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TNPSC Tamil Current Affairs 1st & 2nd April 2017 
1. இந்தியாவின் முதல் சர்வததச கால் மற்றும் வாய் த ாய் மமயம் (ICFMT) 
எந்த மா ிலத்தில் அமமக்கப்படவுள்ளது? 
A. ஒடிசா 
B. உத்தர பிரததசம் 
C. அசாம் 
D. அரியானா 
 
விமட : A. ஒடிசா 
 
ஐ.  ாவின் உணவு மற்றும் தவளாண் அமமப்பு மற்றும் மத்திய  அரசாங்கத்தின் 
ICARன் கூட்டு முயற்சியில் இந்த ஆராய்ச்சி மமயம் ஒடிசாவில் 
புவதனஸ்வரிலுள்ள ஆர்குலில் ஏப்ரல் 1 2017 அன்று அமமக்கப்படவுள்ளது. 
இம்மமயத்மத, மத்திய தவளாண் அமமச்சர் ராதாதமாகன் சிங் திறந்து 
மவக்கிறார். இம்மமயம் கால் மட மற்றும் எருமமகளின் மவரஸ் 
த ாய்கமள ஆய்வு சசய்யும். தமலும் இம்மமயம், அவற்றின் கால் மற்றும் 
மூமள த ாய் மவரஸ் ஆகியவற்மற பாதுகாப்பாகக் மகயாளுவதற்கும் 
மற்றும் தசமித்து மவப்பதற்கும் வசதி சகாண்டது.  ாடு முழுவதிலிருந்து 
வரும் மாதிரிகள் இந்த ஆராய்ச்சி மமயத்தில் த ாமய 
குணப்படுத்துவதற்காகவும் ஆராய்ச்சிக்காகவும் தசகரிக்கப்படும். குறிப்பிடத்தக்க 
வமகயில் இந்தியா ரூ. 23,000 தகாடிமய இந்த ாய்க்காக வருடந்ததாறும் 
சசலவழிக்கிறது. 
 
2.  ாளந்தா பல்கமலக்கழகத்தின் புதிய துமண தவந்தராக  ியமிக்கப்பட்டவர் 
யார்? 
A. Pankaj Mohan 
B. Sunaina Singh 
C. Arvind Sharma 
D. Vijay Bhatkar 
 
விமட : B. Sunaina Singh 
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 ாளந்தா பல்கமலக்கழகத்தின் புதிய துமண தவந்தராக  ியமிக்கப்பட்டவர் 
Sunaina Singh . விமரவில் இவர் பதவிதயற்பாசரன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
தற்தபாது, இவர் மைதராபாத்திலுள்ள ஆங்கிலம் மற்றும் சவளி ாட்டு சமாழி 
பல்கமலக்கழகத்தின்(EFLU), துமண தவந்தராக சசயல்பட்டு வருகிறார். 
 ாளந்தா பல்கமலக்கழகத்தின் தமலமமயகம் பகீாரிலுள்ள ராஜ்கிர் 
எனுமிடத்தில் உள்ளது. இதன் தவந்தராக இந்தியாவின் முதல் சூப்பர் 
கம்ப்யூட்டரின் தந்மத மற்றும் விஞ்ஞானியான Dr.Vijay Pandurang Bhatka அவர்கள் 
உள்ளார். 
 
3. எந்த இந்திய முதலமமச்சர் USIBC Transformative Chief Minister (TCM) விருதுக்கு 
ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டார்? 
A. Sarbananda Sonowal 
B. Nitish Kumar 
C. N Chandrababu Naidu 
D. Raman Singh 
 
விமட : C. N Chandrababu Naidu 
 
ஆந்திரப் பிரததச முதலமமச்சர் சந்திரபாபு  ாயுடு, அசமரிக்க இந்திய வணிகக் 
கவுன்சில்(USIBC)ன் Transformative Chief Minister (TCM) விருதுக்கு 
ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். தம 8, 2017 அன்று கலிதபார்னியாவிலுள்ள சமன்தலா 
பார்க்கில்  மடசபற்ற, 2வது ஆண்டு தமற்குக்கடற்கமர உச்சிமா ாட்டில் (West 
Coast Summit) இவ்விருதிமன சபற்றுக்சகாண்டார். 
 
4. 17 ம்  ிதியாண்டுக்காக இந்தியாவின் உள்கட்டமமப்பு திட்டங்களுக்கு 
எவ்வளவு Official Development Assistance (ODA) கடமன ஜப்பான் வழங்கும்? 
A. Yen 201 billion 
B. Yen 232 billion 
C. Yen 445 billion 
D. Yen 371 billion 
 
விமட : D. Yen 371 billion 
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2016-2017  ிதியாண்டில், இந்தியாவின் உள்கட்டமமப்பு திட்டங்களுக்கு Official 
Development Assistance (ODA) கடனாக 371.345 பில்லியன்( இந்திய மதிப்பில் 21,590 
தகாடி) சயன் பணத்மத ஜப்பான் வழங்கும். இதில் இந்தியாவின் புதிய தூதரகம் 
தபான்ற உள்கட்டமமப்பு திட்டங்களும் அடக்கம். இதற்கான பணப்பரிவர்த்தமன 
, சபாருளாதார அலுவல்கள் துமற இமணச்சசயலாளர் திரு.S Selvakumar மற்றும் 
ஜப்பானின் தூதுவர் சகன்ஜி ைிராமாட்சு ஆகிதயாருக்கு இமடதய 
பரிமாறப்பட்டன. (பரிமாற்ற விகிதம்: Re.1 = Yen 1.72) 
 
5. மத்திய கூட்டு மன்றம் மற்றும் சுங்கக் குழுவின் புதிய தமலவராக 
 ியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
A. Vanaja Sarna 
B. Najib Shah 
C. Ram Tirth 
D. Milind Sharma 
 
விமட : A. Vanaja Sarna 
 
1980ம் ஆண்டு இந்திய வருவாய் தசமவ (IRS)ன் அலுவலராக பணிபுரிந்த, Vanaja 
N Sarna, மத்திய சுங்கவரி மற்றும் சுங்கக்குழுவின் (CBEC) புதிய தமலவராக 
 ியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கு முன் இப்பதவியில்  ஜிப் ஷா பணிபுரிந்தார். 
CBEC என்பது மமறமுக வரி மற்றும் மத்திய சுங்கவரி கடமம சதாடர்பான 
சகாள்மக மற்றும்  ிர்வாகச்சிக்கல்கமள தீர்ப்பதற்கான உச்ச ீதிமன்றமாகும். 
இது  ிதியமமச்சகத்தின் கீழ் இயங்குகிறது, இதில் ஒரு தமலவர் மற்றும் 
அதிகபட்சம் ஆறு உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். 
 
6. 1 GBps தவகங்சகாண்ட கம்பியால் இமணக்கப்பட்ட அகலக்கற்மற இமணய 
தசமவமய சபறும் முதல் இந்திய  கரம் எது? 
A. சசன்மன 
B. மைதராபாத் 
C. சபங்களூரு 
D. சகாச்சி 
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விமட : B. மைதராபாத் 
 
The Atria Convergence Technologies (ACT) Fibrenet சமீபத்தில் மைதராபாத்தில் தனது 
1 GBps தவகங்சகாண்ட கம்பியால் இமணக்கப்பட்ட அகலக்கற்மற இமணய 
தசமவமய வழங்கியது. இதன் மூலம் மைதராபாத் இந்தியாவின் முதல் 'Giga- 
Enabled'  கரமாக மாறுகிறது. (ACT) Fibrenet, கம்பியிமழ சதாழில்நுட்பத்மத 
பயன்படுத்தி இச்தசமவமய வழங்குகிறது. இந்த 1 GBps தவகசமன்பது, 
இந்தியாவில் தற்தபாது வழங்கப்படும் 2.5 சமகாமபட் சராசரி 
இமணயதவகத்மத விட 400 மடங்கு தவகமானதாகும். இதன் தவகம், USB 
டிமரவிலிருந்து தரமவ மாற்றுவமத விட விமரவாக இமணயத்திலிருந்து 
பதிவிறக்கங்கமள சசய்யும். இதற்கான மாத கட்டணமாக ரூ. 5,999  ிர்ணயம் 
சசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
7. எந்த  ாடு South Asia Sub-Regional Economic Cooperation (SASEC)ன் புதிய உறுப்பினர் 
ஆனது? 
A. பூடான் 
B. பாகிஸ்தான் 
C. ஈரான்  
D. மியான்மர் 
 
விமட : D. மியான்மர் 
 
2017ல் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி (ADB)யின் South Asia Sub-Regional Economic 
Cooperation (SASEC)ன் திட்டத்துக்கான 7வது உறுப்பினராக மியான்மர் 
இமணந்தது. சதற்காசியாவின் பங்களாததஷ், பூட்டான், இந்தியா மற்றும் 
த பாளம் ஆகிய  ாடுகளின் தகாரிக்மகக்தகற்ப 2001ல் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
இத்திட்டம் (ADB) யிலிருந்து சபாருளாதார ஒத்துமழப்மப எளிதாக்க 
உதவுகின்றது. SASEC திட்டம் பிராந்திய சசழிப்மப உணர்ந்து, எல்மல தாண்டிய 
இமணப்புகமள தமம்படுத்துவதன் மூலம், தவகமான மற்றும் திறமமயான 
வியாபாரத்மத எளிதாக்குவததாடு எல்மலக்குட்பட்ட அதிகார வர்த்தகத்மத 
ஊக்குவிப்பதற்கும் உதவுகிறது. 2014ல் இலங்மக & மாலத்தீவு SASECயுடன் 
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இமணந்தது. 
 
8. AYUSH மருத்துவ முமறக்கான ஒழுங்குமுமற அமமப்புகமள ஆய்வு 
சசய்வதற்காக, எந்த உயர்மட்டக்குழு அமமக்கப்பட்டது? 
A. Madhukar Gupta குழு 
B. Arvind Panagariya குழு 
C. Shailesh Nagar குழு 
D. H R Nagendra குழு 
 
விமட : B. Arvind Panagariya குழு 
 
அர்விந்த் பனகாரியா தமலமமயிலான உயர்மட்டக்குழு, AYUSH மருத்துவ 
முமறக்கான ஒழுங்குமுமற அமமப்புகளின் சசயல்பாட்மட ஆய்வுசசய்ய 
அமமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய மத்திய மருந்துக்கழகம் (CCIM) மற்றும் மத்திய 
தைாமிதயாபதி கழகம் (CCH) மற்றும் அவர்களின் ஆளும் சட்டங்களான 
இந்திய மத்திய மருந்துக்கழகம் (CCIM) சட்டம் 1970 மற்றும் மத்திய 
தைாமிதயாபதி கழகம் (HCC) சட்டம் 1973 ஆகியன முமறயான 
சீர்திருத்தங்கமள பரிந்துமரக்கும். பனகாரியா NITI Aayogன் 
துமணத்தமலவராவார். AYUSH மருந்துகள், CCIM & CCH என்ற இரண்டு சட்ட 
ஒழுங்குமுமற அமமப்புகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த 
ஒழுங்குமுமற அமமப்புகள், AYUSH அமமப்புகளின் துமண ிமல 
ஒழுங்குமுமறகளின் மூலம் கல்வி மற்றும்  மடமுமறகமள 
ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. தமலும் இது, இந்திய மருத்துவம் மற்றும் 
தைாமிதயாபதி ஆகியவற்றிற்கு தனித்தனியாக மமயப்பதிதவடுகமள 
பராமரிக்கின்றது. 
 
9. Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)ன் புதிய முழு த ர உறுப்பினர்(WTM) 
யார்? 
A. A Unnikrishnan 
B. Amardeep Singh Bhatia 
C. Navrang Saini 
D. Ajay Tyagi 
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விமட : C. Navrang Saini 
 
புது டில்லியில் Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)ன் புதிய முழு த ர 
உறுப்பினராக Dr. Navrang Saini சபாறுப்தபற்றுள்ளார். தகவல் பரிமாற்றங்கள், 
தகவல் பயன்பாடுகள், ச ாடிப்பு சதாழில்சார் முகவர்கள் மற்றும்  ிறுவனங்கள், 
மதிப்படீுகள், கண்காணிப்பு, புலனாய்வு மற்றும் குமறதீர்ப்பு குமறபாடு 
ஆகியவற்மற உள்ளடக்கிய பதிவு மற்றும் கண்காணிப்புப்பிரிமவ இவர் 
கவனிக்கிறார். தமலும் இவர் சட்ட விவகாரங்கமளயும் கவனிப்பார். இவர் 
இந்திய கார்ப்பதரட் சட்ட தசமவ (ICLS) உறுப்பினராக பணியாற்றியுள்ளார். 
பல்தவறு சமயங்களில் கார்ப்பதரட் விவகார அமமச்சகத்துக்கு இவர் 
பணியாற்றியுள்ளார். MCA 21ன் சசயலாக்கத்தில் முக்கிய பங்மக இவர் 
வகித்துள்ளார். இவர் கமடசியாக சபரு ிறுவன விவகார அமமச்சகத்தின் 
சபாது இயக்குனராக பதவி வகித்தார். 
 
10. LGBTன் வானவில் சகாடிமய உருவாக்கிய Gilbert Baker காலமானார். அவர் 
எந்த  ாட்மடச்தசர்ந்தவர்? 
A. பிரான்ஸ் 
B. சஜர்மனி 
C. கியூபா 
D. US 
 
விமட : D. US 
 
ஓரினப்புணர்விற்கான சின்னமாக வானவில் சகாடிமய உருவாக்கிய Gilbert 
Baker சமீபத்தில் அசமரிக்காவில் கன்சாஸ்  கரில் காலமானார். Bakerன் 
சகாடியானது பரவலாக LGBT உரிமமக்கான காரணங்களுடன் 
சதாடர்புமடயதாகும். 
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