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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, PM-FME திட்டத்தை செயல்ெடுத்துகிற மத்திய அதமச்ெகம் எது? 
அ. நுகர்வ ரர்  ி கரரங்கள், உண ு & ப ரது  ழங்கல் அமைச்சகை் 

ஆ. உண ு ்  தனிடுதல் பதரழிற்சரமலகள் அமைச்சகை்  

இ. உழ ு அமைச்சகை் 

ஈ. கனரக பதரழிற்சரமலகள் அமைச்சகை் 

❖ பிரைமரின், சிறு உணவுப் ெைப்ெடுத்தும் நிறுவனங்கதை முதறப்ெடுத்தும் திட்டத்தின் கீழ் (PM-FME), 

திறன் மமம்ொட்டு ெயிற்சிதய மத்திய உணவுப்ெைப்ெடுத்துைல் துதற அதமச்ெர் நமரந்திர சிங் மைாமர், 

காசணாலிக்காட்சிமூலம் சைாடங்கிதவத்ைார். 

❖ 5 ஆண்டு காலப்ெகுதியில் ̀ 10,000 மகாடி செலவினத்துடன், உணவு ெைப்ெடுத்தும் துதறயின் அதமப்பு 

ொரா பிரிவில் நுண் நிறுவனங்கதை முதறப்ெடுத்துவதை மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ைது. 

2. ‘காற்றாதல பூங்காக்கள் / காற்று-சூரிய ஆற்றல் கலப்பின பூங்கா’ ஆகியவற்தற உருவாக்குவைற்கு 

முன்சமாழிந்துள்ை நடுவண் அதமச்ெகம் எது? 
அ.  ுதிய &  ுது ் ிக்கத்தக்க ஆற்றல் அமைச்சகை்  

ஆ. எரிசக்தி அமைச்சகை் 

இ. சரமல ் வ ரக்கு ரத்து & பெடுஞ்சரமலகள் துமற அமைச்சகை் 

ஈ. உழ ு & உழ ர்கள் அமைச்சகை் 

❖ மத்திய புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்ைக்க எரிெக்தி அதமச்ெகமானது, ‘காற்றாதல பூங்காக்கள் / காற்று-

சூரிய ஆற்றல் கலப்பின பூங்கா’க்கதை உருவாக்கும் திட்டத்தை முன்சமாழிந்துள்ைது. நாட்டில் காற்று 

மற்றும் காற்று-சூரிய கலப்பின பூங்காக்கதை உருவாக்குவைற்கான ெரிந்துதரகதையும் அதமச்ெகம் 

மகாரியுள்ைது. காற்றாதல ஆற்றல் திட்டங்கதை நிறுவுவதை விதரவுெடுத்துவைற்காக, சவளிமயற்ற 

வெதிகள் உள்ளிட்ட முதறயான உட்கட்டதமப்புகதைக் சகாண்ட திட்டம் முன்சமாழியப்ெட்டுள்ைது. 

3.நில நிர்வாக அதமப்தெ முைன்முதறயாக சைாடங்கியுள்ை மத்திய அதமச்ெகம் எது? 
அ. உழ ு ைற்றுை் உழ ர்கள் ெல அமைச்சகை் 

ஆ.  ரதுகர ் ு அமைச்சகை்  

இ.  ீட்டு சதி ைற்றுை் ெகர் ் ுற  ி கரரங்கள் அமைச்சகை் 

ஈ. உள்துமற அமைச்சகை் 

❖ இராணுவத்துக்கு சொந்ைமான நிலங்களின் ஒட்டுசமாத்ை நிர்வாகத்தை மமம்ெடுத்தும் விைமாக, நில 

நிர்வாக அதமப்பு ஒன்தற முைன்முதறயாக ொதுகாப்பு அதமச்ெகம் செயல்ெடுத்தியுள்ைது இைற்கான 

இதணயைைத்தை ொதுகாப்பு ெதடகளின் உயரதிகாரிகளின் முன்னிதலயில் ொதுகாப்பு அதமச்ெர் 

இராஜ்நாத் சிங் சைாடங்கிதவத்ைார். 
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4.இந்தியாவில் உள்ள செண் சைாழில்முதனமவாருக்காக, ‘Project Kirana’ என்றசவான்தறத் சைாடங்க, 

கீழ்க்காணும் எந்ை நிதியியல் மெதவ நிறுவனம் USAID’உடன் கூட்டு மெர்ந்துள்ைது? 
அ.  ிசர 

ஆ. ைரஸ்டர்கரர்டு  

இ. அபைரிக்கன் எக்ஸ் ிரஸ் 

ஈ. ரூவ  

❖ ‘கிராணா திட்ட’த்தின்கீழ், உத்ைரபிரமைெ மாநிலத்தின் கான்பூர், லக்மனா மற்றும் வாரணாசி மொன்ற 

மைர்ந்சைடுக்கப்ெட்ட நகரங்களில் ஈராண்டுகால மவதலத்திட்டம் உருவாக்கப்ெடவுள்ைது. வருவாய், 

டிஜிட்டல் சகாடுப்ெனவுகள் மற்றும் நிதி உள்ைடக்கத்தை விரிவாக்குவைற்கு இந்ைத் திட்டம் செயல்ெடும்.  

❖ இத்திட்டம், அம்மாநிலத்தில் உள்ை செண்களின் டிஜிட்டல் கல்வியறிவு மற்றும் நிதிொர் கல்வியறிதவ 

கட்டதமப்ெதை மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ைது. இது செண்களின் வணிக மமலாண்தம திறதன 

மமம்ெடுத்தும். அதிகமான மகளிதர சைாழில்முதனதவ மநாக்கிக்சகாண்டுவருவைன்மூலம் அடுத்ை 

ஐந்து ஆண்டுகளில் நாட்டின் GDP 12% முைல் 25% வதர வைரும் என்று மதிப்பிடப்ெட்டுள்ைது. 

5.கீழ்க்காணும் எந்ை அண்தட நாட்டில், RuPay அட்தடயின் 2ஆம் கட்டத்தை பிரைமர் நமரந்திர மமாடி 

சைாடங்கிதவத்ைார்? 
அ. இலங்மக 

ஆ. பூட்டரன்  

இ. ைியரன்ைர் 

ஈ.  ங்கவதசை் 

❖ ரூமெ அட்தடயின் இரண்டாம் கட்டத்தை பிரைமர் மமாடி மற்றும் பூட்டான் பிரைமர் லயஞ்சென் டாக்டர் 

மலாட்மட செரிங் ஆகிமயார் காசணாலிக்காட்சி மூலம் சைாடக்கி தவத்ைனர். ரூமெ அட்தடகள் 

பூட்டானில் செயல்ெடுத்ைப்ெட்டைன்மூலம் பூட்டான் முழுவதிலும் உள்ை ATM தமயங்கள் & விற்ெதன 

முதனயங்கதை இந்தியாவிலிருந்து பூட்டானுக்கு செல்ெவர்கள் ெயன்ெடுத்ை முடியும். 

❖ இத்திட்டத்தின் இராண்டாம் கட்டம்மூலம் பூட்டானிலிருந்து இந்தியா வருெவர்கள் இங்குள்ை ரூமெ 

தமயங்கதை ெயன்ெடுத்திக்சகாள்ை முடியும். ெகிர்ந்து சகாள்ைப்ெடும் கலாச்ொர ொரம்ெரியம் மற்றும் 

மக்களிதடமய உள்ை வலுவான உறவுகளின் மூலமான ெரஸ்ெர புரிைல் மற்றும் மரியாதையின் 

அடிப்ெதடயில் இந்தியா மற்றும் பூட்டானுக்கிதடமய சிறப்ொன நட்புறவு நிலவுகிறது. 

6.நவம்ெர் மாைத்தில் பீகார், ஜார்கண்ட் மற்றும் உத்ைரபிரமைெம் ஆகிய மாநிலங்கள் முழுவதும் சூரியக் 

கடவுளுக்காக சகாண்டாடப்ெடும் விழாவின் செயர் என்ன? 
அ . சத் பூமச   ஆ. தசரா 

இ. கர் ர பசளத்  ஈ. கரர்த்திமக தீ ை் 
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❖ சூரியக்கடவுளுக்காக அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ட ‘ெத் பூதெ’ எனப்ெடும் திருவிழா, பீகார், ஜார்க்கண்ட் மற்றும் 

உத்ைரபிரமைெம் ஆகிய மாநிலங்கள் முழுவதும் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. இந்ைத் திருவிழாவின்மொது, 

ெக்ைர்கள் மநான்பு மநாற்கிறார்கள், சூரியக்கடவுளிடம் பிரார்த்ைதன செய்கிறார்கள். இந்ைத் திருவிழா, 

அண்தட நாடான மநொைத்தின் சில ெகுதிகளிலும் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. 

7. அண்தமச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, துங்கெத்ரா புஷ்கரலு சகாண்டாடப்ெடுகிற மாநிலம் எது? 
அ . ஆெ்திர  ிரவதசை்  

ஆ. பதலுங்கரனர 

இ. வகரளர 

ஈ. கர்ெரடகர 

❖ ‘துங்கெத்ரா புஷ்கரலு’ என்ெது துங்கெத்ரா ஆற்தற சகைரவிக்கும் விைமாக ஆந்திர பிரமைெ மாநிலத்தில் 

சகாண்டாடப்ெடும் 12 நாள் விழாவாகும். இது, இந்ை ஆண்டு நவ.20ஆம் மைதி சைாடங்கியது. துங்கெத்ரா 

ஆறானது கர்நாடக மாநிலத்தில் உற்ெத்தியாகி சைலுங்கானா மற்றும் ஆந்திர பிரமைெம் ஆகிய இரண்டு 

அண்தட மாநிலங்கள் வழியாக ொய்ந்மைாடுகிறது. நாடு முழுவதுமுள்ை 12 மெராறுகளில், ‘புஷ்கரலு’ 

அல்லது புஷ்கரம்’ என்ற திருவிழா நடத்ைப்ெடுகிறது. 

8. இந்தியா மற்றும் எவ்விரு நாடுகளிதடமய, ‘SITEMEX’ என்ற முத்ைரப்பு கடற்ெதடப் ெயிற்சி நடந்ைது? 
அ.  ங்கவதசை் & ைியரன்ைர் 

ஆ. சிங்க ்பூர் & தரய்லரெ்து  

இ. ஆஸ்திவரலியர & ஜ ் ரன் 

ஈ.  சீனர &  ிலி ்ம ன்ஸ் 

❖ இந்தியா, சிங்கப்பூர், ைாய்லாந்து கடற்ெதடகளுக்கு இதடயிலான ‘SITEMEX-20’ என்றதழக்கப்ெடும் 

முத்ைரப்பு ெயிற்சி அண்தமயில் நிதறவதடந்ைது. இப்ெயிற்சி, அந்ைமான் கடற்ெகுதியில் நதடசெற்றது. 

இந்திய கடற்ெதடக்கு சொந்ைமான, நீர்மூழ்கிக் கப்ெல்கதைத் ைாக்கியழிக்கும் கப்ெலான INS ‘கமமார்ைா’ 

மற்றும் ஏவுகதண ைாங்கிக்கப்ெலான, ‘கர்முக்’ ஆகியதவ இந்ைப் ெயிற்சியில் ெங்குெற்றின. முைலாவது 

SITEMEX ெயிற்சி கடந்ை ஆண்டு மொர்ட் பிமையரில் நதடசெற்றது. 

❖ இந்தியா, சிங்கப்பூர் மற்றும் ைாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளின் கடற்ெதடகளுக்கு இதடமய ெரஸ்ெர 

ைன்னம்பிக்தகதய வலுப்ெடுத்ைவும், சொதுவான புரிைதல வைர்க்கவும், கடல்சார் ொதுகாப்தெ மமம்ெ 

-டுத்துவைற்கு மைதவயான சிறந்ை வழிமுதறகதைப் பின்ெற்றவும் இப்ெயிற்சி நடத்ைப்ெடுகிறது. இந்ை 

வருடப் ெயிற்சிதய சிங்கப்பூர் கடற்ெதட ைதலதமமயற்று நடத்தியது. 

9. ‘இந்மைா-ைாய் CORPAT’ என்ெது இந்தியா மற்றும் ைாய்லாந்தின் எந்ை ஆயுைப்ெதட ெம்ெந்ைப்ெட்ட 

ெயிற்சியாகும்? 
அ. இரரணு ம்  ஆ. கடற் மட  

இ.  ரன் மட  ஈ. கடவலரர கர ல் மட 
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❖ இந்தியா மற்றும் ைாய்லாந்தின் கடற்ெதடகளுக்கிதடமயயான இந்திய-ைாய்லாந்து ஒருங்கிதணந்ை 

மராந்தின் (CORPAT) முப்ெைாவது ெதிப்பு நவம்ெர் 20 வதர நதடசெற்றது. இந்தியக் கப்ெலான INS 

கார்முக், ைாய்லாந்து கப்ெலான கிரபூரி ஆகியதவ இந்ை மராந்தில் ெங்மகற்றுள்ைன. இந்திய அரசின் 

ொகர் திட்டத்தின் ஒருெகுதியாக, இந்தியப் செருங்கடல் ெகுதியில் உள்ை நாடுகளுக்கு கண்காணிப்பு, 

மெரிடர் நிவாரணம் மற்றும் இைர உைவிகதை இந்தியக் கடற்ெதட செய்து வருகிறது. 

❖ கடற்ொர்ந்ை உறவுகதை மமலும் வலுப்ெடுத்தும் விைமாக, 2005’ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆண்டுக்கு இரு 

முதற கூட்டு மராந்து நடவடிக்தகதய இருநாடுகளும் மமற்சகாண்டு வருகின்றன. வர்த்ைக கப்ெல் 

மொக்குவரத்து மற்றும் ெர்வமைெ வர்த்ைகத்துக்கு உகந்ைைாக இந்தியப் செருங்கடலின் ொதுகாப்தெ 

உறுதிசெய்வது இைன் முக்கிய மநாக்கமாகும். 

10.மீன்வைம், கால்நதட ெராமரிப்பு மற்றும் ொல்வைத்துதற அதமச்ெகத்ைால், ‘சிறந்ை கடல்ொர் மாவட்டம்’ 

விருதுக்கு மைர்வு செய்யப்ெட்டுள்ை மாவட்டம் எது? 
அ . கிருஷ்ணர  

ஆ. கடலுூர் 

இ. துூத்துக்குடி 

ஈ. கன்னியரகுைரி 

❖ மீன்வைத்துதறயில் முைன்முதறயாக, இந்திய அரசு, 2019-20’ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்ை செயல்திறன் 

உதடய மாநிலங்களுக்கு விருது வழங்கி சகைரவித்ைது. அதில், கடற்புற மாநிலங்களில் ஒடிொவும்; 

உள்நாட்டு மாநிலங்களில் உத்ைரபிரமைெமும்; மதலப்ொங்கான மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் 

அஸ்ஸாமும் சைரிவாகின. 

❖ 2019-20’ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்ை அதமப்புகளுக்கும் இந்திய அரசு விருது வழங்கி சகைரவித்ைது. 

அதில், ‘கடல்ொர்’ பிரிவில் ைமிழ்நாடு மீன்வை மமம்ொட்டுக் கழகமும்; ‘உள்நாட்டு’ பிரிவில் சைலுங்கானா 

மாநில மீனவர் கூட்டுறவு ெங்கங்கள் கூட்டதமப்பும்; ‘மதலப்ொங்கான’ பிரிவில் அஸ்ஸாம் கூட்டுறவு 

மீன் ெந்தைப்ெடுத்ைல் மற்றும் செயலாக்க கூட்டதமப்பும் சைரிவாகின. 

❖ சிறந்ை கடல்ொர் மாவட்டமாக ஆந்திர பிரதேச ைாநிலத்தின் கிருஷ்ணா மாவட்டமும்; ஒடிொ மாநிலத்தின் 

கலஹந்தி சிறந்ை உள்நாட்டு மாவட்டமாகவும்; அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் நாகான் சிறந்ை மதலப்ொங்கான 

மற்றும் வடகிழக்கு மாவட்டமாகவும் சைரிவாகின. 
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