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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 22, 2017 
 

1. சர்வதேச சூரிய கூட்டணியின் (I a i al S la  Allia ) முழு தநர 
இடடக்கால இயக்குநர் ஜெனரலாக  (IDG) நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 
 

A. உபேந்திரா திரிோதி 
B. நவனீ் ஜெயின் 

C. பேதன் ேவுகான் 

D. தீரஜ் ேர்மா   

 

விடட: A. உதபந்ேிரா ேிரிபாேி 
 

கர்நாடகா ேணிப்ேிரிவு ஐஏஎஸ் அதிகாரி உபேந்திரா திரிோதி, ேர்வபதே சூரிய 
கூட்டணியின் (I  S  A ) முழு பநர இடடக்கால இயக்குநர் 
ஜெனரலாக  (IDG) நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். ISA-வின் பநாக்கம் ோதுகாப்ோன, 
வேதியான, மலிவான, நியாயமான மற்றும் நிடலயான முடையில் 
வருங்காலத்தில் ஐஎஸ்ஏ உறுப்பு நாடுகளின் ஆற்ைல் பதடவகடள ேந்திக்கும் 
சூரிய ேக்திடய ேயன்ேடுத்துவடத அதிகரிக்க பவண்டும் என்ை ஜோதுவான 
இலக்குகடள அடடய உதவும் மற்றும் ஒரு பநர்மடையான ேங்களிப்டே 
வழங்கும் உலக ேமூகங்களான இருதரப்பு மற்றும் ேல்தரப்பு அடமப்புக்கள், 
ஜேருநிறுவனங்கள், ஜதாழிற்ோடலகள் மற்றும் ேங்குதாரர்களும், சூரிய வள 
ேணக்கார நாடுகளும் ஒருவருக்ஜகாருவர் ஒத்துடழப்பு வழங்க ஒரு ேிரத்பயக 
பமடடடய வழங்குவதாகும். ஐஎஸ்ஏ-வின் தடலடமயகம் குர்கானின் 
கவல்ேஹாரியில் உள்ள National Institute of Solar Energy (NISE)-ல் 
அடமந்துள்ளது.         
  
2. எந்ே நாடு, 2017 ஸ்ஜபஷல் ஒலிம்பிக்ஸ் உலக குளிர்கால விடளயாட்டு 
தபாட்டிகடள நடத்துகிறது ?    

 

A. அயர்லாந்து  

B. ஆஸ்திரியா 
C. கனடா  

D. அஜமரிக்கா 
 

விடட: B. ஆஸ்ேிரியா 
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ஸ்ஜேஷல் ஒலிம்ேிக்ஸ் உலக குளிர்கால விடளயாட்டு போட்டிகளின் 12-வது 
ேதிப்பு மார்ச் 14-ஆம் பததி முதல் ஆஸ்திரியாவின் க்ராஸ் மற்றும் 
ஸ்ேல்டமிங்கில் ஜதாடங்கியது, மார்ச் 25 வடர போட்டிகள் ஜதாடரும். 105 
நாடுகடளச் பேர்ந்த 2,600 க்கும் பமற்ேட்ட விடளயாட்டு வரீர்கள் போட்டியில் 
ேங்கு ஜேறுகின்ைனர். இந்தியாவில் இருந்து  ேிைப்பு ஒலிம்ேிக் ோரத்டத (SOB) 
பேர்ந்த 89 மாற்றுத் திைனாளி விடளயாட்டு வரீர்கள் ஜகாண்ட அணி 
இப்போட்டியில் ேங்பகற்கின்ைது. தற்போது நடடஜேற்று வரும் 2017 ஒலிம்ேிக் 
உலக குளிர்கால விடளயாட்டு போட்டியில் இந்தியா இதுவடர 18 
ேதக்கங்கடள ஜவன்றுள்ளது. ேிைப்பு ஒலிம்ேிக் விடளயாட்டு போட்டிகள், 
அைிவுோர் ஊனமுற்ை தடகள வரீர்களுக்காக நடத்தப்ேடும் ஒரு ேர்வபதே 
விடளயாட்டு போட்டியாகும், இதடன ேிைப்பு ஒலிம்ேிக் ஏற்ோடு 
ஜேய்கிைது.       

 

3. சர்வதேச கிரிக்ஜகட் கவுன்சிலின் (ICC ) புேிய ேடலடம நிேி 
அேிகாரியாக (Chief Financial Officer) நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 
 

A. நிதின் ஜரட்டி 

B. பரகா ேரத்வாஜ் 

C. விஷால் கிருஷ்ணா 
D. அங்கூர் கன்னா  

 

விடட: D. அங்கூர் கன்னா  

 

அங்கூர் கன்னா, ேர்வபதே கிரிக்ஜகட் கவுன்ேிலின் (ICC) புதிய தடலடம நிதி 
அதிகாரியாக (CFO) நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். மார்ச் 2017 இறுதியில் துோயில் 
உள்ள ஐேிேி தடலடமயகத்தில் இவர் ேணியில் பேர்வார். இதற்கு முன்பு, ஏர் 
ஆேியா இந்தியாவின் தடலடம நிதி அதிகாரியாக இவர் இருந்தார். ஏர் 
ஆேியா இந்தியாவிற்கு முன்னர், ஏர் ேிரான்ஸ் / பகஎல்எம் ராயல் டச்சு 
ஏர்டலன்ஸ் மற்றும் ேிரிட்டிஷ் அஜமரிக்கன் புடகயிடலயின் கூட்டாளி 
நிறுவனமான ஐடிேியில் மூத்த ேதவிகளில் கன்னா ேணியாற்ைியுள்ளார். 
 

4. காமன்ஜவல்த் நாடுகள் மற்றும் பிரிட்டிஷ் ஜவளிநாட்டு நிலப்பகுேிகளின் 
ஜபாது ேணிக்டகயாளர்களின்(A i  G al) 23-வது மாநாட்டட எந்ே நாடு 
ஏற்பாடு ஜசய்ேிருந்ேது ?  



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 22nd March 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 3 

 

 

A. இந்தியா  

B. ஐவரி பகாஸ்ட்  

C. புர்கினா ோபோ  

D. மால்டா 
 

விடட: A. இந்ேியா  

 

காமன்ஜவல்த் நாடுகள் மற்றும் ேிரிட்டிஷ் ஜவளிநாட்டு நிலப்ேகுதிகளின் 
ஜோது தணிக்டகயாளர்களின்(A  G ) 23-வது மாநாடு, 2017 மார்ச் 21-23 
வடர புது தில்லியில் நடடஜேற்ைது. மாநாட்டில் 52 காமன்ஜவல்த் நாடுகள் 
மற்றும் 9 ேிரித்தானிய கடல்கடந்த மண்டலங்கள் கலந்து ஜகாண்டனர். 
மாநாட்டின் கருப்ஜோருள் F  P   C y D   P  
A  என்ேதாகும். மதிப்புமிக்க இம்மாநாடு இந்தியாவில் நடடஜேறுவது 
இதுபவ முதல் முடை, இதடன கம்ப்ட்பராலர் மற்றும் ஆடிட்டர் ஜெனரல் 
(CAG) ஏற்ோடு ஜேய்தது. கடடேியாக இதுபோன்ை மாநாடு 2014 இல் 
மால்டாவில் நடடஜேற்ைது.   
  
5. எந்ே மத்ேிய அடமச்சகம், 5வது ராஷ்டிரிய சமஸ்கிருே மத ாட்சவ் 
(RSM) 2017-டய ஏற்பாடு ஜசய்துள்ளது ? 
 

A. ேழங்குடி விவகார அடமச்ேகம்  

B. கலாச்ோர அடமச்ேகம் 

C. ேமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அடமச்ேகம் 

D. திைன் அேிவிருத்தி மற்றும் ஜதாழில்முடனபவார் அடமச்ேகம்  

 

விடட: B. கலாச்சார அடமச்சகம் 

 

5-வது ேதிப்ோன 'ராஷ்டிரிய ேமஸ்கிருத மபஹாட்ேவ் (RSM) 2017', 
அருணாச்ேல ேிரபதேத்தின் தவாங்கில் மார்ச் 23 ஆம் பததி ஜதாடங்கியது 
மற்றும் மார்ச் 31 வடர திமாபூர் (நாகாலாந்து), மெுலி (அோம்), இம்ோல் 
(மணிப்பூர்), அய்ோல்(மிபோரம்), பகங்டாக் (ேிக்கிம்), ஷில்லாங் (பமகாலயா) 
உட்ேட இதர வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கும் நீட்டிக்கப்ேடும். கலாச்ோர 
அடமச்ேகம் இதடன ஏற்ோடு ஜேய்துள்ளது. RSM-2017-யின் பநாக்கமானது, 
ோரம்ேரியம் மற்றும் இந்திய கலாச்ோரத்தின் கலாச்ோர ேன்முகத்தன்டமடய 
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ோதுகாப்ேது, ஊக்குவிப்ேது மற்றும் ேிரேலப்ேடுத்துவது மற்றும் இந்திய 
கலாச்ோரத்துடன் புதிய தடலமுடைடய மீண்டும் இடணப்ேது ஆகும். வட 
கிழக்கு இந்தியாவில் இருந்து சுமார் 5,000 கடலஞர்கள் மற்றும் நாடு 
முழுவதும் இருந்து 2,000 கடலஞர்கள் நிகழ்ச்ேிகள், கடல மற்றும் உணவு 
மூலம் இந்திய கலாச்ோர ோரம்ேரியத்டத ஜவளிப்ேடுத்துவார்கள்.   
   
6. 2017 குதளாபல் ஆசிரியர் பரிசு ஜவன்ற தமகி ஜமக்தடாஜனல்(Maggi  
Ma D ll), எந்ே நாட்டட தசர்ந்ேவர் ? 
 

A. ஐக்கிய அரபு எமிபரட்ஸ்  

B. ேீனா  

C. ெப்ோன் 

D. கனடா   

 

விடட: D. கனடா 
 

கனடாடவ பேர்ந்த பமகி ஜமக்படாஜனல், அவரது மாணவர்களின் வாழ்க்டக 
நிடலடய மாற்ைியதற்காகவும், அதிக தற்ஜகாடல விகிதம் ஜகாண்ட 
ேல்லுய்ட் கிராமத்தில் தனது ேமூகத்திடன உருமாற்ைியதற்காகவும்  2017 
குபளாேல் ஆேிரியர் ேரிடே ஜவன்றுள்ளார். இன்னுயிட் கிராமமான ேல்லுய்ட், 
கனடிய ஆர்க்டிக் ேகுதியில் ஆழமாக இருக்கிைது. ேனி மற்றும் 
ேனிக்கட்டிகளால் சூழப்ேட்டு உலகின் மிகவும் தனித்துவிடப்ேட்டிருக்கும் 
(R  ) இடங்களில் இதுவும் ஒன்ைாகும். ஜஹச்ஜஹச் பஷக் முகமது 
ேின் ரஷீத் அல் மக்ஜடாம், ஐக்கிய அரபு நாடுகள் துடண ெனாதிேதி, ேிரதமர் 
மற்றும் துோய் எமிர் தடலடமயில் வர்க்பக அைக்கட்டடள மூலம் குபளாேல் 
ஆேிரியர் ேரிசு வழங்கப்ேட்டது.       

 

7. பின்வரும் மாவட்டங்களில் எது, இந்ேியாவின் முேல் கார்பன் நடுநிடல 
மாவட்டமாக மாறவுள்ளது ? 
 

A. மெுலி 
B. தவாங் 

C. விோகப்ேட்டினம்  

D. நாளந்தா 
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விடட: A. மெுலி 
 

ேமீேத்தில் அோம் மாநில முதல்வர் ேர்ோனந்தா போபனாவால், இந்தியாவின் 
முதல் கார்ேன் நடுநிடல மாவட்டம் மற்றும் ேல்லுயிர் ோரம்ேரியமாக 
மெுலிடய பமம்ேடுத்த பதடவயான முயற்ேிகடள ஜதாடங்கி டவத்தார். 
இது தவிர, அோமின் வளம்மிக்க காடுகள் மற்றும் ேல்லுயிரின் 
முக்கியத்துவத்டத ஜகாண்டாட F   L  ேிரச்ோரத்டத அோம் 
அரோங்கம் நடத்த உள்ளது.   

 

8. உலக கவிடேகள் ேினம் (W l  P y Day), எந்ே தேேியில் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது ? 
 

A. மார்ச் 22 
B. மார்ச் 21 
C. மார்ச் 23 
D. மார்ச் 20 
 

விடட : B. மார்ச் 21 
 

மனித மனதின் ஆக்கச் ேிந்தடனடய டகப்ேற்றும் கவிடதயின் தனிப்ேட்ட 
திைடன அங்கீகரிக்க மார்ச் 21-ம் பததி ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் உலக 
கவிடதகள் தினம் அனுேரிக்கப்ேடுகிைது. உலகம் முழுவதும் கவிடத 
வாேிப்பு, எழுதுதல், ேதிப்ேித்தல் மற்றும் கற்ேித்தல் ஆகியவற்டை 
ஊக்குவிப்ேபத  இந்த தினத்தின் பநாக்கமாகும்.    

 

9. தகரளா உயர் நீேிமன்றத்ேின் புேிய ேடலடம நீேிபேியாக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 
 

A. அெய் மாணிக்ராவ் கான்வில்கர்  

B. நவ்நித்தி ேிரோத் ேிங் 

C. பக விெயன் 

D. டி ேி ராதாகிருஷ்ணன்  

 

விடட: B. நவ்நித்ேி பிரசாத் சிங் 
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நீதிேதி நவ்நித்தி ேிரோத் ேிங், பகரளா உயர் நீதிமன்ைத்தின் புதிய தடலடம 
நீதிேதியாக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். முன்னதாக நீதிேதி ேிங், ோட்னா 
உயர்நீதிமன்ைத்தில் முன்னாள் நீதிேதியாக இருந்தார். ேட்டீஸ்கர் 
உயர்நீதிமன்ைத்தில் தடலடம நீதிேதியாக ஜோறுப்பேற்கவுள்ள டி ேி 
ராதாகிருஷ்ணனின் இடத்டத  நவ்நித்தி நிரப்புயுள்ளார். 
 

10. 2016 சரஸ்வேி சம்மன் விருடே விருடே அள்ளிச் ஜசன்றவர் யார் ? 
 

A. டநபயர் மஸ்வூத்  

B. சுகதா குமாரி 

C. சுர்ெித் ோடார்  

D. மஹாேபலஷ்வர் ஜேயில்  

 

விடட: D. ம ாபதலஷ்வர் ஜசயில்  

 

குைிப்ேிடத்தக்க ஜகாங்கனி எழுத்தாளர் மஹாேபலஷ்வர் ஜேயில், அவரது 
H  நாவலுக்காக 2017 ேரஸ்வதி ேம்மான் விருடத ஜேற்ைார். பகாவாடவ 
அடிப்ேடடயாக ஜகாண்ட ஜேயில், நான்கு மராத்தி நாடகங்கள் மற்றும் ஏழு 
ஜகாங்கனி நாவல்ககடள தனது கணக்கில் ஜகாண்டுள்ள புகழ்ஜேற்ை இரு 
ஜமாழி எழுத்தாளர். விருதில் ரூ .15 லட்ேம் ஜராக்கப் ேரிசு மற்றும் ஒரு 
ோன்று அடங்கும். 


