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TNPSC Tamil Current Affairs 16-17th April 2017
1). நறந்த,

கணிப்பொினில்

பன்னொடினொ

Robert.W.Taylor

எந்த

ொட்றைச் னேர்ந்தயர்?
A). ிபொன்ஸ்.
B).ஜப்ொன்.
C).ஆஸ்தினபினொ.
ஸ்னைட்ஸ்).

D).அனநரிக்கொ(பறபைட்

யிறை : D). அனநரிக்கொ(பறபைட்
85

யனதொ

கணிப்பொி

ஸ்னைட்ஸ்).

நற்றும்

இறனதத்தின்

அனநரிக்கொ(பறபைட்

Robert.W.Taylor

கிஃனொர்ினொயில்

கொநொொர்.

பன்னொடினொ

ஸ்னைட்ஸ்)
ய
ீ

யில்

கணிணி

உள்
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.யர்த்ப
ீ
ேிங் ேநீ த்தில்,
ேம்ொயில்

ைந்த

ஹிநொே ிபனதேத்தின் 70 ஆயது ிறுய ொன்று

Unemployment Allowance திட்ைத்திற அிபகப்டுத்திொர். இத்திட்ைத்தின்டி,
னயறக்குண்ைொ தகுதிகள் இருந்தும் னயற இல்ொனதொர்க்கு நொதம்
ரூொய்

1,000

இருப்னொர்க்கு
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பம்,

இனொறந(நொற்றுத்

திொிகள்)

ிறனில்

நொதம் ரூொய் 1,500 ம் யமங்கப்டும் நற்றும் ப்ந்தத்
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பதொமிொர்கின் ிறறன பறப்டுத்துயதற்கொக
யருைங்கற

3 யருைங்கொகக்

3). நொித்தில் உள்
பகொள்யதர்கொக

ேிப்பு

தற்னொதுள் 5

குறக்கப்ட்டுள்து.

திருங்றககள் யொக்கொர்கொகப் திவு பேய்து
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
பன்ொம்

ஆறணனத்தின்
ொி

ஆறணனத்தின்

நகொபொஷ்ட்பொ

தித்தன்று

கணக்கின்டி

இருக்கும் 10,00,000

நொிக்

பதொைங்கிபள்து.
நகொபொஷ்ட்பொ

திருங்கில் 1,700

கிற

இந்தினத்

நொித்தில்

னர் நட்டுனந

ஏப்பல்

15-

னதர்தல்
பநொத்தம்

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
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கல்யி னநற்டிப்புகளுக்கொக

Rashtrya

Uchchatar

Shiksha
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இறனதம்

Abhiyan(RUSA)

நற்றும்

அறனேி

பேனிறன

அிபகப்

டுத்திொர். இதன்பம் அம்நொித்தில்

உள் கல்லூரிகில் உள்

யேதிகறத்

னநற்டிப்புகளுக்கொக

பதரிந்து

பகொள்யதன்

பம்

இைத்றதத் னதர்வு பேய்து பகொள் படிகிது. Rashtrya
இறனதத்துைன்

Abhiyan(RUSA)

அறநக்கப்ட்டுள். இது 24*7
இது

நத்தின

அபேிொல்

யிங்குயத்ற்கொக
5). Gayathri Pullela

2013

ிதி

நற்றும்

Uchchatar

ேீர்திருத்தத்

ேிந்த
Shiksha

தைங்கள்

நணி னபபம் கண்கொணிப்ில் இருக்கும்.
ஆம்

ஆண்டு

னநற்டிப்ில்

ேிந்து

அிபகப்டுத்தப்ட்ை திட்ைம்.

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

ற்றனர்

ஆட்ைத்தில் தது னொட்டினொபொ

U-15

Samiya Farooqui ஐ 21-11, 18-21,

என் கணக்கில் பயற்ி பற்ொர். ின்ர் Gayathri Pullela
Farooqui

இபட்றைனர்

ஆட்ைத்தில்

நற்றும் Shelandry Vyola றன 21-17, 21-15

இந்னதொனேினொயின்

21-16

நற்றும் Samiya
Kelly

Larissa

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.

அன்று

றைம்ஸ்

த்திரிக்றக

ஏப்பல்

20

2017

நிகவும்

பேல்யொக்கு நிக்க 100 நிதர்கின் ட்டினற பயினிட்ைது.
7). ேநீ த்தில் நறந்த, உகின்

அதிக யனதொ “Emma

எந்த

Merona”

ொட்றைச் னேர்ந்தயர்?
A).Norway.
B). Jamaica.
C).Italy.
D).France.
யிறை : C). Italy.
உகின்

அதிக யனதொ

பண் “Emma

Merona”(117)

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
றமறநனொ நிதர் நற்றும் றமறநனொ
கின்ஸ்

புத்தகத்தில்

இைம்பற்றுள்ொர்.

பண்”

Emma

”யொழ்ந்துயரும்
என்திற்க்கொக
Merona

நறவுக்குப் ின்ர் ஜறநகொறயச் னேர்ந்த றயட் ப்பபௌன்
அதிக யனதொ

கொயின்
உகின்

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

அக்கறபைன்
Hemophilia

இபத்த

கயணித்துக்

Day”

என்து,
யந்தொல்,

கொபணங்கிொல்
ரு

அன்று

”World

2017

ஆம்

ண்றுட்டு

உதவுயனத

கொனங்கள்

புபதங்கின்

ஆகும்.
ஏற்ட்டு

குறொடுகின்

நித இபத்தம் உறபபம் தன்றநறன இமந்து அல்து

நிகவும் குறயொக
Hemophilia

ஏனதனும்

ேி

17

அறயரும்

னகட்ைிந்து

உைம்ில்

அப்பொழுது

ஏப்பல்

இத்தித்தின்

நக்கள்

குறகறக்

நித

குறொடுறைனயர்கிைம்

பகொள்யதற்கொக

னொக்கநொது

ொதிக்கப்ட்ையர்கின்
இபத்தம்

(Hemophilia)

அனுேரிக்கப்டுகிது.

ஆண்டிற்க்கொ
Hemophilia

ழுக்கு

இபத்தம் உறபபம் தன்றநபைன் கொணப்டுயதொகும்.

அின

யறக

னொய்.

இது

10,000

த்தில்

ருயனப

இந்னொபைன் ிப்ொர்.
9). ”2017 Mens Singles Singapore Open Badminton ” 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 ”2017
Badminton ” னொட்டினில் தது னொட்டினொபொ
17,

21-17

என்

கணக்கில்

றதயொறச் னேர்ந்த

யழ்த்தி
ீ

பயற்ி

Mens

Singles

Kidambi

Singapore Open

Srikanth ஐ 17-21, 21-

பற்ொர்.

இறதத்தயிர்த்து

“Tai Tzu-ying” தது னொட்டினொபொ

ஸ்பனிறச்

னேர்ந்த “Carolina Marin” ஐ பண்கள் ற்றனர் ிரியில் 21-15, 21-15 என்
கணக்கில் யழ்த்தி
ீ
பயற்ி பற்ொர். ஆண்கள் இபட்றைனர் ிரியில்

“M

Boe & C Mogensen”

கூட்ைணி “J Li & Y Liu duo” கூட்ைணிறன

21-13,

என்

யழ்த்தி
ீ

இபட்றைனர்

கணக்கில்

ிரியில்

பயற்ி

“ K R Juhl & C Pedersen”
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பற்ர்.

பண்கள்

21-14

கூட்ைணி “ M Matsutomo & A Takahashi”
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கூட்ைணிறன

21-18,

பற்து. ஆண்கள்

14-21,

21-15

என்

கணக்கில் யழ்த்தி
ீ

பயற்ி

கப்பு இபட்றைனர் ிரியில் “K Lu & Y Huang ” அணி,

“P Dechapol & S Teiratennachal ” அணிறன

19-21, 21-16, 21-11 என் கணக்கில்

யழ்த்தி
ீ
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
Friendship

2017”

எனும்

பொனுய

கூட்டுப்

னிற்ேி

கொத்நண்டுயில் ஏப்பல் 17,2017 ல் பதொைங்கி 10
உறகனன

அச்சுருத்திக்

ஆனத்தநொனிருத்தறக்

பகொண்டிருக்கும்

கூறும்

றைபற். Sagarmatha என்து

யறகனில்

“Sagarmatha

னொில்

உள்

ொட்கள் றைபற்.
தீயிபயொதத்திிருந்து
பொனுய

ிகழ்ச்ேிகள்

ேீொ நற்றும் னொல் ொட்டிற்கிறைனன

இருக்கும் எயபபஸ்ட் ேிகபத்றதக் குிக்கும் னொப் பனர்.
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