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TNPSC Tamil Current Affairs 13 th May 2017 
1. காதுககளாத நபர்களால் இயக்கப்படும் வாகனங்களுக்கான 
இலச்சினனனய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள முதல் இந்திய மாநிலம் எது? 
A. ததலுங்கானா 
B. இமாச்சலப்பிரகதசம் 
C. குஜராத் 
D. மகாராஷ்டிரா 
 
வினை : A. ததலுங்கானா 
 
காதுககளாத நபர்களால் இயக்கப்படும் வாகனங்களுக்கான 
இலச்சினனனய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள முதல் இந்திய மாநிலம் 
ததலுங்கானாவாகும். இதனன வடிவனமத்தவர் ஐதராபாத்னதச்கசர்ந்த 
Manikanta Annapragada ஆவார். இவர் காது ககளாகதார் பிரிவில், ஓட்டுனர் 
உரிமம் தபற்ற முதல் நபராவார். இரு சக்கர வாகனங்களின் 
பின்புறத்தில், நான்கு அங்குல உயரமும் மூன்று அங்குல அகலமும், 
முன்புறத்தில், மூன்று அங்குல உயரமும் இரண்டு அங்குல அகலமும் 
இந்த இலச்சினன ஒட்ைப்பட்டிருக்ககவண்டும். நான்கு சக்கர 
வாகனங்களில், பின்புறத்தில், ஆறு அங்குல உயரமும் ஐந்து அங்குல 
அகலமும், முன்புறத்தில், நான்கு அங்குல உயரமும் மூன்று அங்குல 
அகலமும் இருக்ககவண்டும். 
 
2. 2017 Arctic Energy Summit (AES)ஐ எந்த நாடு நைத்துகிறது? 
A. உருகுகவ  
B. பின்லாந்து 
C. அயர்லாந்து 
D. சாம்பியா 
 
வினை : B. பின்லாந்து 
 
2017 தசப்ைம்பர் 18-20 வனர பின்லாந்தின் தெல்சின்கியில் 2017 Arctic 
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Energy Summit (AES) நனைதபறுகிறது. இதனன Institute of the North and Finland 
Ministry of Economy and Employment நைத்துகிறது. AES என்பது பல நூறு 
ததாழிற்துனற அதிகாரிகள், விஞ்ஞானிகள், கல்வியாளர்கள், தகாள்னக 
வகுப்பாளர்கள், ஆற்றல் வல்லுநர்கள் மற்றும் சமூகத்தனலவர்கள் 
ஆகிகயார் ஒன்றினைந்து ஆர்டிக் ஆற்றல் பிரச்சினனகளில் உள்ள 
அணுகுமுனறகனளப்பற்றி பகிர்ந்துதகாள்வதற்காக நைத்தப்படும் ஒரு 
நிகழ்வாகும். 2017 உச்சி மாநாட்டில் சமூக ஆற்றல் தீர்வுகள், எண்தைய் 
மற்றும் எரிவாயு வளர்ச்சி, புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் கபான்றனவகனளப் 
பற்றி விவாதிக்கப்படும். 
 
3. ததானலத்ததாைர்பு துனறயின் புதிய தசயலாளராக  
நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
A. PK Pujari 
B. J S Deepak 
C. Aruna Sundararajan 
D. Manju Jha 
 
வினை : C. Aruna Sundararajan 
 
1982ல் ககரள மாநிலத்தில் அலுவலராக பைிபுரிந்த அருைா சுந்தரராஜன் 
ததானலத்ததாைர்பு துனறயின் புதிய தசயலாளராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இருப்பினும் இவர் மத்திய மின்னணு மற்றும் 
தகவல் ததாழில்நுட்ப அனமச்சகத்தின் தசயலாளராகவும் 
பைியிலிருப்பார். இவருக்கு முன் PK Pujari இப்பதவியிலிருந்தார். 
குனறந்த வினலயில் அகலக்கற்னற கசனவ வழங்கும் ககரள 
அரசாங்கத்தின் பாரத் பிராட்கபண்ட் திட்ைத்னத (BBS) கமற்பார்னவயிட்ை 
அனுபவங்கள் இவருக்கு உண்டு. கமலும் பல அரசாங்கம் சார்ந்த தகவல் 
ததாழில்நுட்பத்திட்ைங்களில் இவர் பைிபுரிந்துள்ளார். Universal Service 
Obligation Fundலும் இவர் பைியாற்றியுள்ளார். 
 
4. இந்தியாவின் முதல் கதசிய கூனைப்பந்து சங்கத்தின் (NBA) அகாைமி, 
அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த நகரத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ளது? 
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A. மும்னப 
B. கிகரட்ைர் தநாய்ைா 
C. புகன 
D. தசன்னன 
 
வினை : B. கிகரட்ைர் தநாய்ைா 
 
இந்தியாவின் முதல் கதசிய கூனைப்பந்து சங்கத்தின் (NBA) அகாைமி, 
அதிகாரப்பூர்வமாக உத்தரப்பிரகதச மாநிலத்திலுள்ள கிகரட்ைர் 
தநாய்ைாவில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவிலுள்ள (NBA) அகாைமி, 
உலகளவில் ஐந்தாவது சிறப்பான பயிற்சி அகாைமி ஆகும். இதற்கு முழு 
நிதியும் NBAகவ வழங்குகிறது. இந்த NBA அகாைமி, கல்வி, தனலனம, 
தன்னம கமம்பாடு மற்றும் வாழ்க்னகத்திறன் ஆகியவற்றில் 
தனிக்கவனம் தசலுத்தி ஒரு முழுனமயான, 360 டிகிரி பயிற்சினய 
வழங்குகிறது. இத்திட்ைத்தின் ஒரு பகுதியாக, மாைவர்கள் ஆண்டு 
முழுவதும் உயர்கபாட்டிக்கு எதிராக கபாட்டியிடுவார்கள். கமலும், 
சர்வகதச கபாட்டிகள் மற்றும் கண்காட்சி வினளயாட்டுகளில் 
வினளயாடும் பயைக்குழுக்களுக்கு  இவர்கனள ததரிவு தசய்ய 
வாய்ப்பும் கினைக்கும். உலகளாவிய (NBA) அகாைமியின் ஆட்சினய 
விரிவுபடுத்துவதற்கு இதுதவாரு முன்முயற்சியாக இருக்கும். 
 
5. Marylebone Cricket Club (MCC)ன் தகளரவ வாழ்நாள் உறுப்பினருக்கான 
விருது வாங்கிய இந்திய கிரிக்தகட் வரீர் யார்? 
A. மககந்திர சிங் கதானி 
B. யுவராஜ் சிங் 
C. அைில் கும்ப்கள 
D. VVS லக்ஷ்மன் 
 
வினை : D. VVS லக்ஷ்மன் 
 
முன்னாள் இந்திய கிரிக்தகட் வரீர் VVS லக்ஷ்மன், Marylebone Cricket Clubன் 
தகளரவ வாழ்நாள் உறுப்பினருக்கான விருதினன வாங்கியுள்ளார். 
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இந்திய கிரிக்தகட் வரீர்களான சச்சின், டிராவிட், கங்குலி ஆகிகயாருைன், 
MCCன் தகளரவ வாழ்நாள் உறுப்பினருக்கான மதிப்புமிக்க பட்டியலில் 
இவரும் இைம்தபற்றார். இவர் 134 ததாைர் கபாட்டிகள், 86 ஒருநாள் 
சர்வகதச கபாட்டிகள் மற்றும் 25 டி-20 சர்வகதச கபாட்டிகளில் 
வினளயாடியுள்ளார். தற்கபாது இவர் ஐதராபாத்தின் ஐ.பி.எல் அைியான 
சன் னரசர்சுக்கு பயிற்சியாளராகவுள்ளார். 
 
6. 2017 Savills Tech Cities அட்ைவனையில் முதலிைத்தில் உள்ள நகரம் 
எது? 
A. ஆஸ்டின்  
B. தபங்களூர் 
C. சான் பிரான்சிஸ்ககா 
D. நியூயார்க் 
 
வினை : A. ஆஸ்டின்  
 
2017 Savills Tech Cities Index அட்ைவனையின் படி, உலதகங்கிலுமுள்ள 22 
ததாழில்நுட்ப நகரங்களின் பட்டியலில் ஆஸ்டின் நகரம் 
முதலிைத்திலுள்ளது. சான் பிரான்சிஸ்ககா இரண்ைாமிைத்திலும் 
அதனனத்ததாைர்ந்து நியூயார்க், லண்ைன் முதலிய நகரங்கள் 
அடுத்தடுத்த இைங்களிலும் உள்ளன. இந்தியாவிலிருந்து தபங்களூரு, 
உலகின் ததாழில்நுட்ப நகரங்களில் 20வது இைத்னதப்பிடித்துள்ளது. 
ஆனால், வாழ்க்னகச்தசலவினத்துக்கு வரும்கபாது, தபங்களூரு 
நகரத்தில் ஒரு சராசரி ததாழில்நுட்ப ஊழியருக்கு, அவரின் வாராந்திர 
வடீ்டு வாைனக $236 ைாலர் என்ற அளவில் உள்ளது. இது மற்ற 
ததாழில்நுட்ப நகரங்களில் சராசரியாக $368 ைாலர்களாகும். 2017 Savills 
Tech Cities Indexன் கநாக்கம், பல்கவறு காரைிகனளக்தகாண்டு 
ததாழில்நுட்பத்துனறயில் ஒரு நல்ல இைத்னத கதர்வு தசய்வதாகும். 
 
7. 2017 ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் 69 கிகலாவுக்கான 
தபண்கள் பிரிவில் தவள்ளிப்பதக்கம் தவன்ற இந்திய வரீர் யார்? 
A. Sakshi Malik 
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B. Vinesh Phogat 
C. Divya Kakran 
D. Ritu Phogat 
 
வினை : C. Divya Kakran 
 
புதுடில்லியில் நனைதபற்ற 2017 ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் 
கபாட்டியில், மூன்று இந்திய தபண் மல்யுத்த வரீர்களான Sakshi Malik (60 
Kg), Vinesh Phogat (55 Kg), Divya Kakran (69 Kg) ஆகிகயார் கலந்துதகாண்டு 
அவரவர் பிரிவில் தவள்ளி தவன்றனர். ரிகயா ஒலிம்பிக் கபாட்டியில் 
தவண்கலப்பதக்கம் தவன்ற Sakshi Malik, ஜப்பானின் Risako Kawaiக்கு 
எதிரான 60 கிகலா பிரிவுக்கான இறுதிப்கபாட்டியில் தனது தவற்றினய 
இழந்தார். 58 Kg எனை பிரிவிலிருந்து 60 Kg பிரிவில் முதல் முனறயாக 
Sakshi Malik கபாட்டியிட்ைார். 
 
8. ததன்கிழக்கு ஆசியா பிராந்தியத்தில் தெபனைடிஸ் (ஈரல் அழற்சி) 
கநாய்க்கான WHOவின் நல்தலண்ை தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள 
இந்தியர் யார்? 
A. Shah Rukh Khan 
B. Aamir Khan 
C. Priyanka Chopra 
D. Amitabh Bachchan 
 
வினை : D. Amitabh Bachchan 
 
ததன்கிழக்கு ஆசியா பிராந்தியத்தில் தெபனைடிஸ் (ஈரல் அழற்சி) 
கநாய்க்கான WHOவின் நல்தலண்ை தூதுவராக Amitabh Bachchan 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தெபனைடிஸ் (ஈரல் அழற்சி) கநாய்க்கான 
WHOவின் நல்தலண்ை தூதுவதரன்ற அடிப்பனையில் தபாது 
விழிப்புைர்வு திட்ைங்களுக்கு தனது குரல் மற்றும் ஆதரனவ இவர்  
தகாடுப்பார். இது தடுப்பு நைவடிக்னககனள அளவிடுதல் மற்றும் 
தெபனைடிஸ் னவரஸ் கநானய ஆரம்பத்திகலகய கண்ைறிதல் மற்றும் 
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சிகிச்னசயளிப்பதற்கான தசயல்முனறகனள  கநாக்கமாகக்தகாண்ைது.  
ஏற்கனகவ இவர் UNICEFன் கபாலிகயாவிற்கான  நல்தலண்ை 
தூதுவராகவும் இருந்துள்ளார். 
 
9. முதன்முதலாக நனைதபறும் One Belt One Road (OBOR) உச்சிமாநாட்னை 
நைத்தும் நாடு எது? 
A. சீனா  
B. இந்தியா 
C. கநபாளம் 
D. மாலத்தீவு 
 
வினை : A. சீனா  
 
கம 14 2017 அன்று சீனாவிலுள்ள தபய்ஜிங்கில் முதன்முதலாக One Belt 
One Road (OBOR) உச்சி மாநாடு நனைதபறுகிறது. பாகிஸ்தான், இலங்னக, 
மாலத்தீவு மற்றும் மியான்மர் உட்பை 29 நாட்டின் தனலவர்கள் மற்றும் 
பங்களாகதஷ், கநபாளத்திலிருந்து உயர்மட்ை பிரதிநிதிகள், சீனாவில் 
நனைதபறும் இரண்டு நாள் உச்சிமாநாட்டில் கலந்துதகாள்கிறார்கள். 
இம்மாநாட்டில் இந்தியா கலந்துதகாள்ளவில்னல. இந்தியா 
கலந்துதகாள்ளானமக்கான முக்கிய காரைம், China-Pakistan Economic 
Corridor (CPEC) தகாள்னகனய இந்தியா எதிர்ப்பகதயாகும். CPEC என்பது 
OBORன் ஒரு பகுதியாகும். இந்த உச்சிமாநாட்டின் கநாக்கம், ஆசிய 
நாடுகள், ஆப்பிரிக்கா, சீனா மற்றும் ஐகராப்பா ஆகியவற்றின் இனைப்பு 
மற்றும் ஒத்துனழப்னப அதிகரிப்பதாகும். உள்நாட்டு வளர்ச்சினய 
ஊக்குவிக்கும் கநாக்கில் சீனா இந்த தகாள்னகக்குக்கு ஆதரவளிக்கிறது. 
 
10. இந்தியாவிகலகய முதன்முதலாக Videsh Sampark கசனவத்திட்ைத்னத 
வழங்கும் மாநில அரசு எது? 
A. ககரளா  
B. தமிழ்நாடு 
C. ததலுங்கானா 
D. கர்நாைகா 
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வினை : C. ததலுங்கானா 
 
கம 13 2017 அன்று தவளிவிவகார அனமச்சகத்தின் திட்ைமான Videsh 
Sampark கசனவத்திட்ைம் னெதராபாத்தில் ததாைங்கப்பட்ைது. 
ததலுங்கானா அரசுைன் இனைந்து, மத்திய தவளிவிவகார அனமச்சரான 
Dr. VK சிங் அவர்களின் தனலனமயில் இதற்கான ஒருநாள் மாநாடு 
நைந்தது. இந்த மாநாடு, Ministry of External Affairs (MEA)ன் பாஸ்கபார்ட் 
கசனவகளுக்கான திட்ைங்கள் மற்றும் முன்முயற்சிகனளப்பற்றிய 
விழிப்புைர்னவ ஏற்படுத்தும். இச்கசனவ தவளிநாட்டு இந்தியர்களின் 
நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு சார்ந்த கசனவயினன வழங்கும். 
 
 


