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                    TNPSC  Tamil  Current  Affairs  19
th

 April 2017 

 

1). 14 ஆது பறந டக்கவுள்ப 2017 ஆம் ஆண்டிற்கரண  “United Nations 
International Day of Vesak”  றகழ்ச்சறற ந் ரடு டத்வுள்பது? 

A).இந்றர. 

B).சலணர. 

C).நதரல். 

D).ஸ்ரீ னங்கர(இனங்றக). 

ிறட : D).  ஸ்ரீ னங்கர(இனங்றக). 

ந 12,2017 பல் ந14, 2017 ற , 2017 ஆம் ஆண்டிற்கரண  “United 
Nations International Day of Vesak” றகழ்ச்சற  ஸ்ரீ னங்கர(இனங்றக) ில் 
றடபதறும். இந்றகழ்ச்சறின் நரக்கம் “Buddhist Teachings for  Social Justice 
and Sustainable world Peace” ன்தரகும். இவ்ிரில் இந்றப் திர் 
நந்ற நரடி சறநப்பு ிருந்றணரகப் தங்நகற்ப்தரர். இந்றகழ்ச்சறில் 100 
ரடுகபில் இருந்து  சுரர் 400 திறறகள் இந் சர்நச புத் 
கருத்ங்கறல் தங்நகர்ப்தர். சீக் றணரணது, புத் னரற்நறன் பன்று 
பக்கற இடங்கபரண நதரனறல் உள்ப லும்திணி  ற்றும் சறத்ரர்த்ர  
இபசர் திநந் இடம் ற்றும் நதரற த்றன் அடிில் புத்ர் 
அநறவுஞரணம் பதற்ந தகீரரில் உள்ப நதரத்கர ற்றும் புத்ர் 
கரதரிதரனணம் அறடந் உத்த்ர் திநசத்றல் உள்ப குறகர் ஆகற 
இடங்களுடன் பரடர்புறடது. புத்த்ர் ணிகுனத்றன் அறறக்கரக 
நதரறத் றபறநகள் ற்றும் கறனகளுக்கரண கரங்கறபக் 
கண்டநறந்து அற்றந ஒறத்ல் நதரன்நற்நறன் பக்கறத்துத்றறண 
தநசரற்றுர்க்கரக இந்ரள் அனுசரிக்கப்தடுகறநது. இது புத்ர் திநப்தித் 
றகறபப் தின்தற்நற  ணிர்கள் ீறில் இருந்து ிபகற ல்ரழ்வு 
பதறுற்கரண றகறப ஊக்குிக்கும் பசல்கபரகும்.    

2).  ணிப  நம்தரட்டுத்துறந அறச்சகத்றணரல்,  UGC(Union Grants 
Commission) தரிந்துறகறப தரிசலனறண பசய்த்ற்க்கரக அறக்கப்தட்ட 
கறட்டிிறண ரர் றனற ரங்குரர்? 

A). Secretary of the Department of Higher Education(HE). 
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B).Union Minister of Human Resource and Development. 

C).Chairman  of   UGC. 

D).Secretary   of   Home   Affairs. 

ிறட : A).  Secretary of the Department of Higher Education(HE). 

கல்ி றறுணங்கபில் 7 ஆது ஊற ஆறத்றறண அல் 
தடுத்துற்க்கரண    UGC  ஆறத்றன்  தரிந்துறகறப தரிசலனறண 
பசய்ற்க்கரக  ணிப  நம்தரட்டுத்துறந அறச்சகத்றணரல்  
அறக்கப்தட்ட கறட்டிிறண, இந்ற  உர்கல்ித் துறநச் 
பசனரபரண நகல் குரர் சர்ர றனற ரங்குரர். 7 ஆது 
உறக்குளின் தரிந்துறிறண இன்னும் அல் தடுத்ரல் இருப்தன் 
கரரக  ப்ல் 19, 2107 அன்று தல்நரு தழ்கறனக்ககத்றன் 
ஆசறரிர்கள் நறன றறுத்த்றல் ஈடுதடுற்க்கரண படிற டுத்ன் 
தின்ிறபரக   நகல் குரர் சர்ர றனறில் இக்கறட்டி 
அறக்கப்தட்டது. 2016  ஆம் ஆண்டில் UGC  ஆறத்றன்  றனரக 
இருந் ி.ஸ். பசௌகரன், அர்கள் தழ்கறனக்ககங்கபில் ற்கரனறக 
ஆசறரிர் தணிிடங்கறப றநப்த நண்டரம் ண உத்ிட்டுள்பரர்.  

3).  தின்ரும் ங்கறகபில் ந் ங்கற இந்றரின்  சந்ற றப்தில் 
அறக சந்ற றப்பு றக்க ங்கறரகக் கருப்தடுகறநது?  

A). Punjab  National  Bank. 

B).Exim   Bank. 

C).State  Bank  of   India. 

D).Reserve Bank of  India. 

ிறட : C).  State  Bank  of   India. 

இந்றரின்  சந்ற றப்தில்,  அறக சந்ற றப்பு றக்க ங்கறரக  
State  Bank  of   India    கருப்தடுகறநது. ப்ல் 18 ஆம் றடபதற்ந ர்த்கத்றன் 
படிில் ரூதரய் 2,35,307.51 நகரடிற ணது பனணரகக் பகரண்டு, 
அறக சந்ற றப்பு றக்க 10 றறுணங்கபின் தட்டினறல் 5 ஆது 
இடத்ற  State  Bank  of   India  றறுணபம் 7 ஆது இடத்ற  ONGC  
றறுணபம்  திடித்துள்பது. இறத்ிர்த்து IT துறந  றறுணங்கபில் 
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அறக சந்ற றப்பு றக்க றறுணரக ரூதரய் 4,54,902.85 நகரடிற 
பனணரகக் பகரண்டு பல் இடத்றல்  TCS(Tata Consultancy  
Services)உள்பது. இறணத் பரடர்ந்து அடுத்டுத் இடங்கபில்  RIL, HDFC  
Bank, ITC, SBI, HDFC,  ONGC,  Infosys,  HUL,  Maruthi  Suzuki நதரன்ந 
றறுணங்கள் உள்பண. 

4). றன்ணில் ரகணத்றல் தண்தடுத்ப்தடும் ிறன குறநரண 
னறத்றம் அணி(Lithium  ion) நதட்டரிிறண உருரக்குற்கரக   Indian  
Space  Research  Organisation (ISRO) ந் றறுணத்துடன் இறந்து 
பசல்தடவுள்பது? 

A).Antrix    Corporation. 

B).Bharat  Heavy  Electricals   Ltd.  

C).Bharat  Dynamics. 

D). Bharat    Electronics    Ltd. 

ிறட : B).  Bharat  Heavy  Electricals   Ltd. 

Indian  Space  Research  Organisation (ISRO) ஆணது  றன்ணணு ரகணத்றல் 
தண்தடுத்ப்தடும் ிறன குறநரண னறத்றம் அணி(Lithium  ion) 
நதட்டரிிறண உருரக்குற்கரக  Bharat  Heavy  Electricals   றறுணத்துடன் 
புரிந்துர்வு ஒப்தந்த்ற றகபளத்றட்டுள்பது.  இப்புரிந்துர்வு 
ஒப்தந்த்றன் தடி  Bharat  Heavy  Electricals   றறுணரணது உற்தத்ற 
ஆறனிறண அறக்கும் ற்றும்  ISRO றறுணரணது  ரற்நடீ்டு 
நறனறறண தரிந்துறக்கும்.  Heavy  Electricals   றறுணம் ரரிக்கும் 
நதட்டரிிறண ிக ரகணங்களுக்கு உதநரகப்தடுத்ப்தடும். இது 
இந்றரில்,  ிறன குறநரண  னறத்றம் அணி(Lithium  ion) 
நதட்டரிிணரல் இங்கும்  றன்ணில் ரகணத்றறண உருரக்கும் 
றட்டங்கபில் ஒன்நரகும்.  

5). ”International  Monitery Fund(IMF)” இன் சீதத்ற அநறக்கறரண  “World  
Economic  Outlook”  இன் கருத்றன்தடி 2018 ஆம் றறரண்டிற்கரண 
இந்றரின் பரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற த்றண சிகறரகக் 
கிக்கப்தட்டுள்பது? 

A).7.2%. 



www.winmeen.com 
 

www.winmeen.com Page 4 
 

B). 7.4%. 

C). 6.6%. 

D). 6.8%. 

ிறட : A).  7.2%. 

ஆண்டிற்க்கு இருபறந கக்கறடப்தடும்  அநறக்றகரண  “World  Economic  
Outlook”  இன் கருத்றன்தடி 2016-17 ஆம் றறரண்டிற்க்கரண இந்றரின் 
பரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற 6.6%  ண றர்தரர்க்கப்தட்டது. ஆணரல்  2017 
ஆம் ஆண்டு ஜணரி  ரம் கக்கறன்தடி  2016-17 ஆம் 
றறரண்டிற்க்கரண இந்றரின் பரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற 6.8% ஆகும். 
இவ்நறக்றககபின் கக்கறன்தடி, சீதத்றல் த்ற அசறணரல் 
அநறபகப்தடுத்ப்தட்ட தரற்நம் நதரன்ந  றர்றந கரங்கபரல் 
2018 ஆம் றறரண்டி.ல் இந்றரின் பரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற 7.2% 
சிகறரகும் ணவும் 2019 ஆம் றறரண்டி.ல் இந்றரின் பரத் 
உள்ரட்டு உற்தத்ற 7.7% சிகறரகும் ன்றும்  றர்தரர்க்கப்தடுகறநது 
ற்றும்  உனக பதரருபரரத்றன் பர்ச்சற சிகறம் 2016 ஆம் 
ஆண்டில் இருந் 3.1%  சிகறத்றனறருந்து 2017 ஆம் றறரண்டில்  3.5% 
சிகறரக உர்ந்துள்பது. 

6). சீதத்றல் றநந் பதர்பதற்ந கறட்டரர் கறனஞரும் 
இறசறப்தரபருரண  ”Allan  Holdsworth ” ந் ரட்றடச் நசர்ந்ர்? 

A).ஜப்தரன். 

B).இங்கறனரந்து. 

C).பஜர்ணி. 

D).திரன்சு. 

ிறட : B).  இங்கறனரந்து. 

பதர்பதற்ந கறட்டரர் கறனஞரும் இறசறப்தரபருரண  ”Allan  
Holdsworth”(து 70) சீதத்றல் அநரிக்கரில் உள்ப கனறஃநதரர்ணிரில் 
கரனரணரர். இர் இறசத்துறநில் பற்நதரக்கரண அநறிறண 
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உறடர். இறசக்கருிின்  சறக்கனரண பல் இறப் தகுறில்  
பன்நணற்நத்றக் கண்டர் இர்.  

7). னரற்றுச் சறநப்பு றக்க நதரஸ்டன் ரரன்(Boston Marathon) 
நதரட்டிில் பற்நற பதற்ந தரர்ற குறநதரடுள்ப பல் இந்றர் ரர்? 

A).Devika   Narain. 

B).vishnuKant   Sharma. 

C).Sagar  Baheti. 

D).Nikunj   Sen. 

ிறட : C).  Sagar  Baheti. 

பதங்களூறச் நசர்ந் தரர்ற குறநதரடுறட ணிரண Sagar  Baheti, 
னரற்றுச் சறநப்பு றக்க தறற ரய்ந் ற்றும் றகவும் கடிணரண 
நதரட்டிரண நதரஸ்டன் ரரன்(Boston Marathon) நதரட்டிில்  அர் 42.195 
கறநனரீட்டர் தூத்ற 4 ி நம் 7 ிணரடிகபில்  பளதுரக 
படித்து தரர்ற குறநதரடுள்நபரர்கள் தட்டிபில் 18 ஆது இடத்ற 
இர் திடித்து பற்நற  பதற்நரர். ற்பதரளது 1 ீட்டர் தூத்றற்க்கு 
அறகரண தூத்றல்  இருக்கும் பதரருட்கறப அரல் தரர்க்க இனரது.  
இப்நதரட்டிிறண   அர் பல்ற்க்கரக Massachusetts  Association for the 
Blind and Visually Impaired(MABVI) அறப்பு அருக்குத் துறரக இருந்து 
உி புரிந்து. 

8). இந்றக்  குடிறப்தி றணம் (Civil Services  Day(CSD))  ந் ரபன்று 
அனுசரிக்கப்தடுகறநது?  

A).ப்ல் 18. 

B). ப்ல் 21. 

C). ப்ல் 19. 

D). ப்ல் 20. 

ிறட : B). ப்ல் 21. 
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க்கள் னனுக்கரக ணது கடறகறப அற்தணிப்புடன் 
பசனரற்றுத்ற்க்கரக ஒவ்பரரு ஆண்டும்  ப்ல் 21 ஆம் ரள் இந்றக்  
குடிறப்தி றணம் (Civil Services  Day(CSD)) அனுசரரிக்கப்தடுகறநது. 
இந்ரபன்று றகரனத்றல் றகக்கூடி சரனரண சூழ்றறனகபில் 
றகரபப்தடும் உத்றகறப சுதரிநசரறண பசய்து பரிந்துபகரள்ரர்.   
இந்ரபன்று த்றில் ற்றும் ரறன அசரங்கத்றல் திரற்றும் 
சறநந் றர்ரகத்ன்ற பகரண்ட திரபர்கள் திரல் 
பகௌிக்கப்தடுரர்கள். இந் ருடம் உள்துறந அறச்சர் ரஜ்ரத் சறங் 
அர்கபரல்  ப்ல் 20  ஆம் நற  இத்றணத்றறண சறநப்திதற்க்கரண 
றகழ்ச்சறகள் பரடங்கற றக்க்கப்தடும் ற்றும்   ப்ல்21 ஆம் நற 
றடபதறும் றகழ்ச்சறில்  திர் நந்ற நரடி அர்கள் தங்குபதற்று  
சறநந் றர்ரகறகளுக்கரண ிருறறண ங்குரர். 

9). நசற தரதுகரப்பு கவுன்சறல்(National  Safety  Council) றனறகம் ங்கு 
அறந்துள்பது? 

A).புது டில்னற. 

B).பகரச்சற. 

C).பம்றத. 

D).பசன்றண. 

ிறட : C).  பம்றத. 

நசற தரதுகரப்பு கரவுன்சறல் (National  Safety  Council) ன்தது இந்ற 
அசரங்கத்றன் கலழ் இங்கும்  Labour and  Employment அறச்சகத்றணரல் 
1966 ஆண்டு  ரர்சு ரம் 4 ஆம் நற  பரடங்கப்தட், சு ஆவு 
ற்றும் இனரத நரக்கம்  அல்னர  ன்ணரட்ச்சற  அந்ஸ்து பதற்ந 
இக்கம். இன் பக்கற நரக்கம்  ற நறண ற்றும் பதரருபரர 
ஷ்டத்றக் குறநக்கவும், ணி இப்திறணத் டுக்கவும், தரதுகரப்பு, 
னன், சுற்றுச்சூல் நதரன்நற்நறல் நசற இக்கத்றறணக் பகரண்டு 
ருதுரகும். 2016 ஆம் ஆண்டிற்கரண  NSCI ிருறறண Labour and  
Employment அறச்சர், Bandaru  Dattatreya அர்கள் ப்ல் 20,2017 அன்று 
புதுடில்னறில் டந் ிரில் ங்கறணரர். நசற தரதுகரப்பு கவுன்சறல் 
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ன்(National  Safety  Council) றனறகம் கரரஷ்ட்ர ரறனம் 
பம்றதில் அறந்துள்பது. 

10). Sessa Orchid Sanctuary ந் ரறனத்றல் அறந்துள்பது? 

A).அஸ்மரம். 

B).அருரச்சன திநசம். 

C).சறக்கறம். 

D).ஒடிசர. 

ிறட : B).  அருரச்சன திநசம். 

அருரச்சன திநசத்றன்  யறரன றன அடிரத்றல் உள்ப 
நற்கு கரபங் ரட்டத்றல் உள்ப  Balukpong ணப்திரிில்  Sessa Orchid 
Sanctuary  அறந்துள்பது. இது ஈகறல்பணஸ்ட்டு ணிபங்கு பூங்கரிறண  
பன்நற்க்கறல்  இறணக்கறநது. இது  Kameng  Protected Area Complex(KPAC) 
இன் ரறணகள்  தகுறரகும். Sessa Orchid சரனத்றல் 200 கும் 
நற்தட்ட இணங்கறபக்  ற்றும் 5 ணிச்சறநப்பு றக்க இணங்கறபக் 
பகரண்டரகும். Genera Dendrobium, Bryophyllum, Coelogyne, Eria, Phaius , Liparis 
நதரன்நற அங்குள்ப ற பப்தரண  Orchid கபரகும். இந்ச் 
சரனத்றல் ணிச்சறநப்பு றக்க  7 Saprophytic Orchids கள் உள்பண. 
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