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TNPSC Tamil Current Affairs 22-23rd 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

ளதுகளப்தற்க்களக
நளகக்
ல்

ஏப்பல்

22

ஆம்

ளள்,

ம்

சுற்றுச்சூமடப்

“ International Mother Earth day”(சர்யநதச தளய்பூநழ தழம்)

வகளண்ைளைப்டுகழது.
இணக்கத்தழட

இனற்க்டகநனளடு

ஏற்ப்டுத்தவும்

நிதர்களுக்கு

எதழர்களத்தழல்

பே

வளபேளதளபம்,

சபகம், நற்றும் சுற்றுச்சூமல் நதடயகடப் பூர்த்தழ வசய்யதற்க்களகவும்
இந்ளள் அனுசரிக்கப்டுகழது.
Earth day” யின் நளக்கம்

2017 ஆம் ஆண்டிற்க்கள “ International Mother

”Environmental and Climate Literacy” எப்டுயதளகும்.

இந்ளள் 1969 ஆம் ஆண்டு

UNESCO நளளட்டில் பன்வநளமழனப்ட்டு 1970

ஆம் ஆண்டில் பதன் படனளகக் வகளண்ைளைப்ட்ைது.
2). ின்யபேம் நறுகளப்ீட்டு 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

ன்ள குஜளபளத்தழல் உள் Gujarat
னில்

தது
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ழதழடநனத்தழட

Services

Centre(IFSC) கில்

International Finance Tec-City(GIFT
அடநப்தற்க்கள

City)

அடித்தத்டத
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இந்தழனளயின் நறுகளப்ீட்டுக் கமகம்(General
Re)) ழறுயினது. General

Insurance

Insurance

Corporation of India(GIC

Corporation of India(GIC Re) என்து

இந்தழனள

நற்றும் அனல் ளடுகில், உனிபேள் நற்றும் உனிபற் வளபேட்களுக்கள
நறுகளப்ீடு யமங்கும் பே
General

Insurance

இந்தழன அபசளங்க ழறுயநளகும். தற்வளழுது

Corporation of India(GIC Re)

ழறுயத்தழன் உள்ளட்டு நற்றும்

அனல்ளட்டு ிரீநழனம் 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

ிபநதச

நளழத்தழற்க்கு

நகளதுடந

நத்தழன

உற்ப்த்தழக்களக

அபசழன்

Krishi

நத்தழனப்

Karman

யிபேது

யமங்கப்ட்ைது. இவ்யிபேதழட நத்தழனப் ிபநதச நளழம் வதளைர்ந்து 5
ஆயது

படனளகப்

உற்ப்த்தழ

184.10

வறுகழது.
ட்சம்

2015-16

ஆம்

ஆண்டிற்கள

ைன்களகும்

இது

2014-2015

நகளதுடந

ஆம்

உற்ப்த்தழனள 171.03 ட்சம் ைன்கடக் களட்டிலும் 7.64%

ஆண்டின்
சதயிகழதம்

அதழகநளகும். நத்தழன யியசளனத்துட அடநச்சகத்தழளல் வகளடுக்கப்டும்
இவ்யிபேதழல் பே நகளப்ட நற்றும் சளன்ழதல் நற்றும் 2 நகளடி பைளய்
ரிசுத்வதளடக
யிபேதழட

இபேக்கும்

நற்றும்

”சழந்த

நகளதுடந

உற்த்தழனளர்”

வண் நற்றும் ஆண் யியசளனிகளுக்கு யமங்கப்டும். இதழல்

சளன்ழதல் நற்றும் 2 ட்சம் பைளய் ரிசுத்வதளடக உள்ைங்கும்.
4). பதன்படனளக டைவற் “India
(இந்தழனள

இந்நதளநசழனள

ஆற்ல்

Indonesia

நன்ம்)

Energy

ழகழ்ச்சழ

எந்த

Forum(IIEF)”
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
Energy

Forum(IIEF)”

பதன்படனளக “India

Indonesia

ழகழ்ச்சழ இந்நதளநசழனளயில் உள் Jakarta

கரில்

டைவற்து. இந்ழகழ்ச்சழனில் இந்தழனளயின் ஆற்ல், ழக்கரி நற்றும்
புதுப்ிக்கத்தக்க

ஆற்ல்

அடநச்சபள தழபே.Piyush

நற்றும்

Goyal

சுபங்கங்கள்

அயர்களும்

நற்றும் கிநயத்துட அடநச்சபள

துட

நத்தழன

இந்நதளநசழனளயின் ஆற்ல்

தழபே. Ignasius

Jonan அயர்களும்

இதழல் ங்நகற்ர். இந்ழகழ்ச்சழக்கு பன்தளக JWG(Joint Woring
எப்டும்

இபே

ளடுகடச்

டைவற்து.

எண்வணய்

யிரனங்கட

2

சம்ந்தப்ட்ை

நற்றும்

ஆயது

எரியளபத்

4

ஆயது

குழு

கூட்ைபம்

துடகில்

இந்ழகழ்ச்சழனின்

இபே

கூட்ைபம்,

கூட்ைம்

பதயது

நநற்க்வகளண்ைது.

தனளரித்த

ளட்டு

ழக்கரி

குழு

யிரனங்கட

ஆநளசட

கூட்ைம்

சம்ந்தப்ட்ை

வதளமழளர்கள்

இக்குழுக்கள்

வளழுது

குழு

துட

குழு

ஆற்ல்()சம்ந்தப்ட்ை

வதளமழளர்கள்
நநற்க்கண்ை

வதளமழளர்கள்

வதளமழளர்கள்

யிரனங்கட

புதுப்ிக்கத்தக்க

நசர்ந்த

Group)

அழக்டககள்,

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

பதன்பதளக

புத்தக

ஏற்ப்டுத்தப்ைவுள்து.
www.winmeen.com

ிளர்

கழபளநத்தழல்

கழபளநத்தழட,
இதன்

நந

நளதம்

நகளபளஷ்ட்ப

பம்

சுற்றுள

4

நளழ

ஆம்

நததழ

அபசளங்கம்

நற்றும்

நபளத்தழ
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வநளமழனில் யர்ச்சழ ஏற்ப்டும். இக்கழபளநம் Panchgani நடஅடியளபத்தழல்
இபேந்து 8 கழநளநீ ட்ைர் வதளடயில்
நகளபளஷ்ட்ப அபசளங்கத்தழளல்

அடநந்தழபேக்கழது. தற்வளழுது

இகழபளநத்தழற்க்கு யமங்கப்டும் புத்தகம்

அடத்தும் நபளத்தழ வநளமழனில் உள்து ின்யபேம் களங்கில் லழந்தழ
நற்றும்

ஆங்கழ

யமங்கப்டும்.

வநளமழகில்

இக்கழபளநத்து

அபசளங்கத்தழளல்

நக்களுக்கு



புத்தகங்கள்

எழுத்தளர்களுைன்

உடபனளைல்,  இக்கழன ழகழ்ச்சழகள் நற்றும் புத்த்க யளசழத்தல் அநர்வு
நளன்டய

ஏற்ப்ளடு

அடநப்தற்க்கள
டைவறும்

வசய்னப்டும்.

எண்ணம்

புத்தகத்

இவ்யளறு

Hay-on-Wye

தழபேயிமள

எப்டும்

நற்றும்

புத்தக

கழபளநம்

Welsh

கபத்தழல்

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

World Book Capital)” கழநபக்க ளட்டின் தடகபள
யின்

இனக்குபள

புத்தகத்துடனிர்

Irina

Bokova

அடயபளளும்

யமங்கப்ட்ைது.

ஆக்கப்ட்ைதழன்

பம்

வநளமழவனர்ப்ளர்கள்
கபேப்வளபேள்

UNESCO

(UNESCO

Athens கபத்டத

UNESCO

ளரிஸ்சழல்

Athens கபத்தழற்க்கு இந்த

உகப்

ஏவதன்ஸ்

புத்தகத்
கரில்

,யிக்கநிப்யர்கள்,

களட்ச்சழனளர்கள்,

அழயித்தளர்.

ளபட்ைப்ைக்கூடின வசனல்கில்

தண்டநபடைனதளய் இந்கபம் யிங்குயதளல்
அந்தஸ்து

தடகபநளக

கயிடத

யளசழப்பு

தடகபநளக
எழுத்தளர்கள்,

ழகழ்ச்சழனளர்கள்,
நளன்யற்ழர்க்கள

னிபங்கு நற்றும் கூட்ைங்கள் டைவறும். UNESCOயின்

உகப் புத்தகத்

தடகபங்களக அழயிக்கப்ட்ை கபங்கில் Athens கபம்
கபநளகும். தற்வளழுது

Republic of Guinea யின் தடகபள

18 ஆயது
Conarky 17

ஆயது கபளக யிங்கழயபேகழது.
www.winmeen.com
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7).

எந்த

நளழ

அபசளங்கம்

“ில்

நற்றும்

வநழண்ைள

நகட்ஸ்

”

ழறுயத்துைன் யியசளன நளற்த்தழற்க்கள புரிந்துணர்வு ப்ந்தத்டதக்
டகவனழுத்தழட்டுள்து?
A).நழநசளபம்.
B).டிசள.
C).நணிப்பூர்.
D).அஸ்றளம்.
யிடை : B). டிசள.
சழறு

யியசளனிகின்

யளழ்யளதளபத்தழட

யியசளனத்துடனில்

சழந்த

யபேயதற்க்களகவும் டிசள
நகட்ஸ்

”

“ில்

நற்றும்

நளற்த்தழடக்

வகளண்டு

நளழ அபசளங்கம் “ில் நற்றும் வநழண்ைள

ழறுயத்துைன்

டகவனழுத்தழட்டுள்து.

பன்நற்றுயதர்க்களகவும்

புரிந்துணர்வு

இதன்பம் டிசள

வநழண்ைள

நகட்ஸ்

”

ப்ந்தத்டதக்

நளழ அபசளங்கம் நற்றும்
ழறுயம்

இடந்து



தழட்ைங்கில் வசனல்டும். யியசளனத் துடனில் தகயல் நநளன்டநடன
அடநத்து

அதட

யியசளனத்

துடனில்

நதடயப்ட்ை

நபங்கில்

உநனளப்டுத்தழக் வகளள்ளும் நற்றும் டிசள நளழத்தழல் ல் யலுயள
னிர்கட னிரிடுதல் நற்றும் யியசளனிகின் யபேநளம், ழம், யிடத
யடககள்,

நண்

ரிநசளதட

நளன்யற்ழல்

இபேக்கும்

சழக்கல்கட

சரிவசய்யது 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

நளக்கங்கில்

நழக

பக்கழனநள

டைபடப்டுத்துயதற்க்களக
அபசளங்கபம்

அடையதற்க்களக

ஐ.ள

நளக்கநள

ஃிஜழ

அடநப்புைன்

14

யடபனபேக்கப்ட்ை
ஆயது

அபசளங்கபம்

இடந்து

நளக்கத்டத

ஸ்யைன்
ீ

வசனல்டும்.

ளட்டு

2017

ஆம்

ஆண்டு ஜூன் 5 பதல் 9 யடப ஐ.ள யின் தடகபள ழபெ னளர்க்
கரில்

டைவறும்

வபேங்கைல்,

யிமளயில்

கைல்கள்

பன்நற்த்தழற்க்களக

இவ்யிபண்டு

நற்றும்

கிந

எவ்யளறு

ளடுகளும்

யங்கட

னண்டுத்தப்ை

ங்நகற்று
ழடனள
நயண்டும்

என்தடபம் எடுத்துக் கூறும்.” நது வபேங்கைல், நது எதழர்களம்:
ழடனள பன்நற்த்தழற்க்கள நளக்கநள 14 ஆயது நளக்கத்டத
டைபடப்டுத்துயதற்க்கு

ங்கிப்நளம்”

என்நதஇக்கபேத்தபங்கழன்

நளக்கநளகும்.
9).

”Golf

Industry

யிடனளட்டில்

Association(GIA)”
2016

ஆம்

னிளல்

யமங்கப்ட்ை

ஆண்டிற்க்கள

ஆண்கள்

நகளல்ஃப்
ிரியின்

ஆட்ைளனகன் னளர்?
A). Shiv Chawrasis.
B).Ali Sher.
C).Aakash Ohri.
D).Anirban Lahiri.
யிடை : A). Shiv Chawrasis.
Golf

Industry

யிடனளட்டில்

Association(GIA)”
2016

ஆட்ைளனகளக Shiv

ஆம்
Shankar Prasad

Ali

Sher

யமங்கப்ட்ை

ஆண்டிற்க்கள

இதுநளக தடசழந்த நகளல்ஃப்
வசய்னப்ட்டுள்ளர்.

னிளல்
Chawrasis

நதர்வு

ஆண்கள்

நகளல்ஃப்
ிரியின்

வசய்னப்ட்டுள்து.

யிடனளட்டு யபபளக
ீ
Aditi Ashok நதர்வு

எனும் யபபேக்கு
ீ

Delhi Golf Club இன் சழந்த

யிடனளட்டு யபபபேக்கள
ீ
யிபேது யமங்கப்ட்ைது.
10). சநீ த்தழல் நடந்த

நளப நசளப்பள(Nora

Chopra) எந்தத் துடபைன்

வதளைர்புடைனயர்?
A).த்தழரிக்டக.
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B).யிடனளட்டு.
C).அபசழனல்.
D).அழயினல்.
யிடை : A). த்தழரிக்டக.
சநீ த்தழல் புது டில்ழனில் நடந்த
Chopra)

64 யனதள

நளப நசளப்பள(Nora

த்தழரிக்டக 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 த்தழரிக்டககில் அயர் ணினளற்ழளர்.
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