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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 10, 2017 
 

1. 2016 சரஸ்வதி சம்மன் விருதத விருதத அள்ளிச் சசன்றவர் யார் ? 
 

A. நையேர் மஸ்வூத்  

B. சுகதா குமாரி 

C. சுர்ஜித் பாடார்  

D. மஹாபயேஷ்வர் செேில்  

 

விதட: D. மஹாபலேஷ்வர் சசயில்  

 

குறிப்பிடத்தக்க சகாங்கனி எழுத்தாளர் மஹாபயேஷ்வர் செேில், அவரது 
�Hawthan� ைாவலுக்காக 2017 ெரஸ்வதி ெம்மான் விருநத சபற்றார். யகாவாநவ 
அடிப்பநடோக சகாண்ட செேில், ைான்கு மராத்தி ைாடகங்கள் மற்றும் ஏழு 
சகாங்கனி ைாவல்ககநள தனது கணக்கில் சகாண்டுள்ள புகழ்சபற்ற இரு 
சமாழி எழுத்தாளர். விருதில் ரூ .15 ேட்ெம் சராக்கப் பரிசு மற்றும் ஒரு 
ொன்று அடங்கும்.  
 

2. ஐலராப்பிய கவுன்சிேின் (EC) புதிதாக லதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி 
யார் ? 
 

A. ஆண்ட்சரஜ் பியளன்யகாவிக்  

B. கிறிஸ்டிேன் சகர்ன்  

C. சடானால்ட் டஸ்க்  

D. ொர்ேஸ் மியேல் 

  

விதட: C. சடானால்ட் டஸ்க்  

 

யபாேந்நத யெர்ந்த சடானால்ட் டஸ்க், ஐயராப்பிே கவுன்ெிேின் தநேவராக 
இரண்டாவது முநறோக மீண்டும் யதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். இவரின் 
மறுைிேமனம் ைவம்பர் 30, 2019 வநர மட்டுயம. ஐயராப்பிே கவுன்ெில்(EU) 
என்பது ஐயராப்பிே ஒன்றிேத்தின் ஒட்டுசமாத்த அரெிேல் இேக்கம் மற்றும் 
முன்னுரிநமகள் வநரேறுக்கும் உரிநமநே சகாண்ட ஐயராப்பிே 
ஒன்றிேத்தின் (EU) ஒரு ைிறுவனம் ஆகும்.  
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3. லபறுகாே நே (திருத்தச்) மலசாதா- 2016 படி, மகப்லபறு விடுப்பானது 12 
வாரங்களில் இருந்து எத்ததன வாரங்களாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது ? 
 

A. 22 வாரங்கள் 

B. 26 வாரங்கள் 

C. 23 வாரங்கள் 

D. 24 வாரங்கள்  

 

விதட: B. 26 வாரங்கள் 

 

யபறுகாே ைே (திருத்தச்) மயொதா- 2016, ெமீபத்தில் யோக்ெபாவில் 
ைிநறயவற்றப்பட்டது, இது சபாது மற்றும் தனிோர் துநறேில் யவநே 
செய்யும் சபண்களுக்கு முதல் 2 குழந்நதகளுக்கு மகப்யபறு விடுப்நப 12 
வாரங்களில் இருந்து 26 வாரங்களாக ைீட்டித்துள்ளது. 2 குழந்நதகளுக்கு 
பிறகு, மகப்யபறு விடுப்பு 12 வாரங்களாகயவ சதாடரும். ெட்டமாக 
மாற்றுவதற்கு முன், இந்த மயொதா தற்யபாது ஜனாதிபதிேின் அனுமதிக்காக 
அனுப்பி நவக்கப்படும். இது, ஏற்கனயவ கடந்த குளிர்காே கூட்டத் சதாடரின் 
யபாது மாைிேங்களநவேில் ைிநறயவற்றப்பட்டு விட்டது. மூன்று மாத 
வேதிற்கும் கீயழ உள்ள குழந்நதநே ெட்டபூர்வமாக தத்சதடுக்கும் 
சபண்ணிற்கும் மற்றும் surrogate child-நே சபறுவதற்கு தனது முட்நடநே 
பேன்படுத்தும் commissioning தாய்க்கும் (ஒரு உேிரிேல் தாய் என 
வநரேறுக்கப்பட்டுள்ளது) 12 வார மகப்யபறு விடுப்நப இந்த மயொதா 
வழங்குகிறது. இது யபான்ற ெந்தர்ப்பங்களில், தத்சதடுப்பவர்களிடம் அல்ேது 
commissioning தாேிடம் ஒப்பநடக்கப்படும் யததிேில் இருந்து 12 வார மகப்யபறு 
விடுப்பு கணக்கிடப்படும். இந்த மயொதா,   30 சபண்கள் அல்ேது 50 
ஊழிேர்கநள (இவற்றில் எது குநறயவ அது எடுத்துக்சகாள்ளப்படும்) 
சகாண்டுள்ள ைிறுவனங்களின் முதோளிகள், அலுவேகத்தில் அல்ேது 500 
மீட்டர் சுற்றளவில் ெிறார் பராமரிப்பு வெதிகநள வழங்க கட்டாேமாக்கி 
இருக்கிறது.  
 

4. எந்த நிறுவனம், IP/MPLS சநட்சவார்க் மீது Line-Differential Relay (LDR)-தவ 
பயன்படுத்தி சடேி-பாதுகாப்பு லசதவதய சவற்றிகரமாக நிறுவியுள்ள 
முதல் இந்திய ஆற்றல் நிறுவனமாக மாறியுள்ளது ? 
 

A. டாடா பவர்-DDL 
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B. அதானி பவர் 
C. ஜிண்டால் ஸ்டீல் மற்றும் பவர் 
D. ரிநேேன்ஸ் பவர் 
 

விதட: A. டாடா பவர்-DDL 
 

யைாக்கிோவுடனான ஒப்பந்தத்தின் காரணமாக, IP/MPLS சைட்சவார்க் மீது Line-
Differential Relay (LDR)-நவ பேன்படுத்தி சடேி-பாதுகாப்பு யெநவநே 
சவற்றிகரமாக ைிறுவியுள்ள முதல் இந்திே ஆற்றல் ைிறுவனமாக Tata Power 
Delhi Distribution Limited (TATA Power-DDL) ைிறுவனம் மாறியுள்ளது. யைாக்கிோ 
IP/MPLS சதாழில்நுட்பம் மின் விைியோகத்தின் ைம்பகத்தன்நம, அளவிடுதல், 
பாதுகாப்பு மற்றும் திறநன யமம்படுத்தியுள்ளது. டாடா பவர்-DDL, அதன் 
உள்கட்டநமப்பில்  ஏதாவது தவறு யைர்ந்தால் கிட்டத்தட்ட உடனடிோக 
செய்திநே சபறவும் மற்றும் இறுதி நுகர்யவாரின் இநடயூநற குநறக்க 
மாற்று வழிகள் மூேம் ெக்திநே இேக்குவும் யைாக்கிோவின் யமம்பட்ட 
அநமப்பு அனுமதிக்கும். இந்த அநமப்பு அநனத்து கிரிட் பிரயதெங்கநள 
இநணத்து சடேி பாதுகாப்பு உள்ளநத உறுதி செய்யும், இதனால் ஏயதனும் 
தவறுகள் இருந்தால் அதநன உடனடிோக ெரிசெய்ே முடியும். பிநணே 
தரம் உேர்த்துவநத தவிர்த்து, வாடிக்நகோளர் சதாடர்பு யமோண்நம (CRM), 
ைிறுவன வள திட்டமிடல் (ERP), வடீியோ கண்காணிப்பு அநமப்புகள் யபான்ற 
மிகவும் பாரம்பரிே வணிக பேன்பாடுகநளயும் யைாக்கிோ அநமப்பு 
வழங்குகிறது.   

 

5. எந்த இந்திய சதாழில்நுட்ப கழகம்(IIT), 2017 IEEE ஸ்சபக்ட்ரம் 
சதாழில்நுட்ப சமூக லசதவ  விருதத சவன்றுள்ளது ? 
 

A. ஐஐடி பாம்யப  

B. ஐஐடி சென்நன 

C. ஐஐடி இந்தூர் 
D. ஐஐடி சகால்கத்தா 
 

விதட: B. ஐஐடி சசன்தன 

 

ஐஐடி சென்நன, அதன் சூரிே- யைரடி மின்ொர இன்சவர்ட்டர் 
அநமப்புக்காக(solar-Direct Current (DC) inverter system) 2017 IEEE ஸ்சபக்ட்ரம் 
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சதாழில்நுட்ப ெமூக யெநவ  விருநத சவன்றுள்ளது. நமக்யரா கட்ட 
சதாழில்நுட்பத்நத பேன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட இந்த அநமப்பு, 
வடீ்டிேிருக்கும் மின் விைியோகமான 230V அனோக் மின்ொரத்நத 48V DC 
ஆக மாற்றுகிறது,இதன் மூேம் மின்ொர உபகரணங்கள் மற்றும் 
ொதனங்களுக்கு யைரடிோக மின்ொரம் அளிக்க முடியும். வடீு மற்றும் 
அலுவேகத்திற்கு மிகவும் ெிறந்த ஆற்றல் தீர்நவ அளிக்கக்கூடிே கூநர 
சூரிே ஆற்றநேயும் யைரடி மின்ொரமாக மாற்றும் திறநனயும் இவ்வநமப்பு 
சகாண்டுள்ளது. மனிதகுேம் பேனநடயும் ொத்திேம் சகாண்டு 
உருவாக்கப்பட்ட சதாழில்நுட்பம் என IEEE ஸ்சபக்ட்ரம் ஆெிரிேர்களால் 
வாக்களிக்கப்படும் ைிறுவனம் / கல்விக்கூடத்திற்கு இந்த 
விருது   வழங்கப்படுகிறது.  
 

6. எந்த மாநிே அரசு, அரசின் சாததனகதள முன்னிதேப்படுத்த "Pratibimba" 
எனும் இதைய அடிப்பதடயிோன தளம் ஒன்தற முன்சனடுத்துள்ளது ? 
 

A. யகரளா 
B. தமிழ்ைாடு 

C. மகாராஷ்டிரா  

D. கர்ைாடகா  

 

விதட: D. கர்நாடகா  

 

ெமீபத்தில் கர்ைாடக முதல்வர் ெித்தராநமோ, அரொங்கத்தின் செேல்திறன் 
மற்றும் குடிமக்களின் ொதநனகநள  சவளிப்படுத்த "Pratibimba" எனும் 
விரிவான இநணே அடிப்பநடேிோன தளம் ஒன்நற முன்சனடுத்துள்ளார். 
முதேநமச்ெரின் செேல் பேநக யபான்று  உருவாக்கப்பட்ட இந்த தளம், 
ஆளுநகேில் செேல்திறநன யமம்படுத்த மற்றும் குடிமக்கள் அரொங்கத்தின் 
முன்யனற்றத்நத கண்காணிக்க அனுமதிக்கும் ஒரு கருவிோக பேன்படும். 
இது, மாைிேத்தின் வளர்ச்ெி கநத மற்றும் யமம்பாட்டின் பிரதிபேிப்பாகும். 
மாைிேத்தின் அநனத்து துநறகளிலும் யமற்சகாள்ளப்படும் தநேநம 
திட்டங்கள், முக்கிே திட்டங்களின் பணிகநள இந்த செேல் பேநக(Dash Board) 
பிரதிபேிக்கும். செேல் பேநக ஆங்கிேம், கன்னடம் ஆகிே இரு சமாழிகளில் 
கிநடக்கிறது.    
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7. எந்த பிரபே கிரிக்சகட் வரீர், UNICEF மற்றும் ஐசிசி மகளிர் உேக 
லகாப்தப 2017 கிரிக்சகட்டுக்கான நல்ே தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ? 
 

A. ெச்ெின் சடண்டுல்கர் 
B. ெவுரவ் கங்குேி 
C. ராகுல் டிராவிட் 

D. எம் எஸ் யதானி 
 

விதட: A. சச்சின் சடண்டுல்கர் 
 

இந்திே கிரிக்சகட் வரீர் ெச்ெின் சடண்டுல்கர் அதிகாரப்பூர்வமாக, UNICEF 
மற்றும் ஐக்கிே ராஜ்ஜிேத்தில் ஜூன் மாதம் ைநடசபறவிருக்கும் மகளிர் 
உேகக் யகாப்நப 2017 கிரிக்சகட்டின் ைல்ே தூதராக ெர்வயதெ கிரிக்சகட் 
கவுன்ெில் (ஐ.ெி.ெி.) மூேம் ைிேமிக்கப்பட்டுள்ளார். யுனிசெப் மற்றும் ஐெிெி 
ஆகிே இரண்டும், அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ஐெிெி ைிகழ்வுகளின் யபாது 
குறிப்பாக வளரிளம் சபண்களுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்க, பேிற்ெிோளர்கள், 
கிரிக்சகட் வரீர்கள் மற்றும் கிரிக்சகட் பிரமுகர்களுடன் இநணந்து பல்யவறு 
ெமூக ைேனுக்காக திட்டங்கள் மற்றும் முேற்ெிகநள செேல்படுத்த.மற்றும் 
யமம்படுத்த , கிரிக்சகட் ெமூகத்நத பரந்த அளவில் சகாண்டு செல்லும் 
யவநேநே ஏற்கிறது.   

 

8. �Age of Anger – A History of the Present� என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் ? 
 

A. கல்ோண் கர்மாகர் 
B. பங்கஜ் மிஸ்ரா  

C. பமீ் ெந்திரா ைாக் 
D. சமராஜ் பட் 

 

விதட: B. பங்கஜ் மிஸ்ரா  

 

குறிப்பிடத்தக்க இந்திே எழுத்தாளர் பங்கஜ் மிஸ்ரா, �Age of Anger – A History of 
the Present� என்ற புத்தகத்திநன எழுதியுள்ளார். இவரின் இந்த புதிே புத்தகம், 
பதிசனட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதிேின் மீது பார்நவநே யபாடுவதன் 
மூேம் இன்நறே உேக ெிக்கல்களான வேதுொரி கட்ெிகள் எழுச்ெி, ISIS 
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ைீேிஸ்டிக் வன்முநற மற்றும் சபருகிவரும் மக்கள் ஏமாற்றம் ஆகிேவற்றின் 
சதாடக்கப்புள்ளிநே ஆராய்கிறது.        

 

9. சமீபத்தில், புகழ்சபற்ற IANS பத்திரிதகயாளர் அரவிந்த் பத்மநாபன் 
மதறந்தார். இதில் IANS என்பது எததக் குறிக்கிறது ? 
 

A. Indo-ASEAN News Service 

B. Indo-Asiatic News Service 

C. Indo-Asian News Service 

D. Indo-African News Service 

 

விதட: C. Indo-Asian News Service 
 

Indo-Asian News Service (IANS)-ன் மூத்த செய்திோளர் மற்றும் ைிர்வாக ஆெிரிேர் 
அரவிந்த் பத்மைாபன்(49) ெமீபத்தில் புது தில்ேிேில் காேமானார். இவர் IANS-ல் 
இநணவதற்கு முன், இந்திே பிரஸ் ைிறுவனம் (PTI), நடம்ஸ் ஆஃப் இந்திோ, 
TV18 ஆகிேவற்றில் பணிோற்றியுள்ளார். IANS ஒரு தனிோர் இந்திே செய்தி 
ைிறுவனம் மற்றும் இந்திே-அசமரிக்க சவளிேடீ்டாளர் யகாபால் ராஜூ மூேம் 
இது ைிறுவப்பட்டது.      

 

10. மத்திய நீர் ஆதையத்தின் (Central Water Commission) புதிதாக 
நியமிக்கப்பட்ட ததேவர் யார் ? 
 

A. மசூத் ஹுநென் 

B. ையரந்திர குமார்  

C. டி யக ெிவராஜன்  

D. ஏ எஸ் பி ெின்ஹா 
 

விதட: B. நலரந்திர குமார்  

 

மத்திே ைீர் சபாறிேிேல் யெநவ (1979 சதாகுதி) அதிகாரிோன ையரந்திர 
குமார், ெமீபத்தில் மத்திே ைீர் ஆநணேத்தின்(CWC) தநேவராக 
சபாறுப்யபற்றார். இந்திோவில் ைீர்வள துநறேில் CWC ஒரு உச்ெ 
அநமப்பாகும், இது 1945 ஆம் ஆண்டு ைநடமுநறக்கு வந்தது. சவள்ள 
யமோண்நம, பாெனம், குடிைீர் விைியோகம் மற்றும் ைீர் மின்ெக்தி உற்பத்தி 
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யதநவக்காக அந்தந்த மாைிேத்தில் ைீர் வளங்கநள கட்டுபடுத்தும், 
பாதுகாக்கும் மற்றும் பேன்படுத்தும் திட்டங்கள் குறித்து மாைிே 
அரொங்கத்தின் ஆயோெநனயுடன் ஆரம்பித்து, ஒருங்கிநணக்கும் சபாது 
சபாறுப்பு CWC-க்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 


