
www.winmeen.com 
 

    www.winmeen.com  Page 1  

  

 

TNPSC Tamil Current Affairs 8th May 2017 
1. கீழ்க்காண்பதில் எது 22வது ஆசிய தடகளப்பபாட்டியின் அதிகாரப்பூர்வ    

  சின்னமாகும்? 
A. Bawean மான் 
B. மிஷா 
C. Olly ஆமம 
D. பறக்கும் அணில். 
 
விமட : C. Olly ஆமம 

 
 22வது ஆசிய தடகளப்பபாட்டி, ஒடிசாவிலுள்ள புவபனஷ்வரில் வரும் சூமை 
1 முதல் 4 வமர நமடபபறவுள்ளது. தற்சமயம் இதன் இைச்சிமன மற்றும் 
சின்னத்மத , ஒடிசா முதல்வர் நவனீ் பட்நாயக் பவளியிட்டுள்ளார். இந்த 
இைச்சிமன, ஒரு தடகள வரீர் பவற்றிக்பகாட்மட பதாடுவது பபாைவும், 
அதன் பின்பு ஒடிசாவின் வரைாற்று சிறப்புமிக்க சுற்றுைாத்தைம் இருப்பது 
பபாைவும் வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது. புகழ்பபற்ற ஆைிவ் ரிட்ைி ஆமமகமள 
நிமனவுகூறும்விதமாக, Olly ஆமம இதன் சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
2. எந்த மாநிைத்தில், இந்தியாவின் முதல் உயிரி சுத்திகரிப்பு நிமையம் 
அமமயவுள்ளது? 
A. ஆந்திர பிரபதசம் 
B. அசாம் 
C. தமிழ்நாடு 
D. மகாராஷ்டிரா 
 
விமட : D. மகாராஷ்டிரா 
 
இந்தியாவின் முதல் உயிரி சுத்திகரிப்பு நிமையம், மகாராஷ்டிரா மாநிைம் 
புபன மாவட்டத்திலுள்ள ரகு எனுமிடத்தில் அமமயவுள்ளது. இதமன 
மத்திய சாமை பபாக்குவரத்து & பநடுஞ்சாமைத்துமற அமமச்சர் திரு. 
நிதின் கத்காரி பதாடங்கிமவத்தார். இது உயிரி கழிவுகளிைிருந்து 
எத்தனாமை உற்பத்தி பசய்யும். இது பநல், பகாதுமம மவக்பகால்கள், 
பருத்தித்தண்டு, பசாளத்தட்மட, கரும்புச்சக்மக பபான்றவற்றிைிருந்து ஒரு 
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வருடத்திற்கு பத்து ைட்சம் ைிட்டர் எத்தனாமை உற்பத்தி பசய்யும் திறன் 
பகாண்டது. இது விமை மைிவான, சுற்றுச்சூழலுக்பகற்ற எரிபபாருளாகும். 
 
3. 2017 பிபரஞ்சு ஜனாதிபதி பதர்தைில் பவற்றி பபற்றவர் யார்? 
A. Emmanuel Macron 
B. Marine Le Pen 
C. Francois Hollande 
D. Jean-Luc Melenchon 
 
விமட : A. Emmanuel Macron 
 
2017 பிபரஞ்சு ஜனாதிபதி பதர்தைில் பவற்றி பபற்றவர் Emmanuel Macron. இவர் 
முந்மதய ஆட்சி அலுவைரும், முதலீடு வங்கிப்பணியாளரும் ஆவார். வரும் 
பம 14 2017 அன்று பதிவிபயற்கவுள்ளார் பநப்பபாைியனுக்கு பிறகு,  பிபரஞ்சு 
வரைாற்றிபய இளம் ஜனாதிபதி ஆனவர் இவர். modern republic’s foundation 
(1958) க்குப்பிறகு இரண்டு மாபபரும் இயக்கங்கமளச்சாராத ஒருவர் 
ஜனாதிபதி ஆவதும் இதுபவ முதல் முமற. இவர் ஏப்ரல் 2016ல் தான் 
பதாற்றுவித்த En Marche! இயக்கத்தின் மூைம் பதர்தைில் பபாட்டியிட்டு 
பவற்றி பபற்றார். 
 
4. Governing Council of UN-Habitat க்கு தமைவராக பதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ள நாடு 
எது? 
A. சீனா 
B. இந்தியா 
C. இரஷ்யா 
D. இைங்மக 
 
விமட : B. இந்தியா 
 
மனித குடியிருப்புகமளயும், சமூகம் சார்ந்த வாழ்வாதாரங்கமளயும் 
வைியுறுத்தும் ஐ. நா வின் அங்கமான United Nations Human Settlements 
Programme (UN–Habitat) க்கு ஒரு மனதாக தமைவராக பதர்ந்பதடுக்கபட்டுள்ள 
நாடு இந்தியா ஆகும். 1978ல் UN-Habitat உருவான பிறகு, 1988, 2007 மற்றும் 
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தற்பபாது 2017ல் இந்தியா தமைமமபயற்றுள்ளது. UN-Habitat, தனது 
அறிக்மககமள United Nations General Assembly (UNGA)விடம் சமர்ப்பிக்கும். 
 
5. எந்த நாடு 26வது Governing Council (GC) of UN-Habitat-2017 ஐ நடத்துகிறது? 
A. இந்தியா 
B. பகன்யா 
C. ஈக்குவபடர் 
D. உருகுபவ 
 
விமட : B. பகன்யா 
 
பம 8 2017 அன்று பகன்யாவிலுள்ள மநபராபியின் ஐ. நா அலுவைகத்தில் 
26வது Governing Council (GC) of UN-Habitat-2017 நமடபபறுகிறது. இதன் 
மமயக்கருத்து “Opportunities for effective implementation of the New Urban Agenda” 
ஆகும். இதன் பநாக்கம் சிறந்த வருங்காை திட்டங்கமள பசயல்படுத்தி, 
சிறந்த நகரக்கட்டமமப்புகமளயும், மனித குடியிருப்புகமளயும்  
உருவாக்குவதாகும். இந்த 4 நாள் நிகழ்வுக்கு மத்திய வடீுகள் & நகர 
வறுமம ஒழிப்புத்துமற அமமச்சர் திரு. M. பவங்மகயா நாயுடு தமைமம 
தாங்குவார். அடுத்த இரு வருடங்களுக்கு இவபர UN-Habitatக்கு தமைமம 
தாங்குவார். அபதாடு பம 8 2017 அன்று மநபராபியில் நமடபபறும் நகர 
மயமாக்கல் சம்பந்தமான “ஆசிய பசிபிக் அமமச்சர்கள்” கருத்தரங்கிலும் 
கைந்துபகாள்வார். 
 
6. 2017ன் பன்னாட்டு இராணுவ பயிற்சியான “Eager Lion” ல் எந்த நாடு 
பதாடங்கியது? 
A. இத்தாைி 
B. குமவத்  
C. பஜார்டான் 
D. கத்தார் 
 
விமட : C. பஜார்டான் 
 
பம 8 2017 அன்று 2017ன் பன்னாட்டு இராணுவ பயிற்சியான “Eager Lion” 
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பஜார்டானில் பதாடங்கியது. இதில் ஐபராப்பிய, ஆசிய, ஆப்பிரிக்கா, அரபு 
பகுதிகமளச்பசர்ந்த நாடுகளான பிரிட்டன், ஜப்பான், பாகிஸ்தான், குமவத், 
பகன்யா, அபரபியா, US, பக்மரன், கத்தார் பபான்ற நாடுகமளச்பசர்ந்த 7400 
பமடகள் கைந்துபகாள்கின்றன. இந்த பயிற்சி எல்மைப்பாதுகாப்பு, இமணய 
பாதுகாப்பு, “command and control” ஆகிய பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். இது பம 18 
வமர நமடபபறும். ஜிகாடிஸ்களுக்கு எதிரான சிரிய, ஈராக் பபாரில் USன் 
தமைமமப்பமடயாக பஜார்டான் பசயல்பட்டது. 
 
7. 2017 கூட்டு இராணுவ பயிற்சியான “Balikatan”-ஐ US & எந்த நாடுடன் 
இமணந்து ஆரம்பித்தது? 
A. சவுதி அபரபியா 
B. பாகிஸ்தான் 
C. இஸ்பரல் 
D. பிைிப்மபன்ஸ் 
 
விமட : D. பிைிப்மபன்ஸ் 
 
33வது கூட்டு இராணுவ பயிற்சியான “Balikatan” (Shoulder - to – Shoulder) ஐ USம் 
பிைிப்மபன்ஸ்-ம் இமணந்து பிைிப்மபன்சின் மணிைாவிலுள்ள Camp 
Aguinaldoவில் பம 8 2017ல் ஆரம்பித்தது. பத்து நாள் நமடபபறும் இந்த 
பயிற்சியின் பநாக்கம், பபரழிவு, பயங்கரவாத எதிர்ப்புக்கான பயிற்சியாக 
இருக்கும். இந்த பயிற்சியில் 5400 பபர் கைந்துபகாள்கின்றனர். 
 
8. 2017 World Red Cross Red Crescent Day (WRCRCD)ன் மமயக்கருத்து என்ன? 
A. Less Known Red Cross Stories 
B. Everywhere for everyone 
C. Together for Humanity 
D. Get Together for the purpose of Humanity 
 
விமட : A. Less Known Red Cross Stories 
 
2017 World Red Cross Red Crescent Day (WRCRCD)ன் மமயக்கருத்து “Less Known 
Red Cross Stories” ஆகும். International Committee of the Red Cross (ICRC) 
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நிறுவனரான Jean Henry Dunant அவர்களின் பிறந்தநாள் நிமனவாக 
ஒவ்பவாரு வருடமும் பம 8 அன்று World Red Cross and Red Crescent Day 
அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
 
9. Navegaon பதசியப்பூங்கா அமமந்துள்ள மாநிைம் எது? 
A. உத்தர பிரபதசம் 
B. பமற்கு வங்கம் 
C. குஜராத் 
D. மகாராஷ்டிரா 
 
விமட : D. மகாராஷ்டிரா 
 
மகாராஷ்டிரா மாநிைம் பகாண்டியா மாவட்டத்தில் Navegaon பதசியப்பூங்கா 
அமமந்துள்ளது. 18ம் நூற்றாண்டில் உருவாக்கப்பட்ட இப்பூங்கா 
மகாராஷ்டிரா மாநிைத்தின் கிழக்குப்பகுதியில் அமமந்துள்ளது. இதில் பை 
வமகயான மீன்கள், 209 வமகயான பறமவயினங்கள், 9 வமகயான 
ஊர்வனங்கள், 26 வமகயான பாலூட்டிகள் பரமாரிக்கப்படுகின்றன. புைி, 
சிறுத்மத, காட்டுப்பூமன, புனுகுப்பூமன, ஓநாய், குள்ளநரி, காட்படருமம, 
நீல்காய்ஸ், சிஸ்டல்கள், காட்டுப் பன்றிகள், ஸ்பைாத் கரடிகள் மற்றும் 
நாதன் லூயிஸ் ஆகியமவ இதில் அடங்கும். 
 
10. Kavinder Singh Bisht எந்த விமளயாட்டுடன் பதாடர்புமடயவர்? 
A. மல்யுத்தம் 
B. சதுரங்கம் 
C. குத்துச்சண்மட 
D. கிரிக்பகட் 
 
விமட : C. குத்துச்சண்மட 
 
உஸ்பபகிஸ்தானில் நமடபபற்ற ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியில், 
மபைசிய வரீர் Salam Abdul Kasim-ஐ பதாற்கடித்து, உைக சாம்பியன்ஷிப் 
பபாட்டிக்காக 52 Kg பிரிவில் இந்தியக்குத்துச்சண்மட வரீர் Kavinder Singh Bisht 
(52 Kg) பதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளார். உைக சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டிக்காக 
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பதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற இந்தியக்குத்துச்சண்மட வரீர்கள், Vikas Krishan 
(75kg), Amit Phangal (49kg), Shiva Thapa (60kg), Sumit Sangwan (91kg), Satish Kumar 
(+91kg) and Manoj Kumar (69kg) ஆவர். 
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