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TNPSC Tamil Current Affairs 10 th May 2017

1. தென் தகொரியொவின் புெிய ஜனொெிபெியொக பெவி ஏற்றவர் யொர்?
A. Moon Jae-in

B. Hong Joon-pyo
C. Goh Kun
D. Roh Tae-woo
விடை : A. Moon Jae-in
முன்னொள்

மனிெ

உரிடமகள்

ஆடையொளரொன

Moon

Jae-in

தென்

பிறகு,

South

தகொரியொவின் 19வது ஜனொெிபெியொக பெவி ஏற்றொர். இவருக்கு முன்
இப்பெவியில்
Jeollaடவ
நியமித்ெொர்.

Park

Geun-hye பைிபுரிந்ெொர்.

மொகொை

ஆளுநரொகவும்

யமலும்,

வைதகொரிய

Lee

பெவியயற்ற
Nak-yonஐ

பிரெமரொகவும்

பிரச்சிடனகளில்

நிபுைத்துவம்

வொய்ந்ெ, நீண்ைகொலமொக உளவுத்துடற அெிகொரியொக பைிபுரிந்ெ Suhhoonஐ, யெசிய புலனொய்வு யசடவயின் புெிய ெடலவரொக நியமித்ெொர்.

2. யவடலவொய்ப்பு தகொள்டககளுக்கொன நம்பகத்ெரடவ வழங்க மத்ெிய
அரசு எந்ெ உயர்மட்ைக்குழுடவ அடமத்துள்ளது?
A. புலக் யகொஷ் குழு
B. TCA ஆனந்த் குழு
C. அரவிந்த் பனகொரியொ குழு
D. மனிஷ் சபர்வொல் குழு

விடை : C. அரவிந்த் பனகொரியொ குழு
யவடலவொய்ப்பு தகொள்டககளுக்கு நம்பகமொன ெரடவ வழங்குவெற்கொக
நிெி

ஆயயொக்கின்

துடைத்ெடலவர்

அரவிந்த்

பனகொரியொவின்

கீ ழ்

மத்ெிய அரசு ஒரு உயர்மட்ைக்குழுடவ அடமத்துள்ளது. இக்குழு ஒரு
குறிப்பிட்ை இடைதவளியில் நடைமுடறப்படுத்ெப்பைக்கூடிய ெீர்வுகடள
பரிந்துடரக்கும்.
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ெற்யபொது,

யவடலவொய்ப்புப்

பற்றிய

ெரவு
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யசகரிக்கப்பட்டு, தெொழிற்துடற பைியகம் (Labour Bureau)
நிறுவனங்களொல்

மிகச்சிறியெொகும்.
மட்டுயம

தவளியிைப்படுகிறது,

Labour Bureauவின்

உள்ளைக்கியது,

யமலும்,

ஆனொல்,

ெரவுகள்
இது

குழுடவ அடிப்படையொகக்தகொண்ைது அல்ல.

ஒரு

புெிெொக

உட்பை சில

இென்

சில

அளவு

துடறகடள

உண்ைொக்கப்பட்ை

3. Sakewa விழொ சமீ பத்ெில் எந்ெ மொநிலத்ெில் தகொண்ைொைப்பட்ைது?
A. ஜொர்க்கண்ட்

B. அருைொச்சல பிரயெசம்
C. சிக்கிம்
D. மைிப்பூர்
விடை : C. சிக்கிம்
ரொய்

சமூகத்ெின்

அன்டனக்கு

சொக்வொ

அஞ்சலி

ெிருவிழொ

தசலுத்தும்

சமீ பத்ெில்
விெமொக

சிக்கிமில்

இயற்டக

தகொண்ைொைப்பட்ைது.

இவ்விழொ “பூமி பூடஜ” அல்லது “சந்ெி பூடஜ” அல்லது “நில வழிபொடு”

என்றும் அடழக்கப்படுகிறது. இது சமொெொனத்ெிற்கும் பொதுகொப்பிற்கும்
உலக சக்ெிகளுக்கு வழிபொடு தசய்யும் விெமொக தசய்யப்படுகிறது. இது
ெவிர, தகௌெம புத்ெரின் பிறந்ெநொளொன புத்ெ பூர்ைிமொடவயும், புத்ெ

கயொவில் யபொெி மரத்ெின் கீ ழ் ஞொனம் அடைந்ெ நொடளயும், சிக்கிமில்
தகொண்ைொடுகின்றனர். இந்நொட்களில் மக்கள் மைொலயங்களில் வழிபொடு
யமற்தகொள்கின்றனர்.

4. ஒருநொள் சர்வயெச தபண்கள் கிரிக்தகட்டில், அெிக விக்தகட் எடுத்ெ
வரொங்கடன
ீ
யொர்?
A. Mithali Raj

B. Harmanpreet Kaur
C. Ekta Bisht

D. Jhulan Goswami
விடை : D. Jhulan Goswami
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இந்ெிய தபண்கள் அைியின் யவகப்பந்து வச்சொளர்
ீ
Jhulan Nishit Goswami,
ஒருநொள்

கிரிக்தகட்

வரலொற்றில்

அெிக

விக்தகட்டுகடள

வழ்த்ெி
ீ

சொெடன படைத்துள்ளொர். 109 யபொட்டிகளிலிருந்து 180 விக்தகட்டுகடள
வழ்த்ெிய
ீ

ஆஸ்ெியரலியொவின்

முறியடித்ெொர்.

Cathryn

தென்னொப்பிரிக்கொவின்

Fitzpatrick

சொெடனடய

Potchefstroomல்

நடைதபற்ற

யபொட்டியில், தென்னொப்பிரிக்கொடவச்யசர்ந்ெ Raisibe Ntozakheடவ 181வெொக
வழ்த்ெி
ீ

ெனது

சொெடனடய

புரிந்துள்ளொர்.

இது

இவரது

151வது

யபொட்டியொகும். 2007ம் ஆண்டு ICCன் ‘Women Cricketer of the Year’ விருதுக்கு
யெர்வு

தசய்யப்பட்ைொர்.

விக்தகட்டுகடளயும்,

இவர்

60 T 20

10

தைஸ்ட்

யபொட்டிகளில் 50

யபொட்டிகளில்

40

விக்தகட்டுகடளயும்

வழ்த்ெியுள்ளொர்.
ீ
5. எந்ெ மொநில அரசு ,சமீ பத்ெில் பள்ளி உைவகங்களில் அெிகக்தகொழுப்பு,
உப்பு மற்றும் சர்க்கடர (HFSS) யசர்த்ெ உைவுகளின் விற்படனடய ெடை
தசய்துள்ளது?

A. மகொரொஷ்டிரொ
B. பஞ்சொப்

C. உத்ெர பிரயெசம்
D. மத்ெிய பிரயெசம்
விடை : A. மகொரொஷ்டிரொ
மகொரொஷ்டிரொ

அரசொங்கம்

சமீ பத்ெில்

மொநில

முழுவதுமுள்ள

பள்ளி

உைவகங்களில் அெிகக்தகொழுப்பு, உப்பு மற்றும் சர்க்கடர (HFSS) யசர்த்ெ

உைவுகளின் விற்படனடய ெடைதசய்துள்ளது. இெில் உருடளக்கிழங்கு
சீ வல்கள், நூடுல்ஸ், கொர்பயனற்றப்பட்ை குளிர்பொனங்கள், பீட்சொ, பர்கர்,
யகக்குகள்,
உைவுகள்
கொய்கறி

பிஸ்கட்,

பொஸ்ெொக்கள்

ெடைதசய்யப்பட்டுள்ளது.

புலவு,

தபொருட்கடள
ஊட்ைச்சத்து

பன்கள்,

இட்லி,

விற்கவும்
உைவு

வடை,

யமலும்,

இளநீர்

உட்தகொள்வடெப்பற்றி

12

வடகயொன

யகொதுடம

யபொன்ற

அனுமெித்துள்ளது.

விழிப்புைர்வு ஏற்படுவடெ வலியுறுத்துகிறது.
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யபொன்ற

20

தரொட்டி,

வடகயொன

இந்ெத்ெீர்மொனம்,

குழந்டெகள்

மத்ெியில்

Page 3

www.winmeen.com
6. 2017 New York Indian Film Festival (NYIFF)ல் சிறந்ெ நடிடகக்கொன விருடெ
தபற்ற இந்ெிய நடிடக யொர்?
A. Ratna Pathak

B. Konkona Sen Sharma
C. Anushka Sharma
D. Ramya Krishnan
விடை : B. Konkona Sen Sharma
2017 நியூயொர்க் இந்ெிய ெிடரப்பை விழொவில்(NYIFF) சிறந்ெ நடிடகக்கொன
விருடெ, “Lipstick Under My Burkha” என்ற பைத்ெிற்கொக Konkona Sen Sharma

தபற்றுள்ளொர். இவர் ெனது “A Death in the Gunj” பைத்ெிற்கொக சிறந்ெ
இயக்குநருக்கொன விருடெயும் தபற்றொர். சிறந்ெ நடிகருக்கொன விருடெ,
“Ottayaal n Paatha” என்ற பைத்ெிற்கொக கலொெரன் தபற்றுள்ளொர். Shubhashish

Bhutiani சிறந்ெ ெிடரப்பைத்ெிற்கொக (முக்ெி பவன்) விருது தபற்றுள்ளொர்.
சிறந்ெ

ெிடரக்கடெக்கொன

“Kammattipadam”க்கு

விருது

மடலயொள

ெிடரப்பைமொன

கிடைத்துள்ளது. சிறந்ெ குறும்பைமொக Onirன்

“Aaba”

யெர்வுதசய்யப்பட்டுள்ளது.
7. 2017 World Thalassemia Day (WTD)வின் டமயக்கருத்து என்ன?
A. Access to Safe & Effective Drugs in Thalassemia
B. Thalassemia: Knowledge is Strength
C. Patient’s Rights Revisited
D. Together for Humanity
விடை : D. Together for Humanity
2017 World Thalassemia Day (WTD)வின் டமயக்கருத்து “Together for Humanity”
ஆகும்.

இத்ெினம்

ஒவ்தவொரு

கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
ஏற்படுத்துவெற்கும்
மக்களுக்கு

&

இந்ெக்தகொடிய

இரத்ெெொனம்

உைர்த்துவெற்கொகவும்
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ஆண்டும்

யம

யநொய்பற்றிய

தெொைர்பொன
இந்நொள்

8

அன்று

விழிப்புைர்டவ

முக்கியத்துவத்டெ

கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
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ெலசீ மியொ
அல்லது

என்பது

மரபணு

இரத்ெத்ெிலுள்ள

முழுவதும்

இல்லொெ

இரத்ெக்யகொளொறு

ஹ ீயமொகுயளொபினின்

நிடலயொக

யநொயொகும்.

குடறபொடு

வடகப்படுத்ெப்பட்டுள்ள

WHOவின்

அறிக்டகயின்படி,

யமற்கத்ெிய நொடுகளில் ெொலசீ மியொவுைன் 90%க்கும் யமற்பட்ை மக்கள்
வொழ்கின்றனர்.

இந்ெியொவின்

ெொலசீ மியொவிற்கு

மக்கள்

ஆட்பட்டுள்ளனர்.

தெொடகயில்

இந்ெ

3.9%

அபொயகரமொன

யபர்

யநொடய

எெிர்த்துப்யபொரொை யவண்டிய அவசியத்டெ இந்நொள் வலியுறுத்துகிறது.
8. இந்ெியொவுக்கொன பொகிஸ்ெொனின் புெிய உயர் ஆடையர் யொர்?
A. Husain Haqqani
B. Abdul Basit

C. Sohail Mahmood
D. Maleeha Lodhi
விடை : C. Sohail Mahmood
பொகிஸ்ெொனின்

மூத்ெ

இந்ெியொவுக்கொன
இந்ெியொவில்
பல்யவறு
Jadhavக்கு

பொகிஸ்ெொனின்

எல்டலெொண்டி

பிரச்சிடனகள்

மரைெண்ைடன

ஆரொய்ந்து

பைிகடள

ெற்யபொது,

இவர்

பெவியயற்பொர்.
வருகிறொர்.
9.

தூெரகர்களில்

சமீ பத்ெில்

புெிய

மற்றும்

முன்

Arjun

Sohail

ஆடையர்

ெொக்குெல்கள்

இந்ெியொடவச்யசர்ந்ெ

வழங்கியது

துருக்கிக்கு

கொலமொன

உயர்

பயங்கரவொெ

யமற்தகொள்வொர்.

இவருக்கு

ஒருவரொன

Abdul

தெொைர்பொன

யம

மொெ

Basit

பொகிஸ்ெொன்

Tulshiram

Mahmood
ஆகிறொர்.
உள்ளிட்ை
Kulbhushan

விசயங்கடள

இறுெியில்

இவர்

இப்பெவியிலிருந்ெொர்.

தூெரொக

Pawar,

தசயல்பட்டு

எந்ெத்துடறடய

யசர்ந்ெவரொவொர்?
A. விடளயொட்டு

B. இெழியல் (Journalism)
C. சட்ைத்துடற
D.அரசியல்
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விடை : D.அரசியல்
மூத்ெ

Nationalistt Congress Party (NCP)ன் ெடலவர்

மற்றும் முன்னொள்

மகொரொஷ்டிரொ அடமச்சரொன Arjun Tulshiram Pawar சமீ பத்ெில் மும்டபயில்
ெனது

80வது

வயெில்

ெடலடமயிலொன

கொலமொனொர்.

1999ல்

விலொஸ்ரொவ்

யெஷ்முக்

கொங்கிரஸ்-NCP அரசொங்கத்ெில் பழங்குடி மக்களின்

நலனுக்கொக அவர் மொநில அடமச்சரொக இருந்ெொர். 2014 மொநில சட்ை
மன்ற யெர்ெலில் யெொல்வியடைந்ெ இவர், பல ஆண்டுகளொக கல்வன்
விெொன

சமுெொயத்ெின்

பிரெிநிெித்துவப்படுத்தும்

ெடலவரொகவும்

இருந்துள்ளொர்.
10. முதுமடல யெசிய பூங்கொ எந்ெ மொநிலத்ெில் அடமந்துள்ளது?
A. யகரளொ

B. ெமிழ்நொடு
C. ஆந்ெிர பிரயெசம்
D. கர்நொைகம்

விடை : B. ெமிழ்நொடு
முதுமடல

யெசிய

பூங்கொ

(MNP)

ெமிழ்நொட்டிலுள்ள

யகொயம்புத்தூர்

நகரிலிருந்து 150 கி.மீ தெொடலவில் அடமந்துள்ளது. இந்ெிய யொடன,
வங்கொளப்புலி, கொட்தைருடம மற்றும் இந்ெிய சிறுத்டெ உட்பை பல
ஆபத்ெொன

மற்றும்

அழிவிலிருக்கக்கக்கூடிய

இனங்கள்

இங்கு

பொதுகொக்கப்படுகிறது. குடறந்ெபட்சம் 266 வடகயொன பறடவகள் இந்ெ
சரைொலயத்ெில்

உள்ளன.

இெில்

அரிெொன

தவள்டள

கழுத்து

ரொஜொளிக்கழுகு, யவட்டைக்கழுகு யபொன்றடவயும் அைக்கம்.

www.winmeen.com

Page 6

