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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மாநிலத்தில் உள்ள ஏதிலிகளுக்கு 25,000 நில பட்டாக்களள வழங்கியுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஆ. தமகாலயா 

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. தமற்கு வங்கம்  

❖ ஏதிலிகள் மற்றும் பட்டியல் சாதியினர் (SC) மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியின (ST) மக்களுக்கான பல்வேறு 

நலத்திட்டங்கள் மமற்கு வங்க மாநில அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று ஏதிலிகள் 

வசித்துவரும் குடியிருப்புகளுக்கு நில பட்டாக்களள வழங்குவதாகும். ஏதிலிகளுக்கு மமாத்தம் 1,25,000 

நில பட்டாக்களள வழங்க அம்மாநில அரசு முடிவுமசய்துள்ளது. அதில் 25,000 பட்டாக்கள் அண்ளமயில் 

முதலளமச்சரால் வழங்கப்பட்டன. 

2.அண்ளமச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ற, “பினாகா Mk-1” என்றால் என்ன? 
அ. சசவ்வாய் சுற்றுக்கலன் 

ஆ. புவிநிலல துலைக்தகாள் 

இ. ஏவுகலை அலமப்பு  

ஈ. பிராந்திய வழிகாட்டுதல் அலமப்பு 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டு நிறுவனமானது (DRDO), ஒடிசா சந்திப்பூரிலிருந்து, நவ.4ஆம் 

மததி நடத்திய மமம்படுத்தப்பட்ட பினாகா ஏவுகளை மசாதளன மவற்றி மபற்றது. முந்ளதய பினாகா 

ஏவுகளைளயவிட அதிக தூரம் மசன்று இலக்ளக எட்டும் வளகயில் இந்த மமம்படுத்தப்பட்ட பினாகா 

ஏவுகளை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ பூனாளவ தளலளமயிடமாகக்மகாண்ட DRDO, இந்த ஏவுகளைளய வடிவளமத்து தயாரித்துள்ளது. 

இந்த மமம்படுத்தப்பட்ட பினாகா ஏவுகளை, தற்மபாது தயாரிக்கப்பட்டு வரும் பினாகா மார்க்-I வளக 

ஏவுகளைக்கு மாற்றாக மசயல்படும். 

3. UPI சந்ளதயில் நுளழவதற்காக இந்திய மதசிய மகாடுப்பனவு கழகத்தின் ஒப்புதளலப் மபற்றுள்ள சமூக 

ஊடக தளம் எது? 
அ. சடலிகிராம் 

ஆ. வாட்ஸ்அப்  

இ. வீ சாட் 

ஈ. தபஸ்புக் சமசஞ்சா் 

❖ ஒருங்கிளைந்த மகாடுப்பனவு இளடமுகத்தில் (UPI) படிப்படியாக நுளழவதற்காக மதசிய மகாடுப்பனவு 

கழகத்தின் ஒப்புதளல வாட்ஸ்அப் மபற்றுள்ளது. மபஸ்புக்கிற்கு மசாந்தமான இந்நிறுவனம், இந்தியாவில் 
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400 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பயனர்களளக் மகாண்டுள்ளது. மதாடக்கத்தில் 2 மகாடி வாட்ஸ்அப் 

பயனர்களுக்கு UPI ேழியாக பணஞ்மசலுத்தும் மசளவ மதாடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

4. 120 ஆண்டுகளில் முதன்முளறயாக 500 மீ., உயரமுள்ள பவளப்பாளறளயக் கண்டறிந்துள்ள நாடு 

எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. ஆஸ்திதரலியா  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. பிதரசில் 

❖ ஷ்மித் மபருங்கடல் நிறுவனத்தின் அறிக்ளகயின்படி, அதன் ஆராய்ச்சி கப்பலான ‘பால்மகார் - Falkor’ 

ஆஸ்திமரலியாவில் உள்ள மபருந்தடுப்புப் பவளத்திட்டில், மபரிய பவளப்பாளற ஒன்ளற கண்டுபிடித்து 

-ள்ளது. இந்த ஆய்வுக் கப்பல் ஆஸ்திமரலியாளவச் சுற்றியுள்ள கடலில், பன்னிரண்டு மாத காலமாக 

ஆய்வுப்பணிளய மமற்மகாண்டு வருகிறது. 500 மீ., உயரமுள்ள அப்பவளப்பாளற 120 ஆண்டுகளில் 

முதல்முளறயாக தற்மபாது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுமபான்ற புதிய பாளறகளள ஆராய்வதற்காக 

அந்நிறுவனத்தின் நீருக்கடியில் மசயல்படும் ‘SuBastian’ என்ற எந்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

5. நார்டிக் - பால்டிக் ஒத்துளழப்பு கட்டளமப்மபாடு மதாடர்புளடய நாடுகளின் எண்ணிக்ளக என்ன? 
அ. ஐந்து 

ஆ. எட்டு  

இ. பன்னிரை்டு 

ஈ. பதிலனந்து 

❖ மவளியுறவு அளமச்சர் Dr S மெய்சங்கர் சமீபத்தில் முதலாவது இந்தியா-நார்டிக்-பால்டிக் மாநாட்டில் 

உளரயாற்றினார். நார்டிக்-பால்டிக் எட்டு (NB8) ஒத்துளழப்பு கட்டளமப்பில் மடன்மார்க், சுவீடன், 

எசுமடானியா, பின்லாந்து, ஐசுலாந்து, லத்வியா, லித்துமவனியா & நார்மவ ஆகிய 8 நாடுகள் உள்ளன. 

6. “பத்னா லிக்னா அபியான்” திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக மாறியுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. கா்நாடகா 

ஆ. பீகாா் 

இ. தகரளா  

ஈ. ஆந்திர பிரததசம் 

❖ மகரள மாநிலம் அண்ளமயில், “பத்னா லிக்னா அபியான்” திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக மாறியுள்ளதுடன், 

பத்தாண்டுகளுக்குப் பிறகு, கல்வியறிவு திட்டங்களுக்கான மத்திய நிதிளயப் மபற தயாராகவுள்ளது. 

“பத்னா லிக்னா அபியான்” என்பது நடுவைரசால் மதாடங்கப்பட்ட வாசிப்பு மற்றும் எழுதுதலுக்கான 

திட்டமாகும். அது, வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டில் முழுளமயான கல்வியறிவு என்ற இலக்ளக 

அளடவளத மநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 
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7.ஒமர ஏவுகளையின்மூலம் 13 மசயற்ளகக்மகாள்களள மவற்றிகரமாக ஏவிய நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அசமாிக்க நாடுகள் 

ஆ. சீனா  

இ. இரஷ்யா  

ஈ. இஸ்தரல் 

❖ ளதயுவான் மசயற்ளகக்மகாள் ஏவு தளத்திலிருந்து லாங் மார்ச்-6 என்ற ஒற்ளற ஏவுகளையிலிருந்து 

சீனா 13 மசயற்ளகக்மகாள்களள மவற்றிகரமாக ஏவியுள்ளது. இதில் அர்மென்டினாவின் பத்துச் மசயற் 

-ளகக்மகாள்களும் அடங்கும். இந்த ஏவுதல், லாங் மார்ச் ஏவுகளையின் 351ஆவது நிகழ்வாகும். 90 

புவி கண்காணிப்பு மசயற்ளகக்மகாள்களள ஏவவும் சீனா திட்டமிட்டுள்ளது. 

8.தில்லி காற்றின் தர மமலாண்ளம ஆளையத்தின் தளலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
அ. A K சிக்ரி 

ஆ. N K சிங் 

இ. M M குட்டி  

ஈ.  V K பரல் 

❖ பணியாளர் அளமச்சகத்தின் அண்ளமய உத்தரவின்படி, தில்லியின் முன்னாள் தளலளமச் மசயலாளர் 

M M குட்டி, மதசிய தளலநகர மண்டலம் மற்றும் அளதயயாட்டிய பகுதிகளில் காற்றின் தர மமலாண்ளம 

ஆளையத்தின் தளலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். IIT-தில்லி, IMD & சுற்றுச்சூழல் அளமச்சகத்ளதச் 

மசர்ந்த பல்மவறு மதாழில்நுட்ப வல்லுநர்களும் இந்த ஆளையத்தின் முழுமநர உறுப்பினர்களாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

9.எந்த நாட்ளடச்சார்ந்த விண்மவளி ஆய்வு ளமயம், பால்வீதியில் முதன்முளறயாக மரடிமயா மவடிப்ளப 

கண்டறிந்துள்ளது? 
அ . ஐக்கிய அசமாிக்க நாடுகள்  

ஆ. சீனா 

இ. இரஷ்யா  

ஈ. இந்தியா 

❖ பால்வீதியில் இதற்குமுன் கண்டிராத X கதிர் மற்றும் மரடிமயா சமிக்ளைகளின் கலளவளய சமீபத்தில் 

கண்டதாக மதசிய வானூர்தியியல் மற்றும் விண்மவளி நிர்வாகம் (NASA) சமீபத்தில் மதரிவித்துள்ளது.  

❖ விண்மீன் மண்டலத்திற்குள் முதலாவது விளரவான மரடிமயா மவடிப்பு (FRB) காைப்படுவதாகவும் 

அது அறிவித்தது. ‘FRB’ எனப்படும் இந்நிகழ்வு குறித்த தகவல்கள் ‘மநச்சர்’ என்ற இதழில் அண்ளமயில் 

மவளியிடப்பட்டது. 
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10.மபார் மற்றும் ஆயுதமமாதல்களின்மபாது சுற்றுச்சூழளலச் சுரண்டுவளதத் தடுப்பதற்கான பன்னாட்டு 

நாள் (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict) 

அனுசரிக்கப்படுகிற மததி எது? 
அ. நவம்பா் 4 

ஆ. நவம்பா் 6  

இ. நவம்பா் 8 

ஈ. நவம்பா் 10 

❖ மபார் மற்றும் ஆயுதமமாதல்களின்மபாது சுற்றுச்சூழளலச் சுரண்டுவளதத் தடுப்பதற்கான பன்னாட்டு 

நாளானது ஒவ்மவார் ஆண்டும் நவ.6 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஐநா மபாதுச்சளபயானது 2001ஆம் 

ஆண்டில் இந்நாளளக்களடப்பிடிப்பது குறித்து அறிவித்தது. ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தின்படி, அளனத்து 

உள்நாட்டு மமாதல்களிலும் குளறந்தது 40% இயற்ளக வளங்கள் சுரண்டப்படுகிறது. 

 

 

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

