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TNPSC Tamil Current Affairs 16th May 2017 
1. பிரான்சின் புதிய பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
A. Edouard Philippe 
B. Bernard Cazeneuve 
C. Manuel Valls 
D. Michel Debre 
 
விடை : A. Edouard Philippe 
 
பிரான்சின் புதிய பிரதமராக Edouard Philippe-ஐ, பிரான்சின் புதிய 
குடியரசுத்தடைவர் Emmanuel Macron அவர்கள் நியமித்துள்ளார். இவர் 
Emmanuel Macronன் மத்தியக்கட்சிடய சார்ந்தவரல்ை. மாறாக மத்திய 
வைதுசாரி குடியரசுக்கட்சிடய சார்ந்தவராவார். பிரரஞ்சு அரசியைில், 
வைதுசாரி மற்றும் இைதுசாரிகள் இடைந்து ஆட்சியடமப்பது ஒரு 
நல்ை விஷயமாக காைப்படுகிறது. 
 
2. 2017 World Bank’s Power accessibility பட்டியைில், இந்தியா எத்தடையாவது 
இைத்தில் உள்ளது? 
A. 39வது 
B. 26வது 
C. 44வது 
D. 16வது 
 
விடை : B. 26வது 
 
2014-ல் 99வது இைத்திைிருந்த இந்தியா, தற்பபாது 2017 World Bank’s Power 
accessibility பட்டியைில் 26வது இைத்டதப்பிடித்துள்ளது. இந்திய 
அரசாங்கத்தின் கிராமிய மின்சாரத்திட்ைத்தின் காரைமாக, 18,452 
கிராமங்களில் 13,000 கிராமங்கள் 1000 நாட்களுக்குள் மின்சார வசதி 
ரபற்றுள்ளை. பமலும் மின்சார உள்கட்ைடமப்பு உள்ள இைங்களில், 
ஒருவர் மின்சாரம் பவண்டி விண்ைப்பித்தால், அவருக்கு 24 
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மைிபநரத்துக்குள்ளாக மின்சார வசதி ரசய்து தரப்பைபவண்டும். 
மின்சார உள்கட்ைடமப்பு இல்ைாத இைங்களில், ஒருவர் மின்சாரம் 
பவண்டி விண்ைப்பித்தால், அவருக்கு ஒரு வாரத்துக்குள்ளாக மின்சார 
வசதி ரசய்து தரப்பைபவண்டும்.  
 
3. சமீபத்தில் மடறந்த S. ராமசாமி, எந்த மாநிைத்தின் முன்ைாள் 
முதல்வராவார்? 
A. பகரளா 
B. தமிழ்நாடு 
C. புதுச்பசரி 
D. கர்நாைகம் 
 
 
விடை : C. புதுச்பசரி 
 
புதுச்பசரியின் முன்ைாள் முதல்வர் S. ராமசாமி (80), பம 15, 2017 அன்று 
புதுச்பசரியில் காைமாைார். இவர் 1969 முதல் 1973 வடர திமுக.-சிபிஐ 
கூட்ைைி அடமச்சரடவயில் உள்துடற அடமச்சராக இருந்தார். பின்பு 
1973ல் அதிமுகவில் இடைந்தார். 1974ல் அதிமுக-சிபிஐ கூட்ைைி 
அடமச்சரடவயில் தடைவராக இருந்தார். பின்பு 1977ல் அதிமுக 
அரசாங்கத்தில் ஒரு வருைத்திற்கும் பமைாக முதைடமச்சராகவும் 
இருந்தார். 1985 & 1990ம் ஆண்டுகளில் காடரக்காைில் 
தைித்துப்பபாட்டியிட்ைார். 1992ல் இவர் காங்கிரஸில் இடைந்தார். 
 
4. 2017 Formula 1 Spanish Grand Prix-ஐ ரவன்றவர் யார்? 
A. Sebastian Vettel 
B. Nico Rosberg 
C. Valtteri Bottas 
D. Lewis Hamilton 
 
விடை : D. Lewis Hamilton 
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இங்கிைாந்தின் Formula 1 கார் பந்தய வரீராை Lewis Hamilton, 
பார்சிபைாைாவின் Circuit de Barcelona-Catalunyaவில் நடைரபற்ற 2017 
Formula 1 Spanish Grand Prix பபாட்டியில் ரவன்றுள்ளார். இது 71வது Formula 
1 கார் பந்தயமாகும். 
 
5. National Platform for Disaster Risk Reduction (NPDRR)ன் 2வது கூட்ைத்டத 
எந்த நகரம் நைத்தியது? 
A. புது டில்ைி 
B. நாக்பூர் 
C. அகமதாபாத் 
D. விசாகப்பட்டிைம் 
 
விடை : A. புது டில்ைி 
 
2017 பம 15-16 வடர National Platform for Disaster Risk Reduction (NPDRR)ன் 
2வது கூட்ைம், ‘Disaster Risk Reduction for Sustainable Development: Making India 
Resilient by 2030’ என்ற டமயக்கருத்துைன் புது டில்ைியில் ரதாைங்கியது. 
இதடை மத்திய உள்துடற அடமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ரதாைங்கி டவத்தார். 
NPDRR என்பது பை பங்குதாரர்களின் பதசிய இயங்குதளம் ஆகும், இது 
பபரழிவு பமைாண்டமத்துவத்தில் பங்கு ரகாண்டு, அதற்காை முடிடவ 
ஊக்குவிப்பபதாடு நாட்டின் கூட்ைாட்சி ரகாள்டகடயயும் 
பைப்படுத்துகிறது. இக்கூட்ைத்தில் மாநிை அடமச்சர்கள், பாராளுமன்ற 
உறுப்பிைர்கள், உள்ளூர் தடைவர்கள் மற்றும் சிறப்புப்பபரழிவு 
பமைாண்டம தடைவர்கள், கல்வியாளர்கள், தைியார் துடற 
நிறுவைங்கள், ஊைகங்கள் மற்றும் சிவில் சமுதாய அடமப்புக்களின் 
பிரதிநிதிகள் உட்பை 1000க்கும் அதிகமாை விருந்திைர்கள் 
கைந்துரகாண்ைைர்.  
 
6. 2017 ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியில் தங்கம் ரவன்ற 
முதல் இந்தியர் யார்? 
A. Sumit Kumar 
B. Bajrang Punia 
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C. Sarita Mann 
D. Amit Sangwan 
 
விடை : B. Bajrang Punia 
 
புதுடில்ைியில் நடைரபற்ற 2017 ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் 
பபாட்டியில் ஆண்கள் பிரிவில் 65kg Freestyle பிரிவில் ரதன் ரகாரியாடவ 
பசர்ந்த Seunghui Lee-டவ 6-2 என்ற கைக்கில் பதாற்கடித்து, 
இந்தியாடவச்பசர்ந்த Bajrang Punia தங்கம் ரவன்றார். இதன் மூைம் இவர் 
ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் ரவன்ற முதல் இந்திய வரீர் 
ஆைார். இடதத்தவிர்த்து, மகளிருக்காை 58 kg பிரிவில் Saritha Mann 
ரவள்ளிடயயும்,  ஆண்கள் 125kg Freestyle பிரிவில் Sumit Kumar 
ரவள்ளிடயயும் ரவன்றைர். ஒரு தங்கம், ஐந்து ரவள்ளி மற்றும் நான்கு 
ரவண்கைப்பதக்கங்கரளை ரமாத்தம் 10 பதக்கங்கடள இந்திய வரீர்கள் 
ரவன்றுள்ளைர். 
 
7. வாரைாசிடய ஒரு ஸ்மார்ட் நகரமாக மாற்றுவதற்காக British Geological 
Survey (BGS) உைன் எந்த IIT இடைந்து பைியாற்றவுள்ளது? 
A. IIT Bombay 
B. IIT Madra 
C. IIT Kharagpur 
D. IIT Indore 
 
விடை : C. IIT Kharagpur 
 
வாரைாசிடய ஒரு ஸ்மார்ட் நகரமாக மாற்றுவதற்காக British Geological 
Survey (BGS) உைன் IIT Kharagpur இடைந்து பைியாற்றவுள்ளது. 
திட்ைத்தின் ஒரு பகுதியாக, புதிய பபாக்குவரத்து மற்றும் பசடவ 
உள்கட்ைடமப்டப கட்டிரயழுப்புவதற்கு உதவும் விதமாக, வாரைாசி 
நகரத்தின் முப்பரிமாை புவியியல் மாதிரியாக்கத்டத 
உருவாக்கவுள்ளைர். இத்திட்ைத்தில் புவியியல்-விஞ்ஞாை முடறகளாை 
துடளயிடுதல், புவிசார் ரதாழில்நுட்பங்கள், ரைக்பைாைிக்ஸ், மற்றும் 
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ரிபமாட் ரசன்சிங் பபான்ற ரசயல்முடறகள் அைங்கும். இது 
இந்தியாவிபைபய முதன்முதைாக முப்பரிமாை முடறயில் 
நடைரபறும் நகர்ப்புற ஆய்வு மற்றும் திட்ைமிைல் ஆகும். இத்திட்ைத்தின் 
மூைம் வாரைாசி நகரம், மற்ற இந்திய நகரங்களுக்ரகாரு 
முன்பைாடியாக இருக்கும். 
 
8. UNFCCC-ன் புதிய துடை ரசயைாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியர் 
யார்? 
A. Arvind Mehta 
B. P K S Chaku 
C. Natasha Singh 
D. Ovais Sarmad 
 
விடை : D. Ovais Sarmad 
 
ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் ரசயைாளர் Antonio Guterres, இந்தியாவின் Ovais 
Sarmad-ஐ, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)ன் 
துடைச்ரசயைாளராக நியமித்துள்ளார். இந்தப்பைி, கட்சி மாநாட்டில் 
வழங்கப்பட்ை ஆபைாசடைக்குப் பின்ைர் நியமைம் ரசய்யப்பட்ைது. 
இதற்குமுன் Richard Kinley இப்பதவியிைிருந்தார். தற்பபாது இவர் (Ovais 
Sarmad) International Organization for Migration (IOM)ன் ரபாது இயக்குைருக்கு 
தடைடமப்பைியாளராக பைியாற்றுகிறார். 
 
9. Economic Outlook Survey of Federation of Indian Chambers of Commerce and 
Industry (FICCI)ன் சமீபத்திய அறிக்டகயின்படி, 2017-18 நிதியாண்டில் 
இந்தியாவின் GDP என்ைவாக இருக்கும்? 
A. 7.7% 
B. 6.9% 
C. 7.9% 
D. 7.4% 
 
விடை : D. 7.4% 
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Economic Outlook Survey of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry 
(FICCI)ன் சமீபத்திய அறிக்டகயின்படி, 2017-18 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் 
GDP 7.4% இருக்கும். இது குடறந்தபட்ச அளவாை 7% முதல் அதிகபட்ச 
அளவாை 7.6% வடர ரகாண்டிருக்கும். இந்த அறிக்டகயின்படி 2017-18ம் 
ஆண்டில் விவசாயத்துடற 3.5% வளர்ச்சிடயயும் ரதாழிற்துடற மற்றும் 
பசடவகள் துடறகள் முடறபய 6.9% & 8.4% வளர்ச்சிடயயும் 
அடையுரமை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தகைக்கீட்டின் முடிவுகளின்படி, 
2017-18 நிதியாண்டில் Consumer Price Index (CPI) 4.8% ஆகவிருக்கும். இதன் 
குடறந்தபட்சம் 4% முதல் அதிகபட்சம் 5.3% ஆகவிருக்கும். 
 
10. நந்தன்கைன் (Nandankanan) விைங்கியல் பூங்கா (NZP) எந்த மாநிைத்தில் 
அடமந்துள்ளது? 
A. தமிழ்நாடு 
B. ஒடிசா 
C. அசாம் 
D. கர்நாைகம் 
 
விடை : B. ஒடிசா 
 
நந்தன்கைன் விைங்கியல் பூங்கா (NZP) ஒடிசாவின் புவபைஸ்வரில் 
அடமந்துள்ளது. இங்கு 67 வடகயாை பாலூட்டிகள், 81 வடகயாை 
பறடவகள், மற்றும் 18 வடகயாை ஊர்வைங்கள் எை 166 
இைங்கடளச்பசர்ந்த 1660 தைி விைங்குகள் வாழ்கின்றை. 
இந்தியாவிபைபய அதிக ரவள்டளப்புைிகள் உள்ள இைம் இதுதான். 
இம்மிருகக்காட்சிசாடையில் 34 வடகயாை நீர்வாழ் உயிரிைங்கள் 
உள்ளை. பமலும் பை வடகயாை மீைிைங்களும் உள்ளை. ஆசிய 
சிங்கம், இந்திய முதடைகள், நீைகிரி ைங்கூர், இந்திய எறும்புத்தின்ைி, 
சுட்டி மான் மற்றும் எண்ைற்ற பறடவகள், ஊர்வை மற்றும் மீன் 
வடககள் நந்தன்கைைில் உள்ளை. கருஞ்சிறுத்டத & ரவள்டளப்புைிகள் 
ஆகிய விைங்கிைங்கடள இைப்ரபருக்கம் ரசய்து, அவற்றின் 
எண்ைிக்டகடய அதிகரித்ததன் மூைம், உைகளவில் இப்பூங்கா 
நற்ரபயடர ரபற்றுள்ளது. 


