நடப்புநிகழ்வுகள் – ஆகஸ்ட் 2018
TOTAL QUESTIONS – 55 QUESTIONS
Date

– August 1 to 6

1. 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ராஜீவ் காந்தி
சத்பாவனா விருது யாருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது?
அ.ககாபாலகிருஷ்ணகாந்தி
ஆ.பரத் வத்மானி
இ.ஸ்மிருதி மந்தனா
ஈ.ஜனனி சுந்தர்
2. கதசிய சுற்றுச்சூழல் ஆய்வறிக்கக, முதல்கட்டமாக
எத்தகன மாவட்டங்களில் நடத்தப்பட உள்ளது?
அ.75
ஆ.65
இ.55
ஈ.45
3. 2018 ஆண்டுக்கான ஐநாவின் E- Government
குறியீட்டில் இந்தியா வகிக்கும் இடம்?
அ.88
ஆ.96
இ.104
ஈ.118
4. ஆராய்ச்சி மற்றும் விஞ்ஞான கற்றலுக்கு உதவும்
வககயில் ‘iHub’ கமயத்கத துவங்கியுள்ள மாநிலம்?
அ.தமிழ்நாடு
ஆ.கர்நாடகம்
இ.ஆந்திரபிரகதஷ்
ஈ.ததலுங்கானா
5. N.C.C மற்றும் N.S.S அகமப்கப வலுப்படுத்த
அகமக்கப்பட உள்ள குழுவின் தகலவர்?
.அ.அனில் தசாரூப்
ஆ.பிரதீப் குமார் சின்ஹா
இ.ராஜீவ் கதாப்கன
ஈ.நிர்கபந்திரகுமார்
6. சமீபத்தில் TCS நிறுவனத்கத பின்னுக்கு தள்ளி,
இந்தியாவின் மிக மதிப்பு வாய்ந்த கம்தபனியாக
உயர்ந்துள்ள நிறுவனம்?
அ.Bharti Airtel
ஆ.Reliance
இ.Infosys
ஈ. L&T

7. சமீபத்தில் “Gaofen-11” என்ற
தசயற்ககக்ககாகள விண்ணில் தசலுத்திய நாடு?
அ.பாக்கிஸ்தான்
ஆ.ஜப்பான்
இ.சீனா
ஈ.வடதகாரியா
8. RBC கனடிய ஓபன் (RBC Canadian Open)
கபாட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் தவன்றவர்?
அ.டாமி பிதளட்வுட்
ஆ.தமக்கில் ராய்
இ.கஜார்டன் ஸ்கபயத்
ஈ.டஸ்டின் ஜான்சன்
9. சமீபத்தில் சர்வகதச விளம்பர சங்கத்தின் (IAAI)
‘Marketer of the Year’ விருகத தபற்றுள்ள
நிறுவனம்?
அ.அமுல்
ஆ.ஆவின்
இ.ஹட்சன் ஆக்கரா ஈ.டாபர்
10. சமீபத்தில் “Pp” அல்லது “P null” என
தபயரிடப்பட்ட ஒரு அரிய இரத்த பிரிகவ
கண்டறிந்த மருத்துவமகன?
அ.தசன்கன மருத்துவக் கல்லூரி
ஆ.கஸ்தூர்பா மருத்துவக் கல்லூரி
இ.தபங்களூர் மருத்துவக் கல்லூரி
ஈ.கிறிஸ்டியன் மருத்துவக் கல்லூரி
11. உலக தாய்ப்பால் தினம் எப்கபாது
அனுசரிக்கப்படுகிறது?
அ.ஜூகல 18 to 24
ஆ.ஜூகல 25 to 31
இ.ஆகஸ்ட் 1 to 7
ஈ.ஆகஸ்ட் 8 to 14
12. சமீபத்தில் Nepal-India Think Tank மாநாடு
நகடதபற்ற இடம்?
அ.காத்மண்டு
ஆ.தடல்லி
இ.சந்திரகரி
ஈ.மும்கப
13. சஞ்சார் கிராந்தி கயாஜனாவின் (SKY-Sanchar
Kranti Yojna) கீழ் தபாதுமகளுக்கு ஸ்மார்ட்
கபான்ககள வழங்க “தமாகபல் டிஹார் [Mobile
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Tihar]” என்ற திட்டத்கத அறிமுகப்படித்தியுள்ள
மாநிலம்?
அ.ஒடிசா
ஆ.கமற்குவங்கம்
இ.சத்தீஸ்கர்
ஈ.ஜார்கண்ட்
14. பின்வரும் நாடுகளில் எது 2018 சர்வகதச
இராணுவ விகளயாட்கட(IAG) நடத்த உள்ளது?
அ.ஈரான்
ஆ.ஆர்மீனியா
இ.கஜகஸ்தான் ஈ.கமகல உள்ள அகனத்தும்
15. சமீபத்தில் காலமான ‘பீஷ்ம நாராயண் சிங்’
பின்வரும் எந்த துகறயுடன் ததாடர்புகடயவர்?
அ.சினிமா
ஆ.இலக்கியம்
இ.அரசியல்
ஈ.ததாழில்நுட்பம்
16. சமீபத்தில் “மிஷன் சத்யாநிஷ்தா” (Mission
Satyanishtha) என்ற திட்டத்கத துவங்கியுள்ள
தபாதுநிறுவனம்?
அ.இந்தியன் ஏர்கலன்ஸ்
ஆ.இந்திய தபால் துகற
இ.இந்திய ரயில்கவத் துகற
ஈ.இந்திய தநடுஞ்சாகல துகற
17. அட்லாண்டா ஓபன் தடன்னிஸ் கபாட்டியில்
சாம்பியன் பட்டம் தவன்றவர்?
அ.ஜான் இஸ்னர்
ஆ.கரயான் ஹாரிசன்
இ.ஜிம்மி கானர்ஸ்
ஈ.ஜான் தமக்கன்கரா
18. சமீபத்தில் அதமரிக்கா ததற்கு ஆசிய
பிராந்தியத்தில் உள்ள எந்த நாட்டிற்கு ‘எஸ்.டி.ஏ-1’
என்ற சிறப்பு அந்தஸ்கத வழங்கி உள்ளது?
அ.இலங்ககஆ.
ஆ.இந்தியா
இ.பங்களாகதஷ்
ஈ.மியான்மர்
19. ”காவ் வாங்க் ககால்டன்” என்ற பாலம் உள்ள
நாடு?
அ.சீனா
ஆ.மகலசியா
இ.வியட்நாம்
ஈ.மியான்மர்

20. அதமரிக்காவின், ஜனநாயகக் கட்சியின் கதசியக்
குழுவுக்கு தகலகம தசயல் அலுவலராக (CEO)
நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர்?
அ.லிகயா வாராட்கர்
ஆ.சீமா நந்தா
இ.அக்ஷய் தவங்ககடஷ்
ஈ.நிக்கி ஹாகல
21. சமீபத்தில், ஒரு டிரில்லியன் டாலர் ($1 Trillion)
சந்கத மதிப்கப எட்டிய நிறுவனம்?
அ.Apple
ஆ.Micro soft
இ.Face Book
ஈ.Google
22. சமீபத்தில் கடக்நாத் ககாழிக்கு புவிசார் குறியீகட
தபற்றுள்ள மாநிலம்?
அ.சத்தீஸ்கர்
ஆ.மத்திய பிரகதசம்
இ.உத்திரபிரகதசம்
ஈ.அசாம்
23. சமீபத்தில் அகனத்து கல்லூரி மற்றும்
பல்ககலக்கழகங்களில் கயாகாப் பயிற்சியிகன
கட்டாயமாக்கியுள்ள மாநிலம்?
அ.குஜராத்
ஆ.ஒரிசா
இ.கர்நாடகா
ஈ.ததலுங்கானா
24. 2018-ஆம் ஆண்டுக்கான பீல்டு தமடல் (Field
Medal)-ஐ தவன்ற இந்திய வம்சாவளி நபர்?
அ.அக்ஷய் தவங்ககடஷ்
ஆ.பிரவின் ககார்தான்
இ.ரக்பிர் சிங் சங்ககரா
ஈ.தனிஷ்க் ஆப்ரஹாம்
25. 123வது சட்டதிருத்த மகசாதா பின்வரும்
எதனுடன் ததாடர்புகடயது?
அ.கதசிய பிற்படுத்தப்பட்கடார் ஆகணயத்திற்கு
அரசியலகமப்பு அந்தஸ்து வழங்குதல்
ஆ.NITI Aayog-விற்கு அரசியலகமப்பு
அந்தஸ்து வழங்குதல்
இ.கதசிய மனித உரிகமகள் ஆகணயத்திற்கு
அரசியலகமப்பு அந்தஸ்து வழங்குதல்
ஈ.CBI-விற்கு அரசியலகமப்பு அந்தஸ்து
வழங்குதல்
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26. “கவஷ்ணவி தரட்டி ஜக்கா” பின்வரும் எந்த
விகளயாட்டுடன் ததாடர்பானவர்?
அ.ஹாக்கி
ஆ.கிரிக்தகட்
இ.பாட்மிட்டன்
ஈ.குத்துசண்கட
27. சமீபத்தில் ஜிம்பாப்கவ நாட்டின் புதிய அதிபராக
கதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளவர்?
அ எமர்சன் மங்ககாவா ஆ.ராபர்ட் முகாகப
இ.ஜிம்மி கானர்ஸ்
ஈ.ஜான் தமக்கன்கரா
28. சமீபத்தில் “முதல்வர்-யுவ கநஸ்தம்” என்ற
திட்டத்கத துவங்கியுள்ள மாநிலம்?
அ.கர்நாடகா
இ.ததலுங்கானா
இ.ஆந்திர பிரகதஷ்
ஈ.ககரளா
29. சமீபத்தில் எப்கபாது கதசிய காகித தினம்
அனுசரிக்கப்பட்டது?
அ.ஜூகல 30
ஆ.ஜூகல 31
இ.ஆகஸ்ட் 01
ஈ.ஆகஸ்ட் 02
30. சமீபத்தில், 4வது இந்திய சர்வகதச காலணிகள்
கண்காட்சி எங்கு நகடதபற்றது?
அ.தபங்களூர்
ஆ.தடல்லி
இ.தகால்கத்தா
ஈ.கஹதராபாத்
31. சமீபத்தில், மனித தசல்களில்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள புதிய வடிவத்தின் தபயர்?
அ.ஸ்கூடாய்ட்
ஆ.தபன்டநாய்ட்
இ.சர்கிள்டாய்ட்
ஈ.ட்ரிங்னாய்ட்
32. சமீபத்தில் பின்வரும் யாருக்கு ”ஷாலகா சம்மான்
2017-2018” விருது வழங்கப்பட்டது?
அ.யாஷ் கசாப்ரா ஆ.ரன் கஜாஹர்
இ.ஜாவித் அக்தர் ஈ.ராஜ்குமார் ஹிரானி
33. ஜம்மு – காஷ்மீர் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு
நியமிக்கப்பட்டுள்ள முதல் தபண் தகலகம நீதிபதி?
அ.கீதா மிட்டல்
ஆ.விஜயா கக தஹுல்ரமணி
இ.கீதா கஜாரி

ஈ.சிந்து சர்மா
34. “Shor Nahin” என்ற தமாகபல் தசயலிகய
அறிமுகம் தசய்துள்ள மாநிலம்?
அ.ஹிமாச்சல பிரகதஷ்
ஆ.மத்திய பிரகதஷ்
இ.உத்திர பிரகதஷ்
ஈ.ஆந்திர பிரகதஷ்
35. இந்தியாவின் முதல் ‘பிளாக் தசயின்’ மாவட்டம்
அகமயுள்ள மாநிலம்?
அ.ஆந்திர பிரகதஷ்
ஆ.ததலுங்கானா
இ.கர்நாடகம்
ஈ.ககரளா
36. சமீபத்தில் E-Aksharayan என்ற
தமன்தபாருகள அறிமுகம் தசய்த அகமச்சகம்?
அ.உள்துகற அகமச்சகம்
ஆ.விவசாயத் துகற அகமச்சகம்
இ.மனிதவள கமம்பாட்டு அகமச்சகம்
ஈ.தகவல் ததாழில்நுட்ப அகமச்சகம்
37. ‘ஆஸ்திகரலியா மாஸ்டர்தசப் 2018’ல்
கபாட்டியில் தவன்றவர்?
அ.ஜார்ஜ் ககலம்பாரிஸ்
ஆ.சசி தசல்கலயா
இ.திவாகரன் S கசது
ஈ.தபன் கபார்ஸ்
38. ஹிந்தி தமாழியில் கபசும் உலகின் முதல் மனித
கராகபாவின் தபயர்?
அ.மித்ரா
ஆ.ராஷ்மி
இ.கசாஃபியா
ஈ.தகம்பா
39. சமீபத்தில், இந்திய ததாழில் வர்த்தக சகபயின்
(FICCI) தபண்கள் பிரிவு அறிமுகபடுத்தியுள்ள
தமாகபல் தசயலி?
அ.WOW
ஆ.FIC
இ.WOM
ஈ.CLEAN
40. சமீபத்தில் நடந்த பிஜி சர்வகதச ககால்ப்
கபாட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் தவன்றவர்?
அ.யாஷ் கசாப்ரா
ஆ.அதிதி அகசாக்
இ.முககஷ்குமார்
ஈ.சுகன்ஜீத் புல்லார்
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41. சமீபத்தில் எந்த நாட்டு அறிஞர்கள் ஒற்கற
குகராகமாகசாம் ஈஸ்ட்கட கண்டுபிடித்துளனர்?
அ.ஜப்பான்
ஆ.இந்தியா
இ.சீனா
ஈ.இஸ்கரல்
42. உலக சாம்பியன்ஷிப் கபட்மிண்டன் கபாட்டியில்
சாம்பியன் பட்டம் தவன்றவர்?
அ.பிவி சிந்து
ஆ.அககனா யமகுச்சி
இ.ககராலினா மரின்
ஈ.கநாகசாமி ஒக்குஹரா
43. முதலீட்டுக்கு உகந்த மாநிலங்களின் பட்டியல்
2018 – இல் முதலிடம் வகிக்கும் மாநிலம்?
அ.ஆந்திர பிரகதஷ்
ஆ.ததலுங்கானா
இ.தடல்லி
ஈ.தமிழ்நாடு
44. சமீபத்தில் தீன்தயாள் உபாத்யாயா என தபயர்
மாற்றப்பட்டுள்ள ரயில் நிகலயம்?
அ.முகல்சராய் ரயில் நிகலயம்
ஆ.எல்பின்ஸ்கடான் ரயில் நிகலயம்
இ.ஆந்கதரி ரயில் நிகலயம்
ஈ.மஹாராஜ் ரயில் நிகலயம்
45. சமீபத்தில் “Swachha Meva Jayate” என்ற
பிரச்சார இயக்கத்கத துவங்கியுள்ள மாநிலம்?
அ.உத்திர பிரகதஷ்
ஆ.குஜராத்
இ.ததலுங்கானா
ஈ.கர்நாடகா
46. சமீபத்தில் நகடதபற்ற “உலக ககாப்கப மகளிர்
ஹாக்கி கபாட்டியில்” தவன்ற அணி?
அ.அயர்லாந்து
ஆ.தநதர்லாந்து
இ.ஸ்தபயின்
ஈ.ஆஸ்திகரலியா
47. சமீபத்தில் தசன்கன உயர் நீதிமன்றத்தின்
தற்காலிக தகலகம நீதிபதியாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர்?
அ.ராஜிவ் சர்மா
ஆ.ஹுலுவாடி ஜி ரகமஷ்
இ.ன்.தஹச்.பட்டீல் ஈ.இந்திரஜித் மஹந்தி
48. ஹிகராசிமா தினம் எப்கபாது அனுசரிக்கப்படுகிறது?
அ.ஆகஸ்ட் 4
ஆ.ஆகஸ்ட் 5

இ.ஆகஸ்ட் 6

ஈ.ஆகஸ்ட் 7

49. சமீபத்தில் நடந்த 20 வயதுக்கு
உட்பட்கடாருக்கான (யூ-20) கால்பந்து கபாட்டியில்
சாம்பியன் பட்டம் தவன்ற அணி?
அ.அர்தஜன்டினா
ஆ.ஸ்தபயின்
இ.தஜர்மனி
ஈ.இந்தியா
50. சமீபத்தில், தபப்சி நிறுவனத்தின் தகலகம தசயல்
அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர்?
அ.ரகமான் லகூர்தா
ஆ.கஜம்ஸ் சதர்தலண்ட்
இ.ரூபர்ட் ஸ்டாட்தலர் ஈ.சாலி எஸ்.பகரக்
51. ‘Maitree 2018’ என்பது இந்தியா மற்றும் எந்த
நாட்டுக்கு இகடகயயான கூட்டு இராணுவப் பயிற்சி
ஆகும்?
அ.இஸ்கரல்
ஆ.தாய்லாந்து
இ.இந்கதாகனசியா
ஈ.சிங்கப்பூர்
52. பசு பாதுகாவலர்களுக்கு அகடயாள அட்கட
வழங்க உள்ள மாநிலம்?
அ.ஆந்திர பிரகதஷ்
ஆ.ததலுங்கானா
இ.உத்தரகாண்ட்
ஈ.உத்திர பிரகதஷ்
53. உலகின் முதலாவது ததர்மல் கபட்டரி
ததாழிற்சாகல எங்கு அகமக்கப்பட்டுள்ளது?
அ.ததலுங்கானா
ஆ.கர்நாடகா
இ.ஆந்திர பிரகதஷ்
ஈ.தமிழ்நாடு
54. இந்தியாவின் முதல் தமாகபல் பரிமாற்ற
மண்டலம் எங்கு அகமக்கப்பட உள்ளது?
அ.தநாய்டா
ஆ.புகன
இ.தகால்கத்தா
ஈ.அமராவதி
55. சமீபத்தில் எந்த திட்டத்தின் கீழ் புதிதாக 122
ஆராய்ச்சி திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது?
அ.PMRF
ஆ.SAMPRITI
இ.IMPRINT-2
ஈ.IMPRINT-I
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