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                             TNPSC  Tamil  Current  Affairs  13
th

 April 2017 

 

1). அமநதிக்கா நால் ரிசு பற் Malala Yousafzai அயர்கலக்கு எந்த 
ாட்டின்  பகபய  குடிபரிமந யமங்கப்ட்டது? 

A).Norway. 

B).Canada. 

C).Switzerland. 

D).South Africa. 

யிமட : B).  Canada. 

அமநதிக்கா நால் ரிசு பற் Malala Yousafzai அயர்கலக்கு 
கடா(Canada) ாட்டின்  பகபய குடிபரிமநமன, பண்கள் கல்யிக்காக 
யாதடுதல் நான்  பெனல்கலக்காக  யமங்கப்ட்டது. கடா(Canada) 
ாட்டின்  பகபய குடிபரிமநமனப் பறும் 6 ஆயது ர் நற்றும் 19 
யனதா   இம் பண்  இயநப. Malala Yousafzai அயர்கம கடா 
ாட்டின் குடினபசுத் தமயர்   அயர்கள் கடா ாட்டின் ஜானக 
இபேக்மகக்கு யபநயற்ார். கடா ாட்டு  ாடாலநன்த்தில்,  பகபய 
குடிபரிமநமனப் பற்று ாடாலநன்  உறுப்ிர்கலடனும்  
ாடாலநன்  கூட்டுத் பதாடரிலும்  பதன் பமனாக உமபனாற்றும் 19 
யனதா   இம் பண் இயநப. இதுயமப கடா(Canada) ாட்டின்  
பகபய குடிபரிமநமனப் பற்யர்கள். 

யரிமெ 
எண் 

பனர் நற்றும் பற்                
ஆண்டு 

1 Raoul Wallenberg(1985) 

2 Nelson Mandela(2001) 
3 Tensin Gyasto(2006) 
4 Aung San Suu Kyi(2007) 
5 Karim Aga Khan IV(2010) 
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2). United Nations Development Programme(UNDP) ன் புதின அதிகாரினாக 
ினநிக்கப்ட்டயர் னார்? 

A).Kemal    Dervis. 

B).Helen    Clark. 

C).Segolene   Royal. 

D).Achim    Steiner. 

யிமட : D).  Achim    Steiner. 

பஜர்நிமனச் நெர்ந்த Achim    Steiner ,  அபெினல் நற்றும் சுற்றுச்சூமல் 
ிபுணர்.  இயர்  United Nations Development Programme(UNDP) ன் புதின 
அதிகாரினாக ினநிக்கப்ட்டுள்ார். இயர் பன்ால் ிபெெிாந்து ிபதநர்  
Helen Elizabeth Clark ஐத் பதாடர்ந்து இப்தயினில் அநர்த்தப்டுயார். Achim    

Steiner, பன்தாக  United Nations Environment Programme(UNEP)  இல் 
ணினாற்ிார் நற்றும்  பகன்னாயில் உள் ஐ.ா அலுயகத்தில்  
ணினாற்ிார். HIV/AIDS, ஜானனக ஆட்ெி, ஆற்ல் நற்றும் 
சுற்றுச்சூமல், ெபக பன்நற்ம் நான் பெனல்கம  United Nations 
Development Programme(UNDP) கண்காிக்கும். பமபடட் ஸ்நடட்ஸ் ல் 
உள் ிபெ னார்க் கில் United Nations Development Programme(UNDP) னின் 
தமமநனகம் அமநந்துள்து. 

3). ெர்யநதெ நித யின்பயி யிநா திம் எந்த ான்று 
அனுெரிக்கப்டுகிது? 

A). ஏப்பல் 12. 

B).ஏப்பல் 10. 

C).ஏப்பல் 1.3 

D).ஏப்பல் 14. 

யிமட : A).   ஏப்பல் 12. 

நித இணத்திற்க்கா யின்பயி ெகாப்தத்தின் பதாடக்கத்திமபம், ந 
உறுதிபடன் யின்பயி அியினல் நற்றும் பதாமில் தட்த்திற்கு 
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ங்கித்து  ிமனா பன்நற்த்மத நாக்கநாகக் பகாண்டு ாடு 
நற்றும் நக்கின் ிமமன நநம்டுத்தினதமபம்  யின்பயிமன 
அமநதினா பெனல்கலக்காக  பமநன னண்டுத்தினது நான் 
பெனல்கின் பதாடக்கத்திமக் பகாண்டாடுயதர்க்காக  ஏப்பல் 12 
ெர்யநதெ நித யின்பயி யிநா திநாக அணுெரிக்கப்டுகிது. 
ஏப்பல் 12, 1961 பெரி ககரின் யின்பயிப் னணத்தின் பதாடக்கநாக  

யின்பயி பென்ார். 

  4). எந்த நாி அபொங்கம் “அம்நாக்கு யந்தம்” எனும் திட்டத்மத 
அிபகப்டுத்திபள்து? 

A).கர்ாடகா. 

B).ஆந்திப ிபநதெம். 

C).நகபம். 

D).தநிழ் ாடு. 

யிமட : B).  ஆந்திப ிபநதெம். 

“அம்நாக்கு யந்தம்” எனும் திட்டத்மத உனர்ிமப் ள்ிகில் ஆந்திப 
ிபநதெ    அபொங்கம் அம்நாக்கலக்காக  அிபகப்டுத்திபள்து. 
வ்பயாபே ஆண்டும் ள்ி ஆண்டு யிமாயின் பாழுது அல்து கல்யி 
ிர்யாகம் நதர்ந்பதடுத்த நயபபாறு ாில் இத்திட்டம் மடபமப் 
டுத்தப்டும். இத்திட்டத்தின் கீழ் அம்நாக்கலக்கு ாத பூமஜபம் 
டத்தப்டும்.   இத்திட்டத்தின் பநாத்த பெவு  2.50 நகாடி பைாய். இதில் 
ாதினா 1.25 நகாடி பைாமன அபொங்கம் துக்கும் நீதபள்  1.25 
நகாடி பைாமன ள்ிகில் னின் பன்ால் நாணயர்கள் நற்றும் 
ன்பகாமடனார்கிடம் இபேந்து  ள்ி ிர்யாகம் பற்றுக்பகாள்லம். 

5). நதெின தாய்மந திம் எந்த ான்று அனுெரிக்கப்டுகிது?  

A). ஏப்பல் 11. 

B).ஏப்பல் 10. 

C).ஏப்பல் 1.3 
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D).ஏப்பல் 14. 

யிமட : A).   ஏப்பல் 11. 

தாய்மந மப் ற்ின யிமிப்புணர்மய கர்ிணிகள் நற்றும் 
ாலூட்டும் தாய்நார்கிமடநன  ஏற்டுத்த  ஏப்பல் 11  நதெின தாய்மந 
திநாக  அனுெரிக்கப்டுகிது. நதெின தாய்மந திம், பயள்ம ாடா 
கூட்டணி(White Ribbon Alliance) னின் ாதுகாப்ா தாய்மநக்கு பதாடக்கநாக 
அமநகிது. கர்காம் நற்றும் குமந்மத ிப்பு நான் காங்கில் 
பண்கலக்கு நாதுநா ன்கம உறுதி பெய்யநத 2017 ஆம் 
ஆண்டிற்கா  நதெின தாய்மந தித்தின் நாக்கம். 

6). பநய்ிகர் ாணனத்தின் (Virtual Currencies) கட்டமநப்ம  ஆய்வு 
பெய்யதர்க்காக நத்தின அபெிால் உறுயாக்கப்ட்ட கநிட்டி எது? 

A).Dinesh  Sharma Committee. 

B).Shaktikanta Das  Committee. 

C).H   R  Khan    Committee. 

D).B  S Dharamraj    Committee.  

யிமட : A).  Dinesh  Sharma Committee. 

 பநய்ிகர் ாணனத்தின் (Virtual Currencies) கட்டமநப்ம  ஆய்வு 
பெய்யதர்க்காக நத்தின அபெிால் Dinesh  Sharma Committee 
உறுயாக்கப்ட்டது. இக்கநிட்டி இந்தின நற்றும் உக ாடுகின் 
மகனிபேப்ில் உள் பநய்ிகர் ாணனத்திமக் கணக்பகடுக்கும். 
பநய்ிகர் ாணனத்திம ழுங்கு டுத்துயதர்க்கா உகாயின 
அமநப்மபம் ெட்டதிற்க்குட்ட்ட பநய்ிகர் ாணனத்தின் 
கட்டமநப்புகமபம்  இக்கநிட்டி ஆய்வு பெய்பம். தகர்நயார்  ாதுகாப்பு  
நற்றும் ண நநாெடி நான்யற்மக் மகனாழும் பமகம Dinesh  
Sharma Committee ரிந்தும பெய்பம். இக்கநிட்டினிம  Dinesh  Sharma 
தமமந தாங்கி 3 நாதத்திற்குள் இது பதாடர்ா அிக்மகனிம 
பயினிடுயார்.  



www.winmeen.com 

 

www.winmeen.com Page 5 
 

7). இந்தினா தது அண்மட ாடா எந்த ாட்டிற்கிமடநன ஹிந்தி பநாமி 
ாடத்திற்கா புரிந்துணர்வு ப்ந்தத்மத மகபனழுத்திட்டுள்து? 

A).நால். 

B).ெீா. 

C).நினான்நர். 

D). ங்காநதஷ். 

யிமட : B).  ெீா. 

இந்தினா தது அண்மட ாடா ெீாயிற்கிமடநன ஹிந்தி பநாமி 
ாடத்திற்கா புரிந்துணர்வு ப்ந்தத்மத மகபனழுத்திட்டுள்து. ெீா 
ல்கமக்கமகத்தில் 2012 ஆம் ஆண்டிிபேந்நத  ஹிந்தி பநாமி 
ாடத்திட்டம் மடபமனில் உள்து. இப்புரிந்துணர்வு  ப்ந்தம் 
Shanghai தூதபகத்தின் அந்ின ாட்டுப் ிபதிிதி Prakash Gupta யிால் Indian 
Council for Cultural Relations(ICCR) அமநப்ின் ொர்ில், Shanghai International Studies 
University(SISU) ன் தமயர் Cao Deming அயர்கலடன் Shanghai னில் 
மகபனழுத்தாத்து. பதன்பமனாக 5 ஆண்டுகலக்கா 
இப்புரிந்துணர்வு  ப்ந்தம் அக்நடார் 29,2012 அன்று இந்தினாயின் 
பயிபவுச் பெனார் எஸ். பஜனெங்கர் நற்றும் ெீாயிற்கா 
இந்தினத் தூதர் அயர்கிால்  Shanghai International Studies University(SISU) னின் 
துமணத் தமயர் Feng Qinghua அயர்கலடன்  மகபனழுத்தாத்து. 

8). எந்த நாி அபொங்கம் “Adarana” எனும் ாபம்ரின பதாமில்கம 
பன்நற்றுயதர்க்கா திட்டத்மத  நறுடிபம் பதாடங்கிபள்து? 

A).Himachal   Pradesh. 

B).Sikkim. 

C).Andhra   Pradesh. 

D).Odisha. 

யிமட : C).   Andhra   Pradesh. 
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 ஆந்திப ிபநதெ நாி அபொங்கம் “Adarana” எனும் ாபம்ரின 
பதாமில்கம பன்நற்றுயதர்க்கா திட்டத்மத  நறுடிபம் 
பதாடங்கிபள்து. இது ின்டுத்தப்ட்நடார்கின் பன்நற்த்திற்காக 
பதாடங்கப்ட்டுள்து. இத்தின் பம் ாபம்ரின பதாமில் புரிபம் 
யியொனிகலக்கும் மகயிம பதாமில் பெய்நயாபேக்கும் கிபாநப் 
புபங்கில் நயம யாய்ப்ம ஏற்டுத்துயடதற்கும் யீ இனந்திபங்கள், 
பதாமில்தட்ம், ிதிபதயி நான்மய அிக்கப்டும். “Adarana” திட்டம்  
பதன்பதில் பதலுங்கு நதெக் கட்ெினிால் பதாடங்கப்ட்டது. 

 


