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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 18, 2017 
 

1.  எந்த நகரம், மாநில சட்ட சசவைகள் அதிகாரிகளின் அகில இந்திய 
சந்திப்பின் (A  I  M   S  L  S  A )' 15-ைது பதிப்வப 
நடத்துகிறது ? 
 

A. புது தில்லி 
B. சூரத் 
C. ஜெய்ப்பூர்  

லக்ன ோ 
 

ைிவட: A. புது தில்லி  
 

நோடு முழுவதும் சட்ட னசவவகள் அதிகோரிகளின்(legal services authorities) 
னவவலவை மீளோய்வு ஜசய்ை,   மோநில சட்ட னசவவகள் அதிகோரிகளின் 
அகில இந்திை சந்திப்பின் (All India Meet of State Legal Services Authorities)' 15-வது 
பதிப்பு மோர்ச் 18, 2017 அன்று புது தில்லிைில் உள்ள பிரவசி போரதிை 
னகந்திரோவில் ஜதோடங்கிைது. இந்த 2 நோள் நிகழ்வவ, தில்லி மோநில சட்ட 
னசவவகளுடன் இவைந்து னதசிை சட்ட னசவவகள் ஆவைைம் (NALSA) 
ஏற்போடு ஜசய்துள்ளது.     

 

2. எந்த கல்ைி நிறுைனம், வடம்ஸ் உயர் கல்ைிக்கான(Times Higher Education's 
Asia Univers y ) ஆசியா பல்கவலக்கழகம் 2017 தரைரிவசயில் 
முதலாைதாக இருக்கிறது ? 
 

A, னபகிங் யு ிவர்சிட்டி, சீ ோ 
B. இந்திைன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சைின்ஸ் (IISc), ஜபங்களூர்  

C. சிங்கப்பூர் னதசிை பல்கவலக்கழகம் (NUS) 
D. இந்திை ஜதோழில்நுட்பக் கழகம் (IIT) கோன்பூர் 
 

ைிவட: C. சிங்கப்பூர் சதசிய பல்கவலக்கழகம் (NUS) 
 

வடம்ஸ் உைர் கல்விக்கோ (Times Higher Education's Asia University ranking) ஆசிைோ 
பல்கவலக்கழகம் 2017 தரவரிவசைில் முதல் 300 கல்வி நிறுவ ங்களில் 
முதலோவதோக சிங்கப்பூர் னதசிை பல்கவலக்கழகம் (NUS) உள்ளது. 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 18th March 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 2 

 

இந்திைோவிலிருந்து இந்திைன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சைின்ஸ் (IISc), ஜபங்களூர் 
27வது இடத்வதயும், ஐஐடி போம்னப 42-வது இடத்வதயும் ஜபற்றுள்ளது. 
தரவரிவசைில் அதிக கல்விநிறுவ ங்கவள ஜகோண்டுள்ள நோடோக ெப்போன் 
திகழ்கிறது, அதோவது ெப்போ ின் 69 கல்விநிறுவ ங்கள் இதில் உள்ள , 
அதவ  ஜதோடர்ந்து 54 கல்வி நிறுவ ங்களுடன் சீ ோ உள்ளது. முதல் 
முவறைோக, தரவரிவசைில் 33 கல்வி நிறுவ ங்களுடன் 3-வது 
பிரதிநிதித்துவம் ஜபற்ற நோடோக இந்திைோ விளங்குகிறது.                   

 

3. எந்த இந்திய-அமமரிக்க ஆளுவம, 2017 ரிமெனிரான் சயின்ஸ் சடலன்ட் 
சதடல் (Regeneron S  T  S ) ைிருவத மைன்றுள்ளார் ? 
 

A. அர்ச்ச ோ வர்மோ 
B. அர்ெுன் சீ ிவோசன் ரமைி 
C. பிரதிக் நோயுடு 

D. இந்திரோைி தோஸ்  

 

ைிவட: D. இந்திராணி தாஸ்  

 

இந்திை-அஜமரிக்க உைர்நிவல பள்ளி மோைவி இந்திரோைி தோஸ், மூவள 
கோைங்கள் மற்றும் னநோய்களுக்கு சிகிச்வச அளித்தல் குறித்த த து 
ஆரோய்ச்சிக்கோக, $250,000 பரிசுத்ஜதோவக ஜகோண்ட மதிப்புக்குரிை 2017 
ரிஜெ னீரோன் சைின்ஸ் னடலன்ட் னதடல் (Regeneron Science Talent Search) 
விருவத ஜவன்றுள்ளோர். இது மோைவர்களுக்கோ  பழவமைோ  அஜமரிக்க 
அறிவிைல் னபோட்டிைோகும். தற்னபோது Society for Science and the Public (SSP) உடன் 
இவைந்து �Regeneron� எனும்  மருத்துவ நிறுவ ம் இதற்கு ஸ்போன்சர் 
ஜசய்கிறது.    

 

4. முதலாைது ஹரியானா சாஹித்ய சங்கம்(H y  S y  S ), எந்த 
நகரத்தில் மதாடங்கியது ?  

 

A. பரிதோபோத் 
B. பஞ்ச்குலோ  

C. குர்கோன் 

D. கர் ல் 
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ைிவட: B. பஞ்ச்குலா  

 

முதலோவது ஹரிைோ ோ சோஹித்ை சங்கம், பஞ்ச்குலோவில் உள்ள 
இந்திரோதனுஷ் அரங்கத்தில் ஜதோடங்கிைது, இதில் நோடு முழுவதும் இருந்து 
2,000 க்கும் னமற்பட்ட அறிஞர்கள், எழுத்தோளர்கள் மற்றும் சிந்தவ ைோளர்கள் 
கலந்துஜகோள்கின்ற ர். திருவிழோவின் னநோக்கம், இலக்கிைம் மற்றும் 
கலோச்சோர துவறைில் மோநில பங்களிப்வப உைர்த்திக் கோட்டுதல் மற்றும் 
இளம் மற்றும் மலரும் எழுத்தோளர்கள் பரந்த மற்றும் உண்வமைோ  
வழிகோட்டல் ஜபற ஒரு னமவடவை வழங்குவதோகும்.   

 

5. உலக ைங்கியானது, இந்தியாைின் சதசிய வஹட்ராலெி திட்டத்திற்கு 
எவ்ைளவு கடன்மதாவகக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது ? 
 

A. $175 மில்லிைன் 

B. $210 மில்லிைன் 

C. $222 மில்லிைன் 

D. $325 மில்லிைன் 

 

ைிவட: A. $175 மில்லியன் 

 

ஜவள்ளத்வத முன்கூட்டினை கைிப்பதில் இந்திைோவின் திறவ  அதிகரித்து 
திரும்ப திரும்ப நிகழும் ஜவள்ளம் மற்றும் வறட்சிைின் போதிப்வப குவறக்க 
னதசிை வஹட்ரோலெி திட்டத்திற்கு உலக வங்கிைோ து $175 மில்லிைன் கடன் 
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. பு ரவமப்பு மற்றும் அபிவிருத்திக்கோ  சர்வனதச 
வங்கிைிடம் (IBRD) இருந்து ஜபறப்படும் இந்த கடன் ஜதோவகக்கு சலுவகைோக 6 
ஆண்டுகோலத்திற்கு  எந்த வட்டி பைம் னதவவைில்வல. கடன் 23 
ஆண்டுகளில் முதிர்ச்சி அவடயும். முழு நோட்டின் நிகழ்னநர தவர(real-time 
ground information) பற்றிை தகவல் இல்லோததோல் சரிைோ  னநரத்தில் 
எச்சரிக்வககவள வழங்குவதில் சிரமங்கள் உருவோகிறது, எ னவ இந்த 
நடவடிக்வகைோ து, அடிக்கடி ஜவள்ளம் மற்றும் வறட்சி ஏற்படும் பகுதிகளில் 
போதிப்வப குவறக்க உதவும்.  
 

6. பிற நாடுகளில் பணியமர்த்தப்பட்ட (D  ) மதாழிலாளர்களின் 
உரிவமகவளப் பாதுகாக்க, சமீபத்தில் இந்தியா எந்த நாட்டுடன் சமூகப் 
பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில்(SSA)   வகமயழுத்திட்டது ? 
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A. இந்னதோன ஷிைோ 
B. பினரசில் 

C. சீ ோ  

D. ஜதன் ஆப்ரிக்கோ 
 

ைிவட: B. பிசரசில் 

 

இந்திை அரசு, பிற நோடுகளில் பைிைமர்த்தப்பட்ட (Detached workers) 
ஜதோழிலோளர்களின் உரிவமகவளப் போதுகோக்க பினரசிலுடன் சமூகப் போதுகோப்பு 
ஒப்பந்தம் (SSA) ஒன்றில் வகஜைழுத்திட்டுள்ளது. ஒப்பந்தம் படி, இரு 
நோடுகளிலும் உள்ள பைிைமர்த்தப்பட்ட ஜதோழிலோளர்கள் அந்தந்த நோடுகளில் 
பங்களிப்பு ஜசய்திருந்தோல் அவர்கள் சமூக போதுகோப்பு பங்களிப்புக்கள் 
ஜசய்வதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவர். இரு நோடுகளுக்கும் இவடனை 
முதலீட்டு ஓட்டங்கவள னமலும் ஊக்குவிக்க SSA உதவும். இந்திைோ, இதுநோள் 
வவர 18 நோடுகளுடன் சமூக போதுகோப்பு ஒப்பந்தங்கவள(SSA) வகஜைழுத்திட்டு 
நவடமுவறப்படுத்தியுள்ளது. அந்த 18 நோடுகள் பின்வருமோறு: ஆஸ்தினரலிைோ, 
ஆஸ்திரிைோ, ஜபல்ெிைம், க டோ, ஜசக் குடிைரசு, ஜடன்மோர்க், பின்லோந்து, 
பிரோன்ஸ், ஜெர்ம ி, ஹங்னகரி, ெப்போன், லக்ஸம்பர்க், ஜநதர்லோந்து, நோர்னவ, 
னபோர்ச்சுகல், ஸ்வடீன், சுவிச்சர்லோந்து, மற்றும் ஜதன் ஜகோரிைோ.       

 

7. உலக ைங்கி, சமற்கு ைங்கத்தில் உள்ள கிராமப் பஞ்சாயத்துகளின் (GP ) 
ைளர்ச்சிக்காக,  எவ்ைளவு கடன் மதாவகவய ஒப்புதல்( ) 
மசய்துள்ளது ? 
 

A. $ 222 மில்லிைன் 

B. $ 210 மில்லிைன்  

C. $ 321 மில்லிைன் 

D. $ 400 மில்லிைன் 
    
ைிவட: B. $ 210 மில்லியன்  

 

கிரோமப்புற உள்ளூர் அரசோங்கத்தின் கீழ் அடுக்கோ  கிரோமப் பஞ்சோைத்துகவள 
(GPs) வலுப்படுத்த னமற்கு வங்க மோநிலத்திற்கு $ 210 மில்லிைன் கடன் 
ஜதோவக வழங்க உலக வங்கி சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்தது. இந்த 
கடன்ஜதோவகைோ து, மோநிலத்தின் ஜபரும்போலோ  ஏவழகள் தங்கிைிருக்கும் 
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கிரோமப்புறங்களில் னமற்ஜகோள்ளப்படும் திட்டங்களின் திட்டமிடல், வரவு 
ஜசலவு திட்டமிடல், நிதி னமலோண்வம ஆகிைவற்றில் உள்ளூர் சமூகங்களின் 
பங்னகற்வப வலுப்படுத்த பைன்படுத்தப்படும். கட ின் சலுவக கோலம் 8 
ஆண்டுகள் மற்றும் முதிர்ச்சி கோலம் 15 ஆண்டுகளோக உள்ளது.  
 

8. I : A D  N  H y   I  S  என்ற புத்தகத்தின் 
ஆசிரியர் யார் ? 
 

A. ஹரி வி கிருஷ்ைோ  

B. ெோன் மில்லர் 
C. பிரன  லோல் 

D. வோல்மீகி தோபர் 
 

ைிவட: C. பிரசன லால் 

 

�Indica: A Deep Natural History of the Indian Subcontinent�  என்ற புத்தகத்வத பிரன  
லோல் எழுதியுள்ளோர். இது, இந்திைத் துவைக்கண்டம், அதன் னதோற்றம் 
மற்றும் அவதச் சுற்றிலும் உள்ள நிலப்பகுதிகள் எப்படி உருவோ து என்பது 
பற்றிை புத்தகம். 20 ஆண்டுகளில் இந்திைத் துவைக்கண்டம் முழுவதும் 
ஆசிரிைரின் தீவிரமோ  மற்றும் நுண்ைிை ஆரோய்ச்சி தடைங்கவள புத்தகம் 
வழங்குகிறது.   

 

9. SRCC குசளாபல் மில்லினியம் உச்சி மாநாடு 2017, எந்த நகரத்தில் 
மதாடங்கியது ? 
 

A. துபோய் 

B. லண்டன்  

C. புது தில்லி 
D. ஜெ வீோ 
 

ைிவட: A. துபாய் 

 

SRCC குனளோபல் மில்லி ிைம் உச்சி மோநோடு 2017, ஐக்கிை அரபு 
எமினரட்ஸ்சில் (UAE) உள்ள துபோைில் மோர்ச் 18 அன்று ஜதோடங்கிைது, இது 
மோர்ச் 19. வவர நவடஜபறும். இந்த முதல்-வவகைோ  முன்ஜ டுப்வப ஐஐஎம் 
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அகமதோபோத் மற்றும் ஐஐடி கரக்பூர் மோைவர்களுடன் இவைந்து ஸ்ரீ ரோம் 
வர்த்தக கல்லூரி(SRCC) மற்றும் தில்லி பல்கவலக்கழக மோைவர்கள் ஏற்போடு 
ஜசய்துள்ள ர். உச்சிமோநோட்டின் னநோக்கம், உலகம் முழுவதும் உள்ள 
இவளஞர்களுக்கு விவோதிக்க, ஜசைல்பட மற்றும் ஜதோடர்பு ஜகோள்ள ஒரு 
னமவடவை வழங்குவதோகும். உலகின் முன் ைி பல்கவலக்கழகங்களின் 
மோைவர்கள் மற்றும் ஆட்சி, வைிகம், ஜதோழில்நுட்பம் மற்றும் கல்வி ஆகிை 
துவறகளில் குறிப்பிடத்தக்க தவலவர்கவளயும் இந்த உச்சி மோநோடு ஒன்றோக 
ஜகோண்டுவரும். உச்சி மோநோட்டின் வமைக்கரு �Future of this Millennium� 
என்பதோகும். இது வமைக்கருவவ வமைமோகக்ஜகோண்டு குழு விவோதங்கள், 
பைிற்சிப் பட்டவறகள், னபோட்டிகள் மற்றும் சிறப்புப் னபச்சோளர் ஆகிை 
அமர்வுகவள ஜகோண்டுள்ளது. இந்திைோவில் இருந்து விெய் னகோைல் 
(இவளஞர் விவகோர மற்றும் விவளைோட்டுதுவற இவைைவமச்சர்) 
இம்மோநோட்டில் சிறப்பு விருந்தி ரோக கலந்துஜகோள்கிறோர்.       

 

10. உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் புதிய முதல்ைர் யார் ? 
 

A. ரனமஷ் னபோக்ரிைோ நிஷோங்க்  

B. பி சி கோன்டூரி  

C. சித்ரஞ்சன் தோஸ் 

D. திரினவந்திர சிங் ரோவத்   

 

ைிவட: D. திரிசைந்திர சிங் ராைத்   

 

மூத்த போெக தவலவர் திரினவந்திர சிங் ரோவத், உத்தரகண்ட் மோநிலத்தின் 8-
வது முதல்வரோக பதவினைற்றோர். சமீபத்தில் நவடஜபற்ற 2017 உத்தரகண்ட் 
மோநில சட்டமன்ற னதர்தலில் போ.ெ.க கட்சி 70 இடங்களில் 57 இடங்களில் 
ஜவற்றி ஜபற்றது. மோநிலத்தில் இதுவவர எந்தஜவோரு கட்சியும் ஜபறோத 
மிகப்ஜபரிை ஜவற்றி இதுவோகும். 


