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TNPSC Tamil Current Affairs 3rd April 2017 
1. 2017 பெண்கள் ஒற்றையர் ெிரிவில் “இந்தியா சூப்ெர் சீரிஸ்” பொட்டிறய 
யார் பவன்ைது? 
A. Sung Ji-Hyun 
B. P.V. Sindhu 
C. Saina Nehwal 
D. Carolina Marin 
 
விறை : B. P.V. Sindhu 
 
ரிபயா ஒலிம்ெிக் பொட்டியில் பவள்ளிப்ெதக்கம் பவன்ை P.V. Sindhu, புது 
பைல்லியிலுள்ள சிைி அரங்கத்தில் நறைபெற்ை இறுதிப் பொட்டியில் 
ஸ்பெயின் வரீர் கபராலினா மறரறன 21-21, 21-16 என்ை பசட் கணக்கில் 
பதாற்கடித்து 2017 பெண்கள் ஒற்றையர் ெிரிவில் “இந்தியா சூப்ெர் சீரிஸ்” 
பொட்டிறய பவன்ைார். இறதயடுத்து, பைன்மார்க்கின் விக்ரர் 
ஆக்பசல்சன், சீனாவின் றதபெயின் டின் பசன் பசௌறவ பநரடி 
ஆட்ைங்களில் பதாற்கடித்து, ஆண்கள் ஒற்றையர் ெட்ைத்றத பவன்ைார். 
 
2. உயர் கல்வி நிறுவனங்களுக்கான 2017 National Institutional Ranking 
Framework (NIRF)ன் தரவரிறசயில் முதலிைம் பெற்றுள்ள நிறுவனம் எது? 
A. பெங்களூர் இந்திய அைிவியல் நிறுவனம் 
B. இந்திய பதாழில்நுட்ெக் கழகம், பசன்றன 
C. இந்திய பதாழில்நுட்ெக் கழகம், மும்றெ 
D. இந்திய பதாழில்நுட்ெக் கழகம், கரக்பூர் 
 
விறை : A. பெங்களூர் இந்திய அைிவியல் நிறுவனம் 
 
2017 National Institutional Ranking Framework (NIRF)ன் தரவரிறசயில் 
பெங்களூரிலுள்ள “பெங்களூர் இந்திய அைிவியல் நிறுவனம்”, உயர் 
கல்வி நிறுவனங்களுக்கான ஒட்டுபமாத்த தரவரிறசயில் முதலிைத்றத 
ெிடித்துள்ளது. IIT பமட்ராஸ் 2வது இைத்திலும், IIT ெம்ொய், IIT கரக்பூர், 
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IIT தில்லி மற்றும் ஜவஹர்லால் பநரு ெல்கறலக்கழகம் (JNU) ஆகியறவ 
அடுத்தடுத்த இைங்கறளயும் ெிடித்துள்ளது. கல்வி நிறுவனங்களின், 
கற்ெித்தல் மற்றும் கற்ைல் வளங்கள், ெட்ைமளிப்பு விறளவு, கருத்து, 
உள்ளுணர்வு மற்றும் ஆராய்ச்சித்திைறன அடிப்ெறையாகக்பகாண்டு, 
பதசிய உயர்கல்வி அங்கீகாரம் (NBA) மூலம் இந்த நிறுவனங்கள் 
மதிப்ெிைப்ெடுகின்ைன. இந்த ஆண்டு, இந்தத்திட்ைம் 800 க்கும் பமற்ெட்ை 
புதிய ெங்பகற்ொளர்கறளபகாண்டுள்ளது. பமலும், மருத்துவ மற்றும் 
சட்ைத்தில் சில புதிய ெிரிவுகள் அைிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. இது தவிர, 
பசன்றன IIT, இந்தியாவின் தரவரிறசயில், பொைியியல் ெிரிவில் 
முதலிைத்திலும், IIT ெம்ொய் மற்றும் கரக்பூர் அடுத்தடுத்த இைத்திலும் 
உள்ளன. அபதசமயம், இந்திய பமலாண்றம நிறுவனம் (IIM) 
அகமதாொத், பமலாண்றம ெிரிவில் முதலிைத்றதப்ெிடித்துள்ளது. 
இத்தரவரிறசகறள மனித வள பமம்ொட்டு அறமச்சர் ெிரகாஷ் 
ஜவபைகர், புது டில்லியில் ஏப்ரல் 3 2017 அன்று பவளியிட்ைார். 
 
3. 19வது காமன்பவல்த் வனவியல் மாநாடு எந்த நாட்டில் துவங்கியது? 
A. ஒடிசா 
B. அசாம் 
C. உத்தரகாண்ட் 
D. பகரளா 
 
விறை : C. உத்தரகாண்ட் 
 
19வது காமன்பவல்த் வனவியல் மாநாடு ஏப்ரல் 3, 2017 அன்று “Forests for 
Prosperity and Posterity” என்ை தறலப்ெில் பைராடூன் வன ஆராய்ச்சி 
றமயத்தில் பதாைங்கியது. இந்தியா & அயல்நாட்றைச்பசர்ந்த 500க்கும் 
பமற்ெட்ை விஞ்ஞானிகள், கல்வியாளர்கள், வன அதிகாரிகள், ஆராய்ச்சி 
மற்றும் ொதுகாப்பு அறமப்புகள் இந்த 5 நாள் மாநாட்டிற்கு 
வருறகபுரிந்தார்கள். ஐக்கிய நாடுகளின் காமன்பவல்த் வனவியல் 
சங்கத்துைன் இறணந்து சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிறல 
மாற்ைம் ஆகியவற்ைின் மத்திய அறமச்சகத்றத ஒருங்கிறணக்கும் 
வறகயில் மாநாடு ஏற்ொடு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. மாநாட்டில், காலநிறல 
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மாற்ைம் மற்றும் ெசுறமறய ொதிக்கும் ெிரச்சிறனகள் குைித்து 
விவாதிக்கப்ெடும். 
 
4. 2017 ஆண்கள் ஒற்றையர் மியாமி ஓென் பைன்னிஸ் பொட்டியில் 
பவன்ைவர் யார்? 
A. Dominic Thiem 
B. Rafael Nadal 
C. Milos Raonic 
D. Roger Federer 
 
விறை : D. Roger Federer 
 
Roger Federer, ஒரு சுவிஸ் பதாழில்முறை பைன்னிஸ் வரீராவார். இவர்  
2017 ஆண்கள் ஒற்றையர் மியாமி ஓென் பைன்னிஸ் பொட்டியில் 
பவன்ைார், Rafael Nadalறல 6-3, 6-4 என்ை பசட்கணக்கில் 
இறுதியாட்ைத்தில் USன் Key Biscayneல் உள்ள Crandon Park பைன்னிஸ் 
றமயத்தில் பதாற்கடித்தார். இது தவிர, கிபரட் ெிரிட்ைனின் Johanna Konta, 
Caroline Wozniackiஐ  6-4, 6-3 என்ை கணக்கில் பதாற்கடித்து, 2017ன் மியாமி 
ஓென் - மகளிர் ஒற்றையர் ெட்ைத்றத பவன்ைார். 
 
5. சமிெத்தில் காலமான கறுப்ெின ஆர்ப்ொட்ைக்காரர் Darcus Howe, எந்த 
நாட்றைச்பசர்ந்தவர்? 
A. UK 
B. US 
C. பஜர்மனி 
D. அரியானா 
 
விறை : A. UK 
 
இங்கிலாந்தின் லண்ைனிலுள்ள ெிரிட்ைனில் மிகவும் ெிரெலமான 
கறுப்ெின ஆர்ப்ொட்ைக்காரர்களில் ஒருவரான Darcus Howe (74), சமிெத்தில் 
காலமானார். இவரின் பசனல் 4ல் ஒளிெரப்ெப்ெட்ை “Black Series” பதாைரின் 



www.winmeen.com 
 

    www.winmeen.com  Page 4  

  

 

 

மூலம் ெிரிட்ைனில் புகழ்பெற்ைார். இவர் தாரிக் அலி உைன் “Bandung Fil” 
என்ை நிகழ்ச்சிக்காக இறணந்து ெணிபுரிந்தார். 
 
6. 2017 (WAAD)உலக ஆட்டிஸம் விழிப்புணர்வு தினத்துக்கான 
றமயக்கருத்து என்ன? 
A. Autism and the 2030 Agenda: Inclusion and Neuro diversity 
B. Toward Autonomy and Self-Determination 
C. Employment: The Autism Advantage 
D. Sustainable Development: The Promise of Technology 
 
விறை : B. Toward Autonomy and Self-Determination 
 
2017 (WAAD)உலக ஆட்டிஸம் விழிப்புணர்வு தினத்துக்கான றமயக்கருத்து 
“Toward Autonomy and Self-Determination” ஆகும். உலக ஆட்டிஸம் 
விழிப்புணர்வு தினம் (WAAD), ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 2 அன்று 
சர்வபதச அங்கீகாரம் பெற்ை ஒரு நாளாக அனுசரிக்கப்ெடுகிைது. இது 
மன இறுக்கம் பகாண்ைவர்களின் வாழ்க்றகத்தரத்றத 
பமம்ெடுத்துவதற்கான உதவிறய உயர்த்துவபதாடு, அவர்களின் 
வாழ்க்றகறய அர்த்தமுள்ளதாகவும் மாற்ை துறணபுரிகிைது. 
 
7. 2017 UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom ெரிசுக்கு 
பதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ைவர் யார்? 
A. Ahmet Sik 
B. Reeyot Alemu 
C. Dawit Isaak 
D. Mazen Darwish 
 
விறை : C. Dawit Isaak 
 
2001 பசப்ைம்ெரில் ஊைகவியலாளர்கள் மீது தாக்குதல் நைத்தியதற்காக 
றகது பசய்யப்ெட்ை எரித்ரியன்-ஸ்வடீிஷ் ெத்திரிறகயாளரான Dawit Isaak, 
2017 UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom ெரிசுக்கு 
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பதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டுள்ளார். இவரது தற்பொறதய இருப்ெிைம் 
பதரியவில்றல. பகாலம்ெிய ெத்திரிறகயாளரான Guillermo Cano Isza ன் 
நிறனவாக $ 25,000 இப்ெரிசு வழங்கப்ெடுகிைது. இவர் 1986ம் ஆண்டு 
பொபகாைாவிலுள்ள எல் எஸ்ெிக்ைாைர் பசய்தித்தாள் அலுவலகத்திற்கு 
முன்பு ெடுபகாறல பசய்யப்ெட்ைார். ஒவ்பவாரு வருைமும் ஒரு  
தனிநெருக்பகா அல்லது நிறுவனத்துக்பகா இப்ெரிசு வழங்கப்ெடுகிைது. 
2017ம் ஆண்டு உலக ெத்திரிறக சுதந்திர தினம் (WPFD) பகாண்ைாட்ைம் 
பம 3 அன்று இந்பதாபனசியாவில் ஜகார்த்தாவில் நைத்தப்ெடும். 
 
8. South Asia Sub Regional Economic Cooperation (SASEC) நிதி மந்திரிகள் 
கூட்ைம் எந்த நாட்டில் நறைபெைவுள்ளது? 
A. பதன்பகாரியா 
B. சீனா 
C. பநொல் 
D. இந்தியா 
 
விறை : D. இந்தியா 
 
(SASEC) நிதி மந்திரிகள் கூட்ைம், ஏப்ரல் 3 2017 அன்று, புது பைல்லியில் 
மத்திய நிதி அறமச்சர் அருண் பஜட்லி தறலறமயில் நறைபெற்ைது. 
SASEC திட்ைத்தின் கீழுள்ள நாடுகளான ெங்களாபதஷ், பூட்ைான், 
இந்தியா, மாலத்தீவு, மியான்மர், பநொளம் மற்றும் இலங்றக ஆகிய 7 
நாடுகளின் நிதி அறமச்சர்கள் மற்றும் ஆசிய அெிவிருத்தி வங்கி (ADB) 
ஆகிபயார் இந்தக்கூட்ைத்தில் கலந்துபகாண்ைனர். இந்த நிகழ்வானது 
உறுப்ெினர் நாடுகளின் கருத்துக்கறள ெரிமாைவும், ெரிமாற்ைவும் மற்றும் 
துறண ெிராந்தியத்தில் சிைந்த ஒத்துறழப்றெ ஊக்குவிப்ெதற்கான ஒரு 
சிைந்த வாய்ப்ொகும். சமீெத்தில், மியான்மர் அதன் 7வது உறுப்ெினராக 
இறணந்துள்ளது. 
 
9. எந்த மத்திய மந்திரி விறசத்தைித்துறைறய ஊக்குவிக்கும் விதமாக 
“PowerTex India” திட்ைத்றத பதாைங்கிறவத்தார்? 
A. நபரந்திர பமாடி 
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B. ஸ்மிரிதி ராணி 
C. ராஜ்நாத் சிங் 
D. அருண் பஜட்லி 
 
விறை : B. ஸ்மிரிதி ராணி 
 
மகாராஷ்டிராவில் உள்ள ெிஹிந்தி மாவட்ைத்தில் மின்விறசத்தைி 
பமம்ொட்டுத்திட்ைத்திற்கான விரிவாக்க திட்ைத்றத மத்திய 
ஜவுளித்துறை மந்திரி ஸ்மிரிதி ராணி சமீெத்தில் இந்தியா 
அைிமுகப்ெடுத்தியுள்ளார். இந்தியாவில் 45 க்கும் பமற்ெட்ை இைங்களில் 
ஒபர பநரத்தில் இத்திட்ைம் துவங்கப்ெட்ைது, குைிப்ொக சிைிய 
மின்விறசத்தைி பநசவாளர்களுக்கு இது மிகவும் ெயனளிக்கும். 3 வருை 
திட்ைத்தின் பநாக்கம், பொது உள்கட்ைறமப்றெ பமம்ெடுத்துவபதாடு, 
மின்விறசத்தைித்துறைறய நவனீமயமாக்குவதும் ஆகும். சூரிய 
சக்தியில் இயங்கும் மின்கலங்கறள நிறுவுவதற்கான திட்ைங்கறள 
இத்திட்ைம் பகாண்டுள்ளது. இதற்கு மத்திய அரசு 30% மானியம் 
வழங்குகிைது. 
 
10. Ntangki பதசியப்பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் அறமந்துள்ளது? 
A. மிபசாரம் 
B. நாகாலாந்து 
C. மணிப்பூர் 
D. திருப்பூர் 
 
விறை : B. நாகாலாந்து 
 
Ntangki பதசியப்பூங்கா நாகலாந்தின் பெபரன் மாவட்ைத்தில் அறமந்துள்ள 
ஒரு வனவிலங்கு பூங்காவாகும். பூங்காவில் அரிதான நீண்ை றககள் 
உறைய குரங்கு வறக,கருப்பு நாறர, புனுகுப்பூறன, பவள்றள 
மார்புறைய மரங்பகாத்தி, புலி, மானிட்ைர் ெல்லி, புலி, றெதான் ொம்பு, 
ஸ்பலாத் கரடி ஆகியறவ உள்ளன. "Ntangki" என்ை பெயர் Zeliangrong 
ெழங்குடி இனத்தின் Zeme என்ை பெயரிலிருந்து பெைப்ெட்ைது. 


