
மார்ச் - 28 - 2017 

1. 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான ‘ஹரி ஓம் ஆஷ்ரம் அலேம்பிக் ஆராய்ச்சி விருது’ 
யாருக்கு வழங்கப்பட்டது? 

A. நீனா ஸ்ரீவஸ்தாவா 

B. ராக்கேஷ் குமார் 

C. P. சுந்தகரசன் 

D. S. ராஜகசேரன் 

விடட: A. [நீனா ஸ்ரீவஸ்தாவா]  

விளக்கம்: டாக்டர். நீனா ஸ்ரீவஸ்தாவா அவர்ேளுக்கு 2016 ஆம் ஆண்டுக்ோன 
‘ஹரி ஓம் ஆஷ்ரம் அகேம்பிக் ஆராய்ச்சி விருது’ அடிப்படட மருத்துவ 
அறிவியல் ஆராய்சிடய அங்ேீேரிக்கும் விதமாே அவருக்கு அளிக்ேப்பட்டது. 
இவ்விருதானது கமதகு இந்தியக் குடியரசுத் தடேவர், பிரணாப் முேர்ஜி 
அவர்ேளால் ராஷ்டிரபதி பவனில் 28 மார்ச் 2017 அன்று வழங்ேப்பட்டது. 

2. சமீபத்தில் மடைந்த, புகழ்பபற்ை இனபவைி எதிர்ப்பு லபாராளியான அகமது 
காத்ராதா எந்த நாட்டடச் லசர்ந்தவர்?  

A. பாக்ேிஸ்தான் 

B. ததன் ஆப்ரிக்ோ 

C. ஆப்ோனிஸ்தான் 

D. இஸ்கரல் 

விடட: B. [பதன் ஆப்ரிக்கா]   

விளக்கம்: ததன் ஆப்ரிக்ோ வாழ் - இந்திய வம்சாவளிடயச் கசர்ந்த பிரபே 
இனதவறி எதிர்ப்பு கபாராளியான அேமது ோத்ராதா (87), என்பவர் சமீபத்தில் ததன் 
ஆப்ரிக்ோவின், கஜாஹன்ஸ்தபர்க் எனுமிடத்தில் ோேமானார். இவர் தவள்டள 
சிறுபான்டமயினரின் இன ஆட்சிக்கு எதிராே கபாராடிய தநல்சன் மண்கடோவின் 
மிே தநறுங்ேிய கூட்டாளிேளுள் ஒருவரும் ராபன் தீவில் சிடற டவக்ேப்பட்ட சே 
டேதியுமாவார். 1964 ஆம் ஆண்டின் அதிேம் அறியப்படாத ‘ரிகவானியா 
கசாதடனக்குப்’ பின்னர் ததன்னாபிரிக்ே இனதவறி எதிர்ப்பு அடடயாளமான 
அவருடன் கசர்ந்து வாழ்நாள் சிடறவாச தண்டடன விதிக்ேப்பட்ட மூன்று 
அரசியல் டேதிேளில் காத்ராதாவும் ஒருவர். ஆண்ட்ரூ தமேங்ேனி மற்றும் 
தடனிஸ் கோல்ட்பர்க் ஆேிய இருவரும் இவருடன் தண்டடன விதிக்ேப்பட்ட 



மற்ற இருவராவர். இவர்ேள் 1994ஆம் ஆண்டு ததன் ஆப்ரிக்ோவின் முதல் 
ஜனநாயே அதிபரானா தநல்சன் மண்கடோவின் ஆட்சியில் நாட்டின் 
தோள்டேேடள வடிவடமப்பதில் முக்ேிய பங்ோற்றினர். கமலும் 2005ஆம்  ஆண்டு 
ோத்ராதா, முன்னாள் இந்தியா ஜனாதிபதியான டாக்டர். APJ அப்துல் ேோம் 
அவர்ேளிடமிருந்து ‘பிரவாசி பாரதிய சம்மன் விருதிடனப்’ தபற்றார் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்ேது.        
3. அண்டார்டிக் மற்றும் கடல் ஆராய்ச்சிக்கான லதசிய டமயத்தின் NCAOR 
லதசிய தடேநகர் எங்கு அடமந்துள்ளது? 

A. மினிோய் 

B. ோவரட்டி 

C. வாஸ் கோட ோமா 

D. அந்தராத் 

விடட: C. [வாஸ் லகாட காமா] 

விளக்கம்: அண்டார்டிக் மற்றும் ேடல் ஆராய்ச்சிக்ோன கதசிய டமயமான (NCAOR) 
என்பது இந்தியாவின் பிரதான ஆராய்ச்சி மற்றும் கமம்பாட்டு (R & D) 
நிறுவனமாகும், இது துருவ மற்றும் ததற்கு சமுத்திரப் பிராந்தியங்ேளில் 
கமற்தோள்ளப்படும் நாட்டின் ஆராய்ச்சி நடவடிக்டேேளுக்கு பபாறுப்பானதாகும் 
அண்டார்டிோவில் 36ஆவது விஞ்ஞான இேக்ோே (36-ISEA)க்கு இந்திய விண்தவளி 
ஆராய்ச்சி டமயமான' இஸ்ர ா’ இதனுடன் இடணந்துள்ளது, இது NCAORஆல் 
ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. ோேநிடே மாற்றகம (36-ISEA)இன் முக்ேிய பகுதியாகும் .
இந்நிேழ்வின் பிரதான கநாக்ேம், பாரதி மற்றும் டமத்ரி ஆேியவற்றின் 
பரப்பளவிோன உேேளாவிய நிே அடமப்டப  ( DGPS) அளவிற்ோன 
பனிப்பாடதேடள நிறுவுவதாகும், இது தசயற்டேக்கோள் தரவுேளிேிருந்து 
தபறப்பட்ட நிேப்பரப்பு, ேடல் மற்றும் நிேத்தின் மீது பனிப்தபாழிவு ஆேியவற்டற 
சரிபார்க்ேப்படும் .அண்டார்டிக் மற்றும் ேடல் ஆராய்ச்சிக்ோன கதசிய டமயத்தின் 
(NCAOR) தடேடமயேம், கோவாவின் வாஸ்கோடா ோமாவில் அடமந்துள்ளது. 

4. சமீபத்தில் எந்த வங்கி, “Money Plant பிரீமியம் ரூலப சர்வலதச பிளாட்டினம் 
படபிட் கார்டட” பவளியிட்டது?    

A. IDBI வங்ேி 

B. பந்தன் வங்ேி  

C. கதனா வங்ேி 



D. ேர்நாடோ வங்ேி 

விடட: D. [கர்நாடகா வங்கி] 

விளக்கம்: ேர்நாடோ வங்ேி சமீபத்தில் "Money Plant பிரீமியம் ரூகப சர்வகதச 
பிளாட்டினம் தடபிட் ோர்டட தவளியிட்டது இதன் மூேம் இவ்வங்ேி அதன் 
பிரீமியம் மற்றும் HNI வாடிக்டேயாளர்ேளுக்கு கூடுதல் சலுடேேள் 
வழங்ேவுள்ளது  .இந்த அட்டட டய உள்நாட்டு மற்றும் சர்வகதச தராக்ேப் பணம் 
மற்றும் தோள்முதல் பரிவர்த்தடனேளுக்கு பயன்படுத்தோம். இந்த ோர்டடப் 
பயன்படுத்தி நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.57,000/- வடர தராக்ேப் பரிமாற்றமும், ரூ.2,00,000/ - 
வடரயிோன தோள்முதல் பரிவர்த்தடனேளுக்கு  ( POS / இடணய வணிேம்) 
தசய்வதற்ோன அதிேபட்ச விேக்கு வரம்பு 2 ேட்ச மாேவும் தனிநபர் விபத்து 
ோப்படீு, 2 ேட்சமாேவும் ஒரு ோோண்டில் இரண்டு இேவச ேவுஞ்ச் (Lounge) 
அணுேல்ேள் 30+ உள்நாட்டு விமான நிடேயங்ேளிலும், 300+ உேேளாவிய விமான 
நிடேயங்ேளிலும், எரிதபாருள் தசேவின குடறப்பு, பயன்பாட்டு 
தசேவனீங்ேளுக்கும் தராக்ே திருப்பியளிப்பு மற்றும் பல்கவறு வர்த்தே வாய்ப்புேள் 
வழங்ேப்படவுள்ளன. 

5. 2017ஆம் ஆண்டு முதன் முதோக நடடபபற்ை ஹவுஸ்டன் - இந்திய 
மாநாட்டின் கருப்பபாருள் என்ன?  

A. இந்தியாவில் தயாரிக்ேப்பட்டது – உட்ேடத (Make in India -The Inside Story)  

B. இந்தியாவில் தயாரிக்ேப்பட்டது – உள் ேோச்சாரம் (Make in India -The Inside Culture) 

C. இந்தியாவில் தயாரிக்ேப்பட்டது – உள் புரட்சி (Make in India -The Inside Revolution) 

D. இந்தியாவில் தயாரிக்ேப்பட்டது – உள் திட்டம் (Make in India -The Inside Strategy) 

விடட: A. இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டது – உட்கடத (Make in India -The Inside 
Story) 

விளக்கம்: 2015ஆம் ஆண்டு மார்ச் 24ஆம் கததி நடடதபற்ற முதல் 'இந்தியாவில் 
தயாரிக்ேப்பட்டது – உட்ேடத’ (கமக் இன் இந்தியா - தி இன்டசடு ஸ்கடாரி ' என்ற 
ேருப்தபாருளுடன் ஹூவுஸ்டனில் உள்ள ஆசிய சமுதாய தடக்சாஸ் டமயத்தில் 
முதன் முதோே ஹூஸ்டன் இந்திய மாநாடு நடடதபற்றது .2 – நாட்ேள் 
நடடதபற்ற இம்மாநாட்டில், இந்தியாவில் ஆர்வமிகுந்த துடறேள் மற்றும் 
இந்தியாவில் வியாபாரத்டத கமற்தோள்வதற்ோன சமீபத்திய முன்கனற்றங்ேள் 
மற்றும் சிறந்த நடடமுடறேள் ஆேியவற்டறப் பற்றி விவாதிக்ேப்பட்டன. 
இம்மாநாட்டின் முக்ேிய கநாக்ேம் இந்தியாவில் முதலீடு தசய்வதில் ஆர்வமுள்ள 



தடக்சாஸில் உள்ள பார்டவயாளர்ேளுடன் இன்டறய இந்தியாவின் நிேழ் 
ேடதடய பேிர்ந்து தோள்வதற்கும் நவனீத்துவத்டத வடிவடமப்பதில் முக்ேிய 
பங்கு வேிக்கும் மக்ேளால் பங்குதபறுவதுமாகும். 

6. இந்தியாவிலேலய முதன் முறையாக எந்த மாநிேத்தில் சுய 
உதவிக்குழுக்கள் எனப்படும் (SHG)கள் மூேம் வங்கி லேறவகள் 
சேன்ைறையாத, வங்கிகளற்ை பகுதிகளில் சபாருளாதார வளர்ச்ேிறய 
உட்படுத்த முடிவு சேய்யப்பட்டுள்ளது? 

A. கர்நாடகா 

B. ஓடிசா 

C. ரக ளா 

D. தமிழ்நாடு 

விடட: B. [ஒடிோ] 

விளக்கம்: இந்தியாவிரேரய முதன் முறையாக ஒடிசா மாநிேத்தில் சுய 
உதவிக்குழுக்கள் எனப்படும் (SHG)கள் மூேம் வங்கி ரசறவகள் பசன்ைறடயாத, 
வங்கிகளற்ை பகுதிகளில் பபாருளாதா  வளர்ச்சிறய உட்படுத்த முடிவு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்ோே, வங்கிகளற்ை பகுதிகளில் உள்ள பபாதுமக்களிடம் 
வங்ேிச் ரசறவகள்  பசன்ைறடய ஸ்கடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா )எஸ்.பி.ஐ( உடன் 
மாநிே அரசு ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளது. முதற்கட்டமாக SHG க்ேள் வங்ேிகளின் 
முகவர்களாக பசயல்படும் இதன்மூேம் சுமார் 1000 வங்கி வசதிகளற்ை 
ததாடேதூர ேிராமப் பஞ்சாயத்துேள் வங்கிச் ரசறவகறளப் பபறும். இந்த 
எண்ணிக்றக படிப்படியாே 4,000 வங்கி வசதிகளற்ை கி ாமப் பஞ்சாயத்துகளுக்கு 
நீட்டிக்ேப்படும். இந்த திட்டமானது ேிராமப்புறங்ேளில் உள்ள பிரதம மந்திரி பமீா 
சுரக்க்ஷா திட்டம், பிரதம மந்திரி ஜவீன் கஜாதி திட்டம், அடல் ஓய்வூதிய திட்டம் 
கபான்ற சமூே பாதுோப்புத் திட்டங்ேளின் ேீழ் உள்ள மக்ேளுக்கு தபரும் 
உதவியாே இருக்கும். கமலும் டிஜிட்டல் வங்ேி கசடவேடள கமம்படுத்துவதிலும் 
உதவிேரமாே இருக்கும்.     

7. படஹ்மானன் ஆர். அன்யாரூரிஜினா என்பவர் ேமீபத்தில் காேமானார், அவர் 
எந்த துறைறயச் லேர்ந்தவர்? 

A. அ சியல் 

B. விறளயாட்டு 



C. சட்டம் 

D. அைிவியல் 

விடட: C. [ேட்ைம்] 

விளக்கம்: மூத்த வழக்ேறிஞரும், சிைந்த நீதிபதியுமான தடஹ்மானன் ஆர். 
அன்யாரூரிஜினா )84( என்பவர் சமீபத்தில் ோேமானார். இவர் 1996ஆம் ஆண்டு 
முதல் 1998ஆம் ஆண்டு வடர இந்தியாவின் தசாேிசிட்டர் தஜனரோே இருந்தார். 
இவர் தனிச்சிைப்பு வாய்ந்த ரகசவானந்தா பாரதி வழக்ேில் உச்சநீதிமன்றம் 
மற்றும் பாராளுமன்றம் ஆேியவற்றின் கமோதிக்ேத்திற்கு எதி ான கபாராட்டத்தில் 
தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த தீர்ப்பான, "ரகசவானந்த பாரதி” வழக்கில் இவரும் 
ரதான்ைினார். ரமலும் இவர் அரசியேடமப்பு சட்டத்தின் ஒரு பிரிவான 
பாராளுமன்றம் பதாடர்பான சலுடேேள் மற்றும் தனது நிபுணத்துவத்திற்ோே 
பரவோே அவர் அைியப்பட்டார். 

8. ‘சிவில் மற்றும் மனித உரிடமகள் சதாைர்பான தறேறமப்பண்பு மாநாட்றை’ 
தடேறமலயற்று நைத்திய முதல் சபண் யார்? 

A. சுதா கிருஷ்ணமூர்த்தி 

B. பி கியா பெயின் 

C. நிமிஷா பரீக் 

D. [வனிதா குப்தா] 

விடட: D. [வனிதா குப்தா] 

விளக்கம்: இந்திய - அதமரிக்ே ான வனிதா குப்தா 'சிவில் மற்றும் மனித 
உரிடமேள் பதாடர்பான தறேறமப்பண்பு மாநாட்டின்' தடேவர் மற்றும் 
தடேடம நிர்வாே அதிோரியாே நியமிக்ேப்பட்டுள்ளார். இந்த மாநாடு அதமரிக்ே 
சிவில் உரிடமேள் குழுக்ேளின் குடடயின் பசயல்படவுள்ளது. இதன் மூேம் 
மதிப்புமிக்ே ஒரு அடமப்புக்கு தடேடம தாங்கும் முதல் தபண்மணி என்ை 
பபருறமறயபபற்ைார். இவர் ஜூன் 1, 2015 அன்று ‘கவட் தஹன்டர்சன்’ 
என்பவரிடமிருந்து இப்பதவிறயப் பபறுகிைார். அடனத்து த ப்பு மனிதர்ேளுக்கான 
அவரது துணிச்சோன சட்ட உதவிகள் வழங்கியதிலும் மற்றும் ஒபாமா 
அவர்களின் நிர்வாேத்தின் நீதித்துடறயில், சிவில் உரிடமேள் பிரிவின் 
தடேவராேவும் அவர் அறியப்படுேிறார். ரமலும் வனிதா அதன் துறண 
நிறுவனமான 'தி லீடர்ஷிப் மாநாட்டு ேல்வி நிதியத்டதயும்' வழிநடத்துவார். 



 

9. ேமீபத்தில் வேீிய ‘சைப்பி சூைாவளி’ எந்த நாட்றை தாக்கியது?  

A. ஆஸ்திர ேியா 

B. சீனா 

C. ெப்பான் 

D. பிர சில் 

விடட: A. [ஆஸ்திலரேியா] 

விளக்கம்: சமீபத்தில், வடே - 4 சூறாவளியான "தடப்பி சூைாவளி" மணிக்கு 
263கிமீ கவேத்தில் வட-ேிழக்கு ஆஸ்திகரேிய ேடற்ேடரடய பகுதிறய தாக்ேியது 
இதனால் பபரும் ரசதங்களும், சகதி மறழயும் மற்றும் 10 ஆயி த்திற்கும் 
ரமற்பட்ட வடீுேளில் மின் இறணப்பு துண்டிப்பு ரபான்ைறவயும் ஏற்பட்டது. 
ரமலும் வடேிழக்கு ஆஸ்திகரேியாவில் உள்ள குயின்ஸ்ோந்தில் நிேச்சரிவும் 
ஏற்பட்டது. இந்த சக்தி வாய்ந்த சூறாவளி மின் இறணப்பு துண்டிப்பு மற்றும் 
கசதமடடந்த ேட்டிடங்ேள் என குடறந்தது 47,000 வடீுேடள பாதிப்பறடயச் 
பசய்துள்ளது. ரமலும் 2011ஆம் ஆண்டுக்கு பிைகு குயின்ஸ்ோந்தில் ஏற்பட்ட 
மிகப்பபரிய இயற்றக ரபரிட ான இந்த சூறாவளியினால் பாதிப்பறடவதற்குள் 
சுமார் 27,000க்கும் கமற்பட்ட பபாதுமக்ேள் தங்கள் வடீுகறள விட்டு தவளிகயைி 
பாதுகாப்பான இடத்திற்கு பசல்ே கவண்டும் என்று கேட்டுக்பகாள்ளப்பட்டனர். 

10. ேத்விக்ோய்ராஜ் ரான்கிசரட்டி எந்த விறளயாட்டுைன் சதாைர்புறையவர்? 

A. ஊஷு (Wushu) 

B. ரபட்மிட்டன் 

C. பசஸ் 

D. ஹாக்கி 

விடட: B. [லபட்மிட்ைன்] 

விளக்கம்: சமீபத்தில் இந்திய ஆண்ேள் இரட்டடயர் பிரிவு ரொடியான, 
சத்விக்சாய் ாஜ்  ான்கிப ட்டி மற்றும் சிராக் தஷட்டி ஆேிகயார், ஹானாயில் 
நறடப்பபற்ை $20,000 டாேர் வியட்னாம் ஓபன் சர்வரதச பாட்மிட்டன் 
ரபாட்டியாளர் பட்டத்றத  தாய்ோந்து இரட்டடயர் டிராவட் கபாட்டிங்தேங் 



மற்றும் நந்தேம் கயாத்பாய்கஸாங் ஆேிகயாடர 15-21, 21-9, 21-17 என்ற ேணக்ேில் 
மூன்று ஆட்டங்களில் வழீ்த்தி பவற்ைி பபற்ைனர். 


