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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 24, 2017 
 

1. பின்வரும் யாருக்கு, 6-வது தேசிய புககப்பட விருதுகள் விழாவில் 
வாழ்நாள் சாேகையாளர் விருது (LTA) வழங்கப்பட்டது ? 
 

A. ரகு ராய் 

B. கே கே முஸ்தபா  

C. அதுல் ச ௌகப  

D. டிபாயன் பார்  

 

விகட: A. ரகு ராய் 

 

பழம்சபரும் புகேப்படப் பத்திரிகேயாளர் ரகு ராய், அவரின் துகையில் 
குைிப்பிடத்தக்ே பங்ேளிப்பிற்ோே மத்திய தேவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு 
அகமச் ேம் மூலம் 6-வது கத ிய புகேப்பட விருதுேள்-2017 விழாவில் 
வாழ்நாள்  ாதகையாளர் விருது(LTA) சபற்றுள்ளார். இவரின் Raghu Rai’s India: 
Reflections in Colour and Reflections in Black and White புத்தேம் மூலம் நன்கு 
அைியப்படுேிைார். இவரது புகேப்பட தகலப்புேளில் எம் சுப்புலட்சுமி, 
பிஸ்மில்லாஹ் ோன், மதர் சதகர ா,  த்யஜித் கர, இந்திரா ோந்தி, ராஜ் ேபூர் 
மற்றும் மிருணாள் ச ன் ஆேியகவ அடங்கும். கத ிய புகேப்பட விருதுேள் 
(NPA) என்பது ேகல மற்றும் புகேப்பட நுட்பத்கத கமம்படுத்த மற்றும் 
நாட்டின் அகைத்து மூகலேளிலும் உள்ள சதாழில்முகை மற்றும் தன்ைார்வ 
புகேப்படக்ோரர்ேகள ஊக்குவிக்ே தேவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அகமச் ேம் (I 
& B) மூலமாே ஏற்பாடு ச ய்யப்படும் வருடாந்திர நிேழ்வாகும். 
 

2. பின்வரும் யார், முேலாவது குல்ேீப் நாயர் இேழியல் விருது- 2017 
வழங்கி ககௌரவிக்கப்பட்டுள்ளார் ? 
 

A. ரிஸ்வான் சேௌ ர்  

B. ரவஷீ் குமார் 
C. இல்க்சுக்லா அகராரா 
D. அனுபம் மிஸ்ரா 
 

விகட: B. ரவஷீ் குமார்  

 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 24th March 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 2 

 

என்டிடிவி இந்தியாவின் மூத்த நிர்வாே ஆ ிரியர் ரவஷீ் குமார், இதழியல் 
உலேிற்கு ஆற்ைிய அளப்பரிய பங்ேளிப்கப அங்ேீேரிக்கும் வகேயில் மார்ச் 
19, 2017 அன்று புது தில்லியிலுள்ள இந்தியா இன்டர்கநஷைல் கமயத்தில் 
(IIC) அவருக்கு முதலாவது குல்தீப் நாயர் இதழியல் விருது- 2017 
வழங்ேப்பட்டது. விருதில் ரூ 1 லட் ம் சராக்ேசதாகேயுடன் க ர்த்து ஒரு 
தேடும் வழங்ேப்படும். குல்தீப் நய்யார் இதழியல் விருது வட்டார 
ஊடேங்ேளில் பணிபுரிபவர்ேகள சேௌரவிக்ே அகமக்ேப்பட்டது, இந்த 
ஆண்டுமுதல் இைி ஒவ்சவாரு ஆண்டும் இது வழங்ேப்படும்.   

 

3. உலகளாவிய ஆற்றல் கட்டிடக்ககல கசயல்பாட்டு குறியீட்டில்(E r  
Ar r  P r r a  I ) இந்ேியாவின் ேரம் என்ை ? 
 

A. 55 வது  

B. 65 வது  

C. 87 வது  

D. 93 வது  

 

விகட:  C. 87 வது  

 

 மீபத்தில் சவளியிடப்பட்ட 5-வது உலேளாவிய ஆற்ைல் ேட்டிடக்ேகல 
ச யல்பாட்டு குைியடீ்டு அைிக்கே 2017-யின் படி, உலேளாவிய ஆற்ைல் 
ேட்டிடக்ேகல ச யல்பாட்டு குைியடீ்டில் 127 நாடுேளில் 87-வது நாடாே 
இந்தியா திேழ்ேிைது. பட்டியலில் சுவிச் ர்லாந்து முதலிடத்தில் உள்ளது, 
அதகை சதாடர்ந்து நார்கவ, ஸ்வடீன், சடன்மார்க் மற்றும் பிரான்ஸ் 
உள்ளை. உலே சபாருளாதார  ம்கமளைம்(WEF) EAPI-கய அக் ன் ர்(Accenture) 
உடன் இகணந்து உருவாக்ேியுள்ளது, நாட்டின் ஆற்ைல் அகமப்புக்ேளின் 
உண்கமயாை ச யல்திைன் மற்றும் கபாக்ோே இது ோட் ியளிக்ேிைது. 2017 
அைிக்கேயில் சபாருளாதார வளர்ச் ி மற்றும் கமம்பாடு, சுற்றுச்சூழல் 
நிகலநிறுத்துதல், ஆற்ைல் அணுேல் மற்றும் பாதுோப்பு ஆேியவற்கை 
உள்ளடக்ேிய 18 தரமதிப்படீுேளுடன் 127 நாடுேளின் திைைளவிடல் 
ேண்டுபிடிப்புேள் அடங்கும். வலிகமகய அைிவதற்ோை நம்பேமாை 
தரமதிப்படீுேள் மற்றும் முன்கைற்ைத்திற்ோை இலக்கு பகுதிேகள 
வழங்குவதன் மூலம்  மீபத்தில் உள்ள சோள்கே உருவாக்ே உதவி மற்றும் 
உலே எரி க்தி தரவுேகள EAPI வழங்குேிைது. 
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4. எந்ே மத்ேிய அகமச்சர், கபட்தராலியம் மற்றும் எரிவாயு கோடர்பாை 
தகள்விகளுக்கு M PNG  S a  எனும் ஒருங்கிகைந்ே குகறநிவர்த்ேி 
ேளத்கே அறிமுகம் கசய்து கவத்ோர் ? 
 

A. பாக்ேன்  ிங் குலஸ்கத 
B. அஜய் தம்தா  

C. அர்ஜுன் ராம் சமக்வால்  

D. தர்கமந்திரா பிரதான்   

 

விகட: D. ேர்தமந்ேிரா பிரோன்   

 

சபட்கராலியம் மற்றும் இயற்கே எரிவாயுக்ோை மத்திய இகண அகமச் ர் 
(I/C) தர்கமந்திரா பிரதான், எண்சணய் மற்றும் எரிவாயு துகை சதாடர்பாை 
அகைத்து கேள்விேள் மற்றும் குகைேளுக்கும்  மூே ஊடேங்ேளில் 
பதிலளிக்ே �MoPNG e Seva� எனும் ஒருங்ேிகணந்த குகைநிவர்த்தி தளத்கத 
அைிமுேம் ச ய்து கவத்தார். அகைத்து வாடிக்கேயாளர்ேளும்  மூே ஊடேம் 
மூலம் எண்சணய் மற்றும் எரிவாயு துகை சதாடர்பாை குகைேள் மற்றும் 
ேருத்துக்ேகள  ஒகர இடத்தில் அர ாங்ேத்திற்கு ச ன்ைகடய ச ய்யும் 
இகடமுேமாே இந்த தளம் இருக்கும். இது வாடிக்கேயாளர்ேளுக்கு 24x7 
க கவயிகை வழங்கும்.   

 

5. தகன் வைவிலங்கு சரைாலயம் (Ka  W  Sa ar ), இந்ேியாவின் 
எந்ே மாநிலத்ேில் அகமந்துள்ளது ? 
 

A. அருணாச் லப் பிரகத ம் 

B. அ ாம் 

C. ஆந்திரப் பிரகத ம் 

D. மணிப்பூர்  

 

விகட: A. அருைாச்சலப் பிரதேசம் 

 

கேன் வைவிலங்கு  ரணாலயம் (KWS), அருணாச் லப் பிரகத  மாநிலத்தின் 
கமற்கு  ியாங் மாவட்டத்தில் அகமந்துள்ளது. இது, 55  துர ேி.மீ 
பரப்பளவிற்கு பரந்துள்ளது மற்றும் இந்த பகுதிக்கு வருகே தரும் சுற்றுலா 
பயணிேகள ேவரும் பிரபலமாை தளங்ேளில் ஒன்ைாகும். இது பல்கவறு 
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மற்றும் அரியவகே தாவரங்ேள் மற்றும் விலங்ேிைங்ேளின் தாயேமாே 
அகமந்துள்ளது.    

 

6. உலக வங்கி, சுகாோர தசகவகளின் ேரத்கே தமம்படுத்ே உத்ேரகாண்ட் 
மாநிலத்துடன் (WB) எவ்வளவு கடன் கோககக்கு ஒப்பந்ேம் கசய்துள்ளது ? 
 

A. $ 100 மில்லியன் 

B. $ 200 மில்லியன்  

C. $ 300 மில்லியன் 

D. $ 250 மில்லியன்    

 

விகட: A. $ 100 மில்லியன் 

 

மாநிலத்தின் அகைத்து 13 மாவட்டங்ேளிலும் சுோதார க கவேளின் தரத்கத 
கமம்படுத்த உத்தரோண்ட் மாநிலம் மற்றும் இந்திய அர ாங்ேம் புது 
தில்லியில் உலே வங்ேியுடன் (WB) $ 100 மில்லியன் ேடன் ஒப்பந்தம் 
ச ய்துள்ளது. ேடன் ஒப்பந்தத்தின் முக்ேிய கநாக்ேம், தைியார் சுோதார 
க கவ வழங்குநர்ேளின் புதுகமயாை முயற் ிேளுக்கு நிதி அளிப்பதாகும். 
கமலும் இத்திட்டம் குடிமக்ேளுக்கு நிதி அபாயத்கத குகைத்து, 
அகைவருக்கும் மலிவாை மற்றும் தரமாை சுோதார க கவ ேிகடப்பகத 
கநாக்ேமாே சோண்டுள்ளது.  
 

7. சமீபத்ேில் மகறந்ே அதசாகமித்ேிரன், எந்ே கமாழியின் குறிப்பிடத்ேக்க 
இலக்கிய எழுத்ோளர்  ஆவார் ? 
 

A. ஒடியா 
B. சதலுங்கு  

C. மகலயாளம் 

D. தமிழ்  

 

விகட: D. ேமிழ்  

 

அகைவராலும் 'அக ாேமித்திரன்' என்று அகழக்ேப்படும் நன்கு அைியப்பட்ட 
தமிழ் நாவலா ிரியர் மற்றும் ேட்டுகரயாளர் தியாேராஜன் (85),  மீபத்தில் 
தமிழ்நாட்டின் ச ன்கையில் ோலமாைார். அவர் தைது நுட்ப நுணுக்ேம் 
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மற்றும் புத்துணர்ச் ி பகடப்பாற்ைல் மிகுந்த சவளிப்பாடு மூலம் 
புேழ்சபற்ைார். "அப்பாவின்  ிகநேிதர்ேள்" என்னும் இவரது  ிறுேகத சதாகுப்பு, 
1996 ஆம் ஆண்டு இவகர  ாேித்ய அோடமி விருது சபைச் ச ய்தது. இவரது 
பணிேளில்  200-க்கும் கமற்பட்ட  ிறுேகதேள், எட்டு நாவல்ேள், உகரநகட 
தவிர கவறு  ில 15 நாவல்ேள் ஆேியகவ அடங்கும். �The Eighteenth Parallel� 
என்ை சபயரில் ஆங்ேிலத்தில் சமாழி சபயர்க்ேப்பட்ட இவரது "18-வது 
அட் க்கோடு" எனும் நாவல், அவரின் மிேவும் பாராட்டப்பட்ட நாவல்ேளுள் 
ஒன்ைாகும். இவரின் பல்கவறு பகடப்புேள் ஆங்ேிலம், இந்தி, மகலயாளம், 
சதலுங்கு மற்றும் பிை சமாழிேளில் சமாழிசபயர்க்ேப்பட்டுள்ளை.    

 

8. 2017 உலக வாைிகல ஆய்வு ேிைத்ேின்(W r  M r a  Da ) கமயக்கரு 
என்ை ? 
 

A. Understanding cloud  

B. Meteorology and tourism 

C. World Weather Watch 

D. Weather, oceans and human activity 

 

விகட: A. Understanding cloud  

 

பிரத்திகயேமாே வாைிகல ஆய்வில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த ஐக்ேிய நாடுேள் 
அகமப்கப நிறுவியகத குைிக்ே மார்ச் 23-ம் கததி ஒவ்சவாரு ஆண்டும் உலே 
வாைிகல ஆய்வு திைம்  அனு ரிக்ேப்படுேிைது. 2017 ஆம் ஆண்டின் 
கமயக்ேருவாை �Understanding Clouds� என்பது வாைிகல ோலநிகல(Weather 
climate) மற்றும் மகழகய அைிந்து சோள்ள உதவும் கமேங்ேளின் மேத்தாை 
முக்ேியத்துவத்கத உயர்திக்ோட்டுேிைது. முன்ைைிவிப்புேள் மற்றும் 
வாைிகல அவதாைிப்பில்(weather observations) கமேங்ேள் கமயமாே 
இருக்ேின்ைது, நீர் சுழற் ியில் ஒரு முக்ேியமாை பங்கே வேிக்ேிைது மற்றும் 
நீர் வளங்ேளின் உலே விநிகயாேத்கத வடிவகமக்ேிைது.  
 

9. எந்ே உயர் மட்ட குழு, இந்ேிய மருத்துவ மத்ேிய கவுன்சில் (CCIM) 
மற்றும் த ாமிதயாபேி மத்ேிய கவுன்சில் (CCH) எவ்வாறு 
பைியாற்றுகிறது என்பகே ஆய்வு கசய்ய உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ? 
 

A. நகரந்திர கமாடி குழு 
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B.   ி தரூர் குழு 

C. மதுேர் குப்தா குழு  

D. அரவிந்த் பைோரியா குழு 

 

விகட: D. அரவிந்த் பைகாரியா குழு 

 

அரவிந்த் பைோரியா தகலகமயிலாை உயர் மட்ட குழு, ஒழுங்குமுகை 
அகமப்புேளாை இந்திய மருத்துவ மத்திய ேவுன் ில் (CCIM) மற்றும் 
க ாமிகயாபதி மத்திய ேவுன் ில் (CCH) எவ்வாறு பணியாற்றுேிைது மற்றும் 
அவர்ேளது ஆட் ி  ட்டத்கத ஆராயயும் உருவாக்ேப்பட்டுள்ளது. பைோரியா 
நிதி அகயாக்ேின் துகண தகலவராே உள்ளார்.     

 

10. எந்ே மாநில அரசு, கல்வி நிறுவைங்களில் இலவச W F  வசேிககளச் 
கசய்து ககாடுப்பேற்காக ஒரு ேிட்டத்கே கோடங்கியுள்ளது ? 
 

A. அரியாைா  

B. உத்தரப் பிரகத ம் 

C. பேீார் 
D. ராஜஸ்தான்  

 

விகட: C. பீகார் 
 

பேீார் அர ாங்ேம்,  மீபத்தில் பேீார் திவாஸ் விழாவில் ேல்லூரிேள் மற்றும் 
பல்ேகலக்ேழேங்ேளில் இலவ  WiFi வ திேகளச் ச ய்து சோடுப்பதற்ோே 
ஓர் இலட் ியப் திட்டத்கத முன்சைடுத்துள்ளது. இகளஞர்ேள் வாழ்க்கேயில் 
முன்கைைிச் ச ல்ல மற்றும் ஸ்மார்ட் டிஜிட்டலாே மாை அவர்ேளுக்கு 
உதவும் வகேயில் இலவ  Wi-Fi வ தி வழங்குவகத திட்டத்தின் கநாக்ேம். 
பேீார் திவாஸ்(அல்லது பேீார் ஸ்தாபை திவாஸ்) என்ைகழக்ேப்படும் பேீார் 
அடித்தள நாள் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மார்ச் 22 அன்று சோண்டாடப்படுேிைது. 
இந்நாளில் 1912 ஆம் ஆண்டு வங்ோள பிசர ிசடன் ியில் இருந்து பேீார் 
மாநிலத்கத பிரிட்டிஷ் பிரித்சதடுத்தது. 
 


