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நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 20, 2017 
 

1. பெுகிவு் பதா்ு நநா்கு்ு ுதிய து்ு மு்ு க்ுெிி்க, 2017 
உலக பொுளாதார அர்கி் (WEF) "CEPI" அதிகார்ூ்வமாக 
பதாட்க்ெ்ு்ளு. CEPI எ்ெத் விிவா்க் எ்ன ? 
 

A. Coalition for Epidemic Preacher Innovations 

B. Coalition for Epidemic Preparative Innovations 

C. Coalition for Epidemic Practicable Innovations 

D. Coalition for Epidemic Preparedness Innovations  

 

விடட: D. Coalition for Epidemic Preparedness Innovations  

 

பெுகிவு் ப ா்ு ந ா்கு்ு ு ிய  ு்ு மு்ு க்ுெிி்க Coalition for 
Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) அ ிகாரூ்வமாக 2017 உலக பொுளா ார 
அர்கி்(WEF) ப ாட்க்ெ்ு்ளு. பெ்மனி, ெ்ொ் ம்ு்  ா்நவ 
அரசா்க்க் அந நொ் ெி் ம்ு் பமலி்டா நக்் அற்க்டளள ம்ு் 
பவ்க் ிர்் ஆகியவ்றிட் “ு்ு $ 460 மி்லிய் ஆர்ெ ி ி பகா்ு CEPI 
அளம்க்ெ்ு்ளு. ஆர்ெ் ி் CEPI ுு, ெி்வு் 3 ப ா்ுந ா்கு்ு 
“ல்ு ளவ்ு்ளு: ம் ிய கிழ்ு ுவாச ந ா் (MERS) -coronavirus, லாசா 
கா்்ச் ம்ு் Nipah ளவர். அளன்ு ி்ு ந ா்கு் பெ ய 
 ிீ்ந ா்ற்களள ஏ்ெு்ு் சா் ிய் பகா்டளவ ம்ு் ப ா்ுந ா் 
ெருவ ்ு ு் “்  ளவர்க் ஒ்பவா்ு்ு் “ர்ு ச் ிவா்்  
 ு்ூசிகளள  யா் பச்ய நவ்ு் எ்ெந  “ல்ு. “்ுு,எநொலா, 
மா்நெ்் ம்ு் ெிகா ளவர்க்களி் ஆரா்்சி்ு் ஆ ரு வழ்கலா்.     
    
2. “்திய் பெு்கட் ி் ச்க்தி் (Indian Ocean Rim Association - IORA) 
தடலடமயக் எ்ு்ளு ? 
 

A. “்ந ாநனஷியா 
B. “் ியா 
C. பமா ஷிய் 

D. ஆ் ிநரலியா 
 

விடட: C. பமாிஷிய் 

 

“் ிய் பெு்கட் ் ச்க் ி் (IORA) உு்ு  ாுக் சமீெ் ி், சிறிய 
ம்ு்  ு் ர  ிுவன்க் (SME) ுளறயி் ஒ்ுளழ்ு வழ்ுவ ்கான 
ு ்ுண்ு ஒ்ெ் ்ள  ுு  ி்லியி்  ிளறு பச்ு்ளு. ுமா் 14 IORA-
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களி் “ு்ு 29 ெிர ி ி ிக் ு ்ுண்ு ஒ்ெ் ள  “ு ி பச்ய 2- ா் 
ெயி்சியி் கல்ு பகா்டன். உு்ு  ாுக்  ்க் ெு ியி் சிறிய ம்ு் 
 ு் ர வள்்சியி்(SMEs) ஒுவு்பகாுவ் உ வ ஒு பொுவான ு ்ுண்ு 
ஒ்ெ் ் ி்ு ஒ்ு் பகா்ு்ளன். ு ்ுண்வி் கவனமானு,  ்க் 
 ாுகளி் SME அெிவிு் ியி் ”ுெு் சிறிய ம்ு்  ு் ர  ிுவன்க், 
ச்க்க் ம்ு் ெ்நவு  ிுவன்க் ம் ியி் “ளண்ுக் ம்ு் 
ூ்டணிகளள “ு ி பச்வ ாு். “் ிய் பெு்கடளல ஒ்ிய கடநலார 
மா ில்களள பகா்ட ஒு ச்வந ச அளம்நெ IORA ஆு். அு ஒு ெிரா் ிய 
அர்ு, “ய்ளகயி் ு் ர்ு  ்ளமீளடயு, அரு, வ்் க ம்ு் க்வி 
ெிர ி ி ிகளள ஒ்றாக பகா்ுவ்ு அவ்க் ம் ியி் ஒ்ுளழ்ு ம்ு் 
ப ு்கிய ப ாட்ுகளள ஊ்ுவி்கிறு. IORA  ளலளமயக் பமா ஷியஸி் 
Ebene  கர் ி் அளம்ு்ளு.   

 

3. கா்ெியாவி் ுதிய ஜனாதிெதியாக ெதவிநய்ு்ளவ் யா் ? 
 

A. Dawda Jawara 

B. Adama Barrow 

C. Yahya Jammeh 

D. Saihou Sabally  

 

விடட: B. Adama Barrow 
 

2016 ெனா ிெ ி ந ் லி் பவ்றி பெ்ற ெிறு, ஐ்கிய ென ாயக க்சி (ீிெி) 
உு்ெினரான Adama Barrow, ெனவ  19, 2017 அ்ு பசனகலி்  ்கா ் உ்ள 
கா்ெிய் ூ ரக் ி் ஒு விழாவி் கா்ெியாவி் 3-வு ெனா ிெ ியாக 
ெ விநய்றா். ெனா ிெ ி ந ் ் ெிர்சார் ி்ு  ு், “வ் UDP-யி் 
பொுளாளராக “ு் ா் ம்ு் ஒு ய் எ்நட்  ிுவன்ள   ட் ினா். 
 

4. �Story of an Escape� எ்ற ு்தக்தி் ஆசிிய் யா் ? 
 

A. பகானிபெி நராளச்யா 
B. நகாவி்் சி் ு்ொ்  

C. ு்ெி் சி் ெ்னாலா  

D. ெி எ் ராமநமாக் ரா் 

 

விடட: C. ு்ஜி் சி் ெ்னாலா 
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சமீெ் ி் காலமான ெ்சா் ு்னா் ு ்வ் ு்ெி் சி் ெ்னாலா, �Story of an 
Escape� எ்ற ு் க்ள  எு ிீ்ளா். “் ியாவி் ெ்நவு “ட்களி் வா்்  
 னு மாுெ்ட வா்்ளக அுெவ்களள ெ்றிய  ாவ் “ு. 
 

5. 2017 JLL City Momentum Index (CMI)-் எ்த நகர் ுதலிட்தி் உ்ளு ? 
 

A. பெ்கூு 

B. ந ா சி மி்  கர் 

C. ள ப ராொ் 
D. ஷா்கா்     

 

விடட: A. பெ்கூு 

 

2017 JLL City Momentum Index (CMI)  4-வு ஆ்ு ெ ி்ு்ெி, 137  கர்களி் மிகு் 
ச் ி வா்்   கரமாக “் ியாவி் ப ாழி்ு்ெ ளமயமான பெ்கூு 
 ிக்கிறு. டா் 10 ெ்ியலி் உ்ள ம்ற  கர்க் ெி்வுமாு: ந ா சி மி் 
 கர் (2-விய் ா்), சிலி்கா் ெ்ள் ா்ு (அபம ்கா), ஷா்கா் (சீனா), 
ள ப ராொ் (“் ியா), ல்ட் (“்கிலா்ு), ஆ்ி் (அபம ்கா),  நனா் 
(விய் ா்), ொ்ட் (அபம ்கா) ம்ு் ள நராெி (பக்யா). சிகாநகா சா்்  
 கர்க் ஆரா்்சி ளமய் பவளியி்ட ுறியீ் ி்ெி, ம்க் ப ாளக, “ளண்ு, 
ப ாழி்ு்ெ், ஆரா்்சி ம்ு் வள்்சி, க்வி, க்டளம்ு, ய் எ்நட் 
ு ீு ஆகியவ்ளற JLL அளவிு் ம்ு் மிகு் ஆ்ற்மி்க  கர்களள 
ந ்்ப ு்ு் ு்கிய அி்ெளட  பசா்ு்களி் விளல ஆு். ெ்ியலி் 
உ்ள ம்ற “் ிய  கர்களி் 5 வு “ட் ி் ள ப ராொ், ுநன (13), 
பச்ளன (18),  ி்லி (23) ம்ு் ு்ளெ (25) “ட் ி் 

உ்ளன.  
 

6. திிுரா மி்சார நம்ொ்ு தி்ட்தி்ு, உலக வ்கி (WB) எ்வளு பதாடக 
ஒ்ுத் அளி்ு்ளு ? 
 

A. ூ 1,400 நகாி  

B. ூ 1,548 நகாி  

C. ூ 1,231 நகாி  

D. ூ 1,376 நகாி 

 

விடட: D. ூ 1,376 நகாி 

 

உலக வ்கி(WB) சமீெ் ி்,  ி ுராவி் மி்சார அளம்ு ப ்பவா்்ளக 
ுுளமயாக  நம்ெு் ு், ு்நன்று் ூ.1,376 நகாி ஒு்கீு 
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பச்ு்ளு.  ி்ட் ி் கீ், பெு் எ்ணி்ளகயிலான 132KV ம்ு் 33KV 
ுளண மி் ிளலய்க் க்ட்ெ்ு ம்ு் 5 க்ட்களாக நம்ெு் ்ெு். 
SPML Infra Ltd ு ் க்ட ஒ்ெ் ள  பெ்ு்ளு ம்ு் ூ 461 நகாி 
பசலவிட்ெடு்ளு.   

 

7. எ்த அணி 2017 ்நரா பர்லி் ீ்டக (Pro Wrestling League) பவ்ு்ளு ? 
 

A. ெ்சா் ராய்்  

B.  யானா  ாம்்  

C. ு்ளெ ம ரா் ி  
D. உ.ெி.  ்க்  

 

விடட: A.ெ்சா் ராய்்  

 

ெ்சா் ராய்் அணி, ுு  ி்லியி்  ளடபெ்ற “ு ி ஆ்ட் ி் 5-4 எ்ற 
ு்ளிகளி்  யானா  ாம்் அணிளய ந ா்கி்ு  2017 ்நரா பர்லி் 
ீ்ளக பவ்ு்ளு.  
 

8. “்தியாவி் 2017 ுியரு தினவிழாவி் சிற்ு விு்தினராக 
கல்ுபகா்ளு்ளவ் யா் ? 
 

A. ுகம ி் ெி் சயீ்  அ்  ்யா் 

B. ுகமு ெி் சயீ்  அ்  ்யா் 

C. மி்சா சயீ்  ெி் ு் ா் அ்  ்யா் 

D. சயீ்  ெி் ு் ா் அ்- ்யா் 

 

விடட: B. ுகமு ெி் சயீ் அ் ந்யா் 

 

அு ாெியி் ெ்ட்ு “ளவரச் ம்ு் ஐ்கிய அரு எமிநர்்(UAE) ஆீ ் 
ெளடகளி் ுளண்  ளலளம  ளெ ி நஷ் ுகமு ெி் சயீ்  அ்  ்யா், 
“் ியாவி் 2017 ுியரு  ின விழாவி் சிற்ு விு் ினராக கல்ு 
பகா்ளு்ளா். அளம்ச்க், ி்  அ ிகா க் ம்ு் ப ாழி்ுளற 
 ளலவ்க் உ்ெட உய்  ிளல் ுுளவ நச்் வ்க் “வுட் “ளண்ு 
பகா்ளு்ளன்.     

 

9. “்திய மு்ுவ ம்ு் நுமண தாவர்க் ெ்றிய ச்வநதச கு்தர்ு, 
எ்த நகர்தி் நடடபெ்று ? 

 

A. பச்ளன 
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B. ஷி்லா் 

C. ுு  ி்லி  
D. ுநன 

 

விடட: C. ுு தி்லி  
 

“் ிய மு்ுவ ம்ு்  ுமண  ாவர்க் மீ ான 2  ா் ச்வந ச கு் ர்ு, 
2017 ெனவ  19 அ்ு ுு  ி்லியி்  ளடபெ்று. “்  ச்வந ச கு் ர்க், 
ஆீ் அளம்சக் ா் ஏ்ொு பச்ய்ெ்டு. “ ் ந ா்கமானு, ு்கிய 
பகா்ளகக்,  ிுவன ம்ு் உ்ெ் ி உ்ளட்கிய ஒு்ுுளற ெிர்சிளனக் 
ம்ு் ு்ு்ூழ், ச்ட் , சிக் , ஆ் & ி, பொுளா ார், வ்் க், 
ப ாழி், உ்க்டளம்ு, விவசாய் ம்ு் மா்பகி் ஆகியவ்ளற ளமயமாக 
பகா்ு ுக்ு ம்ு் மா்்பக்ி் அளம்ு (PCMS) 
ஆகியவ்ளற      அளடயாள் காு ் ஆு். மு்ுவ ம்ு்  ுமண 
 ாவர்க் சிக் ி் ுமா் 300 ு்கிய உு்ெின்க் ூ்ட் ி் ெ்நக்றன். 
 

10. “்திய விள்ெர தர கு்சிலி் (Advertising Standards Council of India -ASCI) 
தடலடமயக் எ்ு்ளு ? 
 

A. ுநன  

B. ுு  ி்லி  
C. பகா்க் ா  

D. ு்ளெ  

 

விடட: D. ு்டெ  

 

“் ிய விள்ெர  ர கு்சி் (ASCI), “் ிய விள்ெர ுளறயி் ஒு ுய 
ஒு்ுுளற  ்னா்வ அளம்ு ஆு்.“ு ஒு அரு சாரா  ிுவன், “ ் 
 ளலளமயக் மகாரா்ிராவி் ு்ளெயி் அளம்ு்ளு. “்பெய் 
பச் ிகளி் வர காரண், ஆீ் ுளறயி்  வறாக வழி ட் ்ெு் 
விள்ெர்களள “ளண்ு க்ுெு் , சமீெ் ி் ஆீ் அளம்சக் ம்ு் 
ASCI ு ்ுண்ு ஒ்ெ் ் ி் ளகபயு் ி்ு்ளு. 
 

நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 21 & 22 - 2017 
 

11. �Nasha Mukt  compaign�  என்ெு் அிடம ெு்ுத் “்லாத தி்ட்டத எ்த 

மாநில் அறிுக் பச்ு்ளு? 

 

A. ெ்சா் 
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B.  யானா 
C. ெகீா் 
D. அ்ஸா் 

 

விடட: C. ெீகா் 
 

�Nasha Mukt  compaign�  என்ெு் அிளம ெு்ு ் “்லா   ி்ட்ள  ெகீா் 
அறிுக் பச்ு்ளு.மா ில் ி் உ்ள எ்லா ெ்சய்ுகளளயி் 11,000கி.மீ 

ூர் ி் 2நகாி ம்க் பகா்ட மனி  ச்கலிளய அளம்ு .�Nasha Mukt  compaign�  
என்ெு் அிளம ெு்ு ் “்லா   ி்ட்ள  அறிுக் பச்ு்ளு. 

 

12. எ்த ச்வநதச நிுவன் “்திய ுுடம ுறியிுக்(III-india innovation index)  

என்ெு் “்தியாவி் ுு க்ுெிி்ுகடள ஆரா்கிறு? 

 

A. International Monetary Fund (IMF)  

B. World Intellectual Property Organization (WIPO)  

C. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)  

D. Asian Development Bank (ADB)  

 

விடட: B. World Intellectual Property Organaization(WIPO) 

 

 ி ி ஆநயா்,World economic Forum, World Intellectual Property Organaization(WIPO) ம்ு் 

கா்ப ் ெ்களலகழக் “ளண்ு “் ிய ுுளம ுறியிுக்(III-india innovation 

index) ெ்றி ம ி்ெுீ பச்கி்றன. “ ி் ம ி்ெுீ ெ்றி ஆராய ஒ்பவாு 

 ிுவனு் ஒ்பவாு ெிர ி ி ிளய அு்ெி ளவ்ு அ்  ுு ில் 

ஆரா்கிறு. அ்நடாெ் 4-6,2017 அ்ு, “் ிய பொுளா ார சம்்ெி் ளி் நொு 

“ ்கான ு ் ம ி்ெுீ பவளியிடெு் என எ ி்ொ்்கெுகிறு. ெல ர்ெ்ட 

ுறியிுக் ,ுு க்ுெிி்ுக்  ம்ு்  ி்ட்களி் ஒு்கிளண்ெி் 

அி்ெளடயி் பவளியிடெ்ு்ளு. “ ் ில்  ா்ி் வள்்சி,க்வி 
 ிுவன்களி் வலிளம,மனி னி் ஆ்க ில ன் ப ாழி்ுளற ம்ு் 

ஆ்ுகளி் வள்்சிளய உு ிபச்கிறு. 

 

13. “்தியாவி் எ்த நொ்க்ெ் ுத் ுடறயாக ATM வசதிடய த்னக்நத 

பகா்ு்ளு? 

 

A. INS  வி்கரமா ி்யா 
B.  INS சி்ுநகா் 

C.  INS அறி ்் 

D.  INS விரா் 
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விடட:  A. INS வி்கரமாதி்யா 
 

“் ியா க்ெ்ெளடயி் பெ ய நொ்்க்ெ் ம்ு் விமான ஏ்ு் க்ெலான INS  

வி்கரமா ி்ய ு ்ுளறயாக ATM வச ிளய   ்னக்ந  பகா்ு்ளு. STATE 

BANK OF INDIA ில் 15௦௦ ஊழிய்கு்ு உ ுகிறு. ATM கடு எ்க் 

மா்ற்,ெண் எு் ்,ெண “ு்ு நொ்ற வச ிகளள அளம்க்ெ்ு்ளு. 

ெண் நொடு் வச ிக் ஏ்ெு் ்ெு் என எ ி்ொ்்கெுகிறு. 

அும்ும்லாு, ெணெ வ் ளன,கடு சி்ு மா்ற்க், ப ாளலநெசி எ் 

ெ ிநவு, வருசீ்ு நொ்ற வச ிகு் உ்ளன. ர்யாவி் க்ுமான் 

பச்ய்ெ்ட INS  வி்கரமா ி்ய 2013 “் ியாவி்ு வழ்க்ெ்டு. 

 

14. FIFA அடம்ெி் நிதி ுடற கழக்தி் ுதிய “்திய உு்ெின் யா்? 
 

A. C R Viswanathan  

B. Larsing Sawyan  

C. Subrata Dutta  

D. Praful Patel  

 

விடட: D. ெிரு் ெநட்(Praful Patel) 

 

ெிரு் ெநட் எ்ெவ் AIFF என்ெு் “் ிய கா்ெ்ு கழக் ி்  ளலவராவ். 
 ்நொு FIFA அளம்ெி்  ி ி ுளற கழக் ி் ு ிய உு்ெினராக 
 ியமி்க்ெ்ு்ளா். 2017-2021 வளர ெ வி வகி்ொ்.  ி ி ுளற கழக் ி் 

ெணிகளள நம்ொ்ளவயிு ் ம்ு்  ி ிுளறக் ெ்றிய ஆ்ளவ FIFA 

ுும் ிட் சம்ெி்ொ். 
 

15. “்தியாவி் நதசிய வா்கள் தின் கடடெிி்கெு் நா்? 

 

A. ெனவ  25 

B. ெனவ  22 

C. ெனவ  23 

D. ெனவ  24 

 

விடட: A. ஜனவி  25 

 

ஓ்பவாு ஆ்ு் ெனவ   25 அ்ு ந சிய வா்கள்  ின் 

களடெிி்கெுகிறு. ஏபனனி் ந ் ் ஆளணய்  ெனவ   25 அ்ு ா் 
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ப ாட்க்ெ்டு. 18 வயு  ிர்ெிய எவு்  னு வா்ுகளள ெ ிவிட  ு ி 
பெ்ு்ளன் எ்ெள  ஊ்ுவி்ெ ்காக “்   ா் களடெிி்கெுகிறு.  

 

16. எ்த “்திய கிராம் NGO என்ெு் அருசாரா நிுவன்தி் ுுடம்கான 

UNWTO விுடத பெ்ு்ளு? 

 

A. Khandalavadi village  

B. Govardhan Eco village  

C. Dhasai village  

D. Akodra village  

 

விடட: B. Govardhan Eco village 

 

ISKCON என்ெு் ச்வந ச கிு்ணா சிக அளம்ெி் நகாவ்் ் எநகா 
கிராம் UNWTO விுள  பெ்ு்ளு. “்  விு ானு NGO ில் உலக அளவி் 

ு்ுலா ுளறயி் ுு சா ளன ெளடெவ்கு்ு பகாு்கெுகிறு. ்பெயினி் 

 ளடபெ்ற UNWTO ஆ்ு விழாவி் நொு வழ்க்ெ்டு. “ு GEV அளம்ெி் 

 ிுவன் HH ரா  ா் ுவாமி மகாராொ  ிளனவாக வழ்க்ெ்டு. ISKCON 

 ளலளமயக் நம்ு வ்காள் ி் உ்ள மாயு ் உ்ளு. “ ் ு்கிய 

ந ா்க் ஆனு கிு்ண ் ெ் ி, நயாகாளவ ெர்ுவ ாு் 

 

17. 2017 ஆ்ி்கான உலக அழகிகு்கான அணிவு்ெி் கல்ுபகா்ு் 

“்திய நுவ்? 
 

A. ு்மி ா பச்  

B. ெி ய்கா நசா்ரா  
C. ஐ்வ்யா ரா் பச் ்  

D. நரா்மி   ு்் ி 
 

விடட: A. ு்மிதா பச்  

 

ு்மி ா பச், 2017 ஆ்ி்கான 65 வு உலக அழகிகு்கான அணிவு்ெி் 

“ு்  “் ியாளவ நச்்   ுவராக கல்ுபகா்ு “ு ி ுிுகளள 

அளி்கு்ளா். “வ் ு்னா் உலக அழகியாகு், ொலிூ்  ிளகயகு் 

“ு்ு உ்ளா் எ்ெு ுறி்ெிட் ்கு. “் ியாவிலிு்ு உலக அழகி்கான 

கி ட்ள  பெ்ற ு ் “் ிய பெ் ு்மி ா பச் ஆவ். ெனவ  30 அ்ு 

ெிலி்ளெ்்  ா்ி்  ளல கர் மணிலாவி் ஆசியா அநரனவி்  ட்க உ்ள 

“ ளன “் ியாவி் சா்ொக நரா்மிட  ி்் ி ெ்நக்க உ்ளா் 
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18. �60 Indian Poets� என்ெு் ு்தக்டத எுதியவ்? 
 

A. Amitav Ghosh  

B. Vikram Seth  

C. Jeet Thayil  

D. Arun Kolatkar  

 

விடட: C. Jeet Thayil  

 

�60 Indian Poets� எ்ற ு் கக் ெீ்   ாயி் (Jeet Thayil) எ்ெவர் எு ெ்ெ்டு. 

“ ி் கவிஞ்களி்  ் ிர்க் ம்ு் ளகவிளனகளி் சிற்  ஆசானாக 
எ்வாு “ு்ெு ெ்றி ுறியி்ளன். 55 வுட “் ிய காவிய்களி் 

வரலா்ளற ஆ்கில் ிு், நமு் கவிஞ்களி்  ந ா்ற் ெ்றிீ் 

ூறிீ்ளா். “ ி் indinan-ness என்ெு் “் ியா கவிஞ்களி் ந ா்ற் ெ்றி 
ூறு் ுய்ு்ளா். 
 

19. 2017 ஆ்ி்கான ஒு்கிடண்த தளெதிகளி் மாநாு நடடபெ்ற “ட்? 

 

A. அசா்  

B. ஆ் ிர் ெிரந ச்  

C. மகாரா்ிரா பச் ்  

D. உ் ரக்் 

 

விடட: D. உ்தரக்் 

 

உ் ரக்் மா ில் நடராுனி் உ்ள “் ிய “ராுவ அ்காடமியி் 2017 

ஆ்ி்கான ஒு்கிளண்   ளெ ிகளி் மா ாு  ளடபெ்று. ு்கிய 

ந ா்கமாக ெ்ு & கா்மீ் line of control ெு ியி் ெ ்ற ூழ ிளலயி் 

ொுகா்ு ம்ு் ச்ெிக் “ளடூு ெ்றி விவா ி்க்ெ்டு. மா ாு ெிர மரா் 

ப ாட்க்ெ்டு. “ ி் அளன்ு “ராுவ விமானெளட ம்ு் க்ெ்ெளட 

 ளெ ிகு் ெ்நக்றன். ி்ு ு்கிய  ளெ ிக் ெ்நக்ற ு ் 

ஒு்கிளண்   ளெ ிகளி் மா ாு “ு எ்ெு ுறி்ெிட் ்கு. “ ி் 2016 

“் ஆ்றிய நசளவக் ெ்றி நெசெ்டன. 

 

20. ுழ்டதகு்கிடடநய நிதி ெ்றிய க்வி அறிடவ வள்்க ூிய 

�F@SCHOOL� விழாடவ எ்த கிராமி் வ்கி நட்தியு?  

 

A. Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank  

B. Kerala Gramin Bank  
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C. Assam Gramin Vikash Bank  

D. Rajasthan Gramin Bank  

 

விடட: B. Kerala Gramin Bank  

 

நகரளா கிராமி் வ்கியானு ுழ்ள கு்கிளடநய  ி ி ெ்றிய க்வி அறிளவ 

வள்்க ூிய �F@SCHOOL� விழாளவ  ட் ியு. “ ் ில் வ்கியி் ெ்நவு 

கிளளக், ெ்நவு ெ்ளிகளி் ப ாட்க ுளற க்வி ுளறயிட் ந ரியாக 
ஒ்ெ் ் பச்ு்ளு. ெ்ளிகளி் ெல ர்ெ்ட  ிக்சிகளள  ட்  உ ுகிறு. 

அளவ ெி்வுவன  ி ிுளற ச்க், ெ்ளிகளி் வ்கி கண்ு மா ி களள 

உுவா்ு ், ெூனிய் படெி் சீ்ுகளள வழ்ு ்,  ி ிுளற ப ாட்ொன 

வு்ெளறக்,  ி ிுளற ு் க்க்,  ி ிுளற ப ாட்ொன நொ்ிக் 

நொ்றளவயாு். 

 

நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 23 - 2017 
 

21. 2017 ஆ்ு்கான மநலஷியா மா்ட் கிரா்் ெிி்் நகா்ு 

ொ்மி்ட் நொ்ியி் பவ்றவ்? 
 

A. சா்னா ந வா் 

B. ெி.வி.சி்ு 

C. ெீ் ் பகா்ரநல் 

D. ூ யா-சி்் 
 

விடட: A. சா்னா நநவா் 

 

“் ியாவி் சா்னா ந வா் மநலஷியாவி் உ்ள சிு சரவா் உ்ளர்க 
்நடிய் ி்  ளடபெ்ற 2017 ஆ்ு்கான மநலஷியா மா்ட் கிரா்் 

ெி ்் நகா்ு ொ்மி்ட் நொ்ியி்  ா்லா் ி் நொ்ெவ ீ பசா்ுவ்ளக 
22-20, 22-20 எ்ற கண்கி் பவ்ு்ளா். 
 

22. பமாிஷிய்ஸி் ுதிய ெிரதமராக நத்ு பச்ய்ெ்ு்ளவ் யா்? 
 

A.  வ ீ்  ரா்ூல் 

B. ்ரவி்் ுுளண் 
C. அனிு் சுுளண் 
D. கபச் உீ் 

 

விடட: B. ்ரவி்் ுுடண் (Pravind Jugnauth)  
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பமா ஷிய்ஸி் ு ிய ெிர மராக ்ரவி்் ுுளண் ந ்ு பச்ய்ெ்ு்ளா். 
“ ்ு ு் “ு்  அமினா ுறி“் ொகி்  னு வயு ு ி்வி் காரணமாக 
ராெினாமா பச்ு்ளா். ராெினாமா கி ்ள   னு மகனான ்ரவி்் 
ுுளண் ிட் பகாு்ு்ளா். அும்ுமி்றி iseland ுறி்  ந ் ் ெணி 
காரணமாகு் ராெினாமா பச்ு்ளா். “்   ிளலயி், ்ரவி்் ுுளண் 
ெனவ  மா ் 23 ந  ி பமா ஷிய்ஸி் ு ிய ெிர மராக ெ வி ஏ்கஉ்ளா். 
“வ் Mouvement socialist millitant(MSM) எ்ற க்சியி்  ளலவராவ். “ு ிச்ெ்  2014 
வளர ந சிய ச்டம்ற் ி் பெ ய க்சியாக “ு் ு எ்ெு ுறி்ெிட் ்கு. 

 

23. நதசிய பெ் ுழ்டதக் தின் “்தியாவி் எ்த நாளி் 

பகா்டாட்ெுகிறு?  

 

A. ெனவ  22 

B. ெனவ  23 

C. ெனவ  24  

D. ெனவ  25 

 

விடட: C. ஜனவி 24  

 

ஒ்பவாு ஆ்ு் ெனவ  24 ் ந  ி ந சிய பெ் ுழ்ள க்  ின் 

“் ியாவி் பகா்டாட்ெ்ுவுகிறு. சிக் ி் உ்ள பெ்ுழ்ள க் 

எ ி்பகா்ு் அளன்ு ஏ்ற் ா்ுக் ெ்றி ம்க் ம் ியி் விழி்ுண்ு 

ஏ்ெு்ு் வளகயி் “்   ின் பகா்டாட்ெ்ு வுகிறு. 

 

24. சமீெ்தி் காலமானா ஜ்வ்் ரா் ச்மா, எ்த பமாழியி் ுக்பெ்ற 

கவிஞ்? 
 

A. ப ு்ு 

B. ஒியா 
C.  மி்  

D. உுு 

 

விடட: D. உுு 

 

சமீெ் ி் காலமான ெ்வ்் ரா் ச்மா (89) ுக்பெ்ற உுு கவிஞ் ம்ு் 

ொடலாசி ய் ஆவா். “வ் மகாரா்ிராவி் காலமானா். �Naqsh Lyallpuri� எ்ற 

ுளன பெயரா் அறிய்ெ்டவ். “வரு ெளட்ெி் சில �Main to hermodh par�, �na jane 
kya hua�, �jo tune chhu ilya� நொ்றளவயாு். 
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25. நொ் வரீ்கடள பெுடம ெு்ு் வடகயி், எ்த டமதான்ு்ு 

ுத்ுதலாக நொ் வரீ் பெய் ூ்டெ்டு?  

 

A. ”ட் கா்ட் ளம ான், பகா்க் ா 
B. பெநரா் ஷா நகா்லா ளம ான்,  ி்லி 
C. சி்னசாமி ளம ான், பெ்கூ் 
D. வா்கநட ளம ான், ு்ளெ 
 

விடட: A. ”ட் கா்ட் டமதான், பகா்க்தா 
 

பகா்க் ாவி் உ்ள ”ட் கா்ட் ளம ானம  ா் ு ்ு லாக நொ் வரீ் 
பெய் ூ்டெ்ட ளம ான். நம்ுவ்க கி ்பக் ச்க்  ளலவ் சுர் 

க்ுலி, “ு நொ் வரீ்கு்ு அ்்ெணி்க்ெ்ட நவ்ு் எ்ு ூறிீ்ளா். 
நமு் ெனவ  22 “் ிய-“்கிலா்ு ஒு ா் நொ்ி்ு ெி்ன் பெய் மா்ற் 

பச்ய்ெு் எ்ு ூறினா். “் ிய ராுவ “ட் ி் உ்ள “்  
ளம னமானு அு்  ச்வந ச ஆ்ட் ி்ு ு் “ ் பெய் ெிரெல் 

ஆகிவிு். 

 

26. BCG (Boston Consulting Group) என்ெு் ெணியாள்களி் ுதிய திறடமகடள 

ஊ்கெு்ு் நிுவன்கடள அ்கீகி்ு் அடம்ு சமீெ்தி் எ்த 

நிுவன்ு்ு அ்கீகார் அளி்து? 

 

A.பட்லா 
B.ஆ்ெி் 

C.ூகி்  

D.அநமசா்  

 

விடட: B.ஆ்ெி் 

 

2016 ஆ்ி்கான BCG அளம்ெி் சா்ொக ெணியாள்களி் ு ிய  ிறளமகளள 

ஊ்கெு்ு்  ிுவனமாக ஆ்ெி் ந ்வாகி உ்ளு. உலகி் 50  ிுவன்க் 

ெ்ியலி், ூகி் “ர்டாவு “ட் ி் உ்ளு அள  ப ாட்்ு பட்லா 
நமா்டா்், ளம்நராசா்், அநமசா், ப ்ஃெி்், சா்ச், படாநயா்நடா, 
நெ்ு் ம்ு் IBM  உ்ளு. BCGயி் 11 வு ஆ்ு கண்பகு்ெி், 

 ிுவன்க் எ்வாு ுுளமயான ுளறகளள ளகயாுகி்று ம்ு் 

எ்வாு, நவகமாக நொ்ியாள்களள விட ு்றிு் ு ிய வணிக ுளறகளள 

உுவா்கி்று எ்ெ ் அி்ெளடயி் ந ்ு பச்ு்ளு. 
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27. "barbarian days A surfing life" எ்ற ு்தக் யாரா் எுத்ெ்டு? 

 

A. ெு ா் டய் 

B. மா்க் நொ்்  
C. வி்லிய் ஃெி்பனக்  

D. ுனி் ் ி்னணி 
 

விடட: C. வி்லிய் ஃெி்பனக்(William Finnegan) 

 

"barbarian days A surfing life" எ்ற ு் க் வி்லிய் ஃெி்பனக் எ்ெவரா் 

எு ்ெ்டு. “்   ாவ் ஒு ெளழய ெ்ளியி் கள , சிக வரலாு, “ல்கிய 

சாளல  ிளர்ெட், கினமான ெி்ெியாக ு்நன்ற் ெ்றிய ஆ்ு ம்ு்  

சிறிய களலக் ெ்றிய அறிு மி்க ுயச ள யாு். 

 

28. �Wave N Pay� பதாட்ெ்ற அ்டட ெி்வு் எ்த வ்கிக் ூல் 

வழ்கெுகிறு? 

 

A. ்நட் நெ்் ஆ் “் ியா  
B. ஐசிஐசிஐ வ்கி 
C. ஆ்சி் வ்கி 
D. ெ்சா் ந ஷன் வ்கி  

 

விடட: D. ெ்சா் நநஷன் வ்கி 
 

�Wave N Pay� ப ாட்ெ்ற அ்ளட ெ்சா் ந ஷன் வ்கி ில் பட்லியி் 

அறிுக் பச்ய்ெ்ு்ளு. Wave என்ெு் அளலக் ில் ெ வ்் ளனளய  

“்  �Wave N Pay� ப ாட்ெ்ற அ்ளட பச்கிறு. 2௦௦௦ ூொ் வளர ெண 

ெ வ்் ளன பச்ய எ்  PIN எ்களள உ்ளிட அவசிய் “்ளல. “்  அ்ளட 

ளவ் ிு்ெவ்க்  ா் அ ்  வறான ெய்ொ்ி்ு ுு பொு்ு 
உளடயவ்க். “்  ப ாட்ெ்ற கட் அ்ளட விசா, ெிளா்ின் நொ்ற 

ுளறகளி் ப ாட்க்ெ்டு. 

 

29. "Aoba Velox-III" எ்ற பசய்டக்நகா் ச்வநதச வி்பவளி ஆ்ு 

டமய்தி் “ு்ு பவ்றிகரமாக வி்ணி் பசு்த்ெ்டு. “ு எ்த 

நா்ிுடடயு? 

 

A. அபம ்கா 
B. சி்க்ூ் 
C. ஐ்கிய ரா்ய் (UK)  
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D. ுவி்ச்லா்ு 

 

விடட: B. சி்க்ூ் 
 

ு ் சி்க்ூ் பசய்ளக்நகாளான �Aoba Velox-III" ச்வந ச வி்பவளி 
ளமய் ி் “ு்ு வி்ணி் அ ் வ்ட்ொள யி் பசு் ்ெ்ட்ு. “ு 

சி்க்ூ்  ்யா் ப ாழி்ு்ெ் ெ்களல்கழக் ம்ு் ெ்ொ்  ா்ி் 

கிூஷூவி்  ிுவன் “ளடநய நம்பகா்ள்ெ்ட ஒு ூ்ு ுய்சியாு். 

“ ் ில்  NTU ளம்நரா ஒு்ு ுளற, கிூஷூவி் க்ெியி்லா  ப ாட்ு 
ுளற, ுக்நவா்  ர மி்னு ொக்க் அளம்ு நொ்றவ்ளற 

வி்பவளியி் “ு்ு பசய் ெு்  ுிீ். 

 

30. 2017 ஆ்ு்கான Pakke-Paga திுவிழா எ்த மாநில்தி் நடடபெ்ு 

வுகிறு?  

 

A. அுணாசல் ெிரந ச் 

B. ஆ் ிர் ெிரந ச் 

C. நம்ு வ்க்  

D. மிநசார் 

 

விடட: A. அுணாசல் ெிரநதச் 

 

ெனவ  17 ு ் அுணாசல் ெிரந ச ி் 2 வு Pakke-Paga விழா- கிழ்ு கபம் 

மாவ்ட் ி் பசயநொசவி்  ளடபெ்ு வுகிறு. “ ளன மா ில ூனிய் 

அளம்ச் கிர் ்ு ப ாட்கிளவ் ா். 3  ா்  ளடபெு் விழாவி் ு்கிய 

ந ா்க் �அழி்ு வு் “ன்க் நம்ொு ம்ு் அவ்றி் ொுகா்ு� ெ்றிய 

விழி்ுண்்சி ெ்றிய ாு். விழா ொ்ளவயாள்க் ூ.5,000 ுளற் ெ்ச 
வுடா் ிர ெ்களி்ு ில் ந ா்்ெி் ூு எு் ுுவியி் ூ்ளட 

 ்ப ு்க அும ி வழ்கெுகிறு. 16 வனவில்ு ொுகா்ு ப ா்ு 

 ிுவன்க் “ ்ு ஆ ரு ப வி்ு்ளன். மா ில ு்ு்ூழ், வன்ுளற 

ம்ு் பசயெிநயா ெு ி வசி்ெவ்க் “ ளன சிற்ொக  ட் ி உ்ளன். ொகா 
எ்ற் Nyishi பமாழியி் ந ா்்ெி் எ்ு அ்் ். 

 

நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 24 - 2017 
 

31. ெி்வு் எ்த மாநில் நசடவ ெணியாள்கு்காக தொ் ஓ்ு சீ் டட 

மி்னு நசடவ ெிமா்ற ுடறயி் அறிுக் பச்து? 

 

A. நகாவா   
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B. உ் ர் ெிரந ச்  

C. உ் ரக்்   

D. ெ்சா் 
 

விடட: A. நகாவா  
 

“் ியாவி் ு ் ுளறயாக நசளவ ெணியாள்கு்காக  ொ் வா்பகு்ளெ 
மி்னு ுளறயி் ெ மா்ற் பச்ீ் நசளவளய நகாவா மா ில அரு 
அறிுக்ெு் ிீ்ளு. “்  நசளவ ில் வா்காள்க்,  ொ் வா்ு சீ்ளட 

ெ ிவிற்க் பச்ு அள  ூ்் ி பச்ு மி்ன்ச் வழியாக அு்ெ ுிீ். 

ந ் ்  ட்ு் அ ிகா க் மி்னு ெ ிு ில் பெற்ெ்ட வா்ுகளள ெ ிு 

பச்வா்க். ுறி்ொக, நகாவா மா ில் ி்  ொுகா்ு, ுளண்ெளட ம்ு் 

ொராும்ற நசளவ ுளறயி் 822 நசளவ ெணி வா்காள்க் உ்ளன். “ு 

 விர, நகாவா அளன்ு ப ாு ிகளிு் Voter-Verified Paper Audit Trail (VVPAT) 

“ய் ிர்க் ெய்ெு்ு் ு ் “் ிய மா ிலமாு். 

 

32. நதசிய ு்ுலா தின் “்தியாவி் எ்நொு பகா்டாட்ெுகிறு? 

 

A. ெனவ  24   

B. ெனவ  23   

C. ெனவ  25   

D. ெனவ  26 

 

விடட: C. ஜனவி 25   

 

ு்ுலா்ுளறயி் ு்கிய்ுவ்ள  உண்்  ஒ்பவாு வுடு் ெனவ  25 

“் ியாவி் ந சிய ு்ுலா  ின் பகா்டாட்ெுகிறு. 

 

 

33. உலக வ்கியி் உதவிுட் எ்த மாநில் �e-health project� எ்ற தி்ட்டத 

பதாட்க்ளு? 

 

A. அசா்   

B. ஆ் ிர் ெிரந ச்  

C. க் ாடகா  
D. நகரளா 
 

விடட: D. நகரளா 
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உலக வ்கியி் உ விீட் நகரளா அரு ெனவ  25 அ்ு �e-health project� எ்ற 

 ி்ட்ள  ப ாட்கு்ளு. “ ் ில் ஒ்பவாு ுளறயிு் 

 வனீ்ெு் ்ெ்ட  ானிய்கி அளம்ு ில் அளன்ு ுகா ார  ிுவன்கு் 

“ளண்க்ெ்ு ம்களி் உட் ல் சா்்   கவ்களள மி்னு ுளறயி் 

நசக ்ு ம்க் ப ாளக  ரு் ள் உுவா்க்ெு். ஏ்கனநவ நசா ளன 

அி்ெளடயி்  ிுவன் ுர் மாவ்ட் ி் 12 ுகா ார அளம்ு ில் 

பசய்ெு் ்ெ்ு வுகிறு. 

 

34. யா் தடலடமயிலான ுு ம்திய அரசிட் சமீெ்தி் �நிதி பொு்ு 

ம்ு் ெ்பஜ் நமலா்டம� ெ்றிய ச்டஅறி்டகடய சம்ெி்து? 

 

A. எ். நக சி் ுு   

B. எ் ஆ் கா் ுு   

C. எ் ஆ் மா ் ுு   

D. எ் ந வரா் ுு 

 

விடட: A. எ். நக சி் ுு   

 

பட்லியி் வட்ு ப ாு ியி் உ்ள ம் ிய  ி ி அளம்ச் அு் பெ்லியி் 

அுவலக் ி் எ். நக சி்  ளலளமயிலான ுு  ிு் ்ெ்ட � ி ி பொு்ு 
ம்ு் ெ்பெ் நமலா்ளம� ெ்றிய ச்டஅறி்ளகளய சம்ெி் ு. “்  
அறி்ளகளய ம் ிய அரு ஆரா்்ு  ு்   டவி்ளக எு்ு். பமா்  
உ் ா்ு உ்ெ் ியி் “ு்ு்  ி ி் ெ்றா்ுளறளய  ிளலயான ச வி ் ி்ு 

மா்ுவள  ெ்றி ஆரா்்ு  ு்  மா்ு  டவி்ளகக் ெ்றி “்  ுு 

ெ ்ுளர அளி்ு். நமு்  ி ி வி வா்க் ம்ு்  ி ி ுளற்ு, கட் 

வி வா்க் ம்ு் கட் ுளற்ு நொ்றவ்ளற ெ்றிய ந ளவக் மா்ு 

 டவி்ளக ெ்றி ஆராீ்.  

 

35. 2017 ஆ் ஆ்ி்கான பஜ்ூ் “ல்கிய திுவிழாவி் கு்பொு் யாு? 

 

A. Freedom to Love: India at 70  

B. Freedom to Dream: India at 70  

C. Freedom to Space: India at 70  

D. Freedom to Life: India at 70  

 

விடட: B. Freedom to Dream: India at 70  

 

ெ் ாவு ஆ்டாக  ட்ு் “ல்கிய  ிுவிழா ராெ் ா் மா ில் பெ்ூ ் 

ெனவ  19, 2017 அ்ு ப ாட்கியு. “ ் கு்பொு் �Freedom to Dream: India at 
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70� எ்ெ ாு். “்   ிுவிழாவி் நொு  வனீ “் ியாவி் வரலாு ம்ு் 

எ ி்கால் ெ்றிய விவா ்க் “ட்பெு். 5  ா்க்  ட்ு் “்   
 ிுவிழாவி், கி்ட் ்ட 250 ஆசி ய்க், சி் ளனயாள்க், அரசிய்வா ிக், 

ெ் ி ளகயாள்க் ம்ு் ெிரெலமான கலா்சார ெிராுக்க் கல்ு 

பகா்வா்க். 

 

36. 2017 ஆ் ஆ்ி் எ்த கா்ெீ்ு நிுவன்தா் Varishtha Pension Bima Yojana 

(VPBY) எ்ற தி்ட் அறிுக்ெு்த்ெ்டு? 

 

A. ICICI Prudential Life Insurance  

B. Life Insurance Corporation of India  

C. New India Assurance  

D. HDFC Standard Life Insurance 

 

விடட:  B. Life Insurance Corporation of India  

 

ெிர ம் நமாி  ளலளமயிலான ம் ிய அரு சமீெ் ி் Varishtha Pension Bima Yojana 

எ்ற காெீ் ு  ி்ட் ி்ு ஒ்ு ் வழ்கிீ்ளு. “ு ொுகா்ொன ுளறயி் 

 ி ி நச்்க உ ு் அரசி்  ி்டமாு். “ ் ில் அுெு வய ி்ு நம்ெ்ட 

வய ானவ்களி் எ ி்கால்ள  நம்ெு்ு் வ்ண் LIC உட் “ளண்ு 

பசய்ெு் ்ெு் கா்ெி்ு  ி்டமாு். வ்ி விகி ் ச்ள   ிலவர் ி்ு 

ஏ்றவாு “ு்ு். “் ி்ட் ி் ில்  மா ா் ிர் / காலா்ு / 

அளரயா்ு ம்ு் வுடா் ிர் எ்ற அி்ெளடயி் ெ்ு ஆ்ுகு்ு 

ஆ்ு்ு 8% எ்ற விகி  அி்ெளடயி் ஓ்ூ ிய்  ர உ் ரவா ் அளி்ு். 

 

37. காதி கிராம பதாழி் கழக்தி் Khadi & Village Industries Commission (KVIC) ுதிய 

ுத்டம பசய் அதிகாியாக நியமி்க்ெ்டவ்(CEO)? 
 

A. S Jaishankar  

B. Rina Mitra  

C. Anshu Sinha  

D. Arun Kuma Jha 

 

விடட:  C. Anshu Sinha (அ்ஷு சி்ஹா) 
 

மகாரா்ிராளவ நச்்  அ்ஷு சி் ா கா ி கிராம ப ாழி் கழக் ி் Khadi & 

Village Industries Commission (KVIC) ு ிய ு ்ளம பசய் அ ிகா யாக 
 ியமி்க்ெ்ு்ளா். ெனவ  29, 2019 வளர “்ெ வியி்  ீி்ொ். KVICயானு க ் 
ம்ு் கிராம ப ாழி் ஆளணய ச்ட், 1995 ில்  ிுவ்ெ்டு. சிு, ுு 
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ம்ு்  ு் ர ப ாழி் அளம்சக் ி் கீ் அ்க் வகி்கிறு. “ ்ு ு்ன் 
அு் ுமா் ெ ா “்ெ விளய வகி் ா்.  
 

38. 2017 ஆ் ஆ்ி்கான நதசிய பெ் ுழ்டதக் தின்தி் கு்பொு் 

யாு? 

 

A. End child marriage  

B. Safety and Development of girl child  

C. Adolescent Girls: Issues and Challenges  

D. Beti Bachao, Beti Padhao  

 

விடட: D. Beti Bachao, Beti Padhao 

 

பட்லியி் ெனவ  24, 2017 அ்ு ந சிய பெ்க் ம்ு் ுழ்ள க் 

நம்ொ்ு அளம்சக் ி் ில் பகா்டாட்ெ்ட ந சிய பெ் ுழ்ள க் 

 ினவிழாவி் கு்பொுளாக Beti Bachao, Beti Padhao எ்ற வாசக் 

ஏ்ு்பகா்ள்ெ்டு. “்  விழாவி்  ி் ி, மளலயாள், ராெ் ானி, ெ்சாெி 
நொ்ற பமாழிகளி்  ட் ்ெ்ட ப ாழி் ுளற  டன்களலஞ்களி் 

விழி்ுண்ு  ிக்சிக் உ்சக்ட ெலளன பகாு் ு. ஒ்பவாு வுடு் 

ெனவ  24 அ்ு சு ாய் ி் பெ் ுழ்ள க் ஆு்ு சமமாக கு ்ெட 

நவ்ு் எ்ற ந ா்க ி்்காக “்  விழா பகா்டாட்ெுகிறு.  

 

39. �You Got Magic� எ்ற ு்தக் யாரா் எுத்ெ்டு? 

 

A. Neel Madhav  

B. Tishani Doshi  

C. Arun Kolatkar  

D. T D Ramakrishnan 

 

விடட:  A. Neel Madhav (நீ் மாத் ) 

 

Neel Madhav [  ீ் மா ் ] எ்ற நமெி் களலஞரா் �You Got Magic� எ்ற ு் க் 

எு ்ெ்டு. “்  ு் க் ி் ுு்ெ் ி் உ்ளவ்க் ம்ு்  ்ெ்க் 

அளனவளரீ் ஆ்ச ய்ெு்ு் வளகயி் ெல அசா ரணமான வி்ள க் 

ெ்றிய ுறி்ுக் “ட்பெ்ு்ளன. 

 

40. நாக்நஹா் (Nagarhole) நதசிய ூ்கா எ்த மாநில்தி் அடம்ு்ளு? 

 

A. க் ாடகா  
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B. ஆ் ிர் ெிரந ச்  

C. நகரளா 
D.  மி் ாு 

 

விடட: A. க்நாடகா  
 

 ாக்ந ா்(Nagarhole) ந சிய ூ்கா க் ாடக மா ில் ி் ுடு ம்ு் ளமூ் 
மாவ்ட் ி் அளம்ு்ளு. “ு ராெீ்  கா் ி ந சிய ூ்கா எ்ு் 

அளழ்க்ெுகிறு. “்   ூ்காவி் அட்்   காுக், சிு  ீநராளடக், 

மளலக், ெ்ள் ா்ுக்,  ீ்வ ீ் ்சிக், ுலிக், “் ிய கா்படுளம ம்ு் 

யாளன ஆகியளவீட் ஆநரா்கியமான உணு ூ் ிளல காண்ெுகிறு. 

 

நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 25 – 2017 
 

41. 2017 ஆ் ஆ்ி்கான நதசிய வா்காள் தின்தி் கு்பொு் எ்ன? 
 

A. Empowering young and future events  

B. Inclusive and qualitative participation  

C. Easy Registration, Easy Correction  

D. Ethical Voting  

 

விடட: A. Empowering young and future events  
 

“் ிய ந ் ் ஆளணய்  னு 7 வு ந சிய வா்காள்  ின்ள  ெனவ  25, 
2017 அ்ு பகா்டாிீ்ளு. “ ் கு்பொு் Empowering young and future events 
எ்ெ ாு். ுிம்களள வா்களி்ெி் ”ுெு்ுவந  “ ் ந ா்கமாு். “்  
ந சிய அளவிலான  ிக்்சி ி்லியி்  ளடபெ்று. “்  வா்காள்  ினமானு 
“் ிய ந ் ் ஆளணய் 1950 ஆ் ஆ்ு ப ாட்க்ெ்ட  ாளி்  ிளனவாக 
பகா்டாட்ெுகிறு. ு ி ாக வா்களி்க  ு ி பெ்றவ்களள வா்களி்ெி் 
ெ்ுபெற பச்வந  “ ் ந ா்கமாு். நமு் வா்காள்க் ம் ியி் ஒு 
விழி்ுண்ளவ ஏ்ெு் ு் “ ் ில் ுய்சி்க்ெுகிறு. 
 

42. யா் தடலடமயிலான ுதலடம்ச்களி் ுு சமீெ்தி்  ிஜி்ட் 
ெிவ்்தடனகு்கான சா்திய்ூுகடள ஆரா்்ு தனு அறி்டகடய 
சம்ெி்து? 
 

A. ராம் சி் ுு  
B. சரென்  பசாநனாவ் ுு  
C. ச் ிரொு  ாீு ுு  
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D.  ி ி் ுமா் ுு 

 

விடட: C. ச்திரொு நாுு ுு 

 

ிெி்ட் ெ்வ் ளனளய அம் ெு்ுவ ்கான சா் ிய்ூுகளள ெ்றி ஆராய 
 நர் ிர நமாி  ளலளமயி் ு லளம்ச்களி் ுு அளம்க்ெ்டு. “்  
ுு சமீெ் ி்  னு அறி்ளகளய சம்ெி்ு்ளு. 
“்  ுுவி்  ளலவராக ச் ிரொு  ாீு பசய்ெ்ு்ளா். “்  அறி்ளகயி் 
ில் சிு வணிக்கு்ு், வியாொ கு்ு் ்மா்் பமாளெ் வா்க 
ஆயிர் ூொ் மானிய் அளி்கலா் எனு் “ ் ில் ெணெ வ்் ளனளய 
விட ுளற்  பசலவி் ிெி்ட் ுளறயி் ெ வ்் ளன நம்்பகா்ள்ெு் 
எ்ு் ப வி்ு்ளு. நமு் ூ 50,000 நமநல பெ ய ெ மா்ற்க்  ிகு் 
நொு வ்கி ெண ெ வ்் ளன வ  (BCTT) வி ி்ு ெணெய்ொ்ளட க்ு்ெு்  
நவ்ு் எ்ு ப வி்ு்ளு. 
 

43. “்திய அளவி்  �Khelegi toh Khilegi� எ்ற பெ்க் கா்ெ்ு 
விடளயா்ி்கான தி்ட்டத பதாட்கிய அடம்ு எு? 
 

A. Nurturing Excellence in Sports Trust (NEST)  

B. Indian Football Association (IFA)  

C. All India Football Federation (AIFF)  

D. Football Players’ Association Of India (FPAI)  
 

விடட: A. Nurturing Excellence in Sports Trust (NEST)  
 

Nurturing Excellence in Sports Trust (NEST) எ்ற அளம்ொனு 10 வயு ு ் 15 
வய ி்ு்ெ்ட பெ் ுழ்ள கு்ு கா்ெ்ு விளளயா்ு ெயி்சி்காக 
“் ிய அளவி்  �Khelegi toh Khilegi� எ்ற  ி்ட்ள  ப ாட்கிீ்ளு. “ு National 
Yuva Cooperative Society (NYCS) உட் “ளண்ு பசய்ெுகிறு. “ ் ில் பெ் 
ுழ்ள க் ொலின நவுொுகளள கட்ு ஒநர மா ி யான ஆுளம ெ்ளெ 
வள்்ு பகா்ள ுிீ். “்  அளம்ெி் ு ்  ிக்வானு  ியாகரா் 
ளம ான் பட்லியி்  ளடபெ்று. ுமா் 700 பெ்கு்ு் நம் “ ி் 
கல்ு பகா்டன். ம் ிய பெ்நராலிய் ம்ு் எ வாீ ுளற அளம்ச் 
 ்நம் ர ெிர ா் பகாியளச்ு விழாவிளன ப ாட்கி ளவ் ா். (NEST) 
அளம்ொனு  ிறளமயான விளளயா்ு வரீ்களள க்டறி்ு அவ்கு்ு 
ெயி்சியளி்ு ச்வந ச அளவி் நொ்ிகளி் ெ்ுபெற பச்ு 
ஊ்க்ெு்ுகிறு. 
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44. சூக நசடவ்கான �த்க மயி்� விுு நொ்ுவர்ு ுடறயி் கீ் 
உ்ள விமான நசடவ ெிிவி் எ்த விமான நிடலய்தி்ு வழ்க்ெ்டு? 
 

A. ச் ா் வ்லொ் ெநட் ச்வந ச விமான  ிளலய்   
B. ந  ாெி ுொ் ச் ிர நொ் ச்வந ச விமான  ிளலய்   
C. ச்ரெ ி சிவாெி ச்வந ச விமான  ிளலய் 

D.  ி்லி ச்வந ச விமான  ிளலய் 

 

விடட: D. தி்லி ச்வநதச விமான நிடலய் 

 

2016 ஆ்ு்கான சிக நசளவ்கான � ்க மயி்� விுு நொ்ுவர்ு 
ுளறயி் கீ் உ்ள விமான நசளவ ெி வி்  ி்லி ச்வந ச விமான 
 ிளலய் ி்ு அளி்க்ெ்ு்ளு. ACI ASQ கண்பகு்ெி் ெி ப ாட்்ு “ர்ு 
வுட்களாக ஆ்ி்ு 25-40 மி்லிய் ெயணிகளள பெ்ு ு லிட் ி் 
உ்ளு. 
 

45. எ்த நாு ுத் ுதலாக “ராுவ பதாடல பதாட்ெி்கான �Kirameki -2� 
எ்ற பசய்டகநகாடள வி்ணி் அு்ெிு்ளு? 
 

A. ெிநரசி்  
B. ப ் ஆ் ்கா  
C. ெ்ொ்  
D. ப ்ு ூடா் 

 

விடட: C. ஜ்ொ்  
 

ெ்ொ்  ாு ு ் ு லாக “ராுவ ப ாளல ப ாட்ெி்கான �Kirameki -2� எ்ற 
பசய்ளகநகாளள வி்ணி் அு்ெிீ்ளு. ெ்ொ் வி்பவளி ஆ்ு ுகளம 
ம்ு் Tanegashima வி்பவளி ளமய் “ளண்ு H-2A நக ய் ரா்பக் ில் 
ெிரா்நெ்்  ிறளன அ ிக ்க “்  ுய்சிளய ளகயா்ு்ளு. “்  
பசய்ளக நகாளி் ில் ெ்ொ் கட்ெளட ம்ு் விமானெளடயி் ப ாளல 
ப ாட்ு நவக் ந ரியாக  ெ்மட்ு அ ிக ்ு். நமு் “ு “் ிய 
பெு்கடலி் மீு  ிளல  ிு் ்ெுவ ா் ப ்ு ூடா் ம்ு் நசாமாலிய 
கட் பகா்ளளய்களளீ் க்காணி்க ுிீ். Kirameki-2வானு ெ்ொ் 
ொுகா்ு அளம்சக் ி் DSN கழக் ில் உுவா்க்ெ்ட 15 ஆ்ு 
ஆீ்கால் பகா்ட எ்்-நெ்்  கவ் ப ாட்ு பசய்ளக்நகா் ஆு். 
 

46. உலகி் மிக்பெிய ூிய ூ்கா எ்த நா்ி் அடம்க்ெ்டு? 
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A. சீனா  
B. “் ியா  
C. ூ்டா்  
D. மியா்மா் 
 

விடட: A. சனீா  
 

உலகி் மிக்பெ ய ூ ய ூ்கா சீன  ா்ி் சீனாவி் நம்ு மாகாணமான 
சி்காயி் உ்ள Longyangxia அளணயி் மீு உுவா்க்ெ்ு்ளு. “்  ூ ய 
ூ்கா 27 சுர கிநலா மீ்ட் ெர்ளெ ஆ்கிரமி்ு 6 ெி்லிய் ீவா் பசலவி் 
க்ட்ெ்டு. “ ் ில் ுமா் 850 பமகாவா் மி்சார் உ்ெ் ி பச்ய 
ுிீ். 
 

47. �The Future of India� எ்ற ு்தக் யாரா் எுத்ெ்டு? 
 

A. Bimal Jalan  

B. C Rangarajan  

C. Y Venugopal Reddy 

D. Bipin Ganatra  

 

விடட: A. Bimal Jalan  
 

�The Future of India� எ்ற ு் க் ு்னா் ச்் வ்கி ஆு ் Bimal Jalan 
எ்ெவரா் எு ்ெ்டு. “்  ு் கமானு அரசிய், பொுளா ார், அரசா்க் 
ஆகியவ்றி்ு “ளடநயயான ஒு்கிளண்  பசய்ொுக் ம்களா்சி அரசி் 
ஏ்ெு்ு் எ ி்கால மா்ற்களள ெ்றி ூுகிறு. 
 

48. அடமதி ம்ு் “டறயா்டம்கான பவனிுலா அரு வழ்ு் Hugo 
Chavez Prize விுடத ுதலாவதாக பெ்றவ் யா்? 
 

A. Barack Obama  

B. Vladimir Putin 

C. Nicolas Maduro  

D. Juan Manuel Santos 

 

விடட: B. Vladimir Putin (விளாிமி் ுதி்) 
 

ர்ய அ ிெ் Vladimir Putin (விளாிமி் ு ி்) அளம ி ம்ு் “ளறயா்ளம்காக 
நொராிய ்காக பவனிுலா அரு வழ்ு் Hugo Chavez Prize விுள  ு லாவ ாக 
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பெ்ு்ளா். அவு்ு சாநவ் சிளல மினிநய்ச் ெிர ி வழ்க்ெ்டு. “்  
சமா ான ெ ு நசாசலிச  ளலவரான  ிூநகா சாநவ்  ிளனவாக பவனிுலா 
அ ிெ்  ி்நகாலா Maduro அவ்களா் உுவா்க்ெ்டு. 
 

49. 7th Dafabet Masters title பெ்ு சாதடன ுி்த Ronnie O’Sullivan எ்த நா்டட 
நச்்தவ்? 
 

A. அபம ்கா  
B. பெ்மனி   
C. ஐ்கிய ரா்ய்(UK) 
D. ெிரா்் 

 

விடட: C. ஐ்கிய ரா்ய்(UK) 
 

ெி ்ி் ப ாழி்ுளற ்ூ்க் விளளயா்ு  வரீ் நரானி ஓ'ச்லிவ், 
அபல்சா்்ரா நெல்,ல்டனி்  ளடபெ்ற நொ்ியி் 10-7 எ்ற கண்கி் 
நொ பெ் ளய ந ா்கி்ு வரலா்ு சா ளன  ிக்வாக 7th Dafabet Masters titleளய  
பவ்ு்ளா். “்  பவ்றியி் ில், ஓச்லிவ், ்ீஃெ் ப ்றி 
சா ளனளய ுறியி்ு்ளா்.  ்ீஃெ் ப ்றி ்ூ்க் விளளயா்ு 
வரலா்றி் மிக பெ ய வரீ்களி் ஒுவராக கு ்ெுகிறா். 
 

50. �Ababeel� எ்ற ெரவடளய ொடத ஏுகடணடய நசாதி்த நாு எு? 

 

A. “் ியா   
B. வ்காள ந ச்  
C. ஆ்கானி் ா்  
D. ொ்கி் ா் 

 

விடட: D. ொ்கி்தா் 

 

 ளரயி் “ு்ு  ளரயி் உ்ள “ல்ளக  ா்க ூிய �Ababeel� எ்ற 
ஆீ ்களள ும்ு பச்ல்ூிய ஏுகளனளய ெனவ  24,2017 அ்ு  
ொகி் ா் நசா ி்ு உ்ளு. அ ிகெ்சமாக 2200km வளர பச்ு  ா்க ூியு. 
“ ளன Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles (MIRV) ில் எ்ு 
நவ்ுமானாு் பகா்ு பசா்ல ுிீ். சா ாரன ஆீ ்களளீ் அு 
ஆீ ்களளீ் ும்ு பச்ல்ூியு. “ு “் ியாவி் ெி ் ிவி ம்ு் 
அ்வி் ஏுகளணகு்ு “ளணயான  ிற் பகா்ட ெரவளளய ொள  
ஏுகளணயி் நம்ெ்ட விவமாு்.  
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நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 26 - 2017 
 

51. சமீெ்தி் காலமான அபல்சா்ட் கடகி், “்தியாவிலிு்ு எ்த 

நா்ி் ூதராக “ு்தா்? 
 

A. ெிநரசி் 

B. ர்யா 
C. “்ந ாநனஷியா 
D. சி்க்ூ் 
 

விடட: B. ர்யா 
 

சனவ  26,2017 அ்ு பட்லியி் அபல்சா்ட் கடகி் காலமான். “வ் 2௦௦9 
“ு்ு அவரு “ற்ொன 2017 வளர “் ியாவிலிு்ு ர்யாவி்கான ூுவராக 
ெணியா்றினா். “வநர அ ிக கால் ூுவராக ெணியா்றியவ். அும்ுமி்றி 
“் ியாவிலிு்ு ெல  ாுகு்ு ூுவராக ெணியா்றியவ். 
 

52. எ்த மாநில அரசா் “-ுகாதார் தி்ட் என்ெு் ுகாதார நல 

தகவ்கடள வழ்க "ஜவீ் நரகா" எ்ெு பதாட்க்ெ்டு? 

 

A. ச் ீ்க்  
B.  மி் ாு  

C. நகரளா 
D. அசா் 

 

விடட: C. நகரளா 
 

 ிுவன் ுர் ி் நகரளா ு ்வ், ெினராயி விெயனா் சமீெ் ி் 

ப ாட்க்ெ்ட ளவ்க்ெ்ட “-ுகா ார்  ி்டமான  "ெவீ் நரகா" ம்க் 

ப ாளக சா்்  மி்னு ுகா ார ெ ிுக் உுவா்க ப ாட்க்ெ்டு. 

ம்கு்ு ுகா ார  கவ் ம்ு்  ிறளமயான ுகா ார நசளவளய 

ளமய்ெு் ி  கவ் வழ்க “் ியாவி் நகரளா ு ் ுய்சி 
நம்பகா்ு்ளு. “ ் ில் மு்ுவமளனகளி்  ்ல மு்ுவமளன 

நமலா்ளம அளம்ு ம்ு் ந ாயாளிகுடனான  ்ு  ூழளல 

உுவா்ுவ ி் உ ு். ந ாயாளியி் ஒு ுளற நசக ்க்ெ்ட உட் ிளல 

 கவ் ில் மா ில் ி் உ்ள எ்  மு்ுவமளனகளிு் அ்  ந ாயாளி 
ப ாட்்சியான சிகி்ளச பெற உ ு். ு ்க்டமாக “் ி்ட் ி் கீ், 7 

மாவ்ட்களி் Rs.92.12 நகாி பசலவி் ெணிக் நம்பகா்வு ெ்றி 
விவா ி்க்ெ்டு. 
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53. ிஜி்ட் ெணெிவ்்தன ுடறடய ஏ்ு்பகா்ட மாவ்ட்கடள 

ஊ்கெு்த �ுத்வுடடய விுு� எ்த மாநில அரசா் வழ்க்ெுகிறு? 

 

A. ம் ிய் ெிரந ச்  

B. அசா் 

C. ராெ் ா்  

D. நகரளா 
 

விடட: B. அசா் 

 

அசா் ு ்வ் ச்ொன்  நசாநனாவா், அசாமி் ிெி்ட் ெணெ வ்் ளன 

ஊ்ுவி்க �ு ்வுளடய விுு�, எ்ற விு ிளன ிெி  ் நமளா ஆர்ெி்  
நொு ப ாட்கின். “்  விுு சிற்ொக ெணெ வ்் ளனயி் பசயலா்றிய 

மாவ்ட் ம்ு் ிெி்ட் ெணெ வ்் ளன ெ்றிய க்வி எு்ுளர்ெ ி்காக 
வழ்க்ெுகிறு. “ ி் பவ்றி பெு் மாவ்ட ுளண ஆளணயு்ு 2016-2017 

 ி ி ஆ்ி் “ு ியி் மா்் 31, 2017 ெிறு ூ 50,000 ெ ு வழ்க்ெு். 

 

54. �The Island of Lost Girls� எ்ற ு்தக் யாரா் எுத்ெ்டு? 

 

A. கிர் ந ாஷி 
B. அனி் நமன் 

C. ம்ுளா ெ்ம ாெ் 

D.  ்்ச நசாபவ்ற நசக் 
 

விடட: C. ம்ுளா ெ்மநாெ் 

 

ம்ுளா ெ்ம ாெ் எு ிய �The Island of Lost Girls� எ்ற ு் க் ி் பம்ெி எ்ற 

பெ் ில், எ்லா பெ்கு் எ்வாு ெ்ிகா்ு னமாகு், 

அறியாளமகளாகு் மாுகி்றன் எ்ெள  ுறி்ெி்ு்ளா். 
 

55. எ்த ஆ்டல் ெயண நொ்ட் “்தியாவி் ுத் சூக பசாுு ெயண 

ெ்திிடகயான �Luxury Travel Times�டய பவளியி்ு உ்ளு? 

 

A. Cleartrip  

B. Goibibo  

C. Ixigo  

D. MakeMyTrip 
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விடட: D.MakeMyTrip 

 

“் ியாவி் ு லாவு சிக பசாுு ெயண ெ் ி ளக �Luxury Travel Times� ஆனு 

MakeMyTrip எ்ற  ிுவன் ா் ப ாட்கெ்டு. “்  ளகநெசி ெ் ி ்ளக ில் 

ெயணிக்  ்களு ெயண்ள  சிற்ொக பசலவிடலா். “ு Facebook Canvas 

ம்ு் Instagram கள க் நொ்ற ாு்.  

 

56. சமீெ்தி் காலமான நமி டடல் ூ், எ்த நா்ி் ெிரெல எ்மி விுு 

பெ்ற நிடக? 

 

A. அபம ்கா 
B.  ா்நவ 

C. நொ்்ுக் 

D. ெிரா்் 

 

விடட: A. அபமி்கா 
 

நம  ளடல் ி் வயு 80, “வ் எ்மி விுு பெ்ற அபம ்க  ிளக. 
சமீெ் ி் அபம ்காவி் கி ்வி்சி் காலமானா். “வ் சிற்  ப ாளல்கா்சி 
களலஞ் எ்ெு 1960 “்  ளடபெ்ற சி்கா் ி் வா் ளட்  ாடக் ம்ு் 

1970  “்  ளடபெ்ற  நம  ளடல் ி்  ாடக் நொ்றவ்றி் அவரு 

ப ாளல்கா்சி் ொ் ிர்களி் ில் அறிய்ெ்டு. சிக ெணி ம்ு் 

ெ்நவு அரசிய், வில்ு உ ளமக் ம்ு்  ீ ழிு ெிர்சிளனக் நொ்ற 

சு ாய  ிக்ுகளி் ஆ்வ்  கா்ினா். 
 

57. காவ்ுடற நரா்ு நடமா்ட்டத க்காணி்க �Beat Marshall Monitoring Mobile 
App� என்ெு் பசயலிடய எ்த நகர நொீ் அறிுக்ெு்தின்? 
 

A. நொொ்  கர நொீ் 

B. ஷி்லா்  கர நொீ் 

C. ள ப ராொ்  கர நொீ் 

D. ுநன  கர நொீ் 

 

விடட: D. ுநன நகர நொீ் 

 

காவ்ுளற நரா்ு  டமா்ட்ள  க்காணி்க �Beat Marshall Monitoring Mobile App� 
என்ெு் பசயலிளய ுநன  கர நொீ் அறிுக்ெு் ின். “்  பசயலி 
அளன்ு நரா்ு ெணியாள்களி் ளகநெசியிு் ெ ிு பச்யெ்ிு்ு் 

அவ்களு நரா்ு “ு்ெிட் ம்ு் அவ்களு “ய்க் க்ு்ெ்ு அளறயி் 
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உ்ள ெணியாள்களா் க்காணி்க்ெு். நசக ்க்ெ்ட  கவ் அவசர் ி் 

நொு ெயு் ாகு் அவசர கால்களி் ெணியாள்க் மீு  டவி்ளகக் 

எு்கு் க்காணி்க்ெு். 

 

58. பஜ்மனியி் டா் ிவிஷ் கா்ெ்ு ீ் �Bundesliga� ெயி்சி்ு 

நத்்பது்க்ெ்ு்ள Lalchungnunga எ்த மாநில்டத் நச்்தவ்? 
 

A. மிநசார் 

B.  ாகாலா்ு 

C.  ி ுரா 
D. அுணாசல் ெிரந ச் 

 

விடட: A. மிநசார் 

 

கட்  ஆு ஆ்ுகளாக பெ்மனியி் டா் ிவிஷ் கா்ெ்ு ீ் �Bundesliga� 
ெயி்சி்ு ந ்்ப ு்க்ெ்ு்ள Lalchungnunga, மிநசார்  மா ில்ள  நச்் வ். 
ல்ு்ு்க மிநசார்  மா ில்ள  நச்்  சிற்ொன கா்ெ்ு விளளயா்ு 

வரீ் ஆவா். “வ் டாடா அற்க்டளளயி் கா்ெ்ு ெயி்சி பெ்றா். உ்ூ் 
விளளயா்ு  ிறளமகளள அ ிக ்க டாடா அற்க்டளள ம்ு் மிநசார் அரு 
“ளடநய ஒு சிற்ு ு ்ுண்ு ஒ்ெ் ் பச்ு்ளு. 

 

59. 2017 T-20 ொ்டவய்நறா்்கான உலக் நகா்டெ கிி்பக் எ்த நா்ி் 

ூல் நட்த்ெுகிறு?  

 

A. “் ியா 
B. ப ் ஆ் ்கா 
C. “்கிலா்ு 

D.  ிூசிலா்ு 

 

விடட: A. “்தியா 
 

ெனவ  29 ு ் ெி்ரவ  12, 2017 வளர  ட்க உ்ள T20 ொ்ளவய்நறா்கான 

உலக் நகா்ளெ கி ்பக்ளட “் ியா  ட்  உ்ளு. “் ியா ம்ுமி்றி 
ொகி் ா், ஆ் ிநரலியா, வ்காள், “்கிலா்ு, ந ொ்,  ிூசிலா்ு, ப ் 

ஆ் ்கா, “ல்ளக ம்ு் நம்கி் ிய  ீுக் நொ்ிகளி் ெ்ுபகா்ள 

“ு்கி்றன. ு்னா் “் ிய கி ்பக் வரீ்க் ம்ு் நக்ட் ராு் 

ிராவி் நொ்ிகு்ு ூ ராக “ு்ொ்க். “்  ந ர் ி், ிராவி் �ஒு 

கி ்பக் ெ்ள  வா்ுவ ் ில் ொ்ளவய்நறா்்கான கி ்பக் 

 ட் ெு்� எ்ற கு் ிளன ூறிீ்ள். மாணவ்க் ம்ு் பொும்க் 
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ொ்ளவய்நறாு்கான கி ்பக் உ வி்காக www.blindcricket.in  எ்ற ஆ்ளல் 

ில் ஒு கி ்பக் ெ்ள  வா்கி உ வி பச்யலா்.  

 

60. வரீ பசய் ுி்தத்காக வழ்க்ெு் �அநசா் ச்ரா� விுு 68 வு 

ுத்திர தின்த்ு யாு்ு வழ்க்ெ்டு?  

 

A.  ி்நெ சி் 

B.  ா்் ் சா்ு 

C. ந ்ெ்  ா ா 
D. கெி் யா ் 

 

விடட: C. நஹ்ெ் தாதா 
 

வரீ பசய் ு ்  ்காக வழ்க்ெு் �அநசா் ச்ரா� விுு 68 வு ு ் ிர 
 ின் ்ு  ்னலம்ற பொு ல அ்களரநயாு  ெணிு ்  ந ்ெ் 

 ா ாவி்ு ெனா ிெ ி ெிரணா் ுக்ெிய் வழ்க்ெ்டு. நம 2016 அ்ு 

ெ்ு& கா்மீ்  உ்ள  ா் ு் ெு ியி்  ீவிரவா ிகளா் பகா்ல்ெ்டா். 
“்  விு ிளன அவரு மளனவி சபச் நலாவ் பெ்ு பகா்டா். 
 

நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 27 - 2017 
 

61. எ்த மாநில்தி்�ுலாி க்யா" தி்ட்தி் வழியாக ுழ்டத “ற்டெ 

ுடற்க ம்திய அரு ுய்சி நம்பகா்கிறு? 

 

A. அுணாசல் ெிரந ச் 

B. “மாசல் ெிரந ச் 

C. ம் ிய் ெிரந ச்  

D. ஆ் ிர் ெிரந ச் 

 

விடட: A. அுணாசல் ெிரநதச் 

 

ெனவ  26, 2017 அ்ு 68வு ுியரு ின விழாவி் அுணா்சல ெிரந ச அரு 
ுழ்ள  “ற்ளெ ுளற்க �ுலா  க்யா" எு்  ி்ட்ள  அறிுக் பச்ு 

உ்ளு. “் ி்ட்ெி, அரு மு்ுவமளனயி் ெிற்ு் பெ் ுழ்ள கு்ு 

ூ.20,000 அ்  ுழ்ள  பெய ் வ்கி கண்கி் பசு் ிவிு், அ்ுழ்ள 18 
வயு அளடீ் ெ்ச் ி் “ ளன  வ்ிீட் நச்்ு பெ்ு பகா்ளலா். 

 

62. 2017 ஆ்ு்கான “்திய பதாழி் ூ்டடம்ெி் (சிஐஐ) ூ்ு உ்சி 
மாநாு ெி்வு் எ்த மாநில்களி் பதாட்க்ெ்ு உ்ளு? 
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A. ப ு்கானா 
B. ஆ் ிர் ெிரந ச் 

C. க் ாடக் 

D.  மி் ாு 

 

விடட: B. ஆ்திர் ெிரநதச் 

 

2017 ூ்டளம்ெி் (சிஐஐ) ூ்ு உ்சி மா ாு ெனவ  27 ் ந  ி அ்ு 

விசாக்ெ்ின், ஆ் ிர ெிரந ச மா ில் ி் ப ாட்கியு. “ ி் பொுளா ார 
வள்்சியி் ு்நன்ற் அளடவு ெ்றி விவா ி்க்ெ்டு. 2  ா்  ளடபெ்ற 

மா ா்ி், 51  ாுகளி் “ு்ு ுமா் 2,000 ெிர ி ி ிக் ெ்ு பெ்றன். 
 

63. எ்த மாநில அரு,1894 ஆ்ு விவசாயிகளி் தியாக்கடள கு்தி் 

பகா்ு அவ்கு்ு அ்சலி பசு்த விவசாயி தியாகிக் நா் ஏ்ொு 

பச்ு்ளு? 

 

A. ஒிசா 
B. மணி்ூ் 
C. அசா்  

D.  ி ுரா 
 

விடட: C. அசா்  

 

 ியாகிகு்ு அ்சலி பசு்  ு ் ுளறயாக, அசா் அரு விவசாயிக் 

 ியாகிக்  ா்  ்றா் மாவ்ட் ி் ெுுகா்ி் ெனவ  27, 2017 அ்ு 

ஏ்ொு பச்ு்ளு. 1894 ஆ்ு ெுுகா்ி் விவசாயிக் பச்   ியாக்ள  
கு் ி் பகா்ு அவ்கு்காக ஏ்ொு பச்ு்ளு. 2  ா்  ளடபெு் 

 ிக்்சியி், ெ்நவு ெயி்சி  ி்ட்க், க்கா்சிக், கு் ர்ுக் “ட் 

பெற உ்ளன. நமு் அசா் ு ்வ் ச்ெனட பசாந ாநவ் “ ி் 22 சிற்  
விவசாயிகு்ு விுுகளள பகாு்கு் உ்ளா். 28 ெனவ  1894 “்,ெி ்ி் 

ஆ்சியாள்களா்  ிலவ  அட்ுுளற எ ிராக எ ி்்ு உய்்  நொு 140 

அ்ொவி விவசாயிக் ெுபகாளல பச்ய்ெ்டன் ம்ு் 150 நெ் 
காயமளட் ன். “்  விவசாயிக், “் ியாவி் ு ் ிர நொரா்ட் ி் 

ு்நனாிகளாக ம்ு் ெி ்ி் பகாு்நகா்ளம்ு எ ிராக  ிக்் ன். 
 

64. “்தியாவி் ுத் தொ் அுவலக ொ்நொ்் நசவா நக்திரா எ்த 

நகர்தி் பதாட்கெ்ு்ளு?  
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A. ளமூு  

B. பச்ளன 

C. பகா்சி  
D. குகா் ி 
 

விடட: A. டமூு  

 

“் ியாவி் ு ்  ொ் அுவலக ொ்நொ்் நசவா நக் ிரா (POPSK) 

க் ாடகாவி் ளமூு  ளலளம  ொ் அுவலக் ி் ெனவ  25, 2017 அ்ு 

 ிற்ு ளவ்கெ்ு்ளு. PSKs அி்ெளடயி் ப ாட்ுளடய எ்லா 
ொ்நொ்்கு் வழ்க ஏ்ொு பச்ு்ளு. “ு POPSK என பெய் 
ூ்ட்ெ்ு்ளு. பவளிவிவகார அளம்சக்ுட் (பவளிீறு) அ்ச் 

அுவலக்க் ஒ்ெ் ் பச்ு்ளு. “ ் ில் ப ்பவா்் ொ்நொ்் 

ப ாட்ொன நசளவகளள வழ்க அ்ச் ுளற ுிு பச்ு்ளு. POPSK 

ந ா்க் எ்லா ெு ி்ு் ொ்நொ்் நசளவகளள வி ு ெு்ு ் ம்ு் 

பவளி ாு ெயண் ுறி்  பசய்ுளறகளள எளிளம்ெு் ் ஆு். 

 

65. அபமி்க ெ்திிடகயி் பவளியி்ட, �Eight Great Powers of 2017� எ்ற 

தடல்ெி் “்திய பெ்ு்ள “ட்?  

A. 6 

B. 8 

C. 7 

D. 5  

 

விடட: A. 6  

 

American foreign policy, எு் அபம ்க ெ் ி ளகயி் பவளியி்ட, �Eight Great Powers of 
2017�எ்ற  ளல்ெி் “் ிய 6வு “ட்ள  பெ்ு்ள்ு. அபம ்க 
ு லிட் ி் உ்ளு அள  ப ாட்்ு சீனா ம்ு் ெ்ொ் “ர்டாவு 

“ட் ி் உ்ளு. ர்யா (4வு), பெ்மனி (5 வு), ”ரா் 7 வு “ட் ி் உ்ளு 

ம்ு் “்நர் 8 “ட் ி் உ்ளு. 

 

66.  2017 ஆ்ு்கான ெ்ம ீ விுு்ு நத்ு பச்ய்ெ்ு்ள நசக் நாய் 

எ்த விடளயா்ுட் பதாட்ுடடயவ்?  
 

A. ூ்ெ்ு 

B. ம்ய் ் 

C. ு்ு்ச்ளட  

D. கி ்பக் 
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விடட: D. கிி்பக் 

 

“் ிய ொ்ளவய்ற கி ்பக் அணியி் நக்ட் நசக்  ாய் 2017 ஆ்ு்கான 

ெ்ம ீ விுு்ு ந ்ு பச்ய்ெ்ு்ளா். ெ்ம ீ விுு்ு ந ்ு 

பச்ய்ெ்ு்ளா். ெனவ  29 ு ் ெி்ரவ  12 வளர 10  ாுக் ெ்ுபெு் 2 

வு ி 20 ொ்ளவய்நறா் கி ்பக் உலக் நகா்ளெ நொ்ிளய  ட்  “் ியா 
 ி்டமி்ு்ள  ிளலயி் அவு்ு “்  ம யாள  கிளட்ு்ளு. 

 

67. “்தியா ுுவு் பதாழி் ுடனநவா்கடள ஊ்ுவி்க எ்த ுடற 

�நதசிய பதாழி் ுடனநவா் விுு� வழ்க ஏ்ொு பச்ு்ளு?  

 

A.  ிற் நம்ொு ம்ு் ப ாழி் ுளனு அளம்சக் 

B. ப ாழிலாள் ம்ு் நவளலவா்்ு அளம்சக் 

C. உ் ா்ு அளம்சக் 

D. ு்ளியிய் ம்ு்  ி்ட அமலா்க் அளம்சக் 

 

விடட: A. திற் நம்ொு ம்ு் பதாழி் ுடனு அடம்சக் 

 

 ிற் நம்ொு ம்ு் ப ாழி் ுளனநவா் அளம்சக் (MoSDE ) “் ியா 
ுுவு் ப ாழி் ுளனநவா்களள ஊ்ுவி்க "ந சிய ப ாழி் ுளனு 

விுுக்" வழ்க ஏ்ொுபச்ு்ளு. “்  விுுக் “ள் ப ாழி் 

ுளனநவா்க் ம்ு் அவ்களி் ப ாழி் ூழலி் ு்நன்ற் 

அளட் வ்கு்ு வழ்கெுகிறு. ெனவ  30,2017 அ்ு  ளடபெ்ற  ிக்வி், 

11 ெி ுகளி் விுுக் வழ்க்ெ்டன. சிற்ு விு் னராக, ம் ிய உ்ுளற 

அளம்ச் ரா் ா் சி் வுளக  ் ிு் ா். “ு “் ிய “ளளஞ்களி் ப ாழி் 

ுளனநவா்களள ு்னிளல்ெு்  ம்ு் ஊ்ுவி்க வழ்க்ெு் சிற்  
விு ாக கு ெுகிறு. 

 

68. 2016 ஆ்ு்கான ஊழ் ுறியீ்ி் “்தியா பெ்ு்ள “ட்?  

 

A. 66   

B. 82  

C. 79   

D. 112 

 

விடட: C. 79   
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2016 ஆ் ஆ்ு்கான ஊழ் ுறியீ் ி்(CPI)  “் ியா வு79 “ட்ள  
பெ்ு்ளு. 176  ாுகளி் “ு்ு நசக ்க்ெ்ட  கவலி் அி்ெளடயி்  

நெ்லி்  ா்ு ஊழ் க்காணி்ு அளம்ு பவளியி்ட அறி்ளகயி் “் ியா  
79 வு  “ட்ள  பெ்ு்ளு. பட்மா்் ம்ு்  ிூசிலா்ு ு லிட் ி் 

உ்ளு. அள  ப ாட்்ு ெி்லா்ு, ்வடீ் ம்ு் ுவி்ச்லா்ு உ்ளு. 

“ ி் 100 ம ி்பெ் எ்றா் ஊழ் அ்ற ாகு் 0 எ்ற் ஊழ் 

 ிளற்  ாகு் எு்ு பகா்ளெு். ுறியீ் ுகளள வ ளச ெு்  உலக வ்கி 
 ரு ம்ு் உலக பொுளா ார அர்ு (WEF)  உ வின. 

 

69. எ்த மாநில அரு சமீெ்தி் நம 2017 ுத் ொலிதீ் டெகடள ுுவு் 

தடட பச்ய அறிவி்ு்ளு? 

 

A. ச் ி்க் 
B. ம் ிய ெிரந ச் 

C. ராெ் ா் 

D. ுெரா் 
 

விடட: B. ம்திய ெிரநதச் 

 

ம் ிய் ெிரந ச் ு ்வ், சிவரா் சி் சுகா் சமீெ் ி் ொலி ீ் ளெகளள 

மா ில ுுவு் நம 1, 2017 ு ்  ளட பச்ய அறிவி்ு்ளா். ு்ுூழ் 

ொுகா்ெ ்காக ம்ு் மாுகளள் ொுகா்ெ ்காகு் “ ளன  பசய்ெு்  
உ்ளா். “ ளன 68வு ுியரு  ின் ்ு அறிவி் ா். 
 

70. 2016 ஆ்ு்கான நதசிய �ுவிசா் அறிவிய் விுு� ுவிசா் ு்ுூழ் 

ுடறடய நச்்த யாு்ு வழ்கெ்டு? 

 

A. அநசா் ுமா் சி்வி 
B. P.V. நொச் 
C. வி்ு  ிநயா சா் 

D. நகஷ் கிு்ணா 
 

விடட: D. நகஷ் கிு்ணா 
 

டா்ட் நகஷ் கிு்ணா, ந சிய ுவியளம்ெிய் ஆ்ு  ிுவன(NGRI), 

ுளறயி் வி்ஞானியாக ெணியா்றிவுகிறா். ுர்க அளம்சக் சா்ெி் 2016 

ந சிய ெிநயாளச்் விுு்ு ந ்ு பச்ய்ெ்ு்ளா்.  ்நொு, கிு்ணா 
ப ாழி்ுளற ெு ிகளி் ம், ச் ி, ு்ு்ூழ் நெ ட், கன உநலாக மாு 
ம்ு்  ீ், ளகவிட்ெ்ட ுர்க ஆ்ுகளி் ”ுெ்ு்ளா். நமு் “வநராு 
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ந சிய ுவியளம்ெிய் ஆ்ு  ிுவன (NGRI)  ளலளம வி்ஞானியான 

ு்ணச் ிர ரா் ந சிய ெிநயாளச்் விுு்ு ந ்ு பச்ய்ெ்ு்ளா். 
 

நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 28, 29 - 2017 
 

71. யா் அுணா்சல ெிரநதச மாநில்தி் ுதிய ஆுநராக 

நியமி்க்ெ்ு்ளா்? 
 

A. ெ்வ லா் ுநராகி்   
B. பஷ்ி  

C. ெி.ெி. ஆ்சா்யா  
D. கி ஷ் கா்் ொ் 

 

விடட: C. ெி.ெி. ஆ்சா்யா  
 

நமகாலயா ம்ு் அுணா்சல ெிரந ச ஆு ராக ெ வி வகி்ு வ்  ச்ுக 
 ா ் ுகா ் காரணமாக  னு ெ விளய ராெினாமா பச் ா். ுியரு  ளலவ் 
ெிரணா் ுக்ெி அவரு ெ வி விலகளல ஒ்ு்பகா்ு்ளா். “ ் காரணமாக 
 ாகலா்ு மா ில ஆு ராக ெ வி வகி்ு வ்  ெி.ெி. ஆ்சா்யா  ்நொு 

அுணா்சல ெிரந ச ஆு ராக  ியமி்க்ெ்ு்ளா். அந நொ் அசா் மா ில 

ஆு ராக ெ வி வகி்ு வ்  ெ்வ லா் ுநராகி் நமகாலயா ஆு ராக 
 ியமி்க்ெ்ு்ளா். “்  “ர்ு ஆு ்  ியமன்கு் ூு ் பொு்ு 
வகி்க உுவா்க்ெ்ு்ளன. 

 

72. �“்திய மு்ுவ் ம்ு் மு்ுவ உெகரண க்கா்சி 2017� எ்த 

நகர்தி் நடடபெ்று? 

 

A. பச்ளன  

B. பகா்க் ா   
C. குகா் ி   
D. பெ்கூு 

 

விடட: D. பெ்கூு 

 

“ர்டாவு ச்வந ச �“் ிய மு்ுவ் ம்ு் மு்ுவ உெகரண க்கா்சி� 
மு்ுவ ுளறயி் கீ் பெ்குுவி்  ட் ்ெ்டு. 

“ ் ுறி்நகா் "பொு்ொன ுகா ார்" எ்ெ ாு். ெி்ரவ  11 ு ் 13 2017 

வளர “்  மா ாு  ளடபெ்று. “்  3  ா் மா ா்ி் கு்பொு்க் 

“் ியா ொ்மா ுளறயி் எ ி்கால மு்ுவ சா ன்களள �ச யாக  ீ்மானி்ு 
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விவளம்ெு� எ்ெ ாு். “ ் ில் “் ிய மு்ுவ ு ீ்டாள்க் உலக 
ச்ள ்ு  ிகராக நொ்ியிட ுிீ். 

 

73. 2017 ஆ்திநரலிய ஓபெனி் பெ்கு்கான ஒ்டறய் ெிிவி் நகா்டெ 

பவ்றவ் யா்? 
 

A. Simona Halep  

B. Serena Williams  

C. Venus Williams  

D. Angelique Kerber  

 

விடட: B. Serena Williams  

 

அபம ்காளவ நச்்  ப ாழி்ுளற பட்னி் விளளயா்ு வரீா்களன 

பச னா வி்லிய்் 2017 ஆ் ிநரலிய ஓபெனி் பெ்கு்கான ஒ்ளறய் 
ெி வி் நகா்ளெ பவ்ு்ளா். “வ் “ு ி நொ்ியி்  ்ளன எ ி்்ு 

நொ்ியி்ட  னு  ்ளக வனீ் வி்லிய்ளச 6-4, 6-4 எ்ற கண்கி் பவ்ு 

23 வு ுளறயாக நகா்ளெளய  ்ி பச்றா். “ னா் 22 நகா்ளெ பவ்ற 

்படெி ்ரா்சி் சா ளனளய ுறியி்ு்ளா். “்ு் ஒு நொ்ியி் 

பவ்ு் ெ்ச் ி் 24 நகா்ளெளய பவ்ற மா்கபர் நகா்் சா ளனளய 

ுறியி்ொ். 
 

74. ெிர்ம ு்திர “ல்கிய திுவிழா ுத் ுதலாக எ்த நகர்தி் 

பகா்டாட்ெ்டு? 

 

A. குகா் ி   
B. ஷி்லா்   

C. பகா்க் ா   
D. ுவநன்வ் 
 

விடட: A.  குகா்தி 
 

ெனவ   28, 2017 அ்ு ு ் ு லாக அ்ஸா் மா ில் குகா் ியி் ெிர்ம 

ு் ிர “ல்கிய  ிுவிழா பகா்டாட்ெ்டு. “ ் ில் வாசி்நொு்ு் 

எு் ாள்கு்ு் “ளடநய கு்ு ெ மா்ற்ள  ஏ்்ெு்  ுிீ். “்  
 ிுவிழாவானு ம் ிய மனி வள நம்ொ்ு அளம்சக் ி் கீ் ந சிய ு் க 
அளம்ு(NBT) ம்ு் அ்ஸா் மா ில அரு “ளண்ு  ட்   ி்டமிட்ெ்டு. 

“ு ம் ிய மனி வள நம்ொ்ு அளம்ச் ெிரகா் ெவநடகரா் ப ாட்கி 
ளவ்க்ெ்டு. 
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3  ா்  ட்ு் “்  விழாவி்  60 ுு விவா ்க், ு் க பவளியுீக், 

கலா்சார  ிக்ுக், “ளச ம்ு்  டன  ிக்்சிக்,  ிளர்ெட்களி் 

 ிளரயிட்ெு ் உ்ளி்டளவ “ட்பெு். நமு் 10  ாுகளி் “ு்ு 16 

ு் க எு் ாள்க் ெ்ு பெுகி்றன். 
 

75. �C25� எ்ற உ்நா்ிநலநய தயாி்க்ெ்ட ுத் கிடரநயாபஜனி் 

ரா்பக் எ்சிடன “்நரா எ்த எுகள்தி் நசாதி்து? 

 

A. GSLV-Mark-II  

B. GSLV-Mark-IV  

C. GSLV-Mark-V  

D. GSLV-Mark-III 

 

விடட:  D. GSLV-Mark-III 

 

“் ிய வி்பவளி ஆரா்்சி ளமய் “்நரா �C25� எ்ற உ் ா்ிநலநய 

 யா ்க்ெ்ட ு ் கிளரநயாபெனி் ரா்பக் எ்சிளன  GSLV-Mark-III எ்ற 

எுகள் ி் பவ்றிகரமாக நசா ளன பச் ு. “்  நசா ளன  மி் ா்ி் 

மநக்ராகி யி்  ட் ்ெ்டு. “்  எ்சினி் ுளற்  பவ்ெ ிளலயி் 

அ ாவு 20 பக்வினி் (-253 ிகி  C)  ிரவ ள ்ரெ் (LH2)  ்ராபெல்் 

ஆகு், 80K நம் (-193 ிகி  C)  ிரவ ஆ்ஸிெ் (LOX) ெய்ெு் ி எ வாீ 

பெனநர்ட் ுழ்சிீ்  ளடபெு். “்  ரா்பக் ில்  ா்ு ட் எளடீ்ள 

பொு்களள ும்ு பச்லுிீ்.  

 

76. நாள்தா ெ்கடலகழக்தி் ுதிய நவ்தராக நியமி்க்ெ்ு்ளவ் யா்? 
 

A. விெ் ெ்க்  
B. நொ்் நயா   
C. ுக்ட நொ்  

D. ெி எ் பர்ி 

 

விடட: A. விஜ் ெ்க்  
 

ெகீா் மா ில் ி் ரா்கி ் உ்ள  ாள் ா ெ்களலகழக் ி் ு ிய ுளண 

நவ் ராக “் ியா ூ்ெ் கணினியி்  ்ள  எ்றளழ்க்ெு்  விெ் ெ்க் 
 ியமி்க்ெ்ு்ளா்.  ாளா்  ெ்களலகழக நவ் ்  ியமன வி ி 11(3)் ெி 

ி்ு ஆ்ுகு்ு “்  ெ விளய வகி்ொ். “ ்ு ு்ன் நகாொ செ்வா் 

“்  ெ விளய வகி்ு வ் ா். “வ ் ெ வி விலகளல அு்ு க்ு்ொ்ு 

ுு  ெ்களலகழக் ி் பொு்ுகளள  ி்வகி்கிறு.  
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77. 2017 ஆ் ஆ்ி்கான �Ophthalmology Hall of Fame� எ்ற விுு்ு 

நத்வாகிு்ள “்திய மு்ுவ் யா்? 
 

A. சி ெி  ாூ்  
B. ு்ல்ெ்ளி எ் ரா் [ Gullapalli N Rao ]   

C. “ல்ுமணசாமி ு லியா்  
D. அூ் ச்ட்ெி 
 

விடட: B. ு்ல்ெ்ளி எ் ரா்   

 

ள ப ராொ் ி் உ்ள எ்வி ெிரசா் க் மு்ுவமளனயி்  ிுவனு், 

 ளலவுமான ு்ல்ெ்ளி எ் ரா் [ Gullapalli N Rao ]  American Society of Cataract and 

Refractive Surgery (ASCRS)  ிுவன் ா் வழ்க்ெு் 2017 ஆ் ஆ்ி்கான 

�Ophthalmology Hall of Fame� எ்ற விுு்ு ந ்வாகிீ்ளா். அபம ்காவி் லா் 

ஏ்ச்  க ் நம 6, 2017 அ்ு   ளடபெு் விழாவி் சிற்ெி்க்ெுகிறா். 
“வ்  ்நொு ம ி்ுமி்க Ophthalmologica அகாடமியி்  ளலவராக ெ வி 
வகி்கிறா். “ ி் உலபக்ு் “ு்ு சிற்  80 மு்ுவ்க் 

“ட்பெ்ு்ளன். “ ்ு ு்ன் ச்வந ச ொ்ளவ “ழ்ு  ு்ு அளம்ெி் 

 ளலவராக “ு்ு்ளா். 
 

78. 2020 ம்ு் 2024 ஒலி்ெி் நொ்ிகு்ு சிற்த தடகள வரீ்கடள 

க்ுெிி்க ம்திய அரசி் கீ் அடம்க்ெ்ட � ஒலி்ெி் “ல்ு நமடட� 
எ்ு அடழ்க்ெு் ுு? 

 

A. Anjali Bhagwat ுு 

B. Karnam Malleshwari ுு   

C. Abhinav Bindra  ுு   

D. Prakash Padukone ுு  

 

விடட: C. Abhinav Bindra  ுு   

 

ம் ிய விளளயா்ு ம்ு் “ளளஞ்  ல அளம்சக்  �ஒலி்ெி் “ல்ு 

நமளட� எ்ற  ி்ட் ி் ில்  ்ல ெ ்க் பவ்ு்  ிறளம பகா்ட  டகள 

வரீ்களள க்டறி்ு 2020 ம்ு் 2024 ஒலி்ெி் நொ்ிகு்ு ெயி்சியளி்க 
பச்ய ுுளவ அளம்ு்ளு. “்  ுுவி்  ளலவராக ஒலி்ெி்கி்  ்க 
ெ ்க் பவ்ற அெி ் ெி்்ர  ியமி்க்ெ்ு்ளா். “ ் ில் ஒு வுடகல 

“ளடபவளியி் சிற்  வரீ்களள க்டறி்ு உலக  ர் ிலான ெயி்சிக் 

வழ்க்ெு்.  
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79. சமீெ்தி் “்திய அரு எ்த நா்ுட் பவ்டள கட் ஒ்ெ்த்டத 

டகபயு்தி்ு்ளு? 

 

A. ெிநரசி்  

B. சீனா  
C. ெிரா்்  

D. பெ்மனி 
 

விடட: C. ெிரா்்  

 

“் ிய பெு்கட் ெு ியி் கட்வழி ம்ு் கட்வழி நொ்ுவர்ு 

ப ாட்ொன விவர்களள ெகி்்ு பகா்ள ெிரா்்  ா்ுட் “் ிய பவ்ளள 

கட் ஒ்ெ் ்ள  ளகபயு் ி்ு்ளு. சீனா கட் ெர்ெி்  ் ஆ ி்க்ள  
பசு் ி வு்  ிளலயி் “்  ஒ்ெ் ் நம்்பகா்ள்ெ்ு்ளு. “் ியாு் 

ெிரா்ு் “ளண்ு “் ிய-ெு்ெி் கட் ெு ியி் கட்ெயி்சிகளள 

நம்பகா்ு். “ு ஒு கட் ொுகா்ு அரணாக பசய்ெட “ு்கிறு. 

 

80. சமீெ்தி் காலமான சா் ஜா் ஹு்் எ்ற ுக்பெ்ற நிக் எ்த 

நா்டட நச்்தவ்? 
 

A. “்கிலா்ு   

B. அபம ்கா  
C. ெிரா்்   

D. சீனா 
 

விடட: A. “்கிலா்ு   

 

“்கிலா்ு  ா்ளட நச்்  சா் ொ்  ு்் எ்ற ுக்பெ்ற  ிக் ்நராநம் 
எ்ற “ட் ி் காலமானா். “வ் மி்ள ் எ்்ெிர் (1978), ஏலிய்  ா  

ொ்ட் ெட ப ாட் (2001-11), ப ்ொயி் ெட்க் (2004-2008) ம்ு் ி்க் 
பட்ல், நசா்ெ் ்ளெ நொ்ற ெட்களி் ில் மிகு் ெிரெல் அளட் ா். 
ஏலிய் ெட் ி் “ு ி கா்சியி் அவரு க ா்ொ் ிர் சினிமா வரலா்றி் 

மற்க ுியா  ஒ்றாக அறிய்ெுகிறு. 

 

நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 30 - 2017 
 

81. 2017 ஆ்ு்கான ஆ்திநரலிய ஓெ் பட்னி் நொ்ியி் ஆ்க் 

ஒ்டறய் ெிிவி் பவ்ு்ளவ் யா்?  
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A. நராெ் பெடர் 
B. ரநெ்  டா்  

C. ஆ்ி ு்நர  
D. நராவ் ிநொபகாவி் 
 

விடட: A. நராஜ் பெடர் 
 

ுவி்  ா்ி் சிற்  பட்னி் வரீரான நராெ் பெடர் 2017 ஆ்ு்கான 

பம்நொனி்  ளடபெ்ற ஆ் ிநரலிய ஓெ் பட்னி் நொ்ியி் ஆ்க் 

ஒ்ளறய் ெி வி் பவ்ற ் ில்  னு18 வு நகா்ளெளய பவ்ு்ளா். 
்பெயிளன நச்்  ரநெ்  டாளவ,6-1, 3-6,  கண்கி் ந ா்கி்ு்ளா். 2012்ு 

ெிறு பெ்ற ு ் பெ ய பவ்றியாு். கிரா்் ்லா் ப ாட ் அ ிக 
நொ்ியி் பவ்ற “ர்டாவு வரீ் பெடர் எ்ெு ுறி்ெிட ்கு. 

 

82. நதசிய நநா்்து்ு தின் “்தியாவி் எ்த நததியி் 

பகா்டாட்ெுகிறு?  

 

A. ெனவ  28 

B. ெனவ  29 

C. ெனவ  30  

D. ெனவ  27 

 

விடட: B. ஜனவி 29 

 

ெனவ  29  அ்ு ெனா ிெ ி ெிரணா் ுக்ெி, ந சிய எ ி்்ு(NID)  ின்ள  
ு்னி்ு   ாு ுுவு் நொலிநயா மு்ு  ி்ட்ள  அறிுக் 

பச்ு்ளா். ெனவ  29 அ்ு  ளடபெ்ற  விழாவி் ஐ்ு வய ி்ு கீ் உ்ள 

ுழ்ள கு்ு “் ி்ட் பொு்ு் எ்ு ூறிீ்ளா்.  ா்ி் நொலிநயா 
“்லா   ிளலளய  ்க ளவ்ு் பகா்ு் வளகயி் ஐ்ு வய ி்ு கீ் 

உ்ள ுழ்ள கு்ு “ ளன அறிுக் பச்ு்ளா். 
 

83. 2017  ஆ்ு்கான டசய் நமாி கிரா்் ெிி்் நகா்ு ொ்மி்ட் 

நொ்ியி் ஆ்க் ஒ்டறய் ெிிவி் பவ்ு்ள வரீ்?  
 

A. சா் ்ர ீ் 
B. ீகா்் கிட்ெி 
C. சமீ் வ்மா  
D. கா்ய் ெுெ்ளி 
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விடட: C. சமீ் வ்மா  
 

சமீ் வ்மா, “் ியளவ நச்்  ொ்மி்ட் வரீ் ஆவ். “வ் உ் ர்ெிரந ச் ி் 

உ்ள ெனரசி ா் உ் விளளயா்டர்கி் சா் ்ர ீ்ள  21-19, 21-16 எ்ற 

கண்கி் “ு ி ஆ்ட் ி் ந ா்கி்ு 2017 ஆ்ு்கான ஆ்க் ஒ்ளறய் 
ெி வி் ளசய் நமாி கிரா்் ெி ்் நகா்ு ொ்மி்ட் விுள  
பவ்ு்ளா். “ள   விர, ஒலி்ெி்கி் பவ்ளி ெ ்க் பவ்ற ெி.வி.சி்ு 

“்ந ாநனஷியாளவ நச்்   கிநரநகா யா ம ்களவ 21-13, 21-14 எ்ற கண்கி் 

ந ா்கி்ு  னு ு ் மகளி் ஒ்ளறய் கி ட்ள  பவ்ு்ளா். அு 

ம்ும்றி நமு் கல்ு “ர்ளடய் “ு ி்நொ்ியி் ெிரண் பெ்  நசா்ரா 
ம்ு் எ் சி்கி பர்ி 22-20 21-10 எ்ற கண்கி் “ு ி ஆ்ட் ி் 

சகஅ்வினி பொ்ன்ொ ம்ு் ெி ுமீ் பர்ி ஆகிநயாளர ந ா்கி்  ் 

ில் “் ியா “ர்ளட ெ்ட்  

பவ்ு்ளு. 

 

84. “்திய தொ் பகாு்ு வ்கியி் “டட்கால நி்வாக “ய்ுந் ம்ு் 

தடலடம நி்வாக அதிகாியாக நியமி்க்ெ்ு்ளவ் யா்?  
 

A. சீமா. ெி்வா்  

B. ு் ா  ி ் 
C. எ்ஆ் பர்ி 

D. AP சி்   

 

விடட: D. AP சி் 

 

“் ிய  ொ் நசளவ அ ிகா யாகு், “் ியா  ொ் பகாு்ு வ்கியி் 

“ளட்கால  ி்வாக “ய்ு ராக  ியமி்க்ெ்ு்ளா். “ ்்ு ு்ன ாக, அவ் 
ு ீு ுளற ம்ு் பொு பசா்ு நமலா்ளம (DIPAM) ூ்ு பசயலாளராக 
“ு் ா். “் ிய  னி்ுவ அளடயாள அ்ளட ஆளணய ி் UIDAI (Unique 

Identification Authority of India).  ி ி நச்்ெ ்காக ம்ு் க்டண் அளம்ுகளி் 

ுளண “ய்ுனராக ெணியா்றினா். IPPBயானு சமீெ் ி் “் ியா ச்் 

வ்கியி் வணிக ுளறகளள  ளடுளறெு்  அளம்க்ெ்ு உ்ளு. ெண் 

அு்ு் நசளவக் ம்ு் ுறி்ெி்ட நசளவகளள ஏ்ு  ட்  உ்ளு. “ ி் 

 னி ெ் கண்கி் 1 ல்ச் வளர ளவ்ு ளவ்ு பகா்ளுிீ் எ்ெு 

ுறி்ெிட் ்கு. 

 

85. உலகி் ுதலாவு ிஜி்ட் ூத் எ்த நா்ி் உுவா்க்ெ்ு 

வுகிறு?  
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A. பட்மா்் 
B. “் ியா 
C. நொ்்ுக் 

D. மநலஷியா 
 

விடட: A. பட்மா்் 

 

பட்மா்் ஆனு ிெி்ட் ூுவளர உுவா்கிீ்ளு. “ு ூு், ஆ்ெி், IBM 

ம்ு் ளம்நராசா்்  நொ்ற உலக ப ாழி்ு்ெ  ிுவன்களி் ு்கிய 

ெ்ுவகி்ு். “்   ு ிய ுளற ப ாழி்ு்ெ ெிளண்ுக் ில்  னியாு்ு 

பசா் மான ப ாழி்ச்க்க் “ளடநய ஒு ூ ரக அ ிகார மா்ற் ிளன 

ெிர ிெலி்ு் எ்ு  எ ி்ொ்்கெுகிறு. 

 

86.  2017 ஆ்ு்கான பதாுநநா் எதி்்ு தின்டதபயா்ி எ்த நதசிய 

பதாுநநா் விழி்ுண்ு ெிர்சார்டத ம்திய அரு ஏ்ொு பச்ு 

வுகிறு? 

 

A. சமர் ெிர்சார்  

B. சா் ெிர்சார்  

C. ்ெ்் ெிர்சார்  

D. ச்ந ் ெிர்சார் 

 

விடட: C. ்ெ்் ெிர்சார்  

 

ப ாுந ா் எ ி்்ு  ின்ள பயா்ி  ாு  ுவிய ்ெ்் ெிர்சார் " ெனவ  

30் பகா்டாட்ெ்டு. ப ாுந ா் ொ ி்க்ெ்ட ம்களள நெணிய மகா்மா 
கா் ி  ிளனவாகு் அவரு  ியாக ம்ு்  ்னலம்ற பசய்களி்  

 ிளனவாக ெனவ  30் ந  ி ஒ்பவாு  வுடு் களடெிி்கெுகிறு. “ ் 

ு்கிய ந ா்கமாக ஆர்ெக்ட் ிநலநய ப ாுந ா் ந ா் க்டறி ் ம்ு் 

சிகி்ளச “வ்றி் சு ாய் ெ்களி்ெிளன ஊ்ுவி்ெு ஆு். ப ாுந ா் 

ளம்நராொ்ீ ய் நல்நர  எு் ொ்ி யாவா்  ஏ்ெு் ப ா்ு ந ா். “ு 

பொுவாக ந ா் ம்ு்  ர்ுகளள ொ ி்கிறு. ்ெ்் ெிர்சார் ி் ு்கிய 

ந ா்கமாக  ுழ்ள க் ப ாுந ா் ப ாட்ொன ுளறொுக் ூ்யமாக “ு்க 
நவ்ு் என கவன் பசு்ுகிறு. உலக ப ாுந ா்  ின் ெனவ  மா  
களடசி ஞாயிற்ு அுச ்க்ெுகிறு. 

 

87. 2017ஆ் ஆ்ி்்கான வட கிழ்ு திடர்ெட விழா (NEFFf) ெி்வு் 

நகர்களி் எ்ு பதாட்க்ெ்டு?  
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A. குகா் ி 
B. ஷி்லா் 

C. பகா்க் ா 
D. ுநன 

 

விடட: D. ுநன 

 

வட கிழ்ு  ிளர்ெட விழா வட்ு ம்ு் கிழ்ு ெு ிகளி் சினிமாளவ  

ஊ்ுவி்க மகாரா்ிரா மா ில் ுநனவி் உ்ள  ந சிய  ிளர்ெட கா்ெக் 

ில் ப ாட்க்ெ்டு. “ ் ந ா்கமானு ச்வந ச  ிளர்ெட  யா ்ுகளி் 

ஒ்ுளழ்ுகளள ஆராய ம்ு் வட்ு கிழ்ு ெு ியி் “ு்ு வு் “ள் 

ம்ு் வள்்ு வு் ெட்  யா ்ொள்கு்ு வா்்ு பகாு்க நவ்ு் 

எ்ெ ாு். ம்பறாு ந ா்கமாக IFFI கல்ு பகா்ளு், பவளி ா்ு 

ெிர ி ி ிகுட் ப ாட்ு ஏ்ெு் ி பகா்ு ் ம்ு் வடகிழ்ு ெட்களி் 

ொ்ளவயாள்களி் எ்ணி்ளக அ ிக ் ் நொ்றளவ ஆு். 

 

88. 2016 ஆ்ு்கான மி் ுனிவ்் ெ்ட்டத பவ்ற ஐி் மி்டநன் எ்த 

நா்டட சா்்தவ் ?  
 

A. ப ்ி 

B. ெிரா்் 

C. பகால்ெியா  
D.  ா்நவ 

 

விடட: B. ெிரா்் 

 

ெனவ  30, 2017 அ்ு ெிலி்ளெ்் உ்ள மணிலாவி்  ளடபெ்ற  உலக 
அழகி நொ்ியி் ெ் மு்ுவரான ெிரா்்  ா்ளட நச்்  ஐ ் மி்நடன் 
2016 ஆ்ு்கான உலக அழகியாக ந ்்ப ு்கெ்டா். ெிரா்சி் “ு்ு வ்  2 
வு அழகியாவா். “ ்்ு ு்ன் 1953் கிறி்ிய் மா்பட் அழகியாக 
ந ்்ப ு்கெ்டா். 
 

89. �Mother Teresa: The Final Verdict� எ்ற ு்தக் யாரா் எுத்ெ்டு? 

 

A.  ி ி் நொ் 

B. ் ிக ெ்டா்சா்யா  
C. அூ் ச்ட்ெி 
D. கனி்கா ு் ா 
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விடட: C.அூ் ச்ட்ஜி 
 

�Mother Teresa: The Final Verdict�ு் க் அூ் ச்ட்ெி எ்ெவரா் எு ்ெ்டு. “வ் 
ெி ்ி் “் ிய எு் ாள் ம்ு் மு்ுவ் ஆவ். “்  ு் க் ி் 

பகா்க் ா (ு்ன் க்க் ா)  க ் ுகளழ நச ்ெு் ாம் அ்ளன ப நரசா 
ு்ற், ப ா்ு ம்ு் ுய லமி்ளமயி்  சி்னமாக எ்வாு  ிக்் ா் 
எ்ெு ெ்றி ுறி்ெி்ு்ளா். 
 

90. தி்லி நொீஸி் ுதிய ஆடணயாளராக நியமி்க்ெ்ு்ளவ்? 
 

A.  ீர் ுமா்  
B. அநலா் ுமா்  
C. ஒ் எ்  ்வ் 

D. அு்யா ெ் ாய் 
 

விடட: D. அு்யா ெ்நாய் 

 

1985ஆ்ு ெி ளவ நச்்  ஐெிஎ் அ ிகா யான அு்யா ெ் ாய்  ி்லி 
நொீஸி் ு ிய ஆளணயாளராக  ியமி்க்ெ்ு்ளா். “ ்ு ு் “ு்  
அநலா் ுமா் ம் ிய ுலனா்ு (சிெிஐ) ுளறயி் ு ிய  ளலளம அ ிகா யாக 
 ியமி்க்ெ்ு்ளா். 
 

நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 31 – 2017 
 

91. ஆ்ெிி்க ஒ்றிய்தி் (AU) ுதிய தடலவராக யா் நியமி்க்ெ்ு்ளா்? 
 

A. ெீ்  ெி் 

B. ந ாபகாசாநனா ெுமா 
C.  ாம் நகா்நட 

D. ிசா ொகி 
 

விடட: D. ூசா ொகி 
 

ு்னா் ெிர மராகிய ிசா ொகி, ஆ்ெி ்க ஒ்றிய ஆளணய் ி் ு ிய 
 ளலவராக  ியமி்க்ெ்ு்ளா். அவ் ந ாபகாசாநனா ெுமாளவ எ ி்்ு பவ்றி 
பெ்ு்ளா். ஆ்ெி ்க ஒ்றிய் (AU), ஒ்றிய் ி்  ி்வாக கிளள அ்லு 
பசயலகமகா பசய்ெட உ்ளு. “ ்  ளலளமயக் அி் அொொ, 
எ் ிநயா்ெியாவி் அளம்ு்ளு. 
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92. “்திய பொுளாதார ஆ்வறி்டக (”எ்ஐ) 2017 ெி, “்தியா பமா்த 
உ்நா்ு உ்ெ்தி வள்்சி சதவித்?  
 

A. 6.55 - 7.25 

B. 6.25 -7.5  

C. 6.55 -7.25  

D. 6.75 -7.5  

 

விடட: D. 6.75 -7.5  
 

2016-2017, ஆ்ி்கான பொுளா ார அறி்ளக  ாடாும்ற் ி்  ி ி அளம்ச் 
அு் நெ்லி  ா்க் பச் ா். “ ்ெி பமா்  உ் ா்ு உ்ெ் ி 6.75% 
ு ் 7.5% வளர வளகயி் “ு்ு்.  ட்ு  ி ியா்ி் (2016-17) ப ாட்்ு 
ச்ள  விளலயி் பமா்  உ் ா்ு வள்்சி விகி ் 7.1% ஆக “ு்க 
 ி்டமி்ு்ளு. “ு பொு ுளறயி் உ்ள  னியா்மயமா்க் சிரம்களள 
உய்் ி கா்ுகிறு. நமு் சிவி் ம்ு் விமான நொ்ுவர்ு, வ்கி, 
உர்ுளற நொ்றளவ  னியா் ளமயமா்க் ுறி்ு விவா ி்ு வுகிறு.  
 ி ியளம்சக் ி் ு ்ளம் பொுளா ார ஆநலாசக் அரவி்் ு்ெிரமணிய் 
“்  அறி்ளகளய  யா ்க உ்ளா். 
 

93. “்தியா கிி்பக் க்ு்ொ்ு வாிய்தி் (ெிசிசிஐ) ுதிய தடலவராக யா் 
நியமி்க்ெ்ு்ளா்?  
 

A. டயானா எுளிெி 
B. வி்ர் லாளமநய  
C. விநனா் ரா்  
D. ராு் நொ்  

 

விடட: C. விநனா் ரா் 

 

உ்ச  ி ி ம்ற உ் ரு ெி ு்னா் ம் ிய கண்ு ம்ு் “் ிய ஆி்ட் 
பெனர் (CAG)விநனா் ரா்  ்நொு கி ்பக் க்ு்ொ்ு வா ய் ி் ு ிய 
 ளலவராக   ியமி்க்ெ்ு்ளா். “வ் 4 நெ் பகா்ட ுுவி்ு  ளலளம 
 ா்ுவா். “வரு ுு ு்னா் பெ்க் கி ்பக் அணியி் நக்ட் 
டயானா எுளிெி, வரலா்றாசி ய் ராம்ச் ிர ு ா ம்ு் IDFC   ளலளம 
 ி்வாக அ ிகா  வி்ர் லளமயா ஆகிநயாளர பகா்ு்ளு. “ு  விர, “் ிய 
கி ்பக் வா ய் ி் அமி ா் சு்  ம்ு் வி்ர் லளமயா ஆகிநயா் 
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ெி்ரவ  2017 அ்ு ச்வந ச கி ்பக் கு்சி் (ஐ.சி.சி.) ூ்ட் ி் “ ளன 
விள்க உ்ளன். 
 

94. சமீெ்தி் காலமான ந்ு அறிய்ெ்ட நிடக எ்மாு்ள ிவா எ்த 
நா்டட நச்்தவ்?  
 

A. பெ்மனி  
B. “்கிலா்ு 

C. அபம ்கா  
D. ெிரா்் 

 

விடட: D. ெிரா்் 

 

எ்மாு்ள வா (89)  ிநராஷிமா ம் அி் ெட்களி் சிற்  க ாொ் ிர்க் 
ில் ெிரெலமானவ். சமீெ் ி் ெிரா்ஸி் உ்ள ொ ஸி் காலமானா். 
 

 

95. ெி்வு் எ்த மாநில்தி் “்தியாவி் மிக்பெிய பதாட்க கா்ெக் 

(“்ுெ்ட்) அடமய உ்ளு?  
 

A. நம்ு வ்க  
B. ப ு்கானா 
C. ஆ் ிர் ெிரந ச்  
D. க் ாடக் 

 

விடட: D.க்நாடக் 

 

“் ியாவி் மிக்பெ ய ப ாட்க கா்ெக் க் ாடகா மா ில் பெ்கூுவி் 
உ்ள  ு்ொலியி் “ு்ு ுமா் 400km ூர் ி் ுுரா் ந ்ொ்நட 
அவ்களி் ில் அளமய உ்ளு. ந ்ொ்நட “் ிய - அபம ்க 
ப ாழில ிெ் ம்ு் பகாளடயாளி ஆவ். “்   ி்ட் ி் ந ா்க் உ்ூ் 
சிக் ி் “ு்ு வு் ெிர்சளன  ீ்ுவாள்களள ஊ்ுவி்க ம்ு் 
நமலா்ளம ுளற ஆகியவ்றி் ெ்ு பெற பச்ய அி் ளமாக “ு்ு 
அவ்கு்ு உ விு் ஒு ப ாட்கமாு். “ள   விர உலக 
க்ுெிி்ொள்க் ம்ு் அவ்குடனான “ளண்ுகளள அும ி்ு் 
களமாகு் பசய்ெு். பச்ட்ெ் 2017 அ்ு 82,000-சுர அியி்  ிற்கெட 
உ்ளு. 1,200 ம்க் அமு்  “ு்ளக பகா்ு ுளற்  ெ்ச் 200  ெ்களள 
பகா்ு ப ாட்க “்கியிெ்ட் அளமய உ்ளு.  ்நொு “் ியாவி் 
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மிக்பெ ய கா்ெக் ப ு்கானாவி் உ்ள ி ளமய் ஆு், “ு 70,000 சுர 
அி க்ிட் ி் அளம்ு உ்ளு. 
 

 

96. எ்த மாநில ு்ுலா ுடற அத் �வ ீ் ி் த்க் தி்ட்� எு் 
தி்ட்டத ஊ்ுவி்க ஆ்டல் ெயண நிுவனமாகிய "நம்டம்ி்� உட் 
“டண்ு உ்ளு? 
 

A.ராெ் ா் 

B.ம் ிய் ெிரந ச் 

C.ஒிசா 
D.அசா் 

 

விடட: B. ம்திய் ெிரநதச் 

 

ம் ிய் ெிரந ச மா ில ு்ுலா வள்்சி் கழக் (MPSTDC) அ ் �வ ீ் ி்  ்க் 
 ி்ட்� ஊ்ுவி்க  ஆ்ளல் ெயண  ிுவனமான "நம்ளம் ்" உட் 
ு ்ுண்ு  ஒ்ெ் ் ளகபயு் ி்ு்ளு. நம்ளம் ் ஆனு ம் ிய் 
ெிரந ச ு்ுலா ுளற்ு பெ ு் உ ு் வளகயி் “்  ஏ்ொு பச்ு்ளு. 
 

97. �The man who could never say No� எ்ற ு்தக் யாரா் எுதெ்டு? 
 

A. எ்.எ்  ச்நசனா 
B. வி்ர் நச்  
C. எ் ு்ள யா   
D. நகாொலகிு்ணா கா் ி 
 

விடட: C. எ் ு்டதயா   
 

 �The man who could never say No� எ்ற ு் க் ுக் பெ்ற வரலா்றாசி யரான எ் 
ு்ள யா அவ்களா் ெளட்கெ்டு. “ ் கள யானு ெிரெல ப ாழில ிெ் ி 
ி கிு்ணமா்சா யி் களடசி மக் ி ி வாு எ்ெவளர ெ்றியு. 
 

98. ிஜி்ட் நரிநயா வ்டநமடஜ மாநாு எ்த  ம்திய அடம்ச் வழியாக 
நம்பகா்ள்ெ்டு? 
 

A. அு் நெ்லி 
B. ரா்  ா் சி் 

C. எ்.பவ்ளகயா  ாீு 
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D.  நர் ிர நமாி  
 

விடட: C. எ்.பவ்டகயா நாுு 

 

 கவ் ம்ு் ஒலிெர்ு ுளற அளம்ச் பவ்ளகயா  ாீு ில் ிெி்ட் 
நரிநயா வ்டநமளெ மா ாு ப ாட்க்ெ்டு. “ ளன ிெி்ட் நரிநயா 
நமா்ி்(ிஆ்எ்) பொறியிய் ஆநலாசக்க் ம்ு் “் ியா லிமிபட் (BECIL) 
உ வியிட்  ட் ியு. மா ா்ி் ந ா்கமானு “் ியாவி் ிெி்ட் நரிநயா 
ில் “் ிய ெ்ு ார்களி்  ல்களள அ ிக ்கலா் எ்ெ ாு். 
 

99. கீ்்க்ட எ்த ஆெநரஷ் ூல் வுமானவி் ுடற ெண மதி்ுகடள 
ுடற்ு் பசய் ுடறகடள க்காணி்க ஏ்ொு பச்ு்ளு? 
 

A. Operation Track Black Money  

B. Operation Clean Money  

C. Operation Clean Deposits  

D. Operation Track Money 

 

விடட: B. Operation Clean Money  

 

வுமானவ ் ுளற Operation Clean Money ில் ெண ம ி்ுகளள ுளற்ு் 
பசய் ுளறகளள க்காணி்க ஏ்ொு பச்ு்ளு. ு ் க்ட  ிளலயாக 
 வ்ெ் 9 ஆ் ிச்ெ் 30 2016 வளர  e-ச ொ்்ு ில் அ ிக ெண ளவ்ு 
உ்ளவ்களள அளடயாள் காண்ெ்ு உ்ளன். “ ி் ுமா் 18 ல்ச் 
கண்ுக் ச யான வுமான கண்ுகுட் பொு் வி்ளல. “ு வ  
பசு்ுெவ்களி் ுளறகளள ுளற்க ஆ்ளல் ுளறளய 
பகா்ுவ்ு்ளு. “ு ப ாட்ொன பச் ிகளள “ ெி்லி் ம்ு் 
https://incometaxindiaefiling.gov.in “ளணய ள் ி் பச்ு PAN கா்் ில் அ ி் 
உ்நள பச்ு  கவ்களள அறியலா். வ  பசு்ுெவ்க் அுவலக் ி்ு 
ந ரியாக பச்ல், பச்லமநலநய  ்களு ுளறக் ம்ு்  கவ்களள 
பெறலா். 
 

100. ராஜீ்  கா்தி நதசிய வி்பவளி ெ்கடலகழக் எ்ு பதாட்க உ்ளு? 
 

A. ஆ் ர ெிரந ச் 

B. ப ுகனா 
C. உ் ரெிரந ச் 

D. ம் ய ெிரந ச் 
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விடட: C. உ்தரெிரநதச் 

 

ராெீ்  கா் ி ந சிய வி்பவளி ெ்களல்கழக் (RGNAU) உ் ர் ெிரந ச் 
ு்ச்க் உ்ள ெநரலியி் அளம்ு்ள  ்னா்சி ெ்களல்கழக் ஆு். 
ெி்ரவ  2 அ்ு ு ் RGNAU ஆனு அபம ்க-“் ிய ஒ்ுளழ்ு  ி்ட்களள 
அம்ெு்  உ்ளு. “் ி்ட் ி் விமான நொ்ுவர்ு ுளற  ிுண்க் 
ில் ெல  ளல்ுகளி் விவா ்  ட் ெட உ்ளன. அளவயாவன, விமான 
 ி்டமிட், விமான நொ்ுவர்ு ெ மா்ற  ி்வாக், ொுகா்ு 
நொ்றளவயாு். “ ி் ி்  அறிஞ்க் ில்  ப ாழி் ுளறயி் சமீெ் ிய 
 கவ்க் ெ்றி அறிய உ ு். நமு் “் ிய விமான நொ்ுவர்ு ுளற 
வள்்சி வா்்ுக், சவா்க் ம்ு் கு்ு்க் நொ்றவ்ளற ெ்றி ெகிர 
 ்ல  ளமாக “ு்ு். 


