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TNPSC Tamil Current Affairs 20th April 2017
1). சிறப்பு

மிக்க

ராஜ்

கபூர்

வாழ்நாள்

சாதனையாளர்

விபேது

யாபேக்கு

வழங்கப்படவுள்ளது?
A). Vikram Gokhale.
B).Arun Nalawade.
C).Saira Banu.
D).Jackie

Shroff.

வினட : C). Saira Banu.
தினரப்படத்

துனறயின் பத்த நடினகயாை

மாகாராஷ்ட்ரா

மாநில

அரசாங்கத்திைால்

சாய்ரா பானு அவர்களுக்கு
வழங்கப்படும்

சிறப்பு

மிக்க

விபேதாை ராஜ் கபூர் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விபேது வழங்கப்படவுள்ளது.
சிறந்த பங்களிப்புக்காை

ராஜ் கபூர் விபேதினை

இனதத்தவிர்த்து மராத்தி தினரத் துனற நடிகர்களாை
வாழ்நாள் சாதனையாளர் விபேதும்
பங்களிப்புக்காை

விபேதும்

Arun

Shroff பபறுகிறார்.

Jackie

Vikram

Gokhale விற்கு

Nalawade அவர்களுக்கு சிறந்த

வழங்கப்படவுள்ளது.

இவ்விபே

வாழ்நாள்

சாதனையாளர் விபேதுகளின் மதிப்பு ஒபே சான்றிதல் மற்றும் 5 லட்சம்
பைபாய் பரிசுத் பதானக. இதததபால் சிறந்த பங்களிப்புக்காை வழங்கப்படும்
விபேதுகளில்

ஒபே சான்றிதல் மற்றும் 3 லட்சம் பைபாய் பரிசுத் பதானக

இபேக்கும். இந்த விபேதுகள் மாகாராஷ்ட்ரா மாநிலத்தின் 54 ஆவது மராத்தி
தினரப்பட விபேது வழங்கும் விழாவில் பகாடுக்கப்படும்.
2). ததசிய தபரிடர் தமலாண்னம ஆனையம்
மாநிலத்தில்

காட்டுத்

தீ

ஏற்ப்பட்ட

பதல் பனறயாக எந்த

தநரங்களில்

தமற்க்பகாள்ளப்படும்

நடவடிக்னககனள பன்கூட்டிதய பயிற்ச்சி படுத்திக் காட்டியது?
A). மத்தியப் பிரததசம்.
B).உத்திரகண்ட்.
C).ஜார்க்கண்ட்.
D).ஒடிசா.
வினட : B). உத்திரகண்ட்.
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ஏப்ரல் 18,2017 அன்று
பனறயாக

ததசிய தபரிடர் தமலாண்னம ஆனையம்

பதல்

உத்திரகண்ட் மாநிலத்தில், காட்டுத் தீ ஏற்ப்பட்ட தநரங்களில்

தமற்க்பகாள்ளப்படும்

நடவடிக்னககனள பன்கூட்டிதய பயிற்ச்சி படுத்திக்

காட்டியது. வைத்துனற மற்றும் மாவட்ட ஆட்சி நிர்வாகம்
ஏற்ப்பட்ட

தநரங்களில்

காட்டுத் தீ

ஆயத்தமாயிபேப்பதற்க்காகதவ

இம்பயற்ச்சி

தமற்க்பகாள்ளப்பட்டது. உத்திரகண்ட் மாநிலத்தில் 70% சதவிகித நிலங்கள்
காடுகளாகதவ இபேப்பதால் இந்த 3 நாள் பயிற்ச்சி மிகவும் பக்கியத்துவம்
வாய்ந்ததாக இபேந்தது. ததசிய தபரிடர் தமலாண்னம ஆனையம் மற்றும்
மாநில

அரசு

இனைந்தத

இப்பயிற்ச்சியினை

ஏற்ப்படுத்தியது.

இப்பயிற்ச்சியில் மாவட்டங்கள் பழுவதிலும் உள்ள தீயனைப்பு வரர்கள்
ீ
மற்றும்

மாநிலத்தில்

உள்ள

மற்ற

துனறனயச்

தசர்ந்த

அதிகாரிகளும்

இதில் பங்கு பபற்றைர்.
3). 2017 ஆம்

ஆண்டின் A.T Kearney Foreign Direct Investment (FDI) இன் நம்பிக்னக

குறியீட்டில்(Confidence

Index) இந்தியா எந்த இடத்னதப் பிடித்துள்ளது?

A). 12 ஆவது.
B).8 ஆவது.
C).10 ஆவது.
D).5 ஆவது.
வினட : B). 8 ஆவது.
2017 ஆம் ஆண்டின் A.T Kearney Foreign Direct Investment (FDI) இன் நம்பிக்னக
குறியீட்டில்(Confidence

Index) இந்தியா

8 ஆவது இடத்னதப் பிடித்துள்ளது.

A.T Kearney Foreign Direct Investment (FDI) யின் அறிக்னகயின் படி,
நிறுவைங்கள்

பதலீடு

பசய்வதற்க்காக

பவளிப்பனடயாை மற்றும் சிறந்த வைிகச்
அடுத்த

பன்று

ஆண்டுகளில்

இந்தியாவில்

அந்நியநாட்டு

இந்தியாவில்

உள்ள

சூழனலதய விபேம்புகின்றை.
நிகழக்கூடிய

பபாபேளாதர

பன்தைற்றங்களில் 31 சதவிகித நிறுவைங்கள் நம்பிக்னக பகாண்டுள்ளை
மற்றும்

71

சதவிகித

பன்வந்துள்ளது.

நிறுவைங்கள்

Confidence

Index

இந்தியாவில்

என்பது

ஒபே

பதலீடு

நாட்டின்

பபாபேளாதாரம், மற்றும் நாட்டின் சீர்திபேத்தங்கள் தபான்றனவ
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பதலீட்டில் எந்த அளவு தாக்கத்னத ஏற்படுத்தும் என்பதினைக் குறிக்கும்
குறியீடாகும். இக்குறியீட்டினை 500 மில்லியன் டாலர் ஆண்டு வபேமாைம்
ஈட்டும்

பல

தைிபரினம

நிறுவைங்களின்

பத்த

பதன்னமத் தகவல்களிலிபேந்து வடிவனமக்கப்பட்டது. A.T
Direct

Investment (FDI) இன்

Confidence

Index

இல்

நிர்வாகிகளின்
Kearney

அதமரிக்கா

Foreign
பதல்

இடத்தினைப் பிடித்துள்ளது. அதனைத் பதாடர்ந்து அடுத்தடுத்த இடங்கனள
பஜர்மைி, சீைா, பெ.தக.,

மற்றும் கைடா பிடித்துள்ளது.
நிறுவைத்தின்

4). LIC Housing Finance

நிர்வாக

தனலனம நிர்வாக அதிகாரியாக(C.E.O)

யார்

இயக்குைர்(M.D)

மற்றும்

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?

A).Sunita Sharma.
B).Pooja Bansal.
C).Nikhil Kumar.
D).Vinay Sah.
வினட : D). Vinay Sah.
LIC Housing Finance நிறுவைத்தின் நிர்வாக இயக்குைர்(M.D)

மற்றும் தனலனம

நிர்வாக அதிகாரியாக(C.E.O) Vinay

Sah

இதற்க்கு பன்ைதாக LIC

வின் விளம்பரம் மற்றும் தயாரிப்புத்

of India

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர்

துனறயில் நிவாக இயக்குைராக பைியாற்றிைார்.
5). பின்வபேவைவற்றில் எது (CII – IGBC) யின்

பிதலட்டிைம் தரவரினசயில்

இடம்பபற்ற இந்தியாவின் பதல் திட்டம்?
A).ICICI Bank Data Centre.
B). HDFC Bank Data Centre.
C). Axis Bank Data Centre.
D). SBI Data Centre.
வினட: A). ICICI Bank Data Centre.
ஹய்தராபாத்தில் உள்ள
Centre

Rating

இந்தியாவின்

System
பதல்
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ICICI

த்தில்

Bank Data Centre
பிதலட்டிைம்

திட்டமாகும்.

ICICI

திட்டதம IGBC Green Data

தரவரினசயில்
வங்கி

இடம்பபற்ற

பசுனம

கட்டிடத்
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திட்டத்தினை

ஆபத்தப்படுத்திக்பகாள்ள

தமற்பகாள்ளப்பட்ட

திட்டங்களும் IGBC

யிைால்

பதாழில் சான்றழிக்கப்பட்ட

Indian

Building

Council(IGBC)

Green

Industry(CII)
ஆண்டில்

கீ ழ் இயங்கிவபேகிறது. இதன்
இந்தியாவில்

பல

அளவிடக்

மனறபகமாை
மின்சார

திட்டங்களாகும்.

Confederation

பக்கிய தநாக்கம்

எல்லாவற்றிக்கும்

சுற்றுச்சூழல் அனமப்பதாகும்.
பலம்

அனமப்பு
ஏதுவாக

150

ஒபே

of

Indian

2015 ஆம்
நினலயாை

IGBC Green Data Centre Rating System த்தின்

கூடிய

மற்றும்

அளவிட

படியாதா

பல

பதைற்றங்கள் அனமபம். அளவிடக் கூடியனவகளுல்,

உபதயாகம்

20

குனறக்கப்பட்டுள்ளது

சதவிகிதத்திலிபேந்து

மற்றும்

சதவிகிதத்திலிபேந்து
தமம்படுத்தப்பட்ட

30

காற்றின்

தபான்றனவ

25

தண்ை ீர்

உபதயாகிப்பும்

சதவிகிதமாய்க்
தரம்,

சதவிகிதமாய்க்

குனறக்கப்பட்டுள்ளது.

பைியாளர்களுக்காை

அளவிட

25

படியாதா

பல

உடல்

நலம்

மனறபகமாை

பதைற்றங்களாகும்.
6).

வறுனமயாை

பகாடுக்க

எந்த

மாைவர்களுக்குப்
மாநில

அரசாங்கம்

புத்தக

வசதியினை

பள்ளிகளில்

புத்தக

அனமத்துக்
வங்கியினை

அனமக்கவுள்ளது?
A). மத்தியப் பிரததசம்.
B).ராஜஸ்தான்.
C).பஞ்சாப்.
D).உத்தர் பிரததசம்.
வினட : C). பஞ்சாப்.
வறுனமயாை மாைவர்களுக்குப் புத்தக வசதியினை அனமத்துக் பகாடுக்க
பஞ்சாப்

மாநில

அனமக்கவுள்ளது.

அரசாங்கம்
இதன்

பலம்

மாைவர்கள்

கட்டைமில்லாமல்

வகுப்புகளில்

பயின்ற

படிபம்.

இதைால்

அந்தக்

மாைவர்கள்
மற்றும்

புத்தக

இபேந்து

தைக்கு
பபற்றுக்

புத்தகத்திற்க்காை
புதிய

வங்கியினை

கல்வியாண்டில்

புத்தகங்கனள

மாைவர்களிடம்

மிச்சப்படுத்திக் பகாள்ளலாம்
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பள்ளிகளில்

ஏனழ

பந்னதய
பகாள்ள

பசலவுகனள

புத்தகங்கனள அச்சிடுவதன்
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பலம்

ஏற்படும்

படிபம்.

சுற்றுச்சூழல்

இத்திட்டம்

எந்த

பாதிப்புகனளபம்

மாைவர்களுக்கும்

குனறத்துக்

பகாள்ள

கட்டாயமில்னல.

அரசின்

இத்திட்டத்திற்க்கு அரசுசார நிறுவைங்களும் உதவும்.
7).

சமீ பத்தில் மனறந்த ஆந்திர மாநில அனமச்சராை “ Devineni

Rajshekhar”

இவர் எந்த அரசியல் கட்சினயச் தசர்ந்தவர்?
A).Indian National Congress(INC).
B).Bharatiya Janata Party(BJP).
C).Communist Party of India(CPI).
D).Telugu Desam Party(TDP).
வினட : D). Telugu Desam Party(TDP).
கிரிஷ்ைா மவட்டத்தில் உள்ள கன்கிப்பாடு சட்டமன்றத் பதாகுதியிலிபேந்து
5 பனற சட்டமன்ற உறுப்பிைராை,
அவர்கள் சமீ பத்தில்

63 வயதாை திபே. Devineni

ஹய்தராபாத்தில் காலமாைார்.

இவர்

Rajshekhar

Devini

Nehru

என்று மக்களால் அனழக்கப்பட்டார். இவர் மனறந்த ஆந்திர பதல்வராை
N.T.ராமா ராவனைப்
ீ
பின்பற்றுபவர்.
8).

இந்திய

ரயில்தவ

துனறயின்

நிதித்துனற

ஆனையராக

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?
A).B N Mohapatra.
B).S K Bhagat.
C).Anand Mathur.
D).Akhil Agarwal.
வினட : A). B N Mohapatra.
1980 ஆம் பதாகுதி(Batch) அய் தசர்ந்த Indian

Railway

Accounts

இன் அலுவளராை B N Mohapatra, இந்திய ரயில்தவ துனறயின்
ஆனையராக

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதற்கு

பன்பு

இவர்

Service(IRAS)
நிதித்துனற
ரயில்தவ

நிதிதுனறயில் கூடுதல் உறுப்பிைராக நவம்பர் 2016 வனர பைியாற்றிைார்.
9). ”Bhakra

Beas

Management

Board ” இன்

புதிய

தனலவராக

யார்

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?
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A).Aagam Modi.
B).Devendra Kumar Sharma.
C).Cheteshwar Mangalam.
D).P V Singhal.
வினட : B). Devendra Kumar Sharma.
Himachal

Pradesh

Devendra

Power

Kumar Sharma

Corporation

Limited இன் நிர்வாக இயக்குைராை

தற்பபாழுது “Bhakra Beas Management Board(BBMB) ” இன்

புதிய தனலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
”

பக்ரா,

பாங் மற்றும் மற்ற அனைகளில் இபேந்து வபேம் நீரினை

பஞ்சாப், ஹரியாைா,
இதுதவ
பதல்

“Bhakra Beas Management Board(BBMB)

ராஜஸ்தான் தபான்ற மாநிலங்களுக்கு வழங்குவனத

நிர்வாகிக்கிறது. இபதவிக்காை இடம் 2015 பசப்டம்பர் மாதம்
காலியாகதவ

இபேந்தது.

இதில்

எஸ்.தக.ஶர்மா

தற்காலிகமாக

பைியமர்த்தப்பட்டார். இப்பதவிக்காை காலம் 3 ஆண்டுகள் ஆகும்.
10).

உலகில்

பதன்பனறயாக

பசயர்க்னகக்தகாள்கனளக்

பகாண்டு

விமாைங்கனளக் கண்காைிக்கும் பனறனய எந்த விமாைப் தபாக்குவரத்து
நிறுவைம் அறிபகப்படுத்தப்படவுள்ளது?
A). Japan

Airlines.

B). Singapore Airlines.
C).Asian

Airlines.

D).Malaysia Airlines.
வினட : D). Malaysia Airlines.
உலகில்

பதன்பனறயாக

பசயர்க்னகக்தகாள்கனளக்

விமாைங்கனளக் கண்காைிக்கும் பனறனய

Malaysia

பகாண்டு

Airlines நிறுவைம்

2018 ஆம் ஆண்டில் அறிபகப்படுத்தவுள்ளது. இதற்க்காக Malaysia
நிறுவைம் Aireon LLC,
ஒப்பந்தத்னதக்

SITAONAIR,

FlightAware LLC

னகபயழுத்திட்டுள்ளது.

Airlines

தபான்ற நிறுவைங்களிடம்

இதன்பலம்

பைிப்பிரததசங்கள்

மற்றும் மிகவும் மிகவும் பதானலவில் உள்ள இடங்களில் விமாைங்கள்
பசல்லும்

தபாது
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விமாைம்

கண்காைிக்கப்படும்.

இதற்க்காக

விமாை
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வடிவனமப்பில்

எந்த

வித

மாற்றத்னதபம்

ஏற்படுத்தக்

கூடுய

ததனவ

இல்னல.
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