
www.winmeen.com 

 

www.winmeen.com Page 1 

 

Tnpsc Tamil Current Affairs 27th April 2017 

1. கீழ்கண்டவற்றுள் எது இந்தியாவின் மத்திய ஆயுதக் காவல் படட (CAPF) 
பாதுகாப்பு படடயின் கீழ்வரும்?    

[A] Special Frontier Force (SFF) 

[B] Assam Rifles 

[C] Central Reserved Police Force (CRPF) 

[D] All the Above. 

விடட: [C] Central Reserved Police Force (CRPF) 

விளக்கம்: மத்திய ஆயுதக் காவல் படை (CAPF) என்பது மத்திய உள்துடை 
அடமச்சகத்தின் (MHA) அதிகாரத்தின் கீழ் இந்தியாவில் உள்ள ஐந்து 
பாதுகாப்புப் படைகளின் சீருடைப் பணிகடளக் குைிக்கிைது. இடவ மத்திய 
எல்டை பாதுகாப்பு படை (BSF), மத்திய ரிசர்வ் காவல் படை (CRPF), இந்திய - 
திபபத்திய எல்டை காவல் (ITBP), சஷாஸ்த்ரா சீமா பால் (SSB) 
ஆகியனவாகும். சமீபத்தில், 1983 ஆம் ஆண்டு உத்தரபிரததச தகைட் IPS 

அதிகாரியான ராஜிவ் ராய் பட்நாகர், CRPF இன் புதிய பபாது இயக்குநராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் தற்தபாடதய பபாது இயக்குநரான, சுதிப் 
ைக்ைாகியாவின் பணிடய பதாைரவுள்ளார் அதுமுதல் இவரது பணிக்காைம் 
2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31 ஆம் தததி வடர ஏைத்தாழ மூன்று ஆண்டுகள் 
இப்பதவியில் நீடிப்பார். இவரின் நியமனமானது தற்தபாடதய பபாது 
இயக்குநரான, சுதிப் ைக்ைாகியாவிற்கு பிைகு வருகிைது இவர் 
தடைடமயிைான ஒரு நிகழ்வில் சத்தீஸ்கர் மாநிைத்தில் உள்ள சுக்மா 
மாவட்ைத்தில் அல்ட்ரா – பைஃப்ட் எனப்படும் தீவிரவாதிகள் நைத்திய இரண்டு 
மிகப்பபரும் தாக்குதல்களில் 36 துடணப்படை வரீர்கள் காயமடைந்தது 
குைிப்பிைத்தக்கதாகும். இந்த பதவிக்கு பாட்நகர் நியமிக்கப் படுவதற்கு 
முன்னதாக, தபாடத தடுப்பு பிரிவின் (NCB) பபாது இயக்குநராக 
பணியாற்ைினார்.  
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2. 2016-17 ஆண்டிற்கான டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்ஹபத்கர் சர்வஹதச 
அறக்கட்டடளயின் ஹகரளா மாநில விருடத வவன்றவர் யார்? 

[A] பிரபாத் குமார் 

[B] அஜய் பாண்தை 

[C] நீைம் ஜுதனஜா 

[D] திலீப் தக நாயர் 

விடட: [D] திலீப் ஹக நாயர் 

விளக்கம்: இந்தியாடவச் தசர்ந்த இளம் வயது பகளரவத் தடைவரான திலீப் 
தக. நாயர், அவர்களின் கல்வித் துடையில் சிைந்த பசயல்பாடுகளுக்காக, 2016-
17 ஆம் ஆண்டிற்கான ைாக்ைர் பாபா சாதேப் அம்தபத்கர் சர்வததச 
அைக்கட்ைடளயின் தகரளா மாநிை விருது தகரளா மாநிைம் 
திருவனந்தபுரத்தில் வழங்கப்பட்ைது. தற்தபாது அவர், அருணாச்சை 
பிரததசத்தில் உள்ள வை கிழக்கு எல்டை பதாழில்நுட்பக் கல்லூரியில் 
(NEFTU) தடைவராக உள்ளார். இவர் (நாயர்), நாட்டில் உள்ள பல்தவறு 
பகுதிகளில் உள்ள பல்தவறு கல்வி திட்ைங்களில் 12 ஆண்டு காை அனுபவம் 
பபற்ைவர். தமலும் இவர் தி ஆட்தைாபமாடபல் பசாடசட்டி (இந்தியா)  
மற்றும் தி இன்ஜினியர்'ஸ் அவுட்லுக்  இதழின் நிறுவனர் என்பது 
குைிப்பிைத்தக்கது. 

3. சமீபத்தில் எந்த மாநில அரசு, பாரத இடையத் திட்டத்டத  

அமல்படுத்த, பாரத பிராட்ஹபண்ட் வநட்வவார்க் லிமிவடட் (BBNL) உடன் 
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் டகவயழுத்திட்டது?  

[A] தமிழ்நாடு 

[B] உத்திர பிரததசம் 

[C] அஸ்சாம் 

[D] மணிப்பூர் 
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விடட: [A] தமிழ்நாடு 

விளக்கம்: பாரத பநட்பவார்க் இடணயத் திட்ைமான, பாரத்பநட் திட்ைத்டத  

தமிழகத்தில் அமுல்படுத்த பாரத பிராட்தபண்ட் பநட்பவார்க் ைிமிபைட் (BBNL) 
உைன் தமிழ்நாடு மாநிை அரசு புரிந்துணர்வு உைன்படிக்டகயில் 
டகபயழுத்திட்டுள்ளது. தமலும் இத்திட்ைத்திற்காக, ரூ. 50 ைட்சம் 
பதாடகடய மாநிை அரசின் பங்காக ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
இத்திட்ைமானது தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்பவாரு வடீ்டுக்கும் இடணய 
இடணப்பு வழங்க உதவிகரமாக இருக்கும். 

4. சர்வஹதச வசர்ஹனாபில் ஹபரழிவு நிடனவு தினம்  (ICDRD) எந்த நாளில் 
கடடப்பிடிக்கப்படுகிறது? 

[A] ஏப்ரல் 25 

[B] ஏப்ரல் 26 

[C] ஏப்ரல் 27 

[D] ஏப்ரல் 28 

விடட: [B] ஏப்ரல் 26 

விளக்கம்: அணுசக்தி உடைகள் பவடிப்பின் விடளவுகடள உைகளாவிய 
அளவில் விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவற்காக ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 
மாதம் 26 ஆம் தததி அன்று, சர்வததச பசர்தனாபில் தபரழிவு நிடனவு தினம்  

(ICDRD) கடைபிடிக்கப்படுகிைது. 1986 இல் பசர்தனாபில் அணுசக்தி ஆடை 
பவடித்து சிதைியடத நிடனவுபடுத்துகிைது இந்த நிகழ்வு தசாவியத் 
ஒன்ைியத்தின் பபரும்பகுதிகளில் கதிரியக்க தமகமாக பரவி பபரும் பாதிப்டப 
ஏற்படுத்தியது, இப்பகுதி தற்தபாது பபைாரஸ், உக்டரன் மற்றும் ரஷ்ய 
கூட்ைடமப்பின் எல்டைகளாக உள்ளன. இந்த பவடிப்பு காரணமாக, மூன்று 
நாடுகளிலும் சுமார் 8.4 மில்ைியன் மக்கள் கதிர்வசீ்சால் பாதிக்கப்பட்ைனர். 

5. ஆஸ்கார் விருது வவன்ற திடரப்பட இயக்குனரான வ ானாதன் வடம்மி, 
சமீபத்தில் காலமானார் அவர் எந்த நாட்டடச் ஹசர்ந்தவர்? 
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[A] அதமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

[B] பிரான்ஸ் 

[C] பஜர்மனி 

[D] ரஷ்யா 

விடட: [A] அஹமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

விளக்கம்: பிரபை அபமரிக்கத் திடரப்பை தயாரிப்பாளரும், ஆஸ்கார் விருது 
பபற்ைவருமான ராபர்ட் தஜானதன் பைம்மி (73) என்பவர் அபமரிக்காவின் 
நியூயார்க் நகரில் காைமானார். இவர் தனது படைப்புகளான "Silence of the 

Lambs" மற்றும் "philadelphia" ஆகியவற்ைிற்காக நன்கு அைியப்பட்ைவர். தமலும் 
இவர் ஒரு சிைந்த ஆவணப் பைங்களான 1984 "Talking Heads" மற்றும் இடசத் 
திடரப்பைமான "Stop Making Sense", அதத தபால் நீல் யங் மற்றும் ஜஸ்டின் 
டிம்பர்தைக் ஆகியவற்டையும் இயக்கினார் என்பது குைிப்பிைத்தக்கது. 

6. உலகளாவிய சமூக ஹவடலத்திட்டத்திற்கான நட்பு நாடுகள் Football for 

Friendship  (F4F) FIFA கால்பந்தாட்டத்தில் இந்தியாடவ பிரதிநிதித்துவம் 
படுத்துவதற்காக ஹதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளவர்? 

[A] ருத்ரா பசன் 

[B] சுஜல் காேர் 

[C] சகான் பசளகான் 

[D] சந்தீப் குமார் 

விடட: [B] சு ல் காேர் 

விளக்கம்: மும்டபயில் இருந்து கால்பந்தாட்ை வரீரும், தகால் கீப்பருமான 
சுஜல் கோர் (12) என்பவர் FIFA கால்பந்தாட்ை நட்பு Football for Friendship  (F4F) 

உைக சமூக திட்ைத்தின் 5 வது பதிப்பில் இந்தியாடவ பிரதிநிதித்துவம் 
படுத்தியுள்ளார். இந்த திட்ைத்தில் இந்தியா முதன் முடையாக தசர்ந்து 60 
க்கும் தமற்பட்ை நாடுகளுைன் இடணந்து பசயல்பைவுள்ளது. ஜூடை 2017 
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ஆம் ஆண்டு ஜூடை மாதம் ரஷ்யாவில் உள்ள பசயின்ட் படீ்ைர்ஸ்பர்க்கில் 
உைபகங்கிலும் உள்ள இளம் கால்பந்தாட்ை வரீர்களுைன் சுஜலும் 
இடணயவுள்ளார். F4F திட்ைம் என்பது FIFA மற்றும் Gazprom ஆல் 
அளிக்கப்படும் சர்வததச குழந்டதகளின் சமூக திட்ைமாகும். இந்த F4F  

திட்ைத்தின் முக்கிய தநாக்கமானது, சிறுவர்களிடைதய கால்பந்தாட்ைத்தின் 
மீதுள்ள ஆர்வத்டத வளர்த்து, இடளஞர் விடளயாட்டுக்கடள தமம்படுத்தி, 
ஆதராக்கியமான வாழ்க்டக முடைடய ஊக்குவிப்பதும், பல்தவறு 
நாடுகளிலுள்ள குழந்டதகளிடைதய காணப்படும் பவவ்தவறு கைாச்சாரங்கள் 
மற்றும் ததசியங்களுக்கு மதிப்பளிப்பதும் ஆகும். 

7. இந்திய - திவபத்திய எல்டல காவற்படடயின் (ITBP) புதிய வபாது 
இயக்குனராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

[A] ராஜிவ் ராய் பாட்நாகர் 

[B] சுதீப் ைக்தாக்கியா 

[C] RK பச்சானந்தா 

[D] சுகன் பசளத்ரி 

விடட: [C] RK பச்சானந்தா 

விளக்கம்: 1983 ஆம் ஆண்டு தமற்கு வங்காள மாநிை ஐ.பி.எஸ். 
அதிகாரியான,  ஆர்.தக. பச்நந்தா இந்திய திபபத்திய எல்டை காவல் (ITBP) 
யின் பபாது இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்ைார். தற்தபாது அவர், ததசிய அவசர 
நிடைகடள சமாளிப்பதற்காக இந்தியாவின் சிைப்பு அடமப்பாக விளங்கும் 
ததசிய இயற்டக தபரழிவுகள் மீட்புக்குழு (NDRF) மற்றும் CBRN இன் பபாது 
இயக்குநராக பணியாற்றுகிைார் என்பது குைிப்பிைத்தக்கது. தமலும் இவர் 
ஜூன் 30 ஆம் தததி 2017 ஆம் ஆண்டு ITBP DG பபாது இயக்குனர் பதவியில் 
இருந்து ஓய்வு பபறும் கிருஷ்ணா சவுத்ரியின் பணிடய பதாைர்கிைார். 
பச்நந்தா ITBP யின் பபாது இயக்குனர் பதவியில் 2018 ஆம் ஆண்டு அக்தைாபர் 
மாதம் 31 ஆம் தததி வடர நீடிப்பார் என்பது குைிப்பிைத்தக்கது. 
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8. உலக சாடல சந்திப்பு World Road Meeting  (WRM) இன் 18 வது பிரதிடய 
நடத்தும் நாடு எது? 

[A] பிதரசில் 

[B] இந்தியா 

[C] சீனா 

[D] பதன் ஆப்ரிக்கா 

விடட: [B] இந்தியா 

விளக்கம்: 2017 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 14 முதல் 17 வடர இந்தியாவில் 
IRF உைக சாடை சந்திப்பின் World Road Meeting  இன் 18 வது பிரதி தில்ைியில் 
நடைபபை உள்ளது இந்தக் கூட்ைத்தின் டமயக் கரு பாதுகாப்பான சாடைகள் 
மற்றும் ஸ்மார்ட் தபாக்குவரத்தத: பபாருளாதார வளர்ச்சிடய உந்தமாகும்  

Safe Roads and Smart Mobility: The Engines of Economic Growth  என்பதாகும். WRM 
கூட்ைத்டத கைந்த 60 ஆண்டுகளாக ஒவ்பவாரு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு 
முடை சர்வததச சாடை கூட்ைடமப்பான (IRF) மூைம் ஏற்பாடு 
பசய்யப்படுகிைது. இது ஒரு மதிப்புமிக்க நிகழ்வாகும் மற்றும் 4,000 சர்வததச 
மற்றும் ததசிய பங்தகற்பாளர்கடள ஈர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 
மாநாட்டின் முக்கிய தநாக்கம் பாதுகாப்பான, நிடையான மற்றும் ஸ்மார்ட் 
சாடை தபாக்குவரத்து மற்றும் இயக்கம் ஆகியவற்டை வழங்குவதில் 
எதிர்பகாள்ளும் சவால்கடள அடையாளம் காண்பதும், விவாதிப்பதும் ஆகும். 
WRM ஒரு மாநாடு, ஒரு கண்காட்சி, ஒரு இளம் பதாழில்முடை ஆய்வகம் 
மற்றும் ஒரு புதுடம கஃதப ஆகியவற்டை உள்ளைக்கியுள்ளது. தமலும் 
உைபகங்கிலும் இருந்து பவளியாகும் கடை நிடை ஆராய்ச்சி, சிைந்த 
நடைமுடைகள் மற்றும் அனுபவங்கடள பகிர்ந்து பகாள்வதற்கான ஒரு 
பவளியடீ்டை வழங்குகிைது. 

9. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான மிஸ் டீன் யுனிவர்ஸ் பட்டத்டத முடிசூட்டியது 
யார்? 
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[A] Xirelle Agustin 

[B] Nicole Obanto 

[C] Nieveless Gonazalez 

[D] Srishti Kaur 

விடட: [D] Srishti Kaur (சிரிஷ்டி கவுர்) 

விளக்கம்: இந்தியாடவச் தசர்ந்த சிரிஷ்டி கவுர் என்பவர், 2017 ஆம் 
ஆண்டுக்கான மிஸ் டீன் யுனிவர்ஸ் பட்ைத்டத மத்திய அபமரிக்க நாைான 
நிகரகுவாவின் தடைநகரான மானாகுவாவின் ரூபன் தைரிதயா  ததசிய 
அரங்கத்தில் முடிசூட்டிக்பகாண்ைார். தமலும் இவர் இந்திய ததசிய 
பைடவயான மயிடை சிைப்பிக்கும் வடகயில் இைம்பபற்ை தபாட்டியில் 
சிைந்த ஆடைக்கான ததசிய விருதிடனப் பபற்ைார். இவர் பநாய்ைாவில் 
உள்ள தைாட்ைஸ் தவைி  சர்வததச கல்வி நிடையத்திைிருந்து பயின்ைார், 
தற்தபாது அவர் ைண்ைன் ஸ்கூல் ஆஃப் ஃதபஷன்ஸில் தனது கல்விடய 
பதாைர்கிைார். கவுர் புதவர்ட்தைா ரிக்தகாவின், பநய்தவல்ஸ் தகான்சைடச 
பவற்ைி பபற்று மிஸ் டீன் யூனிவர்ஸாக பட்ைத்டத பபற்ைார். தவிர, 
பிைிப்டபன்ஸில் இருந்து டசபரய்ல் அகஸ்டின் இடளஞர் பிரிவிலும் பவற்ைி 
பபற்ைார், அதத தநரத்தில் தகாஸ்ைா ரிகாவின் நிக்தகால் ஒபாண்தைா, டீன் 
சார்ம்  விருதிடன பபற்ைார். இந்தப் தபாட்டிடய 15 முதல் 19 வயது 
வடரயுள்ள இடளஞர்களுக்கு மிஸ் யுனிவர்ஸ் அடமப்பு ஏற்பாடு 
பசய்திருந்தது குைிப்பிட்த்தக்கது. 

10. கு ராத் இன்டர்ஹநஷனல் டபனான்ஸ் வடக் சிட்டி (GIFT CITY) இன் 
வகளரவ துடைத் தூதரக அலுவலகத்டத திறக்க உள்ள முதல் நாடு 
என்ற வபருடமடய வபற்றது? 

[A] பஜர்மனி 

[B] பபல்ஜியம் 

[C] சிங்கப்பூர் 
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[D] பதன் ஆப்ரிக்கா 

விடட: [B] வபல் ியம் 

விளக்கம்: குஜராத் இன்ைர்தநஷனல் டபனான்ஸ் பைக்-சிட்டி (GIFT City) இல் 
பகளரவ துடண தூதரக அலுவைகம் திைக்க முதல் நாடு பபல்ஜியம். 
பைல்ைியில் உள்ள பபல்ஜிய தூதரகத்திற்கு கூடுதைாகவும், மும்டப மற்றும் 
பசன்டனயில் இரு தூதரகங்கள் மற்றும் பகால்கத்தாவில் உள்ள பகௌரவ 
துடணச் பசயைகம் ஆகியவற்ைிற்கு கூடுதைாகவும் உள்ளது. இது தவிர, 
ேரி சங்கரன் குஜராத் மாநிைத்திற்கு பபல்ஜிய இராஜ்ஜியத்தின் பகளரவ 
துடணத் தூதராகவும் நியமிக்கப்பட்ைார். சங்கரன் உள்கட்ைடமப்பு குத்தடக 
மற்றும் நிதி தசடவகள் (IL & FS) துடணத் தடைவர் மற்றும் நிர்வாக 
இயக்குனர் பசயல்படுவார். GIFT நகரம் சர்வததச நிதி தசடவகள் டமயம் 
(IFSC) உைன் இந்தியாவின் முதல் பல்-தசடவ SEZ ஆகும், இது உைகின் 
மிகப்பபரிய நிதியியல் தசடவகள் சந்டதக்கு உைகளாவிய நிறுவனங்களின் 
உைகின் உள்கட்ைடமப்பு வசதிகடளயும் வழங்கும் வடகயில் உள்ளது. 


