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TNPSC Tamil Current Affairs 9th May 2017

1. UKவில் Fellowship விருதுபெற்ற இந்திய கிரிக்பகட் வரர்
ீ
யார்?
A. சச்சின் பென்டுல்கர்
B. ரவி சாஸ்திரி
C. MS ததானி

D. சுனில் கவாஸ்கர்
விடெ : A. சச்சின் பென்டுல்கர்
இந்திய கிரிக்பகட் வரர்
ீ சச்சின் பெண்டுல்கர், இங்கிலாந்தில் நடெபெற்ற

7வது ஆண்டு ஆசிய விருதுகள் விழாவில் Fellowship விருதுபெற்றார்.
அததாடு,

இந்தியாவின்

ெின்னணி

ொெகரான

Adnan Sami, ‘Outstanding

achievement in Music”க்கிற்கான விருதிடன பெற்றார். சினிமாவில் சிறந்த
சாதடனக்கான

விருது,

2017ல்

காலமான

நடிகர்

Om Puri அவருக்கு

வழங்கப்ெட்ெது. தமலும், கிருஷ்ணன் குரு-மூர்த்தி (Outstanding Achievement
in Television)க்கும், அஜய் ெங்கா (Business Leader of the Year)க்கும், Masayoshiன்

மகன் (Entrepreneur of the year)க்கும், நிஷா தத் (Social Entrepreneur of the
year)க்கும், Dr Jack Preger (Philanthropist of the year)க்கும், Ding Punhui (Outstanding
achievement in sport) க்கும், Demis Hassabis (Outstanding achievement in Science and
Technology) க்கும் மற்றும் Sir Harpal Kumar (Outstanding contribution to the
community)க்கும் விருதுகள் பெற்றனர்.
2.

2015-16ம்

ஆண்டிற்கான

பதால்காப்ெியர்

விருது

யாருக்கு

வழங்கப்ெட்ெது?

A. A. தக்ஷிணாமூர்த்தி
B. S. ராஜலட்சுமி
C. S.N. கந்தசாமி
D. R. கடலக்தகாவன்
விடெ : D. R. கடலக்தகாவன்
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பதால்காப்ெியர்

விருதாகும். தம

விருபதன்ெது,

தமிழறிஞர்களுக்கான

ஒரு

புகழ்மிக்க

9 2017 அன்று, ராஷ்டிரெதி ெவனில் நெந்த ‘Presidential

Awards for Classical Tamil’ விருது வழங்கும் விழாவில், ஜனாதிெதி ெிரணாப்
முகர்ஜி

2013-14,

வழங்கினார்.

2013-15

மற்றும்

கிைாசிக்கல்

2015-16

தமிழ்

ஆண்டுக்கான
வாழ்நாள்

விருதுகடை

சாதடனக்கான

பதால்காப்ெியர் விருது Dr. S.N. கந்தசாமி (2013-14), Dr. A. தக்ஷிணாமூர்த்தி
(2014-15)

மற்றும்

Dr.

R.

கடலக்தகாவன்

(2015-16)

ஆகிதயாருக்கு

வழங்கப்ெட்ெது. இைம் அறிஞர்களுக்கான விருதுகள் 15 நெர்களுக்கு
வழங்கப்ெட்ென.

பசம்பமாழியான

இலக்கியத்திற்கும்

சிறந்த

தமிழ்

பமாழிக்கும்,

ெங்கைிப்டெயைித்த

அதன்

புகழ்பெற்ற

அறிஞர்களுக்கு அங்கீ காரம் மற்றும் பகௌரவம் வழங்கும் வடகயில்
இந்த

விருதுகள்

வழங்கப்ெடுகிறது.

இந்த

விருது

ஒரு

சால்டவ,

சான்றிதடழ உள்ைெக்கியது. பதால்காப்ெியர் விருதுக்கு ரூ.5 லட்சமும்
இைம் அறிஞர் விருதுக்கு ரூ.1 லட்சமும் வழங்கப்ெடுகிறது. மனித வை
தமம்ொட்டு(MHRD) அடமச்சகத்தின் கீ ழ் இயங்கும் Classical Tamil functioning
நிறுவனத்தால் இவ்விருதுகள் வழங்கப்ெடுகிறது.
3. ொல்மா வனவிலங்கு சரணாலயம் எந்த மாநிலத்தில் அடமந்துள்ைது?
A. மகாராஷ்ட்ரா
B. ஜார்க்கண்ட்
C. அசாம்
D. உத்தர ெிரததசம்
விடெ : B. ஜார்க்கண்ட்
ொல்மா

வனவிலங்கு

சரணாலயம்

ஜார்கண்டிலுள்ை

ஜாம்பஷட்பூர்

நகரத்திலிருந்து 10 கி.மீ தூரத்தில் அடமந்துள்ைது. யாடனகள் மற்றும்
ெிற

விலங்குகடை

பகாண்டிருக்கும்

புகழ்

பெற்ற

வனவிலங்கு

சரணாலயம் இது. இடவகள் மடழக்காலம் மற்றும் குைிர்காலத்தில்

ஜார்க்கண்ட் & தமற்கு வங்க மாநிலங்கைிலுள்ை மடலயடிவாரங்களுக்கு
வரும். சில சமயம் ஊருக்குள்ளும் புகும். யாடனகள் தவிர, இந்திய
மாபெரும்

அணில்,
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தசாம்ெல்

கரடி,

குள்ை

மான்,

காட்டுப்ென்றி,
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முள்ைம்ென்றிகள்,

சுண்பெலி

மற்றும்

ததவாங்குகள்

ஆகியடவ

சரணாலயத்தில் உள்ைன. பொதுவாகப் ெறடவகள் சரணாலயத்திலுள்ை
ெறடவகள், தங்கக் கூடனப்பூக்கள், இந்திய டெ மரம், Paradise பூக்கள்,
இந்திய மயில்கள், மீ னபகாத்திகள், டமனாக்கள் ஆகியடவ உள்ைன.
4. IMFன் சமீ ெத்திய அறிக்டகயான ‘Regional Economic Outlook (REO) for Asia
and

Pacific’ன்

மதிப்ெீட்டின்ெடி

இந்தியாவின்

பமாத்த

உள்நாட்டு

உற்ெத்தி(GDP)யின் வைர்ச்சி 2018ம் நிதியாண்டில் எவ்வைவு இருக்குபமன
எதிர்ப்ொர்க்கப்ெடுகிறது?
A. 7.6 %
B. 7.2 %

C. 7.4 %

D. 7.7 %
விடெ : B. 7.2 %
IMFன் சமீ ெத்திய அறிக்டகயான ‘Regional Economic Outlook (REO) for Asia and
Pacific’ன்

மதிப்ெீட்டின்ெடி

உற்ெத்தி(GDP)யின்

வைர்ச்சி,

இந்தியாவின்

பமாத்த

ெணமதிப்ெிழப்ெினால்

உள்நாட்டு

ஏற்ெட்ெ

தடெகளுக்குப்ெிறகு FY18 (2017-18) ல் 7.2% மற்றும் FY19 (2018-19) 7.7%
இருக்குபமன

அகற்றுவடத

எதிர்ப்ொர்க்கப்ெடுகிறது.
IMF

நீண்ெகால

ெரிந்துடரத்துள்ைது.

கட்ெடமப்புக்கடை

ெணப்ெரிமாற்றங்களுென்,

ெணப்ெற்றாக்குடறயால் ஏற்ெடும் தற்காலிக தெங்கல்கள் ெடிப்ெடியாக

2017ம் ஆண்டில் குடறந்துவிடும் என எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. தமலும்
விநிதயாகப்ெற்றாக்குடறடய
முன்தனறும்.IMF

இந்திய

சரிபசய்யும்

பொருைாதார

நிடல

பதாெர்ந்து

வைர்ச்சிடயப்ெற்றி

தநர்மடறயான ொர்டவடயத்தருகிறது, தமலும், இது சரக்குகள் மற்றும்
தசடவ

வரி

(GST)

பசயல்ெடுத்துவடத

ஆதரிக்கிறது.

இவ்வறிக்டகயின்ெடி ஆசியாவின் வைர்ச்சி 2017 ல் 5.5% உயருபமன
எதிர்ப்ொர்க்கப்ெடுகிறது.
5.

2017

தவட்டெ
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திருவிழா

"Bishu

Parv"

எந்த

மாநிலத்தில்
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பகாண்ொெப்ெடுகிறது?
A. ஜார்க்கண்ட்
B. மணிப்பூர்

C. தமற்கு வங்கம்
D. ஒடிசா

விடெ : A. ஜார்க்கண்ட்
ஜார்கண்ட்

மாநிலத்திலுள்ை

ெல்மா

வனவிலங்கு

சரணாலயத்தில்

வனவிலங்கிற்கு எந்த ொதிப்புமில்லாமல், 2017 தவட்டெ திருவிழா "Bishu

Parv" (அல்லது Sendra) பகாண்ொெப்ெட்ெது. இவ்விழாடவ கண்காணிக்க,
வனத்துடறயால்

விழிப்புணர்வு

ெிரச்சாரம்

ஏற்ொடு

பசய்யப்ெட்ெது.

இதுதவிர, தவட்டெக்காரர்கள் சரணாலயத்திற்குள் நுடழவடதத் தடுக்க,
அடனத்து தசாதடனச்சாவடிகளும் கண்காணிக்கப்ெட்ெது.
6. Central Board of Direct Taxes (CBDT)ன் தடலடமயகம் எந்த நகரத்தில்
அடமந்துள்ைது?
A. பசன்டன
B. பகாச்சி

C. புது டில்லி
D. புதன
விடெ : C. புது டில்லி
ஜூன் 1, 2017 முதல் தம 1, 2018 வடரயுள்ை ஒருவருெ காலத்திற்கு,
சுஷில் சந்திரா அவர்கள் Central Board of Direct Taxes (CBDT)ன் தடலவராக
நியமிக்க மத்திய அரசு முடிவு பசய்துள்ைது. இவர் ஜூன் 1 2010 அன்று
ஓய்வுபெறுவார்.

இவர்

முன்னாள்

சிறப்பு

பசயலாைராவார்

மற்றும்

இந்திய வருவாய் பசயலாைரின் தநரடி பொறுப்ெில் ெதவிவகிப்ொர். CBDT
என்ெது வருமான வரித்துடறயின் உச்சக்பகாள்டக அடமப்ொகும். இது
ஒரு தடலவடரயும் ஆறு உறுப்ெினர்கடையும் பகாண்டுள்ைது. தநரடி
வரிகள் மற்றும் வருமான வரித்துடற பதாெர்ொன பகாள்டக மற்றும்
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நிர்வாகச்சிக்கல்கடை

தயாரிப்ெதற்கு

இதுதவ

பொறுப்ொகும்.

CBDTன்

தடலடமயகம் புது டில்லியில் அடமந்துள்ைது.
7. எந்த ஹாலிவுட் நடிகர், சிறந்த நடிகருக்கான first-ever gender-neutral MTV
விருடத பெற்றுள்ைார்?
A. Lil Rel Howery
B. Daniel Kaluuya
C. Millie Bobby Brown
D. Emma Watson
விடெ : D. Emma Watson
ஹாலிவுட்

நட்சத்திரமான

எம்மா

வாட்சன்,

கலிதொர்னியாவிலுள்ை

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடெபெற்ற 2017 MTV Movie & TV விருதுகைில்
அவரது

"ெியூட்டி

அண்ட்

தி

ெீஸ்ட்"

திடரப்ெெத்திற்காக

சிறந்த

நடிகருக்கான first-ever gender-neutral MTV விருடத பெற்றுள்ைார். இது 26வது
விழாவாகும், முதல் முடறயாக பதாடலக்காட்சியிலும் சினிமாவிலும்
நடிப்ெவர்கடை பகௌரவப்ெடுத்துவத்றகாக விருதுகடை வழங்கியுள்ைது.
ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான நடிப்புப்ெிரிவுகள் இடணந்து கூட்ொக
தொட்டியிட்ெது இதுதவ முதன்முடறயாகும்.

8. Oracle நிறுவனத்துென் இடணந்து, இடணயம் சார்ந்த தசடவகடை
நாட்டு

மக்களுக்கு

டகபயழுத்திட்ெது?

வழங்க,

எந்த

மாநில

அரசு

ஒப்ெந்தத்தில்

A. ஒடிசா

B. உத்தரகாண்ட்
C. திரிபுரா
D. ஜார்க்கண்ட்
விடெ : D. ஜார்க்கண்ட்

தம

8,

2017ம்
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அன்று

ஜார்க்கண்ட்

அரசு

மற்றும்

ஆரக்கிள்

ஒரு
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புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் டகபயழுத்திட்ென. ஆரக்கிள் தனது கிைவுட்
உள்ைிட்ெ

பதாழில்நுட்ெ

தீர்வுகைின்

ெரந்த

பதாகுப்பு

ஆதரடவ

மாநிலத்திற்கு

வழங்கும்.

இந்த

உென்ெடிக்டகயின்

ெகுதியாக,

ஆரக்கிள்

தனது

கிைவுட்

மூலம்

அதன்

ஒரு

அடிப்ெடெயிலான

பதாழில்நுட்ெங்கடை, நாட்டு மக்கைின் தசடவகளுக்காக வழங்கவும்,

வர்த்தக ரீதியாக வழங்கவும் ெயன்ெெக்கூடிய இெங்கடை ஜார்க்கண்ட்
அரசுென் இடணந்து இனங்காணும்.
9.

ெழம்பெரும்

சித்தார்

இடசக்கடலஞர்

Ustad

Raees

Khan,

எந்த

நாட்டெச்தசர்ந்தவராவார்?
A. இந்தியா

B. ொகிஸ்தான்
C. வங்காைததசம்
D. ஆப்கானிஸ்தான்
விடெ : B. ொகிஸ்தான்
இந்தியாவில் ெிறந்த புகழ்பெற்ற ெழம்பெரும் சித்தார் இடசக்கடலஞர்

Ustad Raees Khan,தனது 77வது வயதில் தம 6, 2017 அன்று கராச்சியில்

காலமானார். இவர் 1939ம் ஆண்டில் இண்டூர் நகரில் ெிறந்தார். இவர்
இந்திய ொரம்ெரிய இடசவழியான Mewati Gharanaடவ தசர்ந்தவர். அவரது
தாய்வழி தாத்தா Inayat Alikhan இந்திய துடணக்கண்ெத்திலுள்ை சிறந்த
சிதார் இடசக்கடலஞர்களுள் ஒருவராவார். இவர் `Jab Tera Hukam Mila
Tarkay Mohaabat Kar Di’, `Ab Kay Saal Poonam Main, `Neend Ankhoun Se Uri’, `Mojoun
Sahil Se Milo’, `Main Khayal Hun Kisi Aur Ka’, `Kabhi Kitaboun Main Phool Rakhna’
தொன்ற ொெல்கடை உருவாக்கியுள்ைார். 1968ல், இவர் ொகிஸ்தானுக்கு
குடிபெயர்ந்தார். 2005 மற்றும் 2017ம் ஆண்டுகைில் ஜனாதிெதி விருது
மற்றும் Sitara-e-Imtiaz விருதுகள் வழங்கி பகைரவிக்கப்ெட்ொர்.
10.

பநதர்லாந்து

ராஜ்யத்தில்

புதிய

இந்திய

தூதராக

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைவர் யார்?
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A. J S Mukul
B. Pooja Kapur

C. Venu Rajamony
D. Nitish Jha

விடெ : C. Venu Rajamony
1986ம் ஆண்டு Indian Foreign Service (IFS) அதிகாரியாக ெணிபுரிந்த Venu
Rajamony, பநதர்லாந்தின் ராஜ்யத்திற்கு இந்தியாவின் அடுத்த தூதுவராக
நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார்.
அடமப்ெிற்கான

இவர்

இந்தியாவின்

Prevention
நிரந்தர

of

Chemical

ெிரதிநிதி

Weapons

ஆவார்.

The

(OPCW)
Hague

அடிப்ெடெயில் பநதர்லாந்திலிருக்கும் International Court of Justice (ICJ), The

Permanent Court of Arbitration ஆகியவற்றுக்கும் இவதர ெிரதிநிதியாவார்.
இவர் தற்தொது, ஜனாதிெதியின் ெத்திரிடக பசயலராக ெதிவியிலுள்ைார்.
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