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TNPSC Tamil Current Affairs 14 th & 15th May 2017

1. Global Corporate குடியுரிமைக்கான Woodrow Wilson விருமைப்பெற்ற முைல்
இந்ைியப்பெண்ைணி யார்?
A. Shikha Sharma

B. Usha Ananthasubramanian
C. Arundhati Bhattacharya
D. Chanda Kochhar

விமை : D. Chanda Kochhar
மை 10 2017 அன்று வாஷிங்ைன் DCயிலுள்ள Woodrow Wilson மையத்ைில்
நமைபெற்ற, Global Corporate குடியுரிமைக்கான
வழங்கும்

விழாவில்,

ICICI

இவ்விருமைப்பெற்றுள்ளார்.

வங்கியின்
இவர்

Woodrow

ைமைவரான

Wilson விருது
Chanda

இவ்விருமைப்பெறும்

Kochhar
முைல்

இந்ைியப்பெண்ைணி ஆவார். இைன் மூைம், முன்னாள் ஜனாைிெைி ைற்றும்
விண்பவளி

அறிவியல்

நாராயண

மூர்த்ைி

விஞ்ஞானி APJ

அப்துல்

ஆகிமயாருக்குப்ெிறகு

கைாம் ைற்றும்

இப்ெட்டியைில்

IT

இவர்

இமணந்துள்ளார். இவ்விருது 1988 முைல் ைங்கள் ெணியில் அல்ைது
மேமவயில்

ோைமனகள்

புரிமவாருக்கு

ஆண்டுமைாறும் வழங்கப்ெடுகிறது.

வில்ேன்

மையத்ைால்

2. 2017 World Fair Trade Day (WFTD)ன் மையக்கருத்து என்ன?
A. Hand in hand for change

B. Fair trade to promote social justice

C. Human chains for fair trade and the planet
D. Support community support peace
விமை : C. Human chains for fair trade and the planet
2017 World Fair Trade Day (WFTD)ன் மையக்கருத்து “Human chains for fair trade
and the planet” ஆகும். நகரங்கள் ைற்றும் ேமுைாயங்களில் நியாயைான
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வர்த்ைகத்மை

ஊக்குவிப்ெைற்கும்,

அவற்றிமனப்ெற்றிய

கல்விமய

மொைிக்கவும், உைகளவில் இத்ைினம் பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. ஒவ்பவாரு
ஆண்டும் மை ைாைம் வரும் இரண்ைாம் ேனிக்கிழமையில் World Fair Trade
Organization

(WFTO) இத்ைினத்மை

மையக்கருத்து,

வறுமை

எடுத்துக்காட்டுகிறது.
கருவியாகும்.

கமைப்ெிடிக்கிறது. இவ்வாண்டுக்கான

ஒழிப்புக்கான

இது

மைலும்

நிமையான

இது

ஒரு

உறுைியான

வளர்ச்ேிக்கான

அமனத்து

ைீர்மவ

ஒரு

நல்ை

வர்த்ைகத்மையும்

ேமூக

நீைிமயயும் ஊக்குவிக்கிறது.
3.

இந்ைியாவின்

முைல்

ைின்

வாைமக

வண்டி

எந்ை

நகரத்ைில்

பைாைங்கப்ெட்டுள்ளது?
A. புது டில்ைி
B. நாக்பூர்

C. ைக்மனா
D. மொொல்
விமை : B. நாக்பூர்
இந்ைியாவில்

ைின்

&

மைப்ரிட்

ஊக்குவிக்கும் விைைாக

வாகனங்கமளப்

ெயன்ெடுத்துவமை

மை 26 2017 அன்று நாக்பூரில் இந்ைியாவின்

முைல் ைின் வாைமக வண்டி மேமவ பைாைங்கப்ெட்ைது. Nagpur Municipal
Corporation

(NMC) & Mahindra

and Mahindra (M&M) ஆகியமவ

இமணந்து

200க்கும் மைற்ெட்ை e-Verito & e20 plus ரக வாகனங்கமள இச்மேமவக்கு
ெயன்ெடுத்ைவுள்ளது.
Adoption

and

இத்ைிட்ைத்ைிற்காக

Manufacturing

of

Electric

(FAME)

இந்ைிய

அரோங்கம்

Faster

வாகனத்ைிட்ைத்மை

2015ல்

பகாண்டுவந்ைது. ஏப்ரல் 1, 2015 அன்று அறிமுகப்ெடுத்ைப்ெட்ைைிைிருந்து
இதுவமர

FAME

இந்ைியா

ைிட்ைத்ைின்

கீ ழ்,

99,000

கைப்ெின

/

ைின்

வாகனங்கள் (xeVs) ைருவிக்கப்ெட்டுள்ளன. இத்ைிட்ைத்ைின் ஒமர மநாக்கம்
2030ல்

அமனத்து

வாகனங்களும்,

முற்றிலும்

ைின்ேக்ைிக்கு

ைாற்றப்ெைமவண்டும் என்ெைாகும்.
4. 2017 பொது விவகாரக்குறியீட்டில் (Public Affairs Index) எந்ை ைாநிைத்ைின்
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நிர்வாகம் முைைிைத்மைப்ெிடித்துள்ளது?
A. மகரளா

B. குஜராத்
C. கர்நாைகா

D. ைகாராஷ்டிரா
விமை : A. மகரளா
2017 பொது விவகாரக்குறியீட்டில் (Public Affairs Index) மகரள ைாநிைத்ைின்
நிர்வாகம் முைைிைத்மைப்ெிடித்துள்ளது. இைமனத்பைாைர்ந்து ைைிழ்நாடு,
குஜராத், கர்நாைகா, ைகாராஷ்டிரா முைைிய ைாநிைங்கள் அடுத்ைடுத்ை

இைங்கமள ெிடித்துள்ளன. இவ்வறிக்மக ைனிை வள அெிவிருத்ைி, ேமூக
ொதுகாப்பு, பெண்கள் ைற்றும் குழந்மைகள், குற்றம், ேட்ைம் ஒழுங்கு, நீைி,
சுற்றுச்சூழல்,

பவளிப்ெமைத்ைன்மை

மைைாண்மை

ைற்றும்

ஆைரமவ

ைற்றும்

பொருளாைார

அடிப்ெமையாகக்பகாண்ைது.

காரணிகமளக்பகாண்டு,
பேய்வமையாகும்.

பொறுப்புணர்வு,

சுைந்ைிரம்
இைன்

ைாநிைத்ைின்

நிைி

ஆகியவற்றிற்கான

மநாக்கம்

ஆளுமைமய

ெல்மவறு
ைைிப்ெீடு

5. 2017 ஆண்கள் ஒற்மறயர் Mutua Madrid Open பைன்னிஸ் மொட்டியில்
பவன்றவர் யார்?
A. Rafael Nadal

B. Novak Djokovic
C. Andy Murray

D. Dominic Thiem
விமை : A. Rafael Nadal
ஸ்பெயினின் ைாட்ரிட் நகரில் நமைபெற்ற 2017 ஆண்கள் ஒற்மறயர்
Mutua Madrid Open பைன்னிஸ் மொட்டியில் ஆஸ்ைிரியாவின் Dominic Thiemஐ

7-7, 6-4 என்ற பேட் கணக்கில் மைாற்கடித்து, ஸ்பெயினின் பைாழிற்முமற
பைன்னிஸ்

விமளயாட்டு
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Rafael

Nadal
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பவன்றார். இது அவரது 5வது Madrid ெட்ைைாகும். இவ்பவற்றியின் மூைம்
30 ATP உைக டூர் ைாஸ்ைர்ஸ் 1000 ஒற்மறயர் ெட்ைங்கமளக்பகாண்ை
Novak Djokovic உைன் இமணகிறார்.
6. 2017 ஆேிய ைல்யுத்ை ோம்ெியன்ஷிப் மொட்டியில், ஆண்கள் Freestyle
125 கிமைா ெிரிவில் பவள்ளிப்ெைக்கம் பவன்ற இந்ைிய வரர்
ீ
யார்?
A. Sumit Kumar

B. Amit Sangwan
C. Bajrang Punia
D. G S Sandhu
விமை : A. Sumit Kumar
மை 14 2017 அன்று நமைபெற்ற 2017 ஆேிய ைல்யுத்ை ோம்ெியன்ஷிப்
மொட்டியில்

இந்ைியாவின்

Mohammadkazem

Mohebi-யிைம்

Sumit

Kumar

125

கிமைா

ெிரிவில்

பவள்ளிப்ெைக்கத்மை பவன்றார். இறுைிச்சுற்றில் ஈராமனச்மேர்ந்ை Yadollah
நழுவவிட்ைார்.

இைன்

2-6 என்ற கணக்கில், பவற்றி வாய்ப்மெ

மூைம்

இந்ைியா

ைனது,

ஆேிய

ைல்யுத்ை

ோம்ெியன்ஷிப் மொட்டியிமன முடித்ைது. மைலும் 2017 ஆேிய ைல்யுத்ை

ோம்ெியன்ஷிப் மொட்டியில் இந்ைியா ஒரு ைங்கம், ஐந்து பவள்ளி, நான்கு
பவண்கைம் என 10 ெைக்கங்கமள பெற்றுள்ளது. இது பேன்ற முமற
ொங்காக்கில்

நமைபெற்ற

மொட்டியில்

ெைக்கங்கமளக்காட்டிலும் அைிகைாகும்.

பெற்ற

ஒன்ெது

7. பொதுச்மேமவக்காக முைன்முமறயாக Bhairon Singh Shekhawat வாழ்நாள்
ோைமனயாளர் விருது வழங்கி பகளரவிக்கப்ெட்ைவர் யார்?
A. Mukul Sangma
B. Manik Sarkar

C. Lal Thanhawla

D. Pawan Chamling
விமை : D. Pawan Chamling
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மை 15 2017 அன்று ராஜஸ்ைான், பஜய்ப்பூரில் ஜனாைிெைி ெிரணாப் முகர்ஜி
அவர்கள்,

பொதுச்மேமவக்கான

Bhairon

Singh

Shekhawat

வாழ்நாள்

ோைமனயாளர் விருமை ேிக்கிம் முைல்வர் Pawan Chamlingக்கு வழங்கி
பகளரவித்ைார்.

இந்ைியாவிமைமய

5

ேட்ைைன்றத்மைர்ைல்களில்

பைாைர்ந்து பவற்றிபெற்று அைிக நாட்கள் முைல்வராக இருப்ெவர் இவமர.
வரும் 2019ல் நமைபெறும் மைர்ைமைாடு இவரின் அரேியல் வாழ்க்மக 25
ஆண்டுகமள நிமறவு பேய்கிறது.
8. 2017 “Smart Village” விருது பவன்ற இந்ைிய கிராைம் எது?
A. Punsari
B. Mawlynnong

C. Govardhan Ecovillage
D. Dharnai
விமை : C. Govardhan Ecovillage
ைகாராஷ்டிராவின் வாைா ைாவட்ைத்ைிலுள்ள International Society for Krishna
Consciousness

(ISKCON)ன்

Govardhan

Ecovillage,

2017க்கான

“Smart

Village”

விருைிமன பவன்ற இந்ைிய கிராைைாகிறது. வாைா ைாலுகாவில் உள்ள
இக்கிராைம்,

மும்மெக்கு 108

ைமையடிவாரத்ைில்
மைம்ொடு,

கி.ைீ . பைாமைவில் வைக்மக, ேயாத்ைிரி

அமைந்துள்ளது.

ேமூக-பொருளாைார,

இவ்விருது,

வாழ்க்மகத்ைரம்,

உள்கட்ைமைப்பு

வேைிகள்

மொன்றவற்மற அடிப்ெமையாக்பகாண்டு வழங்கப்ெடுகிறது. இவ்விருது
India Trade Promotion Organization (ITPO)வினால் வழங்கப்ெடுகிறது. ISKON-ன்

ைமைமையகம் மைற்கு வங்காளத்ைிலுள்ள ைாயாபூரில் அமைந்துள்ளது.
இைன்

மநாக்கம்

கிருஷ்ணரின்

ெக்ைி

ைார்க்கத்ைிமன

ைக்களிமைமய

ெரப்புவைாகும்.
9. 43வது G7 உச்ேிைாநாடு எந்ை நகரத்ைில் நமைபெறுகிறது?
A. பஜர்ைனி
B. இத்ைாைி

C. ெிரான்ஸ்
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D. US
விமை : B. இத்ைாைி
43வது

G7

உச்ேிைாநாடு

நமைபெறுகிறது.

இத்ைாைியிலுள்ள,

இைில்

G7

உறுப்பு

Taorminain

நாடுகளின்

Sicilyயில்

ைமைவர்களும்

ஐமராப்ெிய ஒன்றியத்ைின் ெிரைிநிைிகளும் கைந்துபகாள்வர். இம்ைாநாடு
ெிரிட்டிஷ் ெிரைைர்

Theresa May, ெிபரஞ்சு ஜனாைிெைி Emmanuel Macron,

இத்ைாைிய ெிரைைர் Paolo Gentiloni, அபைரிக்க ஜனாைிெைி Donald Trump
ஆகிமயாருக்கு முைல் G7 ைாநாடு ஆகும்.
10. 2017 ேர்வமைே குடும்ெங்களின் ைினத்துக்கான ( International Day of Families)
மையக்கருத்து என்ன?

A. Ensuring Work-Family Balance
B. Families, education and well-being

C. Families, healthy lives and sustainable future
D. Stronger families, stronger communities
விமை : B. Families, education and well-being
2017 ேர்வமைே குடும்ெங்களின் ைினத்துக்கான ( International Day of Families)
மையக்கருத்து
பைாைர்ொன
பொருளாைார

“Families,

education

and

well-being”

ஆகும்.

குடும்ெங்கள்

விழிப்புணர்வு ைற்றும் குடும்ெங்கமள ொைிக்கும்
ைற்றும்

ைக்கள்பைாமக

வளர்ச்ேி

ெற்றிய

ேமூக,

அறிமவ

மைம்ெடுத்துவைற்காக ஒவ்பவாரு ஆண்டும் மை 15 அன்று இத்ைினம்
அனுேரிக்கப்ெடுகிறது.
முக்கியத்துவத்மையும்

வாழ்க்மகமயப்ெற்றிய
ைமையாய
ஒழித்ைல்,

மநாக்கம்,

இவ்வாண்டுக்கான

மையக்கருத்து,

அமைக்பகாண்டு

விழிப்புணர்மவயும்
2030ல்

நிமையான

கல்வியின்

அமையும்

ேிறப்ொன

வைியுறுத்துகிறது.
வளர்ச்ேி,

இைன்

வறுமைமய

பொருளாைாரப்ெகிர்வுகமள ஊக்குவிப்ெது, ேமூக

மைம்ொடு

ைற்றும் ைக்கள் நைன் ஆகியவற்மற உள்ளைக்கியைாகும்.

www.winmeen.com
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