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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. 


