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TNPSC Tamil Current Affairs 17th May 2017 
1. புற்றுந ோய் சிகிச்சச ஆரோய்ச்சிக்கோக 2017 INSA Young Scientist விருசை 
வவன்றவர் யோர்? 
A. R D Trivedi 
B. Aasok Tmange 
C. Sidharth Deshmukh 
D. Aravind Kumar Rengan 
 
விசை : D. Aravind Kumar Rengan 
 
சைைரோபோத் ஐஐடி(IIT-H)-யில் உயிர் மருத்துவ வபோறியியல் துசறயில் 
உைவிப்நபரோசிரியரோக பணிபுரியும் Dr. Aravind Kumar Rengan அவர்களுக்கு 
2017ம் ஆண்டுக்கோன இளம் அறிவியல் அறிஞர் பிரிவில், புற்றுந ோய் 
சிகிச்சச ஆரோய்ச்சிக்கோக 2017 INSA (Indian National Science Academy) வின் 
விருைிசன வவன்றுள்ளோர். இவ்விருது ஒரு வவண்கலப்பைக்கம், ரூ.25,000 
பணப்பரிசு மற்றும் சோன்றிைசை உள்ளைக்கியது. வரும் டிசம்பர் 2017ல் 
 ைக்கும் INSAவின் வபோதுக்கூட்ைத்ைில், இவருக்கு இவ்விருது 
வைங்கப்படும். 
 
2. உலகின் மிகச்சிறிய வசயற்சகக்நகோளோன "KalamSat"-ஐ Rifath Sharook 
என்பவர் வடிவசமத்துள்ளோர். இவர் எந்ை  ோட்சைச்நசர்ந்ைவரோவோர்? 
A. சீனோ 
B. மநலசியோ 
C. இந்ைியோ 
D. ஜப்போன் 
 
விசை : C. இந்ைியோ 
 
ைமிழ் ோட்டு இசளஞரோன Rifath Sharook "கலோம்சட்" என்ற வபயரில் 
உலகின் மிகச்சிறிய வசயற்சகக்நகோசள வடிவசமத்துள்ளோர். 64 gm 
மட்டுநம எசைவகோண்ை இந்ை வசயற்சகக்நகோசள ஜூன் 21 2017 அன்று 
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NASA விண்ணில் ஏவுகிறது. இைன் மூலம்  ோசோவோல் ைனது 
பரிநசோைசனசய பரிநசோைித்ை முைல் மோணவன் என்கிற வபருசமசய 
இவர் வபறுகிறோர். இச்வசயற்சகக்நகோளின் முக்கிய நவசல, 
முப்பரிமோணத்ைில் அச்சு வசய்யப்பை கோர்பன் இசையின் வசயல்ைிறசன 
விளக்குவைோகும். இது விண்வவளியில் 240  ிமிைம் பணிவசய்யும் 
வசகயில் வடிவசமக்கப்பட்டுள்ளது, நமலும் விண்வவளியில் ஒரு 
நுண்ணிய ஈர்ப்பு சூைலில்(Micro-gravity) 12  ிமிைங்கள் வசர வசயல்படும். 
 
3. எந்ை மத்ைிய அசமச்சர் வவளிப்பசையோன வரி  ிர்வோகத்ைிற்கோக, 
“Operation Clean Portal” என்ற வசலத்ைளத்சை அறிமுகப்படுத்ைியுள்ளோர்? 
A. சுஷ்மோ சுவரோஜ் 
B. அருண் வஜட்லி 
C.  நரந்ைிர நமோடி 
D. ரோஜ் ோத் சிங் 
 
விசை : B. அருண் வஜட்லி 
 
நம 16 2017 அன்று மத்ைிய  ிைி அசமச்சர் அருண் வஜட்லி, 
வவளிப்பசையோன வரி  ிர்வோகத்ைிற்கோக, “Operation Clean Portal” என்ற 
வசலத்ைளத்சை அறிமுகப்படுத்ைியுள்ளோர். இைன் சிறப்பம்சங்களோக 
ஒநர இைத்ைில் விரிவோன ைகவசல வைங்கி, குடிமக்களிைம் வரி விைிப்பு 
வைோைர்போன இணக்கமோன சூைசல ஏற்படுத்ைி, அைன்  ிசல 
அறிக்சககசளப்பகிர்ந்து வகோள்வைன் மூலம் வவளிப்பசையோன வரி 
 ிர்வோகத்சை வசயல்படுத்துவைோகும். இைசன Central Board of Direct Taxes 
(CBDT) வடிவசமத்துள்ளது. அைிகளவு கணக்கில் வரோை பணத்சை, ைனது 
கணக்கில் சவத்ைிருந்ைோல், அது “Operation Clean Portal”ன் ைிட்ைத்ைின் 
மூலம் பின்வைோைரப்பட்டு  ைவடிக்சகக்குள்ளோக்கும். 
 
4. மசறந்ை புகழ்வபற்ற பத்ைிரிசகயோளர் Javier Valdez, எந்ை 
 ோட்சைச்நசர்ந்ைவரோவோர்? 
A. வமக்ஸிநகோ 
B. வபோலிவியோ 
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C. Nauru ( வ்ரூ) 
D. Trinidad and Tobago (டிரினிைோட் & வைோபோநகோ) 
 
விசை : A. வமக்ஸிநகோ 
 
வமக்ஸிநகோவின் புகழ்வபற்ற பத்ைிரிசகயோளர் மற்றும் Riodoceன் 
 ிறுவனருமோன Javier Valdez, நம 15 2017 அன்று, வமக்ஸிநகோவின் 
வைநமற்கு மோகோணமோன (Sinaloa)சினோநலோவோவில், முகந்வைரியோை மர்ம 
 பர்களோல் சுட்டுக்வகோல்லப்பட்ைோர். இவர் நைசிய மற்றும் சர்வநைச 
அளவில் அங்கீகோரம் வபற்ற பத்ைிரிசகயோளரோவோர். இவர் “Narcoperiodismo” 
& “Los Morros del Narco” உட்பை பல நபோசை மருந்து வியோபோரங்கள் 
சம்பந்ைப்பட்ை புத்ைகங்கசள எழுைியுள்ளோர். இவர் நபோசைப்வபோருள் 
வியோபோரங்கள் பற்றி புகோர் அளித்ைைன் மூலம் அறியப்படுகிறோர். 
 
5. பள்ளிகளில் மைிய உணவுத்ைரத்சை சரிபோர்க்க “Maa Committee”-ஐ எந்ை 
மோ ில அரசு அசமத்துள்ளது? 
A. உத்ைரப்பிரநைசம் 
B. அசோம் 
C. ைமிழ் ோடு 
D. இமோச்சல பிரநைசம் 
 
விசை : A. உத்ைரப்பிரநைசம் 
 
வைோைக்கப்பள்ளிகளில் வைங்கும் மைிய உணவின் ைரத்சை 
சரிபோர்க்கவும், சுத்ைமோன சுகோைோரமோன முசறயில் ையோரிக்கப்பட்ை 
ஊட்ைச்சத்துள்ள உணவுகசள வைங்குவசை உறுைிவசய்யவும், 
உத்ைரப்பிரநைச அரசு “Maa Committee”-ஐ அசமத்துள்ளது. இக்குழுவில், 
சம்பந்ைப்பட்ை பள்ளியில் படிக்கும் மோணோக்கர்களின், அசனத்து 
சமுைோயத்சைச்நசர்ந்ை ஆறு ைோய்மோர்கநள குழுவின் உறுப்பினர்களோக 
இருப்போர்கள். சசமயலசறயின் சுத்ைம் முைல் உணவு வைங்குவது 
வசர, இவர்களின் கண்கோணிப்பிநலநய இருக்கும். 
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6. OIC Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC)ன் ைசலசமயகம் 
எங்கு அசமந்துள்ளது? 
A. United Arab Emirates 
B. Senegal 
C. Saudi Arabia 
D. Burkina Faso 
 
விசை : C. Saudi Arabia 
 
OIC Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC)ன் ைசலசமயகம், 
சமீபத்ைில் நம 15 2017 அன்று சவுைி அநரபியோவின் Jeddahவில் 
ைிறக்கப்பட்ைது. இத்ைசலசமயகம் புற ிசல மற்றும்  டு ிசலயோன 
கருத்துக்கசள வைங்குவைன் மூலம் இசுலோமியர்களின் மனிை 
உரிசமகள் மற்றும் அடிப்பசை சுைந்ைிரங்கசள சர்வநைச விைிகள் 
மற்றும் இசுலோமிய நகோட்போடுகசளக்வகோண்டு ஊக்குவிக்கும். IPHRC 
என்பது ஒரு ைிறசமயோன, இசுலோமியர்களின் மனிை உரிசம 
பிரச்சசனகளுக்கு ஆநலோசசன வைங்கும், Organization of Islamic Cooperation 
(OIC)ன் கீழ் இயங்கும் ஓர் சுைந்ைிரமோன அசமப்போகும். IPHRC ைனது 
உறுப்பு  ோடுகளிளும் மனிை உரிசமகசள கண்கோணிப்பைற்கோன 
அைிகோரத்ைிசன வபற்றுள்ளது. அசனத்து உறுப்பு  ோடுகளிலும் அரசியல், 
சிவில் மற்றும் வபோருளோைோர உரிசமகசள நமம்படுத்துவைில் இது 
உைவுகிறது. 
 
7. GP 3 Series பந்ையத்சை வவன்ற முைல் இந்ைிய ஓட்டு ர் யோர்? 
A. Dinesh Singh 
B. Sanjay Sharma 
C. Karun Chandhok 
D. Arjun Maini 
 
விசை : D. Arjun Maini 
 
வபங்களூசரச்நசர்ந்ை Arjun Maini, Jenzer Motorsports  ிறுவனத்துக்கோக, நம 
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14 2017 அன்று ஸ்வபயினிலுள்ள Circuit de Catalunyaவில்  சைவபற்ற GP 3 
Series பந்ையத்ைில் கலந்துவகோண்டு வவற்றிவபற்றுள்ளோர். இைன் மூலம் 
GP 3 Series பந்ையத்சை வவன்ற முைல் இந்ைிய ஓட்டு ர் என்ற 
வபருசமசய இவர் வபறுகிறோர். இவர் GP 3 Series-ன் ஒன்பது சுற்றுகளில் 
21 புள்ளிகசளப்வபற்று 3வது இைத்ைிலுள்ளோர். ஜப்போசனச்நசர்ந்ை Nirei 
Fukuzumi 29 புள்ளிகசளப்வபற்று முைலிைத்ைிலும், அவசரத்வைோைர்ந்து 
இத்ைோலிசயச்நசர்ந்ை Alessio Lorandi, 25 புள்ளிகசளப்வபற்று 
இரண்ைோமிைத்ைிலும் உள்ளனர். GP 3 Series வரும்  வம்பர் 26 2017 அன்று 
அபுைோபியிலுள்ள Yas Marina Circuit-ல் முடிவசையும். 
 
8. 2017 G20 Labour & Employment Ministers கூட்ைத்ைிற்கு, இந்ைியோவின் 
பிரைி ிைி யோர்? 
A. Rajit Punhani 
B. Bandaru Dattatraya 
C. Sushma Swaraj 
D. Arun Jaitley 
 
விசை : B. Bandaru Dattatraya 
 
2017 நம 18 & 19 அன்று வஜர்மனியில் Bad Neuenahr-ல்  சைவபறவுள்ள 
2017 G20 Labour & Employment Ministers கூட்ைத்ைிற்கு, இந்ைியோவின் 
பிரைி ிைியோக Bandaru Dattatraya கலந்துவகோள்கிறோர். இவர், இந்ைியோ 
சமீபத்ைில் வைோைிலோளர்களின்  லனுக்கோக முன்வனடுத்துள்ள 
நவசலவோய்ப்பு ஊக்குவிப்பு, சமூக போதுகோப்பு, மகப்நபற்று  ன்சம, 
குைந்சைத்வைோைிலோளர் ஆகியவற்றுைன் வைோைர்புசைய முயற்சிகசள 
விவரிப்போர். இக்கூட்ைம் வைோைிலோளர், குடிநயற்றம் மற்றும் இசளஞர் 
நவசலவோய்ப்பு முைலிய பல்நவறு ைசலப்புகசள விவோைிக்கும். G20 
வைோைிலோளர் மற்றும் நவசலவோய்ப்பு அசமச்சகத்ைின் முடிவுகள் 
கூட்ைத்ைின் இறுைியில் ஏற்றுக்வகோள்ளப்படும். இது ஜூசல 7-8 அன்று 
வஜர்மனியிலுள்ள ைோம்பர்க்கில்  சைவபறும். 
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9. இந்ைியோவின் முைல் “Smart Grid” ைிட்ைம் எந்ை  ிறுவனத்ைோல் 
வவற்றிகரமோக உருவோக்கப்பட்ைது? 
A. Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy (SASTRA) 
B. Indian Institute of Space Science and Technology (IISST) 
C. Indian Institute of Technology Madras (IITM) 
D. Indian Institute of Engineering Science and Technology (IIEST) 
 
விசை : D. Indian Institute of Engineering Science and Technology (IIEST) 
 
இந்ைியோவின் முைல் “Smart Grid” ைிட்ைத்சை Indian Institute of Engineering 
Science and Technology (IIEST) வவற்றிகரமோக உருவோக்கியுள்ளது. 
இத்ைிட்ைத்ைின் மூலம் சூரிய ஒளி, கோற்று மற்றும் கோய்கறி கைிவுகள் 
ஆகியவற்றிலிருந்து மின்சோரம் ையோரிக்கப்படும். இைசன, ஜனோைிபைி 
பிரணோப் முகர்ஜி விசரவில் வைோைங்கிசவப்போர். சூரிய ஆற்றலிலிருந்து 
உருவோக்கப்படும் சக்ைி சூரிய ஒளி கிசைப்பசை வபோறுத்ைைோகும். 
அநைநபோல், அைிகக்கோற்று வசீும் வவப்பமண்ைல புயசலப் பயன்படுத்ைி 
கோற்று மூலம் மின்சோரம் ையோரிக்கப்படும். சசமயலசற மற்றும் 
வவளிப்புறச்சந்சைகளிலிருந்து வபறப்படும் கோய்கறி கைிவுகளிலிருந்து 
உயிரி வோயுக்கள் உற்பத்ைி வசய்யப்படும். 
 
10.  ோன்கோவது முசறயோக எவவரஸ்ட் சிகரத்சை அசையும் முைல் 
இந்ைியப்வபண் யோர்? 
A. Anshu Jamsenpa 
B. Lhakpa Sherpa 
C. Premlata Agarwal 
D. Malavath Purna 
 
விசை : A. Anshu Jamsenpa 
 
அருணோச்சல பிரநைச மசலநயற்ற வரீோங்கசனயோன Anshu Jamsenpa, 
 ோன்கோவது முசறயோக எவவரஸ்ட் சிகரத்சை அசையும் முைல் 
இந்ைியப்வபண் என்ற வபருசமசய வபற்றுள்ளோர். இம்முசற அவர் 
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இரட்சை ஏற்றத்ைிற்கு முயற்சி வசய்கிறோர். ஒருநவசள இைில் அவர் 
வவற்றி வபற்றோல், உலகிநலநய எவவரஸ்ட் சிகரத்சை 5 முசற 
அசைந்ை வபண் என்ற சோைசனசய ைனைோக்குவோர். 
 
 


