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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் 01, 2017 

 

1. மகாராஷ்டிராவின் புதிய தலைலம செயைாளராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 
 

A. சுமித் முல்லிக் 
B. கஷிஷ் நந்தன்  

C. நிர்மல் குப்தா 
D. ஸ்வதீன் ஷத்திரியா  

 

விலட: A. சுமித் முல்ைிக் 

 

1982 ததாகுதி ஐஏஎஸ் அதிகாரி சுமித் முல்லிக், மகாராஷ்டிராவின் 

புதிய தலலலம தெயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஸ்வதீன் 

ஷத்திரியா, ஜனவரி 31 ஆம் தததி ஓய்வு தபற தவண்டியிருந்தது, 

ஆனால் அவருக்கு மாத நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டது, அவரின் இடத்லத 
சுமித் முல்லிக் நிரப்புகிறார். இப்பதவிக்கு முன்பு, தபாது நிர்வாகத் 
துலறயில் தலலலம தநறிமுலற அதிகாரியாக இவர் பணியாற்றி 
வந்தார். முன்னதாக, அமராவதி தகாட்ட ஆலணயாளராகவும், பள்ளி 
கல்வி தெயலாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். தமலும் இவதர 
ஆளுநருக்கு தெயலாளராவார்.     

 

2. ெமீபத்தில் மலைந்த தரக் மமத்தா(Tarak Mehta), எந்த சமாழியின் 

குைிப்பிட்டத்தக்க நாடக எழுத்தாளர் ? 
 

A. உருது 

B. குஜராத்தி 
C. மராத்தி  
D. ஒடியா 
 

விலட: B. குஜராத்தி 
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பிரபல குஜராத்தி எழுத்தாளர் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க நாடக 
எழுத்தாளர் தரக் தமத்தா, ெமீபத்தில் குஜராத்திலுள்ள அகமதாபாத்தில் 

காலமானார். பிரபல நலகச்சுலவ கலலஞரான இவர், மும்லபலய 

தெர்ந்த குஜராத்தி வார இதழான "ெித்ரதலகா"-வில் வரும் �Duniya Ne 
Undha Chasma� பகுதியின் மூலம் நன்கு அறியப்படுகிறார். இவர் 2015 ஆம் 

ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருது தபற்றார். 1971 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 

ெித்ரதலகா வார இதழில் இவரது முதல் வாராந்திர பகுதி 
இடம்தபற்றது. பல்தவறு இன்றியலமயாத பிரச்ெிலனகள் குறித்து 

சுமார் 80 புத்தகங்கலள இவர் எழுதியுள்ளார். பிரபலமான நலகச்சுலவ 

ததாலலக்காட்ெி ததாடரான �Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah�,  பத்மஸ்ரீ 

தரக் தமத்தாவின்  �Duniya Ne Undha Chasma� பகுதியின் ததாலலக்காட்ெித் 
தழுவலாகும்.      

 

3. T  Wr  T r : L  a  B raya    T   N a  என்ை புத்தகத்தின் 

ஆெிரியர் யார் ? 
 

A. ஆலாப் ராய் 

B. ஆதிஸ்ரீ ராய்  

C. சுஜாதா தபாஸ் 

D. நமீதா ராய் தகாஷ் 

 

விலட:D.  நமீதா ராய் மகாஷ் 

 

நமீதா ராய் தகாஷ் மற்றும் ெஞ்ெய் தொப்ரா ஆகிய இருவரும் �The 
Wrong Turn: Love and Betrayal in the Time of Netaji� என்ற புத்தகத்லத 
எழுதியுள்ளனர். இது சுதந்திரப் தபாராட்டத்திற்கு எதிராக 
அலமக்கப்பட்ட தபரார்வத்தின் ஒரு தபரும் கலதயாகும்.   

 

4. 2017 ெர்வமதெ அரிய மநாய் தினத்தின் (IRDD- International Rare Disease 

Day) லமயக்கரு என்ன ?  

 

A. Solidarity 
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B. Mystery Diagnosis 

C. Research  

D. Rehabilitation 

 

விலட: C. Research  

 

அரிய தநாய் பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த மற்றும் அரிய தநாயுள்ள 

தனிநபர் மற்றும் அவர்களின் குடும்பங்களின் மருத்துவ 

பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் ெிகிச்லெ அணுகலல தமம்படுத்த ஒவ்தவாரு 

ஆண்டும் பிப்ரவரி மாதம் கலடெி நாளில் ெர்வததெ அரிய தநாய் 

தினம் (IRDD) அனுெரிக்கப்படுகிறது. 2017 IRDD தினமானது, 

ஆராய்ச்ெியில் தநாயாளிகளின் முக்கிய பங்லக அங்கீகரிக்கும் 

வலகயில் �Research� என்ற லமயக்கருவுடன், �With research, possibilities are 
limitless� என்ற வாெகத்துடனும் நலடதபற்றது.      

 

5. 2017 ESPN cricinfo விருதுகளில், Ca a    Y ar  என 

சபயரிடப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 
 

A. விராத் தகாஹ்லி  
B. தபன் ஸ்தடாக்ஸ்  

C. தபப் டூப்ளிெிஸ் 

D. ஸ்டீவன் ஸ்மித்     

 

விலட: A. விராத் மகாஹ்ைி  
 

ESPNcricinfo-வின் 10வது ஆண்டு விருதுகள் விழாவில், இந்திய தடஸ்ட் 

அணியின் தகப்டன் விராத் தகாஹ்லி  �Captain of the Year� என தபயர் 
சூட்டப்பட்டுள்ளார். விராட் தலலலமயிலான இந்திய அணி கடந்த 
ஆண்டில் 12 தடஸ்ட் தபாட்டிகளில் 9-ல் தவற்றி தபற்றது. இது தவிர, 
தகப் டவுனில் நலடதபற்ற ததன் ஆப்ரிக்காவிற்கு எதிரான தபாட்டியில் 

198 பந்துகளில் 258 ரன்கள் விளாெியதற்காக இங்கிலாந்து வரீர் தபன் 
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ஸ்தடாக்ஸ்-ற்கு 'Test Batting Performance of the Year' விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. அல்வின் பிரான்ெிஸ் (Alwin Francis), எந்த விலளயாட்டுடன் 

சதாடர்புலடயவர் ? 
 

A. கிரிக்தகட் 

B. பூப்பந்து  

C. தடன்னிஸ்  

D. தெஸ்  

 

விலட: B. பூப்பந்து 

 

ெிறந்த இந்திய பாட்மிண்டன்  இரட்லடயர்களான தருண் தகானா 
மற்றும் அல்வின் பிரான்ெிஸ், ெமீபத்தில் கம்பாலாவில் நலடதபற்ற 

2017 உகாண்டா ெர்வததெ தபட்மிண்டன் தபாட்டியின் இறுதி 
ஆட்டத்தில் தமாரிஷியஷின் ஆதிஷ் லூபா மற்றும் தஜார்ஜ் ஜூலியன் 

பாலல 21-8, 21-14 என்ற புள்ளிகளில் ததாற்கடித்து ஆண்கள் 

இரட்லடயர் பட்டத்லத தவன்றுள்ளனர்.      

 

7. ெமீபத்தில் மலைந்த ஹாஜி அப்துல் ெைாம், எந்த மாநிைத்லத 

மெர்ந்த நாடாளுமன்ை மாநிைங்களலவ உறுப்பினர் ? 
 

A. உத்தரப் பிரததெம் 

B. மணிப்பூர்  

C. ஆந்திரப் பிரததெம் 

D. மத்தியப் பிரததெம்  

 

விலட: B. மணிப்பூர்   

 

மூத்த காங்கிரஸ் தலலவர் ஹாஜி அப்துல் ெலாம் (69), ெமீபத்தில் 

மணிப்பூர் மாநிலத்தின் இம்பாலில் காலமானார். மாநிலங்களலவ 
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உறுப்பினராக இருக்கும் முதல் மணிப்புரி முஸ்லீம் இவதர. இவர் 2014-
2020 வலர இரண்டாவது முலறயாக இந்திய பாராளுமன்ற 

தமல்ெலபயில் மணிப்பூர் மாநிலத்லத வழிநடத்துகிறார்.   

 

8. உைக வங்கி (WB), மதஜஸ்வினி திட்டத்திற்கு எவ்வளவு கடன் 

சதாலகக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது ? 

 

A. $ 55 மில்லியன் 

B. $ 78 மில்லியன் 

C. $ 63 மில்லியன்  

D. $ 89 மில்லியன்  

 

விலட: C. $ 63 மில்ைியன்  

 

ஜார்க்கண்ட்டில் �Tejaswini: Socio-Economic Empowerment of Adolescent Girls and 
Young Women� திட்டத்தின் கீழ், சுமார் 6.8 லட்ெம் வளரிளம் தபண்களுக்கு 

அதிகாரமளிக்க, உலக வங்கியானது (WB) $ 63 மில்லியன் 

கடன்ததாலகலய இந்தியாவுக்கு வழங்கும்.இதற்காக, ெர்வததெ 
அபிவிருத்தி ெங்கத்தின் (ஐடிஏ)  $ 63 மில்லியன் 

கடன்ததாலகக்கான  ஒரு நிதி ஒப்பந்தத்லத ெமீபத்தில் உலக வங்கி, 
இந்திய அரசுடன் தெய்துள்ளது. ததஜஸ்வினி திட்டம் ஜார்க்கண்ட் 

மாநிலத்தின் 17 மாவட்டங்களில் வழங்கப்படும். இது மூன்று முக்கிய 

கூறுகலள தகாண்டுள்ளது: ெமூக, கல்வி மற்றும் தபாருளாதார 
வாய்ப்புகலள விரிவுபடுத்துதல்; தீவிர தெலவ விநிதயாகம்; மாநில 

திறன் வளர்த்தல் மற்றும் தெயல்படுத்தல் ஆதரவு. திட்டத்தின் இறுதி 
தததி ஜூன் 30, 2021 ஆகும்.       

 

9. ெமீபத்தில் மதெிய புைிகள் பாதுகாப்பு ஆலணயம் (NTCA), பிபிெி 
மீது 5 ஆண்டு தலட விதித்தது.  மதெிய புைிகள் பாதுகாப்பு 

ஆலணயம்  ( NTCA ) எந்த அலமச்ெகத்தின் ெட்டபூர்வமான அலமப்பு 

? 
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A. புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி அலமச்ெகம்  

B. நீர்வள, நதி அபிவிருத்தி மற்றும் கங்கா புத்துணர்வு அலமச்ெகம் 

C. தவளிவிவகார அலமச்ெகம்  

D. சுற்றுச்சூழல், வனத்துலற மற்றும் காலநிலல மாற்றம் அலமச்ெகம் 

 

விலட: D. சுற்றுச்சூழல், வனத்துலை மற்றும் காைநிலை மாற்ைம் 

அலமச்ெகம் 

 

அொமின் காெிரங்கா ததெிய பூங்காவில் தவட்லடயாடுவது குறித்து 

உண்லமக்கு புறம்பான கருத்துகலள ஆவணப்படத்தில் 

கூறியிருப்பதாக,  பிரித்தானிய ஒளிபரப்பு கார்ப்பதரஷன்(British Broadcasting 

Corporation) மற்றும்   அதன் பத்திரிலகயாளர்களுக்கு இந்தியாவில் உள்ள 

அலனத்து புலிகள் ெரணாலயங்களிலும் படப்பிடிப்பு நடத்த 5 

ஆண்டுகளுக்கு ததெிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆலணயம் 

தலடவிதித்துள்ளது. BBC தெய்தியாளர் ஜஸ்டின் ரவுலட் மூலம் 

எடுக்கப்பட்ட �Killing for Conservation� ஆவணப்படம், காெிரங்காவின் 

காண்டாமிருக பாதுகாப்பு பற்றி தபசுகிறது; 

தவட்லடயாடுபவர்கலள  "சுட்டுக் தகால்லும்" அதிகாரம் 

வனக்காவலர்களுக்கு உண்டு எனவும் இதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

பூங்காவிற்கு அருகில் வாழும் பழங்குடி மக்களின் வாழ்க்லகலய 

பாதிக்கும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பில் உள்ள தவட்லட-எதிர்ப்பு 
தகாள்லககலளயும் ஆவணப்படம் விமர்ெிக்கிறது. புலிகளின் 

பாதுகாப்லப வலுப்படுத்தும் தநாக்கில் 2006-ல் திருத்தப்பட்ட, 

வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) ெட்டம் 1972-லய தெயல்படுத்த சுற்றுச்சூழல், 

வனத்துலற மற்றும் காலநிலல மாற்றம் அலமச்ெகத்தின் (MoEFCC) கீழ் 

அலமக்கப்பட்ட ஒரு ெட்டபூர்வமான அலமப்தப NTCA ஆகும்.           

 

10. எந்த நகரம், 4வது India-CLMV Business Conclave-2017-லய நடத்தியது ? 

 

A. புதன  

B. தென்லன  

C. தஜய்ப்பூர் 
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D. புது தில்லி            

 

விலட: C. சஜய்ப்பூர் 
 

இந்தியா-CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam) வர்த்தக 
கான்கிதளவின் 4-வது பதிப்பு, ராஜஸ்தானின் தஜய்ப்பூரில் 

நலடதபற்றது. வர்த்தகம் மற்றும் இந்திய ததாழில்ொலல கூட்டலமப்பு 
ஏற்பாடு தெய்த இந்த மாநாட்லட மத்திய வர்த்தக மற்றும் 

ததாழில்ொலல அலமச்ெர் நிர்மலா ெீதாராமன் ததாடங்கி லவத்தார். 
மாநாட்டின் தநாக்கம் குறிப்பிட்ட திட்டத்தின் வாய்ப்புகலள 

அலடயாளம் காணுதல் மற்றும் அப்பகுதியில் வணிக கூட்லட(business 

partnerships) ததட முற்படுவது. பார்மா, தஹல்த்தகர், உற்பத்தி, தவளாண் 

வணிகம், உணவு பதப்படுத்துதல், கற்கள் மற்றும் நலககள், ஜவுளி, 
ததால், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி மற்றும் கல்வி தபான்ற துலறகளில் 

இந்த மாநாடு கவனம் தெலுத்துகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 02, 2017 
 

1. சர்வதேச அளவில் பாராட்டுகளள பபற்ற ஆசிரியர் நீல் ளகமான்(Neil 
Gaiman) UNHCR-ன் நல்பெண்ண தூேராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் எந்ே 
நாட்ளட தசர்ந்ேவர் ? 
 

A. இங்கிலாந்து 

B. ரஷ்யா 
C. பிரான்ஸ்  

D. அமெĂக்கா 
 

விளட: A. இங்கிொந்து 

 

வலுக்கட்டாயொக இடம்மபயர்ந்த ெக்களின் நிலலலெ பற்றிய விழிப்புணர்வு 
ஏற்படுத்த ெற்றும் ததலவயான நிதிலய உருவாக்க, சர்வததச அளவில் 
பாராட்டுகலள மபற்ற ஆசிĂயர் நீல் லகொன்(Neil Gaiman) அகதிகளுக்கான 
ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் உயர் ஆலணயத்தின் (UNHCR) நல்மலண்ண 
தூதராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது குறிப்பிடத்தக்க பணிகளில் காெிக் 
புத்தக மதாடர்களான The Sandman and novels Stardust, American Gods, Coraline, 
ெற்றும் The Graveyard Book ஆகியலவ அடங்கும்.  
 

2. 2017 சர்வதேச தயாகா ேிருவிழா, எந்ே மாநிெத்ேில் போடங்கியது ? 
 

A. ெத்தியப் பிரததசம் 

B. உத்தரகண்ட்  

C. ஜார்க்கண்ட் 

D. பகீார்  

 

விளட: B. உத்ேரகண்ட் 

 

சர்வததச தயாகா திருவிழாவின் 29-வது பதிப்பு, உத்தரகண்ட் ொநிலத்தின் 
Ăஷிதகஷில் உள்ள புனித கங்லக நதி கலரதயாரம் அலெந்துள்ள பர்ொர்த் 
நிதகதனில்  ொர்ச் 1, 2017 அன்று மதாடங்கியது. இந்த ஒரு வார கால 
நிகழ்லவ ஆயுஷ் அலெச்சகம், உத்தரகண்ட் சுற்றுலா வளர்ச்சி வாĂயம், 
பர்ொர்த் நிதகதன் ெற்றும் கர்வால் ெண்டல் விகாஸ் நிகாம் கூட்டாக 
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ஏற்பாடு மசய்துள்ளது. இதலன உத்தரகண்ட் ஆளுநர் தக தக பால் மதாடங்கி 
லவத்தார். இந்த ஆண்டு விழாவில், உலகம் முழுவதும் 20-க்கும் தெற்பட்ட 
நாடுகளில் இருந்து 70 ஞானிகள், தயாகசார்யாஸ், வழங்குநர்கள் ெற்றும் 
நிபுணர்கள் பங்தகற்கின்றனர்.   

 

3. பிராந்ேிய ஒத்துளழப்புக்கான பேற்காசிய சங்கத்ேின் (SAARC) புேிய 
பபாதுச் பசயொளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 
 

A. அகெது சலீம் 

B. அபுல் அசன் 

C. அம்ஜத் ஹூலசன் பி சியால் 

D. அர்ஜுன் பகதூர் தாபா     

 

விளட: C. அம்ஜத் ஹூளசன் பி சியால் 

 

மூத்த பாகிஸ்தானிய அரசியல் நிபுணர் அம்ஜத் ஹூலசன் பி சியால், 
பிராந்திய ஒத்துலழப்புக்கான மதற்காசிய சங்கத்தின் (SAARC) புதிய மபாதுச் 
மசயலாளராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர்  தநபாளின் அர்ஜுன் பகதூர் 
தாபாவின் இடத்லத நிரப்புகிறார். சியால், பாகிஸ்தானின் மவளியுறவு 
தசலவயில் 33 ஆண்டுகள் அனுபவம் மகாண்டவர். தெலும் இவர், 
காத்ெண்ட்டில் சார்க் மசயலகத்தில் இயக்குனராக பணியாற்றியிருக்கிறார். 
மபாதுச்மசயலாளĂன் பதவிக்காலம் மூன்று ஆண்டுகள் ெற்றும் தநபாளின் 
காட்ொண்லட தலலலெயிடொகக் மகாண்ட சார்க் மசயலகத்தின் 
தலலவரும் இவதர. சார்க் மசயலகம் பணிகலள மசயல்படுத்துதல், 
கூட்டங்கலள நடத்துதல் ஆகியவற்லற கண்காணித்து ஒருங்கிலணக்கிறது 
ெற்றும் சங்கத்திற்கும் அதன் உறுப்பு நாடுகளுக்கும் அதததபால் ெற்ற 
பிராந்திய அலெப்புக்களுக்கும் இலடதய ஒரு மதாடர்பு தசனலாகவும் சார்க் 
மசயலகம் பணியாற்றுகிறது.   

 

4. இந்ேிய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்ேளன வாரியத்ேின் (SEBI) புேிய 
ேளெவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 
 

A. வி தக மஜய்ரத் ெக்யா  

B. அதுதலஷ் ஜிண்டால்  

C. குருமூர்த்தி ெகாலிங்கம் 
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D. அஜய் தியாகி  
 

விளட: D. அஜய் ேியாகி   

 

இொசலப் பிரததச பணிப்பிĂவின் 1984 மதாகுதி ஐஏஎஸ் அதிகாĂ அஜய் 
தியாகி, சந்லத கட்டுப்பாட்டாளரான இந்திய பங்கு ெற்றும் பĂவர்த்தலன 
வாĂயத்தின்(SEBI) புதிய தலலவராக 3 ஆண்டு காலத்திற்கு 2017 ொர்ச் 01 
அன்று நியெிக்கப்பட்டார். இவர் U K சின்ஹாவின் இடத்லத நிரப்புகிறார். 
இந்த பதவிக்கு முன்பு, நிதி அலெச்சகத்தின் மூலதன சந்லதகள் பிĂலவ 
தியாகி லகயாண்டு மகாண்டிருந்தார். தெலும் தியாகி, ெத்தியில் பல்தவறு 
அனுபவங்கலள மகாண்டுள்ளார். 2014 நவம்பĂல் நிதி அலெச்சகத்தின் 
கூடுதல் மசயலாளராக தசர்வதற்கு முன்னர், சுற்றுச்சூழல், வன ெற்றும் 
காலநிலல ொற்ற அலெச்சகத்தில் இலண மசயலாளராக இவர் இருந்தார். 
தெலும் இவர், மபட்தராலியம் ெற்றும் இயற்லக எĂவாயு, ஸ்டீல் ெற்றும் 
ஊரக தெம்பாட்டு அலெச்சகங்களிலும் பணிபுĂந்தார். மசபியின் தலலவர் 
ொதத்திற்கு ரூ 4.5 லட்சம் மதாகுப்பூதியம் மபறுவார்.  
 

5. உெக வர்த்ேக அளமப்பிற்கு (WTO) இந்ேியாவின் நிரந்ேரப் பிரேிநிேியாக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 
 

A. தஜ எஸ் தீபக் 
B. ஜி லதா கிருஷ்ண ராவ் 

C. என் தக சின்ஹா 
D. பிரெிளா லாலன்  

 

விளட: A. தஜ எஸ் ேீபக் 

 

உத்தரப் பிரததசத்லத தசர்ந்த 1982 ஆம் மதாகுதி ஐஏஎஸ் அதிகாĂ, மடலிகாம் 
மசயலாளர் தஜ எஸ் தீபக், ஜூன் 1, 2017 முதல் உலக வர்த்தக அலெப்பிற்கு 
(WTO) இந்தியாவின் நிரந்தரப் பிரதிநிதியாக நியெிக்கப்பட்டுள்ளார். 
அதிகாரப்பூர்வ ஆலணப்படி, மதாலலத் மதாடர்பு அலெச்சகத்தில் இருந்து 
இவர் இடம் ொற்றம் மசய்யப்பட்டு வர்த்தகம் ெற்றும் மதாழில்துலற 
அலெச்சகத்தின் வர்த்தகத் துலறயில் சிறப்புப் பணி (OSD) அதிகாĂயாக தெ 
31 வலர நியெிக்கபட்டுள்ளார். உலக வணிக அலெப்பானது, நாடுகள் 
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இலடதய வர்த்தக விதிகலள லகயாளும் ஒரு உலகளாவிய சர்வததச 
அலெப்பு ஆகும்.  
 

6. சூடான் குடியரசின் புேிோக நியமிக்கப்பட்ட பிரேமர் யார் ? 
 

A. ஹசன் அல் பஷீர்  

B. ஹசாபு முகெது ரகுொன்  

C. பக்Ă ஹாசன் சதல 

D. முகம்ெத் அஹ்ெத்  

 

விளட: C. பக்ரி ஹாசன் சதெ 

 

1989 ஆம் ஆண்டிலிருந்து பிரதெர் பதவி நீக்கப்பட்டலத அடுத்து, 1 ொர்ச் 2017 
அன்று ஜனாதிபதி ஒெர் அல்-பஷீர் சூடானின் முதல் பிரதெராக பக்Ă ஹாசன் 
சதலலவ நியெித்துள்ளார். குலறந்த அதிகாரங்கலள மகாண்டு பிரதெர் பதவி 
ெீண்டும் நிறுவப்பட்டது, எனினும் ெிக அதிக அதிகாரம் ஜனாதிபதி 
லககளிதலதய இருக்கும். சதல பிரதெர் என்ற முலறயில், துலண ஜனாதிபதி 
பதவிலய தக்க லவத்துக்மகாள்வார்.       

 

7. 2017 ஜதீரா பாகுபாடு ேினத்ேின் (Zero Discrimination Day) ளமயக்கரு என்ன ? 
 

A. Think & Act on Unity  

B. Stand Out 

C. Open Up, Reach Out 

D. Make Some Noise for Zero Discrimination 

 

விளட: D. Make Some Noise for Zero Discrimination 

 

ஒருவர் ததாற்றத்தில் எப்படி இருந்தாலும், அவர்கள் எங்கிருந்து 
வந்திருந்தாலும் அல்லது அவர்கள் யாலர தநசித்தாலும் கண்ணியத்துடன் 
ஒரு முழு வாழ்க்லகலய அலனவரும் வாழும் உĂலெலய மகாண்டாட 
ொர்ச் 1 ம் தததி ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஜதீரா பாகுபாடு தினம் 
அனுசĂக்கப்படுகிறது. ஜதீரா பாகுபாடு சின்னம்  பட்டாம்பூச்சி ஆகும். 
ொற்றத்தின் ஒரு அலடயாளொக பட்டாம்பூச்சி அங்கீகĂக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
2017 ஆம் ஆண்டிற்கான லெயக்கரு �Make Some Noise for Zero Discrimination�.   
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8. சிவில் கணக்குகள் நாள் (Civil Accounts Day), இந்ேியாவில் எந்ே தேேியில் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது ? 
 

A. ொர்ச் 5 
B. ொர்ச் 2 
C. ொர்ச் 3 
D. ொர்ச் 1 
 

விளட: D. மார்ச் 1 
 

சிவில் கணக்குகள் தினத்தின் (CAD) 41-வது பதிப்பு, இந்திய சிவில் கணக்குகள் 
தசலவயின் (ICAS) 41-வது ஆண்டு நிலறலவ ஒட்டி புது தில்லி விஞ்ஞான் 
பவனில் ொர்ச் 1, 2017 அன்று மகாண்டாடப்பட்டது. ICAS-யானது  ொர்ச் 1, 1976 
ஆம் ஆண்டு மதாடங்கப்பட்டது. நிதி அலெச்சகத்தில் உள்ள மசலவு 
துலறயின் கீழ் ICAS மசயல்படுகிறது. இந்திய அரசிற்கு (GOI) நிதி 
தெலாண்லெ தசலவகலள வழங்குவதில் ICAS முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 
கட்டண தசலவகள், வĂ வசூல் அலெப்பிற்கு ஆதரவு, அரசு பரந்த 
கணக்கியலல மசய்தல், நிதி அறிக்லகயிடல் மசயல்பாடுகள், வரவு மசலவுத் 
திட்ட ெதிப்படீு தயாĂத்தல் ெற்றும் ெத்திய அரசின் சிவில் 
அலெச்சரலவகளில் உள்ளக கணக்காய்வு தெற்மகாள்ளுதல் ஆகியவற்லற 
ICAS மசய்கிறது.          

 

9. 2017 ஆம் ஆண்டின் ஹார்வர்ட் சிறந்ே மனிோபிமான விருது (Harvard 

Humanitarian) யாருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது ? 
 

A. ஆங் சான் சூ கீ 
B. ராபின் Ăஹானா மபன்டி 

C. ததார்ப்தஜார்ன் ஜக்லாந்து 

D. பிஷப் மடஸ்ெண்ட் டுட்டு 

 

விளட: B. ராபின் ரிஹானா பபன்டி 

 

மபர்தபடியன் பாடகர் ெற்றும் பாடலாசிĂயர் ராபின் Ăஹானா மபன்டிக்கு, 
தன்னுலடய பார்பதடாஸ் நாட்டில் புற்றுதநாய் சிகிச்லசலய தெம்படுத்த 
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ெற்றும் கăபியன் ொணவர்கலள அமெĂக்காவில் படிக்க லவக்க கல்லூĂ 
உதவித்மதாலக அலெக்கும் அவரது பணிலய அங்கீகĂக்கும் விதொக 2017 
ஆம் ஆண்டின் ஹார்வர்ட் சிறந்த ெனிதாபிொன விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
வாழ்க்லக தரத்லத தெம்படுத்தும் ெற்றும் ெக்கலள அதிக உயரத்திற்கு 
ஈர்க்கும் தனி நபĂன் பணிகள் ெற்றும் மசயல்ளுக்கு ெதிப்புெிக்க ஹார்வர்ட் 
பல்கலலக்கழகத்தின் மூலம் இந்த வருடாந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. 
 

10. அவனி தெக்ஹரா(Avani Lekhara), எந்ே விளளயாட்டுடன் 
போடர்புளடயவர் ? 
 

A. மசஸ்  

B. குத்துச்சண்லட  

C. துப்பாக்கி சுடுதல்  

D. கிĂக்மகட் 

 

விளட: C. துப்பாக்கி சுடுேல்  

 

செீபத்தில், UAE-வின் Al Ain-ல் நலடமபற்ற உலக துப்பாக்கி சுடுதல் பாரா 
விலளயாட்டு உலக தகாப்லபயில் இந்தியாலவ தசர்ந்த அவனி தலக்ஹரா(15) 
மபண்களுக்கான 10 ெீட்டர் ஏர் லரபிள் ஸ்டாண்டிங் SH1 நிகழ்வில் (R2) 244.4 
சுட்டு ஜூனியர் உலக சாதலன மசய்து மவள்ளி பதக்கம் மவன்றார். இது 
தவிர, பாரா துப்பாக்கி சுடும் வரீர் பூஜா அகர்வால், மபண்கள் 10 ெீட்டர் ஏர் 
பிஸ்டல் SH1 நிகழ்வின் (P2) இறுதி ஆட்டத்தில் 228.4 சுட்டு தபாட்டியில் 
மவள்ளிப் பதக்கம் மவன்றார். குறிப்பாக, இரு இந்திய துப்பாக்கி சுடும் 
வரீர்களும் அவர்களின் முதல் சர்வததச தபாட்டியில் விலளயாடுகின்றனர்.  
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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 



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

 

www.winmeen.com Page 2 

 

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 
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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. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 04, 2017 

 

1.  2017 உலக வனவிலங்கு தினத்தின் (   Day) மமயக்கரு என்ன ? 
 

A. Stop wildlife crime 

B. Listen to the young voices 

C. The future of wildlife is in our hands 

D. I          

 

விமட: B. Listen to the young voices 
 

C   I  T   E  S  (CITES)-ல் கையெழுத்திட்டகத 
குறிக்ை மற்றும் உலைின் ைாட்டு ஃப்னா மற்றும் ஃப்ள ாரா விலங்குைள் 
பற்றிெ விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்த ஒவ்யவாரு ஆண்டும் மார்ச் 3-ம் ளததி 
உலை வனவிலங்கு தினம் அனுசரிக்ைப்படுைிறது. 2017 ஆம் ஆண்டிற்ைான 
கமெக்ைரு L    y  . உலை வனவிலங்கு  தினமானது, ைாட்டு 
விலங்குைள் மற்றும் ஃப்ள ாராவின் பல அழைான மற்றும் மாறுபட்ட 
வடிவங்ைக  யைாண்டாட மற்றும் அதகன பாதுைாப்பதால் மக்ைளுக்கு 
ைிகடக்கும் திர ான நன்கமைள் பற்றிெ விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்த ஒரு 
வாய்ப்பாை உள் து. அளத ளநரத்தில், பரந்த அ வில்  யபாரு ாதார, 
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூை தாக்ைங்ைள் யைாண்ட வன குற்றத்திற்கு எதிரான 
ளபாராட்டத்கத முடுக்ைிவிட ளவண்டிெ அவசரத் ளதகவகெ இந்த தினம் 
நமக்கு நிகனவூட்டுைிறது.  
 

2. சமீபத்தில் மமைந்த கால்பந்து வரீர் ரரமண்ட் ரகாபா, எந்த நாட்மட 
ரசர்ந்தவர் ? 
 

A. யெர்மனி 
B. பிளரசில் 

C. பிரான்ஸ்  

D. ரஷ்ொ  

 

விமட: C. பிரான்ஸ்  
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பியரஞ்சு ைால்பந்து வரீர் ளரமண்ட் ளைாபா (85), சமீபத்தில் பிரான்ஸ் நாட்டின் 
பாரிசில் ைாலமானார். இவர் அகனத்து ைாலத்திலும் சிறந்த தாக்குதல் 
மிட்ஃபலீ்டர்ைளுள்(   ) ஒருவராை இருந்தார். பிரான்ஸ் 
நாட்டிற்ைாை ளைாபா யசய்த யதாடர்ச்சிொன சூப்பர் ஆட்டங்ை ின் மூலம் 
நிகனவில் யைாள் ப்படுைிறார், இவரின் இந்த ஆட்டம் 1958-ம் ஆண்டு உலைக் 
ளைாப்கப ளபாட்டிெில் இவரது நாடு மூன்றாம் இடம் பிடிக்ை உதவிெது. 
ஆனால் இவர், 1957, 1958 மற்றும் 1959 ல் யதாடர்ச்சிொை மூன்று 
ஆண்டுை ாை ஐளராப்பிெ ளைாப்கபகெ யவன்ற ைிளரட் ரிெல் மாட்ரிட் 
அணிெின் ஒரு முக்ைிெ உறுப்பினராை இருந்தார். 
    
3. சமீபத்தில் மமைந்த யம்னம் மயமா சிங்(Yumnam Yaima Si ), எந்த 
துமையுடன் ததாடர்புமடயவர் ? 
 

A. அரசிெல் 

B. விக ொட்டு 

C. ஊடைவிெல் 

D. ைடல் அறிவிெல்       

 

விமட: A. அரசியல் 

 

மூத்த அரசிெல்வாதியும், நாடாளுமன்ற முன்னாள் உறுப்பினருமான ெம்னம் 
கெமா சிங்(95), சமீபத்தில் மணிப்பூரின் இம்பாலில் ைாலமானார். ஒய் கெமா 
சிங் 1957 ஆம் ஆண்டு முதலில் பிரளதச ைவுன்சிலுக்கு ளதர்ந்யதடுக்ைப்பட்டார். 
1962 முதல் 1985 வகர யதாடர்ந்து 7 முகற ஒய்னம் யதாகுதிெிலிருந்து 
மணிப்பூர் சட்டசகபக்கு ளதர்ந்யதடுக்ைப்பட்டுள் ார். இவர் ைல்வி, IFCD, 
மற்றும் சட்டம்  & சட்ட யவ ியுறவு ளபான்ற பல்ளவறு மந்திரிப் பதவிைக  
வைித்தவர். 1980 – 85 வகர மணிப்பூர் சட்டமன்றத்தின் சபாநாெைராை 
இருந்தார். 1991 ஆம் ஆண்டு 10வது மக்ை கவெில், உட்புற மணிப்பூர் 
பாராளுமன்ற யதாகுதிகெ வழிநடத்தும் மணிப்பூர் மக்ைள் ைட்சிெின் (MPP) 
நபராை இவர் ளதர்ந்யதடுக்ைப்பட்டார். A P   T  L  S  என்ற 
புத்தைத்கத ஆங்ைிலத்தில் எழுதியுள்  இவர், பல்ளவறு எழுத்தா ர்ைக  
ைாட்டிலும் ஒரு புத்திசாலித்தனமான எழுத்தா ர். 
 

4. எந்த நாடு, T y a  P a   E  G a  (ICEGO ) குைித்த 
சர்வரதச மாநாட்டின் 10வது பதிப்மப நடத்துகிைது ? 
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A. பிளரசில் 

B. யெர்மனி 
C. பிரான்ஸ்  

D. இந்திொ 
 

விமட: D. இந்தியா 
 

T y  P   E  G  (ICEGO ) குறித்த சர்வளதச மாநாட்டின் 
10வது பதிப்பு, 2017 மார்ச் 7 முதல் 9 வகர புது தில்லிெில் நகடயபறவுள் து. 
3 நாள் ICEGO  மாநாட்கட, ஐக்ைிெ நாடுைள் பல்ைகலக்ைழைம் மற்றும் 
யுயனஸ்ளைாவுடன் இகணந்து எயலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் தைவல் 
யதாழில்நுட்ப (M Y) அகமச்சைம் ஏற்பாடு யசய்துள் து. மாநாட்டின் முக்ைிெ 
ளநாக்ைமானது, டிெிட்டல் அதிைாரம ித்தகல உள்ளூர் யமாழிைள் மூலம் 
டிெிட்டல் அரசாங்ைம் எவ்வாறு ஏற்படுத்தும் என்பகத ஆராய்வளத ஆகும். 
அரசாங்ைத்திற்கும், குடிமக்ைள், யதாழிலைங்ைள், சிவில் சமூைத்திற்கும் 
இகடளெ உள்  உறகவ யதாழில்நுட்பத்கத பென்படுத்தி மாற்றுவதில் இந்த 
மாநாடு ைவனம் யசலுத்தும். இது, டிெிட்டல் அரசின் ளைாட்பாடு மற்றும் 
நகடமுகறெில் உள்  நுண்ணறிவு மற்றும் அனுபவங்ைக  பைிர்ந்து 
யைாள்  ைல்விெைங்ைள், அரசாங்ைங்ைள், சர்வளதச நிறுவனங்ைள், சிவில் 
சமூைம் மற்றும் தனிொர் துகறைக  ஒன்றாை யைாண்டு வரும். 
இந்நிைழ்ச்சிொனது, டிெிட்டல் ைண்ைாட்சி மற்றும் டிெிட்டல் ஆளுகைெில் 
இந்திெ அனுபவம் மற்றும் சாதகனைக  அடிக்ளைாடிட்டு ைாட்டும் சிறப்பு 
நிைழ்வுைக  உள் டக்ைிெது.   

 

5. மகாநகர் தடலிகாம் நிகம் லிமிதடட்டின்(MTNL) புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட 
தமலவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர்(CMD) யார் ? 
 

A. அளசாக் மிட்டல் 

B. ராளைஷ் நங்ைிொ  

C. நிைில் அளராரா  

D. பி ளை புர்வார் 
 

விமட: D. பி ரக புர்வார் 
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மாநில அரசு நடத்தும் நிறுவனமான மைாநைர் யடலிைாம் நிைம் லிமியடட் 
நிறுவனத்தின் புதிெ தகலவர் மற்றும் நிர்வாை இெக்குநராை பி ளை புர்வார் 
நிெமிக்ைப்பட்டுள் ார். தற்ளபாது புர்வார் இெக்குநராை (நிதி) பணிொற்றி 
வருைிறார். ளம 31, 2014 அன்று ஏ ளை ைர்க் முதிர் ஓய்வு யபற்றகத யதாடர்ந்து 
ஒரு முழு ளநர தகலவர் மற்றும் நிர்வாை இெக்குநர் இன்றி MTNL இெங்ைி 
வந்தது.  
 

6. நாடு தழுவிய S a  S a  Sa a , எந்த நகரத்தில் இருந்து 
ததாடங்கப்பட்டது ? 
 

A. ைாந்திநைர் 
B. குருைிராம்  

C. அைமதாபாத் 
D. யநாய்டா   

 

விமட: B. குருகிராம்  

 

ஊரை வ ர்ச்சி, பஞ்சாெத்து ராஜ் மற்றும் குடிநீர் மற்றும் சுைாதார மத்திெ 
அகமச்சர் நளரந்திர சிங் ளதாமர், சமீபத்தில் சுைாதாரம் மற்றும் தூய்கம 
விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்தும் வகைெில் நாடு தழுவிெ S  S  S -

கவ மார்ச்  01, 2017 அன்று ஹரிொனாவின் குருைிராமில் யதாடங்ைி 
கவத்தார். சுவட்ச் பாரத் மிஷனின் 1,500 க்கும் ளமற்பட்ட யபண் 
சர்பாஞ்சுைளும், குருைிராம் பிரிவின் அகனத்து யபண் சர்பாஞ்சுைளும் இந்த 
நிைழ்வில் ைலந்து யைாள்ைின்றனர். நாடு முழுவதும் 2017 மார்ச் 1 முதல் 8 
வகர S  S  S  அனுசரிக்ைப்படும். குெராத்தின் ைாந்திநைரில் மார்ச் 
8 அன்று நகடயபறும் ஒரு வாரைால நீண்ட நிகறவு விழாவில் பிரதமர் 
ளமாடி பங்கு யபறுவார்.     

 

7. பின்வரும் எந்த நகரத்தில், நிரந்தர சிந்து ஆமைய (P a  I  
C ) கூட்டம் நமடதபைவுள்ளது ? 
 

A. புது தில்லி  
B. ராவல்பிண்டி  

C. லாகூர் 
D. ஆக்ரா 
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விமட: C. லாகூர் 
 

2017 மார்ச் அன்று பாைிஸ்தானின் லாகூரில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருக்கும் 
நிரந்தர சிந்து ஆகணெ (PIC) கூட்டத்தில் இந்திொ பங்ளைற்கும். PIC என்பது 
இந்திெ-பாைிஸ்தான் அதிைாரிைக  யைாண்ட இருதரப்பு ைமிஷன், இது சிந்து 
நதி உடன்படிக்கை (I T) இலக்குைக  யசெல்படுத்த மற்றும் நிர்வைிக்ை 
உருவாக்ைப்பட்டது. I T உடன்படிக்கைெின் ைீழ், இந்திொ மற்றும் பாைிஸ்தான் 
ஒவ்யவாரு நிதி ஆண்டிலும் சந்திக்ை ளவண்டும் என்று இருக்ைிறது. 
ஒப்பந்தத்தில் உள்  ஏற்பாடுை ின் பிரைாரம், சிந்து நதி மூலம் யைாண்டு 
யசல்லப்படும் யமாத்த நீரில் 20% மட்டுளம இந்திொ பென்படுத்த முடியும். 
1960 ஆம் ஆண்டு இந்திெப் பிரதமர் ெவைர்லால் ளநரு மற்றும் பாைிஸ்தான் 
ெனாதிபதி அயூப் ைான் இகடளெ கையெழுத்திடப்பட்ட இந்த ஒப்பந்தம், சிந்து 
படுகைெில் பிொஸ், ராவி மற்றும் சட்யலஜ் ஆைிெ மூன்று ைிழக்கு ஆறுைள் 
மீது இந்திொவிற்கும், சிந்து, யசனாப் மற்றும் ெலீம். ஆைிெ  மூன்று ளமற்கு 
ஆறுைள் மீது பாைிஸ்தானிற்கும்  ைட்டுப்படுத்தும் உரிகமகெ யைாடுக்ைிறது.    

 

8. எந்த நாடு, 2017 இந்தியப் தபருங்கடல் ரிம் சங்க (I a  O a  R  
A a ) உச்சிமாநாட்மட நடத்தவுள்ளது ? 
 

A. மளலஷிொ  

B. இந்ளதாளனஷிொ  

C. தான்சானிொ 
D. சீயசல்சு  

 

விமட: B. இந்ரதாரனஷியா  

 

இந்திெப் யபருங்ைடல் ரிம் சங்ை (IORA) உச்சி மாநாடு, S  M  
C    P , S   P  I  O  என்ற கமெக்ைருவுடன் 
இந்ளதாளனஷிொவின் ெைார்தாவில் மார்ச் 7-ஆம் ளததி நகடயபறவுள் து. 
இந்த உச்சிமாநாடு, ைடல்சார் ஒத்துகழப்கப வலுப்படுத்தும் மற்றும் 
வன்முகற தீவிரவாதத்திற்கு எதிராை ளபாராடும் வழிைக  பற்றி 
ைலந்தாளலாசிக்கும். 21 உறுப்பு நாடுை ின் தகலவர்ைள் மற்றும் பிரதிநிதிைள் 
மற்றும் IORA-வின் ஏழு ளபச்சுவார்த்கத கூட்டா ிைள் இந்த மாநாட்டில் 
ைலந்து யைாள்வார்ைள் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. இந்திொவில் இருந்து 
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துகண ெனாதிபதி ஹமீத் அன்சாரி IORA உச்சி மாநாட்டில் ைலந்து 
யைாள்வார். IORA உச்சி மாநாடு, இந்திெ யபருங்ைடல் பகுதிெில் 
ஒத்துகழப்கப பலப்படுத்துவதில் ஒரு உத்ளவைத்கத வழங்கும் என்று 
எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது.   

 

9.  C  Pay  – M y a  M   I a  P  என்ை புத்தகத்தின் 
ஆசிரியர் யார் ? 
 

A. மிலன் கவஷ்ணவ்  

B. பங்ைஜ் மிஸ்ரா  

C. பார்த்தசாரதி ளஷாம் 

D. வப்பாலா பாலச்சந்திரன்   

 

விமட:  A. மிலன் மவஷ்ைவ்  

 

 C  P y  – M y  M   I  P  என்ற புத்தைத்கத மிலன் 
கவஷ்ணவ் எழுதியுள் ார். இது, இந்திெ அரசிெலில் உள்  ஊழல் மற்றும் 
குற்றஞ்சார்ந்த மிைவும் முகறொன ஆய்வு ஆகும். சமுதாெ, அரசிெல் 
மற்றும் யபாரு ாதார ைாரணிை ால் இது வ ர்ந்து வருைிறது என ஆசிரிெர் 
ைாட்டுைிறார். இந்திொவில் ெனநாெைத்தின் மீதான வாசைர்ை ின் பார்கவகெ 
இந்த குறிப்பிடத்தக்ை புத்தைம் மாற்றும்.   

 

10. 'பரகாரியா' எனப்படும் ஆண்டு பழங்குடி திருவிழா, பின்வரும் எந்த 
மாநிலத்தில் ததாடங்கவுள்ளது ? 
 

A. இமாசலப் பிரளதசம் 

B. மத்திெப் பிரளதசம் 

C. உத்தரப் பிரளதசம் 

D. அருணாசலப் பிரளதசம்  

 

விமட: B. மத்தியப் பிரரதசம் 

 

 

'பளைாரிொ' எனப்படும் ஆண்டு பழங்குடி திருவிழா, J  மற்றும் மத்திெ 
பிரளதசத்தின் மற்ற 4 மாவட்டங்ை ில் மார்ச் 17, 2017-இல் இருந்து 
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யதாடங்ைவுள் து. வாரைால நீண்ட திருவிழாவானது,  ளமற்கு மத்திெப் 
பிரளதசத்தில் J , A , D , K  மற்றும் B  மாவட்டங்ை ில் 
உள்  பல்ளவறு B   (உள்ளூர் சந்கதை ில்) ஏற்பாடு 
யசய்ெப்பட்டுள் து. H  திருவிழா, 'சுெம்வர்'  அல்லது இ ம் யபண்ைள் 
மற்றும் சிறுவர்ைள் தங்ைள் கூட்டா ிைக  ளதர்வு யசய்ெ 
அனுமதிக்ைப்பட்டுள்  ஒரு திருமண சந்கத வடிவில் ஏற்பாடு 
யசய்ெப்பட்டுள் து. B  H  விழா, விவசாெ முக்ைிெத்துவம் 
யைாண்டது.அதாவது, அறுவகட இறுதியுடன் இகணந்ளத இந்த விழா 
வருைிறது. எனளவ, சில மக்ைள் அறுவகட நிகறவு குறிக்ை கூட இகத 
யைாண்டாடுைின்றனர். யவ ிநாட்டு சுற்றுலா பெணிைள் கூட இந்த பாரம்பரிெ 
திருவிழாவின் ைண ளநர  ைண்ளணாட்டத்கத கைப்பற்ற H -ல் யபரும் 
எண்ணிக்கைை ில் குவிைின்றனர். 
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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 சண்டிகĂல் 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, கĂம 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 அதிகĂப்பது 
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 அதிகாĂகள் 
மூலம் ஏற்கப்பட்ட சிைந்த  தடமுதைகள் மற்றும் புதுதமயாே 
னயாசதேகதள அங்கீகĂத்தல் 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 அதிகாĂகள், வளவாளர்கள் 
மற்றும் பல்கதலக்கழக ஆசிĂயர்கள் 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. அவமĂக்கா 
 

விடட: D. அதமரிக்கா 
 

புகழ்வபற்ை உறுப்பு மாற்று  ிபுணர் மற்றும் அவமĂக்க 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 
 ிராகĂப்பு-மருந்துகள் மீதாே ஆராய்ச்சி ஆகியவற்ைின் பின்ோல் உந்து 
சக்தியாக திகழ்கிைார்.   

 

 

5. L    B  என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் ? 
 

A. ஜூனோட் டயஸ் 

B. ஜார்ஜ் சாண்டர்ஸ்  

C. னமĂ க்னளர் 
D. னஜடி ஸ்மித் 
 

விடட: B. ஜார்ஜ் சாண்டர்ஸ்  
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ஃனபாலினயா பĂசு வபற்ை ஆசிĂயர் ஜார்ஜ் சாண்டர்ஸ், �Lincoln in the Bardo� 
என்ை புத்தகத்தத எழுதியுள்ளார். இந்த  ாவல், ஒரு மரணத்தின் கதத 
என்பதத தாண்டி, அவமĂக்காவில்  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 வĂதய 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 தரவĂதசயில் இந்திய  கரங்களில் முதலாவதாக 
திருவேந்தபுரம் உள்ளது. 18 மா ிலங்களில் உள்ள 21  கரங்கதள மதிப்படீ்டு, 
குடியுĂதம 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 பĂந்துதரக்கிைது.  
 

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 
அனுசĂக்கிைது.  
 

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

A. ஈராக் 
B. பிரான்ஸ்  

C. கிăஸ் 

D. வஹய்டி 

 

விடட: D. தெய்டி 

 

வஹய்டியின் முன்ோள் ஜோதிபதி வரனே கார்சியா பினரவல்(74), சமீபத்தில் 
வஹய்டியில் உள்ள னபார்ட்-ஓ-பிĂன்ஸ்-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-கம்டாபுĂ 
வமாழிக்கும் உத்தினயாகபூர்வ அந்தஸ்தத மா ில அரசு வழங்கியுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 7, 2017 
 

1. எந்த நிறுவனம், இந்திய கிரிக்ககட்டின் புதிய அணி ஸ்பான்சராக(T  
) மாறியுள்ளது ? 

 

A. Oppo  

B. Star India 

C. Reliance  

D. Vodafone 

 

விடட: A. Oppo  

 

மமொபைல் உற்ைத்தி நிறுவனமொன Oppo மமொபைல்ஸ் இந்தியொ ைிபைவவட் 
லிமிமெட், 5 ஆண்டுகளுக்கு இந்திய கிரிக்மகட்டின் புதிய அணி 
ஸ்ைொன்சைொக(Team sponsor) மொறியுள்ளது. இந்திய கிரிக்மகட் கட்டுப்ைொட்டு 
வொரியத்துென் (ைிசிசிஐ) இபணந்து, ஏப்ைல் 2017 முதல் அடுத்த ஐந்து 
ஆண்டுகளுக்கு Oppo நிறுவனம் ைணியொற்றும். அணி ஸ்ைொன்சர் நிறுவனத்தின் 
வணிக வலொவகொவொனது, ஆண் மற்றும் மைண் வைீர்களின் விபளயொட்டு 
உைகைணங்களில் இெம் மைற்றிருக்கும். மைரிய ஒளிைைப்பு நிறுவனமொன 
ஸ்ெொர் இந்தியொவின் ைதவிக்கொலம் மொர்ச் 2017-இல் கொலொவதியொவபத 
அடுத்து அந்த இெத்பத Oppo நிறுவனம் நிைப்புகிறது.  
 

2. உலகளாவிய மதிப்பீட்டு நிறுவனமான ஃபிட்ச்(F ), நிதியாண்டு-17 (F 17)-
இல் இந்தியாவின் கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி எவ்வளவு இருக்கும் என 
கணித்துள்ளது ? 
 

A. 7.2%  

B. 7.1% 

C. 7.3%  

D. 7.4% 

 

விடட: B. 7.1% 

 

உலகளொவிய மதிப்ைடீ்டு நிறுவனமொன ஃைிட்ச்(Fitch), இந்தியொவின் மமொத்த 
உள்நொட்டு உற்ைத்தி  நிதியொண்டு-17 (FY17)-இல்  7.1 % எனவும், நிதியொண்டு 
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2017-18 மற்றும் நிதியொண்டு 2018-19 ஆகிய இைண்டிலும் 7.7% எனவும் 
கணித்துள்ளது. ஒவை இைவில் புழக்கத்திலிருந்த 86% ைணத்பத அைசொங்கம் 
அகற்றியதனொல் ஏற்ைட்ெ ைணப் ைற்றொக்குபற, மைொருளொதொை நெவடிக்பகபய 
ைலமொக தொக்கியபத டிசம்ைர் கொலொண்டு GDP எண்கள் குறிப்ைிடுகின்றன 
என்று ைிட்ச் கூறுகிறது. இது, இந்தியொவின் தற்வைொபதய வட்டி விகிதமொன 
6.25% அளவில் இருக்க வவண்டும் என எதிர்ைொர்க்கிறது. இந்த நிதியொண்டில் 
ஃைிட்ச்சின் திட்ெ  வளர்ச்சியொனது, உலகளொவிய சிந்தபனக்குழு அபமப்ைொன 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)-ன் மதிப்ைடீுகள் 
வரிபசயில் உள்ளது.   

 

3. A  N -II  கூட்டு இராணுவப்பயிற்சியின் 2-வது பதிப்பு, இந்தியாவிற்கும் 
எந்த நாட்டுக்கும் இடடயய கதாடங்கியது ? 
 

A. இஸ்வைல் 

B. ஆப்கொனிஸ்தொன் 

C. ஓமன் 

D. கிர்கிஸ்தொன் 

 

விடட: C. ஓமன் 

 

�Al Nagah-II� கூட்டு இைொணுவப்ையிற்சியின் 2-வது ைதிப்பு, இந்தியொவிற்கும் 
ஓமன் நொட்டுக்கும் இபெவய மொர்ச் 6, 2017 அன்று இமொச்சல 
ைிைவதசத்தின்  Bakloh-இல் உள்ள Dhauladhar மபலத்மதொெரில் மதொெங்கியது. 14 
நொள் ையிற்சியின் வநொக்கம், இந்திய இைொணுவம் மற்றும் ஓமன் ைொயல் 
இைொணுவத்திற்கும் இபெவய திறபம மற்றும் அனுைவங்கபள 
ைரிமொறிக்மகொள்ளும் வைொது இருதைப்பு இைொணுவ- இைொணுவ உறவுகபள 
வளர்ப்ைது மற்றும் Inter-operability-பய அதிகரிப்ைது ஆகும். இப்ையிற்சி குறிப்ைொக 
ையங்கைவொத எதிர்ப்பு மற்றும் வன வைொரில் கவனம் மசலுத்துகிறது. இரு 
நொடுகளில் இருந்தும் சுமொர் 60 ைட்ெொளங்கள் ையிற்சியில் ைங்வகற்கின்றன.    

 

4. எந்த நகரம், "ICEGOV 2017" மின்-ஆளுடம பற்றிய சர்வயதச மாநாட்டட 
நடத்துகிறது ? 
 

A. மெய்ப்பூர் 
B. லக்வனொ  
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C. கவுகொத்தி 
D. புது தில்லி  
 

விடட: D. புது தில்லி  
 

வகொட்ைொடு மற்றும் மின்னணு ஆளுபம நபெமுபற ைற்றிய சர்வவதச 
மொநொட்டின் (International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance) 10-
வது ைதிப்பு �Building knowledge Societies: From Digital Government to Digital Empowerment� 
என்ற பமயக்கருவுென், புது தில்லியில் மொர்ச் 7, 2017 அன்று மதொெங்கியது. 
அைசொங்கத்திற்கும் அதன் குடிமக்கள், மதொழிலகங்கள், சிவில் சமூகத்திற்கும் 
இபெவய உள்ள உறபவ மொற்றுவதில் மதொழில்நுட்ைத்தின் ைங்கு ைற்றி 
இம்மொநொடு விவொதிக்கும். . ICEGOV 2017-ன் ைிைதொன வநொக்கமொனது, டிெிட்ெல் 
அதிகொைமளித்தபல உள்ளூர் மமொழிகள் மூலம் டிெிட்ெல் அைசொங்கம் எப்ைடி 
ஏற்ைடுத்தும் என்ைபத ஆைொய்வவத ஆகும். சர்வவதச அளவில் கவனத்பத 
மைற்ற டிெிட்ெல் இந்தியொ உந்துதலின் மூலம், மைரும் பசைர் சக்தியொக 
வளர்ந்து  வரும் இந்தியொவிற்கொன அங்கீகொைமொக இது உள்ளது. 3 நொள் 
மொநொட்பெ, ஐக்கிய நொடுகள் ைல்கபலக்கழகம் மற்றும் யுமனஸ்வகொவுென் 
இபணந்து எமலக்ட்ைொனிக்ஸ் மற்றும் தகவல் மதொழில்நுட்ை (MeitY) 
அபமச்சகம் ஏற்ைொடு மசய்துள்ளது. மத்திய மின்னணு மற்றும் IT, சட்ெம் 
மற்றும் நீதி அபமச்சர் ைவி சங்கர் ைிைசொத் இதபன மதொெங்கி பவத்தொர்.  
 

5. சமீபத்தில், முன்னாள் மக்களடவ சபாநாயகர் ராபி யர(R  R ) 
மடறந்தார். இவர் பின்வரும் எந்த மாநிலத்டத யசர்ந்தவர் ? 
 

A. ஒடிசொ 
B. அசொம் 

C. மணிப்பூர் 
D. திரிபுைொ 
 

விடட: A. ஒடிசா  

 

குறிப்ைிெத்தக்க வசொசலிச தபலவரும் முன்னொள் மக்களபவ 
சைொநொயகருமொன ைொைி வை(91) சமீைத்தில் ஒடிசொவின் கட்ெொக்கில் கொலமொனொர். 
1979 ெனவரி முதல் 1980 ஆம் ஆண்டு ெனவரி வபை மமொைொர்ெி வதசொயின் 
அபமச்சைபவயில் சுகொதொை மற்றும் குடும்ை நலத்துபற அபமச்சைொகவும், 
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1989-1991 வபை 9-வது மக்களபவ சைொநொயகைொகவும் இவர் இருந்தொர். 1991 
ஆம் ஆண்டு ஒடிசொவின் வகந்தைைெொவில் இருந்து மீண்டும் 10-வது 
மக்களபவக்கு இவர் வதர்ந்மதடுக்கப்ைட்ெொர். வமலும் இவர், கொமன்மவல்த் 
வைச்சொளர்கள் அபமப்ைின் முன்னொள் தபலவர் ஆவொர்.     

 

6. சூர்யா கிரண்- I  இந்யதா-யநபாள இராணுவ பயிற்சியின் 11-வது பதிப்பு, 
எந்த மாநிலத்தில் கதாடங்கியது ? 
 

A. ெொர்க்கண்ட்  

B. உத்தைகண்ட் 

C. குெைொத் 
D. ைொெஸ்தொன் 

 

விடட: B. உத்தரகண்ட் 

 

�சூர்யொ கிைண்-XI� கூட்டு இைொணுவ ையிற்சியின் 11-வது 
ைதிப்பு,  உத்தைகண்ட்டில் உள்ள ைித்வதொைொகர் ைகுதியில் இந்தியொ மற்றும் 
வநைொளத்திற்கு இபெவய மொர்ச் 7, 2017 அன்று மதொெங்கியது. இது இைண்டு 
இைொணுவங்களுக்கு இபெவய ஒரு ைபெப்ைிரிபவ நிபல 
கூட்டுப்ையிற்சியொகும். இைண்டு வொை நீண்ெ ையிற்சியின் வநொக்கம், கிளர்ச்சி 
எதிர்ப்பு நெவடிக்பக வைொன்ற ைல்வவறு ைகுதிகளில் இரு ைபெகளுக்கும் 
நீண்ெ கொலத்திற்கு ையிற்சி அளிப்ைதொகும். மனிதொைிமொன உதவி, நிவொைணப் 
ைணிகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ைொதுகொப்பு வைொன்ற மற்ற முக்கிய 
அம்சங்களிலும் இது கவனம் மசலுத்தும். ையிற்சியின்வைொது இைண்டு 
இைொணுவங்களும் ைல்வவறு அனுைவங்கபள மைறுவதன் மூலம் 
ஒருவருக்மகொருவர் ையனபெவர். இந்திய ஆயுதப் ைபெகளொனது, நட்பு 
நொடுகளுென் வமற்மகொள்ளும் மதொெர் கூட்டு ையிற்சியின் ஒரு ைகுதியொக இது 
உ ள்ளது.   

 

7. N  D  L : 61 H  C  S  என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் ? 
 

A. கிமைக் சொப்ைல் 

B. சுவைஷ் வமனன்  

C. ைங்கஜ் மிஸ்ைொ  

D. ஆகொஷ் வசொப்ைொ 
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விடட: D. ஆகாஷ் யசாப்ரா 
 

�Numbers Do Lie: 61 Hidden Cricket Stories� என்ற புத்தகத்பத, அபனத்து 
கபதகளும் உண்பமயொகவும் மற்றும் புள்ளியியல் ஆதைவுென் இருக்கும் 
வபகயில் Impact Index is a statistical system-வுென் இபணத்து முன்னொள் இந்திய 
கிரிக்மகட் வைீர் ஆகொஷ் வசொப்ைொ எழுதியுள்ளொர். இப்புதிய புத்தகம், கிரிக்மகட் 
ைற்றி மிகப்மைரிய கிரிக்மகட் ைசிகருக்கு கூெ மதரியொத  உண்பமகபள 
மகொண்டுள்ளது. ஒரு மைரிய நட்சத்திைத்பத ைொர்த்து, அவர்களின் வழக்கமொன 
வொசிப்பை அதிகப்ைடுத்துதல் மற்றும் அவர்கபள மறுவபையபற 
மசய்வதற்கொன ஒரு சவொல் முயற்சியொக இப்புத்தகம் உள்ளது. Impact Index 
என்ைது ஒரு புள்ளிவிவை அபமப்பு, இது கிரிக்மகட் வைொட்டி மற்றும் மதொெர் 
சூழலில் ஒவ்மவொரு மசயல்திறபனயும் ஆைொய்கிறது. இப்புத்தகம், 7 ஆண்டு 
கொல Impact Index வவபலபய  ஒருங்கிபணக்கிறது. புத்தகத்திற்கு புள்ளிவிவை 
உண்பமகள் ஆதைவொக உள்ளன.   

 

8. 2017 ஏடிபி கமக்ஸிக்யகா ஓபன் கடின டமதான(ATP M  O   ) 
கடன்னிஸ் யபாட்டியில் கவற்றி கபற்றுள்ளவர் யார் ? 
 

A. வநொவக் வெொவகொவிக் 
B. வைொெர் மைெைர் 
C. சொம்  கியூர்வை    

D. ைவைல் நெொல் 

 

விடட: C. சாம்  கியூர்யர 
 

அமமரிக்க மதொழில்முபற மென்னிஸ் வைீர் சொம்  கியூர்வை, மமக்ஸிக்வகொவின் 
அகொபுல்வகொவில் நபெமைற்ற இறுதி ஆட்ெத்தில் ைஃவைல் நெொபல 6-3, 7-6 
என்ற புள்ளிகளில் வதொற்கடித்து 2017 ஏடிைி மமக்ஸிக்வகொ ஓைன் கடின 
பமதொன(ATP Mexico Open hard court) மென்னிஸ் வைொட்டியில் மவற்றி 
மைற்றுள்ளொர்.      

 

9. டடம்ஸ் உயர் கல்வியின் 2017 உலகின் சிறந்த சிறிய 
பல்கடலக்கழகங்கள் பட்டியலில், முதல் 10 இடத்தில் இடம் கபற்றுள்ள 
இந்திய பல்கடலக்கழகம் எது ? 
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A. இந்திய அறிவியல் கழகம் (IISc), மைங்களூரு  

B. இந்திய மதொழில்நுட்ை கழகம் (IIT), கவுகொத்தி  
C. சொவித்ரிைொயி பூவல புவன ைல்கபலக்கழகம் 

D. இந்திய மதொழில்நுட்ை கழகம் (IIT ), ைொம்வை 
 

விடட: A. இந்திய அறிவியல் கழகம் (IISc), கபங்களூரு  

 

பெம்ஸ் உயர் கல்வியின் 2017 உலகின் சிறந்த சிறிய ைல்கபலக்கழகங்கள் 
ைட்டியலில், முதல் 10 இெங்களில் 8-வது இெத்தில் இந்திய அறிவியல் 
கழகம் (IISc), மைங்களூரு உள்ளது. ைட்டியலில் முதலிெத்தில் கலிவைொர்னியொ 
இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெக்னொலெி (கொல்மெக்கின்) (அமமரிக்கொ) உள்ளது, 
அதபன மதொெர்ந்து Ecole Normale Superrieure (France), Pohang University of Science and 
Technology (POSTECH) (South Korea) மற்றும் Ecole Polytechnique (France) ஆகியபவ 
உள்ளன. பெம்ஸ் உயர் கல்வி ைடி, சிறந்த சிறிய ைல்கபலக்கழகங்கள் 
தைவரிபசயில் இெம் மைறுவதற்கு ைின்வரும் தகுதிகபள மகொண்டிருக்க 
வவண்டும்: பெம்ஸ் உயர் கல்வி உலக ைல்கபலக்கழக 2016-17 
தைவரிபசயில் கல்வி நிறுவனம் இெம் மைற்றிருக்க வவண்டும், குபறந்தது 
நொன்கு ைொெங்கபளயொவது கற்ைிக்க வவண்டும் மற்றும் 5,000-ற்கும் 
குபறவொன மொணவர்கள் இருத்தல் வவண்டும். சிறிய ைல்கபலக்கழகங்களும் 
உயர்ந்த மொணவர் திருப்தி, மொணவர்கள் மற்றும் அவர்களின் வைைொசிரியர்கள் 
இபெவய நல்ல உறவுகபள வழங்கும் என்ைபத 2017 ஆம் ஆண்டிற்கொன 
உலகின் சிறந்த சிறிய ைல்கபலக்கழகங்கள் அடிவகொடிட்டு கொட்டுகின்றன.      

 

10. எந்த மாநில அரசு, மூத்த குடிமக்களுக்கு "தீர்த்த தர்ஷன்(T  D )" 
திட்டத்டத கதாடங்கியுள்ளது ? 
 

A. மத்தியப் ைிைவதசம் 

B. ஹரியொனொ  

C. ைொெஸ்தொன் 

D. வகைளொ 
 

விடட: B. ஹரியானா  

 

சமீைத்தில் ஹரியொனொ அைசு, மூத்த குடிமக்களுக்கு "தீர்த்த தர்ஷன்(Tirtha 
Darshan)" திட்ெத்பத மதொெங்கியுள்ளது. திட்ெத்தின்ைடி, ஹரியொனொவில் 
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வசிக்கும் 60 வயதுக்கு வமல் உள்ள மூத்த குடிமக்கள் அைசு மசலவில் 
நொட்டிற்குள் புனித யொத்திபை மசல்ல முடியும். இத்திட்ெத்தின் கீழ், வறுபம 
வகொட்டிற்கு (BPL) கீழுள்ள குடும்ைங்கபள வசர்ந்த மூத்த குடிமக்களின் 
சுற்றுப்ையணத்தின் முழு மசலபவயும் அைசு ஏற்றுக்மகொள்ளும் .மூத்த 
குடிமக்கள் குலுக்கல் அடிப்ைபெயில் யொத்திபைக்கு வதர்ந்மதடுக்கப்ைடுவர். 400 
க்கும் வமற்ைட்ெ இெங்களுக்கு திட்ெத்தின் கீழ் விெயம் மசய்ய முடியும். 
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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. 
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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. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 10, 2017 
 

1. 2016 சரஸ்வதி சம்மன் விருதத விருதத அள்ளிச் சசன்றவர் யார் ? 
 

A. நையேர் மஸ்வூத்  

B. சுகதா குமாரி 

C. சுர்ஜித் பாடார்  

D. மஹாபயேஷ்வர் செேில்  

 

விதட: D. மஹாபலேஷ்வர் சசயில்  

 

குறிப்பிடத்தக்க சகாங்கனி எழுத்தாளர் மஹாபயேஷ்வர் செேில், அவரது 
�Hawthan� ைாவலுக்காக 2017 ெரஸ்வதி ெம்மான் விருநத சபற்றார். யகாவாநவ 
அடிப்பநடோக சகாண்ட செேில், ைான்கு மராத்தி ைாடகங்கள் மற்றும் ஏழு 
சகாங்கனி ைாவல்ககநள தனது கணக்கில் சகாண்டுள்ள புகழ்சபற்ற இரு 
சமாழி எழுத்தாளர். விருதில் ரூ .15 ேட்ெம் சராக்கப் பரிசு மற்றும் ஒரு 
ொன்று அடங்கும்.  
 

2. ஐலராப்பிய கவுன்சிேின் (EC) புதிதாக லதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி 
யார் ? 
 

A. ஆண்ட்சரஜ் பியளன்யகாவிக்  

B. கிறிஸ்டிேன் சகர்ன்  

C. சடானால்ட் டஸ்க்  

D. ொர்ேஸ் மியேல் 

  

விதட: C. சடானால்ட் டஸ்க்  

 

யபாேந்நத யெர்ந்த சடானால்ட் டஸ்க், ஐயராப்பிே கவுன்ெிேின் தநேவராக 
இரண்டாவது முநறோக மீண்டும் யதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். இவரின் 
மறுைிேமனம் ைவம்பர் 30, 2019 வநர மட்டுயம. ஐயராப்பிே கவுன்ெில்(EU) 
என்பது ஐயராப்பிே ஒன்றிேத்தின் ஒட்டுசமாத்த அரெிேல் இேக்கம் மற்றும் 
முன்னுரிநமகள் வநரேறுக்கும் உரிநமநே சகாண்ட ஐயராப்பிே 
ஒன்றிேத்தின் (EU) ஒரு ைிறுவனம் ஆகும்.  
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3. லபறுகாே நே (திருத்தச்) மலசாதா- 2016 படி, மகப்லபறு விடுப்பானது 12 
வாரங்களில் இருந்து எத்ததன வாரங்களாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது ? 
 

A. 22 வாரங்கள் 

B. 26 வாரங்கள் 

C. 23 வாரங்கள் 

D. 24 வாரங்கள்  

 

விதட: B. 26 வாரங்கள் 

 

யபறுகாே ைே (திருத்தச்) மயொதா- 2016, ெமீபத்தில் யோக்ெபாவில் 
ைிநறயவற்றப்பட்டது, இது சபாது மற்றும் தனிோர் துநறேில் யவநே 
செய்யும் சபண்களுக்கு முதல் 2 குழந்நதகளுக்கு மகப்யபறு விடுப்நப 12 
வாரங்களில் இருந்து 26 வாரங்களாக ைீட்டித்துள்ளது. 2 குழந்நதகளுக்கு 
பிறகு, மகப்யபறு விடுப்பு 12 வாரங்களாகயவ சதாடரும். ெட்டமாக 
மாற்றுவதற்கு முன், இந்த மயொதா தற்யபாது ஜனாதிபதிேின் அனுமதிக்காக 
அனுப்பி நவக்கப்படும். இது, ஏற்கனயவ கடந்த குளிர்காே கூட்டத் சதாடரின் 
யபாது மாைிேங்களநவேில் ைிநறயவற்றப்பட்டு விட்டது. மூன்று மாத 
வேதிற்கும் கீயழ உள்ள குழந்நதநே ெட்டபூர்வமாக தத்சதடுக்கும் 
சபண்ணிற்கும் மற்றும் surrogate child-நே சபறுவதற்கு தனது முட்நடநே 
பேன்படுத்தும் commissioning தாய்க்கும் (ஒரு உேிரிேல் தாய் என 
வநரேறுக்கப்பட்டுள்ளது) 12 வார மகப்யபறு விடுப்நப இந்த மயொதா 
வழங்குகிறது. இது யபான்ற ெந்தர்ப்பங்களில், தத்சதடுப்பவர்களிடம் அல்ேது 
commissioning தாேிடம் ஒப்பநடக்கப்படும் யததிேில் இருந்து 12 வார மகப்யபறு 
விடுப்பு கணக்கிடப்படும். இந்த மயொதா,   30 சபண்கள் அல்ேது 50 
ஊழிேர்கநள (இவற்றில் எது குநறயவ அது எடுத்துக்சகாள்ளப்படும்) 
சகாண்டுள்ள ைிறுவனங்களின் முதோளிகள், அலுவேகத்தில் அல்ேது 500 
மீட்டர் சுற்றளவில் ெிறார் பராமரிப்பு வெதிகநள வழங்க கட்டாேமாக்கி 
இருக்கிறது.  
 

4. எந்த நிறுவனம், IP/MPLS சநட்சவார்க் மீது Line-Differential Relay (LDR)-தவ 
பயன்படுத்தி சடேி-பாதுகாப்பு லசதவதய சவற்றிகரமாக நிறுவியுள்ள 
முதல் இந்திய ஆற்றல் நிறுவனமாக மாறியுள்ளது ? 
 

A. டாடா பவர்-DDL 
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B. அதானி பவர் 
C. ஜிண்டால் ஸ்டீல் மற்றும் பவர் 
D. ரிநேேன்ஸ் பவர் 
 

விதட: A. டாடா பவர்-DDL 
 

யைாக்கிோவுடனான ஒப்பந்தத்தின் காரணமாக, IP/MPLS சைட்சவார்க் மீது Line-
Differential Relay (LDR)-நவ பேன்படுத்தி சடேி-பாதுகாப்பு யெநவநே 
சவற்றிகரமாக ைிறுவியுள்ள முதல் இந்திே ஆற்றல் ைிறுவனமாக Tata Power 
Delhi Distribution Limited (TATA Power-DDL) ைிறுவனம் மாறியுள்ளது. யைாக்கிோ 
IP/MPLS சதாழில்நுட்பம் மின் விைியோகத்தின் ைம்பகத்தன்நம, அளவிடுதல், 
பாதுகாப்பு மற்றும் திறநன யமம்படுத்தியுள்ளது. டாடா பவர்-DDL, அதன் 
உள்கட்டநமப்பில்  ஏதாவது தவறு யைர்ந்தால் கிட்டத்தட்ட உடனடிோக 
செய்திநே சபறவும் மற்றும் இறுதி நுகர்யவாரின் இநடயூநற குநறக்க 
மாற்று வழிகள் மூேம் ெக்திநே இேக்குவும் யைாக்கிோவின் யமம்பட்ட 
அநமப்பு அனுமதிக்கும். இந்த அநமப்பு அநனத்து கிரிட் பிரயதெங்கநள 
இநணத்து சடேி பாதுகாப்பு உள்ளநத உறுதி செய்யும், இதனால் ஏயதனும் 
தவறுகள் இருந்தால் அதநன உடனடிோக ெரிசெய்ே முடியும். பிநணே 
தரம் உேர்த்துவநத தவிர்த்து, வாடிக்நகோளர் சதாடர்பு யமோண்நம (CRM), 
ைிறுவன வள திட்டமிடல் (ERP), வடீியோ கண்காணிப்பு அநமப்புகள் யபான்ற 
மிகவும் பாரம்பரிே வணிக பேன்பாடுகநளயும் யைாக்கிோ அநமப்பு 
வழங்குகிறது.   

 

5. எந்த இந்திய சதாழில்நுட்ப கழகம்(IIT), 2017 IEEE ஸ்சபக்ட்ரம் 
சதாழில்நுட்ப சமூக லசதவ  விருதத சவன்றுள்ளது ? 
 

A. ஐஐடி பாம்யப  

B. ஐஐடி சென்நன 

C. ஐஐடி இந்தூர் 
D. ஐஐடி சகால்கத்தா 
 

விதட: B. ஐஐடி சசன்தன 

 

ஐஐடி சென்நன, அதன் சூரிே- யைரடி மின்ொர இன்சவர்ட்டர் 
அநமப்புக்காக(solar-Direct Current (DC) inverter system) 2017 IEEE ஸ்சபக்ட்ரம் 
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சதாழில்நுட்ப ெமூக யெநவ  விருநத சவன்றுள்ளது. நமக்யரா கட்ட 
சதாழில்நுட்பத்நத பேன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட இந்த அநமப்பு, 
வடீ்டிேிருக்கும் மின் விைியோகமான 230V அனோக் மின்ொரத்நத 48V DC 
ஆக மாற்றுகிறது,இதன் மூேம் மின்ொர உபகரணங்கள் மற்றும் 
ொதனங்களுக்கு யைரடிோக மின்ொரம் அளிக்க முடியும். வடீு மற்றும் 
அலுவேகத்திற்கு மிகவும் ெிறந்த ஆற்றல் தீர்நவ அளிக்கக்கூடிே கூநர 
சூரிே ஆற்றநேயும் யைரடி மின்ொரமாக மாற்றும் திறநனயும் இவ்வநமப்பு 
சகாண்டுள்ளது. மனிதகுேம் பேனநடயும் ொத்திேம் சகாண்டு 
உருவாக்கப்பட்ட சதாழில்நுட்பம் என IEEE ஸ்சபக்ட்ரம் ஆெிரிேர்களால் 
வாக்களிக்கப்படும் ைிறுவனம் / கல்விக்கூடத்திற்கு இந்த 
விருது   வழங்கப்படுகிறது.  
 

6. எந்த மாநிே அரசு, அரசின் சாததனகதள முன்னிதேப்படுத்த "Pratibimba" 
எனும் இதைய அடிப்பதடயிோன தளம் ஒன்தற முன்சனடுத்துள்ளது ? 
 

A. யகரளா 
B. தமிழ்ைாடு 

C. மகாராஷ்டிரா  

D. கர்ைாடகா  

 

விதட: D. கர்நாடகா  

 

ெமீபத்தில் கர்ைாடக முதல்வர் ெித்தராநமோ, அரொங்கத்தின் செேல்திறன் 
மற்றும் குடிமக்களின் ொதநனகநள  சவளிப்படுத்த "Pratibimba" எனும் 
விரிவான இநணே அடிப்பநடேிோன தளம் ஒன்நற முன்சனடுத்துள்ளார். 
முதேநமச்ெரின் செேல் பேநக யபான்று  உருவாக்கப்பட்ட இந்த தளம், 
ஆளுநகேில் செேல்திறநன யமம்படுத்த மற்றும் குடிமக்கள் அரொங்கத்தின் 
முன்யனற்றத்நத கண்காணிக்க அனுமதிக்கும் ஒரு கருவிோக பேன்படும். 
இது, மாைிேத்தின் வளர்ச்ெி கநத மற்றும் யமம்பாட்டின் பிரதிபேிப்பாகும். 
மாைிேத்தின் அநனத்து துநறகளிலும் யமற்சகாள்ளப்படும் தநேநம 
திட்டங்கள், முக்கிே திட்டங்களின் பணிகநள இந்த செேல் பேநக(Dash Board) 
பிரதிபேிக்கும். செேல் பேநக ஆங்கிேம், கன்னடம் ஆகிே இரு சமாழிகளில் 
கிநடக்கிறது.    
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7. எந்த பிரபே கிரிக்சகட் வரீர், UNICEF மற்றும் ஐசிசி மகளிர் உேக 
லகாப்தப 2017 கிரிக்சகட்டுக்கான நல்ே தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ? 
 

A. ெச்ெின் சடண்டுல்கர் 
B. ெவுரவ் கங்குேி 
C. ராகுல் டிராவிட் 

D. எம் எஸ் யதானி 
 

விதட: A. சச்சின் சடண்டுல்கர் 
 

இந்திே கிரிக்சகட் வரீர் ெச்ெின் சடண்டுல்கர் அதிகாரப்பூர்வமாக, UNICEF 
மற்றும் ஐக்கிே ராஜ்ஜிேத்தில் ஜூன் மாதம் ைநடசபறவிருக்கும் மகளிர் 
உேகக் யகாப்நப 2017 கிரிக்சகட்டின் ைல்ே தூதராக ெர்வயதெ கிரிக்சகட் 
கவுன்ெில் (ஐ.ெி.ெி.) மூேம் ைிேமிக்கப்பட்டுள்ளார். யுனிசெப் மற்றும் ஐெிெி 
ஆகிே இரண்டும், அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ஐெிெி ைிகழ்வுகளின் யபாது 
குறிப்பாக வளரிளம் சபண்களுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்க, பேிற்ெிோளர்கள், 
கிரிக்சகட் வரீர்கள் மற்றும் கிரிக்சகட் பிரமுகர்களுடன் இநணந்து பல்யவறு 
ெமூக ைேனுக்காக திட்டங்கள் மற்றும் முேற்ெிகநள செேல்படுத்த.மற்றும் 
யமம்படுத்த , கிரிக்சகட் ெமூகத்நத பரந்த அளவில் சகாண்டு செல்லும் 
யவநேநே ஏற்கிறது.   

 

8. �Age of Anger – A History of the Present� என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் ? 
 

A. கல்ோண் கர்மாகர் 
B. பங்கஜ் மிஸ்ரா  

C. பமீ் ெந்திரா ைாக் 
D. சமராஜ் பட் 

 

விதட: B. பங்கஜ் மிஸ்ரா  

 

குறிப்பிடத்தக்க இந்திே எழுத்தாளர் பங்கஜ் மிஸ்ரா, �Age of Anger – A History of 
the Present� என்ற புத்தகத்திநன எழுதியுள்ளார். இவரின் இந்த புதிே புத்தகம், 
பதிசனட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதிேின் மீது பார்நவநே யபாடுவதன் 
மூேம் இன்நறே உேக ெிக்கல்களான வேதுொரி கட்ெிகள் எழுச்ெி, ISIS 
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ைீேிஸ்டிக் வன்முநற மற்றும் சபருகிவரும் மக்கள் ஏமாற்றம் ஆகிேவற்றின் 
சதாடக்கப்புள்ளிநே ஆராய்கிறது.        

 

9. சமீபத்தில், புகழ்சபற்ற IANS பத்திரிதகயாளர் அரவிந்த் பத்மநாபன் 
மதறந்தார். இதில் IANS என்பது எததக் குறிக்கிறது ? 
 

A. Indo-ASEAN News Service 

B. Indo-Asiatic News Service 

C. Indo-Asian News Service 

D. Indo-African News Service 

 

விதட: C. Indo-Asian News Service 
 

Indo-Asian News Service (IANS)-ன் மூத்த செய்திோளர் மற்றும் ைிர்வாக ஆெிரிேர் 
அரவிந்த் பத்மைாபன்(49) ெமீபத்தில் புது தில்ேிேில் காேமானார். இவர் IANS-ல் 
இநணவதற்கு முன், இந்திே பிரஸ் ைிறுவனம் (PTI), நடம்ஸ் ஆஃப் இந்திோ, 
TV18 ஆகிேவற்றில் பணிோற்றியுள்ளார். IANS ஒரு தனிோர் இந்திே செய்தி 
ைிறுவனம் மற்றும் இந்திே-அசமரிக்க சவளிேடீ்டாளர் யகாபால் ராஜூ மூேம் 
இது ைிறுவப்பட்டது.      

 

10. மத்திய நீர் ஆதையத்தின் (Central Water Commission) புதிதாக 
நியமிக்கப்பட்ட ததேவர் யார் ? 
 

A. மசூத் ஹுநென் 

B. ையரந்திர குமார்  

C. டி யக ெிவராஜன்  

D. ஏ எஸ் பி ெின்ஹா 
 

விதட: B. நலரந்திர குமார்  

 

மத்திே ைீர் சபாறிேிேல் யெநவ (1979 சதாகுதி) அதிகாரிோன ையரந்திர 
குமார், ெமீபத்தில் மத்திே ைீர் ஆநணேத்தின்(CWC) தநேவராக 
சபாறுப்யபற்றார். இந்திோவில் ைீர்வள துநறேில் CWC ஒரு உச்ெ 
அநமப்பாகும், இது 1945 ஆம் ஆண்டு ைநடமுநறக்கு வந்தது. சவள்ள 
யமோண்நம, பாெனம், குடிைீர் விைியோகம் மற்றும் ைீர் மின்ெக்தி உற்பத்தி 
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யதநவக்காக அந்தந்த மாைிேத்தில் ைீர் வளங்கநள கட்டுபடுத்தும், 
பாதுகாக்கும் மற்றும் பேன்படுத்தும் திட்டங்கள் குறித்து மாைிே 
அரொங்கத்தின் ஆயோெநனயுடன் ஆரம்பித்து, ஒருங்கிநணக்கும் சபாது 
சபாறுப்பு CWC-க்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 11, 2017 
 

1. எந்த மத்திய அமமச்சர், கழிவுப்ப ாருட்களில் இருந்து மின்சாரம் 
தயாரிக்கும் ( - -  ) இந்தியாவின் மிகப்ப ரிய மின்நிமையத்மத 
புதுதில்ைியில் திறந்து மவத்தார் ?  

 

A. ராஜ்நாத் சிங் 

B. நரரந்திர ர ாடி  

C. வெங்கையா நாயுடு 

D. அருண் வெட்லி  
 

விமட: C. பவங்மகயா நாயுடு 

 

 த்திய நைர்ப்புற ெளர்ச்சித் துகற அக ச்சர் வெங்கையா நாயுடு, ச ீபத்தில் 
புது தில்லியின் நரரலா-பொனெில் திட ைழிெிலிருந்து  ின்சாரம் 
தயாரிக்கும்( - -  ) இந்தியாெின்  ிைப்வபரிய  ின்நிகலயத்கத 
திறந்து கெத்தார்.  24 வ ைா ொட் வைாண்ட இந்த ஆகலயானது,  தினசரி 
1,300 வ ட்ரிக் டன் ைழிவுப்வபாருட்ைகள அைற்றுெது  ட்டு ின்றி, உரம் 
 ற்றும் ஆற்றகல உற்பத்தி வசய்ைிறது. திட்ட ானது ரூ.650 ரைாடி வசலெில் 
ைட்டப்பட்டது  ற்றும் நரரலா-பொனெில் சு ார் 100 ஏக்ைர் பரப்பளெில் பரந்த 
ெிரிந்துள்ளது, 24 வ ைாொட் ஆற்றகல உற்பத்தி வசய்ய ஒவ்வொரு நாளும் 
2,000 வ ட்ரிக் டன் திட ைழிவுைகள பயன்படுத்தும். இதில் தயாரிக்ைப்படும் 
 ின்சாரம்,  ின்சார சீராக்ைிைள்(E  ) நிர்ணயிக்கும் ெிகலக்கு 
ெிநிரயாை நிறுெனங்ைளுக்கு ெிற்ைப்பட்டு ெிடும்.    

 

  

2. எந்த நாடு, "ஹ ார்முஸ் 2" எனும் நீண்ட பதாமைவிற்கு  ாயும் 
கடற் மட ஸ்ட்மரக் ஏவுகமைமய பவற்றிகரமாக ஹசாதமை 
பசய்துள்ளது ? 
 

A. ஈரான் 

B. இஸ்ரரல் 

C. பாைிஸ்தான்  

D. இந்தியா 
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விமட: A. ஈரான் 

 

ஈரான், ைடலில் நைரும் இலக்குைகள உயர் துல்லியத்துடன் தாக்கும்  ற்றும் 
சு ார் 300 ைிரலா ீட்டர் (186 க ல்) ெகர பாயும் திறன் வைாண்ட 
"ர ார்முஸ் 2" எனும் நீண்ட வதாகலெிற்கு பாயும் ைடற்பகட ஸ்ட்கரக் 
ஏவுைகணகய வெற்றிைர ாை ரசாதகன வசய்துள்ளது   

 

3.  எந்த மாநிை அரசு, மை உமளச்சைில் இருக்கும் 
ப ண்களுக்காக(  ) "181" என்ற 24 7 கட்டைமில்ைா இைவச 
ப ல்ப்மைன் எண்மை பதாடங்கியுள்ளது ? 
 

A. அசாம் 

B. ஒடிசா  

C. ர ற்கு ெங்ைாளம்  

D.  ரியானா  

 

விமட: B. ஒடிசா  

 

ஒடிசா முதல்ெர் நெனீ் பட்நாயக், ச ீபத்தில் சர்ெரதச  ைளிர் தினத்தன்று 
 ாநிலத்தின் அகனத்து 30  ாெட்டங்ைளிலும்  ன உகளச்சலில் உள்ள 
வபண்ைளுக்ைாை "181" என்ற 24 7 ைட்டண ில்லா இலெச வ ல்ப்கலன் 
எண்கண வதாடங்ைியுள்ளார். இந்த வ ல்ப்கலன் ெசதியானது, 
பாதிக்ைப்பட்ட வபண்ைளுக்கு ஆரலாசகன,  ருத்துெ, சட்ட உதெி ெழங்ை 
ரபாலீசில் புைார் அளித்தல் உள்ளிட்ட பல்ரெறு ரசகெைளுக்கு ெிகரொன 
பதிகல வபற ெழிெகை வசய்யும்.     

 

4. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின்(RBI) புதிய துமை கவர்ைராக 
நியமிக்கப் ட்டுள்ளவர் யார் ? 
 

A.  ரனாஜ் பிங்கு  

B. திலிப் எஸ் சங்ெி 
C. சந்திராைர் பாரதி 
D. பி.பி. ைனுன்ரைா 
 

விமட: D.  ி. ி. கனுன்ஹகா 
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பி.பி. ைனுன்ரைா, 3 ஆண்டுைளுக்கு இந்திய ரிசர்வ் ெங்ைியின் புதிய துகண 
ைெர்னராை நிய ிக்ைப்பட்டுள்ளார், இெர் ஆர். ைாந்தியின் இடத்கத 
நிரப்புைிறார். நிய னங்ைள் குழு அக ச்சரகெ (A  C   C ), 
இெரது பதெி நிய னத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதாெது, ஏப்ரல் 3, 
2017 அல்லது அதற்கு பிறகு அல்லது அடுத்த உத்தரவு ெந்தவுடன் இெர் 
பதெி ஏற்ைலாம். இெற்றில் எது முதலில் ெருைிறரதா, அது ைணக்ைில் 
வைாள்ளப்படும்.    

 

5. இந்தியா ஆப்ரிக்கா திட்ட கூட்டு(I  A  P  P  )  ற்றிய 12-
வது CII EXIM வங்கி மாநாடு,  எந்த நகரத்தில் நமடப ற்றது ? 
 

A. புது தில்லி  
B. வசன்கன 

C. புரன  

D. வைால்ைத்தா 
 

விமட: A. புது தில்ைி 
 

இந்திய ெனாதிபதி பிரணாப் முைர்ெி, இந்தியா ஆப்ரிக்ைா திட்ட கூட்டு(I  
A  P  P  ) பற்றிய 12-ெது CII EXIM ெங்ைி  ாநாட்கட  ார்ச் 9, 2017 
அன்று புது தில்லியில் வதாடங்ைி கெத்தார். இது, ஆப்பிரிக்ை நாடுைளில் 
இருந்து உயர் அதிைாரிைள்  ற்றும் ெணிைக் குழுக்ைள் பங்கு வபற்றதற்கு 
சான்றாை ெிளங்கும் ஒரு ஆண்டு நிைழ்ொகும்.  ாநாட்டின் ரநாக்ைம் 
ெர்த்தைம், பிராந்திய ஒருங்ைிகணப்பு  ற்றும் உட்ைட்டக ப்பு அபிெிருத்தி, 
நிதி  ற்றும் ைன்சல்டன்சி, சுரங்ை வதாழில்  ற்றும் ைனி ங்ைள், ெிெசாயம் 
 ற்றும் ரெளாண் பதப்படுத்துதல்,  ின்சாரம் &  ாற்று எரிசக்தி, வ ல்த்ரைர், 
சிறிய  ற்றும் நடுத்தர நிறுெனங்ைள்,  னித மூலதன அபிெிருத்தி  ற்றும் 
 க்ைளுக்கும்  க்ைளுக்கு ான(P - -P  C ) வதாடர்புைள் 
ஆைியெற்றில் ஒத்துகழப்கப ெிொதிப்பதாகும். இந்த 2-நாள்  ாநாட்கட, 
வெளிெிெைார அக ச்சைம்  ற்றும் ெர்த்தை  ற்றும் வதாழில்துகற 
அக ச்சைத்துடன் இகணந்து சிஐஐ-எக்ஸிம் ெங்ைி ஏற்பாடு வசய்தது.  
 

6. ஹந ாளத்தின் புதிய இந்திய தூதராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளவர் யார் ? 
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A. அனிதா ைார்ொல் 

B. யூ வெங்ைரடஸ்ெர்லு  

C.  ன்ெவீ் சிங் பூரி 

D. ரூபி ஸ்ரீெஸ்தொ  

 

விமட: C. மன்ஜவீ் சிங் பூரி 

 

1982 வதாகுதி IFS அதிைாரி  ன்ெவீ் சிங் பூரி, ரநபாளத்தின் புதிய இந்திய 
தூதராை நிய ிக்ைப்பட்டுள்ளார். இெர் ரஞ்சித் ரரெின் இடத்கத நிரப்புைிறார். 
பூரி, தற்ரபாது ஐரராப்பிய ஒன்றியம், வபல்ெியம்  ற்றும் லக்ஸம்பர்க்ைின் 
இந்தியத் தூதராை உள்ளார்.  
 

7.  T  T  B : E  T  I  B -L  என்ற புத்தகத்தின் 
ஆசிரியர் யார் ? 
 

A.  ந்தார் சுக்தான்ைர் 
B. சரரனஷ் வைாய்லா  

C. அனூதி ெிஷால் 

D. ைல்யாண் ைர் ாைர் 
 

விமட: D. கல்யாண் கர்மாகர் 
 

T  T  B : E  T  I ’  B -L  என்ற புத்தைத்கத ைல்யாண் 
ைர் ாைர் எழுதியுள்ளார். ஆசிரியர், வெவ்ரெறு பகுதிைளின் ெழக்ை ான 
சிற்றுண்டிைகள உயர்த்தி ைாட்டுைிறார், குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள 
பிரபல ான சக யல்  ற்றும் உள்ளூர்  க்ைள் ெிரும்பி உண்ணும் 
சுகெயான உணவுைளின்  ீதான உட்பார்கெகய வைாடுக்ைிறார்.  
 

8. ஹைசர் இன்டர்ஃப ஹராமீட்டர் ஈர்ப்பு அமை கவைிப்பு மமயத்தின் (LIGO) 
இமை நிறுவைர் பராைால்ட் ட்பரபவர்(R  D ), சமீ த்தில் 
காைமாைார். இவர் எந்த நாட்மட ஹசர்ந்தவர் ? 
 

A. ஐக்ைிய ராஜ்ெியம் 

B. அவ ரிக்ைா  

C. வெர் னி 
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D. பிரான்ஸ் 

 

விமட: A. ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் 

 

ஈர்ப்பு அகலைள் துகறயில் ஒரு முன்ரனாடியான ரபராசிரியர் வரானால்ட் 
ட்வரவெர் (85), ச ீபத்தில் ஐக்ைிய ராஜ்ெியத்தின் (இங்ைிலாந்து) 
ஸ்ைாட்லாந்தில் ைால ானார். ரலசர் இன்டர்ஃவபரரா ீட்டர் ஈர்ப்பு அகல 
ைெனிப்பு க யத்தின் (LIGO) இகண நிறுெனர்ைளில் இெரும் ஒருெர். 
ைருந்துகள ரொடிைகள இகணக்கும் ரபாது ஈர்ப்பு அகலைள் 
உ ிழப்படுெகத LIGO துப்பறிொளர்ைள் ைண்டுணர்ந்தனர்.  
 

9. ஹநா ல்  ரிசு ப ற்ற ஜார்ஜ் ஏ. ஓைா(G  A. O ) சமீ த்தில் 
காைமாைார். இவர் எந்த துமறயில் ஹநா ல்  ரிசு பவன்றார் ? 
 

A. இயற்பியல் 

B. வபாருளியல் 

C. ரெதியியல் 

D.  ருத்துெம்  

 

விமட:  C. ஹவதியியல் 

 

ரெதியியலில் ரநாபல் பரிசு வென்ற ரபராசிரியர் ொர்ஜ் ஏ. ஓலா (89), 
ச ீபத்தில் அவ ரிக்ைாெின் ைலிரபார்னியாெில் ைால ானார். 
ைார்ரபாரைஷன்ஸ் என அகழக்ைப்படும் நிகலயற்ற ைார்பன் மூலக்கூறுைளில் 
தனது முன் ாதிரி ஆராய்ச்சிக்ைாை, 1994 ஆம் ஆண்டு இெர் ரநாபல் பரிசு 
வபற்றார்.  
 

10. எந்த மாநிை அரசு, ஹவமை  ார்க்க விமழஹவார்க்காக(J  ) M  
H  எனும் பமாம ல்  யன் ாட்மட அறிமுகம் பசய்துள்ளது ? 
 

A. ஆந்திரப் பிரரதசம் 

B. அசாம்  

C. இ ாசலப் பிரரதசம் 

D. ரைரளா    
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விமட: C. இமாசைப்  ிரஹதசம் 

 

இ ாசலப் பிரரதச அரசு, ச ீபத்தில் ரெகல பார்க்ை ெிகழரொர்க்ைாை(J  
) M  H  HP  எனும் இகணயதளம்  ற்றும் வ ாகபல் 

பயன்பாட்கட அறிமுைம் வசய்துள்ளது. இந்தியாெில் இது முதல்-

ெகையான(first-of- its-kin  ) பயன்பாடு ஆகும். திறக யான அல்லது 
அகர திறக யான நபர்ைள் தங்ைள் ெசதிக்ரைற்றாற்ரபால் பிளம்பர், 
ைார்வபண்டர், வ க்ைானிக், பாதுைாெலர்ைள், ஓட்டுநர்ைள், சுற்றுலா பயணி 
ெழிைாட்டிைள் முதலிய பல்ரெறு ரெகலைளுக்கு இந்த ெகல 
அடிப்பகடயிலான M  H  தளத்தில் ெிண்ணப்பிக்ை முடியும். இந்த 
தள ானது, ஆங்ைிலம்  ற்றும்  ிந்தி ஆைிய இரு வ ாழிைளில் இருக்கும். 
ரெகல ரதடுபெர்ைளின் ெிண்ணப்பங்ைளில் அெர்ைளின் வதாகலரபசி 
எண்ைள்  ற்றும் ரெகல வதாடர்பான இதர தைெல்ைள் இருப்பதால், ரெகல 
ரதடிக்வைாண்டிருக்ைிறெர்ைகள அெர்ைளின் எதிர்ைால முதலாளிைளுடன் இந்த 
தளம் ரநரடியாை இகணக்கும். தங்ைள் பகுதியில் தினசரி ரெகலைகள 
ரதடுபெர்ைள் இதனால் பயனகடொர்ைள். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 12-14, 2017 
 

1. புதிய மிஸ் சர்வததச ராணி 2016 பட்டத்தத J  S w  
பபற்றுள்ளார்.  இவர் எந்த நாட்தட தசர்ந்தவர் ? 
 

A. வெனிசுலா 
B. வென் வ ாரியா  

C. பிரேசில் 

D. ொய்லாந்து  

 

விதட: D. தாய்லாந்து  

 

உல ின் மி ப்வபரிய மற்றும் மி வும் பிேபலமான ெிருநங்க  ள் அலங் ாே 
அணிெகுப்பு ரபாட்டியில் ொய்லாந்கெ ரசர்ந்ெ J  S w , புெிய 
மிஸ் சர்ெரெச ோணி 2016 பட்டத்கெ வபற்றுள்ளார். அழ ி அணிெகுப்பின் 
இந்ெ 12 ெது பெிப்பு மார்ச் 10, 2017 அன்று  ொய்லாந்ெின் பட்டாயா சிட்டியில் 
நகடவபற்றது. இந்ெ அழகு ரபாட்டியின் ரநாக் மானது,  LGBT மற்றும் 
ெிருநங்க  ெிழிப்புணர்வு மற்றும் சமூ ம், ரெகலவசய்யும் இடங் ளில் 
சமத்துெத்கெ குறிகெக் ிறது.     
  
2. 2017 காமன்பவல்த் தினத்தின் தமயக்கரு என்ன ? 
 

A. Team Commonwealth 

B. An Inclusive Commonwealth  

C. A peace-building Commonwealth 

D. A Young Commonwealth 

 

விதட: C. A peace-building Commonwealth 
 

 ாமன்வெல்த் ெினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மாெத்ெின் இேண்டாெது 
ெிங் ள் அன்று அனுசரிக் ப்படு ிறது, இது ெனிநபர் ள், சமூ ங் ள் மற்றும் 
நிறுெனங் ளுக்கு  ாமன்வெல்த்கெ குறிக்கும் அகமெி, ஜனநாய ம், 
சமத்துெம் ஆ ிய மெிப்பு கள ஊக்குெிக்  ஒரு ொய்ப்கப ெழங்கு ிறது. 
2017  ாமன்வெல்த் ெினம் A P -  C w  என்ற கமயக் ருவுடன் 
மார்ச் 13-ம் ரெெி வ ாண்டாடப்படு ிறது. 
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3. 2017 ஹதீரா இந்தியன் ஓபன் தகால்ப் பதாடதர பவன்றுள்ளவர் யார் ? 
 

A. ரஜாெி ேன்ொொ  

B. சிெ வசௌோசியா  

C. சின்னசாமி முனியப்பா  

D. அனிர்பன் லஹிரி  

 

விதட: B. சிவ பசௌராசியா  

 

இந்ெியாகெ ரசர்ந்ெ சிெ சங் ர் பிேசாத் வசௌோசியா, ஹரியானாெின் 
குரு ிோமில் உள்ள மறுெடிெகமப்பு வசய்யப்பட்ட டிஎல்எஃப் ர ால்ஃப் 
மற்றும்  ண்ட்ரி  ிளப்பில் நகடவபற்ற 2017 ஹரீோ இந்ெியன் ஓபன் ர ால்ப் 
வொடரில் 7 ஸ்ட்ரோக் அடித்து வெற்றி வபற்றுள்ளார். இது இெேது 6-ெது 
ஆசிய டூர் வெற்றி மற்றும் ஒட்டுவமாத்ெமா  6-ெது சர்ெரெச வெற்றியாகும். 
இந்ெ வெற்றியின் மூலம், ஜவீ் மில் ா சிங் மற்றும் வொங்க்கச வஜய்ெீ 
ஆ ிரயாகே அடுத்து நான்கு அல்லது அெற்கு ரமற்பட்ட ஐரோப்பிய டூர் 
பட்டங் கள வென்ற மூன்றாெது ஆசிய ெேீர் என்ற வபருகமகய வபற்றார். 
இது ெெிே, ரஜாெி ேன்ொொகெ அடுத்து ஹரீோ இந்ெிய ஓபன் பட்டத்கெ 
ெக் கெத்ெ இேண்டாெது இந்ெிய ர ால்ப் ெேீோ  வசௌோசியா 
ெி ழ் ிறார்.     

 

4. A : T  M    M  என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் ? 
 

A. ஆட்ரே ட்ேஷ்ச்ர  
B. சம்பத் குமார் 
C. ஆண்ரேஜ் ப்ரளன்ர ாெிக் 
D. பமீ் சந்ெிோ நாக் 
 

விதட: A. ஆட்தர ட்ரஷ்ச்தக 

 

ெேலாற்றாசிரியர் ஆட்ரே ட்ேஷ்ச்ர , A : T  M    M  என்ற 
புத்ெ த்ெிகன எழுெியுள்ளார். இது ஆறாெது மு லாய ரபேேசர் 
அவுேங் சீப்பின் சிக் லான மற்றும் ரபாட்டியிட்ட ொழ்க்க   கெகய 
ெிரும்ப கூறு ிறது. இந்து- முஸ்லீம் உறவு மற்றும் அெற்கு அப்பாற்பட்டகெ 
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மீொன சம ால வசாற்வபாழிெில் வொடர்ந்து ஆெிக் ம் வசலுத்ெிெந்ெ ஒரு 
ரபேேசரின் ஒரு  ண் ெர் சுயசரிகெயா  இது உள்ளது.  அவுேங் சிப், 
அெரின் மேணத்ெின் ரபாது ொன் அந்நியனா  ெந்ரென், அந்நியனா ரெ 
வசல் ிரறன் என்ற அெரின்  ெகலகய இந்ெ புத்ெ ம் ெீர்க் ிறது.  சிக் லான 
நபர் ளின் ெேலாற்று சுயசரிகெ கள எப்படி எழுெலாம் என்பெற்கு ஒரு 
எடுத்துக் ாட்டா  இந்ெ நாெல் உள்ளது.    

 

5. 2017 அதனத்து இங்கிலாந்து ஓபன் தபட்மின்டன்(A  E  O  ) 
சாம்பியன் தபாட்டியில் ஆண்கள் ஒற்தறயர் பட்டத்தத பவன்றுள்ளவர் 
யார் ? 
 

A. லியு யிங் ர ாயா  

B. ஷி யூ ி  
C. லூ  ாய் 

D. லீ ரசாங் வெய்  

 

விதட: D. லீ தசாங் பவய்  

 

மரலசியாகெ ரசர்ந்ெ லீ ரசாங் வெய், ஐக் ிய ோஜ்ஜியத்ெின் பர்மிங் ாமில் 
நகடவபற்ற இறுெி ஆட்டத்ெில் சீனாெின் ஷி யூ ிகய 21-12, 21-10 என்ற 
புள்ளி ளில் ரொற் டித்து, 2017 அகனத்து இங் ிலாந்து ஓபன் ரபட்மின்டன்(A  
E  O  ) சாம்பியன் ரபாட்டியில் ஆண் ள் ஒற்கறயர் பட்டத்கெ 
வென்றுள்ளார். இது இெரின் 5-ெது ஒற்கறயர் பட்டமாகும். இது ெெிே, சீன 
ரஜாடி ளான L  K  மற்றும் H  Y  ஆ ிரயார் மரலசிய 
இேட்கடயர் ளான P  S  C  மற்றும் L  Y  G -கெ இறுெிஆட்டத்ெில் 
18-21, 21-19, 21-16 என்ற புள்ளி ளில் ரொற் டித்து இேட்கடயர்  லப்பு பிரிெில் 
வெற்றி வபற்றனர்.       

 

6. தசபர் தணிக்தகக்கு எதிரான உலக தினம்(W  D  A  C  
C ), எந்த தததியில் அனுசரிக்கப்படுகிறது ? 
 

A. மார்ச் 11  
B. மார்ச் 13 
C. மார்ச் 12 
D. மார்ச் 10 
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விதட: C. மார்ச் 12 
 

கசபர் ெணிக்க க்கு எெிோன உல  ெினம், அகனெரும் அணு க்கூடிய ஒரு 
ெனியான,  ட்டுப்பாடற்ற இகணயம் ரெண்டி ஆெேவு ெிேட்ட மற்றும் 
உல ம் முழுெதும் உள்ள அேசாங் ங் ள், இகணயத்ெில் சுெந்ெிேமா  
ரபசுெகெ எந்வெந்ெ ெழி ளில் ெகட மற்றும் ெணிக்க  வசய் ின்றன 
என்பது குறித்ெ  ெனிப்கப ஏற்படுத்ெ ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 12  ஆம் 
ரெெி நகடவபறும் ஒரு ஆன்கலன் நி ழ்ொகும். இந்ெ ஆண்டு நி ழ்ொனது, 
R  W  B  மூலம் உருொக் ப்பட்ட ஒரு சின்னம் மூலம் 
சித்ெரிக் ப்படு ின்றது.   ணினி சுட்டியானது சங் ிலிகய உகடத்து 
வெளிரயறுெது ரபான்று சின்னம் உருொக் ப்பட்டுள்ளது.      
      
7. 2017 ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப்பின்( A  A  C ) 22-வது 
பதிப்தப, எந்த நாடு நடத்துகிறது ? 
 

A. ஜப்பான் 

B. இந்ெியா  

C. சீனா  

D. வென் வ ாரியா   

 

விதட: B. இந்தியா   
  
ஆசிய ெட ள சாம்பியன்ஷிப்பின் 22-ெது பெிப்பு, இந்ெியாெின் ஒடிசா 
மாநிலத்ெில் உள்ள  லிங் ா ஸ்ரடடியத்ெில்(புெரனஷ்ெர்) 2017 ஜூகல 
மாெத்ெிலிருந்து நகடவபறும். இந்ெ நிகலயில், 1989 ஆம் ஆண்டு புது ெில்லி 
மற்றும் 2013-ல் புரன ஆ ிய ந ேங் கள அடுத்து ெட ள சாம்பியன்ஷிப் 
நடத்தும் இந்ெியாெின் 3-ெது ந ேம் என்ற வபருகமகய புெரனஸ்ெர் 
வபறு ிறது. 45 நாடு களச் ரசர்ந்ெ சுமார் 800 ெேீர் ள் ரபாட்டியில் 
பங்ர ற்பார் ள் என்று எெிர்பார்க் ப்படு ிறது. 
 

8. 2017 உலக சிறுநீரக தினத்தின் (W  K  D ) தமயக்கரு என்ன ? 
 

A. Kidneys for Life – Stop Kidney Attack! 
B. Kidney Disease & Children: Act Early to Prevent It  

C. Kidney Disease and Obesity: Healthy Lifestyle for Healthy Kidneys 
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D. Chronic Kidney Disease (CKD) and aging  

 

விதட: C. Kidney Disease and Obesity: Healthy Lifestyle for Healthy Kidneys 
 

உல  சிறுநீே  ெினம்(WKD), உல ம் முழுெதும் சிறுநீே  ரநாய் மற்றும் 
அெனுடன் வொடர்புகடய சு ாொே பிேச்சிகன ளின் ொக் ம் பற்றிய 
ெிழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் ஒரு உல  சு ாொே ெிழிப்புணர்வு பிேச்சாேமா  
ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மாெத்ெின் 2-ெது ெியாழன் அன்று 
அனுசரிக் ப்படு ிறது. உல  சிறுநீே  ெினமானது, சிறுநீே  அகமப்பு ளின் 
சர்ெரெச கூட்டகமப்பு (IFKF) மற்றும் சர்ெரெச சிறுநீே ெியல் சமூ த்ெின் 
(ISN) ஒரு கூட்டு முயற்சி ஆகும். 2017 ஆம் ஆண்டு உல  சிறுநீே  ெினம், 
உடல் பருமனின் ெீய ெிகளவு ள் மற்றும் சிறுநீே  ரநாயில் உடல்பருமனின் 
ொக் ம், ஆரோக் ியமான ொழ்க்க  முகற மற்றும் மலிவு முகறயில் 
ெடுப்பு முகற கள ெழங்கும் சு ாொே வ ாள்க  நடெடிக்க  ள் ஆ ியகெ 
பற்றிய  ல்ெிகய ஊக்குெிக்  "K  D   O : H  L   
H  K " என்ற கமயக் ருவுடன் மார்ச் 9-ஆம் நாள் 
அனுசரிக் ப்படு ிறது. 
 

9. எந்த இந்திய கால்பந்து அணி, 2017 சந்ததாஷ் தகாப்தப கால்பந்து 
தபாட்டியில் பவன்றுள்ளது ?  

 

A. பஞ்சாப் 
B. இேயில்ரெ  

C. குஜோத் 
D. ர ேளா  

 

விதட: A. பஞ்சாப் 

 

பஞ்சாப்  ால்பந்து அணி, ர ாொெில் நகடவபற்ற இறுெி ஆட்டத்ெில் 
ேயில்ரெ அணிகய 2-1 என்ற ர ால்  ணக் ில் ரொற் டித்து 71-ெது 
சந்ரொஷ் ர ாப்கப  ால்பந்து ரபாட்டிகய வென்றுள்ளது. இது பஞ்சாப்பிற்கு, 
9-ெது சந்ரொஷ் ர ாப்கப ஆகும்.  
 

10. இந்தியாவின் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட பாதுகாப்புதுதற அதமச்சர் யார் 
? 
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A. நிெின்  ட் ாரி 

B. ோஜ்நாத் சிங் 

C. அருண் வஜட்லி  
D. முக்ொர் அப்பாஸ் நக்ெி 
 

விதட: C. அருண் பெட்லி  
 

இந்ெிய அகமச்சேகெயில் ெற்ரபாகெய நிெி அகமச்சர் மற்றும் 
வபருநிறுென ெிெ ாே அகமச்சோ  உள்ள அருண் வஜட்லி, 2017 மார்ச் 14 
ஆம் ரெெி மத்ெிய பாது ாப்புதுகற (M D) அகமச்ச த்ெிற்கு கூடுெலா  
வபாறுப்பு எடுத்துள்ளார். ர ாொெின் முெலகமச்சர் வபாறுப்கப ஏற்  உள்ள 
மரனா ர் பாரிக் ர், ெனது பாது ாப்புதுகற அகமச்சர் பெெிகய இோஜிநாமா 
வசய்துள்ளகெ அடுத்து வஜட்லி அந்ெ இடத்கெ நிேப்பு ிறார்.  ெற்ரபாகெய 
NDA ஆட்சியில்  பாது ாப்பு அகமச்சின் கூடுெல் வபாறுப்கப அருண் வஜட்லி 
கெத்ெிருப்பது, இது 2-ெது முகறயாகும். இெற்கு முன்னொ , 2014 ஆம் 
ஆண்டு 26 ரம முெல் 9 நெம்பர் ெகே இந்ெ அகமச்ச த்ெிற்கு இெர் 
வபாறுப்பு ெ ித்ொர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 15, 2017 
 

1. 2018 அரசாங்கத்தின் காமன்வெல்த் தலைெர்களின் மாநாட்லட 
(C a  H a   G  M  (CHOGM)) எந்த நாடு நடத்துகிறது? 
 

A. அமெரிக்கா  

B. ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் 

C. மஜர்ெனி 
D. பிரான்ஸ் 

 

ெிலட: B. ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் 

 

ஐக்கிய ராஜ்யம் (இங்கிலாந்து), 20 ஆண்டுகால இடைமெளிக்குப் பிறகு 
அரசாங்கத்தின் காென்மெல்த் தடலெர்களின் ொநாட்டின் (Commonwealth Heads 
of Government Meeting (CHOGM)) 25-ெது பதிப்டப ஏப்ரல் 2018 இல் நைத்தவுள்ளது. 
காென்மெல்த் உச்சி ொநாடு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முடற 
நடைமபறும் ெற்றும் 2018 உச்சி ொநாட்டில், காென்மெல்த் தடலெர் 
பதெியானது ொல்ட்ைாெின் பிரதெரிைம் இருந்து ஐக்கிய ராஜ்யத்தின் 
பிரதெருக்கு ொற்றப்படும், 2020 ஆம் ஆண்டில் நடைமபறெிருக்கும் 26-ெது 
CHOGM ெடர ஐக்கிய ராஜ்ய பிரதெர் இப்பதெி ெகிப்பார்.   

 

2. 2017 உைக நுகர்வொர் உரிலம தினத்தின் ( CRD) லமயக்கரு என்ன ? 
  

A. Antibiotics off the menu 

B. Fix our phone rights 

C. Building a digital world consumers can trust  

D. Consumer Justice Now!  

 

ெிலட: C. Building a digital world consumers can trust  
 

அடனத்து நுகர்வொரின் அடிப்படை உரிடெகடள ஊக்குெிக்க,  அந்த 
உரிடெகள் ெதிக்கப்பை வெண்டும் ெற்றும் பாதுகாக்கப்பை வெண்டும் என்று 
வகாரி, ஒவ்மொரு ஆண்டும் ொர்ச் 15-ஆம் வததி உலக நுகர்வொர் உரிடெ 
தினம் (WCRD) அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது, சந்டத ெீறல்கள் ெற்றும் சமூக 
அநீதிகளுக்கு எதிராக வபாராை ெக்களுக்கு ஒரு ொய்ப்டப மகாடுக்கிறது. 2017 
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ஆம் ஆண்டிற்கான டெயக்கரு �Building a Digital World Consumers can Trust�. 
இந்தியாெில் WCRD தெிர, வதசிய நுகர்வொர் தினத்டத (NCD) டிசம்பர் 24-ம் 
வததி ஒவ்மொரு ஆண்டும் கடைபிடிக்கிவறாம்.  
 

3. எந்த குழு, எல்லைப் பாதுகாப்லப ெலுப்படுத்த இந்தியா அரசிடம் தனது 
அறிக்லகலய சமர்ப்பித்துள்ளது ? 
 

A. முகெது பஷீர் குழு 

B. வஜ வஜ டி நட்ைர்ஜி குழு 

C. எச் ஆர் நாவகந்திர குழு 

D. ெதுகர் குப்தா குழு  

 

ெிலட: D. மதுகர் குப்தா குழு  

 

ெதுகர் குப்தா தடலடெயில் அடெக்கப்பட்ை குழு, இந்தியா-பாகிஸ்தான் 
எல்டலயுைன் வசர்த்து அதன் வெலியில் எல்டலப் பாதுகாப்டப ெலுப்படுத்த 
ெற்றும் குடறபாடுகடள நிெர்த்தி மசய்ய தனது அறிக்டகடய இந்திய 
அரசிைம் செர்ப்பித்துள்ளது. அச்சுறுத்தல்கள் ெற்றும் எல்டலப் பாதுகாப்பு, 
படை நிடல ெதிப்படீு, எல்டலயில் பயன்படுத்துதல், எல்டலடய 
பாதுகாப்பதில் உள்ள உள்கட்ைடெப்பு ெற்றும் மதாழில்நுட்ப பிரச்சிடனகள் 
ெற்றும்  நிர்ொக சிக்கல்கள் ஆகிய பிரச்சடனகள் குறித்து பரந்த அளெில் 
அதன் பரிந்துடரகடள இக்குழு மகாடுத்திருக்கிறது. அது பங்குதாரர்களின் 
ஆவலாசடனயுைன் குழுெின் பரிந்துடரகள் ெீது மெளிச்சத்தில் நைெடிக்டக 
எடுக்க முடிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது. ொர்ச் 14, 2017 அன்று ெக்களடெயில் J.J.T. 
நட்வைர்ஜி ெற்றும் ஈ.டி முகெது பஷீர் வகட்ை வகள்ெிக்கு எழுத்துபூர்ெ 
பதிலாக இந்த தகெடல உள்நாட்ைலுெல்கள் அடெச்சர் கிரண் ரிஜிஜு 
மதரிெித்தார்.      

 

4. எந்த நகரம், வதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் (O a a  Sa y a  
H a  - OSH) பற்றிய சர்ெவதச ெிஷன் ஜவீரா மாநாட்லட நடத்துகிறது ? 
 

A. புது தில்லி 
B. மசன்டன  

C. புவன  

D. மகால்கத்தா 
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ெிலட: A. புது தில்ைி 
 

 "ெிஷன் ஜவீரா" ெற்றும் அதனுைன் மதாைர்புடைய மதாழில் பாதுகாப்பு 
ெற்றும் சுகாதாரம் பற்றிய சர்ெவதச ொநாடு ொர்ச் 15-ஆம் வததி புது 
தில்லியில் மதாைங்கியது ெற்றும் ொர்ச் 17 ெடர ொநாடு மதாைரும். 
வெடலயிைத்தில் அறிவு, நடைமுடறகள் ெற்றும் அனுபெத்டத 
பரிொறிெதன் மூலம் பாதுகாப்பு ெற்றும் சுகாதாரத்டத வெம்படுத்துெதற்கான 
ஒரு ென்றத்டத இம்ொநாடு ெழங்கும். இந்த ொநாட்டின்வபாது,  தனிநபர் 
காப்புக் கருெிகள்(PPEs) ெற்றும் மதாழில்சார் சுகாதார ஊக்குெிப்பு (OGP) 
ஆகியெற்றில் உள்ள புதிய வபாக்குகடள மெளிக்காட்ை �OSH – INOSH EXPO 
2017� கண்காட்சி ஒன்றும் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 3 நாள் ொநாட்டை சர்ெவதச 
சமூக பாதுகாப்பு சங்கத்துைன்(ISSA) இடைந்து  மபாது இயக்குனரகம் 
மதாழிற்சாடல அறிவுடர ெற்றும் மதாழிலாளர் நிறுெனங்கள்(DGFASLI), 
இந்திய அரசு, மதாழிலாளர் ெற்றும் வெடலொய்ப்பு அடெச்சகம், மஜர்ென் 
சமூக ெிபத்து காப்படீு (DGUV), மஜர்ெனி ஆகியடெ ஏற்பாடு மசய்தது.      

 

5.  B a  B  A  என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் ? 
 

A. சித்தார்த்த முகர்ஜி  
B. அதுல் கொன்வை  

C. பால் கலாநிதி 
D. நிருபம் ராய் 

 

ெிலட: C. பால் கைாநிதி 
 

�When Breath Becomes Air� என்ற புத்தகத்டத இந்திய-அமெரிக்க எழுத்தாளர் 
ைாக்ைர் பால் கலாநிதி எழுதியுள்ளார். கலாநிதி, ொைெனாக இருந்து பின்பு 
நரம்பியல் நிபுைர், வநாயாளி ெற்றும் இந்த புத்தகத்தில் 
பைியாற்றிக்மகாண்டிருக்கும் வபாது புற்றுவநாயால் இறந்தமபாழுது தந்டத 
என அெரது பரிொற்றத்டத காலெரிடசயில் நிடனவு கூறும் ெரலாறாக 
இந்த புத்தகம் உள்ளது. செீபத்திய மசய்திகளில் இது ெரக்காரைம், 2017 
Wellcome Book பரிசிற்கு இந்த புத்தகம் பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ளது. இறந்தபின்பு 
மெளியிைப்பட்ை புத்தகத்தின் மபயர், Wellcome Book பரிசு வபாட்டியில் 
பங்குமபறுெது இதுவெ முதன்முடறயாகும்.  சுகாதாரம் ெற்றும் ெருத்துெ 
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தடலப்புகள் மதாைர்புடைய அறிெியல் ெற்றும் புடனெல்லாத 
படைப்புக்கடள இவ்ெிருது மகாண்ைாடுகிறது. இது தெிர, இந்திய-அமெரிக்க 
எழுத்தாளர் சித்தார்த்த முகர்ஜி, ெரபியல் ெற்றும் ென ஆவராக்கியம் குறித்த 
தனது ஆய்வு நூலான �The Gene: An Intimate History� புத்தகத்திற்காக இந்த 
ஆண்டு பரிசின் வபாட்டியாளர் பட்டியலில் உள்ளார். 2017 ஏப்ரலில் 
நடைமபறெிருக்கும்  மெல்கம் வசகரிப்பு ெிழாெில் மெற்றியாளர் மபயர் 
அறிெிக்கப்படும்.        

 

6. எந்த மாநிை அரசு, வபண்கள் பாதுகாப்புக்காக "A a  A a " எனும் 
பயன்பாட்லட அதிகாரப்பூர்ெமாக வெளியிட்டுள்ளது ? 
 

A. ஆந்திரப் பிரவதசம் 

B. தெிழ்நாடு  

C. வகரளா  

D. கர்நாைகா  

 

ெிலட: B. தமிழ்நாடு  

 

அடனத்திந்திய அண்ைா திராெிை முன்வனற்றக் கழகத்தின் IT குழு, 
மபண்கள் பாதுகாப்புக்காக  �Ammavin Aran� எனும் முதல்-ெடகயான 
பயன்பாட்டை தெிழ்நாட்டில் மதாைங்கியுள்ளது. இந்த பயன்பாடு, அருகில் 
உள்ள காெல் நிடலயம் ெற்றும் ெருத்துெெடன பற்றிய ெிெரங்கடள 
ெடரபைம் ெற்றும் மதாடலவபசி எண்ணுைன் பயனர்களுக்கு அளிக்கும். 
ஆபத்தில் இருக்கும் ஒருெர் இதில் உள்ள ெிசில் மபாத்தாடன அழுத்தும் 
வபாது வபானின் ஸ்பிக்கடர பயன்படுத்தி  உரத்த சத்தடத இது 
உருொக்கும்.இந்த பயன்பாட்டில் அடழப்புகடள மரகார்ட் மசய்யும் ெசதியும், 
உயிர்காக்கும் தகெல்கடள ெழங்க 'குறிப்புகள்' ஐகானும் உள் 
வசர்க்கப்பட்டுள்ளது. �Ammavin Aran� என்பதன் மபாருள் 'தாயின் வகாட்டை' 
என்பதாகும். தற்வபாது, அதிமுக கட்சி தெிழ்நாட்டில் அதிகாரத்தில் உள்ளது, 
இந்திய பாராளுென்றத்தில் இது மூன்றாெது மபரிய கட்சியாகும்.     

 

7. எந்த மாநிை அரசு, வதாழில் முலனயும் வபண்களுக்காக I a2POC எனும் 
நிதிலய வதாடங்கியுள்ளது ? 
 

A. அசாம் 
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B. ெத்தியப் பிரவதசம் 

C. ராஜஸ்தான் 

D. கர்நாைகா 
 

ெிலட: D. கர்நாடகா 
 

கர்நாைக அரசு, மதாழில் முடனயும் மபண்களுக்காக ரூ .10 வகாடி Idea2POC 
(Idea to Proof of Concept) நிதிடய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. நிதியின் கீழ், கருத்து 
ஆதார சரிபார்த்தல், சான்றிதழ் ெற்றும் டபலட் சாதன மசலவுகடள 
ஈடுகட்டுதல் வபான்ற இன்னபிற மசலவுகளுக்கு நிதிடய எதிர்பார்க்கும் 
புதுடெயான மபண்களுக்கு ரூ.50 லட்சம் ெடர தகெல் மதாழில்நுட்பம், 
உயிரி மதாழில்நுட்பம் ெற்றும் அறிெியல் & மதாழில்நுட்பத் துடற வபான்ற 
துடறகள் ஒப்புதல் தர முடியும். கர்நாைகாெின் பல்துடற ஸ்ைார்ட்அப் 
மகாள்டகயின் கீழ்,IT, BT ெற்றும் S&T துடறகள் மூலம் மபண் மதாழில் 
முடனவொருக்கு இந்த புதிய நிதி அடெக்கப்பட்ைது. இது தெிர, கர்நாைகா 
அரசு ஏற்கனவெ மூன்று Idea2POC நிதிடய மதாைங்கியுள்ளது. அடனத்து 
மதாழில்நுட்பத் துடறக்கு (ரூ .10 வகாடி) ஒன்றும், ெிெசாயத்தில் (ரூ 2.5 
வகாடி)  கெனம் மசலுத்தும் ெடகயில் ஒன்றும், ெற்மறான்று சுற்றுலாெில் 
கெனம் (ரூ 2.5 வகாடி) மசலுத்தவும் அடெக்கப்பட்டுள்ளது.  
 

8. புகழ்வபற்ற எழுத்தாளர் எமி க்வரௌஸ் வராவசன்தால் (A y K  
R a ) சமீபத்தில் மலறந்தார். அெர் எந்த நாட்லட வசர்ந்தெர் ? 
 

A. அமெரிக்கா  

B. பிவரசில் 

C. மதன் ஆப்ரிக்கா  

D. இந்வதாவனஷியா 
 

ெிலட: A. அவமரிக்கா  

 

மபரியெர்கள் ெற்றும் குழந்டதகள் ஆகிய இருெருக்குொன புத்தகங்கடள 
எழுதும் படைப்பாற்றல் ெிக்க அமெரிக்க எழுத்தாளர் எெி க்மரௌஸ் 
வராமசன்தால், செீபத்தில் அமெரிக்காெின் சிகாவகாெில் காலொனார். 
�Encyclopedia of an Ordinary Life� ெற்றும் அெரது குழந்டதகளின் பைம் 
புத்தகங்கள் ெற்றும் திடரப்பை திட்ைொன  �The Beckoning of Lovely� என்ற 
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அெரது சிறந்த சித்தரிப்புகள் மூலம் நன்கு அறியப்படுகிறார். Best Children�s 
Books for Family Literacy பட்டியலில் ஒவர ஆண்டில் மூன்று குழந்டதகள் 
புத்தகங்கடள மகாண்டுள்ள ஒவர எழுத்தாளர் இெர் தான். இெர் Chicago�s NPR 
affiliate WBEZ ெற்றும் TED ொநாட்டின் பங்களிப்பாளராக உள்ளார். 
 

9. எந்த மாநிை அரசு, சமீபத்தில் கிராமப்புற ஏலழகளுக்கு "ஆதர்ஷ் கிராம் 
வயாஜனா" ஒன்லற முன்வனடுத்துள்ளது ? 
 

A. சிக்கிம்  

B. இொசலப் பிரவதசம் 

C. அருைாசலப் பிரவதசம்  

D. அசாம் 

 

ெிலட: C. அருணாசைப் பிரவதசம்  

 

அருைாச்சல பிரவதச அரசு, கிராெப்புற ஏடழகளுக்கு "ஆதர்ஷ் கிராம் 
வயாஜனா" என்ற புதிய திட்ைம் ஒன்டற முன்மனடுத்துள்ளது. திட்ைத்தின் 
வநாக்கம்,  ஏடழ ெக்களுக்கு சிறப்பாக வசடெயாற்றும் வநாக்கில் ொநில 
கிராெப்புற பகுதிகளில் உள்ள அெர்கடள மசன்றடைதல் ஆகும். 
இத்திட்ைத்தின் கீழ், 123 கிராெங்கள் (ெட்ைம் ஒன்றுக்கு ஒரு கிராெத்டத 
உள்ளைக்கிய) 2017-18 நிதியாண்டில் 'ொதிரி கிராெங்கள்' ஆக அபிெிருத்தி 
மசய்யப்படும். ொநில அரசின் 2017-18 பட்மஜட்டில் உட்கட்ைடெப்பு 
அபிெிருத்தி, வெடல ொய்ப்புகடள உருொக்குதல் ெற்றும் அந்த கிராெத்து 
ெக்களுக்கு சமூக மசாத்துக்கடள உருொக்குதல் ஆகியெற்றுக்காக ரூ.93 
வகாடி நிதி ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது.  
 

10. இந்தியாெின் மிகப் வபரிய மிதக்கும் சூரிய ஃவபாட்வடாவொல்டியாக் 
(P - a  P a ) ஆலை, எந்த மாநிைத்தில் நிறுெப்பட்டுள்ளது ? 
 

A. அரியானா  

B. ஜம்மு காஷ்ெீர் 
C. ெகாராஷ்டிரா 
D. வகரளா 
 

ெிலட: D. வகரளா 
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வதசிய அனல் ெின் கார்ப்பவரஷன் லிெிமைட்(NTPC) நிறுெனம் செீபத்தில், 
இந்தியாெின் ெிகப் மபரிய ெிதக்கும் சூரிய ஃவபாட்வைாவொல்டியாக் (Photo-
Voltaic) ஆடலடய வகரளாெின் காயம்குளம் ொெட்ைத்தில் உள்ள ராஜவீ் 
காந்தி கூட்டு சுழல் ஆற்றல் ஆடலயில் (RGCCPP) நிறுெியுள்ளது. NTPC Energy 
Technology Research Alliance (NETRA) நிறுெனம், இந்த  100 kWp (கிவலாொட் உச்ச) 
ெிதக்கும் சூரிய ெின் உற்பத்தி நிடலயத்டத உள்நாட்டிவலவய Central Institute of 
Plastic Engineering & Technology (CIPET), Chennai நிறுெனத்துைன் இடைந்து 
உருொக்கியுள்ளது. NETRA ெற்றும் காயம்குளம் NTPC நிடலயத்தின் 
ஆதரவுைன் குறுகிய காலத்தில் அதாெது 22 நாட்களில் இந்த அடெப்டப 
Swelect Energy Systems Ltd, Chennai நிறுெனம் நிறுெியுள்ளது. ஆெியாதடல 
குடறப்பதன் மூலம் தண்ைடீர பாதுகாப்பது, வபனல்களின் ெீதான குளிர்ச்சி 
ெிடளவு மூலம் அதிகரிக்கப்பட்ை உற்பத்தி, குடறக்கப்பட்ை நிறுெல் வநரம் 
ெற்றும் உப்பு நீர் சுற்றுச் சூழலிலும் நிறுெ முடியும் என்பது வபான்ற 
பல்வெறு நன்டெகடள இந்த சூரிய PV ஆடல மகாண்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 16, 2017 
 

1. எந்த அமமச்சகம், ஏற்றுமதி இமைக்கப்பட்ட உள்கட்டமமப்மப 
மமம்படுத்த T  I   E  S  (TIES)  ஒன்மை 
முன்னெடுத்துள்ளது ? 
 

A. வர்த்தகம் மற்றும் ததொழில்துறை அறமச்சகம் 

B. நிதி அறமச்சகம் 

C. கனரக ததொழில் மற்றும் த ொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அறமச்சகம்  

D. மின்சொர அறமச்சகம்  

 

விமட: A. வர்த்தகம் மற்றும் னதாழில்துமை அமமச்சகம் 

 

மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் ததொழில்துறை இறை அறமச்சர் நிர்மலொ 
சீதொரொமன், தவளியில் தசல்லும் ஏற்றுமதிறய ஊக்குவிக்கும் நநொக்கில் 
மொநிலங்களில் ஏற்றுமதி இறைக்கப் ட்ட உள்கட்டறமப்ற  நமம் டுத்த 
T  I   E  S  (TIES)  எனும் புதிய திட்டத்றத புது 
தில்லியில் ததொடங்கி றவத்தொர். TIES-ன் நநொக்கம்,  உள்கட்டறமப்பு 
இறடதவளிக்கு  ொலமொக விளங்கி, வர்த்தக நடவடிக்றககளில் ஈடு டும் 
அலகுகளின் முன்நநொக்கிய மற்றும்  ின்தங்கிய ததொடர்புகறள வழங்க 
உள்ளது. திட்டம் ஏப்ரல் 1, 2017 முதல் தசயல் டுத்தப் ட உள்ளது மற்றும் 
ஆண்டுக்கு ரூ.200 நகொடி வதீம் 3 ஆண்டுகளுக்கு ரூ 600 நகொடி  ட்தெட் 
ஒதுக்கீடு தசய்யப் ட்டுள்ளது. எல்றல ஹொட்ஸ், மறன சுங்க நிறலயங்கள், 
தரச் நசொதறன மற்றும் சொன்ைிதழ் ஆய்வகங்கள், குளிர் சங்கிலிகள், வர்த்தக 
நமம் ொட்டு றமயங்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி கிடங்கு மற்றும் ந க்நகெிங் 
ந ொன்ை த ரும் ஏற்றுமதி ததொடர்புகளின் உட்கட்டறமப்பு திட்டங்கறள 
அறமக்க மற்றும் தரம் உயர்த்த ந ொதிய உதவிறய இந்த திட்டம் 
அளிக்கும்.     

 

2. சமீபத்தில் மமைந்த தீபன் சிவகுமார், எந்த னமாழியின் குைிப்பிடத்தக்க 
திமைப்பட இயக்குெர் ?   

 

A. உருது 

B. மறலயொளம் 

C. ஒடியொ 
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D. தமிழ் 

 

விமட: B. மமையாளம் 

 

குைிப் ிடத்தக்க மறலயொள திறரப் ட இயக்குனர் தீ ன் சிவகுமொர்(47), 
சமீ த்தில் நகரள மொநிலம் தகொச்சினில் கொலமொனொர். இவர்  ிரித்விரொஜ் 
நடித்த சூப் ர்ஹிட்  டமொன 'புதிய முகம்' மூலம் நன்கு அைியப் டுகிைொர். 
இவரது மற்ை குைிப் ிடத்தக்க திறரப் டங்களில் H , SIM, D  B  
ஆகியறவ அடங்கும். இவர் தெயரொறம றவத்து இயக்கி, அடுத்து 
தவளிவரவிருக்கும் 'சத்யொ' எனும்  டம் தற்ந ொது ந ொஸ்ட் புதரொடக்ஷன் 
நிறலயில் உள்ளது. 
 

3. எந்த அமமச்சகம், நீைப்புைட்சிமய அமடய M  F  என்ை 
ஒன்மை முன்னெடுத்துள்ளது ? 
 

A. உைவு  தப் டுத்தும் ததொழிற்சொறல அறமச்சகம்  

B. நீர்வளம், நதி அ ிவிருத்தி மற்றும் கங்கொ புத்துைர்வு அறமச்சகம் 

C. நவளொண்றம மற்றும் விவசொயிகள் நலன் அறமச்சகம் 

D. கப் ல் துறை அறமச்சகம் 

 

விமட: C. மவளாண்மம மற்றும் விவசாயிகள் நைன் அமமச்சகம் 

 

மத்திய நவளொண்றம மற்றும் விவசொயிகள் நலன் அறமச்சகம், 
நீலப்புரட்சிறய அறடய தமொத்தம் ரூ. 52000 லட்சம் தசலவில் சமீ த்தில் 
மிஷன் ஃ ிங்கர்லிங் திட்டத்றத ததொடங்கியுள்ளது. மீனவர்கள் மற்றும் மீன் 
விவசொயிகளின் சமூகப் த ொருளொதொர வளர்ச்சிக்கு, மீன் ிடியில் (fisheries)  ஒரு 
ஒருங்கிறைந்த மற்றும் முழுறமயொன வளர்ச்சி மற்றும் நமலொண்றமறய 
தசயல் டுத்தும் சூழறல உருவொக்குவநத இந்த திட்டத்தின் நநொக்கமொகும். 
இந்த திட்டத்தின் இலக்கொனது, மீன் ிடி உற் த்திறய 10.79  (2014-15)-
யிலிருந்து 2020-21-க்குள் 15  ஆக உயர்த்துவநத ஆகும்.        

 

4. எந்த நகைம், M ’  2017 வாழ்க்மக தை குைியீட்டில்(Q   L  ) 
முதைிடத்தில் உள்ளது ? 
 

A. தெனவீொ  
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B. முனிச் 
C.  ிரொங்ந ர்ட்  

D. வியன்னொ  

 

விமட: D. வியன்ொ  

 

தமர்சரின் 19-வது வொழ்க்றக தர குைியடீ்டு கைக்தகடுப்பு 2017  ட்டியலில் 
வியன்னொ முதலிடத்தில் உள்ளது. சூரிச் இரண்டொவது இடத்திலும், அதறன 
ததொடர்ந்து முனிச், ஆக்லொந்து, வொன்கூவர், ட்யூதெல்டொர்ஃப்,  ிரொங்க் ர்ட் 
மற்றும் தெனவீொ உள்ளன. ஆசியொ மற்றும் லத்தீன் அதமரிக்கொவில் உயர்ந்த 
இடத்றத  ிடித்த நகரங்களில் சிங்கப்பூர் (25) மற்றும் மங்நகொலியொ (79) 
உள்ளன.இந்திய நகரங்களில் அதிக ட்சமொக மும்ற  141 இடத்திலும், 
ததொடர்ந்து தகொல்கத்தொ (149) மற்றும் புநன (151) இடத்திலும் உள்ளன. 
த ங்களூர் (177) குறைந்த இடத்தில் இருப் தொக அைிக்றக மூலம் 
மதிப் ிடப் ட்டது. ஒவ்தவொரு நகரத்தின் மின்சொரம், நீர், ததொறலந சி மற்றும் 
மின்னஞ்சல் நசறவகள் ஆகியவற்ைின் விநிநயொகம், த ொது ந ொக்குவரத்து 
அத்துடன் ந ொக்குவரத்து தநரிசல் மற்றும் உள்ளூர் விமொன நிறலயங்களில் 
இருந்து கிறடக்கும் சர்வநதச விமொனங்கள் எண்ைிக்றக ஆகியவற்றை 
மதிப் ிடும் நகர உள்கட்டறமப்பு தரவரிறசயும் இந்த கைக்தகடுப் ில் 
நசர்க்கப் ட்டுள்ளது. கைக்தகடுப் ின்  குதியொக தற்ந ொது இருக்கும் இந்திய 
நகரங்களில் கடந்த ஆண்டு முதல் இதுவறர வொழ்க்றக அளவில் எந்த தர 
முன்நனற்ைமும் இல்றல என் றத இந்த கைக்தகடுப்பு உயர்த்திக் 
கொட்டுகிைது.     

 

5. எந்த மாநிை அைசு, மைிவாெ விமையில் உைமவ வழங்க "N  
C "-மய னதாடங்க இருக்கிைது ? 
 

A. ஆந்திரப்  ிரநதசம் 

B. நகரளொ  

C. தமிழ்நொடு 

D. கர்நொடகொ 
 

விமட: D. கர்நாடகா 
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கர்நொடகொவின் 2017-18  ட்தெட்டின்  டி கர்நொடகொ அரசு, மொநிலம் முழுவதும் 
ஒவ்தவொரு சொதொரை மனிதனுக்கும் கொறல உைவு 5 ரூ ொய்க்கும், மதியம் 
மற்றும் இரவு உைவு முறைநய 10 ரூ ொய்க்கும் வழங்க N  C  
எனும் அரசொங்க மொனிய உைவு றமயங்கறள அறமக்க ரூ .100 நகொடி நிதி 
ஒதுக்கீடு தசய்துள்ளது. நதொரொயமொக த ங்களூரில் மட்டும் 200 நம்ம 
சிற்றுண்டி அறமக்க டவுள்ளது. இது தவிர, மொநிலத்தில் மது ொனத்தின் 
மீதொன AT வரிறய நீக்கியுள்ளது, அங்கன்வொடி ததொழிலொளர்களுக்கு இலவச 
முட்றடறய அைிவித்துள்ளது மற்றும் 5 லட்சம் ஏறழ குடும் ங்களுக்கு 
இலவச எல் ிெி நசறவறய அைிவித்தது.              

 

6. எந்த நகரின் காவல் நிமையம், C   C  T  N  & S  
(CCTNS) உடன் இமைக்கப்படவுள்ள இந்தியாவின் முதல் காவல் 
நிமையமாக மாைியுள்ளது ?  

 

A. கவுகொத்தி  
B. உதய்பூர் 
C. சிம்லொ  

D. இந்தூர் 
 

விமட: C. சிம்ைா 
 

ஹிமொசலப்  ிரநதசத்தின் சிம்லொ நகரில் உள்ள சஞ்சொவுலி கொவல் நிறலயம், 
நொடு தழுவிய ஆன்றலன் கண்கொைிப்பு அறமப் ொன C   C  T  
N  & S  (CCTNS) உடன் இறைக்கப் டவுள்ள இந்தியொவின் முதல் 
கொவல் நிறலயமொக மொைியுள்ளது. முதல்வர் வரீ த்ர சிங், கொவல் 
நிறலயத்றத இறைக்கும் CCTNS திட்டத்றத திைந்து றவத்தொர். 
இதற்கிறடயில்,  குலு மொவட்டத்தில் உள்ள மைிகரன்,  கொங்க்ரொ 
மொவட்டத்தில் உள்ள நசொலன் நகரம் மற்றும் தொதொ சி ொ   ஆகிய கொவல் 
நிறலயங்களும் ஒநர நநரத்தில் CCTNS உடன் இறைக்கப் ட்டன. இந்த 
அறமப் ின் கீழ், மொநிலம் முழுவதும் 200 க்கும் நமற் ட்ட கொவல் 
நிறலயங்கள் இறைக்கப் டும். ஆன்றலன் / ஆஃப்றலன் புகொர்கள், 
குடியிருப்ந ொர் மற்றும் நவறல விண்ைப் தொரர்களின் ந ொலீஸ் 
சரி ொர்த்தல்,  நன்னடத்றதச் சொன்ைிதழ் மற்றும் புலம் த யர்ந்த கூலியொளி 
 திவு முதலியவற்றை மக்கள் சமர்ப் ிப் றத இந்த வசதி எளிதொக்கும்.        
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7. 2017 மதசிய நாடக திருவிழா (N  T  F ), எந்த மாநிைத்தில் 
னதாடங்கியது ? 
 

A. அசொம் 

B. நகரளொ  

C. அருைொசலப்  ிரநதசம் 

D. சிக்கிம் 

 

விமட: B. மகைளா  

 

2017 நதசிய நொடக விழொ(NTF), நகரளொவின் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள தொகூர் 
திநயட்டரில் மொர்ச் 16 ஆம் நததி ததொடங்கியது, இது மொர்ச் 24 வறர 
ததொடரும். விழொவிறன நகரள அரசின் தகவல் மற்றும் மக்கள் 
ததொடர்புத்துறை ஏற் ொடு தசய்துள்ளது. திருவிழொவின் 2017  திப்பு, இந்திய 
நொடக துறையில் மிகவும் சிைந்து விளங்கிய மறைந்த கவளம் நொரொயை 
 னிக்கருக்கு அர்ப் ைிக்கப் ட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு  திப்பு, சமகொல 
இந்தியொவின்  ிரச்சிறனகளொன தலித்துகளுக்கு எதிரொன தகொடுறமகள், 
த ண்கள் மற்றும்  ொலியல் சிறு ொன்றமயினர்  எதிர்தகொள்ளும்  ிரச்சறனகள் 
ந ொன்ைவற்றை  ிரதி லிக்கும். நகரளொ உட் ட  ல்நவறு மொநிலங்களில் 
இருந்து தமொத்தம் 17 நொடகங்கள் இதில் இடம்த றும். ததொடக்க நொடகமொக, 
தீ ன் சிவரொமனின் T  L   K  நொடகம் இருக்கும், இது ஒவி 
விெயனின் K  I  நொவல் தழுவலொகும். திருவிழொவின் ஒரு 
சிைப் ம்சமொக, மறைந்த தஹய்ஸ்னொம் கொன்றஹலொல் உருவொக்கிய 
புகழ்த ற்ை மைிப்புரி நொடக குழுவொன 'K ', மைிப்புரி நொடகமொன 
'P '-றய தகொண்டுவரவுள்ளது.    

 

8. S  Y  W   K  A   E  என்ை புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் 
? 

 

A. ற ெொல் வச்சரொெனி  
B. ரூ ொ  ொய் 

C. நரச்சல் இக்நனொநடொப்ஸ்றக  

D. சுமைொ ரொய் 

 

விமட: A. மபஜால் வச்சைாஜெி  
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S  Y    K  A   E  என்ை புத்தகத்றத ற ெொல் 
வச்சரொெனி என் வர் எழுதியுள்ளொர். இப்புத்தகம் குழந்றதகறள 
சுற்றுச்சூழறல ஆய்வு தசய்ய, அதில்  யைிக்க, மதிக்க, கொதலிக்க றவக்கும். 
இது கொலநிறல மொற்ைம், உைவு, கழிவு, நீர் மற்றும் வனவொழ்வு 
ஆகியவற்றை  ொர்க்கிைது; அைிவியல் கருத்துக்கறள விளக்குகிைது மற்றும் 
முக்கியமொன நகள்விகறள நகட்கிைது. உலகின்  ல்நவறு  குதிகளில் இந்த 
துறையில்  ைியொற்றும் மக்களிடமிருந்து கறதகள், உண்றமகள், 
நெொக்குகள், நடவடிக்றககள் இதில் நிரம் ியுள்ளன.     

 

9. சர்வமதச னபாைியியல் மசார்ஷிங் நிகழ்ச்சியின் (International Engineering 

Sourcing Show)  6-ம் பதிப்பு, எந்த நகைத்தில் னதாடங்கியது ? 
 

A. தசன்றன  

B. தகொல்கத்தொ 
C. தகொச்சி 
D. கவுகொத்தி 
 

விமட: A. னசன்மெ  

 

சர்வநதச த ொைியியல் நசொர்ஷிங் நஷொவின் (International Engineering Sourcing 

Show)  6-ம்  திப்பு, தமிழ்நொட்டில் உள்ள தசன்றனயில் மொர்ச் 16, 2017-ல் 
ததொடங்கியது. சர்வநதச  ொர்றவயொளர்களுக்கொன இந்தியொவின் மிகப்த ரிய 
த ொைியியல் நசொர்ெிங் நிகழ்ச்சியொன இது, வர்த்தகம் & ததொழில்துறை 
அறமச்சகத்தின் ஆதரவின் கீழ் ஏற் ொடு தசய்யப் ட்டுள்ளது. IESS-யின் கவன 
துறைகளொவன: ததொழில்துறை வழங்கல், உநலொக மற்றும் கறட மொடி, 
ததொழில்துறை மற்றும் மின் இயந்திரங்கள், ஆட்நடொமொட்டிவ்  குதி 
முதலியன. 3 நொள் நிகழ்வு,  ொ ொ அணு ஆரொய்ச்சி, ஐஐடி மும்ற , ஐஐடி 
தசன்றன, திரவ கட்டுப் ொடு ஆரொய்ச்சி நிறுவனம் (FCRI), தூள் உநலொகம் 
மற்றும் புதிய த ொருட்களுக்கொன சர்வநதச நமம் ொட்டு ஆரொய்ச்சி றமயம், 
மத்திய உற் த்தி ததொழில்நுட்  நிறுவனம் (CMTI) மற்றும் MSME கருவிகள் 
அறை ஆகிய  ிரதிநிதித்துவங்களுடன் கூடிய  ிரத்திநயக ததொழில்நுட் ம் 
மற்றும் கண்டு ிடிப்பு அரங்கமொக உள்ளது.  
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10. துப்புைவாளர்களுக்காெ மதசிய ஆமையத்தின்(National Commission  S  
K ) புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட தமைவர் யார் ? 
 

A. மஞ்சு டிநலர்  

B. மன்ஹர் வொல்ெி  ொய் ெொலொ  

C. நறரன் தொஸ் 

D. திலிப் கல்லு ஹொதிந ட்  

 

விமட: B. மன்ஹர் வால்ஜி பாய் ஜாைா  

 

குெரொத்தின் முன்னொள்  ொெக சட்டமன்ை உறுப் ினர் மன்ஹர் வொல்ெி  ொய் 
ெொலொ, துப்புரவொளர்களுக்கொன நதசிய ஆறையத்தின்(N  C   
S  K  - NCSK) புதிய தறலவரொக நியமிக்கப் ட்டுள்ளொர். கடந்த ஒரு 
ஆண்டுக்கும் நமலொக இந்த தறலவர்  தவி கொலியொக இருந்தது. இது தவிர, 
உத்தரப்  ிரநதசத்தின் மஞ்சு டிநலர் மற்றும் மகொரொஷ்டிரொவின்  திலிப் கல்லு 
ஹொதிந ட் ஆகிநயொர் NCSK-ன் மற்ை இரண்டு உறுப் ினர்களொக 
த ொறுப்ந ற்ைனர். துப்புரவொளர்களுக்கொன நதசிய ஆறைய சட்டம் 1993-ன் 
மூலம் இந்தியொவின் ஒரு சட்டபூர்வ அறமப் ொக NCSK நிறுவப் ட்டது. 
ஆறைக்குழுவின் நநொக்கம், ஒரு தன்னொட்சி அறமப் ொக S  K -

க்கொன  ல்நவறு திட்டங்கறள  டிப் து, மதிப் டீு தசய்வது மற்றும் 
தசயல் ொட்றட  கண்கொைிப் தொகும் மற்றும் அவர்களின் குறைகளுக்கு 
நிவர்த்தி வழங்குவதொகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 17, 2017 
 

1. 2017 விவசாய அறிவியல் கண்காட்சி (Agriculture Science Fair) எந்த 
நகரத்தில் நடடபெற்றது ? 
 

A. புனே 

B. ஜெய்ப்பூர் 
C. னபோபோல் 

D. புது தில்லி  
 

விடட: D. புது தில்லி 
 

கிருஷி உன்ேடி னேளோ (அல்லது விவசோய அறிவியல் கண்கோட்சி) 2017, புது 
தில்லியில் உள்ள ஐஏஆர்ஐ வளோகத்தில் ேோர்ச் 15-17 வரை நரைஜபற்றது. 
இதரே இந்திய னவளோண் ஆைோய்ச்சி நிறுவேம் (ICAR) ேற்றும் னவளோண்ரே 
ேற்றும் விவசோயிகள் நல அரேச்சகம் கூட்ைோக ஏற்போடு ஜசய்தது. 
னேளோவின் னநோக்கம் விவசோய ஆைோய்ச்சி ேற்றும் ஜதோழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் 
1972-லிருந்து சேீபத்திய முன்னேற்றம் வரை, விவசோயிகள் ேற்றும் இறுதி 
பயேர்கள் ேத்தியில் கோட்டுவது ேற்றும் பிைபலப்படுத்துவதோகும்.    

 

2. எந்த வங்கி, உடனடி டிஜிட்டல் Loan Against Securities (LAS) வசதிடய 
பதாடங்கியுள்ளது ? 
 

A. ஆக்சிஸ் வங்கி  
B. போங்க் ஆப் இந்தியோ 
C. ஜெச்டிஎப்சி வங்கி  
D. ஐசிஐசிஐ வங்கி  
 

விடட: C. பெச்டிஎப்சி வங்கி  
 

ஜெச்டிஎப்சி வங்கியோேது னநஷேல் ஜசக்யூரிட்டிஸ் ஜைபோசிட்ைரி (NSDL) 
உைன் இரைந்து, உைேடி டிெிட்ைல் Loan Against Securities (LAS) வசதிரய 
ஜதோைங்கியுள்ளது, இந்த வசதி வோடிக்ரகயோளர்களுக்கு 3 நிேிைத்திற்கும் 
குரறவோே னநைத்தில் கைன் அளிக்கும். எந்தஜவோரு கைன் வைலோறும் 
இல்லோத வோடிக்ரகயோளர்களுக்கும் இந்த வசதிரய பயன்படுத்திக் 
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ஜகோள்ளலோம். இந்த  தயோரிப்புக்கு வங்கி 10.5% வட்டி விகிதம் வழங்கும் 
ேற்றும் விரைவில் பைஸ்பை நிதி, கைன் பத்திைங்கள் ேற்றும் கோப்படீ்டு 
ஜகோள்ரககள் னபோன்ற பிற கைேடீுகளுக்கும் சலுரக  வழங்கவுள்ளது. இந்த 
வசதியின் கீழ், வோடிக்ரகயோளர்கள் குரறந்தபட்ச கைேோக ரூ 1 லட்சம் 
ேற்றும் அதிகபட்ச கைேோக ரூ .20 லட்சம் வரை கைன் ஜபற முடியும்.        

 

3. எந்த வங்கி, அடனவருக்கும் வடீ்டுவசதி அளிப்ெடத நநாக்கி 
ெணியாற்ற சமீெத்தில் CREDAI  உடன் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் 
டகபயழுத்திட்டுள்ளது ? 
 

A. அலகோபோத் வங்கி  
B. ஸ்னைட் போங்க் ஆப் இந்தியோ(SBI)  
C. னதேோ வங்கி 
D. னபங்க் ஆப் பனைோைோ(BOB)  
 

விடட: B. ஸ்நடட் ொங்க் ஆப் இந்தியா(SBI)  
 

ஸ்னைட் போங்க் ஆப் இந்தியோ, கூட்ைோக இரைந்து ரியல் எஸ்னைட் 
துரறயின் வளர்ச்சிரய னநோக்கிய பல்னவறு முயற்சிகரள 3 ஆண்டுகளுக்கு 
னேற்ஜகோள்ள Confederation of Real Estate Developers Association of India (CREDAI) 
உைன் சேீபத்தில் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் ரகஜயழுத்திட்டுள்ளது. 
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தின் னநோக்கம் அரேவருக்கும் வடீு வழங்குவது 
னநோக்கி னவரல ஜசய்வதோகும். இந்த புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தின் கீழ், CREDAI-
யின் அரேத்து நைவடிக்ரககளிலும் ஒரு னதசிய பங்கோளைோக SBI இருக்கும் 
ேற்றும் ேோநோடுகள்,  கருத்தைங்குகள், கண்கோட்சிகள், பிைச்சோைங்கள் ேற்றும் 
சமூக ஜபோறுப்புைர்வு நைவடிக்ரககள் னபோன்ற பல்னவறு ேோர்க்ஜகட்டிங் 
நைவடிக்ரககளில் இைண்டும் கூட்ைோக னசர்ந்து னவரல ஜசய்யும். 11,500 க்கும் 
னேற்பட்ை உறுப்பிேர்களுைன் நோட்டில் ஜபரிய ரியல் எஸ்னைட் சங்கேோக 
CREDAI உள்ளது. 
 

4. �The Sleepwalker’s Dream: A Novel� என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் ? 
 

A. துருபோனெோதி னபோைோ  

B. ஷீலோ ஜைட்டி  

C. கல்யோண் கர்ேோகர் 
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D. விக்ைம் னசத் 
 

விடட: A. துருொநஜாதி நொரா  

 

அசோம் சோகித்திய சபோ ெேோதிபதியோே ைோக்ைர். துருபோனெோதி னபோைோ, �The 
Sleepwalker’s Dream: A Novel� என்ற புத்தகத்ரத எழுதியுள்ளோர். இந்த புத்தகத்தின் 
வழியோக, நழுவிக்ஜகோண்டு இருக்கும் சுதந்திைம் ேற்றும் நிச்சயேற்ற 
எதிர்கோலத்ரத னநோக்கி பயைிக்கும் னபோைோளி கூட்ைத்தின் பயைத்ரத 
ஆசிரியர் ஆைோய்கிறோர். ெூன், ைோன் ேற்றும் பல னபோைோளிகள் இைோணுவ 
தோக்குதலுக்கு பின், பூைோேில் உள்ள தங்கள் பதுங்கிைத்தில் இருந்து பிரழக்க 
சோத்தியேற்ற தங்கள் கோயேரைந்த ேயக்கத்திலிருக்கும் தரலவருைன் அசோம் 
எல்ரல னநோக்கி தப்பி ஓடும் அவர்களின் பயைம் குறித்து இது கூறுகிறது.     

 

5. ஐ.நா. வின் சமீெத்திய �Women in Politics 2017 Map� அறிக்டகப்ெடி, 
ொராளுமன்றத்தில் உள்ள பெண் நாடாளுமன்ற உறுப்ெினர்களின் 
எண்ணிக்டகயில் உலகளவில் இந்தியாவின் தரம் என்ன ? 
 

A. 155 வது  

B. 169 வது 

C. 111 வது 

D. 148 வது 

 

விடட:  D. 148 வது 

 

இருனவறுபட்ை போைோளுேன்ற ஒன்றியம் (IPU) ேற்றும் ஐ.நோ. ஜபண்கள் மூலம் 
ஜவளியிைப்பட்ை  �Women in Politics 2017 Map�-ன் 2017 பதிப்பில், 
போைோளுேன்றத்தில் உள்ள ஜபண் நோைோளுேன்ற உறுப்பிேர்களின் 
எண்ைிக்ரகயில் உலகளவில் 193 நோடுகளில் இந்தியோ 148-வது நோைோக 
திகழ்கிறது. தைவரிரசயில் முதலிைத்தில் ருவோண்ைோ உள்ளது, அதரே 
ஜதோைர்ந்து  ஜபோலிவியோ, கியூபோ, ஐஸ்லோந்து, நிகைோகுவோ ேற்றும் ஸ்வைீன் 
உள்ளே. அைசியலில் ஜபண்கள்(Women in Politics) வரைபைம், ஒரு நோட்டின் 
அரேச்சைரவ ேற்றும் போைோளுேன்ற பிைதிநிதித்துவம் ஆகிய 
இைண்டிற்கும்  தைம் வழங்குவது ேட்டுேின்றி, அைசியல் தரலரே பதவிகளில் 
உள்ள ஜபண்கள், அதோவது : ேோநில அல்லது அைசோங்கத்தின் தரலவர்கள், 
போைோளுேன்ற ஜபண்கள் சபோநோயகர்கள், அத்துைன் உலகம் முழுவதும் 
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ஜபண்கள் நைத்திய அரேச்சர் ேோநோட்டு ஜதோகுப்புகள் பற்றிய 
புள்ளிவிவைங்கரளயும் இது வழங்குகிறது.  
 

6. எந்த இந்திய ஆளுடம, FIFA U-17 உலகக் நகாப்டெ 2017 நொட்டியின் 
உள்ளூர் ஒருங்கிடணப்புக் குழுவின்(LoC) துடண ஜனாதிெதியாக 
மாறியுள்ளார் ?  

 

A. போபுல் சுப்ரினயோ  

B. குஷோல் தோஸ் 

C. பிைபுல் பனைல் 

D. நிகில் குேோர் 
 

விடட: A. ொபுல் சுப்ரிநயா  

 

போைகைோக இருந்து போெக எம்.பி.யோக ேோறியுள்ள போபுல் சுப்ரினயோ, இந்தியோ 
மூலம் வழங்கப்படும்  FIFA U-17 உலகக் னகோப்ரப 2017 னபோட்டியின் உள்ளூர் 
ஒருங்கிரைப்புக் குழுவின்(LoC) துரை ெேோதிபதியோக 
ேோறியுள்ளோர்.  னபோட்டிகள் அக்னைோபர் 2017 ல் நரைஜபறும். தற்னபோது, இவர் 
கேைகத் ஜதோழில்துரற ேற்றும் ஜபோதுத் துரற நிறுவேங்களின் இரை 
அரேச்சைோக உள்ளோர்.     

 

7. 2017 G20 நிதி அடமச்சர்கள் மற்றும் மத்திய வங்கி கவர்னர்களின் 
கூட்டம், எந்த நாட்டில் பதாடங்கியது ? 
 

A. இத்தோலி  
B. பிைோன்ஸ்  

C. ஜெர்ேேி 
D. இந்தியோ 
 

விடட: C. பஜர்மனி 
  
G20 நிதி அரேச்சர்கள் ேற்றும் ேத்திய வங்கி கவர்ேர்களின் கூட்ைம் 
ஜெர்ேேியில் உள்ள பனைன்-பனைேில் 2017 ேோர்ச் 17ல் ஜதோைங்கியது. 2 நோள் 
கூட்ைேோேது, சக சர்வனதச நோடுகளுைன் உலக ஜபோருளோதோைத்தில் உள்ள 
முன்னேற்றங்கள் பற்றி விவோதிக்க ேற்றும் நோம் அரேவரும் சந்திக்கும் 
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ஜபரும் சவோல்களுக்கு பதிலளிக்க னேற்ஜகோள்ளும் நைவடிக்ரககரள முடிவு 
ஜசய்ய ஒரு வோய்ப்ரப வழங்குகிறது.     

 

8. �Buddhism in 2lst Century� குறித்த சர்வநதச புத்த மாநாடு, எந்த மாநிலத்தில் 
பதாடங்கியது ? 
 

A. அருைோசலப் பிைனதசம் 

B. பகீோர் 
C. சிக்கிம் 

D. னேற்கு வங்கோளம்  

 

விடட: B. ெீகார் 
 

�Buddhism in 2lst Century: Perspectives and Responses to Global Issues� குறித்த 3-நோள் 
சர்வனதச புத்த ேோநோடு, பகீோரின் நோலந்தோ ேோவட்ைத்தில் உள்ள ைோஜ்கிரில் 
உள்ள நவ நோலந்தோ ேகோவிகோைவில் ேோர்ச் 17, 2017 அன்று ஜதோைங்கியது. 
இந்த சந்திப்பின் னபோது, பூனகோள சவோல்கள் ேற்றும் ஜநருக்கடியின் 
கண்னைோட்ைம் ேற்றும் விரளவு குறித்து அறிஞர்கள் தங்கள் கருத்ரத 
பகிர்வோர்கள். இலங்ரக, னநபோளம், சிங்கப்பூர் ேற்றும் இந்னதோனேஷியோ 
உள்ளிட்ை 35 நோடுகளில் இருந்து ஆயிைத்திற்கும் னேற்பட்ை பிைதிநிதிகள் 
இதில் பங்னகற்கின்றேர். இந்த அேர்வு பூனகோள சவோல்கள் ேற்றும் 
ஜநருக்கடிகள், னேோதல்கள், சேோதோேத்ரத கட்டிஜயழுப்புதல் ேற்றும் புத்த 
விரளவுகள்,  சூழல் ேற்றும் இயற்ரக போதுகோப்பு ேற்றும் புத்த 
கண்னைோட்ைங்கள், ஜபண்கள் ேற்றும் புத்த ேதம் னபோன்ற பிைச்சிரேகளில் 
கண்னைோட்ைம் ேற்றும் ேறுஜேோழியில் கவேம் ஜசலுத்தும்.      

 

9. நீண்ட காலம் நிடலக்க, அரசாங்கம் நடத்தும் பதாடல பதாடர்பு 
நிறுவனங்களான BSNL மற்றும் MTNL-டய இடணக்க நவண்டும் என எந்த 
ொராளுமன்ற குழு ெரிந்துடரத்துள்ளது ?  

 

A. தருண் ஜெட்லி குழு  

B. பகத் சிங் னகோஷ்யோரி குழு  

C. அனசோக் லவோசோ குழு  

D. அைவிந்த் சோவந்த் குழு 
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விடட: B. ெகத் சிங் நகாஷ்யாரி குழு  

 

போெக எம்.பி. பகத் சிங் னகோஷ்யோரி தரலரேயிலோே ேனுக்கள் குழு, 
ேக்களரவயில் அறிக்ரக ஒன்ரற தோக்கல் ஜசய்தது, இதில் அைசோங்கம் 
நைத்தும் ஜதோரல ஜதோைர்பு நிறுவேங்களோே போைத் சஞ்சோர் நிகோம் லிேிஜைட் 
(BSNL) ேற்றும் ேகோநகர் ஜைலிகோம் நிகம் லிேிஜைட் MTNL)-ரய இரைத்தோல் 
ேட்டுனே அரவ நீண்ைகோலம் நிரலத்திருக்க முடியும் எே 
பரிந்துரைத்துள்ளது. போைோளுேன்ற குழு அறிக்ரகயின் படி, இந்த இரைப்பின் 
மூலம் அைசிற்கு ஜசோந்தேோே ஜபரிய ஜதோரலத் ஜதோைர்பு நிறுவேத்ரத 
உருவோக்க முடியும், இது சந்ரதயில் தற்னபோதுள்ள ேற்ற தேியோர் ஜைலிகோம் 
நிறுவேங்களுக்கு ஒரு கடுரேயோே னபோட்டி ஜகோடுக்க னவண்டும் என்று 
ஜதரிகிறது.         

 

10. எந்த இந்திய பூப்ெந்து வரீர், இந்திய விடளயாட்டு ஆடணயத்தின் 
ஆளும் அடமப்ெின் புதிய உறுப்ெினராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார் ? 
 

A. பிைகோஷ் படுனகோனே  

B. புல்னலலோ னகோபிசந்த் 
C. சோய்ேோ னநவோல் 

D. ெூவோலோ கட்ைோ 
 

விடட: D. ஜூவாலா கட்டா 
 

இந்தியோவின் ேிகவும் ஜவற்றிகைேோே இைட்ரையர் பூப்பந்து வல்லுநர் 
ெூவோலோ கட்ைோ, இந்திய விரளயோட்டு ஆரையத்தின் ஆளும் அரேப்பின் 
புதிய உறுப்பிேைோக நியேிக்கப்பட்டுள்ளோர். இரு முரற ஒலிம்பிக்கில் 
விரளயோடிய ஜ்வோலோ, 2011 உலக சோம்பியன்ஷிப்பில் ஜவண்கலம் 
ஜவன்றோர்.  னேலும் இவர், 2010 தில்லி கோேன்ஜவல்த் விரளயோட்டு 
சோம்பியன் ேற்றும் 2014 கிளோஸ்னகோ விரளயோட்டு னபோட்டியின் ேகளிர் 
இைட்ரையரில் ஜவள்ளி பதக்கம் ஜவன்றுள்ளோர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 18, 2017 
 

1.  எந்த நகரம், மாநில சட்ட சசவைகள் அதிகாரிகளின் அகில இந்திய 
சந்திப்பின் (A  I  M   S  L  S  A )' 15-ைது பதிப்வப 
நடத்துகிறது ? 
 

A. புது தில்லி 
B. சூரத் 
C. ஜெய்ப்பூர்  

லக்ன ோ 
 

ைிவட: A. புது தில்லி  
 

நோடு முழுவதும் சட்ட னசவவகள் அதிகோரிகளின்(legal services authorities) 
னவவலவை மீளோய்வு ஜசய்ை,   மோநில சட்ட னசவவகள் அதிகோரிகளின் 
அகில இந்திை சந்திப்பின் (All India Meet of State Legal Services Authorities)' 15-வது 
பதிப்பு மோர்ச் 18, 2017 அன்று புது தில்லிைில் உள்ள பிரவசி போரதிை 
னகந்திரோவில் ஜதோடங்கிைது. இந்த 2 நோள் நிகழ்வவ, தில்லி மோநில சட்ட 
னசவவகளுடன் இவைந்து னதசிை சட்ட னசவவகள் ஆவைைம் (NALSA) 
ஏற்போடு ஜசய்துள்ளது.     

 

2. எந்த கல்ைி நிறுைனம், வடம்ஸ் உயர் கல்ைிக்கான(Times Higher Education's 
Asia Univers y ) ஆசியா பல்கவலக்கழகம் 2017 தரைரிவசயில் 
முதலாைதாக இருக்கிறது ? 
 

A, னபகிங் யு ிவர்சிட்டி, சீ ோ 
B. இந்திைன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சைின்ஸ் (IISc), ஜபங்களூர்  

C. சிங்கப்பூர் னதசிை பல்கவலக்கழகம் (NUS) 
D. இந்திை ஜதோழில்நுட்பக் கழகம் (IIT) கோன்பூர் 
 

ைிவட: C. சிங்கப்பூர் சதசிய பல்கவலக்கழகம் (NUS) 
 

வடம்ஸ் உைர் கல்விக்கோ (Times Higher Education's Asia University ranking) ஆசிைோ 
பல்கவலக்கழகம் 2017 தரவரிவசைில் முதல் 300 கல்வி நிறுவ ங்களில் 
முதலோவதோக சிங்கப்பூர் னதசிை பல்கவலக்கழகம் (NUS) உள்ளது. 
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இந்திைோவிலிருந்து இந்திைன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சைின்ஸ் (IISc), ஜபங்களூர் 
27வது இடத்வதயும், ஐஐடி போம்னப 42-வது இடத்வதயும் ஜபற்றுள்ளது. 
தரவரிவசைில் அதிக கல்விநிறுவ ங்கவள ஜகோண்டுள்ள நோடோக ெப்போன் 
திகழ்கிறது, அதோவது ெப்போ ின் 69 கல்விநிறுவ ங்கள் இதில் உள்ள , 
அதவ  ஜதோடர்ந்து 54 கல்வி நிறுவ ங்களுடன் சீ ோ உள்ளது. முதல் 
முவறைோக, தரவரிவசைில் 33 கல்வி நிறுவ ங்களுடன் 3-வது 
பிரதிநிதித்துவம் ஜபற்ற நோடோக இந்திைோ விளங்குகிறது.                   

 

3. எந்த இந்திய-அமமரிக்க ஆளுவம, 2017 ரிமெனிரான் சயின்ஸ் சடலன்ட் 
சதடல் (Regeneron S  T  S ) ைிருவத மைன்றுள்ளார் ? 
 

A. அர்ச்ச ோ வர்மோ 
B. அர்ெுன் சீ ிவோசன் ரமைி 
C. பிரதிக் நோயுடு 

D. இந்திரோைி தோஸ்  

 

ைிவட: D. இந்திராணி தாஸ்  

 

இந்திை-அஜமரிக்க உைர்நிவல பள்ளி மோைவி இந்திரோைி தோஸ், மூவள 
கோைங்கள் மற்றும் னநோய்களுக்கு சிகிச்வச அளித்தல் குறித்த த து 
ஆரோய்ச்சிக்கோக, $250,000 பரிசுத்ஜதோவக ஜகோண்ட மதிப்புக்குரிை 2017 
ரிஜெ னீரோன் சைின்ஸ் னடலன்ட் னதடல் (Regeneron Science Talent Search) 
விருவத ஜவன்றுள்ளோர். இது மோைவர்களுக்கோ  பழவமைோ  அஜமரிக்க 
அறிவிைல் னபோட்டிைோகும். தற்னபோது Society for Science and the Public (SSP) உடன் 
இவைந்து �Regeneron� எனும்  மருத்துவ நிறுவ ம் இதற்கு ஸ்போன்சர் 
ஜசய்கிறது.    

 

4. முதலாைது ஹரியானா சாஹித்ய சங்கம்(H y  S y  S ), எந்த 
நகரத்தில் மதாடங்கியது ?  

 

A. பரிதோபோத் 
B. பஞ்ச்குலோ  

C. குர்கோன் 

D. கர் ல் 
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ைிவட: B. பஞ்ச்குலா  

 

முதலோவது ஹரிைோ ோ சோஹித்ை சங்கம், பஞ்ச்குலோவில் உள்ள 
இந்திரோதனுஷ் அரங்கத்தில் ஜதோடங்கிைது, இதில் நோடு முழுவதும் இருந்து 
2,000 க்கும் னமற்பட்ட அறிஞர்கள், எழுத்தோளர்கள் மற்றும் சிந்தவ ைோளர்கள் 
கலந்துஜகோள்கின்ற ர். திருவிழோவின் னநோக்கம், இலக்கிைம் மற்றும் 
கலோச்சோர துவறைில் மோநில பங்களிப்வப உைர்த்திக் கோட்டுதல் மற்றும் 
இளம் மற்றும் மலரும் எழுத்தோளர்கள் பரந்த மற்றும் உண்வமைோ  
வழிகோட்டல் ஜபற ஒரு னமவடவை வழங்குவதோகும்.   

 

5. உலக ைங்கியானது, இந்தியாைின் சதசிய வஹட்ராலெி திட்டத்திற்கு 
எவ்ைளவு கடன்மதாவகக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது ? 
 

A. $175 மில்லிைன் 

B. $210 மில்லிைன் 

C. $222 மில்லிைன் 

D. $325 மில்லிைன் 

 

ைிவட: A. $175 மில்லியன் 

 

ஜவள்ளத்வத முன்கூட்டினை கைிப்பதில் இந்திைோவின் திறவ  அதிகரித்து 
திரும்ப திரும்ப நிகழும் ஜவள்ளம் மற்றும் வறட்சிைின் போதிப்வப குவறக்க 
னதசிை வஹட்ரோலெி திட்டத்திற்கு உலக வங்கிைோ து $175 மில்லிைன் கடன் 
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. பு ரவமப்பு மற்றும் அபிவிருத்திக்கோ  சர்வனதச 
வங்கிைிடம் (IBRD) இருந்து ஜபறப்படும் இந்த கடன் ஜதோவகக்கு சலுவகைோக 6 
ஆண்டுகோலத்திற்கு  எந்த வட்டி பைம் னதவவைில்வல. கடன் 23 
ஆண்டுகளில் முதிர்ச்சி அவடயும். முழு நோட்டின் நிகழ்னநர தவர(real-time 
ground information) பற்றிை தகவல் இல்லோததோல் சரிைோ  னநரத்தில் 
எச்சரிக்வககவள வழங்குவதில் சிரமங்கள் உருவோகிறது, எ னவ இந்த 
நடவடிக்வகைோ து, அடிக்கடி ஜவள்ளம் மற்றும் வறட்சி ஏற்படும் பகுதிகளில் 
போதிப்வப குவறக்க உதவும்.  
 

6. பிற நாடுகளில் பணியமர்த்தப்பட்ட (D  ) மதாழிலாளர்களின் 
உரிவமகவளப் பாதுகாக்க, சமீபத்தில் இந்தியா எந்த நாட்டுடன் சமூகப் 
பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில்(SSA)   வகமயழுத்திட்டது ? 
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A. இந்னதோன ஷிைோ 
B. பினரசில் 

C. சீ ோ  

D. ஜதன் ஆப்ரிக்கோ 
 

ைிவட: B. பிசரசில் 

 

இந்திை அரசு, பிற நோடுகளில் பைிைமர்த்தப்பட்ட (Detached workers) 
ஜதோழிலோளர்களின் உரிவமகவளப் போதுகோக்க பினரசிலுடன் சமூகப் போதுகோப்பு 
ஒப்பந்தம் (SSA) ஒன்றில் வகஜைழுத்திட்டுள்ளது. ஒப்பந்தம் படி, இரு 
நோடுகளிலும் உள்ள பைிைமர்த்தப்பட்ட ஜதோழிலோளர்கள் அந்தந்த நோடுகளில் 
பங்களிப்பு ஜசய்திருந்தோல் அவர்கள் சமூக போதுகோப்பு பங்களிப்புக்கள் 
ஜசய்வதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவர். இரு நோடுகளுக்கும் இவடனை 
முதலீட்டு ஓட்டங்கவள னமலும் ஊக்குவிக்க SSA உதவும். இந்திைோ, இதுநோள் 
வவர 18 நோடுகளுடன் சமூக போதுகோப்பு ஒப்பந்தங்கவள(SSA) வகஜைழுத்திட்டு 
நவடமுவறப்படுத்தியுள்ளது. அந்த 18 நோடுகள் பின்வருமோறு: ஆஸ்தினரலிைோ, 
ஆஸ்திரிைோ, ஜபல்ெிைம், க டோ, ஜசக் குடிைரசு, ஜடன்மோர்க், பின்லோந்து, 
பிரோன்ஸ், ஜெர்ம ி, ஹங்னகரி, ெப்போன், லக்ஸம்பர்க், ஜநதர்லோந்து, நோர்னவ, 
னபோர்ச்சுகல், ஸ்வடீன், சுவிச்சர்லோந்து, மற்றும் ஜதன் ஜகோரிைோ.       

 

7. உலக ைங்கி, சமற்கு ைங்கத்தில் உள்ள கிராமப் பஞ்சாயத்துகளின் (GP ) 
ைளர்ச்சிக்காக,  எவ்ைளவு கடன் மதாவகவய ஒப்புதல்( ) 
மசய்துள்ளது ? 
 

A. $ 222 மில்லிைன் 

B. $ 210 மில்லிைன்  

C. $ 321 மில்லிைன் 

D. $ 400 மில்லிைன் 
    
ைிவட: B. $ 210 மில்லியன்  

 

கிரோமப்புற உள்ளூர் அரசோங்கத்தின் கீழ் அடுக்கோ  கிரோமப் பஞ்சோைத்துகவள 
(GPs) வலுப்படுத்த னமற்கு வங்க மோநிலத்திற்கு $ 210 மில்லிைன் கடன் 
ஜதோவக வழங்க உலக வங்கி சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்தது. இந்த 
கடன்ஜதோவகைோ து, மோநிலத்தின் ஜபரும்போலோ  ஏவழகள் தங்கிைிருக்கும் 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 18th March 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 5 

 

கிரோமப்புறங்களில் னமற்ஜகோள்ளப்படும் திட்டங்களின் திட்டமிடல், வரவு 
ஜசலவு திட்டமிடல், நிதி னமலோண்வம ஆகிைவற்றில் உள்ளூர் சமூகங்களின் 
பங்னகற்வப வலுப்படுத்த பைன்படுத்தப்படும். கட ின் சலுவக கோலம் 8 
ஆண்டுகள் மற்றும் முதிர்ச்சி கோலம் 15 ஆண்டுகளோக உள்ளது.  
 

8. I : A D  N  H y   I  S  என்ற புத்தகத்தின் 
ஆசிரியர் யார் ? 
 

A. ஹரி வி கிருஷ்ைோ  

B. ெோன் மில்லர் 
C. பிரன  லோல் 

D. வோல்மீகி தோபர் 
 

ைிவட: C. பிரசன லால் 

 

�Indica: A Deep Natural History of the Indian Subcontinent�  என்ற புத்தகத்வத பிரன  
லோல் எழுதியுள்ளோர். இது, இந்திைத் துவைக்கண்டம், அதன் னதோற்றம் 
மற்றும் அவதச் சுற்றிலும் உள்ள நிலப்பகுதிகள் எப்படி உருவோ து என்பது 
பற்றிை புத்தகம். 20 ஆண்டுகளில் இந்திைத் துவைக்கண்டம் முழுவதும் 
ஆசிரிைரின் தீவிரமோ  மற்றும் நுண்ைிை ஆரோய்ச்சி தடைங்கவள புத்தகம் 
வழங்குகிறது.   

 

9. SRCC குசளாபல் மில்லினியம் உச்சி மாநாடு 2017, எந்த நகரத்தில் 
மதாடங்கியது ? 
 

A. துபோய் 

B. லண்டன்  

C. புது தில்லி 
D. ஜெ வீோ 
 

ைிவட: A. துபாய் 

 

SRCC குனளோபல் மில்லி ிைம் உச்சி மோநோடு 2017, ஐக்கிை அரபு 
எமினரட்ஸ்சில் (UAE) உள்ள துபோைில் மோர்ச் 18 அன்று ஜதோடங்கிைது, இது 
மோர்ச் 19. வவர நவடஜபறும். இந்த முதல்-வவகைோ  முன்ஜ டுப்வப ஐஐஎம் 
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அகமதோபோத் மற்றும் ஐஐடி கரக்பூர் மோைவர்களுடன் இவைந்து ஸ்ரீ ரோம் 
வர்த்தக கல்லூரி(SRCC) மற்றும் தில்லி பல்கவலக்கழக மோைவர்கள் ஏற்போடு 
ஜசய்துள்ள ர். உச்சிமோநோட்டின் னநோக்கம், உலகம் முழுவதும் உள்ள 
இவளஞர்களுக்கு விவோதிக்க, ஜசைல்பட மற்றும் ஜதோடர்பு ஜகோள்ள ஒரு 
னமவடவை வழங்குவதோகும். உலகின் முன் ைி பல்கவலக்கழகங்களின் 
மோைவர்கள் மற்றும் ஆட்சி, வைிகம், ஜதோழில்நுட்பம் மற்றும் கல்வி ஆகிை 
துவறகளில் குறிப்பிடத்தக்க தவலவர்கவளயும் இந்த உச்சி மோநோடு ஒன்றோக 
ஜகோண்டுவரும். உச்சி மோநோட்டின் வமைக்கரு �Future of this Millennium� 
என்பதோகும். இது வமைக்கருவவ வமைமோகக்ஜகோண்டு குழு விவோதங்கள், 
பைிற்சிப் பட்டவறகள், னபோட்டிகள் மற்றும் சிறப்புப் னபச்சோளர் ஆகிை 
அமர்வுகவள ஜகோண்டுள்ளது. இந்திைோவில் இருந்து விெய் னகோைல் 
(இவளஞர் விவகோர மற்றும் விவளைோட்டுதுவற இவைைவமச்சர்) 
இம்மோநோட்டில் சிறப்பு விருந்தி ரோக கலந்துஜகோள்கிறோர்.       

 

10. உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் புதிய முதல்ைர் யார் ? 
 

A. ரனமஷ் னபோக்ரிைோ நிஷோங்க்  

B. பி சி கோன்டூரி  

C. சித்ரஞ்சன் தோஸ் 

D. திரினவந்திர சிங் ரோவத்   

 

ைிவட: D. திரிசைந்திர சிங் ராைத்   

 

மூத்த போெக தவலவர் திரினவந்திர சிங் ரோவத், உத்தரகண்ட் மோநிலத்தின் 8-
வது முதல்வரோக பதவினைற்றோர். சமீபத்தில் நவடஜபற்ற 2017 உத்தரகண்ட் 
மோநில சட்டமன்ற னதர்தலில் போ.ெ.க கட்சி 70 இடங்களில் 57 இடங்களில் 
ஜவற்றி ஜபற்றது. மோநிலத்தில் இதுவவர எந்தஜவோரு கட்சியும் ஜபறோத 
மிகப்ஜபரிை ஜவற்றி இதுவோகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 19-20, 2017 
 

1. ராக் அண்ட் ரரால் பிரபலம் சக் பபர்ரி(90)(C  B y) சமீபத்தில் 
மறைந்தார். இவர் எந்த நாட்றட ரசர்ந்தவர் ? 
 

A. அமெரிக்கா 
B. ரஷ்யா  

C. நாம்பியா  

D. பபார்ச்சுகல்  

 

விறட: A. அபமரிக்கா 
 

ராக் அண்ட் பரால் பிரபலம் சக் மபர்ரி(Chuck Berry) செீபத்தில் அமெரிக்காவின் 
ெிசூரியில் காலொனார். இவர் நன்கு அறியப்பட்ட கித்தார் வாசிப்பாளர் 
ெற்றும் பாடலாசிரியர் ெற்றும் ராக் 'என்' பராலின் தந்ததகளில் ஒருவராக 
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளார். ராக் அண்ட் பராதல தனித்துவொக காட்டும் 
முக்கியகூறுகளாக ரிதம் ெற்றும் புளூஸ்தச இவர் புதுப்பித்து 
உருவாக்கினார். இவர் 1984-ல் வாழ்நாள் சாததன கிராெி விருது மபற்றார் 
ெற்றும் 1986 இல் ராக் அண்ட் பரால் ஹால் ஆப்  ஃபபெில் முதலில் 
பசர்த்துமகாள்ளப்பட்டவர் ஆவார்.    

 

2. முழுக்க முழுக்க இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் ரயிலான 'ரமதா', 
எந்த இரு ரயில் நிறலயங்களுக்கிறடரய இயக்கப்பட்டுள்ளது ? 
 

A. புதுதில்லி முதல் பிலானி வதர  

B. தாதர் முதல் பபாரிவளி வதர  

C. தஹமதராபாத் முதல் கன்னியாகுொரி வதர  

D. ஆக்ரா முதல் புது தில்லி வதர  

 

விறட: B. தாதர் முதல் ரபாரிவளி வறர  

 

முழுக்க முழுக்க இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட 12  மபட்டிகதள மகாண்ட 
'பெதா' எனும் முதல் ரயில், ெஹாராஷ்டிரா ொநிலத்தின் மும்தபயில் உள்ள 
பலாகொன்ய திலக் மடர்ெினஸின் தாதர் ெற்றும் பபாரிவளி 
நிதலயங்களுக்கிதடபய இயக்கப்பட்டுள்ளது. இது 110 கிபலாெீட்டர் 
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பவகத்தில் மசல்லும், 6,050 பயணிகதள சுெந்து மசல்லும் திறனுதடயது 
ெற்றும் 1,168  இருக்தககதள மகாண்டது. பெதா அதெப்பின் மசலவு ரூ. 43.23 
பகாடி ெற்றும் மசன்தனயின் Integral Coach Factory (ICF) இததன 
தயாரித்துள்ளது. ஆற்றல் நுகர்தவ குதறக்க இதில் LED தலட்டிங் 
மபாருத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முந்ததய பரக்குகதள ஒப்பிடுதகயில் இது 
ஏறத்தாழ 30-35% வதர ஆற்றதல பசெிக்கும். பயணத்தின் பபாது 
மசயலிழப்தப குதறக்க பபாதிய அதெப்புக்கள் இது மகாண்டுள்ளது.     

 

3. பின்வரும் யார், உத்தரப் பிரரதசத்தின் புதிய துறை முதல்வர்களாக 
பபாறுப்ரபற்றுள்ளனர் ?  

 

A. லால்ஜி டாண்டன் ெற்றும் சங்கீத் பசாம் 

B. அனில் ராஜ்பார் ெற்றும் ெபனாஜ் சின்ஹா  

C. பகஷவ் பிரசாத் ெவுரியா ெற்றும் திபனஷ் சர்ொ  

D. கல்ராஜ் ெிஸ்ரா ெற்றும் பூபபந்திர சிங் சவுதாரி 

 

விறட: C. ரகஷவ் பிரசாத் மவுரியா மற்றும் திரனஷ் சர்மா  

 

உத்தரப் பிரபதசத்தின் 21-வது முதல்வராக பயாகி ஆதித்யநாத் பதவிபயற்றார். 
இந்த நியெனத்திற்கு முன்னதாக, 1998 முதல் மதாடர்ந்து 5 பருவங்களாக 
உத்திரபிரபதசத்தின் பகாரக்பூர் மதாகுதி பாராளுென்ற உறுப்பினராக (MP) 
இவர் இருந்து வருகிறார். பெலும், பகாரக்பூரில் உள்ள இந்து பகாவிலின் 
பகாரக்நாத் ெடத்தில் ததலவர் பூசாரியாக ஆதித்யநாத் உள்ளார். இனவாத 
வன்முதறயில் ஈடுபட்டுள்ள பபாராளிகள் இதளஞர்கள் அதெப்பான இந்து 
யுவ வாகினியின் நிறுவனர் இவபர. இது தவிர, பா.ஜ.க-வின் ொநில 
ததலதெயான பகஷவ் பிரசாத் ெவுரியா ெற்றும் கட்சியின் பதசிய துதணத் 
ததலவர் திபனஷ் சர்ொ ஆகிய இருவரும் உ.பி.-யின் துதண 
முதலதெச்சர்களாக மபாறுப்பபற்றனர்.  
 

4. C  Dy   C  M  குைித்த 5-வது சர்வரதச மாநாடு, 
எந்த நகரத்தில் பதாடங்கியது ? 
 

A. மஜய்ப்பூர் 
B. புபன  

C. கவுஹாத்தி 
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D. புது தில்லி 
 

விறட: D. புது தில்லி 
 

உணவு தானிய வர்த்தகத்தில் விவசாயிகள் பங்பகற்க உதவ, �Changing Dynamics 
of Commodities Market� குறித்த 5-வது சர்வபதச ொநாடு புது தில்லியில் 
மதாடங்கியது. இந்திய பண்டக பங்பகற்பாளர்கள் சங்கம் (CPAI) இந்த 
ொநாட்தட ஏற்பாடு மசய்தது.  
 

5. எந்த இந்திய ஆளுறம, மார்பக சுகாதாரம் குைித்த உலகின் முதல் 
பமாறபல் பயன்பாட்றட (M  ) அைிமுகம் பசய்து றவத்தார் ? 
 

A. அெீர் கான் 

B. நபரந்திர பொடி 

C. அெிதாப் பச்சன் 

D. சுஷ்ொ ஸ்வராஜ்  

 

விறட: C. அமிதாப் பச்சன் 

 

செீபத்தில் ெஹாராஷ்டிரா ொநிலத்தின் மும்தபயில் உள்ள உஷாலட்சுெி 
ொர்பக புற்றுபநாய் அறக்கட்டதள மூலொக ஏற்பாடு மசய்யப்பட்ட  ஒரு 
விழாவில் ொர்பக சுகாதாரம் குறித்த �ABC of Breast Health� எனும் உலகின் 
முதல் மொதபல் பயன்பாட்தட  அெிதாப் பச்சன் அறிமுகப்படுத்தினார். 
பயன்பாடானது, iOS ெற்றும் ஆண்ட்ராய்டு ஆகிய இரண்டு 
இயங்குதளங்களுக்கும் கிதடக்கும், இததன இலவசொக பதிவிறக்கம் மசய்து 
மகாள்ளலாம். பயன்பாட்டின் பநாக்கம் ஆங்கிலம், இந்தி, ெராத்தி, குஜராத்தி, 
பஞ்சாபி, மபங்காலி, மதலுங்கு, தெிழ், கன்னடம், ெதலயாளம், ஒரியா 
ெற்றும் அஸ்ஸாெி ஆகிய 12 மொழிகளில் ொர்பக புற்றுபநாய் ெற்றும் 
தீங்கற்ற ொர்பக புற்றுபநாய் அல்லாத  சுகாதார பிரச்சிதனகளின் ஒவ்மவாரு 
அம்சத்தத பற்றியும் நாட்டு ெக்கள் அறிந்து மகாள்ள அனுெதிப்பதாகும்.   

 

6. எந்த நாடு, M   M  2017  சர்வரதச டயமண்ட் மாநாட்றட 
நடத்துகிைது ? 
 

A. இந்தியா  
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B. மதன்னாப்பிரிக்கா  

C. ஜிம்பாப்பவ  

D. நெீபியா 
 

விறட: A. இந்தியா  

 

குபளாபல் டயெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி எதிர்க்மகாள்ளும் அளிப்பு ெற்றும் பததவ 
பிரச்சிதன குறித்து  விவாதிக்க, உலகம் முழுவதும் இருந்து சுரங்க 
மதாழிலாளர்கள், தவர நிறுவனங்கள், நிபுணர்கள், சில்லதற 
விற்பதனயாளர்கள், வங்கியாளர்கள் ெற்றும் ஆய்வாளர்கதள ஒன்றாக 
மகாண்டுவர,  மும்தபயியுள்ள பஹாட்டல் கிராண்ட் தஹயாட்டில் ொர்ச் 19, 
2017 அன்று சர்வபதச டயெண்ட் ொநாடு மதாடங்கியது. ொநாட்டின் 
கருப்மபாருள் �Mines to Market 2017� என்பதாகும், இததன இந்திய மஜம் ெற்றும் 
ஜூவல்லரி ஏற்றுெதி ஊக்குவிப்பு கவுன்சில் (GJEPC) ஏற்பாடு மசய்துள்ளது. 
இந்திய வர்த்தக ெற்றும் மதாழில்சாதல அதெச்சகம் ெற்றும் இந்திய 
அரசாங்கம் இந்த ொநாட்டிற்கு நிதியுதவி அளிக்கிறது. சுரங்கமதாழில் 
நாடுகளின் அதெச்சர்கள், சுரங்க மதாழில் நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள், 
சில்லதற ெற்றும் ஆடம்பர பிராண்ட்களின் ததலவர்கள், பல்பவறு 
வங்கிகளின் சர்வபதச தவர ததலவர்கள் ெற்றும் தவர மதாழில் ெற்ற 
முக்கிய நபர்களின் வருதகக்கு இந்த ொநாடு சாட்சியாக இருக்கும்.         

 

7. பார்றவயற்ரைாருக்கான 2018 ஒருநாள் கிரிக்பகட் உலகக் ரகாப்றபயின் 
புதிய நல்பலண்ை தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 
 

A. ராகுல் டிராவிட் 

B. ஷாஹித் அப்ரிடி 

C. சவுரவ் கங்குலி 
D. சச்சின் மடண்டுல்கர் 
 

விறட: B. ஷாஹித் அப்ரிடி 

 

முன்னாள் பாகிஸ்தான் பகப்டன் ஷாஹித் அப்ரிடி, பார்தவயற்பறாருக்கான 
2018 ஒருநாள் கிரிக்மகட் உலகக் பகாப்தப 5வது பதிப்பின் புதிய நல்மலண்ண 
தூதராக நியெிக்கப்பட்டுள்ளார். பபாட்டிகதள ஜனவரி 2018-ல் நடத்த 
திட்டெிட்டுள்ளனர். உலக பகாப்தப பபாட்டிகள் சர்வபதச ஒருநாள் (ODI) 
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வடிவில் நதடமபற இருக்கின்றன. இததன பாகிஸ்தான் பிதளண்ட் 
கிரிக்மகட் கவுன்சிலானது(PBCC), ஐக்கிய அரபு எெிபரட்ஸ் (UAE) ெற்றும் 
பாகிஸ்தானில் நடத்துகிறது.  
  

8. 2017 நிரந்தர சிந்து ஆறைய (P  I  C ) கூட்டத்தில், 
இந்திய பிரதிநிதிகறள வழி நடத்தியவர் யார் ? 
 

A. ராஜ்நாத் சிங் 

B. ஹெித் அன்சாரி 

C. சசிகாந்த தாஸ் 

D. பி பக சக்பசனா 
 

விறட: D. பி ரக சக்ரசனா 
 

நிரந்தர சிந்து ஆதணயத்தின் (PIC) 2 நாள் கூட்டம் பாகிஸ்தானில் உள்ள 
இஸ்லாொபாத்தில் ொர்ச் 20, 2017 அன்று மதாடங்கியது. சிந்து நீர் 
ஆதணயாளர் பி பக சக்பசனா ததலதெயில் 10-உறுப்பினர்கதள மகாண்ட 
இந்திய பிரதிநிதிகள் குழு கூட்டத்தில் பங்பகற்கிறது. இந்த பிரதிநிதி குழு, 
மவளியுறவுத்துதற அதெச்சகத்தின் அதிகாரிகள் ெற்றும் மதாழில்நுட்ப 
நிபுணர்கதள மகாண்டுள்ளது.பாகிஸ்தானிற்கு அதன் சிந்து நீர் ஆதணயாளர் 
ெிர்சா ஆசிப் சயதீ் ததலதெ வகிப்பார். பாகிஸ்தான் சார்ந்த அதெப்புகள் 
உரியில் நடத்திய பயங்கரவாத தாக்குததல அடுத்து, இந்த ஒப்பந்தம் 
மதாடர்பான பபச்சுவார்த்தததய நிறுத்திதவக்க இந்தியா முடிவு மசய்ததத 
மதாடர்ந்து கிட்டத்தட்ட 6 ொதங்களுக்கு பிறகு ெீண்டும் இந்த கூட்டம் 
நதடமபறுகிறது. PIC என்பது இந்திய-பாகிஸ்தான் அதிகாரிகதள மகாண்ட 
இருதரப்பு கெிஷன், இது சிந்து நதி உடன்படிக்தக (IWT) இலக்குகதள 
மசயல்படுத்த ெற்றும் நிர்வகிக்க உருவாக்கப்பட்டது. IWT உடன்படிக்தகயின் 
கீழ், இந்தியா ெற்றும் பாகிஸ்தான் ஒவ்மவாரு நிதி ஆண்டிலும் சந்திக்க 
பவண்டும் என்று இருக்கிறது. ஒப்பந்தத்தில் உள்ள ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம், 
சிந்து நதி மூலம் மகாண்டு மசல்லப்படும் மொத்த நீரில் 20% ெட்டுபெ 
இந்தியா பயன்படுத்த முடியும்.  
 

9. எந்த இந்திய ஆளுறம, ஐக்கிய நாடுகளின்(ஐ.நா.) புதிதாக 
அறமக்கப்பட்ட  நுண்ணுயிர் தடுப்பு குழுவுக்கு ரதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளார் 
? 
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A. மசௌெியா சுவாெிநாதன் 

B. பெக்நாத் சாஹா 
C. பக பக பஜாஷ் 

D. அபிஷ் சிவம்    

 

விறட: A. பசௌமியா சுவாமிநாதன் 

 

இந்திய ெருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில்(ICMR) இயக்குநர் மசௌெியா 
சுவாெிநாதன், நுண்ணுயிர் தடுப்புக்கு எதிராக உலகளாவில் பபாராடுவதத 
ஒருங்கிதணக்க ெற்றும் நிபுணத்துவம் வழங்க, ஆண்டிதெக்பராபியல் 
எதிர்ப்பு ெீதான ஐக்கிய நாடுகளின் அட் ஹாக் இதடத்மதாடர்பு 
ஒருங்கிதணப்பு குழுவுக்கு பதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளார். இந்தியாவின் 
சுகாதாரம் ெற்றும் குடும்ப நல அதெச்சகத்தின் சுகாதார ஆராய்ச்சி 
துதறயில் மசௌெியா மசயலாளராகவும் உள்ளார். இவர் பல விருதுகள் 
மபற்ற குழந்தத ெருத்துவர், ெருத்துவ விஞ்ஞானி ஆவார் ெற்றும் காசபநாய் 
பற்றிய இவரது ஆராய்ச்சியின் மூலம் நன்கு அறியப்படுகிறார். புதிதாக 
அதெக்கப்பட்ட ஐ.நா. குழுவின் பநாக்கம், ஒருங்கிதணப்தப பெம்படுத்தும் 
வழிகள், ஆண்டிதெக்பராபியல் எதிர்ப்பு குறித்த உலகளாவிய திட்டத்தத 
கணக்கில் எடுப்பது உட்பட ஆண்டிதெக்பராபியல் எதிர்ப்தப தகயாளுவதற்கு 
நீடித்த பயனுள்ள உலகளாவிய நடவடிக்தகதய உறுதி மசய்ய பததவயான 
அணுகுமுதறகளுக்கான நதடமுதற வழிகாட்டுததல வழங்குவதாகும். இந்த 
ஐ.நா. குழுவிற்கு துதண மபாது மசயலாளர் அெினா முகெது ெற்றும் உலக 
சுகாதார அதெப்பு (WHO) இயக்குநர் மஜனரல் ொர்கமரட் சான் ஆகிபயார் 
இதணத் ததலவர்களாக மபாறுப்பு வகிப்பார்.  
 

10. எந்த இந்திய ஸ்பிரிண்ட் வரீர், 2017 ஆசிய 20 கி.மீ ரரஸ் நறடபயிற்சி 
சாம்பியன்ஷிப்பின்  ஆண்களுக்கான ரபாட்டியில் பவண்கலப்பதக்கம் 
பவன்றுள்ளார் ? 
 

A. குர்ெீத் சிங்  

B. குஷ்பரீ் கவுர் 
C. இர்பான் பகாபலாதும் பதாடி 

D. சந்தீப் குொர்    
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விறட: C. இர்பான் ரகாரலாதும் ரதாடி 

 

இந்தியாதவ பசர்ந்த இர்பான் பகாபலாதும் பதாடி, ஜப்பானின் பநாெியில் 
நதடமபற்ற 2017 ஆசிய 20 கி.ெீ பரஸ் நதடபயிற்சி 
சாம்பியன்ஷிப்பின்  ஆண்களுக்கான பபாட்டியில் மவண்கலப்பதக்கம் 
மவன்றுள்ளார். இவர் ஆண்களுக்கான 20 கிெீ நதடபபாட்டியில் பதசிய 
சாததனயாளர் ஆவார். இது தவிர, பபாட்டியில் மதன் மகாரியாவின் கிம் 
ஹியுன்-சப் தங்கமும், கஜகஸ்தானின் ஜார்ஜிய மஷய்க்பகா மவள்ளியும் 
மவன்றனர். மபண்கள் 20 கிபலாெீட்டர் நிகழ்வில் இந்தியாவின் பிரியங்கா 
நான்காவதாக முடித்ததால் பெதடயில் ஏற முடியவில்தல. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 21, 2017 
 

1. எந்த நாடு, ஊடகம் மற்றும் பபாழுதுபபாக்கின் வியாபாரம் குறித்த 
ஆசியாவின் மிகப்பபரிய மாநாடான FICCI F -2017 -ன் 18-வது பதிப்பப 
நடத்துகிறது ? 
 

A. இந்தியா 
B. சிங்கப்பூர் 
C. ஜப்பான் 

D. சீனா   

 

விபட: A. இந்தியா  

 

ஊடகம் மற்றும் பபாழுதுபபாக்கின் வியாபாரம் குறித்த ஆசியாவின் 
மிகப்பபரிய மாநாடான FICCI F -2017 -ன் 18-வது பதிப்பு மஹாராஷ்டிரா 
மாநிலத்தின் மும்பபயில் மார்ச் 21 முதல் பதாடங்கியது. 3 நாள் சர்வபதச 
மாநாடு திபரப்படங்கள், ஒலிபரப்பு (டிவி மற்றும் வாபனாலி), டிஜிட்டல் 
பபாழுதுபபாக்கு, அனிபமஷன், பகமிங், விசுவல் எபபக்ட்ஸ் பபான்ற மீடியா & 
பபாழுதுபபாக்கின் முழு ஸ்பபக்ட்ரபமயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. கிட்டத்தட்ட 
ஊடக மற்றும் பபாழுதுபபாக்கு உலபக சுற்றியுள்ள 2000 இந்திய மற்றும் 800 
பவளிநாட்டு பிரதிநிதிகள் நிகழ்வில் பங்பகற்பார்கள் என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு மாநாட்டின் கருப்பபாருள் Digi -Divi   
Divi . கனடா, இந்த ஆண்டு முதல் முபறயாக நிகழ்வில் பங்குதாரராக 
உள்ளது. 
 

2. எந்த இந்திய வங்கி, கிராமப்புற வாடிக்பகயாளர்களுக்காக M  M  
எனும் பமாபபல் பயன்பாட்பட பதாடங்கியுள்ளது ? 
 

A. எச்டிஎப்சி வங்கி 
B. ஐசிஐசிஐ வங்கி  
C. ஆக்சிஸ் வங்கி  
D. ஸ்படட் பபங்க் ஆப் இந்தியா   

 

விபட: B. ஐசிஐசிஐ வங்கி  
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கிராமப்புற வாடிக்பகயாளர்களுக்காக M  iM i  எனும் பமாபபல் 
பயன்பாட்பட ஐசிஐசிஐ வங்கி பதாடங்கியுள்ளது, இப்பயன்பாடு வங்கி 
பசபவகபளயும் அத்துடன் விவசாய பசபவகள் குறித்த தகவபலயும் 
அணுக அனுமதிக்கிறது. இந்த பயன்பாடு வங்கி வாடிக்பகயாளர்களுக்கும் 
மற்றவர்களுக்கும் பபாதுவானது மற்றும் 11 பவவ்பவறு பமாழிகளில் 
கிபடக்கிறது. வங்கி பசபவகளின் பட்டியலில் கிசான் கிபரடிட் கார்டு, தங்கம் 
கடன், பண்பை உபகரைங்கள் கடன் மற்றும் சுய உதவி குழுக்கள் (SHG ) 
கடன் ஆகியபவ அடங்கும். இந்த பயன்பாடானது, பமாபபல் இபைய 
பசபவகபளப் பயன்படுத்தாமல் தங்கள் ஸ்மார்ட்பபானில் அடிக்கடி 
பயன்படுத்தப்படுகிற பல்பவறு வங்கிச் பசபவகபள பமற்பகாள்ள 
அனுமதிக்கிறது. கூடுதலாக, 400 மண்டிகளில் கிட்டத்தட்ட 230 வபக 
பயிர்களின் விபலப்பட்டியலுடன் மண்டி வாரியாக விவசாயம் பதாடர்புபடய 
தகவல்கபள வழங்கும் முதல் வங்கிப் பயன்பாடு இதுவாகும். விவசாயிகள், 
தங்கள் விபதத்தல் மற்றும் சாகுபடி நடவடிக்பககபள திட்டமிட 
வசதியாக,   அவர்களுக்கு  தகவல் அளிக்கும் வபகயில் சுமார் 300 
மாவட்டங்களில் உள்ள 3700 வட்டங்களில் தாலுக்கா வாரியாக வானிபல 
பற்றிய விவரங்கபள உடனுக்குடன் பயன்பாடு புதுப்பித்து  காட்டுகிறது. 
 

3. எந்த இந்திய வரீாங்கபன, 2017 ஈடன் உலக பபண்கள் ஸ்னூக்கர் 
சாம்பியன்ஷிப்பில் பவள்ளி பவன்றுள்ளார் ? 
 

A. உமாபதவி நாகராஜ் 

B. அரண்ட்சா சன்சிஸ் 

C. சித்ரா மகிபமராஜ்  

D. வித்யா பிள்பள  

 

விபட: D. வித்யா பிள்பள  

 

சிங்கப்பூரின் சப்ரா படா பபயாஹ்கில் நபடபபற்ற 2017 ஈடன் உலக பபண்கள் 
ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாபவ பசர்ந்த வித்யா பிள்பள பவள்ளி 
பவன்றார். இந்த அருஞ்பசயல் மூலம், 2017-ல் இந்தியாவின் முதல் சர்வபதச 
பதக்கத்பத வித்யா பவன்றார். ஹாங்காங்பக பசர்ந்த என்ஜி ஆன் ய ீ(Ng O  
Y ) இந்த சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் பவன்றார்.     
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4. எந்த இந்திய-அபமரிக்க ஆளுபம, பதசிய அறிவியல் 
அறக்கட்டபளயின்(NSF) பகரியர் அவார்ட்-2017 பய பவன்றுள்ளார் ? 
 

A. அன்சுமலி ஸ்ரீவத்சவா 
B. வி பக ஆட்பர  

C. சிவதாணு பிள்பள  

D. பநகா சர்மா  

 

விபட: A. அன்சுமலி ஸ்ரீவத்சவா 
 

இந்திய-அபமரிக்க கைினி விஞ்ஞானி அன்சுமலி ஸ்ரீவத்சவா, தற்பபாபதய 
இயந்திர கற்றல் நிகழ்முபறகபள மறுவடிவபமக்கும் அவரது 
ஆராய்ச்சிக்காக பதசிய அறிவியல் அறக்கட்டபளயின்(NSF) மதிப்புமிக்க 2017 
பகரியர் விருபத பவன்றுள்ளார். படக்சாஷின் ஹூஸ்டனில் அபமந்துள்ள 
தனியார் ஆராய்ச்சி பல்கபலக்கழகமான, பபாதுவாக RICE பல்கபலக்கழகம் 
அல்லது RICE என அபழக்கப்படும் வில்லியம் மார்ஷ் பரஸ் 
பல்கபலக்கழகத்தின் கைினி அறிவியல் துபறயில் உதவிப் பபராசியராக 
தற்பபாது பைியாற்றி வருகிறார்.    

 

5. சமீபத்தில் மபறந்த சின்னு பமாடி (C  M ), எந்த பமாழியின் 
குறிப்பிடத்தக்க கவிஞர் ஆவார் ?  

 

A. தமிழ் 

B. குஜராத்தி 
C. ஒடியா 
D. உருது 

 

விபட: B. குஜராத்தி 
 

குறிப்பிடத்தக்க குஜராத்தி கவிஞரும் கஜல் எழுத்தாளருமான சின்னு பமாடி 
(78), சமீபத்தில்  குஜராத்தின் அகமதாபாத்தில் காலமானார். இவர் தனது 
கவிபத, நாடகங்கள், நாவல்கள் கபதகள் மூலமாக குஜராத்தி 
இலக்கியத்திற்கு மிகப்பபரும் பங்களிப்பு பசய்துள்ளார். கவிபத, நாடகம், 
நாவல், கபதகள், விமர்சனங்கள், சுயசரிபத, பதாகுப்பு, இபச மற்றும் 
பமாழிபபயர்ப்பு என பதாராயமாக 50 புத்தகங்கள் இவரால் எழுதப்பட்டுள்ளது. 
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1975- 1977 காலகட்டத்தில் இந்திய விண்பவளி ஆராய்ச்சி பமயத்தில் (ISRO) 
ஸ்கிரிப்ட் எழுத்தாளராக பைியாற்றினார். அவரது கபடசி ஆபசப்படி, 
அவரது உடல் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு நன்பகாபடயாக வழங்கப்படும்.   

 

6. 2017 ஏடிபி இந்தியன் பவல்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் பட்டத்பத பவன்றுள்ளவர் 
யார் ? 
 

A. பநாவக் பஜாபகாவிக் 
B. ஸ்டான் வாவ்ரிங்கா  

C. பராஜர் பபடரர் 
D. ஆண்டி முர்பர 
 

விபட: C. பராஜர் பபடரர் 
 

பராஜர் பபடரர், இறுதி ஆட்டத்தில் 6-4, 7-5 என்ற புள்ளிகளில் ஸ்டான் 
வாவ்ரிங்காபவ பதாற்கடித்து    2017 ஏடிபி இந்தியன் பவல்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் 
பட்டத்பத பவன்றுள்ளார். இந்த பவற்றியின் மூலம், ஐந்து இந்திய பவல்ஸ் 
பட்டங்கபள பவன்ற ஒபர மனிதராக பஜாபகாவிக்குடன் பபடரர் பசர்ந்தார். 
முன்னதாக, இவர் இந்த தபலப்பப 2004 மற்றும் 2006 க்கு இபடயில் 
பதாடர்ந்து 3 முபறயும், 2012 ஆம் ஆண்டும் பவன்றுள்ளார். 35 வயதாகும் 
பபடரர், உயரடுக்கு மாஸ்டர் பட்டங்கபள பவல்லும் பழபமயான ஏடிபி வரீர் 
ஆவார், இதற்கு முன் இப்பபருபமபய பகாண்டிருந்த ஆண்ட்பர அகாசி  2004-
இல் சின்சினாட்டியில் பவற்றி பபற்ற பபாது அவருக்கு வயது 34.     

 

7. 2017 சர்வபதச காடுகள் தினத்தின் பமயக்கரு என்ன ? 
 

A. Forests and Energy 

B. Forests and Greenry 

C. Forests and Life 

D. Forests and Animals 

 

விபட:  A. Forests and Energy 

 

தற்பபாபதய மற்றும் எதிர்கால தபலமுபறயினரின் நலனுக்காக அபனத்து 
வபகயான காடுகள் மற்றும் பவளியிடங்களில் உள்ள மரங்களின் 
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முக்கியத்துவம் குறித்து விழிப்புைர்வுஏற்படுத்த, ஒவ்பவாரு ஆண்டும் மார்ச் 
21 ம் பததி சர்வபதச காடுகள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2017 ஆம் 
ஆண்டிற்கான பமயக்கரு F   E gy . மக்களின் வாழ்க்பகபய 
பமம்படுத்துதல், நிபலயான வளர்ச்சிபய அளித்தல் மற்றும் காலநிபல 
மாற்றத்பத குபறத்தல் ஆகியவற்றில் மர ஆற்றலின் முக்கியத்துவத்பத 
இவ்வாண்டின் பமயக்கரு உயர்த்திக் காட்டுகிறது.   

 

8. எந்த கிரிக்பகட் அணி, 2017 விஜய் ஹசாபர டிராபிபய பவன்றுள்ளது  ? 

 

A. கர்நாடகம் 

B. குஜராத் 
C. ஜார்கண்ட்  

D. தமிழ்நாடு 

 

விபட: D. தமிழ்நாடு 

 

தமிழ்நாடு கிரிக்பகட் அைி, தில்லி பபபராஸ் ஷா பகாட்லா பமதானத்தில் 
நபடபபற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் 37 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வங்காளத்பத 
பதாற்கடித்து விஜய் ஹசாபர டிராபியின் 15-வது சீசனில் பவற்றி 
பபற்றுள்ளது. திபனஷ் கார்த்திக் ஆட்ட நாயகனாக பதர்வு பசய்யப்பட்டார். 5-
வது முபறயாக இந்த பகாப்பபபய தமிழ்நாடு கிரிக்பகட் அைி 
பவல்கிறது.   

 

9. 2017 உலக மகிழ்ச்சி குறியீட்டில் (WHI) இந்தியாவின் தரம் என்ன ? 
 

A. 118 வது  

B. 122 வது  

C. 144 வது  

D. 153 வது  

 

விபட: B. 122 வது  

 

சமீபத்தில் பவளியிடப்பட்ட உலக மகிழ்ச்சி அறிக்பக (WHR) 2017-ன் படி, 
ஐக்கிய நாடுகளின் உலக மகிழ்ச்சி குறியடீ்டில் இந்தியாவானது 155 
நாடுகளில் 122-வது இடத்பத பிடித்துள்ளது. 8 சார்க் நாடுகளில் பாகிஸ்தான் 
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80-வது இடத்திலும், பநபாளம் 99-வது இடத்திலும், பூடான் 97-வது இடத்திலும், 
வங்க பதசம் 110-வது இடத்திலும், இலங்பக 120-வது இடத்திலும் உள்ளன. 
பட்டியலில் படன்மார்க் முதலிடத்திலும், அதபன பதாடர்ந்து படன்மார்க், 
ஐஸ்லாந்து, சுவிச்சர்லாந்து மற்றும் பின்லாந்து ஆகிய நாடுகளும் உள்ளன. 
தரவரிபசயானது, ஒரு நபருக்கான பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP), உலக 
ஆய்வுகளிடம் இருந்து பபறப்பட்ட நான்கு காரைிகபளக் பகாண்டு 
ஆபராக்கியமான வாழ்க்பக எதிர்பார்ப்பு ஆகியவற்பற அடிப்பபடயாக 
பகாண்டபவ. இந்த ஆய்வில் மக்கள்,  ஏதாவது தவறு நடந்தால் அவர்கள் 
எவ்வளவு சமூக ஆதரபவ உைர்கிறார்கள், தங்களுக்கு விருப்பமான 
வாழ்க்பக முபறயில் வாழ கிபடக்கும் சுதந்திரம், தங்கள் சமூகம் எவ்வளவு 
ஊழல் நிபறந்தது மற்றும் அவர்கள் எவ்வளவு தாராளமானவர்கள் என்பபத 
பபாறுத்து 1 முதல் 10 மதிப்பபண்கள் வழங்குவர்.    

 

10. எந்த நாடு, 2017 ப்ளூம்பபர்க் உலகளாவிய சுகாதார 
குறியீட்டில்(B  G  H  I x) முதலிடம் வகிக்கிறது ? 
 

A. சுவிச்சர்லாந்து 

B. இத்தாலி  
C. ஆஸ்திபரலியா  

D. சிங்கப்பூர்  

 

விபட: B. இத்தாலி   

 

சமீபத்திய 2017 ப்ளூம்பபர்க் உலகளாவிய சுகாதார குறியடீ்டின்படி, 163 
நாடுகளில் இத்தாலி முதலிடம் வகிக்கிறது. ஆய்வின்படி, அந்நாட்டில் சராசரி 
வாழ்நாள் 80-89 ஆண்டுகள் ஆகும். ஐஸ்லாந்து 2-வது இடத்திலுள்ளது, 
அதபன பதாடர்ந்து சுவிச்சர்லாந்து, சிங்கப்பூர் மற்றும் ஆஸ்திபரலியா 
உள்ளன. குறியடீ்டில் உள்ள ஒவ்பவாரு நாடும் வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு, உயர் 
இரத்த அழுத்தம் மற்றும் புபகயிபலப் பயன்பாடு முதல் ஊட்டச்சத்தின்பம 
மற்றும் சுத்தமான நீர் கிபடப்பது வபரயிலான மரைம் மற்றும் சுகாதார 
அபாய காரைங்களின் அடிப்பபடயில் வரிபசப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 22, 2017 
 

1. சர்வதேச சூரிய கூட்டணியின் (I a i al S la  Allia ) முழு தநர 
இடடக்கால இயக்குநர் ஜெனரலாக  (IDG) நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 
 

A. உபேந்திரா திரிோதி 
B. நவனீ் ஜெயின் 

C. பேதன் ேவுகான் 

D. தீரஜ் ேர்மா   

 

விடட: A. உதபந்ேிரா ேிரிபாேி 
 

கர்நாடகா ேணிப்ேிரிவு ஐஏஎஸ் அதிகாரி உபேந்திரா திரிோதி, ேர்வபதே சூரிய 
கூட்டணியின் (I  S  A ) முழு பநர இடடக்கால இயக்குநர் 
ஜெனரலாக  (IDG) நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். ISA-வின் பநாக்கம் ோதுகாப்ோன, 
வேதியான, மலிவான, நியாயமான மற்றும் நிடலயான முடையில் 
வருங்காலத்தில் ஐஎஸ்ஏ உறுப்பு நாடுகளின் ஆற்ைல் பதடவகடள ேந்திக்கும் 
சூரிய ேக்திடய ேயன்ேடுத்துவடத அதிகரிக்க பவண்டும் என்ை ஜோதுவான 
இலக்குகடள அடடய உதவும் மற்றும் ஒரு பநர்மடையான ேங்களிப்டே 
வழங்கும் உலக ேமூகங்களான இருதரப்பு மற்றும் ேல்தரப்பு அடமப்புக்கள், 
ஜேருநிறுவனங்கள், ஜதாழிற்ோடலகள் மற்றும் ேங்குதாரர்களும், சூரிய வள 
ேணக்கார நாடுகளும் ஒருவருக்ஜகாருவர் ஒத்துடழப்பு வழங்க ஒரு ேிரத்பயக 
பமடடடய வழங்குவதாகும். ஐஎஸ்ஏ-வின் தடலடமயகம் குர்கானின் 
கவல்ேஹாரியில் உள்ள National Institute of Solar Energy (NISE)-ல் 
அடமந்துள்ளது.         
  
2. எந்ே நாடு, 2017 ஸ்ஜபஷல் ஒலிம்பிக்ஸ் உலக குளிர்கால விடளயாட்டு 
தபாட்டிகடள நடத்துகிறது ?    

 

A. அயர்லாந்து  

B. ஆஸ்திரியா 
C. கனடா  

D. அஜமரிக்கா 
 

விடட: B. ஆஸ்ேிரியா 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 22nd March 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 2 

 

 

ஸ்ஜேஷல் ஒலிம்ேிக்ஸ் உலக குளிர்கால விடளயாட்டு போட்டிகளின் 12-வது 
ேதிப்பு மார்ச் 14-ஆம் பததி முதல் ஆஸ்திரியாவின் க்ராஸ் மற்றும் 
ஸ்ேல்டமிங்கில் ஜதாடங்கியது, மார்ச் 25 வடர போட்டிகள் ஜதாடரும். 105 
நாடுகடளச் பேர்ந்த 2,600 க்கும் பமற்ேட்ட விடளயாட்டு வரீர்கள் போட்டியில் 
ேங்கு ஜேறுகின்ைனர். இந்தியாவில் இருந்து  ேிைப்பு ஒலிம்ேிக் ோரத்டத (SOB) 
பேர்ந்த 89 மாற்றுத் திைனாளி விடளயாட்டு வரீர்கள் ஜகாண்ட அணி 
இப்போட்டியில் ேங்பகற்கின்ைது. தற்போது நடடஜேற்று வரும் 2017 ஒலிம்ேிக் 
உலக குளிர்கால விடளயாட்டு போட்டியில் இந்தியா இதுவடர 18 
ேதக்கங்கடள ஜவன்றுள்ளது. ேிைப்பு ஒலிம்ேிக் விடளயாட்டு போட்டிகள், 
அைிவுோர் ஊனமுற்ை தடகள வரீர்களுக்காக நடத்தப்ேடும் ஒரு ேர்வபதே 
விடளயாட்டு போட்டியாகும், இதடன ேிைப்பு ஒலிம்ேிக் ஏற்ோடு 
ஜேய்கிைது.       

 

3. சர்வதேச கிரிக்ஜகட் கவுன்சிலின் (ICC ) புேிய ேடலடம நிேி 
அேிகாரியாக (Chief Financial Officer) நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 
 

A. நிதின் ஜரட்டி 

B. பரகா ேரத்வாஜ் 

C. விஷால் கிருஷ்ணா 
D. அங்கூர் கன்னா  

 

விடட: D. அங்கூர் கன்னா  

 

அங்கூர் கன்னா, ேர்வபதே கிரிக்ஜகட் கவுன்ேிலின் (ICC) புதிய தடலடம நிதி 
அதிகாரியாக (CFO) நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். மார்ச் 2017 இறுதியில் துோயில் 
உள்ள ஐேிேி தடலடமயகத்தில் இவர் ேணியில் பேர்வார். இதற்கு முன்பு, ஏர் 
ஆேியா இந்தியாவின் தடலடம நிதி அதிகாரியாக இவர் இருந்தார். ஏர் 
ஆேியா இந்தியாவிற்கு முன்னர், ஏர் ேிரான்ஸ் / பகஎல்எம் ராயல் டச்சு 
ஏர்டலன்ஸ் மற்றும் ேிரிட்டிஷ் அஜமரிக்கன் புடகயிடலயின் கூட்டாளி 
நிறுவனமான ஐடிேியில் மூத்த ேதவிகளில் கன்னா ேணியாற்ைியுள்ளார். 
 

4. காமன்ஜவல்த் நாடுகள் மற்றும் பிரிட்டிஷ் ஜவளிநாட்டு நிலப்பகுேிகளின் 
ஜபாது ேணிக்டகயாளர்களின்(A i  G al) 23-வது மாநாட்டட எந்ே நாடு 
ஏற்பாடு ஜசய்ேிருந்ேது ?  
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A. இந்தியா  

B. ஐவரி பகாஸ்ட்  

C. புர்கினா ோபோ  

D. மால்டா 
 

விடட: A. இந்ேியா  

 

காமன்ஜவல்த் நாடுகள் மற்றும் ேிரிட்டிஷ் ஜவளிநாட்டு நிலப்ேகுதிகளின் 
ஜோது தணிக்டகயாளர்களின்(A  G ) 23-வது மாநாடு, 2017 மார்ச் 21-23 
வடர புது தில்லியில் நடடஜேற்ைது. மாநாட்டில் 52 காமன்ஜவல்த் நாடுகள் 
மற்றும் 9 ேிரித்தானிய கடல்கடந்த மண்டலங்கள் கலந்து ஜகாண்டனர். 
மாநாட்டின் கருப்ஜோருள் F  P   C y D   P  
A  என்ேதாகும். மதிப்புமிக்க இம்மாநாடு இந்தியாவில் நடடஜேறுவது 
இதுபவ முதல் முடை, இதடன கம்ப்ட்பராலர் மற்றும் ஆடிட்டர் ஜெனரல் 
(CAG) ஏற்ோடு ஜேய்தது. கடடேியாக இதுபோன்ை மாநாடு 2014 இல் 
மால்டாவில் நடடஜேற்ைது.   
  
5. எந்ே மத்ேிய அடமச்சகம், 5வது ராஷ்டிரிய சமஸ்கிருே மத ாட்சவ் 
(RSM) 2017-டய ஏற்பாடு ஜசய்துள்ளது ? 
 

A. ேழங்குடி விவகார அடமச்ேகம்  

B. கலாச்ோர அடமச்ேகம் 

C. ேமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அடமச்ேகம் 

D. திைன் அேிவிருத்தி மற்றும் ஜதாழில்முடனபவார் அடமச்ேகம்  

 

விடட: B. கலாச்சார அடமச்சகம் 

 

5-வது ேதிப்ோன 'ராஷ்டிரிய ேமஸ்கிருத மபஹாட்ேவ் (RSM) 2017', 
அருணாச்ேல ேிரபதேத்தின் தவாங்கில் மார்ச் 23 ஆம் பததி ஜதாடங்கியது 
மற்றும் மார்ச் 31 வடர திமாபூர் (நாகாலாந்து), மெுலி (அோம்), இம்ோல் 
(மணிப்பூர்), அய்ோல்(மிபோரம்), பகங்டாக் (ேிக்கிம்), ஷில்லாங் (பமகாலயா) 
உட்ேட இதர வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கும் நீட்டிக்கப்ேடும். கலாச்ோர 
அடமச்ேகம் இதடன ஏற்ோடு ஜேய்துள்ளது. RSM-2017-யின் பநாக்கமானது, 
ோரம்ேரியம் மற்றும் இந்திய கலாச்ோரத்தின் கலாச்ோர ேன்முகத்தன்டமடய 
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ோதுகாப்ேது, ஊக்குவிப்ேது மற்றும் ேிரேலப்ேடுத்துவது மற்றும் இந்திய 
கலாச்ோரத்துடன் புதிய தடலமுடைடய மீண்டும் இடணப்ேது ஆகும். வட 
கிழக்கு இந்தியாவில் இருந்து சுமார் 5,000 கடலஞர்கள் மற்றும் நாடு 
முழுவதும் இருந்து 2,000 கடலஞர்கள் நிகழ்ச்ேிகள், கடல மற்றும் உணவு 
மூலம் இந்திய கலாச்ோர ோரம்ேரியத்டத ஜவளிப்ேடுத்துவார்கள்.   
   
6. 2017 குதளாபல் ஆசிரியர் பரிசு ஜவன்ற தமகி ஜமக்தடாஜனல்(Maggi  
Ma D ll), எந்ே நாட்டட தசர்ந்ேவர் ? 
 

A. ஐக்கிய அரபு எமிபரட்ஸ்  

B. ேீனா  

C. ெப்ோன் 

D. கனடா   

 

விடட: D. கனடா 
 

கனடாடவ பேர்ந்த பமகி ஜமக்படாஜனல், அவரது மாணவர்களின் வாழ்க்டக 
நிடலடய மாற்ைியதற்காகவும், அதிக தற்ஜகாடல விகிதம் ஜகாண்ட 
ேல்லுய்ட் கிராமத்தில் தனது ேமூகத்திடன உருமாற்ைியதற்காகவும்  2017 
குபளாேல் ஆேிரியர் ேரிடே ஜவன்றுள்ளார். இன்னுயிட் கிராமமான ேல்லுய்ட், 
கனடிய ஆர்க்டிக் ேகுதியில் ஆழமாக இருக்கிைது. ேனி மற்றும் 
ேனிக்கட்டிகளால் சூழப்ேட்டு உலகின் மிகவும் தனித்துவிடப்ேட்டிருக்கும் 
(R  ) இடங்களில் இதுவும் ஒன்ைாகும். ஜஹச்ஜஹச் பஷக் முகமது 
ேின் ரஷீத் அல் மக்ஜடாம், ஐக்கிய அரபு நாடுகள் துடண ெனாதிேதி, ேிரதமர் 
மற்றும் துோய் எமிர் தடலடமயில் வர்க்பக அைக்கட்டடள மூலம் குபளாேல் 
ஆேிரியர் ேரிசு வழங்கப்ேட்டது.       

 

7. பின்வரும் மாவட்டங்களில் எது, இந்ேியாவின் முேல் கார்பன் நடுநிடல 
மாவட்டமாக மாறவுள்ளது ? 
 

A. மெுலி 
B. தவாங் 

C. விோகப்ேட்டினம்  

D. நாளந்தா 
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விடட: A. மெுலி 
 

ேமீேத்தில் அோம் மாநில முதல்வர் ேர்ோனந்தா போபனாவால், இந்தியாவின் 
முதல் கார்ேன் நடுநிடல மாவட்டம் மற்றும் ேல்லுயிர் ோரம்ேரியமாக 
மெுலிடய பமம்ேடுத்த பதடவயான முயற்ேிகடள ஜதாடங்கி டவத்தார். 
இது தவிர, அோமின் வளம்மிக்க காடுகள் மற்றும் ேல்லுயிரின் 
முக்கியத்துவத்டத ஜகாண்டாட F   L  ேிரச்ோரத்டத அோம் 
அரோங்கம் நடத்த உள்ளது.   

 

8. உலக கவிடேகள் ேினம் (W l  P y Day), எந்ே தேேியில் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது ? 
 

A. மார்ச் 22 
B. மார்ச் 21 
C. மார்ச் 23 
D. மார்ச் 20 
 

விடட : B. மார்ச் 21 
 

மனித மனதின் ஆக்கச் ேிந்தடனடய டகப்ேற்றும் கவிடதயின் தனிப்ேட்ட 
திைடன அங்கீகரிக்க மார்ச் 21-ம் பததி ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் உலக 
கவிடதகள் தினம் அனுேரிக்கப்ேடுகிைது. உலகம் முழுவதும் கவிடத 
வாேிப்பு, எழுதுதல், ேதிப்ேித்தல் மற்றும் கற்ேித்தல் ஆகியவற்டை 
ஊக்குவிப்ேபத  இந்த தினத்தின் பநாக்கமாகும்.    

 

9. தகரளா உயர் நீேிமன்றத்ேின் புேிய ேடலடம நீேிபேியாக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 
 

A. அெய் மாணிக்ராவ் கான்வில்கர்  

B. நவ்நித்தி ேிரோத் ேிங் 

C. பக விெயன் 

D. டி ேி ராதாகிருஷ்ணன்  

 

விடட: B. நவ்நித்ேி பிரசாத் சிங் 
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நீதிேதி நவ்நித்தி ேிரோத் ேிங், பகரளா உயர் நீதிமன்ைத்தின் புதிய தடலடம 
நீதிேதியாக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். முன்னதாக நீதிேதி ேிங், ோட்னா 
உயர்நீதிமன்ைத்தில் முன்னாள் நீதிேதியாக இருந்தார். ேட்டீஸ்கர் 
உயர்நீதிமன்ைத்தில் தடலடம நீதிேதியாக ஜோறுப்பேற்கவுள்ள டி ேி 
ராதாகிருஷ்ணனின் இடத்டத  நவ்நித்தி நிரப்புயுள்ளார். 
 

10. 2016 சரஸ்வேி சம்மன் விருடே விருடே அள்ளிச் ஜசன்றவர் யார் ? 
 

A. டநபயர் மஸ்வூத்  

B. சுகதா குமாரி 

C. சுர்ெித் ோடார்  

D. மஹாேபலஷ்வர் ஜேயில்  

 

விடட: D. ம ாபதலஷ்வர் ஜசயில்  

 

குைிப்ேிடத்தக்க ஜகாங்கனி எழுத்தாளர் மஹாேபலஷ்வர் ஜேயில், அவரது 
H  நாவலுக்காக 2017 ேரஸ்வதி ேம்மான் விருடத ஜேற்ைார். பகாவாடவ 
அடிப்ேடடயாக ஜகாண்ட ஜேயில், நான்கு மராத்தி நாடகங்கள் மற்றும் ஏழு 
ஜகாங்கனி நாவல்ககடள தனது கணக்கில் ஜகாண்டுள்ள புகழ்ஜேற்ை இரு 
ஜமாழி எழுத்தாளர். விருதில் ரூ .15 லட்ேம் ஜராக்கப் ேரிசு மற்றும் ஒரு 
ோன்று அடங்கும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 23, 2017 
 

1. 2017 மனித வளர்ச்சி குறியீட்டில்(HDI) இந்தியாவின் தரம் என்ன ? 
 

A. 131 வது  

B. 145 வது  

C. 168 வது  

D. 122 வது  

 

விடட: A. 131 வது 

 

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அைிவிருத்தி திட்டம் (UNDP) சமீைத்தில் வவளியிட்ட 
மனித மமம்ைாட்டு அறிக்பக (HDR) 2016-யின் ைடி, மனித வளர்ச்சி 
குறியடீ்டில்(HDI) 188 நாடுகளில் இந்தியா 131-வது நாடாக திகழ்கிறது. 
அறிக்பக ைடி, இந்தியாவின் 131-வது தரம் அதபன "நடுத்தர மனித வளர்ச்சி" 
அபடப்புக்குறிக்குள் பவக்கிறது. வங்கமதசம், பூடான், ைாகிஸ்தான், வகன்யா, 
மியான்மர் மற்றும் மநைாளம் மைான்ற நாடுகளும் இந்த அபடப்புக்குறிக்குள் 
உள்ளன. இந்தியாவிற்குள் கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் வாழ்க்பக தரம் 
ஆகியவற்றில் உள்ள ைிராந்திய மவற்றுபமகள் மற்றும் மனித வள 
மமம்ைாட்டில் சமத்துவமின்பம ஆகியபவ HDI மதிப்வைண்ணில் இந்தியாபவ 
27% வழீ்ச்சிக்கு எடுத்துச் வசன்றது என்று இந்த அறிக்பக குறிப்ைிடுகிறது. 
ைட்டியலில் நார்மவ முதலிடத்தில் உள்ளது. அதபன வதாடர்ந்து 
ஆஸ்திமரலியா மற்றும் சுவிச்சர்லாந்து உள்ளன.  
 

2. எந்த மாநில அரசு, சமீபத்தில் அதன் ஊழியர்களுக்கு மானிய 
கடன்(Su i iz  l ) வழங்க ஸ்டடட் டபங்க் ஆப் இந்தியா(SBI) உடன் 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் டகயயழுத்திட்டுள்ளது ? 
 

A. ைஞ்சாப்  

B. அசாம் 

C. மணிப்பூர் 
D. உத்தரப் ைிரமதசம்   

 

விடட: B. அசாம் 
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அசாம் அரசாங்கம் , மாநில அரசு ைணியாளர்களுக்கு மானிய வட்டி 
விகிதத்தில் வடீ்டு வசதி மற்றும் கல்வி கடன்கபள வழங்க ஸ்மடட் ைாங்க் 
ஆப் இந்தியா (SBI ) உடன் சமீைத்தில் புĂந்துணர்வு ஒப்ைந்தத்தில் 
பகவயழுத்திட்டுள்ளது. புĂந்துணர்வு ஒப்ைந்தப்ைடி, அசாம் அரசு வடீ்டுக் 
கடனுக்கு 3.50% மற்றும் கல்வி கடனுக்கு 4% என்ற விகிதத்தில் வட்டி 
மானியம் வழங்கும். அதன்ைடி, மாநில அரசு ஊழியர்கள் வட்டி விகிதங்கள் 
மற்றும் குபறக்கப்ைட்ட EMI அடிப்ைபடயில் கணிசமான ையன்கபள 
வைறுவார்கள். நீண்ட காலம் கடபன திருப்ைி வசலுத்தும் வசதியுடன் இபண 
இலவச கடன், ஜமீரா மார்ஜின், ஜமீரா வசயலாக்க கட்டணம் 
ஆகியவற்றுக்கான ஏற்ைாடுகளும் உள்ளன. வடீ்டுக் கடன் மற்றும் கல்வி 
கடனுக்கான அதிகைட்ச எல்பல முபறமய ரூ. 15 லட்சம் மற்றும் ரூ 10 
லட்சம் ஆகும்.  
 

3. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான ஏயபல் பரிசு யவன்றுள்ளவர் யார் ? 
 

A. ஆண்ட்ரூ மஜ வில்ஸ் / Andrew J. Wiles  
B. லூயிஸ் நிமரன்வைர்க் / Louis Nirenberg 
C. பவவவஸ் மமயர் /  Yves Meyer  

D. ஜான் எப் நாஷ் / John F. Nash 

 

விடட:  C. டவயவஸ் டமயர் /  Yves Meyer  

 

ைிரஞ்சு கணிதயியலாளர் பவவவஸ் மமயர், மவவ்வலட்டுகள்(சிறிய 
அபலகள் அல்லது சிற்றபலகள்) கணித மகாட்ைாடு உருவாகத்தில் அவĂன் 
முக்கிய ைங்கிற்காக மதிப்புமிக்க 2017 ஏவைல் ைĂபச வவன்றுள்ளார்.  மமயர், 
இவ்விருதிற்காக 6 மில்லியன் நார்விய குமராபன (சுமார் £ 600,000) வைறுவார். 
இவ்விருது, கணிதத்திற்கு மிகச்சிறந்த ைங்களிப்பை அளிப்ைவர்கபள 
அங்கீகĂக்கிறது மற்றும் நார்மவயின் அறிவியல் மற்றும் எழுத்துகள் அகாடமி 
மூலம் ஆண்டுமதாறும் விருது வழங்கப்ைடுகிறது.  
 

4. இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தடன வாரியத்தின்(SEBI) புதிய முழு டநர 
உறுப்பினராக ( TM) நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 
 

A. குருமூர்த்தி மகாலிங்கம் 

B. எம் எம் ைமடல் 
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C. எஸ் ராமன் 

D. மாதாைி பூĂ பூச்  

 

விடட: D. மாதாபி பூரி பூச் 

 

மாதாைி பூĂ பூச், 3 ஆண்டுகளுக்கு இந்திய ைங்கு மற்றும் ைĂவர்த்தபன 
வாĂயத்தின்(SEBI) புதிய முழு மநர உறுப்ைினராக (WTM) நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார். 
இந்திய அரசின் கூடுதல் வசயலாளர் மூலம் ஏற்றுக்வகாள்ளப்ைட்ட சம்ைளம் 
அல்லது வதாகுக்கப்ைட்ட சம்ைளமாக மாதத்திற்கு ரூ. 3.75 லட்சம் வைறுவார். 
சந்பத சீராக்கியின் ஒரு முக்கிய ைதவிக்கு தனியார் துபறபய மசர்ந்த 
ஒருவர், அதுவும் ஒரு வைண் நியமிக்கப்ைடுவது இதுமவ முதன்முபறயாகும். 
இவர் அமகாரா ஆமலாசபன ைிபரமவட் லிமிவடட் நிறுவனர்- இயக்குனர் 
மற்றும் தற்மைாது சீனாவின் ஷாங்காயில் உள்ள புதிய அைிவிருத்தி 
வங்கியில் உள்ளார்.  
 

5. எந்த இந்திய துப்பாக்கிசுடும் வரீர், யமக்ஸிடகாவில் நடடயபற்ற  2017 
சர்வடதச துப்பாக்கிசுடும்  விடளயாட்டு கூட்டடமப்பு (ISSF) உலக 
டகாப்டபயில் ஆண்களுக்கான இரட்டட ட்ராப் நிகழ்வில் தங்கம் 
யவன்றுள்ளார் ? 
 

A. மான் சிங் 

B. அங்கத் வரீ் சிங் ைஜ்வா  

C. அம்ăந்தர் சீமா  

D. அங்கூர் மிட்டல்     

 

விடட: D. அங்கூர் மிட்டல்     

 

சமீைத்தில் இந்திய துப்ைாக்கிசுடும் வரீர் அங்கூர் மிட்டல், மார்ச் 22 அன்று 
வமக்ஸிமகாவில் நபடவைற்ற  2017 சர்வமதச துப்ைாக்கிசுடும்  விபளயாட்டு 
கூட்டபமப்பு (ISSF) உலக மகாப்பையில் ஆண்களுக்கான இரட்பட ட்ராப் 
நிகழ்வில் தங்கம் வவன்றுள்ளார்.  2017 ைிப்ரவĂ மாதம் புது தில்லியில் 
நபடவைற்ற 2017 ISSF உலகக் மகாப்பையில் தங்கம் வவன்றவரான மஜம்ஸ் 
வில்வலட்பட இப்மைாட்டியில் மதாற்கடித்து அங்கூர் தங்கம் வவன்றுள்ளார். 
மமலும் அங்கூர், புது தில்லியில் நபடவைற்ற ISSF உலகக் மகாப்பையில் 
ஆண்களுக்கான இரட்பட ட்ராப் நிகழ்வில் வவள்ளிப்ைதக்கம் வவன்றிருந்தார். 
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6. 2017 I i  S u i g F i  (ISF) எந்த நாட்டில் நடடயபறவுள்ளது ? 
 

A. மநைாளம்  

B. மியான்மர் 
C. இலங்பக  

D. பூடான்         

 

விடட: C. இலங்டக  

 

2017 India Sourcing Fair (ISF), இலங்பகயின் வகாழும்புவில் உள்ள 
ைண்டாரநாயக்கா நிபனவு சர்வமதச மாநாட்டு மண்டைத்தில் (BMICH) மார்ச் 24 
முதல் 26 வபர நபடவைறும். இதபன இந்திய வர்த்தக துபற 
அபமச்சகத்தின் கீழ் இந்திய வர்த்தக மமம்ைாட்டு அபமப்பு (ITPO) 
நடத்தவுள்ளது.  ISF 2017-யின் முக்கிய மநாக்கமானது, மற்ற நாடுகளில் 
இருந்து வைாருட்கள் மற்றும் மசபவகளின் மூலங்கபள அதிகளவில் வைறுகிற 
இலங்பக சகாக்களுக்கு இந்திய நிறுவனங்களின் வலிபமபய 
வவளிக்காட்டுவதாகும். சமீைத்திய கண்டுைிடிப்புகள், இந்திய நிறுவனங்கள் 
மூலம் வழங்கப்ைடும் மசபவகள் மற்றும் வைாருட்கபள காணும் வாய்ப்பை 
இலங்பக வதாழிலதிைர்கள் மற்றும் வதாழில் நிறுவனங்களுக்கு ISF 2017 
வழங்குகிறது. இந்த நிகழ்வு மமாட்டார் வாகனங்கள் மற்றும் கார் ைாகங்கள், 
வைாறியியல் வைாருட்கள், ஜவுளி, ஆபடகள், அணிகலன்கள், உணவு மற்றும் 
விருந்மதாம்ைல் வைாருட்கள், மைக்கĂ மற்றும் விடுதி உைகரணங்கள், 
மைக்மகஜிங் மற்றும் அச்சிடும் வதாழில் மற்றும் இத்துபறயில் உள்ள இதர 
வைாருட்கபள காட்சிப்ைடுத்தும்.   

 

7. 2017 உலக காசடநாய் தினத்தின் ( TD) டமயக்கரு என்ன ? 
 

A. Call for a world free of TB 

B. Unite to End TB  

C. Gear up to end TB 

D. Stop TB in my lifetime 

 

விடட: B. Unite to End TB   
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உலகளாவிய வதாற்றுமநாயான காசமநாய் மற்றும் அதபன அகற்றமவண்டிய 
முயற்சிகள் ைற்றிய விழிப்புணர்பவ மக்களிடத்தில் ஏற்ைடுத்த மார்ச் 24 ம் 
மததி ஒவ்வவாரு ஆண்டும் உலக காசமநாய் தினம் அனுசĂக்கப்ைடுகிறது. 
"பமக்மகாைாக்டீĂயம் டியூைர்குமளாசிஸ்" என்ற ைாக்டீĂயா மூலம் காசமநாய் 
ஏற்ைடுகிறது, வைரும்ைாலும் இது நுபரயரீபல ைாதிக்கும். காற்றின் மூலம் 
ஒரு நைĂல் இருந்து மற்வறாருவருக்கு இந்மநாய் ைரவும். உலக சுகாதார 
அபமப்பு (WHO) அறிக்பகப்ைடி, 2015 ஆம் ஆண்டில் 10.4 மில்லியன் மக்கள் 
காசமநாயால் மநாய்வாய்ப்ைட்டு, 1.8 மில்லியன் மக்கள் மநாயால் இறந்தனர். 
95% க்கும் அதிகமான காசமநாய் மரணங்கள், குபறந்த மற்றும் நடுத்தர 
வருமானம் உள்ள நாடுகளில் ஏற்ைடுகிறது. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான 
பமயக்கரு �Unite to End TB�. 
 

8. சியமண்ட் யதாழிலில் மாற்று எரியபாருள் மற்றும் மூலப்யபாருட்கள் 
குறித்த 3-வது சர்வடதச மாநாடு, எந்த நாட்டில் யதாடங்கியது ? 
 

A. இந்தியா 
B. சீனா  

C. அவமĂக்கா 
D. ஆஸ்திமரலியா   

 

விடட: A. இந்தியா 
 

"Alternate Fuels and Raw Materials in Cement Industry -Towards Realising Swachh Bharat 
Dream� குறித்த 3-வது சர்வமதச மாநாடு, புது தில்லியில் மார்ச் 23 முதல் 
வதாடங்கியது, இதபன இந்திய சிவமண்ட் உற்ைத்தியாளர்களின் சங்கம்(CMA) 
ஏற்ைாடு வசய்தது. 2 நாள் மாநாடானது, சிவமண்ட் துபறயில் மாற்று 
எĂவைாருள் மற்றும் மூலப்வைாருட்களின் ையன்ைாட்பட  அதிகĂப்ைதற்கான 
வதாழில்நுட்ை ஒழுங்குமுபற மற்றும் நிதி தீர்வுகபள சாத்தியமாக்குவபத 
மநாக்கமாக வகாண்டுள்ளது.  
 

9. மத்திய அரசின் "ராஷ்ட்ரிய வடயாஸ்ரீ டயாஜனா (R Y)" திட்டம், எந்த 
மாநிலத்தில் இருந்து யதாடங்கப்படவுள்ளது ? 
 

A. உத்தரப் ைிரமதசம் 

B. ஆந்திரப் ைிரமதசம் 
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C. மத்தியப் ைிரமதசம்  

D. தமிழ்நாடு  

 

விடட : B. ஆந்திரப் பிரடதசம் 

 

வறுபம மகாட்டிற்கு கீழுள்ள(BPL)  மூத்த குடிமக்களுக்கு உடலியக்க 
உதவிகள் மற்றும் வாழ்வாதார உைகரணங்கள் வழங்கும் "ராஷ்ட்Ăய வமயாஸ்ரீ 
மயாஜனா (RVY)" திட்டம், மத்திய அரசாங்கத்தின் மூலம் ஆந்திரப் ைிரமதசம் 
மாநிலம் வநல்லூĂல் மாவட்டத்தில் 2017 ஏப்ரல் 1 ஆம் மததி வதாடங்கி 
பவக்கப்ைடும். மைராவலுள்ள RVY திட்டம், இந்தியாவில் முதல் வபகயான 
திட்டமாகும், முழுக்க முழுக்க மத்திய அரமச இதற்கு நிதியுதவி அளிக்கிறது. 
இந்த மத்திய துபற திட்டம் (CSS), 3 ஆண்டுகளில் 5,20,000 மூத்த 
குடிமக்களுக்கு வைĂதும் உதவக்கூடும் என்று வதĂகிறது. திட்டம் முழுவதும் 
'வசயற்பக கால்கள் தயாĂப்பு கழகம் (ALIMCO)' மூலம் மட்டுமம 
வசயல்முபறைடுத்தப்ைடுகிறது, இது  உடலியக்க உதவிகள் மற்றும் 
வாழ்வாதார உைகரணங்களின் ைராமĂப்பை ஒரு ஆண்டுக்கு இலவசமாக 
வசய்யும். மூத்த குடிமக்கள் தங்கள் வயது வதாடர்ைான உடல் 
வலுக்குபறபய கடந்து ைராமĂப்பு அளிப்ைவர்கள் அல்லது குடும்ைத்தின் மற்ற 
உறுப்ைினர்களின் குபறந்த துபணயுடன் கண்ணியமிக்க மற்றும் வளமான 
வாழ்க்பகபய வாழ மூத்த குடிமக்களுக்கு இந்த உைகரணங்கள் உதவும்.       

 

10. மத்தியப் பிரடதசத்தின் மாவட்ட சாடலகடள டமம்படுத்த, இந்திய 
அரசாங்கம்(GOI) மற்றும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB) இடடடய எவ்வளவு 
கடன் ஒப்பந்தம் டகயயழுத்திடப்பட்டுள்ளது ?      

 

A. $ 550 மில்லியன்  

B. $ 450 மில்லியன்  

C. $ 650 மில்லியன்  

D. $ 350 மில்லியன்  

 

விடட:  D. $ 350 மில்லியன்  

 

இந்திய அரசாங்கம்(GOI) மற்றும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB), மத்தியப் 
ைிரமதசத்தின் மாவட்ட சாபலகபள மமம்ைடுத்த $ 350 மில்லியன் வதாபகக்கு 
கடன் ஒப்ைந்தம் வசய்துள்ளது. மத்தியப் ைிரமதச மாவட்ட இபணப்புத்துபற 
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திட்டமானது மலன் அகலப்ைடுத்துதல், மமற்ைரப்பு மமம்ைாடுகள், மதகுகள் 
மற்றும் ைாலங்கள் வலிபமயாக்கல் மூலம் மத்தியப் ைிரமதசத்தின் முக்கிய 
மாவட்டங்களில் சுமார் 1,600 கிமலாமீட்டர் சாபலகபள மமம்ைடுத்தும். 
மதகுகள் மற்றும் ைாலங்கபள வலுப்ைடுத்துதல் மற்றும் விைத்துக்கு உடனடி 
ைதிலளிக்கும் முபறகளில் இந்த திட்டம் கவனம் வசலுத்தும். இது, 
இந்தியாவின் மாவட்ட சாபலகள் துபறக்கு ADB-யின் முதல் கடன் மற்றும் 
நாட்டில் கிராமப்புற சாபலகள் மற்றும் மாநில வநடுஞ்சாபல இபடமய ஒரு 
முக்கிய இபணப்பை வழங்கும் தற்மைாது நடந்து வகாண்டிருக்கும் கவனிக்க 
தவறவிட்ட இந்த இரண்டாம் சாபலகளின் சாபல வபலயபமப்பு 
மமம்ைாட்பட கவனத்தில் வகாள்ளும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 24, 2017 
 

1. பின்வரும் யாருக்கு, 6-வது தேசிய புககப்பட விருதுகள் விழாவில் 
வாழ்நாள் சாேகையாளர் விருது (LTA) வழங்கப்பட்டது ? 
 

A. ரகு ராய் 

B. கே கே முஸ்தபா  

C. அதுல் ச ௌகப  

D. டிபாயன் பார்  

 

விகட: A. ரகு ராய் 

 

பழம்சபரும் புகேப்படப் பத்திரிகேயாளர் ரகு ராய், அவரின் துகையில் 
குைிப்பிடத்தக்ே பங்ேளிப்பிற்ோே மத்திய தேவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு 
அகமச் ேம் மூலம் 6-வது கத ிய புகேப்பட விருதுேள்-2017 விழாவில் 
வாழ்நாள்  ாதகையாளர் விருது(LTA) சபற்றுள்ளார். இவரின் Raghu Rai’s India: 
Reflections in Colour and Reflections in Black and White புத்தேம் மூலம் நன்கு 
அைியப்படுேிைார். இவரது புகேப்பட தகலப்புேளில் எம் சுப்புலட்சுமி, 
பிஸ்மில்லாஹ் ோன், மதர் சதகர ா,  த்யஜித் கர, இந்திரா ோந்தி, ராஜ் ேபூர் 
மற்றும் மிருணாள் ச ன் ஆேியகவ அடங்கும். கத ிய புகேப்பட விருதுேள் 
(NPA) என்பது ேகல மற்றும் புகேப்பட நுட்பத்கத கமம்படுத்த மற்றும் 
நாட்டின் அகைத்து மூகலேளிலும் உள்ள சதாழில்முகை மற்றும் தன்ைார்வ 
புகேப்படக்ோரர்ேகள ஊக்குவிக்ே தேவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அகமச் ேம் (I 
& B) மூலமாே ஏற்பாடு ச ய்யப்படும் வருடாந்திர நிேழ்வாகும். 
 

2. பின்வரும் யார், முேலாவது குல்ேீப் நாயர் இேழியல் விருது- 2017 
வழங்கி ககௌரவிக்கப்பட்டுள்ளார் ? 
 

A. ரிஸ்வான் சேௌ ர்  

B. ரவஷீ் குமார் 
C. இல்க்சுக்லா அகராரா 
D. அனுபம் மிஸ்ரா 
 

விகட: B. ரவஷீ் குமார்  
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என்டிடிவி இந்தியாவின் மூத்த நிர்வாே ஆ ிரியர் ரவஷீ் குமார், இதழியல் 
உலேிற்கு ஆற்ைிய அளப்பரிய பங்ேளிப்கப அங்ேீேரிக்கும் வகேயில் மார்ச் 
19, 2017 அன்று புது தில்லியிலுள்ள இந்தியா இன்டர்கநஷைல் கமயத்தில் 
(IIC) அவருக்கு முதலாவது குல்தீப் நாயர் இதழியல் விருது- 2017 
வழங்ேப்பட்டது. விருதில் ரூ 1 லட் ம் சராக்ேசதாகேயுடன் க ர்த்து ஒரு 
தேடும் வழங்ேப்படும். குல்தீப் நய்யார் இதழியல் விருது வட்டார 
ஊடேங்ேளில் பணிபுரிபவர்ேகள சேௌரவிக்ே அகமக்ேப்பட்டது, இந்த 
ஆண்டுமுதல் இைி ஒவ்சவாரு ஆண்டும் இது வழங்ேப்படும்.   

 

3. உலகளாவிய ஆற்றல் கட்டிடக்ககல கசயல்பாட்டு குறியீட்டில்(E r  
Ar r  P r r a  I ) இந்ேியாவின் ேரம் என்ை ? 
 

A. 55 வது  

B. 65 வது  

C. 87 வது  

D. 93 வது  

 

விகட:  C. 87 வது  

 

 மீபத்தில் சவளியிடப்பட்ட 5-வது உலேளாவிய ஆற்ைல் ேட்டிடக்ேகல 
ச யல்பாட்டு குைியடீ்டு அைிக்கே 2017-யின் படி, உலேளாவிய ஆற்ைல் 
ேட்டிடக்ேகல ச யல்பாட்டு குைியடீ்டில் 127 நாடுேளில் 87-வது நாடாே 
இந்தியா திேழ்ேிைது. பட்டியலில் சுவிச் ர்லாந்து முதலிடத்தில் உள்ளது, 
அதகை சதாடர்ந்து நார்கவ, ஸ்வடீன், சடன்மார்க் மற்றும் பிரான்ஸ் 
உள்ளை. உலே சபாருளாதார  ம்கமளைம்(WEF) EAPI-கய அக் ன் ர்(Accenture) 
உடன் இகணந்து உருவாக்ேியுள்ளது, நாட்டின் ஆற்ைல் அகமப்புக்ேளின் 
உண்கமயாை ச யல்திைன் மற்றும் கபாக்ோே இது ோட் ியளிக்ேிைது. 2017 
அைிக்கேயில் சபாருளாதார வளர்ச் ி மற்றும் கமம்பாடு, சுற்றுச்சூழல் 
நிகலநிறுத்துதல், ஆற்ைல் அணுேல் மற்றும் பாதுோப்பு ஆேியவற்கை 
உள்ளடக்ேிய 18 தரமதிப்படீுேளுடன் 127 நாடுேளின் திைைளவிடல் 
ேண்டுபிடிப்புேள் அடங்கும். வலிகமகய அைிவதற்ோை நம்பேமாை 
தரமதிப்படீுேள் மற்றும் முன்கைற்ைத்திற்ோை இலக்கு பகுதிேகள 
வழங்குவதன் மூலம்  மீபத்தில் உள்ள சோள்கே உருவாக்ே உதவி மற்றும் 
உலே எரி க்தி தரவுேகள EAPI வழங்குேிைது. 
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4. எந்ே மத்ேிய அகமச்சர், கபட்தராலியம் மற்றும் எரிவாயு கோடர்பாை 
தகள்விகளுக்கு M PNG  S a  எனும் ஒருங்கிகைந்ே குகறநிவர்த்ேி 
ேளத்கே அறிமுகம் கசய்து கவத்ோர் ? 
 

A. பாக்ேன்  ிங் குலஸ்கத 
B. அஜய் தம்தா  

C. அர்ஜுன் ராம் சமக்வால்  

D. தர்கமந்திரா பிரதான்   

 

விகட: D. ேர்தமந்ேிரா பிரோன்   

 

சபட்கராலியம் மற்றும் இயற்கே எரிவாயுக்ோை மத்திய இகண அகமச் ர் 
(I/C) தர்கமந்திரா பிரதான், எண்சணய் மற்றும் எரிவாயு துகை சதாடர்பாை 
அகைத்து கேள்விேள் மற்றும் குகைேளுக்கும்  மூே ஊடேங்ேளில் 
பதிலளிக்ே �MoPNG e Seva� எனும் ஒருங்ேிகணந்த குகைநிவர்த்தி தளத்கத 
அைிமுேம் ச ய்து கவத்தார். அகைத்து வாடிக்கேயாளர்ேளும்  மூே ஊடேம் 
மூலம் எண்சணய் மற்றும் எரிவாயு துகை சதாடர்பாை குகைேள் மற்றும் 
ேருத்துக்ேகள  ஒகர இடத்தில் அர ாங்ேத்திற்கு ச ன்ைகடய ச ய்யும் 
இகடமுேமாே இந்த தளம் இருக்கும். இது வாடிக்கேயாளர்ேளுக்கு 24x7 
க கவயிகை வழங்கும்.   

 

5. தகன் வைவிலங்கு சரைாலயம் (Ka  W  Sa ar ), இந்ேியாவின் 
எந்ே மாநிலத்ேில் அகமந்துள்ளது ? 
 

A. அருணாச் லப் பிரகத ம் 

B. அ ாம் 

C. ஆந்திரப் பிரகத ம் 

D. மணிப்பூர்  

 

விகட: A. அருைாச்சலப் பிரதேசம் 

 

கேன் வைவிலங்கு  ரணாலயம் (KWS), அருணாச் லப் பிரகத  மாநிலத்தின் 
கமற்கு  ியாங் மாவட்டத்தில் அகமந்துள்ளது. இது, 55  துர ேி.மீ 
பரப்பளவிற்கு பரந்துள்ளது மற்றும் இந்த பகுதிக்கு வருகே தரும் சுற்றுலா 
பயணிேகள ேவரும் பிரபலமாை தளங்ேளில் ஒன்ைாகும். இது பல்கவறு 
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மற்றும் அரியவகே தாவரங்ேள் மற்றும் விலங்ேிைங்ேளின் தாயேமாே 
அகமந்துள்ளது.    

 

6. உலக வங்கி, சுகாோர தசகவகளின் ேரத்கே தமம்படுத்ே உத்ேரகாண்ட் 
மாநிலத்துடன் (WB) எவ்வளவு கடன் கோககக்கு ஒப்பந்ேம் கசய்துள்ளது ? 
 

A. $ 100 மில்லியன் 

B. $ 200 மில்லியன்  

C. $ 300 மில்லியன் 

D. $ 250 மில்லியன்    

 

விகட: A. $ 100 மில்லியன் 

 

மாநிலத்தின் அகைத்து 13 மாவட்டங்ேளிலும் சுோதார க கவேளின் தரத்கத 
கமம்படுத்த உத்தரோண்ட் மாநிலம் மற்றும் இந்திய அர ாங்ேம் புது 
தில்லியில் உலே வங்ேியுடன் (WB) $ 100 மில்லியன் ேடன் ஒப்பந்தம் 
ச ய்துள்ளது. ேடன் ஒப்பந்தத்தின் முக்ேிய கநாக்ேம், தைியார் சுோதார 
க கவ வழங்குநர்ேளின் புதுகமயாை முயற் ிேளுக்கு நிதி அளிப்பதாகும். 
கமலும் இத்திட்டம் குடிமக்ேளுக்கு நிதி அபாயத்கத குகைத்து, 
அகைவருக்கும் மலிவாை மற்றும் தரமாை சுோதார க கவ ேிகடப்பகத 
கநாக்ேமாே சோண்டுள்ளது.  
 

7. சமீபத்ேில் மகறந்ே அதசாகமித்ேிரன், எந்ே கமாழியின் குறிப்பிடத்ேக்க 
இலக்கிய எழுத்ோளர்  ஆவார் ? 
 

A. ஒடியா 
B. சதலுங்கு  

C. மகலயாளம் 

D. தமிழ்  

 

விகட: D. ேமிழ்  

 

அகைவராலும் 'அக ாேமித்திரன்' என்று அகழக்ேப்படும் நன்கு அைியப்பட்ட 
தமிழ் நாவலா ிரியர் மற்றும் ேட்டுகரயாளர் தியாேராஜன் (85),  மீபத்தில் 
தமிழ்நாட்டின் ச ன்கையில் ோலமாைார். அவர் தைது நுட்ப நுணுக்ேம் 
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மற்றும் புத்துணர்ச் ி பகடப்பாற்ைல் மிகுந்த சவளிப்பாடு மூலம் 
புேழ்சபற்ைார். "அப்பாவின்  ிகநேிதர்ேள்" என்னும் இவரது  ிறுேகத சதாகுப்பு, 
1996 ஆம் ஆண்டு இவகர  ாேித்ய அோடமி விருது சபைச் ச ய்தது. இவரது 
பணிேளில்  200-க்கும் கமற்பட்ட  ிறுேகதேள், எட்டு நாவல்ேள், உகரநகட 
தவிர கவறு  ில 15 நாவல்ேள் ஆேியகவ அடங்கும். �The Eighteenth Parallel� 
என்ை சபயரில் ஆங்ேிலத்தில் சமாழி சபயர்க்ேப்பட்ட இவரது "18-வது 
அட் க்கோடு" எனும் நாவல், அவரின் மிேவும் பாராட்டப்பட்ட நாவல்ேளுள் 
ஒன்ைாகும். இவரின் பல்கவறு பகடப்புேள் ஆங்ேிலம், இந்தி, மகலயாளம், 
சதலுங்கு மற்றும் பிை சமாழிேளில் சமாழிசபயர்க்ேப்பட்டுள்ளை.    

 

8. 2017 உலக வாைிகல ஆய்வு ேிைத்ேின்(W r  M r a  Da ) கமயக்கரு 
என்ை ? 
 

A. Understanding cloud  

B. Meteorology and tourism 

C. World Weather Watch 

D. Weather, oceans and human activity 

 

விகட: A. Understanding cloud  

 

பிரத்திகயேமாே வாைிகல ஆய்வில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த ஐக்ேிய நாடுேள் 
அகமப்கப நிறுவியகத குைிக்ே மார்ச் 23-ம் கததி ஒவ்சவாரு ஆண்டும் உலே 
வாைிகல ஆய்வு திைம்  அனு ரிக்ேப்படுேிைது. 2017 ஆம் ஆண்டின் 
கமயக்ேருவாை �Understanding Clouds� என்பது வாைிகல ோலநிகல(Weather 
climate) மற்றும் மகழகய அைிந்து சோள்ள உதவும் கமேங்ேளின் மேத்தாை 
முக்ேியத்துவத்கத உயர்திக்ோட்டுேிைது. முன்ைைிவிப்புேள் மற்றும் 
வாைிகல அவதாைிப்பில்(weather observations) கமேங்ேள் கமயமாே 
இருக்ேின்ைது, நீர் சுழற் ியில் ஒரு முக்ேியமாை பங்கே வேிக்ேிைது மற்றும் 
நீர் வளங்ேளின் உலே விநிகயாேத்கத வடிவகமக்ேிைது.  
 

9. எந்ே உயர் மட்ட குழு, இந்ேிய மருத்துவ மத்ேிய கவுன்சில் (CCIM) 
மற்றும் த ாமிதயாபேி மத்ேிய கவுன்சில் (CCH) எவ்வாறு 
பைியாற்றுகிறது என்பகே ஆய்வு கசய்ய உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ? 
 

A. நகரந்திர கமாடி குழு 
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B.   ி தரூர் குழு 

C. மதுேர் குப்தா குழு  

D. அரவிந்த் பைோரியா குழு 

 

விகட: D. அரவிந்த் பைகாரியா குழு 

 

அரவிந்த் பைோரியா தகலகமயிலாை உயர் மட்ட குழு, ஒழுங்குமுகை 
அகமப்புேளாை இந்திய மருத்துவ மத்திய ேவுன் ில் (CCIM) மற்றும் 
க ாமிகயாபதி மத்திய ேவுன் ில் (CCH) எவ்வாறு பணியாற்றுேிைது மற்றும் 
அவர்ேளது ஆட் ி  ட்டத்கத ஆராயயும் உருவாக்ேப்பட்டுள்ளது. பைோரியா 
நிதி அகயாக்ேின் துகண தகலவராே உள்ளார்.     

 

10. எந்ே மாநில அரசு, கல்வி நிறுவைங்களில் இலவச W F  வசேிககளச் 
கசய்து ககாடுப்பேற்காக ஒரு ேிட்டத்கே கோடங்கியுள்ளது ? 
 

A. அரியாைா  

B. உத்தரப் பிரகத ம் 

C. பேீார் 
D. ராஜஸ்தான்  

 

விகட: C. பீகார் 
 

பேீார் அர ாங்ேம்,  மீபத்தில் பேீார் திவாஸ் விழாவில் ேல்லூரிேள் மற்றும் 
பல்ேகலக்ேழேங்ேளில் இலவ  WiFi வ திேகளச் ச ய்து சோடுப்பதற்ோே 
ஓர் இலட் ியப் திட்டத்கத முன்சைடுத்துள்ளது. இகளஞர்ேள் வாழ்க்கேயில் 
முன்கைைிச் ச ல்ல மற்றும் ஸ்மார்ட் டிஜிட்டலாே மாை அவர்ேளுக்கு 
உதவும் வகேயில் இலவ  Wi-Fi வ தி வழங்குவகத திட்டத்தின் கநாக்ேம். 
பேீார் திவாஸ்(அல்லது பேீார் ஸ்தாபை திவாஸ்) என்ைகழக்ேப்படும் பேீார் 
அடித்தள நாள் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மார்ச் 22 அன்று சோண்டாடப்படுேிைது. 
இந்நாளில் 1912 ஆம் ஆண்டு வங்ோள பிசர ிசடன் ியில் இருந்து பேீார் 
மாநிலத்கத பிரிட்டிஷ் பிரித்சதடுத்தது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 25, 2017 
 

1. எந்த இந்திய வம்சாவளி திரைப்பட இயக்குநர், 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான 
சகீ்கிய அணிகலன் விருது வழங்கி கவுைவிக்கப்பட்டார் ? 
 

A. சுக்பரீ் சிங் சாந்து 

B. குரிந்தர் சாதா   

C. ஒய் கே சின்ஹா 
D. பிகேம்லதா சிங்  

 

விரட: B. குரிந்தர் சாதா 
 

இந்திய வம்சாவளி பிரிட்டிஷ் இயக்குநர் குரிந்தர் சத்தா, பிரிட்டிஷ் திரேப்பட 
உலேத்திற்கு அளித்த மேத்தான பங்ேளிப்பிற்ோே 2017 ஆம் ஆண்டுக்ோன 
சீக்ேிய அணிேலன் விருது வழங்ேி ேவுேவிக்ேப்பட்டார். பிரிட்டிஷ் சீக்ேிய 
சங்ேம் லான்ோஸ்டர் கஹாட்டலில் மார்ச் 24 அன்று ஏற்பாடு சசய்த 
ரவசாேி இேவு விருந்தில் இங்ேிலாந்து பாதுோப்பு சசயலாளர் ரமக்கேல் 
ஃபால்லுனிடம் இருந்து இவ்விருரத இவர் சபற்றார். அவேது குறிப்பிடத்தக்ே 
படங்ேளில்  "ேடற்ேரேயில் பாஜி", "சபண்ட் இட் ரலக் சபக்ோம்" மற்றும் 
"ப்ரேட் அண்ட் ப்சேஜிடிஸ்" ஆேியரவ அடங்கும். சாதாவின் சமீபத்திய 
படமான "ரவஸ்ோயின் ஹவுஸ்" இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் இறுதி 
ஐந்து மாதங்ேளின் உண்ரம ேரதரய சசால்ேிறது மற்றும் பாேிஸ்தான் 
நிறுவல் மற்றும் இந்திய சுதந்திேத்தின் 70-வது ஆண்டு நிரறவும் இந்த 
ஆண்டுடன் சபாருந்தி நிற்ேிறது(coincides).  
 

2. தில்லி அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனத்தின்(AIIMS, Delhi) 
புதிய இயக்குனைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ? 
 

A. கே கே சர்மா  

B. எம் சி மிஸ்ோ  

C. பிேதாப் சி சேட்டி  

D. ேந்தீப் குகலரியா   

 

விரட: D. ைந்தபீ் குலலரியா   
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டாக்டர் ேந்தீப் குகலரியா, தில்லி அேில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் 
நிறுவனத்தின்(AIIMS, Delhi) புதிய இயக்குனோே 5 ஆண்டுேளுக்கு அல்லது 
அவேது 65 வயது வரே நியமிக்ேப்பட்டுள்ளார். நுரேயேீல் மற்றும் உயிர் 
ோக்கும் மருத்துவத்தில் மருத்துவ (Doctorate of Medicine) முரனவர் பட்டம் 
சபற்ற  முதல் இந்தியர் இவகே. டாக்டர் குகலரியா, முன்னாள் பிேதமர் அடல் 
பிஹாரி வாஜ்பாயின் தனிப்பட்ட மருத்துவோே பணியாற்றினார் கமலும் 
சுஷ்மா ஸ்வோஜ் மற்றும் அருண் சஜட்லி கபான்ற மத்திய 
அரமச்சர்ேளுக்கும் சிேிச்ரச அளித்துள்ளார். ஜனவரி 2017-ல் எய்ம்ஸ் 
இயக்குனர் பதவியில் இருந்து ஓய்வு சபற்ற டாக்டர் எம் சி மிஸ்ோவின் 
இடத்ரத குகலரியா நிேப்பியுள்ளார்.   

 

3. எந்த இந்திய நடிகர், கலா ைத்தன் விருது வழங்கி ககௌைவிக்கப்பட 
உள்ளார் ? 
 

A. அனுபம் சேர் 
B. அமிதாப் பச்சன் 

C. அமீர் ோன் 

D. எஸ் பிேபாேர்  

 

விரட: A. அனுபம் ககர் 
 

பழம்சபரும் நடிேர் அனுபம் சேர், துரண ஜனாதிபதி ஹமீத் அன்சாரி மூலம் 
ேலா ேத்தன் விருது வழங்ேி சேௌேவிக்ேப்பட உள்ளார். சேர், சினிமா மற்றும் 
ேரல துரறயில் அவேது பங்ேளிப்பிற்ோே 2004 இல் பத்மஸ்ரீ விருது மற்றும் 
2016-இல் பத்ம பூஷண் விருது வழங்ேி ேவுேவிக்ேப்பட்டார். இவர் முக்ேியமாே 
இந்தி படங்ேளில் நடிக்ேிறார் மற்றும் Bend It Like Beckham, Bride and Prejudice, The 
Mistress Of Spices, Ang Lee’s Lust, Caution மற்றும் கடவிட் ஓ ேஸ்செல்லின் 2013 
ஆம் ஆண்டு ஆஸ்ோர் சவன்ற Silver Linings Playbook கபான்ற பாோட்டப்பட்ட 
சர்வகதச படங்ேளிலும் பணியாற்றியுள்ளார்.  
 

4. சுகாந்த் கடாம்(Sukant Kadam), எந்த விரளயாட்டுடன் கதாடர்புரடயவர் ? 
 

A. சசஸ் 

B. ஹாக்ேி  
C. பூப்பந்தாட்டம் 
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D. ேிரிக்சேட் 

 

விரட: C.  பூப்பந்தாட்டம் 

 

இந்திய பாோ பூப்பந்தாட்டம் வேீர் சுோந்த் ேடாம்,  ஸ்சபயின் நாட்டின் 
மகயார்ோவில் நரடசபற்ற 2017 சர்வகதச ஸ்பானிஷ் பாோ-கபட்மிண்டன் 
கபாட்டியில் ஒற்ரறயர் மற்றும் இேட்ரடயர் பிரிவில் சவண்ேல 
பதக்ேங்ேரள சவன்றுள்ளார்.  
 

5. இந்தியாவின் முதல் கசங்குத்து லதாட்டம்(vertical garden), எங்கு 
அரமக்கப்பட்டுள்ளது ? 
 

A. சபங்ேளூரு 

B. சசன்ரன  

C. புகன  

D. சோச்சி 
 

விரட: A. கபங்களூரு 

 

இந்தியாவின் முதல் சசங்குத்து கதாட்டம், நேேத்தின் மாசுபாடு நிரலரய 
ேட்டுப்படுத்த ேர்நாடோ மாநிலத்தின் சபங்ேளூரில் உள்ள ஓசூர் கோட்டில் 
அரமந்துள்ள எலக்ட்ோனிக் சிட்டி கமம்பாலத்தில் அரமக்ேப்பட்டுள்ளது. இது 
ஒரு ஒலி ோப்பு தரடயாே(sound proofing barrier) சசயல்படும். இந்த கதாட்டம், 
இயற்ரேரய பாதுோக்கும் "SayTrees" எனும் அேசு சாோ நிறுவனத்தின் 
முன்சனடுப்பாகும். சசங்குத்து கதாட்டமானது,கமம்பாலத்தில் உள்ள 
தூண்ேரள அழோன மேக்ேன்றுேள் மரறக்கும் வண்ணம் ேரிம மற்றும் 
இயற்ரேயான முரறயில் வடிவரமக்ேப்பட்டுள்ளது. தினமும் 100 
மில்லிலிட்டர் தண்ணரீே தாவேங்ேள் சபற அனுமதிக்கும் தானியங்ேி 
சசாட்டுநீர் பாசன அரமப்பும் இந்த கதாட்டத்தில் உள்ளது.  
 

6. குழந்ரதகள் மத்தியில் நல்லிணக்கம் பற்றிய விழிப்புணர்ரவ 
உருவாக்க, சமீபத்தில் இலங்ரக அைசு 'PERU' என்ற ஒன்ரற 
அறிமுகப்படுத்தியது. PERU என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன ? 
 

A. Peace Education and Reconciliation Union 
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B. Peace Education and Reconciliation Unity 

C. Peace Education and Reconciliation Unitary  

D. Peace Education and Reconciliation Unit   

 

விரட: D. Peace Education and Reconciliation Unit   

 

இலங்ரே அேசு, நூறாயிேக்ேணக்ோன மாணவர்ேள் மத்தியில் நல்லிணக்ேம் 
பற்றிய விழிப்புணர்ரவ உருவாக்ே 'Peace Education and Reconciliation Unit' என்ற 
அரமப்ரப சமீபத்தில் அறிமுேப்படுத்தியது. 
 

7. உலக சுற்றுச்சூழல் மாநாட்டின்(World Conference on Environment) 3-வது 
பதிப்ரப எந்த நாடு ஏற்பாடு கசய்தது ? 
 

A. சீனா  

B. நார்கவ  

C. இலங்ரே  

D. இந்தியா 
 

விரட: D. இந்தியா 
 

உலே சுற்றுச்சூழல் மாநாட்டின்(World Conference on Environment) 3-வது பதிப்ரப 
புதுதில்லியில் 2017 மார்ச் 25-ஆம் கததி கதசிய பசுரம தீர்ப்பாயம் (NGT) 
ஏற்பாடு சசய்தது. மரியாரதக்குரிய இந்திய ஜனாதிபதி பிேணாப் முேர்ஜி 
இதரன சதாடங்ேி ரவத்தார். 2-நாள் மாநாடு ோற்று மாசுபாடு, நீர் மாசுபாடு, 
சபாருளாதாேம் மற்றும் சுத்தமான சதாழில்நுட்பம் மற்றும் நீதிமன்றங்ேள் 
மற்றும்  தீர்ப்பாயங்ேளின் பங்கு கபான்ற பல்கவறு பிேச்சிரனேரள 
விவாதிக்கும். மாநாட்டின் அமர்வுேள் பின்வரும் ேருத்துக்ேள் குறித்து ஆழ்ந்து 
ஆோயவுள்ளது  -  எந்த எல்ரலக்கு நாம் சுற்றுச்சூழல் சீேழிரவ 
அனுமதிக்ேலாம்; நாம் நம் எதிர்ோல தரலமுரறக்கு என்ன 
விட்டுச்சசல்ல  கபாேிகறாம்;  சுற்றுச்சூழல் சீர்கேட்டினால் வரும் 
ஆபத்துக்ேரள குரறப்பதற்கு என்ன நடவடிக்ரேேரள எடுக்ே முடியும்; 
எதிர்ோலத்திற்கு எரதயும் விட்டுசசல்லாமல் நாம் நம்  முன்கனார்ேளிடம் 
இருந்த சபற்ற சசாத்துக்ேரள முற்றிலும் விேயம் சசய்யலாமா. 
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8. உலக சிட்டுக்குருவி தினம் (World Sparrow Day), எந்த லததியில் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது ? 
 

A. மார்ச் 21 
B. மார்ச் 20 
C. மார்ச் 23 
D. மார்ச் 25  
 

விரட: B. மார்ச் 20 
 

நேர்ப்புற பகுதிேளில் வாழும் பறரவேளின் முக்ேியத்துவம் பற்றியும், 
மாசுபட்ட நேர்ப்புற சூழல்ேள் மற்றும் சிட்டுக்குருவி, அகத சமயம் மற்ற 
பறரவ இனங்ேளின் மீதும் அக்ேரறயற்ற மனிதர்ேளின் அச்சுறுத்தல் 
பற்றியும் சபாது மக்ேளுக்கு ேல்வி புேட்டுவது குறித்த விழிப்புணர்வு 
ஏற்படுத்த ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மார்ச் 20-ஆம் நாள் உலே சிட்டுக்குருவி 
தினம் (WSD) அனுசரிக்ேப்படுேிறது. Eco-Sys Action Foundation (France) மற்றும் 
உலேம் முழுவதும் ஏோளமான பிற கதசிய மற்றும் சர்வகதச 
அரமப்புக்ேளுடன் இரணந்து  Nature Forever Society of India (NFSI) நிறுவனம் 
இந்த சர்வகதச தினத்ரத முன்சனடுத்துள்ளது.   

 

9. 2017 உலக சுற்றுச்சூழல் கல்வி மாநாட்ரட (WEEC), எந்த நாடு 
நடத்துகிறது ? 
 

A. இந்தியா  

B. சீனா  

C. ேனடா 
D. ஆஸ்திகேலியா 
 

விரட: C. கனடா 
 

9-வது உலே சுற்றுச்சூழல் ேல்வி மாநாடு, ேனடாவில் உள்ள வான்கூவர் 
ேன்சவன்ஷன் சசன்டரில் 2017 சசப்டம்பர் 9-15 ஆேிய கததிேளில் 
�Culture/Environment: Weaving New Connections� என்ற ரமயக்ேருவுடன் 
நரடசபறவிருக்ேிறது. WEEC என்பது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 
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நிரலப்புத்தன்ரமக்ோன ேல்விரய குறித்து உரேயாற்றும் சர்வகதச மாநாடு 
ஆகும்.      

 

10. "அடிரமத்தனம் மற்றும் அட்லாண்டிக்கு அப்பாலான அடிரம 
வர்த்தகத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கரள நிரனவுகூறும் சர்வலதச தினம்" 
எந்த லததியில் அனுசரிக்கப்படுகிறது ? 
 

A. மார்ச் 27 
B. மார்ச் 24 
C. மார்ச் 25 
D. மார்ச் 26 
 

விரட: C. மார்ச் 25 
 

இனசவறி மற்றும் பாேபட்ச ஆபத்துேள் பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் 
விதமாே, அடிரமத்தனம் மற்றும் அட்லாண்டிக்கு அப்பாலான அடிரம 
வர்த்தேத்தால் பாதிக்ேப்பட்டவர்ேரள நிரனவுகூறும் ஐக்ேிய நாடுேளின் 
சர்வகதச தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மார்ச் 25 அன்று அனுசரிக்ேப்படுேிறது. 
2017 ஆம் ஆண்டின் ரமயக்ேரு  �Remember Slavery: Recognising the Legacy and 
Contributions of People of African Descent�. அட்லாண்டி அடிரம வர்த்தேம், குறிப்பாே 
அடிரமப்படுத்தப்பட்ட ஆப்பிரிக்ேர்ேள் மற்றும் அவர்ேளின் சந்ததியினர் 
உலேம் முழுவதும் பாதிக்ேப்பட்டு சதாடர்ந்து சதாழில்நுட்பம் மற்றும் 
பண்பாடு ஆேிய பகுதிேளில் சமூேத்திரன ேட்டரமக்கும் வழிேள் மீது 
ேவனம் சசலுத்த இந்த ரமயக்ேரு கதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 



www.winmeen.com 

 

Winmeen.com Page 1 

 

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. இந்நரடமுரறரய, நடிப்புக் 

கரலக்கான உலகளாவிய ரமயமான சர்வதேச ேிரையைங்க 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. சமீபத்தில் 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: சமீபத்ேில் 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 வழீ்த்ேி, 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 வைீர் 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  BSF  தேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட முேல் வபண் என்ற வபருரமரய 

வபருகிறார். மத்ேிய 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 வைீைான, 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, 21-4, என்ற வசட் கணக்கில் 

வவற்றிவபற்றார். இப்தபாட்டி இஸ்தைலின் த ான் வலசிதயான் எனுமிடத்ேில் 

உள்ள விரளயாட்டைங்கத்ேில் இப்தபாட்டி 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) கீழ் இயங்குகிறது. இேன் 

ேரலரமயகம் ேமிழ்நாட்டில், வசன்ரனயில் உள்ளது. AWBI நிைந்ேை அரமப்பாக 

MoEF வின் மூத்ே அேிகா களால் மாற்றப்பட்டுள்ளோல் இேரன சமீபத்ேில் 

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 மீட்டர் 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, நன்னரீ் வாத்துகள், புறாக்கள் ஆகிய பறரவகள் சுற்றுலா 
பயணிகளால் பார்த்து ைசிக்கப்படுகின்றன.      



மார்ச் - 28 - 2017 

1. 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான ஹ  ஓம் ஆஷ்ரம் அலேம்பிக் ஆராய்ச்சி விருது  
யாருக்கு வழங்கப்பட்டது? 

A. நீனா ஸ்ரீவஸ்தாவா 

B. ராக்கேஷ் குமார் 

C. P. சுந்தகரசன் 

D. S. ராஜகசேரன் 

விடட: A. [நீனா ஸ்ரீவஸ்தாவா]  

விளக்கம்: டாக்டர். நீனா ஸ்ரீவஸ்தாவா அவர்ேளுக்கு 2016 ஆம் ஆண்டுக்ோன 

ஹ  ஓம் ஆஷ்ரம் அகேம்பிக் ஆராய்ச்சி விருது  அடிப்படட மருத்துவ 

அறிவியல் ஆராய்சிடய அங்ேீே க்கும் விதமாே அவருக்கு அளிக்ேப்பட்டது. 

இவ்விருதானது கமதகு இந்தியக் குடியரசுத் தடேவர், பிரணாப் முேர்ஜி 
அவர்ேளால் ராஷ்டிரபதி பவனில் 28 மார்ச் 2017 அன்று வழங்ேப்பட்டது. 

2. சமீபத்தில் மடைந்த, புகழ்பபற்ை இனபவைி எதிர்ப்பு லபாராளியான அகமது 

காத்ராதா எந்த நாட்டடச் லசர்ந்தவர்?  

A. பாக்ேிஸ்தான் 

B. ததன் ஆப் க்ோ 

C. ஆப்ோனிஸ்தான் 

D. இஸ்கரல் 

விடட: B. [பதன் ஆப் க்கா]   

விளக்கம்: ததன் ஆப் க்ோ வாழ் - இந்திய வம்சாவளிடயச் கசர்ந்த பிரபே 

இனதவறி எதிர்ப்பு கபாராளியான அேமது ோத்ராதா (87), என்பவர் சமீபத்தில் ததன் 

ஆப் க்ோவின், கஜாஹன்ஸ்தபர்க் எனுமிடத்தில் ோேமானார். இவர் தவள்டள 

சிறுபான்டமயின ன் இன ஆட்சிக்கு எதிராே கபாராடிய தநல்சன் மண்கடோவின் 

மிே தநறுங்ேிய கூட்டாளிேளுள் ஒருவரும் ராபன் தீவில் சிடற டவக்ேப்பட்ட சே 
டேதியுமாவார். 1964 ஆம் ஆண்டின் அதிேம் அறியப்படாத கவானியா 
கசாதடனக்குப்  பின்னர் ததன்னாபி க்ே இனதவறி எதிர்ப்பு அடடயாளமான 
அவருடன் கசர்ந்து வாழ்நாள் சிடறவாச தண்டடன விதிக்ேப்பட்ட மூன்று 
அரசியல் டேதிேளில் காத்ராதாவும் ஒருவர். ஆண்ட்ரூ தமேங்ேனி மற்றும் 
தடனிஸ் கோல்ட்பர்க் ஆேிய இருவரும் இவருடன் தண்டடன விதிக்ேப்பட்ட 



மற்ற இருவராவர். இவர்ேள் 1994ஆம் ஆண்டு ததன் ஆப் க்ோவின் முதல் 
ஜனநாயே அதிபரானா தநல்சன் மண்கடோவின் ஆட்சியில் நாட்டின் 
தோள்டேேடள வடிவடமப்பதில் முக்ேிய பங்ோற்றினர். கமலும் 2005ஆம்  ஆண்டு 

ோத்ராதா, முன்னாள் இந்தியா ஜனாதிபதியான டாக்டர். APJ அப்துல் ேோம் 

அவர்ேளிடமிருந்து பிரவாசி பாரதிய சம்மன் விருதிடனப்  தபற்றார் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்ேது.        

3. அண்டார்டிக் மற்றும் கடல் ஆராய்ச்சிக்கான லதசிய டமயத்தின் NCAOR 

லதசிய தடேநகர் எங்கு அடமந்துள்ளது? 

A. மினிோய் 

B. ோவரட்டி 

C. வாஸ் கோட ோமா 

D. அந்தராத் 

விடட: C. [வாஸ் லகாட காமா] 

விளக்கம்: அண்டார்டிக் மற்றும் ேடல் ஆராய்ச்சிக்ோன கதசிய டமயமான (NCAOR) 

என்பது இந்தியாவின் பிரதான ஆராய்ச்சி மற்றும் கமம்பாட்டு (R & D) 

நிறுவனமாகும், இது துருவ மற்றும் ததற்கு சமுத்திரப் பிராந்தியங்ேளில் 
கமற்தோள்ளப்படும் நாட்டின் ஆராய்ச்சி நடவடிக்டேேளுக்கு பபாறுப்பானதாகும் 

அண்டார்டிோவில் 36ஆவது விஞ்ஞான இேக்ோே (36-ISEA)க்கு இந்திய விண்தவளி 
ஆராய்ச்சி டமயமான' இஸ்ர ா  இதனுடன் இடணந்துள்ளது, இது NCAORஆல் 
ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. ோேநிடே மாற்றகம (36-ISEA)இன் முக்ேிய பகுதியாகும் .
இந்நிேழ்வின் பிரதான கநாக்ேம், பாரதி மற்றும் டமத்  ஆேியவற்றின் 
பரப்பளவிோன உேேளாவிய நிே அடமப்டப  ( DGPS) அளவிற்ோன 
பனிப்பாடதேடள நிறுவுவதாகும், இது தசயற்டேக்கோள் தரவுேளிேிருந்து 
தபறப்பட்ட நிேப்பரப்பு, ேடல் மற்றும் நிேத்தின் மீது பனிப்தபாழிவு ஆேியவற்டற 
ச பார்க்ேப்படும் .அண்டார்டிக் மற்றும் ேடல் ஆராய்ச்சிக்ோன கதசிய டமயத்தின் 

(NCAOR) தடேடமயேம், கோவாவின் வாஸ்கோடா ோமாவில் அடமந்துள்ளது. 

4. சமீபத்தில் எந்த வங்கி, M ey Pla t பி மியம் ரூலப சர்வலதச பிளாட்டினம் 
படபிட் கார்டட  பவளியிட்டது?    

A. IDBI வங்ேி 

B. பந்தன் வங்ேி  

C. கதனா வங்ேி 



D. ேர்நாடோ வங்ேி 

விடட: D. [கர்நாடகா வங்கி] 

விளக்கம்: ேர்நாடோ வங்ேி சமீபத்தில் "Money Plant பி மியம் ரூகப சர்வகதச 
பிளாட்டினம் தடபிட் ோர்டட தவளியிட்டது இதன் மூேம் இவ்வங்ேி அதன் 
பி மியம் மற்றும் HNI வாடிக்டேயாளர்ேளுக்கு கூடுதல் சலுடேேள் 
வழங்ேவுள்ளது  .இந்த அட்டட டய உள்நாட்டு மற்றும் சர்வகதச தராக்ேப் பணம் 
மற்றும் தோள்முதல் ப வர்த்தடனேளுக்கு பயன்படுத்தோம். இந்த ோர்டடப் 
பயன்படுத்தி நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.57,000/- வடர தராக்ேப் ப மாற்றமும், ரூ.2,00,000/ - 
வடரயிோன தோள்முதல் ப வர்த்தடனேளுக்கு  ( POS / இடணய வணிேம்) 
தசய்வதற்ோன அதிேபட்ச விேக்கு வரம்பு 2 ேட்ச மாேவும் தனிநபர் விபத்து 
ோப்படீு, 2 ேட்சமாேவும் ஒரு ோோண்டில் இரண்டு இேவச ேவுஞ்ச் (Lounge) 
அணுேல்ேள் 30+ உள்நாட்டு விமான நிடேயங்ேளிலும், 300+ உேேளாவிய விமான 

நிடேயங்ேளிலும், எ தபாருள் தசேவின குடறப்பு, பயன்பாட்டு 
தசேவனீங்ேளுக்கும் தராக்ே திருப்பியளிப்பு மற்றும் பல்கவறு வர்த்தே வாய்ப்புேள் 

வழங்ேப்படவுள்ளன. 

5. 2017ஆம் ஆண்டு முதன் முதோக நடடபபற்ை ஹவுஸ்டன் - இந்திய 

மாநாட்டின் கருப்பபாருள் என்ன?  

A. இந்தியாவில் தயா க்ேப்பட்டது – உட்ேடத (Make in India -The Inside Story)  

B. இந்தியாவில் தயா க்ேப்பட்டது – உள் ேோச்சாரம் (Make in India -The Inside Culture) 

C. இந்தியாவில் தயா க்ேப்பட்டது – உள் புரட்சி (Make in India -The Inside Revolution) 

D. இந்தியாவில் தயா க்ேப்பட்டது – உள் திட்டம் (Make in India -The Inside Strategy) 

விடட: A. இந்தியாவில் தயா க்கப்பட்டது – உட்கடத (Make in India -The Inside 

Story) 

விளக்கம்: 2015ஆம் ஆண்டு மார்ச் 24ஆம் கததி நடடதபற்ற முதல் 'இந்தியாவில் 

தயா க்ேப்பட்டது – உட்ேடத  (கமக் இன் இந்தியா - தி இன்டசடு ஸ்கடா ' என்ற 
ேருப்தபாருளுடன் ஹூவுஸ்டனில் உள்ள ஆசிய சமுதாய தடக்சாஸ் டமயத்தில் 
முதன் முதோே ஹூஸ்டன் இந்திய மாநாடு நடடதபற்றது .2 – நாட்ேள் 

நடடதபற்ற இம்மாநாட்டில், இந்தியாவில் ஆர்வமிகுந்த துடறேள் மற்றும் 
இந்தியாவில் வியாபாரத்டத கமற்தோள்வதற்ோன சமீபத்திய முன்கனற்றங்ேள் 
மற்றும் சிறந்த நடடமுடறேள் ஆேியவற்டறப் பற்றி விவாதிக்ேப்பட்டன. 
இம்மாநாட்டின் முக்ேிய கநாக்ேம் இந்தியாவில் முதலீடு தசய்வதில் ஆர்வமுள்ள 



தடக்சாஸில் உள்ள பார்டவயாளர்ேளுடன் இன்டறய இந்தியாவின் நிேழ் 

ேடதடய பேிர்ந்து தோள்வதற்கும் நவனீத்துவத்டத வடிவடமப்பதில் முக்ேிய 
பங்கு வேிக்கும் மக்ேளால் பங்குதபறுவதுமாகும். 

6. இந்தியாவிலேலய முதன் முறையாக எந்த மாநிேத்தில் சுய 

உதவிக்குழுக்கள் எனப்படும் (SHG)கள் மூேம் வங்கி லேறவகள் 

சேன்ைறையாத, வங்கிகளற்ை பகுதிகளில் சபாருளாதார வளர்ச்ேிறய 

உட்படுத்த முடிவு சேய்யப்பட்டுள்ளது? 

A. கர்நாடகா 

B. ஓடிசா 

C. ரக ளா 

D. தமிழ்நாடு 

விடட: B. [ஒடிோ] 

விளக்கம்: இந்தியாவிரேரய முதன் முறையாக ஒடிசா மாநிேத்தில் சுய 

உதவிக்குழுக்கள் எனப்படும் (SHG)கள் மூேம் வங்கி ரசறவகள் பசன்ைறடயாத, 
வங்கிகளற்ை பகுதிகளில் பபாருளாதா  வளர்ச்சிறய உட்படுத்த முடிவு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்ோே, வங்கிகளற்ை பகுதிகளில் உள்ள பபாதுமக்களிடம் 

வங்ேிச் ரசறவகள்  பசன்ைறடய ஸ்கடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா )எஸ்.பி.ஐ( உடன் 
மாநிே அரசு ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளது. முதற்கட்டமாக SHG க்ேள் வங்ேிகளின் 

முகவர்களாக பசயல்படும் இதன்மூேம் சுமார் 1000 வங்கி வசதிகளற்ை 

ததாடேதூர ேிராமப் பஞ்சாயத்துேள் வங்கிச் ரசறவகறளப் பபறும். இந்த 
எண்ணிக்றக படிப்படியாே 4,000 வங்கி வசதிகளற்ை கி ாமப் பஞ்சாயத்துகளுக்கு 

நீட்டிக்ேப்படும். இந்த திட்டமானது ேிராமப்புறங்ேளில் உள்ள பிரதம மந்தி  பமீா 
சுரக்க்ஷா திட்டம், பிரதம மந்தி  ஜவீன் கஜாதி திட்டம், அடல் ஓய்வூதிய திட்டம் 
கபான்ற சமூே பாதுோப்புத் திட்டங்ேளின் ேீழ் உள்ள மக்ேளுக்கு தபரும் 
உதவியாே இருக்கும். கமலும் டிஜிட்டல் வங்ேி கசடவேடள கமம்படுத்துவதிலும் 
உதவிேரமாே இருக்கும்.     

7. படஹ்மானன் ஆர். அன்யாரூ ஜினா என்பவர் ேமீபத்தில் காேமானார், அவர் 
எந்த துறைறயச் லேர்ந்தவர்? 

A. அ சியல் 

B. விறளயாட்டு 



C. சட்டம் 

D. அைிவியல் 

விடட: C. [ேட்ைம்] 

விளக்கம்: மூத்த வழக்ேறிஞரும், சிைந்த நீதிபதியுமான தடஹ்மானன் ஆர். 
அன்யாரூ ஜினா )84( என்பவர் சமீபத்தில் ோேமானார். இவர் 1996ஆம் ஆண்டு 
முதல் 1998ஆம் ஆண்டு வடர இந்தியாவின் தசாேிசிட்டர் தஜனரோே இருந்தார். 
இவர் தனிச்சிைப்பு வாய்ந்த ரகசவானந்தா பாரதி வழக்ேில் உச்சநீதிமன்றம் 
மற்றும் பாராளுமன்றம் ஆேியவற்றின் கமோதிக்ேத்திற்கு எதி ான கபாராட்டத்தில் 
தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த தீர்ப்பான, "ரகசவானந்த பாரதி” வழக்கில் இவரும் 

ரதான்ைினார். ரமலும் இவர் அரசியேடமப்பு சட்டத்தின் ஒரு பி வான 

பாராளுமன்றம் பதாடர்பான சலுடேேள் மற்றும் தனது நிபுணத்துவத்திற்ோே 
பரவோே அவர் அைியப்பட்டார். 

8. சிவில் மற்றும் மனித உ டமகள் சதாைர்பான தறேறமப்பண்பு மாநாட்றை  

தடேறமலயற்று நைத்திய முதல் சபண் யார்? 

A. சுதா கிருஷ்ணமூர்த்தி 

B. பி கியா பெயின் 

C. நிமிஷா ப க் 

D. [வனிதா குப்தா] 

விடட: D. [வனிதா குப்தா] 

விளக்கம்: இந்திய - அதம க்ே ான வனிதா குப்தா 'சிவில் மற்றும் மனித 
உ டமேள் பதாடர்பான தறேறமப்பண்பு மாநாட்டின்' தடேவர் மற்றும் 
தடேடம நிர்வாே அதிோ யாே நியமிக்ேப்பட்டுள்ளார். இந்த மாநாடு அதம க்ே 
சிவில் உ டமேள் குழுக்ேளின் குடடயின் பசயல்படவுள்ளது. இதன் மூேம் 

மதிப்புமிக்ே ஒரு அடமப்புக்கு தடேடம தாங்கும் முதல் தபண்மணி என்ை 

பபருறமறயபபற்ைார். இவர் ஜூன் 1, 2015 அன்று கவட் தஹன்டர்சன்  

என்பவ டமிருந்து இப்பதவிறயப் பபறுகிைார். அடனத்து த ப்பு மனிதர்ேளுக்கான 
அவரது துணிச்சோன சட்ட உதவிகள் வழங்கியதிலும் மற்றும் ஒபாமா 
அவர்களின் நிர்வாேத்தின் நீதித்துடறயில், சிவில் உ டமேள் பி வின் 
தடேவராேவும் அவர் அறியப்படுேிறார். ரமலும் வனிதா அதன் துறண 
நிறுவனமான 'தி லீடர்ஷிப் மாநாட்டு ேல்வி நிதியத்டதயும்' வழிநடத்துவார். 



 

9. ேமீபத்தில் வேீிய சைப்பி சூைாவளி  எந்த நாட்றை தாக்கியது?  

A. ஆஸ்திர ேியா 

B. சீனா 

C. ெப்பான் 

D. பிர சில் 

விடட: A. [ஆஸ்திலரேியா] 

விளக்கம்: சமீபத்தில், வடே - 4 சூறாவளியான "தடப்பி சூைாவளி" மணிக்கு 

263கிமீ கவேத்தில் வட-ேிழக்கு ஆஸ்திகரேிய ேடற்ேடரடய பகுதிறய தாக்ேியது 
இதனால் பபரும் ரசதங்களும், சகதி மறழயும் மற்றும் 10 ஆயி த்திற்கும் 

ரமற்பட்ட வடீுேளில் மின் இறணப்பு துண்டிப்பு ரபான்ைறவயும் ஏற்பட்டது. 

ரமலும் வடேிழக்கு ஆஸ்திகரேியாவில் உள்ள குயின்ஸ்ோந்தில் நிேச்ச வும் 

ஏற்பட்டது. இந்த சக்தி வாய்ந்த சூறாவளி மின் இறணப்பு துண்டிப்பு மற்றும் 
கசதமடடந்த ேட்டிடங்ேள் என குடறந்தது 47,000 வடீுேடள பாதிப்பறடயச் 
பசய்துள்ளது. ரமலும் 2011ஆம் ஆண்டுக்கு பிைகு குயின்ஸ்ோந்தில் ஏற்பட்ட 

மிகப்பப ய இயற்றக ரப ட ான இந்த சூறாவளியினால் பாதிப்பறடவதற்குள் 

சுமார் 27,000க்கும் கமற்பட்ட பபாதுமக்ேள் தங்கள் வடீுகறள விட்டு தவளிகயைி 
பாதுகாப்பான இடத்திற்கு பசல்ே கவண்டும் என்று கேட்டுக்பகாள்ளப்பட்டனர். 

10. ேத்விக்ோய்ராஜ் ரான்கிசரட்டி எந்த விறளயாட்டுைன் சதாைர்புறையவர்? 

A. ஊஷு (Wushu) 

B. ரபட்மிட்டன் 

C. பசஸ் 

D. ஹாக்கி 

விடட: B. [லபட்மிட்ைன்] 

விளக்கம்: சமீபத்தில் இந்திய ஆண்ேள் இரட்டடயர் பி வு ரொடியான, 
சத்விக்சாய் ாஜ்  ான்கிப ட்டி மற்றும் சிராக் தஷட்டி ஆேிகயார், ஹானாயில் 

நறடப்பபற்ை $20,000 டாேர் வியட்னாம் ஓபன் சர்வரதச பாட்மிட்டன் 

ரபாட்டியாளர் பட்டத்றத  தாய்ோந்து இரட்டடயர் டிராவட் கபாட்டிங்தேங் 



மற்றும் நந்தேம் கயாத்பாய்கஸாங் ஆேிகயாடர 15-21, 21-9, 21-17 என்ற ேணக்ேில் 

மூன்று ஆட்டங்களில் வழீ்த்தி பவற்ைி பபற்ைனர். 
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TNPSC Tamil Current Affairs 29th March 2017  
1. .  � World Food Programme (WFP)�� � க �க� ���  � க �� � � 
? 
A. David Beasley 
B. Nikki Haley 
C. Josette Sheeran 
D. James Morris 

ட : A. David Beasley 
David Beasley, � க � �� � � �. � . � World Food             

Programme (WFP)�� � க �� க ச � � �. ��� �� � � Ertharin         
Cousin � � 2012 � � ச � �� � �. WPF � � க � க�           

�� ட � �க �� � � ��. � � ச க� �, � � � �. �         
ச ச க க � 75 �க ��  80 � � �க��க  ��  ���  ச�க � . 
 
2. True caller � � � �க �ட� �� ��க � � ச���� ச           
“True Caller Pay”  � க � �� �? 
 

A. HDFC Bank 

B. ICICI Bank 

C. State Bank of India 

D. Axis Bank 

ட : B. ICICI Bank 

True Caller � � � � க� � �� க ICICI �க �ட� ��,            
��க �  � ச���� ட�க   

(Unified Payment Interface-UPI based) “True Caller Pay”  �க� �� �� �. 
� � � க� �க�� க � Virtual Payment Address-        

� �க , � க �� UPI ச � �� �க க�ட�� � ��       
ச�� க � �. �க BHIM ச � � ச��� �க�� � �� �. �       

� �� �� �� � � ச �� ச� ���, ச க�ட � ச��� ���       
� �� �. ICICI �க � க க � ��  � �� �. 

 
3. 2016�க  “ச �  ச  �க ” “Best Small Bank” �� �  �க  �? 
 

A. Bandhan Bank 

B. IDBI Bank 

C. Karur Vysya Bank 

D.Dena Bank 

 
ட : C. Karur Vysya Bank 

 

www.winmeen.com Page 1  
  



www.winmeen.com [ TNPSC Tamil Current Affairs 29th March 2017]  

2016�க “ச � ச �க ” “Best Small Bank” � Karur Vysya Bank ��� � (1             
�ச� க ������ � Balance Sheet). � �க � � �� �         
�.K. �கட �, க �� �ச� �. � � ���� � க �க �        
��� க �ட �. � KVB � 8 � �க க �� � ��. 

 
4.ஹ �க �க � ச �� � க � � (Special Administrative Region) � � � � �          

�� � (Chief Executive) �? 
 
A. Woo Kwok-hing 

B. Leung Chun-ying 

C. Eric Cheung 

D. Carrie Lam  

ட : D. Carrie Lam  

� ஜ � க ச�� ச�க� � �. �� �� � � Leung Chun-ying �� �.          

Jul 1 2017 � � Carrie Lam � � �� �. � ஹ �க � ச �           

� ��. 

 

5.2017�க  “Border Gavaskar Trophy” � “Man of the Series” �ட� � � �? 

A. Ravichandran Ashwin 

B. Ajinkya Rahane 

C. Ravindra Jadeja 

D. Murali Vijay 

ட : C. Ravindra Jadeja 

2017�க “Border Gavaskar Trophy” �ச � � ட � �. � 4 � ���         

� � �� � � � 8 � க� � ச� � � �.        

� � �� � Ravindra Jadeja “Man of the Series” �ட� � �. 

6. �  �  க � க� � 2016�க  Sir Garfield Sober Trophy  � �? 

A. Virat Kohli 

B. Ravichandra Ashwin 

C. Ajinkya Rahane 

D. Ravindra Jadeja 

ட : B. Ravichandra Ashwin 

� � ��ட� “ ICC Test Cricketer of the Year 2016”- � க � க� �              

�� � �க க � � & � � க �க� க � கக �         
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��� க �ட �. � �� � �, ச�ச ���� �, Sir Garfield Sober Trophy ��          

3 � � � �� � �� க ��� �. � ���� � �ட� � 2 ��           

�� � . � � � � � 2004 � � ���� �க� �ட�. 

 

7. � � �சக� � ட�ச � � ��� ச (Online Film          

Certification System) “e-Cinepramaan” � ட� � �க க��,      

�க �க க�� �க� �� �� �? 

A. Ministry of Science and Technology 

B. Ministry of Information and Broadcasting 

C. Ministry of Communications 

D. Ministry of Electronics and Information Technology 

ட : B. Ministry of Information and Broadcasting 

�க� �� � � க � & ���� �ச� �. � க ��          

�. � ட� க�க� ��� ��� ட �க �� �க        

� �ச ��. � � � �  � ட� ச ��  �க� � ��. 

 

8. 2017�க  Glen Fiddich’s Emerging Artist க �� ��க� ��� � �? 

A. Sitaram Swain 

B. Sunil Sethi 

C. Peter Nagy 

D. Feroz Gujral 

ட : A. Sitaram Swain 

� �ச � ச�� �. � � ச � க �க � � �� Glen Fiddich’s Distillery� 3         

�க� � �. � ��� 10 �ச� � �( �� ச �க��க க 1,20,000        

�� ச ��க க 5,00,000 �� � ட) �க� �ட�. 

 

9. ச � � க  �. �� ச� , � �� �ச �� �? 

A. Law 

B. Science 

C. Sports 

D. Literary 

ட : D. Literary 

www.winmeen.com Page 3  
  



www.winmeen.com [ TNPSC Tamil Current Affairs 29th March 2017]  

ட� � க 86 �, ச � ச � ச க � க ட �� � ச �           

�. � � �, ச க � க ட ,Assam Valley Literary Award � ��க            

��� �. 

10. Sports Authority of India(SAI) � � க �க� �ட �� � �? 

A. Vijender Singh 

B. Sania Mirza 

C. Siddhartha Upadhyay 

D. Sachin Tendulkar 

ட : C. Siddhartha Upadhyay 

� �� � � � ��� க ட � �. � STAIRS(Society for         

Transformation, Inclusion, and Recognition through Sports) � � � ��� �� ச �          

�. � � �க� � � க��க க� , ��, �க � ��� �         

��ச �க � ��. � � � கக� �( �� �க ���), � �ச� , ஷ        

�ச�( டக �) � ச ��க ���� � ச �� �க �� �க க       

� ட�க � 
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மார்ச் – 30 – 2017 

1. ஸ்ரீ நாத் நாராயணன் என்பவர் எந்த விளையாட்டுடன் 

ததாடர்புளடயவர்? 

A. செஸ் 

B. குத்துச்ெண்டை 

C. கால்பந்து 

D. ஹாக்கி 

விளட: A. தெஸ் 

விைக்கம்: சென்டையச் செர்ந்த ஸ்ரீநாத் நாராயணன் என்பவர் 

விடரவில் இந்தியாவின் 46 வது கிராண்ட் மாஸ்ைர் என்ற 

சபருடமடய சபற உள்ளார் இவர் 2017 ஆம் ஆண்டு ஷார்ஜாவில் 

நடைசபற்ற மாஸ்ைர்ஸ் செஸ் சபாட்டியில் ஸ்பாைிஷியராை, ஜிஎம் 

சைவிட் அன்ைன் குஜாசராடவ சதாற்கடித்து இவர் இப்சபருடமடயப் 

சபற்றார். இவர் இந்தியாடவச் செர்ந்த மிக இளம் வயது FIDE தர வரீர் 

என்ற சபருடமடய 2002 ஆம் ஆண்டு தைது 8 ஆம் வயதில் 

அடைந்தார், சமலும் இவர் 2005 ஆம் ஆண்டு பிரான்ெில் நடைசபற்ற 12 

வயதுக்குட்பட்ைவர்களுக்காை உலக ொம்பியன்ஷிப் சபாட்டியில் 

சவற்றியாளரும் ஆவார். ஸ்ரீ நாத் தைது14 ஆம் வயதில் ெர்வசதெ 

மாஸ்ைராகவும், 2016 ஆம் ஆண்டில் 2500 (ELO Rating) எசலா 

மதிப்படீ்டையும் கைந்துள்ளார். ஏற்கைசவ அவர் ஐந்து GM 

விதிமுடறகடளப் சபற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 



2. 2016 ஆம் ஆண்டு இலக்கியத்திற்கான நநாபல் பரிளெப் தபற்ற பாப் 

டிலான், எந்த நாட்ளடச் நெர்ந்தவர்?    

A. சஜர்மைி  

B. ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள் 

C. பிரான்ஸ் 

D. ரஷ்யா 

விளட: B. ஐக்கிய அநமரிக்க நாடுகள் 

விைக்கம்: புகழ்சபற்ற அசமரிக்க இடெக்கடலஞரும் கவிஞருமாை 

பாப் டிலான் என்பவர் ெமீபத்தில் இலக்கியத்திற்காை சநாபல் 

விருதிடை ஏப்ரல் - 2017 ல் ஸ்வைீைின் ஸ்ைாக்சஹாமில் உள்ள 

ஸ்வைீன் அகாதமியில் சபற்றார். அசமரிக்க பாரம்பரிய பாைல் 

நடையில் புதிய கவிடத சவளிப்பாடுகடள உருவாக்கியதற்காக 2016 

ஆம் ஆண்டுக்காை சநாபல் பரிசு பாப் டிலானுக்கு வழங்கப்பட்ைது. 

அசமரிக்க பாைகராை இவருக்கு அக்சைாபர் மாதம் 2016 இல் பரிசு 

வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்ைது ஆைால் அவ்விருதிடைப் சபற  

பயணிக்கசவா, 8m க்சராைர் பரிடெப் சபற சவண்டிய விரிவுடரடய 

வழங்கசவா அவரால் இயலவில்டல. முதல் அசமரிக்கன் விருடத 

சவன்ற முதல் பாைலாெிரியராக இவர் திகழ்ந்தார். இவ்விருதிடைப் 

சபறும் முதல் அசமரிக்கப் பாைலாெிரியர் மற்றும் 1993 ஆம் ஆண்டு 

நாவலாெிரியர் சைாைி சமாரிெனுக்குப் பிறகு மதிப்புமிக்க 

இவ்விருதிடைப் சபரும் அசமரிக்கர் என்ற சபருடமடயயும் 

சபறுகிறார் சமலும். 



 

3. வட அட்லாண்டிக் உடன்படிக்ளக அளமப்பின் (NATO) புதிய 

அங்கத்தினராக நெரவுள்ை நாடு எது? 

A. அலாஸ்கா 

B. கின்ைா பிஸ்ொவு 

C. மான்ைாைிகுசரா 

D. காைா 

விளட: C. மான்டானிகுநரா 

விளக்கம்: அசமரிக்க செைட் ஒப்புதலுைன், மான்ைாைிகுசரா என்ற 

நாடு, வை அட்லாண்டிக் உைன்படிக்டக அடமப்பாை (NATO) 

சநட்சைாவிற்குள் 29வது அங்கத்திைராக செரவுள்ளது, மாண்டிைகீ்சரா 

வை அட்லாண்டிக் உைன்படிக்டக அடமப்பின் (சநட்சைா) 29 வது 

அங்கத்திைராக அடமந்தது. இருப்பினும் ஸ்சபயின் மற்றும் 

சநதர்லாந்தின் ஒப்புதல் 2017 ஆம் ஆண்டு சம மாதம் நைசபற உள்ள 

சநட்சைா உச்ெி மாநாட்டிற்கு முன்ைசற நிலுடவயில் உள்ளது. இந்த 

நைவடிக்டகக்கு ரஷ்யா கடுடமயாை எதிர்ப்டப சதர்வித்தது ஏசைைில் 

அது சமான்டிசைக்சரா மற்றும் பிற சமற்கு பால்கன் மாநிலங்கடள 

விருப்ப வட்ைத்தில் உள்ள பகுதிகளாக கருதுகிறது. எைசவ, பால்கன் 

பகுதியில் சமற்கத்திய இராணுவக் கூட்ைணி விரிவாக்கத்டத ரஷ்யா 

எதிர்க்கிறது. மாண்டிசைக்சரா ரஷ்யாவின் முன்ைாள் நட்பு நாைாக 

இருந்தது குறிப்பிைத்தக்கது. சநட்சைாவின் கூட்டுப் பாதுகாப்பு 

சகாள்டகயின்படி, ஒரு நட்பு நாட்டிற்கு எதிராை தாக்குதல் என்பது 



ஒட்டுசமாத்த உறுப்பு நாடுகளுக்கு எதிராை தாக்குதல் என்சற 

கருதப்படுகிறது. 

4. உலகைாவிய ெிந்தளனக் குழுவான "அட்லாண்டிக் கவுன்ெில்" 

ெர்வநதெ ஆநலாெளன குழுவில் இளணந்த இந்தியப் பிரபலம் யார்? 

A. ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் 

B. எம்.ராதாகிருஷ்ணன்  

C. பாரத் சகாபாலொமி 

D. அைில் அம்பாைி 

விளட: D. அனில் அம்பானி 

விைக்கம்: ரிடலயன்ஸ் குழுமத்தின் தடலவராை அைில் அம்பாைி, 

உலகளாவிய ெிந்தடைக் குழுவாை "அட்லாண்டிக் கவுன்ெில்" ெர்வசதெ 

ஆசலாெடை குழுவில் தன்டை இடணத்துக்சகாண்ைார். அட்லாண்டிக் 

கவுன்ெில் என்பது வாஷிங்ைன், டி.ெி. டய தடலடமயிைமாகக் 

சகாண்டு இயங்கும் சவளியுறவு சகாள்டக ெிந்தடைக் குழுவாகும். 

அட்லாண்டிக் கவுன்ெிலின் முக்கிய சநாக்கம் சகாள்டககள், திட்ைங்கள், 

ஆகியவற்டற வடிவடமப்பசதாடு, 21 ஆம் நூற்றாண்டை 

வடரயறுக்கும் வியத்தகு, சபாருளாதார மற்றும் அரெியல் 

மாற்றங்கடளத் சதாைர சதடவயாை அடைத்து அத்தியாவெிய 

உதவிகடளயும் வழங்குவதாகும். 

5. மத்திய பிரநதெத்தில், பிரதான மாவட்ட ொளலகளை 

அளமப்பதற்காக இந்தியா புதிய அபிவிருத்தி வங்கியுடன் (NDB) 

எவ்வைவு கடன் ததாளகளயப் தபற ளகதயழுத்திட்டுள்ைது? 

A. $ 350 மில்லியன் 



B. $ 300 மில்லியன் 

C. $ 450 மில்லியன் 

D. $ 400 மில்லியன் 

விளட: A. $ 350 மில்லியன் 

விைக்கம்: இந்திய அரெின் (GoI) பிரதாை மாவட்ை ொடலகள் 

திட்ைத்திடை மத்திய பிரசதெத்தில்,செயல்படுத்துவதற்காகவும், 

சமம்பாட்டிற்காகவும் மத்திய அரசு - புதிய அபிவிருத்தி வங்கியிடைசய 

(NDB) $ 350 மில்லியன் அசமரிக்க ைாலர்கள் அளவிலாை முதல் கைன் 

ஒப்பந்தம் டகசயழுத்தாைது.இத்திட்ைதின் முக்கிய சநாக்கம் மத்தியப் 

பிரசதெ மாநிலத்தில் உள்ள முக்கிய மாவட்ை ொடலகடள, சதெிய 

மற்றும் மாநில சநடுஞ்ொடல அடமப்புகளுைன்களுைனும், 

அம்மாநிலத்தின் கிராமப்புற பகுதிகளுைன் இடணப்பதாகும். 

இத்திட்ைத்டத செயல்படுத்த 5 ஆண்டுகள் சதடவப்படும். 

6. இந்தியாவின் விைம்பர தரநிளலக் கவுன்ெிலான (ASCI)யில் 

உறுப்பினர் பதவிளயப் தபற்ற முதல் மின் வணிக நிறுவனம் எது? 

A. FreeCharge 

B. Amazon 

C. Paytm 

D. Clear Trip 

விளட: C. Paytm 

விைக்கம்: ஏப்ரல் - 2017 ல், இந்தியாவின் விளம்பர தரநிடலக் 

கவுன்ெிலாை (ASCI)யில் உறுப்பிைர் பதவிடயப் சபற்ற முதல் மின் - 

வணிக நிறுவைம் என்ற சபருடமடய Paytm நிறுவைம் சபற்றது. இந்த 



நைவடிக்டகயாைது மிகவும் முக்கியமாை நைவடிக்டகயாகும், 

ஏசைைில் சதாடலக்காட்ெி, பத்திரிக்டக மற்றும் டிஜிட்ைல் மீடியாவில் 

சபரிய செலவிைங்கடளக் செய்யும் மின் - வணிக நிறுவைங்களின் 

விளம்பர அத்துமீறல்கள், ெமீபத்திய ஆண்டுகளில் அதிகரித்து 

வருகிறது. 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில், சமற்சகாள்ளப்பட்ை 

தவறாை விளம்பர கூற்றுக்கடள சவளியிட்ைதற்காக மின் - வணிக 

நிறுவைங்களாை PAYTM, Amazon, Clear Trip, Magic Bricks, Free Charge மற்றும் 

Pepper Fry சபான்ற முடறயற்ற விளம்பரதாரர்களுக்கு எதிராக தாக்கல் 

செய்யப்பட்ை ஆறு வழக்குகளுக்கு பிறகு இந்த நைவடிக்டகயாைது 

எடுக்கப்பட்ைது குறிப்பிைத்தக்கது. 

7. ெமீபத்தில் எந்த இந்திய வங்கி �Unnati� எனப்படும் 

தனித்தன்ளமவாய்ந்த கிரடிட் கார்ளட அறிமுகம் தெய்தது? 

A. ICICI வங்கி 

B. பஞ்ொப் சதெிய வங்கி 

C. பாங்க் ஆப் இந்தியா 

D. பாரத ஸ்சைட் வங்கி  

விளட: D. பாரத ஸ்நடட் வங்கி 

விைக்கம்: மத்திய - மின்ொரம், புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி 

மற்றும் சுரங்கத் துடற அடமச்ெர் பியுஷ் சகாயல் அவர்கள் புது 

தில்லியில், யுசைட்டி  (Unnati) எைப்படும் கைன் சபறுவதற்காை, 

தைித்தன்டமவாய்ந்த கிசரடிட் அட்டைடய மத்திய அரெின் ொர்பில் 

அறிமுகப்படுத்திைார். துவக்க ஸ்லுடகயாக எஸ்.பி.ஐ. யுசைட்டியில்  

நான்கு ஆண்டுகளுக்கு எந்த வருைாந்திர கட்ைணமும் இல்டல, சமலும் 



20,000-க்கும் அதிகமாை பாரத ஸ்சைட் வங்கியின் (எஸ்.பி.ஐ) கிடளகள் 

மூலமாக கைன் அட்டைகள் வழங்கப்படும். இந்த அட்டைடய சகாண்டு 

செர்க்க அடைத்து நாடுமுழ்வதும் உள்ள எஸ்.பி.ஐ வங்கி 

வாடிக்டகயாளர்கள் மற்றும் ஜன் தன் கணக்கு டவத்திருப்பவர்கள் 

ஆகிசயார் இலக்காக டவக்கப்பட்டுள்ளைர். இந்த கைன் அட்டையாைது 

புதிய கைன் அட்டை பயைர்களுக்கும், முந்டதய கைன்கடளப் 

சபறாதவர்களுக்குமாகும். 

8. ெமீபத்தில் 3 வது உலக சுற்றுச்சூழல்மாநாட்டிளன நடத்திய நாடு 

எது? 

A. இலங்டக 

B. இந்தியா 

C. ஆஸ்திசரலியா 

D. ெீைா 

விளட: B. இந்தியா 

விைக்கம்: 3 வது உலக சுற்றுச்சூழல் மாநாடு 2017 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 

25 முதல் 26 வடர, புது சைல்லியில் சதெிய பசுடம தீர்ப்பாயத்தல் 

(NGT) ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு, இந்திய குடியரசுத் தடலவர் பிரணாப் 

முகர்ஜி அவர்களால் துவக்கி டவக்கப்பட்ைது. இரண்டு நாள் 

மாநாட்டில், சுற்றுச்சூழடல பாதுகாப்பதற்காை அவெியம் மற்றும் 

நிடலயாை வளர்ச்ெி ெமநிடலக்காை முக்கியத்துவத்டத 

வலியுறுத்தப்பட்ட்து. 



9. இயற்ளகளய வழிபடுவதற்கான பிரபல, பழங்குடியினர் 

திருவிழாவான 'ெருல்' தகாண்டாட்டம் எந்த மாநிலத்தில் 

துவங்கியது? 

A. ஜார்கண்ட் 

B. உத்திர பிரசதெம் 

C. மத்திய பிரசதெம் 

D. ஒடிஷா 

விளட: A. ஜார்கண்ட் 

விைக்கம்: ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள பிரபலமாை பழங்குடியிைர் 

இயற்டகடய வழிபை சகாண்ைாடும் திருவிழாவாை 'ெருல்' திருவிழா, 

உற்ொகத்துைன் துவங்கியது. இத்திருவிழா மரங்கடள வணங்கி 

புத்தாண்டு ஆரம்பமாவடதக் குறிக்கிறது. இந்த திருவிழா வருைாந்திர 

வெந்த காலங்களில் சகாண்ைாைப்படுகிறது, மரங்கள் மற்றும் 

இயற்டகயின் மற்ற அம்ெங்களும் வணங்கப்படுகிறது.ெருல் என்பதற்கு 

'ெல் வழிபாடு' என்று சபாருள். இந்தத் திருவிழா தார்த்தி மாதாவாகிய 

– பூமி அன்டைக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. பழங்குடியிைர் இந்த 

திருவிழாடவக் சகாண்ைாடிைாசல நிகழும் பருவத்தில் சநல், 

இடலகள், பழங்கள் சபான்ற புதிய பயிர்கடளப் பயன்படுத்த முடியும் 

என்று நம்புகின்றைர். 

10. கவுண்டின்யா வனவிலங்குகள் ெரணாலயம் அளமந்துள்ை 

மாநிலம்? 

A. கேரளா 

B. ஆந்திரப் பிரகதசம் 



C. தமிழ்நாடு 

D. ஒடிஷா 

விடை: B. ஆந்திரப் பிரததசம் 

விளக்கம்: கவுண்டி வை வைவிலங்கு ெரணாலயம் (KWLS) ஒரு 

வைவிலங்கு ெரணாலயம் மற்றும் யாடைேள் ோப்பேம் இது ஆந்திரப் 

பிரசதெத்தில் உள்ளது. ஆெிய யாடைகளின் எண்னிக்கே அதிேம் 

சகாண்ை ஆந்திராவின் ஒசர ெரணாலயம், இகை அண்டை 

இடங்களிலிருந்து 200 ஆண்டுகளுக்குப் முன்பு இங்கு குடின. இந்தச் 

ெரணாலயம் சதற்கு சவப்பமண்ைல வறண்ை இடலயுதிர் மற்றும் முள் 

காடுகளால் மூைப்பட்டுள்ளது. இங்கு ோணப்படும் ெில முக்கியமாை 

தாவரங்களில் அல்பைீியா அமரா, அகாெியா, லாகர்ஸ்டிசராமியா, 

ஃபிகஸ், மூங்கில் மற்றும் ொண்ைலூம் ஆல்பத்தின் மறுமலர்ச்ெி 

தாைரமாகும். 

 



மார்ச் - 31 - 2017 

1. இந்தியாவின் முதல் புலிகள் சரணாலயம் என்ற அதிகாரப்பூர்வ 
அந்தஸ்ததப் பெறும் புலிகளின் சரணாலயம் எது? 

A. கன்ஹா புலிகள் சரணாலயம் 

B. ச ஸ்கா புலிகள் சரணாலயம் 

C. ககார்பெட் புலிகள் சரணாலயம் 

D. சஞ்பெய் புலிகள் சரணாலயம் 

விதை: A. கன்ஹா புலிகள் சரணாலயம் 

விளக்கம்: இந்தியாவின் முதல் புலிகள் சரணாலயம் என்ற அதிகாரப்பூர்வ 
அந்தஸ்தத, கன்ஹா புலிகள் சரணாலய பூர்சிங் ொரசிங்கா  பெற்றது. 

ொரசிங்கா அல்லது சதுப்பு நில மான் (Swamp Deer) என அதைக்கப்ெடுவது 

மத்தியப் ெிரகதசத்தின் மாநில விலங்காகும். இது இந்தியாவில் உள்ள புலிகள் 

சரணாலயங்களில் ஒன்றாகும் அதுமட்டுமன்றி மத்தியப் ெிரகதசத்திகலகய 
மிகப்பெ ய கதசிய பூங்காவுமாகும். இங்கு பெங்கால் புலிகள், இந்திய 
சிறுத்ததப் புலிகள், கசாம்ெல் கரடிகள், ெராசிங்கா எனப்ெடும் சதுப்பு நில 

மான்கள்  மற்றும் இந்திய காட்டு நாய் ஆகியனதவ குறிப்ெிடத்தக்க 
எண்ணிக்தகயில் உள்ளன. இங்குள்ள லஷ் சால், மூங்கில் காடுகள், புல்பவளி 
ெகுதிகள் மற்றும் கன்ஹாவின் ெள்ளத்தாக்குகள், ெங்கிள் புக் என்ற 

ெிரெலமான நாவதல இயற்ற ருட்யார்ட் கிப்ளிங்கிற்கு உத்கவகத்தத 
அளித்தன என்ெது குறிப்ெிடத்தக்கது. 

2. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான, தியயாதர் டிராெி கிரிக்பகட் யொட்டியில் பவற்றி 
பெற்ற அணி? 

A. இந்தியா ெி 

B. தமிழ்நாடு 

C. மஹாராஷ்டிரா 

D. ெஞ்சாப் 

விதை: B. தமிழ்நாடு 



விளக்கம்: ஆந்திர ெிரகதச மாநிலம், விசாகப்ெட்டினத்தில் நதடபெற்ற 2017 

ஆம் ஆண்டிற்கான, திகயாதர் டிராெி கி க்பகட் கொட்டியின் இறுதிப் 
கொட்டியில்  இந்தியா ெி அணிதய 42 ரங்கள் வித்யாசத்தில் பவற்றி பெற்று 

ககாப்தெதய தகப்ெற்றியது தமிைக கி க்பகட் அணி. இந்த பவற்றியின் மூலம் 

தமிைக கி க்பகட் அணி ரஞ்சிக் ககாப்தெ, விெய் ஹசாகர ககாப்தெ, தசயத் 
முஸ்தாக் அலி ககாப்தெ, ஈரானிய ககாப்தெ மற்றும் திகயாதர் ககாப்தெ 
ஆகிய ககாப்தெதள பவன்ற முதல் மாநில அணி என்ற பெருதமதய 

பெற்றுள்ளது. 

3. ஜி - 20 கட்ைதமப்பு மற்றும் யவதலதிட்ைம் கூட்ைம் எந்த இந்தியாவின் 

எந்த நகரத்தில் நதைபெற்றது? 

A. பகளஹாதி 

B. கொொல் 

C. வாரணாசி 

D. சூரத் 

விதை: C. வாரணாசி 

விளக்கம்: ெி - 20 கட்டதமப்பு மற்றும் கவதலதிட்டம் கூட்டம் 2710ஆம் 

ஆண்டு மார்ச் 82 முதல்  82 வதர உத்தரெிரகதசத்தில் உள்ள வாரணாசியில் 
நதடபெற்றது .இக்கூட்டத்தின் முக்கிய கநாக்கமானது G87 நாடுகளின் 
உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி, இந்த நாடுகளின் திட்டமிடப்ெட்ட கட்டதமப்தெ 
உருவாக்குதல் மற்றும் குறிப்ெிடப்ெட்ட உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிக் 
பகாள்தககதள தீட்டுவதாகும். இக்கூட்டத்தத மத்திய நிதி அதமச்சகம் 
மற்றும் இந்திய சர்வ் வங்கி (RBI) ஆகியனதவ இதணந்து நடத்தப்ெட்டது. 

4. புதிய அெிவிருத்தி வங்கியின் (NDB), 2வது வருைாந்திர கூட்ைத்தத 

நைத்தும் நாடு எது? 

A. சீனா 

B. ெிகரசில் 

C. பதன் ஆப் க்கா 

D. இந்தியா 



விதை: D. இந்தியா 

விளக்கம்: புதிய அெிவிருத்தி வங்கியின் (NDB) 2வது வருடாந்திர கூட்டம் 2017 

ஆம் ஆண்டு மாதம் 31ஆம் கததி அன்று புது தில்லியில் துவங்கியது 
இக்கூட்டத்தின்  முக்கிய கநாக்கமானது ஒரு நிதலயான எதிர்காலத்தத 
கட்டதமப்ெதில் கவனம் பசலுத்துவதாகும் .மத்திய நிதியதமச்சரும், புதிய 

அெிவிருத்தி வங்கியின் NDB இந்திய ஆளுநருமாகிய அருண் பெட்லி அவர்கள் 

விைா கெருதறயாற்றினார் .கமலும் NDB யின் ததலவர் KV காமத், சீன 
நிதித்துதற அதமச்சர் ஆகிகயாரும் விைாப் கெருதறயாற்றினர்  .3 நாட்கள் 

நடந்த இந்த கூட்டத்தில் புதிய அெிவிருத்தி வங்கியுடன் ஐகராப்ெிய முதலீட்டு 
வங்கி, புனரதமப்பு மற்றும் அெிவிருத்திக்கான ஐகராப்ெிய வங்கி, ஆசிய 
உள்கட்டதமப்பு முதலீட்டு வங்கி, யூகரசியன் கமம்ொட்டு வங்கி மற்றும் 
சர்வகதச முதலீட்டு வங்கி ஆகியவற்றுடன் 5 பு ந்துணர்வு ஒப்ெந்தங்கள் 
தகபயழுத்திடப்ெட வாய்ப்புள்ளது, கமலும் இரண்டு கருத்தரங்கங்கள், 

நிதலயான வளர்ச்சி மற்றும் நகர்ப்புற திட்டமிடல் மற்றும் நிதலயான 
உள்கட்டுமான கமம்ொடு ஆகியவற்றிற்கும் நிதியுதவி அளிக்கப்ெடும். 

5. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆற்றுத் திருவிழாவான "நமமி ெிரம்மபுத்திரா" 
பகாண்ைாட்ைம் எந்த மாநிலத்தில் துவங்கியது? 

A. அஸ்சாம் 

B. அருணாச்சல ெிரகதசம் 

C. சிக்கிம் 

D. மணிப்பூர் 

விதை: A. அஸ்சாம் 

விளக்கம்: இந்தியாவின் மிகப்பெ ய ஆற்றுத் திருவிைான நமமி 
ெிரம்மபுத்திரா  "Namami Brahmaputra", மார்ச் 31, 8710 அன்று அசாம் மாநிலத்தில் 
உள்ள 81 மாவட்டங்களில் பதாடங்கியது. இந்தியா ெனாதிெதி ெிரணாப் முகர்ெி 
அவர்கள் ஆற்றின் கதரயில் இத்திருவிைாவின் 5 நாள் பகாண்டாட்டத்தத 
துவங்கி தவத்தார். இத்திருவிைாவின் ஒரு ெகுதியாக ெல்கவறு கலாச்சார 
நிகழ்ச்சிகள், ொரம்ெ ய விதளயாட்டுகள், ெிரம்மபுத்திரா ஆரத்தி, கண்காட்சி, 
திதரப்ெட நிகழ்ச்சிகள், கருத்தரங்குகள் மற்றும் கொட்டிகள் ஆகியதவ 
நதடபெறும். மத குருவான தலாய் லாமா அவர்களும் மற்றும் ெல மத்திய 



அதமச்சர்களும் இந்த விைாவில் கலந்து பகாள்கிறார்கள். இந்த விைாவானது 
மாநில முதலீடுகள் மற்றும் சுற்றுலா ெயணிகள் முலம் வரும் 
வாய்ப்புகளுக்கான ஊக்கமாக அதமயலாம். கமலும் இத்திருவிைாவில் 
பூட்டான் நாட்டின் ெிரதமர், அசாம் மாநில ஆளுநர், மற்றும் அசாம், 

அருணாச்சல ெிரகதச மாநிலங்களின் முதலதமச்சர்களும் இத்திருவிைாவில் 
கலந்து பகாண்டனர். 
6. 136 வது சர்வயதச ொராளுமன்ற ஒன்றியக் கூட்ைத்தில் இந்திய 
நாைாளுமன்ற குழுதவ வழிநைத்தவுள்ள இந்திய ெிரெலம் யார்? 
A. நகரந்திர கமாடி 

B. சுமித்ரா மஹாென் 

C. சுஷ்மா சுவராஜ் 

D. ராஜ்நாத் சிங் 

விதை: B. சுமித்ரா மஹாஜன் 

விளக்கம்: 2017 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 1 முதல் 5 கததி வதர 
வங்ககதசத்தின், டாக்காவில் 136 வது சர்வகதச ொராளுமன்ற ஒன்றியக் 
கூட்டத்தில் ொராளுமன்ற சொநாயகர், திருமதி சுமித்ரா மகாென் அவர்கள் 
இந்திய நாடாளுமன்றக் குழுவிற்கு ததலதம தாங்குகிறார். இந்த ஐ.ெ.ீயூ (IPU) 
கூட்டத்தின் முக்கிய பகாள்தகயானது அரசியல் சம்ெந்தப்ெட்ட 

ெிரச்சிதனகளில் ஐ.ெி.யூ வின் ொர்தவதய அறிவதாகும். இதன் மூலம் 
சர்வகதச ெிரச்சதனகதள ஆராய்ந்து அதற்குண்டான நடவடிக்தககளுக்கு 
அதனத்து ொராளுமன்ற உறுப்ெினர்கள் ஏற்ொடுகதளச் பசய்வதற்கும் 
இக்கூட்டம் ஏதுவாகிறது. அடுத்த, 130 வது ஐ.ெி.யூ சர்வகதச ொராளுமன்ற 
ஒன்றியக் கூட்டம் அக்கடாெர் 14 முதல் 12, 8710 வதர, ரஷ்யாவின் பசயின்ட் 
ெடீ்டர்ஸ்ெர்க்கில் நதடபெறும். 
7. உலகியலயய முதன் முதறயாக, உயலாக சுரங்கத் பதாழிதல நாடு 

முழுவதும் ததை பசய்யவுள்ள முதல் நாடு எது?  

A. அங்ககாலா 

B. எல் சல்கவடர் 

C. பமாராக்ககா 

D. சூடான் 



விதை: B. எல் சல்யவைர் 

விளக்கம்: எல் சால்வடார் (El Salvador), மத்திய அபம க்காவின் மிகச்சிறிய 
நாடாகும், சுற்றுச்சூைல் தியாக ககள்விக்குட்ெட்ட தங்கம் கதாண்டும்  
திட்டத்தில், கனடிய -  ஆஸ்திகரலிய நிறுவனத்துடன் ஏற்ெட்ட நீண்டகால 

கமாதல் காரணமாக நாடு முழுவதும் உகலாக சுரங்கங்கதள ததட பசய்வதன் 
காரணமாக, உலகிகலகய முதன் முதறயாக, உகலாக சுரங்கத் பதாைிதல நாடு 
முழுவதும் ததட பசய்யவுள்ள முதல் நாடாக மாறியுள்ளது. உகலாகத் 
சுரங்கங்கதள ததட பசய்யும் சட்டத்தத இயற்றி, சுற்றுச்சூைல் மற்றும் 
இயற்தக வளங்கதளப் ொதுகாப்ெதற்கான அதனத்து முயற்சிகதளயும் எல் 
சால்வடார் நாடு இறங்கியுள்ளது. 
8. எந்த இந்திய பதாழில்நுட்ெக் கழகமானது (ஐஐடி), ஆயுதப்ெதைகளில் 
முக்கியமான பதாழில்நுட்ெ ெகுதிகதள வலுப்ெடுத்த இந்திய 
இராணுவத்துைன் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் பசய்து பகாண்டுள்ளது? 

A. ஐ.ஐ.டி பமட்ராஸ் 

B. ஐ.ஐ.டி ொம்கெ 

C. ஐ.ஐ.டி இந்கதார் 

D. ஐ.ஐ.டி ரூர்கக 

விதை: A. ஐ.ஐ.டி பமட்ராஸ் 

விளக்கம்: இந்திய இராணுவம் சமீெத்தில், இந்திய பதாைில்நுட்ெக் கைகமான 

(Madras IIT) பமட்ராஸ் (ஐ.ஐ.டி.எம்) உடன் பு ந்துணர்வு உடன்ெடிக்தகயில் 
தகபயழுத்திட்டது. இதன்ெடி ஆயுதப்ெதட ெி வுகளில் கமம்ெட்ட முக்கியமான 
பதாைில்நுட்ெ ெகுதிதய அதடயாளம் காண்டு அததன வலுப்ெடுத்த இயலும். 

இதன் முக்கிய கநாக்கமாக ஒரு மதிப்புமிக்க மிக்க கல்வி நிறுவனமான, 
ஐ.ஐ.டி.எம்.யின் ஆசி யர்களுக்கும், இந்திய இராணுவ அதிகா களுக்கும் 
இதடயிலான ததடயற்ற பதாடர்புடன் இந்திய இராணுவத்தின் முக்கியமான 
பதாைில்நுட்ெத் கததவகதள நன்கு பு ந்து தவத்து பகாள்ளுவதும் ஆகும். 
இந்த பு ந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தின் ெடி, இந்திய இராணுவம், ஐந்து 
ஆண்டுகளுக்கு உட்ெட்ட ஐந்து அலுவலர்களுக்கு, ஐந்து முதற பதாைில்நுட்ெ 
கமம்ொட்டு திட்டம் மூலம், 15 அதிகா களுக்கு, இரு தரப்பு அடிப்ெதடயில் 
வைங்கப்ெடவுள்ளது.  

9. இந்திய கைற்ெதை, அண்தமயில் ஒருங்கிதணந்த தானியங்கி வானூர்தி 
வானியல் அதமப்தெ (IAAMS) ஒன்தற அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. 



A. கேரளா 

B. ேர்நாடோ 

C. தமிழ்நாடு 

D. ஆந்திர பிரகதசம் 

விதை: C. தமிழ்நாடு 

விளக்கம்: இந்திய கடற்ெதட, அண்தமயில் தமிழ்நாட்டிலுள்ள ராஜாலி 
வானூர்த்தி மமயத்தில், ஒருங்கிதணந்த தானியங்கி வானியல் வானிதல 
அதமப்மப (IAAMS) துவங்ேியது. IAAMS யின் முக்ேிய கநாக்கமானது ஒன்ெது 
கடற்ெதட விமான நிதலயங்களின் (NAS) ெரவலான உள்கட்டதமப்புேமள 
கமம்ெடுத்துவதாகும். IAAMS தானியங்ேி, மற்றும் ததாடர்ச்சியாே துல்லியமான 
வானிதல முன்னறிவிப்பிற்கு இன்றியதமயாத வானிதல ஆய்வு 
அளவடீுேமள ெதிவு பசய்கிறது. இந்த அமமப்பானது ொதுகாப்ொன ெறக்கும் 
சூழமை பாதிக்கும் அசாதரண சூழல்ேள் உருவாகும் தபாழுது வானிதல 
அளவுருக்கள் பணியில் உள்ள ஊைியர்களுக்கு எச்ச க்தக சமிக்மேகமள 
தோடுக்கும் சிறப்பு எச்ச க்தக அம்சங்ேள் உள்ளன. உலக வானியல் 
அதமப்பானது (WMO), ெிற விமான நிதலயங்கள் மற்றும் விமான 
கொக்குவரத்து கட்டுப்ொட்டாளர்  ககாபுரங்களுக்கு (ATC) தரநிதலகளின் 
அடிப்ெதடயில் வைக்கமான வானிதல அறிக்தககள் தானியங்கி முதறயில் 
மனித உதவியின்றி ெரவலாக்குேிறது. 
10. ஆசிய ஹாக்கி சம்யமளனம் அமமப்பின் (AHF) ஆண்கள் சனீியர் பிரிவின் 
கீழ்  2016 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த ஆசிய வரீர் என்ற விருதிமனப் பபற்றவர் 
யார்? 
A. P.R. ஸ்ரீ கஜஷ் 

B. திைிப் திர்கே 

C. ஹர்மன் பி த்சிங் 

D. SV சுனில் 

விதை: D. SV சுனில் 

விளக்கம்: ஆசிய ஹாக்கி சம்கமளனத்தின் (AHF) ஆண்ேள் சீனியர் பி வின் 
ேீழ் 8716 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த ஆசிய வரீர் என்ற விருதிமனப் இந்திய 

முன்னனி வரீரான எஸ்.வி. சுனில் பெற்றுள்ளார். லண்டனில் 8716 ஆம் ஆண்டு 



FIH சாம்ெியன்ஸ் கோப்மப கபாட்டியில் இந்தியாவின் பவற்றிகரமாக 
முன்கனறியதில் எஸ்.வி. சுனில் அவர்ேள் முக்கிய ெங்கு வகித்தார், கமலும் 
அவர் ததலதம தாங்கிய கபாட்டியில் இந்தியாவின் வரலாற்று சிறப்புமிக்ே 
பவள்ளி ெதக்கத்மத பவன்றிருந்தார். இவருடன் ெூனியர் ஆண்கள் ெி வில் 
ஹர்மன் ெி த் சிங் அவர்ேளும் '8716 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த வரீர்' என்ற 
விருதிமனப் தபற்றுள்ளார். 
 


