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TNPSC Tamil Current Affairs 1st & 2nd April 2017 
1. இந்தியாவின் முதல் சர்வததச கால் மற்றும் வாய் த ாய் மமயம் (ICFMT) 
எந்த மா ிலத்தில் அமமக்கப்படவுள்ளது? 

A. ஒடிசா 
B. உத்தர பிரததசம் 

C. அசாம் 

D. அரியானா 
 

விமட : A. ஒடிசா 
 

ஐ.  ாவின் உணவு மற்றும் தவளாண் அமமப்பு மற்றும் மத்திய  அரசாங்கத்தின் 
ICARன் கூட்டு முயற்சியில் இந்த ஆராய்ச்சி மமயம் ஒடிசாவில் 
புவதனஸ்வரிலுள்ள ஆர்குலில் ஏப்ரல் 1 2017 அன்று அமமக்கப்படவுள்ளது. 
இம்மமயத்மத, மத்திய தவளாண் அமமச்சர் ராதாதமாகன் சிங் திறந்து 
மவக்கிறார். இம்மமயம் கால் மட மற்றும் எருமமகளின் மவரஸ் 
த ாய்கமள ஆய்வு சசய்யும். தமலும் இம்மமயம், அவற்றின் கால் மற்றும் 
மூமள த ாய் மவரஸ் ஆகியவற்மற பாதுகாப்பாகக் மகயாளுவதற்கும் 
மற்றும் தசமித்து மவப்பதற்கும் வசதி சகாண்டது.  ாடு முழுவதிலிருந்து 
வரும் மாதிரிகள் இந்த ஆராய்ச்சி மமயத்தில் த ாமய 
குணப்படுத்துவதற்காகவும் ஆராய்ச்சிக்காகவும் தசகரிக்கப்படும். குறிப்பிடத்தக்க 
வமகயில் இந்தியா ரூ. 23,000 தகாடிமய இந்த ாய்க்காக வருடந்ததாறும் 
சசலவழிக்கிறது. 
 

2.  ாளந்தா பல்கமலக்கழகத்தின் புதிய துமண தவந்தராக  ியமிக்கப்பட்டவர் 
யார்? 
A. Pankaj Mohan 

B. Sunaina Singh 

C. Arvind Sharma 

D. Vijay Bhatkar 

 

விமட : B. Sunaina Singh 
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 ாளந்தா பல்கமலக்கழகத்தின் புதிய துமண தவந்தராக  ியமிக்கப்பட்டவர் 
Sunaina Singh . விமரவில் இவர் பதவிதயற்பாசரன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
தற்தபாது, இவர் மைதராபாத்திலுள்ள ஆங்கிலம் மற்றும் சவளி ாட்டு சமாழி 
பல்கமலக்கழகத்தின்(EFLU), துமண தவந்தராக சசயல்பட்டு வருகிறார். 
 ாளந்தா பல்கமலக்கழகத்தின் தமலமமயகம் பகீாரிலுள்ள ராஜ்கிர் 
எனுமிடத்தில் உள்ளது. இதன் தவந்தராக இந்தியாவின் முதல் சூப்பர் 
கம்ப்யூட்டரின் தந்மத மற்றும் விஞ்ஞானியான Dr.Vijay Pandurang Bhatka அவர்கள் 
உள்ளார். 
 

3. எந்த இந்திய முதலமமச்சர் USIBC Transformative Chief Minister (TCM) விருதுக்கு 
ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டார்? 
A. Sarbananda Sonowal 

B. Nitish Kumar 

C. N Chandrababu Naidu 

D. Raman Singh 

 

விமட : C. N Chandrababu Naidu 
 

ஆந்திரப் பிரததச முதலமமச்சர் சந்திரபாபு  ாயுடு, அசமரிக்க இந்திய வணிகக் 
கவுன்சில்(USIBC)ன் Transformative Chief Minister (TCM) விருதுக்கு 
ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். தம 8, 2017 அன்று கலிதபார்னியாவிலுள்ள சமன்தலா 
பார்க்கில்  மடசபற்ற, 2வது ஆண்டு தமற்குக்கடற்கமர உச்சிமா ாட்டில் (West 

Coast Summit) இவ்விருதிமன சபற்றுக்சகாண்டார். 
 

4. 17 ம்  ிதியாண்டுக்காக இந்தியாவின் உள்கட்டமமப்பு திட்டங்களுக்கு 
எவ்வளவு Official Development Assistance (ODA) கடமன ஜப்பான் வழங்கும்? 

A. Yen 201 billion 

B. Yen 232 billion 

C. Yen 445 billion 

D. Yen 371 billion 

 

விமட : D. Yen 371 billion 
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2016-2017  ிதியாண்டில், இந்தியாவின் உள்கட்டமமப்பு திட்டங்களுக்கு Official 

Development Assistance (ODA) கடனாக 371.345 பில்லியன்( இந்திய மதிப்பில் 21,590 
தகாடி) சயன் பணத்மத ஜப்பான் வழங்கும். இதில் இந்தியாவின் புதிய தூதரகம் 
தபான்ற உள்கட்டமமப்பு திட்டங்களும் அடக்கம். இதற்கான பணப்பரிவர்த்தமன 
, சபாருளாதார அலுவல்கள் துமற இமணச்சசயலாளர் திரு.S Selvakumar மற்றும் 
ஜப்பானின் தூதுவர் சகன்ஜி ைிராமாட்சு ஆகிதயாருக்கு இமடதய 
பரிமாறப்பட்டன. (பரிமாற்ற விகிதம்: Re.1 = Yen 1.72) 
 

5. மத்திய கூட்டு மன்றம் மற்றும் சுங்கக் குழுவின் புதிய தமலவராக 
 ியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
A. Vanaja Sarna 

B. Najib Shah 

C. Ram Tirth 

D. Milind Sharma 

 

விமட : A. Vanaja Sarna 
 

1980ம் ஆண்டு இந்திய வருவாய் தசமவ (IRS)ன் அலுவலராக பணிபுரிந்த, Vanaja 
N Sarna, மத்திய சுங்கவரி மற்றும் சுங்கக்குழுவின் (CBEC) புதிய தமலவராக 
 ியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கு முன் இப்பதவியில்  ஜிப் ஷா பணிபுரிந்தார். 
CBEC என்பது மமறமுக வரி மற்றும் மத்திய சுங்கவரி கடமம சதாடர்பான 
சகாள்மக மற்றும்  ிர்வாகச்சிக்கல்கமள தீர்ப்பதற்கான உச்ச ீதிமன்றமாகும். 
இது  ிதியமமச்சகத்தின் கீழ் இயங்குகிறது, இதில் ஒரு தமலவர் மற்றும் 
அதிகபட்சம் ஆறு உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். 
 

6. 1 GBps தவகங்சகாண்ட கம்பியால் இமணக்கப்பட்ட அகலக்கற்மற இமணய 
தசமவமய சபறும் முதல் இந்திய  கரம் எது? 

A. சசன்மன 

B. மைதராபாத் 
C. சபங்களூரு 

D. சகாச்சி 
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விமட : B. மைதராபாத் 
 

The Atria Convergence Technologies (ACT) Fibrenet சமீபத்தில் மைதராபாத்தில் தனது 
1 GBps தவகங்சகாண்ட கம்பியால் இமணக்கப்பட்ட அகலக்கற்மற இமணய 
தசமவமய வழங்கியது. இதன் மூலம் மைதராபாத் இந்தியாவின் முதல் 'Giga- 
Enabled'  கரமாக மாறுகிறது. (ACT) Fibrenet, கம்பியிமழ சதாழில்நுட்பத்மத 
பயன்படுத்தி இச்தசமவமய வழங்குகிறது. இந்த 1 GBps தவகசமன்பது, 
இந்தியாவில் தற்தபாது வழங்கப்படும் 2.5 சமகாமபட் சராசரி 
இமணயதவகத்மத விட 400 மடங்கு தவகமானதாகும். இதன் தவகம், USB 

டிமரவிலிருந்து தரமவ மாற்றுவமத விட விமரவாக இமணயத்திலிருந்து 
பதிவிறக்கங்கமள சசய்யும். இதற்கான மாத கட்டணமாக ரூ. 5,999  ிர்ணயம் 
சசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 

7. எந்த  ாடு South Asia Sub-Regional Economic Cooperation (SASEC)ன் புதிய உறுப்பினர் 
ஆனது? 
A. பூடான் 

B. பாகிஸ்தான் 

C. ஈரான்  
D. மியான்மர் 
 

விமட : D. மியான்மர் 
 

2017ல் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி (ADB)யின் South Asia Sub-Regional Economic 

Cooperation (SASEC)ன் திட்டத்துக்கான 7வது உறுப்பினராக மியான்மர் 
இமணந்தது. சதற்காசியாவின் பங்களாததஷ், பூட்டான், இந்தியா மற்றும் 
த பாளம் ஆகிய  ாடுகளின் தகாரிக்மகக்தகற்ப 2001ல் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
இத்திட்டம் (ADB) யிலிருந்து சபாருளாதார ஒத்துமழப்மப எளிதாக்க 
உதவுகின்றது. SASEC திட்டம் பிராந்திய சசழிப்மப உணர்ந்து, எல்மல தாண்டிய 
இமணப்புகமள தமம்படுத்துவதன் மூலம், தவகமான மற்றும் திறமமயான 
வியாபாரத்மத எளிதாக்குவததாடு எல்மலக்குட்பட்ட அதிகார வர்த்தகத்மத 
ஊக்குவிப்பதற்கும் உதவுகிறது. 2014ல் இலங்மக & மாலத்தீவு SASECயுடன் 
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இமணந்தது. 
 

8. AYUSH மருத்துவ முமறக்கான ஒழுங்குமுமற அமமப்புகமள ஆய்வு 
சசய்வதற்காக, எந்த உயர்மட்டக்குழு அமமக்கப்பட்டது? 

A. Madhukar Gupta குழு 

B. Arvind Panagariya குழு 

C. Shailesh Nagar குழு 

D. H R Nagendra குழு 

 

விமட : B. Arvind Panagariya குழு 

 

அர்விந்த் பனகாரியா தமலமமயிலான உயர்மட்டக்குழு, AYUSH மருத்துவ 
முமறக்கான ஒழுங்குமுமற அமமப்புகளின் சசயல்பாட்மட ஆய்வுசசய்ய 
அமமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய மத்திய மருந்துக்கழகம் (CCIM) மற்றும் மத்திய 
தைாமிதயாபதி கழகம் (CCH) மற்றும் அவர்களின் ஆளும் சட்டங்களான 
இந்திய மத்திய மருந்துக்கழகம் (CCIM) சட்டம் 1970 மற்றும் மத்திய 
தைாமிதயாபதி கழகம் (HCC) சட்டம் 1973 ஆகியன முமறயான 
சீர்திருத்தங்கமள பரிந்துமரக்கும். பனகாரியா NITI Aayogன் 
துமணத்தமலவராவார். AYUSH மருந்துகள், CCIM & CCH என்ற இரண்டு சட்ட 
ஒழுங்குமுமற அமமப்புகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த 
ஒழுங்குமுமற அமமப்புகள், AYUSH அமமப்புகளின் துமண ிமல 
ஒழுங்குமுமறகளின் மூலம் கல்வி மற்றும்  மடமுமறகமள 
ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. தமலும் இது, இந்திய மருத்துவம் மற்றும் 
தைாமிதயாபதி ஆகியவற்றிற்கு தனித்தனியாக மமயப்பதிதவடுகமள 
பராமரிக்கின்றது. 
 

9. Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)ன் புதிய முழு த ர உறுப்பினர்(WTM) 
யார்? 
A. A Unnikrishnan 

B. Amardeep Singh Bhatia 

C. Navrang Saini 
D. Ajay Tyagi 
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விமட : C. Navrang Saini 
 

புது டில்லியில் Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)ன் புதிய முழு த ர 
உறுப்பினராக Dr. Navrang Saini சபாறுப்தபற்றுள்ளார். தகவல் பரிமாற்றங்கள், 

தகவல் பயன்பாடுகள், ச ாடிப்பு சதாழில்சார் முகவர்கள் மற்றும்  ிறுவனங்கள், 

மதிப்படீுகள், கண்காணிப்பு, புலனாய்வு மற்றும் குமறதீர்ப்பு குமறபாடு 
ஆகியவற்மற உள்ளடக்கிய பதிவு மற்றும் கண்காணிப்புப்பிரிமவ இவர் 
கவனிக்கிறார். தமலும் இவர் சட்ட விவகாரங்கமளயும் கவனிப்பார். இவர் 
இந்திய கார்ப்பதரட் சட்ட தசமவ (ICLS) உறுப்பினராக பணியாற்றியுள்ளார். 
பல்தவறு சமயங்களில் கார்ப்பதரட் விவகார அமமச்சகத்துக்கு இவர் 
பணியாற்றியுள்ளார். MCA 21ன் சசயலாக்கத்தில் முக்கிய பங்மக இவர் 
வகித்துள்ளார். இவர் கமடசியாக சபரு ிறுவன விவகார அமமச்சகத்தின் 
சபாது இயக்குனராக பதவி வகித்தார். 
 

10. LGBTன் வானவில் சகாடிமய உருவாக்கிய Gilbert Baker காலமானார். அவர் 
எந்த  ாட்மடச்தசர்ந்தவர்? 
A. பிரான்ஸ் 

B. சஜர்மனி 
C. கியூபா 
D. US 
 

விமட : D. US 
 

ஓரினப்புணர்விற்கான சின்னமாக வானவில் சகாடிமய உருவாக்கிய Gilbert 

Baker சமீபத்தில் அசமரிக்காவில் கன்சாஸ்  கரில் காலமானார். Bakerன் 
சகாடியானது பரவலாக LGBT உரிமமக்கான காரணங்களுடன் 
சதாடர்புமடயதாகும். 
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TNPSC Tamil Current Affairs 3rd April 2017 
1. 2017 பெண்கள் ஒற்றையர் ெிரிவில் இந்தியா சூப்ெர் சீரிஸ்  பொட்டிறய 
யார் பவன்ைது? 

A. Sung Ji-Hyun 

B. P.V. Sindhu 

C. Saina Nehwal 

D. Carolina Marin 

 

விறை : B. P.V. Sindhu 
 

ரிபயா ஒலிம்ெிக் பொட்டியில் பவள்ளிப்ெதக்கம் பவன்ை P.V. Sindhu, புது 
பைல்லியிலுள்ள சிைி அரங்கத்தில் நறைபெற்ை இறுதிப் பொட்டியில் 
ஸ்பெயின் வரீர் கபராலினா மறரறன 21-21, 21-16 என்ை பசட் கணக்கில் 
பதாற்கடித்து 2017 பெண்கள் ஒற்றையர் ெிரிவில் இந்தியா சூப்ெர் சீரிஸ்  
பொட்டிறய பவன்ைார். இறதயடுத்து, பைன்மார்க்கின் விக்ரர் 
ஆக்பசல்சன், சீனாவின் றதபெயின் டின் பசன் பசௌறவ பநரடி 
ஆட்ைங்களில் பதாற்கடித்து, ஆண்கள் ஒற்றையர் ெட்ைத்றத பவன்ைார். 
 

2. உயர் கல்வி நிறுவனங்களுக்கான 2017 National Institutional Ranking 

Framework (NIRF)ன் தரவரிறசயில் முதலிைம் பெற்றுள்ள நிறுவனம் எது? 

A. பெங்களூர் இந்திய அைிவியல் நிறுவனம் 

B. இந்திய பதாழில்நுட்ெக் கழகம், பசன்றன 

C. இந்திய பதாழில்நுட்ெக் கழகம், மும்றெ 
D. இந்திய பதாழில்நுட்ெக் கழகம், கரக்பூர் 
 

விறை : A. பெங்களூர் இந்திய அைிவியல் நிறுவனம் 

 

2017 National Institutional Ranking Framework (NIRF)ன் தரவரிறசயில் 
பெங்களூரிலுள்ள பெங்களூர் இந்திய அைிவியல் நிறுவனம் , உயர் 
கல்வி நிறுவனங்களுக்கான ஒட்டுபமாத்த தரவரிறசயில் முதலிைத்றத 
ெிடித்துள்ளது. IIT பமட்ராஸ் 2வது இைத்திலும், IIT ெம்ொய், IIT கரக்பூர், 
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IIT தில்லி மற்றும் ஜவஹர்லால் பநரு ெல்கறலக்கழகம் (JNU) ஆகியறவ 
அடுத்தடுத்த இைங்கறளயும் ெிடித்துள்ளது. கல்வி நிறுவனங்களின், 

கற்ெித்தல் மற்றும் கற்ைல் வளங்கள், ெட்ைமளிப்பு விறளவு, கருத்து, 
உள்ளுணர்வு மற்றும் ஆராய்ச்சித்திைறன அடிப்ெறையாகக்பகாண்டு, 
பதசிய உயர்கல்வி அங்கீகாரம் (NBA) மூலம் இந்த நிறுவனங்கள் 
மதிப்ெிைப்ெடுகின்ைன. இந்த ஆண்டு, இந்தத்திட்ைம் 800 க்கும் பமற்ெட்ை 
புதிய ெங்பகற்ொளர்கறளபகாண்டுள்ளது. பமலும், மருத்துவ மற்றும் 
சட்ைத்தில் சில புதிய ெிரிவுகள் அைிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. இது தவிர, 
பசன்றன IIT, இந்தியாவின் தரவரிறசயில், பொைியியல் ெிரிவில் 
முதலிைத்திலும், IIT ெம்ொய் மற்றும் கரக்பூர் அடுத்தடுத்த இைத்திலும் 
உள்ளன. அபதசமயம், இந்திய பமலாண்றம நிறுவனம் (IIM) 
அகமதாொத், பமலாண்றம ெிரிவில் முதலிைத்றதப்ெிடித்துள்ளது. 
இத்தரவரிறசகறள மனித வள பமம்ொட்டு அறமச்சர் ெிரகாஷ் 
ஜவபைகர், புது டில்லியில் ஏப்ரல் 3 2017 அன்று பவளியிட்ைார். 
 

3. 19வது காமன்பவல்த் வனவியல் மாநாடு எந்த நாட்டில் துவங்கியது? 

A. ஒடிசா 
B. அசாம் 

C. உத்தரகாண்ட் 

D. பகரளா 
 

விறை : C. உத்தரகாண்ட் 

 

19வது காமன்பவல்த் வனவியல் மாநாடு ஏப்ரல் 3, 2017 அன்று Forests for 

P i y a  P i y  என்ை தறலப்ெில் பைராடூன் வன ஆராய்ச்சி 
றமயத்தில் பதாைங்கியது. இந்தியா & அயல்நாட்றைச்பசர்ந்த 500க்கும் 
பமற்ெட்ை விஞ்ஞானிகள், கல்வியாளர்கள், வன அதிகாரிகள், ஆராய்ச்சி 
மற்றும் ொதுகாப்பு அறமப்புகள் இந்த 5 நாள் மாநாட்டிற்கு 
வருறகபுரிந்தார்கள். ஐக்கிய நாடுகளின் காமன்பவல்த் வனவியல் 
சங்கத்துைன் இறணந்து சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிறல 
மாற்ைம் ஆகியவற்ைின் மத்திய அறமச்சகத்றத ஒருங்கிறணக்கும் 
வறகயில் மாநாடு ஏற்ொடு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. மாநாட்டில், காலநிறல 
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மாற்ைம் மற்றும் ெசுறமறய ொதிக்கும் ெிரச்சிறனகள் குைித்து 
விவாதிக்கப்ெடும். 
 

4. 2017 ஆண்கள் ஒற்றையர் மியாமி ஓென் பைன்னிஸ் பொட்டியில் 
பவன்ைவர் யார்? 
A. Dominic Thiem 

B. Rafael Nadal 

C. Milos Raonic 

D. Roger Federer 

 

விறை : D. Roger Federer 
 

Roger Federer, ஒரு சுவிஸ் பதாழில்முறை பைன்னிஸ் வரீராவார். இவர்  
2017 ஆண்கள் ஒற்றையர் மியாமி ஓென் பைன்னிஸ் பொட்டியில் 
பவன்ைார், Rafael Nadalறல 6-3, 6-4 என்ை பசட்கணக்கில் 
இறுதியாட்ைத்தில் USன் Key Biscayneல் உள்ள Crandon Park பைன்னிஸ் 
றமயத்தில் பதாற்கடித்தார். இது தவிர, கிபரட் ெிரிட்ைனின் Johanna Konta, 
Caroline Wozniackiஐ  6-4, 6-3 என்ை கணக்கில் பதாற்கடித்து, 2017ன் மியாமி 
ஓென் - மகளிர் ஒற்றையர் ெட்ைத்றத பவன்ைார். 
 

5. சமிெத்தில் காலமான கறுப்ெின ஆர்ப்ொட்ைக்காரர் Darcus Howe, எந்த 
நாட்றைச்பசர்ந்தவர்? 
A. UK 

B. US 

C. பஜர்மனி 
D. அரியானா 
 

விறை : A. UK 
 

இங்கிலாந்தின் லண்ைனிலுள்ள ெிரிட்ைனில் மிகவும் ெிரெலமான 
கறுப்ெின ஆர்ப்ொட்ைக்காரர்களில் ஒருவரான Darcus Howe (74), சமிெத்தில் 
காலமானார். இவரின் பசனல் 4ல் ஒளிெரப்ெப்ெட்ை Black Series  பதாைரின் 



www.winmeen.com 

 

    www.winmeen.com  Page 4  

  

 

 

மூலம் ெிரிட்ைனில் புகழ்பெற்ைார். இவர் தாரிக் அலி உைன் Bandung Fil  
என்ை நிகழ்ச்சிக்காக இறணந்து ெணிபுரிந்தார். 
 

6. 2017 (WAAD)உலக ஆட்டிஸம் விழிப்புணர்வு தினத்துக்கான 
றமயக்கருத்து என்ன? 
A. Autism and the 2030 Agenda: Inclusion and Neuro diversity 

B. Toward Autonomy and Self-Determination 

C. Employment: The Autism Advantage 

D. Sustainable Development: The Promise of Technology 
 

விறை : B. Toward Autonomy and Self-Determination 
 

2017 (WAAD)உலக ஆட்டிஸம் விழிப்புணர்வு தினத்துக்கான றமயக்கருத்து 
Toward Autonomy and Self-Determination  ஆகும். உலக ஆட்டிஸம் 
விழிப்புணர்வு தினம் (WAAD), ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 2 அன்று 
சர்வபதச அங்கீகாரம் பெற்ை ஒரு நாளாக அனுசரிக்கப்ெடுகிைது. இது 
மன இறுக்கம் பகாண்ைவர்களின் வாழ்க்றகத்தரத்றத 
பமம்ெடுத்துவதற்கான உதவிறய உயர்த்துவபதாடு, அவர்களின் 
வாழ்க்றகறய அர்த்தமுள்ளதாகவும் மாற்ை துறணபுரிகிைது. 
 

7. 2017 UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom ெரிசுக்கு 
பதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ைவர் யார்? 
A. Ahmet Sik 

B. Reeyot Alemu 

C. Dawit Isaak 

D. Mazen Darwish 

 

விறை : C. Dawit Isaak 
 

2001 பசப்ைம்ெரில் ஊைகவியலாளர்கள் மீது தாக்குதல் நைத்தியதற்காக 
றகது பசய்யப்ெட்ை எரித்ரியன்-ஸ்வடீிஷ் ெத்திரிறகயாளரான Dawit Isaak, 
2017 UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom ெரிசுக்கு 
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பதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டுள்ளார். இவரது தற்பொறதய இருப்ெிைம் 
பதரியவில்றல. பகாலம்ெிய ெத்திரிறகயாளரான Guillermo Cano Isza ன் 
நிறனவாக $ 25,000 இப்ெரிசு வழங்கப்ெடுகிைது. இவர் 1986ம் ஆண்டு 
பொபகாைாவிலுள்ள எல் எஸ்ெிக்ைாைர் பசய்தித்தாள் அலுவலகத்திற்கு 
முன்பு ெடுபகாறல பசய்யப்ெட்ைார். ஒவ்பவாரு வருைமும் ஒரு  
தனிநெருக்பகா அல்லது நிறுவனத்துக்பகா இப்ெரிசு வழங்கப்ெடுகிைது. 
2017ம் ஆண்டு உலக ெத்திரிறக சுதந்திர தினம் (WPFD) பகாண்ைாட்ைம் 
பம 3 அன்று இந்பதாபனசியாவில் ஜகார்த்தாவில் நைத்தப்ெடும். 
 

8. South Asia Sub Regional Economic Cooperation (SASEC) நிதி மந்திரிகள் 
கூட்ைம் எந்த நாட்டில் நறைபெைவுள்ளது? 

A. பதன்பகாரியா 
B. சீனா 
C. பநொல் 

D. இந்தியா 
 

விறை : D. இந்தியா 
 

(SASEC) நிதி மந்திரிகள் கூட்ைம், ஏப்ரல் 3 2017 அன்று, புது பைல்லியில் 
மத்திய நிதி அறமச்சர் அருண் பஜட்லி தறலறமயில் நறைபெற்ைது. 
SASEC திட்ைத்தின் கீழுள்ள நாடுகளான ெங்களாபதஷ், பூட்ைான், 

இந்தியா, மாலத்தீவு, மியான்மர், பநொளம் மற்றும் இலங்றக ஆகிய 7 
நாடுகளின் நிதி அறமச்சர்கள் மற்றும் ஆசிய அெிவிருத்தி வங்கி (ADB) 
ஆகிபயார் இந்தக்கூட்ைத்தில் கலந்துபகாண்ைனர். இந்த நிகழ்வானது 
உறுப்ெினர் நாடுகளின் கருத்துக்கறள ெரிமாைவும், ெரிமாற்ைவும் மற்றும் 
துறண ெிராந்தியத்தில் சிைந்த ஒத்துறழப்றெ ஊக்குவிப்ெதற்கான ஒரு 
சிைந்த வாய்ப்ொகும். சமீெத்தில், மியான்மர் அதன் 7வது உறுப்ெினராக 
இறணந்துள்ளது. 
 

9. எந்த மத்திய மந்திரி விறசத்தைித்துறைறய ஊக்குவிக்கும் விதமாக 
PowerTex India  திட்ைத்றத பதாைங்கிறவத்தார்? 
A. நபரந்திர பமாடி 
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B. ஸ்மிரிதி ராணி 
C. ராஜ்நாத் சிங் 

D. அருண் பஜட்லி 
 

விறை : B. ஸ்மிரிதி ராணி 
 

மகாராஷ்டிராவில் உள்ள ெிஹிந்தி மாவட்ைத்தில் மின்விறசத்தைி 
பமம்ொட்டுத்திட்ைத்திற்கான விரிவாக்க திட்ைத்றத மத்திய 
ஜவுளித்துறை மந்திரி ஸ்மிரிதி ராணி சமீெத்தில் இந்தியா 
அைிமுகப்ெடுத்தியுள்ளார். இந்தியாவில் 45 க்கும் பமற்ெட்ை இைங்களில் 
ஒபர பநரத்தில் இத்திட்ைம் துவங்கப்ெட்ைது, குைிப்ொக சிைிய 
மின்விறசத்தைி பநசவாளர்களுக்கு இது மிகவும் ெயனளிக்கும். 3 வருை 
திட்ைத்தின் பநாக்கம், பொது உள்கட்ைறமப்றெ பமம்ெடுத்துவபதாடு, 
மின்விறசத்தைித்துறைறய நவனீமயமாக்குவதும் ஆகும். சூரிய 
சக்தியில் இயங்கும் மின்கலங்கறள நிறுவுவதற்கான திட்ைங்கறள 
இத்திட்ைம் பகாண்டுள்ளது. இதற்கு மத்திய அரசு 30% மானியம் 
வழங்குகிைது. 
 

10. Ntangki பதசியப்பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் அறமந்துள்ளது? 

A. மிபசாரம் 

B. நாகாலாந்து 

C. மணிப்பூர் 
D. திருப்பூர் 
 

விறை : B. நாகாலாந்து 

 

Ntangki பதசியப்பூங்கா நாகலாந்தின் பெபரன் மாவட்ைத்தில் அறமந்துள்ள 
ஒரு வனவிலங்கு பூங்காவாகும். பூங்காவில் அரிதான நீண்ை றககள் 
உறைய குரங்கு வறக,கருப்பு நாறர, புனுகுப்பூறன, பவள்றள 
மார்புறைய மரங்பகாத்தி, புலி, மானிட்ைர் ெல்லி, புலி, றெதான் ொம்பு, 
ஸ்பலாத் கரடி ஆகியறவ உள்ளன. "Ntangki" என்ை பெயர் Zeliangrong 

ெழங்குடி இனத்தின் Zeme என்ை பெயரிலிருந்து பெைப்ெட்ைது. 
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TNPSC Tamil Current Affairs 4th April 2017 
1. மறைந்த புகழ்பெற்ை ஹிந்துஸ்தானி கிளாசிக்கல் ொடகி Kishori Amonkar, 
எந்த மாநிலத்றத சசர்ந்தவராவார்? 
A. மகாராஷ்டிரா 
B. தமிழ்நாடு 

C. சகரளா 
D. ஆந்திரப்ெிரசதசம் 

 

விறட : A. மகாராஷ்டிரா 
 

புகழ்பெற்ை ஹிந்துஸ்தானி கிளாசிக்கல் ொடகி Kishori Amonkar, சமீெத்தில் 
மும்றெயில் காலமானார். இவர் இந்துஸ்தானி ொரம்ெ யத்தில் முன்னணி 
ொடகிகளில் ஒருவராவார். சமலும், இவர் “Jaipur gharana றவ 
கண்டுெிடித்தவராவார். 1987-ல் ெத்ம பூஷண் மற்றும் 2002-ல் ெத்ம விபூஷன் 
உட்ெட ெல விருதுகறள இவர் பெற்றுள்ளார். 
 

2. பசன்றன உயர் நீதிமன்ைத்தின் புதிய தறலறம நீதிெதி யார்? 
A. Pradeep Nandraj 

B. Indira Banerjee 

C. Kanta Bhatnagar 

D. Nikhil Bose 

 

விறட : B. Indira Banerjee 
 

பசன்றன உயர்நீதிமன்ைத்தின் புதிய தறலறம நீதிெதியாக, நீதிெதி Indira 

Banerjee நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். இவர், நீதிெதி Kanta Kumari Bhatnagar-க்கு (ஜூன் 
1992 – நவம்ெர் 1992) ெிைகு, பசன்றன உயர்நீதிமன்ைத்தின் இரண்டாவது பெண் 
தறலறம நீதிெதியாவார். இதற்குமுன், இவர் டில்லி உயர் நீதிமன்ைத்தின் 
நீதிெதியாக ெணிபு ந்தார். 
 

3. சமீெத்தில், இந்திய சர்வ் வங்கியின் புதிய துறண ஆளுநராக 
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பொறுப்செற்றுக்பகாண்டவர் யார்? 
A. Ashwani Kumar 

B. N S Vishwanathan 

C. BP Kanungo 

D. T S Ahuja 
 

விறட : C. BP Kanungo 
 

மூன்ைாண்டு காலத்திற்கு இந்திய சர்வ் வங்கியின் புதிய துறண ஆளுநராக, 
BP Kanungo, மும்றெயில் பொறுப்செற்றுக்பகாண்டார். இவருக்குமுன் R.Gandhi 
இப்ெதவியிலிருந்தார். இந்த ெதவிக்கு வருவதற்கு முன் BP Kanungo, RBIன் 
பசயல் இயக்குனராக ெணியிலிருந்தார். இவர் அந்நிய பசலாவணி 
சமலாண்றமத்துவம், வங்கி & வங்கி அல்லாத சமற்ொர்றவ, நாணய 
சமலாண்றம, அரசு மற்றும் வங்கி கணக்குகள் மற்றும் பொது கடன் சொன்ை 
வங்கிகளின் ெல துறைகளில் ெணியாற்ைியுள்ளார். பஜய்ப்பூ லும் 
பகால்கத்தாவிலுமுள்ள RBIன் ெிராந்திய அலுவலகங்களின் தறலவராகவும் 
பொறுப்ெிலிருந்துள்ளார். சமலும் மத்தியப்ெிரசதசம் மற்றும் சத்தீஸ்கர் 
மாநில வங்கிகளுக்கான குறைதீர்ப்ொளர் ெதவியும் வகித்துள்ளார். 
 

4. Bitcoin & டிஜிட்டல் நாணயங்கறள சட்டப்பூர்வ ெணமாக அதிகாரப்பூர்வமாக 
அங்கீக த்துள்ள நாடு எது? 

A. ஆஸ்திசரலியா 
B. சீனா 
C. வட பகா யா 
D. ஜப்ொன் 

 

விறட : D. ஜப்ொன் 

 

ஏப்ரல் 1 2017 முதல், Bitcoin & டிஜிட்டல் நாணயங்கறள சட்டப்பூர்வ ெணமாக 
அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீக த்துள்ள நாடு ஜப்ொன் ஆகும். இது டிஜிட்டல் 
நாணயத்தின் மூலம் வங்கியின் ஒழுங்குமுறைகறள ஒருங்கிறணக்க 
உதவும். எனசவ, புதிய சட்டத்தின்ெடி Bitcoin ெ மாற்ைங்கள் கூடுதல் 
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ஒழுங்குமுறை கண்காணிப்ெின் கீழ் வரும். Cryptocurrency எனும் சட்ட தியான 
ஒப்ெந்தத்தின் மூலம் வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களின் நாணய 
ெ மாற்ை தளங்களில் இது ெயன்ெடுத்தப்ெடும். இதற்காக அவர்கள் Anti-Money 

Laundering (AML) & Know Your Customer (KYC) சொன்ைறவகறள ஆண்டுத் 
தணிக்றககளுடன் கட்டாயம் கறடெிடிக்கசவண்டும். இது நுகர்சவார் 
ொதுகாப்ெிறன உறுதிபசய்யும் வறகயில் மூலதனம் & இறணய ொதுகாப்புத் 
சதறவகறளயும் பூர்த்தி பசய்கின்ைது. 
 

5. எந்த NATO உறுப்பு நாடு, முதல் Self-contained Cyber Command Unit-ஐ 
பதாடங்குகிைது? 
A. பஜர்மனி 
B. ெிரான்ஸ் 

C. பெல்ஜியம் 

D. US 
 

விறட : A. பஜர்மனி 
 

North Atlantic Treaty Organization (NATO)வின் உறுப்பு நாடான பஜர்மனி, முதல் Self-
contained Cyber Command Unit-ஐ பதாடங்குகிைது. இது IT & ஆயுத அறமப்புகறள 
தாக்குதல்களிலிருந்து ொதுகாப்ெதற்காக வடிவறமக்கப்ெட்டுள்ளது. Cyber and 
Information Space Command என்ெது இராணுவம், கடற்ெறட மற்றும் 
விமானப்ெறடக்கு சமமான ஒரு நிறலயிறன பகாண்டிருக்கும். CIR, பஜர்மனி 
இராணுவமான Bundeswehr -ன் இன்பனாரு கிறளயாகும். இது இராணுவத்தின் 
பசாந்த IT உள்கட்டறமப்பு மற்றும் கணினி உதவியுடன் இயங்கும் ஆயுத 
அறமப்புமுறைகறள ொதுகாக்கும்.சமலும், ஆன்றலன் அச்சுறுத்தல்கறளயும் 
இது சமாளிக்கும். இந்த றமயம், சொர்க்குற்ைங்கறளயும் கவனத்தில் 
பகாள்ளும்.  
 

6. நகராட்சி சசறவகறள ஆன்றலனில் வழங்குவதற்கு e-nagarpalika  எனும் 
பசயலிறய எந்த மாநில அரசு ஆரம்ெித்துள்ளது? 

A. ஜார்கண்ட் 

B. மத்தியெிரசதசம் 
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C. ெகீார் 
D. உத்தரப்ெிரசதசம் 

 

விறட : B. மத்தியெிரசதசம் 

 

மத்தியெிரசதச அரசு சமீெத்தில் ெல்சவறு நகராட்சி சசறவகறள ஆன்றலன் 
மூலம் வழங்குவதற்காக MP e-nagarpalika  என்ை அறலசெசிச்பசயலியிறன 
அைிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. இது பசாத்து வ , ஆன்றலன் கட்டிட அனுமதி, 
ெிைப்பு / திருமணம் / இைப்புச்சான்ைிதழ்கள் சொன்ைவற்ைிற்கான விண்ணப்ெம் 
சொன்ை 378 சசறவகறள வழங்குகின்ைது. இதில் குப்றெ, நீர், பதரு 
விளக்குகள் சொன்ைவற்றுடன் பதாடர்புறடய புகார்கறள ெதிவு பசய்யும் 
வசதியும் தரப்ெட்டுள்ளது. ஆன்றலன் கட்டண வசதியும் இந்த பசயலியில் 
உண்டு. இந்தச்பசயலி ரூ.225 சகாடி மதிப்புபகாண்ட திட்டமான MP e-

nagarpa i aவின் ஓர் அங்கமாகும். இதன் கீழ் அறனத்து நகராட்சி சசறவகளும் 
ஓர் இறணயத்தளம் மூலம் மக்களுக்கு வழங்கப்ெடும். 
 

7. இந்தியாவின் முதல் திருநங்றக காவல்துறை துறண ஆய்வாளர் யார்? 
A. Deepthi Sunaina 

B. Smithi Saran 

C. Prithika Yashini 

D. Nandini Kumari 
 

விறட : C. Prithika Yashini 
 

இந்தியாவின் முதல் திருநங்றக காவல்துறை துறண ஆய்வாளர் Prithika 

Yashini ஆவார். இவர் தமிழ்நாட்டிலுள்ள தர்மபு  மாவட்டத்தில் துறண 
ஆய்வாளராக பொறுப்செற்றுள்ளார். நவம்ெர் 2015-ல் பசன்றன உயர்நீதிமன்ை 
தீர்ப்ெின் அடிப்ெறடயில், Tamil Nadu Uniformed Services Recruitment Board (TNUSRB), 
இவ்சவறலயிறன வழங்கியுள்ளது. இந்த தீர்ப்ொனது TNUSRB-றய "ஆண்" 
மற்றும் "பெண்" என்ை வழக்கமான ெி றவத் தவிர, மூன்ைாம் 
ொலினத்தவற்காக "மூன்ைாம் வறக" என்ை ெி விறன சசர்க்க 
சவண்டுபமனவும் அைிவுறுத்தியுள்ளது. 
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8. ஐக்கிய நாடுகள் சறெக்கு புதிய தூதுவராகவும் இந்தியாவுக்கான 
நிரந்தரப்ெிரதிநிதியாகவும் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளவர் யார்? 
A. Jai Singh 

B. Niranjan Joshi 

C. Ajit Kumar 

D. Rajiv Chander 
 

விறட : D. Rajiv Chander 
 

1983-ல் இந்திய பவளிநாட்டு சசறவகள்(IFS) அதிகா யாக ெணிபு ந்த Rajiv 

Chander, ஐக்கிய நாடுகள் சறெக்கு புதிய தூதுவராகவும் இந்தியாவுக்கான 
நிரந்தரப்ெிரதிநிதியாகவும், பஜனிவா அலுவலகத்தால் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 
இதற்குமுன் அஜித்குமார் இப்ெதவியிலிருந்தார். தற்பொழுது Rajiv Chander, 
Vancouver-ன் துறண தூதுவராக ெதவியிலுள்ளார். 
 

9. எந்த மாநில அரசு மூன்ைாவது பெண் குழந்றத உள்ள குடும்ெங்களுக்கு, 

ஒரு முறை ெணமாக ரூ. 21,000 வழங்குகிைது? 

A. அசாம் 

B. அ யானா 
C. ெஞ்சாப் 
D. மணிப்பூர் 
 

விறட : B. அ யானா 
 

‘Aapki Beti, Hamari Beti  என்ை திட்டத்தின் கீழ் அ யானா அரசாங்கம், ஆகஸ்ட் 
24, 2015 அன்சைா அல்லது அதற்குப்ெிைசகா ெிைக்கும் மூன்ைாவது பெண் 
குழந்றத உள்ள அறனத்து குடும்ெங்களுக்கு, ஒரு முறை ெணமாக ரூ. 21,000 
வழங்குகிைது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள குடும்ெங்கள் அவர்களின் 
சாதி, மதம், மதம், வருமானம் மற்றும் மகன்களின் எண்ணிக்றக 
ஆகியவற்றை கணக்கில் பகாள்ளாமல் ெயன்பெறும். இத்திட்டத்தின் சநாக்கம் 
குறைந்து வரும் குழந்றத ொலின விகிதத்றத ச பசய்வதும், பெண் 
கல்வியிறன சமம்ெடுத்துவதுமாகும். 
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10. 2017 International Mine Awareness Day (IMAD)-ன் கருப்பொருள் என்ன? 
A. Mine Action & Women Dominance 

B. Needs driven. People Centred 

C. Mine Action is Humanitarian Action 

D. More than Mines 

 

விறட : B. Needs driven. People Centred 
 

2017 International Mine Awareness Day (IMAD)-ன் கருப்பொருள் Needs driven. People 

Centred  ஆகும். இது ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 4 அன்று நிலச்சுரங்கம் 
ெற்ைிய விழிப்புணர்வு மற்றும் அவற்ைின் ஆக்கிரமிப்பு ஒழிப்புக்கான 
முன்சனற்ைம் ெற்ைிய விழிப்புணர்வுக்காக கறடெிடிக்கெடுகிைது. 
சுரங்கங்களினால் மக்களுக்கு ஏற்ெடும் அச்சுறுத்தறல இந்நாள் 
எடுத்துக்காட்டுகிைது. 
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TNPSC Tamil Current Affairs 5 th April 2017 
1. 2017 Ecuador ஜனாதிபதித்ததர்தலில் வெற்றி வபற்றெர் யார்? 
A. Lenin Moreno 

B. Rafael Correa 

C. Guillermo Lasso 

D. Norman Wray 

 

ெிடை : A. Lenin Moreno 
 

Ecuador இைதுசாரி கட்சிடயச்தசர்ந்த Lenín Boltaire Moreno Garce, 51.16% 
ொக்குகடைப்வபற்று 2017 Ecuador ஜனாதிபதித்ததர்தலில் வெற்றி 
வபற்றுள்ைார். இெர் Ecuador-ன் 44ெது ஜனாதிபதியாக, 2017 தே 24 அன்று 
பதெிதயற்றுக்வகாள்ொர். இதற்குமுன் இெர், ஜனாதிபதி Rafael Correa-ெின் 
கீழ் 2007 முதல் 2013 ெடை துடை ஜனாதிபதியாக பைியாற்றினார். Ecuador-
ன் தற்தபாடதய ஜனாதிபதி Rafael Correa ஆொர். 
 

2. 2017 C a  I a  ததசிய ோநாடு, எந்த நகைத்தில் வதாைங்கப்பட்ைது? 
A. புது டில்லி 
B. வகாச்சி 
C. கவுகாத்தி 
D. ஆக்ைா 
 

ெிடை : A. புது டில்லி 
 

2017 ஏப்ைல் 5 அன்று, புது டில்லியில் 2017 Communicating India  ததசிய ோநாடு 
நடைவபற்றது. இதன் மூன்று முக்கிய கருப்வபாருள்கள், ‘Telling India s story to 

 , C a  a J a  & Dialogue with Diaspora  ஆகும். இந்த ஒரு 
நாள் ோநாட்டை, லண்ைன் Westminster பல்கடலக்கழகத்தின் India Media Centre, 

தநரு நிடனவு அருங்காட்சியகம் ேற்றும் நூலகம், Indian Institute of Mass 

Communication ேற்றும் பிைசார் பாைதி ஆகிதயாருைன் இடைந்து 
ெிதெகானந்தா சர்ெததச அறக்கட்ைடை இதடன ஏற்பாடு வசய்துள்ைது. 
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3. குஜைாத்தின் முதல் வபண் தபாலீஸ் Director General of Police (DGP) யார்? 
A. Nikita Sharma 

B. Nidhi Mathur 

C. Geeta Johri 

D. Neha Arusia 

 

ெிடை : C. Geeta Johri 
 

1982-ல் IPS அதிகாரியாக பைிபுரிந்த Geeta Johri, குஜைாத்தின் முதல் வபண் 
தபாலீஸ் Director General of Police (DGP)-யாக நியேிக்கப்பட்டுள்ைார். தற்தபாது 

இெர் காந்திநகர், குஜைாத் காெலர் ெடீ்டுெசதி சங்கத்தின் நிர்ொக 
இயக்குநைாக பைிபுரிந்து ெருகிறார். 2005-ல் Sohrabuddin Sheikh ேற்றும் அெைது 
ேடனெி Kauserbi, 2006-ல் Tulsiram Prajapati ஆகிதயாரின் என்கவுண்ைர் 
ெழக்குகைின் மூலம் சர்ச்டசக்குரியெைாக ோறினார். இதற்குமுன் 
இப்பதெியிலிருந்த PP Pandey, Ishrat Jahan-ன் என்கவுண்ைர் ெழக்கில் 
குற்றொைியானதால், Geeta Johri இப்பதெிக்கு ெந்துள்ைார். 
 

4. புதிதாக அடேக்கப்பட்டுள்ை, National Board for Electric Mobility (NBEM)-ன் 
தடலெர் யார்? 
A. Girish Shankar 

B. Vikram Kirloskar 

C. Vinod Dasari 

D. Pawan Goenka 
 

ெிடை : A. Girish Shankar 
 

ேின்னாற்றலில்  இயங்கும் (கலப்பின) ொகனங்கள் ேற்றும் அெற்றின் 
கூறுகடை உற்பத்தி வசய்ெதற்காக ேத்திய அைசு சேீபத்தில் National Board for 
Electric Mobility (NBEM)-ஐ அடேத்துள்ைது. இதன் தடலெைாக கனைக 
வதாழிற்சாடல துடறயின் வசயலைான Girish Shankar நியேிக்கப்பட்டுள்ைார். 
ேின்சாை இயக்கம், அதன் ெிடைவுகள், பல்தெறு பங்குதாைர்கைின் 
வபாறுப்புகள், குறுகிய கால திட்ைங்கள் ேற்றும் நீண்ை கால திட்ைங்கைின்  
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ெடையடறகடை NBEM ஆைாயும். இது வகாள்டககடை முன்வோழியும் 
ேற்றும் சாத்தியோன உத்திகள் மூலம் ேின்சாை ொகனங்கைின் 
உற்பத்திடய ஊக்குெிக்கும். 
 

5. 2017 வசர்பிய ஜனாதிபதித்ததர்தலில் வெற்றி வபற்றெர் யார்? 
A. Vuk Jeremic 

B. Saaa Jankovic 

C. Tomislav Nikolic 

D. Aleksandra Vucic 
 

ெிடை : D. Aleksandra Vucic 
 

வசர்பியாெின் தற்தபாடதய பிைதேைான Aleksandra Vucic, நைந்து முடிந்த 2017 
வசர்பிய ஜனாதிபதித் ததர்தலில் 55% ொக்குகடைப்வபற்று, 
வெற்றிவபற்றுள்ைார். இெர்  2017 தே 31 அன்று பதெிதயற்கவுள்ைார். இெர் 
வசர்பிய முற்தபாக்கு கட்சி (Serbian Progressive Party)-ன் தடலெைாொர். 
தற்தபாது, வசர்பியாெின் ஜனாதிபதியாக Tomislav Nikolic பதெியிலுள்ைார். 
 

6. சேீபத்தில் காலோன Ajey Jhankar, எந்தத்துடறடயச்சார்ந்தெைாொர்? 
A. ெிடையாட்டு 

B. சட்ைம் 

C. திடைப்பைத்துடற 

D. அைசியல் 

 

ெிடை : C. திடைப்பைத்துடற 

 

புகழ்வபற்ற எழுத்தாைர் ேற்றும் திடைப்பைத்தயாரிப்பாைைான Ajey Jhankar,  
சேீபத்தில் காலோனார். Sarkarnama & Drohpar தபான்ற அெைது 
நாெல்கைினால் பிைபலேடைந்தார். இயக்குநர் Roland Joffe இயக்கிய 
‘Singularity  எனும் ஆங்கிலப்பைம், இெைது Drohpar நாெடலத்தழுெியது. இெர் 
இப்பைத்துக்கான இடை திடைக்கடத எழுத்தாைருோொர். இெைது 
சந்டதத்துடறயான Market Missionaries  மூலமும் இெர் புகழ்வபற்றார். 
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7. 2012-ம் ஆண்டுக்கான NTR ததசிய திடைப்பை ெிருடத வென்ற புகழ்வபற்ற 
நபர் யார்? 
A. S L Bhyrappa 

B. S P Bala Subramanyam 

C. Hema Malini 

D. Dasari Narayana Rao 
 

ெிடை : B. S P Bala Subramanyam 

 

புகழ்வபற்ற பின்னைி பாைகர், நடிகர் ேற்றும் இடசயடேப்பாைைான S P Bala 
Subramanyam, 2012ம் ஆண்டுக்கான NTR ததசிய திடைப்பை ெிருதிடன 
வென்றிருக்கிறார். 2013ம் ஆண்டுக்கான ெிருடத திடைப்பை நடிடக Hema 

Malini வென்றுள்ைார். இவ்ெிருது இந்திய சினிோெில் ொழ்நாள் 
சாதடனயாைர்களுக்கு ெழங்கப்படுகிறது. இவ்ெிருது இந்திய திடைப்பை 
நடிகர், இயக்குநர், தயாரிப்பாைர், அைசியல்ொதி ேற்றும் ஆந்திைாெின் 
முன்னாள் முதலடேச்சைாக பைியாற்றிய NT Rama Rao அெர்கடை 
தபாற்றும் ெிதோக ெழங்கப்படுகிறது. இவ்ெிருது 5 இலட்சம் பைப்பரிசு 
ேற்றும் பாைாட்டுச்சான்றிதடழ உள்ைைக்கியது. 
 

8. 2016 உலக Wisden-ன் முன்னைி கிரிக்வகட் ெைீைாக 
வகௌைெிக்கப்பட்டுள்ைெர் யார்? 
A. Chris Woakes 

B. Misbah-ul-Haq 

C. Younis Khan 

D. Virat Kohli 
 

ெிடை : D. Virat Kohli 
 

2016 உலக Wisden-ன் முன்னைி கிரிக்வகட் ெைீைாக, இந்திய கிரிக்வகட் 
அைியின் தகப்ைன் Virat Kohli வகௌைெிக்கப்பட்டுள்ைார். இது தெிை, 2017-ல் 
இைண்ைாெது முடறயாக Wisden India Almanack-ன் கிரிக்வகட் ெைீைாகவும் 
அறிெிக்கப்பட்டுள்ைார். 2016-ல் 75.93 என்ற சைாசரியில் 1215 வைஸ்ட் 
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ஓட்ைங்கடை எடுத்தார், 10 ஒருநாள் சர்ெததசப்தபாட்டிகைில் 739 
ஓட்ைங்கடை 92.37 என்ற சைாசரியில் எடுத்தார், அதத தநைத்தில் 641 T20 
தபாட்டியில் 106.83 என்ற சைாசரியில் சர்ெததச ஓட்ைங்கடை எடுத்துள்ைார். 
இெடைத்தெிை, 2016 உலக Wisden-ன் முன்னைி வபண் கிரிக்வகட் ெைீைாக, 
ஆஸ்திதைலியாடெச்தசர்ந்த Ellyse Perry ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ைார். 
ஆண்டுததாறும் ெழங்கப்படும் இவ்ெிருதிடன Wisden Cricketer s Almanack-தக 
ததர்ந்வதடுக்கும். 
 

9. 2015 WADA  A -Doping Rule Violations (ADRVs) அறிக்டகயில், இந்தியாெின் 
தைநிடல என்ன? 
A. 1ெது 

B. 4ெது 

C. 3ெது 

D. 5ெது 

 

ெிடை : C. 3ெது 

 

2015 WADA  A -Doping Rule Violations (ADRVs) அறிக்டகயில், இந்தியாெின் 
தைநிடல மூன்றாெது ஆண்ைாக 3ெது இைத்திலுள்ைது. இவ்ெறிக்டக World 

Anti-Doping Agency (WADA) மூலோக வதாகுக்கப்படுகிறது. இந்த 
அறிக்டகயின்படி, 2015-ல் இந்தியாெில் 117 தபர், தடைவசய்யப்பட்ை 
ஊக்கேருந்திடன பயன்படுத்தியதற்காக தண்ைடன வபற்றுள்ைனர். 
இவ்ெரிடசயில் இைஷ்யா (176 தபர்) முதலிைத்திலும், அதடனத்வதாைர்ந்து 
இத்தாலி (129 தபர்), இந்தியா (117 தபர்), பிைான்ஸ் (84 தபர்), வபல்ஜியம் (67 
தபர்) ஆகிய நாடுகள் அடுத்தடுத்த இைங்கைிலும் உள்ைன. ADRV என்பது ஒரு 
தைகை ெைீர் ஊக்க ேருந்து பயன்படுத்துெடத கூறும் குற்றோகும், இதன் 
ெிடைவுகைால், இெர்கள் ெிடையாட்டிலிருந்து தடைவசய்யப்படுகிறார்கள். 
 

10. புெியிலிருந்து நிலவுக்குப்பாடத என்ற எதிர்கால திட்ைத்டத 
முன்வோழிந்ததன் மூலம் நாசாெின் ‘Moon  பரிசுவபற்ற Sai Kiran P, எந்த 
இந்திய ோநிலத்டதச்தசர்ந்தெைாொர்? 
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A. தேிழ்நாடு 

B. தகைைா 
C. ஆந்திைப்பிைததசம் 

D. வதலுங்கானா 
 

ெிடை : D. வதலுங்கானா 
 

வதலுங்கானாடெச்தசர்ந்த Sai Kiran P (18), புெியிலிருந்து நிலவுக்குப்பாடத 
என்ற எதிர்கால திட்ைத்டத முன்வோழிந்ததன் மூலம் 2017 Nasa Ames Space 
Settlement தபாட்டியில், 12-ம் ெகுப்பினருக்கான பிரிெில் இைண்ைாெது பரிடச 
வென்றுள்ைார். இந்த ெருைாந்திை தபாட்டிடய, Nasa Ames ஆைாய்ச்சி டேயம், 
National Space Society (NSS) ேற்றும் San Jose State பல்கடலக்கழகம் ஆகியடெ 
இடைந்து நைத்தியுள்ைன. சந்திைனில் ேனிதக்குடிதயற்றம்  எனும் 
டேயக்கருத்திடனக்வகாண்டு, இப்தபாட்டி நடைவபற்றது. 
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TNPSC Tamil Current Affairs 6 th April 2017 
1. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய நிர்வாக இயக்குநராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
A. Nishant Jain 

B. Swati Tripathi 

C. Malvika Sinha 

D. Kalpana Gupta 
 

விடை : C. Malvika Sinha 
 

BP Kanungo துடை ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ை பின்னர், இந்திய ரிசர்வ் 
வங்கியின் புதிய நிர்வாக இயக்குநராக Malvika Sinha நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
நிர்வாக இயக்குநராக இவர் அந்நிய சசலாவைித்துடை, அரசாங்க & வங்கிக் 
கைக்குகள் மற்றும் உட்கைன் மமலாண்டம பிரிவு ஆகியவற்டை 
கவனித்துக்சகாள்வார். இப்பதவிக்கு வரும் முன், இவர் கூட்டுைவு வங்கி 
மமற்பார்டவத்துடையின் முதன்டம சபாது மமலாளராக பைிபுரிந்தார். 
இவடரத்தவிர, Surekha Marandi, M. Rajeshwar Rao, Sudarshan Sen, Deepak Singhal, 
Meena Hemchandra, K. K. Vohra, Dr M. D. Patra, Chandan Sinha, Deepali Pant Joshi & 
Dr. Deepak Mohanty ஆகிய பதின்மரும் RBI-ன் நிர்வாக இயக்குநர்களாக 
உள்ளனர். 
 

2. சதாைக்கக்கல்விடய மமம்படுத்த Gunotsav திட்ைத்டத எந்த மாநில அரசு 
சதாைங்கியுள்ளது? 

A. அசாம்  
B. மகரளா 
C. மைிப்பூர் 
D. அரியானா 
 

விடை : A. அசாம்  
 

அசாமின் Barpeta, Chirang, Dibrugarh, Hailakandi, Kamrup (Metro), Lakhimpur, Morigaon 
மற்றும் West Karbi Anglong மாவட்ைங்களிலுள்ள 12320 ஆரம்பப்பள்ளிகளில் 
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பயிலும் 9 லட்சம் மாைவர்களின் சதாைக்கக்கல்விடய மமம்படுத்த, அசாம் 
அரசு சமீபத்தில் ஏப்ரல் 4 அன்று நான்கு நாள் நிகழ்வான Gunotsav திட்ைத்டத 
சதாைங்கியது. இது சவளி மதிப்பீட்ைாளர்கடள பள்ளிகளுக்கு அனுப்பி 
மாைவர்களின் கல்வித்தரத்டத மதிப்பிடும் ஒரு மமம்பாட்டு திட்ைமாகும். 
இத்திட்ைம் கற்ைல் தரத்திடன அளவிை மற்றும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
மாைவர்களுக்கு சபரிதும் நன்டமபயக்கும் ஒரு முயற்சியாகும். இது 
முதலில் குஜராத் அரசால் முன்சமாழியப்பட்டு பின் அசாம் அரசினால் 
ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ைதாகும். 
 

3. 54வது மதசிய கைல் தினம் (National Maritime Day ’17)-ன் கருப்சபாருள் என்ன? 

A. The Blue Economy 

B. Connecting India through Shipping 

C. Make in India – an opportunity for maritime sector 
D. Indian Coast Line – A New opportunity 
 

விடை : B. Connecting India through Shipping 
 

1919 ஏப்ரல் 5 அன்று இந்தியாவின் முதல் சசாந்த கப்பலான SS Loyalty -ஐ 
மும்டப முதல் லண்ைன் வடர சசலுத்தியதன் நிடனவாக, ஒவ்சவாரு 
வருைமும் ஏப்ரல் 5 அன்று மதசிய கைல் தினம் சகாண்ைாைப்படுகிைது. கைல் 
வழிகள் ஆங்கிமலயரின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்த காலத்தில், இதுசவாரு 
மிகப்சபரும் முயற்சியாகும். 2017 மதசிய கைல் தினத்தின் டமயக்கருத்து 
Connecting India through Shipping  ஆகும். கைற்சூழலில் கப்பலின் பாதுகாப்பு, 
கைலின் பாதுகாப்பு ஆகியவற்ைின் முக்கியத்துவத்டத சிைப்பிக்கும் விதமாக 
ஒவ்சவாரு ஆண்டும் சசப்ைம்பர் 29 அன்று ஐ. நா சடபயால் உலக கைல் 
தினம் (World Maritime Day) சகாண்ைாைப்படுகிைது. 

 

4. 2016 ACM A.M. Turing விருதிடன சவன்ைவர் யார்? 
A. Michael Stonebraker 

B. Martin E. Hellman 

C. Leslie Lamport 

D. Tim Berners-Lee 
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விடை : D. Tim Berners-Lee 
 

முதல் இடைய உலாவி (Web Browser www) & இடைய சநைிமுடைகடள 

(protocols) அனுமதிக்கும் அடிப்படை சநைிமுடைகடள (algorithms) 
கண்டுபிடித்ததற்காக,  Massachusetts Institute of Technology மற்றும் ஆக்ஸ்மபார்டு 
பல்கடலக்கழகத்தின் மபராசிரியரான சர் Timothy John Berners-Lee, 
அவர்களுக்கு 2016 ACM A.M. Turing விருது வழங்கி சகளரவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இவ்விருது Nobel Prize of Computing  எனவும் வழங்கப்படுகிைது. Association for 
Computing Machinery (ACM)-யால் கைினி சமூகத்டதச்மசர்ந்த ஒருவருக்கு 
வழங்கப்படுகிைது. இவ்விருது  $1 மில்லியன் பைப்பரிசிடன 
உள்ளைக்கியது. இதற்கான நிதிடய கூகுள் நிறுவனம் வழங்குகிைது. 
 

5. விவசாயக்கைன் தள்ளுபடி அளடவ முடிவு சசய்ய உத்தரப் பிரமதச அரசு 
எந்தக்குழுடவ அடமத்துள்ளது? 

A. Rahul Bhatnagar குழு 

B. Vikram Sharma குழு 

C. Ajay Goenka குழு 

D. Vinod Malwai குழு 

 

விடை : A. Rahul Bhatnagar குழு 

 

உத்தரப்பிரமதச அரசு சமீபத்தில், விவசாய கைன் தள்ளுபடி தள்ளுபடி 
திட்ைத்டத அமல்படுத்த முதன்டம சசயலாளர் Rahul Bhatnagar 
தடலடமயிலான 8 உறுப்பினர்கடளக்சகாண்ை குழுசவான்டை 
அடமத்துள்ளது. 2017 ஏப்ரல் 21-க்குள் வங்கிகளுக்கான கைன் தள்ளுபடி 
விலக்கு முடைப்படுத்தப்படும். இது மம 15 ம் மததிக்குள் வங்கிகளுக்கு 
பைம் சசலுத்துவதற்கான வழிகடளக்கூறும், எனமவ,இது வரும் 2017-ல் 
விவசாயிகள் பயிர்க்கைன்கள் சபை ஏதுவாக இருக்கும். மாநிலத்திலுள்ள 
7,00,000 விவாசாயிகள் சபற்ை 5,630 மகாடி கைடன, வங்கிகள் வாராக்கைனாக 
நிலுடவயில் டவத்துள்ளதால், அவர்களால் மமற்சகாண்டு 
எந்தக்கைடனயும் வங்கிகளில் சபைமுடியாது. 
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6. புகழ்சபற்ை Berhampur Thakurani Yatra திருவிழா எந்த மாநிலத்தில் 
சதாைங்கியுள்ளது? 

A. தமிழ்நாடு 

B. ஒடிசா  
C. ஆந்திரப்பிரமதசம்  
D. மகரளா 
 

விடை : B. ஒடிசா  
 

ஒடிசாவிலுள்ள சபர்ஹாம்பூரில் பிரபலமான Berhampur Thakurani Yatra 

திருவிழா சபரும் விமரிடசயாக சதாைங்கியுள்ளது. இது சதற்கு ஒடிசாவின் 
மிகப்சபரிய திருவிழாவாகும். Budhi Thakurani மதவிடய வைங்கும் ஒரு மாத 
திருவிழாவான இது, 29 நாட்கள் நடைசபற்று 2017 மம 1 அன்று நிடைவுறும். 
வழக்கப்படி, மதவி, மதசிசபகரா சதருவில் தனது சபற்மைார் வடீ்டிற்கு 
அருமகயுள்ள ஒரு தற்காலிக தங்குமிைத்தில் தங்குவார். பின் மதவியின் 
சிடல சதருக்களில் வதீியுலாவாக சகாண்டுவரப்படும். இது மதவாங்கிரி என 
அடழக்கப்படும் சநசவு சமுதாயத்தின் திருவிழாவாகும். பி துர்கா பிரசாத் 
மதசிசபகரா என்பவரால் இது தடலமுடை தடலமுடையாக 
சகாண்ைாைப்பட்டு வருகிைது. 
 

7. 2017-18க்கான National Association of Software and Services Companies (NASSCOM)-

ன் புதிய தடலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
A. B V R Mohan Reddy 

B. Rishad Premji 

C. Raman Roy 

D. R Chandrashekhar 
 

விடை : C. Raman Roy 
 

Quatrro நிறுவனத்தின் மமலாண்டம இயக்குநரான Raman Roy, 2017-18க்கான 

National Association of Software and Services Companies (NASSCOM)-ன் புதிய 
தடலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்திய வைிக சசயல்முடை துடையில் 
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குைிப்பிைத்தக்கவராகவும், NASSCOM குழுவின் உறுப்பினராகவும் 2016-17ம் 
ஆண்டுக்கான துடைத்தடலவராகவும் பைிபுரிந்துள்ளார். இவருக்குமுன் 
சைக் மகிந்திராவின் முதன்டம சசயல் அலுவலர், CP Gurnani 
இப்பதவியிலிருந்தார். இதுதவிர 2017-18க்கான NASSCOM-ன் புதிய 
துடைத்தடலவராக Rishad Premji நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் விப்மரா 
நிறுவனத்தில் உறுப்பினராக உள்ளார். 
 

8. சமீபத்தில் காலமான, Roland-ன் நிறுவனரும் டிஜிட்ைல் 
இடசயடமப்பாளருமான Ikutaro Kakehashi, எந்த நாட்டைச்மசர்ந்தவராவார்? 
A. வை சகாரியா  
B. சீனா 
C. சதன்சகாரியா 
D. ஜப்பான் 

 

விடை : D. ஜப்பான் 

 

Roland-ன் நிறுவனரும் டிஜிட்ைல் இடசயடமப்பாளருமான Ikutaro Kakehashi, 
சமீபத்தில் ஜப்பானில் ஏப்ரல் 1 அன்று காலமானார். ஜப்பானிய 
சபாைியியலாளரான இவர் 1972-ல் மராலண்ட் நிறுவனத்திடன நிறுவினார். 
மமலும், இவர் மராலண்ட் டிரம் இயந்திரங்கள் மற்றும் MIDI தரத்தின் 
வளர்ச்சியில் சபரும்பங்கிடன ஆற்ைியுள்ளார். இவர் TR-808, TR-909 மற்றும் 
TB-303 மபான்ை டிரம் இயந்திரங்கள் மற்றும் சிந்தடசசர்கடள 
கண்டுபிடித்துள்ளார். இடவ 1970களில் சபரிதும் பயன்படுத்தப்பட்ை 
இடசக்கருவிகளாகும். 
 

9. பாலின சம்பள இடைசவளிடய சீர்சசய்யும் உலகின் முதல் நாடு எது? 

A. சுவைீன் 

B. ஐஸ்லாந்து 

C. பின்லாந்து 

D. நார்மவ 

 

விடை : B. ஐஸ்லாந்து 
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சமீபத்தில், ஐஸ்லாந்து பாராளுமன்ைம், ஊழியர்களுக்கு சம ஊதியம் 
வழங்குவதடன நிரூபிக்க சபாது மற்றும் தனியார் சதாழில்களுக்கு 
மதடவப்படும் ஒரு மமசாதாடவ வழங்கியுள்ளது. ஒரு குைிப்பிட்ை 
அளவிலான அளவு, அதாவது 25 அல்லது அதற்கு மமற்பட்ை ஊழியர்கடள 
சகாண்ை நிறுவனங்கள், தாங்கள் சம ஊதிய சசயல்திட்ைத்டத 
சகாண்டிருப்பதற்கான சான்ைிதடழப்சபைமவண்டும். சட்ைமமசாதா 
நிடைமவற்ைப்பட்ைால், பாலின சம்பள இடைசவளிடய நீக்கிய உலகின் 
முதல் நாடு ஐஸ்லாந்தாகும். உலக சபாருளாதார மன்ைம் (WEF)-ன் 2015 
உலக பாலின இடைசவளி குைியீட்டு எண் (Global Gender Gap Index)-ன்படி, 

ஐஸ்லாந்து முதலிைம் வகிக்கிைது, அடதத்சதாைர்ந்து மநார்டிக், பின்லாந்து 
மற்றும் சுவைீன் ஆகிய நாடுகள் அடுத்தடுத்த இைங்களில் உள்ளன. 
 

10. Dibang வனவிலங்கு சரைாலயம் எந்த மாநிலத்தில் அடமந்துள்ளது? 

A. திரிபுரா  
B. மிமசாரம் 

C. அசாம் 

D. அருைாச்சலப்பிரமதசம் 

 

விடை : D. அருைாச்சலப்பிரமதசம் 

 

Dibang வனவிலங்கு சரைாலயம் 4,149 சதுரகி.மீ., பரப்பளவில் அருைாச்சலப் 
பிரமதசத்தின் மமல் திபாங் பள்ளத்தாக்கில் அடமந்துள்ளது. 
வனவிலங்குகளால் நிடைந்துள்ளது இந்த சரைாலயம். அரிதான ஸ்க்லட்ைர் 
மமானல் மற்றும் பிடளட் ட்ரமகாபன் மபான்ை பைடவகள், கஸ்தூரி மான், 

சிவப்பு பாண்ைா, ஆசிய கருப்பு கரடி, புலி மற்றும் மகாங்ஷான் முந்த்ராக் 
மபான்ை அரிய பாலூட்டிகள் இங்கு உள்ளன. சமீபத்தில் புதிய பைக்கும் 
அைில் இந்த சரைாலயத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. இதற்கு மிஷ்மி 
ஹில்ஸ் சபரிய பைக்கும் அைில் (Petaurista mishmiensis) என 
சபயரிைப்பட்டுள்ளது. 
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TNPSC Tamil Current Affairs 7 th April 2017 
1. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 2017-18-ம் ஆண்டுக்கான முதல் இரு மாதாந்திர 
பணக்ககாள்கக மதிப்பீட்டின்படி, நடப்பு தகைகீழ் Repo விகிதம் என்ன? 

A. 6.0% 

B. 6.25% 

C. 6.5% 

D. 5.75% 

 

விகட : A. 6.0% 

 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 2017-18-ம் ஆண்டுக்கான இரு மாதாந்திர 
பணக்ககாள்கக மதிப்பீட்டின்படி, வங்கியின் கராக்க இருப்பு விகிதம், 
வங்கிகளின் கடன் விகிதம் 6.25% ஆக மாறாமல் இருக்கும். அதத சமயம், 

ரிசர்வ் வங்கி, தகைகீழ் Repo (RR) விகிதத்கத 25 bps-ைிருந்து 6% ஆக 
உயர்த்தியுள்ளது, மற்றும் Marginal Standing Facility (MSF) விகிதம் மற்றும் 
வங்கியின் விகிதத்கத 25 bps-ைிருந்து 6.50% ஆக குகறத்துள்ளது. Real Estate 
Investment Trusts (REITs) மற்றும் Infrastructure Investment Trusts (InvITs)-களில் 
வங்கிகள் முதலீடு கசய்ய மத்திய வங்கி அனுமதித்துள்ளது. தகைகீழ் Repo 
என்பது வங்கிகள் RBI-க்கு அளிக்கும் நிதியாகும். 
 

2. H d  P ya  எனும் பிரிவில், ஓராண்டு பட்டய படிப்கப எந்த அரசு 
கதாடங்கவுள்ளது? 

A. உத்தரப்பிரததசம் 

B. மத்தியப்பிரததசம் 

C. ஜார்கண்ட் 

D. ராஜஸ்தான் 

 

விகட : B. மத்தியப்பிரததசம் 

 

மத்தியப்பிரததச அரசு நடத்தும் Maharshi Patanjali Sanskrit Sansthan நிறுவனம், 
H d  P ya  எனும் பிரிவில், ஓராண்டு பட்டய படிப்கப சூகை 2017 

முதல் கதாடங்கவுள்ளது. குறிப்பிட்ட சாதி, பாைினம், மதம் 
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சார்ந்ததாகரன்று இல்ைாமல், அகனவரும் இகத பயிைைாம். அடிப்பகட 
கல்வித்தகுதியாக பத்தாம் வகுப்பு நிர்ணயம் கசய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் 
மாணவர்களுக்கு இந்து மத பாரம்பரியம், அடிப்பகடயான சடங்குகள், 

மந்திரங்கள் ஆகியகவ கற்பிக்கப்படும். 
 

3. 2017 Sports for Development and Peace (IDSDP) தினத்திற்காக, எந்த டிஜிட்டல் 
பிரச்சாரம் கதாடங்கப்பட்டுள்ளது? 

A. #PlayForPeace  

B. #PlayForSustainableDevelopmentGoals 

C. #WePlayTogether 

D. #EndViolence 
 

விகட : C. #WePlayTogether 

 

அகமதிகய வைியுறுத்துவதற்காக ஒவ்கவாரு ஆண்டும், ஏப்ரல் 6 அன்று 
ஐ.நா., சர்வததச Sports for Development and Peace தினத்கத அனுசரிக்கிறது. 
இவ்வாண்டு சமாதான நடவடிக்கககளுக்கு மற்றும் விகளயாட்டுக்கு 
ஆதரவளிக்கும் நிறுவனங்ககள ஊக்குவிப்பதற்காக #WePlayTogether எனும் 
டிஜிட்டல் பிரச்சாரம் கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 
 

4. இந்தியா மற்றும் UK ஆகிய நாடுகள், தூய ஆற்றல் திட்டங்களுக்காக 
Green Growth Equity Fund (GGEF)-க்கு எவ்வளவு நிதிகய தரவுள்ளன? 
A. £255 மில்ைியன் பவுண்ட் 

B. £340 மில்ைியன் பவுண்ட் 

C. £555 மில்ைியன் பவுண்ட் 

D. £240 மில்ைியன் பவுண்ட் 

 

விகட : D. £240 மில்ைியன் பவுண்ட் 

 

இந்தியா மற்றும் UK ஆகிய நாடுகள், தூய ஆற்றல் திட்டங்களுக்காக Green 
Growth Equity Fund (GGEF)-க்கு £240 மில்ைியன் பவுண்ட் நிதிகய தரவுள்ளன. 
Green Growth Equity Fund (GGEF) என்பது National Investment and Infrastructure Fund 
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(NIIF)-ன் ஒரு துகண நிதிய அகமப்பாகும். இந்தியாவின் உட்கட்டகமப்பு 
திட்டங்களுக்கு நிதியளிப்பதற்காக ைண்டன் நகரத்திைிருக்கும் தனியார் 
துகறகளின் மூைம் முதலீட்கட 500 மில்ைியன் பவுண்டுகள் வகர  திரட்ட 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இது இந்தியாவில் தவகமாக வளர்ந்து வரும் 
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் சந்கதகளின் ஆரம்ப முதலீடுககள கமயமாகக் 
ககாண்டிருக்கும். 2015-ல் நிர்மாணிக்கப்பட்ட NIIF, greenfield & brownfield 
திட்டங்களுக்கு நிதியளிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. 
 

5. சமீபத்திய World Travel and Tourism Council (WTTC)-ன் அறிக்ககயின்படி, உைக 
சுற்றுைா கபாருளாதார GDP-யில் இந்தியாவின் தரம் என்ன? 

A. 9வது 

B. 7வது 

C. 4வது 

D. 11வது 

 

விகட : B. 7வது 

 

சமீபத்திய World Travel and Tourism Council (WTTC)-ன் அறிக்ககயின்படி, உைக 
சுற்றுைா கபாருளாதார GDP-யில் இந்தியா 7வது இடத்திலுள்ளது. தரவுப்படி 
2016-ம் ஆண்டில் இந்தியா, ரூபாய் 14.1 டிரில்ைியகன ஈட்டியுள்ளது. இந்த 
துகறயானது 2016-ம் ஆண்டில் 40.3 மில்ைியன் தவகை வாய்ப்புககள 
உருவாக்கியுள்ளது, இது கமாத்த தவகைவாய்ப்பு அடிப்பகடயில் உைகில் 
2வது இடமாகும். நாட்டின் கமாத்த தவகைகளில் 9.3% இந்தத்துகறயில் 
உள்ளது. 
 

6. Power Grid Corporation of India Ltd (PGCIL)-க்கு எவ்வளவு நிதியளிப்பதாக, Asian 
Development Bank (ADB) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

A. $175 மில்ைியன் டாைர் 
B. $160 மில்ைியன் டாைர் 
C. $188 மில்ைியன் டாைர் 
D. $196 மில்ைியன் டாைர் 
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விகட : A. $175 மில்ைியன் டாைர் 
 

சூரிய ஆற்றல் திட்டத்திகன விரிவுபடுத்துவதற்காக Power Grid Corporation of 
India Ltd (PGCIL)-க்கு $175 மில்ைியன் டாைர் நிதியளிப்பதாக, Asian Development 
Bank (ADB) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது புதிய சூரிய மின் பூங்கா 
அகமக்கவும், உள் மாநிை மின்சாரத்ததகவகய பூர்த்தி கசய்யவும் 
பயன்படுத்தப்படும். 
 

7. 2017 உைக சுகாதார தினத்தின் (WHD) கமயக்கருத்து என்ன? 
A. Move for health  

B. Food safety 

C. Depression: Let’  Ta  

D. Working together for health 

 

விகட : C. Depression: Let’s Talk 
 

உைக சுகாதார தினம் (WHD) ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 7 அன்று உைக 
சுகாதார அகமப்பின் (WHO) ஆண்டு நிகறகவ குறிக்கும் வககயில் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது. உைக மக்கள் ஆதராக்கியத்கதப்பற்றி 
அறிந்துககாள்ள இந்நாள் ஒரு வாய்ப்பாக அகமகிறது. இவ்வாண்டு 
மனவழுத்தம் பற்றிய விழிப்புணர்விற்காக Depression: Let’s Talk என்ற 
கமயக்கருத்திகன ஏந்தி உைகளாவிய பிரச்சாரத்கத முன்கனடுத்து 
வருகிறது. 15-29 வயதுகடயவர்களின் பைவனீமான உடல்நைத்திற்கும் 
மரணத்திற்கும் முக்கியக்காரணம் மனவழுத்தமாகும். 300 மில்ைியனுக்கும் 
அதிகமான மக்கள் மனச்தசார்வுடன் வாழ்ந்து வருகிறார்கள்,இது  2005-க்கும் 
2015-க்கும் இகடயில் 18% அதிகரித்துள்ளது. இது அகனத்து வயதினகரயும், 
நாட்டினகரயும் பாதிக்கிறது. 
 

8. 2017 ததசிய காசதநாய் (TB) உச்சிமாநாடு எந்த நகரத்தில் 

கதாடங்கியுள்ளது? 

A. கசன்கன 

B. ஐதராபாத் 
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C. கவுகாத்தி 
D. தர்மசாைா 
 

விகட : D. தர்மசாைா 
 

ஏப்ரல் 7 அன்று இமாச்சைப்பிரததச மாநிைத்தின் காங்ரா மாவட்டத்திலுள்ள 
தர்மசாைாவில், 2017-ம் ஆண்டுக்கான ததசிய காசதநாய் (TB) உச்சிமாநாடு 
கதாடங்கியது. India versus TB, TB harega, Desh Jeetega  ஆகியகவ 
இம்மாநாட்டின் முழக்கங்களாகும். இந்த இரண்டு நாள் நிகழ்வில் 
காசதநாய்(TB) வல்லுநர்கள், விஞ்ஞானிகள், தநாயாளிகள், டாக்டர்கள் 
மற்றும் அரசாங்கப்பிரதிநிதிகள் ஆகிதயார் கைந்துககாண்டு, காசதநாகய 
கட்டுப்படுத்தும் யுத்திகள், விழிப்புணர்வுகள் பற்றி கைந்துகரயாடுவார்கள். 
 

9. 64வது ததசிய விருதுகளில் 2017-ம் ஆண்டுக்கான சிறந்த திகரப்பட 
விருகத கவன்ற படம் எது? 

A. Rustom  

B. Ventilator 

C. Kasaav 

D. Neerja 
 

விகட : C. Kasaav 
 

2017 ஏப்ரல் 7 அன்று புது டில்ைி ததசிய ஊடக கமயத்தில் (National Media 
Centre) அறிவிக்கப்பட்ட 64வது ததசிய விருதுகளில், மராத்திய 
திகரப்படமான Kasaav  சிறந்த திகரப்படத்திற்கான விருதிகன 
கவன்றுள்ளது. இதுதவிர மராத்திய திகரப்படமான ‘Ventilator’-ஐ இயக்கிய 
Rajesh Mapuskar, சிறந்த இயக்குநருக்கான விருகத கவன்றுள்ளார். Rustom 

திகரப்படத்திற்காக அக்சய் குமார், சிறந்த நடிகருக்கான தனது முதல் 
ததசிய விருகத கவன்றுள்ளார். ‘Minnaminungu’ திகரப்படத்திற்காக, Surabhi 

Lakshmi சிறந்த நடிககக்கான விருதிகன கவன்றுள்ளார். அமிதாப் பச்சன் 
நடித்த Pink  திகரப்படம் சமூக பிரச்சிகனகள் பிரிவில் சிறந்த 
திகரப்படமாக  கதரிவு கசய்யப்பட்டுள்ளது. சிறந்த இந்தித்திகரப்பட 
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விருது, ராம் மாதவனி இயக்கிய Neerja  திகரப்படத்திற்கு கிகடத்துள்ளது. 
 

10. தமம்பட்ட Medium-Range Surface-to-Air Missile (MRSAM) அகமப்புகளுக்காக, 
இந்தியா, எந்த நாட்டு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில் கககயழுத்திட்டுள்ளது? 

A. ஜப்பான் 

B. கதன்ககாரியா 
C. இஸ்தரல் 

D. ரஷ்யா 
 

விகட : C. இஸ்தரல் 

 

இந்தியாவும் இஸ்தரலும், 70 கி.மீ., கதாகைவிலுள்ள எதிரி விமானங்கள், 

ஏவுககணகள் மற்றும் டிதரான்ககள அழிக்க, Medium-Range Surface-to-Air Missile 

(MRSAM) அகமப்புகளுக்காக $2 பில்ைியன் டாைர் மதிப்புள்ள மிகப்கபரும் 
பாதுகாப்பு ஒப்பந்தங்களில் கககயழுத்திட்டுள்ளன. இந்த ஒப்பந்தத்தின் ஒரு 
பகுதியாக, Israel Aerospace Industries (IAI) இந்திய இராணுவத்திற்கு Barak-8 
என்ற தமம்பட்ட நடுத்தர அளவிைான Medium-Range Surface-to-Air Missile 

(MRSAM) ஏவுககன அகமப்கப வழங்குகிறது. இந்த Barak-8ன், Multi-Function 

Surveillance and Threat Alert Radars (MF-STARs) மற்றும் ஆயுதக்கட்டுப்பாட்டு 
அகமப்புகள் ஆகியகவ 100 கி.மீ., வகரயில் விதராதமான வான்வழி 
அச்சுறுத்தல்ககள கண்டறிந்து அவற்கற 70 கி.மீ.,ல் தாக்கி அழித்துவிடும். 
இது இந்தியாவின் வான்வழி பாதுகாப்புகளில் கபரிதும் உதவும். 
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TNPSC Tamil Current Affairs 8 th April 2017 
1. 2017 WEF’  G  T   T  C  I x (GTTCI)-ல் இந்தியாவின் 
தரநிலை என்ன? 

A. 40 வது  
B. 52 வது 

C. 33 வது 

D. 67 வது 

 

விலை : A. 40 வது  
 

2017 WEF’s Travel and Tourism Competitiveness அறிக்லையின்படி, 2017 WEF’s Global 
Travel and Tourism Competitive Index (GTTCI)-ல், 136 நாடுைளில் இந்தியா 40வது 
இைத்திலுள்ளது. உைைத்தரவ லையில் ஸ்பபயின் முதைிைத்லதப் 
பிடித்துள்ளது. பிரான்ஸ், பெர்மனி, ெப்பான் மற்றும் UK ஆைிய நாடுைள் 
அடுத்தடுத்த இைங்ைலளப்பிடித்துள்ளன. இவ்வறிக்லை, சுற்றுைாத் 
துலறயின் மூைம் எவ்வாறு நாடுைள் தங்ைள் பபாருளாதார மற்றும் ைமூை 
நைன்ைலள மமம்படுத்துைின்றன என்பலத பத விக்ைிறது. இதற்ைாை 14 வித 
ப மாணங்ைலள இவ்வறிக்லை பயன்படுத்துைிறது. உைைளாவிய 
சுற்றுைாத்துலறயானது உைைின் GDP-ல் 10% ஆகும். இது மற்ற 
துலறைலளவிை மவைமாை வளர்ந்துவரும் துலறயாகும், பத்தில் ஒரு 
மவலை சுற்றுைாத்துலறயின் மூைம் உருவாக்ைப்படுைிறது. 
 

2. Shyam Kumar, எந்த விலளயாட்டுைன் பதாைர்புலையவராவார்? 
A. ைதுரங்ைம் 

B. குத்துச்ைண்லை 

C. ஸ்பி ண்ட் 

D. மல்யுத்தம் 

 

விலை : B. குத்துச்ைண்லை 

 

2017 ஏப்ரல் 8 அன்று பாங்ைாக்ைில் நலைபபற்ற, தாய்ைாந்து ைர்வமதைப் 
மபாட்டியில் இந்தியக்குத்துச்ைண்லை வரீர் K. Shyam Kumar 49 Kg பி வில் 
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தங்ைப்பதக்ைத்லத பவன்றார். உசுபபைிஸ்தாலனச்மைர்ந்த ஒைிம்பிக் 
வாலைசூடி Hasanboy Dusmatov-க்கு ஏற்பட்ை ைாயத்தால், அவரால் 
இறுதிப்மபாட்டியில் ைைந்துபைாள்ள இயைவில்லை.இதனால் 
இறுதிப்மபாட்டி நலைபபறாமமைமய Shyam தங்ைத்லத பவன்றார். 
 

3. 2016-ம் ஆண்டு ைீர்த்தி ைக்ரா விருது, யா ன் மலறவுக்ைாை 
வழங்ைப்பட்ைது? 
A. Mohan Nath Goswami 

B. Rajendra Ramraoji Nimbhorkar 

C. Prem Bahadur Resmi Magar 

D. Iqroop Singh Ghuman 

 

விலை : C. Prem Bahadur Resmi Magar 
 

புது டில்ைி பாதுைாப்பு விழாவில் ெனாதிபதி பிரணாப் முைர்ெி 2016-ம் 
ஆண்டுக்ைான ைீர்த்தி ைக்ரா விருலத மலறந்த Lance Havildar Prem Bahadur 

Resmi Magar-க்கு வழங்ைினார். இவர் 2016 சூன் 16 அன்று ெம்மு-ைாஷ்மீர் 
மாநிைத்தில், பயங்ைரவாதிைள் நைத்திய தாக்குதைில் 4 பயங்ைரவாதிைலள 
சுட்டுக்பைான்றார். மமலும், 13 Shaurya Chakra விருதுைள், அதில் 4 விருது 
மலறந்தவர்ைளுக்ைாை வழங்ைப்பட்ைது. 45 மைலவ பதக்ைங்ைள் 
வழங்ைப்பட்ைது. இதில் 15 Param Vishisht Seva பதக்ைங்ைள், 2 Uttam Yudh Seva 
பதக்ைங்ைள் & 28 Ati Vishisht Seva பதக்ைங்ைள் அைக்ைம். ைீர்த்தி ைக்ரா என்பது 
இரண்ைாவது மிைவுய ய விருதாகும். இது மபா ல், துணிச்ைைான 
நைவடிக்லை அல்ைது சுயத்தியாைம் பைய்து வரீ மரணம் அலைமவாருக்கு 
வழங்ைப்படுவதாகும். 
 

4. எந்த மாநிை அரசு, பசுக்ைலள பாதுைாப்பதற்கு மற்றும் இனப்பபருக்ைம் 
பைய்வதற்கு பத்திர பைைவாை 10% வ லய சுமத்தியுள்ளது? 

A. மத்தியப்பிரமதைம் 

B. உத்திரப்பிரமதைம் 

C. பஞ்ைாப் 
D. ராெஸ்தான் 
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விலை : D. ராெஸ்தான் 

 

பசுக்ைலள பாதுைாப்பதற்கு மற்றும் இனப்பபருக்ைம் பைய்வதற்கு, பத்திர 
பைைவாை 10% வ லய ராெஸ்தான் அரசு சுமத்தியுள்ளது. இந்த வ  
நீதியரைர்ைள் அல்ைாத நீதிமன்றங்ைளில் மட்டும் விதிக்ைப்படும். பைாத்து 
விற்பலன அல்ைது குத்தலை பையல்ைள், வாைலை ஒப்பந்தங்ைள் மற்றும் 
அைமானங்ைள் மபான்றவற்றிற்ைான ஆவணங்ைலள தயா ப்பதற்ைான 
பைைவுைளில் இந்த வ  அைங்ைியுள்ளது. இவ்வ லையிைிருந்து நீதி 
பத்திரங்ைள், வருவாய் ைீட்டுைள் மற்றும் ைாப்பீடு ைீட்டுைள் 
ஆைியலவைளுக்கு விைக்ைளிக்ைப்பட்டுள்ளன. பசுக்ைளுக்ைாை அலமச்ைைம் 
பைாண்டுள்ள ஒமர இந்திய மாநிைம் ராெஸ்தானாகும். ராெஸ்தான் பசுக்ைள் 
அலமச்ைைம், பமாத்த நிைப்பத்திர பதிவுைளில் 11% பங்லை பைாண்டுள்ளது. 
 

5. எந்த மாநிைத்தில் இந்திய ைால்நலை ஆய்வு நிறுவனம் (Indian Veterinary 
Research Institute) உள்ளது? 

A. உத்தரப்பிரமதைம் 

B. ொர்ைண்ட் 

C. அைாம் 

D. ைிக்ைிம் 

 

விலை : A. உத்தரப்பிரமதைம் 

 

IVRI என்பது இந்தியாவின் முதன்லமயான ைால்நலை மருத்துவ மற்றும் 
அதன் ைிலள நிறுவனங்ைளுக்ைான மமம்பட்ை ஆராய்ச்ைிக்கூைமாகும். வை 
இந்தியாவிமைமய முதன்முதைாை, IVRI-ன் விஞ்ஞானிைள், 
வனவிைங்குைளின் DNA பதாகுப்லப மைை த்துலவக்கும் வங்ைிலய 
அலமப்பதற்ைான முயற்ைியில் இறங்ைியுள்ளனர். இது 2017-ம் ஆண்டின் 
இறுதியில் பையல்பைத்பதாைங்கும் என எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. இதுவலர 
140 இனங்ைளின்  DNA மாதி ைலள இவர்ைள் மைை த்துள்ளனர். DNA வங்ைி 
மூைம், IVRI-ன் வனவிைங்கு லமயத்திலுள்ள விஞ்ஞானிைள், எந்த ஒரு 
விைங்ைின் இலறச்ைி, முடி, குருதி, மதால் (அ) எலும்பின் ஒரு பகுதிலய 
மட்டும் லவத்துக்பைாண்டு அவற்றின் இனத்தின் பபயலரச்பைால்ைமுடியும். 
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தவிர, இம்லமயம் விைங்குைளின் புரத மாதி லயயும் மைை க்ைின்றது. இது 
வனவிைங்குைள் மீதான ஆராய்ச்ைிலய மமற்பைாள்வதற்கு உதவும். 
தற்மபாது DNA வங்ைி ஐதராபாத்திலுள்ளது. IVRI-ன் தலைலமயைம் 
உத்தரப்பிரமதை மாநிைத்தின் Bareilly நை ல் அலமந்துள்ளது. 
 

6. தானியங்ைி ஆளில்ைாத வாைனங்ைலள நிர்வைிக்ை மத்திய அரசு CPS 

திட்ைத்திலன அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது. �CPS� என்றால் என்ன? 

A. Cyber Physical Science 

B. Cyber Physical Systems 

C. Cyber Physical Security 

D. Cyber Physical Securitization 

 

விலை : B. Cyber Physical Systems 
 

அறிவியல் & பதாழில்நுட்பத்துலற தானியங்ைி மைிழுந்து, தானியங்ைி 
ஆளில்ைாத வாைனங்ைள் மற்றும் விமானங்ைள் ஆைியவற்லற நிர்வைிக்ை 
Cyber Physical Systems (CPS) திட்ைத்திலன அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது. CPS 
என்பது, நிெவுைைில் இயங்குபவற்லற ைணினியின் துலணபைாண்டு 
இயங்ைலவப்பதாகும். உதாரணமாை, கூகுள் மற்றும் பைஸ்ைா ஆைிய 
நிறுவனங்ைள் தயா த்த தானியங்ைி மைிழுந்துைள். 
 

7. Marijuana-லவ ைட்ைப்பூர்வமாை உற்பத்தி, விற்பலன மற்றும் நுைர்வு பைய்ய 
அனுமதிக்கும் உைைின் முதல் நாடு எது? 

A. நார்மவ 

B. மபார்ச்சுைல் 

C. உருகுமவ 

D. ைீனா 
 

விலை : C. உருகுமவ 

 

2017 சூலை முதல் Marijuana-லவ ைட்ைப்பூர்வமாை உற்பத்தி, விற்பலன 
மற்றும் நுைர்வு பைய்ய அனுமதிக்கும் உைைின் முதல் நாடு உருகுமவ 
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ஆகும். இது Marijuana-வின் உற்பத்தி, விற்பலன மற்றும் நுைர்வு 
ஆைியவற்லற முழுலமயாை ைட்ைப்பூர்வமாக்ைி ஒரு புரட்ைிைர ைட்ைத்லத 
பையல்படுத்தியுள்ளது. இச்ைட்ைத்தின் ைீழ், Marijuana-லவ வாங்குமவார் 
மதைிய Marijuana பயனர்ைளுக்ைான பதிமவட்டில் பதிவு பைய்யமவண்டும். 
இவர்ைள் அலனத்து உ ம நலைமுலறைலளயும் பூர்த்தி 
பைய்திருக்ைமவண்டும் மற்றும் இவர்ைளின் மாதாந்திர அதிைபட்ை 
பைாள்முதல் 40 ைிராம் (1.4 அவுன்சு)-க்கு மமைிருக்ைக்கூைாது. இச்ைட்ைத்தின் 
ைீழ், பயனர்ைள் தங்ைள் வடீ்டில் பைாந்தமாை வளர்க்ைைாம் (அ) ைன்னாபீஸ் 
குழுவில் மைர்ந்து வளர்க்ைைாம். 
 

8. ஏலழைளுக்கு மானிய விலையில் உணவு வழங்குவதற்ைாை �Deendayal 
R  Y ” திட்ைத்லத எந்த மாநிை அரசு பதாைங்ைியுள்ளது? 

A. ராெஸ்தான் 

B. உத்தரப்பிரமதைம் 

C. மத்தியப்பிரமதைம் 

D. அ யானா 
 

விலை : C. மத்தியப்பிரமதைம் 

 

மத்தியப்பிரமதை அரசு ஏலழைளுக்கு மானிய விலையில் உணவு 
வழங்குவதற்ைாை �Deendayal Rasoi Yojana” திட்ைத்லத 
அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்ைத்தின் மூைம் ைமூைத்தில் பபாருளாதார 
தியாை பின்தங்ைியுள்ள மக்ைள் பபரும் பயனலைவார்ைள். இத்திட்ைத்தின் 

ைீழ், ஒரு முழு ைாப்பாடு ரூ.5-க்கு வழங்ைப்படும். இதில் நான்கு ைப்பாத்திைள், 
ைாய்ைறிக்ைைலவ குழம்பு மற்றும் பருப்பு மபான்றலவ அைங்கும். இது 
தினமும் ைாலை 11 மணி முதல் பிற்பைல் 3 மணிவலர வழங்ைப்பபடும். 
இதில் தினை  2௦௦௦ மபர் வலர பயனலைவார்ைள். இதற்ைான அ ைி, 
மைாதுலமைலள ஒரு ைிமைா ஒரு ரூபாய் வதீம் என நியாய 
விலைக்ைலைைளின் மூைம் பபறப்படும். இவ்வுணவைங்ைளுக்ைான 
மின்ைாரம் &  தண்ணரீ் மதலவலய உள்ளூர் நைராட்ைி நிர்வாைம் இைவைமாை 
வழங்கும். இந்த லமயங்ைலள அலமப்பதற்ைான நிதிலய, முதைலமச்ைர் 
நைர்ப்புற உள்ைட்ைலமப்பு திட்ைம் வழங்குைிறது. 
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9. 64வது மதைிய விருதுைளில், 2017-ம் ஆண்டுக்ைான ைிறந்த குழந்லதைள் 
திலரப்பை விருலத பவன்ற பைம் எது? 

A. Jaldeep 

B. As You Like It 

C. Dhanak 

D. Abhayam 

 

விலை : C. Dhanak 
 

64வது மதைிய விருதுைளில், 2017-ம் ஆண்டுக்ைான ைிறந்த குழந்லதைள் 
திலரப்பை விருலத, இந்திபமாழி திலரப்பைமான Dhanak பவன்றுள்ளது. 
இவ்விருது, �தங்ைத்தாமலர விருது�, ைான்றிதழ் மற்றும் ரூ.1.5 இைட்ைம் 
பராக்ைப்ப ைிலன உள்ளைக்ைியது. இவ்விழா 2017 மம 3 அன்று 
நலைபபறவுள்ளது. இத்திலரப்பைத்லத Nagesh Kukunoor இயக்ைியுள்ளார். 
 

10. எந்த நைரம், 2017 மதைிய ைிறுவர் திலரப்பை விழாலவ (National Children’s 
Film Festival) நைத்தவுள்ளது? 
A. ஐதராபாத் 
B. விைாைப்பட்டினம் 

C. பெய்ப்பூர் 
D. மபாபால் 

 

விலை : B. விைாைப்பட்டினம் 

 

2017 ஏப்ரல் 7 அன்று ஆந்திர மாநிைம் விைாைப்பட்டினத்திலுள்ள Vuda 
அரங்ைில், மத்திய தைவல் & ஒளிபரப்புத்துலற அலமச்ைர் பவங்லையா, 
மதைிய ைிறுவர் திலரப்பை விழாலவ (National Children’s Film Festival) 
பதாைங்ைிலவத்தார். இந்த 3 நாள் விழாலவ Children’s Film Society, India (CFSI), 
ஏற்பாடு பைய்துள்ளது. இது இந்தியாவில் நலைபபறும் குழந்லதைளுக்ைான 
மிைப்பப ய திலரப்பை விழாவாகும். இதன் மநாக்ைம், குழந்லதைளுக்குத் 
தரமான திலரப்பைங்ைலள ைாண்பிப்பலத உறுதிப்படுத்துவதாகும். 
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TNPSC Tamil Current Affairs 9 th & 10th April 2017 
1. வரலாற்றுச்சிறப்புமிக்க சாம்ப்ரான் சத்தியாக்கிரகத்தின் 100வது ஆண்டு 
நிறறறவயயாட்டி, எந்த நகரத்தில் ‘Swachhagraha – Bapu Ko Karyanjali  எனும் 
கண்காட்சி யதாடங்கப்பட்டுள்ளது? 
A. கான்பூர் 
B. பபார்பந்தர் 
C. லக்ப ா 
D. புது டில்லி 
 

விறட : D. புது டில்லி 
 

மகாத்மா காந்தியின் முதல் சத்தியாகிரகமா , வரலாற்றுச்சிறப்புமிக்க 
சாம்ப்ரான் சத்தியாக்கிரகத்தின் 100வது ஆண்டு நிறறறவயயாட்டி, 
‘Swachhagraha – Bapu Ko Karyanjali  எனும் கண்காட்சிறய, புது டில்லியில் 2017 
ஏப்ரல் 10 அன்று இந்தியப்பிரதமர் நபரந்திர பமாடி யதாடங்கிறவத்தார். 
இக்கண்காட்சியில் சாம்ப்ரான் சத்தியாக்கிரகத்தின் தகவல்கள் மற்றும் 
சத்தியாகிரகத்தின் யநறிமுறறகள் பபான்ற தகவல்கள் இடம்யபறும். 
பமலும், தூய்றம இந்தியா திட்டமா , �சுவச்ச பாரத்� பற்றிய 
விளக்கங்களும் இதில் இடம்யபறும். 
 

2. இந்தியாவின் முதல் NBA கூறடப்பந்து பள்ளி எந்த நகரத்தில் 
யதாடங்கப்பட்டது? 

A. யெய்ப்பூர் 
B. புப  

C. மும்றப 
D. ராஜ்பகாட் 

 

விறட : C. மும்றப 
 

இந்தியாவின் முதல் NBA கூறடப்பந்து பள்ளி மகாராஷ்டிரா மாநிலம் 
மும்றப நகரத்தில் யதாடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் India On Track (IOT) 
உட ா  பல வருட ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்தப்பள்ளி 
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யதாடங்கப்பட்டுள்ளது. இது 6-18 வயதிற்குட்பட்ட ஆண் மற்றும் யபண் 
வரீர்களுக்காக திறக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பள்ளி திறறமயுள்ள சூ ியர் NBA 
வரீர்கறள, NBA அகாடமியுடன் இறைப்பதற்கா  ஒரு கூடுதல் பாலமாக 
இருக்கிறது. 
 

3. ஐ.நா. வின் இறளய சமாதா  தூதுவர் யார்? 
A. Malala Yousafzai 

B. Midori 

C. Haya Bint Al Hussein 

D. Charlize Theron 

 

விறட : A. Malala Yousafzai 
 

அறமதிக்கா  பநாபல் பரிசிற  யபற்ற, Malala Yousafzai (19), 
யபண்கல்வியிற  ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக, ஐ.நா. வின் இறளய சமாதா  
தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 2017 ஏப்ரல் 10 அன்று நியூயார்க்கிலுள்ள 
ஐ.நா. தறலறமயகத்தில் நறடயபற்ற ஒரு விழாவில் யபாதுச்யசயலாளர் 
Antonio Guterres-சால் இவர் யகௌரவிக்கப்பட்டார். இவர் பாகிஸ்தாற ச்பசர்ந்த 
கல்வி ஆர்வலர் ஆவார். 2012-ல் யபண்கல்விக்யகதிரா  இசுலாமிய 
கூட்டயமான்று, இவரின் யபண்கல்விக்காதரவா  பிரச்சாரத்தின் பபாது, 
இவர் தறலயில் துப்பாக்கியால் சுட்டது. 
 

4. Keibul Lamjao பதசியப்பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது? 

A. மிபசாரம் 

B. மைிப்பூர் 
C. திரிபுரா 
D. அசாம் 

 

விறட : B. மைிப்பூர் 
 

மைிப்பூரிலுள்ள Bishnupur மாவட்டத்தில் அறமந்துள்ள Keibul Lamjao 
பதசியப்பூங்கா, உலகின் ஒபர மிதக்கும் பூங்காவாகும். இது Loktak ஏரியின் 
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ஒரு பகுதியாக மிதக்குமாறு அறமக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பூங்காவில் அரிய 
உயிரி மா  ‘Sangai  மான் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது. பமலும், மான், 
காட்டுப்பன்றி, யபரிய இந்திய புனுகுப்பூற , காட்டுப்பூற , தங்கப்பூற , 

மூங்கில் எலி, கஸ்தூரி மான் பபான்றறவகளும் இங்குள்ள . 
 

5. A a  B a   Y a  விருறத யவன்ற இந்திய வம்சாவளி 
கல்வியாளர் யார்? 
A. Asha Khemka 

B. Sangeeta Gupta 

C. Shaeli Solanki 

D. Lakshmi Devi 

 

விறட : A. Asha Khemka 
 

இங்கிலாந்திலுள்ள இந்திய வம்சாவழி கல்வியாளரா  Dame Asha Khemka, 
2017 ஏப்ரலில் Birmingham-ல் நறடயபற்ற ஆசிய வர்த்தக விருது வழங்கும் 
விழாவில், கல்வி மற்றும் திறறமகள் துறறயில் த து முயற்சிகளுக்காக 
A a  B a   Y a  விருறத யவன்றுள்ளார். இவர் இங்கிலாந்திலுள்ள 
West Nottinghamshire கல்லூரியின் முதல்வர் & முதன்றம நிர்வாக 
இயக்குநராவார். பமலும், 2014-ல் West Midlands-ல் இவரின் பசறவகறள 
அங்கீகரித்து, பிரிட்டிஷ் பபரரச ஆறைக்குழுவின் �Dame Commander� ஆகவும் 
நியமிக்கப்பட்டார். 
 

6. எந்த நகரத்தில், உலக ஓமிபயாபதி தி த்துக்கா  சர்வபதச மாநாடு 
யதாடங்கப்பட்டுள்ளது? 

A. அகர்தலா 
B. யசன்ற  

C. புது டில்லி 
D. புப  

 

விறட : C. புது டில்லி 
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உலக ஓமிபயாபதி தி த்துக்கா  சர்வபதச மாநாடு, 2017 ஏப்ரல் 9 அன்று 
புது டில்லியிலுள்ள, Pravasi Bharatiya Kendra (PBK)-வில் ‘Enhancing Quality of 

R a   H a     a   a   எனும் 
றமயக்கருத்துடன் யதாடங்கியது. இந்த 2 நாள் நிகழ்வு, ஓமிபயாபதி 
மருத்துவ முறறறய கண்டறிந்த யெர்மா ிய மருத்துவர், பபரறிஞர், 
யமாழியியலாளர் & விஞ்ஞா ியா  Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann 
அவர்களின் 262வது பிறந்தநாறள நிற வுகூறும் வறகயில் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது. இம்மாநாடு, Central Council for Research in Homeopathy 
மற்றும் ஆயுஷ் அறமச்சகத்தின் மூலம் ஏற்பாடு யசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 

7. G-7 யவளியுறவு அறமச்சர்கள் கூட்டம் எந்த நாட்டில் யதாடங்கியுள்ளது? 

A. பிரான்சு 

B. இத்தாலி 
C. க டா 
D. ெப்பான் 

 

விறட : B. இத்தாலி 
 

G-7 நாடுகளின் யவளியுறவு அறமச்சர்கள் கூட்டம் இத்தாலியிலுள்ள 
லூகாவில், 2017 ஏப்ரல் 10 அன்று யதாடங்கியது. 2 நாள் நறடயபறும் இந்த 
உச்சிமாநாட்டில், 6 ஆண்டுகளாக நடந்துவரும் சிரியா உள்நாட்டுப் 
பபாருக்கா  முடிவு கிறடக்கும் எ வும் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக 
அதிகம் பபசப்படுயம வும் ஐ. நா எதிர்ப்பார்கிறது. பல ஆண்டுகளாக பமற்கு 
நாடுகளுட ா  ரஷ்யாவின் அவநம்பிக்றகறய பபாக்குவதற்காகவும், வட 
யகாரியா மற்றும் யகாரிய தீபகற்பத்துக்கு இறடபயயா  அணுசக்தி 
பநாக்கங்களில் அயமரிக்க கடற்பறடக்குழுவின் பவறலநிறுத்தம் பற்றியும் 
இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும். G-7 குழுவில் க டா, பிரான்சு, யெர்ம ி, 
இத்தாலி, ெப்பான், UK & US ஆகிய நாடுகள் உள்ள . 
 

8. எந்த நகரத்தில், முதல் NIMCARE உலக சுகாதார நாள் உச்சிமாநாடு 
யதாடங்கப்பட்டுள்ளது? 

A. பகாயம்புத்தூர் 
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B. திருச்சிராப்பள்ளி 
C. யகாச்சி 
D. புது டில்லி 
 

விறட : D. புது டில்லி 
 

2017 ஏப்ரல் 7 அன்று புது டில்லியில், முதல் NIMCARE உலக சுகாதார நாள் 
உச்சி மாநாட்றட இந்திய ச ாதிபதி பிரைாப் முகர்ெி யதாடங்கிறவத்தார். 
இவ்வுச்சி மாநாட்டின் முழக்கம் ‘Unite for a Healthy Mind  ஆகும். NIMCARE 

என்பது தமிழ்நாட்டரசின் கீழ் பதிவு யசய்யப்பட்ட அறக்கட்டறளயாகும். 
சமுதாயத்தில் முன்னுரிறமயற்ற ஒவ்யவாரு மக்களுக்கும் மிகச்சிறந்த 
மருத்துவ வசதிகறளயும், பரமாரிப்பிற யும் வழங்குவபத இந்த 
அறக்கட்டறளயின் தறலயாய பநாக்கமாகும். 
 

9. எந்த நகரத்தில், இந்தியாவின் முதல் நுண் நாடகத்திருவிழாவா  �Thespis� 
யதாடங்கப்பட்டுள்ளது? 

A. உதய்பூர் 
B. புது டில்லி 
C. புப  

D. ஆக்ரா 
 

விறட : B. புது டில்லி 
 

இந்தியாவின் முதல் நுண் நாடகத்திருவிழாவா  �Thespis�, 2017 ஏப்ரல் 9 
அன்று புது டில்லியிலுள்ள இந்திரா காந்தி பதசிய றமயத்தில் 
யதாடங்கப்பட்டது. இவ்விழாவில் 10 நிமிடங்கள் ஓடும் 25 நுண் நாடகங்கள் 
திறரயிடப்படுகின்ற . 6-ம் நூற்றாண்டில் Icaria-வில் வாழ்ந்த முதல் 
த ிக்கறலஞரா  Thespis அவர்களின் நிற வாக இவ்விழாவிற்கு இப்யபயர் 
சூட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த நாடகங்கள் காஷ்மீரி, ராெஸ்தா ி, உருது, 

பஞ்சாபி, ஒரியா, தமிழ், மறலயாளம், ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி ஆகிய 10 
யமாழிகளில் கருத்தாக்கம் யகாண்டதாகும். இது டில்லிறயச்பசர்ந்த 
அரங்கக்குழுவா  ‘Vriksh மூலம்  ஏற்பாடு யசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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10. எந்த இந்திய மாநிலத்தில், 12வது இந்திய-மங்பகாலியன் கூட்டு 
இராணுவ பயிற்சியா  �Nomadic Elephant” யதாடங்கியுள்ளது? 

A. தமிழ்நாடு 

B. உத்தரகாண்ட் 

C. மிபசாரம் 

D. பகரளா 
 

விறட : C. மிபசாரம் 

 

2017 ஏப்ரல் 5 முதல் 18 வறர, மிபசாரத்திலுள்ள Vairengte-ல், 12வது இந்திய-
மங்பகாலியன் கூட்டு இராணுவ பயிற்சியா  �Nomadic Elephant” 
யதாடங்கியுள்ளது. மங்பகாலியா இராணுவம் 9 அதிகாரிகள், 364 வரீர்கள், 84 
சிறப்புப்பறட வரீர்களுடனும், இந்திய இராணுவம், 3 அதிகாரிகள், 4 JCO-க்கள் 
& 39 சிப்பாய் வரீர்களுடனும்  பயிற்சியில் ஈடுபடும். ஐ. நா சறப 
கட்டறளயின் கீழ், பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்றககறள சமாளிக்க, 
இராணுவக்குழுக்கறள பயிற்றுவிப்பபத இப்பயிற்சியின் பநாக்கமாகும். 
பாதகமா  சூழல்களில் இரு இராணுவக்குழுக்களும் ஒன்றிறைந்து, ஒபர 
குழுவாக பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்றககறள பமற்யகாள்ளும். 
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               TNPSC  Tamil  Current  Affairs 11
th

 April 2017 

 

1). எந்த மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட காவல் துறை, பபண்கள் 

பாதுகாப்பிற்க்காக Pink Hoyslas  எனும் காவல் ரராந்து 

வாகனத்திறனத் துவங்கியுள்ளது? 

A).பபங்களூர். 

B).பசன்றன. 

C).பகாச்சி. 

D).குவாஹத்தி. 

விறட : A).  பபங்களூர். 

பபங்களூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட காவல் துறை, பபண்கள் 

பாதுகாப்பிற்க்காக ”Pink Hoyslas” எனும் காவல் ரராந்து 

வாகனத்திறனத் துவங்கியுள்ளது. Pink Hoyslas காவல் ரராந்து 

வாகனம், பபண்கள் மற்றும் குழந்றதகளின் பாதுகாப்பு 
ரபான்ைவற்ைில் குற்ைம் நிகழ்ந்த  இடங்கறள அடிப்பறடயாகக் 
பகாண்டு ரதர்வு பசய்யப்பட்ட  51 முக்கிய இடங்களில் 

நிறைபடுத்தப்பட்டிருக்கும் மற்றும்  இரவு ரநரங்களில் பபண்களின் 

மன உறுதிக்காக இவ்வாகனம் ரராந்துப் பணியில் 

உபரயாகப்படுத்தப்படும். அதுமட்டுமல்ைாது ”Suraksha” எனும் 

அவசரகாை எச்சரிக்றக பசயைிறய பயண்படுத்தி பபண்கள், 

ஏரதனும்  ஆபத்து காைங்களில் ரநரடியாக  மாநகராட்சி காவல் 

கட்டுப்பாட்டு அறையில் உள்ள காவைர்களுக்கு அவசர 
எச்சரிக்றகறய அனுப்பும் வறகயில் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்த Suraksha  எனும் பசயைிறய  இறனயதளங்களில் பதிவிைக்கம் 

பசய்து பகாள்ளைாம். 

2). சீனாவில் நறடபபற்ை 2017 Formula 1 Chinese Grand Prix Tournament  

ரபாட்டியில் பவற்ைி பபற்ைவர் யார்? 
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A).Nico   Roseberg. 

B).Lewis   Hamilton. 

C).Fernando    Alonso. 

D).Sebastian   Vettel. 

விறட : B).  Lewis   Hamilton. 

Lewis   Hamilton,  என்பவர் இங்கிைாந்றதச் ரசர்ந்த British formula 1 பந்தய 

கார் ஓட்டுனர். இவர் Shanghai (China)  யில் உள்ள Shanghai  International  

Circuit  ல் நறடபபற்ை  2017 Formula 1 Chinese Grand Prix Tournament  ல் 

பவற்ைி பபற்ைார். 

3). பின்வறும் நிறுவனங்களுல் எந்த  நிறுவனத்றத ICC Champions 

Trophy 2017  ரபாட்டிக்கான Official Innovative Partner  என்று ICC (International 

Cricket Council) அைிவித்துள்ளது? 

A).Reliance. 

B).IBM. 

C).Google. 

D).Intel. 

விறட : D).  Intel. 

Intel   நிறுவனத்றத ICC Champions Trophy 2017  ரபாட்டிக்கான Official 

Innovative Partner  என்று ICC (International Cricket Council) அைிவித்துள்ளது. 

இது கிரிக்பகட் பயிற்ச்சியாளர் மற்றும் விறளயாட்டு வரீர்களின் 

திைறன ரமம்படுத்தவும் மற்றும் கிரிக்பகட் அனுபவத்றத கிரிக்பகட் 

ரசிகர்களுக்கு பகாண்டு ரசர்க்கவும் இவ்விரு நிறுவனங்களும் 

இறணந்து பசயல்புரியவுள்ளது.  2017 ஆம் ஆண்டிற்கான ICC 

Champions Trophy, June 1  முதல் June 18 வறர நறடபபை உள்ளது. 

இது 8 ஆவது முறையாக நடக்க உள்ள Champions Trophy ஆகும். 

இப்ரபாட்டியில் பமாத்தம் 8 அணிகள் மற்றும் 15 ரபாட்டிகள் 

நறடபபை உள்ளன. முதல் ரபாட்டியில் இங்கிைாந்து மற்றும் 
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பங்களாரதஷ்  அணிகள் களமிைங்கவுள்ளது. இந்தியா மற்றும் 

பாகிஸ்தானிற்க்கிறடரய நறடபபைவுள்ள ரபாட்டி June 4 ஆம் ரததி 
Brimingham  ல் நறடபபறும். 

4). ”Annapurna Bhojnalayas” எனும் மைிவு விறை உணவகத்றத எந்த 
மாநிை அரசாங்கம் பதாடங்கவுள்ளது? 

A).ஹரியானா. 

B).மணிப்பூர். 

C).உத்தர் பிரரதசம். 

D).அஸ்ஸாம். 

விறட : C).  உத்திர பிரரதசம். 

Annapurna Bhojnalayas  எனும் மைிவு விறை உணவகத்றத உத்திர 
பிரரதச மாநிை அரசாங்கம் அம்மாநிம் முழுவதிலும் உள்ள 14 

நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சிகளில்  பதாடங்கவுள்ளது. 

இத்திட்டத்தின் கீழ் காறை உணவு 3 ரூபாய்க்கும் மதியம் மற்றும் 

இரவு உணவுகள் 5 ரூபாய்க்கும் வழங்கப்படவுள்ளது. இத்திட்டத்தின் 

கீழ் காறை உணவாக இட்ைி - சாம்பார்,கஞ்சி, அவல் உப்புமா, டீ 

மற்றும் பைகாரம்  வழங்கப்படும். மதியம் மற்றும் இரவு 

உணவுவாக சாதம்-பருப்பு, காய்கைிகள் மற்றும் சப்பாத்தி 
வழங்கப்படும். 

 5). ைண்டனில் உள்ள Old Bailey Court  ல் பவள்றளயர் அல்ைாத 
இந்திய வம்சாவளிறயச் ரசர்ந்த, முதல் நீதிபதியாக 
நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

A).Kirthi Solanki. 

B).James Miskin. 

C).Tayeb Salih. 

D).Anuja Ravindra Dhir. 
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விறட : D).  Anuja Ravindra Dhir. 

Anuja Ravindra Dhir  என்பவர்  இந்திய வம்சாவளிறயச் ரசர்ந்த 
பபண்மனி. இவர் ைண்டனில் உள்ள Old Bailey Court  ல் பவள்றளயர் 
அல்ைாத இந்திய வம்சாவளிறயச் ரசர்ந்த, முதல் பபண் நீதிபதியாக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் மற்றும் இதுவறர நியமிக்கப்பட்ட 

நீதிபதிகளுல் இவரர இளம் வயதில்  நியமிக்கப்பட்டவர். ைண்டனில் 

உள்ள Old Bailey Court  என்பது  இங்கிைாந்து மற்றும் ரவல்ஸ்ற்கான 

குற்ைவியல் நீதிமன்ைம். இந்நீதிமன்ைத்தில் பமாத்தம் 15 

நீதிபதிகள்(10 ஆண்கள் மற்றும் 5 பபண்கள்) பணியாற்றுகின்ைனர். 

6). Gandhi in Champaran   எனும் நூைின் ஆசிரியர் யார்? 

A).DG Tendulkar. 

B).Anand Gandhi. 

C).S Ganesan. 

D).Mahadev Desai. 

விறட : A).   DG Tendulkar. 

DG Tendulkar(Dinanath Gopal Tendular ) எழுதிய Gandhi in Champaran  எனும் 

நூறை தகவல் மற்றும் ஒளிபைப்புத் துறை மத்திய அறமச்சர் 
திரு.பவங்றகயா நாயுடு புது டில்ைியில் உள்ள மகாத்மா காந்தி 
மியூசியத்தில் (Mahatma Gandhi Museum)பவளியிட்டார் மற்றும் உன்னத 

பரிசுபபற்ை Romain Rollandற்கும் மகாத்மா காந்தி அவர்களும் பதாடர்பு 
பகாண்ட கடிதம் மற்றும் கட்டுறரகறளத் பதாகுத்த நூைிறனயும்  

அவர்  பவளியிட்டார் ரமலும் அவர் 8 பகுதிகறளக் பகாண்ட DG 

Tendulkar  எழுதிய   மகாத்மா காந்தியின் சுயசரிறதறயயும் அவர் 
பவளியிட்டார். 

7). இந்திய வறரபடத்றத இைவசமாக பதிவிைக்கம் பசய்து பகாள்ள 

Survey of India (SOI) வினால் பதாடங்கப்பட்ட முதல் ரபார்ட்டல் எது? 

A).Digital Map Portal. 
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B).Sol   Portal. 

C).Nakshe  Portal. 

D).OSM  Portal. 

விறட : C).  Nakshe  Portal. 

புது டில்ைியில்  நறடபபற்ை Survey of India (SOI) வின் 250 ஆம் 

ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சியில்,Dr. Harsha Vardhan, தகவல் மற்றும் 

பதாழில்நுட்பத்துறை அறமச்சர், நாக்ஷி ரபார்டல்(Nakshe  Portal ைிறன) 

பதாடங்கிறவத்தார். இதன் மூைம்  நிை வறரபடம் அல்ைது Open 

Series Map எனப்படும்  வறரபடங்கறள pdf வடிவத்தில் 1:50,000 

அைறவயில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆதார் எண்றணப் பயன்படுத்தி 
இைவசமாக பதிவிைக்கம் பசய்து பகாள்ளைாம்.இது மத்திய அரசின் 

Digital India Program  மின் கீழ் வரும். 

8). கற்பறனக் கறதகளுக்காக 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான Pulitzer Price  

சிறன பவன்ைவர் யார்? 

A).Hisham    Matar. 

B).Colson    Whitehead. 

C).Matthew   Desmond. 

D).Lynn Nottage. 

விறட : B).  Colson    Whitehead. 

யுறனபடட் ஸ்ரடட்ஸ்(United States) றசச் ரசர்ந்த Colson    Whitehead  

என்பவர் கற்பறனக் கறதகளுக்காக 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான Pulitzer 

Price சிறன The Underground Railroad   எனும் நூைிற்காகப் பபற்ைார். 
இந்நூல்  2016 ஆம் ஆண்டிற்கான யுறனபடட் ஸ்ரடட்ஸ்(United 

States)  இன்  ரதசிய புத்தக விருதிறனப் (National Book Award) பபற்ைது. 

20 ஆண்டுகளில் கற்பறனக் கறதகளுக்காக Pulitzer Price  மற்றும் 

யுறனபடட் ஸ்ரடட்ஸ்(United States)  இன்  ரதசிய புத்தக விருது 

(National Book Award) ஆகிய இரு விருதுகறளயும்  பபற்ை ஒரர நூல் 
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இதுரவ. இந்நூல் அடிமத்தனத்திைிருந்து, நிைத்தடியில் அறமந்துள்ள 

இரயில் பாறத வழியாக தப்பி வந்த இளம் பபண்ணின் கறதயாகும்.  

9). Amnesty International Global Report Death Sentences and Executions 2016  

பவளியிட்டுள்ள சர்வரதச அைிக்றகயின் படி பின்வரும் நாடுகளில் 

எந்த நாடு  2016 ஆம் ஆண்டில் அதிகமான தூக்கு தண்டறனறய 

நிறைரவற்ைியுள்ளது? 

A).Pakisthan. 

B).Iran. 

C).China. 

D).Saudi Arabia. 

விறட : C).  China. 

Amnesty International Global Report Death Sentences and Executions 2016  

பவளியிட்டுள்ள சர்வரதச அைிக்றகயின் படி றசனா(China)  2016 ஆம் 

ஆண்டில் அதிகமான தூக்கு தண்டறனறய நிறைரவற்ைியுள்ளது. 

இருப்பினும் உைக அளவில் தூக்கு தண்டறன 37% சதவிகிதம் 

குறைந்துள்ளது. இவ்ைிக்றகயின்  பவளியிட்டுள்ள  பசய்தியில் 

றசனா(China)வில் தூக்கு தண்டறனயில் மரணித்ரதார்களின் சரியான 

எண்ணிக்றக கிறடக்கவில்றை என்றும் அறத உள்நாட்டு 

ரகசியமாய்ப் பாதுகாக்கிைது என்றும்  ஒரு வருடத்திற்கு சுமார் 1000 
ரபறர றசனா(China)  தூக்கு தண்டறனக்கு உள்ளக்குகிைது என 

நம்புவதாக பவளியிட்டுள்ளது. ரமலும் றசனா(China) மக்கறளத்  

தவிர்த்து மற்ை நாட்டு மக்கள் 1032 ரபர்  தூக்கு தண்டறனக்கு 

ஆைாக்கப்படுகின்ைனர். இந்தப் பட்டியைில் ஈரான் 2 ஆவது 

இடத்திலும் அதறனத் பதாடர்ந்து சவுதி அரரபியா, ஈராக், 
பாகிஸ்தான் மற்றும் எகிப்து ரபாண்ட்ர நாடுகள் அடுத்தடுத்த 
இடங்களில் உள்ளன.  இவ்ைிக்றகயின்  பவளியிட்டுள்ள ரவரைாரு 

பசய்தியில் 104 நாடுகள் அந்நாட்டு சட்டத்திைிருந்து  தூக்கு 

தண்டறனறய நீக்கியுள்ளது. இவ்ைிக்றக தூக்கிைிடப்பட்ரடார் 
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மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர்களிடம் இருந்து ரசகரிகப்பட்ட 

பசய்திகள் மற்றும் மீடியாக்களின் அைிக்றககறள அடிப்பறடயாகக் 
பகாண்டு உருவாக்கப்பட்டது. 

10). முதல் முறையாக G20 Digital Ministerial Meeting on Digital Economy  

எந்த நாட்டில் நறடபபற்ைது? 

A).Japan. 

B).India. 

C).Russia. 

D).Germany. 

விறட: D).  Germany. 

முதல் முறையாக G20 Digital Ministerial Meeting on Digital Economy  எனும் 

கூட்டம் பெர்மனி(Germany) யில் உள்ள Dusseldorf எனும் இடத்தில் 

ஏப்ரல் 6-7,2017 ஆகிய ரததிகளில் நறடபபற்ைது. இக்கூட்டத்தின் 

ரநாக்கம் Digitisation: Policies for a Digital Future  என்பதாகும். . 

இக்கூட்டத்தினல் டிெிட்டல் மயமாக்கப்படுதைின் நன்றமயிறனயும் 

தற்ரபாதுள்ள டிெிட்டல் பபாருளதாராத்திற்கு தகவல் மற்றும் 

பதாறைத் பதாடர்புத் பதாழில்நுட்பம்  முதுபகலும்பாக உள்ளது 

எனும் பசய்திறயயும் பவளியிட்டுள்ளது. 
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                                TNPSC  Tamil  Current  Affairs  12
th

 April 2017 

 

1). 2017 ஆம் ஆண்டு டைபற் Asia  School Hockey Cha pio ship 7  

போட்டினில் ந்த ோட்டின் அணி பயற்ி பற்து ? 

A).India. 

B).China. 

C).Iran. 

D).Malaysia. 

யிடை : A).  India. 

நத்தின ிபபதசம் போோல் கரில் உள் Aishbagh Stadium த்தில் டைபற் 

Asia  School Hockey Cha pio ship 7  போட்டினில் இந்தின அணி நபசின 

அணிடன (5-1) ன் கணக்கில் யழீ்த்தி  இந்தின அணி பயற்ி பற்து. 

இவ்யோட்ைத்தில்  இந்தின அணிடனச் பசர்ந்த �Alishan Mohammad� 2  
புள்ிகடபம், �Pratap Lakra� 2  புள்ிகடபம் �Maninder Singh� 1 
புள்ினிடபம்  பற்று பயன்ர். நபசின அணிடனச் பசர்ந்த 
�Ahimullah Anuar Esook� ன்யர் 1 புள்ினிடப் பற்ோர்.  

2). �UNHCR(United Nations High Commission for Refugees) �ன்  ல்பன்த் 
தூதபோக ினநிக்கப்ட்டுள் Kristin Davis ந்த ோட்டைச் பசர்ந்தயர்? 

A).Belgium. 

B).Australia. 

C).United States. 

D).Norway. 

யிடை : C).  United States. 

�UNHCR(United Nations High Commission for Refugees) �ன்  ல்பண்ணத் தூதபோக 
ினநிக்கப்ட்டுள் Kristin Davis அபநரிக்கோ (United States) டயச் பசர்ந்த 
ோபோட்ைப்ட்ை டிடக நற்றும் நிதபனம் நிக்க பண்நி. நீடின 

பர்கோணல்கள், சபக யடத பசல்கள்  நற்றும் இயர்  UNHCR(United 
Nations High Commission for Refugees) ிகழ்ச்சிகளுக்கு ிதி திட்டுதல் நற்றும் 

ிபச்சோபம் பநற்பகோள்ளுதல் ஆகின பசனல்ோடுகின் பம் இயர் 
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இப்தயிக்கு  ினநிக்கப்ட்டுள்ோர். அதுநட்டுநல்ோது 2016 ஆம் ஆண்டு 

(DR Congo) யில் ைந்த ோினல் யண்பகோடுடநனில் ோதிக்கப்ட்ை 

பண்கள் அடயருக்கும் ிதி திபட்டுயதர்கோக ஆஸ்த்திபபினோயிற்கு 

பசன்ோர். . �UNHCR(United Nations High Commission for Refugees) இன் 

தடடநனிைம் சுயிட்சர்ோந்தில் உள் பயீோயில் உள்து. 

3). சநீத்ததில் நடந்த பன்ோல் நத்தின இடஅடநச்சர் Akhilesh Das 
Gupta ந்த கட்சிடனச் பசர்ந்தயர்?  

A).Bharatiya   Janata   Party(BJP). 

B).Indian   National   Congress(INC).  

C).All India Trinamool Congtress.(AITC). 

D).National   Congress  Party(NCP). 

யிடை : B).  Indian   National   Congress(INC). 

நடந்த பன்ோல் நத்தின இடஅடநச்சர் Akhilesh Das Gupta இரும்பு 
துட  அடநச்சபோக தடடநனின் கீழ் அடநந்த நத்தின அபசோங்கத்தில்  

ணி புரிந்த இயர்  சநீத்ததில், உத்திப ிபபதச நோித்தில் உள் 

க்போ யில் நபணநடைந்தோர். இயர் நிகச் சிந்த கல்யினோர், 
ஆசிரினர், இந்தின அபசினல்யோதி நற்றும் சபக பசயகர். இயர் Batminton 

Association of India(BAI) யின் தடயபோகவும்  Batminton  Asia Confederation(BAC) 

இன் துடணத் தடயபோகவும்  Executive Council of Batminton World 

Federation(BWF)  இன் உறுப்ிபோகவும் (Indian Olympic Association) இன் துடணத் 
தடயபோகவும் ணினோற்ிோர்.இயர் சுநோர் 15 யருைங்கோக(1996-2014) 
போஜ்ன சோ(நோிங்கள் அடய)  உறுப்ிபோக ணினோற்ரிோர். இயர் 
நடந்த சுதந்திப போபோட்ை யபீரும் பன்ோல் உத்திப ிபபதச 
பதடநச்சருநோ   Shri Babu Banarasi Das அயர்கின் நகோகும்.  

4). ின்யரும் துடகளுல் ந்த துடக்கோக SAMPADA (Scheme for Agro-Marine 
Produce Processing and Development of Agro-Processing Clusters) நத்தின 

அபசோஙத்திோல் அிபகப்டுத்தப்ைவுள்து?  

A).சுபங்கம். 

B).கல்யி. 
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C).உணவு தப்டுத்துதல். 

D).சுற்றுோ. 

யிடை :  C).  உணவு தப்டுத்துதல். 

நத்தின அபசோஙத்திோல் உணவு தப்டுத்துதல் துடக்கோக SAMPADA 

(Scheme for Agro-Marine Produce Processing and Development of Agro-Processing Clusters)  

திட்ைத்திற்கும் நற்றும் பயரு  புதின திட்ைத்திற்கு 6,000 பகோடி ரூோய் 

நதிப்டீ்டில் ணிகள் பதோைங்கி.  இத்திட்ைத்தின்  பக்கின போக்கம் 

யீோகும் உணவுப் போருட்கடக் குடப்தும், யியசோனிகின் 

யருநோத்டத இபட்டிப்துநோகும். 

5). புதிதோக ினநிக்கப்ட்டுள் �Telecom Disputes Settlement & Appelete 

Tribunal�(TDSAT) இன் தடயர் னோர்? 

A).Shiva Kirti Singh. 

B).Bipin Bihari Srivastava. 

C).S B Sinha. 

D).D P Wadhwa. 

யிடை : A).  Shiva Kirti Singh. 

�Telecom Disputes Settlement & Appelete Tribunal(TDSAT)�  ற்குத் தடயபோக Shiva 

Kirti Singh புதிதோக ினநிக்கப்ட்டுள்ோர். இயர் ஓய்வு பற் உச்சீதிநன்  

ீதிதி.  �Telecom Disputes Settlement & Appelete Tribunal�(TDSAT) இன் யிதிகின் 

டி தடயபோக  ினநிக்கப்டுயர் உச்சீதிநன்  ீதிதி அல்து 

உனர்ீதிநன் தடடந ீதிதினோக இருக்க பயண்டும். ீதிதி Aftab Alam, 
2016 இல் ஓய்வு பற்டதத் பதோைர்ந்து இப்தயிக்கோ ணினிைம் 

கோினோக இருந்த ிடனில் இயர் ினநிக்கப்ட்டுள்ோர். இயர் 
அத்துடனில் ற்ட்ை சர்ச்டசகளுக்குத் தீர்ப்ித்து, பசடய 

யமங்குயர்கள் நற்றும் தகர்பயோர்கின் ன்கிளம் அக்கடப பகோண்டு 

நற்றும் பதோடத் பதோைர்பு துடனில் ல் யர்ச்சிடன ற்டுத்தப் 
ணிபுரியோர். 
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6). ோகோோந்து நோிம் நோி அந்தஸ்து பற்திிருந்து Shaurya Chakra  

னும் யிருதிடப்    பரும் பதல் ோகோோந்து கோயர் னோர்? 

A).Neiphiu   Rio. 

B).Atu   Zumvu. 

C).Joseph Hesso. 

D).L  L Doungel. 

யிடை : B).  Atu   Zumvu. 

ப்பல் 6,2017 அன்று போஷ்ட்பதி யில் டைபற் யிருது யமக்கும் 

யிமோயில் ோகோோந்டதச் பசர்ந்த,  ோகோோந்து துடணப் ிரிவு கோயர் 
திரு. Atu   Zumvu  ன்யருகு  சிப்பு நிக்க  யிருதோ Shaurya Chakra  யிருது 

யமங்கப்ட்ைது. 1963 ஆம் ஆண்டு  ோகோோந்து நோிம் நோி 

அந்தஸ்து பற்திிருந்து  Atu   Zumvu  ன்யபப பதன்படனோக 
இவ்யிருதிப்    பரும் கோயல் அதிகோரி ஆயர்.Atu   Zumvu , 81  போது 

நக்கடக் பகோட பசய்த 3 National Democratic Front of Bodoland(NDFB)  

டகதிகடக் பகோன்திற்கோக இவ்யிருதிடப் பற்ோர். 

7). �UDAN� திட்ைத்திடக் கண்கோிப்தற்க்கோக நத்தின அபசோங்கத்திோல் 

அடநக்கப்ட்ை புதின கநிட்டி து? 

A).V L Mathew  Committee. 

B).Nivya   Murthy   Committee. 

C).R N Choubey Committee. 

D).Deepak Sajwan Committee. 

யிடை : C).  R N Choubey Committee. 

�UDAN� திட்ைத்திடக் கண்கோிப்தற்க்கோக நத்தின அபசோங்கத்திோல் 

அடநக்கப்ட்ை புதின கநிட்டி  R N Choubey Committee ஆகும். இத்திட்ைத்தின் 

பம் யிநோ பசடய யமங்கப்ைோத யிநோ ிடனங்கடபம்  

நற்றும் போதின  பசடய யமங்கிக்பகோண்டிருக்கும் யிநோ 

ிடனங்கடபம் இடத்து நிவு யிடனில் அடயருக்கும் 

யிநோப் போக்குயபத்து பசடய யமங்கப்டும். இக் கநிட்டிக்கு Rajiv Nayan 
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Choubey தடடந தோங்குயோர். யிநோ பசடய யமங்கப்ைோத யிநோ 

ிடனங்கள்  நற்றும் போதின  பசடய யமங்கிக்பகோண்டிருக்கும் யிநோ 

ிடனங்கள் போன்யற்ின் ிபோந்தின இடப்பு போன் பசனல்கட 

இக்குள கண்கோிக்கும். 

8).   Matoshree     னும் புத்தகத்தின் ஆசிரினர் னோர்? 

A).Sumitra   Mahajan. 

B).Narendra   Modi. 

C).Venkaiah    Naidu. 

D).Sushma    Swaraj. 

யிடை : A).  Sumitra   Mahajan. 

ப்பல் 11,2017 அன்று நக்கடய சோனகர் திருநதி. சுநித்போ நஹோன் 

ளதின Mato shree     னும் புத்தகத்திட ிபதநர் பபந்ப பநோடி 

பயினிட்ைோர். இப்புத்தகம் நோல்யோ குதினில் உள்  பஹோல்கர் 
பபபடச 1767 பதல் 1795 யடப ஆட்சி பசய்த Devi Ahilyabai Holker 

அயர்கின் யோழ்க்டக யபோற்டக் கூறும் புத்தகம். Devi Ahilyabai Holker  

ன்யர் திடந நிக்க ஆட்சினோர் நற்றும் அயபது யோழ்ோில் 

நக்கோல் நதிக்கப்ட்ையர் பநலும் அயர்  தன் நடவுக்ககுப் ிகு 

துயினோக நதிக்கப்ட்ைோர். ின்ற்த்தக்க ஆட்சி, உணர்வுப் பூர்யநோ 

ீதி நற்றும் பர்டநக்கோக ிடவு கூப்டுகிபோர். 

9).  Ranstad  ைத்தின  7 Salary  Tre ds Study இன் கணக்கின்டி ந்த கபம் 

அதிகநோ ஊதினம் யமங்கும் கபங்கின் ட்டினில் பதல் இைத்டதப் 
ிடித்துள்து? 

A).New Delhi. 

B).Mumbai. 

C).Hyderabad. 

D).Bangaluru. 

யிடை : D).  Bangaluru. 
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 Ranstad  ைத்தின  7 Salary  Tre ds Study  இன் கணக்கின்டி பதோமில் 

கபங்கின் ஊதினம் யமங்கும் ட்டினள்: 

 

கீபம பகோடுக்கப்ட்ைடய   ல்பயறு பதோமில்களும் அயற்ிற்க்கோ 

சபோசரி யருைோந்தப ஊதினம் 

யரிடச   
ண் 

  பதோமில் சபோசரி 

யருைோந்தப 
ஊதினம் 

1 JAVA Professionals 18.06 ட்சம் 

2 Digital Marketting 17.09 ட்சம் 

3 Automation Engineer 14.67 ட்சம் 

 

10).  பர்நி ோட்டிற்கோ இந்தினத் தூதபோக ினநிக்கப்ட்ையர் னோர்?  

A).Gautam Jain. 

B).Mukta Dutta Tomar. 

C).Gurjit Singh. 

D).Yash Singhal. 

யிடை : B).  Mukta Dutta Tomar. 

பர்நி ோட்டிற்கோ இந்தினத் தூதபோக 1984 ஆம் பச்  IFS அதிகோரி 
Mukta Dutta Tomar  ினநிக்கப்ைவுள்ோர். இயர் Gurjit Singh  அடுத்து 

யரிடச   
ண் 

பதோமில் கபம் சபோசரி 

யருைோந்தப 
ஊதினம் 

1 பங்ளூர் 14.6 ட்சம் 

2 பம்ட 14.2 ட்சம் 

3 டஹதபோோத் 13.6 ட்சம் 

4 பசன்ட 13.6 ட்சம் 

5 பூப 13.2 ட்சம் 

6 பகோல்கத்தோ 11.4 ட்சம் 
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தயினில் அநர்த்தப் டுயோர். இயர் தற்போளது பயிபவுத் துட 

அடநச்சகத்தின் துடச் பசனோபோக பசனல்டுகிோர்.  
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                             TNPSC  Tamil  Current  Affairs  13
th

 April 2017 

 

1). அமநதிக்கா நால் ரிசு பற் Malala Yousafzai அயர்கலக்கு எந்த 
ாட்டின்  பகபய  குடிபரிமந யமங்கப்ட்டது? 

A).Norway. 

B).Canada. 

C).Switzerland. 

D).South Africa. 

யிமட : B).  Canada. 

அமநதிக்கா நால் ரிசு பற் Malala Yousafzai அயர்கலக்கு 

கடா(Canada) ாட்டின்  பகபய குடிபரிமநமன, பண்கள் கல்யிக்காக 
யாதடுதல் நான்  பெனல்கலக்காக  யமங்கப்ட்டது. கடா(Canada) 

ாட்டின்  பகபய குடிபரிமநமனப் பறும் 6 ஆயது ர் நற்றும் 19 

யனதா   இம் பண்  இயநப. Malala Yousafzai அயர்கம கடா 
ாட்டின் குடினபசுத் தமயர்   அயர்கள் கடா ாட்டின் ஜானக 
இபேக்மகக்கு யபநயற்ார். கடா ாட்டு  ாடாலநன்த்தில்,  பகபய 

குடிபரிமநமனப் பற்று ாடாலநன்  உறுப்ிர்கலடனும்  

ாடாலநன்  கூட்டுத் பதாடரிலும்  பதன் பமனாக உமபனாற்றும் 19 

யனதா   இம் பண் இயநப. இதுயமப கடா(Canada) ாட்டின்  

பகபய குடிபரிமநமனப் பற்யர்கள். 

யரிமெ 
எண் 

பனர் நற்றும் பற்  

ஆண்டு 

1 Raoul Wallenberg(1985) 

2 Nelson Mandela(2001) 

3 Tensin Gyasto(2006) 

4 Aung San Suu Kyi(2007) 

5 Karim Aga Khan IV(2010) 
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2). United Nations Development Programme(UNDP) ன் புதின அதிகாரினாக 
ினநிக்கப்ட்டயர் னார்? 

A).Kemal    Dervis. 

B).Helen    Clark. 

C).Segolene   Royal. 

D).Achim    Steiner. 

யிமட : D).  Achim    Steiner. 

பஜர்நிமனச் நெர்ந்த Achim    Steiner ,  அபெினல் நற்றும் சுற்றுச்சூமல் 

ிபுணர்.  இயர்  United Nations Development Programme(UNDP) ன் புதின 

அதிகாரினாக ினநிக்கப்ட்டுள்ார். இயர் பன்ால் ிபெெிாந்து ிபதநர்  
Helen Elizabeth Clark ஐத் பதாடர்ந்து இப்தயினில் அநர்த்தப்டுயார். Achim    

Steiner, பன்தாக  United Nations Environment Programme(UNEP)  இல் 

ணினாற்ிார் நற்றும்  பகன்னாயில் உள் ஐ.ா அலுயகத்தில்  

ணினாற்ிார். HIV/AIDS, ஜானனக ஆட்ெி, ஆற்ல் நற்றும் 

சுற்றுச்சூமல், ெபக பன்நற்ம் நான் பெனல்கம  United Nations 

Development Programme(UNDP) கண்காிக்கும். பமபடட் ஸ்நடட்ஸ் ல் 

உள் ிபெ னார்க் கில் United Nations Development Programme(UNDP) னின் 

தமமநனகம் அமநந்துள்து. 

3). ெர்யநதெ நித யின்பயி யிநா திம் எந்த ான்று 

அனுெரிக்கப்டுகிது? 

A). ஏப்பல் 12. 

B).ஏப்பல் 10. 

C).ஏப்பல் 1.3 

D).ஏப்பல் 14. 

யிமட : A).   ஏப்பல் 12. 

நித இணத்திற்க்கா யின்பயி ெகாப்தத்தின் பதாடக்கத்திமபம், ந 

உறுதிபடன் யின்பயி அியினல் நற்றும் பதாமில் தட்த்திற்கு 
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ங்கித்து  ிமனா பன்நற்த்மத நாக்கநாகக் பகாண்டு ாடு 

நற்றும் நக்கின் ிமமன நநம்டுத்தினதமபம்  யின்பயிமன 

அமநதினா பெனல்கலக்காக  பமநன னண்டுத்தினது நான் 

பெனல்கின் பதாடக்கத்திமக் பகாண்டாடுயதர்க்காக  ஏப்பல் 12 

ெர்யநதெ நித யின்பயி யிநா திநாக அணுெரிக்கப்டுகிது. 

ஏப்பல் 12, 1961 பெரி ககரின் யின்பயிப் னணத்தின் பதாடக்கநாக  

யின்பயி பென்ார். 

  4). எந்த நாி அபொங்கம் அம்நாக்கு யந்தம்  எனும் திட்டத்மத 
அிபகப்டுத்திபள்து? 

A).கர்ாடகா. 

B).ஆந்திப ிபநதெம். 

C).நகபம். 

D).தநிழ் ாடு. 

யிமட : B).  ஆந்திப ிபநதெம். 

அம்நாக்கு யந்தம்  எனும் திட்டத்மத உனர்ிமப் ள்ிகில் ஆந்திப 
ிபநதெ    அபொங்கம் அம்நாக்கலக்காக  அிபகப்டுத்திபள்து. 

வ்பயாபே ஆண்டும் ள்ி ஆண்டு யிமாயின் பாழுது அல்து கல்யி 
ிர்யாகம் நதர்ந்பதடுத்த நயபபாறு ாில் இத்திட்டம் மடபமப் 
டுத்தப்டும். இத்திட்டத்தின் கீழ் அம்நாக்கலக்கு ாத பூமஜபம் 

டத்தப்டும்.   இத்திட்டத்தின் பநாத்த பெவு  2.50 நகாடி பைாய். இதில் 

ாதினா 1.25 நகாடி பைாமன அபொங்கம் துக்கும் நீதபள்  1.25 

நகாடி பைாமன ள்ிகில் னின் பன்ால் நாணயர்கள் நற்றும் 

ன்பகாமடனார்கிடம் இபேந்து  ள்ி ிர்யாகம் பற்றுக்பகாள்லம். 

5). நதெின தாய்மந திம் எந்த ான்று அனுெரிக்கப்டுகிது?  

A). ஏப்பல் 11. 

B).ஏப்பல் 10. 

C).ஏப்பல் 1.3 
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D).ஏப்பல் 14. 

யிமட : A).   ஏப்பல் 11. 

தாய்மந மப் ற்ின யிமிப்புணர்மய கர்ிணிகள் நற்றும் 

ாலூட்டும் தாய்நார்கிமடநன  ஏற்டுத்த  ஏப்பல் 11  நதெின தாய்மந 

திநாக  அனுெரிக்கப்டுகிது. நதெின தாய்மந திம், பயள்ம ாடா 
கூட்டணி(White Ribbon Alliance) னின் ாதுகாப்ா தாய்மநக்கு பதாடக்கநாக 
அமநகிது. கர்காம் நற்றும் குமந்மத ிப்பு நான் காங்கில் 

பண்கலக்கு நாதுநா ன்கம உறுதி பெய்யநத 2017 ஆம் 

ஆண்டிற்கா  நதெின தாய்மந தித்தின் நாக்கம். 

6). பநய்ிகர் ாணனத்தின் (Virtual Currencies) கட்டமநப்ம  ஆய்வு 

பெய்யதர்க்காக நத்தின அபெிால் உறுயாக்கப்ட்ட கநிட்டி எது? 

A).Dinesh  Sharma Committee. 

B).Shaktikanta Das  Committee. 

C).H   R  Khan    Committee. 

D).B  S Dharamraj    Committee.  

யிமட : A).  Dinesh  Sharma Committee. 

 பநய்ிகர் ாணனத்தின் (Virtual Currencies) கட்டமநப்ம  ஆய்வு 

பெய்யதர்க்காக நத்தின அபெிால் Dinesh  Sharma Committee 

உறுயாக்கப்ட்டது. இக்கநிட்டி இந்தின நற்றும் உக ாடுகின் 

மகனிபேப்ில் உள் பநய்ிகர் ாணனத்திமக் கணக்பகடுக்கும். 

பநய்ிகர் ாணனத்திம ழுங்கு டுத்துயதர்க்கா உகாயின 

அமநப்மபம் ெட்டதிற்க்குட்ட்ட பநய்ிகர் ாணனத்தின் 

கட்டமநப்புகமபம்  இக்கநிட்டி ஆய்வு பெய்பம். தகர்நயார்  ாதுகாப்பு  
நற்றும் ண நநாெடி நான்யற்மக் மகனாழும் பமகம Dinesh  

Sharma Committee ரிந்தும பெய்பம். இக்கநிட்டினிம  Dinesh  Sharma 

தமமந தாங்கி 3 நாதத்திற்குள் இது பதாடர்ா அிக்மகனிம 

பயினிடுயார்.  
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7). இந்தினா தது அண்மட ாடா எந்த ாட்டிற்கிமடநன ஹிந்தி பநாமி 
ாடத்திற்கா புரிந்துணர்வு ப்ந்தத்மத மகபனழுத்திட்டுள்து? 

A).நால். 

B).ெீா. 

C).நினான்நர். 

D). ங்காநதஷ். 

யிமட : B).  ெீா. 

இந்தினா தது அண்மட ாடா ெீாயிற்கிமடநன ஹிந்தி பநாமி 
ாடத்திற்கா புரிந்துணர்வு ப்ந்தத்மத மகபனழுத்திட்டுள்து. ெீா 
ல்கமக்கமகத்தில் 2012 ஆம் ஆண்டிிபேந்நத  ஹிந்தி பநாமி 
ாடத்திட்டம் மடபமனில் உள்து. இப்புரிந்துணர்வு  ப்ந்தம் 

Shanghai தூதபகத்தின் அந்ின ாட்டுப் ிபதிிதி Prakash Gupta யிால் Indian 

Council for Cultural Relations(ICCR) அமநப்ின் ொர்ில், Shanghai International Studies 

University(SISU) ன் தமயர் Cao Deming அயர்கலடன் Shanghai னில் 

மகபனழுத்தாத்து. பதன்பமனாக 5 ஆண்டுகலக்கா 

இப்புரிந்துணர்வு  ப்ந்தம் அக்நடார் 29,2012 அன்று இந்தினாயின் 

பயிபவுச் பெனார் எஸ். பஜனெங்கர் நற்றும் ெீாயிற்கா 

இந்தினத் தூதர் அயர்கிால்  Shanghai International Studies University(SISU) னின் 

துமணத் தமயர் Feng Qinghua அயர்கலடன்  மகபனழுத்தாத்து. 

8). எந்த நாி அபொங்கம் Adarana  எனும் ாபம்ரின பதாமில்கம 

பன்நற்றுயதர்க்கா திட்டத்மத  நறுடிபம் பதாடங்கிபள்து? 

A).Himachal   Pradesh. 

B).Sikkim. 

C).Andhra   Pradesh. 

D).Odisha. 

யிமட : C).   Andhra   Pradesh. 
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 ஆந்திப ிபநதெ நாி அபொங்கம் Adarana  எனும் ாபம்ரின 

பதாமில்கம பன்நற்றுயதர்க்கா திட்டத்மத  நறுடிபம் 

பதாடங்கிபள்து. இது ின்டுத்தப்ட்நடார்கின் பன்நற்த்திற்காக 
பதாடங்கப்ட்டுள்து. இத்தின் பம் ாபம்ரின பதாமில் புரிபம் 

யியொனிகலக்கும் மகயிம பதாமில் பெய்நயாபேக்கும் கிபாநப் 
புபங்கில் நயம யாய்ப்ம ஏற்டுத்துயடதற்கும் யீ இனந்திபங்கள், 

பதாமில்தட்ம், ிதிபதயி நான்மய அிக்கப்டும். Adarana  திட்டம்  

பதன்பதில் பதலுங்கு நதெக் கட்ெினிால் பதாடங்கப்ட்டது. 
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                            TNPSC  Tamil  Current  Affairs  14
th

 April 2017 

 

1).  ணீ  ீர்களப அளப்தற்க்கக இந்ிற்கு உனக ங்க 
எவ்பவு தளகளக் கடணகக் தகடுத்துள்பது? 

A). 275 Million Dollar. 

B). 375 Million Dollar. 

C). 475 Million Dollar. 

D). 575 Million Dollar. 

ிளட : B).   375 Million Dollar. 

ணீ  ீர்களப அளப்தற்க்கக இந்ிற்கு உனக ங்க  375 

Million Dollar தளகளக் கடணகக் தகடுத்துள்பது. இந்ின் பல் 

ீர்த் ட்டம் தச  ீர் 1  ஆகும். இது ணச ற்றும் 

ஹல்டிிற்களடத 1360 கதனீட்டர் தூம் கங்ளக ஆற்நளண  

ீட்டிப்தர்க்கண ட்டம்.  இத்ட்டத்ன் பனம்  6   கப்தல் 

தபிதற்நங்கள், கப்தல் தழுது தர்க்கும் ச திகள் 

ததக்குத்துத் துளந ததன்நற்நற்க்கு  உி அபிக்கப்தடு  

ற்றும் தள  களண ணீப்தடுத் ற்றும் தடகுகள் சக கடந்து 

தசல்ன  தன பு  களண அநபகப்தடுத்பள்பது.  ீர் 
ஆளத்ற்கு உிக, ததுகப்தகப் திக்க ீர் கல் 

அளப்பு ற்றும் கப்தல் தசல்லும் உி ததன்நற்ளந இத்ட்டம் 

ததற்றுத்ரும். International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 

கட்கக் தகடுத்துள்ப 375 Million Dollar கடின் கனம் 7 ருடங்கள் 

ற்றும் பர்வு கனம் 17 ருடங்கபகும். 

2). த் கப்தல்துளநின் கழ் இங்கும் துளநபகங்கபில் சநந் 
சுகத்ன் அடிப்தளடில் பல் இடத்ல் இருக்கும் துளநபகம் 

எது? 

A).Kandla   port. 

B).Cochin port. 

C).Haldia   port. 

D).Vizag    port. 
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ிளட : C).  Haldia   port. 

 த் கப்தல்துளநின் கழ் இங்கும் துளநபகங்கபில் சநந் 
சுகத்ன் அடிப்தளடில் பல் இடத்ல் தற்கு ங்கபத்ல் 

உள்ப  ஹல்டி துளநபகம்(Haldia   port)  இருக்கநது. துளநபகப் 
திகபில், அலுபக இடங்கள், குடிிருக்கும் இடங்கள்  ததன்நற்நல்  

உறுகும் கவுகளபக் ளகலம் பளந ததன்நற்ளநக் கருத்ல் 

தகண்டு இத் ளச கக்தகடுப்பு கழ்த்ப்தட்டது. March 16-31,2017  

ட்கபில் அனுச க்கப்தட்ட  Sw  P k w  ின் ததழுது, 13 இந்  

துளநபகங்கபில்  Quality Council of India (QCI) அளப்பு இத் 
 ளசிளண கக்தகடுப்ளத தற்தகண்டது. 

3).இந்  ிளபட்டுத் துளநில் கூட்டுர்ள ஏற்தடுத் எந் 
ட்டுடன் ிளபட்டு கூட்டு ஒப்தந்த்ள ளகதழுத்ட்டது? 

A).Canada. 

B).United   States. 

C).Russia. 

D).Australia. 

ிளட : D).  Australia. 

இந்  ிளபட்டுத் துளநில் கூட்டுர்ள ஏற்தடுத்  
ஆஸ்தனவுடன் ிளபட்டு கூட்டு ஒப்தந்த்ள 
ளகதழுத்ட்டுள்பது. இவ்தப்தந்த்ன் பனம்  ிளபட்டு 

ீகள், திற்சபர்கள், தல்தட்த அக கள்,  ிளபட்டு 

ிஞ்ஞணிகள் ததன்தநள இரு டுகலக்குளடத த ற்நம் 

தசய்ப்தடும். ிளபட்டு ீகள், திற்சபர்கள், ிளபட்டு 

அநில் ததன்ந பக்கத் துளநகபில் இக்கூட்டுத்ட்டம்  

தசல்தடுத்ப்தடும். இவ்தப்தந்த்ன் பனம்  Victoria University ற்றும் 

The University of Canberra  இளந்து இந்ில்  ஆஸ்தனில் 

உள்ப Australian Institute of Sports இளணப் ததனத  இந்ில் National 

Sports University(NSU) ளத் தடங்கவுள்பது. 

4). இந்ின்  பல் தல்துளந கணக இந்ண TAL B  
ிளண எந் இந் றுணம் தடங்கபள்பது? 
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A).TATA     Motors. 

B).Maruti    Suzuki. 

C).Mahindra &  Mahindra. 

D).Eicher    Motors. 

ிளட :  A).  TATA     Motors. 

இந்ின்  பல் தல்துளந கணக இந்ண TAL B  
ிளண TATA     Motors இன் துள  றுணண  TAL Maanufacturing Solutions 

தடங்கபள்பது.  இது பற்நலும் இந்ிதனத கருத்க்கம் 

ற்றும் டிளத் பல் இந்ம்.இது சறு, குறு ற்றும் டுளன 

றுணங்கலக்குப் தண்தடுத்னம். இது 2 கதன ற்றும் 10 கதன 
ிற்கக  க்கப்தட்டுள்பது. இன் ிளன 5 னட்சம் ற்றும் 7 னட்சம் 

ஆகும். இது ததருட்களப எடுத்துப் ததருத்துத்ர்க்கக  ற்றும் 

தல்டிங் ற்றும் தரு தன உததகத்ற்க்ககப் தண்தடுத்த்ப்தடுகநது. 

இள 24/7 கக்கல் தண்தடுத்னம். தலும் இளண தத  

அபினண தல் றுணங்கபிலும் தண்தடுத்னம். 

5). ளநந் AIDS ஆச்சபண Dr.Mark  Weinberhg எந் ட்டிளணச் 
தசர்ந்ர்? 

A).Finland. 

B).Canada. 

C).Norway. 

D).Australia. 

ிளட : B).  Canada. 

கணட ட்டிளணச் ளநந் AIDS ஆச்சபண Dr.Mark  Weinberhg(71) 

அத க்கில் உள்ப  Florida ில் உள்ப Bal Harbour ல் ளநந்ர்.  AIDS 

ற்கு எண ததநட்டத்ள ளனள ங்கணர். இர்  Montreal Jewish 
General Hospital  இல் உள்ப McGill University AIDS Centre ற்றும் The Lady Davis 

Institute இன் றுணத் ளனர்  ற்றும் இர் McGill University ில் 

ருத்தும் ற்றும் தண்ணுி ல் துளந ததச ர். 

6).  சீதத்ல் ளநந் M  V  எந் ளத் துளநளச் தசர்ந்ர்? 
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A).Tamil. 

B).Odia. 

C).Malayalam. 

D).Telugu. 

ிளட : C).  Malayalam. 

 M  V (63) ளனபத் ளத் துளநளச் தசர்ந் சநந்  
ளகச்சுள டிகர் தகபில், ருச்சூ ல் உள்ப சனக்குடிில்  

கனணர். இர் 75 ளனபத்ள தடங்கபில் டித்துள்பர். இர் 
தசட்ட பம்ளத, சல்ட் & ததப்தர், கண்க டக்கஸ், ஒரு பத்ச க, 
இம்ததல், டடி கூள். 

7). ததண்கள் னணிற்கக  O  D   எனும் இக்கத்ள எந் 
ன அசங்கம் அநபகப்தடுத்பள்பது? 

A).தஞ்சப். 

B).உத் திதசம். 

C).த் திதசம். 

D).ஹ ண. 

ிளட: D).  ஹ ண. 

ததண்கள் னணிற்கக  Operation Durga   எனும் இக்கத்ள  
ஹ ணன அசங்கம் அநபகப்தடுத்பள்பது. இவ்ிக்கத்ன் 

கழ் பல் அளச்ச ன் தநக்கும் தளடிணல் 24 அிகள் 

அளக்கப்தட்டண. இவ்ிில் ததண் திபர்கள்,  9 கல்துளந 

துள ஆய்பர், 14  துள ஆய்க உிபர், 6 ளனள கனர் 
ற்றும் 13 கனர்கள் ற்றும் ஒவ்தரு ட்டத்லும் உள்ப 

கல்துளந அக கள். இவ்ிகள் தள்பிகள், கல்லூ கள் ததருந்து 

ளனங்கபில் ததன்ந இடங்கபில்  ததண்களப தகன தசய்ல், 

அக கண கருத்துக்களபத் த ித்ல் ததன்று டக்கும்  

ததண்கலக்கு எண குற்நங்களபக் கண்கணிக்கும். 

8). 2017 ஆம் ஆண்டு  Sangken  ருி எந் ட்டில் தடங்கது? 
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A).சக்கம். 

B).அஸ்ஸம். 

C).ஜர்க்கன்டு. 

D).அருச்சல் திதசம். 

ிளட : D).  அருச்சல் திதசம். 

Theravada Buddhist புத்ண்டின் தடக்கக ஏப்ல் 14,2017 அன்று Sangken  

ருி அருச்சல் திதசத்ல் தடங்கது. இத்ருி Theravada 
Buddhist இணத்ர்கபல் தகண்டடப்தடுகநது.  இத்ருிின் 

ததழுது புத் ன் தடத்ற்கு குபில் சடங்கு ளடததறும் இதுத 3 

ட்கள் ளடததறும் ருிில் ங்கபகண கழ்ச்சகும். 

இத்ற்குப் தின் க்கள் ஒருர் தல் ஒருர் ண்ரீ் தபித்து 

புத்ண்ளட அசுத்ல்ன பு புத்ண்டகத் தடங்குர்கள். 

இத்ண்ரீ் தின்ள, தன்ள ற்றும் அஷ்டம், சுத்ம் 

ததன்நற்நற்கண அளடபங்கள்  ஆகும்.  

9). தடல்ன உர்ீன்நத்ன் ளனள ீதக 
க்கப்தட்டுள்பர் ர்? 

A).S K Kaul. 

B).Gita  Mittal. 

C).Huluvadi  G  Ramesh. 

D).G  Rohini. 

ிளட : B).  Gita  Mittal. 

தடல்ன உர்ீன்நத்ன் ளனள ீதக  Gita  Mittal 

க்கப்தட்டுள்பர். இர் சட்டப்பூர்ண சநந் ீகளப  

ங்கபள்பர். கனத்ல் தக்கப்தட்தடருக்கண பி, 
இடம்ததர்ந் ணிர்கலக்கண அளடக்கன உ ள ற்றும் 

ஆபப்தளட ததண்கலக்கண ரு  உ ள ததன்நண இ ன் ீ 
அநிப்புகபகும். ஏப்ல் 13,2017 அன்று ஓய்வு ததறும் ீத 
ஜ.தகணிளத் தடர்ந்து இர் திற்நவுள்பர். 
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10). உவு ணி உற்தத்ின்  அக ப்திற்கக எந் னம் K  
Karman 2015-16  ிருளணப் ததற்நது? 

A).ஹச்சல் திதசம். 

B).ஆந்  திதசம். 

C).த்  திதசம். 

D).உத்   திதசம். 

ிளட : A).  ஹச்சல் திதசம். 

உவு ணி உற்தத்ின்  அக ப்திற்கக ஹச்சல் திதச  
னம் K  K  2015-16  ிருளணப் ததற்நது. இவ்ிருளண அந் 
ன அசங்கம், தல்தட்த உள்படீுகள் ற்றும் தசளகளப 

ிசிகலக்கு ங்கன் பனம் உவு ணி உற்தத்ில் 

பர்ச்சகண்டற்க்கக 3 ஆது பளந ததறுகநது. இவ்ிருல் 

தகப்ளத, தற்தகல்கள் ற்றும் தம் த சகக் தகடுக்கப்தடும். தி ன் 

தன்பகத்ன்ள, தண் தசணம், இற்ளக ிசம் ற்றும் ண்ின் 

சுக ர்கம் ததன்நற்நல்  ன அசங்கம் அக்கள கட்டி 

ருகநது. இவ்ிருளண 2011-12 ஆண்டில் அக தகதுள கசூலுக்கக 
ஹச்சல் திதச  னம்  ததற்நது ற்றும் 2014-15 ஆம் ஆண்டில் 

உவு ணி உற்தத்ின்  அக ப்திற்கக ஹச்சல் திதச  
னம் K  K ிருளணப் ததற்நது. 
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                                 TNPSC  Tamil  Current  Affairs  15
th

 April 2017 

 

1). �Unite  Ideas  #UNGAViz Textual  Analysis  and Visualisation challenge� ல் பதல் 

பĂசு பபற்ம இந்த பன்பபருள் பபமரர் ர்? 

A). Salem     Avan. 

B).Sandeep     Konam. 

C).Abdulqadir     Rashik. 

D).Nikhil    Chandavarkar. 

லிடை : C).Abdulqadir     Rashik. 

Unite  Ideas  #UNGAViz Textual  Analysis  and Visualisation challenge� ல் பதல் பĂசு 
பபற்மலர்  இந்த பன்பபருள் பபமரர்  Abdulqadir     Rashik ஆகும். 

உயகரலி பகள்டக. ததடி ருலருக்பகருலர் பர்த்து ஐ.ந 
உறுப்பினர் நடுகரின் தீர்னங்கள் ற்றும் லக்கரிப்பு படமகடரப் 
பற்ம  ஐ.ந  பபதுச் சடப தீர்னங்கடரத் ததடித் பதĂந்து பகள்ர 

ரு தமந்தபலரி கருலிட அமபகப்படுத்தனர். Abdulqadir     Rashik 

அலர்களுடை பன்தĂ (Prototype) பபதுக்கப்பட்டு ஐ.ந ற்றும் 

ஐ.ந உறுப்பினர் நடுகளுைன் இடைக்கப்படும். இவ்லிடைப்பு ஐ.ந 
உறுப்பினர் நடுகரல் அங்ககĂக்கப்படும். இலர் தனது �Links to Suitable 
Cities� எனும் நடயன பன்தனற்மத்தற்கன இயக்குகரின் 

பதைர்புகடர லடபடுத்த கட்சப்படுத்துதலுக்கக  ர்ச்சு 2017 ல் 

நைந்த ஐ.ந �#LinksSDGs challenge� ல் இலர் பதல் பĂசு பபற்மர். Abdulqadir     

Rashik    ரு  பதறயதபர் ற்றும்     Miavy Systems ன்  நறுலனர். 

2). எந்த நய அசங்கம் த்த அசங்கத்தன் �Power for All� 
தட்ைத்தற்கு புĂந்துைர்வு ப்பந்தத்டத டகபழுத்தட்டுள்ரது? 

A). த்த பிததசம். 

B).தழ்நடு. 

C).ஹĂன. 

D).உத்த பிததசம். 

லிடை : D).  உத்த பிததசம். 
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உத்த பிததச  அசங்கம் த்த அசங்கத்தன் �Power for All� 
தட்ைத்தற்கு புĂந்துைர்வு ப்பந்தத்டத டகபழுத்தட்டுள்ரது. அக்தைபர் 
2018 பதல்  நயம் பழுலதும் 24 ைி தநபம்  ன்சம் லறங்கும் 

தசடல ற்றும் 2019 ஆண்டு பதல் அம்நயத்தல் உள்ர அடனத்து 

லடீு ற்றும் லிலச நயங்களுக்கு ன்ச லசத பகடுப்பதத 
இத்தட்ைத்தன் தநக்ககும். இத்தட்ைத்தன் பத்த பசயவு  40 ஆிம்  

தகடி ரூபகும். இதல் 20 ஆிம்  தகடி ரூபட 2018 ல் 

பசல்படுத்த்ப்படும் தட்ைத்தற்கக பசயலிைப்பைவுள்ரது. 

3). �2017 Cartier Women’s Initiative� லிருதடன இந்தடலச் தசர்ந்த எந்த 
சுற்றுச்சூறல் பபமரர் பபற்றுள்ரர்? 

A).Trupti   Jain. 

B).Kirti   Bose. 

C).Nitin   Bansal. 

D).Chandresh Yadav. 

லிடை : A).  Trupti   Jain. 

இவ்லிருதடன அலர், தடீர் பலள்ரப் பபருக்கு, பஞ்சம் 

தபன்மலற்மயருந்து லிலசிகடரக் கப்பற்றுதல், நயங்கரில் 

பபண்களுக்கு தலடய ற்றும் தண்ைடீப் பĂப்பதற்கன தீர்வுகள் 

தபன்மலற்மல் பங்கற்மதர்கக சங்கப்பூĂல் உள்ர Victoria Theatre and 

Concrete hall ல்  நைந்த லிறலில்  �2017 Cartier Women’s Initiative� லிருதடன 

இந்தடலச் தசர்ந்த Trupti   Jain  எனும் சுற்றுச்சூறல் பபமரர் 
பபற்றுள்ரர். இலர் ஆச- பசபிக் லிருதற்கக 120 நடுகரியருந்து 

லிண்ைப்பித்த 1,900 லிண்ைப்பதர்கரில் ததர்வு பசய்ப்பட்ை 6 

நபர்களுல் ருலர். இவ்லிருதடனப் பபருபலர்களுக்கு தய 100,000 ையர் 
பĂசுத் பதடககக் பகடுக்கப்படும். இலர் டற நீட லடிகட்டி 

நயத்தடிில், லட்ச ற்றும் பலள்ரப் பபருக்கு தபன்ம தநங்கரில் 

தசத்து டலப்பட்ற்கன  தண்ைரீ்ப் பĂப்புத் தீர்வுகடரக் பகடுக்கும் 

குஜத்தல் உள்ர டநăட்ை கம்பனிின் நறுலனர். 

4).  சீபத்தல் டமந்த �Girish  Saxena� எந்த நயத்தன் ஆளுநர்? 

A).Jammu & Kashmir. 
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B).Himachal   Pradesh. 

C).Sikkim. 

D).Manipur. 

லிடை : A).  Jammu & Kashmir. 

சீபத்தல் டில்யில் டமந்த  90 லதன  �Girish  Saxena� ஜம்ப 

கஷ்ர் நயத்தன் ஆளுநர். இலர் 1950 ஆம் ஆண்டின் ஐ.பி.எஸ். 

அதகĂ ஆலர். இலர் தடயட கலயக உத்த பிததச நயத்தன் 

ம்பூர், அயகர்க், பபய்ய  ற்றும் அயகபத் தபன்ம லட்ைங்கரில் 

பைிற்மபள்ரர். பின்னர் ஏப்ல் 1969 ல் இலர் இந்த அசங்கத்தன் 

ஆய்ச்ச ற்றும் பகுப்பய்வு(Research and Analysis) பிĂலில் 16 லருைம் 

பைிர்த்தப்பட்டு பின்னர் 1983 பதல் 1986 லட அப்பிĂலிற்குத் 
தடயட தங்கனர். ஆத்துடமில் பைி ஒய்வுக்குப் பின்னர் ஜனலĂ 

1988 லட பிதர் ஜவ் கந்த அலர்களுக்கு அதயசகக 
லிரங்கனர். சர்லததச நகழ்வுகள், ததச பதுகப்பு தபன்மலற்மல் 

சமந்து லிரங்கனர்.  

5). �2017 Asian Billiards Championship title� ஐ பலன்மலர் ர்? 

A).Mivhael     Ferreira. 

B).Sourav    Kothari. 

C).Pankaj    Advani. 

D).Subhas  Agarval. 

லிடை : C).  Pankaj    Advani. 

16 படம உயக சம்பின் பட்ைம் பபற்ம Pankaj    Advani  தனது 

தபட்டிரன Sourav    Kothari ட 6-3 என்ம கைக்கல் லழீ்த்த �2017 Asian 
Billiards Championship�  பட்ைத்டத  பலன்மர். 

6).  இந்தலின் பதல் தனிர் துடம ில் நடயம் எந்த நயத்தல் 

உள்ரது? 

A). Tripura. 

B).Odisha. 
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C).Kerala. 

D).Madhya   Pradesh. 

லிடை : D).   Madhya   Pradesh. 

 த்த ில் தபக்குலத்துத்துடம அடச்சர் Suresh Prabhu  

இந்தலின் பதல் தனிர் துடம ில் நடயன  �Habibganj station� 
ஐ த்த பிததசத்தல் உள்ர தபபயல் பதைங்கடலத்தர். இந்த 
ில் நடயத்தன் கட்டிைம் லின நடயத்தன் தகட்டில் இருக்கும். 

ஆனல் ில் தபக்குலத்தடன ில் தபக்குலத்துத்துடமத 

கண்கைித்துக் பகள்ளும். 

7).  இந்தலில் உள்ர எந்த நயத்தல் சீபத்தல் �பன சங்கந்த� 
தருலிற நடைபபற்மது? 

A). Odisha. 

B).Tamil  Nadu. 

C).Kerala. 

D).Assam. 

லிடை : A).   Odisha.  

பன சங்கந்த என்று அடறக்கப்படும் க பிசுப சங்கந்த டிச 
நயத்தல் உள்ர புத்த ற்றும் இந்து தத்தனல் ஏப்ல் 14,2017 அன்று 

புத்தண்ைகக் பகண்ைைப்பட்ைது. ம்பறம்-பல்-திர் தபன்மலற்மல் 

பசய்ப்பட்ை  பம்பĂக்க குரிர்பனத்தன் கைக இத்தருலிற 
இப்பபர் பபற்மது. இத்தருலிற ஹனுன் பிமந்த தனகக் 
பகண்ைைப்படுலதனல் க்கள் அடனலரும் சலன் சக்த அல்யது 

ஹனுன் தகலிலுக்குச் பசன்று லறபடுலர். இத்தருலிறலின் பபழுது 

க்கள் ஆறு ற்றும் தகலில்கரில் குறல் பசய்லர் ற்றும் தயம், 

லதீ நைகம் தபன்மலற்மல் பங்கு பபறுலர். இவ்லிறலின் படிலில் 

க்கள் தீ தப்பர். டலசக்த (லை ற்றும் நடு இந்த), 
பிஹூ(அஸ்ஸம்), லிசு(தகர), புத்தண்டு(தழ்நடு), தபன்ம 

இைங்கரில் பகண்ைடுலடதப் தபயதல டிச நயத்தலும் 

பகண்ைைப்படுகமது. 
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8).  தகடி அனல் ன்நடயம் எந்த  நயத்தல் அடந்துள்ரது?  

A).Hariyana. 

B).Andhra   Pradesh. 

C).Tamil Ndau. 

D).Maharashtra. 

லிடை : D).  Maharashtra. 

கஷ்ட் நயத்தல் உள்ர நக்பூர் அருகல் உள்ர தகடிில்  

தகடி அனல் ன்நடயம் அடந்துள்ரது. இதடன பிதர் நதந் 
தடி 3,300 பக லட்  ன் உற்பத்தக்கக அற்பைித்தர். இந்த அனல் 

ன்நடயத்தன் பயம் லிலசிகள் தன் ததடலக் தகற்ப ன்லசத 
பபற்று பண் பபறுலர். 

9).  எந்த இரு நடுகளுக்கடைத �Sagarmatha Friendship 2017� எனும்  பதல் 

படமத னுல கூட்டுப் பிற்ச நடை பபற்மது?  

A).Nepal and Myanmar. 

B).China and Nepal. 

C).Myanmar and   China. 

D).Bhutan and  Myanmar. 

லிடை : B).  China and Nepal. 

தீலிலத றப்பு ற்றும் தபĂைர் தயன்ட தபன்மலற்டமக் 
கருத்தல் பகண்டு சன ற்றும் தநபல் நட்டிற்கடைத  �Sagarmatha 
Friendship 2017� எனும்  னுல கூட்டுப் பிற்ச ஏப்ல் 17,2017 ல் பதைங்க 
10 நட்கள் நடைபபற்மன.  உயடகத அச்சுருத்தக் பகண்டிருக்கும் 

தீலிலதத்தயருந்து  ஆத்திருத்தடயக் கூறும் லடகில் னுல 

நகழ்ச்சகள் நடைபபற்மன. Sagarmatha என்பது  சன ற்றும் தநபல் 

நட்டிற்கடைத  இருக்கும் எலபஸ்ட் சகத்டதக் குமக்கும் பசல்.  

10). நக்சடயட்டுகரல் பதக்கப்பட்ை இைங்கரில் இருக்கும் 

குறந்டதகடரத் பதரிவுபடுத்துலதற்க்கக  எந்த நய கலல்துடம 

�தத ஜீன் பர்� தட்ைத்டதத் பதைங்கபள்ரது? 
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A).Odisha. 

B).Manipur. 

C).Uttarakhand. 

D).Jharkhand. 

லிடை : D).  Jharkhand. 

நக்சடயட்டுகரல் பதக்கப்பட்ை ஜர்க்கண்ைடில் உள்ர �Palamau�  
இைங்கரில் இருக்கும் குறந்டதகடரத் பதரிவுபடுத்துலதற்க்கக 
ஜர்க்கண்ட் நயக் கலல்துடம �தத ஜீன் பர்� தட்ைத்டதத் 
பதைங்கபள்ரது. இத்தட்ைத்தன் பக்க தநக்கம் நம்பிக்டக இறந்த 
குறந்டதகரிைத்தல்  இறந்த நம்பிக்டகடப் பபற்றுத் தருதல் ற்றும் 

கழ்ச்சன லழ்டல ஏற்படுத்தத் தருதல். இத்தட்ைத்தன் பயம் 

பதக்கப்பட்ை உறந்டதகளுக்கு டபகள், கயைிகள், புத்தகம், துைி 
தபன்ம அடிப்படைன பபருட்கடர கலல்துடமினர் பபற்றுத் 
தருலர்கள். 
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                             TNPSC  Tamil  Current  Affairs  16-17
th

 April 2017 

 

1). நறந்த, கணிப்பொினில் பன்னொடினொ Robert.W.Taylor   எந்த  
ொட்றைச் னேர்ந்தயர்? 

A). ிபொன்ஸ். 

B).ஜப்ொன். 

C).ஆஸ்தினபினொ. 

D).அனநரிக்கொ(பறபைட்  ஸ்னைட்ஸ்).  

யிறை : D).   அனநரிக்கொ(பறபைட்  ஸ்னைட்ஸ்).  

85  யனதொ கணிப்பொி நற்றும் இறனதத்தின் பன்னொடினொ  

Robert.W.Taylor    அனநரிக்கொ(பறபைட்  ஸ்னைட்ஸ்) யில் உள் 

கிஃனொர்ினொயில் கொநொொர். யீ கணிணி நற்றும் 

இறனதத்திற உறுயொக்குயதில் கருயினொக யிங்கினயர். �Microsoft 
Word�  இறக் கண்ைரின பக்கினக் கொபணம் இயனப. 

2). �Unemployment Allowance� திட்ைத்திற எந்த நொி அபேொங்கம் 

அிபகப்டுத்தினது? 

A). Andhra Pradesh. 

B).Uttar Pradesh 

C).Himachal   Pradesh. 

D).Madhya Pradesh. 

யிறை : C).  Himachal   Pradesh. 

ஹிநொே ிபனதேத்தின் பதல் அறநச்ேபொ திரு.யரீ்த்ப ேிங் ேநீத்தில், 

ேம்ொயில்  ைந்த  ஹிநொே ிபனதேத்தின் 70 ஆயது ிறுய ொன்று  

Unemployment Allowance திட்ைத்திற அிபகப்டுத்திொர். இத்திட்ைத்தின்டி, 

னயறக்குண்ைொ தகுதிகள் இருந்தும் னயற இல்ொனதொர்க்கு நொதம் 

ரூொய் 1,000 பம், இனொறந(நொற்றுத் திொிகள்) ிறனில் 

இருப்னொர்க்கு  நொதம் ரூொய் 1,500 ம் யமங்கப்டும் நற்றும் ப்ந்தத் 
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பதொமிொர்கின் ிறறன பறப்டுத்துயதற்கொக  தற்னொதுள் 5 

யருைங்கற  3 யருைங்கொகக்  குறக்கப்ட்டுள்து. 

3). நொித்தில் உள்  திருங்றககள் யொக்கொர்கொகப் திவு பேய்து 

பகொள்யதர்கொக ேிப்பு யிமிப்புணர்வு இனக்கத்றத பதொைங்கின பதல் 

இந்தின நொிம் எது? 

A). னகபொ. 

B).நகொபொஷ்ட்பொ. 

C).கர்ொைகொ. 

D).டிேொ. 

யிறை : B).   நகொபொஷ்ட்பொ. 

  நகொபொஷ்ட்பொ நொித்தில் உள்  திருங்றககள் யொக்கொர்கொகப் 
திவு பேய்து பகொள்யதர்கொக ேிப்பு யிமிப்புணர்வு இனக்கத்றத இந்தினத் 
னதர்தல் ஆறணனத்தின் நகொபொஷ்ட்பொ  நொிக் கிற ஏப்பல் 15- 

பன்ொம் ொி தித்தன்று பதொைங்கிபள்து. இந்தினத் னதர்தல் 

ஆறணனத்தின் கணக்கின்டி  நகொபொஷ்ட்பொ  நொித்தில் பநொத்தம் 

இருக்கும் 10,00,000 திருங்கில் 1,700 னர் நட்டுனந யொக்கொர்கொகப் 
திவு பேய்னப்ட்டுள்ர். திருங்களுக்கு பன்ொம் ொி அந்தஸ்றத 
உச்ே ீதிநன்ம் 15 ஏப்பல் 2014 ல் தது தீர்ப்ில் யமங்கினது. 

4). நத்தின அபேிொல் கல்யி னநற்டிப்புகளுக்கொக அிபகம் பேய்னப்ட்ை  

RUSA இறனதத்தின் யிரியொக்கம் னொது? 

A). Rashtrya   Uchchatar   Shiksha  Abhiyan. 

B). Rashtrya   Uttam  Shiksha  Abhiyan. 

C). Rashtrya   Unmukht    Shiksha  Abhiyan. 

D). Rashtrya     Unnatsheel     Shiksha  Abhiyan. 

யிறை : A).  Rashtrya   Uchchatar   Shiksha  Abhiyan. 

நிதய னநம்ொட்டுத் துற அறநச்ேபொ ிபகொஷ் ஜொயனைகர் ஏப்பல் 

17,2017 அன்று   கல்யி னநற்டிப்புகளுக்கொக  Rashtrya   Uchchatar   Shiksha  
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Abhiyan(RUSA) இறனதம் நற்றும் அறனேி பேனிறன அிபகப் 
டுத்திொர். இதன்பம் அம்நொித்தில்  உள் கல்லூரிகில் உள் 

யேதிகறத் பதரிந்து பகொள்யதன் பம் னநற்டிப்புகளுக்கொக ேிந்த 
இைத்றதத் னதர்வு பேய்து பகொள் படிகிது. Rashtrya   Uchchatar   Shiksha  

Abhiyan(RUSA) இறனதத்துைன் ிதி நற்றும் ேீர்திருத்தத் தைங்கள் 

அறநக்கப்ட்டுள். இது 24*7  நணி னபபம் கண்கொணிப்ில் இருக்கும். 

இது நத்தின அபேிொல் 2013 ஆம் ஆண்டு  னநற்டிப்ில் ேிந்து 

யிங்குயத்ற்கொக  அிபகப்டுத்தப்ட்ை திட்ைம். 

5). Gayathri Pullela  எந்த யிறனொட்டுைன் பதொைர்புறைனயர்? 

A). Badminton. 

B).Tennis. 

C).Hockey. 

D).Football. 

யிறை : A).  Badminton. 

இந்னதொனேினொயில்  உள்  ஜகர்தொயில் றைபற் �Pembangunan Jaya 

Raya Junior Grand Prix� னட்நிண்ைன் னொட்டினில் Gayathri Pullela  ற்றனர் 
நற்றும் இபட்றைனர் ிரியில் பயற்ிபற்ொர். இயர்  U-15  ற்றனர் 
ஆட்ைத்தில் தது னொட்டினொபொ   Samiya Farooqui ஐ 21-11, 18-21,  21-16 

என் கணக்கில் பயற்ி பற்ொர். ின்ர் Gayathri Pullela  நற்றும் Samiya 

Farooqui   இபட்றைனர் ஆட்ைத்தில் இந்னதொனேினொயின்  Kelly Larissa  

நற்றும் Shelandry Vyola றன 21-17, 21-15  என் கணக்கில் பயற்ி பற்ர். 
இயர்கள் இருயரும் றஹதபொொத்தில் உள் Pullela Gopichand Academy னில் 

னிற்ச்ேி பறுயர்கள். Pullela Gopichand Academy றன ைத்தி யரும் Pullela 

Gopichand எனும் னட்நிண்ைன் னிற்ச்ேினொரின் நகள் தொன் Gayathri Pullela.   

6). 2017 ஆம் ஆண்டிற்கொ றைம்ஸ் த்திரிக்றகனின் யொடிக்றகனொர்கின் 

யொக்குப்டி நிகவும் பேல்யொக்கு நிக்க நிதபொகத் னதர்ந்பதடுக்கப்ட்ையர் 
னொர்? 

A).Leni   Robredo. 

B).Rodrigo   Duterte. 
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C).Narendra   Modi. 

D).Justin   Trudeau. 

யிறை : B).  Rodrigo   Duterte. 

ிிப்றன்ஸ் ொட்டுக் குடினபசுத் தறயர் Rodrigo   Duterte,  2017 ஆம் 

ஆண்டிர்கொ றைம்ஸ் த்திரிக்றகனின் யொடிக்றகனொர்கின் யொக்குப்டி 

நிகவும் பேல்யொக்கு நிக்க நிதபொகத்  னதர்ந்பதடுக்கப்ட்டுள்ொர். ஏப்பல் 

16,2017 அன்று ைந்து படிந்த இவ்யொக்குப்தியில் பநொத்தபள்  �ஆம்� 
யிருப்த்திறத் னதர்வுபேய்தயர்கின் யொக்கில் இயர்  5% யொக்கிறப் 
பற்றுள்ொர். றைம்ஸ் த்திரிக்றக ஏப்பல் 20 2017 அன்று நிகவும் 

பேல்யொக்கு நிக்க 100 நிதர்கின் ட்டினற பயினிட்ைது. 

7). ேநீத்தில் நறந்த, உகின்  அதிக யனதொ �Emma   Merona”  எந்த 
ொட்றைச் னேர்ந்தயர்?  

A).Norway. 

B). Jamaica. 

C).Italy. 

D).France. 

யிறை : C).  Italy. 

உகின்  அதிக யனதொ  பண் �E a   Mero a” 7   இத்தொினில் உள் 

பயர்ொினொ யில் ஏப்பல் 15,2017 அன்று உனிரிமந்தொர். இயர் யம்ர் 29, 
1899 ல்  இத்தொினில் உள் றனட்னநொண்ட் இல்  ிந்தயர். 1800 கில் 

ிந்து 2017 யறப யொழ்ந்த பதல் ர் இயனப. இயர்  �யொழ்ந்துயரும்  

றமறநனொ நிதர் நற்றும் றமறநனொ  பண்�  என்திற்க்கொக 
கின்ஸ் புத்தகத்தில் இைம்பற்றுள்ொர். Emma   Merona கொயின் 

நறவுக்குப் ின்ர் ஜறநகொறயச் னேர்ந்த றயட் ப்பபௌன்  உகின்  

அதிக யனதொ   பொகிொர். 

8). 2017 ஆம் ஆண்டிற்கொ  �World Hemophilia Day� யின் னொக்கம் என்? 

A). Count me in. 

B). Together We Can. 
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C).Improve Your Life.   

D).Hear  their Voices. 

யிறை : D).  Hear  their Voices. 

உகில் யொழும் இபத்த ழுக்கு (Hemophilia) குறொடுறைனயர்கிைம் 

அக்கறபைன் கயணித்துக் பகொள்யதற்கொக ஏப்பல் 17 அன்று �World 
Hemophilia Day� அனுேரிக்கப்டுகிது. இத்தித்தின் 2017 ஆம் 

ஆண்டிற்க்கொ னொக்கநொது நக்கள் அறயரும் ண்றுட்டு 

ொதிக்கப்ட்ையர்கின் குறகறக் னகட்ைிந்து உதவுயனத ஆகும். 

Hemophilia என்து,  நித உைம்ில் ஏனதனும் கொனங்கள்   ஏற்ட்டு 

இபத்தம் யந்தொல், அப்பொழுது ேி புபதங்கின் குறொடுகின் 

கொபணங்கிொல்  நித இபத்தம் உறபபம் தன்றநறன இமந்து அல்து 

நிகவும் குறயொக  இபத்தம் உறபபம் தன்றநபைன் கொணப்டுயதொகும். 

Hemophilia ரு அின யறக னொய். இது  10,000 த்தில் ருயனப 
இந்னொபைன் ிப்ொர். 

9).  ” 7   Me s   Si gles   Si gapore  Ope   Bad i to  ”  னொட்டினில் பயன்யர் னொர்? 

A). S N Reddy. 

B).Anthony   Sinisuka  Ginting. 

C).Sai   Praneeth   Bhamidipati. 

D).Kidambi     Srikanth. 

யிறை : C).   Sai   Praneeth   Bhamidipati. 

இந்தினொறயச் னேர்ந்த  Sai   Praneeth   Bhamidipati,  ேிங்கப்பூரில் உள் ேிங்கப்பூர் 
இண்னைொர் ஸ்னைடினத்தில் றைபற் ” 7   Me s   Si gles   Si gapore  Ope   

Bad i to  ”  னொட்டினில் தது னொட்டினொபொ  Kidambi     Srikanth ஐ 17-21, 21-

17, 21-17 என் கணக்கில் யழீ்த்தி பயற்ி பற்ொர். இறதத்தயிர்த்து  

றதயொறச் னேர்ந்த  �Tai Tzu-ying� தது னொட்டினொபொ  ஸ்பனிறச் 
னேர்ந்த �Carolina Marin� ஐ பண்கள் ற்றனர் ிரியில் 21-15, 21-15 என் 

கணக்கில் யழீ்த்தி பயற்ி பற்ொர். ஆண்கள் இபட்றைனர் ிரியில்  �M 
Boe & C Mogensen�  கூட்ைணி �J Li & Y Liu duo� கூட்ைணிறன  21-13,  21-14  

என் கணக்கில் யழீ்த்தி பயற்ி பற்ர். பண்கள்  இபட்றைனர் 
ிரியில்  � K R Juhl & C Pedersen�  கூட்ைணி � M Matsutomo & A Takahashi� 
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கூட்ைணிறன  21-18, 14-21,  21-15  என் கணக்கில் யழீ்த்தி பயற்ி 
பற்து. ஆண்கள்  கப்பு இபட்றைனர் ிரியில் �K Lu & Y Huang � அணி, 
�P Dechapol & S Teiratennachal � அணிறன  19-21, 21-16, 21-11 என் கணக்கில் 

யழீ்த்தி பயற்ி பற்து. 

10). ேீொ நற்றும் னொல் ொட்டிற்கிறைனனனொ �Sagarmatha Friendship 2017� 
எனும்  பதல் பொனுய கூட்டுப் னிற்ேி  எந்த கரில்  றைபற்து?  

A).Guangzhou. 

B).Beijing. 

C).Butwal. 

D).Kathmandu. 

யிறை : D).  Kathmandu. 

தீயிபயொத மிப்பு நற்றும் னரிைர் னநொன்றந னொன்யற்றக் 
கருத்தில் பகொண்டு ேீொ நற்றும் னொல் ொட்டிற்கிறைனன  �Sagarmatha 
Friendship 2017� எனும்  பொனுய கூட்டுப் னிற்ேி னொில் உள் 

கொத்நண்டுயில் ஏப்பல் 17,2017 ல் பதொைங்கி 10 ொட்கள் றைபற்.  

உறகனன அச்சுருத்திக் பகொண்டிருக்கும் தீயிபயொதத்திிருந்து  

ஆனத்தநொனிருத்தறக் கூறும் யறகனில் பொனுய ிகழ்ச்ேிகள் 

றைபற். Sagarmatha என்து  ேீொ நற்றும் னொல் ொட்டிற்கிறைனன  

இருக்கும் எயபபஸ்ட் ேிகபத்றதக் குிக்கும் னொப் பனர்.  
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                          TNPSC  Tamil  Current  Affairs  18
th

 April 2017     

1). 2017  ஆம் ஆண்டிற்க்கா  Dr.Paduru Gururaja Bhat   ினவு யிருதினப் 
பற்யர் னார்? 

A).A V Narasimha     Murthy. 

B).N   Jayaram. 

C).B  K  Chandrasekar. 

D).P  Sripathy Tantry. 

யினை : A).  A V Narasimha     Murthy. 

சிந்த யபாற்ாசிரினர் நற்றும் பதால்ினல் ஆய்யாபா பபாசிரினர் 
திரு. .யி. பசிம்நபர்த்தி அயர்களுக்கு, பதால்ினல், ண்னைன யபாறு, 

ாணனயினல் பான் துனகில்  ங்கிப்ிற்காக  2017  ஆம் 

ஆண்டிற்கா  Dr.Paduru Gururaja Bhat   ினவு யிருது, கர்ாைக நாித்தில் 

உள் உடுப்ினில்  யமங்கப்ட்ைது. Dr.Paduru Gururaja Bhat   ினவு யிருதில் 

சான்ிதல் நற்றும் ரூாய் 50,000 யமங்கப்டும். இயர் ாபதின யித்னா 
யின் தனயபாக நற்றும் அல்ாது  னநசூர் ழ்கனக்கமகத்தின் 

ண்னைன பதால்ினல் நற்றும் பதால்ினல் ிரியின் தனயபாகவும் 

யிங்கிார். 2010 ஆம் ஆண்டு பதல்  Dr.Paduru Gururaja Bhat   ினவு 

யிருது, அபசினல், பதால்ினல் நற்றும் சபகயினல் துனனில் சிந்த 
ங்கிப்ிற்காக யமங்கப்டுகிது.  நனந்த Paduru Gururaja Bhat (1924-1978)  

எரு  சிந்த  ஆசிரினர், யபாற்ாசிரினர் நற்றும் துளுய பநாமினின் 

யபாற்ின் சிந்த ஆபாய்ச்சினார். 

2). 2017   ஆம் ஆண்டிற்கா உக ாபம்ரின தித்தின்(World Heritage Day) 

பாக்கம்  ன்? 

A).  World   Heritage  for Tourism. 

B).Cultural   Heritage  and   Sustainable   Tourism.   

C).The   Heritage of   Sport. 

D).Cultural   Heritage   For   Tourism. 

யினை : B).  Cultural   Heritage  and   Sustainable   Tourism. 
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உக ாபம்ரின தங்காக அியிக்கப்ட்ை தங்கன ாதுகாத்தல் 

நற்றும் பாநரிப்தற்கா யிமிப்புணர்னயப் பப்புயதற்க்காக  உக 
ாபம்ரின திம்(World Heritage Day)  அனுசரிக்கப்டுகிது. 2017 ஆம் 

ஆண்டிற்கா உக ாபம்ரின தித்தின்(World Heritage Day) பாக்கம்  Cultural   

Heritage  and   Sustainable   Tourism  ன்பத ஆகும். உகில் இருக்கும் 

இைங்கன ாபம்ரின தங்காக  .ா. நற்றும்  United  Nations Educational  

Scientific and  Cultural  Organisations(UNESCO) அனநப்புகப அங்கீகரிக்கும். 

ாபம்ரினம் நற்றும்  சர்யபதச பக்கினத்துயம் யாய்ந்த இத்தங்கன 

இனற்னகனின் னைப்பு  நற்றும் நிதர்கால் னைக்கப்ட்ைனய  

இரு யனககாகப் ிரிக்கப்டும். ஆக்பாயில் உள் தாஜ் நகால், ாந்தா 
ழ்கனக்ககம், கீாரில் உள்  நகாபாதி ஆனம் நற்றும் நத்தின 

ிபபதசத்தில் உள் காஜுபாப ா பான் 35 இைங்கள் உக ாபம்ரின 

தங்காக இந்தினாயில் அனநந்திருக்கின். உகம் பழுயதிலும் 1052 

உக ாபம்ரின தங்கள் உள். 

3). ந்த நாி அபசாங்கம் ார்பநரில் சுத்திகரிப்புக்காக திருத்தி 
அனநக்கப்ட்ை  புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்னத Hindustan  Petroleum  Corporation 
Limited(HPCL)  ிறுயத்துைன் னகபனழுத்திட்ைது? 

A).Uttar  Pradesh. 

B).Madhya   Pradesh. 

C).Rajasthan. 

D).Gujarat. 

யினை : C).  Rajasthan. 

பாஜஸ்தான் நாி அபசாங்கம்  ார்பநரில் சுத்திகரிப்புக்காக திருத்தி  
அனநக்கப்ட்ை புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்னத Hindustan  Petroleum  Corporation 

Limited(HPCL)  ிறுயத்துைன் ரூாய் 43,129 பகாடி நதிப்டீ்டில் அனநக்க 
னகபனழுத்திட்ைது. இந்தினாயில் BS-6 தப ரிபாருனத் தனாரிப்தற்காக 
அனநக்கப்ட்ை பதல் இைம் ார்பநபாகும். இத்திட்ைத்தின்  26% (சதயிகித) 
ங்குகன நாி அபசாங்கபம் நீதம் உள் 74% ங்குகன  Hindustan  

Petroleum  Corporation Limited(HPCL) ிறுயபம் ிரித்துக் பகாள்ளும். 

இத்திட்ைத்திற்காக பாஜஸ்தான் அபசாங்கம்  4800 க்கர் ித்னத 
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ச்த்பா(PachPadra) னும் இைத்தில் ற்டுத்திபள்து. இத்திட்ைம் படிவு 

ப 4 யருைங்கள் ஆகும்  திர்ார்க்கப்டுகிது. 

4). 6 ஆயது பனனாக யமங்கப்ட்ை ம்.ஸ். சுயாநிாதன் யிருதினப் 
பற்யர் னார்? 

A). C  Parthasarathy. 

B).M  Y  Saxena. 

C).M  V  R  Prasad. 

D).R  R  Hanchinal. 

யினை : D).  R  R  Hanchinal. 

யியசானத்தில் தது ங்கிப்ிற்காக  6 ஆயது பனனாக யமங்கப்ட்ை 

ம்.ஸ். சுயாநிாதன் யிருதின பானப் பாநப்  ன்சிால் பற்ார். 
இயர் பயப் ிங்கள் நற்றும் அதிபயப் ிங்கில் னிரிடுதல், யினத 
உற்த்திக்கா பதாமில்நுட்ம் பான்யற்ில் தது ங்கிப்ிற்க்காக 
இவ்யிருதினப் பற்ார். இயர் புது டில்ினில் உள் Protection of Plant 

Varieties and Farmers Rights Authority னின் தனயபாய் இருந்தயர். ஏய்வுபற் 

ICAR(Indian  Council for  Agricultural  Research) ஊதினர்கின் தனயரின் 

யமிகாட்டுதின் பரில்  எவ்பயாரு ஆண்டும் ம்.ஸ். சுயாநிாதன் 

யிருது  யமங்கப்டும். இவ்யிருதில் ரூாய் 2 ட்சம், எரு தக்கம் 

நற்றும் எரு சான்ிதல் உள்ைங்கும். 

5). ந்த இந்தின பதாமில்நுட்க் கமகத்தில்(IIT) கட்டிைக்கன னிலும் 

நாணயர்களுக்காக  யாஸ்து சாஸ்த்பா  யகுப்ினத் பதாைங்கவுள்து?  

A). IIT kharagpur. 

B). IIT Bombay. 

C). IIT  Madras. 

D). IIT  Indore. 

யினை : A).  IIT kharagpur. 
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இந்தினாயின் னமனந யாய்ந்த நற்றும் நிகப் பரின இந்தின 

பதாமில்நுட்க் கமகநா (IIT) IIT காபக்பூரில், யரும் கல்யினாண்டில் 

கட்ைைக்கன னிலும் நாணயர்களுக்காக  யாஸ்து சாஸ்த்பா  னும் 

யகுப்புகள் பதாைங்கப்ைவுள். கட்டிைக்கன இங்கன டிப்ில் 

யரும் அடிப்னை யடியனநப்பு நற்றும் கட்டிைக்கனனின் யபாறு 

ாைத்தில் எரு குதினாக  யாஸ்து சாஸ்த்பா  யகுப்புகள் அனநபம். 

இதுபய பதுகன டிப்ில் யகிபக நண்ைம்,  சபகக் பகாள்னக 
கருத்துக்கள், புித ிைீங்கள் நற்றும் பசாற்பாருினல் பான் 

ாைங்கள் யமங்கப்டும். இது இந்தினாயில் ண்னைன காத்திிருந்பத   
பதான்று பதாட்டு யிங்கும் யாஸ்து சாஸ்திபத்தின பயிக்காட்ைபய 

ாைத்திட்ைத்தில் இந்த யகுப்புகள் இைம் பவுள். இதன 

ாைத்பதாகுப்ின பநற்ார்னயனிடும் I ’   S     H  
Initiative இால் இது அிபகப்டுத்தப்ட்ைது. 

6). உக யங்கினின் சநீத்தின அிக்னகனா  G  B   இன் 

கணக்கின் டி 2018 ஆம் ிதினாண்டில் இந்தினாயின் எட்டு பநாத்த 
உள்ாட்டு உற்த்தி(GDP)  னின் யர்ச்சி சதயிகிதம் த்தன சயிகிதநாக 
உனரும்   கணிக்கப்ட்டுள்து?  

A). 7.3%. 

B).7.2%. 

C).7.5%. 

D).7.4%. 

யினை : B).  7.2%. 

உக யங்கினின் சநீத்தின அிக்னகனா  G  B   இன் 

கணக்கின் டி 2018 ஆம் ிதினாண்டில் இந்தினாயின் எட்டு பநாத்த 
உள்ாட்டு உற்த்தி(GDP)  னின் யர்ச்சி சதயிகிதம், 2016 ஆம் 

ிதினாண்டில் இருந்த 6.8% சயிகிதத்திிருந்து 7.2% சதயிகிதநாக  உனரும் 

  கணிக்கப்ட்டுள்து. சர்யபதச அனநப்ாது ிதி, யகீ்கம் 

நற்றும் யற்னக் கருத்தில் பகாண்டு பயினிைப்ட்ை அிக்னகனில் 

2019-2020 ிதினாண்டில்  இந்தினாயின் எட்டு பநாத்த உள்ாட்டு 

உற்த்தி(GDP)  னின் யர்ச்சி சதயிகிதம் 7.7% ஆக உனரும்  

அியித்துள்து. 
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7). நணிப்பூர் அபசாங்கத்திால் ஊமல்கனக் கண்காணிப்தற்க்காக 
அிபகப்டுத்தப்ட்ை  DARPAN   இனனதத்தின் யிரியாக்கம் ன்? 

A).Digital  Application  for  Revalue  by  Public  And  Nation. 

B). Digital  Application  for  Reappraisal    by  Public  And  Nation. 

C). Digital  Application  for  Review   by  Public  And  Nation. 

D). Digital  Application  for  Reassessment   by  Public  And  Nation. 

யினை : C).  Digital  Application  for  Review   by  Public  And  Nation. 

 நணிப்பூர் நாித்தின் பதனநச்சபா  Nongthombam Biren Singh ,  

அபசாங்கத்தில் னைபறும்  ஊமல்கனக்  கண்காணிப்தற்க்காக Anti 

Corruption  Cell  நற்றும் அபசாங்க பசனள்கனக் கண்காணிப்தற்க்காக 
Digital  Application  for  Review   by  Public  And  Nation (DARPAN)     இரு இனன 

பநன்பாருின  சநீத்தில் அிபகப்டுத்தித்  பதாைங்கி னயத்தார். 
நணிப்பூர் அபசாங்கத்தின் பசனல்ாடுகள் நற்றும் ல்பயறு பசனகின் 

தற்பானதன ின நற்றும் பாய்னாக அிக்கப்ட்ை தகயல்கின் 

உண்னந ினனன GPS யசதிபைன் பதரிந்த பகாள்யது 

பான்யற்ிற்க்காகபய இது பதாைங்கப்ட்ைது.    

8).  பன்ாயது பனனாக னைபவுள்  2017 ஆம் ஆண்டிற்கா  Global 

Exhibition on Service(GES-2017) இன ந்த ாடு யமங்கவுள்து? 

A). சீா. 

B).ஜப்ான். 

C).பதன்  பகாரினா. 

D).இந்தினா. 

யினை : D).  இந்தினா. 

இந்தினக் குடினபசுத்தனயர் ிபாப் பகர்ஜ ீ புது டில்ினில் உள் 

பாஷ்ட்பதி யில் ப்பல் 17, 2017 அன்று பன்ாயது பனனாக 
னைபவுள்  2017 ஆம் ஆண்டிற்கா  Global Exhibition on Service(GES-2017) 

இன பதாைங்கினயத்தார். Global Exhibition on Service(GES-2017)   ிகழ்ச்சினின் 

பம், ல்பயறு துனகளுக்கு இந்தினயிிருந்து  பாருட்கன 
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ற்றுநதி பசய்யதற்க்கா  சாத்தினத்னத  ஊக்குயிக்கும். 4 ஆயது ாள் 

Greater Noida யில் உள்  India Expo Mart இல் னைபறும் ிகழ்ச்சிகில் 

தகயல் பதாமில்நுட்ம், சுற்றுா நற்றும் உசரிப்பு, பாக்குயபத்து,  

கல்யி நற்றும் ிதித்துன பசனயகள்  பான்யற்ிற்க்கு பக்கினத்துயம் 

அமிக்கப்டும். இதில் 70 க்கும் பநற்ட்ை ாடுகில் இருந்து 550 

கண்காட்சினார்கள் நற்றும் 20,000 காட்சினார்கள் ங்பகற்கவுள்ர். 
இக்கண்காட்ச்சினில் சுநார் 5,000  யணிகக் கூட்ைங்கள்( Business   Meetings) 

நற்றும்  30 கருத்தபங்குகள் (Seminars)  னைபவுள். 

இக்கண்காட்ச்சினின Confederation of Indian Industry(CII) பனாடு இனந்து 

யர்த்தகம் நற்றும் பதாமில்துன அனநச்சகம்(Ministry of Commerce and Industry  ) 

நற்றும் Service Export Promotion Council(SEPC) ைத்தினது . 

9). 2017 ஆண்டின்  Formula One Bahrain   Grand  Prix  பாட்டினில் பயற்ி பற்யர் 
னார் ? 

A).Sabastian    Vattel. 

B).Felipe   Massa. 

C).Lewis    Hamilton. 

D).Valtteri   Bottas. 

யினை : A).  Sabastian    Vattel. 

Bahrain ாட்டில் ைந்த   2017 ஆண்டின்  Formula One Bahrain   Grand  Prix சர்யபதச 
பாட்டினில் Scuderia Ferrari  ிறுயத்னதச் பசர்ந்த  Sabastian    Vattel பயற்ி 
பற்ார். 

10). ந்த நத்தின அபசாங்கம், ஞ்சானத்துத் பதர்தில் பயற்ி பற் 

பண் ிபதிிதிகளுக்காக  பதசின அயிா னிற்ச்சித் திட்ைத்னத 
அிபகப்டுத்திபள்து?  

A).Ministry of Home Affairs. 

B).Ministry of Human Resource and Development. 

C). Ministry of Women and Child Development. 

D).  Ministry of Tribal Affairs. 
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யினை : C). Ministry of Women and Child Development. 

ஜார்கண்ட் நாிம் பாஞ்சினில் ப்பல் 17,2017 அன்று  பண்கள் நற்றும் 

குமந்னதகள் பநம்ாட்டு அனநச்சகம் நற்றும் ஞ்சானத்து பாஜ் 

அனநச்சகபம் இனந்து   ஞ்சானத்துத் பதர்தில் பயற்ி பற் பண் 

ிபதிிதிகளுக்காக  பதசின  அயிா தின் பநம்ாட்டு 

னிற்சிகனபம் நற்றும் ஞ்சானத்துத்  பதர்தில் பயற்ி பற் பண் 

ிபதிிதிகளுக்கு னிற்சி அிப்யர்களுக்கா னிற்சி யகுப்புகனபம் 

பதாைங்கினது. இப்னிற்சி பண்கின் ஆட்சித்தின 

பநம்டுத்துயதற்க்காக நற்றும் ஞ்சானத்து அனநப்ின் திசரி 

பசனல்கனச் பசய்யதர்க்கா ந உறுதினன யர்த்துக்பகாள்யதற்க்கும் 

நற்றும் இந்தின அபசினனநப்ில் இருக்கும் பண்களுக்கா உரினநகள் 

நற்றும் யிதிகனத்  பதரிந்து பகாள்யதற்க்கும் பதாைங்கப்ட்டுள்து.  
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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%. 
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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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                           TNPSC  Tamil  Current  Affairs  20
th

 April 2017 

 

1). சிறப்பு மிக்க ராஜ் கபூர் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விபேது யாபேக்கு 

வழங்கப்படவுள்ளது? 

A). Vikram    Gokhale. 

B).Arun    Nalawade.  

C).Saira   Banu. 

D).Jackie     Shroff. 

வினட : C).  Saira   Banu. 

தினரப்படத்  துனறயின் பத்த நடினகயாை  சாய்ரா பானு அவர்களுக்கு 

மாகாராஷ்ட்ரா மாநில  அரசாங்கத்திைால் வழங்கப்படும் சிறப்பு மிக்க 
விபேதாை ராஜ் கபூர் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விபேது வழங்கப்படவுள்ளது. 

சிறந்த பங்களிப்புக்காை  ராஜ் கபூர் விபேதினை  Jackie     Shroff   பபறுகிறார். 
இனதத்தவிர்த்து மராத்தி தினரத் துனற நடிகர்களாை  Vikram    Gokhale விற்கு  

வாழ்நாள் சாதனையாளர் விபேதும்  Arun    Nalawade அவர்களுக்கு சிறந்த 
பங்களிப்புக்காை விபேதும் வழங்கப்படவுள்ளது. இவ்விபே வாழ்நாள் 

சாதனையாளர் விபேதுகளின் மதிப்பு ஒபே சான்றிதல் மற்றும் 5 லட்சம் 

பைபாய் பரிசுத் பதானக. இதததபால் சிறந்த பங்களிப்புக்காை வழங்கப்படும் 

விபேதுகளில்  ஒபே சான்றிதல் மற்றும் 3 லட்சம் பைபாய் பரிசுத் பதானக 
இபேக்கும். இந்த விபேதுகள் மாகாராஷ்ட்ரா மாநிலத்தின் 54 ஆவது மராத்தி 
தினரப்பட விபேது வழங்கும் விழாவில் பகாடுக்கப்படும்.  

2). ததசிய தபரிடர் தமலாண்னம ஆனையம்  பதல் பனறயாக எந்த 
மாநிலத்தில் காட்டுத் தீ ஏற்ப்பட்ட தநரங்களில்  தமற்க்பகாள்ளப்படும்  

நடவடிக்னககனள பன்கூட்டிதய பயிற்ச்சி படுத்திக் காட்டியது? 

A). மத்தியப் பிரததசம். 

B).உத்திரகண்ட். 

C).ஜார்க்கண்ட். 

D).ஒடிசா. 

வினட : B).  உத்திரகண்ட். 
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ஏப்ரல் 18,2017 அன்று  ததசிய தபரிடர் தமலாண்னம ஆனையம்  பதல் 

பனறயாக  உத்திரகண்ட் மாநிலத்தில், காட்டுத் தீ ஏற்ப்பட்ட தநரங்களில்  

தமற்க்பகாள்ளப்படும்  நடவடிக்னககனள பன்கூட்டிதய பயிற்ச்சி படுத்திக் 
காட்டியது. வைத்துனற மற்றும் மாவட்ட ஆட்சி நிர்வாகம்  காட்டுத் தீ 
ஏற்ப்பட்ட தநரங்களில்  ஆயத்தமாயிபேப்பதற்க்காகதவ இம்பயற்ச்சி 
தமற்க்பகாள்ளப்பட்டது. உத்திரகண்ட் மாநிலத்தில் 70% சதவிகித நிலங்கள் 

காடுகளாகதவ இபேப்பதால் இந்த 3 நாள் பயிற்ச்சி மிகவும் பக்கியத்துவம் 

வாய்ந்ததாக இபேந்தது. ததசிய தபரிடர் தமலாண்னம ஆனையம் மற்றும் 

மாநில அரசு இனைந்தத இப்பயிற்ச்சியினை ஏற்ப்படுத்தியது. 

இப்பயிற்ச்சியில் மாவட்டங்கள் பழுவதிலும் உள்ள தீயனைப்பு வரீர்கள் 

மற்றும் மாநிலத்தில் உள்ள மற்ற துனறனயச் தசர்ந்த அதிகாரிகளும் 

இதில் பங்கு பபற்றைர். 

3).  2017   ஆம்  ஆண்டின் A.T  Kearney  Foreign  Direct  Investment (FDI) இன் நம்பிக்னக 
குறியடீ்டில்(Confidence  Index) இந்தியா எந்த இடத்னதப் பிடித்துள்ளது? 

A). 12 ஆவது. 

B).8   ஆவது. 

C).10  ஆவது.  

D).5   ஆவது. 

வினட : B).  8   ஆவது. 

2017  ஆம் ஆண்டின் A.T  Kearney  Foreign  Direct  Investment (FDI) இன் நம்பிக்னக 
குறியடீ்டில்(Confidence  Index) இந்தியா  8 ஆவது இடத்னதப் பிடித்துள்ளது. 

A.T  Kearney  Foreign  Direct  Investment (FDI) யின் அறிக்னகயின் படி,  அந்நியநாட்டு 

நிறுவைங்கள் பதலீடு பசய்வதற்க்காக  இந்தியாவில் உள்ள 

பவளிப்பனடயாை மற்றும் சிறந்த வைிகச்  சூழனலதய விபேம்புகின்றை. 

அடுத்த பன்று ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் நிகழக்கூடிய பபாபேளாதர 
பன்தைற்றங்களில் 31 சதவிகித நிறுவைங்கள் நம்பிக்னக பகாண்டுள்ளை 

மற்றும் 71 சதவிகித நிறுவைங்கள் இந்தியாவில் பதலீடு பசய்ய 

பன்வந்துள்ளது. Confidence  Index  என்பது ஒபே நாட்டின்  அரசியல், 

பபாபேளாதாரம், மற்றும் நாட்டின் சீர்திபேத்தங்கள் தபான்றனவ  அந்நிய 
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பதலீட்டில் எந்த அளவு தாக்கத்னத ஏற்படுத்தும் என்பதினைக் குறிக்கும் 

குறியடீாகும். இக்குறியடீ்டினை 500 மில்லியன் டாலர் ஆண்டு வபேமாைம் 

ஈட்டும்  பல தைிபரினம  நிறுவைங்களின் பத்த நிர்வாகிகளின்  

பதன்னமத் தகவல்களிலிபேந்து வடிவனமக்கப்பட்டது. A.T  Kearney  Foreign  

Direct  Investment (FDI) இன் Confidence  Index இல் அதமரிக்கா பதல் 

இடத்தினைப் பிடித்துள்ளது. அதனைத் பதாடர்ந்து அடுத்தடுத்த இடங்கனள 

பஜர்மைி, சீைா, பெ.தக.,  மற்றும் கைடா பிடித்துள்ளது. 

4). LIC Housing Finance  நிறுவைத்தின் நிர்வாக இயக்குைர்(M.D)  மற்றும் 

தனலனம நிர்வாக அதிகாரியாக(C.E.O)  யார்  நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

A).Sunita  Sharma. 

B).Pooja   Bansal. 

C).Nikhil    Kumar. 

D).Vinay   Sah. 

வினட : D).  Vinay   Sah. 

LIC Housing Finance   நிறுவைத்தின் நிர்வாக இயக்குைர்(M.D)  மற்றும் தனலனம 

நிர்வாக அதிகாரியாக(C.E.O) Vinay   Sah    நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் 
இதற்க்கு பன்ைதாக LIC  of India  வின் விளம்பரம் மற்றும் தயாரிப்புத் 
துனறயில் நிவாக இயக்குைராக பைியாற்றிைார். 

5).  பின்வபேவைவற்றில் எது (CII – IGBC) யின்  பிதலட்டிைம் தரவரினசயில் 

இடம்பபற்ற இந்தியாவின் பதல் திட்டம்?  

A).ICICI    Bank  Data  Centre.    

B). HDFC    Bank  Data  Centre.    

C). Axis  Bank  Data  Centre.    

D). SBI   Data  Centre.    

வினட:  A).  ICICI    Bank  Data  Centre.    

ஹய்தராபாத்தில் உள்ள  ICICI    Bank  Data  Centre  திட்டதம IGBC Green Data 

Centre Rating System த்தில்  பிதலட்டிைம் தரவரினசயில் இடம்பபற்ற 

இந்தியாவின் பதல் திட்டமாகும். ICICI   வங்கி பசுனம கட்டிடத் 



                                    www.winmeen.com 

 

www.winmeen.com Page 4 

 

திட்டத்தினை   ஆபத்தப்படுத்திக்பகாள்ள தமற்பகாள்ளப்பட்ட 150 

திட்டங்களும் IGBC  யிைால்  பதாழில் சான்றழிக்கப்பட்ட  திட்டங்களாகும். 

Indian   Green   Building  Council(IGBC) அனமப்பு  Confederation of Indian  

Industry(CII)   கீழ் இயங்கிவபேகிறது. இதன்  பக்கிய தநாக்கம்  2015 ஆம் 

ஆண்டில் இந்தியாவில் எல்லாவற்றிக்கும் ஏதுவாக  ஒபே நினலயாை  

சுற்றுச்சூழல் அனமப்பதாகும்.  IGBC Green Data Centre Rating System த்தின் 

பலம் பல அளவிடக் கூடிய மற்றும்  அளவிட படியாதா பல 

மனறபகமாை  பதைற்றங்கள் அனமபம். அளவிடக் கூடியனவகளுல், 

மின்சார உபதயாகம் 20 சதவிகிதத்திலிபேந்து  25 சதவிகிதமாய்க் 
குனறக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் தண்ைரீ் உபதயாகிப்பும் 25 

சதவிகிதத்திலிபேந்து  30 சதவிகிதமாய்க் குனறக்கப்பட்டுள்ளது. 

தமம்படுத்தப்பட்ட காற்றின் தரம், பைியாளர்களுக்காை உடல் நலம் 

தபான்றனவ   அளவிட படியாதா பல மனறபகமாை  

பதைற்றங்களாகும். 

6). வறுனமயாை மாைவர்களுக்குப் புத்தக வசதியினை அனமத்துக் 
பகாடுக்க எந்த மாநில அரசாங்கம் பள்ளிகளில்  புத்தக வங்கியினை 

அனமக்கவுள்ளது? 

A). மத்தியப் பிரததசம். 

B).ராஜஸ்தான். 

C).பஞ்சாப். 

D).உத்தர் பிரததசம். 

வினட : C).  பஞ்சாப். 

வறுனமயாை மாைவர்களுக்குப் புத்தக வசதியினை அனமத்துக் பகாடுக்க 
பஞ்சாப்  மாநில அரசாங்கம் பள்ளிகளில்  புத்தக வங்கியினை 

அனமக்கவுள்ளது. இதன் பலம் அந்தக் கல்வியாண்டில் ஏனழ 

மாைவர்கள் கட்டைமில்லாமல்  புத்தகங்கனள தைக்கு பந்னதய 

வகுப்புகளில் பயின்ற  மாைவர்களிடம்  இபேந்து பபற்றுக் பகாள்ள 

படிபம். இதைால் மாைவர்கள் புத்தகத்திற்க்காை பசலவுகனள 

மிச்சப்படுத்திக் பகாள்ளலாம் மற்றும் புதிய புத்தகங்கனள அச்சிடுவதன் 
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பலம் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகனளபம் குனறத்துக் பகாள்ள 

படிபம். இத்திட்டம் எந்த மாைவர்களுக்கும் கட்டாயமில்னல. அரசின் 

இத்திட்டத்திற்க்கு அரசுசார நிறுவைங்களும் உதவும். 

7).  சமீபத்தில் மனறந்த ஆந்திர மாநில அனமச்சராை  Dev nen   Ra e a  
இவர் எந்த அரசியல் கட்சினயச் தசர்ந்தவர்? 

A).Indian  National  Congress(INC). 

B).Bharatiya   Janata  Party(BJP). 

C).Communist   Party of  India(CPI). 

D).Telugu  Desam  Party(TDP). 

வினட : D).  Telugu  Desam  Party(TDP). 

கிரிஷ்ைா மவட்டத்தில் உள்ள கன்கிப்பாடு சட்டமன்றத் பதாகுதியிலிபேந்து 

5 பனற சட்டமன்ற உறுப்பிைராை,  63 வயதாை திபே. Devineni  Rajshekhar 

அவர்கள் சமீபத்தில் ஹய்தராபாத்தில் காலமாைார். இவர் Devini  Nehru 

என்று மக்களால் அனழக்கப்பட்டார். இவர் மனறந்த ஆந்திர பதல்வராை 

N.T.ராமா ராவனீைப் பின்பற்றுபவர்.  

8). இந்திய ரயில்தவ துனறயின்  நிதித்துனற ஆனையராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A).B  N  Mohapatra. 

B).S  K   Bhagat. 

C).Anand  Mathur. 

D).Akhil  Agarwal. 

வினட : A).  B  N  Mohapatra. 

1980 ஆம் பதாகுதி(Batch) அய் தசர்ந்த Indian  Railway  Accounts   Service(IRAS) 
இன் அலுவளராை B  N  Mohapatra,  இந்திய ரயில்தவ துனறயின்  நிதித்துனற 

ஆனையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கு பன்பு  இவர் ரயில்தவ 

நிதிதுனறயில் கூடுதல் உறுப்பிைராக நவம்பர் 2016 வனர பைியாற்றிைார். 

9). ”Bhakra  Beas  Ma age e t  Board ” இன் புதிய தனலவராக யார் 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 
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A).Aagam  Modi. 

B).Devendra    Kumar  Sharma. 

C).Cheteshwar  Mangalam. 

D).P  V  Singhal. 

வினட : B).  Devendra    Kumar  Sharma. 

 Himachal  Pradesh  Power  Corporation  Limited இன் நிர்வாக இயக்குைராை  

Devendra    Kumar  Sharma   தற்பபாழுது Bhakra  Beas  Ma age e t  Board BBMB  ” இன் 

புதிய தனலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  Bhakra  Beas  Management  Board(BBMB) 

”    பக்ரா,  பாங் மற்றும் மற்ற அனைகளில் இபேந்து வபேம் நீரினை 

பஞ்சாப், ஹரியாைா,  ராஜஸ்தான் தபான்ற மாநிலங்களுக்கு வழங்குவனத 
இதுதவ   நிர்வாகிக்கிறது. இபதவிக்காை இடம் 2015 பசப்டம்பர் மாதம் 

பதல் காலியாகதவ இபேந்தது. இதில் எஸ்.தக.ஶர்மா தற்காலிகமாக 
பைியமர்த்தப்பட்டார். இப்பதவிக்காை காலம் 3 ஆண்டுகள் ஆகும். 

10). உலகில் பதன்பனறயாக பசயர்க்னகக்தகாள்கனளக் பகாண்டு 

விமாைங்கனளக் கண்காைிக்கும் பனறனய எந்த விமாைப் தபாக்குவரத்து 

நிறுவைம் அறிபகப்படுத்தப்படவுள்ளது? 

A). Japan     Airlines. 

B). Singapore  Airlines. 

C).Asian     Airlines. 

D).Malaysia   Airlines. 

வினட : D).  Malaysia   Airlines. 

உலகில் பதன்பனறயாக பசயர்க்னகக்தகாள்கனளக் பகாண்டு 

விமாைங்கனளக் கண்காைிக்கும் பனறனய  Malaysia   Airlines நிறுவைம்  

2018 ஆம் ஆண்டில் அறிபகப்படுத்தவுள்ளது. இதற்க்காக Malaysia   Airlines    

நிறுவைம் Aireon  LLC,    SITAONAIR,    FlightAware LLC   தபான்ற நிறுவைங்களிடம் 

ஒப்பந்தத்னதக் னகபயழுத்திட்டுள்ளது. இதன்பலம் பைிப்பிரததசங்கள் 

மற்றும் மிகவும் மிகவும் பதானலவில் உள்ள இடங்களில் விமாைங்கள் 

பசல்லும் தபாது விமாைம் கண்காைிக்கப்படும். இதற்க்காக விமாை 
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வடிவனமப்பில் எந்த வித மாற்றத்னதபம் ஏற்படுத்தக் கூடுய ததனவ 

இல்னல. 
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                           TNPSC  Tamil  Current  Affairs  21
st
  April 2017 

 

1). ஐ.ா சீ மநாமி திம் (UN  Chinese  Language Day )    எந்த ான்று 

அனுசரிக்கப்டுகிது? 

 A).ஏப்பல்  23. 

B).ஏப்பல்  20. 

C).ஏப்பல்  21. 

D).ஏப்பல்  22. 

யிடை : B).  ஏப்பல்  20. 

உக மநாமிகில் 6 மநாமிகட ஐ.ா தது அலுயக மநாமினாக 
அியித்துள்து. English, French, Russian,  Chinese,  Spanish, Arabic ஆகின 

மநாமிகள அந்த மநாமிகள். ஐ.ா யின் அலுயக மநாமிகின் யபாறு, 

ண்ாடு நற்றும் சாதடகடப் ளாற்றும் யடகனில்   ஏப்பல்  20 ஆம்  

ாள்  ஐ.ா சீ மநாமி திம் (UN  Chinese  Language Day ) , United  Nations 

Educational,  scientific and Cultural  Organisations(UNESCO) யிால் 

மகாண்ைாைப்டுகிது. 5000 யமைங்களுக்கு முன்ாக சீ எழுத்துக்கடக் 
கண்டுிடித்த Cang Jieds அயர்களுக்கு நரினாடத அிப்த்ற்க்காக ஏப்பல்  

20 அன்று இத்திம் மகாண்ைாைப்டுகிது. 

2). 2017 ஆம் ஆண்டிற்க்கா BRICS Film   Festivel  ிகழ்ச்சிடன எந்த ாடு 

ைத்தவுள்து? 

A).பஷ்னா. 

B).மதன் ஆப்ரிக்கா. 

C).சீா. 

D).இந்தினா. 

யிடை : C).    சீா. 

ஜூன் 23 முதல் ஜூன் 27 யடப மதன்ளநற்க்கு சீாயில் உள் 

நாகாத்தில் உள் யில்  2017 ஆம் ஆண்டிற்க்கா BRICS F    F  
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ிகழ்ச்சி டைமவுள்து. இந்ிகழ்ச்சினில் BRICS ாடுகில் இமந்து 30 

ைங்கள்  திடபனிைப்டும். இதில் 5 ாடுகின்(BRICS) இனக்குர்கால் 

மதாகுத்து யமங்கப்ட்ை W       திடபப்ைங்களும் 

உள்ைங்கும். W       திடபப்ைத்தில் 18 ிநிைங்கள் 

இனங்கும் 5 குறுந்மதாைர்கட    BRICS ாடுகில் இமக்கும் வ்மயாம 

ாடுகளும்  யமங்கிமள் உள். அக்குறுந்மதாைர்கட பிரேசிலைச்  
ளசர்ந்த வால்டர் ரசல்ஸ், ேஷ்யாலவச்   ளசர்ந்த  Aleksey  Fedorchenko,   

இந்தினாடயச் ளசர்ந்த  Madhur  Bhandarkar, மதன் ஆப்ரிக்காடயச் ளசர்ந்த 
Jahmil X.T. Qubeka நற்றும் சீாடயச் ளசர்ந்தJia  Zhangke  ஆகின 

இனக்குர்கள் இனக்கிமள்ர். முதன் முடனாகா  BRICS F    F   
மசப்ைம்ர்   2016 ல் இந்தினாயில்  உள் புதுடில்ினில் டைமற்து. 

3). 2017 ஆம் ஆண்டின்  F   H  ரிசிட மயன்  Giuseppina  

Nicolini    எந்த ாட்டைச் ளசர்ந்தயர்? 

A).இத்தாி. 

B).ிபான்சு. 

C).ார்ளய. 

D).மஜர்நி. 

யிடை : A).   இத்தாி. 

2017 ஆம் ஆண்டின்  F   H  ரிசிட இத்தாினில் உள் 

Lampedusa யின் ளநனபா Giuseppina  Nicolini  அயர்களும் ,  தது மசாந்த  
ாடுகில் இமந்து இைம் மனர்ந்தயர்கள்  நற்றும் அகதிகட யபளயற்று  

அயர்களுக்கு ாதுகாப்ா யாழ்க்டகடன ஏற்ப்டுத்தினதற்க்காக  
அபசுசாப ஐளபாப்ின அடநப்ா SOS  Maditerranee(France)  அடநப்ிற்க்கும் 

கிடைத்துள்து. SOS  M (F )   அடநப்ாது meditteranean 

குதிகில் துன்த்தில் இமக்கும் ர்களுக்கு ல்யாழ்வு அடநத்துத்தமம் 

அடநப்ாகும். இப்ரிசில் 150,000 அ ளநரிக்க ைார் நதிப்புள் மதாடகமம் 

ம தங்கப் தக்கமும் இமக்கும். F   H   அடநதிப் ரிசு 1989 
ஆம் ஆண்டு மதாைங்கப்ட்டு, அடநதிடன ளநம்டுத்துயதற்க்காக அபசு, 
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தினார் துடடனச் ளசர்ந்த   அடநப்புகளுக்கு யமங்கப்ட்டு 

யமகிது. 

4).  முதன்முடனாக ைக்கயிமக்கும்  W   O   F  ிட எந்த 
ாடு ைத்தவுள்து? 

A).இங்கிாந்து. 

B).ஜப்ான். 

C).இந்தினா. 

D). அளநரிக்கா. 

யிடை : D).   அளநரிக்கா. 

முதன்முடனாக ைக்கயிமக்கும்  W   O   F  ிட 

அளநரிக்காடயச் ளசர்ந்த Global    Brian  Foundation(GBF)   ஜூன் 4 2017 அன்று 

ைத்தவுள்து. இத்திமயிமாயின் ம குதினாக அங்குள் ஆர்யர்கள் 

ிம னார்க் கபத்தின் யதீிகில் கைின் யத்திட 

ளநம்டுத்துயதற்க்கா யிமிப்புணர்டயப் பப்ிச் மசல்யார்கள். இவ்யாறு 

மசய்யதன் மூம் உமகங்கிலும் உள் நக்கள் கயத்டத  ஈர்த்து 

நக்கட  ிடனா முன்ளற்த்திற்க்கா ளாக்கத்தில் மசனல்ை 

டயக்கமுடிமம். அதிலும் கைல்ய ளநம்ாட்டிற்க்காக யடபனடப 
மசய்னப்ட்ை இக்குகில் முக்கினநாதா இைக்கு  4  ிடப் 
ின்ற் ளயண்டும். 

5). ஐ.ா யின் ளதர்தல் உதயித் திட்ைங்களுக்காக இந்தினா எவ்யவு 

மதாடகடனப் ங்கிப்ாகக்  மகாடுத்துள்து? 

A).  450,000 ைார். 

B). 150,000 ைார். 

C). 250,000 ைார். 

D). 350,000 ைார். 

யிடை : C).   250,000 ைார். 
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ல்ளயம ாடுகில் இமக்கும் ளதர்தல் முடகட முன்ளற்வும் 

ளதர்தல் ைத்துயத்ற்க்கும்  இந்தினா  250,000 ைார்  மதாடகடன  ஐ.ா 
யின் ளதர்தல் உதயித் திட்ைங்களுக்குப்   ங்கிப்ாகக்  மகாடுத்துள்து. 

இத்மதாடகனிட இபண்ைாயது முடனாக இந்தினா மகாடுத்துள்து. 

முதன் முதில் 2012 ஆம் ஆண்டில் மகாடுத்தது. 1991 ஆம் ஆண்டில்   

அடநக்கப்ட்ை ஐ.ா யின் T   E   A  D  சுநார் 100 

ாடுகில் ளதர்தல் ைத்துயதற்க்கா மதாமில்நுட் உதயிகட 

அடநக்கும் ணிகில் உதயிமள்து. 

6).  எந்த  கிரிக்மகட் யபீமக்கு, இந்தினக் கிரிக்மகட்டில் தது தட 

சிந்த  ங்கிப்ிற்க்காக   75 ஆயது M  D  M  யிமது 

மகாடுக்கப்ைவுள்து? 

A).Gundapppa   Viswanath. 

B).Sunil   Gavaskar. 

C).Kapil  Dev. 

D).Ravi   Shastri. 

யிடை : C).   Kapil  Dev. 

இந்தினக் கிரிக்மகட்டில் தது தட சிந்த  ங்கிப்ிற்க்காக கில் 

ளதவ் அயர்களுக்கு ஏப்பல் 24, 2017 அன்று டைமறும் யிமாயில்  75 

ஆயது M  D  M  யிமது மகாடுக்கப்ைவுள்து. 

அதுநட்டுநல்ாது டிகர் அநிர் கான் அயர்களுக்கு தந்து சிந்த 
திபப்ைநா தங்கள்  ைத்திற்க்கு  Vishesh   Puraskar  யிமதும்,     சிந்த 
டிகனா Vyjayathimala  Bali  அயர்களுக்கு ஹிந்தி சிிநாத்துடனில் 

அயபது சாதடகளுக்காக  Master Dinanath  Vishesh   Puraskar யிமதும் 

சிந்த ாைகத்திற்க்கா  யிமதாகின  M   W   A   யிமதிட  

A   P   S   S   S   ாைகத்திற்க்காக Sunil  Barve  வும் 

மற்றுள்ார். இவ்யிமாயிட Master Dinanath Smruti  Pratishthan  நற்றும் 

Hridayesh   Arts   ஏற்ப்ாடு  மசய்யார்கள். 

7). 80 ஆயது மங்கால் திடபப்ை த்திரிடகனார்  அடநப்ின் யிமது 

யமங்கும் யிமாயில், யாழ்ாள் சாதடனார் யிமது னாமக்கு 

யமங்கப்ைவுள்து? 
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A). Moushumi   Chatterjee. 

B).Chiranjeet    Chakraborty. 

C).Prosenjit   Chatterjee. 

D).Rituparna    Sengupta. 

யிடை : A).   Moushumi   Chatterjee. 

தது சிந்த டிப்ிற்க்காக டிடக  Moushumi   Chatterjee   அயர்களுக்கு  

மங்கால் திடபப்ை த்திரிடகனார்  அடநப்ின்     80 ஆயது யாழ்ாள் 

சாதடனார் யிமது யமங்கப்ைவுள்து. அதுநட்டுநல்ாது  Sankhachil   

திடபப்ப்ப்ைத்தில் தது சிந்த டிப்ிற்க்காக   Prosenjit   Chatterjee  

அயர்களுக்கு சிந்த டிகமக்கா யிமதும்  Rajkahini  திடபப்ப்ைத்தில் 

தது சிந்த டிப்ிற்க்காக       Rituparna    Sengupta  அயர்களுக்கும்   Natoker   

Motto   திடபப்ப்ைத்தில் தது சிந்த டிப்ிற்க்காக  Paoli  Dam   

அயர்களுக்கும் சிந்த டிடகக்கா யிமதும் யமங்கப்ட்ைது. இதுளாக 
சிந்த இனக்குர்மக்கா யிமதிட கீளம மகாடுக்கப்ட்டுள் 

ர்களுக்கு யமங்கப்ட்ைது. 

யரிடச 
எண் 

திடபப்ட்ங்கள் இனக்குர்கள் ைம் 

மயியந்த  
ஆண்டு 

1 Cinemawala Kaushik   Ganguli 2016 

2 Belaseshe Shiboprasad Mukherjee & 

Nandita  Roy 

2015 

3 Buno  Haans Aniruddha  Roychowdhury 2014 

4 Goutam  Ghosh Sankhachil 2015 

5 Srijit  Mukherjee Rajkahini 2015 

மங்கால் திடபப்ை த்திரிடகனார் யிமது 1937 ஆம் ஆண்டு முதல் 

திடபத்துட முன்ளற்த்திற்க்காக யமங்கப்ட்டு யமகிது. 

8).  ஆங்கி மநாமிமனர்ப்புக்காக 2016 ஆம் ஆண்டு சாகித்தின அகாைநி 
யிமது னாமக்கு யமங்கப்ைவுள்து? 

A).A  R   Vankatachalapathy. 

B).Sri  Aniruddhan   Vasudevan. 
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C).Githa     Hariharan. 

D).K  Satchidanandan. 

யிடை : B).   Sri  Aniruddhan   Vasudevan. 

மமநால் முமகன் அயர்கது நாமதாமாகன்  எனும் தநிழ் கடதடன 

என்று ஆங்கித்தில் மநாமிமனர்த்ததற்க்காக Sri  Aniruddhan   Vasudevan 

அயர்களுக்கு  2016 ஆம் ஆண்டு சாகித்தின அகாைநி யிமது னாமக்கு 

யமங்கப்ைவுள்து. ஜூன் நாதம் 16 ஆம்  ளததி   டைமவுள் 23 

மநாமிகளுக்கா   சாகித்தின அகாைநி ரிசு யமங்கும் யிமாயில் Sri  

Aniruddhan   Vasudevan அயர்களுக்கு யிமது யமங்கப்டும். அந்த யிமதுப் 
ளடமனில்  சின்ங்கள் மாிக்கப்ட்ை மசம்பு நற்றும் மொய் 50,000 

அைங்கும்.  

9). இந்தினாயில் உள் எந்த அடத்திந்தின யாமாிக்கு (All India  

Radio(AIR)) 26 ஆயது முட யமங்கப்ைவுள்  L  A  யிமது 

யமங்கப்ட்ைது? 

A).AIR  Aizawal. 

B).AIR  Bhopal. 

C).AIR   Lucknow. 

D).AIR   Delhi. 

யிடை : A).  AIR  Aizawal. 

Aizawal  இல் உள் Chanmari  YMA Hall ல் ைந்த யிமாயில் AIR  Aizawal 

ிறுயத்திற்க்கு 26 ஆயது முட யமங்கப்ட்ை  L  A  யிமது 

யமங்கப்ட்ைது. நிளசாபம் நாித்தின் யர்ச்சி நற்றும் நிளசா மநாமி 
நற்றும் இக்கணத்தின் முன்ளற்த்தில்  நற்றும்  சுகாதாபம் நற்றும் 

கல்யினிலும் தது மறும் ங்கிற்க்காக இவ்யிமது Aizawal இல் உள்  

அடத்திந்தின யாமாிஅடநப்ிற்க்கு யமங்கப்ட்ைது. இவ்யிமதிட 

அதன் தடடந நற்றும் இனக்குர் மாறுப்பு யகிக்கும் திம. D R Lalropuia   

மற்றுக்மகாண்ைார். Lelte  என்து 1983 ஆம் ஆண்டு முதல் சிந்து 

யிங்கிக் மகாண்டிமக்கும் நிளசாபம் நாி யாப இதாகும். கைந்த 26 
ஆண்டுகாக திடந நிக்க இடஞர்களுக்கு இவ்யிமது யக்ஷங்கப் ட்டு 
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யமகிது. இது நிளசாபநில் டைமறும் ிகழ்வுகட ாமைங்கும் 

அங்கீகரிக்கப் மறும்ாடுடுகிது. 

10). ாதுகாப்புக் கப்ல் கட்டும் ணிக்கா ப்ந்தத்டத இந்தினா 
சநீத்தில் எந்த ாட்டுைன் டகமனழுத்திட்ைது? 

A).ஜப்ான். 

B).ஆஸ்திளபினா. 

C).மதன் மகாரினா. 

D).சீா. 

யிடை : C).   மதன் மகாரினா. 

ாதுகாப்புக் கப்ல் கட்டும் ணிக்கா ப்ந்தத்டத இந்தினா சநீத்தில் 

மதன் மகாரினா  ாட்டுைன் டகமனழுத்திட்ைது. இதன்மூம் வ்மயாறு 

ாடும் இப்ணிக்மகத் தினாக ம கப்ல் கட்டும் தங்கட 

துக்கும். இதற்க்காக இந்தினா Hindustan Shipyard Limited(HSL) ிறுயத்டதத் 
ளதர்ந்மதடுத்துள்து. மதன் மகாரினா கூடின யிடபயில் தது தத்திட 

அிமுகப்டுத்தும். இதன்மூம்  இந்தினாயின் Hindustan Shipyard Limited(HSL) 

ிறுயத்தின் தபம் உனர்த்தப்ட்டு கைல்சார் திட்ைத்திட 

ளநற்க்மகாள்யதற்க்கா யசதிகள் யீநன நாக்கப்டும். 

இவ்மயாப்ந்தத்திற்க்குத் ளதடயனா மாமட்கட யமங்குயதன் மூம் 

யணிகர்களும் முன்ளற்ம் அடையர். 
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                           TNPSC  Tamil  Current  Affairs  22-23
rd

  April 2017 

 

1). 2017 ஆம் ஆண்டிற்க்கள � International  Mother   Earth day” யின் நளக்கம் 

என் ? 

A). Trees   For  the   Earth. 

B).Environmental  and   Climate   Literacy. 

C).Earth   and its   Ecosystem. 

D).Unite   for   Tomorrow. 

யிடை : B).   Environmental  and   Climate   Literacy. 

வ்வயளபே ஆண்டும் ஏப்பல் 22 ஆம் ளள், ம் சுற்றுச்சூமடப்  
ளதுகளப்தற்க்களக  � I ter atio al  Mother   Earth day”(சர்யநதச தளய்பூநழ தழம்) 

நளகக்  வகளண்ைளைப்டுகழது. இனற்க்டகநனளடு நிதர்களுக்கு பே 

ல் இணக்கத்தழட ஏற்ப்டுத்தவும்  எதழர்களத்தழல் வளபேளதளபம், 

சபகம், நற்றும் சுற்றுச்சூமல் நதடயகடப் பூர்த்தழ வசய்யதற்க்களகவும் 

இந்ளள் அனுசĂக்கப்டுகழது.  2017 ஆம் ஆண்டிற்க்கள � International  Mother   

Earth day” யின் நளக்கம்  �E viro e tal  a d   Cli ate   Literacy”  எப்டுயதளகும். 

இந்ளள் 1969 ஆம் ஆண்டு  UNESCO நளளட்டில் பன்வநளமழனப்ட்டு 1970 

ஆம் ஆண்டில் பதன் படனளகக் வகளண்ைளைப்ட்ைது. 

2). ின்யபேம் நறுகளப்டீ்டு ழறுயங்கில் எந்த ழறுயம் குஜளபளத்தழல் 

உள் Gujarat  International Finance Tec-City(GIFT  City) னில்  தது 

ழதழடநனத்தழட அடநப்தற்க்கள அடித்தத்டத இட்டுள்து ? 

A). ICICI  Lombard   General  Insurance. 

B).The    New  India   Assurance   Co.Ltd. 

C).National    Insurance  Co.Ltd. 

D).General    Insurance    Corporation  of   India(GIC  Re). 

யிடை : D).  General    Insurance    Corporation  of   India(GIC  Re). 

 இந்தழனளயில் உள் International  Financial   Services   Centre(IFSC) கில் 

ன்ள குஜளபளத்தழல் உள் Gujarat  International Finance Tec-City(GIFT  City) 

னில்  தது ழதழடநனத்தழட அடநப்தற்க்கள அடித்தத்டத  
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இந்தழனளயின் நறுகளப்டீ்டுக் கமகம்(General    Insurance    Corporation  of   India(GIC  

Re)) ழறுயினது. General    Insurance    Corporation  of   India(GIC  Re)   என்து  இந்தழனள 
நற்றும் அனல் ளடுகில், உனிபேள் நற்றும் உனிபற் வளபேட்களுக்கள 

நறுகளப்டீு யமங்கும் பே  இந்தழன அபசளங்க ழறுயநளகும். தற்வளழுது 

General    Insurance    Corporation  of   India(GIC  Re)    ழறுயத்தழன் உள்ளட்டு நற்றும் 

அனல்ளட்டு ிăநழனம் வதளகுப்பு 55:45 யிகழதத்தழல் உள்து. 

3). 2015-2016 ஆம் ஆண்டிற்க்கள சழந்த நகளதுடந உற்ப்த்தழக்களக எந்த 
நளழத்தழற்க்கு  Krishi Karman  யிபேது யமங்கப்ட்ைது? 

A).நத்தழனப் ிபநதசம். 

B).பளஜஸ்தளன். 

C).உத்தர் ிபநதசம். 

D).நகபள. 

யிடை : A).   நத்தழனப் ிபநதசம். 

2015-2016 ஆம் ஆண்டிற்க்கள நகளதுடந உற்ப்த்தழக்களக   நத்தழனப் 
ிபநதச நளழத்தழற்க்கு  நத்தழன அபசழன்  Krishi Karman  யிபேது 

யமங்கப்ட்ைது. இவ்யிபேதழட நத்தழனப் ிபநதச நளழம் வதளைர்ந்து 5 

ஆயது படனளகப் வறுகழது. 2015-16 ஆம் ஆண்டிற்கள நகளதுடந 

உற்ப்த்தழ 184.10  ட்சம் ைன்களகும் இது 2014-2015 ஆம் ஆண்டின் 

உற்ப்த்தழனள 171.03 ட்சம் ைன்கடக் களட்டிலும் 7.64%  சதயிகழதம் 

அதழகநளகும். நத்தழன யியசளனத்துட அடநச்சகத்தழளல் வகளடுக்கப்டும் 

இவ்யிபேதழல் பே நகளப்ட நற்றும் சளன்ழதல் நற்றும் 2 நகளடி பைளய் 

Ăசுத்வதளடக இபேக்கும் நற்றும் �சழந்த நகளதுடந உற்த்தழனளர்� 
யிபேதழட  வண் நற்றும் ஆண் யியசளனிகளுக்கு யமங்கப்டும். இதழல்  

சளன்ழதல் நற்றும் 2 ட்சம் பைளய் Ăசுத்வதளடக உள்ைங்கும்.   

4). பதன்படனளக டைவற் �India  Indonesia  Energy   Forum(IIEF)� 
(இந்தழனள இந்நதளநசழனள ஆற்ல் நன்ம்) ழகழ்ச்சழ எந்த கபத்தழல்  

டைவற்து? 

A).New   Delhi. 

B).Yogyakarta. 
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C).Surabaya. 

D).Jakarta. 

யிடை: D).  Jakarta. 

2017 ஆம் ஆண்டு ஏப்பல் 20 ஆம் நததழ  பதன்படனளக �India  Indonesia  
Energy   Forum(IIEF)�  ழகழ்ச்சழ இந்நதளநசழனளயில் உள் Jakarta  கĂல்  

டைவற்து. இந்ழகழ்ச்சழனில் இந்தழனளயின் ஆற்ல், ழக்கĂ நற்றும் 

புதுப்ிக்கத்தக்க ஆற்ல்  நற்றும் சுபங்கங்கள் துட நத்தழன 

அடநச்சபள தழபே.Piyush  Goyal  அயர்களும்  இந்நதளநசழனளயின் ஆற்ல் 

நற்றும் கிநயத்துட அடநச்சபள  தழபே. Ignasius  Jonan அயர்களும்  

இதழல் ங்நகற்ர். இந்ழகழ்ச்சழக்கு பன்தளக JWG(Joint Woring  Group) 

எப்டும்  இபே ளடுகடச் நசர்ந்த வதளமழளர்கள்  குழு கூட்ைம் 

டைவற்து. எண்வணய் நற்றும் எĂயளபத் துட சம்ந்தப்ட்ை 

யிரனங்கட 2 ஆயது வதளமழளர்கள்  குழு கூட்ைபம், ழக்கĂ   
சம்ந்தப்ட்ை யிரனங்கட 4 ஆயது வதளமழளர்கள்  குழு கூட்ைம் 

புதுப்ிக்கத்தக்க ஆற்ல்()சம்ந்தப்ட்ை யிரனங்கட பதயது 

வதளமழளர்கள்  குழு கூட்ைபம் ஆநளசட நநற்க்வகளண்ைது. 

நநற்க்கண்ை துடகில் இக்குழுக்கள் தனளĂத்த அழக்டககள்,  

இந்ழகழ்ச்சழனின் வளழுது இபே ளட்டு அடநச்சர்கிைத்தழல் 

ப்டைக்கப்டும். 

5) .இந்தழனளயில்  புத்தக கழபளநத்தழட(�Village  of  Books�) பதன்பதளக 
எந்த நளழ அபசளங்கம் ஏற்ப்டுத்தப்ைவுள்து?  

A).ஞ்சளப். 

B).லழநளச்சல் ிபநதசம். 

C).நகளபளஷ்ட்பள. 

D).தநழழ்ளடு. 

யிடை : C).  நகளபளஷ்ட்பள. 

நகளபளஷ்ட்ப நளழம் ிளர் கழபளநத்தழல் நந நளதம் 4 ஆம் நததழ  
பதன்பதளக புத்தக கழபளநத்தழட, நகளபளஷ்ட்ப நளழ அபசளங்கம் 

ஏற்ப்டுத்தப்ைவுள்து.  இதன் பம் சுற்றுள நற்றும் நபளத்தழ 
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வநளமழனில் யர்ச்சழ ஏற்ப்டும். இக்கழபளநம் Panchgani நடஅடியளபத்தழல் 

இபேந்து 8 கழநளநீட்ைர் வதளடயில்  அடநந்தழபேக்கழது. தற்வளழுது 

நகளபளஷ்ட்ப அபசளங்கத்தழளல்  இகழபளநத்தழற்க்கு யமங்கப்டும் புத்தகம் 

அடத்தும் நபளத்தழ வநளமழனில் உள்து ின்யபேம் களங்கில் லழந்தழ 
நற்றும் ஆங்கழ வநளமழகில் அபசளங்கத்தழளல் புத்தகங்கள் 

யமங்கப்டும். இக்கழபளநத்து நக்களுக்கு  எழுத்தளர்களுைன் 

உடபனளைல்,  இக்கழன ழகழ்ச்சழகள் நற்றும் புத்த்க யளசழத்தல் அநர்வு 

நளன்டய ஏற்ப்ளடு வசய்னப்டும். இவ்யளறு புத்தக கழபளநம் 

அடநப்தற்க்கள எண்ணம் Hay-on-Wye எப்டும் Welsh  கபத்தழல் 

டைவறும் புத்தகத் தழபேயிமள நற்றும்  அங்கழபேக்கும் புத்தகக் 
கடைகின் பம் ஏற்ப்ட்ைது. 

6). 2018 ஆம் ஆண்டின் �UNESCO உகப் புத்தகத் தடகபநளக (UNESCO   
World Book Capital)� எந்த கபம் அழயிக்கப்ட்டுள்து? 

A).Athens. 

B).Ljubljana. 

C).Conakry. 

D).Alexandria. 

யிடை : A).   Athens. 

2018 ஆம் ஆண்டின் �UNESCO உகப் புத்தகத் தடகபநளக (UNESCO   

World Book Capital)� கழநபக்க ளட்டின் தடகபள  Athens கபத்டத  UNESCO 
யின் இனக்குபள Irina  Bokova ளĂஸ்சழல்  அழயித்தளர். 
புத்தகத்துடனிர்   அடயபளளும் ளபட்ைப்ைக்கூடின வசனல்கில் 

தண்டநபடைனதளய் இந்கபம் யிங்குயதளல்  Athens கபத்தழற்க்கு இந்த 
அந்தஸ்து யமங்கப்ட்ைது.  UNESCO உகப் புத்தகத் தடகபநளக 
ஆக்கப்ட்ைதழன் பம்  ஏவதன்ஸ் கĂல் எழுத்தளர்கள், 

வநளமழவனர்ப்ளர்கள் ,யிக்கநிப்யர்கள், ழகழ்ச்சழனளர்கள், 

கபேப்வளபேள் களட்ச்சழனளர்கள், கயிடத யளசழப்பு நளன்யற்ழர்க்கள 

னிபங்கு நற்றும் கூட்ைங்கள் டைவறும். UNESCOயின்  உகப் புத்தகத் 
தடகபங்களக அழயிக்கப்ட்ை கபங்கில் Athens கபம்  18 ஆயது  

கபநளகும். தற்வளழுது   Republic of Guinea யின் தடகபள  Conarky 17 

ஆயது கபளக யிங்கழயபேகழது. 
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7). எந்த நளழ அபசளங்கம் �ில் நற்றும் வநழண்ைள நகட்ஸ் � 
ழறுயத்துைன் யியசளன நளற்த்தழற்க்கள புĂந்துணர்வு ப்ந்தத்டதக் 
டகவனழுத்தழட்டுள்து? 

A).நழநசளபம். 

B).டிசள. 

C).நணிப்பூர். 

D).அஸ்றளம். 

யிடை : B).   டிசள. 

சழறு யியசளனிகின் யளழ்யளதளபத்தழட பன்நற்றுயதர்க்களகவும் 

யியசளனத்துடனில்  சழந்த  நளற்த்தழடக் வகளண்டு 

யபேயதற்க்களகவும் டிசள  நளழ அபசளங்கம் �ில் நற்றும் வநழண்ைள 
நகட்ஸ் � ழறுயத்துைன் புĂந்துணர்வு ப்ந்தத்டதக் 
டகவனழுத்தழட்டுள்து.  இதன்பம் டிசள  நளழ அபசளங்கம் நற்றும் 

�ில் நற்றும் வநழண்ைள நகட்ஸ் � ழறுயம் இடந்து  

தழட்ைங்கில் வசனல்டும். யியசளனத் துடனில் தகயல் நநளன்டநடன 

அடநத்து அதட  யியசளனத் துடனில் நதடயப்ட்ை நபங்கில் 

உநனளப்டுத்தழக் வகளள்ளும் நற்றும் டிசள நளழத்தழல் ல் யலுயள 

னிர்கட னிĂடுதல் நற்றும் யியசளனிகின் யபேநளம், ழம், யிடத 
யடககள், நண் Ăநசளதட நளன்யற்ழல் இபேக்கும் சழக்கல்கட 

சĂவசய்யது நளன்யற்ழட இது கயணித்துக்வகளள்ளும். 

8). 2017 ஆம் ஆண்டிற்க்கள ஐ.ள வபேங்கைல் கபேத்தபங்கு எங்கு 

டைவவுள்து?  

A).Lisbon. 

B).Beijing. 

C).New  York. 

D).Thimphu. 

யிடை : C).  New  York. 
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ழடனள பன்நற்த்டத அடையதற்க்களக யடபனபேக்கப்ட்ை 

நளக்கங்கில் நழக பக்கழனநள நளக்கநள 14 ஆயது நளக்கத்டத 
டைபடப்டுத்துயதற்க்களக ஃிஜழ அபசளங்கபம் ஸ்யைீன் ளட்டு 

அபசளங்கபம் ஐ.ள அடநப்புைன் இடந்து வசனல்டும். 2017 ஆம் 

ஆண்டு ஜூன் 5 பதல் 9 யடப ஐ.ள யின் தடகபள ழபெ னளர்க் 
கĂல் டைவறும் யிமளயில் இவ்யிபண்டு ளடுகளும் ங்நகற்று  

வபேங்கைல், கைல்கள் நற்றும் கிந யங்கட ழடனள 

பன்நற்த்தழற்க்களக எவ்யளறு னண்டுத்தப்ை நயண்டும் 

என்தடபம் எடுத்துக் கூறும்.� நது வபேங்கைல், நது எதழர்களம்:  

ழடனள பன்நற்த்தழற்க்கள நளக்கநள 14 ஆயது நளக்கத்டத 
டைபடப்டுத்துயதற்க்கு ங்கிப்நளம்� என்நதஇக்கபேத்தபங்கழன் 

நளக்கநளகும். 

9). �Golf  Industry  Association(GIA)� னிளல் யமங்கப்ட்ை  நகளல்ஃப் 
யிடனளட்டில் 2016 ஆம்  ஆண்டிற்க்கள ஆண்கள் ிĂயின் 

ஆட்ைளனகன் னளர்? 

A). Shiv  Chawrasis. 

B).Ali  Sher. 

C).Aakash  Ohri. 

D).Anirban  Lahiri. 

யிடை : A).   Shiv  Chawrasis. 

Golf  Industry  Association(GIA)� னிளல் யமங்கப்ட்ை  நகளல்ஃப் 
யிடனளட்டில் 2016 ஆம்  ஆண்டிற்க்கள ஆண்கள் ிĂயின் 

ஆட்ைளனகளக Shiv   Shankar  Prasad   Chawrasis   நதர்வு  வசய்னப்ட்டுள்து. 

இதுநளக தடசழந்த  நகளல்ஃப்  யிடனளட்டு யபீபளக Aditi   Ashok   நதர்வு  

வசய்னப்ட்டுள்ளர்.   Ali  Sher  எனும் யபீபேக்கு  Delhi Golf Club இன் சழந்த  
யிடனளட்டு யபீபபேக்கள யிபேது யமங்கப்ட்ைது. 

10). சநீத்தழல் நடந்த  நளப நசளப்பள(Nora  Chopra) எந்தத் துடபைன் 

வதளைர்புடைனயர்? 

A).த்தழĂக்டக. 
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B).யிடனளட்டு. 

C).அபசழனல். 

D).அழயினல். 

யிடை : A).   த்தழĂக்டக. 

சநீத்தழல் புது டில்ழனில் நடந்த   64 யனதள  நளப நசளப்பள(Nora  
Chopra)  த்தழĂக்டக துடபைன் வதளைர்புடைனயர். அயர் தன்னுடைன 

வசய்தழனளளர் தழணுக்ககளக எல்நளபளலும் நதழக்கப்ட்டு 

ளபளட்ைப்ட்ைளர். இயர் பதன்பதழல் அகளளத்தழல் தது நயடனத் 
வதளைங்கழளர் ின்ர் �Northern  India  Partika, The Sunday  Guardian, The  Asian  
Age, Tehelka� நளன் த்தழĂக்டககில் அயர் ணினளற்ழளர். 
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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 I i   F i   A   Ci  (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 G   P   I i  
P / S i  ி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 G   P   
I i  P / S i  ி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  G   P  A  பகடுக்கப்தட்டது. 

ிகத் துரநில் சநந் ற்நத்ரணக்   பகண்டுமர்க்கும்  

ற்றும்  சநப்தகப் திற்றும் றுணங்களுக்கும் அங்ககம் 

ங்குத இவ்ிமது ங்குன் தக்கணது. 

5). M   C i  C (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  M   C i  C (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. M   C i  C (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. 

B i   A i i    I i (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 G   E i   P i  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 G   E i   P i  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 M  C  M  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   
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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.   
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                           TNPSC  Tamil  Current  Affairs  25
th

 April 2017 

 

1). சநீத்தழல் டந்த 2017 ASIAN GRAND PRIX MEET  பளட்டினில் தங்கம் 

வயன்  நன்ப் த் வகௌர் (Manpreet kaur) ந்த யிளனளட்டுடன் 

வதளடர்புளடனயர்? 

A).ஜளயழன் த்பபள(Javelin throw). 

B).ரளட் புட்(Short put). 

C).ளங் ஜம்ப்(Long jump). 

D).ஸ்ப் ண்ட்(Sprint). 

யிளட : B).  ரளட் புட்(Short put). 

நன்ப் த் வகௌர் (Manpreet kaur) னும் வண் இந்தழன தடக  

யபீளங்கள.இயர்  சநீத்தழல் சவளயில், ஜழன்லஶயள (Jinhua) க ல் டந்த 
2017 ASIAN GRAND PRI  MEET  பளட்டினில் ரளட் புட்ளட 18.86 நீட்டர்  
தூபம்  ந்து தங்கம் வயன்று சளதள ளடத்தளர். இது அயர் 2015 ஆம் 

ஆண்டு ரளட் புட்ளட 17.96 நீட்டர்  தூபம்  ந்து பதசழன சளதள 

ளடத்தளதயிட 1 நீட்டர் ீம் அதழகம். இதன் பம் அயர் 2017 ஆம் 

ஆண்டு ஆகஸ்டு(August) நளதம்  ண்டில் ளடவபவுல் IAAF ORLD 
CHAMPIONSHIP  பளட்டினில் ங்பகர்க்க பதர்ச்சழ வட்றுள்ளர். 

2).  2017(WMD)உக நப னள 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 நப னள 
தழநளக அனுச க்கப்டுகழது. இது நக்கிளடபன நப னள பளளனப்ப் 
ற்ழன யிமழப்புணர்ளய ற்ப்டுத்துயதர்க்களக அனுச க்கப்டுகழபது. 2017 
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ஆம் ஆண்டிர்க்கள உக நப னள தழத்தழன் ளநனக்கருப்வளருள் (End 

Malaria for good) ப்டுயதளகும். உக சுகளதளப  ழறுயத்தழன் (World Health 

Organisation (WHO)) கருத்துப்டி எவ்வயளறு ஆண்டும் நப னள பளனிளல் 

உகம் பழுயதும் சுநளர் ளன்கு ட்சம் பர் நணநளடகழன்ர்.2010 
ஆம் ஆண்டிழருந்து 2015 ஆம் ஆண்டுக்குள் நப னள பளனிளல் 

ர்ப்ட்ட இப்பு 29% சதயிகழதநளக குளக்கப்ட்டுள்து நற்றும் உகம் 

பழுயதும் நப னளயிளல் ற்ட்ட இப்பு 21% சதயிகழதம் 

குளந்துள்து. இந்தழனளயில் எவ்வயளறு யருடபம் நப னளயிளல் 

ளதழக்கப்டுயர்கின் ண்ணிக்ளக கழட்டத்தட்ட 1 நழல்ழனன் 

ஆகும்.ஃளல்சழபபம்  னும் எட்டுினளல்(Falciparum Parasite) ற்டும் 

நப ன நழகவும் வகளடினது. பச்சுத்தழபல்(Breathing Trouble),கல்லீபல் 

வசனழப்பு(Liver Failure),ஆழ்ழள  நனக்கம்(Coma) நற்றும் நணம்(Death) 

பளன்ளய நப னள பளனிளல் ற்டும் ளதழப்புகல்.நப னள பளய் 

அதழகநளக களணப்டும் இடங்கில் இருக்கும் கற்ிிப்வண்கள் நற்றும் 

குமந்ளதகழுக்கு நப னள ற்டும் யளய்ப்புகள்  அதழகம்.உக 
ளடுகில் த்தளம 91 ளடுகள் யினிருக்கும் நப னள பளளனக் 
குளக்க உக சுகளதளப  ழறுயம்(WHO)   ந்துளப வசய்த நப னள 
தடுப்பு பள நற்றும் நப னள கண்டழபம் பள நற்றும் நப னள 
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  வளருள 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  வளருள 

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  யளப 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 அதழக ப்து. இந்ழளனில் ஜப்ளன் ளட்டிர் LPG 

உபனளகழப்ிள குளத்துக் வகளண்டு நழயளக உள் இனற்ளக  
 யளபயிள னன்டுத்தத் வதளடங்கழபள்ர். உக சுகளதளப  
ழறுயத்தழன் கருத்துப்டி நபக்க்ட்ளட நற்றும் நளட்டு சளம் பளன் 

 வளருள்கள்  க்கும் 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  ந்துளப 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 (ய யிக்கு 

அிக்கப்ட்டுள்து). 

8). ந்த நளழத்தழன் அணி 2017 Na a   A e c C a  
பளட்டினில் வயற்ழ வற்து? 

A).பகபள. 

B).நிப்பூர். 

C).ஞ்ஜளப். 

D).ல னளள. 

யிளட : D). ல னளள. 

ல னளள நளழத்தழன் யிளனளட்டு அணி 2017 Na a   A e c 
C a  பளட்டினில் பகப அணிளன Hyderabad இல் அளநந்துள்  

ளபனளகழ ஸ்படடினத்தழல்(BALAYOGI stadium) யழீ்த்தழ வயற்ழ வற்து. 

ல னளள 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 ல னளள நளழ ஆண்கள் 108.5 புள்ிகள் வற்ர். 

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

9). கற்ிிப் வண்கிளடபன யிமழப்புணர்ளய ற்டுத்துயதர்க்களக 
கழல்க (Kilkari)  னும் வநன்வளருள ந்த நளழ அபசளங்கம் 

அழபகப்டுத்தழபள்து? 

A).ஞ்ஜளப். 
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B).ல னளள. 

C).அஸ்றளம். 

D).உத்தர் ிபபதசம். 

யிளட : B). ல னளள. 

ல னளளயில் 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 கழல்க (K a )  
னும் வநன்வளருள ல னளள நளழ அபசளங்கம் 

அழபகப்டுத்தழபள்து. எரு வண் கர்ம் த த்த 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 



www.winmeen.com 

 

www.winmeen.com Page 8 

 

அதன் பம் கண்ணிற்கு கதழர்யசீ்ளச அனுப்புயதளகும். Rajendra Prasad 

Centre for Opthalmic Sciences னும் ழருயம் Retiniblastoma னும் பகன்சபளல் 

ளதழக்கப்ட்ட குமந்ளதகளுக்கும் Melanoma னும் பகன்சபளல் 

ளதழக்கப்ட்டயர்களுக்கும் சழகழச்ளச அிக்கழது.  
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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. 
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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. 
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Tnpsc Tamil Current Affairs 28th April 2017 

1. உலகிலலலே முதன் முறைோக உலலாகங்கள் சுரங்கத்றத தறை 

செய்யும் முதல் நாடு எது? 

[A] எல் சல்வேடர் 

[B] ம ொசொம்பிக் 

[C] சீமசல்லஸ் 

[D] ந ீபியொ 

விறை: [A] எல் ெல்லவைர் 

விளக்கம்: எல் சொல்ேடொர் நொடு, உலகிவலவய முதன் முறையொக நீர் 
ஆதொரங்கறையும், சுற்றுச்சூழறலயும் பொதுகொப்பதற்கொக நொடு முழுேதும் 
உள்ை உவலொக சுரங்கங்களுக்கு தறடேிதித்துள்ை முதல் நொடு. அதிகொரப்பூர்ே 

பத்திரிறககைில் ஏப்ரல் 27, 2017 அன்று மேைியொன அைிக்றகயின் படி, எல் 

சொல்வேடர் நொட்டில் உள்ை உவலொக கனி ங்கறை எடுக்க மசய்யப்படும் 
ஆய்வு, சுரண்டல், பிரித்மதடுத்தல் அல்லது மசயலொக்கம் ஆகியனறே 

சட்டத்தின் மூலம் தறட மசய்யப்படுகிைது. இந்தப் புதியச் சட்டம் சல்வேடர் 
நொட்டின் ஜனொதிபதி சொன்மசஸ் மசமரன்  றகமயழுத்திட்ட பின்னர் அ லுக்கு 

ேந்தது  ற்றும் வ லும் இது முன்பு மசய்யப்பட்ட சுரங்க திட்டங்கைொல் 

ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்கைிலிருந்து ஏறழ கிரொ ப்புை சமூகங்கறை 

பொதுகொக்கும். 

2. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான Pierre L enfant Planning Excellence and Achievement  

விருதிறன சவன்ை முதல் இந்திே நகரம் எது? 

[A] புது தில்லி 

[B] புேவனஷ்ேர் 

[C] மகைஹொத்தி 
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[D] மசன்றன 

விறை: [B] புவலனஷ்வர் 

விளக்கம்: 2017 ஆம் ஆண்டிற்கொன Pierre L enfant Planning Excellence and 

Achievement  ேிருதிறன மேன்ை முதல் இந்திய நகரம் என்ை மபருற றய 

புேவனஸ்ேர் மபற்ைது. இது அம ரிக்க திட்ட ிடல் சங்கத்தொல் (APA) 

துேக்கப்பட்டது. நல்ல  ற்றும் வ ம்பட்ட நகர திட்ட ிடல்  ற்றும் 
திட்ட ிடல் மசயல்பொட்டில் அதன் குடியிருப்பொைர்கறை ஈடுபடுத்துதல் 

ஆகியேற்ைிற்கொக மந. 1 ஸ் ொர்ட் நகர ொன புேவனஷ்ேர் இந்த ேிருதிறனப் 
மபற்றுள்ைது. இந்த சங்கம் ஐந்து சிைப்பொன ேிருது மபறும் சிைப்பு 
ேிருந்தினர்கறை வதர்ந்மதடுத்தது, இதன்படி வ   ொதம் 8 ஆம் வததி 2017 

ஆம் ஆண்டு அன்று நியூயொர்க் சங்கத்தின் வதசிய திட்ட ிடல்  ொநொட்டில் 

ேிருது ேிழொேில் இறே மகௌரேிக்கப்பட்டனர். குைிப்பிடத்தக்க ேறகயில், 

ேிரிேொன திட்ட ிடுதல், முயற்சிகள்  ற்றும் ஊக்க ைித்தல், திட்ட ிடல் 

திட்டங்கள்  ற்றும் முன்முயற்சிகள், மபொது கல்ேி முயற்சிகள்,  ற்றும் 
திட்ட ிடல் பிரச்சிறனகள் வபொன்ைேற்றை மசய்யும் தனிநபர்கள், அம ரிக்க 
திட்ட ிடல் சங்கத்தொல் மகைரேிக்கப்பட்டனர். 

3. 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான காது லகளாலதார் மற்றும் வாய் 

லேொலதாருக்கான ஆெிோ லகாப்றே T-20 லோட்டிேின் ஆட்ை நாேகன் 

விருதிறனப் சேற்ைவர் ோர்? 

[A] பிரேின் பொடில் 

[B] யஷ்ேந்த் சித்தொவய 

[C] இம்ரொன் வேக் 

[D] யஷ்ேந்த் நொய்டு 

விறை: [D] ேஷ்வந்த் நாய்டு 

விளக்கம்: ஆந்திரொறேச் வசர்ந்த யஷ்ேந்த் நொயுடு என்பேர் ேங்கவதசத்தின், 

டொக்கொேில் நறடமபற்ை கொது வகைொவதொர்  ற்றும் ேொய்வபசொவதொருக்கொன டி-
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20 ஆசியொ வகொப்றப கிரிக்மகட் வபொட்டியில் தனது திரற யொன பந்து 

ேசீ்சொல் ஆட்ட நொயகன் ேிருதிறனப் மபற்ை கிரிக்மகட் ேரீர் என்ை 
மபருற றய மபற்றுள்ைொர். டி-20 உலகக் வகொப்றப முத்தரப்பு வபொட்டியில் 

பொக்கிஸ்தொன்  ற்றும் ேங்கவதசத்றத இந்தியொ மேன்ைது குைிப்பிடத்தக்கது. 

முன்னதொக, 2016 ஆம் ஆண்டுக்கொன ஆசியொ வகொப்றபறய இந்தியொ, 
இலங்றகயில் மேன்ைது  ற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டில் இந்தியொ உலகக் 
வகொப்றபறய மேன்ைதில், இேரது பந்துேசீ்சின் மபரும் பங்கு உள்ைது 

குைிப்பிடத்தக்கது. 

4. 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான, 52 வது ஞானேீை விருதிறனப் சேற்ைவர் ோர்? 

[A] சங்கொ வகொஷ் 

[B] சந்திரவசகர கம்பொரொ 

[C] பிஷ்னு வட 

[D] B R மபந்வர 

விறை: [A] ெங்கா லகாஷ் 

விளக்கம்: 2017 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 27 ஆம் வததி ஜனொதிபதி பிரணொப் 
முகர்ஜி அேர்கைொல், புது தில்லியில் நறடமபற்ை 2017 ஆம் ஆண்டுக்கொன 

ஞொனபடீ ேிருது ேழங்கும் ேிழொேில் ேங்கொைத்தின் சிைந்த எழுத்தொைரும், 
இலக்கிய ேி ர்சகரும், வபரொசிரியரு ொன திரு. சங்கொ வகொஷ் அேர்களுக்கு 

2016 ஆம் ஆண்டுக்கொன ஞொனபடீ ேிருது ேழங்கப்பட்டது. இலக்கியத் 
துறையில் வகொேின் உன்னத ொன பறடப்புகளுக்கொக அேருக்கு இவ்ேிருது 

ேழங்கப்பட்டது. அடீத் லதொ-குல்ம ொம ய் , முர்வகொ பொவரொ , ச ொஜிக்னொய்  

 ற்றும் பொபர் பிரொர்த்தனொ  ஆகியறே இேரின் சிைந்த பறடப்புகைொகும். 
 ஹொஸ்ேத்தொ வதேி, தொரொேங்கர் பந்வதொபொத்யொயி, அஷ்டபுர்ணொ வதேி, 
சுபொஷ் முவகொபொத்யொயி  ற்றும் பிஷ்ணு வதய் ஆகிவயொருக்கு பிைகு 

இந்தியொேின்  ிக உயரிய இலக்கிய ேிருதொன, ஞொனபடீ ேிருதிறன  

வபரொசிரியர் வகொஷ்  மேன்றுள்ைொர் என்பது குைிப்பிடத்தக்கது. 
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5. ெர்வலதெ அளவில் புகழ்சேற்ை TED லேச்சு அரங்கத்தில் உறரோற்றும் 

வாய்ப்றே சேற்ை முதல் இந்திே நடிகர் ோர்? 

[A] அ ிதொப் பச்சன் 

[B] ேொருக் கொன் 

[C] ஆ ிர் கொன் 

[D] அக்ஷய் கு ொர் 

விறை: [B] ஷாருக் கான் 

விளக்கம்: சர்ேவதச அைேில் புகழ்ப்மபற்ை TED எனப்படும் வபச்சரங்கத்தில் 

உறரயொற்ைிய முதல் இந்திய நடிகர் என்ை மபருற றய நடிகர் ேொருக் கொன் 

மபற்ைொர். TED என்பதன் ேிரிேொக்கம் Technology (மதொழில்நுட்பம்), Entertainment 

(மபொழுதுவபொக்கு), Design (ேடிேற ப்பு) என்பதொகும். 2017 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 

 ொதம் 27 ஆம் வததி கனடொேின் ேன்கூேர் நகரில்  நறடப்மபற்ை TED 2017 – 
THE FUTURE YOU  என்ை  ொநொட்டில் கலந்து மகொண்ட ேொருக் கொன், தனது 

நட்சத்திர ேொழ்க்றகயின் மதொடக்கம் துேங்கி தற்மபொது இறணயத்துடன் 

அைிமுக ொகியுள்ை உலகில் ஏற்பட்ட  ொற்ைங்கள் ேறர மதொடர்ந்து பல்வேறு 

நிகழ்வுகள் பற்ைி வபசினொர். வ லும் ேொருக் கொன் புகழ்மபற்ை இந்த வபச்சு 
நிகழ்ச்சியின் இந்திப் பதிப்றப நடத்த, TED அற ப்புடன் இறணந்துள்ைொர். TED 
வபச்சு நிகழ்சிகள் உலமகங்கிலும் அதன் ஊக்கமூட்டும்  ற்றும் 
உற்சொகமூட்டும் வபச்சுகளுக்கு புகழ்மபற்ைது என்பது குைிப்பிடத்தக்கது. 

6. ெமீேத்தில் மறைந்த வினுச்ெக்ரவர்த்தி அவர்கள், எந்த துறைேில் 

புகழ்சேற்ை நேர்? 

[A] அரசியல் 

[B] ஊடகம் 

[C] திறரத் துறை 

[D] ேிறையொட்டு 
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விறை: [C] திறரத் துறை 

விளக்கம்: த ிழ் நடிகர்  ற்றும் திறரக்கறத எழுத்தொைரொன திரு. ேினுச் 
சக்ரேர்த்தி (71) அேர்கள் மசன்றனயில் கொல ொனொர். அேரது தனித்துே ொன 

கர்ஜிக்கும் குரல்  ற்றும் சிைப்பொன ேசன உச்சரிப்புக்கொகவும் அேர் நன்கு 

அைியப்பட்டொர். அேர் த ிழ், மதலுங்கு, கன்னடம், பதொதொ,  றலயொைம் 
ஆகிய ம ொழிகைில் ேில்லன், நறகச்சுறே  ற்றும் குணச்சித்திர 
கதொபொத்திரங்கைில் சிைப்பொக நடித்துள்ைொர். அேர் மசொந்த ொக பல 

திறரப்படங்கறை இயக்கியுள்ைொர் ம லும் இேர் நடிறக சில்க் ஸ் ிதொறே 

அைிமுகப்படுத்திேர் என்பது குைிப்பிடத்தக்கது. 

7. 2017 ஆம் ஆண்டு சவளிேிைப்ேட்ை உலக ேத்திரிறகச் சுதந்திர 
குைிேீட்டின்  (WPFI) இந்திோவின் நிறல என்ன? 

[A] 133 ேது 

[B] 144 ேது 

[C] 131 ேது 

[D] 136 ேது 

விறை: [D] 136 வது 

விளக்கம்: ச ீபத்திய மேைியிடப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டுக்கொன உலக 
பத்திரிறகச் சுதந்திரக் குைியடீ்டில்  (World Press Freedom Index - 2017) (WPFI-2017) 

180 நொடுகைில் 136 ேது இடத்றத இந்தியொ மபற்றுள்ைது. பிரத ர் நவரந்திர 
வ ொடியின் வதசியேொதத்தின் அச்சுறுத்தல்கள்  ற்றும் முக்கிய 

ஊடகேியலொைர்கைிறடவய சுய தணிக்றக அதிகரித்து ேருேதொல், இந்த 
அைிக்றகயில் இந்தியொ 3 இடங்கள் ேழீ்ந்துள்ைது.ம லும் இந்த அைிக்றகயில், 

பத்திரிறகயொைர்கள் மபருகிய முறையில் ஆன்றலன் ஸ் ியர் 
பிரச்சொரங்கறையும், அச்சுறுத்தல்கறையும் இலக்கொகக் மகொண்டிருந்தொர்கள் 

என்றும் குைிப்பிட்டுள்ைது. ஊடகேியலொைர்கள்  ீதொன தொக்குதல்கள் 

சொதொரண ொக  ொைியுள்ைன  ற்றும் பல ொனேர்கள் உயர்ந்து ேருகின்ை ஒரு 
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உலகத்றத பிரதிநிதித்துேப்படுத்துகின்ை 2017 WPFI மசய்தியொைர்கள் 

(எல்றலகள் இல்லொ ல்) மசய்திகறை பிரதிபலிக்கின்ைனர். நொர்வே, 

பின்லொந்து, பின்லொந்து  ற்றும் மடன் ொர்க் ஆகியேற்ைொல் குைியடீ்மடண் 

முதலிடப்பட்டுள்ைது. இப்பட்டியலில் 180 நொடுகைில் சீனொ 176 ேது இடத்றதப் 
மபற்றுள்ைது வ லும் "குடி க்கள் பத்திரிறகயொைர்களுக்கொன உலகின் 

முன்னணி சிறை" எனவும் ேிேரிக்கப்பட்டுள்ைது. 

8. 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான் உலக லநாய் எதிர்ப்பு வாரத்தின் றமேக் கரு 

என்ன? 

[A] Vaccines Work 

[B] Close the Immunization Gap 

[C] Are you up-to-date 

[D] Immunization Vaccine for you 

விறை: [A] Vaccines Work. 

விளக்கம்: 2017 ஆம் ஆண்டின் உலகைொேிய வநொய்த்தடுப்பு ேொர ொனது World 

Immunization Week  (WIW) 2017 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்  ொதம் 24 ஆம் 
வததியிலிருந்து துேங்கப்பட்டது. இதன் முக்கிய வநொக்கம் 2030 ஆம் ஆண்டில் 

நிறலயொன அபிேிருத்தி இலக்குகறை Sustainable Develoment Goals  (SDG) றய 

அறடேதற்கு ேொழ்ேில் முழுற யொக தடுப்பூசிகைின் முக்கியத்துேம் 
 ற்றும் மசயல்பொடுகள் பற்ைிய ேிழிப்புணர்றே ஏற்படுத்துேதொகும். 
உலகைொேிய மபொது சுகொதொர பிரச்சொரம், உலகைொேிய தடுப்பூசி நடேடிக்றகத் 
திட்டத்றத அறடேதற்குத் வதறேயொன நடேடிக்றககறை புரிந்து 

மகொள்ளுேதற்கும், ஒரு சிைந்த உலகைொேிய சுகொதொர முதலீட்டிற்கொன 

முன்னுரிற றய வபொன்ை வநொய்த்தடுப்பு முக்கியத்துேத்றத உயர்த்துேவத 
இதன் ற யக் கருேொன "Vaccines Work” கறடபிடிக்கப்பட்டது. 

9. லவறல சதாைர்ோன ோதுகாப்பு மற்றும் உைல்நலம் குைித்த 2017 

ஆண்டின் உலக தினத்றத எந்த ெர்வலதெ அறமப்பு கறைப்ேிடிக்கிைது? 
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[A] United Nations Security Council (UNSC) 

[B] International Court of Justice (ICJ) 

[C] World Health Organization (WHO) 

[D] International Labour Organization (ILO) 

விறை: [D] International Labour Organization (ILO).  

விளக்கம்: வேறலக்கொன மதொடர்பொன பொதுகொப்பு  ற்றும் உடல்நலம் குைித்த 
2017 ஆம் ஆண்டுக்கொன உலக தினம் பொதுகொப்பொன, ஆவரொக்கிய ொன  ற்றும் 

ஒழுக்க ொன வேறலகறை வ ம்படுத்துேதற்கொன ேருடொந்திர சர்ேவதச 
பிரச்சொர ொகும். இப் பிரச்சொர ொனது ஏப்ரல் 28 அன்று நறடமபற்ைது வ லும் 
2003 ஆம் ஆண்டில் இருந்து சர்ேவதச மதொழிலொைர் அற ப்பொன International 

Labour Organizatoin  (ILO) ேொல் கண்கொணிக்கப்படுகிைது. இதன்  திப்படீ்டின்படி, 
ஒவ்மேொரு ஆண்டும் சு ொர் 6300 வபர் ேிபத்துக்கள் அல்லது வேறல 

மதொடர்பொன வநொய்கள் கொரண ொக இைக்கின்ைனர், அதொேது ேருடத்திற்கு 2.3 

 ில்லியன் வேறல மதொடர்பொன இைப்புக்கள் ஏற்படுகின்ைன. வ லும் தினசரி 
 னித துயரத்தின் கொரண ொன மசலேினம் அதிகைேில் உள்ைது  ற்றும் 
ஏறழகள் மதொடர்பொன மதொழில் சொர்ந்த பொதுகொப்பு  ற்றும் சுகொதொர 
நறடமுறைகைின் மபொருைொதொர சுற  ஒவ்மேொரு ஆண்டும் உலகைேில் 

ம ொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியில் (GDP) 4% என  திப்பிடப்படுகிைது. 2017 

ஆண்டுக்கொன் ற யக் கரு "ஆக்கபூர்ே ொன பொதுகொப்பு  ற்றும் உடல்நலம் 
(OSH) வசகரிப்பு  ற்றும் பயன்பொட்றட வ ம்படுத்துதல்"  என்பதொகும், 
நம்பக ொன மதொழில் பொதுகொப்பு  ற்றும் உடல்நலம் (OSH) தரவுகறை 

வசகரிக்கவும் பயன்படுத்தவும் அேர்கைின் திைறன வ ம்படுத்துேதற்கொன 

நொடுகைின் முக்கிய வதறேயில் கேனம் மசலுத்துகிைது. 

10. 2017 ஆம் அண்டு இந்லதாலனெிோவில் நறைப்சேற்ை உலக ேத்திரிறகச் 

சுதந்திர தினம் World Press Freedom Day  (WPFD) சகாண்ைாட்ைத்தில் 

திரேிைப்ேட்ை குறும்ேைம் எது?  

[A] குத்தி  
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[B] அசொத் 

[C] லிட்டில் மடரரிஸ்ட் 

[D] வரொட் றசட் அம்பொனிஸ்  

விறை: [B] அொத் 

விளக்கம்: 2017 ம் ஆண்டுக்கொன உலக பத்திரிறகச் சுதந்திர தினம் (WPFD) 

மகொண்டொட்ட நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியொக ஐக்கிய நொடுகைின் கல்ேி, 
அைிேியல்  ற்றும் கலொச்சொர அற ப்பின் (யுமனஸ்வகொ) UNESCO  இந்திய 

குறும்பட ொன "ஆசொத்றத” திறரயிடப்பட்டது. இத் திறரப்படம் ரொகுல் ேி. 
சிட்வடல்லொ என்பேரொல் இயற்ைி  ற்றும் இயக்கப்பட்டது, இது ஒரு 

தந்றதக்கும் அேரது  கனுக்கும் இறடவய உள்ை மசயலற்ை உைேின் 

கறதறயக் கூறுகிைது. WPFD ஒவ்மேொரு ஆண்டும் வ  3 அன்று பத்திரிறக 
சுதந்திரத்தின் அடிப்பறடக் வகொட்பொடுகறை மகொண்டொடப்படுகிைது; 

உலமகங்கிலும் உள்ை பத்திரிறக சுதந்திரத்றத  திப்பிடுேதன் ஊடொக, 
ஊடகேியலொைர்கறை அேர்கைது சுயொதீனத்தின்  ீதொன 

தொக்குதல்கைிலிருந்து கொப்பொற்றுேதற்கும், வேறலயின் உயிரிழந்த 
ஊடகேியலொைர்களுக்கு அஞ்சலி மசலுத்துேதற்கும் கறடப்பிடிக்கப்பட்டது. 

2017 ஆம் ஆண்டுக்கொன ற யக் கரு "அசொதொரண சூழறல, அசொதொரண 

எண்ணம் மகொள்ேது: ஊடகத்தின் மபொறுப்பில் அற தியொன, நியொய ொன 

 ற்றும் உள்ைடங்கிய சமூகங்கறை முன்வனற்றுேிப்பது" என்பதொகும். 
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TNPSC Tamil Current Affairs 29 th & 30th April 2017 
1. எந்த மாநிலத்தில், இந்தியாவின் முதல் திருநங்கைைளுக்ைான தடைள 
சந்திப்பு நகடபெற்றது? 

A. கைரளா 
B. தமிழ்நாடு 

C. அசாம் 

D. இமாச்சலப்ெிரகதசம் 

 

விகட : A. கைரளா 
 

திருநங்கை சமூைத்கதச்கசர்ந்தவர்ைள் தங்ைளின் தடைள திறகமைகள 
பவளிக்பைாண்டுவர ஒரு வாய்ப்ொை, 2017 ஏப்ரல் 28 அன்று கைரளாவின் 
திருவனந்தபுரத்திலுள்ள Central Stadium-மில், இந்தியாவின் முதல் 
திருநங்கைைளுக்ைான தடைள சந்திப்பு நகடபெற்றது. இந்த ஒரு நாள் 
சந்திப்ெில், கைரளத்தின் 9 மாவட்டங்ைளிலிருந்து 100 ெங்கைற்ொளர்ைள் 100 
மீ., 200 மீ., & 400 மீ.,  ஓட்டப்ெந்தயங்ைள், 4×100 மீ., ஓட்டப்ெந்தயம், நீளம் 
தாண்டுதல் & குண்படறிதல் கொன்ற கொட்டிைளில் ெங்கைற்றனர். 
இந்நிைழ்கவ கைரள விகளயாட்டுக்ைழைம் & கைரளாவின் Sexual Gender 

Minority Federation ஆைியவற்றால் கூட்டாை ஏற்ொடு பசய்யப்ெட்டது. 
 

2. எந்த நாடு 2017 சர்வகதச ெசவ மாநாட்கட நடத்தியது? 
A. இந்தியா 
B. ஜப்ொன் 

C. சீனா 
D. நார்கவ 

 

விகட : A. இந்தியா 
 

2017 ஏப்ரல் 29 அன்று புது டில்லியிலுள்ள விஜயன் ெவனில், ெிரதமர் 
நகரந்திர கமாடியால் 2017 சர்வகதச ெசவ மாநாடு பதாடங்ைிகவக்ைப்ெட்டது. 
இந்நிைழ்வில், ென்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் சமூை சீர்திருத்தவாதியாை 
இருந்த ெசவன்னா மற்றும் ெிற துறவிைள் எழுதிய Vachana -வின் 23 
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இந்தியபமாழி பமாழிபெயர்ப்புைகளயும் பவளியிட்டார். கமலும், கதசிய 
அளவிலான ெசவ பஜயந்தி பைாண்டாட்டத்தில், இதன் டிஜிட்டல் 
ெதிப்ெிகனயும் பவளியிட்டார். Vachana என்ெது ைன்னட இலக்ைியத்தில் 
நன்ைறியப்ெட்ட ஒரு விசித்திரமான எழுத்துொணியாகும். இது உலைளாவிய 
சகைாதரத்துவத்தின் மதிப்கெ ெரப்புைிறது. சமூை எழுச்சிகய ெரப்ெவும், 12-
ம் நூற்றாண்டில் சமுதாயத்தில் சமத்துவத்கத உருவாக்குவதற்கும் 
ெசவன்னா இந்த எழுத்துொணிகய ெயன்ெடுத்தினார். 1964-ம் ஆண்டு 
முன்னாள் குடியரசுத்தகலவர் BD Jatti-யால் ெசவண்ணாவின் ைருத்துக்ைகள 
ெரப்புவதற்ைாை ஏற்ெடுத்தப்ெட்ட Basava Samiti-யின் பொன்விழா ஆண்டு 
நிைழ்வும் இதில் இகணந்துபைாண்டுள்ளது. பெங்ைளூருகவச்கசர்ந்த ெசவ 
சமிதியால் 2.5 கைாடி பசலவில், 23 Vachana பதாகுதிைளும், மதிப்ெிற்குரிய 
மகறந்த இலக்ைிய அறிஞரான M M. Kalburgi-யால் திருத்தப்ெட்டு 200-க்கும் 
கமற்ெட்ட நெர்ைளால் பமாழிபெயர்க்ைப்ெட்டுள்ளது. இதில் 1 கைாடி ரூொய் 
ைருநாடை அரசால் வழங்ைப்ெட்டது. 
 

3. சமீெத்தில், HIV கநாயாளிைளுக்ைான Test & Treat பைாள்கைகய எந்த 
மத்திய அகமச்சர் அறிமுைப்ெடுத்தியுள்ளார்? 
A. நகரந்திர கமாடி 

B. கமனைா ைாந்தி  
C. JP நட்டா 
D. நிதின் ைட்ைாரி 

 

விகட : C. JP நட்டா 
 

சமீெத்தில், HIV கநாயாளிைளுக்ைான Test & Treat பைாள்கைகய, மத்திய 
சுைாதார அகமச்சரான JP நட்டா அறிமுைப்ெடுத்தியுள்ளார். 
இக்பைாள்கையின்ெடி, HIV-யால் ொதிக்ைப்ெட்ட எந்தபவாருவருக்கும் Anti- 

Retroviral Therapy சிைிச்கச இலவசமாை அளிக்ைப்ெடும். இது ஒரு மத்திய 
அரசின் நிதியுதவி பெறும் திட்டமாகும். இது HIV கநாயால் 
ொதிக்ைப்ெட்டவர்ைளுக்கு ெயனளிக்கும். 
 

4. 10வது மாஸ்கைா மணற்ைகல சாம்ெியன்ஷிப் கொட்டியில், தங்ைம் 
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பவன்றவர் யார்? 
A. Manas Kumar Sahoo 

B. Kseniya Simonova 

C. Nitish Bharti 

D. Sudarsan Pattnaik 

 

விகட : D. Sudarsan Pattnaik 
 

ஒடிசாவின் புைழ்பெற்ற இந்திய மணற்ைகலஞரான Sudarsan Pattnaik, 
மாஸ்கைாவில் நகடபெற்ற 10வது மாஸ்கைா மணற்ைகல சாம்ெியன்ஷிப் 
கொட்டியில், தான் பசதுக்ைிய 10 அடி உயர Go Green  என்ற ைருத்கத 
தாங்ைிய விநாயைர் மணல் சிற்ெத்திற்ைாை தங்ைம் பவன்றுள்ளார். இது 
உலை பவப்ெமயமாதலின் ெின்னணியில் சுற்றுச்சூழல் நிகலப்ெின் 
முக்ைியத்துவத்கத உணர்த்தும் வகையிலுள்ளது. இந்த சர்வகதச மணல் 
சிற்ெ நிைழ்வுக்ைான கமயக்ைருத்து The world around us  ஆகும். 
 

5. எந்த நைரில் இந்தியாவின் முதல் மின் டாக்சிக்ைான (e-taxi) கசாதகன 
ஓட்டம் நகடபெறவுள்ளது? 

A. நாக்பூர் 
B. ைவுைாத்தி 
C. புது டில்லி 
D. லக்கனா 
 

விகட : A. நாக்பூர் 
 

2017 கம 24 அன்று மைாராஷ்டிராவின் நாக்பூரில், இந்தியாவின் முதல் மின் 
டாக்சிக்ைான (e-taxi) கசாதகன ஓட்டம் நகடபெறவுள்ளது. இதற்ைாை Mahindra 
and Mahindra நிறுவனம் 200 டாக்சிைகள வழங்ைியுள்ளது. இத்திட்டம் மத்திய 
அரசின் இலட்சிய திட்டங்ைளுள் ஒன்றாகும். கமலும், இத்திட்டம் 
மாசுொட்கட சமாளிப்ெதற்ைான United Nations Development Program-ன் ஒரு 
ெகுதியாகும். இது நாக்பூர் மாநைராட்சி நிர்வாைத்தால் கமற்பைாள்ளப்ெடும். 
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6. Formula E racing ைார் ெந்தயத்தில் ைலந்துபைாள்ளும் முதல் இந்தியப்பெண் 
யார்? 
A. Kritika Chandhok 

B. Gul Panag 

C. Rajini Krishnan 

D. Divya Malik 

 

விகட : B. Gul Panag 
 

இந்திய நடிகையும், தானியங்ைி ஆர்வலருமான Gul Panag, Formula E racing 
ைார் ெந்தயத்தில் ைலந்துபைாள்ளும் முதல் இந்தியப்பெண் ஆவார். இவர், 
ஸ்பெயினிலுள்ள Circuit de Calafat in Catalonia-வில் M4Electro ைாகர ஓட்டினார். 
M4Electro என்ெது Mahindra நிறுவனத்தின் 4வது தகலமுகற Formula E 
ெந்தயக்ைாராகும். ஒரு ெந்தய ைாகர ஓட்டுவதற்கு, ஒரு உயர்ந்த நிகல 
உடற்ெயிற்சி கதகவப்ெடுைிறது. 
 

7. FIA Formula 3 ஐகராப்ெிய சாம்ெியன்ஷிப் கொட்டியில் ைலந்துபைாள்ளும் 
முதல் இந்தியப்ெந்தய வரீர் யார்? 
A. Aditya Mehta 

B. Alok Kumar 

C. Jehan Daruvala 

D. Yasin Merchant 

 

விகட : C. Jehan Daruvala 
 

இத்தாலியின் Monza-வில் நகடபெற்ற FIA Formula 3 ஐகராப்ெிய 
சாம்ெியன்ஷிப் கொட்டியின் தகுதிைாண் நிைழ்வில், இரண்டாவது சுற்றில் 
பவன்று, Jehan Daruvala வரலாறு ெகடத்துள்ளார். 2017 ஏப்ரல் 29 அன்று 
நகடபெற்ற இறுதிப்கொட்டியில் முதலிடத்கத UK-கவச்கசர்ந்த Lando Norris-
ம், Jehan Daruvala இரண்டாவது இடத்கதயும் ெிடித்துள்ளனர். சூனியர் 
ெந்தயப்ெிரிவில் Formula 3, மிைவும் ைடினமான கொட்டியாகும். ஆனால் இது 
F1 ெந்தயத்துக்ைான நாயைர்ைகள உருவாக்குைிறது. 
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8. ஜப்ொனின் பைௌரவமிக்ை விருதான ‘Order of the Rising Sun’-க்ைாை 
கதர்ந்பதடுக்ைப்ெட்டுள்ள இந்தியர் யார்? 
A. நகரந்திர கமாடி 

B. ெிரணாப் முைர்ஜி 
C. சுஷ்மா சுவராஜ் 

D. அசுவானி குமார் 
 

விகட : D. அசுவானி குமார் 
 

ஜப்ொன்-இந்தியா நாடுைளுக்ைிகடகயயான உறவுைகள வளர்ப்ெதற்கும், 

இரு நாடுைளுக்கும் இகடயிலான நட்கெ ஊக்குவிப்ெதற்கும் தனது 
ெங்ைளிப்ெிகன வழங்ைியதற்ைாை, முன்னாள் மத்திய அகமச்சர் அசுவானி 
குமாருக்கு, ஜப்ொன் தனது பைௌரவமிக்ை ‘Grand Cordon of the Order of the Rising 
Sun’ விருகத வழங்ைியுள்ளது. இதன் வகையில் இதுகவ மிைவுயரிய 
விருதாகும். இவ்விருது வழங்கும் விழா 2017 கம 9 அன்று, 
கடாக்ைிகயாவின் இம்ெீரியல் அரண்மகனயில் நகடபெறவுள்ளது. 
இந்நிைழ்வின் சமயம் வருகைபுரியும் அயல்நாட்டு விருந்தினர்ைளுக்கு, 
ஜப்ொன் அரசு, அரச மரியாகத பசய்யும். 
 

9. 4வது கதசிய தரநிகலைள் கூட்டகமப்பு நடத்தவிருக்கும் நைரம் எது? 

A. பஜய்ப்பூர் 
B. உதய்பூர் 
C. புது டில்லி  
D. ைான்பூர் 
 

விகட : C. புது டில்லி  
 

4வது கதசிய தரநிகலைள் கூட்டகமப்பு, 2017 கம 1&2 அன்று புது டில்லியில் 
நகடபெறும். இக்கூட்டத்தின் கநாக்ைம் விழிப்புணர்வு ஏற்ெடுத்தவும் மற்றும் 
பதாழில்துகற மத்திய அரசு அகமச்சைங்ைள், மாநில அரசுைள், 

ஒழுங்குமுகற / தரநிகல அகமப்புைள் ஆைியகவ இணக்ை மதிப்ெீட்கட 
தயார் பசய்தலும், உலைளவில் மாறிக்பைாண்டிருக்கும் வர்த்தை 
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சூழ்நிகலயில் தரநிகலைளின் வளர்ச்சிகயயும் அவற்றின் 
முக்ைியத்துவத்கத உணர்ந்துபைாள்ளச்பசய்வதுமாகும். இந்திய 
பொருளாதார துகற, Confederation of Indian Industry (CII), Bureau of Indian Standards 
(BIS) & National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) ஆைியகவயுடன் 
இகணந்து இந்நிைழ்கவ நடத்துைிறது. 
 

10. 2017 ACBS Asian Snooker சாம்ெியன்ஷிப் கொட்டியில் பவன்றவர் யார்? 
A. Thor Chuan Leong 

B. Lyu Haotian 

C. Mohamed Shehab 

D. Pankaj Advani 

 

விகட : B. Lyu Haotian 
 

ைத்தாரிலுள்ள கதாைாவில் நகடபெற்ற 2017 ACBS Asian Snooker 

சாம்ெியன்ஷிப் இறுதிப்கொட்டியில், இந்தியாவின் Pankaj Advani-ஐ 3-6 என்ற 
பசட் ைணக்ைில் கதாற்ைடித்து சீனாவின் Lyu Haotian இப்கொட்டிகய 
பவன்றுள்ளார். இந்தப்ெருவத்தில் Pankaj Advani பெற்ற முதல் 
பவள்ளிப்ெதக்ைம் இதுதான், மற்கறய அகனத்தும் தங்ைைளாகும். கதசிய 
ெில்லியர்ட்ஸ் சாம்ெியன்ஷிப்ெில் 6 சிவப்பு Snooker-ம், ஆசிய ெில்லியர்ட்ஸ் 
சாம்ெியன்ஷிப்ெில் 15 சிவப்பு Snooker-ம் இதில் அடக்ைம். இறுதிப்கொட்டியில் 
கதால்வியகடந்தால், இவரால் Grand Slam கொட்டியில் ைலந்துபைாள்ள 
இயலாது. 
 

 

 


