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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சில்லு வடிவமைப்புகமை ஊக்கப்படுத்துவதற்காக “Fabless சில்லு வடிவமைப்பு காப்பகை்” 

என்ற ஒரு பிரத்யேக காப்பகத்மத ததாடங்கிேுை்ை ஐஐடி நிறுவனை் எது? 

[A] ஐஐடி தைட்ராஸ் 

[B] ஐஐடி பாை்யப 

[C] ஐஐடி மைதராபாத் 

[D] ஐஐடி தடல்லி 

 சில்லு வடிவமைப்புகமை ஊக்கப்படுத்துவதற்காக “Fabless சில்லு வடிவமைப்பு காப்பகை்” என்ற 

ஒரு பிரத்யேக காப்பகத்மத மைதராபாத் இந்திே ததாழில்நுட்ப நிறுவனை் ததாடங்கிேுை்ைது. 

இதன் வமகேில் நாட்டியலயே முதன்மைோக திகழுை் இந்தக் காப்பகை், சில்லு வடிவமைப்பில் 

ஈடுபடுை் துைிா் நிறுவனங்களுக்கான சூழமல உருவாக்குவதில் தனது கவனத்மத தசலுத்துை். 

 இந்தக் காப்பகத்தின் யநாக்கை், பன்னாட்டைவில் யபாட்டிேிடக்கூடிே ைற்றுை் அறிவுசாா் தசாத்து 

உாிமைகமை உருவாக்கக்கூடிே குமறந்தது ஐை்பது ‘இந்திோவில் தோாிப்யபாை்’ சில்லு 

வடிவமைப்பு (Chip Design) நிறுவனங்கமை உருவாக்குவதாகுை். இது DC & RF பண்புருக்கமை 

தசேல்படுத்துை் கருவிமேேுை், சில்லுகமை யசாதிக்க உதவுை் Electronic Design Automation (EDA) 

தைன்தபாருை் ததாகுப்மபேுை் வழங்குகிறது. 

 ைத்திே ைின்னணு ைற்றுை் தகவல் ததாழினுட்ப அமைச்சகை் FabCI-க்கு நிதிேுதவி அைிக்கிறது. 

Cadence Design Systems ைற்றுை் Mentor Graphics ஆகிே நிறுவனங்கை் இதன் ததாழினுட்ப 

பங்காைா்கைாக உை்ைன. இந்தக் காப்பகை், மைதராபாத்மத யசராதவா்களுக்கான தைே்நிகா் 

ஆதரமவேுை் வழங்குகிறது. அது ததாமலதுூரத்திலிருந்து பங்யகற்க உதவுகிறது. 

2.18வது ஆசிே விமைோட்டுப் யபாட்டிகைில், தபண்கை் ஒற்மறோ் பிாிவில் தவண்கலத்மத 

தவன்ற இந்திே தபண் தடன்னிஸ் வீராங்கமன ோா்? 

[A] N. சிக்கி தரட்டி 

[B] அஷ்வினி தபான்னப்பா 

[C] அங்கிதா தரே்னா 

[D] கா்ைன் தகைா் தண்டி  
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 ஆகஸ்ட் 23 அன்று நடந்த ஜாகா்த்தா ஆசிேப்யபாட்டிகைில், தடன்னிஸ் தபண்கை் ஒற்மறோ் 

பிாிவு ஆட்டத்தில் இந்திோவின் அங்கிதா தரே்னா, சீனாவின் சாங் சுவாேிடை் 6-4, 7-6 என யநா் 

தசட்கைில் யபாராடி யதால்விேமடந்து தவண்கலை் தவன்றாா். 

 ஆசிே விமைோட்டுக்கைில் சானிோவுக்கு பின் தபண்கை் ஒற்மறோ் பிாிவில் பதக்கை் தவல்லுை் 

2வது தபண் அங்கிதா. இந்திோவுக்காக 2006-ல் யதாைாவில் நடந்த யபாட்டிேில் தவை்ைிேுை், 

2010-ல் குவாங்தசௌவில் நடந்த யபாட்டிேில் தவண்கலமுை் சானிோ ைிா்சா தவன்றாா். 

3.2018 இந்திே வங்கித்துமற ைாநாடு நமடதபற்ற நகரை் எது? 

[A] தசன்மன 

[B] புது தடல்லி 

[C] இந்துூா் 

[D] புயன 

 இந்திே வங்கித்துமற சந்தித்து வருை் பல்யவறு முக்கிேப் பிரச்சமனகை் குறித்து ஆராே்வதற்காக 

ஆகஸ்ட் 23 அன்று புது தடல்லிேில் இந்திே வங்கித்துமற ைாநாடு நமடதபற்றது.  

 NITI ஆயோக்குை், தபாருைாதார தகாை்மக ஆராே்ச்சி மைேமுை் இமணந்து இந்த ைாநாட்மட 

ஏற்பாடு தசே்துை்ைன. இந்திோவின் வங்கி ைற்றுை் நிதித்துமறசாா் பல்யவறு பங்குதாரா்களுக்கு 

இை்ைாநாடு ஒரு முக்கிே தைைாக உை்ைது. துமறக்கு நன்மை பேக்கக்கூடிே ஒவ்யவாா் அை்சமுை் 

இை்ைாநாட்டின் யபாது விவாதிக்கப்பட்டது. 

4.அண்மைேில் ‘Making India 5G Ready’ என்ற அறிக்மகமே அரசாங்கத்திற்கு சைா்ப்பித்த 

வழிநடத்துை் குழுவிற்கு தமலமை வகித்தவா் ோா்? 

[A] அருணா சுந்தா்ராஜன் 

[B] வியனாத் தாயட 

[C] வாகா் அலி 

[D] AJ பால்ராஜ் 
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 ஸ்டான்யபாா்டு பல்கமலக்கழக யபராசிாிோ் AJ பால்ராஜ் தமலமைேிலான 9 யபா்தகாண்ட 5G 

வழிநடத்துை் குழுவானது தனது ‘Making India 5G Ready’ என்ற அறிக்மகமே ததாமலத்ததாடா்பு 

துமற தசேலா் அருணா சுந்தா்ராஜனிடை் சைா்ப்பித்தது. 

 ஸ்தபக்ட்ரை் ததாழினுட்பத்திற்கான உட்கட்டமைப்மப நிா்வகிப்பதற்கு ஆயலாசமனக் குழுமவ 

அமைத்து, ைத்திே அரசு டிசை்பா் 31-ை் யததிக்குை் 5G தகாை்மகமே அறிவிக்க யவண்டுை் என்று 

இந்த அறிக்மக பாிந்துமரத்துை்ைது. 

 ஸ்தபக்ட்ரை் தகாை்மக; ஒழுங்குமுமறக் தகாை்மக; கல்வி ைற்றுை் விழிப்புணா்வு ஊக்குவிப்பு; 

பேன்பாடு ைற்றுை் பேன்பாட்டு ஆே்வகங்கை்; சா்வயதச தரங்கமை பின்பற்றுதல்; பேன்பாட்டு 

அடுக்கின் தரத்மத யைை்படுத்துதல் ைற்றுை் முக்கிே 5G பாியசாதமனகமை யைற்தகாை்ளுதல் 

உை்ைிட்ட முக்கிே பாிந்துமரகை் ைற்றுை் தசேல்திட்டங்கமை இவ்வறிக்மக தகாண்டுை்ைது. 20 

–20 வாக்கில் இந்திோவில் 5G வணிகாீதிோக பேன்பாட்டுக்கு வருதைன எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. 

5.வருை் தசப்டை்பாிலிருந்து, எந்த உேிா்காக்குை் ைருந்தின் ைீதான சில்லமற விற்பமன 

தமடமே நீக்க அரசு முடிவு தசே்துை்ைது? 

[A] மநேலாமைட் 

[B] தைட்ஃயபாா்ைின் 

[C] ஆக்சியடாசின் (Oxytocin) 

[D] மசக்யைாஸ்யபாாின் 

 2018 ஜூமல ைாதத்திலிருந்து ஆக்சியடாசின் ைருந்தின் ைீது இருந்துவருை் சில்லமற விற்பமன 

தமடமே, வருை் தசப்டை்பா் 1-லிருந்து நீக்குவததன சுகாதாரை் ைற்றுை் குடுை்ப நலன் அமைச்சகை் 

முடிவுதசே்துை்ைது. அயதசைேை், இை்ைருந்மத உற்பத்தி தசே்ேுை் ஏகயபாக உாிமை Karnataka 

Antibiotics & Pharmaceuticals நிறுவனத்துக்கு ைட்டுயை உை்ைததன ைத்திே அரசு கூறிேுை்ைது. 

 இந்தப் புதிே விதிகைின்படி, அட்டவமண ‘A’விலிருந்த ஆக்சியடாசின், தற்யபாது ‘H1’க்கு ைாற்றை் 

தசே்ேப்பட்டுை்ைது. இதன் காரணைாக, ஆக்சியடாசின் ைருந்மத பாிந்துமரத்த ைருத்துவாின் 

தபோ், முகவாி; யநாோைிேின் தபோ், முகவாி; ைருந்து ைற்றுை் அைவு உை்ைிட்டவற்மற குறிக்க 

தனிப்பதியவட்மட சில்லமற விற்பமனோைா் மவத்திருத்தல் யவண்டுை். 

 இப்பதியவடுகை் 3 ஆண்டுகை் வமர பராைாிக்கப்பட யவண்டுை் ைற்றுை் ஆே்வுக்காக சைா்ப்பிக்குை் 

நிமலேில் இருக்கயவண்டுை். 
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 ‘ஆக்சியடாசின்’ என்பது இேற்மகோக உற்பத்திோகக்கூடிே ஒரு ைாா்யைான் ஆகுை். இது 

யபறுகாலங்கைில் கருப்மப சுருங்கி விாிதலுக்குை், தாே்ைாா்கைின் பால் சுரப்பிற்குை் உதவி 

புாிகிறது. ஆனால், விவசாேிகை் தங்களுக்கு விருப்பைான யநரத்தில் கால்நமடகளுக்கு பால் 

சுரப்பு ஏற்படயவண்டுை் என்பதற்காக அவற்றுக்கு இந்த ைாா்யைாமன உட்தசலுத்துவதால், 

பால் உற்பத்தித்துமறேில் இது தவறாக பேன்படுத்தப்படுகிறது. 

 யைலுை் பரங்கி, தா்பூசணி, கத்தாி, சுமரக்காே் ைற்றுை் தவை்ைாி உை்ைிட்ட காே்கறிகை் 

ைற்றுை் பழங்கைின் அைமவ அதிகாிப்பதற்காகவுை் இது தவறாக பேன்படுத்தப்படுகிறது. 

6.யகாப்பா்னிக்கஸ் திட்டத்தின் கீழ் ஏவப்பட்டுை்ை காற்றுணா்வி (Wind-Sensing) தசேற்மகக் 

யகாைான “Aeolus”, எதன் கூட்டுத் திட்டைாகுை்? 

[A] ஐயராப்பிே ஒன்றிேை் ைற்றுை் ஐயராப்பிே விண்தவைி நிறுவனை் 

[B] இஸ்யரா ைற்றுை் ஜாக்சா 

[C] நாசா ைற்றுை் இஸ்யரா 

[D] யராஸ்யகாஸ்யைாஸ் ைற்றுை் இஸ்யரா 

 உலகைவில் காற்றின் யவகை் ைற்றுை் ஈரப்பதத்திமன துல்லிேைாக அறிந்து ததைிவான கால 

நிமல முன்னறிவிப்மப தவைிேிடுவதற்காக “Aeolus” எனுை் தசேற்மகக்யகாமை ஐயராப்பிே 

விண்தவைி நிறுவனை் பிரஞ்சு கோனாவிலிருந்து ஏவிேுை்ைது. இந்த தசேற்மகக்யகாை் புவிக்கு 

யையல 320 கி.ைீ., உேரத்தில் நிமலநிறுத்தப்பட்டுை்ைது. 

 யகாப்பா்னிக்கஸ் திட்டத்தின் ஒருபகுதிோக இத்திட்டை் தசேல்படுத்தப்பட்டுை்ைது. சுற்றுச்சூழல் 

யசதத்மத கண்காணிக்கவுை், யபாிடா் காலங்கைில் ைீட்பு நடவடிக்மககைில் உதவுவதற்காகவுை் 

யவண்டி, ஐயராப்பிே ஒன்றிேை் ைற்றுை் ஐயராப்பிே விண்தவைி நிறுவனத்தால் இத்திட்டை் 

இமணந்து தசேல்படுத்தப்பட்டுை்ைது. 

 கியரக்க புராணங்கைில் காற்மற ஆட்சி தசே்ேுை் ஓா் அரசனின் தபோ்தான் இந்த ‘எயோலஸ்’. 

இது விண்தவைிேிலிருந்து உலகைாவிே காற்றின் பாங்குகமை அைவிட உதவுை் யைை்பட்ட 

யலசா் அமைப்பான டாப்ைா் காற்று LIDAR’ஐ தகாண்டுை்ைது. இதமன ஏா்பஸ் நிறுவனை் 

தோாித்துை்ைது. 
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7.அண்மைேில் காலைான விஜே் சவன், பின்வருை் எந்த திமரத்துமற பிராந்திேத்துடன் 

ததாடா்புமடேவா்? 

[A] ைராத்தி 

[B] ஒடிோ 

[C] ததலுங்கு 

[D] கன்னடா 

 நமகச்சுமவ கதாபாத்திரங்களுக்காக அறிேப்பட்ட மூத்த ைராத்தி நடிகரான விஜே் சவன் (63), 

ஆகஸ்ட் 24’ல் முை்மபேில் காலைானாா். 350-க்குை் யைற்பட்ட படங்கைில் இவா் நடித்துை்ைாா். 

8.தனது ஸ்தடா்மலட் ஆமலமே மூடிேது ததாடா்பாக, யவதாந்தாவின் முமறேட்ீடில் முடிவு 

எடுப்பதற்கு, யதசிே பசுமை தீா்ப்பாேை் எந்தக் குழுமவ அமைத்துை்ைது? 

[A] AK யகாேல் குழு 

[B] அருணா சுந்தரராஜன் குழு 

[C] MS சிவன் குழு 

[D] SJ வசீப்தா் குழு 

 துூத்துக்குடிேில் உை்ை ஸ்தடா்மலட் தாைிர ஆமலமே ஆே்வுதசே்ே ஓே்வுதபற்ற பஞ்சாப் ைற்றுை் 

ைாிோனா உோ்நீதிைன்ற நீதிபதிோன SJ வச்ீப்தா் தமலமைேில் 3 யபா்தகாண்ட குழு அமைத்து 

யதசிே பசுமை தீா்ப்பாேை் உத்தரவிட்டுை்ைது. இக்குழு ஸ்தடா்மலட் தாைிர ஆமல ைற்றுை் சுற்று 

வட்டாரப்பகுதிகைில் யநாில் தசன்று ஆே்வுதசே்ேுை். யைலுை், இது ததாடா்பான ததாழில்நுட்ப 

தகவல்கமைேுை் ஆராேுை். 

 இக்குழு, 6 வாரங்கைில் ஆே்வுகமை முடித்து அறிக்மகமே சைா்ப்பிக்குை். அண்மைேில் ஆகஸ்ட் 

9 அன்று ஸ்தடா்மலட் ஆமலேின் நிா்வாக அலகு தசேல்படுவதற்கு பசுமை தீா்ப்பாேை் அனுைதி 

அைித்தது. யைலுை், ைாவட்ட தமலமை நீதிபதி கண்காணிப்பில், ஆமலேின் உற்பத்தி அலகு 

தசேல்படாைல் இருப்பது உறுதிதசே்ேப்பட்டது. 

 2013 ைாா்ச்சில் ஸ்தடா்மலட் ஆமலேில் ஏற்பட்ட விஷவாேுக்கசிவால் ஒருவா் இறந்தது ைற்றுை் 

பலா் காேைமடந்தது தவட்ட தவைிச்சத்திற்கு வந்தபின், அப்யபாமதே தைிழ்நாடு முதலமைச்சா் 

தசல்வி தஜ. தஜேலலிதா, ஸ்தடா்மலட் நச்சு ஆமலமே மூட உத்தரவிட்டாா். 
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9. “No Spin” என்ற நுூல், எந்த கிாிக்தகட் வீராின் சுேசாிதைாகுை்? 

[A] அனில் குை்யல 

[B] முத்மதோ முரைிதரன் 

[C] யஷன் வாா்ன் 

[D] பிஷன் சிங் யபடி 

 “No Spin” என்ற நுூல், கிாிக்தகட் வீரா் யஷன் வாா்னின் சுேசாிதைாகுை். இது வருை் அக்டாபா் 30 

அன்று தவைிேிடப்படவுை்ைது. இந்த நுூல், வாா்ன் குறித்த அமனத்து யகை்விகளுக்குை் விமட 

அைிக்குை். கிாிக்தகட் வீரருை், ததாமலக்காட்சி ததாகுப்பாைருைான ைாா்க் நிக்யகாலசின் 

நிமனவுக்குறிப்புகளுடன் இந்நுூல் எழுதப்பட்டுை்ைது. 

 கிாிக்தகட் வரலாற்றில் சிறந்த பந்துவீச்சாைா்களுை் ஒருவராக கருதப்படுை் யஷன் வாா்ன், 1992’ை் 

ஆண்டில் தனது முதல் தடஸ்ட் யபாட்டிேில் விமைோடினாா். யைலுை், சா்வயதச அைவில் அவா் 

1000 விக்தகட்டுகமை வீழ்த்திேுை்ைாா். 

10.தபருதவை்ைத்தால் யபரழிவுக்கு உை்ைான யகரைாவின் கலாச்சார பாரை்பாிேத்மத 

ைீட்பதற்கான ஒரு திட்டத்மத, நிமனவுச்சின்னங்கை் ைற்றுை் கைங்களுக்கான சா்வயதச 

அமவ (ICOMOS) ததாடங்கிேுை்ைது. ICOMOS’ன் தமலமைேகை் எங்குை்ைது? 

[A] தஜனிவா 

[B] பாாிஸ் 

[C] லண்டன் 

[D] நியூோா்க் 

 தபருதவை்ைத்தால் யபரழிவுக்கு உை்ைான யகரைாவின் வைைான கலாச்சாரை் ைற்றுை் 

பாரை்பாிேைிக்க கட்டிடங்கைின் யசதத்மத ைதிப்பீடு தசே்வதற்காக, “யகரைா பாரை்பாிே ைீட்பு 

திட்டத்மத” நிமனவுச்சின்னங்கை் ைற்றுை் கைங்களுக்கான சா்வயதச அமவ ததாடங்கிேுை்ைது. 

யகரைாவில் தவை்ைத்தால் யசதைமடந்த கலாச்சார பாரை்பாிேத்மத அவசரைாக ைீட்பதற்கான 

ஒரு யைமடமே அமைக்குை் முேற்சிமே இத்திட்டை் முன்தனடுக்கிறது. 
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 இது யசதைமடந்த கட்டிடங்கை், அருங்காட்சிேக யசகாிப்புகை், கலாச்சார கமலப்தபாருட்கை், 

நுூலகங்கை், ஆவணக்காப்பகங்கை் யபான்றவற்றின் தகவல்கமை யசகாிப்பதற்காக யபஸ்புக் 

பக்கை் ஒன்மற உருவாக்கிேுை்ைது. 

 ICOMOS என்பது பேிற்சி, தகவல், ஆராே்ச்சி, ஒத்துமழப்பு & ஆயலாசமன திட்டங்கை் மூலை் 

உலகைாவிே கலாச்சார பாரை்பாிேத்மத பாதுகாப்பதற்காக அா்ப்பணிக்கப்பட்ட ஓா் அரசு சாரா 

அமைப்பாகுை். இதன் தமலமைேகை் பாாிசில் உை்ைது. உலக ைரபுக்கைங்கை் ததாடா்பில் இந்த 

அமைப்பு UNESCO-வுக்கு ஆயலாசமனகமை வழங்கிவருகிறது.  

 

 தசன்மனமே அடுத்த வண்டலுூா் உேிாிேல் பூங்காமவதோட்டி, 20 ஏக்கா் பரப்பைவில், “வன 

ைரபிேல் வை ைரப்பூங்கா” திறந்துமவக்கப்பட்டுை்ைது. 

o கிழக்கு, யைற்குத் ததாடா்ச்சி ைமலத்ததாடா்கைில் உை்ை 300 அாிே வமக ைரங்கமை 

தகாண்டு 20 ஏக்கா் பரப்பில் ரூ.2 யகாடி தசலவில் இந்த ைரப்பூங்கா உருவாக்கப்பட்டுை்ைது. 
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