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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. அமெ க்கா 
 

விளட: A. இங்கிொந்து 

 

வலுக்கட்டாயொக இடம்மபயர்ந்த ெக்களின் நிலலலெ பற்றிய விழிப்புணர்வு 
ஏற்படுத்த ெற்றும் ததலவயான நிதிலய உருவாக்க, சர்வததச அளவில் 
பாராட்டுகலள மபற்ற ஆசி யர் 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 
ஷிதகஷில் உள்ள புனித கங்லக நதி கலரதயாரம் அலெந்துள்ள பர்ொர்த் 

நிதகதனில்  ொர்ச் 1, 2017 அன்று மதாடங்கியது. இந்த ஒரு வார கால 
நிகழ்லவ ஆயுஷ் அலெச்சகம், உத்தரகண்ட் சுற்றுலா வளர்ச்சி வா யம், 
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. 
மபாதுச்மசயலாள ன் 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 பணிப்பி வின் 1984 மதாகுதி ஐஏஎஸ் அதிகா  அஜய் 
தியாகி, சந்லத கட்டுப்பாட்டாளரான இந்திய பங்கு ெற்றும் ப வர்த்தலன 
வா யத்தின்(SEBI) புதிய தலலவராக 3 ஆண்டு காலத்திற்கு 2017 ொர்ச் 01 
அன்று நியெிக்கப்பட்டார். இவர் U K சின்ஹாவின் இடத்லத நிரப்புகிறார். 
இந்த பதவிக்கு முன்பு, நிதி அலெச்சகத்தின் மூலதன சந்லதகள் பி லவ 
தியாகி லகயாண்டு மகாண்டிருந்தார். தெலும் தியாகி, ெத்தியில் பல்தவறு 
அனுபவங்கலள மகாண்டுள்ளார். 2014 நவம்ப ல் நிதி அலெச்சகத்தின் 
கூடுதல் மசயலாளராக தசர்வதற்கு முன்னர், சுற்றுச்சூழல், வன ெற்றும் 
காலநிலல ொற்ற அலெச்சகத்தில் இலண மசயலாளராக இவர் இருந்தார். 
தெலும் இவர், மபட்தராலியம் ெற்றும் இயற்லக எ வாயு, ஸ்டீல் ெற்றும் 
ஊரக தெம்பாட்டு அலெச்சகங்களிலும் பணிபு ந்தார். 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 அதிகா , 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) அதிகா யாக 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. பக்  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 பக்  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 உ லெலய மகாண்டாட 
ொர்ச் 1 ம் தததி ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஜதீரா பாகுபாடு தினம் 
அனுச க்கப்படுகிறது. ஜதீரா பாகுபாடு சின்னம்  பட்டாம்பூச்சி ஆகும். 
ொற்றத்தின் ஒரு அலடயாளொக பட்டாம்பூச்சி அங்கீக க்கப்பட்டிருக்கிறது. 
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, வ  வசூல் அலெப்பிற்கு ஆதரவு, அரசு பரந்த 
கணக்கியலல மசய்தல், நிதி அறிக்லகயிடல் மசயல்பாடுகள், வரவு மசலவுத் 
திட்ட ெதிப்படீு தயா த்தல் ெ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 ஹானா மபன்டி 

C. ததார்ப்தஜார்ன் ஜக்லாந்து 

D. பிஷப் மடஸ்ெண்ட் டுட்டு 

 

விளட: B. ராபின் ரிஹானா பபன்டி 

 

மபர்தபடியன் பாடகர் ெற்றும் பாடலாசி யர் ராபின் ஹானா மபன்டிக்கு, 
தன்னுலடய பார்பதடாஸ் நாட்டில் புற்றுதநாய் சிகிச்லசலய தெம்படுத்த 
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ெற்றும் க பியன் ொணவர்கலள அமெ க்காவில் படிக்க லவக்க கல்லூ  
உதவித்மதாலக அலெக்கும் அவரது பணிலய அங்கீக க்கும் விதொக 2017 
ஆம் ஆண்டின் ஹார்வர்ட் சிறந்த ெனிதாபிொன விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
வாழ்க்லக தரத்லத தெம்படுத்தும் ெற்றும் ெக்கலள அதிக உயரத்திற்கு 
ஈர்க்கும் தனி நப ன் 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. கி க்மகட் 

 

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.  
 


