
www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 9th March 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 1 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 09, 2017 
 

1. வட-கிழக்கு வணிக உச்சிமாநாட்டின் (N -E  B  S ) 11-வது 
பதிப்பு, எந்த நகரத்தில் ததாடங்கியது ? 
 

A. புது தில்லி  
B. இம்பால் 

C. கவுகாத்தி 
D. ஷில்லாங்  

 

விடட: A. புது தில்லி  
 

வட-கிழக்கு வணிக உச்சிமாநாட்டின் (NEBS) 11-வது பதிப்பு, 2017 மார்ச் 9-ஆம் 
தததி புது தில்லியில் ததாடங்கியது. 2 நாள் மாநாடானது, முதலீடுகளை 
எைிதாக்கும், வட-கிழக்கு பகுதியின் (NER) பலத்ளத உயர்த்திக்கூறும் மற்றும் 
வட-கிழக்கு வழங்கும் வர்த்தக வாய்ப்புகளுக்கான முன்தனடுப்பாகும். வட-

கிழக்கில் பயன்படுத்தபடாத வணிக சாத்தியக்கூறுகளை உலகம் முழுவதும் 
உள்ை முதலீட்டாைர்களுக்கு இம்மாநாடு தவைிப்படுத்தும்.  
 

2. I  y  N  கலாச்சார திருவிழா, எந்த நாட்டில் ததாடங்கியது ? 
 

A. ளநஜரீியா  

B. எகிப்து 

C. தகன்யா  

D. தமாரிஷியஸ்    

 

விடட: B. எகிப்து 

 

�India by the Nile� தமகா கலாச்சார திருவிழா, எகிப்தின் தகய்தராவில் உள்ை 
பிரமிடுகள் அடிவாரத்தில் மார்ச் 8-ல் ததாடங்கியது, மார்ச் 14, 2017 வளர 
இது ததாடரும். இந்த நிகழ்வு ஒரு சிறப்பு தருணம் ஏதனனில், இந்தியா அதன் 
70-வது சுதந்திர தினத்ளதயும், எகிப்துடனான 70 ஆண்டுகால இராஜதந்திர 
உறவுகளையும் தகாண்டாடுகிறது. மார்ச் 8-14 வளர நளடதபறும் 
ளகத்ததாழில் கண்காட்சி, இந்திய மற்றும் எகிப்திய ளகவிளனகளை 
ஊக்குவிக்கும் ஒரு முன்தனடுப்பாகும். ஜவுைித்துளற அளமச்சகம், இந்திய 
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அரசாங்கம், ளகவிளனப் தபாருட்கள் ஏற்றுமதி தமம்பாட்டுக் கவுன்சில் 
(இந்தியா), சமூக ஒருளமப்பாடு அளமச்சகம் (எகிப்து), எகிப்திய 
ததாழிற்சாளல கூட்டளமப்பு (எப்இஐ) ஆகியவற்றுடன் இளணந்து இந்திய 
தூதரகம் இதளன ஏற்பாடு தசய்துள்ைது. இந்திய இளச, நடனம், நாடகம், 
விஷுவல் ஆர்ட்ஸ், உணவு மற்றும் தபாதுநலன் ஆகியவற்றின் 
தகாண்டாட்டமாக திருவிழா உள்ைது.  
 

3. எந்த அடமச்சகம், தபண் டகத்தறி தநசவாளர்கள் மற்றும் தபண் 
டகவிடைஞர்களுக்காக K  C y  N  A -டய 
அறிமுகம் தசய்துள்ளது ? 
 

A. தபண்கள் மற்றும் குழந்ளதகள் தமம்பாட்டுத்துளற அளமச்சகம்  

B. பஞ்சாயத்து ராஜ் அளமச்சகம் 

C. ஜவுைி அளமச்சகம் 

D. ஊரக வைர்ச்சி அளமச்சகம்  

 

விடட: C. ஜவுளி அடமச்சகம் 

 

மத்திய ஜவுைித்துளற அளமச்சர் ஸ்மிருதி ஜுபின் இராணி, சமீபத்தில் தபண் 
ளகத்தறி தநசவாைர்கள் மற்றும் தபண் ளகவிளனஞர்களுக்காக �Kamaladevi 
Chattopadhya National Awards� எனும் புது வளக அறிமுகம் தசய்துளவத்தார். இது 
தவிர, 'மஹிலா விகாஸ் மகிைா தக சாத்'  ளமயக்கருவின் கீழ், 
நாதடங்கிலும் உள்ை தபண் ளகத்தறி தநசவாைர்களுக்கு முத்ரா கடன்கள் 
வழங்குவதற்கு ஒரு சிறப்பு பிரச்சாரத்ளத ஜவுைித்துளற அளமச்சர் ததாடங்கி 
ளவத்தார். இந்தியாவின் Thigh reeling-ல் உள்ை சுரண்டல் மற்றும் சுகாதாரமற்ற 
நளடமுளறளய அகற்ற ஒரு ததசிய பிரச்சாரத்ளதயும் அளமச்சர் ததாடங்கி 
ளவத்தார். ( வழக்கமாக tasar silk-ன் thigh reeling-ளய தபண் குறு ததாழில் 
முளனதவார் பயிற்சி தசய்வர், ஓய்வு தநரத்தில் தங்கள் வடீுகைில் 
ஒவ்தவாரு நாளும் தவளல தசய்வர்.)   

 

4. எந்த வங்கி, வியாபாரிகளுக்காக ஆதார் தசலுத்து சசடவடய (A  
P y ) ததாடங்கவுள்ள முதல் இந்திய வங்கியாக மாறியுள்ளது ?  

 

A. ICICI வங்கி 
B. HDFC வங்கி 
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C. Axis வங்கி  
D. IDFC வங்கி  
 

விடட: D. IDFC வங்கி  
 

 IDFC வங்கி, அதன் தநட்தவார்க் மூலம் பதயாதமட்ரிக் அடிப்பளடயிலான 
�Aadhaar Pay� டிஜிட்டல் தசலுத்தும் முளறளய அறிமுகம் தசய்துள்ை முதல் 
இந்திய வங்கியாக மாறியுள்ைது, இது  தமாளபல் தபான்கள் இல்லாமல் கூட 
பணமில்லா பரிமாற்றங்கள் தசய்ய அனுமதிக்கும். Aadhar Pay தசளவ 
வியாபாரிகளுக்கானது, கிதரடிட் மற்றும் தடபிட் கார்டுகள், பின் மற்றும் 
கடவுச்தசால்ளல கடந்து ஆதார் தசயல்படுத்தப்பட்ட பணத்ளத (Aadhaar-enabled 
payments) தபறும் வசதிளய அவர்களுக்கு இது அைிக்கிறது.  
 

5. எந்த தபாதுத்துடற வங்கி, ஊழியர்களுக்கு "வடீ்டில் இருந்து சவடல" 
தசய்யும் வசதிடய  ததாடங்கியுள்ளது ? 
 

A. ஸ்தடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா  

B. பஞ்சாப் தநஷனல் வங்கி 
C. அலகாபாத் வங்கி  
D. யூதகா வங்கி 
 

விடட: A. ஸ்சடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா  

 

ஸ்தடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா, சமீபத்தில் அவசர ததளவகளை ளகயாை 
மற்றும் தவளலக்கு தசல்வளத தடுக்கும் சமயங்கைில் தமாளபல் 
சாதனங்கள் மூலம் வடீ்டில் இருக்கும் தபாது ஊழியர்கள் தவளல தசய்ய 
"வடீ்டில் இருந்து தவளல" தசய்யும் புதிய வசதிளய அறிமுகம் தசய்துள்ைது. 
எஸ்பிஐ, தமாளபல் கணினி ததாழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தும், இதனால் 
தமாளபல் சாதனங்கைில் உள்ை தரவு மற்றும் பயன்பாடுகளை நிர்வகிக்க 
மற்றும் பாதுகாக்க, அளனத்து தசயல்படுத்தப்பட்ட சாதனங்கைின் மீதும் ஒரு 
ததாடர்ச்சியான கட்டுப்பாடு இருக்கும்.  
 

6. எந்த இந்திய நடிடக, ஆஸ்திசரலிய சர்வசதச திடரப்பட விழா மற்றும் 
(IFFAA) விருதுகளில் சிறந்த நடிடகக்காை விருடத தவன்றுள்ளார் ? 
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A. வித்யா பாலன் 

B. பிரியங்கா தசாப்ரா  

C. ஐஸ்வர்யா ராய் பச்சன் 

D. தீபிகா படுதகாதன 

 

விடட: C. ஐஸ்வர்யா ராய் பச்சன் 

 

ஐஸ்வர்யா ராய் பச்சன், 2016 ஆம் ஆண்டு படமான 'Sarbjit'-ல் அவரது 
பாத்திரத்திற்காக ஆஸ்திதரலிய சர்வததச திளரப்பட விழா மற்றும் (IFFAA) 
விருதுகைில் சிறந்த நடிளகக்கான விருளத தவன்றுள்ைார். 
இத்திளரப்படத்ளத ஓமுங் குமார் இயக்கினார். பாகிஸ்தானில் பயங்கரவாதம் 
மற்றும் ஒற்றனாக தசயல்பட்டதாக தீர்ப்பைிக்கபட்டு மரண தண்டளன 
விதிக்கப்பட்ட இந்திய விவசாயி சரப்ஜித் சிங்கின் வாழக்ளக வரலாதற �Sarbjit� 
ஆகும். இவர் 2013 ஏப்ரலில் லாகூரில் சிளறக் ளகதிகைால் தாக்கப்பட்டு, ஒரு 
சில நாட்கள் கழித்து இறந்தார். இப்படம், சிளறயில் அவரது பயணம் மற்றும் 
அவளர விடுவிக்க அவரது சதகாதரியின் முடிவற்ற சண்ளடளய 
காண்பித்தது.   

 

7. சமீபத்தில் மடறந்த எம் சந்தரகாசு (M C ), எந்த துடறயுடன் 
ததாடர்புடடயவர் ?  

 

A. விளையாட்டு  

B. அரசியல் 

C. ஊடகவியல் 

D. திளரத்துளற  

 

விடட: B. அரசியல் 

 

முன்னாள் புதுச்தசரி அளமச்சர் எம் சந்தரகாசு(67), சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டின் 
தசன்ளனயில் காலமானார். இவர், காளரக்கால் எல்ளலக்குட்பட்ட புறநகர் 
பகுதியான தநடுங்காடு ததாகுதிளய 6 முளற வழிநடத்தினார். 2011 ஆம் 
ஆண்டு ரங்கசாமி மூலம் அளமக்கப்பட்ட அளனத்திந்திய என் ஆர் காங்கிரஸ் 
(AINRC) அரசாங்கத்தில் இவர் விவசாயத்துளற அளமச்சராக இருந்தார்.  
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8. இந்திய சதசிய ஆவணக்காப்பகத்தின் (N  A   I ) 
தடலடமயகம் எங்குள்ளது ?  

 

A. புவதனஸ்வர்  

B. புது தில்லி 
C. தபாபால் 

D. தஜய்ப்பூர் 
 

விடட: B. புது தில்லி 
 

இந்திய ததசிய ஆவணக்காப்பகம் (NAI), தனது 127-வது அறக்கட்டளை 
தினத்ளத புது தில்லியின் ஜன்பத்தில் உள்ை அதன் தளலளமயகத்தில் மார்ச் 
11, 2017 அன்று தகாண்டாடுகிறது. இந்திய அரசினுளடய தற்தபாளதய 
பதிவுகள் (non-current records) அல்லாதவற்றின் கைஞ்சியமாக NAI விைங்குகிறது 
மற்றும்  நிர்வாகிகளும், அறிஞர்களும் பயன்படுத்த அவற்ளற தபாறுப்பாக 
ளவத்திருக்கிறது. கலாச்சார அளமச்சகத்தின் கீழ், கலாச்சார துளறயின் 
இளணக்கப்பட்ட ஒரு அலுவலகமாக தசயல்பட்டு வரும் இது, கல்கத்தாவில் 
1891 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11-ஆம் தததி இம்பரீியல் பதிவு துளறயாக 
நிறுவப்பட்டது. தபாபாலில் ஒரு பிராந்திய அலுவலகத்ளதயும், புவதனஸ்வர், 
தஜய்ப்பூர் மற்றும் புதுச்தசரி ஆகிய மூன்று பதிவு ளமயங்களையும் NAI 
தகாண்டுள்ைது.   

 

9. அறிவியல் மற்றும் தபாறியியல் ஆராய்ச்சி வாரியம் (SERB) மூலம், 
பின்வரும் யார் 'SERB D  F ' விருதுக்கு சதர்வு 
தசய்யப்பட்டுள்ளார் ? 
 

A. லால்ஜி சிங் 

B. தினகர் சளுன்தக  

C. பி பி தபதஹதர  

D. தஜ.சி.வில்லியம் தபாஸ் 

 

விடட: A. லால்ஜி சிங் 

 

உயிரணு மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் ளமயத்தின் (CCMB) இயக்குனர் 
மற்றும் பனாரஸ் இந்து  பல்களலக்கழகத்தின் (BHU) துளண தவந்தராக 
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பணியாற்றிய டாக்டர் லால்ஜி சிங், இந்திய அரசின் சட்டபூர்வமான 
அளமப்பான அறிவியல் மற்றும் தபாறியியல் ஆராய்ச்சி வாரியத்தின் (SERB) 
மூலம் �SERB Distinguished Fellow� விருதுக்கு ததர்வு தசய்யப்பட்டுள்ைார். வயது 
முதிர்வு ஓய்வுக்கு  பிறகும் சுறுசுறுப்பாக தசயல்படும் சிறந்த 
விஞ்ஞானிகைின் ஆராய்ச்சிக்கு ஆதரவு அைிக்கும் வளகயில் �Distinguished SERB 
Fellowship Award� விருளத SERB உருவாகியுள்ைது. இவ்விருதில், மாதம் 
ஒன்றுக்கு ரூ.60,000 மற்றும் ஆராய்ச்சி மானியமாக ரூ.5 லட்சம் அடங்கும். 
ஆராய்ச்சி மானியம்  மூன்று ஆண்டுகள் வழங்கப்படும் மற்றும் இதளன 
அடுத்த இரண்டு வருடத்திற்கும்  நீட்டிக்கலாம். தற்தபாது, லால்ஜி சிங் 
ளஹததராபாத்தில் 'ஜதீனாம் அறக்கட்டளை' எனும் இலாப தநாக்கற்ற 
நிறுவனத்ளத இயக்குகிறார்.  
 

10. F  I   S  F : T  M    A  என்ற புத்தகத்தின் 
ஆசிரியர் யார் ? 
 

A. சுஜாதா சங்கமித்ரா  

B. ஆர் சிவபிரியா  

C. அதசாக் பாண்தட  

D. விகாஸ் ஸ்வரூப் 
 

விடட: C. அசசாக் பாண்சட  

 

ஓய்வு தபற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி டாக்டர் அதசாக் பாண்தட, �From Inside the Steel 
Frame: The Memoirs of an Administrator� என்ற புத்தகத்ளத எழுதியுள்ைார். பகீாரின் 
ஒரு சிறிய கிராமத்தில் இருந்து தில்லியின்  அதிகார நளடக்கூடம் வளர 
தசன்ற அவரது பயணத்தின் ஒரு கணக்காக இந்த புத்தகம் உள்ைது. 


