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                           TNPSC  Tamil  Current  Affairs  24
th

 April 2017 

 

1). 2017 ஆம் ஆண்டின் ஹங்கங் சர்தசத்  ரப்தடத் மிில் 
எந் ஹந்த் ரப்தடத்ற்க்கு சநந் ரப்தடத்ற்க்கண ிமது 
ங்கப்தட்டது? 

A). Trivisa. 

B).Newton. 

C).Happiness. 

D).Blue   Mountains. 

ிரட : B).  Newton. 

2017 ஆம் ஆண்டின் ஹங்கங் சர்தசத்  ரப்தடத் மிில் 
எந் ஹந்த் ரப்தடத்ற்க்கு சநந் ரப்தடத்ற்க்கண ிமது 
ங்கப்தட்டது. மட்டன் ப்தடத்ரண  இக்குணர் Masurar  அர்கள் 
இக்கமள்பர். இத்ரப்தடத்ல் அசல் ரண்டிகபக டிகர்கள் 
Rajkumar  Rao ற்றும் Anjali Patel டித்துள்பணர். இத்ரப்தடத்ன் முல் 
கட்ச்சிரண 67 ஆது பதர்னன் ரப்தடத் மிில் 
பபிிட்டது. இந்கழ்ச்சின் கமத்துக்கிப்புப்  தகுில்  மட்டன் 
ப்தடத்ற்க்கு ”International  Federation of Art  Cinemas (CICAE) Award” 
ங்கப்தட்டது.  

2).எந் ன அசங்கம் இந் ில்த துரநிடம் 
தசுரத்ட்டத்ர ிரிக்குற்க்கண  புரிந்துர்வு ப்தந்த்ர 
ரகபழுத்ட்டுள்பது? 

A).தகப. 

B).உத்  திதசம். 

C).கஷ்ட். 

D).ஜஸ்ன். 

ிரட : C).    கஷ்ட். 
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 கஷ்ட்  ன அசங்கம் இந் ில்த துரநிடம் 
தசுரத்ட்டத்ர ிரிக்குற்க்கண  புரிந்துர்வு ப்தந்த்ர 
ரகபழுத்ட்டுள்பது. இன்மூனம்  கஷ்ட் னத்ல் உள்ப  
ில்த ண்டபத்ற்க்கு அமகல் உள்ப இடங்கபில் ங்கள் 
ட்டப்தடும். 

3). 15 ஆது முரந டக்கவுள்ப சர்தச ரசக்கூட்டு 
கங்கஸ்(International  Musculoskeletal  Congress) டு எந் ட்டில் 
ரடபதநவுள்பது? 

A).இந். 

B).சண. 

C).ஜப்தன். 

D).பன் பகரி. 

ிரட : D).  பன் பகரி. 

15 ஆது முரந ரடபதநவுள்ப சர்தச ரசக்கூட்டு 
கங்கஸ்(International  Musculoskeletal  Congress) டு  பன் பகரி 
ட்டில்  உள்ப Seoul(சதல்) கரில் த ம் 5 ஆம் த முல் 7 
ஆம் த ர  ரடபதநவுள்பது. இந்கழ்ச்சிரண  World Federation of 

Haemophilia  ற்றும்   The Korea  Hemophilia Foundation  இரந்து டத்வுள்பது. 
இக்கூட்டத்ல்  உனபகங்கலும் உள்ப எலும்தில் அறுர சகச்ரச 
புர்கள், உபில் புர்கள் , முடக்கு மத்துர்கள்,  இத் 
தய் புர்கள், ிஞ்ஞணிகள், உடற்திர்ச்சபர்கள் தங்குபதற்று    

Haemophilic Arthropathy  தய்  டுப்பு ற்றும் தனன்ர ததன்நற்ரந 
ிரிக்கவுள்பணர்.   

4). எந் இந் ங்கக்கு  2017 ஆம் ஆண்டின் “Golden  Peacock  Innovative 
Product/ Service ”ிமது கரடத்துள்பது? 

A). Yes  Bank. 

B).ICICI  Bank. 

C).State  Bank  of   India (SBI). 
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D).Reserve  Bank  of  India(RBI). 

ிரட : A).   Yes  Bank. 

 Yes  Bank  என்னும் இந் ங்கக்கு  2017 ஆம் ஆண்டின் “Golden  Peacock  
Innovative Product/ Service ”ிமது கரடத்துள்பது. இது மரணதடட் அப் 
டண துதில் ரடபதற்ந துதய் உனக ட்டில் ரடபதற்ந 27 
ஆது உனக கங்கஸ் ட்டில் ரடபதற்நது. பக்கல்ன த 
தரிர்த்ரண முரநர குடிிமப்புகபில் தற்க்பகண்டற்க்கு 
முன்தணடிகத் கழ்ந்ற்க்கக Gujarat Narmada  Valley  Fertilizers & 
Chemicals  றுணத்ற்க்கு  ”Golden  Peacock Award” பகடுக்கப்தட்டது. 
ிகத் துரநில் சநந் ற்நத்ரணக்   பகண்டுமர்க்கும்  
ற்றும்  சநப்தகப் திற்றும் றுணங்களுக்கும் அங்ககம் 
ங்குத இவ்ிமது ங்குன் தக்கணது. 

5). ”Marylebone  Cricket Club(MCC)” அரப்பு எந் இந் கபிர் கரிக்பகட் 
ீங்கரணக்கு ழ்ள் உறுப்திணர் அந்ஸ்த்ர ங்கமள்பது?   

A).Mithali    Raj. 

B).Sandhya   Agarwal. 

C).Veda   Krishnamurthy. 

D).Poonam  Ganesh  Raut. 

ிரட : B).  Sandhya   Agarwal. 

இந் படஸ்ட் கரிக்பகட் ததட்டிகபின் முன்ணல் கபிர் அித் 
ரனண சந் அகர்ல் அர்களுக்கு  Marylebone  Cricket Club(MCC)” 
அரப்தின்  ழ்ள் உறுப்திணர் அந்ஸ்த்து ங்கப்தட்டது. இர்  
1984 ஆம் ஆண்டு முல்  1995 ஆம் ஆண்டு ர  13 படஸ்ட் 
ததட்டிகபிலும்  21 ம ள் ததட்டிகபிலும் ிரபடிமள்பர். இர் 
ணது தி ஒய்வுக்குப் தின்ணர் கரிக்பகட் ீர்கரபத் தர்வு 
பசய்லும் அர்களுக்கு திற்ச்ச அபிப்தது ததன்ந ற்நரணமம் 
தி.ச.ச.ஐ ின் கபிர் குழு உறுப்திணகவும்  திற்நணர். 
ற்பதழுது இர் த்ப் திதச கரிக்பகட் அரப்தின் 19 
துக்குற்தட்ட பதண்கள் அிக்கும் மூத் கபிர் அிக்கும் ரனர 
ங்குகநர். ”Marylebone  Cricket Club(MCC)” அரப்பு  1787 ஆம் ஆண்டு 
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படங்கப்தட்டு கரிக்பகட் ிரபட்டிற்க்கண  ிகரப ங்க 
றுகநது. 

6). துதில் ரடபதற்ந அததி த சந்ர(Arabian  Travel  Market(ATM)) 
கழ்ச்சில் தங்குபதற்ந   இந் பதினணின் கமப்பதமள் என்ண? 

A). Yoga   and  Spirituality. 

B).Yoga   and  Nature. 

C).Yoga   and   Wellness.  

D).yoga    and Health. 

ிரட : C).   Yoga   and   Wellness. 

துதில் உள்ப உனக ிக ரத்ல் ஏப்ல் 24,2017  அன்று   
ரடபதற்ந அததி த சந்ர(Arabian  Travel  Market(ATM)) கழ்ச்சில் 
தங்குபதற்ந   இந் பதினணின் கமப்பதமபய் “ தக ற்றும் 
ல்ழ்வு”   எணக் பகண்டு இந் சுற்றுனத்பம் எல்ன 
ணமக்கும் ஏற்ந ன்நகும் என்தரண எடுத்துக் கட்டிமள்பது. 
அததி த சந்ர(Arabian  Travel  Market(ATM)) என்தது ம கப்பதரி 
தப் ததக்குத்து றுணகும்.  4 ட்கள் ரடபதற்ந 
இந்கழ்ச்சில் 2,600 கண்கட்சபர்கள் ற்றும்  30,000 
தர்ரபர்கள் தங்குபதறுர் எண எர்தர்க்கப்தட்டது. இந்கழ்ச்சில் 
இந்ில் இமக்கும்  மத்து சுற்றுன  சகள் தற்ந 
பசய்கரப பபிப்தடுத்வுள்பணர்.  இந் சுற்றுனத்துரநின் கழ் 
மம்  இந் பதினன் இந்த் துர கண்டத்ல் இமக்கும் 
ஆடம்த சுற்று சகரப பபிக்கட்டுன் மூனம் இந்ில் 
உள்ப சுற்றுன  மங்கணப்தபர்கள், ததக்குத்து றுணங்கள், 
ிடுபர்கள், ன அசங்கம் ற்றும்  ிணப் ததக்குத்து 
அரப்புகளுக்கு தணுள்பக இமக்கும். 

7). “Batminton  Association of  India(BAI)” ின் இரடக்கன ரனக ர் 
க்கப்தட்டுள்பர்? 

A).Viraj  Sagar  Das. 

B).Kuki  Juneja. 
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C).Sudhanshu   Gupta. 

D).Himanta   Biswa  Sarma. 

ிரட : D).   Himanta   Biswa  Sarma. 

”Batminton  Association of  India(BAI)” ின் ரனக இமந்  ம. Akilesh  
Das  Gupta அர்கபது டீர் ரநவுக்குப் தின்ணல் இப்திக்கண இடம் 
கனக இமந்ர படர்ந்து அஸ்ஸம் ததட்ண்டன் அரப்பு 
ற்றும் த ஜண கட்சில் ரனண ம. Himanta   Biswa  Sarma 

இப்திில் அர்த்ப் தட்டுள்பர். 

8). 2017 ஆம் ஆண்டிற்க்கண “Goldman  Environmental  Prize” பதற்ந இந்ர் 
ர்? 

A).Prafulla   Samantra. 

B).Rashida Bee. 

C).Champa  Devi  Shukla. 

D).Ramesh   Agarwal. 

ிரட : A).   Prafulla   Samantra. 

இந்ில் சமூகீகளுக்கண தற்பகள்பப்தட்டப் இக்கங்களுக்குப் 
பதர்பதற்ந  இந்த் ரனண Prafulla   Samantra அர்களுக்கு  2017 
ஆம் ஆண்டிற்க்கண “Goldman  Environmental  Prize” ங்கப்தடவுள்பது. 12 
மடங்கள் ததடி தடங் தகந் தங்குடிிணமக்கண ன 
உநரகரபப்  பதற்றுக்பகடுத்ர். அதுட்டுல்னது ம்கரி 
ரனகபில் அலு சுங்கங்கள்  அரப்தரத் டுத்துள்பர். இது 
ததன்ந ீண பசல்களுக்கக இமக்கு இவ்ிமது ங்கப்தட்டது. 
அப்பதழுது இர் தன அச்சுறுத்ல்களுக்கு உள்பக்கப் தட்டு கவும் 
துன்புறுத்ப்தட்டர். 

இவ்ிமரணப் பதற்ந ற்ந ட்டர்கபின் தட்டில்: 

ரிரச 
எண் 

தரிசு பதற்நர்கபின்     
பதர் 

தரிசு 
பதற்நர்கபின்      
டு 

1 Mark  Lopez United  States 
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2 Uros  Macerl Slovenia 
3 Rodrigo Mugaruka  Katembo Guatemala 
4  Democratic  Republic of 

Congo 
5 Wendy  Bowman Australia 
 

9). இந்ில் தச தஞ்சத்து ஜ் ணம் எந் பன்று 
பகண்டடப்தடுகநது? 

A).ஏப்ல் 23. 

B).ஏப்ல் 24. 

C).ஏப்ல் 22. 

D).ஏப்ல் 25. 

ிரட : B).   ஏப்ல் 24. 

 19992 ஆம்  ஆண்டு இந் அசனரப்புச் சட்டத்ல் 73 ஆது சட்ட 
மத்ம் தற்க்பகடரத் படர்ந்து  ஏப்ல் 24 த 1993 ஆம் ஆண்டு 
முல் தஞ்சத்து ஜ் அரப்பு பசல்தட்டுக் பகண்டு மகநது. 
இரண ரணவு கூறும் ரகில் இந்ில் தச தஞ்சத்து ஜ் 
ணம்  ஏப்ல் 24 ஆம் பன்று பகண்டடப்தடுகநது.  

10). ”2017 Monte Carlo Masters” ஆடர் ற்ரநர் திரிில் பற்ந பதற்று 
தட்டத்ர பன்நர் ர்? 

A). Albert  Vinolas. 

B).Roger   Federer. 

C).Rafael    Nadal. 

D).Novak  Djokovic. 

ிரட : C).   Rafael    Nadal. 

பணக்பக ில் டந் 2017 Monte Carlo Masters ததட்டிில் ஸ்தணிஷ் 
ீண Rafael    Nadal அர்கள் ணது ததட்டிபண Albert  Vinolas ர   



www.winmeen.com 

www.winmeen.com Page 7 
 

ஆடர் ற்ரநர் திரிில் 6-1, 6-3 என்ந புள்பிகபில் ழீ்த்  பற்ந 
பதற்நர். இவ்பற்நின் மூனம் 10 ஆக  Monte Carlo Masters 
தட்டத்ரப்  பதறும் தகநர். தலும் இப்பதட்டிில் ஆடர் 
இட்ரடர் திரிில் இந்ரச் தசர்ந் தஹன் ததப்தன்ண 
ற்றும் உகுத ீண Pablo  Cuevas  ணது ஸ்பதின் 
ததட்டிபர்கபண Feliciano  Lupez ற்றும்   Marc Lupez  கூட்டிர 
ழீ்த் பற்நபதற்நணர்.   

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  


