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TNPSC Tamil Current Affairs 3rd May 2017
1. நிதியாண்டை April-Marchலிருந்து January-December ஆக மாற்றிய முதல்
இந்திய மாநிலம் எது?
A. மகாராஷ்டிரா
B. ககரளா
C. ஆந்திர பிரகதசம்
D. மத்திய பிரகதசம்
விடை : D. மத்திய பிரததசம்
இந்திய மாநிலங்களிகலகய முதல் முறையாக தனது நிதியாண்றை வரும் 2018
முதல் April-Marchலிருந்து January-December ஆக மாற்ைிக்ககாண்ை மாநிலம் மத்திய
பிரகதச மாநிலமாகும். மத்திய பிரகதச மாநில முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சவ்கான்
தறலறமயில் நறைகபற்ை அறமச்சரறவ கூட்ைத்தில் இம்முடிகவடுக்கப்பட்ைது.
இதனால்

இம்மாநிலத்தின்

அடுத்த

நிதியாண்டுக்கான

பட்கெட்

அமர்வு

2018

December-Januaryல் நறைகபறும்.
2. 2017ம் ஆண்டுக்கான “ஒளடவயார் விருது” பபறுபவர் யார்?
A. கீ ர்த்தி ககாஷ்
B. சாரதா கமனன்
C. பத்மா கவங்கைராமன்
D. முககஷ் அகி
விடை : C. பத்மா பவங்கைராமன்
இவர்

இந்திய

மகளிர்

முன்னாள்

சங்கத்தின்

(Women’s

குடியரசுத்தறலவரான

மகளுமாவார்.கபண்களின்

Indian

Association)ன்

R.கவங்கைராமன்

கபாதுநலத்தில்

மிகுந்த

தறலவரும்,
அவர்களின்
ஈடுபாடும்,

கதாழுகநாயாளிகளின் வாழ்வு புனரறமப்பிற்காக 30 ஆண்டுகளுக்கும் கமல் கசறவ
புரிந்த காரணத்தினால், தமிழக அரசு 2017ம் ஆண்டுக்கான “ஒளறவயார் விருறத” C.
பத்மா கவங்கைராமன் அவர்களுக்கு வழங்கி ககௌரவித்துள்ளது. இந்த விருது
அறனத்து துறைகளிலும் சிைந்து விளங்கும் கபண்கறள, ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக
வழங்கப்படுகிைது. இவ்விருது தங்கப்பதக்கம், சான்ைிதழ் மற்றும் ரூ. 1,00,000க்கான
பணப்பரிறச உள்ளைக்கியது.
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3. 2017ம் ஆண்டுக்கான “World Snooker Championship” பட்ைத்டத பவன்றவர் யார்?
A. Dennis Taylor
B. Mark Selby
C. Steve Davis
D. John Higgins
விடை : B. Mark Selby
Leicesterஐ கசர்ந்த Mark Antony Selby, ஓர் ஆங்கில ஸ்னூகர் விறளயாட்டு வரராவார்.
ீ
இவர்

இங்கிலாந்திலுள்ள

Sheffieldன்

Crucible

நறைகபற்ை

Theatreல்

இறுதிப்கபாட்டியில் John Higginsஐ 18-15 என்ை கணக்கில் கதாற்கடித்தார். Steve Davis,
Stephen Henry மற்றும் Ronnie O’ Sullivanக்குப்பிைகு இப்பட்ைத்றத கதாைர்ந்து கபறும்
நான்காம்

நபர்

இவராவார்.

ஸ்னூக்கர்

விறளயாட்டில்

உலகத்திகலகய

கந.1

இைத்திலிருப்பவர் இவகர.
4. 2017ம் ஆண்டுக்கான Men’s Singles ITTF Challenge Sea master Chile Open
Tournament” ஐ பவன்ற இந்திய தைபிள் பைன்னிஸ் வரர்
ீ யார்?
A. Soumyajit Ghosh
B. Sharath Kamal
C. Anthony Amalraj
D. Subhajit Saha
விடை : A. Soumyajit Ghosh
கமற்கு

வங்க

மாநிலத்றதச்கசர்ந்த

இவர்,

சான்டியாககாவில்

நறைகபற்ை

இறுதிப்கபாட்டியில் Anthony Amalrajஐ கதாற்கடித்து Men’s Singles ITTF Challenge Sea
master Chile Open Tournament” பட்ைத்றத கவன்ைார். இது இவரின் முதல் ITTF
பட்ைமாகும்,

கமலும்

ITTF

கபாட்டியில்

கவன்ை

மூன்ைாவது

இந்தியர்

என்ை

கபருறமயும் இவறரகய சாரும். இறதத்தவிர்த்து, இந்திய இரட்றையர்களான Ghosh
& Amalraj ஆகிகயார் Philipp Floritz & Hunor Szocs ஆகிகயாறர ஆண்கள் இரட்றையர்
பிரிவில் 4-0 என்ை கணக்கில் கவன்ைனர்.
5. ஐ. நா வின் மனித உரிடமகள் மன்றம் UN Human Rights Council (UNHRC)
நைத்தும் 2017ம் ஆண்டுக்கான Universal Periodic Reviewல் இந்தியாவின் சார்பாக
கலந்துபகாள்பவர் யார்?
A. Amitabh Kant
B. Arvind Panagariya
C. Shaktikanta Das
D. Mukul Rokatji
விடை : D. Mukul Rokatji
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May 4 2017 அன்று கெனிவாவில் நறைகபறும் UN Human Rights Council (UNHRC)
நைத்தும் 2017ம் ஆண்டுக்கான Universal Periodic Reviewல் இந்தியாவின் சார்பாக
கலந்துககாள்பவர் வழக்கைிஞர் திரு. Mukul Rokatji ஆவார். இதில் இவர் இந்தியாவால்
பதிவு

கசய்யப்பட்ை

சம்பந்தமான

உரிறமகள்

மீ ைல்,

உரிறமகளுக்காக

பிரச்சிறனறயப்பற்ைியும்

அவர்களின்

சிறுபான்றமயினர்

மற்றும்

மதங்கள்

வாதிடுவார்.அகதாடு
உரிறமகள்

பற்ைியும்

காஷ்மீ ர்

வாதிடுவார்.

UPR

என்பது UNHRC உைனிறணந்த ஓர் அறமப்பாகும். இதில் மனித உரிறமகறளப்பற்ைி
4 வருைங்களுக்ககாரு முறை ஐ. நா உறுப்பினர்கள் ஆய்வு கசய்வனர். இது
ஒவ்கவாரு நாடும் தங்களின் மனித உரிறமகறள எப்படி கமம்படுத்த கவண்டும்
என்று கசய்யும் ஒரு கசயல்முறையாகும்.
6. எந்த நாடு 2017 UNESCO / Guillermo Cano World Press Freedom Prize விழாடவ
நைத்துகிறது?
A. பின்லாந்து
B. தாய்லாந்து
C. கனைா
D. இந்கதாகனசியா
விடை : D. இந்ததாதனசியா
2017ம் ஆண்டுக்கான UNESCO / Guillermo Cano World Press Freedom Prize விழாறவ கம
1 முதல் 4 வறர ெகர்தாவில், இந்கதாகனசிய அரசாங்கம் நைத்துகிைது. சிறை கசன்ை
வந்த சுவிைன் நாட்டு பத்திரிக்றகயாளர் Dawid Isaak அவர்கள், இவ்வாண்டுக்கான
பரிறச

கபறுகிைார்.

எரித்திரிய

அரசாங்கத்தால்

றகது

கசய்யப்பட்டு,

எங்கக

உள்ளாகரன்கை கதரியாத நிறலயில், இப்பரிறச அவரது மகள் “Bethelem Isaak”
அவர்கள் கம 3 அன்று நறைகபறும் விழாவில் கலந்துககாண்டு கபற்றுக்ககாள்வார்.
இவ்விழாவின் 2017க்கான றமயக்கரு “Critical Minds for Critical Times: Media’s Role in
Advancing Peaceful, Just and Inclusive Societies” ஆகும். 1948, மனித உரிறமகள் சரத்து
19ன் படி பத்திரிறக சுதந்திரம் பற்ைிய விழிப்புணர்வுக்காக வருைந்கதாறும் கம 3
அன்று இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிைது.
7. எந்தத்தததியில் ஐ. நா முதன் முதலில் உலக TUNA தினத்டத கடைபிடித்தது?
A. கம 3
B. கம 2
C. கம 4
D. கம 5
விடை : B. தம 2
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உலகின் மிக பிரபலமான மீ ன் வறகயான TUNAவின் முக்கியத்துவத்றத உலக
மக்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக, முதன் முதலாக கம 2 2017 அன்று ஐ. நா “உலக
TUNA

தினத்றத”

ககாண்ைாடியது.

உலக

உணவு

உற்பத்தி,

கபாருளாதாரம்,

வாழ்வாதாரம் கபான்ைவற்ைில் இம்மீ ன் வறகயின் பங்கு அளப்பரியது. 80க்கும்
அதிகமான நாடுகளில் இந்த மீ ன் பண்றணகள் அறமக்கப்பட்டுள்ளன, கமலும்
இந்திய

பசிபிக்

&

கபராழிகளில்

இதறன

வளர்க்கின்ைனர்.

2016

டிசம்பரில்

நறைகபற்ை ஐ. நா சறப கூட்ைத்தில் இந்த நாறள அனுசரிப்பதற்கான முடிவு
எடுக்கப்பட்ைது.
8. எந்த நாடு ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் 50வது ஆளுநர்களுக்கான வருைாந்திர
கூட்ைத்டத நைத்தவுள்ளது?
A. ெப்பான்
B. இந்தியா
C. கதன் ஆப்ரிக்கா
D. இலங்றக
விடை : A. ஜப்பான்
ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் 50வது ஆளுநர்களுக்கான வருைாந்திர கூட்ைத்றத
ெப்பான்
கயாகிக

அரசாங்கம்

வருகிை

கம

4

முதல்

7

வறர

கைாக்கிகயாவிலுள்ள

ாமாவில் நைத்தவுள்ளது. இந்த கூட்ைத்தின் சாராம்சம் “Building Together the

Prosperity of Asia” ஆகும். இந்நிகழ்வு ஆசிய மற்றும் பசிபிக்கிற்கிறைகயயான
கூட்டுைவு, வர்த்தகம், நிதி, கவறலவாய்ப்பு மற்றும் கபாருளாதார இறணப்புகறள
உறுதிப்படுத்துவறத வலியுறுத்துகிைது.
9. எந்த ஆண்டின் அடிப்படையில் இந்தியாவின் பதாழில்துடற உற்பதிக்குறியீடு
(Index of Industrial Production-IIP) மதிப்பிைப்படுகிறது?
A. 2006-2007
B. 2008-2009
C. 2010-2011
D. 2011-2012
விடை : D. 2011-2012
கபாருளாதார

நிகழ்வுகறள

மிகச்சரியாக

கணக்கிை

2011-2012ம்

ஆண்றை

அடிப்பறையாகக்ககாண்டு, இந்தியாவின் முதன்றம புள்ளியியல் அலுவலர் மற்றும்
MOSPIன் கசயலருமான திரு. T C A Anand ஒரு புதிய முறைறய கம 9 2017 அன்று
அைிமுகப்படுத்தவுள்ளார்.
உற்பதிக்குைியீடு
www.winmeen.com

ஆகும்.

அதுகவ
இந்த

புதிய

இந்தியாவின்
முறையானது

புதிய

கதாழில்துறை

நிறலயான

தன்றமறய
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ககாண்ைது. தற்கபாது 2004-2005 ஆண்டின் அடிப்பறையில் இது கணக்கிைப்பட்டு
வருகிைது.

இது பலதரப்பட்ை அடிப்பறை கபாருட்கள், நுகர்கவார் கபாருட்கள்

ஆகியவற்ைின்

கமகலாட்ைமான

உற்பத்திறயயும்,

அவற்ைின்

கபாருளாதார

வளர்ச்சிறயயும் காட்ைக்கூடியது. கமலும் GDP(Gross Domestic Product), GVA(Gross
Value Addition) & CPI(Consumer Price Index) ஆகியவற்றை 2011-2012ம் ஆண்டின்
அடிப்பறையில் கணக்கிடுவர். Wholesale Price Index(WPI) ம் புதிய முறையிகலகய
இனி கணக்கிைப்படும்.
10. ஆந்திர பிரததச மாநிலத்தின் மின் திட்ைத்திற்கு, Asian Infrastructure Investment
Bank (AIIB) எவ்வளவு நிதியுதவி அளிப்பதாக கூறியுள்ளது?
A. $120 million
B. $160 million
C. $185 million
D. $220 million
விடை : B. $160 million
ஆந்திராவின் 24x7 மின் திட்ைத்திற்கு சீனா ஆதரவிலிருக்கும் Asian Infrastructure
Investment Bank (AIIB), $160 million பணவுதவி அளிப்பதாக உறுதியளித்துள்ளது. இதன்
மூலம் ஆந்திர மாநிலத்தில் தங்கு தறையின்ைி மின்சாரம் வழங்கப்படும். ஓர் இந்திய
திட்ைத்திற்காக AIIB பணம் வழங்குவது இதுகவ முதல்முறை. இத்திட்ைத்திற்காக
உலக வங்கியும்(WB) ஒரு பகுதி பணவுதவி கசய்துள்ளது. இத்திட்ைம் 2014ல் இந்திய
அரசாங்கம் உருவாக்கிய “Power for All Program” திட்ைத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.
இத்திட்ைத்தின்(“Power
மாநிலங்களிலும்

for

அடுத்த

All
5

Program”)

படி

வருைத்துக்குள்

கதர்ந்கதடுக்கப்பட்ை
தறையற்ை

மின்சார

அறனத்து
வசதிறய

ஏற்படுத்துவகதயாகும்.

www.winmeen.com
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