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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 11, 2017 
 

1. எந்த மத்திய அமமச்சர், கழிவுப்ப ாருட்களில் இருந்து மின்சாரம் 
தயாரிக்கும் ( - -  ) இந்தியாவின் மிகப்ப ரிய மின்நிமையத்மத 
புதுதில்ைியில் திறந்து மவத்தார் ?  

 

A. ராஜ்நாத் சிங் 

B. நரரந்திர ர ாடி  

C. வெங்கையா நாயுடு 

D. அருண் வெட்லி  
 

விமட: C. பவங்மகயா நாயுடு 

 

 த்திய நைர்ப்புற ெளர்ச்சித் துகற அக ச்சர் வெங்கையா நாயுடு, ச ீபத்தில் 
புது தில்லியின் நரரலா-பொனெில் திட ைழிெிலிருந்து  ின்சாரம் 
தயாரிக்கும்( - -  ) இந்தியாெின்  ிைப்வபரிய  ின்நிகலயத்கத 
திறந்து கெத்தார்.  24 வ ைா ொட் வைாண்ட இந்த ஆகலயானது,  தினசரி 
1,300 வ ட்ரிக் டன் ைழிவுப்வபாருட்ைகள அைற்றுெது  ட்டு ின்றி, உரம் 
 ற்றும் ஆற்றகல உற்பத்தி வசய்ைிறது. திட்ட ானது ரூ.650 ரைாடி வசலெில் 
ைட்டப்பட்டது  ற்றும் நரரலா-பொனெில் சு ார் 100 ஏக்ைர் பரப்பளெில் பரந்த 
ெிரிந்துள்ளது, 24 வ ைாொட் ஆற்றகல உற்பத்தி வசய்ய ஒவ்வொரு நாளும் 
2,000 வ ட்ரிக் டன் திட ைழிவுைகள பயன்படுத்தும். இதில் தயாரிக்ைப்படும் 
 ின்சாரம்,  ின்சார சீராக்ைிைள்(E  ) நிர்ணயிக்கும் ெிகலக்கு 
ெிநிரயாை நிறுெனங்ைளுக்கு ெிற்ைப்பட்டு ெிடும்.    

 

  

2. எந்த நாடு, "ஹ ார்முஸ் 2" எனும் நீண்ட பதாமைவிற்கு  ாயும் 
கடற் மட ஸ்ட்மரக் ஏவுகமைமய பவற்றிகரமாக ஹசாதமை 
பசய்துள்ளது ? 
 

A. ஈரான் 

B. இஸ்ரரல் 

C. பாைிஸ்தான்  

D. இந்தியா 
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விமட: A. ஈரான் 

 

ஈரான், ைடலில் நைரும் இலக்குைகள உயர் துல்லியத்துடன் தாக்கும்  ற்றும் 
சு ார் 300 ைிரலா ீட்டர் (186 க ல்) ெகர பாயும் திறன் வைாண்ட 
"ர ார்முஸ் 2" எனும் நீண்ட வதாகலெிற்கு பாயும் ைடற்பகட ஸ்ட்கரக் 
ஏவுைகணகய வெற்றிைர ாை ரசாதகன வசய்துள்ளது   

 

3.  எந்த மாநிை அரசு, மை உமளச்சைில் இருக்கும் 
ப ண்களுக்காக(  ) "181" என்ற 24 7 கட்டைமில்ைா இைவச 
ப ல்ப்மைன் எண்மை பதாடங்கியுள்ளது ? 
 

A. அசாம் 

B. ஒடிசா  

C. ர ற்கு ெங்ைாளம்  

D.  ரியானா  

 

விமட: B. ஒடிசா  

 

ஒடிசா முதல்ெர் நெனீ் பட்நாயக், ச ீபத்தில் சர்ெரதச  ைளிர் தினத்தன்று 
 ாநிலத்தின் அகனத்து 30  ாெட்டங்ைளிலும்  ன உகளச்சலில் உள்ள 
வபண்ைளுக்ைாை "181" என்ற 24 7 ைட்டண ில்லா இலெச வ ல்ப்கலன் 
எண்கண வதாடங்ைியுள்ளார். இந்த வ ல்ப்கலன் ெசதியானது, 
பாதிக்ைப்பட்ட வபண்ைளுக்கு ஆரலாசகன,  ருத்துெ, சட்ட உதெி ெழங்ை 
ரபாலீசில் புைார் அளித்தல் உள்ளிட்ட பல்ரெறு ரசகெைளுக்கு ெிகரொன 
பதிகல வபற ெழிெகை வசய்யும்.     

 

4. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின்(RBI) புதிய துமை கவர்ைராக 
நியமிக்கப் ட்டுள்ளவர் யார் ? 
 

A.  ரனாஜ் பிங்கு  

B. திலிப் எஸ் சங்ெி 
C. சந்திராைர் பாரதி 
D. பி.பி. ைனுன்ரைா 
 

விமட: D.  ி. ி. கனுன்ஹகா 
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பி.பி. ைனுன்ரைா, 3 ஆண்டுைளுக்கு இந்திய ரிசர்வ் ெங்ைியின் புதிய துகண 
ைெர்னராை நிய ிக்ைப்பட்டுள்ளார், இெர் ஆர். ைாந்தியின் இடத்கத 
நிரப்புைிறார். நிய னங்ைள் குழு அக ச்சரகெ (A  C   C ), 
இெரது பதெி நிய னத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதாெது, ஏப்ரல் 3, 
2017 அல்லது அதற்கு பிறகு அல்லது அடுத்த உத்தரவு ெந்தவுடன் இெர் 
பதெி ஏற்ைலாம். இெற்றில் எது முதலில் ெருைிறரதா, அது ைணக்ைில் 
வைாள்ளப்படும்.    

 

5. இந்தியா ஆப்ரிக்கா திட்ட கூட்டு(I  A  P  P  )  ற்றிய 12-
வது CII EXIM வங்கி மாநாடு,  எந்த நகரத்தில் நமடப ற்றது ? 
 

A. புது தில்லி  
B. வசன்கன 

C. புரன  

D. வைால்ைத்தா 
 

விமட: A. புது தில்ைி 
 

இந்திய ெனாதிபதி பிரணாப் முைர்ெி, இந்தியா ஆப்ரிக்ைா திட்ட கூட்டு(I  
A  P  P  ) பற்றிய 12-ெது CII EXIM ெங்ைி  ாநாட்கட  ார்ச் 9, 2017 
அன்று புது தில்லியில் வதாடங்ைி கெத்தார். இது, ஆப்பிரிக்ை நாடுைளில் 
இருந்து உயர் அதிைாரிைள்  ற்றும் ெணிைக் குழுக்ைள் பங்கு வபற்றதற்கு 
சான்றாை ெிளங்கும் ஒரு ஆண்டு நிைழ்ொகும்.  ாநாட்டின் ரநாக்ைம் 
ெர்த்தைம், பிராந்திய ஒருங்ைிகணப்பு  ற்றும் உட்ைட்டக ப்பு அபிெிருத்தி, 
நிதி  ற்றும் ைன்சல்டன்சி, சுரங்ை வதாழில்  ற்றும் ைனி ங்ைள், ெிெசாயம் 
 ற்றும் ரெளாண் பதப்படுத்துதல்,  ின்சாரம் &  ாற்று எரிசக்தி, வ ல்த்ரைர், 
சிறிய  ற்றும் நடுத்தர நிறுெனங்ைள்,  னித மூலதன அபிெிருத்தி  ற்றும் 
 க்ைளுக்கும்  க்ைளுக்கு ான(P - -P  C ) வதாடர்புைள் 
ஆைியெற்றில் ஒத்துகழப்கப ெிொதிப்பதாகும். இந்த 2-நாள்  ாநாட்கட, 
வெளிெிெைார அக ச்சைம்  ற்றும் ெர்த்தை  ற்றும் வதாழில்துகற 
அக ச்சைத்துடன் இகணந்து சிஐஐ-எக்ஸிம் ெங்ைி ஏற்பாடு வசய்தது.  
 

6. ஹந ாளத்தின் புதிய இந்திய தூதராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளவர் யார் ? 
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A. அனிதா ைார்ொல் 

B. யூ வெங்ைரடஸ்ெர்லு  

C.  ன்ெவீ் சிங் பூரி 

D. ரூபி ஸ்ரீெஸ்தொ  

 

விமட: C. மன்ஜவீ் சிங் பூரி 

 

1982 வதாகுதி IFS அதிைாரி  ன்ெவீ் சிங் பூரி, ரநபாளத்தின் புதிய இந்திய 
தூதராை நிய ிக்ைப்பட்டுள்ளார். இெர் ரஞ்சித் ரரெின் இடத்கத நிரப்புைிறார். 
பூரி, தற்ரபாது ஐரராப்பிய ஒன்றியம், வபல்ெியம்  ற்றும் லக்ஸம்பர்க்ைின் 
இந்தியத் தூதராை உள்ளார்.  
 

7.  T  T  B : E  T  I  B -L  என்ற புத்தகத்தின் 
ஆசிரியர் யார் ? 
 

A.  ந்தார் சுக்தான்ைர் 
B. சரரனஷ் வைாய்லா  

C. அனூதி ெிஷால் 

D. ைல்யாண் ைர் ாைர் 
 

விமட: D. கல்யாண் கர்மாகர் 
 

T  T  B : E  T  I ’  B -L  என்ற புத்தைத்கத ைல்யாண் 
ைர் ாைர் எழுதியுள்ளார். ஆசிரியர், வெவ்ரெறு பகுதிைளின் ெழக்ை ான 
சிற்றுண்டிைகள உயர்த்தி ைாட்டுைிறார், குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள 
பிரபல ான சக யல்  ற்றும் உள்ளூர்  க்ைள் ெிரும்பி உண்ணும் 
சுகெயான உணவுைளின்  ீதான உட்பார்கெகய வைாடுக்ைிறார்.  
 

8. ஹைசர் இன்டர்ஃப ஹராமீட்டர் ஈர்ப்பு அமை கவைிப்பு மமயத்தின் (LIGO) 
இமை நிறுவைர் பராைால்ட் ட்பரபவர்(R  D ), சமீ த்தில் 
காைமாைார். இவர் எந்த நாட்மட ஹசர்ந்தவர் ? 
 

A. ஐக்ைிய ராஜ்ெியம் 

B. அவ ரிக்ைா  

C. வெர் னி 
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D. பிரான்ஸ் 

 

விமட: A. ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் 

 

ஈர்ப்பு அகலைள் துகறயில் ஒரு முன்ரனாடியான ரபராசிரியர் வரானால்ட் 
ட்வரவெர் (85), ச ீபத்தில் ஐக்ைிய ராஜ்ெியத்தின் (இங்ைிலாந்து) 
ஸ்ைாட்லாந்தில் ைால ானார். ரலசர் இன்டர்ஃவபரரா ீட்டர் ஈர்ப்பு அகல 
ைெனிப்பு க யத்தின் (LIGO) இகண நிறுெனர்ைளில் இெரும் ஒருெர். 
ைருந்துகள ரொடிைகள இகணக்கும் ரபாது ஈர்ப்பு அகலைள் 
உ ிழப்படுெகத LIGO துப்பறிொளர்ைள் ைண்டுணர்ந்தனர்.  
 

9. ஹநா ல்  ரிசு ப ற்ற ஜார்ஜ் ஏ. ஓைா(G  A. O ) சமீ த்தில் 
காைமாைார். இவர் எந்த துமறயில் ஹநா ல்  ரிசு பவன்றார் ? 
 

A. இயற்பியல் 

B. வபாருளியல் 

C. ரெதியியல் 

D.  ருத்துெம்  

 

விமட:  C. ஹவதியியல் 

 

ரெதியியலில் ரநாபல் பரிசு வென்ற ரபராசிரியர் ொர்ஜ் ஏ. ஓலா (89), 
ச ீபத்தில் அவ ரிக்ைாெின் ைலிரபார்னியாெில் ைால ானார். 
ைார்ரபாரைஷன்ஸ் என அகழக்ைப்படும் நிகலயற்ற ைார்பன் மூலக்கூறுைளில் 
தனது முன் ாதிரி ஆராய்ச்சிக்ைாை, 1994 ஆம் ஆண்டு இெர் ரநாபல் பரிசு 
வபற்றார்.  
 

10. எந்த மாநிை அரசு, ஹவமை  ார்க்க விமழஹவார்க்காக(J  ) M  
H  எனும் பமாம ல்  யன் ாட்மட அறிமுகம் பசய்துள்ளது ? 
 

A. ஆந்திரப் பிரரதசம் 

B. அசாம்  

C. இ ாசலப் பிரரதசம் 

D. ரைரளா    
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விமட: C. இமாசைப்  ிரஹதசம் 

 

இ ாசலப் பிரரதச அரசு, ச ீபத்தில் ரெகல பார்க்ை ெிகழரொர்க்ைாை(J  
) M  H  HP  எனும் இகணயதளம்  ற்றும் வ ாகபல் 

பயன்பாட்கட அறிமுைம் வசய்துள்ளது. இந்தியாெில் இது முதல்-

ெகையான(first-of- its-kin  ) பயன்பாடு ஆகும். திறக யான அல்லது 
அகர திறக யான நபர்ைள் தங்ைள் ெசதிக்ரைற்றாற்ரபால் பிளம்பர், 
ைார்வபண்டர், வ க்ைானிக், பாதுைாெலர்ைள், ஓட்டுநர்ைள், சுற்றுலா பயணி 
ெழிைாட்டிைள் முதலிய பல்ரெறு ரெகலைளுக்கு இந்த ெகல 
அடிப்பகடயிலான M  H  தளத்தில் ெிண்ணப்பிக்ை முடியும். இந்த 
தள ானது, ஆங்ைிலம்  ற்றும்  ிந்தி ஆைிய இரு வ ாழிைளில் இருக்கும். 
ரெகல ரதடுபெர்ைளின் ெிண்ணப்பங்ைளில் அெர்ைளின் வதாகலரபசி 
எண்ைள்  ற்றும் ரெகல வதாடர்பான இதர தைெல்ைள் இருப்பதால், ரெகல 
ரதடிக்வைாண்டிருக்ைிறெர்ைகள அெர்ைளின் எதிர்ைால முதலாளிைளுடன் இந்த 
தளம் ரநரடியாை இகணக்கும். தங்ைள் பகுதியில் தினசரி ரெகலைகள 
ரதடுபெர்ைள் இதனால் பயனகடொர்ைள். 


