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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. 


