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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 5-6, 2017 
 

1. "இலக்கு வட கிழக்கு-2017(D  N  E -2017)" திருவிழா, எந்த 
நகரத்தில் ததாடங்கியது ? 
 

A. புது தில்லி  
B. சண்டிகர் 
C. கவுகாத்தி  
D. புனே  

 

விடட: B. சண்டிகர் 
 

வடக்கு கிழக்கு பகுதி, முதலீட்டுக்கு சாத்தியமாேது என்பதத வவளிப்படுத்த, 
"இலக்கு வட கிழக்கு-2017(Destination North East-2017)" திருவிழா மார்ச் 6, 2017 
முதல் சண்டிக ல் வதாடங்கியது. வட கிழக்கு பிராந்திய (NER) வளர்ச்சிக்காக, 
அதேத்து துதைகளிலும் வபாருத்தமாே வதாழில்நுட்பங்களின் பயன்பாட்தட 
முன்ேிதலப்படுத்துவனத இந்த திருவிழாவின் முக்கிய ன ாக்கமாகும். 
சுற்றுலா, உணவு பதப்படுத்துதல், தகத்தைிகள் மற்றும் தகவிதே 
வபாருட்கள், னதாட்டக்கதல மற்றும் தாவர வளர்ப்பு, மருத்துவ மற்றும் 
 றுமண தாவரங்கள், க ம மற்றும் மூங்கில் வளர்ச்சி ஆகிய துதைகளில் 
முதலீடுகதள ஈர்க்கும் வபாருட்டு, வடகிழக்கு பிராந்தியத்தின் பல்னவறு 
அம்சங்கதள காட்சிபடுத்தும் வதகயில் கண்காட்சி கூடங்கள் மற்றும் 
வட்டனமதச விவாதங்கதள இந்த திருவிழாவில் காணலாம். வடகிழக்கு 
பிராந்திய அபிவிருத்தி அதமச்சகம் (DoNER), இந்திய அரசாங்கம் மற்றும் 
வதாழில்துதையாே PHD Chamber of Commerce and Industry ஆகிய மூன்றும் 
னசர்ந்து இந்த திருவிழாதவ ஏற்பாடு வசய்துள்ளது.     

 

2. தபாருளாதார ஒத்துடழப்பு அடமப்பின் (E  C -  O ) 13-
வது உச்சி மாநாடு, எந்த நாட்டில் நடடதபற்றது ? 
 

A. பாகிஸ்தான் 

B. உஸ்வபகிஸ்தான் 

C. தஜிகிஸ்தான் 

D. அஜர்தபஜான் 
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விடட: A. பாகிஸ்தான் 

 

வபாருளாதார ஒத்துதழப்பு அதமப்பின் (ECO) 13-வது உச்சி மா ாடு, 
பாகிஸ்தாேில் உள்ள இஸ்லாமாபாத்தில் மார்ச் 1, 2017 அன்று  தடவபற்ைது. 
உச்சி மா ாட்டின் ன ாக்கம் வர்த்தகம், ஆற்ைல், சுற்றுலா, வபாருளாதார 
வளர்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி னபான்ை பகுதிகளில் ஒத்துதழப்தப அதிக ப்பது 
ஆகும். துருக்கிதய னசர்ந்த தூதுவர் ஹலில் இப்ராஹிம் ஆக்கா, ECO-
வின்  தற்னபாததய வபாது வசயலாளராக உள்ளார். பாகிஸ்தான், ஈரான் 
மற்றும் துருக்கி மூலம் 1985 ஆம் ஆண்டு ECO உருவாக்கப்பட்டது. தற்னபாது, 
இதில் கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், அஜர்தபஜான், தஜிகிஸ்தான், 
ஆப்காேிஸ்தான், உஸ்வபகிஸ்தான் மற்றும் துர்க்வமேிஸ்தான் ஆகிய 
 ாடுகளும் அடங்கும். 
 

3. 'கல்வி நிர்வாகத்தில் புதுடம(I   E  A )' குறித்த 
ததசிய மாநாடு, எந்த நகரத்தில் ததாடங்கியது ? 
 

A. வகால்கத்தா  

B. புனே  

C. புது தில்லி  
D. னபாபால்.   

 

விடட: C. புது தில்லி  
 

'கல்வி  ிர்வாகத்தில் புதுதம(Innovation in Educational Administration)' குைித்த னதசிய 
மா ாடு, மார்ச் 5 ம் னததி புது தில்லியின் பிரவசி பாரதிய னகந்திராவில் 
வதாடங்கியது. 3  ாள் மா ாட்தட, கல்வி திட்டமிடல் மற்றும் 
 ிர்வாகத்திற்காே னதசிய பல்கதலக்கழகம்(National University of Educational Planning 
and Administration) ஏற்பாடு வசய்துள்ளது. திட்டத்தின் முக்கிய ன ாக்கம், மாவட்ட 
மற்றும் வதாகுதி மட்டங்களில் கல்வி  ிர்வாக அதமப்பின் சிைந்த 
னமலாண்தமக்காக மாவட்ட மற்றும் வட்டார அளவில் கல்வி அதிகா கள் 
மூலம் ஏற்கப்பட்ட சிைந்த  தடமுதைகள் மற்றும் புதுதமயாே 
னயாசதேகதள அங்கீக த்தல் ஆகும்.  கல்வி  ிர்வாகத்தில் புதுதமக்காே 
னதசிய விருதுகதள மேித வள னமம்பாட்டு அதமச்சர் பிரகாஷ் ஜவனடகர் 
மார்ச் 7-ம் னததி வழங்கவுள்ளார். இந்தியா முழுவதும் இருந்து சுமார் 150 
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மாவட்ட மற்றும் வட்டார அளவிலாே கல்வி அதிகா கள், வளவாளர்கள் 
மற்றும் பல்கதலக்கழக ஆசி யர்கள் மா ாட்டில் பங்னகற்கவுள்ளேர்.        

 

4. உலகின் முதல் மனித கல்லீரல் மாற்று அறுடவசிகிச்டச தசய்த 
தாமஸ் ஏர்ல் ஸ்டார்ஜ்ல் சமீபத்தில் மடறந்தார். அவர் எந்த நாட்டட 
தசர்ந்தவர் ?  

 

A. பிரான்ஸ்  

B. வஜர்மேி 
C. ஐக்கிய ராஜ்யம் 

D. அவம க்கா 
 

விடட: D. அதமரிக்கா 
 

புகழ்வபற்ை உறுப்பு மாற்று  ிபுணர் மற்றும் அவம க்க அறுதவ 
சிகிச்தசயாளராே தாமஸ் ஏர்ல் ஸ்டார்ஜ்ல்(90), சமீபத்தில் 
வபன்சில்னவேியாவின் பிட்ஸ்பர்க்கில் காலமாோர். இவர், உலகின் முதல் 
மேித கல்லீரல் மாற்று சிகிச்தசதய வசய்தார் மற்றும் அடிக்கடி " வேீ 
மாற்றுசிகிச்தசயின் தந்தத" என்றும் குைிப்பிடப்படுகிைார். பின்ேர், 
ஆயிரக்கணக்காே உயிர்கள் இந்த  தடமுதை மூலம் னசமிக்கப்பட்டுள்ளே. 
இது தவிர, உலகின் முதல் baboon-to-human கல்லீரல் மாற்று மற்றும் எதிர்ப்பு 
 ிராக ப்பு-மருந்துகள் மீதாே ஆராய்ச்சி ஆகியவற்ைின் பின்ோல் உந்து 
சக்தியாக திகழ்கிைார்.   

 

 

5. L    B  என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் ? 
 

A. ஜூனோட் டயஸ் 

B. ஜார்ஜ் சாண்டர்ஸ்  

C. னம  க்னளர் 
D. னஜடி ஸ்மித் 
 

விடட: B. ஜார்ஜ் சாண்டர்ஸ்  
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ஃனபாலினயா ப சு வபற்ை ஆசி யர் ஜார்ஜ் சாண்டர்ஸ், �Lincoln in the Bardo� 
என்ை புத்தகத்தத எழுதியுள்ளார். இந்த  ாவல், ஒரு மரணத்தின் கதத 
என்பதத தாண்டி, அவம க்காவில்  உள் ாட்டு யுத்தம் சீற்ைமாக இருந்த 
தருவாயில் தேது 11 வயது மகன் வில்லியின் மரணம் குைித்த ஆபிரகாம் 
லிங்கேின் வருத்தத்தத படம்பிடித்து காட்டுகிைது. சிறுவேின் மரணத்திற்கு 
பிைகு, வில்லியின் ஆவி உயிர் மற்றும் அதத ஒத்த  ிச்சயமற்ை  ிதல 
வகாண்ட லிங்கனுக்கு இதடனய ஒரு இதண வ தய இப்புத்தகம் 
வதரகிைது. எளிய வார்த்ததகளில் கூைனவண்டுவமன்ைால், தவிர்க்க முடியாத 
மரணம், மேித குலத்திதே அதலக்கழித்த னகள்வி மற்றும் ஒரு னதசத்தின் 
தந்தததய கூட மரணம் அதன் முழங்காலுக்கு கீழ் வகாண்டு வந்த விதம் 
ஆகியவற்றுக்கு பின்ோல் உள்ள மர்மங்களுடன் கூடிய எதிர்ப்பானட இந்த 
 ாவல்.          

 

6. எந்த நகரம், ஜல் கிராந்தி அபியான் ததசிய மாநாட்டட (N   
 J  K  A y ) நடத்தவுள்ளது ? 

 

A. லக்னோ  

B. னபாபால் 

C. புது தில்லி  
D. வஜய்ப்பூர் 
 

விடட: C. புது தில்லி  
 

ஜல் கிராந்தி அபியான் னதசிய மா ாட்தட,  ீர்வள மற்றும்  தி அபிவிருத்தி 
அதமச்சகம் புது தில்லியில் மார்ச் 7-ம் னததி ஏற்பாடு வசய்துள்ளது. 
விவசாயிகள், பஞ்சாயத்து உறுப்பிேர்கள், தன்ோர்வ வதாண்டு  ிறுவேங்கள் 
மற்றும் மாணவர்கள் ஆகிய பல்னவறு பங்குதாரார் குழுக்கதள வழி டத்தும் 
சுமார் 700 பங்னகற்பாளர்கள் இந்த ஒரு  ாள்  ீண்ட மா ாட்டில் கலந்து 
வகாள்வார்கள். அபியாேின் ன ாக்கம், பங்னகற்பு பாசே னமலாண்தமக்காக 
பஞ்சாயத்து ராஜ்  ிறுவேங்கள் மற்றும் உள்ளூர் அதமப்பு உட்பட அதேத்து 
பங்குதாரர்களின் அடிமட்ட ஈடுபாட்தட வலுப்படுத்துவதாகும்.  
 

7. 2016-ம் ஆண்டின் இந்தியாவின் சிட்டி-சிஸ்டம்ஸ் ஆய்வில்(2016 A  
S y  I ’  C y-Sy ), நகர்ப்புற ஆளுடக தரவரிடசயில் முதலிடத்தில் 
உள்ள நகரம் எது ? 
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A. திருவேந்தபுரம் 

B. வகால்கத்தா  

C. புவனேஸ்வர் 
D. புனே 

 

விடட: A. திருவனந்தபுரம் 

 

2016 ஆண்டின் இந்தியாவின் சிட்டி-சிஸ்டம்ஸ் (ASICS) மதிப்படீ்டின் 4வது 
பதிப்பில்,  கர்ப்புை ஆட்சி தரவ தசயில் இந்திய  கரங்களில் முதலாவதாக 
திருவேந்தபுரம் உள்ளது. 18 மா ிலங்களில் உள்ள 21  கரங்கதள மதிப்படீ்டு, 
குடியு தம மற்றும் ஜே ாயகத்துக்காே ஜோகிரஹா தமயம்(Janaagraha Centre 
for Citizenship and Democracy) இந்த ஆய்தவ  டத்தியுள்ளது. 2-வது இடத்தில் 
புனேவும், அததே வதாடர்ந்து வகால்கத்தா, மும்தப மற்றும் 
தஹவதராபாத்தும் உள்ளே. வபாது னசதவ வி ினயாகம் மற்றும் வாழ்க்தக 
தரத்தத பாதிக்கும்  கர்ப்புை ஆளுதகயில் உள்ள பற்ைாக்குதைகதள ASICS 
உயர்த்திக்காட்டும்.  கரங்களின் திைதமயாே திட்டமிடலுக்கு சவாலாக 
இருக்கும் பிரச்சிதேகதள  ிவர்த்தி வசய்ய, திட்டமிடல் சட்டங்களில் 
மாற்ைங்கதள ஜோகிரஹா ப ந்துதரக்கிைது.  
 

8. 2017 இந்தியாவின் ததசிய பாதுகாப்பு வாரத்தின் (N  S y W ) 
டமயக்கரு என்ன ? 
 

A. Safety: It takes all of us  

B. Keep each other safe 

C. Ensure safe and healthy working environment 

D. Strengthen safety movement to achieve zero harm  

 

விடட: B. Keep each other safe 
 

மக்கள் மத்தியில் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த மற்றும் மேித உயிர் 
இழப்தப குதைக்க, சமாளிக்க மற்றும் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் 
சுற்றுச்சூழல் வதாடர்புதடய ஆதரவு னசதவகள்   வழங்குவதன் மூலம் 
குடும்பத்திற்கு  ிதி இழப்புகதள தடுக்க, ஒவ்வவாரு ஆண்டும் இந்தியாவில் 
மார்ச் 4 முதல் 10 வதர னதசிய பாதுகாப்பு வாரம் /  ாள் (National Safety Week) 
வகாண்டாடப்படுகிைது. 2017 ஆம் ஆண்டிற்காே தமயக்கரு �Keep Each Other 
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Safe�. இந்தியாவின் னதசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் (NSC)  இந்த வாரத்தத 
அனுச க்கிைது.  
 

9. சமீபத்தில் மடறந்த தரதன பிதரவல்(R  P ), எந்த நாட்டின் 
முன்னாள் ஜனாதிபதியாக இருந்தார் ? 
 

A. ஈராக் 
B. பிரான்ஸ்  

C. கி ஸ் 

D. வஹய்டி 

 

விடட: D. தெய்டி 

 

வஹய்டியின் முன்ோள் ஜோதிபதி வரனே கார்சியா பினரவல்(74), சமீபத்தில் 
வஹய்டியில் உள்ள னபார்ட்-ஓ-பி ன்ஸ்-ல் காலமாோர். இரு முதை  ாட்டின் 
ததலவராக பணியாற்ைிய இவர்,     ஏதழகளின் 
அக்னரான ாமிஸ்ட்(Agronomist)  மற்றும் சாம்பியோக இருந்தார். தஹத்தியன் 
வரலாற்ைில், அலுவலகத்தில் முன்பிருந்தவர்களிடம் இருந்து அதமதியாே 
முதையில்  அதிகாரத்திற்கு னதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட முதல்  ததலவராக பினரவல் 
இருந்தார். இவரது ததலதமப்பதவி, உள் ாட்டு கலகம் மற்றும்  வபாருளாதார 
உறுதிப்பாட்டு முயற்சிகள் மூலம் குைிக்கப்பட்டே.    

 

10. சமீபத்தில் எந்த மாநில அரசு, அழிந்துவரும் பழங்குடி தமாழியான 
K -க்கு அதிகாரபூர்வ தமாழி அந்தஸ்டத வழங்கியது ? 
 

A. னமற்கு வங்கம் 

B. அசாம் 

C. மத்தியப் பிரனதசம் 

D. ராஜஸ்தான் 

 

விடட: A. தமற்கு வங்கம் 

 

னமற்கு வங்க அரசு,  திராவிட குடும்பத்தின் அழிந்துவரும் பழங்குடி 
வமாழியாே �Kurukh�-க்கு அதிகாரபூர்வ வமாழி அந்தஸ்தத வழங்கியது. 
இம்வமாழி ஓனரான் மற்றும் கிசான் பழங்குடியிேரால் னபசப்படுகிைது. இது 
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தவிர, னகாச் ராஜ்பன்ஷி சமூகத்தால் னபசப்படும் ராஜ்பன்ஷி-கம்டாபு  
வமாழிக்கும் உத்தினயாகபூர்வ அந்தஸ்தத மா ில அரசு வழங்கியுள்ளது. 


