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1. எந்த மத்திய அமமச்சர் ப ோர் வரர்கமை
ீ
கவுரவிக்கும் விதமோக பதசிய அைவில் Vidhyaதிட்டத்மத ததோடங்கிமவத்தோர்?

Vee ta A hiya

A. நபரந்திர பமோடி
B. ரோஜ்நோத் சிங்
C. அருண் தெட்லி
D. ிரகோஷ் ெவபடகர்

விடை : D. பிரகாஷ் ஜவடைகர்
இத்திட்டத்மத மத்திய மனிதவைத்துமை அமமச்சரோன திரு. ிரகோஷ் ெவபடகர், May 2,
2017

அன்று

ததோடங்கிமவத்தோர்.

இத்திட்டத்தின்

பநோக்கம்,

மோணவர்கள்

மனதில்

பதசப் ற்மை உருவோக்குவதும், ப ோர் வரர்கைின்
ீ
பதமவகமை உணர்த்துவதும் ஆகும்.
எனபவ,
கல்லூ

ரம் வர்ீ சக்ரோ͆ விருதுத ற்ை வரர்கமை
ீ
ப ோன்ை உருவ த ோம்மமகமை,
வைோகங்கைில் மவத்து சிைப் ித்தனர். இந்திய ரோணுவத்தின் மிக உய ய விருது

ரம் வர்ீ சக்ரோ͇ ஆகும்.

2. ஐ. நோவின் The E o o i a d So ial Su vey of Asia a d the Pa ifi

7 ன் அைிக்மகயின்

டி, 2017ல்

இந்தியோவின் GDP என்னவோக இருக்கும்?
A. 7.1 %
B. 7.5 %
C. 7.2 %
D. 7.4 %

விடை : A. 7.1 %
ஐ. நோவின் Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), தனது 2017க்கோன
ஆண்டைிக்மகமய May 1 2017 அன்று தவைியிட்டது. இவ்வைிக்மகயின்

டி, 2017ம்

ஆண்டில் இந்தியோவின் GDP 7.1 % வமர உயரும் என எதிர் ோர்க்கப் டுகிைது. இபத நிமல
ததோடருமோனோல் 2018ல் இந்தியோவின் GDP 7.5 % ஆக இருக்கும். பமலும், இதன் மூலம் சில
இன்னல்களும்(அதோவது,

தவறுதலோன

வங்கிக்கடன்கள்

வழங்குவது

ப ோன்ைமவ)

இருப் தோக இவ்வைிக்மக எச்ச த்துள்ைது.
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3. UNHCRன் புதிய

நல்தலண்ண தூதுவரோக͇ நியமிக்கப் ட்டுள்ை Yusra Mardini, எந்த

நோட்மடச்பசர்ந்தவர்?
A. கி சு
B. சி யோ
C. பசோமோலியோ
D. சோம் ியோ

விடை : B. சிரியா
சி யோமவச்பசர்ந்த இவர்

டகில் தத்தைித்த அகதிகளுக்கு உதவினோர். சி ய அகதியும்,

ஒலிம் ிக் தடகை வரோங்கமனயுமோன
ீ
இவருக்கு தெர்மன் நோடு புகலிடம் தகோடுத்துள்ைது.
தற்ப ோது United Nations High Commissioner for Refugees(UNHCR)ன்

நல்தலண்ண தூதுவரோக͇

நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர்.

4.

7 Me ’s Si gles Ba elo a Ope Te

is ப ோட்டியில் தவன்ைவர் யோர்?

A. Kei Nishikori
B. Pablo Andujar
C. Rafael Nadal
D. Dominic Thiem

விடை : C. Rafael Nadal
ஸ் ோனிஷ் தடன்னிஸ் விமையோட்டு வரரோன
ீ
இவர், ஆஸ்தி ய வரர்
ீ Dominic Thiemஐ 6-4,6-1
என்ை தசட் கணக்கில் பதோற்கடித்து, 2017ம் ஆண்டுக்கோன Me ’s Si gles Ba elo a Ope Te
ப ோட்டியில் தவன்ைவர் ஆகிைோர். இப்ப ோட்டி ஸ்த யினிலுள்ை
நமடத ற்ைது.

இந்த

ப ோட்டிமய

தவன்ைதன்

மூலம்,

த்து

is

ோர்சிபலோனோ நகரத்தில்
முமை

இப்

சிமன

தவன்ைவர் என்ை சிைப்புத்தகுதியிமன இவர் த றுகிைோர். இப்ப ோட்டி ATP World Tourன் 500ல்
ஒரு ோகமோகும்.
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5. 19வது ஆசிய மகைிர் ஒற்மையருக்கோன

Asia

I dividual S uash Cha pio ships -

7

ட்டத்திமன தவன்ைவர் யோர்?
A. Joshna Chinappa
B. Madeline Perry
C. Dipika Pallikal
D. Vicki Cardwell

விடை : A. Joshna Chinappa
தசன்மன

எக்ஸ் ிரஸ்

அதவன்யுவில்

ஏப்ரல்

29

2017

அன்று

நமடத ற்ை

இறுதிப்ப ோட்டியில் Dipika Pallikalஐ பதோற்கடித்து Joshna Chinappa இப் ட்டத்திமன தவன்ைோர்.
இதன் மூலம்

Asia

S uash

ட்டத்மத தவன்ை முதல் இந்தியர் என்ை த ருமமயும்

அமடகிைோர்.

6. இந்திய ததோழிற்சோமல கூட்டமமப் ின் (Confederation of Indian Industry – CII) ன் முதல் த ண்
தமலவரோக நியமிக்கப் ட்டுள்ைவர் யோர்?
A. Preeti Jain
B. Shobana Kamineni
C. Nita Ambani
D. Vimala Mehta

விடை : B. Shobana Kamineni
2017-18ம் ஆண்டுக்கோன CII-ன் தமலவரோக இவர் தசயல் டுவோர். இவர் அப்ப ோபலோ
மருத்துவமமனகைின் துமணத்தமலவரோவோர். இவருக்கு முன் CIIன் தமலவரோக
வகித்தவர் Dr Naushad Forbes. CIIன் புதிய துமணத்தமலவரோக உதய் பகோடக்

தவி

தவி வகிப் ோர்.

CII ஒரு அரசு சோரோத, வியோ ோர பநோக்கற்ை, இந்திய ததோழிற் நிறுவனங்கைின் வைர்சிக்கு
ங்கோற்றும் ஒரு அமமப் ோகும்.

7. INSA இைம் விஞ்ஞோனி விருது 2017 (Youth Scientist Award) க்கு பதர்ந்ததடுக்கப் ட்டுள்ைவர்
யோர்?
A. Prabeer Barpanda
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B. Sai Siva Gorthi
C. Sanjay Pratihar
D. Chandan Saha

விடை : C. Sanjay Pratihar
இவர் பதஸ்பூர்
விவசோயம்

ல்கமலக்கழகத்தில் விஞ்ஞோனியோக

சோர்ந்த

ஆய்வுக்கோக

இவ்விருது

ணிபு ந்துவருகிைோர். இவ ன்

வழங்கப் டவுள்ைது.

தவண்கலப் தக்கம், சோன்ைிதழ் மற்றும் ரூ.25000

ணப்

நமடத றும்

இவருக்கு

INSAவின்

ஆண்டுக்கூட்டத்தில்

இவ்விருது

மச உள்ைடக்கியது. டிசம்
இப்

சு

ல்

வழங்கப் டும்.

இந்தியோமவச்பசர்ந்த இைம் விஞ்ஞோனிகளுக்கு இவ்விருது வழங்கப் டுகிைது.

8. எந்த நகரம் உலகில் முதன்முதலில் தனக்தகன தசோந்த மமக்பரோசோப்ட் எழுத்துரு͇
மவ Mi osoft Fo t தகோண்டுள்ைது?
A. ோ ஸ்
B. நியூயோர்க்
C. த ர்லின்
D. து ோய்

விடை : D. துபாய்
இந்த எழுத்துருவின் த யர்

Du ai Fo t . இது அர ி மற்றும் இலத்தின் எழுத்துக்கமை

எழுதும் விதம் உருவோக்கப் ட்டுள்ைது. இது Du ai
விதங்கைில் மமக்பரோசோப்ட் ஆ ிஸ்

Du ai Mediu

Du ai Light என மூன்று

யனோைிகளுக்கு கிமடக்கிைது. பம 1 2017 அன்று

து ோய் அரசோங்கத்தோல் அதிகோரப்பூர்வமோக தவைியிடப் ட்டது. இந்த எழுத்துரு து ோய்
நகரத்தின் சிைப்புகமை ிரதி லிக்கும் விதமோக இருக்கும்.

9. விவசோயிகளுக்கோன தோனியங்கி வோனிமல நிமலயத்மத (Automated Weather Station – AWS)
யன் டுத்தும் முதல் இந்திய மோநிலம் எது?
A. பகரைோ
B. ஞ்சோப்
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C. அசோம்
D. மகோரோஷ்டிரோ

விடை : D. மகாராஷ்டிரா
நோட்டிபலபய

முதன்முதலோக

நோக்பூ லுள்ை

Dongargaonல்

அமமக்கப் ட்டுள்ைது.மகோரோஷ்டிரோ முழுவதும் பமலும் 2065 நிமலயங்கள் இபதப ோல
அமமக்கப் டவுள்ைன.

இது

கோற்ைின்

பவகம்,

ஈரப் தம்,

மமழயைவு

ப ோன்ை

விவரங்கமை விவசோயிகள் அைிந்துதகோள்ை ப ருதவியோக இருக்கும். இந்தத்தகவல்கள்
அமனத்தும்

மகோபதவ் ப ோர்டல்͇( மகோரோஷ்டிர விவசோயிகள் வோனிமல

ிமணயம்)

மற்றும் Skymet தசயலி மூலம் கிரப் டும்.

10. இந்தியோவின் எந்த மோநிலத்தில் The Lovely P ofessio al U ive sity அமமந்துள்ைது?
A. ஹ யோனோ
B. ரோெஸ்தோன்
C. ஞ்சோப்
D. குெரோத்

விடை : C. பஞ்சாப்
பம 2 2017 அன்று

ஞ்சோப் மோநிலம்

நமடத ற்ை 8வது

ட்டமைிப்பு விழோவில், இந்தியக்குடியரசு தமலவர் திரு.

முகர்ெி

கலந்துதகோண்டோர்.

வழங்குகின்ைது.

30,000கும்

கவோரோவிலுள்ை

இப் ல்கமலக்கழகம்
அதிகமோன

The Lovely P ofessio al U ive sity ல்

200க்கும்

பமற் ட்ட

ட்டதோ கமை

ிரணோப்

டிப்புகமை

வருடந்பதோறும்

இப் ல்கமலக்கழகம் உருவோக்குகிைது.
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