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                           TNPSC  Tamil  Current  Affairs  25
th

 April 2017 

 

1). சநீத்தழல் டந்த ”2017 ASIAN GRAND PRIX MEET“ பளட்டினில் தங்கம் 
வயன்  நன்ப்ரீத் வகௌர் (Manpreet kaur) ந்த யிளனளட்டுடன் 
வதளடர்புளடனயர்? 

A).ஜளயழன் த்பபள(Javelin throw). 

B).ரளட் புட்(Short put). 

C).ளங் ஜம்ப்(Long jump). 

D).ஸ்ப்ரிண்ட்(Sprint). 

யிளட : B).  ரளட் புட்(Short put). 

நன்ப்ரீத் வகௌர் (Manpreet kaur) னும் வண் இந்தழன தடக  
யபீளங்கள.இயர்  சநீத்தழல் சவளயில், ஜழன்லஶயள (Jinhua) கரில் டந்த 
”2017 ASIAN GRAND PRIX MEET“ பளட்டினில் ரளட் புட்ளட 18.86 நீட்டர்  
தூபம் ரிந்து தங்கம் வயன்று சளதள ளடத்தளர். இது அயர் 2015 ஆம் 
ஆண்டு ரளட் புட்ளட 17.96 நீட்டர்  தூபம் ரிந்து பதசழன சளதள 
ளடத்தளதயிட 1 நீட்டர் ீம் அதழகம். இதன் பம் அயர் 2017 ஆம் 
ஆண்டு ஆகஸ்டு(August) நளதம்  ண்டில் ளடவபவுல் ”IAAF WORLD 
CHAMPIONSHIP” பளட்டினில் ங்பகர்க்க பதர்ச்சழ வட்றுள்ளர். 

2).  2017(WMD)உக நபரினள தழத்தழன் ளநனக்கருப்வளருள் னளது? 

A).Malaria:a disease without borders. 

B).Invest in the future:defeat Malaria. 

C).End Malaria for good.  

D).Counting Malaria Out. 

யிளட : C). End Malaria for good. 

எவ்வயளறு  ஆண்டும் ப்பல் 25 (Apri 25l) ஆம் ளள் உக நபரினள 
தழநளக அனுசரிக்கப்டுகழது. இது நக்கிளடபன நபரினள பளளனப்ப் 
ற்ழன யிமழப்புணர்ளய ற்ப்டுத்துயதர்க்களக அனுசரிக்கப்டுகழபது. 2017 
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ஆம் ஆண்டிர்க்கள உக நபரினள தழத்தழன் ளநனக்கருப்வளருள் (End 
Malaria for good) ப்டுயதளகும். உக சுகளதளப  ழறுயத்தழன் (World Health 
Organisation (WHO)) கருத்துப்டி எவ்வயளறு ஆண்டும் நபரினள பளனிளல் 
உகம் பழுயதும் சுநளர் ளன்கு ட்சம் பர் நணநளடகழன்ர்.2010 
ஆம் ஆண்டிழருந்து 2015 ஆம் ஆண்டுக்குள் நபரினள பளனிளல் 
ர்ப்ட்ட இப்பு 29% சதயிகழதநளக குளக்கப்ட்டுள்து நற்றும் உகம் 
பழுயதும் நபரினளயிளல் ற்ட்ட இப்பு 21% சதயிகழதம் 
குளந்துள்து. இந்தழனளயில் எவ்வயளறு யருடபம் நபரினளயிளல் 
ளதழக்கப்டுயர்கின் ண்ணிக்ளக கழட்டத்தட்ட 1 நழல்ழனன் 
ஆகும்.ஃளல்சழபபம்  னும் எட்டுினளல்(Falciparum Parasite) ற்டும் 
நபரின நழகவும் வகளடினது. பச்சுத்தழபல்(Breathing Trouble),கல்லீபல் 
வசனழப்பு(Liver Failure),ஆழ்ழள  நனக்கம்(Coma) நற்றும் நணம்(Death) 
பளன்ளய நபரினள பளனிளல் ற்டும் ளதழப்புகல்.நபரினள பளய் 
அதழகநளக களணப்டும் இடங்கில் இருக்கும் கற்ிிப்வண்கள் நற்றும் 
குமந்ளதகழுக்கு நபரினள ற்டும் யளய்ப்புகள்  அதழகம்.உக 
ளடுகில் த்தளம 91 ளடுகள் யினிருக்கும் நபரினள பளளனக் 
குளக்க “உக சுகளதளப  ழறுயம்(WHO)” ரிந்துளப வசய்த ”நபரினள 
தடுப்பு பள நற்றும் நபரினள கண்டழபம் பள நற்றும் நபரினள 
சழகழச்ளச பளளன னன்டுத்தழயறுகழன்ர். 

3). 2016 ஆம் ஆண்டிர்க்கள தளதளசளகழப் ளல்பக யிருது(Dada Saheb Palke) 
ின்யருயர்களுல் யருக்கு யமங்கப்டவுள்து? 

A).Mrinal Sen. 

B).Adoor Gopalakrishnan. 

C).Soumitra Chatterjee. 

D).Kasinadhuni Viswanath. 

யிளட : D). Kasinadhuni Viswanath. 

களசழளதுழ யிஸ்யளத்(யனது 87),இயர் புகழ் வற் டிகர் நற்றும் 
இனக்குர். தழளபத்துளனில் இயபது சழந்த ங்கமழப்ிற்களக இயருக்கு 
நதழப்புநழக்க  யிருதள “தளதளசளகழப் ளல்பக யிருது(Dada Saheb Palke)” 
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யமங்கப்டவுள்து. இயர் ளமளநனள களகள், இளச, டம் 
பளன் துளகில் வனர் வற்யர். பந 3 ஆம் பததழ (03.05.2017) புது 
டில்ழனில் உள் Vigyan Bhawan னும் இடத்தழல் குடினபசு தளயர் 
தழரு.ிபளப் பகர்ஜழ இவ்யிருதழள  களசழளதுழ யிஸ்யளத் 
அயர்களுக்கு யமங்குயளர். இதன் பம் இவ்யிருது வட்யர்களுள் இயர் 
48 ஆயது ர் ஆயளர். இவ்யிருதழன் நதழப்பு”எரு தங்கத் தளநளப நற்றும் 
10 இட்ச்சம் வபளக்கப்ணம் நற்றும் எரு வளண்ணளட” 

 

4). Petroleum Planning and Analysis Cell இன் தகயழன்டி ின்யறும் ளடுகில் 
Liquefied Petroleum Gas(LPG) னும் ரிவளருள உகத்தழபபன நழக 
அதழகநளக இக்குநதழ வசய்பம் ளடு து? 

A).சவள(China). 

B).இந்தழனள(India). 

C).ஜப்ளன்(Japan). 

D).பூட்டளன்(Bhutan). 

யிளட : A).  சவள(China). 

ண்வணய் அளநச்சகத்தழன் கவழ் இனங்கும் Petroleum Planning and Analysis Cell 
இன் தகயழன்டி  Liquefied Petroleum Gas(LPG) னும் ரிவளருள 
உகத்தழபபன நழக அதழகநளக இக்குநதழ வசய்பம் ளடு சவள(China). 
இதழல் இந்தழனள  இபண்டளம் இடத்தழல் இருந்த  ஜப்ளள ின்னுக்குத் 
தல்ழ இபண்டளம் இடத்ளத ளகப்ற்ழபள்து. 2017 ஆம் ழதழனளண்டில் 
இந்தழனள பழுயதழலும், நழகவும் ழ்ளந ழளனில் உள் குடும்த்தழன் 
வண்கள் அளயருக்கும் இயச சநனல் ரியளப இளப்பு  
வகளடுப்தர்க்கள  இந்தழன அபசளங்கத்தழன் பனற்சழபன இதர்க்கு களபணம். 
இதன் யிளயளக 2017 ஆம் ழதழனளண்டில் இந்தழனளயில் 32.5 நழல்ழனன் 
புதழன LPG இளப்புகள் வகளடுக்கப்ட்டுள். இதன் களபநளக 
தற்வளழுது இந்தழனயில் LPG உபனளகழப்யர்கின் ண்ணிக்ளக சுநளர் 
200 நழல்ழனளக உனர்ந்துள்து. இந்தழன அபசளங்கத்தழன் பக்கழன பளக்கம் 
ப்பல் 1,2017 ஆம் ழதழனளண்டில் 72.8% சதயிகழதநளக உள் LPG 
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உபனளகழப்யர்கின்  சதயிகழதத்ளத 2019 ஆம் ழதழனளண்டில் 80% 
சதயிகழதநளக அதழகரிப்து. இந்ழளனில் ஜப்ளன் ளட்டிர் LPG 
உபனளகழப்ிள குளத்துக் வகளண்டு நழயளக உள் இனற்ளக  
ரியளபயிள னன்டுத்தத் வதளடங்கழபள்ர். உக சுகளதளப  
ழறுயத்தழன் கருத்துப்டி நபக்க்ட்ளட நற்றும் நளட்டு சளம் பளன் 
ரிவளருள்கள் ரிக்கும் வளழுது களற்று நளசளடகழபது .இதளல் எரு 
யருடத்தழல் 1.3 நழல்ழனன் நக்களுக்கு அகள நபணம் ற்டுகழன். 

5). ந்த நத்தழன அளநச்சகம் ஆன்ளில் லழந்தழ வநளமழனில் 
ளஸ்பளர்ட்டிற்க்கு யிண்ணப்ிக்க யமழயகுத்துள்து? 

A).Ministery of Parliamentary Affairs.  

B).Ministery of Extenal Affairs.  

C).Ministery of Law and Justice.  

D).Ministery of Home Affairs. 

யிளட : B).  Ministery of Extenal Affairs.  

Ministery of Extenal  Affairs (வயிபவுத்துள அளநச்சகம்) ஆன்ளில் 
லழந்தழ வநளமழனில் ளஸ்பளர்ட்டிற்க்கு யிண்ணப்ிக்க யமழயகுத்துள்து. 
2011 ஆம் ஆண்டு Committee of Parliament On Official Language தது 9 ஆயது 
அழக்ளகனில்  இதள ரிந்துளப வசய்ததர்க்கழங்க சநீத்தழல்  குடினபசு 
தளயர் தழரு.ிபளப் பகர்ஜழ இவ்யழக்ளகக்கு எப்புதல் அித்துள்ளர். 
அளநச்சகத்தழன் அதழகளபப் பூர்யநள இளணனதத்தழல்  ளஸ்பளர்ட் 
நற்றும் யிசளளயப் ற்ழன வசய்தழகள் அளத்தும் லழந்தழ வநளமழனில் 
வகளடுக்கப்ட்டுள் ளஸ்பளர்ட்டிற்க்கு யிண்ணப்ிப்பளர் லழந்தழ 
வநளமழனில் அளநந்துள் அவ்யிண்ணப்த்தழள தழயிபக்கம் வசய்து, 
பூர்த்தழ வசய்து, ின்ர் தழபயற்ம் வசய்ன பயண்டும். 

6).  Stockholm International Peace Research Institute(SIPRI)  வயினிட்டுள் 
சநீத்தழன  அழக்ளகனின்டி  ின்யரும் ளடுகில் ந்த ளடு இபளனுயத் 
துளனில் வரும் வசயிள வசய்கழது? 

A).சவள(China). 
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B).இந்தழனள(India). 

C)பளவடட் ஸ்படட்ஸ்(United States). 

D).பூட்டளன்(Bhutan). 

யிளட : C). பளவடட் ஸ்படட்ஸ்(United States). 

Stockholm International Peace Research Institute(SIPRI)  வயினிட்டுள் சநீத்தழன   

அழக்ளகனின்டி பளவடட் ஸ்படட்ஸ்(United States)  இபளனுயத் 
துளனில் 611 ில்ழனன் டளர்  வசவு வசய்துள்து. பளவடட் 
ஸ்படட்ஸ்(United States)  வதளடர்ந்து சவள(China), பஷ்னள(),வசௌதழ 
அபபினள() பளன் ளடுகள் அடுத்தடுத்த இடத்தழல் உள். 2016-2017 
ஆம் ஆண்டில் 55.9 ில்ழனன் டளர் வசவு வசய்து  இந்தழனள(India) 5 
ஆம்இடத்தழல் உள்து. 

 

 

7). ின்யருயர்களுல் யருக்கு 2017 ஆம் ஆண்டிர்க்கள ி சழ சந்தழப 
புபஸ்களர் (P C Chandra Puraskaar) யிருது யமங்கப்ட்டுள்து? 

A).Girdhar Yadhav. 

B).Suparnananda Bose. 

C).Sirshendu Mukhopaddhyay. 

D).Kailash Satyarthi. 

யிளட : D). Kailash Satyarthi. 

2017 ஆம் ஆண்டிர்க்கள ி சழ சந்தழப புபஸ்களர் (P C Chandra Puraskaar) 
யிருது  Kailash Satyarthi அயர்களுக்கு யமங்கப்ட்டுள்து. இயருக்கு 
இவ்யிருது ”குமந்ளதகள் அடிளநத்தம் நற்றும் சுண்டல்” தழபளக இயர் 
டத்தழன அப்பளருக்களக இவ்யிருதழள April 23,2017  அன்று ி சழ சந்தழப 
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ஜஶவயல்ர்ஸ் (P C Chandra Jwellers) வயஸ்ட் வங்களல், வகளல்கட்டளயில் 
உள் Science City Auditorium னும் இடத்தழல் இயருக்கு யமங்கப்ட்டது. 
இவ்யிருதழன் நதழப்பு ரூளய் 10 இட்சம் (யரியிக்கு 
அிக்கப்ட்டுள்து). 

8). ந்த நளழத்தழன் அணி ”2017 National Youth Athletic Championship” 
பளட்டினில் வயற்ழ வற்து? 

A).பகபள. 

B).நிப்பூர். 

C).ஞ்ஜளப். 

D).லரினளள. 

யிளட : D). லரினளள. 

லரினளள நளழத்தழன் யிளனளட்டு அணி ”2017 National Youth Athletic 
Championship” பளட்டினில் பகப அணிளன Hyderabad இல் அளநந்துள்  
ளபனளகழ ஸ்படடினத்தழல்(BALAYOGI stadium) யழீ்த்தழ வயற்ழ வற்து. 
லரினளள நளழம் 166.5 (ஆண்கள் நற்றும் வண்கள் )புள்ிகள் வற்று 
பதல் இடத்தழல் உள்து. பகப நளழம் 134.75(ஆண்கள் நற்றும் 
வண்கள்)  புள்ிகள் வற்று இபண்டளம் இடத்தழல் உள்து. பன்று ளள் 
ஆட்டத்தழன் படியில் பகப நளழப் வண்கள் 100  புள்ிகள் வற்ர் 
நற்றும் லரினளள நளழ ஆண்கள் 108.5 புள்ிகள் வற்ர். 

ஆண்கள் ிரியின் சழந்த தடக யபீர் ட்டத்ளத ஞ்ஜளள பசர்ந்த 
Damneet Singh ஜளயழன் த்பபள(Javelin throw) யிளனளட்டிக்களகப் வற்ளர். 
வண்கள் ிரியின் சழந்த தடக யபீர் ட்டத்ளத Aparna Roy 100 நீட்டர் 
லர்டில்ஸ் பபஸ்(Hurdle Race) பளட்டினில் வயற்ழ  வற்தர்க்களகப் 
வற்ளர். 

9). கற்ிிப் வண்கிளடபன யிமழப்புணர்ளய ற்டுத்துயதர்க்களக 
“கழல்கரி(Kilkari)” னும் வநன்வளருள ந்த நளழ அபசளங்கம் 
அழபகப்டுத்தழபள்து? 

A).ஞ்ஜளப். 



www.winmeen.com 

 

www.winmeen.com Page 7 
 

B).லரினளள. 

C).அஸ்றளம். 

D).உத்தர் ிபபதசம். 

யிளட : B). லரினளள. 

லரினளளயில் உள் National Health Mission(NHM) னும் அளநப்பு  கற்ிிப் 
வண்கள், வற்பளர்கள், சுகளதளப ஊமழனர்கள் ஆகழபனளர்கிடத்தழல் 
குமந்ளத ிப்ிற்கு பற்களத்தழலும் ிற்களத்தழலும் களடிடிக்கப்ட 
பயண்டின யமழபளகள் நற்றும் பளய்தடுப்பு பளன் யிரனங்கில் 
வண்கிளடபன யிமழப்புணர்ளய ற்டுத்துயதர்க்களகபய “கழல்கரி(Kilkari)” 
னும் வநன்வளருள லரினளள நளழ அபசளங்கம் 
அழபகப்டுத்தழபள்து. எரு வண் கர்ம் தரித்த 6 ஆயது 
நளதத்தழழருந்து  குமந்ளத ிந்து 1 யருடம் யளப இந்த வசனழ கர் 
களத்தழல் ின்ற் பயண்டின யமழபளகள் நற்றும் குமந்ளத ிந்த 
ின் களடிடிக்கப்ட பயண்டினளய பளன் வசந்தழகள தழவு 
வசய்னப்ட்ட அளபசழ ண்ணிற்கு  சுநளர் 72 பள எழ வசய்தழனளக()  
எவ்வயளரு யளபபம் அனுப்பும். 

10). கண் புற்றுபளய் சழகழச்ச்ளசக்களக வளதுநனநளக்கப்ட்ட பதல் இந்தழன 
நருத்துயநள ? 

A).Jawaharlal Institute of PostGraduate Medical Education and Research(JIPMER). 

B).All Indian Institute of Hygiene and Public Health(AIIH&PH). 

C).Anugrah Narayan Magadh Medical College and Hospital(ANMMCH). 

D).All Indian Institute of Medical Science(AIIMS). 

யிளட : D). All Indian Institute of Medical Science(AIIMS). 

கண் புற்றுபளய் சழகழச்ச்ளசக்களக All Indian Institute of Medical Science(AIIMS) 
நருத்துயநள Plaque brachytheraphy னும் சழகழச்ளச யசதழளனத் பதன் 
பளனளகத் வதளடங்கழபள்து. Plaque brachytheraphy சழகழச்ளச ன்து சழ 
குறுகழன களத்த்ற்கு பபடிபனளக்டிவ் கருயிளனக் கண்ணில் வளருத்தழ 
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அதன் பம் கண்ணிற்கு கதழர்யசீ்ளச அனுப்புயதளகும். Rajendra Prasad 
Centre for Opthalmic Sciences னும் ழருயம் Retiniblastoma னும் பகன்சபளல் 
ளதழக்கப்ட்ட குமந்ளதகளுக்கும் Melanoma னும் பகன்சபளல் 
ளதழக்கப்ட்டயர்களுக்கும் சழகழச்ளச அிக்கழது.  


