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நடப்பு நிகழ்வுகள் - டிசம்பர் 1-2, 2016   

 

1. பின்வரும் எந்த ஆன்லைன் தளம், குழந்லதகள் மீதான பாைியல் குற்ற புகார்கலள பதிவு 

சசய்ய,  சபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் மமம்பாட்டுத்துலற அலமச்சகம் மூைம் 

சதாடங்கப்பட்டது ? 

A. POCSO e-BOX  
B. POCSO m-BOX 
C. POCSO c-BOX 
D. POCSO m-BOX     
 

விலட: A. POCSO e-BOX  

 

குழந்லதகளுக்கு எதிரான பாைியல் குற்றம் சதாடர்பான புகார்கலள எளிதாக மற்றும் ரகசிய 

பதிவு சசய்ய, ஆகஸ்ட் 2016 இல் மத்திய அரசு “Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) 
e-box BOX” தளத்லத சதாடங்கியது. இந்த தகவலை சமீபத்தில்,சபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் 

மமம்பாட்டுத்துலற மாநிை அலமச்சர் கிருஷ்ணா ராஜ் மாநிைங்களலவயில் சத வித்தார்.      

 

2. உைக சபாருளாதார அரங்கத்தின்(WEF) 2016 Enabling Trade Index (ETI) குறியீட்டில், 

இந்தியாவின் தரம் என்ன ?  

A. 112 வது 

B. 102 வது  

C. 93 வது  

D. 116 வது   

 

விலட: B. 102 வது  

 

உைக சபாருளாதார அரங்கம்(World Economic Forum) மற்றும் Global Alliance for Trade Facilitation 

சமீபத்தில் சவளியிட்ட "Global Enabling Trade Report 2016"  அறிக்லகப்படி, 136 நாடுகளில் 

இந்தியா 102வது நாடாக திகழ்கிறது. பட்டியைில் முதைிடத்தில் சிங்கப்பூரும், அதலன 

சதாடர்ந்து சநதர்ைாந்து, ஹாங்காங் SAR, ைக்சம்பர்க் மற்றும் ஸ்வடீன் உள்ளது. எல்லைகள் 

தாண்டி ஏற்ற இடங்களுக்கு தலடயற்ற முலறயில் சபாருட்கலள சகாண்டு சசல்லும் 

சபாருளாதார காரணிகள் எந்த அளவிற்கு உள்ளது என்பலத இந்த குறியடீு மதிப்பிடுகிறது. 

இது உள்நாட்டு மற்றும் சவளிநாட்டு சந்லத அணுகல், எல்லை நிர்வாகம், மபாக்குவரத்து 

மற்றும் டிஜிட்டல் உள்கட்டலமப்பு மற்றும் இயக்க சூழல் உள்ளிட்ட பல்மவறு காரணிகலள 

கவனத்தில் எடுத்துக்சகாள்ளும்.       

 
 

3. இந்தியா, சமீபத்தில் எந்த நாட்டுடன் 145 M777 ultra-light howitzers துப்பாக்கிகளுக்கான 

ஒப்பந்தத்தில்  லகசயழுத்திட்டுள்ளது ? 

A. ரஷ்யா  

B. ஜப்பான்  

C. பிமரசில் 

D. அசம க்கா    
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விலட: D. அசம க்கா    

 

இந்தியா, சமீபத்தில் அசம க்காவுடன் 145 M777 ultra-light howitzers துப்பாக்கிகளுக்காக ரூ.5000 

மகாடி ஒப்பந்தத்தில் லகசயழுத்திட்டுள்ளது. இது அருணாச்சை பிரமதசத்தின் உயரமான பகுதி 
மற்றும்  சீன எல்லைலய ஒட்டிய ைடாக்கில் அலமக்கப்படவுள்ளது. 1980 களில் மபாபர்ஸ் 

பரீங்கி ஊழலை அடுத்து, பரீங்கி துப்பாக்கிகள் வாங்க இந்தியா சசய்துசகாண்ட முதல் 

ஒப்பந்தம் இதுமவயாகும். புது தில்ைியில் நலடசபற்ற 15வது இந்தியா-அசம க்க இராணுவ 

ஒத்துலழப்புக் குழுவின் (MCG - Military Cooperation Group) 2-நாள் கூட்டத்தில் இந்த ஒப்பந்தம் 

லகசயழுத்திடப்பட்டது.   

 
 

4. அகிை இந்திய சடன்னிஸ் சங்கத்தின்(All India Tennis Association ) முதல் சபண் தலைவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 

A. ஹிமரான்மாய் சாட்டர்ஜி 
B. சிந்தன் ப க் 

C. அனில் மகாஜன் 

D. பிரவணீ் மகாஜன் 

 

விலட: D. பிரவணீ் மகாஜன் 

 

முன்னாள் ஐ.ஆர்.எஸ் அதிகா யான பிரவணீ் மகாஜன், அகிை இந்திய சடன்னிஸ் 

சங்கத்தின்(All India Tennis Association ) முதல் சபண் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் 

அனில் கண்ணாலவ  சவற்றி சகாண்டு இப்பதவிலய அலடந்தார். இந்த நியமனத்திற்கு 

முன்னதாக, Central Board of Excise and Customs (CBEC)-ன் முதல் சபண் தலைவராக 

நியமிக்கப்பட்டார்  மற்றும் மஜாத்பூ ல் Central Administrative Tribunal (CAT)-ன் நிர்வாக 

உறுப்பினராக பணியாற்றினார்.            

 

5. எல்லைப் பாதுகாப்புப் பலடயின் (BSF) எழுச்சி நாள்(Raising Day), இந்தியாவில் எந்த நாளில் 

சகாண்டாடப்படுகிறது ? 

A. டிசம்பர் 3 

B. டிசம்பர் 2 

C. டிசம்பர் 1 

D. டிசம்பர் 4  

 

விலட: C. டிசம்பர் 1 

 

எல்லைப் பாதுகாப்புப் பலட, சமீபத்தில் டிசம்பர் 1, 2016 அன்று அதன் எழுச்சி தினத்தின் 51வது 

ஆண்டு நிலனவு தினத்லத சகாண்டாடியது. 2016 ஆம் ஆண்டு (தற்மபாலதய மததி வலர), 

பஞ்சாப் எல்லை முகாமில் பலடகள் சிறந்த உஷார்நிலைலய தக்க லவத்திருக்கின்றன 

மற்றும்  சுமார் 219 கிமைா சஹராயின், 12 ஆயுதங்கலள பறிமுதல் சசய்துள்ளது. ஆறு பாக் 

கடத்தல்காரர்கள், இரண்டு இந்திய கடத்தல்காரர்கலள கண்டறிந்து தடுத்துள்ளது மற்றும் ஒரு 

பாகிஸ்தான் மதசிய மற்றும் ஐந்து வங்கமதச நாட்டவர்கலள லகது சசய்துள்ளது. உைகின் 

சப ய எல்லை காக்கும் பலடயான BSF, டிசம்பர் 1 ம் மததி, 1965 அன்று நலடமுலறக்கு 
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வந்தது. இந்திய இராணுவம்  மற்றும் நக்சல் எதிர்ப்பு நடவடிக்லக குழுவுடன் இலணந்து, 

இந்மதா-பாக்கிஸ்தான் சர்வமதச பார்டர், இந்மதா-வங்காளம் சர்வமதச பார்டர், Line Of Control 

ஆகிய இடங்களில் இலவ நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 
 

6. எந்த சர்வமதச அலமப்பு, Intangible Cultural Heritage of Humanity பட்டியைில் மயாகாலவ 

மசர்த்துள்ளது ?   

A. UNIDO 
B. UNICEF 
C. UNISDR 
D. UNESCO 
 

விலட: D. UNESCO 

 

எத்திமயாப்பியாவின் அடிஸ் அபாபாவில் நலடசபற்ற 11வது Intergovernmental Committee for the 

Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage அமர்வில், இந்தியாவின் பண்லடய 

நலடமுலறகளில் ஒன்றான  "மயாகா", UNESCO-வின் Intangible Cultural Heritage of humanity 

பட்டியைில் ஒரு உறுப்பாக சபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூைம், இந்தியாவில் இருந்து 

UNESCO-வில் சபாறிக்கப்படும் 13வது intangible cultural heritage உறுப்பாக மயாகா மாறியுள்ளது. 

முன்னதாக மசர்க்கப்பட்டலவகளில் Chhau நடனம், ைடாக்கின் புத்த மகாஷம், Sankirtana-

சடங்கு பாடல், டிரம்ஸ், மணிப்பூர் நடனம், Thatheras of Jandiala Guru, பஞ்சாப் மற்றும் ராம்லீைா 

மத்தியில் பாரம்ப ய பித்தலள மற்றும் சசம்பு லகவிலன பாத்திரம் தயா த்தல் 

(இராமாயணத்தின் பாரம்ப ய சசயல்திறன்) ஆகியலவ அடங்கும்.  

 
 

7. இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகத்தின் ( Indian Council of Medical Research - ICMR) 

தலைலமயகம்  எங்குள்ளது ? 

A. புமன  

B. புது தில்ைி  
C. சகால்கத்தா 

D. சபங்களூரு   

 

விலட: B. புது தில்ைி   
 

இந்தியாவில் பமயாசமடிக்கல் ஆராய்ச்சி உருவாக்கம், ஒருங்கிலணப்பு மற்றும் மமம்பாடு 

ஆகியவற்றுக்கான தலைலம அலமப்பு இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம் ஆகும். இது 

சசய்திகளில் வரக்காரணம் சமீபத்தில் ICMR ஆனது zoonoses, நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு, ஊட்டச்சத்து 

மற்றும் பூச்சிக் சகால்ைி எச்சம் ஆகிய பகுதியில் ஒத்துலழப்பிற்காக இந்திய மவளாண் 

ஆய்வுக் கழகத்துடன்(ICAR) பு ந்துணர்வு ஒப்பந்தம் சசய்துள்ளது. இந்த பு ந்துணர்வு 

ஒப்பந்தம், இரு அலமப்புக்களிலடமய உறவுகலள வலுப்படுத்தும் மற்றும் பரஸ்பர 

ஒத்துலழப்லப ஏற்படுத்தும்  சூழலை வலுவாக்கும். இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகத்தின் 

தலைலமயகம் புது தில்ைியில் அலமந்துள்ளது.     
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8. 2016 இந்திய சர்வமதச அறிவியல் திருவிழா ( India International Science Festival  - IISF) எந்த 

நகரத்தில் நலடசபறவுள்ளது ? 

A. சபங்களூரு 

B. புது தில்ைி  
C. சகாச்சி  
D. புமன 

 

விலட : B. புது தில்ைி 
 

2016 இந்திய சர்வமதச அறிவியல் திருவிழா ( India International Science Festival  - IISF), புது 

தில்ைியில் டிசம்பர் 7-11, 2016 வலர நலடசபறும். இத்திருவிழா, Vijnana Bharati (VIBHA) உடன் 

இலணந்து அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம், புவி அறிவியல் அலமச்சகங்களின் மூைம் 

நடத்தப்படுகிறது. அறிவியல் திருவிழாவின் லமயக்கரு 'Science for the masses' ஆகும். 

திருவிழாவின் மபாது, சுமார் 5000 இந்திய இளம் விஞ்ஞானிகள் தங்கள் அறிவியல் 

மவலைப்பாட்லட சபாது  மக்கள் முன்னிலையில்  சவளிப்படுத்தவுள்ளனர்.  

 
 

9. 2016 Tripitak Sutrapath Mahotasava, இந்தியாவின் எந்த மாநிைத்தில் சதாடங்கியது ? 

A. அசாம் 

B. நாகாைாந்து 

C. பகீார் 

D. ஒடிசா  

 

விலட: C. பகீார் 

 

10-நாள் Tripitak Sutrapath Mahotasava பகீா ன் புத்தகயாவில் சதாடங்கியது. பல்மவறு சபளத்த 

நாடுகளின் மூன்று ஆயிரத்திற்கும் மமற்பட்ட துறவிகள் இந்த mahotasava-வில் 

பங்மகற்றுள்ளனர். இந்த விழாவில், துறவிகள் புத்தருக்கு சிறப்பு வழிபாடுகள் சசய்வர். உைக 

சமாதானத்திற்காக சிறப்பு பிரார்த்தலனகள் இருக்கும்.    

 
 

10. சமீபத்தில் மலறந்த மக்கள் பாவைர் இன்குைாப், எந்த சமாழியின் பழம்சபரும் கவிஞர் ? 

A. சதலுங்கு  

B. ஒடியா  

C. தமிழ் 

D. மலையாளம்   

 

விலட: C. தமிழ் 

 

பழம்சபரும் தமிழ் கவிஞர் மற்றும் ஆர்வைர்  இன்குைாப், சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டின் 

சசன்லனயிலுள்ள ஊரப்பாக்கத்தில் காைமானார். இவரது 'நாங்க மனுஷங்கடா', 'கண்மணி 
ராஜம்' முதைிய கவிலதகள் மூைம் இவர் நன்கு அறியப்பட்டார். அவரது நாடகமான "அவ்லவ" 

முதல் நவனீ தமிழ் நாடகமாக கருதப்படுகிறது மற்றும் பை கல்லூ களுக்கு பாடநூைாகவும் 

ப ந்துலரக்கப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்: டிசம்பர் 3-4, 2016   

 

1. சர்வமதச தடகள கூட்டலமப்பு சங்கத்தின்(International Association of Athletics Federations - IAAF), 

2016 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த ஆண் தடகள வரீர் விருது சவன்றுள்ளவர் யார் ? 

A. உலசன் மபால்ட்  

B. மவமட வான் நிமகர்க்  

C. மமா பராஹ் 

D. எலைன் தாம்சன்   

 

விலட: A. உலசன் மபால்ட்   

 

9 முலற ஒைிம்பிக் தங்க பதக்கம் சவன்ற ஜலமக்காவின் உலசன் மபால்ட், சர்வமதச தடகள 

கூட்டலமப்பு சங்கத்தின்(IAAF) சிறந்த ஆண் தடகள வரீருக்கான ப லச ஆறாவது முலறயாக 

 சவன்று சாதலன சசய்துள்ளார். இவலர தவிர்த்து, 2016 மயா ஒைிம்பிக்கில் 14 சநாடிகளில் 

 10,000மீ உைக சாதலனலய முறியடித்து தங்கம் சவன்ற எத்திமயாப்பியா நாட்டின் Almaz 

Ayana, 2016 IAAF சிறந்த சபண் தடகள வரீாங்கலன விருலத சவன்றுள்ளார். சமானாக்மகாவில் 

ஒரு கண்கவர் விழாவில் IAAF மூைம் விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

 
 

2. மதசிய மாசு கட்டுப்பாட்டு நாள் (NPCD), இந்தியாவில் எந்த மததியில் அனுச க்கப்படுகிறது ?  

A. டிசம்பர் 3 

B. டிசம்பர் 4 

C. டிசம்பர் 2 

D. டிசம்பர் 5  

  

விலட: C. டிசம்பர் 2 

 

மாசு கட்டுப்பாட்டு விதிகளின் மதலவ பற்றி மக்கள் மற்றும் சதாழிற்சாலைகளுக்கு 

சதளிவுபடுத்தும் மநாக்கில் இந்தியாவில் டிசம்பர் 2 ம் மததி ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மதசிய மாசு 

கட்டுப்பாட்டு நாள் (NPCD) சகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. 1984-ம் ஆண்டு மபாபாைில் யூனியன் 

கார்லபட் சதாழிற்சாலையிைிருந்து கசிந்த "சமதில் ஐமசாசயமநட் (MIC)" விஷவாயுவால் 

கடுலமயாக பாதிக்கப்பட்டு தங்கள் உயிர்கலள இழந்தவர்களின் நிலனவாக இந்த மததியில் 

அனுச க்கப்படுகிறது. இந்த மபரழிவு, உைகின் சதாழில்துலற வரைாற்றில் மிக மமாசமான 

ஒன்று. இதற்கு சாட்சியாக மக்கள் இன்னும் உடல் மற்றும் மன குலறபாடுகளுடன் உள்ளனர்.   

 

3. சமீபத்தில் மலறந்த Phulel Singh Sujlana, எந்த விலளயாட்டின் முன்னாள் சர்வமதச நடுவராக 

இருந்தார் ?  

A. கி க்சகட் 

B. குத்துச்சண்லட  

C. ஹாக்கி  
D. பூப்பந்து  

 

விலட: C. ஹாக்கி  
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முன்னாள் சர்வமதச ஹாக்கி நடுவர் மற்றும் மூத்த நிர்வாகி Phulel Singh Sujlana, சமீபத்தில் 

காைமானார். Sujlana, 1985 முதல் 1993 வலர இந்திய ஹாக்கி கூட்டலமப்பு (IHF) நடுவர்கள் 

குழுவின் தலைவராகவும், 1985-ல் இதன் சதாழில்நுட்ப குழுவின் தலைவராகவும் இருந்தார்.   

 
 

4. பின்வரும் யார், இந்திய மதசிய பங்குச் சந்லதயின்( National Stock Exchange of India ) 

இலடக்காை தலைலம நிர்வாக அதிகா யாக (CEO) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?  

A. டி பி பால் 

B. சஜ ரவிச்சந்திரன் 

C. எல் எஸ் கான் 

D. எஸ் எஸ் நட்கர்னி  
 

விலட: B. சஜ ரவிச்சந்திரன் 

 

இந்திய மதசிய பங்குச் சந்லதயின்(National Stock Exchange of India) இலடக்காை தலைலம 

நிர்வாக அதிகா யாக (CEO) சஜ ரவிச்சந்திரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். NSE குழு, புதிய CEO-லவ 

நியமிக்கும் வலர  இவர் இப்சபாறுப்பில் இருப்பார். தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக பதவிலய 

ராஜினாமா சசய்த சித்ரா ராமகிருஷ்ணனின் இடத்தில் தற்மபாது ரவிச்சந்திரன் உள்ளார்.     

 
 

5. எந்த இந்திய நகரம், 2016 சிறந்த திடக்கழிவு மமைாண்லம முன்மனற்ற திட்டத்திற்காக C40 

விருது சபற்றுள்ளது ? 

A. புது தில்ைி  
B. சகால்கத்தா 

C. மும்லப  

D. சசன்லன  

 

விலட: B. சகால்கத்தா 

 

சமக்ஸிக்மகா நக ல் நலடசபற்ற C40 மமயர்கள் மாநாட்டில் சிறந்த திடக்கழிவு மமைாண்லம 

முன்மனற்ற திட்டத்திற்காக சகால்கத்தா நகரம் C40 விருது சபற்றுள்ளது. சகால்கத்தா திட 

கழிவு மமைாண்லம மமம்பாட்டுத் திட்டம் அதன் மூைப்சபாருள்களில் இருந்து 60-80% 

கழிவுகலள பி த்து எடுத்துள்ளது.இத்திட்டம், திறந்த சவளியில் குப்லப குவிப்பது, எ ப்பலத 

ஒழிக்கவும், நிை தளங்களில் உருவாக்கப்படும் மீத்மதன் வாயு சசறிலவ குலறக்கவும் 

முயற்சிக்கிறது.விருது சபற்ற ஒமர இந்திய நகரம் சகால்கத்தா மட்டுமம. காைநிலை 

மாற்றத்திற்கு மபாராட மற்றும் மக்கலள அபாயங்களில் இருந்து பாதுகாக்க சிறந்த மற்றும் 

துணிச்சைான மவலைகலள சசய்யும் மமயர்கலள C40 நகரங்கள் விருதுகள் அங்கீக க்கிறது.  

 
 

6. ஊனமுற்மறாருக்கான 2016 சர்வமதச தினத்தின்(International Day of Persons with Disabilities) 

லமயக்கரு என்ன ? 

A. Achieving 17 goals for the future we want  
B. E-accessibility 
C. Nothing about us without us 
D. Decent work for persons with disabilities   
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விலட: A. Achieving 17 goals for the future we want  

 

இயைாலம பிரச்சிலனகள் பற்றிய பு தலை ஊக்குவிக்க, கண்ணியம், உ லமகள், 1992 முதல் 

ஊனமுற்ற நபர்களின் நல்வாழ்விற்கான ஆதரலவத் திரட்ட  ஒவ்சவாரு வருடமும் டிசம்பர் 3-

ஆம் மததி ஊனமுற்மறாருக்கான சர்வமதச தினம் அனுச க்கப்படுகிறது. ஊனமுற்மறா ன் 

அரசியல், சமூக, சபாருளாதார, பண்பாட்டு குலறபாடுகள் ஆகிய அலனத்து அம்சங்களின் 

ஒருங்கிலணப்பிைிருந்து சபறப்படும் ஆதாயங்கள் குறித்த விழிப்புணர்லவ அதிக க்க 

முற்படுகிறது. 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான லமயக்கரு “Achieving 17 Goals for the Future We Want”. 
இந்த லமயக்கருவின் கருத்துகள், ஊனமுற்மறாருக்காக சமீபத்தில் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட 17 

நிலையான அபிவிருத்தி இைக்குகள் (SDGs) மற்றும்  இன்னும் உள்ளடக்கிய மற்றும் 

சமத்துவத்லத உருவாக்குவதில் இைக்குகளின் பங்கு ஆகும். இது கிரகத்லத சுற்றி 
சவற்றியின் மாறுபட்ட பட்டத்துடன் சகாண்டாடப்பட்டுள்ளது. 

 
 

7. 2016 சர்வமதச குழந்லதகளுக்கான அலமதி ப லச(International Children’s Peace Prize) 
சபற்றவர் யார் ? 

A. ஓம் பிரகாஷ் குர்ஜார் 

B. சகஹ்காசன் பாசு 

C. மநஹா குப்தா  

D. ஆபிரகாம் எம் சகய்டா 

 

விலட: B. சகஹ்காசன் பாசு 

 

UAE சார்ந்த இந்திய சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைர் சகஹ்காசன் பாசு, காைநிலை நீதிக்காகவும், 

சுற்றுச்சூழல் சீரழிவிற்கு எதிராக மபாராடியதற்காகவும் மதிப்புமிக்க 2016 சர்வமதச 

குழந்லதகளுக்கான அலமதி ப லச சவன்றுள்ளார். சநதர்ைாந்தில் நலடசபற்ற ஒரு 

விழாவில் வங்கமதசத்லத சார்ந்த மநாபல் ப சு சபற்ற முகமது யூனுஸ், சகஹ்காசன் 

பாசுவிற்கு இவ்விருலத வழங்கினார்.சர்வமதச குழந்லதகளுக்கான அலமதி ப சு, Dutch 

குழந்லதகள் உ லமகள் அறக்கட்டலளயின் நிறுவனர் மற்றும் தலைவர் Marc Dullaert-ஆல் 

சதாடங்கப்பட்டது. இவ்விருது, ஆண்டுமதாறும் உைகின் எமதனும் ஒரு பகுதியில் 

குழந்லதகள் உ லமகளுக்காக மபாராடும் ஒரு குழந்லதக்கு வழங்கப்படும்.  

 

9. பின்வரும் யார், மத்திய புைனாய்வு துலறயின் (CBI) புதிய இலடக்காை இயக்குநராக 

 நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ? 

A. ஆர் மக ராகவன் 

B. ஆர் மக தத்தா  

C. ராமகஷ் அஸ்தானா  

D. அனில் சின்ஹா  

 

விலட: C. ராமகஷ் அஸ்தானா  
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1984-ஆம் ஆண்டு குஜராத் மகடர் ஐ.பி.எஸ் அதிகா  ராமகஷ் அஸ்தானா, மத்திய புைனாய்வு 

துலறயின் (CBI) புதிய இலடக்காை இயக்குநராக  நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் அனில் குமார் 

சின்ஹாவின் இடத்லத நிரப்புகிறார். கடந்த 10 ஆண்டுகளில், அனில் குமார் சின்ஹாவிற்கு 

பதிைாக ஒருவர் நியமிக்கப்படுவது இதுமவ முதல் முலறயாகும். பிரதமர், எதிர்க்கட்சித் 

தலைவர் அல்ைது மக்களலவயின் சப ய எதிர்க்கட்சி, இந்திய தலைலம நீதிபதி அடங்கிய 

குழு மூைம் CBI இயக்குநர் மதர்ந்சதடுக்கப்படுவார். தற்மபாது வலர அந்த குழு 

அலமக்கப்படவில்லை.  

 
 

10. சமீபத்தில் மலறந்த மபகல் உட்சஹி(Bekal Utsahi), எந்த மாநிைத்தின் புகழ்சபற்ற உருது 

கவிஞர் ?   

A. உத்தரப் பிரமதசம் 

B. சதலுங்கானா 

C. ஆந்திரப் பிரமதசம் 

D. மத்தியப் பிரமதசம்               

 

விலட: A. உத்தரப் பிரமதசம் 

 

புகழ்சபற்ற உருது கவிஞர் மற்றும் முன்னாள் ராஜ்யசபா எம்.பி மபகல் உட்சஹி(Bekal Utsahi), 

சமீபத்தில்  புது தில்ைியில் காைமானார். இவ ன் சசாந்த ஊர் உத்தரப் பிரமதசத்தில் உள்ள 

பல்ராம்பூர். இந்தி மற்றும் உருது ஆகிய இரு சமாழிகளிலும் பிரபைமான அவரது 

ஆத்மார்த்தமான மற்றும் நாட்டுப்பற்று மிக்க ‘Geet’ எனும் கவிலத கடத்தல் வடிவம் மூைம் 

இவர் அறியப்படுகிறார். 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள் - டிசம்பர் 5, 2016  

 
 

1. எந்த நாடு, 2016 மகளிர் T20 ஆசிய மகாப்லப கி க்சகட் மபாட்டியில் சவன்றுள்ளது ?  

A. பாகிஸ்தான் 

B. இந்தியா 

C. மநபாளம்  

D. வங்கமதசம்  

 

விலட: B. இந்தியா 

 

இந்திய மகளிர் கி க்சகட் அணி, தாய்ைாந்தின் பாங்காக்கில் நடந்த இறுதிப் மபாட்டியில் 17 

ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பரம மபாட்டியாளர்களான பாகிஸ்தாலன மதாற்கடித்து, 2016 மகளிர் 

T20 ஆசிய மகாப்லப கி க்சகட் மபாட்டியில் சவன்றுள்ளது. இதன் மூைம், இந்தியா அதன் 

6வது ஆசிய மகாப்லபலய சபறுகிறது.     

 

2. 2016 உைக ஆயுர்மவத மாநாடு, இந்தியாவின் எந்த நகரத்தில் நலடசபற்றது ? 

A. சபங்களூரு 

B. சகால்கத்தா  
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C. சஜய்ப்பூர் 

D. மபாபால்  

 

விலட: B. சகால்கத்தா  

 

7வது உைக ஆயுர்மவத மாநாடு (WAC) டிசம்பர் 1, 2016ல் இருந்து மமற்கு வங்க மாநிைத்தின் 

சகால்கத்தாவிலுள்ள அறிவியல் சிட்டியில் நலடசபற்று வருகிறது. இந்த சமகா நிகழ்லவ 

உைக ஆயுர்மவத அறக்கட்டலளயானது, ஆயுஷ் அலமச்சகம் மற்றும் மமற்குவங்க மாநிை 

அரசின் ஆதரவுடன் நடத்துகிறது. மாநாட்டின் மநாக்கமானது “Strengthening the Ayurveda 
Ecosystem” என்பதாகும். நிகழ்வின் முக்கிய கூறுகள், சபாதுமக்கலள சசன்றயலடய சசய்யும் 

ஆயுர்மவத எக்ஸ்மபா, சபாது வி வுலரயாளர் மற்றும் சபாது மக்களுக்கான ஆயுர்மவத 

மருத்துவமலன ஆகிய கூட்டங்கலள உள்ளடக்கியது. ஆயுஷ் அலமப்பு மருந்துகளின் 

முன்மனற்றம் மற்றும் வளர்ச்சிலய எளிதாக்க ஆயுஷ் அலமச்சகம், AROGYA Expo-

லவ டிசம்பர் 1-4, 2016 வலர சகால்கத்தாவின் அறிவியல் நக ல் ஏற்பாடு சசய்துள்ளது, 

இந்நிகழ்வு 7வது WAC-உடன் ஒத்துப்மபாகிறது.     

 
 

3. 2016 Miss Supranational பட்டம்(உள்மதச அழகி கி டம்) சவன்றுள்ளவர் யார் ?  

A. ஒர்சநல்ைா ம யம் 

B. சகா ன்னா சகாக்ஸிஸ் 

C. ஸ்ரீநிதி சஷட்டி  

D. வசை யா சவஸ்சபாைி 
 

விலட: C. ஸ்ரீநிதி சஷட்டி  

 

இந்தியாலவ மசர்ந்த ஸ்ரீநிதி சஷட்டி, மபாைந்தின் Krynica-Zdroj மாநகர விலளயாட்டு மற்றும் 

சபாழுதுமபாக்கு லமயத்தில் நலடசபற்ற 2016 Miss Supranational அழகி மபாட்டியின் 8வது 

பதிப்பில் அழகியாக பட்டம் சூட்டப்பட்டுள்ளார்.  

 
 

4. முதைாவது சர்வமதச கீலத மமஹாட்சவ்(International Gita Mahotsav), இந்தியாவின் எந்த 

மாநிைத்தில் நலடசபறவுள்ளது ?  

A. அசாம் 

B. உத்தரப் பிரமதசம் 

C. பஞ்சாப்  

D. ஹ யானா 

 

விலட: D. ஹ யானா 

  

முதைாவது சர்வமதச கீலத மமஹாட்சவ் டிசம்பர் 6-ஆம் மததி ஹ யானாவின் 

குருமஷத்ராவில்   நலடசபறும். குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி மமஹாட்சவ்லவ 

சதாடங்கி லவக்கிறார் மமலும் விழாவில் கிருஷ்ணா சுற்றுக்கான அடிக்கல்லும் 

நாட்டவிருக்கிறார். இந்த 5 நாள் சமகா நிகழ்வில், சவவ்மவறு மதங்கலள மசர்ந்த பை ஆன்மீக 

தலைவர்கள், அறிஞர்கள் மற்றும் கலைஞர்கள் பல்மவறு நாடுகளில் இருந்து 
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பங்மகற்கவுள்ளனர். இந்த மமஹாட்சவ், 18 ஆயிரம் மாணவர்கலள Ashtadash Shaloki கீலதலய 

ஒமர மநரத்தில் ஒப்புவிக்க லவத்து உைக சாதலன சசய்யவுள்ளது.மமஹாட்சவ்வின் மபாது 

நாட்டின் 574 மாவட்டங்களில் இருந்து இலளஞர்கள்,  தங்கள் பாரம்ப ய ஆலடகளில் 

ஒவ்சவாரு ஸ்மைாகன் உலரலய சபாறித்துவந்து காண்பிக்க, குருமஷத்ரா 

வந்தலடந்துள்ளனர்.  

 
 

5. எந்த பிரபை ஆளுலம, லடம் பத்தி க்லகயின் ஆன்லைன் வாசகர் கருத்துக் கணிப்பில் '2016 

ஆம் ஆண்டின் நபராக(Person of the Year 2016)' மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார் ?    

A. நமரந்திர மமாடி 

B. விளாடிமிர் புட்டின் 

C. பராக் ஒபாமா  

D. சடானால்டு டிரம்ப் 

 

விலட: A. நமரந்திர மமாடி 

 

லடம் பத்தி க்லகயின் ஆன்லைன் வாசகர் கருத்துக் கணிப்பில் '2016 ஆம் ஆண்டின் 

நபராக(Person of the Year 2016)' பிரதமர் நமரந்திர மமாடி 18% வாக்குகளுடன் 

மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார். என்றாலும், லடம் பத்தி க்லகயின்  2016 ஆம் ஆண்டிற்கான நபர் 

சபயர் டிசம்பர் 7-ஆம் மததி அறிவிக்கப்படும், இது லடம் பத்தி லகயின் ஆசி யர்களால் 

மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டது.        

 
 

6. மின்னணு பணப மாற்ற முலறலய ஊக்குவிக்க, NITI அமயாக் மூைம் ஒவ்சவாரு 

மாவட்டத்திற்கும் எவ்வளவு சதாலக வழங்கப்படும் ? 

A. ரூ. 10 ைட்சம் 

B. ரூ. 8 ைட்சம் 

C. ரூ. 5 ைட்சம் 

D. ரூ. 12 ைட்சம்  

 

விலட: C. ரூ. 5 ைட்சம் 

  

மின்னணு பணப மாற்ற முலறலய ஊக்குவிக்க இந்தியாவின் ஒவ்சவாரு மாவட்டத்திற்கும் 

NITI அமயாக் ரூ. 5 ைட்சம் சதாலக வழங்கும். ஊக்கசதாலகயிலன சபற, மின்னணு முலறக்கு 

மாறவுள்ள தனிநபர்கள் பின்வரும் 5 முலறகளில் ஏமதனும் ஒன்றில் குலறந்தது இரண்டு 

சவற்றிகரமான ப மாற்றங்கள் சசய்வார் என்பலத மாவட்ட ஆட்சியர், கமிஷனர் அல்ைது 

நீதிபதிகள் உறுதி சசய்ய மவண்டும். அந்த 5 முலறகளாவன: Unified payment interface (UPI), 

Unstructured Supplementary Service Data (USSD), Aadhaar Enabled Payments, e-wallets மற்றும் Rupay 

debit/credit/prepaid cards. மின்னணு ப மாற்றத்தில், இந்தியாவில் சிறந்து விளங்கும் முதல் 10 

மாவட்டங்களுக்கு NITI அமயாக்/இந்திய அரசு "Digital Payment Champions of India Award"  விருது 

வழங்கும். இமதமபால், பணமில்ைா ப மாற்றம் சசய்யும் 50 ஊராட்சிகளுக்கும் Digital Payament 

Award கவுரவம் வழங்கப்படும்.   
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7. தாய்ப்பால் வழங்குவலத ஊக்குவிக்க “Stanpan Suraksha app”, எந்த அலமச்சகத்தால் 

சதாடங்கப்பட்டுள்ளது ? 

A. உள்நாட்டலுவல்கள் அலமச்சகம்  

B. பஞ்சாயத்து ராஜ் அலமச்சகம்  

C. பழங்குடி விவகார அலமச்சகம்  

D. சபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் மமம்பாட்டு அலமச்சகம் 

 

விலட: C. பழங்குடி விவகார அலமச்சகம்  

 

தாய்ப்பால் வழங்குவலத ஊக்குவிக்க, இதுவலர இல்ைாத முதல் வலகயான “Stanpan Suraksha 

app”-சசயைிலய பழங்குடி விவகார அலமச்சர் Jual Oram சதாடங்கி லவத்தார். இந்த சமாலபல் 

பயன்பாடு, இந்திய தாய்ப்பால் ஊக்குவிப்பு சநட்சவார்க் (Breastfeeding Promotion Network of India - 

BPNI) மூைம் உருவாக்கப்பட்டது. இது, குழந்லத உணவுப்சபாருள் விளம்பரங்கலள புகார் 

கூறும் சசயல்முலறலய சகாண்டுள்ளது இதலன பயன்படுத்தி யார் மவண்டுமானாலும், 

அவர்கலள சுற்றியுள்ள சபாருத்தமற்ற குழந்லத உணவு சதாடர்பான விளம்பரங்கலள படம் 

எடுத்து BPNI-ற்கு அனுப்பிலவக்க முடியும். BPNI இந்த அறிக்லககலள ஆவணப்படுத்தி, ஆய்வு 

சசய்து தகுந்த நடவடிக்லக எடுக்கும். இந்த அம்சம், குழந்லத உணவு துலறலய மக்கள் 

சதாடர்ந்து கவனிக்க அதிகாரம் சகாடுக்கும்.     

 
 

8. “The Walking Dead: A Continuing Story of Survival Horror” புத்தகம் யாரால் எழுதப்பட்டுள்ளது ? 

A. டிம் மூன் 

B. ராபர்ட் கிர்க்மமன்  

C. பாபி அலடய்ர் 

D. ஜிம் மடமமாநாமகாஸ்  

 

விலட: B. ராபர்ட் கிர்க்மமன்  

 

கருப்பு & சவள்லள காமிக் புத்தகம் “The Walking Dead: A Continuing Story of Survival Horror”  ராபர்ட் 

கிர்க்மமன் என்பவரால் எழுதப்பட்டுள்ளது. zombie திலரப்பட ரசிகர்கள் அலனவரும் நன்கு 

அறிந்த வி வாக்க கலதகளின் சதாகுப்மப இந்த புத்தகம்.   

 
 

9. இந்திய கடற்பலட மற்றும் ராயல் கடற்பலட இலடமய ஆண்டுமதாறும் நலடசபறும் 

“Exercise Konkan 16” இருதரப்பு கடல்சார் உடற்பயிற்சி எந்த நகரத்தில் சதாடங்கியது ? 

A. கவுகாத்தி 
B. சகாச்சி  
C. மும்லப  

D. அகமதாபாத்   

 

விலட: C. மும்லப  

 

ஆண்டுமதாறும் நலடசபறும்  இருதரப்பு கடல்சார் பயிற்சி “Exercise Konkan 16” இந்திய 

கடற்பலட மற்றும் ராயல் கடற்பலட இலடமய டிசம்பர் 05, 2016-ல் மும்லபயில் 
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சதாடங்கியது, இது டிசம்பர் 16, 2016 வலர சதாடரும். பயிற்சி மும்லப மற்றும் மகாவாவில் 

இரண்டு கட்டங்களாக நடத்தப்படும். முதற்கட்டம் டிசம்பர்05-09 மததிகளில் நலடசபறும், இது 

இரு நாட்டு கடற்பலடகளும் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கட்டலள திட்டமிடல் பயிற்சி, இரு 

பலடகளின் திட்டமிடுபவர்களும் இலணந்து கடல் சார்ந்த சசயல்பாடுகலள திட்டமிடுவர். 

இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி LIVE EXERCISE (LIVEX) (மநரடி பயிற்சி) டிசம்பர் 12-16, 2016 மததிகளில் 

மகாவாவில் நலடசபறும், இதில் IN Marine Commandos (MARCOs) மற்றும் Royal Marines ஆகிய 

இரு பலடகளின் ஊடாடல்(Interaction) அடங்கும்.   

 
 

10. "Petrotech-2016" சர்வமதச எண்சணய், எ வாயு மாநாடு மற்றும் கண்காட்சியின் 

லமயக்கரு(Theme)  என்ன ? 

A. Hydrocarbons to fuel the future – Preferences and Challenges 
B. Hydrocarbons to fuel the future – Choices and Challenges 
C. Hydrocarbons to fuel the future – Prediction and Challenges 
D. Hydrocarbons to fuel the future – Options and Challenges  
 

விலட: B. Hydrocarbons to fuel the future – Choices and Challenges 

 

"Petrotech-2016" சர்வமதச எண்சணய், எ வாயு மாநாடு மற்றும் கண்காட்சியின் 12வது பதிப்பு 

புது தில்ைி பிரகதி லமதானத்தில் டிசம்பர் 5ம் மததி சதாடங்கியது. 2016 ஆம் ஆண்டின் 

 லமயக்கரு 'Hydrocarbons to fuel the future – Choices and Challenges'. இந்த உைக நிகழ்வின் 

மநாக்கம் எ சக்தி அலமச்சர்கள், துலற தலைவர்கள், சதாழில் வல்லுனர்கள், கல்வியாளர்கள் 

மற்றும் எ சக்தி துலறசார்ந்த நிபுணர்கள் ஆகிய அலனவலரயும் ஒமர தளத்தில் 

சகாண்டுவருவதாகும். எண்சணய் & எ வாயு துலறயில் மதசிய மற்றும் சர்வமதச நிபுணர்கள் 

தங்கள் அறிவு, கருத்து, நிபுணத்துவம் மற்றும் அனுபவங்கலள பகிர்ந்து சகாள்ள இது இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முலற அலமக்கப்படும் தளம் ஆகும். இந்த 3 நாள் சமகா நிகழ்வில் 

சதாழில்நுட்பவாதிகள், விஞ்ஞானிகள், திட்டமிடுபவர்கள், சகாள்லக வகுப்பாளர்கள், 

மமைாண்லம நிபுணர்கள் மற்றும் மசலவ வழங்குநர்கள் உட்பட 68 நாடுகளில் இருந்து 6000 

பிரதிநிதிகள் கைந்து சகாள்கின்றனர். 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள் - டிசம்பர் 06, 2016 

 

1. உஸ்சபகிஸ்தானின் புதிதாக மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி யார் ? 

A. சாவ்காட் மிர்ஜிமயாமயவ் / Shavkat Mirziyoyev 

B. ந மமான்உமமராவ் / Narimon Umarov 

C. மகாடாம்மஜான் மகட்மமாமனாவ் / Khotamjon Ketmonov 

D. இஸ்ைாம் க மமாவ் / Islam Karimov  

 

விலட: B. சாவ்காட் மிர்ஜிமயாமயவ் / Shavkat Mirziyoyev 

 

சசப்டம்பர் 2016-ல் சர்வாதிகார தலைவர் மற்றும் ஜனாதிபதி இஸ்ைாம் க மமாவ் இறந்த 

பின்னர், நலடசபற்ற முதல் ஜனாதிபதி மதர்தைில் சவற்றிசபற்று உஸ்சபகிஸ்தானின் நடப்பு 

ஜனாதிபதியான சாவ்காட் மிர்ஜிமயாமயவ் புதிய ஜனாதிபதி ஆனார். 2003 ஆம் ஆண்டில் 
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இருந்து சசப்டம்பர் 2016 ஜனாதிபதி க மமாவ்வின் இறப்புவலர அவ ன் கீழ் பிரதம 

மந்தி யாக மிர்ஜிமயாமயவ் பணியாற்றியுள்ளார்.      

 
 

2. 2016 ஐக்கிய நாடுகளின் சர்வமதச தன்னார்வைர் தினத்தின் (International Volunteer Day - IVD) 

லமயக்கரு என்ன ?    

A. Zero Hunger 
B. Global Applause – give volunteers a hand 
C. Global active volunteers for peace 
D. Your world is changing  
 

விலட: B. Global Applause – give volunteers a hand 

 

உைசகங்கிலும் தன்னார்வைர்கள் மற்றும் அலமதி,நிலையான வளர்ச்சிலய உருவாக்க 

அவர்கள் மமற்சகாள்ளும் முயற்சிகலள அங்கீக க்க ஒவ்சவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 5 ம் மததி 
ஐக்கிய நாடுகளின் சர்வமதச தன்னார்வைர் தினம் (International Volunteer Day - IVD) 

அனுச க்கப்படுகிறது. 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான லமயக்கரு "Global Applause – give volunteers a 

hand".  
 

3. முமகஷ் குமார், எந்த விலளயாட்டுடன் சதாடர்புலடயவர் ? 

A. சசஸ் 

B. நீச்சல் 

C. ஊஷூ 

D. மகால்ஃப்   

 

விலட: D. மகால்ஃப்  

 

தில்ைி மகால்ஃப் கிளப்பில், இந்திய மகால்ஃபர் முமகஷ் குமார், 2016 பானாமசானிக் திறந்த 

இந்தியா மகால்ஃப்(2016 Panasonic Open India golf) பட்டலத சவன்றுள்ளார். இந்த சவற்றியின் 

மூைம், மிக அதிக வயதில்(51 ஆண்டுகள் மற்றும் 126 நாட்கள்) ஆசிய டூர் பட்டத்லத சவல்லும் 

பழலமயான மகால்பர் என்ற சபருலமலய இவர் சபறுகிறார். 

 
 

4. “Asian of the Year 2016” என சபய டப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 

A. சச்சின் பன்சால்  

B. ரத்தன் டாடா  

C. முமகஷ் அம்பானி 
D. சுனில் மிட்டல் 

 

விலட: A. சச்சின் பன்சால்  

 

“The Disruptors” குழுமத்தின் ஒரு பகுதியான சிங்கப்பூலர சார்ந்த The Straits Times சசய்தித்தாள், 

ப்ளிப்கார்ட் நிறுவனர்களான சச்சின் பன்சால் மற்றும் பின்னி பன்சால் ஆகிய இருவலரயும் 

கூட்டாக “Asian of the Year 2016” என சபய ட்டுள்ளது. “Asian of the Year 2016” விருது, 

சதாழில்நுட்பத்தின்  இலடமுக எல்லைகளாக இயங்கும் சதாழில் முலனமவாலர 
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அங்கீக க்கிறது. நுகர்மவார் நைனுக்காக பாரம்ப ய வணிக மாதி  நிகழ்வுகலள 

அறிமுகப்படுத்தும் நிறுவனங்கள் இவர்களால் துவங்கப்பட்டுள்ளது. 

 
 

5. சர்வமதச ஆற்றல் மபரலவ(International Energy Forum) - சர்வமதச எ வாயு 

ஒன்றியம்(International Gas Union) அலமச்சக மாநாட்டின் 5வது பதிப்பு, எந்த நகரத்தில் 

சதாடங்கியுள்ளது  ? 

A. புது தில்ைி 
B. புமன  

C. சசன்லன  

D. சபங்களூரு  

 

விலட: A. புது தில்ைி 
 

சர்வமதச ஆற்றல் மபரலவ(International Energy Forum) - சர்வமதச எ வாயு ஒன்றியம்(International 

Gas Union) அலமச்சக மாநாட்டின் 5வது பதிப்லப, சபட்மராைியம் மற்றும் இயற்லக எ வாயு 

மாநிை அலமச்சர்(I/C) தர்மமந்திர பிரதான் புது தில்ைியில் திறந்து லவத்தார். அலமச்சக 

மாநாடு, 3 நாள்  Petrotech-2016 மாநாட்டின் இலண நிகழ்வாக நலடசபற உள்ளது.      

 
 

6. குளிர்காை மூடுபனி மசாதலன(Winter Fog Experiment  - WIFEX) 2016-17 பிரச்சாரத்லத எந்த 

அலமச்சகம் துவங்கியுள்ளது ? 

A. நகர அபிவிருத்தி அலமச்சகம்  

B. புவி அறிவியல் அலமச்சகம்  

C. சாலை மபாக்குவரத்து மற்றும் சநடுஞ்சாலை அலமச்சகம் 

D. அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப அலமச்சகம் 

 

விலட: B. புவி அறிவியல் அலமச்சகம்   

 

புது தில்ைி இந்திரா காந்தி சர்வமதச விமான நிலையத்தில் குளிர்காை மூடுபனி 
மசாதலன(Winter Fog Experiment  - WIFEX) 2016-17 பிரச்சாரத்லத புவி அறிவியல் 

அலமச்சகம்(Ministry of Earth Sciences (MoES)) துவங்கியுள்ளது. WIFEX மாதி யில் இருந்து 

மூடுபனி கணிப்பு, 2017-18 குளிர்காைத்தில் சசயல்பாட்டுக்கு வரும். இந்த கண்காணிப்பு 

பிரச்சாரத்தின் மநாக்கம், மூடுபனி வாழ்க்லக சுழற்சிலய நன்கு பு ந்துசகாள்தல் மற்றும் 

மூடுபனி கணிப்பு திறலன மமம்படுத்துதல் ஆகும்.   

 

7. 2016 உைக மண் தினத்தின்(World Soil Day) லமயக்கரு(Theme) என்ன ?   

A. Soils, crystallizes life 
B. Soils, a solid ground for life  
C. Soils and pulses, a symbiosis for life 
D. Soil day for future life  
 

விலட: C. Soils and pulses, a symbiosis for life 
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மக்கலள மண்ணுடன் இலணக்க மற்றும் நம் வாழ்வில் அவர்களின் முக்கியத்துவம் குறித்த 

 விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்தும் வலகயில் டிசம்பர் 5 அன்று ஒவ்சவாரு வருடமும் உைக மண் 

தினம் அனுச க்கப்படுகிறது. மண்ணின் பண்புகளான வளிமண்டை லநட்ரஜன் 

நிலைநிறுத்தம், அதன் பல்லுயி யம், கருவுறுதல் மற்றும் கட்டலமப்லப மமம்படுத்துதல் 

ஆகியவற்றில் மநர்மலற பங்களிப்லப அளிக்கும் பருப்புகலள கவனம் சசலுத்தும் வலகயில், 

2016 ஆம் ஆண்டிற்கான லமயக்கருவாக “Soils and pulses, a symbiosis for life” 

லவக்கப்பட்டுள்ளது.  

 
 

8. பிரான்ஸ் நாட்டின் புதிய பிரதமர் யார் ? 

A. எடித் கிசரசன் / Edith Cresson  

B. ைாரன்ட் பாபியஸ் / Laurent Fabius 

C. சபர்னாட் காஜிமனயுமவ / Bernard Cazeneuve  

D. மானுவல் வால்ஸ் / Manuel Valls 

 

விலட: C. சபர்னாட் காஜிமனயுமவ / Bernard Cazeneuve  

 
  

சபர்னாட் காஜிமனயுமவ, பிரான்சின் புதிய பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 2017 ஜனாதிபதி 
மதர்தைில் மபாட்டியிடுவதற்காக பதவிலய ராஜினாமா சசய்த மானுவல் வால்ஸ்-ன் 

இடத்லத இவர் நிரப்புகிறார். ஜூன் பாராளுமன்ற மதர்தல் வலர மசாசைிச அரசாங்கத்தின் 

சபாறுப்பாக காஜிமனயுமவ இருப்பார். இவர், 2015 ஆம் ஆண்டு பா ஸ் நக ல் நலடசபற்ற 

பயங்கரவாத தாக்குதல்களுக்குப் பின்னர், பிரான்சின் பாதுகாப்லப நிர்வகிப்பதில் ஒரு முக்கிய 

பங்கு வகித்தார்.        

 
 

9. "2016 Indra NAVY" கடற்பலட பயிற்சி, இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டுக்கும் இலடமய 

நடக்கவுள்ளது ?  

A. ரஷ்யா  

B. அசம க்கா  

C. ஜப்பான் 

D. சீனா 

 

விலட: A. ரஷ்யா  

 

இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா இலடயிைான "2016 Indra NAVY" கூட்டு கடற்பலட பயிற்சி, 
சதன்கிழக்கு இந்திய கடமைார நகரமான விசாகப்பட்டினம் மற்றும் வங்காள வி குடா 

பகுதியில் டிசம்பர் 14-21 வலர நலடசபறும்.  கூட்டுக் கடற்பலடப் பயிற்சி கடமைாரம் மற்றும் 

கடற்பலட ஆகிய இரண்டு நிலைகலள சகாண்டுள்ளது. கடமைார பயிற்சி டிசம்பர் 14-18 

மததிகளில் விசாகப்பட்டினம் நகரத்திலும், கடற்பலட பயிற்சி வங்காள 

வி குடாவில் டிசம்பர் 19-21 மததிகளிலும் நடக்கும். 
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10. சிவில் விமான மபாக்குவரத்து இயக்குநரகத்தின் (Directorate General of Civil Aviation - DGCA) 

புதிய தலைலம சஜனரைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 

A. பி வி ரமமஷ் பாபு  

B. பி எஸ் புல்ைர் 

C. மாைினி சங்கர் 

D. வடுமவந்தரா மாத்தூர் 

 

விலட: B. பி எஸ் புல்ைர் 

 

1986-சதாகுதியின் உ.பி. மகடர் ஐஏஎஸ் அதிகா  பி எஸ் புல்ைர், சிவில் விமான மபாக்குவரத்து 

இயக்குநரகத்தின் (Directorate General of Civil Aviation - DGCA) புதிய தலைலம சஜனரைாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தற்மபாது, புல்ைர் சிவில் விமான மபாக்குவரத்து அலமச்சகத்தில் 

கூடுதல் சசயைாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.விமான மபாக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டின் முதல் 

சபண் தலைலமயான எம் சத்யாவதி, ஜூலை 2016-ல் புதிய மத்திய சதாழிைாளர் 

சசயைாளராக மாற்றப்பட்டதில் இருந்து, இந்த இடம் 4 மாதங்களாக காைியாக இருந்தது. 

இந்தியாவில் பறக்கும் தகுதி தரங்கள்,பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள், குழுவிற்கான பயிற்சி 
ஆகியவற்லற சசயல்படுத்துவதற்கும், கட்டுப்படுத்துவதற்கும்,மமற்பார்லவயிடுவதற்கும் 

DGCA சபாறுப்பு. 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள் - டிசம்பர் 07, 2016 

 

1. ஆயுதப்பலடகள் சகாடி நாள்(Armed Forces Flag Day), இந்தியாவில் எந்த நாளில் 

சகாண்டாடப்படுகின்றது ? 

A. டிசம்பர் 7 

B. டிசம்பர் 6 

C. டிசம்பர் 8 

D. டிசம்பர் 9  

 

விலட: A. டிசம்பர் 7 

 

இந்தியாவின் லத யம்மிக்க மபார்வரீர்கள், மாலுமிகள், விமானப்பலட வரீர்களின் 

 தியாகங்களுக்கு ம யாலத சசலுத்தும் வலகயில் டிசம்பர் 7ம் மததி இந்தியாவில் 

ஆண்டுமதாறும் ஆயுதப்பலடகள் சகாடி நாள்(Armed Forces Flag Day) சகாண்டாடப்படுகிறது. 

ஆயுதப்பலட பணியாளர்களின் நைனுக்காக மக்களிடம் இருந்து நிதி மசக ப்பதற்காக இந்த 

நாள் அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
 

2. 2016 இந்தியா சர்வமதச அறிவியல் திருவிழா (India International Science festival - IISF), எந்த 

நகரத்தில் சதாடங்கியது ? 

A. புமன  

B. புது தில்ைி  
C. சகால்கத்தா  



Winmeen Tnpsc Tamil Current Affairs December 2016 Pdf 

 

www.winmeen.com Page 17 

 

D. சபங்களூரு  

 

விலட: B. புது தில்ைி  
 

2016 இந்தியா சர்வமதச அறிவியல் திருவிழா (India International Science festival - IISF),புது 

தில்ைியில் உள்ள  சிஎஸ்ஐஆர்-மதசிய இயற்பியல் ஆய்வக(OMA) வளாகத்தில் டிசம்பர் 7 

முதல் சதாடங்கியது, இம்மாதம் 11-ஆம் மததி வலர திருவிழா சதாடரும். இந்திய ஆய்வு 

கூடங்கள் மூைம்  உருவாக்கப்பட்ட அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பங்கலள ஊக்குவிக்கவும், 

மக்கள் மத்தியில் அறிவியல் மனப்பான்லமலய கற்பிக்கவும் இந்தியா சர்வமதச அறிவியல் 

திருவிழாலவ, அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் மற்றும்  புவி அறிவியல் அலமச்சகமானது 

Vijnana Bharati (VIBHA)-வுடன் இலணந்து ஏற்பாடு சசய்துள்ளது. அறிவியல் திருவிழாவின் 

லமயக்கரு “Science for the masses”. IISF-2016 அறிவியல் திருவிழாவில், இந்திய அறிவியல் 

சமூகத்துடன் கைந்துலரயாடவும், அறிவியல் விழாலவ அனுபவிக்கவும் வாழ்வின் 

அலனத்து துலறகளிலும் இருந்து அதிக எண்ணிலகயிைான பார்லவயாளர்கள் வருவார்கள் (5 

ைட்சத்திற்கும் அதிகமான) என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 
 

3. தகவல் சதாழில்நுட்ப சிறப்பு லமயத்லத(Center of Excellence in Information Technology) இந்தியா 

அரசு (GOI) எந்த நாட்டில் நிறுவவுள்ளது ? 

A. பூடான் 

B. சமாராக்மகா 

C. எகிப்து  

D. கி ஸ்  

 

விலட: C. எகிப்து  

 

இந்திய அரசு (GOI), எகிப்தின் மிகப் பழலமயான மற்றும் மிகவும் மதிப்புமிக்க அல்-அசார் 

பல்கலைக்கழகத்தில் தகவல் சதாழில்நுட்ப சிறப்பு லமயத்லத நிறுவவுள்ளது. சகய்மராவில் 

அல்-அசார் அஹ்மத் எல்-தாசயப்பின்(Al-Azhar Ahmed el-Tayeb) கிராண்ட் மஷக்லக(Grand Sheikh) 

சந்தித்த பிறகு, சகய்மராவிற்கான இந்திய தூதர் சஞ்சய் பட்டாச்சார்யா இந்த அறிவிப்லப 

சவளியிட்டார். இரு நாடுகளுக்கும் இலடமய கல்வி ஒத்துலழப்லப அதிக க்கும் முயற்சியின் 

ஒரு பகுதியாக இந்த லமயம், அடுத்த ஆண்டு சதாடக்கத்தில் பல்கலைக்கழகத்தின் 

சபாறியியல் துலறயில் அலமக்கப்படவிருக்கிறது.   

 
 

4. 2016 உைக சக்திவாய்ந்த சமாழி குறியடீ்டின் (Power Language Index -PLI) படி, மிகவும் சக்தி 
வாய்ந்த சமாழி எது ? 

A. மாண்ட ன் 

B. ஆங்கிைம் 

C. பிசரஞ்சு  

D. ஸ்பானிஷ் 

 

விலட: B. ஆங்கிைம் 

 



Winmeen Tnpsc Tamil Current Affairs December 2016 Pdf 

 

www.winmeen.com Page 18 

 

உைக சபாருளாதார சம்மமளனம் (WEF) சவளியிட்ட 2016 உைக சக்திவாய்ந்த சமாழி 
குறியடீ்டின் (Power Language Index -PLI) படி, உைகின் முதல் 10 சக்திவாய்ந்த சமாழிகளில் 

ஆங்கிைம் முதல் இடத்தில் உள்ளது. இது மூன்று G7 நாடுகளில் (அசம க்கா, பி ட்டன் 

மற்றும் கனடா) சபரும்பான்லம சமாழியாக உள்ளது. முதைிடத்லத சதாடர்ந்து பட்டியைில் 

மாண்ட ன், பிரஞ்சு மற்றும் ஸ்பானிஷ் உள்ளன. இந்திய சமாழியான "இந்தி" 2016 PLI-யில் 10 

வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த குறியடீு, எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நப ன் முன்னு லமகள், 

புவியியல், அவர்களின் சசாந்த நிலைலமகலள கருத்தில் சகாள்ளாமல், மனித இனத்திற்கு 

எந்த அளவிற்கு சமாழி ஒரு பிரதிநிதியாக பயனளிக்கிறது என்பலத அளவிடுகிறது.     

 
 

5. அலனவருக்கும் சுகாதார காப்படீ்லட(health insurance for all) சகாண்டுள்ள இந்தியாவின் 

முதல் நாடாளுமன்ற சதாகுதி எது ?     

A. வாரங்கல் 

B. அவுரங்காபாத் 

C. விஜயவாடா 

D. ரத்ைம் 

 

விலட: C. விஜயவாடா 

 

விஜயவாடா பாராளுமன்ற சதாகுதி, பிறந்த குழந்லத முதல் மூத்த குடிமக்கள் வலர 

அலனவருக்கும் சுகாதார காப்படீ்லட சகாண்டுள்ள இந்தியாவின் முதல் பாராளுமன்ற 

சதாகுதியாகும். இந்த சதாகுதி ஆந்திரபிரமதசத்தில் 265 கிராமங்கலள சகாண்டுள்ளது. 

கிராமப்புற பகுதிகளில் சுகாதார காப்படீு வழங்க “Swastha Kutambham” சுகாதார காப்படீு 

திட்டத்லத ஆந்திரப் பிரமதச அரசு, டாட்டா அறக்கட்டலளயுடன் இலணந்து விஜயவாடா 

எம்.பி. சதாகுதியிலுள்ள கிராமங்களில் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. டிசம்பர் 1, 2016 

முதல் நவம்பர் 30, 2017 வலர ஒரு ஆண்டிற்கு கிராமத்திலுள்ள அலனத்து மக்களுக்கும் இது 

சுகாதார காப்படீு வழங்கும்.  

 
 

6. எந்த இந்திய வங்கி, ASSOCHAM மூைம் “Best Bank for SME Lending” ஆக மதர்வு 

சசய்யப்பட்டுள்ளது ? 

A. பஞ்சாப் மநஷனல் வங்கி  
B. ஸ்மடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா  

C. விஜயா வங்கி  
D. பமராடா வங்கி   
 

விலட: C. விஜயா வங்கி  
 

புது தில்ைியில் நலடசபற்ற 4வது SMEs Excellence Award விழாவில் விஜயா வங்கி, “Best Bank for 

SME Lending” ஆக Associate Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) மூைம் மதர்வு 

சசய்யப்பட்டது. விஜயா வங்கி மசமிப்பு மற்றும் நடப்பு கணக்குகள், கடன் அட்லடகள், சடபிட் 

கார்டுகள், கடன், அடமானம் முதைிய ஆன்லைன் வங்கி மசலவகள் மற்றும் தனிப்பட்ட 

மசலவகலள பரவைாக வழங்குகிறது.      
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7. சமீபத்தில் மலறந்த சீனிவாச ஐயர் ராமசாமி, எந்த துலறயுடன் சதாடர்புலடயவர் ? 

A. இதழியல்  

B. விலளயாட்டு 

C. கடல் அறிவியல் 

D. திலரப்பட துலற  

 

விலட: A. இதழியல்  

 

குறிப்பிட்டத்தக்க அரசியல் லநயாண்டி விமர்சகர் மற்றும் துக்ளக் பத்தி லகயின் நிறுவனர் 

மற்றும் ஆசி யரான சீனிவாச ஐயர் ராமசாமி(81), சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டின் சசன்லனயில் 

மலறந்தார். மசா ராமசாமி என அலழக்கப்படும் இவர், முன்னாள் தமிழக முதல்வர் 

சஜயைைிதாவின் ஆமைாசகராகவும் இருந்தார்.  

 
 

8. "Resourcesat-2A" சதாலை உணர்வு சசயற்லகக்மகாள், எந்த வானூர்தியின்(ராக்சகட்) மூைம் 

விண்ணில் ஏவப்பட்டது ? 

A. PSLV-C33  
B. PSLV-C36 
C. PSLV-C35 
D. PSLV-C37  
 

விலட: B. PSLV-C36  

 

இந்திய விண்சவளி ஆராய்ச்சி லமயம் (ISRO), "Resourcesat-2A" சதாலை உணர்வு 

சசயற்லகக்மகாலள PSLV-C36 ராக்சகட்டின் மூைம் ஆந்திரப் பிரமதசத்தின் சத்தீஷ் தவான் 

விண்சவளி லமயத்தில் (SDSC) இருந்து அதன் சுற்றுப்பாலதயில் சவற்றிகரமாக 

சசலுத்தியுள்ளது.  "Resourcesat-2A" திட்டத்தின் வாழ்நாள் 5 ஆண்டுகள். 

சசயற்லகக்மகாளானது, ஒவ்சவான்றும் 200 GB சகாள்ளளவு சகாண்ட இரண்டு Solid State 

Recorders-லய சகாண்டுள்ளது, அங்கு மகமராக்கள் மூைம்  எடுக்கப்படும் புலகப்படங்கலள 

தலர நிலையங்களில் இருந்து பார்ப்பதற்கு எதுவாக இலவ Recorders-ல் மசமிக்கப்படும். இந்த 

மகமராக்கள், ஆழமான இடத்திலுள்ள பல்மவறு வளங்கள் ச யாக எந்த பகுதியில் 

அலமந்துள்ளது என்பது பற்றிய சதளிவான மற்றும் குறிப்பிட்ட படங்கலள அனுப்பும். 

'Resourcesat-2A' புதிய சசயற்லகமகாள், Resourcesat-1 மற்றும் 2-ன் சதாடர்ச்சியாகும். முந்லதய 

2 சசயற்லகமகாள்கள் உைக பயனர்களுக்கு வழங்கிய சதாலை உணர்வு தரவு மசலவகலள 

Resourcesat-2A சசயற்லகமகாள் சதாடர்ந்து வழங்க முயல்கிறது.  

 
 

9. மின்னணு(Digital) ப மாற்றங்கலள ஊக்குவிக்க “AP Purse mobile app” பயன்பாட்லட, எந்த 

மாநிை அரசு அறிமுகம் சசய்துள்ளது ? 

A. அருணாசைப் பிரமதசம் 

B. உத்தரப் பிரமதசம் 

C. ஆந்திரப் பிரமதசம் 

D. கர்நாடகா  
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விலட: C. ஆந்திரப் பிரமதசம் 

 

சமீபத்தில் ஆந்திரப் பிரமதச அரசு, விஜயவாடாவில் மக்கள் மத்தியில் டிஜிட்டல் 

ப மாற்றங்கலள  ஊக்குவிக்க AP Purse mobile பயன்பாட்லட முன்சனடுத்துள்ளது. இந்த 

சமாலபல் பயன்பாடு, 13 சமாலபல் வங்கி(Mobile Banking) மற்றும் 10 சமாலபல் 

பணப்லப(Mobile Wallet) விருப்பங்கலள சகாண்டுள்ளது. இந்த பயன்பாட்லட பயன்படுத்துவதன் 

மூைம், மக்கள் தங்கள் பில்கலள சசலுத்த முடியும், உயர் மதிப்பு சகாண்ட பலழய ரூபாய் 

மநாட்டுகள் சசல்ைாது என்ற அறிவிப்பினால் மாநிைத்தில் நிைவும் பண பற்றாக்குலறலய 

இந்த பணமில்ைா ப மாற்றங்கலள மமற்சகாள்வதன் மூைம் தீர்க்க முடியும்.  

 
 

10. இந்தியாவின் புதிய தலைலம நீதிபதியாக(CJI) நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 

A. ஜஸ்டி மசைாமமஸ்வர்  

B. தீபக் மிஸ்ரா  

C. மதன் பி மைாகூர்  

D. சஜகதீஷ் சிங் மஹஹார் 

 

விலட: D. சஜகதீஷ் சிங் சஹஹார் 

 

நீதிபதி சஜகதீஷ் சிங் சஹஹார், இந்தியாவின் 44வது தலைலம நீதிபதியாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் ஜனவ  4, 2017 இல் இந்தியாவின் தலைலம நீதிபதியாக 

சபாறுப்மபற்கிறார். தற்மபாலதய தலைலம நீதிபதி டி.எஸ் தாக்கூர் ஜனவ  3, 2017 வலர 

இப்பதவியில் இருப்பார். நீதிபதி சஹஹார், CJI ஆக சபாறுப்மபற்கும் முதல் சீக்கியர்,இவர் 

ஜனவ  4, 2017 முதல் ஆகஸ்ட் 4, 2017 வலர பதவியில் இருப்பார். அதாவது அவர் 65 வயலத 

எட்டும் வலர. 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்:  டிசம்பர் 8-9, 2016  

 

1. பின்வரும் யார், லடம் இதழின் 2016-ஆம் ஆண்டிற்கான நபராக(Time magazine’s Person of the 

Year 2016) சபய டப்பட்டுள்ளார் ?   

A. சடானால்டு டிரம்ப் 

B. மார்க் ஜுக்கர்சபர்க் 

C. நமரந்திர மமாடி 

D. ஹிைா  கிளிண்டன் 

 

விலட: A. சடானால்டு டிரம்ப் 

 

அசம க்க ஜனாதிபதியாக மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ள சடானால்டு டிரம்ப், அசம க்க ஜனாதிபதி 
மதர்தைில் சபற்ற ஆச்ச யமான சவற்றிக்காக,லடம் பத்தி லக அவலர 2016 ஆம் ஆண்டின் 

நபராக சபய ட்டுள்ளது. 
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2. 2016 இந்தியா-அரபு கூட்டு மாநாடு(2016 India-Arab Partnership Conference) எந்த நாட்டில் 

நலடசபறவுள்ளது ? 

A. இந்தியா 

B. ஓமன் 

C. துருக்கி 
D. ஈரான்  

 

விலட: B. ஓமன் 

 

இந்தியா மற்றும் அரபு நாடுகள் மற்றும் ஓமன் இலடமய சபாருளாதார உறவுகலள 

அதிக க்கும் மநாக்கில், 5வது இந்தியா-அரபு கூட்டு மாநாடு டிசம்பர் 14, 2016 அன்று ஓமனில் 

உள்ள மஸ்கட்டில்  நலடசபறும். 2 நாள் மாநாட்லட ஓமன் சவளியுறவு அலமச்சகம், அரபு லீக் 

சசயைாளர் மற்றும் இந்திய சவளியுறவுத்துலற அலமச்சகம் கூட்டாக ஏற்பாடு சசய்துள்ளது. 

மாநாட்டின் லமயக்கரு ‘Partnership towards innovation and cooperation in Information Technology’. 
இந்தியா மற்றும் அரபு ஆகிய இரு நாடுகளில் இருந்தும் அலமச்சர்களின் பிரதிநிதித்துவத்லத 

இந்த மாநாடு சகாண்டுள்ளது. சுமார் 500 அரபு மற்றும் இந்திய அரசாங்க அதிகா கள், 

கல்வியாளர்கள், வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் பங்மகற்க வாய்ப்பு 

உள்ளது.   

 
 

3. சுைபமாக வர்த்தகம் சசய்வது(Ease of Doing Business) குறித்த இந்தியா-இங்கிைாந்து மாநாடு, 

பின்வரும் எந்த நகரத்தில் சதாடங்கியுள்ளது ? 

A. மான்சசஸ்டர்  

B. பர்மிங்காம் 

C. புது தில்ைி  
D. ைண்டன்  

 

விலட: C. புது தில்ைி  
 

சுைபமாக வர்த்தகம் சசய்வது(Ease of Doing Business) குறித்த இந்தியா-இங்கிைாந்து மாநாட்லட 

புது தில்ைியில், வர்த்தகம் மற்றும் சதாழிைக அலமச்சகத்தின் சசயைாளர் ரமமஷ் அபிமஷக் 

மற்றும் பி ட்டிஷ் உயர் ஆலணயாளர் Dominic Asquith ஆகிய இருவரும் கூட்டாக துவக்கி 
லவத்தனர். 2 நாள் மாநாடு, இரு நாடுகளுக்கும் இலடமய உள்ள மூமைாபாய இருதரப்பு 

பங்காண்லமலய(strategic bilateral partnership) அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து சசல்ை ஒரு வாய்ப்பாக 

சசயல்படும். இந்த மாநாடு, இந்தியாவிலுள்ள மாநிை மற்றும் மத்திய அரசு அதிகா கலள 

இங்கிைாந்து நிபுணர்களுடன் ஒன்றாக சகாண்டுவரும். இதில் கட்டுப்பாட்டு சீர்திருத்தம், 

ஆய்வு சீர்திருத்தம், வ  நிர்வாகம் மற்றும் வர்த்தக வசதி மீதான விவாதங்கள் அடங்கும். 

 
 

4. எந்த நகரம், குழந்லதகளுக்காக 2016 “Laureates and Leaders” உச்சிமாநாட்லட நடத்தவுள்ளது ? 

  

A. புமன 

B. ைக்மனா  
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C. மபாபால் 

D. புது தில்ைி 
 

விலட: D. புது தில்ைி 
 

புது தில்ைியின் ராஷ்டிரபதி பவனில் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி மூைம், குழந்லதகளுக்காக 

“Laureates and Leaders” உச்சி மாநாடு டிசம்பர் 10-11, 2016 அன்று வழங்கப்படவுள்ளது. உச்சி 
மாநாட்டின் மநாக்கம் குழந்லதத் சதாழிைாளர், குழந்லத அடிலம மற்றும் குழந்லதகளுக்கு 

எதிரான வன்முலற ஆகியவற்றுக்சகதிரான மபாராட்டத்லத அபிவிருத்தி சசய்வதாகும். 

உச்சிமாநாட்லட  லகைாஷ் சத்யார்த்தி குழந்லதகள் அறக்கட்டலள ஏற்பாடு சசய்துள்ளது, 

வன்முலறயில் இருந்து குழந்லதகலள பாதுகாக்கும் வழியில் முன்மனாக்கி சசல்லும் 

மற்றும் குழந்லதகள், குழந்லதகளாகமவ சுதந்திரமாக இருக்கும் உைலக உறுதிப்படுத்தும் 

வலுவான தார்மீக மமலடலய கட்ட மவண்டும் என்பதற்காக அலமக்கப்பட்டுள்ளது. மநாபல் 

ப சு சபற்றவர்கள், உைக தலைவர்கள், சிந்தலனயாளர்கள், ஐக்கிய நாடுகளின் முகவர் 

பிரதிநிதிகள், கல்வி, வணிகம், சினிமா, விலளயாட்டு மற்றும் சமூகத்தின் புகழ்சபற்ற நபர்கள், 

விருதுசபற்ற குழந்லத / இலளஞர் தலைவர்கள் ஆகிமயா ன் கூட்டுத் தலைலம மற்றும் 

தார்மீக அதிகாரத்தின் மூைம் மமற்கூறிய காரணங்களுக்கான ஆதரலவ வழிநடத்துவலத 

குறிக்மகாளாக சகாண்டுள்ளது.     

 
 

5. இந்தியாவின் எந்த உயர் நீதிமன்றம், முஸ்ைிம்கள் மத்தியில் உள்ள மூன்று தைாக் (Talaq-e-

bidat) வழக்கம் அரசியைலமப்பிற்கு விமராதமானது என கூறியுள்ளது ? 

A. அைகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் 

B. தில்ைி உயர் நீதிமன்றம் 

C. கல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம்  

D. மும்லப உயர்நீதிமன்றம்  

 

விலட: A. அைகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் 

 

அைகாபாத் உயர் நீதிமன்றம், 3 முலற தைாக்(Talaq-e-bidat) கூறி சபண்கலள விவாகரத்து 

சசய்யும் முஸ்ைிம் வழக்கத்லத அரசியைலமப்பிற்கு விமராதமானது என 

கூறியுள்ளது.முஸ்லீம் சபண்களின் உ லமகலள பறிக்கும் திருமணம், சசாத்து மற்றும் 

விவாகரத்லத நிர்வகிக்கும் முஸ்லீம் தனிநபர் சட்டத்தின் கீழ் ஒப்புதல் சபறப்பட்ட மூன்று 

தைாக் நலடமுலற மீதான இரண்டு தனித்தனி மனுக்களின் தீர்ப்லப தீர்மானிக்கும் சபாருட்டு 

நீதிபதி சுனதீ் குமாலர சகாண்ட ஒற்லற நீதிபதி சபஞ்ச் மூைம் இந்த ஆலண 

நிலறமவற்றப்பட்டது. இந்த சகாடூரமான மற்றும் இழிவுபடுத்தும் உடனடி விவாகரத்து 

வடிவம்,இந்தியாலவ சிறந்த மதசமாக மாறுவதிைிருந்து  பின்னிழுத்து தலட சசய்யும் என 

உயர்நீதிமன்றம் நம்புகிறது.  

 
 

6. பின்வரும் எந்த ஆண்ட்ராயிடு சசயைி, இந்திய ராணுவம் மூைம் முன்னாள் ராணுவ 

வரீர்கள் மற்றும் வரீ் நா ஸ்(widows of soldiers)-க்கு அர்பணிக்கப்பட்டுள்ளது ? 

A. Veterans Outreach App 
B. Veterans Outroute App 
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C. Veterans Outbunch App  
D. Veterans Outrail App      
 

விலட: A. Veterans Outreach App 

 

இந்திய இராணுவம் Veterans Outreach App-லய அறிமுகம் சசய்துள்ளது, இதலன முன்னாள் 

ராணுவ வரீர்கள் மற்றும் வரீ் நா ஸ்(widows of soldiers)-க்காக முன்சனடுத்துள்ளது. முன்னாள் 

இந்திய இராணுவ வரீர்கள் இயக்குநரகத்தின்(Directorate of Indian Army Veterans - DIAV) கீழ் 

தயா க்கப்பட்ட இந்த  பயன்பாட்லட ராணுவ வரீர்களின் சஜனரல் தளபதி(COAS) தல்பரீ் சிங் 

சுஹாக் அறிமுகம் சசய்து லவத்தார். இந்த பயன்பாடு “Ask a question” மற்றும் “Locator Services” 

ஆகிய குறிப்பிட்ட அம்சங்கலள  சகாண்டுள்ளது, இதன் மூைம் முன்னாள் ராணுவத்தினர் 

சசல்கள், ECHS பாைிகிளினிக், ஸ்மடஷன் உணவகம் மற்றும் லசனிக் ஆரம் கர்ஹ்ஸ் உள்ள 

இடங்கலள நாடு முழுவதும் கண்டறிய இயலும். மதர்வு சசய்யப்பட்ட எந்தசவாரு மசலவ 

வசதிக்கும் Google வலரபடத்தில் பாலதலய வழிகாட்டும் வசதி இந்த பயன்பாட்டில் உள்ளது. 

‘Suvigyai’ என்றலழக்கப்படும் PCDA (P) வலைதளத்திலுள்ள “Pension Calculator” பக்கத்திற்கு 

சசல்ை இலணப்பும் வழங்கப்பட்டுள்ளது, இதன் மூைம் மூத்த குடிமக்கள் தங்கள் ஓய்வூதிய 

நைன்கலள ச பார்க்க முடியும்.    

 
 

7. நவனீ கலையின் மதசிய காட்சிக்கூடத்தின்(National Gallery of Modern Art (NGMA)) புதிதாக 

நியமிக்கப்பட்ட இயக்குனர் சஜனரல் யார் ? 

A. அகமது நக்மா  

B. அத்லவதா கடநாயக்  

C. ராஜவீ் மைாச்சன் 

D. சபனீா கதிமஹாமக  

 

விலட: B. அத்லவதா கடநாயக் 

 

சர்வமதச அளவில் புகழ் சபற்ற சிற்பி அத்லவதா கடநாயக், நவனீ கலையின் மதசிய 

காட்சிக்கூடத்தின்(National Gallery of Modern Art (NGMA)) புதிய இயக்குனர் சஜனரைாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் ராஜவீ் மைாச்சலன சவற்றி சகாண்டு இந்த இடத்லத பிடித்தார். 

இந்த பதவிக்கு முன்பு கடநாயக், ஒடிஷாவின் புவமனஸ்வ ல் உள்ள Kalinga Institute of Industrial 

Technology   சிற்ப பள்ளியில் தலைவராக இருந்தார்.      

 
 

8. 2016 ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் சர்வமதச ஊழல் எதிர்ப்பு தினத்தின்(International Anti-Corruption 

Day -IACD) லமயக்கரு என்ன ? 

A. Zero Corruption, 100% Development 
B. Your No Counts 
C. United against corruption for development, peace and security 
D. Break the Corruption chain  
 

விலட: C. United against corruption for development, peace and security 

 



Winmeen Tnpsc Tamil Current Affairs December 2016 Pdf 

 

www.winmeen.com Page 24 

 

ஊழலை, திறலமயாகவும், திறம்படவும் தடுக்கும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்லககலள 

ஊக்குவிக்க மற்றும் வலுப்படுத்த ஒவ்சவாரு வருடமும் டிசம்பர் 9 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் 

சலபயின் சர்வமதச ஊழல் நாள்(IACD) அனுச க்கப்படுகிறது.இந்த நாளானது, ஊழலை 

தடுப்பது மற்றும் கட்டுப்படுத்துவதில் ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் பங்லக அடிமகாடிட்டு 

காட்டுகிறது. 2016 ஆம் ஆண்டின் லமயக்கரு “United against corruption for development, peace and 
security”.  
 
 

9. முதல் எலைட் மூத்த ஆண்களுக்கான மதசிய குத்துச்சண்லட மபாட்டி(First elite men’s senior 

national boxing tournament), எந்த இந்திய மாநிைத்தில் சதாடங்கியது ? 

A. புமன  

B. கவுகாத்தி 
C. மகங்டாக் 

D. சிம்ைா  

 

விலட: B. கவுகாத்தி 
 

முதல் எலைட் மூத்த ஆண்களுக்கான மதசிய குத்துச்சண்லட மபாட்டி(First elite men’s senior 

national boxing tournament), கவுகாத்தியின் சருசலஜயில் உள்ள இந்திரா காந்தி விலளயாட்டு 

அரங்கத்தில் சதாடங்கியது.அசாம் முதல்வர் சர்பானந்தா மசானவால் இப்மபாட்டிலய துவக்கி 
லவத்தார். இந்த எலைட் குத்துச்சண்லட சாம்பியன்ஷிப், மாநிைத்தில் இருந்து வரவிருக்கும் 

குத்துச்சண்லட வரீர்களுக்கு மிகவும் உதவும் மற்றும் இளம் தலைமுலற குத்துச்சண்லடலய 

ஒரு சதாழிைாக எடுத்துக்சகாள்ள தூண்டும். சுமார் 350 வரீர்கள் கைந்து சகாண்டு 10 எலட 

பி வுகளில் மபாட்டியிட்டனர். விலளயாட்டு மபாட்டிகள் டிசம்பர் 13,2016 அன்று முடிவுக்கு 

வரும்.  

 
 

10. சவப்ப மண்டை சூறாவளி 'வார்தா' எந்த நாட்டில் அடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ? 

A. இந்தியா  

B. சீனா  

C. ஜப்பான் 

D. சதன் ஆப் க்கா  

 

விலட: A. இந்தியா  

 

சவப்ப மண்டை சூறாவளி 'வார்தா' 10 கி.மீ. / மணி மவகத்தில் சநல்லூர் மற்றும் காக்கிநாடா 

இலடமய ஆந்திரப் பிரமதச கடற்கலரலய தாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வங்காள 

வி குடாவின் சதன்கிழக்கு பகுதியின் மமைிருந்து வடக்கு - வடமமற்காக நகரும். மீனவர்கள் 

அடுத்த 12 மணி மநரத்திற்கு அந்தமான் தீவு பகுதி மற்றும் அருகிலுள்ள கடல் பகுதிகளுக்கு 

சசல்ை மவண்டாம் என்று அறிவுறுத்தி வருகின்றனர். 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள் - டிசம்பர் 10, 2016 
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1. உைகின் மிகப்சப ய அமரும் திறன் சகாண்ட கி க்சகட் லமதானம்(World’s largest seating 
capacity cricket stadium), இந்தியாவின் எந்த மாநிைத்தில் அலமக்கப்படவுள்ளது ? 

A. குஜராத் 

B. மமற்கு வங்காளம்  

C. கர்நாடகா  

D. தமிழ்நாடு  

 

விலட: A. குஜராத் 

 

மமாமடரா விலளயாட்டரங்கம் என அறியப்படும் அகமதாபாத்தின் சர்தார் பட்மடல் கி க்சகட் 

 லமதானம்,  உைகின் மிகப்சப ய அமரும் திறன் சகாண்ட கி க்சகட் லமதானமாக(World’s 
largest seating capacity cricket stadium) வரவிருக்கிறது. குஜராத் கி க்சகட் சங்கம் (GCA) 

லமதானத்தின் சீரலமப்பு திட்டத்லத ைார்சன் அண்ட் டர்மபாவிற்கு (Larsen and Turbo (L&T)) 

தந்துள்ளது. தற்மபாது, லமதானத்தில் 54,000 மக்கள் அமர முடியும், ஆனால் புதிய 

திட்டங்கலள சகாண்டு பார்க்கும் மபாது 1,10,000 மக்களுக்கான இருக்லக இருக்கும் என 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஏற்கனமவ உள்ள இருக்லக எண்ணிலகலய கிட்டத்தட்ட இரு 

மடங்காக்கி, 1,00,024 இருக்லக சகாண்ட  சமல்மபார்ன் கி க்சகட் லமதானத்தின் 

எண்ணிக்லகலய விஞ்சிவிடும்.    

 
 

2. 2016 மனித உ லமகள் தினத்தின்(Human Rights Day) லமயக்கரு என்ன ? 

A. Our Rights, Our Freedoms, Always 
B. Stand up for someone’s rights today 
C. My Voice Counts 
D. Human Rights 365          
 

விலட: B. Stand up for someone’s rights today 

 

உைகளாவிய மனித உ லமகள் பிரகடனத்லத நிலனவுகூறும் வலகயில் டிசம்பர் 10ம் மததி 
ஒவ்சவாரு வருடமும் மனித உ லமகள் தினம்(HRD) அனுச க்கப்படுகிறது. உைகம் 

முழுவதும் மனித உ லமகலள பாதுகாக்கும் ஒரு நிலையான அளவடீ்லட பகிர்ந்து சகாள்ள 

1948 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகளின் சபாது சலப இந்த பிரகடனத்லத தத்சதடுத்து 

பலறசாற்றியது. 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான லமயக்கரு “Stand up for someone’s rights today!”, இது 

ஒருவருக்சகாருவ ன் உ லமகள் அடிப்பலடயில் சமாதானம் மற்றும் நல்ைிணக்கத்லத 

வைியுறுத்துகிறது. 

 

3. மின்னணு ப மாற்றங்கலள ஊக்குவிக்க Digidhan பிரச்சாரத்லத, எந்த மத்திய அலமச்சர் 

துவக்கி லவத்தார் ? 

A. நமரந்திர மமாடி 

B. ராஜ்நாத் சிங் 

C. ரவி சங்கர் பிரசாத் 

D. சவங்லகயா நாயுடு   

 

விலட: C. ரவி சங்கர் பிரசாத் 
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ஒவ்சவாரு குடிமகன், சிறு வர்த்தகர்கள் மற்றும் சபருவணிகர்கள் தங்களது அன்றாட நிதி 
ப மாற்றங்கலள டிஜிட்டல் முலறயில் சசயல்படுத்த சமீபத்தில் Digidhan அபியாலன மத்திய 

IT அலமச்சர் ரவி சங்கர் பிரசாத் சதாடங்கி லவத்தார். பிரச்சாரத்தின் மபாது, பதிவிறக்கம் 

சசய்தல், நிறுவுதல் மற்றும் டிஜிட்டல் பண ப வர்த்தலன சசய்தல் பற்றிய கல்வி 
புகட்டுவதன் மூைம் மின்னணு ப மாற்றத்தின் பல்மவறு முலறகள் பற்றி குடிமக்களுக்கு 

சத விக்கப்படும். இது தவிர, IT அலமச்சர் மமலும் Digishala டிவி மசனலை சதாடங்கி 
லவத்தார். டிஜிட்டல் கட்டணம் பற்றி மக்களுக்கு கல்வி புகட்ட துவங்கப்பட்ட இந்த இைவச 

மசனல் DTH மசலவகளில் கிலடக்கும். மக்கள் அன்றாட வாழ்வில் டிஜிட்டல் கட்டண 

முலறலய மமற்சகாள்வலத இது ஊக்குவிக்கும். இதில் கிராமப்புற மற்றும் புறநகர் மக்கலள 

இைக்காக சகாண்டு e-wallet, UPI, USSD, AADHAAR மற்றும் கார்டு மபான்ற பல்மவறு மின்னணு 

அம்சங்கலள பயன்படுத்துவது பற்றி டாக் மஷாக்கள் மற்றும் சசயல் விளக்கம் மூைம் 

மக்களுக்கு சத விக்கும் நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பப்படுகின்றன. இந்த மசலவகள் ஆரம்பத்தில் 

இந்தி மற்றும் ஆங்கிைத்திலும் பின்னர் உள்ளூர் சமாழிகளிலும் கிலடக்கும்.      

 
  

4. கானா குடியரசின் 2016 ஜனாதிபதி மதர்தைில் சவற்றி சபற்றவர் யார் ? 

A. பா க்சவசி டுமயாம் / Paa Kwesi Nduom 

B. இமவார் கி ன்ஸ்ட் ட் / Ivor Greenstreet 

C. ஜான் ட்ரமணி மஹாமா / John Dramani Mahama  

D. நானா அகுஃமபா-அட்மடா / Nana Akufo-Addo 

 

விலட: D. நானா அகுஃமபா-அட்மடா / Nana Akufo-Addo 

 

கானா குடியரசின் ஜனாதிபதி மதர்தைில் நானா அகுஃமபா-அட்மடா அறுதி 
சபரும்பான்லமயுடன், தற்மபாலதலய ஜனாதிபதி ஜான் மஹாமாலவ விட 53.8% வாக்குகள் 

சபற்று சவற்றி சபற்றுள்ளார். இவர் கானாவின் ஜனாதிபதியாக 2017 ஜனவ  7ம் மததி 
பதவிமயற்கவுள்ளார். முன்னதாக, அகுஃமபா-அட்மடா அட்டர்னி சஜனரைாகவும், 2001-ல் 

ஆட்சியில் இருந்த New Patriotic Party (NPP) அரசாங்கத்தில் சவளியுறவு அலமச்சராகவும் 

பணியாற்றியுள்ளார்.    

 
 

5. சதன் சகா யாவின் இலடக்காை ஜனாதிபதி யார் ? 

A. வாங் மயா-ஆன் / Hwang Kyo-ahn    

B. பார்க் ஜாங்-சன் / Park Jong-sun  

C. கிம் மசா-இயான் / Kim So-yeon 

D. மூன் மஜ-இன் / Moon Jae-in      

 

விலட: A. வாங் மயா-ஆன் / Hwang Kyo-ahn    

 

ஜனாதிபதி Park Geun-hye மீது ஏற்பட்ட ஊழல் குற்றசாட்டின் காரணமாக, டிசம்பர் 9, 2016 அன்று 

அவலர பதவியில் இருந்து நீக்க எடுக்கப்பட்ட பாராளுமன்ற வாக்களிப்பில் சதன் சகா ய 

பிரதமர் வாங் மயா-ஆன் இலடக்காை ஜனாதிபதியாக மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார். பார்க்கின் 
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 குற்றம் உறுதி சசய்யப்பட்டதால், வாங் மயா-ஆன் இலடக்காை ஜனாதிபதியாக 

ஜனாதிபதியின்  அதிகாரங்கள் மற்றும் கடலமகளுக்கு சபாறுப்மபற்பார்.   

 
 

6. 2016 உைகளாவிய பயங்கரவாத குறியடீ்டில்(Global Terrorism Index) இந்தியாவின் தரம் என்ன 

? 

A. 9வது  

B. 7வது  

C. 11வது 

D. 13வது   

 

விலட: B. 7வது  

 

சிட்னி சார்ந்த “Institute for Economics & Peace” சிந்தலனக் குழு சவளியிட்டுள்ள 2016 

உைகளாவிய பயங்கரவாத குறியடீ்டின்(GTI) படி, 2015 ஆம் ஆண்டு பயங்கரவாதத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட 163 நாடுகளில் 7வது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது. பட்டியைில் ஈராக் 

முதைிடத்திலும் அதலன சதாடர்ந்து ஆப்கானிஸ்தான், லநஜீ யா, பாகிஸ்தான் மற்றும் 

சி யா உள்ளன. ஒரு நாட்டின் GTI மதிப்சபண்ணானது, ஒரு ஆண்டில் ஏற்பட்ட தீவிரவாதம் 

சதாடர்பான சம்பவங்கள், மரணம், காயங்கள் மற்றும் நிலையான சசாத்து மசதம் 

ஆகியவற்றுக்கு ஒதுக்கப்படும் சவயிட்மடஜ்-லய   அடிப்பலடயாக சகாண்டது. மமலும் இந்த 

குறியடீு கடந்த 4 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட தாக்குதல்கலளயும் கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்கிறது.    

 
 

7. “Dipa Karmakar: The Small Wonder” என்ற புத்தகம் யாரால் எழுதப்பட்டு வருகிறது ? 

A. விமல் சவுகான் 

B. தீபா கர்மாகர் 

C. பிஷ்மவஷ்வர் நந்தி  
D. ஷிகா சபர்வால் 

 

விலட: C. பிஸ்மவஷ்வர் நந்தி  
 

“Dipa Karmakar: The Small Wonder” என்ற புத்தகம் விலளயாட்டு பத்தி லகயாளர்கள் விமல் 

மமாகன், திக்விஜய் சிங் திமயா மற்றும் தீபா கர்மாக ன் பயிற்சியாளர் பிஸ்மவஷ்வர் நந்தி 
ஆகிமயாரால் எழுதப்பட்டு வருகிறது. இப்புத்தகம், பை சசால்ைப்படாத மபாராட்ட மற்றும் 

சவற்றி கலதகலள சகாண்டுள்ளது. அத்துடன் நில்ைாமல் அவ ன் தனிப்பட்ட ஆல்பத்தில் 

இருந்து அ ய காப்பக புலகப்படங்கலளயும், மமலும் ஒைிம்பிக் மற்றும் காமன்சவல்த் 

விலளயாட்டுக்களில் எடுக்கப்பட்ட புலகப்படங்கலளயும் சகாண்டுள்ளது. புத்தகம் ஆகஸ்ட் 

2017 அன்று சவளிவரவிருக்கிறது.    

 
 

8. 2016 சசரண்டிபிட்டி கலை விழா(Serendipity Arts Festival - SAF), எந்த மாநிைத்தில் 

நலடசபறவுள்ளது ?  

A. மகாராஷ்டிரா  

B. உத்தரப் பிரமதசம் 
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C. ராஜஸ்தான்  

D. மகாவா 

 

விலட: D. மகாவா 

 

கலைச்சிறப்புகலள ஊக்குவிக்க 2016 டிசம்பர் 16-23 மததிகளில் மகாவாவின் பனாஜியில் உள்ள 

மண்மடாவி நதிக்கலரயில் சசரண்டிபிட்டி கலை விழாவின் முதல் பதிப்பு நலடசபறும். 8 நாள் 

நீண்ட திருவிழா இலச, நாடகம், நடனம், புலகப்படம் மற்றும் உணவு ஆகிய துலறகளில் 

இருந்து நூறு நிகழ்வுகள் மூைம் சலமயல் கலைலய சசய்துகாட்டி, காட்சிப்படுத்துவதில் 

கவனம் சசலுத்தவுள்ளது.         

 
 

9. ஆன்லைன் திருட்டு அச்சுறுத்தலுக்கு எதிராக மபாராட பின்வரும் எந்த குழுலவ, இந்திய 

இலணய மற்றும் சமாலபல் சங்கம்(IAMAI) ஏற்படுத்தியுள்ளது ?   

A. டி பி மசகட்கர் குழு 

B. ரத்தன் வாட்டல் குழு 

C. நாகன கவுடா குழு 

D. அஜித் மமாகன் குழு 

 

விலட: D. அஜித் மமாகன் குழு 

 

ஆன்லைன் திருட்டு அச்சுறுத்தலுக்கு எதிராக மபாராட, இந்திய இலணய மற்றும் சமாலபல் 

சங்கம்(IAMAI) ஒரு குழுலவ ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த குழுவிற்கு HotStar-இன் அஜித் மமாகன் 

தலைலம வகிப்பார், SET India-வின் உதய் மசாதி மற்றும் HOOQ-ன் சலீல் கபூர் துலணத் 

தலைலம வகிப்பர். இக்குழுவின் கடலமயானது டிஜிட்டல் சபாழுதுமபாக்கு சதாழில்கள் 

மீதான ஆர்வத்லத பாதுகாப்பதாகும். குழுவின் மநாக்கம் சுய ஒழுங்குமுலற நடத்லத குறியடீு 

உருவாக்கம், தரம் மற்றும் நல்ை வணிக நலடமுலறகளுக்காக வலரவுகள் உருவாக்கம், 

ஆன்லைன் திருட்லட குலறக்க சபாது விழிப்புணர்வு நடவடிக்லககள் உருவாக்கம் மற்றும் 

மதலவப்படின் ஒழுங்குமுலற மற்றும் சட்ட தலையடீுகளில் உதவுவது ஆகும்.  

 
 

10. எந்த குழு சமீபத்தில், டிஜிட்டல் மபமண்ட்ஸ்(Digital Payments) மீதான தனது இறுதி 
அறிக்லகலய மத்திய அரசிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது ? 

A. எச் ஆர் கான் குழு 

B. ரத்தன் வட்டல் குழு 

C. இந்த்ரஜதீ் சர்கார் குழு  

D. சலீல் கபூர் குழு     

 

விலட: B. ரத்தன் வட்டல் குழு 

 

டிஜிட்டல் மபமண்ட்ஸ்(Digital Payments) மீதான ரத்தன் பி வட்டல் தலைலமயிைான குழு, புது 

தில்ைியில் மத்திய நிதி அலமச்சர் அருண் சஜட்ைியிடம் அவரது அலுவைகத்தில் தனது 

இறுதி அறிக்லகலய சமர்ப்பித்தது. திறந்த அணுகல் மற்றும் இலணந்து சசயைாற்றும் 

தன்லமலய  மமம்படுத்துவதன் மூைம் டிஜிட்டல் இலடசவளிலய நிரப்புவதற்கு உகந்த 
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சநறிமுலற சகாண்டு இந்தியாவில் டிஜிட்டல் சகாடுப்பனவுகளின் வளர்ச்சிலய முடுக்கி 
விடும் நடுத்தரக் காை மூமைாபாயத்லத(medium term strategy) இக்குழு ப ந்துலர சசய்துள்ளது. 

வட்டல் குழு, டிஜிட்டல் ப வர்த்தலனகலள பாதுகாக்கும் மபாதும், இந்த புதிய 

ப வர்த்தலனயில் உள் நுலழயும் பங்குதாரர்கள் மற்றும் வாடிக்லகயாளர்களுக்கு ப மாற்ற 

நிலைலய வழங்கும் மபாதும், நிதி மற்றும் சமூகத்தில் விைக்கப்பட்ட குழுக்கள், சந்லதயில் 

வளர்ந்து வரும் சதாழில்நுட்பங்கலள இதில் மசர்ந்து சகாள்ள ப ந்துலர சசய்துள்ளது. 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்:  டிசம்பர் 11-12, 2016 

 

1. குழந்லத உ லமகளுக்காக “100 Million for 100 Million” பிரச்சாரம், யார் மூைம் சதாடங்கி 
லவக்கப்பட்டுள்ளது ? 

A. பிரணாப் முகர்ஜி  
B. நமரந்திர மமாடி 

C. மமனகா காந்தி 
D. ராஜ் நாத் சிங் 

 

விலட: A. பிரணாப் முகர்ஜி  
 

குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி, புது தில்ைி ராஷ்டிரபதி பவனில் லகைாஷ் சத்யார்த்தி 
குழந்லதகள் அறக்கட்டலள ஏற்பாடு சசய்த “100 Million for 100 Million” பிரச்சாரத்லத  சதாடங்கி 
லவத்தார். உைகம் முழுவதும் அடிப்பலட உ லமகள் மற்றும் சுதந்திரம் மறுக்கப்பட்டுள்ள 100 

மில்ைியன் குழந்லதகள் மற்றும் இலளஞர்களின் குரைாக  100 மில்ைியன் இலளஞர்களின் 

ஆதரலவ சபற இந்த உைகளாவிய பிரச்சார முன்சனடுப்பு முற்படுகிறது. உைகம் முழுவதும் 

வாடுகின்ற 100 மில்ைியன் குழந்லதகளின் மமம்பாட்டுக்காக 100 மில்ைியன் இலளஞர்கள் 

மற்றும் குழந்லதகலள அணிதிரட்டுவலத மநாக்கமாக சகாண்டுள்ளது.  

 
 

2. பின்வரும் எந்த மாநிைம் மூைம், நர்மதா மசவா யாத்ரா(Narmada Seva Yatra) 

சதாடங்கப்பட்டுள்ளது ? 

A. சத்தீஸ்கர்  

B. மத்தியப் பிரமதசம் 

C. குஜராத் 

D. மகாராஷ்டிரா  

 

விலட: B. மத்தியப் பிரமதசம் 

 

மத்தியப் பிரமதச முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சவுகான், சமீபத்தில் நர்மதா மசவா யாத்திலரலய 

அமர்கண்டக்கில் சதாடங்கி லவத்தார். நர்மதா நதிலய மாசற்றதாகவும், இலடவிடாத 

ஆறாகவும்  திரும்ப சசய்வமத இந்த 5 மாத நீண்ட யாத்திலரயின் மநாக்கம். நர்மதா மசவா 

யாத்ரா, ஆற்றின் பாதுகாப்பு பற்றிய விழிப்புணர்லவ உருவாக்கும். 16 மாவட்டங்களில் 1900 

கி.மீ.-க்கும் அதிகமான தூரத்திற்கு இந்த யாத்திலர பயணிக்கவுள்ளது. ஆற்லற 

பாதுகாப்பதற்காக  மமற்சகாள்ளப்பட்ட மவண்டிய நடவடிக்லககலள பின்பற்றுவதற்காக, 
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ஆற்றின் அருகிலுள்ள அலனத்து கிராமங்களும் நர்மதா மசவா சமிதிலய சகாண்டுள்ளது. 

நர்மதா நதிக்கலரயில் மரங்கள் நடப்படும் மற்றும் கழிவு நீர் நதியில் கைக்கும் முன் 

சுத்திக க்கப்படும்.      

 
 

3. பின்வரும் யாருக்கு மும்லப விலளயாட்டு இதழியைாளர் சங்கம் (SJAM), சபான்விழா 

வாழ்நாள் சாதலனயாளர் விருது(Golden Jubilee Lifetime Achievement) வழங்கியுள்ளது ? 

A. கபில் மதவ் 

B. மாதவ் ஆப்மட  

C. சுனில் கவாஸ்கர் 

D. அஜித் வமடகர்   

 

விலட: C. சுனில் கவாஸ்கர் 

 

மகாராஷ்டிராவில் உள்ள Cricket Club of India in Mumbai வளாகத்தில்,சுனில் கவாஸ்கருக்கு 

மும்லப விலளயாட்டு இதழியைாளர் சங்கம், சபான்விழா வாழ்நாள் சாதலனயாளர் 

விருது(Golden Jubilee Lifetime Achievement) வழங்கியது. அவரது அலனத்து 34 சதங்களின் 

விவரங்கள் சகாண்ட ஒரு பட்டயமும், சான்றிதழும் கவாஸ்கருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 
 

4. 90வது அகில் பாரதிய மராத்தி சாஹித்ய சம்மமளனின்(Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan) 

புதிய தலைவராக மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 

A. வசந்த் அபாஜி தஹமக 

B. நாக்நாத் சகாட்டபல்மை  

C. எஃப் எம் ஷிண்மட  

D. அக்சய் குமார் எம் காமை 

 

விலட: D. அக்சய் குமார் எம் காமை 

 

நன்கு அறியப்பட்ட எழுத்தாளர் மற்றும் அறிஞரான டாக்டர். அக்சய் குமார் எம் காமை, 2017 

பிப்ரவ  3-5 மததிகளில் நலடசபறவுள்ள 90வது அகில் பாரதிய மராத்தி சாஹித்ய 

சம்மமளனின்(Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan) புதிய தலைவராக 

மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த 3 நாள் வருடாந்திர மாநாட்டில் மகாராஷ்டிரா மற்றும் 

நாட்டின் பிற பகுதிகளில் உள்ள மராத்தி ஆர்வைர்கள் கைந்து சகாள்வார்கள் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நவனீ மராட்டிய கவிலத பற்றிய விமர்சன துலறயில், காமைவின் 

பங்களிப்புகள் மாநிைம் முழுவதும் உள்ள மராத்தி சமாழி மற்றும் இைக்கிய அறிஞர்கள்களின் 

கவனத்லத ஈர்த்தது. நீதிபதி மஹாமதவ் மகாவிந்த் ரானமட தலைலமயில் 1878 ஆம் ஆண்டு 

புமனவில் முதல் மராத்தி சாஹித்ய சம்மமளன் நலடசபற்றது.   

 
 

5. இத்தாைியின் புதிய பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 

A. என் மகா சைட்டா 

B. பவுமைா சகன்டிமைானி  
C. ம மயா சரன்சி 
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D. சசர்ஜிமயா சமட்டசரல்ைா 

 

விலட: B. பவுமைா சகன்டிமைானி  
 

இத்தாைியின் ஜனாதிபதி சசர்ஜிமயா சமட்டசரல்ைா, பவுமைா சகன்டிமைானிலய 

இத்தாைியின் புதிய பிரதமராக நியமித்தார். இதற்குமுன் இருந்த ம மயா சரன்சி 2016 

இத்தாைிய அரசியைலமப்பு வாக்சகடுப்பின் முடிவுகளின் காரணமாக (அதாவது இதில் 

வாக்காளர்கள் அரசியைலமப்பு சீர்திருத்தலத நிராக த்தனர்) தனது பதவிலய ராஜினாமா 

சசய்தார். முன்னதாக சகன்டிமைானி, மராமமனா ப்மராடியின் இரண்டாவது ஆட்சிக் காைத்தில் 

2006-2008 வலர சதாலைத்சதாடர்பு அலமச்சராக இருந்தார்.  

 
 

6. கிளாசிக் உடற்கட்டழகு பி வில் Mr. Olympia Amateur Asia 2016 பதக்கம் சவன்றுள்ள முதல் 

இந்தியர் யார் ? 

A. அக்ரம் சயாஹ் 

B. சயதீ் அகமது 

C. இக்பால் சயதீ் 

D. அமீர் கான்    

 

விலட: C. இக்பால் சயதீ் 

 

லையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மற்றும் மும்லப சமட்மராவில் சிவில் இன்ஜினியராக 

பணியாற்றும் மும்லபலய மசர்ந்த இக்பால் சயதீ், ஹாங்காங்கில் நலடசபற்ற மபாட்டியில் 

கிளாசிக் உடற்கட்டழகு பி வில் Mr. Olympia Amateur Asia 2016 பதக்கம் சவன்றுள்ள முதல் 

இந்தியர் என்ற சபருலமலய சபறுகிறார். இவர் கிளாசிக் உடற்கட்டழகு மபாட்டியில் 20 

நாடுகலள மசர்ந்த பங்மகற்பாளர்கலள சவன்று பின்னர் மபாட்டியில் சவள்ளி பதக்கம் 

சவன்றார்.  

 
 

7. பயிர் காப்படீ்டு மகா க்லக விநிமயாக திட்டத்லத(Crop insurance claim distribution programme) 

துவங்கியுள்ள முதல் இந்திய மாநிைம் எது ? 

A. அ யானா 

B. ராஜஸ்தான் 

C. உத்தரப் பிரமதசம்  

D. மத்தியப் பிரமதசம் 

 

விலட: D. மத்தியப் பிரமதசம் 

 

உஜ்லஜனில் ரூ 4.416 மகாடி மதிப்புள்ள மிகப்சப ய மற்றும் முதைாவது பயிர் காப்படீ்டு 

மகா க்லக விநிமயாக திட்டத்லத(Crop insurance claim distribution programme) துவங்கியுள்ள 

முதல் இந்திய மாநிைமாக மத்தியப் பிரமதசம் மாறியுள்ளது. இதன் மூைம் மத்திய பிரமதசம், 

மகா க்லககலள பிரதம ன் பயிர் காப்படீு திட்டத்தின் வழங்கவுள்ள முதல் இந்திய 

மாநிைமாக  மாறிவிட்டது. பயிர் காப்படீு திட்டத்தின் கீழ், 2015-ஆம் ஆண்டு இயற்லக 

சீற்றங்களால் கா ப் பயிர்கலள இழந்த விவசாயிகள் பயன் சபறுவர்.காப்படீ்டு 
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சதாலகயானது, ஆன்லைன் நலடமுலற மூைம் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் 

வழங்கப்படும்.     

 
 

8. முதல் இந்திய-சீன சிந்தலனயாளர் மாநாடு(India-China think tank forum), பின்வரும் எந்த 

நகரங்களில் நலடசபற்றது ? 

A. குவான்ங்சஹௌ  

B. ஷாங்காய்  

C. புது தில்ைி 
D. சபய்ஜிங் 

 

விலட: C. புது தில்ைி  
 

முதல் இந்திய-சீன சிந்தலனயாளர் மாநாடு(India-China think tank forum) டிசம்பர் 9-10, 2016 அன்று 

புது தில்ைியில் நலடசபற்றது. இம்மாநாடு சீன ஆய்வு நிறுவனம், உைக விவகாரங்களுக்கான 

இந்திய கவுன்சில் மற்றும் சீன சமூக அறிவியல் அகாடமி மூைம் கூட்டாக ஏற்பாடு 

சசய்யப்பட்டது. மாநாட்டின் லமயக்கரு “Towards a Closer India-China Developmental Partnership”. 

இதில் இந்தியா - சீனா இலடமயயான உறவுகள், இந்திய-சீன மூமைாபாய சதாடர்பு 

வலுபடுத்தல், சபாருளாதார உறவுகலள ஊக்குவித்தல், மக்களுக்கு மக்கள் ஒத்துலழப்லப 

ஆழப்படுத்தல், பிராந்திய சபாருளாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு கட்டலமப்பு ஆகிய பல்மவறு 

பிரச்சிலனகள் குறித்த ஆழமான விவாதம் நலடசபற்றது. 2வது இந்திய-சீன சிந்தலனயாளர் 

மாநாடு 2017ல் சபய்ஜிங்கில் நலடசபறும்.  

 
 

9. 2016 சர்வமதச மலை தினத்தின்(International Mountain Day) லமயக்கரு என்ன ? 

A. Mountain cultures: Celebrating diversity and strengthening identity 
B. Mountain minorities and indigenous peoples 
C. Managing mountain biodiversity for better lives  
D. Mountain biodiversity for better lives      
 

விலட: A. Mountain cultures: Celebrating diversity and strengthening identity 

 

வாழ்க்லகக்கு மலைகளின் முக்கியத்துவம் பற்றி விழிப்புணர்லவ உருவாக்க, மலை 

வளர்ச்சியில் உள்ள வாய்ப்புகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகலள முன்னிலைப்படுத்த மற்றும் 

உைசகங்கிலும் மலைவாழ் மக்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழைில் மநர்மலறயான மாற்றம் சகாண்டு 

வரும் சதாடர்புகலள உருவாக்க டிசம்பர் 11-ம் மததி ஒவ்சவாரு வருடமும் சர்வமதச மலை 

தினம் அனுச க்கப்படுகிறது. 2016 ஆம் ஆண்டின் லமயக்கரு  “Mountain cultures: Celebrating 
diversity and strengthening identity”.    
 
 

10. எந்த சதாழில்நுட்ப நிறுவனம், ஆன்லைன் நதி நீர் மற்றும் காற்று தர கண்காணிப்பு (Water 

and Air Quality Monitoring - WAQM) அலமப்பிற்காக மத்திய அரசுடன் லகமகார்த்திருக்கிறது ? 

A. இன்ஃமபாசிஸ் 

B. விப்மரா  

C. இன்சடல்  
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D. லையன்ஸ் 

 

விலட: C. இன்சடல் 

 

இந்திய அரசு (GOI) நீர் மற்றும் காற்று மாசுபாடு கண்காணிப்பு ஆய்வு நடத்த, சபாது-தனியார் 

கூட்டின் கீழ் இன்சடல்லுடன் லகமகார்த்திருக்கிறது.நிகழ் மநர நதி நீர் மற்றும் காற்று தர 

கண்காணிப்பு (WAQM) பற்றிய அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப துலற (DST) - இன்சடல் கூட்டு 

ஆராய்ச்சி முன்சனடுப்பானது, ஆன்லைன் கண்காணிப்பு அலமப்பு பற்றி கல்வி மற்றும் 

ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களில் இருந்து  கிலடக்கும் திட்டங்கலள கருத்தில் சகாள்ளும் மற்றும் 

மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட திட்டங்களுக்கு மானிய உதவிகலள வழங்கும். முன்முயற்சியின் 

மநாக்கம் உணர்வு, தகவல் சதாடர்பு மற்றும் நிரந்தர / நீண்ட காைம் சசன்சார் முலனகளில் 

தன்னாட்சி சநட்சவார்க்குகளில் இருந்து மசக க்கப்பட்ட சப ய அளவிைான தரவு, அதலன 

சதாடர்ந்து ஒருங்கிலணப்பு, நிகழ் மநர நீர் மற்றும் காற்று தர கண்காணிப்பு ஒருங்கிலணப்பு 

ஆகியவற்றுக்கான முக்கிய சதாழில்நுட்பங்கலள உருவாக்குவதாகும். 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள் - டிசம்பர் 13, 2016 

 

1. ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் புதிய சபாது சசயைாளர் அன்மடானிமயா குட்மடரஸ், எந்த 

நாட்டின் முன்னாள் பிரதமர் ? 

A. மபார்ச்சுகல் 

B. சிங்கப்பூர் 

C. மமைஷியா 

D. நியூசிைாந்து  

 

விலட: A. மபார்ச்சுகல் 

 

மபார்ச்சுகல் முன்னாள் பிரதமர் அன்மடானிமயா குட்மடரஸ், ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் 9வது 

சபாதுச்சசயைாளராக பதவிமயற்கவுள்ளார். இவர் ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் அகதிகள் 

நிறுவனத்லத 10 ஆண்டுகள் தலைலமமயற்று வழிநடத்தினார். ஜனவ  1, 2017 அன்று பான் கி-
மூன்னின் இடத்லத இவர் நிரப்புகிறார்.  

 
 

2. உைக பில்ைியர்ட்ஸ் (150-Up format) சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்லத சவன்றுள்ளவர் யார் ? 

A. துருவ் சித்வாைா  

B. பங்கஜ் அத்வானி  
C. சவுரவ் மகாத்தா  

D. படீ்டர் கில்கிறிஸ்ட்  

 

விலட: B. பங்கஜ் அத்வானி  
 

இந்தியாவின் சிறந்த பில்ைியர்ட்ஸ் வரீர் பங்கஜ் அத்வானி, கர்நாடகாவிலுள்ள சபங்களூ ல் 

நலடசபற்ற உச்சிமாநாடு மமாதல் சாம்பியன்ஷிப்பில் சவற்றி சபற்று  அவரது 11வது உைக 

பில்ைியர்ட்ஸ் (150-Up format) சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்லத சபற்றார்.இதில் அத்வானி, 
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 சிங்கப்பூ ன் படீ்டர் கில்கிறிஸ்ட்லட மதாற்கடித்தார். ஒட்டுசமாத்தமாக 16வது உைக 

பட்டத்லத சபற, இவர் உைக சாம்பியன் கில்கிறிஸ்ட்லட 6 முலற மதாற்கடித்துள்ளார், அதில் 

3 இறுக்கமான இறுதிப்மபாட்டிகளும் அடங்கும்.  

 
 

3. இந்தியாவின் முதல் நீ லும் நிைத்திலும் பயணிக்கும் மபருந்து திட்டம்(first amphibious bus 

project), எந்த மாநிை அரசின் மூைம் சதாடங்கப்பட்டது ? 

A. அ யானா  

B. ஆந்திரப் பிரமதசம் 

C. பஞ்சாப் 

D. உத்தரப் பிரமதசம்  

 

விலட: C. பஞ்சாப் 

 

பஞ்சாப் அரசு, இந்தியாவின் முதல் நீ லும் நிைத்திலும் சசல்கின்ற “Harike Cruise” மபருந்து 

திட்டத்லத அமிர்தசரஸ் அருமகயுள்ள Harike ஈரநிைத்தில் முன்சனடுத்துள்ளது. நீ லும் 

நிைத்திலும் சசல்கின்ற இந்த பஸ் திட்டத்திற்கு மாநிை அரசு ரூ 11 மகாடி சசைவு 

சசய்துள்ளது. நிைம் மற்றும் நீ ல் மபருந்து பயணம் சசய்யும். பஞ்சாப் சுற்றுைா துலற மூைம் 

இயக்கப்படவுள்ள இப்மபருந்தில் 34 மபருக்கான இருக்லககளும், அலனவருக்கும் வாழ்க்லக 

ஜாக்சகட்டுகளும் உள்ளன. மபருந்தின் தற்மபாலதய பாலத அமிர்தசரஸ்-ைிருந்து Harike 

wetlands வலர 13 கி.மீ தூரம், பயண மநரம் 45 நிமிடங்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது 

பின்னர், தண்ணீ ல் 4 கி.மீ சசல்லும். 

 
 

4. புதிதாக மதர்வு சசய்யப்பட்ட நியூசிைாந்து பிரதமர் யார் ? 

A. சகமால் சடர்விஸ்  

B. சஹைன் கிளார்க்  

C. பவுைா சபன்சனட்  

D. பில் இங்கிலீஷ்  

 

விலட : D. பில் இங்கிலீஷ்  

 

மதசியக் கட்சியின் தலைவர் பில் இங்கிலீஷ், நியூசிைாந்தின் 39வது பிரதமராக சவைிங்டன் 

அரசாங்க மாளிலகயில் பதவிமயற்கிறார். தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக ராஜினாமா சசய்த 

ஜான் கீயின் இடத்லத இவர் நிரப்பியுள்ளார். இந்த பதவிக்கு முன்பு இங்கிலீஷ், 2008 - 2016 

வலர துலணப் பிரதமராக இருந்தார்.  

 
 

5. எந்த மாநிை அரசு, சபாது விநிமயாகத் திட்டத்திலன (Public Distribution System) வலுப்படுத்த 

டாடா அறக்கட்டலளயுடன் லகமகார்த்திருக்கிறது ? 

A. உத்தரப் பிரமதசம் 

B. தமிழ்நாடு 

C. மகரளா  

D. ஆந்திரப் பிரமதசம்  
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விலட: A. உத்தரப் பிரமதசம் 

 

உத்தரப் பிரமதச அரசு, மாநிைத்தில் டிஜிட்டல் தளங்கலள சகாண்டு சபாது விநிமயாக 

முலறலய(PDS) வலுப்படுத்த டாடா அறக்கட்டலளயுடன் லகமகார்த்திருக்கிறது. சதாடக்க 

முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக,  டாட்டா அறக்கட்டலள ைக்மனா நகரப்பகுதி முழுவதும் நியாய 

விலைக் கலடகளில் சபாது விநிமயாகத் திட்டம் (AePDS)ஆதார் மூைம் சசயல்படுத்தப்படும் 

 சசயல்பாட்லட உறுதி சசய்ய மின்னணு Point of Sale (ePOS) கருவிகலள நிறுவியுள்ளது.  

 
 

6. "Fengyun-4"  அதிநவனீ வானிலை சசயற்லகக்மகாலள, எந்த நாடு சவற்றிகரமாக விண்ணில் 

சசலுத்தியுள்ளது ? 

A. ரஷ்யா  

B. சீனா  

C. ஜப்பான் 

D. மமைஷியா 

 

விலட: B. சீனா  

 

சீனா, "Fengyun-4" எனும் புதிய தலைமுலற வானிலை சசயற்லகமகாலள சதன்மமற்கு 

சீனாவின் சிச்சுவான் மாகாணத்தில் உள்ள Xichang சசயற்லகமகாள் ஏவுதள லமயத்திைிருந்து 

Long March-3B மக யர் ராக்சகட் மூைம் சவற்றிகரமாக அதன் சுற்றுவட்டப் பாலதயில் 

சசலுத்தியுள்ளது. இது சீனாவின் ைாங் மார்ச் சதாட ல் 242வது பணியாகும். ஜிமயா 

வளிமண்டைவியல் சசயற்லகமகாள்களில் ஒரு மமம்பட்ட தலைமுலறயாக FY-4 சதாடர்கள் 

உள்ளன. சீனா மற்றும் அதலன சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் வளிமண்டைம், மமகங்கள் மற்றும் 

விண்சவளி சூழல் பற்றிய சவளி சார்ந்த மற்றும் நிறமாலை தீர்மான கண்காணிப்லப இந்த 

சசயற்லகமகாள்கள் சசய்யும். குறிப்பிடத்தக்க வானிலை மற்றும் காைநிலை கணிப்பு 

திறன்கலள இது மமம்படுத்தும்.  

 
 

7. உைகின் மிக நீளமான மற்றும் ஆழமிக்க மபாக்குவரத்து சுரங்கப்பாலதயான Gotthard Base 

Tunnel (GBT), எந்த நாட்டில் அலமந்துள்ளது ? 

A. பிரான்ஸ்  

B. ஜப்பான் 

C. சுவிச்சர்ைாந்து 

D. சீனா  

 

விலட: C. சுவிச்சர்ைாந்து 

 

உைகின் மிக நீளமான மற்றும் ஆழமிக்க ரயில் சுரங்கப்பாலதயான "மகாதர்டு மபஸ் 

சுரங்கப்பாலத(GBT)" அதிகாரப்பூர்வமாக அதன் வழக்கமான ரயில் மசலவலய டிசம்பர் 11 ம் 

மததி, சுவிச்சர்ைாந்தில் சதாடங்கியுள்ளது. 57 கி.மீ. இரட்லட துலள Gotthard base tunnel (GBT), 

வடக்கு மற்றும் சதற்கு ஐமராப்பா இலடமய சுவிஸ் ஆல்ப்ஸ் கீழ் ஒரு அதிமவக ரயில் 

இலணப்லப வழங்கும். இதற்கு முன், உைகின் மிக நீளமான சுரங்கபாலதயான ஜப்பானின் 
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 53.9 கிமீ Seikan ரயில் சுரங்கப்பாலதலய இது பின்னுக்கு தள்ளியது. மமலும் இங்கிைாந்து 

மற்றும் பிரான்லச  இலணக்கும் 50.5 கி.மீ Channel Tunnel-லய 3வது இடத்திற்கு தள்ளியது.         

 
 

8. பின்வரும் எந்த கால்பந்து விலளயாட்டு வரீர் 2016 FIFA Ballon D’or விருலத சவன்றுள்ளார் ? 

A. சநய்மர் 

B. கிறிஸ்டியாமனா சரானால்மடா 

C. ைிமயானல் சமஸ்ஸி  
D. அன்மடானி கி ஸ்மன் 

 

விலட: B. கிறிஸ்டியாமனா சரானால்மடா 

 

ஸ்பானிய கிளப் யல் மாட் ட் மற்றும் மபார்ச்சுக்கல் மதசிய அணிக்காக விலளயாடும் 

மபார்த்துகீசிய சதாழில்முலற கால்பந்து வரீர் கிறிஸ்டியாமனா சரானால்மடா, பிரான்சின் 

பா ஸ் நக ல் நலடசபற்ற ஒரு விருது விழாவில் மதிப்புமிக்க 2016 FIFA Ballon D’or விருலத 

சவன்றுள்ளார். இதன் மூைம், இவரது வாழ்க்லகயில் 4வது முலறயாக  Ballon D’or பட்டத்லத 

சவன்றார்.   

 
 

9. பழங்குடியினர் வாழ்வாதாரத்திற்காக "Vanjeevan" மதசிய வள லமயம்(National Resource 

Centre) எந்த மாநிைத்தில் அலமக்கப்படவுள்ளது ? 

A. ஒடிசா 

B. அசாம் 

C. மணிப்பூர் 

D. சிக்கிம்  

 

விலட: A. ஒடிசா 

 

மத்திய பழங்குடி விவகார அலமச்சகம்,  ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தி திட்டம் (UNDP) மற்றும் 

மதசிய பழங்குடியினர் நிதி மற்றும் மமம்பாட்டுக் கழகத்துடன் (NSTFDC) இலணந்து, 

பழங்குடியினர் வாழ்வாதாரத்திற்காக "Vanjeevan" மதசிய வள லமயத்லத டிசம்பர் 22, 2016 

அன்று   ஒடிசாவின் புவமனஸ்வ ல் சதாடங்கவுள்ளது. முதற்கட்டமாக Vanjeevan திட்டம், 

குலறந்த HDI(Human Development Index) சகாண்ட ஆறு மாநிைங்களில் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட 

மாவட்டங்களில் உள்ள பழங்குடியின ன் வாழ்வாதார பிரச்சலனகலள கண்டறியவுள்ளது. 

அந்த 6 மாநிைங்களாவன: அசாம், குஜராத், மத்தியப் பிரமதசம், ராஜஸ்தான், ஒடிசா மற்றும் 

சதலுங்கானா. இந்த திட்டம் உள்ளூர் வளங்கலள அலடயாளம் காண்பதில் கவனம் 

சசலுத்தும் மற்றும் ஏற்கனமவ உள்ள திறன் நிலைகள் மீதும்  ஒரு கவனம் லவக்கும். 

 
 

10. “The Other One Percent: Indians in America”  என்ற புத்தகத்தின் ஆசி யர் யார் ? 

A. மமாகனா கிருஷ்ணன்  

B. சஞ்சய் சக்ரவர்த்தி  
C. மஜா ஹா ஸ் 

D. பாைாஜி விட்டல் 
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விலட: B. சஞ்சய் சக்ரவர்த்தி  
 

“The Other One Percent: Indians in America”  என்ற புத்தகம் சஞ்சய் சக்ரவர்த்தி மற்றும் மதமவஷ் 

கபூர் என்பவரால் எழுதப்பட்டுள்ளது. அசம க்காவில் இந்தியர்களின் மதர்வு, ஜரீணித்து 

சகாள்ளும் தன்லம, சதாழில் முலனமவார் பற்றிய முதல் வி வான மற்றும் தரவுகள் சார்ந்த 

புத்தகமாக இது உள்ளது. இந்திய அசம க்கர்களின் அரசியல், சமூக அணுகுமுலறகள் மற்றும் 

தங்கள் புரவை நாட்டில் அவர்களின் எதிர்காை எப்படி இருக்க மவண்டும் என்ற ஆய்வு 

வலரயலறகலள ஆசி யர்  விளக்குகிறார். 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள் - டிசம்பர் 14, 2016 

 

1. எந்த பாைிவுட் பிரபைம், UNICEF-ன் புதிய குமளாபல் நல்சைண்ண தூதராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ? 

A. பி யங்கா மசாப்ரா  

B. தீபிகா படுமகாமன  

C. ரன்வரீ் சிங் 

D. அமிதாப் பச்சன் 

 

விலட: A. பி யங்கா மசாப்ரா  

 

நியூயார்க்கில் நலடசபற்ற UNICEF-ன் 70 வது ஆண்டு நிலறவு விழாவில் UNICEF-ன் புதிய 

குமளாபல் நல்சைண்ண தூதராக பி யங்கா மசாப்ரா நியமிக்கப்பட்டார். குமளாபல் 

நல்சைண்ணத் தூதுவர் என்ற முலறயில் உைசகங்கிலும் உள்ள ஒடுக்கப்பட்ட குழந்லதகளின் 

கூட்டு குரல் ஆக திகழவும், அடுத்த தலைமுலறக்கு ஒரு நல்ை எதிர்காைத்லத 

விட்டுச்சசல்லும் கூட்டு பலடயாகவும் விளங்க இவருக்கு சபாறுப்பு உள்ளது.  

 
 

2. இந்தியாவின் மிகப்சப ய உள் விலளயாட்டு அரங்கம், பின்வரும் எந்த மாநிைத்தில் 

அலமயவுள்ளது ? 

A. அசாம் 

B. மமற்கு வங்கம்  

C. மகரளா  

D. ஆந்திரப் பிரமதசம் 

 

விலட: B. மமற்கு வங்கம் 

 

இந்தியாவின் மிகப் சப ய உள் விலளயாட்டு அரங்கம், ஒமர மநரத்தில் 15,400 மக்கள் அமரும் 

வலகயில் மமற்கு வங்க மாநிைத்தின் சகால்கத்தாவில் உள்ள நியூ டவுன் பகுதியில் 

வரவுள்ளது. முன்சமாழியப்பட்ட இந்த அரங்கம் சூ ய ஆற்றலுடன், Eco பார்க் அருகில் உள்ள 

Deer பார்க்கில் 10 ஏக்கர் நிைப்பரப்பில் அலமக்கப்படவுள்ளது. இந்த அரங்கில் புல்சவளி 
சடன்னிஸ், Kho-Kho, கபடி, பூப்பந்து, கூலடப்பந்து மற்றும் மடபிள் சடன்னிஸ் மகார்ட்டுகள் 

உள்ளன.    
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3. சமீபத்தில் சவளியிடப்பட்ட, 2016 Expedia விடுமுலற இடர்பாடு அறிக்லகப்படி(Vacation 

deprivation report), விடுமுலறயில் பின்தங்கிய நாட்டின் தரவ லசயில் இந்தியாவின் தரம் 

என்ன ? 

A. 3 வது 

B. 5 வது 

C. 4 வது 

D. 1 வது    

 

விலட: C. 4 வது 

 

2016 Expedia விடுமுலற இடர்பாடு அறிக்லகப்படி(Vacation deprivation report), விடுமுலறயில் 

மிகவும் பின்தங்கிய நாடுகளின் தரவ லசயில் 4வது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது. ஆன்லைன் 

சுற்றுைா நிறுவனமான Expedia, ஆன்லைன் மூைம் சசப்டம்பர் 12-29, 2016 மததிகளில் 28 

நாடுகளில் இந்த ஆய்லவ நடத்தியது. இந்த அறிக்லகயானது, மவலை அட்டவலண 

விடுமுலற அளிக்காது (அ) தங்கள் மவலைலய சசய்ய மபாதுமான ஊழியர்கள் இல்லை என்ற 

காரணத்தினால் 40% இந்தியர்கள் தங்களது அலனத்து விடுமுலறகலளயும் 

பயன்படுத்துவதில்லை மற்றும் 32% மபர் தனிப்பட்ட அட்டவலண காரணமாக விடுமுலற 

எடுப்பதில்லை என சத யப்பபடுத்துகிறது. பட்டியைில் ஸ்சபயின் மற்றும் ஐக்கிய அரபு 

எமிமரட்ஸ் முதைிடத்தில் உள்ளது, அதலன சதாடர்ந்து மமைஷியா மற்றும் சதன் சகா யா 

உள்ளன.      

 
 

4. வடீ்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துலற (Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and 

Urban Development - APMCHUD) சதாடர்பான ஆசிய பசுபிக் கூட்டம் எந்த நகரத்தில் சதாடங்கியது 

? 

A. புமன  

B. சசன்லன  

C. சகால்கத்தா 

D. புது தில்ைி 
 

விலட: D. புது தில்ைி 
 

வடீ்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துலற (APMCHUD) சதாடர்பான ஆசிய பசுபிக் 

கூட்டத்தின் 6 வது பதிப்பு,புது தில்ைியில் டிசம்பர் 14, 2016 அன்று மத்திய நகர வளர்ச்சி 
அலமச்சர் சவங்லகயா நாயுடு மூைம் சதாடங்கப்பட்டது. இந்த 3 நாள் மாநாடு கூட்டமான நகர 

லமயங்கலள புற வி வாக்கல், சபருநகரம் சார்ந்த நகர்ப்புற மக்கள் சதாலக வளர்ச்சி, 
சமகாநகரங்கள் மற்றும் நகர்ப்புற தாழ்வாரங்கள் ஆகிய பல்மவறு வலகயிைான 

பிரச்சிலனகலள மபச முற்படுகிறது. இந்த சந்திப்பின் மபாது, இமத துலறலய மசர்ந்த  68 

நாடுகளின் மூத்த அதிகா கள் மற்றும் அலமச்சர்கள் நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் மமைாண்லம 

சவால்கலள சவளிப்படுத்துவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில், 5 குழுக்கள் 

காைநிலை மாற்றம் உள்பட ஒருங்கிலணந்த திட்டமிடல், மமைாண்லம மற்றும் நிர்வாக 
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கட்டலமப்புகள், நிலையான மற்றும் இயற்லக மபரழிவு சநகிழ்திறன் நகர்ப்புற வளர்ச்சி உறுதி 
ஆகிய பல்மவறு துலண கருப்சபாருள்கலள குறித்து ஆராயவுள்ளது.    

 
 

5. “Asian Development Outlook 2016” திருத்தப்பட்ட அறிக்லகப்படி, FY17-ல் இந்தியாவின் 

சபாருளாதார வளர்ச்சி எவ்வளவாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது ? 

A. 7.4%  
B. 7.2%  
C. 6.9% 
D. 7.0% 
 

விலட: D. 7.0% 

 
 

வலுவற்ற முதலீடுகள், நாட்டின் மவளாண் துலறயில் உள்ள மந்தம் மற்றும் உயர் 

பணமதிப்லப  அரசாங்கம் தலட சசய்ததினால் ஏற்பட்ட பணபற்றாக்குலற ஆகியலவ 

காரணமாக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி (ADB) நிதி ஆண்டு 2016-17-ல் இந்தியாவின் 

சபாருளாதார வளர்ச்சிலய 7.4% ைிருந்து  7.௦% ஆக Asian Development Outlook 2016-

அறிக்லகயில் மாற்றியுள்ளது. இதற்கு முன்னர் RBI, அரசாங்கம் உயர் பணமதிப்பு சகாண்ட 

ரூபாய் மநாட்டுகலள தலட சசய்த முடிலவ அடுத்து இந்தியாவின் வளர்ச்சிலய 7.6 % ைிருந்து 

7.1 % ஆக குலறத்துள்ளது. இது தவிர, உைகளாவிய மதிப்படீு நிறுவனம் ஃபிட்ச் 7.4% இருந்து 

6.9% ஆக இந்தியாவின் வளர்ச்சிலய குலறத்துவிட்டது மற்றும் தர நிர்ணய நிறுவனம் 

மமார்கன் ஸ்டான்ைி 7.6% ைிருந்து 7.3 % ஆக குலறத்துள்ளது.                

 
 

6. 2016 IHS Jane’s Defense Budgets அறிக்லகப்படி, இராணுவத்திற்கு சசைவிடுவதில் 

இந்தியாவின் தரம் என்ன ? 

A. 5 வது 

B. 4 வது 

C. 9 வது  

D. 7 வது  

 

விலட: B. 4 வது 

 

ஆராய்ச்சி நிறுவனம் IHS மார்கிட் சமீபத்தில் சவளியிட்ட 2016 Jane’s Defense Budgets 

அறிக்லகப்படி, உைகில் ராணுவத்திற்கு அதிகம் சசைவிடும் டாப் 10 நாடுகள் பட்டியைில்  4 

வது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது. அறிக்லகயின் படி, 2016-ல் இந்தியாவின் ராணுவ பட்சஜட்  $ 

50.7 பில்ைியன் மற்றும் 2015-ல் $ 46.6 பில்ைியன். உைகம் முழுவதுமான இராணுவ சசைவு 

குறித்த இந்த மமற்பார்லவ 2015-ல் 0.6% இருந்த சசைவு 2016-ல் 1% உயர்ந்து $ 1.6 டி ல்ைியன் 

ஆக இருப்பலத காட்டுகிறது. 2018-ல் இங்கிைாந்தின் பாதுகாப்பு சசைலவ இந்தியா 

விஞ்சிவிடும் என்று இந்த அறிக்லக மதிப்பிட்டுள்ளது.  

 
 

7. ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் கார்பன் நடுநிலை அந்தஸ்லத(Carbon neutral status) 

அலடந்துள்ள இரண்டாவது இந்திய விமான நிலையம் எது ? 
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A. சகம்பகவுடா சர்வமதச விமான நிலையம், சபங்களூர்  

B. சர்தார் வல்ைபாய் பமடல் சர்வமதச விமான நிலையம், அகமதாபாத் 

C. இந்திரா காந்தி சர்வமதச விமான நிலையம், புது தில்ைி  
D. ராஜவீ் காந்தி சர்வமதச விமானநிலையம், லஹசதராபாத் 

 

விலட: D. ராஜவீ் காந்தி சர்வமதச விமானநிலையம், லஹசதராபாத் 

 
  

லஹசதராபாத்தின் ராஜவீ் காந்தி சர்வமதச விமானநிலையம், ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் 

அலனத்து பி வுகளிலும் கார்பன் நடுநிலை அந்தஸ்லத அலடந்துள்ள இந்தியாவின் 2வது 

விமான நிலையமாக மாறியுள்ளது. ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் ஆண்டுக்கு 5-15 மில்ைியன் 

பயணிகள் வலகயில் கார்பன் நடுநிலை  அந்தஸ்லத சபறும் முதல் விமான நிலையம் 

இதுவாகும். சர்வமதச விமான நிலைய கவுன்சில், விமானநிலைய கார்பன் அங்கீகார 

திட்டத்தின் கீழ், லஹசதராபாத் சர்வமதச விமான நிலையத்திற்கு “Level 3+, Neutrality” சான்று 

வழங்கியுள்ளது. இது, விமான நிலையங்களில் கார்பன் உமிழ்லவ குலறக்கும் மற்றும் 

நிர்வகிக்கும், குறிப்பிடத்தக்க சாதலன சசய்ய முயற்சிக்கும் சதாழில்துலற மதிப்படீு ஆகும். 

 ஒரு ஆண்டு முழுவதும் நிகர கார்பன் சவளிமயற்றம் பூஜ்யமாக இருக்கும் மபாது கார்பன் 

சமநிலை அந்தஸ்து வழங்கப்படும் அதாவது விமான நிலையம் உமிழும் மற்றும் 

உட்சகாள்ளும் கார்பன் அளவு சமமாக இருக்கும். இதற்கு முன்னர், ஆசிய-பசிபிக் 

பிராந்தியத்தில் கார்பன் நடுநிலை அந்தஸ்லத(Carbon neutral status) அலடந்த முதல் இந்திய 

விமான நிலையமாக புது தில்ைியின் இந்திரா காந்தி சர்வமதச விமான நிலையம் திகழ்கிறது.   

    
 
 

8. “Many Everests: An Inspiring Journey of Transforming Dream into Reality” என்ற புத்தகம் யாரால் 

எழுதப்பட்டுள்ளது ? 

A. ரவநீ்திர குமார் 

B. லகைாஷ் சத்யார்த்தி 
C. மானவ் குமார் 

D. நிதிஷ் பரத்வாஜ் 

 

விலட: A. ரவநீ்திர குமார் 

 

முன்னாள் மாலுமி, ஐஏஎஸ் அதிகா  மற்றும் மலைமயறும் வரீர் ரவநீ்திர குமார், “Many 
Everests: An Inspiring Journey of Transforming Dream into Reality” என்ற புத்தகத்லத எழுதியுள்ளார். 

உங்கள் வாழ்க்லகக்கு  ஒரு புதிய அணுகுமுலற, சந்மதாஷமான சவற்றிகரமான மற்றும் 

அலமதியான வாழ்க்லக வாழ  புதிய வழிலய இந்த புத்தகம் தருகிறது. சபாதுமக்கள் 

மத்தியில்  சவற்றிக்கான திறவுமகாலை  பரப்ப, குறிப்பாக நம்பிக்லகயற்ற ஆயிரக்கணக்கான 

இலளஞர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் மனதில் எ யூட்டுவலத மநாக்கமாக சகாண்டு புத்தகம் 

எழுதப்பட்டுள்ளது. 

 
 

9. எந்த பூப்பந்தாட்ட வரீருக்கு, உைக பூப்பந்து கூட்டலமப்பு (BWF) 2016 ‘Most Improved Player’ 

விருது வழங்கியுள்ளது ? 
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A. லீ மசாங் சவய் 

B. பி.வி.சிந்து  

C. வூன் ஹி மவய் 

D. கமராைினா ம ன் 

 

விலட: B. பி.வி.சிந்து  

 

இந்திய சபண் பூப்பந்தாட்ட வரீர் மற்றும் மயா ஒைிம்பிக்கில் சவள்ளி பதக்கம் சவன்ற 

பி.வி.சிந்துவிற்கு, உைக பூப்பந்து கூட்டலமப்பு (BWF) துபாயில் நலடசபற்ற Players’ Reception 
and Gala Dinner விழாவில், 2016 ‘Most Improved Player’ விருது வழங்கியுள்ளது.  

  
 

10. எந்த இந்திய ஆளுலம, ட்விட்டர் விவகாரங்கலள நடத்தும் சாமர்த்தியத்திற்காக 2016 

Foreign Policy Global Thinker என சபய டப்பட்டுள்ளார் ? 

A. நமரந்திர மமாடி  

B. அகிமைஷ் யாதவ் 

C. மம்தா பானர்ஜி  
D. சுஷ்மா சுவராஜ்   

 

விலட: D. சுஷ்மா சுவராஜ்   

 
  

சர்வமதச சவளியுறவுக் சகாள்லக இதழ் சதாகுத்த பட்டியைில், ட்விட்டர் விவகாரங்கலள 

நடத்தும் சாமர்த்தியத்திற்காக இந்தியாவின் மத்திய சவளிவிவகார அலமச்சர் சுஷ்மா 

ஸ்வராஜ் 2016 Foreign Policy Global Thinker என சபய டப்பட்டுள்ளார். ஹிைா  கிளின்டன், 

அங்மகைா மமர்க்சகல் மற்றும் ஜஸ்டின் த்ருடியு உட்பட 14 பிற குறிப்பிடத்தக்க 

சிந்தலனயாளர்கள் அடங்கிய ‘Decision-makers’ பி வில் சுவராஜ் சபய டப்பட்டுள்ளார். 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்: டிசம்பர் 15-16, 2016 

 

1. எந்த சர்வமதச ஆளுலம, ஃமபார்ப்ஸ் 2016 உைகின் மிக சக்திவாய்ந்த நபர்கள் பட்டியைில் 

(World’s Most Powerful People list of Forbes) முதைிடம் சபற்றுள்ளார் ? 

A. விளாடிமிர் புடின் 

B. சடானால்டு டிரம்ப்  

C. நமரந்திர மமாடி 

D. அங்மகைா மமர்க்சகல்  

 

விலட: A. விளாடிமிர் புடின் 

 

ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புட்டின், நான்காவது ஆண்டாக ஃமபார்ப்ஸ் வருடாந்திர 

பட்டியைில் 2016 உைகின் மிக சக்தி வாய்ந்த மக்கள் பட்டியைில் முதல் இடத்தில் இருக்கிறார். 

74 சர்வமதச பிரமுகர்கள் உள்ள இப்பட்டியைில், அசம க்க ஜனாதிபதியாக 

மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ள சடானால்டு டிரம்ப் இரண்டாவது இடத்திலும், அதலன சதாடர்ந்து 
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அங்மகைா மமர்க்சகல், ஜி ஜின்பிங், மற்றும் திருத்தந்லத பிரான்சிஸ் உள்ளனர். இது 

தவிர,ஃமபார்ப்ஸ் சவளியிட்ட  உைகின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த டாப் 10 மனிதர்களின் 

பட்டியைில் பிரதமர் நமரந்திர மமாடி 9வது இடத்தில் உள்ளார். காைநிலை மாற்றத்லத 

சமாளிக்கும் சர்வமதச முயற்சியில் ஒரு முக்கிய நபராக மமாடி இருந்தார் எனவும் ஃமபார்ப்ஸ் 

குறிப்பிடுகிறது. இது பிரதமர் மமாடியின் demonetisation முடிலவயும் கவனித்துள்ளது.  

 
 

2. எகனாமிக் லடம்ஸ் ஆசிய வணிகத் தலைவர்களின் 2016 மாநாடு (Economic Times Asian 

Business Leaders’ Conclave 2016 ) எந்த நாட்டில் நலடசபற்றது ? 

A. இந்தியா  

B. மமைஷியா  

C. சிங்கப்பூர் 

D. இந்மதாமனஷியா  

 

விலட: B. மமைஷியா   

 

எகனாமிக் லடம்ஸ் ஆசிய வணிகத் தலைவர்களின் 2016 மாநாடு, டிசம்பர் 14-15 மததிகளில் 

மமைஷியாவின் மகாைாைம்பூ ல் நலடசபற்றது. உைகில் வர்த்தக துலறயில் ஆசியாலவ 

 சவற்றிகரமான பிராந்தியமாக மாற்ற எடுக்கப்பட மவண்டிய வணிக முன்மனற்ற 

நடவடிக்லகலள மபசுவமத இந்த 3 நாள் மாநாட்டின் மநாக்கமாகும். ஆசியா முழுவதும் 

மற்றும் உைகம் முழுவதும் இருந்து 400 க்கும் மமற்பட்ட 'சி' மட்ட நிர்வாகிகள், தற்மபாது 

சிறந்து விளங்கும் தலைலமப்பண்பு சார்ந்த தலைப்புகளான பன்முகத்தன்லம மற்றும் 

மசர்த்துக்சகாள்ளுதல், பாதகம் விலளவிக்கும் சதாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு, 

திறலம மமைாண்லம, கார்ப்பமரட் ஆட்சிமுலற முதைியன பற்றி விவாதிக்கக் கூடியுள்ளனர்.  

 
 

3. மகிளா மபாலீஸ் சதாண்டர் (Mahila Police Volunteer - MPV) முயற்சிலய துவங்கியுள்ள முதல் 

இந்திய மாநிைம் எது ? 

A. உத்தரப் பிரமதசம் 

B. அசாம் 

C. ஹ யானா  

D. மகரளா         

 

விலட: C. ஹ யானா   

 

மபாலீஸ் மற்றும் சமூக மக்களிலடமய ஒரு பாைமாக விளங்க ஹ யானா மாநிை அரசு 

சமீபத்தில், கர்னால் மற்றும் மமஹந்திரகார் மாவட்டங்களில் மகிளா மபாலீஸ் சதாண்டர் 

(MPV) முன்முயற்சிலய முன்சனடுத்துள்ளது. இதன் மூைம், மகிளா மபாலீஸ் சதாண்டர் 

திட்டத்லத ஏற்றுக்சகாண்ட முதல் இந்திய மாநிைமாக ஹ யானா மாறியுள்ளது. மகிளா 

மபாலீஸ் சதாண்டர் திட்டம், மத்திய உள்நாட்டலுவல்கள் அலமச்சகத்துடன் கூட்டிலணந்த 

முயற்சி ஆகும். MPV முன்முயற்சியானது, இந்த மநாக்கத்திற்காக பயிற்சி அளிக்கப்படும் 

சபண் சதாண்டர்கள் மூைமாக கிராமங்களில் மபாலீஸ் அதிகா கள் மற்றும் உள்ளூர் 

சமூகங்கள் இலடமய ஒரு இலணப்லப உருவாக்கும்.       
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4. "2016 EKUVERIN" கூட்டு இராணுவ பயிற்சி, இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டுக்கும் இலடமய 

சதாடங்கியது ? 

A. ஜப்பான்  

B. சமாமராக்மகா  

C. சதன் ஆப் க்கா  

D. மாைத்தீவு 

 

விலட: D. மாைத்தீவு 

 

இந்தியா-மாைத்தீவு இலடமயயான "EKUVERIN 2016" கூட்டு இராணுவ பயிற்சியின் 7வது 

பதிப்பு, மாைத்தீவின் Laamu Atoll-லுள்ள Kadhdhoo-இல் சதாடங்கியது. 14 நாள் கூட்டுப் 

பயிற்சியின் மநாக்கம், கிளர்ச்சி எதிர்ப்பு / பயங்கரவாத சூழைின் பின்னணியில் நீ லும் 

நிைத்திலும் இரு பலடகளும் சசய்யும் இயக்க நலடமுலறகலள ஒருவருக்சகாருவர் 

சத வித்துக்சகாள்வது மற்றும் இந்திய இராணுவம் மற்றும் மாைத்தீவு மதசிய 

பாதுகாப்புப்பலட இலடமய இருக்கும் இராணுவ உறலவ அதிக ப்பதாகும்.  

 
 

5. இந்திய வங்கிகள் சங்கத்தின்(Indian Banks’ Association) புதிய நிர்வாக அதிகா யாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 

A. வி ஜி கண்ணன்  

B. லமதிைி புஸ்நூர்மத் 

C. பி எஸ் சஜயக்குமார் 

D. எம் வி மடன்க்சமை  

 

விலட: A. வி ஜி கண்ணன்   

 

பாரத ஸ்மடட் வங்கியின்(SBI) முன்னாள் இயக்குநர் வி ஜி கண்ணன், இந்திய வங்கிகள் 

சங்கத்தின்(Indian Banks’ Association) புதிய நிர்வாக அதிகா யாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மூன்று 

ஆண்டு சிறந்த தலைலமக்கு பிறகு ஆகஸ்ட் 9, 2016 அன்று பதவியிைிருந்து சசன்ற எம் வி 
மடன்க்சமைவின் இடத்லத இவர் நிரப்புகிறார். வங்கிகளின் சுய கட்டுப்பாட்டு அலமப்பு இந்திய 

வங்கிகள் சங்கம்(IBA) ஆகும். இந்தியாவில் முழுலமயான மற்றும் முற்மபாக்கான வங்கிக் 

சகாள்லககள், பலடப்பு வங்கி(Creative Banking) வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கும் நலடமுலறகள் 

மற்றும் மரபுகள் ஆகியவற்லற ஊக்குவிப்பது மற்றும் மமம்படுத்துவமத IBA-யின் 

மநாக்கமாகும்.  

 
 

6. 2016 சர்வமதச சிவில் விமான மபாக்குவரத்து மபச்சுவார்த்லதகள்(International Civil Aviation 

Negotiations - ICAN) சமீபத்தில் எந்த நகரத்தில் நலடசபற்றது ? 

A. நாஸ்சசௌவ் / Nassau   

B. புது தில்ைி / New Delhi 

C. சபர்ைின் / Berlin 

D. நியூயார்க் / New York  
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விலட: A. நாஸ்சசௌவ் / Nassau   

 

2016 சர்வமதச சிவில் விமான மபாக்குவரத்து மபச்சுவார்த்லதகள் (ICAN) சமீபத்தில் 

பஹாமாசில் உள்ள நாஸ்சசௌவ்வில் டிசம்பர் 5-9, 2016 அன்று நலடசபற்றது. 2016 ICAN 

மாநாட்டின் மபாது, இந்தியா 6 நாடுகளுடன் திறந்த வான்சவளி ஒப்பந்தத்தில்(Open Skies 

agreement) லகசயழுத்திட்டது. அலவயாவன: ஜலமக்கா, கயானா, சசக் குடியரசு, பின்ைாந்து, 

ஸ்சபயின் மற்றும் ஸ்ரீைங்கா. இந்த ஒப்பந்தம் மூைம், இந்தியாவின் 6 சபருநகர 

விமானநிலையங்களில் அதாவது தில்ைி, மும்லப, லஹசதராபாத், சகால்கத்தா, சபங்களூரு, 

சசன்லன ஆகிய விமான நிலையங்களுக்கு சசல்லும் விமானங்கலள வரம்பற்ற 

எண்ணிலகயில் அனுமதிக்கும். இப்புதிய ஏற்பாடு, இந்தியா மற்றும் இந்த நாடுகளுக்கு 

இலடமய இலணப்பு மற்றும் பயணிகளின் பயணத்லத ஊக்குவிக்கும்.      

  
 

7. இந்தியாவின் முதல் திருநங்லககள் பள்ளி, எந்த நகரத்தில் அலமக்கப்படவுள்ளது ? 

A. சசன்லன  

B. சஜய்ப்பூர் 

C. சகாச்சி 
D. மபாபால்  

 

விலட: C. சகாச்சி  
 

இந்தியாவின் முதல் திருநங்லக பள்ளியான சஹாஜ் சர்வமதச பள்ளிலய மகரளாவின் 

சகாச்சியில் டிசம்பர் 30, 2016 அன்று, திருநங்லககள் உ லம ஆர்வைர் மற்றும் கலைஞர் கல்கி 
சுப்ரமணியம் துவக்கி லவக்கவுள்ளார்.  இப்பள்ளி, 6 திருநங்லககள் தலைலமயில் TransIndia 

அறக்கட்டலளயுடன் இலணந்து நடத்தப்படுகிறது மற்றும் ஆரம்பத்தில் இப்பள்ளி மதசிய 

திறந்தநிலை பள்ளி அலமப்பின் கீழ், படிக்கும் 10 திருநங்லக குழந்லதகளுக்கு இடமளிக்கும்.   

  

திருநங்லககளுக்கு பாதுகாப்பு, இடர்காப்பு மற்றும் மபண்தலகலம வழங்குவமத இந்த 

 திருநங்லக பள்ளியின் மநாக்கம். பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பன்னிசரண்டாம் வகுப்புக்கு 

இலணயான கல்வி மற்றும் மதர்லவ பள்ளி வழங்கும். ஊனமுற்ற நபர் மற்றும் 

புைம்சபயர்ந்தவர்கள் உட்பட பல்மவறு திருநங்லக சமூகத்லத மசர்ந்த மாணவர்கள் பள்ளிக்கு 

மதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளனர்.  

 
 

8. எந்த இந்தியப்சபண் கி க்சகட் வரீாங்கலனயின் சபயர், ஐசிசியின் 2016 மகளிர் அணியில் 

இடம் சபற்றுள்ளது ? 

A. மவலுசாமி வனிதா 

B. மவதா கிருஷ்ணமூர்த்தி  
C. ஸ்மிருதி மந்தனா  

D. மிதாைி ராஜ்       

 

விலட: C. ஸ்மிருதி மந்தனா  
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இந்தியப்சபண் கி க்சகட் வரீாங்கலன ஸ்மிருதி மந்தனா, ஐசிசி 2016 மகளிர் அணியில் இடம்  

இடம் சபற்றுள்ளார், இந்த  அணிக்கு மமற்கிந்தியத் தீலவ மசர்ந்த ஸ்சடபானி சடய்ைர் 

மகப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஒரு ஆண்டிற்கான மகளிர் அணிலய சர்வமதச கி க்சகட் 

கவுன்சில் (ஐ.சி.சி.) அறிவிப்பது இதுமவ முதன்முலறயாகும். இது தவிர, நியூசிைாந்தின் சுசீ 

மபட்ஸ்  ICC-யின் Women’s ODI of the Year மற்றும் T20I Player of the Year ஆகிய இரு 

விருதுகலளயும் சபறும் முதல் கி க்சகட் வரீர் என்ற சபருலமலயயும் சபறுகிறார்.  

 
 

9. பின்வரும் யார், Indian Institute of Corporate Affairs(IICA)-ன் புதிய இயக்குனர் சஜனரல் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ? 

A. நிமைஷ் மிட்டல் 

B. மக சி அஹுஜா 

C. சுனில் அமராரா 

D. விஜய் சிங்   

 

விலட: C. சுனில் அமராரா 

 

1980-சதாகுதி ராஜஸ்தான் பணிநிலை(Cadre) ஐஏஎஸ் அதிகா  சுனில் அமராரா, Corporate Affairs 

அலமச்சகத்தின் கீழ் வரும் ஆராய்ச்சி அலமப்பான Indian Institute of Corporate Affairs(IICA)-ன் 

புதிய இயக்குனர் சஜனரல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 5 ஆண்டுகளுக்கு (அ) 65 வயது அலடயும் 

வலர அல்ைது புதிய பணியாலன வரும்வலர, இவற்றில் எது முதைில் வருகிறமதா அதுவலர 

பணியாற்ற மவண்டும். அமராரா, முன்னாள் தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத்துலற சசயைாளர், 

மமலும் பிரசார் பாரதியின் ஆமைாசகராகவும் பணியாற்றி வந்தார். IICA-யானது, கார்ப்பமரட் 

சசயல்பாட்லட பாதிக்கும் விஷயங்களில் கவனம் சசலுத்துகிறது மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டாளர்கள் மற்றும் சதாழில் வல்லுனர்கள், மற்ற நடவடிக்லககள் உட்பட பல்மவறு 

பங்குதாரர்களுடன் திறலன வளர்ப்பலத மநாக்கி மவலை சசய்கிறது.   

 
 

10. 2016-17 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா, ஐ.நா. மத்திய அவசர நிதியத்திற்கு(UN Central Emergency 

Response Fund - CERF) எவ்வளவு பங்களிப்பு சசய்யவுள்ளது ? 

A. $ 300,000 
B. $ 500,000 
C. $ 450,000 
D. $ 400,000 
 

விலட: B. $ 500,000 

 

இந்திய அரசு (GOI) 2016-17 ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகளின் மத்திய அவசர நிதியத்திற்கு (CERF) $ 

500,000 பங்களிக்கும். CERF என்பது, ஆரம்பத்திமைமய ஒருங்கிலணந்த நடவடிக்லக 

மமற்சகாண்டு உயிர்கலள காப்பாற்ற மமலும்,சசய்து காண்பிக்க கூடிய மதலவகளின் 

அடிப்பலடயில் மநரம்-முக்கிய மதலவகளின் பதில்கலள அதிக க்க மற்றும் நிதி ஒதுக்கீட்டின் 

கீழ் சநருக்கடிகளில் மனிதாபிமான பிரதான கூறுகளின் வைிலமலய ஊக்குவிக்கும் ஒரு 

மனிதாபிமான நிதியாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்: டிசம்பர் 17, 2016 

 

1. பின்வரும் யாருக்கு, ICFA-யின் 2016 உைகளாவிய விவசாய தலைலம விருது(Global 

Agriculture Leadership Award) வழங்கப்பட்டுள்ளது ? 

A. நமரந்திர மமாடி 

B. முமகஷ் அம்பானி 
C. சவங்லகயா நாயுடு 

D. ரத்தன் டாடா 

 

விலட: D. ரத்தன் டாடா 

 

இந்திய உணவு மற்றும் விவசாய கவுன்சில் (ICFA), மகாராஷ்டிராவின் மும்லபயில் டாடா 

சன்ஸ் இலடக்காை தலைவர் ரத்தன் டாடாவிற்கு 2016 உைகளாவிய விவசாய தலைலம 

விருது வழங்கியுள்ளது, இவர் தலைவராக இருந்த 2 தசாப்தங்களில்(Decades) டாடா 

குழுமத்லத உைகளவில் மபாற்றப்படும் குழுவாக மாற்றியலமத்ததில் இவ ன் அளப்பறிய 

பங்கிற்காக இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் தலைலம அலமப்பான ICFA, 

உணவு மற்றும் விவசாயதுலறயின் சிந்தலனக்களஞ்சியம், சகாள்லக ஆராய்ச்சி, வர்த்தக 

வசதிகள், வளர்ச்சி ஊக்கி மற்றும் கண்காணிப்பு லமயமாக சசயல்படுகிறது மற்றும் 

பங்குதாரர்களுக்கு ஒரு உைகளாவிய தளமாகவும் பணிசசய்கிறது.     

 
 

2. ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் துலண சபாது சசயைாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அமினா 

முகம்மது(Amina Mohammed), எந்த நாட்லட மசர்ந்தவர் ? 

A. லநஜீ யா 

B. இஸ்மரல் 

C. பிமரசில் 

D. வங்காளம்  

 

விலட: A. லநஜீ யா 

 

லநஜீ யாவின் சுற்றுச் சூழல் அலமச்சர் அமினா முகம்மது, ஐ.நா.வின் புதிய துலண சபாது 

சசயைாளர் என சபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளார். 2017 இல் பான் கீ மூனின் இடத்லத நிரப்பவுள்ள 

புதிய சபாது சசயைாளர் அன்மடானிமயா குட்மடரஸ் இப்பதவிக்கு அமினாலவ நியமித்தார்.     

   
 
 

3. “Immunization Incentives and Information Programme” என்ற திட்டம், இந்தியாவின் எந்த மாநிை 

அரசால் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது ? 

A. உத்தரப் பிரமதசம் 

B. ஹ யானா 

C. மகரளா  

D. ஒடிசா 

 

விலட: B. ஹ யானா  
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ஹ யானா அரசாங்கம், 0-12 மாதங்கள் வயது வலரயிைான குழந்லதகளின் தடுப்பூசி 
விகிதத்லத அதிக க்க "Haryana Immunization Incentives and Information Programme" திட்டத்லத 

முன்சனடுத்துள்ளது. இத்திட்டம் பிவானி, ஜஜ்ஜார், மமவாட் ,பல்வால், பானிபட், மரவா  

மற்றும் மசானிபட் ஆகிய 7 மாவட்டங்களில் சசயல்படுத்தப்படும், இதில் 140 ஆரம்ப சுகாதார 

நிலையங்கள் (PHCs) உள்ளடங்கும். மநாய்த் தடுப்பு விகிதம் குலறந்த மாவட்டங்களில் 

குறிப்பிடத்தக்க மநாய்த்தடுப்பு அளவிலன மமம்படுத்துவது, அதாவது குறிப்பாக அலனத்து 7 

மாவட்டங்களிலும் ஆண் சிறுவர்கலள விட குலறந்த மநாய்த் தடுப்பு விகிதம் சகாண்ட 

சபண்கலள மமம்படுத்துவமத இதன் மநாக்கமாகும்.  

 
 

4. பின்தங்கிய மக்களுக்காக “Annapurna Rasoi” திட்டத்லத எந்த மாநிை அரசு துவங்கியுள்ளது ? 

A. அசாம் 

B. பஞ்சாப் 

C. ராஜஸ்தான்  

D. கர்நாடகா 

 

விலட: C. ராஜஸ்தான்  

 

ராஜஸ்தான் அரசு, சமீபத்தில் பின்தங்கிய மக்களுக்காக “Annapurna Rasoi” என்ற மானிய உணவு 

திட்டத்லத சஜய்ப்பூர் முனிசிபல் கார்ப்பமரஷன் வளாகத்தில்  முன்சனடுத்துள்ளது. 

இத்திட்டத்தின் கீழ் குலறந்த விலையில் உணவு வழங்கப்படும்., திட்டம், ஆரம்பத்தில் 12 

நகரங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் எதிர்காைத்தில் மாநிைம் முழுவதும் 

அலமக்கப்படும்.  திட்டப்படி, ஏலழகள் மற்றும் மதலவப்படுபவர்களுக்கு காலை உணவு ரூ.5-

க்கும், மதிய உணவு(அ) இரவு உணவு ரூ.8-க்கும் வழங்கப்படும். காலை உணவாக Poha, Upma, 

Sevaiyan, Idli Sambhar, Jwar Khichda, Bazra Khichada ஆகியலவயும், மதிய (அ) இரவு உணவாக Dal-

chawal, Churma, Dal-dhokli ஆகியலவயும் கிலடக்கும்.   

 
 

5. பின்வரும் மாவட்டங்களில், எது இந்தியாவின் முதல் கார்பன் நடுநிலை மாவட்டமாக 

மாறவுள்ளது ? 

A. சிம்ைா  

B. லமசூரு 

C. பிஜப்பூர் 

D. மஜுைி  
 

விலட: D. மஜுைி  
 

உைக புகழ்சபற்ற ஆற்றுத்தீவு மற்றும் லவணவ கைாச்சார இருக்லகயான "மஜுைி 
மாவட்டம்", 2020-ல் இந்தியாவின் முதல் கார்பன் நடுநிலை மாவட்டமாக மாறவுள்ளது. இந்த 

இைக்லக அலடவதற்காக, அசாம் அரசு காைநிலை மாற்றத்துடன் மபா டுவதற்கான மற்றும் 

பசுலம இல்ை வாயுக்கலள குலறக்கும் “Sustainable Action for Climate Resilient Development in Majuli” 

( SACReD Majuli) என்ற திட்டத்லத சதாடங்கியுள்ளது.  
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6. 2016 உைக மனித மநயம், ஆற்றல் மற்றும் ஆன்மீக சங்கமம் (World Confluence of Humanity, 

Power and Spirituality), எந்த நாட்டில் சதாடங்கியது ? 

A. இந்தியா  

B. சதன் ஆப்பி க்கா  

C. லநஜீ யா  

D. எகிப்து  

 

விலட: A. இந்தியா  

 

மதங்களுக்கு இலடமயயான அலமதி மற்றும் நல்ைிணக்க சசய்திலய பரப்ப, மனித 

ஆத்மாலவ ஒளிரலவக்க மற்றும் தன்னைமற்ற மசலவலய மநாக்கி மனித சாத்தியங்கலள 

ஒன்றிலணக்க 9வது உைக மனித மநயம், ஆற்றல் மற்றும் ஆன்மீக சங்கமம் டிசம்பர் 16, 2016 

அன்று புது தில்ைியில்  சதாடங்கியது. இந்த வருடாந்திர மாநாட்லட ASSOCHAM, Srei 

அறக்கட்டலள மற்றும்  லடம்ஸ் குழுமம் ஏற்பாடு சசய்திருந்தது. மாநாட்டின் லமயக்கரு 

“Sach Bharat: Spirituality at Work”.  
 
 

7. எந்த மத்திய அலமச்சகம், “Swasthya Raksha Programme” திட்டத்லத சதாடங்கியுள்ளது ? 

A. Ministry of Environment, Forest and Climate Change 
B. Ministry of AYUSH 
C. Ministry of Drinking Water and Sanitation 
D. Ministry of Health and Family Welfare  
 
 

விலட: B. Ministry of AYUSH 

 

கிராமங்களில் சுகாதாரம் மற்றும் சுகாதார கல்விலய ஊக்குவிக்க AYUSH அலமச்சகம் 

“Swasthya Raksha Programme” திட்டத்லத ஆரம்பித்துள்ளது. திட்டத்தின் மநாக்கம் Swasthya 

Rakshan OPDs, Swasthya Parikshan முகாம்கள், உடல்நைம் / சுகாதாரம் விழிப்புணர்வு 

நிகழ்ச்சிகலள ஏற்பாடு சசய்வது மற்றும் உள்நாட்டு சூழல், சுற்றுச்சூழைில் தூய்லம பற்றிய 

விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்துவதாகும். இந்த திட்டம், தத்சதடுக்கப்பட்ட காைனிகள் / 

கிராமங்களில் மருத்துவ உதவி / மவண்டிய ஆதரலவ வழங்கும்.      

 
 

8. 6-வது பி க்ஸ் சுகாதார அலமச்சர்கள் சந்திப்பு(BRICS Health Ministers’ Meet), பின்வரும் எந்த 

நகரங்களில் நலடசபற்றது ? 

A. சபய்ஜிங் 

B. பி ட்மடா யா 

C. புது தில்ைி  
D. பிமரசிைியா 

 

விலட: C. புது தில்ைி   
 

ஆமராக்கியத்லத மமம்படுத்தமவண்டி பி க்ஸ் நாடுகளுக்கிலடமய ஒத்துலழப்லப 

மமம்படுத்தவும், அக்மடாபர் 2016 மகாவா அறிக்லகயில் சவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள சுகாதாரம் 
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குறித்த பி க்ஸ் தலைவர்களின் புதுப்பிக்கப்பட்ட அர்ப்பணிப்லப ஒப்புக்சகாள்ளவும் 6-வது 

பி க்ஸ் சுகாதார அலமச்சர்கள் சந்திப்பு(BRICS Health Ministers’ Meet) புது தில்ைியில் 

நலடசபற்றது. 7வது பி க்ஸ் சுகாதார அலமச்சர்கள் சந்திப்பு மற்றும் மூத்த சுகாதார 

அதிகா கள் கூட்டம் 2017ல் சீனாவில் நலடசபறும்.     

 
 

9. Thal Favang Kut திருவிழா, இந்தியாவின் எந்த மாநிைத்தில் சதாடங்கியது ? 

A. தி புரா 

B. நாகைாந்து  

C. மிமசாரம் 

D. அருணாசைப் பிரமதசம் 

 

விலட: C. மிமசாரம் 

 

Thal Favang Kut திருவிழா, உற்சாகத்துடனும் ஆர்வத்துடனும் மிமசாரமின் ஐஷ்வாைில் 

சதாடங்கியது. 3 நாள் நீண்ட திருவிழாவானது, சுற்றுைா துலற மற்றும் மிமசாரம் அரசாங்கம் 

மூைம் நடத்தப்படுகிறது. Thal Favang Kut திருவிழா அறுவலடக்குப்பின் சகாண்டாடப்படும் ஒரு 

பண்டிலகயாகும், அதாவது சநல் அறுவலடக்குப்பின் இது சகாண்டாடப்படும். எல்ைாம் வல்ை 

கடவுளுக்கு நன்றி சத விக்கவும் அத்துடன் மாநிை சுற்றுைாலவ மமம்படுத்தவும் 

மிமசாரத்தில் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் இது சகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது.     

 
 

10. இந்திய ஆயுள் காப்படீ்டு கழகத்தின் (Life Insurance Corporation of India) புதிய தலைவர் யார் ? 

A. உஷா சங்வான் 

B. வி மக சர்மா 

C. அனிதா பாவ்சர்  

D. எம் மக ராய் 

 

விலட: B. வி மக சர்மா  

 

வி மக சர்மா, இந்திய ஆயுள் காப்படீ்டு கழகத்தின்(LIC) புதிய தலைவராக 5 ஆண்டுகளுக்கு 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக பதவிலய ராஜினாமா சசய்த எஸ் மக 

ராயிற்கு பதிைாக, LIC-யின் நிர்வாக இயக்குநராக இருந்த வி மக சர்மா சசப்டம்பர் 2016 முதல் 

தலைவராக சசயல்பட்டு வந்தார். 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள் : டிசம்பர் 18-19, 2016   

 

1. புைனாய்வு பணியகத்தின் (Intelligence Bureau) புதிய இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் 

? 

A. ராஜவீ் சஜயின் 

B. மிைாந்த் சிங் 

C. எம் எஸ் தமநா  

D. நிஷாந்த் சர்மா 
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விலட: A. ராஜவீ் சஜயின் 

 

1980 சதாகுதி ஜார்க்கண்ட் பணிநிலை(Cadre) ஐபிஎஸ் அதிகா  ராஜவீ் சஜயின்,  2 

ஆண்டுகளுக்கு புைனாய்வு பணியகத்தின் (Intelligence Bureau) புதிய இயக்குநராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தற்மபாது இவர், IB-யின் சிறப்பு இயக்குநராக  பணிபு கிறார். டிசம்பர் 31 

ம் மததி தனது இரண்டு வருட பதவிக்காைத்லத முடித்துக்சகாள்ளும் திமனஷ்வர் சர்மாவின் 

பதவிலய 2017 ஜனவ யில் இருந்து இவர் ஏற்கிறார். புைனாய்வு பணியகம் (ஐ.பி), 
இந்தியாவின் உள் துலற புைனாய்வு நிறுவனமாகும் இது உள்நாட்டலுவல்கள் 

அலமச்சகத்திற்கு அறிக்லக அளிக்கும்.  

 
 

2. Research and Analysis Wing (RAW)-ன் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 

A. மக சி பந்த்  

B. அனில் தஸ்மானா  

C. அமைாக் மஜாஷி  
D. அரவிந்த் சக்மசனா  

 

விலட: B. அனில் தஸ்மானா  

 

1981-சதாகுதி மத்தியப் பிரமதச பணிநிலை ஐபிஎஸ் அதிகா  அனில்குமார் தஸ்மானா, 2 

ஆண்டுகளுக்கு Research and Analysis Wing (RAW)-ன் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

பலூசிஸ்தான், பயங்கரவாத-எதிர்ப்பு மற்றும் இஸ்ைாமிய விவகாரம் ஆகியலவகளில் 

நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவராக தஸ்மானா கருதப்படுகிறார். 2017 ஜனவ  31ம் மததி தனது 

இரண்டு வருட பதவிக்காைத்லத முடித்துக்சகாள்ளும் ராஜிந்தர் கன்னாவின் இடத்லத இவர் 

நிரப்புகிறார். இந்தியாவின் சவளிநாட்டு உளவுத்துலற அலமப்மப RAW ஆகும். பிரதம ன் 

மநரடிக் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் இந்த துலறக்கு அலமச்சரலவ சசயைகத்தில் 

நியமிக்கப்பட்ட "சசயைாளர் (ஆராய்ச்சி)" தலைலம வகிப்பார் மற்றும் இந்திய அலமச்சரலவ 

சசயைாளருக்கு நிர்வாக அடிப்பலடயில் இது அறிக்லக சமர்பிக்கும், அலமச்சரலவ 

சசயைாளர் அதலன பிரதமருக்கு சமர்பிப்பார்.   

 
 

3. இந்திய இராணுவத்தின் புதிய ராணுவ பணியாட்கள் தலைவராக (Chief of the Army Staff - 

COAS) நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 

A. பல்பிர் சிங் சாந்து 

B. மவலு நாயர் 

C. பிபின் ராவத் 

D. அமித் ச ன்  

 

விலட: C. பிபின் ராவத் 

 

ராணுவப் பணியாட்களின் துலணத் தலைவரான (COAS) சைப்டினன்ட் சஜனரல் பிபின் ராவத், 

இந்திய இராணுவத்தின் ராணுவ பணியாட்களின் (COAS) புதிய தலைவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சைப்டிசனன்ட் சஜனரல் ராவத், சிவில் சமூகத்துடனான 
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ப வு,இலணப்பு, பலடவரீம் ஆகிய தனது சீரான அணுகுமுலற மூைம் அறியப்படுகிறார். 

 டிசம்பர் 31, 2016 அன்று ஓய்வு சபறும் சஜனரல் தல்பரீ் சிங் சுஹாக்கின் இடத்லத இவர் 

நிரப்புகிறார். இந்திய இராணுவத்தின் முதன்லம மநாக்கம் மதசிய பாதுகாப்பு மற்றும் 

ஒற்றுலமலய உறுதிப்படுத்துதல், சவளிநாட்டு ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் அச்சுறுத்தல்களிைிருந்து 

நாட்லட பாதுகாத்தல் மற்றும் அதன் எல்லைக்குள் அலமதி மற்றும் பாதுகாப்லப பராம த்தல் 

ஆகும். இந்திய ஜனாதிபதி, இந்திய இராணுவத்தின் தலைலம தளபதியாக சசயல்படுகிறார்.   

 
 

4. இந்திய விமானப் பலடயின் (IAF) புதிய விமானப் பணியாளர்(Chief of the Air Staff - COAS) 

தலைவராக  நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 

A. சஹச் எஸ் அமராரா 

B. பி பி கண்மடகர் 

C. எம் மக மாைிக் 

D. பிமரந்தர் சிங் தமனா 

 

விலட: D. பிமரந்தர் சிங் தமனா 

 

விமானப் பணியாளர் துலணத் தலைவரான (VCAS) ஏர் மார்ஷல் பிமரந்தர் சிங் தமனா, இந்திய 

விமானப் பலடயின் புதிய விமானப் பணியாளர் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஜனவ  1, 

2017 அன்று ஏர் சீஃப்  மார்ஷல் அரூப் ராஹா ஓய்வு சபற்ற பின்னர் இவர் புதிய ஏர் சீஃப் 

பதவிலய ஏற்றுக்சகாள்வார். இந்திய விமானப்பலடயின் முதன்லம சபாறுப்பானது, இந்திய 

வான்சவளிலய பாதுகாப்பது மற்றும் மமாதைின் மபாது வான்வழி மபார் நடத்துவது. இந்திய 

ஜனாதிபதி, இந்திய விமானப்பலடயின் தலைலம தளபதியாக  பணியாற்றுகிறார்.     

 
 

5. பின்வரும் எந்த இந்திய மாநிைம், 100% ஆதார் சசறிவூட்டல் நிலைலய(100% Aadhaar 

saturation) அலடந்துள்ளது ? 

A. இமாசைப் பிரமதசம் 

B. உத்தரப் பிரமதசம் 

C. மகரளா  

D. தமிழ்நாடு 

 

விலட: A. இமாசைப் பிரமதசம் 

 

2015 ஆம் ஆண்டின் மக்கள் சதாலக அடிப்பலடயில், சமீபத்தில் இமாசைப் பிரமதச மாநிைம் 

100% ஆதார் சசறிவூட்டல் நிலைலய அலடந்திருக்கின்றது. இந்நிலையில், இந்த 

லமல்கல்லை அலடயும் 6வது மாநிைம்/யூனியன் பிரமதசமாக இமாசைப் பிரமதசம் 

மாறியுள்ளது. 100% ஆதார் நிலைலய அலடந்துள்ள மற்ற மாநிைங்களாவன: தில்ைி, 
சதலுங்கானா, அ யானா, பஞ்சாப் மற்றும் சண்டிகர். இது தவிர, இமாசைப் பிரமதசம் 

சமீபத்தில் அதன் முதல் லசபர் கிலரம் மபாலீஸ் ஸ்மடஷலன, மாநிை மபாலீஸ் 

தலைலமயிடமான சிம்ைாவில் திறந்துள்ளது. தகவல் சதாழில்நுட்பத்லத முலறமகடாக 

பயன்படுத்தும் உயர் சதாழில்நுட்ப குற்றவாளிகளால் அதிக க்கும் குற்றங்கலள 

லகயாள்வமத இந்த மபாலீஸ் நிலையத்தின் முக்கிய மநாக்கமாகும். அரசாங்க 
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வலைத்தளங்கள் மற்றும் அதன் தரவுகளில் அத்துமீறி நுலழதல், இலணய தீவிரவாத 

கண்டறிதல் மற்றும் தடுப்பு, அலனத்து வலகயான இலணய மமாசடி வழக்குகளுக்கு நிதி 
வழங்குதல் ஆகிய இலணய குற்றங்கலள இந்த மபாலீஸ் நிலையம் விசா க்கும். உயர் 

சதாழில்நுட்ப மற்றும் இலணய குற்றவாளிகளிடம் மக்கள் பைியாவலத தடுக்க மக்கள் 

மத்தியில், மபாலீஸ் நிலைய அதிகா கள் சபாது விழிப்புணர்லவ உருவாக்குவார்கள். 

இதுமபான்ற மலை மாநிைத்தில் லசபர் குற்றங்கலள தடுக்க இம்மாதி யான காவல் 

நிலையம் மதலவ ,அது தற்மபாது நிலறமவற்றப்பட்டுவிட்டது.  

 
 

6. "State Bank MobiCash" எனும் மின்னணு பணப்லபலய(digital wallet) ஸ்மடட் பாங்க் ஆப் 

இந்தியா(SBI), எந்த  சதாலைத் சதாடர்பு நிறுவனத்துடன் இலணந்து துவங்கியுள்ளது ? 

A. பார்தி ஏர்சடல்  

B. பிஎஸ்என்எல்  

C. ஐடியா சசல்லுைார் 

D. லையன்ஸ் ஜிமயா  

 

விலட: B. பிஎஸ்என்எல்  

 

ஸ்மடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா, அதன்  சமாலபல் பணப்லப பயன்பாடான "State Bank MobiCash"-

லய பாரத் சஞ்சார் நிகாம் ைிமிசடட் (பிஎஸ்என்எல்) நிறுவனத்துடன் கூட்டாக இலணந்து 

சதாடங்கியுள்ளது. பயனர்கள், பிஎஸ்என்எல் விற்பலன நிலையங்கள் மூைம்  தங்கள் 

கணக்கில் சதாலகலய சடபாசிட் சசய்யவும், பணத்லத எடுத்துக் சகாள்ளவும் MobiCash 

அனுமதிக்கிறது. ஆரம்பத்தில், புதிய பணப்லப மசலவகள் பஞ்சாப், ராஜஸ்தான், ஹ யானா, 

பகீார் ஆகிய இடங்களில் கிலடக்கும் மற்றும் 2016 டிசம்பர் இறுதியில் இந்தியா 

முழுவதும்(PAN India - 'Presence Across Nation') வி வாக்கம் சசய்யப்படும்.  

 
 

7. இந்தியாவின் முதைாவது 'Indian Institute of Skills' எந்த மாநிைத்தில் வரவிருக்கிறது ? 

A. ஆந்திரப் பிரமதசம் 

B. கர்நாடகா  

C. மத்தியப் பிரமதசம் 

D. உத்தரப் பிரமதசம்    

 

விலட: D. உத்தரப் பிரமதசம்    

 

பிரதமர் நமரந்திர மமாடி சமீபத்தில், உத்தரப் பிரமதசத்தின்  கான்பூ ல் இந்தியாவின் 

முதைாவது 'Indian Institute of Skills' அலமப்பதற்கான அடிக்கல்லை நாட்டினார். சிங்கப்பூர் 

சதாழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனத்திற்கு பிரதமர் மமாடி சசன்றிருந்ததன் காரணமாக இது 

மபான்றசதான்லற இந்தியாவில் அலமக்க மவண்டுசமன்ற எண்ணம் அவருக்கு உதித்தது. 

முன்சனப்மபாதுமில்ைாத இந்த முதல் நிறுவனம்(first-ever of its kind)  சிங்கப்பூர் சதாழில்நுட்ப 

கல்வி நிறுவனத்துடன் இலணந்து, திறன் அபிவிருத்தி அலமச்சகத்தினால் 

திறக்கப்படவுள்ளது. இது தவிர, இலளஞர்களுக்காக Kaushal Pradarshini (திறன் கண்காட்சி)-லய 

பிரதமர் சதாடங்கிலவக்கிறார். இக்கண்காட்சி பல்மவறு துலறகளின் சதாழில்பயிற்சி 
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நலடமுலறகலள சவளிப்படுத்தும். மமலும் பிரதமர், பிரதான் மந்தி  சகௌஷல் மகந்திரா 

மற்றும் ஓட்டுனர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் உட்பட பை திறன் மமம்பாட்டு முயற்சிகலள 

சதாடங்கவுள்ளார்.    

 
 

8. 2016 உைக அழகி மபாட்டியில் சவன்றுள்ளவர் யார் ? 

A. மிசரய் ைாைாகுணா / Mireia Lalaguna 

B. ஸ்சடபானி சடல் வல்மை / Stephanie del Valle 

C. நடாஷா மன்னுைா / Natasha Mannuela 

D. யா ட்சா மிகுைினா / Yaritza Miguelina 

 

விலட: B. ஸ்சடபானி சடல் வல்மை / Stephanie del Valle 

 

மபார்மடா கா இலசக்கலைஞர் மற்றும் மாடல் ஸ்சடபானி சடல் வல்மை, டிசம்பர் 18, 2016ல் 

அசம க்காவின் வாஷிங்டனில் நலடசபற்ற உைக அழகி பட்டத்தின் 66வது பதிப்பில் "உைக 

அழகி 2016" என பட்டம் சூட்டப்பட்டுள்ளார். காமன்சவல்த் மபார்மடா மகா என்பது 

அசம க்காவின் ஒரு குழுமமாக்கப்படாத பிரமதசம் மற்றும் அதன் தலைநகர் சான் ஜுவான். 

 
 

9. எந்த நாட்டின் அணி, 2016 ஆண்கள் ஜூனியர் ஹாக்கி உைகக் மகாப்லப(Men’s Junior Hockey 
World Cup) மபாட்டியில் சவன்றுள்ளது? 

A. மமைஷியா  

B. இந்தியா  

C. ஆஸ்திமரைியா 

D. சபல்ஜியம்  

 

விலட: B. இந்தியா  

 

இந்திய ஜூனியர் ஆண்கள் ஹாக்கி அணி உத்தரப் பிரமதசத்தின்  ைக்மனாவில் நலடசபற்ற 

இறுதிப்மபாட்டியில்  சபல்ஜியத்லத 2-1 என்ற புள்ளிகளில் மதாற்கடித்து, 2016 ஆண்கள் 

ஜூனியர் ஹாக்கி உைகக் மகாப்லபலய சவன்றுள்ளது. இப்மபாட்டியில் இந்தியாவிைிருந்து 

குர்ஜன்ட் சிங் மற்றும் சிம்ரன்ஜதீ் சிங், சபல்ஜியம் அணிக்கு எதிராக மகால்கள் அடித்தனர். இது 

இந்தியாவின் 2வது உைக மகாப்லப சவற்றியாகும். முன்னதாக, 2001-ல் ஆஸ்திமரைியாவின் 

மஹாபார்ட்டில் ஜூனியர் உைக மகாப்லபலய இந்தியா சவன்றது.     

 
 

10. சர்வமதச புைம்சபயர்ந்மதார் நாள் (International Migrants Day), எந்த மததியில் 

அனுச க்கப்படுகிறது ? 

A. டிசம்பர் 19 

B. டிசம்பர் 18 

C. டிசம்பர் 20 

D. டிசம்பர் 17    

 

விலட: B. டிசம்பர் 18 
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புைம்சபயர்ந்த சதாழிைாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களின் உ லமகலள 

பாதுகாக்க, ஒவ்சவாரு வருடமும் டிசம்பர் 18 அன்று  ஐக்கிய நாடுகளின் (ஐ.நா.) சர்வமதச 

புைம்சபயர்ந்மதார் நாள் (International Migrants Day) அனுச க்கப்படுகிறது.  இந்த ஆண்டு, 2016, 

 அலனத்து புைம் சபயர்ந்த சதாழிைாளர்கள் உ லமகள் மற்றும் அவர்களின் குடும்ப 

உறுப்பினர்கள் பாதுகாப்பு குறித்த ஐ.நா.வின் சர்வமதச மாநாட்டின் 26வது ஆண்டு நிலறலவ 

குறிக்கிறது. 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்: டிசம்பர் 20, 2016 

 

1. கிராமப்புற மின்மயமாக்கலை கண்காணிக்க, GARV-II சமாலபல் பயன்பாட்லட எந்த 

அலமச்சகம் அறிமுகம் சசய்துள்ளது ? 

A. மின்சார அலமச்சகம் 

B. கிராம வளர்ச்சி அலமச்சகம்  

C. பஞ்சாயத்து ராஜ் அலமச்சகம்  

D. பழங்குடி விவகார அலமச்சகம்  

 

விலட: A. மின்சார அலமச்சகம் 

 

மின்சாரம், நிைக்க , புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எ சக்தி மற்றும் சுரங்கங்களுக்கான 

 மத்திய இலண அலமச்சர் பியூஷ் மகாயல், சமீபத்தில் கிராமப்புற வடீ்டு 

மின்சாரமயமாக்கலை கண்காணிக்க கிராமீன் வித்யுதிகாரன் ‘GARV-II’ சமாலபல் பயன்பாடு 

மற்றும் குடிமக்கள் ஈடுபாடு சாளரமான ‘SAMVAD’-லய புது தில்ைியில் அறிமுகம் சசய்து 

லவத்தார். GARV-II அதன் முந்லதய பதிப்லப விட மமம்படுத்தப்பட்ட ஒன்று, இது அலனத்து 

மாநிைங்களிலும் கிராம வா யாக மற்றும் இருப்பிட வா யாக  வடீ்டு மின்மயமாக்கல் குறித்த 

தகவல்கலள தரும்.    

 
 

2. இந்தியாவின் முதல் பணமில்ைா பஜார்(Cashless bazaar) பின்வரும் எந்த மாநிைத்தில் 

வந்துள்ளது ? 

A. ராஜஸ்தான்  

B. சத்தீஸ்கர் 

C. உத்தரப் பிரமதசம் 

D. மத்தியப் பிரமதசம்    

 

விலட: B. சத்தீஸ்கர் 

 

இந்தியாவின் முதல் பணமில்ைா பஜார் சட்டீஸ்கர் மாநிைத்தின் ராய்ப்பூ ல் வந்துவிட்டது. 

தற்மபாது, இந்த 'ஸ்மார்ட்' பஜா ல் உள்ள 900க்கும் மமற்பட்ட கலடகள், 

வாடிக்லகயாளர்களுக்கு POS, UPI மற்றும் பிற டிஜிட்டல் அலமப்புகலள பயன்படுத்தி 
பணமற்ற ப வர்த்தலன மூைம் சசலுத்தும் வசதிகலள வழங்கும். தற்மபாது, சத்தீஸ்கர் 

மாநிைம் டிஜிட்டல் ப மாற்றங்கள் சசய்ய மக்களுக்கு பயிற்சி வழங்குவதில் முன்னணியில் 
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உள்ளது. மத்திய அரசின் வலைத்தள தரவு படி, சத்தீஸ்கர் மாநிைம் அதன் முதல் 10 நாட்களில் 

5 இைட்சம் மக்களுக்கு பணமற்ற ப வர்த்தலன மமற்சகாள்ள பயிற்சி சகாடுத்துள்ளது. 

 
 

3. கருண் நாயர் எந்த விலளயாட்டுடன் சதாடர்புலடயவர் ? 

A. ஹாக்கி  
B. பூப்பந்து  

C. கி க்சகட் 

D. சசஸ்  

 

விலட: C. கி க்சகட் 

 

கர்நாடகாலவ மசர்ந்த இந்திய கி க்சகட் வரீர் கருண் நாயர், சமீபத்தில் சசன்லன எம். ஏ. 

சிதம்பரம் ஸ்மடடியத்தில் நலடசபற்ற இங்கிைாந்துக்கு எதிரான ஐந்தாவது மற்றும் இறுதி 
சடஸ்ட் கி க்சகட் மபாட்டியில் முச்சதம் அடித்தார். இந்த நிலையில், சர்வமதச கி க்சகட் 

வரைாற்றில் மசவாக்லக அடுத்து முச்சதம் அடித்த 2வது இந்திய மபட்ஸ்மமன் மற்றும் பாப் 

சிம்ப்சன் , சார் கார்பலீ்ட் மசாபர்ஸ் ஆகிமயாருக்கு பிறகு தனது முதல் சடஸ்ட் சதத்லத 

முச்சதமாக மாற்றிய 3வது வரீர் என்ற சபருலமலய இவர் சபறுகிறார்.    

 
 

4. பின்வரும் எந்த துலற, '2016 டிஜிட்டல் இந்தியா விருது' விழாவில் Web Ratna பி வில் 

தங்கப்பதக்கம் சவன்றுள்ளது ? 

A. மனிதவள மமம்பாட்டு அலமச்சகம்  

B. சுற்றுைாத்துலற 

C. மின்சார அலமச்சகம்  

D. சுகாதார மற்றும் குடும்ப நைத்துலற அலமச்சகம் 

 

விலட: D. சுகாதார மற்றும் குடும்ப நைத்துலற அலமச்சகம் 

 
  

 சுகாதார மற்றும் குடும்ப நைத்துலற அலமச்சகம், '2016 டிஜிட்டல் இந்தியா விருது' விழாவில் 

Web Ratna பி வில் தங்கப்பதக்கம் சவன்றுள்ளது. அரசு நிறுவனங்கள் மூைம் இன்னும் 

புதுலமயான மின்-ஆளுலம திட்டங்கலள ஊக்குவிக்க, Ministry of Electronics & IT மூைம் 2016 

டிஜிட்டல் இந்தியா விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. வலை ரத்னா விருது, வி வான வலை 

இருப்பு மற்றும் அளவு, தரம், பாதுகாப்பு அடிப்பலடயில் சபாறுப்புக்கூறல் பற்றிய நிலை 

மற்றும் கண்டுபிடிப்பு , பயனர் திருப்தி ஆகிய நிலைகலள வலைதளத்தில் குறிப்பிடும் இந்திய 

அரசின் துலறலய சகௌரவிக்க வழங்கப்படுகிறது. மசலவகலள சபற குடிமகனுக்கு 

அளிக்கப்படும் வசதி நிலை, உபமயாகத்தன்லம, அணுகுமுலற ஆகியலவயும் மதிப்படீு 

சசய்யப்படுகிறது.     

 
 

5. சமீபத்தில் மலறந்த அனுபம் மிஸ்ரா, எந்த துலறயின்  குறிப்பிடத்தக்க ஆளுலம ? 

A. நீர் பாதுகாப்பு 

B. சுற்றுச்சுழல் 
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C. ஊடகவியல்  

D. மமமை உள்ள அலனத்தும்  

 

விலட: D. மமமை உள்ள அலனத்தும்  

 

குறிப்பிடத்தக்க சுற்றுச்சூழல் ஆய்வாளர், காந்திய சிந்தலனயாளர், பத்தி லகயாளர், ஆசி யர் 

மற்றும் இந்தியாவில் நீர் பாதுகாப்பு துலறயில் ஒரு உ லமக் குரைாய் இருந்த அனுபம் 

மிஸ்ரா(68), சமீபத்தில் புது தில்ைியில் காைமானார்.  நீர் பாதுகாப்பு துலறயில் லமல்கல் 

பலடப்புகளான இவரது “Aaj Bhi Khare Hain Taalab” மற்றும் “Rajasthan Ki Rajat Boondein” ஆகிய 

புத்தகங்கள் மூைம் நன்கு அறியப்படுகிறார்.  

  
 

 6. எந்த அலமச்சகம் மூத்த குடிமக்களுக்காக ‘Saanjhi Saanjh’ என்ற மதசிய சசய்தித்தாலள 

துவங்கியுள்ளது ? 

A. புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமைாக்க அலமச்சகம் 

B. சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அலமச்சகம்  

C. மத்திய மனித வள மமம்பாட்டு அலமச்சகம் 

D. ஊரக வளர்ச்சி அலமச்சகம் 

 

விலட:B. சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அலமச்சகம்  

 

சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துலற அலமச்சர் தவார்சந்த் சகைாட் புது தில்ைியில் 

மூத்த குடிமகன்களுக்கான ‘Saanjhi Saanjh’ மதசிய இதழின் முதல் பதிப்லப சவளியிட்டார். 

மூத்த குடிமக்களுக்கான இந்த சசய்தித்தாள்,  Harikrit எனும் முதியவர்களுக்கான  அரசு சாரா 

நிறுவன(NGO) சசயைாளர் J.V மனிஷா பஜாஜ் மூைம் சதாகுக்கப்பட்டுள்ளது. இருசமாழிகளில் 

8 பக்கங்கலள சகாண்டுள்ள சசய்தித்தாள் Harikrit சவளியீட்டாளர்கள் மூைம் புது தில்ைியில் 

சவளியிடப்பட்டுள்ளது. தூண்டுதல் கலதகள் தவிர வயது முதிர்ந்தவர்கள் சதாடர்பான 

முக்கியமான மற்றும் பயனுள்ள சசய்திகலள இந்த சசய்தித்தாள் சகாண்டுள்ளது. இது பலழய 

மற்றும் புதிய தலைமுலறக்கு இலடமய ஒரு பாைமாக சசயல்படும்.   

 
 

7. தற்மபாலதய 2017 நிதியாண்டில் (2016-17) ஊழியர் மசமைாப நிதியின் (Employees’ Provident 

Fund ) வட்டி விகிதம் என்ன ?  

A. 8.65% 
B. 8.55%  
C. 8.75%  
D. 8.45% 
 

விலட: A. 8.65% 

 

ஊழியர் மசமைாப நிதியம் அலமப்பு (EPFO) சமீபத்தில், 2015-16 இல் 8.8% ஆக இருந்த ஊழியர் 

மசமைாப நிதிய (EPF) லவப்பு வட்டி விகிதத்லத 8.65% ஆக குலறத்துள்ளது. இந்த முடிவு, 

ஊழியர் மசமைாப நிதியம் அலமப்பின் மத்திய அறங்காவைர்கள் குழுவால் எடுக்கப்பட்டது. 

அதாவது: மத்திய சதாழிைாளர் மற்றும் மவலைவாய்ப்பு இலண அலமச்சர் பண்டாரு 

தத்தாத்மரயா தலைலமயில் எடுக்கப்பட்டது. EPFO-யின் படி, 2016-17 க்கான பிஎஃப் 
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முதலீடுகளின் வட்டி வருமானமானது, முந்லதய ஆண்டில் இருந்த உப  410 மகாடி உட்பட, 

நிதி ஆண்டில் சபறப்பட்ட அல்ைது சபறத்தக்க வட்டி வருமானம் ஆகியவற்லற 

அடிப்பலடயாக சகாண்டது.     

 
 

8. சிந்துநதி நீர் ஒப்பந்தம்(Indus Water Treaty) குறித்து புதிதாக அலமக்கப்பட்ட உயர் 

மட்டக்குழுவின் தலைவர் யார் ? 

A. சசிகாந்த தாஸ் / Shaktikanta Das  

B. மபந்தரா மிஸ்ரா / Nripendra Mishra 

C. அஜித் மடாவல் / Ajit Doval 

D. ஆதித்யா மமத்தா / Aditya Mehta   

 

விலட: B. மபந்தரா மிஸ்ரா / Nripendra Mishra 

 

மத்திய அரசு, சமீபத்தில் சிந்துநதி நீர் ஒப்பந்தம்(Indus Water Treaty) குறித்த பல்துலற அலமச்சர் 

பணிப்பி லவ  அலமத்துள்ளது, இதற்கு  பிரதமர் நமரந்திர மமாடியின் முதன்லமச் சசயைர் 

மபந்தரா மிஸ்ரா தலைலம வகிப்பார். மிஸ்ரா, பாக்கிஸ்தான் உடனான சிந்துநதி நீர் 

ஒப்பந்தத்தின் அலனத்து மூமைாபாய அம்சங்கலளயும் பார்ப்பார். இக்குழுவின் மற்ற 

உறுப்பினர்களில்  NSA அஜித் மடாவல், சவளியுறவு சசயைாளர் எஸ் சஜய்ஷங்கர் மற்றும் 

நிதி, சுற்றுச்சூழல், மின்சாரம் மற்றும் நீர் வள அலமச்சகங்களின் சசயைாளர்கள் அடங்குவர்.  

 
 

9. எந்த பிரபை ஆளுலம, அசாமின் சுற்றுைா தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ? 

A. சச்சின் சடண்டுல்கர் 

B. பி யங்கா மசாப்ரா  

C. அமீர் கான் 

D. ைதா மங்மகஷ்கர்  

 

விலட : B. பி யங்கா மசாப்ரா  

 
 

“Awesome Assam” என்ற புதிய அலடயாளத்லத ஊக்குவிக்க, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அசாம் 

மாநிை சுற்றுைா விளம்பர தூதராக பாைிவுட் நடிலக பி யங்கா மசாப்ரா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இவர் விளம்பர தூதர் மவலைக்காக எந்தசவாரு கட்டணமும் சபறவில்லை. ஆனால் 

புலகப்பட பிடிப்பு மற்றும் சதாலைக்காட்சி விளம்பரங்களில் அவர் சசய்யும் மவலைக்கு 

சதாழில்முலற கட்டணங்கள் வசூைிப்பார்.  

 
 

10. சமீபத்தில் மலறந்த சசௌமித்ரா சவுத் , எந்த துலறயில் புகழ்சபற்ற ஆளுலம ? 

A. விலளயாட்டு  

B. திலரப்படத்துலற    

C. சபாருளாதாரம்  

D. அறிவியல் 
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விலட: C. சபாருளாதாரம் 

 

சிறந்த சபாருளாதார வல்லுநர் மற்றும் முன்னாள் திட்டக் கமிஷன் உறுப்பினர் சசௌமித்ரா 

சவுத் (62),  சமீபத்தில் புது தில்ைியில் காைமானார். அவர் இந்திய திட்டக் குழுவில் மிக நீண்ட 

காைம் உறுப்பினராக பணிபு ந்தார். திட்டக் கமிஷனின் பகுதியாவதற்கு முன்னர், டாக்டர் 

சவுத்  16 ஆண்டுகள் (1993-2009) முழு மசலவ கடன் தர நிர்ணய நிறுவனமான ICRA Limited 

நிறுவனத்தில் சபாருளாதார ஆமைாசகர் மற்றும் ஆராய்ச்சி ஒருங்கிலணப்பாளராக 

பணியாற்றினார். Money and Finance எனும் ஆராய்ச்சி சவளியடீ்டின் நிர்வாக ஆசி யராகவும் 

இருந்தார். டாக்டர்.சவுத்  25-க்கும் மமற்பட்ட monograph மற்றும் நிதி துலற, பிராந்திய வளர்ச்சி 
மற்றும் நிதி சகாள்லக ஆகிய சதாழில் பிரச்சிலனகளுக்கு தீர்வுகலளயும்(Papers) 

லவத்துள்ளார். 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்: டிசம்பர் 21, 2016 

 

1. பின்வரும் யார், 2016 ஆம் ஆண்டின் பிபிசி விலளயாட்டு வரீர் (BBC sports personality of the Year 

2016) விருது சவன்றுள்ளார் ?  

A. ஆண்டி முர்மர 

B. அைிஸ்டர் பிரவுன்மை  

C. மகட் ச்சர்ட்சன்  

D. நிக் ஸ்சகல்டன் 

 

விலட: A. ஆண்டி முர்மர 

 

ஸ்காட்டிஷ் சதாழில்முலற சடன்னிஸ் வரீர் ஆண்டி முர்மர,  இங்கிைாந்தின் பிர்மிங்ஹாமில் 

உள்ள சகந்திங் அரங்கத்தில் 2016 ஆம் ஆண்டின் பிபிசி விலளயாட்டு வரீர் (BBC sports personality 

of the Year 2016) விருது சவன்றார். இந்த நிலையில், 3 முலற இவ்விருலத சவன்ற முதல் நபர் 

என்ற சபருலமலய இவர் சபறுகிறார். 

 
 

2. இந்தியா-மநபாள நாட்டுப்புற லகவிலன திருவிழா (INCF-2016), எந்த நகரத்தில் சதாடங்கியது 

? 

A. புது தில்ைி  
B. காத்மண்டு  

C. மநபாள்குன்ஜ் 

D. புமன   

 

விலட: B. காத்மண்டு  

 

இரு அண்லட நாடுகளுக்கும் இலடயில் கைாச்சார ப வர்த்தலனகலள 

ஊக்குவிக்க டிசம்பர் 19, 2016 அன்று இந்தியா-மநபாள நாட்டுப்புற லகவிலன திருவிழா (INCF-

2016) மநபாளத்தில் உள்ள காத்மண்டில் சதாடங்கியது. இத்திருவிழா, சதற்கு ஆசியா 

அறக்கட்டலளயின் (SAF) முன்சனடுப்பாகும். இது லகவிலன சார்ந்த இருதரப்பு உறவுகலள 

ஊக்குவிப்பது மற்றும் இந்தியா மற்றும் மநபாள லகவிலனஞர்கள் இலடமய கைாச்சார 
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ப வர்த்தலனலய அதிக ப்பது ஆகியவற்லற மநாக்கமாக சகாண்டுள்ளது. இந்தியா மற்றும் 

மநபாளத்தின் நாட்டுப்புற லகவிலனகள், கைாச்சார நிகழ்வுகள், லகவிலன-நபர்களின் மநரடி 

சசயல் விளக்கம்(Live demonstration), லகமதர்ந்த வடிவலமப்பாளர்கள் மூைம் நடத்தப்படும் 

வடிவலமப்பு பட்டலறகள்,  வர்த்தக வசதி மற்றும் பிரத்திமயக வாங்குபவர் விற்பவர் சந்திப்பு 

ஆகியவற்லற கவனத்தில் சகாண்டு 70-க்கும் மமற்பட்ட சபவிைியன்கலள இந்த 5 நாள் 

திருவிழா முன்னிலைப்படுத்தும். SAF, 1991 இல் அலமக்கப்பட்டது, பிராந்தியத்தில் 

லகவிலனஞர்கள் வாழ்வாதாரத்லத மமம்படுத்தும் மவலை சசய்கிறது மற்றும்  இரு 

நாடுகளின் லகவிலன துலறலய வலுப்படுத்தமவண்டி பங்களிப்பு அளித்து வருகிறது.  

 
 

3. சர்வமதச மனித ஒருலமப்பாட்டு தினம்(International Human Solidarity Day), எந்த மததியில் 

அனுச க்கப்படுகிறது ? 

A. டிசம்பர் 19 

B. டிசம்பர் 22 

C. டிசம்பர் 20 

D. டிசம்பர் 21 

 

விலட: C. டிசம்பர் 20 

 

மவற்றுலமயில் ஒற்றுலமலய சகாண்டாட ஒவ்சவாரு வருடமும் டிசம்பர் 20 அன்று ஐக்கிய 

நாடுகள் சலபயின்  சர்வமதச மனித ஒருலமப்பாட்டு தினம்(International Human Solidarity Day) 

அனுச க்கப்படுகிறது. இந்நாள்,  வறுலமலய ஒழிக்கும் பணியில் ஒருலமப்பாட்டின் 

முக்கியத்துவத்லத மக்களுக்கு நிலனவூட்டுகிறது. இதன் மநாக்கம் வறுலமலய அகற்றுதல் 

மற்றும் வளரும் நாடுகளில் மனித  மற்றும் சமூக மமம்பாட்டிலன ஊக்குவித்தல், குறிப்பாக, 

மக்கள்சதாலகயில்  மிக ஏழ்லமயான பி வுகளில் இதலன ஊக்குவித்தல்.  

 
 

4. 2016 ஹமீரா இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ISL) மபாட்டியில், எந்த கால்பந்து அணி சவற்றி சபற்றது ? 

A. மும்லப சிட்டி 

B. தில்ைி லடனமமாஸ் 

C. மகரளா பிளாஸ்டர்ஸ் 

D. அத்சைட்டிமகா டி சகால்கத்தா 

 

விலட: D. அத்சைட்டிமகா டி சகால்கத்தா 

 

மகரள மாநிைம் சகாச்சினில் உள்ள ஜவகர்ைால் மநரு ஸ்மடடியத்தில் நலடசபற்ற 

இறுதிப்மபாட்டியில் அத்சைட்டிமகா டி சகால்கத்தா அணி, சபனால்டி ஷூட் முலறயில் 

மகரளா பிளாஸ்டர்ஸ் அணிலய   4-3 என்ற புள்ளிகளில் மதாற்கடித்து 2016 ஹமீரா இந்தியன் 

சூப்பர் லீக் (ISL) மபாட்டியில் சவன்றுள்ளது.  

 
 

5. காடுகளுக்கு 24×7  சஹல்ப்லைலன சகாண்டுள்ள முதல் இந்திய மாநிைம் எது ? 

A. மகாராஷ்டிரா  

B. உத்தரப் பிரமதசம் 
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C. ராஜஸ்தான் 

D. மத்தியப் பிரமதசம் 

 

விலட: A. மகாராஷ்டிரா  

 

காடுகள் மற்றும் வனவிைங்குகள் சதாடர்பான பிரச்சிலனகள் பற்றிய தகவல்கலள 

சபறுவதற்கு அல்ைது புகார்கலள சபறுவதற்கு மகாராஷ்டிரா வனத்துலற ஜனவ  6, 2017 

முதல் மாநிைம் முழுவதும் கால் சசன்டர் வசதிலய சதாடங்கவுள்ளது. குடிமக்கள், இந்த 

வசதிலய பயன்படுத்தி சட்டவிமராத வனவிைங்கு வர்த்தகம்,மவட்லட, காட்டுத்தீ மற்றும் 

ஒதுக்கப்பட்ட நிைத்தின் மீது அபக ப்புகள் பற்றிய புகார்கலள சசய்ய முடியும். இதன் மூைம், 

காடுகளுக்கு 24×7  சஹல்ப்லைலன சகாண்டுள்ள முதல் இந்திய மாநிைமாக மகாராஷ்டிரா 

மாறியுள்ளது.     

 
 

6. பின்வரும் யாருக்கு, சர்வமதச குத்துச்சண்லட சங்கம் (AIBA) "Legends Award" விருது 

வழங்கியுள்ளது ? 

A.  சிவ தாபா 

B. மம  மகாம்  

C. அகில் குமார்  

D. விகாஸ் கி ஷன் 

 

விலட: B. மம  மகாம்  

 

நம்பிக்லகக்கு ய குத்துச்சண்லட வாழ்க்லகக்காக எம் சி மம  மகாமிற்கு, சுவிச்சர்ைாந்தின் 

மான்ட் யக்ஸ்சில்  சர்வமதச குத்துச்சண்லட சங்கம் (AIBA) "Legends Award" விருது 

வழங்கியுள்ளது. இவலர தவிர்த்து, AIBA-யின் 70வது ஆண்டு நிலறவு நிகழ்வில் விகாஸ் 

கி ஷன்  AIBA Pro Boxing (APB) Best Boxer மகாப்லபலய சவன்றுள்ளார்.  

 
  

7. பின்வரும் கூற்றுக்கலள கவனியுங்கள்: அ) லசபர்ஸ்மபஸ் குறித்த 2017 உைகளாவிய 

மாநாட்லட (GCCS) ஐக்கிய ராஜ்யம் நடத்துகிறது. ஆ) GCCS மாநாடு, லசபர்ஸ்மபஸ் 

நலடமுலறயில் ஒத்துலழப்லப ஊக்குவிக்கிறது.  

மமற்கூறிய கூற்றுகளில் எது / எலவ ச  ? 

A. அ மட்டுமம  

B. ஆ மட்டுமம 

C. அ மற்றும் ஆ  

D. இரண்டும் அல்ை  

 

விலட: B. ஆ மட்டுமம 

 

2017-இல் Global Conference on Cyber Space (GCCS)-ன் 5வது பதிப்லப இந்தியா நடத்துகிறது, இதில் 

100க்கும் மமற்பட்ட நாடுகளில் இருந்து பங்மகற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. GCCS, 

லசபர்ஸ்மபஸ் ஒத்துலழப்லப வளர்ப்பது சதாடர்பான பிரச்சிலனகலள ஆராய்கிறது, 

லசபர்ஸ்மபஸ்-ன் நடத்லத சபாறுப்புகளின் சநறியாகவும் திகழ்கிறது மற்றும் இலணய திறன் 
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கட்டிடத்லத அதிக க்கிறது. GCCS மாநாட்டின் மநாக்கம் லசபர்ஸ்மபஸ் நலடமுலறயில் 

ஒத்துலழப்லப ஊக்குவிப்பது, இலணய திறன் கட்டிடத்லத அதிக ப்பது மற்றும் Cyber Space 

சபாறுப்பு நடத்லத விதிமுலறகலள விவாதிப்பது ஆகும்.    

 
 

8. பின்வரும் கூற்றுக்கலள கவனியுங்கள்: அ) இந்திய சசயற்லக மூட்டுகள் உற்பத்தி 
கழகத்தின் (Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India - ALIMCO) தலைலமயகம் கான்பூ ல் 

அலமந்துள்ளது.  ஆ) ALIMCO, சமீபத்தில் மைிவு சக்கர நாற்காைிகள் தயா க்க பி ட்டன் 

நிறுவனத்துடன் பு ந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் லகசயழுத்திட்டுள்ளது.   

மமற்கூறிய கூற்றுகளில் எது / எலவ ச  ? 

A. அ மட்டுமம  

B. ஆ மட்டுமம 

C. அ மற்றும் ஆ  

D. மமற்கூறிய எதுவும் இல்லை  

 

விலட: C. அ மற்றும் ஆ  

 

இந்திய சசயற்லக மூட்டுகள் உற்பத்தி கழகம் (ALIMCO), சமீபத்தில் WHO வழிகாட்டுதைின் படி, 

இந்தியாவில் மைிவு விலை சக்கர நாற்காைிகள் உற்பத்தி சசய்ய பி ட்டன் அடிப்பலடயிைான 

 Motivation அறக்கட்டலளயுடன்  பு ந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் லகசயழுத்திட்டுள்ளது. 

ALIMCO, சசயற்லக மூட்டு கூறுகள் உற்பத்தி மற்றும் உடல் ஊனமுற்றவர் நைனுக்காக 

மறுவாழ்வு சாதனம் உற்பத்தி சசய்யும், சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அலமச்சகத்தின் 

கீழ் சசயல்படும் ஒரு இைாப மநாக்கற்ற அலமப்பு ஆகும். Artificial Limbs Manufacturing Corporation 

of India (ALIMCO)-ன் தலைலமயகம்  உத்தரப் பிரமதசத்தின் கான்பூ ல் அலமந்துள்ளது. 

 
 

9. 2016 சாகித்ய அகாசதமி விருது சபறும் எழுத்தாளர் யார் ? 

A. மஜா டி குரூஸ் 

B. வண்ணதாசன்  

C. எ மாதவன்  

D. டி சசல்வராஜ்   

 

விலட: B. வண்ணதாசன்  

 

தமிழ் எழுத்தாளர் வண்ணதாசன், தனது "ஒரு சிறு இலச" சிறுகலத சதாகுப்பிற்குகாக 2016 

சாகித்ய அகாசதமி விருது சபறுகிறார். இவர் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மமைாக நவனீ தமிழ் 

இைக்கிய துலறயில் தீவிரமாக இருந்தார் மற்றும் இைக்கியத்திற்கு சிறந்த பங்களிப்லப 

அளித்துக்சகாண்டிருக்கிறார் குறிப்பாக சிறுகலத மற்றும் கவிலத துலறகளில்.  

 
 

10. “Asura: Tale of the Vanquished: The Story of Ravana and His People” என்ற புத்தகத்தின் ஆசி யர் 

யார் ? 

A. ஆனந்த் நீைகண்டன்  

B. காயத்  சுஷில் 
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C. தீபா பார்மர்  

D. ஐஸ்வர்யா தனுஷ் 

 

விலட: A. ஆனந்த் நீைகண்டன்  

 

“Asura: Tale of the Vanquished: The Story of Ravana and His People” என்ற புத்தகத்லத ஆனந்த் 

நீைகண்டன் எழுதியுள்ளார். ஆசி யர், ராவணன் மற்றும் பத்ரா கதாபாத்திரங்களின் 

பார்லவயில் கவனம் சசலுத்தும் வலகயில் இராமாயணத்லத சித்த க்கிறார்.இந்த கலத 

Victor-இன் கண்மணாட்டத்தில் இருந்து மவதலனலய  விவ க்கும் கலதகளில் இருந்து 

தப்பிக்க முயற்சிக்கிறது. இந்த கலத வரைாறு, மதம் மற்றும் சதான்மவியல் ஆகியலவகளின் 

கைலவயாகும். இப்புத்தகம், மதவர் குைம் சசய்த தவறுகலள எளிதாக பு யலவக்க 

முயல்கிறது, இதில் வழக்கமான மற்றும் பாரபட்சமான முலறயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

மமலும், இது அசுரர்கள் அனுபவித்த விடுதலைலய சவளிச்சமிட்டு காட்டுகிறது. 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்: டிசம்பர் 22, 2016 

 

1.  பின்வரும் கூற்றுக்கலள கவனியுங்கள்: அ) விராட் மகாைி, 2016 ஆம் ஆண்டின் ஐசிசி 
கி க்சகட் வரீராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். ஆ) ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், 2016 ஆம் ஆண்டின் 

ஐசிசி சடஸ்ட் கி க்சகட் வரீராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.      

மமற்கூறிய கூற்றுகளில் எது / எலவ ச  ? 

A. அ மட்டுமம  

B. ஆ மட்டுமம 

C. அ மற்றும் ஆ  

D. மமற்கூறிய எதுவும் இல்லை  

 

விலட: B. ஆ மட்டுமம 

 

துபாயில் நலடசபற்ற 2016 ஐசிசி விருதுகள் விழாவில் இந்திய சுழற்பந்து வசீ்சாளர் 

ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் மதிப்புமிக்க  Sir Garfield Sobers டிராபிலய சபற்றார். அதலன அடுத்து, 

‘ICC Cricketer of the Year’ என சபய டப்பட்டார். மமலும், அவர் 2016 ஆம் ஆண்டின் ஐசிசி சடஸ்ட் 

கி க்சகட் வரீர் விருலதயும் சவன்றார். இதன் மூைம், ராகுல் டிராவிட்டிற்கு பிறகு, ஒமர 

ஆண்டில் இரண்டு விருதுகலள சபறும் 2வது இந்திய வரீர் என்ற சபருலமலய அஷ்வின் 

சபறுகிறார். 2016-ல் அஸ்வின், 12 சடஸ்ட் மபாட்டிகளில் 23.90 என்ற சிறந்த சராச யுடன் 72 

விக்சகட்கலள வழீ்த்தினார் மற்றும் 43.17 சராச யுடன் 612 ரன்கலள எடுத்தார். 2016 ஆம் 

ஆண்டின் ஐ.சி.சி. சடஸ்ட் அணியில் உள்ள ஒமர இந்தியர் அஸ்வின் மட்டுமம. இது தவிர, 

விராத் மகாஹ்ைி 2016 ஆம் ஆண்டின் ஐசிசி ஒருநாள் மபாட்டி அணியின் மகப்டனாக 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார் மற்றும்  ரவநீ்திர ஜமடஜா, மராஹித் சர்மா இருவரும்  ஐசிசி ஒருநாள் 

மபாட்டி அணியில் இடம்சபற்றுள்ளனர்.    

 
 

2. மதசிய கணித தினம் (National Mathematics Day), இந்தியாவில் எந்த மததியில் 

சகாண்டாடப்படுகிறது ? 
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A. டிசம்பர் 22 

B. டிசம்பர் 21 

C. டிசம்பர் 23 

D. டிசம்பர் 20  

 

விலட: A. டிசம்பர் 22 

 

புகழ்சபற்ற கணிதமமலத ஸ்ரீநிவாச இராமானுஜன் அவர்களின் பிறந்தநாலள 

நிலனவுகூறவும், கணிதத்திற்கு அவர் ஆற்றிய பங்களிப்லப அங்கீக க்கவும் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் டிசம்பர் 22-ம் நாள் மதசிய கணித தினம் (National Mathematics Day) சகாண்டாடப்பட்டு 

வருகிறது.  

 
 

3. சமீபத்தில் மலறந்த சஜகன்னாதா வர்மா(Jagannatha Verma), எந்த சமாழியின் பிரபை நடிகர் ? 

A. தமிழ்  

B. சதலுங்கு 

C. மலையாளம் 

D. ஒடியா 

 

விலட: C. மலையாளம் 

 

பிரபை மலையாள நடிகர் மக என் சஜகன்னாதா வர்மா(77), சமீபத்தில் மகரளாவிலுள்ள 

திருவனந்தபுரத்தில் காைமானார். New Delhi, Pathram மற்றும் Lelam மபான்ற அவரது சவற்றிப் 

படங்கள் மூைம் இவர் நன்கு அறியப்படுகிறார்.  

 
 

4. 2016 Global Wind Power Installed Capacity குறியடீ்டில் இந்தியாவின் தரம் என்ன ? 

A. 4வது 

B. 9வது  

C. 11வது 

D. 21வது 

 

விலட: A. 4வது 

 

ஒட்டுசமாத்தமாக 25,088 சமகாவாட் காற்றாலை மின் உற்பத்தி திறன் சகாண்ட இந்தியா, 2016 

Global Wind Power Installed Capacity குறியீட்டில் 4வது இடத்தில் உள்ளது. உைக காற்றாலை 

ஆற்றல் சலபயின் (GWEC) தலைலம சவளியீடான "உைக காற்றாலை அறிக்லக(Global Wind 

Report): வருடாந்த சந்லத"யின் ஒரு பகுதியாக இந்த குறியடீு சவளியிடப்பட்டது. பட்டியைில் 

சீனா(1,45,362 MW) முதைிடமும், அதலன சதாடர்ந்து 74,471 சமகாவாட் ஒட்டுசமாத்த 

காற்றாலை மின் உற்பத்தி திறனுடன் அசம க்காவும், 44,947 சமகாவாட் திறனுடன் 

சஜர்மனியும் உள்ளன.     
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5. பின்வரும் எது, உைகின் முதல் அரட்லட இயங்குதளத்லத சதாடங்கியுள்ளது(World’s first chat 
operating system) ? 

A. ப்ைாக் / Flock 

B. லமக்மராசாப்ட் / Microsoft 

C. இன்மபாசிஸ் / Infosys  

D. லையன்ஸ் / Reliance  

 

விலட: A. ப்ைாக் / Flock 

 

உைகின் முதல் அரட்லட இயங்குதளமான “Flock OS”-லய Flock நிறுவனம் சதாடங்கியுள்ளது. 

இது, மவலை மற்றும் வணிக சூழலுக்கு ஒரு இைவச உடனடி சசய்தி மசலவலய அளிக்கிறது. 

FlockOS தீவிர சக்திவாய்ந்த தளம், Flock மீது உருவாக்குநர்கள் apps, bots மற்றும் integrations-லய 

உருவாக்க இது உதவுகிறது. உருவாக்குநர்கள்(Developers), தங்கள் நிறுவனங்களில் ஏற்கனமவ 

உள்ள பயன்பாடுகலள பயன்படுத்தும் வசதிலய சபறுவர் மற்றும் அலனத்து Flock 

பயனர்களும் பயன்படுத்தும் வலகயில் அதலன Flock App Store-ல் சவளியிட முடியும்.          

 
 

6.  பின்வரும் கூற்றுகலள கவனியுங்கள்: அ) "Epsilon-2" எனும் திட எ சபாருள் ஏவுகலண, 

ஜப்பான் மூைம் சவற்றிகரமாக விண்ணில் சசலுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆ) வான் ஆைன் சபல்ட்கள் 

பற்றி படிக்க எப்சிைன்-2 மூைம் Arase சசயற்லகக்மகாள் விண்ணில் சசலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. 

மமற்கூறிய கூற்றுகளில் எது / எலவ ச  ? 

A. அ மட்டுமம  

B. ஆ மட்டுமம 

C. அ மற்றும் ஆ  

D. மமற்கூறிய எதுவும் இல்லை 

 

விலட: C. அ மற்றும் ஆ  

 

ஜப்பான் விண்சவளி ஆய்வு நிறுவனம் (JAXA),சமீபத்தில் கமகாஷிமாவின் சதற்கு 

மாவட்டத்தில் உள்ள Uchinoura விண்சவளி லமயத்தில் இருந்து  "எப்சிைன்-2" எனும் திட 

எ சபாருள் ராக்சகட்லட சவற்றிகரமாக விண்ணில் சசலுத்தியுள்ளது. பூமிலய சுற்றியுள்ள 

வான் ஆைன் சபல்ட்கள் பற்றி படிக்க, எப்சிைன்-2 வழியாக Arase சசயற்லகக்மகாலள 

சுற்றுப்பாலதயில் சசலுத்தியுள்ளது. Arase சசயற்லகக்மகாளின் முந்லதய சபயர் Exploration of 

energization and Radiation in Geospace (ERG) என்பதாகும்.    

 
 

7. 2016 குழந்லதகள் மகால்ஃப் உைக சாம்பியன்(Kids Golf World Championship) பட்டம் சவன்றவர் 

யார் ? 

A. மமது மடனிஷ்  

B. அர்ஜுன் பாட்டி  

C. ஆனந்த் பால்  

D. மமானிஷ் பிந்த்ரா 

 

விலட: B. அர்ஜுன் பாட்டி  



Winmeen Tnpsc Tamil Current Affairs December 2016 Pdf 

 

www.winmeen.com Page 65 

 

 

மமைஷியாவில் நலடசபற்ற மூன்று நிலை இறுதி மபாட்டியில் இந்தியாலவ மசர்ந்த அர்ஜுன் 

பாட்டி, சதன் ஆப்பி க்காவின்  மமது மடனிலஷ மதாற்கடித்து 2016 குழந்லதகள் மகால்ஃப் 

உைக சாம்பியன்ஷிப் பட்டம் சவன்றுள்ளார். 5 வயது முதல் 18 வயது வலரயிைான சபண்கள் 

மற்றும் சிறுவர்களுக்கு உைக மபாட்டியில் விலளயாடும் ஒரு சிறப்பு வாய்ப்லப இது 

வழங்குகிறது இதலன அசம க்க குழந்லதகள் மகால்ஃப் அறக்கட்டலள நடத்துகிறது. 

இப்மபாட்டி அசம க்க குழந்லதகள் மகால்ப் சதாட ன் சர்வமதச பதிப்பு மற்றும் 

இலளஞர்களுக்கு மபாட்டியிட, உைக அசமச்சூர் தரவ லச புள்ளிகள் சம்பாதிக்க நல்ை 

வாய்ப்லப வழங்குகிறது. 

 
 

8. தமிழ்நாட்டின் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட தலைலம சசயைாளர் யார் ? 

A. கி ஜா லவத்தியநாதன் 

B. ராம மமாகன ராவ் 

C. டி எஸ் மால்வியா 

D. எல் எம் லவத்யா  

 

விலட: A. கி ஜா லவத்தியநாதன் 

 

நிை நிர்வாகத்தின் கூடுதல் தலைலம சசயைாளர் மற்றும் ஆலணயாளர் கி ஜா 

லவத்தியநாதன்,  தமிழ்நாட்டின் புதிய தலைலம சசயைாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

வருமான வ த்துலற அதிகா களால் ராம மமாகன ராவின் சசாத்துக்கள் திடீர் மசாதலன 

நடத்தப்பட்டதால், அவருக்கு பதிைாக கி ஜா இப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.    

 
 

9. பின்வரும் யார், கணிதத்திற்காக 2016 SASTRA-Ramanujan விருலத சவன்றுள்ளார் ? 

A. Maksym Radziwill 
B. James Maynard  
C. Peter Scholze 
D. Zhiwei Yun  
  

விலட: A. Maksym Radziwill 

 

கும்பமகாணத்தின் SASTRA பல்கலைக்கழகத்தில் நலடசபற்ற சர்வமதச எண் மகாட்பாடு 

மாநாட்டில், பின்ைாந்தின் University of Turku-லய மசர்ந்த Dr. Kaisa Matomaki என்பவருக்கும், 

கனடாவின் McGill University-லய மசர்ந்த Dr.Maksym Radziwill என்பவருக்கும் கூட்டாக 

கணிதத்திற்காக 2016 SASTRA-Ramanujan விருது அளிக்கப்பட்டது. குறுகிய இலடசவளியில் 

சபருக்கல் சசயல்பாடுகலள சசய்த அவர்களின் சமீபத்திய புரட்சிகர கூட்டு மவலைக்காக 

இவ்விருது அளிக்கப்பட்டது. அசம க்கன் கணித சங்க இலண சசயைாளர் மற்றும் Lehigh 

University-லய மசர்ந்த  மபராசி யர் ஸ்டீவன் சவயிண்ட்ராப் மூைம் விருது பட்டயமும், 

பகிரப்பட்ட ப சுப்பணம் $5,000-ம் இவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.       

 
 

10. “Parijat” என்ற புத்தகம் யாரால் எழுதப்பட்டுள்ளது ? 

A. மிருதுளா கர்க் 



Winmeen Tnpsc Tamil Current Affairs December 2016 Pdf 

 

www.winmeen.com Page 66 

 

B. ராம்தராஸ் மிஸ்ரா  

C. நிமைாட்பால் மிருணாள் 

D. நசிரா சர்மா 

 

விலட: D. நசிரா சர்மா 

 

ஹிந்தி ஆசி யர் நசிரா சர்மா,சமீபத்தில் அவரது “Parijat” நாவலுக்காக 2016 சாகித்ய அகாசதமி 
விருது சவன்றுள்ளார். 2016 சாகித்ய அகாடமி விருதுகளுக்கு மதர்வு சசய்யப்பட்ட 24 

 ஆசி யர்களுள் இவரும் ஒருவர். சபாறிக்கப்பட்ட சசப்புத்தகடு, சால்லவ மற்றும் ரூ.1 

ைட்சத்திற்கான காமசாலை ஆகியலவ இவ்விருதில் அடங்கும், பிப்ரவ  22, 2016 அன்று 

ஆசி யர்களுக்கு இவ்விருது வழங்கப்படும். 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்: டிசம்பர் 23, 2016 

 

1. எந்த பிரபை ஆளுலம, 2016 ஃமபார்ப்ஸ் இந்தியா 100 பிரபைங்கள் பட்டியைில்(Forbes India 

celebrity 100 List) முதைிடத்தில் உள்ளார் ? 

A. விராத் மகாஹ்ைி  
B. மசதன் பகத் 

C. சல்மான் கான் 

D. பி யங்கா மசாப்ரா 

 

விலட: C. சல்மான் கான் 

 

ரூ 270.33 மகாடி வருமானத்துடன் பாைிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் சல்மான் கான்,  2016 ஃமபார்ப்ஸ் 

இந்தியா 100 பிரபைங்கள் பட்டியைில் முதைிடத்தில் உள்ளார். ஃமபார்ப்ஸ்' தரவ லச இரண்டு 

காரணிகலள அடிப்பலடயாக சகாண்டது: சபாழுதுமபாக்கு சதாடர்பான வருமானம் மற்றும் 

அக்மடாபர் 2015 முதல் சசப்டம்பர் 2016 வலர அவ ன் பிரபைநிலை. இவருக்கு அருகில் 

ஷாருக்கான்  இரண்டாவது இடத்திலும்,அதலன சதாடர்ந்து விராட் மகாைி, நடிகர் அக்ஷய் 

குமார் மற்றும் மதானி உள்ளனர்.     

 
 

2. 2016 மதசிய நுகர்மவார் தினத்தின் லமயக்கரு(Theme) என்ன ?  

A. Healthy environment & healthy food 
B. Safe & healthy food 
C. Combat food adulteration 
D. Alternate consumer disputes redressal  
 

விலட: D. Alternate consumer disputes redressal  

 

அலனத்து நுகர்மவா ன் அடிப்பலட உ லமகலள மமம்படுத்த, இந்தியாவில் 

ஆண்டுமதாறும் டிசம்பர் 24ம் மததி மதசிய நுகர்மவார் தினம் அனுச க்கப்படுகிறது. இமத 

நாளில் தான், நுகர்மவார் பாதுகாப்பு சட்டம்-1986 ஆனது ஜனாதிபதியின் ஒப்புதலை சபற்றது. 

இந்த ஆண்டு, நுகர்மவார் விவகார அலமச்சகம் "Alternate consumer disputes redressal" என்ற 
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லமயக்கருவுடன் நுகர்மவார் தினத்திலன புது தில்ைியிலுள்ள விஞ்ஞான் பவனில் 

சகாண்டாடவுள்ளது.   

 
 

3. முதல் 2 ஜி (இரண்டாம் தலைமுலற) எத்தனால் உயிர் சுத்திக ப்பு நிலையம் (first 2G ethanol 

bio-refinery), இந்தியாவின் எந்த மாநிைத்தில் அலமக்கப்படவுள்ளது ? 

A. அ யானா  

B. பஞ்சாப்  

C. உத்தரப் பிரமதசம் 

D. ஒடிசா 

 

விலட: B. பஞ்சாப்  

 

மதாராயமாக ரூ 600 மகாடி முதலீட்டில் முதல் 2 ஜி (இரண்டாம் தலைமுலற) எத்தனால் உயிர் 

சுத்திக ப்பு நிலையம், பஞ்சாப் மாநிைத்தின்  பதிந்தாவில் உள்ள டர்கான்வாைா கிராமத்தில் 

அலமக்கப்படவுள்ளது. மத்திய அரசின் சபாதுத் துலற நிறுவனமான ஹிந்துஸ்தான் 

சபட்மராைியம் கார்ப்பமரஷன் ைிமிசடட் (HPCL) இந்த திட்டத்லத அலமக்கவுள்ளது. 

திட்டத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா டிசம்பர் 25, 2016 அன்று நலடசபறும். உயிர் 

சுத்திக ப்பின் மநாக்கம், விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் ஊதிய ஆதாரங்கலள வழங்க விவசாயக் 

கழிவுகளிைிருந்து கிலடக்கும் இரண்டாம் தலைமுலற (2G) எத்தனால் உற்பத்திலய 

ஊக்குவிப்பது, வளர்ந்து வரும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சலனகலள கவனிப்பது மற்றும் 

சபட்மராைில் 10% எத்தனால் கைத்தலை அலடவதற்கான எத்தனால் பிளண்ட்டு சபட்மரால் 

(EBP) திட்டத்லத ஆத த்தல் ஆகும்.   

 
 

4. 18 வயதுக்குட்பட்ட சபண்களுக்கான  2016 ஆசிய மகாப்லப ஹாக்கி மபாட்டி(2016 Women’s 

Under-18 Asia Cup hockey) சதாடர்பாக பின்வரும் கருத்துக்கலள கவனியுங்கள்: அ) இந்தியா 

இப்மபாட்டியில் சவண்கைம் சவன்றது. ஆ) மபாட்டியில் சீனா மற்றும் ஜப்பான் முலறமய 

முதல் மற்றும் இரண்டாம் இடத்லத பிடித்தது.  

மமற்கூறிய கூற்றுகளில் எது / எலவ ச  ? 

A. அ மட்டுமம  

B. ஆ மட்டுமம 

C. அ மற்றும் ஆ  

D. இரண்டும் அல்ை    

 

விலட: C. அ மற்றும் ஆ 

 

18 வயதுக்குட்பட்ட இந்திய சபண்கள் அணி, தாய்ைாந்து நாட்டின் பாங்காக்கில் உள்ள மதசிய 

ஹாக்கி பயிற்சி நிலையத்தில் நலடசபற்ற 2016 சபண்கள் U-18 ஆசிய மகாப்லப ஹாக்கி 
மபாட்டியில் 3-0 என்ற மகால் கணக்கில் சகா ய குடியரலச மதாற்கடித்து சவண்கைப் பதக்கம் 

சவன்றது. சவண்கைம் சவன்ற அவர்களின் பாராட்டத்தக்க முயற்சிக்காக இந்திய ஹாக்கி 
சங்கம், ஒவ்சவாரு வரீருக்கும் ரூ.1 ைட்சம் மற்றும் பயிற்சி ஊழியர் ஒவ்சவாருவருக்கும் 



Winmeen Tnpsc Tamil Current Affairs December 2016 Pdf 

 

www.winmeen.com Page 68 

 

ரூ.50,000 ரூபாய் பணசவகுமதிலய அறிவித்துள்ளது.  இது தவிர, இப்மபாட்டியில் சீனா அணி 
தங்கமும், ஜப்பான் அணி சவள்ளிப் பதக்கமும் சவன்றது.   

 
 

5. எந்த நாட்டின் கால்பந்து அணி, 2016 FIFA Team of the year தலைப்லப சவன்றுள்ளது ? 

A.  பிரான்ஸ் 

B. சஜர்மனி  
C. அர்சஜன்டீனா 

D. பிமரசில்  

 

விலட: C. அர்சஜன்டீனா  

 

அர்சஜன்டீனா மதசிய கால்பந்து அணி, 2016 FIFA Team of the year என்ற தலைப்லப 

சவன்றுள்ளது. 

 
 

6. சிவா மகசவன், எந்த விலளயாட்டுடன் சதாடர்புலடயவர் ?  

A. Wushu 
B. Luge 
C. Swimming 
D. Table Tennis  
 

விலட: B. Luge 

 

சமீபத்தில் ஜப்பானின் நகாமனாவில் நலடசபற்ற 2016 Asian Luge சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில், 

இந்தியாலவ மசர்ந்த சிவா மகசவன் தங்கம் சவன்றுள்ளார். 1 நிமிடம் மற்றும் 39,962 

வினாடிகள், 130.4 km / h உயர் மவகத்துடன் 2 சவப்ப ஓட்டங்கலள முடித்து சதாடக்கம் முதமை 

ஆதிக்கம் சசலுத்தி பட்டலத சவன்றுள்ளார். ஆஸ்தி யாவின் இன்ஸ்பிரக்கில் 

நலடசபறவுள்ள 2017 உைக சாம்பியன்ஷிப்பில் சிவா பங்மகற்பார் மற்றும் சகா யாவில் 

நலடசபறவுள்ள  2018 ஒைிம்பிக் விண்டர் மகம்ஸ்-ன் உைக மகாப்லப சுற்றின் தகுதி 
சசயல்முலறயில் மபாட்டியிடுவார். 

 

7. “Pratikar-I” எனப்படும் முதைாவது கூட்டு இராணுவப் பயிற்சி, மநபாளத்திற்கும் எந்த 

நாட்டுக்கும் இலடமய நலடசபறவுள்ளது ? 

A. சீனா 

B. ஜப்பான்  

C. அசம க்கா  

D. பாகிஸ்தான்      

 

விலட: A. சீனா 

 

 “Pratikar-I” எனப்படும் முதைாவது கூட்டு இராணுவப் பயிற்சி, மநபாளத்திற்கும் சீனா 

நாட்டுக்கும் இலடமய பிப்ரவ  10, 2017 அன்று நலடசபறவுள்ளது. இராணுவப் பயிற்சியின் 

மநாக்கம், சர்வமதச பயங்கரவாத குழுக்கள் சதாடர்புலடய பிலணக்லகதிகலள 

லகயாள்வதில் மநபாள பலடகளுக்கு பயிற்சி அளிப்பதாகும்.    
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8. எந்த பிரபை ஆளுலம, பார்லவ குலறபாடுள்ள குழந்லதகளுக்காக “Tactabet” எனும் புத்தகத் 

சதாடலர சதாடங்கி லவத்தார் ?  

A. மமனகா காந்தி 
B. ஹி த்திக் மராஷன்  

C. சச்சின் சடண்டுல்கர் 

D. நமரந்திர மமாடி 

 

விலட: B. ஹி த்திக் மராஷன்  

 

பாைிவுட் நடிகர் ஹி த்திக் மராஷன் சமீபத்தில், பிசரய்ைி எழுத்துக்கலள சதாட்டுணரக்கூடிய 

குழந்லதகளுக்காக "Tactabet" எனும் புத்தக சதாடலர மகாராஷ்டிராவின் மும்லபயில் 

சதாடங்கி லவத்தார். இந்தி மற்றும் ஆங்கிைம் ஆகிய இரு சமாழிகளில் கிலடக்கும் இந்த 

எழுத்து புத்தகங்கள்(Alphabets books), பார்லவ குலறபாடுள்ள மற்றும் குலறந்த பார்லவத்திறன் 

சகாண்ட குழந்லதகளுக்கு ஜாைியான ஒரு கற்றலை வழங்கும் வலகயில் 

தயா க்கப்பட்டலவ. இதன் மூைம் குழந்லதகள் எழுத்துக்கலள அறிந்துசகாள்வது 

மட்டுமின்றி, ஒவ்சவாரு எழுத்துக்கும் சதாடர்புலடய வார்த்லதயின் வடிவத்லதயும் உணர 

முடியும். பிசரய்ைி சமாழியிைான இந்தியாவின் முதல் ஆங்கிை இதழான  White Print 

அணியின் மூலளக்குழந்லதமய "Tactabet".  

 
 

9. எந்த மத்திய அலமச்சர், “Google toilet locator”-லய சதாடங்கி லவத்தார் ? 

A. நமரந்திர மமாடி 

B. ராஜ்நாத் சிங் 

C. சவங்லகயா நாயுடு 

D. மமனகா காந்தி 
 

விலட: C. சவங்லகயா நாயுடு 

 

நகர அபிவிருத்தி, வடீ்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வறுலம ஒழிப்பு, தகவல் மற்றும் 

ஒளிபரப்புத்துலற (I & B) மத்திய அலமச்சர் சவங்லகயா நாயுடு, சமீபத்தில் Google உடன் 

இலணந்து “Google toilet locator” சமாலபல் பயன்பாட்லட அறிமுகம் சசய்து லவத்தார். இந்த 

பயன்பாடு, அலனத்து சபாது கழிப்பலற தரவுகலள கூகிள் வலரபடத்தில் ஒருங்கிலணக்கும். 

தூய்லம மதிப்படீுகள்,மமற்கத்திய பாணியா அல்ைது இந்திய பாணியா, இைவச கழிப்பலறயா 

அல்ைது கட்டண கழிப்பலறயா ஆகிய கூடுதல் அம்சங்கலள இந்த பயன்பாடு சகாண்டுள்ளது. 

இப்பயன்பாடு தில்ைி என்.சி.ஆர், காஸியாபாத், குருகிராம், சநாய்டா, ப தாபாத், மத்திய 

பிரமதசத்தின் மபாபால் மற்றும் இந்மதார் ஆகிய பகுதிகளில் சசயல்படுத்தப்படவுள்ளது. 

இப்பயன்பாட்லட சமாலபல் சசயைி மட்டுமின்றி, கணினிகளிலும் பயன்படுத்தைாம். 

இச்மசலவலய ஆங்கிைம் மற்றும் இந்தி ஆகிய இரு சமாழிகளிலும் பயனர்கள் அணுக 

முடியும்.         
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10. பின்வரும் கருத்துக்கலள கவனியுங்கள்:  அ) பிரபுல் பமடல், அகிை இந்திய கால்பந்து 

கூட்டலமப்பின் (AIFF) தலைவராக உள்ளார்.  ஆ) அகிை இந்திய கால்பந்து 

கூட்டலமப்பின்(AIFF) தலைலமயகம் புமனவில் உள்ளது.  

மமற்கூறிய கூற்றுகளில் எது / எலவ ச  ? 

A. அ மட்டுமம  

B. ஆ மட்டுமம 

C. அ மற்றும் ஆ  

D. மமற்கூறிய எதுவும் இல்லை      

 
 

விலட: A. அ மட்டுமம  

 

இந்திய அரசியல்வாதி மற்றும் சதாழிைதிபர் பிரபுல் பமடல், 2017-2020 ஆண்டு வலர அகிை 

இந்திய கால்பந்து கூட்டலமப்பின் (AIFF) தலைவராக மீண்டும் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். AIFF 

என்பது இந்தியாவில் கால்பந்து விலளயாட்டு அமசாசிமயஷலன நிர்வகிக்கும் அலமப்பு 

ஆகும். AIFF தலைலமயகம் புது தில்ைியில் அலமந்துள்ளது. 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்: டிசம்பர் 24, 2016  

 

1. இந்தியாவிலுள்ள எந்த தீவு, முதைில் “New Denmark” என சபய டப்பட்டது? 

A. சல்சட்மட தீவு 

B. எைிசபண்டா தீவு 

C. ைட்சத்தீவுகள்  

D. அந்தமான் மற்றும் நிமகாபார் தீவு 

 

விலட: D. அந்தமான் மற்றும் நிமகாபார் தீவு 

 

1759 ஆம் ஆண்டில் மடனிஷ் காைனிகளால் உருவாக்கப்பட்ட அந்தமான் மற்றும் நிமகாபார் 

தீவுகள் முதைில் “New Denmark” என சபய டப்பட்டது. பின்னர், பிரசட க் தீவுகள் என 

சபயர்மாற்றம் சசய்யப்பட்டது.  

 
 

2. பின்வரும் எது, புதுச்மச யின் முதல் பழங்குடியின சமூகமாக(First Scheduled Tribe of 

Puducherry) மாறியுள்ளது ?    

A. இரவள்ளன் 

B. கம்மாரா 

C. இருளர்  

D. கட்டுநாயகன்  

 

விலட: C. இருளர்  
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 23 டிசம்பர் 2016 அன்று, பழங்குடியினர் பட்டியைில் இருளர் சமூகத்லத (வில்ைி மற்றும் 

மவட்லடக்காரன் சமூகம் உட்பட) மசர்ப்பதற்கு ஜனாதிபதி ஒப்புதல் அளித்தார். இந்த 

முடிவினால், புதுச்மச  அதன் முதல் பழங்குடியின சமூகத்லத சபற்றுள்ளது.  

 
 

3. சமீபத்தில் NITI அமயாக், “National Index for Performance on Health Outcomes”-குறியடீ்லட 

எதற்காக சதாடங்கியது ? 

A. Map the incremental improvement in health by states of India  
B. Map and index the outcomes of schemes run by Ministry of Health 
C. Rank the states as per public expenditure on health  
D. Provide inputs to finance commission for including health as a criterion for grants-in-aid  
 

விலட: A. Map the incremental improvement in health by states of India  

 

‘Performance on Health Outcomes’ குறியடீு, மாநிைத்தின் வரைாற்று சாதலனகலள கவனத்தில் 

சகாள்வலத காட்டிலும், வருடாந்திர சுகாதார மமம்பாடுகலள சத ந்து சகாள்ள NITI அமயாக் 

மூைம் சதாடங்கப்பட்டது.  

 
 

4. BliSS திட்டம், பின்வரும் எதனுடன் சதாடர்புலடயது ? 

A. மபாக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுைா ஊக்குவிப்பு  

B. தாய் மற்றும் குழந்லதகள் நைம் 

C. பமயாசடக்னாைஜி கல்வி 
D. வர்த்தகம் & சபாருளாதார ப வர்த்தலனகள் 

 

விலட: C. பமயாசடக்னாைஜி கல்வி 
 

பமயாசடக்னாைஜி துலறலய மதர்ந்சதடுக்கும் மாணவர்கலள ஊக்குவிக்கும் திட்டமம Biotech 

Labs in Senior Secondary Schools (BliSS) ஆகும். வட கிழக்கு மாநிைங்களான அசாம், அருணாச்சை 

பிரமதசம், மமகாையா, மிமசாரம், தி புரா, நாகைாந்து, சிக்கிம், மணிப்பூர் ஆகிய இடங்களில் 

இத்திட்டத்திற்கான ஆய்வகங்கலள நிறுவைாம் என திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  

 

5. Vittiya Saksharata Abhiyan (VISAKA), எந்த அலமச்சகத்தின் முன்சனடுப்பு ? 

A. நிதி அலமச்சகம் 

B. மத்திய மனிதவள மமம்பாட்டு அலமச்சகம்  

C. வணிக அலமச்சகம்  

D. ஜவுளி அலமச்சகம்  

 

விலட: B. மத்திய மனிதவள மமம்பாட்டு அலமச்சகம்  

 

பணமில்ைா சபாருளாதார அலமப்பு பற்றி மக்களுக்கு சதளிவுபடுத்த Vittiya Saksharata Abhiyan 

(VISAKA) என்ற முயற்சிலய மத்திய மனிதவள மமம்பாட்டு அலமச்சகம் சதாடங்கியுள்ளது. 
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6. சீனா-பாகிஸ்தான் சபாருளாதார நலடபாலத(China Pakistan Economic Corridor) பாகிஸ்தானின் 

Gwadar துலறமுகத்லதயும், சீனாவின் Kashgar-லய இலணக்கிறது. சீனாவின் எந்த 

மாகாணத்தில் Kashgar அலமந்துள்ளது ? 

A. Xinjiang 
B. Qinghai 
C. Shaanxi 
D. Ningxia     
 

விலட: A. Xinjiang 

 

சீனாவின் சபல்ட் மற்றும் சாலை முன்முயற்சியின் ஒரு முக்கிய பகுதியாக CPEC உள்ளது 

மற்றும் பாகிஸ்தானின் Gwadar துலறமுகத்லதயும், சீனாவின் Xinjiang மாகாணத்தில் உள்ள 

Kashgar-லயயும்  இலணக்கிறது.  

 
 

7. "முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட விலையில் எதிர்காைத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட மததியில் கடன் 

கருவிலய  வாங்கும் அல்ைது விற்கும்" உடன்படிக்லக எவ்வாறு அலழக்கப்படுகிறது ? 

A. வட்டி விகிதம் எதிர்காைம் / Interest Rate Future   

B. சஹட்ஜ் / Hedge 

C. விருப்பம் / Option 

D. வட்டி விகித மூைம் / Interest Rate Derivative  

 

விலட: A. வட்டி விகிதம் எதிர்காைம் / Interest Rate Future   

 

IRF என்பது "முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட விலையில் எதிர்காைத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட மததியில் 

கடன் கருவிலய வாங்கும் அல்ைது விற்கும்" ஒப்பந்தம் ஆகும். சர்வ் வங்கி சகாள்லக, 

பணப்புழக்க மதலவ மற்றும் சவளிநாடுகளில் இருந்து வரும் நிதி உள்ளிட்ட பல்மவறு 

காரணிகலள சார்ந்திருக்கும் வட்டி விகிதங்களால் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்கலள சந்லத 

பங்மகற்பாளர்கள் குலறக்க, சராக்கக் கணக்குத்தீர்வு IRFs ஒரு வழிலய வழங்கும்.     

 
 

8. எந்த நாடு, சமீபத்தில் ஆசிய கி க்சகட் கவுன்சில் U-19 ஆசிய மகாப்லப தலைப்லப 

சவன்றது (Asian Cricket Council Under-19 Asia Cup) ? 

A. இந்தியா  

B. இைங்லக  

C. மமற்கிந்திய தீவுகள் 

D. வங்க மதசம்  

 

விலட: A. இந்தியா  

 

இந்திய அணி 34 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மபாட்டிலய நடத்திய இைங்லக அணிலய 

மதாற்கடித்து டிசம்பர் 23, 2016 அன்று ஆசிய கி க்சகட் கவுன்சில் U-19 ஆசிய மகாப்லப 

தலைப்லப சவன்றது. 
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 9. மதசிய தபால் மசலவக்கு ட்மரான்கலள(drones) பயன்படுத்தும், உைகின் முதல் நாடு எது ? 

A. இங்கிைாந்து  

B. பிரான்ஸ்  

C. ஸ்வடீன் 

D. சீனா    

 

விலட: B. பிரான்ஸ்  

 

மதசிய தபால் மசலவக்கு டிமரான்கலள(drones) பயன்படுத்தும் உைகின் முதல் நாடாக 

பிரான்ஸ்  மாறியுள்ளது. மலைப்பாங்கான பகுதியில் வாரத்திற்கு ஒருமுலற 14 கிமைாமீட்டர் 

பாலதயில் சபாட்டைங்கலள வழங்க ட்மரான் விநிமயாக திட்டத்லத பிரஞ்சு தபால் மசலவ 

அறிவித்தது. இந்த சமயில் ட்ரான்ஸ் 19 கி.மீ தூரம் வலர நீண்டது மற்றும் 30.5 km/h மவகத்தில் 

சசல்லும்.  பாதுகாப்பான அவசர தலரயிறக்கத்திற்காக அலவகளில் பாராஷூட் உள்ளது.  

 
 

10. பின்வருவனவற்றில் எது, OPEC(Organization of the Petroleum Exporting Countries) நாடுகளில் 

ஒன்று ? 

A. ரஷ்யா  

B. கஜகஸ்தான் 

C. பிமரசில் 

D. லநஜீ யா  

 

விலட: D. லநஜீ யா 

 

அல்ஜீ யா, அங்மகாைா, ஈக்வடார், ஈரான், ஈராக், குலவத், ைிபியா, லநஜீ யா, கத்தார், சவூதி 
அமரபியா, ஐக்கிய அரபு எமிமரட்ஸ், சவனிசுமவைா ஆகிய 12 எண்சணய் உற்பத்தி நாடுகளின் 

அரசாங்கங்களுக்கிலடயிைான அலமப்மப, சபட்மராைியம் ஏற்றுமதி நாடுகள் அலமப்பு(OPEC) 

ஆகும். 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்: டிசம்பர் 25, 2016 

 

1. 2016 ஞானபடீ விருதுக்கு(Jnanpith Award) மதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 

A. மகதார்நாத் சிங் 

B. ராவு  பரத்வாஜா  

C. சந்திரமசகரா கம்பாரா  

D. ஷான்கா மகாஷ்  

 

விலட: D. ஷான்கா மகாஷ்  

 

நன்கு அறியப்பட்ட சபங்காைி கவிஞர், விமர்சகர் மற்றும் கல்வியாளர் ஷான்கா மகாஷ், 

அவரது கவிலத மரபு மற்றும் அவர் பலடப்பு திறம்வாய்ந்தவர் என்ற மகத்துவத்லத காட்டும் 

வலகயில் பல்மவறு கவிலத வடிவங்களில் அவர் சசய்த மசாதலனகளுக்காக இந்திய அரசு 

மூைம்  52வது பதிப்பில் மதிப்புமிக்க ஞானபடீ விருத்திற்கு(2016) மதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளார். 
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இவ்விருதின் மூைம், மஹாஸ்மவதா மதவி, தாராஷங்கர் பன்மடாப்தியா, ஆஷாபூர்ணா மதவி, 
சுபாஷ் முமகாபாத்யாயா மற்றும் பிஷ்ணு மத ஆகிமயாருக்கு பிறகு, இந்தியாவின் மிக 

உயர்ந்த இைக்கிய விருலத சபறும் 6வது சபங்காைி ஆசி யர் என்ற சபருலமலய மகாஷ் 

சபறுகிறார். ஞானபடீ விருது,ஒவ்சவாரு ஆண்டும் இைக்கியத்திற்கு சிறந்த பங்களிப்லப 

அளிக்கும் இைக்கிய ஆளுலமக்கு வழங்கப்படுகிறது. ஒரு சான்று, ப சுத்சதாலக ரூ. 12 

ைட்சம் மற்றும் சரஸ்வதி சவண்கை பிரதி ஆகியலவ விருதில் அடங்கும்.       

 
 

2. வணிகர்கள் “Digi-Dhan Vyapar Yojana” திட்டம் வழியாக, பின்வரும் எந்த ப வர்த்தலனகலள 

மமற்சகாள்ள முடியும் ?   

A. Unstructured Supplementary Service Data (USSD) 
B. Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) 
C. Unified Payment Interface (UPI)  
D. All of the above  
 

விலட: D. All of the above  

 

மத்திய அரசு, வணிகர்களுக்காக “Digi-Dhan Vyapar Yojana” திட்டத்லதயும், நுகர்மவாருக்காக 

“Lucky Grahak Yojana” திட்டத்லதயும் புது தில்ைியில் துவங்கி லவத்தது. இத்திட்டங்களின் 

மநாக்கம், ஊக்குவிப்லப சலுலக மூைம் மக்கலள குறிப்பிடத்தக்க அதிக டிஜிட்டல் ப மாற்ற 

பயன்பாடுகலள மநாக்கி நகர்த்த ஊக்குவிப்பது ஆகும். இரண்டு திட்டங்களும் National Payments 

Corporation of India (NPCI) மூைம் சசயல்படுத்தப்படும். இந்த 2 திட்டங்களுக்கு RuPay Cards, 

Unstructured Supplementary Service Data (USSD), Unified Payment Interface (UPI) மற்றும் Aadhaar 

Enabled Payment System (AEPS) ஆகியலவ மூைம் சசய்யப்படும் ப வர்த்தலனகமள 

ஏற்றுக்சகாள்ளப்படும். திட்டங்கள், முதல் குலுக்கலுடன் எசைக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் தகவல் 

சதாழில்நுட்பத்துலற அலமச்சர் ரவி சங்கர் பிரசாத் மற்றும் நிதி அலமச்சர் அருண் மஜட்ைி 
மூைம் டிசம்பர் 25,2016 அன்று சதாடங்கப்பட்டது. சவற்றியாளர்கள் Lucky Grahak Yojana-வின் 

கீழ், தினச  மற்றும் வார அடிப்பலடயிலும், Digi-Dhan Vyapar Yojana-வின் கீழ், வாராந்திர 

அடிப்பலடயிலும் ஏப்ரல் 14, 2017 வலர மதர்வு சசய்யப்படுவார்கள். ஏப்ரல் 14, 2017 அன்று 

சமகா குலுக்கல் நலடசபறும். நாடு முழுவதும் 100 நகரங்களில் நலடசபறும் டிஜிட்டல் 

ப வர்த்தலனக்கு மாறும் “DigiDhan Mela” விழாவில் இந்த குலுக்கல் நலடசபறும்.      

 
 

3. நுகர்மவார் குலறகலள விலரவாக நிவர்த்தி சசய்ய, நுகர்மவார் விவகார அலமச்சகம் 

 சமீபத்தில் "OCMC" ஒன்லற முன்சனடுத்துள்ளது. "OCMC" என்பதன் வி வாக்கம் என்ன ? 

A. Online Consumer Media Centre (OCMC)  
B. Online Consumer Mediator Centre (OCMC) 
C. Online Consumer Mediacy Centre (OCMC) 
D. Online Consumer Mediation Centre (OCMC)   
 

விலட: D. Online Consumer Mediation Centre (OCMC)   

 

மத்திய நுகர்மவார் விவகார அலமச்சர் ராம் விைாஸ் பாஸ்வான் சமீபத்தில், புது தில்ைியில் 

நுகர்மவார் குலறகலள விலரவாக நிவர்த்தி சசய்ய Bengaluru’s National Law School of India 

University (NLSIU)  உடன் ஒன்றிலணந்து Online Consumer Mediation Centre (OCMC) என்ற ஒன்லற 
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அறிமுகம் சசய்துள்ளார். ஆரம்பத்தில், இ-காமர்ஸ் நிறுவனங்கள் சதாடர்பான வழக்குகலள 

மட்டுமம லகயாளும் மற்றும் ஆன்லைன் வசதி மற்றும் நுகர்மவார் மற்றும் நிறுவனங்கள் 

இலடமய இலடமுகமாக விளங்கும். இது தவிர, அலமச்சகம் நுகர்மவார் சதாடர்பான 

குலறகளுக்காக ‘Smart Consumer’ சமாலபல் ஆப்லபயும், '14404'  சஹல்ப்லைன் எண்லணயும் 

சதாடங்கியுள்ளது. மமலும் நுகர்மவார் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க மற்றும்  இலணய 

திருட்டுக்கு இலரயாகாமல் இருக்க உதவும் வலகயில் “Digitally Safe Consumer Campaign” என்ற 

லமயக்கருவுடன் லமக்மராலசட்லடயும் சதாடங்கியுள்ளது. லமயத்தின் அடிப்பலட 

மநாக்கமானது, நுகர்மவார் மற்றும் நிறுவனங்கள் வழக்காடுதைில் அவற்லற சுமூகமாகத் 

தீர்த்துக்சகாள்ளும் விருப்பத்லத ஊக்குவிப்பதாகும். 

 
 

4. அலனத்திந்திய கால்பந்துக் கூட்டலமப்பின் 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான வரீராக (2016 All India 

Football Federation (AIFF) Player of the Year) சபயர் சூட்டப்பட்டவர் யார் ? 

A. ஜிமஜ ைால்சபகுைா / Jeje Lalpekhlua  

B. சரௌைின் மபார்மகஸ் / Rowllin Borges 

C. யுமவனா சபர்னாண்டஸ் / Uvena Fernandes 

D. குருப் த் சிங் சந்து / Gurpreet Singh Sandhu  

 

விலட: A. ஜிமஜ ைால்சபகுைா / Jeje Lalpekhlua  

 

மமாஹன் சபகன் மற்றும் Chennaiyin FC ஸ்டிலரக்கர் ஜிமஜ ைால்சபகுைா, அலனத்திந்திய 

கால்பந்துக் கூட்டலமப்பின் 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான வரீராக சபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளார். 

இவருக்கு  ரூ.2.5 ைட்சம் ப சுடன் ஒளிவிடும் டிராபியும் அளிக்கப்படும். இது தவிர AIFF, ‘2016 
AIFF Award for Special Recognition’ எனும் இரு விருலத யுமவனா சபர்னாண்டஸ்  மற்றும் 

குருப் த் சிங் சந்துவிற்காக அறிமுகம் சசய்துள்ளது. அவர்கள் இருவருக்கும் தைா 1 ைட்சம் 

மற்றும் ஒரு மகாப்லப வழங்கப்படும்.   

 
 

5. வியாபா களுக்காக, “EazyPay” எனும் சமாலபல் சார்ந்த பயன்பாட்லட எந்த வங்கி 
சதாடங்கியுள்ளது ? 

A. ஸ்மடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா  

B. ஐசிஐசிஐ வங்கி 
C. சஹச்டிஎப்சி வங்கி 
D. பஞ்சாப் மநஷனல் வங்கி 
 

விலட: B. ஐசிஐசிஐ வங்கி  
 

ஐசிஐசிஐ வங்கி சமீபத்தில், அலனத்து வலகயான சசலுத்து வலககலளயும்(Payments method) 

 ஒருங்கிலணக்கும் வலகயில் அதாவது, digital wallets, Unified Payments Interface (UPI), QR code, 

மற்றும் credit & debit cards ஆகிய அலனத்து சசலுத்து வழிகலளயும் அனுமதிக்கும் வலகயில் 

“EazyPay” எனும் சமாலபல் பயன்பாட்லட வியாபா களுக்காக அறிமுகம் சசய்துள்ளது. 

தங்கள் வாடிக்லகயாளர்களிடம் இருந்து பணத்லத சபற, அலனத்து வியாபா களுக்கும் 

ஒருபடி தீர்லவ இந்த பயன்பாடு அளிக்கிறது மற்றும் பை பயனர்கள் ஒமர கணக்லக 
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இலணக்கவும் அனுமதிக்கிறது. cash-on-delivery சசலுத்து முலறலயயும் இது 

சாத்தியப்படுத்துகிறது.     

 
 

6. சமீபத்தில் மலறந்த மசதன் ராமராவ், எந்த சமாழியில் பிரபை நடிகராக இருந்தார் ? 

A. சதலுங்கு  

B. மலையாளம் 

C. கன்னடம் 

D. தமிழ்  

 

விலட: C. கன்னடம் 

 

மூத்த கன்னட நடிகர் மசதன் ராமராவ்(76) சமீபத்தில் கர்நாடகவிலுள்ள லமசூ ல் காைமானார். 

ராமராவ், தனது வாழ்க்லகயில் கிட்டத்தட்ட ஐந்து தசாப்தங்களாக 350-க்கும் மமற்பட்ட 

படங்களில் நடித்துள்ளார்.  

 
 

7. நல்ைாட்சி தினம் (Good Governance Day) இந்தியாவில் எந்த நாளில் அனுச க்கப்படுகிறது ? 

A. டிசம்பர் 23 

B. டிசம்பர் 24 

C. டிசம்பர் 26 

D. டிசம்பர் 25  

 

விலட: D. டிசம்பர் 25  

 

முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிஹா  வாஜ்பாய் பிறந்த நாலள நிலனவுகூற இந்தியாவில் 

ஆண்டுமதாறும் நல்ைாட்சி தினம் (GGD) அனுச க்கப்படுகிறது. அரசு சபாறுப்பு பற்றி இந்திய 

மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்லவ வளர்ப்பதன் மூைம் பிரதமர் வாஜ்பாலய சபருலமப்படுத்த 

இந்த தினம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. டிசம்பர்25, 2016 ல் இருந்து நல்ைாட்சி பிரச்சாரம் 100 நாட்கள் 

மமற்சகாள்ளப்படும், இந்நாட்களில் அலமச்சர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடு 

முழுவதும் பயணம் சசய்து, அரசாங்கத்தின் முக்கிய முன்சனடுப்புக்கலள சிறப்பிக்கும் 

 திட்டங்களில் பங்மகற்பர். அரசாங்கத்தின் முயற்சியானது, விநிமயாக அலமப்புகள் 

மமம்படுத்துதல், டிஜிட்டல் மாற்றத்லத ஊக்குவித்தல் மற்றும் அலனத்து துலறகளிலும் 

இலணப்பு புரட்சிலய முன்மனாக்கி எடுத்து சசல்லுதல் ஆகும்.      

 
 

8. “On the Front Line: The Collected Journalism” என்ற புத்தகத்தின் ஆசி யர் யார் ? 

A. மார்தா சகல்சஹார்ன் 

B. ைின்மச அட்ட மயா  

C. மம  கால்வின் 

D. பால் கான்ராய் 

 

விலட: C. மம  கால்வின் 
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“On the Front Line: The Collected Journalism”  என்ற புத்தகத்லத புகழ்சபற்ற பத்தி லகயாளர் மம  

கால்வின் எழுதியுள்ளார். இது ஆசி ய ன் சிறந்த பணிகளின் ஒரு சதாகுப்பு, இதில் யாசர் 

அராஃபத் மற்றும் Colonel Gadaffi உடனான மநர்காணல், 1999ல் கிழக்கு திமமா ல் இருந்து 

அறிக்லககள், சசச்சினியாவில் ரஷியன் இராணுவத்தில் இருந்து அவளது திகிலூட்டும் 

தப்பிக்கும் கணக்குகள், இைங்லக தமிழ் புைிகளின் மகாட்லடகளில் உமைாகத்துண்டால் 

தாக்கப்பட்டு ஒரு கண்லண இழக்கும் நிகழ்வுகள் மற்றும் இன்னபிற சசய்திகள் 

இப்புத்தகத்தில் அடங்கும்.    

 
 

9. 2018 மகளிர் ஹாக்கி உைகக் மகாப்லப, எந்த நாட்டில் நலடசபறவுள்ளது ? 

A. இந்தியா  

B. இங்கிைாந்து  

C. இைங்லக  

D. நியூசிைாந்து   

 

விலட: B. இங்கிைாந்து  

 

2018 மகளிர் ஹாக்கி உைகக் மகாப்லப இங்கிைாந்தின் ைண்டனில் 2018 ஜூலை 7-21 

மததிகளில் நலடசபறும். சமீபத்தில், சர்வமதச ஹாக்கி கூட்டலமப்பு (FIH) 2018 ஹாக்கி உைகக் 

மகாப்லப  சதாடர்பாக சிை மாற்றங்கலள ஏற்றுக் சகாண்டுள்ளது. அதாவது, பாைினம் 

ஒன்றுக்கு 16-அணிகள், 4 குழுக்களாக பி க்கப்பட்டு ஒவ்சவான்றிலும் 4 அணிகள் 

இடம்சபறும். ஒவ்சவாரு குழுவிலும் சவன்றவர்கள் கால் இறுதிக்கு தகுதி சபறுவர், 

ஒவ்சவாரு குழுவிலும் இறுதியாக உள்ள அணி சவளிமயற்றப்படும்,சவளிமயற்றப்படும் 

மபாது அணிகளின் சசயல்திறலன அடிப்பலடயாக சகாண்டு தரம் வழங்கப்படும். 2022 ஹாக்கி 
உைகக் மகாப்லப மபாட்டிக்கும், பாைினம் ஒன்றுக்கு 16-அணிகள் என முடிவு 

சசய்யப்பட்டுள்ளது. 2018 ஆண்கள் ஹாக்கி உைகக் மகாப்லப இந்தியாவிலுள்ள ஒடிசாவில் 

2018, நவம்பர் 28 - டிசம்பர் 16 வலர நலடசபறும்.  

 

10. 2016 ACC U-19 ஆசிய மகாப்லப கி க்சகட் மபாட்டியில், எந்த நாடு சவற்றி சபற்றது ? 

A. இந்தியா  

B. நியூசிைாந்து  

C. இங்கிைாந்து  

D. ஆஸ்திமரைியா 

 

விலட: A. இந்தியா  

 

இைங்லகயின் சகாழும்பிலுள்ள ஆர்.பிமரமதாச லமதானத்தில் நலடசபற்ற இறுதி 
ஆட்டத்தில் 34 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இைங்லக அணிலய மதாற்கடித்து 2016 Asian Cricket 

Council Under-19 Asia Cup தலைப்லப இந்திய அணி சவன்றுள்ளது. 2018 ஜனவ  12 முதல் 

பிப்ரவ  4 வலர நியூசிைாந்தில்  நலடசபறும் 2018 ஐசிசி 19 வயதிற்கு உட்பட்ட கி க்சகட் 

உைக மகாப்லப தகுதி சசயல்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக இந்த சர்வமதச விலளயாட்டு மபாட்டி 

இருந்தது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்: டிசம்பர் 26, 2016  

 

1. “Aadhaar Pay” எனும் ஆதாருடன்இலணக்கப்பட்ட பணமில்ைா வணிகர் தீர்லவ எந்த வங்கி 
அறிமுகம் சசய்துள்ளது ? 

A. ஸ்மடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா 

B. IDFC வங்கி 
C. ஐசிஐசிஐ வங்கி 
D. சஹச்டிஎப்சி வங்கி 
 

விலட: B. IDFC வங்கி 
 

IDFC வங்கி அண்லமயில் “Aadhaar Pay” எனும் ஆதாருடன்இலணக்கப்பட்ட பணமில்ைா 

வணிகர் தீர்லவ அறிமுகம் சசய்துள்ளது, இந்த பயன்பாடு விற்பலனயாளர்களுக்கு தங்கள் 

ஸ்மார்ட்மபானில்  மின்னணு முலறயில் பணத்லத சபற்றுக்சகாள்ளும் வசதிலய 

அளிக்கிறது. இந்திய தனிப்பட்ட அலடயாள அட்லட ஆலணயம் (UIDAI) மற்றும் மதசிய 

சகாடுப்பனவுகள் கார்ப்பமரஷன் ஆப் இந்தியா (NPCI) உடன் இலணந்து IDFC வங்கி இதலன 

உருவாக்கியுள்ளது. வியாபா கள் மற்றும் வாடிக்லகயாளர்களுக்கு இதில் எந்தவித 

ப வர்த்தலன கட்டணமும் இல்லை. IDFC Aadhaar Pay, நாடு முழுவதும் மில்ைியன் 

வியாபா களுக்கு சசைவு குலறந்த மற்றும் தக்க வழியில் வாடிக்லகயாளர்களிடம் 

பணமில்ைா சகாள்முதல் சசய்வலத எளிதாக்கும்.    

  
 

2. “India-US relations in the age of uncertainity” என்ற புத்தகம்  யாரால் எழுதப்பட்டுள்ளது ? 

A. இயன் ஹால் 

B. பி எம் சஜயின் 

C. பிரதாப் பானு மமத்தா 

D. டி வி பால் 

 

விலட: B. பி எம் சஜயின் 

 

“India-US Relations in the Age of Uncertainty: An uneasy courtship” என்ற புத்தகம் பி எம் சஜயின் 

என்பவரால் எழுதப்பட்டுள்ளது. பி ந்த ஜனநாயகத்திைிருந்து மூமைாபாய கூட்டாளிகளாக 

அசம க்க-இந்திய உறவுகளின் வளர்ச்சி குறித்த ஒரு வி வான ஆய்லவ இது அளிக்கிறது.    

 
 

3. பின்வரும் எது, இந்தியாவில் “Digitally Safe Consumer” பிரச்சாரத்லத துவங்கவுள்ளது ? 

A. மபஸ்புக்  

B. ட்விட்டர் 

C. லமக்மராசாப்ட்  

D. கூகிள் 

 

விலட: D. கூகிள் 
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இலணயத்தில் நுகர்மவா ன் விருப்பத்லத பாதுகாக்க மற்றும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த, 

நுகர்மவார் விவகாரத் துலற அலமச்சகத்துடன் இலணந்து 2017-ல் “Digitally Safe Consumer” 

பிரச்சாரத்லத கூகுள் இந்தியா சதாடங்கவுள்ளது. பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, கூகிள் 

நிறுவனம் இந்தியாவில் உள்ள நுகர்மவார் நிறுவனங்களுக்கு கல்வி புகட்டுகிறது, நுகர்மவார் 

விவகாரத்துலற உறுப்பினர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதில் உதவுகிறது மமலும் மதசிய 

நுகர்மவார் சஹல்ப்லைனில் உள்ள அதிகா களுடன் இலணந்து மவலை சசய்யும்.   

 
 

4. சமீபத்தில் மலறந்த ஜார்ஜ் லமக்மகல்(George Michael), எந்த நாட்டின் பிரபை பாடகர் ? 

A. இங்கிைாந்து 

B. சஜர்மனி 
C. அசம க்கா  

D. பிரான்ஸ் 

 

விலட: A. இங்கிைாந்து 

 

பி ட்டிஷ் பாப் சூப்பர்ஸ்டார் மற்றும் Wham!  நிறுவன உறுப்பினர் ஜார்ஜ் லமக்மகல் (53), 

சமீபத்தில்  இங்கிைாந்தின் மகா ங்கில் காைமானார். இவர் தனது வாழ்க்லகயில் 100 

மில்ைியனிற்கும் மமற்பட்ட ஆல்பங்கலள விற்றார்.  

 
 

5. பின்வரும் யார், உள்நாட்டலுவல்கள் அலமச்சகத்தின் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு துலறயில் 

சிறப்பு சசயைாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ?      

A. ஆர் மக தத்தா 

B. பி எஸ் கார்மக  

C. அனில் சின்ஹா  

D. ராமகஷ் ஆஸ்தானா  

 

விலட: A. ஆர் மக தத்தா 

 

மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகா  ரூபக் குமார் தத்தா, உள்நாட்டலுவல்கள் அலமச்சகத்தின் உள்நாட்டு 

பாதுகாப்பு துலறயில் சிறப்பு சசயைாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் மற்றும் அக்மடாபர் 31, 2017 

வலர பதவியில் நீடிப்பார். அதாவது: அவரது ஓய்வுக்காை மததி வலர. தத்தா, கிட்டத்தட்ட 14 

ஆண்டுகள் சிபிஐ-யில் பணியாற்றினார் மற்றும் 2014 முதல் சிபிஐயின் சிறப்பு இயக்குனராக 

இருந்தார். உச்ச நீதிமன்றத்தால் கண்காணிக்கப்படும் 2ஜி அலைக்கற்லற ஒதுக்கீடு, நிைக்க  

சுரங்க ஒதுக்கீடு வழக்குகள் ஆகிய இரண்டு முக்கியமான வழக்குகலள இவர் 

லகயாண்டுள்ளார். இவ்வழக்குகளில் பை அரசியல்வாதிகள் மற்றும் சதாழிைதிபர்கள் 

விசாரலணலய எதிர்சகாள்கின்றனர். தத்தா தவிர, எம் மக சிங்க்ைா ஏற்கனமவ சிறப்புச் 

சசயைாளராக (உள்நாட்டு பாதுகாப்பு) பணியாற்றி வருகிறார். உள்நாட்டலுவல்கள் 

அலமச்சகத்தின் முக்கியமான உள்நாட்டு பாதுகாப்பு பி வில் இரண்டு சிறப்பு சசயைாளர்கள் 

மவலை சசய்வது இதுமவ முதல் முலறயாகும்.          
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6. ‘Lion Capital of Ashoka’ மதசிய சின்னத்லத வலரந்த தினாநாத் பார்கவா, இந்தியாவின் எந்த 

மாநிைத்லத மசர்ந்தவர் ? 

A. உத்தரப் பிரமதசம் 

B. இமாசைப் பிரமதசம் 

C. ஒடிசா 

D. மத்தியப் பிரமதசம்    

 

விலட: D. மத்தியப் பிரமதசம்     

 

சர்வமதச புகழ்சபற்ற ஓவியர் தினாநாத் பார்கவா(89), சமீபத்தில் மத்தியப்பிரமதச மாநிைம் 

இந்தூ ல் காைமானார். அரசியைலமப்பின் லகசயழுத்து பக்கங்கலள அைங்க த்த ‘Lion Capital 
of Ashoka’ மதசிய சின்னத்லத வலரந்த அணியில் இலண கலைஞராக இவர் இருந்தார். 

இவரால் வலரயப்பட்ட வாஷ் ஓவியங்கள் உைகில் தனித்துவமானது. 

 
 

7. “DAMAN” எனப்படும் புதிய மமை யா கட்டுப்பாட்டு திட்டம், இந்தியாவின் எந்த மாநிை அரசு 

மூைம்  சதாடங்கப்படவுள்ளது ?  

A. பஞ்சாப் 

B. கர்நாடகா  

C. உத்தரப் பிரமதசம் 

D. ஒடிசா 

 

விலட: D. ஒடிசா 

 

ஒடிசா மாநிை அரசு, சமாத்தம் ரூ. 120 மகாடி சசைவில் 5 ஆண்டுகளுக்கு “Durgama Anchalare 
Malaria Nirakaran (DAMAN)” எனும் புதிய மமை யா கட்டுப்பாட்டு திட்டத்லத சதாடங்கவுள்ளது. 

இந்த திட்டம், அலனத்து 79 சதாகுதிகளின் 8,000 கிராமங்களில் அதிகளவு மமை யா மநாய் 

காணப்படும் Koraput, Malkangiri, Nabarangapur, Kalahandi, Rayagada, Gajapati, Nuapada மற்றும் 

Kandhamal ஆகிய எட்டு சதன் மாவட்டங்களில் சசயல்படுத்தப்படவுள்ளது. தீவிரப்படுத்தப்பட 

கண்காணிப்புடன் மநர்மலற மமை யா சிகிச்லச, சகாசுக் கட்டுப்பாடு நடவடிக்லககள் மற்றும் 

ஆண்டு முழுவதும் சதாடர்ந்து மருத்துவ கல்வி நடவடிக்லககள் குறித்து சவகுஜன 

மக்களுக்கு திலரயிடலும் இந்த திட்டத்தில் அடங்கும்.   

 
 

8. “Nock-Ten” சூறாவளி, சமீபத்தில் எந்த நாட்டில் தாக்கியது ? 

A. மமைஷியா  

B. பிைிப்லபன்ஸ் 

C. இந்மதாமனஷியா 

D. மாைத்தீவு 

 

விலட: B. பிைிப்லபன்ஸ் 

 

சக்தி வாய்ந்த “Nock-Ten” சூறாவளி சமீபத்தில் 40 கிமீ / மணி  காற்று மவகத்துடன் 

பிைிப்லபன்ஸ்-ன் Catanduanes தீவிற்கு அருகிலுள்ள கடற்கலரயில் தாக்கியது. பிைிப்லபன்ஸ் 
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நாட்டில் Nina என அலழக்கப்படும் இந்த சூறாவளி, வடீுகலள மசதமாக்கியது, மரங்கலள 

மவமராடு சாய்த்தது  மற்றும் தகவல் சதாடர்லப துண்டித்து விட்டது. சூறாவளி சதன் சீனக் 

கடலை அலடவதற்கு முன்பு லுசானின் முக்கிய தீவு வழிமய கடந்து சசல்லும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

 
 

9. எந்த பாைிவுட் ஆளுலம, மவுைானா ஆசாத் மதசிய உருது பல்கலைக்கழகம் மூைம் டாக்டர் 

பட்டம் வழங்கி சகௌரவிக்கப்பட்டுள்ளார் ? 

A. அமீர் கான் 

B. நவாசுதீன் சித்திக்  

C. ஷாருக் கான் 

D. சல்மான் கான்    

 

விலட: C. ஷாருக் கான் 

 

உருது சமாழி மற்றும் அதன் கைாச்சாரத்லத ஊக்குவிக்கும் அசாதாரண பங்களிப்புக்காக 

பாைிவுட் நடிகர் ஷாருக் கானிற்கு,லஹசதராபாத்தின் மவுைானா ஆசாத் மதசிய உருது 

பல்கலைக்கழகம் அவருக்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்கியுள்ளது. இவருடன்,பட்டமளிப்பு 

விழாவில் மரக்தா அறக்கட்டலள நிறுவனர் சஞ்சீவ் சாரப்பிற்கும் ‘honorius causa’ (doctor of letters) 

வழங்கியது. 

        
 

10. இந்தியாவின் எந்த மாநிைம், "நகர் உதய் அபியான்" திட்டத்லத சதாடங்கியுள்ளது ? 

A. சத்தீஸ்கர் 

B. மத்தியப் பிரமதசம் 

C. அசாம் 

D. இமாசைப் பிரமதசம் 

 

விலட: B. மத்தியப் பிரமதசம் 

 

மத்தியப்பிரமதச அரசு சமீபத்தில், மாநிைத்தில் உள்ள அலனத்து 378 

நகர்ப்புறங்களிலும் டிசம்பர் 25, 2016 அன்று "நகர் உதய் அபியான்" ஒன்லற 

முன்சனடுத்துள்ளது. நகர் உதய் அபியானின் முக்கிய மநாக்கம், குடிமக்களுக்கு வழங்கப்படும் 

மசலவகலள மதிப்பிட்டு அவற்லற சகாண்டு அவர்கலள ஒரு நிலையான வாழ்க்லகக்கு 

சகாண்டு சசல்லுதல், நகர்ப்புறங்களில் குடிலசப் பகுதிகளில் வசிக்கும் குலறந்த வருவாய் 

சபறும் மக்களுக்கு சபாது நை திட்டங்கள் பற்றி சத வித்தல் மற்றும் Antodaya நைன்கலள 

வழங்குதல், நகர்ப்புற வளர்ச்சிக்காக நடத்தப்பட்ட பணிகலள பற்றிய தகவல்கலள 

சத வித்தல் மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி திட்டங்களில் குடிமக்கள் மற்றும் பிற முகவர்களின் 

பங்களிப்லப உறுதி சசய்தல் ஆகும். முதல் கட்டம் டிசம்பர் 25 - 28 மததிகளில் நலடசபறும், 2-

ம் கட்டம் 2017 ஜனவ  3 -15 மததிகளிலும், 3 வது கட்டம் 2017 ஜனவ  20 - பிப்ரவ  5 ஆகிய 

மததிகளில் நடக்கும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - டிசம்பர் 27, 2016 

 

1.  "அடல் அம் த் அபியான்" மருத்துவக் காப்படீு திட்டத்லத இந்தியாவின் எந்த மாநிை அரசு 

சதாடங்கியுள்ளது ?  

A. அசாம் 

B. அ யானா  

C. ஆந்திரப் பிரமதசம் 

D. பஞ்சாப் 

 

விலட: A. அசாம் 

 

பை முக்கிய மநாய்களில் இருந்து பாதுகாப்பு வழங்க அசாம் அரசு, சமீபத்தில்  "அடல் அம் த் 

அபியான்" மருத்துவக் காப்படீு திட்டத்லத சதாடங்கியுள்ளது. இத்திட்டம் இருதய மநாய், 

புற்றுமநாய், சிறுநீரகம், neo-natal, நரம்பியல் மற்றும் தீக்காயம் ஆகிய ஆறு மநாய் குழுக்களில் 

 அதாவது 437 மநாய்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கவுள்ளது. வறுலம மகாட்டிற்கு கீழுள்ள மற்றும் 

ஆண்டு வருமானம் 5 ைட்சம் ரூபாயிற்கு கீமழவுள்ள வறுலம மகாட்டிற்கு மமலுள்ள 

குடும்பங்கள் இத்திட்டத்திற்கு தகுதியுலடயவர்கள் ஆவர்.     

 
 

2. எந்த நாடு, அதன் 5வது தலைமுலற ஸ்சடல்த் மபார் விமானமான "FC-31 Gyrfalcon"-லய 

சவற்றிகரமாக மசாதலன சசய்துள்ளது ? 

A. இந்தியா 

B. சீனா  

C. பாகிஸ்தான் 

D. சதன் சகா யா  

 

விலட: B. சீனா  

 

சீனா, அதன் புதிய பதிப்பான 5வது தலைமுலற மபார் விமானமான "FC-31 Gyrfalcon"-லய 

சவற்றிகரமாக மசாதலன சசய்துள்ளது. இந்த இரட்லட என்ஜின் விமானம், Aviation Industry Corp 

of China (AVIC)-வின் துலண நிறுவனமான Shenyang Aircraft Corp மூைம் உற்பத்தி 
சசய்யப்படுகிறது. புதிய FC-31 சிறந்த இரகசிய திறன்கள், மமம்படுத்தப்பட்ட மின்னணு 

உபகரணங்கள் மற்றும் ஒரு சப ய Payload திறலன சகாண்டுள்ளது.     

 
 

3. சமீபத்தில் மலறந்த மவரா ரூபின்(Vera Rubin),எந்த நாட்டின் குறிப்பிடத்தக்க வானியைாளர் ? 

A. சஜர்மனி 
B. ஐக்கிய ராஜ்யம் 

C. அசம க்கா 

D. பிரான்ஸ்   

 

விலட: C. அசம க்கா 
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விண்மீன் சுழற்சி விகிதங்களில் பணியாற்றிய முன்மனாடியான அசம க்க வானியைாளர் 

மவரா ரூபின் (88) சமீபத்தில் நியூ சஜர்சியின் பி ன்ஸ்டனில் காைமானார். 1974 ஆம் ஆண்டில், 

ரூபின் விண்மீன் திரள்களின் விளிம்புகள் உள்ள நட்சத்திரங்கள் எதிர்பார்த்தலத விட 

மவகமாக சசல்கிறது என்று கண்டுபிடித்தார். மண்டை சுழற்சி வலளவுகலள(Galactic rotation 

curves) படித்து, கணிக்கப்பட்ட விண்மீன் திரள்களின் மகாண இயக்கம் மற்றும் காணப்பட்ட 

இயக்கம் இலடயில் உள்ள முரண்பாட்லட இவர் சவளிப்படுத்தினார். புவியரீ்ப்பு விதி குறித்த 

அவரது அவதானிப்புகலள ஒத்துக்சகாள்ளும் சபாருட்டு விஞ்ஞானிகள், நாம் பார்க்க முடியாத 

பருப்சபாருள் இருந்தது மற்றும் இருண்ட பருப்சபாருள் என்று அதலன முன்சமாழிந்தனர். 

இருண்ட பருப்சபாருள் என்பது அண்டத்தில் சுமார் 27% நிலற மற்றும் ஆற்றலை உள்ளடக்கிய 

ஒரு அலடயாளம் சத யாத வலகயாக உள்ளது. 

 
 

4. இந்தியாவின் எந்த கிராமின் வங்கி, “Bank Sakhi” திட்டத்லத சதாடங்கியுள்ளது ? 

A. மத்தியாஞ்சல் கிராமின் வங்கி (MGB) 

B. நர்மதா ஜஹபா கிராமின் வங்கி (NJGB) 

C. பிரதாமா வங்கி  
D. கர்நாடகா விகாஸ் கிராமின் வங்கி (KVGB) 

 

விலட: D. கர்நாடகா விகாஸ் கிராமின் வங்கி (KVGB) 

 

கர்நாடகா விகாஸ் கிராமின் வங்கி (KVGB) சமீபத்தில், கர்நாடக மாநிைத்தின் கடக் 

மாவட்டத்தில் அடவி மசாமபுரா கிராமத்தில் நலடசபற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கிராமப்புற 

பகுதிகளில் பணமில்ைா ப வர்த்தலனகலள மமம்படுத்த கிராமப்புற சபண்கலள பணியமர்த்தி 
“Bank Sakhi” என்ற புதுலமயான திட்டத்லத சதாடங்கியுள்ளது. “Bank Sakhi” என்பவர் சுய உதவி 
குழுவில் வங்கி மற்றும் கணக்கு நடவடிக்லககள் சம்பந்தப்பட்ட பணிலய மமற்சகாள்ளும் ஓர் 

உறுப்பினர். ஒரு "Bank Sakhi", வங்கியின் சார்பில் அவரது சமூகத்திற்கு நிதி மசலவகள் 

வழங்குவார். திறன் வி வாக்கம், பயிற்சி மற்றும் சமூகத்தில் நிதி விழிப்புணர்வு வழங்கும் 

உள்ளாட்சி சுய உதவி குழுக்கள் அவருக்கு துலண நிற்கும். அவளது சசைவுகலள 

உள்ளடக்கிய பல்மவறு மசலவகளுக்காக வங்கி சகிக்கு வங்கியானது கமிஷன் பணம் 

வழங்குகிறது.  

  
 

5. “Emperor Chandragupta” என்ற புத்தகம் யாரால் எழுதப்பட்டுள்ளது ? 

A. அதிதி மக  

B. கவிதா மகன்  

C. கிருஷ்ணா உதயசங்கர்  

D. சத்ருஜித் நாத் 

 

விலட: A. அதிதி மக  

 

“Emperor Chandragupta” என்ற புத்தகம் அதிதி மக என்பவரால் எழுதப்பட்டுள்ளது. இதுவலர 

அறியப்படாத மிக சப ய மபரரசராக உருவாக - உள்ளும் புறமும் - எல்ைா பிரச்சலனகளுக்கும் 
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மபாராடிய ஒரு இலளஞனின் கலத. இந்தியாவில் சமௌ ய மபரரலச நிறுவிய சந்திரகுப்த 

சமௌ ய ன் கலத இது.     

 
 

6. சமீபத்தில் மலறந்த ரட்ணசிறி விக்கிரமநாயக்(Ratnasiri Wickremanayake), எந்த நாட்டின் 

முன்னாள் பிரதமர் ?  

A. மாைத்தீவு  

B. இைங்லக 

C. மியான்மர் 

D. மமைஷியா 

 

விலட: B. இைங்லக 

 

இைங்லகயின் முன்னாள் பிரதமர் ரட்ணசிறி விக்கிரமநாயக்(83), சமீபத்தில் 

இைங்லகயிலுள்ள சகாழும்பில் காைமானார். இவர் 2000 முதல் 2001 வலர மற்றும் மீண்டும் 

2005 முதல் 2010 வலர இைங்லகயின் பிரதமராக இருந்தார்.   

 
 

7. சார்தாம் சநடுஞ்சாலை திட்டம்(Chardham highway project), இந்தியாவின் எந்த மாநிைத்தில் 

வரவுள்ளது ? 

A. ஜார்க்கண்ட்  

B. சிக்கிம்  

C. பகீார் 

D. உத்தரகண்ட்  

 

விலட: D. உத்தரகண்ட்  

 
  

பிரதமர் நமரந்திர மமாடி, இமயமலையில்  உள்ள சார்தாம் யாத்திலர லமயங்களின் 

(கங்மகாத் , யமுமனாத் , மகதார்நாத் மற்றும் பத் நாத்) இலணப்லப மமம்படுத்த சார்தாம் 

சநடுஞ்சாலை வளர்ச்சித் திட்டத்திற்கு (அல்ைது Chardham Mahamarg Vikas Pariyojna) 

உத்தரகண்ட்டின் மடராடூன் அணிவகுப்பு லமதானத்தில் அடிக்கல் நாட்டினார். இத்திட்டத்தின் 

மநாக்கம், 900 கி.மீ. மதசிய சநடுஞ்சாலைலய உருவாக்குவதாகும். இந்த சநடுஞ்சாலைகள் 

மதாராயமாக 12,000 மகாடி சசைவில் உத்தரகண்ட்டில் கட்டப்பட உள்ளது.  

 
 

8. சமித் மகாசஹல்(Samit Gohel), எந்த விலளயாட்டுடன் சதாடர்புலடயவர் ?  

A. கி க்சகட் 

B. பூப்பந்து 

C. குத்துச்சண்லட  

D. மல்யுத்தம் 

 

விலட: A. கி க்சகட் 
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குஜராத் சதாடக்க ஆட்டக்காரர் சமித் மகாசஹல், ராஜஸ்தானின் சஜய்ப்பூ ல் நலடசபற்ற 

ரஞ்சி மகாப்லபயின் ஒடிசாவிற்கு எதிரான காைிறுதி ஆட்டத்தில்  359 ரன்கள் குவித்து 

ஆட்டமிழக்காமல் ஆடி முதல்தர கி க்சகட் டில் அதிக ரன்கள் அடித்து 117 வருட சாதலனலய 

முறியடித்தார். மகாசஹல், 1899 ஆம் ஆண்டு சதாடக்க வரீராக களமிறங்கி மசாமர்சசட்க்கு 

எதிராக 357 ரன்கள் குவித்த சர்மரவின் பாபி ஏசபைின் முதல் வகுப்பு கி க்சகட்டில் அதிகபட்ச 

ரன்கள் என்ற சாதலனலய முறியடித்தார்.      

 
 

9. மதசிய மாணவர் பலடயின்(NCC) புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட இயக்குனர் சஜனரல் யார் ? 

A. எல் எல் மால்மதவ் 

B. விக்ரம் அகர்வால்  

C. விமனாத் வஷிஷ்ட் 

D. எ சக்ரவர்த்தி  
 

விலட: C. விமனாத் வஷிஷ்ட் 

 

சைப்டினன்ட் சஜனரல் விமனாத் வஷிஷ்டர், மதசிய மாணவர் பலடயின்(NCC) புதிய 

இயக்குனர் சஜனரைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த பதவிக்கு முன்பு, இவர் பகீா ன் கயாவில் 

உள்ள அதிகா கள் பயிற்சி அகாடமியில் தளபதியாக இருந்தார். ஆகஸ்ட் 31, 2016 அன்று 

ஒய்வுசபற்ற சைப்டினன்ட் சஜனரல் எ சக்ரவர்த்தியின் காைியிடத்லத இவர் நிரப்புகிறார்.  

 
 

10. பின்வரும் எந்த அண்லட நாடுகலள மசர்ந்த இந்துக்களுக்கு, இந்திய குடியு லம பதிவு 

கட்டணம் ரூ.100 ஆக குலறக்கப்பட்டுள்ளது ? 

A. பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் வங்க மதசம்  

B. பாகிஸ்தான், மியான்மர் மற்றும் பூடான் 

C. பாகிஸ்தான், இைங்லக மற்றும் வங்காளம் 

D. பாகிஸ்தான், சீனா, இைங்லக  

 

விலட: A. பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் வங்க மதசம்  

 

பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் வங்க மதசம் ஆகிய 3 அண்லட நாடுகலள மசர்ந்த 

இந்துக்கள் மற்றும்  சிறுபான்லம மதங்களுக்கு, இந்திய குடியு லம பதிவு கட்டணம் ரூ.15000-

ைிருந்து ரூ.100 ஆக குலறக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய விதிகள், நீண்ட காை விசாவில் இந்தியாவில் 

வாழும் இந்த 3 நாடுகலள மசர்ந்த சிறுபான்லம மதங்களான இந்துக்கள், சீக்கியர்கள், புத்த 

மதத்தினர், லஜனர்கள், பார்சிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிமயாருக்கு சபாருந்தும். 

எனினும், இந்த 3 நாடுகள் அல்ைாத சிறுபான்லம மக்களுக்கு  இந்தியாவில் பதிவு கட்டணம் 

ரூ .10,000 மற்றும் மவறு இடங்களில் பதிவு சசய்ய ரூ .15,000 ஆகும். இந்த மாற்றங்கள், 

குடியு லம விதிகள் 2009-ல் பை விதிகலள திருத்திய பின்னர் சசய்யப்பட்டுள்ளது. புதிய 

விதிகள், அண்லட நாடுகளின் சிறுபான்லம உறுப்பினர்கள் கசைக்டர், துலண ஆலணயர் 

அல்ைது மாவட்ட நீதிபதி இல்ைாத சமயங்களில் Sub-Divisional Magistrate முன்னிலையில் 

இந்திய குடிமகன் என்ற உறுதிசமாழி எடுக்க அனுமதிக்கும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - டிசம்பர் 28, 2016 

 
 

1. இந்தியாவின் முதல் பணமில்ைா மற்றும் டிஜிட்டல் பழங்குடி காைனியாக மாறியுள்ள 

சநடும்கயம் (Nedumkayam), எந்த மாநிை / யூனியன் பிரமதசத்தில் உள்ளது ? 

A. மகரளா  

B. தமிழ்நாடு 

C. புதுச்மச  

D. ஆந்திரப் பிரமதசம்  

 

விலட: A. மகரளா  

 

மகரள மாநிைம் மைப்புரம் மாவட்டத்தின் நீைம்பூ ல் உள்ள சநடும்கயம் (Nedumkayam) பகுதி, 
 இந்தியாவின் முதல் பணமில்ைா மற்றும் டிஜிட்டல் பழங்குடி காைனியாக மாறியுள்ளது. இந்த 

காைனி மக்களுக்கு மாமவாயிஸ்டுகள் அச்சுறுத்தல்கள் இருந்தமபாதும், அலனத்து 

ப வர்த்தலனகளும் டிஜிட்டல் முலறயில் நலடசபறும் வலகயில் அலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

காைனியிலுள்ள அலனத்து பழங்குடி மக்களுக்கும் மபாதுமான பணமில்ைா ப வர்த்தலன 

பயிற்சி மற்றும் டிஜிட்டல் கல்வியறிவு அளித்த பின்னர், இந்த அறிவிப்பு சசய்யப்பட்டது. 

இப்பயிற்சியானது, Kondotty கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூ  NSS மாணவர்கள் மற்றும் 

மைப்புரம் மாவட்டத்தின் Jan Sikshan Sansthan ஆகிமயா ன் ஆதரவுடன் முடிக்கப்பட்டது. 

    
 

2. சமீபத்தில் மலறந்த சுந்தர்ைால் பட்வா, இந்தியாவின் எந்த மாநிைத்தின் முன்னாள் 

முதல்வர் ?  

A. உத்தரப் பிரமதசம் 

B. மத்தியப் பிரமதசம் 

C. ராஜஸ்தான் 

D. அ யானா 

  

விலட: B. மத்தியப் பிரமதசம் 

 
 

பா.ஜ.க மூத்த தலைவர் மற்றும் மத்தியப் பிரமதச முன்னாள் முதல்வர் சுந்தர்ைால் பட்வா (92), 

சமீபத்தில் மத்தியப் பிரமதசத்தில் உள்ள மபாபாைில் காைமானார். பட்வா, ஜனதா கட்சியில் 

இருக்கும் மபாது ஜனவ  20, 1980 முதல் பிப்ரவ  17, 1980 வலர பின்னர், பாரதீய ஜனதா 

கட்சிக்கு(BJP) தலைலம தாங்கிய மபாது மார்ச் 5, 1990 முதல் டிசம்பர் 15, 1992 வலர ஆகிய 

இருமுலற மத்திய பிரமதச முதல்வராக இருந்துள்ளார். 

 
 

3. பின்வரும் எந்த மாநிைம், 2022 மதசிய விலளயாட்டு மபாட்டிகலள(National Games) 

நடத்தவுள்ளது ?  

A. உத்தரகண்ட்  

B. ஆந்திரப் பிரமதசம் 

C. மமகாையா 
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D. சத்தீஸ்கர்   

 

விலட: C. மமகாையா 

 

மமகாையா மாநிைம் 2022 மதசிய விலளயாட்லட நடத்தவுள்ளது, அதுமட்டுமின்றி 2022-ஆம் 

ஆண்டில் மமகாையா மாநிைம் அதன் 50-வது ஆண்லட சகாண்டாடுகிறது. 2016-ஆம் ஆண்டில் 

 சதற்காசிய விலளயாட்டுப்மபாட்டிகலள ஷில்ைாங் மற்றும் கவுகாத்தி சவற்றிகரமாக 

இலணந்து நடத்தியலத சதாடர்ந்து, மதிப்புமிக்க மதசிய விலளயாட்டு மபாட்டிலய 

நடத்துவதற்கான மமகாையாவின் ஏைத் சதாலகலய Indian Olympic Association (IOA) 

ஏற்றுக்சகாண்டதாக மமகாையா மாநிை ஒைிம்பிக் சங்கத் தலைவர் John F Kharshiing 

சத வித்துள்ளார். மமகாையா மாநிைம், இப்மபாட்டிலய நடத்த ரூ.5 மகாடிக்கு ஏைம் எடுத்தது. 

இதுநாள் வலர, வடக்கு கிழக்கில் இரு மாநிைங்கள் மட்டுமம மதசிய விலளயாட்டுப் 

மபாட்டிகலள நடத்தியிருக்கிறது. அதாவது 1999ல் மணிப்பூர் மற்றும் 2007-ல் அசாமில் 

நலடசபற்றது.       

 
 

4. 2016 மதசிய குழந்லதகள் அறிவியல் மாநாடு (NCSC),பின்வரும் எந்த நகரத்தில் 

சதாடங்கியுள்ளது ? 

A. புது தில்ைி 
B. சசன்லன  

C. அகமதாபாத் 

D. புமன 

 

விலட: D. புமன  

 

மதசிய குழந்லதகள் மற்றும் அறிவியல் மாநாட்டின் (NCSC) 24வது பதிப்பு, டிசம்பர் 27 அன்று 

புமனவின் பாராமதியில் உள்ள Vidyapratisthan’s Institute of Information Technology (VIIT)-ல் 

சதாடங்கியது.இந்த 5 நாள் NCSC திட்டத்தின் லமயக்கரு "Science, Technology and Innovation for 

Sustainable Development: With special emphasis on Accessibility for Persons with Disability" என்பதாகும். 

NCSC என்பது குழந்லதகலள ஊக்குவிக்கும், அதிகாரமளிக்கும் மற்றும் அவர்களின் அறிலவ 

உைக அளவில் வி வாக்கும் ஒரு சிறந்த மற்றும் புதுலமயான திட்டம் ஆகும். இது அறிவியல் 

மற்றும் சதாழில்நுட்ப அலமச்சகத்தின், அறிவியல் & சதாழில்நுட்பம் துலறயின் ஒரு 

தலைலம திட்டம் ஆகும்.  

 
 

5. எந்த மாநிை அரசு, Vimukta Jati and Nomadic Tribes (VJNT), OBC மற்றும் SBC ஆகிமயாருக்காக 

புதிய  அலமச்சகம் ஒன்லற உருவாக்கவுள்ளது ? 

A. மகாராஷ்டிரா  

B. ஆந்திரப் பிரமதசம் 

C. மகரளா  

D. உத்தரப் பிரமதசம்   

 

விலட: A. மகாராஷ்டிரா  
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மகாராஷ்டிரா அரசு, Vimukta Jati and Nomadic Tribes (VJNT), OBC மற்றும் SBC ஆகிமயா ன் 

நைனுக்காக புதிய அலமச்சகம் ஒன்லற உருவாக்கவுள்ளது மற்றும் இதற்சகன தனிப்பட்ட 

அலமச்சர் நியமிக்கப்படுவார்.     

 
 

6. பின்வரும் யார் இந்திய சர்வ் வங்கியின்(RBI) புதிய துலண ஆளுநராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ?  

A. அபய் குமார் 

B. லவரல் ஆச்சார்யா  

C. சுமரஷ் சஜய்ஸ்வால் 

D. அனிருத் சஜயின்  

 

விலட: B. லவரல் ஆச்சார்யா  

 

அசம க்கா பல்கலைக்கழகத்தின் சபாருளாதார மபராசி யர் லவரல் ஆச்சார்யா, இந்திய 

சர்வ் வங்கியின்(RBI) புதிய துலண ஆளுநராக 3 ஆண்டு காைத்திற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

சசப்டம்பர் 2016-ல் உர்ஜித் பமடல் இந்திய சர்வ் வங்கியின் கவர்னராக பதவி உயர்வு 

சபற்றதிைிருந்து இந்த இடம் காைியாக இருந்தது.      

 
 

7. பின்வரும் யார், 2016 சீனியர் மதசிய டிராக் லசக்கிளிங் மபாட்டியில் Women Elite’s 500m 

individual time trial நிகழ்வில் தங்கம் சவன்றுள்ளார் ? 

A. மசானாைி சானு 

B. மகஜியா வர்கீஸ் 

C. சடமபாரா சஹரால்ட்  

D. அனு சுதியா  

 

விலட: C. சடமபாரா சஹரால்ட்  

 

அந்தமான் மற்றும் நிக்மகாபார் தீவுகலள மசர்ந்த சடமபாரா சஹரால்ட், மகரளாவின் 

திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள LNCPE velodrome-ல் நலடசபற்ற 69வது சீனியர் மதசிய டிராக் 

லசக்கிளிங் மபாட்டியில் Women Elite’s 500m individual time trial நிகழ்வில் தங்கம் சவன்றுள்ளார். 

இதில், மகரளாவின் மகஜியா வர்கீஸ் சவள்ளியும், அசாமின் அனு சுதியா சவள்ளியும் 

சவன்றுள்ளனர்.         

 
 

8. 2016 பிஹா  புரஸ்கார் விருதுக்கு மதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளார் ?  

A. மஹமந்த் மசஷ்  

B. ஓம் தன்வி  
C. சத்ய நாராயண் 

D. பகவதி ைால் வியாஸ் 

 

விலட: C. சத்ய நாராயண் 
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நன்கு அறியப்பட்ட ராஜஸ்தானி இைக்கியவாதி டாக்டர் சத்ய நாராயண், அவரது “Yeh Ek Dunia” 
இந்தி புத்தகத்திற்காக, 26வது பதிப்பான 2016 பிஹா  புரஸ்கார் விருதுக்கு மதர்வு 

சசய்யப்பட்டுள்ளார். இப்புத்தகம், சமகாை உைகில் வாழ்க்லகயின் பல்மவறு சூழ்நிலைகளால் 

உன்னிப்பாக சித்த க்கப்பட்டுள்ளது. ரூ.2 ைட்சம் சராக்க ப சு, ஒரு சான்று மற்றும் ஒரு தகடு 

 இவ்விருதில் அடங்கும். பிஹா  புரஸ்கார் விருது, மக மக பிர்ைா அறக்கட்டலள மூைம் 

நிறுவப்பட்டது. புகழ்சபற்ற இந்தி கவிஞர் பிஹா  ைால் சாமபவின் சபயரால் இவ்விருது 

வழங்கப்படுகிறது, இது இந்தி அல்ைது ராஜஸ்தானி சமாழியில் சிறந்த பலடப்லப சவளியிட்ட 

ராஜஸ்தானி எழுத்தாளருக்கு வழங்கப்படுகிறது.  

 
 

9. “I am a troll” என்ற புத்தகத்தின் ஆசி யர் யார் ? 

A. ஸ்வாதி சதுர்மவதி 
B. ரஸ்கின் பாண்ட்  

C. மசதன் பகத்  

D. ப் தம் தமப   

 

விலட: A. ஸ்வாதி சதுர்மவதி 
 
  

“I am a troll” என்ற புத்தகம் ஸ்வாதி சதுர்மவதி என்பவரால் எழுதப்பட்டுள்ளது. ஆசி யர், சமூக 

ஊடகங்களில் ஆளும் அரசாங்கத்தின் ட்சரால்ைிங் விவகாரங்கலள குறிலவக்கிறார். 

இப்புத்தகத்தில், ஜனநாயகத்தின் ஆளும் அரசாங்கத்தின் ஒரு தலைவர் அல்ைது ஒரு 

சித்தாந்தம்  அல்ைது ஒரு கட்சிலய மநாக்கி வரும் கருத்து மவறுபாடுகலள மமாசமான 

முலறயில் சித்த க்கும் ஒரு சமூக ஊடக கைாச்சாரத்லத சுட்டிக்காட்டுகிறார், இது ஒரு தீவிர 

கவலை அளிக்கக்கூடிய விஷயம் மற்றும் உலரயாடல், விவாதம் குறிப்பாக அது நமது தினச  

வாழ்க்லகயின் ஒரு பகுதியானலத ஆரம்பிக்க கட்டாயமாக இருக்கிறது. இந்த சகாடிய தீங்கு, 

ஆசி ய ன் புதிய புத்தகத்தில் மகள்வி எழுப்பப்பட்டுள்ளது. 

 
 

10. 2017 துடிப்பான குஜராத்(Vibrant Gujarat) உைகளாவிய மாநாடு எந்த நகரத்தில் நலடசபறும் ? 

A. ராஜ்மகாட்  

B. சூரத் 

C. காந்திநகர் 

D. அகமதாபாத் 

 

விலட: C. காந்திநகர் 

 

துடிப்பான குஜராத் உைகளாவிய மாநாட்டின் 8-ஆம் பதிப்பு காந்திநக ன் மகாத்மா மந்தி ல் 

ஜனவ  10-13, 2017-இல் நலடசபறும். 2017 உைகளாவிய மாநாட்டின் லமய மநாக்கமானது 

“Sustainable Economic and Social Development”. வளர்ச்சி மற்றும் ஒத்துலழப்லப ஊக்குவிக்க இந்த 

உச்சி மாநாடு, மத்திய மற்றும் மாநிை அரசின் உயர் அதிகா கள்,  அலமச்சர்கள்,உைக 

சபருநிறுவனங்களின் தலைவர்கள், மூத்த சகாள்லக வகுப்பாளர்கள், உைகம் முழுவதும் 
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இருந்து சர்வமதச நிறுவனங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவன தலைவர்கள் ஆகிய அலனவலரயும் 

ஒன்றாக சகாண்டுவரும். 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள் - டிசம்பர் 29, 2016 

 

1. மத்திய சுகாதார அலமச்சகம், “Swachh Swasth Sarvatra” முன்சனடுப்லப பின்வரும் எந்த 

அலமச்சகத்துடன் இலணந்து சதாடங்கியுள்ளது ? 

A. குடிநீர் மற்றும் சுகாதார அலமச்சகம் 

B. நிதி அலமச்சகம்  

C. வடீ்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வறுலம ஒழிப்பு அலமச்சகம் 

D. ஆயுஷ் அலமச்சகம்  

 

விலட: A. குடிநீர் மற்றும் சுகாதார அலமச்சகம் 

 

மமம்படுத்தப்பட்ட சுகாதார வசதிகள்,அதிகமான விழிப்புணர்வு மற்றும் ஆமராக்கியமான 

வாழ்க்லக முலறகளின் மூைம் சிறந்த சுகாதார அம்சங்கலள அலடய, "Swachh Swasth Sarvatra" 

முன்சனடுப்லப குடிநீர் மற்றும் சுகாதார அலமச்சகம் , சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நைத்துலற 

அலமச்சகம் இலணந்து சதாடங்கியுள்ளது. இது, இந்தியாவில் உள்ள 708 திறந்தசவளி மைம் 

கழித்தல் இல்ைாத(ODF) சதாகுதிகளில் அதிகளவு தூய்லம மற்றும் சுகாதாரத்லத 

அலடயும்சபாருட்டு, இங்குள்ள சமூக ஆமராக்கிய நிலையங்கலள(Community Health Centres) 

வலுப்படுத்தவுள்ளது. இதன் கீழ், துப்புரவு, சுகாதாரம் மற்றும் சதாற்று மநாய் கட்டுப்பாடு 

தரத்லத அலடயமவண்டி, CHC நிலையங்கலள வலுப்படுத்தும் வலகயில் ஒவ்சவாரு CHC-

க்கும் நிதி உதவியாக ரூ.10 ைட்சம் வழங்கப்படும். இந்த முன்முயற்சி மதசிய சுகாதார 

திட்டத்தின் கீழ், தூய்லம இந்தியா திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. அக்மடாபர் 2, 2019 ஆம் 

ஆண்டில் இந்தியாலவ  திறந்தசவளி மைம் கழித்தல் இல்ைாத நாடாக மாற்றும் 

குறிக்மகாளுடன் கழிப்பலறகள் கட்டுதல் மற்றும் நடத்லத மாற்றத்லத சசயல்படுத்துதல் 

ஆகிய 2 மநாக்கங்களில் இது கவனம் சசலுத்தி வருகின்றது. 

 
 

2. இந்தியன் வரைாற்று மாநாட்டின்(Indian History Congress) 77வது அமர்வு, எந்த இந்திய 

மாநிைத்தில் சதாடங்கியது ? 

A. தமிழ்நாடு 

B. மகரளா 

C. கர்நாடகா  

D. ஆந்திரப் பிரமதசம்   

 

விலட: B. மகரளா 

 

குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி, 2016 டிசம்பர் 29ம் மததி மகரளாவின் 

திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள மகரளா பல்கலைக்கழகத்தில்(University of Kerala) இந்தியன் 

வரைாற்று மாநாட்டின்(Indian History Congress) 77வது அமர்லவ சதாடங்கி லவத்தார். 3,000-க்கும் 

அதிகமான வரைாற்றாசி யர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள் இந்த 3 நாள் அமர்வு 
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மாநாட்டில் கைந்து சகாள்வார்கள். IHC என்பது 10,000 க்கும் மமற்பட்ட இந்திய 

வரைாற்றாளர்கலள உறுப்பினர்களாக சகாண்ட சப ய சதாழில்முலற மற்றும் கல்வி 
அலமப்பாகும். இதன் தற்மபாலதய தலைவராக, ஜவகர்ைால் மநரு பல்கலைக்கழகத்லத(JNU) 

மசர்ந்த ராதா சாம்பைட்சுமி உள்ளார்.   

 
 

3. பணமில்ைா ப வர்த்தலனகலள ஊக்குவிக்க, இந்தியாவின் முதல் Digi Dhan மமளா எந்த 

மாநிைத்தில் நலடசபற்றது ? 

A. ஜார்க்கண்ட்  

B. உத்தரப் பிரமதசம் 

C. ஹ யானா  

D. ஒடிசா  

 

விலட: C. ஹ யானா  

 

டிஜிட்டல் மற்றும் பணமில்ைா ப மாற்றங்கலள ஊக்குவிக்க டிசம்பர் 26, 2016 அன்று 

இந்தியாவின் முதல் Digi Dhan மமளா ஹ யானாவின் குருகிராமில் நலடசபற்றது. இதில், 

விற்பலனக்கு லவக்கப்பட்ட எந்த ஒரு சபாருலளயும் வாடிக்லகயாளர்கள் டிஜிட்டல் 

முலறயில் மட்டுமம பணம்  சசலுத்தி சபற இயலும். அன்றாட தினச  பயன்பாட்டு 

சபாருட்களான காய்கறிகள் முதல் சபாது சாமான்கள் வலர, லகவிலன சபாருட்கள், 

மதாட்டக்கலை சபாருட்கள், விலத மற்றும் விவசாயிகளுக்கு உரங்கள் முதைியன இந்த 

கண்காட்சியில் கிலடக்கும் மற்றும் வாடிக்லகயாளர்கள் டிஜிட்டல் முலறயில் பணம் 

சசலுத்த மவண்டியிருந்தது. சராக்கப் பணமாக சகாடுப்பதற்கு பதிைாக எவ்வாறு டிஜிட்டல் 

முலறயில் பணம் சசலுத்தைாம் என்ற வழிமுலறலய சபாது மசலவ லமயங்களில் மவலை 

சசய்யக்கூடிய கிராம அளவிைான சதாழில் முலனமவார்(VLE), மக்களுக்கு கற்பிக்கின்றனர். 

அடுத்த டிஜி தண் மமளா, பிளாஸ்டிக் பணத்லத ஊக்குவிக்க டிசம்பர்29, 2016 அன்று 

மடராடூனில் ஏற்பாடு சசய்யப்படும். 

 
 

4. பின்வரும் யார், புது தில்ைியின் புதிய துலணநிலை ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ? 

A. விஷ்ணு சகாய் 

B. பிரதீப் சின்ஹா  

C. மக எம் சந்திரமசகர் 

D. அனில் லபஜல்  

 

விலட: D. அனில் லபஜல்  

 

1969 சதாகுதியின் ஐஏஎஸ் அதிகா  அனில் லபஜல், புது தில்ைியின் புதிய துலணநிலை 

ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சமீபத்தில் இப்பதவிலய ராஜினாமா சசய்த நஜபீ் ஜங்கின் 

இடத்லத இவர் நிரப்புகிறார். லபஜல், அடல் பிஹா  வாஜ்பாய் அரசாங்கத்தின் கீழ் மத்திய 

உள்துலற சசயைாளராக பணியாற்றியவர். இது தவிர, ஏலனய அலமச்சகங்களின் முக்கிய 

பதவிகலள வகித்தார். 
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5. சமீபத்தில் மலறந்த பிரபுல்ைா ஹல்டன்கர்(Prafulla Haldankar), எந்த விலளயாட்டின் 

புகழ்சபற்ற வரீர் ?  

A. மடபிள் சடன்னிஸ் 

B. பூப்பந்து 

C. மல்யுத்தம்  

D. குத்துச்சண்லட  

 

விலட: A. மடபிள் சடன்னிஸ் 

 

முன்னாள் சர்வமதச மடபிள் சடன்னிஸ் வரீர் பிரபுல்ைா ஹல்டன்கர்(79), சமீபத்தில் 

மகாராஷ்டிரா மாநிைத்தின் மும்லபயில் காைமானார். இவர் 1961-62 காைகட்டத்தில் 

இந்தியாவில் முதல் இடத்தில் இருந்தார் மமலும் இரண்டு ஆசியப் மபாட்டிகள் மற்றும் 

இரண்டு உைக சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டிகளில் இந்தியாலவ வழி நடத்தினார். விலளயாட்டில் 

இருந்து ஓய்வு சபற்ற பிறகு,இவர் பை ஆண்டுகளாக இந்திய ரயில்மவ பயிற்சியாளராக 

இருந்தார். மமற்கு ரயில்மவயில் மவலை சசய்த இவர், 1995 ஆம் ஆண்டு மும்லப 

சசன்ட்ரைின் டிஆர்எம் அலுவைகத்தில் இருந்து தலைலம நைத்துலற இன்ஸ்சபக்டராக 

ஓய்வு சபற்றார்.   

  
 

6. இந்தியாவில் நடுவர் சபாறிமுலறலய நிறுவனமயப்படுத்தியலத (institutionalization of 

arbitration mechanism) ஆய்வு சசய்ய, மத்திய அரசால் ஏற்படுத்தப்பட்ட குழு ? 

A. பி என் ஸ்ரீகிருஷ்ணா  

B. அராக்ய சசன்குப்தா  

C. ரவநீ்திர பட் 

D. இந்து மல்மஹாத்ரா 

 

விலட: A. பி என் ஸ்ரீகிருஷ்ணா   

 

இந்திய அரசு (GOI), இந்தியாவில் நடுவர் சபாறிமுலறலய நிறுவனமயப்படுத்தியலத ஆய்வு 

சசய்ய உயர் நிலை குழுலவ(HLC) உருவாக்கியுள்ளது. இக்குழுவிற்கு, உச்ச நீதிமன்றத்தின் 

ஓய்வு சபற்ற நீதிபதி பி என் ஸ்ரீகிருஷ்ணா தலைலம வகிப்பார். நலடமுலறயில் உள்ள நடுவர் 

சபாறிமுலற திறலன மதிப்படீு மற்றும் ஆய்வு சசய்தல்,நடுவர் மநாக்கங்களுக்காக இந்திய 

அரசு மூைம் நிதி சபறும் ஏற்கனமவ இருக்கும் ADR நிறுவனங்களின் வசதிகள், வளங்கள், நிதி 
மற்றும் மனிதவளத்லத ஆய்வு சசய்தல் ஆகியவற்லற அடிப்பலடயாக சகாண்டு HLC ஆய்வு 

நடத்தும். 

 
  

7. சமீபத்தில் மலறந்த சடப்பி சரனால்ட்ஸ்(Debbie Reynolds), எந்த நாட்டின் பழம்சபரும் நடிலக 

? 

A. பிமரசில் 

B. சஜர்மனி 
C. பிரான்ஸ்  

D. கைிமபார்னியா   
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விலட: D. கைிமபார்னியா    

 

ஹாைிவுட் பழம்சபரும் நடிலக சடப்பி சரனால்ட்ஸ் (84), சமீபத்தில்  டிசம்பர் 28ம் மததி 
கைிமபார்னியாவின் ைாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்-ல் காைமானார். இவர், “The Affairs of Dobie Gillis”, “Bundle of 
Joy”, “The Catered Affair”, முதைிய கதாபாத்திரங்கள் மூைம் நன்கு அறியப்படுகிறார். 

சரனால்ட்ஸ், அவரது மகள் மக  ஃபிஷர் காைமான அடுத்த நாமள மலறந்தார். மக  ஃபிஷர் 

நன்கு அறியப்பட்ட நடிலக, ஆசி யர் மற்றும் திலரக்கதாசி யர்,நடிலக மக  "ஸ்டார் வார்ஸ்" 

திலரப்பட உ லமயில் நரம்பு, மன உறுதி மற்றும் நம்பிக்லக இலணந்த அ ய இளவரசி 
மைய்யா என்ற கதாபாத்திரத்தில் மிகவும் அழிக்கமுடியாத பங்லக அளித்தார்.    

 
 

8. இந்திய இராணுவம், சிக்கைான சதாழில்நுட்ப மதலவகளுக்காக எந்த இந்திய சதாழில்நுட்ப 

கல்வி நிறுவனத்தடன்(IIT) கூட்டு மசர்ந்துள்ளது ? 

A. ஐஐடி பாம்மப  

B. ஐஐடி ரூர்க்கி  
C. ஐஐடி கான்பூர் 

D. ஐஐடி காந்திநகர் 

 

விலட: D. ஐஐடி காந்திநகர் 

 

இந்திய இராணுவம், ஐஐடி வளாகத்தில் ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டு (R & D) லமயம் 

ஒன்லற அலமக்க ஐஐடி காந்திநகருடன் கூட்டு மசர்ந்துள்ளது. இந்த லமயத்தில் உள்ள 

ஆசி யர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள், இந்திய இராணுவ பிரச்சிலனகலள 

அலடயாளம் காணும் மற்றும் சாத்தியமான தீர்வுகள் வழங்கும் பணிலய சசய்வர். மமலும், 

இந்த ஒப்பந்தம் இந்திய ராணுவத்தின் சதாழில்நுட்பம் மதலவகள்,சதாழில்முலற மற்றும் 

சதாழில்நுட்ப அறிவு பகிர்வு  உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஐஐடி மற்றும் இந்திய இராணுவம் 

இலணந்து சசயைாற்ற லவக்கும்.      

 
 

9. “Watership Sown” என்ற புத்தகத்தின் ஆசி யர் யார் ? 

A. ச்சர்ட் ஆடம்ஸ் 

B. ைிைியன் மராசா 

C. ஜார்ஜ் பமீடான் 

D. மடல் கார்னகி   
 

விலட: A. ச்சர்ட் ஆடம்ஸ் 

 

“Watership Sown” என்ற புத்தகம் ச்சர்ட் ஆடம்ஸ் என்பவரால் எழுதப்பட்டுள்ளது, இவர் 

அண்லமயில் இங்கிைாந்தில் மலறந்தார். இது ஒரு சஸ்சபன்ஸ், சூடான பின்சதாடரும், 

லத யமிக்க உன்னதமான சாகச நாவல் ஆகும்.   

 
 

10. பி த்விராஜ் அயாச்சி(Prithviraj Ayachi), எந்த விலளயாட்டுடன் சதாடர்புலடயவர் ? 

A. குத்துச்சண்லட 
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B. மல்யுத்தம் 

C. பூப்பந்து  

D. துப்பாக்கி சுடுதல்  

 

விலட: D. துப்பாக்கி சுடுதல்   

 

குஜராத்லத மசர்ந்த பி த்விராஜ் அயாச்சி, மகாராஷ்டிராவின் புமனவில் நலடசபற்ற மதசிய 

துப்பாக்கிசுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில்  ஜூனியர் ஆண்கள் 50M Rifle Prone நிகழ்வில் 

தங்க பதக்கம் சவன்றுள்ளார். இவர் இறுதி மபாட்டியில் 209.5 சுட்டு, மயா ஒைிம்பிக்கில் தங்க 

பதக்கம் சவன்றவ ன் ஸ்மகாலர சமன் சசய்துள்ளார். 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்: டிசம்பர் 30-31, 2016 

 

1. எந்த குழு, மத்திய அரசிடம் டிஜிட்டல் முலறகலள ஊக்குவிக்க தனது அறிக்லகலய 

சமர்ப்பித்துள்ளது ? 

A. விமனாத் ராய் குழு 

B. அஜித் மசத் குழு 

C. எச் ஆர் கான் குழு 

D. ரத்தன் வாட்டல் குழு  

 

விலட: D. ரத்தன் வாட்டல் குழு   

 

சமீபத்தில் ரத்தன் வாட்டல் குழு டிஜிட்டல் முலறகலள ஊக்குவிக்க அறிக்லகலய மத்திய 

அரசிடம் சமர்பித்துள்ளது. இக்குழு, பண வழங்கீடு சதாடர்பான பிரச்சலனகலள சமாளிக்க 

ஒரு தனி சீரலமப்லப(Regulator) ப ந்துலரத்துள்ளது. இவ்வறிக்லக டிஜிட்டல் 

ப மாற்றங்கலள ஊக்குவிக்க நிதிய ஊக்கம் வழங்க ப ந்துலரக்கிறது. டிஜிட்டல் 

ப வர்த்தலன மீது அரசு துலறகள் மற்றும் மசலவகள் விதித்த கட்டணங்கலள ரத்து 

சசய்யவும், அலனத்து அரசு துலறகள் மற்றும் ஏசஜன்சிகளிலும் நுகர்மவாருக்கு மின்னணு 

முலறயில் பணம் சசலுத்தும் வாய்ப்லப கட்டாயம் வழங்க மவண்டுசமன்றும் இக்குழு 

ப ந்துலர சசய்கிறது. மமலும் இந்த அறிக்லக, அடிக்கடி நலடசபறும் குலறந்த மதிப்பு 

ப வர்த்தலனகளுக்கு சிறப்பு முக்கியத்துவம் சகாடுக்கவும், பணத்லத ஏற்றுக்சகாள்ளும் 

கருவிகள்(payments acceptance equipment) மீதான சுங்க வ லய குலறக்கவும் ப ந்துலரக்கிறது. 

அத்துடன், டிஜிட்டல் ப வர்த்தலனகலள ஊக்குவிக்க விருதுகள் வழங்கவும் 

ப ந்துலரத்துள்ளது.  

 
 

2. டிஜிட்டல் விசாரலண மற்றும் பயிற்சிக்கான இந்தியாவின் முதல் லமயத்லத எந்த மாநிை 

காவல்துலற அலமத்துள்ளது ?  

A. மகரளா  

B. ஹ யானா 

C. கர்நாடகா  

D. தமிழ்நாடு 
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விலட: B. ஹ யானா 

 

சமூக ஊடக கருத்லத கண்காணிக்க மற்றும் லசபர் காவல்துலறலய அதிக க்க, ஹ யானா 

மாநிை காவல்துலற டிஜிட்டல் விசாரலண மற்றும் பயிற்சிக்கான இந்தியாவின் முதல் 

லமயத்லத மதசிய சதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துடன் (NTRO) இலணந்து குர்கானில் 

அலமத்து வருகிறது. மதர்வு சசய்யப்பட்ட மபாலீஸ் அதிகா களுக்கு குறுகிய காை மற்றும் 

நீண்ட காை பயிற்சி அளிப்பது தவிர, சமூக ஊடகங்களில் முக்கியமான மற்றும் 

ஆத்திரமூட்டும் கருத்துக்களின் மீதும் இம்லமயம் கவனம் லவக்கும். ஹ யானா 

மபாலீசா ன் சதாழில்நுட்ப திறன்கலள அதிக க்க, ஒரு சமூக ஊடக கண்காணிப்பு 

ஆய்வகமும் இந்த லமயத்தில் உள்ளது.     

NTRO மற்றும் இந்திய அரசின் சதாழில்நுட்ப வல்லுனர்கள் பயிற்சியின் ஆதரலவ 

நீட்டிப்பார்கள்.  

 
 

3. இந்தியாவின் முதல் மகட்டர்பில்ைர் ரயில்(Caterpillar train), எந்த மாநிை அரசு மூைம் 

நிறுவப்படவுள்ளது ? 

A. அசாம்  

B. உத்தரப் பிரமதசம்  

C. ஹ யானா 

D. ராஜஸ்தான் 

 

விலட: C. ஹ யானா 

 

ஹ யானா அரசு, லபைட் நலடபாலதயில் 'மகட்டர்பில்ைர் ரயில் (அல்ைது C-ரயில்)' எனும் 

புதுலமயான ஒன்லற அலமக்கவுள்ளது, இது குர்கான் நக ல், நக ன் மபாக்குவரத்தின் மீது 

பறந்து சசல்லும். வலளவுகளாக பி ந்த துருவங்களின் துலணயுடன் கம்பங்கள் தாங்கிய 

 பாலதயில் சுமார் 100 கிமைாமீட்டர் மவகத்தில் நகரம் முழுவதும் இயங்கும் இைகுரக, உயர்ந்த 

இரயில் சபட்டிகலள சகாண்ட சநட்சவார்க் இந்த சி-ரயிைில் அடங்கும். சதாடக்க 

அலமப்பிற்கு ஆகும் சசைவு $3 மில்ைியன் மற்றும் முழுலமயான தானியங்கி அலமப்பிற்கு 

ஏறத்தாழ $20 மில்ைியன் சசைவாகும். சி-ரயில் மகாட்பாடு, எமில் மஜக்கப்புடன் இலணந்து 

இந்திய ரயில்மவ சபாறியாளர் அஸ்வினி குமார் உபாத்யாயா மூைம் உருவாக்கப்பட்டது. 

இந்த புதுலமயான மயாசலனக்காக அசம க்காவில் 2016-ல் மாசசூசசட்ஸ் சதாழில்நுட்ப 

கல்வி நிறுவனத்தில் (MIT) உைக விருதிலன சவன்றனர்.  

 
 

4. டிஜிட்டல் ப மாற்றங்கலள எளிதாக சசய்ய மத்திய அரசு, “BHIM” சமாலபல் பயன்பாட்லட 

அறிமுகம் சசய்துள்ளது. “BHIM” என்பதன் வி வாக்கம் என்ன ? 

A. Build Interface for Money 
B. Built-up Interface for Money 
C. Bi-aural Interface for Money 
D. Bharat Interface for Money  
 

விலட: D. Bharat Interface for Money  
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எளிதாக டிஜிட்டல் பணவழங்கீடு சசய்ய மற்றும் ப மாற்றங்கலள ஊக்குவிக்க, புது 

தில்ைியின் தல்கமதாரா லமதானத்தில் நலடசபற்ற டிஜி தண் கும்ப மமளாவில் பிரதமர் 

நமரந்திர மமாடி, ஆதார் அடிப்பலடயிைான “Bharat Interface for Money (BHIM)” சமாலபல் 

பயன்பாட்லட அறிமுகப்படுத்தினார். டாக்டர் பி ஆர் அம்மபத்க ன் நிலனவாக பயன்பாட்டிற்கு 

BHIM என சபய டப்பட்டது மற்றும் சிறு வணிகர்கள், பழங்குடியினர், விவசாயிகளுக்கு இது 

அதிகாரமளிக்கும். இப்பயன்பாடு, Unified Payments Interface (UPI) இலடமய சசயல்படத்தக்க 

வலகயில் பயனர்களின் வங்கி கணக்லக மநரடியாக இலணக்கிறது. இப்பயன்பாடு, National 

Payment Corporation of India (NPCI) மூைம் உருவாக்கப்பட்டது. வங்கி இருப்லப மநரடியாக பார்க்க 

இந்த பயன்பாடு அனுமதிக்கிறது. ப வர்த்தலன ஒன்றுக்கு ரூ .10,000 வரம்பு மற்றும் 24 மணி 
மநரத்திற்கு ரூ 20,000 வரம்பு விதிக்கப்பட்டுள்ளது.   

 
 

5. 2016 உைக மபாஜ்பு  மாநாடு(World Bhojpuri Conference), பின்வரும் எந்த நகரத்தில் 

சதாடங்கியுள்ளது ? 

A. சஜய்ப்பூர் 

B. அகமதாபாத் 

C. வாரணாசி 
D. மபாபால்   

 

விலட: C. வாரணாசி 
 

இந்தியாவில் ஒரு காைத்தில் மபாஜ்பு  சமாழி மபசும் சபல்ட்லட மசர்ந்தவர்களாக இருந்து 

பின்னர்  உைகின் பல்மவறு பகுதிகளில் புைம்சபயர்ந்த இந்திய வம்சாவளி மக்களிலடமய 

இலணப்புகலள வலுப்படுத்த டிசம்பர் 29ம் மததி உத்தரப் பிரமதசத்தின் வாரணாசியில் 2016 

உைக மபாஜ்பு  மாநாடு சதாடங்கியது. 4 நாள் மாநாடு கைாச்சாரம், மதம், சமாழி, மற்ற வணிக 

பிரச்சிலனகள் குறித்து விவாதிக்கும், இதில் 18க்கும் மமற்பட்ட நாடுகள் பங்மகற்கும். 

மாநாட்டின் மபாது 'மபாஜ்பு  ரத்னா' விருது மற்றும் 'உைக மபாஜ்பு  கர்மமயாகி' விருதுகள் 25 

மபருக்கு வழங்கப்படவுள்ளது.  

 

6. பகீார் கிராமப்புற சாலை திட்டங்களுக்காக, உைக வங்கி எவ்வளவு கடன் சதாலகக்கு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?  

A. $ 245 மில்ைியன் 

B. $ 235 மில்ைியன்  

C. $ 255 மில்ைியன்  

D. $ 265 மில்ைியன் 

 

விலட: B. $ 235 மில்ைியன்  

 

சமீபத்தில் உைக வங்கி (WB), பகீார் மாநிைத்தின் கிராமப்புற சாலை சநட்சவார்க்லக 

மமம்படுத்த மற்றும் திறம்பட நிர்வகிக்க, பகீார் கிராம சாலைகள் திட்டத்திற்கு $ 235 மில்ைியன் 

கடன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. முக்கிய மந்தி  கிராம சம்பார்க் மயாஜனாவின்(MMGSY) கீழ், 

சுமார் 2,500 கி.மீ  கிராமிய வதீிகளின் கட்டுமானத்திற்கு இந்த திட்டம் ஆதரவளிக்கும். 

சாலைகள், குலறந்த சசைவு வடிவலமப்புகலள பயன்படுத்தி அலமக்கப்படும் மற்றும் சாலை 
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பாதுகாப்லப உறுதி சசய்ய சபாறியியல் அளவடீுகலள கணக்கில் சகாள்ளும். அதிக மநரம் 

மற்றும் அதிக சசைலவ தவிர்க்க, சிறந்த ஒப்பந்த மமைாண்லம நலடமுலறகலள இத்திட்டம் 

ப ந்துலரக்கும். உைக வங்கியின் சலுலக சபறும் கிலளயான, 5 ஆண்டு கருலண காைம் 

உட்பட 25 ஆண்டுகள் முதிர்ச்சி காைம் சகாண்ட சர்வமதச அபிவிருத்தி சங்கத்திடம் (ஐடிஏ) 

இருந்து இந்த கடன் கிலடக்கிறது.   

 

7. “That thing called love” என்ற புத்தகம் யாரால் எழுதப்பட்டுள்ளது ? 

A. அஸ்வின் சங்கி  
B. அரவிந்த் அடிகா 

C. விக்ரம் மசத் 

D. துஹின் சின்ஹா 

 

விலட: D. துஹின் சின்ஹா 

 

சிறந்த விற்பலன ஆசி யர் மற்றும் விமர்சகர் துஹின் சின்ஹாவால் “That thing called love” 
என்ற புத்தகம் எழுதப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் தற்மபாலதய நகர்ப்புற சமுதாயத்தில் 

உறவுகலள சாதாரணப்படுத்துதலை புத்தகம் ஆராய்கிறது. ஆசி ய ன் சபயர் சமீபத்திய 

சசய்திகளில் வரக்காரணம், இவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியின்(BJP) மும்லப பகுதியின் புதிய 

மபச்சாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.      

 
 

8. சமீபத்தில் மலறந்த பார்பரா தர்பக்(Barbara Tarbuck), எந்த நாட்டின் புகழ்சபற்ற நடிலக ? 

A. சீனா  

B. பிரான்ஸ்  

C. அசம க்கா  

D. சஜர்மனி  
 

விலட: C. அசம க்கா  

 

“Lady Jane Jacks” என்ற கதாபாத்திரம் மூைம் நன்கு அறியப்பட்ட நடிலக பார்பரா தர்பக்(74), 

சமீபத்தில் அசம க்காவின் ைாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நக ல் உள்ள சபாது மருத்துவமலனயில் 

காைமானார். 

 

9. உைகின் மிக உயர்ந்த பாைமான “Beipanjiang Bridge”, எந்த நாட்டில் உள்ளது ? 

A. சீனா  

B. பிரான்ஸ்  

C. ஜப்பான்  

D. சஜர்மனி 
 

விலட: A. சீனா  

 

உைகின் மிக உயர்ந்த பாைமான “Beipanjiang Bridge” சீனாவில் மபாக்குவரத்திற்காக 

திறக்கப்பட்டது. பாைமானது, ஆற்றின் கீழிருந்து 565 மீட்டர் (1,854 அடி) உயரத்தில் உள்ளது. 

மமலும், Yunnan மற்றும் Guizhou ஆகிய இரண்டு மலை மாகாணங்கலள இலணக்கிறது. 
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Liupanshui-ல் இருந்து Xuianwei சசல்லும் சாலைப் பயண மநரத்லத 4 மணி மநரத்தில் இருந்து 2 

மணி மநரமாக இப்பாைம் குலறக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மத்திய சீன மாகாணத்தில் 

உள்ள Si Du நதிப்பாைத்தின் உயரத்திலன முந்திசசன்று, உைகின் மிக உயர்ந்த பாைம் என்ற 

சபயலர இது எடுத்துள்ளது.      

 
 

10. மதசிய அறக்கட்டலள நிறுவன நாள் (National Trust Foundation Day), இந்தியாவில் எந்த 

மததியில் அனுச க்கப்படுகிறது ? 

A. டிசம்பர் 28 

B. டிசம்பர் 31 

C. டிசம்பர் 29 

D. டிசம்பர் 30  

 

விலட: D. டிசம்பர் 30  

 

சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துலற அலமச்சர் தவார்சந்த் சகக்ைாட், 

சமீபத்தில் டிசம்பர் 30ம் மததி "2016 மதசிய அறக்கட்டலள நிறுவன நாலள (NTFD)" குறிக்கும் 

வலகயில் மதசிய அறக்கட்டலளயின் 'சமாலபல் பயன்பாடு மற்றும் மபஸ்புக் பக்கத்லத' 

அறிமுகம் சசய்து லவத்தார். சமூகத்தின் அணுகமுடியாத பி லவ உணர்வூட்டுவதன் மூைம் 

ஊனமுற்ற நபர்களுக்கு ஆதரவு வலையலமப்பு உருவாக்க “Celebrating Inclusion” என்ற 

தலைப்பில் 2016 NTFD அனுச க்கப்பட்டது. மதசிய அறக்கட்டலள என்பது இந்திய அரசின் 

சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துலறயின் சட்டபூர்வமான அலமப்பு, “National Trust for the 
Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities” Act (Act 44 of 
1999)-ன் கீழ் அலமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விதி டிசம்பர் 30, 1999 அன்று பாராளுமன்றத்தில் 

நிலறமவற்றப்பட்டது. எனமவ, ஆட்டிசம், சபருமூலள வாதம், குலறந்த மூலளத்திறன் 

மற்றும் பை ஊனமுற்ற நபர்களின் நைனுக்காக விழிப்புணர்லவ உருவாக்க 

இந்தியாவில் டிசம்பர் 30ம் மததி ஒவ்சவாரு ஆண்டும் NTFD அனுச க்கப்படுகிறது. 


