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                          TNPSC  Tamil  Current  Affairs  18
th

 April 2017     

1). 2017  ஆம் ஆண்டிற்க்கா  Dr.Paduru Gururaja Bhat   ினவு யிருதினப் 
பற்யர் னார்? 

A).A V Narasimha     Murthy. 

B).N   Jayaram. 

C).B  K  Chandrasekar. 

D).P  Sripathy Tantry. 

யினை : A).  A V Narasimha     Murthy. 

சிந்த யபாற்ாசிரினர் நற்றும் பதால்ினல் ஆய்யாபா பபாசிரினர் 
திரு. .யி. பசிம்நபர்த்தி அயர்களுக்கு, பதால்ினல், ண்னைன யபாறு, 
ாணனயினல் பான் துனகில்  ங்கிப்ிற்காக  2017  ஆம் 
ஆண்டிற்கா  Dr.Paduru Gururaja Bhat   ினவு யிருது, கர்ாைக நாித்தில் 
உள் உடுப்ினில்  யமங்கப்ட்ைது. Dr.Paduru Gururaja Bhat   ினவு யிருதில் 
சான்ிதல் நற்றும் ரூாய் 50,000 யமங்கப்டும். இயர் ாபதின யித்னா 
யின் தனயபாக நற்றும் அல்ாது  னநசூர் ழ்கனக்கமகத்தின் 
ண்னைன பதால்ினல் நற்றும் பதால்ினல் ிரியின் தனயபாகவும் 
யிங்கிார். 2010 ஆம் ஆண்டு பதல்  Dr.Paduru Gururaja Bhat   ினவு 
யிருது, அபசினல், பதால்ினல் நற்றும் சபகயினல் துனனில் சிந்த 
ங்கிப்ிற்காக யமங்கப்டுகிது.  நனந்த Paduru Gururaja Bhat (1924-1978)  

எரு  சிந்த  ஆசிரினர், யபாற்ாசிரினர் நற்றும் துளுய பநாமினின் 
யபாற்ின் சிந்த ஆபாய்ச்சினார். 

2). 2017   ஆம் ஆண்டிற்கா உக ாபம்ரின தித்தின்(World Heritage Day) 
பாக்கம்  ன்? 

A).  World   Heritage  for Tourism. 

B).Cultural   Heritage  and   Sustainable   Tourism.   

C).The   Heritage of   Sport. 

D).Cultural   Heritage   For   Tourism. 

யினை : B).  Cultural   Heritage  and   Sustainable   Tourism. 
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உக ாபம்ரின தங்காக அியிக்கப்ட்ை தங்கன ாதுகாத்தல் 
நற்றும் பாநரிப்தற்கா யிமிப்புணர்னயப் பப்புயதற்க்காக  உக 
ாபம்ரின திம்(World Heritage Day)  அனுசரிக்கப்டுகிது. 2017 ஆம் 
ஆண்டிற்கா உக ாபம்ரின தித்தின்(World Heritage Day) பாக்கம்  Cultural   

Heritage  and   Sustainable   Tourism  ன்பத ஆகும். உகில் இருக்கும் 
இைங்கன ாபம்ரின தங்காக  .ா. நற்றும்  United  Nations Educational  
Scientific and  Cultural  Organisations(UNESCO) அனநப்புகப அங்கீகரிக்கும். 
ாபம்ரினம் நற்றும்  சர்யபதச பக்கினத்துயம் யாய்ந்த இத்தங்கன 
இனற்னகனின் னைப்பு  நற்றும் நிதர்கால் னைக்கப்ட்ைனய  
இரு யனககாகப் ிரிக்கப்டும். ஆக்பாயில் உள் தாஜ் நகால், ாந்தா 
ழ்கனக்ககம், கீாரில் உள்  நகாபாதி ஆனம் நற்றும் நத்தின 
ிபபதசத்தில் உள் காஜுபாப ா பான் 35 இைங்கள் உக ாபம்ரின 
தங்காக இந்தினாயில் அனநந்திருக்கின். உகம் பழுயதிலும் 1052 
உக ாபம்ரின தங்கள் உள். 

3). ந்த நாி அபசாங்கம் ார்பநரில் சுத்திகரிப்புக்காக திருத்தி 
அனநக்கப்ட்ை  புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்னத Hindustan  Petroleum  Corporation 
Limited(HPCL)  ிறுயத்துைன் னகபனழுத்திட்ைது? 

A).Uttar  Pradesh. 

B).Madhya   Pradesh. 

C).Rajasthan. 

D).Gujarat. 

யினை : C).  Rajasthan. 

பாஜஸ்தான் நாி அபசாங்கம்  ார்பநரில் சுத்திகரிப்புக்காக திருத்தி  
அனநக்கப்ட்ை புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்னத Hindustan  Petroleum  Corporation 
Limited(HPCL)  ிறுயத்துைன் ரூாய் 43,129 பகாடி நதிப்டீ்டில் அனநக்க 
னகபனழுத்திட்ைது. இந்தினாயில் BS-6 தப ரிபாருனத் தனாரிப்தற்காக 
அனநக்கப்ட்ை பதல் இைம் ார்பநபாகும். இத்திட்ைத்தின்  26% (சதயிகித) 
ங்குகன நாி அபசாங்கபம் நீதம் உள் 74% ங்குகன  Hindustan  
Petroleum  Corporation Limited(HPCL) ிறுயபம் ிரித்துக் பகாள்ளும். 
இத்திட்ைத்திற்காக பாஜஸ்தான் அபசாங்கம்  4800 க்கர் ித்னத 
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ச்த்பா(PachPadra) னும் இைத்தில் ற்டுத்திபள்து. இத்திட்ைம் படிவு 
ப 4 யருைங்கள் ஆகும்  திர்ார்க்கப்டுகிது. 

4). 6 ஆயது பனனாக யமங்கப்ட்ை ம்.ஸ். சுயாநிாதன் யிருதினப் 
பற்யர் னார்? 

A). C  Parthasarathy. 

B).M  Y  Saxena. 

C).M  V  R  Prasad. 

D).R  R  Hanchinal. 

யினை : D).  R  R  Hanchinal. 

யியசானத்தில் தது ங்கிப்ிற்காக  6 ஆயது பனனாக யமங்கப்ட்ை 
ம்.ஸ். சுயாநிாதன் யிருதின பானப் பாநப்  ன்சிால் பற்ார். 
இயர் பயப் ிங்கள் நற்றும் அதிபயப் ிங்கில் னிரிடுதல், யினத 
உற்த்திக்கா பதாமில்நுட்ம் பான்யற்ில் தது ங்கிப்ிற்க்காக 
இவ்யிருதினப் பற்ார். இயர் புது டில்ினில் உள் Protection of Plant 
Varieties and Farmers Rights Authority னின் தனயபாய் இருந்தயர். ஏய்வுபற் 
ICAR(Indian  Council for  Agricultural  Research) ஊதினர்கின் தனயரின் 
யமிகாட்டுதின் பரில்  எவ்பயாரு ஆண்டும் ம்.ஸ். சுயாநிாதன் 
யிருது  யமங்கப்டும். இவ்யிருதில் ரூாய் 2 ட்சம், எரு தக்கம் 
நற்றும் எரு சான்ிதல் உள்ைங்கும். 

5). ந்த இந்தின பதாமில்நுட்க் கமகத்தில்(IIT) கட்டிைக்கன னிலும் 
நாணயர்களுக்காக  “யாஸ்து சாஸ்த்பா” யகுப்ினத் பதாைங்கவுள்து?  

A). IIT kharagpur. 

B). IIT Bombay. 

C). IIT  Madras. 

D). IIT  Indore. 

யினை : A).  IIT kharagpur. 
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இந்தினாயின் னமனந யாய்ந்த நற்றும் நிகப் பரின இந்தின 
பதாமில்நுட்க் கமகநா (IIT) IIT காபக்பூரில், யரும் கல்யினாண்டில் 
கட்ைைக்கன னிலும் நாணயர்களுக்காக  “யாஸ்து சாஸ்த்பா” னும் 
யகுப்புகள் பதாைங்கப்ைவுள். கட்டிைக்கன இங்கன டிப்ில் 
யரும் அடிப்னை யடியனநப்பு நற்றும் கட்டிைக்கனனின் யபாறு 
ாைத்தில் எரு குதினாக  “யாஸ்து சாஸ்த்பா” யகுப்புகள் அனநபம். 
இதுபய பதுகன டிப்ில் யகிபக நண்ைம்,  சபகக் பகாள்னக 
கருத்துக்கள், புித ிைீங்கள் நற்றும் பசாற்பாருினல் பான் 
ாைங்கள் யமங்கப்டும். இது இந்தினாயில் ண்னைன காத்திிருந்பத   
பதான்று பதாட்டு யிங்கும் யாஸ்து சாஸ்திபத்தின பயிக்காட்ைபய 
ாைத்திட்ைத்தில் இந்த யகுப்புகள் இைம் பவுள். இதன 
ாைத்பதாகுப்ின பநற்ார்னயனிடும் Institute’s  Science  and  Heritage 
Initiative இால் இது அிபகப்டுத்தப்ட்ைது. 

6). உக யங்கினின் சநீத்தின அிக்னகனா  “Globalisation Backlash”  இன் 
கணக்கின் டி 2018 ஆம் ிதினாண்டில் இந்தினாயின் எட்டு பநாத்த 
உள்ாட்டு உற்த்தி(GDP)  னின் யர்ச்சி சதயிகிதம் த்தன சயிகிதநாக 
உனரும்   கணிக்கப்ட்டுள்து?  

A). 7.3%. 

B).7.2%. 

C).7.5%. 

D).7.4%. 

யினை : B).  7.2%. 

உக யங்கினின் சநீத்தின அிக்னகனா  “Globalisation Backlash”  இன் 
கணக்கின் டி 2018 ஆம் ிதினாண்டில் இந்தினாயின் எட்டு பநாத்த 
உள்ாட்டு உற்த்தி(GDP)  னின் யர்ச்சி சதயிகிதம், 2016 ஆம் 
ிதினாண்டில் இருந்த 6.8% சயிகிதத்திிருந்து 7.2% சதயிகிதநாக  உனரும் 
  கணிக்கப்ட்டுள்து. சர்யபதச அனநப்ாது ிதி, யகீ்கம் 
நற்றும் யற்னக் கருத்தில் பகாண்டு பயினிைப்ட்ை அிக்னகனில் 
2019-2020 ிதினாண்டில்  இந்தினாயின் எட்டு பநாத்த உள்ாட்டு 
உற்த்தி(GDP)  னின் யர்ச்சி சதயிகிதம் 7.7% ஆக உனரும்  
அியித்துள்து. 
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7). நணிப்பூர் அபசாங்கத்திால் ஊமல்கனக் கண்காணிப்தற்க்காக 
அிபகப்டுத்தப்ட்ை  “DARPAN”  இனனதத்தின் யிரியாக்கம் ன்? 

A).Digital  Application  for  Revalue  by  Public  And  Nation. 

B). Digital  Application  for  Reappraisal    by  Public  And  Nation. 

C). Digital  Application  for  Review   by  Public  And  Nation. 

D). Digital  Application  for  Reassessment   by  Public  And  Nation. 

யினை : C).  Digital  Application  for  Review   by  Public  And  Nation. 

 நணிப்பூர் நாித்தின் பதனநச்சபா  Nongthombam Biren Singh ,  
அபசாங்கத்தில் னைபறும்  ஊமல்கனக்  கண்காணிப்தற்க்காக Anti 
Corruption  Cell  நற்றும் அபசாங்க பசனள்கனக் கண்காணிப்தற்க்காக 
Digital  Application  for  Review   by  Public  And  Nation (DARPAN)     இரு இனன 
பநன்பாருின  சநீத்தில் அிபகப்டுத்தித்  பதாைங்கி னயத்தார். 
நணிப்பூர் அபசாங்கத்தின் பசனல்ாடுகள் நற்றும் ல்பயறு பசனகின் 
தற்பானதன ின நற்றும் பாய்னாக அிக்கப்ட்ை தகயல்கின் 
உண்னந ினனன GPS யசதிபைன் பதரிந்த பகாள்யது 
பான்யற்ிற்க்காகபய இது பதாைங்கப்ட்ைது.    

8).  பன்ாயது பனனாக னைபவுள்  2017 ஆம் ஆண்டிற்கா  Global 

Exhibition on Service(GES-2017) இன ந்த ாடு யமங்கவுள்து? 

A). சீா. 

B).ஜப்ான். 

C).பதன்  பகாரினா. 

D).இந்தினா. 

யினை : D).  இந்தினா. 

இந்தினக் குடினபசுத்தனயர் ிபாப் பகர்ஜ ீ புது டில்ினில் உள் 
பாஷ்ட்பதி யில் ப்பல் 17, 2017 அன்று பன்ாயது பனனாக 
னைபவுள்  2017 ஆம் ஆண்டிற்கா  Global Exhibition on Service(GES-2017) 

இன பதாைங்கினயத்தார். Global Exhibition on Service(GES-2017)   ிகழ்ச்சினின் 
பம், ல்பயறு துனகளுக்கு இந்தினயிிருந்து  பாருட்கன 
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ற்றுநதி பசய்யதற்க்கா  சாத்தினத்னத  ஊக்குயிக்கும். 4 ஆயது ாள் 
Greater Noida யில் உள்  India Expo Mart இல் னைபறும் ிகழ்ச்சிகில் 
தகயல் பதாமில்நுட்ம், சுற்றுா நற்றும் உசரிப்பு, பாக்குயபத்து,  
கல்யி நற்றும் ிதித்துன பசனயகள்  பான்யற்ிற்க்கு பக்கினத்துயம் 
அமிக்கப்டும். இதில் 70 க்கும் பநற்ட்ை ாடுகில் இருந்து 550 
கண்காட்சினார்கள் நற்றும் 20,000 காட்சினார்கள் ங்பகற்கவுள்ர். 
இக்கண்காட்ச்சினில் சுநார் 5,000  யணிகக் கூட்ைங்கள்( Business   Meetings) 
நற்றும்  30 கருத்தபங்குகள் (Seminars)  னைபவுள். 
இக்கண்காட்ச்சினின Confederation of Indian Industry(CII) பனாடு இனந்து 
யர்த்தகம் நற்றும் பதாமில்துன அனநச்சகம்(Ministry of Commerce and Industry  ) 
நற்றும் Service Export Promotion Council(SEPC) ைத்தினது . 

9). 2017 ஆண்டின்  Formula One Bahrain   Grand  Prix  பாட்டினில் பயற்ி பற்யர் 
னார் ? 

A).Sabastian    Vattel. 

B).Felipe   Massa. 

C).Lewis    Hamilton. 

D).Valtteri   Bottas. 

யினை : A).  Sabastian    Vattel. 

Bahrain ாட்டில் ைந்த   2017 ஆண்டின்  Formula One Bahrain   Grand  Prix சர்யபதச 
பாட்டினில் Scuderia Ferrari  ிறுயத்னதச் பசர்ந்த  Sabastian    Vattel பயற்ி 
பற்ார். 

10). ந்த நத்தின அபசாங்கம், ஞ்சானத்துத் பதர்தில் பயற்ி பற் 
பண் ிபதிிதிகளுக்காக  பதசின அயிா னிற்ச்சித் திட்ைத்னத 
அிபகப்டுத்திபள்து?  

A).Ministry of Home Affairs. 

B).Ministry of Human Resource and Development. 

C). Ministry of Women and Child Development. 

D).  Ministry of Tribal Affairs. 
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யினை : C). Ministry of Women and Child Development. 

ஜார்கண்ட் நாிம் பாஞ்சினில் ப்பல் 17,2017 அன்று  பண்கள் நற்றும் 
குமந்னதகள் பநம்ாட்டு அனநச்சகம் நற்றும் ஞ்சானத்து பாஜ் 
அனநச்சகபம் இனந்து   ஞ்சானத்துத் பதர்தில் பயற்ி பற் பண் 
ிபதிிதிகளுக்காக  பதசின  அயிா தின் பநம்ாட்டு 
னிற்சிகனபம் நற்றும் ஞ்சானத்துத்  பதர்தில் பயற்ி பற் பண் 
ிபதிிதிகளுக்கு னிற்சி அிப்யர்களுக்கா னிற்சி யகுப்புகனபம் 
பதாைங்கினது. இப்னிற்சி பண்கின் ஆட்சித்தின 
பநம்டுத்துயதற்க்காக நற்றும் ஞ்சானத்து அனநப்ின் திசரி 
பசனல்கனச் பசய்யதர்க்கா ந உறுதினன யர்த்துக்பகாள்யதற்க்கும் 
நற்றும் இந்தின அபசினனநப்ில் இருக்கும் பண்களுக்கா உரினநகள் 
நற்றும் யிதிகனத்  பதரிந்து பகாள்யதற்க்கும் பதாைங்கப்ட்டுள்து.  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 


