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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 03, 2017 

 

1. 2017 உலக ககட்டல் தினத்தின் (World Hearing Day) மமயக்கரு என்ன ? 

 

A. Ear care can avoid hearing loss 

B. Make listening safe 

C. Childhood hearing loss: act now, here is how! 

D. Action for hearing loss: make a sound investment 

 

விமட: D. Action for hearing loss: make a sound investment 

 

உலகம் முழுவதும் காது மற்றும் ககட்டல் அக்கறைறை ஊக்குவிக்க மார்ச் 3-
ம் கேேி ஒவ்வவாரு ஆண்டும் உலக ககட்டல் ேினம் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

ககட்கும் ேிைன் இழப்போல் ஏற்படும் வபாருளாோர பாேிப்பு மற்றும் அறே 
நிவர்த்ேி வசய்ை ஆகும் வசலவுத்ேிைன் ேறலைடீுகள் மீது கவனத்றே ஈர்க்கிை 

வறகைில் 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான றமைக்கரு "Action for hearing loss: make a 

sound investment " உள்ளது.  

 

2. 2017 பெண்கள் உலக பெஸ் ொம்ெியன்ஷிப் கொட்டியில், எந்த இந்திய 

கிராண்ட்மாஸ்டர் பவண்கலம் பவன்றுள்ளார் ?  
 

A. சுப்பராமன் விஜைலட்சுமி 
B. பத்மினி 
C. ஹரிகா துகராணாவள்ளி 
D. ககாகனறு ஹம்பி 
 

விமட: C. ஹரிகா துகராணாவள்ளி 
 

இந்ேிை கிராண்ட்மாஸ்டர் ஹரிகா துகராணாவள்ளி, வேஹ்ரானில் 

நறடவபற்ை 2017 வபண்கள் உலக வசஸ் சாம்பிைன்ஷிப்பில் வவண்கலப் 
பேக்கம் வவன்றுள்ளார். உலக சாம்பிைன்ஷிப் மட்டத்ேில் ஹரிகாவிற்கு இது 

3வது வவண்கலப் பேக்கம் ஆகும். முேல் இரண்டு வவண்கலங்கள் முறைகை 

2012-ல் காண்டி-மன்சிய்ஸ்க் மற்றும் 2015-இல் கசாச்சி. 2008 ஆம் ஆண்டு உலக 
ஜூனிைர்ஸ், 2010 ஆம் ஆண்டு காமன்வவல்த் வபண்கள் பட்டம், 2011-ல் ஆசிை 

சாம்பிைன்ஷிப் அத்துடன் 2015 இல் உலக ஆன்றலன் பிளிட்ஸ் 
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சாம்பிைன்ஷிப் ஆகிைவற்றை ஹரிகா வவன்றுள்ளார். இவர் 2008 ஆம் ஆண்டு 

அர்ஜுனா விருது வபற்ைார். 
 

3. ஆண்டின் ெிறந்த ெர்வகதெ கிரிக்பகட் வரீருக்கான 2017 ொலி உம்ரிகர் 
விருது பவன்றுள்ளவர் யார் ? 
 

A. அஜின்க்ை ரஹாகன 

B. விராத் ககாஹ்லி 
C. மககந்ேிர சிங் கோனி 
D. ரவிச்சந்ேிரன் அஸ்வின் 

 

விமட: B. விராத் ககாஹ்லி 
 

இந்ேிை கிரிக்வகட் அணிைின் ககப்டன் விராத் ககாஹ்லி, வபங்களூரில் மார்ச் 
8, 2017 அன்று நறடவபற்ை பிசிசிஐ விருது விழாவில் பாலி உம்ரிகர் விருது 

வபற்ைார். 2011-12 மற்றும் 2014-15 ல் இவ்விருறே வபற்ை ககாஹ்லி, 3-வது 

முறைைாக இவ்விருறே முேல் இந்ேிைர் என்ை வபருறமறை வபறுகிைார். 
இவ்விருது, இந்ேிை கிரிக்வகட் கட்டுப்பாட்டு வாரிைம் மூலம் ஆண்டின் 

சிைந்ே சர்வகேச கிரிக்வகட் வரீருக்கு வழங்கப்படுகிைது. இது ேவிர, ஆல்-

ரவுண்டர் அஸ்வின் இருேரப்பு வோடரில் ேனது சிைந்ே ஆட்டத்ேிற்காக 
இருமுறை ேிலிப் சர்கேசாய் விருது வபறும் முேல் இந்ேிைர் என்ை 

வபருறமறை அறடகிைார்.  
 

4. ெிறந்த ெல்கமலக்கழகம் 2017 -ற்கான ொர்மவயாளர்களின் விருது 

(Visitors Award ) பவன்றுள்ள ெல்கமலக்கழகம் எது ? 

 

A. இமாசலப் பிரகேச மத்ேிை பல்கறலக்கழகம் 

B. ஜவகர்லால் கநரு பல்கறலக்கழகம் 

C. பனாரஸ் இந்து பல்கறலக்கழகம் 

D. கேஸ்பூர் பல்கறலக்கழகம் 

 

விமட: B. ஜவகர்லால் கநரு ெல்கமலக்கழகம் 

 

ஜவகர்லால் கநரு பல்கறலக்கழகம், 'சிைந்ே பல்கறலக்கழகம் 2017'-க்காக 
ஆண்டு வருறகைாளரின் விருறே வவன்றுள்ளது. இது ேவிர, இமாசலப் 
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பிரகேச மத்ேிை பல்கறலக்கழகத்றே கசர்ந்ே டாக்டர் ேீபக் பந்த்  
'கண்டுபிடிப்பு' க்கான வருறகைாளரின் விருறே வவன்ைார். 'ஆராய்ச்சி'க்கான 

பார்றவைாளர் விருறே பனாரஸ் இந்து பல்கறலக்கழக கபராசிரிைர் டாக்டர் 
ஷிைாம் சுந்ேர் மற்றும் கேஜ்பூர் பல்கறலக்கழக கபராசிரிைர் நிரஞ்சன் காரக் 
கூட்டாக வவன்றுள்ளனர். 'இன்கனாகவஷன்ஸ் விழாவின்' ஒரு பகுேிைாக 
மார்ச் 6, 2017 அன்று ராஷ்டிரபேி பவனில் நறடவபறும் விழாவில் ஜனாேிபேி 
பிரணாப் முகர்ஜி வருறகைாளர்' விருதுகறள வழங்குவார். இேில் 'சிைந்ே 
பல்கறலக்கழகம்' ஒரு சான்று மற்றும் டிராபியும், 'கண்டுபிடிப்பு' மற்றும் 

'ஆராய்ச்சி'-க்கான பார்றவைாளர் விருது வவன்ைவர்களுக்கு ரூ. 1 லட்சம் 

பணப் பரிசு மற்றும் சான்றும் வபறுவர். இந்ே விருதுகளின் கநாக்கம், மத்ேிை 

பல்கறலக்கழகங்கள் மத்ேிைில் ஆகராக்கிைமான கபாட்டிறை ஊக்குவிப்பது 

மற்றும் சிைந்ே கநாக்கத்ேில் உலகம் முழுவதும் உள்ள சிைந்ே 
நறடமுறைகறள பின்பற்ை அவர்கறள ஊக்குவிப்போகும். 

 

5. எந்த குழு, புலம் பெயர்ந்கதாரின் நலன்கமள ொதுகாக்க மத்திய 

அரெிடம் தனது அறிக்மகமய ெமர்ப்ெித்துள்ளது ? 

 

A. பார்த்ோ முக்கஹாபோய் குழு 

B. என் கக சிங் குழு 

C. ஆர் வி ஈஸ்வர் குழு 

D. மதுகர் குப்ோ குழு 

 

விமட:  A. ொர்த்தா முக்கஹாெதாய் குழு 

 

பார்த்ோ முக்கஹாபோய் ேறலறமைிலான 'இடம்வபைர்ேல் வசைற்குழு' 

சமீபத்ேில் மத்ேிை அரசிடம் ேனது அைிக்றகறை சமர்ப்பித்துள்ளது. இக்குழு 

வடீ்டுவசேி மற்றும் நகர்ப்புை வறுறம ஒழிப்பு அறமச்சகத்ேின் மூலம் 2015 

ஆம் ஆண்டு அறமக்கப்பட்டது. வசைற்குழுவானது, குடிகைறுபவர்கறள சாேி 
கணக்வகடுப்பு நடத்தும் வறகைில் இந்ேிை பேிவாளர் வஜனரலின் (RGI) 

வநைிமுறைகறள ேிருத்ேி எழுேகவண்டும் என்று பரிந்துறரக்கிைது, இேன் 

மூலம் புலம் வபைர்ந்கோர் அம்மாநிலத்ேின் நன்றமகறள வபை முடியும். PDS-

ன் உள்மாநில வசைல்பாட்றட வழங்குவேன் மூலம், புலம் 

வபைர்ந்ேவர்களுக்கு வபாது விநிகைாகத் ேிட்டத்ேின் நன்றமகறள 

வழங்கமுடியும் எனவும் குழு பரிந்துறரக்கிைது. மிகவும் பைன்படுத்ேப்படாே 
கட்டுமான வோழிலாளர்கள் நல வசஸ் நிேிைமானது (CWWCF), குடிகைறும் 
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மக்களின் நன்றமக்காக அவர்கள் நடத்தும் பணிக்கு வசல்லும் வபண்கள் 

விடுேி, வாடறக வடீுகள் முேலிைனவற்றை ஊக்குவிக்க பைன்படுத்ே 
கவண்டும் என்றும் குழு பரிந்துறரத்ேது. 

 

6. M  a  M  J a : T  Ma a  a  S k I a  என்ற புத்தகத்தின் ஆெிரியர் 
யார் ? 
 

A. டீஸ்டா வசடல்வாட் 

B. வபர்டில் பால்க் 
C. ஷீலா வரட்டி 

D. ஆட்கர டிரஸ்ச்கக 
 

விமட: C. ஷீலா பரட்டி 

 

நன்கு அைிைப்பட்ட ஊடகவிைலாளர் ஷீலா வரட்டி, M  a  M  J a : T  
Ma a  a  S k I a  என்ை புத்ேகத்றே எழுேியுள்ளார். அந்ே காலத்ேில் 

பம்பாய் சமூகத்றே அேிர்ச்சிைில் ஆழ்த்ேி முகமது அலி ஜின்னாறவ 

ேிருமணம் வசய்ே ஒளியுறடை உருவம் வகாண்ட ருட்டி வபடிட்றட பற்ைி 
ஆசிரிைர் இேில் கூறுகிைார். இப்புத்ேகம், ஜின்னாவின் முழுறமைான 

வரலாற்றையும் அகேகபால் அவர்களின் ேிருமண சகாப்ேத்றேயும் 

வழங்குகிைது. இேன் நீண்ட விளக்க பத்ேிகள் ருட்டி எழுேிை கடிேங்களின் 

கவடிக்றகைான கமற்ககாள்களிலிருந்து வவட்டி எடுக்கப்பட்டது.  

 

7. எந்த மாநில அரசு, எட்டாம் வகுப்பு வமர அமனத்து வகுப்புகளிலும் 

ெமஸ்கிருத ொடத்மத கட்டாயமாக்கியுள்ளது ? 

 

A. ேமிழ்நாடு 

B. அசாம் 

C. மணிப்பூர் 
D. ககரளா 
 

விமட: B. அொம் 

 

அசாம் மாநில அரசு, எட்டாம் வகுப்பு வறர அறனத்து பள்ளிகளிலும் 

சமஸ்கிருே கல்விறை கட்டாைம் வசய்துள்ளது. சமஸ்கிருே கல்விறை 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 3rd March 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 5 

 

கட்டாைமாக்கிைத்றே ேவிர்த்து, சுவட்ச் பாரத் அபிைானின் கீழ் அரசு நடத்தும் 

பள்ளிகளில் தூய்றமறை கண்காணிக்க காபிவனட்டானது ஒரு பேவிறை 

உருவாக்கியுள்ளது. அசாம் அரசாங்கம் மாணவர்களுக்கு கணினி கல்விறை 

வழங்க அறனத்து உைர்நிறல பள்ளிகளிலும் ஒரு கணினி ஆசிரிைறர 
நிைமிக்க முடிவு வசய்துள்ளது.  

 

8. மக்களிடம் இருந்து அழுக்கமடந்த அல்லது எழுதிய 

ரூொய்கநாட்டுகமள ெரிமாற்றிபகாள்ள வங்கிகள் மறுத்தால், வங்கிகள் 

எவ்வளவு பதாமக அெராதம் பெலுத்தகவண்டும் என RBI கூறியுள்ளது ? 

 

A. ரூ. 10,000 

B. ரூ. 15,000 

C. ரூ. 5,000 

D. ரூ. 20,000 

 

விமட: A. ரூ. 10,000 

 

இந்ேிை ரிசர்வ் வங்கிைின் ேற்கபாறேறை சுற்ைைிக்றகைின்படி, எந்ேவவாரு 

வபாது மக்களிடம் இருந்தும் பறழை மற்றும் எழுேிை ரூபாய்கநாட்டுகறள 

பரிமாற்ைிவகாள்ள வங்கிகள் மறுத்ோல், வங்கிகள்  ரூ. 10,000 அபராேம் 

வசலுத்ேகவண்டும் என கூைப்பட்டுள்ளது. எனினும், ஒரு நபர் 20-க்கும் 

கமற்பட்ட கநாட்டுகள் அல்லது நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.5000-க்கு அேிகமாக 
பரிமாற்ைினால் வங்கிகள் கசறவ கட்டணம் விேிக்கலாம். இது கபான்ை 

கநாட்டுகள் சட்டப்பூர்வமாக வோடரும் எனவும் RBI வேளிவுபடுத்ேியுள்ளது.  

 

9. எந்த நாடு, ெர்ச்மெக்குரிய பதன் ெனீ கடலில் அதன் முதல் கதெிய 

நீருக்கடி ஆய்வுமமயத்மத (National under water observatory) அமமக்கவுள்ளது ? 

 

A. சீனா 
B. விைட்நாம் 

C. மகலஷிைா 
D. புரூகன 

 

விமட: A. ெனீா 
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சீனா, சர்ச்றசக்குரிை வேன் சீன கடலில் அேன் முேல் கேசிை நீருக்கடி 

ஆய்வுறமைத்றே (National under water observatory) அறமக்கவுள்ளது. இத்ேறகை 

ஆய்வு றமைமானது, உண்றமைான கநரத்ேில் நீருக்கடிைில் இைற்பிைல், 

கவேிைிைல், புவிைிைல் இைக்கவிைறல நாடு அைிந்து வகாள்ள 

அனுமேிக்கிைது மற்றும் கமலும் பிை கேறவகளுக்காகவும் இது 

பைன்படுத்ேப்படும். ேளத்ேின் கட்டுமான பணிைானது, ஷாங்காய் Tongji 

பல்கறலக்கழகம் மற்றும் ஒலிைிைல் நிறுவனத்ேின் உேவியுடன் 

வசய்ைப்படும். கமறடைில் கட்டுமான பணி ஷாங்காய் Tongji பல்கறலக்கழகம் 

மற்றும் ஒலிைிைல் நிறுவனம் உேவியுடன் வசய்ைப்படும். நீருக்கடிைில் இந்ே 
கண்காணிப்பு ஆய்வகத்றே அறமப்பேன் மூலம், சீனாவானது சர்வகேச 
கபாட்டிைின் ஒரு பகுேிைாக மாறும். வேன் சீனக் கடல் மற்றும் கிழக்கு சீனக் 
கடல் பகுேிைில் கடல் சார்ந்ே சர்ச்றசகறள சீனா வகாண்டுள்ளது. உலகின் 

கடல்கபாக்குவரத்ேின் மூன்றை வகாண்டு வசல்லும் கடல் மற்றும் வபரிை 

அளவில் எண்வணய் மற்றும் இைற்றக எரிவாயு உள்ள இக்கடலின் 

அறனத்து நீறரயும் சீனா உரிறமககாருகிைது. ேண்ணறீர பிலிப்றபன்ஸ், 

விைட்நாம், மகலஷிைா, புரூகன மற்றும் றேவான் ஆகிை நாடுகளும் உரிறம 

ககாரியுள்ளன. கிழக்கு சீன கடலின் ேீவுகள் மீோன ஜப்பானின் பிடிறையும் 

சீனா மறுக்கிைது. 

 

10. எந்த மாநில அரசு, ஸ்டார்ட்-அப்கமள(Start- Ups) ஊக்குவிக்க 'முதலீடு 

இந்தியா' ஒப்ெந்தத்தில் மகபயழுத்திட்டுள்ளது ?  

 

A. ககரளா 
B. அசாம் 

C. ேமிழ்நாடு 

D. ஒடிசா 
 

விமட:  D. ஒடிொ 
 

மாநிலத்ேில் ஸ்டார்ட்-அப்களுக்கு ஆேரவு அளிக்க ஒடிசா அரசு, சமீபத்ேில் 

'முேலீடு இந்ேிைா' ஒப்பந்ேத்ேில் றகவைழுத்ேிட்டுள்ளது. இந்ே புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ேம், ஒடிசா ஸ்டார்ட் அப்கள் மற்றும் உலகளாவிை ஸ்டார்ட் அப் 
சுற்றுச்சூழல் இறடகை வநட்வவார்க்கிங்றக எளிோக்கும். முேலீடு இந்ேிைா 
ேிட்டமானது, உணவு பேப்படுத்தும், கவளாண் பேப்படுத்தும் மற்றும் மசாலா 
துறைைில் கவனம் வசலுத்தும் வறகைில் MSME-ன் வளர்ச்சிக்கான அைிவு 
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ஆேரறவ நீட்டிக்கும். இது ேவிர, வோழில் முறனை விரும்புகின்ை 

இறளஞர்களுக்கு கநரடி உேவி வழங்க ஒடிசா வஹல்ப்றலன் "18003457100" 

ஒன்றையும் முேல்வர் நவனீ் பட்நாைக் அேிகாரப்பூர்வமாக 
வோடங்கிறவத்ோர். இறளஞர்கள், இன்குகபட்டர் மற்றும் ஸ்டார்ட்-ஆப் சூழல் 

அறமப்பில் உள்ள மற்ை பங்குோரர்களுக்கு வகாள்றக, நிேி ேிரட்டல், நிறுவன 

இறணப்பு மற்றும் கைாசறன சரிபார்த்ேல் வோடர்பான அவர்களின் 

ககள்விகளுக்கு எளிோக நிவர்த்ேி வபை ஒரு ேளத்றே வழங்குவகே இந்ே 
வஹல்ப்றலனின் கநாக்கமாகும். 


