
           CURRENT AFFAIRS(DEC-MAY)   

                          DECEMBER 2016  
 
1.அமெரிக்க விண்மவளி ஆய்வு நிறுவனத்தினால் அனுப்பப்பட்டுள்ள “'காசினி 
விண்கலம்” ஆய்வு மெற்மகாள்ளும் மகாள் எது? 

சனி 

வியாழன் 

புதன் 

மசவ்வாய் 

2."ஆசியாவின் இதயம்' ொநாடு 2016 நடைமபறவுள்ள இந்திய நகரம்? 

அெிருதசரஸ் 

ஆெதாபாத் 

ஆக்ரா 

அெராவதி 

3.அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் நடைமபற்ற உலக மசஸ் மபாட்டியில் 

சாம்பியன் பட்ைம் மவன்றுள்ளவர் ? 

விஸ்வநாதன் ஆனந்த் 

மசர்ஜி கர்ஜாகின் 

மெக்னஸ் கார்ல்சன் 

மெற்கண்ை எவருெில்டல 

4.ெின்னணு பணப் பரிொற்ற முடறடய மெம்படுத்துவதற்காக, ொநில 

முதல்வர்கள் இைம்மபறும் குழுவின் தடலவராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர்? 

அர்விந்த் பனகாரியா 

சந்திரபாபு நாயுடு 

நந்தன் நீமலகனி 

ராமஜஷ் மஜயின் 

5. "உைல் உறுப்பு தானம் ெற்றும் உறுப்பு ொற்று சிகிச்டச' வழங்கலில் முதன்டெ 

ொநிலத்துக்கான விருது 2016 வழங்கப்பட்டுள்ள ொநிலம்? 

தெிழ்நாடு 

மகரளா 

ெகாராஷ்டிரா 

பீகார் 

6. நாட்டின் ெிகப் மபரிய சுரங்கக் குழாய் நீர் விநிமயாகத் திட்ைம் அடெந்துள்ள 

ொநிலம் ? 

பீகார் 

ெகாராஷ்டிரா 



குஜராத் 

ஒடிஷா 

 

7. மும்டபயில் உள்ள சட்ைமெடத அம்மபத்கரின் நிடனவித்தின் மபயர் என்ன? 

தகீ்ஷா பூெி 
மநச பூெி 

டசத்ய பூெி 

மெற்கண்ை ஏதுெில்டல 

8. 2017 ஆம் ஆண்டு இந்திய மபாருளாதாரம் எத்தடன சதவதீம் வளர்ச்சிடய 

எட்டும்ஐ என .நா. சடப கணித்துள்ளது? 

6.5 % 

7.2 % 

7. 6% 

8. 5% 

9. ெத்திய புலனாய்வு மசயலகத்தின் (சி.பி.ஐ) இடைக்கால இயக்குனராக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

ராமகஷ் அஸ்தானா 

அர்ச்சனா ராெசுந்தரம் 

ஜாபர் மசட் 

தட்சிணாமூர்த்தி 

10. உலக ொற்றுத் திறனாளிகள் தினம் 

டிசம்பர் 1 

டிசம்பர் 2 

டிசம்பர் 3 

டிசம்பர் 4 

11. “The Immortals of Meluha” எனும் நூலின் ஆசிரியர் 

திலீப் பட்மகாங்கர் 

எஸ். வி. ராஜதுடர 

அெிஷ் திரிபாதி 

கனிஷ் தரூர் 

12. செீபத்தில் ‘SIMsePAY’ எனப்படும் டிஜிட்ைல் முடற பண பரிொற்றத்டத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள வங்கி 

YES Bank 

Axis Bank 

HDFC Bank 



Vijaya Bank 

 

13. கைந்தரீ்க்க முடியாதநிடல ெற்றும் திவாலாதல் வாரியத்தின்” (Insolvency and 

Bankruptcy Board of India (IBBI)) தடலவர் 

அெிஷ் திரிபாதி 

அருண் மஜட்லி 
எம்.எஸ்.சாஹ ீ

ராஜ்நாத்சிங் 

14. மதசிய ொசு கட்டுப்பாட்டு தினம் (National Pollution Control Day) 

டிசம்பர் 1 

டிசம்பர் 2 

டிசம்பர் 3 

டிசம்பர் 4 

15. செீபத்தில் ெரணெடைந்த 'ெக்கள் கவிஞர்' இன்குலாப் பிறந்த ொவட்ைம் 

ராெநாதபுரம் 

கன்னியாகுெரி 

திருமநல்மவலி 

ெதுடர 

16. யுமனஸ்மகாவின் பிரதிநிதித்துவப் பட்டியலில் "ொனுை கலாசாரத்தின் 

பாரம்பரியச் மசாத்து' என்ற அங்கீகாரத்டதப்மபற்றுள்ள இந்திய கடல எது? 

பரதநாட்டியம் 

ஆயுர்மவத ெருத்துவம் 

மயாகா 

சித்த ெருத்துவம் 

17. சர்வமதச அடிடெ முடற ஒழிப்பு தினம் ( International Day for the Abolition of Slavery) 

டிசம்பர் 1 

டிசம்பர் 2 

டிசம்பர் 3 

டிசம்பர் 4 

18. செீபத்தில் காலொன  திலீப் பட்மகாங்கர்  ஆசிரியராக பதவி வகித்த நாளிதழ் 

தி இந்து 

மைக்காண் கிராணிக்கிள் 

டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா 

இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் 



 

19. 1997-ஆம் ஆண்டு மவளிவந்த டைட்ைானிக் திடரப்பைத்தின் இயக்குநர் யார் ? 

மஜம்ஸ் மகெரூன் 

வில்லியம் ஃபிமரட்கின் 

ஆலிவர் ஸ்மைான் 

மெல்கிவ்ஷன் 

20. “Swimmer Among the Stars” எனும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் 

திலீப் பட்மகாங்கர் 

எஸ். வி. ராஜதுடர 

அெிஷ் திரிபாதி 

கனிஷ் தரூர் 

21. சர்வமதச குழந்டதகளுக்கான அடெதி விருது 2016 ( International Children’s Peace Prize 

) மபற்றுள்ள இந்தியர் ? 

மசானியா ராகவத் 

மஜாஸ்னா சம்பத் 

மகக்கஷான் பாசு 

அனிர்பன் கங்குலி 

22. சர்வமதச தைகள சம்மெளனத்தின் 2016-ஆம் ஆண்டுக்கான உலகின் 

தடலசிறந்த தைகள வரீர் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளவர்? 

ொரியப்பன் 

தரம்பீர் சிங் 

உமசன் மபால்ட் 

ஜின்சன் ஜான்சன் 

23. மதசிய கைற்படை தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள்? 

டிசம்பர் 3 

டிசம்பர் 4 

டிசம்பர் 5 

டிசம்பர் 6 

24. 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான திைக்கழிவு மெலாண்டெடய நடைமுடறப்படுத்திய 

சிறந்த ொநகராட்சிக்கான C40 விருது மபற்றுள்ள ொநகராட்சி எது ? 

ஆெதாபாத் 

புவமனஸ்வர் 

கல்கத்தா 



திருவனந்தபுரம் 

25. உணவு பாதுகாப்பு ெற்றும் தரக் கட்டுப்பாட்டு ஆடணயத்தின் தடலவர் (Food 

Safety and Standards Authority of India (FSSAI)) யார்? 

பவன் அகர்வால் 

அனிர்பன் கங்குலி 

கிமஷார் ெகஜன் 

மெற்கண்ை எவருெில்டல 

26. 'திவ்ய தரிசனம்' என்ற மபயரில் இலவச ஆன்ெீகச் சுற்றுலாத் திட்ைத்டத 

அறிவித்துள்ள ொநிலம் ? 

மதலுங்கானா 

குஜராத் 

ஆந்திர பிரமதசம் 

தெிழ்நாடு 

27. பிபிசி-யின் 100 சாதடன மபண்கள் பட்டியலில் இைம்மபற்றுள்ள தெிழகத்டதச் 

மசர்ந்த இரண்டு மபண்களில் ஒருவர் யார் ? 

குஷ்பு 

ஐஸ்வர்யா தனுஷ் 

நந்தினி 

சுஷ்ொ சுவராஜ் 

28. இந்தியாவில் முதன்முதலாக ஒட்ைகப் பால் விற்படனடய கூட்டுறவு பால் 

சந்டதப்படுத்துதல் மூலம் விற்படன மசய்யவிருக்கும் ொநிலம் ? 

குஜராத் 

இராஜஸ்தான் 

ஹரியானா 

மெற்கு வங்காளம் 

29. “The Modi Doctrine: New Paradigms in India's Foreign Policy” என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர்? 

மகக்கஷான் பாசு 

அர்ஜனீ் சம்பத் 

அனிர்பன் கங்குலி 

சுமரந்தர் ராவ் 

30. உலகின் முதல் ெருத்துவெடன இரயிலான ”Lifeline Express ” பின்வரும் எந்த 

நாட்டில் இயக்கப்பட்டுள்ளது?         

ஸ்வைீன் 

சனீா 



இந்தியா 

31. ஏழாவது உலக ஆயுர்மவதா ொநாடு (World Ayurveda Congress (WAC)) 2016 நடைமபற்ற 

இந்திய நகரம் ? 

புது தில்லி 

திருவனந்தபுரம் 

கல்கத்தா 

மசன்டன 

32. 10,500 ஆண்டுகளுக்கு முந்டதய (வரலாற்றிற்கு முந்டதய கால்த்டதச் சார்ந்த) 

“மவட்டையாடுபவர்களின் தற்காலிக தங்குெிைம்” கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள இைம்? 

ெதுடர 

ஈமராடு 

ஆெதாபாத் 

லைாக் 

33. டிசம்பர் 2016 ல் விண்ணில் மசலுத்தப்பட்டுள்ள புவிடய கண்காணிக்கும் 

ரிமசார்ஸ் சாட்-2ஏ மசயற்டகக்மகாள் பின்வரும் எந்த ராக்மகட் மூலம் 

மசலுத்தப்பட்ைது? 

பி.எஸ்.எல்.வி சி-34 

பி.எஸ்.எல்.வி சி-35 

பி.எஸ்.எல்.வி சி-36 

பி.எஸ்.எல்.வி சி-37 

34. தெிழக முன்னாள் முதலடெச்சர் மஜயலலிதா ெடறந்த தினம் ? 

டிசம்பர் 5 

டிசம்பர் 6 

டிசம்பர் 7 

டிசம்பர் 8 

35. கூகுள் நிறுவனத்தின் 'லுானார் எக்ஸ்பிடரஸ்' மபாட்டியின் மூலம் நிலவுக்கு 

விண்கலம் அனுப்பவிருக்கும் இந்திய தனியார் நிறுவனம் ? 

மூன்ெிஷன் 

ொர்ஸ் டரைர்ஸ் 

டீம்இண்ைஸ் 

ஸ்ைார் எக்ஸ் 

36. “Petrotech-2016” எனப்படும் 12 வது, சர்வமதச எண்மணய் ெற்றும் வாயு கூடுடக 

(International Oil and Gas Conference and Exhibition) நடைமபற்ற இைம் ? 

மைாக்கிமயா 



புது தில்லி 

மதஹ்ரான் 

பாக்தாத் 

37. இந்தியாவில் மகாடிநாள் (Armed Forces Flag Day) அனுசரிக்கப்படும் தினம் ? 

டிசம்பர் 6 

டிசம்பர் 7 

டிசம்பர் 8 

டிசம்பர் 9 

38. டிசம்பர் 2016 ல் மபனார்டு காமசனூமவ(Bernard Cazeneuve) பிரதெராக 

மதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ள நாடு? 

இத்தாலி 

பிரான்ஸ் 

மஜர்ெனி 

ஸ்வைீன் 

39. ”மகாங்கன் 16” (Konkan 16) எனப்படுவது இந்தியா ெற்றும் பின்வரும் எந்த 

நாட்டிற்குெிடைமயயான வருைாந்திர கைற்படைப் பயிற்சி ? 

இங்கிலாந்து 

அமெரிக்கா 

மநபாளம் 

வங்காளமதசம் 

40. ‘டைம்’ 2016-ம் ஆண்டின் சிறந்த ெனிதராக மதர்வு மசய்யப்பட்டுள்ளவர் ? 

நமரந்திர மொடி 

டிரம்ப் 

பாரக் ஒபாொ 

விளாடிெிர் புடின் 

41. சர்வமதச தன்னார்வலர்கள் தினம் (International Volunteer Day) 

டிசம்பர் 5 

டிசம்பர் 6 

டிசம்பர் 7 

டிசம்பர் 8 

42. “2016 Indra NAVY” - எனப்படுவது விசாகப்பட்ைணத்தில் நடைமபற்ற இந்தியா 

ெற்றும் பின்வரும் எந்த நாட்டிற்குெிடைமயயான கூட்டு கைற்படைப் பயிற்சி ? 

ரஸ்யா 

அமெரிக்கா 



இஸ்மரல் 

ஜப்பான் 

43. 2016 ஆம் ஆண்டின் “ைர்னர் பரிசு” (Turner Prize) மபற்றுள்ளவர் ? 

மஜ.எம்.ைவுள்யு.ைர்னர் 

மஹலன் ொர்டின் 

ஏஞ்மசலினா ஸ்வார்ட்ஸ் 

சுஸ்ெிதா பட்ைாச்சாரி 

44. ைாக்ைர். அம்மபத்கரின் பிறந்த தினத்தில் "மதசிய தண்ணரீ் தினொக” 

அனுசரிக்கப்படும் நாள்? 

ஜனவரி 12 

ொர்ச் 17 

ஏப்ரல் 14 

மெ 21 

45. இஸ்லாம் ெதத்தில் காணப்படும் மும்முடற தலாக் முடறடய 

அரசியலடெப்பிற்கு எதிரானது என தரீ்ப்பளித்துள்ள உயர்நீதிென்றம் ? 

புது தில்லி உயர்நீதிென்றம் 

குஜராத் உயர்நீதிென்றம் 

மசன்டன உயர்நீதிென்றம் 

அலகாபாத் உயர்நீதிென்றம் 

46. 2016 ஆம் ஆண்டின் உலகிமலமய வலிடெ ெிகுந்த மொழியாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மொழி? 

செஸ்கிருதம் 

தெிழ் 

இலத்தனீ் 

ஆங்கிலம் 

47. டிஜிட்ைல் பணப்பரிொற்றத்டத மெம்படுத்தும் வடகயில் “Purse mobile app” 

எனப்படும் மொடபல் அப்ளிமகசடன அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ொநிலம் ? 

கர்நாைகா 

மகரளம் 

ஆந்திர பிரமதசம் 

மதலுங்கானா 

48. சர்வமதச ெனித உரிடெகள் தினம் மகாண்ைாைப்படும் நாள்? 

டிசம்பர் 8 

டிசம்பர் 9 



டிசம்பர் 10 

டிசம்பர் 11 

49. இந்திய அரசினால் தகவல் மதாழில்நுட்ப திறன் டெயம் அடெக்கப்பைவுள்ள 

அல்-அஷார் பல்கடலக்கழகம் அடெந்துள்ள நாடு? 

சவுதி அமரபியா 

எகிப்து 

ஆப்கானிஸ்தான் 

ஈரான் 

50. சிறு ெற்றும் குறு மதாழில்களுக்கு அதிகளவு கைனுதவி மசய்துள்ளதற்கான 

சிறந்த வங்கி எனும் மபருடெடய வணிகர்களின் கூட்ைடெப்பான Assocham 

அடெப்பிைெிருந்து மபற்றுள்ள மபாதுத்துடற வங்கி 

கனரா வங்கி 
தெிழ்நாடு மெர்கண்டைல் வங்கி 

கர்நாைகா வங்கி 

விஜயா வங்கி 

51. சர்வமதச ஊழக்மகதிரான தினம் 

டிசம்பர் 8 

டிசம்பர் 9 

டிசம்பர் 10 

டிசம்பர் 11 

52. டிசம்பர் 14, 2016ல் , ஐந்தாவது அமரபிய - இந்திய கூட்ைடெப்பு ொநாடு 

நடைமபற்ற இைம் ? 

ெஸ்கட் 

துபாய் 

எகிப்து 

அல்கஸா 

53. ”அடனவருக்கும் ெருத்துவக் காப்பீடு” எனப்படும் இலக்கிடன எட்டியுள்ள 

இந்தியாவின் முதல் பாராளுென்றத் மதாகுதி ? 

மகாட்ையம் 

கண்ணனூர் 

விஜயவாைா 

மதன் மசன்டன 

54. ெகாகவி பாரதியின் பிறந்த தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள்? 

டிசம்பர் 8 



டிசம்பர் 9 

டிசம்பர் 10 

டிசம்பர் 11 

55. இந்தியா-சர்வமதச அறிவியல் திருவிழா 2016 நடைமபற்ற இைம் ? 

மைாக்கிமயா 

நியூயார்க் 

புது தில்லி 

ைாக்கா 

56. டிசம்பர் 2016 ல் , உலக வங்கியிைெிருந்து 100 ெில்லியன் ைாலர் கைனுதவி 
ெறுக்கப்பட்டுள்ள நாடு ? 

பாகிஸ்தான் 

மநபாளம் 

வங்காளமதஷ் 

பூட்ைான் 

57. நியூஸிலாந்தின் பிரதெராக டிசம்பர் 2016 ல் மபாறுப்மபற்றுள்ளவர் ? 

மெனுவல் மவால்ஸ் 

ஜான் கீ 

பில் இங்கிலீஷ் 

மரன்சி 

58. ெத்திய அரசின் புதிய கல்விக் மகாள்டக பற்றிய குழுவின் தடலவர் ? 

டி.எஸ்.ஆர்.சுப்ரெணியன் 

எல்.இராதாகிருஷ்ணன் 

சங்கர் சுப்ரெணியன் 

மெற்கண்ை எவருெில்டல 

59. டிசம்பர் 2016 ல் ெத்திய அரசிைம் தனது அறிக்டகடய செர்ப்பித்துள்ள ெின்னணு 

பணப்பரிொற்றம் மதாைர்பான குழுவின் தடலவர் ? 

அஜித் மொகன் 

டி.எஸ்.ஆர்.சுப்ரெணியன் 

எல்.இராதாகிருஷ்ணன் 

ரத்தன் வட்ைால் 

60. ஆன்டலன் மகாள்டளடய (online piracy) தடுக்க Internet and Mobile Association of India 

(IAMAI) அடெப்பினால் அடெக்கப்பட்ை குழுவின் தடலவர் யார்? 

அஜித் மொகன் 

டி.எஸ்.ஆர்.சுப்ரெணியன் 



எல்.இராதாகிருஷ்ணன் 

ரத்தன் வட்ைால் 

61. ”சர்வமதச ெடலகள் தினம்” (international mountain day) 

டிசம்பர் 10 

டிசம்பர் 11 

டிசம்பர் 12 

டிசம்பர் 13 

62. உலக தவீிரவாத பட்டியல் (Global Terrorism Index (GTI) ) 2016 இன் படி 2015 ஆண்டு 

தவீிரவாதத்தினால் அதிகொக பாதிக்கப்பட்ை நாடுகளில் இந்தியா 

____இைத்திலுள்ளது? 

4 வது 

5வது 

6வது 

7 வது 

63. டிஜிட்ைல் முடறயிலான பண பரிொற்றத்டத ஊக்குவிப்பதற்கான ”டிஜிதான் 

அபியான்” ( Digidhan Abhiyan ) எனும் திட்ைத்டத அறிமுகம் மசய்துள்ள ெத்திய 

அடெச்சரடவ? 

தகவல் மதாழில்நுட்பம் 

நிதி 

நகர்புற மெம்பாடு 

அறிவியல் மதாழில்நுட்பம் 

64. ”வணிகத்டத எளிதுபடுத்துதல்” (Ease of Doing Business) மதாைர்பான இந்தியா-

இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கிடைமயயான கூட்டு ொநாடு 2016 நடைமபற்ற இைம்? 

லண்ைன் 

புது தில்லி 
மும்டப 

மபங்களூரு 

65. டிசம்பர் 2016 ல் நானா அகுஃமபா அட்மைா (Nana Akufo-Addo) அதிபராக 

மபாறுப்மபற்றுள்ள நாடு ? 

கானா குடியரசு 

மைாெினிக் குடியரசு 

மஜார்ைான் 

நபீபியா 

66. சுல்தான் முகெது என்பவர் புதிய அரசராகப் மபாறுப்மபற்றுள்ள நாடு? 



துபாய் 

சவுதி அமரபியா 

ஈராக் 

ெமலசியா 

67. டிசம்பர் 2016 ல் தெிழகத்டதத் தாக்கிய, தெிழில் சிவப்பு மராஜா எனப் 

மபாருள்படும் “வர்தா” புயலுக்கு மபயரிட்ை நாடு எது? 

பாகிஸ்தான் 

ொலத்தவீு 

சனீா 

மநபாளம் 

68. சர்வமதச சிந்தடனயாளர் பட்டியலில் இைம்மபற்றுள்ள ெத்திய அடெச்சர்? 

அருண் மஜட்லி 

சுஷ்ொ சுவராஜ் 

மவங்டகயா நாயுடு 

மபான்.இராதாகிருஷ்ணன் 

69. ஜன் தன் கணக்குகளில் அதிக பணம் மைபாசிட் மசய்யப்பட்ை ொநிலங்களில் 

முதலிைத்திலுள்ள ொநிலம்? 

பீகார் 

உத்தரபிரமதசம் 

குஜராத் 

தெிழ்நாடு 

70. மராக்கெற்ற பணப்பரிவர்த்தடனக்கு உதவ மதசிய அளவில் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இலவச அவசர உதவி எண்? 

144 

1444 

4444 

14444 

71. ”தாமன புயல்” தெிழகத்டத தாக்கிய ஆண்டு? 

2009 

2011 

2013 

2015 

72. ”Fengyun-4” எனப்படும் அதி நவனீ காலநிடல ஆராய்ச்சிக்கான 

மசயற்டகக்மகாடள அனுப்பியுள்ள நாடு ? 

இஸ்மரல் 



ஜப்பான் 

சனீா 

ரஸ்யா 

73. ஐ.நா குழந்டதகள் நிதியத்தின் (United Nations Children's fund (UNICEF)) உலக 

நல்மலண்ண தூதுவராக டிசம்பர் 2016 ல் நியெிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய நடிடக 

ஐஸ்வர்யா தனுஷ் 

பிரியங்கா மசாப்ரா 

தபீிகா படுமகான் 

தென்னா 

74. இந்தியாவின் முதல் நீரிலும், நிலத்திலும் ஓடும் மபருந்டத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ொநில அரசு? 

மதலுங்கானா 

மெற்குவங்காளம் 

ெிமசாராம் 

பஞ்சாப் 

75. மபருெந்தத்டதக் கட்டுப்படுத்தும் விதொக, டிசம்பர் 2016 ல் Boliver Fuerte 

எனப்படும் தனது நாட்டின் பணத்தின் ெதிப்டப குடறத்துள்ள நாடு 

சுவிட்சர்லாந்து 

இத்தாலி 
மவனிசுலியா 

எகிப்து 

76. மகாத்தார்டு மபஸ் (Gotthard base tunnel) எனப்படும் உலகிமலமய ஆழொன ெற்றும் 

நீளொன சுரங்கப்பாடத அடெந்துள்ள நாடு? 

மெக்சிமகா 

சுவிட்சர்லாந்து 

இஸ்மரல் 

பிரான்சு 

77. ”2016 EKUVERIN” எனப்படுவது டிசம்பர் 2016 இந்தியா ெற்றும் பின்வரும் எந்த 

நாடுக்குெிடைமயயான கூட்டு இராணுவப்பயிற்சி? 

தாய்லாந்து 

இஸ்மரல் 

ரஸ்யா 

ொலத்தவீு 



78. ஐக்கிய நாடுகளடவயின் துடணப் மபாதுச்மசயலராக 

மதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ள ஆெினா மொஹெது எந்த நாட்ைவர்? 

எகிப்து 

ஈராக் 

டநஜரீியா 

பாலஸ்தனீ் 

79. ”தன்னார்வ மபண் மபாலீஸ் (Mahila Police Volunteer) எனப்படும் ெத்திய உள்துடற 

அடெச்சகத்தின் திட்ைத்டத அெல்படுத்தியுள்ள முதல் ொநிலம் 

தெிழ்நாடு 

மகரளா 

குஜராத் 

ஹரியானா 

80. அமெரிக்காவின் "ஃமபார்ப்ஸ்' பத்திரிடக மவளியிட்டுள்ள உலகின் மசல்வாக்கு 

ெிக்க முதல் 10 தடலவர்களின் பட்டியலில் பிரதெர் நமரந்திர மொடி மபற்றுள்ள 

இைம்? 

4 வது 

6 வது 

7வது 

9வது 

81. ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (Asian Development Bank) 2016 - 2017 ஆம் நிதியாண்டில் 

இந்தியாவின் மபாருளாதார வளர்ச்சி __________________சதவதீொக இருக்கும் என 

கணித்துள்ளது. 

6.7 % 

7 % 

7.2 % 

8.30% 

82. 2016 ஆம் ஆண்டில், உலகளவில் இராணுவத்திற்கு மசலவிட்ை முதல் 10 

நாடுகளில், இந்தியா மபற்றுள்ள இைம்? 

இரண்ைாவது 

மூன்றாவது 

நான்காவது 

ஐந்தாவது 

83. கைந்த 12-12-2016 அன்று தாக்கிய வர்தா புயலிலிருந்து தெிழகத்தில் 

அதிகொமனார் உயிடர காப்பாற்ற உதவிய இஸ்மராவின் இரு 

மசயற்டகக்மகாள்கள் 



‘இன்சாட்-3டிஆர்’ ெற்றும் ‘ஸ்காட்சாட்-1’ 

‘இன்சாட்-2டிஆர்’ ெற்றும் ‘ஸ்காட்சாட்-2’ 

‘இன்சாட்-4டிஆர்’ ெற்றும் ‘ஸ்காட்சாட்-2’ 

‘இன்சாட்-1டிஆர்’ ெற்றும் ‘ஸ்காட்சாட்-2’ 

84. ”Many Everests: An Inspiring Journey of Transforming Dream into Reality” என்ற நூலின் 

ஆசிரியர் 

ரவநீ்திர குொர் 

ஆர்.மக.பச்மசாரி 

குொரி டசலஜா 

 ஜவகர் குொரசாெி  

85. 15400 பார்டவயாளர்கடள ஒமர மநரத்தில் மகாள்ளக்கூடிய வடகயில், 

இந்தியாவின் ெிகப்மபரிய உள்ளரங்க விடளயாட்டு அரங்கம் அடெயவிருக்கும் 

நகரம்? 

புது தில்லி 

மசன்டன 

கல்கத்தா 

மும்டப 

86. பத்திரிடகத் துடறயில் தகவல் மதாழில்நுட்பத்டதப் பயன்படுத்தியதற்காக 

2015 ஆம் ஆண்டிற்கான புலிட்சர் விருடத மபற்றுள்ள தெிழர்? 

இன்ப மசகரன் 

பழனிக் குெணன் 

சிவசங்கரன் 

ெருதமவல் 

87. நாட்டின் முதல் 'இந்திய திறன் கழகம்' அடெக்கப்பைவுள்ள நகரம் ? 

கான்பூர் 

பூமன 

மும்டப 

புவமனஸ்வர் 

88. சர்வமதச அளவிலான 4 நட்சத்திர அந்தஸ்து மபறும் முதல் இந்திய 

பல்கடலக்கழகம் என்ற மபருடெடய மபற்றுள்ள தெிழகப் பல்கடலக்கழகம் ? 

எஸ்.ஆர்.எம் 

வி.ஐ.டி 

இராெசந்திரா 

இந்துஸ்தான் 



89. டிசம்பர் 2016 ல் இந்திய வம்சாவளிடயச் மசர்ந்த சவதீா டவத்தியநாதன் 

மெயராக மதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ள அமெரிக்க ெகாணம் எது ? 

நியூமவல்ஸ் 

நியூயார்க் 

வாசிங்க்ைன் 

கலிஃமபார்னியா 

90. கருப்புப் பணம் பறிமுதல் மசய்யப்பட்ைதில் இந்திய அளவில் 

முதலிைத்திலுள்ள ொநிலம் ? 

தெிழ்நாடு 

ெஹாராஷ்டிரா 

கர்நாைகா 

புது தில்லி 

91. டிசம்பர் 2016 ல் , ”பாவாங் குட்” (Favang Kut) எனப்படும் அறுவடைத் திருவிழா 

நடைமபற்ற இந்திய ொநிலம் 

ஜம்மு காஷ்ெீர் 

ெிமசாராம் 

மெகாலயா 

ெணிப்பூர் 

92. தெிழ்நாட்டின் அம்ொ உணவங்கடளப்மபான்று, குடறந்தவிடல உணவு 

வழங்கும் திட்ைொன, ”அன்னபூர்ணா ராமசாய்” (Annapurna Rasoi) எனப்படும் திட்ைம் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள ொநிலம்? 

குஜராத் 

ஆந்திரபிரமதசம் 

ராஜஸ்தான் 

மகாவா 

93. இந்திய உணவு ெற்றும் விவசாய கவுண்சில் (ndian Council of Food and Agriculture (ICFA) 

) வழங்கும் “உலக விவசாய தடலடெத்துவ விருது 2016” மபற்றுள்ளவர் ? 

எம்.எஸ்.சுவாெிநாதன் 

வர்கீஸ் குரியன் 

ரத்தன் ைாைா 

சண்முகமவல் 

94. இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனத்தின்” Life Insurance Corporation) புதிய 

தடலவராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர்? 

ஜிமயாஜித் குொர் 



வி.மக.சர்ொ 

சங்கர் பட்மைல் 

குல்கர் ஷர்ொ 

95. "மபார்பஸ்” பத்திரிக்டகயின் (Forbes Magazine) உலகின் வலிடெ வாய்ந்த நபர்கள் 

2016 பட்டியலில் முதலிைத்டதப் மபற்றுள்ளவர் ? 

டிரம்ப் 

நமரந்திர மொடி 

விளாடிெிர் புடின் 

பாரக் ஒபாொ 

96. ஐ.பி. (Intelligence Bureau) அடெப்பின் புதிய தடலவராக டிசம்பர் 2016 ல் 

நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

திமனஷ்வர் சர்ொ 

ராஜநீ்தர் கன்னா 

அனில் தஸ்ொனா 

ராஜவீ் மஜயின் 

97. டிசம்பர் 2016 ல், ஜிடிபி அடிப்படையில் இந்தியப் மபாருளாதாரம் உலகளவில் 

எந்த இைத்தில் உள்ளது ? 

முதல் 

இரண்ைாம் 

மூன்றாம் 

நான்காம் 

98. செீபத்தில், ெத்திய சமூக நீதித் துடற அடெச்சரால் மவளியிைப்பட்டுள்ள 

"Saanjhi Saanjh" என்பது ஒரு மூத்த குடிெக்களுக்கான __________? 

ஓய்வூதிய திட்ைம் 

மசய்தித்தாள் 

இலவச உணவுப்மபாருள் திட்ைம் 

ெருத்துவ உதவி திட்ைம் 

99. 900 கடைகளுைன், இந்தியாவின் முதல் பணெற்ற பஜார் (Bazzar) 

அடெக்கப்பைவுள்ள ொநிலம் ? 

கர்நாைகா 

குஜராத் 

சட்டிஸ்கர் 

மெகாலயா 



100. ”டிஜிட்ைல் இந்தியா விருதுகள் 2016” (முந்டதய மபயர் Web Ratna விருதுகள்) ல் 

தங்க பதக்கம் மவன்றுள்ள ெத்திய அடெச்சரடவ? 

நகர்புற மெம்பாடு 

சுகாதார ெற்றும் குடும்ப நலன் 

தகவல் மதாழில்நுட்பம் 

சாடல ெற்றும் கப்பல் மபாக்குவரத்து 

101. உலகிமலமய “மூன்று மபற்மறார் மதாழில்நுட்பத்டத” (three-parent baby technique) 

சட்ைரீதியாக அங்கீகரித்துள்ள முதல் நாடு ? 

இங்கிலாந்து 

அமெரிக்கா 

பிரான்ஸ் 

ரஸ்யா 

102. டிசம்பர் 2016 ல் 100 % ஆதார் பதிவு எனும் இலக்டக அடைந்து, 100 சதவதீ ஆதார் 

பதிடவ அடைந்துள்ள ஆறாவது இந்திய ொநிலம் எனும் மபருடெடய மபற்றுள்ள 

ொநிலம் ? 

ஜம்மு காஷ்ெீர் 

மெகாலயா 

நாகாலாந்து 

ஹிொச்சலபிரமதசம் 

103. ஐ.நாவின் சர்வமதச புலம் மபயர்ந்மதார் தினம் (International Migrants day) 

டிசம்பர் 18 

டிசம்பர் 19 

டிசம்பர் 20 

டிசம்பர் 21 

104. "GARV-II" மொடபல் அப்ளிமகசன் மதாைர்புடைய ெத்திய அடெச்சரடவ ? 

ெின் துடற 

நகர்புற மெம்பாடு 

அறிவியல் மதாழில்நுட்பம் 

சுகாதார ெற்றும் குடும்ப நலன் 

105. மதாழிலாளர்களுக்கான வருங்கால டவப்பு நிதிக்கு 2016-2017 நிதியாண்டில் 

வழங்கப்படும் வட்டி விகிதம் எவ்வளவு ? 

6.25 % 

8.00 % 

8.65 % 



9.15 % 

106. உலகளவில், காற்றாடல ெின் உற்பத்தி நாடுகளின் பட்டியலில்( Global Wind 

Power Installed Capacity index ) இந்தியா மபற்றுள்ள இைம் ? 

முதல் 

இரண்ைாம் 

மூன்றாம் 

நான்காம் 

107. 2016 ஆம் ஆண்டின் சாகித்ய அகமதெி விருது மபற்ற இந்தி மொழி நாவல் 

”பாரிஜாத்” (Parijat) இன் ஆசிரியர் 

ஆனந்த் நீலகண்ைன் 

நாசிர் ஷர்ொ 

சுெந்த் கர்ொ 

சுஜித் மநக்வால் 

108. மதசிய கணித தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள் ? 

டிசம்பர் 20 

டிசம்பர் 21 

டிசம்பர் 22 

டிசம்பர் 23 

109. டிஜிட்ைல் ெயொக்குவதில் சிறந்த முடனப்புைன் மசயல்பட்ைதற்கான 

டிஜிட்ைல் இந்தியா பிளாட்டினம் விருது 2016 மபற்றுள்ள நகராட்சி ? 

ஆெதாபாத் 

சூரத் 

திருவனந்தபுரம் 

கண்ணனூர் 

110. ”இதர பிற்படுத்தப்பட்மைார் வகுப்பிற்காக”(OBC) தனி அடெச்சரடவடய 

உருவாக்கியுள்ள ொநிலம் ? 

பீகார் 

குஜராத் 

ெஹாராஷ்டிரா 

ெத்திய பிரமதசம் 

111. சர்வமதச ெனித ஒற்றுடெ தினம் (International Human Solidarity Day) 

டிசம்பர் 19 

டிசம்பர் 20 

டிசம்பர் 21 



டிசம்பர் 22 

112. காடுகள் ெற்றும் வனவிலங்குகள் பற்றிய 24 ெணிமநர உதவி எண்டண 

அறிவித்துள்ள முதல் இந்திய ொநிலம் 

ெஹாராஷ்டிரா 

ஹரியானா 

பஞ்சாப் 

ஒடிசா 

113. இந்திய மசயற்டக மூட்டு தயாரிக்கும் நிறுவனத்தின் (Artificial Limbs Manufacturing 

Corporation of India (ALIMCO)) தடலடெயிைம் அடெந்துள்ள இைம் 

மைராடூன் 

கான்பூர் 

மபாபால் 

இம்பால் 

114. Epsilon-2 எனப்படும் திை எரிமபாருளினால் இயங்கும் ராக்மகட்டை 

மவற்றிகரொக ஏவியுள்ள நாடு 

அமெரிக்கா 

சனீா 

ஜப்பான் 

மஜர்ெனி 

115. டிசம்பர் 2016 ல் நடைமபற்ற மைஸ்ட் கிரிக்மகட் மபாட்டியில் மூன்று சதங்கள் 

அடித்து சாதடனபுரிந்த இந்திய கிரிக்மகட் வரீர்? 

கருண் நாயர் 

வமீரந்திர மஷவாக் 

எம்.எஸ்.மைானி 
விராத் மகாஹ்லி 

116. முற்காலத்தில் “நியூ மைன்ொர்க்” ெற்றும் “பிரமைரிக் தவீு” எனப் 

மபயரிைப்பட்டிருந்த இந்திய தவீு? 

இலட்சத்தவீுகள் 

அந்தொன் & நிக்மகாபார் 

பாம்பன் தவீு 

மெற்கண்ை ஏதுெில்டல 

117. Pratikar-I - என்பது பின்வரும் எந்த நாடுகளுக்கிடைமயயான கூட்டு 

ராணுவப்பயிற்சி? 

இந்தியா - சனீா 



இந்தியா-மநபாளம் 

மநபாளம்-சனீா 

சனீா-பாகிஸ்தான் 

118. உலக கால்பந்து கூட்ைடெப்பின் 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த கால்பந்து 

அணி (FIFA Team of the year title) எனும் மபருடெடயப் மபற்றுள்ள நாடு 

பிமரசில் 

அர்மஜண்டினா 

ஸ்வைீன் 

மஜர்ெனி 

119. மபார்ப்ஸ் இந்தியா பத்திரிக்டகயின் 2016 ஆண்டிற்கான இந்தியாவின் சிறந்த 

பிரபலங்களின் பட்டியலில் (2016 Forbes India celebrity 100 List) முதலிைம் மபற்றுள்ளவர்? 

பியூஸ் ொனுஷ் 

சல்ொன் கான் 

ஐஸ்வர்யா ராய் 

அெீர்கான் 

120. மதசிய நுகர்மவார் தினம் 

டிசம்பர் 22 

டிசம்பர் 23 

டிசம்பர் 24 

டிசம்பர் 25 

121. ஃமபார்பஸ் பத்திரிக்டக மவளியிட்டுள்ள 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகின் 

முதல் 10 பணக்காரர்களின் பட்டியலில் முதலிைத்டதப் மபற்றுள்ளவர்? 

பில் மகட்ஸ் 

வாரன் பஃமபட் 

அொனிமகா ஓர்மைகா 

மலரி எல்லிஸன் 

122. இந்தியாவில் எதிரிச் மசாத்து ெமசாதா முதல்முடறயாக மகாண்டுவரப்பட்ை 

ஆண்டு? 

1965 

1967 

1968 

1971 

123. மசன்டன ஓபன் மைன்னிஸ் மபாட்டிடய நைத்த தெிழக அரசின் சார்பில் 

வழங்கப்பட்டுள்ள மதாடக எவ்வளவு ? 



ரூ.1 மகாடி 

ரூ.2 மகாடி 

ரூ.3 மகாடி 

ரூ.4 மகாடி 

124. டிசம்பர் 2016 ல் “TanSat” எனப்படும் மசயற்டகக்மகாடள பருவநிடல 

ொற்றத்டத ஆராய்வதற்காக அனுப்பியுள்ள நாடு 

இஸ்மரல் 

ரஷ்யா 

சனீா 

அமெரிக்கா 

125. இந்தியாவில் நல்லாட்சி தினம் (Good Governance Day) அனுசரிக்கப்படும் நாள் 

டிசம்பர் 24 

டிசம்பர் 25 

டிசம்பர் 26 

டிசம்பர் 27 

126. இந்திய அரசினால் வழங்கப்படும் 52வது ஜனபீை விருது (2016) மபற்றுள்ளவர் ? 

அெர்நாத் குப்தா 

ஏ.மக.சின்கா 

சங்கா மகாஷ் 

சங்கர் பட்மைல் 

127. டிஜிட்ைல் பணப்பரிொற்றத்டத ஊக்குவிக்கும்விதொக ”EazyPay” எனப்படும் 

மொடபல் அப்ளிமகசடன அறிமுகப்படுத்தியுள்ள வங்கி 

Indian Bank 

Canara Bank 

HDFC Bank 

ICICI Bank 

128. 2018 ஆம் ஆண்டில் மபண்கள் உலகக்மகாப்டப ஹாக்கி விடளயாட்டு 

நடைமபறவிருக்கும் இைம் 

நியூயார்க் 

லண்ைன் 

ஆெதாபாத் 

ஹாங்காங் 

129. ”OPEC" (Organization of the Petroleum Exporting Countries) எனப்படும் மபட்மராலிய 

எண்டண தயாரிக்கும் நாடுகளின் கூட்ைடெப்பில், தற்மபாதுள்ள 

உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்டக ? 



8 

10 

12 

14 

130. ெத்திய ெனிதவள அடெச்சகத்தினால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ”விட்டிய சக்
ஷராதா அபியான்” (Vittiya Saksharata Abhiyan (VISAKA)) திட்ைத்தின் மநாக்கம்? 

பணெற்ற மபாருளாதாரத்டத பற்றிய விழிப்புணர்வு 

முதிமயார்க் கல்வி 
குழந்டதத் மதாழிலாளர் கல்வி 

தூய்டெ இந்தியா விழிப்புணர்வு 

131. புதுச்மசரி ொநிலத்தில் முதல் பழங்குடி இனத்தவராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 

ஜாதி ? 

இருளர் 

காைர் 

குறும்பர் 

பழியர் 

132. ”தொம்”(DAMAM) எனும் மபயரில் ெமலரிய மநாய் தடுப்புத் திட்ைத்டத 

மவளியிட்டுள்ள ொநிலம் ? 

பீகார் 

ெத்திய பிரமதசம் 

மெற்கு வங்காளம் 

ஒடிஷா 

133. “I am a troll” எனும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் 

ஸ்வாதி சதுர்மவதி 

ரிச்சர்ட் ஆைம்ஸ் 

விமனாத் வஷிஷ்ட் 

துகின் சின்கா 

134. “Watership Sown” எனும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் 

ஸ்வாதி சதுர்மவதி 

ரிச்சர்ட் ஆைம்ஸ் 

விமனாத் வஷிஷ்ட் 

துகின் சின்கா 

135. ”Aadhaar Pay” எனப்படும் பணெற்ற வணிகமுடறடய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 

வங்கி 

HDFC 



IDFC 

ICICI 

Canara Bank 

136. டிசம்பர் 2016 ல், இந்திய ராணுவத்தின் புதிய தடலடெத் தளபதியாக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

விபின் ராவத் 

வமீரந்தர் சிங் தமனாவா 

அனில் பய்ஜால் 

ஜிம்ஜங் மதரு 

137. செீபத்தில் மவற்றிகரொக மசாதிக்கப்பட்ை கண்ைம் விட்டு கண்ைம் பாயும் 

அக்னி-5 ஏவுகடண தாக்கவல்ல மதாடலவு ? 

2000 கி.ெீ 

2500 கி.ெீ 

3500 கி.ெீ 

5000 கி.ெீ 

138. ராஞ்சி மகாப்டப கிரிக்மகட் மபாட்டியில் ஆட்ைெிழக்காெல் 359 ரன்கள் எடுத்து 

சாதடன புரிந்துள்ள குஜராத் கிரிக்மகட் வரீர்? 

செித் மகாயல் 

அபய் சிங் மசளதாலா 

சுெித் பட்மைல் 

அபினவ் முகர்ஜி 

139. ”டிவிட்ைர் மசவா” (Twitter Seva) எனப்படும் புது மசடவடய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 

ெத்திய அடெச்சகம் 

மவளியுறவுத்துடற அடெச்சகம் 

தகவல் மதாழில்நுட்பத் துடற 

ெனிதவளத் துடற 

உள்துடற 

140. ‘India-US Relations in the Age of Uncertainty: An Uneasy Courtship’ என்ற புத்தகத்தின் 

ஆசிரியர் 

விமனாத் வஷிஷ்ட் 

துகின் சின்கா 

பி.எம்.மஜயின் 

ஸ்வாதி சதுர்மவதி 

141. டிசம்பர் 2016 ல், விொனப்படை தடலடெத் தளபதியாக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 



விபின் ராவத் 

வமீரந்தர் சிங் தமனாவா 

அனில் பய்ஜால் 

ஜிம்ஜங் மதரு 

142. இடணயமவளி பாதுகாப்டபக் குறித்த ”Digitally Safe Consumer” எனப்படும் 

விழிப்புணர்வு திட்ைத்டத இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நிறுவனம் 

Microsoft 

Facebook 

Amazon 

Google 

143. ெத்திய அரசினால் அறிமுகப்படுத்தவிருக்கும் "மநக்ஸ்ட்' தகுதித் மதர்வு 

மதாைர்புடையது ? 

மபாறியியல் மெற்படிப்பிற்கு 

ெருத்துவ படிப்பிற்கான நுடழவுத்மதர்வு 

ெருத்துவம் படித்தவர்கள் சிகிச்டச அளிப்பதற்கான தகுதிமதர்வு 

மெற்கண்ை ஏதுெில்டல 

144. ”சூப்பர் வயீ்வ் 01 ெற்றும் 02” (SuperView-1 01 and 02) எனப்படும் இரண்டு அதிநவனீ 

மதாடலயுணர்வு மசயற்டகக் மகாள்கடள அனுப்பியுள்ள நாடு? 

சனீா 

ஜப்பான் 

ரஷியா 

ஆமெரிக்கா 

145. ”ஸ்வச் ஸ்வாஷ்த் சர்வாத்ரா” திட்ைம் ( Swachh Swasth Sarvatra ) எனப்படும் 

திட்ைத்தின் மூலம் மெம்படுத்தப்படுபடவ ? 

கழிப்படறகள் 

சுகாதார நிடலயங்கள் 

கிராெப்புற சாடலகள் 

மெற்கண்ை ஏதுெில்டல 

146. ெத்திய உள்துடற அடெச்சர் ராஜ்நாத்சிங் தடலடெயில் 27 வது மதன் 

பிராந்திய கவுன்சில் ( 27th Southern Zonal Council) நடைமபற்ற இைம்? 

மபங்களூரு 

டெசூர் 

திருவனந்தபுரம் 

ஆெதாபாத் 



147. செீபத்தில் மசய்திகளில் வந்த, சாஷ்ொ - 3 ( Chashma-III ) எனப்படும் அணு உடல 

அடெக்கப்பட்டுள்ள நாடு ? 

பாகிஸ்தான் 

மநபாளம் 

சனீா 

ஜப்பான் 

148. 2022 ஆம் ஆண்டின் மதசிய விடளயாட்டு மபாட்டிகள் (National Games 2022) 

நடைமபறவுள்ள ொநிலம்? 

ெணிப்பூர் 

நாகாலாந்து 

ஹரியானா 

மெகாலாயா 

149. இந்தியாவின் முதல் பணெற்ற “ ெடலவாழ் குடியிருப்பு” “மநடும்கயம்” 

(Nedumkayam) அடெந்துள்ள ொநிலம்? 

ஆந்திரபிரமதசம் 

மதலுங்கானா 

மகரளம் 

கர்நாைகா 

150. ”ரத்தன் வட்ைால் குழு” ( Ratan P Watal Committee ) மதாைர்புடையது 

ஜி.எஸ்.டி வரிவிதிப்பு 

ெின்னணு பணப்பரிொற்றம் 

ொற்றுத்திறனாளிகள் இை ஒதுக்கீடு 

எஸ்.சி/எஸ்.டி மெம்பாடு 

151. FC-31 Gyrfalcon எனப்படும் ஐந்தாம் தடலமுடற மபார்விொனத்டத 

மவற்றிகரொக மசாதடன மசய்துள்ள நாடு? 

சனீா 

அமெரிக்கா 

ரஷியா 

இஸ்மரல் 

152. இந்தியாவினால் முன்மனடுக்கப்பட்ை “திறந்த வான்மவளி” (Open Sky) 

திட்ைத்திற்கு ெறுப்பு மதரிவித்துள்ள அண்டை நாடு ? 

மநபாளம் 

ெியான்ெர் 

வங்காளமதசம் 



பூட்ைான் 

153. 77 வது இந்திய வரலாற்று காங்கிரஸ் ( Indian History Congress) கூடுடக நடைமபற்ற 

இைம் 

மசன்டன 

புது தில்லி 

திருவனந்தபுரம் 

மும்டப 

154. டிசம்பர் 2016 ல், கிராெப்புற சாடலகள் மெம்பாட்டு திட்ைத்திற்காக உலக 

வங்கியிைம் 235 ெில்லியன் ைாலர் கைனுதவி மபற்ற இந்திய ொநிலம்? 

ஒடிசா 

மெற்கு வங்காளம் 

உத்தரபிரமதசம் 

பீகார் 

155. 24 வது மதசிய குழந்டதகளுக்கான அறிவியல் ொநாடு 2016 (National Children’s and 

Science Congress) நடைமபற்ற இைம் 

புது தில்லி 

பூமன 

மசன்டன 

திருவனந்தபுரம் 

156. மபாதுெக்களிடைமய டிஜிட்ைல் பணபரிொற்றத்டத ஊக்குவிப்பதற்கான, 

”பாங்க் சகி” (“Bank Sakhi”) எனப்படும் புதுடெயான திட்ைத்டத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள வங்கி 

கர்நாைகா விகாஸ் கிராெீன் வங்கி 

எச்.டி.எஃப்.சி 

ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ 

பாங்க் ஆஃப் பமராைா 

157. ”மதசிய ொணவர் படை” (National Cadet Corps (NCC)) யின் இயக்குநராக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

ஸ்வாதி சதுர்மவதி 
ரிச்சர்ட் ஆைம்ஸ் 

விமனாத் வஷிஷ்ட் 

துகின் சின்கா 

158. இந்தியாவின் முதல் “டிஜிட்ைல் புலனாய்வு பயிற்சி டெயம்” (digital investigation 

and training) அடெக்கப்பட்டுள்ள ொநிலம்? 



குஜராத் 

ஹரியானா 

புது தில்லி 
ெத்தியபிரமதசம் 

159. டிசம்பர் 2016 ல், ”நாக்-மைன்” (Nock-Ten) எனப்படும் புயல் காற்று மபருெளவு 

பாதிப்டப ஏற்படுத்திய நாடு? 

இத்தாலி 
இந்மதாமனசியா 

பிலிப்டபன்ஸ் 

அமெரிக்கா 

160. பணெில்லா பரிவர்த்தடனக்கான ெத்திய அரசு BHIM எனப்படும் மொடபல் 

மசயலிடய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. BHIM என்பதன் விரிவாக்கம் ____? 

Bharat Intermediate for Money 

Bharathia Immediate Internet Moneytransfer 

Bharath Immediate Internetbased Money 

Bharat Interface for Money 

161. terror tax' எனப்படும் பயங்கரவாத வரிடய விதித்துத்துள்ள நாடு ? 

அமெரிக்கா 

சிரியா 

பிரான்ஸ் 

கனைா 

162. ”உலக மபாஜ்புரி கூடுடக 2016” நடைமபற்ற நகரம் 

வாரணாசி 

ஆெதாபாத் 

புவமனஸ்வர் 

மைராடூன் 

163. “That thing called love” எனும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் 

ஸ்வாதி சதுர்மவதி 

ரிச்சர்ட் ஆைம்ஸ் 

விமனாத் வஷிஷ்ட் 

துகின் சின்கா 
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164. செீபத்தில் 12ஆம் ஆண்டு சுனாெி நிடனவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்ை நாள் ? 

டிசம்பர் 24 

டிசம்பர் 25 

டிசம்பர் 26 

டிசம்பர் 27 

165. டிஜிட்ைல் பணப் பரிொற்றத்துக்கான "ஈஸிமப' என்ற புதிய மசயலிடய டிசம்பர் 

2016ல் அறிமுகம் மசய்துள்ள வங்கி எது ? 

பாரத ொநில வங்கி 

கனரா வங்கி 

எச்.டி.எஃப்.சி 

ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ. 

166. ”சாகஜ் இண்ைர்மநசனல்” என்ற மபயரில், இந்தியாவின் முதல் 

திருநங்டககளுக்கான பள்ளி துவங்கப்பட்டுள்ள ொநிலம் ? 

தெிழ்நாடு 

மகரளா 

ஒடிசா 

மெற்கு வங்காளம் 

167. 22 காரட் தங்க நடகக்கான மநர்த்தித்தன்டெயின் அளவு என்ன ? 

585 

750 

916 

1012 

168. “The Secret Chord” எனும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் 

லிமயாணல் மெஸ்ஸீ 

ஏ.ஆர்.ரஹ்ொன் 

இடளயராஜா 

மஜரால்டின் புரூக்ஸ் 

169. ”ஆமராக்ய ரக்ஷா” (Arogya Raksha) எனும் மபயரில் குடும்ப ெருத்துவ காப்பீட்டுத் 

திட்ைத்டத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ொநில அரசு எது? 

கர்நாைகா 



ஆந்திரா 

மதலுங்கானா 

மகரளா 

170. ”மசாரின் க்ரிண்மைனு” பிரதெராக மதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ள நாடு எது ? 

இஸ்மரல் 

மராொனியா 

மலபனான் 

எகிப்து 

171. உச்ச நீதிென்றத்தினால் பதவி நீக்கம் மசய்யப்பட்டுள்ள இந்திய கிரிக்மகட் 

கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (பிசிசிஐ) தடலவர் ? 

அனுராக் தாக்குர் 

அஜய் ஷிர்மக 

அஜய் சவுஹான் 

மகளதம் கங்குலி 

172. இந்தியாவில், தங்கத்தின் தரத்டத முடறப்படுத்த "ஹால்ொர்க் முத்திடர' 

அறிமுகம் மசய்யப்பட்ை ஆண்டு ? 

2001 

2002 

2003 

2004 

173. செீபத்தில் மபாதுெக்கள் பயன்பாட்டுக்குத் திறந்து விைப்பட்டுள்ள உலகின் 

ெிக உயரொன பாலொன “மபய்பான்ஜியாங்” பாலம் அடெந்துள்ள நாடு? 

இந்மதாமனசியா 

மதன் மகாரியா 

தாய்லாந்து 

சனீா 

174. ெடறந்த முன்னாள் முதல்வர் மஜயலலிதா எழுதி, ஜனவரி 2017 ொதத்தின் 

'குடும்ப நாவல்' இதழில் ெறுபதிப்பு மசய்யப்பட்டுள்ள நாவலின் மபயர் என்ன? 

ஒமர ஊர் ஒமர இராஜா 

நாமைாடி ென்னன் 

ஒருவனுக்மக மசாந்தம் 

ஒருத்திக்மக மசாந்தம் 

175. னவரி 2017 ல், ரிசர்வ் வங்கியின் துடண ஆளுநராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர்? 

மரணு சவுத்திரி 



ெருது ரங்கராஜ் 

விரால் வி. ஆச்சார்யா 

உர்ஜித் பட்மைல் 

176. ஜனவரி 3 ல் பிரதெர் மொடி அவர்களால் துவக்கி டவக்கப்பட்டுள்ள இந்திய 

அறிவியல் ொநாடு 2017 நடைமபறும் இைம் ? 

ஆெதாபாத் 

திருப்பதி 
அெராவதி 

பாட்னா 

177. பாரதயீ ஜனபீை அடெப்பின் “நவ்மலகான் விருது 2016” மபற்றுள்ளவர் ? 

குொர் காஷ்யப் 

கியான்ஷாம் குொர் மதவன்ஷ் 

ஜலாலுதனீ் அஹெது 

மஜ.மக.சிங் 

178. இங்கிலாந்து நாட்டின் உயரிய விருதான Queen Elizabeth II Knighthood மபற்றுள்ள 

இந்தியர் ? 

மைவிட் R டசம்லீ 

சுப்ரெணியசுவாெி 
மகளவுதம் குப்தா 

சங்கர் பால சுப்ரெணியன் 

179. ெத்திய குடிடெப்பணி மதர்வு ஆடணயத்தின் (Union Public Service Commission ) 

தடலவராக ஜனவரி 2017 ல் நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

சுப்ரெணியசுவாெி 

சங்கர் பால சுப்ரெணியன் 

மைவிட் R டசம்லீ 

மகளவுதம் குப்தா 

180. ’விழா மவந்தர் ’ எனும் பட்ைப்மபயருடைய தெிழகத்டதச் மசர்ந்த புகழ்மபற்ற 

நாைகக் கடலஞர் ? 

என்.மக.டி.முத்து 

வி.மக.சிவசுப்ரெணியம் 

மக.சி.முத்துகுொரசாெி 
மு.கண்ணப்பன் 

181. ஜனவரி 2017 வடரயில், சர்வமதச சூரியசக்தி கூட்ைணியில்டக 

மயழுத்திட்டுள்ள நாடுகளின் எண்ணிக்டக ? 



12 

19 

21 

25 

181. இந்தியாவில் பிறந்த மதாழிலதிபரான மசக் ராஃபிக் மொகெது (Shaikh Rafik 

Mohammed) இராணுவ தளபதியாக நியெிக்கப்பட்டுள்ள நாடு? 

மெளரீசியஸ் 

கிர்கிஸ்தான் 

மலபனான் 

இந்மதாமனசியா 

182. பிரதெர் நமரந்திர மொடி கைந்த 2016 ம் ஆண்டு நவம்பர் ொதம் சர்வமதச 

சூரியசக்தி கூட்ைணிடய துவங்கி டவத இைம் ? 

பாரிஸ் 

புது தில்லி 

காத்ெண்டு 

நியூயார்க் 

183. நாட்டிமலமய முதன்முடறயாக மபாதுெக்கள் நலனுக்காக 'ெகிழ்ச்சித் துடற' 

என்ற ஒன்டற அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ொநிலம் எது ? 

குஜராத் 

மகரளா 

நாகாலாந்து 

ெத்திய பிரமதசம் 

184. ெத்திய அரசு கர்ப்பிணி, பாலூட்டும் தாய்ொர்களுக்கு அறிவித்துள்ள 

ஊக்கத்மதாடக எவ்வளவு ? 

ரூ.4 ஆயிரம் 

ரூ.6 ஆயிரம் 

ரூ. 7500 

ரூ.9000 

185. அமெரிக்க மசனட் சடபயில் உறுப்பினராகும் முதல் இந்திய வம்சாவளிப் 

மபண் எனும் மபருடெடய மபற்றுள்ளவர் ? 

பிரெீளா மஜயபால் 

மஜாஸ்னா சம்பத் 

கெலா ஹாரிஸ் 

 மரா கன்னா  



186. ெத்திய கணக்கு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியாக (Controller General of Accounts) ஜனவரி 

2017 ல் நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் 

எம்.மஜ.மஜாசப் 

அர்ச்சனா நிகாம் 

தபிஷ் கயிர் 

சி.மக.கவுல் 

187. உலக பிடரலி தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள்? 

ஜனவரி 4 

ஜனவரி 5 

ஜனவரி 6 

ஜனவரி 7 

188. மபஸ்புக் மெசஞ்சர் (Facebook Messenger) மூலம் பணம் மசலுத்தும் வடகயில், 

“OnChat” எனப்படும் புதிய மசயலிடய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள வங்கி எது 

இந்தியன் வங்கி 
கனரா வங்கி 

எச்.டி.எஃப்.சி 

ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ 

189. ”Asura: Tale of the Vanquished: The Story of Ravana and His People” என்ற புத்தகத்தின் 

ஆசிரியர் 

ஆனந்த் நீலகண்ைன் 

நாசிர் ஷர்ொ 

சுெந்த் கர்ொ 

சுஜித் மநக்வால் 

190. இந்திய நிர்வாகப் பணியாளர்கள் கல்லூரி (Administrative Staff College of India (ASCI)) 

அடெந்துள்ள இைம் 

மைராடூன் 

முமசளரி 

டஹதராபாத் 

ஆெதாபாத் 

191. ஜனவரி 2017 ல் புதிய தடலடெ நீதிபதியாக பதவிமயற்றுள்ள மஜகதீஷ் சிங் 

மகஹர், உச்சநீதிென்ற்றத்தின் எத்தனாவது தடலடெ நீதிபதி ? 

42-ஆவது 

43-ஆவது 

44-ஆவது 



45-ஆவது 

192. சாடல விபத்துக்குள்ளாமவாருக்கு உைனடியாக உதவியளிப்பவர்கடள 

ஊக்குவிக்கும்வண்ணம் “நல்ல சொரியன் மகாள்டக” (‘Good Samaritan Policy’) எனும் 

திட்ைத்டத அறிமுகம் மசய்துள்ள ொநில அரசு ? 

புது தில்லி 

நாகாலாந்து 

ஹரியானா 

பீகார் 

193. ரூ.100 மகாடி ெதிப்பிலான ரூ.100 ரூபாய் மநாட்டுகடள பின்வரும் எந்த 

அண்டை நாட்டிற்கு வழங்குவதற்கு ரிசர்வ் வங்கி இடசவு மதரிவித்துள்ளது ? 

பூட்ைான் 

மநபாளம் 

பாகிஸ்தான் 

வங்காளமதசம் 

194. இந்திய சிறு ெற்றும் நடுத்தர மதாழில்முடனமவாருக்கு பயிற்சி வழங்கும் 

வண்ணம் "Digital Unlocked" எனும் திட்ைத்டத துவங்கியுள்ள நிறுவனம் ? 

Google 

Facebook 

Microsoft 

Samsung 

195. தெிழ்நாடு பாைநூல் ெற்றும் கல்வி மசடவகள் கழகத்தின் தடலவராக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

மசங்மகாட்டையன் 

பி.எச்.பாண்டியன் 

வளர்ெதி 

டசடத துடரசாெி 

196. ஜனவரி 2017 ல் 25-ஆவது உலக புத்தகக் கண்காட்சி துவங்கியுள்ள இந்திய 

நகரம் ? 

புது தில்லி 

மசன்டன 

மபங்களூரு 

ஆெதாபாத் 

196. ஜனவரி 2017 ல் இந்தியாவுைன் இரட்டை வரிவிதிப்பு தவிர்ப்பு மதாைர்பான 

ஒப்பந்தத்தில் (Double Taxation Avoidance Convention) திருத்தங்கடள மெற்மகாள்ளும் 

ஒப்பந்தத்டத மசய்துமகாண்ை நாடு ? 



ரஷ்யா 

கஸகஸ்தான் 

இஸ்மரல் 

மதன் ஆப்பிரிக்கா 

197. இந்தியாவில் விவசாயிகள் தற்மகாடலயில் முதலிைத்திலுள்ள ொநிலம் எது 

? 

மகரளம் 

தெிழ்நாடு 

ெத்திய பிரமதசம் 

ெகாராஷ்டிரா 

198. ஜனவரி 2017 ல், திருச்சி ொவட்ைம், மபட்டைவாய்த்தடல அருமக 

கண்மைடுக்கப்பட்டுள்ள மசாழர் கால கல்மவட்டுகள், பின்வரும் எந்த ென்னனின் 

ஆட்சியில் அடெக்கப்பட்ைடவ? 

கரிகால மசாழன் 

விஜயாலய மசாழன் 

இராஜராஜன் 

ஆதித்த மசாழன் 

199. மவளிநாடு வாழ் இந்தியர் தினம் (Non-Resident Indian Day) அனுசரிக்கப்படும் நாள் ? 

ஜனவரி 7 

ஜனவரி 8 

ஜனவரி 9 

ஜனவரி 10 

200. பிரதெர் நமரந்திர மொடி "இந்தியா-ஐஎன்எக்ஸ்' என்ற மபயரில் நாட்டின் 

முதலாவது சர்வமதச பங்குச் சந்டதடய துவங்கி டவத்துள்ள இைம் ? 

புவமனஸ்வர் 

மும்டப 

புது தில்லி 
காந்திநகர் 

201. IMAFT (Islamic Military Alliance to Fight Terrorism) எனப்படும் சர்வமதச அளவில் 

தவீிரவாதத்திற்கு எதிரான இஸ்லாெிய நாடுகளின் கூட்ைடெப்பின் 

தடலடெயிைம் அடெந்துள்ள நாடு ? 

எகிப்து 

சவுதி அமரபியா 

ஈராக் 



மஜார்ைான் 

202. ஜனவரி 2017 ல், சிங்கப்பூர் மதசிய நூலகத்தின் ஆய்வுக்மகாடைடய 

("ஃமபமலாஷிப்') மபற்றுள்ள தெிழ்நாட்டைச் சார்ந்த எழுத்தாளர் ? 

ொலன் 

சாரு நிமவதிதா 

ெனுஷ்யபுத்திரன் 

மஜயமொகன் 

203. மகரள ொநிலத்தின் உயரிய விருதான "ஹரிவராசனம் விருது' 2017 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தெிழர் யார் ? 

இடளயராஜா 

கங்டக அெரன் 

பாரதிராஜா 

பாலா 

204. பிஃபாவின் 2016-ம் ஆண்டிற்கான சிறந்த கால்பந்து வரீருக்கான விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ள மரானால்மைா எந்த நாட்டைச் சார்ந்தவர் ? 

ஸ்வைீன் 

மெக்சிமகா 

ஸ்மபயின் 

மபார்ச்சுகல்   

205. ெத்திய அரசின் ”பர்வாசி கவுசல் விகாஸ் மயாஜனா” ( Pravasi Kaushal Vikas Yojana ) 

மதாைர்புடையது ? 

குழந்டதகள் நலன் 

மவடலவாய்ப்பு 

உயர்க்கல்வி 
டிஜிட்ைல் மபாருளாதாரம் 

206. "பாபர்-3' என்று மபயரிைப்பட்டுள்ள நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் இருந்து மசலுத்தக் 

கூடிய அணுஆயுத வல்லடெ மகாண்ை ஏவுகடணடய மசாதடன மசய்துள்ள நாடு 

? 

சனீா 

பாகிஸ்தான் 

வை மகாரியா 

இஸ்மரல் 

207. மசன்டன ஓபன் மைன்னிஸ் (2017) மபாட்டியின் ஒற்டறயர் பிரிவில் சாம்பியன் 

பட்ைம் மவன்றவர் யார் ? 



மராஹன் மபாபண்ணா 

ஜவீன் மநடுஞ்மசழியன் 

ரமபல் நைால் 

ராபர்ட்மைா மபளதிஸ்ைா அகுட் 

208. உலகிமலமய, எஃப்.எம் மரடிமயா (FM radio) ஒலிபரப்பிற்கு முற்றுப்புள்ளி 
டவத்துள்ள முதல் நாடு எது? 

இத்தாலி 
மஜர்ெனி 

ஸ்மபயின் 

நார்மவ 

209. தெிழகத்தின், முதல் நவனீ சிறுவர், 'டிராபிக்' பூங்கா திறக்கப்பட்டுள்ள நகரம் ? 

மசன்டன 

மகாயம்பத்தூர் 

ெதுடர 

திருமநல்மவலி 

210. ஜனவரி 2017 ல் மசயற்டகக்மகாள் அனுப்பும் மதாழில்நுட்பம் மதாைர்பாக 

இந்தியாவுைன் ஒப்பந்தம் மசய்துமகாண்டுள்ள நாடு ? 

இஸ்மரல் 

பிரான்ஸ் 

அமெரிக்கா 

ரஷ்யா 

211. கிரீன்பீஸ் இந்தியா மதாண்டு நிறுவனத்தின் "ஏர்மபாகலிப்ஸ்” 

அறிக்டகயின்படி, இந்தியாவிமலமய காற்று ொசுபாட்டில் முதலிைத்திலுள்ள 

ொநிலம் ? 

மும்டப 

பூமன 

புது தில்லி 

கல்கத்தா 

212. இந்திய மதசியக் மகாடி பதிக்கப்பட்ை ெிதியடிகடள தனது இடணயதளம் 

மூலம் விற்படன மசய்ததற்காக, இந்திய அரசிைெிருந்து கடுடெயான 

எச்சரிக்டகடயப் மபற்றுள்ள பன்னாட்டு நிறுவனம்? 

அமெசான் 

ஃபிலிப்கார்ட் 

வால்ொர்ட் 



ஸ்னாப் டீல் 

213. சுவாெி விமவகானந்தர் பிறந்த நாள் அனுசரிக்கப்படும் நாள் ? 

ஜனவரி 10 

ஜனவரி 11 

ஜனவரி 12 

ஜனவரி 13 

214. உலகின் ெிகப்மபரிய மதருவிளக்குகள் ொற்றும் திட்ைம் துவங்கப்பட்டுள்ள 

இந்திய நகரம் ? 

காந்திநகர் 

இம்பால் 

புது தில்லி 

ஆெதாபாத் 

215. ஜனவரி 2016 ல், இந்திய அரசிைெிருந்து 100 ெில்லியன் ைாலர் (இந்திய ெதிப்பில் 

சுொர் ரூ.683 மகாடி) கைனுதவி மபற்றுள்ள நாடு? 

எகிப்து 

மராம் 

ஆப்கானிஸ்தான் 

மகன்யா 

216. மைனியல் ஓர்மைகன் (71), மூன்றாவது முடறயாக அதிபராகப் 

பதவிமயற்றுக்மகாண்டுள்ள நாடு ? 

மெக்சிமகா 

நிகராகுவா 

மஜர்ெனி 

பிரான்ஸ் 

217. 21 வது மதசிய இடளஞர்கள் திருவிழா (National Youth Festival) நடைமபற்ற இைம் 

அம்பாலா 

மராத்தக் 

குருமசத்ரா 

மெவாட் 

218. ”Fly For Sure” எனப்படும் திட்ைத்டத துவக்கியுள்ள விொனப்மபாக்குவரத்து 

நிறுவனம் ?” 

Jet Airways 

GoAir 

SpiceJet 



Air India 

219. ஜனவரி 2017 ல் , “Festival of India” (இந்தியா திருவிழா) என்ற மபயரிலான 

கலாச்சார திருவிழா நடைமபறவுள்ள நாடு 

எகிப்து 

டநஜரீியா 

கானா 

மநபாளம் 

220. உலகின் முதல் பாலியல் இலக்கிய திருவிழா நடைமபற்ற இந்திய நகரம் ? 

புவமனஷ்வர் 

பாட்னா 

திருவனந்தபுரம் 

மசன்டன 

221. 2016 ஆம் ஆண்டின் சர்வமதச கால்பந்து தரவரிடசயில் இந்திய கால்பந்து அணி 
மபற்றுள்ள இைம்? 

127 

128 

129 

130 

222. இந்தியாவின் முதல் சூரிய சக்தியினால் இயங்கும் பைகு மசடவ துவக்கி 
டவக்கப்பட்டுள்ள ொநிலம் ? 

மெற்குவங்கம் 

குஜராத் 

ெத்தியபிரமதசம் 

மகரளா 

223. தெிழக அரசின் அண்ணா விருது (2016) மபற்றுள்ளவர் ? 

கவிஞர் கூரம் மு.துடர 

பண்ருட்டி ராெச்சந்திரன் 

ெருத்துவர் இரா.துடரசாெி 

டி.நீலகண்ைன் 

224. தெிழக அரசின் காெராஜர் விருது (2016)  மபற்றுள்ளவர் ? 

மபராசிரியர் ெடறெடல இலக்குவனார் 

டி.நீலகண்ைன் 

பண்ருட்டி ராெச்சந்திரன் 

ெருத்துவர் இரா.துடரசாெி 



225. தெிழகத்டதச் மசர்ந்த என். சந்திரமசகரன் தடலவராக நியெிக்கப்பட்டுள்ள 

மபரும் நிறுவனம் எது ? 

இன்ஃமபாசிஸ் 

டி.வி.எஸ் மொட்ைார்ஸ் 

அமசாக் டலலாண்ட் 

ைாைா சன்ஸ் 

226. செீபத்தில் "பினாகின்'   என்ற மொடபல் அப்ளிமகசடன மவளியிட்டுள்ள 

தெிழக அரசின் துடற எது? 

ெீன்வளத்துடற 

தகவல் மதாழில்நுட்பத்துடற 

மபாக்குவரத்துத்துடற 

சுற்றுலாத்துடற 

227. திரு.வி.க.விருது (2016)  மபற்றுள்ளவர் ? 

டி.நீலகண்ைன் 

மபராசிரியர் ெடறெடல இலக்குவனார் 

ெருத்துவர் இரா.துடரசாெி 

ெீனாட்சி முருகரத்தினம் 

228. இந்தியாவின் முதல் ொணவர் மதாழில்துவக்குமவாருக்கான மகாள்டகடய 

மவளியிட்டுள்ள ொநிலம் ? 

மகரளா 

குஜராத் 

ெத்தியபிரமதசம் 

ஒரிஷா 

229. செீபத்தில் ெரணெடைந்த சுஜித் சிங் பர்னாலா கவர்னராக பதவிவகிக்காத 

ொநிலம் எது? 

மெகாலயா 

தெிழ்நாடு 

ஆந்திரப்பிரமதசம் 

உத்தரகாண்ட் 

230. டிஜிட்ைல் பணபரிவர்த்தடனடய ஊக்குவிக்கும் வண்ணம் ”டிஜிட்ைல் 

ைாகியா” (Digital Dakiya) எனப்படும் திட்ைத்டத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ொநிலம்? 

ெணிப்பூர் 

ெத்தியபிரமதச்ம் 

சிக்கிம் 



நாகாலாந்த் 

231. ”wet foot, dry foot policy” என்பது கைந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு மெலாக 

அமெரிக்காவினால் பின்பற்றப்பட்ை பின்வரும் எந்த நாட்டின்ெீதான மகாள்டக? 

வியட்னாம் 

ஈராக் 

கியூபா 

இஸ்மரல் 

232. செீபத்தில், தி இந்து பரிசு 2016 மபற்றுள்ள “Jinnah Often came to our house” எனும் 

புத்தகத்தின் ஆசிரியர் 

ஜவஹர் ராவத் 

மசானியா குப்தா 

அருண் பட்மைல் 

கிரண் மதாஷி 

233. ஜனவரி 2016 ல், இஸ்மரல் - பாலஸ்தனீ நாடுகளுக்கிடைமயயான அடெதி 
மபச்சுவார்த்டத துவங்கியுள்ள நகரம்? 

நியூயார்க் 

வாடிக்கன் 

பாரிஸ் 

தி மஹக் 

234. தில்லியில் நடைமபற்ற 2-ஆவது பிரீெியர் பாட்ெிண்ைன் லீக் மபாட்டியில் 

சாம்பியன் மவன்றுள்ள அணி? 

அம்ராவதி டரைர்ஸ் 

மும்டப ராக்மகட்ஸ் 

கல்கத்தா வாரியர்ஸ் 

மசன்டன ஸ்ொஷர்ஸ் 

235. ஐ.ஐ.டி ொனவர் மசர்க்டகயில் மபண்குழந்டதகளுக்கு தனி இை ஒதுக்கீடு 

வழங்கப்பை மவண்டும் என பரிந்துடரத்துள்ள குழு 

கரண் ஜவகர் குழு 

சுெித் மபாஸ் குழு 

தமீொத்தி மகாண்சால்வ்ஸ் குழு 

சுெந்த் பட்மைல் குழு 

236. ஆசியா - பசுபிக் ஒலிபரப்பு யூனியன் (Asia-Pasific Broadcasting Union(ABU)) நைத்திய 

முதல், சர்வமதச நைன திருவிழா நடைமபற்ற இந்திய நகரம் 

கல்கத்தா 



டஹதராபாத் 

மசன்டன 

அெராவதி 

237. ”அட்லாண்டிக் கவுன்சில்”(Atlantic Council) எனப்படும் சர்வமதச அடெப்பின் 

தடலடெயிைம் அடெந்துள்ள இைம்? 

வாசிங்க்ைன் 

நியூயார்க் 

மெக்சிமகா 

பாரிஸ் 

238. இந்திய இராணுவ தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள் ? 

ஜனவரி 14 

ஜனவரி 15 

ஜனவரி 16 

ஜனவரி 17 

239. இந்தியாவின் முதல் பணெற்ற தவீு எனும் மபருடெடய மபற்றுள்ள காரங் 

(Karang) தவீு அடெந்துள்ள ொநிலம்? 

மகரளம் 

மதலுங்கானா 

மெகாலயா 

ெணிப்பூர் 

240. உலக மபாட்டி பட்டியல் 2017 (Global Competitiveness index 2017) ல் இந்தியா 92 வது 

இைத்டதப் மபற்றுள்ளது. இந்தப் பட்டியலில் முதலிைத்டத மபற்றுள்ள நாடு எது? 

சுவிட்சர்லாந்து 

அமெரிக்கா 

இங்கிலாந்து 

ஜப்பான் 

241. ஐமராப்பிய அணு ஆராய்ச்சி அடெப்பில் (European Organization for Nuclear Research 

(CERN) ) இந்தியாவின் நிடல என்ன? 

உறுப்பினர் 

இடண உறுப்பினர் 

துடண உறுப்பினர் 

பார்டவயாளர் 

242. ஐமராப்பிய பாராளுென்றத்தின் தடலவராக நியெிக்கப்பட்டுள்ள 

ஆண்ைனிமயா ைஜானி (Antonio Tajani) எந்த நாட்டைச் சார்ந்தவர் ? 



சுவிட்சர்லாந்து 

ஸ்வைீன் 

இத்தாலி 
மஜர்ெனி 

243. ஒமர மநரத்தில் 1,10,000 பார்டவயாளர்கள் மகாள்ளக்கூடிய உலகின் 

ெிகப்மபரிய கிரிக்மகட் விடளயாட்டு டெதானம் அடெயவுள்ள இந்திய நகரம் ? 

ஆெதாபாத் 

கல்கத்தா 

மும்டப 

பூமன 

244. ஆசிய உட்கட்ைடெப்பிற்கான முதலீடு வங்கி (Asian Infrastructure investment bank) 

யின் தடலெியைம் அடெந்துள்ள இைம் ? 

ெணிலா 

பீஜிங் 

மகாழும்பு 

புது தில்லி 

245. செீபத்தில், ெத்திய அடெச்சரடவ ஒப்புதல் அளித்துள்ள இந்திய மவளாண் 

ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அடெயவுள்ள ொநிலம்? 

சிக்கிம் 

குஜராத் 

ஜார்க்கண்ட் 

பீகார் 

246. 2016-2017 ஆம் ஆண்டிற்கான ராஞ்சி டிராபி கிரிக்மகட் மபாட்டியில் மவற்றி 
மபற்றுள்ள அணி ? 

தெிழ்நாடு 

மகரளம் 

கர்நாைகா 

குஜராத் 

247. ஜனவரி 2017 ல், இந்தியாவுைன், கூட்டுறவுத்துடறயில் பரஸ்பர 

ஒத்துடழப்பிற்கான ஒப்பந்தத்டதச் மசய்துமகாண்டுள்ள நாடு 

மநபாளம் 

பூட்ைான் 

ெமலசியா 

மொளரீசியஸ் 



248. “The Book Thief” எனும் நாவலின் ஆசிரியர் 

குணால் பாசு 

ொர்க்கஸ் சூசக் 

மெரி எரிக்ைன் 

மஜம்ஸ் டி வால்ட் 

249. 2017 ஆம் ஆண்டின் 65வது பிரபஞ்ச அழகி (ெிஸ் யுனிவர்ஸ்) மபாட்டியில் 

நடுவராகப் பங்மகற்கவுள்ள இந்திய நடிடக 

ஐஸ்வர்யா ராய் 

ராணி முகர்ஜி 

பிர்யங்கா மசாப்ரா 

சுஷ்ெிதா மஷன் 

250. ”நாசா முக்த் இயக்கம்” என்ற பீகார் ொநில அரசின் திட்ைம் மதாைர்புடையது ? 

ெது ஒழிப்பு 

குழந்டதகள் பாதுகாப்பு 

சாடல பாதுகாப்பு 

மெற்கண்ை அடனத்தும் 

251. முதல் முடறயாக மசயற்டகக்மகாள் மூலம் இயங்கும், ஏ.டி.எம்., டெயம் 

திறக்கப்பட்டுள்ள மபார்க்கப்பல் எது? 

ஐ.என்.எஸ்., விராட் 

ஐ.என்.எஸ்., விக்ரொதித்யா 

ஐ.என்.எஸ்., மசன்டன 

ஐ.என்.எஸ்., கல்கத்தா 

252. ெமலசிய ொஸ்ைர்ஸ் கிராண்ட்ப்ரீ மகால்டு பாட்ெிண்ைன் மபாட்டியில் 

சாம்பியன் பட்ைம் மபற்றுள்ள இந்திய வரீாங்கடன ? 

சானியா ெிர்ஷா 

பி.வி.சிந்து 

சாய்னா மநவால் 

சுமவதா ொலிக் 

253. மதசிய வாக்காளர் தினம் 

ஜனவரி 21 

ஜனவரி 23 

ஜனவரி 25 

ஜனவரி 27 



254. ஒமர மநரத்தில் 3.5 லட்சம் மபர் மதசிய கீதம் பாடி உலக சாதடன புரிந்துள்ள 

ொநிலம் எது? 

மெகாலயா 

குஜராத் 

ஒடிஷா 

ஹரியானா 

255. தெிழக சட்ைப்மபரடவயில் ஜல்லிக்கட்டுக்கான சட்ை ெமசாதா 

நிடறமவற்றப்பட்ை நாள ? 

ஜனவரி 22 

ஜனவரி 23 

ஜனவரி 24 

ஜனவரி 25 

256. 60 Indian Poets - எனும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் 

முகெது இஸ்ொயில் 

சுமரஸ் பானர்ஜி 

ஜதீ் தாயில் 

ஆஷா தத் 

257. இந்தியாவில் 200 கி.ெீ. மவகத்தில் மசல்லும் அதிமவக ரயில்கள் எந்த நாட்டின் 

உதவியுைன் அறிமுகப்படுத்தப்பை இருக்கின்றன ? 

ஜப்பான் 

பிமரசில் 

சனீா 

ரஷியா 

258. பள்ளி ொணவர்களுக்கிடைமய நிதி அறிடவ வளர்ப்பதற்காக “FI@School” 

எனும் திட்ைத்டத அறிமுகம் மசய்துள்ள வங்கி 

மகரளா கிராெீன் வங்கி 

கர்நாைகா கிராெீன் வங்கி 
கனரா வங்கி 

ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ 

259. “The Future of India” எனும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் 

C.ரங்கராஜன் 

விெல் ஜலான் 

ரகுராம் ராஜன் 

உர்ஜித் பட்மைல் 



260. உலக வங்கியின் உதவியுைன் ”ெின் சுகாதார திட்ைம்” (“e-health project”) எனும் 

திட்ைத்டத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்திய ொநிலம் ? 

மகரளம் 

கர்நாைகா 

மதலுங்கானா 

ஆந்திரபிரமதசம் 

261. நாட்டிமலமய முதல் முடறயாக, அடனத்து மதாகுதிகளிலும் வாக்களித்தடத 

உறுதிச் மசய்யும் தாள் ஒப்புடகச்சடீ்டு வழங்கும் முடற (Voter-Verified Paper Audit Trail 

(VVPAT)) நடைமுடறப்படுத்தவுள்ள சட்ைென்றமதர்தல்? 

உத்தரபிரமதசம் 

உத்தர்காண்ட் 

மகாவா 

பஞ்சாப் 

262. உலகின் ெிகப்மபரிய சூரிய ெின்சக்தி பூங்கா உருவாக்கப்பட்டுள்ள நாடு ? 

ஜப்பான் 

ரஷியா 

அமெரிக்கா 

சனீா 

263. செீபத்தில் அறிக்டகடய செர்ப்பித்துள்ள ”நிதி மபாறுப்பு ெற்றும் பட்மஜட் 

மெலாண்டெ” ( Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM)) பற்றிய குழுவின் 

தடலவர் ? 

சுெித் ராய் 

NK சிங் 

ராஜவீ் சின்கா 

உர்ஜித் பட்மைல் 

264. ”கிரமெகி 2” (Kirameki-2) எனும் மபயரில் தனது முதல் இராணுவ 

மதாடலத்மதாைர்பு மசயற்டகக்மகாடள அனுப்பியுள்ள நாடு ? 

பாகிஸ்தான் 

ரஷியா 

ஜப்பான் 

சனீா 

265. ெத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ள ”வர்ஷிதா ஓய்வூதிய திட்ைம் 2017” 

(Varishtha Pension Bima Yojana 2017) மூலம் பயன்மபறுவதற்கான வயது வரம்பு? 

60 



62 

65 

68 

266. செீபத்தில், ”Aoba Velox-III” எனப்படும் மசயற்டகக்மகாடள சர்வமதச விண்மவளி 
நிடலயத்திலிருந்து சுற்றுவட்ைப்பாடதயில் மசலுத்தியுள்ள நாடு 

சிங்கப்பூர் 

அமெரிக்கா 

ரஷியா 

ஜப்பான் 

267. ஜனவரி 2017 ல், ”பாக்மக - பாகா” (Pakke-Paga) எனப்படும் திருவிழா நடைமபற்ற 

ொநிலம் ? 

ெணிப்பூர் 

மெகாலயா 

சிக்கிம் 

அருணாச்சல பிரமதசம் 

268. ஜனவரி 2017 ல், “அபாபீல்” (Ababeel) எனப்படும் கண்ைம் விட்டு கண்ைம் பாயும் 

ஏவுகடண மசாதடனடய நைத்தியுள்ள நாடு 

பாகிஸ்தான் 

ரஷியா 

ஜப்பான் 

சனீா 

269. மதசிய மபண் குழந்டதகள் தினம் (National Girl Child Day) 

ஜனவரி 23 

ஜனவரி 24 

ஜனவரி 25 

ஜனவரி 26 

270. ராணுவத்திற்கான உயரிய விருதான அமசாக சக்ரா 2017 விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ள ெடறந்த இராணுவ வரீர் ? 

சுமரந்திர ஜித் 

ஹங்பான்தாதா 

ரவிது பட்மைல் 

ரணில்சிங் மதவ் 

271. மபங்களூரு பல்கடல அளித்த கவுரவ ைாக்ைர் பட்ைத்டத வாங்க ெறுத்த 

இந்திய முன்னாள் கிரிக்மகட் வரீர் 



யுவராஜ் சிங் 

சச்சின் மைண்டுல்கர் 

ராகுல் டிராவிட் 

வமீரந்திர மசவாக் 

272. ஐ.நா.வுக்கான அமெரிக்கத் தூதராக நியெிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய 

வம்சாவளிடயச் மசர்ந்த மபண் ? 

கெலா ஹாரிஸ் 

நீரா நந்தன் 

பிரெிளா மஜயப்பால் 

நிக்கி மஹலி 

273. மநதாஜி சுபாஸ் சந்திரமபாஸ் பிறந்த தினம் 

ஜனவரி 23 

ஜனவரி 24 

ஜனவரி 25 

ஜனவரி 26 

274. பத்ெவிபூஷண் 2017 மபற்றுள்ள இடசத்துடறடயச் சார்ந்த நபர் ? 

ஏ.ஆர்.ரஹ்ொன் 

இடளயராஜா 

எஸ்.பி.பாலசுப்ரெணியம் 

மக.மஜ.மஜசுதாஸ் 

275. பத்ெபூஷண் 2017 மபற்றுள்ள மலப்மராஸ்மகாபி அறுடவ சிகிச்டசயின் தந்டத 

என்றடழக்கப்படும் ெருத்துவர் ? 

ெஹா சக்ரி ஷிரிந்மதார்ன் 

மைஹம்ைான் உத்வாடியா 

ரத்ன சுந்தர் ெகராஜ் 

மதவி பிரசாத் துவிமவதி 

276. த்ெஸ்ரீ 2017 மபற்றுள்ள டி.மக.மூர்த்தி மதாைர்புடைய இடசத்துடற ? 

ஹார்மொனியம் 

தமபலா 

ெிருதங்கம் 

புல்லாங்குழல். 

277. நளந்தா பல்கடலக்கழகத்தின் மவந்தராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 

விஜய் பட்கார் 

மகசவ் கிருஷ்ணா 



விஜய் குொர் 

ஆர்.சி.பச்மசாரி 

278. டிரான்ஸ்பரன்சி இண்ைர்மநசனல் (Transparency International) எனும் அடெப்பால் 

மவளியீைப்பட்டுள்ள “ஊழல் குறியீட்டுப் பட்டியல் 2016” (corruption perception index)) ல் 

இந்தியா மபற்றுள்ள இைம் ? 

51 

62 

79 

82 

279. ெமலசியாவில் நடைமபற்ற ஆசிய மசஸ் மபாட்டியில் இரண்ைாம் இைத்டதப் 

பிடித்துள்ள இந்திய பல்கடலக் கழகம் ? 

ஜவகர்லால் மநரு பல்கடலக்கழகம் 

பனாரஸ் இந்து பல்கடலக்கழகம் 

அண்ணா பல்கடலக்கழகம் 

அலிகார் முஸ்லிம் பல்கடலக்கழகம் 

280. செீபத்தில் புது தில்லியில் ெரணெடைந்த அமலக்சாண்ைர் கைாகின் , எந்த 

நாட்டின் தூதராகப் பணியாற்றியவர் ? 

இங்கிலாந்து 

கனைா 

மஜர்ெனி 

ரஷியா 

281. ஆஸ்திமரலிய ஓப்பன் மைன்னிஸ் மபாட்டித் மதாைரின் ெகளிர் ஒற்டறயர் 

பிரிவில் சாம்பியன் பட்ைம் மவன்றுள்ளவர் ? 

வனீஸ் வில்லியம்ஸ் 

மசரீனா வில்லியம்ஸ் 

சானியா ெிர்ஷா 

சாய்னா மநய்வால் 

282. செீபத்தில் ஆளுநர் பதவிடய இராஜினாொ மசய்த தெிழகத்டதச் சார்ந்த 

சண்முகநாதன், ஆளுநராக பதவி வகித்த ொநிலம் ? 

மெகாலயா 

ெணிப்பூர் 

ெிமஷாராம் 

நாகாலாந்து 

283. இந்தியாவின் முதல் அஞ்சல் நிடலய பாஸ்மபார்ட் அலுவலகம் (Post Office 

Passport Seva Kendra (POPSK)) துவங்கப்பட்டுள்ள நகரம் ? 



மபங்களூரு 

மசன்டன 

டெசூர் 

அெராவதி 

284. "தி அமெரிக்கன் இன்ைரஸ்ட்” மவளியிட்டுள்ள உலகின் முதல் 8 வல்லரசு 

நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா மபற்றுள்ள இைம் ? 

2 

4 

6 

8 

285. "The Island of losts girls" எனும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் 

ெஞ்சுளா பத்ெநாபன் 

விஜய் பட்கார் 

மகசவ் கிருஷ்ணா 

விஜய் குொர் 

286. இந்தியாவில் முதல்முடறயாக, ஜனவரி 27 ஐ, விவசாய தியாகிகள் தினொக 

மகாண்ைாடிய ொநிலம் ? 

பஞ்சாப் 

மகரளம் 

ஹரியானா 

அஸ்ஸாம் 

287. தெிழகத்தின் ஜல்லிக்கட்டைப் மபாலமவ நீதிென்ற உத்தரவால் தடைபட்டுள்ள 

கம்பளா எனப்படும் எருடெப் பந்தய விடளயாட்டுக்கு அனுெதி அளிக்க மகாரி 

மபாராட்ைம் நடைமபறும் ொநிலம் ? 

ெஹாராஷ்டிரம் 

ஆந்திரபிரமதசம் 

கர்நாைகா 

மகரளா 

288. ஜனவரி 2017 ல் , வை கிழக்கு முதலீட்ைாளர்கள் ொநாடு நடைமபற்ற நகரம் ? 

ைார்ஜிலிங் 

சில்லாங் 

இம்பால் 

மகாஹிொ 

289. உலகின் முதல் “சப் ஏர் சிஸ்ைம்” (Sub Air System) அடெந்துள்ள கிரிக்மகட் 

ஸ்மைடியம் எனும் சிறப்டப மபற்றுள்ள ஸ்மைடியம் ? 



வான்கமை ஸ்மைடியம் 

சுவாெி ொன்சிங் ஸ்மைடியம் 

சின்னஸ்வாெி ஸ்மைடியம் 

மசப்பாக்கம் ஸ்மைடியம் 

290. ”லட்சுரி டிராவல் டைம்ஸ்” (Luxury Travel Times) எனும் மபயரில் இந்தியாவின் 

முதல் ஆைம்பர பயணப் பத்திரிக்டகடய துவங்கியுள்ள நிறூவனம் ? 

Red Bus 

Go Ibibo 

Makemytrip 

IRTC 

291. இந்திய அரசின், “மதசிய புவி அறிவியல் விருது 2016” மபற்றுள்ள விஞ்ஞானி 

ெஞ்சுளா பத்ெநாபன் 

விஜய் பட்கார் 

மகசவ் கிருஷ்ணா 

விஜய் குொர் 

292. பின்வரும் எந்த எழுத்தாளரின் சிறுகடதகள் "சிறிது மநரம் 

ெனிதனாயிருந்தவன்' என்ற தடலப்பில் ெடலயாளத்தில் 

மொழிமபயர்க்கப்பட்டுள்ளது ? 

சிற்பி பாலசுப்ரெணியம் 

பிரபஞ்சன் 

மஜயமொகன் 

டவரமுத்து 

293. ஜி.ஏ.ஏ.ஆர்., (General anti-avoidance rule (GAAR) )எனப்படும், மபாது வரி ஏய்ப்பு தடுப்பு 

சட்ை விதிகள் நடைமுடறக்கு வரும் நாள் ? 

1 பிப்ரவரி 2017 

1 ொர்ச் 2017 

1 ஏப்ரல் 2017 

1 மெ 2017 

294. புது தில்லியில் நடைமபற்ற குடியரசு தின விழாவில் பங்மகற்ற தெிழக 

அரசின் அலங்கார ஊர்திக்கு 3வது பரிசு கிடைத்துள்ளது. முதலிைம் மபற்றுள்ள 

ொநிலம் எது ? 

திரிபுரா 

அருணாச்சல பிரமதசம் 

மெகாலயா 

ெணிப்பூர் 



295. பச்சிளம் குழந்டதகள் இறப்டப (infant mortality) தடுப்பதற்காக, ”துலாரி கான்யா” 

(Dulary Kanya) எனும் திட்ைத்டத அறிமுகம் மசய்துள்ள ொநிலம் 

ஹரியானா 

புது தில்லி 

ெிமஷாராம் 

                                      அருணாச்சல் பிரமதசம் 

296.குடியரசுத் தடலவரின் பாலஸ்ரீ விருதுக்கு மதர்வு மசய்யப்பட்டுள்ள தெிழக 

ொணவி ெதுரிதா எந்த ொவட்ைத்டதச் சார்ந்தவர்? 

நாெக்கல் 

ஈமராடு 

மசன்டன 

காஞ்சிபுரம் 

297. ”ஒலிம்பிக் இலக்கு மெடை” (Target Olympic Podium (TOP)) எனும் மபயரில் 2020 

ெற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டு ஒலிம்ப் மபாட்டிகளுக்கான வரீர்கடளத் மதரிவு மசய்யும் 

குழுவின் தடலவராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

கபில்மதவ் 

பி.டி.உஷா 

அபினவ் பிந்த்ரா 

பி.வி.சிந்து 

298. இந்திய தபால் மபெண்ட் வங்கியின் (India Post Payments Bank (IPPB)) இடைக்கால 

மெலாண் இயக்குநர் ெற்றும் தடலடெச் மசயல் அதிகாரியாக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

சுனில் பட்மைல் 

A P சிங் 

உர்ஜித் பட்மைல் 

குல்தபீ் சிங் 

299. பிலிப்டபன்ஸ் தடலநகர் ெணிலாவில் நடைமபற்ற 2017-ஆம் ஆண்டின் 

பிரபஞ்ச அழகிக்கான மபாட்டியில் மவற்றி மபற்றுள்ள ஐரிஷ் ெிட்ைமனமர எந்த 

நாட்டைச் சார்ந்தவர் ? 

மஜர்ெனி 

ஸ்மபயின் 

ஸ்வைீன் 

பிரான்ஸ் 

300. மதசிய மநாய்த்தடுப்பு தினம் (National Immunization Day) 



ஜனவரி 28 

ஜனவரி 29 

ஜனவரி 30 

ஜனவரி 31 

301. உலகிமலமய முதல்முடறயாக “டிஜிட்ைல் தூதுவடர” (digital ambassador) 

நியெித்துள்ள நாடு 

அமெரிக்கா 

பின்லாந்து 

ஸ்வைீன் 

மைன்ொர்க் 

302. ஐக்கியநாடுகளடவயின், இந்தியாவிற்கான நிடலயான வளர்ச்சி 
இலக்குகளுக்கான (Sustainable development goals) நல்மலண்ணத் தூதுவராக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ள விடளயாட்டு வரீர்? 

அமசாக் அம்ரித்ராஜ் 

சாய்னா மநய்வால் 

சானியா ெிர்ஷா 

சச்சின் மைண்டுல்கர் 

303. இந்திய கிரிக்மகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்டத (பிசிசிஐ) நிர்வகிப்பதற்கு 

உச்சநீதிென்றத்தினால் அடெக்கப்பட்டுள்ள குழுவின் தடலவர் யார் ? 

நிதியரசர் மலாதா 

விக்ரம் லிொமய 

ையானா எடுல்ஜி 

விமனாத் ராய் 

304. 2017 ஆம் ஆண்டின் ஆஸ்திமரலிய ஓபன் மைன்னிஸ் மபாட்டித் மதாைரின் 

ஆைவர் ஒற்டறயர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்ைம் மவன்றுள்ளவர் ? 

ரமபல் நைால் 

மராஜர் மபைரர் 

ஆண்டி முர்மர 

மெற்கண்ை எவருெில்டல 

305. ஒவ்மவாரு மநாடியும் ஆச்சர்யம்' இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களில் சுற்றுலா 

கண்காட்சிடய நைத்திவரும் நாடு எது ? 

தாய்லாந்து 

மநபாளம் 

மதன்மகாரியா 



மதன்னாப்பிரிக்கா 

306. “Mother Teresa: The Final Verdict” எனும் நூலின் ஆசிரியர் 

அமசாக் அம்ரித்ராஜ் 

ஃமபர்னாண்ைஸ் மஜாஸ்வா 

அரூப் சாட்ைர்ஜி 
வினய் ஆப்ரகாம் 

 
FEBRUARY 2017 

307. ெத்திய பட்மஜட் 2017-2018 இன் படி மொத்த வருவாயில், ெத்திய அரசு அதிக 

அளவு மசலவு மசய்வது ? 

ொநிலங்களுைனான வரி ெற்றும் நிதி பங்கீடு 

ெத்திய அரசு நலத்திட்ைங்கள் 

ொனியம் 

பாதுகாப்புத்துடற 

308. சுதந்திர இந்தியாவில் தாக்கல் மசய்யப்பட்ை முதல் பட்மஜட்டில் ெத்திய 

அரசின் மொத்த மசலவு எவ்வளவாக இருந்தது ? 

ரூ.124 மகாடி 

ரூ.155 மகாடி 

ரூ.164 மகாடி 

ரூ.215 மகாடி 

309. 31வது , ”சுராஜ்கண்ட் சர்வமதச டகவிடனப் மபாருட்கள் கண்காட்சி” 

நடைமபற்ற ொநிலம் ? 

ஒடிஷா 

ஹரியானா 

குஜராத் 

பீகார் 

310. ெின் ஆளுடகக்கான சிறந்த ொநிலங்களுக்கான விருது 2017 (Winners of Excelence 

eGov awards) மபற்றுள்ள ொநிலங்கள்? 

ராஜஸ்தான் ெற்றும் மகரளா 

மதலுங்கானா ெற்றும் கர்நாைகா 

கர்நாைகா ெற்றும் குஜராத் 

ராஜஸ்தான் ெற்றும் மதலுங்கானா 



311. ெத்திய பட்மஜட் 2017-2018 ல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளபடி, புதிதாக எய்ம்ஸ் 

ெருத்துவெடன அடெயவுள்ள ொநிலங்கள்? 

குஜராத், ஹரியானா 

குஜராத், ஜார்க்கண்ட் 

ஹரியானா, ஜார்க்கண்ட் 

ஒடிஷா, மதலுங்கானா 

312. செீபத்தில், ரிசர்வ் வங்கியிைெிருந்து “மபெண்ட் மபங்க்” (Payment Bank) 

அடெப்பதற்கான அனுெதிடயப் மபற்றுள்ள மூன்றாவது நிறுவனம்? 

Paytm 

Airtel 

Reliance 

IndiaPost 

313. ஒமர மநரத்தில் 10 அணுகுண்டுகடள ஏந்திச் மசன்று வசீக்கூடிய டிஎஃப்-5 

எனப்படும் புதிய ரக ஏவுகடணடய ரகசியொக மசாதித்துள்ள நாடு எது? 

சனீா 

ரஷியா 

அமெரிக்கா 

ஈரான் 

314. ெத்திய பட்மஜட்டில், 2017-18ஆம் நிதியாண்டில் கணிக்கப்பட்டுள்ள நிதிப் 

பற்றாக்குடற சதவதீம்? 

2.7 % 

2.90% 

3.2 % 

3.70% 

315. 33 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆப்பிரிக்க யூனியன் அடெப்பில் இடணந்துள்ள வை 

ஆப்பிரிக்க நாடு ? 

அல்ஜரீிய 

மொராக்மகா 

சூைான் 

நபீபியா 

316. ஜூன் 2017 ல் பிரதெர் மொடி சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துமகாள்ளவிருக்கும் 

சர்வமதசப் மபாருளாதார ொநாடு நடைமபறவிருக்கும் நகரம் ? 

மகாழும்பு 

காத்ெண்டு 

மசயின்ட் பீட்ைர்ஸ்மபர்க் 



நியூயார்க் 

317. ெத்திய பட்மஜட் 2017-18 இன் படி, ஆண்டுக்கு ரூ.2.5 இலட்சம் முதல் ரூ.5 

இலட்சம் வடர வருொனம் ஈட்டுமவாருக்கு விதிக்கப்படும் வரி விகிதம் ? 

5% 

10% 

15% 

20% 

318. பாகிஸ்தான், ஈராக், ஈரான், சிரியா ெற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய ஐந்து 

நாட்டு பயணிகளுக்கு விசா வழங்குவடத தடை மசய்துள்ள நாடு? 

துபாய் 

குடவத் 

சவுதி அமரபியா 

அமெரிக்கா 

319. உள்ளாட்சி அடெப்புகளுக்கான மதர்தலில் மபண்களுக்கு 33 சதவதீ 

இைஒதுக்கீடு வழங்கியதற்கு எதிர்ப்பு மதரிவித்து ெிகப்மபரிய அளவிலான 

வன்முடறப்மபாராட்ைம் நடைமபற்றுள்ள ொநிலம் ? 

நாகாலாந்து 

குஜராத் 

மெகாலயா 

ெிமசாரம் 

320. ரயில்மவ துடறக்கு 2017-18-ஆம் நிதியாண்டுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி ? 

ரூ.1 லட்சம் மகாடி 

ரூ.1.31 லட்சம் மகாடி 

ரூ.1.47 லட்சம் மகாடி 

ரூ.1.72 லட்சம் மகாடி 

321. ெத்திய பட்மஜட் 2017-2018 இன் படி அரசுக்கு அதிக அளவு வருொனம் 

வழங்குவது ? 

கார்ப்பமரட் வரி 

வருொன வரி 

மசடவ வரி 

சுங்க வரி ெற்றும் கலால் வரி 

322. மசன்டன எண்ணூர்காெராஜர் துடறமுகம் அருமக இரு கப்பல்கள் மொதிக் 

மகாண்ைதில் எண்டணக்கசிவு விபத்து நடைமபற்ற நாள் ? 

ஜனவரி 27 



ஜனவரி 29 

ஜனவரி 31 

பிப்ரவரி 3 

323. ெத்திய பட்மஜட் 2017-18 இன் படி, 100நாள் மவடல வாய்ப்பு திட்ைத்தில் 

மபண்களின் பங்கு? 

33% 

45% 

50% 

55% 

324. நாைாளுென்றக் கூட்டுக்கூட்ைத்தில் பங்மகற்றிருந்த மபாது, ொரடைப்பால் 

ெயங்கி விழுந்து, மதாைர்ந்து ெருத்துவம் பயனின்றி ெரணெைந்துள்ள இந்திய 

யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மதசிய தடலவர் இ.அகெது எந்த ொநிலத்தவர் ? 

கர்நாைகா 

உத்தரபிரமதசம் 

மகரளம் 

ெிமஷாராம் 

325. ெத்திய பட்மஜட்டின் படி, 50 ஆயிரம் கிராெ பஞ்சாயத்துகளில் ஏழ்டெ 

முழுடெயாக நீக்கப்படுவதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள இலக்கு ஆண்டு ? 

2019 

2020 

2021 

2022 

326. இந்தியாவின் ெிகப்மபரிய மதாழில்முடனமவாருக்கான ஊக்குவிப்பகம் (India's 

biggest startup incubator) அடெயவுள்ள ொநிலம் ? 

குஜராத் 

கர்நாைகா 

ஹரியானா 

ஆந்திரபிரமதசம் 

327. ெத்திய அரசின் மொத்த விடலப் பட்டியலின் (Wholesale Price Index) படி 2015-2016 

ஆம் ஆண்டில் குடறந்துள்ள பணவகீ்கத்தின் (Inflation) அளவு ? 

-2.5 % 

-4.5 % 

-6 % 

-7.5 % 

328. செீபத்தில் நடிகர் ரஜினி காந்த் மவளியிட்ை “மதய்வகீ காதல்” எனும் ஆன்ெீக 

புத்தகத்தின் ஆசிரியர் 



சிவஸ்ரீ கு. பரணிதரக் குருக்கள் 

திரு.மக.கல்யாணராென் 

பரெஹம்ச மயாகானந்தர் 

ஸ்ரீ ராொனுஜ ஆச்சார்யா 

329. அகில இந்திய மைன்னிஸ் சங்கத்தின் (ஏஐடிஏ) தடலவராக மதர்வு 

மசய்யப்பட்டுள்ளவர் ? 

ஹிமரான்மொய் சட்ைர்ஜி 
பிரவணீ் ெகாஜன் 

அனில் கண்ணா 

கார்த்தி சிதம்பரம் 

330. பின்வரும் எந்த மகாளில், இரண்டு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகமவ 

எரிெடல மவடிப்பு நைந்துள்ளதாக நாசா கண்டு பிடித்துள்ளது? 

மவள்ளி 

யுமரனஸ் 

மசவ்வாய் 

சந்திரன் 

331. அணு ஆயுதம் தாங்கும் ஏவுகடணச் மசாதடனடய நைத்தியதால், பிப்ரவரி 

2017 ல், அமெரிக்காவினால் மபாருளாதாரத்தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நாடு எது ? 

டநஜரீியா 

வை மகாரியா 

பாகிஸ்தான் 

ஈரான் 

332. தெிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு மபாராட்ைத்தில் நைந்த வன்முடறச் சம்பவங்கள் 

குறித்து விசாரிக்க அடெக்கப்பட்டுள்ள விசாரடண ஆடணயத்தின் தடலவர் ? 

நீதியரசர் சந்துரு 

நீதியரசர் எஸ்.ராமஜஸ்வரன் 

நீதியரசர் ஆறுமுகசாெி 

நீதியரசர் ஏ.கிருஷ்ணன் 

333. மதசிய பங்குச் சந்டதயின் (National Stock Exchange) புதிய தடலடெச் மசயல் 

அதிகாரி ெற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

ஆசிஷ் சவுகான் 

சுர்ஜித் சிங் 

விக்ரம் ொமய 

ரங்கராஜ் சுப்ரெணியம் 



334. தெிழக சட்ைப்மபரடவயில் மபாதுக்கணக்கு குழுவின் தடலவராக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

எஸ்.முத்டதயா 

மக.ஆர்.ராெசாெி 

பி.எம்.நரசிம்ென் 

மபாள்ளாச்சி மஜயராென் 

335. உலக நன்மசய்நில தினம் (world wetland day) 

பிப்ரவரி 2 

பிப்ரவரி 3 

பிப்ரவரி 4 

பிப்ரவரி 5 

336.பிப்ரவரி 2017 ல், இந்தியாவுைன், இரயில்மவ துடறயில் பரஸ்பர ஒத்துடழப்பு 

மபறுவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மசய்துள்ள நாடு ? 

பிரான்ஸ் 

இத்தாலி 

மஜர்ெனி 

பிமரசில் 

337. ெத்திய அரசு மவளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின் படி, ரூ.3 லட்சத்துக்கும் அதிகொன 

மதாடகடய மராக்கொக மபறுமவாருக்கு விதிக்கப்படும் அபராதம் எவ்வளவு ? 

100 சதவதீம் 

75 சதவதீம் 

50 சதவதீம் 

25 சதவதீம் 

338. பத்ெஸ்ரீ விருது 2017 மபற்றுள்ள இந்தியப் பார்டவயற்மறார் கிரிக்மகட் 

அணியின் மகப்ைன் யார் ? 

சுராஜ் பட்மைல் 

சுக்ரி மபாம்ெ மகௌைா 

மசகர் நாயக் 

பக்தி யாதவ் 

339. ”ஆப்பிள்” (Apple Inc) மொடபல் ஃமபான் நிறுவனம் இந்தியாவில் தனது 

தயாரிப்புத் மதாழிற்சாடலடயத் துவங்கவுள்ள ொநிலம் ? 

புது தில்லி 

ஆந்திரபிரமதசம் 

மதலுங்கானா 



கர்நாைகா 

340. 2017-2018 பட்மஜட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ”பணப்பரிொற்ற ஒழுங்குமுடற 

வாரியம்“ (Payments Regulatory Board (PRB)) எனும் அடெப்பின் தடலவராக இருப்பவர் ? 

நிதியடெச்சர் 

ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் 

நிதித்துடற மசயலர் 

நிதி அமயாக் தடலவர் 

341. இந்திய கைற்படையினால் அடெக்கப்பட்டுள்ள, ஒருங்கிடணந்த 

நீருக்கடியிலான துடறமுகப் பாதுகாப்பு ெற்றும் கண்காணிப்பு முடறடெ 

(Integrated Underwater Harbour Defence and Surveillance System) துவங்கப்பட்டுள்ள நகரம் 

மும்டப 

மகாச்சி 
மகாழிக்மகாடு 

ஆெதாபாத் 

342. “Contemporary West Asia – Perspectives on Change and Continuity” எனும் புத்தகத்தின் 

ஆசிரியர் 

ஸ்ெித் ெஹஜன் 

சுப்ரா முகர்ஜி 

சுர்ஜித் பானர்ஜி 

சுஜாதா ஐஸ்வர்யா 

343. பிப்ரவரி 2017 ல், ”ைாங்ஃமபங் 5C” (Dongfeng -5C) எனப்படும் கண்ைம் விட்டு கண்ைம் 

பாயும் ஏவுகடணடய மவற்றிகரொக மசாதித்துள்ள நாடு ? 

சனீா 

அமெரிக்கா 

ஜப்பான் 

வை மகாரியா 

344. இந்தியா, ெியான்ெர், ஸ்ரீலங்கா, தாய்லாந்து, பூட்ைான் ெற்றும் மநபாளம் ஆகிய 

நாடுகடள உறுப்பினராகக் மகாண்ை ஃபிம்ஸ்மைக் (BIMSTEC) அடெப்பின் 2017 ஆம் 

ஆண்டு கூடுடக நடைமபற்வுள்ள நாடு? 

ெியான்ெர் 

ஸ்ரீலங்கா 

பூட்ைான் 

மநபாளம் 

345. இந்தியாவின் முதல் “ஸ்ொர்ட் காவல் நிடலயம்” அடெயவுள்ள ொநிலம் ? 



குஜராத் 

ஹரியானா 

ஆந்திரப்பிரமதசம் 

மதலுங்கானா 

346. பாதுகாப்பான இடணய தினம் (Safe internet day) 

பிப்ரவரி 7 

பிப்ரவரி 8 

பிப்ரவரி 9 

பிப்ரவரி 10 

347. ெத்திய திறன் மெம்பாடு ெற்றும் மதாழில்முடனவு அடெச்சரடவயின் “2016 

ஆம் ஆண்டின் சிறந்த தகவல் மதாழில்நுட்ப மதாழில் துவக்க நிறுவன (‘Best IT 

Startup of India’) விருது” வழங்கப்பட்டுள்ள நிறுவனம் எது ? 

இன்மபாமசல் 

டிஜிமைக் இந்தியா 

லூசிைஸ் 

டிஜிமலாஸ் 

348. இந்தியாவின் முதல் ொற்றுத்திறன் விடளயாட்டு வரீர்களுக்கான சிறப்பு 

டெயம் (centre for excellence) அடெயவுள்ள நகரம் ? 

மசன்டன 

புது தில்லி 

மும்டப 

காந்திநகர் 

349. வள்ளலார் நிடனவு தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள் ? 

பிப்ரவரி 7 

பிப்ரவரி 8 

பிப்ரவரி 9 

பிப்ரவரி 10 

350. ெத்திய அரசின் “ஹஜ் பயண மகாள்டகக்கான குழு” வின் தடலவராக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

டசயத் அகெது புகாரி 

ஜாமுதனீ் ஆலியாவின் 

அஜ்ெீர் தர்கா 

ஆசப் அெனுல்லா 

 



351.கனைா நாட்டின் கவர்னர் மஜனரல் பதக்கம் மபற்றுள்ள இந்திய விஞ்ஞானி ? 

எம்.எஸ்.சுவாெிநாதன் 

வர்க்கீஸ் குரியன் 

இராதாகிருஸ்ணன் 

ெயில்சாெி அண்ணாத்துடர 

352. செீபத்தில் பதவி காலம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள மதசிய அெலாக்கத்துடற 

தடலவர் யார்? 

ராஜவீ் சிங் 

சுபாஸ் பட்மைல் 

கர்னல் சிங் 

இந்திரா குல்கர்னி 

353. செீபத்தில் ரிசர்வ் வங்கி அடெத்துள்ள இடணய பாதுபாப்பிற்கான (cyber 

security) பல்துடற நிபுணர் குழுவின் தடலவர் யார் ? 

நந்தன் நீலமகனி 

ெீனா மஹெச்சந்திரா 

சாம் பித்மராைா 

கல்பனா அகர்வால் 

354. அடலப்மபசி மதாழில்நுட்பத்திற்கான உலகளவிலான வருைாந்திர 

கூடுடகயான “Mobile World Congress 2017” இவ்வாண்டு நடைமபறவிருக்கும் நகரம் ? 

மராம் 

வாசிங்க்ைன் 

தி மஹக் 

பர்சிமலானா 

355. பிப்ரவரி 2017 ல், முகெது அப்துல்லாகி முகெது (Mohamed Abdullahi Mohamed) 

அதிபராகத் மதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ள நாடு ? 

டஹட்டி தவீுகள் 

துர்க்மெனிஸ்தான் 

மசாொலியா 

டநஜரீியா 

356. ெத்திய இடளஞர் நலன் ெற்றும் விடளயாட்டுத்துடறயினால் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ”11 ெில்லியன் இலக்கு திட்ைம்” (Mission 11 Million) 

மதாைர்புடைய விடளயாட்டு எது ? 

கூடைப்பந்து 

கால்பந்து 



கிரிக்மகட் 

மபட்ெிண்ைன் 

357. ”இ-காபினட்” (e-Cabinet) முடறடய முதன்முதலில் அெல்படுத்தியுள்ள 

வைகிழக்கு ொநிலம் 

அருணாச்சலப் பிரமதசம் 

சிக்கிம் 

ெணிப்பூர் 

மெகாலயா 

358. மபாது வினிமயாகத்திட்ைத்தின் மூலம் உணவு தானியங்கள் வழங்குவதில் 

முழுவதுொக பணப்பரிொற்றெில்லாத (cashless system for distribution of food grains) 

முடறடய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்தியாவின் முதல் ொநிலம் ? 

ஹரியானா 

குஜராத் 

மகரளா 

ஆந்திரப்பிரமதசம் 

359. பிப்ரவரி 2017 ல் "மதசிய ெகளிர் நாைாளுென்றம்' என்ற 3 நாள் கருத்தரங்கு 

நடைமபற்ற இந்திய நகரம் ? 

ஆெதாபாத் 

டெசூர் 

அெராவதி 

மபங்களூர் 

360. 2017 -19 -ஆம் ஆண்டுக்கான சனீ -இந்திய ஆராய்ச்சித் திட்ைத்தின் தடலவராக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ள மசன்டன ஐ.ஐ.டி மபராசிரியர் ? 

மஜா தாெஸ் கரக்கட்டு 

சுதரீ் சுப்ரெணியம் 

குெரன் மவங்கைாச்சலம் 

இராஜா பத்ெநாபன் 

361. இந்திய பங்குச் சந்டத ஒழுங்காற்று ஆடணயத்தின் (SEBI - Securities and Exchange 

Board of India) புதிய தடலவராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர்? 

குல்தபீ் நாயர் 

அருண் பட்மைல் 

இன்பா முகர்ஜி 

அஜய் தியாகி 



362. இந்தியாவின் முதல் ெிதக்கும் மதாைக்கப்பள்ளி, ”மலாக்ைக் ெிதக்கும் 

துவக்கப்பள்ளி” (Loktak Elementary Floating School) அடெந்துள்ள ொநிலம் ? 

மகரளம் 

ெணிப்பூர் 

ஹரியானா 

இலட்சதவீுகள் 

363. மபண்கள் ெற்றும் சிறுெிகளுக்கான சர்வமதச அறிவியல் தினம் (International Day 

of Women and Girls in Science)? 

பிப்ரவரி 11 

பிப்ரவரி 12 

பிப்ரவரி 13 

பிப்ரவரி 14 

364. சூரிய ஆற்றல் பயன்பாட்டின் மூலம் முற்றிலும் பசுடெ ெயொக்கப்பட்டுள்ள 

இந்திய கப்பல் படையின் கண்காணிப்பு கப்பல் ? 

ஐ.என்.எஸ் விராட் 

ஐ.என்.எஸ்.மகால்கத்தா 

ஐ.என்.எஸ்.மசன்டன 

ஐ.என்.எஸ். சர்மவக்ஷா 

365. பிப்ரவரி 2017 ல், “ஃபிராங்க் வால்ைர் ஸ்மையின்மெயர்” அதிபராக 

மதர்ந்மதடுக்கப்பட்டிருக்கும் நாடு ? 

பிரான்ஸ் 

மதன் மகாரியா 

மஜர்ெனி 
இஸ்மரல் 

366. உலகின் தடலசிறந்த 15 விொன நிடலயங்களின் பட்டியலில் 

முதல்முடறயாக இைம்மபற்றுள்ள இந்திய விொன நிடலயம் எது ? 

இந்திராகாந்தி சர்வமதச விொன நிடலயம் 

இராஜவீ் காந்தி பன்னாட்டு வானூர்தி நிடலயம் 

அறிஞர் அண்ணா பன்னாட்டு விொன நிடலயம் 

வரீ் சவர்கார் பன்னாட்டு வானூர்தி நிடலயம் 

367. மவளிநாட்டில் நடைமபறும் டி-20 கிரிக்மகட் மபாட்டியில் ஒப்பந்தத்தின் மூலம் 

விடளயாைவிருக்கும் முதல் இந்திய கிரிக்மகட் வரீர் யார்? 

விராத் மஹாலி 

சச்சின் மைண்டுல்கர் 



சவ்ரவ் கங்குலி 

யூசுஃப் பதான் 

368. பிப்ரவரி 13 அன்று, சர்வமதச நாணய கண்காட்சி 2017 நடைமபற்ற இந்திய 

நகரம் ? 

திருவனந்தபுரம் 

புவமனஸ்வர் 

ஆெதாபாத் 

ைார்ஜிலிங் 

369. பிப்ரவரி 2017ல், ”AMAN 2017” என்ற மபயரில் பன்னாட்டு கைற்படை பயிற்சிடய 

நைத்திய நாடு ? 

மநபாளம் 

சனீா 

பாகிஸ்தான் 

ஜப்பான் 

370. ”பிராதான் ெந்திரி கிராெின் டிஜிட்ைல் சக்ஷார்தா அபியான்” (Pradhan Mantri Gramin 

Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA)) திட்ைத்தின் மநாக்கம், கிராெப்புறங்களில்__________? 

டிஜிட்ைல் கல்வி (digital literacy) 

வறுடெ ஒழிப்பு (poverty eradication) 

மவடலவாய்ப்பு(employment) 

ெின்சார இடணப்பு(electricity connection) 

371. உலகிமலமய முதல் முடறயாக பார்டவயற்மறாருக்கான பிடரய்லி 
முடறயிலான உலக வடரபைம் (அட்லஸ்) மவளியிட்டுள்ள நாடு? 

பிரான்ஸ் 

இந்தியா 

மஜர்ெனி 

அமெரிக்கா 

372. தெிழ்நாட்டின் “ஜல்லிக்கட்டு” மபாராட்ைதின் ொதிரியில் ெக்களின் 

மபாராட்ைத்தினால், 'கம்பாலா' எருது மபாட்டிக்கு சட்ை அங்கீகாரம் அளிக்கும் 

ெமசாதா நிடறமவற்றப்பட்டுள்ள ொநிலம் எது? 

ஆந்திரபிரமதசம் 

மதலுங்கானா 

கர்நாைகா 

மகரளா 



373. ஒவ்மவாரு வருைமும் பிப்ரவரி 14 ஆம் மததிடய “மபற்மறாடர வழிபடும் 

தினொக” (Parents’ Worship Day / Matru-Pitru Diwas) என அனுசரிக்கும் ொநிலம் ? 

மெகாலயா 

குஜராத் 

ஹரியானா 

சட்டிஸ்கர் 

374. உலக வாமனாலி தினம் 

பிப்ரவரி 12 

பிப்ரவரி 13 

பிப்ரவரி 14 

பிப்ரவரி 15 

375. ெத்திய அரசின் ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனொன எல்.ஐ.சி. யின் புதிய நிர்வாக 

இயக்குநராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

மஹெந்த் பார்கவா 

மஜகன் தருவாலா 

நீமலஷ் சிவ்ஜி விகாம்மச 

ஜானி முகர்ஜி 

376. ”Aero India 2017” எனப்படும் 11 வது சர்வமதச விண்மவளி ெற்றும் பாதுகாப்ப்பு 

கண்காட்சி (International Aerospace and Defence Exhibition) நடைமபறும் நகரம் ? 

ஆெதாபாத் 

மும்டப 

மபங்களூரு 

திருவனந்தபுரம் 

377. மநதாஜி சுபாசு சந்திர மபாசு பன்னாட்டு வானூர்தி நிடலயம் அடெந்துள்ள 

நகரம் ? 

இம்பால் 

மகால்மகாத்தா 

மபார்ட்பிமளர் 

சண்டிகர் 

378. சர்வமதச மெடஜப் பந்து கூட்ைடெப்பின்(ITTF)) மூலம் நைத்தப்படும் ”இந்தியா 

ஓபன் 2017” நடைமபறவிருக்கும் இந்திய நகரம் ? 

மசன்டன 

மபங்களூரு 

திருவனந்தபுரம் 



புது தில்லி 

379. ”அமஸாசாம்” (Associated Chambers of Commerce of India (ASSOCHAM)) எனப்படும் வர்த்தக 

கூட்ைடெப்பின் தடலவராக மதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

நீமலஷ் சிவ்ஜி விகாம்மச 

சந்தபீ் ஜமஜாடியா 

ஜானி முகர்ஜி 

மஹெந்த் பார்கவா 

380. மதசிய குைற்புழு நீக்க நாள் (National Deworming Day) 

பிப்ரவரி 10 

பிப்ரவரி 11 

பிப்ரவரி 12 

பிப்ரவரி 13 

381. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான பிரிக்ஸ் அடெப்பின் ொநாடு (BRICS summit-2017) 

நடைமபறவிருக்கும் நகரம் ? 

புதுதில்லி, இந்தியா 

ஜியாமென், சனீா 

ொஸ்மகா, ரஷியா 

ரிமயா டி மஜனிமரா, பிமரசில் 

382. 104 மசயற்டகக் மகாள்கடள மவற்றிகரொக விண்ணில் மசலுத்தி சாதடன 

படைத்த ராக்மகட்டின் மபயர் ? 

பிஎஸ்எல்வி - சி 35 

பிஎஸ்எல்வி - சி 36 

பிஎஸ்எல்வி - சி 37 

பிஎஸ்எல்வி - சி 38 

383. காவிரி நதிநீர் நடுவர் ென்றத்துக்கு புதியத் தடலவராக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 

பல்வரீ்சிங் மசளகான் 

ராணா சித்தரஞ்சன் தாஸ் 

ராகுல் பட்மைல் 

அபய் ெமனாகர் சாப்மப 

384. ைாைா சன்ஸ் குழுெத்தின் தடலவராகப் மபாறுப்மபற்றுள்ள தெிழர் யார் ? 

சுதா கிருஷ்ணமூர்த்தி 

ெமனாகர் பாஸ்கர் 

சந்திரமசகரன் 



இந்திரா முகர்ஜி 

385. ”கரிசல் திடரவிழா” என்ற மபயரில் திடரப்பை விழாடவ நைத்தி வரும் 

தெிழகப்பல்கடலக்கழகம் எது ? 

ெதுடரக் காெராஜர் 

ெமனான்ெணியம் சுந்தரம்பிள்டள 

பாரதிதாசன் 

பாரதியார் 

386. செீபத்தில் தெிழகத்தின் முதல்வராகப் மபாறுப்மபற்றுக்மகாண்ை எைப்பாடி 

பழனிச்சாெி , தெிழ்நாட்டின் எத்தனாவது முதலடெச்சர் ? 

12 

13 

14 

15 

387. ”கீழடி அகழாய்வு தளம்” அடெந்துள்ள ொவட்ைம் எது ? 

ெதுடர 

விருதுநகர் 

திருமநல்மவலி 

சிவகங்டக 

388. நாட்டின் முதல் மஹலிகாப்ைர் நிடலயம் (மஹலிமபார்ட்) அடெயவுள்ள 

நகரம் எது ? 

புது தில்லி 

அெராவதி 

டஹதராபாத் 

மபங்களூரு 

389. இந்திய எப்மபாது தனது முதல் கார்ட்மைா சாட் வடக மசயற்டகக்மகாடள 

விண்ணுக்கு அனுப்பியது ? 

2004 

2005 

2006 

2007 

390. விடரவில் பணி ஓய்வு அளிக்கப்பை உள்ள ஐஎன்எஸ் விராத் மபார்க் கப்பல் 

இந்திய கைற்படையுைன் இடணக்கப்பை ஆண்டு எது ? 

1985 

1986 

1987 

1988 



391. ெத்திய அரசினால் டஹட்மரா கார்பன் திட்ைத்டத மசயல்படுத்த அனுெதி 
வழங்கப்பட்டுள்ள மநடுவாசல் எந்த ொவட்ைத்தில் அடெந்துள்ளது ? 

தஞ்சாவூர் 

திருச்சி 

புதுக்மகாட்டை 

விருதுநகர் 

392. செீபத்தில் ரிசர்வ் வங்கி அறிவுத்துள்ளபடி, எந்த மததியிலிருந்து 

மசெிப்புக்கணக்கில் கட்டுப்பாடு இன்றி பணம் எடுக்கலாம் என்றும் 

மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ? 

பிப்ரவரி 20 

ொர்ச் 13 

ஏப்ரல் 22 

மெ 1 

393. இந்திய விண்மவளி ஆய்வு அடெப்பின் (இஸ்மரா) தடலவர் யார் ? 

ெயில்சாெி அண்ணாத்துடர 

கு.பாலகிருஷ்ணன் 

ஏ.எஸ்.கிரண்குொர் 

மக.சிவன் 

394. சர்வமதச தாய்மொழி தினம் (International Mother Language Day) 

பிப்ரவரி 20 

பிப்ரவரி 21 

பிப்ரவரி 22 

பிப்ரவரி 23 

395. திருப்பதியில் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரசாதொக பக்தர்களுக்கு லட்டுக்கு 

பதிலாக வழங்கப்பட்ை இனிப்பு எது ? 

ஜிமலபி 

மகாழுக்கட்டை 

அதிரசம் 

பணியாரம் 

396. ஐசிசி ெகளிர் உலகக் மகாப்டப கிரிக்மகட் தகுதிச்சுற்றுப் மபாட்டியின் 

இறுதிச்சுற்றில் சாம்பியன் பட்ைம் மவன்றுள்ள நாடு? 

இந்தியா 

பாகிஸ்தான் 

மதன்மகாரியா 



மதனாப்பிரிக்கா 

397. செீபத்தில் காலொன உச்ச நீதிென்றத்தின் முன்னாள் தடலடெ நீதிபதி 
அல்தெஸ் கபீர் உச்ச நீதிென்றத்தின் எத்தடனயாவது நீதிபதி ? 

36-ஆவது 

37-ஆவது 

38-ஆவது 

39-ஆவது 

398. செீபத்தில் புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள ஷிலாண்டியா என்ற புதிய 

கண்ைம் பின்வரும் எந்த கைலுக்கு அடியில் மூழ்கி காணப்படுகிறது ? 

இந்தியப்மபருங்கைல் 

பசுபிக் மபருங்கைல் 

அட்லாண்டிக் மபருங்கைல் 

வங்காள விரிகுைா 

399. அதிக அளவில் முடனவர் பட்ைம் மபற்ற ொணவ, ொணவர்கடள 

உருவாக்குவதில் முதலிைத்திலுள்ள ொநிலம் ? 

தெிழ்நாடு 

மகரளம் 

புது தில்லி 

உத்தரப்பிரமதசம் 

400. ஐ.நா. அடெதிப் படையின் புதிய தடலவராக நியெிக்கப்பட்டுள்ள ஜனீ்-பியர் 

லாக்மராயிக்டஸ எந்த நாட்டைச் சார்ந்தவர் ? 

ஸ்வைீன் 

பின்லாந்து 

மஜர்ெனி 
பிரான்ஸ் 

401. கனைாவுக்கான புதிய இந்தியத் தூதராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

விகாஸ் ஸ்வரூப் 

தபீக் குப்தா 

நவனீ் சின்ஹா 

எஸ்.அப்துல் நசரீ் 

402. இந்திய அளவில் பால் உற்பத்தியில் தெிழகம் எந்த இைத்திலுள்ளது? 

9 வது 

10 வது 

11 வது 



12 வது 

403. மதற்கு ஆசிய சபாநாயகர்களின் கூடுடக (South Asian Speakers Summit) 2017 

நடைமபற்ற நகரம் ? 

டிஸ்பூர் 

ைார்ஜிலிங் 

ஆெதாபாத் 

இந்தூர் 

404. இந்திய ெகளிர் ஒருநாள் கிரிக்மகட் அணியின் மகப்ைன் யார் ? 

ருொனா 

ெிதாலி ராஜ் 

லதா ெண்ைல் 

நிரஞ்சனா 

405. ஆதார் அடிப்படையிலான அரசு ொனியங்கள், மசடவகள் ெற்றும் 

நிதியுதவிகள் ெமசாதா, 2017 நிடறமவற்றியுள்ள ொநிலம் ? 

ஹரியானா 

மெகாலயா 

ெணிப்பூர் 

குஜராத் 

406. பிப்ரவரி 20, 2017 ல் ெத்திய பிரமதச ொநிலத்தில் நடைமபற்ற உலகப்புகழ் 

மபற்ற கஜரீாமகா நைனத் திருவிழாவில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துமகாண்ை 

நாடு ? 

மநபாளம் 

பூட்ைான் 

பங்களாமதஷ் 

ஜப்பான் 

407. பிப்ரவரி 2017 ல் ”இந்துக்கள் திருெண ெமசாதா” நிடறமவற்றிய நாடு ? 

சவுதி அமரபியா 

பாகிஸ்தான் 

ஆப்கானிஸ்தான் 

இந்மதாமனசியா 

408. அமெரிக்காவின், புமளாரிைா ொகாணத்திலுள்ள, 'பீட்ைா' கார்பன் பகுப்பாய்வு 

கூைத்தின் ஆய்வு முடிவின் படி ,கீழடி நாகரித்தின் காலம் என்ன? 

கி.மு., 2ம் நூற்றாண்டு 

கி.மு., 3ம் நூற்றாண்டு 



கி.பி., 2ம் நூற்றாண்டு 

கி.பி., 3ம் நூற்றாண்டு 

409. உலக சமூக நீதி தினம் (World Day of Social Justice) 

பிப்ரவரி 19 

பிப்ரவரி 20 

பிப்ரவரி 21 

பிப்ரவரி 22 

410. பார்டவயற்மறாருக்கான உலகக் மகாப்டப கிரிக்மகட் மபாட்டியில் 

சாம்பியனான இந்திய அணியின் மகப்ைன் ? 

கிருஷ்ணா முகர்ஜி 
அஜய் குொர் 

சுனில் குொர் 

ஜான் மகன்னடி 

411. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) அடெப்பு மவளியிட்டுள்ள 

அறிக்டகயின் படி, 2012-2016 ஆண்டுகளில் உலகளவில் ஆயுத இறக்குெதி மசய்த 

நாடுகளில் முதலிைத்திலுள்ள நாடு எது? 

சவுதி அமரபியா 

ஜப்பான் 

இஸ்மரல் 

இந்தியா 

412. ெத்திய கலால்வரி தினம் (Central Excise Day) 

பிப்ரவரி 21 

பிப்ரவரி 22 

பிப்ரவரி 23 

பிப்ரவரி 24 

413. “Every Time It Rains” என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் 

நிகிதா சிங் 

ஜி.சம்பத் 

மகளரவ் அகர்வால் 

ஸ்ெித் ெஹஜன் 

414. ொநில அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊழலுக்மகதிரான கட்ைாய பயிற்சிடய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ொநிலம் எது ? 

மகரளம் 

மதலுங்கானா 



ஆந்திரா 

கர்நாைகம் 

415. “Bataua” என்ற மபயரில் டிஜிட்ைல் பணப்பரிொற்றத்திற்கான மொடபல் 

மசயலிடய அறிமுகம் மசய்துள்ள வங்கி எது ? 

HDFC 

Oriental Bank of Commerce 

HSBC 

IOB 

416. பிப்ரவரி 2017 ல் பின்வரும் எந்த நாட்டின் உட்கட்ைடெப்புத் திட்ைங்களுக்காக 

இந்தியா 340 ெில்லியன் ைாலர் கைனுதவியாக வழங்கியுள்ளது? 

பூட்ைான் 

இலங்டக 

மநபாளம் 

ஆப்கானிஸ்தான் 

417. உலகின் ெிக நீளொன, உயர்த்தப்பட்ை ெிதிவண்டி பாடத (world’s longest elevated 

cycle path) அடெந்துள்ள நகரம் ? 

ஜியாமென், சனீா 

நியூயார்க், அமெரிக்கா 

ரிமயா, பிமரசில் 

காத்ெண்டு, மநபாளம் 

418. “Aardram” எனும் மபயரில் மபாதுசுகாதார நிடலயங்கடள மெம்படுத்தும் 

திட்ைத்டத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள அரசு ? 

குஜராத் 

ஹரியானா 

ஆந்திரபிரமதசம் 

மகரளம் 

419. ”உயர்கல்வி நிதி முகடெ” (Higher Education Financing Agency (HEFA)) டய 

மசயல்படுத்துவதற்காக ெத்திய ெனித வளத்துடறயுைன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

மசய்துள்ள வங்கி ? 

கனரா வங்கி 
இந்தியன் வங்கி 

ஐ.சி.ஐ.சி 

கார்ப்பமரசன் வங்கி 

420. 13 வது மதசிய விவசாய அறிவியல் காங்கிரஸ் (National Agriculture Science Congress) 

நடைமபற்ற இைம் ? 



ஆெதாபாத் 

ஸ்ரீநகர் 

மபங்களூரு 

மசன்டன 

421. இந்தியாவின் முதல் ெடல ெிதிவண்டி சாடல (hill station bicycle path) 

துவங்கப்பட்டுள்ள இைம் ? 

சிம்லா 

ைார்ஜிலிங் 

மகாடைக்கானல் 

ஊட்டி 

422. சர்வமதச கிரிெினல் நீதிென்றத்திலிருந்து மவளிமயறுவதாக அறிவித்த 

பின்வரும் எந்த நாட்டின் முடிவு சர்வமதச சட்ைத்தின்படி மசல்லாது என 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ? 

வைமகாரியா 

மசாொலியா 

நபீபியா 

மதன்னாப்பிரிக்கா 

423. சர்.சி.வி.ராென் ”ராென் விடளடவக்” கண்ைறிந்தடத நிடனவுகூரும் 

வடகயில் மதசிய அறிவியல் தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள் ? 

பிப்ரவரி 25 

பிப்ரவரி 26 

பிப்ரவரி 27 

பிப்ரவரி 28 

424. நார்மவடயச் மசர்ந்த மைலிநார் குழுெத்தின் மைலிநார் (இந்தியா) டவ 

டகயகப்படுத்துவதாக அறிவித்துள்ள இந்திய மதாடலத்மதாைர்பு நிறுவனம் எது ? 

பாரதி ஏர்மைல் 

ரிடலயன்ஸ் ஜிமயா 

பி.எஸ்.என்.எல் 

மவாைாஃமபான் 

425. ”ராட் - உல் - ஃபசாத்” ('Radd-ul-Fasaad') எனும் மபயரில் மதசிய அளவிலான 

தவீிரவாதத்திற்மகதிரான நைவடிக்டகடய துவங்கியுள்ள நாடு எது? 

சிரியா 

பாகிஸ்தான் 

ஆப்கானிஸ்தான் 



மஜார்ைான் 

426. ெகாத்ொ காந்தி மதசிய ஊரக மவடல உறுதித் திட்ைத்தின் கீழ் கூடுதலாக 50 

நாள்கள் மசர்த்து தெிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளடதத் மதாைர்ந்து தற்மபாதுள்ள 

பணிநாள்களின் எண்ணிக்டக எவ்வளவு? 

125 

150 

175 

200 

427. செீபத்தில் உலக சுகாதார நிறுவனம் மவளியிட்டுள்ள அறிக்டகயின்படி, 

சர்வமதச அளவில் தற்மகாடலயில் முதலிைம் வகிக்கும் நாடு எது ? 

இந்தியா 

மஜர்ெனி 

சனீா 

ஜப்பான் 

428. கட்ைாய தெிழ் கற்றல் சட்ைத்டத தெிழக அரசு அெலுக்கு மகாண்டுவந்த 

ஆண்டு ? 

2004 

2005 

2006 

2007 

429. இந்தியாவின் முதல் தபால் நிடலய கைவுச் சடீ்டு டெயம் எங்கு 

துவக்கப்பட்டுள்ளது ? 

கண்ணனூர், மகரளக் 

புவமனஸ்வர், ஒடிஷா 

ஆக்ரா, உத்தரபிரமதசம் 

விடிஷா , ெத்தியப் பிரமதசம் 

430. பாலித்தீன் டபகளின் பயன்பட்டை ொநிலம் முழுவதும் தடை மசய்வதாக 

அறிவித்துள்ள ொநிலம் ? 

ஒடிஷா 

ஜார்க்கண்ட் 

ஹரியானா 

குஜராத் 

431. தனது ொநிலத்திலுள்ள அடனத்து தனியார்ப் பள்ளிகளிலும் சூரிய ெின்சக்தி 
முடறடெகடள நிறுவுவடத கட்ைாயொக்கியுள்ள ொநிலம் ? 

ஹிொச்சல் பிரமதசம் 



ஹரியானா 

பஞ்சாப் 

ஜம்மு காஷ்ெீர் 

432. பிப்ரவரி 2017 ல் ”பிராஹான் நாட்டியாஞ்சலி 2017” (Brahan Natyanjali 2017) எனும் 

மபயரில் பிரொண்ைொன நைன நிகழ்வு நடைமபற்ற மகாயில் ? 

தஞ்டச மபரிய மகாயில் 

கஜரீாமகா மகாயில் 

ெதுடர ெீனாட்சி அம்ென் மகாயில் 

ஈஷா மயாக டெயம், மகாயம்புத்தூர் 

433. பிப்ரவரி 2017 ல் இரயில்மவ பாதுகாப்புத் மதாைர்பாக இந்திய அரசுைன் 

ஒப்பந்தம் மசய்துமகாண்டுள்ள நாடு ? 

அமெரிக்கா 

பிமரசில் 

ஜப்பான் 

மநபாளம் 

434. இந்திய நிதி ெற்றும் மதாழில்நுட்ப உதவியுைன் ”அருண் -3” என்ற மபயரில் 

நீர்ெின்சக்தி திட்ைம் அடெகப்பைவுள்ள அண்டை நாடு எது ? 

மநபாளம் 

பங்காளமதஷம் 

பூட்ைான் 

ஆப்கானிஸ்தான் 

435. ஸ்மபயின் நாட்டிலுள்ள பர்சிமலானா நகரில் நடைமபறும் ”உலக அடலப்மபசி 
கூடுடக 2017” (Mobile World Congress) ல் இந்தியாவின் சார்பாக C-RAN prototype for 5G 

technology மதாழில்நுட்பத்டதக் காட்சிப்படுத்தவிருக்கும் கல்வி நிறுவனம் எது ? 

ஐ.ஐ.டி மசன்டன 

ஐ.ஐ.டி டஹதராபாத் 

அண்ணா பல்கடலக்கழகம் 

ஐ.ஐ.டி.காரக்பூர் 

436. FORPHEUS - எனப்படும் உலகின் முதல் மராமபா மெடசப்பந்து பயிற்றுநர் (robot table 

tennis tutor) உருவாக்கப்பட்டுள்ள நாடு ? 

இஸ்மரல் 

ஜப்பான் 

அமெரிக்கா 

சனீா 



437. சர்வமதச வான்மவளிப் மபாக்குவரத்து சங்கத்தின் (International Air Transport 

Association (IATA)) தடலடெயகெ அடெந்துள்ள இைம் ? 

பாரீஸ், பிரான்ஸ் 

புது தில்லி, இந்தியா 

மராம், இத்தாலி 

ொண்ட்ரீல், கனைா 

438. “Feroze: the Forgotten Gandhi” என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் ? 

வில்லியம் ைல்ரிம்பிள் 

மநாவா ஃபிடரட் 

மபர்ட்டில் பால்ஃக் (Bertil Falk) 

சங்கரன் நாயர் 

439. சர்வமதச சிவராத்திரி திருவிழா 2017 நடைமபற்ற “ ொண்டி கிராெ “ 

அடெந்துள்ள ொநிலம் எது ? 

ஹிொச்சல் பிரமதசம் 

ஹரியானா 

பஞ்சாப் 

ஜம்மு காஷ்ெீர் 

440. நாட்டிமலமய முதல் முடறயாக, பாலியல் குற்றவாளிகளின் பட்டியடல 

பகிங்கரொக மபாதுெக்களுக்கு மவளிப்படுத்தும் மவளிப்படையான முடறடய 

(public registry of sex offenders) அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ொநிலம் ? 

மகரளம் 

கர்நாைகா 

புது தில்லி 

புதுச்மசரி 

MARCH- 2017 
441. முழுவதும் முன்பதிவற்ற இரயிலான, இந்தியாவின் முதல் “அந்திமயாதயா 

எக்ஸ்பிரஸ்” (Antyodaya Express) இரயில் மசடவ பின்வரும் எந்த 

நகரங்களுக்கிடைமய இயக்கப்பட்டுள்ளது? 

புது தில்லி - ஆக்ரா 

பாட்னா - மும்டப 

ஆெதாபாத் - புவமனஷ்வர் 

எர்ணாக்குளம் – மகளரா 



442. சரிவர பணியாற்றாத எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்கடள திருப்பி அடழக்க வடக 

மசய்யும் ெமசாதாடவ ெக்களடவயில் தாக்கல் மசய்துள்ள பாராளுென்ற 

உறுப்பினர் ? 

தருண் விஜய் 

திருச்சி சிவா 

வருண் காந்தி 

தம்பி துடர 

443. ொர்ச் 1 ல் 29-ஆவது சர்வமதச மயாகா விழா நடைமபற்ற இந்திய நகரம் ? 

ரிஷிமகஷ் 

வாரணாசி 

ஆெதாபாத் 

காந்திநகர் 

444. மதசிய ெடழவாழ் இனத்தவர்களுக்கான குழுவின் (National Commission for 

Scheduled Tribes) தடலவராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

நெீதா ராய் மகாஷ் 

கபீர் மபடி 

ெீனா மஹெச்சந்திரா 

நந்த் குொர் சாய் 

445. ரிசர்வ் வங்கியினால் அடெக்கப்பட்டுள்ள, டசபர் (இடணய) 

பாதுகாப்பிற்கான பல்துடற குழுவின் தடலவர் யார்? 

ெீனா மஹெச்சந்திரா 

நந்த் குொர் சாய் 

நெீதா ராய் மகாஷ் 

கபீர் மபடி 

446. ”சர்க்கு ெற்றும் மசடவ வரிகள்” (Good and service tax ( GST)) நடைமுடறக்கு வரும் 

நாள் ? 

1 ஏப்ரல் 2017 

1 மெ 2017 

1 ஜனீ் 2017 

1 ஜடீல 2017 

447. மதசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆடணயம் (National Tiger Conservation Authority) ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு இந்திய புலிகள் காப்பகங்களில் புடகப்பைம் ெற்றும் வடீிமயா 

எடுக்க தடை விதித்துள்ள மதாடலக்காட்சி நிறுவனம் எது? 

BBC 



NDTV 

TIMES NOW 

HEADLINES TODAY 

448. காடுகள் பற்றிய ஆய்வு கல்விக்கான மதசிய கவுன்சில்(Indian Council of Forestry 

Research and Education)அடெந்துள்ள இைம் ? 

ைார்ஜிலிங் 

மைராடூன் 

கண்ணனூர் 

தர்ெபுரி 

449. ஐ. நாவின் அகதிகள் அடெப்பின் (United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)) 

நல்மலண்ண தூதுவராக நியெிக்கப்பட்டுள்ள புகழ்மபற்ற எழுத்தாளர் ? 

நெீதா ராய் மகாஷ் 

R மைாலீ வர்ென் 

நீல் டஹொன் 

குர்தாஸ்ென் 

450. சார்க் அடெப்பின் (South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)) புதிய 

மசக்ரைரி மஜனரலான “அஜ்ெத் ஹடீசன் பி சியால்” (Amjad Hussain B Sial) எந்த 

நாட்ைவர்? 

ஆப்கானிஸ்தான் 

இந்மதாமனசியா 

ெமலசியா 

பாகிஸ்தான் 

451. ஆந்திரப் பிரமதசத்துக்கான புதிய மபரடவக் கட்ைைம் திறக்கப்பட்டுள்ள நகரம் 

? 

டஹதராபாத் 

அெராவதி 

மநல்லூர் 

காக்கிநாைா 

452. செீபத்தில் ெத்திய அரசிைம் அறிக்டகடய செர்ப்பித்துள்ள இைம்புலர்மவார் / 

குடிமயறுமவார் உரிடெகள் மதாைர்பான 18 நபர் குழுவின் தடலவர் யார்? 

ஹாசன் அலி 

சந்மதாஷ் சவான் 

பார்த்தா ெமஹாபாதாய 

சஷி ெமனாகர் மஜாஷி 



453. இந்திய கைற்படையில் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்கார்பியன் வடக நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல்கள் பின்வரும் எந்த நாட்டின் உதவியுைன் வடிவடெக்கப்பட்ைடவ ? 

அமெரிக்கா 

சனீா 

ரஸ்யா 

பிரான்சு 

454. உலக வர்த்தக அடெப்பிற்கான (World Trade Organisation) இந்தியாவின் அடுத்த 

தூதுவராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

JS தபீக் 

SG சந்திரா நாயுடு 

GH பாண்மை 

CV கிருஸ்ணமூர்த்தி 

455. நாட்டில் தற்மபாது புழக்கத்திலுள்ள 2,000 ரூபாய் மநாட்டுகடள அச்சிடும் பணி 
எப்மபாது துவங்கியதாக ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது ? 

பிப்ரவரி 2016 

ொர்ச் 2016 

ஜடீல 2016 

ஆகஸ்டு 2016 

456. குடிடெ கணக்கு தினம் (Civil Accounts Day) 

பிப்ரவரி 28 

ொர்ச் 1 

ொர்ச் 2 

ொர்ச் 3 

457. மெட்மரா வழித்தைம் அடெக்கும் பணியில் ஒமர ொதத்தில் "யு' வடிவிலான 

200 கர்ைர்கடள நிறுவியதன் மூலம் லிம்கா சாதடனப்புத்தகத்தில் 

இைம்மபற்றுள்ள மெட்மரா நிறுவனம் எது? 

மசன்டன மெட்மரா 

டில்லி மெட்மரா 

கல்கத்தா மெட்மரா 

மும்டப மெட்மரா 

458. இொச்சல பிரமதசத்தின் 2-வது தடலநகரொக அறிவிக்கப்பைவுள்ள நகரம் ? 

குல்லு 

பிலாஸ்பூர் 

தர்ெசாலா 



சம்பா 

459. எட்ைாம் வகுப்பு வடர செஸ்கிருத மொழிடய கட்ைாயொக்கியுள்ள ொநில 

அரசு 

அஸ்ஸாம் 

ஹரியானா 

குஜராத் 

உத்தர்காண்ட் 

460. ெத்திய அரசின் சிறந்த பல்கடலக்கழக விருது 2017 (Visitor's Award for the Best 

University 2017) மபற்றுள்ள பல்கடலக்கழகம் எது? 

ஐ.ஐ.டி காரக்பூர் 

ஐ.ஐ.டி மசன்டன 

ஜவகர்லால் மநரு பல்கடலக்கழகம் 

அண்ணா பல்கடலக்கழகம் 

460. சனீாவில் நடைமபற்ற சர்வமதச சுற்றுலா ெற்றும் பயணக் கண்காட்சியில் 

ெிகச்சிறந்த சுற்றுலா தலத்திற்கான விருது மபற்றுள்ள நாடு ? 

இந்தியா 

சனீா 

ஜப்பான் 

ஸ்ரீலங்கா 

461. தூய்டெ இந்தியா திட்ைத்தில் மபண்களின் பங்களிப்பின் முக்கியத்துவத்டத 

உறுதி மசய்யும் ”ஸ்வச் சக்தி சப்தா” (Swachh Shakti Saptaah) திட்ைம் துவக்கி 
டவக்கப்பட்டுள்ள ொநிலம்? 

குஜராத் 

ஹரியானா 

பீகார் 

ஒடிஷா 

462. இந்திய நகரங்கள் வருைாந்திர கணக்மகடுப்பு 2016 (Annual Survey of India’s City 

Systems (ASICS) 2016) ன் படி, சிறந்த நகர நிர்வாக தரவரிடசப் பட்டியலில் 

முதலிைத்டதப்மபற்றுள்ள நகரம்? 

மசன்டன 

மபார்ட்பிமளர் 

திருவனந்தபுரம் 

புது தில்லி 



463. மபண்கள் தினத்டத முன்னிட்டு, முற்றிலும் மபண் ஊழியர்களால் உலடக 

சுற்றி உலக சாதடன படைத்துள்ள வான்மவளி மபாக்குவரத்து நிறுவனம் ? 

மஜட் ஏர்மவஸ் 

ஏர் இந்தியா 

ஸ்டபஸ் மஜட் 

இண்டிமகா 

464. உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகடள கவருவதில் முதலிைத்திலுள்ள ொநிலம் 

எது ? 

தெிழ்நாடு 

மகரளம் 

மெற்குவங்கம் 

மதலுங்கானா 

465. பினாெி பரிவர்த்தடனத் தடுப்புச் சட்ைம் முதன்முதலில் மகாண்டுவரப்பட்ை 

ஆண்டு ? 

1975 

1982 

1988 

1991 

466. அகில இந்திய ஆயுர்மவதா கல்வி நிறுவனம் (All India Institute of Ayurveda (AIIA)) 

அடெப்பதற்காக ெத்திய அரசிைம் மகாரிக்டக டவத்துள்ள ொநிலம் 

ெணிப்பூர் 

மகரளா 

ஆந்திரா 

திரிபுரா 

467. உலக மகட்ைல் தினம் (World Hearing Day) 

ொர்ச் 1 

ொர்ச் 2 

ொர்ச் 3 

ொர்ச் 4 

468. ெடலவாழ் ெக்கள் மபசும் திராவிை இனத்டதச் சார்ந்த மொழியான “குருக் 

மொழி” க்கு (“Kurukh”) அலுவலக மொழி அந்தஸ்து வழங்கியுள்ள ொநிலம் 

மெற்கு வங்காளம் 

மகாவா 

கர்நாைகா 



மதலுங்கானா 

469. மபாருளாதார ஒத்துடழப்பு அடெப்பின் (Economic Co-operation Organisation (ECO)) 13 

வது கூடுடக ொர்ச் 2017 ல் நடைமபற்ற நாடு ? 

ஈரான் 

பாகிஸ்தான் 

கஷகஷ்தான் 

அஷர்மபய்ஜான் 

470. ”வை கிழக்கு இலக்கு 2017 “ (“Destination North East-2017”) திருவிழா என்ற மபயரில் 

வைகிழக்கு ொநிலங்களில் முதலீடுகளுக்கான வாய்ப்புகள் என்ற மநாக்கிலான 

நிகழ்வு நடைமபற்ற இைம்? 

டிஸ்பூர் 

ைார்ஜிலிங் 

மகாஹிொ 

சண்டிகார் 

471. வருைாந்திர ெடலவாழ் ெக்கள் பண்டிடகயான “பமகாரியா”(‘Bhagoria’) 

நடைமபறும் ொநிலம் ? 

ெணிப்பூர் 

பஞ்சாப் 

ெத்திய பிரமதசம் 

ஹரியானா 

472. செீபத்தில் ெரணெடைந்த, உலகின் முதல் கல்லீரல் ொற்று சிகிச்டசடய 

மவற்றிகரொக நிகழ்த்திய ெருத்துவர் தாெஸ் மயர்ல் ஸ்ைார்ஸ்ல் எந்நாட்ைவர் ? 

அமெரிகா 

ஆஸ்திமரலியா 

இங்கிலாந்து 

கனைா 

473. 360 அடி (110 ெீட்ைர்) உயரமுடைய இந்தியாவின் ெிக உயர்ந்த மகாடிக்கம்பம் 

அடெக்கப்பட்டுள்ள ொநிலம் ? 

ஜம்மு காஷ்ெீர் 

ஹிொச்சல் பிரமதசம் 

பஞ்சாப் 

ஹரியானா 

474. 06-03-2017 ல் ஓய்வடைந்துள்ள உலகின் வயதான விொனம் தாங்கி கப்பல் எது ? 

ஐ.என்.எஸ் கல்யாணி 



ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் 

ஐ.என்.எஸ். கல்கத்தா 

ஐஎன்எஸ் விராட் 

475. தெிழக அரசின் தில்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

தளவாய் சுந்தரம் 

தம்பிதுடர 

மசங்மகாட்டையன் 

பச்டசொல் 

476. மகாசுக்களின் மூலம் பரவும் மநாய்கடள தடுக்கும் மநாக்கில் “ Smart Mosquito 

Density System” எனும் திட்ைத்டத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ொநில அரசு ? 

தெிழ்நாடு 

மகரளம் 

ஆந்திரா 

கர்நாைகா 

477. ”டைம்” பத்திரிக்டக மவளியிட்டுள்ள 2017 ஆம் ஆண்டின் 10 ெிகச்சிறந்த சிறிய 

பல்கடலக்கழகங்களின் பட்டியலில் இைம்மபற்றுள்ள இந்திய கல்வி நிறுவனம் ? 

ஐ.ஐ.டி, மசன்டன 

இண்டியன் இன்ஸ்டிடுயூட் ஆஃப் சயின்ஸ் 

ஐ.ஐ.டி, காரக்பூர் 

ஐ.ஐ.டி. மும்டப 

478. அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான இந்திய கிரிக்மகட் அணியின் ஆதரவாளராக 

(ஸ்பான்சர்) நியெிக்கப்பட்டுள்ள மொடபல் மபான் நிறுவனம் ? 

Samsung 

Apple 

Sony 

OPPO 

479. உத்தரகாண்ை ொநிலத்தில் துவங்கியுள்ள ”சூரிய கிரண் 11” (SURYA KIRAN-XI) 

எனப்டும் இராணுவப்பயிற்சியானது, இந்தியா 

ெற்றும்___________நாட்டிற்கிடைமயயானது ? 

மநபாளம் 

பூட்ைான் 

ஜப்பான் 

இந்மதாமனசியா 

480. நாைாளுென்ற ெதிப்பீட்டு அடெப்பு என்ற குழு மவளியிட்டுள்ள அறிக்டகயில், 

நாட்டின் தடலசிறந்த எம்.பி.யாக மதர்வு மசய்யப்பட்டுள்ளவர் ? 



தனஞ்மஜய் ெஹதிக் 

அருண் மஜட்லி 

திருச்சி சிவா 

தம்பி துடர 

481. இந்தியாவில் ெிகக்குடறந்தப்ட்டிகளில் 200 மைஸ்ட் விக்மகட்டுகள் எடுத்து 

சாதடன படைத்துள்ள கிரிக்மகட் வரீர் ? 

யுவராஜ் சிங் 

ஜமைஜா 

அஸ்வின் 

மைானி 

482. குற்ற ஆவணக் காப்பகத்தின் தகவலின் படி, தெிழகத்தில் கைந்த 2015ம் 

ஆண்டில் குழந்டதகள் மதாைர்பான பாலியல் குற்றங்கள் நடைமபற்றதில் 

முதலிைத்திலுள்ள ொவட்ைம் ? 

கன்னியாகுெரி 

மசன்டன 

தர்ெபுரி 

கிருஷ்னகிரி 

483. விக்கிபீடியா நைத்திய விக்கி மகாப்டப மபாட்டியில், மூன்றாெிைத்டதப் 

பிடித்துள்ள தெிழர் ? 

இராஜபத்ெநாபன் 

இந்திரா ெனுமவல் 

ஜம்புலிங்கம் 

அல்லி மசார்ணம் 

484. “Al Nagah-II” என்ற மபயரில் இந்தியா ெற்றும் பின்வரு எந்த நாட்டிற்குெிடைமய 

இராணுவப்பயிற்சி ொர்ச் 2017 ல் நடைமபறுகிறது ? 

ரஷியா 

இந்மதாமனசியா 

ஈரான் 

ஓென் 

485. செீபத்தில் காலொன ெக்களடவயின் முன்னாள் தடலவரும், பிரபல 

மசாஷலிஸ தடலவருொன ரபி ராய் எந்த ொநிலத்டதச் சார்ந்த்வர் ? 

மகரளா 

ஒடிஷா 

குஜராத் 



மெற்கு வங்காளம் 

486. ”தரீ்த்தா தரிசனம்” (“Tirtha Darshan”) எனும் மபயரில் (வறுடெக் மகாட்டிற்கு கீழ் 

வாழும்) மூத்த குடிெக்களுக்கான இலவச ஆன்ெீகச் சுற்றுலாடவ அறிமுகம் 

மசய்துள்ள ொநிலம் ? 

ஹரியானா 

குஜராத் 

ஒடிஷா 

மெகாலயா 

487. ”மொரார்ஜி மதசாய் மதசிய மயாகா கல்வி நிறுவனம்” (Morarji Desai National Institute 

of Yoga) அடெந்துள்ள இைம் ? 

ைார்ஜிலிங் 

சிம்லா 

டிஸ்பூர் 

புது தில்லி 

488. பாரதயீ ஜனபீைம் வழங்கும் வருைாந்திர இலக்கிய விருதான “மூர்த்தி மதவி 
விருது 2016” மபற்றவர் ? 

நீலிொ ைால்ெியா ஆதார் 

மராமஜாரிமயா துத்ரா 

  MP வமீரந்திர குொர் 

PC காலிகா பிரசாத் 

489. ொர்ச் 2017 ல் உலகின் ெிகப்மபரிய வங்கி முடற (world’s biggest bank system) 

மகாண்ை நாைாக உருமவடுத்துள்ள நாடு ? 

இந்தியா 

சனீா 

அமெரிக்கா 

ஆஸ்திமரலியா 

490. இந்தியாவில் முதல் முடறயாக ”ஈவா”(”EVA - Electronic Virtual Assistant ”) 

எனும்மபயரில் அரட்டை மராமபா (chatbot) டவ அறிமுகப்படுத்தியுள்ள வங்கி 

HDFC 

ICICI 

Karur Vysya 

IDBI 

491. இந்தியாவின் முதல், “ஸ்ொர்ட் ெடலவாழ் கிராெம்” (First smart tribal village) ? 

காத்தநாடுபட்டி, விழுப்புரம் 



ஹப்பி, ஜம்மு காஷ்ெீர் 

மவலபுரி, ெணிப்பூர் 

சிந்திமகஷ், உத்தர்காண்ட் 

492. செீபத்தில் ெரணெடைந்த புகழ்மபற்ற நாட்டுப்புறப்பாைகர் “காலிகா பிரசாத் 

பட்ைாச்சாரியா”(Kalika Prasad Bhattacharya) எந்த மொழிப்பாைகர் ? 

இந்தி 

வங்கமொழி 
ெடலயாளம் 

குஜராத்தி 

493. செீபத்தில், பிரதெர் மொடி அவர்களால் திறந்து டவக்கப்பட்ை இந்தியாவின் 

ெிக நீளொன கம்பி நிறுத்த பாலம்(எக்ஸ்ட்ரா மைாஸ்டு பாலம்) ( extradosed bridge ) 

அடெந்துள்ள ொநிலம் ? 

ஹரியானா 

ெத்தியபிரமதசம் 

மெகாலயா 

குஜராத் 

494. 5 முதல் 15 ெில்லியன் பயணியர் பிரிவில், விொன நிடலய மசடவயில், 

உலகிமலமய முதலிைத்டத மபற்றுள்ள இந்திய விொன நிடலயம் ? 

திருவனந்தபுரம் பன்னாட்டு விொன நிடலயம், திருவனந்தபுரம். 

ராஜவீ் காந்தி சர்வமதச விொன நிடலயம் , டஹதராபாத் 

சர்தார் வல்லபாய் பமைல் பன்னாட்டு வானூர்தி நிடலயம், அகெதாபாத். 

அறிஞர் அண்ணா பன்னாட்டு விொன நிடலயம், மசன்டன 

495. சர்வமதச மபண்கள் தினத்டத முன்னிட்டு வழங்கப்படும் “சக்தி விருது 2017” 

மபற்றுள்ள 97 வயதான ஞானம்ொள் மதாைர்புடைய துடற? 

மயாகா 

கல்வி 

பரதநாட்டியம் 

கர்நாைக இடச 

496. ”ஆஸ்திமரலியாவின் சர்வமதச திடரப்பை விழாவில்” (IFFAA) சிறந்த 

நடிடகக்கான விருது மபற்றுள்ள இந்திய நடிடக ? 

பூனம் பாஜ்வா 

அனுஷ்கா மசட்டி 

தபீிகா படுமகான் 

ஐஸ்வர்யா ராய் 



497. ெத்திய நீர்க் கெிஷனின் (Central Water Commission (CWC)) தடலவராக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் 

பங்கஜ் ெிஷ்ரா 

சுமரஷ் மெத்தா 

சி.என்.சின்கா 

நமரந்திர குொர் 

498. IEEE Spectrum சமூக மசடவக்கான மதாழில்நுட்பத்திற்கான விருது (IEEE Spectrum 

Technology in the Service of Society Award) மபற்றுள்ள இந்திய கல்வி நிறுவனம்? 

ஐ.ஐ.டி, மசன்டன 

ஐ.ஐ.டி, மும்டப 

I.I.Sc, மபங்களூரு 

I.S.B,டஹதராபாத் 

499. ”சரஸ்வதி சம்ென் விருது 2016” மபற்றுள்ளவர் ? 

சுமரஷ் மெத்தா 

சி.என்.சின்கா 

ெஹாபமலஷ்வர் சாயில் 

நமரந்திர குொர் 

500. “யுனிமசஃப்” அடெப்பினால் 2017 ஆம் ஆண்டின் மபண்கள் கிரிக்மகட் உலகக் 

மகாப்டபக்கான நல்மலண்ண தூதுவராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

மகாலி 

மைானி 

மைண்டுல்கர் 

மரய்னா 

501. தூய்டெ இந்தியா திட்ைத்தில் கிராெப்புற மபண்களின் பங்களிப்டப 

மெம்படுத்தும் வடகயில், மபண் கிராெ தடலவர்களுக்கான கூடுடக “ஸ்வச் சக்தி 
2017” நடைமபற்ற நகரம்? 

மபங்களூரு 

டஹதராபாத் 

அெராவதி 

காந்திநகர் 

502. மபண்களின் பிரசவ கால விடுப்பு 12 வாரங்களிலிருந்து __________வாரங்களாக 

ெத்திய அரசு உயர்த்தியுள்ளது ? 

22 வாரங்களாக 

24 வாரங்களாக 



26 வாரங்களாக 

28 வாரங்களாக 

503. 11வது வை-கிழக்கு ொநிலங்களுக்கான வணிக கூடுடக (North-East Business 

Summit) நடைமபற்ற இைம்? 

புது டில்லி 

இம்பால் 

டிஷ்பூர் 

மகாஹிொ 

504. இந்திய மபரும் மகாடீஸ்வரர் பட்டியலில் முமகஷ் அம்பானி 
முதலிைத்திலுள்ளார். இரண்ைாெிைத்தில் இருப்பவர் யார் ? 

திலீப் சாங்வி 
பமலான்ஜி ெிஸ்திரி 

அனில் அம்பானி 

எஸ்.பி. இந்துஜா 

505. ஐ.நா.சடபயில் உலக ெகளிர் தினத்டதமயாட்டி ஐஸ்வர்யா தனுஷ் 

நைனொடிய அவசர தாலாட்டு’ என்ற கவிதயின் ஆசிரியர் யார்? 

கவிஞர் வாலி 

டவரமுத்து 

மு.மெத்தா 

சுஜாதா 

506. செீபத்தில் மவற்றிகரொக மசாதிக்கப்பட்ை பிரம்மொஸ் ஏவுகடண ஒலியின் 

திடசமவகத்டத விை எத்தடன ெைங்கு மவகொக பயணிக்கக்கூடியது ? 

2.2 ெைங்கு 

2.4 ெைங்கு 

2.6 ெைங்கு 

2.8 ெைங்கு 

507. மபட்மரால், டீசலுக்கு விதிக்கப்படும், 'வாட்' என்ற ெதிப்பு கூட்டு வரிடய, 

தெிழக அரசு உயர்த்திய பிறகு மபட்மராலின் ெீதான தெிழக அரசின் வரி எவ்வளவு 

? 

22 சதவதீம் 

34 சதவதீம் 

25 சதவதீம் 

36 சதவதீம் 



508. ொர்ச் 2017 ல் நைந்து முடிந்த ஐந்து ொநில சட்ைென்றத் மதர்தலில் மநாட்ைா 

வாக்குகள் அதிக சதவதீம் மபற்ற ொநிலம் எது ? 

உத்தரகாண்ட் 

ெணிப்பூர் 

உத்தரப்பிரமதசம் 

மகாவா 

509. பிரதெர் நமரந்திர மொடி அவர்களின் புடகப்பைத்டத தங்களின் 

விளம்பரங்களில் பயன்படுத்தியதற்காக ென்னிப்புக் மகாரியுள்ள நிறுவனம் ? 

Airtel 

Paytm 

Aircel 

Docomo 

510. சுவாெி விமவகானந்தர் எழுச்சி உடரயாற்றிய எந்த ரயில்மவ 

அருங்காட்சியகம் அடெக்கப்படும் என ரயில்மவ அடெச்சர் சுமரஷ் பிரபாகர் பிரபு 

அற்வித்துள்ளார் ? 

ெதுடர 

கன்னியாகுெரி 

கும்பமகாணம் 

மசன்டன மசன்ட்ரல் 

511. உலக சிறுநீரக தினம் (World Kidney Day) 

ொர்ச் 7 

ொர்ச் 8 

ொர்ச் 9 

ொர்ச் 10 

512. செீபத்தில், ”ஹார்ெஸ் 2” (“Hormuz 2”) என்ற மபயரில் கப்பற்படை கண்ைம் விட்டு 

கண்ைம் பாயும் ஏவுகடணடய மவற்றிகரொக மசாதித்துள்ள நாடு? 

ஆப்கானிஸ்தான் 

ஈரான் 

இஸ்மரல் 

பாலஸ்தனீ் 

513. “ென உடளச்சலினால் (distressed) பாதிக்கப்பட்டுள்ள மபண்களுக்கு” பிரத்திமயக 

இலவச ெனநல ஆமலாசடன வழங்குவதற்காக “181” என்ற 24 ெணிமநரெியங்கும் 

கட்ைணெற்ற மதாடலப்மபசி எண்டண அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ொநிலம் ? 

மகரளம் 



ஆந்திரா 

ஒடிஷா 

குஜராத் 

514. இந்தியாவின் ெிகப்மபரிய கழிவிலிருந்து ெின்சாரம் தயாரிக்கும் நிடலயம் 

அடெக்கப்பட்டுள்ள இைம் ? 

புது தில்லி 

மெற்கு வங்காளம் 

உத்தரகாண்ட் 

ஹரியானா 

515. அஸ்ஸாம் ொநிலம் குவாஹாட்டியில் நடைமபற்ற மதசிய அளவிலான 

துப்பாக்கி சுடுதல் மபாட்டியில் மவள்ளிப் பதக்கம் மவன்ற தெிழகத்டதச் மசர்ந்த 

மபாலீஸ் அதிகாரி ? 

அஸ்வின் மகாட்னிஸ் 

டசமலந்திரபாபு 

விஜயகுொர் 

ெயில்வாகனன் 

516. இந்தியாவின் முதல் முழுவதும் குளிரூட்ைப்பட்ை “இரயில் ஆம்புலன்ஸ் 

மசடவ” ( India’s first air-conditioned rail ambulance) துவக்கப்பட்டுள்ள ொநிலம் ? 

ெகாராஷ்டிரா 

தெிழ்நாடு 

மெற்குவங்காளம் 

மகரளா 

517. ெத்திய அரசின் தடலடெப் மபாருளாதார ஆமலாசகர் 

சி.ரங்கராஜன் 

அரவிந்த் சுப்பிரெணியம் 

உர்ஜித்சிங் பட்மைல் 

மகளதெி பட்ைாச்சாரியா 

518. ”இடணயதள கண்காணிப்பிற்மகதிரான உலகளாவிய தினம்” (World Day Against 

Cyber Censorship) 

ொர்ச் 12 

ொர்ச் 13 

ொர்ச் 14 

ொர்ச் 15 

519. ”ெிஷன் ஃபிங்கர்லிங்” (Mission Fingerling) மதாைர்புடையது ? 



பசுடெப்புரட்சி 

மவண்டெப் புரட்சி 

ெஞ்சள் புரட்சி 
நீலப்புரட்சி 

520. ெீன் விற்படனக்கு 'டலமசன்ஸ்' கட்ைாயம் என அெல்படுத்தியுள்ள ொநிலம் ? 

குஜராத் 

மகரளா 

கர்நாைகா 

ஹரியானா 

521. பாஜக கட்சிடயச் மசர்ந்த நாங்மதாம்பம் பிமரன் சிங் முதல்வராகியுள்ள 

ொநிலம் ? 

உத்தர்காண்ட் 

உத்தரபிரமதசம் 

ெணிப்பூர் 

மகாவா 

522. இந்தியாவின் ெிகப்மபரிய ெிதக்கும் சூரியஒளி ெின்னாற்றல் உற்பத்தி 
நிடலயத்டத (largest Floating Solar PV Plant) அடெந்துள்ள ொநிலம் ? 

மகரளா 

கர்நாைகா 

ஹரியானா 

குஜராத் 

523. 19 ஆண்டு கால இடைமவளிக்குப் பிறகு ெக்கள்மதாடக கணக்மகடுப்பு நைத்த 

முடிவு மசய்யப்பட்டுள்ள நாடு ? 

இலங்டக 

பாகிஸ்தான் 

பூட்ைான் 

மநபாளம் 

524. கால் மைக்சியில் பயணிக்கும் பயணியரின் பாதுகாப்டப உறுதி மசய்யும் 

வடகயில் “நிகழ்மநர அடையாள மசாதடன”(Real time ID check) எனும் புதுடெயான 

முடறடய இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள கால்மைக்சி நிறுவனம் 

OLA 

UBER 

Friendstrack 

Fasttrack 



525. ெத்திய அரசின் “குற்றவியல் மதடுதலுக்கான வடலயடெப்பில்” 

இடணக்கப்படும் முதல் காவல் நிடலயொன ”சஞ்சாவுலி” காவல்நிலயம் 

அடெந்துள்ள ொநிலம் ? 

ஹிொச்சல் பிரமதசம் 

ஹரியானா 

அருணாச்சல் பிரமதசம் 

குஜராத் 

526. Mercer’s எனும் அடெப்பு மவளியிட்டுள்ள ”சர்வமதச தரொன வாழ்க்டகக்கான 

நகரங்களின் பட்டியல் 2017” இந்திய நகரங்களில் முதலிைம் மபற்றுள்ள நகரம் ? 

மசன்டன 

புது தில்லி 

ஆெதாபாத் 

டஹதராபாத் 

527. பணியிை பாதுகாப்பு ெற்றும் சுகாதாரம் (Occupational Safety and Health) மதாைர்பான, 

”சர்வமதச விஷன் ஜமீரா கூடுடக 2017” (International Vision Zero Conference) நடைமபற்ற 

நகரம் ? 

மசன்டன 

புது தில்லி 
ஆெதாபாத் 

டஹதராபாத் 

528. கிராெப்புறங்களில் வசிக்கும் ெக்களுக்கு மவடலவாய்ப்பு 

ஏற்படுத்துவதற்காக, ”ஆதர்ஸ் கிராம் மயாஜனா” எனும் திட்ைத்டத அறிவித்துள்ள 

ொநிலம் ? 

ெணிப்பூர் 

மெகாலயா 

அருணாச்சல் பிரமதசம் 

குஜராத் 

529. இந்தியாவின் “ைாைா மொட்ைார்ஸ்” (Tata Motors ) உைன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

மசய்துள்ள “மவால்ஸ்மவகன்” எந்த நாட்டில் தனது தடலடெயிைத்டதக் 

மகாண்டுள்ளது ? 

இங்கிலாந்து 

மஜர்ெனி 

அமெரிக்கா 

மதன்மகாரியா 



530. உலக நுகர்மவார் உரிடெகள் தினம் (World Consumer Rights Day ) 

ொர்ச் 13 

ொர்ச் 14 

ொர்ச் 15 

ொர்ச் 16 

531. தெிழகத்தில் அம்ொ உணவகம் மசயல்படுவது மபான்று, ’நெது உணவகம்' 

என்ற திட்ைத்டத தனது ொநிலத்தில் அறிவித்துள்ள அரசு ? 

ஆந்திரா 

கர்நாைகா 

மதலுங்கானா 

மகரளா 

532. ஐக்கிய நாடுகளடவயினால் செீபத்தில் மவளியிைப்பட்டுள்ள “ அரசியல் 

வடரபைத்தில் மபண்கள் 2017” (Women in Politics Map 2017) எனும் பட்டியலில் இந்தியா 

மபற்றுள்ள இைம் ? 

147 

148 

149 

151 

533. ”ெதூகர் குப்தா குழு” (Madhukar Gupta Committee) மதாைர்புடையது ? 

எல்டலகள் பாதுகாப்பு 

இடணயதள வங்கி பாதுகாப்பு 

மபண்கள் ெற்றும் குழந்டதகள் பாதுகாப்பு 

எம்.பி க்கள் ஊதிய உயர்வு 

534. "So You Want to Know About the Environment” எனும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் 

சஞ்சாவுலி குொர் 

பிஜால் வச்சரஜனி 
ெதூகர் குப்தா 

முத்து குட்டி நாயர் 

535. மபாதுத் துடற மதாடலத் மதாைர்பு நிறுவனங்களான பி.எஸ்.என்.எல் Bharat 

Sanchar Nigam Limited (BSNL)) ெற்றும் எம்.டி.என்.எல் (Mahanagar Telephone Nigam Limited 

(MTNL)) இரண்டையும் இடணப்பத்ற்காக பரிந்துடரத்த குழு ? 

பகத் சிங் மகாஷ்யாரி குழு 

சுமரஷ் யாதவ் குழு 

சுப்ரியா மகாத்தாரி குழு 



ஆர்த்தி சிங்வா குழு 

536. ொர்ச் 16 ஆம் மததிடய “இந்திய-அமெரிக்கர்கடள அங்கீகரிக்கும் தினொக” 

(Indian-American Appreciation Day) அறிவித்துள்ள அமெரிக்க ெகாணம் ? 

நியூ மஜர்சி 

நியூயார்க் 

கன்சாஸ் 

வாசிங்க்ைன் 

537. “Indica: A Deep Natural History of the Indian Subcontinent” எனும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் 

துருபஜிமயாதி மபாரா 

பகத் சிங் மகாஷ்யாரி 

கனுங்மகா 

பிராமன லால் 

538. ொர்ச் 2017 ல் ரிசர்வ் வங்கியின் துடண ஆளுநராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

துருபஜிமயாதி மபாரா 

பகத் சிங் மகாஷ்யாரி 

கனுங்மகா 

பிராமன லால் 

539. ”21 ஆம் நூற்றாண்டில் புத்தெதம்” (“Buddhism in 2lst Century”) எனும் தடலப்பில், 

மூன்று நாட்கள் நடைமபறவுள்ள “சர்வமதச புத்தெத கூடுடக” நடைமபற்ற இைம் ? 

ெத்திய பிரமதசம் 

பீகார் 

காத்ெண்டு 

ஒடிஷா 

540. விடரவில் திறக்கப்பைவுள்ள இந்தியாவின் ெிக நீளொன குடக பாடத 

அடெந்துள்ள ொநிலம் ? 

ஜம்மு காஷ்ெீர் 

மெகாலயா 

ஹிொச்சல் பிரமதஷம் 

அருணாச்சல் பிரமதசம் 

541. இந்தியாவில் அதிக அளவில் சாடல விபத்து நடைமபறும் ொநிலம் ? 

ெகாராஷ்டிரா 

புது தில்லி 
தெிழ்நாடு 

மகரளம் 



542. ரயில்மவ துடறயால் டகயகப்படுத்தப்பட்ை தனது நிலத்துக்கு உரிய இழப்பீடு 

மகாரிய விவசாயிக்கு, நீதிென்றம் ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ரயிடலமய இழப்பீைாக 

வழங்கியுள்ள விமநாத சம்பவம் நடைமபற்றுள்ள ொநிலம் ? 

பஞ்சாப் 

ஹரியானா 

ஹிொச்சல் பிரமதசம் 

மெற்கு வங்காளம் 

543. ொர்ச் 2017 ல் இந்தியாவுைன் சமுதாய பாதுகாப்புத் மதாைர்பான ஒப்பந்தம் (social 

security agreement) டகமயழுத்திட்டுள்ள நாடு ? 

இங்கிலாந்து 

மதன்மகாரியா 

பிமரசில் 

ஸ்வைீன் 

544. ”டைம்ஸ் உயர்கல்வி அடெப்பின் ஆசிய பல்கடலக்கழகங்களின் தரவரிடச 

2017” (Times Higher Education Asia University ranking) ல் முதலிைத்டதப் மபற்றுள்ள 

பல்கடலக்கழகம் ? 

சிங்கப்பூர் மதசிய பல்கடலக்கழகம் 

ஹாங்காங்க் பல்கடலக்கழகம் 

ஐ.ஐ.டி. காரக்பூர் 

ஜவகர்லால் மநரு பல்கடலக்ழகம் 

545. உலக வளர்ச்சி அறிக்டக (Human Development Report (HDR)) 2016 ல் இந்தியா 131 வது 

இைத்டதப் மபற்றுள்ளது. இப்பட்டியலில் முதலிைத்டத மபற்றுள்ள நாடு எது ? 

நார்மவ 

சுவிட்சர்லாந்து 

ஆஸ்திமரலியா 

ஸ்வைீன் 

546. உலக வானிடல ஆய்வு தினம் ( World Meteorological Day) 
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547. உலக ெகிழ்ச்சி அறிக்டக 2017 ல் இைம்மபறாத ஒமர சார்க் (SAARC) அடெப்பின் 

உறுப்பினர் நாடு? 

பாகிஸ்தான் 



மநபாளம் 

வங்காளமதஷ் 

ொலத்தவீு 

548. இந்தியாவின் முதல் கார்பன் செநிடல ொவட்ைம் (carbon neutral district ) ெற்றும் 

பல்லுயிர் பாரம்பரிய தலொக உருவாகவுள்ள “ெஜலீி” (Majuli) ொவட்ைம் 

அடெந்துள்ள ொநிலம் ? 

அஸ்ஸாம் 

குஜராத் 

ஹரியானா 

சிக்கிம் 

549. இந்திய விண்மவளி ஆய்வு டெயத்தினால் (Indian Space Research Organisation (ISRO)) 

அடெக்கப்பட்டுள்ள உலகின் மூன்றாவது மபரிய அதிெீமயாலி காற்றுச் சுரங்கம் 

(hypersonic wind tunnel) அடெக்கப்பட்டுள்ள இைம் 

மபங்களூரு 

திருவனந்தபுரம் 

ெமகந்திரகிரி 

மபார்ட்பிமளர் 

550. “இன்ஃப்ரா மரட் அடலகடளப்” (infrared rays) பயன்படுத்தி தற்மபாது 

நடைமுடறயிலிருக்கும் வயர்மலஸ் கட்ைடெப்டப விை 100 ெைங்கு அதிமவக 

வயர்மலஸ் மநட்மவார்க் முடறடய கண்டுபிடித்துள்ள நாடு? 

மநதர்லாந்து 

அமெரிக்கா 

ஜப்பான் 

சனீா 

551. சர்வமதச டவர கூடுடக (International Diamond Conference) 2017 நடைமபற்ற இந்திய 

நகரம் ? 

மகால்கத்தா 

மும்டப 

புது தில்லி 

திருவனந்தபுரம் 

552. மெரா ஐ மொடபல்” (Mera iMobile) எனும் மபயரில் கிராெப்புற ெக்களுக்கான 

மொடபல் வங்கி மசயலிடய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள வங்கி ? 

ஐ.சி.ஐ.சி 

எச்.டி.எப்.சி 



ஸ்மைட் பாங்க் ஆப் இந்தியா 

கனரா வங்கி 

553. கணிதத்திற்காக வழங்கபடும் உலகின் ெிகப்மபரிய விருதான “ஏபல் பரிசு 2017” 

(Abel Prize) மபற்றுள்ள யூமவஸ் மெயர் (Yves Meyer) எந்த நாட்ைவர் ? 

மஜர்ெனி 

அமெரிக்கா 

பிரான்ஸ் 

ஸ்வைீன் 

554. பாகிஸ்தான் நாட்டின் குடியரசுத்தின விழா அல்லது தரீ்ொன நாள் விழா 

(Pakistan Resolution Day / Republic Day) மகாண்ைாைப்படும் நாள் ? 
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555. புதிதாக அடெக்கப்பட்டுள்ள ஐக்கிய நாடுகளடவயின் நுண்ணியிர் எதிப்பு 

குழுவின் உறுப்பினராக மதரிவு மசய்யப்பட்டுள்ள இந்தியர்? 

நஸ்ரின் அகெது 

சுெதி சங்கர் 

மசளவுெியா சுவாெிநாதன் 

ரதி ெித்ரா 

556. ொர்ச் 2017 ல், இந்தியா Su-30 MKI இரக மபார்விொனங்கள் வாங்குவது 

மதாைர்பான ஒப்பந்தத்டத பின்வரும் எந்த நாட்டுைன் மசய்துள்ளது? 

அமெரிக்கா 

ஜப்பான் 

இஸ்மரல் 

ரஷ்யா 

557. உலக கவிடத தினம் (World Poetry Day) 
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558. செீபத்தில் ெரணெடைந்த இந்திய வானிடல ஆய்வின் தந்டத (father of Indian 

Meteorology) என அடழக்கப்படுபவர் ? 

ஜாஃபர் சின்கா 



சுப்ரெணி மவங்கைாச்சலம் 

மதவ் ராஜ் சிக்கா 

நஸ்ரின் அகெது 

559. ”அல்-நாகா -2” (Al Nagah-II ) எனப்படும் கூட்டு இராணுவப்பயிற்சி இந்தியா ெற்றும் 

பின்வரும் எந்த நாட்டுைன் நடைமபற்றது ? 

ஜப்பான் 

இஸ்மரல் 

ரஷ்யா 

ஓென் 

560. 2018 ஆம் ஆண்டில் நைக்கவிருக்கும் பார்டவயற்மறாருக்கான உலகக் 

மகாப்டப கிரிக்மகட் மபாட்டிக்கான விளம்பர தூதுவராக நியெிக்கப்பட்டிருப்பவர்? 

சச்சின் மைண்டுல்கர் 

சாஹித் அப்ஃரிடி 

விராத் மகாஹ்லி 

ஜமைஜா 

561. சுயநிதி பள்ளிகளுக்கான கட்ைண நிர்ணய கெிட்டி தடலவராக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

பத்ெநாபன் 

ொசிலாெணி 
மவங்கைாச்சலம் 

சுந்தர் ராஜ் 

562. ஃமபார்ப்ஸ் இதழின் உலகின் 10 மகாடீஸ்வரர்கள் மபயர் பட்டியலில் 

இரண்ைாெிைத்திலிருப்பவர் ? 

அென்சிமயா ஒர்மைக 

ொர்க் ஜுக்கர்மபர்க் 

லாரி எலிசன், 

வாரன் பஃமபட் 

563. மகாடீஸ்வரர்கள் அதிகம் வாழும் இந்திய நகரங்கள் பட்டியலில் 

முதலிைத்டதப்மபற்றுள்ள நகரம் ? 

புது தில்லி 

மும்டப 

மசன்டன 

மகால்கத்தா 

564. சர்வமதச காடுகள் தினம் (International Day of Forests) 
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565. இந்திய ராணுவத்தின் மதாழில்நுட்பத்டத மெம்படுத்துவதற்கான 

ஆராய்ச்சிடய மெற்மகாள்ள உள்ள கல்வி நிறுவனம் ? 

காரக்பூர் ஐ.ஐ.டி 

மும்டப ஐ.ஐ.டி 

மசன்டன ஐஐடி 

ஐ.ஐ.எஸ்.சி, மபங்களூரு 

566. தெிழகத்தில் மநடுவாசல் பகுதியில் டஹட்மராகார்பன் வளத்டத 

எடுப்பதற்காக மதர்வு மசய்யப்பட்டுள்ள ஒப்பந்ததாரர் நிறுவனம் எது ? 

அதானி குழுெம் 

மஜம் மலபாரட்ரீஸ் 

ரிடலயன்ஸ் இண்ைஸ்டிரீஸ் 

பாரத் மபட்மரா ரிமசார்சஸ் நிறுவனம் 

567. மபாப் பிரான்சிஸ் அவர்களினால் அருளாளர் பட்ைம் மபறவுள்ள 

கன்னியாஸ்திரி ராணி ெரியா எந்த ொநிலத்தவர் ? 

தெிழ்நாடு 

உத்தரப்பிரமதசம் 

ெத்திய பிரமதசம் 

மகரளா 

568. பசுடவ வடதப்பது உள்ளிட்ை மசயல்களில் ஈடுபடுமவாருக்கு ெரண 

தண்ைடன விதிக்கும் வடகயில் ெமசாதா ஒன்டற ொநிலங்களடவயில் 

தாக்குதல் மசய்துள்ளவர் ? 

சுப்பிரெணியன் சுவாெி 

திருச்சி சிவா 

நிர்ெலா சதீ்தாராென் 

தம்பிதுடர 

569. பிஎஸ்எஃப் தாக்குதல் பிரிவின் முதல் மபண் அதிகாரியாக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

தனுஸ்ரீ பாரீக் 

நஸ்ரின் அகெது 

சுெதி சந்திரமலகா 



 குொரி சின்கா  

570. செிபத்தில் மவளியிைப்பட்ை ”அறிவியலுக்கு அப்பால்” எனும் நூலின் ஆசிரியர் 

? 

மக.மசா.பத்ெநாபன் 

மவ.இராெசுப்பிரெணியன் 

மு.மகாவிந்தராஜ் 

மச.இராவணன் 

571. ொர்ச் 2017 ல் ஆஸ்திமரலியாடவ தாக்கிய படுப்பயங்கரப் புயலின் மபயர் 

என்ன ? 

சுபி 

குபி 
மைபி 

டூபி 

572. ஐ.நா.வின் குழந்டதகள் நலன் அடெப்பான யுனிமசஃப் கடும் கண்ைனம் 

மதரிவித்த நிடலயில் தாய்ப்பால் வணிகத்துக்கு தடை விதித்துள்ள நாடு ? 

சனீா 

கம்மபாடியா 

டநஜரீியா 

மசாொலியா 

573. ”மைல்லி தரிசனம்” (Delhi Darshan Rides) எனும் மபயரில் மஹலிகாப்ைர் சுற்றுலா 

பயணத்டத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நிறுவனம் ? 

ஏர் இந்தியா 

மகா இபிமபா 

ஸ்டபஸ் மஜட் 

பவான் ஹான்ஸ் 

574. ”உலக ஆற்றல் கட்ைடெப்பு மசயல்திறன் பட்டியல் 2017 (Global Energy Architecture 

Performance Index (EAPI)) ல் இந்தியா மபற்றுள்ள இைம் ? 

87 

91 

104 

106 

575. 105 வது “இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸ்” (Indian Science Congress) ஜனவரி 2018 ல் 

நடைமபறவுள்ள இைம் ? 

அெராவதி 

மசன்டன 



டஹதராபாத் 

அஹெதாபாத் 

576. இந்திய விலங்குகள் நல வாரியத்தின் (Animal Welfare Board of India ( AWBI)) 

தடலவராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

சத்விக் சிராஜ் 

சரத் சிங் மநகி 

ராங்கிமரட்டி 

சிராஜ் மஷட்டி 

577. உள்நாட்டு விொனப்பயணிகடள மபாறுத்தவடரயில் இந்தியா, உலக 

நாடுகளில் எத்தடனயாவது மபரிய சந்டத ெதிப்டபக் மகாண்டுள்ளது ? 

ஐந்து 

நான்கு 

மூன்று 

இரண்டு 

578. அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு (2022 வடரயில்) இந்தியாவிைெிருந்து மபட்மரால் 

மபற்றுக்மகாள்வதற்கான ஒப்பந்தம் மசய்துமகாண்டுள்ள அண்டை நாடு ? 

வங்காளமதசம் 

பூட்ைான் 

பாகிஸ்தான் 

மநபாளம் 

579. கிராெப்புறங்களிலும் வங்கி மசடவகடள நிறுவியுள்ள காரணத்தால் 

இந்தியாவின் முதல் உள்ளைக்கிய மபாருளாதாரத்டத ( financial inclusion ) 

அடைந்துள்ள ொநிலம் ? 

ஹரியானா 

ஒடிஷா 

குஜராத் 

மெகாலயா 

580. மதன் ஆப்பிரிக்காவில் நடைமபற்ற “கைற்கடர கபடி” (Beach Kabadi) மபாட்டியில் 

தங்கம் மவன்றுள்ள தெிழக மபண்? 

நர்ெதா சுப்ரெணியம் 

சுெதி ராஜன் 

அந்மதாணி அம்ொள் 

சுஷ்ெிதா ராண ீ



581. உலகின் ெிகப்மபரிய மசயற்டக சூரியடன (world’s largest “ Artificial Sun”) 

உருவாக்கியுள்ள நாடு ? 

மஜர்ெனி 
பிரான்ஸ் 

இத்தாலி 

அமெரிக்கா 

582. பின் வருபவற்றுள் மவகு செீபத்தில் (2015 ல்) அடெக்கப்பட்ை இந்தியாவிற்கான 

அண்ைார்டிக்காவிலுள்ள ஆய்வு டெயம் எது ? 

டெத்ரி 

தக்ஷிண் கங்மகாத்திரி 

சுெத்ரா 

பாரதி 

583. 71 வது சந்மதாஷ் டிராபி கால்பந்து மபாட்டி 2017 ல் மவற்றி மபற்றுள்ள ொநிலம் 

? 

மெற்கு வங்காளம் 

குஜராத் 

மகாவா 

புதுச்மசரி 

584. மதசிய பசுடெ தரீ்ப்பாயத்தினால் (National Green Tribunal) நைத்தப்படும், 3 வது 

“உலக சுற்றுசூழல் கூடுடக” நடைமபற்ற நகரம் ? 

மபார்ட் பிமளர் 

திருவனந்தபுரம் 

ைார்ஜிலிங் 

புது தில்லி 

585. இந்தியாவின் முதல் “பணெற்ற கிராெம்” (cashless village) “தாடஷ” (Dhasai) 

அடெந்துள்ள ொநிலம் ? 

குஜராத் 

ெஹாராஷ்டிரா 

மெற்கு வங்காளம் 

அஸ்ஸாம் 

586. ஐ.சி.சி 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த கிரிக்மகட் வரீருக்கான கார்பீல்டு 

மசாஃபர்ஸ் டிராபி விருது மபற்றுள்ள இந்திய வரீர் ? 

ஜமைஜா 

விராட் மகாலி 



சுமரஸ் மரய்னா 

ரவிசந்திரன் அஸ்வின் 

587. 2016 ஆம் ஆண்டின் “சிறந்த சிறிய வங்கியாக” (Best Small Bank 2016) மதர்வு 

மசய்யப்பட்டுள்ள வங்கி ? 

கரூர் டவஷ்யா வங்கி 

ஐ.சி.ஐ.சி 

எச்.டி.எஃப்.சி 
கனரா வங்கி 

588. சார்குல்”(‘Sarhul’) எனப்படும் இயற்டக வழிபாட்டை டெயொகக் மகாண்ை 

ெடலவாழின ெக்களின் திருவிழா நடைமபறும் ொநிலம் ? 

ஹிொச்சல் பிரமதஷம் 

குஜராத் 

ஜார்க்கண்ட் 

ெணிப்பூர் 

589. ”அட்லாண்டிக் கவுண்சில்” அடெப்பின் சர்வமதஷ ஆமலாசடன வாரியத்தின் 

(Advisory board of Atlantic Council) உறுப்பினராக நியெிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியர் 

அனில் அம்பானி 

அஸ்வின் காெத் 

முமகஷ் அம்பானி 
சிவ் நாைார் 

590. மநட்மைா (North Atlantic Treaty Organization (NATO)") அடெப்பின் 29வது உறுப்பினராக 

அமெரிக்க மசனட்டினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ை நாடு ? 

டநஜரீியா 

மசாொலியா 

ொண்டிநீக்மரா 

ஹவாய் தவீுகள் 

591. ”நொெி பிரம்ெபுத்திரா (பிரம்புத்திரா நிதிடய வணங்குதல்) விழா” எனப்படும் 

பிரொண்ைொன நதி திருவிழா நடைமபற்ற ொநிலம் ? 

ஹிொச்சல் பிரமதசம் 

அஸ்ஸாம் 

ெணிப்பூர் 

மெற்கு வங்காளம் 



592. அடனவருக்கும் கைனட்டைகளின் பயன்பாடு மசன்றடையும் வடகயில்” 

உன்னதி கிமரடி கார்டு” (”Unnati Credit Card") என்ற கைனட்டைடய அறிமுகம் 

மசய்துள்ள வங்கி ? 

கரூர் டவஷ்யா வங்கி 
ஐ.சி.ஐ.சி 

எச்.டி.எஃப்.சி 

பாரத ஸ்மைட் பாங்கு 

593. தெிழ்நாட்டின் முதல் “பணெற்ற கிராெம்” (cashless village) ”கண்ைலவாடி 

கிராெம்” எந்த ொவட்ைத்திலுள்ளது ? 

திருப்பூர் 

மவலூர் 

கன்னியாகுெரி 

விழுப்புரம் 

 
APRIL-2017 

594. நாளந்தா பல்கடலக்கழகத்தின் துடண மவந்தராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

விஜய் பாண்டுரங் 

குொர் பட்மைல் 

சுடனனா சிங் 

வனஜா சர்ணா 

595. 1 GBPS மவகத்தில் பிராட்மபண்ட் இடணய இடணப்பு வழங்கும் முதல் இந்திய 

நகரம் ? 

புது தில்லி 

டஹதராபாத் 

மபங்களூரு 

திருவனந்தபுரம் 

596. ெத்திய வங்கி திவால் வாரியம் (Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)) 

உருவாக்கப்பட்ை ஆண்டு ? 

2014 

2015 

2016 

2017 



597. இந்தியாவிமலமய முதல் முடறயாக சப்-இன்ஸ்மபக்ைராக மதர்வு 

மசய்யப்பட்ை திருநங்டகயின் மபயர் ? 

ஸ்மவதா 

பிரித்திகா யாஷினி 

ஸ்வப்னா 

ரித்திகா 

598. உலகப் மபாருளாதார அடெப்பு மவளியிட்ை உலகளாவிய பாலின இடைமவளி 
அறிக்டக 2016 இல் இந்தியா மபற்றுள்ள இைம் ? 

85 

86 

87 

88 

599. பசுவடத மசய்பவர்களுக்கு ஆயுள் தண்ைடன வழங்குவதற்கான சட்ை திருத்த 

ெமசாதா நிடறமவற்றியுள்ள ொநிலம் ? 

ஹரியானா 

உத்தரபிரமதசம் 

குஜராத் 

உத்தர்காண்ட் 

600. நாட்டிமலமய ெிக நீளொன சுரங்கபாடத திறக்கப்பட்டுள்ள ொநிலம் ? 

பீகார் 

ஜம்மு காஷ்ெீர் 

ெணிப்பூர் 

உத்தர்காண்ட் 

601. இந்திய ஒபன் மபண்கள் ஒற்டறயர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்ைத்டத 

மவன்றுள்ளவர் ? 

பி.வி.சிந்து 

சாய்னா மநய்வால் 

சானியா ெிர்ஷா 

பி.சிந்துஜா 

602. ெத்திய சுங்க வரிகள் வாரியத்தின் (Central Board of Excise and Customs (CBEC)) 

தடலவராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

விஜய் பாண்டுரங் 

குொர் பட்மைல் 

சுடனனா சிங் 



வனஜா சர்ணா 

603. கல்ஃப் ஆயில் இந்தியா நிறுவனத்தின் தடலடெச் மசயல் அதிகாரியாக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ள கிரிக்மகட் வரீர்? 

மஷவாக் 

மதானி 

மைண்டுல்கர் 

விராட் மகாலி 

604. அமெரிக்காவில் நடைமபற்ற ெியாெி ஓபன் மைன்னிஸ் மதாைரில் ஆண்கள் 

ஒற்டறயர் பிரிவில் தங்கம் மவன்றவர் ? 

லியாண்ைர் பயஸ் 

மஜாகன்னா மகாண்ைா 

ஆண்டி முர்மர 

மராஜர் மபைரர் 

605. செீபத்தில் உயர்த்தப்பட்ை பின், ரிசர்வ் வங்கி கவர்னரின் தற்மபாடதய 

அடிப்படை சம்பளம்   

2 இலட்சம் 

2.25 இலட்சம் 

2.5 இலட்சம் 

3 இலட்சம் 

606. பழம்மபருடெயுடைய விக்ரெசலீா பல்கடலக்கழகம் அடெந்துள்ள இைம் ? 

பீகார் 

ஒடிஷா 

குஜராத் 

ெத்திய பிரமதசம் 

607. செீபத்தில் ெத்திய ெனித வளத்துடறயினால் மவளியிைப்பட்டுள்ள சிறந்த 

கல்வி நிறுவனங்களின் பட்டியலில் முதலிைம் மபற்றுள்ள மபாறியியல் 

படிப்பிற்கான கல்வி நிறுவனம் எது ?  

ஐ.ஐ.டி மசன்டன 

ஐ.ஐ.டி மும்டப 

ஐ.ஐ.எஸ்.சி மபங்களூரு 

ஐ.ஐ.டி மகாரக்பூர் 

608. ஏப்ரல் 2 அன்று 27 ஆவது ொநிலொக உதய் திட்ைத்தில் தன்டன 

இடணத்துக்மகாண்ை ொநிலம் ? 

ெிமஷாராம் 



ஹரியானா 

ெணிப்பூர் 

மகரளா 

609. 19 வது காென்மவல்த் காடுகள் கூடுடக நடைமபற்ற ொநிலம் ? 

குஜராத் 

உத்தர்காண்ட் 

அஸ்ஸாம் 

மெற்கு வங்காளம் 

610. 2016 ஆன் ஆண்டின் ஆசியாவின் தடல சிறந்த ஸ்குவாஷ் பயிற்சியாளர் விருது 

மபற்றுள்ள இந்தியர் ?  

குொர் சைமபாத்யாய 

சிந்து டஷலஜா 

ஆசிம் குல்கர்னி 

டசரஸ் மபான்ஸா 

611. செீபத்தில் ெத்திய ெனித வளத்துடறயினால் மவளியிைப்பட்டுள்ள சிறந்த 

கல்வி நிறுவனங்களின் பட்டியலில் ஒட்டுமொத்த அளவிலான மரங்கிங்கில் 

முதலிைம் மபற்றுள்ள கல்வி நிறுவனம் எது ?  

ஐ.ஐ.டி மசன்டன 

ஐ.ஐ.டி  மும்டப 

ஐ.ஐ.எஸ்.சி மபங்களூரு 

ஐ.ஐ.டி மகாரக்பூர் 

612. நாட்டிமலமய முதல் முடறயாக சாண எரிவாயு மூலம் இயங்கும் மபருந்து 

அறிமுகம் மசய்யப்பட்டுள்ள நகரம் ? 

மகால்கத்தா 

புது தில்லி 

ஆெதாபாத் 

வாரணாசி 

613. ஆண் - மபண் இருபாலருக்கும் செ ஊதியம் என்படத முழுவதுொக 

மசயல்படுத்திய உலகின் முதல் நாடு ? 

பின்லாந்து 

சுவிட்சர்லாந்து 

ஐஸ்லாந்து 

அமெரிக்கா 

614. மதசிய கைல்வழி மபாக்குவரத்து தினம் (National Maritime Day) 



ஏப்ரல் 4 

ஏப்ரல் 5 

ஏப்ரல் 6 

ஏப்ரல் 7 

615. உலக ஊக்க ெருந்துக்மகதிரான முகடெ மவளியிட்டுள்ள 2015 ஆம் ஆண்டில், 

அதிகளவு ஊக்கெருந்து விதிமுடறகடள ெீறிய விடளயாட்டு வரீர்கடளயுடைய 

நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா மபற்றுள்ள இைம்? 

மூன்றாெிைம் 

நான்காெிைம் 

ஐந்தாெிைம் 

ஆறாவது இைம் 

616. Association for Computing Machinery (ACM) வழங்கும் புகழ்மபற்ற ACM துரிங் விருது ( ACM 

Turing Award) மபற்றுள்ள புகழ்மபற்ற மதாழில்நுட்ப ஆளுடெ ? 

டிம் மபர்னர் லீ 

சுந்தர் பிச்டச 

சிவ அய்யாதுடர 

ொர்க் ஜகீ்கர்பர்க் 

617. ”National Association of Software and Services Companies”(NASSCOM) அடெப்பின் 

தடலவராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

கிமஷாரி அமொங்கர் 

ெமகஷ் குொர் மஜயின் 

ராென் ராய் 

ராஜவீ் சந்தர் 

618. விஸ்ைன் அடெப்பின், 2016 ஆம் ஆண்டின் உலகின் முன்னணி கிரிக்மகட் 

வரீரராக (Wisden’s leading cricketer in the World for 2016 ) மதர்வு மசய்யப்பட்டுள்ளவர் ? 

விராத்மகாலி 

ெமகந்திரசிங் மைானி 

அஸ்வின் 

சுமரஸ் மரய்னா 

619. இந்தியாவின் ஐக்கிய நாடுகளடவக்கான நிரந்தர பிரதிநிதி ெற்றும் புதிய 

தூதுவராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

கிமஷாரி அமொங்கர் 

ெமகஷ் குொர் மஜயின் 

ராென் ராய் 



ராஜவீ் சந்தர் 

620. ஏப்ரல் 2017 இல் ”பிட் காயின்” (Bitcoin) பணப்பரிொற்ற முடறடய 

சட்ைப்பூர்வொக அங்கீகரித்துள்ள நாடு எது ? 

ரஷியா 

ஜப்பான் 

சினா 

வைமகாரியா 

621. ெத்திய அரசினால் புதிதாக அடெக்கப்பட்டுள்ள மதசிய ெின்சார மொபிலிட்டி 

வாரியத்தின் (National Board for Electric Mobility) தடலவராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

ெமகஷ் குொர் மஜயின் 

ராென் ராய் 

கிரிஷ் சங்கர் 

கிமஷாரி அமொங்கர் 

622. ஒரு குடும்பத்தில் பிறக்கும் மூன்றாவது மபண்குழந்டதகளுக்கு 21,000 ரூபாய் 

உதவித்மதாடக வழங்குவதாக அறிவித்துள்ள அரசு ? 

உத்தர்காண்ட் 

ஒடிஷா 

ஹரியானா 

ெத்தியபிரமதசம் 

623. இந்தியாவில் ”தூய்டெ எரிசக்தி திட்ைங்கடள” ( clean energy ) 

ஊக்குவிப்பதற்கான, ”பசுடெ வளர்ச்சிக்கான நிதியம்” (Green Growth Equity Fund) 

எனும் நிதியத்தில் இந்தியாவுைன் இடணந்து முதலீடு மசய்துள்ள நாடு? 

அமெரிக்கா 

ஜப்பான் 

இங்கிலாந்து 

ரஷியா 

624. ”மதசிய காசமநாய் கூடுடக 2017” (National Tuberculosis (TB) summit) நடைமபற்ற இைம் 

? 

தர்ெசாலா, ஹிொச்சல்பிரமதசம் 

மசன்டன, தெிழ்நாடு 

ஆெதாபாத், குஜராத் 

புவமனஸ்வர்,ஒடிஷா 

625. நாட்டின் உள்நாட்டு மொத்த உற்பத்தியில் (ஜி.டி.பி) சுற்றுலாத்துடறயின் 

பங்களிப்பில், உலக அளவில் இந்திய சுற்றுலாத்துடற மபற்றுள்ள இைம் ? 



5 

6 

7 

8 

626. இரண்ைாவது மதசிய குழந்டதகள் திடரப்பை விழா (National Children’s Film Festival) 

நடைமபற்ற நகரம் ? 

மசன்டன 

மகாவா 

திருவனந்தபுரம் 

விஷாகப்பட்டினம் 

627. ஏப்ரல் 2017 ல், தெிழக மதர்தல் ஆடணயராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

சுந்தர்ராஜன் 

சி.மசல்வராசு 

ொலிக் மபமராஸ்கான் 

பி.சதீாராென் 

628. உலக சுகாதார தினம் மகாண்ைாைப்பட்ை நாள் ? 

ஏப்ரல் 6 

ஏப்ரல் 7 

ஏப்ரல் 8 

ஏப்ரல் 9 

629.64-ஆவது மதசிய திடரப்பை விருதுகளில், சிறந்த தெிழ்த் திடரப்பைொக மதர்வு 

மசய்யப்பட்டுள்ள திடரப்பைம் எது ? 

தர்ெதுடர 

24 

மஜாக்கர் 

பிச்டசக்காரன் 

630. ஏடழகளுக்கு ொனிய விடலயில் (ரூ.5 ற்கு) உணவு வழங்குவதற்கான 

“தனீதயாள் அந்திமயாதயா ராமசாய் மயாஜனா”(Deenadayal ANtyodaya Rasoi Yojana) 

எனும் திட்ைத்டத அறிவித்துள்ள ொநிலம் ? 

உத்தரபிரமதசம் 

ெத்திய பிரமதசம் 

ஒடிஷா 

பீகார் 

631. 64-ஆவது மதசிய திடரப்பை விருதுகளில், மதசிய அளவில், சிறந்த திரப்பைொக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ள திடரப்பைம் ? 



ருஸ்தம் 

மவண்டிமலட்ைர் 

ெின்னாெினுங்கு 

மகஷவ் 

632. பசுக்கடளப் பாதுகாப்பதற்காக 10% “பசு வரிடய” முத்திடர வரி (stamp duty) யின் 

ெீது விதித்துள்ள ொநில அரசு ? 

இராஜஸ்தான் 

உத்தரப்பிரமதசம் 

குஜராத் 

உத்தர்காண்ட் 

633. மசன்டன உயர்நீதிென்றத்தின் _________வது தடலடெ நீதிபதியாக இந்திரா 

பானர்ஜி மபாறுப்மபற்றுள்ளார் ? 

45 

46 

47 

48 

634. “One Belt, One Road (OBOR) Initiative” எனும் ெிகப்மபரிய சர்வமதச கைல்வழி 
மபாக்குவரத்து திட்ைத்தின் மூலொக இங்கிலாந்திலின் “எஸ்மஸக்ஸ்” 

பகுதியுைன் முதல் சரக்கு கப்பல் மபாக்குவரத்டதத் துவங்கியுள்ள ஆசிய நாடு? 

பாகிஸ்தான் 

சனீா 

இந்தியா 

வங்காளமதஷம் 

635. “ Gandhi in Champaran “ எனும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர்? 

மெத்யூ மதஸ்முக் 

முக்தா துட்ைா மதாெர் 

சசி தரூர் 

DG மதண்டுல்கர் 

636. இலக்கியத்திற்கான, ”புலிட்சர் விருது 2017” விருது மபற்றுள்ளவர் ? 

மகால்சன் டவட்மகட் 

நாட்மைஜ் 

ஆன் தாம்சன் 

ஹிஸான் மெைர் 

637. RN மசளமப குழு - மதாைர்புடையது ? 



உதய் (UDAY) திட்ைம் 

”உதான்” (UDAN) திட்ைம் 

தூய்டெ இந்தியா திட்ைம் 

டிஜிட்ைல் இந்தியா திட்ைம் 

638. ”Randstad” எனும் தனியார் அடெப்பு நைத்திய ஆய்வின் படி இந்தியாவில் அதிகம் 

ஊதியம் வழங்கும் நகரம் எது ? 

டஹதராபாத் 

மபங்களூரு 

மசன்டன 

மும்டப 

639. ஐக்கிய நாடுகளடவயின் அகதிகள் அடெப்பின் நல்மலண்ண தூதுவராக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ள நடிடக கிரிஸ்டின் மைவிஸ் எந்த நாட்ைவர் ? 

மஜர்ெனி 

ஆஸ்திமரலியா 

கனைா 

அமெரிக்கா 

640. ”சம்பாதா திட்ைம்” (“SAMPADA Scheme”) திட்ைம் மதாைர்புடையது ? 

உணவுப் பதப்படுத்தல் 

மதசிய மநடுஞ்சாடல பாதுகாப்பு 

ெின்சார மசெிப்பு 

தூய்டெ இந்தியா 

641. ெகாத்ொ காந்தியடிகள் 1917 ஆம் ஆண்டில் நைத்திய வரலாற்று சிறப்பு ெிக்க 

“சம்ப்ரான் சத்தியாகிரகா” நடைமபற்ற “சம்ப்ரான்” தற்மபாது எந்த 

ொநிலத்திலுள்ளது ? 

ஒடிஷா 

மெற்கு வங்காளம் 

பீகார் 

ஜார்க்கண்ட் 

642. மஜர்ெனி நாட்டிற்கான இந்திய தூதுவராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ?  

மெத்யூ மதஸ்முக் 

முக்தா துட்ைா மதாெர் 

சசி தரூர் 

DG மதண்டுல்கர் 



643. அடெதிக்கான மநாபல் பரிடசப் மபற்ற பாகிஸ்தானியரான ெலாலா 

யூசஃப்சாய்க்கு மகௌரவ குடிெகள் தகுதிடய வழங்கியுள்ள நாடு ? 

ஆஸ்திமரலியா 

அமெரிக்கா 

கனைா 

ஸ்வைீன் 

644. ரயில்மவ வார விழா நடைமபறும் வாரம் ? 

ஏப்ரல் 10ம் மததி முதல் 16ம் மததி வடர 

ஏப்ரல் 12ம் மததி முதல் 18ம் மததி வடர 

ஏப்ரல் 14ம் மததி முதல் 21ம் மததி வடர 

ஏப்ரல் 18ம் மததி முதல் 24ம் மததி வடர 

645. முதல்வரின் உழவர் பாதுகாப்புத் திட்ைத்தின் கீழ், இயற்டக ெரணத்துக்காக 

வழங்கப்படும் உதவித் மதாடகடய ரூபாய் 10 ஆயிரத்திலிருந்து எவ்வளவிற்கு 

உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது ? 

ரூ.12 ஆயிரம் 

ரூ.15 ஆயிரம் 

ரூ.20 ஆயிரம் 

ரூ.25 ஆயிரம் 

646. உள்நாட்டிமலமய தயாரான இந்திய மதாழிற்சாடலகளில் பயன்பை கூடிய 

முதல் மராமபாவான ”பிராமபாஸ்.” மராமபாடவ தயாரித்துள்ள நிறுவனம் ? 

அமசாக் மலலண்ட் 

ைாைா 

பஜாஜ் 

டி.வி.எஸ் 

647. புடகப்பைங்கடளயும், விடிமயாக்கடளயும் பகிர்ந்து மகாள்ள உதவும் 

பிரபலொன இன்ஸ்ைாகிராம் மசயலியில் (ஆப்) அதிகொமனார் பின்மதாைரும் 

சர்வமதச தடலவர் ? 

நமரந்திர மொடி 

மைானால்ட் டிரம்ப் 

பாரக் ஒபாொ 

விளாடிெிர் புடின் 

648. ஏடழக் குடும்பத்தில் பிறக்கும் மபண் குழந்டதக்கு கல்வி ெற்றும் 

திருெணத்துக்கு உதவும் வடகயில், ரூ. 50,000 வளர்ச்சி நிதிப் பத்திரம் 



வழங்குவதற்கான “பாக்ய லக்ஷ்ெி திட்ைம்” எனும் திட்ைத்டத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ொநிலம் ? 

உத்தர்காண்ட் 

உத்தரப்பிரமதசம் 

ஹரியானா 

ஹிொச்சல் பிரமதசம் 

649. இந்திய விடளயாட்டுவரீர் சந்தபீ் மதாெர் மதாைர்புடைய விடளயாட்டு ? 

மபட்ெிண்ைன் 

மசஸ் 

ெல்யுத்தம் 

ஈட்டி எறிதல் 

650. செீபத்தில் நாைாளுென்றத்தில் நிடறமவற்றப்பட்ை மதசிய 

பிற்படுத்தப்பட்மைார் கெிஷனுக்கு அரசியலடெப்பு அங்கீகாரெளிப்பதற்கான 

அரசியலடெப்பு சட்ை திருத்தம் ? 

119 வது திருத்த ெமசாதா 

அரசியலடெப்பு 121 வது திருத்த ெமசாதா 

அரசியலடெப்பு 123 வது திருத்த ெமசாதா 

அரசியலடெப்பு 125 வது திருத்த ெமசாதா 

651. உலக மஹாெிமயாபதி தினம் (World Homoeopathy Day) 

ஏப்ரல் 7 

ஏப்ரல் 8 

ஏப்ரல் 9 

ஏப்ரல் 10 

652. ”மதப்சிஸ்”(Thespis) எனப்படும் இந்தியாவின் முதலாவது, மதசிய டெக்மரா 

நாைகத் திருவிழா (micro-drama festival) நடைமபற்ற நகரம் ? 

புது தில்லி 

டெசூர் 

ஆெதாபாத் 

ைார்ஜிலிங் 

653. மதசிய புவிஅறிவியல் விருதுகள் 2016 (Geoscience Awards) ல் “இடளய விஞ்ஞானி 
விருது” (Young Scientist Award) மபற்றுள்ளவர்? 

அபிமஷக் சாகா 

ராயப்பா ராெப்பா ஹஞ்சினால் 

பங்கஜ் அத்வானி 



பி.ஆர்.மசாெசுந்தரம் 

654. செீபத்தில் ெத்திய அடெச்சரடவயினால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ள “இந்திய 

மபட்மராலியம் ெற்றும் ஆற்றல் கல்வி நிறுவனம்” (Institute of Petroleum and Energy) 

அடெயவுள்ள இைம் ? 

திருவனந்தபுரம் 

விஷாகப்பட்டிணம் 

மசன்டன 

மும்டப 

655. இந்திய குடிடெப் பணிகள் தினம் (Civil Services Day) 

ஏப்ரல் 19 

ஏப்ரல் 20 

ஏப்ரல் 21 

ஏப்ரல் 22 

656. ”Hope in a Challenged Democracy : An Indian Narrative” எனும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் 

ஆத்ெராம் குல்கர்னி 

ரவநீ்தர் பட்மைல் 

சுெதி முகர்ஜி 

அஸ்வினி குொர் 

657. ஏப்ரல் 2017 இன் படி, சந்டத ெதிப்பில், இந்தியாவின் ெிகப்மபரிய தனியார் 

நிறுவனம்? 

டி.சி.எஸ் (TCS) 

இன்மபாசிஸ் 

ரிடலயன்ஸ் 

ஆதித்யா பிர்லா 

658. அரசுத் துடறகளில் ஊழடல ஒழிப்பதற்காக “ைர்பன்” (DARPAN-Digital Application for 

Review by Public And Nation) எனும் இடணய மசடவடய துவங்கியுள்ள ொநிலம் ? 

மெகாலயா 

ெணிப்பூர் 

புது தில்லி 

குஜராத் 

659. ”வாஸ்து சாஸ்திரத்டத” (‘Vastu Shastra’) கட்ைைவியல் துடற ொண்வர்களின் 

பாைத்திட்ைத்தில் இடணத்துள்ள ஐ.ஐ.டி ? 

ஐ.ஐ.டி மசன்டன 

ஐ.ஐ.டி மும்டப 



ஐ.ஐ.டி காரக்பூர் 

ஐ.ஐ.டி கான்பூர் 

660. உலக பாரம்பரிய தினம் (World Heritage Day) 

ஏப்ரல் 18 

ஏப்ரல் 19 

ஏப்ரல் 20 

ஏப்ரல் 21 

661. செீபத்தில் ெரணெடைந்த உலகின் ெிகவும் வயது முதிர்ந்த மபண்ணான 

“எம்ொ மொராமனா” (Emma Morano) எந்த நாட்ைவர் ? 

மஜர்ெனி 
எகிப்து 

இத்தாலி 

கனைா 

662. மூன்றாவது “உலக மசடவகள் கண்காட்சி 2017” (Global Exhibition on Services (GES – 

2017)) நடைமபறும் இந்திய நகரம் ? 

புது தில்லி 

மும்டப 

மசன்டன 

மகால்கத்தா 

663. ”உலக ஹமீொமபாலியா தினம்” (World Hemophilia Day) 

ஏப்ரல் 17 

ஏப்ரல் 19 

ஏப்ரல் 21 

ஏப்ரல் 22 

664. இந்தியாவில் “மதசிய விடளயாட்டுப் பல்கடலக் கழகம்” (National Sports 

University) அடெப்பதற்காக பின்வரும் எந்த நாட்டுைன் ஒத்துடழப்பு உைன்பாடு 

மெற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது ? 

அமெரிக்கா 

ஆஸ்திமரலியா 

இங்கிலாந்து 

கனைா 

665. மபண்களின் பாதுகாப்பிற்காக “ஆப்மரசன் துர்கா” எனப்படும் திட்ைத்டத 

அறிமுகம் மசய்துள்ள ொநிலம் ? 

இராஜஸ்தான் 



ஹிொச்சல் பிரமதசம் 

ஹரியானா 

பீகார் 

666. “சாகர்ொதா நட்புறவு 2017” (‘Sagarmatha Friendship-2017’) எனும் மபயரில் முதலாவது 

கூட்டு இராணுவப் பயிற்சிடய மெற்மகாண்டுள்ள நாடுகள் ? 

இந்தியா - மநபாளம் 

மநபாளம் - சனீா 

பூைான் - சனீா 

இந்தியா –வங்காளமதசம் 

667. ”மதசிய பாதுகாப்பான தாய்டெ தினம்” (National Safe Motherhood Day) ? 

ஏப்ரல் 15 

ஏப்ரல் 13 

ஏப்ரல் 11 

ஏப்ரல் 9 

668. 2016-ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாமதெி மொழிமபயர்ப்பு விருதுக்குத் 

மதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ள மபருொள் முருகன் எழுதிய ”ொமதாருபாகன்” நாவலின் 

ஆங்கில மொழிமபயர்ப்பான ”ஒன் பார்ட் வுென்” எனும் நூலின் 

மொழிமபயர்ப்பாளர் ? 

ஓென குட்ைன் 

அனிருத்தன் வாசுமதவன் 

விஸ்வநாத் நாயர் 

மரஸ்ொ மொகன் 

669. ”பாொ சங்கிரந்தி” (Pana Sankranti) எனப்படும் புது வருை திருவிழா 

மகாண்ைாைப்படும் ொநிலம் ? 

மெற்கு வங்காளம் 

ஜார்க்கண்ட் 

பீகார் 

ஒடிஷா 

670. ”கார்டியர் மபண்கள் முடனவிற்கான விருது 2017” (Cartier Women’s Initiative Awards) 

மபற்றுள்ள இந்திய சுற்றுசூழல் மபாறியாளர் ? 

அஸ்வினி குொர் 

துருப்தி மஜயின் 

ரவநீ்தர் பட்மைல் 

சுெதி முகர்ஜி 



671. நாட்டிமலமய சுகாதாரொன துடறமுகொக மதரிவு மசய்யப்பட்டுள்ள 

“ஹால்டியா துடறமுகம்” (Haldia Port) அடெந்துள்ள ொநிலம் ? 

குஜராத் 

ெஹாராஷ்டிரா 

மெற்கு வங்கம் 

கர்நாைகா 

672. நக்சல் பாதிப்புள்ள பகுதிகளிலுள்ள குழந்டதகளிடைமய நம்பிக்டக ெற்றும் 

ெகிழ்ச்சிடய ஏற்படுத்துவதற்காக, ”தாமர ஜெீன் பார் திட்ைம்” எனும் மபயரில் 

திட்ைத்டத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ொநிலம் ? 

மெற்கு வங்காளம் 

ஜார்க்கண்ட் 

பீகார் 

ஒடிஷா 

673. இந்தியாவிமலமய முதல்முடறயாக, பின்வரும் எந்த ொநகராட்சித் மதர்தலில் 

வாக்குப்பதிவு நடைமபறவுள்ள வாக்குச்சாவடிகடள புடகயிடல மபாருள்கள் 

தடை மசய்யப்பட்ை பகுதியாக மதர்தல் ஆடணயம் அறிவித்துள்ளது ? 

தில்லி ொநகராட்சி 

மும்டப ொநகராட்சி 
மகால்கத்தா ொநகராட்சி 

புவமனஸ்வர் ொநகராட்சி 

674. செீபத்தில், ெத்திய உணவு ெற்றும் நுகர்மவார் விவகாரத் துடற அடெச்சர் 

ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் மதரிவித்துள்ள கருத்துப்படி, மஹாட்ைல்கள் ெற்றும் 

உணவு விடுதிகளில் மசடவக்கட்ைணம் வசூலிக்கப்படுவது_______ 

கட்ைாயம் 

வாடிக்டகயாளர்களின் விருப்பம் 

ஓட்ைல் உரிடெயாளரின் விருப்பம் 

மெற்கண்ை ஏதுெில்டல 

675. ெிகப் மபரிய அளவில் தாக்கத்டத ஏற்படுத்திய 100 ெனிதர்களுக்கான டைம் 

பத்திரிடகயின் பட்டியலில், பிரதெர் மொடி தவிர மதர்வு மசய்யப்பட்டுள்ள 

ெற்மறாரு இந்தியர் ? 

அனில் அம்பானி 

முமகஷ் அம்பானி 

விஜய மசகர் சர்ொ 

ரத்தன் ைாைா 



676. உச்சநீதிென்றம் ஏப்ரல் 2017 ல் மவளியிட்டுள்ள தரீ்ப்பின் படி, விவாகரத்து 

மசய்த ெடனவிக்கு ஜவீனாம்ச மதாடகயாக கணவன் தனது ொத 

சம்பளத்திலிருந்து வழங்கமவண்டிய மதாடக ? 

10 சதவதீம் 

25 சதவதீம் 

30 சதவதீம் 

40 சதவதீம் 

677. நாட்டின் ெிகச் சிறந்த சுற்றுச்சூழல் தகவல் டெயம் என்ற விருது பின்வரும் 

எந்த ொநிலத்தின் சுற்றுசூழல் தகவல் டெயத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது ? 

மகாவா 

மகரளம் 

மதலுங்கானா 

தெிழ்நாடு 

678. செீபத்தில், இந்தியர்கள் அதிகொகப் பயன்படுத்திய ”விஷா - 457 திட்ைத்டத” 

ஒழித்துள்ள நாடு ? 

அமெரிக்கா 

ஜப்பான் 

கனைா 

ஆஸ்திமரலியா 

679. ஏப்ரல் 2017 ல் இராணுவக் கப்பல் தயாரிப்பது மதாைர்பாக இந்தியாவுைன் 

ஒப்பந்தம் மசய்துள்ள நாடு எது ? 

மதன்மகாரியா 

மநபாளம் 

வங்காளமதசம் 

ஜப்பான் 

680. மதசிய மபரிைர் மெலாண்டெ ஆடணயம்மு தன் முடறயாக மபாது 

இைங்களில் ஏற்பைக்கூடிய காட்டுத்தீ விபத்டத எதிர்மகாள்வதற்கான ஒத்திடகப் 

பயிற்சிடய நைத்திய ொநிலம் ? 

குஜராத் 

ஹரியானா 

பீகார் 

உத்தரகாண்ட் 

681. உலகின் முதலாவது “உலக மபருங்கைல் திருவிழா” (World Ocean Festival) ஜனீ் 2017 

ல் நடைமபறவிருக்கும் நகரம் ? 



புது தில்லி 

நியூயார்க் 

காத்ெண்டு 

மகாழும்பு 

682. சர்வமதச புவி தாய் தினம் (International Mother Earth Day) 

ஏப்ரல் 20 

ஏப்ரல் 21 

ஏப்ரல் 22 

ஏப்ரல் 23 

683. செீபத்தில், உ.பி அரசால் ொற்றம் மசய்யப்பட்டுள்ளபடி,ஆக்ரா விொன 

நிடலயத்தின் புதிய மபயர் என்ன ? 

பண்டித தனீ தயாள் உபாத்யாய் விொன நிடலயம் 

ெகாமயாகி மகாரக்நாத் விொனநிடலயம் 

சர்தார் பட்மைல் விொனநிடலயம் 

சுபாஸ் ச்ந்திரமபாஸ் விொனநிடலயம் 

684. ”யுமனஸ்மகா உலகப் புத்தக தடலநகரம் 2018 (UNESCO World Book Capital 2018) 

மபார்ட் ஹார்மகார்ட் 

மகானாக்ரி 

உமராச்லா 

ஏமதன்ஸ் 

685. முதலாவது உலக புத்தக தினம் (ஏப்ரல் 23) மகாண்ைாைப்பட்ை ஆண்டு ? 

1972 

1976 

1996 

2002 

686. இந்தியாவின் முதல் “புத்தக கிராெம்” (village of books) ”பீலார் (Bhilar) கிராெம்” 

எந்த ொநிலத்திலுள்ளது ? 

குஜராத் 

ெகாராஷ்டிரா 

கர்நாைகா 

மகரளம் 

687. 2015-2016 ஆண்டில், மகாதுடெ உற்பத்தியில் சிறந்த பங்களிப்டப 

வழங்கியதற்கான “கிரிஷி கர்ொன்” விருது மபற்றுள்ள ொநிலம் ? 

ெத்திய பிரமதசம் 



ஹரியானா 

உத்தர்காண்ட் 

பஞ்சாப் 

688. முதலாவது, இந்தியா - இந்மதாமனசியா ஆற்றல் ென்றம் 2017 (India-Indonesia 

Energy Forum) நடைமபற்ற நகரம்? 

ஜகார்த்தா 

ெணிலா 

புது தில்லி 

மும்டப 

689. டியான்ஜூ-1 எனும் மபயரிலான முதல் ஆளில்லா சரக்கு விண்கலத்டத 

விண்மவளியில் மவற்றிகரொக மசலுத்தியுள்ள நாடு ? 

ரஷியா 

சனீா 

ஜப்பான் 

வை மகாரியா 

690. உலகின் தற்மபாடதய ெிகவும் வயதான மபண்ெணி என்ற மபருடெடய 

மபற்றுள்ள டவலட் பிரவுன் எந்த நாட்ைவர் ? 

ஆஸ்திமரலியா 

ஜடெக்கா 

மதன் ஆப்ரிக்கா 

கனைா 

691. தெிழகத்தில் முதல் மகாவில் கட்டியதற்கான கல்மவட்டு ஆதாரம் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள ” சிற்றம்பாக்கம்” எந்த ொவட்ைத்திலுள்ளது ? 

திருவள்ளூர் 

மவலூர் 

தர்ெபுரி 

கிருஷ்ணகிரி 

692. ஏப்ரல் 2017 இன் படி, நாட்டிமலமய மபட்மரால் விடல அதிகொன நகரம்  

மசன்டன 

திருவனந்தபுரம் 

கல்கத்தா 

மும்டப 

693. முதல்முடறயாக ெத்திய அரசு இடணயத்தில் ஆதார் அடையாள அட்டை 

விபரம் பின்வரும் எந்த துடறயின் இடணயதளத்தில் மவளியானது ? 



ெின்சாரத் துடற 

சுற்றுலாத் துடற 

இரயில்மவ துடற 

நீர் ெற்றும் துப்புரவுத் துடற 

694. 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான முதல்வர் கணினித் தெிழ் விருது மபற்றுள்ளவர் ? 

சி.முருமகசன் 

மசல்வ முரளி 

முடனவர் மக.எஸ்.சுப்பிரெணியன் 

கா.மசல்லப்பன் 

695. 2015-2016 ஆண்டிற்கான மதால்காப்பியர் விருது மபற்றுள்ளவர் ? 

மு. வனிதா 

மவ. பிரகாஷ் 

இரா. கடலக்மகாவன் 

சு,மவங்கமைசன் 

696. 2016ம் ஆண்டுக்கான, 48வது தாதாசாமகப் பால்மக விருதுக்கு மதர்வு 

மசய்யப்பட்டுள்ளவர் ? 

பாரதி ராஜா 

மக.விஸ்வநாத் 

ெணிரத்னம் 

பிரபு சாலமொன் 

697. உலக ெமலரியா தினம் 

ஏப்ரல் 22 

ஏப்ரல் 23 

ஏப்ரல் 24 

ஏப்ரல் 25 

698. 2016-ஆம் ஆண்டுக்கான கபிலர் விருது மபற்றுள்ளவர் ? 

இல.க.அக்னிபுத்திரன் 

நா.நஞ்சுண்ைன் 

அ.மவங்கைகிருஷ்ணன் 

பி.ெணிகண்ைன் 

699. 017 ஆம் ஆண்டிற்கான “மகால்டுமென் சுற்றுசூழல் விருது” (Goldman Environmental 

Award) 2017வழங்கப்பட்டுள்ள இந்தியர் ? 

நவனீ் பண்டிட் 

டசமலஸ் பட்ைாச்சாரியா 



பிரபுல்லா செந்திரா 

முகெது யூனுஸ் 

700. பி.சி.சந்திரா புரஸ்கார் 2017 (P C Chandra Puraskaar 2017) விருது மபற்றுள்ளவர் ? 

நவனீ் பண்டிட் 

டகலாஸ் சத்யார்த்தி 
சுெதி டவத்யநாதன் 

மெற்கண்ை எவருெில்டல 

701. அம்ொ இலக்கிய விருது 2016 மபற்றுள்ளவர் ? 

ஹம்சா தனமகாபால் 

டவமதகி மஹர்பர்ட் 

பர்வனீ் சுல்தானா 

கவிதா மஜாசப்பின் 

702. ெமனான்ெணியம் சுந்தரனார் விருது 2017 வழங்கப்பட்டுள்ள எழுத்தாளர் யார் ? 

மநல்டல மஜயந்தா 

பாரதி பாஸ்கர் 

கி. ராஜநாராயண 

பாரதி கிருஸ்ணகுொர் 

703. குடறந்த மசலவில் விொன கட்ைண மசடவ திட்ைொன ”உதான் விொன 

மசடவ திட்ைத்டத” பிரதெர் நமரந்திர மொடி துவங்கி டவத்த இைம் ? 

ஆெதாபாத் 

ைார்ஜிலிங் 

புது தில்லி 

சிம்லா 

704. சர்வமதச ஒலிம்பிக் கெிட்டியின் (ஐஓசி) 2 ஆடணயங்களுக்கான 

உறுப்பினராக நியெிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியர்? 

பி.டி.உஷா 

அசாருதனீ் 

நீதா அம்பானி 
சச்சின் மைண்டுல்கர் 

705. இளம் வயதினருக்கான 'ெிஸ் யுனிவர்ஸ் 2017’ பட்ைத்டத மவன்றுள்ள இந்திய 

மபண்? 

சுஜா காஹர் 

சிருஷ்டி கவுர் 

ெிருதுல் படூரியா 



ென்பிரீத் கவுர் 

706. ொற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ெத்திய பல்கடலக்கழகம் (Central University for 

Divyangs) அடெயவுள்ள ொநிலம்? 

ஹரியானா 

குஜராத் 

பஞ்சாப் 

உத்தரப்பிரமதசம் 

707. "உலக அறிவுசார் மசாத்துரிடெ தினம்” (World Intellectual Property Day) 

ஏப்ரல் 24 

ஏப்ரல் 25 

ஏப்ரல் 26 

ஏப்ரல் 27 

708. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான “மதசிய காந்தசாலா விருது” மபற்றுள்ளவர் ? 

பி.சுசலீா 

எஸ்.பி.பாலசுப்ரெணியம் 

வாணி மஜயராம் 

ஷ்மரயா மகாசல் 

709. ஏப்ரல் 2017 ல், ”வருணா” என்ற மபயரிலான 15 வது கைற்படை கூட்டுப்பயிற்சி 
இந்தியா ெற்றும் பின்வரும் எந்த நாட்டுைன் நடைமபறுகிறது? 

அமெரிக்கா 

ரஷியா 

பிரான்ஸ் 

இஸ்மரல் 

710. ”உதான் ” திட்ைத்தின் விரிவாக்கொன, 'உமத மதஷ் கா ஆம் நாக்ரிக் (UDAN (Ude 

Desh Ka Aam Naagrik) என்பதன் மபாருள் என்ன ? 

எளியவருக்கும் விொன மசடவ 

சாதாரண ெனிதனும் பறக்கலாம் 

குடறந்த மசலவில் பறக்கலாம் 

அடனவருக்கும் விொன மசடவ 

711. பிரதெர் மொடி சார்க் கூட்ைடெப்பு நாடுகளுக்கு உறுதியளித்தபடி, 

இந்தியாவின் மசலுத்தப்படும் சார்க் மசயற்டகக் மகாளின் மபயர் ? 

ஜி-சாட் -7 சார்க் மசயற்டக மகாள் 

ஜி-சாட் -8 சார்க் மசயற்டக மகாள் 

ஜி-சாட் -9 சார்க் மசயற்டக மகாள் 



ஜி-சாட் -10சார்க் மசயற்டக மகாள் 

712. நிதி ஆமயாக்' கின், ஊைக ஆய்வு களுக்கான டெயம், செீபத்தில் மவளியிட்ை 

ஊழல் ெிகுந்த ொநிலங்கள் பட்டியலில் தெிழகத்தின் இைம்? 

முதலாவது 

இரண்ைாவது 

மூன்றாவது 

நான்காவது 

713. எரிவாயு ொனியத்டதத் மதாைர்ந்து, பின்வரும் எந்த ொனியமும் இனி 
வங்கிக்கணக்கில் மசலுத்தப்படும் என ெத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது? 

அரிசி 

மகாதுடெ 

ெண்மணண்மணய் 

பாொயில் 

714. மதசிய தாழ்த்தப்பட்மைாருக்கான ஆடணயத்தின் ொநில இயக்குனராக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர்? 

எம்.ெதியழகன் 

சு.குெமரசன் 

எஸ்.சந்திரநாதன் 

மஜ.குொரசாெி 

715. விடரவில் வரவிருக்கிற இந்தியாவின் பிரத்மயக வழிகாட்டி முடறடெ ? 

Bharath Navigation System 

Standard Positioning System 

Indian Navigation System 

Indian Positioning System 

716. ஏப்ரல் 2017 ல் , ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியா நிரந்தர உறுப்பினர் 

ஆவதற்கு ஆதரவு மதரிவித்துள்ள நாடு? 

மநபாளம் 

மதன்மகாரியா 

இஸ்மரல் 

டசப்ரஸ் 

717. இந்தியாவின் முதல் திருநங்டகயினருக்கான தைகள 

விடளயாட்டுப்மபாட்டிகள் நடைமபற்ற நகரம் ? 

திருவனந்தபுரம் 

மும்டப 



பூமன 

புவமனஸ்வர் 

718. தெிழகத்தில் முதல் முடறயாக நாய்கடள பாதுகாக்க சரணாலயம் 

அடெக்கப்பைவுள்ள ொவட்ைம் எது ? 

திருச்சி 

சிவகங்டக 

விருதுநகர் 

தஞ்சாவூர் 

719. 52 வது “ஜனபீை விருது” மபற்றுள்ள கவிஞர் சங்கா மகாஷ் எந்தமொழிடயச் 

சார்ந்தவர் ? 

வங்காளம் 

இந்தி 

குஜராத்தி 

ெராட்டியம் 

720. நாட்டிமலமய முதல் முடறயாக முழுக்க முழுக்க டிஜிட்ைல் ெயொக்கப்பட்ை 

வார்டு அடெந்துள்ள ொநிலம் ? 

மகரளம் 

குஜராத் 

கர்நாைகா 

ஹரியானா 

MAY-2017 
721. செீபத்தில், நாட்டிமலமய இரண்ைாவது உயரொன மதசியமகாடிக்கம்பம் 

அடெக்கப்பட்டுள்ள ”மகாலாப்பூர்” அடெந்துள்ள ொநிலம் எது? 

பஞ்சாப் 

ெகாராஷ்டிரா 

ஒடிசா 

ஹரியானா 

722. மெ 2017 ல் இந்தியா வந்துள்ள ரீசிப் தாயீப் எர்மைாகன் எந்த நாட்டின் 

அதிபராகவுள்ள்ளார் ? 

துருக்கி 

இஸ்மரல் 

எல்சவ்ைார் 

எகிப்து 



723. மசன்டனயில் நடைமபற்ற ஆசிய ஸ்குவாஸ் சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில் 

ெகளிர் ஒற்டறயர் சாம்பியன் மவன்றுள்ளவர்? 

மஜாஷ்னா 

பி.வி.சிந்து 

ஸ்மரயா பள்ளிக்கல் 

சுச்ெிதா பானர்ஜி 

724. செீபத்தில், உச்சநீதிென்றத்தால் ெனநல பரிமசாதடனக்கு 

உத்தரவிைப்ப்ட்டுள்ள நீதிபதி.கர்ணன் எந்த உயர்நீதிென்றத்தில் 

நீதிபதியாகவுள்ளார்? 

மசன்டன 

கல்கத்தா 

மும்டப 

ஆெதாபாத் 

725. மெ 2015 ல் விழுப்புரம் ொவட்ைம் மசஞ்சியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை ஒளரங்கசபீ் 

கால கல்மவட்டு எந்த மொழியிலானது? 

இந்தி 

உருது 

தெிழ் 

மதலுங்கு 

726. இந்திய அரசின் புதிய “Controller General of Accounts" ஆக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

ஆந்மதாணி லியான்சுலா 

சுஜித் கவுர் 

சி.ஜி.மவங்கட்ராவ் 

 ஏ.பி.ஷா  

727. பின்வரும் எந்த ஏவுகடண, சார்க் நாடுகளுக்கான பிரத்திமயக 

மசயற்டகக்மகாளான “ஜி-சாட்9” ஐ விண்ணில் மசலுத்தவுள்ளது? 

ஜி.எஸ்.எல்.வி MK-I 

ஜி.எஸ்.எல்.வி MK-II 

ஜி.எஸ்.எல்.வி MK-III 

ஜி.எஸ்.எல்.வி MK-IV 

728. முதல்முடறயாக, “மதசிய தூய்டெ கங்டக உறுதிமொழி தினம்” 

அனுசரிக்கப்பட்ை நாள் ? 

ஏப்ரல் 30 

மெ 1 



மெ 2 

மெ 3 

729. இந்தியாவின் முதல் பார்டவயற்மறாருக்கான கால்பந்து பயிற்சி அகமதெி 
அடெந்துள்ள ொநிலம் ? 

மகரளம் 

ஹரியானா 

பஞ்சாப் 

தெிழ்நாடு 

730. இந்திய அரசின் “முக்திமஜாதா ஸ்காலர்சிப் திட்ைம்” பின்வரும் எந்த நாட்டுைன் 

மதாைர்புடையது ? 

வங்காளமதசம் 

மநபாளம் 

பூட்ைான் 

இலங்டக 

731. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான அவ்டவயார் விருடத மபற்றுள்ளவர் யார்? 

பத்ொ மவங்கட்ராென் 

மஷாபனா குொரமவல் 

இந்துஜா பரெசிவம் 

ொதங்கி சுமரஷ் 

732. இந்தியா–பாகிஸ்தான் இடைமய காஷ்ெீர் பிரச்சிடனயில் செரசம் மசய்து 

டவக்க தயார் என மெ 2017 ல் அறிவித்துள்ள நாடு எது ? 

அமெரிக்கா 

ஜப்பான் 

சனீா 

ரஷியா 

733. மெ 2017 ல், கி.மு. இரண்ைாம் நூற்றாண்டைச்மசர்ந்த சாதவாகனர் கால மசப்பு 

நாணயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள இைம்? 

கைலூர் 

விழுப்புரம் 

கிருஷ்ணகிரி 

தர்ெபுரி 

734. 2015 ம் ஆண்டில் விவசாயிகள் தற்மகாடலயில் ெகாராஷ்டிரா முதலிைத்தில் 

உள்ளது. தெிழகத்தின் இைம் என்ன ? 

நான்காவது 



ஐந்தாவது 

ஆறாவது 

ஏழாவது 

735. உலகின் ெிக உயரொன ரயில்மவ பாலம் கட்ைப்பைவுள்ள ொநிலம் ? 

ஜம்மு காஷ்ெீர் 

அஸ்ஸாம் 

சிக்கிம் 

மெகாலயா 

736. மெ 2017 ல் அறிமுகம் மசய்யப்பட்டுள்ள ”ஹம்சாபர் சூப்பர் பாஸ்ட் வாராந்திர 

ரயில்” மசடவ மசன்டன ெற்றும் பின்வரும் எந்த இைத்திற்கு 

வழங்கப்பைவுள்ளது? 

புது தில்லி 

ஆெதாபாத் 

மபங்களூரு 

அெராவதி 

737. நாைாளுென்ற மபாதுக் கணக்கு குழுவின் தடலவராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் 

? 

பி.சி.சாக்மகா 

ெல்லிகார்ஜுன கார்மக 

மெனகா காந்தி 

ராஜ்நாத்சிங் 

738. நாவல் பழத்திலிருந்து ெிகக் குடறந்த மசலவிலான சூரிய சக்தி (மசாலார்) 

மசல்கடள தயாரிக்கும் முடறடய கண்டுபிடித்துள்ள இந்திய கல்விநிறுவனம்? 

ஐ.ஐ.டி மசன்டன 

ஐ.ஐ.டி மும்டப 

ஐ.ஐ.டி ரூர்க்மக 

ஐ.ஐ.டி காரக்பூர் 

739. ”தானியங்கி காலநிடல கட்டுப்பாட்டு டெயங்கடள” (Automated Weather Stations) 

பயன்படுத்தும் முதல் இந்திய ொநிலம் எனும் மபருடெடய மபற்றுள்ள ொநிலம் ? 

ஜம்மு காஷ்ெீர் 

மகரளம் 

தெிழ்நாடு 

ெகாராஷ்டிரா 



740. இந்திய நகரங்களில் மதாழில்முடனவுகடள ஊக்குவிப்பதற்காக, 'Solve for India' 

விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்டத மெற்மகாண்டுள்ள தகவல்மதாழிநுட்ப நிறுவனம்? 

Google 

Facebook 

Twitter 

Microsoft 

741. இந்தியாவில் “Express Wi-Fi” எனும் மபயரிலான இடணயதள மசடவடய 

துவக்கியுள்ள புகழ்மபற்ற தகவல்மதாழில்நுட்ப நிறுவனம் எது ? 

Google 

Facebook 

Microsoft 

Yahoo 

742. ெத்திய பிரமதச ொநிலத்தில் துவங்கப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் முதல் தனியார் 

சிறு ஆயுத தயாரிப்பு மதாழிற்சாடல பின்வரும் எந்த நாட்டின் ஒத்துடழப்புைன் 

நைத்தப்படுகிறது? 

அமெரிக்கா 

ரஷ்யா 

மஜர்ெனி 
இஸ்மரல் 

743. பிட்ச் மரட்டிங்” (Fitch Ratings) எனப்படும் உலகத் தரவரிடச நிறுவனம் 

கணித்துள்ளபடி, 2017-2018 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தி, 

7.1 சதவதீம் 

7.3 சதவதீம் 

7.5 சதவதீம் 

7.7 சதவதீம் 

744. இந்திய சமூக அறிவியல் ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் (Indian Council of Social Science 

Research (ICSSR)) தடலவாராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர்? 

பிராஜ் பிகாரி குொர் 

சுனில் மசத்திரி 

ராஜவீ் கவுல் 

ராஜவீ் பட்மைல் 

745. உலகிமலமய உயரொன இரயில் பாலம் ஜம்மு காஷ்ெீர் ொநிலத்தில் 

பின்வரும் எந்த ஆற்றின் மெல் கட்ைப்பட்டு வருகிறது? 

ரவி 



பியாஸ் 

சனீாப் 

சட்மலஜ் 

746. இந்தியாவின் ெிகத் தூய்டெயான நகரங்களின் பட்டியல் 2017 ல் 

முதலிைத்திலுள்ள நகரம் ? 

திருச்சி 

இந்தூர் 

விசாகப்பட்டினம் 

மபாபால் 

747. தெிழ்நாட்டின், ொநில குழந்டத உரிடெகள் பாதுகாப்பு ஆடணய தடலவராக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

சி.திலகவதி 

இ.ராெலிங்கம் 

எம்.பி. நிர்ெலா 

ெீராசங்கர் 

748. சர்வமதச கால்பந்து தரவரிடச 2017 ல் இந்திய அணி மபற்றுள்ள இைம் ? 

75 

82 

97 

100 

749. இந்தியாவின் ெிகத் தூய்டெயான நகரங்களின் பட்டியல் 2017 ல், ெிக 

அசுத்தொன நகரம் என்ற மபயடர மபற்றுள்ள நகரம் ? 

மபாபால் 

மகாண்ைா 

மும்டப 

கல்கத்தா 

750. உலக ஆஸ்துொ தினம் (World Asthma Day) 

மெ 1 

மெ 2 

மெ 3 

மெ 4 

751. செீபத்தில் ெரணெடைந்த நாட்டின் முதல் உயர்நீதிென்ற மபண் நீதிபதியான 

லீலா மசட் முதன்முதலாக உயர்நீதிென்ற நீதிபதியாக பணியாற்றிய ொநிலம் ? 

மசன்டன 



கல்கத்தா 

ஹிொசலப் பிமதசம் 

மும்டப 

752. 2017 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த ெனிதமநயருக்கான ஆசிய விருது மபற்றுள்ள 

மெற்குவங்காளத்தில் வசிக்கும் ைாக்ைர் ஜாக் பிமரகர் எந்த நாட்டைச்மசர்ந்தவர் ? 

அமெரிக்கா 

ஆஸ்திமரலியா 

இங்கிலாந்து 

மஜர்ெனி 

753. அஸ்லான் ஷா மகாப்டப ஹாக்கி 2017 ல் சாம்பியன் பட்ைம் மவன்றுள்ள நாடு ? 

இந்தியா 

இங்கிலாந்து 

ஆஸ்திமரலியா 

அமெரிக்கா 

754. மெ 2017 ல் ”இொனுமவல் ெக்மரான்” என்பவர் அதிபராகத் 

மதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ள நாடு? 

இஸ்மரல் 

மதன்மகாரியா 

மலபனான் 

பிரான்ஸ் 

755. குஜராத், ஆந்திராவத் மதாைர்ந்து “அடனத்து வடீுகளுக்கும் ெின் இடணப்பு ” 

எனும் இலக்டக மெ 2017ல் அடைந்துள்ள ொநிலம் ? 

தெிழ்நாடு 

மதலுங்கானா 

கர்நாைகா 

மகரளம் 

756. மெ 2017 ல் , ெத்திய பிரமதச சட்ைடபயில் உயிருள்ள ஒன்றாக (status of a living 

entity) அறிவித்து தரீ்ொனம் இயற்றப்பட்டுள்ள நதி எது ? 

தபதி 

நர்ெடத 

கங்டக 

யமுனா 

757. ெத்திய அரசால் அடெக்கப்பட்டுள்ள ”ஆர்.பி.வர்ென் குழு”(R B Barman committee) 

மதாைர்புடைய துடற? 



வங்கி 

இராணுவம் 

உணவுபாதுகாப்பு 

ெனிதவளத்துடற 

758. உலகிமலமய ெிகப்மபரிய “எக்ஸ் மர மலசர்” ( X- ray laser ) கருவியான 

“யூமராப்பியன் XFEL” (European XFEL) பின்வரும் எந்த நாட்டில் உள்ளது? 

பிரான்ஸ் 

மஜர்ெனி 

சுவிட்சர்லாந்து 

இத்தாலி 

759. செீபத்தில் ெரணெடைந்த மகப்ைன் சந்த் ரூப் (Captain Chand Roop) மதாைர்புடைய 

விடளயாட்டு? 

ஹாக்கி 

கால்பந்து 

ஈட்டி எறிதல் 

ெல்யுத்தம் 

760. இங்கிலாந்து ராயல் மசாடசட்டியின் தற்மபாடதய தடலவராக இருக்கும் 

இந்தியாவில் பிறந்த அறிவியலறிஞர் யார் ? 

கிருஸ்ணா சாட்ைர்ஜி 
சுபாஷ் மகாட் 

மவங்கட்ராென் ராெகிருஷ்ணன் 

யத்வநீ்தர் ொல்கி 

761. மெ 2017ல், “பிஷு பர்வ்” (Bishu Parv) எனப்படும் ”மவட்டைத் திருவிழா” (hunting 

festival) நடைமபற்ற ொநிலம்? 

மெகாலயா 

நாகாலாந்து 

ஜார்க்கண்ட் 

ஒடிஷா 

762. ஐக்கிய நாடுகளின் ெனிதக் குடியிருப்புச் மசயல் திட்ைம் (UN–Habitat) அடெப்பில் 

இந்தியாவின் சார்பில் தடலவராக மசயல்பைவிருப்பவர்? 

மவங்டகயா நாயுடு 

அருண் மஜட்லி 
சுஷ்ொ ஸ்வராஜ் 

அெர்த்தியாமசன் 



763. மெ 2017 ல், மராெ - -கிமரக்க நாகரீகம், வணிக மதாைர்புகள் குறித்து 

அறிவதற்கான அகழ்வாராய்ச்சி துவங்கியுள்ள அழகன்குளம் அடெந்துள்ள 

ொவட்ைம் ? 

தூத்துக்குடி 

ராெநாதபுரம் 

சிவகங்டக 

விருதுநகர் 

764. மவணு ராஜாெணி , பின்வரும் எந்த நாட்டிற்கான இந்தியாவின் தூதுவராக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

இஸ்மரல் 

எகிப்து 

துருக்கி 
மநதர்லாந்து 

765. ”ஈகர் லயன்” (Eager Lion) எனும் மபயரில் பன்னாட்டு இராணுவ பயிற்சி 
நடைமபற்ற நாடு ? 

அமெரிக்கா 

மலபனான் 

மஜார்ைான் 

சவுதி அமரபியா 

766. ஒருநாள் மபாட்டியில் அதிக விக்மகட்டுகள் (181) வழீ்த்தியவர் என்ற புதிய 

உலக சாதடனடய படைத்துள்ள இந்திய கிரிக்மகட் வரீர்? 

ெமகந்திரசிங் மைானி 

விராத் மகாலி 

அஸ்வின் 

ஜுலன் மகாஸ்வாெி 

767. டிரான்ஸ்பரன்ஸி இன்ைர்மநஷனல் (டிஐ), ஆசியாவின் 16 நாடுகளின் ஊழல் 

நிடல குறித்து நைத்திய ஆய்வில், அதிகளவு ஊழல் உள்ள நாடுகளில் 

இந்தியாவின் இைம்? 

முதல் இைம் 

இரண்ைாெிைம் 

மூன்றாெிைம் 

நான்காெிைம் 

768. உலக உணவு பாதுகாப்பு குழுவின் சர்வமதச குழுவில் உறுப்பினராக 

மதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தியர் ? 



எம்.எஸ்.சுவாெிநாதன் 

வர்க்கீஸ் குரியன் 

ெதுரா சுவாெிநாதன் 

அெர்த்தியாமசன் 

769. ஆடிட் பீமரா ஆப் சர்க்குமலஷன் அடெப்பின் ஆய்வறிக்டகயின்படி, இந்திய 

அளவில், தெிழில் அதிகொக விற்படனயாகும் தினசரி பத்திரிக்டக எது? 

தினெலர் 

தினெணி 

தினகரன் 

தினத்தந்தி 

770. உலக மசஞ்சிலுடவ ெற்றும் மசம்பிடற தினம் (World Red Cross and Red Crescent Day) 

மெ 6 

மெ 7 

மெ 8 

மெ 9 

771. கல்லீரல் மநாய்கடள ஒழிப்பதற்காக, உலக சுகாதார அடெப்பின் 

நல்மலண்ணத் தூதராக நியெிக்கப்ப்ட்டுள்ள நடிகர்? 

கெலஹாசன் 

ரஜினிகாந்த் 

அெீர்கான் 

அெிதாப் பச்சன் 

772. ”உலக தலசெீியா தினம்” (World Thalassaemia Day) 

மெ 8 

மெ 9 

மெ 10 

மெ 11 

773. மெ 2015 ல், பிரான்ஸ் நாட்டுக்கான இந்திய தூதராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் 

யார்? 

விமனஷ் மபாகத் 

வினய் மொகன் கிவட்ரா 

ராதா மொகன் 

சுெதி முருமகசன் 

774. செீபத்தில் ெத்திய அரசினால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள “மதசிய மதாைர்பு 

டெயம்” (National Contact Centre) எனும் இலவச மதாடலமபசி எண் மதாைர்புடையது? 



விவசாயம் 

தகவல் மதாைர்பு 

அந்நிய முதலீடு 

மதர்தல் ஆடணயம் 

775. சர்வமதச கால்பந்து கூட்ைடெப்பின் (Fédération Internationale de Football Association - 

FIFA) ஆட்சிக் குழுவின் தடலவராக நியெிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியர்? 

வினய் மொகன் கிவட்ரா 

ராம் கங்குலி 

முகுல் முத்கல் 

விமனஷ் மபாகத் 

776. ”சாஹவீா” (Sakewa) எனப்படும் பூெிபூடஜத் திருவிழா மகாண்ைாைப்படும் 

ொநிலம் எது? 

சிக்கிம் 

மெகாலயா 

ெணிப்பூர் 

அருணாச்சல் பிரமதசம் 

777. அரசு பள்ளிகளில் சனிக்கிழடெ ஒரு தினத்டத ெட்டும் புத்தகப் டபகள் 

இல்லாத தினொக அறிவித்துள்ள ொநில அரசு எது? 

உத்தரபிரமதசம் 

ெத்திய பிரமதசம் 

குஜராத் 

ஹரியானா 

778. ”கார்ப்பட் 2017”(CORPAT-2017) எனும் கூட்டு இராணுவப்பயிற்சியில் இந்தியாவுைன் 

இடணந்துள்ள நாடு ? 

தாய்லாந்து 

அமெரிக்கா 

ரஷியா 

இந்மதாமனசியா 

779. ”டிவிட்ைர்” (Twitter) நிறுவனத்தின் இந்திய தடலவராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர்? 

தரன்ஜதீ் சிங் 

சுென் சின்கா 

ஸ்ரீ குொர் 

பிரியங்கா பட்மைல் 



780. ”திருநங்டகயினடர” பணியிலெர்த்திய இந்தியாவின் முதல் மெட்மரா ரயில் 

நிறுவனம் எது? 

மைல்லி மெட்மரா 

மசன்டன மெட்மரா 

மகாச்சி மெட்மரா 

கல்கத்தா மெட்மரா 

781. மெ 2017 ல், நான்கு புனித தலங்கடள இடணப்பதற்கான இரயில்பாடத 

பணிகள் துவக்கி டவக்கப்பட்டுள்ள ொநிலம் எது? 

உத்தரப்பிரமதசம் 

உத்தரகாண்ட் 

பஞ்சாப் 

பீகார் 

782. “மவப்ப பைமெடுத்தல் (thermal imaging) மதாழில்நுட்பத்திற்கான, இந்தியாவின் 

முதல் அகச்சிவப்பு மசன்ஸார்கடள(infrared sensors)” உருவாக்கியுள்ள இந்தியிய 

கல்வி நிறுவனம் ? 

ஐ.ஐ.டி மசன்டன 

ஐ.ஐ.டி. காரக்பூர் 

ஐ.ஐ.டி மும்டப 

ஐ.ஐ.எஸ்.சி, மபங்களூர் 

783. பிரதெர் மொடி திறந்து டவக்கவுள்ள இந்தியாவின் ெிக நீளொன பாலம் எந்த 

ஆற்றின் குறுக்மக கட்ைப்பட்டுள்ளது? 

கங்டக 

யமுடன 

பிரம்ெபுத்ரா 

நர்ெடத 

784. மகட்கும் திறன் குடறபாடுள்மளார் (hearing impairment) இயக்கும் 

வாகனங்களுக்கு பிரத்திமயக ”இலச்சிடனடய”( logo) வழங்கும் திட்ைத்டத 

இந்தியாவிமலமய முதல் ொநிலொக அெல்படுத்தியுள்ள ொநிலம்? 

ஆந்திரா 

மதலுங்கானா 

கர்நாைகா 

ஹரியானா 

785. மசன்டனயின் முதல் சுரங்க வழி மெட்மரா ரயில் மசடவ துவங்கப்பட்டுள்ள 

வழித்தைம் ? 



மகாயம்மபடு - பரங்கிெடல 

சின்னெடல - விொன நிடலயம் 

மகாயம்மபடு - திருெங்கலம் 

திருெங்கலம் - மநரு பூங்கா 

786. உலகமெங்கும் 99 நாடுகளில் இடணய தாக்குதடல நைத்தியதாக கூறப்படும் 

மஹக்கர்ஸ் குழு? 

தி மஷமைா புமராக்கர்ஸ் 

தி பீஜியன் மஹக்கர்ஸ் 

லிஜியன் மஹக்கர்ஸ் 

தி அவர்டென் மஹக்கர்ஸ் 

787. தெிழக அரசு மவளியிட்டுள்ள ”Cmchis Online” எனும் மொடபல் ஆப் 

மதாைர்புடையது ? 

குழந்டதகள் பாதுகாப்பு 

முதலடெச்சர் தனிப்பிரிவு 

வருவாய்த்துடற 

ெருத்துவக் காப்பீடு 

788. செீபத்தில் பர்வத ெடலயில் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ள கல்மவட்டில் 

குறிக்கப்பட்டுள்ள அடெச்சர் மஜயந்தன் எந்த அரசனின் அடெச்சராக இருந்தவர்? 

முதலாம் ராஜராஜ மசாழன் 

முதலாம் இராமஜந்திர மசாழன் 

விஜயாலய மசாழன் 

நரசிம்ெ பல்லவன் 

789. மெ 2017 ல் உலகமெங்கும் இடணய தாக்குதல் நைத்த மஹக்கர்களால் 

பயனபடுத்தப்பட்டுள்ள “டவரஸின்” மபயர்? 

shortsurprise 

wannacry 

payforrec 

kickass 

790. வரீெரணம் அடைந்த சி.ஆர்.பி.எப். வரீர்களின் குடும்பத்துக்கு 25 வடீுகள் 

வழங்கியுள்ள பாலிவுட் நடிகர் ? 

அெிதாப் பச்சன் 

அெிர்கான் 

அக்ஷய்குொர் 

விமவக் ஓபராய் 



791. உலகின் ெிகச்சிறிய மசயற்டகக்மகாடள (64 கிராம்) வடிவடெத்துள்ள தெிழக 

ொணவர் ரிஃபாத் ஷாரூக் எந்த ொவட்ைத்டதச் மசர்ந்தவர் ? 

மசன்டன 

திருச்சி 

கரூர் 

விருதுநகர் 

792. இந்தியாவில், மொத்த விடல குறியீட்டு எண் (Wholesale Price Index (WPI)) 

கணக்கிடும் அடிப்படை ஆண்டு 2004-2005 லிருந்து பின்வரும் எந்த ஆண்டிற்கு 

ொற்றியடெக்கப்பட்டுள்ளது? 

2008-2009 

2010-2011 

2011-2012 

2013-2014 

793. “ ொநில ஆளுடெக்கான மபாது விவகார பட்டியல் 2017” ல் (Public Affairs Index (PAI) 

in governance) தெிழகம் மபற்றுள்ள இைம் ? 

முதல் 

இரண்ைாம் 

மூன்றாம் 

நான்காம் 

794. இந்தியாவிமலமய முதல்முடறயாக மசன்டன தியாகராய நகர் பகுதியில் 

வாடிக்டகயாளர் மசடவயில் ெனித உருக்மகாண்ை மராமபாடவ ஈடுபடுத்தியுள்ள 

வங்கி? 

ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ 

கனரா வன்கி 

சிட்டி யூனியன் வங்கி 

எச்.டி.எஃப்.சி 

795. ”உட்மரா வில்சன் உலக மபருநிறுவன குடியுரிடெ விருது 2017” (Woodrow Wilson 

Award for Global Corporate Citizenship Award) மபற்றுள்ள முதல் இந்திய மபண்ெணி ? 

மெக்னா சம்பத் 

சுஷ்ொ சுவராஜ் 

ஆனந்தி பட்மைல் 

சாந்தா மகாச்சார் 

796. இந்தியாவின் முதல் “மபாதுச்மசடவகளுக்கான டபரான் சிங் மசவாத் 

வாழ்நாள் சாதடன மகளவரவம் 2017” மபற்றுள்ளவர்? 



நிதிஷ் குொர் 

பவன் குொர் சம்லிங் 

அரவிந்த் மகஜ்ரிவால் 

ென்மொகன்சிங் 

797. “சிறந்த ஸ்ொர்ட் கிராெத்திற்கான விருது 2017” (Smart Village Award) மபற்றுள்ள 

”மகாவர்த்தன் ஈமகா வில்மலஜ்” (Govardhan Eco Village) அடெந்துள்ள ொநிலம்? 

ெகாராஷ்டிரா 

குஜராத் 

ஹரியானா 

உத்தரப்பிரமதசம் 

798. ஜி 7 (G7) அடெப்பில் கடைசியாக (ஏழாவது நாைாக) இடணந்த நாடு எது ? 

மஜர்ெனி 

இத்தாலி 

பிரான்ஸ் 

கனைா 

799. செீபத்தில் தெிழக அரசு மவளியிட்டுள்ள உத்தரவின் படி, ஜல்லிக்கட்டு நைத்த 

அனுெதிக்கப்பட்டுள்ள ொதங்கள் ? 

ஜனவரி முதல் பிப்ரவரி வடர 

ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வடர 

ஜனவரி முதல் மெ வடர 

டிசம்பர் முதல் ொர்ச் வடர 

800. இந்தியாவில் அன்டனயர் தினம் மகாண்ைாைப்படும் நாள் 

மெ 13 

மெ 14 

மெ 15 

மெ 16 

801. தெிழக அரசின் ‘102’ அவசர எண் மதாைர்புடைய மசடவ ? 

மதர்வு முடிவு அவசர உதவி 
விபத்து அவசர உதவி 

தாய்மசய் நலன் 

மபண்கள் பாதுகாப்பு 

802. இஸ்மரல் நாட்டின் ‘மைன் மைவிட்’ விருது மபற்றுள்ள இந்தியாடவப் 

பூர்வகீொகக் மகாண்ை அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர் ? 

மவங்கட் ராென் 



சனீிவாஸ் குல்கர்னி 

நந்தினி இராெகிருஷ்ணன் 

சுஸ்ொ பானர்ஜி 

803. சரக்கு ெற்றும் மசடவ வரி (ஜி.எஸ்.டி.) நிர்ணய படி, ஓலா, உமபர் மபான்ற 

மபாக்குவரத்து மசடவகளுக்கு விதிக்கப்படும் வரி விகிதம்? 

5 சதவதீம், 

12 சதவதீம் 

18 சதவதீம் 

28 சதவதீம் 

804. 2011 ஆம் ஆண்டின் ெக்கள் மதாடகக் கணக்மகடுப்பின் படி, தெிழகத்தில் ஒரு 

சதுர கிமலா ெீட்ைருக்கு எத்தடன மபர் வசிக்கின்றனர் ? 

425 

495 

525 

555 

805. மெ 2015 ல் பிரதெர் மொடி அவர்களால் மவளியிைப்பட்ை ‘இந்திய பசுடெப் 

புரட்சியின் 50 ஆண்டுகள்’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் ? 

வர்க்கீஸ் குரியன் 

எம்.எஸ்.சுவாெிநாதன் 

அருண் மஜட்லி 
மபான்ராஜ் 

806. மெ 2015 ல் . முதலடெச்சரால் மவளியிைப்பட்டுள்ள தெிழ் மொழியில் 

வாக்கியத் தவறுகடளத் திருத்தி எழுதிை வடக மசய்யும் மென்மபாருளின் மபயர் 

என்ன? 

அம்ொ பிடழ திருத்தி 

அம்ொ வாக்கு 

அம்ொ மென்தெிழ்ச் மசால்லாளர் 

அம்ொ தெிழ் திருத்தி 

807. ”சிம்மபக்ஸ்-17”(SIMBEX) எனப்படுவது இந்தியா ெற்றும் பின்வரும் எந்த 

நாட்டிற்கிடைமயயான கூட்டு இராணுவப்பயிற்சி? 

சிங்கப்பூர் 

ெமலசியா 

சவுதி அமரபியா 

இலங்டக 



808. செீபத்தில் பிளஸ் 2 பாஸ் மதர்வில் மவற்றிமபற்ற 82 வயது முன்னாள் 

முதல்வர் ஓம் பிரகாஷ் சவுதாலா முதல்வராகப் பதவி வகித்த ொநிலம் எது? 

ஹரியானா 

பஞ்சாப் 

ஒடிஷா 

சிக்கிம் 

809. ”புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்திக்கான கவர்ச்சிகரொன நாடுகளின் பட்டியல் 2017” ல் 

இந்தியா மபற்றுள்ள இைம் ? 

21 

32 

2 

7 

810. செீபத்தில் ெடறந்த ெத்திய சுற்றுச்சூழல் ெந்திரி அனில் ொதவ் தமவ 

பின்வரும் எந்த ொநிலத்திலிருந்து ராஜ்யசபா உறுப்பினராக 

மதர்ந்மதடுக்கப்பட்டிருந்தார்? 

உத்தரகாண்ட் 

உத்தரபிரமதசம் 

ெத்தியபிரமதசம் 

இராஜஸ்தான் 

811. ”காராவாலி காருண்யா” (Karavali Karunya) எனும் இராணுவ பயிற்சி 
மதாைர்புடையது ? 

இந்திய கைற்படை 

இந்திய விொனபடை 

சி.ஆர்.பி.எஃப் 

சி.ஐ.எஸ்.எஃப் 

812. ”இந்திராகாந்தி அடெதி விருது 2015” (Indira Gandhi Peace Prize) மபற்றுள்ள அடெப்பு 

? 

ஐ.நா ெனித உரிடெ கவுன்சில் 

இந்திய விண்மவளி ஆராய்ச்சிக் கழகம் 

ஐ.நா அகதிகளுக்கான டஹ கெிஷனர் 

கங்டக நதி தூய்டெ திட்ைம் 

813. பள்ளிகளில் பகவத் கீடத வாசிப்படத கட்ைாயொக்கக்மகாரி தனிநபர் 

ெமசாதாடவ தாக்கல் மசய்துள்ள நாைாளுென்ற உறுப்பினர்? 

மக.சி.பட்மைல் 

ரமெஷ் பிதுரி 



தருண் விஜய 

நிதின் கட்காரி 

814. உலக ெருத்துவ தரவரிடசப் பட்டியல் 2017ல் இந்தியா மபற்றுள்ள இைம் ? 

124 

134 

144 

154 

815. புதிதாகக் கண்டுபிடித்துள்ள புதிய நுண்ணுயிரிக்கு ”மசாலிமபசில்லஸ் 

கலாெி” என ஏ.பி.மஜ. அப்துல் கலாம் மபயடரச் சூட்டி மகளரவித்துள்ள 

விண்மவளி நிறுவனம்? 

NASA 

ISRO 

European Space Agency (ESA) 

Russian Federal Space Agency 

816. ஐபிஎல் 2017 கிரிக்மகட் மதாைரில் சாம்பியன் பட்ைத்டத மவன்றுள்ள அணி ? 

புமண சூப்பர்ஜயன்ட்ஸ் 

மும்டப இண்டியன்ஸ் 

சன்டரஸர்ஸ் டஹதராபாத் 

ராயல் மசலஞ்சர்ஸ் மபங்களூர் 

817. ெமலரியாடவக் கட்டுப்படுத்த 'சிமனா கிராப்பஸ்' எனும் கைல் நண்டுகளின் 

ஓடுகளில் இருந்து ெருந்து கண்டுபிடித்துள்ள தெிழர்? 

ஸ்வப்னா பானர்ஜி 

முருகன் 

சிவகமணஷ் 

சண்முக சுந்தரம் 

818. மராம் ொஸ்ைர்ஸ் மைன்னிஸ் மபாட்டியின் ஆைவர் ஒற்டறயர் பிரிவில் 

சாம்பியன் பட்ைம் மவன்றுள்ளவர்? 

அமலக்சாண்ைர் ஸ்மவமரவ் 

மநாவக் மஜாமகாவிச் 

ரஃமபல் நைால் 

மசாம்மதவ் மதவ்வர்ென் 

819. இந்தியாவின் முதல் அதி விடரவு ெற்றும் அதிநவனீ 'மதஜாஸ்' ரயில் மசடவ 

துவங்கப்பட்டுள்ள வழித்தைம்? 

மசகந்திராபாத் - மகால்கத்தா 

ஜபல்பூர்- மஜய்பூர் 



பிலாஸ்பூர் - புவமனஸ்வர் 

சத்ரபதி – கர்ொலி 

820. மெ 2017 ல், ஹசன் ரவுஹானி என்பவர் அதிபராக மதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ள 

நாடு ? 

மலபனான் 

எகிப்து 

ஈரான் 

ஈராக் 

821. சர்வமதச உயிரினப் பன்முகத்தன்டெ தினம் (International Day for Biodiversity) 

மெ 20 

மெ 21 

மெ 22 

மெ 23 

822. திறந்தமவளி ெலம் கழித்தலுத்தடலத் தடை மசய்வதற்காக, ”காடல வணக்க 

குழுவினர்” (Good Morning squads) திட்ைத்டத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள அரசு? 

குஜராத் 

ெஹாராஷ்டிரா 

ஹரியானா 

உத்தரப்பிரமதசம் 

823. செீபத்தில் தனது அறிக்டகடய ெத்திய அரசிைம் செர்ப்பித்துள்ள ஹர்ஸ் 

ெல்மகாத்ரா (Harsh Malhotra) குழு மதாைர்புடையது ? 

சாரண-சாரணிய இயக்கம் 

நாட்டு நலப்பணித்திட்ைம் 

மதசிய ொணவர் படை 

மரட் கிராஸ் அடெப்பு 

824. உலக சுகாதார அடெப்பின் (World Health Organization (WHO)) புதிய இயக்குநர் 

மஜனரலாக மதரிவு மசய்யப்பட்டுள்ள “மைட்ராஸ் அதமனாம் மசப்மரமயசஸ்” 

எந்நாட்ைவர்? 

மதன் மகாரியா 

மசாொலியா 

எகிப்து 

எத்திமயாப்பியா 

825. பாங்காக்கில் நடைமபற்ற முதலாவது ஆசிய பசிபிக் மயாகா ஸ்மபார்ட்ஸ் 

சாம்பியன் ஷிப் சர்வமதச மபாட்டியில் மவள்ளி மவன்றுள்ள இந்திய ொணவி? 



அஞ்சலி ஜார்ஜ் 

காொட்சி 

கெலி டவத்யநாதன் 

அனுஷ்யா சுப்ரெணியன் 

826. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான வருைாந்திர கூடுடக நடைமபற்ற இந்திய நகரம்? 

ஆெதாபாத் 

புவமனஷ்வர் 

காந்திநகர் 

சிம்லா 

827. மெ 2017 ல் முதலடெச்சர் எைப்பாடி பழனிச்சாெி , பின்வரும் எந்த மொழியில் 

மொழிமபயர்க்கப்பட்ை திருக்குறடள மவளியிட்டுள்ளார் ? 

மகாங்மகா 

மகாரியா 

ஹவுசா 

சனீம் 

828. ெத்திய அரசு அறிவித்துள்ள 'வஜ்ரா' திட்ைம் மதாைர்புடையது ? 

விவசாயிகள் பாதுகாப்பு 

மவளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் 

மபண்கள் பாதுகாப்பு 

குழந்டதகள் பாதுகாப்பு 

829. உருக்கு உற்பத்தியில் சர்வமதச அளவில் இந்தியாவிற்கு 2 இைம் 

கிடைத்துள்ளது. முதலிைத்திலுள்ள நாடு எது ? 

அமெரிக்கா 

ரஷியா 

மஜர்ெனி 
சனீா 

830. எவரஸ்ட் சிகரத்டத ெிகக்குடறந்த கால இடைமவளியில் இருமுடற 

அடைந்துள்ள உலகின் முதல் மபண் எனும் மபருடெடய மபற்றுள்ள இந்திய 

மபண்? 

ஜியான்கிஷா 

உஜிலா சிங் 

அன்சு ஜாம்மசன்பா 

அஞ்சலி சின்கா 



831. சிறுபான்டெயினருக்கான மதசிய ஆடணயம் (National Commission for Minorities 

(NCM) அடெக்கப்பட்ை ஆண்டு ? 

1992 

1994 

1997 

1999 

832. மெ 2017 ல் உச்சக்கட்ை பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல் நிடல பிரகைனம் 

மசய்யப்பட்டுள்ள நாடு எது ? 

மதன் மகாரியா 

ஈரான் 

இங்கிலாந்து 

ஜப்பான் 

833. உலக மபாருளாதர ென்றம் மவளியிட்டுள்ள அறிக்டகயின் படி, உலகின் 

ெிகவும் ெக்கள் அைர்த்தி நகரம் ? 

மகாட்ைா 

மும்டப 

புது தில்லி 

ைாக்கா 

834. மெ 2017 ல் ெத்திய அரசு மவளியிட்டுள்ள அறிக்டகயின்படி இதுவடரயில், 

ரூபாய் மநாட்டு வாபஸ் நைவடிக்டகயால் இந்திய அரசு மபற்றுள்ள இலாபம் 

எவ்வளவு? 

3 லட்சம் மகாடி 

4 லட்சம் மகாடி 

5 லட்சம் மகாடி 

6 லட்சம் மகாடி 

835. ஆசியாவிமலமய முதல்முடறயாக ஓரினச் மசர்க்டகயாளர் சட்ைப்படி 

திருெணம் மசய்துமகாள்ள அனுெதியளித்துள்ள நாடு எது ? 

மலபனான் 

டதவான் 

மஜார்ைான் 

தாய்லாந்து 

836. ம்த்திய அரசின் 'மகாயா பாயா (www.khoyapaya.gov.in) இடணயதள மசடவ 

மதாைர்புடையது? 

மபண்கள் பாதுகாப்பு 



குழந்டதகள் பாதுகாப்பு 

மூத்த குடிெக்கள் பாதுகாப்பு 

இராணுவ வரீர் நலன் 

837. ெத்திய சாடல நிதியில் (Central Road Fund (CRF)) மதசிய நீர்வழிப்மபாக்குவரத்டத 

(National Waterways) மெம்படுத்துவதற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி எவ்வளவு? 

1.9 சதவதீம் 

2.5 சதவதீம் 

3.6 சதவதீம் 

4.7 சதவதீம் 

838. ”e-Sanad” மபார்ட்ைல் பின்வரும் எந்த ெத்திய அரசுத் துடறயின் திட்ைம் ? 

கப்பல் மபாக்குவரத்து 

ெனிதவளத்துடற 

மவளியுறவுத்துடற 

இரயில்மவ துடற 

839. உலக ஆடெ தினம் (World Turtle Day) 

மெ 22 

மெ 23 

மெ 24 

மெ 25 

840. மதசிய சிறுபான்டெயினர் ஆடணயத்துக்கு தடலவராக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர் ? 

ஜார்ஜ் குரியன் 

சுமலகா கும்பமர 

தஸ்துர்ஜி குர்ஷித் 

கயாருல் ஹசன் 

841. மெ 2017 ல் தெிழக அரசு ொற்றுத் திறனாளிகளுக்கான இை ஒதுக்கீட்டை 3 

சதவதீத்திலிருந்து எத்தடன சதவதீத்திற்கு உயர்த்தியுள்ளது? 

4 சதவதீம் 

5சதவதீம் 

6 சதவதீம் 

7 சதவதீம் 

842. தெிழக வருவாய்த்துடறயின் புதிய மபயர் ? 

வருவாய் ெற்றும் மபரிைர் மெலாண்டெத் துடற 

வருவாய் ெற்றும் மசலவுத்துடற 



வருவாய் ெற்றும் வரிகள் துடற 

வருவாய் ெற்றும் மசலவினத்துடற 

843. மதசிய சிறுபான்டெயினர் கெிஷன் தடலவராக இருப்பவர் யார் ? 

ஜார்ஜ் குரியன் 

அப்துல் ஹெீது 

ஹசன் ரிஸ்வி 

இம்ொனுமவல் சந்திரமசகரன் 

844. மெ 2017 ல் , ெின் மதாழில்நுட்பம் பற்றி அறிய ெத்திய அரசின் குழு மசன்றுள்ள 

நாடு எது? 

அமெரிக்கா 

ஜப்பான் 

ரஷியா 

மஜர்ெனி 

845. உலக புடகயிடல எதிர்ப்பு தினம் ? 

மெ 28 

மெ 29 

மெ 30 

மெ 31 

846. ெியான்ெர் கலவரம் மதாைர்பான ஐ.நா விசாரடணக்குழுவில் 

இைம்மபற்றுள்ள இந்திய வழங்கறிஞர் ? 

இந்திரா மஜய்சிங் 

சுப்ரஜதீ் சிங் 

ராஜா பகதூர் 

சுஷ்ெிதா பானர்ஜி 

847. சனீாவினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ல “எரியும் பனிக்கட்டி” எனும் புதிய 

எரிமபாருளின் மவதியல் மபயர் என்ன? 

ெீத்மதன் டநட்மரட் 

ெீத்மதன் டஹட்மரட் 

ெீத்மதன் டை ஆக்டஸடு 

எத்தனால் டஹட்மரட் 

848. செீபத்தில் வங்கக் கைலில் உருவான “மொரா” புயலால் மபருெளவு 

பாதிப்பிற்குள்ளாகியுள்ள நாடு? 

மநபாளம் 

இலங்டக 



வங்காளமதசம் 

இந்தியா 

849. மசன்டனப் பல்கடலக்கழகத்திற்கு புதிதாக நியெிக்கப்பட்டுள்ள 

துடணமவந்தர் யார் ? 

மசல்லதுடர 

துடரசாெி 

டவ.சுமரந்திரபாபு 

சுப்பிரெணியம் 

850. பின்வரும் எந்த நாட்டில் சிவில் சர்வஸீ் கல்லூரிடய அடெத்துத்தர இந்தியா 

ஒப்புக்மகாண்டுள்ளது ? 

இலங்டக 

வங்காளமதசம் 

மெளரீசியஸ் 

ொலத்தவீு 

851. தாதாசாமகப் பால்மக அகமதெி விருதுகளில் புதிதாக மசர்க்கப்பட்டுள்ள 

சர்வமதச அளவில் பாராட்ைப்பட்டுள்ள நடிடக பிரிவுக்கான விருது மபற்றுள்ளவர்? 

ஐஸ்வர்யா ராய் 

சுஷ்ெிதா மஷன் 

அனுஷ்கா 

பிரியங்கா மசாப்ரா 

852. சங்கீத நாைக அகமதெி புரஸ்கார் 2016 (Sangeet Natak Akademi Puraskar) விருது 

மபற்றுள்ளவர் ? 

குொரி மவங்கைாச்சலம் 

சத்யபிரதா ராவுத் 

பத்ொ சுப்ரெணியம் 

ஜவீா மசல்வராசு 

853. “Siam Bharat 17” - என்பது இந்தியா ெற்றும் பின்வரும் எந்த நாட்டின் 

விொனப்படைகளின் கூட்டுப்பயிற்சி ? 

தாய்லாந்து 

சுவிட்சர்லாந்து 

அமெரிக்கா 

ரஷியா 



854. “ைர்வாஜா பாண்ட்” (Darwaja Band) என்ற மபயரிலான ெத்திய அரசின் ”திறந்த 

மவளி கழிப்படற முடறக்கு முடிவுக்கு மகாண்டுவருவதற்கான” திட்ைத்திற்கு 

விளம்பரதூதராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர்? 

ெமகந்திரசிங் மைானி 
அெிதாப் பச்சன் 

ஸ்ருதிஹாசன் 

சச்சின் மைண்டுல்கர் 

855. ரிசர்வ் வங்கியினால் “நிதி கல்வியறிவு வாரம்” (Financial Literacy Week) 

அனுசரிக்கப்படும் நாட்கள்? 

மெ 28 முதல் ஜனீ் 2 வடர 

மெ 29 முதல் ஜனீ் 3 வடர 

ஜனீ் 1 முதல் ஜனீ் 7 வடர 

ஜனீ் 5 முதல் 9 வடர 

856. Asia Pacific Tax Complexity Survey 2017 இன் படி ஆசிய - பசுபிக் நாடுகளில் ெிகவும் 

சிக்கலான வரி விதிப்பு மகாண்டுள்ள நாடு? 

இந்தியா 

வங்காளமதசம் 

சனீா 

சவுதி அமரபியா 

857. இந்திய வர்த்தக கூட்ைடெப்பின் “ஸ்ொர்ட் மபாலீஸ் விருது 2017” மபற்றுள்ள 

நகரக் காவல்துடற? 

மசன்டன 

கல்கத்தா 

பூமன 

புது தில்லி 

858. சர்வமதச உர சங்கத்தின் (International Fertiliser Association) தடலவராக 

நியெிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியர் ? 

ராமகஷ் கபூர் 

பத்ொ சுப்ரெணியம் 

சுமெஷ் சின்கா 

ராஜன் அனந்தன் 

859. ”இந்திய இடணயதளம் ெற்றும் மொடபல் அமசாசிமயசனின்” (Internet and Mobile 

Association of India (IAMAI)) தடலவராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவர்? 

ராஜன் அனந்தன் 



பத்ொ சுப்ரெணியம் 

ராமகஷ் கபூர் 

சுமெஷ் சின்கா 

860. “Mann Ki Baat: a social revolution on radio” என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் 

நமரந்திர மொடி 

சுப்ரெணியன் சுவாெி 

சசி தரூர் 

ராமஜஷ் மஜயின் 

 
THANKS TO TNSPC PORTAL  

 

 

                                                                                            BY 

                                                                                             SANKAR RAJ S  
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