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TNPSC Tamil Current Affairs 18 th May 2017

1. இரயில்வே துறை சமீ பத்தில் வேளியிட்ட அைிக்றையின்படி, A1 பிரிேில்
சுத்தமான இரயில் நிறையமாை வதர்ந்வதடுக்ைப்பட்டுள்ள இரயில் நிறையம்
எது?

A. ேிசாைப்பட்டினம்
B. ஜம்மு தாேி

C. வசைந்திரபாத்
D. ஆனந்த ேிைார் முறனயம்
ேிறட : A. ேிசாைப்பட்டினம்
நாட்டிலுள்ள

75

பரபரப்பான

இரயில்

நிறையங்ைளில்,

ஆந்திராேின்

ேிசாைப்பட்டினம் இரயில் நிறையம் A1 பிரிேில் சுத்தமான நிறையமாை
வதர்ந்வதடுக்ைப்பட்டுள்ளது. இறதத்வதாடர்ந்து வசைந்திராபாத், ஜம்மு தாேி,
ேிஜயோடா

&

ஆனந்த்

இடங்ைறளப்வபற்றுள்ளன.
டில்ைியில்
Cleanliness)

இரயில்வே

ேிஹார்

இவ்ேைிக்றைறய

அறமச்சைம்

வேளியிட்டது.

அடிப்பறடயில்

A1,

A,

ரயில்

B,

(Third

ேருடாந்திர

C, D,

E

நிறையங்ைள்
வம

Party

17

Audit

2017

அன்று

Report

பயணிைளின்

& F என்று

அடுத்தடுத்த

இரயில்

on

புது

Station

ேருோயின்

நிறையங்ைள்

ேறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 'A' பிரிேில், பஞ்சாப்பின் Baes இரயில் நிறையம்,

வதலுங்ைானாேின் Khammam இரயில் நிறையம் மற்றும் மைாராஷ்டிராேின்
Ahmed Nagar இரயில்
நிறையங்ைளாை
ைிழக்கு

நிறையம் ஆைியறே மிைவும் சுத்தமான

வதர்ந்வதடுக்ைப்பட்டுள்ளது.

மத்திய

இரயில்வே

மண்டை

முதைிடத்றதயும்,

ோரியாை

இரயில்
வதன்

அறதத்வதாடர்ந்து,

ைிழக்குக்ைடற்ைறர இரயில்வே இரண்டாமிடத்றதயும் பிடித்துள்ளன. இந்த
ஆய்வு,

Quality

நறடவமறட,

Council

of

ைழிேறைைள்,

India

(QCI)ேினால்

குப்றபத்வதாட்டிைள்,

நடத்தப்பட்டது.
ைழிவு

இதில்

வமைாண்றம,

இருப்புப்பாறத வமைாண்றம வபான்ை கூறுைள் ைருத்தில் வைாள்ளப்பட்டன.
2. Forbes-ன் 2017 Global Game Changers பட்டியைில் இடம்வபற்றுள்ள இந்தியர்
யார்?
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A. Sunny Varkey

B. Mukesh Ambani
C. Rahul Bhatia
D. Cyrus Poonawalla
ேிறட : B. Mukesh Ambani
Forbes-ன் 2017 Global Game Changers பட்டியைில், உைவைங்ைிலும் உள்ள 25
வசல்ோக்கு

மிகுந்த

ேர்த்தை

தறைேர்ைளின்

பட்டியைில்

ரிறையன்ஸ்

நிறுேனத்தின் தறைேர் முவைஷ் அம்பானியின் வபயர் இடம்வபற்றுள்ளது.
இந்தப்பட்டியைில் இடம்வபற்றுள்ள
ஒருேவர

இந்தியராோர்.

8 ேர்த்தைத்தறைேர்ைளில் அம்பானி

இப்பட்டியல்

வபருநிறுேன

ேளர்ச்சி,

ைண்டுபிடிப்புைள் மற்றும் சர்ேவதச அளேில் அதன் ஈடுபாடு ஆைியேற்றை
அடிப்பறடயாைக்வைாண்டு தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது.

3. சமீ பத்தில் திருத்தப்பட்ட ஐ. நா ேின் “World Economic Situation and Prospects
(WESP)

as

of

mid-2017”ன்

அைிக்றையின்படி,

2017ல்

இந்தியாேின்

GDP

என்னோை இருக்கும்?
A. 7.9%
B. 7.7%

C. 7.3%
D. 7.1%
ேிறட : C. 7.3%
சமீ பத்தில் திருத்தப்பட்ட ஐ. நா ேின் “World Economic Situation and Prospects
(WESP) as of mid-2017”ன் அைிக்றையின்படி, 2017ல் இந்தியாேின் GDP 7.7%

ைிருந்து 7.3% ஆை குறையும் என ைணிக்ைப்பட்டுள்ளது. இவ்ேைிக்றையில்,
பணமதிப்பிழப்பாலும்,

வபாருளாதார

ேளர்ச்சியினாலும்

சனேரி

மாத

நிறைறய ைருத்தில் வைாள்ளேில்றை. இருப்பினும் திருத்தப்பட்ட இந்த

அைிக்றை, ேரும் 2018 நிதியாண்டில் இந்தியா 7.9% GDP-ஐ அறடந்துேிடும்
என்றும்,

அடுத்த ஆண்டு சனேரி மாதத்தில்
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இருக்கும் எனவும் கூைியுள்ளது. இருப்பினும் ேங்ைிைளிலுள்ள அழுத்தம்
நிறைந்த

இருப்புத்தாள்(Balance

Sheet)ைளின்

ைாரணமாை,

இந்தியாேின்

முதலீடுைள் வமாசமான ேிறளறே சந்திக்குவமனவும் எச்சரித்துள்ளது.
4. 2017 London World Athletics Championships வபாட்டிக்கு

தகுதி

வபற்றுள்ள

Muhammed Anas, இந்தியாேின் எந்த மாநிைத்றதச்வசர்ந்தேராோர்?
A. தமிழ்நாடு

B. ைர்நாடைம்

C. வமற்கு ேங்ைம்
D. வைரளா
ேிறட : D. வைரளா
புது டில்ைியிலுள்ள ஜேஹர்ைால் வநரு றமதானத்தில் நறடவபற்ை Indian
Grand Prix Athletics Meet-ன் மூன்ைாேது ைாைிறுதியில், ஆண்ைளுக்ைான 400m
ஓட்டப்பந்தயத்றத

45.32

வநாடிைளில்

ைடந்து,

சாதறனறயவய முைியடித்த Muhammed Anas Yahiya,

தனது

வசாந்த

வதசிய

2017 London World Athletics

Championships வபாட்டிக்கு தகுதி வபற்றுள்ளார். உைை சாம்பியன்ஷிப்புக்ைான
நுறழவுத்தகுதி

45.50 வநாடிைளாகும். இப்வபாட்டி ேரும் ஆைஸ்ட் 2017ல்

ைண்டனில் நறடவபைவுள்ளது.
5. 2017 Whitley Awards-ஐ வேன்ை இந்திய ேனேிைங்கு ஆர்ேைர் யார்?
A. Sanjay Gubbi

B. Naresh Kadyan

C. Aruna Sabhane
D. Shahriar Kabir
ேிறட : A. Sanjay Gubbi
ைர்நாடைாறேச்வசர்ந்த Sanjay Gubbi மற்றும் அசாறமச்வசர்ந்த Dr. Purnima
Barman ஆைிவயார் வைௌரேமிக்ை 2017 Whitley ேிருதிறன வேன்றுள்ளனர். இது
ேனவுயிரிைளின்
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அேர்ைள்

வசய்த

வசறேக்கு
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மதிப்பளிக்கும் ேிதமாை “Green Oscars” எனும் வபயரில் ேழங்ைப்படுைிைது.
ைர்நாடை

மாநிைத்திலுள்ள

ைாரணத்தினால்

புைிைளுக்ைான

Sanjay

Gubbiக்கும்

ோழிேிடங்ைளாைக்வைாண்டு
இந்தியாேில்

“ஹர்ைிைா”

ஒன்ைிறணத்து
இவ்ேிருது

பாதுைாத்த

ோழும்

என்று

தாழ்ோரங்ைறள
அசாமின்

வபரு

ேழங்ைப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வோரு

ஈரநிைங்ைறள

நாறரைளின்(வபாதுோை

ேழங்ைப்படும்)

ைாரணத்தினால்

பாதுைாத்த

Dr.

வபண்ணினங்ைறள

Purnima

Barmanக்கும்

வேற்ைியாளருக்கும்

ஒரு

ேருட திட்டத்துக்ைாை 35,000 பவுண்ட் பணப்பரிசு ேழங்ைப்படுைிைது. “The
Whitley

Fund

for

Nature”

எனும்

இயற்றைப்பாதுைாேைர்ைறள

UKறேச்சார்ந்த

வதாண்டு

நிறுேனம்,

ேிதமாை

இதறன

எந்தத்துறைக்கு

மத்திய

வைௌரேிக்கும்

வசய்துேருைிைது.
6.

சமீ பத்தில்

ைாைமான

Anil

Madhav

Dave

அறமச்சராை இருந்தார்?

A. வதாழிைாளர் மற்றும் வேறைோய்ப்புத்துறை

B. வபட்வராைியம் மற்றும் இயற்றை எரிோயு துறை
C. சுைாதார மற்றும் குடும்ப நைன் அறமச்சைம்

D. சுற்றுச்சூழல், ேன மற்றும் ைாைநிறை மாற்ைம் துறை
ேிறட : D. சுற்றுச்சூழல், ேன மற்றும் ைாைநிறை மாற்ைம் துறை
மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ேனத்துறை அறமச்சரான Anil Madhav Dave,
சமீ பத்தில்

புது

டில்ைியில்

பாதுைாப்புச்சூழலுக்ைாைவும்
ைாப்பதற்ைாைவும்

இேரால்

ைாைமானார்.

அேற்ைின்

வதாடங்ைப்பட்ட

நர்மறதயாற்ைின்

நீர்ப்பிடிப்புப்பகுதிைறள

“Narmada

Samagra”

என்ை

திட்டத்தின் மூைம் இேர் அைியப்படுைிைார். இேர் ஜூறை 2016ல் மத்திய
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ேனத்துறை அறமச்சராை பதேிவயற்ைார்.
7. 2017 Dan David பரிசிறன “Future” பிரிேில் வேன்றுள்ள இந்திய ேிஞ்ஞானி
யார்?

A. Dronamraju Krishna Rao
B. Biman Bagchi
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C. Har Gobind Khorana
D. Shrinivas Kulkarni

ேிறட : D. Shrinivas Kulkarni
ோனியல் துறைக்கு தன் பங்ைளிப்றப அளித்த இந்திய ேிஞ்ஞானி Shrinivas
Kulkarni, 2017 Dan David “Future” பிரிேில் பரிசிறன
மட்டுமல்ைாமல்

NASAறேச்வசர்ந்த

Warsaw
Neil

பல்ைறைக்ைழைத்றதச்வசர்ந்த

Gehrels

ஆைிவயார்

ைண்டுபிடிப்புைளுக்ைாை இப்பரிசிறன
2017

வேன்றுள்ளார். இேர்

தமது

Andrej

ோன்

Udalski

&

இயற்பியல்

வேன்றுள்ளனர். இப்பரிசுைள் ேரும்

வம 21 அன்று இஸ்வரைின் Tel Aviv-ல் நறடவபறும் ேிருது ேழங்கும்

நிைழ்ேில் ேழங்ைப்படும். Shrinivas Kulkarni, USன் California Institute of Technologyயில்

ோனியற்பியல்

&

வைாளைிேியல்

துறையில்

வபராசிரியராை

பணிபுரிந்து ேருைிைார். சமுதாயத்திற்கு அளப்பரிய அைிேியல் பங்ைளிப்றப
வசய்வதாருக்கு,

“Past”,

“Present”,

&

“Future”

என்ை

மூன்று

பிரிேில்,

$1

மில்ைியனுக்ைான பரிசுைள் ேழங்ைப்படுைிைது.
8. சமீ பத்தில் மறைந்த Reema Lagoo, எந்தத்துறைறயச்சார்ந்தேராோர்?
A. அரசியல்
B. திறரப்படத்துறை

C. பத்திரிறைத்துறை
D. சட்டத்துறை
ேிறட : B. திறரப்படத்துறை
புைழ்வபற்ை சின்னத்திறர & வேள்ளித்திறர நடிறை Reema Lagoo, வம 18 2017
அன்று மும்றபயில் ைாைமானார். இேர் “Hum Saath Saath Hain”, “Kuch Kuch
Hota Hai”, “Kal Ho Na Ho”, “Hum Aapke Hain Koun” வபான்ை படங்ைளில், அம்மா

வேடத்தில் நடித்ததன் மூைம் அைியப்படுைிைார். இேர் “Tu Tu Main Main” &

“Shriman Shrimati” வபான்ை வதாறைக்ைாட்சித்வதாடர்ைளிலும் நடித்துள்ளார்.
இேர்

இறுதியாை

மராத்திய

படமான

Katyar

Kaljat

வதாறைக்ைாட்சித்வதாடரான Naamakaran-னிலும் நடித்தார்.
www.winmeen.com

Ghusali-யிலும்,
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9. 2017 National

Geographic வதன ீ வபாட்டியில் வேன்ை

இந்திய-அவமரிக்ை

மாணேர் யார்?

A. Veda Bhattaram
B. Pranay Varada

C. George Sudarshan
D. Jayant Narlikar
ேிறட : B. Pranay Varada
2017 National Geographic வதன ீ வபாட்டியில் $50000 மதிப்பிைான பரிறச வேன்ை
இந்திய-அவமரிக்ை
தசாப்தத்திற்கு

மாணேர்,

வமைாை

ஆதிக்ைவம

அதிைம்,

Pranay

Varada

இந்தப்வபாட்டியில்
அேர்ைவள

ஆோர்.

ைடந்த

ஒரு

இந்திய-அவமரிக்ைர்ைளின்

அதிைம்

வேன்றுள்ளனர்.

இதுமட்டுமல்ைாமல், நியூ வஜர்சிறயச்வசர்ந்த இந்திய-அவமரிக்ை மாணேர்
Veda Bhattaram, இறுதிப்வபாட்டியில் வேன்று மூன்ைாேது இடத்றத பிடித்து
$10,000

மதிப்பிைான

வசய்யப்பட்ட

ஊக்ைத்வதாறைறய

இறுதி

வபற்ைார். இவ்ோண்டு

வேற்ைியாளர்ைளில்

அவமரிக்ை மாணேர்ைளாேர்.
10.

2017

World

Telecommunication

and

பத்தில்

Information

ஆறு

Society

வபர்

Day

வதரிவு

இந்திய-

(WTISD)-ன்

றமயக்ைருத்து என்ன?
A. Big data for big impact

B. Entrepreneurship for social impact
C. Reduce digital divide

D. Promote digital education for social welfare
ேிறட : A. Big data for big impact
International Telecommunication Union (ITU)-ன் வதாடக்ை தினத்றதயும் International
Telegraph

Convention

(ITC)-க்ைாை

முதல்

றைவயழுத்திட்ட

ஆண்டு

நிறைறேயும் குைிக்கும் ேறையில், ஒவ்வோரு ஆண்டும் வம 17 அன்று
2017

World

Telecommunication

www.winmeen.com

and

Information

Society

Day

(WTISD)
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ைறடபிடிக்ைப்படுைிைது. இதன் வநாக்ைம் இறணயம் மற்றும் பிை தைேல்
வதாழில்நுட்பங்ைறள
ஏற்படுத்துேதாகும்.

இறணப்புப்பாைமாை

பயன்படுத்துேது

இந்நாள்,

டிஜிட்டல்

வசயல்படுைிைது.

குைித்த

ேிழிப்புணர்றே

வேறுபாடுைறள

2017

World

நீக்கும்,

Telecommunication

ஒரு
and

Information Society Day (WTISD)-ன் றமயக்ைருத்து “Big data for big impact” ஆகும்.
இது வபரிய தரவுைளின் யுத்திைறளக்வைாண்டு, சிை ஒழுங்ைற்ை, சிக்ைைான,
ைட்டறமக்ைப்படாத

தரவுைறள

எவ்ோறு

சரிவசய்ேவதன்பறத

ேைியுறுத்துைிைது.

www.winmeen.com
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