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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. 
 


