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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. 


