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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 15, 2017 
 

1. 2018 அரசாங்கத்தின் காமன்வெல்த் தலைெர்களின் மாநாட்லட 
(C a  H a   G  M  (CHOGM)) எந்த நாடு நடத்துகிறது? 
 

A. அமெரிக்கா  

B. ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் 

C. மஜர்ெனி 
D. பிரான்ஸ் 

 

ெிலட: B. ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் 

 

ஐக்கிய ராஜ்யம் (இங்கிலாந்து), 20 ஆண்டுகால இடைமெளிக்குப் பிறகு 
அரசாங்கத்தின் காென்மெல்த் தடலெர்களின் ொநாட்டின் (Commonwealth Heads 
of Government Meeting (CHOGM)) 25-ெது பதிப்டப ஏப்ரல் 2018 இல் நைத்தவுள்ளது. 
காென்மெல்த் உச்சி ொநாடு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முடற 
நடைமபறும் ெற்றும் 2018 உச்சி ொநாட்டில், காென்மெல்த் தடலெர் 
பதெியானது ொல்ட்ைாெின் பிரதெரிைம் இருந்து ஐக்கிய ராஜ்யத்தின் 
பிரதெருக்கு ொற்றப்படும், 2020 ஆம் ஆண்டில் நடைமபறெிருக்கும் 26-ெது 
CHOGM ெடர ஐக்கிய ராஜ்ய பிரதெர் இப்பதெி ெகிப்பார்.   

 

2. 2017 உைக நுகர்வொர் உரிலம தினத்தின் ( CRD) லமயக்கரு என்ன ? 
  

A. Antibiotics off the menu 

B. Fix our phone rights 

C. Building a digital world consumers can trust  

D. Consumer Justice Now!  

 

ெிலட: C. Building a digital world consumers can trust  
 

அடனத்து நுகர்வொரின் அடிப்படை உரிடெகடள ஊக்குெிக்க,  அந்த 
உரிடெகள் ெதிக்கப்பை வெண்டும் ெற்றும் பாதுகாக்கப்பை வெண்டும் என்று 
வகாரி, ஒவ்மொரு ஆண்டும் ொர்ச் 15-ஆம் வததி உலக நுகர்வொர் உரிடெ 
தினம் (WCRD) அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது, சந்டத ெீறல்கள் ெற்றும் சமூக 
அநீதிகளுக்கு எதிராக வபாராை ெக்களுக்கு ஒரு ொய்ப்டப மகாடுக்கிறது. 2017 
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ஆம் ஆண்டிற்கான டெயக்கரு �Building a Digital World Consumers can Trust�. 
இந்தியாெில் WCRD தெிர, வதசிய நுகர்வொர் தினத்டத (NCD) டிசம்பர் 24-ம் 
வததி ஒவ்மொரு ஆண்டும் கடைபிடிக்கிவறாம்.  
 

3. எந்த குழு, எல்லைப் பாதுகாப்லப ெலுப்படுத்த இந்தியா அரசிடம் தனது 
அறிக்லகலய சமர்ப்பித்துள்ளது ? 
 

A. முகெது பஷீர் குழு 

B. வஜ வஜ டி நட்ைர்ஜி குழு 

C. எச் ஆர் நாவகந்திர குழு 

D. ெதுகர் குப்தா குழு  

 

ெிலட: D. மதுகர் குப்தா குழு  

 

ெதுகர் குப்தா தடலடெயில் அடெக்கப்பட்ை குழு, இந்தியா-பாகிஸ்தான் 
எல்டலயுைன் வசர்த்து அதன் வெலியில் எல்டலப் பாதுகாப்டப ெலுப்படுத்த 
ெற்றும் குடறபாடுகடள நிெர்த்தி மசய்ய தனது அறிக்டகடய இந்திய 
அரசிைம் செர்ப்பித்துள்ளது. அச்சுறுத்தல்கள் ெற்றும் எல்டலப் பாதுகாப்பு, 
படை நிடல ெதிப்படீு, எல்டலயில் பயன்படுத்துதல், எல்டலடய 
பாதுகாப்பதில் உள்ள உள்கட்ைடெப்பு ெற்றும் மதாழில்நுட்ப பிரச்சிடனகள் 
ெற்றும்  நிர்ொக சிக்கல்கள் ஆகிய பிரச்சடனகள் குறித்து பரந்த அளெில் 
அதன் பரிந்துடரகடள இக்குழு மகாடுத்திருக்கிறது. அது பங்குதாரர்களின் 
ஆவலாசடனயுைன் குழுெின் பரிந்துடரகள் ெீது மெளிச்சத்தில் நைெடிக்டக 
எடுக்க முடிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது. ொர்ச் 14, 2017 அன்று ெக்களடெயில் J.J.T. 
நட்வைர்ஜி ெற்றும் ஈ.டி முகெது பஷீர் வகட்ை வகள்ெிக்கு எழுத்துபூர்ெ 
பதிலாக இந்த தகெடல உள்நாட்ைலுெல்கள் அடெச்சர் கிரண் ரிஜிஜு 
மதரிெித்தார்.      

 

4. எந்த நகரம், வதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் (O a a  Sa y a  
H a  - OSH) பற்றிய சர்ெவதச ெிஷன் ஜவீரா மாநாட்லட நடத்துகிறது ? 
 

A. புது தில்லி 
B. மசன்டன  

C. புவன  

D. மகால்கத்தா 
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ெிலட: A. புது தில்ைி 
 

 "ெிஷன் ஜவீரா" ெற்றும் அதனுைன் மதாைர்புடைய மதாழில் பாதுகாப்பு 
ெற்றும் சுகாதாரம் பற்றிய சர்ெவதச ொநாடு ொர்ச் 15-ஆம் வததி புது 
தில்லியில் மதாைங்கியது ெற்றும் ொர்ச் 17 ெடர ொநாடு மதாைரும். 
வெடலயிைத்தில் அறிவு, நடைமுடறகள் ெற்றும் அனுபெத்டத 
பரிொறிெதன் மூலம் பாதுகாப்பு ெற்றும் சுகாதாரத்டத வெம்படுத்துெதற்கான 
ஒரு ென்றத்டத இம்ொநாடு ெழங்கும். இந்த ொநாட்டின்வபாது,  தனிநபர் 
காப்புக் கருெிகள்(PPEs) ெற்றும் மதாழில்சார் சுகாதார ஊக்குெிப்பு (OGP) 
ஆகியெற்றில் உள்ள புதிய வபாக்குகடள மெளிக்காட்ை �OSH – INOSH EXPO 
2017� கண்காட்சி ஒன்றும் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 3 நாள் ொநாட்டை சர்ெவதச 
சமூக பாதுகாப்பு சங்கத்துைன்(ISSA) இடைந்து  மபாது இயக்குனரகம் 
மதாழிற்சாடல அறிவுடர ெற்றும் மதாழிலாளர் நிறுெனங்கள்(DGFASLI), 
இந்திய அரசு, மதாழிலாளர் ெற்றும் வெடலொய்ப்பு அடெச்சகம், மஜர்ென் 
சமூக ெிபத்து காப்படீு (DGUV), மஜர்ெனி ஆகியடெ ஏற்பாடு மசய்தது.      

 

5.  B a  B  A  என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் ? 
 

A. சித்தார்த்த முகர்ஜி  
B. அதுல் கொன்வை  

C. பால் கலாநிதி 
D. நிருபம் ராய் 

 

ெிலட: C. பால் கைாநிதி 
 

�When Breath Becomes Air� என்ற புத்தகத்டத இந்திய-அமெரிக்க எழுத்தாளர் 
ைாக்ைர் பால் கலாநிதி எழுதியுள்ளார். கலாநிதி, ொைெனாக இருந்து பின்பு 
நரம்பியல் நிபுைர், வநாயாளி ெற்றும் இந்த புத்தகத்தில் 
பைியாற்றிக்மகாண்டிருக்கும் வபாது புற்றுவநாயால் இறந்தமபாழுது தந்டத 
என அெரது பரிொற்றத்டத காலெரிடசயில் நிடனவு கூறும் ெரலாறாக 
இந்த புத்தகம் உள்ளது. செீபத்திய மசய்திகளில் இது ெரக்காரைம், 2017 
Wellcome Book பரிசிற்கு இந்த புத்தகம் பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ளது. இறந்தபின்பு 
மெளியிைப்பட்ை புத்தகத்தின் மபயர், Wellcome Book பரிசு வபாட்டியில் 
பங்குமபறுெது இதுவெ முதன்முடறயாகும்.  சுகாதாரம் ெற்றும் ெருத்துெ 
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தடலப்புகள் மதாைர்புடைய அறிெியல் ெற்றும் புடனெல்லாத 
படைப்புக்கடள இவ்ெிருது மகாண்ைாடுகிறது. இது தெிர, இந்திய-அமெரிக்க 
எழுத்தாளர் சித்தார்த்த முகர்ஜி, ெரபியல் ெற்றும் ென ஆவராக்கியம் குறித்த 
தனது ஆய்வு நூலான �The Gene: An Intimate History� புத்தகத்திற்காக இந்த 
ஆண்டு பரிசின் வபாட்டியாளர் பட்டியலில் உள்ளார். 2017 ஏப்ரலில் 
நடைமபறெிருக்கும்  மெல்கம் வசகரிப்பு ெிழாெில் மெற்றியாளர் மபயர் 
அறிெிக்கப்படும்.        

 

6. எந்த மாநிை அரசு, வபண்கள் பாதுகாப்புக்காக "A a  A a " எனும் 
பயன்பாட்லட அதிகாரப்பூர்ெமாக வெளியிட்டுள்ளது ? 
 

A. ஆந்திரப் பிரவதசம் 

B. தெிழ்நாடு  

C. வகரளா  

D. கர்நாைகா  

 

ெிலட: B. தமிழ்நாடு  

 

அடனத்திந்திய அண்ைா திராெிை முன்வனற்றக் கழகத்தின் IT குழு, 
மபண்கள் பாதுகாப்புக்காக  �Ammavin Aran� எனும் முதல்-ெடகயான 
பயன்பாட்டை தெிழ்நாட்டில் மதாைங்கியுள்ளது. இந்த பயன்பாடு, அருகில் 
உள்ள காெல் நிடலயம் ெற்றும் ெருத்துெெடன பற்றிய ெிெரங்கடள 
ெடரபைம் ெற்றும் மதாடலவபசி எண்ணுைன் பயனர்களுக்கு அளிக்கும். 
ஆபத்தில் இருக்கும் ஒருெர் இதில் உள்ள ெிசில் மபாத்தாடன அழுத்தும் 
வபாது வபானின் ஸ்பிக்கடர பயன்படுத்தி  உரத்த சத்தடத இது 
உருொக்கும்.இந்த பயன்பாட்டில் அடழப்புகடள மரகார்ட் மசய்யும் ெசதியும், 
உயிர்காக்கும் தகெல்கடள ெழங்க 'குறிப்புகள்' ஐகானும் உள் 
வசர்க்கப்பட்டுள்ளது. �Ammavin Aran� என்பதன் மபாருள் 'தாயின் வகாட்டை' 
என்பதாகும். தற்வபாது, அதிமுக கட்சி தெிழ்நாட்டில் அதிகாரத்தில் உள்ளது, 
இந்திய பாராளுென்றத்தில் இது மூன்றாெது மபரிய கட்சியாகும்.     

 

7. எந்த மாநிை அரசு, வதாழில் முலனயும் வபண்களுக்காக I a2POC எனும் 
நிதிலய வதாடங்கியுள்ளது ? 
 

A. அசாம் 
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B. ெத்தியப் பிரவதசம் 

C. ராஜஸ்தான் 

D. கர்நாைகா 
 

ெிலட: D. கர்நாடகா 
 

கர்நாைக அரசு, மதாழில் முடனயும் மபண்களுக்காக ரூ .10 வகாடி Idea2POC 
(Idea to Proof of Concept) நிதிடய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. நிதியின் கீழ், கருத்து 
ஆதார சரிபார்த்தல், சான்றிதழ் ெற்றும் டபலட் சாதன மசலவுகடள 
ஈடுகட்டுதல் வபான்ற இன்னபிற மசலவுகளுக்கு நிதிடய எதிர்பார்க்கும் 
புதுடெயான மபண்களுக்கு ரூ.50 லட்சம் ெடர தகெல் மதாழில்நுட்பம், 
உயிரி மதாழில்நுட்பம் ெற்றும் அறிெியல் & மதாழில்நுட்பத் துடற வபான்ற 
துடறகள் ஒப்புதல் தர முடியும். கர்நாைகாெின் பல்துடற ஸ்ைார்ட்அப் 
மகாள்டகயின் கீழ்,IT, BT ெற்றும் S&T துடறகள் மூலம் மபண் மதாழில் 
முடனவொருக்கு இந்த புதிய நிதி அடெக்கப்பட்ைது. இது தெிர, கர்நாைகா 
அரசு ஏற்கனவெ மூன்று Idea2POC நிதிடய மதாைங்கியுள்ளது. அடனத்து 
மதாழில்நுட்பத் துடறக்கு (ரூ .10 வகாடி) ஒன்றும், ெிெசாயத்தில் (ரூ 2.5 
வகாடி)  கெனம் மசலுத்தும் ெடகயில் ஒன்றும், ெற்மறான்று சுற்றுலாெில் 
கெனம் (ரூ 2.5 வகாடி) மசலுத்தவும் அடெக்கப்பட்டுள்ளது.  
 

8. புகழ்வபற்ற எழுத்தாளர் எமி க்வரௌஸ் வராவசன்தால் (A y K  
R a ) சமீபத்தில் மலறந்தார். அெர் எந்த நாட்லட வசர்ந்தெர் ? 
 

A. அமெரிக்கா  

B. பிவரசில் 

C. மதன் ஆப்ரிக்கா  

D. இந்வதாவனஷியா 
 

ெிலட: A. அவமரிக்கா  

 

மபரியெர்கள் ெற்றும் குழந்டதகள் ஆகிய இருெருக்குொன புத்தகங்கடள 
எழுதும் படைப்பாற்றல் ெிக்க அமெரிக்க எழுத்தாளர் எெி க்மரௌஸ் 
வராமசன்தால், செீபத்தில் அமெரிக்காெின் சிகாவகாெில் காலொனார். 
�Encyclopedia of an Ordinary Life� ெற்றும் அெரது குழந்டதகளின் பைம் 
புத்தகங்கள் ெற்றும் திடரப்பை திட்ைொன  �The Beckoning of Lovely� என்ற 
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அெரது சிறந்த சித்தரிப்புகள் மூலம் நன்கு அறியப்படுகிறார். Best Children�s 
Books for Family Literacy பட்டியலில் ஒவர ஆண்டில் மூன்று குழந்டதகள் 
புத்தகங்கடள மகாண்டுள்ள ஒவர எழுத்தாளர் இெர் தான். இெர் Chicago�s NPR 
affiliate WBEZ ெற்றும் TED ொநாட்டின் பங்களிப்பாளராக உள்ளார். 
 

9. எந்த மாநிை அரசு, சமீபத்தில் கிராமப்புற ஏலழகளுக்கு "ஆதர்ஷ் கிராம் 
வயாஜனா" ஒன்லற முன்வனடுத்துள்ளது ? 
 

A. சிக்கிம்  

B. இொசலப் பிரவதசம் 

C. அருைாசலப் பிரவதசம்  

D. அசாம் 

 

ெிலட: C. அருணாசைப் பிரவதசம்  

 

அருைாச்சல பிரவதச அரசு, கிராெப்புற ஏடழகளுக்கு "ஆதர்ஷ் கிராம் 
வயாஜனா" என்ற புதிய திட்ைம் ஒன்டற முன்மனடுத்துள்ளது. திட்ைத்தின் 
வநாக்கம்,  ஏடழ ெக்களுக்கு சிறப்பாக வசடெயாற்றும் வநாக்கில் ொநில 
கிராெப்புற பகுதிகளில் உள்ள அெர்கடள மசன்றடைதல் ஆகும். 
இத்திட்ைத்தின் கீழ், 123 கிராெங்கள் (ெட்ைம் ஒன்றுக்கு ஒரு கிராெத்டத 
உள்ளைக்கிய) 2017-18 நிதியாண்டில் 'ொதிரி கிராெங்கள்' ஆக அபிெிருத்தி 
மசய்யப்படும். ொநில அரசின் 2017-18 பட்மஜட்டில் உட்கட்ைடெப்பு 
அபிெிருத்தி, வெடல ொய்ப்புகடள உருொக்குதல் ெற்றும் அந்த கிராெத்து 
ெக்களுக்கு சமூக மசாத்துக்கடள உருொக்குதல் ஆகியெற்றுக்காக ரூ.93 
வகாடி நிதி ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது.  
 

10. இந்தியாெின் மிகப் வபரிய மிதக்கும் சூரிய ஃவபாட்வடாவொல்டியாக் 
(P - a  P a ) ஆலை, எந்த மாநிைத்தில் நிறுெப்பட்டுள்ளது ? 
 

A. அரியானா  

B. ஜம்மு காஷ்ெீர் 
C. ெகாராஷ்டிரா 
D. வகரளா 
 

ெிலட: D. வகரளா 
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வதசிய அனல் ெின் கார்ப்பவரஷன் லிெிமைட்(NTPC) நிறுெனம் செீபத்தில், 
இந்தியாெின் ெிகப் மபரிய ெிதக்கும் சூரிய ஃவபாட்வைாவொல்டியாக் (Photo-
Voltaic) ஆடலடய வகரளாெின் காயம்குளம் ொெட்ைத்தில் உள்ள ராஜவீ் 
காந்தி கூட்டு சுழல் ஆற்றல் ஆடலயில் (RGCCPP) நிறுெியுள்ளது. NTPC Energy 
Technology Research Alliance (NETRA) நிறுெனம், இந்த  100 kWp (கிவலாொட் உச்ச) 
ெிதக்கும் சூரிய ெின் உற்பத்தி நிடலயத்டத உள்நாட்டிவலவய Central Institute of 
Plastic Engineering & Technology (CIPET), Chennai நிறுெனத்துைன் இடைந்து 
உருொக்கியுள்ளது. NETRA ெற்றும் காயம்குளம் NTPC நிடலயத்தின் 
ஆதரவுைன் குறுகிய காலத்தில் அதாெது 22 நாட்களில் இந்த அடெப்டப 
Swelect Energy Systems Ltd, Chennai நிறுெனம் நிறுெியுள்ளது. ஆெியாதடல 
குடறப்பதன் மூலம் தண்ைடீர பாதுகாப்பது, வபனல்களின் ெீதான குளிர்ச்சி 
ெிடளவு மூலம் அதிகரிக்கப்பட்ை உற்பத்தி, குடறக்கப்பட்ை நிறுெல் வநரம் 
ெற்றும் உப்பு நீர் சுற்றுச் சூழலிலும் நிறுெ முடியும் என்பது வபான்ற 
பல்வெறு நன்டெகடள இந்த சூரிய PV ஆடல மகாண்டுள்ளது. 


