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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.முதன்மை கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கான ததசிய கூட்டுறவு தைம்பாட்டுக் கழகம் ததாடங்கியுள்ள பயிற்சி
ததாகுதிகளின் தபயதென்ன?
அ. சகாகா் பிரக்யா 
ஆ. NCDC சகாகா்
இ. ககாஆப் எஜூககட்
ஈ. PACS திறன் பராமாிப்பு
❖ கிொைப்புறங்களில் திறன் வளர்த்தல் பயிற்சிகமள அளிப்பதற்காக, ‘சகாகர் பிெக்யா’ என்னும் திட்டத்மத
ைத்திய உழவு, உழவர்கள் நலன், ஊெக வளர்ச்சி, பஞ்சாயத்து ொஜ் & உணவுப்பதப்படுத்துதல் அமைச்சர்
நதெந்திெ சிங் ததாைர் ததாடங்கிமவத்தார். இத்திட்டத்தின்மூலம், 45 புதிய பயிற்சிகள் நாட்டின் கிொைப்
புறங்களிலுள்ள ததாடக்க கூட்டுறவு சங்கங்களில் ததசிய கூட்டுறவு வளர்ச்சி கழகத்தால் அளிக்கப்படும்.

2.திருைணத்திற்காக சட்டத்துக்குப் புறம்பாக ைதைாற்றம் தசய்தமல தமட தசய்வதற்காக அவசெ ஆமண
பிறப்பித்துள்ள ைாநிலம் எது?
அ. உத்தர பிரகதசம் 
ஆ. மத்திய பிரகதசம்
இ. குஜராத்
ஈ. அஸ
் ஸாம்
❖ திருைணம் தசய்து தகாள்வதற்காக சட்டத்துக்குப் புறம்பாக ைதைாற்றம் தசய்தமல தமட தசய்வதற்காக
அவசெ ஆமண பிறப்பித்து உத்தெ பிெததச ைாநில அெசு அறிவிப்பு தவளியிட்டுள்ளது. இந்த அவசெ
ஆமணயின்படி, திருைணம் தசய்து தகாள்வதற்காக கட்டாயப்படுத்திதயா, வஞ்சகம்-சூழ்ச்சி தசய்ததா,
அல்லது ைனவழுத்தத்துக்கு உள்ளாக்கிதயா ஒருவர் சட்டத்துக்குப்புறம்பாக ைதம்ைாற்றினால், ைதைாற்றம்
தசய்யும் அந்நபர், பிமணயில் தவளிவெ இயலாத குற்றஞ்தசய்தவொ கருதப்படுவான்/ள். அவனு/ளுக்கு,
அதிகபட்சைாக 10 ஆண்டுகள் சிமறத்தண்டமனயும், `50,000 அபொதமும் விதிக்கப்படும்.

3.ததசிய அறிவியல் திமெப்பட விழாவின் பத்தாவது பதிப்பு ததாடங்கப்படுகிற ைாநிலம் எது?
அ. கமற்கு வங்கம்
ஆ. அஸ
் ஸாம்
இ. திாிபுரா 
ஈ. உத்தரகண
் ட்
❖ ததசிய அறிவியல் திமெப்பட விழாவின் பத்தாவது பதிப்பானது திரிபுொ ைாநிலத்தில் ததாடங்கப்பட்டது.
தைய்நிகர் முமறயில் இந்தத் திருவிழா நமடதபறும். அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்பத் துமறயின்கீழ்
ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனைாக தசயல்பட்டு வரும் விக்யான் பிெஸார் இந்த விழாமவ ஏற்பாடு தசய்து
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வருகிறது. இந்த ஆண்டு, திரிபுொ ைாநில அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்ப கவுன்சிலுடன் இமணந்து
விக்யான் பிெசார் இதமன நடத்துகிறது. தவவ்தவறு தைாழிசார்ந்த 372 படங்கள் தபறப்பட்டுள்ளன.

4. CII

ைற்றும் எர்ன்ஸ்ட் & யங் அண்மையில் நடத்திய ஓர் ஆய்வின்படி, முதலீட்டாளர்களின் விருப்ப

நாடாக உள்ளது எது?
அ. சீனா
ஆ. இந்தியா 
இ. ஐக்கிய அமமாிக்க நாடுகள்
ஈ. மமாாிசியஸ
்
❖ இந்திய ததாழிற்துமற கூட்டமைப்பு (CII) ைற்றும் எர்ன்ஸ்ட் & யங் ஆகியவை சமீபத்தில் நடத்திய ஓர்
ஆய்வின்படி, உலதகங்கிலும் உள்ள முதலீடுகளின் அடிப்பமடயில், பன்னாட்டு ததசிய நிறுவனங்கள்
இந்தியாமவ தங்கள் முதல் விருப்பைாக கருதுகின்றன.
❖ அந்தப் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் தகாள்மக வகுப்பாளர்களுள் 82% தபர் அடுத்த 2-3 ஆண்டுகளில்
தங்கள் வணிகத்மத விரிவுபடுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறினர். இந்தியாவுக்குப்பிறகு, இெண்டாவது
மிகவும் சாதகைான நாடாக வட அதைரிக்கா உள்ளது.

5.துன்பத்திலிருக்கும் ைகளிர்க்கு உதவுதற்காக பிெத்திதயக வாட்ஸ்அப் எண்மண அறிமுகப்படுத்தியுள்ள
ைாநில அெசு எது?
அ. அஸ
் ஸாம்
ஆ. ககாவா 
இ. ககரளா
ஈ. மதலுங்கானா
❖ தகாவா ைாநில முதலமைச்சர் அம்ைாநிலத்தில் துன்பத்தில் உள்ள தபண்களுக்கு உதவுவதற்காக
பிெத்திதயக வாட்ஸ்அப் உதவி எண்மண (7875756177) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். தகாவா ைாநில
காவல்துமற கட்டுப்பாட்டமறயுடன் இமணக்கப்பட்டுள்ள இந்த வாட்ஸ்அப் எண் 24 ைணி தநெமும்
தசயல்படும். ைத்திய பாதுகாப்பு இமண அமைச்சரும் AYUSH அவைச்சருைான ஸ்ரீ பத் நாயக் ைருத்துவ
ரீதியாக உதவிபுரியும் ஓர் அவசெ ஊர்திமய தகாவா ைாநிலத்திற்கு வழங்கியுள்ளார்.

6. அண்மையில் காலைான அஜய் தலாதா, கீழ்க்காணும் எந்தத் ததாழிற்துமறடன் ததாடர்புமடயவர்?
அ. எழுத்தாளா்
ஆ. மருத்துவா் 
இ. அரசியல்வாதி
ஈ. அறிவியலாளா்
❖ மூத்த இந்திய-அதைரிக்க ைருத்துவொன அஜய் தலாதா (58) அதைரிக்காவில் தகாதொனா ததாற்றால்
காலைானார். அவர், அதைரிக்க வம்சாவளிமயச் தசர்ந்த ைருத்துவர்கள் சங்கத்தின் (AAPI) முன்னாள்
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தமலவொவார். 2016ஆம் ஆண்டில் ‘எல்லிஸ் தீவு’ பதக்கம் உட்பட பல்தவறு தகளெவங்கமள அவர்
தபற்றுள்ளார். புலம்தபயர்ந்த ொஜஸ்தானியர்களுக்கு அவொற்றிய பங்களிப்புக்காக அவர் அறியப்பட்டார்.

7.சிறு ததாழில்கள் தைம்பாட்டு வங்கியானது (SIDBI) MSME சுற்றுச்சூழல் அமைப்மப உருவாக்குதற்காக
கீழ்க்காணும் எந்த ததன் ைாநிலத்துடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் மகதயழுத்திட்டுள்ளது?
அ. தமிழ்நாடு 
ஆ. ஆந்திர பிரகதசம்
இ. ககரளா
ஈ. கா்நாடகா
❖ தமிழ்நாட்டில் குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தெத் த ாழில் நிறுவனங்களுக்கான (MSME) சூழல் அமைப்மப
உருவாக்குவதற்காக இந்திய சிறு ததாழில்கள் தைம்பாட்டு வங்கியானது (SIDBI) தமிழ்நாடு அெசுடனான
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் மகதயழுத்திட்டுள்ளது. இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்கீழ், SIDBI ஒரு திட்ட
தைலாண்மை பிரிமவ தமிழ்நாடு அெசில் நிறுவும். அது, ைாநிலங்களில் தைற்தகாள்ளப்படவுள்ள பயிற்சி
ைற்றும் திறன் தைம்பாட்டுத் திட்டங்கமள வடிவமைக்கும் தசயல்முமறமய தைற்தகாள்ளும்.

8. 2013ஆம் ஆண்டு முதல் 93 மில்லியன் ைக்கமள வறுமையிலிருந்து மீட்டுள்ளதாகவும், தனது நாட்டில்
தீவிெைாக வறுமைமய ஒழித்து வருவதாகவும் அறிவித்துள்ள நாடு எது?
அ. இந்தியா
ஆ. சீனா 
இ. பாகிஸ
் தான்
ஈ. இந்கதாகனசியா
❖ கடந்த 2014ஆம் ஆண்டின் மிகவும் ஏழ்மையான பிொந்தியங்களின் பட்டியலிலிருந்த மீதமுள்ள 832
பகுதிகமளயும் சீனா அண்வையில் நீக்கியது. கடந்த 2013ஆம் ஆண்டிலிருந்து 93 மில்லியன் ைக்கமள
வறுமையிலிருந்து மீட்டுள்ளதாகவும் சீனா அறிவித்துள்ளது.
❖ சீனா தனது தசாந்த ததசிய தீவிெ வறுமைக்கான தெத்மத அடிப்பமடயாகக் தகாண்டுள்ளது. தனிநபர்
வருைான வெம்பில் ஆண்டுக்கு 4,000 யுவான் அல்லது நாதளான்றுக்கு $1.52 அதைரிக்க டாலர் ைற்றும்
பிற சமூக காெணிகளின் அடிப்பமடயில் அந்தத் தெம் உள்ளது.

9. ‘ஹர் கர் நல் தயாஜனா’ தசயல்படுத்

ப்பட்டுள்ள ைாநிலம் எது?

அ. மகாராஷ்டிரா
ஆ. குஜராத்
இ. உத்தர பிரகதசம் 
ஈ. ஒடிசா
❖ பிெதைர் நதெந்திெ தைாடி, உத்தெ பிெததச ைாநிலத்தில், ‘ஹர் கர் நல் தயாஜனா’மவ ததாடங்கிமவத்தார்.
தசான்பத்ொ ைற்றும் மிர்சாபூர் ஆகிய இெண்டு ைாவட்டங்களில் உள்ள 4.1 மில்லியனுக்கும் அதிகைான
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ைக்களுக்கு குடிநீர் வழங்குவமத இத்திட்டம் தநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் தசலவினம்
`5,555 தகாடியாகும். இந்தத்திட்டம் 3,000’க்கும் தைற்பட்ட கிொைங்களுக்கு குடிநீமெ வழங்கும்.

10. DRDO’ஆல்

ததாடங்கிமவக்கப்பட்டு இந்திய கடற்பமடக்கு வழங்கப்பட்ட கனைான எமடதகாண்ட

நீர்மூழ்கி கப்பல் தகர்ப்பு ஏவுகமணயின் (torpedo) தபயர் என்ன?
அ. பிரகமாஸ
்
ஆ. வருணாஸ
் திரம் 
இ. ஆகாஷ்
ஈ. தனுஷ்
❖ பாதுகாப்பு ஆொய்ச்சி ைற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பின் (DRDO) தமலவர் அண்வையில் முதலாம் கனைான
எமடதகாண்ட நீர்மூழ்கி கப்பல் தகர்ப்பு ஏவுகமணயான வருணாசுதிெத்மத தகாடியமசத்து ததாடங்கி
மவத்தார். விசாகப்பட்டினம் பிரிவின் பாெத் மடனமிக்ஸ் லிமிதடட்டில் நமடதபற்ற விழாவில், இந்த
நீர்மூழ்கி கப்பல் தகர்ப்பு ஏவுகமண இந்திய கடற்பமடயிடம் வழங்கப்பட்டது. இமத, விசாகப்பட்டினம்
கடற்பமட அறிவியல் & ததாழில்நுட்ப ஆய்வகம் வடிவமைத்து உருவாக்கியுள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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