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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ராம்சர் தளமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சசா கார் ஈரநிலமானது கீழ்க்காணும் எந்த இந்திய மாநிலத்தில் / 

யூனியன் பிரசதசத்தில் அமமந்துள்ளது? 
அ. பஞ்சாப் 

ஆ. லடாக்  

இ. மேற்கு வங்கே் 

ஈ. ஆந்திர பிரமதசே் 

❖ லடாக்கில் அமமந்துள்ள சசா கார் ஈரநிலமானது இந்தியாவின் 42ஆவது ராம்சர் தளமாக அதாவது 

பன்னாட்டு முக்கியத்துவம்வாய்ந்த ஈரநிலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ததற்காசியாவில் இதுசபான்ற 

தளங்கமள அதிக எண்ணிக்மகயில் தகாண்டுள்ள நாடு இந்தியாவாகும். உயரமான இடத்தில் 

அமைந்துள்ள ஈரநிலமான சாங்தாங் பகுதி, லடாக்கில் உள்ள நன்னீர் ஏரியான ஸ்டார்சபுக் சசா மற்றும் 

மிமகயுவர் ஏரியான சசா கார் ஆகிய இரண்டு இமைக்கப்பட்ட ஏரிகமளக் தகாண்டுள்ளது. 

2.அண்மமயில் காலமான மூத்த எழுத்தாளரும் இயற்மக ஆர்வலருமான சுகதகுமாரி சார்ந்த மாநிலம் 

எது? 
அ. மகரளா  

ஆ. ஆந்திர பிரமதசே் 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ேகாராஷ்டிரா 

❖ புகழ்மிக்க மமலயாளக்கவியும், இயற்மக ஆர்வலரும், தபண்ணுரிமம ஆர்வலருமான சுகதகுமாரி (86) 

அண்மமயில் காலமானார். 15 கவிமதத்ததாகுப்புகமள அவர் தவளியிட்டுள்ளார். சகரள மாநில மகளிர் 

ஆமையத்தின் முதல் தமலவராக இருந்த அவர், ‘குடும்பஸ்ரீ திட்டங்கள்’ ததாடங்குவதற்கு தமலமம 

தாங்கினார். ‘பத்மஸ்ரீ’, ‘சரஸ்வதி சம்மான்’ உள்ளிட்ட பல்சவறு விருதுகமள அவர் தபற்றுள்ளார். 

3.எந்த மாநிலத்தில், இந்தியாவின் மிகப்தபரிய ஹாக்கி மமதானத்மத அமமக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது? 
அ. பஞ்சாப் 

ஆ. ஒடிசா  

இ. மேற்கு வங்கே் 

ஈ. கா்நாடகா 

❖ இந்தியாவின் மிகப்தபரிய ஹாக்கி மமதானமானது ரூர்சகலா நகரில் கட்டப்படவுள்ளது என்று ஒடிசா 

மாநில முதலமமச்சர் நவீன் பட்நாயக் அறிவித்துள்ளார். அமமயவுள்ள இந்த மமதானத்தில், 2023ஆம் 

ஆண்டின் ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்சகாப்மப சபாட்டிகமள நடத்த வாய்ப்புள்ளது. 20,000 இருக்மககள் 

தகாண்ட இவ்வரங்கம், பிஜு பட்நாயக் ததாழில்நுட்ப பல்கமலக்கழக வளாகத்தில் கட்டப்படும். 
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4.அண்மமச்தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘பாலின பூங்கா’ என்பது கீழ்க்காணும் எம்மாநிலத்தின் தன்னாட்சி 

அமமப்பாகும்? 
அ. அருணாச்சல பிரமதசே் 

ஆ. அஸ்ஸாே் 

இ. ேிமசாரே் 

ஈ. மகரளா  

❖ ‘பாலின பூங்கா’ என்பது சகரள மாநில அரசின்கீழ் உள்ள ஒரு தன்னாட்சி அமமப்பாகும். மாநிலத்தில், 

பாலின சமத்துவம்குறித்த பல்சவறு திட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகமள அது ஏற்பாடு தசய்து வருகிறது. புது 

தில்லிமயச் சார்ந்த ஐநா தபண்கள் அமமப்பின் பன்னாட்டு அலுவலகத்துடன் இமைந்து, தபண்கள் 

தன்முன்சனற்றம் மற்றும் பாலின சமத்துவத்திற்கான ததற்காசியாவின் மமயமாக தசயல்படுவதற்காக 

ஐநா தபண்கள் அமமப்புடன் கூட்டிமைய தயாராக இருப்பதாக சமீபத்தில் அந்நிறுவனம் அறிவித்தது. 

5.பசுமம சசனல் அந்தஸ்து வழங்கப்பட்ட முதல் தனியார் துமற பாதுகாப்பு நிறுவனம் எது? 
அ. TATA குழுமம் 

ஆ. L&T Defense  

இ. கல்யாணி குழுமம் 

ஈ. SSS Defense 

❖ L&T Defense நிறுவனத்துக்கு பாதுகாப்பு அமமச்சகம் அண்மமயில் ‘கிரீன் சசனல் அந்தஸ்மத’ வழங்கி 

உள்ளது. இதன்மூலம் இந்த அந்தஸ்மதப்தபற்ற முதல் தனியார் துமற பாதுகாப்பு நிறுவனமாக L&T 

Defense நிறுவனம் ைாறியுள்ளது. ஒரு நிறுவனத்திற்கு இந்தத் தகுதி வழங்கப்பட்டால், அதற்கு பல்சவறு 

சலுமககள் வழங்கப்படும். ‘இந்தியாவில் தயாரிப்சபாம்’ என்ற முன்தனடுப்பின் ஒருபகுதியாக பாதுகாப்பு 

அமமச்சகத்தால் ‘கிரீன் சசனல் தகாள்மக’ ஆனது 2017’இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

6.இந்தியாவின் முதல் தவப்பக்காற்று பலூன் முமறயிலான வனப்பயைம் ததாடங்கப்பட்ட மாநிலம் எது? 
அ. உத்தர பிரமதசே் 

ஆ. ேத்திய பிரமதசே்  

இ. குஜராத் 

ஈ. ேகாராஷ்டிரா 

❖ இந்தியாவின் முதல் தவப்பக்காற்று பலூன் முமறயிலான வனப்பயைமானது, பந்ததளகர் புலிகள் 

காப்பகத்தில் ததாடங்கப்பட்டுள்ளது. இப்புலிகள் காப்பகம் மத்திய பிரசதச மாநிலத்தில் அமமந்துள்ளது. 

இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், தமடதசய்யப்பட்ட இமடயக பகுதிகளில் வாழும் புலிகள், சிறுத்மதகள், இந்திய 

சதனுண்ணுங்கரடிகள் மற்றும் பிற கானுயிரிகமள மக்கள் தவகு உயரத்திலிருந்து பார்க்கலாம். 
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7.சதசிய ஆடவர் கிரிக்தகட் அணியின் தமலமம சதர்வாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய வீரர் யார்? 
அ. ஹா்பஜன் சிங் 

ஆ. V V S இலக்்ஷமணன் 

இ. மசத்தன் சா்ோ  

ஈ. முகேது ககப் 

❖ இந்தியாவின் முன்னாள் சவகப்பந்து வீச்சாளரான சசத்தன் சர்மா, சதசிய ஆடவர் கிரிக்தகட் அணியின் 

தமலமம சதர்வாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அகில இந்திய சீனியர் சதர்வுக்குழுவிற்கு சமலும் இரு 

உறுப்பினர்கமள கிரிக்தகட் ஆசலாசமனக்குழுமம் சதர்வுதசய்துள்ளது. ஓராண்டுகாலம்கழித்து, ததரிவு 

தசய்யப்பட்டவர்கமள மதிப்பாய்வு தசய்து BCCI’க்கு அகில இந்திய சீனியர் சதர்வுக்குழு பரிந்துமரகமள 

வழங்கும். 

8.அண்மமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘PRADAN’ இமையதளத்துடன் ததாடர்புமடய அமமப்பு எது? 
அ. DRDO 

ஆ. ISRO  

இ. UPSC 

ஈ. UGC 

❖ சந்திரயான்-2 திட்டத்தின் முதல் ததாகுப்மப தபாது மக்களின் பார்மவக்கு தவளியிட்டுள்ளதாக இந்திய 

விண்தவளி ஆய்வுமமயம் (ISRO) அறிவித்துள்ளது. சந்திரயான்-2 திட்டம், 2019 ஜூமல.22 அன்று ஸ்ரீ 

ஹரிசகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் ஏவுதளத்திலிருந்து ஏவப்பட்டது. ISRO திட்டங்கள் குறித்த 

தரவுகளின் முதன்மம காப்பகமான இந்திய விண்தவளி அறிவியல் தரவு மமயம், ‘PRADAN’ இமைய 

தளத்தின்மூலம் தரவுகமள தவளியிட்டுள்ளது. 

9.அண்மமயில், ‘பசல் ரகத் சயாஜனா’ மற்றும் ‘பசுதன் சயாஜனா’ ஆகியவற்மற ததாடங்கிய மாநில அரசு 

எது? 

அ. பீகாா் 

ஆ. ஜாா்க்கண்ட்  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. உத்தர பிரமதசே் 

❖ ஜார்கண்ட் மாநில அரசு தனது அண்மமய அமமச்சரமவக் கூட்டத்தில், அமனத்து உழவர்கள் மற்றும் 

சவளாண் கடன்கமளயும் `50,000 வமர தள்ளுபடி தசய்ய முடிவுதசய்துள்ளது. பயிர் இழப்மப எதிர் 

தகாண்ட உழவர்களுக்கு நிவாரைம் வழங்குவதற்கு, ‘பசல் ரகத் சயாஜனா’ மற்றும் கால்நமட 

வளர்ப்பில் ஈடுபடும் குடும்பங்களின் வருவாமய அதிகரிக்க, ‘பசுதன் சயாஜனா’ ஆகிய 2 திட்டத்திற்கும் 

அம்ைாநில அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
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10. ‘SKYROS’ என்ற தபயரில் இந்தியா ைற்றும் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் சபார் விமானங்கள் பயிற்சி 

சமற்தகாள்ளவுள்ளன? 
அ. இஸ்மரல் 

ஆ. பிரான்ஸ்  

இ. இரஷ்யா 

ஈ. ஆஸ்திமரலியா 

❖ இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸின் ரசபல் சபார்விமானங்கள், இராஜஸ்தானின் சஜாத்பூரில் ‘SKYROS’ என்ற 

பபயரில் சபார் விமளயாட்டுகமள சமற்தகாள்ளவுள்ளன. அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மூன்றாம் வாரத்தில் 

இப்பயிற்சி நடத்தப்படவுள்ளது. 2020 ஆகஸ்ட்டில் சசமவயில் சசர்க்கப்பட்ட ரசபல் சபார்விமானங்கள் 

ஈடுபடும் இந்திய வான்பமடயின் முதல் தபரிய சபார் விமளயாட்டு இதுவாகும். 
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