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நட்ு நிக்ுக்: பி்ரவி 1, 2017 
 

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

A. ு்மா ுவரா் 

B. ரா்நா் சி் 

C. பிரசா்் ‘க்வா் 

D. ‘ு் ஜே்லி 
  
விவட: C. பிரசா்் ‘க்வா் 

 

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

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

 

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

விவட: B. மல்ுர் ம்களவவ ததாுதி 
 

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

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

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

D. ு்மா ுவரா் 

 

விவட: C. நகர்திர கமாி  

 

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

 

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

A. மியா்ம்  

B. பாகி்தா் 

C. ஜநபாள் 

D. “்தியா 
 

விவட:  D. “்தியா 
 

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

 

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

A. ‘ு்கா ச்மா  

B. தீபிகா புஜகாஜன 

C. ஐ்வ்யா ரா் 

D. பி ய்கா ஜசா்ரா  

 

விவட: A. ‘ு்கா ச்மா  

 

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

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

A. ‘் ் லா் நக் / Amrit Lal Nagar   

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

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

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

A. பி வி ஜக தர்ி 

B. ஜக ருரா் தர்ி  

C. ராதாக்தா தி பாதி 
D. ஜே எ் தகஹ் 
 

விவட: A. பி வி கக தர்ி 

 

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

 

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

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

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

 

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

A. Sangarsh 

B. Swayam  

C. Samarth 

D. Sandesh  

 

விவட: B. Swayam  

 

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

A. Wetlands for Disaster Risk Reduction 

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

D. Healthy Wetlands, Healthy People  

 

விவட: A. Wetlands for Disaster Risk Reduction 

 

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

நட்ு நிக்ுக்: பி்ரவி 2, 2017 
 

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

 

A. ‘ய்லா்ு 

B. நா்ஜவ  

C. தே்மனி 
D. பிரா்் 

 

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

 

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

A. உ்தர் பிரஜதச் 

B. ோ்்க்்  

C. தது்கானா  

D. ‘ யானா  

 

விவட: B. ொ்்க்்  

 

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

 

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

 

A. ‘ம்ேீ்  சி் 
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B. ு்ரதா சாஹா  

C. தே எ் சீமா 
D. சர் ச்் 
 

விவட: C. தெ எ் சமீா 
 

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

 

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

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

விவட: D. ்ுதி நகர் க்கக் / Stuti Narain Kacker  
 

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

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

 

விவட:  A. ுு தி்லி  
 

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

 

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

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

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

 

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

A. ’் ’் நி்ஜபா்க்  

B. ச்சீவனி ு்ி 

C. ுஜர் ச்மா  

D. ஜக வி பிரதா் 
 

விவட: C. ுகர் ச்மா  

 

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

 

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

A. விஜனா் ரா் 
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B. கபி் தேயி் 

C. தீ் சி் ரானா  

D. சா்து ரா் 

 

விவட: C. தீ் சி் ரானா  

 

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

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

A. $ 220.50 மி்லிய்  

B. $ 232.50 மி்லிய்  

C. $ 225.50 மி்லிய் 

D. $ 201.50 மி்லிய்  

 

விவட: D. $ 201.50 மி்லிய்  

 

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

 

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

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

விவட:  D. பிம் ்ஹுக் / Bimal Phukan 
 

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

நட்ு நிக்ுக்: பி்ரவி 3-4, 2017 
 

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

A. ‘ழம்சரழவ தசயல்  

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

விவட: D. “்திய ிச்் வ்கியி் ’ுந் 
 

ம்திய ப்தே் 2017 பி, தகாு்பனுக் ஒு்ுுழற வா ய் (PRB) 
“்திய ச்் வ்கியி் கீ் ‘ழம்க்பு், 6 உு்பின்க் தகா்ட 
“தி் RBI-ழய ஜச்்த 3 நப்க் “ு்ப். ஏ்கனஜவ “ு்ு் Regulation and 
Supervision of Payment and Settlement Systems வா ய்தி்ு பதிலாக PRB 
தசய்பு் ம்ு் Payment and Settlements Act 2007-் கீ், Regulation and 
supervision of payments and settlement systems ததாட்பான தசய்பாுகழள 
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ழகயாு். “்வா ய்தி் தழலவராக “்திய ச்் வ்கியி் ’ுந், 
payments and settlements-் உு்பின் தபாு்பி் உ்ள ுழை கவ்னுட் 
“ழை்ு  தசய்புவா். “தி் ம்திய ‘ரு நியமி்ு் 3 உு்பின்க் 
“ு்ப்.  
 

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

A. ூ. 343 ஜகாி 

B. ூ. 353 ஜகாி 

C. ூ. 333 ஜகாி 

D. ூ. 343 ஜகாி  

 

விவட: C. ூ. 333 ககாி 

 

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

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

A. ராே்தா் 

B. பகீா் 
C. ஒிசா 
D. ஜம்ு வ்க்  

 

விவட: B. பீகா் 
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உ்ச நீதிம்ற் 2014 ் திுந்ழக ம்கழள ி்றா் பாலினமாக 
‘்கீக ்தழத ‘ு்ு, பகீா் ‘ரு சமீப்தி் ப்ளி ஜத்ுகளி் ி்றா் 
பாலின பி ழவ ‘றிுக்பு்திீ்ளு. “ுவழர, BSEB ஜத்ு பிவ்தி் 
’் ம்ு் தப் எ்ற “ர்ு பி ுக் ம்ுஜம  ுறி்பிட்ப்ு 
“ு்ததினா் ி்றா் பாலின மாைவ்க் ஜத்ு எுத 
‘ுமதி்க்படவி்ழல. “்ஜபாு, ி்றா் பாலின பி வினு்ு் 
வா ய ஜத்ுகழள பகீா் ப்ளி ஜத்ு வா ய் (BSEB) நட்ு்.  
 

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

A. ூ்ப்ு 

B. கி ்தக் 

C. ூஷூ 
D. தச் 

 

விவட: A. ூ்ப்ு 

 

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

A. பி தா ோ  

B. வ ஷா பாரச்  
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C. தசலினா தச் 

D. ுோதா ஐ்வ்யா 
 

விவட: D. ுொதா ஐ்வ்யா 
 

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

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

A. Trade Infrastructure for Export Support (TIES) 

B. Trade Infrastructure for Export Supply (TIES)  

C. Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES)  

D. Trade Infrastructure for Export Standard (TIES) 

 

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

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

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

B. ூ. 10,000 ஜகாி  

C. ூ. 15,000 ஜகாி 

D. ூ. 5,000 ஜகாி   

 

விவட: B. ூ. 10,000 ககாி  

 

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

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

A. ுு தி்லி  
B. தச்ழன  

C. தகா்சி 
D. நா்ூ் 
 

விவட: A. ுு தி்லி  
 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

A. 25% 

B. 15%  

C. 20% 

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

நட்ு நிக்ுக்: பி்ரவி 5-6, 2017 
 

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

 

A. ஒிசா 
B. ‘சா் 

C. ஜம்ு வ்க்  

D. மைி்ூ் 
 

விவட: A. ஒிசா 
 

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

 

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

A. பிரா்்  

B. “்தாலி 
C. ே்பா் 

D. தே்மனி   

 

விவட:  B. “்தாலி 
 

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

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

 

A. ுு்ஜச  

B. ஜகாவா 
C. க்நாடகா  
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D. தமி்நாு 

 

விவட: C. க்நாடகா  

 

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

 

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

A. “்தியா  

B. வ்க ஜதச்  

C. ’்கானி்தா்  

D. பாகி்தா் 

 

விவட: D. பாகி்தா் 

 

ுக்தப்ற பாகி்தா் உுு நாவலாசி ய் ம்ு் நாடக ’சி ய் Bano 
Qudsia, சமீப்தி் பாகி்தானி் உ்ள லாூ ் காலமானா். “வ் 1928 
’் ’்ு நவ்ப் மாத் “்தியாவி் தபஜரா்ூ ் பிற்தா் ம்ு் 
பி விழன்ு் பிறு பாகி்தானி்ு ுிதபய்்ு தச்றா். “வரு 
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ு்கிய எு்ுகளி் Aadhi Baat, Aatish-i-zer-i-paa, Aik Din, Amer Bail, Asay Pasay, 
Chahar Chaman, Chhotaa Sheher Baray Log, Footpath ki Ghaas, Hasil Ghaat ம்ு் Hawa 
Kay Naam ’கியழவ ‘ட்ு்.  
 

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

 

A. “்தியா  

B. ஜோ்ட்  

C. பாகி்தா் 

D. மஜலஷியா 
 

விவட: A. “்தியா   

 

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

 

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

A. “்ஜதாஜனஷியா 
B. “்தியா  

C. பாகி்தா் 

D. வ்க ஜதச்  

 

விவட:  B. “்தியா  

 

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

 

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

A. தி ுரா 
B. ஒிசா 
C. ‘சா் 

D. ஜகரளா 
 

விவட: C. ‘சா் 

 

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

 

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

A. “்தியா 
B. ஜநபாள்  
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C. ூடா் 

D. தா்லா்ு 

 

விவட: B. கநபாள்  

 

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

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

A. ஜே்் 

B. பிம் பஹுக்  

C. ஜக ஜக பா் 

D. ூயி் தப்னி 
 

விவட: D. ூயி் தப்னி 
 

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

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

B. ’்திர் பிரஜதச்  

C. தது்கானா  

D. ஜகரளா  

 

விவட: C. தது்கானா  

 

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

நட்ு நிக்ுக்: பி்ரவி 07, 2017 
 

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

A. ோ்்க்்  

B. பகீா் 
C. ம்திய் பிரஜதச் 

D. ராே்தா் 

 

விவட: A. ொ்்க்்  

 

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

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

A. தது்கானா  

B. ுேரா் 
C. ஜகரளா  

D. தமி்நாு    

 

விவட: B. ுெரா் 

 

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

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

B. Bureau of Censor Aviation Security (BCAS)  

C. Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) 

D. Bureau of Customary Aviation Security (BCAS)   

 

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

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

 

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

A. நிதி ‘ழம்சக் 

B. ம்திய மனித வள ஜம்பா்ு ‘ழம்சக்  

C. கலா்சார ‘ழம்சக்  

D. தகவ் ம்ு் ஒளிபர்ு்ுழற ‘ழம்சக்  

 

விவட: D. தகவ் ம்ு் ஒளிபர்ு்ுவை ‘வம்சக்  

 

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

 

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

A. Mitra Biotech 

B. JeevAnksh  

C. Lucideus 

D. Swadha Energies  
  
விவட: C. Lucideus 
 

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

 

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

A. ‘ுைாசல் பிரஜதச் 

B. மைி்ூ்  

C. ‘சா் 

D. ஒிசா    
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விவட: A. ‘ுைாசல் பிரகதச் 

 

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

 

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

A. எ் ராம்ச்திர் 

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

 

விவட: B. கதகப்திரநா் சார்கி  
 

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

 

48. சா்வி் சா் ரா், எ்த விவளயா்ுட் ததாட்ுவடயவ் ? 
 

A. ூ்ப்ு  

B. கி ்தக் 

C. தச் 

D. தட்னி் 

 

விவட: A. ூ்ப்ு  

 

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

 

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

 

A. எ் எ் பா்்க் ுு 

B. தக்தச் ஷமீ் ுு 

C. கம் பூ் ுு 

D. ‘்ச் ‘மாு்லா ுு 

 

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

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

 

A. “்தியா  

B. சீனா  

C. ர்யா  

D. ‘தம ்கா  

 

விவட: A. “்தியா  

 

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


