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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 04, 2017 

 

1.  2017 உலக வனவிலங்கு தினத்தின் (   Day) மமயக்கரு என்ன ? 
 

A. Stop wildlife crime 

B. Listen to the young voices 

C. The future of wildlife is in our hands 

D. I          

 

விமட: B. Listen to the young voices 
 

C   I  T   E  S  (CITES)-ல் கையெழுத்திட்டகத 
குறிக்ை மற்றும் உலைின் ைாட்டு ஃப்னா மற்றும் ஃப்ள ாரா விலங்குைள் 
பற்றிெ விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்த ஒவ்யவாரு ஆண்டும் மார்ச் 3-ம் ளததி 
உலை வனவிலங்கு தினம் அனுசரிக்ைப்படுைிறது. 2017 ஆம் ஆண்டிற்ைான 
கமெக்ைரு L    y  . உலை வனவிலங்கு  தினமானது, ைாட்டு 
விலங்குைள் மற்றும் ஃப்ள ாராவின் பல அழைான மற்றும் மாறுபட்ட 
வடிவங்ைக  யைாண்டாட மற்றும் அதகன பாதுைாப்பதால் மக்ைளுக்கு 
ைிகடக்கும் திர ான நன்கமைள் பற்றிெ விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்த ஒரு 
வாய்ப்பாை உள் து. அளத ளநரத்தில், பரந்த அ வில்  யபாரு ாதார, 
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூை தாக்ைங்ைள் யைாண்ட வன குற்றத்திற்கு எதிரான 
ளபாராட்டத்கத முடுக்ைிவிட ளவண்டிெ அவசரத் ளதகவகெ இந்த தினம் 
நமக்கு நிகனவூட்டுைிறது.  
 

2. சமீபத்தில் மமைந்த கால்பந்து வரீர் ரரமண்ட் ரகாபா, எந்த நாட்மட 
ரசர்ந்தவர் ? 
 

A. யெர்மனி 
B. பிளரசில் 

C. பிரான்ஸ்  

D. ரஷ்ொ  

 

விமட: C. பிரான்ஸ்  
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பியரஞ்சு ைால்பந்து வரீர் ளரமண்ட் ளைாபா (85), சமீபத்தில் பிரான்ஸ் நாட்டின் 
பாரிசில் ைாலமானார். இவர் அகனத்து ைாலத்திலும் சிறந்த தாக்குதல் 
மிட்ஃபலீ்டர்ைளுள்(   ) ஒருவராை இருந்தார். பிரான்ஸ் 
நாட்டிற்ைாை ளைாபா யசய்த யதாடர்ச்சிொன சூப்பர் ஆட்டங்ை ின் மூலம் 
நிகனவில் யைாள் ப்படுைிறார், இவரின் இந்த ஆட்டம் 1958-ம் ஆண்டு உலைக் 
ளைாப்கப ளபாட்டிெில் இவரது நாடு மூன்றாம் இடம் பிடிக்ை உதவிெது. 
ஆனால் இவர், 1957, 1958 மற்றும் 1959 ல் யதாடர்ச்சிொை மூன்று 
ஆண்டுை ாை ஐளராப்பிெ ளைாப்கபகெ யவன்ற ைிளரட் ரிெல் மாட்ரிட் 
அணிெின் ஒரு முக்ைிெ உறுப்பினராை இருந்தார். 
    
3. சமீபத்தில் மமைந்த யம்னம் மயமா சிங்(Yumnam Yaima Si ), எந்த 
துமையுடன் ததாடர்புமடயவர் ? 
 

A. அரசிெல் 

B. விக ொட்டு 

C. ஊடைவிெல் 

D. ைடல் அறிவிெல்       

 

விமட: A. அரசியல் 

 

மூத்த அரசிெல்வாதியும், நாடாளுமன்ற முன்னாள் உறுப்பினருமான ெம்னம் 
கெமா சிங்(95), சமீபத்தில் மணிப்பூரின் இம்பாலில் ைாலமானார். ஒய் கெமா 
சிங் 1957 ஆம் ஆண்டு முதலில் பிரளதச ைவுன்சிலுக்கு ளதர்ந்யதடுக்ைப்பட்டார். 
1962 முதல் 1985 வகர யதாடர்ந்து 7 முகற ஒய்னம் யதாகுதிெிலிருந்து 
மணிப்பூர் சட்டசகபக்கு ளதர்ந்யதடுக்ைப்பட்டுள் ார். இவர் ைல்வி, IFCD, 
மற்றும் சட்டம்  & சட்ட யவ ியுறவு ளபான்ற பல்ளவறு மந்திரிப் பதவிைக  
வைித்தவர். 1980 – 85 வகர மணிப்பூர் சட்டமன்றத்தின் சபாநாெைராை 
இருந்தார். 1991 ஆம் ஆண்டு 10வது மக்ை கவெில், உட்புற மணிப்பூர் 
பாராளுமன்ற யதாகுதிகெ வழிநடத்தும் மணிப்பூர் மக்ைள் ைட்சிெின் (MPP) 
நபராை இவர் ளதர்ந்யதடுக்ைப்பட்டார். A P   T  L  S  என்ற 
புத்தைத்கத ஆங்ைிலத்தில் எழுதியுள்  இவர், பல்ளவறு எழுத்தா ர்ைக  
ைாட்டிலும் ஒரு புத்திசாலித்தனமான எழுத்தா ர். 
 

4. எந்த நாடு, T y a  P a   E  G a  (ICEGO ) குைித்த 
சர்வரதச மாநாட்டின் 10வது பதிப்மப நடத்துகிைது ? 
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A. பிளரசில் 

B. யெர்மனி 
C. பிரான்ஸ்  

D. இந்திொ 
 

விமட: D. இந்தியா 
 

T y  P   E  G  (ICEGO ) குறித்த சர்வளதச மாநாட்டின் 
10வது பதிப்பு, 2017 மார்ச் 7 முதல் 9 வகர புது தில்லிெில் நகடயபறவுள் து. 
3 நாள் ICEGO  மாநாட்கட, ஐக்ைிெ நாடுைள் பல்ைகலக்ைழைம் மற்றும் 
யுயனஸ்ளைாவுடன் இகணந்து எயலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் தைவல் 
யதாழில்நுட்ப (M Y) அகமச்சைம் ஏற்பாடு யசய்துள் து. மாநாட்டின் முக்ைிெ 
ளநாக்ைமானது, டிெிட்டல் அதிைாரம ித்தகல உள்ளூர் யமாழிைள் மூலம் 
டிெிட்டல் அரசாங்ைம் எவ்வாறு ஏற்படுத்தும் என்பகத ஆராய்வளத ஆகும். 
அரசாங்ைத்திற்கும், குடிமக்ைள், யதாழிலைங்ைள், சிவில் சமூைத்திற்கும் 
இகடளெ உள்  உறகவ யதாழில்நுட்பத்கத பென்படுத்தி மாற்றுவதில் இந்த 
மாநாடு ைவனம் யசலுத்தும். இது, டிெிட்டல் அரசின் ளைாட்பாடு மற்றும் 
நகடமுகறெில் உள்  நுண்ணறிவு மற்றும் அனுபவங்ைக  பைிர்ந்து 
யைாள்  ைல்விெைங்ைள், அரசாங்ைங்ைள், சர்வளதச நிறுவனங்ைள், சிவில் 
சமூைம் மற்றும் தனிொர் துகறைக  ஒன்றாை யைாண்டு வரும். 
இந்நிைழ்ச்சிொனது, டிெிட்டல் ைண்ைாட்சி மற்றும் டிெிட்டல் ஆளுகைெில் 
இந்திெ அனுபவம் மற்றும் சாதகனைக  அடிக்ளைாடிட்டு ைாட்டும் சிறப்பு 
நிைழ்வுைக  உள் டக்ைிெது.   

 

5. மகாநகர் தடலிகாம் நிகம் லிமிதடட்டின்(MTNL) புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட 
தமலவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர்(CMD) யார் ? 
 

A. அளசாக் மிட்டல் 

B. ராளைஷ் நங்ைிொ  

C. நிைில் அளராரா  

D. பி ளை புர்வார் 
 

விமட: D. பி ரக புர்வார் 
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மாநில அரசு நடத்தும் நிறுவனமான மைாநைர் யடலிைாம் நிைம் லிமியடட் 
நிறுவனத்தின் புதிெ தகலவர் மற்றும் நிர்வாை இெக்குநராை பி ளை புர்வார் 
நிெமிக்ைப்பட்டுள் ார். தற்ளபாது புர்வார் இெக்குநராை (நிதி) பணிொற்றி 
வருைிறார். ளம 31, 2014 அன்று ஏ ளை ைர்க் முதிர் ஓய்வு யபற்றகத யதாடர்ந்து 
ஒரு முழு ளநர தகலவர் மற்றும் நிர்வாை இெக்குநர் இன்றி MTNL இெங்ைி 
வந்தது.  
 

6. நாடு தழுவிய S a  S a  Sa a , எந்த நகரத்தில் இருந்து 
ததாடங்கப்பட்டது ? 
 

A. ைாந்திநைர் 
B. குருைிராம்  

C. அைமதாபாத் 
D. யநாய்டா   

 

விமட: B. குருகிராம்  

 

ஊரை வ ர்ச்சி, பஞ்சாெத்து ராஜ் மற்றும் குடிநீர் மற்றும் சுைாதார மத்திெ 
அகமச்சர் நளரந்திர சிங் ளதாமர், சமீபத்தில் சுைாதாரம் மற்றும் தூய்கம 
விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்தும் வகைெில் நாடு தழுவிெ S  S  S -

கவ மார்ச்  01, 2017 அன்று ஹரிொனாவின் குருைிராமில் யதாடங்ைி 
கவத்தார். சுவட்ச் பாரத் மிஷனின் 1,500 க்கும் ளமற்பட்ட யபண் 
சர்பாஞ்சுைளும், குருைிராம் பிரிவின் அகனத்து யபண் சர்பாஞ்சுைளும் இந்த 
நிைழ்வில் ைலந்து யைாள்ைின்றனர். நாடு முழுவதும் 2017 மார்ச் 1 முதல் 8 
வகர S  S  S  அனுசரிக்ைப்படும். குெராத்தின் ைாந்திநைரில் மார்ச் 
8 அன்று நகடயபறும் ஒரு வாரைால நீண்ட நிகறவு விழாவில் பிரதமர் 
ளமாடி பங்கு யபறுவார்.     

 

7. பின்வரும் எந்த நகரத்தில், நிரந்தர சிந்து ஆமைய (P a  I  
C ) கூட்டம் நமடதபைவுள்ளது ? 
 

A. புது தில்லி  
B. ராவல்பிண்டி  

C. லாகூர் 
D. ஆக்ரா 
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விமட: C. லாகூர் 
 

2017 மார்ச் அன்று பாைிஸ்தானின் லாகூரில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருக்கும் 
நிரந்தர சிந்து ஆகணெ (PIC) கூட்டத்தில் இந்திொ பங்ளைற்கும். PIC என்பது 
இந்திெ-பாைிஸ்தான் அதிைாரிைக  யைாண்ட இருதரப்பு ைமிஷன், இது சிந்து 
நதி உடன்படிக்கை (I T) இலக்குைக  யசெல்படுத்த மற்றும் நிர்வைிக்ை 
உருவாக்ைப்பட்டது. I T உடன்படிக்கைெின் ைீழ், இந்திொ மற்றும் பாைிஸ்தான் 
ஒவ்யவாரு நிதி ஆண்டிலும் சந்திக்ை ளவண்டும் என்று இருக்ைிறது. 
ஒப்பந்தத்தில் உள்  ஏற்பாடுை ின் பிரைாரம், சிந்து நதி மூலம் யைாண்டு 
யசல்லப்படும் யமாத்த நீரில் 20% மட்டுளம இந்திொ பென்படுத்த முடியும். 
1960 ஆம் ஆண்டு இந்திெப் பிரதமர் ெவைர்லால் ளநரு மற்றும் பாைிஸ்தான் 
ெனாதிபதி அயூப் ைான் இகடளெ கையெழுத்திடப்பட்ட இந்த ஒப்பந்தம், சிந்து 
படுகைெில் பிொஸ், ராவி மற்றும் சட்யலஜ் ஆைிெ மூன்று ைிழக்கு ஆறுைள் 
மீது இந்திொவிற்கும், சிந்து, யசனாப் மற்றும் ெலீம். ஆைிெ  மூன்று ளமற்கு 
ஆறுைள் மீது பாைிஸ்தானிற்கும்  ைட்டுப்படுத்தும் உரிகமகெ யைாடுக்ைிறது.    

 

8. எந்த நாடு, 2017 இந்தியப் தபருங்கடல் ரிம் சங்க (I a  O a  R  
A a ) உச்சிமாநாட்மட நடத்தவுள்ளது ? 
 

A. மளலஷிொ  

B. இந்ளதாளனஷிொ  

C. தான்சானிொ 
D. சீயசல்சு  

 

விமட: B. இந்ரதாரனஷியா  

 

இந்திெப் யபருங்ைடல் ரிம் சங்ை (IORA) உச்சி மாநாடு, S  M  
C    P , S   P  I  O  என்ற கமெக்ைருவுடன் 
இந்ளதாளனஷிொவின் ெைார்தாவில் மார்ச் 7-ஆம் ளததி நகடயபறவுள் து. 
இந்த உச்சிமாநாடு, ைடல்சார் ஒத்துகழப்கப வலுப்படுத்தும் மற்றும் 
வன்முகற தீவிரவாதத்திற்கு எதிராை ளபாராடும் வழிைக  பற்றி 
ைலந்தாளலாசிக்கும். 21 உறுப்பு நாடுை ின் தகலவர்ைள் மற்றும் பிரதிநிதிைள் 
மற்றும் IORA-வின் ஏழு ளபச்சுவார்த்கத கூட்டா ிைள் இந்த மாநாட்டில் 
ைலந்து யைாள்வார்ைள் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. இந்திொவில் இருந்து 
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துகண ெனாதிபதி ஹமீத் அன்சாரி IORA உச்சி மாநாட்டில் ைலந்து 
யைாள்வார். IORA உச்சி மாநாடு, இந்திெ யபருங்ைடல் பகுதிெில் 
ஒத்துகழப்கப பலப்படுத்துவதில் ஒரு உத்ளவைத்கத வழங்கும் என்று 
எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது.   

 

9.  C  Pay  – M y a  M   I a  P  என்ை புத்தகத்தின் 
ஆசிரியர் யார் ? 
 

A. மிலன் கவஷ்ணவ்  

B. பங்ைஜ் மிஸ்ரா  

C. பார்த்தசாரதி ளஷாம் 

D. வப்பாலா பாலச்சந்திரன்   

 

விமட:  A. மிலன் மவஷ்ைவ்  

 

 C  P y  – M y  M   I  P  என்ற புத்தைத்கத மிலன் 
கவஷ்ணவ் எழுதியுள் ார். இது, இந்திெ அரசிெலில் உள்  ஊழல் மற்றும் 
குற்றஞ்சார்ந்த மிைவும் முகறொன ஆய்வு ஆகும். சமுதாெ, அரசிெல் 
மற்றும் யபாரு ாதார ைாரணிை ால் இது வ ர்ந்து வருைிறது என ஆசிரிெர் 
ைாட்டுைிறார். இந்திொவில் ெனநாெைத்தின் மீதான வாசைர்ை ின் பார்கவகெ 
இந்த குறிப்பிடத்தக்ை புத்தைம் மாற்றும்.   

 

10. 'பரகாரியா' எனப்படும் ஆண்டு பழங்குடி திருவிழா, பின்வரும் எந்த 
மாநிலத்தில் ததாடங்கவுள்ளது ? 
 

A. இமாசலப் பிரளதசம் 

B. மத்திெப் பிரளதசம் 

C. உத்தரப் பிரளதசம் 

D. அருணாசலப் பிரளதசம்  

 

விமட: B. மத்தியப் பிரரதசம் 

 

 

'பளைாரிொ' எனப்படும் ஆண்டு பழங்குடி திருவிழா, J  மற்றும் மத்திெ 
பிரளதசத்தின் மற்ற 4 மாவட்டங்ை ில் மார்ச் 17, 2017-இல் இருந்து 
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யதாடங்ைவுள் து. வாரைால நீண்ட திருவிழாவானது,  ளமற்கு மத்திெப் 
பிரளதசத்தில் J , A , D , K  மற்றும் B  மாவட்டங்ை ில் 
உள்  பல்ளவறு B   (உள்ளூர் சந்கதை ில்) ஏற்பாடு 
யசய்ெப்பட்டுள் து. H  திருவிழா, 'சுெம்வர்'  அல்லது இ ம் யபண்ைள் 
மற்றும் சிறுவர்ைள் தங்ைள் கூட்டா ிைக  ளதர்வு யசய்ெ 
அனுமதிக்ைப்பட்டுள்  ஒரு திருமண சந்கத வடிவில் ஏற்பாடு 
யசய்ெப்பட்டுள் து. B  H  விழா, விவசாெ முக்ைிெத்துவம் 
யைாண்டது.அதாவது, அறுவகட இறுதியுடன் இகணந்ளத இந்த விழா 
வருைிறது. எனளவ, சில மக்ைள் அறுவகட நிகறவு குறிக்ை கூட இகத 
யைாண்டாடுைின்றனர். யவ ிநாட்டு சுற்றுலா பெணிைள் கூட இந்த பாரம்பரிெ 
திருவிழாவின் ைண ளநர  ைண்ளணாட்டத்கத கைப்பற்ற H -ல் யபரும் 
எண்ணிக்கைை ில் குவிைின்றனர். 
 


