
ARUL IAS ACADEMY                                                                     CURRENT AFFAIRS JAN 2017 – MARCH 2017 

 

1) Who is the new Chief of the Army Staff (COAS) of the 
Indian Army?  

ந்  ணு த் ன் ணு  ர்க ன்  லைலை 
ர்? 

[A]Vikram Singh Rathore க் ம் ச ங் த்த ர் 

[B]Bipin Rawat ன் த் 

[C]Velu Nair த  ர் 

[D]Birender Singh ல ர ண் ர் ச ங் 

 
2) Who has been named as the new Prime Minister of 

Romania?  

தை   ை ைந்  ர்?  

[A]Victor Ponta க் ர் த ண்  

[B]Sevil Shhaideh தச ல் ஹ்த் 

[C]Klaus Iohannis க் ஸ் த ஸ் 

[D]Sorin Grindeanu தச ன்க் ண் னு 

 
3) India’s first transgender school “Sahaj International” has 

started in which state? ந் ன் ல் ங்லக ள்  
"ச ஜ் ன் ர்த ல்" ந்  ை ைத் ல் து ங்க து?  
[A]Tamil Nadu ை ழ்   
[B]Kerala தக  

[C]Karnataka கர் க  

[D]Andhra Pradesh ந் ப் த சம் 

 
4) Who of the following have been chosen for the 2016 Nav 

lekhan Award of Bharatiya Jnanpith?  

 ஜ ன்ப் த் ன் 2016 வ் க ன் து க்  
ங்கப் ட் து?   

[A]Yogita Yadav and Arunabh Saurav 

த க  வ் ைற்றும் வ் ச வ்  

[B]Om Naagar and Tasneem Khan ம் கர் & ஸ்த ம் க ன் 

[C]Shraddha and Ghyansham Kumar Devansh  

சர்  ைற்றும் க ன் ம் ை ர் த ஷ் 

[D]Amlendu Tiwari and Balram Kawant 

ம்ள்ந்து  ைற்றும் ம் க ந்த் 

 
5) The book “The Secret Chord” has been authored by 

whom?  

"  சக்ர ட் சர்ட்" ன்  த் கம் ர் ழு து?  

[A]Alice Hoffman  ஸ் ஃப்தைன் 

[B]Geraldine Brooks ரஜ ல் ன் க்ஸ் 

[C]TDRamakrishnan 

. . ைக ஷ் ன்  

[D]Tishani Doshi  த  

 
6) Who has been appointed as the new chairman of the 

Union Public Service Commission (UPSC)?  

ன் ப் க் சர் ஸ் கை ன் ( ஸ்ச ) ன்  லை க 
ை க்கப் ட் ள் ர் ர்?  

[A]S R Hashim S R ம் 

[B]Deepak Gupta க் ப்  

[C]Alka Sirohi ல்க  ச த  

[D]David Syiemlieh த ட் லசர ம்  

 
7) Who is the newly elected Chief Justice of Pakistan?  

க்க ஸ் ன்  த ர்ந்ர க்கப் ட்  லைலை  ர்?  

[A]Nasir-ul-Mulk சர்- ல்- ல்க் 

[B]Mian Saqib Nisar ை ன் ச க ப் ச ர் 

[C]Jawwad S. Khawaja ஜ ட் ஸ். க ஜ  

[D]Anwar Zaheer Jamali ன் ர் ஜ கர் ஜை  

 
8) The book “Scattered Souls” has been authored by whom?  

"ஸ்தகட் ர்  தச ல்ஸ்" ன்  த் கம் ல் ழு ப் ட் து?  

[A]Basharat Pee ட் ல   
[B]Fazlur Rahman ஃ ஸ் ர் ஹ்ை ன்  
[C]Agha Shahid Ali க  த்  

[D]Shahnaj Bashir க் ர் 
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9) The Bargarh Dhanua Jatra festival has started in which 

of the following states? ர்கர் னு  ஜ த்   ந்  
ை ைங்க ல் து ங்க து?  

[A]Odisha ச  [B]Kerala தக  [C]Assam ச ம் 

[D]Manipur ை ப் ர் 

 
10) “NTR Arogya Raksha” a new health scheme has 

been launched by which state government? 

" ன். . ர் த க  க்ஷ "   க  ட் த்ல  ந்  
ை ை  து க்க ள் து?  

[A]Haryana  

[B]Odisha ச  

[C]Karnataka கர் க  

[D]Andhra Pradesh ந் ப் த சம்  

 
11) The World Braille Day (WBD) is observed on which 

date? 

ைக  ர ல் ள் (WBD) _________த ல் 

னுச க்கப் க து? 

A. January 3 
B. January 5 
C. January 2 
D. January 4  

 
12) The 104th Indian Science Congress (ISC) has 

started in which state?  

104 து ந்  ல் க ங்க ஸ் ( . ஸ்.ச ) ந்  ை ைத் ல் 
ர ங்கப் ட் து?   
[A]Kerala தக  

[B]Assam ச ம் 

[C]Andhra Pradesh ந் ப் த சம் [D]Manipur ை ப் ர் 

 
13) Who has been sworn-in as the new Chief Justice of 

India (CJI)? 

ந் ன்  லைலை க  ற் ர் ர்?  

[A]J S Khe har தஜ ஸ் தக ர் 

[B]Madan Lokur ை ன் தை ர் 

[C]Kamlesh Khehar கைதைஷ் ரக ர் 

[D]T S Patil . ஸ். ட் ல் 

 
14) Who has been appointed as the new Executive 

Director (ED) of Reserve Bank of India (RBI)?  

சர்வ் ங்க  ந்  சர்வ் ங்க ன்  ர் க க் க 
ை க்கப் ட் ர் ர்?  

[A]Deepa Mailk  தைக் க் 

[B]Rajeswar Rao தஜஸ்  வ் 

[C]Surekha Marandi த க  ை ண்  

[D]U S Paliwal  ஸ் ல் 

 
15) Which country has recently hosted the Chitwan 

Elephant Festival to promote tourism? சை த் ல் ற்றுை  
தைற்ரக ள் ற்  ச ட் ன் ல  ல  த்   து?  

[A]India ந்   

[B]China ச   
C]Myanmar ை ன்ைர்  
[D]Nepal த ல் 

 
16) The 2017 Pravasi Bhartiya Divas (PBD) will be 

hosted by which city? 

2017 ச ச  ர்  ஸ் ( ) ந்  க த் ல் 
த் ப் ம்?  

 

[A]New Delhi து ல்   
[B]Guru gram  க ம்  

[C]Chennai ரசன்ல   

[D]Bengaluru ர ங்க  
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17) The 2017 Island tourism Festival has started in 
which state / union territory? 

2017  ற்றுை   ந்  ை ைத் ல் / ன் த சத் ல் 
ர ங்க து?  

[A]Andaman and Nicobar ந் ை ன் ைற்றும் க்தக ர்  
[B]Gujarat ஜ த்  

[C]Rajasthan ஜஸ் ன் [D]Lakshadweep ைட்சத் கள் 

 
18) The International Conference on “Yoga for 

diabetes” has been held in which city? 

" க்க  த க " ற்  சர் த ச ை  ந்  க த் ல் 
த் ப் ட் து? 

 [A]New Delhi து ல்   
[B]Chennai ரசன்ல   

[C]Pune த  

[D]Bhopal த ல் 

 
19) The International Kite Festival (Uttarayan) will be 

started from which of the following states?  

சர் த ச க த்   ( த் ப் ன்) ந்  ை ைங்க ல் ந்து 
ர ங்கப் ம்?  

[A]Odisha ச   

[B]Rajasthan ஜஸ் ன்  

[C]Gujarat ஜ த்  

[D]Assam ச ம் 

 
20) Which country will become the world’s first 

country to switch off FM radio?  

ஃப் ம் த த ல  ல க்கப் ட்  ைக ன் ல்  து?   

[A]United Kingdom க்க  ச்ச ம் 

[B]Switzerland ட்சர்ை ந்து 

[C]Norway த ர்த  

[D]Finland ன்ை ந்து 

 

21) India’s largest public WiFi service has been 
launched by which state government? ந் ன் 
ை கப்ர  ர து WiFi தசல  ந்  ை ை  ைம் 
ர ங்கப் ட் து? [A]Kerala தக   

[B]Himachal Pradesh ை ச்சை த சம் 

[C]Maharashtra ைக ஷ்  

[D]Karnataka கர் க  

 
22) Velavan Senthilkumar is associated with which 

sports?  

ந்  ல ட் ன் த ன் ரசந் ல் ை ர் ர ர் ல ர்? 

[A]Squash ஸ் ஷ் 

[B]Tennis ர ன் ஸ்  

[C]Table Tennis த ள் ர ன் ஸ்  
[D]Badminton ப் ந்து 

 
23) The 2017 National Youth Festival  held in    which 

state?  

2017 த ச  ல ர்  

ந்  ை ைத் ல் ல ர ற் து?  

[A]Haryana   

[B]Assam ச ம் 

[C]Odisha   

[D]Jharkhand ஜ ர்கண்ட் 

 
24) The 2017 World Economic Forum (WEF) annual 

meeting will be held in which country?  

2017 ைக ர  ைன் ம் (WEF) ந்  ட் ம் ந்  
ட் ல் ல ர றும்?  

[A]India ந்    [B]Malaysia ைதைச   

[C]Switzerland ட்சர்ை ந்து  

[D]South Africa ர ன் ப் க்க  
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25) The World Hindi Day (WHD) is observed on which 
date? 

ந்  ல் ைக ந்  ம் (WHD) க ப் க து?  

[A]January 10 [B]January 11 [C]January 12 [D]January 9 
 

26) The National Voters’ Day is celebrated on which 
date in India?  

ந்  ல் ந் ல் த ச  க்க ர் ம் 
ரக ண் ப் க து?  

[A]January 25 [B]January 22 [C]January 23 [D]January 24 
 

27) The book “60 Indian Poets” has been authored by 
whom?  

"60 ந்  க ர்க ன்" த் கம் ல் ழு ப் ட் து?   

[A]Amitav Ghosh ை வ் தக ஷ் 

[B]Vikram Seth க் ம் தசத் 

[C]Jeet Thayil ஜத் ல்  

[D]Arun Kolatkar ண் தக ைட்க ர் 

 
28) The Nagarhole National Park is located in which 

state?  

கர்த த  த ச  ங்க  ந்  ை ைத் ல் ள் து?  

[A]Karnataka கர் க   
[B]Andhra Pradesh  ந் ப் த சம் 

[C]Kerala  தக  

[D]Tamil Nadu  ை ழ்  

 
29) The world’s largest solar park has been built by 

which country?  

ைக ன் ை கப் ர   ங்க  ந்  ட் ல் 
கட் ப் ட் து? 

 [A]China ச   

[B]India ந்   

[C]Bhutan ட் ன்  

[D]Myanmar ை ன்ை ர் 

30) Which country to host the 4th Rollball World Cup-
2017?  
[A] India [B] Kenya [C] Bangladesh [D] Nepal  

4 து த ல் ல் ைகக் தக ப்ல  2017-க்  த்தும்  து? 

[A] ந்  [B] ரகன்  [C) ங்க த ஷ் [D] த ல் 

 
31) Which Indian-origin British sculptor has won the 

2017 Genesis Prize?  
[A] Ram Sutar [B] Srihari Bholekar [C] Dhruva Mistry          
[D] Anish Kapoor 

2017 கைம் து ர ன்  ந் - ங்க ை ந்து 
த்  ச ற்  ர்?  

A] ம் ர் [B ஸ்ரீ  த ல்ல்கர் [C] து  ை ஸ்ட்  [D] ஷ் 
க ர் 

 
32) Which state has hosted the 17th International 

Seminar on Counter Terrorism-2017?  
[A] Punjab [B] Bihar [C] Haryana [D] Gujarat 

ங்க த் ன் ை  சர் த ச 17 து சர் த ச க த் ங்லக 
த்  ை ைம் து? 

 [A] ஞ்ச ன் [ ] க ர் [ச ]  D) ஜ த் 

 
33) Who has been selected for the prestigious 2016 Dr 

B C Roy National Award?  
[A] Jayshree Mehta [B] K Usha Lakshmi [C] P Raghu Ram  
[D] N Sai Kumar 

2016 க் ர் .ச . ய் த ச  துக்  த ர்  ரசய் ப் ட் ர் 
ர்?  

A] ரஜய்ஸ்ரீ தைத்  [B] தக.  ைட் ை  [C] .  ம்  
[D) ன் ச ய் ை ர் 

 
34) Which country to host the 2017 IAAF World 

Athletics Championship? 
 [A] Russia [B] United Kingdom [C] United States [D] France 

2017 IAAF ைக க  ச ம் ன் ப்ல  த்தும்  து? 
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  [A] ஷ்  [B] க்க  ஜ் ம் [C] க்க  ரை க்க                
[D] ன்ஸ் 

 
35) Which state is hosting the first-ever National 

Women’s Parliament (NWP)?  
[A] Madhya Pradesh [B] Odisha [C] Kerala  
[D] Andhra Pradesh'' 

ந்  ை ைம் ல் த ச  ைக ர் ைன் த்ல  (NWP) 

த்துக து?  

A) ைத் ப் த சம் [B] ச  [C] தக  D) ந்  த சம்  
 

36) What is the theme of the 2017 World Radio Day 

(WRD)? 2017 ைக ர  த் ன் (WRD) ம் ன் ? 

[A] Radio is You  
[B] Radio in Times of Emergency and Disaster  
[C] Youth and Radio  
[D] Gender Equality and Women’s Empowerment in Radio 
 

37) The International Day of Women and Girls in 
Science is observed on which date?  

ந்  ல் ஞ் த் ல் ர ண்கள் ைற்றும் ர ண்க ன் 
சர் த ச ள் னுச க்கப் க து? 

[A] February 14 [B] February 12 [C] February 13 [D] February 11 
 
38) In which state the 2017 UNESCO Natural Heritage 

festival was held?  
[A] Sikkim [B] Himachal Pradesh [C] Punjab [D] Madhya 
Pradesh 

ந்  ை ைத் ல் 2017 ர ஸ்தக  ற்லக ம்   
ல ர ற் து?  

[A] ச க்க ம் [B] ை ச்சை த சம் [C] ஞ்ச ப் 

 [D] ைத் ப் த சம் 

 
39) Which of the following states is hosting the 2017 

International Coin Fair?  

[A] Arunachal Pradesh [B] Chhattisgarh [C] Tamil Nadu [D] 
Kerala 

ன் ம் ை ைங்க ல் து 2017 சர் த ச  ல  
த்துக து?  

[A] ச்சை த சம் [B] சத் ஸ்கர் [C] ை ழ்  [D] தக  

 
40) In which state India’s first-ever floating 

elementary school has started?  
[A] Manipur [B] Mizoram [C] West Bengal [D] Assam 

ந் ன் ல் ல் ை க் ம் ம்  ள்  ந்  ை ைத் ல் 
து ங்க து? 

A)ை ப் ர் [B] ை தச ம் C) தைற்  ங்க ம் D) ச ம் 

 
41) Which country is hosting the 2017 Cobra Gold 

joint military exercise?  
[A] Thailand [B] Japan [C] United States [D] China 

2017 தக ப்  தக ல்ட் ட் ப் ற்ச ல  ங் ம்  து?  

[A] ய்ை ந்து [B] ஜப் ன் [C] க்க  ரை க்க  [D] ச  

 
42) Who has become the Pakistan’s first woman 

foreign secretary?  
[A] Sabika Chaudhry  
[B] Adilah Khan  
[C] Bahameen Sharif  
[D] Tehmina Janjua 

க ஸ் ன் ல் ர ண் ர  ரச ை ர் ர்?  

A] ச க்க  ரசௌத்   
[B] ை க ன்  
[C] தைன் ஃப்  
[D] ர ஹ்ை  ஜன்ஜ  

 
43) Who has been appointed as Vice-Chancellor of 

Nalanda University? 

ந்  ல்கலைக்க கத் ன் துல  த ந் க 
ை க்கப் ட் ள் ர் ? 
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A. Vijay Pandurang ஜய் ண் ங் 

B. Kumar Patel ை ர் ட்த ல் 

C. Sunaina Singh ல  ச ங் 

D. Vanaja Sarna ஜ  சர்  

 
44) Is the first Indian city to provide broadband 

internet connectivity at 1 GBPS speed? 

1 GBPS த கத் ல் ட்த ண்ட் ல  ல ப்  ங் ம் 
ல் ந்  க ம் ? 

A. New Delhi து ல்  

B. Hyderabad ல த் 

C. Bangalore ர ங்க  

D. Thiruvananthapuram ந் ம்  

 
45) The country's first "moneyless village -Dhasai " is 

located in? ந் ன் ல் “ ைற்  க ைம்” (cashless 

village) “ ல ” (Dhasai) லைந்துள்  ை ைம் ? 

A. Gujarat ஜ த் 

B. Maharashtra ை ஷ்  

C. West Bengal தைற்  ங்க ம் 

D. Assam   ஸ் ம் 

 
46) Who is the player of the Garfield Sopbers Trophy 

award for Best Cricketer of the ICC 2016? 

.ச .ச  2016 ம் ண் ற்க  ச ந்  க க்ரகட் க்க  
க ர் ல்  தச ஃ ர்ஸ்  து ர ற்றுள்  ந்  ர் ? 

A. Jadeja   ஜத ஜ  

B. Virat Kohli ட் தக  

C.  Suresh Raina த ஸ் ர ய்  

D.  Ravichandran Aswin  சந் ன் ஸ் ன் 

 
47) Which bank is selected as the "Best Small Bank 

2016" for the year 2016? 

2016 ம் ண் ன் “ச ந்  ச  ங்க க” (Best Small Bank 

2016) த ர்  ரசய் ப் ட் ள்  ங்க  ? 

A. Karur Vysya Bank க ர் ல ஷ்  ங்க  

B. Icici .ச . .ச  

C. HDFC ச். . ஃப்.ச  

D. Canara Bank க  ங்க  

 
48) “Sarhul”  is a natural festival celebrated  as the 

hill folklore festival celebrated in the country by the 
state? 

ச ர் ல்”(‘Sarhul’) ப் ம் ற்லக ட்ல  லை ை கக் 
ரக ண்  ைலை  ைக்க ன்  ல ர றும் ை ைம் ? 

A. Himachal Pradesh ை ச்சல் த ம் 

B. Gujarat ஜ த் 

C. Jharkhand ஜ ர்க்கண்ட் 

D. Manipur ை ப் ர் 

 
49) Which among the following  Indian is designated as 

the member of the Advisory Board of of the "Atlantic 
Council"? 

” ட்ை ண் க் க ண்ச ல்” லைப் ன் சர் த  தை சல  
த் ன் (Advisory board of Atlantic Council) 

றுப் க ை க்கப் ட் ள்  ந் ர்? 

A. Anil Ambani  ல் ம்  

B. Aswin Kamath  ஸ் ன் க ைத் 

C. Mukesh Ambani  தகஷ் ம்  

D. Shiv Nadar ச வ் ர் 

 
50) United States Senate recognized Which country as 

the 29th member of NATO (North Atlantic Treaty 
Organization (NATO)? 

த ட்த  (North Atlantic Treaty Organization (NATO)") 

லைப் ன் 29 து றுப் க ரை க்க ரச ட் ல் 
ங்கக க்கப் ட்   ? 
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A. Nigeria  ல ஜ  

B. Somalia  தச ை  

C. Montenegro ை ண் க்த  

D. Hawaiian Islands ய் கள் 

 
51) Which cricket team has won the 2017 Vijay Hazare 

Trophy? 2017 ஜய் ச த  ல  ர ன்  க க்ரகட் 
 து? 

A. Karnataka  கர் க    
B. Gujarat ஜ த் 

C. Jharkhand ஜ ர்கண்ட் 

D. Tamil Nadu ை ழ்  

 
52) What is the India’s rank in the 2017 World 

Happiness Index (WHI)? 2017 ைக ைக ழ்ச்ச க் ட் ல் 
(WHI) ந் ன் ம் ன் ?  

A) 118 B)  122 C) 144 D) 153 
 

53) Which country is hosting the 2017 Special 
Olympics World Winter Games?  

2017 ைக ச ப்  ம் க்ஸ் ர்க ை ல ட் கல  ந்  
 ங் க து?  

A] Ireland ர்ை ந்து 

B] Austria ஸ்  

C] Canada க  

D] United States க்க  ரை க்க  

 
54) World Day of IDLI is observed today 

ைக ட்  ம் னுச க்கப் ம் ள் ? 

 
A. March 29 
B. March 30 
C. March 31 
D. April 1   

 

55) Who was appointed as the first female officer of 
the BSF attack unit? 

ஸ் ஃப் க் ல் ன் ல் ர ண் க க 
ை க்கப் ட் ள் ர் ? 

A. Dhanushree Farikh னுஸ்ரீ க் 

B. Nasrin Ahmed ஸ் ன் கைது 

C. Sumathi Chandralekha ை  சந் தைக  

D. Kumari Sinha ை  ச ன்க  

 
56) What is the name of the fiery storm that hit 

Australia in March 2017? 

ை ர்ச் 2017 ல் ஸ் த ல  க்க  ப் ங்க ப் ன் 
ர ர் ன்  ? 

A. Sufi  

B. Kupi  

C. Debbie ர  

D. Tupi  

 
57) "World Day Against Cyber Censorship"__? 

” ல  கண்க ப் ற்ரக  ைக  ம்” 
(World Day Against Cyber Censorship) 

A. March 12 
B. March 13 
C. March 14 
D. March 15 

 
58) Which state made compulsory license for 'sale of 

fish'? 

ைன் ற் ல க்  'லைரசன்ஸ்' கட் ம்  ைல் த் ள்  
ை ைம் ? 

A. Gujarat ஜ த் 

B. Kerala தக  

C. Karnataka கர் க  

D. Haryana  
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59) Which state has the largest floating solar power 
plant in India? 

ந் ன் ை கப்ர  ை க் ம்  ை ன் ற் ல் 
ற் த்  லை த்ல  (largest Floating Solar PV Plant) 

லைந்துள்  ை ைம் ? 

A. Kerala தக  

B. Karnataka கர் க  

C. Haryana  

D. Gujarat ஜ த் 

 
60) After 19 years, which country has decided to 

conduct a population census? 

19 ண்  க ை ல ர க் ப்  ைக்கள்ர லக க க்ரக ப்  
த்   ரசய் ப் ட் ள்   ? 

A. Sri Lanka ைங்லக 

B. Pakistan க ஸ் ன் 

C. Bhutan ட் ன் 

D. Nepal த ம் 

 
61) “The World Poetry Day (WPD) is held on which 

date? " ைகக் க ல  ம் (WPD) ந்  த  ல ர றுக து? 

 [A] March 22 [B] March 21 [C] March 23 [D] March 20 
 
62) Maggie MacDonnell has won the 2017 Global 

Teacher Prize. She belongs to which country?  

தைக  ரைக்த ல் 2017 த ல் ச ர்  
ர ன் க்க ர். ர் ந்  ட்ல  ச ர்ந் ர்? 

[A] UAE   க்க   ை த ட் 

[B] China ச  

[C] Japan  ஜப் ன் 

[D] Canada க  

 
  
 
 

63) What is the India’s rank in the 2017 Human 
Development Index (HDI)?  

2017 ை  தைம் ட்  ட்  ண் (HDI) ல் ந்  
த ங்க்  ன் ? 

 [A] 131 [B] 145 [C] 168 [D] 122  
 

64) Who of the following has won the 2017 Abel Prize?  

ன் ற் ல் 2017 ர ல்  ர ன் ர் ர்?  

[A] Andrew J. Wiles   ண்ட்  தஜ ல்ஸ் 

[B] Louis Nirenberg    ஸ் ல ன்ர ர்க் 

[C] Yves Meyer   வ்ஸ் தை ர் 

[D] John F. Nash ஜ ன் ஃப். ஷ் 

 
65) What is the theme of 2017 World Tuberculosis Day 

(WTD)? 2017 ைக க சத ய் ம் (WTD) ம் ன் ? 

[A] Call for a world free of TB  
[B] Unite to End TB  
[C] Gear up to end TB  
[D] Stop TB in my lifetime 
 

66) The Kane Wildlife Sanctuary (KWS) is located in 
which state of India?  

தகன் ைங்  ச ை ம் (தக. ள் . ஸ்) ந்  ை ைத் ல் 
ள் து?  

[A] Arunachal Pradesh  ச்சை த சம் 

[B] Assam ச ம் 

[C] Andhra Pradesh  ந் ப் த சம் 

[D] Manipur ை ப் ர் 

 
67) Which state government has launched a program 

to provide free wifi facilities in educational institutions? 

கல்  று ங்க ல் ை ச ல ஃல  ச கல  
ங் ற்க   ட் த்ல  ந்  ை ை த் ட் ம் 

ரசய்துள் து? 
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[A] Haryana [B] Uttar Pradesh [C] Bihar [D] Rajasthan 

[A]  [ ] த் ப் த சம் [ச ] க ர் ஜஸ் ன் 

 
68) Who has been appointed as the new Director of the 

All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Delhi?  

ல்  க ை ந்  ன்ஸ் ட் ப் ரை க்கல் ச ன்ஸ் 
( ய்ம்ஸ்) ன்  ப் ர் ர்? 

 [A] K K Sharma  தக.தக. ர்ை  

[B] M C Mishra  ம் ச  ை ஸ்  

[C] Prathap C. Reddy  ப் ச . ர ட்  

[D] Randeep Guleria ண் ப் தை  

 
69) Which Indian actor  received with the Kala Ratan 

Award? 

கை  த் ன் து ர ற்  ந்  கர் ர்? 

[A] Anupam Kher னு ர் ரகர் 

[B] Amitabh Bachchan ை ப் ச்சன் 

[C] Aamir Khan ை ர் க ன் 

[D] S Prabhakar ஸ் கர் 

 
70) India’s first vertical garden has set up in which 

state? ந் ன் ல் ரசங் த்துத் த ட் ம் ந்  ை ைத் ல் 
லைக்கப் ட் ள் து?  

[A] Bengaluru ர ங்க   

[B] Chennai ரசன்ல   

[C] Pune த   
[D] Kochi ரக ச்ச  

 
71) Which country is hosting the 3rd edition of World 

Conference on Environment?  ற்றுச் ல் ர ர்  
ைக ை ட் ன் 3 து ப்ல  ங் ம்  து? 

[A] China ச  

[B] Norway த ர்த   
[C] Sri Lanka ைங்லக 

[D] India ந்  

72) The World Sparrow Day (WSD) is observed on which 
date? 

ைக ஸ் த த  ம் (WSD) ந்  ல் க ப் க து? 

 [A] March 21 [B] March 20 [C] March 23 [D] March 25 
 

73) Which country to host the 2017 World 
Environmental Education Congress (WEEC)?  

2017 ைக ற்றுச் ல் கல் க் க ங்க ல  (WEEC) 

த்து ற்க   து?  

[A] India ந்   

[B] China ச  

[C] Canada க  

[D] Australia ஸ் த  

 
74) Recently , in five state assembly elections held in 

March 2017 ,Which state received highest percentage of 
NOTA votes ? 

ை ர்ச் 2017 ல் ந்து ந்  ந்து ை ை சட் ைன் த் த ர் ல் 
த ட்  க் கள் க ச ம் ர ற்  ை ைம் து ? 

A. Uttarakhand த் க ண்ட் 

B. Manipur ை ப் ர் 

C. UP த் ப் த சம் 

D. Goa தக  

 
75) Which organisation apologized ,Prime Minister 

Narendra Modi for using his photograph in their ads? 

ைர் த ந்  தை  ர்க ன் லகப் த்ல  ங்க ன் 
ம் ங்க ல் ன் த் ற்க க ைன் ப் க் தக ள்  

று ம் ? 

A. Airtel 
B. Paytm 
C. Aircel 
D. Docomo 
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76) World Kidney Day ைக ச று க ம் (World Kidney 

Day)? 
A. March 7 
B. March 8 
C. March 9 
D. March 10 

 
77) Which of the following state has the first fully air-

conditioned "Rail Ambulance Service" (India's first air-
conditioned rail ambulance) ?’ 

ந் ன் ல் ழு தும் ட் ப் ட்  “ ல் 
ம் ைன்ஸ் தசல ” ( India’s first air-conditioned rail 

ambulance) து க்கப் ட் ள்  ை ைம் ? 

A. Maharashtra ைக ஷ்  

B. Tamil Nadu ை ழ்  

C. West Bengal தைற் ங்க ம் 

D. Kerala தக  

 
78) Chief Economic Advisor to the Central 

Government? 

ைத்  ச ன் லைலைப் ர  தை சகர்? 

A. C. Rangarajan ச . ங்க ஜன் 

B. Aravind Subramaniam ந்த் ப் ை ம் 

C. Urjitsingh Patel ர்ஜ த்ச ங் ட்த ல் 

D. Gauthami Battacharya ரக ை  ட் ச்ச  

 
79) Apple "(Mobile Inc) Mobile Phone Company has 

decided to start its manufacturing plant in India at the 
state? 

ப் ள்” (Apple Inc) ரை ல ல் ஃத ன் று ம் ந் ல் 
து ப் த் ர ற்ச லைல த் து ங்க ள்  ை ைம் ? 

A. New Delhi து ல்  

B. Andhra Pradesh ந் த சம் 

C. Telangana ர ங்க  

D. Karnataka கர் க  

80) In February 2017, which country successfully 
tested the "Dongfeng-5C" ballistic missile? 

ப்  2017 ல், ” ங்ஃர ங் 5C” (Dongfeng -5C) ப் ம் 
கண் ம் ட்  கண் ம் ம் கல ல  ர ற் க ை க 
தச த்துள்   ? 

A. China ச  

B. United States ரை க்க  

C. Japan ஜப் ன் 

D. North Korea  ரக  




