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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 7, 2017 
 

1. எந்த நிறுவனம், இந்திய கிரிக்ககட்டின் புதிய அணி ஸ்பான்சராக(T  
) மாறியுள்ளது ? 

 

A. Oppo  

B. Star India 

C. Reliance  

D. Vodafone 

 

விடட: A. Oppo  

 

மமொபைல் உற்ைத்தி நிறுவனமொன Oppo மமொபைல்ஸ் இந்தியொ ைிபைவவட் 
லிமிமெட், 5 ஆண்டுகளுக்கு இந்திய கிரிக்மகட்டின் புதிய அணி 
ஸ்ைொன்சைொக(Team sponsor) மொறியுள்ளது. இந்திய கிரிக்மகட் கட்டுப்ைொட்டு 
வொரியத்துென் (ைிசிசிஐ) இபணந்து, ஏப்ைல் 2017 முதல் அடுத்த ஐந்து 
ஆண்டுகளுக்கு Oppo நிறுவனம் ைணியொற்றும். அணி ஸ்ைொன்சர் நிறுவனத்தின் 
வணிக வலொவகொவொனது, ஆண் மற்றும் மைண் வைீர்களின் விபளயொட்டு 
உைகைணங்களில் இெம் மைற்றிருக்கும். மைரிய ஒளிைைப்பு நிறுவனமொன 
ஸ்ெொர் இந்தியொவின் ைதவிக்கொலம் மொர்ச் 2017-இல் கொலொவதியொவபத 
அடுத்து அந்த இெத்பத Oppo நிறுவனம் நிைப்புகிறது.  
 

2. உலகளாவிய மதிப்பீட்டு நிறுவனமான ஃபிட்ச்(F ), நிதியாண்டு-17 (F 17)-
இல் இந்தியாவின் கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி எவ்வளவு இருக்கும் என 
கணித்துள்ளது ? 
 

A. 7.2%  

B. 7.1% 

C. 7.3%  

D. 7.4% 

 

விடட: B. 7.1% 

 

உலகளொவிய மதிப்ைடீ்டு நிறுவனமொன ஃைிட்ச்(Fitch), இந்தியொவின் மமொத்த 
உள்நொட்டு உற்ைத்தி  நிதியொண்டு-17 (FY17)-இல்  7.1 % எனவும், நிதியொண்டு 
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2017-18 மற்றும் நிதியொண்டு 2018-19 ஆகிய இைண்டிலும் 7.7% எனவும் 
கணித்துள்ளது. ஒவை இைவில் புழக்கத்திலிருந்த 86% ைணத்பத அைசொங்கம் 
அகற்றியதனொல் ஏற்ைட்ெ ைணப் ைற்றொக்குபற, மைொருளொதொை நெவடிக்பகபய 
ைலமொக தொக்கியபத டிசம்ைர் கொலொண்டு GDP எண்கள் குறிப்ைிடுகின்றன 
என்று ைிட்ச் கூறுகிறது. இது, இந்தியொவின் தற்வைொபதய வட்டி விகிதமொன 
6.25% அளவில் இருக்க வவண்டும் என எதிர்ைொர்க்கிறது. இந்த நிதியொண்டில் 
ஃைிட்ச்சின் திட்ெ  வளர்ச்சியொனது, உலகளொவிய சிந்தபனக்குழு அபமப்ைொன 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)-ன் மதிப்ைடீுகள் 
வரிபசயில் உள்ளது.   

 

3. A  N -II  கூட்டு இராணுவப்பயிற்சியின் 2-வது பதிப்பு, இந்தியாவிற்கும் 
எந்த நாட்டுக்கும் இடடயய கதாடங்கியது ? 
 

A. இஸ்வைல் 

B. ஆப்கொனிஸ்தொன் 

C. ஓமன் 

D. கிர்கிஸ்தொன் 

 

விடட: C. ஓமன் 

 

�Al Nagah-II� கூட்டு இைொணுவப்ையிற்சியின் 2-வது ைதிப்பு, இந்தியொவிற்கும் 
ஓமன் நொட்டுக்கும் இபெவய மொர்ச் 6, 2017 அன்று இமொச்சல 
ைிைவதசத்தின்  Bakloh-இல் உள்ள Dhauladhar மபலத்மதொெரில் மதொெங்கியது. 14 
நொள் ையிற்சியின் வநொக்கம், இந்திய இைொணுவம் மற்றும் ஓமன் ைொயல் 
இைொணுவத்திற்கும் இபெவய திறபம மற்றும் அனுைவங்கபள 
ைரிமொறிக்மகொள்ளும் வைொது இருதைப்பு இைொணுவ- இைொணுவ உறவுகபள 
வளர்ப்ைது மற்றும் Inter-operability-பய அதிகரிப்ைது ஆகும். இப்ையிற்சி குறிப்ைொக 
ையங்கைவொத எதிர்ப்பு மற்றும் வன வைொரில் கவனம் மசலுத்துகிறது. இரு 
நொடுகளில் இருந்தும் சுமொர் 60 ைட்ெொளங்கள் ையிற்சியில் ைங்வகற்கின்றன.    

 

4. எந்த நகரம், "ICEGOV 2017" மின்-ஆளுடம பற்றிய சர்வயதச மாநாட்டட 
நடத்துகிறது ? 
 

A. மெய்ப்பூர் 
B. லக்வனொ  
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C. கவுகொத்தி 
D. புது தில்லி  
 

விடட: D. புது தில்லி  
 

வகொட்ைொடு மற்றும் மின்னணு ஆளுபம நபெமுபற ைற்றிய சர்வவதச 
மொநொட்டின் (International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance) 10-
வது ைதிப்பு �Building knowledge Societies: From Digital Government to Digital Empowerment� 
என்ற பமயக்கருவுென், புது தில்லியில் மொர்ச் 7, 2017 அன்று மதொெங்கியது. 
அைசொங்கத்திற்கும் அதன் குடிமக்கள், மதொழிலகங்கள், சிவில் சமூகத்திற்கும் 
இபெவய உள்ள உறபவ மொற்றுவதில் மதொழில்நுட்ைத்தின் ைங்கு ைற்றி 
இம்மொநொடு விவொதிக்கும். . ICEGOV 2017-ன் ைிைதொன வநொக்கமொனது, டிெிட்ெல் 
அதிகொைமளித்தபல உள்ளூர் மமொழிகள் மூலம் டிெிட்ெல் அைசொங்கம் எப்ைடி 
ஏற்ைடுத்தும் என்ைபத ஆைொய்வவத ஆகும். சர்வவதச அளவில் கவனத்பத 
மைற்ற டிெிட்ெல் இந்தியொ உந்துதலின் மூலம், மைரும் பசைர் சக்தியொக 
வளர்ந்து  வரும் இந்தியொவிற்கொன அங்கீகொைமொக இது உள்ளது. 3 நொள் 
மொநொட்பெ, ஐக்கிய நொடுகள் ைல்கபலக்கழகம் மற்றும் யுமனஸ்வகொவுென் 
இபணந்து எமலக்ட்ைொனிக்ஸ் மற்றும் தகவல் மதொழில்நுட்ை (MeitY) 
அபமச்சகம் ஏற்ைொடு மசய்துள்ளது. மத்திய மின்னணு மற்றும் IT, சட்ெம் 
மற்றும் நீதி அபமச்சர் ைவி சங்கர் ைிைசொத் இதபன மதொெங்கி பவத்தொர்.  
 

5. சமீபத்தில், முன்னாள் மக்களடவ சபாநாயகர் ராபி யர(R  R ) 
மடறந்தார். இவர் பின்வரும் எந்த மாநிலத்டத யசர்ந்தவர் ? 
 

A. ஒடிசொ 
B. அசொம் 

C. மணிப்பூர் 
D. திரிபுைொ 
 

விடட: A. ஒடிசா  

 

குறிப்ைிெத்தக்க வசொசலிச தபலவரும் முன்னொள் மக்களபவ 
சைொநொயகருமொன ைொைி வை(91) சமீைத்தில் ஒடிசொவின் கட்ெொக்கில் கொலமொனொர். 
1979 ெனவரி முதல் 1980 ஆம் ஆண்டு ெனவரி வபை மமொைொர்ெி வதசொயின் 
அபமச்சைபவயில் சுகொதொை மற்றும் குடும்ை நலத்துபற அபமச்சைொகவும், 
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1989-1991 வபை 9-வது மக்களபவ சைொநொயகைொகவும் இவர் இருந்தொர். 1991 
ஆம் ஆண்டு ஒடிசொவின் வகந்தைைெொவில் இருந்து மீண்டும் 10-வது 
மக்களபவக்கு இவர் வதர்ந்மதடுக்கப்ைட்ெொர். வமலும் இவர், கொமன்மவல்த் 
வைச்சொளர்கள் அபமப்ைின் முன்னொள் தபலவர் ஆவொர்.     

 

6. சூர்யா கிரண்- I  இந்யதா-யநபாள இராணுவ பயிற்சியின் 11-வது பதிப்பு, 
எந்த மாநிலத்தில் கதாடங்கியது ? 
 

A. ெொர்க்கண்ட்  

B. உத்தைகண்ட் 

C. குெைொத் 
D. ைொெஸ்தொன் 

 

விடட: B. உத்தரகண்ட் 

 

�சூர்யொ கிைண்-XI� கூட்டு இைொணுவ ையிற்சியின் 11-வது 
ைதிப்பு,  உத்தைகண்ட்டில் உள்ள ைித்வதொைொகர் ைகுதியில் இந்தியொ மற்றும் 
வநைொளத்திற்கு இபெவய மொர்ச் 7, 2017 அன்று மதொெங்கியது. இது இைண்டு 
இைொணுவங்களுக்கு இபெவய ஒரு ைபெப்ைிரிபவ நிபல 
கூட்டுப்ையிற்சியொகும். இைண்டு வொை நீண்ெ ையிற்சியின் வநொக்கம், கிளர்ச்சி 
எதிர்ப்பு நெவடிக்பக வைொன்ற ைல்வவறு ைகுதிகளில் இரு ைபெகளுக்கும் 
நீண்ெ கொலத்திற்கு ையிற்சி அளிப்ைதொகும். மனிதொைிமொன உதவி, நிவொைணப் 
ைணிகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ைொதுகொப்பு வைொன்ற மற்ற முக்கிய 
அம்சங்களிலும் இது கவனம் மசலுத்தும். ையிற்சியின்வைொது இைண்டு 
இைொணுவங்களும் ைல்வவறு அனுைவங்கபள மைறுவதன் மூலம் 
ஒருவருக்மகொருவர் ையனபெவர். இந்திய ஆயுதப் ைபெகளொனது, நட்பு 
நொடுகளுென் வமற்மகொள்ளும் மதொெர் கூட்டு ையிற்சியின் ஒரு ைகுதியொக இது 
உ ள்ளது.   

 

7. N  D  L : 61 H  C  S  என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் ? 
 

A. கிமைக் சொப்ைல் 

B. சுவைஷ் வமனன்  

C. ைங்கஜ் மிஸ்ைொ  

D. ஆகொஷ் வசொப்ைொ 
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விடட: D. ஆகாஷ் யசாப்ரா 
 

�Numbers Do Lie: 61 Hidden Cricket Stories� என்ற புத்தகத்பத, அபனத்து 
கபதகளும் உண்பமயொகவும் மற்றும் புள்ளியியல் ஆதைவுென் இருக்கும் 
வபகயில் Impact Index is a statistical system-வுென் இபணத்து முன்னொள் இந்திய 
கிரிக்மகட் வைீர் ஆகொஷ் வசொப்ைொ எழுதியுள்ளொர். இப்புதிய புத்தகம், கிரிக்மகட் 
ைற்றி மிகப்மைரிய கிரிக்மகட் ைசிகருக்கு கூெ மதரியொத  உண்பமகபள 
மகொண்டுள்ளது. ஒரு மைரிய நட்சத்திைத்பத ைொர்த்து, அவர்களின் வழக்கமொன 
வொசிப்பை அதிகப்ைடுத்துதல் மற்றும் அவர்கபள மறுவபையபற 
மசய்வதற்கொன ஒரு சவொல் முயற்சியொக இப்புத்தகம் உள்ளது. Impact Index 
என்ைது ஒரு புள்ளிவிவை அபமப்பு, இது கிரிக்மகட் வைொட்டி மற்றும் மதொெர் 
சூழலில் ஒவ்மவொரு மசயல்திறபனயும் ஆைொய்கிறது. இப்புத்தகம், 7 ஆண்டு 
கொல Impact Index வவபலபய  ஒருங்கிபணக்கிறது. புத்தகத்திற்கு புள்ளிவிவை 
உண்பமகள் ஆதைவொக உள்ளன.   

 

8. 2017 ஏடிபி கமக்ஸிக்யகா ஓபன் கடின டமதான(ATP M  O   ) 
கடன்னிஸ் யபாட்டியில் கவற்றி கபற்றுள்ளவர் யார் ? 
 

A. வநொவக் வெொவகொவிக் 
B. வைொெர் மைெைர் 
C. சொம்  கியூர்வை    

D. ைவைல் நெொல் 

 

விடட: C. சாம்  கியூர்யர 
 

அமமரிக்க மதொழில்முபற மென்னிஸ் வைீர் சொம்  கியூர்வை, மமக்ஸிக்வகொவின் 
அகொபுல்வகொவில் நபெமைற்ற இறுதி ஆட்ெத்தில் ைஃவைல் நெொபல 6-3, 7-6 
என்ற புள்ளிகளில் வதொற்கடித்து 2017 ஏடிைி மமக்ஸிக்வகொ ஓைன் கடின 
பமதொன(ATP Mexico Open hard court) மென்னிஸ் வைொட்டியில் மவற்றி 
மைற்றுள்ளொர்.      

 

9. டடம்ஸ் உயர் கல்வியின் 2017 உலகின் சிறந்த சிறிய 
பல்கடலக்கழகங்கள் பட்டியலில், முதல் 10 இடத்தில் இடம் கபற்றுள்ள 
இந்திய பல்கடலக்கழகம் எது ? 
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A. இந்திய அறிவியல் கழகம் (IISc), மைங்களூரு  

B. இந்திய மதொழில்நுட்ை கழகம் (IIT), கவுகொத்தி  
C. சொவித்ரிைொயி பூவல புவன ைல்கபலக்கழகம் 

D. இந்திய மதொழில்நுட்ை கழகம் (IIT ), ைொம்வை 
 

விடட: A. இந்திய அறிவியல் கழகம் (IISc), கபங்களூரு  

 

பெம்ஸ் உயர் கல்வியின் 2017 உலகின் சிறந்த சிறிய ைல்கபலக்கழகங்கள் 
ைட்டியலில், முதல் 10 இெங்களில் 8-வது இெத்தில் இந்திய அறிவியல் 
கழகம் (IISc), மைங்களூரு உள்ளது. ைட்டியலில் முதலிெத்தில் கலிவைொர்னியொ 
இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெக்னொலெி (கொல்மெக்கின்) (அமமரிக்கொ) உள்ளது, 
அதபன மதொெர்ந்து Ecole Normale Superrieure (France), Pohang University of Science and 
Technology (POSTECH) (South Korea) மற்றும் Ecole Polytechnique (France) ஆகியபவ 
உள்ளன. பெம்ஸ் உயர் கல்வி ைடி, சிறந்த சிறிய ைல்கபலக்கழகங்கள் 
தைவரிபசயில் இெம் மைறுவதற்கு ைின்வரும் தகுதிகபள மகொண்டிருக்க 
வவண்டும்: பெம்ஸ் உயர் கல்வி உலக ைல்கபலக்கழக 2016-17 
தைவரிபசயில் கல்வி நிறுவனம் இெம் மைற்றிருக்க வவண்டும், குபறந்தது 
நொன்கு ைொெங்கபளயொவது கற்ைிக்க வவண்டும் மற்றும் 5,000-ற்கும் 
குபறவொன மொணவர்கள் இருத்தல் வவண்டும். சிறிய ைல்கபலக்கழகங்களும் 
உயர்ந்த மொணவர் திருப்தி, மொணவர்கள் மற்றும் அவர்களின் வைைொசிரியர்கள் 
இபெவய நல்ல உறவுகபள வழங்கும் என்ைபத 2017 ஆம் ஆண்டிற்கொன 
உலகின் சிறந்த சிறிய ைல்கபலக்கழகங்கள் அடிவகொடிட்டு கொட்டுகின்றன.      

 

10. எந்த மாநில அரசு, மூத்த குடிமக்களுக்கு "தீர்த்த தர்ஷன்(T  D )" 
திட்டத்டத கதாடங்கியுள்ளது ? 
 

A. மத்தியப் ைிைவதசம் 

B. ஹரியொனொ  

C. ைொெஸ்தொன் 

D. வகைளொ 
 

விடட: B. ஹரியானா  

 

சமீைத்தில் ஹரியொனொ அைசு, மூத்த குடிமக்களுக்கு "தீர்த்த தர்ஷன்(Tirtha 
Darshan)" திட்ெத்பத மதொெங்கியுள்ளது. திட்ெத்தின்ைடி, ஹரியொனொவில் 
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வசிக்கும் 60 வயதுக்கு வமல் உள்ள மூத்த குடிமக்கள் அைசு மசலவில் 
நொட்டிற்குள் புனித யொத்திபை மசல்ல முடியும். இத்திட்ெத்தின் கீழ், வறுபம 
வகொட்டிற்கு (BPL) கீழுள்ள குடும்ைங்கபள வசர்ந்த மூத்த குடிமக்களின் 
சுற்றுப்ையணத்தின் முழு மசலபவயும் அைசு ஏற்றுக்மகொள்ளும் .மூத்த 
குடிமக்கள் குலுக்கல் அடிப்ைபெயில் யொத்திபைக்கு வதர்ந்மதடுக்கப்ைடுவர். 400 
க்கும் வமற்ைட்ெ இெங்களுக்கு திட்ெத்தின் கீழ் விெயம் மசய்ய முடியும். 


