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Tnpsc Tamil Current Affairs 1st January 2017 
 

1. குஷ் பகத் எந்த விளையாட்டுகளுடன் ததாடர்புளடயவர்?  
 

A. செஸ்  

B பூப்பந்து  

C சென்னிஸ் செய்தல்  

D வூஷூ (Wushu) 
 

விளட: A. தெஸ் 

 

குஷ் பகத் ெமீபத்தில் ஐக்கிய அரபு எமிரரட்ெில் Al Ain Chess Club ொர்பாக 
நடெசபற்ற முதல் ரமற்கு ஆெியாவின் இடைஞர் செஸ் ொம்பியன்ஷிப் 
ரபாட்டியில் மூன்று தங்க பதக்கங்கடை சவன்றார். இவர் மூன்று விதமான 

நிடைகைான விடரவு(rapid), பிைிட்ஸ்(blitz) மற்றும் நிடையான(standard) 

பி வுகள் அடனத்திலும் பதக்கம் சவன்றுள்ைார். இந்த விடையாட்டில் 

அடனத்து விதமான கி ெங்கடையும் சவன்ற முதல் இந்தியர் குஷ் பகத் 
என்பது குறிப்பிெத்தக்கது. குஷ் பகத் மகாராஷ்டிரா மாநிைம்  மும்டபயில் 

உள்ை  NSS Hill Spring International பள்ைியில் இரண்ொம் வகுப்பு படிக்கும் 

மாணவர். 
 

2. இந்திய இராணுவ பணியாைர்கைின்(COAS) புதிய தளைவர் யார்? 
 

A. Vikram Singh Rathore  

B. Bipin Rawat  

C. Velu Nair  

D. Birender Singh 

 

விளட: B. Bipin Rawat (பிபின் ராவத்) 

 

செனரல் பிபின் ராவத் அவர்கள் இந்திய இராணுவத்தின் இராணுவ 

பணியாைர்கைின் தடைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். இவர் கெந்த முன்று 

தடைமுடறகைாக ரபார் பகுதிகள் மற்றும் பல்ரவறு செயல்பாட்டு 

பகுதிகைில் பணியாற்றிய அனுபவம் உடெயவர். இவர் தடைடமயின் கீழ் 
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பாகிஸ்தான், ெீனா மற்றும் வெ கிழக்கு எல்டை பகுதியில் பல்ரவறு 

செயல்பாடுகள் முன்சனடுத்து நெத்தப்பட்டுள்ைன. ராணுவப்பணி, ெமூகப்பணி 
மற்றும் மற்றவர்கைிெம் உபெ க்கும் கருடண மனப்பான்டம 

ரபான்றவற்றுென் நடுநிடை தன்டமயுென் செயல்படும் திறடம இவ ெம் 

உள்ைது. இந்நிடையில் ரமலும் ஏர் ெீப் மார்ஷல் பிரரந்தர் ெிங் தாரனாவ 

புதிய விமானப் படெத் தடைவராக சபாறுப்ரபற்று உள்ைார். புதிய 

விமானப்படெத் தைபதி ெூன் 1978 இல் இந்திய விமானப்படெயில்  ரபார் 
பி வில் பணி அமர்த்தப்பட்ொர். இவர் விமானப்படெ தடைடமயகத்தில் 

பல்ரவறு படெப்பி வுகைிளும் மற்றும் உைவுத்துடறயில்  பணியாற்றிய 

அனுபவமும் உடெயவர். 
 

3. ருமேனியா நாட்டின் புதிய பிரதேராக நியேிக்கப்பட்டிருப்பது யார்? 
 

A. Victor Ponta  

B. Sevil Shhaideh  

C. Klaus Iohannis  

D. Sorin Grindeanu  

 

விளட: D. Sorin Grindeanu  

 

ெமூக ெனநாயகக் கட்ெி(Social Democratic Party) உறுப்பினரான Sorin Grindeanu 

ருரமனியா நாட்டின் புதிய பிரதமராக அதிகாரப்பூர்வமாக ரதர்வு 

செய்யப்பட்டுள்ைார். அவர் பாராளுமன்றத்தில் தனது திட்ெம் மற்றும் 

அடமச்ெரடவ ரவட்பாைர்கள் மீது நம்பிக்டக வாக்சகடுப்டப எதிர்சகாள்ை 

ரவண்டும். பின்பு January 4, 2017 அன்று முடறயாக பதவி ஏற்பார். 
 

4. ெேீபத்தில் காைோன  Eknathrao Vikhe-patil, எந்த ோநிைத்ளத ொர்ந்த நன்கு 

அறியப்பட்ட அரெியல்வாதி? 
 

A. ராெஸ்தான்  

B. உத்தரப் பிரரதெம்  

C. குெராத் செய்தல் 

D. மகாராஷ்டிரா 
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விளட: D. ேகாராஷ்டிரா 
 

மூத்த காங்கிரஸ் தடைவரும், முன்னாள் மத்திய அடமச்ெருமான Eknathrao 

Vikhe patil (84),ெமீபத்தில் அகமத்நகர், மகாராஷ்டிராவில் காைமானார். பாட்டீல் 

பிரபைமாக Balasaheb Vikhe-Patil என்று அடழக்கபட்ொர். 8 முடற எம்.பியாக 
இருந்தார் மற்றும் 1999ம் ஆண்டு ரதெிய ெனநாயகக் கூட்ெணி 
அரொங்கத்தில் நிதி அடமச்ெர் பதவியும் வகித்துள்ைார். இவர் 2004 ஆம் 

ஆண்டு மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்ெிக்கு திரும்பினார். 
 

5. IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) தளைளேயகம் 

எங்மக உள்ைது? 

 

A. அசம க்கா  
B. பிரான்ஸ்  

C. செர்மனி  
D. சுவிச்ெர்ைாந்து 

 

விளட: D. சுவிச்ெர்ைாந்து 

 

ெமீபத்தில், 5 முடற B  O  விருது சபற்ற ைிரயானல் சமஸ்ஸி, 2 வது 

ஆண்ொக IFFHS (International Federation of Football History & Statistics)   மூைம் 2016 

ஆண்டின் உைகின் ெிறந்த ஆட்ெக்காரர் என ரதர்வு செய்யப்பட்டுள்ைார். IFFHS  
ெிறந்த வரைாற்று பின்னணி சகாண்ெ கால்பந்து அடமப்பு ஆகும். இதன் 

தடைடமயகம்  ைாென்ரன(Lausanne), சுவிெர்ைாந்தில் அடமந்துள்ைது. 

 

6. இந்தியாவில் திருநங்ளககளுக்கான முதல் பள்ைியான "Sahaj internatonal" 

ததாடங்கிய ோநிைம்? 

 

A. தமிழ்நாடு 

B. ரகரைா  
C. கர்நாெகா  
D. ஆந்திரப் பிரரதெம் 

 

விளட: B. மகரைா  
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இந்தியாவின் முதல் திருநங்டககளுக்கான பள்ைியான "Sahaj internatonal" 

ரகரைா மாநிைம், எர்ணாகுைம் மாவட்ெம் த் ககார என்ற இெத்தில் 

துவங்கப்பட்டுள்ைது. இடத திருநங்டக ஆதாரவாைரும், நடிகர் மற்றும் 

புகழ்சபற்ற எழுத்தாைருமான கல்கி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் சதாெங்கி 
டவத்தார். இந்த பள்ைியின் முக்கிய குறிக்ரகாள் திருநங்டககளுக்கு 

பாதுகாப்பு அைித்தால், அவர்கைின் நிடைத்தன்டமடய அதிக த்தல் 

ரபான்றடவயாகும். இந்த கல்வி சூழல் அவர்களுக்கு ரமலும் கல்விடய 

சதாெரவும் பத்து மற்றும் பன்னிசரண்ொம் வகுப்பு ரதர்வுகைில் பங்ரகற்கவும் 

வழிவடக செய்யும். ரமலும் இந்த மாற்று கல்வி முடறயானது ரதெிய 

திறந்தசவைி பள்ைி கல்வி டமயத்துென் National Institute of Open Schooling (NIOS) 

இடணந்து செயல்படும். 

 

7. ெேீபத்தில் எந்த ோநிை அரசு நீதித்துளற மெளவகைில் இதர 
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், தாழ்த்தப்பட்ட,பழங்குடியினர் ேற்றும் EBCs 

வகுப்பினருக்கு 50% இட ஒதுக்கீடு அைித்து உள்ைது? 

 

A. ஒடிொ  
B. மத்தியப் பிரரதெம்   

C. பகீார்   
D. அொம் 

 

விளட: C. பீகார்   
 

ெமிபத்தில் பகீார் மாநிை அரசு அடனத்து நீதி துடற ொர்ந்த ரெடவகைிலும் 

இதர பிற்படுத்தப்பட்ெ வகுப்பினர், தாழ்த்தப்பட்ெ,பழங்குடியினர் மற்றும் 

மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ெ வகுப்பினருக்கு 50% இெ ஒதுக்கீடு அைித்து உள்ைது. 

இந்த இெ ஒதுக்கீொனது ரமல் நீதிமன்ற ரெடவகளுக்கும் மற்றும் துடண 

நீதித்துடற ரெடவகளுக்கும் இரண்டிற்குரம சபாருந்தும். பகீார் மாநிை 

ெட்ெத்தின் படி, நீதிமன்ற ரெடவகைில்  EBCs பி டவ ரெர்ந்தவர்களுக்கு 21% 

இெ ஒதுக்கீடும், ஓ.பி.ெிக்கு 12% இெ ஒதுக்கீடும் தாழ்த்தப்பட்ெவர்களுக்கு  

16% இெ ஒதுக்கீடும், பழங்குடியினருக்கு 1% இெ ஒதுக்கீடும் வழங்கப்படும். 

இது தவிர, ஊனமுற்ரறாருக்கு 1% இெ ஒதுக்கீடும், சபண்களுக்கு 35% இெ 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 1st January 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 5 

 

ஒதுக்கீடும் வழங்கப்படும். தற்ரபாது, துடண ரெடவகைில் மட்டுரம 27% இெ 

ஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது. உயர் ரெடவகைில் இெ ஒதுக்கீடு இல்டை. 

 

8. பின்வரும் யார் பாரதிய ஞானபீடத்தின்  2016ஆம் ஆண்டிற்கான  

நவ்மைக்ஹன்(Navlekhan) விருதுக்கு மதர்வு தெய்யப்பட்டுள்ைனர்? 
 

A. Yogita Yadav & Arunabh Saurav  

B. Om Naagar & Tasneem Khan 

C. Shraddha & Ghyansham Kumar Devansh  

D. Amlendu Tiwari & Balram Kawant 

 

விளட: C. Shraddha(ொரத்தா) & Ghyansham Kumar Devansh(கன்ஷியம் குோர் 
மதவன்ஷ்) 

  

Shraddha(ெரத்தா) மற்றும் Ghyansham Kumar Devansh(கன்ஷியம் குமார் ரதவன்ஷ்) 

என்ற இரண்டு ஹிந்தி சமாழி எழுத்தாைர்கள் பாரதிய ஞானபெீத்தின்  

2016ஆம் ஆண்டிற்கான  நவ்ரைக்ஹன்(Navlekhan) விருதுக்கு ரதர்வு 

செய்யப்பட்டுள்ைனர். H w  M  P  C  என்ற ெிறுகடதக்காக 
ொரத்தாவிற்கு இந்த விருது அைிக்கப்படுகிறது. A  M  D  என்ற 

கவிடதக்காக கன்ஷியம் குமார் ரதவன்ஷ் இந்த விருடத சபறுகிறார். தங்கள் 

முதல் படெப்டப சவைியிடும் இைம் எழுத்தாைர்களுக்கு இந்த விருது 

வழங்கும் நிகழ்வின் ரபாது ெரஸ்வதி ெிடையும், சராக்க பணமும் 

வழங்கப்படுகிறது. 

 

9. பின்வரும் எந்த வங்கி கூட்டு ெந்ளத நடவடிக்ளககளுக்காக ஆன்ளைன் 

தைோன m k . om  உடன் இளணந்து தகாண்டது? 

 

A. ICICI Bank  

B. Punjab National Bank 

C. HDFC Bank  

D. State Bank of India 

 

விளட: D. State Bank of India 
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கூட்டு ெந்டத நெவடிக்டககடை ரமம்படுத்தவும் மற்றும் யல் எஸ்ரெட் 

துடறயில் புத்துயிர் ஏற்படுத்தவும் ஆன்டைன் தைமான .  உென் 

இடணந்துள்ைது ஸ்ரெட் ரபங்க் ஆப் இந்தியா வங்கி.    என்ற 

பிரச்ொரத்டத இரண்டும் இடணந்து சதாெங்கி டவக்க உள்ைன. இதில் 

SBIயினால் அங்கீக க்கப்பட்ெ திட்ெங்கள் .  தைத்தில் பிரச்ொரம் 

செய்யப்படும். இது ஆன்டைனில் மிகப்சப ய வடீ்டு வெதி ொர்ந்த 
சதாழில்துடற முதலீொகும். 

 

10. T  S  C o  என்ற புத்தகம் யாரால் எழுதப்பட்டது? 

 

A. Alice Hoffman  

B. Geraldine Brooks  

C. T D Ramakrishnan  

D. Tishani Doshi  

 

விளட: B. Geraldine Brooks  

 

T  S  C  என்ற புத்தகம் புைிட்ெர் ப சு சபற்ற ஆெி யரால் 

எழுதப்பட்டுள்ைது. இது david ராொவின் வாழ்க்டக வரைாற்று நாவல் ஆகும். 
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Tnpsc Tamil Current Affairs 2nd January 2017 

1. யார் மத்திய பணியாளர் ததர்வாணணயத்தின் (UPSC) புதிய 

தணைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

A. S R Hashim  

B. Deepak Gupta  

C. Alka Sirohi  

D. David Syiemlieh  

 

விணை: D. David Syiemlieh 

பேராசிரியர் D. David Syiemlieh மத்திய ேணியாளர் பதர்வாணணயத்தின் 

(UPSC) புதிய தணைவராக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். இவர் பமகாையா 
மாநிைத்ணத சார்ந்தவர் மற்றும் மத்திய ேணியாளர் 
பதர்வாணணயத்தின் உறுப்ேினராக இருந்துள்ளார். ஜனவரி 4, 2௦17 
அன்று ேதிவி ஏற்க உள்ளார்.  ஜனவரி 21, 2௦18 வணர தணைவராக 
சசயல்ேடுவார். இவர் மத்திய ேிரபதசத்ணத சார்ந்த ஓய்வு சேற்ற IAS 

அதிகாரியான அல்க ஷிபராகிக்கு அடுத்து மத்திய ேணியாளர் 
பதர்வாணணயத்திற்கு தணைவராக ேதவி ஏற்கிறார். 

 

2. இங்கிைாந்து ராணி Queen Elizabeth II அவர்களால்  Knighthood பட்ைம் 

பபறும் இந்திய வம்சாவளிணய சார்ந்த பிரிட்டிஷ் தபராசிரியர் யார்? 

A. Nandini Koel  

B. Kamaldeep Begol  

C. Shankar Balasubramanian  

D. Mandeep Singh Bhui  

 

விணை: C. Shankar Balasubramanian (சங்கர் பாைசுப்ரமணியம்) 
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இங்கிைாந்தில் வாழும் இந்திய வம்சாவளிணய பசர்ந்த பேராசிரியர் 
சங்கர் ோைசுப்ரமணியம் பகம்ப்ரிட்ச் கல்லூரியில் பவதியியல் மற்றும் 

DNA துணறயில் வல்லுனராக உள்ளார். இவர் இங்கிைாந்து ராணி Queen 
Elizabeth II அவர்களால்  Knighthood ேட்டம் வழங்கி 
சகௌரவிக்கப்ேடுகிறார். இவர் நிணைணய மாற்றக்கூடிய அடுத்த 
தணைமுணறக்கான DNA வரிணச முணறணய கண்டுேிடித்துள்ளார். இது 

உயிரியல் மற்றும் மருந்து துணறயில் பமம்ேட்ட ஒன்றாக இருக்கும். 

 

3. பின்வரும் யார் பாகிஸ்தான் நாட்டின் புதிதாக 

ததர்ந்பதடுக்கப்பட்ை தணைணம நீதிபதி? 

A. Nasir-ul-Mulk  

B. Mian Saqib Nisar  

C. Jawwad S. Khawaja  

D. Anwar Zaheer Jamali  

 

விணை: B. Mian Saqib Nisar (மியன் சாகிப் நிசார்) 

நீதிேதி Mian Saqib Nisar (மியன் சாகிப் நிசார்) ோகிஸ்தான் நாட்டின் 

புதிதாக பதர்ந்சதடுக்கப்ேட்ட தணைணம நீதிேதி ஆவார். இதற்கு 

முன்னர் ைாகூர் உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிேதியாக ேணியாற்றினார். 
முன்னாள் தணைணம நீதிேதி அன்வர் ஜாகிர் ஜமாளிக்கு அடுத்து ேதவி 
ஏற்க உள்ளார். 

 

4. பின்வரும் எந்த மாநிைத்தில் Bargarh Dhanua Jatra  என்ற திருவிழா 
பதாைங்கியது? 
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A. ஒடிசா   
B. பகரளா   
C. அசாம்   

D. மணிப்பூர் 
 

விணை: A. ஒடிசா   

உைகப்புகழ்சேற்ற Bargarh Dhanua Jatra  என்ற திருவிழா பமற்கு ஓடிஸா 
ேகுதியில் உள்ள Bargarh என்ற இடத்தில் சதாடங்கியது. எல்ைா 
சடங்குகளும் சமபைஸ்வரி கடவுளுக்காக நடத்தப்ேடுகின்றன. 11 

நாட்கள் நணடசேறும் இந்த விழாவானது கடவுள் கிருஷ்ணர் 
சதாடர்ோன புராணங்கள் சம்ேந்தப்ேட்ட ேண்ணடய நகர 
சகாண்டாடப்ேடுகிறது. Bargarh, மதுராநகரி மற்றும் அம்ேேள்ளி 
ேகுதியில் பகாேபூர் என்ற இடமானது கிருஷ்ணாவின் ேிறப்ேிடமாக 
அறியப்ேடுகிறது. ஜரீா நதி என்றணழக்கப்ேடும் யமுனா நதி ேகுதி 
மற்றும் ஹடேட மண்டேத்தில் கன்ச மன்னனின் ராஜ தர்ோர் 
நடந்துள்ளது. தனு ஜாத்ரா என்ற நாடகம் சார்ந்த திறந்தசவளி 
திணரயரங்கு நிகழ்ச்சி Bargarh நகராட்சி சுற்றி ஒரு 6 கி.மீ. சுற்றளவில் 

சகாண்டாடப்ேடுகிறது. இது உைகிபைபய மிகப்சேரிய திறந்தசவளி 
திணரயரங்க நிகழ்ச்சியாக கருதப்ேடுகிறது. 

 

5. a  o l  என்ற புத்தகத்ணத எழுதியவர் யார்? 

A. Basharat Pee  

B. Fazlur Rahman  

C. Agha Shahid Ali  

D. Shahnaj Bashir  

 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 2nd January 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 4 

 

விணை: D. Shahnaj Bashir 

Shahnaj Bashir என்ேவரால் a  o l  என்ற புத்தகம் எழுதப்ேட்டது. 

இது காஷ்மீர் ேள்ளத்தாக்கில் வாழ்க்ணகணய இழந்த மற்றும் 

இறந்தவர்களின் கணதணய சசால்லும் வைிணம மிகுந்த கணதகளின் 

சதாகுப்பு புத்தகமாகும்.  

 

6. பணமில்ைா பரிமாற்றங்கணள ஊக்குவிக்க இந்திய அரசால் 

வழங்கப்படும் Scroll of Honor என்ற விருணத பபற்றவர் யார்? 

A. Manish Jadon  

B. Khusbu Gupta  

C. Surbhi Kapoor  

D. Gaurav Goyal  

 

விணை: D. Gaurav Goyal  

Gaurav Goyal அஜ்மீர் மாவட்டத்தின் ஆட்சியாளராக ேணியாற்றி 
வருகிறார். இவர் ேிரதமர் நபரந்தர பமாடி அவர்களால் சடல்ைியில் 

நணடசேற்ற விழாவில் அஜ்மீர் மாவட்டத்தில் ேணமில்ைா 
ேரிவர்த்தணனணய ஊக்குவித்ததற்காக Scroll of Honor என்ற விருது 

வழங்கப்ேட்டு சகௌரவிக்கப்ேட்டார். இந்த விருதானது ேணநீக்கம் 

நணடசேற்ற ேிறகு சட்ட ஒழுங்கு ோதிக்காத வணகயில் ேணமில்ைா 
ேரிவர்த்தணனணய மிகுதியாக ஊக்குவிக்க பமற்சகாள்ளப்ேட்ட 

நடவடிக்ணககளுக்காக சகாடுக்கப்ேட்டது. இந்திய தகவல் மற்றும் 

சதாழில்நுட்ே அணமச்சகம் மற்றும் நிதி ஆபயாகினால் இந்த விருது 

அளிக்கப்ேட்டுள்ளது. அஜ்மீரானது ேணமில்ைா ேரிவர்த்தணனணய 

ஊக்குவித்த சிறந்த 5 மாவட்டங்களில் முன்னிணை வகிக்கிறது.  
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7. இந்திய ஹஜ் குழு Haj Committee of India (HCoI) எந்த அணமச்சகத்தின் 

கீழ் வருகிறது? 

A. உள்துணற அணமச்சகம்  

B. சிறுோன்ணமயினர் விவகார அணமச்சகம் 

C. தனியார், சோது குணறதீர்ப்பு மற்றும் ஓய்வூதிய அணமச்சகம் 

D. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ேநைத்துணற அணமச்சகம் 

 

விணை: B. சிறுபான்ணமயினர் விவகார அணமச்சகம் 

இந்திய ஹஜ் குழு Haj Committee of India சிறுோன்ணமயினர் விவகார 
அணமச்சகத்தின் கீழ் Haj Committee act 2௦௦2 (act 35 of 2௦௦2) என்ற 

சட்டத்தின் மூைம் உருவாக்கப்ேட்டது. இது இந்தியாவில் உள்ள 

இஸ்ைாமிய மதத்தினணர சார்ந்தவர்கள் ஹஜ் புனித யாத்திணர சசல்ை 

ஏற்ோடு சசய்து சகாடுக்கிறது. சமீேத்தில் மத்திய சிறுோன்ணமயினர்  
விவகார அணமச்சர் மற்றும் ோராளுமன்ற விவகார அணமச்சர் முக்தார் 
அப்ோஸ் நக்வி இந்திய ஹஜ் குழுவிற்காக புதிய சமாணேல் 

சசயைிணய மும்ணேயில் சவளியிட்டார். இது 2017ல் புனித 
யாத்திணரசசல்பவாருக்கு முற்றிலும் சவளிப்ேணட தன்ணமயான 

பசணவகணள ஊக்குவிக்கவும் ஆன்ணைன் விண்ணப்ேங்கணள 

பமற்சகாள்ளவும் உருவாக்கப்ேட்டது. சமாணேல் சசயைியின் மூைம் 

விண்ணப்ேித்தல், விசாரணண பமற்சகாள்ளுதல், தகவல் அறிதல், 

மற்றும் மின்னணு ேரிவர்த்தணன போற்றவற்ணற சசய்ய முடியும். 

  

8. பின்வரும் எந்த மாநிைங்கள் மாநிை குடியிருப்தபார் தரவு தளம்  
அணமக்க புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் பசய்துள்ளன? 
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A. அரியானா மற்றும் அசாம்  

B. மகாராஷ்ட்ரா மற்றும் ஆந்திர ேிரபதசம் 

C. ஹரியானா மற்றும் ஆந்திரப் ேிரபதசம்  

D. மகாராஷ்டிரா மற்றும் அசாம் 

 

விணை: C. ஹரியானா மற்றும் ஆந்திரப் பிரததசம்  

சமீேத்தில் ஹரியானா மற்றும் ஆந்திரப் ேிரபதச மாநிைங்கள் மாநிை 

குடியிருப்போர் தரவு தளம்  அணமக்க புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தம் 

சசய்துள்ளன. இந்த தரவுகளின் மூைம் அரசு நைத்திட்டங்கணள 

திறம்ேட சசயல்ேடுத்திட முடியும். 

 

9. சமீபத்தில் காைமான பழம்பபரும் டிஸ்னி கணைஞர் Tyrus Wong 

எந்த நாட்ணை சார்ந்தவர்? 

A. Germany  

B. France  

C. United States  

D. United Kingdom  

 

விணை: C. United States  

அசமரிக்காணவ சார்ந்த ேழம்சேரும் டிஸ்னி கணைஞர் Tyrus Wong(106) 
சமீேத்தில் காைமானார். இவர் வால்ட் டிஸ்னியின் கதாோத்திரமான 

ோம்ேி(bambi) என்ற சித்திரத்தால் நன்கு அறியப்ேட்டவர். இவர் சீனாவில் 

ேிறந்த அசமரிக்க சித்திர கணைஞர். இவரின் துடிப்ோன ஓவியங்கள் 

வால்ட் டிஸ்னியின் கண்களில்ேட்டு இவணர திணரப்ேட துணறயில் 

வாய்ப்ேளித்தார். 
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10. சமீபத்தில் பழங்குடியினர் விவகார அணமச்சகத்தின் பசயைராக 

நியமிக்கப்பட்ைவர் யார்? 

A. அனூப் ஸ்ரீவத்சவா  
B. சஞ்சீவன ீகுட்டி   

C. சுஷில் குமார் சசய்தல்  

D. சீமா ேகுகுணா 
 

விணை: A. அனூப் ஸ்ரீவத்சவா  

அனூப் குமார் ஸ்ரீவத்சவா, அசாம்-பமகாையா ேகுதிணய சார்ந்த 1981 

வருட  ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆவார். இவர் தற்போது ேழங்குடியினர் 
விவகார அணமச்சகத்தின் சசயைராக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். இதற்கு 

முன்னர் இபத அணமச்சகத்தின் கீழ் சிறப்பு அதிகாரியாக ேணியாற்றி 
உள்ளார். 
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தமிழ் நடப்பு நிகழ்வுகள் - 3 ஜனவரி 2017 

1. நிர்வாக பணியாளர் கல்லூரியின் Administrative Staff College of India (ASCI) 

தலைலமயகம் எங்கு அலமந்துள்ளது? 

A. ஹைதெராபாத் 

B. புது ெில்லி  
C. புனே 

D. தென்ஹே 

 

விலட:  A. லைததராபாத் 

 

ெமீபத்ெில் ஹைதெராபாத்ெில் உள்ள தபல்லா விஸ்ெ என்ற இடத்ெில் 

நஹடதபற்ற விழாவில்,1976 ஆம் ஆண்ஹட னெர்ந்ெ IAS அெிகாரியாே ராஜன் ைபபீ் 

க்வாஜா நிர்வாக பணியாளர் கல்லூரி ெஹலஹமயகத்ெின் இயக்குநராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். பிப்ரவரி 2014ல் இருந்து சுற்றுலாத் துஹற மற்றும் 

சுரங்கங்க துஹற அஹமச்ெகத்ெின் தெயலாளராக இருந்துள்ளார். னமலும் 

ெிங்கனரேி நிலக்கரி கம்தபேி லிமிதடட் (SCCL)  நிறுவேத்ெின் னமலாளர் எே பல 

முக்கிய பெவிகஹள வகித்ெவர். ASCI ஆேது 1956 இருந்து தெயல்பட்டுவரும் 

னமலாளர் பயற்ெி நிறுவேமாகும் இென் ெஹலஹமயகம் தெலுங்காோ மாநிலம் 

ஹைெராபாத்ெில் அஹமந்து உள்ளது 

 

2. ததசிய விலளயாட்டு குறியீடுகலள (NSDC) தமம்படுத்த மத்திய அரசின் 

பரிந்துலரயின் கீழ் அலமக்கப்பட்ட குழு எது?  

A. ெெீஷ் குமார் குழு 

B. இன்தஜடி ஸ்ரீேிவாஸ் குழு 

C. என் எம் ெின்ைா குழு  

D. னக எஸ் ரத்னொர் குழு 

 

விலட: B. இன்தஜடி ஸ்ரீனிவாஸ் குழு 
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னெெிய விஹளயாட்டு னமம்பாட்டு குறியடீு(NSDC) மற்றும் இந்ெிய விஹளயாட்டு 

கூட்டஹமப்பு தெயல்பாடுகஹள னமம்படுத்ெ இஹளஞர் விவகார அஹமச்ெகம் 

ொர்பில் குழுவிஹே மத்ெிய அரசு  பரிந்துஹரத்துள்ளது. இென் ெற்னபாஹெய 

ெஹலவர் இன்தஜடி ஸ்ரீேிவாஸ். இென் கலந்துஹரயாடலில் னமம்பாடுகள் குறித்ெ  

பரிந்துஹரகள் மற்றும் கருத்துகளின் ஆவண அடிப்பஹடயில் னமம்பாடுத்ெ 

உள்ளது. இக்குழு விஹளயாட்டு அஹமப்புகள் குறித்ெ தபாதுமக்களின் 

எெிர்பார்ப்புகஹள பூர்த்ெி தெய்யும் எே எெிர்பார்க்கபடுகிறது 

 

3. "என்.டி.ஆர் ஆதராக்கிய ரக்ஷா" என்ற புதிய சுகாதார திட்டம் எந்த 

மாநிைத்தில் ததாடங்கப்பட்டது?  

A. அரியாோ  

B. ஒடிொ 

C. கர்நாடகா 

D. ஆந்ெிரப் பிரனெெம் 

 

விலட: D.ஆந்திரப் பிரததசம் 

 

ஆந்ெிரப் பிரனெெம் அரசு விஜயவாடாவில் ெமீபத்ெில் "என்டிஆர் ஆனராக்கிய 

ரக்ஷா" எனும் புெிய சுகாொர ெிட்டத்ஹெ நஹடமுஹறபடுத்ெியுள்ளது. 

இத்ெிட்டத்ெில் மாநில அரொல் காப்படீு எடுக்காெவர்கஹள ெவிர மற்ற 

அஹேவருக்கும் தபாருந்துமாறு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இத்ெிட்டம் வறுஹம 

னகாட்டிற்கு னமல் உள்ளவர்களுக்கு ஆண்டிற்கு ரூபாய் 1200 தெலவில் மருத்துவ 

ெிகிச்ஹெயும் வறுஹம னகாட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு ஆண்டிற்கு ரூபாய் 2 

லட்ெம் எே மாநிலத்ெில் உள்ள 432 மருத்துவ நிறுவேங்கள் மூலம் இலவெ 

ெிகிச்ஹெ அளிக்கபடவுள்ளது 

 

4. 104 வது இந்திய அறிவியல் மாநாடு எந்த மாநிைத்தில் ததாடங்கியது?  

A. னகரளா  

B. அொம்  
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C. ஆந்ெிரப் பிரனெெம்  

D. மணிப்பூர் 
 

விலட:  C. ஆந்திரப் பிரததசம்  

 

ஆந்ெிரப் பிரனெெத்ெில் 104 வது இந்ெிய அறிவியல் மாநாஹட பிரெமர் நனரந்ெிர 

னமாடி  ஜேவரி 3, 2017 அன்று  ெிருப்பெி ஸ்ரீ தவங்கனடஸ்வரா 

பல்கஹலக்கழகத்ெில் தொடங்கி ஹவத்ொர். 5 நாட்கள் நஹடதபறும் இந்ெ 

மாநாட்டின் குறிக்னகாளாேது  "னெெிய முன்னேற்றத்ெில் அறிவியல் மற்றும் 

தொழில்நுட்பம்  என்பொகும். 

 

5. இந்தியாவின் முதல் தைசர் ததாழில்நுட்பம் சார்ந்த தமம்பட்ட Automatic Vehicle 

Monitoring System(AVMS) தசாதலன சாவடி எந்த மாநிைதில் 

அலமக்கப்படவுள்ளது? 

A. குஜராத்  

B. மத்ெியப் பிரனெெம்  

C. ராஜஸ்ொன்   

D. பஞ்ொப்  

 

விலட: A.குஜராத்  

 

இந்ெியாவின் முெல் னலெர் தொழில்நுட்பம் ொர்ந்ெ னமம்பட்ட ொேியங்கி 
கண்காணிப்பு அஹமப்பு (AVMS) ஆரவல்லி மாவட்டத்ெில் ஷாம்ைாஜி பகுெியில் 

அஹமக்கப்படவுள்ளது. னொெஹே ொவடி னமம்பட்ட னலெர் கெிர் தொழில்நுட்பம் 

மூலம் ரூ 4.72 னகாடி தெலவில் அஹமக்கப்படவுள்ளது. முஹறனகடுகள் மற்றும் 

னெஹவயற்ற ெஹலயடீுகஹள அகற்ற இது  உெவும். AVMS மூலம் 

தவளிப்பஹடயாே ெில முக்கிய ெீர்வுகள் அரொங்கத்ெிற்கு வழங்கப்படும். 

 

6. சமீபத்தில் தலைலம கணக்கு கட்டுபாட்டாளராக(Controller General of Accounts) 

நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 
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A. எஸ் எஸ் ொகு   

B. அர்ச்ெோ நிகாம்   

C. சுஷில் ெிங்   

D. எம் னஜ னஜாெப் 

 

விலட: B. அர்ச்சனா நிகாம்  

 

இந்ெிய நிெி அஹமச்ெகத்ெின் கீழ் தெயல்படும் தெலவிேத்துஹறயின் புெிய  

ெஹலஹம கணக்கு கட்டுபாட்டாளராக 1981 ம் ஆண்டு பிரிஹவ ொர்ந்ெ அர்ச்ெோ 

நிகாம் என்ற இந்ெிய இந்ெிய குடிஹம மற்றும் கணக்கு துஹற(Indian Civil Accounts 

Service) அெிகாரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இெற்கு முன்ேர் M.J.Joseph என்பர் 

இப்பெவியில் இருந்ொர். அர்ச்ெோ நிகாம் 2017இல் அரொல் னமற்தகாள்ளப்பட்ட 

GST ொர்ந்ெ கட்டஹமப்ஹப னமற்தகாள்வெில் முக்கிய பங்காற்றிோர்.  

 

7. 2016 ஆண்டிற்கான முபாதாைா உைக தகாப்லப தடன்னிஸ் 

சாம்பியன்ஷிப்லய  தவன்றது யார்? 

 

A. Kevin Anderson  

B. Stan Wawrinka  

C. Milos Raonic  

D. Rafael Nadal  

 

விலட: D. Rafael Nadal (ரதபல் நாடால்) 

 

ரனபல் நடால் ஸ்பாேிஷ் நாட்ஹட ொர்ந்ெ தொழில்முஹற தடன்ேிஸ் வரீர். இவர் 

2016 ஆண்டிற்காே முபாொலா உலக னகாப்ஹப தடன்ேிஸ் ொம்பியன்ஷிப்ஹய  

தவன்றுள்ளார். ஐக்கிய அரபு எமினரட்ெில் உள்ள அபுொபி ெர்வனெெ தடன்ேிஸ் 

வளாகத்ெில் நஹடதபற்ற இறுெி ஆட்டத்ெில் 6-4 மற்றும் 7-6 என்ற னநர் கணக்கில் 

னடவிட் னகாஃபின் என்பவஹர  னொற்கடித்து னகாப்ஹபஹய ஹகப்பற்றிோர். 
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முபாொலா உலக தடன்ேிஸ் ொம்பியன்ஷிப் 8 வது முஹறயாக நஹடதபறும்  

உலகின் முன்ேணி வரீர்கள் கலந்து தகாள்ளும் நாக் அவுட் முஹற னபாட்டியாகும். 

இெில் தவற்றி தபறுபவர் $250,000 பரிசு தொஹக தபறுவார். 

 

8. சமீபத்தில் காைமான இம்தியாஸ் அகமது என்ற கிரிக்தகட் வரீர் எந்த 

நாட்லட சார்ந்தவர்? 

 

A. இந்ெியா 

B. பங்களானெஷ் 

C. பாகிஸ்ொன் 

D. தென்ஆப்பிரிக்கா 

 

விலட: C. பாகிஸ்தான் 

 

இம்ெியாஸ் அகமது(வயது 88) என்ற பாகிஸ்ொன் நாட்ஹட ொர்ந்ெ கிரிக்தகட் வரீர் 

ெமீபத்ெில் லாகூரில் காலமாோர். இவர் ெேது அெிரடி ஆட்டத்ெின் மூலம் 

தவகுவாக கவரப்பட்டவர். பக்க ஆட்டம், ைூக் மற்றும் ெடுப்பு ஆட்டத்ெில் 

வல்லவராக இருந்ொர். னமலும் 1955ல் லாகூரில் நியூெிலாந்து அணிக்கு எெிராக 

209 எடுத்ெனெ இவரின் ெிறந்ெ ஆட்டமாகும். தடஸ்ட் னபாட்டிகளில் 2,079 ரன்கள் 

குவித்துள்ளார். இவரின் இறப்பின் மூலம் பாகிஸ்ொன் அணி இந்ெியாவில் 1952-53 

ஆண்டில் முெல் தடஸ்ட் னபாட்டியில் விஹளயாடிய னபாது இருந்ெ வரீர்களில் 

லண்டேில் வெிக்கும் முன்ோள் வரீர் வக்கார் ைென் மட்டுனம உயிருடன் 

உள்ளார் என்பஹெ அறிய முடிகிறது. 

 

9. சமீபத்தில் காைமான புகழ்தபற்ற எழுத்தாளர் ஜான் தபர்கர் எந்த நாட்லட 

சார்ந்தவர்? 
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A. இங்கிலாந்து 

B. தஜர்மேி 
C. அதமரிக்கா 

D. மனலெியா 

 

விலட: A. இங்கிைாந்து 

 

இங்கிலாந்து நாட்ஹட ொர்ந்ெ மாதபரும் கஹல விமர்ெகர்  மற்றும் எழுத்ொளர் 

ஜான் தபர்கர் ெமீபத்ெில் பாரிஸ், பிரான்ெில் காலமாோர். Ways of seeking  என்ற BBC 

தொடரின் மூலம் நன்கு அறியப்பட்டவர். இது னமற்கத்ெிய கலாச்ொர அழகியல் 

பற்றி விரிவாக எடுத்துஹரத்ெது. னமலும் இவரின் ஜி  என்ற நாவல் னமன் புக்கர் 

பரிசு தவன்றுள்ளது. இெில் கிஹடத்ெ பரிசு தொஹகயின் பாெிஹய ஆப்பிரிக்க-

அதமரிக்க ெீவிரவாெ  இயக்கம் ொர்ந்ெவற்றிற்கு நன்தகாஹடயாக வழங்கிோர். 

இவர் வடக்கு லண்டேில் உள்ள hackney பகுெியில்  பிறந்து ஒரு ஓவியராக ென் 

வாழ்க்ஹகஹயத் தொடங்கிோர். 

 

. Just Another Jihadi Jane  என்ற புத்தகம் யாரால் எழுதப்பட்டது? 

 

A. ஆேந்த் பத்மநாபன்  

B. கேிஷ்கா குப்ொ 

C. மிட்டா கபூர் 

D. ெபிஷ் ஹகர் 

 

விலட: D. தபிஷ் லகர்(tabish khair) 

 

தடன்மார்க்ஹக ொர்ந்ெ இந்ெிய ஆங்கில எழுத்ொளர் ெபிஷ் ஹகர் என்பவரால் Just 

Another Jihadi Jane  என்ற புத்ெகம் எழுெப்பட்டது. இந்ெ நாவலாேது இஸ்லாம் 

ெீவிரவாெமாெலின்  உள்னள உள்ள நட்பு, நம்பிக்ஹக மற்றும் 
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அன்ேியப்படுத்ெப்பட்ட கஹெகஹள விவரிக்கின்றது. இது தகாஹலகார ஆட்ெி 
பகுெியில் வாழும் பாெிக்கப்பட்ட புெிய ெஹலமுஹறயிேருக்கு வரீம் மற்றும் 

ெியாகமாேது னமாெலின் ஒரு பக்கத்ெில் மட்டுனம அல்ல என்பஹெ 

நிஹேவூட்டுகிறது. 
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1.  இந்தியாவின் தற்ப ாததய புதிய ததைதை நீதி தி யார்?  
 

A. ஜே.எஸ். ஜேஹர்   

B. மதன் ஜ ோேர் 
C. ேமஜ ஷ் ஜேல்ேர் 
D. தி.எஸ்.பதில் 

 

விதை: A. பே.எஸ். பேஹர்   

 

ஜேேதீஷ் சிங் ஜேஹர் , உச்ச நீதிமன்றத்தில் NJAC சட்டத்தின் சரத்தினை 

உருவோக்ேிய ஐந்து நீதிபதிேள் அடங்ேிய குழுவிற்கு தன னம தோங்ேிய 

நீதிபதி என்பது குறிப்பிடத்தக்ேது. இந்தியோவின் 44-வது உச்ச நீதிமன்ற 

நீதிபதியோே நியமிக்ேபட்டுள்ளோர். இவர் சிக்ேிய  மதத்னத சோர்ந்தவர். 
இதற்கு முன்ைர் உச்ச நீதிமன்ற தன னம நீதிபதியோே தோக்கூர் 
இருந்தோர். 
 

2. உைேில் முதல் முதையாே எந்த நாடு தானாே முன்வந்து 

தன்நாட்டு ைக்ேதை பதர்ந்ததடுத்து அவர்ேளுக்கு குதைந்த ட்ச 

அடிப் தை ஊதியம் தோடுக்ேிைது? 

 

A. இந்ஜதோஜைஷியோ  
B. பின் ோந்து 

C. பிரோன்ஸ்  

D. இ ங்னே 
 

விதை: B.  ின்ைாந்து 

 

உ ேில் முதல் முனறயோே தோைோே முன்வந்து தன்நோட்டு மக்ேனள 

ஜதர்ந்ஜதடுத்து அவர்ேளுக்கு குனறந்தபட்ச அடிப்பனட ஊதியம் 

வழங்குவதில் பின் ோந்து முதன்னம வேிக்ேிறது. இதன் ஜநோக்ேமோைது 
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இன்னும் இரண்டு வருடத்தில் வறுனம ஒழிப்னபயும் மற்றும் திறனை 

அதிேĂத்து  ஜவன க்கு ஜசல்வனத ஊக்குவிக்ேவும் முடிவு 

ஜசய்துள்ளது. நோட்டின் பல்ஜவறு பகுதிேளில் உள்ள 25-58 

வயதிற்குட்பட்ட சுமோர் 2000 ஜவன  அற்ற நபர்ேளுக்கு ஜவன  

ேினடக்கும் வனர €560 ஜேோடுக்ே முன்வந்துள்ளது.  

 

3. உைே  ிதெயிைி நாள் (WBD) எந்த பததியில் அனுசரிக்ேப் டுேிைது? 

 

A. ேைவĂ 3  

B. ேைவĂ 5  

C. ேைவĂ 2  

D ேைவĂ 4 

 

விதை: D  ேனவரி 4 

 

ஒவ்ஜவோரு ஆண்டும் ேைவĂ 4 பிஜரயி ி நோளோே 
ேனடபிடிக்ேபடுேிறது. 1821 இல் பிஜரயில் குறியடீு லூயி பிஜரயில் 

என்பவரோல் ேண்டுபிடிக்ேப்பட்டது. பிரஞ்சு ேல்வியோளர் லூயி பிஜரயில் 

பிறந்த ஆண்டு நினைவோே அனுசĂக்ேப்படுேிறது. போர்னவ 

அற்ஜறோர்ேளுக்கு உதவும் வண்ணம் பிஜரயில் குறியடீு 

வடிவனமக்ேபட்டுள்ளது. 

 

4. சைீ த்தில் ோைைானா தஹச் எஸ் ைோபதவா  ிெசாத் எந்த 

சட்ைைன்ை ததாகுதியில் உறுப் ினர் ஆவார்? 
 

A. தோர்வோட்  

B. சிக்ஜேோடி  

C. போேல்ஜேோட் 

D. குண்ட்ஜ ஜபட் 

 

விதை: D. குண்ட்பைத ட் 
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ேர்நோடே மோநி த்னத சோர்ந்த ஹ ஹல் ி ஸ்ரீேந்த ஜசட்டி மேோஜதவ 

பிரசோத் ேர்நோடே கூட்டுறவு மற்றும் சர்க்ேனர துனற அனமச்சரோே 
பணிபுĂந்துள்ளோர். சமரேநேர் மோவட்டத்தில் குண்ட்ஜ ஜபட் 

ஜதோகுதியி ிருந்து 5 முனற சட்டமன்ற உறுப்பிைரோே 
ஜதர்ந்ஜதடுக்ேபட்டுள்ளோர் என்பது குறிப்பிடத்தக்ேது. 

  

5. 2016 உைே  ிைிட்ஸ் தசஸ் சாம் ியன்ஷிப்  ட்ைத்தத தவன்ைார் 
யார்?  
 

A. ஜசர்ேி ேர்ேேின் 

B. அண்ணோ முழ்ய்சுக் 
C. ஜமக்ைஸ் ேோர்ல்சன்  

D. டோைியல் துபோய் 

 

விதை: A. தசர்ேி ேர்ேேின் 

 

ரஷ்ய நோட்னட சோர்ந்த ஜசர்ேி ேர்ேேின், ஜடோஹவில் நடந்த 2016 

ஆண்டுக்ேோை உ ே பிளிட்ஸ் ஜசஸ் சோம்பியன்ஷிப் ஜபோட்டியில்  

பட்டத்னத ஜவன்றுள்ளோர். ேர்ேேின் ஜபற்ற முதல் பிளிட்ஸ் ஜசஸ் 

சோம்பியன்ஷிப் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்ேது. ேோல்இறுதி சுற்றில் 

நோர்ஜவ நோட்னட ஜசர்ந்த மக்ைஸ் ேோர்ல்ஜசன் என்பவனர னட 

பிஜரக்ேில் சுற்றில் முறியடித்தோர். 
 

6. சைீ த்தில் ோைைான அெசியல்வாதியான K.V பூஸா எந்த 

ைாநிைத்தத சார்ந்தவர்? 
 

A. மணிப்பூர்   
B. அருணோச ப் பிரஜதசம்   

C. திĂபுரோ    
D. நோேோ ோந்து 

 

விதை: D. நாோைாந்து 
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ேோங்ேிரசின் மூத்த தன வர் மற்றும் நோே ோந்து ேோங்ேிரஸ் ேட்சியின் 

முன்ைோள் தன வர்  K.V பூஸோ சமீபத்தில் நோே ோந்து தன நேர் 
ஜேோஹிமோவில்  ேோ மோைோர். இவர் அரசிய ில் வோழ்க்னேனய 

தவிர்த்து பல்ஜவறு வனேயோை மோணவர்ேள், விவசோயிேள், மற்றும் 

வினளயோட்டு சோர்ந்த அனமப்பிற்கு தன னம தோங்ேியுள்ளோர். ஜமலும் 

ஜேோஹிமோவில் உள்ள Mezhur ஜமல்நின ப்பள்ளியின் தன வரோேவும் 

மற்றும் நோேோ ோந்து ஒப்பந்ததோரர்ேள் மற்றும் விநிஜயோேிப்போளர்ேள் 

சங்ேத்தின் உறுப்பிைரோேவும்  இருந்துள்ளோர். 
 

7. 2016 ஆம் ஆண்டு HSBC ேணக்தேடுப் ின்  டி, புைம் 

த யர்ந்பதாருக்கு அதிே சம் ைம் வழங்கும் நாடுேைில் இந்தியா 
எத்ததனயாவது இைம் வேிக்ேிைது? 

 

A. 11 

B. 31 

C. 23 

D. 3 

 

விதை: D. 3 

 

2016 ஆம் ஆண்டு HSBC ேணக்ஜேடுப்பின் படி, பு ம் ஜபயர்ந்ஜதோருக்கு 

அதிே சம்பளம் வழங்கும் நோடுேளில் இந்தியோ 3 வது இடம் 

வேிக்ேிறது. இது 9 முனறயோே ஜவளியிடப்படும் ேணக்ஜேடுப்போகும். 190 

நோடுேனள சோர்ந்த 27,000 பு ம்ஜபயர்ந்த மக்ேளிடம் ேருத்துேனள ஜேட்டு 

இந்த அறிக்னே தரப்பட்டுள்ளது. இதில் சுவிசர் ோந்து முன்ைின யில் 

உள்ளது. ஆண்டிற்கு குனறந்தபட்சமோே $188,275 ஜதோனேனய ஊதியமோே 
தருேிறது. இது உ ே சரோசĂனய விட இரண்டு மடங்ேோகும். இது தவிர 
ஹோங்ேோங்கும் 3 வது இடம் ஜபறுேிறது. 
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8. சைீ த்தில் பதசிய ப ரிைர் பைைாண்தை அதைப் ின் National 

Disaster Management Authority (NDMA) ஆபைாசேொே (தோள்தே ைற்றும் 

திட்ைைிைல்  ிரிவு) நியைிக்ேப் ட்ைவர் யார்? 
A. Sandip Ray Chaudhury  

B. V Thiruppugazh  

C. P K Mishra  

D. Manoj Kumar Sahoo  

 

விதை: B. V Thiruppugazh  

 

குேரோத் மோநி த்னத சோர்ந்த 1991 ஆண்டு பிĂவு IAS அதிேோĂயோை V 

Thiruppugazh மத்திய உள்துனற அனமச்சேத்தின் ேீழ் ஜசயல்படும் ஜதசிய 

ஜபĂடர் ஜம ோண்னம அனமப்பின் National Disaster Management Authority 

(NDMA) ஆஜ ோசேரோே (ஜேோள்னே மற்றும் திட்டமிடல் பிĂவு) 

நியமிக்ேப்பட்டுள்ளோர். ஜசப்டம்பர் 20, 2020 வனர இப்பதவினய 

வேிப்போர். 2015 ஆம் ஆண்டில் மத்திய அரசில் இனணவதற்கு முன்ைர் 
குேரோத் மோநி  ஜபĂடர் ஜம ோண்னம அனமப்பில் பணிபுĂந்துள்ளோர். 
ஜமலும் ஜபரோசிĂயர் மிஸ்ரோ உடன் இனணந்து பிரதமĂன் கூடுதல் 

முதன்னம ஜசய ோளர் பதவியும் வேித்துள்ளோர். மிஸ்ரோவும், 

Thiruppugazhவும் ஜபĂடர் ஜம ோண்னமயில் அனுபவம் வோய்ந்தவர்ேள். 

 

9.  ின்வரும் எந்த வங்ேி ப ஸ்புக் தைஸ்சன்ோர் மூைம்  ணத்தத 

தசலுத்த �onchat� என்ை chatbot பசதவதய  அைிமுேம் தசய்தது? 

 

A. State Bank of India  

B. HDFC Bank  

C. ICICI Bank  

D. Axis Bank  

 

விதை: B. HDFC Bank  

 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 4th January 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 6 

 

ஜபஸ்புக் ஜமஸ்சன்ேோர் மூ ம் பணத்னத ஜசலுத்த �onchat� என்ற chatbot 

ஜசனவனய HDFC வங்ேி அறிமுேம் ஜசய்துள்ளது. இதன் மூ ம் 

ஜமோனபல் ăசோர்ஜ், மின்ேட்டணம், டோக்ஸி ேட்டணம், DTH ேட்டணம் 

ஜபோன்றவற்னற இந்த ஜசனவ மூ ம் ஜசலுத்த முடியும். HDFC வங்ேி 
ேணக்கு இல் ோதவர்ேளும் இந்த ஜசனவனய பயன்படுத்த முடியும். 

 

10. �Death Under The Deodars: The Adventures of Miss Ripley-Bean� என்ை 

புத்தேத்தத எழுதியது யார்? 
 

A. விக்ரம் ஜசத்   
B. அமிதோவ் ஜேோஷ்   

C. ேும்ப  ஹிĂ  

D. ரஸ்ேின் போண்ட் 

 

விதை: D. ெஸ்ேின்  ாண்ட் 

 

ரஸ்ேின் போண்ட் என்பவரோல் எழுதப்பட்ட �Death Under The Deodars: The 
Adventures of Miss Ripley-Bean� என்ற புத்தேம் ஜபங்குவின் இந்தியோவோல் 

சமீபத்தில் ஜவளியிடப்பட்டது. எட்டு ேனதேனள ஜேோண்ட இந்த 
புத்தேம் ரஸ்ேின் போணியில் நினைவில் நீங்ேோத ேதோபத்திரங்ேனளயும் 

மற்றும் அறிவு சோர்ந்த ேருத்துேனளயும் எடுத்துனரக்ேிறது. குழந்னதேள் 

முதல் ஜபĂயவர்ேள் வனர விரும்பி படிக்ே ஏற்றது. 
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1. 2016 ஆண்டில் பெண்களுக்கான SAFF சாம்ெியன்சிப்பெ பென்ற 

நாடு? 

 

A. இந்தியா  
B. பாக்கிஸ்தான் 

C. நேபால்  

D. வங்காளம் 

 

ெிபை: A.இந்தியா 
 

2016 பபண்களுக்கான SAFF சாம்பியன்சிப்பப இந்திய கால்பந்து அணி 
பவன்றுள்ளது. வங்காள நதசம் சிளிகுரியில் ேபைபபற்ற இறுதி 
சுற்றில் 3-1 என்ற கணக்கில் வங்காள நதசத்பத விழ்த்தியது. SAFF 

சாம்பியன்சிப் ஆனது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முபற 

ேபைபபறுகிறது. இதில் இந்திய 4 முபற இந்த சாம்பியன்சிப்பப 
பவன்றுள்ளது. ஆனால் முதல் முபறயாக இந்தியா பதாகுத்து 

வழங்கியுள்ளது என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

2. 2017 ஆண்டுக்கான ததசிய ெனிசறுக்கு சாம்ெியன்சிப் எந்த 

மாநிலத்தில் பதாைங்கப்ெட்ைது? 

 

A. இமாசலப் பிரநதசம் 

B. அரியானா  
C. சிக்கிம்  

D. ஜம்மு காஷ்மீர் 
 

ெிபை:  B. அரியானா  
 

13 வது நதசிய பனிசறுக்கு ஹரியானாவில் உள்ள குருக்ராமில் 

ஜனவரி 5 –ல் பதாைங்கப்பட்ைது. 2 ோட்கள் ேபை பபற்ற 
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விபளயாட்டில் சுமார் 300 ேபர்கள் கலந்து பகாண்ைனர். இதபன 

ேைத்திய (ISAI) அபமப்பானது ,இதபன இரண்டு விதமாக பிரித்து 

உள்ளது. அபவயாவது பிகுர் சறுக்கு மற்றும் ஷர்ட் டிராக் ஸ்படீ் 

சறுக்கு என்பதாகும். ஆண்கள் மற்றும் பபண்கள் என இரு 

பிரிவினருக்கும் இபைய தனித்தனியாக ேைத்தபடுகிறது. பவற்றி 
பபற்றவர்களுக்கு சான்றிதல், காநசாபல மற்றும் பதக்கம் 

வழங்கபடுகிறது. வசுதா நகாப்பபபய பபண் பனி சருக்கு 

வரீாங்கபனகள் பவன்றுள்ளனர். 
 

3. ரிசர்வ் ெங்கியின் புதிய பசயல் இயக்குனர் யார்? 
 

A. தீபா மாலிக் 
B. ராநஜஸ்வரி ராவ்  

C. சுநரகா மராண்டி  

D. யூஎஸ் பாலிவால் 

 

ெிபை: C.சுதேகா மோண்டி 

 

சுநரகா மராண்டி, ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய பசயல் இயக்குனராக 
ேியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் நுகர்நவார் கல்வி, உற்பத்தி, 
பணபரிவர்த்தபன, பாதுகாப்பு மற்றும் முன்நனற்ற துபறகபள 

கண்காணிப்பர். இதற்கு முன் லஞ்ச ஒழிப்பு அதிகாரியாகவும் முக்கிய 

பபாது நமலாளராகவும் பணிபுரிந்துள்ளார். 
 

4. 2016 ஆண்டில் நபைபெற்ற பைடி ததர்தலில் பெற்றி பெற்றெர் 
யார்? 
 

A. பமரிநச ேர்சிச்நச 
B. நஜாநவநேல் பமாய்நச  
C. ஜூட் பசநலச்டிம்  

D. ஜனீ்-சார்லஸ் பமாய்நச 
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ெிபை: B. த ாதெதநல் பமாய்தச  

 

நஜாநவபேல் மாநச, பஹதியன் மிகப்பபரிய பதாழிலதிபராக உள்ளார். 
நமலும் Haitian Tet Kale Party (HTKP) உறுப்பினராக உள்ளார். இவர் 
தற்நபாது 2016 ஆண்டுக்கான பஹடி நதர்தலில் பவற்றி பபற்றுள்ளார். 
பிப்ரவரி 7,2017ல் பதவி ஏற்ப்பார் என எதிர்பார்க்கபடுகிறது 

 

5. இந்தியாெின் முதல் உயிரி எரிொயு தெருந்து மாநிலத்தில் எந்த 

நகேத்தில் பசயல்ெடுத்தப்ெட்டு உள்ளது? 

 

A. பகால்கத்தா  
B. நைராடூன்  

C. புது தில்லி  
D. புநன 

 

ெிபை: A.பகால்கத்தா  
 

மனித மற்றும் விலங்கு கழிவுகபள பயன்படுத்தி உருவாக்கிய இந்த 
உயிரி எரிவாயு நபருந்து பகால்கத்தாவில் உள்ள உல்ைைங்கா முதல் 

கரியா வபர பசயல்படுத்தபை உள்ளது. 17.5கிமி தூரத்திற்கு பயண 

சீட்டு கட்ைணமாக ரூ.1 வசூலிக்கபடும். முதற்கட்ைமாக உயிரி எரிவாயு 

நபருந்து 12 ேகரங்களில் பசயல்படுத்தப்படுத்தப்படுகிறது. 

நைால்லுகுநன, உல்ைைங்கா-உப்பு ஏரி நபான்ற பகுதிகளில் பசயல்படும். 

மற்ற பகுதிகள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என பதரிவித்து உள்ளனர். 
உயிரி எரிவாயு என்பது பலதரப்பட்ை வாயுகலபவ, ஆக்ஸ்சிஜன் அற்ற 

ேிபலயில் கரிம பபாருளாக மாறுவதாகும். இது 

ேிறமற்ற,ேச்சுதன்பமயற்ற,பற்ற கூடிய எரிபபாருருளாகும். மின்சார 
உற்பத்தி மற்றும் சபமயல் நபான்றவற்றிற்கு பயன்படுகிறது 

 

6. புகழ்பெற்ற ICC Hall of Fame இல், ெதெிதயற்ற கிரிக்பகட் ெேீோன 

ஆர்தர் பமாறிஸ் எந்த நாட்பை தசர்ந்தெர்? 
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A. இங்கிலாந்து  

B. நமற்கிந்திய தீவுகள்  

C. ஆஸ்திநரலியா  
D. பதன் ஆப்ரிக்கா 
 

ெிபை: C.ஆஸ்திதேலியா  
 

ஆஸ்திநரலிய ோட்பை நசர்ந்த புகழ்பபற்ற கிரிக்பகட் வரீரான ஆர்தர் 
பமாறிஸ் ICC  Hall of Fame இல், பதவியற்றுள்ளார் ICC  Hall of Fame 
இல், பதவிநயற்ற 82-வது ேபராக ஆர்தர் பமாறிஸ் உள்ளார். பதாைக்க 
ஆட்ைகாரராக ைான் பிரட்நமபன விஞ்சும் அளவிற்கு தன் ஆட்ைத்பத 
பவளிபடுத்தியுள்ளார். 
 

7. எந்த நாடு சமிெத்தில் சித்ொன் ஏதலப்ைன்ட் (Chitwan Elephant) 

ெண்டிபகபய சுற்றுலா ெயணமாக பதாைங்கியது? 

 

A. இந்தியா  
B. சீனா  
C. மியான்மார்  
D. நேபால் 

 

ெிபை: D.தநொல் 

 

13-வது சித்வான் ஏநலப்ஹன்ட் பண்டிபகபய நேபாளதில் உள்ள 

கத்மாண்டில் பகாண்ைாைபடுகிறது. இது சித்வான் நதசிய பூங்காவில் 

டிபசம்பர் 26-30ல் ேைந்தது. 50கும் நமற்பட்ை யாபனகள் 

கலந்துபகாண்ைன. இந்த பண்டிபகயில் 20,000கும் நமற்பட்ை உள்ோட்டு, 

பவளிோட்டு மக்கள் கலந்துபகாண்ைனர். 5 ோட்கள் ேபைபபற்ற 

விழாவில் யாபனகள் ேைனம், யாபனகள் அழகு நபாட்டி, யாபனகள் 

ேபை, யாபனகள் ஓவிய நபாட்டி ஆகியபவ ேபைபபற்றன. இதபன 

regional hotel asssociation என்ற ேிறுவனம் ேைத்தியது. மக்கள் 

யாபனகளுைன் ேண்பர்கபள நபான்று பழகினர். இதன் முக்கியத்துவம் 
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ஆனது வனவிலங்கு பாதுகாப்பு மற்றும் வனவிலங்கு நமம்பாைகும். 

அப்பகுதிபய சுற்றுலா பயணிகள் பார்பவயிடும் வண்ணம் சுற்றுலா 
தலமாக மற்ற முடிவு பசய்துள்ளனர். 
 

8. இந்தியாெில் சிறு மற்றும் நடுத்தே பதாழில் முன்தனற்றதிற்காக 

பதாைங்கப்ெட்ை ெயிற்சி முபறயான igi a  . இது எந்த 

நிறுெனத்தால் பதாைங்கெட்ைது? 

 

A. பமக்நராசாப்ட்  

B. நபஸ்புக்  
C. கூகிள்  

D. ட்விட்ைர் 
 

ெிபை: C.கூகிள்  

 

கூகிள் CEO சுந்தர் பிச்பச அறிமுகம் பசய்த igi a   இந்தியாவில் 

சிறு மற்றும் ேடுத்தர பதாழில் முன்நனற்றதிற்காக  பதாைங்கப்பட்ை 

பயிற்சி முபறயாகும். பைல்லி ேபைபபற்ற விழாவில் தகவல் மற்றும் 

பதாழில் நுட்பம் துபற மற்றும் Federation Of India chamfer of commerce and 

industry (FICCI) சார்பில் ேபைபபற்ற  விழாவில் அறிமுகம் படுத்தபட்ைது. 

முக்கிய நோக்கமாக சிறுபதாழில் மற்றும் ேடுத்தர பதாழில் புரியும் 

மக்களிபைய இபணயதள வர்த்தகத்பத நமம்படுத்தும் வபகயில் 

அறிமுகம் பசய்யப்படுள்ளது. இபத தவிர My business  மற்றும் Prima 

பசயலி அறிமுகபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

9. ோக்கிெில்தலர் Rockefeller Foundation அறக்கட்ைபளயின் புதிய 

தபலெர் யார்? 
 

A. ராஜவீ் ஷா 
B. காந்தி நமத்தா  
C. அருண் சட்நைாபாத்யாய  

D. ஜான் ட்பகய் 
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ெிபை: A.ோ வீ் ஷா 
 

ராஜவீ் ஜ ஷாஹ் ராக்கிபில்நலர்ரின் புதிய தபலவராக நதர்ந்த்பதடுக்க 
பட்டுள்ளார். இவர் United state agency of international developmentல் முன்னால் 

தபலவராக பணிபுரிந்துள்ளார். மிகக்குபறந்த வயதில் இதபன வழி 
ேைத்தும் முதல்  அபமரிக்கவாழ் இந்தியன் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ராக்கிபில்நலர் 200 ைாலர்கபள ஆப்ரிக்கா மற்றும் 

அதபன  நசர்ந்த பபாருளாதார முன்நனற்றதிற்கும், நபார்கால 

முன்நனற்றதிற்கும் உதவுகிறது. இதபன 1913 இல் ஆயில் பைகூன் 

ஜான் டி ராக்கிபில்நலர் என்பவர் ேியூயார்க்கில் பதாைங்கினர்  
 

10. சமிெத்தில் காலமான அப்துல் ைலீம்  ாெர் கான் ெிேெலமான 

இபசகபலஞர். இெருைன் பதாைர்புபைய இபசகருெி? 
 

A. புல்லாங்குழல்  

B. தபலா 
C. சாரங்கி  
D. சிதார் 
 

ெிபை: D.சிதார் 
 

அப்துல் பிரபலமான சிதார் இபசகபலஞர், சமிபத்தில் மும்பபயில் 

காலமானார். சிதார் ட்ரினிட்டி என புகழப்படும் இபசகபலஞர் 
வரிபசயில் பண்டிட் ரவி ஷங்கர், உத்ைட் விலஎட் இவர்கள் 

வரிபசயில் இப்பபாழுது அப்துல் ஹலீம் ஜாபர் கான் உள்ளார். இவர் 
ஜாபர் க்ஹனி பாஜி என்று அபழக்கபடுகிறார். ஹிந்தி பைங்களாகிய 

Mughal-E-Azam, Kohinoor, Goonj Uthi Shehnai and Jhanak Jhanak Payal Baaje 

பைங்களில் இவரது பபைப்புக்கபள காணலாம். 
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1. அஸ்ஸாமில் த ாடங்கிய 2017 ஆண்டுக்கான சர்வத ச தவளாண் 

த ாட்டக்கலை நிகழ்ச்சி எந்  நகரத் ில் நலடதெற்றது?  

 

A. ப ொங்கைைொம்  

B.  ிலஸ் ிற 

C. ைவுைொத்தி  
D. கைொல் ொரொ 
 

விலட: C.கவுகாத் ி  
 

அஸ்ஸொம் மொநிலம் ைவுைொத்தியில் 4வது சர்வகதச கவளொண் 

கதொட்டக்ைகல நிைழ்ச்சி ஜனவரி 6 முதல் 9 வகர நடத்தப் ட்டது. 

600க்கும் கமற் ட்ட விவசொயிைள் ைலந்து பைொண்டனர். இதில் 

விவசொயிைளின் வருமொனத்கத இரு மடங்ைொக்ைவும், விகளச்சகல 

அதிைப் டுத்தவும், கதொட்டபதொழில்முகற முன்கனற்றம் க ொன்றகவ 

 யிற்சி அளிக்ை ட்டன. இந்தியொவில் உள்ள 200கும் கமற் ட்ட 

நிறுவனங்ைள் மற்றும்  10க்கும் கமற் ட்ட பவளிநொட்டு நிறுவனங்ைள் 

ைலந்துபைொண்டன. 

 

2. சமீெத் ில் காைமான நடிகர் ஓம் பூரி, எந்   மாநிைத்ல  

தசர்ந் வர்? 
 

A.  ஞ்சொப் 
B. அரியொனொ 
C. உத்தரப்  ிரகதசம்  

D. மத்தியப்  ிரகதசம் 

 

விலட: B. அரியானா 
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அரியொனொ மொநிலத்கத கசர்ந்த நடிைர் ஓம் பூரி, சமீ த்தில் இவர் 
மும்க யில் ைொலமொனொர். தனித்துவமொன தன்கம பைொண்ட இவரது 

நடிப்க   ொலிவுட் முதல் ஹொலிவுட் வகர ைொணலொம். அரியொனொவில் 

உள்ள அம் ல்லொவில்  ிறந்த இவர் புன்வில் உள்ள திகர ட மற்றும் 

பதொகலைொட்சி ைல்லூரியில் திகரப் ட துகறயில் இளங்ைகல  ட்டம் 

ப ற்றவர். கதசிய நொடை ள்ளியில் 1973 ஆண்கட சொர்ந்த முன்னொல் 

மொணவரொவொர். 1976ல் இவரது மரொத்திய  கடப்புைளொன G  
K w  அரங்கைறின. இகத தவிர  Bhavni Bhavai, Ardh Satya, Dharavi, Aakrosh, 
Ardh Satya, Agneepath, Bajrangi B  இவரது கவறு சில  கடப்புைள்.  

சர்வகதச அளவில்   ிரிட்டிஷ்  டங்ைள் இவருக்கு புைழிகன 

கதடிதந்தது. அவற்றுள் சில My S   F , E  I  E , T  P  
O  க ொன்றகவயொகும். 

 

3. 2017 ஆண்டுக்கான, உைக புத் க கண்காட்சி (NDWBF) புது 

தடல்ைியில் நலடதெற்றது இ ன் முக்கிய கருப்தொருள் யாது? 

 

A. Vivid Bharat – Diverse India  
B. Manushi – Books Written on and by Women  
C. K : C  C ’  L   
D. Suryodaya: Emerging voices from North East India  

 

விலட: B.Manushi – Books Written on and by Women 

 

25 வது உலை புத்தை ைண்ைொட்சி (NDWBF) தில்லி  ிரைதி கமதொனத்தில், 

ஜனவரி 7-15 வகர நகடப ற்றது. இதன் முக்ைிய ைருப்ப ொருள் Manushi 

– Books Written on and by Women என் தொகும்.  ழகமயொன ைொலம் முதல் 

தற்க ொது உள்ள ைொலம் வகர உள்ள ப ண் ைவிஞர்ைளின் 

சிந்தகனயில் உள்ள பசல்வொ பசழிப்க  எடுத்து உகரக்ைிறது. கமலும் 

 டிக்கும் ைலொச்சொரத்கத கமம் டுத்தும் வண்ணம் அகமந்தது. இது 

கதசிய புத்தை அறக்ைட்டகள  சொர் ொை நகடப ற்றது. உலை புத்தை 
ைண்ைொட்சி  ற்றிய 60 வருட வரலொறு மற்றும் குழந்கத 
பசயல்திறகன வளர்ப் து குறித்து, கதசிய இகளஞர் தினமொை  
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விகவைொனந்தர்  ிறந்த நொளொன ஜனவரி 12 அன்று நகடப ற்ற 

விழொவில் விவொதிக்ைப் ட்டது. அதில் இகளஞர்ைளுக்ைொன  ல்கவறு 

க ொட்டிைள் நகடப ற்றன. ஜப் ொன், நொடுைள் பஜர்மனி,எைிப்து க ொன்ற 

நொடுைள் ைலந்துபைொண்டன. 

  

4. 2017 ெிரவசி ொர ிய  ிவாஸ் (PBD) எந்  நகரில் 

தகாண்டாடப்ெட்டது? 

 

A. புது தில்லி  
B. குருக்ரம்  

C. பசன்கன  

D. ப ங்ைளூரு 

 

விலட: D.தெங்களூரு 

 

14வது 2017  ிரவசி  ொரதிய திவொஸ் ப ங்ைளூரு, ைர்நொடை மொநிலத்தில் 

ஜனவரி 7-9 வகர நகட ற்றது. இதன் கநொக்ைமொனது’ இந்திய 

புலம்ப யர்வு  ற்றியதொகும். இதில் சிறப்பு விருந்தினரொை க ொர்ச்சுக்ைல் 

 ிரதமர் அந்கதொனிகயொ கைொஷ்ட  ங்கைற்றொர்.  ிரவசி  ொரதிய திவொஸ் 

இந்திய அரசுக்கு உதவும் சிறந்த தளொமொை இருக்கும் என எதிர் ொர்க்ை 
 டுைிறது. ஒவ்பவொரு ஆண்டும் ஜனவரி 9 2017  ிரவசி  ொரதிய 

திவொஸ் நகடப றுைிறது. ஏபனனில் ஜனவரி 9 ஆனது மைொத்மொ ைொந்தி 
பதன் ஆப்ரிக்ைொவில் இருந்து இந்திய வந்த தினமொகும் 

 

5. எந்  சர்வத ச அலமப்பு 2017 ஆம் ஆண்லட  சர்வத ச 

நிலையான சுற்றுைா தமம்ொட்டு வருடமாக  அறிவித்துள்ளது?   

 

A. உலை வர்த்தை அகமப்பு (WTO)  
B. ஐக்ைிய நொடுைள் அகவ (UN) 

C. சர்வகதச நொணய நிதியம் (IMF)  

D. ஆசிய கமம் ொட்டு வங்ைி (ADB) 
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விலட: B.ஐக்கிய நாடுகள் அலவ(UN) 

 

ஐக்ைிய நொடுைள் அகவ (UN),2017 ஆம் ஆண்கட’ நிகலயொன சுற்றுலொ 
கமம் ொட்டு வருடமொை அறிவித்துள்ளது. உலைத்தில் உள்ள  ல்கவறு  

நொட்டினருக்ைிகடய சுற்றுலொ துகறகய கமம் டுத்த 
ஏற் டுத்த ட்டுள்ளது. இதன் மூலம் நொடுைளுக்ைிகடய நல்லுறவு 

வளர்ச்சியகடயும் மற்றும் பதொழில் முகறகய முன்கனற்ற ஏற் டும்.  

 

6. g  a i a  i y  எந்  மாநிை அரசால் 

நலடமுலறெடுத் ப்ெட்டது? 

 

A. ஒடிசொ  
B. ைர்நொடை  
C. தில்லி  
D. கைரளொ 
 

விலட: C. ில்ைி  
 

படல்லி அரசொனது, " good smaritan policy " எனும் பைொள்கைகய 

நகடமுகற டுத்தியது. இதன் மூலம் சொகல வி த்துைளில் 

 ொதிக்ைப் ட்டவர்ைளுக்கு உதவு வர்ைகள ஊக்ை டுத்தும் வண்ணம் Rs 

2,000 மற்றும்  ொரொட்டு சொன்றிதழ் வழங்ைி பைௌரவிக்ைப் டும் என 

படல்லி அரசு பதரிவித்துள்ளது. 

 

7. சமீெத் ில் காைமான Gangmumei Kamei இவர் எந்  மாநிைத்ல  

தசர்ந்  வரைாற்று ஆசிரியர்? 
 

A. மணிப்பூர் 
B. ஒடிசொ 
C. ஜம்மு ைொஷ்மீர் 
D. இமொசலப்  ிரகதசம் 
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விலட: A.மணிப்பூர் 
 

சமீ த்தில் இம் ொலில் ைொலமொன Gangmumei Kamei மணிப்பூகர கசர்ந்த  
வரலொற்றொசிரியர் மற்றும் இலக்ைிய அறிஞர். 
மணிப்பூர்,நொைலொந்து,அஸ்ஸொம் க ொன்ற இடங்ைளில்  ரவி உள்ள 

பசலபயொங்ைரொங் என்ற வகுப்க  கசர்ந்தவர். அரசியல் மற்றும் 

ப ொதுநலன்ைளில் அக்ைகற பைொண்ட இவர் 1993 ல் ப டரல் ைட்சிகய 

ஆரம் ித்தொர். இவரின் புைழ் ப ற்ற புத்தைங்ைள் A History of Modern Manipur 

(1826-2000), History of Zeliangrong Nagas: From Makhel to Rani Gaidinliu 

க ொன்றகவயொகும். 

 

8. 2017 ஆண்டுக்கான  வீு சுற்றுைா விழா எந்  மாநிை / யூனியன் 

ெிரத ச த் ில் த ாடங்கியது?  

 

A. அந்தமொன் நிக்கைொ ொர் 
B. குஜரொத் 
C. ரொஜஸ்தொன்  

D. லட்சத்தீவுைள் 

 

விலட: A.அந் மான் நிக்தகாொர் 
 

ஜனவரி 6 முதல் 14 வகர பைொண்டொடப் டும் சுற்றுலொ விழொ ஆனது 

அந்தமொன் நிக்கைொ ொரில் உள்ள க ொர்ட் ிகளயரில் நகடப ற்றது. 

சுற்றுலொ மற்றும் ப ொழுதுக ொக்ைிகன தீவுைளில் ஊக்குவிக்ை 
பதொடங்ைப் ட்டது. இதகன ஆளுநர் ஜைதிஸ் முக்ஹி ITF 

கமதொனத்தில் பதொடங்ைிகவத்தொர். நிறம், பமொழி, மதம், இனம் 

கவறு ொடுைகள தவிர்த்து மக்ைளிகடய சகைொதரதத்துவத்கத இந்த 
விழொ வளர்க்ைிறது. 10 நொள் நகடப றும் இவ்விழொவில்  ல்கவறு 

மக்ைள் தங்ைளின்  ல்கவறு ைலொச்சொரத்திகன நிகலநொட்டுைிறனர். 
சர்வகதச ைலொச்சொர குழுவொைிய Khazkhistan நொட்கட சொர்ந்த குழுவும் 

 ங்கைற்றது. மத்திய மற்றும் பதன்அந்தமொன் மற்றும் 

நிக்கைொகைொ ரிளிருந்து வந்த ைகலஞர்  ங்கைற்றனர். இகத தவிர 
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உணவு விடுதி,கைளிக்கை விகளயொட்டுைள் மற்றும் கைவிகன 

ப ொருட்ைள் ைொட்சியும் இடம்ப ற்றன 

 

9. "நீரிழிவு தநாய்க்கான தயாகா" ெற்றிய சர்வத ச மாநாடு எந்  

நகரத் ில் நலடதெற்று வருகிறது?  

 

A. புது தில்லி 
B. பசன்கன 

C. புகன  

D. க ொ ொல் 

 

விலட: A.புது  ில்ைி 
 

"நீரிழிவு கநொய்க்ைொன கயொைொ"  ற்றிய சர்வகதச மொநொடு படல்லியில் 

ஜனவரி 4 -6 நகடப ற்றது. 3 நொட்ைள் நகடப றும் இதகன மொநில 

ஆயுஷ் அகமச்சர் ஸ்ரி ொத் எச்கசொகனக் பதொடங்ைிகவத்தொர். இதில் 

நீரிழிவு கநொகய எவ்வொறு ைட்டு டுத்துவது மற்றும் வருமுன் ைொத்தல் 

க ொன்றகவைள் கயொைொ மூலம் கமற்பைொள்ள ட்டன. இம்மொநொடு 

ஆய்ஷ் மற்றும் அல்கலொ தி  டிக்கும் மொணவர்ைளுக்கும், ஆரொய்ச்சி 
பசய் வர்ைளுக்கும் நிரிழிவு கநொய்க்கு எதிரொன ஆரொய்ச்சிக்கு நல்ல 

தளமொை அகமயும் என எதிர் ொர்க்ைப் டுைிறது.  

 

10. சர்வத ச காத் ாடி விழா (உத்ராயன்) ெின்வரும் எந்  

மாநிைத் ில் த ாடங்கியது?  

 

A. ஒடிசொ 
B. ரொஜஸ்தொன் 

C. குஜரொத் 
D. அசொம் 

 

விலட: C.குஜராத் 
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30 வது சர்வகதச ைொத்தொடி விழொ (உத்ரொயன்), குஜரொத்தில் ஜனவரி 8-13 

வகர நகடப ற உள்ளது. இகத தவிர மற்ற 3 சர்வகதச ைொத்தொடி 

விழொ இந்தியொவின்  ல்கவறு இடங்ைளில் நகடப ற உள்ளது. 

கஹதரொ ொத் சர்வகதச ைொத்தொடி விழொ பதலுைொனவில் ஜனவரி 14-15 

அன்று நகடப ற உள்ளது. படல்லி சர்வகதச ைொத்தொடி விழொ ஜனவரி 

16-17 அன்று நகடப ற உள்ளது. ப ல்ைொம் சர்வகதச ைொத்தொடி விழொ 
ஜனவரி 18 -22 அன்று  நகடப ற உள்ளது. இந்த விழொக்ைள் மொநில 

அரசுைளொன குஜரொத், பதலுைொனொ, ைர்நொடை, படல்லி ஆைியவற்றின் 

சுற்றுலொ துகற சொர் ொை நகடப ற உள்ளது. கதொரயமொை 35 சர்வகதச 
மற்றும் 5 கதசிய அணிைள்  ங்குப றும் என எதிர் ொர்க்ை டுைிறது. 

ைொத்தொடி க ொட்டிைள், ைொத்தொடிைளின் ைண்ைொட்சி, ைொத்தொடி பசய்யும் 

வழிமுகறைள் ஆைியகவ இதில் இடம்ப றும். 
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Tnpsc Tamil Current Affairs 7th And 8th January 2017 
 

1. கத்தார் நாட்டின் தலைநகர் ததாஹாவில் 2017 ஆண்டுக்கான  

ஆண்கள் ஒற்லையர் டென்னிஸ் த ாட்டில் கால் இறுதி சுற்ைில் 

டவற்ைி தகாப்ல லய தட்டி டென்ைவர்? 
 

A. Novak Djokovic  

B. Andy Murray  

C. Rafael Nadal  

D. Stefan Edberg  

 

விலெ: A. தநாவாக் ட்த ாடகாவிக்(Novak Djokovic) 

 

செர்பியாவின் ந ாவாக் ந ாந ாவிச்  த்தார்  ாட்டின் தலை  ர் 
நதாஹாவில்  லைசபற்ற  ைிபா ெர்வநதெ சைன்னிஸ் 

விலையாட்டில் செர்பியன்  ாட்லை நெர்ந்த ந ாவக்  ால் இறுதி 
சுற்றில் அண்டிமுரலவ எதிர்த்து 6-3  5-7  6-4 என்ற  ணக் ிை 

சவன்றுள்ைார். இருவருக்கும் இலைநய  ைக்கும் 36வது 

விலையாட்டு இது என்பது  குறிப்பிைத்தக் து. இதில் அண்டிமுர 
தனது 25வது சவற்றிலய இழந்தார் 
 

2. கானாவின் புதிய அதி ராக  தவியதயற்று உள்ளவர் யார்? 
 

A. Kwesi Amissah-Arthur  

B. Nana Akufo-Addo  

C. Mahamudu Bawumia  

D. John Mahama  

 

விலெ: B. நானா அகுத ா அதொ (Nana Akufo-Addo) 
 

 னவரி 7,2017 அன்று  ானாவின் புதிய அதிபரா   ானா அகுநபா 
அநைா  பதவியநயற்றார். 2௦௦1 இல் ஆட்ெி அலைத்தார். புதிய 

நதெபற்று  ட்ெயின் முன்னால் அலைச்ெரா வும்  ாட்டின் முதன்லை 

வழக் றியரா வும் பதவி வ ித்துள்ைார். 
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3. 2017 ஆண்டின் ட ண்கள் இரட்லெயர்களுக்கான ெர்வததெ WTA 

 ிரிஸ் ன் தகாப்ல லய டவன்றுள்ள த ாடி? 

A. Elena Vesnina and Sania Mirza  

B. Elena Vesnina and Martina Hingis  

C. Sania Mirza and Bethanie Mattek-Sands  

D. Sania Mirza and Martina Hingis  

 

விலெ: C. ொனியா மிர்ொ மற்றும் ட த்தானி தமெக் (Sania Mirza and 

Bethanie Mattek-Sands) 

 

இந்திய சைன்னிஸ்  ட்ெத்திர வரீாங் லனயான ொனியா ைிர்ொ 
இரட்லையர் பிரிவில் ஆண்டின் முதல் ெீெலன சவற்றி ரைா  
சதாைங் ி உள்ைார். அசைரிக்  ாவின் சபத்தானி நைைக்குைன் 
இலணந்து விலையாடிய ொனியா, பிரிஸ்நபன் ை ைிர் ெர்வநதெ 
சைன்னிஸ் நபாட்டி சதாைரின் இறுதி நபாட்டியில் 6-2, 6-3 என்ற ந ர் 
செட்டில் தரவரிலெயில் 2-வது இைத்தில் உள்ை ரஷ்யாவின் 
ந த்ரினா ை நராவா, எலீனா சவஸ்னினா ந ாடிலய வழீ்த்தி 
சவற்றி சபற்று ொம்பியன் பட்ைம் சவன்றார். 

ொம்பியன் பட்ைம் சவன்ற அநத நவலையில் உை த் தரவரிலெயில் 
இரட்லையர் பிரிவில் வ ித்த முதைி ைத்லத ொனியா இழந்துள்ைார். 
91 வாரங் ள் முதைிைத்தில்  ீடித்த ொனியா அந்த இைத்லத தனது 
இலணயான சபத்தானி நைைக் ிைம் பறிச ாடுத்துள்ைார். 

 

4.  �The Untold Vajpayee: Politician and Paradox� என்ை புத்தகத்திலன 

எழுதியவர்? 
 

A. Arun Shourie  

B. Chaudhary Devi Lal  

C. Lal Krishna Advani  

D. Ullekh NP  

 

விலெ: D. (Ullekh NP)  
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 �The Untold Vajpayee: Politician and Paradox� என்ற புத்த த்திலன 

எழுதியவர் பத்திரிக்ல யாைரான உநைக்ஹா NP ஆவார். இதில் 

ெச்ெரவு லை ஏற்படுத்த கூடிய அைல் பிஹாரி வாஜ்பாய் ைற்றும் 

ைால்  ிருஷ்ணா அத்வானி பற்றிய செய்தி ள் இைம்சபற்றுள்ைது. 

நைலும்  ட்ெி ளு ிலைய உள்ை விவாதங் ள் ைற்றும் நதெிய 

வரைாறு (கு ராத் அைக்குமுலறயின் பின்விலைவு-2௦௦2) 
ஆ ியவற்லறயும் கூறு ிறது. ந ாத்ரா ரயில் சவடி விபத்து ைற்றும் 

 ை  அைக்குமுலற  ாரணைா  �நைாடி சவைிநயற 

நவண்டும்�(அப்நபாது கு ராத் முதைலைச்ெர் நைாடி) என்ற 

கூற்று ளுைன் சவைியாயின. இவ்வாறு  ைந்தால் கு ராத் ஆனது 

ஒழுங் ின்னலைக்கு உட்படும் என அத்வானி கூறியுள்ைது 

அப்புத்த த்தில் இைம் சபற்றுள்ைது. 

 

5. தவீிரவாதத்திற்கு எதிரான முஸ்ைிம் இராணுவ அலமப்பு 

அலமந்துள்ள இெம்? 

 

A. ரியாத்  
B. சதஹ்ரான்  

C. ைாகூர்   
D. அங் ாரா 
 

விலெ: A. ரியாத் 

 

தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான முஸ்ைிம் இராணுவ அலைப்பு ஆனது 

பல்நவறு  ாடு ளுக் ிலைநயயான இராணுவ அலைப்பாகும். 39 

முஸ்ைிம்  ாடு ள் இலணந்து உருவான இந்த அலைப்பு ISIL ைற்றும் 

இது நபான்ற தீவிரவாதத்திற்கு எதிரானதாகும். ெைிபத்தில் ஓய்வு 

சபற்ற பா ிஸ்தானின் முக் ிய இராணுவ பணியாைரான ரஹலீ் 

ஷரிப், இந்த தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான முஸ்ைிம் இராணுவ 

அலைப்பின் முக் ிய இராணுவ பணியாைரா   ியைிக் பட்டுள்ைார். 
இதன் தலைலைய ம்  ெவுதி அநரபியாவில் உள்ை ரிநயாத்தில் 

உள்ைது.  

 

6. உைகிதைதய முதன் முதைில் எந்த நாடு FM (அதிர்டவண் 

 ண்த ற்ைம்) தரடிதயா தெலவலய நிறுத்தி உள்ளது? 
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A. United Kingdom  

B. Switzerland  

C. Norway  

D. Finland  

 

விலெ: C. நார்தவ 

 

1950இல் சதாைங் ப்பட்ை FM (அதிர்சவண் பண்நபற்றம்) முலறயிலன 

 னவரி 7, 2017 அன்று  ார்த்தன் ெிட்டி நபாநைாவில் முற்றிலுைா  
டி ிட்ைல் முலறயில் ைாற்றி உள்ைது  ார்நவ அரசு. டி ிட்ைல் 

முலறயின் மூைம்  ிதி நெைிப்பு முலற ைற்றும் நதெிய நரடிநயா 
மூைம் அதி  செய்தி லை எடுத்து செல்ை முடியும் என்பது 

குறிப்பிைத்தக் து. நவலைவாய்ப்பு ளுக்கும், புதிய  ருத்து ளும், 

அவெர  ாை உதவி ளுக்கும் இது வழிவகுக்கும். 

. 

7. 2017 ட ய்பூர் ெர்வததெ திலரப் ெ திருவிழாவில், வாழ்நாள் 

ொதலனயாளர் விருது யாருக்கு அளிக்கப் ட்ெது? 

 

A. ஓம் பூரி  

B. அைிதாப் பச்ென்  

C.  ஸ்ருதின் ஷா 
D. ரநைஷ் பிரொத் 
 

விலெ: D. ரதமஷ்  ிரொத் 

 

9வது ச ய்பூர் ெர்வநதெ திலரப்பை திருவிழா  னவரி 7,2017 இல் 

சதாைங் ப்பட்ைது. 5  ாட் ள்  லைசபறும் இதன் முக் ிய 

ந ாக் ைானது இயக்குனர் ைின் புதிய யுக்தி ள், சதாழில்நுட்ப 
 ருத்து லை பரிைாறி ச ாள்ைவும் வழிவகுத்தது. நைலும் பல்நவறு 

நதெிய  ைாச்ொர முலற ைின் பங்ந ற்பு இைம் சபற்றன. 

ெந ாதரத்துவ அடிப்பலையில் 250 இயக்குனர் ள் ைற்றும் 

 லைஞர் ள்  ைந்துச ாண்ைனர். இதில் ெினிைா பற்றிய 17 

 ருத்தரங் ம் இைம் சபற்றிருந்தன. ெினிைாலவ பற்றிய 

சதாலைந ாக்கு ஆய்வாைரான ரநைஷ் பிரொத்துக்கு வாழ் ாள் 
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ொதலனயாைர் விருது யாருக்கு அைிக் ப்பட்ைது. இவர் நைம்பாடு 

அலைந்த ெினிைா சதாழில்நுட்ப  ருவி லை ச ாண்ை பிரொத் பை 

ஆய்வ ம் ஒன்லற  ைத்தி வரு ிறார் என்பது குறிப்பிைத்தக் து. 

 

8. எந்த காப் ீடு நிறுவனம் ெிட் ி (SIDBI) எனப் டும் ெிறு டதாழில் 

முலை முன்தனற்ை வங்கியிெம் ஒப் ந்தம் டெய்து உள்ளது? 

 

A. National Insurance Company Ltd (NICL)  

B. Life Insurance Corporation of India (LIC)  

C. Oriental Insurance Company Ltd (OICL)  

D. New India Assurance Company Ltd (NIACL)  

 

விலெ: B. லைப் இன்சூரன்ஸ் கார் தரென் ஆப் இந்தியா (LIC) 
 

இந்தியாவின் ெிறு ைற்றும்  டுத்தர சதாழில் புரிநவாருக் ான 

முதன்லை பண உதவிக் ா  லைப் இன்சூரன்ஸ்  ார்பநரென் ஒப் 
இந்தியா (LIC) ஆனது ெிட்பி எனப்படும் ெிறு சதாழில் முலற 

முன்நனற்ற வங் ியிைம் ஒப்பந்தம் செய்து உள்ைது. இந்த 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் MoU(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) மூைம் 

MSMEs எனப்படும் ெிறு ைற்றும்  டுத்தர சதாழில் முலற லை 

ஊக் படுத்த உதவு ிறது 

 

9. 2017 ஆண்டிற்கான வாகப் த ார்ட்ஸ்(WAGF BOARDS) மாநாடு 

நலெட ற்ை இெம்? 

 

A. Lucknow  

B. New Delhi  

C. Jaipur  

D. Nagpur  

 

விலெ: B. புது டெல்ைி 
 

வா ப் நபார்ட்ஸ்(WAGF BOARDS) ைா ாடு அல்ைது 

ைா ிைங் ளு ிலைநயயான தலைவர் ைற்றும் செயல் அலுவைர் 
ைா ாடு சைல்ைியில்  னவரி 7, 2017 அன்று ெிறுபான்லை ைற்றும் 
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 ாைாளுைன்ற விவாத துலற அலைச்ெரான முக்தர் அப்பாஸ்  ாக்வி 
அவரால் சதாைங் ப்பட்ைது. இம்ைா ாட்டில் பல்நவறு விவாதங் ள் 

விவாதிக் ப்பட்ைன. அவற்றில் ெிை வா ப் நபார்ட்ஸ்(WAGF BOARDS) 

 ிதிமுலற,  ிலற ள், குலற ள் ைற்றும் நைம்படுத்தும் 

வழிமுலற ள் பற்றி நதெிய வா ப் நபார்ட்ஸ்(WAGF BOARDS)  

 ார்பநரஷனால் விவாதிக் ப்பட்ைன 

 

10. ெித்வான் ததெிய பூங்கா அலமந்துள்ள இெம்? 

 

A. இந்தியா  
B. ந பால்  

C. வங் ாைம் நதெம்  

B. ைியான்ைார் 
 

விலெ: B. தந ால் 

 

ந பாைத்தில் அலைந்துள்ை முதல் நதெிய பூங் ா ெித்வான் நதெிய 

பூங் ா ஆகும். 1973 இல் அலைக் ப்பட்டு 1984 இல் ைா ிை பாரம்பரிய 

இைைா  அறிவிக் பட்ைது. ந பாைத்தின் சதன் பகுதி ைற்றும் சவப்ப 
ைண்ைை பகுதியான நதலர எனப்படும் இயற்ல  பகுதியில் 932  ி.ைி 
பரப்பைவில் அலைந்துள்ைது. 68 பாலுட்டி ெிற்றின வல , 544 பறலவ 

இனம், 58 ஹரீ்பிநைாபான்ன எனப்படும் குறிப்பிட்ை பகுதியில் வை 

கூடிய ெிற்றினம், 126 ைீன்வல  ள் இங்கு வாழ்வதா  பதிவு 

செய்யப்பட்டுள்ைது. முக் ிய பாது ாக்  நவண்டிய இனைான ஒற்லற 

ச ாம்பு  ாண்ைைிரு ம், வங் ாைபுைி, ந ரியல் முதலை இனங் ள் 

உள்ைன. ெைிபத்தில் சுற்றுைா துலற நைம்பாட்டிற் ான ெித்வான் 

யாலன ைின் விழாலவ டிெம்பர் 26-30,2016 அன்று ந பால் 

 ைத்தியுள்ைது. இந்த விழாவில் 20,000கும் நைற்பட்ை உள் ாட்டு, 

சவைி ாட்டு ைக் ள்  ைந்துச ாண்ைனர். 5  ாட் ள்  லைசபற்ற 

விழாவில் யாலன ள்  ைனம், யாலன ள் அழகு நபாட்டி, 

யாலன ள்  லை, யாலன ள் ஓவிய நபாட்டி  லைசபற்றன. 
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1. சுபாஷ் சந்திர பபாஸ் பற்றிய இந்திய சாமுராய்  – பேதாஜியும் 

மற்றும் ஐஎன்ஏ இராணுவ மதிப்பீடும் B e: The Indian Samurai – Netaji 
and the INA Military A e e   என்ற புத்தகத்தத  எழுதியவர் யார்? 
 

A. சஞ்சய பாரு 

B. சஞ்சீவ் பன்யல் 

C. ஜி.டி. பக்ஷி 
D. அசசாக் டண்டன் 

 

விதை: C. ஜி.டி. பக்ஷி 
 

சுபாஷ் சந்திர சபாஸ் பற்றிய இந்திய சாமுராய் சேதாஜியும் மற்றும்  

ஐஎன்ஏ இராணுவ மதிப்படீு  என்ற புத்தகத்தத எழுதியவர் ஓய்வு 

பபற்ற சமஜர் (ஆர்இடிடீ) ஜி.டி. பக்ஷி என்பவராவார். இவர் விமான 

விபத்தினால் சேதாஜி சுபாஸ் சந்திர சபாஸ்  மரணம் அதடயவில்தை 

என்றும் சிதற சாதையில் முந்திய பிரிட்டிஷ் ோட்டவர்கள் பகாடுத்த 
பதால்தைகளின் காரணமாக உயிரிழந்தர் எனவும் கூறியுள்ளார். 
 

2. இந்தியாவின் சார்பாக ேைக்கும் உலகின் மிகப்பபரிய 

பதருவிளக்கு மாற்றியதமக்கும் ேிகழ்வு எது? 

 

A. Street Lighting National Programme(SLNP)  

B. Energy Efficiency National Programme(EENP)  

C. Single Phase National Programme(SPNP)  

D. Energy Efficiency Street Programme(EESP)  

 

விதை: A. Street Lighting National Programme (SLNP) 

 

ஜனவரி 9,2017 அன்று மத்திய மின்சாரத்துதற அதமச்சர் பியாஸ் 

சகாயல், சமிபத்தில் படல்ைியில் முனிசிபல் கார்பசரபசன் சார்பாக 
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Street Lighting National Programme(SLNP) என்பதத  ேதடமுதறபடுத்தினர். 
அதுமட்டுமின்றி இவர் ENERGY EFFICIENT SERVICE LIMITED  என்ற 

தகசபசி பசயைி ஒன்தறயும் அறிமுகம் பசய்துள்ளார். இதன் மூைம் 

பதரு விளக்கு பதாடர்பான குதறகள் மற்றும் புகார்கதள பதரிவிக்க 
முடியும். ENERGY EFFICIENT SERVICE LIMITED உைகில் மிக பபரிய பதரு 

விளக்கு சீரதமக்கும் அதமப்பாக உள்ளது. இது மத்திய 

மின்சாரத்துதற அதமச்சரகம் மற்றும் இந்திய அரசால் 

ேடத்தப்படுகிறது. 14 சமற்பட்ட மாேிைங்களில் ேதடமுதறபடுத்த 
உள்ளது. ஏற்கனசவ 15.36 ைட்ச பதரு விளக்குகள் LED விளக்குகள் 

மறுசீரதமக்கபட்டுள்ளது. இதன் மூைம் 20 சகாடி கிசைா வாட் 

மின்சாரத்தத சசமிக்கவும், 51 பமகா வாட் மின்சார உபசயாகிப்தப 
குதறக்கவும், 1.7 ைட்ச டன்கள் பசுதம இல்ை வாயு உமிழபடுவதத 
தடுக்கவும் முடியும். 

 

3. சிறந்த இயங்குரு பைத்திற்கான 2017- ஆம்  ஆண்டிற்கான 

பகால்ைன் க்பளாப் விருது எந்த பைத்திற்கு வழங்கப்பட்ைது? 

 

A. ைாைாசைன்ட் 

B. தைன் 

C. பெல் (அல்ைது)தெ வாட்டர் 
D. மூன்தைட் 

 

விதை: D. மூன்தலட் 

 

2017க்கான சகால்டன் க்சளாப் விழா கைிசபார்னியாவில் உள்ள 

பபபவர்ைி ெில்ல்ஸ் ேடத்தபட்டது இதில் இயங்குரு படத்திற்கான 

விருது மூன்தைட் படத்தின் இயக்குனரான சபரி பஜன்கின்ஸ்கு 

வழங்கப்பட்டது. மூன்தைட்தட பதாடர்ந்து ைாைாசைன்ட் உள்ளது. 

மூன்தைட் படத்துடன் ஒப்பிடும் சபாது ைா ைா சைன்ட்  காதல் 

சார்ந்த இதச மற்றும் காபமடி படம். இது ஏழு விருதுகள் பபற்று 

சகால்டன் க்சளாப் வரைாற்றில் அதிக விருது பபற்ற படமாக உள்ளது. 

சமலும்  சிறந்த திதரகதத, சிறந்த இயக்குனர், சிறந்த படம் மற்றும் 
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இதச உள்ளிட்ட  6 அதனத்து துதறகளுக்கான  விருதுகதளயும் 

பபற்ற படமாகும். காபமடிக்கான விருது டாமிசன சசல்சைக்கு 

வழங்கப்பட்டது. பவளிோட்டு படமான எல்சை  படத்திற்காக சிறந்த 
கதாோயகி விருதத இசபபள்சள ெுப்பபர்ட் பபற்றார். மன்பசஸ்டர் 
பய் தி சீ  என்ற படத்திற்காக சிறந்த கதாோயகன் விருதத காசச 
ஆபிசைக் பபற்றார். சினிமா துதறயில் மிக சிறந்த விருதான 

சகால்டன் க்சளாப் விருத ஒவ்பவாரு ஆண்டும் வழங்கபடுகிறது.,  

 

4. US தூதரகம் காசபோய் (tb) விழிப்புணர்ச்சிக்காக எந்த இந்திய 

ேபதர பகௌரவபடுத்தியது? 

 

A. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவி சங்கர் 
B. சுஷ்மா சுவராஜ் 

C. அமிதாபச்சன் 

D. சச்சின் படண்டுல்கர் 
 

விதை: C.அமிதாபச்சன் 

 

பமகாஸ்டார் அமிதாபச்சதன US Embassy  காசசோய் (tb) 

விழிப்புணர்ச்சிக்காக பகௌரவபடுத்தியது. இவ்விருதிதன 

அமிதாபட்சனுக்கு இந்தியாவிற்க்கான US தூதுவரான ரிச்சர்ட் ஆர் 
வர்மா என்பவர் ஜனவரி 8.2017 அன்று US Embassy  அதமப்பின் மூைம் 

விருது வழங்கினார்.  
 

5. இந்தியாவின் முதல் உலக அளவிலான சரக்கு மாற்றமான 

இந்திய இன்ைர்பேஷனல் எக்ஸ்ச்பசஞ்  எந்த ேகரத்தில் 

அறிமுகபடுத்தபட்ைது? 

 

A. காந்திேகர் 
B. மும்தப 
C. புசன  

D. புது படல்ைி 
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விதை: A. காந்திேகர் 
 

இந்தியாவில் முதல் உைக அளவிைான சரக்கு மாற்றமான, பாம்சப 
ஸ்டாக் எக்ஸ்ச்சசஞ் மூைம் குஜராத்தில் உள்ள காந்திேகரில் குஜராத் 
இன்டர்சேஷனல் தபனான்ஸ் படக்கில் பிரதம மந்திரி ேசரந்திரசமாடி 

திறந்து தவத்தார். பை சிறிய ேிருவனங்கள் இதன் மூைம் சர்வசதச 
ேிருவனங்கைாக மாற ேல்ை தளமாக இது அதமயும். அதுமட்டுமின்றி 
கம்பனிகள் தங்களது முதலீட்தட பவளிோடுகளில் பாதுகாப்பான 

முதறயில் முதலீடு பசய்யைாம். இந்திய இன்டர்சேஷனல் 

எக்ஸ்ச்சசஞ் மூைம் மூதைிடாளர்கள் தங்களது பபாருள்கதள சிங்கபூர், 
ொங்காங், ைண்டன், ேியூயார்க் சபான்ற ோடுகளில் பணபரிவர்ததன 

அல்ைது பபாருள் மற்ற முதற மூைம் பயன்படுத்தைாம். இந்த 
பசயல்முதற காதை 4 am ஜப்பானில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2 am USA வில் 

முடிவதடகிறது. 

 

6. 2017 –ஆண்டிற்கான இ-கவர்பேன்ஸ் பதசிய மாோடு  எந்த 

ேகரத்தில் துவங்கியது? 

 

A. விசாகபட்டினம் 

B. ோக்பூர் 
C. புது படல்ைி 
D. புசன 

 

விதை: A. விசாகபட்டினம் 

 

2017 –ஆண்டிற்கான இ-கவர்பேன்ஸ் சதசிய மாோடு விசாகபட்டினம், 

ஆந்திர பிரசதசத்தில் துவங்கியது. இதன் முக்கிய சோக்கம் I   
Things and e-G  என்னும் புதிய சோக்கத்துடன் துவங்கியது. 

அதவயாவன I T, D  A y , Cy  S y y   , D  
C y     சபான்ற பை கருத்துகளுடன் இதணந்துள்ளது. 

Virtual Assistant மற்றும் Virtual Reality video சபான்ற பதாழில்நுட்பத்திற்கு 
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வழி பசய்யும் வதகயில் அதமந்துள்ளது. இததன ஆந்திர பிரசதசம் 

பதாடங்கியுள்ளது. இது  மின்னனுவியல் மற்றும் தகவல் பதாழில் 

நுட்ப துதற, ேிர்வாக மறு சீரதமப்பு துதற மற்றும் பபாது மக்கள் 

குதற தீர்ப்பு  துதற சபான்ற துதறகள் மூைம் ேடத்தப்பட்டது. சமலும் 

மத்திய அரசின் மின்னனுவியல் மற்றும் தகவல் பதாழில் நுட்ப துதற 

, ஆந்திர பிரசதச அரசுடன் ஒப்பந்தம் பசய்துள்ளது.  

 

7. தற்சமயம் காலமான அக்பர் ஹாஸ்பஹமி ராப்சன்ஜனி எந்த 

ோட்டின் முன்னால் குடியரசு ததலவராக இருந்தார்? 
 

A. இஸ்சரல் 

B. ஈரான் 

C. இத்தாைி 
D. ஈராக் 
 

விதை: B.ஈரான் 

 

ஈரானின்  முன்னால் குடியரசு ததைவராக இருந்த அக்பர் 
ொஸ்பெமி ராப்சன்ஜனி சமிபத்தில் ஈரானில் உள்ள சடஹ்ரனில் 

உயரிழந்தர். இவர் ஈரான் புரட்சியின் தந்தத ஆவர். 1989 முதல் 1997 

வதர குடியரசு ததைவராகவம் இருந்துள்ளார். ஒப்பந்தங்கள் 

பதாடர்பான அதமப்புகளில்  இவர் பங்கு மிக முக்கியமானதாகும்  

 

8. 2017 ஆண்டின் ஆண்களுக்கான இரட்தையர் பிரிவில் ஏர்பசல் 

பசன்தன ஓபன் பைன்னிஸ் விதளயாட்டில் பவற்றி பபற்ற பஜாடி? 

 

A. சராகன் சபாபண்ணா மற்றும் புரவ் ராஜா 
B. சகீத் தமசேணி மற்றும் ராம்குமார் ராமோதன் 

C. சராகன் சபாபண்ணா மற்றும் பேடுபசழியன் ஜவீன்  

D. புரவ் ராஜா மற்றும் டிவிஜி சரன் 

 

விதை: C. பராகன் பபாபண்ணா மற்றும் பேடுபசழியன் ஜவீன் 
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இந்திய அணியின் சராகன் சபாபண்ணா மற்றும் பேடுபசழியன் ஜவீன் 

2017-க்கான  ஏர்பசல் பசன்தன ஓபன் விதளயாட்டில் ஆண்களுக்கான 

இரட்தடயர் பிரிவில் புரவ் ராஜா மற்றும் திவிஜ் எதிர்த்து 6-3,6-4 என்ற 

கணக்கில் பவற்றிபபற்றுள்ளனர். இப்சபாட்டி பசன்தனயில் உள்ள SDAT 

படன்னிஸ் அரங்கத்தில் ேதடபபற்றது. ATP-யின் 22 வருட பயணத்தில் 

முதல்முதறயாக ோன்கு இந்தியர்கள் இறுதி சபாட்டியில் 

நுதழகின்றனர்.  
 

9. 2017-க்கான பஜல் மந்தன்-III  (Ja  Ma ha -III) பதசிய மாோடு எந்த 

ேகரத்தில் ேதைப்பபற்றது? 

 

A. பசன்தன 

B. பகாச்சி 
C. மும்தப 
D. புது படல்ைி 
 

விதை: D. புது பைல்லி 
 

ஜனவரி 13, 2017 அன்று புது படல்ைியில் 3வது பஜல் மந்தன்-III  சதசிய 

மாோடு ேதடபபற்றது. இதில் ேீர் பற்றாக்குதற பற்றி 
விவாதிக்கப்பட்டது. இததன ேீர் சமைாண்தம மற்றும் கங்தக ேதி ேீர் 
சீரதமப்பின் மாேிை அதமச்சர் உமாபாரதி பதாடங்கிதவத்தார். இதில் 

முக்கிய சோக்கம் திட்டங்கதள மறுஆய்வு பசய்தல், மக்கள் மற்றும் 

அதமச்சகம் இதடசய ேட்புறதவ ஏற்படுத்துதல், மாேிைம் பதாடர்பான 

பபாறுப்புகள் பற்றியதாகும். 

 

10. சமீபத்தில் காலமான மரிபயா பசாபரஸ், எந்த ோட்டின் 

முன்னால் குடியரசுத்ததலவராக இருந்தார்? 
 

A. சபார்ச்சுக்கல் 

B. ஈரான் 
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C. பின்ைாந்து 

D. சுவிட்சர்ைாந்து 

 

விதை: A. பபார்ச்சுக்கல் 

 

மரிசயா ஆல்பர்சடா சோப்சர சைாபபஸ் சசாசரஸ் (92), 

சபார்ச்சுக்கல்ைின் முன்னால்  குடியரசுததைவராகவும், 

பிரதமமந்திரியாகவும் இருந்தவர். அண்தமயில் ைிஸ்சபானில் அவர் 
உயிர் துறந்தார். சபார்ச்சுக்கைின் மக்களாட்சி தந்ததயாகவும் 

இருந்துள்ளார். மனித உரிதம மற்றும் உைக அதமதி பதாடர்பான 

பசயல்களில்  இவரது ஒருங்கிதணப்பு பாரட்டதக்கதாகும். சமலும்  

இதில் இந்தியாவின் பங்கு மிக முக்கியமானதாகும். இதன் மூைம் 1974 

ஆண்டுகளில் இந்தியா மற்றும் சபார்சுக்கல் இதடய ேல்லுறவு 

மைர்ந்தது. 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 10th January 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 1 

 

Tnpsc Tamil Current Affairs 10th January 2017 

 

1.  சிறந்த கால்பந்து வரீருக்கான 2016 ஆம் ஆண்டு சர்வததச பிபா 

விருதத பபறுபவர் யார்?   

 

A. Cristiano Ronaldo  

B. Lionel Messi  

C. Carli Lloyd  

D. Antoine Griezmann  

 

விதை: A. Cristiano Ronaldo (கிறிஸ்டியாதனா பரானால்தைா) 

 

ப ோர்ச்சுகல் நோட்டை சோர்ந்த கோல் ந்து வரீரோன கிறிஸ்டியோபனோ 

ரரோனோல்பைோ ஸ் ோனிய கிளப் ரியல் மோட்ரிட் மற்றும் ப ோர்ச்சுக்கல் பதசிய 

அணியில் விடளயோடி வருகிறோர் . 2016 ஆம் ஆண்டிற்கோன ஆண்களுக்கோன 

 ிரிவில்  ி ோ சர்வபதச விருடத ரரோனோல்பைோ ர ற்றோர். ர ண்களுக்கோன 

 ிரிவில் அரமரிக்கோடவ Carli Lloyd இந்த விருடத ர ற்றுள்ளோர்.  சிறந்த 

ஆண்  யிற்சியோளரோக Leicester’s Claudio Ranieri என் வரும், அபத ப ோல 

சிறந்த ர ண்  யிற்சியோளரோக Silvia Neid என் வரும் இந்த விருடத 

ர ற்றனர். 2016ன் சிறந்த பகோல் அடித்ததிற்கோன புஸ்கஸ் விருடத Penang’s 

Mohd Faiz Subri ர ற்றோர். 

 

2. இந்திய விண்பவளி ஆராய்ச்சி தையம் எந்த நாட்டுைன் 

பசயற்தகதகாள் ஏவும் பதாழில்நுட்பத்திற்காக ஒப்பந்தம் 

பசய்துள்ளது? 

 

A. ரெர்மனி 
B.  ிரோன்ஸ் 

C. அரமரிக்கோ 

D. இங்கிலோந்து 

 

விதை: B. பிரான்ஸ் 

 

கர்நோைக மோநிலம் ர ங்களுருவில் இந்திய விண்ரவளி ஆரோய்ச்சி டமயம் 

 ிரோன்ஸ் நோட்டுைன் ரசயற்டகபகோள் ஏவும் ரதோழில்நுட் த்திற்கோக 
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ஒப் ந்தம் ரசய்துள்ளது. இந்த ஒப் ந்தத்தின்  டி முதல் முடறயோக  team 

indus உைன் இடணந்து CNES ஆனது  ிரரஞ்சு ரதோழில்நுட் த்டத நிலவின் 

 ரப் ில் ரசலுத்துகிறது. நோசோவிற்கு  ிறகு இஸ்பரோவின் இரண்ைோவது 

 ங்குதோரர் CNES ஆகும். இரு நோடுகளின் விண்ரவளி திட்ைங்களின் ஒப் டீு 

மற்றும்  கிர்வு ப ோன்றடவ பநோக்கங்கள் அடிப் டையில் 

ரதோைர்புடையடவ. 

 

3. இந்தியாவின் ைிகப்பபரிய பபாது தவ-தப தசதவ எந்த ைாநில 

அரசால் பதாைங்கப்பட்ைது? 

 

A. பகரளோ  

B. இமோசலப்  ிரபதசம்   

C. மகோரோஷ்டிரோ   

D. கர்நோைகோ 

 

விதை: C. ைகாராஷ்டிரா   

 

மக்கடள டிெிட்ைல் முடறயில் மோற்ற மகோரோஷ்டிரோ மோநில அரசோல் 

இந்தியோவின் மிகப்ர ரிய ர ோது டவ-ட  பசடவ மும்ட யில் 

ரதோைங்கப் ட்ைது. ரதோைக்கத்தில் விதோன்  வன்,  ோந்த்ரோவில் உள்ள 

கலநகர், மும்ட  உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் மும்ட  கோவல் துடற 

ஆடணயர் அலுவலகம் ப ோன்று 500 இைங்களில் ரசயல் டுத்த 

திட்ைமிைப் ட்டுள்ளது. 

 

4. 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான இளம் பயண புதகப்பை கதலஞர் விருதத 

பபறும் சிறுவர் யார் Young Travel Photographer Of The Year (TPOTY) 

award 2016? 

 

A. Sakshi Nikunj  

B. Mohit Mehta  

C. Ankit Kumar  

D. Darpan Basak  

 

விதை: D. Darpan Basak (ைர்பன் பாசக்) 
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2016 ஆம் ஆண்டிற்கோன இளம்  யண புடகப் ைகடலஞர் விருடத Darpan 

Basak (ைர் ன்  ோசக்) என்ற சிறுவன் ர றுகிறோன். இந்த விருதோனது 

ரதோழில்முடற மற்றும் இளம் புடகப் ைகடலஞர்களுக்கு வழங்கப் டும் 

வருைோந்திர சர்வபதச விருதோகும். ரவற்றி ர ற்றவர்களின் புடகப் ைம் 

ெர்னி ப ோர்ட்ஃப ோலிபயோ புத்தகத்தில் இைம்ர றும். பமலும் ரோயல் 

ெிபயோகிரோ ி ரசோடசட்டி மூலம் நைத்தப் டும்  ல்பவறு  கண்கோட்சிகளில் 

இைம்ர றும். 

 

5. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக முதலீட்ைாளர் ைாநாடு குஜராத்தில் 

எந்த நகரத்தில் நதைபபற்றது? 

 

A. அகமதோ ோத்  

B. ரோஜ்பகோட்  

C. சூரத்  

D. கோந்திநகர் 

 

விதை: D. காந்திநகர் 

 

2017 ஆம் ஆண்டிற்கோன எட்ைோவது உலக முதலீட்ைோளர் மோநோட்டை 

குெரோத்தில் கோந்திநகரில்  ிரதமர் நபரந்தர பமோடி ரதோைங்கி டவத்தோர். 

இது கோந்திநகரில் உள்ள மகோத்மோ மந்திர் என்ற இைத்தில் ெனவரி 10ல் 

ரதோைங்கியது. இந்த மோநோட்டின் பநோக்கம் நிடலயோன ர ோருளோதோரம் 

மற்றும் சமூக வளர்ச்சி  என் தோகும். நோன்கு நோட்கள் நடைர றும் இந்த 

மோநோைோனது ைபவஸ் நகரில் உலக ர ோருளோதோர அரங்கில் கூறப் ட்ை 

உலகப் ர ோருளோதோர மற்றும் சமூக  ிரச்சிடனகடள விவோதிக்கும். 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முடற நைத்தப் டும் அரசின் இந்த நிகழ்டவ 

 ல நோடுகளின்  ிரதமர்கள், ெனோதி திகள், துடண  ிரதமர்கள் மற்றும் 

அடமச்சர்கள் ரதோகுத்து வழங்கி வருகின்றனர். பமலும் அரமரிக்கோ, 

இங்கிலோந்து,  ிரோன்ஸ், ஆஸ்திபரலியோ மற்றும் கனைோ நிறுவனங்களின் 

தடலடம நிர்வோக அதிகோரிகளும்  ங்பகற்கின்றனர். 

 

6. தவலவன் பசந்தில் குைார் எந்த விதளயாட்டுைன் பதாைர்புதையவர்? 
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A. ஸ்குவோஷ்  

B. ரைன்னிஸ்  

C. பை ிள் ரைன்னிஸ்  

D. பூப் ந்து 

 

விதை: A. ஸ்குவாஷ்  

 

இங்கிலோந்தில் ரெ லீ்டில் நடைர ற்ற 19 வயதிற்கு உட் ட்ை  ிரிட்டிஷ் 

ெூனியர் ஓ ன் ஸ்குவோஷ் 2017 இறுதி ப ோட்டியில் Velavan ரசந்தில்குமோர், 

அ ய் சிங்டக பதோற்கடித்து பகோப்ட டய ரவன்றுள்ளோர். இந்தியோவில் 

இருந்து இதற்கு முன்னர் சவுரவ் பகோெல் 13 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த 

 ிரிவில் ரவற்றி ர ற்றோர். 

 

 

7. Magpie Murders  என்ற புத்தகத்தத எழுதியது யார்? 

 

A. Robert Harris  

B. P D James  

C. Nadeem Aslam  

D. Anthony Horowitz  

 

விதை: D. Anthony Horowitz  

 

Magpie Murders  என்ற புத்தகம் D. Anthony Horowitz என் வரோல் எழுதப் ட்ைது. 

இந்த புத்தகத்தில் ஆசிரியர் தந்திரமோன சுவோரஸ்ய சூத்திரத்டத  மீண்டும் 

ரகோண்டுவந்துள்ளோர். 

 

8. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான ததசிய இதளயர் திருவிழா நைந்த ைாநிலம்? 

 

A. அரியோனோ   

B. அசோம்   

C. ஒடிசோ   

D. ெோர்கண்ட் 

 

விதை: A. அரியானா   
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ெனவரி 12 முதல் 16, 2017 வடர ஹரியோனோவில் உள்ள பரோைக்  குதியில் 

21வது பதசிய இடளஞர் விழோ நடைர ற்றது. இந்த திருவிழோவின் 

கருப்ர ோருள் Youth for Digital India  என் தோகும். இந்த திருவிழோவோனது 

சுவோமி விபவகோனந்தர்  ிறந்த நோள் நிடனவோக ஒவ்ரவோரு ஆண்டும் 

ரகோண்ைோைப் டுகிறது. 

 

9. வலுவூட்ைப்பட்ை பிளாஸ்டிக்கான Re-enforced Plastics (ICERP) 

சர்வததச கருத்தரங்கம் ைற்றும் கண்காட்சி எந்த நகரத்தில் 

நதைபபற்றது? 

 

A. மும்ட   

B. புது தில்லி  
C. புபன  

D. ரசன்டன 

 

விதை: A. மும்தப  

 

ெனவரி 10ல் வலுவூட்ைப் ட்ை  ிளோஸ்டிக்கோன சர்வபதச கருத்தரங்கம் 

மற்றும் கண்கோட்சி மும்ட யில்   ோம்ப  கண்கோட்சி அரங்கில் 

நடைர ற்றது. மோநோட்டை மத்திய  ோதுகோப்பு அடமச்சர் மபனோகர்  ோரிக்கர் 

ரதோைங்கி டவத்தோர். ICERP 2017 பநோக்கமோது புதிய ஒருங்கிடணந்த 

ரதோழிநுட் த்தின் மூலம் உற் த்தி ர ோருள்களின் தரம் மற்றும் 

அளவுகடள உலக தரத்தில் அடைய ரசய்ய பவண்டும் என் தோகும். 3 நோள் 

நைக்கும் இந்த  நிகழ்வு இந்திய நிறுவனங்கள் தங்கள் திறன்கடள 

ரவளிப் டுத்தவும், இந்தியோவில் உள்ள புதிய வர்த்தக வோய்ப்புகடள 

ஆரோயவும், சர்வபதச வர்த்தகர்களுைன் கலந்துடரயோைவும் ஒரு சிறந்த 

களமோக இருக்கும். 

 

10. சைீபத்தில் காலைான Zygmunt Bauman எந்த நாட்தை சார்ந்த 

புகழ்பபற்ற சமூகவியலார்? 

 

A. ஐஸ்லோந்து  

B. ரெர்மனி  
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C. ப ோலந்து  

D.  ிரோன்ஸ் 

 

விதை: C. தபாலந்து  

 

இங்கிலோந்தில் உள்ள லீட்ஸ் என்னுமிைத்தில் ப ோலந்து நோட்டை பசர்ந்த  

Zygmunt Bauman(91) என்ற சமூகவியலோர் கோலமோனோர். இவர் ஐபரோப் ோவில் 

புகழ்ர ற்றவர்களில் ஒருவர்.  லதரப் ட்ை நவனீத்துவம்,  ிற்ப ோக்கு 

நவனீத்துவம், நீர் பமலோண்டம  ற்றி எழுதி உள்ளோர். 
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நட்ு நிக்ுக் - ஜனவி 11, 2017 

1. G  R  R  2017  எ்த ச்வததச அமை்ு ூல் 
வவளியிட்ப்டு ? 
 

A. ஐ்கிய நாுக் சபை(UN)  
B. ச்வதேச நாணய நிேிய் (IMF) 
C. ’சிய வள்்சி வ்கி (ADB) 
D. உலக பைாுளாோர ச்தேளன் (WEF)  
 

விமட: D. உலக வபாுளாதார ச்தைளன் (WEF)  

 

உலக பைாுளாோர ச்தேளன், சேீை்ேி் ‘ே் 12வு ைேி்ைான 
"Global Risks Report 2017" ‘றி்பகபய பவளியி்டு, “்வறி்பக 
உலகளவி் ேிகு் ுறி்ைிட்ே்க நீ்டகால ’ை்ு்கபள 
உய்்ேி்கா்ுகிறு. “்ே ’்ி் ‘றி்பக, 2017-் உலக் 
எேி்பகா்ு் ‘்ுு்ே்க் ுறி்ே ஒு தே்ைா்பவ வழ்ு் 
ே்ு் ‘வ்ு் உயு் சே்ுவேி்பே, ‘ரசிய் 
ுுவ்ைு்ே், தேசியவாே், ே்ு் “பட்ச் போழி்ு்ை 
ோ்ற் ’கிய சிலவ்ு்கான ூல காரண்கபளு் 
’ரா்கிறு.      

 

2. ்தரயா் தை்தா(S  M ), எ்த விமளயா்ுட் 
வதாட்ுமடயவ் ? 
 

A. ்ுவா்  

B. தடைி் பட்னி் 

C. பட்னி் 

D. ூ்ை்ு 

 

விமட: A. ்ுவா்  
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“்ேிய U-13 ்ுவா் வரீ் ்தரயா் தே்ோ, சேீை்ேி் 
்கா்லா்ேி் எி்ை்்கி் நட்ே “ுேி் தைா்ியி் 
பகால்ைியாவி் ஜுவா் தஜா் தடார் லாராபவ தோ்கி்ு, 
2017 ்கா்ி் ஜூனிய் ஓை் ்ுவா் சா்ைிய்ஷி் ை்ட் 
பவ்ு்ளா்.  
  
3. M  O : M    M    M  M  எ்ற 
ு்தக் யாரா் எுத்ப்ு்ளு ? 
 

A. ஜி ோேவ் நாய் 
B. தக ராோகிு்ண் 

C. பசதல் நாய் 
D. ஏ எ் கிர் ுோ்  

 

விமட: B. தக ராதாகிு்ண் 

 

“்ேிய வி்பவளி ’ரா்்சி பேய்ேி்(ISRO) ு்னா் ேபலவ் 
டா்ட். தக ராோகிு்ண், �My Odyssey: Memoirs of the Man behind the 
Mangalyaan Mission� எ்ற ு்ேக்பே எுேிு்ளா். 
 

4. உலக வ்கியி்(WB) சைீப்திய அறி்மகயி்பி, நிதியா்ு 
17(FY 17)-் “்தியாவி் வைா்த உ்நா்ு உ்ப்தி வள்்சி 
விகித் எ்ன ? 
 

A. 7.1% 

B. 7.2%  

C. 7.3% 

D. 7.0% 

 

விமட: D. 7.0% 
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உலக வ்கி ‘ே் சேீை்ேிய ‘றி்பகயி் FY 17 (2016-17)-் 
“்ேியாவி் பைாுளாோர வள்்சிபய 7.0% ’க ுபற்ு்ளு. 
ைணேேி்ைிழ்ே்(demonetization) பசயலினா் 7.6%-லிு்ே விகிே்பே 
7.௦% ’க ுபற்ேு. ‘றி்பகயி் ைி, நவ்ை் 2016-் ுே் 
‘ேிகளவிலான ைண்பே எு்குியாேு ே்ு் ைபழய 
தநா்ுகு்ு ோ்றாக ுேிய தநா்ு ோ்ுே் ’கிய “ர்ு் 
வள்்சி ுபறவே்ு ை்களி்ேன என் ூற்ைுகிறு. தேு் 
“்ே ‘றி்பகயானு, ‘ு்ேு்ே ’்ுகளி் “்ேியா  7.6% 
ே்ு் 7.8% வள்்சிபய ே்கபவ்ு்பகா்ு் எ்ு், உ்நா்ு 
வழ்க் “ட்்ைாுகபள நீ்க ே்ு் உ்ை்ேி ேிறபன ‘ேிகி்க 
ை்தவு சீ்ேிு்ே ுய்சிக் பச்ு் என எேி்ைா்்கலா் 
எ்ு் ூுகிறு.                         

 

5. தநாப் பிு் வதாட் “்தியா 2017 (N  P  S  I  2017), 
சைீப்தி் எ்த ைாநில்தி் வதாட்கியு ? 
 

A. ேகாரா்ிரா  

B. ‘சா் 

C. ுஜரா் 
D. ை்சா்   

 

விமட: C. ுஜரா் 

 

ைிரேே் நதர்ேிர தோி, சேீை்ேி் ுஜரா்ேி் கா்ேிநகி் 
நபடபை்ற ுி்ைான ுஜரா் உலகளாவிய ோநா்ி், க்ுைிி்ு 
ே்ு் ’்க்ூ்வோன சி்ேபனபய ூ்ுவே்காக தநாை் 
ைிு் போட் “்ேியா 2017-பய போட்கி பவ்ோ். “்ே தநாை் 
ைிு் போட், 5-வார நீ்ட ‘றிவிய் க்கா்சிபய 
பகா்ிு்ு், “ேபன ‘றிவிய் ே்ு் போழி்ு்ை ுபற (DST 
/ DBT) ே்ு் தநாை் ேீியா ஏ்ைாு பச்ு்ளு. தநாை் ைிு 
பை்றவ்கபள பவ்ு “்ேியாவி் “ு தைா்ற நிக்பவ 
நட்ுவு “ுதவ ுே்ுபற ே்ு் ஏற்ோழ 9 தநாை் ைிு 
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பை்றவ்க் க்கா்சியி் ை்தக்கி்றன். “்ே ேனி்ுவோன 
நிக்்சியானு க்கா்சி, ோநாு, விிுபரக், வ்டதேபச 
ச்ேி்ுக் ே்ு் “்னைிற ச்ேி்ு “படபவளிகபள 
ஒு்கிபண்கிறு.    

 

6. எ்த ைாநில அரு, உ்ூ் வைாழியி் பணைி்லா 
பிவ்்தமன வச்ய "T . " எ்ற ைி்-பண்மபமய( -w ) 
வதாட்கு்ளு ? 
 

A. ஒிசா  

B. ‘சா் 

C. ேணி்ூ் 
D. தகரளா  

 

விமட: B. அசா் 

 

‘சா் ‘ரு, ோநில ே்க் உ்ூ் போழியி் போ்ேரு 
“்லாே் ’்பல் ைிவ்்ேபனகபள தே்பகா்ள 
ோநில்ேிதலதய உுவா்க்ை்ட �Tokapoisa.in� எு் ேி்-

ைண்பைபய போட்கு்ளு. ேி்-ைண்பை எ்ைபே ேவி்்ு, 
“ு வி்ுவ் க்டண ுபனயோகு், ‘ரு போட்ைான 
ைிவ்்ேபனகபள பசய்ைு்ேு் உேு். “்ே ேி்-ைண்பை, 
Assam Electronics Development Corp. Ltd ூல் உுவா்க்ை்டு ே்ு் 
Amrton, ICICI வ்கி ூல் “ய்க்ைு். “்ே ைய்ைா்ி் ூல் 
சிறிய கபட்கார்க் உ்ைட வ்்ேக்கு் ே்க் 
ைணைிவ்்ேபனகளி் ைேிுகபள ைா்்ுபகா்ள ுிு், ுுதநர 
கண்காள்களாக ”ுைட ுியாே சிு வணிக்கு்ு் �accounting 
package� எ்ற ‘்ச் ூல் ே்க் ைிவ்்ேபன ைேிுகபள 
ைா்்ுபகா்ளலா்.      

 

7. 2017 உலக வபாுளாதார ச்தைளன்தி்(WEF) வுடா்திர 
ூ்ட், எ்த நா்ி் நமடவபறு்ளு ? 
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A. “்ேியா  

B. ேதலஷியா  

C. ுவி்ச்லா்ு  

D. பே் ’்ி்கா   

 

விமட: C. ுவி்ச்லா்ு  

 

2017 உலக பைாுளாோர ச்தேளன்ேி்(WEF) வுடா்ேிர ூ்ட், 
�Responsive and Responsible Leadership� எ்ற ேபல்ைி் ஜனவி 17-20 
வபர ுவி்ச்லா்ேி் டாதவா்-் நபடபைறு்ளு. ோநா்ி் 
தநா்க், உலகி் நிபலபேபய தே்ைு்ுே் ே்ு் உலக் 
எேி்பகா்ு்ள ேிக ு்கியோன ைிர்சிபனக் ை்றி விவாேி்ே். 
“்ே உ்சி ோநா்ி் பசழி்ைான தேபடயி், “ய்ுன் கர் 
தஜாக் கலா்சார ேபலவ்கு் ஒுவராக ‘பழ்க்ை்ு்ளா். 
 

8. ஜி்ைி தடா்ஜி ததசிய ூ்கா(J  D  N  P ), எ்த நா்ி் 
அமை்ு்ளு ? 
 

A. “்ேியா  

B. தநைாள்  

C. வ்க தேச்  

D. ூடா் 

 

விமட: D. ூடா் 

 

ூடானி் 2-வு பைிய தேசிய ூ்காவான ஜி்ேி தடா்ஜி தேசிய 
ூ்கா, ூடானி் 3-வு Druk Gyalpo-வான ஜி்ேி தடா்ஜி வா்ச் 
நிபனவாக பவ்க்ை்ு்ளு. ூ்கா, 4316 சுர கிேீ நீ்ு்ளு 
ே்ு் ைனி்சிு்பே, ு்ளியி்ட சிு்பேக், வ்க்ுலி, ைார் 
‘்லு “ோலய நீலநிற ’ு ுேலிய 37 ‘றிய்ை்ட ைாூ்ி 
“ன்கு்ு சரணாலயோக உ்ளு. ூடானி் தேசிய 
வில்ு(Takin), ேல் (blue poppy), ைறபவ (raven) ே்ு் ேர் (cypress) 
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’கிய ‘பன்ு் ஒ்றாக ‘பே்ு்ள ூடானி் ஒதர ூ்கா 
“ுதவயாு். 
 

9. உலக “்தி தின் (WHD), எ்த தததியி் அுசி்க்புகிறு ? 
 

A. ஜனவி 10 
B. ஜனவி 11 
C. ஜனவி 12 
D. ஜனவி 9            

 

விமட: A. ஜனவி 10 
 

உலக் ுுவு் “்ேிபய ஊ்ுவி்கு், 1975 ’் ’்ு 
நபடபை்ற ுே் உலக “்ேி ோநா்ி் ’்ு நிபறபவ 
ுறி்கு் ஒ்பவாு ’்ு் ஜனவி 10் தேேி உலக “்ேி 
ேின்(WHD) ‘ுசி்க்ைுகிறு.  
 

10. சைீப்தி் ைமற்த பீ்ட் சா்்வட்(P  S ), எ்த 
நா்ி் ந்ு அறிய்ப்ட பாடக்-பாடலாசிிய் ? 
 

A. “்கிலா்ு 

B. ‘பேி்கா  

C. பஜ்ேனி  
D. ைிரா்் 

 

விமட: A. “்கிலா்ு 

 

ந்ு ‘றிய்ை்ட ’்கில ைாடக்-ைாடலாசிிய் ைீ் ட் 
சா்்பட்(75), சேீை்ேி் “்கிலா்ேி் Sussex-் காலோனா். “வ் 
1941 ’் ’்ு ுு ேி்லியி் ைிற்ோ். “்ேியா,  ைிி்ி் 
ராஜி் ைுேியாக “ு்ேதைாு “வரு பை்தறா் ைிி்ி் 
நி்வாக்ேி் ‘ரு ஊழிய்களாக “ு்ேன். 
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நட்ு நிக்ுக் - ஜனவி 12, 2017 
 

1. எ்த “்திய ஹா்கி வரீ், ச்வததச ஹா்கி ூ்டமை்பி் 
விமையா்ு வரீ்க் ுுவி் (International Hockey Federation (FIH) 
Athletes’ Committee) உு்பினராகிு்ைா் ? 
 

A. வி ’் ருநா் 
B. ’கா்தீ் சி்  

C. நி்கி் தி்மையா 
D. பி ’் ீஜே்  

 

விமட:D. பி ஆ் ீதஜ்  

 

“்திய ஹா்கி ‘ணி ஜக்ட் பி ’் ீஜே், ச்வஜதச ஹா்கி 
ூ்டமை்பி் விமையா்ு வரீ்க் ுுவி்(International Hockey 
Federation (FIH) Athletes� Committee) உு்பினராகிு்ைா். FIH 
ுிவவு்ு் வசய்பா்ி் வரீ்கைி் ுரமை உுதி வச்ய, FIH 
ை்ு் விமையா்ு வரீ்க் “மடஜய ஒு பாைைாக வசய்பட 
ஜவ்ிய வபாு்ு “்ுுவி்ு உ்ைு, “தி் த்ஜபாமதய 
ை்ு் ு்னா் ஹா்கி வரீ்க் என வைா்த் 8 ஜப் உ்ைன். 
FIH விமையா்ு வரீ்க் ுுவானு, தடகை வரீ்கு்ு 
ஜதமவயான வசதிகமை வழ்ு், ஊ்ுவி்ு், தடகைவரீ் 
ுகாதார் ை்ு் ந்வா்மவ உுவா்க் ை்ு் ஜைைா்மை, 
எதி்்ு ஊ்கைு்ு, ப்தய் ை்ு் ூதா்ட் ச்ை்த்ப்ட 
தமை்ுகைி் வழிநட்ு்.  
 

2. எஃ்எ் தரிதயா ஒலிபர்மப நிு்து்ை உலகி் ுத் நாு 
எு ? 
 

A. பி்ைா்ு  

B. ுவி்ச்ைா்ு  

C. நா்ஜவ  
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D. சி்க்ூ் 
 

விமட:C. நா்தவ   

 

எஃ்எ் ஜரிஜயா ஒைிபர்மப நிு்து்ை உைகி் ுத் நாு 
நா்ஜவ ை்ு் ‘திக ஒைி தர்   வகா்ட  ஒு பர்த ஒைிபர்ு 
விு்ப்மத வழ்ு்  ிேி்ட் ’ிஜயா ஒைிபர்பி்ு(Digital Audio 
Broadcasting) ைாறு்ைு. ுு ை்க் வதாமக்ு் ஒு சிற்த 
வாவனாைி ஜசமவமய வழ்ுவஜத “்த வதாழி்ு்ப ைா்ற்தி் 
ு்கிய காரண் ’ு். ஜைு் “்த ிேி்ட்ையைானு 
‘வசரகாை தயா்நிமை ‘மை்ு ஜை்பு்ுகிறு, ஜபா்ி 
‘திகி்ு் வசதிமய ‘ைி்கிறு ை்ு் க்ுபிி்ு ை்ு் 
ஜை்பா்ி் ுதிய வா்்ுகமை வழ்ு்   . நா்ஜவயி் வட்கி் 
Nordland-் வதாட்கி ைாகாண் வாியாக “்த ைா்ற் நிக்கிறு. 
தமைநக் ஒ்ஜைா வச்ட்ப் 2017-் ப்பமை ஒைிபர்மப 
நிு்து்ைு ை்ு் ிச்ப் 2017-் நாு ுுவு் “்த 
வசய்ுமற நிமறஜவறிவிு்.    

 

3. நிகருவா (Nicaragua) - வி் ுதிய தமலவராக பதவி 
ஏ்ு்ககா்ு்ைவ் யா் ? 
 

A. ‘்னா்ஜடா ‘வைை்  

B. ஜடனிய் ஒ்ஜடகா  

C. எ்ிுு ஜபாைஜநா்  

D. வராசாிஜயா ுி்ஜைா 
 

விமட: B. தடனிய் ஒ்தடகா  

 

ு்னா் ுர்சி்ஜபாராைி ஜடனிய் ஒ்ஜடகா, 3வு ுமறயாக 
நிகருவாவி் தமைவராக பதவிஜய்கிறா் ை்ு் ‘வரு ைமனவி 
வராசாிஜயா ுி்ஜைா ுதிய ுமண் தமைவரா் 
வபாு்ஜப்கிறா். 
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4. 2017 Disability Communication ைீதான ச்வததச ைாநாு(ICDC), எ்த 
நா்ி் நமடகப்று ? 
 

A. “்தியா  

B. சீனா  

C. வத் ’்பிி்கா  

D. பிஜரசி் 

 

விமட: A. “்தியா  

 

�Disability Communication: Perspectives and Challenges in the 21st Century (ICDC-2017)� 
ைீதான ச்வஜதச ைாநாு, ைகாரா்ிராவி் ு்மபயி் உ்ை 
Rambhau Mhalgi Prabodhini-் ேனவி 9-11, 2017 ஜததிகைி் நமடவப்று. 
க்ற், கை்ுமரயாட் ை்ு் ‘மடயாை உுவா்க க்வி 
ுறி்த உமரயாட்கமை நிக்்த ஒு ை்ற்மத உுவா்ுவஜத 
ICDC-2017-் ஜநா்க். ைாநா்ி் ு்கிய ஜநா்க், Dis/Ability 
communication-் ுுகமை ப்ட்மத வகா்ுவர ‘ி்தை்மத 
உுவா்ுத் ை்ு் dis/ability communication ுமறயி் ’்வ் 
உ்ைவ்கு்ு ‘ுக ஜதமவயானமவ ை்ு் ’ராய 
விு்ுபவ்கு்ு ஜதமவயானமத வழ்ுவதாு். ICDC-2017 
ைாநா்மட, AYJNISHD (ி) ு்மப ை்ு் ’ரா்்சி ுு, Jonkoping 

University, Sweden-் Communication, Culture & Diversity (CCD) உட் “மண்ு 
Department of Communication and Journalism, University of Mumbai ஏ்பாு 
வச்திு்து.  
 

5. பி்வு் நாுகைி் எு �Festival of India� விழாமவ ஏ்பாு 
கச்ு் ? 
 

A. கானா  

B. வைாிஷிய் 

C. சா்பியா  
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D. வக்யா  

 

விமட: A. கானா  

 

கானா, ேனவி 25 ுத் ைா்் 16 வமர �Festival of India� விழாமவ 
ஏ்பாு வச்ு்ைு. “்திய பார்பிய நடன்க், ுபி ை்ு் 
நா்ு்ுற “மச ை்ு் ச்தரா் - வ்ஜத ைாதர்தி் 
நிமறவமடு் ஏு கிைாசி்க் நடன விவ்கைி் ச்கை் 
’கியமவ விழா வசய்பாுகைி் ‘ட்ு். “்த 
‘ுபவ்மத  ூ்்தி வச்ு் விதைாக, ப்ிமகயி்ஜபாு உணு 
விழா, ஜயாகா ை்ு் தியான், திமர்பட விழா ஏ்பாு 
வச்ய்பு். விழா நிக்ுக் கானாவி் உ்ை ‘்ரா, ுைாசி, ஜக் 
ஜகா்், தஜகாரி ’கிய நா்ு நகர்கைி் ஒைிபர்ப்பு்.  
 

6. பி்வு் எ்த க்வாி-வு்ு ்கா்்பி் ரகசிய நீ்ூ்கி 
க்ப், சைீப்தி் கட் தசாதமன்காக கதாட்க்ப்ு்ைு ? 
 

A. சி்ுஜகா் 

B. க்ஜதி  

C. ‘ிஹ்் 
D. ஜவைா 
 

விமட: B. க்ததி  

 

“்தியாவி் “ர்டாவு க்வாி-வு்ு ்கா்்பி் ரகசிய 
நீ்ூ்கி க்ப் 'INS க்ஜதி', ைகாரா்ிராவி் ு்மபயி் உ்ை 
Mazagon Dock Shipbuilders Limited-் வதாட்க்ப்டு. “ு உய்்த ரகசிய 
திற், டா்பிஜடா்க் ை்ு் நீு்கியி் ‘்ைு ஜை்பர்பி் 
ுழா்-ஏவ்ப்ட க்ப் எதி்்ு ஏுகமணகமை ுட்கிவி்ு 
தா்ுத் நட்ு் திற் வகா்டு. 17 ’் ூ்றா்ி் 
“ுதியி் கடைி் த்க் ஜைைாதி்க்மத உுதி வச்ய ு்கிய 
ப்ு வகி்த ைரா்ிய பமடயி் தீு ஜகா்மடயி் வபயஜர “த்ு 
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ூ்ட்ப்ு்ைு. ஜைு் க்ஜதி எ்பு மடக் ஷா்்கி் 
வபயராக உ்ைு. “்த நீ்ூ்கிக்ப், ’்ு ுிவி் “்திய 
கட்பமட்ு வழ்க்பு் எ்ு எதி்பா்்க்புகிறு.   

 

7. சைீப்தி் ைமற்த தராை் கஹ்ஸா்(Roman Herzog), எ்த 
நா்ி் ு்னா் ஜனாதிபதி ? 
 

A. பிரா்்  

B. “்கிைா்ு 

C. வே்ைனி  
D. ர்யா  

 

விமட: C. கஜ்ைனி  
 

வே்ைனியி் ு்னா் ேனாதிபதி ஜராை் வஹ்ஸா் (82), 
சைீப்தி் வே்ைனியி் உ்ை Bad Mergentheim-் காைைானா். 
வே்ைனி ைுஒ்ுமை்ுபி் வே்ைனியி் ுத் ேனாதிபதியாக 
“வ் ஜத்்வது்க்ப்டா். வே்ைனியி் ‘ரசிய் ை்ு் சூக 
சீ்திு்த்தி் திீ்  ைா்ற்கமை வைிுு்தியத் ூை் 
வஹ்ஸா் ந்ு நிமனவி் வகா்ை்புவா். 
 

8. 2016 ககா்க்தா ஓப் தநஷன் “்விதடஷ் ்ூ்க் 
சா்பிய்ஷி்பி் கவ்றி கப்றவ் யா் ? 
 

A. ’தி்யா ஜை்தா  

B. யாசி் வை்்ச்்  

C. கீ் ஜச்தி 
D. ப்க் ‘்வானி  
 

விமட: D. ப்க் அ்வானி  
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“்திய ஜைமட்ஜகா்ப்தா்ட்கார்(cueist) ப்க் ‘்வானி, 5-1 எ்ற 
ு்ைிக் ூை் ’தி்யா ஜை்தாமவ ஜதா்கி்ு 3 ’் பதி்பான 
வகா்க்தா ஓப் ஜநஷன் “்விஜடஷ் ்ூ்க் சா்பிய்ஷி் 
2017-மய வவ்ு்ைா் ை்ு் ஜை்ு வ்க்தி் Bengal Rowing Club-
்  3வு வகா்க்தா ஓப் ஜநஷன் “்விஜடஷ் ்ூ்க் 
சா்பிய்ஷி் 2017-மய வவ்கிறா். ஜை்ு வ்க பி்ைிய்்் 
ச்க் ஜபா்ிமய ஏ்பாு வச்திு்து. 
 

9. தா்தடா்ட்மத (Parkour) அதிகார்ூ்வைாக ஒு 
விமையா்டாக அ்கீகி்த உலகி் ுத் நாு எு ?  

 

A. ‘வைி்கா  

B. சி்க்ூ் 
C. ைஜைஷியா  

D. ஐ்கிய ரா்ய் 

 

விமட: D. ஐ்கிய ரா்ய் 

 

தா்ஜடா்ட்மத ‘திகார்ூ்வைாக ஒு விமையா்டாக 
‘்கீகி்த உைகி் ுத் நாு ஐ்கிய ரா்ய். freerunning என 
‘மழ்க்பு் தா்ஜடா்ட் எ்பு உடைி் உ்ை “ய்மகயான 
வைிமைமய ை்ு் பய்பு்தி நிை்பர்பி் ு்கியைாக ஓுத், 
ுதி்த் ை்ு் ு்றிு்ை புதிகைி் ஏுத் ’கியவ்ுட் 
வதாட்ுமடயு. “த் ூை், “்த  விமையா்ு ச்ப்த்ப்ட 
நிுவன்க் த்ஜபாு ‘ரு ை்ு் ஜதசிய ைா்டிகைிட் “ு்ு 
நிதிவபற வி்ண்பி்க ுிு்.  
 

10. �The Untold Story of Talking Books� எ்ற ு்தக் யாரா் 
எுத்ப்ு்ைு ? 
 

A. ஜை்ு ூஜபி 

B. ராைகிு்ண வர்ி  
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C. கஜர் ேூஜனோ  

D. பிரதீ் வசபா்ிய்   

 

விமட: A. தை்ு ூதபி 

 

�The Untold Story of Talking Books� எ்ற ு்தக்மத ஜை்ு ூஜபி 
எுதிு்ைா். ’ிஜயா ு்தக்க் சூக்தி் ஏ்பு்ு் 
தா்க்தி் “்ு்தக் கவன் வசு்ுகிறு. 
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நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 13 - 14, 2017 
 

1. டாடா ச்் ுும்தி் ுதிய தலைவராக 
நியமி்க்ப்ு்ளவ் யா் ? 
 

A. நடராஜ் ச்திரசசகர் 

B. சநாய் டாடா 
C. “்திரா கிு்ணூ்்தி  
D. ந்சராஜி ச்ல்வாலா 
 

விலட : A. நடராஜ் ச்திரசசகர் 

 

ிசிஎ் நிுவன்தி் தலலலை நி்வாக அதிகாி (CEO) ை்ு் 
“ய்ுந்(MD) நடராஜ் ச்திரசசகர், டாடா ச்் ுுை்தி் 
ுதிய தலலவராக நியைி்க்ப்ு்ளா். டாடா ச்் நிுவன்தி் 
பா்சி-அ்லாத ுத் தலலவரான “வ், 2017 பி்ரவி 21-லிு்ு 
பபாு்சப்கிறா். டாடா ச்் நிுவன்தி் தலலவ் பதவியி் 
“ு்ு லசர் ைி்்ிலய  அ்ுற்பு்திய பி்ன் “்பதவி்ு 
“வ் நியைி்க்ப்ு்ளா். ந்சராஜி ச்ல்வாலா  ை்ு் லசர் 
ைி்்ிலய அு்ு டாடா அ்லாத ூ்றாவு டாடா ச்் 
தலலவ் ச்திரசசகர் ஆவா்.   

 

2. "ஆதி்யா" “்தியாவி் ுதைாவு ூிய ச்தியி் “ய்ு் 
படு, எ்த மாநிை்தி்  ததாட்க்ப்ு்ளு ? 
 

A. ுஜரா் 
B. சகரளா 
C. தைி்நாு 

D. க்நாடகா  

 

விலட: B. சகரளா 
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சகரள ைாநில் பகா்சினி் சவ்பநாு ஏியி் உ்ள லவ்க் 
படு்ுலறயி் நலடபப்ற ஒு விழாவி், "ஆதி்யா"  எு் 
“்தியாவி் ுதலாவு ூிய ச்தியி் “ய்ு் படலக ுத்வ் 
பினராயி விஜய் பதாட்கி லவ்தா். 75 “ு்லகக் பகா்ட 
“்படகி், 78 ூலர சசாலா் சபன்க் பபாு்த்ப்ு்ளன. 
லவ்க் ை்ு் தாவண்கடு “லடசய 2.5 கிசலாைீ்ட் 
ூர்தி்ு ஒு நாலள்ு 22 ுலற “்படு பயணி்ு். சாதாரண 
ீச் படு சவாிகலள ஒ்பிு்சபாு எ்தவித “லர்சு் “்றி 
ை்ு் ுலற்த அதி்ுட் அதிகப்சைாக 7.5 ுி்ு சவக்தி் 
“்த படலக “ய்க ுிு். ூிய ச்தியி் “ய்ு் “்படலக 
பகா்சி சா்்த NavAlt Pvt Ltd. நிுவன் தயாி்ு்ளு.  
 

3. உைகி் ுத் பாைின “ை்கிய திுவிழா(gender literature fest), 
எ்த நா்ி் நலடதபறு்ளு ? 
 

A. “ல்லக  

B. ூடா் 

C. “்தியா 
D. பாகி்தா்   

 

விலட: C. “்தியா    

 

உலகி் ுத் "பாலின “ல்கிய திுவிழா(gender literature fest)", 
“்தியாவி் பகீாி் உ்ள பா்னாவி் 2017 ஆ் ஆ்ு ஏ்ர் 
2வு வார்தி் நலடபபறு்ளு. பகீா் ைகளி் நல சை்பா்ு 
நிுவன்தி் (WDC) பாலின வள லைய்(Gender Resource Centre) 
“்திுவிழாலவ ஏ்பாு பச்கிறு. கு்ு்கலள பிைாறி பகா்ள, 
பாலின அி்பலடயிலான அ்லு “ல்கிய சநா்ுலடய ுலறயி் 
ுக்பப்ற ை்களி் அுபவ்கலள அறிய ை்ு் பகி்்ு பகா்ள 
ஒு தள்லத உுவா்ுவசத “்த ு்பனு்பி் சநா்கைாு். 
திுவிழாவானு, பகீா் ைாநில்தி் பாலின சை்ுவ் ை்ு் 
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அதலன சை்பு்ுவு ைீதான பா்லவலய அதிகி்ு் ஒு 
களைாக பசய்பு்.  
 

4. Chhabra அன் மி் உ்ப்தி நிலைய் (CTPP), “்தியாவி் எ்த 
மாநிை்தி் அலம்ு்ளு ?  

 

A. அியானா 
B. உ்தர் பிரசதச் 

C. ை்திய் பிரசதச் 

D. ராஜ்தா் 

 

விலட: D. ராஜ்தா்  

 

Chhabra அன் ைி் உ்ப்தி நிலலய் (CTPP), ராஜ்தா் 
ைாநில்தி் பரா் ைாவ்ட்தி் உ்ள Chowki Motipura கிராை்தி் 
அலை்ு்ளு. 12வு ஐ்தா்ு தி்ட்தி் “ுதியி் ைி் 
நிலலய்தி் தி்டைிட்ப்ட திற் 2650 MW ஆு். “ு பச்திகளி் 
வர காரண், சதசிய அன் ைி் கழக் (எ்.ி.பி.சி.) லிைிபட் 
சைீப்தி், Chhabra அன் ைி் உ்ப்தி நிலலய்தி்(CTPP) 
ஒ்பவா்ு் 250 MW திற் பகா்ட 4 அலுக்  ை்ு் 
ஒ்பவா்ு் 660 MW பகா்ட 2 அலுகலளு் எு்ு்பகா்ள 
Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd ை்ு் Rajasthan Urja Vikas Nigam Ltd 
உட் ஒ்ப்த் அ்லாத பிலண்பி் லகபயு்தி்ு்ளு. 
“்நிலலயி் CTPP-யானு NTPC-்ு ைா்ற்ப்ட பி்ன், ைாநில 
அரு சைீப்திய ைதி்பீ் ு்பி ப்ுகலள பபு் ை்ு் 
ைா்ற்தி்ு் பி்ன் Chhabra-வா் ஏ்பு் “ழ்ுக் நிு்த்பு் 
ை்ு் ைாநில அரசா்க்தி் கட்கு் ுலற்ு சபாு்.      

 

5. அ்ைா்ி் கு்சி் சி்தலன்ுுவி்(Atlantic Council) 
தலைலமயக் எ்ு்ளு ? 
 

A. வாஷி்ட் 
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B. பப்லி் 

C. பஜனவீா 
D. வா்சா  

 

விலட: A. வாஷி்ட் 

 

அ்லா்ி் கு்சி் எ்பு, அ்லா்ி் சூக்தி் 
லைய்பணியி் அி்பலடயி் ச்வசதச விவகார்களி் 
ஆ்கூ்வைான தலலலை ை்ு் ஒ்ப்த்லத ஊ்ுவி்ு் 
அபைி்காலவ அி்பலடயாக பகா்ட  சி்தலன்ுு ஆு். 
“த் தலலலையக் அபைி்காவி் வாஷி்டனி் உ்ளு. “ு 
பச்திகளி் வர் காரண் கா்கிர் தலலவு் ு்னா் ை்திய 
அலை்சுைான ைண ீ்  திவாி, அபைி்காலவ தலலலையாக 
பகா்ட சி்தலன் ுுவான அ்லா்ி் ுுவி் ூ்த 
அதிகாியாக நியைி்க்ப்ு்ளா்.    

 

6. சமீப்தி் மலற்த வி்ைிய் பீ்ட் ்ளாி(William Peter Blatty), 
எ்த நா்ி் ந்ு அறிய்ப்ட எு்தாள் ? 
 

A. ஐ்கிய ரா்ய் 

B. அபைி்கா 
C. பிரா்்  

D. பஜ்ைனி  
 

விலட: B. அதமி்கா  

 

அபைி்க ஆசிிய் ை்ு் திலர்பட “ய்ுன் வி்லிய் பீ் ட் 
்ளாி(89), சைீப்தி்  சைிலா்தி் பபத்தாவி் காலைானா். “வ் 
த்ுலடய �The Exorcist� நாவ் ை்ு் அதலன  திலர்படைாக 
ைா்றி திலர்கலத்ு அகாடைி விுு பப்றத் ூல் ந்ு 
அறிய்புகிறா். சைு் “வ், அத் ூ்றா் பாகைான The Exorcist 
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III-லயு் எுதி “ய்கினா். அவரு ை்ற ுறி்பிட்த்க சில 
நாவ்க் Elsewhere, Dimiter ை்ு் Crazy ஆகியன.  
 

7. “்தியாவி் 2017 சதசிய “லளஞ் விழாவி்(National Youth Festival) 
லமய்கு எ்ன ? 
 

A. Power of Digital India 

B. Celebrating Diversity In Unity 

C. Youth for Digital India 

D. India Youth for Skill, Development and Harmony  

 

விலட:  C. Youth for Digital India  

 

சதசிய “லளஞ் விழாவி்(NYF) 21-வு பதி்ு ஹியானா ைாநில் 
சராட்கி் ஜனவி 12-்   பதாட்கியு, “ு ஜனவி 16, 2017 வலர 
பதாடு். 2017 ஆ் ஆ்ு திுவிழாவி் லைய்கு "Youth for Digital 
India".  “்த 5 நா் திுவிழா, சிற்த “லளஞ் ஐகானான ுவாைி 
விசவகான்தி் நிலனவாக ஒ்பவாு ஆ்ு்  ஜனவி 12-16 
வலர ஏ்பாு பச்ய்புகிறு.  
 

8. �An Unsuitable Boy� எ்ற ு்தக், எ்த “்திய ஆுலமயி் 
ுயசிலத ? 
 

A. ுவி்கி் க்னா  

B. ிஷி கூ் 
C. ராு் சபா் 

D. கர் சஜாஹ்  

 

விலட: D. கர் சஜாஹ் 
 

 �An Unsuitable Boy� எ்ற ு்தக், ந்ு அறிய்ப்ட “்திய திலர்பட 
“ய்ுனரான கர் சஜாகி் ுயசிலதயாு். “்ு்தக், கர் 
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சஜாஹி் தனி்ப்ட வா்்லக ை்ு் பாலிு் வணிக் ப்றிய 
சந்லையான ை்ு் “ுதயூ்வைான ஒ்றாு்.         

 

9. சமீப்தி் எ்த ுு, சூக தபாுளாதார ம்ு் சாதி் 
கண்தகு்ு (SECC) ுறி்த தனு அறி்லகலய ம்திய அரசிட் 
சம்்பி்ு்ளு ? 
 

A. ஆன்் ு்லா ுு 

B. நிதி் ுைா் ுு 

C. ுைி் சபா் ுு  

D. ரஜ் ச்ைா ுு 

 

விலட: C. ுமி் சபா் ுு  

 

ு்னா் நிதி்ுலற பசயலாள் ுைி் சபா் தலலலையிலான 
ுு, சைீப்தி் சூக பபாுளாதார ை்ு் சாதி் கண்பகு்ு 
(SECC- Socio Economic and Caste Census ) ுறி்த தனு அறி்லகலய 
ஊரக வள்்சி அலை்சக்திட்(MoRD) சை்்பி்ு்ளு. “்த ுு, 
ைாநில்கு்ு சதலவயான வள்கலள ஒு்கீு பச்வத்கான 
அி்பலட துதிலய பி்கு், SECC தருகலள பய்பு்தி 
ப்சவு தி்ட்களி் கீ், பயனாளிகலள அலடயாள் க்ு 
ு்ுிலை அளி்கு் உுவா்க்ப்டு. ுுவி் “லட்கால 
ஆசலாசலன, அலை்சக்தா் ஏ்க்ப்ு்ளு. அத்பி, SECC 
தருகலள அி்பலடயாக பகா்ு சதசிய ஊரக வா்வாதார 
“ய்க(NRLM) தி்ட்களான பிரதா் ை்திி அவா் சயாஜனா 
ை்ு் தீ்தயா் Antyodaya சயாஜனா தி்ட்தி் கீ் 
வ ீ் ு்பணிகலள ுி்க து்த வழிுலறக் வழ்க்ப்ு்ளன. 
ுு த்ு்ள தகவலி்பி, SECC தரு ை்ு் அத் TIN  எ்கலள 
அரசா்க் பய்பு்ுவத் ூல் பணிகளி் ஏ்பு் 
“லடூுகலள சை்பு்த ுிு், “தனா் அதிக்பியான 
பயலன அலடய ுிு். “ு தவிர, SECC தருக் சிற்த வரு 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 13th And 14th January 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 7 

 

பசலலவ தி்டைிடு், ப்சவு தி்ட்கு்கான வள்கலள 
ஒு்கீு பச்யு் வழிவு்ு்.   

 

10. ஏ்தட் தகாு்பனு வ்கி(Airtel Payments Bank), சசமி்ு 
கண்ுகு்ு எ்வளு வ்ி விகித் அளி்கிறு ? 
 

A. 7.25%  

B. 7.50%  

C. 7.75%  

D. 7.52%  

 

விலட: A. 7.25%  

 

சைீப்தி், ஏ்பட் பகாு்பனு வ்கி அதிகார்ூ்வைாக அத் 
நாு துவிய சசலவலய “்தியாவி் அலன்ு 29 ைாநில்களிு் 
ு்பனு்ு்ளு. “ு “்தியாவி் ுத் சபை்் வ்கி,“ு 
ுு்க ுு்க ிஜி்ட் ை்ு் காகிதை்ற வ்கியாு். “தி், 
e-KYC பய்பு்தி வ்கி கண்ு பதாட்கலா், “த்ு 
வாி்லகயாள்களி் ஆதா் எ் சதலவ. வ்கியானு, சசைி்ு 
கண்ுகு்ு 7.25% வ்ி விகிது், ஒ்பவாு சசைி்ு 
கண்கி்ு் 1 ல்ச் ூபா்்கான “லவச விப்ு கா்புீ் 
அளி்கிறு. ஒுவ் தனு ்ைா்்சபானி் MyAirtel ஆ்லப 
நிுுவத் ூல் வ்கி சசலவகலள அுக ுிு் அ்லு 
ஏ்பட் தள் ூல் ஆ்லலனி் பதிு பச்ு வ்கி சசலவகலள 
அுக ுிு். 
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நட்ு நிக்ுக்: ஜனவĂ 15-16, 2017 
 

1. பணமி்லா பĂவ்்தனனகனை ஊ்ுவி்க, "Digital Dakiya" 
தி்ட்னத எ்த மாநில அரு ததாட்கிீ்ைு ? 
 

A. ம்திய் பிரததச் 

B. ராஜ்தா்  

C. ஒிசா 
D. அசா் 

 

வினட: A. ம்திய் பிரததச் 

 

ம்திய் பிரததச அரு சமீப்தி், பணமி்லா பĂமா்ற்களை 
ஊ்ுவி்க “்ூ் மாவ்ட்தி் �Digital Dakiya அ்லு Digital Postman� 
தி்ட்ளத ததாட்கிீ்ைு. “்தியாவி் “ு தபா்றததாு 
தி்ட்ளத தகா்ுவுவு “ுதவ ுத்ுளற, “தி் ிஜி்ட் 
தபா்கார்க் மாநில்தி் ப்தவு “ட்கு்ு பயண் 
தம்தகா்ு பணமி்லா பĂமா்ற்க் ம்ு் அத் ந்ளமக் 
ப்றி ம்கு்ு க்வி ுக்ி அதளை பி்ப்ற ஊ்ுவி்ப். 
மாநில அரு, “்தி்ட்தி் ”ுபு்த்பு் த்ைா்வல்கு்ு 
அளடயாை அ்ளடக் வழ்ு்.      

 

2. எ்த கிĂ்தக் அணி, 2016-17 ர்சி தகா்னப தபா்ியி் 
தவ்ு்ைு ? 
 

A. ச்தீ்க் 
B. ுஜரா் 
C. ு்ளப  

D. தமி்நாு  

 

வினட: B. ுஜரா் 
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ுஜரா் கிĂ்தக் அணி, ம்திய் பிரததச்தி் “்ூĂ் உ்ை 
த ா்க் ளமதாை்தி் நளடதப்ற “ுதி ஆ்ட்தி்  5 வி்தக் 
வி்தியாச்தி் ு்ளப அணிளய ததா்கி்ு 2016-17 சீசைி் 
அவ்கைு ுத் ர்சி தகா்ளபளய தவ்ு்ைை். 2016-17 ர்சி 
தகா்ளபயாைு, ர்சி தகா்ளபயி் 83-வு சீச் ஆு். 
“்தியாவி் ு்ைணி ுத்தர கிĂ்தக் தபா்ிதய ர்சி 
தகா்ளப ஆு்.            

 

3. “்தர் ம்ு் பால்தனீ்தி்ு “னடயிலான அனமதி 
தப்ு்கான ச்வததச மாநாு,  எ்த நகர்தி் நனடதபறு்ைு ? 
 

A. தஜைவீா 
B. வாஷி்ட் 

C. பாĂ் 

D. தப்லி்  

 

வினட: C. பாĂ் 

 

“்தர் ம்ு் பால்தீை்தி்ு “ளடயிலாை அளமதி 
தப்ு்காை ச்வததச மாநாு, பிரா்் நா்ி் பாĂ் நகர்தி் 
நளடதபறு்ைு. “்விு நாுகு்கிளடதய சில தசா்த்க் 
பளழய தமாது்ு தீ்ு கா்பளத உுதிபு்த 70 நாுகைி் 
“ு்ு பிரதிநிதிக் ஆதரு அைி்பா்க் எ்ு 
எதி்பா்்க்புகிறு. பால்தீைிய்க்  
மாநா்ளட  வரதவ்கி்றை், ஆைா் “்தர் “தளை தி்ு 
ு்ு எ்கிறு. “்த நீ்ட உ்சி மாநா்ி்ு “ு நாுகு் 
அளழ்க்படவி்ளல “தி் பிற 70 நாுக் கல்ு தகா்கி்றை, 
“ுதி ுிுகளை தக்க “ு நாுகு் அளழ்க்பு். “்தர் 
ம்ு் பால்தீை் மாநா்ி் ுிுகளை தக்க 
அளழ்க்ப்ு்ைை், ஆைா் உ்சி மாநா்ி் ப்தக்க ுியாு. 
தநரி சமாதாை் தப்ு்கைி் களடசி ு்ு மை்கச்ு்கைிைா் 
2014 ஏ்ரலி் வ ீ் ்சியளட்து. ஆ்கிரமி்த நில்தி் “்தர் 
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தச்த ுிதய்ற நடவி்ளககு்ு க்டை் ததĂவி்ு் 
வளகயி் ஐ.நா. ிச்ப் 2016 ஒு தீ்மாை்ளத நிளறதவ்றிய 
பி்ை், “்தரு்ு் ச்வததச சிக்ு்ு் “ளடதய ஒு 
பத்றமாை தநர்தி் “்த மாநாு வுகிறு.  
 

4. தகதலா “்தியா ததசிய அைவிலான தபா்ிக்(The Khelo India 
National Level Competitions), பி்வு்  எ்த நகர்தி் ததாட்கிீ்ைு 
? 

 

A. ுதை 

B. தஜ்்ூ்  

C. தச்ளை  

D. ுு தி்லி 
 

வினட: D. ுு தி்லி 
 

ம்திய “ளைஞ் நல் ம்ு் விளையா்ுுளற அளம்ச் விஜ் 
தகாய், சமீப்தி் 14 ம்ு் 17 வயு்ு கீு்ை 
ுழ்ளதகு்காை ப்தவு விளையா்ு தபா்ிகளை 
தகா்ட     தகதலா “்தியா ததசிய அைவிலாை தபா்ிகளை 
ுுதி்லியி் த்கததாராவி் உ்ை டா்ட் ்யாமா பிரசா் 
ுக்ஜி நீ்ச் ுை வைாக்தி் ததாட்கி ளவ்தா். தபா்ியி் 
தநா்க், வைு் திறளமசாலிகு்ு ததசிய அைவி் தபா்ியிட 
ஒு தமளடளய வழ்ுவதாு். 25-்ு் தம்ப்ட மாநில்க் 
ம்ு் ூைிய் பிரததச்கைி் “ு்ு ததாராயமாக 1000 
ப்தக்பாை்க் தபா்ியி் ப்தக்கி்றை். தகதலா “்தியா 
ததசிய அைவிலாை தபா்ிக் 2017 ஜைவĂ ம்ு் பி்ரவĂயி் 
ப்தவு “ட்கைி் நளடதபு். ுு தி்லியி் நீ்ச், ளச்கி் 
ஓ்ுத் ம்ு் ம்ீ்த தபா்ிக் “்திய விளையா்ு 
ஆளணய்தா் ஏ்பாு தச்ய்ப்ு்ைை. கபி, தகாதகா ம்ு் 
ுஷூ நிக்ுக் தந்ூĂு், பு ூ்ுத் ு்ு்ச்ளட 
ம்ு் தடபி் தட்ைி் கு ா்தியிு், தடகை், ளக்ப்ு 
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ம்ு்  ா்கி கா்தி நகĂு், தட்வா்தடா, வாலிபா், கா்ப்ு 
தச்ளையிு், ூ்ப்ு, ஜி்ைா்ி், ூளட்ப்ு ம்ு் லா் 
தட்ைி் ள ததராபா் ம்ு் வி்வி்ளத ம்ு் ஜூதடா 
தஜ்்ூĂு் நளடதபு்.        

 

5. ுதலாவு ஆசிய-பசிபி் அனலபர்ு ஒ்றிய (Asia-Pacific 
Broadcasting Union) ச்வததச நடன விழா, எ்த நகர்தி் நனடதப்ு 
வுகிறு ? 
 

A. ள ததராபா் 
B. ுபா் 

C. தத்ரா் 

D. ுு தி்லி  
 

வினட:  A. னைததராபா் 

 

ுதலாவு ஆசிய-பசிபி் அளலபர்ு ஒ்றிய (ABU) ச்வததச நடை 
விழா, தது்காைா மாநில அரசி் ஆதருட் ஜைவĂ 15, 2017 
அ்ு ள ததராபா்தி் உ்ை ஷி்பா கலா தவதிகா தட்ரதகா்டா 
ஆி்தடாĂய் ம்ு் மாநா்ு ளமய்தி் நளடதப்று. 9 
நாுகளை் தச்்த ுமா் 100 களலஞ்க் த்க் பார்பĂய ம்ு் 
நவைீ நடை ுு்க்களை கா்பி்தை். மால்தீு, 
ஆ்காைி்தா், உ்தபகி்தா், பிலி்ளப்், பிஜி, 
“்ததாதைஷியா, அஜ்ளபஜா், மதலஷியா ம்ு் “்தியா 
உ்ைி்ட நாுக் விழாவி் ப்தக்றை். 
 

6. எ்த ுு சமீப்தி், ஐ.ஐ.ி.யி் தப் மாணவ்கு்ு 
ஒு்கீு வழ்க பĂ்ுனர தச்ு்ைு ? 
 

A. அபிஜி் தச் ுு 

B. தீதமா்தி தகா்ச்தவ் ுு  

C. ி எ் த்மாதிகாĂ ுு   
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D. ுமி் தபா் ுு  

 

வினட: B. ததீமா்தி தகா்ச்தவ் ுு  

 

தபராசிĂய் தீதமா்தி தகா்ச்தவ் தளலளமயிலாை ுு, 
மதி்ுமி்க க்வி நிுவை்கைி் தப் மாணவ்க் ுளழீ் 
எ்ணி்ளக சĂு பிர்சளை்ு தீ்ு காு் வளகயி் ஐ.ஐ.ி.யி் 
தப் மாணவ்கு்ு “ட ஒு்கீு வழ்க பĂ்ுளர தச்ு்ைு. 
“்ுுவி் பĂ்ுளரக் ூ்ு தச்்ளக வாĂய (JAB) ூ்ட்தி் 
“ுதி தச்ய்ப்ு, 2017 ுத் அ்லு 2018 “் “ு்ு 
ஒு்கீுுளற நளடுளற்ு வுமா எ்பளத ுிு தச்ீ். 
“தைா், ஆ் மாணவ்கு்காை “ட்கைி் எ்ணி்ளக 
பாதி்க்படாு ம்ு் ஐ.ஐ.ி நிுவை்க் 2020-்ு் ஒு ல்ச் 
“ல்ளக அளடய “ு உது். தமு், “ு ஏ்கைதவ JEE-Advanced-
் துதி தப்றவ்களை ம்ுதம கு்தி் தகா்ு்.          

 

7. சமீப்தி் மனற்த ு்ஜி் சி் ப்னாலா,எ்த மாநில்தி் 
ு்னா் ுத்வராக “ு்தா் ? 
 

A. ஆ்திர் பிரததச் 

B. உ்தரக்்  

C. ப்சா்  

D. தமி்நாு   

 

வினட: C. ப்சா்  

 

ப்சா் ு்ைா் ுத்வ் ு்ஜி் சி் ப்ைாலா(91), சமீப்தி் 
ச்ிகĂ் காலமாைா். 2000 ஆ் ஆ்ு உ்தரக்் 
உுவாைத்ு பி், அத் ுத் கவ்ைராக “வ் நியமி்க்ப்டா். 
“ு தவிர, ஆ்திரா, ஒிசா, தமி்நாு ஆகிய பல மாநில்கைி் 
“வ் ஆுந் பதவி வகி்தா். “வ் ம்திய அளம்சரளவயி் ஓ் 
உய்்த உு்பிைராக “ு்தா் ம்ு் “்தியாவி் தீவிரவாத 
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பளடகு்ு எதிராக எு்த வலிளமயாை நிளல்பாு, 
பய்கரவாதிக் ம்ு்  ததசிய எதி்்ு ச்திகு்ு எதிராக 
நட்திய தபாரா்ட்தி் ில் “வ் எ்தபாு் 
நிளைுூற்புவா்.    

 

8. எ்த அணி 2017 தவாடதபா் பிăமிய் ூ்ப்ு ீ்(PBL) 
தபா்ியி் தவ்ு்ைு ? 
 

A. Awadhe Warriors 

B. Hyderabad Hunters 

C. Mumbai Rockets 

D. Chennai Smashers  

 

வினட: D. Chennai Smashers  

 

ுு தி்லி ீ தபா்் வைாக்தி் நளடதப்ற “ுதி ஆ்ட்தி் 4-3 
எ்ற கண்கி் Mumbai Rockets அணிளய ததா்கி்ு Chennai Smashers 
அணி, 2017 தவாடதபா் பிăமிய் ூ்ப்ு ீ் (PBL) தபா்ிளய 
தவ்ு்ைு.  
 

 

9. �The Karachi Deception� எ்ற ு்தக் யாரா் எுத்ப்ு்ைு ? 
 

A. வி்ர் அ ுஜா 
B. சி்தா்்த ததார் 

C. அபிம்ூ சி் 

D. ச்ுஜீ்  நா் 
 

வினட: D. ச்ுஜீ்  நா் 

 

�The Karachi Deception� எ்ற ு்தக் ச்ுஜீ்  நா் எ்பவரா் 
எுத்ப்ு்ைு. ு்ளப நிழ் உலக தாதா “்ஷா் திலாவாளர 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 15th And 16th January 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 7 

 

புதகாளல தச்ய RAW ம்ு் “்திய “ராுவ் ுலைா்ு 
ில் உ்டா்க்ப்ட ுணி்சலாை சதி தி்டமாை "அபிம்ீ" 
ப்றிய நாவ் “ு.  “்த சிற்ு்பளட பணிளய வழிநட்த தமஜ் 
“்தியா் அகமு நியமி்க்ப்டா். ஆைா் “்த பணி, 
“்தியா் ம்ு் அவரு ஆ்க் ில் Project Abhimanyu எ்ற 
பĂதசாதளை சாவியாக “ய்கியு. “்பணி அவ்களை த்கைி் 
வா்வி் ுிளவ தநா்கி தகா்ு தச்று.        

 

10. சிற்ு தபாுைாதார ம்டல்கு்காக "SEZ India" தமானப் 
பய்பா்னட, எ்த ம்திய அனம்சக் ததாட்கிீ்ைு ? 
 

A. ததாழிலாை் ம்ு் தவளலவா்்ு அளம்சக் 

B. நிதி அளம்சக்  

C. வ்்தக் ம்ு் ததாழி்சாளல அளம்சக் 

D. தபுநிுவை அுவ்க் அளம்சக் 
  
வினட: C. வ்்தக் ம்ு் ததாழி்சானல அனம்சக் 

 

சமீப்தி் வ்்தக் ம்ு் ததாழி்ுளற அளம்சக், சிற்ு 
தபாுைாதார ம்டல்க்  ததாட்பாை விĂவாை தகவ்களை 
வழ்க �SEZ India� தமாளப் பய்பா்ளட அறிுக் 
தச்ு்ைு.  சிற்ு் தபாுைாதார ம்டல அலுக் ம்ு் 
தடவல்ப்க் எைிதி் தகவ்களை அறிய ம்ு் சிற்ு் 
தபாுைாதார ம்டல் ஆ்ளல் சி்ட் த்க் 
நடவி்ளககளை க்காணி்க உது். சிற்ு் தபாுைாதார 
ம்டல அலுக் ம்ு் தடவல்ப்க், SEZ ஆ்ளல் சி்டமி் 
த்க் நடவி்ளக தகவ்களை எைிதி் அறிய ம்ு் 
க்காணி்க “்த பய்பாு உது். “்த புதி பி்வு் 4 
புதிகளை தகா்ு்ைு: SEZ Information, SEZ Online Transaction, Trade 
Information ம்ு் Contact details. SEZ online transaction எ்பு ஒு 
ளடைமி் ச்தமு, “ு Bill of Entry/Shipping Bill தசயலா்க நிளலளய 
பி்ததாட்கிறு ம்ு் சĂபா்்கிறு. தமு் “ற்ுமதியாை்க் / 
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ஏ்ுமதியாை்க், Entry/Shipping Bill integration பி் நிளலளய 
க்காணி்க ம்ு் ICEGATE-் EDI system-் தசய்பு்த “்த 
பய்பாு உது். 
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நட்ு நிக்ுக் - ஜனவி 17, 2017 
 

1. உலக வ்கி, "நாகாலா்ு ுகாதார தி்ட்தி்ு" எ்வளு 
கட்ததாகக ஒ்ுத் அளி்ு்ளு ?    

 

A. $ 58 மி்லிய் 

B. $ 68 மி்லிய்  

C. $ 88 மி்லிய்  

D. $ 48 மி்லிய் 

 

விகட: D. $ 48 மி்லிய் 

 

“்திய அரசா்க் சமீப்தி், நாகாலா்ு ுகாதார தி்ட்தி்ு $48 
மி்லிய் கட்ததாகக தபற உலக வ்கிுட் நிதி ஒ்ப்த் 
ஒ்ு தச்ு்ளு. “்த ுகாதார தி்ட்தா் 600,000 பப் பநரியாக 
பயனகடவா்க். “ு பதசிய ுகாதார தி்ட்தி் (NHM) கீ், 
ததாட்ுகடய சூக்களி் அகம்ுக் ம்ு் வழிுகறககள 
ஆதி்ு் ம்ு் தகா்டாு். தி்ட்தி் பநா்க், நாகாலா்தி் 
ுகாதார பசகவககள பம்பு்ுவதாு். நாகலா்ு ுகாதார 
தி்ட், மா்் 31, 2023 அ்ு ுிவகடு்.  
 

2. ச்வததச நாணய நிதிய்தி்(IMF) தம்பு்த்ப்ட "உலக 
தபாுளாதார பா்கவ (WEO)"  அறி்ககயி்பி, FY17-் 
“்தியாவி் தமா்த உ்நா்ு உ்ப்தி வள்்சி விகித் 
எ்வளு எ்ு கணி்க்ப்ு்ளு ? 
 

A. 6.6% 

B. 7.1% 

C. 6.2% 

D. 6.5% 

 

விகட:  A. 6.6% 
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“்திய அரு தச்த உய் பணமதி்பிழ்ு நடவி்ககயா், ச்வபதச 
நாணய நிதிய்(IMF) அத் பம்பு்த்ப்ட "உலக தபாுளாதார 
பா்கவ (WEO)"  அறி்ககயி் FY17-் “்தியாவி் தமா்த உ்நா்ு 
உ்ப்தி வள்்சி விகித்கத ு்ு கணி்த 7.6%-லிு்ு 6.6% ஆக 
ுகற்ு்ளு. “ு தவிர, ச்வபதச நாணய நிதிய்தி் 
பம்பு்தப்ட WEO அறி்ககயானு, 2017-18 “் “்தியாவி் 
வள்்சி 7.2% ஆகு், 2018-19 “் 7.7% ஆகு் கணி்ு்ளு. 
சமீப்தி்  ூபா் பநா்கட திு்ப் தப்று ம்ு் பிமா்ற 
ு்ுய்சியா் ஏ்ப்ட பணப்றா்ுகற காரணமாக நிக்்த 
த்காலிக எதி்மகற ுக்பவ “்தியாவி் தமா்த உ்நா்ு 
உ்ப்தி வள்்சி ுகறவத்ு காரண் என அறி்கக 
ூுகிறு.              

 

3. உலகி் மிக்தபிய கிி்தக் விகளயா்டர்க், 
“்தியாவி் எ்த மாநில்தி் வரு்ளு ? 
 

A. பம்ு வ்காள்  

B. அியானா  

C. ுஜரா் 
D. க்நாடகா 
 

விகட: C. ுஜரா் 

 

உலகி் மிக்தபிய கிி்தக் விகளயா்டர்க்,1.10 ல்ச் ம்க் 
அமு் வககயி் ுஜரா்தி் அகமதாபா்தி் உ்ள பமாபடரா 
புதியி் அகம்க்படு்ளு. “்த அர்க், உலக ுக்தப்ற 
க்ிட நிுவனமான M/ . P  ூல் விவகம்க்ப்ு்ளு 
ம்ு் க்ுமான விுு லா்ச் அ்் ட்பபா-வி்ு (எ் & ி) 
தகாு்க்ப்ு்ளு. “ர்ு ஆ்ுகளி் அர்க் தசய்பா்ு்ு 
வு் ம்ு் 700 பகாி ூபா் தசலவி் “ு அகம்க்படு்ளு. 
ஏ்கனபவ “ு்ு் பமாபடரா ்படிய் “ி்க்ப்ு ுதிய 
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்படிய் 63 ஏ்க் நில் பர்பி் நிுவ்படு்ளு. 76 நிுவன 
தப்ிக், நா்ு ஆகட மா்ு் அகறக், ஒு கிள் ஹு் 
ம்ு் ஒு ஒலி்பி் அளு நீ்ச் ுள் ஆகியவ்கற அர்க் 
தகா்ிு்ு்.   

 

4. 2017 உலக திறகம தபா்ி்திற் ுறியீ்ி்(G  T  
C v  I x) “்தியாவி் தர் எ்ன ? 
 

A. 88வு  

B. 63வு 

C. 57வு  

D. 92வு 

 

விகட: D. 92வு 

 

2017 உலக திறகம பபா்ி்திற் ுறியீ் ி்(GTCI), 118 நாுகளி் 
“்தியா 92வு “ட்தி் உ்ளு.  நாுக் எ்பி திறகமககள 
வள்்கிறு,”்்கிறு ம்ு் த்ககவ்ு தகா்கிறு எ்பகத 
“்த உலக ுறியுீ அளவிுகிறு. ப்ியலி் ுதலிட்தி் 
ுவி்ச்லா்ு உ்ளு, அதகன ததாட்்ு சி்க்ூ், ஐ்கிய 
ரா்ய் (“்கிலா்ு), அதமி்கா, ்வடீ் ம்ு் ஆ்திபரலியா 
உ்ளு. 2017 அறி்கக, திறகம பபா்ி்திற் மீதான ததாழி்ு்ப 
மா்ற விகளுககள ஆரா்கிறு ம்ு் அகன்ு ம்ட்களிு் 
பவகலகளானு “ய்திர்ககள தகா்ு மா்ற் தச்ய்ப்ு 
வுகிறு, ததாழி்ு்ப் ுதிய வா்்ுககள உுவா்கி உ்ளு 
எ்ு் ுறி்பிுகிறு.   

 

5. 2017 “்தியா ச்வததச ுணி க்கா்சி (I  I  G  
F  ) எ்த நகர்தி் நகடதபறு்ளு ? 

 

A. கா்ூ் 
B. ுு தி்லி  
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C. தஜ்்ூ் 
D. ுபன  

 

விகட: B. ுு தி்லி  
 

58வு “்தியா ச்வபதச ுணி க்கா்சி (IIGF) ுு தி்லியி் 2017 
ஜனவி 18 ுத் 20 வகர நகடதபு். “தகன “்திய ஆகட 
ஏ்ுமதி பம்பா்ு கு்சி்(A a  Ex  P  C ) ஏ்பாு 
தச்ு். IIGF எ்பு ஆசியாவி் மிக்தபிய ம்ு் மிகு் 
பிரபலமான தள்களி் ஒ்றாு்,“திலிு்ு தவளிநா்ு ஆகட 
வா்ுபவா் த்க் ூல் தபாு்ககள தபற ுிு் ம்ு் 
“்தியாவி் ஆகட ம்ு் பபஷ் பாக்க் ுகறயி் மிக்சிற்த 
நிுவன்குட் வ்்தக உறுககள ஏ்பு்தி்தகா்ள ுிு். 
“்தியாவி் 14 மாநில்களி் “ு்ு தமா்த் 312 
ப்பக்பாள்க் “்த க்கா்சியி் ப்பக்கி்றன்.  
 

6.  ு்ுலாகவ அதிகி்க, P  தமாகப் பய்பா்கட எ்த 
மாநில ு்ுலா்ுகற ததாட்கிு்ளு ? 
 

A. க்நாடகா  

B. தமி்நாு 

C. ஆ்திர் பிரபதச் 

D. பகரளா  

 

விகட: B. தமி்நாு 

 

தமி்நாு ு்ுலா ுகற சமீப்தி், பி்பியான ுகறயி் 
தமி்நா்ி் உ்ள ு்கிய ு்ுலா “ட்க் ப்றிய தகவ்ககள 
வழ்க P a  எ்ற தமாகப் பய்பா்கட ு்தனு்ு்ளு. 
“்பய்பாு ஒு “லவச ஆிபயா வழிகா்ியாக “ு்கிறு, தமி் 
ம்ு் ஆ்கில் ஆகிய “ர்ு தமாழிகளி் கிகட்கிறு. உலக 
பார்பிய ு்ுலா தள்களான மாம்லுர், த்சாூ் தபிய 
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பகாயி், க்ககதகா்ட பசாழுர், தாராுர் ஆகியகவ அட்ு். 
“்த பய்பா்ி் வழியாக, தல்க் ப்றிய ுவார்யமான 
ககதக், உ்கமக் ம்ு் தச்திககள பயன்க் பக்க 
ுிு். “ு தவிர ி்தக் விகல, பா்்கி் விவர்க் ம்ு் 
ஆகட ுறியுீ பபா்ற ம்ற தகவ்ககளு் “்த பய்பாு 
வழ்ுகிறு.     

 

7. சமீப்தி் மகற்த ுத்திர தபாரா்ட வரீ் தமாக் சி் 
தஜாஷ், எ்த மாநில்கத தச்்தவ் ?   

 

A. பகரளா  

B. தமி்நாு 

C. ஒிசா 
D. ராஜ்தா் 

 

விகட: D. ராஜ்தா் 

 

ுத்திர பபாரா்ட வரீ் பமாக் சி் பஜாச் (92) சமீப்தி் 
ராஜ்தா் மாநில்தி் ீக்காநக் மாவ்ட்தி் காலமானா். 
“வ் தவ்களயபன தவளிபயு “ய்க்தி் (அ்லு ஆக்் 
கிரா்தி) கல்ு தகா்டா். “்தியாவி் பிி்ி் ஆ்சி்ு 
ு்ு்ு்ளி கவ்க் பகாி, “ர்டா் உலக் பபா் சமய்தி், 
ஆக்் 8, 1942 ஆ் ஆ்ு ப்பா் ூ்ட்ததாட் ுுவி் 
தவ்களயபன தவளிபயு “ய்க் ஒு சிவி் ஒ்ுகழயாகம 
“ய்கமாக மகா்மா கா்தியா் ததாட்க்ப்டு.    

 

8. பிரசா் பாரதியி்(P  B ) ுதிய “கட்கால தகலகம 
நி்வாக அதிகாியாக(CEO) நியமி்க்படு்ளவ் யா் ? 
 

A. ராஜீ்  சி் 

B. ஜவஹ் சி்கா் 
C. எ் சி பா்டா  
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D. ூ்ய பிரகா் 

 

விகட: A. ராஜீ்  சி் 

 

2017 பி்ரவியி் ஓ்ுதபற “ு்ு் எ் சி பா்டாகவ அு்ு, 
பிரசா் பாரதி வாிய உு்பின் (நிதி) ராஜீ்  சி் ுதிய “கட்கால 
தகலகம நி்வாக அதிகாியாக (CEO) நியமி்க்படு்ளா். 
அ்படாப் 2016 “் ுு பநர தகலகம அதிகாி ஜவஹ் சி்கா் 
ராஜினாமா தச்த பிறு, நவ்ப் 2016 ுத் “கட்கால தகலகம 
நி்வாக அதிகாியாக பா்டா பசகவ தச்ு வுகிறா்.    

 

9. T  B  T  எ்ற நாவ் யாரா் எுத்ப்ு்ளு ? 
 

A. பமி தஷ்லி  
B. மா்க் ஜூசா்  

C. எ்ன்் தஹமி்பவ  

D. ஜா் பபா்பன 

 

விகட: B. மா்க் ஜூசா்  

 

T  B  T  எ்ற நாவ், ஆ்திபரலிய ஆசிிய் மா்க் ஜூசா் 
எ்பவரா் எுத்ப்ு்ளு. தனு த்கதயி் உதவிுட் பி்க் 
க்ு்தகா்ு் ம்ு் ூத மனித் பட்ு வகர அணிவு்ு 
தச்ு் ு் அவளு  பாதாள அகறயி் அவ் மகற்ுகவ்த 
திு்ு ு்தக்ககள ு்ு் தா்ுதலி் பபாு் 
அ்கடநப்குட் பகி்்ுதகா்ு் ஒு “ள் தஜ்மானிய 
தப்ணி் ககத. “ு ஒு ு்றிு் நகு் ு்தக், நாஜி 
தஜ்மனி, ந்ு ம்ு் “ழ்ு பட்குட் உ்ககள சீராக தகா்ு 
தச்ு்.  
 

10. சமீப்தி் மகற்த கீதா தச், எ்த ுகறயி் ுக்தப்ற 
ஆுகம ? 
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A. திகர்பட்ுகற  

B. “தழிய்  

C. அரசிய் 

D. அறிவிய் 

 

விகட: A. திகர்பட்ுகற  

 

ுக் தப்ற நிகக ம்ு் திகர்பட “ய்ுந் மிுணா் 
தச்னி் மகனவி கீதா தச் (86), சமீப்தி் பம்ு வ்க மாநில் 
தகா்க்தாவி் காலமானா். “வ், C , Ca a 71 , K a , A a  
Sa a , E  P a  ம்ு் K a a a  ஆகிய பல பட்களி் 
ுண்சி்திர பவட்களி் தனு சிற்த சி்தி்கப அளி்தத் 
ூல் ந்ு அறிய்புகிறா். 
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நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 18, 2017 
 

1. எ்த பிரபல கிி்கக் வரீ், "ஹா் ஆஃ் ஃபப்" கலகஜ்்் 
கிள்பி் “ணை்ு்ளா் ? 
 

A. கபி் தே் 

B. நாி கா்ிரா்ட்  

C. ுனி் கவா்க் 
D. அஜி் வதடக்     

 

விணட: A. கபி் பத்  

 

கிி்கக் ஐகா் ம்ு் ு்னா் “்ேிய தக்ட் கபி் தே் , 
மகாரா்ிரா மாநில் ு்பபயி் உ்ள “்ேிய கிி்கக் 
கிள்பி் 'ஹா் ஆஃ் ஃதப்' எு் கலகஜ்்் கிள்பி் 
“பை்ு்ளா்.கலகஜ்்் கிள் ேபலவ் ம்ு் ு்னா் 
“்ேிய வரீ் மாே் ஆ்தே ூல் “வு்ு சா்ு வழ்க்ப்டு. 
1983 ஆ் ஆ்ு “்ேிய அைிபய உுேியாக வழி நட்ேி உலக 
தகா்பப கப்ுே்ே கபி் தே், “்ேியாவி் மிக் கபிய 
ஆ்ரு்ட்களி் ஒுவராக குே்புகிறா்.  
 

2. ஐபரா்பிய பாராும்ற்தி் ுதிய தணலவராக 
பத்்கது்க்ப்ு்ள அ்படானிபயா தஜானி (A  Ta a ), எ்த 
நா்ணட பே்்தவ் ? 
 

A. பிரா்்  

B. “்ோலி  
C. பிதரசி் 

D. கஜ்மனி 
 

விணட: B. “்தாலி  
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“்ோலிய அரசிய்வாேி அ்தடானிதயா ேஜானி, ஐதரா்பிய 
பாராும்ற்ேி் ஜனாேிபேியாக தே்்கேு்க்ப்ு்ளா். “வ் 
கஜ்மனியி் மா்்ி் ஷூ்்பச தோ்கி்ோ் ம்ு் அு்ே 
“ர்டபர ஆ்ுக் பாராும்ற்ேி் ேபலபம ோ்ுவா். 
“ே்ு ு், ஐதரா்பிய பாராும்ற்ேி் 14 ுபை 
ஜனாேிபேிகு் ஒுவ்,  கோழி் ம்ு் கோழி் 
ுபனதவாு்கான ஐதரா்பிய ஆபைய் ம்ு் ஐதரா்பிய 
ஆபைய்ேி் ுபை ஜனாேிபேிகளி் ஒுவராகு் “ு்ோ்.      

 

3. பி்வு் யா், மதி்ுமி்க T  H  P  2016  பிணே 
கவ்ு்ளா் ? 
 

A. ம்ுளா ப்மநாப் 

B. ுைா் பாு 
C. கிர் தோஷி 
D. அனி் தமன்   

 

விணட: C. கிர் பதாஷி 
 

ுஜரா்பே தச்்ே ஓ்ுகப்ற “ராஜே்ேிி ம்ு் க்வியாள் 
கிர் தோஷி, அவரு J a  O  Ca   O  H  எு் பகி்ு 
பி்னைியிலான அரசிய் நாவு்காக  T  H  P  2016  பிபச 
கவ்ு்ளா்.“்ே நாவ், 20 ஆ் ூ்றா்ி் ு்புேியி் 
“ு்ு ுபை்க்ட்ேி் அரசிய் ககா்ேளி்ு்ு எேிராக 
அபம்க்ப்ு்ளு, பிிவிபன ம்ு் ுே்ேிர் ூல் நாவ் 
ுிு்ு வுகிறு. “்விுேி் ஒு சா்ு ம்ு் ூ .5 ல்ச் 
கரா்க் பிு அட்ு். 
 

4. L   F  எ்ற திணர்பட்தி்ு பதேிய விுு கப்ற, 
எ்த திணர்பட “ய்ுந் ேமீப்தி் மணற்தா் ? 
 

A. பி வி  கர்்  
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B. குே் தகா் 

C. கிி் கசரவ்ளி  
D. ேீப் ரா் 

 

விணட: D. தபீ் ரா் 

 

L   F  எ்ற ேிபர்பட்ேி் ூல் ந்ு அறிய்ப்ட 
“ய்ுந் ேீப் ரா், 1996-் ஆ்ு சிற்ே ுலனா்ு பட் எ்ற 
பிிவி் கீ் அவரு L   F  ேிபர்பட்ேி்ு தேசிய 
விுேிபன கவ்றா். “வ் சமீப்ேி் ுு ேி்லியி் காலமானா். 
ேிகா் சிபறயி் கப் பகேிகளி் பிோபகரமான அவல நிபல 
ம்ு் ஏதேு் ஒு எேி்கால்ேி்கான அவ்களி் “ு்ட 
எேி்்ு்கபள சி்ேி்ு் L   F , “வரு சிற்ே 
பபட்ுகு் அட்ு். “ு ேவிர, ம்ேிய பிரதேச்ேி் உ்ள 
ேனு வற்ட கிராம்ேி்ு ே்ை ீ்  ககா்ுவு் சிுவ் 
ஒுவனி் உ்பமயான வா்்பகபய அி்பபடயாக ககா்ட 
“வரு ம்கறாு படமான D a a , 1998 ஆ் ஆ்ு 'சூக 
பிர்சிபனக் மீோன சிற்ே பட்' எ்ற பிிவி் தேசிய விுபே 
கவ்று.  
 

5. Ka a a  எ்ற ு்தக் யாரா் எுத்ப்ு்ளு ? 
 

A. ுைா் பாு 
B. தக ச்சிோன்ே்  

C. எ்ன்் கஹமி்தவ  

D. கவ்கடு்பா ரா்  

 

விணட: A. ுைா் பாு 

 

"Ka a a" எ்ற ு்ேக், ுைா் பாு எ்பவரா் எுே்ப்ு்ளு. 
“்ே நாவ் பறி்க்ப்ட ம்ு் வில்க்ப்ட உலபக ஆரா்கிறு. 
எளிய வா்்பேகளி் கசா்னா், ு்க் ம்ு் ுர்டலி் 
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ப்தவு நிற்கபள ேிைி்க ுய்சி்ு் அேீே பிரபல் மிு்ே 
நாவ் “ு.    

 

6. ஆேியாவி் ு்தமான கிராமமான Ma , எ்த மாநில்தி் 
அணம்ு்ளு ?  

 

A. அுைாசல் பிரதேச் 

B. தமகாலயா 
C. மைி்ூ் 
D. நாகாலா்ு   

 

விணட: B. பமகாலயா 
 

ஆசியாவி் ு்ேமான கிராம் என ுறி்பிட்பு் Ma  
கிராம், தமகாலயா மாநில்ேி் கிழ்ு காசி ஹி்் மாவ்ட்ேி் 
அபம்ு்ளு. “ு, அே் ூ்பம ம்ு் “ய்பக ”்்ு ூல் 
பிரபலமானு. ி்கவ் “்ேியா “ே் ூல் 2003 ஆ் 
ஆ்ு  'ஆசியாவி் ு்ேமான கிராம்' எ்ற மேி்ுமி்க கபய் 
Ma -கி்ு வழ்க்ப்டு. “்ேியா ுுவு் ம்ு் 
கவளிநாுகளி் “ு்ு தோராயமாக ேினு் 500 ு்ுலா 
பயைிக் கிராம்ேி்ு வுபக ுிகி்றன். ு்ேமான கிராம் 
எ்ற ந்கபயபர ே்க பவ்ு் ககா்ள, அபன்ு 550 கிராம 
ம்கு் ஒ்கவாு சனி்கிழபமு் ூ்பம பைிபய 
தம்ககா்கி்றன். ூ்பம ூல் வட்ு கிழ்கி் ு்ுலா 
பயைிகளி் ு்கிய “ல்காக ேிகு் “்ே கிராம், பயைிகளி் 
வுபகயா் பை் ச்பாேி்ு் வா்்ுகபள உுவா்கிு்ளு.  
 

7. எ்த நாு, ேமீப்தி் அு ஆரா்்ேி்கான ஐபரா்பிய 
நிுவன்தி்(CERN) ஒு “ணை உு்பினராக மாறிு்ளு ? 
 

A. பாகி்ோ் 

B. மால்ேீு 
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C. “்ேியா  

D. வ்க தேச்  

 

விணட: C. “்தியா 
 

“்ேிய அரசா்க் நவ்ப் 2016 “் பககயு்ேி்ட ஒ்ப்ே்ேி் 
உ் ஒ்ுே் நபடுபறகபள ூ்்ேி கச்ே பி்ன், 
அேிகாரூ்வமாக அு ஆரா்்சி்கான ஐதரா்பிய நிுவன்ேி் 
(CERN) ஒு “பை உு்பினராக மாறிு்ளு. “்ே உு்பின் 
அபடயாள் ூல், ப்தவு CERN ேி்ட்களி் “ள் “்ேிய 
வி்ஞானிக் ம்ு் கபாறியாள்களி்  ப்தக்பப அேிகி்க 
ுிு் ம்ு் உ்நா்ு ேி்ட்களி் பய்பு்ே தபாேிய 
அறிபவ  மீ்ு் ககா்ு வர ுிு். “்ேிய நிுவன்க் CERN 
ேி்ட்களி் தநரியாக ப்தக்க “ு வா்்ுகபள ேிற்ு். 
உலகி் மிக்கபிய ுக் “ய்பிய் ஆ்வக்பே நட்ு் 
நிுவன் CERN. “ே் ேபலபமயக் ுவி்ச்லா்ேி் கஜனவீாவி் 
அபம்ு்ளு.   

 

8. உலக கபாுளாதார அர்கி்(W  E  F ) 2017 ஆ் 
ஆ்ி்கான I  D  I  (IDI) ுறியீ்ி், “்தியாவி் 
தர் எ்ன ? 
 

A. 79 வு 

B. 88 வு 

C. 60 வு 

D. 45 வு  

 

விணட: C. 60 வு 

 

உலக கபாுளாோர அர்கி் (WEF) 2017 ஆ் ஆ்ி்கான Inclusive 

De  I  (IDI) ுறியீ் ி் 79 வளு் கபாுளாோர்களி் 
60வு நாடாக “்ேியா உ்ளு. ப்ியலி் லிுதவனியா 
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ுேலிட்ேி் உ்ளு, அேபன கோட்்ு அஜ்பபஜா் ம்ு் 
ஹ்தகி உ்ளன. IDI ுறியடீானு, 12 கசய்ேிற் அளுு்க் 
ம்ு் வள்்சி ம்ு் அபிவிு்ேி, தச்்ே் ம்ு் 
ேபலுபறகு்ு “படதய ”்வி்ி, நிபல்ு்ே்பம ஆகிய 
ூ்ு ு்கிய ூ்கபள அி்பபடயாக ககா்ு ஒு நா்ி் 
வள்்சி ம்ு் கசழி்பப  ேீ்மானி்கிறு. 
 

9. ேமீப்திய பா்பபா்் ுறியீ்ி்( a  I ) “்திய 
பா்பபா்்ி் தர் எ்ன ? 
 

A. 88 வு 

B. 112 வு 

C. 57 வு  

D. 78 வு 

 

விணட: D. 78 வு 

 

உலகி் வலிபமயான பா்தபா்்க் ப்ியலி், 46 விசா 
அ்லாே(visa-free score)  மேி்கப்குட் “்ேிய பா்தபா்் 78வு 
“ட்ேி் உ்ளு. 157 நாுக் ககா்ட ப்ியலி்,ுறியீ் ி் 
கஜ்மனி ுேலிட்ேி் உ்ளு. அேபன கோட்்ு சி்க்ூ் 
ம்ு் ்வடீ் உ்ளு. சமீப்ேிய பா்தபா்் ுறியடீானு, உலக 
நிேிய ஆதலாசபன நிுவனமான A  Ca a  ூல் வு்க்ப்டு, 
தேசிய பா்தபா்்ுகளி் எ்பல ோ்ிய அுகபல “ு 
அி்பபடயாக ககா்டு. பா்தபா்் பவ்ேிு்பவ்க் எ்ேபன 
நாுகு்ு விசா “்லாம் அ்லு வுபகயி்தபாு விசா 
ககா்ு கச்லலா் எ்பபே அி்பபடயாக ககா்ு  a-  

-பய வழ்ுகிறு. “்ே ுறியுீ passportindex.org ூல் 
கவளியிட்ப்டு. 157 நாுக் ககா்ட ப்ியலி் கஜ்மனி 
ுேலிட்ேி் உ்ளு. அேபன கோட்்ு சி்க்ூ் ம்ு் 
்வடீ் உ்ளு.               
  

http://passportindex.org/
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10. “்தியாவி் ுத் பைமி்லா தவீாக(I a’   a  a ) 
மாறிு்ள காரா்(Ka a ), எ்த மாநில்தி் அணம்ு்ளு ? 
 

A. ுஜரா் 
B. மைி்ூ் 
C. தகரளா  

D. மிதசார் 

 

விணட: B. மைி்ூ் 
 

“்ேியாவி் ுே் பைமி்லா ேீவாக(I a’   a  a ) 
மைி்ூ் மாநில்ேி் காரா் ேீு மாறிு்ளு. ிஜி்ட் “்ேியா 
ேி்ட்ேி் கீ், எகல்்ரானி்் ம்ு் ேகவ் கோழி்ு்ப 
அபம்சக் சமீப்ேி் “ேபன அறிவி்ேு. 2017 ஜனவி 9 ுே் 12 
வபர, ேீவி் படு ச்க் ம்ு் பிற அபம்ுகளா் பைமி்லா 
பிவ்்ேபனக் ுறி்ு நட்ே்ப்ட பிர்சார்கபள அு்ு “ு 
நிக்்ு்ளு. “்ேியாவி் வட கிழ்ு புேியி் கபிய ந்ன ீ்  
ஏியான L a  ஏியி் நுவி் காரா் ேீு அபம்ு்ளு. 
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நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 19, 2017 
 

1.  2017 ட்த் கிராமி் மமளா (Da a  G a  M a), பி்வு் எ்த 
மாநில்தி் ததாட்கிு்ளு ? 
 

A. மே்ு வ்காள்  

B. ேிம ார் 

C. ‘ ா் 

D.  ்தீ்க் 
 

விடட: A. மம்ு வ்காள்  

 

ட்த் கிராேி் மேளாவி் (Dantan Gramin M a) 28-வு பதி்பப, 
ுியரு் தபைவ் பிரணா் ுக்ஜி 2017 ஜனவி 19 ‘்ு மே்ு 
வ்காள்தி் மே்ு ேி்னாூ் ோவ்ட்தி் ததாட்கிபவ்தா். 
“வ் மே்ு வ்க்தி் 4 நா் பயண்தி் உ்ளா். “்க்கா் ி 
‘்புதி ே்களி்  கிராே்ுற பகவிபன திற்கபள 
தவளி்பு்ு். ஜுளி ுத் ுுே் வபர ப்மவு தபாு்க் 
“்த தபாு்கா் ியி் “ு்ு்.  
 

2. ச்வமதச து்ூசி நிுவன்தி்(I a a  a  I  - I I) 
தடலடமயக் எ்ு்ளு ? 
 

A. தஜ்ேனி 
B. பிமர ி் 

C. தத் தகாியா 
D. பிரா்்  

 

விடட: C. தத் தகாியா 
 

 ்வமத  து்ூ ி நிுவன் (I a a  a  I ) ஒு  ்வமத  
“ைாப மநா்கே்ற நிுவன். ‘தாவு: தகாிய ததா்ு 
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மநா்களி் “ு்ு ே்கபள பாுகா்க, ுறி்பாக ுழ்பதகபள 
பாுகா்க, வளு் ே்ு் ுதிய ே்ு் மே்பு்த்ப்ட 
து்ூ ிகு்காக ‘்்பணி்கப்ட ஒ்றாு். I I-யி் 
தபைபேயக் தத் தகாியாவி்  ிமயாைி் ‘பே்ு்ளு. “ு 
த ்திகளி் வர காரண்,  ்வமத  து்ு ேு்ு “்்ிிூ் 
(I I) ’ு் கு் ிைி் “்தியா, ுு உு்பினராவத்கான 
ு்தோழிது்ு ே்திய ‘பே் ரபவ  ேீப்தி் ஒ்ுத் 
‘ளி்ு்ளு. “்த ுிவி், I I-்ு வுடா்திர ப்களி்பாக 
$5,00,000 த ு்தமவ்ு் எ்பு் ‘ட்ு்.     

 

3. ஏடைகு்ு உதவ, "ஆன்த்(Aa a a ) தி்ட்டத" அறிுக் 
தச்ு்ள இ்தியாவி் ுத் மாநில் எு ? 
 

A. ஒி ா  

B. ‘ ா் 

C.  ி்கி் 

D. ே்திய் பிரமத ் 

 

விடட: D. ம்திய் பிரமதச் 

 

ஏபழகு்ு உதவ, "’ன்த் தி்ட்பத" ‘றிுக் த ்ு்ள 
“்தியாவி் ுத் ோநிைோக ே்திய் பிரமத ் ோறிு்ளு. 
ஒ்தவாு ோவ்ட்திு் “த்கான “ட்க் ுிு 
த ்ய்ப்ு்ளு. “்தி்ட்தி் கீ், தபாுளாதார வ தி தகா்ட 
ுிே்க் ஏபழகு்ு தபாு்கபள தகாு்க ுிு். ுதிதாக 
‘பே்க்ப்ட ’ன்த் ுபறயி் "’ன்த் தி்ட்", மபாபாைி் 
உ்ூ் TT நக் ்மடிய்தி் ுத்வ்  ிவரா்  ி்  ுகா் 
ூை் ததாட்க்ப்டு. ’ன்த் ுபறபய ‘றிுக் த ்ு்ள 
“்தியாவி் ுத் ோநிைோக ே்திய் பிரமத ் உ்ளு.  
        
4. 2017 Ra a D a -் டமய்கு (T ) எ்ன ? 
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A. The New Normal: Multilateralism in a multipolar world  

B. The New Normal: Multilateral in a multipolar world 

C. The New Normal: Multilateralistic in a multipolar world 

D. The New Normal: Multifocal in a multipolar world  

 

விடட: A. The New Normal: Multilateralism in a multipolar world  

 

தவளிவிவகார ‘பே் க்தி் வுடா்திர ோநாடான Ra a D a -

“் 2-வு பதி்ு, ுுதி்ைியி் தா் மபைஸி் T  N  N a : 
M a a   a a   எ்ற பேய்குுட் 2017 ஜனவி 17-
19 மததிகளி் நபடதப்று. பிரதே் நமர்திர மோி, உபரயாடைி் 
ுத்  ‘ே்பவ திற்ு பவ்ு உபரயா்றினா். “ு “்தியாவி் 
தபைபே ூமகாள-‘ர ிய் ோநாு ’ு். ோநா்ி் 65 நாுகளி் 
“ு்ு பிரதிநிதிக் கை்ுதகா்டன்.   

 

5. எ்த ம்திய அடம்சக், ஆ்றடல மசமி்க "M  41K" 
தி்ட்டத ததாட்கிு்ளு ? 
 

A. நகர ‘பிவிு்தி ‘பே் க் 

B.  ூக நீதி ே்ு் ‘திகாரேளி்த் ‘பே் க் 

C. நகர ‘பிவிு்தி ‘பே் க் 

D. “ரயி்மவ ‘பே் க் 

 

விடட: D. இரயி்மவ அடம்சக் 

 

‘ு்த 10 ’்ுகளி், “்திய ரயி்மவயி் ’்ற் ுக்ு 
த ைவின்பத ூ. 41,000 மகாி வபர ம ேி்க ரயி்மவ “பண 
‘பே் ் ுமர் பிரு  ேீப்தி் M  41K  தி்ட்பத 
ததாட்கிு்ளா். 90% மபா்ுவர்பத  ீ ் வழியாக ேி் ார 
உரா்ு்ு ோ்ுவு உ்பட ுபற்ு நடவி்பககபள 
மே்தகா்வத் ூை் “்த “ை்பக ‘படயைா். த்மபாு, “ு 
தோ்த ரயி் மபா்ுவர்தி் 50% ’ு். 
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தவளிப்ுதார்குடனான “்திய ரயி்மவயி்  எி ்தி 
ு்ுய் ிக் ுறி்த வ்டமேப  விவாத்தி் “்த தி்ட் 
‘றிுக் த ்ய்ப்டு. மேு் “்திய ரயி்மவ, DISCOM  ூை் 
ேி் ார்பத தபுவத்ு பதிைாக திற்த  ்பதயி் ூை் 
ேைிவான விபையி் தகா்ுத் த ்வபது் “ை்காக 
தகா்ு்ளு. “த் ூை் தோ்த ’்ற் த ைுகளி் 25% 
ம ேி்க ுிு் எனு் ந்ுகிறு.               

 

6. ச்வ சிஷா அபியா் தி்ட்தி்காக(SSA), ம்திய அரு 
ததாட்கிு்ள மபா்ட்  எ்ன ? 
 

A. Shiksha portal  

B. Maitri portal 

C. Desh Bharti portal 

D. Shagun portal  

 

விடட: D. Shagun portal   

 

ேனிதவள மே்பா்ு்ுபற ‘பே் ் பிரகா் ஜவமடக், 
 ேீப்தி்  ்வ  ிஷா ‘பியா் (SSA) தி்ட்தி்தகன தனியாக 
"S a " எ்ற வபை மபா்டபை ுு தி்ைியி் ததாட்கிபவ்தா். 
மபா்டைி் மநா்க், SSA  தி்ட்பத ததாட்்ு க்காணி்ு, 
“்திய ததாட்க க்வி ுபறயி் உ்ள ுதிய க்ுபிி்ுக் 
ே்ு் ு்மன்ற்கபள க்டறி்ு ‘தபன தவளி்பு்ுவு 
’ு். ு்கிய ‘ளுு்களி் ோநிை ே்ு் ூனிய் 
பிரமத ்களி் த ய்திறபன ேதி்பிுவத் ூை் SSA தி்ட்பத 
த ய்பு்ுவதி் உ்ள ு்மன்ற்பத க்காணி்க “ு 
உது் ே்ு் ‘பனவு்ு் தரோன க்வி வழ்ு் ே்திய 
‘ர ி் வா்ுுதி்ு மதபவயான ு்ைியோன தி்டேிடு்ு ஒு 
களோக பணியா்ு். “ு தவிர, ே்திய ேனிதவள மே்பா்ு் 
ுபற ‘பே் ் T   Ma  T a   P a  T a   I  
E a   C   S a  N -பயு் தவளியி்டா். “தபன 
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ேனிதவள மே்பா்ு் ுபறுட் (HRD) “பண்ு உைக வ்கி ( B) 
தயாி்ு்ளு.  
 

7. சமீப்திய ஐ்கிய நாுகளி்  E  S a  a  P  
( ESP) 2017 அறி்டகயி்பி, FY 17-் இ்தியாவி் தமா்த 
உ்நா்ு உ்ப்தி வள்்சி எ்வளு இு்ு் என 
கணி்க்ப்ு்ளு ? 
 

A. 7.7%  

B. 7.6%  

C. 6.6% 

D. 7.0%  

 

விடட: A. 7.7%  

 

 ேீப்திய ஐ்கிய நாுகளி்  E  S a  a  P  ( ESP) 
2017 ‘றி்பகயி்பி, “்தியாவி் தோ்த உ்நா்ு உ்ப்தி 
வள்் ி FY 17-“் 7.7%  எனு், FY 18 (2017-18)- “் 7.6% எனு் 
கணி்க்ப்ு்ளு. ’யிு், வ்கிகளி் ‘ிமகாி்ட “ு்ு 
நிபை ே்ு் ுபற்த திற் பய்பா்பட “்வறி்பக 
எ் ி்து ே்ு் ுுகிய காை்தி் ததாழி்களி் ஒு வுவான 
ுதீ்ு ு்ுயிபர து்ு் எனு் ூுகிறு.  
 

8. ம்திய ுலனா்ு பிிவி் (CBI) ுதிய இய்ுநராக 
மத்்தது்க்ப்ு்ளவ் யா் ? 
 

A. மஜ எ் மகஹ்  

B.  தீ் ோ்ூ் 
C. ’்.மக. த்தா  

D. ‘மைா் ுோ் வ்ோ 
 

விடட: D. அமலா் ுமா் வ்மா 
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1979-’் ’்ு ததாுதி ஐ.பி.எ் ‘திகாி ‘மைா் ுோ் வ்ோ, 
பிரதே் நமர்திர மோி தபைபேயிைான 3 மப் ‘ட்கிய ுு 
ூை் ே்திய ுைனா்ு பிிவி் (CBI) ுதிய “ய்ுநராக 
மத்்தது்க்ப்ு்ளா். ‘னி்  ி்ஹா, 2016 ி ்ப் 2-் மததி 
ஓ்ு தப்று ுத் CBI “ய்ுந் பதவி காைியாக “ு்து. 
த்மபாு, வ்ோ தி்ைி மபாீ் ’பணயராக  உ்ளா். த்மபாு, 
ுஜரா்-பணிநிபை ஐபிஎ் ‘திகாி ராமக் ‘்தானா  ிபிஐ-

யி்  “பட்காை “ய்ுநராக உ்ளா்.   

 

9. கவிடத்காக 2016 ி எ் எலிய் பிு(TS E  P z ) தப்ற 
மஜ்க் மபா்மல, எ்த நா்டட மச்்தவ் ? 
 

A. ஐ்கிய ரா்ய்(UK) 
B. ‘தேி்கா (USA) 
C. தத் ’்பிி்கா   

D. ேமைஷியா    

 

விடட: A. ஐ்கிய ரா்ய் (UK) 

 

மஜ்க் மபா்மை, ஐ்கிய ரா்ஜிய்தி் ை்டனி் உ்ள வாை் 
ம கி்ு ‘ர்க்தி் கவிபத ததாு்பி்காக 2016 ி எ் எைிய் 
பிு(TS E  P z ) தப்ு்ளா் ே்ு் ‘வரு "Ja " 
ததாு்பி்காக £ 20,000 பிு ததாபகு் தவ்ு்ளா். ஐ்கிய 
ரா்ய்தி் ு்்ியாவி் தனு ுழ்பத புவ்பத ’ ிிய் 
கழி்த ‘ுபவ்களி் ஒு விவி்ு கவிபத விப மய "Ja " 
’ு்.  
 

10. 2017 தி்லி ச்வமதச ஓப் தச் ததாடி் தவ்றி தப்ற 
பூ் அமமானமடா்(Farrukh Amona ), எ்த நா்டட மச்்தவ் ? 
 

A. கி்கி்தா் 
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B. தஜிகி்தா் 

C. ”ரா் 

D. உ்தபகி்தா் 
   
விடட: B. தஜிகி்தா் 

 

தஜிகி்தாபன ம ்்த பூ் ‘மோனமடா், 15வு பதி்பான 2017 
தி்ைி  ்வமத  ஓப் த ் ததாடி் தவ்றி தப்ு, ூ.4 ை் ் 
பிு ததாபகபய தப்றா். “வ் தஜிகி்தானி் ஒமர த ் 
கிரா்்ோ்ட் ’வா். 
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நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 20, 2017 
 

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

A. Coalition for Epidemic Preacher Innovations 

B. Coalition for Epidemic Preparative Innovations 

C. Coalition for Epidemic Practicable Innovations 

D. Coalition for Epidemic Preparedness Innovations  

 

விடட: D. Coalition for Epidemic Preparedness Innovations  

 

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

A. “்ந ாநனஷியா 
B. “் ியா 
C. பமாĂஷிய் 

D. ஆ் ிநரலியா 
 

விடட: C. பமாிஷிய் 

 

“் ிய் பெு்கட் Ă் ச்க் ி் (IORA) உு்ு  ாுக் சமீெ் ி், சிறிய 
ம்ு்  ு் ர  ிுவன்க் (SME) ுளறயி் ஒ்ுளழ்ு வழ்ுவ ்கான 
ுĂ்ுண்ு ஒ்ெ் ்ள  ுு  ி்லியி்  ிளறு பச்ு்ளு. ுமா் 14 IORA-



www.winmeen.com [Tnpsc Current Affairs January 2017 [ January 20th to 31st ] 

 

www.winmeen.com Page 2 

 

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

 

3. கா்ெியாவி் ுதிய ஜனாதிெதியாக ெதவிநய்ு்ளவ் யா் ? 
 

A. Dawda Jawara 

B. Adama Barrow 

C. Yahya Jammeh 

D. Saihou Sabally  

 

விடட: B. Adama Barrow 
 

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

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

A. பகானிபெி நராளச்யா 
B. நகாவி்் சி் ு்ொ்  

C. ு்ெி் சி் ெ்னாலா  

D. ெி எ் ராமநமாக் ரா் 

 

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

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

A. பெ்கூு 

B. ந ா சி மி்  கர் 

C. ள ப ராொ் 
D. ஷா்கா்     

 

விடட: A. பெ்கூு 

 

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

உ்ளன.  
 

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

A. ூ 1,400 நகாி  

B. ூ 1,548 நகாி  

C. ூ 1,231 நகாி  

D. ூ 1,376 நகாி 

 

விடட: D. ூ 1,376 நகாி 

 

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

 

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

A. ெ்சா் ராய்்  

B.  Ăயானா  ாம்்  

C. ு்ளெ ம ரா் ி  
D. உ.ெி.  ்க்  

 

விடட: A.ெ்சா் ராய்்  

 

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

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

A. ுகம ி் ெி் சயீ்  அ்  ்யா் 

B. ுகமு ெி் சயீ்  அ்  ்யா் 

C. மி்சா சயீ்  ெி் ு் ா் அ்  ்யா் 

D. சயீ்  ெி் ு் ா் அ்- ்யா் 

 

விடட: B. ுகமு ெி் சயீ் அ் ந்யா் 

 

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

 

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

 

A. பச்ளன 
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B. ஷி்லா் 

C. ுு  ி்லி  
D. ுநன 

 

விடட: C. ுு தி்லி  
 

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

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

A. ுநன  

B. ுு  ி்லி  
C. பகா்க் ா  

D. ு்ளெ  

 

விடட: D. ு்டெ  

 

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

நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 21 & 22 - 2017 
 

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

மாநில் அறிுக் பச்ு்ளு? 

 

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

 

விடட: C. ெீகா் 
 

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

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

 

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

என்ெு் “்தியாவி் ுு க்ுெிி்ுகடள ஆரா்கிறு? 

 

A. International Monetary Fund (IMF)  

B. World Intellectual Property Organization (WIPO)  

C. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)  

D. Asian Development Bank (ADB)  

 

விடட: B. World Intellectual Property Organaization(WIPO) 

 

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

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

index) ெ்றி ம ி்ெுீ பச்கி்றன. “ ி் ம ி்ெுீ ெ்றி ஆராய ஒ்பவாு 

 ிுவனு் ஒ்பவாு ெிர ி ி ிளய அு்ெி ளவ்ு அ்  ுு ில் 

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

“ ்கான ு ் ம ி்ெுீ பவளியிடெு் என எ ி்ொ்்கெுகிறு. ெல ர்ெ்ட 

ுறியிுக் ,ுு க்ுெிி்ுக்  ம்ு்  ி்ட்களி் ஒு்கிளண்ெி் 

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

ஆ்ுகளி் வள்்சிளய உு ிபச்கிறு. 

 

13. “்தியாவி் எ்த நொ்க்ெ் ுத் ுடறயாக ATM வசதிடய த்னக்நத 

பகா்ு்ளு? 

 

A. INS  வி்கரமா ி்யா 
B.  INS சி்ுநகா் 

C.  INS அறி ்் 

D.  INS விரா் 
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விடட:  A. INS வி்கரமாதி்யா 
 

“் ியா க்ெ்ெளடயி் பெĂய நொ்்க்ெ் ம்ு் விமான ஏ்ு் க்ெலான INS  

வி்கரமா ி்ய ு ்ுளறயாக ATM வச ிளய   ்னக்ந  பகா்ு்ளு. STATE 

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

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

ெண் நொடு் வச ிக் ஏ்ெு் ்ெு் என எ ி்ொ்்கெுகிறு. 

அும்ும்லாு, ெணெĂவ் ளன,கடு சி்ு மா்ற்க், ப ாளலநெசி எ் 

ெ ிநவு, வருசீ்ு நொ்ற வச ிகு் உ்ளன. ர்யாவி் க்ுமான் 

பச்ய்ெ்ட INS  வி்கரமா ி்ய 2013 “் ியாவி்ு வழ்க்ெ்டு. 

 

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

A. C R Viswanathan  

B. Larsing Sawyan  

C. Subrata Dutta  

D. Praful Patel  

 

விடட: D. ெிரு் ெநட்(Praful Patel) 

 

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

ெணிகளள நம்ொ்ளவயிு ் ம்ு்  ி ிுளறக் ெ்றிய ஆ்ளவ FIFA 

ுும் ிட் சம்ெி்ொ். 
 

15. “்தியாவி் நதசிய வா்கள் தின் கடடெிி்கெு் நா்? 

 

A. ெனவĂ 25 

B. ெனவĂ 22 

C. ெனவĂ 23 

D. ெனவĂ 24 

 

விடட: A. ஜனவி  25 

 

ஓ்பவாு ஆ்ு் ெனவĂ  25 அ்ு ந சிய வா்கள்  ின் 

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

 

16. எ்த “்திய கிராம் NGO என்ெு் அருசாரா நிுவன்தி் ுுடம்கான 

UNWTO விுடத பெ்ு்ளு? 

 

A. Khandalavadi village  

B. Govardhan Eco village  

C. Dhasai village  

D. Akodra village  

 

விடட: B. Govardhan Eco village 

 

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

ு்ுலா ுளறயி் ுு சா ளன ெளடெவ்கு்ு பகாு்கெுகிறு. ்பெயினி் 

 ளடபெ்ற UNWTO ஆ்ு விழாவி் நொு வழ்க்ெ்டு. “ு GEV அளம்ெி் 

 ிுவன் HH ரா  ா் ுவாமி மகாராொ  ிளனவாக வழ்க்ெ்டு. ISKCON 

 ளலளமயக் நம்ு வ்காள் ி் உ்ள மாயுĂ் உ்ளு. “ ் ு்கிய 

ந ா்க் ஆனு கிு்ணĂ் ெ் ி, நயாகாளவ ெர்ுவ ாு் 

 

17. 2017 ஆ்ி்கான உலக அழகிகு்கான அணிவு்ெி் கல்ுபகா்ு் 

“்திய நுவ்? 
 

A. ு்மி ா பச்  

B. ெிĂய்கா நசா்ரா  
C. ஐ்வ்யா ரா் பச் ்  

D. நரா்மி   Ăு்் ி 
 

விடட: A. ு்மிதா பச்  

 

ு்மி ா பச், 2017 ஆ்ி்கான 65 வு உலக அழகிகு்கான அணிவு்ெி் 

“ு்  “் ியாளவ நச்்   ுவராக கல்ுபகா்ு “ு ி ுிுகளள 

அளி்கு்ளா். “வ் ு்னா் உலக அழகியாகு், ொலிூ்  ிளகயகு் 

“ு்ு உ்ளா் எ்ெு ுறி்ெிட் ்கு. “் ியாவிலிு்ு உலக அழகி்கான 

கிĂட்ள  பெ்ற ு ் “் ிய பெ் ு்மி ா பச் ஆவ். ெனவĂ 30 அ்ு 

ெிலி்ளெ்்  ா்ி்  ளல கர் மணிலாவி் ஆசியா அநரனவி்  ட்க உ்ள 

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

A. Amitav Ghosh  

B. Vikram Seth  

C. Jeet Thayil  

D. Arun Kolatkar  

 

விடட: C. Jeet Thayil  

 

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

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

வரலா்ளற ஆ்கில் ிு், நமு் கவிஞ்களி்  ந ா்ற் ெ்றிீ் 

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

19. 2017 ஆ்ி்கான ஒு்கிடண்த தளெதிகளி் மாநாு நடடபெ்ற “ட்? 

 

A. அசா்  

B. ஆ் ிர் ெிரந ச்  

C. மகாரா்ிரா பச் ்  

D. உ் ரக்் 

 

விடட: D. உ்தரக்் 

 

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

ஆ்ி்கான ஒு்கிளண்   ளெ ிகளி் மா ாு  ளடபெ்று. ு்கிய 

ந ா்கமாக ெ்ு & கா்மீ் line of control ெு ியி் ெ ்ற ூழ ிளலயி் 

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

ப ாட்க்ெ்டு. “ ி் அளன்ு “ராுவ விமானெளட ம்ு் க்ெ்ெளட 

 ளெ ிகு் ெ்நக்றன். ி்ு ு்கிய  ளெ ிக் ெ்நக்ற ு ் 

ஒு்கிளண்   ளெ ிகளி் மா ாு “ு எ்ெு ுறி்ெிட் ்கு. “ ி் 2016 

“் ஆ்றிய நசளவக் ெ்றி நெசெ்டன. 

 

20. ுழ்டதகு்கிடடநய நிதி ெ்றிய க்வி அறிடவ வள்்க ூிய 

�F@SCHOOL� விழாடவ எ்த கிராமி் வ்கி நட்தியு?  

 

A. Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank  

B. Kerala Gramin Bank  
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C. Assam Gramin Vikash Bank  

D. Rajasthan Gramin Bank  

 

விடட: B. Kerala Gramin Bank  

 

நகரளா கிராமி் வ்கியானு ுழ்ள கு்கிளடநய  ி ி ெ்றிய க்வி அறிளவ 

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

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

அளவ ெி்வுவன  ி ிுளற ச்க், ெ்ளிகளி் வ்கி கண்ு மா ிĂகளள 

உுவா்ு ், ெூனிய் படெி் சீ்ுகளள வழ்ு ்,  ி ிுளற ப ாட்ொன 

வு்ெளறக்,  ி ிுளற ு் க்க்,  ி ிுளற ப ாட்ொன நொ்ிக் 

நொ்றளவயாு். 

 

நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 23 - 2017 
 

21. 2017 ஆ்ு்கான மநலஷியா மா்ட் கிரா்் ெிி்் நகா்ு 

ொ்மி்ட் நொ்ியி் பவ்றவ்? 
 

A. சா்னா ந வா் 

B. ெி.வி.சி்ு 

C. ெீ் Ă் பகா்ரநல் 

D. ூ யா-சி்் 
 

விடட: A. சா்னா நநவா் 

 

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

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

22. பமாிஷிய்ஸி் ுதிய ெிரதமராக நத்ு பச்ய்ெ்ு்ளவ் யா்? 
 

A.  வ ீ்  ரா்ூல் 

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

 

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

 

23. நதசிய பெ் ுழ்டதக் தின் “்தியாவி் எ்த நாளி் 

பகா்டாட்ெுகிறு?  

 

A. ெனவĂ 22 

B. ெனவĂ 23 

C. ெனவĂ 24  

D. ெனவĂ 25 

 

விடட: C. ஜனவி 24  

 

ஒ்பவாு ஆ்ு் ெனவĂ 24 ் ந  ி ந சிய பெ் ுழ்ள க்  ின் 

“் ியாவி் பகா்டாட்ெ்ுவுகிறு. சிக் ி் உ்ள பெ்ுழ்ள க் 

எ ி்பகா்ு் அளன்ு ஏ்ற் ா்ுக் ெ்றி ம்க் ம் ியி் விழி்ுண்ு 

ஏ்ெு்ு் வளகயி் “்   ின் பகா்டாட்ெ்ு வுகிறு. 

 

24. சமீெ்தி் காலமானா ஜ்வ்் ரா் ச்மா, எ்த பமாழியி் ுக்பெ்ற 

கவிஞ்? 
 

A. ப ு்ு 

B. ஒியா 
C.  மி்  

D. உுு 

 

விடட: D. உுு 

 

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

ொடலாசிĂய் ஆவா். “வ் மகாரா்ிராவி் காலமானா். �Naqsh Lyallpuri� எ்ற 

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

ுத்ுதலாக நொ் வரீ் பெய் ூ்டெ்டு?  

 

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

விடட: A. ”ட் கா்ட் டமதான், பகா்க்தா 
 

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

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

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

ஆகிவிு். 

 

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

ஊ்கெு்ு் நிுவன்கடள அ்கீகி்ு் அடம்ு சமீெ்தி் எ்த 

நிுவன்ு்ு அ்கீகார் அளி்து? 

 

A.பட்லா 
B.ஆ்ெி் 

C.ூகி்  

D.அநமசா்  

 

விடட: B.ஆ்ெி் 

 

2016 ஆ்ி்கான BCG அளம்ெி் சா்ொக ெணியாள்களி் ு ிய  ிறளமகளள 

ஊ்கெு்ு்  ிுவனமாக ஆ்ெி் ந ்வாகி உ்ளு. உலகி் 50  ிுவன்க் 

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

 ிுவன்க் எ்வாு ுுளமயான ுளறகளள ளகயாுகி்று ம்ு் 

எ்வாு, நவகமாக நொ்ியாள்களள விட ு்றிு் ு ிய வணிக ுளறகளள 

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

 

A. ெு ா் டய் 

B. மா்க் நொ்்  
C. வி்லிய் ஃெி்பனக்  

D. ுனி் ் ி்னணி 
 

விடட: C. வி்லிய் ஃெி்பனக்(William Finnegan) 

 

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

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

சாளல  ிளர்ெட், கினமான ெி்ெியாக ு்நன்ற் ெ்றிய ஆ்ு ம்ு்  

சிறிய களலக் ெ்றிய அறிு மி்க ுயசĂள யாு். 

 

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

வழ்கெுகிறு? 

 

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

 

விடட: D. ெ்சா் நநஷன் வ்கி 
 

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

அறிுக் பச்ய்ெ்ு்ளு. Wave என்ெு் அளலக் ில் ெĂவ்் ளனளய  

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

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

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

ுளறகளி் ப ாட்க்ெ்டு. 

 

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

டமய்தி் “ு்ு பவ்றிகரமாக வி்ணி் பசு்த்ெ்டு. “ு எ்த 

நா்ிுடடயு? 

 

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

 

விடட: B. சி்க்ூ் 
 

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

சி்க்ூ்  ்யா் ப ாழி்ு்ெ் ெ்களல்கழக் ம்ு் ெ்ொ்  ா்ி் 

கிூஷூவி்  ிுவன் “ளடநய நம்பகா்ள்ெ்ட ஒு ூ்ு ுய்சியாு். 

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

வி்பவளியி் “ு்ு பசய் ெு்  ுிீ். 

 

30. 2017 ஆ்ு்கான Pakke-Paga திுவிழா எ்த மாநில்தி் நடடபெ்ு 

வுகிறு?  

 

A. அுணாசல் ெிரந ச் 

B. ஆ் ிர் ெிரந ச் 

C. நம்ு வ்க்  

D. மிநசார் 

 

விடட: A. அுணாசல் ெிரநதச் 

 

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

மாவ்ட் ி் பசயநொசவி்  ளடபெ்ு வுகிறு. “ ளன மா ில ூனிய் 

அளம்ச் கிர் Ă்ு ப ாட்கிளவ் ா். 3  ா்  ளடபெு் விழாவி் ு்கிய 

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

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

 ்ப ு்க அும ி வழ்கெுகிறு. 16 வனவில்ு ொுகா்ு ப ா்ு 

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

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

 

நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 24 - 2017 
 

31. ெி்வு் எ்த மாநில் நசடவ ெணியாள்கு்காக தொ் ஓ்ு சீ் டட 

மி்னு நசடவ ெிமா்ற ுடறயி் அறிுக் பச்து? 

 

A. நகாவா   
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B. உ் ர் ெிரந ச்  

C. உ் ரக்்   

D. ெ்சா் 
 

விடட: A. நகாவா  
 

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

ெ ிவிற்க் பச்ு அள  ூ்் ி பச்ு மி்ன்ச் வழியாக அு்ெ ுிீ். 

ந ் ்  ட்ு் அ ிகாĂக் மி்னு ெ ிு ில் பெற்ெ்ட வா்ுகளள ெ ிு 

பச்வா்க். ுறி்ொக, நகாவா மா ில் ி்  ொுகா்ு, ுளண்ெளட ம்ு் 

ொராும்ற நசளவ ுளறயி் 822 நசளவ ெணி வா்காள்க் உ்ளன். “ு 

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

“ய் ிர்க் ெய்ெு்ு் ு ் “் ிய மா ிலமாு். 

 

32. நதசிய ு்ுலா தின் “்தியாவி் எ்நொு பகா்டாட்ெுகிறு? 

 

A. ெனவĂ 24   

B. ெனவĂ 23   

C. ெனவĂ 25   

D. ெனவĂ 26 

 

விடட: C. ஜனவி 25   

 

ு்ுலா்ுளறயி் ு்கிய்ுவ்ள  உண்்  ஒ்பவாு வுடு் ெனவĂ 25 

“் ியாவி் ந சிய ு்ுலா  ின் பகா்டாட்ெுகிறு. 

 

 

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

பதாட்க்ளு? 

 

A. அசா்   

B. ஆ் ிர் ெிரந ச்  

C. க் ாடகா  
D. நகரளா 
 

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

 ி்ட்ள  ப ாட்கு்ளு. “ ் ில் ஒ்பவாு ுளறயிு் 

 வனீ்ெு் ்ெ்ட  ானிய்கி அளம்ு ில் அளன்ு ுகா ார  ிுவன்கு் 

“ளண்க்ெ்ு ம்களி் உட் ல் சா்்   கவ்களள மி்னு ுளறயி் 

நசகĂ்ு ம்க் ப ாளக  ரு் ள் உுவா்க்ெு். ஏ்கனநவ நசா ளன 

அி்ெளடயி்  ிுவன் ுர் மாவ்ட் ி் 12 ுகா ார அளம்ு ில் 

பசய்ெு் ்ெ்ு வுகிறு. 

 

34. யா் தடலடமயிலான ுு ம்திய அரசிட் சமீெ்தி் �நிதி பொு்ு 

ம்ு் ெ்பஜ் நமலா்டம� ெ்றிய ச்டஅறி்டகடய சம்ெி்து? 

 

A. எ். நக சி் ுு   

B. எ் ஆ் கா் ுு   

C. எ் ஆ் மா ் ுு   

D. எ் ந வரா் ுு 

 

விடட: A. எ். நக சி் ுு   

 

பட்லியி் வட்ு ப ாு ியி் உ்ள ம் ிய  ி ி அளம்ச் அு் பெ்லியி் 

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

மா்ுவள  ெ்றி ஆரா்்ு  ு்  மா்ு  டவி்ளகக் ெ்றி “்  ுு 

ெĂ்ுளர அளி்ு். நமு்  ி ி விĂவா்க் ம்ு்  ி ி ுளற்ு, கட் 

விĂவா்க் ம்ு் கட் ுளற்ு நொ்றவ்ளற ெ்றிய ந ளவக் மா்ு 

 டவி்ளக ெ்றி ஆராீ்.  

 

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

 

A. Freedom to Love: India at 70  

B. Freedom to Dream: India at 70  

C. Freedom to Space: India at 70  

D. Freedom to Life: India at 70  

 

விடட: B. Freedom to Dream: India at 70  

 

ெ் ாவு ஆ்டாக  ட்ு் “ல்கிய  ிுவிழா ராெ் ா் மா ில் பெ்ூĂ் 

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

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

ெ் ிĂளகயாள்க் ம்ு் ெிரெலமான கலா்சார ெிராுக்க் கல்ு 

பகா்வா்க். 

 

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

(VPBY) எ்ற தி்ட் அறிுக்ெு்த்ெ்டு? 

 

A. ICICI Prudential Life Insurance  

B. Life Insurance Corporation of India  

C. New India Assurance  

D. HDFC Standard Life Insurance 

 

விடட:  B. Life Insurance Corporation of India  

 

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

எ்ற காெீ் ு  ி்ட் ி்ு ஒ்ு ் வழ்கிீ்ளு. “ு ொுகா்ொன ுளறயி் 

 ி ி நச்்க உ ு் அரசி்  ி்டமாு். “ ் ில் அுெு வய ி்ு நம்ெ்ட 

வய ானவ்களி் எ ி்கால்ள  நம்ெு்ு் வ்ண் LIC உட் “ளண்ு 

பசய்ெு் ்ெு் கா்ெி்ு  ி்டமாு். வ்ி விகி ் ச்ள   ிலவர் ி்ு 

ஏ்றவாு “ு்ு். “் ி்ட் ி் ில்  மா ா் ிர் / காலா்ு / 

அளரயா்ு ம்ு் வுடா் ிர் எ்ற அி்ெளடயி் ெ்ு ஆ்ுகு்ு 

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

 

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

ுத்டம பசய் அதிகாியாக நியமி்க்ெ்டவ்(CEO)? 
 

A. S Jaishankar  

B. Rina Mitra  

C. Anshu Sinha  

D. Arun Kuma Jha 

 

விடட:  C. Anshu Sinha (அ்ஷு சி்ஹா) 
 

மகாரா்ிராளவ நச்்  அ்ஷு சி் ா கா ி கிராம ப ாழி் கழக் ி் Khadi & 

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

38. 2017 ஆ் ஆ்ி்கான நதசிய பெ் ுழ்டதக் தின்தி் கு்பொு் 

யாு? 

 

A. End child marriage  

B. Safety and Development of girl child  

C. Adolescent Girls: Issues and Challenges  

D. Beti Bachao, Beti Padhao  

 

விடட: D. Beti Bachao, Beti Padhao 

 

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

நம்ொ்ு அளம்சக் ி் ில் பகா்டாட்ெ்ட ந சிய பெ் ுழ்ள க் 

 ினவிழாவி் கு்பொுளாக Beti Bachao, Beti Padhao எ்ற வாசக் 

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

விழி்ுண்ு  ிக்சிக் உ்சக்ட ெலளன பகாு் ு. ஒ்பவாு வுடு் 

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

நவ்ு் எ்ற ந ா்க ி்்காக “்  விழா பகா்டாட்ெுகிறு.  

 

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

 

A. Neel Madhav  

B. Tishani Doshi  

C. Arun Kolatkar  

D. T D Ramakrishnan 

 

விடட:  A. Neel Madhav (நீ் மாத் ) 

 

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

எு ்ெ்டு. “்  ு் க் ி் ுு்ெ் ி் உ்ளவ்க் ம்ு்  ்ெ்க் 

அளனவளரீ் ஆ்சĂய்ெு்ு் வளகயி் ெல அசா ரணமான வி்ள க் 

ெ்றிய ுறி்ுக் “ட்பெ்ு்ளன. 

 

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

 

A. க் ாடகா  
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B. ஆ் ிர் ெிரந ச்  

C. நகரளா 
D.  மி் ாு 

 

விடட: A. க்நாடகா  
 

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

அளழ்க்ெுகிறு. “்   ூ்காவி் அட்்   காுக், சிு  ீநராளடக், 

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

யாளன ஆகியளவீட் ஆநரா்கியமான உணு ூ் ிளல காண்ெுகிறு. 

 

நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 25 – 2017 
 

41. 2017 ஆ் ஆ்ி்கான நதசிய வா்காள் தின்தி் கு்பொு் எ்ன? 
 

A. Empowering young and future events  

B. Inclusive and qualitative participation  

C. Easy Registration, Easy Correction  

D. Ethical Voting  

 

விடட: A. Empowering young and future events  
 

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

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

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

 

விடட: C. ச்திரொு நாுு ுு 

 

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

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

A. Nurturing Excellence in Sports Trust (NEST)  

B. Indian Football Association (IFA)  

C. All India Football Federation (AIFF)  

D. Football Players’ Association Of India (FPAI)  
 

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

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

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

D.  ி்லி ச்வந ச விமான  ிளலய் 

 

விடட: D. தி்லி ச்வநதச விமான நிடலய் 

 

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

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

A. ெிநரசி்  
B. ப ் ஆ்Ă்கா  
C. ெ்ொ்  
D. ப ்ு ூடா் 

 

விடட: C. ஜ்ொ்  
 

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

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

விடட: A. சனீா  
 

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

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

A. Bimal Jalan  

B. C Rangarajan  

C. Y Venugopal Reddy 

D. Bipin Ganatra  

 

விடட: A. Bimal Jalan  
 

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

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

A. Barack Obama  

B. Vladimir Putin 

C. Nicolas Maduro  

D. Juan Manuel Santos 

 

விடட: B. Vladimir Putin (விளாிமி் ுதி்) 
 

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

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

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

 

விடட: C. ஐ்கிய ரா்ய்(UK) 
 

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

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

 

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

 

விடட: D. ொ்கி்தா் 

 

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

51. சமீெ்தி் காலமான அபல்சா்ட் கடகி், “்தியாவிலிு்ு எ்த 

நா்ி் ூதராக “ு்தா்? 
 

A. ெிநரசி் 

B. ர்யா 
C. “்ந ாநனஷியா 
D. சி்க்ூ் 
 

விடட: B. ர்யா 
 

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

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

தகவ்கடள வழ்க "ஜவீ் நரகா" எ்ெு பதாட்க்ெ்டு? 

 

A. ச் ீ்க்  
B.  மி் ாு  

C. நகரளா 
D. அசா் 

 

விடட: C. நகரளா 
 

 ிுவன் ுர் ி் நகரளா ு ்வ், ெினராயி விெயனா் சமீெ் ி் 

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

ப ாளக சா்்  மி்னு ுகா ார ெ ிுக் உுவா்க ப ாட்க்ெ்டு. 

ம்கு்ு ுகா ார  கவ் ம்ு்  ிறளமயான ுகா ார நசளவளய 

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

நமலா்ளம அளம்ு ம்ு் ந ாயாளிகுடனான  ்ு  ூழளல 

உுவா்ுவ ி் உ ு். ந ாயாளியி் ஒு ுளற நசகĂ்க்ெ்ட உட் ிளல 

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

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

ஊ்கெு்த �ுத்வுடடய விுு� எ்த மாநில அரசா் வழ்க்ெுகிறு? 

 

A. ம் ிய் ெிரந ச்  

B. அசா் 

C. ராெ் ா்  

D. நகரளா 
 

விடட: B. அசா் 

 

அசா் ு ்வ் ச்ொன்  நசாநனாவா், அசாமி் ிெி்ட் ெணெĂவ்் ளன 

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

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

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

 

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

 

A. கிர் ந ாஷி 
B. அனி் நமன் 

C. ம்ுளா ெ்ம ாெ் 

D.  ்்ச நசாபவ்ற நசக் 
 

விடட: C. ம்ுளா ெ்மநாெ் 

 

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

பெ் ில், எ்லா பெ்கு் எ்வாு ெ்ிகா்ு னமாகு், 

அறியாளமகளாகு் மாுகி்றன் எ்ெள  ுறி்ெி்ு்ளா். 
 

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

ெ்திிடகயான �Luxury Travel Times�டய பவளியி்ு உ்ளு? 

 

A. Cleartrip  

B. Goibibo  

C. Ixigo  

D. MakeMyTrip 
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விடட: D.MakeMyTrip 

 

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

MakeMyTrip எ்ற  ிுவன் ா் ப ாட்கெ்டு. “்  ளகநெசி ெ் ிĂ்ளக ில் 

ெயணிக்  ்களு ெயண்ள  சிற்ொக பசலவிடலா். “ு Facebook Canvas 

ம்ு் Instagram கள க் நொ்ற ாு்.  

 

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

பெ்ற நிடக? 

 

A. அபமĂ்கா 
B.  ா்நவ 

C. நொ்்ுக் 

D. ெிரா்் 

 

விடட: A. அபமி்கா 
 

நமĂ ளடல் ி் வயு 80, “வ் எ்மி விுு பெ்ற அபமĂ்க  ிளக. 
சமீெ் ி் அபமĂ்காவி் கிă்வி்சி் காலமானா். “வ் சிற்  ப ாளல்கா்சி 
களலஞ் எ்ெு 1960 “்  ளடபெ்ற சி்கா் ி் வா் ளட்  ாடக் ம்ு் 

1970  “்  ளடபெ்ற  நமĂ ளடல் ி்  ாடக் நொ்றவ்றி் அவரு 

ப ாளல்கா்சி் ொ் ிர்களி் ில் அறிய்ெ்டு. சிக ெணி ம்ு் 

ெ்நவு அரசிய், வில்ு உĂளமக் ம்ு்  ீĂழிு ெிர்சிளனக் நொ்ற 

சு ாய  ிக்ுகளி் ஆ்வ்  கா்ினா். 
 

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

A. நொொ்  கர நொீ் 

B. ஷி்லா்  கர நொீ் 

C. ள ப ராொ்  கர நொீ் 

D. ுநன  கர நொீ் 

 

விடட: D. ுநன நகர நொீ் 

 

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

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

நொு ெயு் ாகு் அவசர கால்களி் ெணியாள்க் மீு  டவி்ளகக் 

எு்கு் க்காணி்க்ெு். 

 

58. பஜ்மனியி் டா் ிவிஷ் கா்ெ்ு ீ் �Bundesliga� ெயி்சி்ு 

நத்்பது்க்ெ்ு்ள Lalchungnunga எ்த மாநில்டத் நச்்தவ்? 
 

A. மிநசார் 

B.  ாகாலா்ு 

C.  ிĂுரா 
D. அுணாசல் ெிரந ச் 

 

விடட: A. மிநசார் 

 

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

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

 

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

ூல் நட்த்ெுகிறு?  

 

A. “் ியா 
B. ப ் ஆ்Ă்கா 
C. “்கிலா்ு 

D.  ிூசிலா்ு 

 

விடட: A. “்தியா 
 

ெனவĂ 29 ு ் ெி்ரவĂ 12, 2017 வளர  ட்க உ்ள T20 ொ்ளவய்நறா்கான 

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

ஆ்Ă்கா, “ல்ளக ம்ு் நம்கி் ிய  ீுக் நொ்ிகளி் ெ்ுபகா்ள 

“ு்கி்றன. ு்னா் “் ிய கிĂ்பக் வரீ்க் ம்ு் நக்ட் ராு் 

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

கிĂ்பக் ெ்ள  வா்ுவ ் ில் ொ்ளவய்நறா்்கான கிĂ்பக் 

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

ில் ஒு கிĂ்பக் ெ்ள  வா்கி உ வி பச்யலா்.  

 

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

ுத்திர தின்த்ு யாு்ு வழ்க்ெ்டு?  

 

A.  ி்நெ சி் 

B.  ா்்ă் சா்ு 

C. ந ்ெ்  ா ா 
D. கெி் யா ் 

 

விடட: C. நஹ்ெ் தாதா 
 

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

 ா ாவி்ு ெனா ிெ ி ெிரணா் ுக்ெிய் வழ்க்ெ்டு. நம 2016 அ்ு 

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

நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 27 - 2017 
 

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

ுடற்க ம்திய அரு ுய்சி நம்பகா்கிறு? 

 

A. அுணாசல் ெிரந ச் 

B. “மாசல் ெிரந ச் 

C. ம் ிய் ெிரந ச்  

D. ஆ் ிர் ெிரந ச் 

 

விடட: A. அுணாசல் ெிரநதச் 

 

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

உ்ளு. “் ி்ட்ெி, அரு மு்ுவமளனயி் ெிற்ு் பெ் ுழ்ள கு்ு 

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

 

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

C. க் ாடக் 

D.  மி் ாு 

 

விடட: B. ஆ்திர் ெிரநதச் 

 

2017 ூ்டளம்ெி் (சிஐஐ) ூ்ு உ்சி மா ாு ெனவĂ 27 ் ந  ி அ்ு 

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

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

63. எ்த மாநில அரு,1894 ஆ்ு விவசாயிகளி் தியாக்கடள கு்தி் 

பகா்ு அவ்கு்ு அ்சலி பசு்த விவசாயி தியாகிக் நா் ஏ்ொு 

பச்ு்ளு? 

 

A. ஒிசா 
B. மணி்ூ் 
C. அசா்  

D.  ிĂுரா 
 

விடட: C. அசா்  

 

 ியாகிகு்ு அ்சலி பசு்  ு ் ுளறயாக, அசா் அரு விவசாயிக் 

 ியாகிக்  ா்  ்றா் மாவ்ட் ி் ெுுகா்ி் ெனவĂ 27, 2017 அ்ு 

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

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

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

ஆ்சியாள்களா்  ிலவĂ அட்ுுளற எ ிராக எ ி்்ு உய்்  நொு 140 

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

ு்நனாிகளாக ம்ு் ெிĂ்ி் பகாு்நகா்ளம்ு எ ிராக  ிக்் ன். 
 

64. “்தியாவி் ுத் தொ் அுவலக ொ்நொ்் நசவா நக்திரா எ்த 

நகர்தி் பதாட்கெ்ு்ளு?  
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A. ளமூு  

B. பச்ளன 

C. பகா்சி  
D. குகா் ி 
 

விடட: A. டமூு  

 

“் ியாவி் ு ்  ொ் அுவலக ொ்நொ்் நசவா நக் ிரா (POPSK) 

க் ாடகாவி் ளமூு  ளலளம  ொ் அுவலக் ி் ெனவĂ 25, 2017 அ்ு 

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

அுவலக்க் ஒ்ெ் ் பச்ு்ளு. “ ் ில் ப ்பவா்் ொ்நொ்் 

ப ாட்ொன நசளவகளள வழ்க அ்ச் ுளற ுிு பச்ு்ளு. POPSK 

ந ா்க் எ்லா ெு ி்ு் ொ்நொ்் நசளவகளள விĂு ெு்ு ் ம்ு் 

பவளி ாு ெயண் ுறி்  பசய்ுளறகளள எளிளம்ெு் ் ஆு். 

 

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

தடல்ெி் “்திய பெ்ு்ள “ட்?  

A. 6 

B. 8 

C. 7 

D. 5  

 

விடட: A. 6  

 

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

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

ம்ு் “்நர் 8 “ட் ி் உ்ளு. 

 

66.  2017 ஆ்ு்கான ெ்ம ீ விுு்ு நத்ு பச்ய்ெ்ு்ள நசக் நாய் 

எ்த விடளயா்ுட் பதாட்ுடடயவ்?  
 

A. ூ்ெ்ு 

B. ம்ய் ் 

C. ு்ு்ச்ளட  

D. கிĂ்பக் 
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விடட: D. கிி்பக் 

 

“் ிய ொ்ளவய்ற கிĂ்பக் அணியி் நக்ட் நசக்  ாய் 2017 ஆ்ு்கான 

ெ்ம ீ விுு்ு ந ்ு பச்ய்ெ்ு்ளா். ெ்ம ீ விுு்ு ந ்ு 

பச்ய்ெ்ு்ளா். ெனவĂ 29 ு ் ெி்ரவĂ 12 வளர 10  ாுக் ெ்ுபெு் 2 

வு ி 20 ொ்ளவய்நறா் கிĂ்பக் உலக் நகா்ளெ நொ்ிளய  ட்  “் ியா 
 ி்டமி்ு்ள  ிளலயி் அவு்ு “்  மĂயாள  கிளட்ு்ளு. 

 

67. “்தியா ுுவு் பதாழி் ுடனநவா்கடள ஊ்ுவி்க எ்த ுடற 

�நதசிய பதாழி் ுடனநவா் விுு� வழ்க ஏ்ொு பச்ு்ளு?  

 

A.  ிற் நம்ொு ம்ு் ப ாழி் ுளனு அளம்சக் 

B. ப ாழிலாள் ம்ு் நவளலவா்்ு அளம்சக் 

C. உ் ா்ு அளம்சக் 

D. ு்ளியிய் ம்ு்  ி்ட அமலா்க் அளம்சக் 

 

விடட: A. திற் நம்ொு ம்ு் பதாழி் ுடனு அடம்சக் 

 

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

விுுக்" வழ்க ஏ்ொுபச்ு்ளு. “்  விுுக் “ள் ப ாழி் 

ுளனநவா்க் ம்ு் அவ்களி் ப ாழி் ூழலி் ு்நன்ற் 

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

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

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

ுளனநவா்களள ு்னிளல்ெு்  ம்ு் ஊ்ுவி்க வழ்க்ெு் சிற்  
விு ாக கு ெுகிறு. 

 

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

 

A. 66   

B. 82  

C. 79   

D. 112 

 

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

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

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

“ ி் 100 ம ி்பெ் எ்றா் ஊழ் அ்ற ாகு் 0 எ்ற் ஊழ் 

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

 

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

தடட பச்ய அறிவி்ு்ளு? 

 

A. ச் ி்க் 
B. ம் ிய ெிரந ச் 

C. ராெ் ா் 

D. ுெரா் 
 

விடட: B. ம்திய ெிரநதச் 

 

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

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

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

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

ுடறடய நச்்த யாு்ு வழ்கெ்டு? 

 

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

D. நகஷ் கிு்ணா 
 

விடட: D. நகஷ் கிு்ணா 
 

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

ுளறயி் வி்ஞானியாக ெணியா்றிவுகிறா். ுர்க அளம்சக் சா்ெி் 2016 

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

ு்ணச் ிர ரா் ந சிய ெிநயாளச்் விுு்ு ந ்ு பச்ய்ெ்ு்ளா். 
 

நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 28, 29 - 2017 
 

71. யா் அுணா்சல ெிரநதச மாநில்தி் ுதிய ஆுநராக 

நியமி்க்ெ்ு்ளா்? 
 

A. ெ்வĂலா் ுநராகி்   
B. பஷ்ி  

C. ெி.ெி. ஆ்சா்யா  
D. கிĂஷ் கா்் ொ் 

 

விடட: C. ெி.ெி. ஆ்சா்யா  
 

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

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

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

 

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

நகர்தி் நடடபெ்று? 

 

A. பச்ளன  

B. பகா்க் ா   
C. குகா் ி   
D. பெ்கூு 

 

விடட: D. பெ்கூு 

 

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

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

வளர “்  மா ாு  ளடபெ்று. “்  3  ா் மா ா்ி் கு்பொு்க் 

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

 

73. 2017 ஆ்திநரலிய ஓபெனி் பெ்கு்கான ஒ்டறய் ெிிவி் நகா்டெ 

பவ்றவ் யா்? 
 

A. Simona Halep  

B. Serena Williams  

C. Venus Williams  

D. Angelique Kerber  

 

விடட: B. Serena Williams  

 

அபமĂ்காளவ நச்்  ப ாழி்ுளற பட்னி் விளளயா்ு வரீா்களன 

பசăனா வி்லிய்் 2017 ஆ் ிநரலிய ஓபெனி் பெ்கு்கான ஒ்ளறய் 
ெிĂவி் நகா்ளெ பவ்ு்ளா். “வ் “ு ி நொ்ியி்  ்ளன எ ி்்ு 

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

23 வு ுளறயாக நகா்ளெளய  ்ி பச்றா். “ னா் 22 நகா்ளெ பவ்ற 

்படெி ்ரா்சி் சா ளனளய ுறியி்ு்ளா். “்ு் ஒு நொ்ியி் 

பவ்ு் ெ்ச் ி் 24 நகா்ளெளய பவ்ற மா்கபர் நகா்் சா ளனளய 

ுறியி்ொ். 
 

74. ெிர்ம ு்திர “ல்கிய திுவிழா ுத் ுதலாக எ்த நகர்தி் 

பகா்டாட்ெ்டு? 

 

A. குகா் ி   
B. ஷி்லா்   

C. பகா்க் ா   
D. ுவநன்வ் 
 

விடட: A.  குகா்தி 
 

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

ு் ிர “ல்கிய  ிுவிழா பகா்டாட்ெ்டு. “ ் ில் வாசி்நொு்ு் 

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

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

கலா்சார  ிக்ுக், “ளச ம்ு்  டன  ிக்்சிக்,  ிளர்ெட்களி் 

 ிளரயிட்ெு ் உ்ளி்டளவ “ட்பெு். நமு் 10  ாுகளி் “ு்ு 16 

ு் க எு் ாள்க் ெ்ு பெுகி்றன். 
 

75. �C25� எ்ற உ்நா்ிநலநய தயாி்க்ெ்ட ுத் கிடரநயாபஜனி் 

ரா்பக் எ்சிடன “்நரா எ்த எுகள்தி் நசாதி்து? 

 

A. GSLV-Mark-II  

B. GSLV-Mark-IV  

C. GSLV-Mark-V  

D. GSLV-Mark-III 

 

விடட:  D. GSLV-Mark-III 

 

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

 யாĂ்க்ெ்ட ு ் கிளரநயாபெனி் ரா்பக் எ்சிளன  GSLV-Mark-III எ்ற 

எுகள் ி் பவ்றிகரமாக நசா ளன பச் ு. “்  நசா ளன  மி் ா்ி் 

மநக்ராகிĂயி்  ட் ்ெ்டு. “்  எ்சினி் ுளற்  பவ்ெ ிளலயி் 

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

ஆகு், 80K நம் (-193 ிகிĂ C)  ிரவ ஆ்ஸிெ் (LOX) ெய்ெு் ி எĂவாீ 

பெனநர்ட் ுழ்சிீ்  ளடபெு். “்  ரா்பக் ில்  ா்ு ட் எளடீ்ள 

பொு்களள ும்ு பச்லுிீ்.  

 

76. நாள்தா ெ்கடலகழக்தி் ுதிய நவ்தராக நியமி்க்ெ்ு்ளவ் யா்? 
 

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

D. ெி எ் பர்ி 

 

விடட: A. விஜ் ெ்க்  
 

ெகீா் மா ில் ி் ரா்கிĂ் உ்ள  ாள் ா ெ்களலகழக் ி் ு ிய ுளண 

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

ி்ு ஆ்ுகு்ு “்  ெ விளய வகி்ொ். “ ்ு ு்ன் நகாொ செ்வா் 

“்  ெ விளய வகி்ு வ் ா். “வĂ் ெ வி விலகளல அு்ு க்ு்ொ்ு 

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

நத்வாகிு்ள “்திய மு்ுவ் யா்? 
 

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

C. “ல்ுமணசாமி ு லியா்  
D. அூ் ச்ட்ெி 
 

விடட: B. ு்ல்ெ்ளி எ் ரா்   

 

ள ப ராொ் ி் உ்ள எ்வி ெிரசா் க் மு்ுவமளனயி்  ிுவனு், 

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

Refractive Surgery (ASCRS)  ிுவன் ா் வழ்க்ெு் 2017 ஆ் ஆ்ி்கான 

�Ophthalmology Hall of Fame� எ்ற விுு்ு ந ்வாகிீ்ளா். அபமĂ்காவி் லா் 

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

“ட்பெ்ு்ளன். “ ்ு ு்ன் ச்வந ச ொ்ளவ “ழ்ு  ு்ு அளம்ெி் 

 ளலவராக “ு்ு்ளா். 
 

78. 2020 ம்ு் 2024 ஒலி்ெி் நொ்ிகு்ு சிற்த தடகள வரீ்கடள 

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

 

A. Anjali Bhagwat ுு 

B. Karnam Malleshwari ுு   

C. Abhinav Bindra  ுு   

D. Prakash Padukone ுு  

 

விடட: C. Abhinav Bindra  ுு   

 

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

நமளட� எ்ற  ி்ட் ி் ில்  ்ல ெ ்க் பவ்ு்  ிறளம பகா்ட  டகள 

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

“ளடபவளியி் சிற்  வரீ்களள க்டறி்ு உலக  ர் ிலான ெயி்சிக் 

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

டகபயு்தி்ு்ளு? 

 

A. ெிநரசி்  

B. சீனா  
C. ெிரா்்  

D. பெ்மனி 
 

விடட: C. ெிரா்்  

 

“் ிய பெு்கட் ெு ியி் கட்வழி ம்ு் கட்வழி நொ்ுவர்ு 

ப ாட்ொன விவர்களள ெகி்்ு பகா்ள ெிரா்்  ா்ுட் “் ிய பவ்ளள 

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

ெிரா்ு் “ளண்ு “் ிய-ெு்ெி் கட் ெு ியி் கட்ெயி்சிகளள 

நம்பகா்ு். “ு ஒு கட் ொுகா்ு அரணாக பசய்ெட “ு்கிறு. 

 

80. சமீெ்தி் காலமான சா் ஜா் ஹு்் எ்ற ுக்பெ்ற நிக் எ்த 

நா்டட நச்்தவ்? 
 

A. “்கிலா்ு   

B. அபமĂ்கா  
C. ெிரா்்   

D. சீனா 
 

விடட: A. “்கிலா்ு   

 

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

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

மற்க ுியா  ஒ்றாக அறிய்ெுகிறு. 

 

நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 30 - 2017 
 

81. 2017 ஆ்ு்கான ஆ்திநரலிய ஓெ் பட்னி் நொ்ியி் ஆ்க் 

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

C. ஆ்ி ு்நர  
D. நராவ் ிநொபகாவி் 
 

விடட: A. நராஜ் பெடர் 
 

ுவி்  ா்ி் சிற்  பட்னி் வரீரான நராெ் பெடர் 2017 ஆ்ு்கான 

பம்நொனி்  ளடபெ்ற ஆ் ிநரலிய ஓெ் பட்னி் நொ்ியி் ஆ்க் 

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

ெிறு பெ்ற ு ் பெĂய பவ்றியாு். கிரா்் ்லா் ப ாடĂ் அ ிக 
நொ்ியி் பவ்ற “ர்டாவு வரீ் பெடர் எ்ெு ுறி்ெிட ்கு. 

 

82. நதசிய நநா்்து்ு தின் “்தியாவி் எ்த நததியி் 

பகா்டாட்ெுகிறு?  

 

A. ெனவĂ 28 

B. ெனவĂ 29 

C. ெனவĂ 30  

D. ெனவĂ 27 

 

விடட: B. ஜனவி 29 

 

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

பச்ு்ளா். ெனவĂ 29 அ்ு  ளடபெ்ற  விழாவி் ஐ்ு வய ி்ு கீ் உ்ள 

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

உ்ள ுழ்ள கு்ு “ ளன அறிுக் பச்ு்ளா். 
 

83. 2017  ஆ்ு்கான டசய் நமாி கிரா்் ெிி்் நகா்ு ொ்மி்ட் 

நொ்ியி் ஆ்க் ஒ்டறய் ெிிவி் பவ்ு்ள வரீ்?  
 

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

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

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

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

“்ந ாநனஷியாளவ நச்்   கிநரநகாĂயா மĂ்களவ 21-13, 21-14 எ்ற கண்கி் 

ந ா்கி்ு  னு ு ் மகளி் ஒ்ளறய் கிăட்ள  பவ்ு்ளா். அு 

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

சகஅ்வினி பொ்ன்ொ ம்ு் ெி ுமீ் பர்ி ஆகிநயாளர ந ா்கி்  ் 

ில் “் ியா “ர்ளட ெ்ட்  

பவ்ு்ளு. 

 

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

தடலடம நி்வாக அதிகாியாக நியமி்க்ெ்ு்ளவ் யா்?  
 

A. சீமா. ெி்வா்  

B. ு் ா  ி ் 
C. எ்ஆ் பர்ி 

D. AP சி்   

 

விடட: D. AP சி் 

 

“் ிய  ொ் நசளவ அ ிகாĂயாகு், “் ியா  ொ் பகாு்ு வ்கியி் 

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

Identification Authority of India).  ி ி நச்்ெ ்காக ம்ு் க்டண் அளம்ுகளி் 

ுளண “ய்ுனராக ெணியா்றினா். IPPBயானு சமீெ் ி் “் ியா Ăச்் 

வ்கியி் வணிக ுளறகளள  ளடுளறெு்  அளம்க்ெ்ு உ்ளு. ெண் 

அு்ு் நசளவக் ம்ு் ுறி்ெி்ட நசளவகளள ஏ்ு  ட்  உ்ளு. “ ி் 

 னி ெ் கண்கி் 1 ல்ச் வளர ளவ்ு ளவ்ு பகா்ளுிீ் எ்ெு 

ுறி்ெிட் ்கு. 

 

85. உலகி் ுதலாவு ிஜி்ட் ூத் எ்த நா்ி் உுவா்க்ெ்ு 

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

D. மநலஷியா 
 

விடட: A. பட்மா்் 

 

பட்மா்் ஆனு ிெி்ட் ூுவளர உுவா்கிீ்ளு. “ு ூு், ஆ்ெி், IBM 

ம்ு் ளம்நராசா்்  நொ்ற உலக ப ாழி்ு்ெ  ிுவன்களி் ு்கிய 

ெ்ுவகி்ு். “்   ு ிய ுளற ப ாழி்ு்ெ ெிளண்ுக் ில்  னியாு்ு 

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

ெிர ிெலி்ு் எ்ு  எ ி்ொ்்கெுகிறு. 

 

86.  2017 ஆ்ு்கான பதாுநநா் எதி்்ு தின்டதபயா்ி எ்த நதசிய 

பதாுநநா் விழி்ுண்ு ெிர்சார்டத ம்திய அரு ஏ்ொு பச்ு 

வுகிறு? 

 

A. சமர் ெிர்சார்  

B. சா் ெிர்சார்  

C. ்ெ்் ெிர்சார்  

D. ச்ந ் ெிர்சார் 

 

விடட: C. ்ெ்் ெிர்சார்  

 

ப ாுந ா் எ ி்்ு  ின்ள பயா்ி  ாு  ுவிய ்ெ்் ெிர்சார் " ெனவĂ 

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

 ிளனவாக ெனவĂ 30் ந  ி ஒ்பவாு  வுடு் களடெிி்கெுகிறு. “ ் 

ு்கிய ந ா்கமாக ஆர்ெக்ட் ிநலநய ப ாுந ா் ந ா் க்டறி ் ம்ு் 

சிகி்ளச “வ்றி் சு ாய் ெ்களி்ெிளன ஊ்ுவி்ெு ஆு். ப ாுந ா் 

ளம்நராொ்ீĂய் நல்நர  எு் ொ்ிĂயாவா்  ஏ்ெு் ப ா்ு ந ா். “ு 

பொுவாக ந ா் ம்ு்  ர்ுகளள ொ ி்கிறு. ்ெ்் ெிர்சார் ி் ு்கிய 

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

 

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

நகர்களி் எ்ு பதாட்க்ெ்டு?  
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A. குகா் ி 
B. ஷி்லா் 

C. பகா்க் ா 
D. ுநன 

 

விடட: D. ுநன 

 

வட கிழ்ு  ிளர்ெட விழா வட்ு ம்ு் கிழ்ு ெு ிகளி் சினிமாளவ  

ஊ்ுவி்க மகாரா்ிரா மா ில் ுநனவி் உ்ள  ந சிய  ிளர்ெட கா்ெக் 

ில் ப ாட்க்ெ்டு. “ ் ந ா்கமானு ச்வந ச  ிளர்ெட  யாĂ்ுகளி் 

ஒ்ுளழ்ுகளள ஆராய ம்ு் வட்ு கிழ்ு ெு ியி் “ு்ு வு் “ள் 

ம்ு் வள்்ு வு் ெட்  யாĂ்ொள்கு்ு வா்்ு பகாு்க நவ்ு் 

எ்ெ ாு். ம்பறாு ந ா்கமாக IFFI கல்ு பகா்ளு், பவளி ா்ு 

ெிர ி ி ிகுட் ப ாட்ு ஏ்ெு் ி பகா்ு ் ம்ு் வடகிழ்ு ெட்களி் 

ொ்ளவயாள்களி் எ்ணி்ளக அ ிகĂ் ் நொ்றளவ ஆு். 

 

88. 2016 ஆ்ு்கான மி் ுனிவ்் ெ்ட்டத பவ்ற ஐி் மி்டநன் எ்த 

நா்டட சா்்தவ் ?  
 

A. ப ்ி 

B. ெிரா்் 

C. பகால்ெியா  
D.  ா்நவ 

 

விடட: B. ெிரா்் 

 

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

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

 

A.  ி ி் நொ் 

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

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

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

90. தி்லி நொீஸி் ுதிய ஆடணயாளராக நியமி்க்ெ்ு்ளவ்? 
 

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

D. அு்யா ெ் ாய் 
 

விடட: D. அு்யா ெ்நாய் 

 

1985ஆ்ு ெிĂளவ நச்்  ஐெிஎ் அ ிகாĂயான அு்யா ெ் ாய்  ி்லி 
நொீஸி் ு ிய ஆளணயாளராக  ியமி்க்ெ்ு்ளா். “ ்ு ு் “ு்  
அநலா் ுமா் ம் ிய ுலனா்ு (சிெிஐ) ுளறயி் ு ிய  ளலளம அ ிகாĂயாக 
 ியமி்க்ெ்ு்ளா். 
 

நட்ு நிக்ுக்: ஜனவி 31 – 2017 
 

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

A. ெீ்  ெி் 

B. ந ாபகாசாநனா ெுமா 
C.  ாம் நகா்நட 

D. ிசா ொகி 
 

விடட: D. ூசா ொகி 
 

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

A. 6.55 - 7.25 

B. 6.25 -7.5  

C. 6.55 -7.25  

D. 6.75 -7.5  

 

விடட: D. 6.75 -7.5  
 

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

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

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

 

விடட: C. விநனா் ரா் 

 

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

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

A. பெ்மனி  
B. “்கிலா்ு 

C. அபமĂ்கா  
D. ெிரா்் 

 

விடட: D. ெிரா்் 

 

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

 

95. ெி்வு் எ்த மாநில்தி் “்தியாவி் மிக்பெிய பதாட்க கா்ெக் 

(“்ுெ்ட்) அடமய உ்ளு?  
 

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

 

விடட: D.க்நாடக் 

 

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

 

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

A.ராெ் ா் 

B.ம் ிய் ெிரந ச் 

C.ஒிசா 
D.அசா் 

 

விடட: B. ம்திய் ெிரநதச் 

 

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

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

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

விடட: C. எ் ு்டதயா   
 

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

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

A. அு் நெ்லி 
B. ரா்  ா் சி் 

C. எ்.பவ்ளகயா  ாீு 



www.winmeen.com [Tnpsc Current Affairs January 2017 [ January 20th to 31st ] 

 

www.winmeen.com Page 46 

 

D.  நர் ிர நமாி  
 

விடட: C. எ்.பவ்டகயா நாுு 

 

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

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

A. Operation Track Black Money  

B. Operation Clean Money  

C. Operation Clean Deposits  

D. Operation Track Money 

 

விடட: B. Operation Clean Money  

 

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

100. ராஜீ்  கா்தி நதசிய வி்பவளி ெ்கடலகழக் எ்ு பதாட்க உ்ளு? 
 

A. ஆ் ர ெிரந ச் 

B. ப ுகனா 
C. உ் ரெிரந ச் 

D. ம் ய ெிரந ச் 
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விடட: C. உ்தரெிரநதச் 

 

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


