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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. Stephen O’Brien
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

Singh

பவண்கலம்

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

ணியொற்றும்

புவி

அைிவியல்

Vikram

Vishal

துடையில்

உதவிப்த ரொெிரியரொக

அவர்களுக்கு

வழங்கப் ட்ைது.

பதொழிற்தெொடலகளொல் பவளிதயற்ைப் டும் கரியமில வொயுடவ
அவற்டை

ொடையில்

இவருக்கு

பூமியின்

புகுத்தும்

இவ்விருது

www.winmeen.com

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
5.

ணப் ரிடெயும் உள்ளைக்கியது.

இந்தியொவில்

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

பகொண்டு

பதொைர் ொன

தகவல்கடள

தெடவயொற்ை,

ிரதமர்

ஒரு

டிஜிட்ைல்

நதரந்திர

தமொடி

களஞ்ெியமொகக்
“Integrated

Case

Management Information System” 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

அடமந்துள்ள

அந்தமொன்

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

Bahamas”

க்கு

புதிதொகத்ததர்ந்பதடுக்கப் ட்டுள்ள

ிரதமர் Hubert Minnis ஆவொர். 34-5 என்ை

ொரொளுமன்ைப் ிரிவில் Perry

Christie’s Progressive Liberal Partyக்கு ப ரும் ததொல்விடய அளித்த ின்னர்,
இவர் இப் தவிக்கு ததர்ந்பதடுக்கப் ட்டுள்ளொர்.
9. இந்தியொவில்

2017 ததெிய பதொழில்நுட்

Day)க்கொன டமயக்கருத்து என்ன?

தினம்

(National Technology

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

தினம்

(National

Technology

Day)

க்கொன

டமயக்கருத்து “Technology for inclusive and sustainable growth” ஆகும். 1998ம்
ஆண்டில்

இந்தியொ

அணுெக்தித்திைன்

தனது

ஏவுகடண

வரலொற்று

ெொதடனயொன

தெொதடனயின்

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,
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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

குறுந்தகவல்

தீர்டவப்ப ைலொம்.

ஏததனும்

தநொய்

ொதிக்கப் ட்ை புடகப் ைங்கடள

அதற்கொன தீர்டவயும் ப ற்றுக்பகொள்ளலொம்.
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இடணயலொம்.
மூலமொக

யிர்கள்,

ஏற் ட்டிருப் ின்,

திதவற்ைம் பெய்து,
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