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                           TNPSC  Tamil  Current  Affairs  26
th

 April 2017 

 

1).  ின்யபேம் ாடுகில் ந்த  ாடு Hana   Khatib   அயர்கள  பஸ்ிம் 
ரரினா  ீதிநன் அளநப்ின்  பதல் பண் ீதிதினாக  
ினநித்துள்து? 

A).ஈபான். 

B).இஸ்ரபல். 

C).ாஸ்தீம்  

D).ஈபாக். 

யிளை : B).  இஸ்ரபல்.  

இஸ்ரபல் ாடு, Hana   Khatib   அயகள  இஸ்ரபல் பஸ்ிம் ரரினா  
ீதிநன் அளநப்ின்  பதல் பண் ீதிதினாக ினநித்துள்து. Hana   

Khatib   அயர்கள்  யை ைம்பா கபத்தின் யமக்கிஞபாகப் ணினாற்ிார். 
இயர் இஸ்ரபல் ீதித்துளக் கநிட்டினிால் ரதர்வு பெய்னப்ட்டு 
நதொர்புளைன  இஸ்ரபல் ீதிநன்நா பஸ்ிம் ரரினா  
ீதிநன்த்தில் ீதிதி  தயினில்  அநர்த்தப்ைவுள்ார். இதன் பம்  
நதொர்புளைன  இஸ்ரபல் ீதிநன்ங்கில் ணினநர்த்தப்ைவுள் பதல் 
பண் ீதிதி ன்னும் பபேளநளனப்  பறுகிார். இதன் காபநாக 
இயபது ணினநர்வு  நிகச்  ெிப்ாகக்  கபேதப்டுகிது.  Hana   Khatib    
அயர்களுக்கு  இஸ்ரபல் குடினபசுத் தளயபா Reuven  Rivlin அயர்கள்  
தயிப் ிபநாணம்  பெய்து  ளயப்ார். 

2). 2017  ஆம்  ஆண்டு உக நாஸ்ைர் ராட்டினில்(World  Masters  Game) 
தங்கம் பயன் Man  Kaur ந்த  யிளனாட்டுைன்  பதாைர்புளைனயர்? 

A).Sprint. 

B).Shot  put. 

C).Wushu. 

D).Table  Tennis. 

யிளை : A).  Sprint. 
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101  யனது பதாட்டினா Man  Kaur அயர்கள்  ப்பல்  24, 2017 அன்று 
ிபெெிாந்தில் உள் ஆக்ாண்டில் ளைபற் 100 நீட்ைர் 
ஸ்ிரிண்ட்(Sprint)   ராட்டினில் தங்கம் பயன்ார். அயர்  100 நீட்ைர் 
தூபத்ளத 1 ிநிைம் 14  யிாடிகில்  ஏடி படித்தார். இயர் யனதிர் 
னாபேம் இப்ராட்டினில்  கந்து  பகாள்யில்ள. இயர் தது 93  
ஆயது யனதில் பதாைங்கின  தது யிளனாட்டுப் னணத்தில்  16  
தங்கப் தக்கங்கள்  பயன்றுள்ார் நற்றும்  இப்ராட்டினில்  அயர்  
பற்து தது 17 ஆயது தங்கப் தக்கநாகும். 

3).  2017  ஆம் ஆண்டின் ஆரிவுொர்  பொத்து  தித்தின் (World  Intellectual  

Property  Day)   கபேப்பாபேள் ன்? 

A).Digital  Creativity: Culture  Reimagined. 

B). Creativity-  The  Next  Generation. 

C).Innovation  -Improving  Lives. 

D).Green    Innovation. 

யிளை : C).  Innovation  -Improving  Lives. 

எவ்பயாபே  ஆண்டும் ப்பல்   26  ஆம் ரததி  ஆரிவுொர்  பொத்து  
திநாகக் (World  Intellectual  Property  Day) பகாண்ைாைப்ட்டு   யபேகிது. 
காப்புரிளந, பதாமிற்ச்ொள அளநப்பு, யர்த்தகச் ெின்ம் ரான்ளய 
கண்டுிடிப்புகள  ஊக்கப்டுத்துகின். சுகாதாபத்துைனும்  
ாதுகாப்புைனும் யாழ்யத்ற்க்கு   கண்டுிடிப்புகள் வ்யாறு  உதவுகிது 
ன்திள பயிக்காட்டுயதற்க்காக இத்தித்தின் 2017 ஆம் 
ஆண்டிற்க்கா கபேப்பாபேள் “  Innovation  -Improving  Lives”  ப்டுயதாகும்.    

4). இந்தினாயின்   ந்த  நாித்தில்  பதன் பளனாக 
பகநூல்(Facebook) நற்றும் Twitter யாெிகளுைன் உளனாடுயதர்க்கா  
கூட்ைத்திள அம்நாி பதல் அளநச்ெர் கூட்ைவுள்ார்? 

A).உத்திபப்  ிபரதெம். 

B).கர்ாைகா. 

C).ரகபம். 
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D).ஹரினா. 

யிளை : D).  ஹரினாா. 

 ஹரினாா  நாித்தில்  பதன் பளனாக பகநூல்(Facebook) நற்றும் 
Twitter யாெிகளுைன் உளனாடுயதர்க்கா  கூட்ைத்திள அம்நாி 
பதல் அளநச்ெபா  நராகர் ால் கூட்ைவுள்ார். ெபக யளத 
யன்பகாடுளநகள   ெீபாக்கும் யமிபளகளப்  ற்ி யியரிக்கக் 
ஞ்ெகுா னும் இைத்தில் கூட்டினிபேந்த   கூட்ைத்தில்   ஹரினாா 
பதல் அளநச்ெர் அயர்கின் அபொங்க  பெனாபா  திபே.பாரகஷ்  
குப்தா அயர்கள் பகநூல்(Facebook) நற்றும் Twitter யாெிகளுைன்  
உளனாடுயதர்க்கா  திட்ைத்ளத  அியித்தார். ரந 15,2017  அன்று  
ஹரினாா  நாி  அபொங்கம்  ல்ரயறு  துளகில், 
பகநூல்(Facebook) நற்றும் Twitter தங்கிால்  ற்ப்டும் 
யன்பகாடுளநகள  கண்காணிக்க புதின  கண்காணிப்புத்   தங்கள   
ிறுயிபள்து. இதன் பம் அபொங்கத்திற்க்கு  ெபக யளதங்கள் 
ெம்ந்தநாக  யபேம்  புகார்கள  ிதில்  ெீர்பெய்னபடிபம். 

5). Amateur  Kabaddi  Federation of India(AKFI) யின்  புதிதாக ினநிக்கப்ட்டுள்  
தளயர்  னார்? 

A). Mridul  Bhadauria. 

B).K  E  Prabhakar. 

C).Dinesh   Patel. 

D).V.Veeralankaiah. 

யிளை : A).   Mridul  Bhadauria. 

 Mridul  Bhadauria  அயர்கள்  Amateur  Kabaddi  Federation of India(AKFI) யின்  
புதிதாக ினநிக்கப்ட்டுள்  தளயபாக  ினநிக்கப்ட்டுள்ார் நற்றும்  
Dinesh   Patel  அயர்கள் Amateur  Kabaddi  Federation of India(AKFI) யின்  புதின  
பெனாபாக  ினநிக்கப்ட்டுள்ார். இந்ினநத்திற்க்கா  ரதர்தல் 
ீதிதி திபே. .ஸ். இஸ்பாி அயர்கின்   தளளநனில்   
ளைபற்து. Amateur  Kabaddi  Federation of India(AKFI)  ன்து கடி  
யிளனாட்டிற்க்பக  அளநக்கப்  ட்ை  நத்தின  அளநப்ாகும். இது  
இந்தினா  நற்றும்   அண்ளை  ாடுகில் கடினின்  தபத்ளத   
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ரநம்டுத்துயதற்க்காக ாடுடுகிது நற்றும் Amateur  Kabaddi  Federation of 
India(AKFI)  அளநப்பு  இந்தினாயில் பண்கள் நற்றும் ஆண்களுக்கா  
ெர்யரதெ கடி  ராட்டிகள ற்ப்ாடு பெய்பம்.  

6).  “Dara   Shikoh”-இந்தினாயின்  ஆன்நீக  நபபுகள நீட்தற்க்கா ெர்யரதெ  
கபேத்தபங்கு  ந்த  நாகபத்தில்  ளைபவுள்து?  

A).ராால். 

B).புது  டில்ி. 

C).ஹய்தபாாத். 

D).க்ரா. 

யிளை : B).  புது  டில்ி. 

“Dara   Shikoh”-இந்தினாயின்  ஆன்நீக  நபபுகள நீட்தற்க்கா ெர்யரதெ  
கபேத்தபங்கு ப்பல் 27 2017  அன்று புது  டில்ினில் உள்  ICCR(Indian  
Council  of Cultural Relations) னினுளைன அொத் யில்  ளைபவுள்து. 
ICCR(Indian  Council  of Cultural Relations) னிால்  ைத்தப்டும் இக்கபேத்தபங்கு  
இபண்டு   ாட்கள்  ளைபறும்  நற்றும்   இக்கபேத்தபங்கில்  
அரநரிக்கா, ஈபான், ஆப்காிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், உஸ்பகிஸ்தான், 
கெகஸ்தான் ,இந்தினா ரான்   ாடுகள் ங்ரகற்க்கும். தாபா ெிக்ரகாக் 
அயர்கின்  இந்து பஸ்ிம்களுக்கிளைரன ஆன்நீக  எற்றுளநளன 
ற்ப்டுத்துயதர்க்கா ங்கிப்ிற்க்காகரய இக்க்பேத்தபங்கு ற்ப்ாடு 
பெய்னப்ட்ைது. 

7). கீரம  பகாடுக்கப் ட்ையர்களுல் ந்த  பேக்கு  காந்தொா ரதெின  
யிபேது  யமங்கப்ட்ைது? 

A).Asha   Bhosle. 

B).Ramalingeswara    Rao. 

C).Vani   Jairam. 

D).Ananda    Bhaskar. 

யிளை : C).  Vani   Jairam. 
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நிகச் ெிந்த  ின்ணிப் ாைகினா  யாி  பஜய்பாம்  அயர்களுக்கு 
ப்பல் 23, 2017  அன்று காந்தொா ரதெின  யிபேது  யமங்கப்ட்ைது. 
அயர்  கிபேஷ்ண பநாத்நாளயப்  ராற்ிப் ாடின  நிகச் ெிந்த  
ாைல்களுக்காக  யை நாிங்கில்  நீபாாய்  ன்ளமக்கப்ப்ட்ைார். 
இவ்யிபேது ிபா ாைகபா காந்தொா பயங்கரைஷ்யப  பாவ் 
அயர்கின்  ிளயாக   காந்தொா ரதெின  களக் கூைத்திால்  
யமங்கப்ட்ைது. 

8). உக   ஆய்வுக்கூை யிங்கு  திம்(World  Lab  Animal Day) ந்த  
ான்று   பகாண்ைாைப்டுகிது? 

A).ப்பல் 24. 

B).ப்பல் 25. 

C).ப்பல் 26. 

D).ப்பல் 27. 

யிளை : A).  ப்பல் 24. 

 ஆய்வுக்கூைங்கில்  இபேக்கும் யிங்குகளுக்கா   உக திநாக 
உக   ஆய்வுக்கூை யிங்கு  திம்(World  Lab  Animal Day)   எவ்பயாபே   
ஆண்டும்  ப்பல் 24 அன்று  பகாண்ைாைப்டுகிது. National  Anti- Vivisection  
Society(NAVS) னின்  தளயபா Hugh  Dowding அயர்கில் ிந்த  திம்  
இத்திநாகக்   பகாண்ைாைப்டுகிது. National  Anti- Vivisection  Society(NAVS) 
நற்றும் ரயறு   அளநப்புகால்  ஆய்வுக்கூைங்கில்  
யிங்குகளப்  னண்டுத்தி ஆபாய்ச்ெி  பெய்யளத  திர்த்து  இந்ாள்  
அனுெரிக்கப்டுகிது. இபேப்ினும்  இத்திம்  .ா யால் 
அனுெரிக்கப்ப்ட்டும்  ட்டினில்  இைம்பயில்ள.  

9).CREDAI  ிறுயம் ெநீத்தில் ாபத ஸ்ரைட் யங்கிபைன்  யடீ்டுத் 
திட்ைங்களுக்கா கைன் ெலுளககளுக்கு புரிந்துணர்வு  எப்ந்தத்ளத  
ளகபனழுத்திட்டுள்து. CREDAI  ிறுயத்தின்  தளளநனிைம்  
ங்குள்து? 

A).பகாச்ெி. 



www.winmeen.com 
 

www.winmeen.com Page 6 
 

B).பூர. 

C).புது   டில்ி. 

D).பென்ள. 

யிளை : C).  புது   டில்ி. 

CREDAI(The   Confederation of Real  Estate Developers  Association of  India)  
ிறுயம் SBI(State  Bank of India) வுைன் இளணந்து யடீு கட்டுரயார் நற்றும் 
யடீுகள  யாங்குயர்களுக்கா கைன் ெலுளககளுக்கா புரிந்துணர்வு  
எப்ந்தத்ளத  ளகபனழுத்திட்டுள்து. இவ்யிபே  ிறுயங்களும்  
இளணந்து  குளந்தயிளனில்  யடீுகள் நற்றும்  சுளந யடீுகள 
உறுயாக்கி ரினல் ஸ்ரைட் துளனிள  ரநம்டுத்த  பனற்ச்ெிக்கிது. 
இவ்பயாப்ந்தத்தின் ஆபட் காம் 3  யபேைங்காகும்.  CREDAI(The   
Confederation of Real  Estate Developers  Association of  India)  ிறுயநாது எபே  
யடீ்டு நளகளுக்கா கம்ி ெட்ைத்தின் குதி 25 னின் கீழ்  இனங்கும்    
எபே  தினார்  ிறுயநாகும். ரநலும்  இந்ிறுயம்  இா 
ராக்கற் ிறுயநாகும் நற்றும் இதன்  தளளநனிைம்  புது  
டில்ினில்  உள்து. 

10). 15 ஆயது பள ளைபவுள்  இந்தினா-ிபான்சு யபோ 
கைர்ளைப் னிற்ச்ெி ந்த  துளபகத்தில்  ளைபற்து? 

A).Port    of   Quilon. 

B).Visakhapatnam   Port. 

C).Kochi  Port. 

D).Toulon  Port. 

யிளை : D). Toulon  Port. 

15 ஆயது பள ளைபற்  இந்தினா-ிபபஞ்சு யபோ கைர்ளைப் 
னிற்ச்ெி பதன் ிபான்ெில் உள்  Toulon   துளபகத்தில்  ப்பல்  24, 2017 
அன்று  இபே ாடுகளுக்குநிளைரன ரார் எற்றுளநளன  
ரநம்டுத்துயதர்க்காக  இந்ிகழ்ச்ெி ளைபற்து. நற் 
ாடுகளுக்கிளைரன  கப்ல் துளனில் எற்றுளநனா உணர்ளயக் 
பகாண்டிபேக்கும்  இந்தினாயின் அளநதிளன  பன்ிபேத்தி  
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இந்தினாயிற்க்கும்  ிபான்சு ாட்டிற்க்கும் இளைரன இபேக்கும் உளய 
ெிப்ிதற்க்கும்   இந்தினா-ிபான்சு யபோ கைர்ளைப் னிற்ச்ெி 
ளைபற்து. ப்பல்  30  ஆம் ரததி யளப ளைபவுள் 
இப்ராட்டினில்  இந்தினாயிற்க்காக   Guided  Missile Destroyer INS  Mumbai, 
Stealth  frigate INS Trishul, Fleet  Tanker  INS  Adithya ரான் காப்ல்கள் 
இந்ிகழ்ச்ெினில்  ங்ரகற். இக்கப்ல்கள் அளத்தும் பதன் ிபான்ெில் 
உள்  Toulon   துளபகத்திற்க்கு யந்தளைந்த. 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 


