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நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 01, 2016
1. பின்வரும் எந்த மாநிலங்கள், 2016 இந்திய மாநில/யூனியன் பிரததசங்களில் சுலபமாக
ததாழில் பு யும் தரவ சசயில் முதலிடத்தில் உள்ளன ?
A. ஆந்திரா மற்றும் ததலுங்கானா
B. மத்தியப் பிரததசம் மற்றும் சத்தீஸ்கர்
C. பீகார் மற்றும் ஜார்க்கண்ட்
D. உத்தரப் பிரததசம் மற்றும் ராஜஸ்தான்
விசட: A. ஆந்திரா மற்றும் ததலுங்கானா
ததாழில்துசை தகாள்சக மற்றும் தமம்பாட்டு துசை (DIPP) மற்றும் உலக வங்கி நடத்திய,
2016 இந்திய மாநில/யூனியன் பிரததசங்களில் சுலபமாக ததாழில் பு யும் தரவ சசயில்
ஆந்திரா மற்றும் ததலுங்கானாஆகிய இரண்டு மாநிலங்களும் கூட்டாக முதலிடத்தில்
உள்ளன. இந்த தரவ சசகள், 340 புள்ளி வணிக சீ ர்திருத்தம் தசயல் திட்டம் மற்றும்
மாநிலங்கள் அதசன தசயல்படுத்தியதன் அடிப்பசடயில் தரப்பட்டுள்ளன. இது 2015
ஜூசல 1 முதல் 2016 ஜூன் 30 வசரயிலான காலத்சத கணக்கில் தகாள்கிைது.
தரவ சசயில் குஜராத் 3வது இடத்திலும் அதசன ததாடர்ந்து சத்தீஸ்கர், மத்தியப்
பிரததசமும் உள்ளன.
2. 2016 லஞ்ச ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு(Vigilance Awareness Week) வாரத்தின் சமயக்கரு என்ன
?
A. Combating Corruption – Technology as an enabler
B. Public participation in promoting integrity and eradicating Corruption
C. Preventive Vigilance as a tool of Good Governance
D. Promoting Good Governance: Positive contribution of vigilance
விசட: B. Public participation in promoting integrity and eradicating Corruption
தபாது வாழ்வில் தநர்சமசய ஊக்குவிக்க மற்றும் ஊழலற்ை சமுதாயத்சத உருவாக்க
இந்தியா முழுவதும் ஒவ்தவாரு வருடமும் அக்தடாபர் 31லிருந்து ஒரு வாரத்திற்கு
லஞ்ச ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு(Vigilance Awareness Week) வாரம் கசடபிடிக்கப்படுகிைது. அரசு
ஊழியர்களான அசமச்சர்கள், துசைகள், தபாது துசை நிறுவனங்கள்(PSUs), வங்கிகள்
மற்றும்

இன்ன

பிை

நிறுவனங்களின்

உறுதிதமாழியுடன்

இந்த

லஞ்ச

ஒழிப்பு

விழிப்புணர்வு வாரம் ததாடங்கியது. 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான சமயக்கரு 'Public participation
in promoting integrity and eradicating Corruption' என்பதாகும். நாட்டின் வளர்ச்சிசய மிக
தமாசமாக

பாதிக்கும்

விழிப்புணர்சவ

இந்த

ஏற்படுத்த,

ஊழல்

மத்திய

நசடமுசைகள்

ஊழல்

கண்காணிப்பு

பற்ைி

மக்கள்

ஆசணயம்

மத்தியில்
(CVC)

இந்த

வாரத்தில் பல்தவறு நிகழ்ச்சிகசள ஏற்பாடு தசய்யும்.
3. 2016 ஐக்கிய நாடுகளின் உலக நகரங்கள் தினத்தின் சமயக்கரு என்ன ?
A. Designed to Live Together
B. Promoting a better urban future
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C. Inclusive Cities, Shared Development
D. Better City, Better Life
விசட: C. Inclusive Cities, Shared Development
மக்கள் ததாசகயும் இதர பிரச்சசனகளும் வளர்ந்து வருவதால் திட்டமிட்ட மற்றும்
நிசலயான நகர்ப்புை வாழ்க்சகசய உருவாக்க ஒன்ைிசணந்து பணிபு ய தவண்டும்
என்ை அர்ப்பணிப்புடன் ஐக்கிய நாடுகளின் உலக நகரங்கள் தினம் அக்தடாபர் 31ம் தததி
ஒவ்தவாரு ஆண்டும் அனுச க்கப்படுகிைது. 2016 ஆம் ஆண்டின் சமயக்கரு "Inclusive
Cities, Shared Development" என்பதாகும். உலக வளர்ச்சி மற்றும் சமூக உள்ளடங்களில்
(Social Inclusion) நகரமயமாக்கலின் பங்சக முன்னிசலப்படுத்ததவ இந்த சமயக்கரு.
4. ரமல்லாவில்(Ramallah) ததாழில்நுட்ப பூங்கா அசமக்க இந்தியா, எந்த நாட்டுடன்
ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளது ?
A. இஸ்தரல்
B. ஈரான்
C. ஆப்கானிஸ்தான்
D. பாலஸ்தீனம்
விசட: D. பாலஸ்தீனம்
பாலஸ்தீனத்தில்
அசமக்க

உள்ள

இந்தியா,

ரமல்லாவில்

பாலஸ்தீன-இந்தியா

பாலஸ்தீனத்துடன்

பு ந்துணர்வு

ததாழில்நுட்ப

ஒப்பந்தம்(MoU)

பூங்கா
ஒன்ைில்

சகதயழுத்திட்டுள்ளது. IT ததாடர்பான அசனத்து தசசவ ததசவகளும் ஒதர இடத்தில்
கிசடக்கும்
சமயமாக

வசகயில்
இந்த

முழுசமயான

ததாழில்நுட்ப

பூங்கா

IT

வசதிகளுடன்

திகழும்.

தமலும்

பாலஸ்தீனத்தில்
இந்த

சமயம்,

ஒரு

IT

உள்ளூர்

வணிகங்கள், பல்கசலக்கழகங்கள் மற்றும் இதர நிறுவனங்கள் பயனசடயும் வசகயில்
IT நிறுவனங்கள் மற்றும் தவளிநாட்டு நிறுவனங்கசள நடத்தும் மற்றும் ததாழில்நுட்ப
அைிசவ வழங்கும். பாலஸ்தீனர்களின் நன்சமக்கான இந்த உதவியின் ஒரு பகுதியாக
இந்தியாவின்

வலுவான

அர்ப்பணிப்பு

உள்ளது.

இந்த

திட்டம்

இளம்

பாலஸ்தீனியர்களுக்கு தவசல உருவாக்கம், வணிகம் மற்றும் பிை வாய்ப்புகசள வழங்க
உதவும்.
5. எந்த மாநில அரசு, நவம்பர் 1-ஆம் நாள் 'புசகயிசல எதிர்ப்பு தினத்சத(No Tobacco Day)'
அனுச த்தது ?
A. பஞ்சாப்
B. தகரளா
C. ஒடிசா
D. அ யானா
விசட: A. பஞ்சாப்
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மாநிலத்தில் புசகயிசல உபதயாகத்சத குசைக்கும் முயற்சியாக, நவம்பர் 1-ஆம் தததி
'புசகயிசல எதிர்ப்பு தினத்சத(No Tobacco Day)' பஞ்சாப் மாநில அரசு அனுச த்தது. இந்த
பிரச்சாரத்தின் தநாக்கமானது, பஞ்சாப்பில் புசகயிசல / நிதகாடின் பயன்பாட்டால்
ஏற்படும்

தநாய்கசள

குசைத்தல்

மற்றும்

குசைத்தல்

ஆகும்.

ததாற்ைா

நிதகாடின்,

பதப்படுத்தப்பட்ட

தநாய்களின்
தபாடி,

தநாய்தாக்கத்சத

புசகயிசல

தபான்ை

தபாருட்கசள பயன்படுத்த மாட்தடாம் என்று உறுதிதமாழி ஏற்பதன் மூலம் புற்றுதநாய்,
இதய தநாய் தபான்ை பல்தவறு ததாற்ைா தநாய்கசள தடுக்கும் தபாது விழிப்புணர்சவ
அதிக த்தல் ஆகியசவ இந்த பிரச்சாரத்தின் குைிக்தகாள்கள் ஆகும்.
6. RBI-யின் புதிய விதிகளின்படி, External Commercial Borrowings (ECBs) வழியாக ததாடக்க
நிறுவனங்கள்ஆண்டிற்கு எவ்வளவு ததாசகசய உயர்த்த இயலும் ?
A. $ 4 மில்லியன்
B. $ 3 மில்லியன்
C. $ 2 மில்லியன்
D. $ 5 மில்லியன்
விசட: B. $ 3 மில்லியன்
புதிய கண்டுபிடிப்புகசள அதிக க்க மற்றும் தவசல உருவாக்கத்சத ஊக்குவிக்கும்
தநாக்கத்துடன் ததாடக்க நிறுவனங்களுக்கான ECB பாசதயின் புதிய விதிகளின்படி, RBIயானது ஒரு நிதியாண்டில் ததாடக்க நிறுவனங்கள் அதிகபட்சம் $ 3 மில்லியன் நிதி வசர
தபை அனுமதித்துள்ளது. இதன் கீ ழ், குசைந்தபட்ச முதிர்ச்சி வருடம் 3 ஆண்டுகளாகவும்,
தபறும் ததாசக எளிதில் மாற்ைக்கூடிய பண மதிப்பாகதவா (அ) இந்திய ரூபாயாகதவா
அல்லது இரண்டும் கலந்ததா நிதிசய உயர்த்த இயலும். தபறும் ததாசகயானது கடன்
அல்லது

மாற்ை

இயலாத

வடிவில்

இருத்தல்

தவண்டும்.

விரும்பினால், அதசன

மாற்ைத்தக்க (அ) பகுதியாக மாற்ைத்தக்க பங்குகளாக தபைலாம் மற்றும் குசைந்தபட்ச
சராச

முதிர்வு காலம் 3 ஆண்டுகளாக இருத்தல் தவண்டும். Financial Action Task Force

(FATF) அல்லது FATF-Style Regional Bodies ஆகிய ஏததனும் ஒன்ைில் உறுப்பினராக உள்ள
நாட்டிலிருந்து ECB தபை முடியும்.
7. ஜுலன் தகாஸ்வாமி, எந்த விசளயாட்டுடன் ததாடர்புசடயவர் ?
A. ஹாக்கி
B. தசஸ்
C. கி க்தகட்
D. மல்யுத்தம்
விசட: C. கி க்தகட்
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இந்திய மகளிர் கி க்தகட் அணி தகப்டன் ஜுலன் தகாஸ்வாமி, சமீ பத்தில் ஐசிசி மகளிர்
ODI

பந்துவச்சு
ீ

தரவ சசயில்

நம்பர்

1

இடத்சத

பிடித்தார்.

அவசர

ததாடர்ந்து

ஆஸ்திதரலியாவின் Shelly Nitschke மற்றும் Lisa Sthakelar உள்ளனர்.
8. எந்த மாநிலம், NITI Aayog-இன் 2016 தவளாண் விற்பசன மற்றும் விவசாயி நட்பு
சீ ர்திருத்த குைியீட்டில் (Agricultural Marketing and Farmer Friendly Reforms Index) முதலிடம்
வகிக்கிைது ?
A. குஜராத்
B. ராஜஸ்தான்
C. ஜார்க்கண்ட்
D. மகாராஷ்டிரா
விசட: D. மகாராஷ்டிரா
NITI Aayog-இன் 2016 தவளாண் விற்பசன மற்றும் விவசாயி நட்பு சீ ர்திருத்த குைியீட்டில்
(Agricultural Marketing and Farmer Friendly Reforms Index) இந்தியாவிலுள்ள 29 மாநிலங்களில்
மகாராஷ்டிரா முதலிடம் வகிக்கிைது. மாநிலங்களின் இந்த மதிப்தபண் குைியீட்டில்
இரண்டாவதாக

குஜராத்தும்

அதசன

ததாடர்ந்து

ராஜஸ்தான், மத்தியப்

பிரததசம்,

அ யானா, இமாச்சல பிரததசம், ஆந்திரா, கர்நாடகா, ததலுங்கானா, தகாவா மற்றும்
சத்தீஸ்கர் ஆகிய மாநிலங்களும் உள்ளன. இந்த குைியீட்டின் தநாக்கம், விவசாய
துசையில் குசைந்த வளர்ச்சி, குசைந்த விவசாய வருமானம் மற்றும் விவசாய அபாயம்
உள்ள

மாநிலங்கசள

அசடயாளம்

கண்டு

அசவகளின்

பிரச்சசனகசள

தீர்க்க

உதவுவததயாகும்.
9. "சூர்யா கிரண்-எக்ஸ்" எனும் இந்திய -தநபாள கூட்டு இராணுவ பயிற்சி எந்த நகரத்தில்
ததாடங்கியது ?
A. சல்ஜ்ஹண்டி, தநபாளம்
B. கட்ச், குஜராத்
C. தஜய்சால்மர், ராஜஸ்தான்
D. பித்ததாராகர், உத்தரகண்ட்
விசட: A. சல்ஜ்ஹண்டி, தநபாளம்
"சூர்யா கிரண்-எக்ஸ்" எனும் இந்திய -தநபாள கூட்டு இராணுவ பயிற்சி அக்தடாபர் 31-ம்
தததி

தநபாளத்தின்

சல்ஜ்ஹண்டியில்

துவங்கியது,

இது நவம்பர் 13,

வசர

2016

நசடதபறும். இந்த பயிற்சியின் தநாக்கம், பசடப்பி வு நிசலயில் கூட்டு பயிற்சி
தமற்தகாள்வதாகும் குைிப்பாக மசலப்பாங்கான பகுதிகளில் பயங்கரவாத தடுப்சப
வலியுறுத்தி

நடத்தப்படுகிைது.

இரு

நாடுகளின்

ராணுவப்பசடகளும்

தங்கள்

அனுபவத்சத பகிர்ந்து தகாள்ள மற்றும் பரஸ்பரம் தபை இது ஒரு சிைந்த தளமாகும்.
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10. மிஸ் இண்டர்தநசனல் 2016 பட்டம் தபற்ை தகய்லி தவர்தஜாசா(Kylie Verzosa), எந்த
நாட்சட தசர்ந்தவர் ?
A. நிக்கரகுவா
B. பிலிப்சபன்ஸ்
C. அர்தஜன்டீனா
D. தவனிசுலா
விசட:B. பிலிப்சபன்ஸ்
ஜப்பான் தசலநகர் தடாக்கிதயாவின் தடாக்கிதயா தடாம் சிட்டி ஹாலில் பிலிப்சபன்ஸ்
நாட்சட தசர்ந்த தகய்லி தவர்தஜாசா(Kylie Verzosa), மிஸ் இண்டர்தநசனல் 2016 ஆக
மகுடம் சூட்டப்பட்டார். மிஸ் இண்டர்தநசனல் பட்டம் தபறும் 6வது ஃபிலிப்பிதனா இவர்.
நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 02, 2016
1. மத்திய தநரடி வ கள் வா யத்தின் (Central Board of Direct Taxes) புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட
தசலவர் யார் ?
A. சுஷில் சந்திரா
B. தகௌசல் சர்மா
C. ஜுசனட் கான்
D. தக.வி. பதக்
விசட: A. சுஷில் சந்திரா
1980 ஆம் ஆண்டு ததாகுதியின்(Batch) இந்திய வருவாய் தசசவ (IRS) அதிகா யான
சுஷில் சந்திரா, வருமான வ த்துசை தகாள்சககசள வகுக்கும் மத்திய தநரடி வ கள்
வா யத்தின் ( Central Board of Direct Taxes - CBDT) புதிய தசலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ராணி சிங் நாய ன் இடத்சத இவர் நிரப்பியுள்ளார். இப்பதவிக்கு முன்னர் சந்திரா, தநரடி
வ க்கான மத்திய வா ய உறுப்பினர் (Investigation) ஆக பணியாற்ைினார். தகாள்சககசள
வகுக்கும் மற்றும் தநரடி வ , வருமான வ த்துசை ததாடர்பான நிர்வாக சிக்கல்களுக்கு
தபாறுப்புசடய CBDT, தசலவசர தவிர்த்து 6 உறுப்பினர்கசள தகாண்டுள்ளது.
2. பின்வரும் எந்த மாநிலங்கள்,

இந்தியாவில் "திைந்ததவளியில் மலம் கழித்தல்

இல்லாத(Open Defecation Free)" மாநிலங்களாக மாைியுள்ளன ?
A. தகரளா, சிக்கிம், அருணாச்சலப் பிரததசம்
B. தகரளா, இமாசலப் பிரததசம், சிக்கிம்
C. இமாசலப் பிரததசம், தகரளா, தி புரா
D. சிக்கிம், இமாச்சல பிரததசம், அசாம்
விசட: B. தகரளா, இமாசலப் பிரததசம், சிக்கிம்
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Swachh Bharat Mission – Gramin திட்டத்தின் கீ ழ், தகரளா அதன் அடித்தள நாளில் (Foundation
Day) (நவம்பர் 1,2016) "திைந்ததவளியில் மலம் கழித்தல் இல்லாத(Open Defecation Free)"
3வது

மாநிலமாக

மாநிலங்களில்

மாைியுள்ளது.

இந்த

இதன்

நிசலசய

மூலம்,

அசடந்துள்ள

அதிக

மக்கள்

முதல்

அடர்த்தி

மாநிலம்

தகாண்ட

தகரளா

ஆகும்.

தகரளாவிற்கு முன்னதாக ODF நிசலசய அசடந்த மாநிலங்கள் இமாசலப் பிரததசம்
மற்றும் சிக்கிம் ஆகும்.
3. 2016 ஃபார்முலா 1 தமக்ஸிகன் கிராண்ட் பி க்ஸ் பட்டம் தவன்றுள்ளவர் யார் ?
A. தடனியல்

க்கார்டிதயா

B. தசபாஸ்டியன் தவட்டல்
C. லூயிஸ் ஹாமில்டன்
D. நிதகா தராஸ்தபர்க்
விசட: C. லூயிஸ் ஹாமில்டன்
தமக்ஸிதகா நக ன் Autodromo Hermanos Rodríguez-ல் நசடதபற்ை 2016 ஃபார்முலா 1
தமக்ஸிகன்

கிராண்ட்

பி க்ஸ்

தபாட்டியில்,

இங்கிலாந்து

நாட்சடச்

தசர்ந்த

ஒரு

பி ட்டிஷ் ஃபார்முலா ஒன் பந்தய ஓட்டுநர் லூயிஸ் ஹாமில்டன் தவற்ைி தபற்ைார்.
4. சமீ பத்தில் மசைந்த எம் என் சர்மா, எந்த இந்திய நக ன் முதல் தசலசம கட்டிட
கசலஞர் ?
A. தகால்கத்தா
B. தசன்சன
C. புது தில்லி
D. சண்டிகர்
விசட: D. சண்டிகர்
சண்டிக ன் முதல் தசலசம கட்டிட கசலஞர் எம் என் சர்மா(93) சமீ பத்தில் சண்டிக ல்
காலமானார். இவர் சமீ பத்தில் “Making of Chandigarh: Le Corbusier and After” என்ை புத்தகத்சத
எழுதினார்,
தகாண்டு

இதில்

சண்டிகர்

வருகிைார்.

நகர

சண்டிக ன்

உருவாக்கத்தின்
முதல்

நிகழ்வுகசள

தசலசம

கட்டிட

காலவ சசயாக

கசலஞரான

இவர்,

பழம்தபரும் சுவிஸ்சில் பிைந்த பிரஞ்சு நாட்டு கட்டிட கசலஞர் Le Corbusier-உடன்
தநருங்கி பணிபு ந்தார். சாதாரண மனிதனுக்கு ஏற்ை சிைந்த சூழசல உருவாக்கியதற்காக
1973-ல் Institute of Life (France) விருது உட்பட பல்தவறு ததசிய மற்றும் சர்வததச
விருதுகசள அவரது மதிப்புமிக்க பங்களிப்பிற்காக தபற்றுள்ளார்.
5. அசனவருக்கும் வட்டுவசதிசய
ீ
உறுதி தசய்ய “Parippida Mission” என்ை திட்டத்சத எந்த
மாநில அரசு துவங்கியுள்ளது ?
A. தகரளா
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B. கர்நாடகா
C. தமிழ்நாடு
D. அசாம்
விசட: A. தகரளா
தகரளா அரசு, 2016 நவம்பர் 1 அன்று அதன் 60வது ஆண்டு நிசைசவ குைிக்கும் வசகயில்
கல்வி, சுகாதாரம், வடுகள்
ீ
மற்றும் கழிப்பிட வசதிகள் ஆகிய துசைகளில் 'Parippida
Mission', 'Haritha Keralam', 'Ardram' மற்றும் 'Life' என்ை 4 முக்கிய திட்டங்கசள அைிமுகம்
தசய்துள்ளது.அரசாங்கம்

'Parippida

Mission'

திட்டத்தின்

கீ ழ்

அசனவருக்கும்

வட்டுவசதிசய
ீ
உறுதி தசய்கிைது, 'Ardram' திட்டம், விசலவாசிசய உயர்த்தாமல் அரசு
மருத்துவமசனகளில் அடிப்பசட வசதிகசள தமம்படுத்த முன்தமாழிகிைது. குசைந்த
பட்சம் 1000 பள்ளிகள், 'Life' திட்டத்தின் கீ ழ் சர்வததச தரத்திற்கு உயர்த்தப்படும் தமலும்
இது வாழ்க்சகதிைன் நிசலசமகசள தமம்படுத்துவதிலும் கவனம் தசலுத்தும். 'Haritha
Keralam' என்ைால் 'பசுசம தகரளா' என்று தபாருள், இது கழிவு அகற்ைலில் சிைந்த
முசைகசள கண்டைிய முயற்சிக்கிைது மற்றும் க ம காய்கைி விவசாயம், காடு மற்றும்
நீர் வளங்கசள பாதுகாப்பசத பிரபலப்படுத்துகிைது. அசனத்து திட்டங்களுக்கும் 5
ஆண்டு காலக்தகடு சவக்கப்பட்டுள்ளது.
6. 2016 மிஸ் எர்த்(Miss Earth) கி டத்சத தவன்ை தகத் ன் எஸ்பின்(Katherine Espin), எந்த
நாட்சட தசர்ந்தவர் ?
A. பிலிப்சபன்ஸ்
B. ஈக்வடார்
C. தகாலம்பியா
D. தவனிசுலா
விசட: B. ஈக்வடார்
பிலிப்சபன்ஸ்சில் உள்ள Mall of Asia Arena-வில் ஈக்வடார் நாட்சட தசர்ந்த தகத் ன்
எஸ்பின்(Katherine

Espin)

2016

மிஸ்

எர்த்(Miss

Earth)

ஆக

கி டம்

சூட்டப்பட்டார்.

மதிப்புமிக்க இந்த பிைநாட்டு அழகு தசலப்பிற்காக உலகம் முழுவதிலும் இருந்து கலந்து
தகாண்ட 83 தபாட்டியாளர்களுடன் “Empowered to make a Change” என்ை தசலப்பில்
தபாட்டியிட்டார்.
7. FIFA உலக தகாப்சபயின் தகாப்சபசய (World Cup trophy) வடிவசமத்த சில்விதயா
காஸ்ஜானிகா(Silvio Gazzaniga), எந்த நாட்சட தசர்ந்தவர் ?
A. பிரான்ஸ்
B. தஜர்மனி
C. இத்தாலி
D. பிதரசில்
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விசட: C. இத்தாலி
1971 ஆம் ஆண்டு FIFA உலக தகாப்சபயின் தகாப்சபசய வடிவசமத்த மற்றும்
உருவாக்கிய இத்தாலிய சிற்பி சில்விதயா காஸ்ஜானிகா(95)(Silvio Gazzaniga), சமீ பத்தில்
இத்தாலியின்

மிலன்

அசழக்கப்படுகிைார்,

நக ல்
UEFA

காலமானார்.
Cup

தமலும்

மற்றும்

UEFA

இவர்

Super

"Mr

Cups

"

என்றும்

தகாப்சபகசளயும்

Cup

வடிவசமத்தார் இவதர. FIFA World Cup தகாப்சப, 18 காரட் திட தங்க தகாப்சப மற்றும்
சுமார் 6 கிதலா (அல்லது 13 பவுண்டுகள்) எசட தகாண்டது. இரு வரர்கள்
ீ
முதுகில்
உலசக

சுமந்து

தகாண்டு

தங்கள்

சககசள

அகற்ைி

நீட்டி

மகிழ்ச்சி

தகாள்ளும்

தருணத்சத இக்தகாப்சப சித்த க்கிைது.
8. 2016 உலக தசமிப்பு தினத்தின் சமயக்கரு(Theme) என்ன ?
A. A global celebration for saving
B. Shining a light on what people value
C. Saving, investment and planning for retirement
D. Grabbing hold of your financial future
விசட: D. Grabbing hold of your financial future
நவன
ீ
தபாருளாதாரத்திற்கும் தனி நபருக்கும் தசமிப்பு எவ்வளவு அவசியம் என்பது
குைித்த தபாதுமக்களின் விழிப்புணர்சவ அதிக க்க அக்தடாபர் 31 ம் தததி ஒவ்தவாரு
ஆண்டும்

உலக

தசமிப்பின்

தசமிப்பு

முக்கியத்துவம்

வளர்ச்சிக்கு

எவ்வாறு

தினம்

அனுச க்கப்படுகிைது.

மற்றும்

ஒவ்தவாரு

பங்காற்றுகின்ைனர்

என்ை

உலக

தபாருளாதாரத்தில்

சவப்புத்ததாசகயாளரும்
முக்கிய

தசலப்புகளில்

அதன்
கவனம்

தசலுத்தவுள்ளனர். 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான சமயக்கரு 'Grabbing hold of your financial future'
ஆகும்.
9. "Sampriti-2016" கூட்டு இராணுவ பயிற்சி இந்தியாவிற்கும், எந்த நாட்டுக்கும் இசடதய
நடத்தப்படும் ?
A. மியான்மர்
B. வங்க ததசம்
C. இத்தாலி
D. தவனிசுலா
விசட: B. வங்க ததசம்
"Sampriti-2016" எனும் கூட்டு இராணுவ பயிற்சி இந்தியாவிற்கும், வங்கததசத்திற்கும்
இசடதய வங்கததசத்தின் டாக்காவில் உள்ள தன்சகல் நக ல் நவம்பர் 5 முதல் 18 வசர
நடத்தப்படும்.

இந்த

பயிற்சியானது,

இரு

நாட்டு

பசடகளும்

கூட்டிசணந்து

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் உருவகப்படுத்தப்பட்ட சுற்றுச்சூழலில் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு
பயிற்சி தமற்தகாள்ளும் இறுதி பயிற்சியுடன் நிசைவசடயும்.

www.winmeen.com

Page 8

Tnpsc Tamil Current Affairs November 2016
www.winmeen.com
10. "Immortal " என்ை புத்தகத்தின் ஆசி யர் யார் ?
A. அஜய் தகாட்டியன்
B. கிருஷ்ணா உதயசங்கர்
C. நிகிதா ததஷ்பாண்தட
D. உமாங் தஜத்வா
விசட: B. கிருஷ்ணா உதயசங்கர்
“Immortal: Death is certain for all who are born…or is it? என்ை புத்தகம் கிருஷ்ணா உதயசங்கர்
என்பவரால் எழுதப்பட்டது. மஹாபாரதத்தில் சபிக்கப்பட்ட அழிவற்ை தபார்வரனான
ீ
அஸ்வத்தம்மன், தபராசி யர் பரத்வாஜ் என்ை தபார்சவயில் பூமியில் அசலந்து தி யும்
கசத இது.
நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 03, 2016
1. கல்வி மற்றும் கற்ைலில் ICT ததாற்ைத்சத தத்ததடுப்பதற்கான சர்வததச கருத்துக்களம்(
International Forum on Adopting an ICT Perspective to Education and Learning) எந்த நக ல்
ததாடங்கியது ?
A. புது தில்லி
B. புதன
C. தபங்களூரு
D. தசன்சன
விசட : A. புது தில்லி
கல்வி மற்றும் கற்ைலில் ICT ததாற்ைத்சத தத்ததடுப்பதற்கான சர்வததச கருத்துக்களம்(
International Forum on Adopting an ICT Perspective to Education and Learning) புது தில்லியில்
அக்தடாபர் 31-ம் தததி ததாடங்கியது, இது நவம்பர் 4, 2016 வசர நசடதபறும். இந்த
கருத்துக்களத்சத International Bureau of Education (IBE) அசமப்பும், கூகிள் உடன் இசணந்து
UNESCO-வும் நடத்துகின்ைன. இந்த சர்வததச நிகழ்ச்சியில் ஜர்சபஜான், தபாட்ஸ்வானா,
எகிப்து, காதபான், இந்தியா, லித்துதவனியா, ஓமன், சீ தசல்சு, சவுதி அதரபியா, ததன்
ஆப்பி க்கா ஆகிய நாடுகள் பங்தகற்கின்ைன. இந்த களம் குைிப்பாக UNESCO உருவாக்கிய
General Education Quality Analysis Framework (GEQAF)-சய தசயல்படுத்தும் நாடுகசள கவனம்
தசலுத்த உள்ளது.
2. எந்த வங்கி ஊதியம் தபறும் வாடிக்சகயாளர்களுக்கு, வட்டுக்
ீ
கடன் மிசகப்பற்று
வசதிசய(home loan overdraft facility) ததாடங்கியுள்ளது ?
A. ஸ்தடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா
B. ஐசிஐசிஐ வங்கி
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C. ஆக்சிஸ் வங்கி
D. தஹச்டிஎப்சி வங்கி
விசட: B. ஐசிஐசிஐ வங்கி
ஐசிஐசிஐ வங்கி, ஊதியம் தபறும் வாடிக்சகயாளர்களுக்கு “ICICI Bank Home Overdraft”
வசதிசய

அைிமுகம்

தசய்துள்ளது.

இந்த

வசதியின்

மூலம்,

வாடிக்சகயாளர்கள்

தனிப்பட்ட ததசவக்காக தசாத்துக்கசள(Against Property) சவத்து ரூ. 1 தகாடி வசர கடன்
தபை இயலும். Home Overdraft வசதியில் குசைந்தபட்ச கடன் ததாசக ரூ. 5 லட்சம் மற்றும்
அதிகபட்ச

கடன்ததாசக

ரூ.

1

தகாடி.

வாடிக்சகயாளர்கள்

தமாத்த

ததாசகயில்,

குசைந்தபட்சம் 10% -சய கால கடனாகவும்(Term Loan), மிசக பற்ைாக அதிகபட்சமாக
90%-சயயும் தபை முடியும்.
3. இந்திய ரயில்தவயின் "Swachh Rail Mission" திட்டத்தின் தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர்
யார் ?
A. நிதின் பாட்டீல்
B. பிந்ததஸ்வர் பதக்
C. வர்ஷா சர்மா
D. நிஷாந்த்
விசட: B. பிந்ததஸ்வர் பதக்
ரயில் நிசலயங்ககளில் தூய்சமசய ஊக்குவிக்கும் இந்திய ரயில்தவயின் "Swachh Rail
Mission" திட்டத்தின் தூதராக பிந்ததஸ்வர் பதக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த முயற்சி,
ரயில்தவயில் தூய்சமசய தசயல்படுத்த உதவும். பிந்ததஸ்வர் பதக், இந்தியா-சார்ந்த
சமூக தசசவ அசமப்பான Sulabh International-இன் நிறுவனர். இந்த திட்டத்தின் ஒரு
பகுதியாக, நாடு முழுவதும் சில முக்கிய இரயில் நிசலயங்கசள சுத்தம் தசய்யும் பணி
Sulabh

International-க்கு

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இம்முன்தனாட்ட

திட்டத்தில்,

Sulabh

நிறுவனம் ஐந்து முக்கிய இரயில் நிசலயங்களில் சுத்தம் மற்றும் பராம ப்பு பணிசய
தசப்டம்ப ல் ததாடங்கியது. அந்த ரயில் நிசலயங்களாவன : தகாரக்பூர், பசழய தில்லி,
தஜய்ப்பூர், அகமதாபாத் மற்றும் குவாலியர்.
4. ததன் தகா யாவின் புதிய பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ?
A. யிம் ஜாங்-தயாங்
B. யுங் தயாங்-குக்
C. கிம் பியூங்-ஜூன்
D. தசாய் ஸூன் சில்
விசட: C. கிம் பியூங்-ஜூன்
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ததன் தகா யாவின் புதிய பிரதமராக கிம் பியூங்-ஜூன், நவம்பர் 02, 2016 ம் தததி
நியமிக்கப்பட்டார். இவர், Hwang Kyo-ahn-னின் இடத்சத நிரப்புகிைார். ஜனாதிபதி Park Geunhye, அவரது நிர்வாகத்தில் நம்பிக்சகசய மீ ண்டும் தகாண்டுவரும் முயற்சியாக , 2016
இசடயில் ததன் தகா ய அரசியலில் ஊழல் தசய்த பிரதமரான Hwang Kyo-ahn-சய
பதவியில் இருந்து நீக்கினார்.
5. உலக சசவ உணவு பழக்கம் நாள்(World Vegan Day) எந்த தததியில் அனுச க்கப்படுகிைது
?
A. நவம்பர் 2
B. நவம்பர் 4
C. நவம்பர் 1
D. நவம்பர் 3
விசட: C. நவம்பர் 1
ஒவ்தவாரு ஆண்டும் நவம்பர் 1-ம் தததி விற்பசன கூடங்கள் அசமத்தும், தபாட்லக்ஸ்
நடத்தியும், சசவ உணவு பழக்கம் நன்சமயளிக்கும் வசகயில் மனிதர்கள், மனிதர்
அல்லாத மிருகங்கள் மற்றும் இயற்சக சூழல் ஆகியவற்ைிற்காக நிசனவு மரங்கசள
நட்டும் உலக சசவ உணவு பழக்கம் நாள்(World Vegan Day) அனுச க்கப்படுகிைது.
6. 2016 பஹ்சரன் சர்வததச ஆண்கள் ஒற்சையர் தபட்மிண்டன் தபாட்டியில் தவன்ைவர்
யார் ?
A. பிரதுல் தஜாஷி
B. விக்தனஷ் ததவ்தலகர்
C. தராஹன் கபூர்
D. ஆதித்யா தஜாஷி
விசட: A. பிரதுல் தஜாஷி
இந்திய

பாட்மிண்டன்

வரர்
ீ

பிரதுல்

தஜாஷி,

பஹ்சரனில்

உள்ள

தசகய்யாவில்

நசடதபற்ை 2016 பஹ்சரன் சர்வததச ஆண்கள் ஒற்சையர் தபட்மிண்டன் தபாட்டியில்
ஆதித்யா தஜாஷிசய 21-17, 12-21, 21-15 என்ை புள்ளிகளில் ததாற்கடித்து பட்டம்
தவன்ைார்.
7. “Saur Sujala Yojana” என்ை திட்டம் இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்தில் ததாடங்கப்பட்டது ?
A. மத்தியப் பிரததசம்
B. ராஜஸ்தான்
C. சட்டிஸ்கர்
D. சிக்கிம்
விசட: C. சட்டிஸ்கர்
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பிரதமர் நதரந்திர தமாடி சமீ பத்தில் “Saur Sujala Yojana” என்ை திட்டத்சத சட்டிஸ்க ன்
நயா ராய்ப்பூ ல் ததாடங்கி சவத்தார். இத்திட்டம் மூலம், விவசாயிகளுக்கு சூ ய
சக்தியில் இயங்கும் பாசன குழாய்கள் மானிய விசலயில் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்சத
தசயல்படுத்திய முதல் மாநிலம் சட்டிஸ்கர் ஆகும். இத்திட்டத்தின் கீ ழ், ரூ 3.5 லட்சம்
மற்றும் ரூ 4.5 லட்சம் மதிப்புள்ள சூ ய சக்தியில் இயங்கும் 3HP மற்றும் 5HP திைன்
தகாண்ட பாசன குழாய்கள் மார்ச் 31, 2019-க்குள் விவசாயிகளுக்கு விநிதயாகிக்கப்படும்.
பயனாளிகளுக்கு மானிய விசலயில் குழாய்கள் கிசடக்கும்.
8. சமீ பத்தில் தவளியிடப்பட்ட 'ஃதபார்ப்ஸ் ஃதபப் 40' மிகவும் மதிப்புமிக்க இந்திய
விசளயாட்டு வரர்கள்
ீ
பட்டியலில் எந்த வரர்
ீ முதலிடத்தில் உள்ளார் ?
A. சாக்ஷி மாலிக்
B. சானியா மிர்சா
C. பி.வி.சிந்து
D. மதகந்திர சிங் ததானி
விசட: D. மதகந்திர சிங் ததானி
சமீ பத்தில் ஃதபார்ப்ஸ் ஃதபப் 40 தவளியிட்ட மதிப்புமிக்க இந்திய விசளயாட்டு வரர்கள்
ீ
பட்டியலில், இந்தியாவின் ODI, T20 கி க்தகட் அணியின் தகப்டன் மதகந்திர சிங் ததானி
முதலிடத்தில் உள்ளார். சுவிஸ் தடன்னிஸ் ஜாம்பவான் தராஜர் தபடரர், மதிப்புமிக்க
உலக விசளயாட்டு வரர்கள்
ீ
பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார். ஃதபார்ப்ஸ் ஃதபப் 40
பட்டியல் தனித்தன்சம வாய்ந்தது, இது பல்தவறு தசயல்முசைகசள பயன்படுத்தி
ஒவ்தவாரு ஆண்டும் சிைந்த விசளயாட்டுகள், விசளயாட்டு வரர்கள்,
ீ
அணிகள் மற்றும்
நிகழ்வுகளின்

தர

மதிப்சப

கணக்கிடுகிைது

மற்றும்

உலகின்

மிக

துல்லியமான

பட்டியல்களில் இது ஒன்ைாகும்.
9. எந்த இந்திய மாநிலம், முதன் முதலாக அதன் அசனத்து மாவட்டங்களிலும் இசணய
காவல் நிசலயங்கசள(cyber police stations) ததாடங்க இருக்கிைது ?
A. மத்தியப் பிரததசம்
B. அசாம்
C. மகாராஷ்டிரா
D. ஒடிசா
விசட : C. மகாராஷ்டிரா
இந்தியாவில் முதன்முசையாக மகாராஷ்டிரா மாநிலம், இசணய குற்ைவாளிகசள(cyber
criminals)

கண்டுபிடிக்க

அதன்

அசனத்து

நிசலயங்கசள(cyber police stations)

மாவட்டங்களிலும்

இசணய

காவல்

ததாடங்க இருக்கிைது. மாவட்ட அளவில் சசபர்

குற்ைங்கள் ததாடர்பான எந்த ஒரு குற்ைமும் இந்த காவல் நிசலயங்களில் பதிவு
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தசய்யப்படும். இன்னும் சில நகரங்களில் கூடுதல் இசணய காவல் நிசலயங்கள்
அசமக்கபட

உள்ளது.

தமலும்

காவல்துசை

கமிஷனர்

மற்றும்

தரஞ்ச்

ஐஜி

அலுவலகங்களிலும் சசபர் தபாலீஸ் நிசலயங்கள் அசமக்கபட உள்ளது.
10. “Harp” என்ை புத்தகம் யாரால் எழுதப்பட்டுள்ளது ?
A. நிதி டால்மியா
B. நவனா
ீ
விஜயன்
C. அனிதா நாயர்
D. சுதரஷ் தமனன்
விசட: A. நிதி டால்மியா
“Harp” என்ை புத்தகம் நிதி டால்மியா என்பவரால் எழுதப்பட்டுள்ளது. அதசாக் என்பவர்,
தான் என்ன ஆக தவண்டும், அவ டம் என்ன எதிர்பார்க்கப்படுகிைது என்பதற்கிசடதய
அகப்பட்டு

கிடக்கும்

கசதசய

கூறுகிைது.

இது

முழுக்க

முழுக்க

ஒருவ ன்

வாழ்க்சகயுடன் ததாடர்புசடயது, நம்மில் பலர் அந்த நிசலயில் இருந்திருப்தபாம்
அல்லது இருப்தபாம்.
நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 04, 2016
1. எந்த நாடு புசகயிசல கட்டுப்பாடு குைித்த 7வது அமர்வு மாநாட்சட(Conference of Parties
(COP7)) நடத்தவுள்ளது ?
A. இந்தியா
B. அதம க்கா
C. பிரான்ஸ்
D. தநபாளம்
விசட: A. இந்தியா
இந்தியா, புசகயிசல கட்டுப்பாடு குைித்த 7வது அமர்வு மாநாட்சட(Conference of Parties
(COP7)) நவம்பர் 7-12, 2016ல் இருந்து உத்திரபிரததசத்தின் கிதரட்டர் தநாய்டாவில் உள்ள
India

Exposition Mart-யில்

கற்றுக்தகாள்ளவும்,

நடத்தவுள்ளது.

புசகயிசல

இந்த

நுகர்சவ

மாநாடு,

மற்ை

ப தசாதிக்க

நாடுகளில்

இந்தியா

இருந்து

எடுத்துள்ள

நடவடிக்சககசள தவளிப்படுத்தவும் ஒரு வாய்ப்சப வழங்கும். 180 நாடுகளில் இருந்து
1500 க்கும் அதிகமான பிரதிநிதிகள் மற்றும் இவர்களுடன், தஜன ீவாவின் WHO FCTC
தசயலகத்துடன்

அதிகாரபூர்வ

ததாடர்பு

தகாண்ட

பிை

கண்காணிப்பாளர்களும்

இம்மாநாட்டில் கலந்து தகாள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. Conference of Parties
(COP) மாநாடு இந்தியாவில் நடத்தப்படுவது இதுதவ முதல் முசையாகும். WHO Framework
Convention on Tobacco Control (FCTC) என்பது, அசனத்து மக்களுக்கும் மிக உயர்ந்த தரமான
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சுகாதார உ சமசய அங்கீ க க்கும், முதல் உலகளாவிய ஆதாரம் சார்ந்த தபாது சுகாதார
உடன்படிக்சகயாகும்.
2. “Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan” திட்டம், எந்த மத்திய அசமச்சரால் புது
தில்லியில் அைிமுகம் தசய்து சவக்கப்பட்டது ?
A. தமனகா காந்தி
B. எம். தவங்சகயா நாயுடு
C. நதரந்திர தமாடி
D. ஜகத் பிரகாஷ் நட்டா
விசட: D. ஜகத் பிரகாஷ் நட்டா
கர்ப்பிணி தபண்களுக்கு சுகாதார வசதிகசள தமம்படுத்த, மத்திய சுகாதார மற்றும்
குடும்ப நலத்துசை அசமச்சர் ஜகத் பிரகாஷ் நட்டா “Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan”
திட்டத்சத சமீ பத்தில் புது தில்லியில் அைிமுகம் தசய்து சவத்தார். இத்திட்டத்தின் கீ ழ்,
கர்ப்பிணி தபண்களுக்கு இலவச சுகாதார ப தசாதசனகளும், மாதத்தின் ஒவ்தவாரு 9ஆம் தததி இலவசமாக ததசவயான சிகிச்சசகளும் வழங்கப்படும். இத்திட்டம், இந்தியா
முழுவதும் அசனத்து அரசு மருத்துவமசனகளில் உள்ள கர்ப்பிணி தபண்களுக்கும்
தபாருந்தும்.
3. எந்த பாலிவுட் பிரபலத்திற்கு,

2016 துபாய் சர்வததச திசரப்பட விழாவில் (DIFF)

வாழ்நாள் சாதசனயாளர் விருது வழங்கபட உள்ளது ?
A. அமிதாப் பச்சன்
B. யாஷ் ராஜ் தசாப்ரா
C. தரகா
D. ஜீததந்தரா
விசட: C. தரகா
2016 டிசம்பர் 7-14 இல் நசடதபைவுள்ள துபாய் சர்வததச திசரப்பட விழாவின் (DIFF) 13வது பதிப்பில், பாலிவுட் நடிசக தரகாவிற்கு வாழ்நாள் சாதசனயாளர் விருது வழங்கி
தகௌரவிக்கப்பட உள்ளது.
4. மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஆசியாவின் மிகப்தப ய 'ஜங்கிள் சஃபா (Jungle Safari)'
இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்தில் அசமந்துள்ளது ?
A. மத்தியப் பிரததசம்
B. சட்டிஸ்கர்
C. ராஜஸ்தான்
D. உத்தரப் பிரததசம்
விசட: B. சட்டிஸ்கர்
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சமீ பத்தில்

பிரதமர்

மனிதர்களால்

நதரந்திர

தமாடி,

உருவாக்கப்பட்ட

சட்டிஸ்கர்

ஆசியாவின்

மாநிலத்தின்

மிகப்தப ய

நயா

'ஜங்கிள்

ராய்ப்பூ ல்
சஃபா (Jungle

Safari)'சய ததாடக்கி சவத்தார். கிட்டத்தட்ட 800 ஏக்க ல் இந்த நந்தன்வன் மிருகக்காட்சி
சாசல மற்றும்

சஃபா

உள்ளது. நிசனவுச்சின்ன மண்டலம், பார்க்கிங் மண்டலம்,

நிர்வாக மண்டலம், நீர் மண்டலம், காத்திருக்கும் மண்டலம், மிருகக்காட்சி மண்டலம்,
சபா

மண்டலம், தமலாண்சம மண்டலம் என 8 மண்டலங்களாக இந்த ஜங்கிள் சஃபா

பி க்கப்பட்டுள்ளது.
விலங்குகசள

இது,

இயற்சக

தகாண்டுள்ளது.

பார்சவயாளர்கள்

இயற்சக

சூழலில்

சூழல்-நட்பு
அழகு

சுதந்திரமாக

நடமாடும்

வாகனங்கள்(eco-friendly

மற்றும்

vehicles)

வனவிலங்குகளின்

காட்டு
மூலம்,

வாழ்சகசய

பார்சவயிட அசழத்து தசல்லப்படுவார்கள். இந்த ஜங்கிள் சஃபா க்கு ஒவ்தவாரு நாளும்
சுமார் 10,000 பார்சவயாளர்கள் வருசக பு கின்ைனர். புலிகள், சிங்கங்கள், கரடிகள்
மற்றும் பிை காட்டு விலங்குகசள இந்த சஃபா யில் காண முடியும். தமலும், இந்த
சஃபா , தாவரம் உண்ணும் விலங்குகள் மற்றும் மாமிசம் உண்ணும் விலங்குகள் என
தனித்தனி மண்டலங்களாக பி க்கப்பட்டுள்ளது.
5. மாணவர்களுக்கு தவசல வாய்ப்புகசள உருவாக்க LinkedIn நிறுவனம், எந்த மத்திய
அசமச்சகத்துடன் ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளது ?
A. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
B. Ministry of Home Affairs
C. Ministry of Women and Child Development
D. Ministry of Human Resource Development
விசட: D. Ministry of Human Resource Development
இந்திய மாணவர்களுக்கு அதிக தவசல வாய்ப்புகசள உருவாக்க LinkedIn நிறுவனம்,
மத்திய மனித வள தமம்பாட்டு அசமச்சகத்துடன் பு ந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்ைில்
சகதயழுத்திட்டுள்ளது. பு ந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக, All India Council for
Technical Education (AICTE)-ல் இசணக்கப்தபற்ை அசனத்து இந்திய கல்லூ களும் LinkedIn
நிறுவனத்தின்

‘Placements’ தயா ப்புகசள ஏற்றுக்தகாள்ளும். இந்த தவசலவாய்ய்பு

தயா ப்புகள், மாணவர்கள் எந்த ஊ ல் இருந்தாலும் எந்த கல்லூ யில் இருந்தாலும்
ஆன்சலன் மதிப்பீடு தசாதசனகள் தசய்து, இந்தியாவின் 35-க்கும் தமற்பட்ட கார்ப்பதரட்
நிறுவனங்களின் ஆயிரக்கணக்கான தவசலவாய்ப்புகசள தநரடியாக அணுக உதவும்.
இது

அசனத்து

மாணவர்களுக்கும்

தவசலக்கான

ஒரு

விசளயாட்டு

களத்சத

வழங்குகிைது.
6. 2016 சர்வததச இந்திய திசரப்பட விழாவில்(IFFI), வாழ்நாள் சாதசனயாளர் விருது
வழங்கி கவுரவிக்கப்படவுள்ள Kwon Taek Im எந்த நாட்டவர் ?
A. ஜப்பான்
B. சதவான்
C. ததன் தகா யா
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D. மதலஷியா
விசட: C. ததன் தகா யா
புகழ் தபற்ை ததன் தகா ய இயக்குனர் Kwon Taek Im, தகாவாவில் நசடதபைவுள்ள
சர்வததச இந்திய திசரப்பட விழாவின் (IFFI) 47-வது பதிப்பில் வாழ்நாள் சாதசனயாளர்
விருது வழங்கி கவுரவிக்கப்பட உள்ளார். 2016 IFFI விழாவில் ததன்தகா யா மிகவும்
கவனிக்கத்தக்க நாடாக இருக்கும். ஏதனனில், இவ்விழாவில் ததன் தகா ய படங்கள்
திசரயிடப்படும்

மற்றும்

நன்கு

அைியப்பட்ட

திசரப்பட

நடிகர்கள்

கலந்து

தகாள்ளவுள்ளனர்.
7.

பிடார்கனிகா(Bhitarkanika)

ததசிய

பூங்கா

இந்தியாவின்

எந்த

மாநிலத்தில்

அசமந்துள்ளது ?
A. அசாம்
B. ஒடிசா
C. தி புரா
D. அருணாசலப் பிரததசம்
விசட: B. ஒடிசா
ஒடிஷாவின் தகன்ட்ராபரா(Kendrapara) மாவட்டத்தில் பிடார்கனிகா(Bhitarkanika) ததசிய
பூங்கா

அசமந்துள்ளது.

இப்பூங்கா

மிகவும்

ஆற்ைல்

வாய்ந்த

அதத

தநரத்தில்

உசடயக்கூடிய தனித்துவமான சுற்றுசூழல் தகாண்டது. தடல்டா, நதி முகப்பு, கடல்,
சதுப்பு நிலக் காடுகள், பைசவ விலங்கினங்கள், ஊர்வன, நீர்நில வாழ்வன மற்றும்
விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் ஆகியசவ பூங்காவின் பல்லுயி ல்(Biodiversity)
பங்களிக்கிைது.
நியமிக்கப்பட்ட,

இது

சமீ பத்திய

International

உறுப்பினர்கசள

தகாண்ட

தசய்திகளில்

Union

for

வரக்காரணம்,

Conservation

ததாழில்நுட்ப

of

மதிப்பீடு

Nature

யுதனஸ்தகா
(IUCN)

பணிக்குழு

மூலம்

அசமப்பின்

இந்த

2

பூங்காசவ

பார்சவயிட்டது. இந்த வருசகயின் தநாக்கம், பூங்காவின் தனித்துவமான சதுப்புநில
சுற்றுச்சூழலின் பல்லுயி ன் ground-zeroசவ மதிப்பீடு தசய்வதற்காகும்.
8. இந்தியத் ததர்தல் ஆசணயம், தவளிநாடுவாழ் இந்திய குடிமக்கள் மத்தியில் உள்ள
விழிப்புணர்வு நிசலசய மதிப்பீடு தசய்ய ஆன்சலன் கணக்தகடுப்சப (Online Survey)
எந்த நிறுவனத்தின் ஒத்துசழப்புடன் ததாடங்கியுள்ளது ?
A. Maulana Azad National Institute of Technology
B. Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha
C. Dr. B. R. Ambedkar National Institute of Technology
D. Tata Institute of Social Sciences
விசட: D. Tata Institute of Social Sciences
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இந்தியத்

ததர்தல்

ஆசணயம்,

தவளிநாடுவாழ்

இந்திய

குடிமக்கள்

மத்தியில்

வாக்குப்பதிவு, வாக்களிக்கும் முசை பற்ைிய விழிப்புணர்வு நிசலசய அைிய மற்றும்
அவர்கள் வாக்களிக்க விரும்பும் முசை பற்ைி கருத்துகள் தகட்க, மும்சபசய தசர்ந்த
Tata

Institute

of

Social

Sciences

கணக்தகடுப்சப(Online Survey)

நிறுவனத்தின்

ஒத்துசழப்புடன்

ததாடங்கியுள்ளது. இந்த

தனிப்பட்ட

ஆன்சலன்

கணக்தகடுப்பின்

தநாக்கம், தவளிநாட்டு வாக்காளர்களின் பதிவு மற்றும் பங்தகற்பு விகிதங்கசள ஆய்வு
தசய்வது மற்றும் தீர்மானிப்பதாகும். இந்த கணக்தகடுப்பு தகவல்கசள தபறுவதற்கு
மட்டுமின்ைி,

அவர்களின்

நாடாளுமன்ை

வாக்களிக்கும்

உறுப்பினர்களுடன்

விருப்ப

பகிர்ந்து

முசைகசள

தகாள்ளவும்

அரசு

அல்லது

உதவுகிைது.

இந்த

கணக்தகடுப்சப www.everyvotecounts.in என்ை இசணய முகவ யில் பார்க்கலாம்.
9. தப டர் அபாய குசைப்பு மீ தான ஆசிய அசமச்சர்கள் கூட்டத்தின் 7வது பதிப்பு (Asian
Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction -AMCDRR) எந்த நகரத்தில் ததாடங்கியது ?
A. அகர்தலா
B. புதன
C. கவுகாத்தி
D. புது தில்லி
விசட: D. புது தில்லி
தப டர் அபாய குசைப்பு மீ தான ஆசிய அசமச்சர்கள் கூட்டத்தின் 7வது பதிப்சப (Asian
Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction -AMCDRR) பிரதமர் நதரந்திர தமாடி புது
தில்லியில் நவம்பர் 3-ஆம்

தததி

துவக்கி

சவத்தார்,

இது நவம்பர் 5,

2016

வசர

நசடதபறும். இந்த மாநாடு, ஆசிய பிராந்தியத்தில் ஒரு கட்டசமப்சப தசயல்படுத்த
மற்றும்

அதன்

முன்தனற்ைத்சத

கண்காணிக்கும்

ததாழில்நுட்பத்சத

திட்டமிட

வழிவகுக்கும். இந்திய அரசு (GOI), ஐக்கிய நாடுகள் சசபயின் தப டர் அபாய குசைப்பு
அலுவலகத்துடன் (UNISDR) இசணந்து இந்த மாநாட்சட ஏற்பாடு தசய்திருக்கிைது. இந்த
மாநாட்டின்

தநாக்கம்,

மாநாட்டில்

Sendai

அரசாங்கங்கள்

மற்றும்

பங்குதாரர்கள்

உறுதிபூண்டவற்சை ததசிய மற்றும் உள்ளூர் நடவடிக்சககளாக மாற்றுவதாகும். தப டர்
அபாய

குசைப்சப

தசயல்படுத்துவதில்

அர்ப்பணிப்சப உறுதி தசய்ய,

அரசியல்

ஆசிய பிராந்தியத்தில்

மற்றும்

பங்குதாரர்களின்

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு

முசை AMCDRR மாநாடு நசடதபறும்.
10.

“Aware

and

Care”

சுகாதார

விழிப்புணர்வு

பிரச்சாரம்

எந்த

மாநில

அரசால்

ததாடங்கப்பட்டது ?
A. உத்தரப் பிரததசம்
B. தகரளா
C. பஞ்சாப்
D. கர்நாடகா
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விசட: C. பஞ்சாப்
பஞ்சாப் முதல்வர் பிரகாஷ் சிங் பாதல், சமீ பத்தில் 100 தகவல் கல்வி ததாடர்பாடல்
(Information Education Communication (IEC)) தமாசபல் தவன்கசள தகாடியசசத்து “Aware and
Care” சுகாதார விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்சத ததாடங்கி சவத்தார். இந்த IEC வண்டிகளின்
அடிப்பசட தநாக்கமானது, புற்றுதநாய், தஹபசடடிஸ் சி, கர்ப்பவாய்ப் புற்றுதநாய் ஆகிய
தநாய்கள் பற்ைி மக்களுக்கு தத விப்பது மற்றும் இந்த தநாய்கள் பாதிக்கப்பட்டு ஆரம்ப
கட்டங்களில் உள்ள தநாயாளிகசள குணப்படுத்த முயற்சி எடுப்பதாகும். தமலும் இந்த
சுகாதார விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம், சுற்றுப்பகுதியில் தனிப்பட்ட சுகாதாரம் மற்றும்
தூய்சம பற்ைி மக்களுக்கு

உணர்வூட்டும் தநாக்கத்ததாடு தடங்கு, சிக்கன் குனியா,

மதல யா தபான்ை தநாய்கள் குைித்த விழிப்புணர்சவயும் ஏற்படுத்தவுள்ளது.
நடப்பு நிகழ்வுகள்: நவம்பர் 5-6, 2016
1. எந்த மாநில அரசு சமீ பத்தில் பிராந்திய இசணப்பு திட்டத்திற்காக (RCS) - UDAN, மத்திய
சிவில் விமான தபாக்குவரத்து அசமச்சகத்துடன் ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளது ?
A. அசாம்
B. ஒடிசா
C. அ யானா
D. மத்தியப் பிரததசம்
விசட: A. அசாம்
மாநிலத்தில் விமான இசணப்சப அதிக க்க, அசாம் மாநில அரசு சமீ பத்தில் மத்திய
சிவில் விமான தபாக்குவரத்து அசமச்சகத்துடன் பிராந்திய இசணப்பு திட்டத்தின் (RCS) UDAN கீ ழ் பு ந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்ைில் சகதயழுத்திட்டுள்ளது. Airports Authority of India
(AAI), விமான தபாக்குவரத்து அசமச்சகத்தின் சார்பாக இந்த திட்டத்சத தசயல்படுத்தும்
முகவர்

ஆகும்.

நிசலயங்கள்

பு ந்துணர்வு

மற்றும்

ஒப்பந்தம்

படி,

மாநிலத்திற்குட்பட்ட

மாநில

மற்ை

அரசாங்கம்

விமான

RCS

விமான

நிசலயங்களின்

RCS

விமானங்கள் ஆகியவற்ைின் VAT வ சய 1% அல்லது அதற்கும் குசைவாக குசைக்க
தவண்டும்.அசாம்

அரசு,

RCS

விமான

நிசலயங்களின்

வளர்ச்சி

மற்றும்

வி வாக்கத்திற்கு குசைந்தபட்ச நிலம் வழங்கும் தமலும் ததசவப்படின் multi-modal
hinterland connectivity-யும் (சாசல, ரயில், தமட்தரா, நீர்வழிகள், முதலியன) வழங்கும்.
2. இந்திய ததாழில் கூட்டசமப்பின் (CII - Confederation of Indian Industry) தசலசமயகம்
எங்குள்ளது ?
A. புதன
B. புது தில்லி
C. தபாபால்
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D. ராய்ப்பூர்
விசட: B. புது தில்லி
இந்திய ததாழில்களின் சங்கமாக இந்திய ததாழில் கூட்டசமப்பு (CII - Confederation of Indian
Industry) திகழ்கிைது. இது, இந்தியாவில் ததாழில் வளர்ச்சிக்கு உகந்த ஒரு சூழசல
உருவாக்கும்

தவசலசய

அசமந்துள்ளது.இது
சந்சதயில்

சமீ பத்திய

இசணப்பதற்கு

தனித்துவமான

தசய்கிைது.

தளத்சத

தசய்திகளில்

உதவும்
CCI

CII-யின்

தசலசமயகம்

வரக்காரணம்,

வசகயில்

மும்சபயில்

“Startup

புது

தில்லியில்

Start-Ups-கசள
Circle”

என்ை

தசய்துள்ளது.

புதிய

Mentorship

அைிமுகம்

உலக

கண்டுபிடிப்புகசள வளர்க்க மற்றும் ஸ்டார்ட்-ஆப்கள் நீடித்த தபாருளாதார வளர்ச்சி,
தப ய அளவிலான தவசல வாய்ப்புகசள உருவாக்க உண்சமயில் இந்த தளம் ஒரு
வலுவான சூழசல வழங்குகிைது.
3.

அண்சமயில்

மசைந்த

பண்டிட்

அமரததவா(Pandit

Amaradeva),

எந்த

நாட்டின்

இசசதமசத ?
A. இந்தியா
B. தநபாளம்
C. இலங்சக
D. பூடான்
விசட: C. இலங்சக
தசலசிைந்த இலங்சக பாடகர் மற்றும் இசசயசமப்பாளரான பண்டிட் அமரததவா(Pandit
Amaradeva), சமீ பத்தில் இலங்சகயின் ஸ்ரீ தஜயவர்தனபுரா தகாட்தடவில் காலமானார்.
இவர் இசசக்கு ஆற்ைிய பங்களிப்பிற்காக ரதமான் மகதசதச விருது, பத்மஸ்ரீ உள்ளிட்ட
பல்தவறு சர்வததச விருதுகசளப் தபற்றுள்ளார்.
4. முதலாவது( first-ever) உலக சுனாமி விழிப்புணர்வு தினத்தின் (WTAD)சமயக்கரு என்ன ?
A. Reduce Mortality, Raise awareness
B. Knowledge for Life
C. Live To Tell: Raising Awareness
D. Effective Education and Evacuation Drills
விசட: D. Effective Education and Evacuation Drills
உலக மக்கள் மத்தியில் சுனாமி தபான்ை ஆபத்து விடயங்கள் குைித்த விழிப்புணர்சவ
ஏற்படுத்தவும், அடிக்கடி தபரழிவு தரும் இயற்சகச் சீ ற்ைங்களின் தசதங்கசள குசைக்கும்
வசகயில்

முன்கூட்டிதய

எடுக்க

தவண்டிய

எச்ச க்சக

நடவடிக்சககளின்

முக்கியத்துவத்சத வலியுறுத்தவும் 2016 நவம்பர் 5-ம் நாள் முதலாவது உலக சுனாமி
விழிப்புணர்வு தினம் அனுச க்கப்பட்டது. தமலும் இது, சுனாமி பற்ைிய பாரம்ப ய
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அைிசவ புதுப்பிப்பசதயும் தநாக்கமாக தகாண்டுள்ளது. 2016 WTAD தினத்தின் சமயக்கரு
"Effective Education and Evacuation Drills"
5. எந்த இந்திய வழக்கைிஞர், ஐ.நா.வின் சர்வததச சட்ட ஆசணயத்திற்கு (United Nation’s
International Law Commission) ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார் ?
A. கீ தா மாதவன்
B. ஜியா தமாடி
C. நிர்மலா தஜாஷி
D. அனிருத்தா ராஜ்புட்
விசட: D. அனிருத்தா ராஜ்புட்
இந்திய

உச்ச

நீதிமன்ைத்தில்

பயிற்சி

வழக்கைிஞராக

உள்ள

அனிருத்தா

ராஜ்புட்,

ஐ.நா.வின் சர்வததச சட்ட ஆசணயத்திற்கு (United Nation’s International Law Commission)
ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த ஆசணயத்திற்கு ததர்ததடுக்கப்படும் முதல் இந்திய
உறுப்பினர்

இவதர

மற்றும்

ஐ.நா.

தூதுவருக்கு

நிரந்தர

பிரதிநிதியாகவும்

இவர்

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஐக்கிய நாடுகள் தபாது சசப (UNGA) மூலம் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட
சர்வததச சட்ட ஆசணக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் 34 தப ல் ராஜ்புட்டும் ஒருவர். புதிதாக
ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட

உறுப்பினர்கள்

தஜன ீவாசவ

தசலசமயாக

அலுவலகத்தில் 5 வருடகாலத்திற்கு பதவியில் இருப்பர், 2017 ஜனவ

தகாண்ட

முதல் இவர்களின்

பணிக்காலம் துவங்கும். உறுப்பினர்கள் ஆப்பி க்கா, ஆசியா-பசிபிக், கிழக்கு ஐதராப்பிய,
லத்தீன் அதம க்க மற்றும் க பியன் மற்றும் தமற்கு ஐதராப்பிய நாடுகள் ஆகிய ஐந்து
புவியியல் குழுக்களில் இருந்து ததர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
6. “An Era of Darkness: The British Empire in India” என்ை புத்தகம் யாரால் எழுதப்பட்டுள்ளது ?
A. அம் ஷ் தி பாதி
B. ஹமீ த் அன்சா
C. சசி தரூர்
D. தராதமஷ் தத்
விசட: C. சசி தரூர்
“An Era of Darkness: The British Empire in India” என்ை புத்தகத்சத தலாக்சபா எம்.பி. சசி தரூர்
எழுதியுள்ளார்.

இந்தியாவில்

அதனால் ஏற்பட்ட வலி

பி ட்டிஷ்காரர்களின்

தவைான

சூசையாடல்

மற்றும்

மற்றும் வன்முசை மரணத்சத இந்த புத்தகம் திரும்பவும்

நிசனவுகூர்கிைது. பி ட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவில் வழக்கமாக ஏற்பட்ட பஞ்சம்,
கட்டாய இடம்தபயர்வு மற்றும் மிருகத்தனம் ஆகியவற்சை ஆசி யர் மிகச்ச யாக
சுட்டிக்காட்டுகிைார். இந்த மூன்று உதாரணங்களும், பி ட்டிஷ் ஆட்சி ஏன் சர்வாதிகார
ஆட்சி என்ை அைிதவாளிசய ஊட்டுகிைது. சமீ பத்தில், இப்புத்தகம் இந்திய துசண
ஜனாதிபதி எம் ஹமீ த் அன்சா
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7. "Petrotech-2016" சர்வததச எண்தணய் & எ வாயு மாநாடு மற்றும் கண்காட்சி எந்த
நகரத்தில் நசடதபை
உள்ளது ?
A. புது தில்லி
B. தடாக்கிதயா
C. ததஹ்ரான்
D. காபூல்
விசட: A. புது தில்லி
"Petrotech-2016" சர்வததச எண்தணய் & எ வாயு மாநாடு மற்றும் கண்காட்சியின் 12வது
பதிப்பு டிசம்பர் 5, 2016 அன்று புது தில்லி பிரகதி சமதானத்தில் நசடதபறும். 2016 ஆம்
ஆண்டிற்கான சமயக்கரு “Hydrocarbons to fuel the future – Choices and Challenges”. இந்த
சர்வததச

மாநாட்டின்

தநாக்கம்

மின்சார

அசமச்சர்கள்,

ததாழிலக

தசலவர்கள்,

ததாழில்முசை வல்லுநர்கள், கல்வியாளர்கள் மற்றும் ஆற்ைல்துசை சார்ந்த நிபுணர்கள்
ஆகிய அசனவசரயும் ஒரு தபாதுதளத்தில் தகாண்டு வருவதாகும். இது, எண்தணய்
மற்றும் எ வாயு துசையில் ததசிய மற்றும் சர்வததச நிபுணர்கள் தங்கள் கருத்து, அைிவு,
நிபுணத்துவம் மற்றும் அனுபவங்கசள இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முசை பகிர்ந்து
தகாள்ளும் தளம் ஆகும்.
8. எந்த நாடு, 2016 சர்வததச சர்வததச எ சக்தி கருத்துக்களம் - சர்வததச எ வாயு
ஒன்ைியத்தின் அசமச்சர்கள் மாநாட்சட( 2016 International Energy Forum – International Gas
Union (IEF-IGU) Ministerial Forum) நடத்தவுள்ளது ?
A. இந்தியா
B. கத்தார்
C. ஈரான்
D. இஸ்தரல்
விசட: A. இந்தியா
இந்திய அரசாங்கம், 2016 சர்வததச சர்வததச எ சக்தி கருத்துக்களம் - சர்வததச எ வாயு
ஒன்ைியத்தின் அசமச்சர்கள் மாநாட்சட( 2016 International Energy Forum – International Gas
Union (IEF-IGU) Ministerial Forum) புது தில்லியில் 2016 டிசம்பர் 6-ம் தததி நடத்தவுள்ளது.
இதற்கு GAIL (India) லிமிதடட் மற்றும் Natural Gas Society of India ஆதரவு அளிக்கிைது. இந்த
மன்ைத்தின் முக்கிய சமயக்கருவானது, “Gas for Growth: Improving economic prosperity and
living standards” என்பதாகும். இம்மன்ைத்தின் தநாக்கம், அரசாங்கம் மற்றும் உலகளாவிய
எ வாயு

துசை

சார்ந்த

அசமப்புகள்

மற்றும்

நிறுவனங்களுக்கிசடதய

தபச்சுவார்த்சதசய அதிக ப்பதாகும்.
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9. முதலாவது சர்வததச தவளாண் பல்லுயிர் (Agro-biodiversity) (IAC) மாநாடு பின்வரும்
எந்த நகரங்களில் ததாடங்கப்பட்டுள்ளது ?
A. நியூயார்க்
B. தபர்லின்
C. காத்மாண்டு
D. புது தில்லி
விசட: D. புது தில்லி
முதலாவது சர்வததச தவளாண் பல்லுயிர் (Agro-biodiversity) (IAC) மாநாடு புது தில்லியில்
2016 நவம்பர் 6-ம் தததி ததாடங்கியது. இந்த 4 நாள் மாநாட்சட பிரதமர் நதரந்திர தமாடி
துவங்கி சவத்தார், இதில் 60 நாடுகசளச் தசர்ந்த 900 பிரதிநிதிகள் கலந்து தகாள்கின்ைனர்.
தவளாண்

பல்லுயிர்

அசனவ ன்

தமலாண்சம

பங்சகயும்

சிைந்த

மற்றும்

முசையில்

மரபணு

வளங்கசள

பு ந்துதகாள்ள

பாதுகாப்பதில்

விவசாயிகள்

உட்பட

பங்குதாரர்கள், மத்தியில் ஒரு தபச்சுவார்த்சதசய ததாடங்க மற்றும் ஊக்குவிக்க இந்த
மாநாடு உதவும். இது, காலநிசல மாற்ைத்தால் திணிக்கப்பட்ட அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும்
நீடித்த விவசாய உற்பத்திசய அசடயும் வழிகசள பற்ைி தபசவுள்ளது. இந்தியா,
தனித்துவமான பயிர் மற்றும் கால்நசட பன்முகத்தன்சமயுடன் மிகப்தப ய பல்லுயிர்
சமயங்களில் ஒன்ைாக திகழ்கிைது.
10. எந்த நாட்டு ஹாக்கி அணி, 2016 மகளிர் ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபிசய தவன்றுள்ளது
?
A. சீ னா
B. இந்தியா
C. ஜப்பான்
D. மதலஷியா
விசட : B. இந்தியா
சிங்கப்பூ ல் நசடதபற்ை 2016 ஆசிய மகளிர் ஹாக்கி சாம்பியன்ஸ் டிராபியின் 4வது
பதிப்பில், இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி சீ னாசவ இறுதி ஆட்டத்தில் 2-1 என்ை புள்ளியில்
ததாற்கடித்து தவற்ைி தபற்ைது. இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி
தபாட்டியில் தவற்ைி தபறுவது இதுதவ முதல் முசையாகும்.
நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 07, 2016
1. புசகயிசல கட்டுப்பாடு குைித்த 7-வது அமர்வு மாநாடு (Conference of Parties (COP7)) எந்த
இந்திய மாநிலத்தில் ததாடங்கியுள்ளது ?
A. உத்தரப் பிரததசம்
B. அ யானா
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C. ராஜஸ்தான்
D. ஒடிசா
விசட: A. உத்திரப் பிரததசம்
புசகயிசல கட்டுப்பாடு குைித்த 7வது அமர்வு மாநாடு (Conference of Parties (COP7)),
உத்திரபிரததசத்தின் கிதரட்டர் தநாய்டாவில் உள்ள India Exposition Mart -ல் 2016 நவம்பர் 7ம் தததி ததாடங்கியது. இந்த 6 நாள் மாநாடு, மற்ை நாடுகளில் இருந்து கற்றுக்தகாள்ளவும்,
புசகயிசல

நுகர்சவ

ப தசாதிக்க

இந்தியா

எடுத்துள்ள

நடவடிக்சககசள

தவளிப்படுத்தவும் ஒரு வாய்ப்சப வழங்கும். 180 நாடுகளில் இருந்து 1500 க்கும்
அதிகமான பிரதிநிதிகள் மற்றும் இவர்களுடன், தஜன ீவாவின் WHO FCTC தசயலகத்துடன்
அதிகாரபூர்வ ததாடர்பு தகாண்ட பிை கண்காணிப்பாளர்களும் இம்மாநாட்டில் கலந்து
தகாள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. உலகளாவிய

புசகயிசல கட்டுப்பாடு

மாநாட்சட இந்தியா நடத்துவது இதுதவ முதல் முசையாகும்.
2. சமீ பத்திய Grant Thornton சர்வததச வர்த்தக அைிக்சக படி, உலகளாவிய வணிக
நம்பிக்சக குைியீட்டில் இந்தியாவின் தரம் என்ன ?
A. 5 வது
B. 9 வது
C. 2 வது
D. 4 வது
விசட: C. 2 வது
சமீ பத்திய Grant Thornton சர்வததச வர்த்தக அைிக்சகப்படி, மூன்ைாவது காலாண்டில்
(ஜூசல-தசப்டம்பர் 2016) உலகளாவிய வணிக நம்பிக்சக குைியீட்டில் 36 நாடுகளில்
இந்தியா 2வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த அைிக்சகயானது, கடந்த தரவ சசயில் இருந்து
முன்தனற்ைம்

அசடந்ததற்கு,

அரசாங்கம்

தசய்த

சீ ர்திருத்த

நிகழ்ச்சிகள்

மற்றும்

வாணிபம் தசய்வதற்கான காலநிசலசய தமம்படுத்த தமற்தகாண்ட முயற்சிகள் தான்
காரணம்

என்பசத

இந்ததாதனஷியா

ததளிவாக

உள்ளது.

பிரதிபலிக்கிைது.

பிலிப்சபன்ஸ்

3

வது

பட்டியலில்
இடத்தில்

முதலிடத்தில்
உள்ளது.

36

தபாருளாதாரங்களில் உள்ள 2,500 ததாழில்களில் காலாண்டில் நடத்திய உலகளாவிய
வணிக கணக்தகடுப்பின் அடிப்பசடயில் இந்த அைிக்சக தயார் தசய்யப்பட்டுள்ளது.
3. எந்த நாடு, ஐ.நா. கட்டசமப்பின் காலநிசல மாற்ைம் குைித்த Conference of Parties (COP22)
மாநாட்சட (UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ) நடத்துகிைது ?
A. இந்தியா
B. தமாராக்தகா
C. தநபாளம்
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D. பாலஸ்தீனம்
விசட: B. தமாராக்தகா
ஐ.நா. கட்டசமப்பின் காலநிசல மாற்ைம் குைித்த Conference of the Parties (COP 22)
மாநாட்டின்

22வது

பதிப்பு

தமாராக்தகாவின்

Marrakech-வில் நவம்பர் 07-ம்

தததி

துவங்கியது. இந்த 12-நாள் உலகளாவிய காலநிசல மாற்ை மாநாட்டில், மாசு உமிழ்சவ
எவ்வாறு அளவிடுவது மற்றும் அைிக்சகயிடுவது என்பதற்கான விதிகசள வகுத்தல்
மற்றும் காலநிசல மாற்ைத்சத ஏசழ நாடுகள் சமாளிக்கும் வசகயில் தபாருளாதார
பங்களிப்புகள்

தபான்ை

பா ஸ்

உடன்படிக்சகசய

அமுல்படுத்தும்

விவரங்கசள

பிரதிநிதிகள் ஆழ்ந்து ஆராய உள்ளனர்.
4. பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுவனம் (Defence Research & Development
Organisation - DRDO), தமம்பட்ட கூட்டு ததாழில்நுட்ப சமயம்(JATC) அசமக்க பின்வரும்
எந்த ஐஐடி கல்வி நிறுவனத்துடன் பு ந்துணர்வு ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளது ?
A. ஐஐடி பாம்தப
B. ஐஐடி காரக்பூர்
C. ஐஐடி இந்தூர்
D. ஐஐடி தில்லி
விசட: D. ஐஐடி தில்லி
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுவனம் (Defence Research & Development
Organisation - DRDO), தமம்பட்ட கூட்டு ததாழில்நுட்ப சமயம்(JATC) அசமக்க ஐஐடி தில்லி
கல்வி நிறுவனத்துடன் பு ந்துணர்வு ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளது. ஐஐடி தில்லி வளாகத்தில்
வரவிருக்கும் அைிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப பூங்காவில் இந்த JATC(Joint Advanced
Technology Centre) சமயம் அசமயவுள்ளது.
5. எந்த பாலிவுட் பிரபலம், சுவிச்சர்லாந்தின் சுற்றுலா தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ?
A. அமிதாப் பச்சன்
B. அலியா பட்
C. ரன்வர்ீ சிங்
D. ஷாருக்கான்
விசட: C. ரன்வர்ீ சிங்
பாலிவுட் நடிகர் ரன்வர்ீ சிங், சுவிச்சர்லாந்தின் 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான “Nature wants you
back” சுற்றுலா பிரச்சாரத்தின் தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
6. இந்தியாவின் எந்த ஆயுதப்பசட, “Operation school chalo”- சவ ததன் காஷ்மீ ல்
ததாடங்கியுள்ளது ?
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A. இந்திய இராணுவம்
B. இந்திய விமானப்பசட
C. இந்திய கடற்பசட
D. தமதல உள்ள அசனத்தும்
விசட : A. இந்திய இராணுவம்
‘Chyem ne zaroorat Daulat-o-ubab, Faqat Gochum School te Kitab (எனக்கு பணமும் புகழும்
ததசவயில்சல, எனக்கு புத்தகங்களும் பள்ளியும் தான்

தவண்டும்)

என்ை உள்ளூர்

முழக்கத்தின் கீ ழ் ததன் காஷ்மீ ல் இந்திய இராணுவம் “Operation school chalo”- சவ
ததாடங்கியுள்ளது.

இதன்

வழியாக,

இந்திய

ராணுவம்

குைிப்பிட்ட

பகுதிகசள

ததர்ந்ததடுத்து அங்குள்ள மாணவர்களுக்கு இலவச பயிற்சி வழங்கும் மற்றும் அவர்கசள
கூடுதல் கல்விசார் நடவடிக்சககளில்(extra-curricular activities) பங்தகற்க தசய்யும். இது
தவிர, இராணுவ அதிகா கள் மற்றும் ஆண்கள், தபற்தைார் தங்கள் குழந்சதகள் படிக்க
அவர்கசள தற்காலிக குடியிருப்புக்களுக்கு அனுப்ப ஊக்குவிப்பர்.
7.

ததசிய

புற்றுதநாய்

விழிப்புணர்வு

தினம்

இந்தியாவில்

எந்த

தததியில்

அனுச க்கப்படுகிைது ?
A. நவம்பர் 8
B. நவம்பர் 7
C. நவம்பர் 5
D. நவம்பர் 6
விசட: B. நவம்பர் 7
புற்றுதநாசய
வலியுறுத்தி

ஆரம்பத்திதலதய
கூை

இந்தியாவில்

கண்டைிந்து
ஒவ்தவாரு

குணப்படுத்த

தவண்டும்

ஆண்டும் நவம்பர் 7-ஆம்

என்பசத

நாள்

ததசிய

புற்றுதநாய் விழிப்புணர்வு தினம் அனுச க்கப்படுகிைது.
8. இந்திய

சர்வ் வங்கியின்(RBI) புதிய நிர்வாக இயக்குநராக(ED) நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர்

யார் ?
A. தக தக மல்தஹாத்ரா
B. எம் ராதஜஸ்வர் ராவ்
C. அ ந்தம் குனார்
D. கி ஷ் பிந்த்ரா
விசட: B. எம் ராதஜஸ்வர் ராவ்
எம் ராதஜஸ்வர் ராவ், இந்திய
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மத்திய

சர்வ் வங்கியின்(RBI) புதிய நிர்வாக இயக்குநராக(ED)
வங்கியில்

இருந்து

விருப்ப

ஓய்வு

தபறும்

ஜி.

மகாலிங்கத்திற்கு பதிலாக இவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். புள்ளியியல் துசை மற்றும்
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தகவல்

தமலாண்சம,

நிதி

சந்சதகள்

தசயலாக்கத்

துசை,

சர்வததச

துசை

ஆகியவற்சை ராவ் கவனிப்பார். இப்பதவிக்கு முன், இவர் நிதி சந்சதகள் தசயலாக்கத்
துசையின் தசலசம தபாது தமலாளராக பணியாற்ைினார். தமலும் ராவ், புது தில்லியில்
வங்கி குசைதீர்ப்பிலும்,

சர்வ் வங்கியின் அகமதாபாத், சஹததராபாத், தசன்சன

மற்றும் புது தில்லி பிராந்திய அலுவலகங்களிலும் பணிபு ந்துள்ளார்.
9. “Game Goes On” என்ை புத்தகம் பின்வரும் எந்த ஆசி யரால் எழுதப்பட்டது ?
A. ஆலன் தமக்கில்வ்தர
B. தஜம்ஸ் தல ஹண்ட்
C. அருண் தகாலாட்கர்
D. நிஸிம் எதசக்கிதயல்
விசட: A. ஆலன் தமக்கில்வ்தர
“Game Goes On” என்ை புத்தகம் ஆஸ்திதரலிய விமர்சகரான ஆலன் தமக்கில்வ்தர
என்பவரால் எழுதப்பட்டுள்ளது. இப்புத்தகம், கி க்தகட் விசளயாட்டு மீ து 50 ஆண்டுக்கும்
தமலான அவரது ஈடுபாட்சட அடிப்பசடயாக தகாண்டது. ஒரு வர்ணசனயாளராக தனது
வாழ்க்சகயில்

அவர்

கண்ட

விசளயாட்டுகளும்,

தனது

இளம்பருவத்தில்

ஒரு

விசளயாட்டு வரராக
ீ
களியாட்ட கி க்தகட் வரர்களான
ீ
பிராட்தமன், ஓல்ட்பீல்ட்டின்,
தமக்காதப

மற்றும்

ஓ

'தரய்லி

ஆகிதயாருடன்

இசணந்து

இருந்தது

ஆகிய

பல

நிசனவுகள் இதில் அடங்கும்.
10. Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI)-வின்
நிர்வாக

இயக்குநர்(MD)

மற்றும்

தசலசம

நிர்வாக

அதிகா யாக

(CEO)

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ?
A.

ஷாபத் தஜயின்

B. பிரவண்
ீ
குமார் சர்மா
C. கீ ர்த்தி சிங்
D. சுதா சிங்வி
விசட: B. பிரவண்
ீ
குமார் சர்மா
Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI)-வின்
நிர்வாக இயக்குநர்(MD) மற்றும் தசலசம நிர்வாக அதிகா யாக (CEO) பிரவண்
ீ
குமார்
சர்மா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சர்மா, ஸ்தடட் பாங்க் ஆப் இந்தியாவின் தபாது தமலாளர்.
CERSAI என்பது இந்தியாவின் மத்திய ஆன்சலன் பாதுகாப்பு வட்டி பதிதவடு. இது,
பாதுகாப்பு ப வர்த்தசன , தசாத்து புனரசமப்பு மற்றும் வங்கிகளின் பாதுகாப்பு வட்டி
மற்றும்

நிதி

நிறுவனங்கள்

ஆகிய

பதிவுகசள

தாக்கல்

தசய்ய

ஒரு

தளத்திசன

வழங்குகிைது. எந்த நபர் தவண்டுமானாலும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்சத தசலுத்தி
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பதிதவட்டில் பராம க்கப்பட்டு வரும் பதிவுகசள ததடலாம் மற்றும் ஆய்வு தசய்யலாம்.
CERSAI தசலசமயகம் புது தில்லியில் அசமந்துள்ளது.
நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 08, 2016
1.

சமீ பத்தில்

மசைந்த

கானுபாய்

காந்தி(Kanubhai

Gandhi),

எந்த

துசையுடன்

ததாடர்புசடயவர் ?
A. சட்டம்
B. விசளயாட்டு
C. அைிவியல்
D. ஊடகவியல்
விசட: C. அைிவியல்
மகாத்மா காந்தியின் தபரனும், முன்னாள் நாசா விஞ்ஞானியுமான கானுபாய் காந்தி(87)
சமீ பத்தில் குஜராத்தின் சூரத்தில் காலமானார். குஜராத்தின் தண்டியில் நசடதபற்ை உப்பு
சத்தியாக்கிரகத்தின் தபாது மகாத்மா காந்தியின் சகத்தடிசய ஒரு சிறுவன் இழுப்பது
தபான்ை அற்புதமான புசகப்படத்தின் மூலம் இவர் அைியப்பட்டார். மகாத்மா காந்தியின்
3வது மகனான ராம்தாஸ் காந்தியின் மகன் தான் இந்த கானுபாய் காந்தி. இவர் NASA-வில்
25 ஆண்டுகள் பணியாற்ைியனார். அதம க்காவில் 40 ஆண்டுகள் தங்கி இருந்ததற்கு
பிைகு, 2014-ல் இவர் இந்தியா திரும்பினார்.
2. எந்த நாடு, மூலிசக மருந்துகளுக்கான 2016 சர்வததச ஒழுங்குமுசை ஒத்துசழப்பு
(IRCH) கூட்டத்சத நடத்துகிைது ?
A. தஜர்மனி
B. தமாதராக்தகா
C. இந்ததாதனஷியா
D. இந்தியா
விசட: D. இந்தியா
மூலிசக மருந்துகளுக்கான 2016 சர்வததச ஒழுங்குமுசை ஒத்துசழப்பின்( International
Regulatory Cooperation for Herbal Medicines -IRCH) 9வது ஆண்டு கூட்டம் புது தில்லியின்
அதசாகா தஹாட்டலில் நவம்பர் 8, 2016-ல் ததாடங்கியது. இது AYUSH அசமச்சகத்தின்
மூலம் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது, இதசன மாநிலங்களுக்கான AYUSH அசமச்சர் Sripad
Yesso Naik துவக்கி சவத்தார். IRCH மாநாட்டின் தநாக்கம், மூலிசக மருந்துகசள
உலகளவில் தகாண்டுதசல்தல் அதசன பாதுகாப்பாக பயன்படுத்த வசதி தசய்தல் மற்றும்
ஒழுங்குமுசை, தரம், பாதுகாப்பு மற்றும் மூலிசக மருந்துகள் திைத்தன்சம முதலியன
ததாடர்பான

தங்கள்
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அனுபவம்,

தகவல்கசள

ததசிய

கட்டுப்பாட்டு

அதிகா கள்
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பகிர்ந்துதகாள்வதன் மூலம் அவர்களிசடதயயான ஒத்துசழப்சப வலுப்படுத்துவதல்
ஆகியன ஆகும்.
3. 2016 நகர்ப்புை தமாபிலிட்டி இந்தியா மாநாடு(Urban Mobility India conference) எந்த
மாநிலத்தில் ததாடங்கியது ?
A. பஞ்சாப்
B. குஜராத்
C. உத்தரப் பிரததசம்
D. அசாம்
விசட: B. குஜராத்
2016 நகர்ப்புை தமாபிலிட்டி இந்தியா மாநாடு, “Planning Mobility for City’s sustainability” என்ை
சமயக்கருவுடன் குஜராத்தின் காந்திநக ல் உள்ள மகாத்மா மந்திர்-ல் நவம்பர் 8-ம் தததி
ததாடங்கியது. இந்த 4-நாள் மாநாட்சட நகர அபிவிருத்தி அசமச்சரகமும், குஜராத்
அரசும்

கூட்டாக

இசணந்து

ஏற்பாடு

தசய்தது.

இம்மாநாட்டில்

2500

பிரதிநிதிகள்

காலநிசலக்கு ஏற்ை நகர்புை தபாக்குவரத்து அசமப்புகள் பற்ைி விவாதிப்பார்கள்.
4. பின்வரும் யாருக்கு பத்தி க்சகயாளர் பி வில், 2016 Reporters Without Borders (RSF) – TV5
Monde Press Freedom Prize வழங்கப்பட்டுள்ளது ?
A. ஹாதி அப்துல்லா
B. சஜனா ஏர்ஹாய்ம்
C. லீ டிங்க்யு
D. இனன் கிஜில்கயா
விசட: A. ஹாதி அப்துல்லா
சி யாசவச் தசர்ந்த தனிப்பட்ட பத்தி சகயாளர்(freelance journalist) ஹாதி அப்துல்லா,
அவரது நாட்டின் சில ஆபத்து நிசைந்த பகுதியில் நசடதபறும் 5 ஆண்டு கால தபார்
பற்ைிய தசய்திகசள அளித்ததற்காக இவருக்கு 2016 Reporters Without Borders (RSF) – TV5
Monde

Press

Freedom

Prize

வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தமற்கத்திய

பத்தி சகயாளர்கதள

இப்பகுதி மக்களிடம் படதமா, தபட்டிதயா எடுக்க தயங்கிய நிசலயில், இவர் தயக்கமின்ைி
ஆபத்தான பகுதிகளில் சத யமாக நுசழந்து தபட்டி கண்டார். இவசர தவிர்த்து, சீ ன
இசணய

தசய்தி

நிறுவனமான

பத்தி சகயாளர்கள் லு யூயு

“64Tianwang”

ஊடக

பி விலும்,

சீ னக்

குடிமக

மற்றும் லி டிங்யூ ஆகிய இருவரும் குடிமகன் ஊடக

தசய்தியாளர் பி விலும் விருது தபற்றுள்ளனர்.
5.

இந்தியா-வங்கததச

கூட்டு

இராணுவ

பயிற்சி

"SAMPRITI-2016"

எந்த

இடத்தில்

ததாடங்கியது ?
A. தஜய்சால்மர்
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B. கட்ச்
C. ஜல்சபகு
D. டங்தகய்ல்
விசட: D. டங்தகய்ல்
இந்தியா-வங்கததச

கூட்டு

இராணுவ

பயிற்சி

"SAMPRITI-2016"-யின்

பதிப்பு

6வது

வங்கததசத்தின் பங்கபந்து தசனனிபாசில் உள்ள டங்தகய்லில் 2016 நவம்பர் 4ம் தததி
ததாடங்கியது.

மஹர்

வழிநடத்துகிைது.

தரஜிதமன்ட்

இந்த

14

நாள்

குழுவின்

நிறுவனம்

கூட்டுப்பயிற்சியானது,

இந்திய

ராணுவத்சத

ஐ.நா.-வின்

ஆசணப்படி

மசலப்பாங்கான மற்றும் காட்டுப் பிரததசத்தில் பயங்கரவாத முைியடிப்பு நடவடிக்சக
பயிற்சிகளில் முக்கிய கவனம் தசலுத்தவுள்ளது. இந்த உடற்பயிற்சியின் தநாக்கமானது,
இது

தபான்ை

நடவடிக்சககளில்

இரு

பசடகளும்

தங்களது

அணுகுமுசைகசள

தத யப்படுத்தி இசணந்து தசயலாற்றும் தன்சமசய உருவாக்குவதாகும்.
6. 2016 சர்வததச விமான தபாக்குவரத்து மற்றும் விண்தவளி மருந்துகள் அகாடமியின்
(IAASM) கூட்டம் எந்த நகரத்தில் ததாடங்கியது ?
A. பிதரசிலியா
B. புது தில்லி
C. பி ட்தடா யா
D. தபய்ஜிங்
விசட: B. புது தில்லி
2016 சர்வததச விமான தபாக்குவரத்து மற்றும் விண்தவளி மருந்துகள் அகாடமி (IAASM)
கூட்டத்தின்

64வது

பதிப்பு நவம்பர் 7-ஆம்

தததி

புது

தில்லியில்

துவங்கியது.

இது நவம்பர் 10 வசர ததாடரும். இந்திய வான்தவளி மருத்துவ சங்கம் (Indian Society of
Aviation Medicine-ISAM) ஏற்பாடு தசய்த இந்த மாநாட்டில் உலகம் முழுவதும் இருந்து
300க்கும் தமற்பட்ட பிரதிநிதிகள் பங்தகற்றுள்ளனர். 2016 IAASM-ன் சமயக்கரு “Learn and
Overcome”.
துசையில்

2016

IAASM

சிைந்த

மாநாடானது,

விளங்கும்

உலகம்

பிரமுகர்களுடன்

முழுவதும்

வான்தவளி

உசரயாடவும்,

மருத்துவத்

அவர்களிடம்

இந்த

துசையில் உள்ள புதிய முன்தனற்ைங்கசள அைியவும் இந்திய வான்தவளி மருத்துவம்
நிபுணர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்சப வழங்கும்.
7. ஒய் சனததாய் ததவி(Y Sanathoi Devi) எந்த விசளயாட்டுடன் ததாடர்புசடயவர் ?
A. பூப்பந்து(Badminton)
B. உஷூ(Wushu)
C. கால்பந்து(Football)
D. ஹாக்கி(Hockey)
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விசட: B. உஷூ(Wushu)
சமீ பத்தில் இந்திய உஷூ அணி, சீ னாவின் சியானில் நசடதபற்ை 8வது சான்டா உலகக்
தகாப்சப(8th Sanda World Cup) தபாட்டியில் 5 பதக்கங்கசள தவன்றுள்ளது. இதில், 52
கிதலா பி வில் இந்தியாவின் ஒய் சனததாய் ததவி சீ னாவின் Luan Zhang-உடன் ததாற்று
தவள்ளி பதக்கம் தவன்ைார். ததவி, அர்ஜுனா விருது தபற்ைவர் மற்றும் உலக தவள்ளி
பதக்க வரர்
ீ
ஆவார். தவள்ளி தவன்ை மற்ை இந்தியர்கள் பின்வருமாறு: உஜித் சர்மா(52
கிதலா பி வில்), சுரயா பானு பிரதாப் சிங்(60 கிதலா பி வில்), தமானிகா(60 கிதலா
பி வில்). பூஜா கடியன் 75 கிதலா பி வில் தனியாக தவண்கல பதக்கத்சத தவன்ைார்.
8. அசாம் மின்சார வினிதயாக அசமப்சப தமம்படுத்த ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB)
எவ்வளவு கடன்ததாசகக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது ?
A. $ 54 மில்லியன்
B. $ 48 மில்லியன்
C. $ 88 மில்லியன்
D. $ 63 மில்லியன்
விசட: C. $ 48 மில்லியன்
ததசிய தசலநக ல் இருந்து ததசவயான மற்றும் நம்பகமான மின்சாரத்சத அஸ்ஸாம்
மாநிலம் அணுகவசத தமம்படுத்த ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB) $ 48 மில்லியன்
கடன்ததாசக வழங்குவதாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 2014-ல் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி
அங்கீ க த்த அசாம் மின் துசை முதலீட்டு திட்டத்திற்கு $ 300 மில்லியன் தப ய நிதி
வசதி பகுதியில் 2வது தவசணயாக இந்த கடன் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அசாம் மாநிலம்
மின்சார

தகாள்ளசவ

அதிக க்க

மற்றும்

பயனர்களுக்கு

மின்சார

தசசவசய

தமம்படுத்தும் தநாக்கில் அதன் மின்சார வினிதயாக அசமப்பு திைசன அதிக க்க இந்த
திட்டம் உதவும். முதல் தவசண கடன் $ 50 மில்லியன் பிப்ரவ

2015-ஆம் ஆண்டு

சகதயழுத்திடப்பட்டது.
9. 2016-17 ஆண்டுக்கான ராஷ்டி ய காளிதாஸ் சம்மன் பட்டம் யாருக்கு அளிக்கப்பட
உள்ளது ?
A. என். ராஜம்
B. அனுபம் தகர்
C. ராஜ் சபசா யா
D. பன்ஷி கவுல்
விசட: D. பன்ஷி கவுல்
2016-17 ஆண்டுக்கான ராஷ்டி ய காளிதாஸ் சம்மன் பட்டத்திற்கு பன்ஷி கவுலும், 2015-16
ஆண்டுக்கு

ராஜ்
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சபசா யாவும்

ததர்வு

தசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
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இரு

நாடக
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கசலஞர்களும்,

நாட்டில்

நீண்ட

ததாடர்ச்சியான

புதுசமயான

தநசத்துக்கு ய

பசடப்புகள்

மூலம்

நசடமுசை,

சிைந்த

மற்றும்

அைியப்படுகின்ைனர்.

ஆளுநர்

ஓம்பிரகாஷ் தகாஹ்லி உஜ்சஜன் நக ல் நவம்பர் 10, 2016 அன்று நசடதபை உள்ள
விருது விழாவில் விருதுகசள வழங்குவார். காளிதாஸ் சம்மன், இந்தியாவில் மத்தியப்
பிரததச அரசு ஆண்டுததாறும் வழங்கும் ஒரு மதிப்புமிக்க கசல விருது. இவ்விருது
தராக்கப் ப சாக 2,00,000 மற்றும் ஒரு சான்சை தகாண்டுள்ளது.

10. “The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology”

என்ை புத்தகம் யாரால்

எழுதப்பட்டுள்ளது ?
A. ஜான் வாக்கர்
B. பில் தகட்ஸ்
C. தர கர்ஸ்தவயில்
D. தஜனட் மாஸ்லின்
விசட: C. தர கர்ஸ்தவயில்
கண்டுபிடிப்பாளர் மற்றும் எதிர்காலவாதி தர கர்ஸ்தவயில் “The Singularity Is Near: When
Humans Transcend Biology” என்ை புத்தகத்சத எழுதியுள்ளார். இது தசயற்சக நுண்ணைிவு
மற்றும் மனித இனத்தின் எதிர்காலம் பற்ைிய புசனக்கசத அல்லாத ஒரு புத்தகம் ஆகும்.
நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 9-10, 2016
1. "ஆதராக்கியமான இந்தியா" முன்தனடுப்பு பத்தி சகசய (Healthy India Initiative magazine)
எந்த மத்திய அசமச்சர் அைிமுகம் தசய்துசவத்தார் ?
A. ஜகத் பிரகாஷ் நட்டா
B. ராஜ் நாத் சிங்
C. பிரகாஷ் ஜவதடகர்
D. நதரந்திர தமாடி
விசட: A. ஜகத் பிரகாஷ் நட்டா
சுகாதாரத்சத

விளம்பரப்படுத்த

மற்றும்

புது

தில்லியில்

சுகாதாரம்

ததாடர்பான

திட்டங்கசள வலுப்படுத்த, மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துசை அசமச்சர் ஜகத்
பிரகாஷ் நட்டா "ஆதராக்கியமான இந்தியா" முன்தனடுப்பு பத்தி சக மற்றும் “No More
Tension”

எனும்

தசல்லிடதசயலிசய

(தமாசபல்

ஆப்)

ததாடங்கி

சவத்தார்.

"ஆதராக்கியமான இந்தியா" ஒரு காலாண்டு இதழாகும். இது சுகாதாரம் ததாடர்பான
தகவல்கள் மற்றும் ஆதராக்கியமான வாழ்க்சக பற்ைிய விழிப்புணர்வு ஆகியவற்சை
வழங்கும். தபண்கள் மற்றும் குழந்சதகள் சுகாதாரம், முதிதயார் சுகாதாரம், பருவகால
வியாதிகள் , தினச
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மற்றும்

நல

வாழ்வுக்கான

வட்டு
ீ

சவத்தியம்

உட்பட

சுகாதாரத்தின்

பல்தவறு

வித்தியாசமான அம்சங்கசள இந்த இதழ் தபசும். No More Tension தசயலி(App), பயனர்கள்
மன அழுத்தத்சத சமாளிக்க உதவுகிைது தமலும் இது மன அழுத்தம்,அதன் அைிகுைிகள்
மற்றும்

தமலாண்சம

குைித்து

தகவல்கசளயும்

வழங்கும்.

பயனர்கள்

தங்கள்

மனநிசலசய அளவிட மற்றும் தங்கள் வாழ்வில் மன அழுத்தத்சத குசைக்க தயாகா
மற்றும் தியானம் தபான்ை பல்தவறு உத்திகசள அைிய இந்த தசயலி வழிவசக
தசய்கிைது.

2.

2018

சர்வததச

தபாட்டி

தநட்தவார்க்கின்

(International

Competition

Network

(ICN))

வருடாந்திர மாநாட்டிசன எந்த நாடு நடத்துகிைது ?
A. தபார்ச்சுகல்
B. இந்தியா
C. ஜப்பான்
D. சிங்கப்பூர்
விசட: B. இந்தியா
2018 சர்வததச தபாட்டி தநட்தவார்க்கின் (International Competition Network (ICN)) வருடாந்திர
மாநாட்டிசன இந்திய

தபாட்டி ஆசணயம்(Competition Commission of India (CCI)) புது

தில்லியில் 2018 மார்ச்-ஏப்ரலில் நடத்தவுள்ளது. ICN என்பது முற்ைிலும் சர்வததச தபாட்டி
அமலாக்கத்திற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட 120 தபாட்டி ஆட்சி எல்சலகளில் இருந்து 132
உறுப்பினர்கசளக் தகாண்ட ஒரு சர்வததச அசமப்பாகும். 2017 ICN வருடாந்திர மாநாடு
தபார்த்துகீ சிய தபாட்டி ஆசணயம் மூலம் நடத்தப்படவுள்ளது.
3. எந்த மாநில அரசு, நீர் பாசன(irrigation) திட்டங்கசள முடிக்க "Lakshya Bhagirathi"
பிரச்சாரத்சத முன்தனடுத்துள்ளது ?
A. மத்தியப் பிரததசம்
B. சத்தீஸ்கர்
C. உத்தரப் பிரததசம்
D. அசாம்
விசட: B. சத்தீஸ்கர்
சத்தீஸ்கர் மாநில அரசு பூர்த்தி தசய்யப்படாமல் உள்ள நீர் பாசன(irrigation) திட்டங்கசள
முடிக்க "Lakshya Bhagirathi" பிரச்சாரத்சத ததாடங்கியுள்ளது. இந்த பிரச்சாரத்தின் கீ ழ், நீர்
வள துசை பூர்த்தி தசய்யப்படாமல் இருந்த 108 திட்டங்கசள அசடயாளம் கண்டது.
கடந்த 30 ஆண்டுகளாக இந்த திட்டங்கள் ததசவயான ஒப்புதல்களுக்காக நிலுசவயில்
இருந்தது.
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4. சர்வததச ததாழிலாளர் அசமப்பின் ( International Labour Organisation - ILO) புதிதாக
ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இயக்குனர் தஜனரல் யார் ?
A. அட் னா குரூஸ்
B. மிதஷல் ஹன்தசன்தன
C. ஜீவான் தசாமாவியா
D. சகய் சரடர்
விசட: D. சகய் சரடர்
சகய் சரடர், சர்வததச ததாழிலாளர் அசமப்பின் ( International Labour Organisation - ILO)
இயக்குனர்

தஜனரலாக

இரண்டாவது

ஐந்தாண்டு

காலத்திற்கு

திரும்பவும்

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார்.இவரது காலம் அதிகாரபூர்வமாக அக்தடாபர் 1,2017-லிருந்து
துவங்குகிைது. உலக தவசலயில் 35 ஆண்டுகள் அனுபவம் தகாண்ட சரடர், சர்வததச
ததாழிலாளர் அசமப்பின் 10வது இயக்குநர் தஜனரல் ஆவார். சர்வததச ததாழிலாளர்
அசமப்பின் தசலசமயகம் சுவிச்சர்லாந்தின் தஜன ீவாவில் உள்ளது.
5. பின்வரும் யார், 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான Tata Literature Live! வாழ்நாள் சாதசனயாளர்
விருது தபை உள்ளார் ?
A. மகாஸ்தவதா ததவி
B. சர் வி சநபால்
C. அமிதாவ் தகாஷ்
D. எம்.டி.வாசுததவன் நாயர்
விசட: C. அமிதாவ் தகாஷ்
மிகவும் பாராட்டப்பட்ட இந்திய-அதம க்க புசனகசத எழுத்தாளரான அமிதாவ் தகாஷ்,
இந்திய இலக்கியத்திற்கு ஆற்ைிய அளப்ப ய பங்களிப்சப அங்கீ க க்கும் விதமாக 2016
ஆம் ஆண்டுக்கான Tata Literature Live! வாழ்நாள் சாதசனயாளர் விருதுக்கு ததர்வு
தசய்யப்பட்டுள்ளார். மும்சபயின் ந மன் பாயின்ட்டில் உள்ள

National Centre for the

Performing Arts (NCPA)-ல் நவம்பர் 20, 2016 அன்று நசடதபைவுள்ள Tata Literature Live!’-ன்
வருடாந்திர விருதுகள் விழாவில் இவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்படும்.
6. இந்தியாவின் முதலாவது திரவ இயற்சக எ வாயு (Liquefied Natural Gas) மூலம்
இயக்கப்படும் தபருந்து எந்த மாநிலத்தில் ததாடங்கப்பட்டுள்ளது?
A. தகரளா
B. அசாம்
C. தமிழ்நாடு
D. கர்நாடகா
விசட: A. தகரளா

www.winmeen.com

Page 33

Tnpsc Tamil Current Affairs November 2016
www.winmeen.com
இந்தியாவின்

முதலாவது

இயக்கப்படும்

தபருந்சத,

திரவ

இயற்சக

தபட்தராலியம்

எ வாயு
மற்றும்

(Liquefied

இயற்சக

மூலம்

Natural Gas)
எ வாயு

அசமச்சர்

தர்தமந்திர பிரதான் மற்றும் தகரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் இருவரும் இசணந்து
திருவனந்தபுரத்தில் ததாடங்கி சவத்தனர். மாநில தசலநக ல் வர்த்தக வாகனங்களில்
LNG-சய ஒரு எ தபாருளாக அைிமுகப்படுத்த துவங்கப்பட்ட முதல் சபலட் சூழல்நட்பு(eco-friendly) தபருந்து Petronet LNG Limited (PLL), Indian Oil Corporation Ltd மற்றும் Tata
Motors Ltd ஆகிய மூவ ன் கூட்டு முயற்சியாகும். LNG ஒரு தூய்சமயான மற்றும்
பாதுகாப்பான எ தபாருளாக கருதப்படுகிைது ஏதனனில் தவகுஜன தபாக்குவரத்திற்கு இது
50%-க்கும் குசைவான கார்பசன தவளியிடுகிைது.
7. 2016 ஆசிய-பசிபிக் தபாருளாதார ஒத்துசழப்பு ( Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC)
உச்சி மாநாடு, எந்த நாட்டின் மூலம் நடத்தப்படவுள்ளது?
A. இந்தியா
B. தபரு
C. சீ னா
D. பிலிப்சபன்ஸ்
விசட: B. தபரு
2016 ஆசிய-பசிபிக் தபாருளாதார ஒத்துசழப்பு ( Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC)
உச்சி மாநாடு தபரு நாட்டின் லிமா நக ல் நவம்பர் 19-20 அன்று நசடதபறும். இந்த உச்சி
மாநாட்டின் சமயக்கரு “Quality Growth and Human Development” மற்றும் APEC உச்சி
மாநாட்டின் அதிகாரபூர்வ சின்னம் பண்சடய நகரான Caral-ன் கட்டசமப்பு ஆகும்.
8. "Smart India Hackathon 2017", எந்த மத்திய அசமச்சர் மூலம் துவக்கி சவக்கப்பட்டது ?
A. ரவி சங்கர் பிரசாத்
B. நதரந்திர தமாடி
C. பிரகாஷ் ஜவதடகர்
D. டாக்டர். ஹர்ஷ் வர்தன்
விசட: C. பிரகாஷ் ஜவதடகர்
இந்தியாவின்

ததாசலதூர(Remotest

parts)

பகுதிகளில்

உள்ள

ததாழில்நுட்ப

கல்வி

நிறுவனங்களில் உள்ள 30 லட்சம் மாணவர்களின் பசடப்பாற்ைல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப
நிபுணத்துவத்சத தவளிக்தகாணரும் வசகயில்,

"Smart India Hackathon 2017" எனும்

உலகின் மிகப்தப ய டிஜிட்டல் ததசிய வளர்ச்சி முன்முயற்சிசய புது தில்லியில் மத்திய
மனித

வள

தமம்பாடு

அசமச்சர்

பிரகாஷ்

ஜவதடகர்

துவக்கி

சவத்தார்.

இந்த

முன்தனடுப்பின் தநாக்கம் மின்சாரம், கல்வி, சுகாதாரம், நீர், நிதி, விவசாயம், எ சக்தி
ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பிரச்சிசனகளுக்கு டிஜிட்டல் தீர்வுகசள கண்டுபிடிப்பதாகும்.
‘Smart India Hackathon 2017’ என்பது பான்-இந்தியா 36 மணி தநர இசடநில்லா டிஜிட்டல்
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நிரலாக்க தபாட்டி, இது ஒதர தநரத்தில் 20க்கும் தமற்பட்ட சமயங்களில் நடக்கும்.
ததசத்சதக்

கட்டிதயழுப்பும்

இசளஞர்களின்

பசடப்பாற்ைல்

மற்றும்

திைசமகசள

தமருதகற்றும் ஒரு மாதி சய ஸ்தாபனமயப்படுத்த(institutionalize) இந்த முன்முயற்சி
உதவும்.

இது

தபான்ை

முயற்சி

இந்தியாவில்

ததாடங்கப்படுவது

இதுதவ

முதன்முசையாகும்.
9. மத்திய அரசு, பிரதான் மந்தி

யுவ தயாஜனாசவ(Pradhan Mantri YUVA Yojana) என்ன

தநாக்கத்திற்காக ததாடங்கியுள்ளது ?
A. ததாழில் முசனவு
B. தபண்கள் கல்வி
C. விசளயாட்டு
D. SC / ST கல்வி
விசட: A. ததாழில் முசனவு
திைன் வளர்ச்சி மற்றும் ததாழில் முசனவு அசமச்சர் (I / C) ராஜீவ் பிரதாப் ரூடி, பிரதான்
மந்தி

யுவ தயாஜனாசவ துவக்கி சவத்தார். இது, திைன் வளர்ச்சி மற்றும் ததாழில்

முசனவு அசமச்சகத்தின்(Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - MSDE) ததாழில்
முசனதவார் கல்வி மற்றும் பயிற்சியின் முதன்சம திட்டமாக உள்ளது. இந்த திட்டம்
ரூ.499,94 தகாடிதசலவில் 5 ஆண்டுகளுக்கு (2016-17 to 2020-21) திட்டமிடப்பட்டுள்ளது
மற்றும் இது 3050 நிறுவனங்கள் மூலம் 5 ஆண்டுகளில் 7 லட்சம் மாணவர்களுக்கு
ததாழில் முசனய கல்வி மற்றும் பயிற்சி வழங்கும். இதில், இசளஞர்களுக்கு எளிதாக
தகவல் மற்றும் வழிகாட்டும் பாசத அணுகல், கடன், காப்பகம் மற்றும் விசரவுபடுத்தி,
பாசதசய உருவாக்கும் ஒரு வலிசம ஆகியசவ அடங்கும்.
10. 2016 பி க்ஸ் ததாசலத்ததாடர்பு அசமச்சர்கள்(BRICS Communication Ministers) கூட்டம்
இந்தியாவின் எந்த நகரத்தில் ததாடங்கியது ?
A. தசன்சன
B. புது தில்லி
C. தபங்களூரு
D. தகாச்சி
விசட: C. தபங்களூரு
பி க்ஸ் ததாசலத்ததாடர்பு அசமச்சர்கள்(BRICS Communication Ministers) கூட்டத்தின் 2வது
பதிப்பு கர்நாடகா மாநிலத்தின் தபங்களூ ல் நவம்பர் 10-ம் தததி ததாடங்கியது, இதற்கு
ததாசலத்ததாடர்பு அசமச்சர் மதனாஜ் சின்ஹா தசலசம வகித்தார். பிதரசில், ரஷ்யா,
இந்தியா, சீ னா மற்றும் ததன் ஆப் க்கா ஆகிய நாடுகளில் இருந்து வந்த உயர் நிசலக்
குழுக்கள், ததாசலத் ததாடர்பு மற்றும் தகவல் ததாழில்நுட்ப துசைகளில் சிைந்த
ஒத்துசழப்சப ஆழ்ந்து ஆராயவுள்ளனர். 2 நாள் மாநாடு, பி க்ஸ் நாடுகள் மத்தியில்
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ஒத்துசழப்பு மற்றும் புதிய கட்டசமப்புகசள உருவாக்கும் நடவடிக்சகசய தகாண்டு
வரும். டிஜிட்டல் தபாருளாதாரம், எதிர்கால தகவல் ததாடர்பு, தமாசபல் ததாழில்நுட்பம்
ஆகிய துசைகளில் ஒத்துசழப்சப தமம்படுத்தும் வழிகசளப் பற்ைியும் இந்த கூட்டத்தில்
விவாதிக்கப்பட உள்ளது.
நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 11, 2016
1. பார்சவயற்ைவர்களுக்கான 2017 T20 உலகக் தகாப்சப கி க்தகட் தபாட்டியின் விளம்பர
தூதுவர்(Brand Ambassador) யார் ?
A. ராகுல் டிராவிட்
B. சச்சின் தடண்டுல்கர்
C. வி வி எஸ் லட்சுமண்
D. சவுரவ் கங்குலி
விசட: A. ராகுல் டிராவிட்
முன்னாள்

இந்திய

கி க்தகட்

வரர்
ீ

மற்றும்

தகப்டன்

ராகுல்

டிராவிட்,

பார்சவயற்ைவர்களுக்கான 2017 T20 உலகக் தகாப்சப கி க்தகட் தபாட்டியின் விளம்பர
தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இப்தபாட்டியிசன இந்தியா நடத்துகிைது. 10 நாடுகள்
பங்தகற்க

உள்ள

இப்தபாட்டிகள்

2017

ஜனவ

28

முதல்

பிப்ரவ

12

வசர

நசடதபைவுள்ளது. இந்த தநரத்தில், ‘Support Blind Cricket by buying a Cricket Ball’ என்ை
பிரச்சாரத்சதயும் ராகுல் டிராவிட் ததாடங்கி சவத்துள்ளார்.
2. அசமதி மற்றும் வளர்ச்சிக்கான (World Science Day for Peace and Development - WSDPD)
உலக அைிவியல் தினம் எந்த தததியில் அனுச க்கப்படுகிைது ?
A. நவம்பர் 11
B. நவம்பர் 12
C. நவம்பர் 10
D. நவம்பர் 13
விசட: C. நவம்பர் 10
சமுதாயத்தில்

அைிவியலின்

முக்கிய

பங்கு

மற்றும்

வளர்ந்து

வரும்

அைிவியல்

பிரச்சிசனகள் பற்ைிய பரந்த விவாதங்களில் தபாதுமக்கள் கலந்துதகாள்வதன் ததசவ
ஆகியவற்சை தப துபடுத்தி(highlight) காட்ட ஒவ்தவாரு ஆண்டும்

நவம்பர் 10ம் தததி

அசமதி மற்றும் வளர்ச்சிக்கான (World Science Day for Peace and Development - WSDPD) உலக
அைிவியல் தினம் அனுச க்கப்படுகிைது. இது, நமது அன்ைாட வாழ்வில் அைிவியலின்
முக்கியத்துவத்சதயும் அதனுடன் உள்ள ததாடர்சபயும் அடிக்தகாடிட்டுக் காட்டுகிைது.
2016 WSDPD தினம் “Celebrating Science Centres and Science Museums” என்ை சமயக்கருவுடன்
அனுச க்கப்படுகிைது.
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3. சமீ பத்தில் மசைந்த லிதயானார்ட் தகாஹன்(Leonard Cohen), எந்த நாட்டின் பழம்தபரும்
பாடகர் ?
A. ஜப்பான்
B. பிதரசில்
C. கனடா
D. தஜர்மனி
விசட: C. கனடா
கனடாவின் பழம்தபரும் பாடகர்-பாடலாசி யர் லிதயானார்ட் தகாஹன்(82) சமீ பத்தில்
அதம க்காவிலுள்ள

கலிதபார்னியாவில்

அரசியல்,

பாலியல்

தனிசம,

மற்றும்

காலமானார்.
தனிப்பட்ட

இவரது

உைவுகள்

பசடப்புகள்
ஆகிய

மதம்,

பகுதிகளில்

பயணிக்கிைது.
4. 2016 கதகர்-சர்வததச கசததசால்லிகள் திருவிழா(Kathakar-International Storytellers Festival)
எந்த நகரத்தில் ததாடங்கியது ?
A. தபங்களூரு
B. தசன்சன
C. தகாச்சி
D. புது தில்லி
விசட: D. புது தில்லி
கதகர்-சர்வததச கசததசால்லிகள் திருவிழாவின் (Kathakar-International Storytellers Festival) 6வது பதிப்பு புது தில்லியில் நவம்பர் 11, 2016 அன்று ததாடங்கியது. இதசன, இந்திரா காந்தி
ததசிய கசல சமயம்( Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA)) நிதவஷ் எனும் அரசு
சாரா நிறுவனத்துடன்(NGO) இசணந்து ஏற்பாடு தசய்துள்ளது. இந்த 3 நாள் நீண்ட
திருவிழாவில், சமகால கசதகள் மற்றும் வரலாற்று கட்டுக்கசதகள் ஆகிய இரண்டும்,
பல்தவறு நாடுகளின் பாரம்ப யங்கள் ஒலி வடிவிலும் தவளிப்படுத்தப்பட(Showcase)
உள்ளன. திருவிழாவில் ததசிய மற்றும் சர்வததச கசததசால்லிகள் ஆகிய இருவரும்
இடம்தபறுவர்.
5.

டாடா

கன்சல்டன்சி

சர்வசஸ்(TCS)
ீ

நிறுவனத்தின்

புதிதாக

நியமிக்கப்பட்ட

தசலவர்(Chairman) யார் ?
A. இஷாட் ஹுசசன்
B. அமன் தமத்தா
C. ரான் தசாமர்
D. என் சந்திரதசகரன்
விசட: A. இஷாட் ஹுசசன்
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இஷாட்

ஹுசசன்,

டாடா

கன்சல்டன்சி

சர்வசஸ்(TCS)
ீ

நிறுவனத்தின்

புதிதாக

நியமிக்கப்பட்ட இசடக்கால தசலவர்(Chairman) ஆவார். இவர் சசரஸ் மிஸ்ட் யின்
இடத்சத நிரப்புகிைார். புதிய தசலவர் நியமிக்கப்படும் வசர ஹுசசன் நிறுவனத்தின்
தசலவர் பதவியில் நீடிப்பார்.
6. “Beyond the Last Blue Mountain: A Life Of J. R. D. Tata” என்ை புத்தகத்தின் ஆசி யர் யார் ?
A. ஆர் எம் லாலா
B. கீ தா சுப்ரமணியம்
C. சி. எஸ் லட்சுமி
D. எலீனா தபர்ரண்தட
விசட: A. ஆர் எம் லாலா
“Beyond the Last Blue Mountain: A Life Of J. R. D. Tata” என்ை புத்தகம் ஆர் எம் லாலா
என்பவரால்

எழுதப்பட்டுள்ளது.

இது,

இந்தியாவின்

மிகப்தப ய

ததாழில்

குழுமத்தசலவர் J.R.D.டாடாவின் வாழ்க்சக வரலாறு ஆகும்.
7. தபாது தசசவ ஒலிபரப்பு நாள்( Public Service Broadcasting Day) இந்தியாவில் எந்த
தததியில் அனுச க்கப்படுகிைது ?
A. நவம்பர் 9
B. நவம்பர் 15
C. நவம்பர் 12
D. நவம்பர் 14
விசட: C. நவம்பர் 12
1947 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 12-ம் நாள் மகாத்மா காந்தி, அகில இந்திய வாதனாலி (All India
Radio) நிசலயத்திற்கு முதன்முதலாக வருசக பு ந்தசத நிசனவுகூறும் வசகயில்
ஒவ்தவாரு ஆண்டும் இந்தியாவில் நவம்பர் 12-ம் தததி தபாது தசசவ ஒலிபரப்பு தினம்
அனுச க்கப்படுகிைது. நவம்பர் 12, 1947 அன்று ததசதந்சத மகாத்மா காந்தி புது தில்லி
அகில இந்திய வாதனாலி நிசலயத்திற்கு முதலும் கசடசியுமாக வருசக தந்தார்.
பி விசனக்கு பிைகு, ஹ யானாவின் குருதஷத்திர முகாமில் தங்கியிருந்த பாகிஸ்தான்
அகதிகளிடம் காந்தி உசரயாற்ைினார்.
8. 2016 தகால்ட்ஸ்மித்ஸ் ப சு(Goldsmiths Prize) தபற்ை சமக் மக்தகார்மக்(Mike McCormack),
எந்த நாட்சட தசர்ந்தவர் ?
A. பிதரசில்
B. தபரு
C. தபார்ச்சுகல்
D. அயர்லாந்து
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விசட: D. அயர்லாந்து
அயர்லாந்து நாட்டவரான சமக் மக்தகார்மக்(Mike McCormack) அவர் எழுதிய “Solar Bones”
நாவலுக்காக

2016

ஆம்

ஆண்டிற்கான

தகால்ட்ஸ்மித்ஸ்

ப சு(Goldsmiths

Prize)

தபற்றுள்ளார். இது ஆண்டுததாறும் வழங்கப்படும் ஒரு பி ட்டிஷ் இலக்கிய விருது,
இதில் £ 10,000 பணமும் அடங்கும். இந்த விருது, கதாப்பாத்திரங்கசள சிைந்த முசையில்
விளக்கி

அவற்றுக்கு

உணர்வூட்டும்

தநர்சமயான

நாவலாக

கருதப்படும்

ஒரு

புத்தகத்திற்கு வழங்கப்படும்.
9. "லட்சுமி" எனப்படும் இந்தியாவின் முதல் வங்கி தராதபாசவ( banking robot) எந்த வங்கி
அைிமுகம் தசய்துள்ளது ?
A. ஸ்தடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா
B. சிட்டி யூனியன் வங்கி
C. ஐசிஐசிஐ வங்கி
D. ஆக்ஸிஸ் வங்கி
விசட: B. சிட்டி யூனியன் வங்கி
கும்பதகாணம் சார்ந்த சிட்டி யூனியன் வங்கி, "லட்சுமி" எனப்படும் இந்தியாவின் முதல்
வங்கி தராதபாசவ(banking robot) அைிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியாவின்
முதல்

on-site

வங்கி

உதவியாளர்

என்ை

நிசலசய

இது

அசடகிைது.

தசயற்சக

நுண்ணைிவு தகாண்ட "லட்சுமி" தராதபா, ஆங்கிலத்தில் தபசும், சசசக தசய்யும்,
அன்ைாட வாழ்க்சகயில் உசரயாடுவது தபான்று உசரயாடும். தராதபாவானது, வங்கி
கணக்கு இருப்பு மற்றும் கடன்கள் மீ தான வட்டி விகிதங்கள் உட்பட 125 தசலப்புகளில்
வாடிக்சகயாளர்களுடன் உசரயாடல்(interact) தமற்தகாள்ளும்.
10. எந்த இந்திய நிறுவனம்,சிைந்த கார்ப்பதரட் ஆட்சிமுசைக்காக 2016 தகால்டன் பீகாக்
விருசத(Golden Peacock Award for Corporate Governance) தபற்றுள்ளது ?
A. Steel Authority of India Limited (SAIL)
B. Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)
C. Food Corporation of India (FCI)
D. GAIL (India) Limited
விசட: A. Steel Authority of India Limited (SAIL)
மகாரத்னா நிறுவனங்களுள் ஒன்ைான Steel Authority of India Limited (SAIL) நிறுவனம்
மதிப்புமிக்க 2016 தகால்டன் பீகாக் விருசத சிைந்த கார்ப்பதரட் ஆட்சிமுசைக்காக
தவன்றுள்ளது. UK-விலுள்ள லண்டன் நக ல் நசடதபற்ை 16th London Global Convention on
Corporate Governance and Sustainability மாநாட்டில் SAIL நிறுவனம் சார்பாக ரூர்தகலா ஸ்டீல்
பிளாண்ட் (ஆர்.எஸ்.பி) தசலசம நிர்வாக அதிகா

அஸ்வினி குமார் இந்த விருசத

தபற்றுக்தகாண்டார்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 12-13, 2016
1.

சர்வததச

ஹாக்கி

கூட்டசமப்பின்

(International

Hockey

Federation)

தசலவராக

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள முதல் இந்தியர் யார் ?
A. ந ந்தர் பத்ரா
B. தன்ராஜ் பிள்சள
C. தக டி சிங்
D. கீ ர்த்தன் சிங்
விசட: A. ந ந்தர் பத்ரா
ந ந்தர் பத்ரா, சர்வததச ஹாக்கி கூட்டசமப்பின் (International Hockey Federation- FIH )
தசலவராக ததர்ந்ததடுக்கப்படும் முதல் இந்தியர் ஆவார். 2008-ல் இருந்து FIH-யின்
தசலவராக இருந்த Spaniard Leandro Negre-விற்கு பதிலாக இவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய ஹாக்கி தசலவரான பத்ரா, FIH-ன் 12வது தசலவர் மற்றும் ஆசியாவில் இருந்து
இந்த பதவிசய அசடயும் முதல் நபர்.
2. 2016 இந்திய சர்வததச வர்த்தக கண்காட்சியில்(India International Trade Fair - IITF) எந்த
நாடு கவனிக்கத்தக்கதாக (focus country) இருக்கும் ?
A. ததன் தகா யா
B. தபலாரஸ்
C. ஜப்பான்
D. தாய்லாந்து
விசட: B. தபலாரஸ்
இந்திய

சர்வததச

வர்த்தக

கண்காட்சியின்

36வது

பதிப்பு

புது

தில்லியின்

பிரகதி

சமதானில் 2016 நவம்பர் 14-ல் ததாடங்கும். இது 2016 நவம்பர் 18 வசர நசடதபறும்.
இந்த கண்காட்சிசய "டிஜிட்டல் இந்தியா" என்ை சமயக்கருவுடன் இந்திய ஜனாதிபதி
பிரணாப் முகர்ஜி திைந்து சவப்பார். இந்த ஆண்டின் பங்குதாரர் நாடு மற்றும் மாநிலங்கள்
முசைதய

ததன்

தகா யா

மற்றும்

மத்தியப்

பிரததசம்,

ஜார்க்கண்ட்ஆகும்.

கவனிக்கத்தக்கதாக நாடு மற்றும் மாநிலம் முசைதய தபலாரஸ் மற்றும் அ யானா.
3. முதல் இந்திய ததசிய திைந்தநிசல துல்லிய பாராகிசளடிங் சாம்பியன்ஷிப்(Indian
National Open Accuracy Paragliding Championship) எந்த மாநிலத்தில் ததாடங்கியது ?
A. உத்தரகண்ட் [
B. சிக்கிம்
C. ஜம்மு காஷ்மீ ர்
D. இமாசலப் பிரததசம்
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விசட : D. இமாசலப் பிரததசம்
முதல் இந்திய ததசிய திைந்தநிசல துல்லிய பாராகிசளடிங் சாம்பியன்ஷிப்(Indian National
Open Accuracy Paragliding Championship) இமாசலப் பிரததச மாநிலத்தின் பிர்-பில்லிங்கில்
ததாடங்கியது. இதில், 15 நாடுகசள தசர்ந்த 107 விமானிகள் கலந்து தகாள்கின்ைனர்.
4. சமீ பத்தில் மசைந்த ஜனார்த்தன் தநகி, எந்த துசையுடன் ததாடர்புசடயவர் ?
A. புவி இயற்பியல்
B. விசளயாட்டு
C. ஊடகவியல்
D. மருத்துவம்
விசட: A. புவி இயற்பியல்
பிரபல புவி இயற்பியலாளர் ஜனார்த்தன் ஜி தநகி (81) சமீ பத்தில் சஹததராபாத்தில்
காலமானார். இவர் ததசிய புவியசமப்பியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் ( National Geophysical
Research Institute - NGRI) முன்னாள் இயக்குநர் தர விஞ்ஞானி(Director-grade scientist) ஆவார்.
பூகம்பங்கள், தபரழிவுகள், குைிப்பாக சடதனாசரஸ் மற்றும் இந்திய துசண கண்ட
தட்டுகளின்

நகர்வுகள்

ஆகியவற்சை

பு ந்து

தகாள்வதில்

அளப்ப ய

பங்களிப்சப

தசய்ததின் மூலம் இவர் அைியப்பட்டார்.
5. "SRK – 25 Years of a Life" என்ை புத்தகம் யாரால் எழுதப்பட்டுள்ளது ?
A. சமர் கான்
B. ஆர் தக கபூர்
C. தசானாலி தகாக்ரா
D. ஓமங் தி பாதி
விசட: A. சமர் கான்
"SRK – 25 Years of a Life" என்ை புத்தகத்சத எழுத்தாளர் மற்றும் திசரப்பட இயக்குநர் சமர்
கான் எழுதியுள்ளார். இப்புத்தகம், பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக்கானின் பயணத்சத
அவரது இயக்குனர்களுசடய பார்சவ

வாயிலாக

ஆராய்கிைது. இந்த புத்தகத்தின்

முக்கிய எண்ணமானது, ஷாருக்கானின் இயக்குனர்கள் எதற்காக அவருக்கு இதுதபான்ை
குைிப்பிடத்தக்க கதாபாத்திரங்கசள தயாசித்தனர் என்பசத காட்டுவதத ஆகும்.
6. எந்த நாட்டின் அணி, 2016 மகளிர் உலக தகரம் சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் தவன்றுள்ளது
?
A. ஆஸ்திதரலியா
B. இந்தியா
C. சீ னா
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D. இலங்சக
விசட: B. இந்தியா
இந்திய மகளிர் தகரம் அணி, இங்கிலாந்தின் பர்மிங்காம்மில் நசடதபற்ை 7வது உலக
தகரம் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் இலங்சகசய ததாற்கடித்து தங்கம் தவன்றுள்ளது.
இது தவிர, இந்தியாவின் எஸ் அபூர்வா மற்றும் கதஜால் குமா

ஆகிய இருவரும்

தபண்கள் இரட்சடயர் பி வில் தங்கம் தவன்ைனர்.
7. இன்டர்தபாலின் (International Criminal Police Organization (INTERPOL)) புதிய தசலவராக
ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள தமங் ஹாங்தவய் (Meng Hongwei), எந்த நாட்சட தசர்ந்தவர் ?
A. ஜப்பான்
B. தாய்லாந்து
C. சீ னா
D. மதலஷியா
விசட: C. சீ னா
சீ ன மக்கள் குடியரசின் அரசியல்வாதி தமங் ஹாங்தவய் (Meng Hongwei), சர்வததச
குற்ைவியல் தபாலீஸ் அசமப்பின்(International Criminal Police Organization (INTERPOL)) புதிய
ஜனாதிபதியாக
அடிப்பசடயில்
INTERPOL

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஐக்கிய

நாடுகளுக்கு

விளங்குகிைது.

அடுத்து

இன்டர்தபாலின்

சர்வததச
2வது

தப ய

தசலசமயிடம்

பிரதிநிதித்துவத்தின்
சர்வததச

அசமப்பாக

பிரான்சின்

லிதயானில்

அசமந்துள்ளது. இது தபாது பாதுகாப்பு மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக தபாராடுதல்,
மனித

குலத்துக்கு

எதிரான

குற்ைங்கள்,

சுற்றுச்சூழல்

குற்ைம்,

இனப்படுதகாசல,

தபார்க்குற்ைங்கள் முதலிய பணிகளில் கவனம் தசலுத்துகிைது.
8. பின்வரும் யார், இந்திய பங்கு மற்றும் ப வர்த்தசன வா யத்தின் (Securities and
Exchange Board of India) புதிய முழு தநர உறுப்பினராக (WTM) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ?
A. எம் எம் பதடல்
B. நிரஞ்சன் சாகு
C. குருமூர்த்தி மகாலிங்கம்
D. எஸ் ராமன்
விசட: C. குருமூர்த்தி மகாலிங்கம்
குருமூர்த்தி மகாலிங்கம், இந்திய பங்கு மற்றும் ப வர்த்தசன வா யத்தின் (Securities and
Exchange Board of India) புதிய முழு தநர உறுப்பினராக (WTM) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவரது
பதவிக்காலம் 5 ஆண்டுகள் (அ) 65 வயது, இவற்ைில் எது முதலில் வருகிைது அது
எடுத்துக்தகாள்ளப்படும். இவர் தமாத்த சம்பளமாக ரூபாய் 3.75 லட்சம் தபறுவார்.

www.winmeen.com

Page 42

Tnpsc Tamil Current Affairs November 2016
www.winmeen.com
இப்பதவிக்கு முன்னர், மகாலிங்கம் RBI-யின் நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் முன்னாள்
பிராந்திய இயக்குநராக இருந்தார்.
9. 2016 உலக நிதமானியா தினத்தின் (World Pneumonia Day) சமயக்கரு என்ன ?
A. Universal access to pneumonia prevention and care
B. Keep the Promise, Stop Pneumonia Now
C. Every Breath Counts: Stop Pneumonia Now
D. Innovate to End Child Pneumonia
விசட: B. Keep the Promise, Stop Pneumonia Now
நிதமானியாவிற்கு எதிரான தபாராட்டத்தில் உலக மக்கள் ஒன்ைாக நிற்க மற்றும்
நடவடிக்சக

தகா

நிதமானியா

நாள்

ஆண்டுததாறும்
(WPD)

ஒரு

ஒவ்தவாரு

மன்ைத்சத(annual

forum)

ஆண்டும் நவம்பர் 12

வழங்க

உலக

ஆம்

தததி

அனுச க்கப்படுகிைது. 2016 ஆம் ஆண்டின் சமயக்கரு "Keep the Promise, Stop Pneumonia
Now" என்பதாகும்.
10. “Sugarcane Value Chain – Vision 2025 Sugar” பற்ைிய சர்வததச மாநாடு மற்றும் கண்காட்சி
எந்த நகரத்தில் ததாடங்கியது ?
A. புதன
B. புது தில்லி
C. தகாச்சி
D. லக்தனா
விசட: A. புதன
“Sugarcane Value Chain – Vision 2025 Sugar” பற்ைிய சர்வததச மாநாடு மற்றும் கண்காட்சிசய
புதன அருகிலுள்ள மஞ்ச யில் நவம்பர் 13, 2016 அன்று பிரதமர் நதரந்திர தமாடி திைந்து
சவத்தார். Vasantdada சர்க்கசர நிறுவனம் (VSI) இதசன ஏற்பாடு தசய்துள்ளது. உலகம்
முழுவதிலும் இருந்து சுமார் 1,500 பிரதிநிதிகள் இந்த மாநாட்டில் பங்தகற்பார்கள் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. மாநில மற்றும் மத்திய அரசின் ஆதரவுடன்

மஹாராஷ்டிரா

கூட்டுைவு சர்க்கசர ஆசலயின் கரும்பு விவசாயிகள் 1975 ஆம் ஆண்டு நிறுவிய
தன்னாட்சி அசமப்தப VSI ஆகும்.
நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 14, 2016
1. பின்வரும் யாருக்கு 2016 தகளரவ அகாடமி விருது (honorary Academy Award (or Oscar))
வழங்கப்பட்டுள்ளது ?
A. ஜாக்கி சான்
B. டாம் ஹாங்க்ஸ்
C. கிைிஸ் டக்கர்
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D. மிச்தசல் தயாக்
விசட: A. ஜாக்கி சான்
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நக ல் உள்ள ஹாலிவுட் மற்றும் சஹதலண்ட் சமயத்தில் நவம்பர் 12,
2016 அன்று நசடதபற்ை 8வது ஆண்டு ஆளுநர்கள் விருது(8th Annual Governors Awards)
வழங்கும்

விழாவில்

தமாஷன்

பிக்சர்

ஆர்ட்ஸ்

மற்றும்

அைிவியல்

அகாடமி,

திசரப்படங்களில் அவரது அசாதாரண சாதசனகளுக்காக பிரபலமான சீ ன நடிகர் ஜாக்கி
சானுக்கு கவுரவ அகாடமி விருது (அல்லது ஆஸ்கார்) வழங்கியுள்ளது. சான், அவரது
படங்களில் அக்தராபாட்டிக் சண்சட பாணி, நசகச்சுசவ தநரம், புதிய ஆயுதங்கள்
மற்றும் புதுசமயான சண்சடகள் ஆகியசவ மூலம் அைியப்படுகிைார். இவசர தவிர,
தகௌரவ

ஆஸ்கார்

ஸ்டால்மாஸ்டர்

விருது

எடிட்டர்

மற்றும்

அன்தன

ஆவணப்பட

தகாட்ஸ்,வார்ப்பு

இயக்குநர்

இயக்குனர்

பிரதட க்

லின்

சவஸ்தமன்

ஆகிதயாருக்கும் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
2. 2016 ஹீதரா தபண்கள் இந்திய ஓபன் தபாட்டியில்(2016 Hero Women’s Indian Open
tournament) தவற்ைி தபற்றுள்ள முதல் இந்திய தபண்மணி யார் ?
A. ஷர்மிளா நிதகாலட்
B. அதிதி அதசாக்
C. கிஷி சின்ஹா
D. தகௌ

தமாங்கா

விசட: B. அதிதி அதசாக்
இந்திய தகால்ஃப் வராங்கசன
ீ
அதிதி அதசாக், ஹ யானாவின் குருகிராமில் நசடதபற்ை
2016 ஹீதரா தபண்கள் இந்திய ஓபன் தபாட்டியில் தவற்ைி தபற்று, மகளிர் ஐதராப்பிய டூர்
பட்டத்சத தவன்ை முதல் இந்திய தபண் என்ை தபருசமசய தபற்றுள்ளார். இவர் $ 60,000
மதிப்புள்ள ப சச தவன்ைார்.
3. 2016 ஃபார்முலா ஒன் பிதரசிலிய கிராண்ட் பி க்ஸ் தபாட்டியில் தவன்ைவர் யார் ?
A. நிதகா தி தராஸ்தபர்க்
B. கிமி தரய்க்கதனன்
C. லூயிஸ் ஹாமில்டன்
D. தமக்ஸ் தவர்ஸ்தடப்தபன்
விசட: C. லூயிஸ் ஹாமில்டன்
இங்கிலாந்து நாட்சடச் தசர்ந்த தமர்சிடிஸ் ஃபார்முலா ஒன் பந்தய ஓட்டுநர் லூயிஸ்
ஹாமில்டன், பிதரசிலின் Autodromo Jose Carlos Pace-ல் நசடதபற்ை 2016 ஃபார்முலா ஒன்
பிதரசிலிய கிராண்ட் பி க்ஸ் தபாட்டியில் தவற்ைி தபற்றுள்ளார். இது 2016 ஆம் ஆண்டில்
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கிராண்ட் பி க்ஸ் தபாட்டியில் இவரது 9வது தவற்ைியாகும் மற்றும் இவரது வாழ்க்சக
பயணத்தில் 52வது தவற்ைியாகும்.
4. உலகின் மிக உயர்ந்த skywalk இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்தில் அசமக்கப்படவுள்ளது ?
A. இமாசலப் பிரததசம்
B. அசாம்
C. அருணாசலப் பிரததசம்
D. சிக்கிம்
விசட: D. சிக்கிம்
சிக்கிம் முதல்வர் பவன் சாம்லிங் சமீ பத்தில் யான்காங்கின் தப்தப ல் Bhaleydhunga Skywalk
Project திட்டத்திற்கு ததசவயான வண்டிப் தபாக்குவரத்து மற்றும் ஆதரவு வசதிகள்
ஆகியவற்றுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். இந்த திட்டம் முடிக்கப்பட்டால், உலகின் மிக
உயர்ந்த skywalk என்ை தபருசமசய இது தபறும். Bhaleydhunga skywalk உலகத்தர
உட்கட்டசமப்பு தகாண்டு 10,300 அடி உயரத்தில் கட்டப்பட உள்ளது. இவ்வசகயில்
ஆசியாவில்

கட்டப்படுவது

இது

இரண்டாவது

முசை

மற்றும்

இந்தியாவில்

இது

முதல்முசை.
5. எந்த இந்திய நகரம், “Hand-in-Hand 2016” இந்திய-சீ ன கூட்டு பயிற்சிசய நடத்தவுள்ளது ?
A. தகாச்சி
B. புதன
C. புவதனஸ்வர்
D. மதுசர
விசட: B. புதன
“Hand in Hand 2016” இந்திய-சீ ன கூட்டு பயிற்சியின் 6வது பதிப்பு நவம்பர் 15 ல் இருந்து 27
வசர

புதனவில்

நசடதபறும்.

கூட்டு

பயிற்சியின்

தநாக்கம்,

கிளர்ச்சி

மற்றும்

பயங்கரவாதத்சத சகயாளும் நசடமுசைகசள தமற்தகாள்ளுதல் மற்றும் பயிற்சியின்
நிபுணத்துவத்சத பகிர்தல் ஆகும். அதுமட்டுமின்ைி, இந்திய இராணுவம் மற்றும் சீ ன
மக்கள்

விடுதசல

இராணுவம்

இசடதய

ஆதராக்கியமான

இராணுவ

உைசவ

ஊக்குவிப்பதும் இதன் தநாக்கம்.
6. எந்த இந்திய வம்சாவளி ஆளுசமக்கு, 2016 ஆம் ஆண்டின் தஹன்லி & பார்ட்னர்ஸ்
உலகளாவிய குடியு சம விருது(Henley & Partners Global Citizen Award) வழங்கப்பட்டுள்ளது
?
A. தல ஃபாஸ்டர்
B. கர் யாட் தமளம்
C. இம்தியாஸ் சுசலமான்
D. கிைிஸ்டியன் காலின்
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விசட: C. இம்தியாஸ் சுசலமான்
ததன் ஆப்பி க்காவில் வாழும் இந்திய வம்சாவளி மனிதர் இம்தியாஸ் சுசலமான்,
புதுசமயான மற்றும் ததாசலதநாக்கு பங்களிப்சப உலக சமூகத்திற்கு வழங்கியதற்காக,
சர்வததச குடியு சம ஆதலாசசன நிறுவனமான தஹன்லி & பார்ட்னர்ஸ் இவருக்கு 2016
ஆம் ஆண்டின் தஹன்லி & பார்ட்னர்ஸ் உலகளாவிய குடியு சம விருசத(Henley &
Partners

Global

Citizen

Award)

வழங்கியுள்ளது.

சுசலமான்,

சர்வததச

அளவில்

பாராட்டப்பட்ட Gift of the Givers Foundation நிறுவனத்தின் நிறுவனர். உலகளாவிய
குடியு சம விருதானது ஆண்டுததாறும், உலக சமூகத்சத தமம்படுத்த அசாதாரண
பங்களிப்சப

வழங்கி

தூண்டுதகாலாக

விளங்கும்

தனி

நபருக்கு

வழங்கப்படும்.

இவ்விருது சிைப்பாக தயா க்கப்பட்ட நிசனவு பதக்கம், விருது சான்ைிதழ் மற்றும் $
50,000 பண ப சு(இதில் $ 25,000 அகதிகளுக்கான ஐ.நா உயர் ஆசணயத்திற்கான (UNHCR)
நன்தகாசட) ஆகியவற்சை தகாண்டுள்ளது.
7. இரவு தநரங்களில் தங்குவதற்கு தபாதிய இடவசதி உள்ளதா என்பசத ச பார்க்க (to
verify

the

availability

of

night

shelters)

பின்வரும்

எந்த

குழுசவ

உச்ச

நீதிமன்ைம்

அசமத்துள்ளது ?
A. எச்.எல்.தத்து குழு
B. டி.எஸ்.தாக்கூர் குழு
C. எஸ்.தக.தசத் குழு
D. சகலாஷ் கம்பீர் குழு
விசட: D. சகலாஷ் கம்பீர் குழு
உச்ச நீதிமன்ைம் சமீ பத்தில், நீதிபதி சகலாஷ் கம்பீர் தசலசமயில் இரவு தநரங்களில்
தங்குவதற்கு தபாதிய இடவசதி உள்ளதா என்பசத ச பார்க்க குழுசவ அசமத்துள்ளது.
தமலும் இக்குழு, இரவுகால தங்குமிடமின்ைி இருப்பவர்கள் ததசிய நகர்ப்புை வாழ்வாதார
திட்டத்தின் (National Urban Livelihoods Mission - NULM) தசயல்பாட்டு வழிமுசைகளுக்கு
இணங்கி இருக்கிைார்களா என்பசதயும் அவ்வாறு இருப்பின் அவர்களுக்கான வடுகசள
ீ
அசமப்பதில் உள்ள மந்தமான தபாக்கிற்கான காரணத்சத குைித்து மாநிலங்கள் /
யூனியன்

பிரததசங்களிடம்

விசா க்கும்.

இந்த

குழு

4

மாதங்களுக்குள்

தனது

அைிக்சகசய சமர்ப்பிக்கும். நீதிபதி கம்பீர், தில்லி உயர் நீதிமன்ைத்தின் முன்னாள்
நீதிபதியாவார்.
8. 2016 உலக நீ ழிவு தினத்தின் (World Diabetes Day - WDD) சமயக்கரு என்ன ?
A. Understand diabetes and live Happily
B. Eyes on Diabetes
C. Healthy Living and Diabetes
D. Diabetes education and prevention
விசட: B. Eyes on Diabetes
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சர்வததச நீ ழிவு கூட்டசமப்பு (IDF) மூலம் நீ ழிவு பற்ைிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும்
வருடாந்திர பிரச்சாரம்

தமற்தகாள்ள ஒவ்தவாரு ஆண்டும் நவம்பர் 14ம் தததி உலக

நீ ழிவு தினம் அனுச க்கப்படுகிைது. WDD 2016-ன் சமயக்கரு “Eyes on Diabetes”. இந்த
ஆண்டின் கவனமானது, 2-ம் வசக நீ ழிவின் ஆரம்ப ஆய்சவ உறுதிப்படுத்துவதன்
முக்கியத்துவத்சத திசரயிடுவது மற்றும் தீவிர அபாய சிக்கல்கசள குசைக்க சிகிச்சச
அளிப்பதாகும்.
9. “The Burning Forest: India’s War in Bastar” என்ை புத்தகத்தின் ஆசி யர் யார் ?
A. அம் ஷ் தி பாதி
B. ராமச்சந்திர குஹா
C. நந்தினி சுந்தர்
D. அன ீஷ் சர்க்கார்
விசட: C. நந்தினி சுந்தர்
சமூகவியலாளரான நந்தினி சுந்தர்,

“The Burning Forest: India’s War in Bastar” என்ை

புத்தகத்சத எழுதியுள்ளார். இப்புத்தகத்தின் மூலம் கவிஞர், அழகான மற்றும் யுத்தத்தால்
அழிவுற்ை பஸ்தார் பிரததசம் பற்ைிய பல ஆண்டு ஆராய்ச்சிசய வசரயறுக்கிைார்.
10. பின்வரும் யாருக்கு, 2016 ஆம் ஆண்டின் Tata Literature Live! Poet Laureate விருது
வழங்கப்படவுள்ளது ?
A. சாந்தனு தர சவுத்
B. லதா மங்தகஷ்கர்
C. குல்சார்
D. தசானு நிகாம்
விசட: C. குல்சார்
பாடலாசி யர்-எழுத்தாளர் குல்சார், அவரது இதயம் பிழந்த கவிசத மூலம் இந்திய
இலக்கியத்திற்கு தனது பங்களிப்சப அளித்ததற்காக, 2016 ஆம் ஆண்டின் Tata Literature
Live! Poet Laureate விருதுக்கு ததர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார். இவ்விருதில் ஒரு சான்று, தகடு
மற்றும் தராக்க ப சு அடங்கும். மும்சபயின் ந மன் பாயின்ட்டில் உள்ள National Centre for
the Performing Arts (NCPA) வளாகத்தில் நவம்பர் 17, 2016 அன்று நசடதபைவுள்ள Tata
Literature Live! Poet Laureate-ன் வருடாந்திர விருதுகள் விழாவில் இவருக்கு இவ்விருது
அளிக்கப்பட உள்ளது.
நடப்பு நிகழ்வுகள் : நவம்பர் 15-16, 2016
1. பத்மினி ரவுட்(Padmini Rout) எந்த விசளயாட்டுடன் ததாடர்புசடயவர் ?
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A. தசஸ்
B. தடன்னிஸ்
C. ஹாக்கி
D. பூப்பந்து
விசட: A. தசஸ்
சமீ பத்தில்,

புது

சாம்பியன்ஷிப்

தில்லியில்
தபாட்டியின்

நசடதபற்ை
43வது

2016

பதிப்பில்

ததசிய

பத்மினி

மகளிர்

பி மியர்

ரவுட்(Padmini

Rout)

தசஸ்
தவற்ைி

தபற்றுள்ளார். இவர் சாம்பியன்ஷிப் பட்டம் தபறுவது இத்துடன் 3வது முசையாகும்.
சர்வததச தசஸ் மாஸ்டர் மற்றும் தபண் கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆகிய இரு தசலப்புகசளயும்
இந்திய தசஸ் வராங்கசன
ீ
பத்மினி ரவுட் தன்வசம் சவத்துள்ளார்.
2. எந்த இந்திய நகரம், 2016 ததசிய குழந்சதகள் திசரப்பட விழாசவ (National Children’s
Film Festival - NCFF) நடத்துகிைது ?
A. புது தில்லி
B. தஜய்ப்பூர்
C. லக்தனா
D. மும்சப
விசட: B. தஜய்ப்பூர்
ததசிய குழந்சதகள் திசரப்பட விழாவின் (NCFF) 2வது பதிப்பு “Make in India” என்ை
சமயக்கருவுடன்,

ராஜஸ்தான்

மாநிலத்தின்

தஜய்ப்பூ ல்

உள்ள

பிர்லா

ஆடிட்தடா யத்தில் நவம்பர் 14, 2016 அன்று ததாடங்கியது.
3. ரூ .500 மற்றும் ரூ 2000 தநாட்டுகளின் புதிய வடிவசமப்சப எல்லா ATM மற்றும் பண
விநிதயாக

இயந்திரங்களிலும்

பதிதவற்ைம்

தசய்ய

சர்வ்

வங்கி

உருவாக்கிய

பணிக்குழுவின் தசலவர் யார் ?
A. எச் ஆர் கான்
B. என் எஸ் விஸ்வநாதன்
C. எஸ் எஸ் முந்த்ரா
D. சக்திகாந்த் தாஸ்
விசட: C. எஸ் எஸ் முந்த்ரா
ரூ .500 மற்றும் ரூ 2000 தநாட்டுகளின் புதிய வடிவசமப்சப எல்லா ATM மற்றும் பண
விநிதயாக இயந்திரங்களிலும் பதிதவற்ைம் தசய்ய இந்திய

சர்வ் வங்கி (RBI), அதன்

துசண கவர்னர்களில் ஒருவரான எஸ் எஸ் முந்த்ரா தசலசமயில் பணிக்குழு ஒன்சை
அசமத்துள்ளது. இப்பணிக்குழுவில் அரசாங்கம், எஸ்பிஐ, ஆக்ஸிஸ் வங்கி, ஐசிஐசிஐ
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வங்கி, தஹச்டிஎப்சி வங்கி ஆகிய தப ய வங்கிகள், இந்திய ததசிய பணம்தசலுத்து
கார்ப்பதரஷன் (NPCI) மற்றும் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தசனல்கள் பிரதிநிதிகளாக உள்ளனர்.
4. கங்சக ஆற்ைின் குறுக்தக இந்தியாவின் மிக நீளமான நதி பாலம் கட்ட ஆசிய வளர்ச்சி
வங்கி (ADB) எவ்வளவு கடன்ததாசக வழங்குவதாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது ?
A. $ 450 மில்லியன்
B. $ 300 மில்லியன்
C. $ 500 மில்லியன்
D. $ 550 மில்லியன்
விசட: C. $ 500 மில்லியன்
பாட்னா மற்றும் அதசன சுற்ைியுள்ள பகுதிகளிசடதய நல்ல இசணப்சப ஏற்படுத்த
தவண்டி

வட

மற்றும்

ததன்

பீகார்

இசடதய

தமம்படுத்த கங்சக ஆற்ைின் குறுக்தக 9.8 கிமீ

நல்ல

தபாக்குவரத்து

இசணப்சப

நீள சாசல பாலம் கட்ட ஆசிய

அபிவிருத்தி வங்கியுடன் (ADB) $ 500 மில்லியன் கடன் ததாசகக்கு இந்திய அரசு
சமீ பத்தில் ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளது. இது, இந்தியாவின் மிக நீளமான நதி பாலமாக
இருக்கும். தமலும் இத்திட்டம் viaducts, embankments, toll மற்றும் தசசவ வசதிகள்
ஆகியவற்சை கட்டி, ததசிய தநடுஞ்சாசலகசள இசணக்கும்.
5. சமீ பத்தில் நீர் வள தமலாண்சம மற்றும் விவசாய துசையில் (water resources
management

and

agriculture),

எந்த

நாட்டுடன்

இந்தியா

ஒப்பந்தம்

ஒன்ைில்

சகதயழுத்திட்டுள்ளது ?
A. இஸ்தரல்
B. ஈரான்
C. பாலஸ்தீனம்
D. ஆஸ்திதரலியா
விசட: A. இஸ்தரல்
இந்தியா மற்றும் இஸ்தரல், நீர்வள தமலாண்சம மற்றும் விவசாயம் ஆகிய துசைகளில்
இரண்டு ஒப்பந்தங்கசள தசய்துள்ளது. புது தில்லியில், பிரதமர் நதரந்திர தமாடி மற்றும்
இஸ்தரலிய

ஜனாதிபதி

ருதவன்

வ்லின்

இசடதய

இந்த

ஒப்பந்தங்கள்

சகதயழுத்தானது.
6. இந்தியாவின் முதல் தசர்

பிளாசம் திருவிழா(Cherry Blossom Festival) எந்த மாநிலத்தில்

ததாடங்கியது ?
A. அருணாசலப் பிரததசம்
B. ஆந்திரப் பிரததசம்
C. தமகாலயா
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D. இமாசலப் பிரததசம்
விசட: C. தமகாலயா
ஜப்பானில்

பரவலாக

தகாண்டாடப்படும்

Cherry

Blossom

Festival,

இந்தியாவில்

முதன்முசையாக தமகாலயாவின் ஷில்லாங்கில் நவம்பர் 14, 2016 அன்று ததாடங்கியது.
இந்த 4 நாள் திருவிழா, தமகாலயா மாநிலத்தின் இளஞ்சிவப்பு மற்றும் தவள்சள தசர்
பூக்களின் தனித்துவமான அழகு, பாரம்ப ய கசல, கலாச்சாரம், சசமயல் ஆகியவற்சை
இயற்சகயாளர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தவளிக்காட்ட ஒரு வாய்ப்சப
வழங்கும். ஜப்பானில் Cherry Blossom Festival திருவிழாவானது, 'Sakura Festival' என
அைியப்படுகிைது.

அதாவது,

அங்கு

ஒவ்தவாரு

ஆண்டும்

ஏப்ரல்

மாதத்தில்

இது

நசடதபறும்.
7. “Heyday: Britain and the Birth of the Modern World” என்ை புத்தகத்தின் ஆசி யர் யார் ?
A. ஜி எம் தயங்
B. சார்லஸ் பாதடசலர்
C. தபன் வில்சன்
D. தகய்தகா ஹிகசிதனா
விசட: C. தபன் வில்சன்
“Heyday: Britain and the Birth of the Modern World” என்ை புத்தகம் தபன் வில்சன் என்பவரால்
எழுதப்பட்டுள்ளது. இப்புத்தகம், வட அட்லாண்டிக் கலாச்சாரங்கள், மக்களின் வரலாறு
ஆகியசவ பல புவியியல் நிலப்பகுதிகளுக்கு பரவ ததாடங்கும் அத்தியாயங்கள், இந்த
புதியமுசைக்கு கிசடத்த பலதரப்பட்ட அனுபவங்கள் மற்றும் பதில்களின் ததளிவான
கணக்தகடுப்பு ஆகும்.
8. 2016 உலக இசணய மாநாடு(World Internet Conference), எந்த நாட்டில் ததாடங்கியது ?
A. ஜப்பான்
B. சீ னா
C. இந்தியா
D. ததன் தகா யா
விசட: B. சீ னா
டிஜிட்டல் தபாருளாதாரத்தின் எதிர்காலத்சத பற்ைி கலந்தாதலாசிக்க, உலக இசணய
மாநாட்டின் 3வது பதிப்பு சீ னாவின் Wuzhen-ல் நவம்பர் 16, 2016 அன்று ததாடங்கியது. இந்த
3-நாள்

நிகழ்வில்,8

சிைந்த

தவளிநாட்டு

தசலவர்கள்

உட்பட

120க்கும்

தமற்பட்ட

நாடுகளில் இருந்து பிரதிநிதிகள் கலந்து தகாள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.
9. Fly Ash Utilization தகாள்சகசய ஏற்றுக்தகாண்ட முதல் இந்திய மாநிலம் எது ?
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A. ஆந்திரப் பிரததசம்
B. மகாராஷ்டிரா
C. அசாம்
D. உத்தரப் பிரததசம்
விசட: B. மகாராஷ்டிரா
கழிவுகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் இருந்து தசல்வத்சத உருவாக்கும் Fly Ash
Utilization

தகாள்சகசய

ஏற்றுக்தகாண்ட

முதல்

இந்திய

மாநிலமாக

மகாராஷ்டிரா

திகழ்கிைது. அண்சமயில், மாநில அசமச்சரசவ அனல் மின் மற்றும் சாண எ வாயுவில்
இருந்து

கிசடக்கும்

சாம்பசல

100%

கட்டுமான

பணிகளுக்கு

பயன்படுத்தும்

தகாள்சகக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த தகாள்சக, மின் நிசலய துசையில் புதிய
தவசல

வாய்ப்புகசள

உருவாக்கும்

மற்றும்

கழிவுகளில்

இருந்து

தசல்வம்

உருவாக்குவதன் மூலம் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். பைக்கும் சாம்பலானது தசங்கல்,
பிளாக்குகள், சடல்ஸ், சுவர் தபனல்கள், சிதமண்ட் மற்றும் பிை கட்டுமான தபாருட்கள்
தசய்ய பயன்படுத்தப்படும். இதனால் மண் ததாண்டுவது பாதுகாக்கப்படும் மற்றும் இது
குசைந்த-தசலவில் வடுகள்
ீ
கட்ட உதவும்.
10. பத்தி சக துசையில் தசலசிைந்த பங்களிப்பிற்காக, 2016 ராஜா ராம் தமாகன் ராய்
விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது ?
A. அரவிந்த் குமார் சிங்
B. தரஞ்சித் ஜான்
C. எஸ் நிஹால் சிங்
D. டி பி ததனஷ்
விசட: C. எஸ் நிஹால் சிங்
பத்தி சக துசையில் சிைந்த பங்களிப்பு வழங்கியதற்காக ததசிய பத்தி சக தின (NDP)
விழாவில், இந்திய பிரஸ் கவுன்சில் மூலம் மூத்த பத்தி சகயாளர் எஸ் நிஹால்
சிங்கிற்கு 2016 ராஜா ராம் தமாகன் ராய் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. விருதில் தராக்கமாக
ரூ 1 லட்சம் அடங்கும். இந்தியாவில் பத்தி சகயாளர்களின் சுதந்திரம் மற்றும் தபாறுப்பு
ஆகியவற்ைின் அசடயாளமாக இந்தியாவில் ஒவ்தவாரு ஆண்டும் நவம்பர் 16 ம் தததி
ததசிய பத்தி சக தினம் (NDP) தகாண்டாடப்படுகிைது. இந்த ஆண்டு, இந்திய பிரஸ்
கவுன்சிலின் தபான்விழா ஆண்டு ஆகும்.
நடப்பு நிகழ்வுகள் : நவம்பர் 17, 2016
1. ஐக்கிய நாடுகள் சசபயின்(ஐ.நா.) சர்வததச சகிப்புத்தன்சம தினம்( International Day for
Tolerance) எந்த தததியில் அனுச க்கப்படுகிைது ?
A. நவம்பர் 16
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B. நவம்பர் 17
C. நவம்பர் 15
D. நவம்பர் 18
விசட: A. நவம்பர் 16
உலகின் கலாச்சாரங்கள், தவளிப்பாட்டு வடிவங்கள், மனிதனாக வாழும் வழிகள் ஆகிய
பல்தவறு வசகயானவற்சை பாராட்ட ஒவ்தவாரு ஆண்டும் நவம்பர் 16ம் தததி ஐக்கிய
நாடுகள் சசபயின்(ஐ.நா.) சர்வததச சகிப்புத்தன்சம தினம்( International Day for Tolerance)
அனுச க்கப்படுகிைது. இந்த நாள் உலகளாவிய மனித உ சமகள் மற்றும் அடிப்பசட
சுதந்திரங்கசள அங்கீ க க்கிைது.
2. இந்தியாவின் எந்த மாநிலம் முதன்முதலாக Demonetisation மீ தான தீர்மானத்சத(adopt
resolution on demonetisation) ஏற்றுக்தகாண்டுள்ளது ?
A. மத்தியப் பிரததசம்
B. சத்தீஸ்கர்
C. அசாம்
D. அ யானா
விசட: B. சத்தீஸ்கர்
சத்தீஸ்கர்

மாநிலம்,

அதிக

குசைக்கும்(Demonetisation)

மதிப்புசடய

ரூபாய்

தநாட்டுகளின்

பண

மதிப்சப

தீர்மானத்சத ஏற்றுக்தகாண்ட முதல் இந்திய மாநிலமாக

மாைியுள்ளது. இந்த முடிவானது, சமூகத்தில் உள்ள கருப்பு பணத்சத தவளிதய தகாண்டு
வருவதற்காகவும்,

சுத்தமான

ப வர்த்தசன

மற்றும்

சுத்தமான

பண

முசை

உருவாவதற்காகவும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கருப்பு பணத்திற்கு எதிரான தபாராட்டத்சத
தவிர, இது சமூகத்தில் உள்ள இன்ன பிை சர்ச்சசக்கு ய பிரச்சிசனகளில் ததாடர்
தாக்கத்சத ஏற்படுத்தும்.
3.

மத்திய

அரசு,

2016

ஆண்டிற்கு

-17

தகாதுசமக்கான

குசைந்த

பட்ச

ஆதார

விசலசய(Minimum Support Price) எவ்வளவு உயர்த்தியுள்ளது ?
A. ரூ. 60 குவிண்டால் ஒன்றுக்கு
B. ரூ. 100 குவிண்டால் ஒன்றுக்கு
C. ரூ. 200 குவிண்டால் ஒன்றுக்கு
D. ரூ. 150 குவிண்டால் ஒன்றுக்கு
விசட: B. ரூ. 100 குவிண்டால் ஒன்றுக்கு
ராபி (winter- sown) பயிர்களின் உற்பத்திசய அதிக க்க மற்றும் விசலசய தசாதிக்க,
மத்திய

அரசு,

2016

விசலசய(Minimum

www.winmeen.com

-17

Support

ஆண்டிற்கு
Price)

தகாதுசமக்கான

குவிண்டால்

ஒன்றுக்கு

குசைந்த
ரூ.

100

பட்ச

ஆதார

உயர்த்தி,

ஒரு
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குவிண்டால் தகாதுசம ரூ. 1,625 எனவும், பருப்பு வசககளுக்கு குவிண்டால் ஒன்றுக்கு
ரூ.550-ம்

உயர்த்தியுள்ளது.

இது

தவிர,

தகாள்ளு(Gram)

வசகயின்

MSP-சய

குவிண்டாலுக்கு ரூ. 3500-லிருந்து தபானஸ் உட்பட ரூ.4000 ஆக உயர்த்தியுள்ளது தமலும்
Masur-ன் MSP விசலசய 3,400 ரூபாயிலிருந்து 3,950 ரூபாயாக உயர்த்தியுள்ளது. கடுகு
மற்றும் safflower ஆகிய ஒவ்தவான்ைின் ஆதரவு விசலசய குவிண்டால் ஒன்றுக்கு
ரூ.3700 ஆக உயர்த்தியுள்ளது. பார்லி மீ தான ஆதரவு விசல குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ.
1,225 லிருந்து ரூ 1,325 ஆக அதிக க்கப்பட்டுள்ளது. பருப்பு வசககள் மற்றும் எண்தணய்
வித்துக்களின் சாகுபடிசய ஊக்குவிப்பதற்காக, இந்த பயிர்களின் மீ தான MSP-சய விட
அதிகமாக தபானஸ் தருவவதாக CCEA அைிவித்துள்ளது. MSP என்பது விவசாயிகளிடம்
இருந்து அரசு தானியங்கசள வாங்கும் விசல ஆகும்.
4. “2016 Raad ul Barq” இராணுவ பயிற்சிசய எந்த நாடு நடத்தியது ?
A. ஆப்கானிஸ்தான்
B. தநபாளம்
C. ஈரான்
D. பாகிஸ்தான்
விசட: D. பாகிஸ்தான்
கனரக

பீரங்கிகள்,

தபார்

விமானங்கள்

மற்றும்

விமான

பாதுகாப்பு

ஆயுதங்கசள

பயன்படுத்தி தநரடி சுடுதிைன் ஆர்ப்பாட்டம் தசய்துகாட்டி, நாட்டின் ராணுவப்பசட
தபா ட தயாராக உள்ளசத தவளிக்காட்ட “2016 Raad ul Barq” இராணுவ பயிற்சிசய,
இந்ததா-பாக் எல்சல அருகில் Khairpur Tamewali firing range of Cholistan பாசலவனத்தில்
பாகிஸ்தான் ராணுவம் மற்றும் பாகிஸ்தான் விமானப்பசட நடத்தியது.
5. “Har Ghar Bijli Lagataar” என்ை திட்டத்சத எந்த மாநில அரசு ததாடங்கியுள்ளது ?
A. பீகார்
B. உத்தரப் பிரததசம்
C. ஒடிசா
D. ராஜஸ்தான்
விசட: A. பீகார்
சமீ பத்தில் பீகார் அரசு, வறுசமக் தகாட்டிற்கு தமதலழுள்ள சுமார் 50 லட்சம் வடுகளுக்கு
ீ
இலவச மின்சார இசணப்பு வழங்க “Har Ghar Bijli Lagataar(continuous power to every home)”
என்ை

திட்டத்சத

துவங்கியுள்ளது.

திட்டத்தின்

தநாக்கமானது,

அடுத்த

இரண்டு

ஆண்டுகளில் பீகா ன் ஒவ்தவாரு இல்லத்திற்கும் மின்சாரவசதி வழங்குவதாகும்.
6.

இந்ததா-சீ னா

கூட்டு

இராணுவ

பயிற்சி

"Hand-in-Hand

2016"

எந்த

மாநிலத்தில்

ததாடங்கியது ?
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A. ராஜஸ்தான்
B. மகாராஷ்டிரா
C. மத்தியப் பிரததசம்
D. ஒடிசா
விசட: B. மகாராஷ்டிரா
"Hand-in-Hand

இந்ததா-சீ னா

2016"

மகாராஷ்டிராவின்

புதனவில்

கூட்டு

இராணுவ

பயிற்சியின்

உள்ள ஆந்த் ராணுவ முகாம்

6வது

பதிப்பு

அணிவகுப்பு திடலில்

நவம்பர் 15-ம் தததி ததாடங்கியது, இப்பயிற்சி நவம்பர் 27-ம் தததி வசர ததாடரும். கூட்டு
பயிற்சியின் தநாக்கம், கிளர்ச்சி மற்றும் பயங்கரவாதத்சத சகயாளும் நசடமுசைகசள
தமற்தகாள்ளுதல்

மற்றும்

பயிற்சியின்

நிபுணத்துவத்சத

பகிர்தல்

ஆகும்.

அதுமட்டுமின்ைி, இந்திய இராணுவம் மற்றும் சீ ன மக்கள் விடுதசல இராணுவம்
இசடதய ஆதராக்கியமான இராணுவ உைசவ ஊக்குவிப்பதும் இதன் தநாக்கம்.
7. 2016 சாம்பியன்ஸ் இறுதிதபாட்டியில்(2016 Champions Showdown) தவற்ைி தபற்ை இந்திய
தசஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர் யார் ?
A. விஸ்வநாதன் ஆனந்த்
B. பாபு எம்.ஆர் லலித்
C. விடித் சந்ததாஷ் குஜராத்தி
D. துதராணாவள்ளி ஹ கா
விசட: A. விஸ்வநாதன் ஆனந்த்
இந்திய தசஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர் விஸ்வநாதன் ஆனந்த், அதம க்காவின் தசயின்ட்
லூயிஸ்-இல் நசடதபற்ை 2016 சாம்பியன்ஸ் இறுதிதபாட்டியில் தவற்ைி தபற்றுள்ளார்.
முதலிடத்சத தபை Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana மற்றும் Veselin Topalov ஆகிய மூன்று
கிராண்ட்மாஸ்டர்கசள

ஆனந்த்

ததாற்கடிக்க

தவண்டியிருந்தது.

இப்தபாட்டியில்

ஒவ்தவாரு தபாட்டியாளரும் 2 பாரம்ப ய சுற்று ராபின்ஸ், 2 விசரவான சுற்று ராபின்ஸ்
மற்றும் 4 திடீர் தாக்குதல் ராபின்ஸ் சுற்று உட்பட 24 தபாட்டிகசள சந்திக்க தவண்டும்.
ஆனந்த் 7 தபாட்டியில் தவற்ைியும், 16 தபாட்டியில் தவற்ைி ததால்வி இன்ைியும்(drew), 1
ததால்வியும் தபற்ைார். அவரது ஒதர ஒரு ததால்வி கசடசி நாளில் Nakamura-விற்கு
எதிரானது ஆகும்.
8. “Water for Elephants” என்ை புத்தகம் யாரால் எழுதப்பட்டுள்ளது ?
A. ஆட்தர நிப்தபதனதகர்
B. ராபர்ட் பாட்டின்சன்
C. லூய்ன் தகய்ன்
D. சாரா க்ருதயன்
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விசட: D. சாரா க்ருதயன்
“Water

for

Elephants”

என்ை

வரலாற்று

நாவல்

சாரா

க்ருதயன்

என்பவரால்

எழுதப்பட்டுள்ளது. இந்த நாவல், அதம க்க சர்க்கஸ்-ன் கண்கவர் வரலாற்சையும்
அத்துடன் “The Great Depression” என அசழக்கப்படும் வலியின் ததாற்ைத்சதயும் நமக்கு
அளிக்கிைது.
9. தரம்பீர் சிங் எந்த விசளயாட்டுடன் ததாடர்புசடயவர் ?
A. ஸ்பி ண்ட்
B. கால்பந்து
C. கி க்தகட்
D. குத்துச்சண்சட
விசட: A. ஸ்பி ண்ட்
சமீ பத்திய தசய்திகளில் ஹ யானா ஸ்பி ண்ட் வரர்
ீ
தரம்பீர் சிங் வரக்காரணம், அவர்
இரண்டாவது முசையாக ஊக்கமருந்து பயன்படுத்திய குற்ைத்திற்காக National Anti-Doping
Agency (NADA) அவருக்கு 8 ஆண்டு தசட விதித்துள்ளது. முன்னதாக,கசடசி நிமிடத்தில்
ஊக்க மருந்து தசாதசனயில் தவைியதற்காக 2016

தயா ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் இந்தியா

சார்பாக கலந்து தகாள்ள இவருக்கு தசட விதிக்கப்பட்டது.
10.

இந்தியா

மற்றும்

ஈரான்

இசடதய,

என்ன

தநாக்கத்திற்காக

“Hind-Iran

portal”

ததாடங்கப்பட்டது ?
A. சமூக காரணம்
B. வர்த்தகம்
C. கல்வி
D. ததாழில் முசனவு
விசட: B. வர்த்தகம்
இந்தியா

மற்றும்

ஈரான்

இசடதய

வர்த்தக

வசதிகசள

ஏற்படுத்த

Hind-Iran

portal

“hindirantrade.org” துவங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வர்த்தக தளமானது, இந்தியா-ஈரான் வர்த்தக
ததாடர்புசடய தகவல்கசள பரப்புவசதயும், இரு நாடுகளின் வாங்குபவர்களுக்கும்
விற்பவர்களுக்கும் ஒரு இ-சந்சதசய வழங்குவசதயும் தநாக்கமாக தகாண்டுள்ளது. இது
STC மற்றும் Douman Queshm, Iran ஆகியவற்ைின் கூட்டுமுயற்சியாகும்.
நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 18-19, 2016
1. 2016 உலக பயண சந்சத (World Travel Market - WTM) எந்த நகரத்தில் ததாடங்கியது ?
A. லண்டன்
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B. புது தில்லி
C. தஜன ீவா
D. தபர்லின்
விசட: A. லண்டன்
பயண துசையில் உலகளாவிய முன்னணி நிகழ்வான, 2016 உலக பயண சந்சத (World
Travel Market - WTM)

ஐக்கிய ராஜ்யத்தின் (இங்கிலாந்து) லண்டனில் ததாடங்கியது.

உலகளாவிய பயணம் மற்றும் சுற்றுலா துசைக்காக அசமக்கப்பட்ட வணிகம் சார்ந்த
இந்த 3 நாள் கண்காட்சியில் கிட்டத்தட்ட 50,000 மூத்த பயண ததாழில் வல்லுநர்கள்,
அரசாங்க அசமச்சர்கள் மற்றும் சர்வததச தசய்தி ஊடகங்கள் கலந்து தகாள்ளவுள்ளனர்.
இந்திய அரசாங்கத்தின் (GOI) சுற்றுலா அசமச்சகம் அதிகாரப்பூர்வ பி மியர் பார்ட்னராக
2016 லண்டன் WTM-ல் கலந்து தகாள்கிைது
2. சமீ பத்தில் தவளியிடப்பட்ட சிைந்த 500 சூப்பர்கணிப்தபாைிகள் பட்டியல்படி, பின்வரும்
எது உலகின் மிக தவகமான சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் என தபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது ?
A. Tianhe-2
B. Sunway Taihulight
C. IBM Sequoia
D. Cori
விசட: B. Sunway Taihulight
ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முசை தவளியிடப்படும்

சிைந்த 500 சூப்பர்கணிப்தபாைிகள்

பட்டியல்படி, Sunway Taihulight உலகின் மிக தவகமான சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் என தபயர்
சூட்டப்பட்டுள்ளது. இதசன சீ னாவின் National Research Centre of Parallel Computer Engineering
and Technology (NRCPC) சமயம் உருவாக்கியுள்ளது. Taihulight, ஒரு தநாடியில் (petaflop/s) 93
quadrillions கணக்கீ டுகசள தசய்யும். காலநிசல, வானிசல, வாழ்க்சக அைிவியல்,
தமம்பட்ட உற்பத்தி மற்றும் தரவு பகுப்பாய்வு உட்பட தபாைியியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி
ஆகியவற்ைில்

இதசன

பயன்படுத்த

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

உலகின்

சூப்பர்

கம்ப்யூட்டர்களின் பட்டியலில் 'சிைந்த 500 பட்டியல்' அதிகார தரவ சசயில் ஒன்ைாக
கருதப்படுகிைது. இது US மற்றும் தஜர்மனிசய தசர்ந்த நிபுணர்கள் மூலம் Linpack
benchmark மீ து இயந்திரங்களின் தசயல்திைன் அடிப்பசடயில் ததாகுக்கப்பட்டது.
3. எந்த மாநில அரசு,

டிஜிட்டல் முயற்சிகளுக்காக(digital initiatives) சமக்தராசாப்ட்

இந்தியாவுடன் ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளது?
A. ஆந்திரப் பிரததசம்
B. தகரளா
C. ததலுங்கானா
D. தமிழ்நாடு
விசட: C. ததலுங்கானா
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டிஜிட்டல் ததலுங்கானா திட்டத்திற்காக

ததலுங்கானா மாநில அரசு, சமக்தராசாப்ட்

கார்ப்பதரஷனின் இந்தியப் பி வுடன் பு ந்துணர்வு ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளது. பு ந்துணர்வு
ஒப்பந்தத்தின் கீ ழ், சமக்தராசாப்ட் இந்தியாவானது, மாநில அரசுடன் இசணந்து cloud
வளர்ச்சி

மற்றும்

தமாசபல்

அடிப்பசடயிலான

தீர்வுகள்

ஆகியவற்றுக்கு

ஆதரவு

வழங்கும். இயந்திர கற்ைல் மற்றும் கல்வி, விவசாயம். சுகாதார துசைகளில் உள்ள
சவால்கசள

தீர்க்க

தமம்பட்ட காட்சிப்படுத்தல்

ஆகியவற்சை

பயன்படுத்துவதற்கு

உதவும்.
4. 2016 சிைந்த இந்திய திசரப்படம் மற்றும் இலக்கிய விழா (Great Indian Film and Literature
Festival - GIFLIF) எந்த மாநிலத்தில் நசடதபறும் ?
A. உத்தரப் பிரததசம்
B. மகாராஷ்டிரா
C. அசாம்
D. ஹ யானா
விசட: D. ஹ யானா
இந்திய

திசரப்படம்

மற்றும்

இலக்கியங்களின்

தாய்தமாழி

மீ தான

ஆர்வத்சத

தவளிக்காட்ட, 2016 சிைந்த இந்திய திசரப்படம் மற்றும் இலக்கிய விழா (Great Indian Film
and Literature Festival - GIFLIF) ஹ யானாவின் குருகிராமில் உள்ள டிஎல்எப் சசபர்
சமயத்தில் டிசம்பர் 2-ஆம் தததியிலிருந்து நசடதபறும். திசரப்படத் தயா ப்பு, டிஜிட்டல்
மீ டியா, விளம்பரம், தவளியீட்டு முசை, இலக்கியம், திசரக்கசத எழுதுதல் மற்றும்
திசரயிடல் ஆகிய பல்தவறு வசகயிலான தசலப்புகள் மீ தான குழு விவாதம் இந்த 3
நாள் திருவிழாவில் அடங்கும். இது தவிர, நாடகம் மற்றும் இசச கச்தச யும் விழாவில்
நசடதபறும்.
5. ததாழில் முயற்சிக்காக 2016 தராலக்ஸ் விருதுக்கு(2016 Rolex Awards for Enterprise) ததர்வு
தசய்யப்பட்டிருக்கும் தசானம் வாங்சுக்(Sonam Wangchuk) எந்த நாட்சட தசர்ந்தவர் ?
A. இந்தியா
B. சீ னா
C. தநபாளம்
D. பூடான்
விசட: A. இந்தியா
லடாக்சக

தசர்ந்த

புகழ்தபற்ை

கல்வியாளர்

மற்றும்

சமூக

விஞ்ஞானி

தசானம்

வாங்சுக்(Sonam Wangchuk), தமற்கத்திய இமயமசலயில் தண்ணர்ீ பற்ைாக்குசைசய
தபாக்குவதற்காக,

தசயற்சக

பனிப்பாசை-

ஐஸ்

ஸ்துபங்கசள

கட்டிதயழுப்பு

நீர்ப்பாசனம் மற்றும் பாசலவன நிலத்தில் காடு வளர்ப்பிற்கு ததசவயான தண்ண ீசர
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தசமித்து சவக்கும் திட்டத்திற்காக, லாஸ் ஏஞ்தசல்ஸ்-ல் அவருக்கு 2016 தராலக்ஸ்
விருது(2016 Rolex Awards for Enterprise) வழங்கப்பட்டுள்ளது. காலநிசல-மாற்ைம் மற்றும்
பாசலவன-பசுசமயாக்கும் ததாழில்நுட்பமான அவரது Ice-stupas திட்டத்சத ஆத த்து
தராலக்ஸ் விருதுகள் நிதி வழங்கி ஊக்குவிக்கவுள்ளது.
6. National Institute of Sowa Rigpa எந்த மாநிலத்தில் நிறுவப்படவுள்ளது ?
A. இமாசலப் பிரததசம்
B. ஜம்மு காஷ்மீ ர்
C. சிக்கிம்
D. உத்தரகண்ட்
விசட: B. ஜம்மு காஷ்மீ ர்
National Institute of Sowa Rigpa ஜம்மு காஷ்மீ ர் மாநிலத்தின் தலவில் நிறுவப்படவுள்ளது.
இதற்கு இந்திய அரசு (GOI) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. திதபத்திய மருத்துவ அசமப்பு Sowa
Rigpa (Amchi) என அைியப்படுகிைது. இந்த Sowa Rigpa மருத்துவமுசை லடாக், சிக்கிம்,
டார்ஜிலிங், அருணாச்சல பிரததசத்தின் தி தவாங் மற்றும் தமற்கு காதமங் ஆகிய
இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் நசடமுசையில் உள்ளது. இந்த மருத்துவத்சத, இந்திய
மருத்துவ

மத்திய

கவுன்சில்

(IMCC)

சட்டம்

2010-ன்

கீ ழ்,

இந்திய

(GOI)

அரசு

அங்கீ க த்துள்ளது.
7. மத்திய மருந்துகள் தர கட்டுப்பாட்டு அசமப்பின் (Central Drugs Standard Control
Organization - CDSCO) தசலசமயகம் எங்குள்ளது ?
A. தபங்களூரு
B. தசன்சன
C. புது தில்லி
D. புதன
விசட: C. புது தில்லி
சமீ பத்தில் ஆயுஷ் அசமச்சகம்,மத்திய மருந்துகள் தர கட்டுப்பாட்டு அசமப்பின் (Central
Drugs Standard Control Organization - CDSCO)

ஒரு பகுதியாக

மாநில ஒழுங்குமுசை

அதிகா கள் ஒருங்கிசணப்புடன் ஆயுர்தவத, சித்த, யுனானி மற்றும் தஹாமிதயாபதி
மருந்துகளின்

விதிகசள

தசயல்படுத்த

ஆயுஷ்

மருந்துகளுக்தகன

ஒழுங்குமுசை அசமப்சப உருவாக்க முடிவு தசய்துள்ளது.

ஒரு

மத்திய

CDSCO என்பது இந்திய

மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவ சாதனங்களுக்கான ததசிய ஒழுங்குமுசை அசமப்பாகும்,
இதன் தசலசமயகம் புது தில்லியில் உள்ளது.
8. “A Season of Ghosts” என்ை புத்தகத்தின் ஆசி யர் யார் ?
A. அம் ஷ் தி பாதி
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B. தசதன் ஆனந்த்
C. ரஸ்கின் பாண்ட்
D. மிலன் கங்குலி
விசட: C. ரஸ்கின் பாண்ட்
“A Season of Ghosts” என்ை புத்தகம் ரஸ்கின் பாண்ட் என்பவரால் எழுதப்பட்டுள்ளது. இது
மூடுபனி மற்றும் பாண்ட்டின் அன்புக்கு ய மசலகளின் முதிர்ச்சியற்ை மந்திரம் பற்ைிய
சுவாரஸ்யமான சிறுகசதகள் தகாண்ட ஒரு தபாழுதுதபாக்கு புத்தகம் ஆகும்.
9. 2016 குதளாபல் குடியு சம இந்தியா திருவிழா(Global Citizen India festival) எந்த நகரத்தில்
ததாடங்கியது ?
A. புது தில்லி
B. மும்சப
C. தசன்சன
D. லக்தனா
விசட: B. மும்சப
2016 குதளாபல் குடியு சம இந்தியா திருவிழா மும்சபயின் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள
MMRDA சமதானத்தில் ததாடங்கியது. சமூக காரணத்திற்கான

தப ய கூட்டங்களில்

ஒன்ைான இது பிரபலமான கலாச்சாரம் மற்றும் தபாது தகாள்சகசய ஒன்ைாக தகாண்டு
வரும்.

உலகின்

மிகப்தப ய

சவால்கசள

தீர்க்க

தவண்டும்

என்தைண்ணும்

தசலமுசைக்கான சமூக நடவடிக்சக தளமாக குதளாபல் குடியு சம இந்தியா உள்ளது.
ஐக்கிய நாடுகளின் நிசலயான வளர்ச்சி இலக்குகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் வசகயில்
இரண்டு மாத கால பிரச்சாரத்துடன் இந்த திருவிழா நிசைவு தபறும். தீவிர வறுசமக்கு
எதிராக இளம் இந்தியர்கசள அணிதிரட்டி தபாராடுவசத உறுதிபடுத்தும் 15 ஆண்டு கால
பயண ததாடக்கத்சத இது குைிக்கும்.
10. எந்த இந்திய நிறுவனத்திற்கு, GE Digital மூலம் 2016 டிஜிட்டல் புதுசமயாளர்(2016 Digital
Innovator of the Year) விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது ?
A. இன்ஃதபாசிஸ் / Infosys
B. விப்தரா / Wipro
C.

சலயன்ஸ் ஜிதயா / Reliance Jio

D. டாடா கன்சல்டன்சி சர்வசஸ்
ீ
/ Tata Consultancy Services
விசட: D. டாடா கன்சல்டன்சி சர்வசஸ்
ீ
/ Tata Consultancy Services
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கலிதபார்னியாவின்

சான்

பிரான்சிஸ்தகாவில்

நசடதபற்ை

GE’s

Minds

+

Machines

நிகழ்வில், சூழல் சிைப்பு விருது(Ecosystem Excellence award) பி வில் GE Digital மூலம் டாடா
கன்சல்டன்சி சர்வசஸ்
ீ
நிறுவனத்திற்கு 2016 டிஜிட்டல் புதுசமயாளர்(2016 Digital Innovator
of the Year) விருது வழங்கப்பட்டது. TCS-ன் புதுசம மற்றும் டிசிஎஸ் டிஜிட்டல் ஸ்தடார்,
டிஜிட்டல்

தீர்வுகசள

உடனடியாக

சிைப்பான

வாடிக்சகயாளர்

பயன்படுத்தும்

அனுபவம்,

நிகழ்தநர

வி வசடந்த
தரவு

ததாகுப்பு

பகுப்பாய்வு,

பல

மூலம்
ததாழில்

பி வுகளிலும் து தம் ஆகிய வளர்ச்சிகளில் சிைந்து விளங்குவசத இந்து விருது
அங்கீ க க்கிைது.
நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 20-21, 2016
1. கிராமப்புை ஏசழகளுக்காக பிரதான் மந்தி

அவாஸ் தயாஜனா (Pradhan Mantri Awas

Yojna -Gramin (PMAY-G)) திட்டம் எந்த நகரத்தில் ததாடங்கப்பட்டுள்ளது ?
A. ஆக்ரா
B. தபாபால்
C. புது தில்லி
D. தஜய்ப்பூர்
விசட: A. ஆக்ரா
2022-க்குள் வறுசம தகாட்டிற்கு கீ தழ வாழும் அசனத்து இந்தியர்களுக்கும் மலிவுவிசல
வடுகள்
ீ
வழங்க, பிரதான் மந்தி
(PMAY-G))

திட்டத்சத

ததாடங்கி

சவத்தார்.

பிரதமர்

அவாஸ் தயாஜனா (Pradhan Mantri Awas Yojna -Gramin
நதரந்திர

இத்திட்டத்தின்

தமாடி

கீ ழ்,

உத்தரப்

ஒவ்தவாரு

பிரததசத்தின்
வட்டிற்கும்
ீ

ரூ.

ஆக்ராவில்
1,

50,000

வழங்கப்படும், சசமயலசை மற்றும் கழிப்பசை தபான்ை பல வசதிகசள இந்த வடுகள்
ீ
தகாண்டிருக்கும்.

இது

தவிர,

50

பயனாளிகளுக்கு

ஒதுக்கீ ட்டு(allotment

letters)

கடிதங்கசளயும் பிரதமர் விநிதயாகித்தார். இந்த திட்டம், நாடு முழுவதும் சுமார் 3 தகாடி
தபருக்கு புதிய வடுகள்
ீ
வழங்குவசத தநாக்கமாக தகாண்டுள்ளது.
2. ஆண்களுக்கான ஏர்தடல் தில்லி அசர மராத்தான் (Airtel Delhi Half Marathon - ADHM)
தபாட்டியில் தவற்ைி தபற்ை எலியூத் கிப்தசாக்(Eliud Kipchoge), எந்த நாட்சட தசர்ந்தவர் ?
A. சூடான்
B. தகன்யா
C. எத்திதயாப்பியா
D. ஜசமக்கா
விசட: B. தகன்யா
தகன்யாசவ தசர்ந்த

தயா ஒலிம்பிக் மராத்தான் சாம்பியனான எலியூத் கிப்தசாக்(Eliud

Kipchoge), ஜவகர்லால் தநரு ஸ்தடடியத்தில் நசடதபற்ை ஆண்களுக்கான ஏர்தடல் தில்லி
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அசர மராத்தான் (Airtel Delhi Half Marathon - ADHM) தபாட்டியின் 9வது பதிப்பில் தவற்ைி
தபற்றுள்ளார். அதத சமயம், தபண்களுக்கான தபாட்டியில் எத்திதயாப்பியா நாட்டின்
Worknesh Degefa பட்டம் தவன்ைார்.

உலகம் முழுவதும் இருந்து 34 ஆயிரத்திற்கும்

தமற்பட்ட பங்தகற்பாளர்கள் மராத்தானில் கலந்து தகாண்டார்கள். தவற்ைி தபற்ை ஆண்
மற்றும்

தபண்

தபாட்டியாளர்கள்

அவர்களது

தவற்ைிக்காக

$

தராக்கத்சத

27,000

தபற்ைனர்.
3.

47-வது

சர்வததச

ஆண்டிற்கான

திசரப்பட

(IFFI)

விழாவில்,

பின்வரும்

யாருக்கு

2016

ஆம்

நூற்ைாண்டு இந்திய திசரப்பட ஆளுசம விருது(Centenary Indian Film

Personality of the year) வழங்கப்படவுள்ளது ?
A. விஜய் தயசுதாஸ்
B. பீம்தசன் தஜாஷி
C. எஸ்.பி. பாலசுப்ரமணியம்
D. தஜாட்ஷ்னா ராதாகிருஷ்ணன்
விசட: C. எஸ்.பி. பாலசுப்ரமணியம்
திசரப்படத் துசையில் ஆற்ைிய சிைந்த தசசவகளுக்காக பழம்தபரும் பாடகர் எஸ்.பி.
பாலசுப்ரமணியம்

அவர்களுக்கு,

தகாவாவின்

பனாஜியில்

நசடதபைவுள்ள

சர்வததச திசரப்பட (IFFI) விழாவில், 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான

47-வது

நூற்ைாண்டு இந்திய

திசரப்பட ஆளுசம விருது(Centenary Indian Film Personality of the year) வழங்கப்படவுள்ளது.
2016 IFFI விழாவில் ததன்தகா யா மிகவும் கவனிக்கத்தக்க நாடாக இருக்கும். ஏதனனில்,
இவ்விழாவில் ததன் தகா ய படங்கள் திசரயிடப்படும் மற்றும் நன்கு அைியப்பட்ட
திசரப்பட நடிகர்கள் கலந்து தகாள்ளவுள்ளனர். இதில், சர்வததச அளவில் புகழ் தபற்ை
ததன் தகா ய திசரப்பட இயக்குநர் மற்றும் எழுத்தாளர் Kwon Taek Im-க்கு 2016 வாழ்நாள்
சாதசனயாளர் விருது வழங்கவுள்ளார்கள்.
4. சமூக நீதிக்கான 2016 ஆம் ஆண்டின் அன்சன தததரசா சர்வததச நிசனவு விருது(2016
Mother Teresa Memorial International Award for Social Justice) யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது ?
A. ஹிஷாம் ஹுசசன் / Hishaam Hussain
B. ஃ பராஸ் அயாஸ் தஹாசசன் / Faraaz Ayaaz Hossain
C. அபிந்தா கபீர் / Abinta Kabir
D. த ஷி கான் / Tarishi Khan
விசட: B. ஃ பராஸ் அயாஸ் தஹாசசன் / Faraaz Ayaaz Hossain
ஜூசல

1-ஆம்

தததி

டாக்காவின்

Holey

Artisan

தபக்க யில்

நடந்த

பயங்கரவாத

தாக்குதலின் தபாது தனது நண்பர்கசள சகவிட்டு விட்டு தப்பி ஓட மறுத்து உயி ழந்த
இசளஞனரான ஃ பராஸ் அயாஸ் தஹாசசனுக்கு, மும்சபயில் ஒரு விழாவில் அரசு
சாரா நிறுவனமான ஹார்மனி அைக்கட்டசள, சமூக நீதிக்கான 2016 ஆம் ஆண்டின்
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அன்சன தததரசா சர்வததச நிசனவு விருசத வழங்கியது. இவ்விருது இைந்தபின்பு
ஒருவருக்கு முதல் முசையாக வழங்கப்படுகிைது.
5. இந்தியா, கிம்பர்லி தசயல்முசை சான்ைிதழ் திட்டத்தின் (Kimberly Process Certificate
Scheme (KPCS)) துசண தசலவராக எந்த ஆண்டுக்கு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளது ?
A. 2019
B. 2017
C. 2020
D. 2018
விசட: D. 2018
இந்தியா, கிம்பர்லி தசயல்முசை சான்ைிதழ் திட்டத்தின் (Kimberly Process Certificate Scheme
(KPCS)) 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான துசண தசலவராகவும், 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான
தசலவராகவும் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தபரசவக்

கூட்டத்தில்

இந்த

அைிவிப்பு

சமீ பத்தில் துபாயில்

தசய்யப்பட்டது.

நடந்த 2016 தக.பி

முரண்பட்ட

சவரங்கசள

வர்த்தகம் தசய்யவில்சல என்பசத உறுதிப்படுத்த கடினமான சவரங்கசள ஏற்றுமதி /
இைக்குமதி

தசய்யும்

ஐக்கிய

நாடுகளின்

கிம்பர்லி

திட்டத்தினுசடய

நிறுவன

உறுப்பினராக இந்தியா உள்ளது. திட்ட தசயலாக்கம், சிறு குழுக்கள் ,கமிட்டிகளின்
தசயற்பாடுகள்

மற்றும்

தமற்பார்சவயிடுவார்.

தபாது

தசலவர்

நிர்வாகம்
பதவி

ஆகியற்சை

ஆண்டுததாறும்

இதன்

மாற்ைப்படும்.

தசலவர்
முந்சதய

ஆண்டில் துசண தசலவர் பதவிசய வகித்த நாடு தற்தபாது தசலவர் பதவி வகிக்கிைது.
6. எந்த நாடு, உலகின் மிக நீளமான சூப்பர் பாதுகாப்பான குவாண்டம் ததாசலத்ததாடர்பு
பாசதசய (world’s longest super-secure quantum communication line) அசமத்துள்ளது ?
A. நியூசிலாந்து
B. சீ னா
C. ஜப்பான்
D. ததன் தகா யா
விசட: B. சீ னா
முக்கியமான

தகவல்கசள

பாதுகாப்பாக

அனுப்ப,

உலகின்

மிக

நீளமான

சூப்பர்

பாதுகாப்பான குவாண்டம் ததாசலததாடர்பு பாசதசய (world’s longest super-secure quantum
communication line) சீ னா அசமத்துள்ளது. புதிய 712 கி.மீ . குவாண்டம் ததாசலத்ததாடர்பு
பாசத அன்ஹுய் மாகாணத்தின் தசலநகரான தஹதப மற்றும் நாட்டின் நிதி சமயமான
ஷாங்காசய இசணக்கிைது. இது தபய்ஜிங் மற்றும் ஷாங்காசய இசணக்கும் 2,000 கி.மீ .
குவாண்டம் ததாசலத்ததாடர்பு பாசதயின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது.
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7.

சீ ன

2016

ஓபன்

தபட்மிண்டன்

சூப்பர்

சீ ஸ்

பி மிய ன்

மகளிர்

ஒற்சையர்

பி வில்(2016 women’s singles China Open Badminton Super Series Premier) தவற்ைி தபற்ைவர்
யார் ?
A. கி ஸ்டி கில்தமார்
B. பி.வி.சிந்து
C. லி ஸுருய்
D. சாய்னா தநவால்
விசட: B. பி.வி.சிந்து
இந்தியாவின் சிைந்த தபட்மிண்டன் வராங்கசன
ீ
பி.வி.சிந்து, சீனாவின் Fuzhou-வில்
நசடதபற்ை 2016 மகளிர் ஒற்சையர் சீ ன ஓபன் தபட்மிண்டன் சூப்பர் சீ ஸ் பி மியர்
தபாட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் 21–11, 17–21,21–11 என்ை புள்ளிகளில் சீ னாவின் சன்
யுசவ ததாற்கடித்து, பட்டம் தவன்று $ 700,000 ப சு பணத்சத தட்டிச் தசன்ைார்.
8. 2016 உலக கழிப்பசை தினத்தின் (World Toilet Day - WTD) சமயக்கரு என்ன ?
A. Toilets and nutrition
B. Toilets and jobs
C. Equality and dignity
D. I give a shit, do you?
விசட: B. Toilets and jobs
சுகாதார பிரச்சிசனகளுக்காக மக்கசள ஒன்று திரட்டவும், ஊக்குவிக்கவும் ஒவ்தவாரு
வருடமும் நவம்பர் 19ம் தததி உலக கழிவசை தினம் (WTD) அனுச க்கப்படுகிைது.
சுகாதாரமாக இருப்பது அல்லது இல்லாமல் இருப்பது எவ்வாறு மக்களின் வாழ்க்சகயில்
பாதிப்சப ஏற்படுத்தும் என்பதில் கவனம் தசலுத்த 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான சமயக்கரு
"Toilets and jobs" என சவக்கப்பட்டுள்ளது.
9.

எந்த

பிரபல

ஆளுசமக்கு,

இந்திய

பாரம்ப ய

இசசத்துசையில்

வாழ்நாள்

சாதசனக்காக 2016 சுமித்ரா சரத் ராம் விருது(2016 Sumitra Charat Ram Award for lifetime
achievement in the field of Indian classical music) வழங்கப்பட்டுள்ளது ?
A. ஹ

பிரசாத் தசௌராசியா

B. கிதஷா

அதமான்கர்

C. பிர்ஜு மஹராஜ்
D. மாயாதார் ரவுத்
விசட: A. ஹ

பிரசாத் தசௌராசியா

புது தில்லியின் கமனி அரங்கத்தில் நன்கு அைியப்பட்ட புல்லாங்குழல் பண்டிட் ஹ
பிரசாத்

தசௌராசியாவிற்கு,

துசணநிசல

ஆளுநர்

நஜீப்

ஜங்,

இந்திய

பாரம்ப ய

இசசத்துசையில் வாழ்நாள் சாதசனக்காக 2016 சுமித்ரா சரத் ராம் விருசத வழங்கினார்.
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கடந்த 15 ஆண்டுகளாக இந்திய கிளாசிக்கல் நடனம் மற்றும் இசச அல்லது நாடகம்
உட்பட மற்ை இந்திய கசல மற்றும் கலாச்சாரம் துசைகளில் சிைந்து விளங்கும்
தனிநபர்கள் மற்றும் குைிப்பிட்ட கசல வடிவத்சத ஊக்குவிப்பதில் ஒரு குைிப்பிடத்தக்க
தாக்கத்சத ஏற்படுத்தும் நபர்களுக்கு இந்த விருது வழங்கப்படும்.
10. 2016 ஐக்கிய நாடுகள் சசபயின் (ஐ.நா.) உலகளாவிய குழந்சதகள் தினத்தின்
சமயக்கரு என்ன ?
A. Teach Respect
B. A World Fit for Children
C. Stop violence against children
D. Innovate for Children
விசட: C. Stop violence against children
உலகம் முழுவதும் சர்வததச ஒற்றுசம, குழந்சதகள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு மற்றும்
குழந்சதகள் நலசன தமம்படுத்த ஒவ்தவாரு ஆண்டும் நவம்பர் 20ம் தததி ஐக்கிய
நாடுகள் சசபயின் (ஐ.நா.) உலகளாவிய குழந்சதகள் தினம் அனுச க்கப்படுகிைது. 2016
ஆம் ஆண்டிற்கான சமயக்கரு "Stop violence against children".
நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 22, 2016
1. அணு ஆராய்ச்சிக்கான ஐதராப்பிய நிறுவனத்தின் (European Organization for Nuclear
Research - CERN) தசலசமயகம் எங்குள்ளது ?
A. தஜன ீவா
B. தபர்லின்
C. வாஷிங்டன்
D. நியூயார்க்
விசட: A. தஜன ீவா
உலகின் மிகப்தப ய துகள் இயற்பியல் ஆய்வகத்சத(largest particle physics laboratory in the
world) நடத்தும் அணு ஆராய்ச்சிக்கான ஐதராப்பிய நிறுவனத்தில் இசண உறுப்பினராக
சமீ பத்தில் இந்தியா மாைியுள்ளது. மகாராஷ்டிராவின் மும்சபயில் அணுசக்தி கமிஷன்
தசலவர் மற்றும் தசயலாளர் டாக்டர் தசகர் பாசு மற்றும் CERN இயக்குநர் தஜனரல்
டாக்டர். Fabiola Gianotti இந்த ஒப்பந்தத்தில் சகதயழுத்திட்டனர். இந்த உறுப்பினர் தகுதி
மூலம், பல்தவறு CERN திட்டங்களில் இளம் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் தபாைியாளர்களின்
பங்தகற்சப இந்தியா அதிக க்க முடியும் மற்றும் உள்நாட்டு திட்டங்களில் அைிசவ
பயன்படுத்துதசல மீ ண்டும் தகாண்டு வர முடியும். இது, இந்திய நிறுவனங்கள் CERN
திட்டங்களில்

தநரடியாக

பங்தகற்க

வாய்ப்புகசள

வழங்கும்.

CERN

நிறுவனத்தின்

தசலசமயகம் சுவிச்சர்லாந்தின் தஜன ீவாவில் அசமந்துள்ளது.
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2. எந்த இந்திய தகால்ப் வரர்,
ீ
2016 BANK BRI-JCB இந்ததாதனஷியா ஓபன் தபாட்டியில்
தவற்ைி தபற்றுள்ளார் ?
A. அனிர்பன் லஹி
B. ககன்ஜீத் புல்லர்
C. தஜாதி ரந்தாவா
D. ஜீவ் மில்கா சிங்
விசட: B. ககன்ஜீத் புல்லர்
இந்திய ததாழில்முசை தகால்ப் வரர்
ீ ககன்ஜீத் புல்லர், இந்ததாதனசியாவின் Pantai Indah
Kapuk-ல் four-under-par 68 புள்ளிகளில் நிசைவு தசய்து அவரது வாழ்வில் $300,000 BANK BRIJCB இந்ததாதனஷியா ஓபன் தபாட்டியில் இரண்டாவது முசையாக தவன்றுள்ளார். இந்த
தவற்ைியின்

மூலம்

தாய்லாந்தின்

Thaworn

Wiratchant,

நியூசிலாந்தின்

Frank

Nobilo,

பிலிப்சபன்ஸ்-ன் Frankie Minoza மற்றும் சீ ன சததபயின் Lu His-chuen ஆகிதயாசர அடுத்து
இரண்டு முசை இந்த பட்டம் தபறும் 5வது நபர் என்ை தபருசம இவர் தபறுகிைார்.
3. உலகின் முதல் பாலிவுட் தீம் பார்க்(world’s first Bollywood theme park) எந்த நகரத்தில்
திைக்கப்பட்டுள்ளது ?
A. மும்சப
B. நியூயார்க்
C. துபாய்
D. தகாலாலம்பூர்
விசட: C. துபாய்
உலகின் முதல் பாலிவுட் தீம் பார்க் ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் (UAE)-ன் துபாயில்
திைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தீம் பார்க் 16 சினிமா சவா கள், ஆறு பின்னணியிலான
உணவகங்கள்,

விருப்பத்திற்கு

ஏற்ப

தற்கால

மற்றும்

மரபு

தவற்ைிப்படங்களால்

ஈர்க்கப்பட்ட 30 தநரடி நிகழ்ச்சிகள், “Dabangg” தபான்ை அதிரடி படங்கள் மற்றும் “Mughal-EAzam” தபான்ை காவிய வரலாற்று நாடகம் ஆகியவற்சை தகாண்டுள்ளது. துடிப்பான
கலாச்சாரம் நிசைந்த இப்பூங்கா திசரப்படம், நாடகம், சவா கள், மாதி கள்(simulators)
மற்றும் புகழ்தபற்ை இந்தி திசரப்படங்களின் 4D நிகழ்ச்சிகள் பற்ைி தபசுகிைது.
4. உலகின் முதல் தசயற்சக இதயமாற்று சிகிச்சச( world’s first artificial heart transplant)
தசய்த புகழ்தபற்ை மருத்துவரான தடண்டன் கூலி(Denton Cooley), எந்த நாட்சட தசர்ந்தவர்
?
A. தஜர்மனி
B. சீ னா
C. ஜப்பான்
D. அதம க்கா
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விசட: D. அதம க்கா
உலகின் முதல் தசயற்சக இதயமாற்று சிகிச்சச( world’s first artificial heart transplant) தசய்த
புகழ்தபற்ை மருத்துவரான தடண்டன் கூலி(Denton Cooley) சமீ பத்தில் அதம க்காவின்
தடக்சாஸ்-ல் மசைந்தார். கூலி, தடக்சாஸ் ஹார்ட் இன்ஸ்டிடியூட்டின்(Texas Heart Institute)
நிறுவனர் மற்றும் இருதய அறுசவ சிகிச்சசயில் இன்னும் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன பல
நுட்பங்களுக்கு முன்தனாடி ஆவார்.
5. எந்த இந்திய ஆளுசமக்கு, 2016 டாக்டர் நாதகந்திர சிங் சர்வததச அசமதி விருது
வழங்கப்பட்டுள்ளது ?
A. பாபா ராம்ததவ்
B. சுஷ்மா சுவராஜ்
C. நதரந்திர தமாடி
D. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர்
விசட: D. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர்
புதுதில்லியின்

விஞ்ஞான்

பவனில்

நசடதபற்ை

விழாவில்,

ஆன்மீ க

குரு

ஸ்ரீ

ரவிசங்கருக்கு உலக அசமதிசய உறுதிதசய்யும் அவரது முயற்சிகளுக்காக
டாக்டர்

நாதகந்திர

சிங்

சர்வததச

அசமதி

விருது

வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்ரீ
2016

சர்வததச

நீதிமன்ைத்தின்(தஹக், தநதர்லாந்து) முதல் இந்திய நீதிபதியான டாக்டர் நாதகந்திர சிங்
நிசனவாக அவர் தபய ல் இந்த விருது துவங்கப்பட்டது.
6. இந்தியாவிலுள்ள சாசலப்பாசதகளில், பின்வரும் எது இந்தியாவின் மிக நீளமான
எக்ஸ்பிரஸ்தவ (அதிதவக சாசல) ?
A. ஆக்ரா-லக்தனா எக்ஸ்பிரஸ்தவ
B. அகமதாபாத் தவாதடாதாரா எக்ஸ்பிரஸ்தவ
C. அலகாபாத் சபபாஸ் எக்ஸ்பிரஸ்தவ
D. யமுனா எக்ஸ்பிரஸ்தவ
விசட: A. ஆக்ரா-லக்தனா எக்ஸ்பிரஸ்தவ
சமீ பத்தில் இந்தியாவின் மிக நீளமான ஆக்ரா-லக்தனா எக்ஸ்பிரஸ்தவ பாசதசய,
உத்தரப்பிரததசத்தின் உன்தனாதவா மாவட்டத்திலுள்ள Bangarmau-வில் உத்தரப் பிரததச
முதல்வர் அகிதலஷ் யாதவ் ததாடங்கி சவத்தார். இது 6 வழிப்பாசத கட்டுப்பாட்டு அணுகல் தநடுஞ்சாசல வசதியுடன் 302 கி.மீ . தூரத்திற்கு உள்ளது, எதிர்காலத்தில்
இதசன 8 வழிப்பாசதகளாக மாற்ைலாம். இந்த கி ன்ஃபீல்ட் அதிதவகபாசத, இரு
நகரங்களுக்கும் இசடதயயான பயண தநரத்சத 3.30 மணி தநரமாக குசைக்கும். தமலும்
இது, லக்தனா மற்றும் தில்லி இசடதய பயண தநரத்சத பாதியாக குசைத்து 5-6 மணி
தநரமாக ஆக்கும்.

www.winmeen.com

Page 66

Tnpsc Tamil Current Affairs November 2016
www.winmeen.com
7. 2017 காலநிசல மாற்ைம் தசயல்திைன் பட்டியலில் (Climate Change Performance Index CCPI) இந்தியாவின் தரம் என்ன ?
A. 56வது
B. 20வது
C. 37வது
D. 66 வது
விசட: B. 20வது
Germanwatch மற்றும் Climate Action Network Europe சமீ பத்தில் தவளியிட்ட காலநிசல
மாற்ைம் தசயல்திைன் பட்டியலின்படி, 58 நாடுகளில் இந்தியா 20வது இடத்தில் உள்ளது.
முதல் மூன்று இடங்கள் காலியாக உள்ளன மற்றும் 4-வது இடத்தில் பிரான்ஸ் அதசன
ததாடர்ந்து

சுவடன்,
ீ

தபார்த்துக்கல்

ஐக்கிய

உள்ளன.

தவளிப்பசடத்தன்சமசய

ராஜ்யம்,

CCPI

சசப்ரஸ்,

என்பது

அதிக க்க

லக்சம்பர்க்,

சர்வததச

மால்டா

காலநிசல

வடிவசமக்கப்பட்டுள்ள

ஒரு

மற்றும்

அரசியலில்
கருவியாகும்.

இதுவசர காலநிசல பாதுகாப்பு மீ து எந்ததவாரு உறுதியான நடவடிக்சகயும் எடுக்காத
நாடுகளின் மீ து அரசியல் மற்றும் சமூக அழுத்தம் தகாடுக்க தவண்டும் என்பசதயும் இது
தநாக்கமாக தகாண்டுள்ளது.
8. 2016 ஷக்தி பாட் முதல் புத்தகம் ப சச(Shakti Bhatt First Book Prize) தபற்ைவர் யார் ?
A. மதகஷ் ராவ்
B. தஜனிஸ் ப யாட்
C. அக்சயா முகுல்
D. சமந்த் சுப்பிரமணியன்
விசட: C. அக்சயா முகுல்
மூத்த பத்தி க்சகயாளர் அக்சயா முகுல், அவரது “Gita Press and the Making of Hindu India”
புத்தகத்திற்காக 2016 ஷக்தி பாட் முதல் புத்தகம் ப சச(Shakti Bhatt First Book Prize)
தபற்றுள்ளார். சிைிய பிராந்திய பத்தி சககளான கீ தா பத்தி க்சக மற்றும் கல்யாண்
பத்தி க்சக

மற்றும்

உறுதிமிக்க

தனிப்பட்ட

சிந்தசனயாளர்கள்

எவ்வாறு

நாட்டு

மக்களின் மன-கருத்தில் ஆதிக்கம் தசலுத்த முடியும், மதத்சத மீ ளுருவாக்கம் தசய்தல்,
நூற்ைாண்டுக்குப் பிைகு மலர தபாகும் பி விசனவாத அரசியசல விசதத்தல் என்பது
பற்ைிய விவரங்கசள இந்த புத்தகம் நமக்கு தருகிைது.
9. சமீ பத்தில் மசைந்த ராம் நதரஷ் யாதவ், எந்த மாநிலத்தின் முன்னாள் முதல்வர் ?
A. மத்தியப் பிரததசம்
B. ராஜஸ்தான்
C. உத்தரப் பிரததசம்
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D. அ யானா
விசட: C. உத்தரப் பிரததசம்
மூத்த காங்கிரஸ் தசலவரும், முன்னாள் உத்தர பிரததச முதல்வருமான ராம் நதரஷ்
யாதவ்(89)

சமீ பத்தில்

லக்தனாவில்

காலமானார்.

தபாதுமக்கள்

மற்றும்

ஏசழகள்

மத்தியில் இவர் மிகவும் பிரபலமாக இருந்ததார் ஏதனனில் இவசர எளிதில் யார்
தவண்டுமானாலும் அணுகலாம். இவர் மத்தியப் பிரததச கவர்னராக தசப்டம்பர் 8, 2016
வசர தனது கசடசி தபாது தசசவசய தசய்தார்.
10. “The Ivory Throne: Chronicles of The House of Travancore” என்ை புத்தகம் யாரால்
எழுதப்பட்டுள்ளது ?
A. மனு எஸ். பிள்சள
B. கனிஷ்க் தரூர்
C. மது குருங்
D. நிசிட் ஹஜா
விசட: A. மனு எஸ். பிள்சள
“The Ivory Throne: Chronicles of The House of Travancore” என்ை புத்தகம் மனு எஸ். பிள்சள
என்பரால் எழுதப்பட்டுள்ளது. ஆசி யர் இந்த நாவல் மூலம், திருவாங்கூர் ராஜ்ஜியத்தின்
முன்னாள் இராணியான மகாராணி தசது லட்சுமி பாயின் (1895 -1985) எழுச்சிசயயும்
வழ்ச்சிசயயும்
ீ
ஆராய்கிைார்.
நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 23, 2016
1. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திய வர்த்தக மற்றும் ததாழில் சங்க கூட்டசமப்பின்
(Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI))

புதிய

தசலவராக

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ?
A. பங்கஜ் பட்தடல்
B. ஹர்ஷவர்த்தன் நிதயாடியா
C. நிகுஞ் ஸ்ரீவஷ்தவ்
D. அனில் பாட்டி
விசட: A. பங்கஜ் பட்தடல்
2017 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திய வர்த்தக மற்றும் ததாழில் சங்க கூட்டசமப்பின்
(Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)) புதிய தசலவராக பங்கஜ்
பட்தடல் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார். 2016 டிசம்பர் அன்று புது தில்லியில் நசடதபைவுள்ள
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Ficci AGM நிகழ்வில் ஹர்ஷவர்த்தன் நிதயாடியாவின் இடத்சத இவர் நிரப்புகிைார். பதடல்,
Cadila தஹல்த்தகர் லிமிதடட் நிறுவனத்தின் தசலவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர்.
2. பின்வரும் எது, இந்தியாவின் முதல் மின்-சட்டசசப ததாகுதியாக( India’s first e-assembly
constituency) மாைியுள்ளது ?
A. தரம்ஷாலா சட்டசசப ததாகுதி
B. பாலம்பூர் சட்டசசப ததாகுதி
C.

ன்தசன்பாங் சட்டசசப ததாகுதி

D. சுஜாதசன் சட்டசசப ததாகுதி
விசட: B. பாலம்பூர் சட்டசசப ததாகுதி
இமாச்சலப் பிரததசத்தின் காங்க்ரா மாவட்டத்தில் உள்ள பாலம்பூர் சட்டசசப ததாகுதி,
இந்தியாவின் முதல் மின்-சட்டசசப ததாகுதியாக( India’s first e-assembly constituency)
மாைியுள்ளது. தற்தபாது, இந்த ததாகுதி மக்கள் கணினியில் ஒரு கிளிக் மூலம் வளர்ச்சி
பணிகள் குைித்து அைிந்துதகாள்வது மட்டுமின்ைி, அந்தந்த பகுதிகளில் தவவ்தவறு
திட்டங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி பற்ைி தங்கள் ததசவசய ஆன்சலன்

மூலம்

அனுப்பலாம். இந்த வசதி அடுத்த 6 மாதங்களில் மாநிலத்தின் மற்ை 67 ததாகுதிகளிலும்
அைிமுகப்படுத்தப்படும்.
3. இந்தியாவின் முதல் சர்வததச குழந்சதகள் திருவிழா(India’s first International Children’s
festival) எந்த நகரத்தில் நசடதபைவுள்ளது ?
A. மும்சப
B. புதன
C. புது தில்லி
D. கவுகாத்தி
விசட: A. மும்சப
Windmill

திருவிழாவின்

2வது

பதிப்பு,

இந்தியாவின்

முதல்

சர்வததச

குழந்சதகள்

திருவிழாவாக (India’s first International Children’s festival) பார்க்கப்படுகிைது. இந்த திருவிழா.
மும்சபயிலுள்ள

சலயன்ஸ் கார்டனில் 2017 ஜனவ

14 மற்றும் 15ம் தததியில்

நசடதபறும். 2 நாள் திருவிழாசவ Event Capital மற்றும் Tribe Asia கூட்டாக இசணந்து
ஏற்பாடு தசய்துள்ளது மற்றும் இது 12 வயதிற்கு கீ ழுள்ள குழந்சதகளுக்கு உணவு
வழங்கும். இதில் பகல் பராம ப்பு சமயம், விசளயாட்டு பகுதி, தராபாட்டிக்ஸ் சமயம்,
கசல, பட்டசைகள், இசச மற்றும் விசளயாட்டு அரங்கம் மற்றும் அசனத்து வயது
பி வு குழந்சதகளுக்கும் ஏற்ப வசகப்படுத்தப்பட்ட அம்சங்கள் அடங்கும்.
4. அண்சமயில் மசைந்த வில்லியம் ட்தரவர்(William Trevor), எந்த நாட்டின் புகழ்தபற்ை
எழுத்தாளர் ?
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A. ஐஸ்லாந்து
B. தபார்ச்சுகல்
C. அயர்லாந்து
D. கி ஸ்
விசட: C. அயர்லாந்து
மிகப்தப ய

சிறுகசத

எழுத்தாளர்களில்

ஒருவரான

ஐ ஷ்

ஆசி யர்

வில்லியம்

ட்தரவர்(88), சமீ பத்தில் இங்கிலாந்தின் தசாமர்தசட்டில் காலமானார். இவரது வருத்தம்
ததாய்ந்த, சில தநரங்களில் இருண்ட தவடிக்சகயான, குைிப்பிட்டு தசால்லமுடியாத
மக்களின் சிைிய தபாராட்டங்கள் பற்ைிய கசதகள் மற்றும் நாவல்கள் இவசர, V. S.
Pritchett, W.

Somerset

Maugham

மற்றும்

Chekhov

ஆகிய

சிைந்த

எழுத்தாளர்களுக்கு

இசணயாக கருத சவத்தது.
5. சமீ பத்தில் மசைந்த எம்.பாலமுரளிகிருஷ்ணா, எந்த துசையின் புகழ்தபற்ை ஆளுசம ?
A. இதழியல்
B. இசச
C. நடனம்
D. அரசியல்
விசட: B. இசச
பழம்தபரும்

கர்நாடக

இசசக்கசலஞர்

எம்.பாலமுரளிகிருஷ்ணா(86)

சமீ பத்தில்

தசன்சனயில் மசைந்தார். இவர் சுமார் 300 கீ ர்த்தசனகசள எழுதியுள்ளார் மற்றும்
பல்தவறு

பல்கசலக்கழகங்கள்

தகௌரவமிக்க

டாக்டர்

பட்டம்

வழங்கி

இவசர

அலங்க த்துள்ளது. பாலமுரளிகிருஷ்ணா, தூர்தர்ஷனின் புகழ்தபற்ை “Mile Sur Mera
Tumhara” இசச வடிதயா
ீ
மூலம் நாட்டின் கவனத்சத தபற்ைார்,இதில் 1988 ஆம் ஆண்டு
சுதந்திர தினத்தன்று

முதன்முதலில் ஒளிபரப்பபட்ட இப்பாடலின் தமிழ் வடிவத்தில்

இவர்தான் பாடினார். இவர் சிைந்த இசச அசமப்பாளர் மற்றும் பின்னணி பாடகருக்காக
பிலிம் தபர் விருது மற்றும் ததசிய திசரப்பட விருதுகள் தபற்ைவர்.
6. புகழ்தபற்ை இந்தி மற்றும் தபாஜ்பு

இலக்கிய எழுத்தாளர் டாக்டர்.விதவகி ராய், எந்த

மாநிலத்சத தசர்ந்தவர் ?
A. மத்தியப் பிரததசம்
B. சத்தீஸ்கர்
C. உத்தரப் பிரததசம்
D. ஜார்கண்ட்
விசட: C. உத்தரப் பிரததசம்
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புகழ்தபற்ை இந்தி மற்றும் தபாஜ்பு

இலக்கிய எழுத்தாளர் டாக்டர்.விதவகி ராய்(92),

சமீ பத்தில்

வாரணாசியில்

உத்தரபிரததசத்திலுள்ள

காலமானார்.

இவர்

கசதகள்,

கட்டுசரகள், நாவல்கள் என சுமார் 50 புத்தகங்கசள எழுதியுள்ளார். அவ ன் "Sonamati"
நாவல்

அவரது

சிைந்த

இலக்கிய

பணிகளில்

ஒன்ைாக

கருதப்படுகிைது.

ராயின்

பசடப்புகள், குைிப்பாக இந்திய கிராமப்புை வாழ்க்சகசய சித்த க்கின்ைன. அவரது முதல்
கசதயான Pakistani, 1945 ஆம் ஆண்டு ஆஜ் எனும் பிரபல தசய்தித்தாளில் தவளிவந்தது.
7. முதலாவது

'உலக சமஸ்கிருத விருது(World Sanskrit Award)' தபற்ை மஹா சக்

சி ன்ததார்ன்(Maha Chakri Sirindhorn), எந்த நாட்சட தசர்ந்தவர் ?
A. இந்தியா
B. மதலஷியா
C. தாய்லாந்து
D. இந்ததாதனஷியா
விசட: C. தாய்லாந்து
தாய்லாந்து இளவரசி மஹா சக்

சி ன்ததார்ன்னுக்கு, தமாழிசய ஊக்குவிக்கும் அவரது

பங்களிப்புக்காக முதல் 'உலக சமஸ்கிருத விருசத', புது தில்லியில் நசடதபற்ை பிரவசி
பாரதிய தகந்திரா விழாவில் துசண ஜனாதிபதி முகமது ஹமீ த் அன்சா

வழங்கினார்.

கலாச்சார உைவுகளுக்கான இந்திய கவுன்சில் (Indian Council for Cultural Relations- ICCR)
மூலம் இந்த விருது நிறுவப்பட்டது மற்றும் இவ்விருது சமஸ்கிருத ஆய்வு / கற்பித்தல் /
ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றுக்கு தங்கள் அளப்ப ய பங்களிப்சப அளித்த சிைந்த சமஸ்கிருத
அைிஞர்கசள அங்கீ க க்க வழங்கப்படுகிைது. சி ன்ததார்ன், சமஸ்கிருதம் மற்றும் பாலி
தமாழியின் கல்வியாளர் மற்றும் அைிஞர்.
8. சமீ பத்தில் மசைந்த Prof. MGK தமனன், பின்வரும் எந்த அசமப்பின் தசலவராக
இருந்தார் ?
A. பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுவனம் (DRDO)
B. இந்திய விண்தவளி ஆராய்ச்சி சமயம் (ISRO)
C. பாபா அணு ஆராய்ச்சி சமயம் (BARC)
D. விக்ரம் சாராபாய் விண்தவளி சமயம் (VSSC)
விசட: B. இந்திய விண்தவளி ஆராய்ச்சி சமயம் (ISRO)
பாராட்டப்பட்ட இயற்பியலாளர் மற்றும் முன்னாள் இந்திய விண்தவளி ஆராய்ச்சி சமய
(ISRO) தசலவர் Prof. MGK தமனன்(88), சமீ பத்தில் கர்நாடகாவில் காலமானார். இவர்
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக, இந்தியாவில் அைிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப
வளர்ச்சியில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகித்தார்.
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இவர் இந்திய அைிவியல் கழகம்(Indian Academy of Sciences) மற்றும் லண்டன் ராயல்
தசாசசட்டியின்(Royal Society of London) மாணவர் ஆவார்.
9. எந்த இந்திய பத்தி சகயாளருக்கு, CPJ-யின் 2016 சர்வததச ஊடக சுதந்திர விருது(CPJ’s
2016 International Press Freedom Award) வழங்கப்பட்டுள்ளது ?
A. மாலினி சுப்ரமணியம்
B. ஜபாருல் இஸ்லாம் கான்
C. பிரணாய் லால் ராய்
D. பலகும்மி சாய்நாத்
விசட: A. மாலினி சுப்ரமணியம்
நியூயார்க் நக ன் வால்ட்தராப்-ஆஸ்தடா யாவில், இந்திய பத்தி க்சகயாளர் மாலினி
சுப்ரமணியத்திற்கு CPJ(Committee to Protect Journalists)-யின் 2016 சர்வததச ஊடக சுதந்திர
விருது(International Press Freedom Award) வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதிகா களிடம் இருந்து
அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் கண்டனங்கசள எதிர்தகாண்ட தபாதிலும், சத்தீஸ்கர் மாநிலம்
பஸ்தர்

பகுதியில்

பாதுகாப்புப்

பசடகளால்

தமற்தகாள்ளப்பட்ட

மனித

உ சம

மீ ைல்கசள புகார் தசய்ததற்காக இவர் விருதிசன தபறுகிைார். El Salvador’s Oscar Martinez
மற்றும்

Turkey’s

Can

Dundar

ஆகிதயாருடன்

இந்த

விருதிசன

தபறுகிைார்.

சிசையிலசடக்கப்பட்ட எகிப்திய புசகப்பட கசலஞர் Shawkan என அசழக்கப்படும் Abou
Zeid-க்கு ஆளில்லா(அவர் இல்லாமல்) விருது வழங்கப்பட்டது.
10. 14வது பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் (Pravasi Bharatiya Divas- PBD) மாநாட்டின் சிைப்பு
விருந்தினர் யார் ?
A. லி தககியாங்
B. ஷின்தசா அதப
C. அன்தடானிதயா தகாஸ்டா
D. சத்யன்தர ஆதின்
விசட: C. அன்தடானிதயா தகாஸ்டா
இந்திய

வம்சாவளி

தபார்ச்சுகல்

பிரதமர்

மாநிலத்தின் தபங்களூ ல் 2017 ஜனவ

அன்தடானிதயா

தகாஸ்டா,

கர்நாடகா

7 முதல் 9 வசர நசடதபை இருக்கும் 14வது

பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் மாநாட்டின் சிைப்பு விருந்தினராக கலந்து தகாள்ளவுள்ளார். இது
தவிர, தபங்களூ ல் ஜனவ
பாரதிய

திவாஸ்

சிைப்பு

7, 2017 அன்று நசடதபை இருக்கும் இசளஞர் பிரவாசி
விருந்தினராக

சூ னாம்

குடியரசின்

துசணத்

தசலவர்

சமக்தகல் அஸ்வின் சத்யன்தர ஆதின் கலந்து தகாள்ளவுள்ளார்.
நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 24, 2016
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1.

“Smart

Water

Distribution

Monitoring”

வசல

பக்கம்

எந்த

மாநில

அரசு

மூலம்

ததாடங்கப்பட்டுள்ளது ?
A. ஆந்திரப் பிரததசம்
B. ததலுங்கானா
C. தகரளா
D. தமிழ்நாடு
விசட: A. ஆந்திரப் பிரததசம்
அருகாசமயில் உள்ள தண்ணர்ீ ததாட்டிகளில் குடிநீர் நிசலசய மக்கள் அைிய “Smart
Water

Distribution

Monitoring”

முன்தனடுத்துள்ளது.

நீர்

வசல

வணாவசத
ீ

இசடமுகத்சத

ஆந்திர

குசைக்கவும்,

வடுகளுக்கு
ீ

அரசு

சமீ பத்தில்

தசடயற்ை

நீர்

வழங்குவசத உறுதிப்படுத்தவும் Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) முசைசம
உதவுகிைது. இந்த கண்காணிப்பு தபார்டல் ourvmc.org-யின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது மற்றும்
இதசன எங்கிருந்து தவண்டுமானாலும் அணுகலாம்.
2. பின்வரும் எந்த நிறுவனம் , இந்தியாவின் முதல் தகாடுப்பனவுகள் வங்கிசய(India’s first
payment bank) துவங்கியுள்ளது ?
A. Reliance Industries
B. Airtel M Commerce Services
C. Vodafone M-Pesa
D. FINO PayTech
விசட: B. Airtel M Commerce Services
பாரதி ஏர்தடல் லிமிதடட் நிறுவனம் இந்தியாவின் முதல் தகாடுப்பனவுகள் வங்கிசய
Airtel Payments Bank Limited (or Airtel Bank) என்ை தபய ல் ததாடங்கியுள்ளது. தசமிப்பு
கணக்குகளுக்கு 7.25% வட்டியுடன் அதன் முதல் வங்கிச்தசசவசய ராஜஸ்தானில்
துவங்கியது. ஏர்தடல் வாடிக்சகயாளர்கள் தங்கள் தமாசபல் தபானில் உள்ள Airtel Money
app, USSD மூலம் அதாவது * 400 # டயல் தசய்வதன் மூலம், IVR வசதி மூலம் 400 டயல்
தசய்து ஏர்தடல் வங்கியின் தசசவகசள அணுக முடியும். USSD & IVR ஆகிய இரு
வசதிகளும் இந்தி மற்றும் ஆங்கில தமாழியில் உள்ளது மற்றும் எளிய அம்சம் தகாண்ட
தபான்களிலும் இசவ தவசல தசய்யும். ஏர்தடல் வாடிக்சகயாளர்களாக இல்லாதவர்கள்
8800688006 டயல் தசய்வதன் மூலம் ஏர்தடல் வங்கியின் தசசவகசள அணுக முடியும்.
3. பின்வரும் யாருக்கு, 2016 சர்வததச கடல்சார் அசமப்பு (International Maritime Organisation
(IMO) Award) விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது ?
A. தரய்னர் பி ன்க்தமன்
B. வில்லியம் எஸ் தபன்சன்
C. ராதிகா தமனன்
D. வூ தஷங்லி
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விசட: C. ராதிகா தமனன்
இந்தியாசவச் தசர்ந்த தகப்டன் ராதிகா தமனன், 2015 ஆம் ஆண்டு தகாந்தளிப்பான
வங்காள வி குடா நீ ல் மூழ்கி தகாண்டிருந்த மீ ன்பிடி படகில் இருந்த 7 மீ னவர்சள மீ ட்
டார். அவரது இந்த அசாதாரணமான வியக்கத்தகு வரத்சத
ீ
பாராட்டி அவருக்கு IMO
தசலசமயகம்

லண்டனில்

2016

சர்வததச

கடல்சார் அசமப்பு

(International

Maritime

Organisation (IMO) Award) விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், உலகிதலதய IMOவிடம் ப சு தபறும் முதல் தபண்மணி என்ை தபருசமசய தபறுகிைார். தமலும், தமனன்
இந்தியாவின் முதல் தபண் வணிகக் கடற்பசட தகப்டன் ஆவார். இந்த வருடாந்திர
விருதுகள், தங்கள் தசாந்த உயிசர தபாருட்படுத்தாமல் துணிச்சலான தசயல்கசள
தசய்பவர்களுக்கு சர்வததச அங்கீ காரத்சத வழங்க IMO மூலம் நிறுவப்பட்டது.
4. 2016 உலக தராதபா ஒலிம்பியாட் ( World Robot Olympiad - WRO) எந்த நாட்டில்
நசடதபைவிருக்கிைது ?
A. சீ னா
B. ஜப்பான்
C. பிரான்ஸ்
D. இந்தியா
விசட: D. இந்தியா
உலக தராதபா ஒலிம்பியாட்டின் (WRO) 13வது பதிப்பு உத்தரப் பிரததச மாநிலத்தின்
கிதரட்டர் தநாய்டாவில் நசடதபைவுள்ளது. இப்தபாட்டியின் சமயக்கரு “Rap the Scrap”,
இதில்

மாணவர்கள்

குசைத்தல்,

தராபாட்டிக்ஸ்

நிர்வகித்தல்,

ததாழில்நுட்பத்சத

மறுசுழற்சி

பயன்படுத்தி

ஆகியவற்றுக்கான

கழிவுகசள
தீர்வுகசள

தவளிப்படுத்தவுள்ளனர். 55 நாடுகசளச் தசர்ந்த 2,000 க்கும் தமற்பட்ட பங்தகற்பாளர்கள்
இந்த

சர்வததச

சாம்பியன்ஷிப்பில்

மாணவர்களுக்காக

நடத்தப்படும்

பங்கு

தபறுகின்ைனர்.

தராதபாடிக்ஸ்

தபாட்டி,

WRO

ஆண்டுததாறும்

இதில்

தராதபாக்கசள

பயன்படுத்தி சிக்கல்களுக்கு தீர்வுகாணும் பதில்கசள மாணவர்கள் தத விக்க தவண்டும்.
இப்தபாட்டிசய கலாச்சார அசமச்சகத்தின் கீ ழ், India STEM அைக்கட்டசள மற்றும்
அைிவியல் அருங்காட்சியகத்திற்கான ததசிய கவுன்சில் (NCSM) கூட்டாக இசணந்து
நடத்துகிைது.
5. “How to Steal a Ghost@Manipal” என்ை புத்தகத்தின் ஆசி யர் யார் ?
A. ஸ்தவதா ததனஜா
B. ஆதித்யா சுதர்சன்
C. சுதா மூர்த்தி
D. அம் ஷ் தி பாதி
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விசட: A. ஸ்தவதா ததனஜா
“How

to

Steal

a

Ghost@Manipal”

என்ை

புத்தகம்

ஸ்தவதா

ததனஜா

என்பவரால்

எழுதப்பட்டுள்ளது. இது அமானுட சாகசம், முழுமுழுக்க காதல், தபாைாசம, நாட்டுப்புைக்
கசதகள், தகதஜட்டுகள் மற்றும் தபய்கள் பற்ைிய நாவல் ஆகும்.
6. தகவல்கள் தன்னியக்கமாக ப மாைிக்தகாள்வசத(Automatic Exchange of Information AEOI) தசயல்படுத்த, எந்த நாட்டுடன் இந்தியா சமீ பத்தில் வங்கி தகவல்கசள பகிர்ந்து
தகாள்ளும் ஒப்பந்தத்தில் சகதயழுத்திட்டுள்ளது ?
A. மதலஷியா
B. சுவிச்சர்லாந்து
C. தமா ஷியஸ்
D. சிங்கப்பூர்
விசட: B. சுவிச்சர்லாந்து
தகவல்கள் தன்னியக்கமாக ப மாைிக்தகாள்வசத (Automatic Exchange of Information - AEOI)
தசயல்படுத்த,

சுவிச்சர்லாந்து

சமீ பத்தில்

வங்கி

மற்றும்

இந்தியா

தகவல்கசள

சகதயழுத்திடப்பட்டுள்ளது.

இந்த

கூட்டு

ஆகிய

பகிர்ந்து

இரு

நாடுகளுக்கிசடதய

தகாள்ளும்

பிரகடனம்

மூலம்,

ஒப்பந்தம்

குடியிருப்பாளர்களின்

அசனத்து நிதி தகவல், வங்கி கணக்குகள் மற்றும் தபலன்ஸ் உட்பட , ஈவுத்ததாசக
மற்றும் வட்டி வருமானம் மற்றும் மூலதன ஆதாய வ

கணக்கிட பயன்படுத்தப்படும்

விற்பசன ஆகிய அசனத்து தகவல்களும் தசப்டம்பர் 2019-ல் இருந்து தானாகதவ
இந்தியா தபற்றுக்தகாள்ளும். AEOI, வங்கியின் இரகசிய காப்பு சகாப்தத்சத முடிவுக்கு
தகாண்டு வர பார்க்கிைது, அதத தநரத்தில் அசனத்து நிதி தகவல்களும் அரசாங்கங்கள்
இசடயில் பகிர்ந்து தகாள்ளப்படும். சுவிச்சர்லாந்து, தபாருளாதார ஒத்துசழப்பு மற்றும்
வளர்ச்சி அசமப்பின் வழிகாட்டலின் கீ ழ் AEOI உடன்பாட்டில் சகதயழுத்திட்டுள்ளது.
7. இந்திய ததசிய தநடுஞ்சாசல ஆசணயத்தின்(National Highways Authority of India (NHAI))
புதிய தசலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?
A. தடனிஷ் கபூர்
B. தக தக சாஹு
C. ராகவ் சந்திரா
D. யுத்வர்ீ சிங் மாலிக்
விசட: D. யுத்வர்ீ சிங் மாலிக்
1983 ஆம் ஆண்டு தபட்சின் அ யானா தகடர் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகா

யுத்வர்ீ சிங் மாலிக்,

இந்திய ததசிய தநடுஞ்சாசல ஆசணயத்தின்(National Highways Authority of India (NHAI))
புதிய

தசலவராக
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தசயலாளராக மாற்ைப்பட்டுவிட்ட ராகவ் சந்திராவின் இடத்சத இவர் நிரப்புகிைார்.
முன்னதாக, மாலிக் நிதி அதயாக்கின்(National Institution for Transforming India - NITI Aayog)
சிைப்பு தசயலாளராக இருந்தார்.
8. எந்த இந்திய திசரப்படம், ICFT யுதனஸ்தகா காந்தி பதக்கத்திற்கு( ICFT UNESCO Gandhi
Medal) ப ந்துசரக்கப்பட்டுள்ளது ?
A. Harmonia
B. Allama
C. Beluga
D. A Real Vermeer
விசட: B. Allama
டி.எஸ். நாகபரணா இயக்கிய "Allama" திசரப்படம், ICFT(International Council for Film, Television
and

Audio-visual

Communication)

ப ந்துசரக்கப்பட்டுள்ளது.

ICFT

பா ஸ்

யுதனஸ்தகா
மற்றும்

காந்தி

யுதனஸ்தகா

பதக்கத்திற்கு

இசணந்து,

காந்தி

தகாள்சககளான சிைந்த அசமதி, சகிப்புத்தன்சம மற்றும் அகிம்சச ஆகியவற்சை
பிரதிபலிக்கின்ை

படத்திற்கு

இவ்விருதும்,

சான்ைிதசழயும்

வழங்குகிைது.

“Allama”,

12

மதிப்புமிக்க
ஆம்

காந்தி

நூற்ைாண்டில்

பதக்கம்

மற்றும்

தகாவில்

நடனம்

ஆடுபவ ன் மகனான metaphysician, அவரது நான்கு உள் உணர்வுகளான ஆழ்ந்த விருப்பம்,
ஆட்டிப்பசடதல், ததால்விகள் மற்றும் சுய உணர்தல் ஆகியசவ பற்ைிய அைிவு மற்றும்
பதில்களுக்காக ஏங்கி ததடித்தி யும் கசத பற்ைியது.
9. பல்கசலக்கழகங்களில் தயாகா கல்விசய தகாண்டு வர மத்திய அரசு அசமத்துள்ள
குழு ?
A. எம் எம் லால் குழு
B. ட்வரகனத் பவன் குழு
C. சுதரஷ் லால் பர்னவால் குழு
D. எச் ஆர் நாதகந்திர குழு
விசட: D. எச் ஆர் நாதகந்திர குழு
ஆயுஷ் துசை இசண அசமச்சர் (தனி தபாறுப்பு), ஸ்ரீபட் எஸ்தஸா நாயக் சமீ பத்தில்
மாநிலங்களசவயில் பல்கசலக்கழகங்களில் தயாகா கல்விசய தகாண்டுவருவதற்கான
தபராசி யர் எச்.ஆர் நாதகந்திர குழு ததாடர்பான தகவல்கசள தகாடுத்திருக்கிைார். 12
தபர்

அடங்கிய

குழு,

பின்வரும்

ஐந்து

படிப்புகளுக்கான

பாடத்திட்டத்சத

தயா த்திருக்கிைது. அசவயாவன: Bachelors of Science (yoga), Masters of Science(Yoga), Doctor
of Philosophy(Yoga), Post Graduate Diploma In Yoga மற்றும் Post Graduate in Yoga Therapy.
இக்குழு தமலும் தசர்க்கப்பட தவண்டிய தயாகா படிப்புகளின் விவரங்கசளயும், தயாகா
ஆசி ய ன் தகுதிசயயும் இந்த அைிக்சகயில் குைிப்பிட்டிருக்கிைது.
10. 2016 சர்வததச சுற்றுலா மார்ட், இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்தில் ததாடங்கியது ?
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A. அருணாசலப் பிரததசம்
B. மணிப்பூர்
C. தி புரா
D. தமற்கு வங்கம்
விசட: B. மணிப்பூர்
5வது பதிப்பான சர்வததச சுற்றுலா மார்ட்-2016, மணிப்பூர் தசலநகர் இம்பாலில் உள்ள
Sanjenthong-ல் நவம்பர் 23ம் தததி ததாடங்கியது, இது நவம்பர் 25 வசர நசடதபறும்.
சுற்றுலா அசமச்சகம் இந்த ஆண்டு நிகழ்சவ வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் தமற்கு
வங்கத்துடன் இசணந்து ஏற்பாடு தசய்துள்ளது.நிகழ்வின் தநாக்கம், உள்நாட்டு மற்றும்
சர்வததச

சந்சதகளில்

சுற்றுலா

பகுதிகளின்

ஆற்ைல்

வளத்சத

முன்னிசலப்படுத்துவதாகும்.
நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 25, 2016
1. எந்த மாநில அரசு, நலிந்த பி வினருக்கு தரமான உணவு வழங்குவதற்காக “Annapurna
Rasoi Programme” திட்டத்சத ததாடங்கவுள்ளது ?
A. ராஜஸ்தான்
B. உத்தரப் பிரததசம்
C. மத்தியப் பிரததசம்
D. ஒடிசா
விசட: A. ராஜஸ்தான்
நலிந்தபி சவ தசர்ந்த மக்கள் மற்றும் ததாழிலாளர்களுக்கு மலிவான விசலயில்
தரமான உணவு வழங்குவதற்காக “Annapurna Rasoi Programme” திட்டத்சத ராஜஸ்தான்
மாநில

அரசு

துவங்கவுள்ளது.

இத்திட்டத்தின்

கீ ழ்,

ததாழிலாளர்கள்,

க்ஸா

இழுப்பவர்கள், ஆட்தடா டிசரவர்கள், மாணவர்கள், உசழக்கும் தபண்கள், தப யவர்கள்
மற்றும் பிை பலவனமான
ீ
பி வினருக்கு காசல உணவு தட்டு ஒன்று ரூ .5 மற்றும் மதிய /
இரவு உணவு தட்டு ஒன்று ரூ.8-க்கும் வழங்கப்படும்.
2. பின்வரும் எந்த தமம்பட்ட கண்காணிப்பு அசமப்பு, இரயில் தமாதல்கசள தவிர்க்க
இந்திய இரயில்தவ மூலம் அைிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது ?
A. Tri-Sutra
B. Tri-Netra
C. Tri-Call
D. Tri-Nest
விசட: B. Tri-Netra
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இந்திய ரயில்தவ விசரவில் அதன் ரயில்களில் Tri-Netra எனும் தமம்பட்ட கண்காணிப்பு
அசமப்சப அைிமுகப்படுத்தவுள்ளது. இது இரயில் பாசதகளின் பராம ப்பு பதிசவ
தகாண்டு

விபத்துக்கசள

குசைக்க

உதவும்

தமலும்

பனி

நாட்களில்

ததளிவான

பார்சவசய அளிக்கும். Tri-Netra என்பதன் வி வாக்கம் “Terrain imaging for diesel drivers infrared, enhance optical & radar assisted system”. இந்த அசமப்பு, தகாந்தளிப்பான வானிசலயின்
தபாது கூட என்ஜின் சபலட்டிற்கு தநர் பாசதயில் 1 கி.மீ தூரம் வசர ஒரு ததளிவான
பார்சவசய வழங்குகிைது. ச யான பார்சவ கிசடக்காத பாசதகளில் அதிதவகத்சத
பராம க்கவும், தாமதமாக வருவசத தவிர்க்கவும் இது உதவும். Tri-Netra அசமப்பு, உயர்
தரசல்யூசன் ஆப்டிகல் வடிதயா
ீ
தகமரா, உயர் உணர்திைன் அகச்சிவப்பு வடிதயா
ீ
தகமரா
மற்றும்

ஒரு

ராடார்

சார்ந்த

நிலப்பரப்பு

தமப்பிங்

அசமப்பு

ஆகியவற்ைால்

உருவாக்கப்படுகிைது.
3. இந்திய கல்லூ கசள தபாருத்தமட்டில், QS Graduate Employability Rankings 2017
தரவ சசயில் எந்த இந்திய கல்லூ

முதலிடத்தில்(top institution in India by QS Graduate

Employability Rankings 2017) உள்ளது ?
A. ஐஐடி தில்லி
B. தில்லி பல்கசலக்கழகம்
C. ஐஐடி கராக்பூர்
D. ஐஐடி-தசன்சன
விசட: C. ஐஐடி கராக்பூர்
இந்திய

கல்லூ கசள

தபாருத்தமட்டில், QS

Graduate

Employability

Rankings

2017

தரவ சசயில், இந்திய ததாழில்நுட்பக் கழகம் (ஐஐடி) கராக்பூர் முதலிடத்தில் உள்ளது.
2வது ஆண்டாக இந்தியாவின் பழசமயான ததாழில்நுட்ப பள்ளி தசலசிைந்த 100
பல்கசலக்கழகங்கள்

பட்டியலில்

காணப்படுகிைது.

உலகளவிலான

தரவ சசயில்

சிைந்த 3 பல்கசலக்கழகங்களாக Stanford University, Massachusetts Institute of Technology,
Tsinghua University உள்ளன. உலகம் முழுவதும் இருந்து 300 பல்கசலக்கழகங்கள் இந்த தர
வ சசயில் கலந்து தகாண்டனர்.
4. சமீ பத்தில் மசைந்த தக. சுபாஷ், எந்த துசையுடன் ததாடர்புசடயவர் ?
A. விசளயாட்டு
B. அரசியல்
C. அைிவியல்
D. திசரப்பட துசை
விசட: D. திசரப்பட துசை
தமிழ் எழுத்தாளர்-இயக்குனர் தக. சுபாஷ், சமீ பத்தில் தமிழ்நாட்டிலுள்ள தசன்சனயில்
காலமானார்.

இவர்
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எழுதியதன் மூலம் நன்கு அைியப்பட்டார். இது தவிர, தமலும் இவர் Sunday, Entertainment
மற்றும் Housefull 3 ஆகிய பாலிவுட் திசரப்படங்களிலும் பணியாற்ைினார்.
5. 2016 Wangala அறுவசடத் திருநாள், வட கிழக்கு இந்தியாவின் எந்த பழங்குடி இனத்தால்
தகாண்டாடப்பட்டது ?
A. திதயா

பழங்குடி / Deori tribe

B. காஸி பழங்குடி / Khasi tribe
C. கதரா பழங்குடி / Garo tribe
D. இஷி பழங்குடி / Nyishi tribe
விசட: C. கதரா பழங்குடி / Garo tribe
Wangala அறுவசடத் திருநாள், ஒவ்தவாரு ஆண்டும் தமகாலயாவின் கதரா பழங்குடி
மக்களால் அறுவசடக்கு பின்பு தகாண்டாடப்படும் வருடாந்திர அறுவசட திருவிழா
ஆகும். இது இந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் துவங்கியது. திருவிழா, விவசாய ஆண்டின்
இறுதிசய குைிக்கிைது. இது வளத்சத வழங்கும் சூ ய கடவுள் "Misi A-Gilpa-Saljong-Galapa"விற்கு நன்ைி தத விக்கும் ஒரு தசயலாக கருதப்படுகிைது. திருவிழாவின் தபாது,
ஆண்கள் டிரம்ஸ் வாசிப்பர் மற்றும் தபண்கள் Wangala நடனம் ஆடுவர். இது "100 டிரம்
விழா" எனவும் அைியப்படுகிைது, முக்கியமாக, பழங்குடி குழுக்கள் தங்கள் முக்கிய
ததய்வமான Saljong (சூ யக்கடவுள்)-சய மகிழ்விக்கும் வண்ணம் பலி தகாடுப்பர்.
6. 2016 உலகளாவிய ICT வளர்ச்சி குைியீட்டில் (ICT Development Index) இந்தியாவின் தரம்
என்ன ?
A. 71வது
B. 138வது
C. 155வது
D. 66 வது
விசட: B. 138வது
சர்வததச ததாசலத்ததாடர்பு ஒன்ைியம் (ITU) தவளியிட்ட புதிய அைிக்சகயின் படி,
2016 உலகளாவிய ICT வளர்ச்சி (IDI) குைியீட்டில் 175 நாடுகளில் இந்தியா 138வது இடத்தில்
உள்ளது. பட்டியலில் ததன் தகா யா, ஐஸ்லாந்து, தடன்மார்க், சுவிச்சர்லாந்து மற்றும்
ஐக்கிய ராஜ்யம் (இங்கிலாந்து) முதலிடத்தில் உள்ளது. சர்வததச
தரவுகள் மற்றும் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட

தியாக ஒப்பிடக்கூடிய

வழிமுசைகசள அடிப்பசடயாக தகாண்டு,

தகவல் மற்றும் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப (Information and Communication Technologies ICTs) வளர்ச்சி குைித்த, சமீ பத்திய உலகளாவிய மற்றும் பிராந்திய கண்தணாட்டத்சத
அளிக்கும் ITU-வின் “Measuring the Information Society Report” அைிக்சகயின் ஒரு பகுதியாக
2016 IDI (ICT Development Index) உள்ளது.
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7. ஹர்ஜீத் சிங், எந்த விசளயாட்டுடன் ததாடர்புசடயவர் ?
A. குத்துச்சண்சட
B. மல்யுத்தம்
C. பூப்பந்து
D. ஹாக்கி
விசட: D. ஹாக்கி
2016 டிசம்பர் 8- 18 வசர லக்தனாவில் நசடதபைவுள்ள ஜூனியர் உலக தகாப்சப
தபாட்டியில், 18 தபர் தகாண்ட இந்திய ஆண்கள் ஹாக்கி அணியின் தகப்டனாக பஞ்சாசப
தசர்ந்த மிட்-ஃபீல்டர் ஹர்ஜீத் சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். துசண தகப்டன் தபாறுப்சப
தடுப்பாளர் டிப்சன் திர்தக ஏற்கிைார். 2016 லண்டனில் நசடதபற்ை FIH சாம்பியன்ஸ் டிராபி
தபாட்டியில்

தவள்ளி

தவன்ை

இந்திய

மூத்த

ஆடவர்

அணியில்

ஹர்ஜீத்

விசளயாடியுள்ளார், அவர் மிட்பீல்டர் சர்தார் சிங்கிற்கு பதிலாக களமிைங்கினார்.
8. அரசு - குடிமக்கள் ப வர்த்தசனகசள 100% டிஜிட்டல் ப மாற்ைத்திற்கு மாற்ை
ஏற்படுத்தப்பட்ட குழு எது ?
A. பியூஷ் தகாயல் குழு
B. அருண்தஜட்லி குழு
C. கீ ர்த்தி பதரக் குழு
D. அமிதாப் காந்த் குழு
விசட: D. அமிதாப் காந்த் குழு
அரசு - குடிமக்கள் ப வர்த்தசனகளில் 100% டிஜிட்டல் ப மாற்ைத்சத தசயல்படுத்த
அதிகா கள் அடங்கிய குழு ஒன்சை இந்திய அரசு அசமத்துள்ளது. இக்குழு NITI அதயாக்
தசலசம நிர்வாக அதிகா
பல்தவறு

பி வுகளில்

அமிதாப் காந்த் தசலசமயின் கீ ழ், தபாருளாதாரத்தின்

அதற்கான

பல்தவறு

டிஜிட்டல்

கட்டண

அசமப்புகசள

நசடமுசைப்படுத்தும் மற்றும் அவற்சை அணுகவும், பயனர் நட்பு முசையில் அதசன
மாற்ைவும் ததசவயான முயற்சிகசள ஒருங்கிசணக்கும். தமலும், இக்குழு அணுகல்
உள்கட்டசமப்பு மற்றும் டிஜிட்டல் கட்டண வசதிகளின் அணுகல் மற்றும் பயன்பாட்சட
பாதிக்கும் இடர்ப்பாடுகசள அசடயாளம் கண்டைியும்.
9. “Midnight’s

Furies:

The Deadly Legacy of

India’s

Partition”

என்ை

புத்தகம்

யாரால்

எழுதப்பட்டுள்ளது ?
A. கிசான் ஜா
B. நிசித் ஹஜா
C. மிலன் சவஷ்ணவ்
D. ரஸ்கின் பாண்ட்
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விசட : B. நிசித் ஹஜா
இந்திய ஆசி யர் மற்றும் தவளிநாட்டு விவகார நிபுணர் நிசித் ஹஜா , “Midnight’s Furies:
The Deadly Legacy of India’s Partition” என்ை புத்தகத்சத எழுதியுள்ளார். இது 1947 ஆம் ஆண்டு
இந்திய பி விசனயுடன் இசணந்தத இருந்த வன்முசைசய பற்ைி படிப்பதற்குகந்த,
தவகமாக நகரும்

புத்தகம். இது, பி விசன எப்படி உருவாக்கப்பட்டது என்பதற்கான

புதிய ததாற்ைத்சத எடுக்கிைது, அது தவறும் உடல்நிசல எல்சலயாக மட்டுமில்லாமல்,
இரு நாடுகளுக்குமிசடதய ஒரு உளவியல் எல்சலயாகவும் உள்ளது என்று கூறுகிைது.
10. சமீ பத்தில் மசைந்த திலீப் பட்தகாங்கர் (Dileep Padgaonkar), எந்த துசையின் புகழ்தபற்ை
ஆளுசம ?
A. விசளயாட்டு
B. பத்தி க்சக
C. அரசியல்
D. அைிவியல்
விசட: B. பத்தி க்சக
குைிப்பிடத்தக்க

பத்தி சகயாளர்

மற்றும்

ஆசி யர்

திலீப்

பட்தகாங்கர்,

சமீ பத்தில்

மகாராஷ்டிராவிலுள்ள புதனவில் காலமானார். ஜம்மு-காஷ்மீ ல் உள்ள பல்தவறு தட்டு
சமூக மக்களுடன் உசரயாட 2010 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு மூலம் ததர்வு தசய்யப்பட்ட
3- தபர் தகாண்ட கலந்துசரயாடல் குழுவில் இவரும் ஒரு உறுப்பினர். பட்தகாங்கர்,
சடம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவின் ஒரு நீண்ட கால ஆசி யர் மற்றும் தனது பத்தி சக
தசசவகளுக்காக பிரான்சின் மிக உயர்ந்த சிவிலியன் தகௌரவமான Legion d’Honneur
விருசத தபற்றுள்ளார்.
நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 26-27, 2016
1. 2016 தபண்களுக்கு எதிரான வன்முசைகசள ஒழிப்பதற்கான சர்வததச தினத்தின்
(nternational Day for the Elimination of Violence against Women) சமயக்கரு என்ன ?
A. Orange your neighbourhood
B. Orange the world
C. Orange the life
D. Orange the people
விசட: B. Orange the world
தபண்களுக்கு எதிரான வன்முசை பற்ைிய தபாது விழிப்புணர்சவ ஏற்படுத்த ஒவ்தவாரு
ஆண்டும் நவம்பர் 25ம் தததி, தபண்களுக்கு எதிரான வன்முசைகசள ஒழிப்பதற்கான
சர்வததச தினம் அனுச க்கப்படுகிைது. 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான சமயக்கரு “Orange the
World – raise funds to end violence against women” என்பதாகும். இதில் ஆரஞ்சு வண்ணம்,
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வன்முசை இல்லாமல் ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலத்சத உருவாக்கும் சின்னமாக UNiTE
பிரச்சாரத்திற்கு ததர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளது.
2. எந்த பாலிவுட் நடிகர், 2016 ஆசிய பசிபிக் ஸ்க் ன் விருதுகளில் (Asia Pacific Screen
Awards) "சிைந்த நடிகருக்கான"(Best Performance by an Actor) விருசத தவன்றுள்ளார் ?
A. மதனாஜ் பாஜ்பாய்
B. ஜானி லீவர்
C. தடனி தடன்தசாங்பா
D. நவாசுதீன் சித்திக்
விசட : A. மதனாஜ் பாஜ்பாய்
ஹன்சால் தமத்தா இயக்கிய "அலிகார்" திசரப்படத்தில் சிராஸ் என்ை தபராசி யர்
கதாபாத்திரத்தில் சிைப்பாக நடித்ததற்காக பாலிவுட் நடிகர் மதனாஜ் பாஜ்பாயிற்கு, 2016
ஆசிய பசிபிக் ஸ்க் ன் விருதுகளில் (Asia Pacific Screen Awards) "சிைந்த நடிகருக்கான"(Best
Performance by an Actor) விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 10வது APSA, உலகின் தவகமாக
வளர்ந்து

வரும்

படப்பிடிப்பு

பகுதிகளின்

கலாச்சார

பன்முகத்தன்சம

மற்றும்

திசரத்துசையின் உன்னதம் ஆகியவற்சை ஊக்குவித்து அங்கீ க க்கிைது.
3. 2016-17 ஆண்டிற்கான இந்ததா-அதம க்க வர்த்தக சம்தமளனத்தின் புதிய ததசிய
தசலவராக (Indo-American Chamber of Commerce (IACC)) ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ?
A. தக. தக. கமல்
B. வசந்த் சுப்ரமணியன்
C. என். வி. சீ னிவாசன்
D. லலித் பாசின்
விசட: C. என். வி. சீ னிவாசன்
என். வி. சீ னிவாசன், 2016-17 ஆண்டிற்கான இந்ததா-அதம க்க வர்த்தக சம்தமளனத்தின்
புதிய

ததசிய

தசலவராக

(Indo-American

Chamber

of

Commerce

(IACC))

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
4. அரசியலசமப்பு தினம் இந்தியாவில் எந்த தததியில் தகாண்டாடப்படுகிைது ?
A. நவம்பர் 25
B. நவம்பர் 24
C. நவம்பர் 27
D. நவம்பர் 26
விசட: D. நவம்பர் 26
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இந்திய அரசியலசமப்சப ஏற்றுக்தகாண்டசத நிசனவுகூைவும், இசளஞர்கள் மத்தியில்
விழிப்புணர்சவ ஏற்படுத்தவும் நவம்பர் 26ம் தததி இந்தியாவில் ஒவ்தவாரு ஆண்டும்
அரசியலசமப்பு தினம் (அல்லது Samvidhan திவாஸ்) தகாண்டாடப்பட்டு வருகிைது. 1949
ஆம்

ஆண்டு

இந்நாளில்,

ஏற்றுக்தகாண்டது, ஜனவ

இந்தியாவின்

சட்டசசப

இந்திய

அரசியலசமப்பிசன

26, 1950-ல் இது நசடமுசைக்கு வந்தது. இந்த தநரத்தில்,

பிரதமர் நதரந்திர தமாடி சமீ பத்தில் அரசியலசமப்பு குைித்த “Making of Constitution” மற்றும்
“New Version of Constitution of India” ஆகிய இரு புத்தகங்கசள தவளியிட்டார்.
5. சமீ பத்தில் மசைந்த பிடல் காஸ்ட்தரா, எந்த நாட்டின் புரட்சிகர தசலவராக இருந்தார் ?
A. கியூபா
B. லிபியா
C. நமீ பியா
D. எத்திதயாப்பியா
விசட: A. கியூபா
புரட்சிகர தசலவர் மற்றும் கியூபா முன்னாள் அதிபர் பிடல் காஸ்ட்தரா(90), சமீ பத்தில்
கியூபாவின் ஹவானா நக ல் காலமானார். அவரது நிர்வாகத்தின் கீ ழ், கியூபா ஒரு கட்சி
தசாசலிச அரசாக மாைியது, ததாழில் மற்றும் வணிகம் ததசியமயமாக்கப்பட்டது மற்றும்
மாநில தசாசலிச சீ ர்திருத்தங்கள் சமூகம் முழுவதும் நசடமுசைப்படுத்தப்பட்டது.
6. எந்த இந்திய குத்துசண்சட வரர்,
ீ
சர்வததச குத்துச்சண்சட சங்கம் (International Boxing
Association (AIBA)) மூலம் ‘Legends Award’ விருது வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட உள்ளார் ?
A. சர்ஜுபாலா ததவி
B. தம

தகாம்

C. மன்தீப் ஜங்ரா
D. சிவன் தாபா
விசட: B. தம

தகாம்

5 முசை உலக சாம்பியன் மற்றும் ஒலிம்பிக்கில் தவண்கல பதக்கம் தவன்ை எம் சி தம
தகாம், சர்வததச குத்துச்சண்சட சங்கம் (AIBA) மூலம் டிசம்பர் 20,2016 அன்று ‘Legends
Award’ விருது வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட உள்ளார்.
7. விமானங்கசள கண்காணிக்க மற்றும் புகார்கசள பதிவு தசய்ய மத்திய அரசு மூலம்
ததாடங்கப்பட்ட தசசவ என்ன ?
A. AirSuraksha Portal
B. AirSandesh Portal
C. AirTrack Portal
D. AirSewa Portal
விசட: D. AirSewa Portal
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விமான பயணிகளுக்கு வசதியான மற்றும் ததாந்தரவு இல்லாத அனுபவத்சத வழங்க,
சமீ பத்தில் மத்திய அரசு புது தில்லியில், AirSewa தபார்டல் மற்றும் தமாசபல் ஆப்-சய
முன்தனடுத்துள்ளது. இந்த தமாசபல்ப ஆப் மூலம், பயணிகள் தங்கள் விமான நிசல,
விமானம்

அட்டவசணசய

பார்க்கலாம்

மற்றும்

தங்களது

குசைகசள

பதிவு

தசய்யலாம். பயனர்கள் பதிவு தசய்யும் ஒவ்தவாரு குசைக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட குைிப்பு
எண் வழங்கப்படும், பயணிகள் அதன் மூலம் தங்கள் குசைகளின் நிசல மற்றும்
பதில்கசள

கண்காணிக்க

முடியும்.

இந்த

வசலத்தளத்தில்

அசனத்து

விமான

நிசலயங்கள் மற்றும் விமானங்கள் பற்ைிய தகவல்கசள ஒன்ைாக தகாண்டுவரும்
வசகயில் இந்த தபார்டல் வடிவசமக்கப்பட்டுள்ளது. குைிப்பிட்ட காலவசரக்குள் இந்த
குசைகசள தபாக்க, குசைதீர்க்கும் அதிகா கசள விமான நிறுவனங்கள் மற்றும் விமான
நிசலயங்கள் நியமித்துள்ளது.
8. சச்சின் சிங், எந்த விசளயாட்டுடன் ததாடர்புசடயவர் ?
A. குத்துச்சண்சட
B. மல்யுத்தம்
C. பூப்பந்து
D. கால்பந்து
விசட: A. குத்துச்சண்சட
சச்சின் சிங், AIBA இசளஞர் உலக சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் தங்கம் தவல்லும் 3வது
இந்திய

குத்துச்சண்சட

வரர்.
ீ

ரஷ்யாவின்

தசயின்ட்

பீட்டர்பர்க்கில்

நசடதபற்ை

இறுதிஆட்டத்தில், 49 கிதலா எசட பி வில், கியூபாவின் ததசிய சாம்பியன் Jorge Grinanசய 5-0 என்ை புள்ளியில் ததாற்கடித்தார். இதன் மூலம், இந்தியா இந்த தபாட்டியில் ஒரு
தங்கம் மற்றும் தவண்கலத்துடன் தபாட்டிசய நிசைவு தசய்தது.
9. கால்நசடகளுக்காக “e-pashuhaat portal”-சய, எந்த மத்திய அசமச்சர் துவங்கி சவத்தார்
?
A. நதரந்திர தமாடி
B. அருண் தஜட்லி
C. ராதா தமாகன் சிங்
D. ராஜ்நாத் சிங்
விசட: D. ராதா தமாகன் சிங்
மத்திய தவளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துசை அசமச்சர் ராதா தமாகன் சிங்,
சமீ பத்தில் விவசாயிகள் மற்றும் மாட்டிசைச்சி விலங்குகள் வளர்ப்பவர்கசள இசணக்க
"e-pashuhaat

portal"

(www.epashuhaat.gov.in)-சய

ததாடங்கி

சவத்தார்.

மாட்டிசைச்சி

தஜர்ம்பிளாசம் கிசடக்கும்தன்சம உட்பட அசனத்து விவரங்கசளயும் ஒதர தளத்தில்
இந்த தபார்டல் வழங்கும். e-pashu haat தபார்டல் மூலம் விவசாயிகள், மாட்டிசைச்சி
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விலங்குகசள வாங்குவததாடு மட்டுமில்லாமல் கால்நசடகளில் உசைந்துள்ள விந்து
மற்றும் கருமுட்சடசயயும் இதன் வழியாக வாங்கலாம்.
10. “Banaras City of Light” என்ை புத்தகம் யாரால் எழுதப்பட்டுள்ளது ?
A. விருந்தா குதராவர் / Vrinda Grover
B. டயானா எஸ்ஸக் / Diana Eck
C. மினி கபூர் / Mini Kapoor
D. சஞ்சயா பாரு / Sanjaya Baru
விசட: B. டயானா எஸ்ஸக் / Diana Eck
“Banaras City of Light” என்ை புத்தகம் டயானா எல். எஸ்ஸக் என்பவரால் எழுதப்பட்டுள்ளது.
இது பனாரஸ் நகரத்தின் ஆன்மீ க மற்றும் வரலாற்று அம்சங்கள் பற்ைி கூறுகிைது.
நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 28, 2016
1. “Swimmer Among the Stars” என்ை புத்தகம் யாரால் எழுதப்பட்டுள்ளது ?
A. கனிஷ்க் தரூர்
B. நிகுஞ் ஜுதனஜா
C. அமிதாவ் தகாஷ்
D. ஏ.தக. ராமானுஜன்
விசட : A. கனிஷ்க் தரூர்
“Swimmer Among the Stars” என்ை புத்தகம் கனிஷ்க் தரூர் என்பவரால் எழுதப்பட்டுள்ளது.
இந்த நாவல், குறுநாவல்களின் ஒரு அற்புதமான ததாகுப்பு ஆகும். இது ஒரு உலகில்
இருந்து தவதைாரு உலகத்திற்கு பயணிக்கிைது, குைிப்பாக அதன் நிமிடம் விவரங்களுடன்.
நிசனத்து பார்க்க முடியாதவற்சை எழுத்துக்களில் தகாண்டு வருகிைது.
2. சமீ பத்தில் மசைந்த ஆனந்த் யாதவ், எந்த தமாழி எழுத்தாளர் ?
A. இந்தி
B. மராத்தி
C. ஒடியா
D. ததலுங்கு
விசட: B. மராத்தி
புகழ்தபற்ை மராத்தி ஆசி யர் மற்றும் சாகித்திய அகாதமி விருது தபற்ை ஆனந்த் யாதவ்,
சமீ பத்தில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் புதனவில் காலமானார். இவரது சுயச சதயான
‘Zombi இவருக்கு 1991 ஆம் ஆண்டு சாகித்திய அகாதமி விருசத தபற்று தந்தது. தனது
சிைப்புமிக்க எழுத்துப்பணியின் தபாது, திரு.யாதவ் அவ ன் ‘Santsurya Tukaram’ புத்தகத்தில்
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மகாராஷ்டிராசவ 17 ஆம் நூற்ைாண்டு துைவி சாந்த் துக்காராம் பற்ைி எழுதியதற்காக
தபரும் சர்ச்சசகசள சந்தித்தார். கட்டுசர ததாகுப்புகள், கவிசதகள், விமர்சனங்கள்
உட்பட சுமார் 40 புத்தகங்கசள எழுதியுள்ளார்.
3. 2016 ஆம் ஆண்டின் மாநில காவல்துசை DGP அதிகா களுக்கான (Directors-General of
Police (DGPs)) வருடாந்திர மாநாடு எந்த நக ல் நசடதபற்ைது ?
A. புது தில்லி
B. புதன
C. சஹததராபாத்
D. கவுகாத்தி
விசட: C. சஹததராபாத்
மாநில காவல்துசை DGP அதிகா களுக்கான வருடாந்திர மாநாட்டின் 51வது பதிப்பு,
எல்சல தாண்டிய பயங்கரவாதம், இசளஞர்களின் தீவிரவாதம் மற்றும் ஊடுருவசல
தடுத்தலில் கவனம் தசலுத்த, ததலுங்கானா மாநிலத்தின் சஹததராபாத்தில் உள்ள
சர்தார் வல்லபாய் பதடல் ததசிய தபாலீஸ் அகாடமியில் (SVPNPA) நவம்பர் 25, 2016
அன்று துவங்கியது.இந்த 3 நாள் மாநாட்சட மத்திய உள்துசை அசமச்சர் ராஜ்நாத் சிங்
ததாடங்கி சவத்தார். இதில் மாநிலங்களின் சுமார் 100 டி.ஜி.பி.கள், மத்திய துசண
ராணுவப்

பசடயின்

துசண

இயக்குநர்கள்

மற்றும்

அவர்களின்

தபாது

தமற்பார்சவயாளர்கள் கலந்து தகாண்டனர்.
4.

ததசிய

பால்

தினம்

(National

Milk

Day)

இந்தியாவில்

எந்த

தததியில்

தகாண்டாடப்படுகிைது ?
A. நவம்பர் 28
B. நவம்பர் 29
C. நவம்பர் 25
D. நவம்பர் 26
விசட: D. நவம்பர் 26
இந்தியாவின் தவள்சள புரட்சியின் தந்சதயான டாக்டர் வர்கீ ஸ் கு யன் பிைந்த நாசள
குைிக்கும் வசகயில் நவம்பர் 26ம் தததி ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ததசிய பால் தினம்
தகாண்டாடப்பட்டு வருகிைது. 2016 ஆம் ஆண்டு பிரச்சாரம், பசுசவ காட்சி உறுப்பாக
பயன்படுத்தி டாக்டர் கு யன் பசடப்புகசள முன்னிசலப்படுத்தவுள்ளது. கூடுதலாக,
அமுல் நிறுவனம் ததசிய பால் தின சின்னம்(Logo) மற்றும் டாக்டர் கு யன் படம் தகாண்ட
150 மில்லியன் பால் சபகசள அச்சடித்துள்ளது.
5. இந்தியாவின் முதல் நீருக்கடியிலான திருவிழா(India’s first underwater festival) எந்த
நகரத்தில் நசடதபற்ைது ?
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A. புதன
B. தகாச்சி
C. மும்சப
D. கவுகாத்தி
விசட: A. புதன
மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் புதனவில் உள்ள Finkick அட்தவன்சர்ஸ் ஸ்கூபா சடவிங்
சமயத்தில் நவம்பர் 27,

2016

அன்று

இந்தியாவின்

முதல்

நீருக்கடியிலான

திருவிழா(India’s first underwater festival) நசடதபற்ைது. திருவிழாவின் தநாக்கம், கடல்
வாழ்க்சக நிசல மற்றும் அதசன பாதுகாக்க மக்களுக்கு ஊக்கம் தகாடுக்க தவண்டும்
என்பது பற்ைிய விழிப்புணர்சவ ஏற்படுத்துவததயாகும். விழாவிசன Finkick Adventures
ஏற்பாடு தசய்திருந்தது. இதில், நீச்சல் தத ந்தவர்கள் மற்றும் நீச்சல் தத யாதவர்கள்
இருவரும் நீருக்கடியில் தசஸ் மற்றும் ஹாக்கி தபான்ை விசளயாட்டுகசள அனுபவிக்க
முடியும்.
6. பின்வரும் யார், பாகிஸ்தானின் புதிய இராணுவ தசலசம அதிகா யாக(Chief of Army
Staff (COAS) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ?
A. ராஹீல் தஷ ப் / Raheel Sharif
B. ஜுசபர் ஹயாத் / Zubair Hayat
C. இஸ்பாக் நதீம் அஹ்மத் / Ishfaq Nadeem Ahmed
D. கமர் ஜாதவத் பஜ்வா / Qamar Javed Bajwa
விசட: D. கமர் ஜாதவத் பஜ்வா / Qamar Javed Bajwa
தலப்டிதனன்ட்

தஜனரல்

கமர்

ஜாதவத்

பஜ்வா,

பாகிஸ்தானின்

புதிய

தசலசம

அதிகா யாக(Chief of Army Staff (COAS) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தசசவயில் இருந்து
முசையாக ஓய்வு தபறும் தஜனரல் ரஹீல் தஷ ப்பின் இடத்சத இவர் நிரப்புகிைார்.
7. “Indian Police at Your Call” தசல்லிடதசயலிசய (Mobile App), எந்த மத்திய அசமச்சர்
அைிமுகம் தசய்து சவத்தார் ?
A. ராஜ்நாத் சிங்
B. அருண் தஜட்லி
C. நதரந்திர தமாடி
D. சுஷ்மா சுவராஜ்
விசட: C. நதரந்திர தமாடி
சமீ பத்தில்,

புலனாய்வு

பணியகம்

(Intelligence

Bureau)

சஹதராபாத்தில்

ஏற்பாடு

தசய்திருந்த ததசிய தபாலீஸ் மாநாட்டில் பிரதமர் நதரந்திர தமாடி ‘Indian Police at Your Call’
தமாசபல்

ஆப்சப
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அப்தபாசதய இடத்திற்கு அருகிலுள்ள காவல் நிசலயங்கசள கண்டைிய உதவும் GIS
வசரபடம்

சார்ந்த

ஒரு

இசடமுகம்,

இதசன

பயன்படுத்தி,

அவசர

தநரத்தில்

அருகிலுள்ள காவல் நிசலயத்சத எளிதில் அசடய முடியும். இந்த ஆப்பில் “Tap to Call”
என்ை வசதியும் உள்ளது, இதன் மூலம் அருகிலுள்ள காவல்நிசலயத்திற்கான வழி
மற்றும் எவ்வளவு ததாசலவில் உள்ளது என அைியலாம்.
8. முதசா யில் உள்ள லால் பகதூர் சாஸ்தி

ததசிய நிர்வாக அகாடமியின்(LBSNAA),

புதிய இயக்குனராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ?
A. சப்னா தலாதா / Sapna Lodha
B. உப்மா தசௌத்

/ Upma Chawdhry

C. வின ீத் தாக்கூர் / Vineet Thakur
D. ராஜீவ் கபூர் / Rajeev Kapoor
விசட: B. உப்மா தசௌத்

/ Upma Chawdhry

1983-ததாகுதி(Batch) இமாசலப் பிரததச தகடர் ஐஏஎஸ் அதிகா யான உப்மா தசௌத் ,
முதசா யில் உள்ள லால் பகதூர் சாஸ்தி

ததசிய நிர்வாக அகாடமியின்(LBSNAA), புதிய

இயக்குனராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம், இந்த அகாடமியின் முதல் தபண்
இயக்குநர் என்ை தபருசமசய இவர் தபறுகிைார். ராஜீவ் கபூ ன் இடத்சத இவர் பூர்த்தி
தசய்கிைார்.
9. ஜூடிமா திருவிழாவின்(Judima Festival) 2வது பதிப்சப, எந்த மாநிலம் நடத்துகிைது ?
A. அருணாச்சலப் பிரததசம்
B. சிக்கிம்
C. அசாம்
D. அ யானா
விசட: C. அசாம்
அசாம்

மாநிலத்தின்

அழகிய

மசல

நிசலயமான

Haflong,

விசளயாட்டு

மற்றும்

கலாச்சாரம் மீ தான ஜூடிமா திருவிழாசவ (Judima Festival) டிசம்பர் 18, 2016 அன்று
நடத்தவுள்ளது. இந்த திருவிழா, பாரம்ப ய கலாச்சாரம், இசச, நடனம், சகவிசன
மற்றும்

மாநிலத்தின்

நாட்டுப்புைக்கசல
ஆகியவற்சை

Dima

Hasao

தபான்ைவற்சை

சமயமாக

தகாண்டு

மாவட்டத்தில்

வாழும்

Dimasa

பாதுகாத்தல்,தமம்படுத்தல்
நடத்தப்படுகிைது.

பழங்குடிகளின்

மற்றும்

திருவிழாவின்

வளர்த்தல்

2வது

பதிப்பு

உயர்தரமான Dimasa பானத்தின் தகாண்டாட்ட அசடயாளமாக மட்டுமில்லாமல், உள்ளூர்
குடிபான தயா ப்பாளர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கான ஒரு மாற்று வழி தயாசசனசயயும்
ததாடங்கியுள்ளது.

பாரம்ப ய

Dimasa

பானமான

Judima-வின்

தபயசரதய

இந்த

திருவிழாவின் தபயராக சூட்டியுள்ளனர். இப்பகுதியில் இது ஒரு சிைந்த பானமாகும்.
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10. இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் மற்றும் பணமில்லா கிராமமான "Akodara", எந்த
மாநிலத்தில் அசமந்துள்ளது ?
A. தமிழ்நாடு
B. குஜராத்
C. மகாராஷ்டிரா
D. தகரளா
விசட: B. குஜராத்
இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் மற்றும் பணமில்லா கிராமமான "Akodara", குஜராத்
மாநிலத்தின் சபர்கந்தா மாவட்டத்தில் அசமந்துள்ளது. இது அகமதாபாத்தில் இருந்து 90
கி.மீ . ததாசலவில் உள்ளது. பிரதமர் நதரந்திர தமாடியின் வழிகாட்டுதலின் கீ ழ், 2015 ஆம்
ஆண்டு

ICICI

Foundation

இந்த

கிராமத்சத

தத்ததடுத்து

டிஜிட்டல்

கிராமமாக

மாற்ைியுள்ளது. இங்கு அசனத்து ப மாற்ைங்களும் சககளில் நசடதபைாமல் SMS,
தடபிட் கார்டுகள், தநட் தபங்கிங் மூலம் தமற்தகாள்ளப்படுகின்ைன.
நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 29, 2016
1. எந்த மாநிலம், பணப்ப மாற்ைம் இல்லாத முதல் இந்திய மாநிலமாக( First state in India to
go cashless) மாைவுள்ளது ?
A. தகாவா
B. சிக்கிம்
C. அசாம்
D. தகரளா
விசட : A. தகாவா
தகாவா, டிசம்பர் 31, 2016-லிருந்து பணப்ப மாற்ைம் இல்லாத முதல் இந்திய மாநிலமாக
மாைவுள்ளது. இதன் மூலம், மீ ன், இசைச்சி, காய்கைிகள் மற்றும் தவதைந்த தபாருசளயும்
மக்கள் தங்கள் தமாசபலில் தபாத்தாசன அழுத்தி பணப மாற்ைம் தசய்து வாங்க
முடியும். அசனத்து ப மாற்ைங்களும் தமாசபலில் தசய்யப்படுவதால், தபாருட்கசள
வாங்க பர்ஸ்-சச தகாண்டு தசல்லதவண்டிய அவசியம் இல்சல.
2. “The Immortals of Meluha” என்ை புத்தகத்தின் ஆசி யர் யார் ?
A. அரவிந்த் அடிகா
B. விக்ரம் தசத்
C. கிரண் ததசாய்
D. அமிஷ் தி பாதி
விசட: D. அமிஷ் தி பாதி
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“The Immortals of Meluha” என்ை புத்தகம் அமிஷ் தி பாதி என்பவரால் எழுதப்பட்டுள்ளது.
இந்த புத்தகம், ஒரு காலத்தில் தசய்த தசயல்கள் மற்றும் கர்மா தபான்ைசவ மட்டுதம
ஒரு

சாதாரண

மனிதன்,

மகாததவராக

(கடவுள்களின்

கடவுள்)

உருமாறுவசத

தீர்மானிக்கும் என்ை நம்பிக்சகசய அடிப்பசடயாக தகாண்டது.
3. எந்த இந்திய குறும்படம், 2016 UNESCO Salon Youth Video தபாட்டியில் விருசத
தவன்றுள்ளது ?
A. 3 Shades
B. Ambani the investor
C. Magical Piano
D. Ahlaya
விசட: C. Magical Piano
Toonz மீ டியா குழுவின் "Magical Piano" குறும்படம், மதிப்புமிக்க UNESCO Salon Youth Video
2016 தபாட்டியில் விருசத தவன்றுள்ளது. ஒரு குழந்சத தனது பிைந்த நாள் ப சாக ஒரு
தமஜிக் பியாதனாசவ தபறும் கசத இது. இந்த தமஜிக் இசசசய பயன்படுத்தி, அந்த
குழந்சத முழு கிரகத்சதயும் பின்னர் முழு பிரபஞ்சத்சதயும் வாழ்வதற்கு ஏற்ை
தூய்சமயான மற்றும் மகிழ்ச்சியான இடமாக மாற்ை அதசன சுத்தம் தசய்ய தசல்கிைது.
இந்த தனித்துவமான கசத உத்தரப் பிரததசத்தின் ஆக்ராசவ தசர்ந்த மாணவர் மாயுல்
தவர்மாவால் எழுதப்பட்டது.
4. எந்த நாட்டின் தடவிஸ் அணி, 2016 தடவிஸ் தகாப்சப தடன்னிஸ் தபாட்டியில்
தவன்றுள்ளது ?
A. அர்தஜன்டினா
B. சுவிச்சர்லாந்து
C. தசர்பியா
D. குதராஷியா
விசட: A. அர்தஜன்டினா
அர்தஜன்டினாவின்
நசடதபற்ை

தடவிஸ்

தடவிஸ்

தகாப்சப

தகாப்சப

அணி,

தடன்னிஸ்

குதராஷியாவிலுள்ள
தபாட்டியின்

2016

ஜாக்தரப்பில்

பதிப்பில்,

இறுதி

ஆட்டத்தில் 3-2 என்ை புள்ளிகளில் குதராஷியாசவ ததாற்கடித்து பட்டம் தவன்ைது. இது
அவர்களின் முதல் தடவிஸ் தகாப்சப பட்டம்

ஆகும். பட்டத்சத தவல்ல Del Potro

மற்றும் Federico Delbonis குைிப்பிடத்தக்க ஆட்டத்சத தவளிப்படுத்தினர். இதற்கு முன்பு
நான்கு

முசை

இறுதி

ஆட்டத்தில்

அர்தஜன்டினா

ததால்விசய

தழுவியுள்ளது.

குதராஷியா 2005-ல் பட்டத்சத தவன்றுள்ளது.
5. இராணுவ நடவடிக்சககளின் இயக்குநர் தஜனரலாக (Director-General of Military Operations DGMO) நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ?
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A. லலித் குமார்
B. தஷாகின் சவுகான்
C. ஏ தக பாட்
D. ரன்பீர் சிங்
விசட: C. ஏ தக பாட்
தலப்டினன்ட் தஜனரல் ஏ தக பாட், இராணுவ நடவடிக்சககளின் புதிய இயக்குநர்
தஜனரலாக

(Director-General

உச்சபட்சமான

பதற்ைம்

நடவடிக்சககளுக்கும்
கார்ப்ஸ்சின்

தஜனரல்

of

Military

Operations

கண்டிருக்கும்

இவர்

தபாறுப்பாக

கமாண்டிங்

LoC

-

உட்பட,

இருக்கிைார்.

அதிகா யான

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

DGMO)

அசனத்து

மதுரா

ரன்பீர்

சார்ந்த

சிங்கின்

இராணுவ
ஸ்ட்சரக்

இடத்சத

1

பாட்

நிரப்புகிைார்.
6. எந்த இந்திய ஸ்நூக்கர், 2016 IBSF உலக ஸ்நூக்கர் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில்
தவண்கலம் தவன்றுள்ளார் ?
A. பங்கஜ் அத்வானி
B. கீ த் தசத்தி
C. மணன் சந்திரா
D. ஆதித்யா தமத்தா
விசட: A. பங்கஜ் அத்வானி
15 முசை உலக பில்லியர்ட்ஸ் மற்றும் ஸ்நூக்கர் சாம்பியனான பங்கஜ் அத்வானி, 2016
IBSF உலக ஸ்நூக்கர் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் தவல்ஸ்ஸின் ஆண்ட்ரூ பதகட்சட
ததாகாவில்

நசடதபற்ை

இறுதி

ஆட்டத்தில்

2-7

என்ை

புள்ளிகளில்

ததாற்கடித்து

தவண்கல பதக்கம் தவன்ைார். உலக சாம்பியன்ஷிப் அளவில் பில்லியர்ட்ஸ் மற்றும்
ஸ்நூக்கர் ஆகிய இரு விசளயாட்டுகளின் அசனத்து வடிவங்களிலும் தபாட்டியிட்டு,
அதில் சிைந்து விளங்கும் உலகின் ஒதர நபர் அத்வானி மட்டுதம.
7. 2016 இந்திய சர்வததச திசரப்பட விழாவில் ( International Film Festival of India - IFFI), எந்த
திசரப்படம் தகால்டன் பீகாக் விருசத தவன்றுள்ளது ?
A. Rauf
B. Daughter
C. The Throne
D. Cold of Kalandar
விசட: B. Daughter
ஈரானிய திசரப்படம் 'Daughter ', 47-வது இந்திய சர்வததச திசரப்பட விழாவில் (
International Film Festival of India - IFFI) மதிப்புமிக்க தகால்டன் பீகாக் விருசத தவன்றுள்ளது.

www.winmeen.com

Page 91

Tnpsc Tamil Current Affairs November 2016
www.winmeen.com
இப்படம், ததற்கு ஈரானில் ஒரு கண்டிப்பான தந்சத மற்றும் ஒரு இளம் மகள் இசடதய
தசலமுசை தமாதசல தவளிதய தகாண்டு வருவது தபான்று அசமக்கப்பட்ட ஒரு
குடும்ப கசத ஆகும். இதசன Reza Mirkarimi இயக்கியுள்ளார். தமலும் இப்படம் Farhad
Aslani-க்கு சிைந்த ஆண் நடிகருக்கான விருசத தபற்று தந்தது, இவர் தவள்ளி மயில் ப சு
மற்றும் தராக்கமாக ரூபாய் 10 லட்சம் தவன்ைார்.
8.

புதிதாக

அசமக்கப்பட்ட,

Demonetisation

மீ தான

முதலசமச்சர்கள்

அடங்கிய

குழுவின்(committee of chief ministers on demonetisation) தசலவர் யார் ?
A. மதனாகர் லால் கட்டர்
B. பினராயி விஜயன்
C. சசிகாந்த தாஸ்
D. சந்திரபாபு நாயுடு
விசட: D. சந்திரபாபு நாயுடு
ரூ

மற்றும்

.500

நிசலசமசய

ரூ

சீ ராக்க

.1,000

தநாட்டுகள்

ததசவயான

தசல்லாது

என்ை

நடவடிக்சககசள

அைிவிப்சப

அடுத்து,

ப ந்துசரப்பதற்காக

ஐந்து

மாநிலங்களின் முதலசமச்சர்கள் அடங்கிய குழுசவ அசமக்க மத்திய அரசு முடிவு
தசய்துள்ளது. ஆந்திர பிரததச முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு இக்குழுவிற்கு தசலசம
வகிப்பார்.
9.

தசசவ

வழங்குநர்கள்(Service

providers)

மீ தான

பின்வரும்

எந்த

ஆதலாசசன

பல்தவறு

அம்சங்களில்

குழுசவ,Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) அசமத்துள்ளது ?
A. அஜய் தியாகி குழு
B. எம் எஸ் சாஹூ குழு
C. உதய் தகாடக் குழு
D. தமாகன்தாஸ் பாய் குழு
விசட: D. தமாகன்தாஸ் பாய் குழு
தசசவ

வழங்குநர்கள்

மற்றும்

corporate liquidation

உட்பட,

உள்ள ீடுகசள தசக க்க, சமீ பத்தில் Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) இரண்டு
உயர்மட்ட

குழுக்கசள

அசமத்துள்ளது.

தசசவ

வழங்குநர்கள்

மீ தான

9

உறுப்பினர்கசளக் தகாண்ட ஆதலாசசனக் குழுவிற்கு கல்வியாளர் தமாகன்தாஸ் பாய்
தசலசம வகிப்பார், அதத தநரத்தில் corporate insolvency மற்றும் liquidation மீ தான
குழுவிற்கு உதய் தகாடக் தசலசம வகிப்பார். மறுசீ ரசமப்பு ததாடர்பான, அத்துடன்
நிறுவன நபர்கள் தீர்க்கமுடியாத தீர்மானம், கூட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் தனி நபர்கள்
ததாடர்பான சட்டங்கசள ஒருங்கிசணத்து, கால வசரயசை முசையில் திருத்த IBBI
முற்படுகிைது.
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10. ஐக்கிய நாடுகளின் சர்வததச வர்த்தக சட்ட ஆசணயத்தின்(United Nations Commission on
International Trade Law - UNCITRAL) 50வது ஆண்டு நிசைவு விழாசவ எந்த நாடு நடத்துகிைது
?
A. இந்தியா
B. தஜர்மனி
C. சிங்கப்பூர்
D. மதலஷியா
விசட: A. இந்தியா
ஐக்கிய நாடுகள் சசபயின் தகாள்சககள் மற்றும் தநாக்கங்களின் உறுதிப்பாடு மற்றும்
அதன் சிைப்பு திட்டங்கள், முகவர் ப ணாம வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியா
சமீ பத்தில் ஐக்கிய நாடுகளின் சர்வததச வர்த்தக சட்ட ஆசணயத்தின்(United Nations
Commission on International Trade Law - UNCITRAL) 50வது ஆண்டு நிசைவு விழாசவ புது
தில்லியில் நடத்தியது. ததாடக்கத்தில் இருந்தத UNCITRAL-ன் உறுப்பினராக உள்ள 8
நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று, சமீ பத்தில் மீ ண்டும் அடுத்த ஆறு ஆண்டுகளுக்கு
உறுப்பினராக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளது. UNCITRAL-யின் தநாக்கம், தவளிநாட்டு வர்த்தக
சட்டத்தின் முன்தனற்ை ஒருமுகப்பு மற்றும் ஒன்ைிசணப்சப ஊக்குவிப்பது ஆகும்.
நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 30, 2016
1. இந்தியாவின் முதல் மற்றும் ஆசியாவின் மிக நீளமான மிதிவண்டி தநடுஞ்சாசல
(Cycle highway) இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்தில் திைக்கப்பட்டுள்ளது ?
A. உத்திரப் பிரததசம்
B. ஆந்திரப் பிரததசம்
C. ஒடிசா
D. அசாம்
விசட: A. உத்திரப் பிரததசம்
இந்தியாவின் முதல் மற்றும் ஆசியாவின் மிக நீளமான மிதிவண்டி தநடுஞ்சாசல (Cycle
highway) உத்திரப் பிரததசத்தில் திைக்கப்பட்டது. 207 கிமீ நீள சசக்கிள் தநடுஞ்சாசல
Etawah மற்றும் ஆக்ரா இசடதய இயங்கும். இதசன அம்மாநில முதல்வர் அகிதலஷ்
யாதவ் ததாடங்கி சவத்தார். இது சுமார் 7 அடி அகலத்துடனும், சசக்கிள் ஓட்டுனர்களின்
பாதுகாப்சப உறுதி தசய்ய தநடுஞ்சாசல நடுதவ பி ப்பும் அசமக்கப்பட்டுள்ளது.
2. “Migrants, Refugees and the Stateless in South Asia” என்ை புத்தகத்சத எழுதியுள்ளவர் யார் ?
A. சசி தரூர்
B. பார்த்தா தகாஷ்
C. சுனில் கிலானி
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D. பிரதாப் பானு தமத்தா
விசட: B. பார்த்தா தகாஷ்
“Migrants, Refugees and the Stateless in South Asia” என்ை புத்தகம் பார்த்தா எஸ். தகாஷ்
என்பவரால்

எழுதப்பட்டுள்ளது.

குடிப்தபயர்வு

குைித்த

ததற்காசிய

உண்சமகசள

பு ந்துதகாள்ள, தகாட்பாட்சட உருவாக்கும் அல்லது ஏற்கனதவ உள்ள தகாட்பாட்சட
வசரயும்

தநாக்கில்

இந்த

புத்தகம்

தபசுகிைது.

இது

குசைவாக

ஆராயப்பட்ட

இடம்தபயர்ந்த இசச, இலக்கியம், சினிமா மற்றும் கசல ஆகியவற்ைின் கலாச்சார
ப மாணத்சத உயர்த்தி காட்டுகிைது, இதன் மூலம்

இடம்தபயர்வு ஆராய்ச்சியானது

பாதுகாப்பு தசாற்தபாழிவு பகுதியாக வி வசடயும்.
3. பின்வரும் யாருக்கு, கலாச்சார உைவுகளுக்கான இந்திய கவுன்சில் (Indian Council for
Cultural Relations) 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான “Distinguished Indologist” விருது வழங்கியுள்ளது ?
A. சமக்தகல் தகாஸ்டர்லிட்ஸ் / Michael Kosterlitz
B. யூ லாங் யூ / Yu Long Yu
C. தயாஷிதனா

ஒசுமி / Yoshinori Ohsumi

D. தஹன் ச் ப்தரய்தஹர் / Heinrich Freiherr
விசட: B. யூ லாங் யூ / Yu Long Yu
புது

தில்லி

ராஷ்டிரபதி

பவனில்

நசடதபற்ை

கலாச்சார

உைவுகளுக்கான

இந்திய

கவுன்சிலின்(Indian Council for Cultural Relations) 2வது பதிப்பில், சீ ன தபராசி யர் யூ லாங் யூ,
ஜனாதிபதி

பிரணாப்

தகௌரவிக்கப்பட்டார்.

முகர்ஜி

மூலம்

தவளிநாட்டில்

"Distinguished

இருந்து

Indologist"

பணிதசய்து

விருது

தகாண்டு,

வழங்கி

இந்தியாவின்

தத்துவம், சிந்தசன, வரலாறு, கசல மற்றும் கலாச்சாரம் பற்ைிய அைிவு மற்றும்
ஆராய்ச்சிக்கு பங்களிப்சப வழங்கும் Indologists-கசள அங்கீ க க்க ICCR இந்த விருசத
ஏற்படுத்தியுள்ளது. விருது ததாசக $ 20, 000 ஆகும்.
4. 2016 உலக ஆயுர்தவத மாநாடு(World Ayurveda Congress), எந்த நாட்டின் மூலம்
நடத்தப்படும் ?
A. சீ னா
B. ஜப்பான்
C. தநபாளம்
D. இந்தியா
விசட: D. இந்தியா
7வது உலக ஆயுர்தவத

மாநாடு(WAC), தமற்கு வங்கத்தின் தகால்கத்தாவில் உள்ள

அைிவியல் சிட்டியில் டிசம்பர் 2, 2016-லிருந்து நசடதபறும். இந்த தமகா நிகழ்சவ உலக
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ஆயுர்தவத அைக்கட்டசளயானது, ஆயுஷ் அசமச்சகம் மற்றும் தமற்குவங்க மாநில
அரசின் ஆதரவுடன் நடத்தவுள்ளது. மாநாட்டின் தநாக்கமானது “Strengthening the Ayurveda
Ecosystem” என்பதாகும்.
5. 2016 ஆசியாவின் இருதயம் - இஸ்தான்புல் அசமச்சர்கள் (Heart of Asia (HoA) – Istanbul
Ministerial) மாநாட்சட எந்த நாடு நடத்துகிைது?
A. பாகிஸ்தான்
B. இந்தியா
C. ஈரான்
D. சீ னா
விசட: B. இந்தியா
ஆசியாவின் இருதயம் - இஸ்தான்புல் அசமச்சர்கள் (Heart of Asia (HoA) – Istanbul Ministerial)
மாநாட்டின் 7வது பதிப்பு பஞ்சாப்பின் அமிர்தசரஸில் டிசம்பர் 3, 2016ல் நசடதபறும். இந்த
மாநாட்டின்

பிரதான

தநாக்கம்,

பயங்கரவாதம்,

குைிப்பாக

பாகிஸ்தான்

ஆதரவு

பயங்கரவாதிகசள எதிர்த்து தபா டும் பயனுள்ள வழிகசள ஆராய்வதாகும்.

6.

மார்கன்

இந்தியாவின்

ஸ்டான்லியின்
தமாத்த

சமீ பத்திய

உள்நாட்டு

அைிக்சகப்படி,

உற்பத்தி

வளர்ச்சி

2017

எவ்வளவு

நிதியாண்டில்(FY17)
இருக்கும்

என்று

கணித்துள்ளது ?
A. 7.3%
B. 7.5%
C. 7.7%
D. 7.6%
விசட: A. 7.3%
உயர்

மதிப்புசடய

பசழய

ருபாய்

தநாட்டுகசள

அரசாங்கம்

ரத்து

தசய்த

நடவடிக்சகயினால் அடுத்து வரும் பருவ-கால தபாருளாதார நடவடிக்சகசய இது
பாதிக்கும்

என்று

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

இதனால்

மார்கன்

ஸ்டான்லி

சமீ பத்தில்

தவளியிட்ட அைிக்சகயில் 2017 நிதியாண்டில்(FY17) இந்தியாவின் தமாத்த உள்நாட்டு
உற்பத்தி வளர்ச்சி கணிப்சப 7.7% லிருந்து 7.3 % ஆக குசைத்துள்ளது. தமலும், தமார்கன்
ஸ்டான்லி FY18 (2017 - 18) ஆண்டிற்கான வளர்ச்சி கணிப்சப 7.8% இருந்து 7.7% ஆக
குசைத்துள்ளது.இது தவிர, நிதியாண்டு (2018-19)-ல் இந்தியாவின் தமாத்த உள்நாட்டு
உற்பத்தி வளர்ச்சி 7.9% ஆக இருக்கும் என்றும் கணித்துள்ளது.
7. பின்வரும் யார், 2016 தரமண்ட் குறுக்தகழுத்து புத்தக விருது(Raymond Crossword Book
Award) விழாவில் 'வாழ்நாள் சாதசனயாளர் விருது' வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டார்.?
A. ரஸ்கின் பாண்ட்
B. ரூபா பாய்
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C. அமிதாவ் தகாஷ்
D. குல்சார்
விசட: A. ரஸ்கின் பாண்ட்
மகாராஷ்டிராவின்
குறுக்தகழுத்து

மும்சபயில் நவம்பர் 29,

புத்தக

விருதின்

14வது

2016

அன்று

பதிப்பில்,

நசடதபற்ை

ரஸ்கின்

பாண்ட்

தரமண்ட்
'வாழ்நாள்

சாதசனயாளர் விருது' வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டார்.
8. புது தில்லியின் புதிய தசலசமச் தசயலராக(chief secretary) நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்
?
A. தக தக சர்மா
B. தகாபால் ராய்
C. எம் எம் குட்டி
D. நுதுன் குஹா
விசட: C. எம் எம் குட்டி
1985

ததாகுதி(Batch)

ஐஏஎஸ்

அதிகா யான

எம்.எம்

குட்டி,

புது

தில்லியின்

புதிய

தசலசமச்தசயலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மனித வளத்துசை அசமச்சகத்தில் OSDஆக பணிமாற்ைம் தசய்யப்பட்ட தக தக சர்மாவிற்கு பதிலாக இவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
குட்டி, இதற்கு முன்பு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துசை அசமச்சகத்தின் கூடுதல்
தசயலாளராக பணியாற்ைிக் தகாண்டிருந்தார்.
9. சமீ பத்தில் ஆசிய கராத்தத சாம்பியன்ஷிப்(Asian Karate Championship) தபாட்டியில் தங்கம்
தவன்ை ஹஷிம் மன்சூர்(Hashim Mansoor), எந்த மாநிலத்சத தசர்ந்தவர் ?
A. இமாசலப் பிரததசம்
B. உத்தரப் பிரததசம்
C. ஜம்மு & காஷ்மீ ர்
D. தகரளா
விசட: C. ஜம்மு & காஷ்மீ ர்
சமீ பத்தில்

புது

தில்லி

தல்கததாரா

சமதானத்தில்

நசடதபற்ை

ஆசிய

கராத்தத

சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் ஜம்மு & காஷ்மீ சர தசர்ந்த ஹஷிம் மன்சூர்(6) தங்கம்
தவன்றுள்ளார். மன்சூர், துசண ஜூனியர் பி வில் (25 கிதலாவிற்கு கீ ழ்) இந்தியாவின்
சார்பில் இந்த சாம்பியன்ஷிப்பில் கலந்து தகாண்டார், இதில் மற்ை நாடுகசள தசர்ந்த 19
தபாட்டியாளர்கள்

கலந்து

தகாண்டனர்.

இந்த

தவற்ைிக்கு

பிைகு,

தற்தபாது

இவர்,

தசப்டம்பர் 2017 இல் நசடதபை உள்ள உலக சாம்பியன்ஷிப்பிற்கு தகுதி தபற்றுள்ளார்.
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10. 2016 ஃபார்முலா 1 அபுதாபி கிராண்ட் பி க்ஸ் தபாட்டியில் தவற்ைி தபற்ைவர் யார் ?
A. தசபாஸ்டியன் தவட்டல்
B. நிதகா தி தராஸ்தபர்க்
C. தமக்ஸ் தவர்ஸ்தடப்பன்
D. லூயிஸ் ஹாமில்டன்
விசட: D. லூயிஸ் ஹாமில்டன்
இங்கிலாந்து நாட்சடச் தசர்ந்த பி ட்டிஷ் ஃபார்முலா ஒன் பந்தய ஓட்டுநர் லூயிஸ்
ஹாமில்டன், ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸில் நசடதபற்ை 2016 அபுதாபி கிராண்ட் பி க்ஸ்
தபாட்டியில் தவற்ைி தபற்றுள்ளார்.
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