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                                TNPSC  Tamil  Current  Affairs  12
th

 April 2017 

 

1). 2017 ஆம் ஆண்டு டைபற் “Asian School Hockey Championship 2017” 

போட்டினில் ந்த ோட்டின் அணி பயற்ி பற்து ? 

A).India. 

B).China. 

C).Iran. 

D).Malaysia. 

யிடை : A).  India. 

நத்தின ிபபதசம் போோல் கரில் உள் Aishbagh Stadium த்தில் டைபற் 
“Asian School Hockey Championship 2017” போட்டினில் இந்தின அணி நபசின 
அணிடன (5-1) ன் கணக்கில் யழீ்த்தி  இந்தின அணி பயற்ி பற்து. 
இவ்யோட்ைத்தில்  இந்தின அணிடனச் பசர்ந்த ”Alishan Mohammad” 2  
புள்ிகடபம், ”Pratap Lakra” 2  புள்ிகடபம் ”Maninder Singh” 1 
புள்ினிடபம்  பற்று பயன்ர். நபசின அணிடனச் பசர்ந்த 
”Ahimullah Anuar Esook” ன்யர் 1 புள்ினிடப் பற்ோர்.  

2). ”UNHCR(United Nations High Commission for Refugees) “ன்  ல்பன்த் 
தூதபோக ினநிக்கப்ட்டுள் Kristin Davis ந்த ோட்டைச் பசர்ந்தயர்? 

A).Belgium. 

B).Australia. 

C).United States. 

D).Norway. 

யிடை : C).  United States. 

”UNHCR(United Nations High Commission for Refugees) “ன்  ல்பண்ணத் தூதபோக 
ினநிக்கப்ட்டுள் Kristin Davis அபநரிக்கோ (United States) டயச் பசர்ந்த 
ோபோட்ைப்ட்ை டிடக நற்றும் நிதபனம் நிக்க பண்நி. நீடின 
பர்கோணல்கள், சபக யடத பசல்கள்  நற்றும் இயர்  UNHCR(United 
Nations High Commission for Refugees) ிகழ்ச்சிகளுக்கு ிதி திட்டுதல் நற்றும் 
ிபச்சோபம் பநற்பகோள்ளுதல் ஆகின பசனல்ோடுகின் பம் இயர் 
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இப்தயிக்கு  ினநிக்கப்ட்டுள்ோர். அதுநட்டுநல்ோது 2016 ஆம் ஆண்டு 
(DR Congo) யில் ைந்த ோினல் யண்பகோடுடநனில் ோதிக்கப்ட்ை 
பண்கள் அடயருக்கும் ிதி திபட்டுயதர்கோக ஆஸ்த்திபபினோயிற்கு 
பசன்ோர். . ”UNHCR(United Nations High Commission for Refugees) இன் 
தடடநனிைம் சுயிட்சர்ோந்தில் உள் பயீோயில் உள்து. 

3). சநீத்ததில் நடந்த பன்ோல் நத்தின இடஅடநச்சர் Akhilesh Das 
Gupta ந்த கட்சிடனச் பசர்ந்தயர்?  

A).Bharatiya   Janata   Party(BJP). 

B).Indian   National   Congress(INC).  

C).All India Trinamool Congtress.(AITC). 

D).National   Congress  Party(NCP). 

யிடை : B).  Indian   National   Congress(INC). 

நடந்த பன்ோல் நத்தின இடஅடநச்சர் Akhilesh Das Gupta இரும்பு 
துட  அடநச்சபோக தடடநனின் கீழ் அடநந்த நத்தின அபசோங்கத்தில்  
ணி புரிந்த இயர்  சநீத்ததில், உத்திப ிபபதச நோித்தில் உள் 
க்போ யில் நபணநடைந்தோர். இயர் நிகச் சிந்த கல்யினோர், 
ஆசிரினர், இந்தின அபசினல்யோதி நற்றும் சபக பசயகர். இயர் Batminton 
Association of India(BAI) யின் தடயபோகவும்  Batminton  Asia Confederation(BAC) 
இன் துடணத் தடயபோகவும்  Executive Council of Batminton World 
Federation(BWF)  இன் உறுப்ிபோகவும் (Indian Olympic Association) இன் துடணத் 
தடயபோகவும் ணினோற்ிோர்.இயர் சுநோர் 15 யருைங்கோக(1996-2014) 
போஜ்ன சோ(நோிங்கள் அடய)  உறுப்ிபோக ணினோற்ரிோர். இயர் 
நடந்த சுதந்திப போபோட்ை யபீரும் பன்ோல் உத்திப ிபபதச 
பதடநச்சருநோ   Shri Babu Banarasi Das அயர்கின் நகோகும்.  

4). ின்யரும் துடகளுல் ந்த துடக்கோக SAMPADA (Scheme for Agro-Marine 
Produce Processing and Development of Agro-Processing Clusters) நத்தின 
அபசோஙத்திோல் அிபகப்டுத்தப்ைவுள்து?  

A).சுபங்கம். 

B).கல்யி. 
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C).உணவு தப்டுத்துதல். 

D).சுற்றுோ. 

யிடை :  C).  உணவு தப்டுத்துதல். 

நத்தின அபசோஙத்திோல் உணவு தப்டுத்துதல் துடக்கோக SAMPADA 
(Scheme for Agro-Marine Produce Processing and Development of Agro-Processing Clusters)  
திட்ைத்திற்கும் நற்றும் பயரு  புதின திட்ைத்திற்கு 6,000 பகோடி ரூோய் 
நதிப்டீ்டில் ணிகள் பதோைங்கி.  இத்திட்ைத்தின்  பக்கின போக்கம் 
யீோகும் உணவுப் போருட்கடக் குடப்தும், யியசோனிகின் 
யருநோத்டத இபட்டிப்துநோகும். 

5). புதிதோக ினநிக்கப்ட்டுள் ”Telecom Disputes Settlement & Appelete 
Tribunal”(TDSAT) இன் தடயர் னோர்? 

A).Shiva Kirti Singh. 

B).Bipin Bihari Srivastava. 

C).S B Sinha. 

D).D P Wadhwa. 

யிடை : A).  Shiva Kirti Singh. 

”Telecom Disputes Settlement & Appelete Tribunal(TDSAT)”  ற்குத் தடயபோக Shiva 

Kirti Singh புதிதோக ினநிக்கப்ட்டுள்ோர். இயர் ஓய்வு பற் உச்சீதிநன்  
ீதிதி.  ”Telecom Disputes Settlement & Appelete Tribunal”(TDSAT) இன் யிதிகின் 
டி தடயபோக  ினநிக்கப்டுயர் உச்சீதிநன்  ீதிதி அல்து 
உனர்ீதிநன் தடடந ீதிதினோக இருக்க பயண்டும். ீதிதி Aftab Alam, 
2016 இல் ஓய்வு பற்டதத் பதோைர்ந்து இப்தயிக்கோ ணினிைம் 
கோினோக இருந்த ிடனில் இயர் ினநிக்கப்ட்டுள்ோர். இயர் 
அத்துடனில் ற்ட்ை சர்ச்டசகளுக்குத் தீர்ப்ித்து, பசடய 
யமங்குயர்கள் நற்றும் தகர்பயோர்கின் ன்கிளம் அக்கடப பகோண்டு 
நற்றும் பதோடத் பதோைர்பு துடனில் ல் யர்ச்சிடன ற்டுத்தப் 
ணிபுரியோர். 
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6). ோகோோந்து நோிம் நோி அந்தஸ்து பற்திிருந்து ”Shaurya Chakra” 
னும் யிருதிடப்    பரும் பதல் ோகோோந்து கோயர் னோர்? 

A).Neiphiu   Rio. 

B).Atu   Zumvu. 

C).Joseph Hesso. 

D).L  L Doungel. 

யிடை : B).  Atu   Zumvu. 

ப்பல் 6,2017 அன்று போஷ்ட்பதி யில் டைபற் யிருது யமக்கும் 
யிமோயில் ோகோோந்டதச் பசர்ந்த,  ோகோோந்து துடணப் ிரிவு கோயர் 
திரு. Atu   Zumvu  ன்யருகு  சிப்பு நிக்க  யிருதோ ”Shaurya Chakra” யிருது 
யமங்கப்ட்ைது. 1963 ஆம் ஆண்டு  ோகோோந்து நோிம் நோி 
அந்தஸ்து பற்திிருந்து  Atu   Zumvu  ன்யபப பதன்படனோக 
இவ்யிருதிப்    பரும் கோயல் அதிகோரி ஆயர்.Atu   Zumvu , 81  போது 
நக்கடக் பகோட பசய்த 3 National Democratic Front of Bodoland(NDFB)  

டகதிகடக் பகோன்திற்கோக இவ்யிருதிடப் பற்ோர். 

7). ”UDAN” திட்ைத்திடக் கண்கோிப்தற்க்கோக நத்தின அபசோங்கத்திோல் 
அடநக்கப்ட்ை புதின கநிட்டி து? 

A).V L Mathew  Committee. 

B).Nivya   Murthy   Committee. 

C).R N Choubey Committee. 

D).Deepak Sajwan Committee. 

யிடை : C).  R N Choubey Committee. 

”UDAN” திட்ைத்திடக் கண்கோிப்தற்க்கோக நத்தின அபசோங்கத்திோல் 
அடநக்கப்ட்ை புதின கநிட்டி  R N Choubey Committee ஆகும். இத்திட்ைத்தின் 
பம் யிநோ பசடய யமங்கப்ைோத யிநோ ிடனங்கடபம்  
நற்றும் போதின  பசடய யமங்கிக்பகோண்டிருக்கும் யிநோ 
ிடனங்கடபம் இடத்து நிவு யிடனில் அடயருக்கும் 
யிநோப் போக்குயபத்து பசடய யமங்கப்டும். இக் கநிட்டிக்கு Rajiv Nayan 
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Choubey தடடந தோங்குயோர். யிநோ பசடய யமங்கப்ைோத யிநோ 
ிடனங்கள்  நற்றும் போதின  பசடய யமங்கிக்பகோண்டிருக்கும் யிநோ 
ிடனங்கள் போன்யற்ின் ிபோந்தின இடப்பு போன் பசனல்கட 
இக்குள கண்கோிக்கும். 

8).   “Matoshree”    னும் புத்தகத்தின் ஆசிரினர் னோர்? 

A).Sumitra   Mahajan. 

B).Narendra   Modi. 

C).Venkaiah    Naidu. 

D).Sushma    Swaraj. 

யிடை : A).  Sumitra   Mahajan. 

ப்பல் 11,2017 அன்று நக்கடய சோனகர் திருநதி. சுநித்போ நஹோன் 
ளதின “Mato shree”    னும் புத்தகத்திட ிபதநர் பபந்ப பநோடி 
பயினிட்ைோர். இப்புத்தகம் நோல்யோ குதினில் உள்  பஹோல்கர் 
பபபடச 1767 பதல் 1795 யடப ஆட்சி பசய்த Devi Ahilyabai Holker 
அயர்கின் யோழ்க்டக யபோற்டக் கூறும் புத்தகம். Devi Ahilyabai Holker  
ன்யர் திடந நிக்க ஆட்சினோர் நற்றும் அயபது யோழ்ோில் 
நக்கோல் நதிக்கப்ட்ையர் பநலும் அயர்  தன் நடவுக்ககுப் ிகு 
துயினோக நதிக்கப்ட்ைோர். ின்ற்த்தக்க ஆட்சி, உணர்வுப் பூர்யநோ 
ீதி நற்றும் பர்டநக்கோக ிடவு கூப்டுகிபோர். 

9).  Ranstad  ைத்தின  ”2017 Salary  Trends Study ”இன் கணக்கின்டி ந்த கபம் 
அதிகநோ ஊதினம் யமங்கும் கபங்கின் ட்டினில் பதல் இைத்டதப் 
ிடித்துள்து? 

A).New Delhi. 

B).Mumbai. 

C).Hyderabad. 

D).Bangaluru. 

யிடை : D).  Bangaluru. 
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 Ranstad  ைத்தின  ”2017 Salary  Trends Study” இன் கணக்கின்டி பதோமில் 
கபங்கின் ஊதினம் யமங்கும் ட்டினள்: 

 

கீபம பகோடுக்கப்ட்ைடய   ல்பயறு பதோமில்களும் அயற்ிற்க்கோ 
சபோசரி யருைோந்தப ஊதினம் 

யரிடச   
ண் 

  பதோமில் சபோசரி 
யருைோந்தப 
ஊதினம் 

1 JAVA Professionals 18.06 ட்சம் 
2 Digital Marketting 17.09 ட்சம் 

3 Automation Engineer 14.67 ட்சம் 

 

10).  பர்நி ோட்டிற்கோ இந்தினத் தூதபோக ினநிக்கப்ட்ையர் னோர்?  

A).Gautam Jain. 

B).Mukta Dutta Tomar. 

C).Gurjit Singh. 

D).Yash Singhal. 

யிடை : B).  Mukta Dutta Tomar. 

பர்நி ோட்டிற்கோ இந்தினத் தூதபோக 1984 ஆம் பச்  IFS அதிகோரி 
Mukta Dutta Tomar  ினநிக்கப்ைவுள்ோர். இயர் Gurjit Singh  அடுத்து 

யரிடச   
ண் 

பதோமில் கபம் சபோசரி 
யருைோந்தப 
ஊதினம் 

1 பங்ளூர் 14.6 ட்சம் 
2 பம்ட 14.2 ட்சம் 
3 டஹதபோோத் 13.6 ட்சம் 
4 பசன்ட 13.6 ட்சம் 
5 பூப 13.2 ட்சம் 
6 பகோல்கத்தோ 11.4 ட்சம் 
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தயினில் அநர்த்தப் டுயோர். இயர் தற்போளது பயிபவுத் துட 
அடநச்சகத்தின் துடச் பசனோபோக பசனல்டுகிோர்.  

 

 

 

 

 

 

 


