
www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 8th March 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 1 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 8, 2017 
 

1. 2017 சர்வதேச மகளிர் ேினத்ேின்(I D) மமயக்கரு என்ன ? 
 

A.  H  M  

B. Equality for Women is Progress for All 

C. Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality  

D. Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030 

 

விமட: D. Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030 

 

பெண்களின் உ மைகளுக்கான பொராட்டத்மை நிமனவு கூரும் வமகயில், 
அபைசையம் அைிக சைத்துவம் என்று கூறும்பொது பெண்களின் சாைமனகமள 
முன்னிமைப்ெடுத்ை ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ைார்ச் 8-ம் பைைி சர்வபைச ைகளிர் 
ைினம்(I D) அனுச க்கப்ெடுகிறது. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான மையக்கரு "  
  C    : P  50-50  2030" ைற்றும் இைன் ெிரச்சார 

மையக்கரு #B B F C .  
  
2. 2016 மூர்த்ேிதேவி விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது ? 
 

A. கைகலு  ஏபனாக் 
B. வபீரந்ைிர பெக்பட  

C. எம் ெி வபீரந்ைிர குைார் 
D. நிைிைா கவுர்   

 

விமட: C. எம் பி வதீேந்ேிே குமார் 
 

குறிப்ெிடத்ைக்க ைமையாள ஆசி யர் ைற்றும் ெத்ைி மகயாளரான எம் ெி 
வபீரந்ைிர குைார், அவரது ெயணக்கட்டுமர நூைான H -க்கு 
சைீெத்ைில் ொரைிய ஞானெடீ அமைப்பு மூைம் 30வது ெைிப்ொன 2016 
மூர்த்ைிபைவி விருது பெற்றார். இப்புத்ைகம், இந்ைிய கைாச்சாரத்ைின் 
ெண்மடய சுவடுகள், புராணம், இைக்கியம் ைற்றும் இந்ைிய சைபவளிகள், 
ெள்ளத்ைாக்குகள் ைற்றும் ைமைகளில் ெரவியிருக்கும் ைக்கள் ெற்றி 
பெசுகிறது. பைலும் இது, "ெைவனீைான ைமை சுற்றுச்சூழல்" ைீைான 
சுற்றுச்சூழல் கவமைகமள உயர்த்ைிக்காட்டுகிறது ைற்றும் பொைிய நீர் 
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வளங்கள் ைற்றும் கழிவு அகற்றல் அமைப்புகள் இல்ைாமை குறித்து 
நடவடிக்மக எடுக்கவும் அமழக்கிறது. விருைானது, ஒரு சரஸ்வைி சிமை, 
ஒரு சான்று ைகடு ைற்றும் ரூ. 4 ைட்சம் ெ சுத்பைாமகமய 
பகாண்டுள்ளது.ஆங்கிைம் ைவிர்த்து, ஏபைனும் ஒரு இந்ைிய பைாழியில் 
இந்ைியத் ைத்துவம் பைாடர்ொக எழுைப்ெடும் புத்ைகங்களுக்கு ஆண்டுபைாறும் 
இவ்விருது வழங்கப்ெடுகிறது. குைார், ைமையாள ைினச  ைாத்ருபூைியின் 
ைமைவர் ைற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் (CMD) ைற்றும் ராஜ்யசொ எம்.ெி. ஆக 
உள்ளார். 
 

3. இந்ேியாவின் எந்ே வங்கி, முேன் முேலில் வாடிக்மகயாளர் 
தசமவக்காக சசயற்மக நுண்ணறிவு (AI) அடிப்பமடயிலான E   
A  (E A)" C -மய அறிமுகம் சசய்துள்ளது ? 
 

A. ஐசிஐசிஐ வங்கி 
B. பெச்டிஎப்சி வங்கி  
C. ஆக்சிஸ் வங்கி  
D. எஸ்ெிஐ வங்கி  
 

விமட: B. செச்டிஎப்சி வங்கி  
 

பெச்டிஎப்சி வங்கி, சைீெத்ைில் வாடிக்மகயாளர் பசமவக்காக இந்ைியாவின் 
முைல் பசயற்மக நுண்ணறிவு (AI) அடிப்ெமடயிைான E   A  
(E A)" C -மய அறிமுகம் பசய்துள்ளது. E A, ைில்ைியன் கணக்கான 
வாடிக்மகயாளர்களுக்கு ெை ைளங்களில் உடனடியாக ெைில் அளிக்கும். E A-
வானது, ஆயிரக்கணக்கான இடங்களில் இருந்து ெைில்கமள உள்வாங்கி, 0.4 
வினாடிகளுக்கும் குமறவான பநரத்ைில் எளிமையான பைாழியில் ெைில்கமள 
வழங்கும்.  
 

4. மாண்ட் ல் (கனடா) அடிப்பமடயிலான விமான நிமலயங்கள் 
கவுன்சிலின் 2016 சர்வதேச ேேவ மசயில், எந்ே இந்ேிய விமான 
நிமலயம், ஆண்டிற்கு 40 மில்லியன் பயணிகள் பி வில் உலகளவில் 
2வது இடத்ேில் உள்ளது ? 
 

A. இந்ைிரா காந்ைி சர்வபைச விைான நிமையம்  

B. சத்ரெைி சிவாஜி சர்வபைச விைான நிமையம்  
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C. ஜிஎம்ஆர் மெபைராொத் சர்வபைச விைான நிமையம்  

D. ராஜவீ் காந்ைி சர்வபைச விைானநிமையம்  
  
விமட: A. இந்ேிோ காந்ேி சர்வதேச விமான நிமலயம்  

 

இந்ைிரா காந்ைி சர்வபைச விைான நிமையம் (IGIA), ைாண்ட் ல் (கனடா) 
அடிப்ெமடயிைான விைான நிமையங்கள் கவுன்சிைின் 2016 சர்வபைச 
ைரவ மசயில், ஆண்டிற்கு 40 ைில்ைியன் ெயணிகள் ெி வில் உைகளவில் 
2வது இடத்ைில் உள்ளது. இந்ை ைரவ மச, விைான பசமவ ைரம் (ASQ) 
கணக்பகடுப்பு அறிக்மக- 2016 மய அடிப்ெமடயாகக் பகாண்டது. இது ைவிர, 
ஜிஎம்ஆர் மெபைராொத் சர்வபைச விைானநிமையைானது, விைான பசமவ 
ைர (ASQ) ெயணிகள் கணக்பகடுப்ெில் 2016 ஆம் ஆண்டில் ஆண்படான்றுக்கு 5-
15 ைில்ைியன் ெயணிகள் ெி வில் முைல் இடத்மை ெிடித்துள்ளது. 
மெபைராொத் விைான நிமையம், 2009-ல் 4.4 ஆக இருந்ை அைன் 
ைைிப்பெண்மண 2016 இல் 4.9 ஆக சீராக உயர்த்ைியுள்ளமை இந்ை புள்ளிவிவர 
கணக்பகடுப்புகள் காட்டுகின்றன. ைைிப்பெண்கள் 1 முைல் 5 என்ற 
அளவுபகாைில் வழங்கப்ெடுகிறது. ஓராண்டில் வாடிக்மகயாளர்கள் ைங்கள் 
விைான நிமையங்களுக்கு வழங்கியுள்ள பரடிங்ஸ் அடிப்ெமடயில் ASQ 
விருதுகள் வழங்கப்ெடுகின்றன. பைா ஷியஸ-ல் உள்ள பொர்ட் லூயிசில் 
அக்படாெர் 2017 இல் விருதுகள் வழங்கப்ெடும்.  
 

5. எந்ே அமமச்சகம், International Smart G  A  N w  (ISGAN)-ன் 13வது 
நிர்வாகக் குழு கூட்டத்மே நடத்துகிறது ? 
 

A. எபைக்ட்ரானிக்ஸ் ைற்றும் ைகவல் பைாழில்நுட்ெ அமைச்சகம்  

B. ைின்சார அமைச்சகம்  

C. ைகவல் ைற்றும் ஒளிெரப்புத்துமற அமைச்சகம் 

D. ைிறன் அெிவிருத்ைி ைற்றும் பைாழில் முமனவு அமைச்சகம்  

 

விமட: B. மின்சாே அமமச்சகம்  

 

ைின்சார அமைச்சகம், I  S  G  A  N  (ISGAN)-ன் 13வது 
நிர்வாகக் குழு கூட்டத்மை ெ யானாவின் குருகிராைில் உள்ள ெவர்கி ட் 
நிறுவன மையத்ைில் ைார்ச் 6, 2017-ல் நடத்துகிறது. இது, இந்ைியாவில் 
நமடபெறும் முைல் ISGAN E C  கூட்டைாகும். இந்ை 3 நாள் நிகழ்ச்சியில், 
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பஜர்ைனி, பகா யா, நார்பவ, ரஷ்யா, பைன் ஆப்ெி க்கா, அபை க்கா ைற்றும் 
ஐக்கிய அரபு ராஜ்ஜியம் முைைிய 18 நாடுகளில் இருந்து பைாத்ைம் 36 
ெிரைிநிைிகள் கைந்து பகாள்கின்றனர். ைாநாட்டின் பநாக்கம் ஸ்ைார்ட் கி ட் 
பைாழில்நுட்ெங்களின் பு ைமை பைம்ெடுத்துைல் ைற்றும் அரசு பகாள்மககமள 
அனுைைிக்கும் பைாடர்புமடய பைாழில்நுட்ெத்மை 
ஏற்றுக்பகாள்ள  ஊக்குவிப்ெைாகும்.  
 

6. சமீபத்ேில் மமறந்ே கலிகா பிேசாத் பட்டாச்சார்யா (K  P  
B y ), எந்ே சமாழியின் குறிப்பிடத்ேக்க நாட்டுப்புற பாடகர் ஆவார் ? 
 

A. ஒடியா 
B. இந்ைி  
C. பெங்காைி  
D. உருது 

 

விமட: C. சபங்காலி  
 

குறிப்ெிடத்ைக்க பெங்காைி நாட்டுப்புற இமச ொடகர் கைிகா ெிரசாத் 
ெட்டாச்சார்யா(46), சைீெத்ைில் பைற்கு வங்கத்ைின் ெூக்ளி ைாவட்டத்ைில் 
காைைானார். அவரது 'D ' இமசக்குழு  ஆல்ெங்கள் மூைம் ைற்பொமைய 
ைமைமுமற ைத்ைியில் பெங்கால் கிராைிய ொடல்கமள ெிரெைப்ெடுத்துவது 
ைட்டுைின்றி, J  (2014), M  M  (2010) ைற்றும் B  M  (2017) 
ஆகிய ெடங்களுக்கும் இவர் ைனது குரமை அளித்துள்ளார்.  
 

7. எந்ே மத்ேிய அமமச்சர், சர்வதேச தயாகா ேிருவிழாமவ (IYF) புது 
ேில்லியில் சோடங்கி மவத்ோர் ?  

 

A. நபரந்ைிர பைாடி 

B. ராஜ் நாத் சிங் 

C. அருண் பஜட்ைி  
D. பவங்மகயா நாயுடு  

 

விமட: D. சவங்மகயா நாயுடு  
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2017 சர்வபைச பயாகா ைினத்ைின் ஒரு ைிமரச்சீமை உயர்த்ைியாக, புது 
ைில்ைியின் ைல்கபைாரா உள்ளரங்க ஸ்படடியத்ைில் ைார்ச் 8- ஆம் பைைி 2017 
சர்வபைச பயாகா ைிருவிழா பைாடங்கியது. 3 நாள் நிகழ்மவ ஆயுஷ் 
அமைச்சகம் ைற்றும் பைாரார்ஜி பைசாய் பைசிய பயாகா நிறுவனம் ஆகிய 
இரண்டும் இந்ைிய பயாகா சங்கம் (IYA) ைற்றும் புது ைில்ைி முனிசிெல் 
கார்ப்ெபரஷன் (NDMC) உடன்  இமணந்து ஏற்ொடு பசய்துள்ளது. இைமன 
ைத்ைிய ைகவல் ைற்றும் ஒளிெரப்புத்துமற ைற்றும் நகர அெிவிருத்ைி ைற்றும் 
வடீ்டுவசைி அமைச்சர் பவங்மகயா நாயுடு பைாடங்கி மவத்ைார். விழாவின் 
முக்கிய பநாக்கம், ஒவ்பவாரு ஆண்டும் நமடபெறும் சர்வபைச பயாகா 
ைினத்ைின் பகாண்டாட்டம் பைாடர்ொக ைக்கமள கூர் உணர்ச்சி 
உண்டாக்குவபை ஆகும். 15 முைல் 18 நாடுகளில் இருந்து சிறந்ை பயாகா 
குருக்கள், பயாகா ைாஸ்டர்கள், அறிஞர்கள், பகாள்மக வகுப்ொளர்கள் ைற்றும் 
ெிரைிநிைிகள் இந்ை பைகா நிகழ்ச்சியில் ெங்பகற்ெர். பயாகா ெட்டமற, 
வி வுமரகள், சத்சங்கம், கைாச்சார நிகழ்ச்சிகள் ைற்றும் பயாகா 
பசய்முமறகளும் இைில் உண்டு. 
 

8. T  S  D y  K  என்ற புத்ேகத்ேின் ஆசி யர் யார் ? 
 

A. நீைிைா டால்ைியா ஆைார் 
B. அருணா சக்ரவர்த்ைி  
C. பசாம் சர்ைா  

D. நபரந்ைிர வர்ைா 
 

விமட: A. நீலிமா டால்மியா ஆோர் 
 

 T  S  D   K  என்ற புத்ைகத்மை நீைிைா டால்ைியா ஆைார் 
என்ெவர் எழுைியுள்ளார். இது, பைசத்ைந்மை பைாகன்ைாஸ் கரம்சந்த் 
காந்ைியின் ைமனவி கஸ்தூ ொய் வாழ்க்மக குறித்து காைவா யாக 
கற்ெமனயாக எழுைப்ெட்ட புத்ைகம். அக்கம்ெக்கத்ைில் அக்படாெர் 2, 1869-ல் 
பைாகன்ைாஸ் காந்ைி ெிறப்ெைற்கு 6 ைாைத்ைிற்கு முன்னர், 1869 ஏப்ரல் 11 ம் 
பைைி ெிறந்ை அவ ன் பொர்ெந்ைர் அனுெவங்கள், இளம் பைாகன்ைாஸ் 
உடனான ஆரம்ெ வாழ்க்மக, அவளது ஆப்ெி க்கா நாட்கள்,பைாகன்ைாஸ் ஒரு 
ைக்கள் ைமைவராக உருவாகுைல் ஆகியமவ குறித்து நாட்குறிப்ெில் வடிவில் 
கஸ்தூ ொய் எழுதுவது பொன்று இப்புத்ைகம் எழுைப்ெட்டு இருக்கிறது. 
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புத்ைகம், ைகாத்ைா காந்ைியின் ைமனவியாக கஸ்தூ ொ இருந்ைது எமை 
குறிப்ெிடுகிறது  எனெமை உைகுக்கு பசால்ை முயற்சிக்கிறது.   

 

9. நர்மோ நேியின் குறுக்தக உள்ள இந்ேியாவின்  நீண்ட கம்பிகளால் 
இமணக்கப்பட்ட பாமேப் பாலம், எந்ே தேசிய சநடுஞ்சாமலயில்(NH) 
அமமந்துள்ளது ? 
 

A. NH-1 

B. NH-5  

C. NH-2 

D. NH-8  

 

விமட: D. NH-8   

 

ெிரைைர் நபரந்ைிர பைாடி சைீெத்ைில், பைசிய பநடுஞ்சாமை 8-ன் (புைிய NH 48) 
அகைைாொத்-மும்மெ ெி வில் நர்ைைா நைியின் ைீது இந்ைியாவின்  நீண்ட 
கம்ெிகளால் இமணக்கப்ெட்ட ொமைப் ொைத்மை குஜராத்ைின் ெருச்சில் 
பைாடங்கி மவத்ைார். கூடுைைாக அளவிடப்ெட்ட நான்கு வழிப்ொமை 
ொைைானது, 14.5 ைீ வண்டிப்ொமை ைற்றும் 3 ைீ நமடொமையுடன் 20.8 ைீ 
ெரந்து உள்ளது. 1.5 ைீட்டர் விட்டம் பகாண்ட குவியல் அடித்ைளத்ைின் ைீது 36 
ைீட்டர் உயரம் பகாண்ட 9 பகாபுர வடிவங்கள் இைற்கு துமணபு கிறது. 400 
க்கும் பைற்ெட்ட LED விளக்குகள் மூைம் ொைம் ஒளிரும். இந்ைிய பைசிய 
பநடுஞ்சாமை ஆமணயத்ைின் ரூ. 379 பகாடி ைிட்டத்ைின் ஒரு ெகுைியாக, 
ைார்சன் அண்ட் டர்பொ மூைம் இது கட்டப்ெட்டது.  
 

10. எந்ே மாநில அேசு, அேன் முேல்-வமகயான "துலிப் ேிருவிழாமவ" 
ஏற்பாடு சசய்யவுள்ளது ?  

 

A. இைாசைப் ெிரபைசம் 

B. ஜம்மு ைற்றும் காஷ்ைீர் 
C. சிக்கிம் 

D. அருணாசைப் ெிரபைசம் 

 

விமட: B. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் 
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ஜம்மு காஷ்ைீர் அரசு, பகாமடகாை ைமைநகரான ஸ்ரீநக ல் ஏப்ரல் 1, 2017 
முைல் அைன் முைல்-வமகயான "துைிப் ைிருவிழாமவ" ஏற்ொடு பசய்யும். 
ஆசியாவின் ைிகப்பெ ய துைிப் பைாட்டைான "இந்ைிரா காந்ைி நிமனவு துைிப் 
கார்டமன" பவளிப்ெடுத்தும் இந்ை 15 நாள் பைகா துைிப் விழாவானது, B - -

K  (S   K ) நிகழ்வின் ஒரு ெகுைியாக இருக்கும். பைாட்டத்ைில் 46 
வமககளில் 20 ைட்சத்ைிற்கும் பைற்ெட்ட டூைிப்ஸ் உள்ளது ைற்றும் இைன் 
ைிறப்பு ெள்ளத்ைாக்கில் சுற்றுைா ெருவத்ைின் பைாடக்கத்மை குறிக்கிறது. 
ைிருவிழா ைளத்ைில் உள்ள அைங்க க்கப்ெட்ட கிபயாஸ்கள் ைற்றும் 
கூடங்கள், ொரம்ெ ய ைற்றும் கைாச்சார உணர்வுடன் ெள்ளத்ைாக்கின் 
மகவிமனப் பொருள்கள் ைற்றும் சமையற்கமைமய பவளிப்ெடுத்தும். இந்ை 
பைகா ைிருவிழா ைவிர, A  M  எனும் நிகழ்வும் நமடபெறவுள்ளது, 
இைில் உைக புகழ்பெற்ற கவிஞர்கள் அவர்களின் சைீெத்ைிய உருது 
ொடல்கமள ொடி ொர்மவயாளர்கமள கவர்வர். இதுவும் இந்ை ெள்ளத்ைாக்கில் 
நமடபெறவுள்ள முைல்-வமகயான நிகழ்வாகும். 
 


