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                            TNPSC  Tamil  Current  Affairs  14
th

 April 2017 

 

1).  ணீ  ீர்களப அளப்தற்க்கக இந்ிற்கு உனக ங்க 
எவ்பவு தளகளக் கடணகக் தகடுத்துள்பது? 

A). 275 Million Dollar. 

B). 375 Million Dollar. 

C). 475 Million Dollar. 

D). 575 Million Dollar. 

ிளட : B).   375 Million Dollar. 

ணீ  ீர்களப அளப்தற்க்கக இந்ிற்கு உனக ங்க  375 

Million Dollar தளகளக் கடணகக் தகடுத்துள்பது. இந்ின் பல் 
ீர்த் ட்டம் “தச  ீர் 1 ” ஆகும். இது ணச ற்றும் 
ஹல்டிிற்களடத 1360 கதனீட்டர் தூம் கங்ளக ஆற்நளண  
ீட்டிப்தர்க்கண ட்டம்.  இத்ட்டத்ன் பனம்  6 ரி கப்தல் 
தபிதற்நங்கள், கப்தல் தழுது தர்க்கும் ச திகள் 
ததக்குத்துத் துளந ததன்நற்நற்க்கு  உி அபிக்கப்தடு  
ற்றும் தள “ களண ணீப்தடுத் ற்றும் தடகுகள் சக கடந்து 
தசல்ன  தன பு”” களண அநபகப்தடுத்பள்பது.  ீர் 
ஆளத்ற்கு உிக, ததுகப்தகப் திக்க ீர் கல் 
அளப்பு ற்றும் கப்தல் தசல்லும் உி ததன்நற்ளந இத்ட்டம் 
ததற்றுத்ரும். International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 
கட்கக் தகடுத்துள்ப 375 Million Dollar கடின் கனம் 7 ருடங்கள் 
ற்றும் பர்வு கனம் 17 ருடங்கபகும். 

2). த் கப்தல்துளநின் கழ் இங்கும் துளநபகங்கபில் சநந் 
சுகத்ன் அடிப்தளடில் பல் இடத்ல் இருக்கும் துளநபகம் 
எது? 

A).Kandla   port. 

B).Cochin port. 

C).Haldia   port. 

D).Vizag    port. 
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ிளட : C).  Haldia   port. 

 த் கப்தல்துளநின் கழ் இங்கும் துளநபகங்கபில் சநந் 
சுகத்ன் அடிப்தளடில் பல் இடத்ல் தற்கு ங்கபத்ல் 
உள்ப  ஹல்டி துளநபகம்(Haldia   port)  இருக்கநது. துளநபகப் 
திகபில், அலுபக இடங்கள், குடிிருக்கும் இடங்கள்  ததன்நற்நல்  
உறுகும் கவுகளபக் ளகலம் பளந ததன்நற்ளநக் கருத்ல் 
தகண்டு இத்ரிளச கக்தகடுப்பு கழ்த்ப்தட்டது. March 16-31,2017  
ட்கபில் அனுசரிக்கப்தட்ட  “Swachhta Pakhwada” ின் ததழுது, 13 இந்  
துளநபகங்கபில்  Quality Council of India (QCI) அளப்பு இத் 
ரிளசிளண கக்தகடுப்ளத தற்தகண்டது. 

3).இந்  ிளபட்டுத் துளநில் கூட்டுர்ள ஏற்தடுத் எந் 
ட்டுடன் ிளபட்டு கூட்டு ஒப்தந்த்ள ளகதழுத்ட்டது? 

A).Canada. 

B).United   States. 

C).Russia. 

D).Australia. 

ிளட : D).  Australia. 

இந்  ிளபட்டுத் துளநில் கூட்டுர்ள ஏற்தடுத்  
ஆஸ்தனவுடன் ிளபட்டு கூட்டு ஒப்தந்த்ள 
ளகதழுத்ட்டுள்பது. இவ்தப்தந்த்ன் பனம்  ிளபட்டு 
ீகள், திற்சபர்கள், தல்தட்த அகரிகள்,  ிளபட்டு 
ிஞ்ஞணிகள் ததன்தநள இரு டுகலக்குளடத தரிற்நம் 
தசய்ப்தடும். ிளபட்டு ீகள், திற்சபர்கள், ிளபட்டு 
அநில் ததன்ந பக்கத் துளநகபில் இக்கூட்டுத்ட்டம்  
தசல்தடுத்ப்தடும். இவ்தப்தந்த்ன் பனம்  Victoria University ற்றும் 
The University of Canberra  இளந்து இந்ில்  ஆஸ்தனில் 
உள்ப Australian Institute of Sports இளணப் ததனத  இந்ில் National 
Sports University(NSU) ளத் தடங்கவுள்பது. 

4). இந்ின்  பல் தல்துளந கணக இந்ண “TAL Brabo” 
ிளண எந் இந் றுணம் தடங்கபள்பது? 
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A).TATA     Motors. 

B).Maruti    Suzuki. 

C).Mahindra &  Mahindra. 

D).Eicher    Motors. 

ிளட :  A).  TATA     Motors. 

இந்ின்  பல் தல்துளந கணக இந்ண “TAL Brabo” 
ிளண TATA     Motors இன் துள  றுணண  TAL Maanufacturing Solutions 
தடங்கபள்பது.  இது பற்நலும் இந்ிதனத கருத்க்கம் 
ற்றும் டிளத் பல் இந்ம்.இது சறு, குறு ற்றும் டுளன 
றுணங்கலக்குப் தண்தடுத்னம். இது 2 கதன ற்றும் 10 கதன 
ிற்கக ரிக்கப்தட்டுள்பது. இன் ிளன 5 னட்சம் ற்றும் 7 னட்சம் 
ஆகும். இது ததருட்களப எடுத்துப் ததருத்துத்ர்க்கக  ற்றும் 
தல்டிங் ற்றும் தரு தன உததகத்ற்க்ககப் தண்தடுத்த்ப்தடுகநது. 
இள 24/7 கக்கல் தண்தடுத்னம். தலும் இளண ததரி 
அபினண தல் றுணங்கபிலும் தண்தடுத்னம். 

5). ளநந் AIDS ஆச்சபண Dr.Mark  Weinberhg எந் ட்டிளணச் 
தசர்ந்ர்? 

A).Finland. 

B).Canada. 

C).Norway. 

D).Australia. 

ிளட : B).  Canada. 

கணட ட்டிளணச் ளநந் AIDS ஆச்சபண Dr.Mark  Weinberhg(71) 
அதரிக்கில் உள்ப  Florida ில் உள்ப Bal Harbour ல் ளநந்ர்.  AIDS 
ற்கு எண ததநட்டத்ள ளனள ங்கணர். இர்  Montreal Jewish 
General Hospital  இல் உள்ப McGill University AIDS Centre ற்றும் The Lady Davis 
Institute இன் றுணத் ளனர்  ற்றும் இர் McGill University ில் 
ருத்தும் ற்றும் தண்ணுிரில் துளந ததசரிர். 

6).  சீதத்ல் ளநந் “Munshi Venu” எந் ளத் துளநளச் தசர்ந்ர்? 
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A).Tamil. 

B).Odia. 

C).Malayalam. 

D).Telugu. 

ிளட : C).  Malayalam. 

 “Munshi Venu”(63) ளனபத் ளத் துளநளச் தசர்ந் சநந்  
ளகச்சுள டிகர் தகபில், ருச்சூரில் உள்ப சனக்குடிில்  
கனணர். இர் 75 ளனபத்ள தடங்கபில் டித்துள்பர். இர் 
தசட்ட பம்ளத, சல்ட் & ததப்தர், கண்க டக்கஸ், ஒரு பத்ச க, 
இம்ததல், டடி கூள். 

7). ததண்கள் னணிற்கக  ”Operation Durga”  எனும் இக்கத்ள எந் 
ன அசங்கம் அநபகப்தடுத்பள்பது? 

A).தஞ்சப். 

B).உத் திதசம். 

C).த் திதசம். 

D).ஹரிண. 

ிளட: D).  ஹரிண. 

ததண்கள் னணிற்கக  ”Operation Durga ”  எனும் இக்கத்ள  
ஹரிணன அசங்கம் அநபகப்தடுத்பள்பது. இவ்ிக்கத்ன் 
கழ் பல் அளச்சரின் தநக்கும் தளடிணல் 24 அிகள் 
அளக்கப்தட்டண. இவ்ிில் ததண் திபர்கள்,  9 கல்துளந 
துள ஆய்பர், 14  துள ஆய்க உிபர், 6 ளனள கனர் 
ற்றும் 13 கனர்கள் ற்றும் ஒவ்தரு ட்டத்லும் உள்ப 
கல்துளந அகரிகள். இவ்ிகள் தள்பிகள், கல்லூரிகள் ததருந்து 
ளனங்கபில் ததன்ந இடங்கபில்  ததண்களப தகன தசய்ல், 
அகரீகண கருத்துக்களபத் தரிித்ல் ததன்று டக்கும்  
ததண்கலக்கு எண குற்நங்களபக் கண்கணிக்கும். 

8). 2017 ஆம் ஆண்டு  Sangken  ருி எந் ட்டில் தடங்கது? 
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A).சக்கம். 

B).அஸ்ஸம். 

C).ஜர்க்கன்டு. 

D).அருச்சல் திதசம். 

ிளட : D).  அருச்சல் திதசம். 

Theravada Buddhist புத்ண்டின் தடக்கக ஏப்ல் 14,2017 அன்று Sangken  
ருி அருச்சல் திதசத்ல் தடங்கது. இத்ருி Theravada 
Buddhist இணத்ர்கபல் தகண்டடப்தடுகநது.  இத்ருிின் 
ததழுது புத்ரின் தடத்ற்கு குபில் சடங்கு ளடததறும் இதுத 3 
ட்கள் ளடததறும் ருிில் ங்கபகண கழ்ச்சகும். 
இத்ற்குப் தின் க்கள் ஒருர் தல் ஒருர் ண்ரீ் தபித்து 
புத்ண்ளட அசுத்ல்ன பு புத்ண்டகத் தடங்குர்கள். 
இத்ண்ரீ் தின்ள, தன்ள ற்றும் அஷ்டம், சுத்ம் 
ததன்நற்நற்கண அளடபங்கள்  ஆகும்.  

9). தடல்ன உர்ீன்நத்ன் ளனள ீதக 
க்கப்தட்டுள்பர் ர்? 

A).S K Kaul. 

B).Gita  Mittal. 

C).Huluvadi  G  Ramesh. 

D).G  Rohini. 

ிளட : B).  Gita  Mittal. 

தடல்ன உர்ீன்நத்ன் ளனள ீதக  Gita  Mittal 
க்கப்தட்டுள்பர். இர் சட்டப்பூர்ண சநந் ீகளப  
ங்கபள்பர். கனத்ல் தக்கப்தட்தடருக்கண பி, 
இடம்ததர்ந் ணிர்கலக்கண அளடக்கன உரிள ற்றும் 
ஆபப்தளட ததண்கலக்கண ரு  உரிள ததன்நண இரின் ீ 
அநிப்புகபகும். ஏப்ல் 13,2017 அன்று ஓய்வு ததறும் ீத 
ஜ.தகணிளத் தடர்ந்து இர் திற்நவுள்பர். 
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10). உவு ணி உற்தத்ின்  அகரிப்திற்கக எந் னம் “Krishi 
Karman 2015-16” ிருளணப் ததற்நது? 

A).ஹச்சல் திதசம். 

B).ஆந்  திதசம். 

C).த்  திதசம். 

D).உத்   திதசம். 

ிளட : A).  ஹச்சல் திதசம். 

உவு ணி உற்தத்ின்  அகரிப்திற்கக ஹச்சல் திதச  
னம் “Krishi Karman 2015-16” ிருளணப் ததற்நது. இவ்ிருளண அந் 
ன அசங்கம், தல்தட்த உள்படீுகள் ற்றும் தசளகளப 
ிசிகலக்கு ங்கன் பனம் உவு ணி உற்தத்ில் 
பர்ச்சகண்டற்க்கக 3 ஆது பளந ததறுகநது. இவ்ிருல் 
தகப்ளத, தற்தகல்கள் ற்றும் தம் தரிசகக் தகடுக்கப்தடும். திரின் 
தன்பகத்ன்ள, தண் தசணம், இற்ளக ிசம் ற்றும் ண்ின் 
சுக ர்கம் ததன்நற்நல்  ன அசங்கம் அக்கள கட்டி 
ருகநது. இவ்ிருளண 2011-12 ஆண்டில் அக தகதுள கசூலுக்கக 
ஹச்சல் திதச  னம்  ததற்நது ற்றும் 2014-15 ஆம் ஆண்டில் 
உவு ணி உற்தத்ின்  அகரிப்திற்கக ஹச்சல் திதச  
னம் “Krishi Karman”ிருளணப் ததற்நது. 

 

 

 

  

 

 

 

  


