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TNPSC Tamil Current Affairs 11th April 2017
1).

எந்த

மாநகராட்சிக்கு

பாதுகாப்பிற்க்காக

ĹPink

உட்பட்ட

காவல்

துறை,

பபண்கள்

HoyslasĹ

எனும்

காவல்

ரராந்து

துறை,

பபண்கள்

காவல்

ரராந்து

வாகனத்திறனத் துவங்கியுள்ளது?
A).பபங்களூர்.
B).பசன்றன.
C).பகாச்சி.
D).குவாஹத்தி.
விறட : A). பபங்களூர்.
பபங்களூர்

மாநகராட்சிக்கு

பாதுகாப்பிற்க்காக

”Pink

வாகனத்திறனத்
வாகனம்,

துவங்கியுள்ளது.

பகாண்டு

குற்ைம்

ரதர்வு

மற்றும்
நிகழ்ந்த

இடங்கறள

ஏரதனும்

எச்சரிக்றக
அறையில்

எச்சரிக்றகறய

அனுப்பும்

இடங்களில்

ரராந்துப்

அதுமட்டுமல்ைாது
பசயைிறய
உள்ள
வறகயில்

இந்த ĹSurakshaĹ எனும் பசயைிறய

பாதுகாப்பு

இரவு ரநரங்களில் பபண்களின்
”Suraksha”

பயண்படுத்தி

ஆபத்து காைங்களில் ரநரடியாக

கட்டுப்பாட்டு

ரராந்து

அடிப்பறடயாகக்

முக்கிய

51

இவ்வாகனம்

உபரயாகப்படுத்தப்படும்.

காவல்

Hoyslas

குழந்றதகளின்

பசய்யப்பட்ட

உறுதிக்காக

அவசரகாை

எனும்
Pink

நிறைபடுத்தப்பட்டிருக்கும் மற்றும்
மன

காவல்

Hoyslas”

பபண்கள்

ரபான்ைவற்ைில்

உட்பட்ட

எனும்
பபண்கள்,

மாநகராட்சி காவல்

காவைர்களுக்கு
ஏற்பாடு

பணியில்

அவசர

பசய்யப்பட்டுள்ளது.

இறனயதளங்களில் பதிவிைக்கம்

பசய்து பகாள்ளைாம்.
2). சீனாவில் நறடபபற்ை Ĺ2017 Formula 1 Chinese Grand Prix TournamentĹ
ரபாட்டியில் பவற்ைி பபற்ைவர் யார்?
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A).Nico Roseberg.
B).Lewis Hamilton.
C).Fernando Alonso.
D).Sebastian Vettel.
விறட : B). Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton, என்பவர் இங்கிைாந்றதச் ரசர்ந்த British formula 1 பந்தய
கார் ஓட்டுனர். இவர் Shanghai (China) யில் உள்ள Shanghai International
Circuit ல் நறடபபற்ை ĸ 2017 Formula 1 Chinese Grand Prix TournamentĹ ல்
பவற்ைி பபற்ைார்.
3). பின்வறும் நிறுவனங்களுல் எந்த

நிறுவனத்றத ĹICC Champions

Trophy 2017Ĺ ரபாட்டிக்கான ĹOfficial Innovative PartnerĹ என்று ICC (International
Cricket Council) அைிவித்துள்ளது?
A).Reliance.
B).IBM.
C).Google.
D).Intel.
விறட : D). Intel.
Intel

நிறுவனத்றத ĹICC Champions Trophy 2017Ĺ ரபாட்டிக்கான ĹOfficial

Innovative PartnerĹ என்று ICC (International Cricket Council) அைிவித்துள்ளது.
இது

கிரிக்பகட்

பயிற்ச்சியாளர்

மற்றும்

விறளயாட்டு

வரர்களின்
ீ

திைறன ரமம்படுத்தவும் மற்றும் கிரிக்பகட் அனுபவத்றத கிரிக்பகட்
ரசிகர்களுக்கு
இறணந்து

பகாண்டு

ரசர்க்கவும்

பசயல்புரியவுள்ளது.

Champions Trophy, June 1

2017

நடக்க

இப்ரபாட்டியில்

8

பமாத்தம்

உள்ளன.

www.winmeen.com

ஆம்

நிறுவனங்களும்
ஆண்டிற்கான

ICC

முதல் June 18 வறர நறடபபை உள்ளது.

இது 8 ஆவது முறையாக
நறடபபை

இவ்விரு

முதல்

உள்ள Champions Trophy

அணிகள்

மற்றும்

ரபாட்டியில்

15

ஆகும்.

ரபாட்டிகள்

இங்கிைாந்து

மற்றும்
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பங்களாரதஷ்

அணிகள்

களமிைங்கவுள்ளது.

இந்தியா

மற்றும்

பாகிஸ்தானிற்க்கிறடரய நறடபபைவுள்ள ரபாட்டி June 4 ஆம் ரததி
ல் நறடபபறும்.

Brimingham

4). ”Annapurna Bhojnalayas” எனும் மைிவு விறை உணவகத்றத எந்த
மாநிை அரசாங்கம் பதாடங்கவுள்ளது?
A).ஹரியானா.
B).மணிப்பூர்.
C).உத்தர் பிரரதசம்.
D).அஸ்ஸாம்.
விறட : C). உத்திர பிரரதசம்.
Annapurna
பிரரதச

BhojnalayasĹ
மாநிை

நகராட்சி

எனும்

அரசாங்கம்

மற்றும்

மைிவு

விறை

அம்மாநிம்

உணவகத்றத

முழுவதிலும்

மாநகராட்சிகளில்

உத்திர

உள்ள

14

பதாடங்கவுள்ளது.

இத்திட்டத்தின் கீ ழ் காறை உணவு 3 ரூபாய்க்கும் மதியம் மற்றும்
இரவு உணவுகள் 5 ரூபாய்க்கும் வழங்கப்படவுள்ளது. இத்திட்டத்தின்
கீ ழ் காறை உணவாக இட்ைி - சாம்பார்,கஞ்சி, அவல் உப்புமா, டீ
மற்றும்

பைகாரம்

உணவுவாக

வழங்கப்படும்.

சாதம்-பருப்பு,

மதியம்

காய்கைிகள்

மற்றும்

மற்றும்

இரவு

சப்பாத்தி

வழங்கப்படும்.
5). ைண்டனில் உள்ள ĹOld Bailey CourtĹ ல் பவள்றளயர் அல்ைாத
இந்திய

வம்சாவளிறயச்

ரசர்ந்த,

முதல்

நீதிபதியாக

நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?
A).Kirthi Solanki.
B).James Miskin.
C).Tayeb Salih.
D).Anuja Ravindra Dhir.
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விறட : D). Anuja Ravindra Dhir.
என்பவர்

Anuja Ravindra Dhir

இந்திய

வம்சாவளிறயச்

ரசர்ந்த

பபண்மனி. இவர் ைண்டனில் உள்ள ĹOld Bailey CourtĹ ல் பவள்றளயர்
அல்ைாத இந்திய வம்சாவளிறயச் ரசர்ந்த, முதல் பபண் நீதிபதியாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்

மற்றும்

நீதிபதிகளுல் இவரர இளம் வயதில்
உள்ள ĹOld Bailey CourtĹ என்பது
குற்ைவியல்

நீதிமன்ைம்.

இதுவறர

நியமிக்கப்பட்ட

நியமிக்கப்பட்டவர். ைண்டனில்

இங்கிைாந்து மற்றும் ரவல்ஸ்ற்கான
இந்நீதிமன்ைத்தில்

பமாத்தம்

15

நீதிபதிகள்(10 ஆண்கள் மற்றும் 5 பபண்கள்) பணியாற்றுகின்ைனர்.
6). ĹGandhi in ChamparanĹ

எனும் நூைின் ஆசிரியர் யார்?

A).DG Tendulkar.
B).Anand Gandhi.
C).S Ganesan.
D).Mahadev Desai.
விறட : A). DG Tendulkar.
DG Tendulkar(Dinanath Gopal Tendular ) எழுதிய ĹGandhi in ChamparanĹ எனும்
நூறை

தகவல்

திரு.பவங்றகயா

மற்றும்
நாயுடு

ஒளிபைப்புத்
புது

துறை

டில்ைியில்

மத்திய

உள்ள

அறமச்சர்

மகாத்மா

காந்தி

மியூசியத்தில் (Mahatma Gandhi Museum)பவளியிட்டார் மற்றும் உன்னத
பரிசுபபற்ை Romain Rollandற்கும் மகாத்மா காந்தி அவர்களும் பதாடர்பு
பகாண்ட கடிதம் மற்றும் கட்டுறரகறளத் பதாகுத்த நூைிறனயும்
அவர்
Tendulkar

பவளியிட்டார் ரமலும் அவர் 8 பகுதிகறளக் பகாண்ட DG
எழுதிய

மகாத்மா காந்தியின் சுயசரிறதறயயும் அவர்

பவளியிட்டார்.
7). இந்திய வறரபடத்றத இைவசமாக பதிவிைக்கம் பசய்து பகாள்ள
Survey of India (SOI) வினால் பதாடங்கப்பட்ட முதல் ரபார்ட்டல் எது?
A).Digital Map Portal.
www.winmeen.com
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B).Sol Portal.
C).Nakshe Portal.
D).OSM Portal.
விறட : C). Nakshe Portal.
புது டில்ைியில்
ஆண்டு

விழா

நறடபபற்ை Survey of India (SOI) வின் 250 ஆம்
நிகழ்ச்சியில்,Dr.

Harsha

Vardhan,

தகவல்

மற்றும்

பதாழில்நுட்பத்துறை அறமச்சர், நாக்ஷி ரபார்டல்(Nakshe Portal ைிறன)
பதாடங்கிறவத்தார். இதன் மூைம்
Series

Map

எனப்படும்

அைறவயில்

நிை வறரபடம் அல்ைது Open

வறரபடங்கறள

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட

ஆதார்

வடிவத்தில்

pdf

எண்றணப்

1:50,000

பயன்படுத்தி

இைவசமாக பதிவிைக்கம் பசய்து பகாள்ளைாம்.இது மத்திய அரசின்
ĹDigital India ProgramĹ மின் கீ ழ் வரும்.
8). கற்பறனக் கறதகளுக்காக 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான ĸPulitzer PriceĹ
சிறன பவன்ைவர் யார்?
A).Hisham Matar.
B).Colson Whitehead.
C).Matthew Desmond.
D).Lynn Nottage.
விறட : B). Colson Whitehead.
யுறனபடட் ஸ்ரடட்ஸ்(United States) றசச் ரசர்ந்த Colson

Whitehead

என்பவர் கற்பறனக் கறதகளுக்காக 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான ĸPulitzer
PriceĹசிறன ĹThe Underground RailroadĹ
இந்நூல்
States)
20

இன்

2016

ஆம்

ஆண்டிற்கான

எனும் நூைிற்காகப் பபற்ைார்.
யுறனபடட்

ஸ்ரடட்ஸ்(United

ரதசிய புத்தக விருதிறனப் (National Book Award) பபற்ைது.

ஆண்டுகளில்

கற்பறனக்

கறதகளுக்காக

யுறனபடட் ஸ்ரடட்ஸ்(United States)

இன்

ĸPulitzer

மற்றும்

ரதசிய புத்தக விருது

(National Book Award) ஆகிய இரு விருதுகறளயும்
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பபற்ை ஒரர நூல்
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இதுரவ. இந்நூல் அடிமத்தனத்திைிருந்து, நிைத்தடியில் அறமந்துள்ள
இரயில் பாறத வழியாக தப்பி வந்த இளம் பபண்ணின் கறதயாகும்.
9). Amnesty International Global Report ĸDeath Sentences and Executions 2016Ĺ
பவளியிட்டுள்ள சர்வரதச அைிக்றகயின் படி பின்வரும் நாடுகளில்
எந்த நாடு

2016 ஆம் ஆண்டில் அதிகமான தூக்கு தண்டறனறய

நிறைரவற்ைியுள்ளது?
A).Pakisthan.
B).Iran.
C).China.
D).Saudi Arabia.
விறட : C). China.
Amnesty

International

Global

ĸDeath

Report

Sentences

and

Executions

பவளியிட்டுள்ள சர்வரதச அைிக்றகயின் படி றசனா(China)
ஆண்டில்

அதிகமான

இருப்பினும்

உைக

குறைந்துள்ளது.

தூக்கு

தண்டறனறய

அளவில்

தூக்கு

இவ்ைிக்றகயின்

2016Ĺ

2016 ஆம்

நிறைரவற்ைியுள்ளது.

தண்டறன

சதவிகிதம்

37%

பவளியிட்டுள்ள

பசய்தியில்

றசனா(China)வில் தூக்கு தண்டறனயில் மரணித்ரதார்களின் சரியான
எண்ணிக்றக

கிறடக்கவில்றை

என்றும்

ரகசியமாய்ப் பாதுகாக்கிைது என்றும்
ரபறர

றசனா(China)

நம்புவதாக
தவிர்த்து

தூக்கு

பவளியிட்டுள்ளது.

மற்ை

நாட்டு

மக்கள்

ஆைாக்கப்படுகின்ைனர்.

இந்தப்

இடத்திலும்

அதறனத்

பாகிஸ்தான்

மற்றும்

இடங்களில் உள்ளன.
பசய்தியில்

104

தண்டறனறய
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தண்டறனக்கு
ரமலும்
1032

றசனா(China)

ரபர்

தூக்கு

என

மக்கறளத்

தண்டறனக்கு

ஈரான்

சவுதி

ரபாண்ட்ர

அந்நாட்டு

நீக்கியுள்ளது.

உள்ளக்குகிைது

பட்டியைில்

இவ்ைிக்றகயின்

நாடுகள்

உள்நாட்டு

ஒரு வருடத்திற்கு சுமார் 1000

பதாடர்ந்து
எகிப்து

அறத

2

ஆவது

அரரபியா,

ஈராக்,

நாடுகள்

அடுத்தடுத்த

பவளியிட்டுள்ள ரவரைாரு
சட்டத்திைிருந்து

இவ்ைிக்றக

தூக்கு

தூக்கிைிடப்பட்ரடார்
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மற்றும்

அவர்களது

குடும்பத்தினர்களிடம்

இருந்து

ரசகரிகப்பட்ட

பசய்திகள் மற்றும் மீ டியாக்களின் அைிக்றககறள அடிப்பறடயாகக்
பகாண்டு உருவாக்கப்பட்டது.
10). முதல் முறையாக ĸG20 Digital Ministerial Meeting on Digital EconomyĹ
எந்த நாட்டில் நறடபபற்ைது?
A).Japan.
B).India.
C).Russia.
D).Germany.
விறட: D). Germany.
முதல் முறையாக ĸG20 Digital Ministerial Meeting on Digital EconomyĹ எனும்
கூட்டம்
ஏப்ரல்

பெர்மனி(Germany)
6-7,2017

ரநாக்கம்

ஆகிய

ĸDigitisation:

யில்

உள்ள

ரததிகளில்

Policies

for

a

எனும்

Dusseldorf

நறடபபற்ைது.
Digital

FutureĹ

இடத்தில்

இக்கூட்டத்தின்
என்பதாகும்.

.

இக்கூட்டத்தினல் டிெிட்டல் மயமாக்கப்படுதைின் நன்றமயிறனயும்
தற்ரபாதுள்ள
பதாறைத்

டிெிட்டல்

பதாடர்புத்

பபாருளதாராத்திற்கு

பதாழில்நுட்பம்Ĺ

Ĺதகவல்

மற்றும்

முதுபகலும்பாக

உள்ளது

எனும் பசய்திறயயும் பவளியிட்டுள்ளது.
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