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நடப்பு நிகழ்வுகள்: பிப்ரவ  08, 2017 

 

1. பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான செயல் திட்டத்தத விவாதிக்க, முதலாவது 

BIMSTEC ததெிய பாதுகாப்பு ததலவர்கள்(NSA) மாநாட்தட எந்த நாடு 

நடத்துகிறது ? 

 

A. இந்தியா 

B. நேபாளம் 

C. பூடான் 

D. பாகிஸ்தான் 

 

விதட: A. இந்தியா 

 

பயங்கரவாதம், வன்முறை தீவிரவாதம் மற்றும் தீவிரமயப்படுதல் பரவுவதற்கு 

எதிரான ேடவடிக்றக குைித்து விவாதிக்க, முதலாவது BIMSTEC நதசிய பாதுகாப்பு 

தறலவர்கள்(NSA) மாோட்றட இந்தியா ேடத்துகிைது. நேபாளத்தின் காத்மாண்டில் 

சமீபத்தில் ேறடபபற்ை 17-வது BIMSTEC மூத்த அதிகா கள் கூட்டத்தில் (SOM) இது 

முடிவு பசய்யப்பட்டது. 2016 அக்நடாப ல் நகாவாவில் பிரதமர் நமாடி வழங்கிய 

உறரயிறன உள்வாங்கிய தறலவர்களால் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட BIMSTEC-ன் 

ேடவடிக்றக சார்ந்த ேிகழ்ச்சி ேிரறல அறடவதற்கான ஒரு முக்கியமான 

முன்நனற்ை ேடவடிக்றகறய இது குைிக்கிைது. 

 

2. சபண் பிறப்புறுப்பு அழித்தலுக்கான ெர்வததெ பூச்ெிய ெகிப்புத்தன்தம 

தினம்(Zero Tolerance for Female Genital Mutilation) எந்த தததியில் 

அனுெ க்கப்படுகிறது? 

 

A. பிப்ரவ  5 

B. பிப்ரவ  6 

C. பிப்ரவ  7 

D. பிப்ரவ  8 

 

விதட: B. பிப்ரவ  6 

 

பபண் பிைப்புறுப்பு அழித்தலில் (FGM) உள்ள ஆபத்துக்கள் பற்ைி மக்களுக்கு கல்வி 
புகட்ட நவண்டும் மற்றும்  பபண்கள் மற்றும் குழந்றதகள் மீதான பபண் 

பிைப்புறுப்பு அழித்தறல ேிறுத்த நபாதிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த நவண்டும் 

எனும் ஐ.ோ.வின் பிரச்சாரத்றத ஊக்குவிக்க ஒவ்பவாரு வருடமும் பிப்ரவ  6-ம் 
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நததி உலகம் முழுவதும் பபண் பிைப்புறுப்பு அழித்தலுக்கான சர்வநதச பூச்சிய 

சகிப்புத்தன்றம தினம்(Zero Tolerance for Female Genital Mutilation) அனுச க்கப்படுகிைது. 

அடிப்பறடயில், பபண்கள் மற்றும் குழந்றதகளின் உ றமகறள மறுக்கும் ஒரு 

தீங்கு ேறடமுறைறய முடிவுக்கு பகாண்டுவரும் விழிப்புணர்வு பிரச்சார 

தினமாகும். 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான றமயக்கரு Building a solid and intera ti e ridge 

et een Afri a and the orld to a elerate ending FGM y 0 0  என்பதாகும். 

 

3. சபாது ஒளிபரப்பாளரான பிரொர் பாரதியின்(Prasar Bharti) தற்காலிக 

ததலதம நிர்வாக அதிகா யாக (CEO) சபாறுப்தபற்றுள்ளவர் யார் ? 

 

A. சுனில் நகாநகாய் 

B. ேிர்மல் குமார் 

C. ராஜவீ் சிங் 

D. சுநரஷ் பாண்டா 

 

விதட: C. ராஜவீ் ெிங் 

 

பிரசார் பாரதி வா யத்தின் உறுப்பினரான (ேிதி) ராஜவீ் சிங், பபாது ஒளிபரப்பு 

நசறவயான பிரசார் பாரதியின் தற்காலிக தறலறம ேிர்வாக அதிகா யாக(CEO) 

பபாறுப்நபற்றுள்ளார். CEO-வாக இருந்த சுநரஷ் பாண்டா, பிப்ரவ  4ம் நததி ஓய்வு 

பபற்ைறத அடுத்து அவ ன் இடத்றத ராஜவீ் ேிரப்புகிைார். முழு நேர 

தறலறமயாக இருந்த ஜவஹர் சிர்கார் அக்நடாபர் 2016ல் ராஜினாமா பசய்தபிைகு, 

ேவம்பர் 2016 முதல் இறடக்கால தறலறம ேிர்வாக அதிகா யாக சுநரஷ் 

பாண்டா நசறவ பசய்து வந்தார். தூர்தர்ஷன் மற்றும் ஆல் இந்தியா நரடிநயாவின்  

(AIR) பசயல்பாட்றட பிரசார் பாரதி பார்றவயிடுகிைது. 

 

4. இந்திய வம்ொவளிதய தெர்ந்த, எந்த பி ட்டிஷ் ெிற்பி 2017 சஜனிெிஸ் ப தெ 

(Genesis Prize) சவன்றுள்ளார் ? 

 

A. ராம் சுடர் 

B. ஸ்ரீஹ  நபாநலகர் 

C. துருவா மிஸ்ட்  

D. அனஷீ் கபூர் 

 

விதட: D. அனஷீ் கபூர் 
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ேன்கு அைியப்பட்ட இந்திய வம்சாவளி பி ட்டிஷ் சிற்பி அனஷீ் கபூர், யூத 

மதிப்புகள் மீதான அவரது அர்ப்பணிப்பிற்காக இஸ்நரலின்  மதிப்புமிக்க $ 1 

மில்லியன் 2017 ஆதியாகம ப றச(Genesis Prize) பவன்றுள்ளார். கபூ ன் 

நவறலப்பாடுகளில் பஜருசநலமின் இஸ்நரல் அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள  

Turning the World Upside Do n , சிகாநகாவின் மில்நலனியம் பார்க்கில் உள்ள Cloud 

Gate , லண்டனில் உள்ள Or it  ஆகியறவ அடங்கும். ஆதியாகம ப சு, யூத நோபல் 

ப சாக கருதப்படுகிைது மற்றும் தங்களின் பதாழில்முறை துறைகளில் சிைந்து, 

சர்வநதச புகழ் அறடந்தவர்களுக்கு ஆண்டுநதாறும் வழங்கப்படும், யூத சமூகம் 

மற்றும் / அல்லது இஸ்நரல் மாேிலத்திற்கு தங்களது ேற்பணி மற்றும் 

அர்ப்பணிப்பு மூலம் மற்ைவர்கறள ஊக்குவிக்கும் ேபர்களுக்கு வழங்கப்படும். 

 

5. மாநிலத்தில் இட ஒதுக்கீடு மற்றும் அரெின் பிற பிரச்ெதனகதள 

கிளறிவிடுவதாக வரும் பிரச்ெதனகதள தீர்க்க, பின்வரும் எந்த குழு 

ஹ யானா அரொல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ? 

 

A. டி எஸ் நதசி குழு 

B. பி நக லநஹாடி 

C. பஹச் எஸ் ஜுநனஜா குழு 

D. எம் பி கவுர் குழு 

 

விதட: A. டி எஸ் ததெி குழு 

 

மாேிலத்தில் இட ஒதுக்கீடு மற்றும் அரசின் பிை பிரச்சறனகறள கிளைிவிடுவதாக 

வரும் பிரச்சறனகறள தீர்க்க, 5 நபர் பகாண்ட குழுறவ ஹ யானா மாேில அரசு 
சமீபத்தில் உருவாக்கியுள்ளது. குழுவிற்கு தறலறம பசயலாளர் டி எஸ் நதசி 
தறலறம வகிக்கின்ைார். குழுவிற்கான தங்களது கண்நணாட்டம் மற்றும் 

ப ந்துறரகறள எழுத்துபூர்வமாகநவா அல்லது நேரடியாகநவா எந்தபவாரு 

அறமப்பும், சமூகத்தின் எந்தபவாரு பி வும் அல்லது எந்தபவாரு தனிேபரும் 

சமர்ப்பிக்க முடியும் என அரசாங்கம் கூறுகிைது. அவர்களின் பிரச்சிறனகறள 

அரசியலறமப்பு வரம்பின் கீழ், பவவ்நவறு தீர்மானங்கள் மற்றும் இது பதாடர்பாக 

பஞ்சாப் மற்றும் அ யானா உயர் ேீதிமன்ைம் பகாடுத்த வழிகாட்டுதலின்படி 

தீர்க்க அதன் சிைந்த முயற்சிறய இக்குழு அளிக்கும். 

 

6. Band, Bajaa, Boys!  என்ற புத்தகத்தின் ஆெி யர் யார் ? 

 

A. பிரநஜஷ் சாகு 

B. ரச்னா சிங் 
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C. விநவக் கவுதம் 

D. ஸ்ரவாஸ்தி தத்தா 

 

விதட: B. ரச்னா ெிங் 

 

மனிதவள நமலாண்றம அதிகா (HR) மற்றும் மார்க்பகட்டிங் ஆநலாசகர்  

ரச்னாசிங், Band, Bajaa, Boys!  என்ை புத்தகத்றத எழுதியுள்ளார். இந்த புத்தகம், 

ேிராக ப்பு என்ை றமயக்கருறவ அடிப்பறடயாக பகாண்டு, ஒரு சிைிய ேகர 

வாழ்க்றகயின் பல பபருங்களிப்புறடய ேிழல்கறள ஆராய்கிைது. 

 

7. 2016-17 நிதியாண்டிற்கான ெமீபத்திய 6வது இருமாத பணவியல் சகாள்தக 

படி, தற்தபாததய சரதபா விகிதம் என்ன ? 

 

A. 6.75% 

B. 6.55% 

C. 7.0% 

D. 6.25% 

 

விதட: D. 6.25% 

 

2016-17 ேிதியாண்டிற்கான கறடசி மற்றும் 6வது இருமாத பணவியல் 

பகாள்றகயில், பரநபா விகிதத்றத மாற்ைாமல் 6.25% என Liquidity Adjustment Facility 

(LAF)-யின் கீழ் இந்திய சர்வ் வங்கி (RBI) றவத்திருக்கிைது. இதன் விறளவாக, LAF-

ன் கீழ் தறலகீழ் பரநபா விகிதம் 5.75% மற்றும் Marginal standing facility (MSF) மற்றும் 

வங்கி விகதம் 6.75% என்பது மாைாமல் பதாடர்கிைது. இந்திய சர்வ் வங்கியின் 

பணவியல் பகாள்றக குழு (MPC) இந்த விகிதங்கறள முடிவு பசய்கிைது,  சர்வ் 

வங்கியின் கவர்னர் உர்ஜித் பநடல் இக்குழுவிற்கு தறலறம வகிக்கிைார். 

 

8. எந்த இந்திய தூதர், ஐக்கிய நாடுகளின் (ஐ.நா.) கூட்டு ஆய்வு அலகில்(Joint 

Inspection Unit) உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

 

A. நகாபாலசாமி பார்த்தசாரதி 
B. அஜய் மல்நஹாத்ரா 

C. சுப்ரமணியம் பஜய்சங்கர் 

D. அசாம்குலன்கர் நகாபிோதன் 

 

விதட: D. அொம்குலன்கர் தகாபிநாதன் 
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உயர்ந்த இந்திய தூதர் அசாம்குலன்கர் நகாபிோதன், ஐக்கிய ோடுகள் சறபயின் 

பபாது சறப (UNGA) மூலம்  ஜனவ  1, 2018 முதல் 5 ஆண்டு காலத்திற்கு 

கூட்டாய்வு அலகின்(Joint Inspection Unit) உறுப்பினராக திரும்பவும் 

ேியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவறர தவிர்த்து காம்பியாவின் சுறக ப்நராம்-ஜாக்சன்,  

றஹட்டியின் Jean Wesley Cazeau மற்றும் ரஷ்யாவின் Nikolay Lozinskiy ஆகிநயாரும் JIU-

வின் உறுப்பினர்களாக ேியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  ஐக்கிய ோடுகளின் ஒநர 

சுயாதீனமான பவளி நமற்பார்றவ அறமப்பு, கூட்டு ஆய்வு அலகு (JIU) ஆகும். 

இந்த அறமப்பு மதிப்படீுகள், ஆய்வுகள் மற்றும் விசாரறணகறள பரந்த 

ஒழுங்குமுறையில் ேடத்துவறத கட்டாயமாக்குகிைது. ஆசிய-பசிபிக் குழுவின் 

ஒநர நவட்பாளர் என இந்தியா தனது நவட்புமனு மற்றும் ஒப்புதறல பதாடர்ந்து 

நகாபிோதன் மீண்டும் மறு ேியமனம் பசய்யப்பட்டார். 

 

9. ெமீபத்தில் மதறந்த பதானி பட்நாயக்(Pathani Patnaik), எந்த மாநிலத்தத 

தெர்ந்த புகழ்சபற்ற இலக்கிய எழுத்தாளர் ? 

 

A. அசாம் 

B. ஒடிசா 

C. குஜராத் 

D. மகாராஷ்டிரா 

 

விதட: B. ஒடிொ 

 

புகழ்பபற்ை இலக்கிய கவிஞர், எழுத்தாளர் மற்றும் கல்வியாளர் பதானி 
பட்ோயக்(89) சமீபத்தில் ஒடிசாவின் கட்டாக்கில் காலமானார். இவர் கிைிஸ்துவ 

கல்லூ யின் முன்னாள் முதல்வர் மற்றும் ஒடிசா சாகித்திய அகாதமியின் 

தறலவராகவும் பணியாற்ைினார். சிறுகறத, கவிறதகள் உட்பட இலக்கியம் 

ஆகிய பல்நவறு அம்சங்களில் 50-க்கும் நமற்பட்ட புத்தகங்கறள எழுதியுள்ளார். 

நமலும் தனது சுயச றதயான Jee anara Chalapatha -விற்கு 2010-ல் நகந்தி ய 

சாகித்ய அகாதமி விருது பபற்ைார்.  

 

10. எந்த நாடு, 4-வது தரால்பால்(Rollball) உலக தகாப்தப- 2017-தய 

நடத்தவுள்ளது ? 

 

A. இந்தியா 

B. பகன்யா 

C. வங்க நதசம் 

D. நேபாளம் 
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விதட: C. வங்க ததெம் 

 

4-வது நரால்பால்(Rollball) உலக நகாப்றப, 2017 பிப்ரவ  17- 23 வறர வங்கநதசத்தின் 

டாகாவில் ேறடபபைவுள்ளது. சுமார் 45 ோடுகளில் இருந்து 700 நபாட்டியாளர்கள் 

நபாட்டியில் பங்நகற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இதுபவாரு மிகப் 

பப ய ேிகழ்வு ஆகும். ஏபனனில் எந்தபவாரு ஆசிய ோட்டிலும், எந்தபவாரு 

துறையிலும் இவ்வளவு அதிக எண்ணிக்றகயிலான ோடுகள் பங்நகற்ைதில்றல. 

சர்வநதச நரால்பால் கூட்டறமப்பு (IRBF) என்பது சர்வநதச நரால்பாலுடன் 

பதாடர்புறடய ஒரு அறமப்பு ஆகும். இந்த விறளயாட்டு, இந்தியாவின்  புநன 

ேகறர நசர்ந்த ராஜு தாபாநத மூலம் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் இவநர IRBF-ன் 

பசயலாளராகவும் உள்ளார். நரால்பால் என்பது 12 வரீர்கள் பகாண்ட இரண்டு 

அணிகள் இறடநய விறளயாடப்படும் விறளயாட்டு. பமாத்தம் உள்ள 12 நப ல் 6 

வரீர்கள் மட்டுநம ஒநர நேரத்தில் றமதானத்தில்  விறளயாட 

அனுமதிக்கப்படுவர். இவ்விறளயாட்டு பனிச்சறுக்குக்கட்றட மீது 

விறளயாடப்படும். 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்: பிப்ரவ  09, 2017 
 

11. எந்த மாநில அரசு ெமீபத்தில், மாநில தகபிசனட் உறுப்பினர்களுக்கு 
மின் அதமச்ெரதவ தீர்தவ ( -C  ) நதடமுதறப்படுத்தியுள்ளது ? 
 

A. அருணாசலப் பிரநதசம் 

B. தி புரா 
C. ோகாலாந்து  

D. மணிப்பூர் 
 

விதட: A. அருணாெலப் பிரததெம் 

 

சமீபத்தில் அருணாசலப் பிரநதசம் அரசாங்கம், அதன் முடிபவடுக்கும் 
பசயல்முறை ஓட்டத்தில் ஒரு சக்தி வாய்ந்த கருவியாக பயன்படுத்த இ-

அறமச்சரறவ தீர்றவ ேறடமுறைப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், வடகிழக்கு 
மாேிலங்களில் மாேில நகபிபனட் உறுப்பினர்களுக்கு மின் அறமச்சரறவ 
தீர்றவ (e-Cabinet solution) ேறடமுறைப்படுத்தியுள்ள முதல் மாேிலமாக 
அருணாசலப் பிரநதசம் மாைியுள்ளது. இ-அறமச்சரறவ தீர்வானது, 
அறமச்சரறவ குைிப்புகறள நவபைாரு இடத்திலிருந்து அறமச்சர்கள் 
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அணுகும் வாய்ப்றப அளிக்கிைது மற்றும் முறையான ஆய்வுக்கு உட்படுத்த 
மற்றும் கருத்துக்கறள நகட்பதற்காக இறவ முன்கூட்டிநய 
விேிநயாகிக்கப்படும். இது பல பயனர்கள்  ஒநர நேரத்தில் உபநயாகிக்கும் 
வறகயிலான ஒரு பாதுகாப்பான தீர்வு. பதாடர்புறடய தகவல்கள் ஒழுங்கான 
வ றசயில் ேிகழ் நேரத்தில் பதியப்பட்டு, விவாதத்தின் கீழ் ஒவ்பவாரு 
பபாருளின் மீதான பதளிவான கண்நணாட்டத்றத அறமச்சர்களுக்கு 
தருகிைது. 
 

12. தஹட்டியின்(H ) புதிய ஜனாதிபதியாக சபாறுதபற்றுள்ளவர் யார் ? 
 

A. James T. Hill 

B. Jovenel Moise 

C. Michel Martelly 

D. Ajax Porto Pinheiro 

 

விதட: B. Jovenel Moise 

 

ஒரு வருடத்திற்கும் நமலாக ேீடித்த அரசியல் பேருக்கடிக்கு பிைகு, 
வாறழப்பழ ஏற்றுமதியாளரான Jovenel Moise றஹட்டியின்(Haiti) புதிய 
ஜனாதிபதியாக பபாறுநபற்றுள்ளார். அக்நடாபர் 2015 நதர்தலின் முதல் சுற்ைில் 
ேடந்த நமாசடி குற்ைச்சாட்டுகளால் ஜனாதிபதி நதர்தல் ேிறுத்தப்பட்டதற்கு 
பிைகு, 2016-ல் ேடந்த மறுநதர்தலில் 5.6% வாக்குகள் பபற்று மீண்டும் 
பமாய்நச பவற்ைி பபற்ைார். பிப்ரவ  2016-ல் இறடக்கால ஜனாதிபதியாக 
ேியமிக்கப்பட்ட  Jocelerme Privert-ன் இடத்றத பமாய்நச ேிரப்புகிைார்.         

 

13. தமாகித் அலாவத்(M  A w ), எந்த விதளயாட்டுடன் 
சதாடர்புதடயவர் ? 
 

A. பசஸ் 

B. குத்துச்சண்றட 

C. கி க்பகட் 

D. பூப்பந்து  
      
விதட: C. கி க்சகட் 

 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 8th, 9th, 10th February 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 8 

 

தில்லிறய நசர்ந்த நமாகித் அலாவத்(21) டி 20 நபாட்டியில் முச்சதம் அடித்த 
உலகின் முதல் வரீராக மாைியுள்ளார். தில்லியின் லலிதா பார்க்கில் 
ேறடபபற்ை ஒரு உள்ளூர் 20 ஓவர் நபாட்டியில் Maavi XI அணிக்காக 
விறளயாடி Friend�s XI அணிக்கு எதிராக இந்த சாதறனறய பசய்தார். 
நமாஹித் பவறும் 72 பந்துகறள சந்தித்து ஆட்டமிழக்காமல் 300 ரன்கறள 
எட்டினார். இதில் மகத்தான 39 சிக்ஸர் மற்றும் 14 பவுண்ட கள் அடங்கும். 
பதாழில்முறை கி க்பகட்டில், பபங்களூர் ராயல் நசலஞ்சர்ஸ் அணிக்காக 66 
பந்துகளில் கிைிஸ் பகய்ல் எடுத்த 175 ரன்கநள 20 ஓவர் நபாட்டியில் ஒரு 
தனிேப ன் அதிகபட்ச ரன்னாகும். சர்வநதச கி க்பகட்டில் அதிகபட்ச தனிேபர் 
ரன் 156, இங்கிலாந்துக்கு எதிரான நபாட்டியில் ஆநரான் பின்ச் 
ஆஸ்திநரலியாவிற்காக 63 பந்துகளில் இந்த 156  ரன்றன அடித்து 
போறுக்கினார்.  
 

14. இந்தியாவின் எந்த மாநிலம், முதன்முதறயாக உணவு தானியங்கதள 
விநிதயாகிக்க பணமில்லா(C  y ) முதறதய  நிறுவியுள்ளது ? 
 

A. கர்ோடகா  

B. நகரளா  

C. பஞ்சாப் 
D. குஜராத்  

 

விதட: D. குஜராத்  

 

முதன்முறையாக உணவு தானியங்கறள விேிநயாகிக்க பணமில்லா(Cashless 
system) முறைறய ேிறுவியுள்ள முதல் இந்திய மாேிலமாக குஜராத் 
மாைியுள்ளது. நதசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் (NFSA) கீழ், 
குஜராத்திலுள்ள பயனாளிகள் தங்கள் உணவு தானிய பபறுவதற்கு ஆதார் 
அட்றடகறள மட்டும் பகாண்டு வந்தால் நபாதும். இது பயனாளிகறள 
அறடயாளம் காண உதவும் மற்றும் கறட மட்டத்தில் தானிய 
முறைநகட்றட ேிறுத்தி, பபாது விேிநயாக முறையில்(PDS) உள்ள ஊழறல 
ஒழிக்க உதவும். இது தவிர,குஜராத்தில் 17250 ேியாய விறலக் கறடகளில் 
(FPS) மார்ச் 31-க்கு முன்னர் Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) பபாருத்த 
நவண்டும் எனும் இலக்றக தற்நபாநத ேிறைவு பசய்துவிட்டது. இதன் 
மூலம்,  ேியாய விறலக் கறடகளில்(FPS) நுகர்நவார் தங்களது ரயில், விமான 
மற்றும் பஸ் டிக்பகட்றட புக் பசய்ய முடியும். பயனாளிகள் 
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தங்கள்  பமாறபல் பில் பசலுத்த முடியும்,  விவசாயி இந்த றமயங்களில் 
பயிர் காப்படீு பி மியம், எல்.ஐ.சி. பி மியம் முதலியன கட்ட முடியும்.  
 

15. தொமாலியாவின் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி யார் ? 
 

A. முகமது அப்துல்லாஹி முகமது 

B. ஹஸன் நஷக் முகமது 

C. நஷக் முக்தார் 
D. நஷக் முக்தார்   

 

விதட: A. முகமது அப்துல்லாஹி முகமது 

 

நசாமாலியா-அபம க்கா என இரட்றட குடியு றம பகாண்ட முன்னாள் 
பிரதமர் முகமது அப்துல்லாஹி முகமது, 2017 நசாமாலி ஜனாதிபதி 
நதர்தலில் பமாத்தமுள்ள  328 வாக்குகளில் 184 வாக்குகள் பபற்று பவற்ைி 
பபற்ை பிைகு நசாமாலியாவின் புதிய ஜனாதிபதியாகி உள்ளார். முன்னதாக, 
2010 ேவம்பர் முதல் 2011 ஜூன் வறர நசாமாலியாவின் பிரதமராக இருந்தார் 
மற்றும் Tayo அரசியல் கட்சி ேிறுவனர் மற்றும் தறலவர் இவர். 
    
16. : C   B  புத்தகத்தின் ஆெி யர் யார் ? 
 

A. கபிஷ் ஜி பமஹ்ரா  

B. நக விஜய் குமார் 
C. நசகர் குப்தா 
D. டி.ஆர் கார்த்திநகயன்  

 

விதட: B. தக விஜய் குமார் 
 

�Veerappan: Chasing the Brigand� புத்தகத்றத, உள்ோட்டலுவல்கள் அறமச்சகத்தின் 
மூத்த பாதுகாப்பு ஆநலாசகர் நக விஜய்குமார் எழுதியுள்ளார். இப்புத்தகம், 
அடர்ந்த காட்டில் வாழ்ந்த வழிப்பைி திருடறன  அழித்ததற்கு பயன்படுத்திய 
மதிப்புமிக்க உத்நவக தந்திநராபாயங்களின் பார்றவறய வழங்கும் ஆதாரமாக 
உள்ளது. பல தசாப்தத்திற்கு முன்னநர வரீப்பன் தறலக்கு ரூ.5 நகாடி 
அைிவிக்கப்பட்டிருந்தது.    
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17. எந்த மாநிலம், 2017 பயங்கரவாத தடுப்பு மீதான 17வது ெர்வததெ 
கருத்தரங்தக(17  I  S   C  T -2017) நடத்தியது ? 
 

A. பஞ்சாப்  

B. பகீார் 
C. ஹ யானா  

D. குஜராத் 
 

விதட: C. ஹ யானா  

 

ஹ யானாவில் உள்ள மாநனச ல் பயங்கரவாத தடுப்பு மீதான 17வது 
சர்வநதச கருத்தரங்கு பிப்ரவ  8-ம் நததி ேறடபபற்ைது. நதசிய பாதுகாப்புப் 
பறட (NSA) ஏற்பாடு பசய்த இக்கருத்தரங்றக, தகவல் மற்றும் 
ஒளிபரப்புத்துறை அறமச்சர் ராஜ்யவர்தன் சிங் ரநதார் பதாடங்கி றவத்தார். 
இது தவிர, 2016-ல் உலகின் பல்நவறு பகுதிகளில் ேிகழ்ந்த பல்நவறு IED 
பவடிப்புகளின் விவரங்கள் பகாண்ட NSG  ஆண்டு பத்தி றகயான �The 
Bombshell�-றய அறமச்சர் பவளியிட்டார்.   
  
18. மதிப்புமிக்க 2016 டாக்டர் பி ெி ராய் ததெிய விருதுக்கு ததர்வு 
செய்யப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 
 

A. பஜய்ஸ்ரீ நமத்தா 
B. நக உஷா லட்சுமி 
C. பி ரகு ராம் 

D. என் சாயி குமார் 
 

விதட: C. பி ரகு ராம் 

 

இந்திய மார்பக அறுறவ சிகிச்றச ேிபுணர்கள் சங்க (ABSI) தறலவர் டாக்டர் 
பி ரகு ராம், சமூக-மருத்துவ ேிவாரண துறையில் சிைந்த நசறவ 
பு ந்ததற்காக மதிப்புமிக்க 2016 டாக்டர் பி சி ராய் நதசிய விருதுக்கு நதர்வு 
பசய்யப்பட்டுள்ளார். இந்தியாவில் மருத்துவப்பணி பு யும் ேபர் ஒருவருக்கு 
அளிக்கப்படும் மிக உயர்ந்த விருது இது. மாண்புமிகு இந்திய ஜனாதிபதி 
மூலம் மருத்துவர் தினமான ஜூறல 1, 2017 அன்று விருது 
வழங்கப்படவிருக்கிைது. இவ்விருதுக்கு நதர்ந்பதடுக்கப்படும் பதலுங்கு 
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மாேிலங்கறள (பதலுங்கானா மற்றும் ஆந்திர பிரநதசம்) நசர்ந்த மிகவும் 
இறளய அறுறவ சிகிச்றச மருத்துவர் இவநர.  இந்தியாவில் மார்பக சுகாதார 
தரத்றத உயர்த்துதல் மற்றும் பல்நவறு முன்பனடுப்புக்கள் மூலம் ஆந்திரா 
மற்றும் பதலுங்கானாவில் மார்பக புற்றுநோறய ஆரம்பேிறலயில் 
கண்டைிதலின் முக்கியத்துவம் பற்ைி நதறவயான 
விழிப்புணர்றவ  உருவாக்குதல் ஆகியவற்றை நோக்கிய டாக்டர் ராமின் 
குைிப்பிடத்தக்க பங்களிப்றப இந்த விருது அங்கீக க்கிைது.  
  
  
19. பின்வரும் யார், 2017 A -S  B  w  B  (B B) G  C -க்கு 
ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளனர் ? 
 

A. ஆறஷ வர்மா மற்றும் பி யங்கா பிரபாகரா  

B. சாக்ஷி பவார் மற்றும் அக்ஷய் சர்மா  

C. விநவக் குமார் மற்றும் மஹிமா ரத்நதார் 
D. ேிஷாந்த் பநடல் மற்றும் வர்ஷா சர்மா   

 

விதட: A. ஆதை வர்மா மற்றும் பி யங்கா பிரபாகரா  

 

முதல் முறையாக, இரண்டு இந்திய cagers - ஆறஷ வர்மா மற்றும் 
பி யங்கா பிரபாகரா, அபம க்காவின் ேியூ ஆர்லியன்ஸ்-ல் ேறடபபைவுள்ள, 
NBA மற்றும் FIBA-வின் 3வது ஆண்டு Basketball without Borders (BWB) Global Camp-
க்கான ஆண்கள் மற்றும் பபண்கள் அடங்கிய 67 நபர் பகாண்ட வலுவான 
சர்வநதச குழுவுக்கு நதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளனர். NBA All-Star 2017-இன் ஒரு 
பகுதியாக இந்த முகாம் பிப்ரவ  17-19 அன்று ேறடபபறும். உலபகங்கும் 
உள்ள சிைந்த ஆண் மற்றும் பபண் வரீர்கள்  ஒருவருக்பகாருவர் எதிராக 
நபாட்டியிட, NBA மற்றும் FIBA வரீர்களிடம் இருந்தும், புகழ்பபற்ை 
பயிற்சியாளர்களிடம் இருந்தும் நேரடியாக கற்றுக்பகாள்ள, NBA அறனத்து 
ேட்சத்திர மகிழ்ச்சிறய அனுபவிக்க BWB குநளாபல் முகாம் ஒரு ேல்ல 
சந்தர்ப்பம் ஆகும். The Basketball without Borders ேிகழ்ச்சி, கலாச்சார எல்றலகறள 
கடந்து பல்நவறு பின்னணியில் இருந்து வரும் இளம் வரீர்கறள 
கூறடப்பந்து பகாண்டு வரும் என்ை ேம்பிக்றகயின் அடிப்பறடயில் 
ேிறுவப்பட்டது.         

 

20. ெமீபத்தில் மதறந்த ரச்ெர்லா ெம்ராஜ்யம் (R  S y ), எந்த 
மாநிலத்தத தெர்ந்த சுதந்திர தபாராட்ட வரீர் ? 
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A. தமிழ்ோடு 

B. கர்ோடகா 
C. நகரளா 
D. ஆந்திரப் பிரநதசம் 

 

விதட: D. ஆந்திரப் பிரததெம் 

 

சுதந்திர நபாராட்ட வரீர் ரச்சர்லா சாம்ராஜ்யம்(98), சமீபத்தில் ஆந்திரப் 
பிரநதசத்தின் விசாகப்பட்டினத்தில் காலமானார். சம்ராஜ்யம், 1942-ல் 
அனந்தபூ ல் இந்தி பிரச்சாரகராக பயிற்சி எடுத்துக்பகாண்டிருந்த நபாது, 
பவள்றளயநன பவளிநயறு இயக்கம் மூலம் ஈர்க்கப்பட்டார். இவர் பயிற்சி 
திட்டத்றத றகவிட்டு விட்டு பவள்றளயநன பவளிநயறு இயக்கத்தில் 
இறணந்து பகாண்டார். இவர் 1944 ஆம் ஆண்டு பபசவாடாவில் (விஜயவாடா) 
றகது பசய்யப்பட்டார். பின்னர் 6 மாதங்களுக்கு ரயா நவலூர் சிறைக்கு 
அனுப்பப்பட்டார். இவர் 1972-ல் இந்திய அரசின் �Tarmra Patra�-றவ பபற்ைார்.  
 

நடப்பு நிகழ்வுகள்: பிப்ரவ  10, 2017 

 

21. எந்த நாடு, 2017 சமாதபல் தவர்ல்டு கூட்டத்தத(Mobile World Congress) 

நடத்துகிறது ? 

 

A. ஸ்பபயின் 

B. இந்தியா 
C. பஜர்மனி 
D. பிரான்ஸ் 

 

விதட: A. ஸ்சபயின் 

 

2017 பமாறபல் நவர்ல்டு கூட்டம், பிப்ரவ  27 முதல் மார்ச் 2 வறர 
ஸ்பபயின் ோட்டின் பார்சிநலானாவில் ேறடபபறும். இதறன உலகளாவிய 

பமாறபல் அறமப்பு சங்கம் (GSMA) ஏற்பாடு பசய்கிைது. பமாறபல் 

துறைக்கான உலகின் பப ய கூட்டமாக MWC உள்ளது. இதில், ஐஐடி 

றஹதராபாத்றத நசர்ந்த இந்திய ஆராய்ச்சியாளர்கள் 5G 
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பதாழில்நுட்பத்திற்கான தங்கள் C-RAN முன்மாதி கறள பவளிப்படுத்த 
உள்ளனர், இது உலகின் முதல் முன்மாதி யாகும்.  

 

22. இதணய பாதுகாப்பிற்காக(Cyber security) இந்திய ெர்வ் வங்கி மூலம் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட குழு எது ? 

 

A. என் நக சிங் குழு 

B. மீனா நஹமச்சந்திரா குழு 

C. ரவி ஐயர் குழு 

D. துஷார் கிருஷ்ணா குழு 

 

விதட: B. மீனா தஹமச்ெந்திரா குழு 

 

பல்நவறு இறணய அச்சுறுத்தல்கள் குைித்து ஆய்வு பசய்ய மற்றும் அறத 
சமாளிக்கும் ேடவடிக்றககறள ப ந்துறரக்க இறணய பாதுகாப்பு பல்துறை 

குழு ஒன்றை இந்திய சர்வ் வங்கி ஏற்படுத்தவுள்ளது. இக்குழு, ஏற்கனநவ 

இருக்கும் அல்லது வளர்ந்து வரும் பதாழில்நுட்பத்தில் உள்ள உள்ளார்ந்த 
அச்சுறுத்தல்கறள பதாடர்ந்து பசல்கிை அடிப்பறடயில் மீளாய்வு பசய்யும். 

இது பல்நவறு பாதுகாப்பு தர / பேைிமுறைகறள நமற்பகாள்வது குைித்து 

படிக்கும் மற்றும் பங்குதாரர்களுடன் ஒரு இறடமுகமாக பசயல்படும். 

குழுவிற்கு மீனா நஹமச்சந்திரா தறலறம வகிக்கின்ைார். இறணய 

பாதுகாப்பு மற்றும் பின்னறடறவ வலுப்படுத்த உ ய பகாள்றக 
தறலயடீுகறள குழு ப ந்துறரக்கும். 

 

23. 2017 USCC அறிவுொர் சொத்து குறியீட்டில்(USCC Intellectual Property Index (IPI)-

2017)  இந்தியாவின் தரம் என்ன ? 

 

A. 39வது 

B. 22வது 

C. 43வது 

D. 11 வது 

 

விதட: C. 43வது 
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�The Roots of Innovation� என்ை தறலப்பிலான US Chamber of Commerce (USCC)�s 
Global Intellectual Property Center (GIPC)-இன் சமீபத்திய அைிக்றகயின்படி, 2017 

அைிவுசார் பசாத்து குைியடீ்டின் (IPI) 5வது பதிப்பில் 45 சர்வநதச 
பபாருளாதாரங்களில் 43-வது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது. பதாடர்ந்து 5-வது 

ஆண்டாக குைியடீ்டின் கீழ் வ றசயில் இந்தியா உள்ளது. பட்டியலில் 

முதலிடத்தில் அபம க்காவும் அதறன பதாடர்ந்து ஐக்கிய ராஜ்யம், பஜர்மனி, 
ஜப்பான் மற்றும் ஸ்வடீன் முறைநய உள்ளன. கணிசமான சட்டமன்ை 

சீர்திருத்தங்கள் பகாண்டு, அரசாங்கம் அதன் IPR பகாள்றகயில் 

கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கு நதறவப்படும் நேர்மறை பசால்வன்றமறய 

உருவாக்குவது அரசாங்கத்திற்கு எத்தறகய நதறவ என்பறத GIPC 

சுட்டிக்காட்டுகிைது. 

 

24. பின்வரும் யார், இந்திய ெர்வ் வங்கியின் மத்திய வா யத்தின் (Central 

Board of the Reserve Bank of India) அதிகாரபூர்வமில்லாத இயக்குனராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ? 
 

A. ராஜவீ் குமார் 
B. அநசாக் குலாத்தி 
C. மணஷீ் சபர்வால் 

D. நமநல உள்ள அறனத்தும் 

 

விதட: D. தமதல உள்ள அதனத்தும் 

 

இந்திய அரசு, சமீபத்தில் சர்வ் வங்கியின் மத்திய வா யத்தில் 3 பகுதி நேர 
அதிகாரபூர்வமில்லாத இயக்குனர்கறள 4-ஆண்டு காலத்திற்கு ேியமித்துள்ளது. 

அவர்கள்: ராஜவீ் குமார், அநசாக் குலாத்தி, மணஷீ் சபர்வால் ஆவர். இந்த 
றமய வா ய இயக்குனர்களுக்கு, சர்வ் வங்கி விவகாரங்கறள ஆளும் 

பபாறுப்பு உள்ளது. 5 அதிகாரபூர்வ இயக்குனர்கள் உள்ளனர்- அதாவது ஆளுேர் 
மற்றும் ோன்கு நபருக்கு மிகாமல் துறண ஆளுேர்கள். இது தவிர, 
வா யத்தில் 16 அதிகாரபூர்வமில்லாத இயக்குனர்கறள அரசாங்கம் ேியமனம் 

பசய்துள்ளது. பவவ்நவறு துறைகறள நசர்ந்த 10 நபரும், 2 அரசாங்க 
அதிகா களும் மற்றும் ோன்கு உள்ளூர் வா யத்தில் இருந்து ஒவ்பவாருவர் 
வதீம் 4 நபரும் ேியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  
 

25. 2017 IAAF உலக தடகள ொம்பியன்ைிப்தப எந்த நாடு நடத்துகிறது ? 
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A. ரஷ்யா 
B. ஐக்கிய ராஜ்யம் 

C. அபம க்கா 
D. பிரான்ஸ் 

 

விதட: B. ஐக்கிய ராஜ்யம் 

 

IAAF உலக சாம்பியன்ஷிப்பின் 16-வது பதிப்பு, ஐக்கிய ராஜ்யத்தின் லண்டனில் 

ஆகஸ்ட் 2017 இல் ேறடபபைவிருக்கிைது. ரஷ்யா, அந்ோட்டின் ஆதரவுடன் 

ஊக்கமருந்து பயன்படுத்தியதற்காக அவர்களின் இறடக்காலதறடறய 

சர்வநதச நபாட்டிகளிலும் ேீட்டிக்க நவண்டும் என தடகள ஆளும் அறமப்பு 
வாக்களித்தறத அடுத்து ரஷ்யாவின் தறட பதாடர்ந்து ேீடிக்கும். எனினும், 

சில ரஷ்யர்கள் அவர்களின் அடிப்பறட நசாதறனறய பூர்த்தி பசய்ய முடியும் 

என்ைால், ஒரு ேடுேிறல பதாறகயின் கீழ் நபாட்டியிட முடியும். 

 

26. பின்வரும் எது, FIFA U-17 உலகக் தகாப்தப இந்தியா 2017 தபாட்டிக்கான 

அதிகாரபூர்வ ெின்னம் ? 

 

A. Kheleo 

B. Zabivaka 

C. Fuleco 

D. Pille 

 

விதட: A. Kheleo 

 

மத்திய விறளயாட்டுத்துறை அறமச்சர் விஜய் நகாயல் மற்றும் அகில 

இந்திய கால்பந்து கூட்டறமப்பு (AIFF) தறலவர் பிரபுல் பநடல் ஆகிய 

இருவரும் FIFA U-17 உலகக் நகாப்றப இந்தியா 2017 நபாட்டிக்கான 

அதிகாரபூர்வ  சின்னமாக �Kheleo� சின்னத்றத 2017 பிப்ரவ  10-ம் நததி புது 

தில்லி ஜவகர்லால் நேரு ஸ்நடடியத்தில் பவளியிட்டனர். புள்ளியிட்ட 

சிறுத்றதயான "Kheleo" என்பது ஒரு பலவனீமான காட்டு பூறனயாக உள்ளது, 

இதன் வாழ்விடம் இமயமறல அடிவாரத்தில் இருந்து பதன்கிழக்கு ஆசிய 

ேிலப்பகுதிக்கு ேீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிைது. இந்தியா ேடத்தும் முதலாவது பிபா 
நபாட்டியில் பல்நவறு  ேடவடிக்றககளில் Kheleo பங்நகற்கும். இப்நபாட்டிகள் 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 8th, 9th, 10th February 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 16 

 

2017 அக்நடாபர் 6 முதல் 28 வறர ேறடபபறும். உலக விறளயாட்டு 

ேிகழ்வுகறள ஒருங்கிறணத்து, பசயல்படுத்துவதில் இந்தியா அதன் திைறன 

இதில் பவளிப்படுத்தும். 

 

27. பள்ளி குழந்ததகள் மத்தியில் கால்பந்தத ஊக்குவிக்க, எந்த 

விதளயாட்டு அவுட் ச் திட்டம் மத்திய அரொல் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது ? 

 

A. Mission-XI-Million 

B. Mission-XIV-Million 

C. Mission-XII-Million 

D. Mission-XV-Million 

 

விதட: A. Mission-XI-Million 

 

பள்ளி குழந்றதகள் மத்தியில் கால்பந்றத ஊக்குவிக்க �Mission-Eleven-Million� 
எனும் விறளயாட்டு அவுட் ச் திட்டத்றத மத்திய இறளஞர் ேலன் மற்றும் 

விறளயாட்டுதுறை அறமச்சர்(தனிப்பபாறுப்பு) விஜய் நகாயல் பதாடங்கி 
றவத்தார். மிஷன் பலவனின் நோக்கம், ோட்டின் ஒவ்பவாரு பகுதியிலும் 

பமாத்தமுள்ள 11 மில்லியன் குழந்றதகளுக்கு கால்பந்து மீது நபரார்வத்றத 
உண்டாக்குவதாகும். முதல்-வறகயான இந்த திட்டம்  குழந்றதகறள 

கால்பந்து விறளயாட, ஆநராக்கியமான பழக்கம் பபை, விறளயாட்டு 

மனேிறல மற்றும் குழுவாக பசயல்படல் நபான்ை வாழ்க்றக பாடங்கறள 

கற்றுக்பகாள்ள ஊக்குவிக்கும். திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக,  பள்ளிகளில் 

வழக்கமான முறையில் கால்பந்து விறளயாட்றட ஊக்குவிக்க பாடசாறல 

அதிபர்கள் மற்றும் விறளயாட்டு ஆசி யர்கறள அரசாங்கம் ஊக்குவிக்கும். 

நமலும், இத்திட்டம் கால்பந்றத ஊக்குவிக்க நதறவயான அைிவு மற்றும் 

உபகரணங்கறள பள்ளிகளுக்கு வழங்கும்.  

 

28.  திட்டமிடப்பட்ட விமான எண்ணிக்தக கட்டுப்பாடுகதள எளிதாக்க(Ease 

restrictions on number of scheduled flights), இந்தியா ெமீபத்தில் எந்த நாட்டுடன்  

பு ந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் தகசயழுத்திட்டுள்ளது ? 

 

A. அபம க்கா 
B. ஐக்கிய ராஜ்யம் 

C. பதன் ஆப்பி க்கா 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 8th, 9th, 10th February 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 17 

 

D. பிநரசில் 

 

விதட: B. ஐக்கிய ராஜ்யம் 

 

இந்தியா, சமீபத்தில் திட்டமிடப்பட்ட விமான எண்ணிக்றக கட்டுப்பாடுகறள 

எளிதாக்க ஐக்கிய ராஜ்யத்துடன்  பு ந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

றகபயழுத்திட்டுள்ளது. பசன்றன மற்றும் பகால்கத்தா உள்ளிட்ட முக்கிய 

இந்திய ேகரங்களில் இருந்து UK பசல்லும் விமானங்கள் மீதான வரம்புகள் 

அகற்ைப்பட்டுவிடும் மற்றும் பு ந்துணர்வு ஒப்பந்தம், இங்கிலாந்து மற்றும் 

இந்தியா இறடநய வர்த்தகம் மற்றும் சுற்றுலாறவ ஊக்குவிக்கும் விதமாக  
பயணிகளுக்கு அதிக அளவிலான விமான நசறவறய வழங்குகிைது. 

இந்தியாவில் இருந்து பசல்லும் விமானங்களின் குைியடீுகள் பி ட்டனின் 

அறனத்து விமான ேிறலயங்களிலும் பகிரப்பட்டு, அநதநபால் பி ட்டனில் 

இருந்து வரும் விமானங்களின் குைியடீுகளும் இந்திய விமான 

ேிறலயங்களுக்கு பகிரப்பட்டு இந்த ஒப்பந்தம் ேிறைநவற்ைப்பட்டுள்ளது. 

உள்ோட்டு குைியடீு  பகிர்வு ஏற்பாடுகள் மூலம், இந்தியாவின் எந்தபவாரு 

சர்வநதச விமான ேிறலயத்திற்கும் இங்கிலாந்து அதன் விமானத்றத இயக்க 
முடியும்.  

 

29. எந்த மாநிலம், முதலாவது ததெிய மகளிர் பாராளுமன்ற (NWP) 

கூட்டத்தத நடத்துகிறது ? 

 

A. மத்தியப் பிரநதசம் 

B. ஒடிசா 
C. நகரளா 
D. ஆந்திரப் பிரநதசம் 

 

விதட: D. ஆந்திரப் பிரததெம் 

 

ஆந்திராவின் புதிய தறலேகரான அமராவதியில் முதலாவது நதசிய மகளிர் 
பாராளுமன்ை (NWP) கூட்டம் பதாடங்கியது. இந்த 3-ோள் கூட்டத்றத 
�Empowering Women-Strengthening Democracy� என்ை றமயக்கருவுடன் ஆந்திரப் 
பிரநதச சட்டசறப ஏற்பாடு பசய்துள்ளது. இந்தியாவின் சமூக மற்றும் 

ேிறுவன பபண் தறலவர்கள் மற்றும் பவளிோட்டு பபண்கள் உட்பட 

வாழ்வின் பலவிதமான துறைகளில் இருந்து ேன்கு அைியப்பட்ட பபண்கள் 
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பிரமுகர்கள் தங்கள் அனுபவங்கறள இளம் பபண்களுடன் பகிர்ந்து பகாள்வர். 
இந்தியா மற்றும் பவளிோடுகறள நசர்ந்த தறலவர்களுடன் தலாய் லாமா 
ஆரம்ப அமர்வில் கலந்துபகாண்டார்.  
 

30. ெமீபத்தில் மதறந்த ெர் பீட்டர் தமன்ஸ்பீல்ட்(Sir Peter Mansfield), எந்த 

நாட்தட ொர்ந்த தநாபல் ப சு சவற்றியாளர் ?  
 

A. பிரான்ஸ் 

B. இங்கிலாந்து 

C. பிநரசில் 

D. சிங்கப்பூர் 
 

விதட: B. இங்கிலாந்து 

 

MRI(Magnetic Resonance Imaging) முன்நனாடி மற்றும் நோபல் ப சு பபற்ை சர் 
படீ்டர் நமன்ஸ்பலீ்ட், சமீபத்தில் இங்கிலாந்தின் லண்டனில் காலமானார். 
இவர் 2003-ஆம் ஆண்டு உடலியக்கவியல் அல்லது மருத்துவத்திற்கான 

நோபல் ப சு பபற்ைார். இவருடன் மறைந்த அபம க்க நவதியியலாளர் Paul 
Lauterbur, காந்த ஒத்ததிர்வு படபமடுத்தல் (Magnetic Resonance Imaging) 

பதாழில்நுட்பத்றத கண்டைிந்ததற்காக நோபல் ப சு பபற்ைார். காந்த 
ஒத்ததிர்வு படபமடுத்தல் என்பது மனித உடலின் உடற்கூைியல் படங்கறள 

உருவாக்க மருத்துவ ேிபுணர்கள் மூலம் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உத்தியாகும். 

உடலின் பல்நவறு பகுதிகளில் உள்ள புற்றுநோய் நபான்ை நோய் நசதங்கறள 

கண்டைிய காந்த புலங்கள், நரடிநயா அறலகள் மற்றும் புல சாய்வுகறள MRI 

பயன்படுத்துகிைது. 


