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TNPSC Tamil Current Affairs 4th May 2017
1. ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் சமீ பத்திய அறிக்ககயான Asia Develop e t Outlook
7 ன் படி எதிர்வரும் 2018ம் நிதியாண்டில், இந்தியாவின் GDP என்னவாக
இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது?
A. 7.4 %
B. 7.6 %
C. 7.7 %
D. 7.1 %
விகை : A. 7.4 %
ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் சமீ பத்திய அறிக்ககயான

Asia

De elop e t Outlook

7 ன் படி எதிர்வரும் 2018ம் நிதியாண்டில், இந்தியாவின் GDP 7.4 % இருக்கும் என
கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வறிக்ககயின்படி GDPயின் வளர்ச்சி விகிதம் 2018-19
நிதியாண்டில் 7.6 % வகை உயரும் என கூறப்படுகிறது. சசன்ற 2016-17 நிதியாண்டில்
இது 7.1 % என இருந்தது. GST வரி, புதிய சநாடிப்பு சமாளிக்கும் சட்டம் (New bankruptcy
law) ஆகியகவயால் இந்தியாவில் வியாபாைம் சசய்வது சுலபமாக இருக்கிறது
என்று, ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் முதன்கம சபாருளாதாை நிபுணர் Yasayuki Sawada
கூறியுள்ளார்.
2. சமீ பத்திய Fitch Rati gs ன் மதிப்பாய்வின்படி, இந்தியாவின் உண்கமயான
GDP வளர்ச்சி விகிதம் என்னவவன்று கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது?
A. 7.4 %
B. 7.6 %
C. 7.7 %
D. 7.5 %
விகை : C. 7.7 %
உலகப்பிைசித்தி சபற்ற மதிப்பாய்வு நிறுவனமான

Fit h Rati gs

ன் சமீ பத்திய

மதிப்பாய்வின்படி, இந்தியாவின் உண்கமயான GDP வளர்ச்சி விகிதம் 7.7 % என
கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது 2016 FY 16(Fiscal Year) நிதியாண்டில் 7.1 % ஆகும். 7வது
ஊதியக்குழுவின் பரிந்துகைககள அமல்படுத்தி, வளர்ச்சிகய அதிகரிப்பதற்கான
சில

முக்கியமான

சீர்திருத்தங்ககளயும்

அதிக

வருவாய்

தருவகதயும்

இவ்வறிக்கக எதிர்பார்க்கிறது. இந்நிறுவனம் இந்தியாவின் சவைன் மதிப்கப
மாற்றாமல்

BBB

எனும்

குகறந்த

முதலீடு

தைத்திலலலய

இந்நிறுவனத்தின்

இந்திய

சவைன்

மதிப்புகள்,

இவற்றிற்கு

கவத்துள்ளது.
சநாடிந்த

நிதி

நிகலகயயும் சாதகமான சவளி வருவாகயயும் தருவதாக கூறியுள்ளது.
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3. இந்திய அரசியலகமப்பின்படி Sualgiri & Swalgiri ஆகிய இரு சாதிப்பிரிவுகளும்,
சமிபத்தில்

பட்டியல்

இனத்தவர்களாக

(Scheduled

மாற்றப்பட்ைனர்.

Caste)

இப்பிரிவினர் எந்த மாநிலத்கத சசர்ந்தவர்களாவர்?
A. மணிப்பூர்
B. ஒடிசா
C. அசாம்
D. லமற்கு வங்கம்
விகை : B. ஒடிசா
இந்தியக்குடியைசுத்தகலவர்

பிைணாப்

முகர்ஜியின்

ஆகணயின்லபரில்

2017

சட்டத்திருத்தத்தின் படி, Sualgiri & Swalgiri ஆகிய இரு சாதிப்பிரிவுகளும், பட்டியல்
இனத்தவர்களாக

(Scheduled

மாற்றப்பட்டனர்.

Caste)

எனலவ

இவர்கள்

SC

பிரிவினருக்கு அைசாங்கத்தால் கிகடக்கப்சபறும் அகனத்து சலுகககளுக்கும்
தகுதி சபறுகின்றனர். திருத்தியகமக்கப்பட்ட ஒடிசா மாநில சாதிப்பட்டியலில்,
Sa akhia,

Sualgiri,

ஆகிய

S algiri

மூன்று

சாதிப்பிரிவினரும்

பட்டியல்

இனத்தவர்களாவர். ஒரு மாநிலத்திலலா அல்லது யூனியன் பிைலதசத்திலலா
இருக்கும்

ஒரு

பிரிவினகை

பட்டியல்

இனத்தவசைன்று

அைசியலகமப்பு,

குடியைசுத்தகலவருக்கு

சகாடுத்துள்ளது.

பாைாளுமன்றத்திலும்

நகடமுகறபடுத்தப்படும்.

இந்த

புது

எல்லா

குறிப்பிட,

அதிகாைங்ககளயும்

இம்மாற்றத்திற்கான

சட்டலம,

பட்டியல்

1964

இந்திய
பட்டியல்

இனத்தவர்

ஆகணயின்படி பாண்டிச்லசரி யூனியன் பிைலதசம் என்றிருந்த சபயகை புதுச்லசரி
என்று மாற்ற வழி சசய்தது.
4. உலகின் மிக நீ ளமான ரயில்சவ சமம்பாலம் எந்த இந்திய நதியின் சமல்
கட்ைப்படுகிறது?
A. நர்மதா
B. லகாதாவரி
C. கங்கா
D. சசனாப்
விகை : D. வசனாப்
உலகின் மிக நீளமான ையில்லவ லமம்பாலம் ஜம்மு & காஷ்மீ ரிலுள்ள சசனாப்
நதியின்

லமல்

கட்டப்படுகிறது.

கட்டிமுடிக்கப்படுசமன
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இது

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வரும்
இது

2019ம்

கத்ைா

முதல்

ஆண்டில்
பனிகல்
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வகையுள்ள 111 km தூைத்கத இகணக்கும். இது உதம்பூர் – ஸ்ரீநகர் – பைாமு ையில்
இகணப்புத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 1,100 லகாடி சசலவில் உருவாகும்
இப்பாலத்தில்

24,000

டன்

இரும்பு

பயன்படுத்தப்படும்.

இது

ஆற்றுப்படுககயிலிருந்து 359 m உயைத்தில் கட்டப்படும். இது 260 km லவகத்தில்
வசக்கூடிய
ீ
காற்கறயும் தாங்கவல்லது. கட்டிமுடித்தபின், சீனாவில் பாயும் Beipen
ஆற்றின் லமலுள்ள Shuibai பாலத்தின் சாதகனகய (275 m) இது முறியடிக்கும்.
5. எந்த இந்திய கால்பந்தாட்ை வரர்
ீ 2017ம் ஆண்டுக்கான Hero of the league

7

விருகத வபற்றார்?
A. Debjit Majumder
B. Anas Edathodika
C. Sunil Chhetri
D. Alfred Kemah Jaryan
விகை : C. Sunil Chhetri
சபங்களூகைச்லசர்ந்த கால்பந்தாட்ட வைர்
ீ
Sunil Chhetri, 10வது
லபாட்டியில் சவற்றிசபற்று, 2017ம் ஆண்டுக்கான Hero of the league

Hero I-League
7 விருகத

சபற்றிருக்கிறார். சிறந்த லகால்கீ ப்பருக்கான விருகத Mohu Baga ’s De jit Maju der
சவன்றார். சிறந்த மிட்ஃபீல்டைாக Alfred Kemah Jaryanம் Jar ail Si gh Best Defe der க்கான
விருகத Anas Edathodika சபற்றுக்சகாண்டார்.
6. ஐ. நா மனித உரிகமகள் ஆகணயத்தின் Universal Periodic Reviewன் 27வது
விழாகவ எந்த நாடு நைத்துகிறது?
A. சுவிச்சர்லாந்து
B. சிங்கப்பூர்
C. சதன் ஆப்ரிக்கா
D. சசஷல்ஸ்
விகை : A. சுவிச்சர்லாந்து
சுவிச்சர்லாந்து நாட்டிலுள்ள சஜனிவாவில், லம 1 முதல் 12 வகை Universal Periodic
Reviewன் 27வது விழா நகடசபறுகிறது. இதில் லம 4 2017 அன்று இந்தியாவின்
லதசிய அறிக்கக விவாதிக்கப்படும். இதில் இந்தியாவின் சார்பாக வாதிடுபவர்
வழக்குகைஞர் திரு. முகுல் லைாகத்ஜி ஆவார். இக்கூட்டத்தில் மனித உரிகமகள்
பற்றியும், கூட்டுறவு பற்றியும் நாடுகளுக்குண்டான பிைச்சிகனகள் பற்றியும்
விவாதிக்கப்படும்.
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7. 2017ம் ஆண்டுக்கான உலக ஆஸ்துமா தினத்தின் கமயக்கருத்து எது?
A. Reduce the asthma burden (ஆஸ்துமாவின் சுகமகய குகறப்லபாம்)
B. Better air better breathing (நல்ல காற்று நல்ல சுவாசம்)
C. You Can Control Your Asthma (நீங்கலள உங்கள் ஆஸ்துமாகவ கட்டுப்படுத்த முடியும்)
D. Unite to overcome asthma (ஒற்றுகமயால் ஆஸ்துமாகவ சவற்றிசகாள்லவாம்)
விகை : B. Better air better breathing
2017ம் ஆண்டுக்கான உலக ஆஸ்துமா தினத்தின் கமயக்கருத்து Better air
reathi g

etter

ஆகும். ஆஸ்துமா பற்றிய விழிப்புணர்கவ மக்களிகடலய சகாண்டு

சசல்ல Global Initiative for Asthma (GINA) எனும் அகமப்பு, வருடந்லதாறும் லம மாதம்
முதல் சசவ்வாய் அன்று இந்நாகள அனுசரிக்கிறது. இந்லநாயால் 300 மில்லியன்
மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதகனத்சதாடர்ந்து 2,50,000 மக்கள் இறந்து
லபாவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
8. பாராளுமன்ற வபாது கணக்குக்குழு (Public Accounts Committee – PAC) ன் புதிய
தகலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?
A. KV Thomas
B. Subhash Chandra Baheria
C. Janardan Singh Sigriwal
D. Mallikarjun Kharge
விகை : D. Mallikarjun Kharge
பாைாளுமன்ற சபாது கணக்குக்குழு (Public Accounts Committee – PAC) ன் புதிய
தகலவைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் காங்கிைஸ் தகலவர் திரு. Mallikarjun Kharge
ஆவார். இவருக்கு முன் இப்பதவியில் ஏப்ைல் 30 2017 வகை திரு. KV Thomas பதவி
வகித்தார். பாைாளுமன்ற குழுக்களிலலலய மிகவும் பழகமயான குழு இதுலவ. இது
இந்திய அைசாங்கத்திற்கு பாைாளுமன்றம் அளிக்கும் நிதிகளுக்கான கணக்குககள
ஆய்வு சசய்யும். இது சரிபாதி தன்னாட்சி சகாண்டலவார் அகமப்பாகும். இது
ைாணுவம்,
சம்பந்தமாக

அஞ்சல்
சபாது

துகற,

வரி

தணிக்கக

நிர்வாகம்,

ையில்லவ,

லபான்ற

துகறகள்

அதிகாரி

சமர்பித்த

அறிக்ககககளயும்,

கணக்குககளயும் ஆய்வு சசய்யும்.
9. தூதரக சசகவக்காக (Order of Diplomatic Service Merit) வதன்வகாரியாவின் Sungnye
விருகத வபற்ற இந்தியர் யார்?
A. Arun Thakur
B. Rajive Kaul
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C. Rajesh Shukla
D. Sonali Mishra
விகை : B. Rajive Kaul
Nicco குழுவின் தகலவரும், CIIன் முன்னாள் தகலவருமான திரு. Rajive Kaul
அவர்கள், தூதைக லசகவக்காக (Order of Diplomatic Service Merit) சதன்சகாரியாவின்
Sungnye விருகத சபற்றுக்சகாண்டார். இவ்விருகத சதன்சகாரியாவின் பிைதம
அகமச்சர் Hwang Kyo அவர்கள் புது டில்லியில் நகடசபற்ற விழாவில் வழங்கினார்.
10. 2017ம் ஸ்வச் பாரத் கணக்வகடுப்பின் படி, தூய்கமயான இந்திய நகரம் எது?
A. இண்டூர்
B. திருச்சிைாப்பள்ளி
C. கமசூரு
D. விசாகப்பட்டினம்
விகை : A. இண்டூர்
2017ம் ஸ்வச் பாைத் கணக்சகடுப்பின் படி, தூய்கமயான இந்திய நகைங்களின்
பட்டியலில்,

மத்திய

பிைலதச

முதலிடத்கதப்பிடித்துள்ளது.

மாநிலத்திலுள்ள

அகதத்

சதாடர்ந்து

இண்டூர்

நகைம்

லபாபால்

நகைம்

இைண்டாமிடமும், விசாகப்பட்டினம் மூன்றாமிடமும், சூைத் நான்காமிடமும்,
கமசூரு ஐந்தாமிடமும், திருச்சி மாநகைம் ஆறாமிடமும், புது டில்லி ஏழாமிடமும்,
நவி

மும்கப

எட்டாமிடமும்,

வலதாதைா

ஒன்பதாமிடமும்,

சண்டிகார்

பத்தாமிடமும் சபற்றுள்ளன. இக்கருத்துக்கணிப்பு 434 இந்திய நகைங்களில் 37
லட்சம்

மக்களின்

கருத்துக்ககள

லகட்டறிந்து

Swachh

Survekshan

குழுவால்

நடத்தப்பட்டது. இக்கருத்துக்கணிப்புக்காக எடுத்துக்சகாள்ளப்பட்ட அம்சங்கள்
பின்வருமாறு,
அ) திடக்கழிவு லமலாண்கம(திறந்தசவளி மலம் கழிப்பு நிகலயும் லசர்த்து)
ஆ) மக்களின் கருத்து (30 %)
இ) தன்னிச்கசயான கருத்துக்கள் (25 %)
இதகன இந்திய தைக்குழு, 421 மதிப்பீட்டார்ககளக்சகாண்டு 434 நகைங்களிலுள்ள
17,500 தலங்களில் லநைடியாக லவகலக்கு உட்படுத்தி ஆய்வு சசய்துள்ளது.
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