பி்ன், நதடதப்ற ுை் ஜனாைிபைி மை்ைலி் தவ்றிதப்ு உ்தபகி்ைானி் 

நட்ு ஜனாைிபைியான சா்கா் மி்ஜிமயாமய் ுைிய ஜனாைிபைி ஆனா். 2003 ஆ் 

ஆ்ி் இு்ு தச்ட்ப் 2016 ஜனாைிபைி க மமா்வி் இற்ுவதர அவ ் கீ் 

பிரைம ம்ைி யாக மி்ஜிமயாமய் பணியா்றிீ்ைா்.      

 
 

32. 2016 ஐ்கிய நாுகளி் ெ்வமதெ த்னா்வை் தின்தி் (International Volunteer 

Day - IVD) லமய்கு எ்ன ?    

 
A. Zero Hunger 
B. Global Applause – give volunteers a hand 
C. Global active volunteers for peace 
D. Your world is changing  
 

விலட: B. Global Applause – give volunteers a hand 

 

உலதக்கிு் ை்னா்வல்க் ம்ு் அதமைி,நிதலயான வை்்சிதய உுவா்க 

அவ்க் மம்தகா்ு் ுய்சிகதை அ்கீக ்க ஒ்தவாு ஆ்ு் ிச்ப் 5 ் 

மைைி ஐ்கிய நாுகைி் ச்வமைச ை்னா்வல் ைின் (International Volunteer Day - IVD) 
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அுச ்க்புகிறு. 2016 ஆ் ஆ்ி்கான தமய்கு "Global Applause – give volunteers 

a hand".  
 

33. ுமக் ுமா், எ்த விலளயா்ுட் சதாட்ுலடயவ் ? 

A. தச் 

B. நீ்ச் 

C. ஊஷூ 

D. மகா்ஃ்   

 

விலட: D. மகா்ஃ்  

 

ைி்லி மகா்ஃ் கிை்பி், இ்ைிய மகா்ஃப் ுமக் ுமா், 2016 பானாமசானி் ைிற்ை 

இ்ைியா மகா்ஃ்(2016 Panasonic Open India golf) ப்டதை தவ்ு்ைா். இ்ை 

தவ்றியி் ில், மிக அைிக வயைி்(51 ஆ்ுக் ம்ு் 126 நா்க்) ஆசிய ூ் 

ப்ட்தை தவ்ு் பழதமயான மகா்ப் எ்ற தபுதமதய இவ் தபுகிறா். 

 
 

34. “Asian of the Year 2016” என சபய ட்ப்ு்ளவ் யா் ? 

 

A. ச்சி் ப்சா்  

B. ர்ை் டாடா  

C. ுமக் அ்பானி 
D. ுனி் மி்ட் 

 

விலட: A. ெ்ெி் ப்ொ்  

 

“The Disruptors” ுும்ைி் ஒு புைியான சி்க்ூதர சா்்ை The Straits Times 

தச்ைி்ைா், ்ைி்கா்் நிுவன்கைான ச்சி் ப்சா் ம்ு் பி்னி ப்சா் 

ஆகிய இுவதரீ் ூ்டாக “Asian of the Year 2016” என தபய ்ு்ைு. “Asian of the Year 

2016” விுு, தைாழி்ு்ப்ைி்  இதடுக எ்தலகைாக இய்ு் தைாழி் 

ுதனமவாதர அ்கீக ்கிறு. ுக்மவா் நலு்காக பார்ப ய வணிக மாைி  

நிக்ுகதை அறிுக்பு்ு் நிுவன்க் இவ்கைா் ுவ்க்ப்ு்ைு. 

 
 

35. ெ்வமதெ ஆ்ற் மபரலவ(International Energy Forum) - ெ்வமதெ எ வாீ 

ஒ்றிய்(International Gas Union) அலம்ெக மாநா்ி் 5வு பதி்ு, எ்த நகர்தி் 

சதாட்கிீ்ளு  ? 

 

A. ுு ைி்லி 
B. ுமன  

C. தச்தன  

D. தப்கூு  
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விலட: A. ுு தி்ைி 
 

ச்வமைச ஆ்ற் மபரதவ(International Energy Forum) - ச்வமைச எ வாீ 

ஒ்றிய்(International Gas Union) அதம்சக மாநா்ி் 5வு பைி்தப, தப்மராலிய் 

ம்ு் இய்தக எ வாீ மாநில அதம்ச்(I/C) ை்மம்ைிர பிரைா் ுு ைி்லியி் 

ைிற்ு தவ்ைா். அதம்சக மாநாு, 3 நா்  Petrotech-2016 மாநா்ி் இதண நிக்வாக 

நதடதபற உ்ைு.      

 
 

36. ுளி்காை ிுபனி மொதலன(Winter Fog Experiment  - WIFEX) 2016-17 பிர்ொர்லத 

எ்த அலம்ெக் ுவ்கிீ்ளு ? 

 

A. நகர அபிவிு்ைி அதம்சக்  

B. ுவி அறிவிய் அதம்சக்  

C. சாதல மபா்ுவர்ு ம்ு் தநு்சாதல அதம்சக் 

D. அறிவிய் ம்ு் தைாழி்ு்ப அதம்சக் 

 

விலட: B. ுவி அறிவிய் அலம்ெக்   

 

ுு ைி்லி இ்ைிரா கா்ைி ச்வமைச விமான நிதலய்ைி் ுைி்கால ிுபனி 
மசாைதன(Winter Fog Experiment  - WIFEX) 2016-17 பிர்சார்தை ுவி அறிவிய் 

அதம்சக்(Ministry of Earth Sciences (MoES)) ுவ்கிீ்ைு. WIFEX மாைி யி் இு்ு 

ிுபனி கணி்ு, 2017-18 ுைி்கால்ைி் தசய்பா்ு்ு வு். இ்ை க்காணி்ு 

பிர்சார்ைி் மநா்க், ிுபனி வா்்தக ுழ்சிதய ந்ு ு ்ுதகா்ை் ம்ு் 

ிுபனி கணி்ு ைிறதன மம்பு்ுை் ஆு்.   

 

37. 2016 உைக ம் தின்தி்(World Soil Day) லமய்கு(Theme) எ்ன ?   

 
A. Soils, crystallizes life 
B. Soils, a solid ground for life  
C. Soils and pulses, a symbiosis for life 
D. Soil day for future life  
 

விலட: C. Soils and pulses, a symbiosis for life 

 

ம்கதை ம்ுட் இதண்க ம்ு் ந் வா்வி் அவ்கைி் ு்கிய்ுவ் 

ுறி்ை  விழி்ுண்தவ ஏ்பு்ு் வதகயி் ிச்ப் 5 அ்ு ஒ்தவாு வுடு் 

உலக ம் ைின் அுச ்க்புகிறு. ம்ணி் ப்ுகைான வைிம்டல 

தந்ரஜ் நிதலநிு்ை், அை் ப்ுயி ய், குுுை் ம்ு் க்டதம்தப 

மம்பு்ுை் ஆகியவ்றி் மந்மதற ப்கைி்தப அைி்ு் பு்ுகதை கவன் 

தசு்ு் வதகயி், 2016 ஆ் ஆ்ி்கான தமய்குவாக “Soils and pulses, a 

symbiosis for life” தவ்க்ப்ு்ைு.  
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38. பிரா்் நா்ி் ுதிய பிரதம் யா் ? 

 

A. எி் கிதரச் / Edith Cresson  

B. லார்் பாபிய் / Laurent Fabius 

C. தப்னா் காஜிமனீமவ / Bernard Cazeneuve  

D. மாுவ் வா்் / Manuel Valls 

 

விலட: C. சப்னா் காஜிமனீமவ / Bernard Cazeneuve  

 
  

தப்னா் காஜிமனீமவ, பிரா்சி் ுைிய பிரைமராக நியமி்க்ப்ு்ைா். 2017 

ஜனாைிபைி மை்ைலி் மபா்ியிுவை்காக பைவிதய ராஜினாமா தச்ை மாுவ் 

வா்்-் இட்தை இவ் நிர்ுகிறா். ஜூ் பாராும்ற மை்ை் வதர மசாசலிச 

அரசா்க்ைி் தபாு்பாக காஜிமனீமவ இு்பா். இவ், 2015 ஆ் ஆ்ு பா ் 

நக ் நதடதப்ற பய்கரவாை ைா்ுை்கு்ு் பி்ன், பிரா்சி் பாுகா்தப 

நி்வகி்பைி் ஒு ு்கிய ப்ு வகி்ைா்.        

 
 

39. "2016 Indra NAVY" கட்பலட பயி்ெி, இ்தியாவி்ு் எ்த நா்ு்ு் இலடமய 

நட்கு்ளு ?  

 

A. ர்யா  

B. அதம ்கா  

C. ஜ்பா் 

D. சீனா 

 

விலட: A. ர்யா  

 

இ்ைியா ம்ு் ர்யா இதடயிலான "2016 Indra NAVY" ூ்ு கட்பதட பயி்சி, 
தை்கிழ்ு இ்ைிய கடமலார நகரமான விசாக்ப்ின் ம்ு் வ்காை வி ுடா 

புைியி் ிச்ப் 14-21 வதர நதடதபு்.  ூ்ு் கட்பதட் பயி்சி கடமலார் 

ம்ு் கட்பதட ஆகிய இர்ு நிதலகதை தகா்ு்ைு. கடமலார பயி்சி ிச்ப் 

14-18 மைைிகைி் விசாக்ப்ின் நகர்ைிு், கட்பதட பயி்சி வ்காை 

வி ுடாவி் ிச்ப் 19-21 மைைிகைிு் நட்ு். 

 

40. ெிவி் விமான மபா்ுவர்ு இய்ுநரக்தி் (Directorate General of Civil Aviation 

- DGCA) ுதிய தலைலம சஜனரைாக நியமி்க்ப்ு்ளவ் யா் ? 

 

A. பி வி ரமம் பாு  

B. பி எ் ு்ல் 

C. மாலினி ச்க் 
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D. வுமவ்ைரா மா்ூ் 

 

விலட: B. பி எ் ு்ை் 

 

1986-தைாுைியி் உ.பி. மகட் ஐஏஎ் அைிகா  பி எ் ு்ல், சிவி் விமான 

மபா்ுவர்ு இய்ுநரக்ைி் (Directorate General of Civil Aviation - DGCA) ுைிய ைதலதம 

தஜனரலாக நியமி்க்ப்ு்ைா். ை்மபாு, ு்ல் சிவி் விமான மபா்ுவர்ு 

அதம்சக்ைி் ூுை் தசயலாைராக நியமி்க்ப்ு்ைா்.விமான மபா்ுவர்ு 

க்ு்பா்ி் ுை் தப் ைதலதமயான எ் ச்யாவைி, ஜூதல 2016-் ுைிய 

ம்ைிய தைாழிலாை் தசயலாைராக மா்ற்ப்டைி் இு்ு, இ்ை இட் 4 மாை்கைாக 

காலியாக இு்ைு. இ்ைியாவி் பற்ு் ைுைி ைர்க்,பாுகா்ு நடவி்தகக், 

ுுவி்கான பயி்சி ஆகியவ்தற தசய்பு்ுவை்ு், 

க்ு்பு்ுவை்ு்,மம்பா்தவயிுவை்ு் DGCA தபாு்ு.  

 

 

41. ஆீத்பலடக் சகாி நா்(Armed Forces Flag Day), இ்தியாவி் எ்த நாளி் 

சகா்டாட்புகி்று ? 

 

A. ிச்ப் 7 

B. ிச்ப் 6 

C. ிச்ப் 8 

D. ிச்ப் 9  

 

விலட: A. ிெ்ப் 7 

 

இ்ைியாவி் தை ய்மி்க மபா்வரீ்க், மாுமிக், விமான்பதட 

வரீ்கைி்  ைியாக்கு்ு ம யாதை தசு்ு் வதகயி் ிச்ப் 7் மைைி 
இ்ைியாவி் ஆ்ுமைாு் ஆீை்பதடக் தகாி நா்(Armed Forces Flag Day) 

தகா்டாட்புகிறு. ஆீை்பதட பணியாை்கைி் நலு்காக ம்கைிட் இு்ு 

நிைி மசக ்பை்காக இ்ை நா் அ்்பணி்க்ப்ு்ைு. 

 
 

42. 2016 இ்தியா ெ்வமதெ அறிவிய் திுவிழா (India International Science festival - IISF), 

எ்த நகர்தி் சதாட்கியு ? 

 

A. ுமன  

B. ுு ைி்லி  
C. தகா்க்ைா  

D. தப்கூு  

 

விலட: B. ுு தி்ைி  
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2016 இ்ைியா ச்வமைச அறிவிய் ைிுவிழா (India International Science festival - IISF),ுு 

ைி்லியி் உ்ை  சிஎ்ஐஆ்-மைசிய இய்பிய் ஆ்வக(OMA) வைாக்ைி் ிச்ப் 7 

ுை் தைாட்கியு, இ்மாை் 11-ஆ் மைைி வதர ைிுவிழா தைாடு். இ்ைிய ஆ்ு 

ூட்க் ில்  உுவா்க்ப்ட அறிவிய் ம்ு் தைாழி்ு்ப்கதை 

ஊ்ுவி்கு், ம்க் ம்ைியி் அறிவிய் மன்பா்தமதய க்பி்கு் இ்ைியா 

ச்வமைச அறிவிய் ைிுவிழாதவ, அறிவிய் ம்ு் தைாழி்ு்ப் ம்ு்  ுவி 
அறிவிய் அதம்சகமானு Vijnana Bharati (VIBHA)-ுட் இதண்ு ஏ்பாு 

தச்ு்ைு. அறிவிய் ைிுவிழாவி் தமய்கு “Science for the masses”. IISF-2016 

அறிவிய் ைிுவிழாவி், இ்ைிய அறிவிய் சிக்ுட் கல்ுதரயாடு், 

அறிவிய் விழாதவ அுபவி்கு் வா்வி் அதன்ு ுதறகைிு் இு்ு அைிக 

எ்ணிதகயிலான பா்தவயாை்க் வுவா்க் (5 ல்ச்ைி்ு் அைிகமான) எ்ு 

எைி்பா்்க்புகிறு. 

 
 

43. தகவ் சதாழி்ு்ப ெிற்ு லமய்லத(Center of Excellence in Information 

Technology) இ்தியா அரு (GOI) எ்த நா்ி் நிுவு்ளு ? 

 

A. ூடா் 

B. தமாரா்மகா 

C. எகி்ு  

D. கி ்  

 

விலட: C. எகி்ு  

 

இ்ைிய அரு (GOI), எகி்ைி் மிக் பழதமயான ம்ு் மிகு் மைி்ுமி்க அ்-அசா் 

ப்கதல்கழக்ைி் ைகவ் தைாழி்ு்ப சிற்ு தமய்தை நிுவு்ைு. 

தக்மராவி் அ்-அசா் அ்ம் எ்-ைாதய்பி்(Al-Azhar Ahmed el-Tayeb) கிரா்் 

மஷ்தக(Grand Sheikh) ச்ைி்ை பிறு, தக்மராவி்கான இ்ைிய ூை் ச்ச் 

ப்டா்சா்யா இ்ை அறிவி்தப தவைியி்டா். இு நாுகு்ு் இதடமய க்வி 
ஒ்ுதழ்தப அைிக ்ு் ுய்சியி் ஒு புைியாக இ்ை தமய், அு்ை ஆ்ு 

தைாட்க்ைி் ப்கதல்கழக்ைி் தபாறியிய் ுதறயி் 

அதம்க்படவிு்கிறு.   

 
 

44. 2016 உைக ெ்திவா்்த சமாழி ுறியீ்ி் (Power Language Index -PLI) பி, மிகு் 

ெ்தி வா்்த சமாழி எு ? 

 

A. மா்ட ் 

B. ஆ்கில் 

C. பிதர்ு  

D. ்பானி் 
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விலட: B. ஆ்கிை் 

 

உலக தபாுைாைார ச்மமைன் (WEF) தவைியி்ட 2016 உலக ச்ைிவா்்ை தமாழி 
ுறியீ் ி் (Power Language Index -PLI) பி, உலகி் ுை் 10 ச்ைிவா்்ை தமாழிகைி் 

ஆ்கில் ுை் இட்ைி் உ்ைு. இு ி்ு G7 நாுகைி் (அதம ்கா, பி ்ட் 

ம்ு் கனடா) தபு்பா்தம தமாழியாக உ்ைு. ுைலிட்தை தைாட்்ு 

ப்ியலி் மா்ட ், பிர்ு ம்ு் ்பானி் உ்ைன. இ்ைிய தமாழியான "இ்ைி" 
2016 PLI-யி் 10 வு இட்ைி் உ்ைு. இ்ை ுறியுீ, எ்ை ஒு ுறி்பி்ட நப ் 

ு்ு தமக், ுவியிய், அவ்கைி் தசா்ை நிதலதமகதை கு்ைி் 

தகா்ைாம், மனிை இன்ைி்ு எ்ை அைவி்ு தமாழி ஒு பிரைிநிைியாக 

பயனைி்கிறு எ்பதை அைவிுகிறு.     

 
 

45. அலனவு்ு் ுகாதார கா்பீ்லட(health insurance for all) சகா்ு்ள 

இ்தியாவி் ுத் நாடாும்ற சதாுதி எு ?     

 

A. வார்க் 

B. அுர்காபா் 

C. விஜயவாடா 

D. ர்ல் 

 

விலட: C. விஜயவாடா 

 

விஜயவாடா பாராும்ற தைாுைி, பிற்ை ுழ்தை ுை் ி்ை ுிம்க் வதர 

அதனவு்ு் ுகாைார கா்பீ் தட தகா்ு்ை இ்ைியாவி் ுை் பாராும்ற 

தைாுைியாு். இ்ை தைாுைி ஆ்ைிரபிரமைச்ைி் 265 கிராம்கதை தகா்ு்ைு. 

கிராம்ுற புைிகைி் ுகாைார கா்புீ வழ்க “Swastha Kutambham” ுகாைார கா்புீ 

ைி்ட்தை ஆ்ைிர் பிரமைச அரு, டா்டா அற்க்டதைீட் இதண்ு விஜயவாடா 

எ்.பி. தைாுைியிு்ை கிராம்கைி் சமீப்ைி் அறிுக்பு்ைிீ்ைு. ிச்ப் 1, 

2016 ுை் நவ்ப் 30, 2017 வதர ஒு ஆ்ி்ு கிராம்ைிு்ை அதன்ு 

ம்கு்ு் இு ுகாைார கா்புீ வழ்ு்.  

 
 

46. எ்த இ்திய வ்கி, ASSOCHAM ிை் “Best Bank for SME Lending” ஆக மத்ு 

செ்ய்ப்ு்ளு ? 

 

A. ப்சா் மநஷன் வ்கி  
B. ்மட் பா்் ஆ் இ்ைியா  

C. விஜயா வ்கி  
D. பமராடா வ்கி   
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விலட: C. விஜயா வ்கி  
 

ுு ைி்லியி் நதடதப்ற 4வு SMEs Excellence Award விழாவி் விஜயா வ்கி, “Best 

Bank for SME Lending” ஆக Associate Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) 

ில் மை்ு தச்ய்ப்டு. விஜயா வ்கி மசமி்ு ம்ு் நட்ு கண்ுக், கட் 

அ்தடக், தடபி் கா்ுக், கட், அடமான் ுைலிய ஆ்தல் வ்கி மசதவக் 

ம்ு் ைனி்ப்ட மசதவகதை பரவலாக வழ்ுகிறு.      

 
 

47. ெமீப்தி் மலற்த ெனீிவாெ ஐய் ராமொமி, எ்த ுலறீட் சதாட்ுலடயவ் 

? 
 

A. இைழிய்  

B. விதையா்ு 

C. கட் அறிவிய் 

D. ைிதர்பட ுதற  

 

விலட: A. இதழிய்  

 

ுறி்பி்ட்ை்க அரசிய் தநயா்ி விம்சக் ம்ு் ு்ை் ப்ைி தகயி் 

நிுவன் ம்ு் ஆசி யரான சீனிவாச ஐய் ராமசாமி(81), சமீப்ைி் ைமி்நா்ி் 

தச்தனயி் மதற்ைா். மசா ராமசாமி என அதழ்க்பு் இவ், ு்னா் ைமிழக 

ுை்வ் தஜயலலிைாவி் ஆமலாசகராகு் இு்ைா்.  

 
 

48. "Resourcesat-2A" சதாலை உண்ு செய்லக்மகா், எ்த வாூ்தியி் 
(ரா்சக்) ிை் வி்ணி் ஏவ்ப்டு ? 

 
A. PSLV-C33  
B. PSLV-C36 
C. PSLV-C35 
D. PSLV-C37  
 

விலட: B. PSLV-C36  

 

இ்ைிய வி்தவைி ஆரா்்சி தமய் (ISRO), "Resourcesat-2A" தைாதல உண்ு 

தசய்தக்மகாதை PSLV-C36 ரா்தக்ி் ில் ஆ்ைிர் பிரமைச்ைி் ச்ைீ் ைவா் 

வி்தவைி தமய்ைி் (SDSC) இு்ு அை் ு்ு்பாதையி் தவ்றிகரமாக 

தசு்ைிீ்ைு.  "Resourcesat-2A" ைி்ட்ைி் வா்நா் 5 ஆ்ுக். 

தசய்தக்மகாைானு, ஒ்தவா்ு் 200 GB தகா்ைைு தகா்ட இர்ு Solid State 

Recorders-தய தகா்ு்ைு, அ்ு மகமரா்க் ில்  எு்க்பு் ுதக்பட்கதை 

ைதர நிதலய்கைி் இு்ு பா்்பை்ு எுவாக இதவ Recorders-் மசமி்க்பு். 

இ்ை மகமரா்க், ஆழமான இட்ைிு்ை ப்மவு வை்க் ச யாக எ்ை புைியி் 
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அதம்ு்ைு எ்பு ப்றிய தைைிவான ம்ு் ுறி்பி்ட பட்கதை அு்ு். 

'Resourcesat-2A' ுைிய தசய்தகமகா், Resourcesat-1 ம்ு் 2-் தைாட்்சியாு். 

ு்தைய 2 தசய்தகமகா்க் உலக பயன்கு்ு வழ்கிய தைாதல உண்ு ைரு 

மசதவகதை Resourcesat-2A தசய்தகமகா் தைாட்்ு வழ்க ுய்கிறு.  

 
 

49. மி்னு(Digital) ப மா்ற்கலள ஊ்ுவி்க “AP Purse mobile app” 
பய்பா்லட, எ்த மாநிை அரு அறிுக் செ்ு்ளு ? 

 

A. அுணாசல் பிரமைச் 

B. உ்ைர் பிரமைச் 

C. ஆ்ைிர் பிரமைச் 

D. க்நாடகா  

 

விலட: C. ஆ்திர் பிரமதெ் 

 

சமீப்ைி் ஆ்ைிர் பிரமைச அரு, விஜயவாடாவி் ம்க் ம்ைியி் ிஜி்ட் 

ப மா்ற்கதை  ஊ்ுவி்க AP Purse mobile பய்பா்தட ு்தனு்ு்ைு. இ்ை 

தமாதப் பய்பாு, 13 தமாதப் வ்கி(Mobile Banking) ம்ு் 10 தமாதப் 

பண்தப(Mobile Wallet) விு்ப்கதை தகா்ு்ைு. இ்ை பய்பா்தட 

பய்பு்ுவை் ில், ம்க் ை்க் பி்கதை தசு்ை ுிீ், உய் மைி்ு 

தகா்ட பதழய ூபா் மநா்ுக் தச்லாு எ்ற அறிவி்பினா் மாநில்ைி் 

நிலு் பண ப்றா்ுதறதய இ்ை பணமி்லா ப மா்ற்கதை மம்தகா்வை் 

ில் ைீ்்க ுிீ்.  

 
 

50. இ்தியாவி் ுதிய தலைலம நீதிபதியாக (CJI) நியமி்க்ப்ு்ளவ் யா் ? 

 

A. ஜ்ி மசலாமம்வ்  

B. ைீப் மி்ரா  

C. மை் பி மலாூ்  

D. தஜகைீ் சி் மகஹ் 

 

விலட: D. சஜகதீ்  ெி் மகஹ் 

 

நீைிபைி தஜகைீ் சி் தஹஹா், இ்ைியாவி் 44வு ைதலதம நீைிபைியாக 

நியமி்க்ப்ு்ைா். இவ் ஜனவ  4, 2017 இ் இ்ைியாவி் ைதலதம நீைிபைியாக 

தபாு்மப்கிறா். ை்மபாதைய ைதலதம நீைிபைி ி.எ் ைா்ூ் ஜனவ  3, 2017 வதர 

இ்பைவியி் இு்பா். நீைிபைி தஹஹா், CJI ஆக தபாு்மப்ு் ுை் 

சீ்கிய்,இவ் ஜனவ  4, 2017 ுை் ஆக்் 4, 2017 வதர பைவியி் இு்பா். 

அைாவு அவ் 65 வயதை எ்ு் வதர.  
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51. பி்வு் யா், லட் இதழி் 2016-ஆ் ஆ்ி்கான நபராக (Time magazine’s 
Person of the Year 2016) சபய ட்ப்ு்ளா் ?   

 

A. தடானா்ு ிர்் 

B. மா்் ஜு்க்தப்் 

C. நமர்ைிர மமாி 

D. ஹிலா  கிைி்ட் 

 

விலட: A. சடானா்ு ிர்் 

 

அதம ்க ஜனாைிபைியாக மை்்தைு்க்ப்ு்ை தடானா்ு ிர்், அதம ்க 

ஜனாைிபைி மை்ைலி் தப்ற ஆ்ச யமான தவ்றி்காக,தட் ப்ைி தக அவதர 2016 

ஆ் ஆ்ி் நபராக தபய ்ு்ைு. 

 
 

52. 2016 இ்தியா-அரு ூ்ு மாநாு (2016 India-Arab Partnership Conference) எ்த 

நா்ி் நலடசபறு்ளு ? 

 

A. இ்ைியா 

B. ஓம் 

C. ுு்கி 
D. ஈரா்  

 

விலட: B. ஓம் 

 

இ்ைியா ம்ு் அரு நாுக் ம்ு் ஓம் இதடமய தபாுைாைார உறுகதை 

அைிக ்ு் மநா்கி், 5வு இ்ைியா-அரு ூ்ு மாநாு ிச்ப் 14, 2016 அ்ு 

ஓமனி் உ்ை ம்க்ி்  நதடதபு். 2 நா் மாநா்தட ஓம் தவைிீறு 

அதம்சக், அரு ீ் தசயலாை் ம்ு் இ்ைிய தவைிீறு்ுதற அதம்சக் 

ூ்டாக ஏ்பாு தச்ு்ைு. மாநா்ி் தமய்கு ‘Partnership towards innovation and 

cooperation in Information Technology’. இ்ைியா ம்ு் அரு ஆகிய இு நாுகைி் இு்ு் 

அதம்ச்கைி் பிரைிநிைி்ுவ்தை இ்ை மாநாு தகா்ு்ைு. ுமா் 500 அரு 

ம்ு் இ்ைிய அரசா்க அைிகா க், க்வியாை்க், வ்்ைக்க் ம்ு் 

ுைீ்டாை்க் மாநா்ி் ப்மக்க வா்்ு உ்ைு.   

 
 

53. ுைபமாக வ்்தக் செ்வு (Ease of Doing Business) ுறி்த இ்தியா-

இ்கிைா்ு மாநாு, பி்வு் எ்த நகர்தி் சதாட்கிீ்ளு ? 

 

A. மா்தச்ட்  

B. ப்மி்கா் 

C. ுு ைி்லி  
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D. ல்ட்  

 

விலட: C. ுு தி்ைி  
 

ுலபமாக வ்்ைக் தச்வு (Ease of Doing Business) ுறி்ை இ்ைியா-இ்கிலா்ு 

மாநா்தட ுு ைி்லியி், வ்்ைக் ம்ு் தைாழிலக அதம்சக்ைி் தசயலாை் 

ரமம் அபிமஷ் ம்ு் பி ்ி் உய் ஆதணயாை் Dominic Asquith ஆகிய இுவு் 

ூ்டாக ுவ்கி தவ்ைன். 2 நா் மாநாு, இு நாுகு்ு் இதடமய உ்ை 

ிமலாபாய இுைர்ு ப்கா்தமதய (strategic bilateral partnership) அு்ை நிதல்ு 

எு்ு தச்ல ஒு வா்்பாக தசய்பு். இ்ை மாநாு, இ்ைியாவிு்ை மாநில 

ம்ு் ம்ைிய அரு அைிகா கதை இ்கிலா்ு நிுண்குட் ஒ்றாக 

தகா்ுவு். இைி் க்ு்பா்ு சீ்ைிு்ை், ஆ்ு சீ்ைிு்ை், வ  நி்வாக் 

ம்ு் வ்்ைக வசைி மீைான விவாை்க் அட்ு். 

 
 

54. எ்த நகர், ுழ்லதகு்காக 2016 “Laureates and Leaders” உ்ெிமாநா்லட 

நட்து்ளு ?   

 

A. ுமன 

B. ல்மனா  

C. மபாபா் 

D. ுு ைி்லி 
 

விலட: D. ுு தி்ைி 
 

ுு ைி்லியி் ரா்ிரபைி பவனி் ஜனாைிபைி பிரணா் ுக்ஜி ில், 

ுழ்தைகு்காக “Laureates and Leaders” உ்சி மாநாு ிச்ப் 10-11, 2016 அ்ு 

வழ்க்படு்ைு. உ்சி மாநா்ி் மநா்க் ுழ்தை் தைாழிலாை், ுழ்தை 

அிதம ம்ு் ுழ்தைகு்ு எைிரான வ்ுதற ஆகியவ்ு்தகைிரான 

மபாரா்ட்தை அபிவிு்ைி தச்வைாு். உ்சிமாநா்தட  தகலா் ச்யா்்ைி 
ுழ்தைக் அற்க்டதை ஏ்பாு தச்ு்ைு, வ்ுதறயி் இு்ு 

ுழ்தைகதை பாுகா்ு் வழியி் ு்மனா்கி தச்ு் ம்ு் ுழ்தைக், 

ுழ்தைகைாகமவ ுை்ைிரமாக இு்ு் உலதக உுைி்பு்ு் வுவான ைா்மீக 

மமதடதய க்ட மவ்ு் எ்பை்காக அதம்க்ப்ு்ைு. மநாப் ப ு 

தப்றவ்க், உலக ைதலவ்க், சி்ைதனயாை்க், ஐ்கிய நாுகைி் ுகவ் 

பிரைிநிைிக், க்வி, வணிக், சினிமா, விதையா்ு ம்ு் சிக்ைி் ுக்தப்ற 

நப்க், விுுதப்ற ுழ்தை / இதைஞ் ைதலவ்க் ஆகிமயா ் ூ்ு் ைதலதம 

ம்ு் ைா்மீக அைிகார்ைி் ில் மம்ூறிய காரண்கு்கான ஆைரதவ 

வழிநட்ுவதை ுறி்மகாைாக தகா்ு்ைு.     
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55. இ்தியாவி் எ்த உய் நீதிம்ற், ு்ைி்க் ம்தியி் உ்ள ி்ு 

தைா் (Talaq-e-bidat) வழ்க் அரெியைலம்பி்ு விமராதமானு என ூறிீ்ளு 

? 
 

A. அலகாபா் உய் நீைிம்ற் 

B. ைி்லி உய் நீைிம்ற் 

C. க்க்ைா உய் நீைிம்ற்  

D. ு்தப உய்நீைிம்ற்  

 

விலட: A. அைகாபா் உய் நீதிம்ற் 

 

அலகாபா் உய் நீைிம்ற், 3 ுதற ைலா்(Talaq-e-bidat) ூறி தப்கதை விவாகர்ு 

தச்ீ் ு்லி் வழ்க்தை அரசியலதம்பி்ு விமராைமானு என 

ூறிீ்ைு.ு்ீ் தப்கைி் உ தமகதை பறி்ு் ைிுமண், தசா்ு ம்ு் 

விவாகர்தை நி்வகி்ு் ு்ீ் ைனிநப் ச்ட்ைி் கீ் ஒ்ுை் தபற்ப்ட 

ி்ு ைலா் நதடுதற மீைான இர்ு ைனி்ைனி மு்கைி் ைீ்்தப 

ைீ்மானி்ு் தபாு்ு நீைிபைி ுன ீ்  ுமாதர தகா்ட ஒ்தற நீைிபைி தப்் ில் 

இ்ை ஆதண நிதறமவ்ற்ப்டு. இ்ை தகாூரமான ம்ு் இழிுபு்ு் உடனி 

விவாகர்ு விவ்,இ்ைியாதவ சிற்ை மைசமாக மாுவைிலிு்ு  பி்னிு்ு ைதட 

தச்ீ் என உய்நீைிம்ற் ந்ுகிறு.  

 
 

56. பி்வு் எ்த ஆ்்ராயிு செயைி, இ்திய ராுவ் ிை் ு்னா் 

ராுவ வரீ்க் ம்ு் வ ீ்  நா ் (widows of soldiers) -்ு அ்பணி்க்ப்ு்ளு 

? 
 
A. Veterans Outreach App 
B. Veterans Outroute App 
C. Veterans Outbunch App  
D. Veterans Outrail App      
 

விலட: A. Veterans Outreach App 

 

இ்ைிய இராுவ் Veterans Outreach App-தய அறிுக் தச்ு்ைு, இைதன 

ு்னா் ராுவ வரீ்க் ம்ு் வ ீ்  நா ்(widows of soldiers)-்காக 

ு்தனு்ு்ைு. ு்னா் இ்ைிய இராுவ வரீ்க் இய்ுநரக்ைி்(Directorate of 

Indian Army Veterans - DIAV) கீ் ையா ்க்ப்ட இ்ை  பய்பா்தட ராுவ வரீ்கைி் 

தஜனர் ைைபைி(COAS) ை்பீ்  சி் ுஹா் அறிுக் தச்ு தவ்ைா். இ்ை பய்பாு 

“Ask a question” ம்ு் “Locator Services” ஆகிய ுறி்பி்ட அ்ச்கதை  தகா்ு்ைு, 

இை் ில் ு்னா் ராுவ்ைின் தச்க், ECHS பாலிகிைினி், ்மடஷ் 

உணவக் ம்ு் தசனி் ஆர் க்்் உ்ை இட்கதை நாு ுுவு் க்டறிய 

இயு். மை்ு தச்ய்ப்ட எ்ைதவாு மசதவ வசைி்ு் Google வதரபட்ைி் 

பாதைதய வழிகா்ு் வசைி இ்ை பய்பா்ி் உ்ைு. ‘Suvigyai’ எ்றதழ்க்பு் 
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PCDA (P) வதலைை்ைிு்ை “Pension Calculator” ப்க்ைி்ு தச்ல இதண்ு் 

வழ்க்ப்ு்ைு, இை் ில் ி்ை ுிம்க் ை்க் ஓ்ூைிய நல்கதை 

ச பா்்க ுிீ்.    

 
 

57. நவனீ கலையி் மதெிய கா்ெி்ூட்தி் (National Gallery of Modern Art (NGMA)) 

ுதிதாக நியமி்க்ப்ட இய்ுன் சஜனர் யா் ? 

 

A. அகமு ந்மா  

B. அ்தவைா கடநாய்  

C. ராஜீ்  மலா்ச் 

D. சபனீா கைிமஹாமக  

 

விலட: B. அ்லவதா கடநாய் 

 

ச்வமைச அைவி் ுக் தப்ற சி்பி அ்தவைா கடநாய், நவனீ கதலயி் மைசிய 

கா்சி்ூட்ைி்(National Gallery of Modern Art (NGMA)) ுைிய இய்ுன் தஜனரலாக 

நியமி்க்ப்ு்ைா். இவ் ராஜீ்  மலா்சதன தவ்றி தகா்ு இ்ை இட்தை 

பிி்ைா். இ்ை பைவி்ு ு்ு கடநாய், ஒிஷாவி் ுவமன்வ ் உ்ை Kalinga 

Institute of Industrial Technology   சி்ப ப்ைியி் ைதலவராக இு்ைா்.      

 
 

58. 2016 ஐ்கிய நாுக் ெலபயி் ெ்வமதெ ஊழ் எதி்்ு தின்தி்(International 

Anti-Corruption Day -IACD) லமய்கு எ்ன ? 

 
A. Zero Corruption, 100% Development 
B. Your No Counts 
C. United against corruption for development, peace and security 
D. Break the Corruption chain  
 

விலட: C. United against corruption for development, peace and security 

 

ஊழதல, ைிறதமயாகு், ைிற்படு் ைு்ு் ம்ு் க்ு்பு்ு் 

நடவி்தககதை ஊ்ுவி்க ம்ு் வு்பு்ை ஒ்தவாு வுடு் ிச்ப் 9 

அ்ு ஐ்கிய நாுக் சதபயி் ச்வமைச ஊழ் நா்(IACD) அுச ்க்புகிறு.இ்ை 

நாைானு, ஊழதல ைு்பு ம்ு் க்ு்பு்ுவைி் ஐ்கிய நாுக் சதபயி் 

ப்தக அிமகாி்ு கா்ுகிறு. 2016 ஆ் ஆ்ி் தமய்கு “United against corruption 
for development, peace and security”.  
 
 

59. ுத் எலை் ி்த ஆ்கு்கான மதெிய ு்ு்ெ்லட மபா்ி(First elite 

men’s senior national boxing tournament), எ்த இ்திய மாநிை்தி் சதாட்கியு ? 

 

A. ுமன  
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B. குகா்ைி 
C. மக்டா் 

D. சி்லா  

 

விலட: B. குகா்தி 
 

ுை் எதல் ி்ை ஆ்கு்கான மைசிய ு்ு்ச்தட மபா்ி(First elite men’s 

senior national boxing tournament), குகா்ைியி் சுசதஜயி் உ்ை இ்ைிரா கா்ைி 
விதையா்ு அர்க்ைி் தைாட்கியு.அசா் ுை்வ் ச்பான்ைா மசானவா் 

இ்மபா்ிதய ுவ்கி தவ்ைா். இ்ை எதல் ு்ு்ச்தட சா்பிய்ஷி், 

மாநில்ைி் இு்ு வரவிு்ு் ு்ு்ச்தட வரீ்கு்ு மிகு் உைு் ம்ு் 

இை் ைதலுதற ு்ு்ச்தடதய ஒு தைாழிலாக எு்ு்தகா்ை ூ்ு். 

ுமா் 350 வரீ்க் கல்ு தகா்ு 10 எதட பி ுகைி் மபா்ியி்டன். விதையா்ு 

மபா்ிக் ிச்ப் 13,2016 அ்ு ுிு்ு வு்.  

 
 

60. சவ்ப ம்டை ூறாவளி 'வா்தா' எ்த நா்ி் அி்ு் எ்ு 

எதி்பா்்க்புகிறு ? 

 

A. இ்ைியா  

B. சீனா  

C. ஜ்பா் 

D. தை் ஆ் ்கா  

 

விலட: A. இ்தியா  

 

தவ்ப ம்டல ூறாவைி 'வா்ைா' 10 கி.மீ. / மணி மவக்ைி் தந்ூ் ம்ு் 

கா்கிநாடா இதடமய ஆ்ைிர் பிரமைச கட்கதரதய ைா்ு் எ்ு 

எைி்பா்்க்புகிறு. வ்காை வி ுடாவி் தை்கிழ்ு புைியி் மமலிு்ு 

வட்ு - வடமம்காக நகு். மீனவ்க் அு்ை 12 மணி மநர்ைி்ு அ்ைமா் ைீு 

புைி ம்ு் அுகிு்ை கட் புைிகு்ு தச்ல மவ்டா் எ்ு அறிுு்ைி 
வுகி்றன். 

 

 

61. உைகி் மிக்சப ய அமு் திற் சகா்ட கி ்சக் லமதான் (World’s 
largest seating capacity cricket stadium), இ்தியாவி் எ்த மாநிை்தி் 

அலம்க்படு்ளு ? 

 

A. ுஜரா் 

B. மம்ு வ்காை்  

C. க்நாடகா  

D. ைமி்நாு  
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விலட: A. ுஜரா் 

 

மமாமடரா விதையா்டர்க் என அறிய்பு் அகமைாபா்ைி் ச்ைா் ப்மட் 

கி ்தக்  தமைான்,  உலகி் மிக்தப ய அமு் ைிற் தகா்ட கி ்தக் 

தமைானமாக(World’s largest seating capacity cricket stadium) வரவிு்கிறு. ுஜரா் 

கி ்தக் ச்க் (GCA) தமைான்ைி் சீரதம்ு ைி்ட்தை லா்ச் அ்் 

ட்மபாவி்ு (Larsen and Turbo (L&T)) ை்ு்ைு. ை்மபாு, தமைான்ைி் 54,000 ம்க் 

அமர ுிீ், ஆனா் ுைிய ைி்ட்கதை தகா்ு பா்்ு் மபாு 1,10,000 

ம்கு்கான இு்தக இு்ு் என கணி்க்ப்ு்ைு. இு ஏ்கனமவ உ்ை 

இு்தக எ்ணிதகதய கி்ட்ை்ட இு மட்கா்கி, 1,00,024 இு்தக 

தகா்ட  தம்மபா்் கி ்தக் தமைான்ைி் எ்ணி்தகதய வி்சிவிு்.    

 
 

62. 2016 மனித உ லமக் தின்தி்(Human Rights Day) லமய்கு எ்ன ? 

 
A. Our Rights, Our Freedoms, Always 
B. Stand up for someone’s rights today 
C. My Voice Counts 
D. Human Rights 365          
 

விலட: B. Stand up for someone’s rights today 

 

உலகைாவிய மனிை உ தமக் பிரகடன்தை நிதனுூு் வதகயி் ிச்ப் 10் 

மைைி ஒ்தவாு வுடு் மனிை உ தமக் ைின்(HRD) அுச ்க்புகிறு. 

உலக் ுுவு் மனிை உ தமகதை பாுகா்ு் ஒு நிதலயான அைவ ீ் தட 

பகி்்ு தகா்ை 1948 ஆ் ஆ்ு ஐ்கிய நாுகைி் தபாு சதப இ்ை பிரகடன்தை 

ை்தைு்ு பதறசா்றியு. 2016 ஆ் ஆ்ி்கான தமய்கு “Stand up for someone’s 

rights today!”, இு ஒுவு்தகாுவ ் உ தமக் அி்பதடயி் சமாைான் ம்ு் 

ந்லிண்க்தை வலிீு்ுகிறு. 

 

63. மி்னு ப மா்ற்கலள ஊ்ுவி்க Digidhan பிர்ொர்லத, எ்த ம்திய 

அலம்ெ் ுவ்கி லவ்தா் ? 

 

A. நமர்ைிர மமாி 

B. ரா்நா் சி் 

C. ரவி ச்க் பிரசா் 

D. தவ்தகயா நாீு   

 

விலட: C. ரவி ெ்க் பிரொ் 

 

ஒ்தவாு ுிமக், சிு வ்்ைக்க் ம்ு் தபுவணிக்க் ை்கைு அ்றாட நிைி 
ப மா்ற்கதை ிஜி்ட் ுதறயி் தசய்பு்ை சமீப்ைி் Digidhan அபியாதன 
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ம்ைிய IT அதம்ச் ரவி ச்க் பிரசா் தைாட்கி தவ்ைா். பிர்சார்ைி் மபாு, 

பைிவிற்க் தச்ை், நிுுை் ம்ு் ிஜி்ட் பண ப வ்்ைதன தச்ை் ப்றிய 

க்வி ுக்ுவை் ில் மி்னு ப மா்ற்ைி் ப்மவு ுதறக் ப்றி 
ுிம்கு்ு தை வி்க்பு். இு ைவிர, IT அதம்ச் மமு் Digishala ிவி மசனதல 

தைாட்கி தவ்ைா். ிஜி்ட் க்டண் ப்றி ம்கு்ு க்வி ுக்ட ுவ்க்ப்ட 

இ்ை இலவச மசன் DTH மசதவகைி் கிதட்ு். ம்க் அ்றாட வா்வி் 

ிஜி்ட் க்டண ுதறதய மம்தகா்வதை இு ஊ்ுவி்ு். இைி் கிராம்ுற 

ம்ு் ுறநக் ம்கதை இல்காக தகா்ு e-wallet, UPI, USSD, AADHAAR ம்ு் கா்ு 

மபா்ற ப்மவு மி்னு அ்ச்கதை பய்பு்ுவு ப்றி டா் மஷா்க் 

ம்ு் தசய் விை்க் ில் ம்கு்ு தை வி்ு் நிக்்சிக் 

ஒைிபர்ப்புகி்றன. இ்ை மசதவக் ஆர்ப்ைி் இ்ைி ம்ு் ஆ்கில்ைிு் 

பி்ன் உ்ூ் தமாழிகைிு் கிதட்ு்.      

 
  

64. கானா ுியரெி் 2016 ஜனாதிபதி மத்தைி் சவ்றி சப்றவ் யா் ? 

 

A. பா ்தவசி ுமயா் / Paa Kwesi Nduom 

B. இமவா் கி ்்் ் / Ivor Greenstreet 

C. ஜா் ்ரமணி மஹாமா / John Dramani Mahama  

D. நானா அுஃமபா-அ்மடா / Nana Akufo-Addo 

 

விலட: D. நானா அுஃமபா-அ்மடா / Nana Akufo-Addo 

 

கானா ுியரசி் ஜனாைிபைி மை்ைலி் நானா அுஃமபா-அ்மடா அுைி 
தபு்பா்தமீட், ை்மபாதைதய ஜனாைிபைி ஜா் மஹாமாதவ விட 53.8% 

வா்ுக் தப்ு தவ்றி தப்ு்ைா். இவ் கானாவி் ஜனாைிபைியாக 2017 ஜனவ  

7் மைைி பைவிமய்கு்ைா். ு்னைாக, அுஃமபா-அ்மடா அ்ட்னி தஜனரலாகு், 

2001-் ஆ்சியி் இு்ை New Patriotic Party (NPP) அரசா்க்ைி் தவைிீறு 

அதம்சராகு் பணியா்றிீ்ைா்.    

 
 

65. சத் சகா யாவி் இலட்காை ஜனாதிபதி யா் ? 

 

A. வா் மயா-ஆ் / Hwang Kyo-ahn    

B. பா்் ஜா்-ச் / Park Jong-sun  

C. கி் மசா-இயா் / Kim So-yeon 

D. ி் மஜ-இ் / Moon Jae-in      

 

விலட: A. வா் மயா-ஆ் / Hwang Kyo-ahn    

 

ஜனாைிபைி Park Geun-hye மீு ஏ்ப்ட ஊழ் ு்றசா்ி் காரணமாக, ிச்ப் 9, 2016 

அ்ு அவதர பைவியி் இு்ு நீ்க எு்க்ப்ட பாராும்ற வா்கைி்பி் தை் 
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தகா ய பிரைம் வா் மயா-ஆ் இதட்கால ஜனாைிபைியாக மை்்தைு்க்ப்ு்ைா். 

பா்்கி்  ு்ற் உுைி தச்ய்ப்டைா், வா் மயா-ஆ் இதட்கால ஜனாைிபைியாக 

ஜனாைிபைியி்  அைிகார்க் ம்ு் கடதமகு்ு தபாு்மப்பா்.   

 
 

66. 2016 உைகளாவிய பய்கரவாத ுறியீ்ி்(Global Terrorism Index) இ்தியாவி் 

தர் எ்ன ? 

 

A. 9வு  

B. 7வு  

C. 11வு 

D. 13வு   

 

விலட: B. 7வு  

 

சி்னி சா்்ை “Institute for Economics & Peace” சி்ைதன் ுு தவைியி்ு்ை 2016 

உலகைாவிய பய்கரவாை ுறியீ் ி்(GTI) பி, 2015 ஆ் ஆ்ு பய்கரவாை்ைா் 

பாைி்க்ப்ட 163 நாுகைி் 7வு இட்ைி் இ்ைியா உ்ைு. ப்ியலி் ஈரா் 

ுைலிட்ைிு் அைதன தைாட்்ு ஆ்கானி்ைா், தநஜீ யா, பாகி்ைா் ம்ு் 

சி யா உ்ைன. ஒு நா்ி் GTI மைி்தப்ணானு, ஒு ஆ்ி் ஏ்ப்ட 

ைீவிரவாை் தைாட்பான ச்பவ்க், மரண், காய்க் ம்ு் நிதலயான தசா்ு 

மசை் ஆகியவ்ு்ு ஒு்க்பு் தவயி்மட்-தய   அி்பதடயாக தகா்டு. 

மமு் இ்ை ுறியுீ கட்ை 4 ஆ்ுகைி் ஏ்ப்ட ைா்ுை்கதைீ் கண்கி் 

எு்ு்தகா்கிறு.    

 
 

67. “Dipa Karmakar: The Small Wonder” எ்ற ு்தக் யாரா் எுத்ப்ு வுகிறு ? 

 

A. விம் சுகா் 

B. ைீபா க்மாக் 

C. பி்மவ்வ் ந்ைி  
D. ஷிகா சப்வா் 

 

விலட: C. பி்மவ்வ் ந்தி  
 

“Dipa Karmakar: The Small Wonder” எ்ற ு்ைக் விதையா்ு ப்ைி தகயாை்க் விம் 

மமாக், ைி்விஜ் சி் ைிமயா ம்ு் ைீபா க்மாக ் பயி்சியாை் பி்மவ்வ் 

ந்ைி ஆகிமயாரா் எுை்ப்ு வுகிறு. இ்ு்ைக், பல தசா்ல்படாை மபாரா்ட 

ம்ு் தவ்றி கதைகதை தகா்ு்ைு. அ்ுட் நி்லாம் அவ ் ைனி்ப்ட 

ஆ்ப்ைி் இு்ு அ ய கா்பக ுதக்பட்கதைீ், மமு் ஒலி்பி் ம்ு் 

காம்தவ்் விதையா்ு்கைி் எு்க்ப்ட ுதக்பட்கதைீ் தகா்ு்ைு. 

ு்ைக் ஆக்் 2017 அ்ு தவைிவரவிு்கிறு.    
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68. 2016 செர்ிபி்ி கலை விழா(Serendipity Arts Festival - SAF), எ்த மாநிை்தி் 

நலடசபறு்ளு ?  

 

A. மகாரா்ிரா  

B. உ்ைர் பிரமைச் 

C. ராஜ்ைா்  

D. மகாவா 

 

விலட: D. மகாவா 

 

கதல்சிற்ுகதை ஊ்ுவி்க 2016 ிச்ப் 16-23 மைைிகைி் மகாவாவி் பனாஜியி் 

உ்ை ம்மடாவி நைி்கதரயி் தசர்ிபி்ி கதல விழாவி் ுை் பைி்ு 

நதடதபு். 8 நா் நீ்ட ைிுவிழா இதச, நாடக், நடன், ுதக்பட் ம்ு் உணு 

ஆகிய ுதறகைி் இு்ு ூு நிக்ுக் ில் சதமய் கதலதய தச்ுகா்ி, 

கா்சி்பு்ுவைி் கவன் தசு்ைு்ைு.         

 
 

69. ஆ்லை் திு்ு அ்ுு்து்ு எதிராக மபாராட பி்வு் எ்த ுுலவ, 

இ்திய இலணய ம்ு் சமாலப் ெ்க்(IAMAI) ஏ்பு்திீ்ளு ?   

 

A. ி பி மசக்க் ுு 

B. ர்ை் வா்ட் ுு 

C. நாகன குடா ுு 

D. அஜி் மமாக் ுு 

 

விலட: D. அஜி் மமாக் ுு 

 

ஆ்தல் ைிு்ு அ்ுு்ைு்ு எைிராக மபாராட, இ்ைிய இதணய ம்ு் 

தமாதப் ச்க்(IAMAI) ஒு ுுதவ ஏ்பு்ைிீ்ைு. இ்ை ுுவி்ு HotStar-இ் 

அஜி் மமாக் ைதலதம வகி்பா், SET India-வி் உை் மசாைி ம்ு் HOOQ-் சீ் 

கூ் ுதண் ைதலதம வகி்ப். இ்ுுவி் கடதமயானு ிஜி்ட் 

தபாுுமபா்ு தைாழி்க் மீைான ஆ்வ்தை பாுகா்பைாு். ுுவி் மநா்க் 

ுய ஒு்ுுதற நட்தை ுறியுீ உுவா்க், ைர் ம்ு் ந்ல வணிக 

நதடுதறகு்காக வதருக் உுவா்க், ஆ்தல் ைிு்தட ுதற்க தபாு 

விழி்ுண்ு நடவி்தகக் உுவா்க் ம்ு் மைதவ்பி் ஒு்ுுதற 

ம்ு் ச்ட ைதலயுீகைி் உைுவு ஆு்.  

 
 

70. எ்த ுு ெமீப்தி், ிஜி்ட் மபம்்்(Digital Payments) மீதான தனு இுதி 
அறி்லகலய ம்திய அரெிட் ெம்்பி்ு்ளு ? 
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A. எ் ஆ் கா் ுு 

B. ர்ை் வ்ட் ுு 

C. இ்்ரஜீ்  ச்கா் ுு  

D. சீ் கூ் ுு     

 

விலட: B. ர்த் வ்ட் ுு 

 

ிஜி்ட் மபம்்்(Digital Payments) மீைான ர்ை் பி வ்ட் ைதலதமயிலான ுு, 

ுு ைி்லியி் ம்ைிய நிைி அதம்ச் அு் தஜ்லியிட் அவரு அுவலக்ைி் 

ைனு இுைி அறி்தகதய சம்்பி்ைு. ைிற்ை அுக் ம்ு் இதண்ு 

தசயலா்ு் ை்தமதய  மம்பு்ுவை் ில் ிஜி்ட் இதடதவைிதய 

நிர்ுவை்ு உக்ை தநறிுதற தகா்ு இ்ைியாவி் ிஜி்ட் தகாு்பனுகைி் 

வை்்சிதய ுு்கி விு் நு்ைர் கால ிமலாபாய்தை(medium term strategy) 

இ்ுு ப ்ுதர தச்ு்ைு. வ்ட் ுு, ிஜி்ட் ப வ்்ைதனகதை 

பாுகா்ு் மபாு், இ்ை ுைிய ப வ்்ைதனயி் உ் ுதழீ் ப்ுைார்க் 

ம்ு் வாி்தகயாை்கு்ு ப மா்ற நிதலதய வழ்ு் மபாு், நிைி ம்ு் 

சிக்ைி் வில்க்ப்ட ுு்க், ச்தையி் வை்்ு வு் தைாழி்ு்ப்கதை 

இைி் மச்்ு தகா்ை ப ்ுதர தச்ு்ைு.  

 

 

71. ுழ்லத உ லமகு்காக “100 Million for 100 Million” பிர்ொர் யா் ிை் 

சதாட்கி லவ்க்ப்ு்ளு ? 

 

A. பிரணா் ுக்ஜி  
B. நமர்ைிர மமாி 

C. மமனகா கா்ைி 
D. ரா் நா் சி் 

 

விலட: A. பிரணா் ுக்ஜி  
 

ுியரு் ைதலவ் பிரணா் ுக்ஜி, ுு ைி்லி ரா்ிரபைி பவனி் தகலா் 

ச்யா்்ைி ுழ்தைக் அற்க்டதை ஏ்பாு தச்ை “100 Million for 100 Million” 

பிர்சார்தை  தைாட்கி தவ்ைா். உலக் ுுவு் அி்பதட உ தமக் ம்ு் 

ுை்ைிர் மு்க்ப்ு்ை 100 மி்லிய் ுழ்தைக் ம்ு் இதைஞ்கைி் 

ுரலாக  100 மி்லிய் இதைஞ்கைி் ஆைரதவ தபற இ்ை உலகைாவிய பிர்சார 

ு்தனு்ு ு்புகிறு. உலக் ுுவு் வாுகி்ற 100 மி்லிய் 

ுழ்தைகைி் மம்பா்ு்காக 100 மி்லிய் இதைஞ்க் ம்ு் ுழ்தைகதை 

அணிைிர்ுவதை மநா்கமாக தகா்ு்ைு.  
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72. பி்வு் எ்த மாநிை் ிை், ந்மதா மெவா யா்ரா(Narmada Seva Yatra) 

சதாட்க்ப்ு்ளு ? 

 

A. ச்ைீ்க்  

B. ம்ைிய் பிரமைச் 

C. ுஜரா் 

D. மகாரா்ிரா  

 

விலட: B. ம்திய் பிரமதெ் 

 

ம்ைிய் பிரமைச ுை்வ் சிவரா் சி் சுகா், சமீப்ைி் ந்மைா மசவா 

யா்ைிதரதய அம்க்ட்கி் தைாட்கி தவ்ைா். ந்மைா நைிதய மாச்றைாகு், 

இதடவிடாை ஆறாகு்  ைிு்ப தச்வமை இ்ை 5 மாை நீ்ட யா்ைிதரயி் மநா்க். 

ந்மைா மசவா யா்ரா, ஆ்றி் பாுகா்ு ப்றிய விழி்ுண்தவ உுவா்ு். 16 

மாவ்ட்கைி் 1900 கி.மீ.-்ு் அைிகமான ூர்ைி்ு இ்ை யா்ைிதர 

பயணி்கு்ைு. ஆ்தற பாுகா்பை்காக  மம்தகா்ை்ப்ட மவ்ிய 

நடவி்தககதை பி்ப்ுவை்காக, ஆ்றி் அுகிு்ை அதன்ு கிராம்கு் 

ந்மைா மசவா சமிைிதய தகா்ு்ைு. ந்மைா நைி்கதரயி் மர்க் நட்பு் 

ம்ு் கழிு நீ் நைியி் கல்ு் ு் ு்ைிக ்க்பு்.      

 
 

73. பி்வு் யாு்ு ு்லப விலளயா்ு இதழியைாள் ெ்க் (SJAM), 

சபா்விழா வா்நா் ொதலனயாள் விுு(Golden Jubilee Lifetime Achievement) 

வழ்கிீ்ளு ? 

 

A. கபி் மை் 

B. மாை் ஆ்மட  

C. ுனி் கவா்க் 

D. அஜி் வமடக்   

 

விலட: C. ுனி் கவா்க் 

 

மகாரா்ிராவி் உ்ை Cricket Club of India in Mumbai வைாக்ைி்,ுனி் கவா்கு்ு 

ு்தப விதையா்ு இைழியலாை் ச்க், தபா்விழா வா்நா் சாைதனயாை் 

விுு(Golden Jubilee Lifetime Achievement) வழ்கியு. அவரு அதன்ு 34 சை்கைி் 

விவர்க் தகா்ட ஒு ப்டயு், சா்றிைு் கவா்கு்ு வழ்க்ப்டு. 

 
 

74. 90வு அகி் பாரதிய மரா்தி ொஹி்ய ெ்மமளனி் (Akhil Bharatiya Marathi 

Sahitya Sammelan) ுதிய தலைவராக மத்்சது்க்ப்ு்ளவ் யா் ? 

 

A. வச்் அபாஜி ைஹமக 
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B. நா்நா் தகா்டப்மல  

C. எஃ் எ் ஷி்மட  

D. அ்ச் ுமா் எ் காமல 

 

விலட: D. அ்ெ் ுமா் எ் காமை 

 

ந்ு அறிய்ப்ட எு்ைாை் ம்ு் அறிஞரான டா்ட். அ்ச் ுமா் எ் காமல, 

2017 பி்ரவ  3-5 மைைிகைி் நதடதபறு்ை 90வு அகி் பாரைிய மரா்ைி சாஹி்ய 

ச்மமைனி்(Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan) ுைிய ைதலவராக 

மை்்தைு்க்ப்ு்ைா். இ்ை 3 நா் வுடா்ைிர மாநா்ி் மகாரா்ிரா ம்ு் 

நா்ி் பிற புைிகைி் உ்ை மரா்ைி ஆ்வல்க் கல்ு தகா்வா்க் எ்ு 

எைி்பா்்க்புகிறு. நவனீ மரா்ிய கவிதை ப்றிய விம்சன ுதறயி், காமலவி் 

ப்கைி்ுக் மாநில் ுுவு் உ்ை மரா்ைி தமாழி ம்ு் இல்கிய 

அறிஞ்க்கைி் கவன்தை ஈ்்ைு. நீைிபைி மஹாமை் மகாவி்் ரானமட 

ைதலதமயி் 1878 ஆ் ஆ்ு ுமனவி் ுை் மரா்ைி சாஹி்ய ச்மமை் 

நதடதப்று.   

 
 

75. இ்தாைியி் ுதிய பிரதமராக நியமி்க்ப்ு்ளவ் யா் ? 

 

A. எ் மகா தல்டா 

B. புமலா தக்ிமலானி  
C. ம மயா தர்சி 
D. தச்ஜிமயா தம்டதர்லா 

 

விலட: B. புமைா சக்ிமைானி  
 

இ்ைாலியி் ஜனாைிபைி தச்ஜிமயா தம்டதர்லா, புமலா தக்ிமலானிதய 

இ்ைாலியி் ுைிய பிரைமராக நியமி்ைா். இை்ுு் இு்ை ம மயா தர்சி 2016 

இ்ைாலிய அரசியலதம்ு வா்தகு்பி் ுிுகைி் காரணமாக (அைாவு இைி் 

வா்காை்க் அரசியலதம்ு சீ்ைிு்ைதை நிராக ்ைன்) ைனு பைவிதய ராஜினாமா 

தச்ைா். ு்னைாக தக்ிமலானி, மராமமனா ்மராியி் இர்டாவு ஆ்சி் 

கால்ைி் 2006-2008 வதர தைாதல்தைாட்ு அதம்சராக இு்ைா்.  

 
 

76. கிளாெி் உட்க்டழு பி வி் Mr. Olympia Amateur Asia 2016 பத்க் சவ்ு்ள 

ுத் இ்திய் யா் ? 

 

A. அ்ர் சயா் 

B. சயீ்  அகமு 

C. இ்பா் சயீ்  

D. அமீ் கா்    
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விலட: C. இ்பா் ெயீ் 

 

தலய்் இ்ஃ்ரா்்ர்ச் ம்ு் ு்தப தம்மராவி் சிவி் இ்ஜினியராக 

பணியா்ு் ு்தபதய மச்்ை இ்பா் சயீ் , ஹா்கா்கி் நதடதப்ற 

மபா்ியி் கிைாசி் உட்க்டழு பி வி் Mr. Olympia Amateur Asia 2016 பை்க் 

தவ்ு்ை ுை் இ்ைிய் எ்ற தபுதமதய தபுகிறா். இவ் கிைாசி் 

உட்க்டழு மபா்ியி் 20 நாுகதை மச்்ை ப்மக்பாை்கதை தவ்ு பி்ன் 

மபா்ியி் தவ்ைி பை்க் தவ்றா்.  

 
 

77. பயி் கா்பீ்ு மகா ்லக விநிமயாக தி்ட்லத(Crop insurance claim distribution 

programme) ுவ்கிீ்ள ுத் இ்திய மாநிை் எு ? 

 

A. அ யானா 

B. ராஜ்ைா் 

C. உ்ைர் பிரமைச்  

D. ம்ைிய் பிரமைச் 

 

விலட: D. ம்திய் பிரமதெ் 

 

உ்தஜனி் ூ 4.416 மகாி மைி்ு்ை மிக்தப ய ம்ு் ுைலாவு பயி் கா்பீ் ு 

மகா ்தக விநிமயாக ைி்ட்தை(Crop insurance claim distribution programme) ுவ்கிீ்ை 

ுை் இ்ைிய மாநிலமாக ம்ைிய் பிரமைச் மாறிீ்ைு. இை் ில் ம்ைிய 

பிரமைச், மகா ்தககதை பிரைம ் பயி் கா்புீ ைி்ட்ைி் வழ்கு்ை ுை் 

இ்ைிய மாநிலமாக  மாறிவி்டு. பயி் கா்புீ ைி்ட்ைி் கீ், 2015-ஆ் ஆ்ு 

இய்தக சீ்ற்கைா் கா ் பயி்கதை இழ்ை விவசாயிக் பய் தபுவ்.கா்பீ் ு 

தைாதகயானு, ஆ்தல் நதடுதற ில் விவசாயிகைி் வ்கி் கண்ுகைி் 

வழ்க்பு்.     

 
 

78. ுத் இ்திய-ெனீ ெி்தலனயாள் மாநாு(India-China think tank forum), பி்வு் 

எ்த நகர்களி் நலடசப்று ? 

 

A. ுவா்்தஹௌ  

B. ஷா்கா்  

C. ுு ைி்லி 
D. தப்ஜி் 

 

விலட: C. ுு தி்ைி  
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ுை் இ்ைிய-சீன சி்ைதனயாை் மாநாு(India-China think tank forum) ிச்ப் 9-10, 2016 

அ்ு ுு ைி்லியி் நதடதப்று. இ்மாநாு சீன ஆ்ு நிுவன், உலக 

விவகார்கு்கான இ்ைிய கு்சி் ம்ு் சீன சிக அறிவிய் அகாடமி ில் 

ூ்டாக ஏ்பாு தச்ய்ப்டு. மாநா்ி் தமய்கு “Towards a Closer India-China 

Developmental Partnership”. இைி் இ்ைியா - சீனா இதடமயயான உறுக், இ்ைிய-சீன 

ிமலாபாய தைாட்ு வுபு்ை், தபாுைாைார உறுகதை ஊ்ுவி்ை், ம்கு்ு 

ம்க் ஒ்ுதழ்தப ஆழ்பு்ை், பிரா்ைிய தபாுைாைார் ம்ு் பாுகா்ு 

க்டதம்ு ஆகிய ப்மவு பிர்சிதனக் ுறி்ை ஆழமான விவாை் நதடதப்று. 

2வு இ்ைிய-சீன சி்ைதனயாை் மாநாு 2017் தப்ஜி்கி் நதடதபு்.  

 
 

79. 2016 ெ்வமதெ மலை தின்தி்(International Mountain Day) லமய்கு எ்ன ? 

 
A. Mountain cultures: Celebrating diversity and strengthening identity 
B. Mountain minorities and indigenous peoples 
C. Managing mountain biodiversity for better lives  
D. Mountain biodiversity for better lives      
 

விலட: A. Mountain cultures: Celebrating diversity and strengthening identity 

 

வா்்தக்ு மதலகைி் ு்கிய்ுவ் ப்றி விழி்ுண்தவ உுவா்க, மதல 

வை்்சியி் உ்ை வா்்ுக் ம்ு் க்ு்பாுகதை ு்னிதல்பு்ை ம்ு் 

உலதக்கிு் மதலவா் ம்க் ம்ு் ு்ு்ூழலி் மந்மதறயான மா்ற் 

தகா்ு வு் தைாட்ுகதை உுவா்க ிச்ப் 11-் மைைி ஒ்தவாு வுடு் 

ச்வமைச மதல ைின் அுச ்க்புகிறு. 2016 ஆ் ஆ்ி் தமய்கு  “Mountain 
cultures: Celebrating diversity and strengthening identity”.    
 
 

80. எ்த சதாழி்ு்ப நிுவன், ஆ்லை் நதி நீ் ம்ு் கா்ு தர 

க்காணி்ு (Water and Air Quality Monitoring - WAQM) அலம்பி்காக ம்திய 

அருட் லகமகா்்திு்கிறு ? 

 

A. இ்ஃமபாசி் 

B. வி்மரா  

C. இ்தட்  

D. தலய்் 

 

விலட: C. இ்சட் 

 

இ்ைிய அரு (GOI) நீ் ம்ு் கா்ு மாுபாு க்காணி்ு ஆ்ு நட்ை, தபாு-

ைனியா் ூ்ி் கீ் இ்தட்ுட் தகமகா்்ைிு்கிறு.நிக் மநர நைி நீ் ம்ு் 

கா்ு ைர க்காணி்ு (WAQM) ப்றிய அறிவிய் ம்ு் தைாழி்ு்ப ுதற (DST) - 

இ்தட் ூ்ு ஆரா்்சி ு்தனு்பானு, ஆ்தல் க்காணி்ு அதம்ு ப்றி 
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க்வி ம்ு் ஆரா்்சி நிுவன்கைி் இு்ு  கிதட்ு் ைி்ட்கதை கு்ைி் 

தகா்ு் ம்ு் மை்்தைு்க்ப்ட ைி்ட்கு்ு மானிய உைவிகதை வழ்ு். 

ு்ுய்சியி் மநா்க் உண்ு, ைகவ் தைாட்ு ம்ு் நிர்ைர / நீ்ட கால் 

தச்சா் ுதனகைி் ை்னா்சி தந்தவா்்ுகைி் இு்ு மசக ்க்ப்ட தப ய 

அைவிலான ைரு, அைதன தைாட்்ு ஒு்கிதண்ு, நிக் மநர நீ் ம்ு் கா்ு ைர 

க்காணி்ு ஒு்கிதண்ு ஆகியவ்ு்கான ு்கிய தைாழி்ு்ப்கதை 

உுவா்ுவைாு்.   

 

 

81. ஐ்கிய நாுக் ெலபயி் ுதிய சபாு செயைாள் அ்மடானிமயா ு்மடர், 

எ்த நா்ி் ு்னா் பிரதம் ? 

 

A. மபா்்ுக் 

B. சி்க்ூ் 

C. மமலஷியா 

D. நிூசிலா்ு  

 

விலட: A. மபா்்ுக் 

 

மபா்்ுக் ு்னா் பிரைம் அ்மடானிமயா ு்மடர், ஐ்கிய நாுக் சதபயி் 

9வு தபாு்தசயலாைராக பைவிமய்கு்ைா். இவ் ஐ்கிய நாுக் சதபயி் 

அகைிக் நிுவன்தை 10 ஆ்ுக் ைதலதமமய்ு வழிநட்ைினா். ஜனவ  1, 2017 

அ்ு பா் கி-ி்னி் இட்தை இவ் நிர்ுகிறா்.  

 
 

82. உைக பி்ைிய்்் (150-Up format) ொ்பிய்ெி் ப்ட்லத சவ்ு்ளவ் 

யா் ? 

 

A. ுு் சி்வாலா  

B. ப்க் அ்வானி  
C. சுர் மகா்ைா  

D. பீ் ட் கி்கிறி்்  

 

விலட: B. ப்க் அ்வானி  
 

இ்ைியாவி் சிற்ை பி்லிய்்் வரீ் ப்க் அ்வானி, க்நாடகாவிு்ை 

தப்கூ ் நதடதப்ற உ்சிமாநாு மமாை் சா்பிய்ஷி்பி் தவ்றி 
தப்ு  அவரு 11வு உலக பி்லிய்்் (150-Up format) சா்பிய்ஷி் ப்ட்தை 

தப்றா்.இைி் அ்வானி,  சி்க்ூ ் பீ் ட் கி்கிறி்்தட மைா்கி்ைா். 

ஒ்ுதமா்ைமாக 16வு உலக ப்ட்தை தபற, இவ் உலக சா்பிய் கி்கிறி்்தட 

6 ுதற மைா்கி்ு்ைா், அைி் 3 இு்கமான இுைி்மபா்ிகு் அட்ு்.  
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83. இ்தியாவி் ுத் நீ ு் நிை்திு் பயணி்ு் மபு்ு தி்ட் (first 

amphibious bus project), எ்த மாநிை அரெி் ிை் சதாட்க்ப்டு ? 

 

A. அ யானா  

B. ஆ்ைிர் பிரமைச் 

C. ப்சா் 

D. உ்ைர் பிரமைச்  

 

விலட: C. ப்ொ் 

 

ப்சா் அரு, இ்ைியாவி் ுை் நீ ு் நில்ைிு் தச்கி்ற “Harike Cruise” மபு்ு 

ைி்ட்தை அமி்ைசர் அுமகீ்ை Harike ஈரநில்ைி் ு்தனு்ு்ைு. நீ ு் 

நில்ைிு் தச்கி்ற இ்ை ப் ைி்ட்ைி்ு மாநில அரு ூ 11 மகாி தசலு 

தச்ு்ைு. நில் ம்ு் நீ ் மபு்ு பயண் தச்ீ். ப்சா் ு்ுலா ுதற 

ில் இய்க்படு்ை இ்மபு்ைி் 34 மபு்கான இு்தககு், அதனவு்ு் 

வா்்தக ஜா்தக்ுகு் உ்ைன. மபு்ைி் ை்மபாதைய பாதை அமி்ைசர்-

லிு்ு Harike wetlands வதர 13 கி.மீ ூர், பயண மநர் 45 நிமிட்க் எ்ு 

எைி்பா்்க்புகிறு. இு பி்ன், ை்ணீ ் 4 கி.மீ தச்ு். 

 
 

84. ுதிதாக மத்ு செ்ய்ப்ட நிூெிைா்ு பிரதம் யா் ? 

 

A. தகமா் தட்வி்  

B. தஹல் கிைா்்  

C. புலா தப்தன்  

D. பி் இ்கிீ்  

 

விலட : D. பி் இ்கிீ்  

 

மைசிய் க்சியி் ைதலவ் பி் இ்கிீ், நிூசிலா்ைி் 39வு பிரைமராக 

தவலி்ட் அரசா்க மாைிதகயி் பைவிமய்கிறா். ைனி்ப்ட காரண்கு்காக 

ராஜினாமா தச்ை ஜா் கீயி் இட்தை இவ் நிர்பிீ்ைா். இ்ை பைவி்ு ு்ு 

இ்கிீ், 2008 - 2016 வதர ுதண் பிரைமராக இு்ைா்.  

 
 

85. எ்த மாநிை அரு, சபாு விநிமயாக் தி்ட்திலன (Public Distribution System) 

வு்பு்த டாடா அற்க்டலளீட் லகமகா்்திு்கிறு ? 

 

A. உ்ைர் பிரமைச் 

B. ைமி்நாு 

C. மகரைா  
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D. ஆ்ைிர் பிரமைச்  

 

விலட: A. உ்தர் பிரமதெ் 

 

உ்ைர் பிரமைச அரு, மாநில்ைி் ிஜி்ட் ைை்கதை தகா்ு தபாு விநிமயாக 

ுதறதய(PDS) வு்பு்ை டாடா அற்க்டதைீட் தகமகா்்ைிு்கிறு. 

தைாட்க ுய்சியி் ஒு புைியாக,  டா்டா அற்க்டதை ல்மனா நகர்புைி 
ுுவு் நியாய விதல் கதடகைி் தபாு விநிமயாக் ைி்ட் (AePDS)ஆைா் ில் 

தசய்பு்ை்பு்  தசய்பா்தட உுைி தச்ய மி்னு Point of Sale (ePOS) 

குவிகதை நிுவிீ்ைு.  

 
 

86. "Fengyun-4"  அதிநவனீ வானிலை செய்லக்மகாலள, எ்த நாு சவ்றிகரமாக 

வி்ணி் செு்திீ்ளு ? 

 

A. ர்யா  

B. சீனா  

C. ஜ்பா் 

D. மமலஷியா 

 

விலட: B. ெனீா  

 

சீனா, "Fengyun-4" எு் ுைிய ைதலுதற வானிதல தசய்தகமகாதை தை்மம்ு 

சீனாவி் சி்ுவா் மாகாண்ைி் உ்ை Xichang தசய்தகமகா் ஏுைை 

தமய்ைிலிு்ு Long March-3B மக ய் ரா்தக் ில் தவ்றிகரமாக அை் 

ு்ுவ்ட் பாதையி் தசு்ைிீ்ைு. இு சீனாவி் லா் மா்் தைாட ் 242வு 

பணியாு். ஜிமயா வைிம்டலவிய் தசய்தகமகா்கைி் ஒு மம்ப்ட 

ைதலுதறயாக FY-4 தைாட்க் உ்ைன. சீனா ம்ு் அைதன ு்றிீ்ை 

புைிகைி் வைிம்டல், மமக்க் ம்ு் வி்தவைி ூழ் ப்றிய தவைி சா்்ை 

ம்ு் நிறமாதல ைீ்மான க்காணி்தப இ்ை தசய்தகமகா்க் தச்ீ். 

ுறி்பிட்ை்க வானிதல ம்ு் காலநிதல கணி்ு ைிற்கதை இு மம்பு்ு்.  

 
 

87. உைகி் மிக நீளமான ம்ு் ஆழமி்க மபா்ுவர்ு ுர்க்பாலதயான 

Gotthard Base Tunnel (GBT), எ்த நா்ி் அலம்ு்ளு ? 

 

A. பிரா்்  

B. ஜ்பா் 

C. ுவி்ச்லா்ு 

D. சீனா  

 

விலட: C. ுவி்ெ்ைா்ு 
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உலகி் மிக நீைமான ம்ு் ஆழமி்க ரயி் ுர்க்பாதையான "மகாை்ு மப் 

ுர்க்பாதை(GBT)" அைிகார்ூ்வமாக அை் வழ்கமான ரயி் மசதவதய ிச்ப் 11 

் மைைி, ுவி்ச்லா்ைி் தைாட்கிீ்ைு. 57 கி.மீ. இர்தட ுதை Gotthard base tunnel 

(GBT), வட்ு ம்ு் தை்ு ஐமரா்பா இதடமய ுவி் ஆ்்் கீ் ஒு அைிமவக 

ரயி் இதண்தப வழ்ு். இை்ு ு், உலகி் மிக நீைமான ுர்கபாதையான 

ஜ்பானி்  53.9 கிமீ Seikan ரயி் ுர்க்பாதைதய இு பி்ு்ு ை்ைியு. மமு் 

இ்கிலா்ு ம்ு் பிரா்தச  இதண்ு் 50.5 கி.மீ Channel Tunnel-தய 3வு 

இட்ைி்ு ை்ைியு.         

 
 

88. பி்வு் எ்த கா்ப்ு விலளயா்ு வரீ் 2016 FIFA Ballon D’or விுலத 

சவ்ு்ளா் ? 

 

A. தந்ம் 

B. கிறி்ியாமனா தரானா்மடா 

C. லிமயான் தம்ஸி  
D. அ்மடானி கி ்ம் 

 

விலட: B. கிறி்ியாமனா சரானா்மடா 

 

்பானிய கிை் ய் மா் ் ம்ு் மபா்்ு்க் மைசிய அணி்காக விதையாு் 

மபா்்ுகீசிய தைாழி்ுதற கா்ப்ு வரீ் கிறி்ியாமனா தரானா்மடா, பிரா்சி் 

பா ் நக ் நதடதப்ற ஒு விுு விழாவி் மைி்ுமி்க 2016 FIFA Ballon D’or 

விுதை தவ்ு்ைா். இை் ில், இவரு வா்்தகயி் 4வு ுதறயாக  Ballon 

D’or ப்ட்தை தவ்றா்.   

 
 

89. பழ்ுியின் வா்வாதார்தி்காக "Vanjeevan" மதெிய வள லமய்(National 

Resource Centre) எ்த மாநிை்தி் அலம்க்படு்ளு ? 

 

A. ஒிசா 

B. அசா் 

C. மணி்ூ் 

D. சி்கி்  

 

விலட: A. ஒிொ 

 

ம்ைிய பழ்ுி விவகார அதம்சக்,  ஐ்கிய நாுக் அபிவிு்ைி ைி்ட் (UNDP) 

ம்ு் மைசிய பழ்ுியின் நிைி ம்ு் மம்பா்ு் கழக்ுட் (NSTFDC) 

இதண்ு, பழ்ுியின் வா்வாைார்ைி்காக "Vanjeevan" மைசிய வை தமய்தை 

ிச்ப் 22, 2016 அ்ு   ஒிசாவி் ுவமன்வ ் தைாட்கு்ைு. ுை்க்டமாக 
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Vanjeevan ைி்ட், ுதற்ை HDI(Human Development Index) தகா்ட ஆு மாநில்கைி் 

மை்்தைு்க்ப்ட மாவ்ட்கைி் உ்ை பழ்ுியின ் வா்வாைார 

பிர்சதனகதை க்டறியு்ைு. அ்ை 6 மாநில்கைாவன: அசா், ுஜரா், ம்ைிய் 

பிரமைச், ராஜ்ைா், ஒிசா ம்ு் தைு்கானா. இ்ை ைி்ட் உ்ூ் வை்கதை 

அதடயாை் கா்பைி் கவன் தசு்ு் ம்ு் ஏ்கனமவ உ்ை ைிற் நிதலக் 

மீு்  ஒு கவன் தவ்ு். 

 
 

90. “The Other One Percent: Indians in America”  எ்ற ு்தக்தி் ஆெி ய் யா் ? 

 

A. மமாகனா கிு்ண்  

B. ச்ச் ச்ரவ்்ைி  
C. மஜா ஹா ் 

D. பாலாஜி வி்ட் 

 

விலட: B. ெ்ெ் ெ்ரவ்்தி  
 

“The Other One Percent: Indians in America”  எ்ற ு்ைக் ச்ச் ச்ரவ்்ைி ம்ு் 

மைமவ் கூ் எ்பவரா் எுை்ப்ு்ைு. அதம ்காவி் இ்ைிய்கைி் மை்ு, 

ஜரீணி்ு தகா்ு் ை்தம, தைாழி் ுதனமவா் ப்றிய ுை் வி வான ம்ு் 

ைருக் சா்்ை ு்ைகமாக இு உ்ைு. இ்ைிய அதம ்க்கைி் அரசிய், சிக 

அுுுதறக் ம்ு் ை்க் ுரவல நா்ி் அவ்கைி் எைி்கால எ்பி இு்க 

மவ்ு் எ்ற ஆ்ு வதரயதறகதை ஆசி ய்  விை்ுகிறா். 

 

91. இ்தியாவி் ுத் ம்ு் ஆெியாவி் மிக நீளமான மிதிவ்ி 

சநு்ொலை (Cycle highway) இ்தியாவி் எ்த மாநிை்தி் திற்க்ப்ு்ளு ? 

 

A. உ்ைிர் பிரமைச் 

B. ஆ்ைிர் பிரமைச் 

C. ஒிசா  

D. அசா் 

 

விலட: A. உ்திர் பிரமதெ் 

 

இ்ைியாவி் ுை் ம்ு் ஆசியாவி் மிக நீைமான மிைிவ்ி தநு்சாதல (Cycle 

highway) உ்ைிர் பிரமைச்ைி் ைிற்க்ப்டு. 207 கிமீ நீை தச்கி் தநு்சாதல 

Etawah ம்ு் ஆ்ரா இதடமய இய்ு். இைதன அ்மாநில ுை்வ் அகிமல் 

யாை் தைாட்கி தவ்ைா். இு ுமா் 7 அி அகல்ுடு், தச்கி் ஓ்ுன்கைி் 

பாுகா்தப உுைி தச்ய தநு்சாதல நுமவ பி ்ு் அதம்க்ப்ு்ைு.   
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92. “Migrants, Refugees and the Stateless in South Asia” எ்ற ு்தக்லத எுதிீ்ளவ் 

யா் ?  

 

A. சசி ைூ் 

B. பா்்ைா மகா் 

C. ுனி் கிலானி  
D. பிரைா் பாு மம்ைா 

 

விலட: B. பா்்தா மகா் 

 

“Migrants, Refugees and the Stateless in South Asia” எ்ற ு்ைக்  பா்்ைா எ். மகா் 

எ்பவரா் எுை்ப்ு்ைு. ுி்தபய்ு ுறி்ை தை்காசிய உ்தமகதை 

ு ்ுதகா்ை, மகா்பா்தட உுவா்ு் அ்லு ஏ்கனமவ உ்ை மகா்பா்தட 

வதரீ் மநா்கி் இ்ை ு்ைக் மபுகிறு. இு ுதறவாக ஆராய்ப்ட 

இட்தபய்்ை இதச, இல்கிய், சினிமா ம்ு் கதல ஆகியவ்றி் கலா்சார 

ப மாண்தை உய்்ைி கா்ுகிறு, இை் ில்  இட்தபய்ு ஆரா்்சியானு 

பாுகா்ு தசா்தபாழிு புைியாக வி வதடீ். 

 

93. பி்வு் யாு்ு, கைா்ொர உறுகு்கான இ்திய கு்ெி் (Indian Council 

for Cultural Relations) 2016 ஆ் ஆ்ி்கான “Distinguished Indologist” விுு 

வழ்கிீ்ளு ? 

 

A. தம்மக் மகா்ட்லி்் / Michael Kosterlitz  

B. ூ லா் ூ / Yu Long Yu 

C. மயாஷிமனா  ஒுமி / Yoshinori Ohsumi  

D. தஹ் ் ்தர்தஹ் / Heinrich Freiherr      

 

விலட: B. ூ ைா் ூ / Yu Long Yu 

 

ுு ைி்லி ரா்ிரபைி பவனி் நதடதப்ற கலா்சார உறுகு்கான இ்ைிய 

கு்சிலி்(Indian Council for Cultural Relations) 2வு பைி்பி், சீன மபராசி ய் ூ லா் ூ, 

ஜனாைிபைி பிரணா் ுக்ஜி ில் "Distinguished Indologist" விுு வழ்கி 
தகௌரவி்க்ப்டா். தவைிநா்ி் இு்ு பணிதச்ு தகா்ு, இ்ைியாவி் 

ை்ுவ், சி்ைதன, வரலாு, கதல ம்ு் கலா்சார் ப்றிய அறிு ம்ு் 

ஆரா்்சி்ு ப்கைி்தப வழ்ு் Indologists-கதை அ்கீக ்க ICCR இ்ை விுதை 

ஏ்பு்ைிீ்ைு. விுு தைாதக $ 20, 000 ஆு். 

       
 

94. 2016 உைக ஆீ்மவத மாநாு(World Ayurveda Congress), எ்த நா்ி் ிை் 

நட்த்பு் ? 

 

A. சீனா  
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B. ஜ்பா் 

C. மநபாை்  

D. இ்ைியா 

 

விலட: D. இ்தியா 

 

7வு உலக ஆீ்மவை  மாநாு(WAC), மம்ு வ்க்ைி் தகா்க்ைாவி் உ்ை 

அறிவிய் சி்ியி் ிச்ப் 2, 2016-லிு்ு நதடதபு். இ்ை தமகா நிக்தவ உலக 

ஆீ்மவை அற்க்டதையானு, ஆீ் அதம்சக் ம்ு் மம்ுவ்க மாநில 

அரசி் ஆைருட் நட்ைு்ைு. மாநா்ி் மநா்கமானு “Strengthening the Ayurveda 

Ecosystem” எ்பைாு்.  

 

95. 2016 ஆெியாவி் இுதய் - இ்தா்ு் அலம்ெ்க் (Heart of Asia (HoA) – 

Istanbul Ministerial) மாநா்லட எ்த நாு நட்ுகிறு? 

 

A. பாகி்ைா்  

B. இ்ைியா  

C. ஈரா் 

D. சீனா      

 

விலட: B. இ்தியா  

 

ஆசியாவி் இுைய் - இ்ைா்ு் அதம்ச்க் (Heart of Asia (HoA) – Istanbul Ministerial) 

மாநா்ி் 7வு பைி்ு ப்சா்பி் அமி்ைசரஸி் ிச்ப் 3, 2016்  நதடதபு். இ்ை 

மாநா்ி் பிரைான  மநா்க், பய்கரவாை், ுறி்பாக பாகி்ைா் ஆைரு 

பய்கரவாைிகதை எைி்்ு மபா ு் பயு்ை வழிகதை ஆரா்வைாு்.     

 
 

96. மா்க் ்டா்ைியி் ெமீப்திய அறி்லக்பி, 2017 நிதியா்ி்(FY17) 

இ்தியாவி் சமா்த உ்நா்ு உ்ப்தி வள்்ெி எ்வளு இு்ு் எ்ு 

கணி்ு்ளு ? 

 
A. 7.3% 
B. 7.5% 
C. 7.7%  
D. 7.6%     
 

விலட: A. 7.3% 

 

உய் மைி்ுதடய பதழய ுபா் மநா்ுகதை அரசா்க் ர்ு தச்ை 

நடவி்தகயினா் அு்ு வு் புவ-கால தபாுைாைார நடவி்தகதய இு 

பாைி்ு் எ்ு எைி்பா்்க்புகிறு.  இைனா் மா்க் ்டா்லி சமீப்ைி் 

தவைியி்ட அறி்தகயி்  2017 நிைியா்ி்(FY17) இ்ைியாவி் தமா்ை உ்நா்ு 
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உ்ப்ைி வை்்சி கணி்தப 7.7% லிு்ு 7.3 % ஆக ுதற்ு்ைு. மமு், மமா்க் 

்டா்லி FY18 (2017 - 18) ஆ்ி்கான வை்்சி கணி்தப  7.8% இு்ு 7.7% ஆக 

ுதற்ு்ைு.இு ைவிர, நிைியா்ு (2018-19)-் இ்ைியாவி் தமா்ை உ்நா்ு 

உ்ப்ைி வை்்சி 7.9% ஆக இு்ு் எ்ு் கணி்ு்ைு.      

 

97. பி்வு் யா், 2016 மரம்் ுு்சகு்ு ு்தக விுு(Raymond Crossword 

Book Award)  விழாவி் 'வா்நா் ொதலனயாள் விுு' வழ்கி 
சகௌரவி்க்ப்டா்.? 

 

A. ர்கி் பா்் 

B. ூபா பா் 

C. அமிைா் மகா் 

D. ு்சா் 

 

விலட: A. ர்கி் பா்் 

 

மகாரா்ிராவி் ு்தபயி் நவ்ப் 29, 2016 அ்ு நதடதப்ற மரம்் 

ுு்தகு்ு ு்ைக விுைி் 14வு பைி்பி், ர்கி் பா்் 'வா்நா் 

சாைதனயாை் விுு' வழ்கி தகௌரவி்க்ப்டா்.       

 
 

98. ுு தி்ைியி் ுதிய தலைலம் செயைராக(chief secretary) 

நியமி்க்ப்ு்ளவ் யா் ? 

 

A. மக மக ச்மா  

B. மகாபா் ரா் 

C. எ் எ் ு்ி  

D. ுு் ுஹா 

 

விலட: C. எ் எ் ு்ி  

 

1985 தைாுைி(Batch) ஐஏஎ் அைிகா யான எ்.எ் ு்ி, ுு ைி்லியி் ுைிய 

ைதலதம்தசயலராக நியமி்க்ப்ு்ைா். மனிை வை்ுதற அதம்சக்ைி் OSD-

ஆக பணிமா்ற் தச்ய்ப்ட மக மக ச்மாவி்ு பைிலாக இவ் நியமி்க்ப்ு்ைா். 

ு்ி, இை்ு ு்ு ு்ு்ூழ் ம்ு் வன்ுதற அதம்சக்ைி் ூுை் 

தசயலாைராக பணியா்றி் தகா்ிு்ைா்.         

 

99. ெமீப்தி் ஆெிய கரா்மத ொ்பிய்ெி்(Asian Karate Championship) மபா்ியி் 

த்க் சவ்ற ஹெி் ம்ூ்(Hashim Mansoor), எ்த மாநிை்லத மெ்்தவ் ? 

 

A. இமாசல் பிரமைச் 

B. உ்ைர் பிரமைச் 
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C. ஜ்ு & கா்மீ் 

D. மகரைா 

 

விலட: C. ஜ்ு & கா்மீ் 

 

சமீப்ைி் ுு ைி்லி ை்கமைாரா தமைான்ைி் நதடதப்ற ஆசிய கரா்மை 

சா்பிய்ஷி் மபா்ியி் ஜ்ு & கா்மீதர மச்்ை ஹஷி் ம்ூ்(6) ை்க் 

தவ்ு்ைா். ம்ூ், ுதண ஜூனிய் பி வி் (25 கிமலாவி்ு கீ்) இ்ைியாவி் 

சா்பி் இ்ை சா்பிய்ஷி்பி் கல்ு தகா்டா், இைி் ம்ற நாுகதை மச்்ை 19 

மபா்ியாை்க் கல்ு தகா்டன். இ்ை தவ்றி்ு பிறு, ை்மபாு இவ், 

தச்ட்ப் 2017 இ் நதடதபற உ்ை உலக சா்பிய்ஷி்பி்ு ைுைி தப்ு்ைா்.  

 
 

100. 2016 ஃபா்ுைா 1 அுதாபி கிரா்் பி ்் மபா்ியி் சவ்றி சப்றவ் யா் 

?   

A. தசபா்ிய் தவ்ட் 

B. நிமகா ைி மரா்தப்்  

C. மம்் தவ்்மட்ப்  

D. ூயி் ஹாமி்ட் 

 

விலட: D. ூயி் ஹாமி்ட் 

  

இ்கிலா்ு நா்தட் மச்்ை பி ்ி் ஃபா்ுலா ஒ் ப்ைய ஓ்ுந் ூயி் 

ஹாமி்ட், ஐ்கிய அரு எமிமர்ஸி் நதடதப்ற 2016 அுைாபி கிரா்் பி ்் 

மபா்ியி் தவ்றி தப்ு்ைா். 


