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TNPSC Tamil Current Affairs - June 2017 
2017 June 1 

1. இமாச்சலப்பிரதேச பபாது நிேி தமலாண்மமத்ேிறன் ேிட்டத்ேிற்காக 
உலக வங்கியுடன் எவ்வளவுக்கான கடன் ஒப்பந்ேத்ேில் இந்ேியா 
மகபயழுத்ேிட்டுள்ளது? 
A. $68 மில்லியன் டாலர் 
B. $56 மில்லியன் டாலர் 
C. $36 மில்லியன் டாலர் 
D. $45 மில்லியன் டாலர் 
 
விமட : C. $36 மில்லியன் டாலர் 
 
சமீபத்ேில் இந்ேியா, இமாச்சலப்பிரதேச பபாது நிேி தமலாண்மமத்ேிறன் 
ேிட்டத்ேிற்காக, உலக வங்கியுடன் $36 மில்லியன் டாலருக்கான கடன் 
ஒப்பந்ேத்ேில் மகபயழுத்ேிட்டுள்ளது. இமாச்சலப்பிரதேசத்ேின் பபாது 
பசலவின தமலாண்மம மற்றும் வரி நிர்வாகத்ேிறமன தமம்படுத்துவது 
இத்ேிட்டத்ேின் தநாக்கமாகும். ேிட்டத்ேின் பமாத்ே பசலவு $45 மில்லியன் 
டாலர்களாகும், அேில் $36 மில்லியன் டாலர்கள் வங்கி நிேியாகும், 
மீேமுள்ள போமக மாநில வரவு பசலவு ேிட்டத்ேிலிருந்து பபறப்பட்ட 
நிேியாகும். இத்ேிட்டத்ேின் காலம் 5 ஆண்டுகளாகும். 
 
2. புேிய பபாருளாோர விவகாரச்பசயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் 
யார்? 
A. Arvind Mayaram 
B. Shaktikanta Das 
C. Vijay Kelkar 
D. Tapan Ray 
 
விமட : D. Tapan Ray 
 
1982-ம் ஆண்டு குஜராத்ேில் IAS அேிகாரியாக பணிபுரிந்ே மற்றும் 
ேற்தபாமேய பபருநிறுவன விவகாரச்பசயலாளருமான Tapan Ray, புேிய 
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பபாருளாோர விவகாரச்பசயலாளராக கூடுேல் பபாறுப்மபதயற்றுள்ளார். 
இவருக்குமுன் Shaktikanta Das இப்பேவியிலிருந்ோர். இவர் 2017 தம 31 
அன்று ஓய்வுபபற்றார். 
 
3. எந்ே நாடு Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-ன் 2017-ம் ஆண்டுக்கான 
ஆளுநர்கள் கூட்டத்மே நடத்துகிறது? 
A. பேன்பகாரியா 
B. சீனா 
C. இந்ேியா 
D. பேன்னாப்பிரிக்கா 
 
விமட : A. பேன்பகாரியா 
 
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-ன் 2017-ம் ஆண்டுக்கான 2வது 
வருடாந்ேிர ஆளுநர்கள் கூட்டம், பேன்பகாரியாவின் பஜஜூவில், 2017 
ஜூன் 14-15 வமர நமடபபறும். AIIB-ன் முக்கிய தநாக்கம் பிராந்ேியத்ேின் 
பபாருளாோர தமம்பாட்மட, உள்கட்டமமப்பு ேிட்டங்கமள ஆேரிப்பேன் 
மூலம் ஊக்குவிப்போகும். இந்ேியாவிலிருந்து நிேியமமச்சர் அருண் 
பஜட்லி இக்கூட்டத்ேில் கலந்துபகாள்வார். AIIB-ன் ேமலவர் Jin Liqun 
ஆவார், இந்ேியாமவச்தசர்ந்ே முன்னாள் சீன நிேியமமச்சர் D J Pandian 
இேன் துமணத்ேமலவர் மற்றும் ேமலமம முேலீட்டு அேிகாரியாவார். 
 
4. National Commission for Scheduled Castes (NCSC)-ன் புேிய ேமலவராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
A. Keshav Prasad Maurya 
B. Ram Shankar Katheria 
C. P M Kamalamma 
D. PL Poonia 
 
விமட : B. Ram Shankar Katheria 
 
ஆக்ராமவச்தசர்ந்ே பா.ஜ.க MP, Ram Shankar Katheria மூன்றாண்டு 
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காலத்ேிற்கு National Commission for Scheduled Castes (NCSC)-ன் புேிய 
ேமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இேன் முன்னாள் ேமலவர் PL Poonia-
வின் ஓய்வுக்குப்பின்னர் 2016-லிருந்து இப்பேவி காலியாகதவயிருந்ேது. 
இதோடு, L. Murugan NCSC-ன் துமணத்ேமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். K. 
Ramulu, Dr. Yogendra Paswan மற்றும் Dr. Swaraj Vidwan இேன் உறுப்பினர்கள் 
ஆவார்கள். இது ேலித்துகளின் நலன்கமளப் பாதுகாப்பேற்கான, 
அரசியலமமப்மப அடிப்பமடயாக்பகாண்டு இயங்கும் ஓர் 
ஆமணயமாகும். 
 
5. எங்கு இந்ேியாவின் முேல் “சரக்குக்கிராமம்” அமமக்கப்படவுள்ளது? 
A. புது படல்லி 
B. உேய்பூர் 
C. வாரணாசி 
D. பசன்மன 
 
விமட : C. வாரணாசி 
 
இந்ேியாவின் முேல் “சரக்குக்கிராமம்” உத்ேரப்பிரதேசத்ேின் 
வாரணாசியிலுள்ள இந்ேிய உள்நாட்டு நீர்வழி ஆமணயம் (Inland Waterways 
Authority of India) மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. சரக்கு கிராமம் என்பது, 
கிடங்கு தசமவகள் தேமவப்படும் நிறுவனங்கமள ஈர்க்கும் ஓர் 
உள்கட்டமமப்பு வசேிகமளக்பகாண்ட ேளமாகும். இது சில்லமற 
விற்பமனயாளர்கள், கிடங்கு வழங்குநர்களின் FMCG சந்மேமய 
இடமாற்றம் பசய்ய அனுமேிக்கிறது. இம்முமனயம் 
கங்மகக்கமரதயாரத்ேில் நகருக்கருகில் முன்பமாழியப்பட்டுள்ளது. 
 
6. அறிஞர்களுக்கான Woodrow Wilson சர்வதேச மமயத்ேிற்கு, 
பபாதுக்பகாள்மக வகுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்ேியர் யார்? 
A. Gopalaswami Parthasarathy 
B. Rakesh Sood 
C. Srinivas Kumar Sinha 
D. Nirupama Rao 
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விமட : D. Nirupama Rao 
 
அபமரிக்காவின் முன்னாள் இந்ேிய தூதுவரான Nirupama Rao, 
அறிஞர்களுக்கான Woodrow Wilson சர்வதேச மமயத்ேிற்கு, 
பபாதுக்பகாள்மக வகுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் Sino-India 
கூட்டணி ேிட்டத்ேில் பணிபுரிவார். இவர் வில்சன் மமயத்ேின் ஆசிய 
ேிட்டத்துடன் இமணக்கப்பட்டு, 2017 ஜூன் முேல் 3 மாே காலத்ேிற்கு 
வில்சன் மமயத்ேில் ேங்கி பணிபுரிவார். இது உலகளாவிய 
பிரச்சிமனகமள சமாளிக்கும் ஒரு முக்கிய பகாள்மகச்சார்பற்ற 
மன்றமாகும். WWICS என்பது 1968-ல் காங்கிரசால் உருவாக்கப்பட்ட, 
வாசிங்டன் DC-ஐ ேமலமமயிடமாகக்பகாண்ட, ஜனாேிபேி வில்சனுக்கான 
தேசிய நிமனவுச்சின்னமாகும். வில்சன் மமயம், அறிஞர்கள் 
கலந்துமரயாடும் ஒரு பகாள்மகச்சார்பற்ற மன்றமாக ேிகழ்கிறது. 
 
7. எந்ே நாடு 2017 Shanghai Cooperation Organization (SCO)-மவ நடத்துகிறது? 
A. கஜகஸ்ோன் 
B. உஸ்பபகிஸ்ோன் 
C. ேஜிகிஸ்ோன் 
D. கிர்கிஸ்ோன் 
 
விமட : A. கஜகஸ்ோன் 
 
2017 ஜுன் 8 மற்றும் 9 அன்று  கஜகஸ்ோனிலுள்ள அஸ்ோனாவில், 2017-
ம் ஆண்டுக்கான Shanghai Cooperation Organization (SCO)-ன் மாநாடு 
நமடபபறுகிறது. இந்ே உச்சிமாநாட்டில், இந்ேியா மற்றும் பாகிஸ்ோன், 
இவ்வமமப்பின் முழு உறுப்பினர்களாக ஆகிறது. SCO என்பது சீன, 
கஜகஸ்ோன், கிர்கிஸ்ோன், இரஷ்யா, ேஜிகிஸ்ோன் மற்றும் 
உஸ்பபகிஸ்ோன் ஆகிய நாடுகளின் ேமலவர்களால் 2001-ல் ஷாங்காய் 
நகரில் நிறுவப்பட்ட ஒரு யுதரசிய அரசியல், பபாருளாோர மற்றும் 
இராணுவ அமமப்பாகும். இது முக்கியமாக உறுப்பு நாடுகளிமடதய 
இராணுவ ஒத்துமழப்மப தநாக்கமாகக்பகாண்டது மற்றும் மத்ேிய 
ஆசியாவில் உளவுத்துமற ஈடுபாடும், பயங்கரவாே எேிர்ப்பு 
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நடவடிக்மககமளயும் உள்ளடக்கியது. 
 
8. உலக பால் ேினம் (World Milk Day) எந்ே நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது? 
A. ஜுன் 3 
B. ஜுன் 1 
C. ஜுன் 4 
D. ஜுன் 5 
 
விமட : B. ஜுன் 1 
 
உலகளாவிய உணவான பாலின் முக்கியத்துவத்மே உணர்த்துவேற்காக 
உணவு மற்றும் தவளாண் அமமப்பு (Food and Agriculture Organization) 
ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜுன் 1 அன்று உலக பால் ேினத்மே அனுசரிக்கிறது. 
இந்நாள், பால் பண்மணயுடன் போடர்புமடய நடவடிக்மககளில் கவனம் 
பசலுத்துவேற்கான ஒரு வாய்ப்மப வழங்குகிறது. இந்ேியாவில், 
பவள்மளப்புரட்சியின் ேந்மே Dr. Verghese Kurien-ன் பிறந்ேநாள் 
விழாமவக்பகாண்டாடும் வமகயில், தேசிய பால் ேினம் ஒவ்பவாரு 
ஆண்டும் நவம்பர் 26 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
 
9. எவபரஸ்ட் சிகரத்ேின் உச்சிமய சீனப்பக்கத்ேிலிருந்து அமடந்ே முேல் 
இந்ேியப்பபண் யார்? 
A. Radhika GR 
B. Anshu Jamsenpa 
C. Anita Kundu 
D. Arunima Sinha 
 
விமட : C. Anita Kundu 
 
அரியானா மாநிலத்ேிலுள்ள இசார்-ன் காவல்துமற துமண ஆய்வாளரான 
Anita Kundu, தம 2017 -ல் சீனப்பக்கத்ேிலிருந்து எவபரஸ்ட் சிகரத்ேின் 
உச்சிமய அமடந்ே முேல் இந்ேியப்பபண் என்ற பபருமமமய 
பபற்றுள்ளார். இேற்குமுன் இவர் தம 2013-ல், தநபாளத்ேிலிருந்து 
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எவபரஸ்ட் சிகரத்ேின் உச்சிமய அமடந்துள்ளார். 
 
10. எந்ே மாநிலத்ேில் ஸ்ரீ பவங்கதடசுவரா தேசியப்பூங்கா அமமந்துள்ளது? 
A. தகரளா 
B. கர்நாடகா 
C. இமாச்சலப்பிரதேசம் 
D. ஆந்ேிரப்பிரதேசம் 
 
விமட : D. ஆந்ேிரப்பிரதேசம் 
 
ஸ்ரீ பவங்கதடசுவரா தேசியப்பூங்கா ஆந்ேிரப்பிரதேசத்ேின் சித்தூர் மற்றும் 
கடப்பா மாவட்டங்களில் அமமந்துள்ளது. பூங்காவின் பமாத்ே பரப்பளவு 
353 சதுர கி.மீ., ஆகும். இந்ேப்பூங்காவில் Talakona, Gundalakona, Gunjana 
தபான்ற பல அருவிகள் உள்ளன. இது ஓநாய், ேங்கக்குள்ள நரி, இந்ேிய 
நரி, இந்ேிய புனுகுப்பூமன, காட்டுப்பூமன தபான்றமவகளுக்கு 
வாழிடமாகவுள்ளது. 
 

2017 June 2 
1. எந்ே இந்ேிய நிறுவனம் 2017 Asia Pacific Quality Network (APQN)-ன் விருமே 
பவன்றுள்ளது? 
A. Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) 
B. National Assessment and Accreditation Council (NAAC) 
C. Indian Space Research Organisation (ISRO) 
D. Defence Research and Development Organisation (DRDO) 
 
விமட : B. National Assessment and Accreditation Council (NAAC) 
 
2017 தம 26 அன்று இரஷ்யாவின் மாஸ்தகாவில், சர்வதேச விருோன 
International Co-operation in Quality Assurance-ன், 2017 APQN ேர விருேிமன, National 
Assessment and Accreditation Council (NAAC) பவன்றுள்ளது. NAAC என்பது 
இந்ேியாவிலுள்ள உயர்கல்வி நிறுவனங்கமள மேிப்பிட்டு அவற்மற 
அங்கீகரிக்கும் ஓர் அமமப்பாகும். இேன் ேமலமமயகம் கர்நாடகாவின் 
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பபங்களூருவில் அமமந்துள்ளது. 
 
2. பசர்பியாவின் புேிய ஜனாேிபேியாக பேவிதயற்றவர் யார்? 
A. Ivica Dacic 
B. Tomislav Nikolic 
C. Dragan Sutanovac 
D. Aleksandar Vucic 
 
விமட : D. Aleksandar Vucic 
 
பசர்பிய முன்தனற்றக்கட்சியின் (Serbian Progressive Party) ேமலவரான 
Aleksandar Vucic, 2017 தம 31 அன்று  பசர்பியாவின் புேிய ஜனாேிபேியாக 
பேவிதயற்றார். இவருக்குமுன் Tomislav Nikolic பசர்பியாவின் ஜனாேிபேியாக 
இருந்ோர். இவர் 2017 ஏப்ரலில் நமடபபற்ற பசர்பிய ஜனாேிபேித்தேர்ேலில் 
55 சேவிகிே வாக்குகமளப்பபற்று பவற்றிபபற்றார். இேற்குமுன் இவர் 
பசர்பியாவின் பிரேம அமமச்சராக பணியிலிருந்ோர். 
 
3. எந்ே மாநில அரசு, அமலதபசி உள்ள மற்றும் அல்லாே மக்களுக்காக, 
டிஜிட்டல் பணப்மபயான “T-Wallet”-ஐ அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது? 
A. கர்நாடகா 
B. ஒடிசா 
C. பேலுங்கானா 
D. மணிப்பூர் 
 
விமட : C. பேலுங்கானா 

 
இந்ேியாவிதலதய முேன்முமறயாக, பேலுங்கானா அரசு 
அேிகாரப்பூர்வமாக, வாடிக்மகயாளர்களிடமிருந்து பணப்பரிவர்த்ேமன 
கட்டணம் எதுவும் வசூலிக்காே ஒரு டிஜிட்டல் பணப்மபயான  “T-Wallet”-ஐ 
அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது. இப்பணப்மபமய வமல பேிப்பிலும் 
பயன்படுத்ேலாம். பற்று அட்மட (Debit Card), வரவு அட்மட (Credit Card), 
இமணய வங்கிச்தசமவ (Online Banking) அல்லது Mee Seva மமயங்களின் 

 

 



www.winmeen.com 
 

    www.winmeen.com  Page 9  

  

 

 

மூலம் பணப்மபமய நிரப்பிக்பகாள்ளலாம். இேில் அேிகபட்சமாக e-KYC 
பயனர்கள் ரூ. 1 இலட்சம் வமரயும் e-KYC அல்லாே பயனர்கள் ரூ. 20,000 
வமரயும் பணப்பரிவர்த்ேமன தமற்பகாள்ளலாம். இந்ேப்பணப்மப, 
பரிவர்த்ேமன பகுப்பாய்வாளர்கள் மற்றும் விஜயா வங்கியால் 
உருவாக்கப்பட்டோகும். இச்தசமவயிமன வழங்குவேற்காக, மாநில அரசு 
விஜயா வங்கியுடன் இமணந்துள்ளது. ேற்தபாது, இந்ேப்பணப்மப 
ஆண்ட்ராய்டு பேிப்பில் ஆங்கிலம், பேலுங்கு, உருது ஆகிய பமாழிகளுடன் 
கிமடக்கிறது. 
 
4. Institute for Economics and Peace (IEP)-ன் படி 2017 Global Peace Index-ல் 
இந்ேியாவின் ேரநிமல என்ன? 
A. 141வது 
B. 133வது 
C. 155வது 
D. 137வது 
 
விமட : D. 137வது 
 
பபாருளாோரம் மற்றும் சமாோன நிறுவனம் (IEP) பவளியிட்டுள்ள 2017 
உலக அமமேிக்குறியடீ்டு எண் (GPI) மீது 163 நாடுகளில் இந்ேியா 137வது 
இடத்ேிலுள்ளது. இந்ே 2017 GPI, சமாோன நிமலயில் ஒரு விரிவான 
பகுப்பாய்மவ வழங்குகிறது. போடர்ச்சியான சமூக மற்றும் அரசியல் 
பகாந்ேளிப்புகளுக்கு மத்ேியில், உலகம் வன்முமறகமள உருவாக்குவேில் 
பபரும் வளங்கமள பசலவழிக்கிறது, ஆனால் இந்ே நிமல சமாோனத்ேிற்கு 
மிகக்குமறவாக உள்ளது. இந்ேப்பட்டியலில் பின்லாந்து முேலிடத்ேிலும், 
அேமனத்போடர்ந்து நியூசிலாந்து, தபார்ச்சுகல், ஆஸ்ேிரியா மற்றும் 
படன்மார்க் ஆகிய நாடுகள் அடுத்ேடுத்ே இடத்ேிலும் உள்ளன. அதே சமயம் 
சிரியா, அமமேியில்லாே நாடாகவுள்ளது. ஆப்கானிஸ்ோன், ஈராக், பேற்கு 
சூடான், மற்றும் ஏமன் ஆகிய நாடுகள் சிரியாவுக்குப்பின் உள்ளன. 
 
5. புேிோக நியமிக்கப்பட்ட இந்ேிய ரிசர்வ் வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநர் 
யார்? 
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A. Chandan Sinha 
B. Arvind Mayaram 
C. S Ganesh Kumar 
D. Rajiv Mehrishi 
 
விமட : C. S Ganesh Kumar 
 
2017 தம 31 அன்று Chandan Sinha-வின் விருப்ப ஓய்வுக்குப்பின், இந்ேிய 
ரிசர்வ் வங்கியின் புேிய நிர்வாக இயக்குநராக S கதணஷ் குமார் 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஒரு நிர்வாக இயக்குநராக, ேகவல் போழில்நுட்பம், 
ேீர்வு முமறமமகள், பவளிநாட்டு முேலீடுகள் மற்றும் பசயற்பாடுகளின் 
துமறகமள இவர் கவனித்துக்பகாள்வார். இப்பேவி உயர்வு பபறுவேற்கு 
முன்னர், இவர் ேகவல் போழில்நுட்பத்துமறயின் ேமலமம பபாது 
தமலாளராக இருந்ோர். ேற்தபாது, மத்ேிய வங்கியில் 11 நிர்வாக 
இயக்குநர்கள் உள்ளனர். 
 
6. எந்ே மாநில அரசு, தபாமேப்பபாருள் எேிர்ப்பு இயக்கத்மே ேீவிரப்படுத்ே 
UNDOC-யுடன் கூட்டுமவத்துள்ளது? 
A. பஞ்சாப் 
B. அரியானா 
C. உத்ேரப்பிரதேசம் 
D. மத்ேியப்பிரதேசம் 
 
விமட : A. பஞ்சாப் 
 
பஞ்சாப் அரசு, தபாமே மருந்து அச்சுறுத்ேமல ஒழிக்கும் முயற்சியின் ஒரு 
பகுேியாக, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) உடன்  இமணந்து 
பசயல்பட முடிவுபசய்துள்ளது. 2017 ஜுன் மாேம் இரண்டாவது வாரத்ேில் 
சுகாோரத்துமறயின், மருந்துகள் மீோன சிறப்புப்பணிக்குழு மற்றும் UNODC 
ஆகியவற்றிற்கு இமடதயயான ஒப்பந்ேம் மகபயழுத்ேிடப்படும். 
ேிட்டப்பணிக்கு ஒரு ேிட்டப்பாமே அமமக்கப்படதவண்டும் என்றும் 
ேிட்டக்குழுவில் முடிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. இேன் ேமலவர், முேன்மம 
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ADGP-யான Harpreet Singh Sidhu ஆவார். இவருடன் UNODC-வின் இரண்டு 
பிரேிநிேிகளும் இருப்பார்கள். 
 
7. எந்ே மாநிலத்ேில் தபரழிவுகளுக்கான இந்ேியாவின் முேல் ோனியங்கி 
கடதலார எச்சரிக்மக மமயம் அமமக்கப்படவுள்ளது? 
A. ேமிழ்நாடு 
B. மகாராஷ்டிரா 
C. ஒடிசா 
D. ஆந்ேிரப்பிரதேசம் 
 
விமட : C. ஒடிசா 
 
2017 ஜூமலயில் ஒடிசாவில், தபரழிவுகளுக்கான இந்ேியாவின் முேல் 
ோனியங்கி கடதலார எச்சரிக்மக மமயம் அமமக்கப்படவுள்ளது. 
இவ்பவச்சரிக்மக முமற மூலம், ஒடிசாவின் கடதலார மக்களுக்கு 
சூறாவளி, சுனாமி தபான்ற இயற்மகப்தபரழிவுகள் பற்றிய எச்சரிக்மககமள 
கட்டுப்பாட்டு அமறயிலிருந்து தநரடியாக வழங்கமுடியும். சுற்றுலாத்ேலம், 
மீன்பிடித்ேளங்கள் மற்றும் கடதலாரக்குடியிருப்புகள் தபான்ற 
இடங்களுட்பட 122 இடங்களில் உயரமான தகாபுரங்களிலிருந்து ஒதர 
தநரத்ேில் சத்ேமாக ஒலிபயழுப்பப்படும். இப்புேிய அமமப்பு, தபரழிவின் 
ேீவிரத்மேப்பபாறுத்து, மக்களுக்கு விழிப்புணர்தவற்படுத்தும். 
 
8. அண்மமயில் காலமான Parvathama Rajkumar எந்ேத்துமறயிலிருந்து 
பிரபலமமடந்ோர்? 
A. சட்டத்துமற 
B. அரசியல் 
C. பத்ேிரிமக 
D. ேிமரத்துமற 
 
விமட : D. ேிமரத்துமற 
 
கன்னடத்ேிமரப்பட ேயாரிப்பாளரும் மற்றும் பிரபல கன்னட ேிமரப்பட 
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நடிகரான ராஜ்குமாரின் மமனவியுமான Parvathama Rajkumar (77), 2017 தம 31 
அன்று பபங்களூரில் காலமானார். கன்னடத்ேிமரப்படங்கமள மட்டுதம 
விற்பமன பசய்ே முேல் கன்னட பபண் ேயாரிப்பாளர், விநிதயாகிப்பாளர் 
இவராவார். கன்னடத்ேிமரயுலகில் பழமமயான மற்றும் மிகவும் 
பவற்றிகரமான நிறுவனங்களில் ஒன்றான Vajreshwari Combines மற்றும் 
Poornima Enterprises-ன் கீழ் இவர் 87 ேிமரப்படங்கமள ேயாரித்துள்ளார். 
 
9. அண்மமயில் மமறந்ே “கவிக்தகா” அப்துல் ரகுமான், எந்ே பமாழியில் 
பிரபல கவிஞராவார்? 
A. ேமிழ் 
B. ஒடியா 
C. பேலுங்கு 
D. கன்னடம் 
 
விமட : A. ேமிழ் 
 
“கவிக்தகா” என பிரபலமாக அறியப்படும், ேமிழ்க்கவிஞரான அப்துல் 
ரகுமான் (79), பசன்மனயில் 2017 ஜுன் 2 அன்று காலமானார். இவர் 
வானம்பாடி இலக்கிய இயக்கத்மேச்சார்ந்ேவராவார். தமலும், நவனீ ேமிழ் 
இலக்கியத்ேில் மிகவும் பாராட்டப்பட்ட கவிஞர்களில் ஒருவராகவும் 
ேிகழ்ந்ோர். இவரது கவிமேத்போகுப்பான “ஆலாபமன”, 1999-ம்  ஆண்டு 
பகௌரவமிக்க சாகித்ேிய அகாடமி விருேிமன பவன்றது. இவரது 
புகழ்பபற்ற பமடப்புகள் ஆலாபாமன, பால் வேீி, தநயர் விருப்பம், பித்ேன் 
தபான்றமவயாகும். 
 
10. ஐ. நா சமபயின் பபாதுச்சமபக்கான புேிய ஜனாேிபேி Miroslav Lajcak 
ஆவார். இவர் எந்ே நாட்மடச்தசர்ந்ேவராவார்? 
A. ஸ்தலாவாகியா 
B. ஃபிஜி 
C. உருகுதவ 
D. பசனகல் 
விமட : A. ஸ்தலாவாகியா 
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நியூயார்க்கில் அமமந்துள்ள ஐ.நாவின் ேமலமமயகத்ேில் நமடபபற்ற 
72வது அமர்வில், ஸ்தலாவாகியா நாட்டின் பவளியுறவு அமமச்சரான 
Miroslav Lajcak, ஐ. நா சமபயின் பபாதுச்சமபக்கான புேிய ஜனாேிபேியாக, 
தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டுள்ளார். 2017 பசப்டம்பர் 12-ல் Peter Thomson-ன் 
ஓய்வுக்குப்பிறகு இவர் பேவிதயற்பார். United Nations General Assembly (UNGA) 
என்பது, 193 உறுப்பு நாடுகளின் கட்டமமப்மபக்பகாண்ட, பன்முக சர்வதேச 
பிரச்சமனகமள விவாேிக்கும் ஒரு மன்றமாகும். இேன் சந்ேிப்புக் 
கூட்டங்கள் பசப்டம்பர் முேல் டிசம்பர் வமர இருக்கும். 2017 பசப்டம்பர் 12 
முேல் UNGA-ன் 72வது அமர்வு போடங்கும். 
 

2017 June 3 
1. அயர்லாந்ேின் புேிய பிரேமர் யார்? 
A. Leo Varadkar 
B. Brian Cowen 
C. Mary McAleese 
D. Enda Kenny 
 
விமட : A. Leo Varadkar 
 
Fine Gael Party-ன் ேமலவரான Leo Varadkar, Simon Coveney-மய 60% வாக்குகள் 
பபற்று தோற்கடித்து அயர்லாந்ேின் புேிய பிரேமரானார். இவர் நாட்டின் 
முேல் ஓரினச்தசர்க்மக பிரேமர் மற்றும் நாட்டின் இளம் வயது 
ேமலவரும் ஆவார். இவருக்குமுன் மத்ேிய வலதுசாரிக்கட்சியின் 
ேமலவரான Taoiseach Enda Kenny, இப்பேவியிலிருந்ோர். 
 
2. பிரசார் பாரேியின் புேிய ேமலமம நிர்வாக அேிகாரியாக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
A. CK Prasad 
B. Shashi Shekhar Vempati 
C. Rajeev Singh 
D. S C Panda 
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விமட : B. Shashi Shekhar Vempati 
 
Infosys Technologies-ன் முன்னாள் பிரோன வடிவமமப்பாளரான Shashi Shekhar 
Vempati, அடுத்ே ஐந்ோண்டுகளுக்கு, பபாது ஒளிபரப்பு நிறுவனமான பிரசார் 
பாரேியின் புேிய ேமலமம நிர்வாக அேிகாரியாக (CEO) 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ேற்சமயம் இவர், பிரசார் பாரேி வாரியத்ேின் ஒரு 
பகுேி தநர உறுப்பினராக உள்ளார். Jawhar Sircar-ன் ஓய்வுக்குப்பின் 7 
மாேங்களுக்கு இப்பேவி காலியாகதவ இருந்ேது. இவருக்குமுன் 
இப்பேவியில், 2017-ல் S C Panda ஓய்வுக்குப்பிறகு இமடக்கால CEO-வாக 
Rajeev Singh இருந்ோர். 
 
3. 2017 Global Multi-Dimensional Poverty Index (MPI)-ல், இந்ேியாவின் ேரநிமல 
என்ன? 
A. 45வது 
B. 58வது 
C. 37வது 
D. 26வது 
 
விமட : C. 37வது 
 
Oxford Poverty மற்றும் Human Development-ன் அறிக்மகயின்படி, 2017 Global Multi-
Dimensional Poverty Index (MPI)-ல், 103 நாடுகளில் இந்ேியா 37வது 
இடத்ேிலுள்ளது. OPHI என்பது தபராசிரியர் Sabina Alkire-ன் ேமலமமயிலான 
ஆக்ஸ்ஃதபார்டு பல்கமலக்கழகத்ேிலுள்ள பபாருளாோர ஆராய்ச்சி 
மமயமாகும். 2017 உலகளாவிய MPI, 103 நாடுகளில் வாழும் உலகின் 76% 
மக்கமள உள்ளடக்கியது. இக்குறியடீானது வறுமமயின் இயல்பு மற்றும் 
ேீவிரத்மே அளவிடுகிறது. இது ஏமழகளின் அனுபவங்கமள 
அடிப்பமடயாகக்பகாண்டது. இமவ வறுமமமய ஒழிப்பேற்கான 
பகாள்மககமள உருவாக்க உேவுகின்றன. 
 
4. எந்ேக்குழு, பபருநிறுவன ஆளுமமகளுக்கான, Securities and Exchange Board 
of India-வால் உருவாக்கப்பட்டது? 
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A. Uday Kotak குழு 
B. Naysa Modi குழு 
C. Tejas Muthusamy குழு 
D. Saketh Sundar குழு 
 
விமட : A. Uday Kotak குழு 
 
பட்டியலிடப்பட்ட பபருநிறுவனங்களின் நிர்வாகத்ேரத்ேிமன 
தமம்படுத்துவேற்காக இந்ேியாவின் Securities and Exchange Board, Uday Kotak 
குழுமவ உருவாக்கியுள்ளது. தகாட்டக் மகிந்ேிரா வங்கியின் ேமலவரான 
Uday Kotak ேமலமமயில், இக்குழு 4 மாேங்களுக்குள் அறிக்மகமய 
சமர்ப்பிக்கும். இக்குழு SEBI-க்கு சம்பந்ேப்பட்ட கட்சி பரிவர்த்ேமனகமளப் 
பற்றிய பாதுகாப்பு மற்றும் தமம்படுத்துவேற்கான நடவடிக்மககள் 
சம்பந்ேமான பரிந்துமரகமளக்கூறும். தமலும், இக்குழு பபாது 
பங்தகற்புகளில் முேலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்படும் வாக்களிக்கும் 
பிரச்சமனமயப்பற்றியும் கலந்ோதலாசித்து, பரிந்துமரகமள வழங்கும். 
 
5. 90வது Scripps National Spelling Bee தபாட்டியில் பவன்ற இந்ேிய-அபமரிக்க 
மாணவர் யார்?  
A. Sreeniketh Vogoti 
B. Ananya Vinay 
C. Rohan Sachdev 
D. Shourav Dasari 
 
விமட : B. Ananya Vinay 
 
2017 ஜுன் 1 அன்று தமரிதலண்டின் National Harbor-லுள்ள, Gaylord National 
Resort மற்றும் Convention Center-ல் நமடபபற்ற 90வது Scripps National Spelling 
Bee இறுேிப்தபாட்டியில் “Marocain” எனும் பசால்லுக்கு சரியான 
எழுத்ோக்கத்மே பசால்லி, கலிதபார்னியாமவச்தசர்ந்ே 6வது படிக்கும் 
Ananya Vinay (12), இப்தபாட்டியில் பவன்றுள்ளார். இவர் $40000 டாலர் 
மேிப்புள்ள பராக்கப்பரிசிமன பவன்றார். 1999-ல் இந்ேிய-அபமரிக்கரான 
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Nupur Lala-வின் பவற்றிக்குப்பிறகு போடர்ந்து 13 வருடங்களாக இந்ேிய-
அபமரிக்கர்கதள இப்பரிசிமன பவன்றுவருகின்றனர். 
 
6. 52வது Karlong Vary சர்வதேச ேிமரப்பட விழாவில், இந்ேியாவின் சார்பாக 
பிரேிநிேித்துவப்படுத்ேப்படும் படம் எது? 
A. Khibula 
B. Cakemaker 
C. Ralang Road 
D. Falling 
 
விமட : C. Ralang Road 
 
2017 ஜூமல 8 முேல் ஜூமல 30 வமர பசக் குடியரசில் நமடபபறவுள்ள, 
52வது Karlong Vary சர்வதேச ேிமரப்பட விழாவில், இந்ேியாவின் சார்பாக 
பிரேிநிேித்துவப்படுத்ேப்படும் படம் Ralang Road ஆகும். பேிமூன்று 
ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு, இந்ே சர்வதேச ேிமரப்பட விழாவில் இந்ேியா 
சர்வதேச ேிமரப்படங்களுடன் தபாட்டியிடுகிறது. இமாலய கிராமப்புறத்ேில் 
வாழும் நான்கு நபர்களின் கமேகமள இத்ேிமரப்படம் விளக்குகிறது. ஒரு 
சிக்கலான சமூக அமமப்பில் கலாச்சாரக்குடிதயற்றம் மற்றும் வாழ்க்மக 
முமறகமள இப்படம் ஆராய்கிறது. இேமன Karma Takapa இயக்க, HumanTrail 
Pictures நிறுவனம் ேயாரித்துள்ளது. 
 
7. 2017 HCL Asian Junior Tennis Championship தபாட்டியில், ஆண்கள் ஒற்மறயர் 
பட்டத்மே பவன்றவர் யார்? 
A. Piyush Salekar 
B. Vikrat Mehta 
C. Kaivalya Kalamse 
D. Nitin Kumar Sinha 
 
விமட : D. Nitin Kumar Sinha 
 
புதனவின் Balewadi-ன் Mahalunge-லுள்ள Shri Shiv Chhatrapati Sports Complex-ல் 
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நமடபபற்ற 2017 HCL Asian Junior Tennis Championship இறுேிப்தபாட்டியில், 
மதலசிய வரீரான Christian Didier Chin-ஐ தோற்கடித்து, இந்ேிய வரீரான Nitin 
Kumar Sinha, ஆண்கள் ஒற்மறயர் பட்டத்மே பவன்றுள்ளார். பபண்கள் 
ஒற்மறயர் இறுேியாட்டத்ேில் Mihika Yadav, Mahak Jain-ஐ 6-3, 6-3 என்ற தநரடி 
பசட்களில் தோற்கடித்ோர். Junior Grand Slams தபாட்டிக்குப்பிறகு 
உலகிதலதய மிகவுயரிய தபாட்டி இதுோன். தமலும் இந்ேிய வரீர்கள் 
ேங்களின் உலகளாவிய தபாட்டியாளர்களுக்கு எேிராக தபாட்டியிடும் 
வாய்ப்பிமனயும் இப்தபாட்டி வழங்குகிறது. 
 
8. ITTF Umpires and Referees Committee (URC)-ன் உறுப்பினராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ள முேல் இந்ேியர் யார்? 
A. S. Sridhar 
B. Raksheet Kota 
C. Ganeshan Neelakantan  
D. Pankaj Awasthi 
 
விமட : C. Ganeshan Neelakantan 
 
ITTF Umpires and Referees Committee (URC)-ன் உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள 
முேல் இந்ேியர் Ganeshan Neelakantan ஆவார். இவரது பேவிக்காலம் 
இரண்டாடுகளாகும். International Table Tennis Federation (ITTF)-ல் இருக்கும் ஒதர 
தபாட்டியாளரான தமலாளர் இவர்ோன். இதுேவிர, ஆசிய கண்டத்ேிலிருந்து 
ITTF-க்கு போழில்நுட்ப ஆமணயாளராகவும் பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ளார். 
இேன் பேவிக்காலம் நான்காண்டுகளாகும். தமலும், இவர் பேற்காசிய 
கூட்டமமப்பு போழில்நுட்பக்குழுவின் ேமலவராகவும், Commonwealth Table 
Tennis Federation (CTTF)-ன் உறுப்பினராகவும் உள்ளார். 
 
9. எந்ே IIT நிறுவன ஆராய்ச்சியாளர்கள், அவசர ஊர்ேியிலுள்ள 
தநாயாளிகமள கண்காணிப்பேற்காக, கம்பியில்லா போழில்நுட்பமான 
“AmbuSens”-ஐ உருவாக்கியுள்ளனர்? 
A. IIT கரக்பூர் 
B. IIT பசன்மன  
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C. IIT வாரணாசி 
D. IIT ரூர்கி 
 
விமட : A. IIT கரக்பூர் 
 
IIT கரக்பூர் ஆராய்ச்சியாளர்கள், அவசர ஊர்ேியிலுள்ள தநாயாளிகமள 
Remote முமறயில் மருத்துவர்கள் கண்காணிப்பேற்காக, கம்பியில்லா 
போழில்நுட்பமான “AmbuSens”-ஐ உருவாக்கியுள்ளனர். இந்ே 
போழில்நுட்பத்மே பயன்படுத்ேி தநாயாளிகளின் ECG, இேயத்துடிப்பு, 
பவப்பநிமல மற்றும் இரத்ே அழுத்ேம் தபான்றவற்மற அவசர ஊர்ேி 
ஓடிக்பகாண்டிருக்கும் தவமளயிதலதய கண்காணிக்க இயலும். இேன் 
மூலம், சூழ்நிமலமய சமாளிக்க, தநாயாளியுடன் வரும் போழில்நுட்ப 
வல்லுனர்களுக்கு மருத்துவர்கள் ஆதலாசமன வழங்க முடியும்.  
“AmbuSens”-ன் வமல இமடமுகமானது, உண்மமயான ECG வமரபடத்மே 
தபான்ற காட்சிப்படுத்ேல் கருவிகள் மூலம், ஒதர தநரத்ேில் மருத்துவர்கள் 
மற்றும் உேவியாளர்களுக்கான எளிய வமரகமல இமடமுகத்மே 
அளிக்கிறது. இேமன இமணய வசேிபகாண்ட மடிக்கணினிகள், 
ேிறன்தபசிகள் ஆகியவற்றிலிருந்து பயன்படுத்ேலாம். 
 
10. Gumti வனவிலங்கு சரணாலயம் எந்ே மாநிலத்ேில் அமமந்துள்ளது? 
A. சிக்கிம் 
B. ேிரிபுரா 
C. பகீார் 
D. உத்ேரப்பிரதேசம் 
 
விமட : B. ேிரிபுரா 
 
Gumti வனவிலங்கு சரணாலயம் 389.54 சதுர கி.மீ., பரப்பளவில், ேிரிபுராவில் 
அமமந்துள்ளது. யாமன, சாம்பார் மான், எருமம தபான்ற விலங்குகள் 
இங்குள்ளன. ேிரிபுராவில் புேரமமப்பு நிலப்பகுேிகள்பகாண்ட முக்கியமான 
சரணாலயங்களில் இந்ே சரணாலயமும் ஒன்றாகும். இச்சரணாலயம் 
மாநிலத்ேின் பாரம்பரிய மரபுக்கு அமடயாளமாகவுள்ளது. தமலும்,  
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பல்தவறு ேிரிபுரா மாநிலத்ேின் வனவிலங்குகளுக்கு இது வாழ்விடமாக 
உள்ளது. விலங்கு ஆர்வலர்கள் கண்டுமகிழ இதுபவாரு சிறந்ே இடமாகும். 
 

2017 June 4 & 5 
1. 2017-ம் ஆண்டுக்கான உலக சுற்றுச்சூழல் நாளின் மமயக்கருத்து என்ன? 
A. Green Economy: Does it include you? 
B. Raise Your Voice Not the Sea Level 
C. Connecting People to Nature 
D. Think.Eat.Save 
 
விமட : C. Connecting People to Nature 
 
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சார்ந்ே பிரச்சிமனகள் பற்றியும் காடுகள் பற்றிய 
விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவேற்காகவும், ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜுன் 5 
அன்று உலக சுற்றுச்சூழல் நாள் கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 2017-ம் 
ஆண்டுக்கான மமயக்கருத்து “Connecting People to Nature” ஆகும். இது 
இயற்மகயின் அழமக பாராட்டுவோகவும், அேமன பாதுகாப்போகவும் 
பபாருள்படுகிறது. 2017-ம் ஆண்டுக்கான உலக சுற்றுச்சூழல் நாளின் 
பகாண்டாட்டங்கள் கனடாவில் நமடபபறும். 
 
2. Thailand Grand Prix Gold Badminton தபாட்டியில், 2017-ம் ஆண்டுக்கான 
ஆண்கள் ஒற்மறயர் பட்டத்மே பவன்றவர் யார்? 
A. Akhilesh Das Gupta 
B. Sai Praneeth 
C. Jonatan Christie 
D. Kidambi Srikanth 
 
விமட  : B. Sai Praneeth 
 
2017 ஜுன் 4 அன்று பாங்காக்கில் நமடபபற்ற, Thailand Grand Prix Gold Badminton 
இறுேிப்தபாட்டியில், ஆண்கள் ஒற்மறயர் பிரிவில் இந்தோதனசியாமவ 
தசர்ந்ே Jonatan Christie-ஐ தோற்கடித்து, இந்ேியாவின் Sai Praneeth, ஆண்கள் 
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ஒற்மறயர் பட்டத்மே பவன்றார். இது Sai Praneeth பபறும் முேல் Grand Prix 
பட்டமாகும். 
 
3. எந்ே கால்பந்து அணி, 2017 UEFA Champions League தகாப்மபமய 
பவன்றுள்ளது? 
A. Juventus 
B. Milan 
C. Barcelona 
D. Real Madrid 
 
விமட : D. Real Madrid 
 
இறுேிப்தபாட்டியில், Juventus அணிமய 4-1 என்ற தகால் கணக்கில் 
தோற்கடித்து, Real Madrid அணி, 2017 UEFA Champions League தகாப்மபமய 
பவன்றுள்ளது. UEFA சாம்பியன்ஸ் லீக் வரலாற்றிதலதய முேன்முமறயாக, 
ஒதர குழு போடர்ச்சியாக இரு பருவங்கமள பவன்றது இம்முமறோன். 
இேன் மூலம் ேங்களின் பவற்றிமய ேக்கமவத்துக்பகாண்ட முேல் அணி 
என்ற பபருமமயும் Real Madrid அணிமய தசருகிறது. Real Madrid என்பது 
ஸ்பபயினின் Madrid நகரிலுள்ள ஒரு போழிற்முமற கால்பந்ேணியாகும். 
 
4. எந்ே நகரத்ேில், இந்ேியாவின் முேல் ேிறனட்மட சார்ந்ே Public Bicycle 
Sharing (PBS) ேிட்டமான “Trin Trin”, போடங்கப்பட்டுள்ளது? 
A. பசன்மன 
B. புது படல்லி  
C. லக்தனா 
D. மமசூரு 
 
விமட : D. மமசூரு 
 
2017 ஜுன் 4 கர்நாடகாவிலுள்ள மமசூருவில், இந்ேியாவின் முேல் 
ேிறனட்மட (Smartcard) சார்ந்ே Public Bicycle Sharing (PBS) ேிட்டமான “Trin Trin”, 
போடங்கப்பட்டுள்ளது. இத்ேிட்டத்துக்கான நிேியின் ஒரு பகுேிமய, உலக 
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வங்கியின் Global Environmental Facility அளித்துள்ளது. மிேிவண்டி பராமரிப்பு 
மற்றும் நிமலயங்களுக்காக அடுத்ே 6 வருடத்ேிற்கு ரூ.20.5 தகாடி நிேி 
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நகர மக்களின் பபாது பயன்பாட்டிற்காக சுமார் 450 
மிேிவண்டிகள் கிமடக்கும். இச்தசமவயிமன பயன்படுத்ேிக்பகாள்ள 
மமசூருவின் குடிமக்கள் (அ) சுற்றுலா பயணிகள் ேங்கமள 
இமணயத்ேிதலா (அ) ஆறு மமயங்களில் ஏதேனும் ஒரு மமயத்மே 
தநரில் அணுகிதயா பேிவு பசய்யதவண்டும். இேற்கான கட்டணமாக ரூ.350 
(ேிரும்ப வழங்கப்படும் 250 உட்பட) பசலுத்ேி ேிறனட்மடமய 
பபற்றுக்பகாள்ளலாம். இந்ே மிேிவண்டி பயன்பாடானது முேல் ஒரு மணி 
தநரத்ேிற்கு இலவசமாகவும், அடுத்ே கூடுேல் 1 மணிதநரத்ேிற்கு ரூ.5-ம், 
அேற்கடுத்ே கூடுேல் 1 மணிக்கு ரூ.10-ம் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும். 
 
5. இந்ேியாவின் புேிய சட்ட ஆதலாசகர் யார்? 
A. Tushar Mehta 
B. Pinky Anand 
C. Ranjit Kumar 
D. P S Narsimha 
 
விமட : C. Ranjit Kumar 
 
இந்ேியாவின் ேற்தபாமேய சட்ட ஆதலாசகரான Ranjit Kumar-ன் 
பேவிக்காலமும், Attorney General Mukul Rohatgi மற்றும் 5 மூத்ே 
வழக்குமரஞர்களின் பேவிக்காலமும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. தமலும், 
கூடுேல் சட்ட ஆதலாசகர்களான Pinky Anand, Maninder Singh, P S Patwalia, 
Tushar Mehta மற்றும் P S Narsimha ஆகிதயாரின் பேவிக்காலம் 
காலவமரயின்றி நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. Attorney General, சட்ட ஆதலாசகர் 
மற்றும் கூடுேல் சட்ட ஆதலாசகர் ஆகிதயார் அரசின் சார்பாக, சிக்கலான 
தநரங்களில் சட்ட ஆதலாசமனகமள வழங்குவார்கள். 
 
6. சமீபத்ேிய, உலக வங்கியின் Global Economic Prospects (GEP) 
அறிக்மகயின்படி, 2018-ல் இந்ேியாவின் GDP வளர்ச்சி விகிேம் என்னவாக 
இருக்கும்? 
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A. 7.5% 
B. 7.7% 
C. 7.2% 
D. 7.6% 
 
விமட : A. 7.5% 
 
சமீபத்ேிய, உலக வங்கியின் Global Economic Prospects (GEP) அறிக்மகயின்படி, 
2018-ல் இந்ேியாவின் GDP வளர்ச்சி விகிேம் 7.5% ஆகவும், 2019-ல் 7.7% 
ஆகவும் இருக்குபமன கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 2016-ல் 6.8% இருந்ே இந்ே 
வளர்ச்சி 2017-ல் 7.2% ஆக ஆனமேயும் இவ்வறிக்மக குறிப்பிட்டுள்ளது. 
இேன் மூலம் பணமேிப்பிழப்பின் ோக்கத்ேிலிருந்து இந்ேியா மீள்வோகவும் 
இவ்வறிக்மக பேரிவிக்கிறது. இருப்பினும், 2017 மற்றும் 2018-ம் 
ஆண்டுகளில் உலகளாவிய வளர்ச்சிக்கான கணிப்பு, முமறதய 2.7% 
மற்றும் 2.9% என மாறாமல் உள்ளது. இேில் உற்பத்ேி மற்றும் வர்த்ேக 
முமறமமகள் நம்பிக்மகமய ஏற்படுத்துகின்றன. 
 
7. எந்ே நாடு, 2017 A T Kearney உலகளாவிய சில்லமற தமம்பாட்டு 
குறியடீ்படண்ணில், முேலிடத்மேப்பிடித்துள்ளது? 
A. சீனா 
B. இந்ேியா 
C. மதலசியா 
D. வியட்நாம் 
 
விமட : B. இந்ேியா 
 
2017 A.T. Kearney Global Retail Development Index (GRDI)-ல், சுலபமாக வியாபாரம் 
பசய்யும் 30  நாடுகளின் பட்டியலில் இந்ேியா முேலிடத்மேப்பிடித்துள்ளது. 
2017 GRDI-ன் ேமலப்பு “The Age of Focus” ஆகும். இேில் சீனா 2வது 
இடத்மேயும், அமேத்போடர்ந்து, மதலசியா, துருக்கி, UAE மற்றும் 
வியட்நாம் ஆகிய நாடுகள் அடுத்ேடுத்ே இடங்கமளப்பிடித்துள்ளது. இந்ே 
16வது GRDI-ல் 30 வளர்ந்துவரும் நாடுகளின் உலகளாவிய சில்லமற 
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முேலீடுகள் கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்ளப்பட்டன. இதுேவிர 25 பபருநிறுவன 
விற்பமனயாளர்கமள பகுப்பாய்வு பசய்து, அவர்களின் பவற்றிக்கான 
உத்ேிகமள கண்டறிந்து, அவற்மற சில்லமற விற்பமனயாளர்களுக்கு ஒரு 
முேலீட்டிற்கான வாய்ப்பாக வழங்கியுள்ளது. 
 
8. GSAT-19 ேகவல் போடர்பு பசயற்மகக்தகாமள, எந்ே 
விண்பவளிக்கலத்ேின் மூலம் ISRO விண்ணில் ஏவியது? 
A. GSLV Mark III 
B. GSLV Mark IV 
C. GSLV Mark II 
D. GSLV Mark V 
 
விமட : A. GSLV Mark III 
 
ISRO ேனது 3136 Kg எமடபகாண்ட GSAT-19 ேகவல் போடர்பு 
பசயற்மகக்தகாமள, ேனது முற்றிலும் புேிய மற்றும் மிக அேிக 
எமடயுமடய Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark-III D-1 (GSLV-Mk III D-1) 
விண்பவளிக்கலத்ேின் மூலம் Geosynchronous Transfer Orbit (GTO)-க்கு 
ஆந்ேிராவின் ஸ்ரீஹரிதகாட்டாவிலுள்ள சேீஷ் ேவான் விண்பவளி 
மமயத்ேிலிருந்து 2017 ஜுன் 5 அன்று ஏவியது. போமலத்போடர்பு மற்றும் 
ஒளிபரப்புத்துமறமய தமம்படுத்துவேற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்ே 
பசயற்மகக்தகாளின் வாழ்நாள் பத்ோண்டுகள் ஆகும். GSLV-Mk III பபாதுவாக 
“fat boy” என அமழக்கப்படுகிறது. இது சுமார் ரூ.300 தகாடி பசலவில் 15 
ஆண்டுகளாக உருவாக்கப்பட்டது. இேன் எமட சுமக்கும் ேிறன் 4000 கிதலா 
ஆகும். தமலும், பூமியின் சுற்றுவட்டப்பாமேக்குள் இேன் எமட சுமக்கும் 
ேிறன் 10000 கிதலாவாகும். GSLV-Mk III என்பது ஒரு மூன்று நிமல 
ஏவுகமணயாகும். இேன் முேல் நிமலயில் ேிட எரிபபாருளால் நிரப்பப்பட்ட 
இரண்டு தமாட்டார்களும். 2வது நிமலயில் ேிரவ எரிபபாருளும் மற்றும் 
3வது நிமலயில் “CE20” இயந்ேிரப்பபாறியால் இயங்கும் Cryogenic “C25”-ம் 
இருக்கும். இேில் 20 என்பது, ஏவுகமணயின் உந்துசக்ேிமய குறிக்கிறது. 
 
9. பகாடுமமகளுக்காளான அப்பாவி குழந்மேகளுக்கான சர்வதேச நாள், 
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எப்தபாது அனுசரிக்கப்படுகிறது? 
A. ஜுன் 3 
B. ஜுன் 4 
C. ஜுன் 5  
D. ஜுன் 6 
 
விமட : B. ஜுன் 4 
 
உடல், மன மற்றும் உணர்ச்சி ரீேியான பகாடுமமகளுக்காளான அப்பாவி 
குழந்மேகளுக்கான சர்வதேச நாள், ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜுன் 4 அன்று 
ஐ. நா சமபயால் அனுசரிக்கப்படுகிறது. குழந்மேகளுக்பகேிரான அமனத்து 
விேமான பகாடூர பசயல்கமளப்பற்றிய விழிப்புணர்வு மக்களிமடதய 
இருத்ேல் தவண்டும். குழந்மேகளின் உரிமமகள் பாதுகாக்கப்படுவமே 
மமயமாகக்பகாண்ட அமமப்புகள் மற்றும் ேனிநபர் விழிப்புணர்வு 
பிரச்சாரங்களில் பபாதுமக்கள் பங்தகற்கதவண்டும். தமலும், குழந்மேகளின் 
உரிமமகமள பாதுகாப்பேற்கான ஐ.நாவின் உறுேியான நிமலப்பாட்மட 
இந்நாள் உறுேிப்படுத்துகிறது. 
 
10. Abohar வனவிலங்கு சரணாலயம் எந்ே மாநிலத்ேில் அமமந்துள்ளது? 
A. ேமிழ்நாடு 
B. நாகாலாந்து 
C. பஞ்சாப் 
D. தகரளா 
 
விமட : C. பஞ்சாப் 
 
Abohar வனவிலங்கு சரணாலயம் பஞ்சாபின் Fazilka மாவட்டத்ேில் 
அமமந்துள்ளது. இந்ே சரணாலய உருவாக்கத்துக்குப்பின், Bishnoi சமூக 
மக்கள் ஒன்றிமணந்து ேங்களின் புனிே விலங்கான “Black Buck”-ஐ 
பாதுகாக்க பசய்ே பசயல்களின் பவற்றிக்கமே உள்ளது. இது பஞ்சாப்பின் 
மாநில விலங்காகும். இந்ே சரணாலயம் Albizia lebbeck, Acacia nilotica, 
Azadirachata indica, A. tortilis தபான்ற பல்தவறு வமகயான ோவர வமககள் 
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மற்றும் காட்டுப்பன்றி, நீல எருது, முள்ளம்பன்றி, முயல் மற்றும் குள்ளநரி 
தபான்ற பல்தவறு வமகயான விலங்கினங்களுக்கு வாழ்விடமாகவுள்ளது. 
 

2017 June 6 
1. எந்ே நாட்டில், ஐ. நா-வின் முேல் பபருங்கடல் மாநாடு நடக்கவுள்ளது? 
A. பிரான்ஸ் 
B. US 
C. பஜர்மனி 
D. UK 
 
விமட : B. US 
 
2017 ஜுன் 5 அன்று, நியூயார்க்கிலுள்ள ஐ. நா ேமலமமயகத்ேில், ஐ. நா-
வின் முேல் பபருங்கடல் மாநாடு நமடபபறவுள்ளது. இந்ே 5 நாள் 
மாநாட்மட ஃபிஜி மற்றும் சுவடீன் அரசாங்கம் இமணந்து, “Our oceans, our 
future: partnering for the implementation of Sustainable Development Goal 14” என்ற 
மமயக்கருத்துடன் வழங்குகிறது. பவளப்பாமற பவடிப்பு, பநகிழி மாசு, 
அேிகமான மீன்பிடித்ேல், கடல் மட்ட உயர்வு தபான்ற பபருங்கடல்கள் 
சந்ேிக்கும் பிரச்சமனகளுக்கான ேீர்மவ கண்டறிவதே இம்மாநாட்டின் 
தநாக்கமாகும். தமலும், கடல் மற்றும் அதுசார்ந்ே சதுப்புநிலக்காடுகள், 
பவளத்ேிட்டுகள், கடற்புற்கள் தபான்றவற்மற பாதுகாப்பு பசய்வது பற்றியும் 
இேில் விவாேிக்கப்படும். அதேதபால், மீன்வளங்கமள ேகுந்ேவாறு 
தமம்படுத்துேலும், அமேக்பகாண்டு பபருமளவு மகசூல் பபறுேல் பற்றியும் 
விவாேிக்கப்படும். 
 
2. இந்ேியாவிதலதய முேன்முேலாக, கிராமப்புற LED பேருவிளக்குத்ேிட்டம் 
(Rural LED Street Lighting Project) எந்ே மாநிலத்ேில் நிறுவப்படவுள்ளது? 
A. ஆந்ேிரப்பிரதேசம் 
B. தகரளா 
C. உத்ேரப்பிரதேசம்  
D. அசாம் 
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விமட : A. ஆந்ேிரப்பிரதேசம் 
 
இந்ேியாவிதலதய முேன்முேலாக, கிராமப்புற LED பேருவிளக்குத்ேிட்டம் 
(Rural LED Street Lighting Project) ஆந்ேிர மாநிலத்ேில் நிறுவப்படவுள்ளது. 
ஆந்ேிராவின் 7 மாவட்டங்களிலுள்ள பஞ்சாயத்துக்களில் 10 இலட்சம் 
சாோரண, வழக்கமான பேருவிளக்குகமள அகற்றிவிட்டு, அேற்குபேிலாக 
LED விளக்குகள் பபாருத்ேப்படவுள்ளன. இேமன மின்துமறயின் கீழ், Energy 
Efficiency Services Limited (EESL) நமடமுமறப்படுத்தும். இந்ேிய அரசின், Street 
Lighting National Project (SLNP)-ன் படி, இத்ேிட்டம் இங்குோன் முேன்முேலில் 
நிறுவப்படவுள்ளது. முேல் கட்டமாக, குண்டூர், பிரகாசம், பநல்லூர், 
கர்னூல், கடப்பா, அனந்ேபூர் மற்றும் சித்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களின் கிராம 
பஞ்சாயத்துகளில் இத்ேிட்டம் பசயல்படுத்ேப்படும். இேனால் ஆண்டுக்கு 147 
மில்லியன் யூனிட் அளவுக்கான மின்சாரத்மே தசமிக்கமுடியும் மற்றும் 12 
தகாடி டன் அளவிலான கரியமில வாயு பவளிதயற்றத்ேிமன 
ேடுக்கமுடியும். இத்ேிட்டத்ேிற்கான முழு நிேியும், பிபரஞ்சு வளர்ச்சி 
முகமமயான Agence Française de Développement (AFD) வழங்குகிறது. 
 
3. “Assam Citizen Centric Service Delivery” ேிட்டத்ேிற்காக இந்ேிய அரசு, உலக 
வங்கியுடன் எவ்வளவுக்கான கடபனாப்பந்ேத்ேில் மகபயழுத்ேிட்டுள்ளது? 
A. $39.5 மில்லியன் டாலர்கள் 
B. $39.7 மில்லியன் டாலர்கள் 
C. $39.2 மில்லியன் டாலர்கள் 
D. $39.4 மில்லியன் டாலர்கள் 
 
விமட : C. $39.2 மில்லியன் டாலர்கள் 
 
“Assam Citizen Centric Service Delivery” ேிட்டத்ேிற்காக இந்ேிய அரசு, உலக 
வங்கியுடன் $39.2 மில்லியன் டாலருக்கான கடன் ஒப்பந்ேத்ேில் 
மகபயழுத்ேிட்டுள்ளது. இத்ேிட்டத்துக்கான பமாத்ே பசலவு $49 மில்லியன் 
டாலர்களாகும், இேில் $39.2 மில்லியன் டாலர்கள் உலக வங்கியால் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. மீேமுள்ள போமக, மாநில வரவு பசலவிலிருந்து 
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இத்ேிட்டத்ேின் காலம் 5 ஆண்டுகள். அசாமில் 
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தேர்ந்பேடுக்கப்பட்ட பபாதுச்தசமவகமள தமம்படுத்ேி வழங்குவதே, 
இத்ேிட்டத்ேின் தநாக்கமாகும். RTPS சட்டத்ேின் மூலம், மக்களுக்கு உரிய 
தநரத்ேில், பபாறுப்பாக தசமவகள் கிமடக்க இத்ேிட்டம் துமணபுரியும். 
 
4. எந்ே IIT நிறுவனம், 5வது Spic Macay சர்வதேச மாநாட்மட நடத்ேவுள்ளது? 
A. IIT கவுகாத்ேி 
B. IIT பசன்மன 
C. IIT பம்பாய் 
D. IIT படல்லி 
 
விமட : D. IIT படல்லி 
 
2017 ஜுன் 5 அன்று, பிரேமர் நதரந்ேிர தமாடி 5வது Spic Macay சர்வதேச 
மாநாட்மட, காபணாளி மூலம் போடங்கிமவத்ோர். இந்ே 7 நாள் 
மாநாட்தடாடு, SPIC MACAY-வின் 40 ஆண்டுகால நிமறவுவிழாவும் 
பகாண்டாடப்படுகிறது. இந்ேியாவின் மேிப்புமிக்க பன்முகக்கலாச்சாரத்மே 
உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்ே, ஒவ்பவாரு ஆண்டும் Spic Macay, இந்ே சர்வதேச 
மாநாட்மட நடத்துகிறது. இது இமளஞர்களிமடதய இந்ேியப்பாரம்பரிய 
இமச மற்றும் கலாச்சாரத்மே வளர்ப்பேற்கான சங்கமாகும். 
 
5. தேசிய நீர்வள தமம்பாட்டு முகமம (National Water Development Agency)-ன் 
புேிய பபாது இயக்குநர் யார்? 
A. Sharad Jain 
B. S. Masood Husain 
C. Usha Gupta 
D. Kirti Kumar 
 
விமட : A. Sharad Jain 
 
நீர்வளங்கள், நேி தமம்பாடு மற்றும் கங்மக புத்துயிர் அமமச்சகத்ேின் கீழ் 
பசயல்படும் NWDA-ன், புேிய பபாது இயக்குநராக Sharad Jain 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ேற்சமயம் இவர், ரூர்க்கியிலுள்ள National Institute of 
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Hydrology (NIH)-ல் விஞ்ஞானியாக பணிபுரிந்து வருகிறார். மத்ேிய நீர் 
ஆமணயத்ேிற்கு உறுப்பினராக மாற்றம் பபறும்வமர, S. Masood Husain 
இப்பேவியிலிருந்ோர். 
 
6. 2017 IMD World Competitiveness Index-ல் இந்ேியாவின் ேரநிமல என்ன? 
A. 28வது 
B. 37வது 
C. 41வது 
D. 45வது 
 
விமட : D. 45வது 
 
2017 IMD World Competitiveness Index-ல், 63 நாடுகளில் இந்ேியா 45வது இடத்மே 
பிடித்துள்ளது. இந்ேப்பட்டியல் சுவிச்சர்லாந்மே அடிப்பமடயாக்பகாண்ட 
International Institute for Management and Development (IMD)-ன் World Competitiveness 
Center (WCC) மூலம் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இப்பட்டியலில், ஹாங்காங் 
முேலிடத்மேப்பிடித்துள்ளது. சுவிச்சர்லாந்து, சிங்கப்பூர், US, பநேர்லாந்து, 
அயர்லாந்து மற்றும் படன்மார்க் ஆகிய நாடுகள் அடுத்ேடுத்ே இடங்கமளப் 
பிடித்துள்ளன. நாடுகள் ேங்களின் வளங்கமள எப்படி பயன்படுத்துகின்றன 
என்பமேயும், அவற்றின் மேிப்புகமள எப்படி உயர்ேிபகாள்கின்றன 
என்பமேயும் IMD அளவிடுகிறது. 
 
7. 21வது தேசிய ேடகள சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் ேங்கம் பவன்ற Sudha 
Singh, எந்ே விமளயாட்டுடன் போடர்புமடயவராவார்? 
A. Baseball 
B. குண்படறிேல் 
C. ஈட்டிபயறிேல் 
D. Steeplechase (ேமடோண்டுேல்) 
 
விமட : D. Steeplechase 
 
2017 ஜுன் 4 அன்று, பஞ்சாபிலுள்ள பாட்டியாலாவில் நமடபபற்ற 21வது 
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தேசிய ேடகள சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில், 3000 மீ Steeplechase-ல் 
உத்ேரப்பிரதேசத்மேச்தசர்ந்ே Sudha Singh ேங்கம் பவன்றார். ஆண்கள் 3000 
மீ Steeplechase-ல், அரியானாமவச்தசர்ந்ே Naveen Kumar, 8:50.85 என்ற தநர 
அளவில் ேங்கம் பவன்றார். 
8. ஆேரவற்ற பபண்களுக்கான ஓய்வூேியத்ேிட்டத்மே போடங்கும், 
இந்ேியாவின் முேல் மாநிலம் எது? 
A. ஆந்ேிரப்பிரதேசம் 
B. பேலுங்கானா 
C. தகரளா 
D. கர்நாடகம் 
 
விமட : B. பேலுங்கானா 
 
ஆேரவற்ற பபண்களுக்கான ஓய்வூேியத்ேிட்டத்மே போடங்கும், 
இந்ேியாவின் முேல் மாநிலம் பேலுங்கானாவாகும். இத்ேிட்டத்ேின் கீழ், 
மனிோபிமான அடிப்பமடயில் மாநிலத்ேிலுள்ள ஒவ்பவாரு ஆேரவற்ற 
பபண்ணுக்கும் ரூ.1,000 மாேந்தோறும் வழங்கப்படும். இத்ேிட்டம் 
மணமாகாே பபண்களுக்கு, மகவிடப்பட்ட பபண்களுக்கு மற்றும் 
மணமுறிவு பபற்ற பபண்களுக்கு நன்மம பயக்கும். 31 
மாவட்டங்களிலிருந்து 1,08,302 பயனாளிகள் இத்ேிட்டத்ேிற்கு 
ேகுேியுமடயவர்களாகிறார்கள். உறவினர்கள் மற்றும் கணவரால் 
மகவிடப்பட்ட பபண்களால் ோக்கல் பசய்யப்பட்ட மனுக்களின் 
விமளவாக, இத்ேிட்டம் நிமறதவற்றப்பட்டுள்ளது. 
 
9. இந்ேியாமவ பசுமமயாக்குவமே ஊக்கப்படுத்ே, TATA Projects சமீபத்ேில் 
எந்ே முயற்சிமய போடங்கியுள்ளது? 
A. Green Thumb 
B. Green Mountain 
C. Green India 
D. Green Earth 
 
விமட : A. Green Thumb 
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2017 உலக சுற்றுச்சூழல் நாளில், இந்ேியாமவ பசுமமயாக்குவமே 
ஊக்கப்படுத்ே, TATA Projects, “Green Thumb” எனும் ேிட்டத்மே 
போடங்கியுள்ளது. இத்ேிட்டம், 2016-ம் ஆண்டுத்ேிட்டத்ேின் 
போடர்ச்சியாகும். பசன்ற 2016-ல், 100 இடங்களில் 23,000 தபமரக்பகாண்டு 
42,000 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளது. இவ்வாண்டும், விருப்பமுள்ள சமூக 
ஆர்வலர்கமளக்பகாண்டு, இத்ேிட்டம் பசயல்படுத்ேப்படும். Green Thumb 
Microsite இமணயேளம், ஃதபஸ்புக் பக்கம், LinkedIn பக்கம் /155507/ (அ) 
அவர்களின் நிறுவன இமணயேளமான www.tataprojects.com –ல் பேிவுபசய்து 
பகாள்வேன் மூலம், அவர்கள் இத்ேிட்டத்ேில் பங்குபபறமுடியும். 
 
10. 2017 IMD World Digital Competitiveness Index-ல் இந்ேியாவின் ேரநிமல என்ன? 
A. 22வது 
B. 39வது 
C. 45வது 
D. 51வது 
 
விமட : D. 51வது 
 
2017 IMD World Digital Competitiveness ேரவரிமசயில் 63 நாடுகளில் இந்ேியா 
51வது இடத்ேிலுள்ளது. இேில் சிங்கப்பூர் முேலிடத்மேயும், சுவடீன், 
அபமரிக்கா, பின்லாந்து மற்றும் படன்மார்க் ஆகிய நாடுகள் முமறதய 
அடுத்ேடுத்ே இடங்கமளயும் பிடித்துள்ளன. நாடுகளின் Digital Competitiveness-
காக, IMD World Competitiveness மமயம், ேனியறிக்மகமய சமர்பித்ேது இதுதவ 
முேல்முமறயாகும். இந்ேப்புேிய Digital Competitiveness Ranking (DCR) முமற, 
நாடுகள் எவ்வாறு டிஜிட்டல் போழில்நுட்பங்கமள பயன்படுத்துகின்றன 
என்று அளவிடுகிறது. இத்ேரவரிமச 3 காரணிகமள அடிப்பமடயாகக் 
பகாண்டது, அமவ அறிவு, போழில்நுட்பம் மற்றும் எேிர்கால ேயார்நிமல 
ஆகும். 
 

2017 June 7 
1. அண்மட நாட்டு இருப்புப்பாமே (Railway Track) ேிட்டத்துக்காக, $318 
மில்லியன் டாலர்கள் கடன் வழங்க இந்ேிய அரசு, எந்ே நாட்டின் 
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ஒப்பந்ேத்ேில் மகபயழுத்ேிட்டுள்ளது? 
A. இலங்மக 
B. தநபாளம் 
C. பூடான் 
D. வங்காளதேசம் 
 
விமட : A. இலங்மக 
 
இலங்மக நாட்டின் இருப்புப்பாமே ேிட்டத்துக்காக, $318 மில்லியன் 
டாலர்கள் கடனாக வழங்க இந்ேிய அரசு அந்நாட்டின் ஒப்பந்ேத்ேில் 
மகபயழுத்ேிட்டுள்ளது. இந்ே ஒப்பந்ேம், 2017 ஜுன் 6 அன்று இலங்மகயின் 
பகாழும்புவில் மகபயழுத்ோனது. இலங்மகயின் இருப்புப்பாமேமய 
அபிவிருத்ேி பசய்வேற்காக, ஏற்கனதவ சுமார் $966 மில்லியன் டாலர்கள் 
கடமன EXIM வங்கி மூலம் இந்ேியா வழங்கியுள்ளது. இந்ே நிேி 
இலங்மகயின் பேற்கு மற்றும் வடக்கு இருப்புப்பாமேமள 
தமம்படுத்துவேற்காக பயன்படுத்ேப்படும். 
 
2. தநபாளத்ேின் புேிய பிரேமர் யார்? 
A. Bam Bahadur Kunwar 
B. Sher Bahadur Deuba 
C. Tribhuvan Bir Bikram Shah 
D. Kirti Nidhi Bista 
 
விமட : B. Sher Bahadur Deuba 
 
1995,2001,2004-ஐ போடர்ந்து ேற்தபாது 4வது முமறயாக தநபாள காங்கிரஸ் 
ேமலவரான Sher Bahadur Deuba, தநபாளத்ேின் பிரேமராக பேவிதயற்கிறார். 
பிரேமர் பேவியிலிருந்து CPM (Maoist Centre) ேமலவர்  Pushpa Kamal Dahal 
பேவி விலகியேன் காரணமாக 2017-ம் ஆண்டில் புேிய பிரேமருக்கான 
தேர்ேல் நமடபபற்றது. கூட்டணி பங்குோரரான தநபாள காங்கிரசுடனான 
அேிகாரப்பகிர்வின் காரணமாக 2017 தம 24 அன்று Dahal பேவி விலகினார். 
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3. சுகாோரத்துமறயில் ேிறன் தமம்பாட்டுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வமகயில், 
“Skills for life, Save a life”, எனும் ேிட்டத்மே எந்ே மத்ேிய அமமச்சர் 
போடங்கிமவத்ோர்? 
A. தமனகா காந்ேி 
B. நதரந்ேிர தமாடி 
C. JP நட்டா 
D. பவங்மகயா நாயுடு 
 
விமட : C. JP நட்டா 
 
சுகாோரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துமற அமமச்சரான JP நட்டா, சுகாோரத் 
துமறயில் ேிறன் தமம்பாட்டுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வமகயில், “Skills for life, 
Save a life”, எனும் ேிட்டத்மே புது படல்லியில் போடங்கிமவத்ோர். 
சுகாோர அமமப்பிலுள்ள பயிற்றுவிக்கப்பட்ட வல்லுநர்களின் ேரத்ேிமன 
உயர்த்துவதே இத்ேிட்டத்ேின் தநாக்கமாகும். இத்ேிட்டத்ேின் கீழ் சுகாோர 
வல்லுநர்களுக்கும் பபாது மக்களுக்கும் குறிப்பிட்ட ேிறன்களில் பல்தவறு 
பயிற்சிகளளிக்க ேிட்டமிடப்பட்டுள்ளன. 
 
4. 2017-18-ம் ஆண்டிற்கான 2வது இரு மாோந்ேிர நாணயக்பகாள்மக 
மேிப்படீ்டின்படி, இந்ேிய ரிசர்வ் வங்கியின் நடப்பு Repo விகிேம் என்ன? 
A. 6.50% 
B. 6.75% 
C. 6.55% 
D. 6.25% 
 
விமட : D. 6.25% 
 
இந்ேிய ரிசர்வ் வங்கியின், 2017-18-ம் ஆண்டிற்கான 2வது இரு மாோந்ேிர 
நாணயக்பகாள்மக மற்றும் கடன் பகாள்மக மேிப்படீ்டின்படி, Liquidity 
Adjustment Facility (LAF)-ன் கீழ் நடப்பு Repo விகிேம் 6.25% என மாறாமல் 
உள்ளது. அதேசமயம், (LAF)-ன் கீழ் ேமலகீழ் நடப்பு Repo விகிேம் 6.0% 
ஆகவும், Cash Reserve Ratio 4% ஆகவும், Marginal Standing Facility விகிேம் 
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மற்றும் வங்கி விகிேம் 6.50% ஆகவும் உள்ளது. மத்ேிய வங்கி Statutory 
Liquidity Ratio-மவ 0.5% குமறத்துள்ளது. இேன் கணிக்கப்பட்ட பணவகீ்கத்ேின் 
வசீ்சு, 2017-18-ம் ஆண்டின் முேல் பாேியில் 2% முேல் 3.5% ஆகவும், 
இரண்டாவது பாேியில் 3.5% முேல் 4.5% ஆகவுமிருக்கும். இது நடப்பு 
நிேியாண்டின் வளர்ச்சிமய 7.4%-லிருந்து 7.3%-ஆக குமறத்துள்ளது. 
 
5. பேிப்புரிமம அலுவலகத்ேின் புேிய ேமலவர் யார்? 
A. Hoshiar Singh 
B. Pradeep Dubey 
C. Nripendra Mishra 
D. Omita Paul 
 
விமட : A. Hoshiar Singh 
 
1994-ல் இந்ேிய போமலத்போடர்பு துமறயில் அேிகாரியாக பணிபுரிந்ே 
Hoshiar Singh, அடுத்ே 5 ஆண்டு காலத்ேிற்கு பேிப்புரிமம அலுவலகத்ேின் 
ேமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். Department of Industrial Policy and Promotion 
(DoPT)-ன் கீழ் இயங்கும் பேிப்புரிமம அலுவலகம், இமச மற்றும் 
ேிமரப்படத்துமறமய பாதுகாக்கும் மற்றும் அது சம்பந்ேமான 
பிரச்சமனகமள ேீர்த்துமவக்கும். இவ்வலுவலகம், மத்ேிய அரசின் 
வழிகாட்டுேலின் படி நடக்கும் பேிப்புரிமம பேிவாளரின் 
தநரடிக்கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்குகிறது. இேன் ேமலமமயகம் புது 
படல்லியில் அமமந்துள்ளது. 
 
6. UNICEF’s ‘Super Dads’ பிரச்சாரத்ேில் இமணந்துள்ள இந்ேியர் யார்? 
A. அமிோப்பச்சன் 
B. சச்சின் படண்டுல்கர் 
C. சாருக்கான் 
D. ராஜ்யவரேன் சிங் ரத்தோர் 
 
விமட : B. சச்சின் படண்டுல்கர் 
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குழந்மேகளின் ஆரம்பக்கட்ட வளர்ச்சியில் ேந்மேயரின் பங்களிப்மப 
எடுத்துக்காட்டும் UNICEF-ன் ‘Super Dads’ பிரச்சாரத்ேில், சச்சின் படண்டுல்கர் 
இமணந்துள்ளார். இந்ே பிரச்சாரத்ேில் David Beckham, Novak Djokovic, Mahershala 
Ali, Lewis Hamilton மற்றும் Hugh Jackman தபான்ற பபாழுதுதபாக்கு மற்றும் 
விமளயாட்டு உலகிலிருக்கும் நட்சத்ேிரங்கள் கலந்துபகாள்கின்றனர். 
UNICEF-ன் இந்ே பிரச்சாரத்ேில் ேந்மேயர் ேினத்மே பகாண்டாடுவதோடு, 
இளம் சிறார்களின், மூமளயின் ஆதராக்கியமான வளர்ச்சிக்கான அன்பு, 
விமளயாட்டு, பாதுகாப்பு மற்றும் நல்ல ஊட்டச்சத்து ஆகியவற்றின் 
முக்கியத்துவத்மேயும் உயர்த்ேிக்காட்டுகிறது. உலபகங்கிலுமுள்ள 
நட்சத்ேிரங்களின் ேந்மேயரின் பநஞ்சம் பநகிழும் காபணாளிகள், 
புமகப்படத்போகுப்புகள், சிறுகமேகள் தபான்றமவ இந்ேப்பிரச்சாரத்ேில் 
இடம்பபறும். 
 
7. எந்ே நாடு, அேிகாரப்பூர்வமாக North Atlantic Treaty Organization (NATO)-வின் 
புேிய உறுப்பினராக இமணந்துள்ளது? 
A. பமாசாம்பிக் 
B. கியூபா 
C. பமாண்படதனகுதரா (Montenegro) 
D. ஆஸ்ேிரியா 
 
விமட : C. பமாண்படதனகுதரா (Montenegro) 
 
2017 ஜுன் 5 அன்று வாசிங்டனில் நமடபபற்ற விழாவில், Montenegro 
அேிகாரப்பூர்வமாக, North Atlantic Treaty Organization (NATO)-வின் 29வது 
உறுப்பினராக இமணந்துள்ளது. உறுப்புநாடுகளின் சுேந்ேிரம் மற்றும் 
பாதுகாப்மப, அரசியல் மற்றும் இராணுவ ரீேியாக உறுேிப்படுத்துவதே 
NATO-வின் தநாக்கமாகும். இேன் ேமலமமயகம் பபல்ஜியத்ேிலுள்ள 
பிரசல்சில் அமமந்துள்ளது. 
 
8. எந்ே மாநில அரசு, ேிருமணங்களில் ‘Green Protocol’-ஐ நமடமுமறப்படுத்ேி 
உள்ளது? 
A. ேமிழ்நாடு 
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B. ேிரிபுரா 
C. தமற்கு வங்கம்  
D. தகரளா 
விமட : D. தகரளா 
 
மாநிலத்ேிலுள்ளவர்கள் இயற்மகதயாடு இமயந்து ேிருமணம் 
பசய்துபகாள்வேற்காக, தகரள அரசு சமீபத்ேில் பசுமம விேிமுமறகமள 
நமடமுமறப்படுத்ேியுள்ளது. ேினசரி வாழ்வில் பநகிழிப்பயன்பாட்மட 
குமறப்பதே இேன் முக்கிய தநாக்கமாகும். இவ்விேிமுமறகமள 
பசயல்படுத்துவேன் மூலம் பநகிழி, ஒருமுமற பயன்படுத்ேப்பட்டு 
தூக்கிபயறியப்படும் கண்ணாடிப்பபாருட்கள் மற்றும் ேகடுகள் மற்றும் 
பநட்டி (Thermocoal) அலங்காரங்கள் தபான்றமவகளின் பயன்பாடுகள் 
ேிருமணத்ேின்தபாது ேவிர்க்கப்படும். இேற்காக ேிருமண மண்டபங்கள், 
மாநாடுகள், உணவகங்கள் மற்றும் பிற ேிருமண நிகழ்ச்சிகளிலும் 
ஆய்வுகள் நமடபபறும். இந்ே விேிமுமறகள் மீறப்பட்டால் நடவடிக்மக 
எடுக்கப்படும். இேமன ‘Suchitwa Mission’ எனும் மாநில சுகாோர அமமப்பு, 
கண்ணூர், எர்ணாகுளம், பகால்லம் மற்றும் ஆலப்புழா ஆகிய 
மாவட்டங்களில் ஏற்கனதவ நமடமுமறப்படுத்ேியுள்ளது. மற்ற 
மாவட்டங்களிலும் விமரவில் நமடமுமறபடுத்ேப்படும். 
 
9. 2017-ம் ஆண்டிற்கான பத்ேிரிமக வாழ்நாள் சாேமனக்கான RedInk விருது 
யாருக்கு வழங்கப்படவுள்ளது? 
A. Vinod Dua 
B. Vinod Rai 
C. T N Ninan 
D. Kuldip Nayar 
 
விமட : A. Vinod Dua 
 
பல்தவறு வடிவங்களிலும், பாடங்களிலும் Vinod Dua-வின் பரந்ே மற்றும் 
பல்துமற பங்களிப்புகமள அங்கீகரித்து, 2017-ம் ஆண்டிற்கான பத்ேிரிமக 
வாழ்நாள் சாேமனக்கான RedInk விருமே, மகாராஷ்டிர முேல்வர் 
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தேதவந்ேிர பட்னாவிஸ் 2017 ஜுன் 7 அன்று மும்மபயில் வழங்கினார். 
இந்ே விருதுகள் மும்மப பத்ேிரிமக சங்கத்ோல் நிறுவப்பட்ட, தேசிய 
RedInk விருேின் ஒரு பகுேியாகும். இேற்கு ேி இந்துவும், ஃதபஸ்புக்கும் 
ஊடக பங்குோரர்களாவார்கள். 
 
10. எந்ே மாநிலத்ேில் முக்குறுத்ேி தேசியப்பூங்கா அமமந்துள்ளது? 
A. ேமிழ்நாடு 
B. ேிரிபுரா 
C. சிக்கிம் 
D. தகரளா 
 
விமட : A. ேமிழ்நாடு 
 
பேன்னிந்ேியாவின் தமற்குத்போடர்ச்சி மமலப்பகுேியில், ேமிழ்நாட்டின் 
வடதமற்கு மூமலயிலுள்ள உேகமண்டல மமலயகத்ேின் தமற்கில், 
நீலகிரி படீபூமியின் தமற்கு மூமலயில், 78.46 சதுர கி.மீ., பரப்பளவில் இந்ே 
தேசியப்பூங்கா அமமந்துள்ளது. இது அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் 
விலங்குகளான வங்கப்புலி, ஆசிய யாமன, Bonhote எலிகள், நீலகிரி 
லங்கூர்கள், நீலகிரி வமரயாடுகள் தபான்றமவகளுக்கு வாழிடமாக 
உள்ளது. இந்ேப்பூங்கா நீலகிரி உயிரி சரணாலயத்ேின் ஒரு பகுேியாகும். 
இது இந்ேியாவின் முேல் சர்வதேச உயிரி சரணாலயமாகும். 
 

2017 June 8 
1. எந்ே நகரம், 2017 ஷாங்காய் கூட்டுறவு அமமப்பின் உச்சிமாநாட்மட 
நடத்துகிறது? 
A. Dushanbe 
B. Astana 
C. Beijing 
D. Tashkent 
 
விமட : B. Astana 
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2017 ஜுன் 8 அன்று ஷாங்காய் கூட்டுறவு அமமப்பின் 17வது உச்சிமாநாடு, 
கசகஸ்ோனிலுள்ள Astana-வில் போடங்கியது. இந்ே உச்சிமாநாட்டில், 
இந்ேியா மற்றும் பாகிஸ்ோன் ஆகிய இரு நாடுகளும் இவ்வமமப்பின் 
முழுதநர உறுப்பினர்களாகின்றன. SCO என்பது சீனா, கஜகஸ்ோன், 
கிர்கிஸ்ோன், இரஷ்யா, ேஜிகிஸ்ோன் மற்றும் உஸ்பபகிஸ்ோன் ஆகிய 
நாடுகளின் ேமலவர்களால், 2001-ல் ஷாங்காய் நகரில் நிறுவப்பட்ட ஒரு 
யுதரசிய அரசியல், பபாருளாோர மற்றும் இராணுவ அமமப்பாகும். இது 
உறுப்பு நாடுகளிமடதய இராணுவ ஒத்துமழப்மப முக்கிய 
தநாக்கமாகக்பகாண்டது மற்றும் மத்ேிய ஆசியாவில் உளவுத்துமற மற்றும் 
பயங்கரவாே எேிர்ப்பு நடவடிக்மககமள உள்ளடக்கியது. ஆப்கானிஸ்ோன், 
பபலாரஸ், இந்ேியா, ஈரான், மங்தகாலியா மற்றும் பாகிஸ்ோன் ஆகிய 
நாடுகள் விமரவில் இவ்வமமப்பில் இமணயும் நிமலயிலுள்ளன. 
 
2. 2017 உலக பபருங்கடல் நாளின் மமயக்கருத்து என்ன? 
A. Protect your Ocean 
B. Healthy Oceans, Healthy Planet 
C. Our Oceans, Our Future 
D. Youth: The Next Wave for Change 
 
விமட : C. Our Oceans, Our Future 
 
பபருங்கடலிலிருந்து பபறப்படும் வளங்கள் பற்றி உலகளாவிய 
விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவேற்காகவும், சர்வதேச அளவில் பபருங்கடல் 
மூலம் ஏற்படும் சவால்கமள எேிர்பகாள்வது பற்றியும் அறிந்துபகாள்ள, 
ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜுன் 8 அன்று உலக பபருங்கடல் ேினம் 
கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 2017 உலக பபருங்கடல் ேினத்துக்கான 
மமயக்கருத்து, பபருங்கடலில் ஏற்படும் பநகிழி மாசுபாடு மற்றும் 
அவற்மற சுத்ேம் பசய்வேற்கான விழிப்புணர்வு வாசகமாக “Our Oceans, Our 
Future” எனவுள்ளது. இவ்வாண்டின் பபருங்கடல் நாளும், ஜுன் 5 முேல் 9 
வமர, நியூயார்க்கில் அமமந்துள்ள ஐ.நா-வின் ேமலமமயகத்ேில் 
நமடபபறும் ஐ. நா-வின் உலக பபருங்கடல் மாநாடும் ஒதர நாளில் 
நமடபபறவுள்ளது. இம்மாநாட்டின் தநாக்கம் பபருங்கடல்கள் மற்றும் 
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அவற்றின் வளங்கமள பாதுகாத்து அவற்மற நிமலயான முமறயில் 
பயன்படுத்துவோகும். 
 
3. எந்ே இந்ேிய வங்கி, நாட்டில் 100 டிஜிட்டல் கிராமங்கமள 
அமமக்கவுள்ளது? 
A. பஞ்சாப் தேசிய வங்கி 
B. தேனா வங்கி 
C. இந்ேியா ஸ்தடட் வங்கி 
D. விஜயா வங்கி 
 
விமட : D. விஜயா வங்கி 
 
கிராமப்புற மக்களிமடதய டிஜிட்டல் வங்கிச்தசமவமய பகாண்டுதசர்க்கும் 
முயற்சியாக, விஜயா வங்கி நாட்டின் பல்தவறு மாநிலங்களில் 100 
டிஜிட்டல் கிராமங்கமள அமமக்கவுள்ளது. கிராமப்புறங்களில் டிஜிட்டல் 
கிராமங்கமள வளர்த்பேடுக்கம் ஒதர பபாதுத்துமற நிேி நிறுவனம் 
இதுோன். இது ஏற்கனதவ குண்டூர் மாவட்டத்ேில் ஒரு டிஜிட்டல் கிராமம் 
உட்பட ஐந்து டிஜிட்டல் கிராமங்கமள உருவாக்கியுள்ளது. 
தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டுள்ள கிராமங்களில், இமணய வசேி, இலவச Wi-Fi 
இமணப்பு, அமலதபசிக்கான கட்டணம் பசலுத்தும் வசேி, ATM அட்மடகள், 
இமணய வங்கிச்தசமவ மற்றும் வடீ்டுக்கு வடீு பசன்று இது சம்பந்ேமான 
கிராம மக்களுக்கு பயிற்றுவிப்பது தபான்றமவ பசயல்படுத்ேப்படும். 
தமலும், ேகுேி வாய்ந்ே கிராம மக்களுக்கு வங்கிக்கணக்குகமள 
உருவாக்கித்ேந்து அவர்கமள டிஜிட்டல் முமறயில் பணப்பரிமாற்றங்கமள 
பசய்ய ஊக்குவிக்கும். 
 
4. எந்ே மாநிலத்ேில், Anshi தேசியப்பூங்கா அமமந்துள்ளது? 
A. ஆந்ேிரப்பிரதேசம் 
B. தகரளா 
C. தமற்கு வங்கம் 
D. கர்நாடகம் 
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விமட : D. கர்நாடகம் 
 
Anshi தேசியப்பூங்கா கர்நாடகாவின் உத்ேர கன்னடா மாவட்டத்ேிலுள்ள 
கர்வார் நகரத்ேிலிருந்து 60 கி. மீ., போமலவில் அமமந்துள்ளது. இது 
தமற்குத்போடர்ச்சி மமலயின் சூழல் மாசுபடாே பகுேியில், கடல் 
மட்டத்ேிலிருந்து 200 மீட்டரிலிருந்து 925 மீ. வமரயிலான உயரத்ேில் 
அமமந்துள்ளது. இந்ே தேசியப்பூங்காவில், சிறுத்மே, புலி மற்றும் யாமன 
தபான்ற விலங்கினங்களுக்கும்; இராச நாகம், கண்ணாடி விரியன், 
மமலப்பாம்பு, சாமரப்பாம்பு தபான்ற ஊர்வனங்களுக்கும்; நாமர, கழுகு, 
மரங்பகாத்ேி, புல்புல் தபான்ற பறமவயினங்களுக்கும் இது 
வாழ்விடமாகவுள்ளது. 
 
5. India Post Payments வங்கியின் புேிய ேன்னிச்மசயான இயக்குநர்கள் யார்? 
A. Girraj Sharma மற்றும் Anupam Seth 
B. Vinod Saxena மற்றும் Nitin Khanna 
C. K G Karmakar மற்றும் Gauri Shankar 
D. Jai Singh Narvaria மற்றும் Trilok Chand Gupta 
 
விமட : C. K G Karmakar மற்றும் Gauri Shankar 
 
K G Karmakar மற்றும் Gauri Shankar ஆகிதயார், India Post Payments வங்கியின் 
புேிய ேன்னிச்மசயான இயக்குநர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். பணி 
நியமனக்குழு, இவர்களின் பேவிக்காலத்மே 3 ஆண்டுகளுக்கு 
உறுேிபசய்துள்ளது. IPPB, தசமிப்பு மற்றும் ேற்தபாமேய கணக்குகளில் ரூ.1 
இலட்சம் வமர இருப்புத்போமக மவத்துக்பகாள்ளவும், காப்படீு, பரஸ்பர 
நிேி, ஓய்வூேியம், சர்வதேச பணப்பரிமாற்றம் தபான்ற அமனத்து விேமான 
தசமவகமளயும் வழங்குகிறது. 
 
6. அண்மமயில் காலமான, உலகப்புகழ்பபற்ற ஆயுே வியாபாரியான Adnan 
Khashoggi, எந்ே நாட்மடச்தசர்ந்ேவராவார்? 
A. ஈரான் 
B. இஸ்தரல் 
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C. இத்ோலி 
D. சவுேி அதரபியா 
 
விமட : D. சவுேி அதரபியா 
 
சவுேி அதரபியாமவச்தசர்ந்ே பபருங்தகாடிசுவரரான உலகப்புகழ்பபற்ற 
ஆயுே வியாபாரி Adnan Khashoggi, அண்மமயில் இலண்டனில் காலமானார். 
இவர் ஆயுே விற்பமனயாளராக அறியப்படுகிறார். 
 
7. 1200MW ேிறன்பகாண்ட Budhi-Gandaki புனல் மின்சாரத்ேிட்டத்ேிற்காக, 
தநபாள நாடு எந்ே நாட்டுடன் கூட்டுதசர்ந்துள்ளது? 
A. சீனா 
B. இந்ேியா 
C. இலங்மக 
D. US 
 
விமட : A. சீனா 
 
1200MW ேிறன்பகாண்ட Budhi-Gandaki புனல் மின்சாரத்ேிட்டத்ேிற்காக, 
சீனாவின் Gezhouba Group நிறுவனத்ேின் நிேிபயாப்பந்ேத்ேில் தநபாளம் 
மகபயழுத்ேிட்டுள்ளது. இந்ேத்ேிட்டத்ேின் மேிப்படீு $2.5 பில்லியன் 
டாலர்களாகும். இத்ேிட்டம் கடுமமயான மின்சாரப்பற்றாக்குமறமய 
எேிர்பகாள்ளும் தநபாளத்ேிற்கு பபரும் உேவியாக இருக்கும். 
 
8. 2017 பிபரஞ்சு ஓபன் கலப்பு இரட்மடயர் தபாட்டியில் பவன்ற படன்னிஸ் 
தஜாடி எது? 
A. Sania Mirza மற்றும் Ivan Dodig 
B. Rohan Bopanna மற்றும் Sania Mirza 
C. Anna-Lena Groenefeld மற்றும் Robert Farah 
D. Rohan Bopanna மற்றும் Gabriela Dabrowski 
 
விமட : D. Rohan Bopanna மற்றும் Gabriela Dabrowski 
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2017 பிபரஞ்சு ஓபன் கலப்பு இரட்மடயர் இறுேிப்தபாட்டியில், பஜர்மனியின் 
Anna-Lena Groenefeld மற்றும் பகாலம்பியாவின் Robert Farah படன்னிஸ் 
தஜாடிமய 2-6, 6-2, 12-10 என்ற பசட் கணக்கில் தோற்கடித்து, இந்ேியாவின் 
Rohan Bopanna & கனடாவின் Gabriela Dabrowski படன்னிஸ் தஜாடி பவன்றது. 
 
9. 2017 RedInk பத்ேிரிக்மகயாளர் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது? 
A. Sreenivasan Jain 
B. Bachi Karkaria 
C. Raj Kamal Jha 
D. Paranjoy Guha Thakurta 
 
விமட : C. Raj Kamal Jha 
 
கடந்ே இரு ஆண்டுகளில் இந்ேியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்ேிரிக்மகயின் 
வழக்கமான விசாரமணப்பத்ேிரிமக முமறமய ேனது சீரிய 
தமற்பார்மவயினால் மீட்படடுத்ே இந்ேியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்ேிரிக்மகயின் 
முேன்மம ஆசிரியர் Raj Kamal Jha-வுக்கு, 2017 RedInk பத்ேிரிக்மகயாளர்  
விருது வழங்கப்பட்டது. இவ்விருது ஜுன் 7 அன்று மும்மபயில் 
நமடபபற்ற விழாவில் மகாராஷ்டிர முேல்வர் தேதவந்ேிர பட்னாவிசால் 
வழங்கப்பட்டது. இவ்விருதுகள் மும்மப பத்ேிரிமக சங்கத்ோல் 
நிறுவப்பட்ட, தேசிய RedInk விருேின் ஒரு பகுேியாகும். 
 
10. எந்ே நகரம், 2வது 2017 தேசிய தயாகா சுகாோர ஆசிரியர் மாநாட்மட 
நடத்ேவுள்ளது? 
A. தபாபால் 
B. புது படல்லி 
C. லக்தனா 
D. பஜய்ப்பூர் 
 
விமட : B. புது படல்லி 
 
2017 ஜுன் 9 அன்று புது படல்லியிலுள்ள தேசிய ஊடக மமயத்ேில், AYUSH 
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அமமச்சகத்ேின் அமமச்சரான, Shripad Yesso Naik-கால் 2வது 2017 தேசிய 
தயாகா சுகாோர ஆசிரியர் மாநாடு போடங்கிமவக்கப்படவுள்ளது. 
இம்மாநாட்டின் மமயக்கருத்து “Yoga for Health and Harmony” ஆகும். 
தயாகாவின் விஞ்ஞான அம்சங்கள் மற்றும் மனிே ஆதராக்கியத்ேிற்கான 
அேன் நன்மமகள் பற்றி பத்ேிரிமகயாளர்களுக்கு ஒரு பேளிவிமன 
வழங்குவதே இம்மாநாட்டின் தநாக்கமாகும். 150-க்கும் தமற்பட்ட சர்வதேச, 
பிராந்ேிய மற்றும் தேசிய சுகாோர ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
ஊடகவியலாளர்கள் இம்மாநாட்டில் கலந்துபகாள்வார்கபளன 
எேிர்பார்க்கப்படுகிறது. PIB-ன் மூத்ே அலுவலர்களும், AYUSH அமமச்சக 
அலுவலர்களும் இேில் கலந்துபகாள்வார்கள். 
 

2017 June 9 
1. மக்கும் உயிரி போழில்நுட்பத்ேில் உருவாக்கப்பட்ட முன் கட்டணம் 
பசலுத்ேப்பட்ட பரிசு அட்மடகமள (Prepaid Gift Cards) வழங்கும் முேல் 
இந்ேிய வங்கி எது? 
A. ஆக்சிஸ் வங்கி 
B. ICICI வங்கி 
C. இந்ேிய ஸ்தடட் வங்கி 
D. HDFC வங்கி 
 
விமட : A. ஆக்சிஸ் வங்கி 
 
சுற்றுச்சூழலுக்கு தோழமமயான, ஒரு கட்டணம் பசலுத்தும் ேீர்வாக 
மக்கும் உயிரி போழில்நுட்பத்ேில் உருவாக்கப்பட்ட முன் கட்டணம் 
பசலுத்ேப்பட்ட பரிசு அட்மடகமள (Prepaid Gift Cards)  வழங்கும் முேல் 
இந்ேிய வங்கி ஆக்சிஸ் வங்கியாகும். இந்ே பநகிழி அட்மட Polyethylene 
Terephthalate Glycol (PETG)-யாலானது, எனதவ இேமன மறுசுழற்சி பசய்து 
பயன்படுத்துவதும் மண்ணில் மக்கமவப்பதும் சுலபமாகும். இந்ே 
அட்மடகமள உள்ளூர்களிலுள்ள கமடகளிலும் இமணய 
பணப்பரிமாற்றங்களிலும் பயன்படுத்ேிக்பகாள்ளலாம். இந்ேிய ரிசர்வ் 
வங்கியால் 2014 ஜூமல 1 அன்று பவளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்மகயின்படி, 
முன்னோக வழங்கப்பட்ட பரிசு அட்மடகளின் அேிகபட்ச பசல்லுபடி காலம் 
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3 ஆண்டுகளாகும். 
 
2. அண்மமயில் காலமான Basudev Chatterji, எந்ே துமறயுடன் 
போடர்புமடயவராவார்? 
A. அரசியல் 
B. வரலாறு 
C. சட்டத்துமற 
D. பத்ேிரிமகத்துமற 
 
விமட : B. வரலாறு 
 
2017 ஜுன் 8 அன்று அசாமிலுள்ள கவுகாத்ேியில், புகழ்பபற்ற வரலாற்று 
ஆசிரியரான Basudev Chatterji காலமானார். இவர் இந்ேிய வரலாற்று 
ஆராய்ச்சிக்குழுவின் (Indian Council for Historical Research) முன்னாள் 
ேமலவராவார். கல்வியாளரான இவர், புது படல்லியிலுள்ள St Stephen 
கல்லூரியில் தபராசிரியராகவும், தகம்பிரிட்ஜ் பல்கமலக்கழகத்ேில் 
இளங்கமல கற்தபாருக்கான தமற்பார்மவயாளராகவும் பணிபுரிந்துள்ளார். 
‘Trade, Tariffs and Empire : Lancashire and British Policy in India’, மற்றும் ‘Dictionary 
of Martyrs India’s Freedom Struggle’ ஆகியமவ இவரது பமடப்புகளாகும். 
 
3. எந்ே ஐ.நா. அமமப்பும் இந்ேியாவும் இமணந்து, நிமலயான வளர்ச்சிக்கு 
ஊக்கமளிக்கும் விேமாக கூட்டு நிேி ஒன்மற ஆரம்பித்ேிருக்கிறது? 
A. UNESCO 
B. UNIDO 
C. UNOSSC 
D. UNWTO 
 
விமட : C. UNOSSC 
 
UN Office for South-South Cooperation (UNOSSC)-ம் இந்ேியாவும் இமணந்து, 
உலபகங்கும் நிமலயான அபிவிருத்ேி ேிட்டங்களுக்கு ஆேரவளிக்கும் 
வமகயில் ஒரு கூட்டு நிேி ஒன்மற ஆரம்பித்துள்ளது. 2017 ஜுன் 8 அன்று 
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ஐ.நா.வின் “Permanent Mission of India”-வில் நமடபபற்ற உலக பபருங்கடல் 
நாள் சிறப்பு விழாவில், இந்ே நிேியம் போடங்கப்பட்டது. இந்ேிய-ஐ.நா. 
அபிவிருத்ேி கூட்டுறவு நிேியம், 2030-ம் ஆண்டுக்கான பசயற்பட்டியலில் 
(Agenda) 17 நிமலயான அபிவிருத்ேி இலக்குகமள அமடவேற்கு 
துமணபுரியும். வறுமம மற்றும் பசிக்பகாடுமமமய நீக்குவதும், சுகாோரம், 
கல்வி மற்றும் சமத்துவம் ஆகியவற்மற தமம்படுத்துவதும், சுத்ேமான 
குடிநீர், ஆற்றல் மற்றும் வாழ்வாோரங்களுக்கான தேமவகமள எளிேில் 
கிமடக்கச்பசய்யுமாறு அேிகரிப்பதுதம இேன் தநாக்கமாகும். 
 
4. 2017 NASA Astronaut Candidate Class-க்கு தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டுள்ள இந்ேிய 
அபமரிக்கர் யார்? 
A. Kayla Barron 
B. Jasmin Moghbeli 
C. Robb Kulin 
D. Raja Chari 
 
விமட : D. Raja Chari 
 
அபமரிக்க விமானப்பமடத்ேளபேியான இந்ேிய-அபமரிக்கர் Raja Chari, 2017 
NASA Astronaut Candidate Class-க்கு தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டுள்ளார். பூமியின் 
சுற்றுப்பாமே மற்றும் விண்பவளிக்கான பயிற்சிபபறும் 12 புேிய 
விண்பவளி வரீர்களில் இவரும் ஒருவராவார். கல்பனா சாவ்லா மற்றும் 
ேற்தபாமேய NASA விண்பவளி வரீாங்கமனயான சுனிோ வில்லியம்சுக்குப் 
பிறகு விண்பவளிக்கு பறக்கும் இந்ேியப்பூர்வகீத்மேச்தசர்ந்ே மூன்றாம் நபர் 
இவராவார். ேற்சமயம் இவர், 461வது Flight Test Squadron-ன் ஆமண 
பிறப்பிப்பாளரும், கலிதபார்னியாவின் Edwards விமானப்பமடயின் F-35 
ஒருங்கிமணந்ே தசாேமனப்பமடயின் இயக்குநருமாவார். 
 
5. சமீபத்ேில் காலமான புகழ்பபற்ற அரசியல்வாேியான P. Govardhan Reddy, 
எந்ேக்கட்சிமய தசர்ந்ேவராவார்? 
A. இந்ேிய தேசிய காங்கிரசு 
B. பேலுங்கு தேசம் கட்சி 
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C. பாரேீய ஜனோ கட்சி 
D. இந்ேிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 
 
விமட : A. இந்ேிய தேசிய காங்கிரசு 
 
2017 ஜுன் 9 அன்று, இமாச்சலத்ேின் குலு மணாலியில் பாராளுமன்ற குழு 
கூட்டத்ேிற்கு பசன்றிருந்ேதபாது, இந்ேிய தேசிய காங்கிரசின் புகழ்பபற்ற 
அரசியல்வாேியான P. Govardhan Reddy காலமானார். ேற்சமயம் இவர், 
பேலுங்கானா மாநிலத்ேின் ராஜ்ய சபா பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவுள்ளார். 
 
6. உலகளாவிய புமகயிமல ேடுப்புக்காக, WHO-வின் பபாது இயக்குநரால் 
வழங்கப்பபறும், சிறப்பு அங்கீகார விருேிமனப்பபறும் இந்ேியர் யார்? 
A. பவங்மகயா நாயுடு 
B. சுஷ்மா சுவராஜ் 
C. JP நட்டா 
D. நிேின் கட்காரி 
 
விமட : C. JP நட்டா 

 
இந்ேியாவில் புமகயிமல கட்டுப்பாட்டுக்கான முயற்சிமய 
துரிேப்படுத்ேியேற்காகவும், புமகயிமல பயன்பாட்டிற்கு எேிராக, மக்கமளக் 
காப்பாற்ற மேரியமான நடவடிக்மககமள எடுத்ேேற்காகவும், சுகாோர 
மற்றும் குடும்ப நலத்துமற அமமச்சர் JP நட்டாவுக்கு உலக சுகாோர 
அமமப்பின் பபாது இயக்குநரால் வழங்கப்பபறும், சிறப்பு அங்கீகார விருது 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே உலகளாவிய அங்கீகாரத்மே, தேசிய அளவில் 
நிமலயான வளர்ச்சி இலக்குகமள அமடந்ேேற்காக Framework Convention on 
Tobacco Control (FCTC)-ல், WHO-வின் பேன் கிழக்காசிய பிராந்ேியத்ேின் 
இயக்குநரான Poonam Khetrapal Sing அவர்களால் வழங்கப்பட்டது. 
 
7. எந்ே பசய்ேி நிறுவனம் BRICS ஊடக ஒத்துமழப்மப அேிகரிக்க, $1 
மில்லியன் டாலருக்கான நிேியத்மே அமமக்கவுள்ளது? 
A. பேன்னாப்பிரிக்காவின் Independent Media 
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B. சீனாவின் Xinhua 
C. பிதரசிலின் CMA Group 
D. இந்ேியாவின் ேி இந்து 
 
விமட : B. சீனாவின் Xinhua 
 
சீன அரசின் பசய்ேி நிறுவனமான Xinhua, BRICS-ன் உறுப்புநாடுகளின் 
பத்ேிரிமகயாளர்களுக்கான விருதுகள் உட்பட, BRICS ஊடக ஒத்துமழப்மப 
அேிகரிக்க, $1 மில்லியன் டாலருக்கான நிேியத்மே அமமக்கவுள்ளது. BRICS 
ஊடக மன்றத்ேின் தநாக்கம், “balanced reporting” உட்பட 6 குறிக்தகாள்கமள 
தமம்படுத்துவோகும். தமலும், இது BRICS-ன் ஊடக வளர்ச்சி, மக்கள் 
போடர்பு ஆகியவற்றிலும் கவனத்மே பசலுத்துகிறது. இந்ே BRICS ஊடக 
மன்றம் என்பது சீனாவின் Xinhua, பிதரசிலின் CMA Group, 
பேன்னாப்பிரிக்காவின் Independent Media, இந்ேியாவின் ேி இந்து மற்றும் 
இரஷ்யாவின் Sputnik News Agency and Radio ஆகியவற்றின் கூட்டு 
முயற்சியினால் உருவானோகும். 
 
8. சமீபத்ேில் காலமான புகழ்பபற்ற இசுலாமிய உரிமமகள் ஆர்வலரான 
Mehrunnisa Dalwai, எந்ே நாட்மடச்தசர்ந்ேவராவர்? 
A. அசாம் 
B. உத்ேரப்பிரதேசம்  
C. மகாராஷ்டிரா 
D. ராஜஸ்ோன் 
 
விமட : C. மகாராஷ்டிரா 
 
சமூக சீர்த்ேிருத்ே புரட்சி இயக்கமான ‘Muslim Satyashodhak Mandal’-மலச் 
தசர்ந்ே Mehrunnisa Dalwai (87), சமீபத்ேில் மகாராஷ்டிராவின் புதனவில், 2017 
ஜுன் 8 அன்று காலமானார். இசுலாமிய பபண்களுக்கு நீேி மற்றும் சம 
உரிமமகள் வழங்க இவர் அரும்பாடுபட்டு உமழத்துள்ளார். தமலும், 
மும்மபயில் “முத்ேலாக்” முமறமய ஒழிப்பேற்காக பபருமளவிலான 
கூட்டத்ேிமன ேமலமமதயற்று ஊர்வலம் நடத்ேினார். இவர் இசுலாமிய 
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ஆராய்ச்சி மமயம் மற்றும் Maharashtra Talaq Mukti Morcha ஆகியவற்றின் 
நிறுவனராவார். இவரது சுயசரிமேயான “Mi Bharun Pawle”, இயக்கத்ேின் 
முன்தனற்றத்ேிற்கான ஒரு தூண்டுேலாகக்கருேப்படுகிறது. இவர் 
இசுலாமிய ஆர்வலரான காலஞ்பசன்ற Hamid Dalwai-ன் மமனவியாவார். 
 
9. அண்மமயில் எந்ே மாநில அரசு, UDAN ேிட்டத்ேிற்காக மத்ேிய 
விமானப்தபாக்குவரத்து அமமச்சகத்துடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்ேில் 
மகபயழுத்ேிட்டுள்ளது? 
A. ேமிழ்நாடு 
B. மத்ேியப்பிரதேசம் 
C. உத்ேரப்பிரதேசம்  
D. தகரளா 
 
விமட : A. ேமிழ்நாடு 
 
ேமிழ்நாடு அரசு சமீபத்ேில், மாநிலத்ேில் Udan ேிட்டத்மே பசயல்படுத்ே 
உள்நாட்டு விமானப்தபாக்குவரத்து அமமச்சகத்துடன் ஒரு புரிந்துணர்வு 
ஒப்பந்ேத்ேில் மகபயழுத்ேிட்டுள்ளது. முேல் கட்டமாக பிராந்ேிய 
வான்வழிப்தபாக்குவரத்து ேிட்டத்ேில், ஓசூர், தசலம் மற்றும் பநய்தவலி 
ஆகிய ஊர்களுக்கு விமான தசமவமய போடங்குவேற்கான 
நடவடிக்மககள் எடுக்கப்படும். இந்ே Ude Desh KaAam Naagrik (UDAN) 
ேிட்டத்ேின் தநாக்கம் குமறந்ே விமலயில் பிராந்ேிய 
வான்வழிப்தபாக்குவரத்து வசேிகமள எளிோக்குவேன் மூலம், சாோரண 
மக்களும் விமானச்தசமவமய பயன்படுத்ே வழிபசய்கிறது. தமலும் இது,  
உள்கட்டமமப்பு, தவமலவாய்ப்புகள் மற்றும் வர்த்ேக மற்றும் 
போழிற்துமற வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். 
 
10. எந்ே மாநிலத்ேில் Mahananda வனவிலங்கு சரணாலயம் அமமந்துள்ளது? 
A. தமற்கு வங்கம் 
B. உத்ேரப்பிரதேசம் 
C. பகீார் 
D. அசாம் 
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விமட : A. தமற்கு வங்கம் 
 
மகானந்ோ வனவிலங்கு சரணாலயம், இமயமமலயின் அடிவாரத்ேில் 
டீஸ்டா மற்றும் மகானந்ோ ஆறுகளுக்கிமடதய அமமந்துள்ளது. இது 
தமற்கு வங்கத்ேின் டார்ஜிலிங் மாவட்டத்ேில் அமமந்துள்ளது. இந்ேிய 
காட்படருமம மற்றும் வங்கப்புலி ஆகியவற்மற அழிவிலிருந்து காக்கும் 
இவ்வனப்பகுேி, சரணாலயம் எனும் ேகுேிமய 1959-ம் ஆண்டு அமடந்ேது. 
தமலும், அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் Rufous-necked Hornbill, Oriental Pied 
Hornbill, Great Hornbill ஆகிய பறமவயினங்களுக்கும் வாழ்விடமாகவுள்ளது. 
 

2017 June 10 
1. 2017-ம் ஆண்டில் உலகின் மிக அேிக சம்பளம் பபறும் ேடகள 
வரீர்களுக்கான Forbes பட்டியலில் இடம்பபற்றுள்ள இந்ேிய வரீர் யார்? 
A. விராட் தகாலி 
B. சானியா மிர்சா 
C. MS தோனி 
D. லியாண்டர் பயஸ் 
 
விமட : A. விராட் தகாலி 
 
2017 Forbes-ன் உலகின் மிக அேிக சம்பளம் பபறும் 100 விமளயாட்டு 
வரீர்கள் பட்டியலில் இடம்பபற்றுள்ள ஒதர இந்ேிய வரீர் விராட் 
தகாலியாவார். பமாத்ேம் $22 மில்லியன் டாலர்களுடன், விராட் தகாலி 
89வது இடத்மேப்பிடித்துள்ளார். இேில் $3 மில்லியன் சம்பளமாகவும், 
மீேமுள்ள $19 மில்லியன் ஒப்பந்ேங்கள் மூலம் பபறப்பட்டோகும். 
இந்ேப்பட்டியலில் கால்பந்து வரீர் Cristiano Ronaldo முேலிடத்மேயும், 
அவமரத்போடர்ந்து அபமரிக்கக்கூமடப்பந்து வரீரான LeBron James, 
அர்பஜன்டினா கால்பந்து வரீரான Lionel Messi மற்றும் சுவிசின் படன்னிஸ் 
வரீரான Roger Federer ஆகிதயார் அடுத்ேடுத்ே இடங்கமளயும் 
பிடித்துள்ளனர். 
 
2. NITI Aayog கூட்டுறவு கூட்டாட்சிக்காக SATH எனும் ேிட்டத்மே 
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அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது. இேில் “SATH” என்பது என்ன? 
A. Sustainable Action for Transact Human capital 
B. Sustainable Action for Transforming Human capital 
C. Sustainable Action for Trance Human capital 
D. Sustainable Action for Trace Human capital 
 
விமட : B. Sustainable Action for Transforming Human capital 
 
NITI Aayog மாநில அரசுகளுடன் இமணந்து, கூட்டுறவு கூட்டாட்சிக்காக 
SATH (Sustainable Action for Transforming Human capital) எனும் ேிட்டத்மே 
அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது. கல்வி மற்றும் சுகாோரத்துமறகளில் 
மாற்றத்மே பகாண்டுவருவதே இத்ேிட்டத்ேின் தநாக்கமாகும். SATH-ன் 
தநாக்கம் மூன்று எேிர்கால முன்மாேிரி மாநிலங்கமள, சுகாோர 
அமமப்புகளுக்காக கண்டுபிடித்து உருவாக்குவோகும். மாநில 
அரசுகளுடன் இமணந்து ஒரு பேளிவான ேிட்டப்பாமேமய உருவாக்கி 
அவற்றின் துமணயால் ஆளுமம கட்டமமப்மப உருவாக்குவது, 
அவற்மற கண்காணிப்பது, பல்தவறு துமறகமள நிர்வகிப்பது 
தபான்றமவயால் NITI Aayog ேனது இறுேி இலக்மக அமடயும். ஏலத்ேின் 
மூலம் தேர்ந்பேடுக்கப்பட்ட McKinsey மற்றும் Company மற்றும் IPE Global 
consortium ஆகிய நிறுவனங்களுடன் இமணந்து NITI Aayog இத்ேிட்டத்ேிமன 
பசயல்படுத்தும். ஒப்பந்ேத்ேில் மகபயழுத்ேிட்ட பின் தேர்ந்பேடுக்கப்பட்ட 
5 மாநிலங்களில், முேல் 3 மாநிலங்களில் இத்ேிட்டம் பசயல்படுத்ேப்படும். 
 
3. எவபரஸ்ட் சிகரத்ேின் உச்சிமய 6 முமற அமடந்ேேற்காக, எந்ே இந்ேிய 
மமலதயற்ற வரீமர தநபாள அரசு பகௌரவித்துள்ளது? 
A. Premlata Agarwal 
B. Arunima Sinha 
C. Love Raj Singh Dharmashaktu 
D. Anshu Jamsenpa 
 
விமட : C. Love Raj Singh Dharmashaktu 
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2017 ஜுன் 9 அன்று, தநபாளின் காத்மண்டுவிற்கு அருகிலுள்ள லலித்பூரில் 
Adventure Sports Tourism Society-யால் Love Raj Singh Dharmashaktu 
பகௌரவிக்கப்பட்டார். இவர் வட இந்ேியாவிலிருந்து, தநபாளத்ேின் 
சுற்றுலாத்தூேராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் தடராடூனில், எல்மலப் 
பாதுகாப்பு பமடயில் துமண கமாண்டராக பணிபுரிந்து வருகிறார். 1998, 
2006, 2009, 2012, 2013 மற்றும் ேற்தபாது 2017 தம 27 என 6 முமற இவர் 
எவபரஸ்ட் சிகரத்ேின் உச்சிமய அமடந்துள்ளார். இவர் உத்ேரகாண்ட் 
மாநிலத்ேின் Kumaon பகுேியிலுள்ள Munsiyari-ன் Bona கிராமத்மேச் 
தசர்ந்ேவராவார். 
 
4. ICC Hall of Frame-ல் நுமழந்ே முேல் இலங்மக கிரிக்பகட் வரீர் யார்? 
A. Mahela Jayawardene 
B. Sanath Jayasuriya 
C. Kumar Sangakkara 
D. Muttiah Muralidaran 
 
விமட : D. Muttiah Muralidaran 
 
போடர்தபாட்டிகளிலும், ஒருநாள் தபாட்டிகளிலும் பவற்றிகரமான 
பந்துவசீ்சாளராக அறியப்படும் Muttiah Muralidaran, 2017 ஜுன் 8 அன்று 
இலண்டனில் ICC Hall of Frame-ல் அமர்த்ேப்பட்டார். இலண்டனின் ேி ஓவல் 
மமோனத்ேில் நமடபபற்ற இந்ேிய இலங்மக ICC சாம்பியன்ஷிப் தகாப்மப 
தபாட்டியின் இமடதவமளயின்தபாது இவர் பகளரவிக்கப்பட்டார். இேன் 
மூலம் இலங்மக கிரிக்பகட்டணியிலிருந்து இேில் நுமழந்ே முேல் 
வரீரும், பமாத்ேமாக 83வது ஆளுமாக இவருள்ளார். ICC-யின் முேன்மம 
நிர்வாக இயக்குநரான Dave Richardson, ICC Hall of Frame-ன் நிமனவு 
போப்பிமய வழங்கி இேில் இமணத்துக்பகாண்டார். 
 
5. முேன்முேலாக இந்ேிய இரயில்தவ மனிேவள வட்டதமமச மாநாடு 
எந்ே நகரத்ேில் போடங்கியுள்ளது? 
A. புது படல்லி 
B. பசன்மன 
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C. புதன 
D. பகாச்சி 
 
விமட : A. புது படல்லி 
 
மத்ேிய இரயில்தவ அமமச்சர் சுதரஷ் பிரபாகர் பிரபு 2017 ஜுன் 10 அன்று 
புது படல்லியில், முேல் இந்ேிய இரயில்தவ மனிேவள வட்டதமமச 
மாநாட்மட போடங்கிமவத்ோர். மனிே வளங்களின் உற்பத்ேித்ேிறமன 
தமம்படுத்துவேன் மூலம், பல்தவறு பங்குோரர்களுடனும், HR 
பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்களுடனும் தயாசமனகமள 
பரிமாறிக்பகாள்வதே இம்மாநாட்டின் தநாக்கமாகும். இம்மாநாடு 
“Stakeholders Expectations from HR”, “The Future of Work – HR Role” மற்றும் “Creativity 
Within Constraints” என 3 மமயக்கருத்துகமளக்பகாண்டு நமடபபற்றது. 
 
6. 2016-ம் ஆண்டிற்கான முேல் AIFF பபண் விமளயாட்டு வரீர் யார்? 
A. Ngangom Bala 
B. Aditi Chauhan 
C. Oinam Bembem Devi 
D. Sasmita Malik 
 
விமட : D. Sasmita Malik 
 
Jeje Lalpekhlua மற்றும் Sasmita Malik ஆகிதயாருக்கு முமறதய 2016-ம் 
ஆண்டுக்கான “AIFF Player of the Year” மற்றும் “AIFF Women’s Player of the Year” 
விருது மும்மபயிலுள்ள All India Football Federation (AIFF)-னால் 
வழங்கப்பட்டது. இந்ேிய பபண்கள் கால்பந்ேணியின் பவற்றி மற்றும் 
வளர்ச்சிக்கு மகத்ோன பங்களிப்மப வழங்கியோல் Sasmita Malik-குக்கு 
இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2016-17-ல் இந்ேியாவுக்காக விமளயாடி, 9 
தபாட்டிகளில் 7 தகால்கள் பபற்றமமக்காக Jeje Lalpekhlua-க்கு இவ்விருது 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 
7. தேசிய பங்குச்சந்மேயின் (NSE) புேிய தமலாண்மம இயக்குநராக மற்றும் 

 

 



www.winmeen.com 
 

    www.winmeen.com  Page 52  

  

 

 

ேமலமம நிர்வாக அேிகாரியாக நியமிக்கப்படவுள்ளவர் யார்? 
A. Jainam Modi 
B. Prabhat Jain 
C. Vikram Limaye 
D. Chitra Ramkrishna 
 
விமட : C. Vikram Limaye 
 
BCCI கிரிக்பகட் அமமப்பிலிருந்து ஓய்வுபபற்ற பிறகு, தேசிய 
பங்குச்சந்மேயின் (NSE) புேிய தமலாண்மம இயக்குநர் மற்றும் ேமலமம 
நிர்வாக அேிகாரியாக Vikram Limaye நியமிக்கப்படவுள்ளார். இவர் 
உச்சநீேிமன்றத்ோல் நியமிக்கப்பட்ட BCCI குழுவின் உறுப்பினராவார்.  
ேற்தபாது, விடுப்புக்குப்பின் ஜூமல மாேம் ேிறக்கவுள்ள 
உச்சநீேிமன்றத்ேிமன அணுகி, BCCI நிர்வாகக்குழுவின் பபாறுப்பிலிருந்து 
விலகவுள்ளார். உச்சநீேிமன்றம் பபாறுப்பிலிருந்து விடுவித்ே பிறகு, இவர் 
NSE-ல் தசருவார். 
 
8. பபண்களின் விழிப்புணர்வு மற்றும் பாலின தேர்வு பற்றி மக்களிமடதய 
விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்ே ‘Selfie with Daughter’ எனும் பசயலிமய 
அறிமுகப்படுத்ேியுள்ள இந்ேியர் யார்? 
A. நதரந்ேிர தமாடி 
B. சுஷ்மா சுவராஜ் 
C. தமனகா காந்ேி 
D. பிரணாப் முகர்ஜி 
 
விமட : D. பிரணாப் முகர்ஜி 
 
2017 ஜுன் 9 அன்று புது படல்லியிலுள்ள குடியரசுத்ேமலவர் மாளிமகயில், 
பபண்களின் விழிப்புணர்வு மற்றும் பாலின தேர்வு பற்றி மக்களிமடதய 
விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்ே ‘Selfie with Daughter’ எனும் அமலதபசி 
பசயலிமய குடியரசுத்ேமலவர் பிரணாப் முகர்ஜி அறிமுகப்படுத்ேினார். 
இப்பிரச்சாரத்மே ஒரு பபரிய பவற்றியாக மாற்றுவேற்கு ,மக்கமள ேங்கள் 
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மகள்களுடன் ேன்படம் (Selfie) எடுத்துக்பகாள்ளுமாறு ஜனாேிபேி 
வலியுறுத்ேியுள்ளார். 2015 சூனில் அரியானாவிலுள்ள Bibipur கிராமத்ேில், 
Sunil Jaglan என்பவர் இந்ேப்பிரச்சாரத்மே போடங்கினார். குழந்மேப்பாலின 
விகிேத்மே தமம்படுத்தும் விேமாக, ஒரு பபண் குழந்மேயின் 
பபற்தறாராக இருப்பமே பபருமமயாக எண்ணுவதே இப்பிரச்சாரத்ேின் 
தநாக்கமாகும். 
9. எந்ே இந்ேிய நகரத்ேில், 2017 ஐதராப்பிய ஒன்றிய ேிமரப்பட விழா 
போடங்கப்பட்டுள்ளது? 
A. புதன 
B. தகாயம்புத்தூர் 
C. பகால்கத்ோ 
D. புது படல்லி 
 
விமட : D. புது படல்லி 
 
இந்ேியா மற்றும் ஐதராப்பிய நாடுகளுக்கிமடதய கலாச்சார உறவுகமள 
தமம்படுத்துவேற்காக 22வது 2017 ஐதராப்பிய ஒன்றிய ேிமரப்பட விழா புது 
படல்லியிலுள்ள Siri Fort அரங்கத்ேில் நமடபபற்றது. இத்ேிமரப்பட விழா 
எஸ்தேனியா, ஆஸ்ேிரியா, பபல்ஜியம், ஹங்தகரி, கிரீசு ஆகிய 
நாடுகளிலிலிருந்து பவளிவந்ே படங்கமள ேிமரயிடுவது மட்டுமல்லாமல் 
சினிமாவின் பல்தவறு கலாச்சாரங்களின் வடிவங்கமள ஆராயும். 
இவ்விழா, ேிமரப்பட விழா இயக்குநரகத்ேின் துமணதயாடு நமடபபற்றது. 
தமலும் இவ்விழா, 2017 ஆகஸ்ட் 3 வமர புதன, மும்மப, தகாவா, 
பகால்கத்ோ, ராஞ்சி, தகாயம்புத்தூர் மற்றும் புதுச்தசரி ஆகிய இடங்களில் 
நமடபபறும். இவ்விழாவில் ஐதராப்பிய நாடுகமளச்தசர்ந்ே 22 
ேிமரப்படங்கள் ேிமரயிடப்படும். 
 
10. எந்ே மாநிலத்ேில் Van Vihar தேசியப்பூங்கா அமமந்துள்ளது? 
A. உத்ேரப்பிரதேசம் 
B. ராஜஸ்ோன் 
C. மத்ேியப்பிரதேசம் 
D. குஜராத் 
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விமட : C. மத்ேியப்பிரதேசம் 
 
மத்ேியப்பிரதேச ேமலநகரான தபாபாலில் 4.45 சதுர கி.மீ., பரப்பளவில் Van 
Vihar தேசியப்பூங்கா அமமந்துள்ளது. இங்கு ஆசிய சிங்கம், வங்கப்புலி, 
காட்டுப்பூமன, இந்ேிய ஓநாய், சிவப்பு நரி, இந்ேிய குள்ளநரி, காட்டு நாய், 
தேவாங்கு, வரிக்கழுமேப்புலி, Mugger முேமலகள், Gharial, பாம்புகள், 
மமலப்பாம்பு, தேனுண்ணும் கரடி ஆகியமவ உள்ளன. 
 

2017 June 11 & 12 
1. 2017 பிபரஞ்சு ஓபன் ஆண்கள் ஒற்மறயர் படன்னிஸ் தபாட்டியில் 
பவன்றவர் யார்? 
A. Roger Federer 
B. Novak Djokovic 
C. Stanislas Wawrinka 
D. Rafael Nadal 
 
விமட : D. Rafael Nadal 
 
பிரான்சில் நமடபபற்ற 2017 பிபரஞ்சு ஓபன் ஆண்கள் ஒற்மறயர் 
படன்னிஸ் தபாட்டியில், ஸ்பபயிமனச்தசர்ந்ே Rafael Nadal சுவிச்சர்லாந்ேின் 
Stanislas Wawrinka-மவ 6-2, 6-3, 6-1 என்ற பசட் கணக்கில் தோற்கடித்ோர். 
இேன் மூலம், ஒதர வமகயான 10 “Grand Slam” பட்டத்மே பபற்ற முேல் 
படன்னிஸ் வரீர் இவராவார். உலக ேரவரிமசயில் 4வது இடத்ேிலுள்ள 
இவரிடம் 15 “Grand Slam” பட்டங்கள் உள்ளன. இவரது பட்டங்கள் Roger 
Federer பபற்ற பட்டங்கமளவிட மூன்று குமறவாகும். 
 
2. எந்ே இந்ேியர், பிரான்சின் மிகவுயர்ந்ே குடிமகன் விருோன “Legion of 
Honor”-க்கு தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டுள்ளார்? 
A. அமிோப்பச்சன் 
B. சாருக்கான் 
C. சவுமித்ரா சட்டர்ஜி 
D. கமலஹாசன் 
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விமட : C. சவுமித்ரா சட்டர்ஜி 
 
ேிமரத்துமற மற்றும் ேிமரயரங்கத்ேிற்கான சிறந்ே பங்களிப்பிற்காக 
வங்காளத்ேின் சிறந்ே நடிகரான சவுமித்ரா சட்டர்ஜிக்கு பிரான்சின் 
மிகவுயர்ந்ே குடிமகனுகன் விருோன “Legion of Honor”-க்கு 
தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டுள்ளார். இேன் மூலம், இவ்விருதுக்கு தேர்வு 
பசய்யப்பட்ட முேல் வங்காள நடிகர் இவராவார். 1987-ல் இயக்குநர் சத்யஜித் 
ராய்க்கு பிறகு, முப்போண்டுகளுக்குப்பின் இவ்விருது இத்துமறக்கு 
வழங்கப்படுகிறது. சத்யஜித் ராயின் ‘Apur Sansar’, ‘Debi’,’ Aranyer Din Ratri’, ‘Ghare 
Bairey’ மற்றும் ‘Ganashatru’ ஆகிய படங்களில் சட்டர்ஜி நடித்துள்ளார். 
அமிோப்பச்சன், சாருக்கான், கமலஹாசன் மற்றும் சித்ோர் கமலஞர் 
பண்டிட் இரவி சங்கர் ஆகிதயாருக்கு இவ்விருது ஏற்கனதவ 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2012-ல் சட்டர்ஜி, ோோ பால்சாகிப் விருது 
பபற்றுள்ளார். 
 
3. கிராமப்புற மக்களுக்காக மத்ேிய அரசு, எந்ே காபணாளி வழி 
சட்டதசமவமய அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது? 
A. Tele Legal Aid 
B. Tele Law 
C. Tele Law Center 
D. Tele Lawyer 
 
விமட : B. Tele Law 
 
கிராமப்புற மக்களுக்காக மத்ேிய அரசு, Tele Law எனும் காபணாளி வழி 
சட்டதசமவமய அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது. இேன் மூலம், ஏமழகளுக்கான 
சட்ட உேவி, நீேிக்கான அணுகல் மற்றும் ஏமழகளுக்கான அேிகாரத்மே 
அரசாங்கம் எளிேில் நிமறதவற்றும். இத்ேிட்டத்ேின் கீழ், இந்ே தசமவ 
அமனத்து பபாது தசமவ மமயங்களிலும் கிமடக்கும். இச்தசமவ, 
சட்டக்கல்லூரி, மாவட்ட சட்ட தசமவ அேிகாரிகள், ேன்னார்வ தசமவ 
வழங்குநர்கள் ஆகிதயாமர பபாது தசமவ மமயத்ேின் மூலம் இமணத்து 
அேன் மூலம் தசமவமய வழங்கும். 1000-க்கும் அேிகமான பபாது தசமவ 
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மமயங்களின் மூலம், மாநில ேமலநகரங்கமளச்தசர்ந்ே National Legal 
Services Authority குழுவின் வழக்குமரஞர்கள், ேங்களின் தமலான 
ஆதலாசமனகமள காபணாளி வழி வழங்குவார்கள். முேல் கட்டமாக, 
பகீாரிலும், உத்ேரப்பிரதேசத்ேிலும் 500 பபாது தசமவ மமயத்ேிமன 
பகாண்டு, இத்ேிட்டம் தசாேிக்கப்படும். 
 
4. கனரா வங்கி அேன் கிமளகளின் மூலம் காப்படீுகமள விற்க, எந்ே 
பபாதுக்காப்படீ்டு நிறுவனத்துடன் இமணந்துள்ளது? 
A. New India Assurance Company Limited 
B. National Insurance Company Limited 
C. United India Insurance Company 
D. Oriental Insurance Company Limited 
 
விமட : A. New India Assurance Company Limited 
 
கனரா வங்கி அேன் கிமளகளின் மூலம் காப்படீுகமள விற்க, அரசுக்கு 
பசாந்ேமான பபாதுக்காப்படீு நிறுவனமான New India Assurance Company Limited 
உடன் இமணந்துள்ளது. கனரா வங்கி ேனது வாடிக்மகயாளர்களுக்கு 
சிறந்ே விகிேத்ேில் மிகச்சிறந்ே காப்படீுகமள வழங்குவதே இந்ே 
ஒப்பந்ேத்ேின் முக்கிய தநாக்கமாகும். இவ்பவாப்பந்ேத்ேின் கீழ், New India 
Assurance நிறுவனம், கனரா வங்கி கிமளகள் மூலம் வாகன, வடீு, 
உடல்நலம், பயணம், ேீ, கடல் மற்றும் பபாறியியல் ஆகியவற்றிற்கான 
காப்படீ்டுத்ேிட்டங்கமள வழங்கும். 
 
5. அண்மமயில் காலமான, “Batman” போமலக்காட்சித்போடரில் நடித்து 
புகழ்பபற்ற Adam West, எந்ே நாட்மடச்தசர்ந்ேவராவார்? 
A. பஜர்மனி 
B. US 
C. இரஷ்யா 
D. ஜப்பான் 
 
விமட : B. US 
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1960-களில் “Batman” போமலக்காட்சித்போடரில் நடித்து புகழ்பபற்ற Adam 
West (88), அண்மமயில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் காலமானார். 
 
6. அண்மமயில் காலமான Dr C நாராயண பரட்டி, எந்ே துமறமயச் 
தசர்ந்ேவராவார்? 
A. அரசியல் 
B. பத்ேிரிமக 
C. இலக்கியம் 
D. சட்டத்துமற 
 
விமட : C. இலக்கியம் 
 
புகழ்பபற்ற கவிஞர் மற்றும் ஞானபடீ விருோளரான Dr C நாராயண பரட்டி 
(86), 2017 ஜுன் 12 அன்று ஐேராபாத்ேில் காலமானார். ‘CiNaRe’ என்று 
பிரபலமாக அறியப்படும் இவர், ேனது பமடப்புகளுக்காக பத்ம ஸ்ரீ மற்றும் 
பத்ம பூசன் விருதுகமள பபற்றுள்ளார். பேலுங்கு, உருது தபான்ற ஏமனய 
பமாழிகளில் புலமமபபற்ற இவர், நூற்றுக்கணக்கான நூல்கமள 
எழுேியுள்ளார். நூற்றுக்கும் தமற்பட்ட பேலுங்கு ேிமரப்படங்களுக்கு இவர் 
பாடல்கமளயும் எழுேியுள்ளார். 
 
7. 2017-ம் ஆண்டின் மும்மப தமயர் தகாப்மபக்கான சர்வதேச ஓபன் 
சதுரங்கப்தபாட்டியில் பவற்றியமடந்ே Nguyen Duc Hoa, எந்ே 
நாட்மடச்தசர்ந்ேவராவார்? 
A. பிரான்ஸ் 
B. இரஷ்யா 
C. சீனா 
D. வியட்நாம் 
 
விமட : D. வியட்நாம் 
 
2017 ஜுன் 11 அன்று நமடபபற்ற 2017-ம் ஆண்டின் மும்மப தமயர் 
தகாப்மபக்கான சர்வதேச ஓபன் சதுரங்கப்தபாட்டியில், இந்ேிய சதுரங்க 
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விமளயாட்டு வரீரான GM Neelotpal Das-மச வியட்நாமின் கிராண்ட் மாஸ்டர் 
Nguyen Duc Hoa, 8.5 புள்ளிகளுடன் தோற்கடித்ோர். 
 
8. 2017 Kalinga இலக்கிய விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது? 
A. Haraprasad Das 
B. Paramita Satpathy 
C. Anand Neelakantan 
D. Dinanath Pathy 
 
விமட : A. Haraprasad Das 
 
2017 ஜுன் 11 அன்று நமடபபற்ற 4வது Kalinga இலக்கிய விருது வழங்கும் 
விழாவில், புகழ்பபற்ற கவிஞரும், கட்டுமரயாளருமான கவிஞர் Haraprasad 
Das-க்கு, இலக்கியத்துக்கான அவரின் பங்களிப்பிற்காக 2017 Kalinga இலக்கிய 
விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாண்டு Kalinga Literary Festival (KLF) இரண்டு 
புேிய விருதுகமள அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது. 2017 Kalinga சர்வதேச இலக்கிய 
விருமே ஆனந்ே நீலகண்டன், ேனது இலக்கிய பங்களிப்பிற்காக 
பவன்றுள்ளார். 2017 Kalinga Karubaki விருமே Paramita Satpathy, ேனது ஒடிய 
பமாழி கவிமேப்பங்களிப்பிற்காக பவன்றுள்ளார். இவ்வாண்டுக்கான 
மமயக்கருத்து “Literature for Peace and Harmony” ஆகும். 
 
9. எந்ேத்தேேியில், உலக குழந்மேத்போழிலாளர் ஒழிப்பு நாள் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது? 
A. ஜுன் 10 
B. ஜுன் 11 
C. ஜுன் 12 
D. ஜுன் 13 
 
விமட : C. ஜுன் 12 
 
உலகளாவிய குழந்மேத்போழிலாளர் முமறமய ேடுக்க தேமவயான 
நடவடிக்மககள், முயற்சிகள் பற்றிய விழிப்புணர்வாக, உலக 
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குழந்மேத்போழிலாளர் முமறக்கு எேிரான நாள், ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜுன் 
12 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2017-ம் ஆண்டுக்கான மமயக்கருத்து “In 
conflicts and disasters, protect children from child labour” ஆகும். இது 
குழந்மேத்போழிலாளர் மீோன தமாேல்கள் மற்றும் ோக்கத்மே 
மமயமாகக் பகாண்டுள்ளது. இந்நாள் அரசாங்கங்கள், முேலாளி மற்றும் 
போழிலாளர் அமமப்புகள், மக்கள் என அமனவருக்கும் 
குழந்மேத்போழிலாளர்களின் பகாடுமமகமள எடுத்துமரக்கிறது மற்றும் 
அவர்களால் முடிந்ே உேவிமய பசய்ய வழிபசய்கிறது. 
 
10. Nawabganj பறமவகள் சரணாலயம் எந்ே மாநிலத்ேில் அமமந்துள்ளது? 
A. மத்ேியப்பிரதேசம் 
B. உத்ேரப்பிரதேசம் 
C. ராஜஸ்ோன் 
D. குஜராத் 
 
விமட : B. உத்ேரப்பிரதேசம் 
 
Nawabganj பறமவகள் சரணாலயம் உத்ேரப்பிரதேசத்ேிலுள்ள கான்பூர்-
லக்தனா பநடுஞ்சாமலயிலுள்ள உன்தனா மாவட்டத்ேில் அமமந்துள்ளது. 
2015-ம் ஆண்டில் இச்சரணாலயம் Shahid Chandra Shekhar Azad பறமவகள் 
சரணாலயம் என பபயர் மாற்றப்பட்டது. இங்கு நாமர, பகாக்கு, 
பவண்கழுத்து நாமர, வண்ண நாமர, பபண்மயில், நீர்ப்பறமவகள், 
விசிலடிக்கும் சிட்டு தபான்ற பறமவயினங்களும் இராசநாகம், 
மமலப்பாம்பு, நீர்ப்பாம்புகள், கண்ணாடி விரியன், கட்டுவிரியன் தபான்ற 
ஊர்வனங்களும் உள்ளன. தமலும் இங்கு, மான் பூங்கா, காட்சி தகாபுரங்கள், 
படகு இல்லம் தபான்றமவயும் உள்ளன. 
 

2017 June 13 
1. சர்வதேச பவண்தோல் தநாய் ஒழிப்பு நாள் (International Albinism Awareness 
Day), எந்ே தேேியில் அனுசரிக்கப்படுகிறது? 
A. ஜுன் 11 
B. ஜுன் 12  
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C. ஜுன் 13 
D. ஜுன் 14 
 
விமட : C. ஜுன் 13 
 
பவண்தோல் தநாயுமடயவர்களுக்கு எேிரான ோக்குேல் மற்றும் 
பாகுபாடுகமள ேடுக்கவும், இந்தநாய்பற்றிய உலகளாவிய விழிப்புணர்மவ 
ஏற்படுத்துவேற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜுன் 13 அன்று சர்வதேச 
பவண்தோல் தநாய் ஒழிப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதுபவாரு 
மரபணுக்தகாளாறு தநாயாகும். இேன் விமளவாக தோல், முடி மற்றும் 
கண்களில் சிறு இடங்களில் அல்லது முழுவதுமாக பமலனின் 
நிறமிகளற்று காணப்படும். இந்நிறமி இல்லாே காரணத்ேினால் 
தவனல்கட்டிகள், தோல்புற்றுதநாய் தபான்றமவயால் பாேிக்கப்படும் 
வாய்ப்பு இவர்களுக்கு அேிகமாகும். இவர்கள் கண்பார்மவ தகாளாறுகளான 
ஒளிமயக்கண்டு பயப்படல் (Photophobia), Amblyopia (தசாம்தபறிக்கண்), 
Nystagmus தபான்ற தநாய்களாலும் பாேிக்கப்படுகிறார்கள். 
 
2. 2017-ம் ஆண்டு சர்வதேச துப்பாக்கிச்சுடும் தபாட்டியின் Gabala 
உலகக்தகாப்மப தபாட்டியில் கலப்பு அணியில், 10 மீ., புனல் 
துப்பாக்கிச்சூட்டு (Air-pistol shoot) நிகழ்வில் ேங்கம் பவன்ற இந்ேிய தஜாடி 
எது? 
A. Sanjeev Rajput மற்றும் Anjali Bhagwat 
B. Apurvi Chandela மற்றும் Jitu Rai 
C. Anjali Bhagwat மற்றும் Omkar Singh 
D. Jitu Rai மற்றும் Heena Sidhu 
 
விமட : D. Jitu Rai மற்றும் Heena Sidhu 
 
Azerbaijan-லிலுள்ள Gabalaவில் நமடபபற்ற 2017-ம் ஆண்டு சர்வதேச 
துப்பாக்கிச்சுடும் தபாட்டியின் Gabala உலகக்தகாப்மப இறுேிப்தபாட்டியில் 
கலப்பு அணியில், 10 மீ., புனல் துப்பாக்கிச்சூட்டு நிகழ்வில் இரஷ்ய 
தஜாடிமய தோற்கடித்து, இந்ேிய துப்பாக்கிச்சுடும் வரீர்கள் Jitu Rai மற்றும் 
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Heena Sidhu ேங்கம் பவன்றனர். இறுேிப்தபாட்டியில் இரஷ்ய தஜாடிமய 7-6 
என்ற கணக்கில் தோற்கடித்ேனர். 2017 பிப்ரவரியில் புது படல்லியிலுள்ள 
ISSF உலகக்தகாப்மப தபாட்டியில் பவற்றி பபற்றமேத்போடர்ந்து இந்ே 
தஜாடி பபறும் இரண்டாவது உலகக்தகாப்மபக்கான ேங்கம் இதுவாகும். 45 
நாடுகளிலிருந்து 430 வரீர்கள் Gabala உலகக்தகாப்மப தபாட்டியில் 
தபாட்டியிடுகின்றனர். இது ISSF உலகக்தகாப்மப இறுேிப்தபாட்டியில் 
பங்தகற்க ஒரு கமடசிவாய்ப்பாகும். உலகச்சாம்பியன், ஒலிம்பிக் 
வரீர்கபளன இறுேியாக உலகின் மிகச்சிறந்ே 8 துப்பாக்கிச்சுடும் வரீர்கள் 
மட்டுதம உலகக்தகாப்மப இறுேிப்தபாட்டியில் பங்தகற்க 
அனுமேிக்கப்படுவார்கள். இந்ே கலப்பு அணி துப்பாக்கிச்சுடும் தபாட்டி, 
வரும் 2020-ல் தடாக்கிதயாவில் நமடபபறும் ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் புேிோக 
தசர்க்கப்பட்டுள்ளது. 
 
3. 2017 Formula 1 Canadian Grand Prix தபாட்டிமய பவன்றவர் யார்? 
A. Lewis Hamilton 
B. Valtteri Bottas 
C. Daniel Ricciardo 
D. Sebastian Vette 
 
விமட : A. Lewis Hamilton 
 
கனடாவின் Montreal-லிலுள்ள Circuit Gilles Villeneuve-ல் நமடபபற்ற 2017 Formula 
1 Canadian Grand Prix தபாட்டிமய Lewis Hamilton பவன்றுள்ளார். Canadian Grand 
Prix தபாட்டியில் இது இவரின் 6வது பவற்றியாகும் மற்றும் இவரது பந்ேய 
வாழ்வில் இது 56வது பவற்றியாகும். 
 
4. எந்ே மாநில அரசு ேனது மாநில மக்களுக்காக, “இலவச அமரர் ஊர்ேி” 
தசமவயிமன போடங்கவுள்ளது? 
A. இமாச்சலப்பிரதேசம் 
B. பஞ்சாப் 
C. உத்ேரப்பிரதேசம் 
D. மத்ேியப்பிரதேசம் 
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விமட : B. பஞ்சாப் 
 
பஞ்சாப் மாநில அரசு ேனது மாநில மக்களுக்காக, “இலவச அமரர் ஊர்ேி” 
தசமவயிமன போடங்கவுள்ளது. அமனத்து அரசு மருத்துவ மமனகளும், 
இச்தசமவயிமன இலவசமாக வழங்க பணிக்கப்பட்டுள்ளன. இறந்ேவரின் 
குடும்பத்மேச்தசர்ந்ேவர்கள், சடலத்மே எடுத்துச்பசல்ல சரியான வசேிமய 
பகாண்டுள்ளனரா என்பமே ஆவணப்பேிவுபசய்துபகாள்ள மருத்துவமமன 
உேவியாளர்கள் இேற்கு அவசியமாகும். ேற்சமயம் வமர, இவ்வசேிமய 
பசயல்படுத்ே இம்மாநிலத்ேின் அரசு மருத்துவமமனகளில் எந்ேவிே 
முன்தனற்பாடும் பசய்யப்படவில்மல. 
 
5. எந்ே நீர் தசமிப்பு மாேிரி, மகாத்மா காந்ேி தேசிய ஊரக தவமலவாய்ப்பு 
உத்ேரவாே ேிட்டத்ேின் சிறந்ே தேசிய விருதுக்கு தேர்வாகியுள்ளது? 
A. Jal Sanchay ேிட்டம் 
B. Jal ேிட்டம் 
C. Jal Jyoti ேிட்டம் 
D. Jal Marg ேிட்டம் 
 
விமட : A. Jal Sanchay ேிட்டம் 
 
மகாத்மா காந்ேி தேசிய ஊரக தவமலவாய்ப்பு உத்ேரவாே ேிட்டத்ேின் 
சிறந்ே தேசிய விருதுக்கு, Jal Sanchay ேிட்டம் எனும் நீர் தசமிப்பு மாேிரி 
தேர்வாகியுள்ளது. 2017 ஜுன் 19 அன்று புது படல்லியிலுள்ள விக்யான் 
பவனில் நமடபபறும் விழாவில் இவ்விருது வழங்கப்படும். பேற்கு மத்ேிய 
பகீாரிலுள்ள நாளந்ோ மாவட்டத்ேின் அலுவலர்கள் இந்ே நீர் தசமிப்பு 
மாேிரிமய பவற்றிகரமாக ஏற்றுக்பகாண்டுள்ளனர். இத்ேிட்டத்ேின் கீழ், 
கண்காணிப்பு அமணகள் கட்டப்பட்டு, பாரம்பரிய நீர்ப்பாசன முமறயான 
Aahar-Pyne முமற பசயல்படுத்ேப்படும். பாரம்பரிய நீர்த்தேக்கங்கள் 
தூர்வாரப்பட்டு புதுப்பிக்கப்படும். இமவ மமழநீர் தசமிப்பு பற்றிய 
விழிப்புணர்மவ உண்டாக்கும். நீர் தமலாண்மமக்காக பாரம்பரிய நீர் 
தசமிப்பு முமறகள் பயன்படுத்ேப்படும். விவாசாயிகள் மற்றும் உள்ளூர் 
மக்களின் ஆேரவு மற்றும் பிரச்சாரத்ோல், நீர் கிமடக்கும் அளவு 
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தமம்படுவதோடு, அவற்மற பண்மண உற்பத்ேிக்கு பயன்படுத்ேவும் 
முடியும். 
 
6. எந்ே நகரத்ேில், இந்ேியாவின் முேல் நீருக்கடியில் பமட்தரா இரயில் 
சுரங்கப்பாமே அமமயவுள்ளது? 
A. மும்மப 
B. பகாச்சி 
C. பகால்கத்ோ 
D. புதன 
 
விமட : C. பகால்கத்ோ 
 
இந்ேியாவின் முேல் நீருக்கடியில் பமட்தரா இரயில் சுரங்கப்பாமே, 
தமற்குவங்காள மாநிலத்ேிலுள்ள பகால்கத்ோ நகரில் பாயும் ஹூக்ளி 
நேியில் அமமயவுள்ளது. இந்ே சுரங்கப்பாமே ஆற்றுக்கடியில் 30 மீ., 
ஆழத்ேில் அமமயவுள்ளது. புகழ்பபற்ற ஒளரா பாலத்ேிற்கு சில மீட்டர் 
தூரத்ேிதலதய இது அமமயவுள்ளது. ேினமும் 10-12 இலட்சம் பயணிகமள 
பகாண்ட இந்ே பமட்தரா இரயில், Howrah மற்றும் Sealdah எனும் இரண்டு 
முேன்மம இரயில் முமனயங்கமள இமணக்கும். ரூ 60 தகாடி பசலவில், 
இந்ேத்ேிட்டம் 2019 டிசம்பரில் நிமறவுறும் என எேிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
7. 2017 பிபரஞ்சு ஓபன் மகளிர் ஒற்மறயர் படன்னிஸ் தபாட்டியில் 
பவன்றவர் யார்? 
A. Kristina Mladenovic 
B. Garbine Muguruza 
C. Jelena Ostapenko  
D. Simona Halep 
 
விமட : C. Jelena Ostapenko  
 
2017 பிபரஞ்சு ஓபன் மகளிர் ஒற்மறயர் படன்னிஸ் இறுேிப்தபாட்டியில், 
ருதமனியாவின் Simona Halep-ஐ 4–6, 6–4, 6–3 என்ற பசட் கணக்கில், 
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லத்வியாவின் போழில்முமற படன்னிஸ் விமளயாட்டு வரீரான Jelena 
Ostapenko தோற்கடித்ோர். இேன் மூலம் Grand Slam ஒற்மறயர் தபாட்டிமய 
பவன்ற முேல் லத்விய படன்னிஸ் விமளயாட்டு வரீர் இவராகிறார். 
தமலும், 1933-க்குப்பிறகு ேரவரிமசயில் முேல் 16 இடங்களுக்குள் இல்லாே 
ஒரு பபண் படன்னிஸ் விமளயாட்டு வரீர், பிபரஞ்சு ஓபமன பவல்வதும் 
இதுதவ முேல்முமறயாகும். இவர், ேனது ஆக்தராஷமான விமளயாட்டு 
பாணியினால் பிரபலமாக அறியப்படுகிறார். 
 
8. பாராளுமன்ற ஒத்துமழப்புக்காக எந்ே நாட்டின் ஒப்பந்ேத்ேில் இந்ேியா 
மகபயழுத்ேிட்டுள்ளது? 
A. வியட்நாம் 
B. ஜப்பான் 
C. மாலத்ேீவு 
D. பமாரிசியஸ் 
 
விமட : D. பமாரிசியஸ் 
 
இரு நாடுகளின் பாராளுமன்றங்களுக்கு இமடயில் ஒத்துமழப்மப 
நமடமுமறப்படுத்ே பமாரிசியசு நாட்டுடன் இந்ேியா ஒப்பந்ேம் 
பசய்துள்ளது. Port Louis-ல் நமடபபற்ற சந்ேிப்பிற்கு பிறகு, மக்களமவ 
சபாநாயகரான சுமித்ரா மாகாஜனும், பமாரிசியசு தேசிய சமபயின் 
சபாநாயகரான Santi Bai Hanoomanjee-யும் இேற்கான புரிந்துணர்வு 
ஒப்பந்ேத்ேில் மகபயழுத்ேிட்டனர். இரு நாடுகளுக்கும் இமடயிலான இந்ே 
உறவு, நட்பு மற்றும் கூட்டாண்மம ஆகியவற்றின் நீடித்ே வளர்ச்சிக்கான 
ஒரு ேளத்மே வழங்குகிறது. 
 
9. எத்ேமன இந்ேிய மாநிலங்கள் ேங்கள் எல்மலகமள, மியான்மருடன் 
பகிர்ந்துபகாண்டுள்ளன? 
A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5 
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விமட : C. 4 
 
வடகிழக்கு இந்ேிய மாநிலங்களான அருணாச்சலப்பிரதேசம், நாகாலாந்து, 
மிதசாரம் மற்றும் மணிப்பூர் ஆகிய மாநிலங்கள், மியான்மருடன் 1,643 
கி.மீக்கு ேங்கள் எல்மலகமள பகிர்ந்துபகாண்டுள்ளன. இரு நாட்டு 
எல்மலக்குள் 16 கி.மீ., போமலவு வமர இந்ேிய மற்றும் மியான்மர் 
குடிமக்கள் சுேந்ேிரமாக பசன்றுவர அனுமேிக்கும் விேிகமள ஆராய 
இந்ேிய அரசு ஒரு நிபுணர் குழுமவ அமமத்ேது. இேில் அவ்விேிகள் 
ஆயுேக்கடத்ேல், தபாமேப்பபாருள் கடத்ேல் மற்றும் கள்ளதநாட்டு 
கும்பல்களால் மீறப்பட்டு வருவமே, உள்துமற அமமச்சகத்ேின் சிறப்பு 
பசயலாளர் (உள்நாட்டு பாதுகாப்பு) ேமலமமயில் பசயல்படும் குழு 
கண்டறிந்ேது. இக்குழு சீர்ேிருத்ேம் பசய்யப்பட்ட வழிமுமறகமள அடுத்ே 
3 மாே காலத்ேிற்குள் சமர்ப்பிக்கும். இக்குழு நான்கு மாநிலங்களுக்கும் 
பபாதுவான பசயல்பாட்டு நமடமுமறகமள ேயாரிப்பேனால், தபாராளிகள் 
மற்றும் குற்றவாளிகமள எல்மலக்கு பவளிதயதய இனங்கண்டுவிடும். 
இேனால் பபாதுமக்களுக்கு எவ்விே இன்னல்களும் ஏற்படாது. 
 
10. “Indira Gandhi – A life in nature” நூலின் ஆசிரியர் யார்? 
A. Jairam Ramesh 
B. Chandi Prasad Bhatt 
C. Anadish Kumar Pal 
D. Sunderlal Bahuguna 
 
விமட : A. Jairam Ramesh 
 
முன்னாள் பிரேமர் இந்ேிராகாந்ேிமய இயற்மக ஆர்வலராகவும், 
இந்ேியாவின் பாதுகாப்புக்பகாள்மகமய அவர் எப்படி முன்பனடுத்ோர் 
என்பமேயும் ஆராயும் இந்நூமல, மூத்ே காங்கிரசு ேமலவரும் முன்னாள் 
சுற்றுச்சூழல் அமமச்சருமான Jairam Ramesh எழுேியுள்ளார். அந்ேமான் 
மற்றும் நிக்தகாபார் ேீவுகள், பமாத்ே வடகிழக்குப்பகுேி மற்றும் 
தமற்குத்போடர்ச்சி மமலயிலுள்ள மமழக்காடுகள் தபான்றவற்மற 
அழிவுகளிலிருந்து காப்பாற்றுவேற்காக ேிருமேி இந்ேிரா காந்ேி ேனது 
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அரசியல் அேிகாரத்மே பயன்படுத்ேியுள்ளார் என இவர் ேனது இந்ே நூலில் 
குறிப்பிட்டுள்ளார். இப்புத்ேகம், இயற்மக ஆர்வலர்களான Salim Ali, Billy Arjan 
Singh, Sunderlal Bahuguna மற்றும் Anne Wright ஆகிதயாரிடம் இந்ேிரா 
பகாண்டிருந்ே நட்பிமனயும் விளக்குகிறது. 
 

2017 June 14 
1. கூட்டுக்கல்வி முமறக்காக நாளந்ோ பல்கமலக்கழகம் எந்ே நாட்டின் 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்ேில் மகபயழுத்ேிட்டுள்ளது? 
A. பேன்பகாரியா 
B. ஜப்பான் 
C. வியட்நாம் 
D. மதலசியா 
 
விமட : A. பேன்பகாரியா 
 
கூட்டுக்கல்வி முமறக்காக நாளந்ோ பல்கமலக்கழகம், பேன்பகாரியாவின் 
Academy of Korean Studies உடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்ேில் பகீாரின் 
பாட்னாவில் மகபயழுத்ேிட்டது. இவ்பவாப்பந்ேத்ேின் படி, இரு 
பல்கமலக்கழகங்களும் ேங்களின் கூட்டு ஆராய்ச்சித்ேிட்டங்கள், ஆசிரிய 
மற்றும் மாணவர் பரிவர்த்ேமன, ேரவு பகிர்வு, கல்வி ஆராய்ச்சி, 
கூட்டுப்பயிற்சி தபான்றமவகமள பரஸ்பரம் பரிமாறிக்பகாள்ளும். இந்ே 
ஒப்பந்ேத்ேின் பசல்லுபடிகாலம் 5 ஆண்டுகளாகும். 
 
2. மியான்மர் எல்மலயில் சுேந்ேிரமான தபாக்குவரவிமன ஆய்வு பசய்ய 
அமமக்கப்பட்டுள்ள நிபுணர் குழு எது? 
A. V. Shashank Shekhar குழு 
B. S. Jayaraman குழு 
C. Rina Mitra குழு 
D. Satyendra Garg குழு 
 
விமட : C. Rina Mitra குழு 
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மியான்மர் எல்மலயில் சுேந்ேிரமான தபாக்குவரவின் ேவறான 
பயன்பாட்மட ஆராய, மத்ேிய உள்துமற அமமச்சகம் ஒரு நிபுணர் 
குழுமவ அமமத்துள்ளது. உள்துமற அமமச்சகத்ேின் சிறப்பு பசயலரான 
Rina Mitra-வின் ேமலமமயில் இக்குழு பசயல்படும். இக்குழு சீர்ேிருத்ேம் 
பசய்யப்பட்ட வழிமுமறகமள அடுத்ே 3 மாே காலத்ேிற்குள் சமர்ப்பிக்கும். 
வடகிழக்கு இந்ேிய மாநிலங்களான அருணாச்சலப்பிரதேசம், நாகாலாந்து, 
மிதசாரம் மற்றும் மணிப்பூர் ஆகிய மாநிலங்கள், மியான்மருடன் 1,643 
கி.மீக்கு ேங்கள் எல்மலகமள பகிர்ந்துபகாண்டுள்ளன. இரு நாட்டு 
எல்மலகமளயும்ோண்டி 16 கி.மீ., போமலவு வமர சுேந்ேிரமாக பசன்றுவர 
இந்ேிய மற்றும் மியான்மர் குடிமக்களுக்கு அனுமேியுண்டு. எல்மல 
அேிகாரிகளால் வழங்கப்பட்ட பசல்லத்ேக்க ஆவணத்மேக்பகாண்டு, 
அவர்கள் 72 மணிதநரம் வமர ேங்கவும் அனுமேியுண்டு. இது 
ஆயுேக்கடத்ேல், தபாமேப்பபாருள் கடத்ேல் மற்றும் கள்ளதநாட்டு 
கும்பல்களால் ேவறாக பயன்படுத்ேப்பட்டு வருகிறது. 
 
3. 2017 உலக குருேிக்பகாமட நாளுக்கான (World Blood Donor Day) 
மமயக்கருத்து என்ன? 
A. Thank you for saving my life  
B. Blood connects us all 
C. Every blood donor is a hero 
D. Give Blood. Give Now. Give Often 
 
விமட : D. Give Blood. Give Now. Give Often (குருேி ோருங்கள். இப்தபாதும். 
எப்தபாதும்) 
 
பாதுகாப்பான குருேி மற்றும் குருேிசார்ந்ே பபாருட்களின் தேமவ பற்றிய 
விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவதோடு, உயிர்காக்கும் குருேிமய ோனமாக 
வழங்கும் குருேிக்பகாமடயாளர்களுக்கு நன்றிகூறும் விேமாக ஒவ்தவார் 
ஆண்டும் ஜுன் 14 அன்று உலக குருேிக்பகாமட நாள் 
கமடபிடிக்கப்படுகிறது. ஓர் அலகு குருேி 3 உயிர்கமளக்காக்கும். ஒருவர் 
ேனது 18 வயது போடங்கி 60 வயது வமர ஒவ்பவாரு 90 நாட்களுக்கும் 
ஒருமுமற ேனது குருேிமய ோனமாக ேருகிறாபறனில், அவர் ேன் 
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வாழ்நாளில் 90 காலன் அளவுள்ள குருேிமய ோனமாக ேருகிறாபறன்றும் 
500-க்கும் தமற்பட்ட உயிர்கமளக்காப்பாற்றுகிறாபறன்றும் அர்த்ேமாகும். 
2017 உலக குருேிக்பகாமட நாளுக்கான (World Blood Donor Day) மமயக்கருத்து 
“Give Blood. Give Now. Give Often” ஆகும். 
 
4. 2017 இமளய உலக அழகிக்கான இமணய தபாட்டியில் பவன்ற Padmalaya 
Nanda, எந்ே நாட்மடச்தசர்ந்ேவராவார்? 
A. அசாம் 
B. ஒடிசா 
C. தமற்கு வங்கம் 
D. ஜார்கண்ட் 
 
விமட : B. ஒடிசா 
 
US-ன் ஜார்ஜியாவிலுள்ள துமறமுக நகரமான Batumi-ல் நமடபபற்ற “2017 
Little Miss Universe”  அழகிப்தபாட்டியில், ஒடிசாமவச்தசர்ந்ே Padmalaya Nanda 
(12), “Little Miss Universe Internet 2017”, “Little Miss Universe Grand Prix” மற்றும் “Little 
Miss Actress” என்ற 3 விருதுகமளயும் ஒருதசர பவன்று வரலாற்று சாேமன 
நிகழ்த்ேியுள்ளார். இவ்விருதுகமளப்பபறும் முேல் இந்ேியப்பபண் 
இவராவார். பசப்டம்பர் 25 முேல் அக்தடாபர் 1 வமர கிரீசில் நமடபபறும் 
“Little Miss World 2017” தபாட்டியில் இவர் பங்தகற்கவுள்ளார். 
 
5. 2017 Nanniyode Rajan நிமனவு விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது? 
A. Prayar தகாபாலகிருட்டிணன் 
B. E ஸ்ரீேரன் 
C. Vakkom B புருதசாத்ேமன் 
D. K C தசாசப் 
 
விமட : B. E ஸ்ரீேரன் 
 
படல்லி பமட்தரா இரயில் நிறுவனத்ேின் முேன்மம ஆதலாசகரான E 
ஸ்ரீேரனுக்கு 2017-ம் ஆண்டுக்கான Nanniyode Rajan நிமனவு விருது, நாட்டின் 
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வளர்ச்சிக்கான இவரின் பங்களிப்பிற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விருது 
ரூ. 25,000 பராக்கப்பணம் மற்றும் ஒரு தகாப்மபமய உள்ளடக்கியது. இது 
Milma ேிருவனந்ேபுரம் கூட்டுறவு பால் உற்பத்ேியாளர்கள் சங்கத்ேின் 
முன்னாள் ேமலவரின் நிமனவாக வழங்கப்படுகிறது. 
 
6. எந்ேத்துமறமுக நகரத்ேில் இந்ேிய-ஆஸ்ேிதரலிய கடற்பமடப் 
பயிற்சியான “AUSINDEX 17” போடங்கியுள்ளது? 
A. Fremantle 
B. பகாச்சின் 
C. Geraldton 
D. விசாகப்பட்டினம் 
 
விமட : A. Fremantle 
 
இரு கடற்பமடகளுக்கிமடதயயான ஒத்துமழப்பு மற்றும் 
இயங்குேன்மமமய அேிகரிப்பேற்காக ஜுன் 13 அன்று ஆஸ்ேிதரலியாவின் 
Fremantle-ல், இந்ேிய கடற்பமட மற்றும் ராயல் ஆஸ்ேிதரலிய 
கடற்பமடகளுக்கு இமடதய, கடல்சார் பயிற்சியான “AUSINDEX-17” 
போடங்கியுள்ளது. இேில் Rear Admiral Biswajit Dasgupta-வின் ேமலமமயின் 
கீழ், இந்ேியக்கடற்பமடயின் கிழக்குக் கடற்பமட பங்தகற்கும். இந்ே 5 நாள்  
பயிற்சியில் INS Shivalik (பன்முகத்ேிறன்பகாண்ட பரீங்கிக்கப்பல்), INS Kamorta 
(நீர்மூழ்கி தபார்க்கப்பல்) மற்றும் INS Jyoti (எரிபபாருள் நிரப்பும் கப்பல்) ஆகிய 
இந்ேிய தபார்க்கப்பல்கள் அணிவகுக்கும். 
  
7. எந்ே நாடு, உலகின் மிகச்சிறிய மற்றும் மலிவான ேனியார் பஜட் 
விமானமான “Vision Jet”-ஐ அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது? 
A. UK 
B. ஜப்பான் 
C. US 
D. சீனா 
 
விமட : C. US 
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அபமரிக்க விமான நிறுவனமான “Cirrus Aircraft”, ரூ.12.6 தகாடிக்கு, உலகின் 
மிகச்சிறிய மற்றும் விமலமலிவான ேனியார் பஜட் விமானமான “Vision 
Jet”-ஐ அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது. இந்ே பஜட் விமானம் 5 தபமர 
சுமந்துபகாண்டு, 1500 மமல் தூரம்வமர பறந்துபசல்லும் ேிறன் பமடத்ேது. 
இது 28000 அடி உயரம் வமர பறக்கும். ஒரு ேனி விமானிமூலம் சுலபமாக 
இயக்கக்கூடிய, ஓர் இயங்குபபாறி (எஞ்சின்) பகாண்ட, முேல் ேனியார் 
பஜட் விமானம் இதுவாகும். இேனால் உற்பத்ேிச்பசலவும், 
பயனாளர்களுக்கு பராமரிப்பு பசலவும் குமறவாக இருக்கும். இேன்மூலம் 
மணிக்கு 345 மமல் தவகத்ேில் பயணிக்க முடியும். 
 
8. எந்ே நாடு, உலகின் மிகப்பபரிய உணவுத்ேிருவிழாவான “ANUGA 2017”-ல் 
இமண பங்குோரராக ஆகவுள்ளது? 
A. இந்தோதனசியா 
B. சீனா 
C. இந்ேியா 
D. சுவிச்சர்லாந்து 
 
விமட : C. இந்ேியா 
 
உலகின் மிகப்பபரிய உணவு மற்றும் குளிர்பானங்கள் வர்த்ேகத்ேின் 
முக்கிய உணவுத்ேிருவிழாவான “ANUGA 2017”, 2017 அக்தடாபர் 7 அன்று 
பஜர்மனியின் Cologne-ல் நமடபபறவுள்ளது. ANUGA-வின் விரிவாக்கம் 
Allgemeine Nahrungs- und Genussmittel-Ausstellung (பபாது உணவு மற்றும் 
அத்ேியாவசியமல்லாே உணவுகளுக்கான கண்காட்சி) ஆகும். இந்ே ANUGA 
2017-ல் இந்ேியா இமண பங்குோரராக ஆகவுள்ளது. இந்நிகழ்வில், 200-க்கும் 
தமற்பட்ட இந்ேிய உணவு நிறுவனங்கள் பங்தகற்குபமன 
எேிர்பார்க்கப்படுகிறது. இேில் விரிவுமரகள், சிறப்பு கண்காட்சி மற்றும் 
கவர்ச்சிகரமான போழிற்துமற நிகழ்வுகமள ANUGA வழங்கவுள்ளது. 
 
9. சமீபத்ேிய 2017 Child Rights and You (CRY)-ன் அறிக்மகயின்படி, அேிக 
குழந்மேத்போழிலாளர்கமள பகாண்டுள்ள இந்ேிய மாநிலம் எது? 
A. தமற்கு வங்கம் 
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B. உத்ேரப்பிரதேசம் 
C. மகாராஷ்டிரா 
D. பகீார் 
 
விமட : B. உத்ேரப்பிரதேசம் 
 
சமீபத்ேிய 2017 Child Rights and You (CRY)-ன் அறிக்மகயின்படி, இந்ேியாவில் 
5-6 வயதுள்ள 8 இலட்சத்ேிற்கும் தமற்பட்ட குழந்மேகள், 
குழந்மேத்போழிலாளர்களாக உள்ளனர். இேில் 5 இலட்சத்ேிற்கும் 
தமற்பட்ட குழந்மேகள் பள்ளிக்குச்பசல்வேில்மல. இந்ேக்குழந்மேகளில் 
பபரும்பான்மமயானவர்கள் ேங்களின் குடும்பத்போழிலிதலதய 
ஈடுபட்டுள்ளனர். உத்ேரப்பிரதேசத்ேில் 2,50,672 குழந்மேகளும், பகீாரில் 
1,28,087 குழந்மேகளும், மகாராஷ்டிராவில் 82,847 குழந்மேகளும் 
குழந்மேத்போழிலாளர்களாக உள்ளனர். ஒருங்கிமணந்ே குழந்மே 
தமம்பாட்டுத்ேிட்டம் (Integrated Child Development Scheme) பல வரம்புகமளக் 
பகாண்டிருப்போகவும், குழந்மேத்போழிலாளர்களில் 50 சேவிகிேத்ேினமர  
மட்டுதம இது உள்ளடக்கியுள்ளோகவும் இவ்வறிக்மக பேரிவிக்கிறது. 
இேனால் இவ்வயதுமடய குழந்மேகள், ேங்களின் பபற்தறாருடன் அவர்கள் 
தவமலபசய்யும் இடங்களில், பராமரிப்பில்லாே சூழலில் வளர்கிறார்கள். 
 
10. எந்ே மாநிலத்ேில் வான்மீகி தேசியப்பூங்கா அமமந்துள்ளது? 
A. பகீார் 
B. ஜார்கண்ட் 
C. உத்ேரப்பிரதேசம் 
D. குஜராத் 
 
விமட : A. பகீார் 
 
வான்மீகி தேசியப்பூங்கா பகீாரிலுள்ள தமற்கு சாம்ப்ரான் மாவட்டத்ேில் 
அமமந்துள்ளது. இங்கு புலி, காண்டாமிருகம், கருப்புக்கரடி, சிறுத்மேப்புலி, 
காட்டு நாய், காட்படருமம, காட்டுப்பன்றி தபான்ற விலங்குகளுள்ளன. 
ேற்தபாது, 241 பறமவயினங்கள் இவ்வனத்ேில் உள்ளன. அேில் தநபாள 
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மயில், மூவிரல் காமட, பூச்சியுண்ணும் பறமவ, வமளந்ே அலகுமடய 
சாம்பல்நிற பறமவ, பாடும்பறமவ, பநட்மடக்காலி தபான்ற பறமவகள் 
அடங்கும். 
 

2017 June 15 
1. வயிற்றுப்தபாக்குக்காரணமாக குழந்மே இறப்மப குமறக்க மத்ேிய அரசு 
IDCF ேிட்டத்மே அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது. இேில் “IDCF” என்பது என்ன? 
A. Intensified Diarrhea Control Fortnight 
B. Intensive Diarrhea Control Fortnight 
C. Intensify Diarrhea Control Fortnight 
D. Intense Diarrhea Control Fortnight 
 
விமட : A. Intensified Diarrhea Control Fortnight 
 
வயிற்றுப்தபாக்குக்காரணமாக குழந்மே இறப்மப குமறக்க மத்ேிய 
சுகாோர அமமச்சகம், நாடு முழுவதும் Intensified Diarrhea Control Fortnight-ஐ 
அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது. இேன்மூலம், சுகாோரப்பணியாளர்கள், மாநில 
அரசுகள் மற்றும் பிற பங்குோரர்கமள ஒன்றிமணத்து 
இந்தநாமயக்கட்டுப்படுத்ே மத்ேிய அமமச்சகம் முடிவுபசய்துள்ளது. 
இந்தநாய் குழந்மேப்பருவத்ேில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பபாதுவான 
தநாயாகும். இத்ேிட்டத்ேின் தபாது, ORS மற்றும் துத்ேநாக சிகிச்மசயின் 
சுகாோரம் மற்றும் ஊக்குவிப்புப்பற்றிய விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மாநில, 
மாவட்ட மற்றும் கிராமங்களில் நடத்ேப்படும். இேில் 12 தகாடிக்கும் 
அேிகமான 5 வயேிற்குட்பட்ட குழந்மேகள் கலந்துபகாள்வார்கள். 
மேிப்படீ்டின்படி, இந்ேியாவில் ஒவ்தவாராண்டும் 1.1 மில்லியன் 
குழந்மேகள் இறக்கிறார்கள், அேில் 1 இலட்சம் தபர் இந்தநாயால் 
பாேிக்கப்பட்டு இறக்கின்றனர். இந்தநாமய பாதுகாப்பான குடிநீர், சுகாோரம் 
தபணுவது, ோய்ப்பால் பகாடுப்பது மற்றும் சரியான ஊட்டச்சத்துள்ள 
உணவுகமள உண்பேன் மூலம் ேடுக்கலாம். 
 
2. International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)-ன் நீேிபேியாக 
தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டுள்ள முேல் இந்ேியப்பபண் யார்? 
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A. Nirmila Randhawat 
B. Aniruddha Rajput 
C. Neeru Chadha 
D. Nidhi Bhandari 
 
விமட : C. Neeru Chadha 
 
2017-2026 வமரயுள்ள 9 ஆண்டு காலத்ேிற்கு International Tribunal for the Law of 
the Sea-ன் நீேிபேியாக தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டுள்ள முேல் இந்ேியப்பபண் Dr. 
Neeru Chadha ஆவார். ஆசிய பசிபிக்குழுவில், இவர் பபரும்பான்மமயான 
வாக்குகமள பபற்றுள்ளார். இத்தேர்ேலின் மூலம், ஐ.நா. பபாதுச்சமபயின் 
முன்னாள் ேமலவரான விஜயலட்சுமி பண்டிட்டிற்குப்பிறகு, ஐ.நா.வில் ஓர் 
உயர் பேவிமய வகிக்கும் முேல் இந்ேியப்பபண் இவராவார். ஹம்பர்க்மகச் 
தசர்ந்ே ITLOS என்பது, 1996-ல் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு UN Convention on the Law 
of the Sea (UNCLOS)-ன் கீழ் இயங்கும் ஒரு சர்ச்மச ேீர்வு அமமப்பாகும். 
 
3. எந்ே நகரத்ேில், 16வது North East Region Commonwealth Parliamentary Association 
(NERCPA)-ன் மாநாடு போடங்கப்பட்டுள்ளது? 
A. கவுகாத்ேி 
B. இம்பால் 
C. அகர்ேலா 
D. சில்லாங் 
 
விமட : B. இம்பால் 
 
2017 ஜுன் 15 அன்று, மணிப்பூரிலுள்ள இம்பாலில், 16வது North East Region 
Commonwealth Parliamentary Association (NERCPA)-ன் மாநாட்மட மக்களமவ 
சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜன் போடங்கிமவத்ோர். இம்மாநாட்டின் 
மமயக்கருத்து  “North East and Look East Policy” ஆகும். இது, வடகிழக்கு 
மாநிலங்களில் இருப்புப்பாமே, வான்வழிப்தபாக்குவரத்து, உள்நாட்டு 
நீர்வழித்ேடங்கள், சாமலவசேிகள் தபான்றவற்மற தமம்படுத்ே 
ஏற்படுத்ேப்பட்டுள்ள சிறப்புத்ேிட்டமாகும். இம்மாநாட்டில், மணிப்பூர் 
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ஆளுநர் Dr. Najma Heptulla, தமகலாயா மாநில சட்டசமபயின் சபாநாயகரும், 
NERCPA-வின் ேமலவருமான Abu Taher Mondal, மணிப்பூர் மாநில துமண 
முேல்வர் Yumnam Joykumar Singh, வடகிழக்கு மாநில சட்டமன்ற 
உறுப்பினர்கள் ஆகிதயார் கலந்துபகாள்கின்றனர். 
 
4. ஐ. நா-வின் சமீபத்ேிய “One Family at a Time” அறிக்மகயின்படி, எந்ே நாடு 
2016-க்கான உலகப்பணம் பபறும் பட்டியலில் முேலிடத்ேிலுள்ளது? 
A. சீனா 
B. பிலிப்மபன்சு 
C. மதலசியா 
D. இந்ேியா 
 
விமட : இந்ேியா 
 
ஐ. நா-வின் சமீபத்ேிய “One Family at a Time” அறிக்மகயின்படி, 2016-க்கான 
உலகப்பணம் பபறும் பட்டியலில் இந்ேியா முேலிடத்ேிலுள்ளது. 
இவ்வறிக்மகயின்படி, உலபகங்கும் பணிபுரியும் இந்ேியர்கள் $62.7 
பில்லியனும், அமேத்போடர்ந்து சீனர்கள் $61 பில்லியனும், பிலிப்மபன்சு 
மக்கள் $30 பில்லியனும், பாகிஸ்ோனிகள் $20 பில்லியனும் ேங்களின் 
வடீுகளுக்கு அனுப்புகிறார்கள். ஐ. நா-வின் சர்வதேச விவசாய வளர்ச்சி 
நிேியத்ோல் நடத்ேப்பட்ட ஆய்வில், உலக நாடுகளில் குடிதயறிய 200 
மில்லியன் மக்கள், 2016-ல் மட்டும் $445 பில்லியன் டாலர்கமள உலகளவில் 
அனுப்பியுள்ளனர். கடந்ே 10 வருடங்களில் இேன் வளர்ச்சி 2007-ல் $296 
பில்லியனாக இருந்து, 2017-ல் $445 பில்லியனாக உயர்ந்துள்ளது. 
இவ்வறிக்மக பபாது பகாள்மககமள தமம்படுத்துவேற்கான பல 
பரிந்துமரகமள வழங்கியுள்ளது. 
 
5. எந்ே மாநில அரசு, ேரமான கல்விக்காக பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலுடனான 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்ேில் மகபயழுத்ேிட்டுள்ளது? 
A. சிக்கிம் 
B. இமாச்சலப்பிரதேசம் 
C. மணிப்பூர் 
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D. தகரளா 
 
விமட : A. சிக்கிம் 
 
சிக்கிம் மாநில அரசு, மாநிலத்ேின் கல்வித்ேரத்மே உயர்த்ே பிரிட்டிஷ் 
கவுன்சிலுடன் ஒப்பந்ேம் பசய்துள்ளது. ஆசிரியர்கள் மற்றும் பிற 
நிபுணர்களின் ேிறமன வலுப்படுத்ேி, ஆங்கிலம், கல்வி மற்றும் ேிறன் 
ேிட்டங்களின் மூலம் சிக்கிம் இமளஞர்களின் குறிக்தகாள்கமள 
நிமறதவற்றுவதே இவ்பவாப்பந்ேத்ேின் தநாக்கமாகும். இத்ேிட்டத்ேின் ஒரு 
பகுேியாக UK பல்கமலக்கழகத்மேச்தசர்ந்ே தபராசிரியர்கமளக்பகாண்டு, 
சிக்கிமின் இளநிமல கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கமலக்கழகங்களிலுள்ள 
சமூக அறிவியல், பபாறியியல், அறிவியல் துமற ஆசிரியர்களுக்கு 
சிறப்புப்பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். 
 
6. எந்ே நகரில், 2017 G7 சுற்றுச்சூழல் அமமச்சர்கள் கூட்டம் நமடபபற்றது? 
A. Bologna 
B. பாரிசு 
C. புது படல்லி 
D. நியூயார்க் 
 
விமட : A. Bologna 
 
2017 G7 சுற்றுச்சூழல் அமமச்சர்கள் கூட்டம் ஜுன் 11 மற்றும் 12 அன்று 
இத்ோலியின் Bolognaவில் நமடபபற்றது. இக்கூட்டத்ேில் US, UK, பிரான்ஸ், 
பஜர்மனி, இத்ோலி, கனடா மற்றும் ஜப்பாமனச்தசர்ந்ே சுற்றுச்சூழல் 
அமமச்சர்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிமலக்கான ஐதராப்பிய 
ஒன்றியத்ேின் ஆமணயர்கள் கலந்துபகாண்டனர். காலநிமல மாற்றம், 
நிமலயான வளர்ச்சி மற்றும் கடற்குப்மப தபான்ற பல்தவறு பிரச்சமனகள் 
இேில் கலந்துமரயாடப்பட்டன. நாட்டு மக்களின் ஈடுபாடு, 
உணவுக்கழிவுகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் வளங்கமள ேிறம்பட 
பயன்படுத்துவேற்கான பபாருளாோர பகுப்பாய்வு தபான்ற முக்கிய 
பிரச்சமனகளில் கவனம் பசலுத்துவேற்காக, ‘5 year Bologna Roadmap’ எனும் 
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ேிட்டப்பாமே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
7. எந்ே மாநிலத்ேில், இந்ேியாவின் முேல் கால்வாய் தமல் சூரிய ஒளி PV 
அமமப்பு அமமக்கப்படவுள்ளது? 
A. ேமிழ்நாடு 
B. தகரளா 
C. மகாராஷ்டிரா 
D. உத்ேரப்பிரதேசம் 
 
விமட : C. மகாராஷ்டிரா 
 
மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூருக்கருகிலுள்ள 2320 MW Mouda அனல் மின் 
ேிட்டத்ேில், இந்ேியாவின் முேல் கால்வாய் தமல் 150KW ேிறன்பகாண்ட 
சூரிய ஒளி PV அமமப்மப ஏற்படுத்ே NTPC குழு முடிவுபசய்துள்ளது. Cooling 
Water (CW) அமமப்புகளின் இருபுறத்ேிலும் இேற்கான ேகடுகள் 
பபாருத்ேப்படும். இேன் மூலம் நீர், நில பாதுகாப்பு, நீர் ஆவியாவது 
ேடுக்கப்படுவது தபான்ற ேனித்ேன்மமயான நன்மமகளும் உண்டு. தமலும், 
நீர் மாசுபடுவது பபருமளவில் குமறக்கப்படும். 
 
8. “Yug Purush, Bharat Ratna, Atal Ji” நூலின் ஆசிரியர் யார்? 
A. Ramesh Pokhriyal 
B. Praveen Kumar Pandey 
C. Ramesh Datt Dikisht 
D. Nerraj Srivastava 
 
விமட : A. Ramesh Pokhriyal 
 
முன்னாள் இந்ேியப்பிரேமர் அடல் பிகாரி வாஜ்பாயின் சமூக மற்றும் 
அரசியல் வாழ்க்மகமய அடிப்பமடயாகக்பகாண்டு எழுேப்பட்டுள்ள “Yug 
Purush, Bharat Ratna, Atal Ji” எனும் இந்ே நூமல, உத்ேரகாண்ட் மாநிலத்ேின் 
முன்னாள் முேல்வரும் ேற்தபாமேய BJP MP-யுமான Ramesh Pokhriyal 
எழுேியுள்ளார். 450 பக்கங்கள்பகாண்ட இந்நூலின் முேல் பிரேிமய, 

 

 



www.winmeen.com 
 

    www.winmeen.com  Page 77  

  

 

 

அேிகாரப்பூர்வமாக இந்ேியக்குடியரசு ேமலவர் பிரணாப் முகர்ஜியிடம் 
ஒப்பமடத்ோர். விமரவில் இந்நூல் சந்மேயில், அமனவரின் 
பயன்பாட்டுக்காக விற்பமனக்கு வரும். 
 
9. எந்ே மாநில அரசு, இமணய வழி கால்நமட விற்பமனக்காக “Pashu Bazar” 
எனும் இமணயேள தசமவயிமன போடங்கியுள்ளது? 
A. ஆந்ேிரப்பிரதேசம் 
B. தகாவா 
C. மிதசாரம் 
D. பேலுங்கானா 
 
விமட : D. பேலுங்கானா 
 
பேலுங்கானா மாநில அரசு, இமணய வழி கால்நமட விற்பமனக்காக 
“Pashu Bazar” எனும் இமணயேள தசமவயிமன போடங்கியுள்ளது. 
pashubazar.telangana.gov.in என்ற இமணயேளத்மே பயன்படுத்துவேன் மூலம், 
விவாசாயிகள் ேங்களின் கால்நமடகமள சந்மேக்கு பகாண்டுவராமதலதய 
விற்கமுடியும். இேனால் அவர்களின் தபாக்குவரத்து பசலவு மிச்சமாகும். 
அேிகபட்சமாக ஒரு விவாசாயியால் 5 பேிவுகமள பசய்யமுடியும். 
 
10. எந்ே மாநிலத்ேில், உலகின் மிகப்பபரிய சுத்ேிகரிப்பு மற்றும் பபட்தரா 
பகமிக்கல் வளாகம் நிறுவப்படவுள்ளது? 
A. உத்ேரப்பிரதேசம் 
B. மகாராஷ்டிரா 
C. பகீார் 
D. ஜார்கண்ட் 
 
விமட : B. மகாராஷ்டிரா 
 
மகாராஷ்டிராவின் ரத்னகிரியில் $40 பில்லியன் டாலர்கள் பசலவில் 
உலகின் மிகப்பபரிய சுத்ேிகரிப்பு மற்றும் பபட்தராபகமிக்கல் வளாகத்மே 
கூட்டாக அமமக்கும் ஒப்பந்ேத்ேில் Indian Oil Corporation (IOC), Hindustan 
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Petroleum Corp Ltd (HPCL) மற்றும் Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) ஆகியமவ 
மகபயழுத்ேிட்டுள்ளன. இேில் IOC-ன் பங்கு 50%-மும் HPCL மற்றும் BPCL 
ேலா 25% பங்கிமனயும் பகாண்டுள்ளன. இந்ே நிமலயத்ேில் பபட்தரால், 
டீசல், LPG மற்றும் பபட்தராபகமிக்கலின் மூலப்பபாருள்கள் உற்பத்ேி 
பசய்யப்படும். இது 2022-ம் ஆண்டில் முடிவுறும் என எேிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 

2017 June 16 
1. எந்ே நகரம், 2017-ம் ஆண்டுக்கான ேகவல் சமூக மன்றத்ேின் உலக 
மாநாட்மட நடத்ேவுள்ளது? 
A. பாரிசு 
B. நியூயார்க் 
C. பஜனிவா 
D. பபர்லின் 
 
விமட : C. பஜனிவா 
 
ேகவல் போழில்நுட்பத்துமறமயச்தசர்ந்ேவர்கள் ஒன்றிமணயும் மாபபரும் 
ஆண்டுக்கூட்டமான ேகவல் சமூக மன்றத்ேின் உலக உச்சி மாநாடு (World 
Summit on Information Society (WSIS) Forum-2017), ஜுன் 12-16 வமர 
சுவிச்சர்லாந்ேிலுள்ள பஜனிவாவில் நமடபபறவுள்ளது. WSIS 2017-ன் 
மமயக்கருத்து “Information and Knowledge Societies for SDGs” ஆகும். இது 
ேகவல் போழில்நுட்ப மற்றும் ேகவல் போடர்பு போழில்நுட்பங்கள் 
ஆகியவற்றின் விவாேங்களுக்கான ஒரு ேளமாக உள்ளது. இது நிமலயான 
வளர்ச்சி இலக்குகமள பசயல்படுத்ே உேவுகிறது. இம்மாநாட்டில் 
இந்ேியாவின் சார்பாக, ேகவல் போழில்நுட்பத்துமற அமமச்சர் மதனாஜ் 
சின்கா, இந்ேியாவில் ேகவல் போழில்நுட்பத்துமறயில் ஏற்பட்டுள்ள 
வளர்ச்சிமயபற்றி விவாேிப்பார். 
 
2. United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)-ன் ேமலமமயகம் எங்கு 
அமமந்துள்ளது? 
A. பாரிசு 
B. பஜனிவா 
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C. பபர்லின் 
D. நியூயார்க் 
 
விமட : D. நியூயார்க் 
 
United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) என்பது பபாருளாோர, சமூக 
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிமனகமள ஒன்றிமணப்பேற்கான ஐக்கிய 
நாடுகளின் 6 முக்கிய உறுப்புகளில் ஒன்றாகும். இந்ேியா மற்றுபமாரு 3 
ஆண்டு காலத்ேிற்கு ECOSOC-க்கு தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டுள்ளது. பவற்றிபபற்ற 
18 நாடுகளில் இந்ேியாவும் ஒரு நாடாகும். ஆசிய பசிபிக் பிரிவில் 
ஜப்பானுக்கு அடுத்ேபடியாக இந்ேியா இரண்டாவது இடத்மேப் 
பிடித்துள்ளது. பபலாரஸ், ஈக்வடார், எல் சால்வதடர், பிரான்ஸ், பஜர்மனி, 
கானா, இந்ேியா, அயர்லாந்து, ஜப்பான், மாலவி, பமக்சிதகா, பமாராக்தகா, 
பிலிப்மபன்ஸ், ஸ்பபயின், சூடான், தடாதகா, துருக்கி மற்றும் உருகுதவ 
ஆகிய நாடுகள் அடுத்ே 3 ஆண்டு காலத்ேிற்கு ECOSOC-க்கு 
தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டுள்ளன. ECOSOC-ன் ேமலமமயகம் US-ன் நியூயார்க்கில் 
அமமந்துள்ளது. 
 
3. அண்மமயில் காலமான PN. பகவேி, எந்ே துமறமயச்தசர்ந்ேவராவார்? 
A. சட்டத்துமற 
B. அரசியல் 
C. பத்ேிரிமகத்துமற 
D. ேிமரத்துமற 
 
விமட : A. சட்டத்துமற 
 
முன்னாள் ேமலமம நீேிபேியான Prafullachandra Natwarlal பகவேி (95), 2017 
ஜுன் 15 அன்று புது படல்லியில் காலமானார். இந்ேியாவின் சட்டப்பூர்வ 
நிலப்பரப்மப மாற்றியமமக்கும் பபாது நலன் வழக்மக நடத்ேியேன் 
மூலம் இவர் பிரபலமாக அறியப்படுகிறார். 
 
4. ஐதராப்பிய ஒன்றியத்ேிற்கு புேிோக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்ேிய தூேர் 
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யார்? 
A. Reenat Sandhu 
B. Gaitri Issar Kumar 
C. Ajit Vinayak Gupte 
D. Rajeev Shahare 
 
விமட : B. Gaitri Issar Kumar 
 
ஜனாேிபேி பசயலகத்ேின் இமணச்பசயலரும், 1986-ம் ஆண்டின் IFS 
அலுவலருமான Gaitri Issar Kumar, ஐதராப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் 
பபல்ஜியத்ேிற்கு புேிய இந்ேிய தூேராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இேன் 
ேமலமமயகம் பபல்ஜியத்ேின் ேமலநகரான பிரசல்சில் அமமந்துள்ளது. 
இது ேவிர, இத்ோலி மற்றும் படன்மார்க் ஆகிய நாடுகளுக்கான 
இந்ேியாவின் புேிய தூேராக முமறதய Reenat Sandhu மற்றும் Ajit Vinayak 
Gupte ஆகிதயார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 
 
5. 2017 ASEAN படங்கு ேினத்ேின் மமயக்கருத்து என்ன? 
A. One vision for dengue-free society 
B. ASEAN unity for a dengue-free community 
C. Dengue: Fight is necessary 
D. United fight against dengue 
 
விமட : D. United fight against dengue 
 
படங்கு தநாய் பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் ேனியார், பபாதுத்துமற 
பங்குோரர்களின் தநாய்த்ேடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டுக்கான வளங்கமள 
ஒருங்கிமணப்பேற்காக, ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜுன் 15 அன்று ASEAN படங்கு 
ேினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. சமூகத்ேிலுள்ள அமனத்து துமறகளும் 
படங்குவுக்கு எேிராக ஒன்றிமணவேற்கும், படங்கு ேடுப்பு மற்றும் 
கட்டுப்பாட்டிலுள்ள புதுமமயான மற்றும் பயனுள்ள உத்ேிகமள 
அடிக்தகாடிட்டு காட்டுவேற்குமான ஒரு கூட்டு வாேிடும் நிகழ்வாக 
இந்நாள் காணப்படுகிறது. 2017-ம் ஆண்டுக்கான மமயக்கருத்து “United fight 
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against dengue” ஆகும். 
 
6. 2017 Bhupen Hazarika தேசிய விருது யாருக்கு வழங்கப்படவுள்ளது? 
A. Samudra Gupta Kashyap 
B. Lou Majaw 
C. Yeshe Dorjee Thongchi 
D. Jahnu Barua 
 
விமட : C. Yeshe Dorjee Thongchi 
 
2017 பசப்டம்பரில் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரிலுள்ள ஸ்ரீநகரில் 
நமடபபறவுள்ள விருதுகள் வழங்கும் விழாவில், 
அருணாச்சலப்பிரதேசத்ேின் புகழ்பபற்ற இலக்கியவாேியான Yeshe Dorjee 
Thongchi-க்கு 2017-ம் ஆண்டுக்கான Bhupen Hazarika தேசிய விருது 
வழங்கப்படவுள்ளது. இவ்விருது புதனவிலுள்ள சமூக அமமப்பான Sarhad-
ஆல் 2012-ல் நிறுவப்பட்டது. தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் சிறப்பான 
தசமவகமள பசய்தவாருக்கு, ஒவ்தவார் ஆண்டும் இவ்விருது 
வழங்கப்படுகிறது. இது ரூ. 51000 பணப்பரிசு, ஒரு நிமனவுச்சின்னம் 
மற்றும் ஒரு சான்றிேமழ உள்ளடக்கியது. 
 
7. 2017 Man Booker சர்வதேசப்பரிசிமன பவன்றவர் யார்? 
A. Ian Samsom 
B. David Grossman 
C. Roy Jacobsen 
D. Amos Oz 
 
விமட : B. David Grossman 
 
“A Horse Walks Into a Bar” என்ற ேனது நாவலுக்காக, 2017 Man Booker 
சர்வதேசப்பரிசிமன பவன்ற முேல் இசுதரலிய எழுத்ோளர் David Grossman 
ஆவார். இந்நாவலானது Jessica Cohen என்பவரால் 
பமாழிபபயர்க்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் Jonathan Cape என்பவரால் பிரிட்டனில் 
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பவளியிடப்பட்டுள்ளது. எந்ேபவாரு உணர்ச்சிக்குறியடீுகளும் இல்லாமல், 
துயரத்ேின் ோக்கத்மே பவளிச்சம் தபாட்டு காட்டியிருப்பதே இந்நாவலின் 
சிறப்பம்சமாகும். 2016லிருந்து, Man Booker சர்வதேசப்பரிசானது 
நூலாசிரியருக்கும், பமாழிபபயர்ப்பாளர் இருவருக்கும் ேலா £25,000 
பவுண்டுகள் என அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இப்பரிசுக்கு ேகுேிபபற, நூல்கள் 
ஆங்கிலத்ேில் பமாழிபபயர்க்கப்பட்டு, 2016 தம 1 – 2017 ஏப்ரல் 30-க்குள் 
பிரிட்டனில் பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கப்படதவண்டும். 
 
8. எந்ே IIT நிறுவனம், PT உசாவிற்கு பகௌரவ டாக்டர் பட்டத்மே 
வழங்கவுள்ளது? 
A. IIT பசன்மன 
B. IIT கான்பூர் 
C. IIT இண்டூர் 
D. IIT பாம்தப 
 
விமட : B. IIT கான்பூர் 
 
இந்ேிய விமளயாட்டுக்காக PT உசாவின் பங்களிப்மப தபாற்றும் விேமாக, 
2017 ஜுன் 16 அன்று நமடபபறும், IIT கான்பூரின் 50வது பட்டமளிப்பு 
விழாவில் “Doctor of Science (D.Sc)” பட்டத்ேிற்கான பகௌரவ டாக்டர் 
பட்டத்மே வழங்கவுள்ளனர். இந்ே D.Sc பட்டபமன்பது IIT கான்பூரின் 
மிகவுயரிய கல்விக்கான பட்டமாகும். 2000-ம் ஆண்டில் கண்ணூர் 
பல்கமலக்கழகம் இவருக்கு Doctor of Letters (D. Litt) பட்டத்மே வழங்கி 
சிறப்பித்துள்ளது. 
 
9. எந்ே நாளில், 2017 உலக மூத்தோர் அவமேிப்பு விழிப்புணர்வு நாள் (World 
Elder Abuse Awareness Day) அனுசரிக்கப்படுகிறது? 
A. ஜுன் 14 
B. ஜுன் 15 
C. ஜுன் 16 
D. ஜுன் 17 
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விமட : B. ஜுன் 15 
 
மூத்ே ேமலமுமறயின் பமௌனமான துன்பங்கமள பவளிச்சம் தபாட்டுக் 
காட்டுவேற்காக, ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜுன் 15 அன்று உலக மூத்தோர் 
அவமேிப்பு விழிப்புணர்வு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது பாதுகாப்பற்ற 
மற்றும் வயோன மக்களுக்கு பகாடுக்கப்பட்ட அவமேிப்பு மற்றும் 
துன்பங்களுக்கு எேிரான எேிர்ப்மப உலகம் முழுதும் பவளிப்படுத்தும் ஒரு 
நாளாகும். 2017-க்கான மமயக்கருத்து “Understand and End Financial Abuse of 
Older People: A Human Rights Issue” ஆகும். இது முேிதயார்களுக்கான மனிே 
உரிமமகளில் நமடபபறும் நிேிச்சுரண்டல் முமறதகடுகமள 
எடுத்துக்காட்டுகிறது. 
 
10. 2017 உலகளாவிய கண்டுபிடிப்பு அட்டவமணயில் (Global Innovation Index) 
இந்ேியாவின் ேரநிமல என்ன? 
A. 36வது 
B. 54வது 
C. 60வது 
D. 75வது 
 
விமட : C. 60வது 
 
2017 உலகளாவிய கண்டுபிடிப்பு அட்டவமணயில் 130 நாடுகளில் இந்ேியா 
60வது இடத்ேிலுள்ளது. இந்ே 2017 அட்டவமணயானது இந்ேியாவின் 
முேலீடு, கல்வி, பவளியடீுகள் மற்றும் பல்கமலக்கழகங்களின் ேரம், 
ேகவல் போழில்நுட்ப தசமவகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளில் இந்ேியாவின் 
போடர்ச்சியான முன்தனற்றத்மே அடிக்தகாடிட்டு காட்டியுள்ளது. 
இந்ேியாவின் அண்மட நாடுகளில் இலங்மக 90வது இடத்மேயும், 
தநபாளம் 109வது இடத்மேயும், பாகிஸ்ோன் 113வது இடத்மேயும் மற்றும் 
வங்கதேசம் 114வது இடத்மேயும் பபற்றுள்ளது. இந்ேப்பட்டியலில் 
சுவிச்சர்லாந்து முேலிடத்ேிலும், அமேத்போடர்ந்து சுவடீன் மற்றும் 
பநேர்லாந்து ஆகிய நாடுகள் அடுத்ேடுத்ே இடங்களிலுமுள்ளன. 2017-க்கான 
மமயக்கருத்து “Innovation Feeding the World” ஆகும். இது விவசாயம் மற்றும் 
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உணவு முமறகளில் புதுமமயான முமறகமள மமயமாகக் 
பகாண்டுள்ளது. இந்ே அட்டவமண, Cornell பல்கமலக்கழகம், INSEAD 
மற்றும் World Intellectual Property Organization (WIPO) ஆகியமவயால் 
இமணந்து ேயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

2017 June 17 
1. இங்கிலாந்ேிலுள்ள பணச்சந்மேயின் சமீபத்ேிய ஆய்வின்படி, 
சுற்றுச்சூழல் பாேிப்புக்கான கணக்பகடுப்பில் இந்ேியாவின் ேரநிமல என்ன? 
A. 36வது 
B. 54வது 
C. 60வது 
D. 75வது 
 
விமட : D. 75வது 
 
இங்கிலாந்ேிலுள்ள நிேி தசமவகள் வழங்கும் வமலத்ேளமான “Money Super 
Market”-ன் சமீபத்ேிய ஆய்வில், சுற்றுச்சூழலுக்பகேிரான ேனிமனிே 
ோக்குேலின் அடிப்பமடயில் 102 நாடுகளில் இந்ேியா 75வது 
இடத்ேிலுள்ளது. இந்ேப்பட்டியலில், 100% இயற்மக ஆற்றமல பயன்படுத்ேி, 
பமாசாம்பிக் முேலிடம் வகிக்கிறது. இமேத்போடர்ந்து எேிதயாப்பியா, 
சாம்பியா, லத்வியா மற்றும் பகன்யா ஆகிய நாடுகள் அடுத்ேடுத்ே 
இடங்களிலுள்ளன. கரியமிலவாயு உமிழ்வு, நகராட்சிகளில் ேிடக்கழிவு 
தமலாண்மம மற்றும் எரிசக்ேி நுகர்வு தபான்றமவகள் இவ்வாய்வில் 
முக்கிய காரணிகளாக எடுத்துக்பகாள்ளப்பட்டுள்ளன. Trinidad மற்றும் Tobago 
ஆகிய நாடுகள் எந்ேபவாரு இயற்மக ஆற்றமலயும் பயன்படுத்ோமல் 
கமடசி இடத்மேப்பிடித்துள்ளன. தமலும், இந்நாட்டில் வாழும் ஒவ்பவாரு 
ேனிமனிேனும் 37.1 டன் அளவுள்ள கரியமிலவாயு உமிழ்மவ 
தமற்பகாள்கின்றனர். 
 
2. ஆசிய உள்கட்டமமப்பு முேலீட்டு வங்கி (Asian Infrastructure Investment Bank), 
இந்ேிய உள்கட்டமமப்பு நிேியத்ேிற்கு (India Infrastructure Fund) எவ்வளவு 
பங்கு முேலீட்டுக்கடமன வழங்கியுள்ளது? 
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A. $250 மில்லியன் டாலர்கள் 
B. $150 மில்லியன் டாலர்கள் 
C. $350 மில்லியன் டாலர்கள் 
D. $501 மில்லியன் டாலர்கள் 
 
விமட : B. $150 மில்லியன் டாலர்கள் 
 
ஆசிய உள்கட்டமமப்பு முேலீட்டு வங்கி, இந்ேியாவின் உள்கட்டமமப்பு 
நிேியத்ேிற்கு $150 மில்லியன் டாலர்கள் பங்கு முேலீட்டுக்கடமன வழங்க 
அங்கீகரித்துள்ளது. இது ேனியார் ேிட்டங்களுக்காக AIIB வழங்கும் முேல் 
கடனாகும். இந்நிேியின் தநாக்கம் இந்ேியாவிலுள்ள உள்கட்டுமான 
நிறுவனங்களில் முேலீடு பசய்வது மற்றும் ேனியார் துமற வங்கியின் 
பங்கு மற்றும் கடன் பரிவர்த்ேமன ஆகியமவகமள இந்ே நிேியின் பங்கு 
மூலம் விரிவுபடுத்துவோகும். உலக முேலீட்டாளர்கள், பபாது ஓய்வூேிய 
நிேிகள், ஆோயங்கள் மற்றும் காப்படீ்டு நிறுவனங்கள் தபான்ற ேனியார் 
மூலேன ஊக்குவிப்மப அேிகரிப்பேன் மூலம் உள்ளூர் உள்கட்டமமப்பு 
தமம்பாட்டுக்கு இது உேவும். 
 
3. 2017 உலக பாமலவனமயமாக்கல் மற்றும் வறட்சி எேிர்ப்பு நாளுக்கான 
மமயக்கருத்து என்ன? 
A. Women and Desertification 
B. Beauty of Deserts – The Challenge of Desertification 
C. Link between land degradation and migration 
D. Protect Earth. Restore Land 
 
விமட : C. Link between land degradation and migration 
 
பாமலவனமயமாக்கலுக்கு எேிரான விழிப்புணர்வாக, ஒவ்தவார் ஆண்டும் 
ஜுன் 17 அன்று உலக பாமலவனமயமாக்கல் மற்றும் வறட்சி எேிர்ப்பு நாள் 
கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 2017 உலக பாமலவனமயமாக்கல் மற்றும் வறட்சி 
எேிர்ப்பு நாளுக்கான மமயக்கருத்து “Link between land degradation and migration” 
ஆகும். வலுவான சமுோய ஈடுபாடு மற்றும் ஒத்துமழப்பு மூலம் நிலச் 
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சீரழிமவ ேடுக்கமுடியும் என்பமே அமனவருக்கும் நிமனவூட்டுவேற்கான 
ஒரு ேனிப்பட்ட ேருணமாக இந்நாள் உள்ளது. 
 
4. அண்மமயில் காலமான Helmut Kohl, எந்ே நாட்டின் முன்னாள் ேமலவர் 
ஆவார்? 
A. பிரான்ஸ் 
B. இத்ோலி 
C. இரஷ்யா 
D. பஜர்மனி 
 
விமட : D. பஜர்மனி 
 
பஜர்மனியின் முன்னாள் அேிபரான Helmut Kohl (87), 2017 ஜுன் 16 அன்று  
பஜர்மனியிலுள்ள Oggersheim நகரில் காலமானார். இவர் மத்ேிய வலதுசாரி 
கிறித்துவ சனநாயகவாேத்மே ேமலமம ோங்கி வழிநடத்ேிய பஜர்மன் 
அேிபராவார். 16 ஆண்டுகளாக பஜர்மனியின் அேிபராக இருந்ே இவர், 
நாட்மட மீண்டும் இமணத்ேேற்காகவும், ஐதராப்பிய ஒருங்கிமணப்புக்கான 
ேனது அரசியல் மற்றும் பபாருளாோர பங்களிப்பிற்காகவும் 
நிமனவுகூறப்படுகிறார். பபர்லின் சுவர் வழீ்ச்சிக்குப் பின்னர், கிழக்கு 
மற்றும் தமற்கு பஜர்மனிமய ஒன்றிமணத்ேேிலும் இவரின் பிபரஞ்சு 
நண்பரான ஜனாேிபேி Francois Mitterrand-டுடன் இமணந்து யூதராமவ 
அறிமுகப்படுத்ேியேிலும் இவரின் பங்கு தபாற்றத்ேக்கோகும். 
 
5. எந்ே நாடு, ஆசிய உள்கட்டமமப்பு முேலீட்டு வங்கியின் 2018-ம் 
ஆண்டுக்கான ஆண்டுச்சந்ேிப்மப நடத்ேவுள்ளது? 
A. இந்ேியா 
B. சீனா 
C. பேன்பகாரியா 
D. ஜப்பான் 
 
விமட : A. இந்ேியா 
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AIIB ஆளுநர்களின் மூன்றாவது ஆண்டுச்சந்ேிப்புக்கூட்டம் ஜுன் 2018-ல் 
மும்மபயில் நமடபபறவுள்ளது. இந்ேியா, AIIB-ன் 2வது மிகப்பபரிய 
பங்குோரராகும். AIIB என்பது ஒரு புேிய பன்முக அபிவிருத்ேி வங்கியாகும், 
இது ஆசிய நாடுகளில் தேமவயான உள்கட்டமமப்பு வசேிகமள பூர்த்ேி 
பசய்கிறது. இேன் ேமலமமயகம் பஜீிங்கில் அமமந்துள்ளது. இேன் 
தநாக்கம் ஆசியாவின் பபாருளாோரம் மற்றும் சமூகத்மே உயர்ேரமான, 
நிேி ரீேியான மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ே உள்கட்டமமப்பு 
ேிட்டங்களில் முேலீடு பசய்வேன் மூலம் தமம்படுத்துவோகும். 2017-ல் 
பகாரிய குடியரசிலுள்ள Jejuவில் ஆளுநர் குழுவின் 2வது ஆண்டுக்கூட்டம் 
நமடபபற்றது. 
 
6. 2017-ம் ஆண்டுக்கான குசுமகாராஜா ராஷ்ட்ரிய புரஸ்கர் விருது யாருக்கு 
வழங்கப்பட்டுள்ளது? 
A. Mrunal Bhradwaj 
B. H S Shivaprakash 
C. Jaydeo Dole 
D. Menka Dhumale 
 
விமட : B. H S Shivaprakash 
 
புகழ்பபற்ற கன்னட கவிஞரும் நாடக ஆசிரியருமான H S Shivaprakash, சமூக 
மற்றும் கல்வித்துமறயில் அவரது சிறந்ே பங்களிப்பிற்காக, 2017-ம் 
ஆண்டுக்கான குசுமகாராஜா ராஷ்ட்ரிய புரஸ்கர் விருது 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விருது நாசிக்மக அடிப்பமடயாகக்பகாண்டு 
இயங்கும் யஷ்வந்த் ராவ் சாவன் மகாராஷ்டிரா ேிறந்ேநிமல 
பல்கமலக்கழகத்ேின் ேமலவரான Kusumagaraja Adhyasan-னால் 
நிறுவப்பட்டது. இவ்விருது ரூ. 1 இலட்சம் பணப்பரிசு, நிமனவுச்சின்னம் 
மற்றும் ஒரு சான்றிேமழ உள்ளடக்கியது. இதுேவிர YCMOU-ன் 2016 Baburao 
Bagul கோசிரியர் விருது Menka Dhumale-க்கு, அவரின் “Korda Paus” நூலுக்காக 
வழங்கப்பட்டது. 
 
7. தகரளாவின் முேல் ேிருநங்மககளுக்கான அழகிப்தபாட்டியில் பவன்றவர் 
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யார்? 
A. Jaz D’souza 
B. Syama Sanju 
C. Harini Chandana 
D. Remya Nambeeshan 
 
விமட : B. Syama Sanju 
 
தகரளாவின் பநடும்பஞ்தசரியிலுள்ள சியாம் மாநாட்டு மமயத்ேில் 
நடத்ேப்பட்ட “Queen of Dhwayah-2017” எனும் தகரளாவின் முேல் 
ேிருநங்மககளுக்கான அழகிப்தபாட்டியில் Syama Sanju பவற்றிபபற்றார். Jaz 
D’souza 2வது இடத்மேயும், Harini Chandana 3வது இடத்மேயும் பபற்றனர். 
சமூகத்ேில் 3-ம் பாலினத்ேவர் மீோன கவன ஈர்ப்புக்காக Dhwayah கமல 
மற்றும் கலாச்சார அமமப்பு, இந்நிகழ்மவ நடத்ேியுள்ளது. 
 
8. பசர்பியாவின் முேல் பபண் பிரேமர் யார்? 
A. Marija Vucic 
B. Aagdalena Dacic 
C. Ana Brnabic 
D. Aleks Brnabic 
 
விமட : C. Ana Brnabic 
 
இங்கிலாந்ேில் ஹல் (Hull) பல்கமலக்கழகத்ேின் பட்டோரியான இவர் 
பசர்பிய நாட்டின் முேல் பபண் மற்றும் முேல் ஓரினச்தசர்க்மக 
சமூகத்மேச்தசர்ந்ே பிரேமராவார். நாட்டின் ஜனாேிபேியான Aleksandar Vucic-
ன் பரிந்துமரயின் தபரில் இவர் பிரேமராக பேவிதயற்றுள்ளார். Ana Brnabic-
க்கு முன் இப்பேவியில் Ivica Dacic பிரேமராக இருந்ோர். பசர்பியாவின் 
பிரேமராக இவரின் பங்கு அரமச வழிநடத்துவதும் மற்றும் அமமச்சர்கள் 
பட்டியமல தேசிய சட்டமன்றத்ேில் சமர்ப்பிப்பதுமாகும். பிரேமரின் 
இராஜினாமா, அரமசக்கவிழ்க்கும். 
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9. அண்மமயில் காலமான புகழ்பபற்ற நாடக ஆசிரியர் அஜ்மீர் சிங் ஆலுக், 
எந்ே மாநிலத்மே தசர்ந்ேவராவார்? 
A. அசாம் 
B. உத்ேரப்பிரதேசம் 
C. அரியானா 
D. பஞ்சாப் 
 
விமட : D. பஞ்சாப் 
 
புகழ்பபற்ற பஞ்சாபி நாடக ஆசிரியர் மற்றும் சாகித்ய அகாடமி 
விருோளரான Ajmer Singh Aulakh (75), பஞ்சாபின் மன்சாவில் காலமானார். 
முேலாளித்துவத்ேின் அழுத்ேத்ேின் கீழிருந்ே பஞ்சாபின் கிராமப்புற 
வாழ்க்மகமய குறிப்பாக மால்வா பகுேியின் உண்மமத்ேன்மமமய இவர் 
சித்ேரித்துக்காட்டினார். இவரது நாடகங்கள் சமுோயத்மே பிளவுபடுத்தும் 
சமூக தநாய்களான ஆணவக்பகாமல, குடும்ப வன்முமற, 
பபண்ணடிமமத்ேனம், தபார்க்பகாடுமம ஆகியவற்றிற்கு எேிராக 
குரபலழுப்பின. 
 
10. எந்ே நகரம், பவளிநாடு வாழ் இந்ேிய இமளஞர்களுக்கான, Know India 
Programme (KIP)-ஐ நடத்ேவுள்ளது? 
A. தபாபால் 
B. புது படல்லி 
C. கான்பூர் 
D. பஜய்ப்பூர் 
 
விமட : B. புது படல்லி 
 
2017 ஜுன் 17 அன்று புது படல்லியில், பவளிநாடு வாழ் இந்ேிய 
இமளஞர்களுக்கான, Know India Programme (KIP)-ஐ மத்ேிய பவளியுறவுத்துமற 
அமமச்சர் சுசுமா சுவராஜ் போடங்கிமவப்பார். கல்வி, பபாருளாோரம் 
தபான்ற பல்தவறு துமறகளில் இந்ேியாவின் பன்முக முன்தனற்றத்மே 
பேரிவிப்பதே இேன் தநாக்கமாகும். இது இந்ேியாவிலிருந்து 
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புலம்பபயர்ந்தோருக்காக 3 வாரம் நமடபபறும் நிகழ்வாகும். இது 
மாணவர்களுக்கும் இமளஞர்களுக்கும் ேங்களது கருத்துக்கள், 
எேிர்பார்ப்புகள் மற்றும் அனுபவங்கமள பகிர்ந்துபகாள்ளவும், சமகால 
இந்ேியாவுடனான பநருக்கமான உறமவ வளர்த்துக்பகாள்ளவும் ஒரு 
ேனித்துவமான மன்றமாக விளங்குகிறது. 
 

2017 June 18 & 19 
1. பிரிட்டிஷ் தபரரசின் உறுப்பினராக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
A. அன்னாபபல் தமத்ோ 
B. சச்சின் படண்டுல்கர் 
C. முதகசு அம்பானி 
D. நிேீசு குமார் 
 
விமட : A. அன்னாபபல் தமத்ோ (Annabel Mehta) 
 
அரசு சாரா அமமப்பான “Apnalaya” மற்றும் மும்மபயில் வாழும் உரிமமகள் 
மறுக்கப்பட்ட சமூக மக்களுக்காற்றிய 40 ஆண்டுகள் தசமவமய 
அங்கீகரித்து, சச்சின் படண்டுல்கரின் மாமியாரும் மற்றும் சமூக 
ஆர்வலருமான அன்னாபபல் தமத்ோவுக்கு பிரிட்டிஷ் தபரரசின் உறுப்பினர் 
(Member of the Order of the British Empire) ேகுேி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
இவ்வாண்டின் இறுேியில், இலண்டனிலுள்ள பக்கிங்காம் அரண்மமனயில் 
மவத்து இவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்படும். சிறந்ே சமூக 
தசமவயாற்றுதவாமர பகளரவிக்கும் விேமாக, 1917-ல் ஐந்ோம் ஜார்ஜ் 
மன்னரால் இவ்விருது உருவாக்கப்பட்டது. 
 
2. அண்மமயில் காலமான புகழ்பபற்ற ேிமரப்பட இயக்குநரான John 
Avildsen, எந்ே நாட்மடச்தசர்ந்ேவராவார்? 
A. UK 
B. US 
C. பஜர்மனி 
D. பிரான்ஸ் 
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விமட : B. US 
 
Rocky ேிமரப்படத்ேிற்காக ஆஸ்கர் விருது பவன்றவரும் The Karate Kid 
ேிமரப்படத்ேின் இயக்குநருமான John Avildsen (81), அபமரிக்காவிலுள்ள 
கலிதபார்னியாவில் காலமானார். இவர் இயக்கிய மற்ற படங்கள் Joe, Save 
the Tiger, Fore Play, The Formula, Neighbors, For Keeps, Lean on Me, The Power of 
One முேலியமவயாகும். 
 
3. 2017 ஆண்கள் ஒற்மறயர் இந்தோதனசிய ஓபன் சூப்பர் சீரிஸ் 
தபட்மிட்டன் தபாட்டியில் பவன்றவர் யார்? 
A. Parupalli Kashyap 
B. Prannoy Kumar 
C. Kidambi Srikanth 
D. Chetan Anand 
 
விமட : C. Kidambi Srikanth 
 
ஜகர்ோவில் நமடபபற்ற 2017-ம் ஆண்டுக்கான ஆண்கள் ஒற்மறயர் 
இந்தோதனசிய ஓபன் சூப்பர் சீரிஸ் தபட்மிட்டன் இறுேிப்தபாட்டியில், 
ஜப்பானின் Kazumasa Sakai-மவ 21-11, 21-19 என்ற கணக்கில் தோற்கடித்து 
இப்தபாட்டிமய பவன்ற முேல் இந்ேியர் என்கிற பபருமமமய Kidambi 
Srikanth பபற்றுள்ளார். இவ்பவற்றியின் மூலம், 2014 சீன ஓபன் மற்றும் 2015 
இந்ேிய ஓபன் தபாட்டிகளின் பவற்றிக்குப்பிறகு ஸ்ரீகாந்த் ேனது மூன்றாவது 
சூப்பர் சீரிஸ் பட்டத்மே பவன்றுள்ளார். 
 
4. எந்ே இந்ேிய நிறுவனம், அடல் ஓய்வூேிய ேிட்டத்துக்காக “APY@eNPS” 
எனும் டிஜிட்டல் தசர்க்மகமுமறமய அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது? 
A. RBI 
B. NPCI 
C. IRDA 
D. PFRDA 
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விமட : D. PFRDA 
 
ஓய்வூேிய நிேி ஒழுங்குமுமற மற்றும் தமம்பாட்டு ஆமணயம் (Pension 
Fund Regulatory & Development Authority) அடல் ஓய்வூேிய ேிட்டத்மே 
விரிவுபடுத்துவேற்காக டிஜிட்டல் தசர்க்மக முமறமய 
அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது. APY என்பது அரசாங்கத்ேின் உயர்ேரமான சமூகப் 
பாதுகாப்புத்ேிட்டமாகும். இது இந்ேியாவிலுள்ள 18-40 வயேிற்குட்பட்ட 
ஒவ்பவாருவருக்கும் வழங்கப்படும். இத்ேிட்டம் தசர்க்மகப்பேிவிலுள்ள 
அமனவருக்கும் ஒரு குமறந்ேபட்ச உத்ேரவாேம் அளிக்கப்பட்ட 
ஓய்வூேியத்மே வழங்குகிறது. ேற்தபாது, இந்ேத்ேிட்டத்ேில் 54 இலட்சம் 
சந்ோோரர்கள் உள்ளனர். இேன் இலாப சேவிகிேம் 13.91% ஆகவுள்ளது. 
 
5. எந்ேத்தேேியில் சர்வதேச பாலியல் வன்பகாடுமம ஒழிப்பு நாள் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது? 
A. ஜுன் 18 
B. ஜுன் 19 
C. ஜுன் 20 
D. ஜுன் 21 
 
விமட : B. ஜுன் 19 
 
பாலியல் வன்பகாடுமமமய ஒழிப்பேற்காக ேங்கள் இன்னுயிமர 
ஈந்ேவர்கமள நிமனவுகூரவும், பாலியல் வன்பகாடுமமயால் 
பாேிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் உயிர்ேப்பியவர்கமள பகௌரவிப்பேற்காகவும், 
பாலியல் வன்பகாடுமமக்பகேிரான விழிப்புணர்மவ அேிகரிக்கவும், 
ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜுன் 19 அன்று, சர்வதேச பாலியல் வன்பகாடுமம 
ஒழிப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2017-ம் ஆண்டுக்கான மமயக்கருத்து 
“Preventing Sexual Violence Crimes through Justice and Deterrence” ஆகும். 
 
6. எந்ே பபாதுத்துமற வங்கி, பால் பண்மண விவசாயிகளுக்கு கடன் 
வழங்குவேற்காக ேிருமலா பால் உற்பத்ேி நிறுவனத்துடன் 
இமணந்துள்ளது? 

 



www.winmeen.com 
 

    www.winmeen.com  Page 93  

  

 

 

A. விஜயா வங்கி 
B. SBI 
C. பஞ்சாப் தேசிய வங்கி 
D. தேனா வங்கி 
 
விமட : B. SBI 
 
SBI வங்கி, பால் பண்மண விவசாயிகளுக்கு கடன் வழங்குவேற்காக 
ேிருமலா பால் உற்பத்ேி நிறுவனத்துடன் இமணந்துள்ளது. இத்ேிட்டத்ேின் 
படி, பகாட்டமக அமமக்க, பால் மாடுகள் வாங்க, பால் கறமவ 
இயந்ேிரங்கள் வாங்க, மவக்தகால் பவட்டும் இயந்ேிரம் ஆகியமவ வாங்க 
SBI கடன் வழங்கும். இதுேவிர பால் பண்மணகளில் ோனியங்கி பால் 
தசகரிப்பு முமறமய அமமத்ேல், தபாக்குவரத்து வாகனங்கள் வாங்குேல் 
மற்றும் குளிர்விக்கும் அமற அமமத்ேல் தபான்ற நவனீ வசேிகள் 
பசய்யவும் கடன் வழங்கப்படும். பேன்னிந்ேியத்மேச்தசர்ந்ே ேிருமலா 
பால் உற்பத்ேி நிறுவனத்மே, 2014-ல் பிரான்சின் Groupe Lactalis வாங்கியது. 
 
7. அண்மமயில் எந்பேந்ே நாடுகமள, ஆசிய உள்கட்டமமப்பு முேலீட்டு 
வங்கி (AIIB) அேன் உறுப்பினர்களாக அங்கீகரித்துள்ளது? 
A. மேவான், உக்மரன் மற்றும் தடாங்கா 
B. உக்மரன், அர்பஜண்டினா மற்றும் ஜப்பான் 
C. ஜப்பான், பகாலம்பியா மற்றும் அபமரிக்கா 
D. அர்பஜன்டினா, மடகாஸ்கர் மற்றும் தடாங்கா 
 
விமட : D. அர்பஜன்டினா, மடகாஸ்கர் மற்றும் தடாங்கா 
 
2017 ஜுன் 16 அன்று பேன்பகாரியாவிலுள்ள பஜஜூவில் நமடபபற்ற 
ஆளுநர் குழுவின் 2வது ஆண்டுக்கூட்டத்ேில், ஆசிய உள்கட்டமமப்பு 
முேலீட்டு வங்கி (AIIB), அர்பஜன்டினா, மடகாஸ்கர் மற்றும் தடாங்கா 
ஆகிய நாடுகமள அேன் உறுப்பினர்களாக அங்கீகரித்துள்ளது. தேமவயான 
உள்நாட்டு பசயல்முமறகமள பூர்த்ேி பசய்து, மூலேனத்ேின் முேலாவது 
ேவமணமய வங்கியில் மவப்பேன் மூலம், இந்நாடுகள் 
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அேிகாரப்பூர்வமாக AIIB-ல் இமணயும். 
 
8. “Sahapedia” எந்ே ஐ. நா அமமப்புடன் இமணந்து, இந்ேியாவின் கலாச்சார 
பாரம்பரியத்மே ஊக்குவிப்பேற்கான கூட்டுத்ேிட்டத்மே 
அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது? 
A. WIPO 
B. UNODC 
C. UNESCO 
D. IFAD 
 
விமட : C. UNESCO 
 
இந்ேியக்கமலகளின் மரபுவழி இமணயேளமான “Sahapedia”, UNESCO-வுடன் 
இமணந்து, இந்ேியாவின் கலாச்சார பாரம்பரியத்மே ஊக்குவிப்பேற்கான 
கூட்டுத்ேிட்டபமான்மற அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது. இந்ேியாவின் வளமான 
கலாச்சார பாரம்பரியம் பற்றி இமளஞர்கள் ேங்கள் அறிமவ வளர்த்துக் 
பகாள்ள இத்ேிட்டம் பயனுள்ளோக இருக்கும். இத்ேிட்டத்ேில் 
முமனவர்கள், முதுகமல பட்டோரிகள், இளநிமல பட்டோரிகள் ஆகிதயார் 
உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள். Sahapedia Project Fellowship (SPF) மற்றும் 
Sahapedia Research Fellowship (SRF) என இருவமகப்பட்ட ஆராய்ச்சி 
உறுப்பினர்கள் இத்ேிட்டத்ேில் பங்குபபறுவார்கள். 
 
9. எந்ே நாட்டில் Jigme Dorji தேசியப்பூங்கா அமமந்துள்ளது? 
A. இந்ேியா 
B. பூடான் 
C. தநபாளம் 
D. மியன்மார் 
 
விமட : B. பூடான் 
 
இது பூடானின் 2வது மிகப்பபரிய தேசியப்பூங்காவாகும். இது 
பனிச்சிறுத்மே, தமகச்சிறுத்மே, வங்கப்புலி, இமாலய நீல பசம்மறியாடு 

 

 



www.winmeen.com 
 

    www.winmeen.com  Page 95  

  

 

 

உட்பட 37 வமகயான அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் உயிரினங்களுக்கு 
வாழ்விடமாக விளங்குகிறது. இங்கு இந்ேிய சிறுத்மே, குமரக்கும் மான், 
சாம்பார் மான் மற்றும் 300 வமகயான பறமவயினங்கள் உள்ளன. 
பூடானிதலதய இப்பூங்காவில் மட்டுந்ோன், பூடானின் தேசிய விலங்கான 
Takin, தேசியப்பூவான நீல பாப்பி (Blue Poppy), தேசிய மரமான சிப்ரஸ், 
தேசியப்பறமவயான Raven ஆகியமவ ஒருங்தக அமமந்துள்ளது. 
 
10. 2017-க்கான Orwell பரிசு யாருக்கு வழங்கப்படவுள்ளது? 
A. Arkady Ostrovsky 
B. J D Taylor 
C. Fintan O’Toole 
D. John Bew 
 
விமட : D. John Bew 
 
NHS-ன் நிறுவனரான Clement Attlee-மயப்பற்றிய சுயசரிமேயான “Citizen 
Clem”-ஐ எழுேியேற்காக, 2017-க்கான Orwell பரிசு John Bew-வுக்கு 
வழங்கப்படவுள்ளது. £3,000 பவுண்ட் மேிப்புமிக்க இப்பரிசு, ஒவ்தவார் 
ஆண்டும், சிறந்ே அரசியல் எழுத்ோளர்களுக்காக இலண்டனின் Orwell 
நிறுவனத்ோல் வழங்கப்படுகிறது. இது பிரிட்டனின் மிகுந்ே மேிப்புமிக்க 
அரசியல் எழுத்துக்கான பரிசாகும். 
 

2017 June 20 
1. எந்ே நாட்டில் முேல் BRICS விமளயாட்டு போடங்கியுள்ளது? 
A. பேன்னாப்பிரிக்கா 
B. இரஷ்யா 
C. சீனா 
D. பிதரசில் 
 
விமட : C. சீனா 
 
2017 ஜுன் 17 அன்று சீனாவின் Guangzhou Baiyun சர்வதேச மாநாட்டு 
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மமயத்ேில் முேன்முேலாக BRICS விமளயாட்டு போடங்கப்பட்டுள்ளது. 
பிதரசில், சீனா, இந்ேியா, இரஷ்யா மற்றும் பேன்னாப்பிரிக்கா ஆகிய 
நாடுகமளச் தசர்ந்ே ஆண்கள் கூமடப்பந்து, பபண்கள் மகப்பந்து மற்றும் 
Wushu ஆகிய விமளயாட்டுக்கமளச்தசர்ந்ே 300 விமளயாட்டு வரீர்கள் 
இப்தபாட்டியில் இடம்பபற்றுள்ளனர். அண்மமயில் நமடபபற்ற முேல் 
BRICS விமளயாட்டின் Wushu தபாட்டியில் இந்ேியா ேங்கம், பவள்ளி, 
பவண்கலம் என ஒவ்பவான்றிலும் இரண்டு பேக்கங்கள் என பமாத்ேம் 6 
பேக்கங்கமள பவன்றுள்ளது. M. Gyandas மற்றும் Anjul Namdev ஆகிதயார் 
ேலா ஒரு ேங்கமும் Bidheswari Devi மற்றும் Toshibala ேலா ஒரு பவள்ளியும் 
L. Sanatgombhi Chanu மற்றும் Sajan Lama ேலா ஒரு பவண்கலமும் 
பவன்றுள்ளனர். 
 
2. மத்ேிய அரசு புேிய வர்த்ேக கட்டிடங்களுக்காக “ECBC-2017”-ஐ 
அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது. இேில் “ECBC” என்பது என்ன? 
A. Energy Control Building Code 
B. Energy Conservation Building Code 
C. Energy Concatenation Building Code 
D. Energy Co-Nation Building Code 
 
விமட : B. Energy Conservation Building Code 
 
மத்ேிய மின் துமற அமமச்சரான பியுஸ் தகாயல், இந்ேியா முழுவதும் 
கட்டப்படவுள்ள புேிய வர்த்ேக கட்டிடங்களுக்கான ஆற்றல் பசயல்ேிறன் 
ேரங்கமள நிர்ணயிக்க “Energy Conservation Building Code-2017”-ஐ, புது 
படல்லியில் அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளார். தமம்படுத்ேப்பட்ட ECBC பேிப்பு, 
ேற்தபாமேய மற்றும் எேிர்காலத்ேிற்கான கட்டுமானத் 
போழில்நுட்பங்கமள முன்தனற்றும். இது தமலும், ஆற்றல் நுகர்வு மற்றும் 
குமறவான கார்பன் வளர்ச்சிமய ஊக்குவிப்பதோடு கட்டுப்படுத்ேவும் 
பசய்கிறது. இேமன Advance Clean Energy – Deployment Technical Assistance (PACE-
D TA) ேிட்டத்ேின் கீழ், United States Agency for International Development (USAID)-
ன் போழில்நுட்ப ஆேரவுடன் Bureau of Energy Efficiency (BEE) ேயாரித்துள்ளது. 
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3. அண்மமயில் காலமான Baldwin Lonsdale, எந்ே நாட்டின் 
ஜனாேிபேியாவார்? 
A. Vanuatu  
B. சாம்பியா 
C. உகாண்டா 
D. கிரீசு 
 
விமட : A. Vanuatu  
 
2017 ஜுன் 17 அன்று Vanuatu-விலுள்ள Port Vila-வில் Vanuatu-வின் 
ேற்தபாமேய ஜனாேிபேியான Baldwin Lonsdale காலமானார். முன்னாள் 
மூத்ே குடிமமப்பணியாளரான இவர், Anglican மேகுருவாக ஆவேற்கு முன் 
Torba மாகாண அரசாங்கத்ேின் பபாதுச்பசயலாளராக பணியாற்றியுள்ளார். 
Vanuatu-வின் ஜனாேிபேியாக பேவிவகிக்கும் 2வது Anglican மேகுரு 
இவராவார். 2014 பசப்டம்பர் 22 முேல் இறக்கும் வமர இவர் நாட்டிற்கு 
தசமவபசய்ோர். 
 
4. மும்மபயின் அமடயாளச்சின்னமான “ோஜ்மஹால் அரண்மமன 
உணவகம்”, எந்ேச்சட்டத்ேின் கீழ் “பட வர்த்ேக முத்ேிமர (Image Trademark)” 
ேகுேிமயப்பபற்றுள்ளது? 
A. Trade Marks சட்டம், 1989 
B. Trade Marks சட்டம், 1978 
C. Trade Marks சட்டம், 1958 
D. Trade Marks சட்டம், 1999 
 
விமட : D. Trade Marks சட்டம், 1999 
 
மும்மபயின் அமடயாளச்சின்னமான “ோஜ்மஹால் அரண்மமன 
உணவகம்”, Trade Marks சட்டம், 1999-ன் கீழ் “பட வர்த்ேக முத்ேிமர” 
ேகுேிமயப்பபற்றுள்ளது. எனதவ, இந்ே அரண்மமன உணவகம் அேன் 
கட்டடக்கமல வடிவமமப்பிற்காக பசாத்துரிமம பாதுகாப்மபப்பபற்ற 
இந்ேியாவில் முேல் கட்டடமாக மாறியுள்ளது. இேனால், இந்ே 
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அரண்மமனயின் படத்மே, உரிமக்கட்டணம் பசலுத்ோமல் யாராலும் 
பயன்படுத்ே முடியாது. இருப்பினும், வணிகரீேியாக விற்காே வமர 
இக்கட்டடத்ேின் படங்கமள எடுப்பேிலிருந்து இச்சட்டம், உள்ளூர் 
மக்கமளயும் சுற்றுலாப்பயணிகமளயும் ேடுக்காது. Trade Marks சட்டம், 1999 
என்பது பேிவு பசய்யப்பட்ட வர்த்ேக முத்ேிமரகளுடன் போடர்புமடய 
ேற்தபாமேய சட்டமாகும். இது Trade Marks சட்டம், 1958-க்கு பேிலாக 
உருவாக்கப்பட்டோகும். 
 
5. எந்ே தேேியில் உலக அகேிகள் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது? 
A. ஜுன் 19  
B. ஜுன் 20 
C. ஜுன் 21 
D. ஜுன் 22 
 
விமட : C. ஜுன் 20 
 
வரம்பு மீறல், தமாேல்கள் மற்றும் வன்முமற அச்சுறுத்ேலினால் 
ோயகத்மே விட்டு பவளிதயற நிர்ப்பந்ேிக்கப்பட்ட பபண்கள், ஆண்கள் 
மற்றும் குழந்மேகள் ஆகிதயாரின் மனமேரியம், வலிமம மற்றும் 
உறுேிப்பாட்மட தபாற்றும்விேமாக ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜுன் 20 அன்று 
உலக அகேிகள் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2017 ஜுன் 20 அன்று, சிரிய 
அகேியான Muzoon Almellehan-மவ சிறுவர் கல்விமய 
ஊக்கப்படுத்துவேற்காக இவ்வாண்டுக்கான, அேன் புேிய மற்றும் இமளய 
நல்பலண்ண தூேராக UNICEF (United Nations Children’s Fund) நியமித்துள்ளது. 
 
6. சரக்கு மற்றும் தசமவ வரிமய (Goods and Service Tax) ஊக்குவிப்பேற்கான 
புேிய விளம்பர தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
A. அமீர்கான்  
B. அமிோப்பச்சன் 
C. சச்சின் படண்டுல்கர் 
D. PT. உசா 
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விமட : B. அமிோப்பச்சன் 
 
மத்ேிய சுங்கவரித்துமற, சரக்கு மற்றும் தசமவ வரிமய (GST) 
ஊக்குவிப்பேற்கான புேிய விளம்பர தூதுவராக இந்ேி நடிகர் 
அமிோப்பச்சமன நியமித்துள்ளது. இேற்காக இவமர மவத்து எடுக்கப்பட்ட 
40 பநாடிகள் ஓடக்கூடிய காபணாளிமய மத்ேிய நிேித்துமற 
ஒளிபரப்பிவருகிறது. இக்காபணாளியில்,  GST-மய மூவர்ணக்பகாடியுடன் 
ஒப்பிட்டு விளக்கியுள்ளனர். VAT (Value Added Tax) வரி, தசமவ வரி உட்பட 
அமனத்து மாநில மத்ேிய வரிகமளயும் GST ஒன்றிமணத்து ஒதர வரியாக 
எளிோக்குகிறது. 
 
7. எந்ே மத்ேிய அமமச்சர், அறிவியல்பூர்வமான ஆதராக்கிய வாழ்க்மகக்கு 
“Celebrating Yoga” எனும் அமலதபசிச்பசயலிமய போடங்கிமவத்துள்ளார்? 
A. அருண் பஜட்லி 
B. நதரந்ேிர தமாடி 
C. பவங்மகயா நாயுடு 
D. ஹர்சவர்ேன் 
 
விமட : D. ஹர்சவர்ேன் 
 
மத்ேிய அறிவியல் மற்றும் போழில்நுட்பத்துமற அமமச்சரான Dr. 
ஹர்சவர்ேன், தயாகா மூலம் மக்கமள இமணக்க, புது படல்லியில் 
“Celebrating Yoga” எனும் அமலதபசிச்பசயலிமய அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளார். 
இந்ே அமலதபசிச்பசயலியிமன 2017 சர்வதேச தயாகா நாளுக்காக 
அறிவியல் மற்றும் போழில்நுட்பத்துமற உருவாக்கியுள்ளது. இேன் 
தநாக்கம் தயாகாமவ பிரபலப்படுத்துவதோடு, அறிவியல்பூர்வமான 
ஆதராக்கிய வாழ்க்மகக்கு தயாகாமவ நமடமுமறப்படுத்ே மக்கமள 
ஊக்குவிப்போகும். 
 
8. சர்வதேச நீேிமன்றத்ேில் (International Court of Justice) மீண்டும் நீேிபேியாக 
பணியாற்ற, இந்ேியாவால் பரிந்துமரக்கப்பட்டவர் யார்? 
A. Dhananjaya Chandrachud 

 



www.winmeen.com 
 

    www.winmeen.com  Page 100  

  

 

 

B. Madan Bhimrao Lokur 
C. Dalveer Bhandari 
D. Harish Salve 
விமட : C. Dalveer Bhandari 
 
சர்வதேச நீேிமன்றத்ேில் மீண்டும் நீேிபேியாக பணியாற்ற, நீேியரசர் Dalveer 
Bhandari-மய இந்ேியா பரிந்துமரத்துள்ளது. இவரின் ேற்தபாமேய 
பேவிக்காலம் பிப்ரவரி 2018 வமரயாகும். வரும் நவம்பர் மாேம் 
நமடபபறவுள்ள International Court of Justice தேர்ேலில் இவர் 
தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டால், 9 ஆண்டுகள் வமர இவர் தசமவபசய்யமுடியும். 
இவரின் பணிக்காலத்ேில், கடல்சார்ந்ே தமாேல்கள், அண்டார்டிக்காவின் 
குமுறல், இனப்படுபகாமல குற்றம், அணு ஆயுேக்குற்றம், 
பயங்கரவாேத்ேிற்கு நிேியளித்ேல் மற்றும் இமறயாண்மம உரிமமகள் 
மீறப்படுேல் தபான்ற 11 விேமான வழக்குகளில் ேனது கருத்மே 
பேரிவித்துள்ளார். International Court of Justice (ICJ) என்பது பநேர்லாந்ேிலுள்ள 
The Hague-ஐ ேமலமமயாகக்பகாண்டு இயங்கும் ஐ.நா. வின் பிரோன நீேி 
அமமப்பாகும். 
 
9. UNICEF (United Nations Children’s Fund)-ன் புேிய நல்பலண்ண தூேரான Muzoon 
Almellehan, எந்ே நாட்மடச்தசர்ந்ேவராவார்? 
A. பாகிஸ்ோன் 
B. சிரியா 
C. இஸ்தரல் 
D. வடபகாரியா 
 
விமட : B. சிரியா 
 
ஐ. நா சமபயின் சிறுவர் நிேியம் (United Nations Children’s Fund) 2017 ஜுன் 20 
அன்று, உலக அகேிகள் நாளில் ேனது புேிய மற்றும் இமளய நல்பலண்ண 
தூதுவராக, சிரிய அகேி Muzoon Almellehan-மவ நியமித்துள்ளது. இேன் 
மூலம், 19 வயது பபண் கல்வி ஆர்வலரான Muzoon, அேிகாரப்பூர்வ அகேி 
எனும் ேகுேியுடன் UNICEF-ன் முேல் நல்பலண்ண தூதுவராகிறார். 
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10. அண்மமயில் காலமான, சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
பிளாசுமா இயற்பியலாளரான PK. Kaw, எந்ே நாட்மடச்தசர்ந்ேவராவார்? 
A. பேன் பகாரியா 
B. சீனா 
C. இந்ேியா 
D. ஜப்பான் 
 
விமட : C. இந்ேியா 
 
சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிளாசுமா இயற்பியலாளரான 
தபராசிரியர். Predhiman Krishan Kaw (69), 2017 ஜுன் 18 அன்று குஜராத்ேிலுள்ள 
காந்ேிநகரில் காலமானார். அணுக்கரு இமணவின் மூலம் ஆற்றமல 
உற்பத்ேி பசய்யும் துமறயில் இவரின் பங்களிப்பிற்காக, 1985-ல் 
ோமமரத்ேிரு (பத்ம ஸ்ரீ) விருது பபற்றுள்ளார். இவர் காந்ேிநகரிலுள்ள 
Institute of Plasma Research-ன் நிறுவனர் மற்றும் இயக்குநராவார். அதே 
ஆராய்ச்சி மமயத்ேில் அறிவியல் மற்றும் போழில்நுட்பத்துமறயில் 
தபராசிரியராகவும் பணிபுரிந்ோர். அணுக்கரு இமணவுத்துமறக்கான 
இவரின் பிளாசுமாக்கள் அல்லாே தநர்தகாட்டு கூட்டு நிகழ்வுகளின் 
இயற்பியலுக்கான அவரது சிறந்ே பங்களிப்பிற்காக அறியப்படுகிறார். 
 

2017 June 21 
1. பிரேமரின் தயாகா விருதுக்கு முேன் முேலாக தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டுள்ள 
நிறுவனம் எது? 
A. Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana (SVYASA), பபங்களூர் 
B. Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI), புதன 
C. Lakshmibai National Institute of Physical Education (LNIPE), குவாலியர் 
D. Morarji Desai National Institute of Yoga, புது படல்லி 
 
விமட :  B. Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute. 
 
தயாகாவின் வளர்ச்சிக்கும் தமம்பாட்டிற்கும் சிறந்ே பங்களிப்பிமன 
அளித்ேேற்காக, புதனவிலுள்ள இரமாமணி ஐயங்கார் நிமனவு தயாகா 
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நிறுவனம், பிரேமரின் தயாகா விருதுக்கு முேன் முேலாக 
தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டுள்ளது. 40 ஆண்டுகளுக்கு தமலாக சர்வதேச அளவில் 
தயாகாமவ பரப்புவேற்காக இந்நிறுவனம் தசமவபுரிந்துள்ளது. தமலும், 
இந்நிறுவனம் தயாகா சம்பந்ேமான பல நூல்கமள பவளியிட்டுள்ளது, 
அமவ பல பமாழிகளில் பமாழிபபயர்க்கப்பட்டுள்ளன. உலபகங்கிலும் 
தயாகாமவ பிரபலப்படுத்ே மற்றும் விளம்பரப்படுத்ே ஆயிரக்கணக்கான 
ஐயங்கார் தயாகா ஆசிரியர்கள் உள்ளனர். அமமச்சரமவ பசயலாளமர 
ேமலமயாகக்பகாண்ட மேிப்படீ்டுக்குழு, இவ்விருமே பரிந்துமர பசய்கிறது. 
பிரேமரின் முேன்மம துமண பசயலர், பவளியுறவுத்துமற பசயலர், AYUSH-
ன் பசயலர் மற்றும் Dr. Veerendra Heggade ஆகிதயார் இக்குழுவின் 
உறுப்பினர்களாவர். 
 
2. 2017 சர்வதேச தயாகா நாளின் மமயக்கருத்து என்ன? 
A. Yoga for Health 
B. Yoga for Peace 
C. Yoga for Healthy mind 
D. Yoga for Healthy living 
 
விமட : A. Yoga for Health 
 
தயாகா, மனம் மற்றும் உடலுக்கிமடதய சமநிமலமய அமடவேற்கான 
ஒரு முழுமமயான வழிமய வழங்குகிறது என்ற உண்மமமய உணர்த்ே 
ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூன் 21 அன்று சர்வதேச தயாகா நாள் 
பகாண்டாடப்படுகிறது. 3வது IYD 2017, புது படல்லியிலிருந்து நியூயார்க் 
மற்றும் பாரிஸ் வமர உலகம் முழுவதும் பகாண்டாடப்படுகிறது. தயாகா 
நாமள சிறப்பிக்கும் வமகயில் 180 நாடுகளில் சுமார் 5,000 நிகழ்வுகள் 
நமடபபறுகின்றன. 2017 சர்வதேச தயாகா நாளின் மமயக்கருத்து “Yoga for 
Health” ஆகும். தயாகா என்பது பல தநாய்கள் மற்றும் உடல்நலக் 
குமறபாடுகமள குணப்படுத்தும் இந்ேியாவின் மிகவும் பழமமயான 
முமறயாகும். 
 
3. மத்ேியப்பிரதேசத்ேிலுள்ள 64 சிறு நகரங்கமள தமம்படுத்துவேற்காக 
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ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியுடன் (Asian Development Bank) எவ்வளவுக்கான கடன் 
ஒப்பந்ேத்ேில் இந்ேியா மகபயழுத்ேிட்டுள்ளது? 
A. $355 மில்லியன் டாலர்கள் 
B. $175 மில்லியன் டாலர்கள் 
C. $275 மில்லியன் டாலர்கள் 
D. $425 மில்லியன் டாலர்கள் 
 
விமட : C. $275 மில்லியன் டாலர்கள் 
 
மத்ேியப்பிரதேசத்ேிலுள்ள 64 சிறு நகரங்களின் நகர்ப்புற தசமவகமள 
தமம்படுத்துவேற்காக ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியுடன் (Asian Development Bank) 
$275 மில்லியன் டாலர்களுக்கான கடபனாப்பந்ேத்ேில் இந்ேிய அரசு 
மகபயழுத்ேிட்டுள்ளது. இவ்பவாப்பந்ேத்ேின் ஒரு பகுேியாக, இந்ேத்ேிட்டம் 
64 சிறிய மற்றும் நடுத்ேர நகரங்களில் நிமலயான மற்றும் காலநிமல 
ரீேியான நீர் வழங்கல் மற்றும் கஜுராதஹா மற்றும் ராஜ்நகர் ஆகிய 
இரண்டு பாரம்பரிய நகரங்களில் ஒருங்கிமணந்ே பவள்ள நீர் மற்றும் 
கழிவுநீர் கட்டுமானத்மே தமம்படுத்தும். இத்ேிட்டத்ேிற்காக ADB வழங்கும் 
கடனுடன் தசர்த்து, மத்ேியப்பிரதேச அரசு $124 மில்லியன் டாலர்கமள 
வழங்கும். இந்ேத்ேிட்டம் 2022-ம் ஆண்டில் நிமறவுறுபமன 
எேிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
4. ஆவணக்காப்பகத்துமறயில் ஒத்துமழப்மப ஊக்கப்படுத்துவேற்காக, எந்ே 
நாட்டுடனான வரலாற்று உடன்படிக்மகயில் இந்ேியா 
மகபயழுத்ேிட்டுள்ளது? 
A. பேன்னாப்ரிக்கா 
B. தபார்ச்சுகல் 
C. சீனா 
D. தநபாளம் 
 
விமட : B. தபார்ச்சுகல் 
 
ஆவணக்காப்பகத்துமறயில் ஒத்துமழப்மப ஊக்கப்படுத்துவேற்காக, 
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தபார்ச்சுகல் நாட்டுடனான வரலாற்று உடன்படிக்மகயில், லிஸ்பனில் 
இந்ேியா மகபயழுத்ேிட்டது. இவ்பவாத்துமழப்பின் ஒரு பகுேியாக, Torre do 
Tombo (தபார்ச்சுகலின் தேசிய ஆவணக்காப்பகம்) ‘Moncoes do Reino’ (பருவகால 
சம்பந்ேமாக) 62 போகுேிகளின் டிஜிட்டல் நகல்கமள இந்ேிய தேசிய 
ஆவணக்காப்பகத்ேிற்கு வழங்கியுள்ளது. இந்ேத்போகுேிகள், ஆசியாவில் 
தபார்த்துகீசியத்ேின் விரிவாக்கம் மற்றும் அதரபியாவுடனான அேன் வர்த்ேக 
தபாட்டிகள், ஐதராப்பியத்ேின் சக்ேிகள் மற்றும் பேற்காசிய மற்றும் 
கிழக்காசிய நாட்டு மன்னர்களுடனான அேன் உறவுகமளப்பற்றிய மிக 
முக்கியமான முேன்மம ஆோரமாக விளங்குகிறது. 
 
5. இந்ேியாவின் முேல் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட மிேக்கும் கப்பலான 
(FDN-2) எந்ேக்கப்பல் ேளத்ேிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது? 
A. தகாவா கப்பல்ேளம் 
B. பாரேி கப்பல்ேளம் 
C. பாம்தப கப்பல்ேளம் 
D. காட்டுப்பள்ளி கப்பல்ேளம் 
 
விமட : D. காட்டுப்பள்ளி கப்பல்ேளம் 
 
இந்ேிய கடற்பமடக்கு பசாந்ேமான இந்ேியாவின் முேல் உள்நாட்டு 
மிேக்கும் கப்பலான (FDN-2), பசன்மனக்கு அருதகயுள்ள 
காட்டுப்பள்ளியிலுள்ள L&T கப்பல் கட்டுமான ேளத்ேில் 
உருவாக்கப்பட்டோகும். 185 மீட்டர் நீளமும், 40 மீட்டர் அகலமும் பகாண்ட 
இந்ே மிேக்கும் கப்பல் 8,000 டன் வமரயுள்ள அமனத்து விேமான கப்பல்கள், 
நீர்மூழ்கிகமள (விமானங்கள், பரீங்கிகள் ேவிர) 7 மீ வமர மூழ்கி ோங்கும் 
ேிறன்பகாண்டது. இது Larsen & Toubro நிறுவனத்ோல் ரூ. 468 தகாடி பசலவில் 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
6. 2017 BIO சர்வதேச மாநாட்டில் இந்ேியாவின் பிரேிநிேி யார்? 
A. YS பசளத்ரி 
B. ஹர்ஷ் வர்ேன் 
C. பவங்மகயா நாயுடு 
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D. அருண் பஜட்லி 
 
விமட : A. YS பசளத்ரி 
 
2017 BIO சர்வதேச மாநாடு, கலிதபார்னியாவின் சான் டியாதகாவிலுள்ள சான் 
டியாதகா மாநாட்டு மமயத்ேில் 2017 ஜூன் 19 முேல் 22 வமர 
நமடபபறுகிறது. இந்நிகழ்மவ Biotechnology Innovation Organization (BIO) 
நடத்துகிறது. இது உயிரி போழில்நுட்பத்துமறமய பாேிக்கும் முக்கிய 
தபாக்குகள் மீது கவனத்மே பசலுத்தும் மிகப்பபரிய உலக நிகழ்வாகும். 
அறிவியல் போழில்நுட்ப மற்றும் புவி அறிவியல் துமற அமமச்சரான YS 
பசளத்ரி, 2017 மாநாட்டில் இந்ேியாவின் பிரேிநிேியாக கலந்துபகாள்கிறார். 
இந்நிகழ்வில் முக்கிய பகாள்மக வகுப்பாளர்கள், விஞ்ஞானிகள், ேமலமம 
நிர்வாக அேிகாரிகள் மற்றும் பிரபலங்களிடமிருந்து முக்கியக்குறிப்புகள் 
மற்றும் கருத்ேரங்குகள் இடம்பபறும். இந்ே மாநாட்டில், BIO-வின் வியாபார 
மன்றம், உயிரி போழில்நுட்ப தபாக்குகள் பற்றிய நூற்றுக்கணக்கான 
கருத்ேரங்குகள், பகாள்மக சிக்கல்கள் மற்றும் போழில்நுட்ப 
கண்டுபிடிப்புகள் ஆகியமவ நமடபபறும். 
 
7. எந்ே மாநில அரசு, அரசுப்பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் 
போடக்கக்கல்வி முேல் ஆராய்ச்சிக்கல்வி வமர பபண் குழந்மேகளுக்கு 
இலவசமாக வழங்கப்தபாவோக அறிவித்துள்ளது? 
A. பகீார் 
B. கர்நாடகா 
C. பஞ்சாப் 
D. உத்ேரப்பிரதேசம் 
 
விமட : C. பஞ்சாப் 
 
அண்மமயில் பஞ்சாப் அரசு, அரசுப்பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் 
போடக்கக்கல்வி முேல் ஆராய்ச்சிக்கல்வி வமர பபண் குழந்மேகளுக்கு 
இலவசமாக வழங்கப்தபாவோக அறிவித்துள்ளது. ஆங்கில அறிமவ 
வளர்க்கும் வமகயில், 2017 ஜூமல முேல் அமனத்து அரசுப்பள்ளிகளிலும் 

 

 



www.winmeen.com 
 

    www.winmeen.com  Page 106  

  

 

 

சிறப்புத்ேிட்டம் பகாண்டுவரப்படும். தமலும், 13000 அரசுப்பள்ளிகளிலும் 48 
அரசு கல்லூரிகளிலும் இலவச இமணய வசேி பசய்யப்படும். 
இேற்கிமடயில், பஞ்சாயத்துகளில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் 
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமமப்புகளில் பபண்களுக்கான ஒதுக்கீட்மட 33%-
லிருந்து 50% ஆக அேிகரித்துள்ளது. 
  
8. எந்ே இந்ேிய விவசாய நுண்ணுயிரியலாளருக்கு 2017-க்கான ஜப்பான் 
சுற்றுச்சூழல் அமமச்சகத்ேின் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது? 
A. Anil Kakodkar 
B. Harish Chandra 
C. Shrihari Chandraghatgi 
D. Jayant Vishnu Narlikar 
 
விமட : C. Shrihari Chandraghatgi 
 
எரிபபாருள் சம்பந்ேமான சுற்றுச்சூழல் பிரச்சமனகளுக்கான, சிறந்ே 
போழில்நுட்பங்கமள கண்டுவருவேற்காக EcoCycle Corporation-ன் ேமலமம 
அேிகாரியும், இந்ேிய விவசாய நுண்ணுயிரியலாளருமான Dr. Shrihari 
Chandraghatgi-க்கு 2017-க்கான ஜப்பான் சுற்றுச்சூழல் அமமச்சகத்ேின் விருது 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. இேன் மூலம் இந்ே விருமேப்பபற்ற முேல் 
அயல்நாட்டவர் என்கிற பபருமம இவமரச்தசருகிறது. இந்ே சுற்றுச்சூழல் 
அமமச்சகத்ேின் விருது என்பது, ஜப்பானின் சுற்றுச்சூழல் அமமச்சகம், 
ஜப்பானின் National Institute for Environmental Studies (NIES) மற்றும் The Nikkan 
Kogyo Shinbun (ஊடகக்குழு) ஆகியமவ ஒன்றிமணந்து ஆண்டுதோறும் 
சுற்றுச்சூழல் துமறக்காக வழங்கும் மிகவுயரிய விருோகும். 
 
9. இந்ேியாவின் புேிய மத்ேிய உள்துமற பசயலாளர் யார்? 
A. Madhusudhan Prasad 
B. Anand Kumar 
C. Rajiv Gauba 
D. Ajay Kumar Bhalla 
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விமட : C. Rajiv Gauba 
 
1982-ல் ஜார்க்கண்ட்டில் IAS அேிகாரியாக பணியாற்றிய Rajiv Gauba, 
இந்ேியாவின் புேிய மத்ேிய உள்துமற பசயலாளராவார். 2017 ஆகஸ்டில் 
Rajiv Mehrishi-ன் ஓய்வுக்குப்பின் இவர் பேவிதயற்பார். அதுவமர மத்ேிய 
உள்துமறயில் Gauba, சிறப்புப்பணியிலிருப்பார். இப்பேவிக்குமுன் நகர்ப்புற 
தமம்பாட்டு பசயலாளராக சிறப்புப்பணியிலிருந்ோர். 
 
10. எந்ே நாட்டில் Lahugala Kitulana தேசியப்பூங்கா அமமந்துள்ளது? 
A. இந்ேியா 
B. பூடான் 
C. வங்காளதேசம் 
D. இலங்மக 
 
விமட : D. இலங்மக 
 
இலங்மகயிலுள்ள சிறிய தேசியப்பூங்காக்களில் Lahugala Kitulana 
தேசியப்பூங்காவும் ஒன்றாகும். இங்கு இலங்மக யாமன, பறமவகள், 
பஞ்சவர்ணக்கிளிகள், இலங்மக சிறுத்மே, இந்ேிய மான், இலங்மக சாம்பார் 
மான், இந்ேிய எறும்புத்ேின்னி, முயல், காட்டுப்பூமன ஆகியமவ உள்ளன. 
 

2017 June 22 
1. AYUSH அமமச்சகத்ேின் புேிய சிறப்புச்பசயலாளராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
A. ரவி காந்த் 
B. ராதஜஷ் தகாபடச்சா 
C. சஜல் சக்ரவர்த்ேி 
D. பரதமசுவரன் ஐயர் 
 
விமட : B. ராதஜஷ் தகாபடச்சா (Rajesh Kotecha) 
 
புகழ்பபற்ற ஆயுர்தவே மருத்துவர் “மவத்ேிய” ராதஜஷ் தகாபடச்சா 
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மூன்றாண்டு காலத்ேிற்கு AYUSH அமமச்சகத்ேின் புேிய 
சிறப்புச்பசயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் பஜய்ப்பூரிலுள்ள 
சக்ரபாணி ஆயுர்தவே மருத்துவமமனயின் ேமலமம ஆதலாசகராவார். 
ேனியார் துமறகளிலுள்ள சிறப்பு வல்லுநர்கமள அரசுக்கு 
பகாண்டுவருவேற்கான மத்ேிய அரசின் முயற்சியின் அடிப்பமடயில் இந்ே 
நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
2. Mercer-ன் 2017 Cost of Living கருத்துக்கணிப்பின்படி, 
பவளிநாட்டவர்களுக்கான அேிக பசலவின நகரங்களுக்கான பட்டியலில் 
முேலிடத்மே பிடித்ேிருக்கும் நகரம் எது? 
A. Luanda 
B. சிங்கப்பூர் 
C. Zurich 
D. தடாக்கிதயா 
 
விமட : A. Luanda 
 
அங்தகாலாவின் ேமலநகரான லுவாண்டா, Mercer-ன் 23வது ஆண்டுக்கான 
2017 Cost of Living கருத்துக்கணிப்பின்படி, பவளிநாட்டவர்களுக்கான அேிக 
பசலவின நகரங்களுக்கான பட்டியலில் முேலிடம் வகிக்கிறது. ஹாங்காங் 
2வது இடத்மேப்பிடித்துள்ளது. அமேத்போடர்ந்து தடாக்கிதயா, ஜூரிச், 
சிங்கப்பூர், சிதயால் மற்றும் பஜனவீா ஆகிய நாடுகள் அடுத்ேடுத்ே 
இடங்கமளப்பிடித்துள்ளன. இந்ேியாவிலிருந்து இப்பட்டியலில் மும்மப 
57வது இடத்மேப்பிடித்துள்ளது. அமேத்போடர்ந்து, புதுபடல்லி (99), 
பசன்மன (135), பபங்களூர் (166), பகால்கத்ோ (184) ஆகிய நகரங்கள் உள்ளன. 
இந்ேக்கணக்பகடுப்பில் ஐந்து கண்டங்களிலிருந்து 209 நகரங்கள் 
தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டன. Mercer-ன் கருத்துக்கணிப்பின்படி, பவளிநாடு வாழ் 
மக்களுக்கான மிகக்குமறந்ே பசலவின நகரங்களாக Tunis (209), Bishkek (208) 
மற்றும் Skopje (206) ஆகிய நகரங்கள் உள்ளன. Mercer-ன் இந்ே அேிகாரப்பூர்வ 
ஆய்வு, பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கும் அரசாங்கங்களுக்கும் அவர்களின் 
பவளிநாடு வாழ் ஊழியர்களுக்கான பசலவினத்போமகமய நிர்ணயிக்க 
உேவும் வமகயில் வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது. 
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3. ேகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத்துமற அமமச்சகத்ேின் புேிய பசயலாளர் 
யார்? 
A. ஜக்ேிஷ் பிரசாத் மீனா 
B. பி.தக. புஜாரி 
C. அருணா சுந்ேரராஜன் 
D. நதரந்ேிர குமார் சின்ஹா 
 
விமட : D. நதரந்ேிர குமார் சின்ஹா 
 
1980-ல் பகீாரில் IAS அலுவலராக பணிபுரிந்ே நதரந்ேிர குமார் சின்ஹா, 
ேகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத்துமற அமமச்சகத்ேின் புேிய பசயலாளராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இேற்குமுன் இப்பேவியிலிருந்ே Ajay Mittal, Personnel 
and Training துமறக்கு புேிய பசயலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோல், சின்ஹா 
இப்பேவிக்கு வந்துள்ளார். Personnel and Training துமறயின் ேற்தபாமேய 
பசயலரான B P Sharma, 2017 ஜூன் 30 அன்று ஓய்வுபபறுவார். 
 
4. உலகின் முேல் ேரவுத்தூேரகம் (data embassy) எந்ே நாட்டில் 
நிறுவப்படுகிறது? 
A. ஜப்பான் 
B. இந்ேியா 
C. எஸ்தடானியா 
D. சீனா 
 
விமட : C. எஸ்தடானியா 
 
உலகின் முேல் ேரவுத்தூேரகம் (data embassy) எஸ்தடானிய அரசாங்கத்ோல் 
2018-ல் லக்சம்பர்க்கில் நிறுவப்படுகிறது. இேற்காக எஸ்தடானியாவின் 
பிரேமர் Jüri Ratas மற்றும் லக்சம்பர்க்கின் பிரேமர் Xavier Bettel ஆகிய 
இருவரும் வடீ்டுத்ேரவு மற்றும் ேகவல் அமமப்புகள் பற்றிய ஒப்பந்ேத்ேில் 
மகபயழுத்ேிட்டுள்ளனர். இது லக்சம்பர்க்கில் ேரவுத்தூேரகம் (data embassy) 
அமமக்க வழிபசய்யும். இது ேரவு தமலாண்மமக்கான எஸ்தடானியாவின் 
பபாது உத்ேியாகும், தமலும் ேரவு மற்றும் தசமவகளுக்கு இது ஓர் 
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இரட்மட உத்ேரவாேமாகும். எஸ்தடானியாவின் தவறு எந்ே 
தூேரகங்களுக்கு உள்ள உரிமமகள் தபாலதவ ேரவுத்தூேரகத்ேிற்கும் அதே 
உரிமமகள் உண்டு. 
 
5. புேிோக உருவாக்கப்பட்ட United Nations Counter-Terrorism Office (UNCTO)-க்கு 
ேமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
A. Vladimir Voronkov 
B. Sergey Lavrov 
C. Vladimir Kolokoltsev 
D. Dmitry Medvedev 
 
விமட : A. Vladimir Voronkov 
 
புேிோக உருவாக்கப்பட்டுள்ள United Nations Counter-Terrorism Office (UNCTO)-க்கு 
ேமலவராக இரஷ்ய தூேர் Vladimir Ivanovich Voronkov நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
இவர் Under-Secretary-General என்ற பட்டத்துடன் பசயல்படுவார். ஐ. நா-வின் 
பயங்கரவாே நடவடிக்மகக்கு எேிரான முயற்சிகளுக்கு ேமலமம 
ோங்குவது, முடிபவடுக்கும் பணியில் பங்தகற்பது ஆகியமவ Under-Secretary-
General-ன் பணியாகும். UNCTO-வின் தநாக்கம், 36 ஐ.நா. நிேியுேவித் 
ேிட்டங்கள், 12 ஒருங்கிமணந்ே நிறுவன குழுக்கள், இண்டர்தபால் மற்றும் 
உலக சுங்க அமமப்பு (World Customs Organization) ஆகியவற்றில் 
பயங்கரவாேத்ேிற்கு எேிரான முயற்சிகமள வலுப்படுத்துவோகும். 
ேற்தபாது, Vladimir Voronkov சர்வதேச வியன்னா அமமப்பின் இரஷ்ய 
கூட்டமமப்பின் தூேர் மற்றும் நிரந்ேர பிரேிநிேியாக உள்ளார். 
 
6. மத்ேிய நிேி அமமச்சகத்ேின் புேிய பபாருளாோர விவகாரச்பசயலாளராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
A. என்.தக. சின்ஹா 
B. அஜய் குமார் ஷாலா 
C. சுபாஷ் சி கார்க் 
D. கீர்த்ேி சிங் 
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விமட : C. சுபாஷ் சி கார்க் 
 
1983-ல் இராஜஸ்ோனில் IAS அலுவலராக பணிபுரிந்ே சுபாஷ் சி கார்க், 
மத்ேிய நிேி அமமச்சகத்ேின் புேிய பபாருளாோர விவகாரச்பசயலாளராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 2017 தம 31 அன்று Shaktikanta Das-ன் ஓய்வுக்குப்பின் 
இப்பேவி காலியாகதவ இருந்ேது. ேற்தபாது பபருநிறுவன விவகார 
பசயலாளராக பணிபுரிந்துவரும் Tapan Ray, பபாருளாோர 
விவகாரத்துமறயில் கூடுேல் பபாறுப்பிலுள்ளார். இப்பேவிக்கு வருவேற்கு 
முன் சுபாஷ் வங்காளதேசம், பூடான், இந்ேியா மற்றும் இலங்மக 
ஆகியவற்றிற்கான உலக வங்கியின் பசயல் இயக்குநராக 
பணியிலிருந்ோர். 
 
7. அண்மமயில் காலமான நவநாகரிக உமட வடிவமமப்பாளர் Carla Fendi, 
எந்ே நாட்மடச்தசர்ந்ேவராவார்? 
A. பஜர்மனி  
B. இத்ோலி 
C. UK 
D. பிரான்ஸ் 
 
விமட : B. இத்ோலி 
 
இத்ோலிய நவநாகரிக உமட வடிவமமப்பாளரான Carla Fendi (79), 
இத்ோலியிலுள்ள தராமில் காலமானார். இவர் ேனது பபற்தறாரின் சிறிய 
தோல் பட்டமறயின் வளர்ச்சிக்காக ேனது 4 சதகாேரிகளுடன் தசர்ந்து 
பணியாற்றி, அேமன ஓர் உலகளாவிய ஆடம்பர வர்த்ேக நிறுவனமாக 
மாற்றினார். 
 
8. எந்ே நாட்டில் Bhawal தேசியப்பூங்கா அமமந்துள்ளது? 
A. வங்கதேசம் 
B. இந்ேியா 
C. மியன்மார் 
D. இலங்மக 
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விமட : A. வங்கதேசம் 
 
Bhawal தேசியப்பூங்கா வங்கதேசத்ேின் டாக்கா பிரிவிலுள்ள காசிபூரில் 
அமமந்துள்ளது. பூங்காவின் முக்கியப்பகுேி 940 பஹக்தடர் பரப்பளவிலும், 
பமாத்ே வனப்பகுேி 5022 பஹக்தடர் பரப்பளவிலும் உள்ளது. இேன் முக்கிய 
தநாக்கம், வாழ்விடங்கமள பாதுகாப்பதும் பபாழுதுதபாக்கிற்கான 
வாய்ப்புகமள வழங்குவதுமாகும். இப்பூங்காவில் 152 வமகயான பல்தவறு 
மர இனங்கள், 53 புேர்கள், 106 மூலிமகச்பசடிகள் மற்றும் 34 பகாடி 
வமககள் உட்பட 345 வமகயான ோவர இனங்கள் உள்ளன. 
 
9. “Hope in a challenged democracy; An Indian narrative” எனும் நூலின் ஆசிரியர் 
யார்? 
A. M. ஹமீத் அன்சாரி 
B. KK தமனன் 
C. அஷ்வானி குமார் 
D. MN பவங்கடாசமலயா 
 
விமட : C. அஷ்வானி குமார் 
 
புகழ்பபற்ற வழக்குமரஞரும், நூலாசிரியரும், மூத்ே பாராளுமன்ற 
உறுப்பினருமான Dr. அஸ்வினி குமார், “Hope in a challenged democracy; An 
Indian narrative” எனும் நூலின் ஆசிரியராவார். இந்நூலின் முேல் 
கருப்பபாருள், பசல்வத்துக்கும் அேிகாரத்ேிற்கும் இமடதயயுள்ள உறவும், 
அரசாங்கத்ேின் நம்பகத்ேன்மமயும் ோர்மீக அேிகாரத்ேின் மீோன அேன் 
ோக்கமும் ஆகும். இரண்டாவோக, ஒரு சகிப்புத்ேன்மமயற்ற சூழலின் 
ோக்கமாகும். இந்நூல் 2017 ஏப்ரல் 10 அன்று புது படல்லியில், முன்னாள் 
பிரேமரான Dr.மன்தமாகன் சிங் அவர்களால் பவளியிடப்பட்டது. 
 
10. எந்ேத்தேேியில், 2017 உலக நீரளவியல் நாள் (World Hydrography Day) 
கமடபிடிக்கப்படுகிறது? 
A. ஜூன் 21 
B. ஜூன் 22 
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C. ஜூன் 23 
D. ஜூன் 24 
 
விமட : A. ஜூன் 21 
 
நீரளவியலாளர்களின் (Hydrographers) பணிமய உலகறியச்பசய்வேற்காகவும், 
கடலில் எந்ேபவாரு பசயலில் ஈடுபடுவேற்கு துமணபுரியும் 
இன்றியமமயாே அறிவியலான நீரளவியல் பற்றிய விழிப்புணர்மவ 
ஏற்படுத்துவேற்காகவும், ஒவ்தவார் ஆண்டும்  ஜூன் 21 அன்று உலக 
நீரளவியல் நாள் (World Hydrography Day) கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 2017-க்கான 
மமயக்கருத்து, “Mapping our seas, oceans and waterways – more important than ever” 
ஆகும். 
 

2017 June 23 
1. கட்டுப்பாடற்ற தபாக்குவரத்துகமள கட்டுப்படுத்ே தராதபாமவப் 
பயன்படுத்ேவுள்ள இந்ேியாவின் முேல் நகரம் எது? 
A. இண்டூர் 
B. புதன 
C. பகாச்சி 
D. ராய்பூர் 
 
விமட : A. இண்டூர் 
 
வளர்ந்துவரும் அேன் கட்டுப்பாடற்ற தபாக்குவரத்துகமள கட்டுப்படுத்ே, 
தசாேமன அடிப்பமடயில் தராதபாமவப்பயன்படுத்ேவுள்ள இந்ேியாவின் 
முேல் நகரம் இண்டூர் ஆகும். தபாக்குவரத்துக்காவல் துமற இண்டூரிலுள்ள 
ஒரு ேனியார் பபாறியியல் கல்லூரியுடன் இமணந்து, நகரத்ேிலுள்ள 
குழப்பமான தபாக்குவரத்மே கட்டுப்படுத்ே ஒரு தசாேமன அடிப்பமடயில் 
MR 9 எனும் தபாக்குவரத்து பநரிசல் மிகுந்ே இடத்ேில் ஓர் உதலாக 
தராதபாமவ நிறுவியுள்ளது. இந்ே தபாக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு தராதபாமவ 
ேனியார் பபாறியியல் கல்லூரியின் தபராசியர்கள் Rahul Tiwari மற்றும் 
Anirudh Sharma ஆகிதயார் உருவாக்கியுள்ளனர். 
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2. எந்ே இந்ேிய வங்கி, இந்ேியாவின் முேல் ேிறந்ே EMV போடர்பற்ற 
பமட்தரா அட்மடயான “பகாச்சி 1”-ஐ அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது? 
A. SBI  
B. ஆக்சிஸ் வங்கி 
C. ICICI வங்கி 
D. HDFC வங்கி 
 
விமட : B. ஆக்சிஸ் வங்கி 
 
Kochi Metro Rail Corporation (KMRL) மற்றும் ஆக்சிஸ் வங்கி இமணந்து பகாச்சி 
நகர பயணிகளுக்கு ஒரு வசேியான மற்றும் போந்ேரவற்ற பயண 
அனுபவத்மே வழங்குவேற்காக, இந்ேியாவின் முேல் ேிறந்ே EMV 
போடர்பற்ற பமட்தரா அட்மடயான “KMRL Axis Bank ‘Kochi1’ Card”-ஐ 
அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளன. இேற்காக ஆக்சிஸ் வங்கி, National Payments 
Corporation of India (NPCI) உடனிமணந்து இேமன ேயாரித்துள்ளது. ேனிப்பட்ட 
அட்மடகமள உடனடியாக வழங்குேல், ரீசார்ஜ் வசேி, போந்ேரவற்ற 
பபாருள் வாங்கும் அனுபவம் முேலிய ஒருங்கிமணந்ே வசேிகமள 
இவ்வட்மடயின் மூலம் பபறலாம். 
 
3. இலண்டனில் நமடபபற்ற 7வது ஆசிய விருதுகள் வழங்கும் விழாவில், 
“Social Entrepreneur of the Year” விருேிமனப்பபற்ற இந்ேியர் யார்? 
A. ப்ரிேி பதடல் (Priti Patel) 
B. பஜய்ன் மாலிக் (Zayn Malik) 
C. நிஷா ேத் (Nisha Dutt) 
D. ஆஷா தபாஸ்தல (Asha Bhosle) 
 
விமட : C. நிஷா ேத் (Nisha Dutt) 
 
இலண்டனில் நமடபபற்ற 7வது ஆசிய விருதுகள் வழங்கும் விழாவில், 
சமூக மூலேனத்ேில் கவனம் பசலுத்துகின்ற ஓர் உலகளாவிய 
நிறுவனமாக Intellecap-ஐ உருவாக்கியேற்காக, Intellecap-ன் முேன்மம பசயல் 
இயக்குநரான நிஷா ேத்துக்கு “Social Entrepreneur of the Year” விருது வழங்கி 
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பகௌரவிக்கப்பட்டது. இவ்விருேிமனப்பபறும் முேல் இந்ேியர் இவர்ோன். 
சுகாோரம், நிேி தசமவகள், கண்டுபிடிப்பு ஆய்வகங்கள், “Credit-Tree” 
தபான்றமவகளில் போழில்நுட்பங்கமள ஒருங்கிமணத்ேேில் இவரின் 
பங்களிப்பு முக்கியமானோகும். 
 
4. எந்ே சமூக வமலத்ேளம், UK-வில் இமணய ேீவிரவாேங்கமள ஒழிக்க 
Online Civil Courage Initiative (OCCI) எனும் முயற்சிமய போடங்கியுள்ளது? 
A. டிவிட்டர் 
B. கூகுள் 
C. Snapchat 
D. ஃதபஸ்புக் 
 
விமட : D. ஃதபஸ்புக் 
 
ஃதபஸ்புக் ேனது சமூக வமலத்ேளத்ேில் ேீவிரவாே சம்பந்ேமான 
பேிவுகமள ஒழிக்கும் பபாருட்டு, UK-வில் Online Civil Courage Initiative (OCCI) 
எனும் முயற்சிமய போடங்கியுள்ளது. இந்ேப்புேிய முயற்சியின் மூலம் 
அரசு சாரா நிறுவனங்களுக்கு (NGO) பயிற்சியளித்து, அவர்கமள ேீவிரவாே 
சம்பந்ேமான பேிவுகமள கண்காணிக்கவும் அவற்றுக்கு பேிலளிக்கவும் 
பயன்படுத்ே ஃதபஸ்புக் முடிவுபசய்துள்ளது. இேனால் தநரடியாக 
ஃதபஸ்புக்கின் உேவி மமயத்மே போடர்புபகாள்ள முடியும். 
 
5. (2017 Carnegie Medal of Philanthropy) - 2017 அறப்பணிக்கான Carnegie 
பேக்கத்மேப்பபறும் இந்ேியர் யார்? 
A. அசிம் பிதரம்ஜி 
B. நீத்ோ அம்பானி 
C. ராகுல் பஜாஜ் 
D. இந்து பஜயின் 
 
விமட : A. அசிம் பிதரம்ஜி 
 
இந்ேியாவில் பபாதுப்பள்ளி (Public School) அமமப்புகளுக்கான 
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சீர்ேிருத்ேங்கமள தமற்பகாண்டேற்காக, WIPRO-வின் ேமலவரான அசிம் 
பிதரம்ஜி-க்கு 2017 அறப்பணிக்கான Carnegie பேக்கம் வழங்கி 
பகளரவிக்கப்பட்டது. பபாதுமக்களின் நலனுக்காக நீண்டகால 
பங்களிப்பிற்காக, இவருடன் தசர்த்து 10 தபர் இவ்விருதுக்கு 
தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டனர். 2017 அக்தடாபரில் நமடபபறும் விருது வழங்கும் 
விழாவில், Carnegie நிறுவனம் இவ்விருேிமன வழங்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட 
துமற, நாடு அல்லது மக்களுமடய சமூகத்ேில் குறிப்பிடத்ேக்க மற்றும் 
நீடித்ே ோக்கத்மே ஏற்படுத்தும் அறப்பணியாளர்களுக்கு இவ்விருது 
வழங்கப்படுகிறது. 
 
6. அயல்நாடுவாழ் இந்ேிய விஞ்ஞானிகமள ஈர்ப்பேற்காக, மத்ேிய அரசு 
“VAJRA” ேிட்டத்மே அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது. இேில் “VAJRA” என்பது என்ன? 
A. Viable Advanced Joint Research Faculty 
B. Visiting Advanced Joint Research Faculty 
C. Visage Advanced Joint Research Faculty 
D. Viral Advanced Joint Research Faculty 
 
விமட : B. Visiting Advanced Joint Research Faculty 
 
மத்ேிய அறிவியல் மற்றும் போழில்நுட்பத்துமற அமமச்சரான Dr. ஹர்ஷ் 
வர்ேன், இந்ேிய ஆராய்ச்சியாளர்களும் அயல்நாடு வாழ் இந்ேிய 
ஆராய்ச்சியாளர்களும் ஒன்றிமணந்து ஆராய்ச்சிகமள தமற்பகாள்வேற்காக 
Visiting Advanced Joint Research Faculty (VAJRA) எனும் ேிட்டத்மே புது 
படல்லியில் அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளார். இந்ே ேிட்டத்ேின் கீழ், அயல்நாட்டில் 
வாழும் இந்ேிய வம்சாவளி ஆராய்ச்சியாளர்களும் இந்ேிய 
ஆராய்ச்சியாளர்களும் ஒன்றிமணந்து ஆராய்ச்சிகமள தமற்பகாள்ள ஒரு 
வாய்ப்பு கிமடக்கும். இத்ேிட்டத்ேின் மூலம், ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு முேல் 
மாேம் $15000 டாலர்களும், அடுத்துவரும் மாேங்களுக்கு $10000 டாலர்களும் 
மானியமாக வழங்கப்படும். இத்ேிட்டத்ேின்படி, ஆற்றல், சுகாோரம் தபான்ற 
துமறகள் ஊக்கப்படுத்ேப்படும். 
 
7. வடீ்டிற்தக பசன்று டீசல் விநிதயாகம் பசய்யவுள்ள இந்ேியாவின் முேல் 
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நகரம் எது? 
A. கவுகாத்ேி 
B. ஷில்லாங் 
C. பபங்களூரு 
D. புதன 
 
விமட : C. பபங்களூரு 
 
பால், பசய்ேித்ோள் தபான்று வடீ்டிற்தக பசன்று டீசல் எரிபபாருள் 
விநிதயாகம் பசய்யவுள்ள இந்ேியாவின் முேல் நகரம் பபங்களூரு ஆகும். 
ஓராண்டுக்கு முன், 3 விநிதயாக வண்டிகளுடன் (பகாள்ளளவு: 950 ltr) 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட “Mypetrolpump” எனும் இந்ே தசமவ, இதுவமர 5000 
லிட்டருக்கும் தமலான எரிபபாருமள வழங்கியுள்ளது. ஒரு நிமலயான 
விநிதயாகக்கட்டணத்துடன் அன்மறய விற்கும் விமலயில் டீசல் 
வழங்கப்படுகிறது. 100 லிட்டர் வமர, ஒரு முமற விநிதயாகக்கட்டணம் 
ரூ.99 ஆகும். 100 லிட்டருக்கு தமல், ஒரு லிட்டருக்கு ஒரு ரூபாய் 
கூடுேலாக பசலுத்ே தவண்டும். போடக்கத்ேில் 20 ேனி 
வாடிக்மகயாளர்கமளக்பகாண்டிருந்ேது, இேில் 16 பள்ளிகள் (250-300 பஸ்கள் 
பகாண்டமவ) மற்றும் ஒரு சில குடியிருப்புகளும் அடக்கம். ஒருவர் 
போமலதபசி அமழப்பு மூலம் அல்லது இலவச அமலதபசிச்பசயலிமய 
பேிவிறக்குவேன் மூலம் ஆன்மலனில் ஆர்டர் பசய்யலாம். 
 
8. எந்ேத்தேேியில் 2017 ஐ. நா பபாதுச்தசமவ நாள் (United Nations Public Service 
Day) அனுசரிக்கப்படுகிறது? 
A. ஜூன் 21 
B. ஜூன் 22 
C. ஜூன் 23 
D. ஜூன் 24 
 
விமட : C. ஜூன் 23 
 
பபாது ஊழியர்களின் பணிகமள அங்கீகரிப்பேற்காகவும், இமளஞர்கமள 
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பபாதுத்துமறயில் பணியாற்ற ஊக்குவிப்பேற்காகவும், ஒவ்தவார் ஆண்டும் 
ஜூன் 23 அன்று ஐ. நா பபாதுச்தசமவ நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
சமுோயத்ேில் பபாதுச்தசமவயின் மேிப்மப தபாற்றுவேற்கும், சமூகத்ேின் 
வளர்ச்சியில் பபாதுச்தசமவயின் பங்களிப்புப்பற்றிய விழிப்புணர்மவ 
ஏற்படுத்துவேற்கும், பபாது ஊழியர்களின் பணிமய பகௌரவிப்பேற்கும் 
இந்நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
 
9. எந்ே இந்ேிய பசி ஒழிப்புப்தபாராளிக்கு, “2017 Queen’s Young Leaders” விருது 
வழங்கப்படவுள்ளது? 
A. Sachin Bansal 
B. Ankit Kawatra 
C. Anil Agarwal 
D. Kunal Bahl 
 
விமட : B. Ankit Kawatra 
 
அடுத்ேவர்களின் மறுவாழ்வுக்காக இவர் பசய்யும் பணிமய தபாற்றும் 
விேமாக, பசி ஒழிப்புப்தபாராளி Ankit Kawatra-க்கு “2017 Queen’s Young Leaders” 
விருது வழங்கப்படவுள்ளது. 2017 ஜூன் 29 அன்று இலண்டனிலுள்ள 
பக்கிங்காம் அரண்மமனயில் நமடபபறவுள்ள விழாவில், இவதராடு 
தசர்ந்து 53 காமன்பவல்த் நாடுகமளச்தசர்ந்ே 60 தபருக்கு “எலிசபபத் 
இராணி” விருது வழங்கப்படவுள்ளது. இவர்கள் தகம்பிரிட்ஜ் 
பல்கமலக்கழகம் நடத்தும் ேமலமமப்பண்பு ேிறன்கள், சமூக பபாறுப்புகள் 
தபான்ற வகுப்புகளில் கலந்துபகாள்வார்கள். இவர் உணவகங்கள், வடீுகளில் 
வணீாகும் உணவுகமள தசகரித்து தேமவயுள்ளவர்களுக்கு வழங்கும், 
ஊட்டச்சத்து குமறபாட்மட ஒழிக்கும், பசி தபான்ற உணவு ரீேியான 
பிரச்சமனகமள ேீர்க்கும், ஓர் இலாப தநாக்கற்ற நிறுவனமான “Feeding 
India”-வின் நிறுவனராவார். 
 
10. எந்ே மாநிலத்ேில் Kishtwar தேசியப்பூங்கா அமமந்துள்ளது? 
A. ஜம்மு காஷ்மீர் (J&K) 
B. இமாச்சலப்பிரதேசம் 
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C. பஞ்சாப் 
D. சிக்கிம் 
 
விமட : A. ஜம்மு காஷ்மீர் (J&K) 
 
Kishtwar தேசியப்பூங்கா ஜம்மு & காஷ்மீர் மாநிலத்ேிலுள்ள Kishtwar 
மாவட்டத்ேில் அமமந்துள்ளது. இப்பூங்கா வடக்கில் Rinnay ஆற்றாலும், 
பேற்கில் Kibar Nala பனிக்கட்டிகளாலும், கிழக்கில் இமயமமலயாலும், 
தமற்கில் Marwa ஆற்றாலும் சூழப்பட்டுள்ளது. இப்பூங்கா 1,700 மீ 
உயரத்ேிலிருந்து 4,800 மீ வமரயான உயரத்ேில் அமமந்துள்ளது. இங்கு 
பழுப்புக்கரடி, பனிச்சிறுத்மே, இமாலய கஸ்தூரி மான், Hangul, Ibex, தபான்ற 
விலங்கினங்கள் உள்ளன. 
 

2017 June 24 
1. இந்ேியாவின் எந்ே மாநில அரசு, 2017-ம் ஆண்டுக்கான ஐ. நா-வின் 
பபாதுச்தசமவக்கான விருேிமன பவன்றுள்ளது? 
A. தமற்கு வங்கம் 
B. ஒடிசா 
C. சிக்கிம் 
D. கர்நாடகம் 
 
விமட : A. தமற்கு வங்கம் 
 
பபண் குழந்மேக்கல்விக்கான உத்ேரவாேத்ேிமன உறுேி பசய்ேேற்காகவும், 
குழந்மேத்ேிருமண எேிர்ப்பிற்காக பசயல்பட்டேற்காகவும், 2017-ம் 
ஆண்டுக்கான ஐ. நா-வின் பபாதுச்தசமவக்கான விருேிமன தமற்கு வங்க 
மாநில அரசு பவன்றுள்ளது. ‘Kanyashree Prakalpa’ எனும் ேிட்டத்ேின் மூலம், 
குழந்மேத்ேிருமண விகிேம் குமறந்தும் பபண் குழந்மேக்கல்வி விகிேம் 
அேிகரித்துமுள்ளது. பநேர்லாந்ேிலுள்ள The Hague-ல் நமடபபற்ற விருது 
வழங்கும் விழாவில், தமற்குவங்க முேல்வர் மம்ோ பானர்ஜிக்கு இவ்விருது 
வழங்கப்பட்டது. இத்ேிட்டத்ேின் மூலம், ஒவ்பவாரு பபண்குழந்மேகளின் 
சார்பிலும் வங்கிக்கணக்கில் அவர்களின் ேிருமணமாகும் காலம்வமர 
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மவப்புநிேி தபணப்படும். உலபகங்குமுள்ள பபாதுச்தசமவ நிறுவனங்களின் 
தசமவகமள சிறப்பிக்கும் விேமாக இவ்விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இது 
நிமலயான அபிவிருத்ேி இலக்குகமள (Sustainable Development Goals) 
பசயல்படுத்துவேில் பபாது தசமவகளின் முக்கியத்துவத்மே 
எடுத்துக்காட்டுகிறது. 
 
2. எந்ே மாநில அரசு, மரக்கன்றுகளின் எண்ணிக்மக ேரவுக்காக ‘My Plant’ 
எனும் அமலதபசிச்பசயலியிமன அறிமுகப்படுத்ேவுள்ளது? 
A. ேமிழ்நாடு 
B. தகரளா 
C. தகாவா 
D. மகாராஷ்டிரா 
 
விமட : D. மகாராஷ்டிரா 
 
2017 ஜூமல 1  அன்று மகாராஷ்டிர மாநில அரசாங்கம், ‘My Plant’ எனும் 
அமலதபசிச்பசயலியிமன அறிமுகப்படுத்ேவுள்ளது. இது மாநிலத்ேிலுள்ள 
மரங்களின் எண்ணிக்மக பற்றிய ேகவல்கமள பேிவு பசய்வேற்கு உேவும். 
ேனி நபதரா அல்லது அமமப்புகதளா, வனத்துமறயுடன் தசர்ந்து ோங்கள் 
நட்ட மரக்கன்றுகளின் விவரங்கமள இச்பசயலியின் மூலம் 
பேிவுபசய்யலாம். இது மரங்களுக்கான ஒரு ேரவுத்ேளத்மே (Database) 
உருவாக்க உேவும். ஜூமல 1 முேல் 7-க்குள் பபாதுமக்களின் பங்களிப்புடன் 
4 தகாடி மரக்கன்றுகள் வமர நட வனத்துமற முடிவுபசய்துள்ளது. இந்ே 
பசயலியில் பேிவுபசய்யப்படும் அமனத்து விவரங்களும், வனத்துமறயின் 
வமலத்ேளத்ேில் ோனாகதவ பேிவிடப்படும். 
 
3. சர்வதேச கிரிக்பகட் மன்றக்குழுவின் (International Cricket Council-ICC) புேிய 
துமணத்ேமலவர் யார்? 
A. Nizamuddin Chowdhury 
B. David Richardson 
C. Imran Khawaja 
D. James Sutherland 
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விமட : C. Imran Khawaja 
 
Associates counties-ன் ேமலவரும், சிங்கப்பூமரச்தசர்ந்ே நிர்வாகியுமான Imran 
Khawaja, சர்வதேச கிரிக்பகட் மன்றக்குழுவின் (International Cricket Council-ICC) 
புேிய துமணத்ேமலவராக தேர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளார். ICC-ன் ேமலவர் 
Shashank Manohar வருமகபுரியாே நிமலயில், ICC-ன் கூட்டங்கமள இவர் 
ேமலமமதயற்பார். மூத்ே வழக்குமரஞரான இவர், ICC வாரியத்ேில் ஏழு 
ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்துள்ளார். 2017 ஜூன் 22 அன்று ஏற்பட்ட 
அரசியலமமப்பு மாற்றத்ேிற்குப்பின்னர், ICC குழுவால் துமணத்ேமலவர் 
பேவி உருவாக்கப்பட்டது. 
 
4. 2017 சர்வதேச விேமவகள் நாளின் (International Widows Day) மமயக்கருத்து 
என்ன? 
A. Be Bold for Change 
B. Never Alone 
C. Fight against injustice 
D. Empowering women for greater achievements 
 
விமட : D. Empowering women for greater achievements 
 
நீண்டகாலமாக மறுக்கப்பட்ட, புறக்கணிக்கப்பட்ட விேமவகளுக்கான முழு 
உரிமம மற்றும் அங்கீகாரத்மே பபறும்விேமாக, ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூன் 
23 அன்று சர்வதேச விேமவகள் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. பல 
நாடுகளிலுள்ள உரிமமகள் மறுக்கப்பட்ட, ஏழ்மமயாக்கப்பட்ட விேமவகள் 
மற்றும் அவர்கமளச்சார்ந்ேவர்கள் பற்றி இந்நாள் எடுத்துமரக்கிறது. 2017-ம் 
ஆண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான மமயக்கருத்து “Empowering women for greater 
achievements” ஆகும். 
 
5. World Wrestling Entertainment (WWE) தபாட்டியில் பங்தகற்கும் முேல் இந்ேிய 
பபண் மல்யுத்ே வரீர் யார்? 
A. Pinki Rani (பிங்கி இராணி) 
B. Kavita Devi (கவிோ தேவி) 
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C. Sakshi Malik (சாக்ஷி மாலிக்) 
D. Geeta Phogat (கீோ தபாகத்) 
 
விமட : B. Kavita Devi (கவிோ தேவி) 
 
இந்ேியாமவச்தசர்ந்ே முன்னாள் பளுதூக்கும் வரீாங்கமனயும், பேற்காசிய 
விமளயாட்டுகளில் ேங்கப்பேக்கம் பவன்ற பவற்றியாளருமான கவிோ 
தேவி, World Wrestling Entertainment (WWE) தபாட்டியில் பங்தகற்கும் முேல் 
இந்ேிய பபண் மல்யுத்ே வரீராகிறார். 2017 ஜூமல அன்று நமடபபறவுள்ள 
Mae Young Classic தபாட்டியில், இவர் முேன்முேலாக கலந்துபகாள்கிறார். 
தபாட்டியில் பங்தகற்கும் 32 தபாட்டியாளர்களில் இவரும் ஒருவராவார். 
புதளாரிடாவின் Orlando-விலுள்ள Full Sail Live-ல், ஜூமல 13-14 அன்று 
இப்தபாட்டி நமடபபறவுள்ளது. 
 
6. உலகின் மிகச்சிறிய பசயற்மகக்தகாளான “Kalamsat”-ஐ, NASA 
பவற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவியுள்ளது. இந்ே பசயற்மகக்தகாமள 
வடிவமமத்ே இந்ேிய இமளஞர் யார்? 
A. Shawna Pandya 
B. Raja Chari  
C. Rifath Sharook 
D. Ashish Yadav 
 
விமட : C. Rifath Sharook 
 
இந்ேிய இமளஞரான Rifath Sharook-கால் வடிவமமக்கப்பட்ட உலகின் 
மிகச்சிறிய மற்றும் இதலசான எமடபகாண்ட பசயற்மகக்தகாளான 
“Kalamsat”-ஐ National Aeronautics and Space Administration (NASA), 2017 ஜூன் 23 
அன்று, Wallops ேீவிலிருந்து பவற்றிகரமாக விண்ணில் பசலுத்ேியது. 
முன்னாள் குடியரசுத்ேமலவரான APJ அப்துல் கலாம் ஐயாவின் நிமனவாக, 
இச்பசயற்மகக்தகாளுக்கு இப்பபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. ேமிழக மாணவரான 
Rifath Sharook, ேனது ஆறு குழு உறுப்பினர்களுடன் இமணந்து 
இச்பசயற்மகக்தகாமள கண்டுபிடித்துள்ளார். சுமார் 64 கிராம் எமடயுள்ள 
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இந்ே சின்னஞ்சிறு பசயற்மகக்தகாள், கார்பன் இமழ பாலிமமரக்பகாண்டு 
முழுக்க முழுக்க 3D-அச்சுப்பபாறியில் (3D-Printer) பசய்யப்பட்டுள்ளது. இது 
விண்பவளியில் கேிர்வசீ்மச அளவிடக்கூடிய ஒரு நாதனா Geiger Muller 
கருவிமய பகாண்டிருக்கும். விண்பவளியில் 240 (4 மணிதநரம்) நிமிடங்கள் 
பணிதமற்பகாள்ளும் வமகயிலும் விண்பவளியில் ஒரு நுண்ணிய ஈர்ப்பு 
சூழலில் (Micro-gravity) 12 நிமிடங்கள் வமர பசயல்படும் வமகயிலும் 
வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது. இேன்மூலம், NASA-வால் ேனது பரிதசாேமனமய 
பசய்ே முேல் இந்ேியர் என்ற பபருமமமய Rifath Sharook பபறுகிறார். 
 
7. 2017 International Federation of Sport Climbing (IFSC) உலகக்தகாப்மப தபாட்டிமய 
நடத்ேிய இந்ேிய மாநிலம் எது? 
A. அசாம் 
B. மகாராஷ்டிரா 
C. குஜராத் 
D. உத்ேரப்பிரதேசம் 
 
விமட : B. மகாராஷ்டிரா 
 
2017 ஜூன் 23-25 வமர மகாராஷ்டிராவின் நவி மும்மபயிலுள்ள CIDCO 
கண்காட்சி மமயத்ேில், 6வது International Federation of Sport Climbing (IFSC)-ன்  
உலகக்தகாப்மப தபாட்டி நமடபபற்றது. இந்ேியாவின் ேிறமமயான 
வரீர்களுட்பட உலபகங்கிலுமிருந்து 150-க்கும் தமற்பட்ட ேடகள வரீர்கள் 
இப்தபாட்டியில் கலந்துபகாண்டார்கள். இப்தபாட்டிமய மகாராஷ்டிராவின் 
City Industrial Development Corporation (CIDCO) நடத்ேியது. இத்ோலிமயச்சார்ந்ே 
IFSC-ல் ஐந்து கண்டங்கமளச்தசர்ந்ே 86 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். 
 
8. தமாசமான கடன்களுக்கு விமரவான ேீர்வுகமள வழங்கும், ரிசர்வ் 
வங்கியின் மறுசீரமமக்கப்பட்ட தமற்பார்மவக்குழுவின் (Oversight Committee) 
ேமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
A. Pradeep Kumar 
B. Janki Ballabh 
C. M.B.N. Rao 
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D. Y.M. Deosthalee 
 
விமட : A. Pradeep Kumar 
 
இந்ேிய ரிசர்வ் வங்கி (Reserve Bank of India) சமீபத்ேில் வங்கித்துமறயில் 
தமாசமான கடன்களுக்கு விமரவான ேீர்வுகமள வழங்க, 
தமற்பார்மவக்குழுவின் (Oversight Committee) உறுப்பினர்கமள 2-லிருந்து 5 ஆக  
விரிவுபடுத்ேியுள்ளது. M.B.N. Rao, Y.M. Deosthalee மற்றும் S. Raman ஆகிதயார் 
இக்குழுவின் மூன்று புேிய உறுப்பினர்களாவார்கள். மறுசீரமமக்கப்பட்ட 
கட்டமமப்பின் படி, இந்ே ஐந்து உறுப்பினர்களும் குழுத்ேமலவரின் 
வழிகாட்டுேல் மூலம்,  வங்கிகளால் ோக்கல் பசய்யப்பட்ட மறுசீரமமப்பு 
வழக்குகமள, பல்தவறு அமர்வுகளின் மூலம் ேீர்வுகாணுவார்கள். OC-ன் 
ேமலவராக பிரேீப் குமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மத்ேிய வங்கியின் S4A 
(Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets)-ன் படி, மறுசீரமமப்பு 
வழக்குகளுக்கு ேீர்வுகாண்பதும், 500 தகாடிக்கும் தமல் கடன்கள் 
வழங்கப்பட்ட அழுத்ேம் நிமறந்ே வழக்குகளுக்கு ேீர்வுகாண்பதும், 
விரிவுபடுத்ேப்பட்ட இக்குழுவின் பபாறுப்பாகும். 
 
9. Assam State Public Finance Institutional Reforms (ASPIRe) ேிட்டத்ேிற்காக 
எவ்வளவுக்கான கடனுேவிமய உலக வங்கி வழங்கியுள்ளது? 
A. $54 மில்லியன் டாலர்கள் 
B. $44 மில்லியன் டாலர்கள் 
C. $64 மில்லியன் டாலர்கள் 
D. $84 மில்லியன் டாலர்கள் 
 
விமட : B. $44 மில்லியன் டாலர்கள் 
 
Assam State Public Finance Institutional Reforms (ASPIRe) ேிட்டத்ேிற்காக உலக 
வங்கி $44 மில்லியன் டாலருக்கான கடனுேவிமய வழங்கியுள்ளது. ASPIRe 
ேிட்டம், நிறுவன ரீேியான சீர்ேிருத்ேங்களான பபாது நிேி நிறுவனங்களின் 
ேிறமன வலுப்படுத்துவது, பசலவினங்கள் மற்றும் வருவாய் ேகவல் 
அமமப்புகமள வலுப்படுத்துவது, ேிட்ட தமலாண்மம, கண்காணிப்பு மற்றும் 
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மேிப்படீு மற்றும் ஒருங்கிமணப்பு ஆகிய மூன்று முக்கியக்கூறுகமள 
அடிப்பமடயாகக்பகாண்டது. இத்ேிட்டத்ேின் தநாக்கம் அசாம் மாநிலத்ேின் 
வரி நிர்வாகம், வரவு பசலவுத்ேிட்டம் மற்றும் பசயல்ேிறன் ஆகியவற்மற 
முன்கூட்டிதய கணிப்பது மற்றும் பவளிப்பமடத் ேன்மமமய 
தமம்படுத்துவோகும். இந்ேத்ேிட்டம் அடுத்ே 5 ஆண்டுகளில் அோவது, 2022 
மார்ச் 31-ல் நிமறவுறுபமன எேிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
10. 2017 சாகித்ேிய அகாடமி யுவ புரஸ்கார் விருேிமன ஆங்கில பமாழிக்காக 
பவன்றவர் யார்? 
A. Ram Mori 
B. Pratim Baruah 
C. Manu S Pillai 
D. Shamik Ghosh  
 
விமட : C. Manu S Pillai 
 
ேிருவிோங்கூர் சமஸ்ோனத்ேின் கமடசி அரசியின் சுயசரிமேமயக்கூறும் 
“The Ivory Throne – Chronicles of the House of Travancore” நூலின் ஆசிரியரான Manu 
S Pillai, 2017-க்கான ஆங்கில பமாழிக்கான சாகித்ேிய அகாடமி யுவ புரஸ்கார் 
விருேிமன பவன்றுள்ளார். இந்நூல் 1924 முேல் 1931 வமர ேிருவிோங்கூமர 
ஆட்சிபசய்ே மகாராணி தசது லட்சுமி பாயின் எழுச்சி மற்றும் வழீ்ச்சிமய 
கூறுகிறது. இந்நூல், அரச குடும்பத்ேின் அறிந்ேிராே வாழ்க்மகமுமற 
மற்றும் அரிய பழக்கவழக்கங்கமள விவாேிக்கிறது. மற்ற இந்ேிய அரச 
குடும்பங்களில் அல்லாே, அரசரின் சதகாேரிகளின் மகதன அடுத்ே அரசராக 
இருக்கும் இந்ே விதனாேப்பழக்கம் பற்றியும் இந்நூல் பேரிவிக்கிறது. 
தமலும், அரசியாக அரசரின் மமனவி அல்லாமல், அரசரின் ோதயா, 
உடன்பிறந்ோதளா, அல்லது அரச குடும்பத்து மருமகதளா அரசியாக 
இருக்கும் பழக்கம் பற்றியும் இந்நூல் கூறுகிறது. 35 வயேிற்கும் குமறவான 
எழுத்ோளரின் முேல் நூல் அல்லது சிறந்ே நூலுக்காக, ஆண்டுதோறும் 
இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. இவ்விருது, ரூ.50,000 பராக்கப்பரிமசயும் ஒரு 
பசப்புப் பாராட்டுப்பட்டயத்மேயும் உள்ளடக்கியது. 
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2017 June 25 & 26 
1. உடற்கட்டழகு (Body Building) சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில், 2017-க்கான 
உலக அழகிப்பட்டத்மே பவன்றவர் யார்? 
A. Niharika Gupta 
B. Bhumika Sharma  
C. Pinki More 
D. Teena Kumari 
 
விமட : B. Bhumika Sharma  
 
இத்ோலியின் பவனிசில் நமடபபற்ற, 2017-க்கான உடற்கட்டழகு (Body 
Building) சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் உலக அழகிப்பட்டத்மே, ேனிப்பட்ட 
தோற்றம் (Individual posing), உடல் தோற்றம் (Body posing) ஆகிய பிரிவுகளில் 
அேிக புள்ளிகமளப்பபற்று உத்ேரகாண்ட்மடச்தசர்ந்ே Bhumika Sharma 
பவன்றுள்ளார். இப்தபாட்டியில் பல்தவறு நாடுகமளச்தசர்ந்ே 50 
தபாட்டியாளர்கள் கலந்துபகாண்டனர். ேற்சமயம் இவர், UK-வின் National 
Amateur Body-Builders’ Association (NABBA)-னால் 2017 டிசம்பரில் நடத்ேப்படும், 
பிரபஞ்ச அழகிப்பட்டத்துக்கான தபாட்டிக்கு ேன்மன ேயார்படுத்ேிக் 
பகாண்டிருக்கிறார். இந்நிகழ்வில், 60 நாடுகமளச்தசர்ந்ே உடற்கட்டழகு 
தபாட்டியாளர்கள் (Body builders) Miss மற்றும் Mr Universe பட்டத்ேிற்காக 
தபாட்டியிடுவார்கள். 
 
2. அண்மமயில் காலமான Desh Bandhu Gupta, எந்ே மருந்து நிறுவனத்ேின் 
நிறுவனர் மற்றும் ேமலவராவார்? 
A. Lupin 
B. Cipla 
C. Sun Pharma 
D. Glenmark 
 
விமட : A. Lupin 
 
2017 ஜூன் 25 அன்று, மருந்து நிறுவனமான Lupin Ltd-ன் ேமலவரும் 
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நிறுவனருமான Desh Bandhu Gupta, மும்மபயில் காலமானார். இவர் 
இந்நிறுவனத்மே 1968-ல் உருவாக்கினார். ேற்சமயம் இந்நிறுவனத்ேின் 
கிமளகள் 100-க்கும் தமற்பட்ட உலக நாடுகளில் உள்ளது. இன்று, உலக 
மருந்து சந்மேயில் இந்நிறுவனம் 4வது இடத்ேிலுள்ளது. 
3. 2017 Femina Miss India World பட்டத்மே பவன்ற Manushi Chhillar, எந்ே 
மாநிலத்மேச்தசர்ந்ேவராவார்? 
A. தகாவா 
B. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் (J&K) 
C. அரியானா 
D. பகீார் 
 
விமட : C. அரியானா 
 
2017 ஜூன் 25 அன்று மகாராஷ்ட்ராவின் மும்மபயிலுள்ள Yash Raj Studios-ல் 
நமடபபற்ற 54வது Femina Miss India World-2017 தபாட்டியில், அரியானா 
மாநிலத்மேச்தசர்ந்ே Manushi Chhillar பவன்றுள்ளார். ஜம்மு மற்றும் 
காஷ்மீமரச்தசர்ந்ே Sana Dua, “Femina Miss India Earth 2017” பட்டத்மேயும், 
பகீாமரச்தசர்ந்ே Priyanka Kumari, “Femina Miss India Grand 2017” பட்டத்மேயும் 
பவன்றுள்ளனர். இதுேவிர Vinali Bhatnagar, “Miss Active” கிரீடத்மேயும், Vamika 
Nidhi, சிறந்ே உடற்கட்டழகுக்காக வழங்கப்படும் சிறப்பு விருோன “Body 
Beautiful” விருமேயும் பபற்றுள்ளனர். 
 
4. தேசிய கல்விக்பகாள்மக (National Education Policy (NEP)) ஆவண வமரமவ 
முழுமமயாக கட்டமமக்க எந்ேக்குழு அமமக்கப்பட்டுள்ளது? 
A. TV Kattimani (கட்டிமணி) குழு  
B. T S R Subramanian (சுப்பிரமணியன்) குழு  
C. KJ Alphonse (அல்தபான்ஸ்) குழு  
D. K Kasturirangan (கஸ்தூரி இரங்கன்) குழு 
 
விமட : D. K Kasturirangan (கஸ்தூரி இரங்கன்) குழு 
 
புேிய தேசிய கல்விக்பகாள்மகமய உருவாக்குவேற்காக மத்ேிய மனிே 
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வள தமம்பாட்டு அமமச்சகம், ISRO-வின் முன்னாள் ேமலவரான 
K.Kasturirangan ேமலமமயாக ஒன்பது உறுப்பினர்கமளக்பகாண்ட 
குழுபவான்மற அமமத்துள்ளது. விவசாய அறிவியல் மற்றும் 
தமலாண்மம துமறகளில் பரந்ே அனுபவங்பகாண்ட Ram Shanker Kureel 
மற்றும் முன்னாள் IAS அேிகாரியான KJ Alphonse ஆகிதயார் இக்குழுவின் 
உறுப்பினர்களாவார்கள். பல்தவறு மாநிலங்கமளச்தசர்ந்ே கல்வித் 
துமறகளில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்ேவர்கதள இக்குழுவின் உறுப்பினர்களாக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 
 
5. 2017 சர்வதேச மாலுமிகள் நாளுக்கான (International Day of Seafarer) 
மமயக்கருத்து என்ன? 
A. Seafarers: Faces of the Sea 
B. Seafarers save me 
C. Seafarers brought me 
D. Seafarers Matter 
 
விமட : D. Seafarers Matter 
 
உலகிலுள்ள 90% அேிகமான சரக்குகமள உலகம் முழுமமக்கும் 
பகாண்டுபசல்லும் பணிமய பசய்யும் மாலுமி சமுோயத்ேிற்கு நன்றிகூறும் 
விேமாகவும், உலகப்பபாருளாோரத்ேில் அவர்களின் அளப்பரிய 
பங்களிப்மப தபாற்றும் விேமாகவும் ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூன் 25 அன்று 
சர்வதேச மாலுமிகள் நாள் பகாண்டாடப்படுகிறது. 2017 சர்வதேச மாலுமிகள் 
நாளுக்கான (International Day of Seafarer) மமயக்கருத்து “Seafarers Matter” ஆகும். 
 
6. சர்வதேச ஷாங்காய் ேிமரப்பட விழாவில் (Shanghai International Film Festival 
(SIFF)), சிறந்ே அேிரடி ேிமரப்படத்ேிற்கான (Best Action Movie) விருமே 
பவன்ற இந்ேியத்ேிமரப்படம் எது? 
A. Sultan 
B. Dangal 
C. Rustom 
D. Bahubali: The Conclusion 
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விமட : A. Sultan (சுல்ோன்) 
 
சர்வதேச ஷாங்காய் ேிமரப்பட விழாவில் (Shanghai International Film Festival 
(SIFF)), சிறந்ே அேிரடி ேிமரப்படத்ேிற்கான (Best Action Movie) விருமே 
இந்ேியத்ேிமரப்படம் “Sultan” பவன்றுள்ளது. Ali Aabbas Zafar இயக்கிய 
இத்ேிமரப்படம், இந்ேிய மல்யுத்ேத்ேின் சக்ேிமயப்பற்றி கூறுகிறது. இேன் 
மூலம், Jackie Chan Action Movie பிரிவில் விருது பபற்ற முேல் இந்ேிப்படமாக 
“Sultan” உள்ளது. இது சீனா, ஆசியா பசிபிக் நாடுகளிலிருக்கும் சிறந்ே ேிமர 
நட்சத்ேிரங்களின் சிறந்ே அேிரடிப்படங்கமள தேர்ந்பேடுத்து, அவற்றுக்கு 
வழங்கும் விருோகும். 
 
7. 2017 (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) சர்வதேச 
தபாமேப்பபாருள் தமாசடி மற்றும் சட்டவிதராே கடத்ேலுக்கு எேிரான 
நாளின் மமயக்கருத்து என்ன? 
A. Listen Peace 
B. Listen First 
C. Listen Yourself 
D. Listen Nature 
 
விமட : B. Listen First 
 
தபாமேப்பபாருள் இல்லாே வலுவான சர்வதேச சமுோயத்மே 
உருவாக்குவமே இலட்சியமாகக்பகாண்டு, ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூன் 26 
அன்று சர்வதேச தபாமேப்பபாருள் தமாசடி மற்றும் சட்டவிதராே 
கடத்ேலுக்பகேிரான நாள், ஐ. நா-வால் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
சட்டவிதராேமான தபாமேப்பபாருள்களால் இச்சமூகத்ேிற்கு ஏற்படும் 
முக்கியப்பிரச்சமனகள் பற்றிய விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவதே இந்நாளின் 
தநாக்கமாகும். 2017-ம் ஆண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான மமயக்கருத்து, 
“Listen First – Listening to children and youth is the first step to help them grow healthy 
and safe” ஆகும். இது அறிவியல் ரீேியான தபாமேப்பபாருமள ேடுக்கும் 
ஆேரவிமன அேிகரிப்பேற்கான ஒரு முயற்சியாகும். தமலும் இது 
குழந்மேகள் மற்றும் இமளஞர்கள், அவர்களின் குடும்பங்கள் மற்றும் 
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அவர்கள் சார்ந்துள்ள சமூகங்களில் ஒரு நல்வாழ்விமன ஏற்படுத்ே 
வழிவகுக்கும். 
 
8. Australian Open Super Series Badminton தகாப்மபமய பவன்ற இந்ேிய வரீர் 
யார்? 
A. Chetan Anand 
B. HS Prannoy 
C. Kidambi Srikanth 
D. Mulyo Handayo  
 
விமட : C. Kidambi Srikanth 
 
2017 ஜூன் 25 அன்று சிட்னியில் நமடபபற்ற இறுேிப்தபாட்டியில், முன்னாள் 
உலக சாம்பியனும், ரிதயா ஒலிம்பிக்கில் ேங்கம் பவன்றவருமான Chen 
Long-ஐ 22-20, 21-16 என்ற கணக்கில் தோற்கடித்து இந்ேிய வரீரான Kidambi 
Srikanth, Australian Open Super Series Badminton தகாப்மபமய பவன்றுள்ளார். 
இேன்மூலம் சிங்கப்பூர், இந்தோதனசியா மற்றும் ஆஸ்ேிதரலியா ஆகிய 
நாடுகளில் நமடபபற்ற மூன்று சூப்பர் சீரிஸ் இறுேிப்தபாட்டிகளிலும் 
பவற்றிபபற்ற உலகில் ஐந்ோவது வரீர் இவராகிறார். 
 
9. கனடாவின் உச்ச நீேிமன்ற நீேிபேியாக நியமிக்கப்பட்ட முேல் சீக்கிய 
பபண் யார்? 
A. Palbinder Kaur Shergill 
B. Gulab Kaur 
C. Harita Kaur Shergill 
D. Sukhpreet Kaur 
 
விமட : A. Palbinder Kaur Shergill 
 
இந்ேிய வம்சாவளிமயச்தசர்ந்ே சீக்கிய மனிே உரிமமகள் 
வழக்குமரஞரான Palbinder Kaur Shergill, New Westminster-ல் உள்ள பிரிட்டிஷ் 
பகாலம்பியாவின் உச்ச நீேிமன்றத்ேிற்கு நீேிபேியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
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இேன் மூலம், கனடாவின் உச்ச நீேிமன்ற நீேிபேியாக நியமிக்கப்பட்ட 
முேல் சீக்கியப்பபண் எனும் பபருமம இவமரச்தசர்ந்துள்ளது. இேற்குமுன், 
தம 31 வமர நீேிபேி EA Arnold-Bailey அவர்கள் இப்பேவியிலிருந்ோர். 
பள்ளிகளில் சீக்கிய மாணவர்கள் டர்பன் அணிவது குறித்ே வழக்கு முேல் 
பல வழக்குகமள Shergill அவர்கள் கனடாவின் உச்ச நீேிமன்றத்ேில் 
வாேிட்டுள்ளார். 
 
10. ISSF Junior World Rifle/Pistol சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில், மகளிருக்கான 10m 
Air Pistol பிரிவில் ேங்கம் பவன்ற இந்ேிய வரீாங்கமன யார்? 
A. Nandini SIngh 
B. Yashaswini Singh Deswal 
C. Anjali Bhagwat 
D. Apurvi Chandela 
 
விமட : B. Yashaswini Singh Deswal 
 
பஜர்மனியின் Suhl-லிலுள்ள International Shooting Sport Federation (ISSF)-ல் 
நமடபபற்ற Junior World Rifle/Pistol சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில், 
மகளிருக்கான 10m Air Pistol பிரிவில், சண்டிகாமரச்தசர்ந்ே Yashaswini Singh 
Deswal ேங்கம் பவன்றுள்ளார். இமேத்ேவிர, ஆடவருக்கான 25m Standard Pistol 
சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில், Anish Bhanwala ேங்கம் பவன்றுள்ளார். 
 

2017 June 27 
1. ருதமனியாவின் புேிய பிரேமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
A. Liviu Dragnea 
B. Klaus Iohannis 
C. Sorin Grindeanu 
D. Mihai Tudose 
 
விமட : D. Mihai Tudose 
 
முன்னாள் பபாருளாோர அமமச்சரான Mihai Tudose, ருதமனியாவின் புேிய 
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பிரேமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 2017 ஜூன் 29 அன்று இவர் பேவி 
ஏற்றுக்பகாள்வாபரன எேிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவருக்கு முன், Sorin Grindeanu 
இப்பேவியிலிருந்ோர். 
2. 4,900 கி.மீ., நீளமுமடய Race Across America (RAAM) பந்ேயத்மே, ஒற்மறயர் 
பிரிவில் முடித்ே முேல் இந்ேியர் யார்? 
A. K K Sengar 
B. Nishant Sharma 
C. Srinivas Gokulnath 
D. Amit Samarth 
 
விமட : C. Srinivas Gokulnath 
 
4,900 கி.மீ., நீளமுமடய Race Across America (RAAM) என்பது உலகின் 
மிகக்கடுமமயான மிேிவண்டிப் பந்ேயமாகும். இேில் 18-59 
வயதுக்குட்பட்தடார் பிரிவில் மகாராஷ்டிராவின் Srinivas Gokulnath, 
ஒற்மறயர் பிரிவில் கலந்துபகாண்டு பவற்றிகரமாக முடித்துள்ளார். இேன் 
மூலம் 11 நாட்கள், 18 மணிதநரம் 45 நிமிடங்களில் இந்ேப்பந்ேயத்மே 
முடித்ே முேல் இந்ேியர் என்ற வரலாற்றுச்சாேமனமய இவர் புரிந்துள்ளார். 
இவர் மட்டுமல்லாமல், நாக்பூமரச்தசர்ந்ே Dr.Amit Samarth அவர்கள் 
அபமரிக்க கிழக்குக்கடற்கமரயின் Annapolis-லிலுள்ள எல்மலக்தகாட்மட 
ோண்டினார். பந்ேயத்மே முடித்ே 9 மிேிவண்டிப்பந்ேய வரீர்களில் Gokulnath 
7வது இடத்மேயும், Samarth 8வது இடத்மேயும் பிடித்துள்ளனர். 
இப்தபாட்டியின் பவற்றியாளர், Christoph Strasser ஆவார். இது போடர்ச்சியாக 
கடந்து முடிக்கப்பட தவண்டிய ஒரு பந்ேயமாகும். ஒரு நாளுக்கு 
குமறந்ேது 2 மணிதநர ஓய்பவடுத்துக்பகாள்ள அனுமேியுண்டு. தமலும், 12 
நாட்களுக்குள் இந்ேப்பந்ேயம் முடிக்கப்படதவண்டும். எனில், ஒரு 
நாமளக்கு 400 கி.மீ., பயணத்மே முடிப்பது அவசியமாகும். 
 
3. “Skill India” ேிட்டத்துக்காக, உலக வங்கி எவ்வளவுக்கான கடமன வழங்க 
சம்மேித்துள்ளது? 
A. $350 மில்லியன் டாலர்கள் 
B. $250 மில்லியன் டாலர்கள் 
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C. $450 மில்லியன் டாலர்கள் 
D. $150 மில்லியன் டாலர்கள் 
 
விமட : B. $250 மில்லியன் டாலர்கள் 
 
உலக வங்கியானது “Skill India” ேிட்டத்துக்காக $250 மில்லியன் டாலர்கள் 
கடனாக வழங்க சம்மேித்துள்ளது. இந்ேிய இமளஞர்கமள மீள் 
ேிறனுருவாக்கம் (Reskilling) பசய்வேற்கு இக்கடன் போமக 
பயன்படுத்ேப்படும். இத்ேிறன் தமம்பாட்டுத்ேிட்டத்ேின் கீழ், 15-59 
வயேிற்குட்பட்ட, குமறந்ே தவமலவாய்ப்பற்ற அல்லது தவமல 
இல்லாேவர்களுக்கு ேிறன்பயிற்சி வழங்கப்படும். இது ஒவ்தவார் ஆண்டும், 
புேிோய் போழிலாளர்களாக வரும், 15-29 வயதுக்குட்பட்ட 1.2 தகாடி 
இமளஞர்கமள உள்ளடக்கியோகும். இந்ேத்ேிட்டம் பபண்களுக்கு 
தவமலவாய்ப்பு மற்றும் போழில் வாய்ப்புகமள வழங்குவதோடு 
அவர்களின் ேிறமனயும் அேிகரிக்கிறது. 
 
4. இந்ேிய சர்வதேச மமயத்ேின் (India International Centre) புேிய ேமலவராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
A. NN Vohra 
B. Soli Sorabjee 
C. Joseph Stein 
D. S K Sinha 
 
விமட : A. NN Vohra 
 
ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் ஆளுநரான Narinder Nath Vohra, இந்ேிய சர்வதேச 
மமயத்ேின் புேிய ேமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இது நாட்டின் முக்கிய 
கலாச்சார நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். இவருக்குமுன் Soli Sorabjee, 
இப்பேவியிலிருந்ோர். இந்ேிய சர்வதேச மமயம் என்பது புது 
படல்லியிலுள்ள நன்கறியப்பட்ட அேிகாரப்பூர்வமற்ற அமமப்பாகும். 
 
5. “The Emergency-Indian Democracy’s Darkest Hour” எனும் நூலின் ஆசிரியர் யார்? 
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A. சூர்ய பிரகாஷ் 
B. உமா வாசுதேவ் 
C. ஜனார்ேன் ோக்கூர் 
D. உமா ஸ்ரீவத்சன் 
 
விமட : A. சூர்ய பிரகாஷ் 
 
“The Emergency-Indian Democracy’s Darkest Hour” எனும் நூலின் ஆசிரியர், Prasar 
Bharati-ன் ேமலவரான சூர்ய பிரகாஷ் ஆவார். அண்மமயில், குஜராத்ேின் 
அகமோபாத்ேில் நகர்ப்புற தமம்பாட்டுத்துமற அமமச்சரான பவங்மகயா 
நாயுடுவால் இந்நூல் பவளியிடப்பட்டது. இந்நூலின் தநாக்கம், 1970-களில் 
நாட்டில் ஜனநாயகத்மே மறுசீரமமப்பேற்காக தபாராடிய அமனவமரயும் 
பகௌரவிப்போகும். 
 
6. 2017 Ulaanbaatar தகாப்மபக்கான குத்துச்சண்மட தபாட்டியில், 60 கிதலா 
பிரிவில் ேங்கம் பவன்றவர் யார்? 
A. Nikhil Vasudev 
B. Ankush Dahiya  
C. L Devendro Singh 
D. J J Chauhan 
 
விமட : B. Ankush Dahiya  
 
இந்ேியாமவச்தசர்ந்ே Ankush Dahiya (60 Kg), மங்தகாலியாவில் நமடபபற்ற 
தபாட்டியில், ேனது பிரிவில் பகாரியாவின் Man Choe Chol-ஐ தோற்கடித்ேேன் 
மூலம், 2017 Ulaanbaatar தகாப்மபக்கான குத்துச்சண்மட தபாட்டியில் 
ேங்கப்பேக்கம் பவன்றுள்ளார். இேனிமடதய, மங்தகாலியாவில் நடந்ே 
குத்துச்சண்மட தபாட்டியில் இந்ேியாவின் Devendro Singh (52kg), 
பவள்ளிப்பேக்கத்மே பவன்றுள்ளார். 
 
7. எந்ே நகரம், 2017 Whatashort Independent சர்வதேச ேிமரப்பட விழாமவ 
(Whatashort Independent International Film Festival) நடத்ேவுள்ளது? 
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A. புதன 
B. பகால்கத்ோ 
C. புது படல்லி 
D. பகாச்சி 
 
விமட : C. புது படல்லி 
 
உலகளாவிய குறும்படங்கமள ஊக்குவிக்கும் விேமாக, 2017 ஜூமல 8-9 
அன்று, புது படல்லியிலுள்ள Instituto Cervantes-ல், 2017-க்கான Whatashort 
Independent சர்வதேச ேிமரப்பட விழா நமடபபறவுள்ளது. இவ்விழாவில் 34-
க்கும் தமற்பட்ட நாடுகளிலிருந்து 400-க்கும் தமற்பட்ட ேிமரப்படங்கள் 
பங்தகற்பதுடன் 45-க்கும் தமற்பட்ட ேிமரப்படங்கள் ேிமரயிடப்படுகிறது. 
இவ்விழாவின் தநாக்கம், குறும்பட ேயாரிப்பாளர்கமளயும் அவர்களது 
பமடப்புகமளயும் தமம்படுத்ே ஒரு வாய்ப்மப ஏற்படுத்துவோகும்.  
 
8. 2017 Gerry Weber ஓபன் படன்னிஸ் தபாட்டிமய பவன்றவர் யார்? 
A. Alexander Zverev  
B. Novak Djokovic 
C. Andy Murray 
D. Roger Federer 
 
விமட : D. Roger Federer (தராஜர் பபடரர்) 
 
பஜர்மனியின் Halle-யிலுள்ள Gerry Weber அரங்கில் நமடபபற்ற Gerry Weber 
ஓபன் படன்னிஸ் இறுேிப்தபாட்டியில், Alexander Zverev-ஐ 6-1 6-3 என்ற பசட் 
கணக்கில் சுவிசின் போழில்முமற படன்னிஸ் விமளயாட்டு வரீரான Roger 
Federer தோற்கடித்ோர். இவ்பவற்றியின் மூலம், Federer ேனது 92வது 
பட்டத்மே பவன்றுள்ளார். 
 
9. எந்ே நாட்டில், உலக தடக்வாண்தடா கூட்டமமப்பின் (World Taekwondo 
Federation) ேமலமமயகம் அமமந்துள்ளது? 
A. சீனா 
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B. பேன் பகாரியா 
C. ஜப்பான் 
D. பஜர்மனி 
விமட : B. பேன் பகாரியா 
 
சுருக்கமாக “WTF” என்று அமழக்கும்தபாது வந்ே "எேிர்மமற உச்சரிப்புகள்" 
காரணமாக அண்மமயில், World Taekwondo Federation (WTF) அேன் பபயமர 
World Taekwondo (WT) என மாற்றிக்பகாண்டுள்ளது. இப்பபயர் மாற்றம் 2017 
World Taekwondo சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி போடங்கும் முன் மாற்றம் 
பசய்யப்பட்டுள்ளது. 23வது World Taekwondo சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 2017 
ஜூன் 24 முேல் ஜூன் 30 வமர பேன் பகாரியாவின் Muju-வில் 
போடங்கியது. World Taekwondo Federation (WTF)-ன் ேமலமமயகம் பேன் 
பகாரியாவின் Seoul-ல் அமமந்துள்ளது. 
 
10. எந்ே இந்ேிய விமளயாட்டு வரீாங்கமனக்கு, Sports Journalists Federation of 
India (SJFI) வழங்கும் “Best Sportsperson of the Year” விருது வழங்கப்படவுள்ளது? 
A. Jitu Rai (ஜதீு ராய்) 
B. சானியா மிர்சா 
C. விராட் தகாலி 
D. P V சிந்து 
 
விமட : D. P V சிந்து 
 
பூப்பந்ோட்ட (Badminton) வரீாங்கமனயும், ரிதயா ஒலிம்பிக்கில் 
பவள்ளிப்பேக்கம் பவன்றவருமான P V சிந்துவுக்கு, Sports Journalists Federation 
of India (SJFI) வழங்கும் “Best Sportsperson of the Year” விருது 
வழங்கப்படவுள்ளது. 2016 டிசம்பரில் லக்தனாவில் நமடபபற்ற 
இறுேிப்தபாட்டியில், பபல்ஜியத்மே 2-1 என்ற பசட் கணக்கில் பவன்றேன் 
மூலம் ஜூனியர் உலகக்தகாப்மபமய பவன்ற இந்ேிய ஜூனியர் ஹாக்கி 
அணிக்கு, “The Best Team of the Year” விருது கிமடத்துள்ளது. இவ்விரு 
விருதுகளும் 2017 பசப்டம்பரில் நமடபபறும் SJFI-ன் 40வது மாநாட்டில் 
வழங்கப்படும். 
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1. எந்ே இந்ேிய விமளயாட்டு வரீருக்கு, East Bengal கால்பந்து கழகத்ேின் 
மிகவுயரிய விருோன “Bharat Gaurav” வழங்கப்படவுள்ளது? 
A. ேன்ராஜ் பிள்மள 
B. தமரி தகாம் 
C. Pusarla பவங்கட சிந்து 
D. சச்சின் படண்டுல்கர் 
 
விமட : A. ேன்ராஜ் பிள்மள 
 
East Bengal கால்பந்து கழகம் நிறுவப்பட்ட நாளான ஆகஸ்ட் 1 அன்று ேங்கள் 
கழகத்ேின் மிகவுயரிய விருோன “Bharat Gaurav”-ஐ, இந்ேிய ஹாக்கி 
அணியின் முன்னாள் அணித்ேமலவரான ேன்ராஜ் பிள்மளக்கு 
வழங்கவுள்ளது. ேன்ராஜ் ேனது 15 ஆண்டுகால அணித்ேமலவர் வாழ்வில், 
4 ஒலிம்பிக் தபாட்டி, உலகக்தகாப்மப, சாம்பியன் தகாப்மபகள் மற்றும் 
ஆசிய விமளயாட்டுப்தபாட்டிகளில் இந்ேிய அணிகளில் ேிறம்பட 
விமளயாடியுள்ளார். இவர் இந்ேியாவுக்காக பமாத்ேம் 339 தபாட்டிகளில் 
விமளயாடி 170 தகால்கமள அடித்துள்ளார். 1998-ல் இந்ேியாமவ ஆசிய 
விமளயாட்டுப்தபாட்டிகளுக்கு இட்டுச்பசன்று பபருமமதசர்த்ே இவர், 2003-
ல் ஆசிய தகாப்மபமயயும் பவன்று பகாடுத்ோர். 1999-2000 ஆண்டுகளில் 
அவரது சிறந்ே விமளயாட்டிற்காக ராஜவீ் காந்ேி தகல் ரத்னா விருது 
பபற்றார். பின்னர் 2000-ம் ஆண்டில் ோமமரத்ேிரு (பத்மஸ்ரீ) மற்றும் சிறந்ே 
குடிமகனுக்கான விருமேயும் பபற்றுள்ளார். 
 
2. 2017-ம் ஆண்டுக்கான சமூக முன்தனற்ற குறியடீ்டில் (Social Progress Index), 
இந்ேியாவின் ேரநிமல என்ன? 
A. 65வது 
B. 88வது 
C. 93வது 
D. 103வது 
 
விமட : C. 93வது 
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2017-ம் ஆண்டுக்கான சமூக முன்தனற்ற குறியடீ்டில் (Social Progress Index), 
128 நாடுகளில் இந்ேியா 93வது இடத்ேிலுள்ளது. படன்மார்க், பின்லாந்து, 
ஐஸ்லாந்து, நார்தவ மற்றும் சுவிச்சர்லாந்து ஆகிய நாடுகள் இப்பட்டியலில் 
முேலிடத்ேிலுள்ளன. SPI என்பது சமூக முன்தனற்றத்ேின் மூன்று 
பரிமாணங்களான (1) அடிப்பமட மனிேத்தேமவகள், (2) நல்வாழ்மவ 
நிறுவுேல் மற்றும் (3) வாய்ப்புகள் ஆகியவற்றுக்கான சமூக மற்றும் 
சுற்றுச்சூழல் காரணிகளின் ஒட்டுபமாத்ே குறியடீாகும். 2017-ன் SPI ஆனது 
128 நாடுகளிலிருந்து 50 காரணிகளின் ேரவுகமளக்பகாண்டுள்ளது. இந்ேக் 
குறியடீானது இலாப தநாக்கற்ற Social Progress Imperative-ஆல் 
பவளியிடப்படுகிறது. தமலும் இது அமர்ேியா பசன், Douglass North மற்றும் 
Joseph Stiglitz ஆகிதயாரின் கருத்துக்கமள அடிப்பமடயாகக்பகாண்டது. 
 
3. எந்ேத்தேேியில், முேல் சர்வதேச 2017-MSME நாள் பகாண்டாடப்பட்டது? 
A. ஜூன் 25 
B. ஜூன் 26 
C. ஜூன் 27 
D. ஜூன் 28 
 
விமட : C. ஜூன் 27 
 
2017 ஜூன் 27 அன்று “Small business – big impact” எனும் மமயக்கருத்துடன், 
சர்வதேச வர்த்ேக மமயம் (International Trade Centre), முேல் சர்வதேச 2017-
MSME நாமள பகாண்டாடியது. இந்நாளின் தநாக்கம் பபாருளாோர வளர்ச்சி 
மற்றும் சர்வதேச வளர்ச்சிக்கு MSME-களின் முக்கியத்துவத்மேப்பற்றிய 
பபாதுவான விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவோகும். Micro, Small and Medium 
Enterprises (MSME) நாள், நிறுவனங்களின் வாழ்வாோரங்கள், சமூகங்கள் 
மற்றும் பபாருளாோரங்கள் ஆகியவற்றிற்கு உலகளாவிய MSME-களின் 
வலுவான பங்களிப்பு மற்றும் அவர்களின் பவற்றிக்காக MSME-க்கமள 
ஆேரிக்க தவண்டிய அவசியத்மேயும் வலியுறுத்துகிறது. ITC, ஐ. நா மற்றும் 
WTO-வின் கூட்டு நிறுவனமாகும். இது வளரும் நாடுகளில் MSME-க்கமள 
ஆேரிப்பதோடு, நிமலயான மற்றும் உள்ளடக்கிய வர்த்ேகத்ேிற்கான 
மாற்றடீ்டுப் பபாருளாோரத்மேயும் ஆேரிக்கிறது. 
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4. மாநிலத்ேிலுள்ள சாமலகமள தமம்படுத்துவேற்காக, உத்ேரப்பிரதேச 
அரசு ADB வங்கியுடன் எவ்வளவுக்கான கடபனாப்பந்ேத்ேில் 
மகபயழுத்ேிட்டுள்ளது? 
A. ₹2550 தகாடி 
B. ₹2750 தகாடி 
C. ₹1150 தகாடி 
D. ₹1950 தகாடி 
 
விமட : D. ₹1950 தகாடி 
 
மாநிலத்ேிலுள்ள சாமலகமள தமம்படுத்துவேற்காக, உத்ேரப்பிரதேச அரசு 
Asian Development Bank (ADB) உடன் ₹1950 தகாடிக்கான கடபனாப்பந்ேத்ேில் 
மகபயழுத்ேிட்டுள்ளது. இந்ே ₹1950 தகாடியில், 70% போமகமய ADB 
கடனாகவும் மீேமுள்ள 30% போமகயான ₹832 தகாடிமய உத்ேரப்பிரதேச 
அரசும் வழங்கும். இத்ேிட்டம் 2017-2024 வமர நமடபபறும். இது 12 
மாவட்டங்களிலுள்ள 430 கி.மீ., சாமலமய தமம்படுத்தும். 
 
5. தலாோ குழுவில் சீர்ேிருத்ேங்கமள அமல்படுத்துவேில் உள்ள 
சர்ச்மசக்குரிய சிக்கல்கமள ஆய்வுபசய்ய, BCCI எந்ேக்குழுமவ 
அமமத்துள்ளது? 
A. அமிோப் பசௌத்ரி குழு 
B. T.C. தமத்யூ குழு 
C. ராஜவீ் சுக்லா குழு 
D. C.K. கண்ணா (Khanna) குழு 
 
விமட : C. ராஜவீ் சுக்லா குழு 
 
மாநில அளவில் எேிர்க்கப்படும் தலாோ குழுவில் சீர்ேிருத்ேங்கமள 
அமல்படுத்துவேில் உள்ள சர்ச்மசக்குரிய சிக்கல்கமள ஆய்வு பசய்ய 7 
உறுப்பினர்கமளக்பகாண்ட சிறப்புக்குழுமவ Board of Control for Cricket in India 
(BCCI) அமமத்துள்ளது. BCCI-ன் பபாதுச்சமபக்கு வழங்கிய ேீர்ப்மப உச்சநீேி 
மன்றத்துக்கு சமர்ப்பிக்கும் முன் சில முக்கியமான சிக்கல்கமள 
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அமடயாளம் காண்பதுோன் இக்குழுமத்ேின் முக்கியப்பணியாகும். இந்ேிய 
கிரிக்பகட் அணியின் முன்னாள் அணித்ேமலவர் சவுரவ் கங்குலி, T.C. 
தமத்யூ (தகரள கிரிக்பகட்), Naba Bhattacharjee (வட கிழக்கின் பிரேிநிேி), Jay 
Shah (குஜராத் கிரிக்பகட் சங்கம்), BCCI-ன் பபாருளாளர் அனிருத் பசௌத்ரி 
மற்றும் BCCI-ன் பசயலாளர் அமிோப் பசௌத்ரி ஆகிதயார் இக்குழுவின் மற்ற 
உறுப்பினர்களாவார்கள். 
 
6. சர்வதேச பபாருளாோர சங்கத்ேின் (International Economic Association) புேிய 
ேமலவர் யார்? 
A. Kaushik Basu 
B. Alaka Malwade 
C. H R Khan 
D. Raghuram Rajan 
 
விமட : A. Kaushik Basu 
 
இந்ேிய பபாருளாோர நிபுணரான Kaushik Basu, 2017 ஜூன் 23 அன்று, 3 
ஆண்டுகளுக்கு சர்வதேச பபாருளாோர சங்கத்ேின் புேிய ஜனாேிபேியாக 
பபாறுப்தபற்றார். IEA என்பது 1950-ல் நிறுவப்பட்ட போழில்சார் பபாருளாோர 
அறிஞர்களுக்கான உலகப்பபாருளாோர பகாள்மக மற்றும் ஆராய்ச்சிமய 
வடிவமமக்கும் ஒரு முக்கிய நிறுவனமாகும். இவர் 2012 முேல் 2016 வமர 
உலக வங்கியின் மூத்ே துமணத்ேமலவராகவும், 2009 முேல் 2012 வமர 
இந்ேிய அரசாங்கத்ேிற்கு ேமலமமப்பபாருளாோர ஆதலாசகராகவும் 
பணியாற்றியுள்ளார். ேற்தபாது இவர் Cornell பல்கமலக்கழகத்ேில் சர்வதேச 
கல்விக்கான தபராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். 
 
7. முன்னாள் வரீரும், அேிகாரியுமான O.N Dhar, எந்ே நகரத்ேில் காலமானார்? 
A. புது படல்லி 
B. லக்தனா 
C. பகாச்சி 
D. கவுகாத்ேி 
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விமட : A. புது படல்லி 
 
முன்னாள் வரீரும், அேிகாரியுமான O.N Dhar, புது படல்லியில் காலமானார். 
காஷ்மீர் அமமேி இயக்கத்ேின்தபாது, 1946-47-ல் தஷக் முகமது 
அப்துல்லாவின் மகதுக்குப்பின் இவர் 13 மாேங்களுக்கு காவலில் 
மவக்கப்பட்டார். 1965 வமர ஜம்மு-காஷ்மீரில் பிரேமர்களாக இருந்ே Sheikh 
Abdullah, Bakshi Ghulam Mohammed மற்றும் Mir Sadiq ஆகிதயாருடன் இவர் 
பணிபுரிந்துள்ளார். 1967 வமர ஜம்மு-காஷ்மீரின் முேலமமச்சர்கள், 
பிரேமர்கபளன்தற அமழக்கப்பட்டனர். இவர் போடர்ச்சியாக மாநிலத்ேின் 
முக்கிய பசயலக நிமல பேவிகமள வகித்து வந்ோர். 
 
8. எந்ே நகரம், UNESCO-வின் 2019-உலக நூல்களின் ேமலநகரமாக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளது? 
A. வார்சா 
B. புதன 
C. சார்ஜா 
D. ஏபேன்ஸ் 
 
விமட : C. சார்ஜா 
 
La Haye-விலுள்ள International Federation of Library Associations (IFLA)-ன் 
ேமலமமயகத்ேில், UNESCO-வின் பபாது இயக்குநரான Irina Bokova 
அவர்களால், United Arab Emirates (UAE)-லிலுள்ள சார்ஜா நகரம் UNESCO-வின் 
19வது உலக நூல்களின் ேமலநகரமாக நியமிக்கப்பட்டது. உள்ளூர் மற்றும் 
பிராந்ேிய பவளியடீுகளுக்கு ஆேரவளிப்பது மற்றும் விரிவுபடுத்துவேில் 
முன்தனாடியாக இருக்கும் எமிதரட்மட அங்கீகரிப்பேற்காகவும், கலாச்சார 
நமடமுமறயாக படிப்பமே ஊக்கப்படுத்ேியேற்காகவும், இந்ே பகௌரவம் 
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. UAE-ல் ஒரு முமறயான பள்ளிமயயும் நூலகத்மேயும் 
நிறுவிய முேல் அமீரகம் சார்ஜாவாகும். தமலும், அமீரக எழுத்ோளர்கள் 
சங்கம், அமீரக பவளியடீ்டாளர்கள் சங்கம் ஆகியவற்மற பகாண்ட முேல் 
அமீரகமும் இதுதவ. 2017-ல் Conakry-யும் 2018-ல் ஏபேன்சும் நூல்களின் 
ேமலநகரமாக இருந்ேன. 
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9. 2018 ோமமர (பத்ம) விருதுகளுக்கான பரிந்துமரகமள தமற்பகாள்ள, 
மகாராஷ்டிர அரசு எந்ேக்குழுமவ அமமத்துள்ளது? 
A. Chandrakant Patil குழு 
B. Ram Shinde குழு 
C. Sudhir Mungantiwar குழு 
D. Vinod Tawde குழு 
 
விமட : B. Ram Shinde குழு 
 
2018 ோமமர (பத்ம) விருதுகளுக்காக, மகாராஷ்டிரா மாநிலத்ேின் சார்பாக 
இந்ேிய அரசுக்கு பபயர்கமள பரிந்துமரக்க 11 தபர் பகாண்ட குழுமவ 
மகாராஷ்டிர அரசு அமமத்துள்ளது. இக்குழுவின் ேமலவர், நீர் பாதுகாப்பு 
அமமச்சரான Ram Shinde ஆவார். கமல, இலக்கியம், கல்வி, விமளயாட்டு, 
மருத்துவம், சமூகப்பணி, அறிவியல் மற்றும் பபாறியியல், பபாது 
விவகாரங்கள், பபாதுத்துமற, வணிகம் மற்றும் போழில் தபான்ற பல்தவறு 
துமறகளின் சாேமனயாளர்கமள அங்கீகரிக்கும் விேமாக ோமமர (பத்ம) 
விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. 
 
10. எந்ே மாநிலத்ேில் Dudhwa தேசியப்பூங்கா அமமந்துள்ளது? 
A. உத்ேரப்பிரதேசம் 
B. மத்ேியப்பிரதேசம் 
C. குஜராத் 
D. இராஜஸ்ோன் 
 
விமட : A. உத்ேரப்பிரதேசம் 
 
இத்தேசியப்பூங்கா உத்ேரப்பிரதேசத்ேின் Terai-ல், 490 சதுர கி.மீ., பரப்பளவில் 
190 சதுர கி.மீ., (73 சதுர மமல்)-ல் ஓர் இமடநிமல மண்டலத்துடன் (Buffer 
Zone) அமமந்துள்ளது. இங்கு சதுப்பு நில மான், சாம்பார் மான், குமரக்கும் 
மான், புள்ளிமான், புலி, இந்ேிய காண்டாமிருகம், தசாம்பல் கரடி, 
தேன்வமளக்கரடி, குள்ளநரி, பூமன வமககளும் 150 ஆண்டுகள் 
பழமமவாய்ந்ே 70 அடி உயர மரங்கள் நிமறந்ே காடுகளும் உள்ளன. 
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2017 June 29 
1. National Institute of Fashion Technology (NIFT)-ன் புேிய ேமலவராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
A. Rajesh Shah 
B. Poonam Mahajan 
C. Jatinder V Sehgal 
D. Sunil Sethi 
 
விமட : A. Rajesh Shah 
 
National Institute of Fashion Technology (NIFT)-ன் ஆளுநர் குழுவின் புேிய 
ேமலவராக Rajesh V Shah நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் 2019 மார்ச் 31 வமர 
இப்பேவியிலிருப்பார். ஏற்கனதவ இப்பேவியிலிருந்ே முன்னாள் கிரிக்பகட் 
வரீர் Chetan Chauhan, உத்ேிரப்பிரதேச மாநிலத்ேின் விமளயாட்டுத்துமற 
அமமச்சராக பேவிதயற்றோல் Rajesh இப்பேவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 
2. இந்ேிய தேர்ேல் ஆமணயம் (Election Commission of India), எந்ே சமூக 
ஊடகத்துடன் இமணந்து நாடு முழுவதும், “Voter Registration Reminder”- 
வாக்காளர் பேிவு நிமனவூட்டமல போடங்கவுள்ளது? 
A. Twitter (டிவிட்டர்) 
B. Facebook (ஃதபஸ்புக்) 
C. Instagram (இன்ஸ்டாகிராம்) 
D. YouTube (யூ டியூப்) 
 
விமட : B. Facebook (ஃதபஸ்புக்) 
 
வாக்காளர் பட்டியலில் ேங்கமள பேிவுபசய்துபகாள்வமே ஊக்கப்படுத்தும் 
விேமாக, இந்ேிய தேர்ேல் ஆமணயம் (Election Commission of India), சமூக 
ஊடகமான Facebook-குடன் இமணந்து நாடு முழுவதும், “Voter Registration 
Reminder”- வாக்காளர் பேிவு நிமனவூட்டமல 2017 ஜூமல 1 முேல் 
போடங்கவுள்ளது. இப்பிரச்சாரத்ேின் ஒரு பகுேியாக, 2017 ஜூமல 1 முேல் 
4 வமர இந்ேியாவிலுள்ள அமனத்து Facebook பயனர்களுக்கும், அவரவர் 
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ோய்பமாழியிதலதய ஒரு வாக்காளர் பேிவு நிமனவூட்டல் 
காண்பிக்கப்படும். இேற்காக Facebook ஒரு ேனிப்பட்ட 'Register Now' 
பபாத்ோமன அேில் இமணத்துள்ளது. இந்ே பபாத்ோமன ேட்டும்தபாது 
(Click), பயனர்கள் தநராக தேசிய வாக்காளர் தசமவகளின் 
இமணயபக்கத்ேிற்கு இட்டுச்பசல்லப்படுவார்கள். அங்தக அவர்கள், 
ேங்கமள வாக்காளர் பட்டியலில் இமணத்துக்பகாள்ள முடியும். ேமிழ், 
ஆங்கிலம், மமலயாளம், பஞ்சாபி, பபங்காலி, உருது, அசாமி, மராத்ேி, 
ஒரியா, குஜராத்ேி, கன்னடம், பேலுங்கு மற்றும் இந்ேி ஆகிய பமாழிகளில் 
இந்ே நிமனவூட்டல் காண்பிக்கப்படும். 
 
3. எந்ே இந்ேிய மாநிலம், 2017 (Asian Athletics Championships) ஆசிய ேடகள 
சாம்பியன்சிப் தபாட்டிகமள நடத்ேவுள்ளது? 
A. ேமிழ்நாடு 
B. ஒடிசா 
C. ஜார்க்கண்ட் 
D. மகாராஷ்டிரா 
 
விமட : B. ஒடிசா 
 
22வது ஆசிய ேடகள சாம்பியன்சிப் தபாட்டிகள் (AAC-2017) ஒடிசா 
மாநிலத்ேின் புவதனசுவரிலுள்ள கலிங்கா அரங்கத்ேில் 2017 ஜூமல 6 
முேல் 9 வமர நமடபபறவுள்ளது. 45 நாடுகளிலிருந்து சுமார் 800 
விமளயாட்டு வரீர்கள் இந்நிகழ்வில் பங்தகற்கவுள்ளனர். AAC-2017-ன் 
அேிகாரப்பூர்வச்சின்னம் “Olly” ஆகும். இது ஒடிசாவிலுள்ள அழிந்துவரும் 
இனமான Olive Ridley கடலாமமகமள குறிக்கிறது. இேில் 
பவற்றிபபறுபவர்கள், 2017 ஆகஸ்ட் 4-13 வமர இலண்டனில் நமடபபறும் 
உலக சாம்பியன்சிப் தபாட்டிகளில், தநரடியாக பங்குபபற 
ேகுேியுமடயவர்கள் ஆவார்கள். பபாதுவாக ஒரு துமறக்கு இருவர் 
மட்டுதம பங்குபபறும் நிமலயில், நிகழ்ச்சிமய வழங்கும் காரணத்ோல் 
இந்ேியாவுக்கு மட்டும் ஒரு துமறக்கு மூன்று தபமர பங்குபகாள்ளச்பசய்ய 
சிறப்பு அனுமேியுண்டு. 
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4. எந்ே நாடு அேிகாரப்பூர்வமாக உலகின் முேல் வன நகரத்மே (World’s First 
Forest City) கட்டிபயழுப்பவுள்ளது? 
A. ஜப்பான் 
B. சிங்கப்பூர் 
C. பூடான் 
D. சீனா 
 
விமட : D. சீனா 
 
மாசு மற்றும் காலநிமல மாற்றத்ேிற்கு எேிராக தபாராட சீனாவின் Liuzhou, 
Guangxi மாகாணத்ேின் வடக்கில், உலகின் முேல் வன நகரத்மே 
அேிகாரப்பூர்வமாக கட்டிபயழுப்ப சீனா போடங்கியுள்ளது. இது 2020-ல் 
கட்டிமுடிக்கப்படும் என எேிர்பார்க்கப்படுகிறது. உலகம் முழுவதும் பல 
பசுமமத்ேிட்டங்கமள உருவாக்கிய Stefano Boeri Architetti குழு, இேமன 
வடிவமமத்துள்ளது. Liuzhou வன நகரம் ஆண்டுதோறும் சுமார் 10,000 டன் 
கரியமிலவாயுமவ உறிஞ்சி 900 டன் உயிர்வளிமய (Oxygen) உற்பத்ேி 
பசய்யுபமன எேிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்ே சுய ஆற்றல் நிமறந்ே நகரம் 
30,000 மக்கள், 40,000 மரங்கள் மற்றும் கிட்டத்ேட்ட 1 மில்லியன் 
ோவரங்கமளக்பகாண்டிருக்கும். இவ்வன நகரம் காற்றின் சராசரி 
பவப்பநிமலமய குமறக்க உேவும், உள்ளூரில் காற்றின் ேரத்மே 
தமம்படுத்தும், ஒலித்ேமடகமள உருவாக்கும், வாழ்விடங்கமள 
உருவாக்கும் மற்றும் பிராந்ேியத்ேில் பல்லுயிர்த்ேன்மமமய தமம்படுத்தும். 
 
5. எந்ே நாடு, 12வது G20 உச்சிமாநாட்மட நடத்ேவுள்ளது? 
A. பஜர்மனி 
B. பிரான்சு 
C. இத்ோலி 
D. ஜப்பான் 
 
விமட : A. பஜர்மனி 
 
12வது G20 உச்சிமாநாடு 2017 ஜூமல 7-8 அன்று, பஜர்மனியின் Hamburg-ல் 
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நமடபபறவுள்ளது. G20 என்பது சர்வதேச நிேியின் நிரந்ேரத்ேன்மமமய 
ஊக்குவிப்பேிலுள்ள பகாள்மக சிக்கல்களின் உயர்மட்ட விவாேங்கமள 
கற்றல், ஆய்வு பசய்ேல் மற்றும் ஊக்குவித்ேல் ஆகிய 
தநாக்கங்கமளக்பகாண்ட 20 முக்கிய பபாருளாோரங்களுக்கான மத்ேிய 
வங்கி ஆளுநர்களின் ஒரு சர்வதேச மன்றமாகும். 
 
6. பபருவின் புேிய அபமரிக்க தூேராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்ேிய-
அபமரிக்கர் யார்? 
A. Vinai Thummalapally 
B. Krishna R Urs 
C. Geeta Passi 
D. Atul Keshap 
 
விமட : B. Krishna R Urs 
 
இந்ேிய வம்சாவளிமயச்தசர்ந்ே Krishna R Urs-ஐ, பபருவின் புேிய அபமரிக்க 
தூேராக Donald Trump நிர்வாகம் நியமித்துள்ளது. ேற்தபாது, ஸ்பபயினின் 
Madrid-ல் உள்ள அபமரிக்க தூேரகத்ேின் பபாறுப்புகமள இவர் கவனித்து 
வருகிறார். பபாருளாோர சிக்கல்களில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்ே இவர் பேன் 
அபமரிக்காவின் Andean பகுேியின் நிபுணராகக்கருேப்படுகிறார். 
 
7. Union Public Service Commission (UPSC)-ன் புேிய உறுப்பினர் யார்? 
A. K. R. Damle 
B. V. S. Hejmadi 
C. Manoj Soni 
D. R. N. Banerjee 
 
விமட : C. Manoj Soni 
 
Dr.பாபாசாதகப் அம்தபத்கர் ேிறந்ேநிமல பல்கமலக்கழகத்ேின் முன்னாள் 
துமணதவந்ேரான Dr. Manoj Soni, அண்மமயில் ஒன்றிய அரசுப்பணியாளர் 
தேர்வாமணயத்ேின் புேிய உறுப்பினராக, UPSC-ன் ேமலவர் தபராசிரியர். 
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David R. Syiemlieh முன்பு இரகசியக்காப்புப்பிரமாணம் பசய்துபகாண்டார். 
இவர் அடுத்து வரும் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு  அல்லது ேனது 65 வயது வமர 
பேவியிலிருப்பார். அபமரிக்காவின் Baton Rouge-ன் ேமலவராகவும், 
போமலதூரக்கல்விக்கான ேமலவராகவும் இருந்ேேற்காக இவருக்கு, 
“Honorary Mayor-President of the City of Baton Rouge” விருேிமன World Education 
Congress Global Award வழங்கியது. ேமலவருடன் தசர்த்து 10 
உறுப்பினர்கமளக்பகாண்ட UPSC IAS, IFS மற்றும் IPS தபான்ற 
தபாட்டித்தேர்வுகமள நடத்துகிறது. 
 
8. அரசின் “Skill India” ேிட்டத்ேின் பிரச்சாரத்துக்கான புேிய விளம்பர தூேராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்ேி நடிமக யார்? 
A. ஐஸ்வர்யா ராய் 
B. தசானம் கபூர் 
C. ேீபிகா படுதகாதன 
D. பிரியங்கா தசாப்ரா 
 
விமட : D. பிரியங்கா தசாப்ரா 
 
இந்ேி நடிமக பிரியங்கா தசாப்ரா, தேசிய ேிறன் தமம்பாட்டு நிறுவனத்ோல் 
(National Skill Development Corporation), அரசின் “Skill India” ேிட்டத்ேின் 
பிரச்சாரத்துக்கான புேிய விளம்பர தூேராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
பிரியங்கா ேனது பிரபல்யத்மே பயன்படுத்ேி ஓர் ஊடக பிரச்சாரத்ேின் 
மூலம் இமளஞர்கமள ேமது ேிறன்கமள வளர்த்துக்பகாள்ள 
ஊக்கப்படுத்துவார். 2015 ஜூமலயில் பிரேமர் தமாடியால் இந்ே  “Skill India” 
ேிட்டத்ேின் பிரச்சாரம் போடங்கப்பட்டது. 2022-ம் ஆண்டில் 40 தகாடி 
மக்களுக்கு ேிறன் பயிற்சியளிப்பதே இத்ேிட்டத்ேின் தநாக்கமாகும். 
முன்னோக, இந்ேிய கிரிக்பகட் அணித்ேமலவர் விராட் தகாலி, சச்சின் 
படண்டுல்கர், இந்ேி நடிகர்கள் Sidharth Malhotra மற்றும் Shabana Azmi மற்றும் 
பாடகி Mohit Chauhan ஆகிதயாரும் “Skill India” ேிட்டத்ேின் நல்பலண்ண 
தூேர்களாக இருந்துள்ளனர். 
 
9. 2017 (Indian Film Festival of Melbourne) பமல்தபார்ன் இந்ேிய ேிமரப்பட 
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விழாவின் தூதுவர் யார்? 
A. நவாசுேீன் சித்ேிக் 
B. வித்யா பாலன் 
C. அமிோப்பச்சன் 
D. கங்கனா ரனாவத் 
 
விமட : B. வித்யா பாலன் 
 
விக்தடாரியன் அரசாங்கத்ோல் ஆேரிக்கப்படும் 2017 பமல்தபார்ன் இந்ேிய 
ேிமரப்பட விழாவின் தூதுவர், புகழ்பபற்ற இந்ேி நடிமக வித்யா பாலன் 
ஆவார். 2017 ஆகஸ்ட் 10-22 வமர நமடபபறும் இந்ே விழாவுக்கான 
மமயக்கருத்து “Diversity” ஆகும். இது பபண் இயக்குநர்களின் பமடப்புகளில் 
சிறப்பு கவனம் பசலுத்துவோக அமமந்துள்ளது. இேில் 20 பவவ்தவறு 
பமாழிகமளச்தசர்ந்ே  60-க்கும் தமற்பட்ட ேிமரப்படங்கள் மற்றும் 
குறும்படங்கள் ேிமரயிடப்படும். 
 
10. எந்ே மாநிலத்ேில், கால்நமடகளுக்கான இந்ேியாவின் முேல் இரத்ே 
வங்கி அமமக்கப்படவுள்ளது? 
A. ஒடிசா 
B. பஞ்சாப் 
C. அரியானா 
D. இமாச்சலப்பிரதேசம் 
 
விமட : A. ஒடிசா 
 
கால்நமடகளுக்கான இந்ேியாவின் முேல் இரத்ே வங்கி, Odisha University of 
Agriculture and Technology (OUAT) வளாகத்ேில் ₹3.25 தகாடி பசலவில் 
அமமக்கப்படவுள்ளது. இந்நிேி மத்ேிய, மாநில அரசுகளுக்கிமடதய 60:40 
என்ற பகிர்விலிருக்கும். கால்நமட விவசாயிகள் ோமாக முன்வந்து 
இரத்ேம் வழங்கலாம். இரத்ே வங்கிகளும் மமயங்களிலிருந்து குருேிமய 
தசமிக்கும். குருேிதயற்றும் வசேியும் இவ்வங்கியில் உள்ளது. இது 
கால்நமடகளின் பிரசவ காலத்ேில் ஏற்படும் மரணத்மேத்ேடுக்கும். 
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2017 June 30 
1. எந்ே நகரத்ேில், இந்ேியாவின் முேல் பிரம்மாண்ட ஜவுளி வர்த்ேக 
நிகழ்வான “Textiles India 2017” போடங்கியுள்ளது? 
A. சூரத் 
B. அகமோபாத் 
C. காந்ேிநகர் 
D. ராஜ்தகாட் 
 
விமட : C. காந்ேிநகர் 
 
இந்ேியாவின் முேல் பிரம்மாண்ட ஜவுளி வர்த்ேக நிகழ்வான “Textiles India 
2017”, குஜராத்ேின் காந்ேிநகரிலுள்ள மகாத்மா மந்ேிரில் 2017 ஜூன் 30 அன்று 
பிரேமர் தமாடியால் போடங்கிமவக்கப்பட்டது. உலகளாவிய ஆோர வள 
மமயமாகவும், முேலீட்டு இலக்காகவும் இந்ேியா உள்ளபேன்பமே 
உலகுக்குக்காட்ட, மத்ேிய ஜவுளித்துமற அமமச்சகத்ோல் இந்ே “Textiles 
India 2017” நடத்ேப்பட்டுள்ளது. இந்ே 3 நாள் மாநாட்டில் 2,500 சர்வதேச 
பபாருள் வாங்குதவாரும் 1,000 சர்வதேச மற்றும் உள்நாட்டு 
கண்காட்சியாளர்களும் பல சிறந்ே ஆமட வடிவமமப்பாளர்களும் 
பங்குபகாள்வார்கள் என எேிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
2. 12வது G20-2017 உச்சி மாநாட்டில், இந்ேியாவின் சார்பாக கலந்துபகாள்ளும் 
பிரேிநிேிகளின் ேமலவர் யார்? 
A. அஜித் தோவாள் 
B. ஜிதேந்ேிர சிங் 
C. சுஷ்மா சுவராஜ் 
D. நதரந்ேிர தமாடி 
 
விமட : D. நதரந்ேிர தமாடி 
 
ஜூமல 7-8 அன்று பஜர்மனியின் Hamburg-ல் நமடபபறவுள்ள 12வது G20-2017 
உச்சி மாநாட்டில், இந்ேியாவின் சார்பாக கலந்துபகாள்ளும் பிரேிநிேிகளின் 
ேமலவர் பிரேமர் நதரந்ேிர தமாடி ஆவார். 2017-க்கான மமயக்கருத்து 
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“Shaping an interconnected world” ஆகும். இவ்வுச்சிமாநாடு நிரந்ேரத்ேன்மம 
(Stability), நிமலத்ேன்மம (Sustainability) மற்றும் பபாறுப்புத்ேன்மம 
(Responsibility) ஆகிய மூன்றினால் கட்டமமக்கப்பட்டுள்ளது. ேன்னிச்மசயான  
வர்த்ேகம், சுற்றுச்சூழல், பயங்கரவாேம், நிமலயான அபிவிருத்ேி, 
ஆப்பிரிக்காவின் வளர்ச்சி, டிஜிட்டல் மயமாக்கம், குடிதயற்றங்கள், 
உறுேியற்ற ேன்மம தபான்ற ேமலப்புகள் இவ்வுச்சிமாநாட்டின் தபாது 
விவாேிக்கப்படும் என எேிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
3. உத்ேரபிரதேசத்ேின் புேிய முேன்மமச்பசயலாளராக (Chief Secretary) 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
A. Debashish Panda 
B. Rajiv Kumar 
C. Prashant Trivedi 
D. Anurag Srivastava 
 
விமட : B. Rajiv Kumar 
 
உத்ேரபிரதேச மாநிலத்ேில் 1981-ம் ஆண்டு IAS அேிகாரியாக பணியாற்றிய 
Rajiv Kumar, உத்ேரபிரதேசத்ேின் புேிய முேன்மமச்பசயலாளராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவருக்குமுன் இப்பேவியிலிருந்ே Rahul Prasad 
Bhatnagar, பநாய்டாவின் ேமலவர் மற்றும் முேலீட்டு ஆமணயராக 
பணியமர்த்ேப்பட்டுள்ளார். இப்பேவிக்கு வருவேற்கு முன் Rajiv Kumar, 
இந்ேிய அரசின் கப்பல் அமமச்சகத்ேில் பசயலாளராக பணியிலிருந்ோர். 
 
4. எந்ே இந்ேிய மாநிலத்ேிற்கு, 2வது உலகளாவிய ேிறன் தமம்பாட்டு உச்சி 
மாநாட்டில் (Global Skill Development Summit-2017) சிறப்பு விருது 
வழங்கப்பட்டது? 
A. உத்ேரப்பிரதேசம் 
B. உத்ேரகாண்ட் 
C. அசாம் 
D. மணிப்பூர் 
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விமட : B. உத்ேரகாண்ட் 
 
2017 ஜூன் 23 அன்று பிரான்சின் பாரிசில் நமடபபற்ற 2வது Global Skill 
Development Summit-2017-ல், புேிய கண்டுபிடிப்புகமள உருவாக்கியேற்காகவும் 
பயனுள்ள வமகயில் ேகவல் போழில்நுட்பத்மே பயன்படுத்ேியேற்காகவும் 
உத்ேரகாண்ட் மாநிலத்ேிற்கு சிறப்பு விருது வழங்கப்பட்டது. பாரிசிலுள்ள 
இந்ேிய தூேரகம் மற்றும் Europe India Foundation for Excellence (EIFE) ஆகியமவ 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) மற்றும் National Skill 
Development Corporation (NSDC) ஆகியவற்றுடன் இமணந்து GSDM-2017-ஐ 
நடத்ேியது. இேன் மமயக்கருத்து “Making India a Global Hub of Skilled Manpower 
–The Next Step” ஆகும். இந்நிகழ்வின் தநாக்கம், இந்ேியாவில் ேிறன் தமம்பாடு 
பற்றிய விழிப்புணர்மவ உருவாக்குவதும் குறிப்பிட்ட துமறகளின் 
தேமவகமள மேிப்பிடுவதுமாகும். 
 
5. எந்ே மத்ேிய அமமச்சர், மாநில அரசு அலுவலர்களுக்கான “COMMIT” 
எனும் புேிய பயிற்சித்ேிட்டத்மே போடங்கிமவத்ோர்? 
A. ஜிதேந்ேிர சிங் 
B. இரவிசங்கர் பிரசாத் 
C. அருண் பஜட்லி 
D. பிரகாஷ் ஜவதடகர் 
 
விமட : A. ஜிதேந்ேிர சிங் 
 
(Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Personnel) மத்ேிய பணியாளர், 
பபாதுமக்கள் குமறேீர் மற்றும் ஓய்வூேியர்கள் துமறகளின் அமமச்சரான 
Dr. ஜிதேந்ேிர சிங், மாநில அரசு அலுவலர்களுக்கான Online Modified Modules 
on Induction Training (COMMIT) எனும் புேிய பயிற்சித்ேிட்டத்மே 
போடங்கிமவத்துள்ளார். இேன் முக்கிய தநாக்கம், பபாதுச்தசமவகமள 
தமம்படுத்துவதும், அவற்மற வழங்கும் அலுவலர்களின் ேிறமன 
தமம்படுத்துவதுமாகும். ஏற்கனதவ நடப்பிலிருக்கும் 12 நாள் Induction Training 
Programme (ITP)-ல் 10000 தபர் மட்டுதம கலந்துபகாள்ள இயலும். ஆனால், 
COMMIT-ல் ஆண்டுக்கு 3.3 இலட்சம் அலுவலர்கள் கலந்துபகாள்ள முடியும். 
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6. எந்ே இந்ேிய நிறுவனம், எஃகு பமட்தரா இரயில் பபட்டிகமள உருவாக்க 
ஜப்பானிய நிறுவனமான Kawasaki Heavy Industries Ltd (KHI) உடன் ஒப்பந்ேம் 
பசய்துள்ளது? 
A. BHEL 
B. ONGC 
C. SAIL 
D. Tata Steel 
 
விமட : A. BHEL 
 
துருவுறா எஃகிரும்பு (Stainless Steel) பமட்தரா இரயில் பபட்டிகமள 
உருவாக்க ஜப்பானிய நிறுவனமான Kawasaki Heavy Industries Ltd (KHI) உடன் 
BHEL (The Bharat Heavy Electricals Limited) நிறுவனம் ஒப்பந்ேம் பசய்துள்ளது. 
கமல வடிவமமப்பு, பபாறியியல் மற்றும் உற்பத்ேி வசேிகமள BHEL-ல் 
ஜப்பானிய போழில்நுட்பத்மேக்பகாண்டு நிறுவுேல் ஆகியமவ 
இவ்பவாப்பந்ேத்ேில் அடங்கும். இந்ேியாவில் மும்மப-அகமோபாத் 
அேிவிமரவு இரயில் ேிட்டத்ேில் அறிமுகப்படுத்ே ேிட்டமிடப்பட்டுள்ள 
Shinkansen அேிவிமரவு புல்லட் இரயில்களின் ேயாரிப்பாளரும் வழங்குநரும் 
KHI ோன். 
 
7. 2017 தேசிய புள்ளியியல் நாளின் (National Statistics Day) மமயக்கருத்து 
என்ன?  
A. Human empowerment  
B. Agriculture and Farmers’ Welfare 
C. Administrative Statistics 
D. Trees and their calculative lives 
 
விமட : C. Administrative Statistics 
 
இந்ேியாவில் தேசிய புள்ளியியல் நாள் ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூன் 29 
அன்று பகாண்டாடப்படுகிறது. இந்நாள் சமூகப்பபாருளாோர ேிட்டமிடல் 
மற்றும் பகாள்மக உருவாக்கங்களில் புள்ளிவிவரங்களின் முக்கியத்துவம் 
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பற்றி பபாதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவேற்காகவும், “இந்ேிய 
புள்ளியியலின் ேந்மே” மமறந்ே தபராசிரியர்.Prasanta Chandra Mahalanobis 
அவர்களின் பிறந்ேநாளில், புள்ளியியல் மற்றும் பபாருளாோரத்ேிட்டமிடல் 
துமறகளில் அவரின் தபாற்றத்ேக்க பங்களிப்மப அங்கீகரிப்பேற்காகவும் 
பகாண்டாடப்படுகிறது. 2017-ல் வரும் இந்நாளுக்கான மமயக்கருத்து 
“Administrative Statistics” ஆகும். 
 
8. எந்ே மாநிலத்ேில், இந்ேியாவின் மிகப்பபரிய நன்னரீ் மீன் காட்சியகம் 
ேிறக்கப்பட்டுள்ளது? 
A. ேமிழ்நாடு 
B. தமற்கு வங்கம் 
C. குஜராத் 
D. ஜார்கண்ட் 
 
விமட : D. ஜார்கண்ட் 
 
ஜார்கண்ட் மாநிலத்ேின் சுற்றுலாத்துமறமய ஊக்குவிப்பேற்காக, 
இராஞ்சியிலுள்ள Bhagwan Birsa Munda பல்லுயிர் பூங்காவில் “Ranchi Machchli 
Ghar” எனும் இந்ேியாவின் மிகப்பபரிய (36,000 சதுர அடி) நன்னரீ் மீன் 
காட்சியகத்மே ஜார்கண்ட் மாநில முேல்வர் Raghubar Das ேிறந்துமவத்ோர். 
இங்கு 58 மீன் போட்டிகளில் 120 இனங்கமளச்தசர்ந்ே 1500 மீன்கள் காட்சிக்கு 
மவக்கப்பட்டுள்ளன. இந்ேிய மீனினங்கள் ேவிர, அரிய மற்றும் பிரபலமான 
மீனினங்கமள பாங்காக், மதலசியா மற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகிய 
நாடுகளிலிருந்து பகாண்டுவந்துள்ளனர். 
 
9. ஐ. நா-வின் வரி நிேியத்ேிற்கு இந்ேியா எவ்வளவு நிேிமய அளித்துள்ளது? 
A. $2 இலட்சம் டாலர்கள் 
B. $1 இலட்சம் டாலர்கள் 
C. $1.5 இலட்சம் டாலர்கள் 
D. $2.75 இலட்சம் டாலர்கள் 
 
விமட : B. $1 இலட்சம் டாலர்கள் 
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வரி சிக்கல்களால் நமடபபறும் விவாேங்களில், வளரும் நாடுகள் 
ேீவிரமாக பங்தகற்க உேவும் (UN Trust Fund for International Cooperation in Tax 
Matters (the UN Tax Fund)) ஐ. நா-வின் வரி நிேியத்ேிற்கு இந்ேியா $1 இலட்சம் 
டாலர்கமள (₹64.49 இலட்சம்) அளித்துள்ளது. இேன் மூலம், ஐ.நா. வரி 
நிேியத்ேிற்கு ோனாக முன்வந்து பங்களிப்மப வழங்கிய முேல் நாடு எனும் 
பபருமம இந்ேியாமவச்தசர்ந்துள்ளது. (UN Tax Committee - ஐ.நா. 
வரிக்குழுவானது) UN Economic and Social Council (ESOSOC)-ன் துமண 
நிறுவனமாகும், இது இரட்மட வரி ஒப்பந்ேங்கள் (double taxation treaties), 
(transfer pricing-பரிமாற்ற விமலயிடல் (இலாபத்மே மாற்றுவேற்காக)), 
தசமவகளின் வரிவிேிப்பு தபான்றவற்றிற்கு வழிகாட்டுேல்கமள 
வழங்குகிறது. ஐ.நா வரி நிேியத்ேின் தநாக்கம், International Cooperation in Tax 
Matters (ஐ.நா. வரிக்குழு) வல்லுனர்கள் குழுவின் பணிமய ஆேரிப்போகும். 
 
10. இந்ேியாவின் புேிய ேமலமம தேர்ேல் ஆமணயர் யார்? 
A. SK Khurana 
B. OP Rawat 
C. Nasim Zaidi 
D. Achal Kumar Jyoti 
 
விமட : D. Achal Kumar Jyoti 
 
1975-ல் குஜராத்ேில் IAS அேிகாரியாக பணிபுரிந்ே Achal Kumar Jyoti, 
இந்ேியாவின் புேிய ேமலமம தேர்ேல் ஆமணயராக ஓராண்டுக்கு 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவருக்குமுன் இப்பேவியிலிருந்ே Nasim Zaidi, 2017 
ஜூமல 6 அன்று ஓய்வுபபறவுள்ளார். ேற்சமயம் Achal Kumar Jyoti, O P Rawat 
உடன் இந்ேியாவின் தேர்ேல் ஆமணயராக பணியிலுள்ளார். தேர்ேல் 
ஆமணயர் மற்றும் ேமலமம தேர்ேல் ஆமணயரின் பேவிக்காலம் 6 
ஆண்டுகள் அல்லது அவர்கள் 65 வயமே எட்டும்வமரயாகும். 
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