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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

அதிகாரியான

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
கிரிக்தகட்

தலைலை

தபாட்டிகளின்

வகித்தவராவார்.

நைத்லதலய

தைலும்,

தைற்பார்லவ

சர்வததச

தசய்வதிலும்

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

அம்சைாக (permanent

CASO என்றால் என்ன?

feature)'

ைீ ண்டும் அறிமுகப்படுத்துகிறது.

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.
2001க்குப்பின்னர்
ைட்டும்

குறிப்பிட்ை

CASOலவ

இத்தலகய
எதிர்தகாண்ை
பயங்கரவாத

இந்திய

உளவுத்துலற
இராணுவம்

நைவடிக்லககளின்தபாது
காரணத்லத

நைவடிக்லககள்

தகவல்களுக்கு

பயன்படுத்திக்தகாண்ைது.

ைக்கள்

பாதுகாப்பு
மூைம்

சார்ந்த

ைிகுந்த

அலைப்பு

காபூல்

சிரைத்லத

உறுதிதசய்தது.

காஷ்ைீ ரி

இராணுவ

அதிகாரியான 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. புத்தரின்

தபாதலனகள், அவரின் தத்துவங்கள் இதில் பகிரப்பட்ைன. இது ைனித
குைத்திற்கு அலைதிலயத்தரும் ஒரு தசய்தியாகும்.
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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. அரியானா

விலை : D. அரியானா
ைாநிைத்தில் நகர்ப்புறங்களில் வசிக்கும் ைக்களுக்கு ‘Pradhan Mantri Awas

Yojna-Housing for All’ திட்ைத்தின் கீ ழ் ைைிவு வடுகலள
ீ
வழங்க அரியானா
ைா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

நன்லைகலளப்தபற

தகுதியற்றவர்களாவார்கள். தபாருளாதார ரீதியாக பைவனைானவர்கள்,
ீ
குலறந்த

வருைானம்

ைற்றும்

நடுத்தர

வருைானமுலையவர்கள்,

இத்திட்ைத்தின் மூைம் நன்லைகலளப்தபற தகுதியுலையவர்களாவார்கள்.
5.

இந்திய

ஆயுதப்பலைகளுக்காக

ததாழில்நுட்ப

இரசாயன

$75

ைில்ைியன்

பாதுகாப்பு ஆலைகலள

ைாைரில்,

வழங்க எந்த

உயர்
நாடு

அங்கீ கரித்துள்ளது?
A. US

B. இரஷ்யா

C. பிரான்ஸ்
D. ஜப்பான்
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விலை : A. US
உயிரியல் ைற்றும் இரசாயனப்தபாரில் வரர்கலளப்பாதுகாக்கும்
ீ
விதைாக
இந்திய

ஆயுதப்பலைகளுக்கு

அதைரிக்கா

$75

ைில்ைியன்

ைாைர்

தசைவில் உயர் ததாழில்நுட்ப இரசாயன பாதுகாப்பு ஆலைகலள வழங்க
அங்கீ கரித்துள்ளது. 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 பிரிவில் 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

பிரிவில் தவண்கைப்பதக்கத்லத தவன்றார். இது தவிர,

கிதைா

தபண்கள் 75

கிதைா பிரிவில் தஜாதி தவண்கைத்லத தவன்றார்.
7.

சைீ பத்தில்

காைைான

கரன்

சிங்,

எந்த

இந்திய

ைாநிைத்தின்

அலைச்சராவார்?
A. சிக்கிம்

B. பஞ்சாப்

C. இைாச்சைப்பிரததசம்
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D. ஜம்மு & காஷ்ைீ ர்
விலை : C. இைாச்சைப்பிரததசம்
இைாச்சைப்பிரததச
ைந்திரியான

கரன்

ைாநிைத்தின்
சிங்

(59),

ஆயுர்தவத

சைீ பத்தில்

ைற்றும்

டில்ைி

கூட்டுறவு

எய்ம்ஸ்(AIIMS)ல்

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

குன்னு

ராயல்

குடும்பத்தினரின்

வாரிசாவார்.

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
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C. Rajeev Topno
D. Neleesh Jain

விலை : A. Vinay Mohan Kwatra
1988ம் ஆண்டு தவளிநாட்டு தசலவ அதிகாரியாக பணியாற்றிய Vinay
Mohan

Kwatra

பிரான்ஸ்

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 & அதைரிக்காவின் இந்திய தூதராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.
தற்தபாது, இவர்
ஆவார்.

அவர்

பிரதைர்

அலுவைகத்தின் (PMO)

MEA-வில்

பயங்கரவாத

கூட்டுச்தசயைாளர்
எதிர்ப்புப்பிரிவின்

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 “Nursing: A voice to lead – Achieving
the

sustainable

development

goals”

ஐ

ததர்ந்ததடுத்துள்ளது.

இத்தினம்

தசவிைியர் துலறயில் நவனத்துவத்லதக்
ீ
தகாண்டு வந்த ஃபுதளாரன்ஸ்
லநட்டிங்தகல் அவர்களின் பிறந்தநாலள
சமுதாயத்திற்கு

தசவிைியரின்

தகாண்ைாடும் விதைாகவும்,

முக்கியத்துவத்லத

உணர்த்தும்

விதைாகவும் ஒவ்தவாரு ஆண்டும் உைகம் முழுவதிலும் தை 12 அன்று
தகாண்ைாைப்படுகிறது.

www.winmeen.com
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