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நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 03, 2016 

 

1. கல்வி மற்றும் கற்றலில் ICT தைோற்றத்தை ைத்தைடுப்பைற்கோன சர்வதைச கருத்துக்களம்( 

International Forum on Adopting an ICT Perspective to Education and Learning) எந்ை நகரில் 

தைோடங்கியது ? 

A. புது ைில்லி  
B. புதன  

C. தபங்களூரு 

D. தசன்தன 

 

விடட : A. புது தில்லி  
 

கல்வி மற்றும் கற்றலில் ICT தைோற்றத்தை ைத்தைடுப்பைற்கோன சர்வதைச கருத்துக்களம்( 

International Forum on Adopting an ICT Perspective to Education and Learning) புது ைில்லியில் 

அக்தடோபர் 31-ம் தைைி தைோடங்கியது, இது நவம்பர் 4, 2016 வதை நதடதபறும். இந்ை 

கருத்துக்களத்தை International Bureau of Education (IBE) அதமப்பும், கூகிள் உடன் இதைந்து 

UNESCO-வும் நடத்துகின்றன. இந்ை சர்வதைச நிகழ்ச்சியில் ஜர்தபஜோன், தபோட்ஸ்வோனோ, 

எகிப்து, கோதபோன், இந்ைியோ, லித்துதவனியோ, ஓமன், சீதசல்சு, சவுைி அதைபியோ, தைன் 

ஆப்பிரிக்கோ ஆகிய நோடுகள் பங்தகற்கின்றன. இந்ை களம் குறிப்போக UNESCO உருவோக்கிய 

General Education Quality Analysis Framework (GEQAF)-தய தசயல்படுத்தும் நோடுகதள கவனம் 

தசலுத்ை உள்ளது.    

 

2. எந்ை வங்கி ஊைியம் தபறும் வோடிக்தகயோளர்களுக்கு, வடீ்டுக் கடன் மிதகப்பற்று 

வசைிதய(home loan overdraft facility) தைோடங்கியுள்ளது ? 

A. ஸ்தடட் போங்க் ஆப் இந்ைியோ  

B. ஐசிஐசிஐ வங்கி  
C. ஆக்சிஸ் வங்கி  
D. தெச்டிஎப்சி வங்கி  
 

விடட: B. ஐசிஐசிஐ வங்கி  
 

 ஐசிஐசிஐ வங்கி, ஊைியம் தபறும் வோடிக்தகயோளர்களுக்கு  “ICICI Bank Home Overdraft” 

வசைிதய அறிமுகம் தசய்துள்ளது. இந்ை வசைியின் மூலம், வோடிக்தகயோளர்கள் ைனிப்பட்ட 

தைதவக்கோக தசோத்துக்கதள(Against Property) தவத்து ரூ. 1 தகோடி வதை கடன் தபற இயலும். 

Home Overdraft வசைியில் குதறந்ைபட்ச கடன் தைோதக ரூ. 5 லட்சம் மற்றும் அைிகபட்ச 

கடன்தைோதக ரூ. 1 தகோடி. வோடிக்தகயோளர்கள் தமோத்ை தைோதகயில், குதறந்ைபட்சம்  10% -

தய கோல கடனோகவும்(Term Loan), மிதக பற்றோக அைிகபட்சமோக 90%-தயயும் தபற முடியும்.    

 

3. இந்ைிய ையில்தவயின் "Swachh Rail Mission" ைிட்டத்ைின் தூைைோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யோர் ? 

A. நிைின் போட்டீல்  

B. பிந்தைஸ்வர் பைக் 

C. வர்ஷோ சர்மோ 

D. நிஷோந்த் 
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விடட: B. பிந்ததஸ்வர் பதக் 

 

ையில் நிதலயங்ககளில் தூய்தமதய ஊக்குவிக்கும் இந்ைிய ையில்தவயின் "Swachh Rail 

Mission" ைிட்டத்ைின் தூைைோக பிந்தைஸ்வர் பைக்  நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். இந்ை முயற்சி, 
ையில்தவயில் தூய்தமதய தசயல்படுத்ை உைவும். பிந்தைஸ்வர் பைக், இந்ைியோ-சோர்ந்ை சமூக 

தசதவ அதமப்போன Sulabh International-இன் நிறுவனர். இந்ை ைிட்டத்ைின் ஒரு பகுைியோக, நோடு 

முழுவதும் சில முக்கிய இையில் நிதலயங்கதள சுத்ைம் தசய்யும் பைி  Sulabh International-க்கு 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இம்முன்தனோட்ட ைிட்டத்ைில், Sulabh நிறுவனம் ஐந்து முக்கிய இையில் 

நிதலயங்களில் சுத்ைம் மற்றும் பைோமரிப்பு பைிதய தசப்டம்பரில் தைோடங்கியது. அந்ை ையில் 

நிதலயங்களோவன : தகோைக்பூர், பதைய ைில்லி, தஜய்ப்பூர், அகமைோபோத் மற்றும் குவோலியர். 

 

4. தைன் தகோரியோவின் புைிய பிைைமைோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யோர் ? 

A. யிம் ஜோங்-தயோங்  

B. யுங் தயோங்-குக்  

C. கிம் பியூங்-ஜூன் 

D. தசோய் ஸூன் சில்  

 

விடட: C. கிம் பியூங்-ஜூன் 

 

 தைன் தகோரியோவின் புைிய பிைைமைோக கிம் பியூங்-ஜூன், நவம்பர் 02, 2016 ம் தைைி 
நியமிக்கப்பட்டோர். இவர், Hwang Kyo-ahn-னின் இடத்தை நிைப்புகிறோர். ஜனோைிபைி  Park Geun-hye, 

அவைது நிர்வோகத்ைில் நம்பிக்தகதய மீண்டும் தகோண்டுவரும் முயற்சியோக , 2016 இதடயில் 

தைன் தகோரிய அைசியலில் ஊைல் தசய்ை பிைைமைோன Hwang Kyo-ahn-தய பைவியில் இருந்து 

நீக்கினோர்.      

 

5. உலக தசவ உைவு பைக்கம் நோள்(World Vegan Day) எந்ை தைைியில் அனுசரிக்கப்படுகிறது ? 

A. நவம்பர் 2 

B. நவம்பர் 4 

C. நவம்பர் 1  

D. நவம்பர் 3 

 

விடட: C. நவம்பர் 1  

 

ஒவ்தவோரு ஆண்டும் நவம்பர் 1-ம் தைைி  விற்பதன கூடங்கள் அதமத்தும், தபோட்லக்ஸ் 

நடத்ைியும், தசவ உைவு பைக்கம் நன்தமயளிக்கும் வதகயில் மனிைர்கள், மனிைர் அல்லோை 

மிருகங்கள் மற்றும் இயற்தக சூைல் ஆகியவற்றிற்கோக நிதனவு மைங்கதள நட்டும்  உலக 

தசவ உைவு பைக்கம் நோள்(World Vegan Day)  அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 

6. 2016 பஹ்தைன் சர்வதைச ஆண்கள் ஒற்தறயர் தபட்மிண்டன் தபோட்டியில் தவன்றவர் யோர் ? 

A. பிைதுல் தஜோஷி 
B. விக்தனஷ் தைவ்தலகர்  

C. தைோென் கபூர் 
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D. ஆைித்யோ தஜோஷி 
 

விடட: A. பிரதுல் தஜோஷி 
 

இந்ைிய போட்மிண்டன் வைீர் பிைதுல் தஜோஷி, பஹ்தைனில் உள்ள தசகய்யோவில் நதடதபற்ற 

2016 பஹ்தைன் சர்வதைச ஆண்கள் ஒற்தறயர் தபட்மிண்டன் தபோட்டியில்  ஆைித்யோ 

தஜோஷிதய 21-17, 12-21, 21-15 என்ற புள்ளிகளில் தைோற்கடித்து பட்டம் தவன்றோர்.   
 

7. “Saur Sujala Yojana” என்ற ைிட்டம் இந்ைியோவின் எந்ை மோநிலத்ைில் தைோடங்கப்பட்டது ? 

A. மத்ைியப் பிைதைசம் 

B. ைோஜஸ்ைோன்  

C. சட்டிஸ்கர்  

D. சிக்கிம் 

 

விடட: C. சட்டிஸ்கர் 

 

பிைைமர் நதைந்ைிை தமோடி சமீபத்ைில் “Saur Sujala Yojana” என்ற ைிட்டத்தை சட்டிஸ்கரின் நயோ 

ைோய்ப்பூரில் தைோடங்கி தவத்ைோர். இத்ைிட்டம் மூலம், விவசோயிகளுக்கு சூரிய சக்ைியில் 

இயங்கும் போசன குைோய்கள் மோனிய விதலயில் வைங்கப்படும். இத்ைிட்டத்தை 

தசயல்படுத்ைிய முைல் மோநிலம் சட்டிஸ்கர் ஆகும். இத்ைிட்டத்ைின் கீழ், ரூ 3.5 லட்சம் மற்றும் 

 ரூ 4.5 லட்சம் மைிப்புள்ள சூரிய சக்ைியில் இயங்கும் 3HP மற்றும் 5HP ைிறன் தகோண்ட போசன 

குைோய்கள்  மோர்ச் 31, 2019-க்குள் விவசோயிகளுக்கு விநிதயோகிக்கப்படும். பயனோளிகளுக்கு 

மோனிய விதலயில் குைோய்கள் கிதடக்கும்.  

 

8. சமீபத்ைில் தவளியிடப்பட்ட 'ஃதபோர்ப்ஸ் ஃதபப் 40' மிகவும் மைிப்புமிக்க இந்ைிய விதளயோட்டு 

வைீர்கள் பட்டியலில் எந்ை வைீர் முைலிடத்ைில் உள்ளோர் ? 

A. சோக்ஷி மோலிக் 

B. சோனியோ மிர்சோ  

C. பி.வி.சிந்து  

D. மதகந்ைிை சிங் தைோனி 
 

விடட: D. மதகந்திர சிங் ததோனி 
 

சமீபத்ைில் ஃதபோர்ப்ஸ் ஃதபப் 40 தவளியிட்ட மைிப்புமிக்க இந்ைிய விதளயோட்டு வைீர்கள் 

பட்டியலில், இந்ைியோவின் ODI, T20 கிரிக்தகட் அைியின் தகப்டன்  மதகந்ைிை சிங் தைோனி 
முைலிடத்ைில் உள்ளோர். சுவிஸ் தடன்னிஸ் ஜோம்பவோன் தைோஜர் தபடைர், மைிப்புமிக்க உலக 

விதளயோட்டு வைீர்கள் பட்டியலில் முைலிடத்ைில் உள்ளோர்.  ஃதபோர்ப்ஸ் ஃதபப் 40 பட்டியல் 

ைனித்ைன்தம வோய்ந்ைது, இது பல்தவறு தசயல்முதறகதள பயன்படுத்ைி ஒவ்தவோரு 

ஆண்டும் சிறந்ை விதளயோட்டுகள், விதளயோட்டு வைீர்கள், அைிகள் மற்றும் நிகழ்வுகளின் ைை 

மைிப்தப கைக்கிடுகிறது மற்றும் உலகின் மிக துல்லியமோன பட்டியல்களில் இது ஒன்றோகும். 

   
 

9. எந்ை இந்ைிய மோநிலம், முைன் முைலோக அைன் அதனத்து மோவட்டங்களிலும் இதைய 

கோவல் நிதலயங்கதள(cyber police stations)  தைோடங்க இருக்கிறது ? 
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A. மத்ைியப் பிைதைசம் 

B. அசோம் 

C. மகோைோஷ்டிைோ  

D. ஒடிசோ 

 

விடட : C. மகோரோஷ்டிரோ  

 

இந்ைியோவில் முைன்முதறயோக மகோைோஷ்டிைோ மோநிலம், இதைய குற்றவோளிகதள(cyber 

criminals) கண்டுபிடிக்க அைன் அதனத்து மோவட்டங்களிலும் இதைய கோவல் 

நிதலயங்கதள(cyber police stations)  தைோடங்க இருக்கிறது. மோவட்ட அளவில் தசபர் 

குற்றங்கள் தைோடர்போன எந்ை ஒரு குற்றமும் இந்ை கோவல் நிதலயங்களில் பைிவு 

தசய்யப்படும். இன்னும் சில நகைங்களில் கூடுைல் இதைய கோவல் நிதலயங்கள் அதமக்கபட 

உள்ளது. தமலும் கோவல்துதற கமிஷனர்  மற்றும் தைஞ்ச் ஐஜி அலுவலகங்களிலும் தசபர் 

தபோலீஸ் நிதலயங்கள் அதமக்கபட உள்ளது.   

 

10. “Harp” என்ற புத்ைகம் யோைோல் எழுைப்பட்டுள்ளது ? 

A. நிைி டோல்மியோ  

B. நவனீோ விஜயன் 

C. அனிைோ நோயர் 

D. சுதைஷ் தமனன் 

 

விடட: A. நிதி டோல்மியோ  

 

“Harp” என்ற புத்ைகம் நிைி டோல்மியோ என்பவைோல் எழுைப்பட்டுள்ளது. அதசோக் என்பவர், ைோன் 

என்ன ஆக தவண்டும், அவரிடம் என்ன எைிர்போர்க்கப்படுகிறது என்பைற்கிதடதய அகப்பட்டு 

கிடக்கும் கதைதய கூறுகிறது. இது முழுக்க முழுக்க ஒருவரின் வோழ்க்தகயுடன் 

தைோடர்புதடயது, நம்மில் பலர் அந்ை நிதலயில் இருந்ைிருப்தபோம் அல்லது இருப்தபோம். 


