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TNPSC Tamil Current Affairs 1st May 2017 
 

1. புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள கணக்குகளின் பபாது கட்டுப்பாட்டாளர் (Controller General of 

Accounts – CGA) யார்? 

A. K.Vinayak Rao 

B. Anil Srivatsava 

C. Jatindra Nath Swain 

D. Anthony Lianzuala 

 

விடை : D. Anthony Lianzuala 

 

இவர் இந்திய சிவில் கணக்கு அதிகாரியாக 1982 ல் பணிபுரிந்தார். மம 1 2017 முதல் இவர் 

CGAவாக பணிபுரிவார்.இதன் மூலம் இந்தியாவின் வடகிழக்கு பகுதியிலிருந்து 

இப்பதவிக்கு மதர்ந்பதடுக்கப்படும் முதல் நபராவார். சரத்து 150ன் படி CGA என்பது மத்திய 

அமமச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும்,ஜனாதிபதியின் அதிகாரத்திற்குட்பட்ட ஓர் கணக்கியல் 

ஆமணயமாகும்.கணக்கியல் கட்டுப்பாட்டாளர் மற்றும் இந்தியாவின் பபாது 

தணிக்மகயாளரின் அறிவுமரயின் மபரில் மாநிலங்களுக்கும், யூனியன் 

பிரமதசங்களுக்குமான கணக்கியல் சம்பந்தப்பட்ட படிவங்கமள இது வழங்கும். 

 

2. மமறந்த புகழ்பபற்ற மமலமயற்ற வரீரான Ueli Steck (40) எந்த நாட்மடச்மசர்ந்தவர்? 

A. பிரான்ஸ் 

B. இரஷ்யா 

C. சுவிச்சர்லாந்து 

D. பஜர்மனி 
 

விடை : C. சுவிச்சர்லாந்து 

 

புகழ்பபற்ற மமலமயற்ற வரீரான இவர் ஏப்ரல் 30 2017 அன்று எவபரஸ்ட் சிகரத்தினருகில், 

25,791 அடி உயர Nuptse குன்மற அமடயும் முயற்சியில் நடந்த ஒரு விபத்தில் காலமானார். 

இவரின் மவகமான மமலமயற்ற திறத்தால் இவமர Swiss Machine  என்று அமழப்பர்.Berne’s 

Alps மமலமய 2 மணி 47 நிமிடத்தில் கயிறுகள் ஏதும் பயன்படுத்தாமல் கடந்து சாதமன 

பமடத்தார். 

 

3. பதற்காசிய பசயற்மகக்மகாளான GSAT-  ISRO வின் எந்த விண்பவளிக்கலத்தின் மூலம் 

ஏவப்படுகிறது? 

A. GSLV Mk-III 

B. GSLV Mk-II 

C. GSLV MK-IV 

D. GSLV Mk-V 

 

விடை : B. GSLV Mk-II 
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இது SAARC நாடுகளின் பபாருளாதாரத்மதயும் வளர்ச்சிமயயும் உயர்த்தும் பபாருட்டு May 5 

2017 அன்று ஸ்ரீ ஹரிமகாட்டாவிலுள்ள சதீஷ் தவான் விண்பவளி மமயத்திலிருந்து 

ஏவப்படுகிறது.இதன் எமட 2230 Kg ஆகும். கன சதுர வடிவம் பகாண்ட இதன் வாழ்நாள் 12 

வருடங்கள் ஆகும். இது பதாமலத்பதாடர்பு, மபரிடர் மமலாண்மம மபான்ற துமறகளுக்கு 

மபருதவியாக இருக்கும்.இதன் மூலம் 

மநபால்,பங்களாமதஷ்,ஆப்கானிஸ்தான்,பூடான்,இலங்மக, 

மாலத்தீவு ஆகியமவ பயன்பபறும். 

 

4. முதன்முதலாக தூய்மம கங்கா உறுதிபமாழி ஏற்பு நாள் (Ganga Cleanliness Pledge Day) 

எப்மபாது கமடபிடிக்கப்பட்டது? 

A. May 2 

B. May 5 

C. May 4 

D. May 3 

 

விடை : A. May 2 2017  

 

இது Namami Ganga திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்மத உணர்த்துவதற்காக National Mission Clean 

Ganga(NMCG) அமமப்பினரால் May 2 2017 அன்று கமடபிடிக்கப்பட்டது.இந்நாள் Ganga Swachhta 

Sankalp நாள் எனவும் வழங்கப்படுகிறது.இது நாட்டின் 12 மவறு இடங்களிலும் 

அனுசரிக்கப்பட்டது. Ganga Vichaar Manch என்ற தன்னார்வ அமமப்பின் மூலம் நாட்டின் 30 

மவறு இடங்களிலும் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

5. இந்தியாவின் முதல் பார்மவயற்மறாருக்கான கால்பந்து அகாடமி (Blind Football Academy) 

எந்த மாநிலத்தில் அமமயவுள்ளது? 

A. தமிழ்நாடு 

B. சிக்கிம் 

C. உத்தர பிரமதசம் 

D. மகரளா 

 

விடை : D. கேரளா 

 

இந்தியாவிமலமய முதன்முமறயாக பார்மவயற்மறாருக்கான கால்பந்து அகாடமி மகரள 

மாநிலம் பகாச்சியில் அமமயவுள்ளது. பார்மவயற்மறாருக்கான மறுவாழ்வு சமூகமும் 

(The Society for Rehabilitation of Visually Challenged(SRVC) & இந்திய பார்மவயற்மறாருக்கான 

அமமப்பும் (Indian Blind Federation) இமணந்து இந்த அமமப்மப பதாடங்கியுள்ளன.இதன் 

மநாக்கம் சிறந்த கால்பந்து வரீர்கமள உருவாக்கி, 2024 ல் நமடபபறும் பாராலிம்பிக் 

மபாட்டியில் அவர்கமள பங்குபகாள்ளச்பசய்வமத ஆகும். 

 

6. Centre for Media Studies (CMS)ன் கருத்துக்கணிப்பின் படி, இந்தியாவின் ஊழல் மிகுந்த 

மாநிலம் எது? 

A. Andhra Pradesh 
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B. Maharashtra 

C. Karnataka 

D. Jammu and Kashmir 

 

விடை: C. Karnataka 

 

"CMS India Corruption Study 2017"ன் கருத்துக்கணிப்பின் படி ஊழல் மிகுந்த மாநிலங்களில் 

கர்நாடகா முதலிடத்திலும், ஆந்திரா இரண்டாமிடத்திலும், அதமனத்பதாடர்ந்து தமிழகம் 

மூன்றாமிடத்திலும் உள்ளது. இந்த கருத்துக்கணிப்பு 20 மாநிலங்கமள உள்ளடக்கி 
நடந்தது. குமறந்த ஊழல் மிகுந்த மாநிலங்களாக இமாச்சலம், மகரளா, சட்டிஸ்கார் மதர்வு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தக்கணிப்பின் அறிக்மக, மூன்றில் ஒரு பங்கினர் தங்களது 

அரசங்கத்மதமவமய பூர்த்திபசய்ய லஞ்சம் பகாடுப்பதாக கூறுகிறது. லஞ்சம் பகாடுத்த 

பதாமக மட்டுமம மதாராயமாக 6,350 மகாடி மதிப்பு வரும் என கூறுகிறது இந்த அறிக்மக. 

இது 2015 ஆண்டின் அறிக்மகமய ஒப்பட்டுப்பார்க்கும்மபாது 53% அதிகம் எனவும் 

கூறப்படுகிறது. 

 

7. "Mukthijodha Scholarship" திட்டத்தின் படி வங்காளமதசத்திற்கு இந்தியா தரும் நிதியளவு 

எவ்வளவு? 

A. 30 Crore 

B. 35 Crore 

C. 25 Crore 

D. 20 Crore 

 

விடை: B. 35 Crore 

 

வங்காளமதசத்திலிருக்கும் சுதந்திர மபாராட்ட வரீர்களின் குழந்மதகளுக்கு உதவும் 

விதமாக இந்திய அரசு 35 மகாடி ரூபாமய இத்திட்டத்தின் மூலம் அளிக்கிறது.அமதாடு 100 

மபருக்கு இலவச மருத்துவமும் இத்திட்டத்தின் மூலம் 

வழங்கப்படுகிறது.இமதத்தவிர்த்து மமல்நிமலக்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு இந்திய 

மதிப்பில் ₹ ம், கல்லூரி பசல்லும் மாணவர்களுக்கு ₹ , ம் வழங்கப்படுகிறது.1971 

சுதந்திர வரீர்களின் வழித்மதான்றலாக , 2006ல் இத்திட்டம் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.இத்திட்டத்தின் மூலம் இதுவமர 10,000த்திற்கும் மமலாமனார் 

பயனமடந்துள்ளனர். 

 

8. இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட பஞ்சாயத்து வார்டு, எந்த மாநிலத்தில் 

வரவுள்ளது? 

A. அசாம் 

B. மகரளா 

C. குஜராத் 

D. ராஜஸ்தான் 

 

விடை: B. கேரளா 
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அய்மனம் கிராம பஞ்சாயத்திலுள்ள வார்டு எண் 15 தான் இந்தியாவிமலமய 

முதன்முதலில் டிஜிட்டல் முமறயில் மாற்றியமமக்கப்பட்ட பஞ்சாயத்து 

வார்டாகும்.இதமன மத்திய சமூக நீதி அமமச்சர் திரு.கிருஷ்ணன் பால் குஜர் 

பதாடங்கிமவத்தார்.இதற்கான இமணயத்தளம் www.digitalaymanam.com ஆகும்.இதில் அந்த 

வார்டு மக்களின் இரத்த வமக மற்றும் பதாமலமபசி எண்களும் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

9. இந்தியாவில் குழந்மத பதாழிலாளர் ஒழிப்பு தினம் எப்மபாது கமடபிடிக்கப்படுகிறது? 

A. April 26 

B. April 24 

C. April 28 

D. April 30 

 

விடை: D. April 30 

 

குழந்மதகளின் கல்வி அவசியத்மத உணர்த்தும் விதமாகவும், குழந்மத பதாழிலாளர்கள் 

படும் துன்பத்மத உணர்த்தும் விதமாகவும்,விழிப்புணர்வு நாளாக இது 

கமடபிடிக்கப்படுகிறது.மமலும், சர்வமதச பதாழிலாளர் அமமப்பான (ILO) இமத நாமள ஜனீ் 

12 அன்று கமடபிடிக்கிறது. 

 

10. 2017க்கான "Men's doubles Tallahassee Challanger" பட்டத்மத பவன்றவர் யார்? 

A. Leander Paes and Adil Shamasdin 

B. Leander Paes and Ramkumar Ramanathan 

C. Leander Paes and Blaz Rola 

D. Leander Paes and Scott Lipsky 

 

விடை : D. Leander Paes and Scott Lipsky 

 

புமளாரிடாவில் நமடபபற்ற மபாட்டியில் Leander Paes and Scott Lipsky அர்பஜன்டினாவின் 

Leonardo Mayer and Maximo Gonzalezமச 4-6, 7-6, 10-7 என்ற விதத்தில் மதாற்கடித்தனர்.இது 

இவ்வாண்டிற்கான Paes வாங்கும் 2வது மசலஞ்சர் பட்டமாகும். 


