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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 25, 2017 
 

1. எந்த இந்திய வம்சாவளி திரைப்பட இயக்குநர், 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான 
சகீ்கிய அணிகலன் விருது வழங்கி கவுைவிக்கப்பட்டார் ? 
 

A. சுக்பரீ் சிங் சாந்து 

B. குரிந்தர் சாதா   

C. ஒய் கே சின்ஹா 
D. பிகேம்லதா சிங்  

 

விரட: B. குரிந்தர் சாதா 
 

இந்திய வம்சாவளி பிரிட்டிஷ் இயக்குநர் குரிந்தர் சத்தா, பிரிட்டிஷ் திரேப்பட 
உலேத்திற்கு அளித்த மேத்தான பங்ேளிப்பிற்ோே 2017 ஆம் ஆண்டுக்ோன 
சீக்ேிய அணிேலன் விருது வழங்ேி ேவுேவிக்ேப்பட்டார். பிரிட்டிஷ் சீக்ேிய 
சங்ேம் லான்ோஸ்டர் கஹாட்டலில் மார்ச் 24 அன்று ஏற்பாடு சசய்த 
ரவசாேி இேவு விருந்தில் இங்ேிலாந்து பாதுோப்பு சசயலாளர் ரமக்கேல் 
ஃபால்லுனிடம் இருந்து இவ்விருரத இவர் சபற்றார். அவேது குறிப்பிடத்தக்ே 
படங்ேளில்  "ேடற்ேரேயில் பாஜி", "சபண்ட் இட் ரலக் சபக்ோம்" மற்றும் 
"ப்ரேட் அண்ட் ப்சேஜிடிஸ்" ஆேியரவ அடங்கும். சாதாவின் சமீபத்திய 
படமான "ரவஸ்ோயின் ஹவுஸ்" இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் இறுதி 
ஐந்து மாதங்ேளின் உண்ரம ேரதரய சசால்ேிறது மற்றும் பாேிஸ்தான் 
நிறுவல் மற்றும் இந்திய சுதந்திேத்தின் 70-வது ஆண்டு நிரறவும் இந்த 
ஆண்டுடன் சபாருந்தி நிற்ேிறது(coincides).  
 

2. தில்லி அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனத்தின்(AIIMS, Delhi) 
புதிய இயக்குனைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 
 

A. கே கே சர்மா  

B. எம் சி மிஸ்ோ  

C. பிேதாப் சி சேட்டி  

D. ேந்தீப் குகலரியா   

 

விரட: D. ைந்தபீ் குலலரியா   
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டாக்டர் ேந்தீப் குகலரியா, தில்லி அேில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் 
நிறுவனத்தின்(AIIMS, Delhi) புதிய இயக்குனோே 5 ஆண்டுேளுக்கு அல்லது 
அவேது 65 வயது வரே நியமிக்ேப்பட்டுள்ளார். நுரேயேீல் மற்றும் உயிர் 
ோக்கும் மருத்துவத்தில் மருத்துவ (Doctorate of Medicine) முரனவர் பட்டம் 
சபற்ற  முதல் இந்தியர் இவகே. டாக்டர் குகலரியா, முன்னாள் பிேதமர் அடல் 
பிஹாரி வாஜ்பாயின் தனிப்பட்ட மருத்துவோே பணியாற்றினார் கமலும் 
சுஷ்மா ஸ்வோஜ் மற்றும் அருண் சஜட்லி கபான்ற மத்திய 
அரமச்சர்ேளுக்கும் சிேிச்ரச அளித்துள்ளார். ஜனவரி 2017-ல் எய்ம்ஸ் 
இயக்குனர் பதவியில் இருந்து ஓய்வு சபற்ற டாக்டர் எம் சி மிஸ்ோவின் 
இடத்ரத குகலரியா நிேப்பியுள்ளார்.   

 

3. எந்த இந்திய நடிகர், கலா ைத்தன் விருது வழங்கி ககௌைவிக்கப்பட 
உள்ளார் ? 
 

A. அனுபம் சேர் 
B. அமிதாப் பச்சன் 

C. அமீர் ோன் 

D. எஸ் பிேபாேர்  

 

விரட: A. அனுபம் ககர் 
 

பழம்சபரும் நடிேர் அனுபம் சேர், துரண ஜனாதிபதி ஹமீத் அன்சாரி மூலம் 
ேலா ேத்தன் விருது வழங்ேி சேௌேவிக்ேப்பட உள்ளார். சேர், சினிமா மற்றும் 
ேரல துரறயில் அவேது பங்ேளிப்பிற்ோே 2004 இல் பத்மஸ்ரீ விருது மற்றும் 
2016-இல் பத்ம பூஷண் விருது வழங்ேி ேவுேவிக்ேப்பட்டார். இவர் முக்ேியமாே 
இந்தி படங்ேளில் நடிக்ேிறார் மற்றும் Bend It Like Beckham, Bride and Prejudice, The 
Mistress Of Spices, Ang Lee’s Lust, Caution மற்றும் கடவிட் ஓ ேஸ்செல்லின் 2013 
ஆம் ஆண்டு ஆஸ்ோர் சவன்ற Silver Linings Playbook கபான்ற பாோட்டப்பட்ட 
சர்வகதச படங்ேளிலும் பணியாற்றியுள்ளார்.  
 

4. சுகாந்த் கடாம்(Sukant Kadam), எந்த விரளயாட்டுடன் கதாடர்புரடயவர் ? 
 

A. சசஸ் 

B. ஹாக்ேி  
C. பூப்பந்தாட்டம் 
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D. ேிரிக்சேட் 

 

விரட: C.  பூப்பந்தாட்டம் 

 

இந்திய பாோ பூப்பந்தாட்டம் வேீர் சுோந்த் ேடாம்,  ஸ்சபயின் நாட்டின் 
மகயார்ோவில் நரடசபற்ற 2017 சர்வகதச ஸ்பானிஷ் பாோ-கபட்மிண்டன் 
கபாட்டியில் ஒற்ரறயர் மற்றும் இேட்ரடயர் பிரிவில் சவண்ேல 
பதக்ேங்ேரள சவன்றுள்ளார்.  
 

5. இந்தியாவின் முதல் கசங்குத்து லதாட்டம்(vertical garden), எங்கு 
அரமக்கப்பட்டுள்ளது ? 
 

A. சபங்ேளூரு 

B. சசன்ரன  

C. புகன  

D. சோச்சி 
 

விரட: A. கபங்களூரு 

 

இந்தியாவின் முதல் சசங்குத்து கதாட்டம், நேேத்தின் மாசுபாடு நிரலரய 
ேட்டுப்படுத்த ேர்நாடோ மாநிலத்தின் சபங்ேளூரில் உள்ள ஓசூர் கோட்டில் 
அரமந்துள்ள எலக்ட்ோனிக் சிட்டி கமம்பாலத்தில் அரமக்ேப்பட்டுள்ளது. இது 
ஒரு ஒலி ோப்பு தரடயாே(sound proofing barrier) சசயல்படும். இந்த கதாட்டம், 
இயற்ரேரய பாதுோக்கும் "SayTrees" எனும் அேசு சாோ நிறுவனத்தின் 
முன்சனடுப்பாகும். சசங்குத்து கதாட்டமானது,கமம்பாலத்தில் உள்ள 
தூண்ேரள அழோன மேக்ேன்றுேள் மரறக்கும் வண்ணம் ேரிம மற்றும் 
இயற்ரேயான முரறயில் வடிவரமக்ேப்பட்டுள்ளது. தினமும் 100 
மில்லிலிட்டர் தண்ணரீே தாவேங்ேள் சபற அனுமதிக்கும் தானியங்ேி 
சசாட்டுநீர் பாசன அரமப்பும் இந்த கதாட்டத்தில் உள்ளது.  
 

6. குழந்ரதகள் மத்தியில் நல்லிணக்கம் பற்றிய விழிப்புணர்ரவ 
உருவாக்க, சமீபத்தில் இலங்ரக அைசு 'PERU' என்ற ஒன்ரற 
அறிமுகப்படுத்தியது. PERU என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன ? 
 

A. Peace Education and Reconciliation Union 
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B. Peace Education and Reconciliation Unity 

C. Peace Education and Reconciliation Unitary  

D. Peace Education and Reconciliation Unit   

 

விரட: D. Peace Education and Reconciliation Unit   

 

இலங்ரே அேசு, நூறாயிேக்ேணக்ோன மாணவர்ேள் மத்தியில் நல்லிணக்ேம் 
பற்றிய விழிப்புணர்ரவ உருவாக்ே 'Peace Education and Reconciliation Unit' என்ற 
அரமப்ரப சமீபத்தில் அறிமுேப்படுத்தியது. 
 

7. உலக சுற்றுச்சூழல் மாநாட்டின்(World Conference on Environment) 3-வது 
பதிப்ரப எந்த நாடு ஏற்பாடு கசய்தது ? 
 

A. சீனா  

B. நார்கவ  

C. இலங்ரே  

D. இந்தியா 
 

விரட: D. இந்தியா 
 

உலே சுற்றுச்சூழல் மாநாட்டின்(World Conference on Environment) 3-வது பதிப்ரப 
புதுதில்லியில் 2017 மார்ச் 25-ஆம் கததி கதசிய பசுரம தீர்ப்பாயம் (NGT) 
ஏற்பாடு சசய்தது. மரியாரதக்குரிய இந்திய ஜனாதிபதி பிேணாப் முேர்ஜி 
இதரன சதாடங்ேி ரவத்தார். 2-நாள் மாநாடு ோற்று மாசுபாடு, நீர் மாசுபாடு, 
சபாருளாதாேம் மற்றும் சுத்தமான சதாழில்நுட்பம் மற்றும் நீதிமன்றங்ேள் 
மற்றும்  தீர்ப்பாயங்ேளின் பங்கு கபான்ற பல்கவறு பிேச்சிரனேரள 
விவாதிக்கும். மாநாட்டின் அமர்வுேள் பின்வரும் ேருத்துக்ேள் குறித்து ஆழ்ந்து 
ஆோயவுள்ளது  -  எந்த எல்ரலக்கு நாம் சுற்றுச்சூழல் சீேழிரவ 
அனுமதிக்ேலாம்; நாம் நம் எதிர்ோல தரலமுரறக்கு என்ன 
விட்டுச்சசல்ல  கபாேிகறாம்;  சுற்றுச்சூழல் சீர்கேட்டினால் வரும் 
ஆபத்துக்ேரள குரறப்பதற்கு என்ன நடவடிக்ரேேரள எடுக்ே முடியும்; 
எதிர்ோலத்திற்கு எரதயும் விட்டுசசல்லாமல் நாம் நம்  முன்கனார்ேளிடம் 
இருந்த சபற்ற சசாத்துக்ேரள முற்றிலும் விேயம் சசய்யலாமா. 
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8. உலக சிட்டுக்குருவி தினம் (World Sparrow Day), எந்த லததியில் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது ? 
 

A. மார்ச் 21 
B. மார்ச் 20 
C. மார்ச் 23 
D. மார்ச் 25  
 

விரட: B. மார்ச் 20 
 

நேர்ப்புற பகுதிேளில் வாழும் பறரவேளின் முக்ேியத்துவம் பற்றியும், 
மாசுபட்ட நேர்ப்புற சூழல்ேள் மற்றும் சிட்டுக்குருவி, அகத சமயம் மற்ற 
பறரவ இனங்ேளின் மீதும் அக்ேரறயற்ற மனிதர்ேளின் அச்சுறுத்தல் 
பற்றியும் சபாது மக்ேளுக்கு ேல்வி புேட்டுவது குறித்த விழிப்புணர்வு 
ஏற்படுத்த ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மார்ச் 20-ஆம் நாள் உலே சிட்டுக்குருவி 
தினம் (WSD) அனுசரிக்ேப்படுேிறது. Eco-Sys Action Foundation (France) மற்றும் 
உலேம் முழுவதும் ஏோளமான பிற கதசிய மற்றும் சர்வகதச 
அரமப்புக்ேளுடன் இரணந்து  Nature Forever Society of India (NFSI) நிறுவனம் 
இந்த சர்வகதச தினத்ரத முன்சனடுத்துள்ளது.   

 

9. 2017 உலக சுற்றுச்சூழல் கல்வி மாநாட்ரட (WEEC), எந்த நாடு 
நடத்துகிறது ? 
 

A. இந்தியா  

B. சீனா  

C. ேனடா 
D. ஆஸ்திகேலியா 
 

விரட: C. கனடா 
 

9-வது உலே சுற்றுச்சூழல் ேல்வி மாநாடு, ேனடாவில் உள்ள வான்கூவர் 
ேன்சவன்ஷன் சசன்டரில் 2017 சசப்டம்பர் 9-15 ஆேிய கததிேளில் 
�Culture/Environment: Weaving New Connections� என்ற ரமயக்ேருவுடன் 
நரடசபறவிருக்ேிறது. WEEC என்பது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 
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நிரலப்புத்தன்ரமக்ோன ேல்விரய குறித்து உரேயாற்றும் சர்வகதச மாநாடு 
ஆகும்.      

 

10. "அடிரமத்தனம் மற்றும் அட்லாண்டிக்கு அப்பாலான அடிரம 
வர்த்தகத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கரள நிரனவுகூறும் சர்வலதச தினம்" 
எந்த லததியில் அனுசரிக்கப்படுகிறது ? 
 

A. மார்ச் 27 
B. மார்ச் 24 
C. மார்ச் 25 
D. மார்ச் 26 
 

விரட: C. மார்ச் 25 
 

இனசவறி மற்றும் பாேபட்ச ஆபத்துேள் பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் 
விதமாே, அடிரமத்தனம் மற்றும் அட்லாண்டிக்கு அப்பாலான அடிரம 
வர்த்தேத்தால் பாதிக்ேப்பட்டவர்ேரள நிரனவுகூறும் ஐக்ேிய நாடுேளின் 
சர்வகதச தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மார்ச் 25 அன்று அனுசரிக்ேப்படுேிறது. 
2017 ஆம் ஆண்டின் ரமயக்ேரு  �Remember Slavery: Recognising the Legacy and 
Contributions of People of African Descent�. அட்லாண்டி அடிரம வர்த்தேம், குறிப்பாே 
அடிரமப்படுத்தப்பட்ட ஆப்பிரிக்ேர்ேள் மற்றும் அவர்ேளின் சந்ததியினர் 
உலேம் முழுவதும் பாதிக்ேப்பட்டு சதாடர்ந்து சதாழில்நுட்பம் மற்றும் 
பண்பாடு ஆேிய பகுதிேளில் சமூேத்திரன ேட்டரமக்கும் வழிேள் மீது 
ேவனம் சசலுத்த இந்த ரமயக்ேரு கதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 


