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நடப்பு நிகழ்வுகள் மார்ச் 26-27
1.

உலக

திரையைங்க

நாள்

(World

Theatre

Day)

(WTD)

என்று

ககாண்டாடப்பட்டது?
A. மார்ச் 28
B. மார்ச் 25
C. மார்ச் 26
D. மார்ச் 27

விரட: D [மார்ச் 27]
விளக்கம்: ஒவ்வவாரு ஆண்டும் மார்ச் 27ஆம் தேேி உலக ேிரையைங்க நாளாக
(World Theatre Day) (WTD) வகாண்டாடப்படுகிறது. இேன் முக்கிய தநாக்கம் நாடக
தமரடயின்

அருரமரய

உணர்த்துவோகும்.

கரலக்கான

உலகளாவிய

ரமயமான

இந்நரடமுரறரய,

சர்வதேச

ேிரையைங்க

நடிப்புக்

ரமயத்ோல்

(International Theatre Institute) (ITI) 1961ஆம் ஆண்டு முேல் முன்வனடுக்கப்பட்டது.
இந்ேநாளானது தமரட நாடகக் கரலயின் மேிப்ரபயும், முக்கியத்துவத்ரேயும்
உணர்ந்ேவர்களுக்கான வகாண்டாட்ட நாளாக பார்க்கப்படுகிறது. அது மட்டுமன்றி
தமரட

நாடகக்

கரலயின்

மேிப்ரப

உணைாே

அைசாங்கத்ேிற்கும்,

அைசியல்வாேிகளுக்கும், அரமப்புகளுக்கும், மக்களுக்கும் ேனி நபர்களுக்கும்
அேன் பயரனயும், சக்ேிரயயும் வபாருளாோை வளர்ச்சிக்கான அேன் பங்ரகயும்
அரனவரும் உணைதவண்டும் என்போகும்.

2. வவார்லி வகாலிவாடா முதல் இந்தியா நுரைவாயிலிற்கு கடல் மார்கமாக
வைியிரை கண்டுபிடித்த முதல் இந்தியப் கபண் யார்?
A. தைகா நிகம்
B. வகௌ

சிங்
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C. நிகிடா பைத்வாஜ்
D. ேீபிகா குமா

விரட: B [ககௌ

சிங்]

விளக்கம்: ைாஜஸ்ோரனச் தசர்ந்ே வகள

சிங் (14) என்ற வபண், தவார்லி

தகாலிவாடா முேல் இந்ேியா நுரைவாயில் வரை கடல் மார்கமாக நீந்ேி
வைியிரன கண்டறிந்ே முேல் இந்ேியப் வபண் என்ற வபருரமரய வபருகிறார்.
இவர் சுமார் 36 கிமீ வோரலவுரடய தூைத்ரே 6 மணி தநைம் 30 நிமிடங்களில்
கடந்ோர். வகள

சிங் உரேப்பூரைச் தசர்ந்ே 8 ஆம் வகுப்பு மாணவர் என்பது

குறிப்பிடத்ேக்கோகும்.

3. சமீ பத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஆசிய பசிபிக் வானுர்தி கதாைில்நுட்ப ரமயத்தின்
(Centre for Asia Pacific Aviation) (CAPA) உள்நாட்டு வான்கவளிப் பயணிகள்
வபாக்குவைத்து அறிக்ரகயில் இந்தியாவின் மதிப்பு நிரல என்ை?
A. 2வது
B. 3வது
C. 4வது
D. 5வது

விரட: C [3வது]
விளக்கம்: சமீ பத்ேில் சிட்னிரயச் தசர்ந்ே ஆசிய பசிபிக் வானுர்ேி ரமயம் (Centre
for Asia Pacific Aviation) (CAPA) வவளியிட்ட உள்நாட்டு பயணிகள் தபாக்குவைத்து
வோடர்பான அறிக்ரகயில், இந்ேியா உலக அளவில் 3வது மிகப்வப ய சந்ரே
மேிப்பு

நிரலரய

வபற்றுள்ளது.

இந்ே

அறிக்ரகயில்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

அோவது 2016ஆம் ஆண்டிற்கான இந்ேியாவில் தமற்வகாள்ளப்பட்ட உள்நாட்டு
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வான்வவளிப் பயணிகள் தபாக்குவைத்ேில் ஜப்பாரன (97 மில்லியன்) மிஞ்சி 100
மில்லியனாக உள்ளது. இவ்வறிக்ரகயில் இந்ேியா, அவம க்கா (719 மில்லியன்)
மற்றும் சீனாவிற்கு (436 மில்லியன்) அடுத்ே நிரலயில் உள்ளது.

4. 2017ஆம் ஆண்டிற்காை 71வது சந்வதாஷ் வகாப்ரப கால்பந்துப் வபாட்டியில்
கவற்றி கபற்ற அணி?
A. தமற்கு வங்கம்
B. தகாவா
C. குஜைாத்
D. ேமிழ்நாடு

விரட: A. [வமற்கு வங்கம்]
விளக்கம்:

2017ஆம்

ஆண்டிற்கான

71வது

சந்தோஷ்

தகாப்ரப

கால்பந்துப்

தபாட்டியின் இறுேிப் தபாட்டியில் தகாவா அணிரய வழ்த்ேி,
ீ
32வது முரறயாக
வவற்றி வபற்று தகாப்ரபரய ரகப்பற்றியது தமற்கு வங்கம் அணி. இப்தபாட்டி
தகாவாவின், பம்தபாலிம் எனுமிடத்ேில் நரடவபற்றது. இப்தபாட்டியில் வவற்றி
வபற்றேன் மூலம் தமற்கு வங்க அணி 2011க்கு பிறகு ஆறு வருட காத்ேிருப்புக்கு
(தோல்விக்கு) முடிவுக்கு வகாண்டுவந்ேது.

5. இந்தியாவில் எந்த நகைத்தில் 105வது இந்திய அறிவியல் மாநாடு Indian
Science Congress ISC - 2018) நரடகபறவுள்ளது?
A. ரைேைாபாத்
B. புது ேில்லி
C. வசன்ரன
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D. புவதனஷ்வர்

விரட: A. [ரைதைாபாத்]
விளக்கம்: 105வது இந்ேிய அறிவியல் மாநாடு Indian Science Congress

ISC - 2018)

ரைேைாபாத் நகைத்ேில் உள்ள ஒஸ்மானியா பல்கரலக்கைகத்ேில் 2018ஆம்
ஆண்டு ஜனவ

மாேம் 3- 7 வரை நரடவபறவுள்ளது. இந்ே அறிவியல் மாநாட்டின்

கருப்வபாருள்

அறிவியல்

மற்றும்

வோைிநுட்பத்ரே

-

அரடயாேவர்கரள

அரடயச் வசய்வோகும் . இப்பல்கரலக்கைகம் இந்ே மாநாட்ரட நடத்துவது இது

6வது முரறயாகும், அதேதபால் இந்ேியா அறிவியல் மாநாடு நரடவபறுவது இது
7வது முரறயாகும். இந்ே மாநாட்டில் சைாச யாக 25 தநாபள் ப சு வபற்றவர்கள்
பங்தகர்ப்பார்கள் என எேிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.

6. இந்தியாவின் முதன் முதலாக வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ள கபண் எல்ரல
பாதுகாப்பு பரட வைர்
ீ யார் Border Security Force BSF ?
A. அஞ்சலி குப்ோ
B. ேனுஷ்ஸ்ரீ ப க்
C. பி யா வஜயக்குமார்
D. சந்ேியா வசௌகான்

விரட: B தனுஷ்ஸ்ரீ ப க்
விளக்கம்:

ைாஜஸ்ோரனச்

தசர்ந்ே

ேனுஷ்ஸ்ரீ

ப க்

என்பவர்

இந்ேியாவின்

மிகப்வப ய எல்ரல பாதுகாப்பு பரடயான, எல்ரல பாதுகாப்பு பரடயின் Border

Security Force

வபருகிறார்.

BSF

மத்ேிய

தேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட முேல் வபண் என்ற வபருரமரய
பிைதேசம்

மாநிலம்,

குவாலியர்

மாவட்டத்ேில்

உள்ள

வடகான்பூர் BSF பயிற்சி ரமயத்ேில் பட்டமளிப்புக்கு பின் எல்ரல பாதுகாப்பு
பரடயில் ேனது பணிரய துவங்கினார். முேற்கட்டமாக BSF, அவரை மிகவும்
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பேற்றமான இைண்டு எல்ரலகளான இந்ேியா – பாக்கிஸ்ோன், இந்ேியா –

வங்கதேச எல்ரலகளில் நக்சரலட் எேிர்ப்பு நடவடிக்ரக மற்றும் பிற உள்நாட்டு
பதுகாப்பு நடவடிக்ரககளில் ஈடுபடுத்ேப்பட்டுள்ளது.

7. 2017 ஆம் ஆண்டுக்காை பார்முலா 1 வைாலக்ஸ் ஆஸ்திவைலியன் கிைாண்ட்
பி க்ஸ் வபாட்டியில் கவற்றி கபற்றவர்?
A. வல்தே

வபாட்டாஸ்

B. லீவிஸ் ைாமில்டன்
C. வசபாஸ்டியன் வவட்டல்
D. நிக்தகா வைாஸ்வபர்க்

விரட: C. [கசபாஸ்டியன் கவட்டல்]
விளக்கம்: வஜர்மரனச் தசர்ந்ே ஓட்டப் பந்ேய வைைான,
ீ
வசபாஸ்டியன் வவட்டல்
என்பவர் ஆஸ்ேிதைலியாவின், வமல்தபார்ன் கிைாண்ட் பி ஸ் சர்க்கியூட்டில்
நரடப்வபற்ற 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான பார்முலா 1 தைாலக்ஸ் ஆஸ்ேிதைலியன்
கிைாண்ட் பி க்ஸ் தபாட்டியில் வவற்றி வபற்றார்.

8. புர்வா பார்வவ Purva Barve எந்த விரளயாட்டுடன் கதாடர்புரடயவர்?
A. மட்ரடப்பந்ோட்டம் (கி க்வகட்)
B. குத்துச்சண்ரட (பாக்சிங்)
C. பூப்பந்ோட்டம் (பாட்மிட்டன்)
D. சதுைங்கம் (வசஸ்)
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விரட: C. [பூப்பந்தாட்டம் (பாட்மிட்டன்)]
விளக்கம்:

இந்ேியாரவச்

தசர்ந்ே

புர்வா

பார்தவ

Purva

Barve ,

7ஆம்

ஆண்டுக்கான 19 வயத்துக்குட்பட்டவர்களுக்கான லீ நிங்க் - இஸ்தைல் ஓபன்

வபண்கள் ஒற்ரறயர் பி வு பாட்மிட்டன் தபாட்டியில் ைஷ்யாரவச் தசர்ந்ே லீலா
மினாடிவச

Lela

Minadze

என்பவரை

21-6,

வவற்றிவபற்றார். இப்தபாட்டி இஸ்தைலின்
உள்ள

விரளயாட்டைங்கத்ேில்

த

இப்தபாட்டி

21-4,

என்ற

வசட்

கணக்கில்

ான் வலசிதயான் எனுமிடத்ேில்
நரடவபற்றது.

அதுமட்டுமன்றி

இந்ேியாரவச் தசர்ந்ே வருன் கபூர் என்பவர் 15 வயத்துக்கு உட்பட்டவர்களுக்கான
ஆண்கள் ஒற்ரறயர் பி வு பாட்மிட்டன் தபாட்டியில் இங்கிலாந்ரேச் தசர்ந்ே
தடாபி டில்லிங்காம் என்பவரை 21-10, 21-2 என்ற வசட் கணக்கில் வவற்றிவபற்றார்.

9. புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய விலங்குகள் நல வா ய அரமப்பின்
தரலவர் யார்?
A. தமாகன் சிங் அலுவாலியா
B. சுதைஷ் S.தைானப்தபாதகால்
C. சின்னி கிருஷ்ணா
D. சைத் சிங் வநகி

விரட: D. [சைத் சிங் கநகி]
விளக்கம்: இந்ேிய விலங்குகள் நல வா ய அரமப்பானது (AWBI) சட்டப்பூர்வ
அறிவுரை ரமயமாகும் இது மத்ேிய அைசின் சுற்றுச்சூைல், வனம் மற்றும் பருவ
மாற்றங்களுக்கான

அரமச்சகத்ேின்

(MoEF)

கீ ழ்

இயங்குகிறது.

இேன்

ேரலரமயகம் ேமிழ்நாட்டில், வசன்ரனயில் உள்ளது. AWBI நிைந்ேை அரமப்பாக
MoEF வின் மூத்ே அேிகா களால் மாற்றப்பட்டுள்ளோல் இேரன சமீ பத்ேில்
வசய்ேிகளில்

காணலாம்.

எனதவ

சுற்றுச்சூைல்,

வனம்

மற்றும்

பருவ

மாற்றங்களுக்கான அரமச்சகத்ேின் (MoEF) வசயல் இயக்குனர் மற்றும் சிறப்பு
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வசயலாளைான டாக்டர். சைத் சிங் வநகி என்பவர் புேிோக உருவாக்கப்பட்ட 18
உறுப்பினர்கரள

உரடய

இந்ேிய

விலங்குகள்

நல

வா ய

அரமப்பின்

ேரலவைாக தேர்ந்வேடுக்கப்பட்டுள்ளார் இவைது பேவிக்காலம் மூன்று ஆண்டுகள்.
இந்ேிய விலங்குகள் நல வா ய அரமப்பானது ேனது சட்ட அடிப்பரடரய,
விலங்குகள் வன்வகாடுரமச் ேரடச் சட்டத்ேின் – 1960 மூலம் வபருகிறது, இது

எங்கும்

விலங்குகரள

மனிோபிமானத்துடன்

நடத்துவேற்கு

சட்டங்கரள

வகுக்கிறது. அதுமட்டுமன்றி இவ்வரமப்பானது விலங்கு வரேரய ேடுக்க
அவ்வப்தபாது சட்டங்கள் இயற்றுகின்றன.

10.

கின்ைர்சைி

வைவிலங்குகள்

சைணாலயம்

எந்த

மாநிலத்தில்

அரமந்துள்ளது?
A. ஆந்ேிை பிைதேசம்
B. தகைளம்
C. வேலுங்கானா
D. ேமிழ்நாடு

விரட: C. [கதலுங்காைா]
விளக்கம்: கின்னர்சனி வனவிலங்குகள் சைணாலயம் வேலுங்கானா மாநிலத்ேின்
கம்மம் மாவட்டத்ேில் அரமந்துள்ளது. இந்ே வனவிலங்குகள் சைணாலயம் சுமார்
635.40 சதுை கிதலா மீ ட்டர் பைப்பளவில் பைவி

எைிதலாவியமாக கின்னர்சனி

ஆறும் சைணாலயத்ேின் ரமயத்ேில் அடர்ந்ே காடுகளாள் சூைப்பட்ட ேீவுகளும்
அரமந்துள்ளது. இந்ே சைணாலயம் கின்னர்சனி ஆற்றாலதய இப்வபயர் வபற்றது.
இந்ே ஆறு சைணாலயத்ரே இைண்டாக பி த்து தகாோவ

ஆற்ரற அரடகிறது.

இந்ே சைணாலயத்ேில் தபந்ேர் சிறுத்ரேகள், சிங்கைா, வசளசிங்காஸ், கரடமான்,
சீத்ோல், கவுர்ஸ், கழுரேப்புலி, ந , காட்டு பன்றி, புலிகள், தேனுண்ணுங் கைடிகள்,
கரு மான் தபான்றரவ காணப்படுகிறது. அேிக அளவிலான காட்டுக் தகாைிகள்,
கவுோ கள், பாட் ட்ஜஸ்கள், மயிற் கவுோ கள், நுக்ோஸ்கள், ஸ்பூன்பில்ஸ்
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பறரவகள்,

நன்ன ீர்

வாத்துகள்,

புறாக்கள்

ஆகிய

பறரவகள்

சுற்றுலா

பயணிகளால் பார்த்து ைசிக்கப்படுகின்றன.
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