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1. புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள கணக்குகளின் பபாது கட்டுப்பாட்டாளர் (Controller General of
Accounts – CGA) யார்?
A. K.Vinayak Rao
B. Anil Srivatsava
C. Jatindra Nath Swain
D. Anthony Lianzuala
விடை : D. Anthony Lianzuala
இவர் இந்திய சிவில் கணக்கு அதிகாரியாக 1982 ல் பணிபுரிந்தார். மம 1 2017 முதல் இவர்
CGAவாக

பணிபுரிவார்.இதன்

மூலம்

இந்தியாவின்

வடகிழக்கு

பகுதியிலிருந்து

இப்பதவிக்கு மதர்ந்பதடுக்கப்படும் முதல் நபராவார். சரத்து 150ன் படி CGA என்பது மத்திய
அமமச்சகத்தின் கீ ழ் இயங்கும்,ஜனாதிபதியின் அதிகாரத்திற்குட்பட்ட ஓர் கணக்கியல்
ஆமணயமாகும்.கணக்கியல்
தணிக்மகயாளரின்

கட்டுப்பாட்டாளர்

அறிவுமரயின்

மபரில்

மற்றும்

இந்தியாவின்

மாநிலங்களுக்கும்,

பபாது
யூனியன்

பிரமதசங்களுக்குமான கணக்கியல் சம்பந்தப்பட்ட படிவங்கமள இது வழங்கும்.
2. மமறந்த புகழ்பபற்ற மமலமயற்ற வரரான
ீ
Ueli Steck (40) எந்த நாட்மடச்மசர்ந்தவர்?
A. பிரான்ஸ்
B. இரஷ்யா
C. சுவிச்சர்லாந்து
D. பஜர்மனி
விடை : C. சுவிச்சர்லாந்து
புகழ்பபற்ற மமலமயற்ற வரரான
ீ
இவர் ஏப்ரல் 30 2017 அன்று எவபரஸ்ட் சிகரத்தினருகில்,
25,791 அடி உயர Nuptse குன்மற அமடயும் முயற்சியில் நடந்த ஒரு விபத்தில் காலமானார்.
இவரின் மவகமான மமலமயற்ற திறத்தால் இவமர Swiss Machine என்று அமழப்பர்.Berne’s
Alps மமலமய 2 மணி 47 நிமிடத்தில் கயிறுகள் ஏதும் பயன்படுத்தாமல் கடந்து சாதமன
பமடத்தார்.
3. பதற்காசிய பசயற்மகக்மகாளான GSAT-

ISRO வின் எந்த விண்பவளிக்கலத்தின் மூலம்

ஏவப்படுகிறது?
A. GSLV Mk-III
B. GSLV Mk-II
C. GSLV MK-IV
D. GSLV Mk-V
விடை : B. GSLV Mk-II
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இது SAARC நாடுகளின் பபாருளாதாரத்மதயும் வளர்ச்சிமயயும் உயர்த்தும் பபாருட்டு May 5
2017 அன்று ஸ்ரீ ஹரிமகாட்டாவிலுள்ள சதீஷ் தவான் விண்பவளி மமயத்திலிருந்து
ஏவப்படுகிறது.இதன் எமட 2230 Kg ஆகும். கன சதுர வடிவம் பகாண்ட இதன் வாழ்நாள் 12
வருடங்கள் ஆகும். இது பதாமலத்பதாடர்பு, மபரிடர் மமலாண்மம மபான்ற துமறகளுக்கு
மபருதவியாக

இருக்கும்.இதன்

மூலம்

மநபால்,பங்களாமதஷ்,ஆப்கானிஸ்தான்,பூடான்,இலங்மக,
மாலத்தீவு ஆகியமவ பயன்பபறும்.
4. முதன்முதலாக தூய்மம கங்கா உறுதிபமாழி ஏற்பு நாள் (Ganga Cleanliness Pledge Day)
எப்மபாது கமடபிடிக்கப்பட்டது?
A. May 2
B. May 5
C. May 4
D. May 3
விடை : A. May 2 2017
இது Namami Ganga திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்மத உணர்த்துவதற்காக National Mission Clean
Ganga(NMCG) அமமப்பினரால் May 2 2017 அன்று கமடபிடிக்கப்பட்டது.இந்நாள் Ganga Swachhta
Sankalp

நாள்

எனவும்

வழங்கப்படுகிறது.இது

நாட்டின்

12

மவறு

இடங்களிலும்

அனுசரிக்கப்பட்டது. Ganga Vichaar Manch என்ற தன்னார்வ அமமப்பின் மூலம் நாட்டின் 30
மவறு இடங்களிலும் அனுசரிக்கப்பட்டது.
5. இந்தியாவின் முதல் பார்மவயற்மறாருக்கான கால்பந்து அகாடமி (Blind Football Academy)
எந்த மாநிலத்தில் அமமயவுள்ளது?
A. தமிழ்நாடு
B. சிக்கிம்
C. உத்தர பிரமதசம்
D. மகரளா
விடை : D. கேரளா
இந்தியாவிமலமய முதன்முமறயாக பார்மவயற்மறாருக்கான கால்பந்து அகாடமி மகரள
மாநிலம் பகாச்சியில் அமமயவுள்ளது. பார்மவயற்மறாருக்கான மறுவாழ்வு சமூகமும்
(The Society for Rehabilitation of Visually Challenged(SRVC) & இந்திய பார்மவயற்மறாருக்கான
அமமப்பும் (Indian Blind Federation) இமணந்து இந்த அமமப்மப பதாடங்கியுள்ளன.இதன்
மநாக்கம் சிறந்த கால்பந்து வரர்கமள
ீ
உருவாக்கி, 2024 ல் நமடபபறும் பாராலிம்பிக்
மபாட்டியில் அவர்கமள பங்குபகாள்ளச்பசய்வமத ஆகும்.
6. Centre for Media Studies (CMS)ன் கருத்துக்கணிப்பின் படி, இந்தியாவின் ஊழல் மிகுந்த
மாநிலம் எது?
A. Andhra Pradesh
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B. Maharashtra
C. Karnataka
D. Jammu and Kashmir
விடை: C. Karnataka
"CMS India Corruption Study 2017"ன் கருத்துக்கணிப்பின் படி ஊழல் மிகுந்த மாநிலங்களில்
கர்நாடகா முதலிடத்திலும், ஆந்திரா இரண்டாமிடத்திலும், அதமனத்பதாடர்ந்து தமிழகம்
மூன்றாமிடத்திலும்

உள்ளது.

இந்த

கருத்துக்கணிப்பு

20 மாநிலங்கமள

உள்ளடக்கி

நடந்தது. குமறந்த ஊழல் மிகுந்த மாநிலங்களாக இமாச்சலம், மகரளா, சட்டிஸ்கார் மதர்வு
பசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தக்கணிப்பின் அறிக்மக, மூன்றில் ஒரு பங்கினர் தங்களது
அரசங்கத்மதமவமய பூர்த்திபசய்ய லஞ்சம் பகாடுப்பதாக கூறுகிறது. லஞ்சம் பகாடுத்த
பதாமக மட்டுமம மதாராயமாக 6,350 மகாடி மதிப்பு வரும் என கூறுகிறது இந்த அறிக்மக.
இது

2015

ஆண்டின்

அறிக்மகமய

ஒப்பட்டுப்பார்க்கும்மபாது

53%

அதிகம்

எனவும்

கூறப்படுகிறது.
7. "Mukthijodha Scholarship" திட்டத்தின் படி வங்காளமதசத்திற்கு இந்தியா தரும் நிதியளவு
எவ்வளவு?
A. 30 Crore
B. 35 Crore
C. 25 Crore
D. 20 Crore
விடை: B. 35 Crore
வங்காளமதசத்திலிருக்கும் சுதந்திர மபாராட்ட வரர்களின்
ீ
குழந்மதகளுக்கு உதவும்
விதமாக இந்திய அரசு 35 மகாடி ரூபாமய இத்திட்டத்தின் மூலம் அளிக்கிறது.அமதாடு 100
மபருக்கு

இலவச

மருத்துவமும்

இத்திட்டத்தின்

மூலம்

வழங்கப்படுகிறது.இமதத்தவிர்த்து மமல்நிமலக்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு இந்திய
மதிப்பில் ₹
சுதந்திர

ம், கல்லூரி பசல்லும் மாணவர்களுக்கு ₹
வரர்களின்
ீ

வழித்மதான்றலாக

,

,

ம் வழங்கப்படுகிறது.1971
2006ல்

இத்திட்டம்

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.இத்திட்டத்தின் மூலம் இதுவமர 10,000த்திற்கும் மமலாமனார்
பயனமடந்துள்ளனர்.
8. இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட பஞ்சாயத்து வார்டு, எந்த மாநிலத்தில்
வரவுள்ளது?
A. அசாம்
B. மகரளா
C. குஜராத்
D. ராஜஸ்தான்
விடை: B. கேரளா
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அய்மனம்

கிராம

முதன்முதலில்

பஞ்சாயத்திலுள்ள
டிஜிட்டல்

வார்டாகும்.இதமன

மத்திய

வார்டு

முமறயில்
சமூக

நீதி

எண்

15

தான்

இந்தியாவிமலமய

மாற்றியமமக்கப்பட்ட

அமமச்சர்

பஞ்சாயத்து

திரு.கிருஷ்ணன்

பால்

குஜர்

பதாடங்கிமவத்தார்.இதற்கான இமணயத்தளம் www.digitalaymanam.com ஆகும்.இதில் அந்த
வார்டு மக்களின் இரத்த வமக மற்றும் பதாமலமபசி எண்களும் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
9. இந்தியாவில் குழந்மத பதாழிலாளர் ஒழிப்பு தினம் எப்மபாது கமடபிடிக்கப்படுகிறது?
A. April 26
B. April 24
C. April 28
D. April 30
விடை: D. April 30
குழந்மதகளின் கல்வி அவசியத்மத உணர்த்தும் விதமாகவும், குழந்மத பதாழிலாளர்கள்
படும்

துன்பத்மத

உணர்த்தும்

விதமாகவும்,விழிப்புணர்வு

நாளாக

இது

கமடபிடிக்கப்படுகிறது.மமலும், சர்வமதச பதாழிலாளர் அமமப்பான (ILO) இமத நாமள ஜீன்
12 அன்று கமடபிடிக்கிறது.
10. 2017க்கான "Men's doubles Tallahassee Challanger" பட்டத்மத பவன்றவர் யார்?
A. Leander Paes and Adil Shamasdin
B. Leander Paes and Ramkumar Ramanathan
C. Leander Paes and Blaz Rola
D. Leander Paes and Scott Lipsky
விடை : D. Leander Paes and Scott Lipsky
புமளாரிடாவில் நமடபபற்ற மபாட்டியில் Leander Paes and Scott Lipsky அர்பஜன்டினாவின்
Leonardo Mayer and Maximo Gonzalezமச 4-6, 7-6, 10-7 என்ற விதத்தில் மதாற்கடித்தனர்.இது
இவ்வாண்டிற்கான Paes வாங்கும் 2வது மசலஞ்சர் பட்டமாகும்.
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1. எந்த மத்திய அமமச்சர் ப ோர் வரர்கமை
ீ
கவுரவிக்கும் விதமோக பதசிய அைவில் Vidhyaதிட்டத்மத ததோடங்கிமவத்தோர்?

Vee ta A hiya

A. நபரந்திர பமோடி
B. ரோஜ்நோத் சிங்
C. அருண் தெட்லி
D. ிரகோஷ் ெவபடகர்

விடை : D. பிரகாஷ் ஜவடைகர்
இத்திட்டத்மத மத்திய மனிதவைத்துமை அமமச்சரோன திரு. ிரகோஷ் ெவபடகர், May 2,
2017

அன்று

ததோடங்கிமவத்தோர்.

இத்திட்டத்தின்

பநோக்கம்,

மோணவர்கள்

மனதில்

பதசப் ற்மை உருவோக்குவதும், ப ோர் வரர்கைின்
ீ
பதமவகமை உணர்த்துவதும் ஆகும்.
எனபவ,
கல்லூ

ரம் வர்ீ சக்ரோ͆ விருதுத ற்ை வரர்கமை
ீ
ப ோன்ை உருவ த ோம்மமகமை,
வைோகங்கைில் மவத்து சிைப் ித்தனர். இந்திய ரோணுவத்தின் மிக உய ய விருது

ரம் வர்ீ சக்ரோ͇ ஆகும்.

2. ஐ. நோவின் The E o o i a d So ial Su vey of Asia a d the Pa ifi

7 ன் அைிக்மகயின்

டி, 2017ல்

இந்தியோவின் GDP என்னவோக இருக்கும்?
A. 7.1 %
B. 7.5 %
C. 7.2 %
D. 7.4 %

விடை : A. 7.1 %
ஐ. நோவின் Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), தனது 2017க்கோன
ஆண்டைிக்மகமய May 1 2017 அன்று தவைியிட்டது. இவ்வைிக்மகயின்

டி, 2017ம்

ஆண்டில் இந்தியோவின் GDP 7.1 % வமர உயரும் என எதிர் ோர்க்கப் டுகிைது. இபத நிமல
ததோடருமோனோல் 2018ல் இந்தியோவின் GDP 7.5 % ஆக இருக்கும். பமலும், இதன் மூலம் சில
இன்னல்களும்(அதோவது,

தவறுதலோன

வங்கிக்கடன்கள்

வழங்குவது

ப ோன்ைமவ)

இருப் தோக இவ்வைிக்மக எச்ச த்துள்ைது.
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3. UNHCRன் புதிய

நல்தலண்ண தூதுவரோக͇ நியமிக்கப் ட்டுள்ை Yusra Mardini, எந்த

நோட்மடச்பசர்ந்தவர்?
A. கி சு
B. சி யோ
C. பசோமோலியோ
D. சோம் ியோ

விடை : B. சிரியா
சி யோமவச்பசர்ந்த இவர்

டகில் தத்தைித்த அகதிகளுக்கு உதவினோர். சி ய அகதியும்,

ஒலிம் ிக் தடகை வரோங்கமனயுமோன
ீ
இவருக்கு தெர்மன் நோடு புகலிடம் தகோடுத்துள்ைது.
தற்ப ோது United Nations High Commissioner for Refugees(UNHCR)ன்

நல்தலண்ண தூதுவரோக͇

நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர்.

4.

7 Me ’s Si gles Ba elo a Ope Te

is ப ோட்டியில் தவன்ைவர் யோர்?

A. Kei Nishikori
B. Pablo Andujar
C. Rafael Nadal
D. Dominic Thiem

விடை : C. Rafael Nadal
ஸ் ோனிஷ் தடன்னிஸ் விமையோட்டு வரரோன
ீ
இவர், ஆஸ்தி ய வரர்
ீ Dominic Thiemஐ 6-4,6-1
என்ை தசட் கணக்கில் பதோற்கடித்து, 2017ம் ஆண்டுக்கோன Me ’s Si gles Ba elo a Ope Te
ப ோட்டியில் தவன்ைவர் ஆகிைோர். இப்ப ோட்டி ஸ்த யினிலுள்ை
நமடத ற்ைது.

இந்த

ப ோட்டிமய

தவன்ைதன்

மூலம்,

த்து

is

ோர்சிபலோனோ நகரத்தில்
முமை

இப்

சிமன

தவன்ைவர் என்ை சிைப்புத்தகுதியிமன இவர் த றுகிைோர். இப்ப ோட்டி ATP World Tourன் 500ல்
ஒரு ோகமோகும்.
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5. 19வது ஆசிய மகைிர் ஒற்மையருக்கோன

Asia

I dividual S uash Cha pio ships -

7

ட்டத்திமன தவன்ைவர் யோர்?
A. Joshna Chinappa
B. Madeline Perry
C. Dipika Pallikal
D. Vicki Cardwell

விடை : A. Joshna Chinappa
தசன்மன

எக்ஸ் ிரஸ்

அதவன்யுவில்

ஏப்ரல்

29

2017

அன்று

நமடத ற்ை

இறுதிப்ப ோட்டியில் Dipika Pallikalஐ பதோற்கடித்து Joshna Chinappa இப் ட்டத்திமன தவன்ைோர்.
இதன் மூலம்

Asia

S uash

ட்டத்மத தவன்ை முதல் இந்தியர் என்ை த ருமமயும்

அமடகிைோர்.

6. இந்திய ததோழிற்சோமல கூட்டமமப் ின் (Confederation of Indian Industry – CII) ன் முதல் த ண்
தமலவரோக நியமிக்கப் ட்டுள்ைவர் யோர்?
A. Preeti Jain
B. Shobana Kamineni
C. Nita Ambani
D. Vimala Mehta

விடை : B. Shobana Kamineni
2017-18ம் ஆண்டுக்கோன CII-ன் தமலவரோக இவர் தசயல் டுவோர். இவர் அப்ப ோபலோ
மருத்துவமமனகைின் துமணத்தமலவரோவோர். இவருக்கு முன் CIIன் தமலவரோக
வகித்தவர் Dr Naushad Forbes. CIIன் புதிய துமணத்தமலவரோக உதய் பகோடக்

தவி

தவி வகிப் ோர்.

CII ஒரு அரசு சோரோத, வியோ ோர பநோக்கற்ை, இந்திய ததோழிற் நிறுவனங்கைின் வைர்சிக்கு
ங்கோற்றும் ஒரு அமமப் ோகும்.

7. INSA இைம் விஞ்ஞோனி விருது 2017 (Youth Scientist Award) க்கு பதர்ந்ததடுக்கப் ட்டுள்ைவர்
யோர்?
A. Prabeer Barpanda
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B. Sai Siva Gorthi
C. Sanjay Pratihar
D. Chandan Saha

விடை : C. Sanjay Pratihar
இவர் பதஸ்பூர்
விவசோயம்

ல்கமலக்கழகத்தில் விஞ்ஞோனியோக

சோர்ந்த

ஆய்வுக்கோக

இவ்விருது

ணிபு ந்துவருகிைோர். இவ ன்

வழங்கப் டவுள்ைது.

தவண்கலப் தக்கம், சோன்ைிதழ் மற்றும் ரூ.25000

ணப்

நமடத றும்

இவருக்கு

INSAவின்

ஆண்டுக்கூட்டத்தில்

இவ்விருது

மச உள்ைடக்கியது. டிசம்
இப்

சு

ல்

வழங்கப் டும்.

இந்தியோமவச்பசர்ந்த இைம் விஞ்ஞோனிகளுக்கு இவ்விருது வழங்கப் டுகிைது.

8. எந்த நகரம் உலகில் முதன்முதலில் தனக்தகன தசோந்த மமக்பரோசோப்ட் எழுத்துரு͇
மவ Mi osoft Fo t தகோண்டுள்ைது?
A. ோ ஸ்
B. நியூயோர்க்
C. த ர்லின்
D. து ோய்

விடை : D. துபாய்
இந்த எழுத்துருவின் த யர்

Du ai Fo t . இது அர ி மற்றும் இலத்தின் எழுத்துக்கமை

எழுதும் விதம் உருவோக்கப் ட்டுள்ைது. இது Du ai
விதங்கைில் மமக்பரோசோப்ட் ஆ ிஸ்

Du ai Mediu

Du ai Light என மூன்று

யனோைிகளுக்கு கிமடக்கிைது. பம 1 2017 அன்று

து ோய் அரசோங்கத்தோல் அதிகோரப்பூர்வமோக தவைியிடப் ட்டது. இந்த எழுத்துரு து ோய்
நகரத்தின் சிைப்புகமை ிரதி லிக்கும் விதமோக இருக்கும்.

9. விவசோயிகளுக்கோன தோனியங்கி வோனிமல நிமலயத்மத (Automated Weather Station – AWS)
யன் டுத்தும் முதல் இந்திய மோநிலம் எது?
A. பகரைோ
B. ஞ்சோப்
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C. அசோம்
D. மகோரோஷ்டிரோ

விடை : D. மகாராஷ்டிரா
நோட்டிபலபய

முதன்முதலோக

நோக்பூ லுள்ை

Dongargaonல்

அமமக்கப் ட்டுள்ைது.மகோரோஷ்டிரோ முழுவதும் பமலும் 2065 நிமலயங்கள் இபதப ோல
அமமக்கப் டவுள்ைன.

இது

கோற்ைின்

பவகம்,

ஈரப் தம்,

மமழயைவு

ப ோன்ை

விவரங்கமை விவசோயிகள் அைிந்துதகோள்ை ப ருதவியோக இருக்கும். இந்தத்தகவல்கள்
அமனத்தும்

மகோபதவ் ப ோர்டல்͇( மகோரோஷ்டிர விவசோயிகள் வோனிமல

ிமணயம்)

மற்றும் Skymet தசயலி மூலம் கிரப் டும்.

10. இந்தியோவின் எந்த மோநிலத்தில் The Lovely P ofessio al U ive sity அமமந்துள்ைது?
A. ஹ யோனோ
B. ரோெஸ்தோன்
C. ஞ்சோப்
D. குெரோத்

விடை : C. பஞ்சாப்
பம 2 2017 அன்று

ஞ்சோப் மோநிலம்

நமடத ற்ை 8வது

ட்டமைிப்பு விழோவில், இந்தியக்குடியரசு தமலவர் திரு.

முகர்ெி

கலந்துதகோண்டோர்.

வழங்குகின்ைது.

30,000கும்

கவோரோவிலுள்ை

இப் ல்கமலக்கழகம்
அதிகமோன

The Lovely P ofessio al U ive sity ல்

200க்கும்

பமற் ட்ட

ட்டதோ கமை

ிரணோப்

டிப்புகமை

வருடந்பதோறும்

இப் ல்கமலக்கழகம் உருவோக்குகிைது.
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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
www.winmeen.com
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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
www.winmeen.com
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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.
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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
www.winmeen.com

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
www.winmeen.com
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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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TNPSC Tamil Current Affairs 5th May 2017
1. இந்தியாவிலேலய முதன்முதோக சிறு ஆயுதங்களை சசய்யும்
தனியார் சதாழிற்சாளே, எந்த மாநிேத்தில் அளமயவுள்ைது?
A. அசாம்
B. உத்திர பிரலதசம்
C. மத்திய பிரலதசம்
D. மகாராஷ்டிரா
விளை : C. மத்திய பிரலதசம்
இந்தியாவிலேலய முதன்முதோக சிறு ஆயுதங்களை சசய்யும் தனியார்
சதாழிற்சாளே,
இஸ்லரல்

மத்திய

கூட்டு

ஆயுதங்களை

பிரலதச

முயற்சியில்

உற்பத்தி

மாநிேத்திலுள்ை
அளமயவுள்ைது.

சசய்து

இந்திய

மேன்பூ ல்
உேகத்தரம்

ராணுவத்திற்கு

இந்திய
வாய்ந்த

வழங்குவலத

இதன் லநாக்கமாகும். இத்சதாழிற்சாளேயில் X95 carbine and assault rifle,
Galil sniper rifle, Tavor assault rifle, Negev Light Machine Gun (LMG) ஆகிய நான்கு
விதமான ஆயுதங்கள் உற்பத்தி சசய்யப்படும். இது இந்தியாவின் ராணுவ
குழுமமான
இளைந்த

Punj
கூட்டு

Lloy ம்

இஸ்லரேின்

முயற்சியில்

ஆயுத

உருவானதாகும்.

அளமப்பான
இந்த

(IWS)ம்

ஆயுதங்கள்

அளனத்தும் 100% சதாழில்நுட்ப முளையிலேலய உருவாக்கப்படும்.
2. இந்திய லதயிளே சங்கத்தின் (Tea Board of India) புதிய தளேவராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்?
A. Prabhat Kamal Bezboruah
B. M G K V Bhanu
C. Santosh Sarangi
D. M S Boje Gowda
விளை : A. Prabhat Kamal Bezboruah
இந்திய

லதயிளே

லதயிளே

சங்கத்தின்

உற்பத்தியில்

(Tea

Board

of

India)

முன்னைியிேிருக்கும்

புதிய
திரு.

தளேவராக,
Prabhat

Kamal

Bezboruah அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். இவர் வரும் Nov 1 2018 வளர
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இப்பதவியிேிருப்பார்.

அசாமில்

லதயிளேத்லதாட்ைங்களை

12

சகாண்டு

ஆண்டுக்கு 55 ேட்சம் கிலோ லதயிளேளய உற்பத்தி சசய்யும் Bokahola
லதயிளே

நிறுவனத்தின்

கழகத்தின்

உ ளமயாைரான

தளேவருமாவார்.

லமலும்,

இவர், லதயிளே
இந்திய

காபி

ஆராய்ச்சி
சங்கத்தின்

தளேவராக திரு. M.S.Boje Gowda அவர்கள் டிசம்பர் 14 2018 வளர பதவி
வகிப்பார்.
3. இந்தியாவில் Express Wi-Fi இளையதை லசளவளய சதாைங்கிய சமூக
வளேத்தைம் எது?
A. YouTube
B. Facebook
C. Twitter
D. Instagram
விளை : B. Facebook
இந்தியாவில்

Express Wi-Fi

இளையதை லசளவளய சதாைங்கிய சமூக

வளேத்தைம் Facebook ஆகும்.
லமகோயா,

ராஜஸ்தான்

இைங்கைில்

தனது

உள்ளூர்

சதாழில்

இது

ஆகிய

லசளவளய

ஏற்கனலவ

உத்தரகாண்ட்,

மாநிேங்கைில்

சதாைங்கியுள்ைது.

முளனலவார்களை

குஜராத்,

700க்கும்

அதிகமான

500க்கும்

அதிகமான

பங்குதாரர்கைாக

இளைத்துக்

சகாண்டு இச்லசளவளய வழங்கி வருகிைது. இதற்கான கட்ைைம் ஒரு
நாளுக்கு 10 & 20 ரூபாய் அல்ேது மாதம் 200 & 300 ஆகும். இதன் லநாக்கம்
குளைந்த

விளேயில்

இளையதை

லசளவளய

வழங்குவலத

ஆகும்.

இலதாடு, விளரவில் ஏர்சைல் நிறுவனத்துைன் இளைந்து லமலும் 20,000
இைங்கைில்
சகன்யா,

இச்லசளவளய

ைான்சானியா,

வழங்க

ளநஜீ யா,

முடிசவடுத்துள்ைது.
இந்லதாலனசியா

இந்தத்திட்ைம்

ஆகிய

நாடுகைில்

ஏற்கலனலவ சசயல்முளையில் உள்ைது.
4. எந்த மாநிேம் சமீ பத்தில், பங்கனப்பள்ைி மாம்பழங்களுக்கு புவிசார்
குைியீடு உ ளமளய பதிந்துள்ைது?
A. உத்திர பிரலதசம்
B. இமாச்சே பிரலதசம்
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C. மத்திய பிரலதசம்
D. ஆந்திர பிரலதசம்
விளை : D. ஆந்திர பிரலதசம்
சுளவமிகுந்த பங்கனப்பள்ைி மாம்பழங்களுக்குக்கான புவிசார் குைியீளை,
ஆந்திர

பிரலதச

வழங்கியுள்ைது.

மாநிேத்திற்கு,

சசன்ளன

இதன்

பங்கனப்பள்ைி

மூேம்

புவிசார்

குைியீட்டு

ளமயம்

மாம்பழங்களுக்குக்கான

உ ளமளய ஆந்திர மாநிேம் சபற்றுள்ைது. இந்த வளக மாம்பழங்கள் 100
வருைத்திற்கும்
சபனசன்,

லமோக

பனசன்,

ஆந்திராவில்

சப்பட்ளை,

உற்பத்தி

சசபைா

லபான்ை

சசய்யப்படுகிைது.
லவறு

இது

சபயர்கைிலும்

அளழக்கப்படுகிைது. ஒரு குைிப்பிட்ை இைத்தில் பே காேங்கள் வைர்ந்து,
வருவாய்

தருவதால்,

மாம்பழங்களை

புவிசார்

ஆந்திர

அரசின்

குைியீடு

வழங்கப்படுகிைது.

ஒப்புதல்

இல்ோமல்

இனி

லவறு

இந்த

எவரும்

உற்பத்தி சசய்ய முடியாது.
5. 2017 National Standards Conclave (NSC) கூட்ைம் எந்த நகரத்தில்
நளைசபற்ைது?
A. புது டில்ேி
B. சஜய்பூர்
C. ேக்லனா
D. இண்டூர்
விளை : A. புது டில்ேி
மத்திய

மாநிே

சகாண்டுவரவும்,

அளமச்சகங்கைில்
உேக

தரத்திளனப்பற்ைிய

வர்த்தகத்தின்

விழிப்புைர்ளவ

பார்ளவயில்

தரத்தின்

வைர்ச்சிளயபற்ைி தயாராகவும், லம 1 முதல் 2 வளர, புது டில்ேியில்
4வது

National

சபாருைாதார

Standards
துளை,

Conclave

(NSC)

கூட்ைம்

நளைசபற்ைது.

இந்திய

Confederation of Indian Industry (CII), Bureau of Indian

Standards (BIS) மற்றும் National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB)
ஆகியளவ இளைந்து இக்கூட்ைத்ளத நைத்தின.
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6. சர்வலதச தீயளைப்பு வரர்கள்
ீ
தினம் எப்லபாது சகாண்ைாைப்படுகிைது?
A. லம 3
B. லம 4
C. லம 5
D. லம 6
விளை : B. லம 4
சர்வலதச தீயளைப்பு வரர்கள்
ீ
தினம் லம 4 அன்று சகாண்ைாைப்படுகிைது.
இது

தீயளைப்பு

உயிர்காக்கும்

வரர்கைின்
ீ

தியாகத்ளதயும்,

திைத்ளதயும்,

அவர்கைின்

அர்பைிப்ளபயும்,

முக்கியத்துவத்ளதயும்

அைிந்துசகாள்ை சகாண்ைாைப்படுகிைது.இது ஆஸ்திலரேியாவில் சனவ
1999 அன்று

நைந்த

காட்டுத்தீயில்,

தம்

இன்னுயிர்

நீத்த

4

5 வரர்கைின்
ீ

நிளனவாக அனுச க்கப்படுகிைது.
7. இந்திய சமூக அைிவியல் ஆராய்ச்சி குழுவின் (Indian Council of Social
Science Research (ICSSR)) புதிய தளேவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்?
A. Ashok Modak
B. Braj Bihari Kumar
C. Jitendra Mohan
D. S K Thorat
விளை : B. Braj Bihari Kumar
இந்திய

சமூக

அைிவியல்

ஆராய்ச்சி

குழுவின்

(Indian Council of Social

Science Research (ICSSR)) புதிய தளேவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் திரு. Braj
Bihari Kumar ஆவார். இவர் Dialogue & Chintan Srijan ஆகிய பத்தி க்ளககைின்
பதிப்பாசி யராவார்.
இப்பதவியின்

இதற்கு

காேம்

முன்

S

K

மூன்ைாண்டுகள்

Thorat

தளேவராக

ஆகும்.

புது

இருந்தார்.
டில்ேிளய

தளேளமயிைமாகக்சகாண்டு இயங்கி வரும் இந்த (ICSSR) குழு என்பது
சமூக

அைிவியல்

துளையில்

ஆராய்ச்சிகளை

லமற்சகாள்ளும்

ஒரு

குழுவாகும்.
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8. இந்திரா காந்தி லதசிய வன கல்விச்சாளே (Indira Gandhi National Forest
Academy (IGNFA)) ன் தளேளமயகம் எங்கு அளமந்துள்ைது?
A. இண்டூர்
B. விசாகப்பட்டினம்
C. லைராடூன்
D. புலன
விளை : C. லைராடூன்
(IGNFA) என்பது மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காடுகள் துளையின் கீ ழ்
இயங்கிவரும் ஓர் அளமப்பாகும். இது வன பாதுகாவேர்களுக்கு சிைந்த
பயிற்சிளய
லம

5

அைித்து

2017

விழாவில்

அன்று
லமதகு

வனங்களை

பாதுகாக்க

நளைசபற்ை,

அவர்களை

இக்கல்விச்சாளேயின்

இந்தியக்குடியரசுத்தளேவர்

நியமிக்கிைது.
பட்ைமைிப்பு

கேந்துசகாண்டு

உளரயாற்ைினார்.
9. Vansda லதசியப்பூங்கா எந்த மாநிேத்தில் அளமந்துள்ைது?
A. ராஜஸ்தான்
B. பஞ்சாப்
C. அசாம்
D. குஜராத்
விளை : D. குஜராத்
சதற்கு

குஜராத்தில்,

நவஸ்ரீ

மாவட்ைத்தில்

தங்

மரங்கள்

நிளைந்த

பாதுகாக்கப்பட்ை பகுதியில் இந்த லதசியப்பூங்கா அளமந்துள்ைது. இந்திய
சிறுத்ளத, Rhesus ( சஸ்) வளக குரங்குகள், புனுகுப்பூளன, நான்கு சகாம்பு
மான், காட்டுப்பன்ைி, முள்ைம்பன்ைி, குளரக்கும் மான் ஆகியளவ இங்லக
உள்ைன.

பருவகாேம்

முடிந்து

குைிர்காேம்

வளர

இந்த

பூங்காவுக்கு

சுற்றுோ சசல்ே உகந்த காேமாகும்.
10.

விகாஸ்

கிருஷ்ைன்

யாதவ்,

எந்த

விளையாட்டுைன்

சதாைர்புளையவர்?
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A. குத்துச்சண்ளை
B. மல்யுத்தம்
C. லைபிள் சைன்னிஸ்
D. வூஷு (Wushu)
விளை : A. குத்துச்சண்ளை
சமிபத்தில்,

நடுத்தர

எளைசகாண்ை

உஸ்சபகிஸ்தானிலுள்ை, Tashketanல்

விகாஸ்

நளைசபற்ை

கிருஷ்ைன்
ஆசிய

யாதவ்,

குத்துச்சண்ளை

அளரயிறுதிப்லபாட்டியில் 75 கிலோ பி வில் கேந்துசகாண்ைார். இதில்
சதன்

சகா யாளவச்லசர்ந்த

இதற்குக்காரைம்
குளைவாக

இவ ன்

இருந்தலதயாகும்

கூைியுள்ைது.

நைந்து

LeeDongyunனிைம்
எளை
என

முடிந்த

லதால்விளய

லபாட்டியாை ன்

ஆசிய

குத்துச்சண்ளை

தழுவினார்.

எளைளயவிை
கூட்ைளமப்பு

அளரயிறுதிப்லபாட்டியில்

விகாஸ்

கிருஷ்ைன் யாதவிற்கு சவண்கேப்பதக்கம் கிளைத்தது.
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TNPSC Tamil Current Affairs 6th & 7th May 2017
1. முக்கிய சேவைகளின் சேயல்திறனுக்காக, சதாழில்நுட்ப தரத்வத
தளர்த்திக்சகாள்ள Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) எந்தக்குழுவை
அவைத்துள்ளது?
A. R B பர்மன் குழு
B. நந்தி லால் ோரதா குழு
C. புலக் சகாஷ் குழு
D. V G கண்ணன் குழு
ைிவை : A. R B பர்மன் குழு
(IBBI)ன் 14ைது ஒழுங்குமுவற ைிதிப்படி, இந்தக்குழு அவமக்கப்பட்டுள்ளது.
இக்குழு
பர்மன்

சதேிய

புள்ளியியல்

அைர்களின்

குழுைின்

தவலவமயின்

தவலைர்

கீ ழ்

சபராேிரியர்

சேயல்படும்.

திரு.

இக்குழு

R B

முக்கிய

சேவைகளின் சேயல்திறனுக்காக, சதாழில்நுட்ப தரத்வத தளர்த்திக்சகாள்ள
ேில

பரிந்துவரகவள

மாற்றம்,

கூறும்.

பயனாளிகளின்

அதாைது,

பதிவு

நிவலயான

பற்றி,

சேவைகளில்

தனித்தன்வமயான

ேிறு

கூறுகள்

சபான்றவையாகும்.
2. உலகின் மிகப்சபரிய X-சலேர் கதிரான “European XFEL”, முதன் முதலில்
எந்த நாட்டிலிருந்து பாய்ச்ேப்பட்ைது?
A. பிரான்ஸ்
B. செர்மனி
C. இத்தாலி
D. சபல்ெியம்
ைிவை : B. செர்மனி
European X-ray Free Electron Laser (XFEL)தான் உலகிசலசய மிகப்சபரிய X-சலேர்
கதிவர உற்பத்தி சேய்தது. 3.4 கி. மீ நீளமுவைய இது ஹாம்பர்கிலிருந்து
சேனசபல்

ைவர

பாய்ந்தது.

இதிலிருந்து

ைிஞ்ஞானிகள்

நிவறய

புதிய

சபாருட்கவள கண்ைறிந்தனர். இது ோதாரண துகள் முடுக்கிகவளக்காட்டிலும்
பில்லியன்

மைங்கு
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பிரகாேமானதாகும்.இதன்

அவல

நீளம்

0.8

சநசனா
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மீ ட்ைர்களாகும். இதவன பயன்படுத்தி புவகப்பைங்கள், காசணாளிகவள அணு
அளைில்கூை

எடுக்க

முடியும்.

சமலும்,

சநாய்களுக்கான

ேிகிச்வேமுவறகவளயும் கண்ைறியலாம்.
3.

ஆண்டுக்கான

2017ம்

ஒருங்கிவணந்த

இந்திய

சபாக்குைரத்து

மற்றும்

தளைாைங்களின் உச்ேிமாநாடு, எந்த நகரத்தில் நவைசபற்றது?
A. சேன்வன
B. ராஜ்சகாட்
C. புது டில்லி
D. புசன
ைிவை : C. புது டில்லி
மத்திய
2017ம்

ோவலப்சபாக்குைரத்து
ஆண்டுக்கான

மற்றும்

ஒருங்கிவணந்த

சநடுஞ்ோவலத்துவற
இந்திய

அவமச்ேகம்,

சபாக்குைரத்து

மற்றும்

தளைாைங்களின் உச்ேிமாநாட்வை சம 3 அன்று புது டில்லியில் நைத்தியது.
இந்த

மூன்று

நாள்

மாநாட்டில்

பல்முவன

ைளர்ச்ேித்திட்ைங்களுக்காக

பங்குதாரர்களின் நிவலபற்றி சபேப்பட்ைது. 34 முதலீட்ைாளர்களின் 2 லட்ேம்
சகாடிக்கான
மாநாட்டில்

புரிந்துணர்வு
மத்திய

உலகலாைிய

ஒப்பந்தம்

மாநில

அவமப்புகவள

சபாக்குைரத்து

வகசயழுத்திைப்பட்ைது.
ோர்ந்தைர்கள்,

உறுப்பினர்கசளன

இந்த

உலக

ைங்கி,

இந்திய

&

அயல்நாட்வைசேர்ந்த 3000 பிரதிநிதிகள் கலந்துசகாண்ைனர்.
4. ேமீ பத்தில் காலமான Captain Chand Roop, எந்த ைிவளயாட்வைச்ோர்ந்தைர்?
A. சபட்மிட்ைன்
B. குத்துச்ேண்வை
C. சைன்னிஸ்
D. மல்யுத்தம்
ைிவை : D. மல்யுத்தம்
துசராணாச்ோரியார்

ைிருதுசபற்ற

Captain Chand Roop, தனது
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பிரேித்திசபற்ற
ையதில்

மல்யுத்த

டில்லியில்

பயிற்ேியாளர்

காலமானார்.
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1948ல் ராணுைத்தில் மல்யுத்த பயிற்ேி தருைதற்காக சேர்ந்தார். அங்சக இைர்
பல ைரர்களுக்கு
ீ
மல்யுத்த பயிற்ேி சகாடுத்தார், அதில் ஒருைசர புகழ்சபற்ற
மல்யுத்த ைரரான
ீ
ைிெய் குமார் ஆைார். இைர் (Captain Chand Roop) ஆேிய
ைிவளயாட்டில்

சைண்கலப்பதக்கமும்,

பாரத்

சகேரி

பட்ைமும்

சபற்றிருக்கிறார். அர்ெுனா ைிருது சபற்ற ைரர்களான
ீ
Ombeer Singh, Rohtash
Dahiya, Ashok Kumar and Ramesh Kumar ஆகிசயாரின் பயிற்ேியாளர் இைசர.
5. காலமான ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி Leila Seth, எந்த உயர் நீதிமன்றத்தின் முதல்
சபண் தவலவம நீதிபதியாைார்?
A. இமாச்ேல பிரசதே உயர்நீதி மன்றம்.
B. மத்திய பிரசதே உயர்நீதி மன்றம்.
C. ஆந்திர பிரசதே உயர்நீதி மன்றம்.
D. சகரளா உயர்நீதி மன்றம்.
ைிவை : A. இமாச்ேல பிரசதே உயர்நீதி மன்றம்.
ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி Leila Seth(86), இமாச்ேல பிரசதே உயர் நீதிமன்றத்தின்
முதல் சபண் தவலவம நீதிபதியாைார். இைர் ேமீ பத்தில், சநாய்ைாைிலுள்ள
தனது இல்லத்தில் காலமானார். லண்ைன் பார் சதர்ைில் முதலிைம் பிடித்த
முதல் சபண்ணும், டில்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் முதல் சபண் நீதிபதியும்
இைசர.

டிேம்பர்

16

நிகழ்வுக்குப்பின்,

அன்று

பாலியல்

2012ல்

குற்றைாளிக்களுக்கான

சைல்லியில்

நைந்த

சதால்வலகள்

தண்ைவனயில்

ேட்ை

சகாண்ை

ெஸ்டிஸ்

அம்மூைரில்

ஒருைராக

இைர்

இருந்தார்.

2000

உறுப்பினராக

இருந்தார்.

இந்து

முன்னணி

ைிதியில்,

சபண்களுக்கு

திருத்தத்வதயும்

சகாண்டு

சோத்தில்
ைந்தார்.

சைர்மா

ேமபங்கு
இைர்

குழு

கிரிமினல்
சமற்சகாள்ள

அவமக்கப்பட்ைது.

ைவர

ேட்ைக்குழுைிலும்

கூட்டுக்குடும்பத்தில்

உண்டு

புகழ்சபற்ற

ைன்புணர்வு

தரும்

திருத்தம்

மூன்றுசபர்

ைாழும்

கூட்டு

என்ற

ேட்ை

எழுத்தாளர்

ைிக்ரம்

சேத்தின் தாயாராைார்.
6.எந்த மாநிலம் ஐ. நா & IIITயுைன் இவணந்து புதுவம கண்டுபிடிப்புகளுக்கான
ஆய்ைகம் அவமக்க வகசயழுத்துத்திட்டுள்ளது?
A. மத்திய பிரசதேம்
www.winmeen.com

Page 3

www.winmeen.com
B. ேத்தீஸ்கர்
C. அோம்
D. ஒடிோ
ைிவை : B. ேத்தீஸ்கர்
ேத்தீஸ்கர் அரசு ஐ.நா & IIITயுைன் இவணந்து புதுவம கண்டுபிடிப்புகளுக்கான
ஆய்ைகம்

அவமக்க

சம

வகசயழுத்துத்திட்டுள்ளது.
அடுத்த

15

நாட்களில்

கிராமங்கவள

டிெிட்ைல்

7

2017

அன்று

இதற்கான

சைவலகள்

சதாைங்கப்படும்.
இந்தியா

முத்தரப்பு

இதன்

திட்ைத்தின்

கீ ழ்

ஒப்பந்தத்தில்

வகசயழுத்துத்திட்ை
சநாக்கம்
சகாண்டு

ஸ்மார்ட்
ைருைசத

ஆகும்.
7. ேர்ைசதே பத்தியமில்லா நாள் International No diet day (INDD) எந்த நாளில்
அனுேரிக்கப்படுகிறது?
A. சம 7
B. சம 8
C. சம 6
D. சம 5
ைிவை : C. சம 6
ைருைந்சதாறும்

சம

6

அன்று

ைலியுறுத்தியும்,

சதவையற்ற

ைிழிப்புணர்வை

ஏற்படுத்தவும்

ஆசராக்கியமான
உணவுப்பழக்கத்தின்
இந்நாள்

உணவுப்பழக்கத்வத
தீவமவயப்பற்றிய

அனுேரிக்கப்படுகிறது.

இதன்

அவையாளம் சைளிர் நீல நிற ரிப்பனாகும்.
8. 2016க்கான Wisden-MCC (Melbourne Cricket Council) Cricket Photograph-ஐ சைன்றைர்
யார்?
A. Paul Miller
B. Adrian Murrel
C. Nigel Davies
D. Saqib Majeed
www.winmeen.com
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ைிவை : D. Saqib Majeed
2016க்கான

Wisden-MCC

(Melbourne

Cricket

Council)

Cricket

Photograph-ஐ

ஸ்ரீநகவரச்சேர்ந்த, புவகப்பைக்கவலஞரான Saqib Majeed சைன்றுள்ளார். அதுல்
கம்ப்சளவுக்கு பிறகு இவ்ைிருவதப்சபறும் இரண்ைாைது ஆேியரும், முதல்
காஷ்மீ வரச்சேர்ந்தைரும்
A

a ac

இைசர.

ைருைந்சதாறும்

MCC

Wisden

Cricketer

என்ற புத்தகத்வத சைளியிடும். இதில் உலகின் ேிறந்த ைிவளயாட்டு

ேம்பந்தமான புவகப்பைங்கள் இைம்சபற்றிருக்கும்.
9. ேமீ பத்தில் மவறந்த நீச்ேல் ைரர்
ீ
Adolph Kiefer எந்த நாட்வைச்சேர்ந்தைர்?
A. ஐக்கிய நாடுகள் (US)
B. செர்மனி
C. பிரான்ஸ்
D. இரஷ்யா
ைிவை : A. ஐக்கிய நாடுகள் (US)
உலகின் மிக ையதான ஒலிம்பிக் சைற்றி ைரர்
ீ
Adolph Kiefer(98), ேமீ பத்தில்
Wadsworth, Illinoisல் காலமானார். உலகிசலசய 100 நீட்ைளவு(yard) தூரத்வத ஒசர
நிமிைத்தில்

பின்னிருந்து

ைிவளயாட்டுகளுக்காக

நீச்ேலடித்து

நிவறய

புதிய

கைந்தைர்

இைர்

ஒருைசர.

கண்ண்டுபிடிப்புகவள

நீர்

இைர்

தன்

Azlan

Shah

ைாழ்நாளில் உருைாக்கியுள்ளார்.
10.

எந்த

நாட்டின்

ஹாக்கி

அணி

2017

ஆண்டுக்கான

Sultan

சகாப்வபவய சைன்றுள்ளது?
A. இந்தியா
B. நியுேிலாந்து
C. ஆஸ்திசரலியா
D. பிரிட்ைன்
ைிவை : D. பிரிட்ைன்
26ைது Sultan Azlan Shah சகாப்வபக்கான இறுதிப்சபாட்டி, சம 7 2017 அன்று Ipoh,
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மசலேியாைில் நவைசபற்றது. இதில் ஆஸ்திசரலியாவை 4-3 என்ற கணக்கில்
பிரிட்ைன்

சைற்றிசகாண்ைது.

இவ்சைற்றி கிவைத்துள்ளது.

23

ஆண்டுகளுக்கு

இந்தியா,

பிறகு

நியூேிலாந்வத 4-0

பிரிட்ைனுக்கு

என்ற

கணக்கில்

ைிஞ்ேி, சைண்கலப்பதக்கம் சைன்றது.
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TNPSC Tamil Current Affairs 8th May 2017
1. கீ ழ்க்காண்பதில் எது 22வது ஆசிய தடகளப்பபாட்டியின் அதிகாரப்பூர்வ
சின்னமாகும்?

A. Bawean மான்
B. மிஷா
C. Olly ஆமம
D. பறக்கும் அணில்.
விமட : C. Olly ஆமம

22வது ஆசிய தடகளப்பபாட்டி, ஒடிசாவிலுள்ள புவபனஷ்வரில் வரும் சூமை
1 முதல் 4 வமர நமடபபறவுள்ளது. தற்சமயம் இதன் இைச்சிமன மற்றும்
சின்னத்மத , ஒடிசா முதல்வர் நவன்
ீ
பட்நாயக் பவளியிட்டுள்ளார். இந்த
இைச்சிமன,

ஒரு

தடகள

வரர்
ீ

பவற்றிக்பகாட்மட பதாடுவது பபாைவும்,

அதன் பின்பு ஒடிசாவின் வரைாற்று சிறப்புமிக்க சுற்றுைாத்தைம் இருப்பது
பபாைவும் வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது. புகழ்பபற்ற ஆைிவ் ரிட்ைி ஆமமகமள
நிமனவுகூறும்விதமாக, Olly ஆமம இதன் சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2.

எந்த

மாநிைத்தில்,

இந்தியாவின்

முதல்

உயிரி

சுத்திகரிப்பு

நிமையம்

அமமயவுள்ளது?
A. ஆந்திர பிரபதசம்
B. அசாம்
C. தமிழ்நாடு
D. மகாராஷ்டிரா
விமட : D. மகாராஷ்டிரா
இந்தியாவின் முதல் உயிரி சுத்திகரிப்பு நிமையம், மகாராஷ்டிரா மாநிைம்
புபன

மாவட்டத்திலுள்ள

மத்திய

சாமை

நிதின்

கத்காரி

எத்தனாமை

ரகு

பபாக்குவரத்து

எனுமிடத்தில்
&

பநடுஞ்சாமைத்துமற

பதாடங்கிமவத்தார்.

உற்பத்தி

பசய்யும்.

அமமயவுள்ளது.

இது

இது
பநல்,

உயிரி
பகாதுமம

இதமன

அமமச்சர்

திரு.

கழிவுகளிைிருந்து
மவக்பகால்கள்,

பருத்தித்தண்டு, பசாளத்தட்மட, கரும்புச்சக்மக பபான்றவற்றிைிருந்து ஒரு
www.winmeen.com
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வருடத்திற்கு பத்து ைட்சம் ைிட்டர் எத்தனாமை உற்பத்தி பசய்யும் திறன்
பகாண்டது. இது விமை மைிவான, சுற்றுச்சூழலுக்பகற்ற எரிபபாருளாகும்.
3. 2017 பிபரஞ்சு ஜனாதிபதி பதர்தைில் பவற்றி பபற்றவர் யார்?
A. Emmanuel Macron
B. Marine Le Pen
C. Francois Hollande
D. Jean-Luc Melenchon
விமட : A. Emmanuel Macron
2017 பிபரஞ்சு ஜனாதிபதி பதர்தைில் பவற்றி பபற்றவர் Emmanuel Macron. இவர்
முந்மதய ஆட்சி அலுவைரும், முதலீடு வங்கிப்பணியாளரும் ஆவார். வரும்
பம 14 2017 அன்று பதிவிபயற்கவுள்ளார் பநப்பபாைியனுக்கு பிறகு,
வரைாற்றிபய
(1958)

இளம்

க்குப்பிறகு

ஜனாதிபதி

இரண்டு

ஆவதும்

பதாற்றுவித்த

En

ஜனாதிபதி
இதுபவ

Marche!

ஆனவர்

மாபபரும்
முதல்

இவர்.

இயக்கத்தின்

modern republic’s foundation

இயக்கங்கமளச்சாராத

முமற.

இவர்

மூைம்

பிபரஞ்சு

ஏப்ரல்

பதர்தைில்

ஒருவர்

2016ல்

தான்

பபாட்டியிட்டு

பவற்றி பபற்றார்.
4. Governing Council of UN-Habitat க்கு தமைவராக பதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ள நாடு
எது?
A. சீ னா
B. இந்தியா
C. இரஷ்யா
D. இைங்மக
விமட : B. இந்தியா
மனித

குடியிருப்புகமளயும்,

வைியுறுத்தும்

ஐ.

நா

வின்

சமூகம்

அங்கமான

சார்ந்த
United

வாழ்வாதாரங்கமளயும்
Nations

Human

Settlements

Programme (UN–Habitat) க்கு ஒரு மனதாக தமைவராக பதர்ந்பதடுக்கபட்டுள்ள
நாடு இந்தியா ஆகும். 1978ல் UN-Habitat உருவான பிறகு, 1988, 2007 மற்றும்
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தற்பபாது

இந்தியா

2017ல்

தமைமமபயற்றுள்ளது.

தனது

UN-Habitat,

அறிக்மககமள United Nations General Assembly (UNGA)விடம் சமர்ப்பிக்கும்.
5. எந்த நாடு 26வது Governing Council (GC) of UN-Habitat-2017 ஐ நடத்துகிறது?
A. இந்தியா
B. பகன்யா
C. ஈக்குவபடர்
D. உருகுபவ
விமட : B. பகன்யா
பம 8 2017 அன்று பகன்யாவிலுள்ள மநபராபியின் ஐ. நா அலுவைகத்தில்
26வது

Governing

Council

(GC)

of

UN-Habitat-2017

நமடபபறுகிறது.

இதன்

மமயக்கருத்து

Opportunities for effective implementation of the New Urban Agenda

ஆகும்.

பநாக்கம்

இதன்

சிறந்த

சிறந்த

வருங்காை

நகரக்கட்டமமப்புகமளயும்,

உருவாக்குவதாகும்.

இந்த

4

நாள்

திட்டங்கமள

மனித

நிகழ்வுக்கு

பசயல்படுத்தி,

குடியிருப்புகமளயும்
மத்திய

வடுகள்
ீ

&

நகர

வறுமம ஒழிப்புத்துமற அமமச்சர் திரு. M. பவங்மகயா நாயுடு தமைமம
தாங்குவார்.

அடுத்த இரு

வருடங்களுக்கு

இவபர UN-Habitatக்கு தமைமம

தாங்குவார். அபதாடு பம 8 2017 அன்று மநபராபியில் நமடபபறும் நகர
மயமாக்கல்

சம்பந்தமான

ஆசிய

பசிபிக்

அமமச்சர்கள்

கருத்தரங்கிலும்

கைந்துபகாள்வார்.
6.

2017ன்

பன்னாட்டு

இராணுவ

பயிற்சியான

Eager Lion

ல்

எந்த

நாடு

பதாடங்கியது?
A. இத்தாைி
B. குமவத்
C. பஜார்டான்
D. கத்தார்
விமட : C. பஜார்டான்
பம 8 2017 அன்று 2017ன் பன்னாட்டு இராணுவ பயிற்சியான
www.winmeen.com
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பஜார்டானில் பதாடங்கியது. இதில் ஐபராப்பிய, ஆசிய, ஆப்பிரிக்கா, அரபு
பகுதிகமளச்பசர்ந்த நாடுகளான பிரிட்டன், ஜப்பான், பாகிஸ்தான், குமவத்,
பகன்யா, அபரபியா, US, பக்மரன், கத்தார் பபான்ற நாடுகமளச்பசர்ந்த 7400
பமடகள் கைந்துபகாள்கின்றன. இந்த பயிற்சி எல்மைப்பாதுகாப்பு, இமணய
பாதுகாப்பு,

command and control ஆகிய பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். இது பம 18

வமர நமடபபறும். ஜிகாடிஸ்களுக்கு எதிரான சிரிய, ஈராக் பபாரில் USன்
தமைமமப்பமடயாக பஜார்டான் பசயல்பட்டது.
7.

2017

கூட்டு

இராணுவ

பயிற்சியான

Balikatan -ஐ US

&

எந்த

நாடுடன்

இமணந்து ஆரம்பித்தது?
A. சவுதி அபரபியா
B. பாகிஸ்தான்
C. இஸ்பரல்
D. பிைிப்மபன்ஸ்
விமட : D. பிைிப்மபன்ஸ்
33வது கூட்டு இராணுவ பயிற்சியான
பிைிப்மபன்ஸ்-ம்
Aguinaldoவில்
பயிற்சியின்

பம

இமணந்து
8

2017ல்

பநாக்கம்,

Balikatan (Shoulder - to – Shoulder) ஐ USம்

பிைிப்மபன்சின்

ஆரம்பித்தது.

பபரழிவு,

பத்து

பயங்கரவாத

மணிைாவிலுள்ள

Camp

நாள்

இந்த

நமடபபறும்

எதிர்ப்புக்கான

பயிற்சியாக

இருக்கும். இந்த பயிற்சியில் 5400 பபர் கைந்துபகாள்கின்றனர்.

8. 2017 World Red Cross Red Crescent Day (WRCRCD)ன் மமயக்கருத்து என்ன?
A. Less Known Red Cross Stories
B. Everywhere for everyone
C. Together for Humanity
D. Get Together for the purpose of Humanity
விமட : A. Less Known Red Cross Stories
2017 World Red Cross Red Crescent Day (WRCRCD)ன் மமயக்கருத்து
Red

Cross

Stories
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நிறுவனரான

Jean

Henry

அவர்களின்

Dunant

பிறந்தநாள்

நிமனவாக

ஒவ்பவாரு வருடமும் பம 8 அன்று World Red Cross and Red Crescent Day
அனுசரிக்கப்படுகிறது.
9. Navegaon பதசியப்பூங்கா அமமந்துள்ள மாநிைம் எது?
A. உத்தர பிரபதசம்
B. பமற்கு வங்கம்
C. குஜராத்
D. மகாராஷ்டிரா
விமட : D. மகாராஷ்டிரா
மகாராஷ்டிரா மாநிைம் பகாண்டியா மாவட்டத்தில் Navegaon பதசியப்பூங்கா
அமமந்துள்ளது.
மகாராஷ்டிரா
வமகயான

ஊர்வனங்கள்,

26

வமகயான

209

வமகயான

காட்டுப்பூமன,

நீல்காய்ஸ்,

உருவாக்கப்பட்ட

இப்பூங்கா

மாநிைத்தின் கிழக்குப்பகுதியில் அமமந்துள்ளது. இதில் பை
மீ ன்கள்,

சிறுத்மத,

நூற்றாண்டில்

18ம்

சிஸ்டல்கள்,

பறமவயினங்கள்,

பாலூட்டிகள்

புனுகுப்பூமன,
காட்டுப்

9

வமகயான

பரமாரிக்கப்படுகின்றன.

புைி,

ஓநாய், குள்ளநரி, காட்படருமம,

பன்றிகள்,

ஸ்பைாத்

கரடிகள்

மற்றும்

நாதன் லூயிஸ் ஆகியமவ இதில் அடங்கும்.
10. Kavinder Singh Bisht எந்த விமளயாட்டுடன் பதாடர்புமடயவர்?
A. மல்யுத்தம்
B. சதுரங்கம்
C. குத்துச்சண்மட
D. கிரிக்பகட்
விமட : C. குத்துச்சண்மட
உஸ்பபகிஸ்தானில்
மபைசிய

வரர்
ீ

Salam

நமடபபற்ற
Abdul

ஆசிய

Kasim-ஐ

சாம்பியன்ஷிப்

பதாற்கடித்து,

உைக

பபாட்டியில்,

சாம்பியன்ஷிப்

பபாட்டிக்காக 52 Kg பிரிவில் இந்தியக்குத்துச்சண்மட வரர்
ீ
Kavinder Singh Bisht
(52

Kg)

பதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
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பதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற இந்தியக்குத்துச்சண்மட வரர்கள்,
ீ
Vikas Krishan
(75kg), Amit Phangal (49kg), Shiva Thapa (60kg), Sumit Sangwan (91kg), Satish Kumar
(+91kg) and Manoj Kumar (69kg) ஆவர்.

www.winmeen.com

Page 6

www.winmeen.com

TNPSC Tamil Current Affairs 9th May 2017
1. UKவில் Fellowship விருதுபெற்ற இந்திய கி க்பகட் வரர்
ீ
யார்?
A. சச்சின் பென்டுல்கர்
B. ரவி சாஸ்தி
C. MS ததானி
D. சுனில் கவாஸ்கர்
விடெ : A. சச்சின் பென்டுல்கர்
இந்திய கி க்பகட் 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

விருபதன்ெது,

விருதாகும். தம

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
மற்றும்

(2014-15)

Dr.

R.

கடலக்தகாவன்

ஆகிதயாருக்கு

(2015-16)

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

மதிப்ெீட்டின்ெடி

Pacific’ன்

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

இந்தியாவின்

வைர்ச்சி,

பமாத்த

ெணமதிப்ெிழப்ெினால்

உள்நாட்டு
ஏற்ெட்ெ

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

எதிர்ப்ொர்க்கப்ெடுகிறது.

அகற்றுவடத

நீண்ெகால

ெ ந்துடரத்துள்ைது.

IMF

கட்ெடமப்புக்கடை

ெணப்ெ மாற்றங்களுென்,

ெணப்ெற்றாக்குடறயால் ஏற்ெடும் தற்காலிக தெங்கல்கள் ெடிப்ெடியாக
2017ம் ஆண்டில் குடறந்துவிடும் என எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. தமலும்
விநிதயாகப்ெற்றாக்குடறடய

ச பசய்யும்

முன்தனறும்.IMF

பொருைாதார

இந்திய

நிடல

பதாெர்ந்து

வைர்ச்சிடயப்ெற்றி

தநர்மடறயான ொர்டவடயத்தருகிறது, தமலும், இது சரக்குகள் மற்றும்
தசடவ

வ

(GST)

பசயல்ெடுத்துவடத

ஆத க்கிறது.

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 பசயலாை ன் தநரடி பொறுப்ெில் ெதவிவகிப்ொர். CBDT
என்ெது வருமான வ த்துடறயின் உச்சக்பகாள்டக அடமப்ொகும். இது
ஒரு தடலவடரயும் ஆறு உறுப்ெினர்கடையும் பகாண்டுள்ைது. தநரடி
வ கள் மற்றும் வருமான வ த்துடற பதாெர்ொன பகாள்டக மற்றும்
www.winmeen.com
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நிர்வாகச்சிக்கல்கடை

தயா ப்ெதற்கு

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 நக ல் 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 நடிப்புப்ெி வுகள் இடணந்து கூட்ொக
தொட்டியிட்ெது இதுதவ முதன்முடறயாகும்.
8. Oracle நிறுவனத்துென் இடணந்து, இடணயம் சார்ந்த தசடவகடை
நாட்டு

மக்களுக்கு

வழங்க,

எந்த

மாநில

அரசு

ஒப்ெந்தத்தில்

டகபயழுத்திட்ெது?
A. ஒடிசா
B. உத்தரகாண்ட்
C. தி புரா
D. ஜார்க்கண்ட்
விடெ : D. ஜார்க்கண்ட்

தம

8,

2017ம்
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அன்று

ஜார்க்கண்ட்

அரசு

மற்றும்

ஆரக்கிள்

ஒரு
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பு ந்துணர்வு 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

தியாக வழங்கவும் ெயன்ெெக்கூடிய இெங்கடை ஜார்க்கண்ட்

அரசுென் இடணந்து இனங்காணும்.
ெழம்பெரும்

9.

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 நக ல் ெிறந்தார். இவர்
இந்திய ொரம்ெ ய 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) அதிகா யாக ெணிபு ந்த 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 ெத்தி டக பசயலராக ெதிவியிலுள்ைார்.
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TNPSC Tamil Current Affairs 10 th May 2017
1. தென் தகொரியொவின் புெிய ஜனொெிபெியொக பெவி ஏற்றவர் யொர்?
A. Moon Jae-in
B. Hong Joon-pyo
C. Goh Kun
D. Roh Tae-woo
விடை : A. Moon Jae-in
முன்னொள்

மனிெ

உரிடமகள்

ஆடையொளரொன

Moon

Jae-in

தென்

தகொரியொவின் 19வது ஜனொெிபெியொக பெவி ஏற்றொர். இவருக்கு முன்
இப்பெவியில்
Jeollaடவ
நியமித்ெொர்.

Geun-hye பைிபுரிந்ெொர்.

Park

மொகொை

ஆளுநரொகவும்

யமலும்,

வைதகொரிய

Lee

பெவியயற்ற

பிறகு,

South

பிரெமரொகவும்

Nak-yonஐ

பிரச்சிடனகளில்

நிபுைத்துவம்

வொய்ந்ெ, நீண்ைகொலமொக உளவுத்துடற அெிகொரியொக பைிபுரிந்ெ Suhhoonஐ, யெசிய புலனொய்வு யசடவயின் புெிய ெடலவரொக நியமித்ெொர்.
2. யவடலவொய்ப்பு தகொள்டககளுக்கொன நம்பகத்ெரடவ வழங்க மத்ெிய
அரசு எந்ெ உயர்மட்ைக்குழுடவ அடமத்துள்ளது?
A. புலக் யகொஷ் குழு
B. TCA ஆனந்த் குழு
C. அரவிந்த் பனகொரியொ குழு
D. மனிஷ் சபர்வொல் குழு
விடை : C. அரவிந்த் பனகொரியொ குழு
யவடலவொய்ப்பு தகொள்டககளுக்கு நம்பகமொன ெரடவ வழங்குவெற்கொக
நிெி

ஆயயொக்கின்

துடைத்ெடலவர்

அரவிந்த்

பனகொரியொவின்

கீ ழ்

மத்ெிய அரசு ஒரு உயர்மட்ைக்குழுடவ அடமத்துள்ளது. இக்குழு ஒரு
குறிப்பிட்ை இடைதவளியில் நடைமுடறப்படுத்ெப்பைக்கூடிய ெீர்வுகடள
பரிந்துடரக்கும்.
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பற்றிய
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யசகரிக்கப்பட்டு, தெொழிற்துடற பைியகம் (Labour Bureau)
நிறுவனங்களொல்
மிகச்சிறியெொகும்.
மட்டுயம

தவளியிைப்படுகிறது,

ெரவுகள்

Labour Bureauவின்

உள்ளைக்கியது,

ஆனொல்,

யமலும்,

இது

ஒரு

புெிெொக

உட்பை சில

இென்
சில

அளவு

துடறகடள

உண்ைொக்கப்பட்ை

குழுடவ அடிப்படையொகக்தகொண்ைது அல்ல.
3. Sakewa விழொ சமீ பத்ெில் எந்ெ மொநிலத்ெில் தகொண்ைொைப்பட்ைது?
A. ஜொர்க்கண்ட்
B. அருைொச்சல பிரயெசம்
C. சிக்கிம்
D. மைிப்பூர்
விடை : C. சிக்கிம்
ரொய்

சமூகத்ெின்

அன்டனக்கு
இவ்விழொ

சொக்வொ

அஞ்சலி

பூமி பூடஜ

ெிருவிழொ
தசலுத்தும்

அல்லது

சமீ பத்ெில்
விெமொக

சந்ெி பூடஜ

என்றும் அடழக்கப்படுகிறது. இது

சிக்கிமில்

இயற்டக

தகொண்ைொைப்பட்ைது.

அல்லது நில வழிபொடு

சமொெொனத்ெிற்கும் பொதுகொப்பிற்கும்

உலக சக்ெிகளுக்கு வழிபொடு தசய்யும் விெமொக தசய்யப்படுகிறது. இது
ெவிர, தகௌெம புத்ெரின் பிறந்ெநொளொன புத்ெ பூர்ைிமொடவயும், புத்ெ
கயொவில் யபொெி மரத்ெின் கீ ழ் ஞொனம் அடைந்ெ நொடளயும், சிக்கிமில்
தகொண்ைொடுகின்றனர். இந்நொட்களில் மக்கள் மைொலயங்களில் வழிபொடு
யமற்தகொள்கின்றனர்.
4. ஒருநொள் சர்வயெச தபண்கள் கிரிக்தகட்டில், அெிக விக்தகட் எடுத்ெ
வரொங்கடன
ீ
யொர்?
A. Mithali Raj
B. Harmanpreet Kaur
C. Ekta Bisht
D. Jhulan Goswami
விடை : D. Jhulan Goswami
www.winmeen.com
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இந்ெிய தபண்கள் அைியின் யவகப்பந்து வச்சொளர்
ீ
Jhulan Nishit Goswami,
ஒருநொள்

கிரிக்தகட்

வரலொற்றில்

அெிக

விக்தகட்டுகடள

வழ்த்ெி
ீ

சொெடன படைத்துள்ளொர். 109 யபொட்டிகளிலிருந்து 180 விக்தகட்டுகடள
வழ்த்ெிய
ீ

ஆஸ்ெியரலியொவின்

முறியடித்ெொர்.

Cathryn

தென்னொப்பிரிக்கொவின்

சொெடனடய

Fitzpatrick

நடைதபற்ற

Potchefstroomல்

யபொட்டியில், தென்னொப்பிரிக்கொடவச்யசர்ந்ெ Raisibe Ntozakheடவ 181வெொக
வழ்த்ெி
ீ

ெனது

சொெடனடய

புரிந்துள்ளொர்.

இது

இவரது

151வது

யபொட்டியொகும். 2007ம் ஆண்டு ICCன் Women Cricketer of the Year விருதுக்கு
யெர்வு

தசய்யப்பட்ைொர்.

விக்தகட்டுகடளயும்,

இவர்

60 T 20

10

தைஸ்ட்

யபொட்டிகளில் 50

யபொட்டிகளில்

40

விக்தகட்டுகடளயும்

வழ்த்ெியுள்ளொர்.
ீ
5. எந்ெ மொநில அரசு ,சமீ பத்ெில் பள்ளி உைவகங்களில் அெிகக்தகொழுப்பு,
உப்பு மற்றும் சர்க்கடர (HFSS) யசர்த்ெ உைவுகளின் விற்படனடய ெடை
தசய்துள்ளது?

A. மகொரொஷ்டிரொ
B. பஞ்சொப்
C. உத்ெர பிரயெசம்
D. மத்ெிய பிரயெசம்
விடை : A. மகொரொஷ்டிரொ
மகொரொஷ்டிரொ

அரசொங்கம்

சமீ பத்ெில்

மொநில

முழுவதுமுள்ள

பள்ளி

உைவகங்களில் அெிகக்தகொழுப்பு, உப்பு மற்றும் சர்க்கடர (HFSS) யசர்த்ெ
உைவுகளின் விற்படனடய ெடைதசய்துள்ளது. இெில் உருடளக்கிழங்கு
சீ வல்கள், நூடுல்ஸ், கொர்பயனற்றப்பட்ை குளிர்பொனங்கள், பீட்சொ, பர்கர்,
யகக்குகள்,

பிஸ்கட்,

உைவுகள்
கொய்கறி

பன்கள்,

பொஸ்ெொக்கள்

ெடைதசய்யப்பட்டுள்ளது.
புலவு,

தபொருட்கடள
ஊட்ைச்சத்து

இட்லி,
விற்கவும்

உைவு

வடை,

யபொன்ற

யமலும்,

இளநீர்

உட்தகொள்வடெப்பற்றி

வடகயொன

யகொதுடம

யபொன்ற

அனுமெித்துள்ளது.

12
20

தரொட்டி,

வடகயொன

இந்ெத்ெீர்மொனம்,

குழந்டெகள்

மத்ெியில்

விழிப்புைர்வு ஏற்படுவடெ வலியுறுத்துகிறது.
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6. 2017 New York Indian Film Festival (NYIFF)ல் சிறந்ெ நடிடகக்கொன விருடெ
தபற்ற இந்ெிய நடிடக யொர்?
A. Ratna Pathak
B. Konkona Sen Sharma
C. Anushka Sharma
D. Ramya Krishnan
விடை : B. Konkona Sen Sharma
2017 நியூயொர்க் இந்ெிய ெிடரப்பை விழொவில்(NYIFF) சிறந்ெ நடிடகக்கொன
விருடெ,

Lipstick Under My Burkha

தபற்றுள்ளொர். இவர் ெனது

என்ற பைத்ெிற்கொக Konkona Sen Sharma
பைத்ெிற்கொக சிறந்ெ

A Death in the Gunj

இயக்குநருக்கொன விருடெயும் தபற்றொர். சிறந்ெ நடிகருக்கொன விருடெ,
Ottayaal n Paatha

என்ற பைத்ெிற்கொக கலொெரன் தபற்றுள்ளொர். Shubhashish

Bhutiani சிறந்ெ ெிடரப்பைத்ெிற்கொக (முக்ெி பவன்) விருது தபற்றுள்ளொர்.
சிறந்ெ

ெிடரக்கடெக்கொன

“Kamma ipa a

க்கு

விருது

மடலயொள

ெிடரப்பைமொன

கிடைத்துள்ளது. சிறந்ெ குறும்பைமொக Onirன்

Aaba

யெர்வுதசய்யப்பட்டுள்ளது.
7. 2017 World Thalassemia Day (WTD)வின் டமயக்கருத்து என்ன?
A. Access to Safe & Effective Drugs in Thalassemia
B. Thalassemia: Knowledge is Strength
C. Pa i

Rights Revisited

D. Together for Humanity
விடை : D. Together for Humanity
2017 World Thalassemia Day (WTD)வின் டமயக்கருத்து

Together for Humanity

ஆகும்.

யம

இத்ெினம்

ஒவ்தவொரு

கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

இந்ெக்தகொடிய

ஏற்படுத்துவெற்கும்

இரத்ெெொனம்

மக்களுக்கு

&

உைர்த்துவெற்கொகவும்
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ஆண்டும்

யநொய்பற்றிய
தெொைர்பொன
இந்நொள்

8

அன்று

விழிப்புைர்டவ

முக்கியத்துவத்டெ

கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
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ெலசீ மியொ

என்பது

அல்லது
மரபணு

இரத்ெத்ெிலுள்ள

முழுவதும்

இல்லொெ

இரத்ெக்யகொளொறு

ஹ ீயமொகுயளொபினின்

நிடலயொக

யநொயொகும்.

குடறபொடு

வடகப்படுத்ெப்பட்டுள்ள

WHOவின்

அறிக்டகயின்படி,

யமற்கத்ெிய நொடுகளில் ெொலசீ மியொவுைன் 90%க்கும் யமற்பட்ை மக்கள்
வொழ்கின்றனர்.

இந்ெியொவின்

ெொலசீ மியொவிற்கு

மக்கள்

ஆட்பட்டுள்ளனர்.

தெொடகயில்

இந்ெ

3.9%

அபொயகரமொன

யபர்

யநொடய

எெிர்த்துப்யபொரொை யவண்டிய அவசியத்டெ இந்நொள் வலியுறுத்துகிறது.
8. இந்ெியொவுக்கொன பொகிஸ்ெொனின் புெிய உயர் ஆடையர் யொர்?
A. Husain Haqqani
B. Abdul Basit
C. Sohail Mahmood
D. Maleeha Lodhi
விடை : C. Sohail Mahmood
பொகிஸ்ெொனின்

மூத்ெ

இந்ெியொவுக்கொன
இந்ெியொவில்
பல்யவறு
Jadhavக்கு
ஆரொய்ந்து

பொகிஸ்ெொனின்

எல்டலெொண்டி

பிரச்சிடனகள்
மரைெண்ைடன
பைிகடள

பெவியயற்பொர்.
ெற்யபொது,

தூெரகர்களில்

உயர்

பயங்கரவொெ

மற்றும்

துருக்கிக்கு

ஆடையர்

Mahmood
ஆகிறொர்.
உள்ளிட்ை

இந்ெியொடவச்யசர்ந்ெ

Kulbhushan

வழங்கியது
முன்

Sohail

ெொக்குெல்கள்

யமற்தகொள்வொர்.

இவருக்கு

இவர்

புெிய

ஒருவரொன

Abdul

தெொைர்பொன
யம

மொெ

Basit

பொகிஸ்ெொன்

விசயங்கடள

இறுெியில்

இவர்

இப்பெவியிலிருந்ெொர்.

தூெரொக

தசயல்பட்டு

வருகிறொர்.
9.

சமீ பத்ெில்

கொலமொன

Arjun

Tulshiram

Pawar,

எந்ெத்துடறடய

யசர்ந்ெவரொவொர்?
A. விடளயொட்டு
B. இெழியல் (Journalism)
C. சட்ைத்துடற
D.அரசியல்
www.winmeen.com
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விடை : D.அரசியல்
மூத்ெ

Nationalistt Congress Party (NCP)ன் ெடலவர்

மற்றும் முன்னொள்

மகொரொஷ்டிரொ அடமச்சரொன Arjun Tulshiram Pawar சமீ பத்ெில் மும்டபயில்
ெனது

வயெில்

80வது

ெடலடமயிலொன

கொலமொனொர்.

1999ல்

விலொஸ்ரொவ்

யெஷ்முக்

கொங்கிரஸ்-NCP அரசொங்கத்ெில் பழங்குடி மக்களின்

நலனுக்கொக அவர் மொநில அடமச்சரொக இருந்ெொர். 2014 மொநில சட்ை
மன்ற யெர்ெலில் யெொல்வியடைந்ெ இவர், பல ஆண்டுகளொக கல்வன்
விெொன

சமுெொயத்ெின்

பிரெிநிெித்துவப்படுத்தும்

ெடலவரொகவும்

இருந்துள்ளொர்.
10. முதுமடல யெசிய பூங்கொ எந்ெ மொநிலத்ெில் அடமந்துள்ளது?
A. யகரளொ
B. ெமிழ்நொடு
C. ஆந்ெிர பிரயெசம்
D. கர்நொைகம்
விடை : B. ெமிழ்நொடு
முதுமடல

யெசிய

பூங்கொ

(MNP)

ெமிழ்நொட்டிலுள்ள

யகொயம்புத்தூர்

நகரிலிருந்து 150 கி.மீ தெொடலவில் அடமந்துள்ளது. இந்ெிய யொடன,
வங்கொளப்புலி, கொட்தைருடம மற்றும் இந்ெிய சிறுத்டெ உட்பை பல
ஆபத்ெொன

மற்றும்

அழிவிலிருக்கக்கக்கூடிய

இனங்கள்

இங்கு

பொதுகொக்கப்படுகிறது. குடறந்ெபட்சம் 266 வடகயொன பறடவகள் இந்ெ
சரைொலயத்ெில்

உள்ளன.

இெில்

அரிெொன

தவள்டள

கழுத்து

ரொஜொளிக்கழுகு, யவட்டைக்கழுகு யபொன்றடவயும் அைக்கம்.
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TNPSC Tamil Current Affairs 11 th May 2017
1. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)ன்
புதிய ப ொதுச்பெயலொளர் யொர்?
A. Mark Lowcock
B. Valerie Amos
C. S e e

O’B e

D. John Holmes
விடை : A. Mark Lowcock
ிரித்தொனிய

ெர்வததெ

அ ிவிருத்தித்துடையின்

தடலவரொன

Mark

Lowcock, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)ன்
புதிய

ப ொதுச்பெயலொளர்

ஆவொர்.

இப் தவியில் இரண்ைொண்டுகள்

இவருக்குமுன்

Stephen

O’Brien

ணிபுரிந்தொர். பதற்கு சூைொன், ஏமன்,

ஈரொக், மத்திய ஆப் ிரிக்கொ குடியரசு மற்றும் Lake Sat

ிரொந்தியங்களில்

ிரதொன உதவி நைவடிக்டககளுைன் ெிரியொவில் ஐ.நொ.வின் நிவொரண
முயற்ெிகடள வழிநைத்தும்
2. இந்தியொவின் புதிய

ணியில் இவர் ஈடு டுவொர்.

ொதுகொப்பு பெயலொளர் யொர்?

A. LC Goyal
B. Sanjay Mitra
C. G Mohan Kumar
D. Anant Kumar Singh
விடை : B. Sanjay Mitra
2017ம்

ஆண்டு

தம

மொதம்

24ம்

தததி

G

தமொகன்

குமொர்

தவி

விலகிய ின்னர், தமற்கு வங்க மொநிலத்தின் 1982 த ட்ச் அதிகொரியொன
Sanjay

Mitra

இந்தியொவின்

நியமிக்கப் டுவொர். இது
முதல்

புதிய

ொதுகொப்புச்பெயலொளரொக

ொதுகொப்புத்துடையில் இவர்

வகிக்கப்த ொகும்

தவியொகும். தற்ப ொழுது, இவர் ெொடல த ொக்குவரத்து மற்றும்
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பநடுஞ்ெொடலகள் அடமச்ெகத்தின் பெயலொளரொக

தவியிலுள்ளொர்.

3. 2017 ஆெிய மல்யுத்த ெொம் ியன்ஷிப் த ொட்டியில் Greco Roman 80 கிதலொ
ிரிவில் பவண்கலம் பவன்ை இந்திய வரர்
ீ
யொர்?
A. Jaspreet Singh
B. Ravinder Singh
C. Gurpreet Singh
D. Harpreet Singh
விடை : D. Harpreet Singh
2017 ஆெிய மல்யுத்த ெொம் ியன்ஷிப் த ொட்டியில் Greco Roman 80 கிதலொ
ிரிவில்

Harpreet

பவண்கலம்

Singh

பவன்றுள்ளொர்.

பவண்கலப்

தக்கத்திற்கொன ஆட்ைத்தில் அவர் 3-2 என்ை தகொல் கணக்கில் ெீ னொவின்
Na Junjieடவ ததொற்கடித்தொர்.
4. Indian National Science Academy (INSA)ன் 2017க்கொன இளம் விஞ்ஞொனி
விருது யொருக்கு வழங்கப் ட்ைது?
A. T S Gupta
B. Vijay Singh
C. Vikram Vishal
D. Sidharth Malhotra
விடை : C. Vikram Vishal
Indian National Science Academy (INSA)ன் 2017க்கொன இளம் விஞ்ஞொனி விருது,
IIT,

Bombayல்

புவி

ணியொற்றும்

அைிவியல்

Vikram

Vishal

துடையில்

உதவிப்த ரொெிரியரொக

அவர்களுக்கு

வழங்கப் ட்ைது.

பதொழிற்தெொடலகளொல் பவளிதயற்ைப் டும் கரியமில வொயுடவ
அவற்டை
ொடையில்
இவருக்கு

பூமியின்
புகுத்தும்
இவ்விருது
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தமற் ரப்புக்குள்ளொக
ஒரு

விஞ்ஞொன

இருக்கும்

மொதிரிடய

வழங்கப் ட்டுள்ளது.

ிடித்து,

கடினமொன

வழங்கியதற்கொக

இம்முடை,

நொட்டில்
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கரியமில
தீர்வொக

வொயு

பவளிதயற்ைத்டத

கட்டுப் டுத்தும் ஒரு

நீண்ைகொல

இருக்கலொம். இவ்விருது இளம் அைிவியலொளர்களுக்கு ஒரு

மொப ரும்

உயர்ந்த

அங்கீ கொரமொகக்கருதப் டுகிைது.

இவ்விருது

ஆண்டுததொறும் வழங்கப் டுகிைது. இது ஒரு பவண்கலப் தக்கத்டதயும்

ரூ. 25,000

ணப் ரிடெயும் உள்ளைக்கியது.

இந்தியொவில்

5.

ட்விட்ைருக்கொன

புதிய

இயக்குநரொக

நியமிக்கப் ட்டுள்ளவர் யொர்?
A. Taranjeet Singh
B. Junaid Ahmad
C. Saroj Kumar Jha
D. M Teresa Kho
விடை : A. Taranjeet Singh
இந்தியொவில்

ட்விட்ைருக்கொன

நியமிக்கப் ட்டுள்ளொர்.
மற்றும்

ெில

ெிைப்பு

வழிநைத்துவொர்.

இவர்

புதிய

ெில

இயக்குநரொக

ஒருங்கிடணந்த வணிக

பெயல்முடைகடள

இதற்கு

Taranjeet

முன்னர்,

ட்விட்ைரில்

தெரும்

முன்,

இக்குழுடவ

இவர்

ட்விட்ைரின்

அவர்

முன்னர்,

அவுட்லுக்

ப்ளிதகஷனில்

ிரிவில்

பதற்கொெியொவில்

ி ிெியின் விளம் ரத்துடையில் விற் டன இயக்குநரொக
ி ிெிக்கு

யுக்திகள்

யன் டுத்தி

விளம் ரதொரர்களுக்கொன விற் டன மற்றும் ெந்டதப் டுத்தல்
ணிபுரிந்தொர்.

Singh

இவர்

ணிபுரிந்தொர்.
ல்தவறு

தவிகடள வகித்துள்ளொர்.
6. இந்தியொவின் உச்ெநீதிமன்ைத்திற்கொக எந்த டிஜிட்ைல் தொக்கல் முடை
அைிமுகப் டுத்தப் ட்டுள்ளது?
A. Integrated e-filing Information System
B. Integrated Digital Transparency System
C. Integrated Case Management Information System
D. Integrated Transparency Information System
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விடை : C. Integrated Case Management Information System
வழக்கு

பதொைர் ொன

பகொண்டு

தகவல்கடள

தெடவயொற்ை,

Management Information System

ிரதமர்

ஒரு

டிஜிட்ைல்

நதரந்திர

தமொடி

களஞ்ெியமொகக்
Integrated

Case

என்ை இம்முடைடய புது டில்லியிலுள்ள

Vigyan Bhavanல் பதொைங்கிடவத்தொர். இதன் பெயல் ொடுகளொக இ-தொக்கல்
வழக்குகள்,

ட்டியல்

தததி,

வழக்கின்

நிடல,

மற்றும்

அைிவிப்பு

/

ெம்மன்களின் ஆன்டலன் தெடவ, அலுவலக அைிக்டககள் மற்றும் உச்ெ
நீதிமன்ைத்தின்

திதவட்டில்

தொக்கல்

பெய்யப் ட்ை

வழக்கின்

ஒட்டுபமொத்த கண்கொணிப்பும் இதில் அைங்கும்.
7. இந்திய-இந்ததொதனெிய இருதரப்பு கைல்ெொர்

யிற்ெியொன CORPAT-2017

எந்த இந்திய கைற் டைக்கட்டுப் ொட்டின் கீ ழ் பதொைங்கியது?
A. Eastern Naval Command
B. Western Naval Command
C. Southern Naval Command
D. Andaman and Nicobar Command
விடை : D. Andaman and Nicobar Command
29வது இந்திய-இந்ததொதனெிய இருதரப்பு கைல்ெொர்

யிற்ெியொன CORPAT-

2017 (Co ORdinated PATrol) தம 9-12 வடர அந்தமொன் மற்றும் நிக்தகொ ொர்
கட்ைடளத்தளத்தின் கீ ழ் த ொர்ட்

ிதளயரில் நடைப றும். இதன் நிடைவு

விழொ தம 22 முதல் 25 வடர இந்ததொதனெியொவின் ப லவொன் நகரில்
நடைப றும். CORPAT என் து இந்தியப்ப ருங்கைலின் வளங்கடள இரு
நொடுகளும் முடையொக
அடமப் ொகும்.
நிதகொ ொர்

ிரித்துக்பகொள்ள உதவும் ஒரு ெர்வததெ ெமுதொய

இந்தியொவின்

தீவுகளில்

ஒரு யூனியன்

த ொர்ட்

ிதளயரில்

ஆயுதப் டைதய இந்தியொவின் ஒதர திரி தெடவ
8.

Commonwealth of the Bahamas

க்கு

ிரததெமொன

அந்தமொன்

அடமந்துள்ள

இந்திய

டையொகும்.

புதிதொகத்ததர்ந்பதடுக்கப் ட்டுள்ள

ிரதமர் யொர்?
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A. Fred Mitchell
B. Jmeail Dames
C. Hubert Minnis
D. Marguerite Pindling
விடை : C. Hubert Minnis
Commonwealth

of

the

க்கு

Bahamas

புதிதொகத்ததர்ந்பதடுக்கப் ட்டுள்ள

ிரதமர் Hubert Minnis ஆவொர். 34-5 என்ை
C

e’

P

e

ve L e l P

ொரொளுமன்ைப் ிரிவில் Perry

yக்கு ப ரும் ததொல்விடய அளித்த ின்னர்,

இவர் இப் தவிக்கு ததர்ந்பதடுக்கப் ட்டுள்ளொர்.
9. இந்தியொவில்

2017 ததெிய பதொழில்நுட்

தினம்

(National Technology

Day)க்கொன டமயக்கருத்து என்ன?
A. Technologies for better quality of life
B. Technology for inclusive and sustainable growth
C. Technology enablers of Startup India
D. Technology for inclusive growth
விடை : B. Technology for inclusive and sustainable growth
2017

ததெிய

பதொழில்நுட்

டமயக்கருத்து
ஆண்டில்

தினம்

(National

Technology

Technology for inclusive and sustainable growth

இந்தியொ

அணுெக்தித்திைன்

தனது

ஏவுகடண

வரலொற்று

Day)

ஆகும். 1998ம்

ெொதடனயொன

தெொதடனயின்

க்கொன
முதல்

அடையொளமொகவும்,

கண்டு ிடிப்பு மற்றும் பதொழில்நுட் த்தின் ெொதடனகடள நிடனவுகூரவும்
மத்திய அைிவியல் மற்றும் பதொழில்நுட்
ஆண்டும்

தம

11

அன்று

ததெிய

அடமச்ெகத்தொல் ஒவ்பவொரு

பதொழில்நுட்

தினம்

(NTD)

பகொண்ைொைப் டுகிைது.
10.

விவெொயத்துடையின்

வழங்குவதற்கொக,
www.winmeen.com

எந்தபவொரு

ிரச்ெடனகளுக்கு
ஆன்டலன்

வெதிடய

தநரடி
மத்திய

தீர்வு
அரசு
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பதொைங்கியுள்ளது?
A. e-Krishi Samasya
B. e-Krishi Samvad
C. e-Krishi Samveda
D. e-Krishi Solution
விடை : B. e-Krishi Samvad
மத்திய
தமொகன்

தவளொண்
ெிங்

மற்றும்

ெமீ த்தில்,

விவெொய
புது

நலத்துடை

தில்லியில்

அடமச்ெர்

"e-Krishi

ரொதொ

Samvad"

ஐ

அைிமுகப் டுத்தினொர். e-Krishi Samvad என் து இடணய அடிப் டையிலொன
ஓர் ஆன்டலன் இடைமுகச்தெடவயொகும். இது விவெொயிகள் மற்றும்
ங்குதொரர்கள் எதிர்பகொள்ளும்

ிரச்ெிடனகளுக்கு தநரடியொன மற்றும்

யனுள்ள வடகயில் தீர்வுகள் வழங்கும் ஒரு தனிப் ட்ை தளம் ஆகும்.
இந்த வெதி மூலம், விவெொயிகள் தநரடியொக Indian Council of Agricultural
Research (ICAR) ன் வடலத்தளமொன www.icar.org.in உைன்
தமலும்,

வடலத்தளம்

நிபுணர்களிைமிருந்து
விலங்குகள்

அல்லது

அவற்ைின் தநொய்

அல்லது

ப ொருத்தமொன
மீ ன்களில்

இடணயலொம்.

குறுந்தகவல்

தீர்டவப்ப ைலொம்.

ஏததனும்

தநொய்

ொதிக்கப் ட்ை புடகப் ைங்கடள

மூலமொக
யிர்கள்,

ஏற் ட்டிருப் ின்,

திதவற்ைம் பெய்து,

அதற்கொன தீர்டவயும் ப ற்றுக்பகொள்ளலொம்.
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TNPSC Tamil Current Affairs 12 th May 2017
1. FIFA Governance Committeeக்கு புதிய தலைவராக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள
இந்தியர் யார்?
A. Mukul Mudgal
B. Rajeev Shukla
C. Ajay Shirke
D. R M Lodha
விலை : A. Mukul Mudgal
ரஷ்ய

உைகக்தகாப்லப

அதிகா யான

Vitaly

Mutko,

தனது

பதவிலய

தக்கலவத்துக்தகாள்வலத தடுத்த காரணத்தினால், ஏற்கனதவ ஆளுலை
குழுவின் தலைவராக இருந்த Miguel Maduro தனது பதவிலய இழந்தார்.
எனதவ

இப்பதவி

நீதிைன்றத்தின்

காைியாக

இருந்தது.

தற்தபாது,

ஓய்வு தபற்ற நீதிபதியான Mukul Mudgal,

டில்ைி

உயர்

ைனாைாவில்

நலைதபற்ற 67வது உைக கால்பந்து காங்கிரஸ் குழுவில், FIFA Governance
Committeeக்கு புதிய தலைவராக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் IPL Spotfixing விசாரலணக்கு
கி க்தகட்

தலைலை

தபாட்டிகளின்

வகித்தவராவார்.

நைத்லதலய

தைலும்,

தைற்பார்லவ

சர்வததச

தசய்வதிலும்

ஈடுபட்டுள்ளார். இதற்கு முன், இவர் இதத குழுவின் துலணத்தலைவராக
பணிபு ந்தார்.
2. இந்திய இராணுவம் CASO-லவ பயங்கரவாத நைவடிக்லககளுக்கான
'நிரந்தர

அம்சைாக (permanent

feature)'

ைீ ண்டும் அறிமுகப்படுத்துகிறது.

CASO என்றால் என்ன?
A. Cordon and Searchlight Operations
B. Cordon and Search Operations
C. Cordon and Seeding Operations
D. Cordon and Seed Operations
விலை : B. Cordon and Search Operations
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15 ஆண்டுகள் இலைதவளிக்குப் பின்னர், இந்திய இராணுவம் CASO-லவ
பயங்கரவாத நைவடிக்லககளுக்கான 'நிரந்தர அம்சைாக (permanent feature)'
ைீ ண்டும் அறிமுகப்படுத்துகிறது. ததற்கு காஷ்ைீ ர் பகுதிகளான கல்கம்,
புல்வாைா,

டிரால்,

தாக்குதல்கள்

புத்காம்

அதிகைாக

ைற்றும்

சாபியன்

இருந்தன.

உள்ளூர்

ஆகியவற்றில்

இதன்

ைக்களிைைிருந்து

வந்த

கடுலையான எதிர்ப்லபத்ததாைர்ந்து இராணுவம் CASOலவ லகவிட்ைது.
குறிப்பிட்ை

2001க்குப்பின்னர்
ைட்டும்

CASOலவ

இத்தலகய

இந்திய

உளவுத்துலற
இராணுவம்

நைவடிக்லககளின்தபாது

சார்ந்த

பயன்படுத்திக்தகாண்ைது.

ைக்கள்

எதிர்தகாண்ை

காரணத்லத

பாதுகாப்பு

பயங்கரவாத

நைவடிக்லககள்

மூைம்

தகவல்களுக்கு

ைிகுந்த

அலைப்பு
காபூல்

சிரைத்லத

உறுதிதசய்தது.

காஷ்ைீ

இராணுவ

அதிகா யான உைர் தபயாஸ் தகால்ைப்பட்ைலதயடுத்து, பயங்கரவாத
நைவடிக்லககளுக்கான

முக்கிய

அம்சைாக

CASOலவ

ைீ ண்டும்

அறிமுகப்படுத்த முடிதவடுக்கப்பட்டுள்ளது.
3. எந்த நாடு United Nations Day of Vesak – 2017-ஐ நைத்தவுள்ளது?
A. இந்தியா
B. பூைான்
C. இைங்லக
D. ைியான்ைர்
விலை : C. இைங்லக
14வது United Nations Day of Vesak – 2017-ஐ, தை 12 2017 அன்று இைங்லகயில்
தகாழும்புவில் Buddhist Teachings for Social Justice and Sustainable World Peace”
என்ற தலைப்பில் ஆரம்பிக்கப்பட்ைது. இந்நிகழ்வினில் 100 நாடுகளில்
இருந்து 400க்கும் அதிகைான பிரதிநிதிகள் கைந்துதகாண்ை சர்வததச புத்த
கருத்தரங்கமும்

நைக்கவுள்ளது.

இந்நிகழ்வினில் பிரதை

இந்திய

பிரதைர்

நதரந்திர

தைாடி

விருந்தாளியாக கைந்துதகாள்கிறார். புத்த ன்

தபாதலனகள், அவ ன் தத்துவங்கள் இதில் பகிரப்பட்ைன. இது ைனித
குைத்திற்கு அலைதிலயத்தரும் ஒரு தசய்தியாகும்.
www.winmeen.com
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4. எந்த ைாநிை அரசு நகர்ப்புற பகுதிகளில் வாழும் ைக்களுக்கு ைைிவு
வடுகள்
ீ
வழங்க ஆய்விலன தைற்தகாள்கின்றது?
A. உத்தரப்பிரததசம்
B. ைணிப்பூர்
C. தைற்கு வங்கம்
D. அ யானா
விலை : D. அ யானா
ைாநிைத்தில் நகர்ப்புறங்களில் வசிக்கும் ைக்களுக்கு Pradhan Mantri Awas
All திட்ைத்தின் கீ ழ் ைைிவு வடுகலள
ீ
வழங்க அ யானா

Yojna-H u i

ைாநிை அரசு முடிவு தசய்துள்ளது. ஜூன் 17, 2015 அன்று நகர்ப்புறங்களில்
வசித்த ைக்கள்

இந்த ஆய்வில் பங்தகற்க தகுதியுலையவர்கள். இந்த

விண்ணப்பதாரர்கள் ைட்டுதை இந்தத்திட்ைத்தின்
இவர்களிைம்

ஆதார்

அட்லை,

மூைம் பயன்தபறுவர்.

வங்கிக்கணக்கு தபான்றலவ

நிச்சயம்

இருக்கதவண்டும். தைலும், அந்த விண்ணப்பதாரருக்தகா அல்ைது அவர்
குடும்பத்லதச்தசர்ந்தவருக்தகா தவறு எங்கும் வடுகள்
ீ
இருக்கக்கூைாது.
எந்ததவாரு ைத்திய அல்ைது ைாநிை வடு
ீ
வழங்கும் திட்ைத்தின் கீ ழ்
பயன்

அலைந்தவர்கள்,

இத்திட்ைத்தின்

மூைம்

தகுதியற்றவர்களாவார்கள். தபாருளாதார
குலறந்த

வருைானம்

ைற்றும்

நன்லைகலளப்தபற

தியாக பைவனைானவர்கள்,
ீ

நடுத்தர

வருைானமுலையவர்கள்,

இத்திட்ைத்தின் மூைம் நன்லைகலளப்தபற தகுதியுலையவர்களாவார்கள்.
5.

இந்திய

ஆயுதப்பலைகளுக்காக

ததாழில்நுட்ப

இரசாயன

$75

ைில்ைியன்

பாதுகாப்பு ஆலைகலள

ைாை ல்,

வழங்க எந்த

உயர்
நாடு

அங்கீ க த்துள்ளது?
A. US
B. இரஷ்யா
C. பிரான்ஸ்
D. ஜப்பான்
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விலை : A. US
உயி யல் ைற்றும் இரசாயனப்தபா ல் வரர்கலளப்பாதுகாக்கும்
ீ
விதைாக
இந்திய

ஆயுதப்பலைகளுக்கு

அதை க்கா

ைில்ைியன்

$75

ைாைர்

தசைவில் உயர் ததாழில்நுட்ப இரசாயன பாதுகாப்பு ஆலைகலள வழங்க
அங்கீ க த்துள்ளது. Joint Service Lightweight Integrated Suit Technology (JSLIST)
38,034

உலைகலள

வழங்கவுள்ளது.

இதில்

ஒரு

தஜாடி

உலைகள்,

காலுலறகள், லகயுலறகள், NBC லபகள், 854 கவசங்கள், காைணிகள், 9509
ததாப்பிகள், 114, 102 M61 பில்ைர்கள் ஆகியலவ அைக்கம். தைலும், 38,034
M50 வலக முகமூடிகளும் இதிலுள்ளது.
6. 2017 ஆசிய ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் ஆண்களுக்கான
Greco-Roman 85 கிதைா பி வில் தவண்கைப்பதக்கம் தவன்ற இந்திய வரர்
ீ
யார்?
A. Sushil Kumar
B. Anil Kumar
C. Joginder Singh
D. Yogeshwar Dutt
விலை : B. Anil Kumar
புது டில்ைியிலுள்ள KD Jadhav உள்விலளயாட்ைரங்கில் நலைதபற்ற 2017ம்
ஆண்டுகான

ஆசிய

உஸ்தபகிஸ்தானின்
இந்தியாவின்

அனில்

ைல்யுத்த

சாம்பியன்ஷிப்

Muhammadali
குைார்,

Shamsiddinov-ஐ

தபாட்டியில்,

ததாற்கடித்து

ஆண்களுக்கான Greco-Roman 85

பி வில் தவண்கைப்பதக்கத்லத தவன்றார். இது

கிதைா

தவிர,

தபண்கள் 75

இந்திய

ைாநிைத்தின்

கிதைா பி வில் தஜாதி தவண்கைத்லத தவன்றார்.
7.

சைீ பத்தில்

காைைான

கரன்

சிங்,

எந்த

அலைச்சராவார்?

A. சிக்கிம்

B. பஞ்சாப்
C. இைாச்சைப்பிரததசம்
www.winmeen.com
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D. ஜம்மு & காஷ்ைீ ர்
விலை : C. இைாச்சைப்பிரததசம்
இைாச்சைப்பிரததச

ைாநிைத்தின்

ைந்தி யான

சிங்

கரன்

(59),

ஆயுர்தவத
சைீ பத்தில்

ைற்றும்

டில்ைி

கூட்டுறவு

எய்ம்ஸ்(AIIMS)ல்

காைைானார். 2012ல் நைந்த சட்ைைன்றத்ததர்தைில் குலூ ைாவட்ைத்தில்
உள்ள பான்ஜார் சட்ைைன்றத்ததாகுதியிைிருந்து ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ைார்.
இவர்

குன்னு

ராயல்

குடும்பத்தின ன்

வா சாவார்.

தைலும்,

இவர்

குலுவின் முன்னாள் ராஜாவான ைதேஷ்வர் சிங்கின் இலளய சதகாதரர்
ஆவார்.
8.

ஜவகர்ைால்

தநரு

பல்கலைக்கழகத்தின்(JNU)

புதிய

தவந்தராக

நியைிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?
A. Avinash Chander
B. M Jagadesh Kumar
C. K Kasturirangan
D. V K Saraswat
விலை : D. V K Saraswat
புகழ்தபற்ற விஞ்ஞானி ைற்றும் Defence Research and Development Organisation
(DRDO)வின் முன்னாள் இயக்குநரான V K Saraswat, ஜவகர்ைால் தநரு
பல்கலைக்கழகத்தின்(JNU)

புதிய

தவந்தராக

நியைிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இவருக்கு முன் ISROவின் தலைவர் K Kasturirangan, ைார்ச்சு 30 2017 வலர
இப்பதவியிைிருந்தார். V K Saraswatன் பதவிக்காைம் 5 ஆண்டுகளாகும்.
தற்தபாது, அவர் NITI Aayog ன்

உறுப்பினராக பணியாற்றுகிறார். JNU

சட்ைத்தின் படி, இப்பதவி ஒரு தகளரவப்பதவியாகும்.
9. பிரான்ஸ் நாட்டின் புதிய இந்திய தூதராக நியைிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?
A. Vinay Mohan Kwatra
B. Brajendra Navnit
www.winmeen.com
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C. Rajeev Topno
D. Neleesh Jain
விலை : A. Vinay Mohan Kwatra
1988ம் ஆண்டு தவளிநாட்டு தசலவ அதிகா யாக பணியாற்றிய Vinay
Mohan

பிரான்ஸ்

Kwatra

நாட்டின்

அடுத்த

இந்திய

தூதராக

நியைிக்கப்பட்டுள்ளார். இவருக்கு முன் தைாகன் இப்பதவியிைிருந்தார்.
சர்வததச ததாழிைாளர் அலைப்பு (ILO) ைற்றும் உைக சுகாதார அலைப்பு
(WHO) தபான்ற ஐ.நா. அலைப்புகலள லகயாளும் அனுபவத்லதத்தவிர,
இவர் சீ னா & அதை க்காவின் இந்திய தூதராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.
தற்தபாது, இவர்
ஆவார்.

பிரதைர்

அவர்

அலுவைகத்தின் (PMO)

கூட்டுச்தசயைாளர்

பயங்கரவாத

எதிர்ப்புப்பி வின்

MEA-வில்

துலணப்தபாறுப்பாளராகவும் பணியிைிருந்துள்ளார்.
10.

2017

சர்வததச

தசவிைியர்

தினம்

(International

Nurse

Day)

வின்

லையக்கருத்து என்ன?
A. Nursing: From Evidence to Action
B. Nurses: Care Effective, Cost Effective
C. Nursing: A vital resource for health
D. Nursing: A voice to lead – Achieving the sustainable development goals
விலை : D. Nursing: A voice to lead – Achieving the sustainable development goals
International Council of Nurses (ICN), 2017 சர்வததச தசவிைியர் தினத்துக்கான
(International Nurse Day) லையக்கருத்தாக
the

sustainable

development

goals

ஐ

Nursing: A voice to lead – Achieving
ததர்ந்ததடுத்துள்ளது.

இத்தினம்

தசவிைியர் துலறயில் நவனத்துவத்லதக்
ீ
தகாண்டு வந்த ஃபுதளாரன்ஸ்
லநட்டிங்தகல் அவர்களின் பிறந்தநாலள
சமுதாயத்திற்கு

தசவிைிய ன்

தகாண்ைாடும் விதைாகவும்,

முக்கியத்துவத்லத

உணர்த்தும்

விதைாகவும் ஒவ்தவாரு ஆண்டும் உைகம் முழுவதிலும் தை 12 அன்று

தகாண்ைாைப்படுகிறது.
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TNPSC Tamil Current Affairs 13 th May 2017
காதுககளாத

1.

நபர்களால்

இயக்கப்படும்

வாகனங்களுக்கான

இலச்சினனனய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள முதல் இந்திய மாநிலம் எது?
A. ததலுங்கானா

B. இமாச்சலப்பிரகதசம்
C. குஜராத்
D. மகாராஷ்டிரா
வினை : A. ததலுங்கானா
காதுககளாத
இலச்சினனனய

நபர்களால்

இயக்கப்படும்

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள

ததலுங்கானாவாகும்.

இதனன

வாகனங்களுக்கான

முதல்

வடிவனமத்தவர்

இந்திய

மாநிலம்

ஐதராபாத்னதச்கசர்ந்த

Manikanta Annapragada ஆவார். இவர் காது ககளாகதார் பிரிவில், ஓட்டுனர்
உரிமம்

தபற்ற

முதல்

நபராவார்.

இரு

சக்கர

வாகனங்களின்

பின்புறத்தில், நான்கு அங்குல உயரமும் மூன்று அங்குல அகலமும்,
முன்புறத்தில், மூன்று அங்குல உயரமும் இரண்டு அங்குல அகலமும்
இந்த

இலச்சினன

ஒட்ைப்பட்டிருக்ககவண்டும்.

நான்கு

சக்கர

வாகனங்களில், பின்புறத்தில், ஆறு அங்குல உயரமும் ஐந்து அங்குல
அகலமும், முன்புறத்தில், நான்கு அங்குல உயரமும் மூன்று அங்குல
அகலமும் இருக்ககவண்டும்.
2. 2017 Arctic Energy Summit (AES)ஐ எந்த நாடு நைத்துகிறது?
A. உருகுகவ
B. பின்லாந்து
C. அயர்லாந்து
D. சாம்பியா
வினை : B. பின்லாந்து
2017 தசப்ைம்பர் 18-20 வனர பின்லாந்தின் தெல்சின்கியில் 2017 Arctic

www.winmeen.com

Page 1

www.winmeen.com
Energy Summit (AES) நனைதபறுகிறது. இதனன Institute of the North and Finland
Ministry of Economy and Employment நைத்துகிறது. AES என்பது பல நூறு
ததாழிற்துனற அதிகாரிகள், விஞ்ஞானிகள், கல்வியாளர்கள், தகாள்னக
வகுப்பாளர்கள்,
ஆகிகயார்

ஆற்றல்

வல்லுநர்கள்

ஒன்றினைந்து

அணுகுமுனறகனளப்பற்றி

ஆர்டிக்

மற்றும்

ஆற்றல்

சமூகத்தனலவர்கள்

பிரச்சினனகளில்

பகிர்ந்துதகாள்வதற்காக

நைத்தப்படும்

உள்ள
ஒரு

நிகழ்வாகும். 2017 உச்சி மாநாட்டில் சமூக ஆற்றல் தீர்வுகள், எண்தைய்
மற்றும் எரிவாயு வளர்ச்சி, புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் கபான்றனவகனளப்
பற்றி விவாதிக்கப்படும்.
3. ததானலத்ததாைர்பு துனறயின் புதிய தசயலாளராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?
A. PK Pujari
B. J S Deepak
C. Aruna Sundararajan
D. Manju Jha
வினை : C. Aruna Sundararajan
1982ல் ககரள மாநிலத்தில் அலுவலராக பைிபுரிந்த அருைா சுந்தரராஜன்
ததானலத்ததாைர்பு

துனறயின்

புதிய

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இருப்பினும் இவர்
தகவல்

ததாழில்நுட்ப

பைியிலிருப்பார்.
குனறந்த

இவருக்கு

வினலயில்

மத்திய

அனமச்சகத்தின்
முன்

PK

அகலக்கற்னற

தசயலாளராக

Pujari
கசனவ

மின்னணு மற்றும்
தசயலாளராகவும்

இப்பதவியிலிருந்தார்.
வழங்கும்

ககரள

அரசாங்கத்தின் பாரத் பிராட்கபண்ட் திட்ைத்னத (BBS) கமற்பார்னவயிட்ை
அனுபவங்கள் இவருக்கு உண்டு. கமலும் பல அரசாங்கம் சார்ந்த தகவல்
ததாழில்நுட்பத்திட்ைங்களில்

இவர்

பைிபுரிந்துள்ளார்.

Universal

Service

Obligation Fundலும் இவர் பைியாற்றியுள்ளார்.
4. இந்தியாவின் முதல் கதசிய கூனைப்பந்து சங்கத்தின் (NBA) அகாைமி,
அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த நகரத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ளது?
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A. மும்னப
B. கிகரட்ைர் தநாய்ைா
C. புகன
D. தசன்னன
வினை : B. கிகரட்ைர் தநாய்ைா
இந்தியாவின் முதல் கதசிய கூனைப்பந்து சங்கத்தின் (NBA) அகாைமி,
அதிகாரப்பூர்வமாக
தநாய்ைாவில்

உத்தரப்பிரகதச

திறக்கப்பட்டுள்ளது.

மாநிலத்திலுள்ள

இந்தியாவிலுள்ள

கிகரட்ைர்
அகாைமி,

(NBA)

உலகளவில் ஐந்தாவது சிறப்பான பயிற்சி அகாைமி ஆகும். இதற்கு முழு
நிதியும் NBAகவ வழங்குகிறது. இந்த NBA அகாைமி, கல்வி, தனலனம,
தன்னம

கமம்பாடு

தனிக்கவனம்

தசலுத்தி

மற்றும்
ஒரு

வாழ்க்னகத்திறன்

முழுனமயான,

வழங்குகிறது. இத்திட்ைத்தின்

ஒரு

முழுவதும்

எதிராக

சர்வகதச

உயர்கபாட்டிக்கு
கபாட்டிகள்

வினளயாடும்
வாய்ப்பும்

மற்றும்
உலகளாவிய

பயிற்சினய

மாைவர்கள்

கபாட்டியிடுவார்கள்.

கண்காட்சி

பயைக்குழுக்களுக்கு

கினைக்கும்.

டிகிரி

360

பகுதியாக,

ஆகியவற்றில்

கமலும்,

வினளயாட்டுகளில்

இவர்கனள
(NBA)

ஆண்டு

ததரிவு

அகாைமியின்

தசய்ய

ஆட்சினய

விரிவுபடுத்துவதற்கு இதுதவாரு முன்முயற்சியாக இருக்கும்.
5. Marylebone Cricket Club (MCC)ன் தகளரவ வாழ்நாள் உறுப்பினருக்கான
விருது வாங்கிய இந்திய கிரிக்தகட் வரர்
ீ
யார்?
A. மககந்திர சிங் கதானி
B. யுவராஜ் சிங்
C. அைில் கும்ப்கள
D. VVS லக்ஷ்மன்
வினை : D. VVS லக்ஷ்மன்
முன்னாள் இந்திய கிரிக்தகட் வரர்
ீ VVS லக்ஷ்மன், Marylebone Cricket Clubன்
தகளரவ

வாழ்நாள்
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இந்திய கிரிக்தகட் வரர்களான
ீ
சச்சின், டிராவிட், கங்குலி ஆகிகயாருைன்,

MCCன் தகளரவ வாழ்நாள் உறுப்பினருக்கான மதிப்புமிக்க பட்டியலில்
இவரும் இைம்தபற்றார்.
சர்வகதச

கபாட்டிகள்

இவர்

ததாைர்

134

மற்றும்

டி-20

25

கபாட்டிகள், 86
சர்வகதச

ஒருநாள்

கபாட்டிகளில்

வினளயாடியுள்ளார். தற்கபாது இவர் ஐதராபாத்தின் ஐ.பி.எல் அைியான
சன் னரசர்சுக்கு பயிற்சியாளராகவுள்ளார்.
6. 2017 Savills Tech Cities அட்ைவனையில் முதலிைத்தில் உள்ள நகரம்
எது?
A. ஆஸ்டின்
B. தபங்களூர்
C. சான் பிரான்சிஸ்ககா
D. நியூயார்க்
வினை : A. ஆஸ்டின்
2017 Savills Tech Cities Index அட்ைவனையின் படி, உலதகங்கிலுமுள்ள 22
ததாழில்நுட்ப

நகரங்களின்

பட்டியலில்

முதலிைத்திலுள்ளது.

சான்

அதனனத்ததாைர்ந்து

நியூயார்க்,

அடுத்தடுத்த
உலகின்

பிரான்சிஸ்ககா

நகரம்

இரண்ைாமிைத்திலும்

லண்ைன்

முதலிய

நகரங்கள்

இைங்களிலும் உள்ளன. இந்தியாவிலிருந்து தபங்களூரு,

ததாழில்நுட்ப

ஆனால்,

ஆஸ்டின்

நகரங்களில்

20வது

வாழ்க்னகச்தசலவினத்துக்கு

இைத்னதப்பிடித்துள்ளது.

வரும்கபாது,

தபங்களூரு

நகரத்தில் ஒரு சராசரி ததாழில்நுட்ப ஊழியருக்கு, அவரின் வாராந்திர

வட்டு
ீ

வாைனக

$236

ைாலர்

என்ற

அளவில்

உள்ளது.

இது

மற்ற

ததாழில்நுட்ப நகரங்களில் சராசரியாக $368 ைாலர்களாகும். 2017 Savills
Tech

Cities

Indexன்

கநாக்கம்,

பல்கவறு

காரைிகனளக்தகாண்டு

ததாழில்நுட்பத்துனறயில் ஒரு நல்ல இைத்னத கதர்வு தசய்வதாகும்.
7. 2017 ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் 69 கிகலாவுக்கான
தபண்கள் பிரிவில் தவள்ளிப்பதக்கம் தவன்ற இந்திய வரர்
ீ
யார்?
A. Sakshi Malik
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B. Vinesh Phogat
C. Divya Kakran
D. Ritu Phogat
வினை : C. Divya Kakran
புதுடில்லியில்

நனைதபற்ற

2017

ஆசிய

மல்யுத்த

சாம்பியன்ஷிப்

கபாட்டியில், மூன்று இந்திய தபண் மல்யுத்த வரர்களான
ீ
Sakshi Malik (60
Kg), Vinesh Phogat (55 Kg), Divya Kakran (69 Kg) ஆகிகயார் கலந்துதகாண்டு
அவரவர் பிரிவில் தவள்ளி தவன்றனர். ரிகயா ஒலிம்பிக் கபாட்டியில்
தவண்கலப்பதக்கம்

தவன்ற

Sakshi

Malik,

ஜப்பானின்

Risako Kawaiக்கு

எதிரான 60 கிகலா பிரிவுக்கான இறுதிப்கபாட்டியில் தனது தவற்றினய
இழந்தார். 58 Kg எனை பிரிவிலிருந்து 60 Kg பிரிவில் முதல் முனறயாக
Sakshi Malik கபாட்டியிட்ைார்.
8. ததன்கிழக்கு ஆசியா பிராந்தியத்தில் தெபனைடிஸ் (ஈரல் அழற்சி)
கநாய்க்கான

நல்தலண்ை

WHOவின்

தூதுவராக

நியமிக்கப்பட்டுள்ள

இந்தியர் யார்?
A. Shah Rukh Khan
B. Aamir Khan
C. Priyanka Chopra
D. Amitabh Bachchan
வினை : D. Amitabh Bachchan
ததன்கிழக்கு
கநாய்க்கான

ஆசியா

தெபனைடிஸ்

நல்தலண்ை
இது

தடுப்பு

தூதுவராக

குரல்

(ஈரல்
Amitabh

அழற்சி)

(ஈரல்

தூதுவதரன்ற

விழிப்புைர்வு திட்ைங்களுக்கு தனது
தகாடுப்பார்.

தெபனைடிஸ்

நல்தலண்ை

WHOவின்

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
WHOவின்

பிராந்தியத்தில்

அழற்சி)
Bachchan

கநாய்க்கான

அடிப்பனையில்

தபாது

மற்றும் ஆதரனவ

நைவடிக்னககனள

அளவிடுதல்

இவர்

மற்றும்

தெபனைடிஸ் னவரஸ் கநானய ஆரம்பத்திகலகய கண்ைறிதல் மற்றும்
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சிகிச்னசயளிப்பதற்கான தசயல்முனறகனள
ஏற்கனகவ

இவர்

UNICEFன்

கநாக்கமாகக்தகாண்ைது.

கபாலிகயாவிற்கான

நல்தலண்ை

தூதுவராகவும் இருந்துள்ளார்.
9. முதன்முதலாக நனைதபறும் One Belt One Road (OBOR) உச்சிமாநாட்னை
நைத்தும் நாடு எது?

A. சீ னா

B. இந்தியா
C. கநபாளம்
D. மாலத்தீவு
வினை : A. சீ னா
கம 14 2017 அன்று சீ னாவிலுள்ள தபய்ஜிங்கில் முதன்முதலாக One Belt
One Road (OBOR) உச்சி மாநாடு நனைதபறுகிறது. பாகிஸ்தான், இலங்னக,
மாலத்தீவு மற்றும் மியான்மர் உட்பை 29 நாட்டின் தனலவர்கள் மற்றும்
பங்களாகதஷ், கநபாளத்திலிருந்து
நனைதபறும்

இரண்டு

இம்மாநாட்டில்

நாள்

இந்தியா

கலந்துதகாள்ளானமக்கான

உயர்மட்ை

பிரதிநிதிகள்,

உச்சிமாநாட்டில்

கலந்துதகாள்கிறார்கள்.

கலந்துதகாள்ளவில்னல.
முக்கிய

காரைம்,

சீ னாவில்
இந்தியா

China-Pakistan

Economic

Corridor (CPEC) தகாள்னகனய இந்தியா எதிர்ப்பகதயாகும். CPEC என்பது
OBORன்

ஒரு

பகுதியாகும்.

இந்த

உச்சிமாநாட்டின்

கநாக்கம்,

ஆசிய

நாடுகள், ஆப்பிரிக்கா, சீ னா மற்றும் ஐகராப்பா ஆகியவற்றின் இனைப்பு
மற்றும்

ஒத்துனழப்னப

அதிகரிப்பதாகும்.

உள்நாட்டு

வளர்ச்சினய

ஊக்குவிக்கும் கநாக்கில் சீ னா இந்த தகாள்னகக்குக்கு ஆதரவளிக்கிறது.
10. இந்தியாவிகலகய முதன்முதலாக Videsh Sampark கசனவத்திட்ைத்னத
வழங்கும் மாநில அரசு எது?
A. ககரளா
B. தமிழ்நாடு
C. ததலுங்கானா
D. கர்நாைகா
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வினை : C. ததலுங்கானா

கம 13 2017 அன்று தவளிவிவகார அனமச்சகத்தின் திட்ைமான Videsh
Sampark

கசனவத்திட்ைம்

னெதராபாத்தில்

ததாைங்கப்பட்ைது.

ததலுங்கானா அரசுைன் இனைந்து, மத்திய தவளிவிவகார அனமச்சரான
Dr. VK சிங் அவர்களின் தனலனமயில்

இதற்கான ஒருநாள் மாநாடு

நைந்தது. இந்த மாநாடு, Ministry of External Affairs (MEA)ன் பாஸ்கபார்ட்
கசனவகளுக்கான

திட்ைங்கள்

விழிப்புைர்னவ ஏற்படுத்தும்.

மற்றும்

முன்முயற்சிகனளப்பற்றிய

இச்கசனவ தவளிநாட்டு இந்தியர்களின்

நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு சார்ந்த கசனவயினன வழங்கும்.
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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

Wilson விருது

Woodrow

ைமைவரான

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

வில்ேன்

மையத்ைால்

ஆண்டுமைாறும் வழங்கப்ெடுகிறது.
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
(WFTO) இத்ைினத்மை

Organization

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

இந்ைிய

(FAME)

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,

பொறுப்புணர்வு,

சுைந்ைிரம்
இைன்

ைாநிைத்ைின்

நிைி

ஆகியவற்றிற்கான
மநாக்கம்

ஆளுமைமய

ெல்மவறு
ைைிப்ெீடு

பேய்வமையாகும்.
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

இறுைிப்மொட்டிமய
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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

Sumit

125

Kumar

கிமைா

ெிரிவில்

பவள்ளிப்ெைக்கத்மை பவன்றார். இறுைிச்சுற்றில் ஈராமனச்மேர்ந்ை Yadollah
Mohammadkazem

Mohebi-யிைம்

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

பெற்ற

ஒன்ெது

ெைக்கங்கமளக்காட்டிலும் அைிகைாகும்.
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
www.winmeen.com
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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 S art Vi age 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
www.winmeen.com
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D. US
விமை : B. இத்ைாைி
43வது

உச்ேிைாநாடு

G7

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.
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TNPSC Tamil Current Affairs 16th May 2017
1. பிரான்சின் புதிய பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?
A. Edouard Philippe
B. Bernard Cazeneuve
C. Manuel Valls
D. Michel Debre
விடை : A. Edouard Philippe
பிரான்சின்

புதிய

பிரதமராக

குடியரசுத்தடைவர்
Emmanuel Macronன்

Edouard

Emmanuel Macron அவர்கள்
மத்தியக்கட்சிடய

பிரான்சின்

Philippe-ஐ,

புதிய

நியமித்துள்ளார்.

சார்ந்தவரல்ை.

மாறாக

இவர்
மத்திய

வைதுசாரி குடியரசுக்கட்சிடய சார்ந்தவராவார். பிரரஞ்சு அரசியைில்,
வைதுசாரி

மற்றும்

இைதுசாரிகள்

இடைந்து

ஆட்சியடமப்பது

ஒரு

நல்ை விஷயமாக காைப்படுகிறது.
2. 2017 W

B

i i i y பட்டியைில், இந்தியா எத்தடையாவது

’ P w

இைத்தில் உள்ளது?
A. 39வது
B. 26வது
C. 44வது
D. 16வது
விடை : B. 26வது
2014-ல் 99வது இைத்திைிருந்த இந்தியா, தற்பபாது 2017 World Bank’s Power
accessibility

பட்டியைில்

அரசாங்கத்தின்

கிராமிய

கிராமங்களில்

13,000

ரபற்றுள்ளை.

பமலும்

ஒருவர்

26வது

மின்சாரம்

www.winmeen.com

இைத்டதப்பிடித்துள்ளது.

மின்சாரத்திட்ைத்தின்

கிராமங்கள்
மின்சார
பவண்டி

காரைமாக,

1000 நாட்களுக்குள்
உள்கட்ைடமப்பு

இந்திய

மின்சார

உள்ள

விண்ைப்பித்தால்,

18,452
வசதி

இைங்களில்,

அவருக்கு

24
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மைிபநரத்துக்குள்ளாக
மின்சார

மின்சார

உள்கட்ைடமப்பு

வசதி

இல்ைாத

ரசய்து

இைங்களில்,

தரப்பைபவண்டும்.
ஒருவர்

மின்சாரம்

பவண்டி விண்ைப்பித்தால், அவருக்கு ஒரு வாரத்துக்குள்ளாக மின்சார
வசதி ரசய்து தரப்பைபவண்டும்.
3.

சமீ பத்தில்

மடறந்த

S.

ராமசாமி,

எந்த

மாநிைத்தின்

முன்ைாள்

முதல்வராவார்?
A. பகரளா
B. தமிழ்நாடு
C. புதுச்பசரி
D. கர்நாைகம்

விடை : C. புதுச்பசரி
புதுச்பசரியின் முன்ைாள் முதல்வர் S. ராமசாமி (80), பம 15, 2017 அன்று
புதுச்பசரியில் காைமாைார். இவர் 1969 முதல் 1973 வடர திமுக.-சிபிஐ
கூட்ைைி அடமச்சரடவயில் உள்துடற அடமச்சராக இருந்தார். பின்பு
1973ல்

அதிமுகவில்

அடமச்சரடவயில்
அரசாங்கத்தில்
இருந்தார்.

இடைந்தார்.
தடைவராக

ஒரு
1985

1974ல்

இருந்தார்.

வருைத்திற்கும்
&

1990ம்

அதிமுக-சிபிஐ
பின்பு

பமைாக

1977ல்

கூட்ைைி
அதிமுக

முதைடமச்சராகவும்

ஆண்டுகளில்

காடரக்காைில்

தைித்துப்பபாட்டியிட்ைார். 1992ல் இவர் காங்கிரஸில் இடைந்தார்.
4. 2017 Formula 1 Spanish Grand Prix-ஐ ரவன்றவர் யார்?
A. Sebastian Vettel
B. Nico Rosberg
C. Valtteri Bottas
D. Lewis Hamilton
விடை : D. Lewis Hamilton
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இங்கிைாந்தின்

Formula

பார்சிபைாைாவின்

Circuit

கார்

1
de

பந்தய

வரராை
ீ

Barcelona-Catalunyaவில்

Lewis

Hamilton,

நடைரபற்ற

2017

Formula 1 Spanish Grand Prix பபாட்டியில் ரவன்றுள்ளார். இது 71வது Formula
1 கார் பந்தயமாகும்.
5. National Platform for Disaster Risk Reduction (NPDRR)ன் 2வது கூட்ைத்டத
எந்த நகரம் நைத்தியது?
A. புது டில்ைி
B. நாக்பூர்
C. அகமதாபாத்
D. விசாகப்பட்டிைம்
விடை : A. புது டில்ைி
2017 பம 15-16 வடர National Platform for Disaster Risk Reduction (NPDRR)ன்
2வது கூட்ைம், Disaster Risk Reduction for Sustainable Development: Making India
Resilient by 2030 என்ற டமயக்கருத்துைன் புது டில்ைியில் ரதாைங்கியது.
இதடை மத்திய உள்துடற அடமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ரதாைங்கி டவத்தார்.
NPDRR என்பது பை பங்குதாரர்களின் பதசிய இயங்குதளம் ஆகும், இது
பபரழிவு பமைாண்டமத்துவத்தில் பங்கு ரகாண்டு, அதற்காை முடிடவ
ஊக்குவிப்பபதாடு

நாட்டின்

கூட்ைாட்சி

ரகாள்டகடயயும்

பைப்படுத்துகிறது. இக்கூட்ைத்தில் மாநிை அடமச்சர்கள், பாராளுமன்ற
உறுப்பிைர்கள்,

உள்ளூர்

பமைாண்டம

தடைவர்கள்

தடைவர்கள்,

மற்றும்

கல்வியாளர்கள்,

சிறப்புப்பபரழிவு
தைியார்

துடற

நிறுவைங்கள், ஊைகங்கள் மற்றும் சிவில் சமுதாய அடமப்புக்களின்
பிரதிநிதிகள்

உட்பை

1000க்கும்

அதிகமாை

விருந்திைர்கள்

கைந்துரகாண்ைைர்.
6. 2017 ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியில் தங்கம் ரவன்ற
முதல் இந்தியர் யார்?
A. Sumit Kumar
B. Bajrang Punia
www.winmeen.com
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C. Sarita Mann
D. Amit Sangwan
விடை : B. Bajrang Punia
புதுடில்ைியில்

நடைரபற்ற

2017

ஆசிய

மல்யுத்த

சாம்பியன்ஷிப்

பபாட்டியில் ஆண்கள் பிரிவில் 65kg Freestyle பிரிவில் ரதன் ரகாரியாடவ
பசர்ந்த

Seunghui

என்ற

6-2

Lee-டவ

கைக்கில்

பதாற்கடித்து,

இந்தியாடவச்பசர்ந்த Bajrang Punia தங்கம் ரவன்றார். இதன் மூைம் இவர்
ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் ரவன்ற முதல் இந்திய வரர்
ீ
ஆைார்.

இடதத்தவிர்த்து, மகளிருக்காை

ரவள்ளிடயயும்,

ஆண்கள்

125kg

58 kg பிரிவில்

Freestyle

பிரிவில்

Saritha Mann
Sumit

Kumar

ரவள்ளிடயயும் ரவன்றைர். ஒரு தங்கம், ஐந்து ரவள்ளி மற்றும் நான்கு
ரவண்கைப்பதக்கங்கரளை ரமாத்தம் 10 பதக்கங்கடள இந்திய வரர்கள்
ீ
ரவன்றுள்ளைர்.
7. வாரைாசிடய ஒரு ஸ்மார்ட் நகரமாக மாற்றுவதற்காக British Geological
Survey (BGS) உைன் எந்த IIT இடைந்து பைியாற்றவுள்ளது?
A. IIT Bombay
B. IIT Madra
C. IIT Kharagpur
D. IIT Indore
விடை : C. IIT Kharagpur
வாரைாசிடய ஒரு ஸ்மார்ட் நகரமாக மாற்றுவதற்காக British Geological
Survey

(BGS)

திட்ைத்தின்

உைன்
ஒரு

IIT

Kharagpur

பகுதியாக,

புதிய

இடைந்து

பைியாற்றவுள்ளது.

பபாக்குவரத்து

மற்றும்

பசடவ

உள்கட்ைடமப்டப கட்டிரயழுப்புவதற்கு உதவும் விதமாக, வாரைாசி
நகரத்தின்

முப்பரிமாை

புவியியல்

மாதிரியாக்கத்டத

உருவாக்கவுள்ளைர். இத்திட்ைத்தில் புவியியல்-விஞ்ஞாை முடறகளாை
துடளயிடுதல், புவிசார் ரதாழில்நுட்பங்கள், ரைக்பைாைிக்ஸ், மற்றும்
www.winmeen.com

Page 4

www.winmeen.com
ரிபமாட்

ரசன்சிங்

இந்தியாவிபைபய

பபான்ற

ரசயல்முடறகள்

முதன்முதைாக

அைங்கும்.

முப்பரிமாை

இது

முடறயில்

நடைரபறும் நகர்ப்புற ஆய்வு மற்றும் திட்ைமிைல் ஆகும். இத்திட்ைத்தின்
மூைம்

வாரைாசி

நகரம்,

மற்ற

இந்திய

நகரங்களுக்ரகாரு

முன்பைாடியாக இருக்கும்.
8. UNFCCC-ன் புதிய துடை ரசயைாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியர்
யார்?
A. Arvind Mehta
B. P K S Chaku
C. Natasha Singh
D. Ovais Sarmad
விடை : D. Ovais Sarmad
ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் ரசயைாளர் Antonio Guterres, இந்தியாவின் Ovais
Sarmad-ஐ, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)ன்
துடைச்ரசயைாளராக நியமித்துள்ளார். இந்தப்பைி, கட்சி மாநாட்டில்
வழங்கப்பட்ை

ஆபைாசடைக்குப்

பின்ைர்

நியமைம்

ரசய்யப்பட்ைது.

இதற்குமுன் Richard Kinley இப்பதவியிைிருந்தார். தற்பபாது இவர் (Ovais
Sarmad) International Organization for Migration (IOM)ன் ரபாது இயக்குைருக்கு
தடைடமப்பைியாளராக பைியாற்றுகிறார்.
9. Economic Outlook Survey of Federation of Indian Chambers of Commerce and
Industry

(FICCI)ன்

சமீ பத்திய

அறிக்டகயின்படி,

2017-18

நிதியாண்டில்

இந்தியாவின் GDP என்ைவாக இருக்கும்?
A. 7.7%
B. 6.9%
C. 7.9%
D. 7.4%
விடை : D. 7.4%
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Economic Outlook Survey of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry
(FICCI)ன் சமீ பத்திய அறிக்டகயின்படி, 2017-18 நிதியாண்டில் இந்தியாவின்
GDP 7.4% இருக்கும். இது குடறந்தபட்ச அளவாை 7% முதல் அதிகபட்ச
அளவாை 7.6% வடர ரகாண்டிருக்கும். இந்த அறிக்டகயின்படி 2017-18ம்
ஆண்டில் விவசாயத்துடற 3.5% வளர்ச்சிடயயும் ரதாழிற்துடற மற்றும்
பசடவகள்

துடறகள்

முடறபய

6.9%

&

வளர்ச்சிடயயும்

8.4%

அடையுரமை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தகைக்கீ ட்டின் முடிவுகளின்படி,
2017-18 நிதியாண்டில் Consumer Price Index (CPI) 4.8% ஆகவிருக்கும். இதன்
குடறந்தபட்சம் 4% முதல் அதிகபட்சம் 5.3% ஆகவிருக்கும்.
10. நந்தன்கைன் (Nandankanan) விைங்கியல் பூங்கா (NZP) எந்த மாநிைத்தில்
அடமந்துள்ளது?
A. தமிழ்நாடு
B. ஒடிசா
C. அசாம்
D. கர்நாைகம்
விடை : B. ஒடிசா
நந்தன்கைன்

விைங்கியல்

அடமந்துள்ளது.
பறடவகள்,

இங்கு

67

மற்றும்

18

இைங்கடளச்பசர்ந்த
இந்தியாவிபைபய

பூங்கா

பமலும்

பை

ஒடிசாவின்

வடகயாை
தைி
34

81

ஊர்வைங்கள்
விைங்குகள்

வடகயாை

வடகயாை

புவபைஸ்வரில்

பாலூட்டிகள்,

ரவள்டளப்புைிகள்

இம்மிருகக்காட்சிசாடையில்
உள்ளை.

வடகயாை

1660

அதிக

(NZP)

உள்ள

எை

166

வாழ்கின்றை.
இைம்

நீர்வாழ்

மீ ைிைங்களும்

வடகயாை

இதுதான்.

உயிரிைங்கள்

உள்ளை.

ஆசிய

சிங்கம், இந்திய முதடைகள், நீைகிரி ைங்கூர், இந்திய எறும்புத்தின்ைி,
சுட்டி

மான்

மற்றும்

எண்ைற்ற

பறடவகள்,

ஊர்வை

மற்றும்

மீ ன்

வடககள் நந்தன்கைைில் உள்ளை. கருஞ்சிறுத்டத & ரவள்டளப்புைிகள்
ஆகிய

விைங்கிைங்கடள

எண்ைிக்டகடய

இைப்ரபருக்கம்

அதிகரித்ததன்

மூைம்,

ரசய்து,
உைகளவில்

அவற்றின்
இப்பூங்கா

நற்ரபயடர ரபற்றுள்ளது.
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TNPSC Tamil Current Affairs 17th May 2017
1. புற்றுந ோய் சிகிச்சச ஆரோய்ச்சிக்கோக 2017 INSA Young Scientist விருசை
வவன்றவர் யோர்?
A. R D Trivedi
B. Aasok Tmange
C. Sidharth Deshmukh
D. Aravind Kumar Rengan
விசை : D. Aravind Kumar Rengan
சைைரோபோத் ஐஐடி(IIT-H)-யில் உயிர் மருத்துவ வபோறியியல் துசறயில்
உைவிப்நபரோசிரியரோக பணிபுரியும் Dr. Aravind Kumar Rengan அவர்களுக்கு
2017ம் ஆண்டுக்கோன இளம் அறிவியல் அறிஞர் பிரிவில், புற்றுந ோய்
சிகிச்சச ஆரோய்ச்சிக்கோக 2017 INSA (Indian National Science Academy) வின்
விருைிசன வவன்றுள்ளோர். இவ்விருது ஒரு வவண்கலப்பைக்கம், ரூ.25,000
பணப்பரிசு மற்றும் சோன்றிைசை உள்ளைக்கியது. வரும் டிசம்பர் 2017ல்
ைக்கும்

INSAவின்

வபோதுக்கூட்ைத்ைில்,

இவருக்கு

இவ்விருது

வைங்கப்படும்.
2. உலகின் மிகச்சிறிய வசயற்சகக்நகோளோன "KalamSat"-ஐ Rifath Sharook
என்பவர் வடிவசமத்துள்ளோர். இவர் எந்ை

ோட்சைச்நசர்ந்ைவரோவோர்?

A. சீனோ
B. மநலசியோ
C. இந்ைியோ
D. ஜப்போன்
விசை : C. இந்ைியோ
ைமிழ் ோட்டு
உலகின்

இசளஞரோன

மிகச்சிறிய

Rifath Sharook "கலோம்சட்"

வசயற்சகக்நகோசள

என்ற

வபயரில்

வடிவசமத்துள்ளோர்.

64 gm

மட்டுநம எசைவகோண்ை இந்ை வசயற்சகக்நகோசள ஜூன் 21 2017 அன்று
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NASA

விண்ணில்

ஏவுகிறது.

இைன்

மூலம்

ோசோவோல்

ைனது

பரிநசோைசனசய பரிநசோைித்ை முைல் மோணவன் என்கிற வபருசமசய
இவர்

வபறுகிறோர்.

இச்வசயற்சகக்நகோளின்

முக்கிய

நவசல,

முப்பரிமோணத்ைில் அச்சு வசய்யப்பை கோர்பன் இசையின் வசயல்ைிறசன
விளக்குவைோகும்.
வசகயில்

இது

விண்வவளியில்

வடிவசமக்கப்பட்டுள்ளது,

நுண்ணிய ஈர்ப்பு சூைலில்(Micro-gravity) 12

240

நமலும்

ிமிைம்

பணிவசய்யும்

விண்வவளியில்

ஒரு

ிமிைங்கள் வசர வசயல்படும்.

3. எந்ை மத்ைிய அசமச்சர் வவளிப்பசையோன வரி

ிர்வோகத்ைிற்கோக,

Operation Clean Portal என்ற வசலத்ைளத்சை அறிமுகப்படுத்ைியுள்ளோர்?
A. சுஷ்மோ சுவரோஜ்
B. அருண் வஜட்லி
C.

நரந்ைிர நமோடி

D. ரோஜ் ோத் சிங்
விசை : B. அருண் வஜட்லி
நம

16

2017

அன்று

மத்ைிய

வவளிப்பசையோன வரி
வசலத்ைளத்சை

ிைி

அசமச்சர்

ிர்வோகத்ைிற்கோக,

அருண்

வஜட்லி,

Operation Clean Portal

அறிமுகப்படுத்ைியுள்ளோர்.

இைன்

என்ற

சிறப்பம்சங்களோக

ஒநர இைத்ைில் விரிவோன ைகவசல வைங்கி, குடிமக்களிைம் வரி விைிப்பு
வைோைர்போன

இணக்கமோன

அறிக்சககசளப்பகிர்ந்து

சூைசல

வகோள்வைன்

ஏற்படுத்ைி,
மூலம்

அைன்

வவளிப்பசையோன

ிசல
வரி

ிர்வோகத்சை வசயல்படுத்துவைோகும். இைசன Central Board of Direct Taxes
(CBDT) வடிவசமத்துள்ளது. அைிகளவு கணக்கில் வரோை பணத்சை, ைனது
கணக்கில் சவத்ைிருந்ைோல், அது
மூலம் பின்வைோைரப்பட்டு
4.

மசறந்ை

புகழ்வபற்ற

Operation Clean Portal ன் ைிட்ைத்ைின்

ைவடிக்சகக்குள்ளோக்கும்.
பத்ைிரிசகயோளர்

Javier

Valdez,

எந்ை

ோட்சைச்நசர்ந்ைவரோவோர்?
A. வமக்ஸிநகோ
B. வபோலிவியோ
www.winmeen.com
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C. Nauru ( வ்ரூ)
D. Trinidad and Tobago (டிரினிைோட் & வைோபோநகோ)
விசை : A. வமக்ஸிநகோ
வமக்ஸிநகோவின்
ிறுவனருமோன

புகழ்வபற்ற
Javier Valdez,

பத்ைிரிசகயோளர்
நம

மற்றும்

15 2017 அன்று,

Riodoceன்

வமக்ஸிநகோவின்

வைநமற்கு மோகோணமோன (Sinaloa)சினோநலோவோவில், முகந்வைரியோை மர்ம
பர்களோல்

சுட்டுக்வகோல்லப்பட்ைோர்.

இவர்

நைசிய

மற்றும்

சர்வநைச

அளவில் அங்கீ கோரம் வபற்ற பத்ைிரிசகயோளரோவோர். இவர் Narcoperiodismo
&

Los Morros del Narco

சம்பந்ைப்பட்ை

உட்பை பல நபோசை மருந்து வியோபோரங்கள்

புத்ைகங்கசள

எழுைியுள்ளோர்.

இவர்

நபோசைப்வபோருள்

வியோபோரங்கள் பற்றி புகோர் அளித்ைைன் மூலம் அறியப்படுகிறோர்.
5. பள்ளிகளில் மைிய உணவுத்ைரத்சை சரிபோர்க்க Maa Committee -ஐ எந்ை
மோ ில அரசு அசமத்துள்ளது?
A. உத்ைரப்பிரநைசம்
B. அசோம்
C. ைமிழ் ோடு
D. இமோச்சல பிரநைசம்
விசை : A. உத்ைரப்பிரநைசம்
வைோைக்கப்பள்ளிகளில்
சரிபோர்க்கவும்,

சுத்ைமோன

ஊட்ைச்சத்துள்ள

மைிய

சுகோைோரமோன

உணவுகசள

உத்ைரப்பிரநைச அரசு
சம்பந்ைப்பட்ை

வைங்கும்

உணவின்

முசறயில்

வைங்குவசை

ைரத்சை

ையோரிக்கப்பட்ை
உறுைிவசய்யவும்,

Maa Committee -ஐ அசமத்துள்ளது. இக்குழுவில்,

பள்ளியில்

படிக்கும்

மோணோக்கர்களின்,

அசனத்து

சமுைோயத்சைச்நசர்ந்ை ஆறு ைோய்மோர்கநள குழுவின் உறுப்பினர்களோக
இருப்போர்கள்.

சசமயலசறயின்

சுத்ைம்

முைல்

உணவு

வைங்குவது

வசர, இவர்களின் கண்கோணிப்பிநலநய இருக்கும்.
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6. OIC Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC)ன் ைசலசமயகம்
எங்கு அசமந்துள்ளது?
A. United Arab Emirates
B. Senegal
C. Saudi Arabia
D. Burkina Faso
விசை : C. Saudi Arabia
OIC Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC)ன் ைசலசமயகம்,
சமீ பத்ைில்

நம

ைிறக்கப்பட்ைது.
கருத்துக்கசள
உரிசமகள்
மற்றும்
என்பது

15

2017

இத்ைசலசமயகம்
வைங்குவைன்

மற்றும்

இசுலோமிய
ஒரு

அன்று

சவுைி

புற ிசல

மூலம்

அடிப்பசை

அநரபியோவின்
மற்றும்

டு ிசலயோன

இசுலோமியர்களின்

சுைந்ைிரங்கசள

நகோட்போடுகசளக்வகோண்டு

ைிறசமயோன,

Jeddahவில்

சர்வநைச

மனிை
விைிகள்

ஊக்குவிக்கும்.

இசுலோமியர்களின்

மனிை

IPHRC

உரிசம

பிரச்சசனகளுக்கு ஆநலோசசன வைங்கும், Organization of Islamic Cooperation
(OIC)ன் கீ ழ் இயங்கும் ஓர் சுைந்ைிரமோன அசமப்போகும். IPHRC ைனது
உறுப்பு

உரிசமகசள

கண்கோணிப்பைற்கோன

அைிகோரத்ைிசன வபற்றுள்ளது. அசனத்து உறுப்பு

ோடுகளிலும் அரசியல்,

சிவில்

ோடுகளிளும்
மற்றும்

மனிை

வபோருளோைோர

உரிசமகசள

நமம்படுத்துவைில்

இது

உைவுகிறது.
7. GP 3 Series பந்ையத்சை வவன்ற முைல் இந்ைிய ஓட்டு ர் யோர்?
A. Dinesh Singh
B. Sanjay Sharma
C. Karun Chandhok
D. Arjun Maini
விசை : D. Arjun Maini
வபங்களூசரச்நசர்ந்ை Arjun Maini, Jenzer Motorsports
www.winmeen.com
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14 2017 அன்று ஸ்வபயினிலுள்ள Circuit de Catalunyaவில்

சைவபற்ற GP 3

Series பந்ையத்ைில் கலந்துவகோண்டு வவற்றிவபற்றுள்ளோர். இைன் மூலம்
GP

3

Series

பந்ையத்சை

வவன்ற

முைல்

இந்ைிய

ஓட்டு ர்

என்ற

வபருசமசய இவர் வபறுகிறோர். இவர் GP 3 Series-ன் ஒன்பது சுற்றுகளில்
21 புள்ளிகசளப்வபற்று 3வது இைத்ைிலுள்ளோர். ஜப்போசனச்நசர்ந்ை Nirei
Fukuzumi 29 புள்ளிகசளப்வபற்று
இத்ைோலிசயச்நசர்ந்ை

முைலிைத்ைிலும்,

அவசரத்வைோைர்ந்து

25

புள்ளிகசளப்வபற்று

இரண்ைோமிைத்ைிலும் உள்ளனர். GP 3 Series வரும்

வம்பர் 26 2017 அன்று

Alessio

Lorandi,

அபுைோபியிலுள்ள Yas Marina Circuit-ல் முடிவசையும்.
8. 2017 G20 Labour & Employment Ministers கூட்ைத்ைிற்கு,

இந்ைியோவின்

பிரைி ிைி யோர்?
A. Rajit Punhani
B. Bandaru Dattatraya
C. Sushma Swaraj
D. Arun Jaitley
விசை : B. Bandaru Dattatraya
2017 நம 18 & 19 அன்று வஜர்மனியில் Bad Neuenahr-ல்
2017

G20

Labour

பிரைி ிைியோக
சமீ பத்ைில்

&

Employment

Bandaru

Dattatraya

Ministers

நவசலவோய்ப்பு

ஊக்குவிப்பு,

கூட்ைத்ைிற்கு,

கலந்துவகோள்கிறோர்.

வைோைிலோளர்களின்

லனுக்கோக

சமூக

சைவபறவுள்ள

போதுகோப்பு,

இந்ைியோவின்

இவர்,

இந்ைியோ

முன்வனடுத்துள்ள
மகப்நபற்று

ன்சம,

குைந்சைத்வைோைிலோளர் ஆகியவற்றுைன் வைோைர்புசைய முயற்சிகசள
விவரிப்போர். இக்கூட்ைம் வைோைிலோளர், குடிநயற்றம் மற்றும் இசளஞர்
நவசலவோய்ப்பு முைலிய பல்நவறு ைசலப்புகசள விவோைிக்கும். G20
வைோைிலோளர்

மற்றும்

நவசலவோய்ப்பு

அசமச்சகத்ைின்

முடிவுகள்

கூட்ைத்ைின் இறுைியில் ஏற்றுக்வகோள்ளப்படும். இது ஜூசல 7-8 அன்று
வஜர்மனியிலுள்ள ைோம்பர்க்கில்

www.winmeen.com
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இந்ைியோவின்

9.

முைல்

Smart

ைிட்ைம்

Grid

எந்ை

ிறுவனத்ைோல்

வவற்றிகரமோக உருவோக்கப்பட்ைது?
A. Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy (SASTRA)
B. Indian Institute of Space Science and Technology (IISST)
C. Indian Institute of Technology Madras (IITM)
D. Indian Institute of Engineering Science and Technology (IIEST)
விசை : D. Indian Institute of Engineering Science and Technology (IIEST)
இந்ைியோவின் முைல்
Science

and

Smart Grid

Technology

(IIEST)

ைிட்ைத்சை Indian Institute of Engineering
வவற்றிகரமோக

உருவோக்கியுள்ளது.

இத்ைிட்ைத்ைின் மூலம் சூரிய ஒளி, கோற்று மற்றும் கோய்கறி கைிவுகள்
ஆகியவற்றிலிருந்து

மின்சோரம்

ையோரிக்கப்படும்.

இைசன,

ஜனோைிபைி

பிரணோப் முகர்ஜி விசரவில் வைோைங்கிசவப்போர். சூரிய ஆற்றலிலிருந்து
உருவோக்கப்படும்

சக்ைி

சூரிய

ஒளி

கிசைப்பசை

வபோறுத்ைைோகும்.

அநைநபோல், அைிகக்கோற்று வசும்
ீ
வவப்பமண்ைல புயசலப் பயன்படுத்ைி
கோற்று

மூலம்

மின்சோரம்

வவளிப்புறச்சந்சைகளிலிருந்து

ையோரிக்கப்படும்.
வபறப்படும்

சசமயலசற

கோய்கறி

மற்றும்

கைிவுகளிலிருந்து

உயிரி வோயுக்கள் உற்பத்ைி வசய்யப்படும்.
10.

ோன்கோவது முசறயோக எவவரஸ்ட் சிகரத்சை அசையும் முைல்

இந்ைியப்வபண் யோர்?
A. Anshu Jamsenpa
B. Lhakpa Sherpa
C. Premlata Agarwal
D. Malavath Purna
விசை : A. Anshu Jamsenpa
அருணோச்சல பிரநைச மசலநயற்ற வரோங்கசனயோன
ீ
Anshu Jamsenpa,
ோன்கோவது

முசறயோக

இந்ைியப்வபண்

என்ற

www.winmeen.com

எவவரஸ்ட்

வபருசமசய

சிகரத்சை
வபற்றுள்ளோர்.

அசையும்
இம்முசற

முைல்
அவர்
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இரட்சை ஏற்றத்ைிற்கு முயற்சி வசய்கிறோர். ஒருநவசள இைில் அவர்
வவற்றி

வபற்றோல்,

உலகிநலநய

எவவரஸ்ட்

சிகரத்சை

5

முசற

அசைந்ை வபண் என்ற சோைசனசய ைனைோக்குவோர்.
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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

பரபரப்பான

75

இரயில்

நிறையங்ைளில்,

ஆந்திராேின்

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

ஆனந்த்

&

ேிஹார்

இடங்ைறளப்வபற்றுள்ளன.
டில்ைியில்

இரயில்வே

இவ்ேைிக்றைறய

அறமச்சைம்

வேளியிட்டது.

Cleanliness)

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
(WESP)

as

of

mid-2017 ன்

World Economic Situation and Prospects

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

www.winmeen.com

இந்த ேளர்ச்சி 7.6% ஆை
Page 2

www.winmeen.com
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
www.winmeen.com

பாதுைாப்புக்ைாை
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வசய்த

வசறேக்கு
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மதிப்பளிக்கும் ேிதமாை
ைர்நாடை

மாநிைத்திலுள்ள

ைாரணத்தினால்

புைிைளுக்ைான

Sanjay
ஹர்ைிைா

ஒன்ைிறணத்து
இவ்ேிருது

தாழ்ோரங்ைறள
அசாமின்

Gubbiக்கும்

ோழிேிடங்ைளாைக்வைாண்டு
இந்தியாேில்

எனும் வபயரில் ேழங்ைப்படுைிைது.

Green Oscars

ோழும்
என்று

பாதுைாத்த

வபரு

ேழங்ைப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வோரு

ஈரநிைங்ைறள

நாறரைளின்(வபாதுோை

ேழங்ைப்படும்)

ைாரணத்தினால்

பாதுைாத்த

Dr.

வபண்ணினங்ைறள
Purnima

Barmanக்கும்

வேற்ைியாளருக்கும்

ஒரு

ேருட திட்டத்துக்ைாை 35,000 பவுண்ட் பணப்பரிசு ேழங்ைப்படுைிைது.
Whitley

Fund

for

Nature

எனும்

இயற்றைப்பாதுைாேைர்ைறள

The

வதாண்டு

நிறுேனம்,

ேிதமாை

இதறன

எந்தத்துறைக்கு

மத்திய

UKறேச்சார்ந்த
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
www.winmeen.com
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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
மட்டுமல்ைாமல்

Warsaw

NASAறேச்வசர்ந்த

Neil

Future

பிரிேில் பரிசிறன

வேன்றுள்ளார். இேர்

பல்ைறைக்ைழைத்றதச்வசர்ந்த
Gehrels

ஆைிவயார்

ைண்டுபிடிப்புைளுக்ைாை இப்பரிசிறன

தமது

Andrej

ோன்

Udalski

&

இயற்பியல்

வேன்றுள்ளனர். இப்பரிசுைள் ேரும்

வம 21 அன்று இஸ்வரைின் Tel Aviv-ல் நறடவபறும் ேிருது ேழங்கும்

2017

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
H a Hai , Ka H

Na H , H

Aa e Hai

K

Hum Saath Saath Hain ,

வபான்ை படங்ைளில், அம்மா

வேடத்தில் நடித்ததன் மூைம் அைியப்படுைிைார். இேர்
Shriman Shrimati
இேர்

Kuch Kuch

Tu Tu Main Main &

வபான்ை வதாறைக்ைாட்சித்வதாடர்ைளிலும் நடித்துள்ளார்.

இறுதியாை

மராத்திய

படமான

Katyar

Kaljat

Ghusali-யிலும்,

வதாறைக்ைாட்சித்வதாடரான Naamakaran-னிலும் நடித்தார்.
www.winmeen.com
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Geographic வதன ீ வபாட்டியில் வேன்ை

9. 2017 National

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
மதிப்பிைான

$10,000

வசய்யப்பட்ட

ஊக்ைத்வதாறைறய

இறுதி

வபற்ைார். இவ்ோண்டு

வேற்ைியாளர்ைளில்

பத்தில்

ஆறு

வபர்

வதரிவு
இந்திய-

அவமரிக்ை மாணேர்ைளாேர்.
10.

2017

World

Telecommunication

and

Information

Society

Day

(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.
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TNPSC Tamil Current Affairs 19 th May 2017
1.

2017ம்

ஆண்டுக்கான

இருதரப்பு

கடற்சார்

பயிற்சியான

"SIMBEX-17"

இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடடயய ததாடங்கியுள்ளது?
A. இலங்டக

B. ததன் ஆப்பிரிக்கா
C. ததன்தகாரியா
D. சிங்கப்பூர்
விடட : D. சிங்கப்பூர்
ததன்

சீ னக்கடலில் சிங்கப்பூர் மற்றும் இந்தியாவின்

கடற்படடகளுக்கு

இடடயயயான 24வது "SIMBEX-17" கடற்சார் பயிற்சி, யம 18 2017 அன்று
ததாடங்கி

யம

21 2017 வடர

யநாக்கம்,

இரண்டு

ததாடர்ந்து

கடற்படடகளுக்கும்

நடடதபறும்.

இடடயயயான

இப்பயிற்சியின்
பாதுகாப்புகடள

யமம்படுத்துவதும் மற்றும் கடற்சார் நடடமுடைகடள புரிந்துதகாள்வதும்
ஆகும். SIMBEX என்பது

Singapore-India Maritime Bilateral Exercises

என்பதன்

சுருக்கமாகும்.
2. சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும் காலநிடல மாற்ைத்துக்கான அடமச்சகத்தின்
கூடுதல் தபாறுப்புகள் எந்த மத்திய அடமச்சருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது?
A. Ravi Shankar Prasad
B. Ananthkumar
C. Harsh Vardhan
D. J P Nadda
விடட : C. Harsh Vardhan
அடமச்சர் Anil Madhav Dave-ன் மடைவுக்குப்பிைகு சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும்
காலநிடல மாற்ைத்துக்கான அடமச்சகத்தின் கூடுதல் தபாறுப்புகள் Dr. Harsh
Vardhan

அவர்களுக்கு

வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இவர்

அைிவியல்

மற்றும்

ததாழில்நுட்ப அடமச்சகம் & புவியியல் அடமச்சகத்துக்கான அடமச்சராக
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பதவியிலுள்ளார். புது டில்லியிலுள்ள Chandni Chowk-ன் 16வது மக்களடவ
நாடாளுமன்ை உறுப்பினராகவும் உள்ளார்.
3. African Development Bank (AfDB)-ன் 2017க்கான வருடாந்திர கூட்டத்டத எந்த
நகரம் நடத்தவுள்ளது?
A. யவலன்சியா (Valencia)
B. காந்திநகர்
C. லிஸ்பன்
D. ஷாங்காய்
விடட : B. காந்திநகர்
African Development Bank (AfDB)-ன் 2017க்கான வருடாந்திர கூட்டம், குஜராத்தின்
காந்திநகரிலுள்ள மகாத்மா மந்திரில், வரும் 2017 யம 22 முதல் 26 வடர
Transforming Agriculture for Wealth Creation in Africa

எனும் டமயக்கருத்துடன்

நடடதபைவுள்ளது. 2017 யம 23 அன்று இந்தியாவில் நடடதபறும் இம்முதல்
AfDB கூட்டத்திடன, நயரந்திர யமாடி ததாடங்கி டவக்கிைார். இந்த சர்வயதச
நிகழ்வில்
நிர்வாக

81

உலக

நாடுகளிலிருந்து ஆளுநர்கள், துடை

இயக்குநர்கள்,

ததாழிலதிபர்கள்

என

தகாள்டக
3000-க்கும்

ஆளுநர்கள்,

தயாரிப்பாளர்கள்
அதிகமான

மற்றும்
பிரதிநிதிகள்

கலந்துதகாள்ளவுள்ளனர். இது அரசாங்கப்பிரதிநிதிகள், சிந்தடனயாளர்கள்,
கல்வியாளர்கள்

மற்றும்

ஊடகங்களின் பிரதிநிதிகளுக்கு

ஆப்ரிக்காவின்

பிரச்சடனகடள விவாதிக்கும் ஒரு யமடடயாக அடமயும்.
4. Ernst and Young (EY) தவளியிட்ட

2017-க்கான Renewable Energy Country

Attractiveness Index (RECAI)-ல் முதலிடத்டதப்பிடித்துள்ள நாடு எது?
A. சீ னா
B. இந்தியா
C. தஜர்மனி
D. ஆஸ்தியரலியா
விடட : A. சீ னா
www.winmeen.com
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Ernst

and

Young

தவளியிட்ட

(EY)

2017-க்கான

Renewable

Energy

Country

Attractiveness Index (RECAI)-ல் 40 நாடுகளில் சீ னா முதலிடத்டதப்பிடித்துள்ளது.
இந்தியா

இடத்திலும்,

2வது

ஆஸ்தியரலியா,
அடுத்தடுத்த

சிலி,

அடதத்ததாடர்ந்து

ஜப்பான்

மற்றும்

அதமரிக்கா,

பிரான்ஸ்

இடங்கடளப்பிடித்துள்ளது.

தஜர்மனி,

ஆகிய

நாடுகள்

புதுப்பிக்கத்தக்க

ஆற்ைல்

முதலீடுகள், முதலீட்டிற்கான வாய்ப்புகள் ஆகியவற்டை கருத்தில்தகாண்டு
RECAI இந்த 40 நாடுகளுக்கான குைியீட்டட வழங்கியுள்ளது.
5. சுந்தரம் ரவி எந்த விடளயாட்டுடன் ததாடர்புடடயவர்?
A. கிரிக்தகட்
B. யபட்மிட்டன்
C. ஹாக்கி
D. ஸ்பிரின்ட்
விடட : A. கிரிக்தகட்
இந்தியாவின்

கிரிக்தகட்

உறுப்பினருமான

சுந்தரம்

ததாடர்புடடயவராவார்.
Champions

நடுவர்

ஜூன்

Trophy-க்காக

&

ICC

ரவி,
2017

International

Elite

Panel

கிரிக்தகட்
அன்று

of

Umpires-ன்

விடளயாட்டுடன்

நடடதபைவுள்ள

Cricket

Council

2017

(ICC)

ICC

மூலம்

யதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள 20 நடுவர்களுள் இவரும் ஒருவர். ICC யபாட்டி
நடுவர்கள்

பட்டியலில்

Chris

Broad,

David

Boon

மற்றும்

Andy

Pycroft

ஆகியயாருடன் Aleem Dar, Kumar Dharmasena, Marais Erasmus, Chris Gaffaney, Ian
Gould, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Nigel Llong, Bruce Oxenford, Sundaram
Ravi,

Paul

Reiffel

&

Rod

Tucker

ஆகிய

பன்னிருவரும்

நடுவர்களாக

கலந்துதகாள்வார்கள்.
6. சமீ பத்தில் தவளியிடப்பட்ட 2017 Brand Finance India 100 -ன் அைிக்டகயின்
படி, இந்தியாவில் மிகவும் மதிப்புவாய்ந்த பிராண்ட் எது?
A. Tata குழுமம்
B. ஏர்தடல்
www.winmeen.com
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C. LIC
D. ரிடலயன்ஸ்
விடட : A. Tata குழுமம்
சமீ பத்தில் தவளியிடப்பட்ட

2017 Brand Finance India 100 -ன் அைிக்டகயின்

படி, டாடா குழுமம் இந்தியாவில் 13.1 பில்லியன் டாலர் மதிப்புதகாண்ட
மதிப்புமிக்க

பிராண்ட்

ஆகும்.

ஏர்தடல்

நிறுவனம்

2வது

இடத்திலும்,

அதடனத்ததாடர்ந்து LIC, Infosys, SBI மற்றும் Reliance Industries Ltd அடுத்தடுத்த
இடங்களிலுமுள்ளது.

The Brand Finance

என்பது

உலகளாவிய வர்த்தக

மதிப்பீடு மற்றும் யுக்திகடள வழங்கும் ஓர் ஆயலாசடன நிறுவனமாகும்.
இந்நிறுவனம் பிராண்ட் அடமப்புகளுக்கு, சிைந்த யமலாண்டமயின் மூலம்
எப்படி தங்களின் மதிப்டப யமலும் உயர்திக்தகாள்வது என்பது யபான்ை
ஆயலாசடனகடள வழங்குகிைது.
7. இந்தியாவின் முதல் Aquatic Rainbow Technology Park (ARTP), எந்த நகரத்தில்
அடமக்கப்படவுள்ளது?

A. விசாகப்பட்டினம்
B. தசன்டன
C. தகாச்சி
D. மும்டப

விடட : B. தசன்டன
இந்தியாவின்

முதல்

Aquatic

Rainbow

Technology

Park

(ARTP),

தசன்டன

நகரத்தில் அடமக்கப்படவுள்ளது. இந்தப்பூங்காவில், பல வடகயான நவன
ீ
வண்ை அலங்கார மீ ன்கள் பராமரிக்கப்படும். இங்கு மீ ன் வளர்ப்புக்கான

தபாரிப்பகங்களும் (Hatcheries) உண்டு. தமிழ்நாட்டின் தபான்யனரியிலுள்ள,
Fisheries

College

and

தசய்யப்பட்டுள்ளது.
உள்நாட்டு

மற்றும்

Research

Institute

இப்பூங்காவில்
தவளிநாட்டு

அதிநவன
ீ

வண்ை

மூலம்

(FCRI)-ன்

இவ்வசதி

வசதிகடளக்தகாண்டு

அலங்கார

மீ ன்

வடககடள

உற்பத்தி தசய்வதற்கான யமம்பட்ட உள்கட்டடமப்புகள் உண்டு. அலங்கார
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மீ னினங்களுக்கான

இனப்தபருக்கத்ததாழில்நுட்பங்கடள

உருவாக்கி,

தரமான மீ ன் குஞ்சுகள் இங்யக தபருமளவில் உற்பத்தி தசய்யப்படும்.
8. 2017 International

Day against Homophobia, Transphobia & Biphobia (IDAHOT)-ன்

டமயக்கருத்து என்ன?
A. Mental health
B. Childhood memories
C. Families
D. Join Hands
விடட : C. Families
உலகளவில்

LGBTI

உரிடம

(Lesbian,Gay,Bisexual,Transgender,Intersexual)

மீ ைல்களுக்கான விழிப்புைர்டவ ஏற்படுத்துவதற்காகவும் & அதன் மீ தான
எண்ைத்டத உயர்த்தும் தபாருட்டு, ஒவ்தவாரு ஆண்டும் யம

17 அன்று

சர்வயதச Homophobia, Transphobia & Biphobia தினம் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 2017
International

Day

டமயக்கருத்து

against
Families

Homophobia,
ஆகும்.

Transphobia
இது

&

Biphobia

(IDAHOT)-ன்

குடும்பங்களில்

உள்ள

ஓரினச்யசர்க்டகயாளர்கள், திருநங்டககள் & இருபாலுைர்வுள்ளவர்களின்
நல வாழ்விற்கும் உரிடமக்கும் மதிப்பு தரயவண்டுதமன வலியுறுத்துகிைது.
9. மடைந்த புகழ்தபற்ை பாடகர் Chris Cornel, எந்த நாட்டடச்யசர்ந்தவராவார்?
A. தஜர்மனி
B. பிரான்ஸ்
C. ஜப்பான்
D. US
விடட : D. US
புகழ்தபற்ை அதமரிக்க இடசக்கடலஞர், பாடகர் மற்றும் பாடலாசிரியரான
Chris Cornel(52), சமீ பத்தில் அதமரிக்காவிலுள்ள மிச்சிகனில் காலமானார்.
“Seattle

Rock

இடசக்குழுவின்

www.winmeen.com
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இடசத்ததாகுப்பிற்காக
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முன்னைி

பாடகராகவும்,

பாடலாசிரியராகவும்,

கிதார்

கடலஞராகவும்,

AudioSlave இடசக்குழுவுக்கு முன்னைி பாடகராகவும், பாடலாசிரியராகவும்

பைிபுரிந்து பிரபலமடடந்தார்.
10. எந்த யததியில் சர்வயதச அருங்காட்சியக நாள் (International Museum Day)
அனுசரிக்கப்படுகிைது?
A. யம 22

B. யம 21
C. யம 18
D. யம 19
விடட : C. யம 18
சமுதாய

முன்யனற்ைத்திற்கு

அருங்காட்சியகத்தின்

பங்கு

எவ்வளவு

முக்கியதமன்படத மக்களுக்கு உைர்த்தவும், விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தவும்
ஒவ்தவாரு ஆண்டும் யம 18 அன்று சர்வயதச அருங்காட்சியக நாள் (IMD)
அனுசரிக்கப்படுகிைது.
தபாதுமக்கடள

இந்நாளில்

சந்தித்து,

அருங்காட்சியக

அருங்காட்சியகங்கள்

நிபுைர்கள்
எதிர்தகாள்ளும்

சவால்கடளப்பற்ைியும் அதற்கான எச்சரிக்டக நடவடிக்டககள் பற்ைியும்
விளக்குகின்ைனர்.

2017

சர்வயதச

அருங்காட்சியக

நாள்

(IMD)-ன்

டமயக்கருத்து Museums and contested histories: Saying the unspeakable in museums
ஆகும்.

சமுதாய

நலனுக்காகவும்

அருங்காட்சியகங்களின்

பங்கு

மக்களின்
அளப்பரியது

ஒற்றுடமக்காகவும்
என்படத

இது

வலியுறுத்துகிைது. வரலாறு முதல் எதிர்காலம் வடர ஒரு குடடயின் கீ ழ்
தாங்கி நிற்கும் அருங்காட்சியகங்களின் சிைப்டப இந்நாள் உைர்த்துகிைது.
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TNPSC Tamil Current Affairs 20th May 2017
1. 2017-க்கான Intel International Science and Engineering Fair (ISEF) விருதினன,
சுற்றுச்சூழல் பபாறியியல் பி வில் பவன்ற இந்திய இனைஞர் யார்?
A. Sairandi Sathyanarayanan
B. Pratik Naidu
C. Prashant Ranganathan
D. Sahithi Pingali
வினை : C. Prashant Ranganathan
ஜாம்பெட்பூனைச்சேர்ந்த Prashant Ranganathan, 2017-க்கான Intel International
Science and Engineering Fair (ISEF) விருதினன சுற்றுச்சூழல் பபாறியியல்
பி வில் பவன்றுள்ைார். பூச்ேிக்பகால்லிக்கு எதிைான மற்றும் உயி யல்
தியான பயன்பாடு மூலம் அதன் பக்க வினைவுகனை அகற்றுவதற்கான
அவைது

கண்டுபிடிப்பிற்காக,

கலிசபார்னியாவின்
பஜர்மனினயச்சேர்ந்த

லாஸ்
Ivo

$5000

ைாலர்

ஏஞ்ேல்ேில்
Zell,

ஒரு

மதிப்பிலான

இப்ப ேினன

பபற்றார்.

இனதத்தவிை,

புதிய

சமாட்

மூலம்

கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பறக்கும் கருவினய வடிவனமத்ததற்காக, $75000
ைாலர் மதிப்புமிக்க Gordon E Moore விருதினன பவன்றுள்ைார்.
2.

பள்ைி

மாணவர்களுக்கான

e-textbook

portal-ஐ,

எந்த

மாநில

அைசு

பதாைங்கியுள்ைது?
A. அோம்
B. சகைைா
C. கர்நாைகம்
D. அ யானா
வினை : D. அ யானா
அ யானா மாநில அைசு ேமீ பத்தில் பள்ைி மாணவர்களுக்கான e-பாைப்
புத்தகச்சேனவயினன

www.winmeen.com
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மாணவர்கள்,

Haryana

தைத்திலிருந்து

School

Education

மின்-புத்தகங்கனை

Board

(HSEB)-ன்

உைனடியாக

e-textbook

பதிவிறக்கம்

பேய்துபகாள்ைலாம். தற்சபாது, IX முதல் XII வகுப்பு வனையிலுள்ை 26
பாைப்புத்தகங்கள் பதிசவற்றப்பட்டுள்ைன.

இதனன

ஒலிக்சகாப்புகைாக

எைிதாக மாற்ற முடியும். இவ்வனலத்தைம், புத்தகத்தின் ேில பகுதிகனை
மட்டும் னைனலட் பேய்து படிக்கும் வேதியினனயும் வழங்குகிறது.
3. 2015-க்கான இந்திைா காந்தி அனமதிப்ப னே பபற்ற அனமப்பு எது?
A. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
B. Indian Space Research Organisation (ISRO)
C. International Court of Justice (ICJ)
D. International Labour Organization (ILO)
வினை : A. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
சம 18 2017 அன்று புது டில்லியில் நைந்த விழாவில், United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR) அனமப்பிற்கு, முன்னாள் பிைதம மந்தி
மன்சமாகன் ேிங் அவர்கள் 2015-க்கான இந்திைா காந்தி அனமதிப்ப ேினன
வழங்கினார். இதுதவிை, 2014-க்கான விருது ISRO அனமப்பிற்கு Mars Orbiter
Mission

(MOM)-க்காக,

வழங்கப்பட்ைது.

ISROவின்

இவ்விருது,

தனலவர்

ஒரு

Kiran

சகாப்னப,

Kumar

ஒரு

அவர்களுக்கு

சகாடி

பணப்ப சு

மற்றும் ோன்றிதனழ உள்ைைக்கியது.
4. ேமீ பத்திய

Global Burden of Disease (GBD) -ன் அறிக்னகயின்படி, 2017

Healthcare Access and Quality Index (HAQI)-ல்

இந்தியா

எத்தனனயாவது

இைத்திலுள்ைது?
A. 128வது
B. 154வது
C. 166வது
D. 137வது
வினை : B. 154வது
www.winmeen.com
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ேமீ பத்திய

Global

Burden

of

Disease

(GBD) -ன்

அறிக்னகயின்படி

2017

Healthcare Access and Quality Index (HAQI)-ல், 195 நாடுகளுள் இந்தியா 154வது
இைத்திலுள்ைது.

இந்தியாவில்,

குறிப்பிட்ை

காலப்பகுதியில்

ேமூகப்பபாருைாதாை வைர்ச்ேி இருந்தசபாதிலும், சுகாதாைத்துனறகைில்
அதன் இலக்குகனை அனையமுடியவில்னல. இது காேசநாய், நீ ழிவு,
ருமாட்டிக்

இதய

சநாய்கள்

மற்றும்

நாள்பட்ை

ேிறுநீைக

சநாய்

ஆகியவற்றில் எதிர்பார்த்தனதவிை சமாேமானதாக இருந்தது. 1990 முதல்
2015

வனையான

காலப்பகுதியில்

பேய்யப்பட்டுள்ைது.
வகிக்கிறது.

25

இப்பட்டியலில்

இந்தக்குறியீைானது

நாடுகைில்

இந்த

சுவிட்ேர்லாந்து
32

சநாய்களுக்கான

ஆய்வு

முதலிைம்
இறப்பு

விகிதங்கனை அடிப்பனையாகக்பகாண்ைது. இந்சநாய்கனை திறனமயான
& ே யான மருத்துவப்பைாம ப்புைன் தவிர்க்கலாம். இதன் வனகயில்
1990ம் ஆண்டு, ேிறப்புநினலயினன பபற்றுள்ைது.
5. RR Laxman, எந்த வினையாட்டுைன் பதாைர்புனையவர்?
A. சபட்மின்ைன்
B. சைபிள் பைன்னிஸ்
C. ேதுைங்கம்
D. கி க்பகட்
வினை : C. ேதுைங்கம்
சம 18 2017 அன்று பகால்கத்தாவிலுள்ை Kshudiram Anushilan Kendraவில்
நனைபபற்ற 2017 All India Open Rapid FIDE Rating Chess சபாட்டியில் Integral
Coach Factory-னயச்சேர்ந்த Grand Master RR Laxman பவற்றிபபற்றார். 8.5
புள்ைிகள் பபற்ற Mitrabha Guha-னவ 9.5 புள்ைிகள் பபற்று பவன்றார்.
6. ேமீ பத்தில் மனறந்த, பல விருதுகனைப்பபற்ற புனகப்பைக்கனலஞர்
Stanley Greene, எந்த நாட்னைச்சேர்ந்தவைாவார்?
A. ேீனா
B. ைஷ்யா
C. ஜப்பான்
www.winmeen.com
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D. US
வினை : D. US
சமாதல்கள், சபைழிவுகள் மற்றும் மனிதாபிமான பநருக்கடிகனை தனது
புனகப்பைத்திறனமயின் மூலம் பவைிப்படுத்திய அபம க்க புனகப்பைக்
கனலஞைான

Stanley

Greene

நைந்த

Chechnyaவில்

(52),

ேமீ பத்தில்

பிைான்ேில்

விடுதனலப்புலிகளுக்கும்

காலமானார்.

ைஷ்ய

ஆயுதப்

பனைகளுக்கும் இனைசயயான அவைது புனகப்பை ஆவணங்கள், 2004-ல்
“Open Wound என்ற புத்தகமாக பதாகுக்கப்பட்ைது. 1994, 2001, 2004 & 2008-ம்
ஆண்டுகைில் World Press Photo விருதுகனை இவர் பபற்றுள்ைார்.
7. Bhindawas Bird Sanctuary (BBS) எந்த மாநிலத்தில் அனமந்துள்ைது?
A. அ யானா
B. ைாஜஸ்தான்
C. ேிக்கிம்
D. சகைைா
வினை : A. அ யானா
Bhindawas

பறனவகள்

மாவட்ைத்தில்

ேைணாலயம்

அனமந்துள்ைது.

(BBS),

இந்த

அ யானாவின்

ேைணாலயம்,

ஜஜ்ஜார்

Blue Peafowl, Gray

Francolin, Black Francolin, Shikra, Black Kite, Greater Coucal, White-throated Kingfisher,
Coppersmith
புகலிைமாக

Barbet

&

Indian

Roller

இருந்துவருகிறது.

சபான்ற

இந்த

பறனவயினனங்களுக்கு

ேைணாலயம்,

வினைவில்

ஓர்

அழகான சுற்றுலாத்தலமாக சமம்படுத்தப்படுவதால், இந்த இைத்திற்கு
வருனக தரும் சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு இைவு சநைத்தில் தங்குவதற்கான
வேதிகள்,

ஏ னய

அழகுபடுத்துதல்,

பறனவகள்,

விலங்குகளுக்கான

மருந்தகம் சபான்றனவயும் திறக்கப்பைவுள்ைது.
8.

ேமீ பத்தில்,

கங்னக

நதினய

தூர்வா

புதுப்பிப்பதற்கான

நைவடிக்னககனை ப ந்துனை பேய்த குழு எது?
www.winmeen.com
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A. KSS Banerjee committee
B. Mukesh Sinha committee
C. J P Nadda committee
D. Madhav Chitale committee
வினை : D. Madhav Chitale committee
Madhav Chitale குழுவானது கங்னக நதியின் கைிமண் பேயல்திறன், மணல்
பதிசவடு,

மணல்

படிவுகளுக்கான

நிதியறிக்னக,

பவள்ைநீர்

வழித்தைங்கள் பற்றிய ஆய்வுகனை உள்ைைக்கியது. சமலும், இக்குழு
ேிறந்த விவோய நனைமுனறகள், நதிக்கனைசயாை அ ப்பினனத்தடுத்தல்
மற்றும்

ஆற்றின்

ஆகியவற்னற

பவள்ைப்பகுதிகைில்

ப ந்துனைத்துள்ைது.

ஆக்கிைமிப்னப

இதுமட்டுமல்லாமல்,

தடுத்தல்

அருகிலுள்ை

ஏ கைிலும் தூபைடுத்து, அவற்றின் பகாள்ைைவினன உயர்த்தவும் முடிவு
பேய்யப்பட்டுள்ைது. இக்குழு, மத்திய நீர்வை ஆதாை அபிவிருத்தி மற்றும்
கங்னக

புத்துயிர்

அனமச்ேகத்தின்

மூலம்

2016

ஜூனலயில்

அனமக்கப்பட்ைது.
9. 2017-க்கான HADR பயிற்ேி “Karavali Karunya , இந்திய கைற்பனையால் எந்த
மாநிலத்தில் பதாைங்கப்பட்ைது?
A. தமிழ்நாடு
B. கர்நாைகம்
C. ஆந்திைப்பிைசதேம்
D. சகைைா
வினை : B. கர்நாைகம்
இந்தியக்கைற்பனையால் சம 18 2017 அன்று கர்நாைகத்திலுள்ை Naval
Station-ல், Indian Navy’s Western Nava Command-னால், வருைாந்திை Humanitarian
Assistance and Disaster Relief (HADR) கூட்டுப்பயிற்ேி
இந்தப்பயிற்ேியில்
வினைவுகனை
www.winmeen.com

பதாழில்முனற
ேமாைிக்கும்

பதாைங்கப்பட்ைது.

ப மாற்றம்

மற்றும்

சபைழிவு

வழிமுனறகனை,

சுனாமி

சபைழிவு
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சூழலிசலசய பயில்கின்றனர். இப்பயிற்ேி 20 சம 2017 வனை நீடிக்கும்.
10.

Integrated

Defence

Staff

(Operations)-ன்

புதிய

துனணத்தனலவைாக

நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்?
A. Satish Dua
B. Subhash Bhamre
C. PN Pradhan
D. N S Rathore
வினை : C. PN Pradhan
விமானப்பனை தைபதியான PN Pradhan, Integrated Defence Staff (Operations)ன்
புதிய

துனணத்தனலவைாக

ஆயுதப்பனைகளுக்கு
ஏற்படுத்துவதற்கான

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.

இனைசய
முக்கிய

தைமாக

உறுதியான

இது

பதாைர்பினன

விைங்குகிறது.

இவ்வனமப்பு,

அக்சைாபர் 2001-ல், இந்தியாவின் பாதுகாப்பு நிர்வாகத்னத ஆய்வு பேய்ய,
கார்கில் சபாருக்குப்பின்னர் அனமக்கப்பட்ை குழுவின் ப ந்துனைகைின்
சப ல்

உருவாக்கப்பட்ைது.

ேிறந்த

நிர்வாக

நனைமுனறகனை

பின்பற்றுவதன் மூலம் பகாள்னக, சகாட்பாடு, சபார் ேண்னை மற்றும்
பகாள்முதல்

ஆகியவற்றின்

ஒருங்கினணப்பிற்கான

புள்ைியாக

இவ்வனமப்பு பேயல்படுகிறது. இதன்(IDS) தற்சபானதய தனலவைாக Lt
General Satish Dua அவர்கள் உள்ைார்.
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TNPSC Tamil Current Affairs 21 st & 22nd May 2017
1. 5 நாட்களுக்குள் எவரெஸ்ட் சிகெத்தை இருமுதை அதைந்ை முைல்
இந்ைியப்ரெண் Anshu Jamsenpa, எந்ை மாநிலத்தை சசர்ந்ைவொவார்?
A. மிசசாெம்
B. மணிப்பூர்
C. அசாம்
D. அருணாச்சலப்ெிெசைசம்
விதை : D. அருணாச்சலப்ெிெசைசம்
அருணாச்சலப்ெிெசைச மாநிலத்தை சசர்ந்ை மதலசயற்ை வெொன
ீ
Anshu
Jamsenpa, 5 நாட்களுக்குள் எவரெஸ்ட் சிகெத்தை இருமுதை அதைந்து
உலக

சாைதன

மதலசயற்ை

ெதைத்துள்ளார்.
வெொன
ீ

Furi

சம 21 2017 அன்று,

இவர்

இதணந்து

Sherpa-வுைன்

சநொள

காதல

8

மணியளவில் எவரெஸ்ட் சிகெத்ைிதன அதைந்ைார். அைற்கு முன்பு சம
16 2017 அன்று ஒருமுதை எவரெஸ்ட் சிகெத்ைிதன அதைந்ைார். இைன்
மூலம்,

எவரெஸ்ட்

சிகெத்ைிதன

ஐந்து

முதை

அதைந்ை

முைல்

இந்ைியப்ரெண் என்ை ரெருதமதயயும் ைனைாக்கியுள்ளார். இதைத்ைவிெ,
சம 20 2017 அன்று இந்ைிய மதலசயற்ை வெர்களான
ீ
Dhankude Kishor
Dattatraya

&

Brij

Mohan

Sharma

ஆகிசயாரும்

எவரெஸ்ட்

சிகெத்ைின்

உச்சியிதன அதைந்ைனர். இந்ைியக்கைற்ெதையிலிருந்து முைன்முைலாக
எவரெஸ்டின் உச்சியிதன அதைந்ைவர், Breeze Sharma என ெிெெலமாக
அைியப்ெடும் Brij Mohan Sharma ஆவார். இைற்கு முன் 2012 சம 12&19 என
ஒரு

வாெ

காலத்ைிற்குள்

இெண்டுமுதை

எவரெஸ்ட்

சிகெத்ைிதன

அதைந்ைவர் Chhurim Sherpa (சநொள மதலசயற்ை வெர்)
ீ
ஆவார்.
2. தைரியம்

மற்றும் ைியாகத்ைிற்காக

வழங்கப்ெடும் ஐ.

Hammarskjold

ெைக்கத்ைிதன

மதைந்ை

ரெறும்,

இந்ைிய

நாவின் Dag
அதமைிக்

காவலர்கள் யார்?
A. Shubhkaran Yadav and Rajesh Kumar
B. Manish Malik and Amal Deka
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C. Brijesh Thapa and Ravi Kumar
D. Maya Ajmera and Gagan Panjab
விதை : C. Brijesh Thapa and Ravi Kumar
தைரியம்

மற்றும்

Hammarskjold

ைியாகத்ைிற்காக

ெைக்கத்ைிதன

ரெறும்,

வழங்கப்ெடும்
மதைந்ை

ஐ.

நாவின்

இந்ைிய

Dag

அதமைிக்

காவலர்கள் Brijesh Thapa & Ravi Kumar ஆவார்கள். சம 29 2017 அன்று
அனுசரிக்கப்ெடும் சர்வசைச ஐ. நா அதமைிக்காப்ொளர்கள் ைினத்ைில்,
இவர்கசளாடு

சசர்த்து

வழங்கப்ெடுகிைது.
ெிெைிநிைிகள்

இொணுவ

117

இவர்களுக்கான

வெர்களுக்கு
ீ

விருதுகதள

ரெற்றுக்ரகாள்வார்வார்கள்.

இப்ெைக்கம்

ஐ.நாவின்

ைற்சொது

நிெந்ைெ

ஆப்கானிஸ்ைான்,

காங்சகா, ரலெனான், தலெீரியா, மத்ைிய கிழக்குநாடுகள், ரைற்கு சூைான்,
சூைான் மற்றும் சமற்கு சகாொ ஆகிய நாடுகளில், ஐ.நாவின்

அதமைிப்

ெதைகளுக்காக 7,600-க்கும் அைிகமான இொணுவ அைிகாரிகதள இந்ைியா
ெணியமர்த்ைியுள்ளது.
3. 2017 International Day for Biodiversity (IDB)-க்கான தமயக்கருத்து என்ன?
A. Convention on Biological Diversity
B. Biodiversity and Sustainable Tourism
C. Invasive Alien Species
D. Biodiversity and Agriculture
விதை : B. Biodiversity and Sustainable Tourism
ஒவ்ரவாரு ஆண்டும் சம 22 அன்று ெல்வதக உயிரிகளின் சமலான
விழிப்புணர்தவ அைிகப்ெடுத்தும் விைமாக, International Day for Biodiversity
(IDB) கதைெிடிக்கெடுகிைது. 2017 International Day for Biodiversity (IDB)-க்கான
தமயக்கருத்து
ரொருளாைாெ
அைன்

Biodiversity

and

Sustainable

Tourism

வளர்ச்சிக்கும், ெல்லுயிரியலுக்கான

நிதலயான

ெயன்ொட்டிற்கான

ஆகும்.

இது

ொதுகாப்பு மற்றும்

விழிப்புணர்வு

மற்றும்

நைவடிக்தககதள அைிகரிக்க ஒரு வாய்ப்ெிதன வழங்குகிைது.
www.winmeen.com
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4. எந்ை மாநில அெசாங்கம் ைிைந்ைரவளி மலங்கழித்ைதல ைடுக்கவும்,
அவற்தை கண்காணிக்கவும் Good Morning என்ை கண்காணிப்புப்ெதைதய
உருவாக்கியுள்ளது?
A. மகாொஷ்டிொ
B. உத்ைிெப்ெிெசைசம்
C. மத்ைியப்ெிெசைசம்
D. ொஜஸ்ைான்
விதை : A. மகாொஷ்டிொ
மகாொஷ்டிொ அெசு அதனத்து கிொமங்களில் மற்றும் மாவட்ைங்களில்
ைிைந்ைரவளி
என்ை

மலங்கழித்ைதல

கண்காணிப்பு

கட்டுப்ெடுத்துவைற்காக,

ெதைதய

உருவாக்கியுள்ளது.

Good Morning

இந்ை

குழுக்கள்

உள்ளூர் மக்கள், சுய உைவிக்குழுக்கள், NGOக்கள், மாணவர்கள் மற்றும்
சுகாைாெத்துதையில்

ெணிபுரிெவர்கள்

ஆகிசயாதெ

ெிெைிநிைிகளாக

ரகாண்டிருக்கும். இந்ைக்குழு குடியிருப்புகளில் கழிவதை உள்ளைா என
ஆய்வு

ரசய்யும்.

கட்டுமானப்ெணிகதள

சமலும்,

நிலுதவயிலுள்ள

சமற்ொர்தவயிைவும்,

கழிவதை

அவற்தை

விதெந்து

முடிக்க கட்ைதளயிைவும் இக்குழுவிற்கு அைிகாெமுண்டு.
5. 2017 ஈொன் ஜனாைிெைி சைர்ைலில் ரவன்ைவர் யார்?
A. Eshaq Jahangiri
B. Ebrahim Raeisi
C. Mostafa Hashemi
D. Hassan Rouhani
விதை : D. Hassan Rouhani
ஈொனின் ைற்சொதைய ஜனாைிெைியான Hassan Rouhani, ைன்தன எைிர்த்து
சொட்டியிட்ை Ebrahim Raeisi-ஐ ரெருவாரியான வாக்கு வித்ைியாசத்ைில்
சைாற்கடித்து

இெண்ைாவது

சைர்ைலிலும்

ரவன்றுள்ளார்.
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முதையாக
இைன்

2017

மூலம்

ஈொன்

ஜனாைிெைி

முன்னாள்

ஈொன்
Page 3

www.winmeen.com
ஜனாைிெைியான
முதையாக

Mohammad Khatami-க்குப்ெிைகு
ஜனாைிெைியானவர்

ைனைாக்கியுள்ளார்.

இவர்

என்ை

ஒரு

ரைாைர்ந்து

இெண்ைாவது

ரெருதமதய

மிைவாை

இவர்

நதைமுதை

&

அெசியல்வாைியாக கருைப்ெடுகிைார்.
6. 2017 Asian Continental Women Blitz சதுெங்க சாம்ெியன்ஷிப் சொட்டியில்
ைங்கம் ரவன்ை இந்ைிய Squash வெர்
ீ
யார்?
A. Padmini Rout
B. Vinita Gujrathi
C. R Vaishali
D. Soumya Swaminathan
விதை : C. R Vaishali
சீ னாவின்

Chengdu-வில்

நதைரெற்ை

சதுெங்க

சாம்ெியன்ஷிப்

2017 Asian Continental

சொட்டியில்,

ஒன்ெது

Women Blitz

சுற்றுகளிலில்

8

புள்ளிகதள ரெற்று இந்ைிய Squash வெர்
ீ
R Vaishali ைங்கம் ரவன்றுள்ளார்.
இவர்

இந்ைப்சொட்டியில்

ரவன்றுள்ளார்.
டிொ

சமலும்,

சிைப்ொக
இெண்டு

விதளயாடி

சொட்டிகளில்

ஆக்கியுள்ளார். இறுைிப்சொட்டியில்

ஏழு

சொட்டிகளில்

ஒன்ெது சுற்றுகதள

மங்சகாலியாவின் Uurt-saikh

Uuriin-tuya-தவ ரவன்று, ஈொனின் Saras-dat Khademal-sharieh-தவ விை ஒரு
புள்ளிகள் அைிகம் ரெற்று R Vaishali ைங்கத்தை ரவன்ைார். இதைத்ைவிெ
சீ னாவின்

Yuxin Song-ஐ

ஏழு

புள்ளிகள் வித்ைியாசத்ைில்

Padmini Rout

ரவன்றுள்ளார்.
7. 2017 Me ’ Ma a O e S

a

சொட்டியிதன ரவன்ை இந்ைிய Squash வெர்
ீ

யார்?
A. Mohd Syafiq Kamal
B. Harinder Pal Sandhu
C. Saurav Ghosal
D. Abhay Singh
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விதை : B. Harinder Pal Sandhu
ெிலிப்தென்சின் Makati நகெத்ைிலுள்ள Manila Polo Club-ல் நதைரெற்ை, 2017
Me ’

Ma a O e

S

இறுைிப்சொட்டியில், மசலசியாதவச்சசர்ந்ை Mohd

a

Syafiq Kamal-ஐ 11-5, 11-7, 11-7 என்ை புள்ளிகள் கணக்கில் சைாற்கடித்து,
இந்ைிய Squash வெர்
ீ
Harinder Pal Sandhu இப்சொட்டியிதன ரவன்றுள்ளார்.
மகளிர் இறுைிப்சொட்டியில், ஜப்ொனின் Satomi Watanabe, சவல்சின் Deon
Saffery-ஐ சைாற்கடித்து ைனது முைல் ரவற்ைிதய ரெற்றுள்ளார்.
8. 2017 Me ’

e

R

e Ma e

சொட்டியிதன Alexander Zverev

e

ரவன்றுள்ளார். இவர் எந்ை நாட்தைச்சசர்ந்ைவொவார்?
A. ரஜர்மனி

B. ருசமனியா
C. உக்தென்
D. ெிொன்ஸ்
விதை : A. ரஜர்மனி
இத்ைாலியின் சொம் நகரில் நதைரெற்ை 2017 Men’s singles Rome Masters
tennis இறுைிப்சொட்டியில், நான்கு முதை சாம்ெியன் ெட்ைம் ரெற்ை Novak
Djokovic-ஐ 6-3, 6-4 என்ை ரசட் கணக்கில், ரஜர்மனி வெர்
ீ
Alexander Zverev
ரவன்றுள்ளார்.
ெட்ைத்ைிதன

இைன்

மூலம்

Djokovic-க்குப்

ரெறும்

இளம்

வெர்
ீ

உக்தெதனச்சசர்ந்ை

Elina

Svitolina,

ெிைகு

இவொவார்.

இத்ைாலிய

ஓென்

Master’s

1000

இதையடுத்து,
ரைன்னிஸ்

ெட்ைமான Simona Halep of Romania -விதன ரவன்றுள்ளார்.
9. 2017 World Metrology Day (WMD)-ன் தமயக்கருத்து என்ன?
A. Measurement in commerce
B. Measurement in sport
C. Measurements for transport
D. Measurements and light
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விதை : C. Measurements for transport
சம 20, 1875-ல் நைந்ை மீ ட்ைர் மாநாட்டின் தகரயாப்ெமிடுைதல குைிக்கும்
வதகயில் உலக அளவியல் ைினம் (WMD),
அன்று

அனுசரிக்கப்ெடுகிைது.

ரைாழில்துதை,

வர்த்ைக

ஒவ்ரவாரு ஆண்டும் சம 20

இம்மாநாடு,

மற்றும்

அளவடு
ீ

சமூக

மற்றும்

ெயன்ொடுகளில்

அைன்
அைன்

உலகளாவிய கட்ைதமப்தெ ஏற்ெடுத்ைியுள்ளது. 2017 World Metrology Day

(WMD)-ன் தமயக்கருத்து Measurements for transport

ஆகும்.

10. 38வது Indian Federation Cup Football tournament-2017-ஐ எந்ை கால்ெந்து அணி
ரவன்றுள்ளது?
A. Mohun Bagan
B. Bengaluru FC
C. Churchill Brothers
D. Shillong Lajong
விதை : B. Bengaluru FC
ஒடிசாவின் கட்ைாக்கிலுள்ள Barabati ஸ்சைடியத்ைில் நதைரெற்ை 38வது
Indian Federation Cup Football tournament-2017-ஐ, 14 முதை ரவற்ைிரெற்ை Mohun
Bagan அணிதய சைாற்கடித்து Bengaluru FC அணி ரவற்ைிரகாண்ைது. இரு
அணிகளும் 90 நிமிைத்ைில் ரவற்ைி ரெைாை நிதலயில், கூடுைல் சநெம்
ரகாடுக்கப்ெட்ைது.

இைில்

Bengaluru

FC

அணிதயச்சசர்ந்ை

CK

Vineeth

இெண்டுபுள்ளிகள் அைிகம் ரெற்று சொட்டியின் ரவற்ைிக்கு உைவினார்.
இைன்மூலம்

இப்சொட்டியிதன

இெண்டுமுதை

Bengaluru

FC

அணி

ரவன்றுள்ளது. இந்ை ரவற்ைியின் மூலம், அடுத்ை ஆண்டு Asian Football
Confederation (AFC) சொட்டியில் Bengaluru FC அணி கலந்துரகாள்ள ஒரு
வாய்ப்பு

கிதைத்துள்ளது.

இைனால்

Bengaluru

FC

அணி

ஒன்றுக்கு

சமற்ெட்ை Federation சகாப்தெதய ரவன்ை 8வது அணி ஆகிைது.
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TNPSC Tamil Current Affairs 23rd May 2017
1. எந்த உயர்மட்டக்குழு சமீ பத்தில் மத்திய அரசுக்கு சாரணர் மற்றும்
வழிகாட்டிகளுக்கான தனது அறிக்கககய சமர்ப்பித்துள்ளது?
A. Harsh Malhotra குழு
B. Ratan Watal குழு
C. Injeti Srinivas குழு
D. Abhijit Sen குழு
விகட : A. Harsh Malhotra குழு
Harsh

Malhotra

தகைகமயின்

குழுவிகனச்சசர்ந்த

ஏழு

கீ ழ்,

சபர்,

சாரணர்
இந்த

மற்றும்

வழிகாட்டிகள்

அறிக்ககயிகன

மாநிை

விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சரான, விஜய் சகாயைிடம் ஒப்பகடத்தனர்.
Bharat Scout and Guides மற்றும் Hindustan Scouts and Guides-களில் முக்கிய
சீரகமப்புககள சமற்ககாள்ளசவண்டுகமனவும், இவ்விரு அகமப்புககள
கண்காணிக்க,

நிரந்தர

கண்காணிப்புக்குழு

அகமக்கவும்,

இரண்டு

அகமப்புகளின் வாரியங்களிலும் அரச பிரதிநிதிகள் இருக்கசவண்டும்
எனவும்

இக்குழு

பரிந்துகரத்துள்ளது.

சமைாண்கம

மற்றும்

நிதி

நிர்வாகத்தில் பை முகறசகடுகள் மற்றும் முரண்பாடுககள இக்குழு
கண்டறிந்துள்ளது.

2016-17-ல்

Bharat Scout and Guide-ஆல்

நடத்தப்பட்ட

Rashtrapati Puraskar சதர்வில், சகள்வித்தாள் கசிந்த விவகாரத்திகனயும்,
அது சம்பந்தப்பட்ட புகார்ககளயும் இக்குழு கூறியுள்ளது.
2. Asian Voice Charity விருதுகளில், 2017-க்கான சர்வசதச மனிதாபிமான
விருது, எந்த நடிககக்கு வழங்கப்பட்டது?
A. தீபிகா படுசகான்
B. ஜாக்குைின் கபர்னாண்டஸ்
C. வித்யா பாைன்
D. ஜூஹி சாவ்ைா
விகட : B. ஜாக்குைின் கபர்னாண்டஸ்
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உைகளாவிய தனது கதாண்டிற்காக, Asian Voice Charity விருதுகளில், 2017க்கான

சர்வசதச

கபர்னாண்டசுக்கு

மனிதாபிமான
Editor s Choice

விருது,

இந்தி

நடிகக

ஜாக்குைின்

பிரிவில் வழங்கப்பட்டது. இவர் கடந்த

ஐந்து ஆண்டுகளாக Habitat for Humanity என்ற கதாண்டு நிறுவனத்துடன்
இகணந்து

பணியாற்றிவருகிறார்.

இவ்வகமப்பானது,

மக்களுக்கு

வடுககள
ீ
வழங்கி அவர்ககள ககௌரவத்துடன் வாழ வழிகசய்கிறது.
3. 2017 Global Rajasthan Agritech Meet (GRAM)-ஐ எந்த நகரம் நடத்துகிறது?
A. கஜய்ப்பூர்
B. உதய்பூர்
C. சகாட்டா
D. அஜ்மீ ர்
விகட : C. சகாட்டா
2017 சம 24 அன்று ராஜஸ்தானின் சகாட்டாவில், 2017 Global Rajasthan
Agritech Meet (GRAM) நகடகபறுகிறது. இது நவன
ீ
கதாழில்நுட்பங்ககள
விவசாயிகளுக்கு

வழங்குவதன்

மூைம்

அவர்ககள

முன்சனறச்

கசய்கிறது. 2017 GRAM சகாட்டாவில், மசைசியா பங்குதாரராகவுள்ளது.
விவசாய பண்கணகள் தங்ககள தாங்கசள விளம்பரப்படுத்திக்ககாள்ள
மற்றும் / அல்ைது விளம்பரதாரர்ககளக்கண்டறிய GRAM ஒரு நல்ை
தளமாக விளங்குகிறது. இம்மூன்று நாள் நிகழ்வில், சகாட்டா மற்றும்
அதகனச்சுற்றியுள்ள
விவசாய

வர்த்தக

ஆகிசயார்

கல்வியாளர்கள்,
நிறுவனங்கள்

கைந்துககாண்டு

புதுகமயான

முகறகள்

கதாழில்

மற்றும்

ககாள்கக

விவசாய
மற்றும்

நுட்ப

சிறந்த

வல்லுநர்கள்,
வகுப்பாளர்கள்

முன்சனற்றத்திற்கான
நகடமுகறககள

அறிந்துககாள்வர்.
4. African Development வங்கிக் (AFDB) குழுவின் 2018-ம் ஆண்டு மாநாட்டிகன
எந்த நாடு நடத்துகிறது?
A. சீனா
B. இைங்கக
www.winmeen.com

Page 2

www.winmeen.com
C. இந்தியா
D. கதன் ககாரியா
விகட : D. கதன் ககாரியா
சமீ பத்தில்,

இந்தியப்பிரதமர்

நசரந்திர

சமாடியால்,

குஜராத்தின்

காந்திநகரிலுள்ள மகாத்மா மந்திரில் சம 22 முதல் 26 வகர நகடகபறும்,
African

Development

வங்கி(AFDB)-யின்

52வது

வருடாந்திர

கூட்டம்

Transforming Agriculture for Wealth Creation in Africa எனும் கமயக்கருத்துடன்
கதாடங்கிகவக்கப்பட்டது.

இந்தியாவில்

இந்த

ஆளுநர்கள்,

AFDB

கூட்டத்தில்,

இயக்குநர்கள்,

ககாள்கக

முதன்முதைாக
துகண

வகுப்பாளர்கள்

நகடகபறும்

ஆளுநர்கள்,

மற்றும்

நிர்வாக

கதாழிைதிபர்கள்

உள்ளிட்ட 3000-க்கும் சமற்பட்ட பிரதிநிதிகள் 81 உைக நாடுகளிைிருந்து
கைந்துககாள்கின்றனர்.

2018-ம்

ஆண்டுக்கான

AFDB

கூட்டம்

கதன்ககாரியாவின் புசன் நகரில் நகடகபறுகிறது.
5. எந்த இந்திய சகைிச்சித்திரக்ககைஞர், 2017 World Wide Fund for Nature
(WWF) I

a

விருதிகன கவன்றுள்ளார்?

a P

A. Rohan Chakravarty
B. Sudhir Dar
C. O V Puthukkody
D. Satish Acharya
விகட : A. Rohan Chakravarty
இகளஞர்ககள

இயற்கககய

சநாக்கி

பயணிக்கச்கசய்த

இவரின்

முயற்சிக்காகவும், அணுகுமுகறக்காகவும், 2017 World Wide Fund for Nature
(WWF)

I

a

a

P

விருதிகன

இந்சதாசனசியாவின்

மசனாசடாவில் கபற்றார். உைககங்கிலுமுள்ள இயற்கக ஆர்வைர்ககள
அங்கீ கரிப்பதற்கான

சிறந்த

விருது

இது.

30

வயதிற்குட்பட்ட

இகளஞர்களின், இயற்கக பாதுகாப்புக்கான அவர்களின் பங்களிப்புககள
அங்கீ கரித்து இவ்விருது வழங்கப்படுகிடுகிறது.
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6. 2017 ஐஸ் ஹாக்கி உைக சாம்பியன்ஷிப்கப கவன்ற நாடு எது?
A. கனடா
B. சுவடன்
ீ
C. இரஷ்யா
D. பின்ைாந்து
விகட : B. சுவடன்
ீ
2017 ஐஸ் ஹாக்கி உைக சாம்பியன்ஷிப்கப சுவடன்
ீ
நாடு கவன்றுள்ளது.
இவ்கவற்றியின் மூைம், சுவடன்
ீ
அதன் 10வது ஐஸ் ஹாக்கி உைக
சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்கத தனதாக்கியுள்ளது. 2017- க்கான சபாட்டியிகன
சம 5 முதல் 21 வகர பாரிஸ், பிரான்ஸ் மற்றும் கஜர்மனி ஆகிய
நாடுகள்

இகணந்து

நடத்துகிறது.

இப்சபாட்டிகளின்

அதிகாரப்பூர்வ

சின்னங்களாக, பிரபை பிகரஞ்சு காமிக் புத்தகத்கதாடர் ( The Adventures of
)-ன் கதாப்பாத்திரங்களான Asterix & Obelix அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

A

7. The World Cultural Diversity for Dialogue and Development Day எந்த சததியில்
ககடபிடிக்கப்படுகிறது?
A. சம 22
B. சம 21
C. சம 23
D. சம 24
விகட : B. சம 21
பல்சவறு

கைாச்சாரங்களுக்கிகடயிைான

இகடகவளிகய

இகணக்கும்

வககயில், ஒவ்கவாரு ஆண்டும் சம 21 அன்று உைக Cultural Diversity for

Dialogue and Development நாள்
பன்முகத்தன்கமயின்

ககடபிடிக்கப்படுகிறது.

மதிப்கப

புரிந்துககாள்ளவும்

இது

கைாச்சார

மற்றும்

எப்படி

ஒன்றிகணந்து வாழசவண்டுகமன்பகத கற்றுக்ககாள்ள உதவுவதற்கான
ஒரு

வாய்ப்பாகவும்

உள்ளது.

2001-ம்

ஆண்டு

ஆப்கானிஸ்தானின்

பமீ னிலுள்ள புத்தர் சிகைககள அழித்ததன் விகளவாக இந்த நாள்
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Page 4

www.winmeen.com
உருவாக்கப்பட்டது. இதன் 2017-க்கான கமயக்கருத்து
D

E

8. T

G

Local Culture as a

ஆகும்.

என பிரபைமாக அறியப்படும் Mattuhunny Mathews, சமீ பத்தில்

a S

காைமானார். இவர் எந்த நாட்கடச்சசர்ந்தவராவார்?
A. இந்தியா
B. பிரான்ஸ்
C. கஜர்மனி
D. US

விகட : A. இந்தியா
T

என பிரபைமாக அறியப்படும் Mattuhunny Mathews, சமீ பத்தில்

a S

2017 சம 20 அன்று, குகவத்திலுள்ள Qadisiyaவில் காைமானார். இவரின்
இறுதிச்சடங்குகள்
எரவிசபரூரிலுள்ள

சகரள

மாநிைம்

அவரது

பத்தனம்திட்டா

கசாந்தவூரான

மாவட்டம்

கபாடிப்பாராவில்

நகடகபற்றது. 1990-களில் சதாம் உகசனின் ஈராக் பகடகள் குகவத்தில்
நுகழந்த

பிறகு,

பாதுகாப்பாக
இந்தியராக

அங்கிருந்த

1.7

கவளிசயற்றுவதில்,
இவர்

ைட்சம்

இந்தியக்குடிமக்ககள

குகவத்தில்

கபரும்பங்காற்றினார்.

இந்திய

குடிசயறிய

ஒரு

ககைக்குழுவின்

நிறுவனர்களில் இவருகமாருவர். Akshay Kumar-ஐ கவத்து Ranjit Katyal-ஆல்
இயக்கப்பட்ட ‘Airlift படத்திற்கு இவரின் ககதசய ஊக்கமாக இருந்தது.
9. International Stainless Steel Forum (ISSF) 2017 கவளியிட்ட தரவுப்படி, 2016ம்
ஆண்டுக்கான உைகின் மிகப்கபரிய துருப்பிடிக்காத எஃகு தயாரிப்பாளர்
யார்?
A. இந்தியா
B. ஜப்பான்
C. அகமரிக்கா
D. சீனா
விகட : D. சீனா
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2017 சம 14 முதல் 19 வகர ஜப்பானின் சடாக்கிசயாவில் நகடகபற்ற,
வருடாந்திர

மாநாட்டில்,

கவளியிட்ட

தரவுப்படி,

International
2016ம்

Stainless

Steel

ஆண்டுக்கான

Forum

(ISSF)

உைகின்

2017

மிகப்கபரிய

துருப்பிடிக்காத எஃகு தயாரிப்பாளராக சீனாவுள்ளது. 2016-ம் ஆண்டில்
இந்தியா

இரண்டாவது

மிகப்கபரிய

தயாரிப்பாளராகி

ஜப்பாகன

பின்னுக்குத்தள்ளியுள்ளது. ISSF என்பது 1996-ல் நிறுவப்பட்ட ஒரு இைாப
சநாக்கற்ற ஆராய்ச்சி & சமம்பாட்டு நிறுவனமாகும், இது சர்வசதச எஃகு
கதாழிற்துகறயின் கமயப்புள்ளியாக விளங்குகிறது.2016-ல் இந்தியாவின்
எஃகு உற்பத்தி 3.32 மில்ைியன் டன்னாக உயர்ந்துள்ளது, இது 2015-ம்
ஆண்டில் உற்பத்தி கசய்த 3 மில்ைியன் டன்கனவிட 9% அதிகமாகும்.
10.

கதால்கபாருள்

Ghughua

சதசியப்பூங்கா

எந்த

மாநிைத்தில்

அகமந்துள்ளது?
A. இமாச்சை பிரசதசம்
B. உத்திரப்பிரசதசம்
C. மத்தியப்பிரசதசம்
D. ராஜஸ்தான்
விகட : C. மத்தியப்பிரசதசம்
கதால்கபாருள்

Ghughua

சதசியப்பூங்கா

மத்தியப்பிரசதசத்திலுள்ள

சாபுராவிற்கு அருசக அகமந்துள்ளது. இங்சக 31 இனங்களிலுள்ள 18
குடும்பங்ககளச்சசர்ந்த
இகவ

65

தாவர

மில்ைியன்

புகதபடிவங்கள்

ஆண்டுகள்

காணப்படுகின்றன.

பழகமயானதாகும்.

மண்டல்

மாவட்டத்தின் புள்ளிவிவர அதிகாரி மற்றும் மாவட்ட கதால்கபாருள்
துகறயின்

ககௌரவ

கசயைாளரான

டாக்டர்

தர்சமந்திர

பிரசாத்

அவர்களால் 1970-ல் இந்தப்பூங்கா நிறுவப்பட்டது.
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TNPSC Tamil Current Affairs 24 th May 2017
1. நேபாளத்தின் புதிய பிரதமர் யார்?
A. Sher Bahadur Deuba
B. Girija Prasad Koirala
C. Bidhya Devi Bhandari
D. Sushil Koirala
விடை : A. Sher Bahadur Deuba
என அறியப்படும் Pushpa Kamal Dahal-ன் பதவி விலகலுக்குப்பிறகு,

P

நேபாளத்தின் புதிய பிரதமராக நேபாள காங்கிரசின் தடலவர் Sher Bahadur
Deuba அவர்கள் பதவிநயற்றுள்ளார். Deuba-வின் ஆதரவில் Pushpa Kamal Dahal
பிரதமராக

இருந்த

டகயயழுத்தான

காலமான

2016ம்

ஆண்டு

ஒப்பந்தத்டத யகௌரவிக்கும்

யசய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த

ஒப்பந்தத்தின்படி,

ஆகஸ்ட்

விதமாக
Deuba

இந்த

மாதத்தில்
ராஜினாமா

பிரதமர்

என்கிற

முடறயில், அவரின் தடலடமயின் கீ ழ் மத்திய நதர்தல்கள் மற்றும் உள்ளூர்
நதர்தல்கள் ேடையபறும் வடரயில் Pushpa Kamal Dahal பதவியிலிருப்பார். 2016
ஆகஸ்ட் 3

அன்று நேபாள காங்கிரசுைன் கூட்ைணி டவத்து, நேபாளத்தின்

39வது பிரதமராக இவர் (Deuba) நதர்ந்யதடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
2. National Commission for Minorities (NCM)-ன் புதிய தடலவர் யார்?
A. George Kurian
B. Gayarul Hasan
C. Sulekha Kumbhare
D. Athornan Anjuman
விடை : B. Gayarul Hasan
சமீ பத்தில் மத்திய அரசு, சிறுபான்டம குழுவில் தடலவருைன் நசர்த்து 7
உறுப்பினர்கடள

ேியமனம்

யசய்தது.

உத்தரப்பிரநதசத்டதச்நசர்ந்த

ஆர்வலரான Gayarul Hasan, National Commission for Minorities
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தடலவராக ேியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நகரள BJP தடலவரும், ஆர்வலருமான
George Kurian,

மகாராஷ்டிர மாேிலத்தின்

முன்னாள்

அடமச்சரான

Sulekha

Kumbhare, சமணப்பிரதிேிதிகளான குஜராத்டதச்நசர்ந்த Sunil Singhi & Vada Dasturji
Khurshed,

முதன்டம

மதநபாதகர்

Udvada

Athornan

இக்குழுவின் மற்ற உறுப்பினர்களாவர். சனவரி 2014-ல்
குறிப்பிட்ைப்பிறகு
இருப்பது,

சமண

இதுநவ

பதவிக்காலம்

உறுப்பினர்கள்

முதல்

(ேீட்டிக்கப்பைாவிட்ைால்)

சிறுபான்டம என

இக்குழுவின்

முடறயாகும்.

ஆகிநயார்

Anjuman
ஒரு

இக்குழு

பகுதியாக

உறுப்பினர்களின்

மூன்றாண்டுகள்

ஆகும்.

இது

இசுலாமியர்கள், கிறித்தவர்கள், சீ க்கியர்கள், யபௌத்தர்கள் மற்றும் பார்சிகள்
என

ஐந்து

மத

புகார்கடளப்யபற

சமுதாயங்களின்
1992-ம்

ஆண்டு

உறுப்பினர்களிைமிருந்து

National

Commission

for

வரும்

Minorities(NCM)

சட்ைத்தின்படி அடமக்கப்பட்ைது.இக்குழு, தடலவர் & துடணத்தடலவருட்பை
ஏழு உறுப்பினர்கடளக்யகாண்டிருக்கும்.
3. உலக கைலாடமகள் தினம் எந்தத்நததியில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது?
A. நம 23
B. நம 24
C. நம 25
D. நம 26
விடை : A. நம 23
ஆடம மற்றும் கைலாடமகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சட்ைவிநராத கைத்தல்
பற்றிய விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்யவாரு ஆண்டும் நம 23
அன்று

உலக

கைலாடமகள்

கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

இந்தியாவில்

தினம்

(World

ஆடமகள்

Turtle

மற்றும்

Day(WTD))

கைலாடமகள்

எதிர்யகாள்ளும் மிகப்யபரிய அச்சுறுத்தல்களில் ஒன்று கிழக்காசிய மற்றும்
யதன்கிழக்காசிய ோடுகளின் சந்டதகளுக்கு கைத்தப்படுவதாகும். வங்காள
விரிகுைாடவத்தாண்டியிருக்கும்

யதன்கிழக்காசிய

ோடுகளிலுள்ள

மக்கள்

ேன்ன ீர் கைலாடமகள் மற்றும் ஆடமகடள உண்கின்றனர்.
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4. C

என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர்

:

யார்?
A. Albert Dyers
B. David Syiemlieth
C. Kiren Rijiju
D. Haulianlal Guite
விடை : D. Haulianlal Guite
புதுடில்லியிலுள்ள

Civil

Services

Officers’

ேடையபற்ற

Institute-ல்

ஆகஸ்ட்

கூட்ைத்தில், IAS அதிகாரி Haulianlal Guite எழுதிய Confessions of a dying mind: the
என்ற

புத்தகத்திடன

மத்திய

அடமச்சர்

Kiren Rijiju

யவளியிட்ைார். இந்நூல் "கைவுளுக்கான உலகின் முதல் தத்துவ

ோவல்"

தத்துவங்கடள

இவநர.

என்று

கூறப்படுகிறது.

எழுதும்

ஜான்

1858-ல்

முதல்

இந்திய

ஸ்டூவர்ட்

மில்லுக்குப்பிறகு,

ஆட்சிப்பணி

அதிகாரி

இப்புத்தகம் விஞ்ஞானம், மதம் ஆகியவற்றின் சான்றுகளின் தன்டமடய
ஆராய்கிறது.

இந்நூல்

ோத்திகத்திற்யகதிரான

சில

தத்துவார்த்தங்கடள

சுவாரஸ்யமான விவாதங்களாக வழங்குகிறது.
5.

மகிழ்ச்சிக்குறியீட்டை

அளவிடுவதற்காக

மத்தியப்பிரநதசத்துைன்

இடணந்து எந்த IIT ேிறுவனம் ஒப்பந்தத்தில் டகயயழுத்திட்டுள்ளது?
A. IIT கரக்பூர்
B. IIT பாம்நப
C. IIT யசன்டன
D. IIT இண்டூர்
விடை : A. IIT கரக்பூர்
மத்தியப்பிரநதச

மக்களின்

வளர்ச்சிக்காக மகிழ்ச்சி
யரஹி

டமயத்துைன்

டகயயழுத்திட்டுள்ளது.
www.winmeen.com

ேலன்கடள

அறிவியல்

அளவிை

கழகத்துைன்

மத்தியப்பிரநதச

அரசு

மகிழ்ச்சிக்குறியீட்டை

மகிழ்ச்சிக்குறியீட்டின்

இடணந்து,

புரிந்துணர்வு
IIT-KGP

IIT கரக்பூர்

ஒப்பந்தத்தில்

உருவாக்கியுள்ளது,
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மாேில அரசால் நசகரிக்கப்பட்ை தரவிடன பயன்படுத்தி மாேில மக்களின்
மகிழ்ச்சிடய

அளவிடுதல்

நயாசடனகள்

மற்றும்

பரிந்துடரக்கப்படும்.

மகிழ்ச்சியினளடவ

அதிகரிக்க

ஒவ்யவாருவரிைமும்

இதற்கான

கருத்துக்கணிப்பு ேைத்தப்படும். சனவரி 2018 முதல் இதற்கான நவடலகள்
ஆரம்பிக்கப்படும், நமலும் இதன் முடிவுகள், அம்மாேிலத்தின் 2018 சட்ைசடப
நதர்தலின்நபாது யவளியிைப்படும்.
6.

மத்திய

சுற்றுச்சூழல்

அடமச்சகம்,

எந்த

ேகரத்தில்

முதன்முதலாக

Ozone2Climate technology roadshow ேைத்த ஏற்பாடு யசய்துள்ளது?
A. யகால்கத்தா
B. ஆக்ரா
C. நபாபால்
D. யஜய்பூர்
விடை : B. ஆக்ரா
மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துடற அடமச்சகம், ஐ.ோ வின் Environment
O

A

’

C

திட்ைத்துைன்

A

இடணந்து,

முதன்முதலாக

Ozone2Climate technology roadshow ேைத்த ஏற்பாடு யசய்துள்ளது. நம 23-26 வடர
ேடையபறவுள்ள

யதற்காசிய

ஓநசான்

அதிகாரிகளின்

வருைாந்திர

கூட்ைத்தின் ஒரு பகுதியாக, இந்த யதாழில்நுட்ப சாடல முடற கண்காட்சி
முதன்முடறயாக

ஏற்பாடு

யசய்யப்பட்டுள்ளது.

ோடுகடளச்நசர்ந்த

பிரதிேிதிகள்

இக்கண்காட்சியில்

கலந்துயகாள்கின்றனர்.

இதன்

20

நோக்கம்

HFCக்களுக்கு எதிரான மற்றும் ஓநசானுக்கு சாதகமான யதாழில்நுட்பங்கடள
பயன்படுத்துவடத வலியுறுத்துவதாகும்.
7. 2017 CEAT International Cricketer of the Year விருதிடன யவன்றவர் யார்?
A. விராட் நகாலி
B. மநகந்திர சிங் நதானி
C. ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்
D. அஜிங்யா ரகாநன
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விடை : C. ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்
மும்டபயிலுள்ள Cricket Club of India (CCI)-ல் ேடையபற்ற 2017-ம் ஆண்டு CEAT
கிரிக்யகட் தரவரிடசக்கான (CCRC) சர்வநதச விருதுகள் வழங்கும் விழாவில்,
International

Cricketer

யவன்றுள்ளார்.

இவர்

வழ்த்தியுள்ளார்.
ீ
மும்டபயில்
ஒருோள்

of

the

கைந்த

இதற்கிடைநய,

ேடையபற்ற

யதாைரில்

விருதிடன

Year
12

ரவிச்சந்திரன்

மாதங்களில்

இளம்

இந்தியா-இங்கிலாந்துக்கு

சிறப்பாக

விக்யகட்டுகடள

99

கிரிக்யகட்

விடளயாடியதற்காக

அஸ்வின்

வரர்
ீ

Shubhman

Gill,

இடைநயயான

U-19

இளம்

வரருக்கான
ீ

விருடத யவன்றுள்ளார்.
8.

நஜம்ஸ்

பாண்ட்

திடரப்பைங்களில்

ேடித்து

புகழ்யபற்ற

Roger

Moore,

சமீ பத்தில் காலமானார். இவர் எந்த ோட்டைச்நசர்ந்தவராவார்?
A. பிரான்ஸ்
B. யஜர்மனி
C. ஜப்பான்
D. UK
விடை : D. UK
நஜம்ஸ்

பாண்ட்

திடரப்பைங்களில்

ேடித்து

புகழ்யபற்ற

Roger

Moore(89),

புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு சமீ பத்தில், சுவிச்சர்லாந்தில் காலமானார். Live
L

D

& The Spy Who Loved Me பைங்களில் நஜம்ஸ் பாண்ட் நவைத்தில்

ேடித்து புகழ்யபற்றார். 1973 முதல் 1985 வடரநயயுள்ள

காலங்களில், ஏழு

திடரப்பைங்களில் பிரபல உளவாளி கதாபாத்திரத்தில் ேடித்த ஒநர ேடிகர்
இவநர.
9. உலக சுகாதார அடமப்பு(WHO)-வின் புதிய யபாது இயக்குனராக Dr. Tedros
Adhanom

Ghebreyesus

நதர்ந்யதடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

இவர்

எந்த

ோட்டைச்நசர்ந்தவராவார்?
A. Ghana
B. Comoros
www.winmeen.com
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C. Nauru
D. Ethiopia
விடை : D. Ethiopia
எத்திநயாப்பியாடவச்நசர்ந்த Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, உலக சுகாதார
அடமப்பின் புதிய யபாது இயக்குேராக நதர்ந்யதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 186 உறுப்பு
ோடுகளின்

யபரும்பான்டம

தடலடமத்தாங்கும்

முதல்

வாக்குகடளப்யபற்று,
ஆப்பிரிக்கர்

ஐ.ோ.

ேிறுவனத்டத

இவராவார்.

இவருக்குமுன்

இப்பதவியிடன Dr. Margaret Chan பத்தாண்டுகளாக வகித்துவந்தார்.
10.

The

Sonai

Rupai

வனவிலங்கு

சரணாலயம்

எந்த

மாேிலத்தில்

அடமந்துள்ளது?

A. அசாம்

B. அருணாச்சலப்பிரநதசம்
C. மிநசாரம்
D. மணிப்பூர்
விடை : A. அசாம்
The Sonai Rupai வனவிலங்கு சரணாலயம் 175 சதுர கிமீ பரப்பளவில், அசாமில்
அடமந்துள்ள

ஒரு

இமயமடலத்யதாைரின்

பாதுகாக்கப்பட்ை

அடிவாரத்தில்

பகுதியாகும்.

அடமந்துள்ளது.

1998-ல்

இது

இப்பகுதி

சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்ைது. இச்சரணாலயம் நதஜ்பூர் ேகரிலிருந்து 52
கி.மீ .,

யதாடலவிலும்,

கவுஹாத்தியிலிருந்து

193

கி.மீ .,

யதாடலவிலும்

அடமந்துள்ளது. இங்கு புலி, பூடன, யாடன, காட்டுப்பன்றி, பன்றி, மற்றும்
குடரக்கும் மான் ஆகிய பாலூட்டிகள் உள்ளன.
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TNPSC Tamil Current Affairs 25 th May 2017
1. ஓரின திருமணங்களை அங்கீ கரிக்கும் முதல் ஆசிய நாடு எது?
A. ளதவான்
B. லெபனான்
C. திமமார்-லெஸ்மே (Timor-Leste)
D. ம

ார்ோன்

விளே : A. ளதவான்
அரசியெளமப்பு
திருமணங்களை
இப்புதிய

நீதிமன்றம்

தீர்ப்பைித்த

அங்கீ கரிக்கும்

சட்ேத்திருத்தத்திளன

முதல்
இயற்ற,

பிறகு,
ஆசிய
நீதிபதி

சட்ேப்பூர்வமாக
நாடு
குழு

ளதவான்

ஓரின
ஆகும்.

இரண்ோண்டுகள்

அவகாசத்ளத லகாடுத்துள்ைனர். இதன்மூெம் ஆசியாவில் முதன்முதெில்
ஓரின

திருமணத்ளத

ஆப்பிரிக்காவிமெமய

அனுமதிக்கும்

ஓரின

நாோக

திருமணத்ளத

ளதவான்

அனுமதிக்கும்

உள்ைது.
ஒமர

நாடு

லதன்னாப்பிரிக்கா மட்டுமம என்பது குறிப்பிேத்தக்கது.
2. International Solar Alliance (ISA) கட்ேளமப்ளப சமீ பத்தில் லகாண்டுள்ை நாடு
எது?
A.

ிம்பாப்மவ

B. லநௌரு (Nauru)
C. வனூட்டு (Vanuatu)
D. உகாண்ோ
விளே : B. லநௌரு (Nauru)
2015-ம்

ஆண்டு

பாரிசில்

நேந்த

காெநிளெ

மாற்றத்திற்கான

உச்சி

மாநாட்டில், இந்தியா மற்றும் பிலரஞ்சு அரசாங்கங்கைால் லதாேங்கப்பட்ே
International Solar Alliance (ISA) கட்ேளமப்பின் ஒப்பந்தத்ளத உறுதிப்படுத்தும்
ஆறாவது நாோக உெகின் மிகச்சிறிய குடியரசான லநௌரு (Nauru) உள்ைது.
ஆசியா,

ஆப்பிரிக்கா
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இெக்குகளுக்காக

உருவாக்கமவண்டும்
வைர்ச்சிக்கு

சுற்றுச்சூழளெ
என்ற

பாதிக்காதவண்ணம்

அவற்றின்

உந்துதொகும்.

எண்ணமம,

ஆப்பிரிக்க

வைர்ச்சி

ISA

ஆற்றளெ

கட்ேளமப்பின்

வங்கியின்

(AFDB)

வருோந்திர கூட்ேத்தில், Comoros, Cote d’Ivoire, Somalia, Ghana மற்றும் Djibouti
ஆகிய

ஐந்து

ஆப்பிரிக்க

ளகலயழுத்திட்டுள்ைன.
உெகின்

மிகச்சிறிய

நாடுகள்

வாடிகன்
பரப்பைவு

இதற்கான

நகரம்

&

லகாண்ே

ஒப்பந்தத்தில்

லமானாக்மகாவுக்குப்பிறகு

மாநிெம்,

லதன்

பசிபிக்கின்

மிகச்சிறிய தீவான லநௌரு (Nauru) ஆகும்.
3.

எந்த

நதியின்

கீ ழ்,

இந்தியாவின்

முதல்

நீருக்கடியில்

இரயில்

சுரங்கப்பாளத அளமக்கப்பட்டுள்ைது?

A. காவிரி ஆறு

B. மகாதாவரி ஆறு
C. ஹூக்ைி ஆறு
D. கிருஷ்ணா ஆறு
விளே : C. ஹூக்ைி ஆறு
ஒைரா மற்றும் லகால்கத்தாவிற்கிளேமய லமட்மரா வழித்தே அளமப்ளப
நிறுவுவதற்காக, இந்தியாவின் முதல் நீரு க்கடியில் இரயில் சுரங்கப்பாளத,
அதன்

திட்ேமிேப்பட்ே

மததியான

சூளெ

முன்மப

2017-க்கு

நிளறவளேந்துள்ைது. இந்த வழித்தேம் 16.6 கி.மீ ., நீைம் லகாண்ேது. இதில்
10.8 கி.மீ ., சுரங்கப்பாளதயாகும். இந்த 10.8 கி.மீ .,-ல் 502 மீ முழுக்க முழுக்க
நீருக்கடியில் அளமந்துள்ைது. இது மமற்கில் ஒைராளவயும், கிழக்கில் உப்பு

ஏரிளயயும்

இளணக்கிறது.

இது

12

நிளெயங்களைக்லகாண்டிருக்கிறது,

அதில் ஆறு நிெத்தடியில் அளமந்துள்ைது. முழு திட்ேத்தின் மதிப்பீடும்
மில்ெியன்

$750

ோெர்

மசாதளனக்குப்பிறகு,

அல்ெது

டிசம்பர்

2019-ல்

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தத்திட்ேம்
Railway

Corporation

Ltd

(KMRCL)

ரூ.

5000

மகாடியாகும்.

இது

பயன்பாட்டுக்கு

இறுதி

வருலமன்று

Afcons Transtonnelstroy & Kolkata Metro
ஆகியவற்றால்

இளணந்து

லசயல்படுத்தப்பட்ேது.
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4. உெக சுகாதார சளப (World Health Assembly 70)-ன் 70வது கூட்ேம் எந்த
நகரத்தில் நளேலபறவுள்ைது?
A. பிரசல்ஸ்
B. புது டில்ெி
C. பாரிஸ்
D. ல னிவா
விளே : D. ல னிவா
2017 மம 22-31 வளர, சுவிச்சர்ொந்தின் ல னிவாவில், உெக சுகாதார சளப
(World

Health Assembly

70)-ன்

70வது

கூட்ேம்

நளேலபறவுள்ைது.

இதில்,

எத்திமயாப்பியாளவச்மசர்ந்த Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, உெக சுகாதார
அளமப்பின்

இவருக்குமுன்

புதிய

லபாது

இப்பதவியிளன

இயக்குநராக
Dr.

Margaret

மதர்ந்லதடுக்கப்பட்ோர்.

பத்தாண்டுகைாக

Chan

வகித்துவந்தார். வரும் 2017 சூளெ 1 முதல், இவர் (Dr. Tedros)

அடுத்த

ஐந்தாண்டுகளுக்கு இப்பதவியிெிருப்பார். இந்தியாவின்

சார்பாக, மத்திய

சுகாதார

JP

மற்றும்

குடும்ப

நெத்துளற

அளமச்சர்

இந்த

Nadda

கருத்தரங்கில் ‘Advancing the 2030 Agenda for Sustainable Development: building better
o h a h’ என்ற தளெப்பில் உளரயாற்றினார். WHA என்பது அதன் 194

y
உறுப்பு

நாடுகைில்

மிகவுயர்ந்த

WHO-வினால்

சுகாதாரக்லகாள்ளக

நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
அளமப்பாகும்.

இது

இது

உெகின்

மாநிெங்கைின்

சுகாதார அளமச்சர்களை உறுப்பினர்கைாக லகாண்டுள்ைது.
5. உெகின் முதல் லசயல்பாட்டு மராமபா காவல் அதிகாரியான RoboCop -ஐ,
எந்த நாட்டின் காவல்துளற, அதிகாரப்பூர்வமாக பணியமர்த்தியுள்ைது?
A. UAE
B. இஸ்மரல்
C.

ப்பான்

D. ல ர்மனி
விளே : A. UAE
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2017 மம 21 அன்று UAE, துபாயில் நளேலபற்ற 4வது வளைகுோ தகவல்
பாதுகாப்பு

கண்காட்சி

லசயல்பாட்டு

மற்றும்

மராமபா

காவல்துளறயில்

மாநாட்டில்

காவல்

அதிகாரியான

அதிகாரப்பூர்வமாக

உெகின்

(GISEC),

RoboCop ,

இளணக்கப்பட்ேது.

இது

முதல்
துபாய்
5

அடி

உயரமும், 100 கிமொ எளேயும் லகாண்ேது. இது 1.5 மீ ட்ேர் தூரத்திெிருந்து
ளக

ளசளககளை

அளேயாைம்

காணுவது

மட்டுமல்ொமல், மக்கைின்

உணர்வுகளையும் முகபாவங்களையுங்கூே கண்ேறியும் திறன் பளேத்தது.
இது

நகரிலுள்ை

மராந்துப்பணி

வணிக

வைாகங்கள்

லசய்வதற்காக

மற்றும்

சுற்றுொத்தெங்கைில்

பயன்படுத்தப்படும்.

மக்கள்

இதளன

குற்றங்களை புகாரைிப்பதற்கும், அபராதத்லதாளகளய லசலுத்துவதற்கும்,
அதன் மார்பிலுள்ை லதாடுதிளர மூெம் தகவளெப்லபறவும் பயன்படுத்த
முடியும். இது மக்களுேன் ஆங்கிெத்தில் அல்ெது அரபியில் உளரயாடுவது
மட்டுமல்ொது,

ளககுலுக்கும்,

மமலும்

இராணுவ

வணக்கத்ளதயும்

லதரிவிக்கும். விளரவில் இதில் ரஷ்ய, சீ ன, பிலரஞ்சு மற்றும் ஸ்பானிஷ்
லமாழிகளைச்மசர்க்கும் திட்ேங்களும் உள்ைன.
6.

மதசிய

நீர்வழிகள்

(National

அபிவிருத்தி

Waterways)

மற்றும்

பராமரிப்பிற்காக மத்திய சாளெ நிதியிெிருந்து (Central Road Fund) எவ்வைவு
சதவதத்ளத
ீ
வழங்க மத்திய அளமச்சரளவ ஒப்புதல் அைித்துள்ைது?
A. 3.5%
B. 2.5%
C. 4.5%
D. 5.5%
விளே : B. 2.5%
மதசிய நீர்வழிகள் (National Waterways) அபிவிருத்தி மற்றும் பராமரிப்பிற்காக
மத்திய சாளெ நிதியிெிருந்து (Central Road Fund) 2.5% வழங்க, பிரதமர் மமாடி
தளெளமயிொன

மத்திய

அளமச்சரளவ

ஒப்புதல்

அைித்துள்ைது.

மூெம்

லபாருைாதாரம்

உள்நாட்டு நீர்வழிப்மபாக்குவரத்திளன அதிகரிக்க
மகாடி

ரூபாய்

ஒதுக்கப்படும்.

மமம்படுலமனவும்,
www.winmeen.com

உள்நாட்டு

மமலும்,
நீர்வழிப்

இதன்

ஆண்லோன்றுக்கு 2000

மபாக்குவரத்துத்

துளறயில்
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மவளெவாய்ப்பு

அதிகரிக்குலமனவும்

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அடுத்த

5

ஆண்டுகைில் 1.8 இெட்சம் மபருக்கு, உள்நாட்டு நீர்வழி மபாக்குவரத்துத்
துளறயில்

மவளெவாய்ப்பு

வழிநேத்தல்,

வழங்கப்படுலமன

முளனயங்கள்,

மமொண்ளம

மதிப்பிேப்பட்டுள்ைது.
மபான்ற

துளறகைில்

மவளெவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுலமன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்சமயம்,
லசயல்பாட்டில்

ஐந்து

நீர்வழித்தேங்களும்

மதசிய

நீர்வழித்தேங்களும்,

உள்ைன.

Central

Road Fund

புதிதாக

என்பது

106 மதசிய

லபட்மராெியம்

மற்றும் அதிமவக டீசல் மீ தான சுங்கவரி விதிப்பாகும்.
7. Ecuador-ன் புதிய

னாதிபதி யார்?

A. Guillermo Lasso
B. Rafael Correa
C. Jorge Glas
D. Lenin Moreno
விளே : D. Lenin Moreno
சமீ பத்தில் தனது மபாட்டியாைரும் முன்னாள் வங்கியாைருமான Guillermo
Lasso-ளவ 2.3% வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மதாற்கடித்த பிறகு, Ecuador-ன்
புதிய

னாதிபதியாக Lenin Moreno பதவிமயற்றார். 2007 முதல் 2013 வளர

Rafael Correa

னாதிபதியாக இருந்தமபாது, இவர் துளண

பணியாற்றினார்.

Ecuador-ன்

முதல்

இவமர. 1998-ம் ஆண்டில் நேந்த
துப்பாக்கிச்சூட்டில்
அரசாங்கத்தின்
தளெவராகவும்

அவரது

மாற்றுத்திறன்

லகாண்ே

னாதிபதி

ஒரு லகாள்ளைச்சம்பவத்தின்

கால்கள்

மாற்றுத்திறனாைிகள்
இருந்துள்ைார்.

னாதிபதியாக

இது

லசயெிழந்தன.
உரிளம

2012

மநாபல்

இவர்

கழகத்தின்

மபாது
Correa
துளண

அளமதிப்பரிசுக்கான

பரிந்துளர வளர அவளர அளழத்துச்லசன்றது.
8. 2017 North Atlantic Treaty Organization (NATO)-ன் உச்சிமாநாட்ளே எந்த நாடு
நேத்துகிறது?
A. ருமமனியா
B. லபல்

ியம்
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C. இத்தாெி
D. ெட்வியா
விளே : B. லபல்

ியம்

2017 மம 24 & 25 அன்று லபல்

ியத்தின் பிரசல்ஸ் நகரில், 2017 North Atlantic

Treaty Organization (NATO)-ன் 28வது உச்சிமாநாடு, பயங்கரவாத எதிர்ப்பிளன
தளெப்பாகக்லகாண்டு
எதிராக

லதாேங்கியது.

மபாராடுவதற்காக,

அரசுக்கூட்ேணி

(Islamic

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இசுொமிய

அலமரிக்கா
State

தளெளமயிொன

coalition(IS))-ல்
மநட்மோ

2018

பயங்கரவாதத்திற்கு
இசுொமிய

இளணயுலமன

NATO

உச்சிமாநாடு

துருக்கியின்,

இசுதான்புெில் நளேலபறும்.
9. BWF Athelete ஆளணயத்தின் புதிய உறுப்பினராக மதர்ந்லதடுக்கப்பட்டுள்ை
இந்திய விளையாட்டு வரர்
ீ
யார்?
A. Jwala Gutta
B. Ashwini Ponnappa
C. P V Sindhu
D. Aparna Popat
விளே : C. P V Sindhu
ஒெிம்பிக்கில் லவள்ைிப்பதக்கம் லவன்ற P V சிந்து, 129 வாக்குகளைப்லபற்று
Badminton World Federation (BWF) தேகை ஆளணயத்தின் புதிய உறுப்பினராக
மதர்ந்லதடுக்கப்பட்டுள்ைார்.
உறுப்பினராகும்

Saina

இரண்ோவது

Nehwal-க்குப்பிறகு

இந்தியர்

இவராவார்.

இவ்வாளனயத்தில்
இவர்களைத்தவிர

ஸ்காட்ொந்ளதச்மசர்ந்த Kirsty Gilmour, ெித்துமவனியாளவச்மசர்ந்த Akvile &
ல ர்மனிளய மசர்ந்த Marc Zwiebler ஆகிமயாரும் மதர்ந்லதடுக்கப்பட்டுள்ைனர்.
10. மாணவர்களுக்கான ஆன்ளென் ஆவணங்கள் சரிபார்ப்பிற்காக, எந்த
இளணயதைத்ளத மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது?
A. e-Verification
www.winmeen.com
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B. e-Sanad
C. e-Students
D. e-Certificates
விளே : B. e-Sanad
அயல்நாட்டில்

படிக்கும்

எைிதாக்குவதற்காக,

மாணவர்கைின்

e-Sanad

ஆவணங்கள்

இளணயதைத்ளத

சரிபார்ப்பிளன
மத்திய

அரசு

அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. லவைிவிவகார அளமச்சகம் மற்றும் மமெிரண்டு
அளமச்சகங்கள்
துளணமயாடு,

இளணந்து,
முதற்கட்ேமாக

முயற்சிகளை

மத்திய

கல்வி

வாரியத்தின்

பள்ைிச்சான்றிதழ்களை

லசய்துவருகிறது.

அடுத்தகட்ேமாக,

பல்களெக்கழகங்கைிெிருந்து ஆவணங்களை

(CBSE)

பதிமவற்றும்
மத்திய

பதிமவற்றும் முயற்சிகள்

லதாேரும்.
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TNPSC Tamil Current Affairs 26th May 2017
1.

International

Fertilizer

Association

(IFA)-ன்

புதிய

தலைவராக

நியமனம்

செய்யப்பட்டுள்ளவர் யார்?
A. Kaustubh Shah
B. Naoki Tajima
C. Rakesh Kapoor
D. Vinodh Bhat
விலை : C. Rakesh Kapoor
2017-ம்

ஆண்டுக்கான

IFA-ன்

வருைாந்திர

கூட்ைம்

சமாராக்ககாவிலுள்ள

Marrakech-ல் நலைசபற்றது. இதில் Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited
(IFFCO)-ன்

கமைாண்லம

இயக்குநரான

Rakesh

Kapoor

IFA-வின்

புதிய

தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவகர Fertilizer Association of India (FAI)-ன்
தலைவருமாவார்.
வரைாற்றில்,

இதன்மூைம்,

இந்த

இந்தியராகிறார்.

மதிப்புமிக்க

பாரிலெ

இந்தியாலவச்கெர்ந்த

24

Rakesh

Kapoor

பதவியிலன

90

ஆண்டுகாை

வகிக்கும்

மூன்றாவது

IFA-ன்

தலைலமயாகக்சகாண்டு
உறுப்பினர்கள்

இயங்கும்

உட்பை

68

IFA-வில்,
நாடுகலள

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 500 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்.
2. எந்த இந்திய மாநிைம் 2017 Asian Junior Tennis Championship கபாட்டிலய
நைத்தவுள்ளது?
A. பஞ்ொப்
B. கமற்கு வங்கம்
C. ககரளா
D. மகாராஷ்டிரா
விலை : D. மகாராஷ்டிரா
2017

Asian

Junior

Tennis

Championship

கபாட்டிலய

மகாராஷ்டிராவின்

புகனவிலுள்ள Shree Shiv Chatrapati விலளயாட்டு அரங்கில் கம 29 முதல் HCL
நிறுவனம் நைத்துகிறது. 18 வயதுக்குட்பட்கைார் சைன்னிஸ் கபாட்டிகளில்
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ஆெியாவிகைகய

மிகவும்

பிரபைமான

கபாட்டி

இதுவாகும்.

இந்த

ொம்பியன்ஷிப் கபாட்டியானது மகாராஷ்டிரா மாநிை Lawn Tennis Association;
International Tennis Federation (ITF); Asian Tennis Federation (ATF); & All India Tennis
Association (AITA) தலைலமயின் கீ ழ் நைக்கிறது. இது இந்தியாவின் ஒகர B1
பிரிவு ொம்பியன்ஷிப் கபாட்டியாகும். இதில் தாய்ைாந்து, லதவான், ஜப்பான்,
சதன் சகாரியா, பிைிப்லபன்ஸ், ஹாங்காங், மகைெியா, ெீனா, இைங்லக,
ஈரான் மற்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகள் பங்ககற்கின்றன. இந்த 6 நாள்
ொம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில், ஒற்லறயர் மற்றும் இரட்லையர் பிரிவுகளில்
100-க்கும் அதிகமான இந்திய மற்றும் ெர்வகதெ வரர்கள்
ீ
பங்ககற்பார்கள்.
3. இந்தியாவின் மிக நீளமான Dhola-Sadia பாைம், பிரம்மபுத்ரா நதியின் எந்த
கிலள நதிமீ து கட்ைப்பட்டுள்ளது?
A. Kameng (கசமங்) நதி
B. Lohit (கைாகித்) நதி
C. Subansiri (சுபன்ெிரி) நதி
D. Manas (மானஸ்) நதி
விலை : B. Lohit (கைாகித்) நதி
பிரதமர் நகரந்திர கமாடி 2017 கம 26 அன்று அொமில், இந்தியாவின் மிக
நீண்ை பாைமான

Dhola-Sadia பாைத்திலன திறந்துலவத்தார். பிரம்மபுத்திரா

நதியின் துலை நதியான கைாகித் நதி மீ து 915 கி.மீ ., நீளமுள்ள இந்த
மூன்று வழி பாைம் கட்ைப்பட்டுள்ளது. இது அொமின் Dhola-லவயும் Sadiaலவயும் இலைக்கிறது. இது NH 37-ல் உள்ள அொமின் Rupai-க்கும் NH 52-ல்
உள்ள

அருைாச்ெைப்பிரகதெத்தின்

தூரத்திலன

165

Km

அளவுக்கு

Meka-Roing-க்கும்

குலறத்துள்ளது.

இலைகயயான

இதன்மூைம்

ஆறு

மைிகநரமாக இருந்த பயை கநரம் சவறும் ஒரு மைிகநரமாகியுள்ளது.
இது

10

இைட்ெம்

அளவுக்கான

சபட்கரால்

டீெல்

செைவிலன

மிச்ெப்படுத்தியுள்ளது. இதனால் எல்லைகளிலுள்ள நாடுகளின் கதலவகலள
உைனடியாக

பூர்த்தி

பிரகதெத்தில்

பை

செய்யமுடியும்.

இலதத்தவிர,

நீர்வழிப்கபாக்குவரத்து

அருைாச்ெைப்

திட்ைங்களும்

விலரவில்

செயல்படுத்தப்படும்.
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4.

எந்த

மாநிை

அரசு,

Japanese

Encephalitis

(JE)

தடுப்பூெி

முகாமிலன

சதாைங்கியுள்ளது?
A. உத்தரப்பிரகதெம்
B. மத்தியப்பிரகதெம்
C. ராஜஸ்தான்
D. பஞ்ொப்
விலை : A. உத்தரப்பிரகதெம்
உத்தரபிரகதெ முதல்வர் கயாகி ஆதித்யநாத் 38 மாவட்ைங்களில் Japanese
Encephalitis (JE) தடுப்பூெி முகாமிலன, 2016 கம 25 அன்று குெிநகரிைிருந்து
சதாைங்கிலவத்தார்.
கட்ைைமில்ைா

Encephalitis

சதாலைகபெி

பற்றிய

தகவைறிய,

எண்லையும்

18001805544

சகாடுத்துள்ளது.

என்ற

பல்கவறு

மாவட்ைங்களில் நலைசபற்ற இந்நிகழ்வில், அலமச்ெரலவ உறுப்பினர்கள்
கைந்துசகாண்ைனர். கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ள மாவட்ைங்களில் உள்ள 1-15
வயதுக்குட்பட்ை 88,55,000 குழந்லதகளுக்கு இத்தடுப்பூெியிலன வழங்குவதாக
இைக்கு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது. 2017 சூன் 11 முதல் இதற்கான கவலைகள்
நலைசபறும்.
5. Internet and Mobile Association of India (IAMAI)-ன் புதிய தலைவர் யார்?
A. Deep Kalra
B. Umang Bedi
C. Rajan Anandan
D. Kunal Shah
விலை : C. Rajan Anandan
சதன்கிழக்காெியாவிற்கும்

இந்தியாவுக்கும்

Google-ன்

துலைத்தலைவராக

இருக்கும் Rajan Anandan, Internet and Mobile Association of India (IAMAI)-ன் புதிய
தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவருக்குமுன் இப்பதவியில் FreeCharge
நிறுவனத்தின்

நிறுவனரும்,

பைிபுரிந்தார்.

இதுதவிர,
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அதிகாரியுமான
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Shah

தலைலம
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நிர்வாகியுமான Deep Kalra, IAMAI-ன் புதிய துலைத்தலைவராகிறார். Umang
Bedi புதிய சபாருளாளராக கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார். Dr.Subho Roy ெங்கத்தின்
தலைவராக

சதாைர்ந்து

நீடிப்பார்.

இந்தப்புதிய

குழுவின்

பதவிக்காைம்

இரண்ைாடுகளாகும். 1986ம் ஆண்டு (Societies Act) ெங்கங்களின் ெட்ைத்தின் கீ ழ்
பதிவு செய்யப்பட்ை இைாப கநாக்கற்ற சதாழிற்துலற நிறுவனமாக IAMAI
உள்ளது.

இதன்

கூட்ைப்பட்ை

கநாக்கம்

ஆன்லைன்

கெலவத்துலறகலள

மற்றும்

சமாலபல்

விரிவுபடுத்துவதும்

மதிப்புக்

கமம்படுத்துவதும்

ஆகும். இதன் தலைலமயகம் மும்லபயில் அலமந்துள்ளது.
6. ஐ.நா. வின் வாழ்வாதார தரவுகளின் அடிப்பலையில், World Economic Forum
(WEF) சவளியிட்ை அறிக்லகயின்படி உைகின் மிகவும் சநரிெைான நகரங்கள்
எது?
A. சமைல்ைின் (Medellin)
B. ைாகா (Dhaka)
C. மும்லப (Mumbai)
D. ைாககாஸ் (Lagos)
விலை : B. ைாகா (Dhaka)
World Economic Forum (WEF) சவளியிட்ை அறிக்லகயின்படி உைகின் மிகவும்
சநரிெைான நகரமாக, வங்காளகதெத்தின் தலைநகர் Dhaka கதர்வாகியுள்ளது.
இந்நகரம்

ஒரு

ெதுர

சகாண்டிருக்கிறது.

கிமீ .,க்கு

ஐ.நா.

44,500

வின்

மக்கள்சதாலக

தரவுப்படி,

அைர்த்தியிலன

உைகின்

மிக

அதிக

மக்களைர்த்தியிலன சகாண்ை 10 நகரங்களின் பட்டியைில், ஆெியாவில் ஆறு
நாடுகளும், ஆப்பிரிக்காவில் மூன்று நாடுகளும், சதன்னசமரிக்காவில் ஒரு
நாடும் உள்ளது. இந்தியாவின் நிதி தலைநகரான மும்லப நகரம், ஒரு ெதுர
கிமீ .,க்கு

31,700

மக்கள்சதாலக

ராஜஸ்தானிலுள்ள

ககாட்ைா,

அைர்த்தியிலனயும்

12,100

சகாண்டிருக்கிறது.

மக்கள்சதாலக

அைர்த்தியிலன

சகாண்டு ஏழாவது இைத்திலுள்ளது. சகாைம்பியாவிலுள்ள Medellin (3வது
இைத்திலும்),

பிைிப்லபன்ெிலுள்ள

சமாராக்ககாவிலுள்ள

Casablanca

மைிைா

(14,800)

(14,200)

4வது

5வது

இைத்திலும்,
இைத்திலும்,

லநஜீரியாவிலுள்ள Lagos (13,300) 6வது இைத்திலும், ெிங்கப்பூர் (10,200) 8வது
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இைத்திலும், இந்கதாகனெியாவிலுள்ள

ஜகர்த்தா

(9,600) 9வது இைத்திலும்

உள்ளன.
7. எந்த நாடு World Street Food Congress (WSFC17)-ஐ நைத்தவுள்ளது?
A. இஸ்கரல்
B. இந்தியா
C. பிைிப்லபன்ஸ்
D. ெிங்கப்பூர்
விலை : C. பிைிப்லபன்ஸ்
2017 கம 31 முதல் சூன் 4 வலர, பிைிப்லபன்ெிலுள்ள மைிைாவில் World
Street Food Congress (WSFC17) நலைசபறவுள்ளது. இதன் லமயக்கருத்து
I

gi e

P

ஆகும்.

i i i ie

இந்த

உைவுத்திருவிழாவில்

Re-

உைகளாவிய

கண்டுபிடிப்பாளர்கள், சதாழில் முலனகவார்கள், ெலமயல்காரர்கள், சதரு
விற்பலனயாளர்கள் மற்றும் உைவு ஆர்வைர்கள் ஆகிகயார் ஒன்றிலைந்து
தமது கயாெலனகள், வளர்ச்ெி மற்றும் வாய்ப்புகலள பகிர்ந்துசகாள்வார்கள்.
இதில்

இந்தியாவின்

ொர்பாக

Bihari

எனும்

சுலவமிகுந்த

பண்ைம்

இைம்சபறும். இது சுைப்பட்ை ககாதுலம உருண்லைகளின் கமல் வறுத்த
மொைா,வறுத்த

உருலளக்கிழங்கு,

தக்காளி,

சவங்காயம்

ஆகிய

கைலவயுைன் காரம் கெர்க்கப்பட்ை ஒரு பண்ைமாகும்.
8.

Central

Board

of

Secondary

Education

(CBSE)-ன்

புதிய

செயைாளராக

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?
A. Krishna Maurya
B. Himanta Sarma
C. Anurag Tripathy
D. Nilam Gupta
விலை : C. Anurag Tripathy
1998-ல் Indian Railway personnel Service (IRPS) அதிகாரியாக பைிபுரிந்த Anurag
www.winmeen.com

Page 5

www.winmeen.com
Tripathy, வரும் அடுத்த 5 ஆண்டு காைத்திற்கு CBSE-ன் புதிய செயைாளராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
9. மதிசகட்ைான் கொலை கதெியப்பூங்கா எந்த மாநிைத்திலுள்ளது?
A. ககரளா
B. தமிழ்நாடு
C. கமற்கு வங்கம்
D. திரிபுரா
விலை : A. ககரளா
ககரள

மாநிைத்தின்

இடுக்கி

மாவட்ைத்திலுள்ள

வட்ைத்தில், பூப்பாலற எனும் கிராமத்தில் இந்த
கதெியப்பூங்கா

அலமந்துள்ளது.

இங்கு

உடும்பன்கொலை

மதிசகட்ைான் கொலை

புைிகள்,

ெிறுத்லதகள்,

காட்டு

யாலனகள், மிகப்சபரிய அைில், பறக்கும் அைில், புள்ளிமான் மற்றும்
நீைகிரி

வலரயாடு

கபான்ற

அழகான

மற்றும்

அரிய

விைங்கினங்கள்

உள்ளன. இராஜநாகம், கட்டுவிரியன், லபதான் பாம்புகள், கைைாலமகள்,
முதலைகள் மற்றும் பல்ைிகள் கபான்றலவகளும் உள்ளன. கதெியப்பூங்கா
என்பது

ஒரு

பல்லுயிர்

வனப்பகுதியாகும்

வனவிைங்குகலள

பாதுகாப்பதில்

நிைம்

வாழ்விைங்கலள

அவற்றின்

மற்றும்

முக்கியப்பங்கிலன
பாதுகாக்கும்

இப்பகுதி

வகிக்கிறது.

இயற்லக

இந்த

அரைாக

விளங்குகிறது.
10. பஞ்ொபிைிருந்து தீவிரவாதத்லத கவரரறுத்தவர் என புகழப்படும் KPS Gill,
இந்தியாவின் எந்த மாநிைத்லதச்கெர்ந்தவராவார்?
A. அரியானா
B. பஞ்ொப்
C. இமாச்ெை பிரகதெம்
D. ெத்தீஸ்கர்
விலை : B. பஞ்ொப்
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பஞ்ொப் மாநிைத்தின் முன்னாள் DGP-யான Kanwar Pal Singh Gill (82), ெமீ பத்தில்
டில்ைியில் கம 26 2017 அன்று காைமானார். இவர் பஞ்ொபிைிருந்து ெீக்கிய
தீவிரவாதத்லத

கவரரறுத்ததற்காக

அறியப்படுகிறார்.

இந்திரா

காந்தி

பதவிக்காைத்தில், இவர் Operation Black Thunder எனும் பயங்கரவாதத்திற்கு
எதிரான கபாரில் சவற்றியலைந்தார். இரண்டு முலற பஞ்ொபின் DGP-யாக
பதவியிைிருந்து,
நைவடிக்லககலள
நிலைக்கு

சவற்றிகரமாக
கமற்சகாண்ைார்.

உதவினார்.

2006-ல்

பயங்கரவாதத்திற்கு
இதன்மூைம்,

நக்ெல்

எதிரான

பஞ்ொபின்

நைவடிக்லககலள

இயல்பு

கட்டுப்படுத்த

உதவியாக, ெத்தீஸ்கர் அரொங்கத்திற்கு ஒரு பாதுகாப்பு ஆகைாெகராகவும்
பைியாற்றினார். இவர் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக எழுத்தாளர், ஆெிரியர்,
கபச்ொளர் மற்றும் ஆகைாெகராக பை துலறகளிலும் பைியாற்றியுள்ளார்.
Institute

for

Conflict

Management

மற்றும்

Indian

Hockey

Federation

(IHF)-க்கு

தலைவராகவும் இருந்துள்ளார்.
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TNPSC Tamil Current Affairs 27 th May 2017
1. எந்த மாநிலத்தில் ஏலகிரி ககாடைத்திருவிழா ததாைங்கியுள்ளது?
A. தமிழ்நாடு
B. ககரளா
C. கர்நாைகா
D. கமற்கு வங்கம்
விடை : A. தமிழ்நாடு
கம 27 அன்று கவலூர் மாவட்ைத்திலுள்ள ஏலகிரி மடலயில், இரண்டு நாள்
ககாடைத்திருவிழா

ததாைங்கியுள்ளது.

இந்த

விழாவில்

மாணவர்கள்

மற்றும் ததாழில்சார் கடலஞர்களின் கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் நடைதெறும்.
தமிழ்

திடரப்ெை

இடச

இயக்குநரான

கதவாவின்

இடச

நிகழ்ச்சியும்

இவ்விழாவில் நடைதெறுகிறது. வணிகவரி மற்றும் ெதிவுத்துடற அடமச்சர்
கக.சி.

வரமணி,
ீ

மாவட்ைாட்சியர்

எஸ்.ஏ.ராமன்

முன்னிடலயில்

விழாவிடன ததாைங்கிடவத்தார்.
2. புகழ்தெற்ற நவநாகரிக உடை வடிவடமப்ொளரான Laura Biagiotti சமீ ெத்தில்
காலமானார். இவர் எந்த நாட்டைச்கசர்ந்தவராவார்?
A. US
B. இத்தாலி
C. ெிரான்ஸ்
D. ஜப்ொன்
விடை : B. இத்தாலி
புகழ்தெற்ற இத்தாலிய நவநாகரிக உடை வடிவடமப்ொளரான Laura Biagiotti
2017 கம 26 அன்று கராமில் காலமானார். 1960-ல் முதன்முதலாக இவர்
தெண்கள்

நவநாகரிக

ததாைங்கினார்.

உடை

வடிவடமப்ொளராக

ெின் 1980-களில் அதன்

ஆடையலங்கார

அணிவகுப்பு

வடிவடமப்ொளர்

இவகர.
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மூலம்

நைத்திய

1995-ல்

தனது

ெயணத்டத

புகழடைந்தார்.

முதல்

சீ னாவில்

இத்தாலிய

மாஸ்ககாவிலுள்ள

Kremlin

உடை
Walls-லும்
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ஆடையலங்கார அணிவகுப்பு நைத்தியுள்ளார்.
3. இந்தியாவின் முதல்

ெல்வடக மின் வாகனத்திட்ைம்” எந்த நகரத்தில்

ததாைங்கப்ெட்டுள்ளது?

A. புது டில்லி

B. தகால்கத்தா
C. தசன்டன
D. நாக்பூர்
விடை : D. நாக்பூர்
சுற்றுச்சூழலுக்ககற்ற,
இந்தியாவின் முதல்

கொக்குவரத்திற்கு

ஊக்கமளிக்கும்

வடகயில்,

ெல்வடக மின் வாகனத்திட்ைம்”, நாக்பூர் வானூர்தி

நிடலய வளாகத்தில், மத்திய சாடலப்கொக்குவரத்து மற்றும் தநடுஞ்சாடல
துடற

அடமச்சர்

கதகவந்திர

நிதின்

ெட்னாவிஸ்

கட்காரி மற்றும் மகாராஷ்டிரா
ஆகிகயார்

ததாைங்கிடவத்தனர்.

முதலடமச்சர்
இதன்மூலம்,

நாக்பூர், இந்தியாவிகலகய அதிக மின்வாகனங்கள் இயக்கம் தகாண்ை ஒரு
நகரமாக

மாறியுள்ளது.

இதில்

ைாக்சிகள், கெருந்துகள், e-ரிக்சா

மற்றும்

ஆட்கைாக்கள் உட்ெை 200 வாகனங்கள் அைங்கும்.
4. எந்த நாடு 2017 G7 உச்சிமாநாட்டை நைத்துகிறது?
A. ஜப்ொன்
B. கனைா
C. இத்தாலி
D. தஜர்மனி
விடை : C. இத்தாலி
43வது G7 உச்சிமாநாடு, 2017 கம 26 அன்று Taorminain Sicily-ல் ததாைங்கியது.
இந்த 2 நாள் மாநாட்டில் உலகப்தொருளாதாரம், ொதுகாப்பு மற்றும் ஆற்றல்
உள்ளிட்ை ெல்கவறு ெிரச்சிடனகள் ெற்றி விவாதிக்கப்ெடும். ஏழு நாடுகளின்
தடலவர்களும்

ஐகராப்ெிய
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ஒன்றியத்தின்

ெிரதிநிதிகளும்

இந்த
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உச்சிமாநாட்டில்

கலந்துதகாள்கின்றனர்.

இந்த

2017

உச்சிமாநாடு

G7

ெிரிட்டிஷ் ெிரதமர் Theresa May, ெிரஞ்சு ஜனாதிெதி Emmanuel Macron, இத்தாலிய
ெிரதமர் Paolo Gentiloni மற்றும் அதமரிக்க ஜனாதிெதி Donald Trump ஆகிகயார்
ெங்குதெறும் முதல் உச்சிமாநாடு ஆகும். இத்தாலி, கனைா, ெிரான்ஸ், US,
UK, ஜப்ொன் மற்றும் தஜர்மனி ஆகியடவ G7 உறுப்புநாடுகள் ஆகும்.
உலகின்

5.

முதல்

10

TripAdvisor’s

Travellers’

விருதுகளில்

Choice

இைம்தெற்றுள்ள ஒகர இந்திய நிடனவுச்சின்னம் எது?
A. தாஜ்மஹால்

B. இந்தியாவின் நுடழவாயில்
C. குதுப்மினார்
D. சுவாமிநாராயணன் அக்சர்தம்
விடை : A. தாஜ்மஹால்
T

A

’

Ta

’

சுற்றுலாத்தலமான

விருதுகளின்ெடி,

C

தாஜ்மஹால்

சுற்றுலாத்தலமாகவும்,

உலகின்

ஆசியாவில்

சுற்றுலாத்தலமாகவும்

உள்ளது.

இந்தியாவின்
5வது

2வது

உலகளவில்

மிக

புகழ்தெற்ற
ெிரெலமான

மிக

ெிரெலமான

கம்கொடியாவிலுள்ள

அங்ககார் வாட், அபுதாெியில் உள்ள Sheikh Zayed மசூதி, ஸ்தெயினிலுள்ள
Mezquita கெராலயம் மற்றும் இத்தாலியிலுள்ள St Peter’s Basilica ஆகியடவ
முடறகய

முதல்

நான்கு

இதுதவிர,

தாஜ்மஹால்

இைங்கடளப்ெிடித்துள்ளது.

அகதசமயம்,

ஆசியாவின் முதல் 10 இைங்களுள் அங்ககார் வாட் முதலிைம் வகிக்கிறது.
இைங்களின் ெட்டியலில்
ககாட்டை,

தஜய்ப்பூர்,

முதன்முதலில்
இைம்தெற்றுள்ளது.
சுவாமிநாராயண்

இந்தியாவின்

ெிரெலமான

அதடனத்ததாைர்ந்து,
அக்சர்தம்,

புது

அம்ெர்
டில்லி,

முதலியனவும் இைம்தெற்றுள்ளன.
6.

எந்த

மாநகர

காவல்துடற

2017

FICCI

Smart

Policing

விருதிடன

தவன்றுள்ளது?
A. தகாச்சி மாநகர காவல்துடற
B. புகன மாநகர காவல்துடற
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C. கொொல் மாநகர காவல்துடற
D. டில்லி மாநகர காவல்துடற
விடை : B. புகன மாநகர காவல்துடற
தெண்கள்

இடணய

&

ொதுகாப்ெிற்கு

ெல

முயற்சிகடள

கமற்தகாண்ைதற்காக, புகன மாநகர காவல்துடறக்கு 2017 Federation of Indian
Chamber

of

Commerce

and

Industries(FICCI)

Smart

Policing

விருது

வழங்கப்ெட்டுள்ளது. கம 25 அன்று விகவகானந்தா சர்வகதச அறக்கட்ைடள
மற்றும் FICCI இடணந்து ஏற்ொடு தசய்திருந்த நிகழ்ச்சியில், BJP MP Meenakshi
Lekhi-யிைமிருந்து

புகன

மாநகர

காவல்துடற

இவ்விருதிடன தெற்றுக்தகாண்ைார்.

BuddyCop ,

ஆடணயர்

Rashmi

Damini squad ,

Shukla

Lost & Found

portal, Beat Marshal Monitoring Sapience தசயலி கொன்றடவகடள புகன மாநகர
காவல்துடற அறிமுகப்ெடுத்தியதால், இவ்விருது வழங்கப்ெட்டுள்ளது.
7. எந்த மாநில சுற்றுலாத்தலம், 2017 Lonely Planet இதழின் Indian Travel விருது
விழாவில் ‘Best Destination for Romance’ விருதிடன தெற்றுள்ளது?
A. கர்நாைகா
B. தமிழ்நாடு
C. ககரளா
D. கமற்கு வங்கம்
விடை : C. ககரளா
கம 25 அன்று மும்டெயில் நடைதெற்ற 2017 Lonely Planet இதழின் Indian Travel
விருதுகள் வழங்கும் விழாவில்
ககரள

மாநிலத்திலுள்ள

மூனாறின்

எழில்மிகு

‘Best Destination for Romance’ விருதிடன,

மடலயக

நகரமான

மூனாறு

கதயிடலத்கதாட்ைங்கள்,

தவன்றுள்ளது.

மடலவாழிைங்கள்,

மடழக்காடுகள், ெச்டசப்ெள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் அருவிகள் கொன்றடவ,
இதன் தெருடமகடளக்கூறும்.
8. Ma

K Baa : a
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a

எனும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்?
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A. Jitendra Singh
B. Uday Mahurkar
C. Pankaj Kumar
D. Rajesh Jain
விடை : D. Rajesh Jain
Ma
கீ ழ்

K Baa : a

a

எனும் புத்தகம், Mann Ki Baat திட்ைத்தின்

a

ஒவ்தவாரு மாதமும்

ெிரதமர்

நகரந்திர

கமாடி

கெசும்,

வாதனாலி

உடரயாைல்களின் ஒரு ததாகுப்ொகும். Mann Ki Baat-ன் விரிவான, தரமான
மற்றும் கல்விசார் ெகுப்ொய்வுகள், கருப்தொருள்கள், முக்கிய அம்சங்கள்
இதில் இைம்தெற்றுள்ளது. இது 'புதிய இந்தியா', குறிப்ொக இடளஞர்களுைன்
எவ்வாறு இடணந்திருக்கிறது என்ெடத விளக்குகிறது. இந்தப்புத்தகத்டத

எழுதியவர் Rajesh Jain ஆவார். சமீ ெத்தில் புது டில்லியிலுள்ள ராஷ்டிரெதி
ெவனில்

நடைதெற்ற

விழாவில்,

இந்திய

குடியரசுத்தடலவர்

ெிரணாப்

முகர்ஜிக்கு இப்புத்தகம் ெரிசாக வழங்கப்ெட்ைது.
9. எந்த நாட்டில் Royal Manas கதசியப்பூங்கா அடமந்துள்ளது?
A. இந்தியா
B. பூைான்
C. மியான்மர்
D. கநொளம்
விடை : B. பூைான்
Royal

கதசியப்பூங்கா

Manas

பூைானின்

மாவட்ைத்தின்

Sarpang

கிழக்குப்ெகுதிடயயும், Zhemgang மாவட்ைத்தின் கமற்குப்ொதிடயயும், கமற்கு
Pemagatshel

மாவட்ைத்டதயும்

கதசியப்பூங்கா

ஆகும்.

ெரந்துவிரிந்துள்ளது.
கொன்றடவ

1,057

உள்ளைக்கிய
சதுர

வங்கப்புலிகள்,

இங்குள்ளன.

மிகவும்

கி.மீ .,

யாடனகள்,

ஒற்டறக்தகாம்பு

ெழடமயான

ெரப்ெளவில்
Pygmy

இது

ென்றிகள்

காண்ைாமிருகமும்,

காட்தைருடமகளும் வசித்து வரும் ஒகர பூட்ைான் பூங்கா இதுதான்.
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10. எந்த நகரத்தில் Indo Thailand HADR Siam Bharat 17 நடைதெற்றது?
A. Bangkok
B. Surat Thani
C. Chiang Mai
D. Pai
விடை : C. Chiang Mai
கம

22-26

வடர,

இந்திய

விமானப்ெடை

மற்றும்

ராயல்

தாய்லாந்து

விமானப்ெடை (RTAF) இடைகய தாய்லாந்திலுள்ள Chiang Mai-ல் Indo-Thailand
H

a a a

A

a

a

D a

R

(HADR) S a

B a a 17 கூட்டுப்ெயிற்சி

நடைதெற்றது. 11 உறுப்ெினர்கள் தகாண்ை IAF குழுடவ, ககப்ைன் Sucharu Rai
VM தடலடமகயற்றார். இது இவ்விரு விமானப்ெடைகளுக்கும் இடைகய
நைத்தப்ெடும்
இயற்டக

இரண்ைாவது

ெயிற்சியாகும்.

இைர்ொடுகளின்கொது

இந்தப்ெயிற்சியின்

நிவாரணப்ெணிகடள

கநாக்கம்,
திட்ைமிட்டு

நிடறகவற்றுவதாகும். கமலும், இது விமானப்ெடைகளின் இடைகயயுள்ள
ஒருங்கிடணப்புகடள கமம்ெடுத்துகிறது. இதன்மூலம் நிவாரணப்ெணிகடள,
எதிர்ொர்த்தெடி நடைமுடறப்ெடுத்த முடியும்.
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TNPSC Tamil Current Affairs 28th & 29th May 2017
1. எந்த நாட்டில் 2017 உலக டேபிள் டேன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் டபாட்டி
(WTTC) டதாேங்கியுள்ளது?
A. டெர்மனி
B. பிரான்ஸ்
C. ெப்பான்
D. சிங்கப்பூர்
விடே

: A. டெர்மனி

2017 உலக டேபிள் டேன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் டபாட்டி (WTTC), டம 29
அன்று

டெர்மனியிலுள்ள

Dusseldorf

நக ல்

தகுதிச்சுற்றுகளுேன்

டதாேங்கியது. 8 டபர்டகாண்ே இந்திய அணிடய, Achanta Sharath Kamal
வழிநேத்துவார். இவ்வணி Soumyajit Ghosh, Harmeet Desai, Madhurika Patkar,
Manika Batra & Mouma Das ஆகிடயாடர உள்ளேக்கியது. இந்த 54வது உலக
சாம்பியன்ஷிப்டபாட்டியிடன, டெர்மனி 7வது முடையாக நேத்துகிைது.
2. சமீ பத்தில் காலமான புகழ்டபற்ை இடசக்கடலஞர் Gregg Allaman, எந்த
நாட்டேச்டசர்ந்தவராவார்?
A. டதன்னாப் க்கா
B. US
C. டபல்ெியம்
D. சீனா
விடே : B. US
அடம க்க இடசக்கடலஞர், பாேகர், மற்றும் பாேலாசி யரான Gregory
LeNoir Allman (69), 2017 டம 27, அன்று அடம க்காவிலுள்ள ொர்ெியாவில்
காலமானார். இவர் Southern Rock இடசக்குழுவின் முன்டனாடியும் Allman
Brothers இடசக்குழுவின் இடண நிறுவனருமாவார்.
3. எந்த நாடு 2017 Badminton Sudirman டகாப்டபடய டவன்றுள்ளது?
www.winmeen.com

Page 1

www.winmeen.com
A. ஹாங்காங்
B. டெர்மனி
C. டதன் டகா யா
D. சீனா
விடே : C. டதன்டகா யா
2017 டம 28 அன்று ஆஸ்திடரலியாவிலுள்ள Carrara Sports and Leisure Centreல்

நடேடபற்ை

டபாட்டியில்,

சீனாடவ

3-2

என்ை

டசட்கணக்கில்

டதாற்கடித்ததன் மூலம், டதன்டகா யா 2017-ம் ஆண்டுக்கான Badminton
Sudirman டகாப்டபடய
டகா யா,

டவன்றுள்ளது.

இந்தக்டகாப்டபடய

நான்காவது

டவல்கிைது.

முடையாக

டதன்

முதல்முடையாக

ஆஸ்திடரலியா இப்டபாட்டியிடன நேத்துகிைது. 1989-ம் ஆண்டில் இந்த
டபாட்டி

ஆரம்பிக்கப்பட்ேதிலிருந்து

ஐடராப்பிய,

ஆசிய

கண்ேத்திற்கு

டவளிடய இப்டபாட்டி நேப்பது இதுடவ முதல்முடையாகும்.
4. Tournoi Satellite Fencing Championship (TSFC) டபாட்டியின் Sabre நிகழ்வில்,
தங்கம் டவன்ை இந்திய கத்திச்சண்டே வரர்
ீ
யார்?
A. Amrita Aullakh
B. Neelam Ghose
C. Deepika Sahi
D. Bhavani Devi
விடே : D. Bhavani Devi
2017 டம 27 அன்று ஐஸ்லாந்திலுள்ள Reykjavik-ல் நடேடபற்ை Tournoi
Satellite Fencing Championship (TSFC) டபாட்டியின் Sabre நிகழ்வின் இறுதிப்
டபாட்டியில் பி ட்ேனின் Sarah Jane Hampson-ஐ 15-13 என்ை கணக்கில்
டதாற்கடித்து, இந்திய கத்திச்சண்டே வராங்கடனயான
ீ
C.A. Bhavani Devi
தங்கம்

டவன்றுள்ளார்.

கத்திச்சண்டே

இதன்மூலம்,

நிகழ்வில்

பவானி

தங்கப்பதக்கம்

டதவி

டவன்ை

ஒரு
முதல்

சர்வடதச
இந்திய

வராங்கடன
ீ
என்ை டபருடமக்கு யவராகிைார்.
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5. உலக Football for Friendship (F4F) சமூக நிகழ்விற்கு, இந்திய இளம்
பத்தி டகயாளராக டதர்ந்டதடுக்கப்பட்டுள்ள இந்திய மாணவர் யார்?
A. Satnam Bhamara
B. Ananya Kamboj
C. Shekhar Ramamurthy
D. Samar Singh Sheikhawat
விடே : B. Ananya Kamboj
2017 சூடல மாதம் இரஷ்யாவின் பீட்ேர்ஸ்பர்க்கில் நடேடபறும் உலக
Football

for

Friendship

பத்தி டகயாளராக

(F4F)

சமூக

நிகழ்விற்கு,

டதர்ந்டதடுக்கப்பட்டுள்ள

இந்திய

இந்திய

இளம்

மாணவர்

8-ம்

வகுப்பு படிக்கும் Ananya Kamboj ஆவார். Gazprom & FIFA-வின் ஆதரவில்
நடேடபறும்

இந்நிகழ்வு,

குழந்டதகளின்

கால்பந்து

ஆர்வத்திடன

வளர்ப்பது, பல்டவறு நாடுகளிலுள்ள குழந்டதகளிடேடய டவவ்டவறு
கலாச்சாரங்கள் மற்றும் டதசியங்களின் சகிப்புத்தன்டம & ம யாடத
டபான்ைடவகடள
இந்தியா

உருவாக்குவடத

முதன்முடையாக

இதில்

டமயமாகக்டகாண்ேதாகும்.
கலந்துடகாள்கிைது.

இதில்

இந்தியாவுேன் டசர்த்து 60 நாடுகள் பங்டகற்கும்.
6.

2017

Little

Miss

Universe

டபாட்டியில்

இந்தியாவின்

சார்பாக

கலந்துடகாள்பவர் யார்?
A. Vinita Sayal
B. Rajeshwari Dyal
C. Padmalaya Nanda
D. Nandita Das
விடே : C. Padmalaya Nanda
டம 31 அன்று US-ன் ொர்ெியாவில் நடேடபறும் 2017 Little Miss Universe
டபாட்டியில் இந்தியாவின் சார்பாக, ஒடிசாடவச்டசர்ந்த Padmalaya Nanda
கலந்துடகாள்கிைார்.
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இவர் டபாட்டியிடுகிைார். இதுதவிர கி சில் நடேடபறும் 2017 Little Miss
உலகப்டபாட்டியிலும், இந்தியாவின் சார்பாக பங்குடபறுவார்.
7. Deloitte நேத்திய 2017 Asia Pacific Tax Complexity-ன் கருத்துக்கணிப்பின்படி,
ஆசிய

பசிபிக்

பிராந்தியத்தில்

எந்த

நாடு

மிகவும்

சிக்கலான

வ

விதிமுடைகடளக்டகாண்டுள்ளது?
A. சீனா
B. ஆஸ்திடரலியா
C. ெப்பான்
D. இந்தியா
விடே : A. சீனா
Deloitte நேத்திய 2017 Asia Pacific Tax Complexity-ன் கருத்துக்கணிப்பின்படி,
ஆசிய

பசிபிக்

பிராந்தியத்தில்

விதிமுடைகடளக்டகாண்டுள்ளது.
சிங்கப்பூர்

மற்றும் மடலசியா

சீனா

மிகவும்

இந்தியா,

ஆகிய

சிக்கலான

ஆஸ்திடரலியா,

நாடுகள் முடைடய

வ

ெப்பான்,
சீனாவுக்கு

அடுத்தடுத்த இேங்கடளப்பிடித்துள்ளது. ஆசிய பசிபிக் முழுவதும் 20
அதிகார
பற்ைி,

வரம்புகளின்
300-க்கும்

தற்டபாடதய

அதிகமான

நிதி

மற்றும்

எதிர்பார்த்த

நிர்வாகிகளிேம்,

வ ச்சூழல்
அவர்களின்

கருத்துக்கடள டகட்ேைிந்து ஆய்வுடசய்துள்ளனர். பதிலளித்தவர்களில்
147 டபர் இந்தியாவில் வணிகம் டசய்பவர்களாவார்கள்.
8.

உலகின்

மிகப்டப ய

ஒளி

டதாடலடநாக்கி

(Optical

Telescope)

கட்டுமானப்பணி எந்த நாட்டில் டதாேங்கியுள்ளது?
A. டதன்டகா யா
B. கனோ
C. சீனா
D. சிலி
விடே : சிலி
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உலகின்

மிகப்டப ய

கட்டுமானப்பணி

ஒளி

வே

டதாடலடநாக்கியின்

சிலியில்

இயங்கத்டதாேங்கும்

என

அகலமுள்ள

மிகப்டப ய

இந்த

(Optical

டதாேங்கியுள்ளது,

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

39

டதாடலடநாக்கி,

Telescope)

இது

2024-ல்

மீ ட்ேர்

விட்ேம்

European

Southern

Observatory (ESO) மூலம் கட்ேப்படுகிைது. இது சிலியிலுள்ள 3046 மீ உயர
Cerro

மடலயின்மீ து

Armazones

டவக்கப்படுகிைது.

இதன்

டநாக்கம்

பூமிடபான்ை இன்டனாரு டகாடள கண்ேைிவது மற்றும் பல விஞ்ஞான
மூலங்கடள ஆராய்வதாகும்.
9. 2016 Sangeet Natak Akademi Puraskar விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது?
A. Parassini Kunhiraman
B. Satyabrata Rout
C. Sreedharan Nair
D. Kalamandalam Ramankutty
விடே : B. Satyabrata Rout
திடரக்கடல

பயிற்சியில்

புதுவிதமான

கற்பிக்கும்

யுத்திகடள

பயன்படுத்தியதற்காக, ஐதராபாத் பல்கடலக்கழகத்துேன் இடணவுடபற்ை
S N கடல & தகவல் பள்ளியில், திடரக்கடலத்துடையில் பணிபு யும்
Satyabrata Rout-க்கு 2016-ம் ஆண்டுக்கான Sangeet Natak Akademi Puraskar
விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவர் ‘Scenography: An Indian Perspective’, “Visual
டபான்ைடவகடள

Theatre”
ஆவார்.

இவர்

சர்வடதச

பல

இந்தியாவில்

நாேகங்கடள

பயன்படுத்திய

இயக்கியுள்ளார்,

திடரப்பேத்திருவிழாக்களில்

முன்டனாடி

டதசிய

பங்குடபற்றுள்ளார்

மற்றும்
மற்றும்

உலகம் முழுவதிலும் பல கூத்துப்பட்ேடை நிகழ்வுகடள நேத்தியுள்ளார்.
இவ்விருது, Sangeet Natak Akademi மற்றும் இந்திய டதசிய இடச, கடல &
நேன அகாேமியால் வழங்கப்படுகிைது. இது கடல பயிற்றுவினர்கடள
டகளரவிக்கும் விதமாக வழங்கப்படுகிைது.
10. உலக வங்கியின் சமீ பத்திய அைிக்டகயான “India Development Report”-ன்
படி,

2018

நிதியாண்டுக்கான

www.winmeen.com

இந்தியாவின்

டமாத்த

உள்நாட்டு
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உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிதம் என்ன?
A. 7.2%
B. 7.4%
C. 7.7%
D. 7.5%
விடே : A. 7.2%
உலக வங்கியின் சமீ பத்திய அைிக்டகயான “India Development Report”-ன்
படி,

2018

நிதியாண்டுக்கான

இந்தியாவின்

டமாத்த

உள்நாட்டு

உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிதம், பணமதிப்பிழப்பின் தாக்கத்தால் 7.2%
ஆக இருக்குடமன எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இதன் வளர்ச்சி, வலுவான
அடிப்படேகள்,

சீர்திருத்த

டவகம்

&

முதலீட்டு

சூழ்நிடலடய

டமம்படுத்துவத்தின் மூலம், 2020-ம் நிதியாண்டில் 7.7% ஆக அதிக க்கும்.
சமபங்கு

மற்றும்

வறுடம

மீ தான

GST-யின்

ஒட்டுடமாத்த

தாக்கம்

டநர்மடையானதாக இருக்குடமன இவ்வைிக்டக குைிப்பிட்டுள்ளது.
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TNPSC Tamil Current Affairs 30 th May 2017
1. மத்திய அரசாங்கத்தின் கழிப்பறை பயன்பாடு பிரச்சாரத்திற்கு

Darwaza

யார்?

Ban

A. அமீ ர்கான்
B. மமரி மகாம்
C. கீ தா மபாகத்
D. அமிதாப் பச்சன்
விறை : D. அமிதாப் பச்சன்
நாடு

முழுவதும்

உள்ள

மமம்படுத்துவதற்காக,

2017

கிராமப்புைங்களில்
மம 30

அன்று

கழிப்பறை

மும்றபயில்,

வசதிகறள

நாடு தழுவிய

பிரச்சாரமான Darwaza Band -ஐ மத்திய அரசு ததாைங்கியது. இந்தப்பிரச்சாரம்
உலக

வங்கியால்

ஆதரிக்கப்பட்டு,

திறரப்பை

நடிகர்

அமிதாப்பச்சனால்

வழிநைத்தப்பட்ைது. இப்பிரச்சாரம், கழிவறை றவத்துக்தகாண்மை அதறன
பயன்படுத்தாமல் இருப்பவர்களின் எண்ணத்றத மாற்றுவதாக அறமந்தது.
இந்தப்பிரச்சாரத்தில் நடிறக அனுஷ்கா சர்மாவும் கலந்துதகாண்ைார். இவர்,
கிராமப்புை

தபண்கறள

ஊக்கப்படுத்தும்விதமாக

தறலறமமயற்று

இப்பிரச்சாரத்திறன வழிநைத்தினார்.
2. எந்த நாட்டில்

தபண்களுக்காக பிரத்மயகமாக

ததாைங்கப்பட்ை முதல்

ததாறலக்காட்சி மசனலான Zan TV ததாைங்கப்பட்ைது?
A. மநபாளம்
B. ஈரான்
C. ஆப்கானிஸ்தான்
D. இஸ்மரல்
விறை : C. ஆப்கானிஸ்தான்
தபண்களுக்காக

பிரத்மயகமாக

ததாைங்கப்பட்ை

முதல்

ததாறலக்காட்சி

மசனலான Zan TV ஆப்கானிஸ்தானிலுள்ள காபுல் நகரில் 2017 மம 30 அன்று
ததாைங்கப்பட்ைது. இந்த ததாறலக்காட்சியில் இருக்கும் ததாகுப்பாளர்கள் &
www.winmeen.com
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தயாரிப்பாளர்கள்

அறனவரும்

ஆப்கானிய தபண்களின்

தபண்களாவார்கள்.

உரிறமகறள

இதன்

மநாக்கம்

முன்னிறலப்படுத்தி,

அவர்களின்

நிறலறய மமம்படுத்துவமதாடு, பழறமவாத சமுதாயத்தில் ஆண்களுக்கு
நிகராக தங்களது பங்குகறள உறுதிப்படுத்திக்தகாள்வதாகும். ஆணாதிக்க
நாட்டில், சமாதானத்திற்காக மபாராடும் தபண்களின் உரிறமகளுக்கு இது
ஒரு

அடித்தளமாக

கருதப்படுகிைது.

ஊைகவியலாளர் Hamid Samar ஆவார்.
3.

2017

Formula

1

Monaco

Grand

Prix

இத்ததாறலக்காட்சியின்

உலக

சாம்பியன்ஷிப்

நிறுவனர்

மபாட்டிறய

தவன்ைவர் யார்?
A. Kimi Raikkonen
B. Sebastian Vettel
C. Valtteri Bottas
D. Daniel Ricciardo
விறை : B. Sebastian Vettel
தமானாமகாவிலுள்ள Circuit de Monaco La Condamine

and Monte

Carlo-வில்

நறைதபற்ை 2017 Formula 1 Monaco Grand Prix உலக சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டிறய,
தெர்மனிறயச்மசர்ந்த

Scuderia

Ferrari

கார்

பந்தயவரரான
ீ

Sebastian

Vettel

தவன்றுள்ளார்.
4.

எந்த

இந்தி

நடிறக

சர்வமதச

அளவில்

பாராட்ைப்பட்ை

நடிறகயாக

தாதாசாகிப் பால்மக விருதுைன் தகௌரவிக்கபட்டுள்ளார்?
A. பிரியங்கா மசாப்ரா
B. ஐஸ்வர்யா ராய்
C. தீபிகா படுமகாமன
D. மசானம் கபூர்
விறை : A. பிரியங்கா மசாப்ரா
சர்வமதச அளவில் புகழ்தபற்ை நடிறக (Internationally Acclaimed Actress) என்ை
www.winmeen.com
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தபயரில்

புதிதாக

பால்மக

அகாைமி

அைிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள

தகௌரவிக்கபட்ைார்.
மும்றபயில்

விருதுைன்
இவ்விருது

இந்தி

பிரிவின்

நடிறக

வழங்கும்

விழா

கீ ழ்

தாதாசாகிப்

பிரியங்கா
2017

சூன்

மசாப்ரா
1

நைக்கிைது. 1969-ல் நிறுவப்பட்ை இந்த தாதாசாகிப்

அன்று
பால்மக

விருது, இந்திய சினிமாவின் மிகவுயர்ந்த விருதாகும்.
5. Jamia Millia Islamia (JMI)-விற்கு மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள புதிய மவந்தர் யார்?
A. Talat Ahmad
B. Najma Heptulla
C. Hakim Ajmal Khan
D. Anwar Jamal Kidwai
விறை : B. Najma Heptulla
மணிப்பூரின்

ஆளுநர்

மற்றும்

முன்னாள்

சிறுபான்றம

விவகாரத்துறை

அறமச்சரான Dr. Najma Heptulla, புது டில்லியிலுள்ள Jamia Millia Islamia (JMI)விற்கு புதிய மவந்தராக மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார். இவரின் பதவிக்காலம்
5

ஆண்டுகளாகும்.

இவர்

இந்தியாவின்

முதல்

கல்வியறமச்சரான

மவுலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்தின் மபத்தியாவார். இவருக்குமுன், Lt. Gen.
(Retd.) M.A. Zaki அவர்கள் இப்பதவியிலிருந்தார். 1986 முதல் 2012 வறர ராஜ்ய
சபாவில்

5

முறை

உறுப்பினராகவும்,

16

ஆண்டுகளாக

ராஜ்யசபாவின்

துறணத்தறலவராகவும் பதவியிலிருந்துள்ளார். 1993-ல் Inter-Parliamentary Union
(IPU) குழுவிற்கும் இவர் தறலறம தாங்கியுள்ளார்.
6. எவதரஸ்ட் சிகரத்றத ஆறுமுறை அறைந்த முதல் இந்தியர் Love Raj Singh
ஆவார். இவர் எந்த மாநிலத்றதச்மசர்ந்தவராவார்?
A. ொர்கண்ட்
B. பீகார்
C. உத்தரகண்ட்
D. உத்தரப்பிரமதசம்
விறை : C. உத்தரகண்ட்
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உலகின்

மிகவுயரமான

எவதரஸ்ட்

சிகரத்றத

ஆைாவது

முறையாக

அறையும் முதல் இந்தியர் மற்றும் பத்ம ஸ்ரீ விருது தபற்ைவரான Love Raj
Singh

ஆவார்.

Dharmshaktu

இவர்

இச்சாதறனறய

2017

மம

27

அன்று

பறைத்தார். இவர் எல்றலப்பாதுகாப்பு பறையில் மைராடூனில் பணிபுரிந்து
வருகிைார். இவர் 1998-ல் முதன்முதலாக எவதரஸ்ட் சிகரத்றத அறைந்தார்,

பின்பு

2006, 2009, 2012

மற்றும்

2013

ஆகிய ஆண்டுகளில் அடுத்தடுத்து

சாதறனகறள புரிந்தார். அவர் உத்தரகண்ட் மாநிலம் Kumaon பகுதியிலுள்ள
Munsiyari-ன் Bona கிராமத்றதச்மசர்ந்தவராவார்.
7. சமீ பத்தில் Dailong கிராமத்றத மாநிலத்தின் பல்லுயிர் மரபுவழித்தளமாக
அைிவித்துள்ள மாநிலம் எது?
A. அருணாச்சலப்பிரமதசம்
B. மிமசாரம்
C. திரிபுரா
D. மணிப்பூர்
விறை : D. மணிப்பூர்
மணிப்பூர் அரசு சமீ பத்தில் Tamenglong மாவட்ைத்திலுள்ள Dailong கிராமத்றத
2002-ம்

ஆண்டு

பல்லுயிர்

சட்ைம்

பிரிவு

37 (1)-ன்

கீ ழ்

ஒரு

பல்லுயிர்

மரபுவழித்தளமாக அைிவித்துள்ளது. 11.35 சதுர கி.மீ . பரப்பளவுதகாண்ை இந்த
கிராமத்தின் மக்கட்ததாறக 1634 ஆகும். 2011 மக்கள்ததாறக கணக்தகடுப்பின்
படி, இதில் 819 மபர் ஆண்கள் மற்றும் 815 மபர் தபண்களாவர்.
8. ஒளிபரப்புத்துறை கூட்ைாண்றமக்காக, பிரசார் பாரதி எந்த நாட்டின் தபாது
ஒளிபரப்பு நிறுவனத்தின் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் றகதயழுத்திட்டுள்ளது?
A. சுவிட்சர்லாந்து
B. மாலத்தீவு
C. சிலி
D. தமாராக்மகா
விறை : D. தமாராக்மகா
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Rabat-ல்

நறைதபற்ை 5வது

India Morocco Joint Commission Meeting (JCM)-ல்,

இந்தியாவின் மிகப்தபரிய தபாது வாதனாலி நிறுவனமான பிரசார் பாரதி,
ஒளிபரப்புத்துறை கூட்ைாண்றமக்காக தமாராக்மகாவின் Societe Nationale de
Radiodiffusion et de Television (SNRT) நிறுவனத்தின் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில்
றகதயழுத்திட்ைது.

என்பது

SNRT

தமாமராக்மகாவின்

தபாது

ஒளிபரப்பு

நிறுவனம் மற்றும் European Broadcasting Union (EBU)-ன் உறுப்பினருமாகும்.
9. 2017

சர்வமதச

ஐ.நா.

அறமதிகாப்பாளர்கள்

தினத்தின்

றமயக்கருத்து

என்ன?
A. Investing in peace around the world
B. A force for the future
C. Honoring our heroes
D. Women in peacekeeping
விறை : A. Investing in peace around the world
ஐ.நா.வின் அறமதிக்காப்பு நைவடிக்றககளில் பணியாற்ைிய அறனவருக்கும்
அஞ்சலி தசலுத்துவமதாடு,
மற்றும் றதரியத்றத

அவர்களின் ததாழில்,

தியாகம்,

அர்ப்பணிப்பு

மபாற்றும்விதமாக ஒவ்தவாரு வருைமும் மம 29

அன்று சர்வமதச ஐ.நா. அறமதிக்காப்பாளர்கள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிைது.
2017

சர்வமதச

ஐ.நா.

அறமதிகாப்பாளர்கள்

Investing in peace around the world
அறமதிப்பறை
ஆகிமயாரின்
பதக்கமான

வரர்களான
ீ
நிறனறவ

றமயக்கருத்து

ஆகும். 2017 இமத நாளில், இரு இந்திய

Rifleman

Brijesh

தகௌரவிக்கும்

Dag Hammarskjold

தினத்தின்

பதக்கத்றத

மற்றும்

Thapa

வறகயில்,
வழங்கி

Ravi

ஐ.நா.வின்

Kumar
உயரிய

தகௌரவிக்கப்பட்ைனர்.

தற்தபாழுது ஆப்கானிஸ்தான், காங்மகா, தெய்டி, தலபனான், றலபீரியா,
மத்திய கிழக்கு நாடுகள், ததற்கு சூைான், சூைான் மற்றும் மமற்கு சகாரா
ஆகிய

நாடுகளில்

ஐ.நா

அறமதிப்பறைகளுக்காக

7,600க்கும்

அதிகமான

இராணுவ அதிகாரிகறள இந்தியா பணியமர்த்தியுள்ளது.
10.

2017

மகன்ஸ்

திறரப்பை

விழாவில்

Palme

d’Or

பரிசிறன

தவன்ை

திறரப்பைம் எது?
www.winmeen.com
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A. Ap l’

Da

B. Wind River
C. The Square
D. Force Majeure
விறை : C. The Square
பிரான்சின்

மகன்ஸ்

விழாவில்

Palme

திறரப்பைமான

நகரில்

d’Or
The

நறைதபற்ை

விருறத,
Square

Ruben

70வது
Oustland

தபற்றுள்ளது.

மகன்ஸ்

திறரப்பை

இயக்கிய

இத்திறரப்பைம்,

சுவைன்
ீ
தனது

அருங்காட்சியகத்றத ஒரு புது யுக்தியான The Square-ஐக் தகாண்டு எப்படி
அந்த

அருங்காட்சியக

இயக்குநர்

முன்மனற்றுகிைார்

என்பதறன

விவரிக்கிைது. மகன்ஸ் திறரப்பை விழாவின் மிகவுயரிய பரிசு Palme d’Or
ஆகும்.
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TNPSC Tamil Current Affairs 31st May 2017
1. உலக வங்கி சமீ பத்தில் வவளியிட்ட India Development Report”-ன் படி, வபண்
வதொழிலொளர்கள் வதொகுப்பில் இந்தியொவின் தரநிலல என்ன?
A. 120 வது
B. 131 வது
C. 110 வது
D. 115 வது
விலட : A. 120 வது
உலக வங்கி சமீ பத்தில் வவளியிட்ட
வதொழிலொளர்கள்

வதொகுப்பில்,

India Development Report”-ன் படி, வபண்

வமொத்தம்

பங்ககற்ற

131

நொடுகளில்

இந்தியொவின் தரநிலல 120வதொகும். இவ்வறிக்லகயின்படி, 42% வபண்கள்
பட்டதொ களொக இருந்தொலும், அவர்களின் பங்ககற்பு நிலல 2005-லிருந்து
குலறந்துவகொண்கட

வருகிறது.

15

வயது

அல்லது

அதற்கு

கமற்பட்ட

வயதின ல் 27% வபண்கள் மட்டுகம பணிபு கிறொர்கள் அல்லது தீவிரமொக
கவலல

கதடுகிறொர்கள்

என

இவ்வறிக்லக

கூறுகிறது.

ஐந்தில்

மூன்று

உலழக்கும் வயதுலடய (26-45 ஆண்டுகள்) இந்தியப்வபண்கள் வபொருளொதொர
தியொக வசயலற்றவர்களொக இருக்கிறொர்கள். அதொவது அவர்கள் எந்தவித
சம்பளமும்

வபறொதவர்களொக

இருக்கிறொர்கள்.

வபண்களின்

பங்களிப்பு

அதிக த்தொல், இந்தியொவின் GDP வளர்ச்சி விகிதம் சொத்தியமொன அளவு
அதிக க்கலொம் என இந்த அறிக்லக கூறுகிறது.
2. 2017 உலக புலகயிலல ஒழிப்பு தினத்தின் லமயக்கருத்து என்ன?
A. Tobacco: deadly in any form or disguise
B. Tobacco – a threat to development
C. T

i ,

D. Tobacco: deadly for human development
விலட : B. Tobacco – a threat to development
உலகளொவிய புலகயிலல நுகர்விலன 24 மணிகநர கொலத்திற்கு தவிர்ப்பலத
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ஊக்குவிக்கும்

வபொருட்டு,

புலகயிலல

ஒழிப்புதினம்

ஏற்படும்

எதிர்மலற

ஒவ்வவொரு

வருடமும்

கம

அனுச க்கப்படுகிறது.

சுகொதொர

விலளவுகளொல்

31

அன்று உலக

புலகப்பிடிப்பதனொல்

தற்கபொது

உலவகங்கிலும்

கிட்டத்தட்ட 6 மில்லியனுக்கும் அதிகமொகனொர் இறக்கின்றனர். இதில் 600,000
கபர்

புலகப்பவர்களின்

அருகில்

இருப்பதொகலகய

கநொய்த்தொக்கத்திற்கு

ஆளொகிறொர்கள். 2017 உலக புலகயிலல ஒழிப்பு தினத்தின் லமயக்கருத்து
Tobacco – a threat to development
உருவொக்கியுள்ளது.

இதன்

ஆகும். இதலன உலக சுகொதொர லமயம்

கநொக்கம்

புலகயிலல

வதொழிற்சொலலகளின்

வளர்ச்சிலய நொசப்படுத்துவதொகும்.
3. எந்த இந்திய வங்கி, சூ ய ஆற்றல் திட்டங்களுக்கொக Asian Development Bank
(ADB)யிடமிருந்து, $100 மில்லியன் டொலர் நிதியிலன கடனொக வபற்றுள்ளது?
A. ICICI வங்கி
B. State Bank of India (SBI)
C. Punjab National வங்கி
D. Allahabad வங்கி
விலட : C. Punjab National வங்கி
சூ ய ஆற்றல் திட்டங்களுக்கொக Asian Development Bank (ADB)யிடமிருந்து, $100
மில்லியன் டொலர் நிதியிலன Punjab National வங்கி கடனொக வபற்றுள்ளது.
இந்தக்கடனுக்கு இந்திய அரசு உத்தரவொதம் அளித்துள்ளது. 2016-ல் ADB
வங்கி அனுமதித்துள்ள $500 மில்லியன் டொலர் நிதியுதவியில், Solar Rooftop
Investment Program (SRIP)-க்கு தற்கபொது $100 மில்லியன் டொலர் நிதியிலன
கடனொக வழங்கியுள்ளது. இந்த நிதி ADB-ன் சொதொரண மூலதனத்திலிருந்து
$330 மில்லியன் டொலரும், ADB நடத்தும் Clean Technology Fund (CTF)-லிருந்து
$170

மில்லியன்

டொலரும்

கசர்ந்ததொகும்.

தற்கபொது

வழங்கப்பட்ட

$100

மில்லியன் டொலர் நிதி முழுக்க CTF-னொல் வழங்கப்பட்டதொகும். SRIP-ன்
வமொத்த

வசலவு

$1

பில்லியனொகும்.

இதன்

கநொக்கம்,

இந்தியொவில்

1

ஜிகொவொட் திறன் வகொண்ட சூ ய மின்கல அலமப்பிலன நிறுவுவதொகும்.
4.

எந்த

IIT

நிறுவனம்
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எ வபொருலள

உற்பத்தி

வசய்ய

வதொழில்நுட்பத்லத

soil-to-soil

உருவொக்கியுள்ளது?
A. IIT பொம்கப
B. IIT வசன்லன
C. IIT இண்டூர்
D. IIT கரக்பூர்
விலட : D. IIT கரக்பூர்
IIT கரக்பூ லுள்ள ஆரொய்ச்சியொளர்கள் மலிவொன, விலரவொன & மொசில்லொத
உயி

எ வபொருலள உற்பத்திவசய்ய

soil-to-soil எனும் வதொழில்நுட்பத்லத

உருவொக்கியுள்ளனர். இது IIT-KGP-ல் உள்ள உயி
சின்கொ

லமயத்தில்

உருவொக்கப்பட்டதொகும்.

பசுலமலய பொதிக்கொத வண்ணம் உயி
வநல்

லவக்ககொல்,

பருத்திச்வசடிகள்,

மூங்கில்,
ஆமணக்கு

இத்திட்டம்

முற்றிலும்

எ வபொருலள உற்பத்திவசய்யும்.

வொலழ
இலல

ஆற்றலுக்கொன பி.கக.

இலல,

மற்றும்

அன்னொசி

உலர்ந்த

மற்றும்

மற்றும்
கழிவு

நிலத்தில் வளர முடியொத கொய்கறி பயிர்கள், ஆகியலவகலள ஒன்றொக
கலந்து

IIT-KGP-ல்

இந்த

உயி

எ வபொருள்

தயொ க்கப்படும்.

இத்திட்டத்துக்கொன நிதிலய இயற்லக எ வொயு துலற, அறிவியல் மற்றும்
வதொழில்நுட்பத்துலற

மற்றும்

மனித

வள

கமம்பொட்டு

அலமச்சகம்

ஆகியலவ வழங்குகிறது.
5. அமுல் நிறுவனம், விண்வவளி வதொழில்நுட்பத்லத பயன்படுத்தி தீவனம்
தயொ க்கும் முலறக்கு எந்த நிறுவனத்துடன் பு ந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில்
லகவயழுத்திட்டுள்ளது?
A. Indian Space Research Organisation (ISRO)
B. Antrix Corporation Limited (ACL)
C. National Remote Sensing Centre (NRSC)
D. Satish Dhawan Space Centre (SDSC)
விலட : A. Indian Space Research Organisation (ISRO)
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விண்வவளி வதொழில்நுட்பத்லத பயன்படுத்தி தீவனம் தயொ க்கும் முலறக்கு
Gujarat

Cooperative

Milk

Marketing

Federation

இந்திய

(GCMMF),

விண்வவளி

ஆரொய்ச்சி கழகத்துடன் பு ந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் லகவயழுத்திட்டுள்ளது.
GCMMF, அதன் தயொ ப்புகலள 'அமுல்' என்ற வபய ல் சந்லதப்படுத்துகிறது.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் படி, கிரொமப்புறத்தில் உணவுப் பயிர்கள் மற்றும் தீவனப்
பயிர்கலள

அலடயொளங்கொண

வளர்ப்பிற்கொக

உதவி

ISRO

கிரொமப்புறங்களில்

புல்வவளிகலளயும்

கண்டறிய

வசய்வதுடன்,

பயிர்வசய்யும்

உதவும்.

தற்கபொது,

பசுந்தீவன
சூழலலமந்த

அமுல்

சுமொர்

18,500

கிரொமங்களிலுள்ள 35 லட்சம் பொல் உற்பத்தியொளர்களிடமிருந்து தினமும்
சுமொர் 150 லட்சம் லிட்டர் பொலல வகொள்முதல் வசய்கின்றது.
6.

சமீ பத்தில்

இறந்த

தொச

நொரொயண

ரொவ்

எந்த

துலறயியிலிருந்து

பிரபலமலடந்தொர்?
A. பத்தி லகத்துலற
B. திலரப்படத்துலற
C. அரசியல்
D. கமகலயுள்ள அலனத்தும்
விலட

: D. கமகலயுள்ள அலனத்தும்

புகழ்வபற்ற

வதலுங்கு

அலமச்சருமொன தொச

திலரப்படத்தயொ ப்பொளரும்

முன்னொள்

மத்திய

நொரொயண ரொவ் (75), 2017 கம 30 அன்று ஐதரொபொத்தில்

கொலமொனொர். இவர் வதலுங்கு மற்றும் பிற வமொழிகளில் 151 படங்கலள
இயக்கியுள்ளொர்.

மிக

அதிகமொன

திலரப்படங்கலள

இயக்கியதற்கொக

கின்னஸ் புத்தகத்திலும் இவர் வபயர் இடம்வபற்றுள்ளது. இவர் எழுத்தொளர்,
மற்றும்

பொடலொசி யரொகவும்

பணிபு ந்துள்ளொர்.

50-க்கும்

கமற்பட்ட

திலரப்படங்கலள தயொ த்துள்ளொர். NT Rama Rao மற்றும் Akkineni Nageswara
Rao

கபொன்ற

புகழ்வபற்ற

நடிகர்கலளயும்

இயக்கியுள்ளொர்.

இவர்

ஒரு

பத்தி லகயொளருமொவொர். 2000-ம் ஆண்டின் வதொடக்கத்தில் இவர், கொங்கிரஸ்
கட்சியில்

இலணந்து,

மன்கமொகன்

சிங்

அரசின்

நிலக்க த்துலற அலமச்சரொக பணியொற்றினொர். நிலக்க

அலமச்சரலவயில்
ஊழலில் குற்றம்

சொட்டப்பட்டவர்களில் இவரும் ஒருவரொவொர், CBI இவருக்கு எதிரொக 2013ல்
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வழக்குப்பதிவு வசய்துள்ளது.
7. National Commission for Minorities (NCM)-ன் புதிய துலணத்தலலவர் யொர்?
A. Sulekha Kumbhare
B. George Kurian
C. Sunil Singhi
D. Vada Dasturji Khurshed
விலட : B. George Kurian
ககரள BJP தலலவர் மற்றும் 'சமூக & கல்வி ஆர்வலர்' George Kurian, NCMன் புதிய துலணத்தலலவரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். இரு மொதங்களுக்கும்
கமலொக இந்தப்பதவி கொலியொககவ இருந்தது. இப்பதவி மத்திய சிறுபொன்லம
விவகொரத்துலற

அலமச்சர்

வசய்யப்பட்டுள்ளது.

Mukhtar

குஜரொத்தின்

Abbas

முன்னொள்

Naqvi,

மூலம்

முதல்வர்

நியமனம்

Sulekha

Kumbhare,

குஜரொத்தின் சமணப்பிரதிநிதி Sunil Singhi மற்றும் பொர்சி பிரதிநிதி Vada Dasturji
Khurshed

Kaikobad

ஆகிகயொர்

Dastoor

இவ்வொலணயத்தின்

மற்ற

உறுப்பினர்களொவொர்கள். உத்தரபிரகதசத்லதச்கசர்ந்த சமூக ஆர்வலர் Gayarul
Hasan,

இதன்

புதிய

தலலவரொவொர்.

இந்தியொவில்

சிறுபொன்லமயின ன்

அரசியல் உ லமகலள பொதுகொப்பது NCM-ன் வபொறுப்பொகும்.
8. எந்த நகரம் 2017 India Mobile Congress (IMC)-ஐ நடத்துகிறது?
A. வசன்லன
B. வகொல்கத்தொ
C. புது டில்லி
D. புகன
விலட : C. புது டில்லி
உலகளொவிய

வமொலபல்

வசப்டம்பர்

முதல்

27

உற்பத்தியொளர்களின்

29-ம்

கததி

வலர

புது

முதலீடுகலள

ஈர்க்க,

டில்லியிலுள்ள

பிரகதி

லமதொனத்தில், 2017 India Mobile Congress (IMC) நலடவபறுகிறது. இந்நிகழ்வு,
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வமொலபல்

துலறயின்

முன்கனற்றங்கள்,
திட்டங்கள்

நுண்ணறிவுகள்,

அடுத்த

ஆகியவற்லற

வதொடர்புத்துலற

சமீ பத்திய

தலலமுலற

கசலவகள்

கமற்ககொளிட்டு

கொட்டும்.

அலமப்பொன

Cellular Operators

வதொழில்நுட்ப

மற்றும்

எதிர்கொல

இதலன

வதொலலத்

Association of India (COAI),

வதொலலத்வதொடர்புத்துலற, மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் வதொழில்நுட்ப
அலமச்சகம்
இந்தியொ,

ஆகியலவயின்
உலக

ஆதரவுடன்

வமொலபல்

துலற

நடத்துகிறது.

2017

தலலவர்கள்,

IMC-னொல்

நிறுவனர்கள்

கலந்துலரயொட ஒரு முக்கியத்தலமொக அலமகிறது.
9. எந்த மொநில அரசு, கவலல கதடுபவர்கள் மற்றும் வழங்குபவர்களுக்கொக
Mahaswayam portal”-ஐ வதொடங்கியுள்ளது?
A. மகொரொஷ்டிரொ
B. உத்தரப்பிரகதசம்
C. ககரளொ
D. அ யொனொ
விலட : A. மகொரொஷ்டிரொ
மகொரொஷ்டிரொ
கவலல

முதல்வர்

வழங்குகவொர்,

நிறுவனங்களுக்கொக

கதகவந்திர
வதொழில்
கவலல

வசய்து

கவலல

இதுதவிர,

வகொள்ளலொம்,
சுய

பயிற்சி

கவலல

முலனகவொர்

கதடுகவொர்

மற்றும்

பயிற்சி

Mahaswayam portal” எனும் இலணயதளம் ஒன்றிலன

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளொர்.
விசொ க்கலொம்,

பட்னொவிஸ்,

கதடுகவொர்
வொய்ப்புகள்

கவலலவொய்ப்புப்பற்றிய
நிறுவனங்களும்

இதில்,
&

தங்கலள
பயிற்சிகள்

தகவல்கலளப்

தங்கலளப்பற்றி

பதிவு

பதிவு
பற்றி

வபறலொம்.
வசய்யலொம்,

பயிற்சிக்கொன வசலுத்துலகச்சீட்டிலன வபறலொம், மற்றும் ECS மூலமொக
பயிற்சிக்கொன

கட்டணத்லதயும்

வதொழில்முலனகவொர்,

கவலலவொய்ப்புப்

வசலுத்தலொம்.
பி வில்

இலதத்தவிர,
விளம்பரங்களும்

வசய்யலொம்.
10. சமீ பத்தில்

கொலமொன

Konstantinos Mitsotakis எந்த

நொட்டின்

முன்னொள்

பிரதமர் ஆவொர்?
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A. துருக்கி
B. இஸ்கரல்
C. கி சு
D. இரஷ்யொ
விலட : C. கி சு
கி சின் பழம்வபரும் முன்னொள் பிரதமரொன Konstantinos Mitsotakis (98), 2017 கம
29 அன்று
அரசியல்

கி சிலுள்ள ஏவதன்சில் கொலமொனொர். இவ ன் 6௦ ஆண்டுகொல
வரலொற்றில்,

கட்சிகளுடனொன

கிகரக்கத்தின்

கமொதல்கள்

&

தொரொளவொத

மற்றும்

கசொசலிச

சீர்திருத்தங்களின்

மூலம்

நிலனவுறப்படுகிறொர். பிரபலமில்லொத தலடயற்ற சந்லதக்வகொள்லககலள
உருவொக்கியதன் மூலம் இவர் கபொற்றப்படுகிறொர். பின்னர், துருக்கியுடனொன
உறவுகலள

கமம்படுத்திக்வகொள்ள

பயன்படுத்திவகொண்டன.

ஆனொல்,

அரசொங்கங்கள்
அரசியல்

இக்வகொள்லககலள

வரலொற்றில்

இவர்

ஒரு

பி விலனவொதியொககவ அலடயொளப்படுத்தப்படுகிறொர்.
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