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                                 TNPSC  Tamil  Current  Affairs  15
th

 April 2017 

 

1). ”Unite  Ideas  #UNGAViz Textual  Analysis  and Visualisation challenge” ல் பதல் 
பரிசு பபற்ம இந்த பன்பபருள் பபமரர் ர்? 

A). Salem     Avan. 

B).Sandeep     Konam. 

C).Abdulqadir     Rashik. 

D).Nikhil    Chandavarkar. 

லிடை : C).Abdulqadir     Rashik. 

Unite  Ideas  #UNGAViz Textual  Analysis  and Visualisation challenge” ல் பதல் பரிசு 
பபற்மலர்  இந்த பன்பபருள் பபமரர்  Abdulqadir     Rashik ஆகும். 
உயகரலி பகள்டக. ததடி ருலருக்பகருலர் பர்த்து ஐ.ந 
உறுப்பினர் நடுகரின் தீர்னங்கள் ற்றும் லக்கரிப்பு படமகடரப் 
பற்ம  ஐ.ந  பபதுச் சடப தீர்னங்கடரத் ததடித் பதரிந்து பகள்ர 
ரு தமந்தபலரி கருலிட அமபகப்படுத்தனர். Abdulqadir     Rashik 

அலர்களுடை பன்தரி (Prototype) பபதுக்கப்பட்டு ஐ.ந ற்றும் 
ஐ.ந உறுப்பினர் நடுகளுைன் இடைக்கப்படும். இவ்லிடைப்பு ஐ.ந 
உறுப்பினர் நடுகரல் அங்ககரிக்கப்படும். இலர் தனது ”Links to Suitable 
Cities” எனும் நடயன பன்தனற்மத்தற்கன இயக்குகரின் 
பதைர்புகடர லடபடுத்த கட்சப்படுத்துதலுக்கக  ர்ச்சு 2017 ல் 
நைந்த ஐ.ந “#LinksSDGs challenge” ல் இலர் பதல் பரிசு பபற்மர். Abdulqadir     

Rashik    ரு  பதறயதபர் ற்றும்     Miavy Systems ன்  நறுலனர். 

2). எந்த நய அசங்கம் த்த அசங்கத்தன் “Power for All” 
தட்ைத்தற்கு புரிந்துைர்வு ப்பந்தத்டத டகபழுத்தட்டுள்ரது? 

A). த்த பிததசம். 

B).தழ்நடு. 

C).ஹரின. 

D).உத்த பிததசம். 

லிடை : D).  உத்த பிததசம். 
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உத்த பிததச  அசங்கம் த்த அசங்கத்தன் “Power for All” 
தட்ைத்தற்கு புரிந்துைர்வு ப்பந்தத்டத டகபழுத்தட்டுள்ரது. அக்தைபர் 
2018 பதல்  நயம் பழுலதும் 24 ைி தநபம்  ன்சம் லறங்கும் 
தசடல ற்றும் 2019 ஆண்டு பதல் அம்நயத்தல் உள்ர அடனத்து 
லடீு ற்றும் லிலச நயங்களுக்கு ன்ச லசத பகடுப்பதத 
இத்தட்ைத்தன் தநக்ககும். இத்தட்ைத்தன் பத்த பசயவு  40 ஆிம்  
தகடி ரூபகும். இதல் 20 ஆிம்  தகடி ரூபட 2018 ல் 
பசல்படுத்த்ப்படும் தட்ைத்தற்கக பசயலிைப்பைவுள்ரது. 

3). ”2017 Cartier Women’s Initiative” லிருதடன இந்தடலச் தசர்ந்த எந்த 
சுற்றுச்சூறல் பபமரர் பபற்றுள்ரர்? 

A).Trupti   Jain. 

B).Kirti   Bose. 

C).Nitin   Bansal. 

D).Chandresh Yadav. 

லிடை : A).  Trupti   Jain. 

இவ்லிருதடன அலர், தடீர் பலள்ரப் பபருக்கு, பஞ்சம் 
தபன்மலற்மயருந்து லிலசிகடரக் கப்பற்றுதல், நயங்கரில் 
பபண்களுக்கு தலடய ற்றும் தண்ைடீப் பரிப்பதற்கன தீர்வுகள் 
தபன்மலற்மல் பங்கற்மதர்கக சங்கப்பூரில் உள்ர Victoria Theatre and 
Concrete hall ல்  நைந்த லிறலில்  ”2017 Cartier Women’s Initiative” லிருதடன 
இந்தடலச் தசர்ந்த Trupti   Jain  எனும் சுற்றுச்சூறல் பபமரர் 
பபற்றுள்ரர். இலர் ஆச- பசபிக் லிருதற்கக 120 நடுகரியருந்து 
லிண்ைப்பித்த 1,900 லிண்ைப்பதர்கரில் ததர்வு பசய்ப்பட்ை 6 
நபர்களுல் ருலர். இவ்லிருதடனப் பபருபலர்களுக்கு தய 100,000 ையர் 
பரிசுத் பதடககக் பகடுக்கப்படும். இலர் டற நீட லடிகட்டி 
நயத்தடிில், லட்ச ற்றும் பலள்ரப் பபருக்கு தபன்ம தநங்கரில் 
தசத்து டலப்பட்ற்கன  தண்ைரீ்ப் பரிப்புத் தீர்வுகடரக் பகடுக்கும் 
குஜத்தல் உள்ர டநரீட்ை கம்பனிின் நறுலனர். 

4).  சீபத்தல் டமந்த ”Girish  Saxena” எந்த நயத்தன் ஆளுநர்? 

A).Jammu & Kashmir. 
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B).Himachal   Pradesh. 

C).Sikkim. 

D).Manipur. 

லிடை : A).  Jammu & Kashmir. 

சீபத்தல் டில்யில் டமந்த  90 லதன  ”Girish  Saxena” ஜம்ப 
கஷ்ர் நயத்தன் ஆளுநர். இலர் 1950 ஆம் ஆண்டின் ஐ.பி.எஸ். 
அதகரி ஆலர். இலர் தடயட கலயக உத்த பிததச நயத்தன் 
ம்பூர், அயகர்க், பபய்ய  ற்றும் அயகபத் தபன்ம லட்ைங்கரில் 
பைிற்மபள்ரர். பின்னர் ஏப்ல் 1969 ல் இலர் இந்த அசங்கத்தன் 
ஆய்ச்ச ற்றும் பகுப்பய்வு(Research and Analysis) பிரிலில் 16 லருைம் 
பைிர்த்தப்பட்டு பின்னர் 1983 பதல் 1986 லட அப்பிரிலிற்குத் 
தடயட தங்கனர். ஆத்துடமில் பைி ஒய்வுக்குப் பின்னர் ஜனலரி 
1988 லட பிதர் ஜவ் கந்த அலர்களுக்கு அதயசகக 
லிரங்கனர். சர்லததச நகழ்வுகள், ததச பதுகப்பு தபன்மலற்மல் 
சமந்து லிரங்கனர்.  

5). “2017 Asian Billiards Championship title” ஐ பலன்மலர் ர்? 

A).Mivhael     Ferreira. 

B).Sourav    Kothari. 

C).Pankaj    Advani. 

D).Subhas  Agarval. 

லிடை : C).  Pankaj    Advani. 

16 படம உயக சம்பின் பட்ைம் பபற்ம Pankaj    Advani  தனது 
தபட்டிரன Sourav    Kothari ட 6-3 என்ம கைக்கல் லழீ்த்த “2017 Asian 
Billiards Championship”  பட்ைத்டத  பலன்மர். 

6).  இந்தலின் பதல் தனிர் துடம ில் நடயம் எந்த நயத்தல் 
உள்ரது? 

A). Tripura. 

B).Odisha. 
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C).Kerala. 

D).Madhya   Pradesh. 

லிடை : D).   Madhya   Pradesh. 

 த்த ில் தபக்குலத்துத்துடம அடச்சர் Suresh Prabhu  
இந்தலின் பதல் தனிர் துடம ில் நடயன  “Habibganj station” 
ஐ த்த பிததசத்தல் உள்ர தபபயல் பதைங்கடலத்தர். இந்த 
ில் நடயத்தன் கட்டிைம் லின நடயத்தன் தகட்டில் இருக்கும். 
ஆனல் ில் தபக்குலத்தடன ில் தபக்குலத்துத்துடமத 
கண்கைித்துக் பகள்ளும். 

7).  இந்தலில் உள்ர எந்த நயத்தல் சீபத்தல் “பன சங்கந்த” 
தருலிற நடைபபற்மது? 

A). Odisha. 

B).Tamil  Nadu. 

C).Kerala. 

D).Assam. 

லிடை : A).   Odisha.  

பன சங்கந்த என்று அடறக்கப்படும் க பிசுப சங்கந்த டிச 
நயத்தல் உள்ர புத்த ற்றும் இந்து தத்தனல் ஏப்ல் 14,2017 அன்று 
புத்தண்ைகக் பகண்ைைப்பட்ைது. ம்பறம்-பல்-திர் தபன்மலற்மல் 
பசய்ப்பட்ை  பம்பரிக்க குரிர்பனத்தன் கைக இத்தருலிற 
இப்பபர் பபற்மது. இத்தருலிற ஹனுன் பிமந்த தனகக் 
பகண்ைைப்படுலதனல் க்கள் அடனலரும் சலன் சக்த அல்யது 
ஹனுன் தகலிலுக்குச் பசன்று லறபடுலர். இத்தருலிறலின் பபழுது 
க்கள் ஆறு ற்றும் தகலில்கரில் குறல் பசய்லர் ற்றும் தயம், 
லதீ நைகம் தபன்மலற்மல் பங்கு பபறுலர். இவ்லிறலின் படிலில் 
க்கள் தீ தப்பர். டலசக்த (லை ற்றும் நடு இந்த), 
பிஹூ(அஸ்ஸம்), லிசு(தகர), புத்தண்டு(தழ்நடு), தபன்ம 
இைங்கரில் பகண்ைடுலடதப் தபயதல டிச நயத்தலும் 
பகண்ைைப்படுகமது. 
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8).  தகடி அனல் ன்நடயம் எந்த  நயத்தல் அடந்துள்ரது?  

A).Hariyana. 

B).Andhra   Pradesh. 

C).Tamil Ndau. 

D).Maharashtra. 

லிடை : D).  Maharashtra. 

கஷ்ட் நயத்தல் உள்ர நக்பூர் அருகல் உள்ர தகடிில்  
தகடி அனல் ன்நடயம் அடந்துள்ரது. இதடன பிதர் நதந் 
தடி 3,300 பக லட்  ன் உற்பத்தக்கக அற்பைித்தர். இந்த அனல் 
ன்நடயத்தன் பயம் லிலசிகள் தன் ததடலக் தகற்ப ன்லசத 
பபற்று பண் பபறுலர். 

9).  எந்த இரு நடுகளுக்கடைத “Sagarmatha Friendship 2017” எனும்  பதல் 
படமத னுல கூட்டுப் பிற்ச நடை பபற்மது?  

A).Nepal and Myanmar. 

B).China and Nepal. 

C).Myanmar and   China. 

D).Bhutan and  Myanmar. 

லிடை : B).  China and Nepal. 

தீலிலத றப்பு ற்றும் தபரிைர் தயன்ட தபன்மலற்டமக் 
கருத்தல் பகண்டு சன ற்றும் தநபல் நட்டிற்கடைத  “Sagarmatha 
Friendship 2017” எனும்  னுல கூட்டுப் பிற்ச ஏப்ல் 17,2017 ல் பதைங்க 
10 நட்கள் நடைபபற்மன.  உயடகத அச்சுருத்தக் பகண்டிருக்கும் 
தீலிலதத்தயருந்து  ஆத்திருத்தடயக் கூறும் லடகில் னுல 
நகழ்ச்சகள் நடைபபற்மன. Sagarmatha என்பது  சன ற்றும் தநபல் 
நட்டிற்கடைத  இருக்கும் எலபஸ்ட் சகத்டதக் குமக்கும் பசல்.  

10). நக்சடயட்டுகரல் பதக்கப்பட்ை இைங்கரில் இருக்கும் 
குறந்டதகடரத் பதரிவுபடுத்துலதற்க்கக  எந்த நய கலல்துடம 
“தத ஜீன் பர்” தட்ைத்டதத் பதைங்கபள்ரது? 
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A).Odisha. 

B).Manipur. 

C).Uttarakhand. 

D).Jharkhand. 

லிடை : D).  Jharkhand. 

நக்சடயட்டுகரல் பதக்கப்பட்ை ஜர்க்கண்ைடில் உள்ர “Palamau”  
இைங்கரில் இருக்கும் குறந்டதகடரத் பதரிவுபடுத்துலதற்க்கக 
ஜர்க்கண்ட் நயக் கலல்துடம “தத ஜீன் பர்” தட்ைத்டதத் 
பதைங்கபள்ரது. இத்தட்ைத்தன் பக்க தநக்கம் நம்பிக்டக இறந்த 
குறந்டதகரிைத்தல்  இறந்த நம்பிக்டகடப் பபற்றுத் தருதல் ற்றும் 
கழ்ச்சன லழ்டல ஏற்படுத்தத் தருதல். இத்தட்ைத்தன் பயம் 
பதக்கப்பட்ை உறந்டதகளுக்கு டபகள், கயைிகள், புத்தகம், துைி 
தபன்ம அடிப்படைன பபருட்கடர கலல்துடமினர் பபற்றுத் 
தருலர்கள். 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

  

 

  

  


