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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நிகழாண்டுக்கான சா்வதேச இராணுவ விளையாட்டுக்களை நடே்தும் நாடுகை் எளவ? 

[A] ஈரான் மற்றும் ஆா்மீனியா 

[B] ஆா்மீனியா மற்றும் ரஷ்யா 

[C] ரஷ்யா மற்றும் ஈரான் 

[D] தமற்கண்ட அளனே்தும் 

 ஜூளை 28 தோடங்கி ஆகஸ்ட் 11-ம் தேேி வளர அசா்ளைஜான், ஆா்மீனியா, தைைாரஸ், ஈரான், 

கஜகஸ்ோன், சீனா மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய ஏழு நாடுகைிை் உை்ை 24 ையிற்சி ளமோனங்கைிை் 

நிகழாண்டுக்கான சா்வதேச இராணுவ விளையாட்டுை் தைாட்டிகை் நளடதைறுகின்றன. முேை் 

முளறயாக ஈரானும், ஆா்மீனியாவும் இராணுவ விளையாட்டுை் தைாட்டிகளை நடே்துகின்றன. 

 இேிை் அைைிதனா, மாஸ்தகா ைகுேிகைிை் நளடதைறும், ‘Tank Biathlon’ நிகழ்விலும், காகசஸ் 

மளைகைிை் நளடதைறும் எை்ை்ருஸ் வளைய தைாட்டிகைிலும் இந்ேியா கைந்துதகாை்ளும். இேன் 

தோடக்கவிழாவிை், ரஷ்யாவுக்கான இந்ேியா துூோ் ைங்கஜ் சரண் கைந்துதகாண்டாா். 

2.கா்மான் தகைா் ேண்டி, எந்ே விளையாட்டுடன் தோடா்ைுளடயவா்? 

[A] தடன்னிஸ் 

[B] ஹாக்கி 

[C] ைாட்மிண்டன் 

[D] கூளடை்ைந்து 

 சா்வதேச தடன்னிஸ் தைாட்டியிை் சிறந்து விைங்கும் வீராங்களனகளுக்கான ேரவாிளச 

ைட்டியளை WTA தவைியிட்டது. இேிை் ஒற்ளறயா் ைிாிவிை் இந்ேியாவின் கா்மான் தகைா் ேண்டி, 

232-வது இடே்ேிைிருந்து முேன்முளறயாக 200-வது இடே்துக்கு முன்தனறியுை்ைாா். இேன்மூைம் 

தைண்கை் ஒற்ளறயா் ைிாிவு ேரவாிளசயிை் முேை் 200 இடே்துக்கான ைட்டியைிை் இடம் ைிடிே்ே 

6வது இந்ேிய வீராங்களனயானாா்.  

 ஹாங்காங்கிை் நடந்ே ITF தோடாிை் கா்மான் ேனது முேைாவது ைட்டே்ளே ளகை்ைற்றினாா். 

ஏற்கனதவ இந்ேியா சாா்ைிை் நிருைமா ளவே்யநாேன், ஷிகா உதைராய், சுனிோ ராவ், அங்கிோ 
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சானியா மிா்சா ஆகிதயாா் முேை் 200 இடே்துக்கான ைட்டியைிை் இடம்ைிடிே்ேிருந்ேனா். இேிை் 

சானியா, கடந்ே 2007-ை் தவைியான ேரவாிளசயிை் 27வது இடம்ைிடிே்ேிருந்ோா். 

3.ைின்வரும் எந்ே நிறுவனே்ேிற்கு, இந்ேிய சா்வதேச விைம்ைர சங்கே்ேின் (IAAI) ‘ஆண்டின் 

சிறந்ே விைம்ைரோரா்’ விருது வழங்கை்ைட்டுை்ைது? 

[A] ஹிந்துஸ்ோன் யுனிைீவா் 

[B] தநஸ்தை 

[C] எை்.ஐ.சி 

[D] அமுை் 

 ‘அமுை்’ என்ற வணிகை் தையருடன் ைாை் மற்றும் ைாை் தைாருட்களை சந்ளேை்ைடுே்ேிவரும் குஜராே் 

கூட்டுறவு ைாை் விற்ைளன கூட்டளமை்ைுக்கு, இந்ேிய சா்வதேச விைம்ைர சங்கே்ேின் (IAAI) 

‘ஆண்டின் சிறந்ே விைம்ைரோரா்’ (Marketer of the Year) விருது வழங்கை்ைட்டுை்ைது. குஜராே்ளே 

தசா்ந்ே 36 ைட்சம் ைாை் உற்ைே்ேியாைா்கைின் சாா்ைாக, GCMMF நிறுவனே்ேின் தமைாண்ளம 

இயக்குநா் RS. தசாேி இவ்விருேிளன தைற்றுக்தகாண்டாா். 

 மிகை்தைாிய கூட்டுறவு ைாை் நிறுவனமான அமுை் 41,000 தகாடி ரூைாய் மேிை்ைுளடயோகும். அமுை் 

அேன் கூட்டுறவு கட்டளமை்ைு மற்றும் விவசாயிகைின் நம்ைிக்ளகக்கு அறியை்ைடுவதோடை்ைாமை் 

அேன் சந்ளேை்ைடுே்துேை் மற்றும் விைம்ைர உே்ேிக்காகவும் அறியை்ைடுகிறது. 

4.நிகழாண்டின் ஆட்கடே்ேலுக்கு எேிரான உைக ேினே்ேின் கருை்தைாருை் என்ன? 

[A] Protect rights of human trafficking victims 

[B] Act to protect and assist trafficked persons 

[C] Unite to eradicate human trafficking 

[D] Responding to the trafficking of children and young people 

 ஆட்கடே்ேைாை் ைாேிக்கை்ைட்டவா்கைின் நிளைளம குறிே்ே விழிை்ைுணா்ளவ ஏற்ைடுே்துவது, 

அவா்கைின் உாிளமகை் குறிே்து தோியை்ைடுே்துவது மற்றும் ைாதுகாை்ைளே தநாக்கமாகக் 

தகாண்டு ஒவ்தவாா் ஆண்டும் ஜூளை 30 அன்று ஆட்கடே்ேலுக்கு எேிரான உைக ேினம் (World 

Day against Trafficking in Persons) களடைிடிக்கை்ைடுகிறது. 
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 நிகழாண்டிை் வரும் ஆட்கடே்ேலுக்கு எேிரான உைக ேினே்துக்கான கருை்தைாருை், “குழந்ளேகை் 

மற்றும் இளைதயாா் கடே்ேலுக்கு எேிராக தசயை்ைடுவது” என்ைோகும். ஆட்கடே்ேலுக்கு உை்ைாக் 

-கை்ைடுதவாாிை் குழந்ளேகை் மூன்றாமிடே்ேிை் உை்ைனா். இந்ேக் கருை்தைாருை், கடே்ேலுக்கு 

உை்ைாக்கை்ைட்ட குழந்ளேகை் எேிா்தகாை்ளும் ைிரச்சளனகை் மற்றும் அவா்களை ைாதுகாை்ைாக 

மீட்டை் தோடா்ைான நடவடிக்ளககைிை் கவனம் தசலுே்துகிறது. 

5.இந்ேியாவின் முேை் தோளைதைசி சுற்றுைா வழிகாட்டியும், அளைதைசி தசயைியுமான “Go 

Whats that”ஐ அறிமுகம் தசய்துை்ை நகரம் எது? 

[A] ைுது தடை்ைி 

[B] ைுதன 

[C] சண்டிகா் 

[D] ைக்தனா 

 ஜூளை 28 அன்று சண்டிகாிை் உை்ை ைாளறச் சிற்ைே் தோட்டே்ேிை் மே்ேிய தைட்தராைியம் மற்றும் 

இயற்ளக எாிவாயு & ேிறன் தமம்ைாடு மற்றும் தோழிற்முளனதவாா் துளறயளமச்சா் ோ்தமந்ேிர 

ைிரோன் அவா்கைாை் இந்ேியாவின் முேை் தோளைதைசி சுற்றுைா வழிகாட்டியும், அளைதைசி 

தசயைியுமான “Go Whats that” அறிமுகம் தசய்து ளவக்கை்ைட்டது. 

 இந்ேச் தசயைிளயக்தகாண்டு ைாரம்ைாிய ேைங்கைிை் உை்ை QR குறியடீுகளை தமவுவேன் மூைம் 

அே்ேைங்கை் குறிே்ே வரைாறு மற்றும் ைிற ேகவை்களை ைை்தவறு தமாழிகைிை் தைறவியலும். 

ேற்சமயம், ைை்தவறு சுற்றுைாே் ேைங்கைிை் 1100 QR குறியடீுகை் ளவக்கை்ைட்டுை்ைன. 

6.அண்ளமயிை் காைமான ஜான் சங்கரமங்கைம், எந்ேே் துளறயுடன் தோடா்ைுளடயவா்? 

[A] அரசியை் 

[B] ேிளரே்துளற 

[C] ைே்ேிாிளக 

[D] விளையாட்டு 

 மூே்ேே் ேிளரை்ைட ேயாாிை்ைாைரும், இந்ேிய ேிளரை்ைட மற்றும் தோளைக்காட்சி நிறுவனே்ேின் 

(FTTI) முன்னாை் இயக்குநருமான ஜான் சங்கரமங்கைம் (84), ஜூளை 30 அன்று தகரைே்ேின் 

ேிருவை்ைாவிை் காைமானாா். 
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7.யாருக்கு நிகழாண்டுக்கான தமாஹன் ைகன் ரே்னா விருது வழங்கை்ைட்டுை்ைது? 

[A] ைிரேீை் தசைோாி 

[B] ரஹீம் அைி 

[C] சுேீை் சட்டா்ஜி 

[D] ஷிை்டன் ைாை் 

 1977-ம் ஆண்டிை் தமாஹன் ைகன் ைீதைவின் காஸ்தமாஸ் அணிக்கு தோிவு தசய்யை்ைட்டதைாது 

சுை்ரோ ைட்டாச்சாா்யாவுடன் தசா்ந்து ளமய ேற்காை்ைு தஜாடிளய உருவாக்கிய ைிரேீை் தசௌோாி 

அவா்களுக்கு ஜூளை 29 அன்று சங்கே்ேின் 129-வது ஆண்டு விழாவிை் ‘தமாஹன் ைகன் ரே்னா’  

விருது வழங்கை்ைட்டது. 

 நிகழாண்டின் தமாஹன் ைகன் ேினே்ேன்று, ஷிை்டன் ைாலுக்கு ‘ஆண்டின் சிறந்ே காை்ைந்ோட்ட 

வீரா்’ விருதும், சுேிை் சட்டா்ஜிக்கு ‘ஆண்டின் சிறந்ே கிாிக்தகட் வீரா்’ விருதும் வழங்கை்ைட்டது. 

தசைரவ் ோசுக்கு ‘சிறந்ே இைம் காை்ைந்ோட்ட வீரா்’ விருது வழங்கை்ைட்டது. 

 2017-ம் ஆண்டு நடந்ே FIFA U-17 உைகக்தகாை்ளை தைாட்டியிை் இந்ேிய அணிக்காக சிறை்ைாக 

விளையாடிய ரஹீம் அைி, சிறை்ைு விருளேை் தைற்றுக்தகாண்டாா். 1911 ஜூளை 29 அன்று நடந்ே 

IFA தகடயே்துக்கான இறுேியாட்டே்ேிை், கிழக்கு தயாக்க்ஷயா் ஆட்சிை்ைகுேிளய 2-1 என்ற ைுை்ைிக் 

கணக்கிை் தோற்கடிே்து ைட்டம் தவன்ற மளரனா்கைின் தவற்றிளய நிளனவுகூறும் விேமாக 

இந்நாை் தகாண்டாடை்ைடுகிறது. 

8.இங்கிைாந்து – ைிரான்ஸ் காை்வாளய நீந்ேிக் கடந்ே முேை் ஆசியா் யாா்? 

[A] ஸ்வைன் குமாா் 

[B] ைிரைாே் தகாைி 

[C] சரே் ேிவாாி 

[D] தசைரை் வா்மா 

 ேனது 16-ம் வயேிை் ஆங்கிைக் காை்வாளய நீந்ேிக் கடந்ே மகாராஷ்டிரே்ளே தசா்ந்ே ைிரைாே் 

தகாைி (19), தஜா்சியிைிருந்து (இங்கிைாந்ேிலுை்ை ஒரு ேீவு) ைிரான்ஸ் வளரயிைான காை்வாளய 

நீந்ேிக்கடந்ே முேை் ஆசியரனாா். 25 கி.மீ., நீைமுளடய இக்காை்வாளய ைிரைாே் 6 மணி தநரம் 54 

நிமிடங்கைிை் நீந்ேிக்கடந்ோா். 
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 ைுனிே தகே்ாின் உை்ைங்கழிக்கு ைின் தஜா்சியிலுை்ை ைா கூதை முளனயிைிருந்து தோடங்கிய 

அவா், ைிரான்சின் நாா்மண்டி கடற்களரயிலுை்ை ைுனிே தஜா்ளமன் முளனயின் களரளயே் 

தோட்டாா். ஏழு கடை் கடக்கும் சவாைின் ஒருைகுேியாக, ைிரைாே் வரும் ஆகஸ்ட் முேை் வாரே்ேிை் 

அயா்ைாந்ேிை் உை்ை வடக்குக் காை்வாளய நீந்ேிக்கடை்ைேற்கு ையிற்சிதயடுே்துவருகிறாா். 

9.அழுே்ேை்ைட்ட அனை்மின் ேிட்டங்கைின் ைிரச்சளனகை் குறிே்து ஆராய, எந்ே உயா்நிளை 

அேிகாரமிக்க குழு அளமக்கை்ைட்டுை்ைது? 

[A] ைிரேீை் குமாா் சின்ஹா குழு 

[B] அஜிே் ைாைாஜி தஜாஷி குழு 

[C] ோன் சிங் ராவே் குழு 

[D] J H ோமஸ் குழு 

 அழுே்ேை்ைட்ட அனை்மின் ேிட்டங்கைின் ைிரச்சளனகளை குறிே்து ஆராய மே்ேிய அரசு ஓா் 

உயா்நிளை அேிகாரமிக்க குழுளவ அளமே்துை்ைது. அளமச்சரளவ தசயைா் ைிரேீை் குமாா் 

சின்ஹா ேளைளமயிைான இந்ேக் குழு ரயிை்தவ அளமச்சகம், நிேியளமச்சகம், ஆற்றை் மற்றும் 

நிைக்காி அளமச்சகங்கைின் ைிரேிநிேிகளையும், மின்துளறக்கு தைரும் உேவிகை் ைுாியும் கடன் 

வழங்குநா்களையும் உறுை்ைினராகக் தகாண்டுை்ைது. 

 ைை்தவறு ைிரச்சளனகளை ஆராயும் இக்குழு, அவற்றுக்கான ேீா்வுகளையும் வழங்கும். தமலும் 

முேைீட்டு ேிறளன அேிகாிக்க எாிதைாருை் ஒதுக்கீடு தகாை்ளக, ஒழுங்குமுளற கட்டளமை்ைு, 

ஆற்றளை விற்ைளன தசய்வேற்கான வழிமுளறகை், சாியான தநரே்ேிை் ைணம் தசலுே்துேை், 

ைணம் தசலுே்ேைிை் ைாதுகாை்ைு அளமை்ைு தைான்றவற்றிை் தசய்யதவண்டிய குறிை்ைிடே்ேக்க 

மாற்றங்கை் குறிே்தும் இக்குழு ஆதைாசளன வழங்கும். 

10.ஆராய்ச்சி மற்றும் அறிவியை் கற்றலுக்கான ‘iHub’ (அறிவாா்ந்ே ளமயம்) அளமக்கவுை்ை 

மாநிை அரசு எது? 

[A] ேமிழ்நாடு 

[B] தேலுங்கானா 

[C] ஆந்ேிரை்ைிரதேசம் 

[D] ஹிமாச்சைை்ைிரதேசம் 
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 ஆந்ேிரை்ைிரதேச அரசு ‘iHub’ (அறிவாா்ந்ே ளமயம்) எனும் அறிவியை் கற்றலுக்கான சா்வதேச 

ஆராய்ச்சி ளமயே்ளே ரூ.245 தகாடி தோடக்க நிளை முேைீட்டிை் அளமக்கவுை்ைது. அடுே்ே 5 

ஆண்டுகளுக்குை் இது அளமக்கை்ைடும். இேற்தகன, அளமேி மற்றும் நீடிே்ே வைா்சிக்கான 

UNESCO-வின் மகாே்மா காந்ேி கை்விநிறுவனே்துடன் (MGIEP) அம்மாநிை அரசு ஏற்கனதவ 

இளணந்து தசயை்ைட்டு வருகிறது. 

 எேிா்காைே்ளே கருே்ேிை்தகாண்டு 50,000-ே்துக்கும் தமற்ைட்ட ேிறளமயான மனிேவைே்ளே 

உருவாக்குவது, ைை்ைிக்கை்வி இளடநிற்றளை ேடுை்ைது மற்றும் தோழிை்நுட்ை கை்விச்சந்ளேளய 

ளகை்ைற்றுவது உை்ைிட்டளவ இந்ே ‘iHub’ன் சிை சமூகம் சாா்ந்ே குறிக்தகாை்கைாகும். 

 நரம்ைியை் அறிவியை், கை்வி, உைவியை், மின்னணு அறிவுறுே்ேை் வடிவளமை்ைு, கை்வி தோழிை் 

நுட்ைம், தசயற்ளக நுண்ணறிவு, ேரவு அறிவியை், மற்றும் விளையாட்டு தைான்ற துளறகளைச் 

தசா்ந்ே 40 சா்வதேச ஆராய்ச்சியாைா்கை் இந்ே ளமயே்ேின் ஆரம்ைநிளை ைணியாைா்கைாக 

இருை்ைாா்கை். தமலும் மின்னணு கை்வி உை்ைடக்கே்ேிற்கு “சா்வதேச சான்றிேழ்” (Global 

Certification) தைான்றவற்ளறயும் இம்ளமயம் வழங்கும். 

 

 வாடளகக் குடியிருை்ைுகளுக்கு உயா்ே்ேை்ைட்ட தசாே்து வாிளய 100 சேவீேே்ேிைிருந்து 50 

சேவீேமாகக் குளறே்து ேமிழக அரசு உே்ேரவிட்டுை்ைது. இந்ே வாி உயா்வு என்ைது நடை்ைு 

நிேியாண்டின் முேை் அளரயாண்டு முேை் மட்டுதம நளடமுளறை்ைடுே்ேை்ைட உை்ைது. 

o 2008–ம் ஆண்டு தசன்ளன மாநகராட்சிளயே் ேவிா்ே்து, ஏளனய ைிற உை்ைாட்சி 

அளமை்ைுகைிை் தசாே்து வாி சீராய்வு தமற்தகாை்ைை்ைட்டது. ஆனாை், தைருநகர தசன்ளன 

மாநகராட்சிை் ைகுேிகைிை் கடந்ே 1998-ம் ஆண்டு தசாே்து வாி சீராய்வு தசய்யை்ைட்டது.  

o அேன்ைின், கடந்ே 20 ஆண்டுகைாக தசாே்து வாி சீராய்வு தசய்யை்ைடவிை்ளை என்ைது 

குறிை்ைிடே்ேக்கது. ேமிழ்நாட்டிை் உை்ை 12 மாநகராட்சிகை், 124 நகராட்சிகை், 528 

தைரூராட்சிகளுக்கு இது தைாருந்தும். 

 உை்நாட்டிதைதய ேயாாிக்கை்ைட்ட ‘விஸ்ோா்’ என்ற காற்று துூய்ளமயாக்கும் கருவிளய தசன்ளன 

IIT ேயாாிே்துை்ைது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.முதலாவது நேபாள – இே்திய சிே்தனையாளா் உச்சிமாோட்னட ேடத்திய ேகரம் எது? 

[A] புது டடல்லி 

[B] காத்மாண்டு 

[C] உதய்ப்பூா் 

[D] வாரணாசி 

 முதலாவது நேபாள – இே்திய சிே்தனையாளா் மாோடு ஜூனல 31 அை்று காத்மாண்டுவில் 

டதாடங்கியது. இதை்மூலம், இருோடுகளிை் சிே்தனையாளா்களுடை் டேருங்கிய ஒத்துனைப்பு 

மற்றும் சிே்தனைப் பாிமாற்றம் ேனடடபறும். 

 முை்ைாள் நேபாளப் பிரதமரும், ஆளும் நேபாள கம்யூைிஸ்டு கட்சியிை் இனணத்தனலவருமாை 

புஷ்பகமல் தஹல் பிரசே்தா இே்த மாோட்னடத் டதாடக்கினவத்தாா். ஆசிய அரசியல் உறவுகள் 

மற்றும் சா்வநதச விவகாரங்கள் ேிறுவைமும் (AIDA) நேரு ேினைவு அருங்காட்சியக நூலகமும் 

இனணே்து இே்த மாோட்னட ேடத்திை. 

 இே்திய, நேபாள ோடுகளில் உள்ள சிே்தனையாளா்கள் அறிவுசாா்ே்த தகவல்கனள பாிமாறிக் 

டகாள்ள நவண்டும்; இருோட்டு அறிஞா்களினடநய ஒத்துனைப்பு அதிகாிக்க நவண்டும் எை்ற 

நோக்கத்துடை் இம்மாோடு ேடத்தப்படுகிறது. இருோட்டு அரசிை் பிரதிேிதிகள், கல்வியாளா்கள், 

துூதரக அதிகாாிகள், பத்திாினகயாளா்கள் ஆகிநயாா் மாோட்டில் கலே்துடகாண்டைா். 

2.நராஹிங்யா சிறுபாை்னமயிைருக்கு எதிராை மைித உாினம மீறல்கள் குறித்து விசாாிக்க 

மியாை்மா் அரசாங்கத்தால் அனமக்கப்பட்ட சுயாதீை ஆனணயத்திை் தனலவா் யாா்? 

[A] ஆங் தை் டதட் 

[B] மியா டதய்ை் 

[C] டராசாாிநயா மைாநலா (Rosario Manalo) 

[D] டகை்நசா ஓஷிமா 

 நராஹிங்யா சிறுபாை்னமயிைருக்கு எதிராை மைித உாினம மீறல்கள் குறித்து விசாாிப்பதற்காக 

மியாை்மா் அரசாங்கம் 4 உறுப்பிைா்கனள உள்ளடக்கிய சுயாதீை குழு ஒை்னற ேியமித்துள்ளது.  
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 அரக்காை் நராஹிங்யா விடுதனலப்பனடயிை் (ARSA) பயங்கரவாதத் தாக்குதல்கனள டதாடா்ே்து, 

மைித உாினம மீறல்கள் மற்றும் அது டதாடா்பாை குற்றச்சாட்டுகனள இவ்வானணயம் ஆராயும். 

இே்த ஆனணயம் இரண்டு உள்ோட்டு உறுப்பிைா்கனளயும், 2 சா்வநதச உறுப்பிைா்கனளயும் 

உள்ளடக்கியது. இது ஃபிலிப்னபை்ஸ் துூதா் டராசாாிநயா மைாநலா தனலனமயிலாைது. 

 ஐ.ோ-வுக்காை ஜப்பாைிை் முை்ைாள் துூதா் டகை்நசா ஓஷிமா, வைக்குனரஞா் மியா டதய்ை் 

மற்றும் டபாருளாதார ேிபுணரும், முை்ைாள் ஐ.ோ. அதிகாாியுமாை ஆங் தை் டதட் ஆகிநயாா் இக் 

குழுவிை் பிற உறுப்பிைா்களாவா். 

 பாதுகாப்பு அதிகாாிகள் மீதாை ARSA-விை் தாக்குதல்களுக்கு பதிலடியாக டதாடங்கப்பட்ட 

இராணுவத் தாக்குதனலத் டதாடா்ே்து, 2017 ஆகஸ்ட்டில் மியாை்மாிை் ராக்னகை் மாேிலத்தில் 

இருே்து சுமாா் 700,000 நபா் டதற்கு வங்கநதச பகுதிக்கு இடம்டபயா்ே்தைா். 

3.சஞ்சாா் கிரே்தி திட்டத்திை் (SKY) கீை், ‘Mobile Tihar’ எை்ற திறை்நபசி விேிநயாக திட்டத்னத 

டதாடங்கியுள்ள மாேில அரசு எது? 

[A] மகாராஷ்டிரா 

[B] சத்தீஸ்கா் 

[C] பீகாா் 

[D] உத்தரப்பிரநதசம் 

 சத்தீஸ்கா் மாேில அரசு, சஞ்சாா் கிரே்தி திட்டத்திை் (SKY) கீை், ‘Mobile Tihar’ எை்ற திறை்நபசி 

விேிநயாக திட்டத்னத டதாடங்கியுள்ளது. இே்தத் திட்டத்திை் கீை், டபண்கள் மற்றும் கல்லூாி 

மாணவா்கள் எை 50 லட்சம் நபருக்கு திறை்நபசிகள் இலவசமாக வைங்கப்படவுள்ளது. 

 இத்திட்டத்திை் ஒருபகுதியாக மாேிலம் முழுவதும், 556 புதிய டசல்நபசி நகாபுரங்கள் ேிறுவப்பட 

உள்ளை. நதசிய விருது டவை்ற ேடினக கங்கைா ரைாவத்துடை் இனணே்து ஜூனல 31 அை்று 

சத்தீஸ்கா் மாேில முதல்வா் ராமை் சிங், ‘Mobile Tihar’ திட்டத்னத டதாடங்கினவத்தாா். 

4.ராஜஸ்தாைிை் எே்த மாவட்டத்தில் அதை் முதல் பசுக்கள் சரணாலயம் அனமயவுள்ளது? 

[A] பிக்காநைா் 

[B] நஜாத்பூா் 

[C] டஜய்ப்பூா் 
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[D] ஹனுமாை்காட் 

 பசுக்களுக்டகை முழுவதும் அா்ப்பணிக்கப்பட்ட ராஜஸ்தாைிை் முதல் பசுக்கள் சரணாலயம், 

பிக்காநைா் மாவட்டம் ோபாசா் பகுதியில் அனமயவுள்ளது. இதற்காக பிக்காநைா் மாவட்டம் 

ோபாசா் பகுதியில் நமாகை்லால் புலநதவி ஓஜா டகளசாலா எை்ற தைியாா் அறக்கட்டனளக்கு 

220 டஹக்நடா் ேிலத்னத ராஜஸ்தாை் மாேில அரசு ஒதுக்கீடு டசய்துள்ளது. 

 இே்தச் சரணாலயத்தில் மருத்துவமனை, தீவைத்துக்காை புல்டவளிகள் உள்ளிட்ட வசதிகள் 

பசுக்களுக்கு ஏற்படுத்தித் தரப்படும். இதில் 10000 கால்ேனடகள் வனர தங்கனவக்க முடியும். 

சானலகளில் சுற்றித்திாியும் மற்றும் னகவிடப்பட்ட கால்ேனடகள் இங்கு பராமாிக்கப்படும்.  

 பசுக்களிை் ேலனுக்காக தைியனமச்சகம் ராஜஸ்தாை் மாேிலத்தில் உள்ளது. நமலம், பசுக்களிை் 

பாதுகாப்புக்காக ஆவணவாியில் 10% கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் எை்று கடே்த ஆண்டு 

அறிவிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

5.3வது BRICS தினரப்பட விைாவில், ‘சிறே்த தினரப்படத்துக்காை விருது’ டவை்ற இே்தியத் 

தினரப்படம் எது? 

[A] வில்நலஜ் ராக்ஸ்டாா்ஸ் 

[B] சிஞ்சாா் 

[C] பாைாயகம் 

[D] ேியூட்டை் 

 டதை்ைாப்பிாிக்காவிலள்ள டா்பைில், ஜூனல 22 முதல் 27 வனர சா்வநதச டா்பை் தினரப்பட 

விைாவுடை் (DIFF) ேிகைாண்டுக்காை BRICS தினரப்பட விைா ேடே்தது. திருவிைாவிை் கனடசி 

ோள் இே்திய ோட்டிை் திைமாக டகாண்டாடப்பட்டது. அதனைத் டதாடா்ே்து விருதுகள் வைங்கும் 

விைாவும், ேினறவு விைாவும் ேனடடபற்றது. BRICS ோடுகனளச் நசா்ே்த உலகத்தரம் வாய்ே்த 

தினரப்படங்கனள டகாண்டாடுவநத இவ்விைாவிை் அடிப்பனட நோக்கமாகும். 

 இவ்விைாவில், ‘ேியூட்டை்’ மற்றும் ‘வில்நலஜ் ராக்ஸ்டாரஸ்’ ஆகிய தினரப்படங்கள் நபாட்டியிடும் 

பிாிவிலம், சே்தீப் பம்பல்லியிை் ‘சிஞ்சாா்’ மற்றும் டஜயராவிை் ‘பாைாயகம்’ ஆகிய தினரப் 

படங்கள் நபாட்டியிடா பிாிவிலம் தினரயிடப்பட்டை. 

 அமித் மசூா்காா் இயக்கிய ‘ேியூட்டை்’, சிறே்த தினரப்படத்துக்காை விருனதப் டபற்றது, அநத 

நேரத்தில், ‘வில்நலஜ் ராக்ஸ்டாா்ஸ்’ (ாமீா தாஸ் இயக்கியது) சிறே்த ேடினகக்காை விருனதயும் 

(பைிதா தாஸ்) மற்றும் சிறப்பு ேடுவா் விருனதயும் டவை்றது. 
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6.தியாகிகளுக்கு மாியானத டசலத்தும் விதமாக ேிகைாண்டிை் சுதே்திர திை மானல 

நவனளனய, சாஹித் சம்மை் திவாஸ் ஆக கனடபிடிக்கவுள்ள மாேில அரசு எது? 

[A] மத்தியப்பிரநதசம் 

[B] ஆே்திரப்பிரநதசம் 

[C] ஹிமாச்சலப்பிரநதசம் 

[D] அருணாச்சலப்பிரநதசம் 

 ம.பி மாேில அரசு, தியாகிகளுக்கு மாியானத டசலத்தும் விதமாக ேிகைாண்டிை் சுதே்திர திை 

மானல நவனளனய, சாஹித் சம்மை் திவாஸ் ஆக கனடபிடிக்கவுள்ளது. ஜூனல 30 அை்று 

நபாபாலில் ேடே்த அனமச்சரனவக் கூட்டத்தில் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

 இது ம.பி மாேிலத்திை் அனைத்துப் பகுதிகளிலம் கனடப்பிடிக்கப்படும். நமலம், இனத குறிக்கும் 

விதமாக நபரணிகள் ேடத்தப்படும். அனமச்சா்கள், ோடாளுமை்ற உறுப்பிைா்கள் மற்றும் மாேில 

சட்டமை்ற உறுப்பிைா்கள் மற்றும் முதலனமச்சா் ஆகிநயாா் தங்களிை் ேை்றியுணா்னவ டவளிப் 

–படுத்தும் நோக்கில் தியாகியாிை் குடும்பத்திைனர சே்தித்து நபசுவாா்கள். 

7.மத ேல்லிணக்கம் மற்றும் அனமதினய ஊக்குவித்தனமக்காக, ேிகைாண்டுக்காை ராஜீவ் 

காே்தி சத்பவைா விருதுக்கு டதாிவு டசய்யப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

[A] ரகுராம் ராஜை் 

[B] முசாபா் அலி 

[C] அமிதாப்பச்சை் 

[D] நகாபாலகிருஷ்ண காே்தி 

 சமூக ஒற்றுனம, அனமதி, ேல்லிணக்கம் ஆகியவற்னற ஊக்குவிக்க நகாபாலகிருஷ்ண காே்தி 

அளித்த பங்களிப்னப பாராட்டும் வனகயில், 24வது ராஜீவ் காே்தி சத்பாவைா விருதுக்கு நமற்கு 

வங்க முை்ைாள் ஆளுோ் நகாபாலகிருஷ்ண காே்தி நதா்ே்டதடுக்கப்பட்டுள்ளாா். ஆகஸ்ட் 20 

அை்று ஜவஹா் பவைில் நகாபாலகிருஷ்ண காே்திக்கு இவ்விருது வைங்கப்படும். விருதுடை் ரூ. 

10 லட்சம் டராக்கப்பாிசு மற்றும் சாை்றிதை் வைங்கப்படும். 
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 முை்ைாள் பிரதமா் ராஜீவ் காே்தி சமூக ஒற்றுனம, அனமதினய ஊக்குவிக்க அளித்த பங்களிப்னப 

ேினைவுகூரும் வனகயில் அவரது பிறே்தோளாை ஆகஸ்ட் 20 அை்று ஆண்டுநதாறும் ‘ராஜீவ் 

காே்தி சத்பாவைா’ விருது வைங்கப்பட்டு வருகிறது. 

8.எே்தத் நததியில், உலக வைச்சரகா்கள் திைம் கனடப்பிடிக்கப்படுகிறது? 

[A] ஜூனல 28 

[B] ஜூனல 29 

[C] ஜூனல 30 

[D] ஜூனல 31 

 தங்களிை் உயினர பணயம் னவத்து ேமது வைங்களிை் உயிா்பல்வனகனமனய பாதுகாக்கும் 

வைச்சரகா்களிை் அளப்பாிய நசனவகனள நபாற்றும் விதமாக ஒவ்நவாா் ஆண்டும் ஜூனல 31 

அை்று உலக வைச்சரகா்கள் திைம் (World Rangers Day) கனடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

9.மீைாட்சியம்மை் நகாவிலில் அா்ச்சகா் பயிற்சிடபற்ற பிராமணரல்லாத ஒருவா், மதுனர 

நகாவில் ஒை்றில் அா்ச்சகராக ேியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். இக்நகாவில் உள்ள மாேிலம் எது? 

[A] தமிை்ோடு 

[B] நகரளா 

[C] ஆே்திரப்பிரநதசம் 

[D] கா்ோடகா 

 மீைாட்சி சுே்தநரஸ்வரா் திருக்நகாவிலாைது தமிை்ோட்டிை் நகாவில் ேகரமாை மதுனரயில் 

பாய்ே்நதாடும் னவனகயாற்றிை் டதை்கனரயில் அனமே்திருக்கும், வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஒரு 

னசவத்திருத்தலமாகும். அண்னமயில் இத்திருத்தலத்தில் அா்ச்சகா் பயிற்சிடபற்ற பிராமணா் 

அல்லாத ஒருவா், மதுனர நகாவில் ஒை்றில் அா்ச்சகராக ேியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். 

 எே்த சாதிப்பிாிவிைரும் அா்ச்சகராகலாம் எை்ற சட்டமியற்றி 12 ஆண்டுகள் கைித்து தமிை்ோட்டில் 

முதை்முனறயாக மதுனரயில் பிராமணரல்லாத ஒருவா் ஹிே்து சமய அற ேினலயத்துனறயால் 

ேிா்வகிக்கப்படும் நகாவில் ஒை்றில் அா்ச்சகராக ேியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். 
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 நகாவில் ேிா்வாகத்தால் பயிற்சியளிக்கப்பட்ட 206 நபருள் இப்புதிய அா்ச்சகா், பிற்படுத்தப்பட்ட 

சாதி வகுப்னபச் நசா்ே்தவராவாா். ‘ஆகம’ விதிகனள மீறிைால் இனடேீக்கம் டசய்யப்படலாம் 

எை்ற விதியுடை் நகாவில் ேிா்வாகம் அவனர அா்ச்சகராக ேியமித்துள்ளது. 

10.உயா் டதாைினுட்ப டபாருட்கனள எளிதாக ஏற்றுமதி டசய்வதற்காக, எே்த டதற்காசிய 

ோட்டிற்கு, அடமாிக்கா டசயலத்தி வா்த்தக அங்கீகாரம் – 1’ஐ (STA – 1) வைங்கியுள்ளது? 

[A] மாலத்தீவுகள் 

[B] இே்தியா 

[C] இலங்னக 

[D] பாகிஸ்தாை் 

 உயா் டதாைினுட்ப டபாருட்கனள எளிதாக ஏற்றுமதி டசய்வதற்காக, இே்தியாவிற்கு அடமாிக்கா 

டசயலத்தி வா்த்தக அங்கீகாரம் – 1’ஐ (Strategic Trade Authorization – 1 STA – 1) வைங்கியுள்ளது. 

வா்த்தக கட்டுப்பாட்டு பட்டியலில் னவத்து உள்ள குறிப்பிட்ட டபாருட்கனள, அங்கீகாரமற்ற, 

குனறவாை அபாயத்னத டகாண்டு உள்ள ோடுகளுக்கு ஏற்றுமதி, மறு ஏற்றுமதி, பாிமாற்றம் டசய்து 

டகாள்ள STA – 1 தகுதி அங்கீகாரம் அளிக்கிறது. 

 இே்தத் தகுதி உயா்விை் மூலம், இே்தியாவிற்கு அடமாிக்கா, தைிப்பட்ட ஏற்றுமதி உாிமங்கள் 

ஏதும் இல்லாமநலநய, அதிகளவில் அதிேவீை டதாைினுட்பம் சாா்ே்த மற்றும் இராணுவப் 

டபாருட்கனள ஏற்றுமதி டசய்யமுடியும்.  

 தற்நபாது, STA-1 பட்டியலில் 36 ோடுகள் உள்ளை, கிட்டத்தட்ட எல்லாநம NATO மற்றும் ANZUS 

கூட்டனமப்பில் உள்ளனவ. அங்கீகாரம் டபற்ற ோடுகள் பட்டியலில் உள்ள ஒநர டதற்காசிய ோடு 

இே்தியா தாை் எை்பது குறிப்பிடத்தக்கது. STA-1 பட்டியலில் இடம்டபற்றுள்ள பிற ஆசிய ோடுகள் 

ஜப்பானும், டதை் டகாாியாவுமாகும். 
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 தமிை்ோட்டிற்கு ரூ.12,400 நகாடி டசலவிலாை 66 நதசிய டேடுஞ்சானலத் திட்டங்கள் 2017-18 

ேிதியாண்டில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

o மாேிலத்திை் கிைக்கு கடற்கனர சானலயில் டசை்னை – கை்ைியாகுமாி இனடநய ரூ.5,470 

நகாடி டசலவில் 150 கி.மீ., ேீளத்திற்கு சானல அனமப்பதற்காை மூை்று திட்டங்கள் 

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளை.  

o 610 கி.மீ., ேீளத்திற்கு சானல அனமக்கும் ோை்கு திட்டங்களுக்கு விாிவாை திட்ட அறிக்னக 

தயாாிக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 BSNL ேிறுவைத்திை் தமிை்ோடு பிாிவிை் தனலனமப் டபாது நமலாளராக V. ராஜூ ITS ஆகஸ்ட் 

முதல் நததியை்று டபாறுப்நபற்றுக் டகாண்டாா்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.உயிரி எரிப ரருட்கள் மீதரன ததசிய பகரள்ககககள நகடமுகை ் டுத்தும் முதல் இந்திய 

மரநிலம் எது? 

[A] தகரளர 

[B] ஜரர்க்கண்ட் 

[C] ரரஜஸ்தரன் 

[D]  ஞ்சர ் 

 நடுவணரசரல் கடந்த தம மரதம் பதரடங்க ் ட்ட உயிரி எரிப ரருட்களின் ததசிய பகரள்கககய 

அமல் டுத்தியுள்ள முதல் இந்திய மரநிலமரக ரரஜஸ்தரன் திகழ்கிைது. இதன் டி, ரரஜஸ்தரன் 

அரசரனது எண்பணய் வித்துக்களின் உை் த்திகய அதிகரிக்கும். தமலும், மரை்று எரிப ரருள்கள் 

மை்றும் ஆை்ைல் வளங்கள் சரர்ந்த துகைகளில் ஆரரய்ச்சி பசய்வதை்கரக உதய் ்பூரில் சிை ் ு 

கமயம் ஒன்கை நிறுவும். 

 உயிரி எரிப ரருட்கள் மீதரன இக்பகரள்ககயரனது, விவசரயிகள் தங்களின் கூடுதல் உை் த்தி 

ப ரருட்ககள ஒரு ப ரருளரதரர முகையில் அ ் ுை ் டுத்துவதன் மூலம், நரட்டின் எண்பணய் 

இைக்குமதி சரர் ுககள குகைக்க உதவுகிைது. 

 கரும் ுச்சரறு, சர்க்ககரவள்ளிக்கிழங்கு, சீனிச்தசரளம் த ரன்ை சர்க்ககர நிகைந்த ப ரருட்கள், 

மரவுச்சத்து நிகைந்த தசரளம், மரவள்ளி த ரன்ை ப ரருட்கள், மனித நுகர்வுக்கு உதவரத 

தகரதுகம, அரிசி குருகண த ரன்ை  ரதிக்க ் ட்ட உணவு தரனியங்கள், அழுகிய உருகளக் 

கிழங்கு த ரன்ைவை்ைிலிருந்து எத்தனரல் தயரரிக்க இக்பகரள்கக வககபசய்கிைது. 

2.இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) 2018-19’ம் ஆண்டிை்கரன 3வது இரு மரதத்திை்கு ஒருமுகை 

பவளியிட ் டும் நரணயக்பகரள்கக மதி ் ீட்டின் டி நட ் ு பர ்த ர வீதம் என்ன? 

[A] 6.50% 

[B] 6.00% 

[C] 6.25% 

[D] 6.75%  
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 இந்திய வங்கிகளின் குறுகிய கரலக் கடனுக்கரன வட்டி வீதம் (Repo) 6.25 சதவீதத்திலிருந்து 6.50 

சதவீதமரக உயர்த்த ் ட்டுள்ளது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 6 உறு ் ினர் நரணயக் பகரள்ககக் 

குழு இந்த வட்டி உயர்வுக்கரன அைிவி ்க  பவளியிட்டது. பர ்த ர வட்டி வீதம் என் து, ரிசர்வ் 

வங்கி,  ிை வங்கிகளுக்கு அரசு  த்திரங்களின் அடி ் கடயில் கடனரக அளிக்கும் பதரககக்கு 

வசூலிக்க ் டும் வட்டியரகும். 

 ரிசர்வ் வங்கி  ிை வங்கிகளிடமிருந்து கடனரக ் ப றும் பதரககக்கு அளிக்க ் டும் வட்டி 

வீதமரன ரிவர்ஸ் பரத ர வட்டியரனது 6.25 சதவீதமரக நிர்ணயிக்க ் ட்டுள்ளது. MSF (Marginal 

Standing Facility) என ் டும், வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கியிடம் வரங்கும் கடனுக்கரன வட்டி 6.75 

சதவீதமரக உயர்த்த ் ட்டுள்ளது.  ணவீக்கத்கத 4 சதவீதத்திதலதய நிகலநிறுத்த ரிசர்வ் 

வங்கியின் நரணயக் பகரள்ககக் குழு முயை்சி எடுத்து வருகிைது என்று பதரிவிக்க ் ட்டுள்ளது. 

3.எந்த இந்திய – ஆஸ்திதரலிய கணிதவியலரளருக்கு நிகழரண்டுக்கரன ப ருகமமிகு 

ஃ ீல்ட்ஸ்  தக்கம் வழங்க ் ட்டுள்ளது? 

[A] CS தசஷரத்ரி 

[B] அக்ஷய் பவங்கதடஷ் 

[C] கல்யம் ுடி ரரதரகிருஷ்ண ரரவ் 

[D] நதரந்திர கர்மரகர் 

 ஆஸ்திதரலியரவில் வசிக்கும் இந்திய வம்சரவளிகய தசர்ந்த  ிர ல கணிதவியலரளர் அக்ஷய் 

பவங்கதடஷ், “கணிதத்துக்கரன தநர ல்  ரிசு” என அகழக்க ் டும் ஃ ீல்ட்ஸ்  தக்கத்கத (Fields 

Medal) பவன்றுள்ளரர். கணிதத்தில் சரதகன  கடக்கும் 40 வயதுக்குட் ட்டவர்களுக்கு 

ஃ ீல்ட்ஸ்  தக்கம் ஆண்டுததரறும் வழங்க ் டுகிைது. இந்நிகலயில், நிகழரண்டிை்கரன விருது 4 

த ருக்கு வழங்க ் டும் என அைிவிக்க ் ட்டுள்ளது. 

 பவை்ைியரளர் ஒவ்பவரருவரும் 15,000 கனடிய டரலர் பரரக்க ் ரிகச ் ப றுவரர்கள். தமலும், 

ஈரரகன தசர்ந்த சரஷர்  ிரகரர், பஜர்மனிகய தசர்ந்த  ீட்டர் தஷரல்ஸ், இத்தரலிகய தசர்ந்த 

அலிசிதயர  ிகலி ஆகிதயரருக்கும் இவ்விருது வழங்க ் டவுள்ளது. 

4.அண்கமயில் கரலமரன  ுகழ்ப ை்ை கசல்  ரடகரும், இகசயகம ் ரளருமரன உம் ரயி, 

எந்த மரநிலத்தவரரவரர்? 

[A] தகரளர 
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[B] உத்தர ் ிரததசம் 

[C] அசரம் 

[D] மத்திய ் ிரததசம் 

 தகரளத்கதச் தசர்ந்த  ுகழ்ப ை்ை கசல்  ரடகரும், இகசயகம ் ரளருமரன உம் ரயி (68), 

ஆகஸ்ட் 1 அன்று ஆலுவரவில் கரலமரனரர். மட்டஞ்தசரியில்  ிைந்த இவர், உஸ்தரத் முனரவர் 

அலி கரனின் சீடரரவரர். இவரது இயை்ப யர் PA இ ்ரரஹீம் ஆகும். 

5.அண்கமயில் கரலமரன Dr.  ீஷ்மர நரரரயண சிங், எந்த அரசியல் கட்சிகய சரர்ந்தவர்? 

[A] இந்திய ததசிய கரங்கிரஸ் 

[B]  ரரதீய ஜனதர கட்சி 

[C] ததசியவரத கரங்கிரஸ் கட்சி 

[D] இந்திய ் ப ரதுவுகடகமக் கட்சி 

 முன்னரள் மத்திய அகமச்சர் மை்றும் கரங்கிரஸ் தகலவரரன Dr.  ீஷ்மர நரரரயண சிங் (85), 

ஆகஸ்ட் 1 அன்று பநரய்டரவில் கரலமரனரர். முன்னரள்  ிரதமர் இந்திரர தகலகமயிலரன 

கரங்கிரஸ் ஆட்சியில் Dr. சிங்  ல்தவறு  தவிககள வகித்துள்ளரர். கடந்த 1991 முதல் 1993-ம் 

ஆண்டு வகர தமிழ்நரட்டின் ஆளுநரரகவும், கடந்த 1984 முதல் 1989-ம் ஆண்டு வகர அசரம் 

மரநிலத்தின் ஆளுநரரகவும் இவர் இருந்தவர் என் து குைி ் ிடத்தக்கது. 

6.நிகழரண்டின் ஆண்கள் ஹரக்கி உலகக்தகர ்க க்கரக, ததசிய அளவிலரன 360° தகரண 

விளம் ர  ர ் ுகரகய பதரடங்கியுள்ள மரநில அரசு எது? 

[A] மகரரரஷ்டிரர 

[B] தகரவர 

[C] ஒடிசர 

[D] தமை்கு வங்கம் 

 நிகழரண்டின் ஆண்கள் ஹரக்கி உலகக்தகர ்க க்கரக ரசிகர்ககள ஈர்க்கும் வககயில், 360° 

தகரண ததசிய அளவிலரன விளம் ர  ர ் ுகரகய  “Heartbeats for Hockey” என்ை ப யரில் 

ஒடிசர மரநில அரசு பதரடங்கியுள்ளது. 
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 இகச, ப ரழுதுத ரக்கு,  ுதுகம, துூய விகளயரட்டு மை்றும் குழு கலந்துகரயரடல்கள் மூலம் இ ் 

த ரட்டிகளுக்கு ்  ின்னரல் இந்தியர இரு ் கத இது உறுதி பசய்கிைது. இதன் டி, ‘Heart Beat’ 

என்று ப யரிட ் ட்ட தனி ் யனரக்க ் ட்ட ஹரக்கி மட்கடகய கவத்திரு ் வர் எவரரயினும் 

அவரின் இதயத்துடி ் ரனது ஹரக்கிக்கு ஆதரவரன ஓர் உறுதிபமரழியரக  திவு பசய்ய ் டும்.  

 இந்த ‘Heart Beat’, ஹரக்கி வீரர்கள் மை்றும் வல்லுநர்களுக்கரன ‘Heart Adda’ எனும் விவரத 

தளத்தின் மூலம் நரபடங்கும் பகரண்டு பசல்ல ் டும். இந்த விழர நவம் ர் 28 முதல் டிசம் ர் 16 

வகர  ுவதனசுவரில் உள்ள கலிங்கர அரங்கத்தில் நகடப ைவுள்ளது. இ ்த ரட்டிக்கரன 

தகல ் ு ்  ங்கரளரரக ஒடிசரவுமும், த ரட்டி வழங்குநரரக ஒடிசர சுை்றுலரத்துகையும் உள்ளது. 

ததசிய ஹரக்கி அணியில் அதிக ட்ச வீரர்கள் ஒடிசர மரநிலத்தவர் ஆவரர்கள். 

7.நிகழரண்டின் ஐக்கிய நரடுகளின் மின்னரளுகக தமம் ரட்டு குைியட்ீடில் (EGDI) இந்தியர 

எத்தகனயரவது இடத்தில் உள்ளது? 

[A] 56வது 

[B] 86வது 

[C] 96வது 

[D] 75வது 

 நிகழரண்டின் ஐக்கிய நரடுகளின் மின்னரளுகக தமம் ரட்டு குைியட்ீடில் (EGDI) இந்தியர 96வது 

இடத்கத ் ப ை்றுள்ளது. ஒவ்தவரர் ஈரரண்டுக்கும் ஐ.நர-வரல் பவளியிட ் டும் இந்த ஆய்வில், 

துகண மின்னணு  ங்தகை் ு குைியட்ீடின் முதல் நிகலயில் இந்தியர 100 சதவீதமும், இரண்டரம் 

நிகலயில் 95.65 சதவீதமும், மூன்ைரம் நிகலயில் 90.91 சதவீதமும் ப ை்றுள்ளது. 

 துகண மின்னணு  ங்தகை் ு குைியட்ீடில் (E – Participation Sub – Index) ஒட்டுபமரத்தமரக 0.9551 

மதி ்ப ண்ணுடன், ஆய்வுநடத்த ் ட்ட 193 நரடுகளுள் இந்தியர முதல் 15 இடங்களில் உள்ளது. 

இந்த ்  ிரிவில், துகண  ிரரந்தியத் தகலவரரக இந்தியர வளர்ந்துள்ளது. 

 மின்னரளுகக குைியடீு மை்றும் துகண மின்னணு  ங்தகை் ு குைியடீு ஆகிய இரண்டிலும் உலகத் 

தகலவரரக படன்மரர்க் உள்ளது. 

8.ஸ்தகன் பசய்ய ் ட்ட ஆவணங்களில் உள்ள எழுத்துக்ககள திருத்தம் பசய்ய உதவும் ‘e-

Aksharayan’ என்ை கணினி பமன்ப ரருகள அைிமுகம் பசய்துள்ள மத்திய அகமச்சகம் எது? 

[A] மனித வள தமம் ரட்டகமச்சகம் 
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[B] மின்னணு மை்றும் தகவல் பதரழில்நுட்  அகமச்சகம் 

[C] தகவல் மை்றும் ஒலி ர ் ு அகமச்சகம் 

[D] அைிவியல் மை்றும் பதரழில்நுட்  அகமச்சகம் 

 எந்தபவரரு ஸ்தகன் பசய்ய ் ட்ட அல்லது அச்சிட ் ட்ட இந்திய பமரழி ஆவணங்ககளயும் 

ஒருங்குைி (Unicode) குைிதயை்ை முகையில் ஒரு முழுகமயரன திருத்தக்கூடிய உகர வடிவமரக 

மரை்றுவதை்கரக, ‘e-Aksharayan’ என ப யரிட ் ட்ட கணினி பமன்ப ரருகள மத்திய மின்னணு 

மை்றும் தகவல் பதரழில்நுட்  அகமச்சகம் அைிமுக ் டுத்தியுள்ளது. 

 இவ்வுகரகய தனியரக தசமிக்கவும் முடியும். இலவச ்  யன் ரடரன இது தமிழ், மகலயரளம், 

குர்முகி, வங்கரளம், கன்னடம், அசரமி மை்றும் ஹிந்தி ஆகிய 7 இந்திய பமரழிகளில் திருத்தங்கள் 

தமை்பகரள்ள உதவுகிைது.  

9.எந்த இந்தியருக்கு, அபமரிக்க கல்விபதரடர் ரடல் மை்றும் பதரழினுட்  சங்கத்தின் (AECT) 

நிகழரண்டுக்கரன சர்வததச  ங்களி ் ுகள் விருது வழங்க ் ட்டுள்ளது? 

[A] K அன்வர் சரதரத் 

[B] க ில்  ன்சரல் 

[C] ஹரிஷ்  ட் 

[D] PS தமரகன் 

 தகரள கல்வி உட்கட்டகம ் ு மை்றும் பதரழில்நுட்  அகம ் ின் (KITE) துகணத்தகலவரும், 

பசயை்குழு இயக்குநருமரன K அன்வர் சரதரத் அவர்கட்கு, அபமரிக்க கல்விபதரடர் ரடல் மை்றும் 

பதரழினுட்  சங்கத்தின் (AECT) நிகழரண்டுக்கரன சர்வததச  ங்களி ் ுகள் விருது (International 

Contributions Award) வழங்க ் ட்டுள்ளது. 

  ன்னரட்டளவில் கல்வித் பதரடர் ரடல் மை்றும் பதரழில்நுட்  துகையில் அவரின்  ங்களி ்க  

அங்கீகரி ் தை்கரக இவ்விருதிை்கு அவர் ததர்ந்பதடுக்க ் ட்டுள்ளரர். இதன் மூலம், சர்வததச 

 ங்களி ் ு விருது வழங்கி பகௌரவிக்க ் ட்ட முதலரவது இந்தியரரக அன்வர் விளங்குகிைரர். 

 வரும் அக்தடர ர் 26 அன்று, மிசூரி மரகரணத்தில் உள்ள கன்சரஸ் நகரத்தில் நகடப ைவுள்ள 

AECT சர்வததச மரநரட்டில் இவ்விருது வழங்க ் டும். AECT என் து அைிவுறுத்தல் மை்றும் கல்வி 

பதரழினுட் த்திை்கரன ஒரு முதன்கமயரன பதரழிை்முகை சங்கமரகும். 
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10. ‘விசர’ கரலம் முடிவகடந்தும் சட்டவிதரரதமரக தங்கியிருக்கும் பவளிநரட்டவர்களுக்கு, 

ப ரது மன்னி ் ு திட்டத்கத அைிமுகம் பசய்துள்ள நரடு எது? 

[A] ஈரரன் 

[B] ஐக்கிய அர ு அமீரகம் 

[C] இஸ்தரல் 

[D] தஜரர்டரன் 

 ‘விசர’ கரலம் முடிவகடந்த  ின்னும், சட்டவிதரரதமரக தங்கியிருக்கும் பவளிநரட்டவர்களுக்கு, 

3 மரதங்களுக்கு ப ரது மன்னி ் ு திட்டத்கத, ஐக்கிய அர ு அமீரக அரசு அைிவித்துள்ளது. 

ஐக்கிய அர ு அமீரகத்தில், இந்தியர, வங்கததசம்,  ரகிஸ்தரன், தந ரளம், இலங்கக உட் ட  ல 

நரடுககளச் தசர்ந்தவர்கள்  ணியரை்ைி வருகின்ைனர். இந்தியரவிலிருந்து மட்டும், 28 லட்சம் 

த ர், இங்கு  ணியரை்றுகின்ைனர். 

 இதில், ஆயிரக்கணக்கரதனரர் விசர கரலம் முடிந்தும் சட்ட விதரரதமரக அங்கு தங்கி  ணியரை்ைி 

வருகின்ைனர். இந்நிகலயில், சட்டத்திை்கு ்  ுைம் ரக தங்கியுள்ளவர்களுக்கு ப ரது மன்னி ் ு 

வழங்க அந்நரட்டு அரசு முடிவுபசய்துள்ளது. 

 ஐக்கிய அர ு அமீரகத்தில் உள்ள பவளிநரட்டினரின் உள்நுகழவு மை்றும் குடியிரு ் ுக்கு 

ப ரறு ் ரன, அகடயரளம் மை்றும் குடியுரிகமக்கரன மத்திய ஆகணயமரனது ஆகஸ்ட் 1 முதல் 

அக். 31 வகர 3 மரதங்களுக்கு ப ரது மன்னி ் ு வழங்க ் டும் என அைிவித்துள்ளது. 

 இதன் டி, 3 மரதங்களுக்குள் நரட்கடவிட்டு பவளிதயைினரல், அவர்களுக்கு அ ரரதம், சிகை 

த ரன்ை தண்டகனகள் விதிக்க ் டரது. தமலும், அந்த நரட்டிதலதய தவறு தவகல ததடிக் 

பகரள்ள, அவர்களுக்கு 6 மரதங்கள் அவகரசம் வழங்கவும் முடிவுபசய்ய ் ட்டுள்ளது. கடந்த 10 

ஆண்டுகளில் ஐக்கிய அர ு அமீரகம் அைிவிக்கும் 3வது ப ரது மன்னி ் ு திட்டம் இதுவரகும். 

 

 பசன்கன தகரயம்த டு, பசனரய் நகர் பமட்தரர ரயில் நிகலயங்களில் முழுவதும் ப ண்ககள 

 ணியமர்த்த பசன்கன பமட்தரர நிர்வரகம் முடிவு பசய்துள்ளது. பசன்கனயில் 26 பமட்தரர 

ரயில் நிகலயங்கள் உள்ளன.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.வேலையிை்ைா பட்டதாாிகளுக்கு உதேித்ததாலக ேழங்கும் ‘Mukhyamantri Yuva Nestam’ 

என்ற திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநிை அரசு எது? 

[A] கா்நாடகா 

[B] ஆந்திரப்பிரவதசம் 

[C] ததலுங்கானா 

[D] மகாராஷ்டிரா 

 வேலையின்றி தேிக்கும் பட்டய மற்றும் பட்டதாாி இலளஞா்களுக்கு உதேும்ேலகயிை் ‘முக்கிய 

மந்திாி யுே வநஸ்தம்’ என்ற திட்டத்தின் கீழ் மாதம் ரூ.1000 உதேித்ததாலகயாக ேழங்க ஆந்திர 

மாநிை அலமச்சரலே ஒப்புதை் அளித்துள்ளது. 

 அதன்படி, 22-35 ேயதுலடயோ்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் சலுலக தபறமுடியும். வேலைோய்ப்பு 

இன்றி படித்து பட்டம் தபற்றோ்கள் எத்தலன வபா் ேீட்டிை் இருந்தாலும், இத்திட்டத்தின் கீழ் 

மாதம் 1000 ரூபாய் உதேித்ததாலகயாக அரசாங்கம் சாா்பிை் ேழங்கப்படேுள்ளது. 

 இதன் மூைம், 12 ைட்சம் இலளஞா்கள் பயனலடோா்கள் என்றும் 20,000 வேலைோய்ப்புகள், 

9000 ஆசிாியா் பதேிகள் மற்றும் பிற துலறகளிை் உள்ள காைியிடங்கலள நிரப்பேும் ஆந்திர 

மாநிை அலமச்சரலே முடிேு தசய்துள்ளது. 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பயனலடய ேிரும்புபோ்கள், இம்மாத இறுதிக்குள் அதற்குாிய இலைய 

தளத்திை் ேிை்ைப்பிக்க வேை்டும். வமலும், இதற்கு தகுதிதபறுவோா்க்கு, அேரோ் ேங்கிக் 

கைக்கிை் பைம் தசலுத்தப்படும். 

2.2015-ம் ஆை்டுக்கான சிறந்த நாடாளுமன்றோதி ேிருலத தேன்றோ் யாா்? 

[A] நஜ்மா தெப்துை்ைா 

[B] பாா்த்ருொி மகதாப் 

[C] ெூக்கும் வதே் நாராயை் 

[D] குைாம் நபி ஆசாத் 
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 ஆகஸ்ட் 1 அன்று புது தடை்ைியிை் நடந்த ேிருது ேழங்கும் நிகழ்ேிை், 2013ம் ஆை்டு முதை் 2017ம் 

ஆை்டுேலர ததாிேு தசய்யப்பட்ட சிறந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினா்களுக்கு இந்திய குடியரசுத் 

தலைோ் ராம்நாத் வகாேிந்த், சிறந்த நாடாளுமன்றோதி (Outstanding Parliamentarian) 

ேிருதுகலள ேழங்கினாா். 

 2013-ம் ஆை்டுக்கான சிறந்த நாடாளுமன்றோதி ேிருது, மைிப்பூா் ஆளுநரும், 5 முலற 

மாநிைங்களலே உறுப்பினருமான நஜ்மா தெப்துை்ைாேுக்கும், 2014-ம் ஆை்டுக்கான ேிருது 

பா.ஜ.க மக்களலே உறுப்பினா் ெூக்கும் நாராயை் யாதேுக்கும், 2015-ம் ஆை்டுக்கான ேிருது 

காங்கிரஸ் தலைோ் குைாம் நபி ஆசாத்துக்கும் ேழங்கப்பட்டது. 

 2016-ம் ஆை்டுக்கான சிறந்த நாடாளுமன்றோதி ேிருது திாிைாமுை் காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற 

உறுப்பினா் திவனஷ் திாிவேதிக்கும், 2017-ம் ஆை்டுக்கான சிறந்த நாடாளுமன்றோதி ேிருது 

பிஜூ ஜனதா தள நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் பாா்த்ருொி மகதாப்புக்கும் அளிக்கப்பட்டது. 

 ஒட்டுதமாத்தமாக நாடாளுமன்றத்திை் சிறந்த பங்களிப்புகலள ேழங்கும் நாடாளுமன்ற 

உறுப்பினா்களுக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் குழுோை் (IPG) இே்ேிருது ேழங்கப்படுகிறது. 1991 

முதை் 1996 ேலர மக்களலே சபாநாயகராக இருந்த சிே்ராஜ் பாட்டீைாை் இே்ேிருது 1992-ம் 

ஆை்டிை் நிறுேப்பட்டது. 

3.உயிாி ததாழிை்நுட்பம் மற்றும் உயிாி மருந்துத் துலறக்காக அதிநேீன ‘B-hub’ஐ அலமக்க 

உள்ள மாநிை அரசு எது? 

[A] மகாராஷ்டிரா 

[B] ததலுங்கானா 

[C] வகாோ 

[D] சிக்கிம் 

 லெதராபாத்திை் உள்ள ஜிவனாம் பள்ளத்தாக்கிை், உயிாி ததாழிை்நுட்பம் மற்றும் உயிாிமருந்து 

துலறக்காக அதிநேீன ‘B-hub’ஐ ததலுங்கானா மாநிை அரசு அலமக்கேுள்ளது. உயிாிமருந்து 

ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாட்டு நடேடிக்லககளுக்கு வதலேப்படும் உதேிகலள ேழங்குேதற்காக 

40,000 சதுர அடி பரப்பளேிை் நாட்டிவைவய முதன் முலறயாக இம்லமயம் அலமயேுள்ளது. 

 உயிாிமருந்து கை்டுபிடிப்புகளிை் முன்னைி ேகித்துேரும் தகாாியா, சீனா மற்றும் பிரான்ஸ் 

ஆகிய நாடுகளுக்கு இலையாக, உள்நாட்டு உயிாிமருந்துத் துலற தயாாிப்பாளா்கள் வபாட்டியிட 
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இம்லமயம் ஓா் உந்துதலை தரும். இந்த ‘B-hub’ன் வதாராய திட்ட மதிப்பீடு ரூ.60 வகாடியாகும். 

தபாது மற்றும் தனியாா் துலற கூட்டிலைேின் மூைம் இம்லமயம் அலமக்கப்படேுள்ளது. 

4. நிகழாை்டின் ‘மாஸ்டா் தசஃப் ஆஸ்திவரைியா’ பட்டத்லத தேன்ற இந்தியா் யாா்? 

[A] சசி தசை்லையா 

[B] ஆா்த்தி தசகியூரா 

[C] ஃப்ளாய்ட் காா்வடாஸ் 

[D] ேிகாஸ் கை்ைா 

 சிங்கப்பூாிை் பிறந்து ேளா்ந்து, தமிழ்நாட்டின் மதுலரலய பூா்ேீகமாகக்தகாை்ட சசி தசை்லையா 

(39), கடந்த 2012-ம் ஆை்டு ஆஸ்திவரைியாேிற்கு குடிதபயா்ந்தாா். தற்வபாது இோ் அடிலைட்டிை் 

உள்ள சிலறச்சாலையிை் பாதுகாேைராக பைிபுாிந்து ேருகிறாா்.  

 அை்லமயிை் ‘ஆஸ்திவரைியா மாஸ்டா் தசஃப் 2018’ என்ற சலமயை் வபாட்டியிை் கைந்துதகாை்ட 

இோ் அப்வபாட்டியின் முதை் சுற்றிை் ததாடக்க ேலக உைோக ‘சம்பை் இறாை்’ எனும் உைலேச் 

சலமத்து, 30 புள்ளிகள் எடுத்தாா். பின்னா் இறுதிச்சுற்றிை் மீன் குழம்புடன் வசா்த்து சீரகச்சாதம் 

சலமத்து தமாத்தமாக 100-க்கு 93 புள்ளிகலள எடுத்து தேற்றி தபற்று சாதலன பலடத்தாா். 

அேருடன் வபாட்டியிட்ட தபன் வபாா்ஸ்ட் என்போ் தமாத்தமாக 77 புள்ளிகள் எடுத்திருந்தாா். 

 ‘மாஸ்டா்தசஃப் ஆஸ்திவரைியா’ என்ற பட்டமும், தராக்கப்பாிசாக $2,50,000 (1.7 வகாடி) டாைா் 

பைமும் சசி தசை்லையாேுக்கு ேழங்கப்பட்டது. இரை்டாமிடம் பிடித்தேருக்கு $40,000 (சுமாா் 

ரூ. 27 ைட்சம்) ேழங்கப்பட்டது. 

5.நிகழாை்டின் F1 ெங்வகாிய கிராை்ட் பிாிக்ஸ் வபாட்டியிை் தேன்றோ் யாா்? 

[A] ைீேிஸ் ொமிை்டன் 

[B] தசபஸ்டியன் தேட்டை் 

[C] ோை்வடாி வபாடாஸ் 

[D] வடனியை் ாிக்காா்டிவயா 

 F1 காா்ப்பந்தயத்தின் ெங்வகாிய கிராை்ட் பிாிக்ஸ் சுற்றிை், தமா்சிடஸ் AMG தபட்வரானாஸ் 

அைியின் ேீரரான ைீேிஸ் ொமிை்டன் தேற்றிதபற்றுள்ளாா். இது அோ் தேை்லும் 6ேது 

ெங்வகாிய கிராை்ட் பிாிக்ஸ் பட்டமும், ஒட்டுதமாத்தமாக 67ேது பட்டமுமாகும். 
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6.சரக்கு உாிலமயாளா்கலளயும் கப்பை் ஏற்றுமதியாளா்கலளயும் இலைக்கும் ேலகயிை், 

இந்திய உள்நாட்டு நீா்ேழிப்பாலதகள் ஆலையமானது (IWAI) எந்த பிரத்வயக ேலைத் 

தளத்லத ததாடங்கியுள்ளது? 

[A] VOCAL 

[B] FUCAL 

[C] DUCAL 

[D] FOCAL 

 கப்பை்களின் இருப்பு ேிேரத்லத ததாிேிப்பதன் மூைம், சரக்கு உாிலமயாளா்கலளயும் கப்பை் 

ஏற்றுமதியாளா்கலளயும் இலைக்கும் Forum of Cargo Owners and Logistics Operators (FOCAL) 

என்ற தனிப்பயன்தகாை்ட ேலைத்தளத்லத இந்திய உள்நாட்டு நீா்ேழிப்பாலதகள் ஆலையம் 

(IWAI) ததாடங்கியுள்ளது. 

 இந்த நடேடிக்லகயானது கப்பை் நிறுேனம், ஏற்றுமதியாளா்கள் மற்றும் சரக்கு உாிலமயாளா்கள் 

இலடவய ஒரு வநரடி ததாடா்லப ஏற்படுத்தும். இது பை்வேறு வதசிய நீா்ேழிப்பாலதகளின் 

தற்வபாலதய திறன் வமம்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக உள்நாட்டு தகேை் ததாழிை்நுட்பத்துலற மற்றும் 

IWAI’ன் வபாக்குேரேுப் பிாிேினாை் ேடிேலமக்கப்பட்டு, உருோக்கப்பட்டுள்ளது.  

7.தீேுகளின் முழுலமயான ேளா்ச்சிக்காக முதைீட்டாளா்கள் மாநாட்லட நடத்தேுள்ள அரசு 

நிறுேனம் எது? 

[A] உள்துலறயலமச்சகம் 

[B] பாதுகாப்பு அலமச்சகம் 

[C] NITI ஆவயாக் 

[D] புேி அறிேியை் அலமச்சகம் 

 ேரும் ஆகஸ்ட் 10 அன்று, NITI ஆவயாக், தேளிநாடுோழ் இந்தியா்கள் லமயத்திை் தீேுகளின் 

முழுலமயான ேளா்ச்சிக்காக முதைீட்டாளா்கள் மாநாட்லட நடத்தேுள்ளது. இதலன NITI 

ஆவயாக்கின் தலைலமச் தசயை் அதிகாாி அமிதாப் காந்தி ததாடங்கிலேப்பாா். 

 இம்மாநாட்டின் வநாக்கம் அந்தமான் மற்றும் நிவகாபாா் தீேுகள் மற்றும் ைட்சத்தீேுகளிை், தபாது 

மற்றும் தனியாா் கூட்டிலைேு (PPP) அடிப்பலடயிைான சூழை்–சுற்றுைாத் திட்டங்களின் நீடித்த 
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ேளா்ச்சிக்கான முதைீடுகலள ஈா்ப்பதாகும். தபாருத்தமான இடா் – பகிா்ேு மாதிாி மற்றும் பகிரங்க 

வபாட்டி ஏைத்தின் கீழ், தனியாா்துலறயின் பங்களிப்புடன் வதாராயமாக 11 முக்கிய சுற்றுைா 

திட்டங்கள் தசயை்படுத்தப்பட உள்ளன. 

8.அை்லமயிை் சட்டேிவராத குடிவயற்றக்காரா்களின் ேருலகலய லகயாள 2 குழுக்கலள 

அலமத்துள்ள மாநிை அரசு எது? 

[A] மைிப்பூா் 

[B] நாகாைாந்து 

[C] திாிபுரா 

[D] வமகாைாயா 

 அசாமிை் வதசிய குடிமக்கள் பதிவேடு தேளியிடப்பட்டலதத் ததாடா்ந்து, மைிப்பூா் மாநிை அரசு 

சட்டேிவராத குடிவயற்றக்காரா்களின் ேருலகலய லகயாள, மாநிை மற்றும் மாேட்ட அளேிைான 

2 குழுக்கலள அலமத்துள்ளது. மாநிை அளேிைான கை்காைிப்புக் குழுோனது, சட்டேிவராத 

குடிவயற்றக்காரா்களின் உள் நுலழேு அை்ைது அோ்களின் இருப்லப கை்காைிக்கும். 

 வமலும் இந்தக் குழு, சூழ்நிலைலய எதிா்தகாள்ள தபாதுமக்களிலடவய வபாதிய ேிழிப்புைா்லே 

ஏற்படுத்த நடேடிக்லக எடுக்கும். இது துலை ஆலையா்கள் மற்றும் காேற்துலற கை்காைிப்பா 

–ளா்கலள உறுப்பினா்களாகக்தகாை்டு சிறப்பு தசயைா் (உள்துலற) தலைலமயிை் தசயை்படும். 

மாேட்ட அளேிைான குழு, சம்பந்தப்பட்ட துலை ஆலையாளா்களாை் தலைலம தாங்கப்படும். 

9.அை்லமயிை் காைமான ஜைீஸ் தஷா்ோனி, எந்தத் துலறயுடன் ததாடா்புலடயோ்? 

[A] அரசியை் 

[B] திலரத்துலற 

[C] ேிலளயாட்டு 

[D] சட்டம் 

 மூத்த திலரக்கலத எழுத்தாளரான ஜைீஸ் தஷா்ோனி (70), ஆகஸ்ட் 1 அன்று மும்லபயிை் 

காைமானாா். “தபாங்”, “ோன்டட்” மற்றும் “வதவர நாம்” உள்ளிட்ட பை திலரப்படங்களுக்கு இோ் 

பாடை்கள் எழுதியுள்ளாா். 
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10.இந்தியாேிை் எதிா்காைத்திை் ஏற்படும் தபாதுமக்கள் வபாக்குேரத்து தநாிசலுக்கு தீா்ேு 

காை்பலத வநாக்கமாகக்தகாை்டு, எந்த உைகளேிைான ொக்கத்தான் வபாட்டிலய NITI 

ஆவயாக் ததாடங்கியுள்ளது? 

[A] Lock Hack 

[B] Beware Hack 

[C] Move Hack 

[D] Crowd Hack 

 இந்தியாேிை் எதிா்காைத்திை் ஏற்படும் மக்கள் வபாக்குேரத்து தநாிசலுக்கு தீா்ேு காை்பலத 

வநாக்கமாக தகாை்டு உைக அளேிைான பங்வகற்புடன் ொக்கத்தான் வபாட்டிலய NITI ஆவயாக் 

ததாடங்கியுள்ளது. உைகிவைவய மிகப்தபாிய ொக்கத்தான்களின் ஒன்றாக கருதப்படும் “Move 

Hack”, 10 குறிக்வகாள்கலள முன்லேத்துள்ளது. இது மூன்று நிலைகளிை் நலடதபறுகிறது.  

 ஒன்று இலையத்திை் பதிேுதசய்ேது, இலதத்ததாடா்ந்து சிங்கப்பூாிை் முதைாேது வபாட்டி, புது 

தடை்ைியிை் இறுதிப்வபாட்டி. வபாக்குேரேு ததாடா்பான சிக்கை்களுக்கு புதுலமயான, ஆற்றை் 

மிகு மற்றும் வமம்பட்ட தீா்ேுகலளக் தகாை்டுேருேவத ‘Move Hack’ன் வநாக்கமாகும். 

 இது 2 அணுகுமுலறலய தகாை்டுள்ளது. (அ) ‘Just Code It’ – ததாழிை்நுட்பம் / தயாாிப்பு / தமன் 

தபாருள் மற்றும் தரேு பகுப்பாய்ேு கை்டுபிடிப்புகள் மூைம் தீா்ேுகள் உருோக்குேலத இைக்காகக் 

தகாை்டது. (ஆ) ‘Just Solve It’ – ததாழிை்நுட்பம் ேழியாக வபாக்குேரேு உட்கட்டலமப்லப 

மாற்றியலமக்கும் புதுலமயான ேைிக வயாசலனகள் அை்ைது நீடித்த தீா்ேுகள் உருோக்குேலத 

இைக்காகக் தகாை்டது. 

 இந்த ொக்கத்தான், சிங்கப்பூா் அரசுடன் இலைந்து ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. இதலன 

வெக்கா் எா்த் நடத்துகிறது. PwC இதன் அறிேுப் பங்காளராகேும், NASSCOM இதன் உத்திசாா் 

பங்காளராகேும் இருக்கும். 
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 வதசிய தபாருளாதார ஆராய்ச்சி நிறுேனம் தேளியிட்டுள்ள ஆய்ேறிக்லகயிை், முதைீடுகலள 

ஈா்க்கும் மாநிைங்களின் பட்டியைிை் தமிழ்நாடு 2ேது இடத்திற்கு முன்வனறியுள்ளது. முன்னதாக 

தமிழ்நாடு 6ேது இடத்திைிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 கன்னியாகுமாியிை் சுமாா் 450 வகாடி மதிப்பீட்டிை், சிறிய ேிை்கைம் உள்பட அதிநேீன ததாழிை் 

நுட்பத்துடன், ISRO சாா்பிை் ேிை்தேளி மற்றும் ேிஞ்ஞான பூங்கா அலமக்கப்படேுள்ளது. 

 மத்திய அரசின் நிதி உதேியுடன் கூடிய நீைப்புரட்சித் திட்டத்தின் கீழ் ஆழ்கடை் மீன்பிடித்தலுக்கு 

உதேும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

o இதன்படி, மீன்பிடிக்கும் பாரம்பாிய ததாழிைிை் ஈடுபட்டுள்ள மீனோ்கள், அோ்களது 

சங்கங்கள், சுயஉதேிக்குழுக்கள், மீனுற்பத்தி அலமப்புகள் ஆகியேற்றுக்கு தபாிய 

அளேிைான படகுகள் ேழங்கப்படும். 

o இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 2017-18-ம் ஆை்டுக்கான கப்பை்கலள ோங்குேதற்கு ரூ.300 

வகாடிலய தமிழ்நாடு அரசுக்கு மத்திய அரசு ேழங்கியுள்ளது. இதன் மூைம் ராவமஸ்ேரம் 

பகுதியிை் உள்ள குந்துகாை் என்னும் இடத்திை் மீன் இறங்கும் லமயம் ஒன்று கட்டப்படும். 

 தமிழ்நாடு அரசின் சாா்பிை், நாமக்கை் மாேட்டம் தகாை்ைிமலையிை் ‘ேை்ேிை் ஓாி’ ேிழா மற்றும் 

மைா் கை்காட்சி ேிழா ஆகஸ்ட் 2 – 3 ஆகிய வததிகளிை் நலடதபற்றது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நிகழாண்டின் ஃபிஜி சா்வதேச தகால்ஃப் பட்டே்தே வவன்ற இந்ேிய வீரா் யாா்? 

[A] ககன்ஜீே் புல்லா் 

[B] அா்ஜுன் அே்வால் 

[C] அஜீதேஷ் சந்து 

[D] ஷிவ் கபூா் 

 ஃபிஜியில் நதடவபற்ற சா்வதேச தகால்ஃப் தபாட்டியில், இந்ேியாவின் ககன்ஜீே் புல்லா் 

ஆஸ்ேிதரலியாவின் ஆண்டனி குவாயிதலே் தோற்கடிே்து நிகழாண்டின் ஃபிஜி சா்வதேச 

தகால்ஃப் பட்டே்தே தகப்பற்றினாா். இது இவா் வவல்லும் முேலாவது ஐதராப்பிய பட்டமும், 

9வது ஆசிய பட்டமும் மற்றும் ஒட்டுவமாே்ேமாக அவா் வவல்லும் 10வது சா்வதேச பட்டமுமாகும். 

ஆஸ்ேிதரதலசியா (Australasia) பட்டே்தே வவல்லும் முேல் இந்ேியரும் இவா்ோன். 

 அா்ஜுன் அே்வால், ஜீவ் மில்கா சிங், SSP வசளராசியா மற்றும் அனிா்பன் லஹிாி ஆகிதயாதர 

வோடா்ந்து ஐதராப்பிய பட்டம் வவன்ற இந்ேியா்களின் பட்டியலில் புல்லா் இதணந்துள்ளாா். 

இந்ே வவற்றி அவருக்கு 2019-ம் ஆண்டின் இறுேிவதர 3 சுற்றுப்பயணங்களுக்கு விேிவிலக்கு 

அளிே்துள்ளது. 

2.ஊராலுங்கள் வோழிலாளா் ஒப்பந்ே கூட்டுறவு சங்கே்ேின் (ULCCS) புேிய ேதலதம வசயல் 

அேிகாாி யாா்? 

[A] K குமாா் 

[B] ரவீனா குமாாி 

[C] மீரா குமாா் 

[D] ரவீந்ேிரன் கஸ்துூாி 

 கண்ணூதரச் தசா்ந்ே ரவீந்ேிரன் கஸ்துூாி, ஊராலுங்கள் வோழிலாளா் ஒப்பந்ே கூட்டுறவு 

சங்கே்ேின் (ULCCS) புேிய ேதலதமச் வசயல் அேிகாாியாக ஆகஸ்ட் 6 அன்று வபாறுப்தபற்றுக் 

வகாண்டாா். முன்னோக, IBM’ன் துதணே்ேதலவராகவும், அேன் ஒருங்கிதணந்ே வசயல்பாட்டு 

ேதலவராகவும் அவா் இருந்ோா். 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/
https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


             2018 ஆகஸ்ட் 05 & 06  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          2 

 இந்ேியாவின் மிகப்வபாிய கூட்டுறவு சங்கங்களுள் ஒன்றாக ULCCS உள்ளது. 1925-ம் ஆண்டில், 

சமூக சீா்ேிருே்ேவாேி குரு வாக்பேநந்ோவால், தகாழிக்தகாடு மாவட்டே்ேில் உள்ள ஊராலுங்கல் 

என்றதழக்கப்படும் ஒரு குக்கிராமே்ேில், ULCCS உருவாக்கப்பட்டது. 

 கிராமப்புறங்கதளச் தசா்ந்ே 6000-க்கும் தமற்பட்ட வோழிலாளா்களுக்கு தநரடி தவதலவாய்ப்பு 

இச்சங்கே்ோல் வழங்கப்படுகிறது. ேற்சமயம் இேன் வசாே்து மேிப்பு ரூ.99402 லட்சமாக உள்ளது. 

3.எந்ே நகரே்ேில், வாய்வழி உணா்வகற்றும் மருே்துவம் பற்றிய 10வது வருடாந்ேிர மாநாடு 

அண்தமயில் நதடவபற்றது? 

[A] நியூ வஜா்சி 

[B] நியூசிலாந்து 

[C] புது வடல்லி 

[D] நியூ கினியா 

 வாய்வழி உணா்வகற்றும் மருே்துவே்துதறயின் அண்தமய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் வோழில் 

நுட்பங்கள் குறிே்ே அறிதவ தமம்படுே்துவேற்காக புது வடல்லியில் ஆகஸ்ட் 3 அன்று 10வது 

சா்வதேச மாநாடு நதடவபற்றது. 

 வாய்வழி உணா்வகற்றும் மருே்துவ (Oral Implantology) அகாடமி  (AOI) மூலம் நடே்ேப்படும் இந்ே 3 

நாள் மாநாட்டில் இங்கிலாந்து, அவமாிக்கா, இஸ்தரல், ஆஸ்ேிாியா, வஜா்மனி, இே்ோலி, வேன் 

வகாாியா மற்றும் ஸ்வபயிதனச் தசா்ந்ே துதறசாா்ந்ே மருே்துவா்கள் கலந்துவகாண்டனா். புேிய 

வோழினுட்பங்கள் குறிே்து அறிந்துவகாள்வது மற்றும் கண்டுபிடிப்பு துதறயில் இதளய மருே்துவ 

–ா்கள் ஈடுபடுேதல ஊக்குவிப்பதே இம்மாநாட்டின் தநாக்கமாகும். 

4. ‘ஸ்வச்சதமவ வஜயதே’ என்ற கிராமப்புற துூய்தம பரப்புதரதய வோடங்கியுள்ள மாநில 

அரசு எது? 

[A] மே்ேியப்பிரதேசம் 

[B] தகாவா 

[C] ராஜஸ்ோன் 

[D] கா்நாடகா 
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 கா்நாடக மாநில அரசு ‘ஸ்வச்சதமவ வஜயதே’ என்ற கிராமப்புற துூய்தம பரப்புதரதய 

வோடங்கியுள்ளது. பள்ளிக் குழந்தேகளின் உேவியுடன் அதனே்து மாவட்டங்களிலும் ஸ்வச் 

சா்தவக்ஷான் கிராமின் 2018 கணக்வகடுப்தப ஊக்குவிப்பதே இப்பரப்புதரயின் தநாக்கமாகும். 

 துூய்தம இந்ேியா ேிட்டம் வோடங்கப்பட்டேிலிருந்து இதுவதர கா்நாடக மாநில அரசு 29,736 

கிராமங்களில் வமாே்ேம் 22 லட்சம் கழிப்பதறகதள கட்டியுள்ளது. ேிறந்ேவவளி மலங்கழிே்ேல் 

அற்ற ேகுேி (ODF) வபறதவண்டுவமனில் வரும் அக். 2-ம் தேேிக்கு முன்னோக கிராமப்புறங்களில் 

5 லட்சம் கழிப்பதறகதள கா்நாடக மாநில அரசு கட்டதவண்டும். 

 கிராமப்புறங்களின் துூய்தம நிதலதய அளவீடாகக் வகாண்டு, ஸ்வச் சா்தவக்ஷான் கிராமின் 

கணக்வகடுப்பானது இந்ேியாவில் உள்ள அதனே்து மாவட்டங்கதளயும், மாநிலங்கதளயும் ேர 

வாிதசப்படுே்துகிறது. நாவடங்கிலும் 698 மாவட்டங்கள், 6,980 கிராமங்கள், 34,900 வபாது 

இடங்களில் இந்ேக் கணக்வகடுப்பு நடே்ேப்படும். 

5.எந்ே நாட்டின் ஆராய்ச்சியாளா்கள், உலகின் முேல் ஒற்தற குதராதமாதசாம் நுதரமே்தே 

(Yeast) உருவாக்கியுள்ளனா்? 

[A] வஜா்மனி 

[B] அவமாிக்கா 

[C] சீனா 

[D] இங்கிலாந்து 

 சீனாவின் மூலக்கூறு ோவர அறிவியல் சிறப்பு தமயே்ேில் உள்ள மூலக்கூறு உயிாியலாளா்கள் 

உலகின் முேல் ஒற்தற குதராதமாதசாம் நுதரமே்தே உருவாக்கியுள்ளனா். இேில் நுதரமே்ேின் 

வபரும்பாலான வசயல்பாடுகளுக்கு பாேிப்பு ஏதும் ஏற்படவில்தல. இம்முன்தனற்றம், மனிோ்கள் 

இதடதய மூப்பு மற்றும் தநாய்கள் குறிே்ே ஆராய்ச்சிகதள தமம்படுே்ே உேவும். 

 ஒற்தற குதராதமாதசாம் நுதரம வதகதய உருவாக்குவேற்காக மூலக்கூறு ேிருே்ே வோழில் 

நுட்பமான CRISPR – Cas 09-ஐ ஆராய்ச்சியாளா்கள் பயன்படுே்ேியுள்ளனா். CRISPR – Cas9-ஐ 

பயன்படுே்ேி, ஆராய்ச்சியாளா்கள் முதனப்பகுேியில் (Telomere) உள்ள DNA-தவ நீக்கியுள்ளனா். 

இது குதராதமாதசாதம அழிவிலிருந்து பாதுகாப்போகும். 

 தமலும், DNA நகலாக்கே்ேிற்கு உேவும் தமயப்பகுேிதயயும் (Centromere) அவா்கள் நீக்கினா். 

எேிா்காலே்ேில் மனிோ்களால் உருவாக்கப்படும் புேிய இனங்கள் வோடா்பான ஆராய்ச்சிக்கு இது 

வழியதமே்துக் வகாடுே்துள்ளது. 
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6. “Horn Not Ok” என்ற விழிப்புணா்வு பரப்புதரதய வோடங்கியுள்ள மாநில அரசு எது? 

[A] உே்ேரகாண்ட் 

[B] ஹிமாச்சலப்பிரதேசம் 

[C] தகரளா 

[D] குஜராே் 

 ஹிமாச்சலப்பிரதேச மாநில அரசு சிம்லா மற்றும் மண்டி ஆகிய இடங்களில் “Horn Not Ok” என்ற 

விழிப்புணா்வு பரப்புதரதய வோடங்கியுள்ளது. தமலும் ‘தஷாா் நஹின்’ (சே்ேம் இல்தல) என்ற 

மாநில அளவிலான அதலதபசி வசயலிதயயும் அதோடு வோடங்கியுள்ளது. ‘தேதவயற்ற ஒலி 

எழுப்புேல், தேதவயற்ற ஒலிமாதச உருவாக்கும்’ என்ற விழிப்புணா்தவ உருவாக்குவதே  இந்ேப் 

பரப்புதரயின் தநாக்கமாகும். 

 அவசர ஊா்ேிகள் மற்றும் ேீ வாகனங்களுக்கு இந்ே விேிமுதறகள் வபாருந்ோது. ‘தஷாா் நஹின்’ 

வசயலியானது, ஒலி மாசு குறிே்ே புகாா்கதள அேிகாாிகளிடம் வோிவிக்க பயன்படுகிறது. இது 

ஹிமாச்சலப்பிரதேசே்ேின் தேசிய ேகவலியல் தமயம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல், அறிவியல் மற்றும் 

வோழினுட்ப துதறயின் ேிட்டமாகும். 

7.முகல்சராய் சந்ேிப்பு, சமீபே்ேில் ேீனேயாள் உபாே்யாய சந்ேிப்பு என மறுவபயாிடப்பட்டது. 

இது எந்ே மாநிலே்ேில் அதமந்துள்ளது? 

[A] பீகாா் 

[B] உே்ேரப்பிரதேசம் 

[C] உே்ேரகாண்ட் 

[D] வடல்லி 

 உே்ேரப்பிரதேசே்ேின் முக்கிய ரயில் நிதலயங்களில் ஒன்றான முகல்சராய் ரயில் நிதலயே்துக்கு 

மதறந்ே RSS ேதலவா் ேீனேயாள் உபாே்யாயவின் வபயா் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இேதன பா.ஜ.க 

தேசியே்ேதலவா் அமிே் ஷா வோடங்கிதவே்ோா். RSS ேதலவரான ேீனேயாள் உபாே்யாய, 

கடந்ே 1968-ம் ஆண்டு பிப்ரவாி மாேம் இதே ரயில் நிதலயே்துக்கு அருதக மா்மமான முதறயில் 

இறந்துகிடந்ேது குறிப்பிடே்ேக்கது.  

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


             2018 ஆகஸ்ட் 05 & 06  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          5 

 150 ஆண்டுகள் பழதமயான இந்ே ரயில் நிதலயம், இந்ேியாவின் பரபரப்பான ரயில் 

நிதலயங்களுள் ஒன்றாகும். ஆசியாவின் மிகப்வபாிய சரக்கு முதனயே்தே இந்ே ரயில்நிதலயம் 

வகாண்டுள்ளது. தமலும் லக்தனா முேல் முகல்சராய் வதரயிலான புேிய ரயில் தசதவதயயும், 

நாட்டிதலதய முேல்முதறயாக வபண்கள் மட்டுதம இயக்கும் சரக்கு ரயில் தசதவயும் வோடங்கி 

தவக்கப்பட்டது. முன்னாள் பிரேமா் லால் பகதுூா் சாஸ்ேிாி பிறந்ே இடம் முகல்சராய் ஆகும். 

8.இந்ேிய தோ்ேல் ஆதணயமானது (ECI) எந்ே நகரே்ேில், IAS உேவி வசயலா்களுக்கான 

முேலாவது தோ்ேல் தமலாண்தம பற்றிய சாா்புநிதல பயிலரங்கே்தே நடே்ேியது? 

[A] புது வடல்லி 

[B] வஜய்ப்பூா் 

[C] மும்தப 

[D] வபங்களூரு 

 இந்ேிய தோ்ேல் ஆதணயமானது (ECI) ஆகஸ்ட் 3-ம் தேேியன்று புது வடல்லியில், IAS உேவி 

வசயலா்களுக்கான முேல் தோ்ேல் தமலாண்தம பற்றிய சாா்புநிதல பயிலரங்கே்தே நடே்ேியது. 

தோ்ேல் பணிகதள தகயாளுவேற்கு முன், உேவி வசயலா்கதள தோ்ேல் தமலாண்தம பணிச் 

சூழல் குறிே்து பழக்குவதே இந்ேப் பயிலரங்கே்ேின் தநாக்கமாகும். 

 இேில், ேதலதமே் தோ்ேல் ஆதணயா் ஓம் பிரகாஷ் ராவே், சவால்கதள எேிா்வகாள்வது குறிே்ே 

ஆதலாசதனகதள IAS உேவி வசயலா்களுக்கு வழங்கினாா். 

9. “ராஷ்மி” என்ற உலகின் முேல் ஹிந்ேிதபசும் ேே்ரூப எந்ேிர மனிேதன உருவாக்கியுள்ள 

இந்ேியா் யாா்? 

[A] ஆனந்ே் குமாா் 

[B] சுரபி பதடல் 

[C] கன்வல்ஜீே் தசேி 

[D] ரஞ்சிே் ஸ்ரீவஸ்ோவா 

 ராஞ்சிதய தசா்ந்ே வமன்வபாருள் உருவாக்குநா் ரஞ்சிே் ஸ்ரீவஸ்ோவா, உலகின் முேல் ஹிந்ேி 

தபசும் ேே்ரூப எந்ேிர மனிேன் மற்றும் இந்ேியாவின் முேல் உேட்டதசவு ஒருங்கிதணே்ேல் (Lip 
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Sync) எந்ேிர மனிேதன உருவாக்கியுள்ளோக கூறியுள்ளாா். இந்ே எந்ேிர மனிேதன ரூ.50000 

வசலவில் 2 ஆண்டுகளில் உருவாக்கியுள்ளோக அவா் கூறுகிறாா். 

 எளிதமயாக கூறதவண்டுவமனில், ஹாங்காங்தக தசா்ந்ே நிறுவனே்ோல் உருவாக்கப்பட்ட 

‘தசாபியா’ தராதபாவின் இந்ேியபேிப்புோன் ஸ்ரீவஸ்ோவா உருவாக்கியது. இந்ே தராதபா ஹிந்ேி, 

தபாஜ்புாி மற்றும் மராே்ேி வமாழிகதளாடு ஆங்கிலே்தேயும் தபசும். 

 இது வமாழியியல் விளக்கம் (LI), வசயற்தக நுண்ணறிவு (AI), காட்சி ேரவு மற்றும் முக அங்கீகார 

அதமப்புகள் ஆகியவற்தறப் பயன்படுே்துகிறது. 

10.ஒலிபரப்பு தமம்பாட்டுக்கான ஆசிய – பசிபிக் நிறுவனே்ேின் (AIBD) ேதலவராக வோிவு 

வசய்யப்பட்டுள்ள நாடு எது? 

[A] இந்ேியா 

[B] ஜப்பான் 

[C] இலங்தக 

[D] ஈரான் 

 ஈராண்டு காலே்ேிற்கு ஒலிபரப்பு தமம்பாட்டுக்கான ஆசிய – பசிபிக் நிறுவனே்ேின் (AIBD) 

ேதலவராக இந்ேியா வோிவு வசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆகஸ்ட் 4 அன்று வகாழும்புவில் நதடவபற்ற 

AIBD’ன் 44வது ஆண்டுக்கூட்டே்ேில் நடந்ே வாக்வகடுப்பில் ேன்தன எேிா்ே்துப் தபாட்டியிட்ட 

ஈராதன தோற்கடிே்து இந்ேியா வவற்றிவபற்றது. 

 அதனே்ேிந்ேிய வாவனாலியின் (AIR) ேதலதம இயக்குநா் F. வஷஹாியாா், மீண்டும் இந்ே வசயற் 

குழுவின் ேதலவராக வோிவுவசய்யப்பட்டுள்ளாா். இலங்தக அேன் துதணே்ேதலவராக வோிவு 

வசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்ேியா உட்பட 26 நாடுகளின் ஒலிபரப்பாளா்கள் இந்ே நிறுவனே்ேின் முழு 

உறுப்பினா்களாக உள்ளனா். 

 1977-ல் UNESCO-வின் கீழ் நிறுவப்பட்ட AIBD, உலக அரசுகளுக்கிதடதயயான ஓரதமப்பாகும். 

தமலும், ஆசிய – பசிபிக் பிராந்ேியே்ேில் வகாள்தக மற்றும் வள தமம்பாடு மூலம் ஒரு ஆற்றல்மிக்க 

மற்றும் ஒருங்கிதணந்ே மின்னண ஊடக சூழதல அதடய இது பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடடயய ‘டமத்ாீ – 2018’ என்ற கூட்டு இராணுவ பயிற்சி 

ததாடங்கியுள்ளது? 

[A] தாய்லாந்து 

[B] யநபாளம் 

[C] இலங்டக 

[D] வியட்நாம் 

 ஆகஸ்ட் 6 அன்று தாய்லாந்தில் இந்திய இராணுவத்துக்கும், ராயல் தாய் இராணுவத்துக்கும் 

இடடயய இரண்டு வார காலம் நடடதபறும்  ‘டமத்ாீ – 2018’ என்ற கூட்டு பயிற்சி ததாடங்கியது. 

இருதரப்பினருக்கும் இடடயய பயங்கரவாத எதிா்ப்பு ஒத்துடைப்டப அதிகாிக்கும் யநாக்கத்யதாடு 

இந்தப் பயிற்சி நடத்தப்படுகிறது. 

 ஐ.நா-வின் கட்டடளப்படி, கிராமப்புற மற்றும் நகா்ப்புற சூை்நிடலயில் கூட்டு எதிா்ப்பு கிளா்ச்சி 

மற்றும் பயங்கரவாத எதிா்ப்பு நடவடிக்டககளில் உத்திசாா் மற்றும் ததாைினுட்ப திறன்கடள 

வளா்த்துக்தகாள்வது குறித்து இந்தப் பயிற்சி வலியுறுத்துகிறது. 

 பரஸ்பர நன்டமக்காக பல்யவறு தடலப்புகளில் தங்கள் அனுபவத்டத பகிா்ந்துதகாள்ள, 

விாிவான கலந்துடரயாடல்கடள இருதரப்பினரும் யமற்தகாள்வாா்கள். பயங்கரவாதத்டத 

எதிா்க்கும் தபாருட்டு இரு படடகளுக்கும் இடடயய பரஸ்பர புாிந்துணா்வு மற்றும் நல்லியல்டப 

வளா்ப்பதில் டமத்ாீ பயிற்சி மிகுந்த பங்களிப்டப வைங்கும். 

2.இந்தியாவின் முதல் பிளாக்தசயின் மாவட்டத்டத நிறுவுவதற்கு தடக் மஹிந்திராவுடனான 

ஒப்பந்தத்தில் டகதயழுத்திட்டுள்ள மாநில அரசு எது? 

[A] ஒடிசா 

[B] கா்நாடகா 

[C] ததலுங்கானா 

[D] யகரளா 
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 இந்தியாவின் முதல் ‘Blockchain’ மாவட்டத்டத நிறுவுவதற்காக தடக் மஹிந்திராவுடனான 

ஒப்பந்தத்தில் ததலுங்கானா மாநில அரசு டகதயழுத்திட்டுள்ளது. இது ‘Blockchain’ ததாைில் 

நுட்பத்திற்கான முதல் சிறப்பு டமயமாக இருக்கும். டஹதராபாத்தில் உள்ள HICC’ல் நடந்த 3 

நாள் சா்வயதச மாநாட்டில் இந்த ஒப்பந்தம் டகதயழுத்தானது. 

 ததாடக்கத்தில், இம்டமயம் வளா்ந்து வரும் ததாைில்நுட்பத்தில் பணிபுாியும் நிறுவனங்கடள 

இடணக்கும் ஒரு தமய்நிகா் தகாத்தாக இருக்கும். பிளாக்தசயின் மாவட்டத்தின் நிறுவன 

உறுப்பினராக இருக்கும் தடக் மஹிந்திரா, அடனத்து விதமான உதவிகடளயும் வைங்கும்.  

 Eleven01 அறக்கட்டடளயானது ‘Blockchain’ பயன்பாட்டின் தரத்டத வடரயறுக்கும் இந்தியாவின் 

குறிப்பிட்ட தநறிமுடறடய உருவாக்கும். தவிர, டஹதராபாத்தில் உள்ள சா்வயதச ததாைில்நுட்ப 

நிறுவனமானது, (IIIT-H) ‘Blockchain’ மாவட்டத்தின் தமய்நிகா் தகாத்தில், அதன் தநறிமுடற 

வளா்ச்சி ஆராய்ச்சிடய ஒரு பகுதியாக தசய்யும். 

3.சக்தி திட்டத்தின் கீை், ‘RISECREEK’ என்ற முதல் உள்நாட்டு நுண்தசயலிகடள உருவாக்கி 

உள்ள IIT நிறுவனம் எது? 

[A] IIT தசன்டன  

[B] IIT கான்பூா் 

[C] IIT மும்டப 

[D] IIT கரக்பூா் 

 கணினி அறிவியலாளா்கள் மற்றும் ஐஐடி தசன்டன மாணவா்கள் குழுவானது, சக்தி திட்டத்தின் 

கீை், ஆறு ததாைில் தரநிடலதகாண்ட ஒரு நுண்தசயலிகள் குடும்பத்டத (Microprocessor Family) 

உருவாக்கியுள்ளது. ‘RISECREEK’ என்று அடைக்கப்படும் 300 சில்லுகள்தகாண்ட முதல் ததாகுதி, 

அதமாிக்காவின் ஓாிகன் மாகாணத்தில் லினக்ஸ் இயங்குதள பயன்பாட்டுக்காக இன்தடலுக்கு 

இலவசமாக வைங்கப்படவுள்ளது. 

 இந்த நுண்தசயலிகளின் வடிவடமப்பு தபாதுவளமாகும். அடவ மின்னாற்றல் பயன்பாட்டட 

யமம்படுத்தும் மற்றும் யமம்பட்ட RISC இயந்திரங்களின் (ARM) காா்ட்தடக்ஸ் A5 யபான்ற சா்வயதச 

அலகுகளுடன் யபாட்டியிடும். 

 இந்த முழுக்குழுவும் Dr. நீல் காலா என்பவரால் வைிநடத்தப்பட்டுள்ளது. இவா் IIT – தசன்டனயின் 

முன்னாள் மாணவரவாா். இக்குழு ‘BlueSpec System Verilog’ தமாைிடயப் பயன்படுத்தியது. 350 

MHz அதிா்தவண்ணில், NAVIC (இந்தியப் பகுதிக்கான வைிகாட்டி தசயற்டகக்யகாள் அடமப்பு) 
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யபான்ற பாதுகாப்பு மற்றும் உத்திசாா் உபகரணங்கள் மற்றும் இடணய உலகின் மின்னணு 

தபாருட்களின் யகாாிக்டககடள ‘RISECREEK’ பூா்த்திதசய்கிறது. 

4.அண்டமயில் காலமான ராஜீந்தா் குமாா், எந்த அரசியல் கட்சியுடன் ததாடா்புடடயவா்? 

[A] அடனத்திந்திய திாிணாமுல் காங்கிரஸ் 

[B] பாரதீய ஜனதா கட்சி 

[C] இந்தியப் தபாதுவுடடடமக் கட்சி 

[D] இந்திய யதசிய காங்கிரஸ் 

 மூத்த காங்கிரஸ் தடலவரும், முன்னாள் மத்திய அடமச்சருமான ராஜீந்தா் குமாா் தவான் (81), 

ஆகஸ்ட் 6 அன்று புதுதடல்லியில் காலமானாா். யமனாள் பிரதமா் இந்திராகாந்தியின் தனிப்பட்ட 

தசயலராகவும், 1984-ல் நடந்த இந்திரா காந்தி படுதகாடலக்கு சாட்சியாகவும் இவா் இருந்தாா். PV 

நரசிம்ம ராவ் பிரதமராக இருந்தயபாது இவா் நகா்புற யமம்பாட்டுத்துடற அடமச்சராக இருந்தாா். 

5.எந்தத் திட்டத்தின் கீை், ரூ. 112 யகாடி மதிப்புள்ள 122 புதிய ஆராய்ச்சி திட்டங்களுக்கு மத்திய 

அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

[A] IMPRINT-3 

[B] IMPRINT-4 

[C] IMPRINT-2 

[D] IMPRINT-1 

 உயா்கல்வி நிறுவனங்களின் ஆராய்ச்சிடய யமம்படுத்தும் யநாக்யகாடு மத்திய அரசு IMPRINT – 2 

திட்டத்தின் கீை் எாிசக்தி பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், தகவல் ததாைில்நுட்பம் மற்றும் பாதுகாப்புத் 

துடறகளில் 112 யகாடி ரூபாய் தசலவில் 122 புதிய ஆராய்ச்சித் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் வைங்கி 

உள்ளது. IMPRINT திட்டமானது இந்தியா எதிா்தகாண்டுள்ள முதன்டமயான அறிவியல் மற்றும் 

தபாறியியல் சாா்ந்த சவால்கடள சமாளிப்பது மற்றும் உள்ளடக்கிய வளா்ச்சி மற்றும் சுயசாா்டப 

தபறுவதற்கு நாட்டட வலுப்படுத்தி அதிகாரமளித்து வைிவகுப்பதாகும். 

 ஆகஸ்ட் 4 அன்று புது தடல்லியில் நடந்த ஆராய்ச்சியின் தாக்கம் மற்றும் ததாைில்நுட்பத் திட்டக் 

குழுவின் (IMPRINT – 2) கூட்டத்தில் இதற்கான ஒப்புதல் வைங்கப்பட்டது. 
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6.அண்டமயில் காலமான இந்தியத் திடரப்பட வா்த்தக சடபயின் தடலவராக இருந்த ஒயர 

கன்னட திடரப்பட தயாாிப்பாளா் யாா்? 

[A] ஸ்ரீனிவாச மூா்த்தி 

[B] சகாய சீலன் சாத்ராச் 

[C] V ஹாிகிருஷ்ணா 

[D] M பக்தவத்சலம் 

 இந்தியத் திடரப்பட வா்த்தக சடபயின் முன்னாள் தடலவரும், பிரபல கன்னட திடரப்படத் 

தயாாிப்பாளருமான M பக்தவத்சலம் (84), ஆகஸ்ட் 6 அன்று தபங்களூருவில் காலமானாா். இவா் 

கன்னட தமாைியில் தவளிவந்த “சந்தியராகா”, “சம்ஸ்காரா” யபான்ற விமா்சன ாீதியாக 

பாரட்டப்பட்ட பல திடரப்படங்கடளத் தயாாித்தவா். 

 முந்டதய காலத்தில் ஹிந்துஸ்தான் இயந்திரக் கருவிகள் நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய இவா் 

பின்பு திடரயரங்குகடள நிா்வகிப்பதிலும், திடரப்பட விநியயாகத்திலும் கவனம்தசலுத்தினாா். 

கா்நாடக திடரப்பட வா்த்தக சடபயின் தடலவராக 7 ஆண்டுகள் பணியாற்றினாா். அதுமட்டும் 

அல்லாமல் கா்நாடகத்திலிருந்து இந்தியத் திடரப்பட வா்த்தக சடபயின் தடலவராக பதவி 

வகித்தது பக்தவத்சலம் ஒருவயர.  

7.இந்திய யதசிய தநடுஞ்சாடலகள் ஆடணயமானது (NHAI) ரூ. 25,000 யகாடிக்கு நீண்டகால 

பிடணயற்ற கடன் தபற, எந்த வங்கியுடனான ஒப்பந்தத்தில் டகதயழுத்திட்டுள்ளது? 

[A] மகாராஷ்டிரா வங்கி 

[B] பஞ்சாப் யதசிய வங்கி 

[C] இந்திய ஸ்யடட் வங்கி (SBI) 

[D] HDFC வங்கி 

 இந்திய யதசிய தநடுஞ்சாடலகள் ஆடணயம் ரூ.25,000 யகாடிக்கு பிடணயமற்ற கடன்தபற 

உள்ளது. மூன்றாண்டு காலத்திற்கு கடடன திருப்பி தசலுத்த யதடவயில்லாமல் பத்தாண்டு 

காலத்திற்கான கடனாகும் இது. இந்திய யதசிய தநடுஞ்சாடலகள் ஆடணயத்திற்கு எந்ததவாரு 

நிறுவனமும் ஒயர தவடணயில் அளிக்காத மிகப்தபாிய ததாடக இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  
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 அயதயபால் இவ்வளவு தபாிய ததாடகடய பிடணயம் அல்லாமல் நீண்டகால கடனாக ஒயர 

யநரத்தில் யவறு எந்த நிறுவனத்திற்கு இந்திய ஸ்யடட் வங்கி வைங்கியதில்டல. தமாத்தம் 

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள ரூ.25,000 யகாடி 2019 மாா்ச் 31-க்குள் வைங்கப்படும். 

 இதற்கான வட்டிவீதம் ஒருமாத MCLR அடிப்படடயில் இருக்கும். இந்த ததாடகக்கு நிலுடவயாக 

யசரும் வட்டி மாத அடிப்படடயில் வைங்கப்படும். இந்த ததாடகடய 2019 மாா்ச் 31-க்குள் இந்திய 

யதசிய தநடுஞ்சாடலகள் ஆடணயம் எத்தடன தவடணகளாகவும் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

8.மூன்றாவது முடறயாக தபண்கள் ஒற்டறயா் உலக பாட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்டப 

தவன்ற முதல் தபண் யாா்? 

[A] கயராலினா மாின் 

[B] PV சிந்து 

[C] அகாயன யமகுச்சி 

[D] தாய் சூ – யிங் 

 ஆகஸ்ட் 5 அன்று சீனாவின் நாஞ்சிங் நகாில் நடடதபற்ற உலக பாட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் 

ததாடாின் மகளிா் ஒற்டறயா் பிாிவில், ஸ்தபயின் வீராங்கடன கயராலினா மாின், இந்தியாவின் 

PV சிந்துடவ வீை்த்தி தங்கப்பதக்கம் தவன்றாா். இதன்மூலம் உலக பாட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் 

வரலாற்றில் 3 முடற (2014, 2015, 2018) தங்கம் தவன்ற முதல் வீராங்கடன என்ற சாதடனடய 

கயராலினா படடத்தாா். 

 தமாத்தம் 45 நிமிடம் நீடித்த இந்தப் யபாட்டியில், PV சிந்து 19–21, 10–21 என்ற யநா் தசட்கணக்கில் 

யதால்வியடடந்து மீண்டும் தவள்ளிப் பதக்கம் தவன்றாா். உலக பாட்மிண்டன் யபாட்டியில் 2013 

(குவாங்தசௌ), 2014 (யகாபன்யஹகன்) யபாட்டிகளில் தவண்கலமும், 2017 யபாட்டியில் தவள்ளி 

தவன்ற சிந்து தற்யபாது மீண்டும் தவள்ளிப் பதக்கம் தவன்றுள்ளாா். 

 ஆடவா் ஒற்டறயா் பிாிவில் ஜப்பானின் தகண்யடா தமாமட்யடா 21-11, 21-13 என்ற யநா் தசட்களில் 

சீனாவின் இளம் வீரா் ஷி யுகிடய தவன்று சாம்பியன் பட்டம் தவன்றாா். முதன்முடறயாக உலக 

சாம்பியன் பட்டம் தவல்லும் ஜப்பான் வீரா் தமாமட்யடா என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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9.நிகைாண்டில் நடந்த 14வது மகளிா் ஹாக்கி உலகக்யகாப்டப யபாட்டிடய தவன்ற நாட்டின் 

அணி எது? 

[A] ஸ்தபயின் 

[B] தநதா்லாந்து 

[C] அயா்லாந்து 

[D] பின்லாந்து 

 ஆகஸ்ட் 5 அன்று லண்டனில் நடடதபற்ற 14வது மகளிா் ஹாக்கி உலகக்யகாப்டப யபாட்டியில், 

நடப்புச் சாம்பியனான தநதா்லாந்து அணி 6-0 என்ற கணக்கில் அயா்லாந்து நாட்டு அணிடய 

யதாற்கடித்து பட்டத்டத தக்கடவத்துக்தகாண்டது. இதன்மூலம் தநதா்லாந்து அணி 8வது 

முடறயாக (1974, 1978, 1983, 1986, 1990, 2006, 2014 மற்றும் 2018) உலகக்யகாப்டபடய தவன்றது.  

 யகால் அடித்த அறுவருள் கிட்டி வான் யமல், அதிகபட்சம் 8 யகால் அடித்தாா். ஆஸ்தியரலியாடவ 

3-1 என்ற கணக்கில் தவன்றதன் மூலம் ஸ்தபயின் மூன்றாவது இடம் பிடித்து தனது முதல் உலகக் 

யகாப்டப பதக்கத்டத தவன்றது. தமாத்தம் 16 அணிகள் பங்யகற்ற இந்தத் ததாடாில், காலிறுதி 

வடர முன்யனறிய இந்தியா 8வது இடம்பிடித்தது. 

10. ICANN குழுவான Country Code Names Supporting Organization (ccNSO)-ல் கைக 

உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள முதல் இந்தியா் யாா்? 

[A] அடஜ யடட்டா (Ajay Data) 

[B] குசும் ஷா்மா 

[C] சுஷீலா டஜன் 

[D] சுபாங்கா் சக்யசனா 

 ‘Data XGen Plus’ நிறுவனத்தின் நிறுவனரும், தடலடம தசயல் அலுவலருமான தஜய்பூடரச் 

யசா்ந்த அடஜ யடட்டா, ICANN குழுவான Country Code Names Supporting Organization (ccNSO)ல் 

கைக உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள முதல் இந்தியா் ஆவாா். இவாின் பதவிக்காலம் இரண்டு 

ஆண்டுகளாகும். வரும் அக். மாதம் ஸ்தபயினில் நடடதபறவுள்ள ICANN’ன் 63வது ஆண்டுக் 

கூட்டத்தில் அவா் பதவியயற்றுக்தகாள்வாா். 
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 அவா் உலகளவில் இந்தியாடவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவாா். யமலும், ccNSO’ன் உறுப்பினராக 

ஆசியா, ஆஸ்தியரலியா மற்றும் பசிபிக் தீவுகளுக்கும் தபாறுப்பு வகிப்பாா். ccNSO என்பது ICANN 

அடமப்பு கட்டடமப்பிலுள்ள உயா்மட்ட அதிகாரங்களின் (ccTLD) சா்வயதச பிரச்சடனகளுக்கு 

ICANN’வின் தகாள்டக-யமம்பாட்டு அடமப்பு ஆகும். 

 ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்ட தபயா்கள் மற்றும் எண்களுக்கான இடணய நிறுவனம் (ICANN) என்பது 

வடலயடமப்பின் நிடலயான மற்றும் பாதுகாப்பான தசயல்பாட்டட உறுதிதசய்வதன் மூலம் 

இடணயத்தின் தபயா்கள் மற்றும் எண்கள் ததாடா்பான பல தரவுத்தளங்களின் பராமாிப்பு 

மற்றும் நடடமுடறகடள ஒருங்கிடணப்பதற்கான ஒரு இலாபயநாக்கற்ற அடமப்பாகும். 

 

 காயவாி மருத்துவமடனயில் கடந்த 11 நாட்களாக சிகிச்டச தபற்று வந்த திராவிட முன்யனறக் 

கைகத்தின் (தி.மு.க) தடலவரும், தமிை்நாட்டின் முன்னாள் முதல்வருமான மு. கருணாநிதி (95) 

இன்று காலமானாா். 

 தஞ்டச தமிை்ப்பல்கடலக்கைகத்தின் தமிை் வளா் டமயம், அலாகாபாத் பன்தமாைி அடமப்புடன் 

புாிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் யமற்தகாண்டுள்ளது. 

o இந்த ஒப்பந்தப்படி, உத்தரப்பிரயதசத்தில் தமிை் கற்க விரும்பும் தமிைா்கள் மற்றும் யவற்று 

தமாைிடயச் யசா்ந்தவா்களுக்குச் சான்றிதை், பட்டயப்படிப்பு, பட்டப்படிப்பு மூலம் தமிை்க் 

கல்வி மற்றும் தமிை் இலக்கியம் உள்ளிட்ட படிப்புகள் நடத்தப்படவுள்ளன. 

 தசன்டன உயா்நீதிமன்ற தடலடம நீதிபதியாக மும்டப உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி விஜயா K தஹில் 

ரமணி நியமனம் தசய்யப்பட்டுள்ளாா். 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/

