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TNPSC Tamil Current Affairs 6th & 7th May 2017

1. முக்கிய சேவைகளின் சேயல்திறனுக்காக, சதாழில்நுட்ப தரத்வத
தளர்த்திக்சகாள்ள Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) எந்தக்குழுவை
அவைத்துள்ளது?
A. R B பர்மன் குழு

B. நந்தி லால் ோரதா குழு
C. புலக் சகாஷ் குழு
D. V G கண்ணன் குழு
ைிவை : A. R B பர்மன் குழு
(IBBI)ன் 14ைது ஒழுங்குமுவற ைிதிப்படி, இந்தக்குழு அவமக்கப்பட்டுள்ளது.
இக்குழு
பர்மன்

சதேிய

புள்ளியியல்

அைர்களின்

குழுைின்

தவலவமயின்

தவலைர்

கீ ழ்

சபராேிரியர்

சேயல்படும்.

திரு.

இக்குழு

R B

முக்கிய

சேவைகளின் சேயல்திறனுக்காக, சதாழில்நுட்ப தரத்வத தளர்த்திக்சகாள்ள
ேில

பரிந்துவரகவள

மாற்றம்,

கூறும்.

பயனாளிகளின்

சபான்றவையாகும்.

அதாைது,

பதிவு

பற்றி,

நிவலயான

சேவைகளில்

தனித்தன்வமயான

ேிறு

கூறுகள்

2. உலகின் மிகப்சபரிய X-சலேர் கதிரான “European XFEL”, முதன் முதலில்
எந்த நாட்டிலிருந்து பாய்ச்ேப்பட்ைது?
A. பிரான்ஸ்
B. செர்மனி
C. இத்தாலி
D. சபல்ெியம்
ைிவை : B. செர்மனி
European X-ray Free Electron Laser (XFEL)தான் உலகிசலசய மிகப்சபரிய X-சலேர்
கதிவர உற்பத்தி சேய்தது. 3.4 கி. மீ நீளமுவைய இது ஹாம்பர்கிலிருந்து
சேனசபல்

ைவர

பாய்ந்தது.

இதிலிருந்து

ைிஞ்ஞானிகள்

நிவறய

புதிய

சபாருட்கவள கண்ைறிந்தனர். இது ோதாரண துகள் முடுக்கிகவளக்காட்டிலும்
பில்லியன்

மைங்கு
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பிரகாேமானதாகும்.இதன்

அவல

நீளம்

0.8

சநசனா
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மீ ட்ைர்களாகும். இதவன பயன்படுத்தி புவகப்பைங்கள், காசணாளிகவள அணு
அளைில்கூை

எடுக்க

முடியும்.

சமலும்,

ேிகிச்வேமுவறகவளயும் கண்ைறியலாம்.
3.

2017ம்

ஆண்டுக்கான

ஒருங்கிவணந்த

இந்திய

சநாய்களுக்கான

சபாக்குைரத்து

மற்றும்

தளைாைங்களின் உச்ேிமாநாடு, எந்த நகரத்தில் நவைசபற்றது?
A. சேன்வன

B. ராஜ்சகாட்
C. புது டில்லி
D. புசன
ைிவை : C. புது டில்லி
மத்திய
2017ம்

ோவலப்சபாக்குைரத்து

ஆண்டுக்கான

மற்றும்

ஒருங்கிவணந்த

சநடுஞ்ோவலத்துவற
இந்திய

அவமச்ேகம்,

சபாக்குைரத்து

மற்றும்

தளைாைங்களின் உச்ேிமாநாட்வை சம 3 அன்று புது டில்லியில் நைத்தியது.
இந்த

மூன்று

நாள்

மாநாட்டில்

பல்முவன

ைளர்ச்ேித்திட்ைங்களுக்காக

பங்குதாரர்களின் நிவலபற்றி சபேப்பட்ைது. 34 முதலீட்ைாளர்களின் 2 லட்ேம்
சகாடிக்கான
மாநாட்டில்

புரிந்துணர்வு
மத்திய

உலகலாைிய

மாநில

ஒப்பந்தம்
அவமப்புகவள

சபாக்குைரத்து

வகசயழுத்திைப்பட்ைது.
ோர்ந்தைர்கள்,

உறுப்பினர்கசளன

அயல்நாட்வைசேர்ந்த 3000 பிரதிநிதிகள் கலந்துசகாண்ைனர்.

இந்த

உலக

ைங்கி,

இந்திய

&

4. ேமீ பத்தில் காலமான Captain Chand Roop, எந்த ைிவளயாட்வைச்ோர்ந்தைர்?
A. சபட்மிட்ைன்
B. குத்துச்ேண்வை
C. சைன்னிஸ்
D. மல்யுத்தம்
ைிவை : D. மல்யுத்தம்
துசராணாச்ோரியார்

ைிருதுசபற்ற

Captain Chand Roop, தனது
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87ைது

பிரேித்திசபற்ற

ையதில்

மல்யுத்த

டில்லியில்

பயிற்ேியாளர்

காலமானார்.

இைர்
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1948ல் ராணுைத்தில் மல்யுத்த பயிற்ேி தருைதற்காக சேர்ந்தார். அங்சக இைர்
பல ைரர்களுக்கு
ீ
மல்யுத்த பயிற்ேி சகாடுத்தார், அதில் ஒருைசர புகழ்சபற்ற
மல்யுத்த ைரரான
ீ
ைிெய் குமார் ஆைார். இைர் (Captain Chand Roop) ஆேிய
ைிவளயாட்டில்

சைண்கலப்பதக்கமும்,

பாரத்

சகேரி

பட்ைமும்

சபற்றிருக்கிறார். அர்ெுனா ைிருது சபற்ற ைரர்களான
ீ
Ombeer Singh, Rohtash
Dahiya, Ashok Kumar and Ramesh Kumar ஆகிசயாரின் பயிற்ேியாளர் இைசர.
5. காலமான ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி Leila Seth, எந்த உயர் நீதிமன்றத்தின் முதல்
சபண் தவலவம நீதிபதியாைார்?

A. இமாச்ேல பிரசதே உயர்நீதி மன்றம்.
B. மத்திய பிரசதே உயர்நீதி மன்றம்.

C. ஆந்திர பிரசதே உயர்நீதி மன்றம்.
D. சகரளா உயர்நீதி மன்றம்.

ைிவை : A. இமாச்ேல பிரசதே உயர்நீதி மன்றம்.
ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி Leila Seth(86), இமாச்ேல பிரசதே உயர் நீதிமன்றத்தின்
முதல் சபண் தவலவம நீதிபதியாைார். இைர் ேமீ பத்தில், சநாய்ைாைிலுள்ள
தனது இல்லத்தில் காலமானார். லண்ைன் பார் சதர்ைில் முதலிைம் பிடித்த
முதல் சபண்ணும், டில்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் முதல் சபண் நீதிபதியும்
இைசர.

டிேம்பர்

16

நிகழ்வுக்குப்பின்,

அன்று

2012ல்

குற்றைாளிக்களுக்கான
மூன்றுசபர்

அம்மூைரில்
உறுப்பினராக
ைாழும்

பாலியல்

ஒருைராக
இருந்தார்.

சபண்களுக்கு
சகாண்டு

“ெஸ்டிஸ்

நைந்த

சதால்வலகள்

தண்ைவனயில்

சகாண்ை

திருத்தத்வதயும்

சைல்லியில்

ேட்ை

சைர்மா

குழு”

இருந்தார்.

2000

இந்து

முன்னணி

ைிதியில்,

ைந்தார்.

ேமபங்கு
இைர்

தரும்

திருத்தம்

இைர்

சோத்தில்

கூட்டு

ைவர

கிரிமினல்

சமற்சகாள்ள

அவமக்கப்பட்ைது.

ேட்ைக்குழுைிலும்

கூட்டுக்குடும்பத்தில்

உண்டு

புகழ்சபற்ற

ைன்புணர்வு

என்ற

ேட்ை

எழுத்தாளர்

ைிக்ரம்

சேத்தின் தாயாராைார்.
6.எந்த மாநிலம் ஐ. நா & IIITயுைன் இவணந்து புதுவம கண்டுபிடிப்புகளுக்கான
ஆய்ைகம் அவமக்க வகசயழுத்துத்திட்டுள்ளது?
A. மத்திய பிரசதேம்
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B. ேத்தீஸ்கர்
C. அோம்
D. ஒடிோ

ைிவை : B. ேத்தீஸ்கர்
ேத்தீஸ்கர் அரசு ஐ.நா & IIITயுைன் இவணந்து புதுவம கண்டுபிடிப்புகளுக்கான
ஆய்ைகம்

அவமக்க

சம

வகசயழுத்துத்திட்டுள்ளது.
அடுத்த

15

நாட்களில்

கிராமங்கவள”

டிெிட்ைல்

7

2017

அன்று

இதற்கான

சைவலகள்

சதாைங்கப்படும்.
இந்தியா

முத்தரப்பு

இதன்

திட்ைத்தின்

கீ ழ்

ஒப்பந்தத்தில்

வகசயழுத்துத்திட்ை

சநாக்கம்

சகாண்டு

“ஸ்மார்ட்

ைருைசத

ஆகும்.
7. ேர்ைசதே பத்தியமில்லா நாள் International No diet day (INDD) எந்த நாளில்
அனுேரிக்கப்படுகிறது?
A. சம 7
B. சம 8

C. சம 6
D. சம 5
ைிவை : C. சம 6
ைருைந்சதாறும்

சம

6

அன்று

ைலியுறுத்தியும்,

சதவையற்ற

ைிழிப்புணர்வை

ஏற்படுத்தவும்

ஆசராக்கியமான
உணவுப்பழக்கத்தின்
இந்நாள்

அவையாளம் சைளிர் நீல நிற ரிப்பனாகும்.

உணவுப்பழக்கத்வத
தீவமவயப்பற்றிய

அனுேரிக்கப்படுகிறது.

இதன்

8. 2016க்கான Wisden-MCC (Melbourne Cricket Council) Cricket Photograph-ஐ சைன்றைர்
யார்?

A. Paul Miller
B. Adrian Murrel
C. Nigel Davies
D. Saqib Majeed
www.winmeen.com
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ைிவை : D. Saqib Majeed
2016க்கான

Wisden-MCC

(Melbourne

Cricket

Council)

Cricket

Photograph-ஐ

ஸ்ரீநகவரச்சேர்ந்த, புவகப்பைக்கவலஞரான Saqib Majeed சைன்றுள்ளார். அதுல்
கம்ப்சளவுக்கு பிறகு இவ்ைிருவதப்சபறும் இரண்ைாைது ஆேியரும், முதல்
காஷ்மீ வரச்சேர்ந்தைரும்

இைசர.

ைருைந்சதாறும்

MCC

‘Wisden

Cricketer

Almanack’ என்ற புத்தகத்வத சைளியிடும். இதில் உலகின் ேிறந்த ைிவளயாட்டு
ேம்பந்தமான புவகப்பைங்கள் இைம்சபற்றிருக்கும்.
9. ேமீ பத்தில் மவறந்த நீச்ேல் ைரர்
ீ
Adolph Kiefer எந்த நாட்வைச்சேர்ந்தைர்?
A. ஐக்கிய நாடுகள் (US)
B. செர்மனி

C. பிரான்ஸ்
D. இரஷ்யா
ைிவை : A. ஐக்கிய நாடுகள் (US)
உலகின் மிக ையதான ஒலிம்பிக் சைற்றி ைரர்
ீ
Adolph Kiefer(98), ேமீ பத்தில்
Wadsworth, Illinoisல் காலமானார். உலகிசலசய 100 நீட்ைளவு(yard) தூரத்வத ஒசர
நிமிைத்தில்

பின்னிருந்து

ைிவளயாட்டுகளுக்காக

நீச்ேலடித்து

நிவறய

ைாழ்நாளில் உருைாக்கியுள்ளார்.
10.

எந்த

நாட்டின்

ஹாக்கி

புதிய

அணி

2017

கைந்தைர்

இைர்

ஒருைசர.

கண்ண்டுபிடிப்புகவள

ஆண்டுக்கான

Sultan

நீர்

இைர்

தன்

Azlan

Shah

சகாப்வபவய சைன்றுள்ளது?
A. இந்தியா

B. நியுேிலாந்து
C. ஆஸ்திசரலியா
D. பிரிட்ைன்
ைிவை : D. பிரிட்ைன்
26ைது Sultan Azlan Shah சகாப்வபக்கான இறுதிப்சபாட்டி, சம 7 2017 அன்று Ipoh,
www.winmeen.com
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மசலேியாைில் நவைசபற்றது. இதில் ஆஸ்திசரலியாவை 4-3 என்ற கணக்கில்
பிரிட்ைன்

சைற்றிசகாண்ைது.

இவ்சைற்றி கிவைத்துள்ளது.

23

ஆண்டுகளுக்கு

இந்தியா,

பிறகு

நியூேிலாந்வத 4-0

பிரிட்ைனுக்கு

என்ற

கணக்கில்

ைிஞ்ேி, சைண்கலப்பதக்கம் சைன்றது.
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