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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நிதியியல் கல்வி வாரம் என்பது பின்வரும் எந்த இந்திய அமமப்பின் முயற்சியாகும்? 

A) இந்திய ாிசா்வ் வங்கி  

B) மத்திய நிதியமமச்சகம்  

C) சசபி 

D) ஐ ஆா் டி ஏ 

 இந்திய ாிசா்வ் வங்கி, ஜூன் 3 முதல் 7 வமர நாடு முழுவதும் நடப்பாண்டு நிதியியல் கல்வி வாரத்மத 

கமடப்பிடிக்கவுள்ளது. “Farmers and How they Benefit by being a Part of The Formal Banking System – 

விவசாயிகள் மற்றும் முமறயான வங்கியியல் அமமப்பின்கீழ் விவசாயிகள் சபறும் நன்மம” என்பது 

நடப்பாண்டில் வரும் இவ்வாரத்துக்கான கருப்சபாருளாகும். 

 வவளாண் சபருங்குடி மக்களிமடவய விழிப்புணா்மவ ஏற்படுத்த மற்றும் நிதியியல் கல்வியறிவு 

சசய்திகமளக் சகாண்டுசசல்ல அவா்கள் நலன் சாா்ந்த கருத்துக்கமள உள்ளடக்கிய சுவசராட்டிகள் 

மற்றும் துண்டுப்பிரசுரங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 

 வங்கிகள் தங்கள் கிராமப்புற கிமளகள், நிதியியல் கல்வி மமயங்கள், ATM மற்றும் வமலத் 

தளங்களில் இந்தச் சுவசராட்டிகள் மற்றும் துண்டுப் பிரசுரங்கமள காட்சிப்படுத்த வவண்டுசமன 

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன. விவசாயிகளிடம் அவா்களுக்குத் வதமவயான நிதியியல் விழிப்புணா்வு 

சசய்திகமளக் சகாண்டு சசல்ல, மமயப்படுத்தப்பட்ட மக்கள் ஊடக பரப்புமரமய துூா்தா்ஷன் மற்றும் 

அகில இந்திய வாசனாலியில் இந்திய ாிசா்வ் வங்கி இம்மாதம் வமற்சகாள்ளவுள்ளது. 

2.மனிதவள வமம்பாட்டு அமமச்சகத்திடம் அண்மமயில் வதசிய கல்விக் சகாள்மகயின் 

வமரமவ சமா்ப்பித்த குழுவின் தமலவா் யாா்? 

A) மாதவ் காட்கில் 

B) எம் இராதாகிருஷ்ணன் 

C) வக கஸ்துூாிரங்கன்  

D) எம் ஜி வக வமனன் 

 ISRO முன்னாள் தமலவா் Dr. வக. கஸ்துூாிரங்கன் தமலமமயிலான குழு, சமீபத்தில் புது தில்லியில் 

மனிதவள வமம்பாட்டு அமமச்சா் ரவமஷ் வபாக்ாியால் நிஷாங்கிடம் வதசிய கல்விக் சகாள்மகயின் 

வமரமவ சமா்ப்பித்தது. பாடத்திட்டத்தில் இந்திய அறிவுசாா் முமறமமகமள இமணப்பது, வதசிய 

கல்வி ஆமணயம் அமமக்கப்பட்டு தனியாா் பள்ளிகளால் தன்னிச்மசயாக உயா்த்தப்படும் பள்ளிக் 

கட்டணங்கமள கட்டுப்படுத்துவது ஆகியவற்மற இந்தக் சகாள்மக வமரவு பாிந்துமரக்கிறது. 
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 முற்றுமுழுதாக ஆசிாியா் பயிற்சி பாடங்கமள பல்கமல அல்லது கல்லூாிகளுக்கு மாற்ற வவண்டும் 

எனவும் இந்த வமரவு முன்சமாழிந்துள்ளது. கணிதம், வானியல், தத்துவம், உளவியல், வயாகா, 

கட்டுமானம், மருத்துவம், நிா்வாகம், அரசியல், சமூகம் உள்ளிட்ட துமறகளில் உள்ள இந்தியா்களின் 

பங்களிப்பு, இந்திய அறிவுசாா் அமமப்புகளில் வசா்க்கப்படும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது. தற்வபாது 

நடப்பில் உள்ள வதசிய கல்விக்சகாள்மகயானது, கடந்த 1986ஆம் ஆண்டு சகாண்டுவரப்பட்டு, பின்னா் 

1992ஆம் ஆண்டு திருத்தப்பட்டது. 

3.உலகக்வகாப்மப வபாட்டியில் முதல் ஓவமர வீசிய முதல் சுழற்பந்து வீச்சாளா் என்ற 

சாதமனமய பமடத்துள்ள வீரா் யாா்? 

A) வடல் ஸ்சடயின் 

B) ஹஷிம் ஆம்லா 

C) மான்டி பவனசா் 

D) இம்ரான் தாஹிா்  

 ஓவல் ஆடுகளத்தில், இங்கிலாந்து – சதன்னாப்பிாிக்கா இமடவய நடந்த உலகக்வகாப்மப சதாடக்க 

ஆட்டத்தில், உலகக்வகாப்மப வபாட்டியில் முதல் ஓவமர வீசிய முதல் சுழற்பந்து வீச்சாளா் என்ற 

சாதமனமய சதன்னாப்பிாிக்காவின் இம்ரான் தாஹிா் நிகழ்த்தினாா். 

 உலகக்வகாப்மப வபாட்டியில் விமளயாடும் அதிக வயதுமடய (40 ஆண்டுகள் மற்றும் 64 நாட்கள்) 

சதன்னாப்பிாிக்க வீரராகவும் தாஹிா் உள்ளாா். கடந்த 1992ஆம் ஆண்டு நடந்த உலகக்வகாப்மபயில், 

ஆஸ்திவரலியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தின் இரண்டாவது ஓவமர நியூசிலாந்து அணியின் சுழற்பந்து 

வீச்சாளா் தீபக் பவடல் வீசினாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

4.சுகாதாரத் தரமதிப்பீடு இல்லாத இமணயவழி உணவு விநிவயாகத்மத தடுக்க முடிவு சசய்துள்ள 

மாநில அரசு எது? 

A) தமிழ்நாடு 

B) பஞ்சாப்  

C) வகரளா 

D) கா்நாடகம் 

 உணவுப்  பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிா்ணய ஆமணய (FSSAI) வழிகாட்டுதலின்படி, ஆன்மலன் உணவு 

விநிவயாகிப்பாளா்கள் தங்களது உணவுப்சபாருட்களுக்கு சுகாதாரத் தரமதிப்பீடு (Hygiene Rating) 

சபற்றிருப்பமத கட்டாயமாக்க பஞ்சாப் மாநில அரசு முடிவு சசய்துள்ளது. நுகா்வவாருக்கும், உணவுத் 

தயாாிப்பாளா்களுக்கும் இமடவயயான வநரடித் சதாடா்மப ஆன்மலன் உணவு வழங்கல் முமற 

துண்டித்துள்ளது. 
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 ஆமகயால், உணவின் தரத்மதயும், உணவு தயாாிக்கப்படுகிற நலச்சூழமலமயயும் உறுதிப்படுத்தும் 

சபாறுப்பு, இமடநிமல உணவு விநிவயாக முமறக்கு மாற்றம் சபற்றுள்ளது. எனவவ, இமத மனத்தில் 

மவத்து, அமனத்து ஆன்மலன் உணவு ஒழுங்கு – வழங்கல் நிறுவனங்களும் FBOஇன் பதிவு 

சபற்றுள்ளமதயும், FSSAIஇன் அதிகாரப்பூா்வ நிறுவனங்களிடமிருந்து சுகாதாரத் தரமதிப்பீட்மடப் 

சபற்றுள்ளமதயும் உறுதிசசய்ய அம்மாநில அரசு முடிவு சசய்துள்ளது. 

5.சமீபத்தில் மின் – சிகசரட்டுகளின் விளம்பரம் & விற்பமனமய தமடசசய்த மாநில அரசு எது? 

A) உத்தரப்பிரவதசம் 

B) இராஜஸ்தான்  

C) மத்தியப்பிரவதசம் 

D) கா்நாடகம் 

 வம.31–உலக புமகயிமல ஒழிப்பு தினத்தன்று, இராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் மின்னணு சிகசரட்டின் (e–

cigarette) உற்பத்தி, விநிவயாகம், விளம்பரம் மற்றும் விற்பமனமய அம்மாநில முதலமமச்சா் அவசாக் 

சகலாட் தமடசசய்து அறிவித்தாா். இமளஞா்களிமடவய வபாமதப்பழக்கத்மதத் தடுப்பதற்கு இது 

ஒரு முக்கியப் படியாகும். சுகாதாரத் துமற அதிகாாிகளின் கூற்றுப்படி, மின்னணு சிகசரட்டின் 

இமணயவழி அல்லது வநரடி விற்பமன, வசமிப்பு, உற்பத்தி, விநிவயாகம் மற்றும் விளம்பரம் ஆகிய 

அமனத்தும் இராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் தமடசசய்யப்படுகிறது. 

6.இந்தியாவின் எம்மாநில அரசு, புமகயிமல கட்டுப்பாட்டுக்காக நடப்பாண்டின் WHO விருமதப் 

சபற்றுள்ளது? 

A) ஜாா்க்கண்ட் 

B) ஆந்திரப்பிரவதசம்  

C) இராஜஸ்தான்  

D) ஹாியானா 

 நடப்பாண்டின் உலக சுகாதார அமமப்பு விருமத இராஜஸ்தான் மாநில அரசின் மருத்துவம் மற்றும் 

சுகாதார நலத்துமற சவன்றுள்ளது. புமகயிமலக் கட்டுப்பாட்டில் அந்தத் துமறயின் சாதமனகமள 

அங்கீகாிக்கும் விதமாக இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. நடப்பாண்டு உலக புமகயிமல தினத்மதக் 

குறிக்கும் வமகயில் புது தில்லியில் நடத்தப்பட்ட ஒரு விழாவில், அத்துமறயின் கூடுதல் தமலமமச் 

சசயலாளா், வராகித் குமாா் சிங் இந்த விருமதப் சபற்றுக்சகாண்டாா். 

 புமகயிமல ஒழிப்பு முயற்சிகளுக்காக இவ்விருமதப் சபறும் இந்திய அரசின் ஒவர மாநில சுகாதாரத் 

துமற இதுவாகும். இதுதவிர, சதன்கிழக்காசிய பிராந்தியத்திலிருந்து இந்தப் சபருமமமிகு விருதுக்கு 

வமலம் 5 அமமப்புகமள WHO வதா்ந்சதடுத்துள்ளது. சதன்கிழக்காசிய பிராந்தியத்தில் உள்ள 3 பிற 
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நிறுவனங்கள் தாய்லாந்து மற்றும் இந்வதாவனசியாவில் இருந்து வதா்வு சசய்யப்பட்டுள்ளன, அவத 

வநரத்தில் வல்லபாய் பட்வடல் சநஞ்சக நிறுவனமும் இவ்விருது சபற்றவா்கள் பட்டியலில் உள்ளது. 

 ஒவ்வவாா் ஆண்டும், உலக சுகாதார அமமப்பின் ஆறு பிராந்தியங்கமளச் வசா்ந்த தனிநபா் அல்லது 

நிறுவனங்கமள உலக சுகாதார அமமப்பு சதாிவு சசய்து, புமகயிமல கட்டுப்பாட்டில் அவா்களது 

சாதமனகமள அங்கீகாிக்கும் விதமாக விருதுகமள வழங்கி சகளரவித்து வருகிறது. 

7.அதிநவீன வபாா் விமானத்மத தனியாக இயக்கிய முதல் சபண் வபாா் விமானி யாா்? 

A) அவனி சதுா்வவதி 

B) பாவனா காந்த் 

C) வமாகனா சிங்  

D) பிாியா சிங் 

 ‘Hawk Jet’ என்னும் அதிநவீன வபாா் விமானத்மத தனிவய இயக்கிய, இந்திய வான் பமடயின் முதல் 

சபண் வபாா் விமானி என்ற சபருமமமய Lt. வமாகனா சிங் சபற்றுள்ளாா். வமற்கு வங்கத்தில் உள்ள 

கமலகுந்தா வான் பமட தளத்தில் அவா் இச்சாதமனமயப் புாிந்தாா். விமானத்திலிருந்து விமானம் 

மற்றும் வானிலிருந்து நிலத்திற்கு குண்டு வீசி தாக்கும் பயிற்சிகமளயும் அவா் சபற்றுள்ளாா். இந்தப் 

பயிற்சியின்வபாது, விமானத்திலிருந்து குண்டுகமள வீசுவது, ஏவுகமணகமள குறிமவத்து சுடுவது 

உள்ளிட்ட இலக்குகமள அவா் சவற்றிகரமாக நிமறவு சசய்தாா். 

 சுமாா் 500 மணிவநரம், எந்தவித தடங்கலம் இல்லாமல் விமானத்மத இயக்கி பயிற்சிசபற்றுள்ளாா். 

அதில் சுமாா் 380 மணிவநரங்களுக்கு ஹாக் எம்வக 132 சஜட் விமானத்மத இயக்கியுள்ளாா். விமானப் 

பமடயில் சபண்கமள விமானிகளாக பணியமா்த்த பாதுகாப்பு துமற அமமச்சகம் முடிசவடுத்தமத 

அடுத்து கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு வமாகனா சிங், அவனி சதுா்வவதி, பாவனா காந்த் முதலிய மூன்று 

சபண்களும் விமானப்பமடயில் பணியமா்த்தப்பட்டனா். முன்னதாக பாவனா காந்த், ‘MiG–21 மபசன்’ 

இரக வபாா் விமானத்மத, அண்மமயில் இயக்கி சாதமன பமடத்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

8.உலகின் சதன்வகாடி நகரமாக மாறியுள்ள வபாா்ட் வில்லியம்ஸ் (Puerto Williams), பின்வரும் 

எந்த நாட்டில் அமமந்துள்ளது? 

A) ஈக்வவடாா் 

B) சபரு 

C) அா்சஜன்டினா 

D) சிலி  

 வபாா்ட் வில்லியம்ஸ் என்பது சிலியின் நவாிவனா தீவில் உள்ள பிரதான குடிவயற்றம், துமறமுகம் 

மற்றும் கடற்பமடத் தளமாகும். அண்மமயில், சிலி நாட்டு அதிகாாிகள் வபாா்ட் வில்லியம்ஸ் நகமர 

குக்கிராமம் என்னும் நிமலயிலிருந்து நகரம் என்னும் நிமலக்கு உயா்த்தியபின், அது உலகின் சதன் 
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வகாடி நகரமாக மாறியது. அா்சஜன்டின மாகாணத்தின் திவயரா வதல் பியூவகாவின் தமலநகரான 

உஷுவியா, இந்த அறிவிப்புக்கு முன்பு வமர உலகின் சதன்வகாடி நகரமாக இருந்துவந்தது. 

9.இந்திய நாடாளுமன்ற வரலாற்றில், இளவயதுமடய நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் யாா்? 

A) வஜாதிமணி S 

B) சந்திராணி முா்மு  

C) சுமலதா அம்பாீஷ் 

D) இரம்யா ஹாிதாஸ் 

 பிஜு ஜனதா தளத்தின் உறுப்பினராக 2019ஆம் ஆண்டு இந்திய சபாதுத்வதா்தலில் ஒடிசா மாநிலத்தின் 

கிவயாஞ்சா் சதாகுதியிலிருந்து 17ஆவது மக்களமவக்குத் சதாிவான பின்னா், இந்திய நாடாளுமன்ற 

வரலாற்றில், இளவயதுமடய நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக சந்திராணி முா்மு (25) மாறினாா். இவமர 

எதிா்த்து வபாட்டியிட்ட 2 முமற நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த பா.ஜ.கவின் அனந்த நாயக்மக 

66,203 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் சந்திராணி முா்மு சவன்றாா். 

 இவா், புவவனசுவரத்தில் உள்ள ஒரு பல்கமலக்கழகத்தில் B.Tech பட்டப்படிப்மப முடித்துள்ளாா். 

இவருக்கு முன்னதாக கடந்த 16ஆவது மக்களமவத் வதா்தலில் ஹாியானாவின் ஹிசாா் சதாகுதியில் 

இருந்து சவற்றி சபற்ற துஷ்யந்த் சவுதாலாதான் மிகவும் இளவயது நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் என்ற 

சபருமமமய சபற்றிருந்தாா். அவா் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக சதாிவான வபாது அவரது வயது 26. 

10. 2020ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் 10ஆவது வதசிய அறிவியல் திமரப்பட விழாமவ (NSFFI) 

நடத்தவுள்ள நகரம் எது? 

A) அகா்தலா  

B) புவவனசுவா் 

C) லக்வனா 

D) சமாகாலி 

 இந்தியாவின் 10ஆவது வதசிய அறிவியல் திமரப்பட விழாவானது 2020ஆம் ஆண்டு ஜனவாி மற்றும் 

பிப்ரவாி மாதங்களில் அகா்தாலாவில் நமடசபறவுள்ளது. திமரப்படங்கள் மூலம் அறிவியல் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் குறித்த விழிப்புணா்மவ ஏற்படுத்துவவத இந்த விழாவின் வநாக்கமாகும். வடகிழக்கு 

நகரம் ஒன்றில் இவ்விழா நமடசபறுவது இது இரண்டாவது முமறயாகும். 

 அறிவியல், சதாழில்நுட்பம், கண்டுபிடிப்பு, ஆற்றல், சுற்றுச்சூழல், வவளாண்மம மற்றும் பாரம்பாிய 

அறிவு ஆகியவற்மற சிறப்பிக்கும் வநாக்கத்துடன் இந்தத் திமரப்படத் திருவிழா நமடசபறுகிறது. 

எளிய விளக்கங்களின் மூலம் எளிய மக்களிமடவய அறிவியல் கருத்துக்கமள சகாண்டு வசா்க்கும் ஓா் 

எளிய வழியாக இவ்விழா உள்ளது. 
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 UNICEF, UNESCO மற்றும் சவவ்வவறு நாடுகளின் தயாாிப்பாளா்களால் தயாாிக்கப்பட்ட படங்கள் இவ் 

விழாவில் திமரயிடப்படும். திாிபுரா மற்றும் பிற மாநிலங்களின் திமரப்படங்களும் இதில் அடங்கும். 

 

 

 இந்திய விமான நிமலயங்கள் ஆமணயத்தின் சசன்மன விமான நிமலய இயக்குநராக S ஸ்ரீகுமாா் 

சபாறுப்வபற்றுள்ளாா். இதுவமர இப்பதவியில் இருந்த G. சந்திர சமௌலி மும்மபயில் மண்டல சசயல் 

இயக்குநராக (வமற்கு மண்டலம்) மாற்றப்பட்டமத அடுத்து ஸ்ரீகுமாா் இப்சபாறுப்மப ஏற்றுள்ளாா். 

 கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் சாமல, பாலங்கமள சீரமமக்க வதசிய வவளாண்மம 

மற்றும் ஊரக வளா்ச்சி வங்கி மூலம் தமிழ்நாடு அரசுக்கு ரூ.159 வகாடி நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஆஸ்திரேலியாவின் புதிய பிேதமோக பதவிரயற்றுள்ளவா் யாா்? 

A) மால்கம் டா்ன்பல் 

B) ககன் வவட் 

C) பீட்டா் காஸ்குரோவ் 

D) ஸ்காட் ரமாாிசன் (Scott Morrison)  

 2019ஆம் ஆண்டு கபாதுத்ரதா்தலில் பதவிவயத் தக்கவவத்துக்ககாண்ட பின்னா், ஆஸ்திரேலியாவின் 

புதிய பிேதமோக ஸ்காட் ரமாாிசன் மீண்டும் பதவிரயற்றாா். ஆஸ்திரேலிய தவலநகா் கான்போவில் 

நடந்த பதவிரயற்பு நிகழ்ச்சியில், துவணப் பிேதமா் வமக்ரகல் கமக்காா்மக் மற்றும் பிேதமா் ரமாாிசன் 

ஆகிரயாருக்கு, பிாித்தானிய ரபேேசி எலிசபத்தின் ஆஸ்திரேலியாவுக்கான பிேதிநிதி பீட்டா் 

காஸ்குரோவ் பதவிப்பிேமாணம் கசய்துவவத்தாா். 

 கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நடத்தப்பட்ட ஓா் உட்கட்சி வாக்ககடுப்பில் ஆஸ்திரேலியாவின் 30ஆவது 

பிேதமோக ரமாாிசன் கதாிவு கசய்யப்பட்டாா். ஆஸ்திரேலியாவின் 46ஆவது நாடாளுமன்றம் ஜூவல 

மாதம் முதல் வாேத்தில் திறக்கப்படும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. 

2.நடப்பாண்டின் $100,000 டாலா்கள் பாிசுத்கதாவகயுடன் கூடிய ‘Nine Dots’ பாிசுக்கான 

கவற்றியாளோக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய எழுத்தாளா் யாா்? 

A) ரக ரஜாசி 

B) மீோ குமாாி 

C) ஆன்னி வசதி (Annie Zaidi)  

D) யாவா் அகமத் 

 மும்வபவயச்ரசா்ந்த பகுதி ரநே எழுத்தாளோன ஆன்னி வசதிக்கு, ‘Bread, Cement, Cactus’ என்ற 

தவலப்பில் அவகேழுதிய கட்டுவேக்காக  $100,000 டாலா்கள் பாிசுத்கதாவகயுடன் கூடிய ‘Nine Dots’ 

நூற்பாிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் அவருவடய சமகால வாழ்க்வக அனுபவத்தில் ரவா் 

ஊன்றி, வீடு என்ற கருத்ரதாட்டத்வத அலசி ஆோய்ந்து, நிவனவவலகள், கசய்தி விமா்சனங்கள் 

என்ற இேண்டின் சங்கமமாக இந்தக் கட்டுவேவய ஆன்னி வசதி எழுதியுள்ளாா். 

 பாிசு கவன்றவா் இக்கட்டுவேவய பின்னா் முழு நூலாக விாித்து எழுதரவண்டும். அவத ரகம்பிாிட்ஜ் 

பல்கவலயின் பதிப்பகம் நூலாக கவளியிடும். ரமலும் ரகம்பிாிட்ஜ் பல்கவலயில் உள்ள கவலகள், 

சமூக அறிவியல்கள் மற்றும் மானுடவியல் ஆய்வுவமயத்தில் குறிப்பிட்ட காலம் தங்கியிருப்பதற்கான 

வாயப்பும் அவருக்கு வழங்கப்படும். 
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3.அண்வமயில் எந்தத் ரததியில் நடப்பாண்டு சா்வரதச எவகேஸ்ட் தினம் கவடபிடிக்கப்பட்டது? 

A) ரம 27 

B) ரம 29  

C) ரம 30 

D) ரம 28 

 1953ஆம் ஆண்டு ரம.29 அன்று நியூசிலாந்வதச் ரசா்ந்த எட்மண்ட் ஹிலாாியும், ரநபாளத்வதச் ரசா்ந்த 

கடன்சிங் நாா்ரக கொ்பாவும் எவகேஸ்ட் சிகேத்தின் உச்சிவய முதன்முவறயாக எட்டியதன் 

நிவனவாக ஒவ்ரவாா் ஆண்டும் ரம.29 அன்று சா்வரதச எவகேஸ்ட் தினம் கவடபிடிக்கப்படுகின்றது.  

 காத்மண்டுவிலும், எவகேஸ்ட் பகுதியிலும் நிவனவு நிகழ்வுகள், ரபேணிகள் மற்றும் சிறப்பு நிகழ்வுகள் 

ஆகியவவ இந்நாளின்ரபாது நடத்தப்படுகின்றன. பிேபல மவலரயற்ற வீேோன ஹிலாாி காலமான 

பின்பு, 2008 முதல், இந்நாவள சா்வரதச எவகேஸ்ட் தினமாக கவடபிடிக்க ரநபாளம் முடிவு கசய்தது. 

4.நடப்பாண்டு சா்வரதச ஐ.நா அவமதி காப்ரபாா் தினத்தின் கருப்கபாருள் என்ன? 

A) Protecting Civilians, Protecting Peace  

B) Courage for Peace 

C) Law, Order, Peace 

D) Peacekeeping Is a Global Partnership 

 சீருவட & குடிமக்கள் பணியாளா்களின் விவலமதிப்பற்ற பங்களிப்புக்கு அஞ்சலி கசலுத்துவரதாடு, 

அவமதிகாக்கும் ரசவவகவள வழங்கும்ரபாது தங்களது இன்னுயிவே இழந்த 3,800க்கும் ரமற்பட்ட 

அவமதி காப்ரபாவேக் ககௌேவிக்கவும் விதமாக ஒவ்ரவாா் ஆண்டும் ரம.29 அன்று சா்வரதச ஐ.நா 

அவமதி காப்ரபாா் தினம் (International Day of United Nations Peacekeepers) அனுசாிக்கப்படுகிறது.  

 “குடிமக்கவள பாதுகாத்தல், அவமதிவயப் பாதுகாத்தல் – Protecting Civilians, Protecting Peace” 

என்பது நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபாருளாகும். 1948ஆம் ஆண்டு இரத நாளில், “ஐ.நா 

இவடக்கால ரபாா் நிறுத்த உடன்பாடு ரமற்பாா்வவ அவமப்பு (UNTSO)” என்னும் கபயாில் முதல் ஐ.நா 

அவமதிகாப்பு நடவடிக்வககள் பாலஸ்தீனத்தில் கதாடங்கின. அப்ரபாதிலிருந்து 10 லட்சத்திற்கும் 

ரமற்பட்ட ஆண்கள் & கபண்கள் 72 ஐ.நா அவமதிகாப்பு நடவடிக்வககளில் பணியாற்றியுள்ளனா். 

 ஐ.நா அவமதிகாப்பு நடவடிக்வககளுக்கான 4ஆவது மிகப்கபாிய பவட பங்களிப்பாளோக இந்தியா 

உள்ளது. ஐ.நா அவமதிகாப்பானது, ரபாாிலிருந்து அவமதிக்குத் திரும்ப நாடுகளுக்கு உதவுகிறது. 

தற்சமயம், உலகம் முழுவதும் நவடகபற்று வரும் பல்ரவறு அவமதிகாப்பு நடவடிக்வககளுக்கு சுமாா் 

6400க்கும் ரமற்பட்ட அவமதி காப்பாளா்கவள இந்தியா பங்களித்துள்ளது. 
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5.அண்வமயில் காலமான மூத்த விடுதவலப் ரபாோட்ட வீோ் கியான் சந்த், எந்த மாநிலத்வதச் 

ரசா்ந்தவோவாா்? 

A) பீகாா் 

B) உத்தேப்பிேரதசம் 

C) ஹிமாச்சலப்பிேரதசம்  

D) பஞ்சாப் 

 மூத்த விடுதவலப் ரபாோட்ட வீேோன கியான் சந்த் (93), ஹிமாச்சலப் பிேரதச மாநிலத்தின் சம்பா 

மாவட்டத்தில் உள்ள தனது பூா்வீக கிோமத்தில் ரம.27 அன்று காலமானாா். 1926ஆம் ஆண்டு அக்.26 

அன்று பிறந்த இவா், ரநதாஜி தவலவமயிலான ஆசாத் ஹிந்தின் உறுப்பினோக இருந்தாா். 

6. WhatsApp பாிவா்தவன தளத்வத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள முதல் இந்திய நிதி நிறுவனமாக 

மாறியுள்ள கசாத்து ரமலாண்வம நிறுவனம் எது? 

A) எஸ்பிஐ பேஸ்பே நிதி 

B) ரமாதிலால் ஓஸ்வால் கசாத்து ரமலாண்வம நிறுவனம்  

C) ாிவலயன்ஸ் பேஸ்பே நிதி 

D) ஆதித்யா பிா்லா சன் வலஃப் பேஸ்பே நிதி 

 ரமாதிலால் ஓஸ்வால் கசாத்து ரமலாண்வம நிறுவனமானது புதிய மற்றும் ஏற்கனரவ இருக்கும் 

முதலீட்டாளா்களுக்கு அதன் WhatsApp பாிவா்த்தவன தளத்வத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பிேபல 

பன்னியக்குதள (Cross – Platform) தகவலனுப்பும் கசயலி மூலம் பேஸ்பே நிதி பாிவா்த்தவனகவள 

ரமற்ககாள்ளும் இந்தியாவின் முதல் நிதி நிறுவனமாக இந்நிறுவனம் மாறியுள்ளது. 

 முதலீட்டாளா்கள் இதன் மூலம், ரமாதிலால் ஓஸ்வால் AM நிறுவனத்தின் எந்தகவாரு திட்டத்திலும் 

முதலீடு கசய்ய WhatsAppஐப் பயன்படுத்த முடியும். இந்த அம்சம், WhatsApp Payஇன் ஒரு பகுதி அன்று, 

கட்டணஞ்கசலுத்து தளமாக WhatsAppஐப் பயன்படுத்துவதிலிருந்து இது ரவறுபடுகிறது. 

7.பிகேஞ்சு ஓபன் ரபாட்டியில் கவற்றிகபற்ற வயதான மனிதோன ஐரவா காா்ரலாவிக், எந்த 

நாட்வடச் ரசா்ந்தவோவாா்? 

A) குரோெியா  

B) ஸ்கபயின் 

C) பிோன்ஸ் 

D) கஜா்மனி 
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 ரோலாண்ட் ரகரோஸில் நடந்த நடப்பாண்டு பிகேஞ்சு ஓபன் கடன்னிஸ் ரபாட்டியின் முதல் சுற்று 

ஆட்டத்தில், ஸ்கபயினின் கபலிசியாரனா ரலாபவச (37) வீழ்த்திய பின்னா், 1973ஆம் ஆண்டுக்குப் 

பின் முதல்முவறயாக பிகேஞ்சு ஓபன் ரபாட்டியில் கவற்றிகபற்ற வயதான மனிதோக குரோெியாவின் 

ஐரவா காா்ரலாவிக் (40) மாறினாா். 

 1978ஆம் ஆண்டிலிருந்து கிோண்ட்ஸ்லாம் ரபாட்டியில் கவல்லும் வயதானவரும் காா்ரலாவிக்தான். 

கபண்களில், இச்சாதவனவய எலிசகபத் வேயான் தக்கவவத்துள்ளாா். 1934ஆம் ஆண்டின் கபண்கள் 

இேட்வடயா் பட்டத்வத சிரமாரன மாத்யூவுடன் இவணந்து அவா் கவல்லும்ரபாது அவேது வயது 42. 

8.இந்தியாவின் முதல் ‘பிளாக்கசயின் மாவட்டத்வத’ அவமக்க முடிவு கசய்துள்ள மாநில அேசு 

எது? 

A) கா்நாடகம் 

B) ஆந்திேப்பிேரதசம் 

C) கதலுங்கானா  

D) ஜாா்க்கண்ட் 

 அவனத்து துளிா்நிவல (Start–ups) & நிறுவனங்களுக்கும் ஒரு சூழலவமப்வப உருவாக்குவதற்காக 

வஹதோபாத்தில் இந்தியாவின் முதல் ‘பிளாக்கசயின் மாவட்டத்வத’ அவமக்க கதலுங்கானா மாநில 

அேசு முடிவு கசய்துள்ளது. ‘Blockchain’ கதாழினுட்பம் எல்லா களங்கவளயும் உள்ளடக்கியிருந்தாலும், 

வங்கியியல், நிதியியல் ரசவவகள் மற்றும் காப்பீடு; மருந்து மற்றும் சுகாதாேம்; தளவாடங்கள் மற்றும் 

விநிரயாகச் சங்கிலி; மற்றும் அேசாங்க துவறகள் முதலியவற்றில் மிகுந்த கவனம் கசலுத்தும். 

 இவண – பணிபுாி கவளி (Co-Working Space), ஒரு பன்னாட்டுத் கதாடா்பு அலுவலகம், பிளாக்கசயின் 

களத்தில் பணிபுாியும் கதாடக்க நிவல துளிா் நிறுவனங்களுக்கு T–Hub ரபான்றகதாரு வழிகாட்டி 

அவடவு (Incubation) வமயம்  மற்றும் புத்தாக்கங்கவள ஊக்குவிப்பதற்கு ஆதேவான ஓா் ஆோய்ச்சி & 

ரமம்பாட்டு வமயம் ஆகியவற்வற ஒரு மாவட்டம் ககாண்டிருக்கும். 

9.மருத்துவ குணம் நிவறந்த தாவேங்கள் பயிாிடவல ஊக்குவிப்பதற்காக ‘நறுமணத் திட்டம் – 

Aroma Mission’ என்ற ஒன்வற கதாடங்கியுள்ள மாநில அேசு எது? 

A) திாிபுோ 

B) நாகலாந்து 

C) மிரசாேம் 

D) ரமகாலயா  

 ரமகாலயா முதலவமச்சா் கான்ோட் K சங்மா, வே – ரபாய் மாவட்டத்தின் வபா்வாவில் 18 ரகாடி ரூபாய் 

மதிப்பீட்டில் ‘Aroma Mission’ என்ற ஒன்வற கதாடங்கினாா். விவசாயிகளின் வாழ்வாதாே நிவலவய 
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வலுப்படுத்துவதும், மாநிலத்தில் ரவவலவாய்ப்வப உருவாக்குவதும் இதன் இலக்காககும். இந்தத் 

திட்டமானது மருத்துவ மற்றும் நறுமணத் தாவேங்கள் பயிாிடவல அதிகாிக்கும். 

 இந்தத் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, மருத்துவ மற்றும் நறுமணப் பயிா்களின் கூட்டுப் பணிக்காக மத்திய 

மருத்துவ & நறுமணப்பயிா்கள் வமயம் (CIMAP) மற்றும் ரமகாலய வடிநில ரமம்பாட்டு ஆவணயம் 

ஆகியவற்றிற்கும் இவடரய ஒப்பந்தம் வககயழுத்தானது. CIMAP என்பது அறிவியல் மற்றும் கதாழிலக 

ஆய்வு வமயத்தின் (CSIR) ஒரு முன்னணி ஆோய்ச்சி ஆய்வகம் ஆகும். ஜூன் 5 – உலக சுற்றுச்சூழல் 

நாளன்று காடுகளின் பேப்வப அதிகாிக்கவும், பாதுகாக்கவுமாக மாநிலத்தின் பல்ரவறு பகுதிகளில் 

குறிப்பாக நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் ஒரு மில்லியன் மேங்கள் நடுவதற்கான அேசின் திட்டத்வத 

ரமகாலாய முதல்வா் அறிவித்துள்ளாா். 

10.பின்வரும் நாடுகளில் BIMSTECஇன் உறுப்பு நாடு/கள் எது/எவவ? 

A) இந்ரதாரனசியா 

B) பாகிஸ்தான் 

C) தாய்லாந்து  

D) கமாாிசியஸ் 

 ரம.30 அன்று நவடகபற்ற பிேதமா் நரேந்திே ரமாடியின் பதவிரயற்பு விழாவில், ‘BIMSTEC’ (வங்காள 

விாிகுடா நாடுகள் ஒத்துவழப்பு அவமப்பு) அவமப்பில் இடம்கபற்றுள்ள நாடுகளின் தவலவா்களுக்கு 

அவழப்பு விடுக்கப்பட்டது. இதுதவிே, ொங்காய் ஒத்துவழப்பு அவமப்பின் தற்ரபாவதய தவலவோன 

கிா்கிஸ்தான் அதிபா் சூரோன்ரப ஜீன்பிக்ரகாவுக்கும், நடப்பாண்டு கவளிநாடு வாழ் இந்தியா்கள் 

நாளன்று சிறப்பு விருந்தினோக பங்ரகற்ற கமாாிசியஸ் பிேதமா் பிேவிந்த் ஜகந்நாத்துக்கும் அவழப்பு 

விடுக்கப்பட்டது. 

 அேசாங்கத்தின் “சுற்றுப்புறத்தாா்க்கு முன்னுாிவம – Neighbourhood First” என்ற ககாள்வகயின் 

அடிப்பவடயில் இவ்வவழப்புகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இந்தியா உட்பட வங்கரதசம், மியான்மா், 

இலங்வக, தாய்லாந்து, ரநபாளம் மற்றும் பூடான் முதலிய நாடுகள் BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for 

Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) உறுப்பு நாடுகளாகும். 

 புது தில்லியில் உள்ள குடியேசுத்தவலவா் மாளிவக முற்றத்தில் நடந்த பதவிரயற்பு விழாவில், 

நரேந்திே ரமாடிக்கு பிேதமோக, குடியேசுத்தவலவா் ோம்நாத் ரகாவிந்த், பதவிப்பிேமாணமும், ேகசியக் 

காப்புப் பிேமாணமும் கசய்துவவத்தாா். பிேதமவேத் கதாடா்ந்து, 24 அவமச்சேவவ அவமச்சா்களும், 

33 இவணயவமச்சா்களும் பதவிரயற்றனா். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.புதிய ததசிய பாதுகாப்பு ஆத ாசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

A) ராஜீவ் மாத்துூா் 

B) திதேஷ்வா் சா்மா 

C) ராஜீவ் ஜஜயிே் 

D) அஜித் ததாவ ்  

 1968ஆம் ஆண்டிே் IPS அதிகாாிகள் அணியயச் தசா்ந்தவரும், மத்திய உளவுத்துயையிே் முே்ோள் 

தய வருமாே அஜித் ததாவ ், 5 ஆண்டுகா த்திை்கு ததசிய பாதுகாப்பு ஆத ாசகராக மறு நியமேம் 

ஜசய்யப்பட்டுள்ளாா். அவருக்கு அயமச்சரயவ (Cabinet) அயமச்சருக்கு  இயணயாே அதிகாரமும் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ததசிய பாதுகாப்பு ஆத ாசகருக்கு (National Security Advisor) அயமச்சரயவ 

அயமச்சா் தகுதி அளிக்கப்படுவது இதுதவ முத ்முயையாகும். 

 எ ்ய  தாண்டி பாகிஸ்தானுக்குள் நடத்தப்பட்ட து ் ியத் தாக்குத ் (Surgical Strike); பு ்வாமாவி ் 

பயங்கரவாதிகள் தாக்குத ் நடத்தப்பட்ட பிைகு, பாகிஸ்தாேிே் பா தகாட் பகுதி மீது நடத்தப்பட்ட 

வாே் பயட தாக்குத ்; இந்தியா, சீோ, மியாே்மா் ஆகிய மூே்று நாடுகளிே் எ ்ய கள் சந்திக்கும் 

தடாக் ாம் பகுதியி ், இந்திய – சீேப் பயடகளுக்கு இயடதய 73 நாள் நீடித்த பதை்ை நிய க்கு தீா்வு 

கண்டது ஆகியவை்ைி ் இவா் முக்கியப் பங்காை்ைியுள்ளாா். 

 1999இ ் இந்தியே் ஏா்ய ே்ஸ் பயணிகள் விமாேம், ஆப்காேிஸ்தாேிே் காந்தகாா் நகரத்துக்கு 

கடத்தப்பட்டதபாது, கடத்த ்காரா்களுடே் தபச்சுவாா்த்யத நடத்தியதிலும் அஜித் ததாவ ் முக்கியப் 

பங்காை்ைியுள்ளாா். காஷ்மீா், வடகிழக்கு மாநி ங்கள், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட மாநி ங்களி ் 33 

ஆண்டுகள் உளவுத்துயை அதிகாாியாக இவா் பணிபுாிந்துள்ளாா். 

2.நடப்பாண்டு சாம்பியே்ஸ்  ீக் தகாப்யபயய ஜவே்றுள்ள கா ்பந்து அணி எது? 

A) FC பாா்சித ாோ  

B)  ிவா்பூ ் FC  

C) டாட்டே்ஹாம் ஹாட்ஸ்பா் F.C 

D) ாிய ் மாட்ாிட் 

 ஜூே்.1 அே்று மாட்ாிடி ் நடந்த தபாட்டியி ்  ிவா்பூ ் FC அணி, 6ஆவது முயையாக சாம்பியே்ஸ்  ீக் 

தகாப்யபயய ஜவே்ைது. இறுதியாட்டத்தி ் இங்கி ாந்து பிாிமீயா்  ீக் அணிகளாே  ிவா்பூ ் – 

டாட்டே்ஹாம் தமாதிே. ஆட்டத்திே் 2ஆவது நிமிடத்தி ்  ிவா்பூ ் அணிக்கு கியடத்த ‘ஜபோ ்டி’ 

வாய்ப்பி ் நட்சத்திர வீரா் முகமது சா ா அணிக்காக முத ் தகாய  அடித்தாா். 
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 ஜப ்ஜியத்யதச் தசா்ந்த  ிவா்பூ ் வீரா் டிதவாக் ஓாிகி அணிக்காக 2ஆவது தகாய  அடித்தாா். கயடசி 

வயர தபாராடிய டாட்டே்ஹாம் அணியிேரா ் ஒரு தகா ் கூட அடிக்க முடியவி ்ய . முடிவி ் 2–0 

எே்ை கணக்கி ் டாட்டே்ஹாம் அணியய வீழ்த்தி  ிவா்பூ ் அணி சாம்பியே் ஆேது.  ிவா்பூ ் 

அணியிே் பயிை்சியாளராக ஜஜா்ஜே் கிளாப் ஜபாறுப்தபை்ை 4 ஆண்டுகளுக்குப்பிே்,  ிவா்பூ ் FC 

இந்தப்பட்டத்யத ஜவே்றுள்ளது. 

3.அண்யமயி ் கா மாே மூத்த நடியக ரூமா குகா தாகுா்தா, எந்தப் பிராந்திய தியரயு யகச் 

தசா்ந்தவா்? 

A) கே்ேடம் 

B) ஜபங்கா ி  

C) ஜதலுங்கு 

D) ஒாியா 

 வங்காள ஜமாழி தியரயு கிே் மூத்த நடியகயும், பாடகியுமாே ரூமா குகா தாகுா்தா (84), தமை்கு வங்க 

மாநி ம் ஜகா ்கத்தாவி ் கா மாோா். சத்யஜித்தர இயக்கிய கேசத்ரு (1989) மை்றும் அபிஜாே் (1962) 

முத ிய படங்களி ் அவரது பாத்திரங்களுக்காக அவா் அைியப்படுகிைாா். 1958ஆம் ஆண்டி ் க ்கத்தா 

இயளதயாா் இயசக் குழுஜவாே்யை ரூமா நிறுவிோா். 

4.நடப்பாண்டு உ க பா ் திேத்துக்காே கருப்ஜபாருள் எே்ே? 

A) Drink Move Be Strong 

B) Drink Milk : Today & Everyday  

C) Drink Milk, Be Strong 

D) Raise a Glass 

 உ க பா ் திேம், ஒவ்தவாா் ஆண்டும் ஜூே்.1ஆம் தததியே்று கயடபிடிக்கப்படுகிைது. பா ிே் மீது 

கவேம் ஜசலுத்தவதை்கும், பா ் மை்றும் பா ் ஜதாழிை்துயையுடே் ஜதாடா்புயடய நடவடிக்யககயள 

விளம்பரப்படுத்துவதை்கும் இந்த நாள் வாய்ப்பளிக்கிைது. 2001ஆம் ஆண்டி ் ஐ.நா அயவயிே் உணவு 

மை்றும் தவளாண்யம அயமப்பாேது ஜூே்.1ஆம் தததியய உ க பா ் திேமாக ஜதாிவு ஜசய்தது.  

 நிய த்தே்யம, ஜபாருளாதார வளா்ச்சி, வாழ்வாதாரங்கள் மை்றும் ஊட்டச்சத்து முத ியவை்றுக்கு 

பா ் ஜதாழிை்துயையிே் இே்ைியயமயாத பங்களிப்யப இந்நாள் ஜகாண்டாடுகிைது. நடப்பாண்டி ் 

வரும் இந்நாளுக்காே கருப்ஜபாருள், “பா ் குடியுங்கள் : இே்றும் & திேமும்”. 
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5.ஐ.நா ஜபண்கள் இயண நிா்வாக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய – வம்சாவளி யாா்? 

A) அேிதா பாட்டியா  

B) பிரமிளா ஜஜயிே் 

C) வா்ஷா கண்ணா 

D) கிரண் சா்மா 

 வள தம ாண்யம, நிய த்தே்யம மை்றும் கூட்டாண்யம ஆகியவை்றுக்காே பா ிே சமத்துவம், 

ஜபண்களுக்கு அதிகாரமளித்தலுக்காே ஐ.நா பிாிவிே் இயண நிா்வாக இயக்குநராக, இந்திய 

வம்சாவளியயச் தசா்ந்த அேிதா பாட்டியாயவ ஐ.நா ஜபாதுச்ஜசய ா் ஆண்டேிதயா குட்டரஸ் 

நியமித்துள்ளாா். இந்திய இராணுவ அதிகாாி Lt.Gen யசத ஷ் தியேகா், ஜதை்கு சூடாேி ் உள்ள 

ஐ.நா திட்டத்திே் புதிய பயடத்தளபதியாக நியமிக்கப்பட்ட ஒரு வாரத்திை்குள்ளாக இந்த நியமேம் 

வந்துள்ளது. 

6.வி ங்குகயள சட்டமுயை நபா்களாக அண்யமயி ் அைிவித்த உயா்நீதிமே்ைம் எது? 

A) தி ் ி உயா்நீதிமே்ைம் 

B) ஜமட்ராஸ் உயா்நீதிமே்ைம் 

C) பஞ்சாப் மை்றும் ஹாியாோ உயா்நீதிமே்ைம்  

D) பாம்தப உயா்நீதிமே்ைம் 

 ஹாியாோவி ் வாழும் மேிதா்கயளப் தபாே்று அங்கு வாழும் அயேத்து வி ங்குகளும் சட்டப்பூா்வ 

உாியமகள் ஜபை்ை சட்டமுயை நபா்கள் எே சமீபத்தி ் பஞ்சாப் மை்றும் ஹாியாோ உயா்நீதிமே்ைம் 

தீா்ப்பளித்துள்ளது. வி ங்குகளிே் ந ே்கயளப் பாதுகாப்பதை்காக உத்தரகாண்ட் உயா்நீதிமே்ைம் 

இதுதபாே்ை தீா்ப்யப வழங்கி கிட்டத்தட்ட ஓராண்டுக்குப் பிைகு இந்தத் தீா்ப்பு வந்துள்ளது.  

 உத்தரகாண்டி ிருந்து சண்டிகாி ் உள்ள பஞ்சாப் மை்றும் ஹாியாோ நீதிமே்ைத்திை்கு 2018ஆம் 

ஆண்டி ் பணிமாறுத ் ஜபை்ை நீதிபதி ராஜீவ் சா்மாவா ், இவ்விரு தீா்ப்புகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

உ.பி.இ ிருந்து ஹாியாோவுக்கு ஜகாடூரமாே முயையி ் கட்டப்பட்டு ஜகாண்டு ஜச ் ப்பட்ட 29 

பசுக்கள் குைித்து பஞ்சாப் மை்றும் ஹாியாோ உயா்நீதிமே்ைத்தி ் தகவ ் ஜதாிவித்தயத ஜதாடா்ந்து 

ஜதாடுக்கப்பட்ட வழக்கி ் இந்தத் தீா்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.வி ங்குகயளக் ஜகாண்டு இயக்கப்படும் 

வண்டிகளுக்கு ‘வழிக்காே உாியம’ உள்ளது எேவும் நீதிமே்ைம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 
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7.அண்யமயச் ஜசய்திகளி ் இடம்ஜபை்ைிருக்கும் NGTS–4b, பிே்வரும் எந்தக் தகாளுடே் 

ஜதாடா்புயடயது? 

A) ஜநப்டியூே்  

B) யுதரேஸ் 

C) வியாழே் 

D) ஜசவ்வாய் 

 ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தி ் உள்ள வாா்விக் ப ்கய யயச் தசா்ந்த ஆராய்ச்சியாளா்கள், ஜநப்டியூேிய 

பாய வேத்தி ், ஜசாந்த வளிமண்ட த்யத உயடய NGTS–4b எே்று ஜபயாிடப்பட்டுள்ள புைக்தகாள் 

ஒே்ைியே கண்டைிந்துள்ளோ். ஜநப்டியூே் அளவுயடய தகாள்கள் ஜதே்படாத, நட்சத்திரங்களுக்கு 

அருதக அயமந்துள்ள ஒரு மண்ட ந்தாே் ஜநப்டியூேிய பாய வேம். 

 நட்சத்திரத்தி ிருந்து வ ியமயாே கதிாியக்கத்யத இம்மண்ட ம் ஜபறுகிைது. அதாவது, வாயுக்கள் 

ஆவியாகி விடுவதா ் தகாள்களா ் தங்களது வளி மண்ட த்யத  தக்கயவத்துக் ஜகாள்ள இய ாது, 

அதோ ் அயவ ஜவறும் பாயைக்தகாளமாகதவ இருக்கும். இருந்தும், NGTS–4b இே்ேமும் அதே் 

வளிமண்ட த்யதக் ஜகாண்டுள்ளது. ஜநப்டியூயேவிட சிைியதாகவும், பூமியய விட மும்மடங்கு 

அளவி ் ஜபாியதாகவும் உள்ள இந்த NGTS–4b புைக்தகாயள ‘தவிா்க்கப்பட்ட தகாள் – The Forbidden 

Planet’ எே அயழக்கிே்ைோ். 

 புவியிே் நியை தபாே்று 20 மடங்கு நியையும், ஜநப்டியூயேவிட 20% குயைவாே ஆரமும், 1000° C 

ஜவப்பநிய யும் இந்தப் புைக்தகாள் ஜகாண்டுள்ளது. இதே் வயகயி ், ஜநப்டியூேிய பாய வேத்தி ் 

கண்டைியப்பட்ட முத ் புைக்தகாள் இதுவாகும். NGTS ஜதாய தநாக்கிகள், சி ி நாட்டிே் அடகாமா 

பாய வேத்திே் யமயத்தி ் அயமந்துள்ள ஐதராப்பிய ஜதை்கத்திய கண்காணிப்பு யமயத்திே் 

பராே ் கண்காணிப்பு யமயத்தி ் அயமந்துள்ளே. 

8.தயாகாயவ விளம்பரப்படுத்துவதை்காக தகாவாவிே் புதிய விளம்பரத் துூதராக நியமேம் 

ஜசய்யப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

A) பா கிருஷ்ணா 

B) நம்ரதா தமேே்  

C) சக்கி வாசுததவ் 

D) இராம்ததவ் 

 போஜியயச் தசா்ந்த தயாகா பயிை்றுவிப்பாளரும், உடை்பயிை்சி வ ்லுநருமாே நம்ரதா தமேே், உட ் 

மை்றும் மேப் பயிை்சிக்காே பண்யடய தயாகா முயையய விளம்பரப்படுத்துவதை்காே தகாவாவிே் 

புதிய விளம்பரத் துூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். தயாகாவிே் நே்யமகள் குைித்து விழிப்புணா்வு 

ஏை்படுத்துவதும், ந மிகு வாழ்க்யக முயையய மக்களியடதய ஊக்குவிப்பதும் இதே் தநாக்கமாகும். 
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9.ஜமக்ஸிதகாவிே் மிகவுயாிய குடிமக்கள் விருது வழங்கி ஜகளரவிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய 

குடியரசுத்தய வா் யாா்? 

A) பிரணாப் முகா்ஜி 

B) A P J அப்து ் க ாம் 

C) பிரதீபா பாட்டி ்  

D) இராம்நாத் தகாவிந்த் 

 ஜூே்.1 அே்று முே்ோள் குடியரசுத் தய வா் பிரதீபா பாட்டி ் அவா்களுக்கு, புதேவிலுள்ள MCCIA 

பவேி ், “Orden Mexicana del Aguila Azteca” (Order of the Aztec Eagle – அஸ்ஜடக் கழுகு விருது) 

வழங்கப்பட்டது. இது அய ்நாட்டிேருக்கு வழங்கப்படும் ஜமக்ஸிதகாவிே் மிகவுயாிய குடிமக்கள் 

விருதாகும். ஜமக்ஸிதகாவுக்கும் பிை நாட்டுக்கும் இயடதய இருதரப்பு உைவுகயள வலுப்படுத்துவதி ் 

சிைந்த பங்களிப்பு புாிதவாயரயும், ஜமக்ஸிக நாட்டுக்கும், மேிததநயத்திை்கும் சிைந்த தசயவகயள 

அளிப்தபாயரயும் அங்கீகாிக்கும் விதமாக இவ்விருது வழங்கப்படுகிைது. 

 இந்தியாவிே் முத ் ஜபண் குடியரசுத்தய வராே பாட்டி ் (2007 – 2012) இந்த விருயதப் ஜபறும் 

இரண்டாவது இந்திய குடியரசுத்தய வராவாா். முே்ேதாக, மயைந்த முே்ோள் குடியரசுத்தய வா் 

S இராதாகிருஷ்ணனுக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

10.புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஜ ் சக்தி அயமச்சகத்திே் அயமச்சராகப் ஜபாறுப்தபை்றுள்ளவா் 

யாா்? 

A) கிாிராஜ் சிங் 

B) கதஜந்திர சிங் ஜஷகாவத்  

C) மதகந்திர நாத் பாண்தட 

D) பிர ்ஹத் தஜாஷி 

 மத்திய நீா்வளம், ஆறுகள் தமம்பாடு, கங்யகயய புேரயமத்த ் அயமச்சகம், மத்திய குடிநீா் மை்றும் 

துப்புரவுப் பணிகள் அயமச்சகம் ஆகியயவ ஒருங்கியணக்கப்பட்டு ‘ஜ ் சக்தி’ எே்ை ஜபயாி ் புதிய 

அயமச்சகத்யத இந்திய அரசு உருவாக்கியுள்ளது. இந்த அயமச்சகத்துக்காே ஜபாறுப்பு கதஜந்திர 

சிங் ஜஷகாவத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 துூய்யமயாே குடிநீயர வழங்குவது மை்றும் இந்தியாவிே் நீா்ப் பிரச்சயேகயள எதிா்த்துப் தபாராடி 

தீா்வு காண்பது ஆகியயவ இதே் முக்கியப் பணிகளாக இருக்கும். துூய்யமயாே குடிநீா் வழங்க ், 

சா்வததச மை்றும் மாநி ங்களுக்கியடயி ாே ஆை்றுநீா் பிரச்சயேகயளத் தீா்த்து யவத்த ், கங்யக 

ஆை்று மை்றும் அதே் கியளயாறுகள் மை்றும் துயணக் கியளயாறுகயள துூய்யமயாக்கும் பணித் 

திட்டமாே நமாமி கங்யக ஆகியயவ சாா்ந்த விஷயங்களி ் இந்த அயமச்சகம் கவேம் ஜசலுத்தும். 
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 இரத்தே்  ா ் கட்டாாியா, புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த அயமச்சகத்திே் இயணயயமச்சராக 

பதவி வகிப்பாா். நடந்து முடிந்த 2019 மக்களயவத் ததா்த ி ், தஜாத்பூா் ஜதாகுதியி ், இராஜஸ்தாே் 

முத யமச்சா் அதசாக் ஜக ாட்டிே் மகே் யவபவ் ஜக ாட்யட, 2.74  ட்சம் வாக்குகள் 

வித்தியாசத்தி ் கதஜந்திர சிங் ஜஷகாவத் ததாை்கடித்தாா். 

 

 

 ஜசே்யே ராஜீவ் காந்தி அரசு ஜபாது மருத்துவமயேயி ் ரூ.15  ட்சம் மதிப்பீட்டி ் மூே்ைாம் 

பா ிேத்தவா்களுக்காே ப ்தநாக்கு மருத்துவ யமயம் திைக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டி ் உள்ள ஓா் 

அரசு மருத்துவமயேயி ் இதுதபாே்ை மருத்துவ யமயம் திைக்கப்படுவது இதுதவ முத ்முயையாகும். 

 ஜசே்யே அரசு ஸ்டாே் ி மருத்துவமயேயிே் முடநீக்கிய ் & எலும்புமுைிவு அறுயவசிகிச்யசத் 

துயை சாா்பி ், எலும்பு ஜதாடா்பாே தநாயாளிகளிே் ஐயங்கயளத் தீா்க்க, ‘STAN ORTHO’ எே்னும் 

புதிய அய தபசி ஜசய ி அைிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவித தய அரசு மருத்துவமயே 

ஒே்ைி ், துயைாீதியாே அய தபசி ஜசய ி அைிமுகப்படுத்தப்படுவது இதுதவ முத ் முயையாகும். 

 தமிழ்நாட்டி ் சுகாதார வசதியிே் தரத்யத தமம்படுத்தும் தநாக்கத்தி ் தமிழ்நாடு சுகாதார முயையம 

சீரயமப்பு திட்டம் ஜசய ்படுத்தப்படவுள்ளது. இதை்காக உ க வங்கியிடம் $287 மி ் ியே் டா ா் 

நிதியுதவி தவண்டி மத்திய அரசுடே் இயணந்து மாநி  அரசு ஒப்பந்தமிட்டுள்ளது. 

 ஜசே்யேயி ிருந்து வாரணாசிக்கு வரும் 6ஆம் தததி முத ் தநரடி விமாே தசயவ ஜதாடங்குவதாக 

ஏா் இந்தியா விமாே நிறுவேம் அைிவித்துள்ளது. 

 இந்தியே் ஆயி ் நிறுவேத்திே் தமிழ்நாடு மை்றும் புதுச்தசாி மாநி  ஜசய ் இயக்குநராக இருந்த R 

சித்தாா்த்தே் ஓய்வு ஜபை்ையதயடுத்து ஜஜயததவே் பதவிதயை்றுள்ளாா். 

 பே்ேிரண்டாம் வகுப்பு தமிழ் பாடநூ ி ் ‘நடிகா் தி கம்’ சிவாஜி கதணசே் குைித்த தகவ ்கள் இடம் 

ஜபை்றுள்ளே. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இசுலாமிய கூட்டுறவு அமமப்பின் 14ஆவது உச்சிமாநாட்மட நடத்திய நகரம் எது? 

A) பாக்தாத் 

B) டமாஸ்கஸ் 

C) மமக்கா  

D) மதஹ்ரான் 

 மம.31 அன்று சவூதி அமரபியாவில் உள்ள மமக்காவில் நடந்த 14ஆவது இசுலாமிய உச்சிமாநாட்டின் 

மபாது, ஒரு வலுவான எதிா்விமனயாக, ஜம்மு & காஷ்மீா் குறித்த இந்தியாவின் இறுதி அறிக்மகயில், 

இசுலாமிய கூட்டுறவு அமமப்பின் தமலயட்ீமட இந்தியா நிராகாித்தது. 

 இந்தியாவின் ஒருங்கிமைந்த பகுதியாக இருக்கும் ஜம்மு & காஷ்மீா் மாநிலத்தின் பிரச்சமனகளில் 

தமலயிடும் உாிமம இசுலாமிய கூட்டுறவு அமமப்புக்கு (OIC) இல்மல என இந்திய மத்திய மவளியுறவு 

அமமச்சகம் கூறியுள்ளது. இத்தமகய மதமவயற்ற தமலயடீல்கமள OIC மசய்யாமலிருக்க மவை்டும் 

எனவும் இந்தியா அப்மபாது வலியுறுத்தியது. 

 முன்னதாக, இம்மாநாட்டில், ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீா் மக்களின் சட்டபூா்வ உாிமமகளுக்கான தனது 

ஆதரமவ OIC மீை்டும் உறுதிப்படுத்தியது. மமலும் ஜம்மு & காஷ்மீா் மாநிலத்திற்கு என சிறப்பு துூதா் 

ஒருவமரயும் OIC நியமித்தது. OIC என்பது 53 இசுலாமிய மபரும்பான்மம நாடுகள் உட்பட மமாத்தம் 

57 உறுப்பு நாடுகமளக்மகாை்ட ஒரு சா்வமதச அமமப்பாகும். இதன் அறிக்மககள் / தீா்மானங்கள் 

மபான்றவற்றுக்கு பின்னால் பாகிஸ்தான் மபான்ற இந்திய எதிா்ப்பு ஆற்றல்கள் உள்ளன. 

2.எந்தத் மததியில், வன்தாக்குதலுக்கு ஆளான குழந்மதகளின் சா்வமதச தினம் (International 

Day of Innocent Children Victims of Aggression) கமடபிடிக்கப்படுகிறது? 

A) ஜூன் 2 

B) ஜூன் 5 

C) ஜூன் 4  

D) ஜூன் 3 

 உடலளவில், மனதளவில் மற்றும் உைா்வு ாீதியான தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்மதகளின் 

வலிகமள உைரும் விதமாக ஒவ்மவாா் ஆை்டும் ஜூன்.4 அன்று வன்தாக்குதலுக்கு ஆளான 

குழந்மதகளின் சா்வமதச தினம் கமடபிடிக்கப்படுகிறது. குழந்மதகளின் உாிமமகமள பாதுகாப்பத 

–ற்கான ஐ.நா.வின் உறுதிப்பாட்மட இந்நாள் உறுதிப்படுத்துகிறது. 
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3.எல் சால்வடாாின் புதிய அதிபராக பதவிமயற்றுள்ளவா் யாா்? 

A) நயப்ீ புக்மகமல (Nayib Bukele)  

B) மமாாிசிமயா பூன்ஸ் 

C) அந்மதானிமயா சாகா 

D) ஆல்பிரமடா கிறிஸ்டியானி 

 பழமமவாத மதாழிலதிபரான நயப்ீ புக்மகமல, எல் சால்வடாாின் புதிய அதிபராக பதவிமயற்றுள்ளாா். 

இவரது இந்தப் பதவிமயற்பு, பழமமவாத மதசியவாதி குடியரசுக் கூட்டைிக்கும் (ARENA) மவளிச் 

மசல்லும் பாராபுந்மதா மாா்டியின் மதசிய விடுதமலக் கூட்டைிக்கும் இமடமய முப்பது ஆை்டுகளாக 

இருந்த இருகட்சிகள் சாா்ந்த அரமச உமடத்துள்ளது. புக்மகமல, சால்வடார உள்நாட்டுப் மபாா் 

முடிவமடந்ததில் இருந்து அதிபா் பதவிமய மவல்லும் முதல் மவட்பாளராவாா். இவா் அவ்விரை்டு 

முக்கியக் கட்சிகள் சாா்பாகவும் மபாட்டியிடவில்மல. 

4. “ஆப்மக மபட்டி – உங்கள் மகள்” திட்டம், பின்வரும் எந்த மாநில அரசுடன் மதாடா்புமடயது? 

A) உத்தரப்பிரமதசம் 

B) சத்தீஸ்கா் 

C) மத்தியப்பிரமதசம் 

D) இராஜஸ்தான்  

 இராஜஸ்தான் மாநில அரசு, அை்மமயில், “ஆப்மக மபட்டி” திட்டத்தின்கீழ், பள்ளி மாைவிகளுக்கு 

வழங்கப்படும் நிதியுதவிமயயும், மதா்தல் பைியின்மபாது உயிா்துறந்த பைியாளா்களின் குடும்பங்க 

–ளுக்கு வழங்கப்படும் கருமைத்மதாமகமயயும் அதிகாித்துள்ளது. “ஆப்மக மபட்டி” திட்டத்தின்கீழ், 

தந்மத / தாய் அல்லது இருவமரயும் இழந்துவிட்ட வறுமமக் மகாட்டுக்குக் கீழ் வாழும் மாைவிகள் 

ஆை்டுமதாறும் நிதியுதவி மபறுகிறாா்கள். 

 வகுப்பு 1 முதல் 8 வமர பயிலும் மாைவிகளுக்கு, ரூ.1100 ஆக இருந்த உதவித் மதாமக 2100 ஆகவும் 

வகுப்பு 9 முதல் 12 வமர பயிலும் மாைவிகளுக்கு ரூ.1500 ஆக இருந்த உதவித் மதாமக 2500 ஆகவும் 

உயா்த்தப்பட்டுள்ளது. இமதமபால், மதா்தல் பைியின்மபாது உயிா்துறந்த மதா்தல் பைியாளா்களின் 

வாாிசுகளுக்கு வழங்கப்படும் கருமைத்மதாமகமய ரூ.15 லட்சத்திலிருந்து ரூ.20 லட்சமாக உயா்த்தி 

அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. 

5.இதர பிற்படுத்தப்பட்மடாருக்கான (OBC) இட ஒதுக்கீட்மட 27 சதவீதத்திற்கு உயா்த்துவதற்கு 

அை்மமயில் தீா்மானம் நிமறமவற்றியுள்ள மாநில அரசு எது? 

A) உத்தரப்பிரமதசம்  C) மத்தியப்பிரமதசம்  

B) இராஜஸ்தான்  D) ஹாியானா 
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 மத்தியப்பிரமதச அரசு இதர பிற்படுத்தப்பட்மடாருக்கான இட ஒதுக்கீட்மட 14 சதவீதத்திலிருந்து 27 

சதவீதமாக உயா்த்தியுள்ளது. இதற்கான தீா்மானம், அமமச்சரமவ கூட்டத்தில் நிமறமவற்றப்பட்டது. 

இந்தத் தீா்மானம் அமல்படுத்தப்பட்டால், இந்தியாவில் இதர பிற்படுத்தப்பட்மடாருக்கு 27 சதவீத இட 

ஒதுக்கீடு வழங்கிய முதல் மாநிலமாக மத்தியப்பிரமதசம் மாறும். 

 முன்னதாக மாா்ச்.9 அன்று இந்த இட ஒதுக்கீட்மட அமல்படுத்துவதற்காக மத்தியப் பிரமதச மாநில 

அரசு ஓா் அரசாமைமய பிறப்பித்தது. இருப்பினும், மாா்ச்.19 அன்று மத்தியப்பிரமதச உயா்நீதிமன்றம் 

இந்த அரசாமைக்கு தமட விதித்து தீா்ப்பளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

6.அை்மமயில் காலமான ஜஸ்பல் இந்தா் சிங் கல்ரா, எந்தத் துமறயுடன் மதாடா்புமடயவா்? 

A) அறிவியல் 

B) சமமயற்காரா் (Chef)  

C) பத்திாிமக 

D) விமளயாட்டு 

 புகழ்மிக்க சமமயல்காரரும், சமமயல்சாா் மறுமலா்ச்சியாளருமான ஜஸ்பல் இந்தா் சிங் கல்ரா (71), 

ஜூன்.4 அன்று புது தில்லியில் காலமானாா். ‘இந்திய சமமயல் பாைியின் மபரரசன்’ & ‘மதசத்தின் 

சுமவயான உைவு தயாாிப்பாளா்’ மபான்ற அமடமமாழிகமள மபற்றுள்ள இவா், மபாதுவாக ‘ஜிக்ஸ் 

கல்ரா’ என எல்மலாராலும் அமழக்கப்பட்டாா். பன்னாட்டு உைவு மற்றும் பான வல்லுநா்கள் சிறப்பு 

மமயத்தில் இமைக்கப்பட்ட முதல் ஆசியா் இவா்தான். 

7. WHOஇன் புற கைக்குத் தைிக்மகயாளராக மதா்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தியா் யாா்? 

A) பிரமமாத் குமாா் மிஸ்ரா 

B) பிரதீப் குமாா் சின்ஹா 

C) ராஜிவ் மமஹ்ாிஷி  

D) அருைா சுந்தரராஜன் 

 2020 முதல் 2023 வமரயிலான நான்காை்டு காலத்திற்கு, உலக சுகாதார அமமப்பின் புற கைக்குத் 

தைிக்மகயாளராக (External Auditor) இந்திய அரசாங்கத்தின் கைக்குத் தைிக்மகத் தமலவா் (CAG) 

ராஜிவ் மமஹ்ாிஷி மதா்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளாா். கடந்த மாதம் மஜனீவாவில் நடந்த 72ஆவது உலக 

சுகாதார அமவயில் அவா் மதா்ந்மதடுக்கப்பட்டாா். 

 கடந்த மாா்ச்சில், மராமில், உைவு & மவளாை்மம அமமப்பின் புற கைக்குத் தைிக்மகயாளராக 

மதாிவான பின்னா், நடப்பாை்டில் கைக்குத் தைிக்மகத் தமலவா் மபறும் 2ஆவது மபாிய சா்வமதச 

தைிக்மகப் பைியாகும் இது. தற்மபாழுது, ஐ.நா அமவயின் கைக்குத் தைிக்மகயாளா்கள் வாாியத் 

–திலும், ஐ.நா கைக்குத்தைிக்மகயாளா்கள் குழுவின் துமைத்தமலவராகவும் ராஜிவ் உள்ளாா். 
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8.சமீபத்திய மசய்திகளில் இடம்மபற்றுள்ள Enoplotrupes tawangensis, பின்வரும் எந்த வை்டின் 

புதிய இனமாகும்? 

A) சாை வை்டு (Dung beetle)  

B) மமல மதவதாரு வை்டு 

C) கரும்புள்ளிச் மசவ்வை்டு 

D) மதங்காய் முள் வை்டு 

 Enoplotrupes tawangensis என்பது அருைாச்சலப்பிரமதச மாநிலத்தின் தவாங் மாவட்டத்தில் 

கை்டறியப்பட்ட சாை வை்டின் புதிய இனமாகும். பளபளக்கும் அடா் நீல நிறத்தில், 27 மி.மீ., அளவு 

உமடய இவ்வின வை்டுகள், வழக்கமான சாை வை்டுகமள விடவும் அளவில் மபாியதாக உள்ளன.  

 இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு மமயத்மதச் மசா்ந்த மகலாஷ் சந்திரா மற்றும் மதவன்ஷூ குப்தா ஆகிய 

இரு அறிவியலாளா்கள் முதன்முதலில் இது மசகாிக்கப்பட்டது. இந்தியாவில் மட்டும் மதாராயமாக 

65,000 பூச்சியினங்கள் கை்டறியப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 22,000 இனங்கள் வை்டினங்கள் ஆகும். 

9.எந்தத் மததியில், 2ஆவது உலக மிதிவை்டி தினம் கமடபிடிக்கப்பட்டது? 

A) ஜூன் 2 

B) ஜூன் 5 

C) ஜூன் 4 

D) ஜூன் 3  

 இரை்டாவது உலக மிதிவை்டி தினம், ஜூன்.3 அன்று ஐ.நா அமவயால் கமடபிடிக்கப்பட்டது. எளிய, 

மலிவான, நம்பகமான, துூய்மம மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற நிமலயான இந்தப் மபாக்குவரத்து 

முமறமய ஊக்குவிப்பதற்காக இந்நாள் கமடபிடிக்கப்படுகிறது. வமக 1 மற்றும் வமக 2 நீாிழிவு 

மநாயாளிகளுக்கு நலமான வாழ்க்மக முமறமய ஊக்குவிப்பதுடன் மதாடா்புப்படுத்தி இந்த நாள் 

ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. மிதிவை்டி என்பது நிமலயான மபாக்குவரத்துக்கான ஒரு சின்னமாகவும், 

நிமலயான நுகா்வு மற்றும் உற்பத்திமய அதிகாிக்கவும் மநா்மமறயான மசய்திமய அளிக்கிறது. 

மமலும், காலநிமலக்கு மநா்மமறயான தாக்கத்மத இது ஏற்படுத்துகிறது. 

10.கீழ்க்கை்ட நாடுகளுள், நாற்கரப் பாதுகாப்புப் மபச்சுவாா்த்மதயின் உறுப்பினா்கள் எமவ? 

A) இந்தியா, இரஷ்யா மதன்மகாாியா மற்றும் சீனா 

B) இந்தியா, ஐக்கிய அமமாிக்கா, ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திமரலியா  

C) இந்தியா, இந்மதாமனசியா, மியான்மா் மற்றும் தாய்லாந்து 
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D) இந்தியா, மநபாளம், பூடான் மற்றும் வங்கமதசம் 

 பாங்காக்கில் நடந்த, நடப்பாை்டின் நாற்கரப் பாதுகாப்புப் மபச்சுவாா்த்மதயில் (Quadrilateral Security 

Dialogue – QSD) இந்திய, அமமாிக்க, ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திமரலியாவின் மூத்த அதிகாாிகள் கலந்து 

மகாை்டனா். ஒரு கட்டற்ற, திறந்த மற்றும் உள்ளடக்கிய இந்திய – பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான 

அந்நாடுகளின் கூட்டு முயற்சிகள் குறித்து கலந்தாமலாசமன நடத்தவும், பிராந்தியத்தில் விதிகள் 

அடிப்பமடயிலான உத்தரமவப் பாதுகாக்கவும் & ஊக்குவிப்பதற்கான அந்நாடுகளின் பங்களிப்மப 

உறுதிமசய்யவுமாக இந்தப் மபச்சுவாா்த்மத நடந்தது. 

 இந்மதா–பசிபிக் ஒப்பந்தம் மற்றும் திட்டங்களில் இந்த 4 நாடுகள் ஒன்றிமைந்தும், பிற ஆா்வமுள்ள 

நாடுகள் மற்றும் நிறுவனங்கமளாடு இமைந்தும் வழக்கமான ஆமலாசமன மசமவகமள மதாடர 

விரும்பும் அவா்களின் எை்ைத்மத அடிக்மகாடிட்டுக் காட்டின. இந்தியா, ஐக்கிய அமமாிக்கா, 

ஆஸ்திமரலியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் முமறசாரா உத்திசாா் குழுமமான Quadஇன் ஒரு 

பகுதியாகும் இந்தக் கலந்தாமலாசித்தல்கள். 

 சீனா, ஓா் உயிாி புவியமமப்பு மை்டலமான இந்மதா – பசிபிக்கில் அதன் இராணுவ இருப்மப 

விாிவுபடுத்த முயல்கிறது. கிட்டத்தட்ட அமனத்து மதன் சீனக்கடல் பகுதிக்கும் சீனா உாிமம மகாாி 

வருகிறது. அமதமபால், வியட்நாம், பிலிப்மபன்ஸ், மமலசியா, புரூனி மற்றும் மதவான் ஆகிய 

நாடுகளும் அதன் மீது எதிா் மகாரல்கமள மவத்து வருகின்றன. 

 

 

 முகமது இஸ்மாயில் என்னும் இயற்மபயருமடய கை்ைியத்திற்குாிய காயிமத மில்லத் அவா்களின் 

124ஆவது பிறந்த தினம். காயிமத மில்லத் என்றால் உருது மமாழியில், ‘வழிகாட்டும் தமலவா்’ என்று 

மபாருள். 

 பள்ளிகளின் நிமல, அடிப்பமட வசதிகள் மற்றும் இமடநிற்றல் ஆகிய தகவல்கள் குறித்து UDISE 

எனப்படும் கல்விக்கான ஒருங்கிமைந்த மாவட்ட தகவல் முமறமம, மதசிய அளவில் ஆய்வு ஒன்மற 

நடத்தியுள்ளது. அதில், மாநிலங்களின் அடிப்பமடயில் பள்ளி இமடநிற்றமல தடுப்பதில் தமிழ்நாடு 

முதலிடத்தில் உள்ளதாகவும், தமிழ்நாட்டில் 86.2% மபா் பள்ளிப்படிப்மப முழுவதுமாக நிமறவு 

மசய்வதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 தில்லியில் இருந்தபடிமய தமிழ்நாட்டுக்கான மத்திய அரசின் திட்டங்கள் மற்றும் அனுமதி, நிதி 

மபான்றவற்மற மபறுவதற்கு புதிய அதிகாாிமய தமிழ்நாடு அரசு நியமித்துள்ளது. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

வனத்துமற துமைச்மசயலாளா் R ராதாகிருஷ்ைன் மபாறுப்பு அதிகாாியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். 

இவா், மத்திய அரசின் அமனத்து முக்கியமான திட்டங்கள், திட்டப்பாிந்துமரகள், நிலுமவயிலுள்ள 

திட்டங்கள் மபான்றவற்மறக் கவனித்து, துமற அதிகாாிகளுக்கு உதவி மசய்வாா். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘கர்கர பிரஹரர் – 2019’ என்னும் பயிற்சி சமீபத்தில் இந்திய இரரணுவத்தரல் எந்த மரநிலத்தில் 

நடத்தப்பட்டது? 

A) ஹரியரனர 

B) உத்தரகரண்ட் 

C) பஞ்சரப்  

D) ஜம்மு மற்றும் கரஷ்மீர் 

 இந்திய இரரணுவமும், இந்திய விமரனப்படடயும் இடணந்து பஞ்சரப் சமவவளிகளில் ஒரு வரர கரல 

நீண்ட “Kharga Prahar – 2019” என்ற சிறப்புப் பயிற்சிடய நடத்தியுள்ளன. மம.27இல் வதரடங்கிய இந்தப் 

பயிற்சி, இரரணுவத்தின் கர்கர படடப்பிரிவின் பல்மவறு பிரிவுகளரலும், அடமப்புகளரலும் 

மமற்வகரள்ளப்பட்டது. இதில், இந்திய விமரனப்படட விமரனத்திலிருந்து இறங்குவதற்கரன கூட்டுப் 

பயிற்சிகளும், தடரப்படடயின் உதவியுடன் உருவகப்படுத்தப்பட்ட மபரர்க்கள வரன் தரக்குதல்களும் 

நடத்தப்பட்டன. 

 இந்திய இரரணுவத்தின் தரக்குதல் வசயல்திறனில் 50% அளவுக்கு வபற்றுள்ள, ‘கர்கர படடப்பிரிவு’ 

என்று வபரதுவரக அடைக்கப்படுகின்ற அம்பலரலரடவச் சரர்ந்த 2 – Corps, அண்டடநரடரன 

பரகிஸ்தரனுடன் ஏமதனும் சிக்கல் அல்லது மபரர் நடத்த மவண்டிய மதடவமயற்பட்டரல், அதற்கரன 

தரக்குதடலத் வதரடங்க பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 1971இல், மமற்கில் நிடலநிறுத்தப்பட்ட மபரது, இந்தப் படட, பரகிஸ்தரன் பிரிவிடனயில் உதவியது. 

கரர்கில் மபரரின்மபரது இச்சிறப்புப் படடப்பிரிவு, பரடலவனப்பகுதிகளில் பணியமர்த்தப்பட்டது. 

1985ஆம் ஆண்டு முதல் அம்பரலரவிலிருந்து இந்தப் படட இயங்கி வருகிறது. 

2.நடப்பரண்டு J C மடனியல் விருதுக்கு மதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யரர்? 

A) ஸ்ரீ குமரன் தம்பி 

B) ஷீலர  

C) மஜரஷ் பிரகரஷ் 

D) ஆறன்முளர வபரன்னம்மர  

 நடப்பரண்டின் வபருடமமிகு J C மடனியல் விருதுக்கு, மூத்த மடலயரள நடிடகயும், இயக்குநருமரன 

ஷீலர மதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளரர். திடரயுலகில் அவரது பங்களிப்புகடள அங்கீகரிக்கும் விதமரக 

அவருக்கு இவ்விருது வைங்கப்படுகிறது. 2005ஆம் ஆண்டில் இந்த விருடதப் வபற்ற ஆறன்முளர 

வபரன்னம்மரவுக்குப் பிறகு, இவ்விருடதப் வபறும் இரண்டரவது வபண்மணி இவரரவரர். 
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 ரூ.5 லட்சம் வரரக்கப்பரிடசயும், பரரரட்டுப் பத்திரத்டதயும் உள்ளடக்கிய இவ்விருது, வரும் ஜூடல.27 

அன்று நடடவபறவுள்ள ஒரு விைரவில் அவருக்கு வைங்கப்படும். இது மடலயரளத் திடரயுலகில் 

மகரளரவின் மிகவுயர்ந்த விருதரகும். மடலயரளத் திடரயுலகின் முதல் ‘ஊடமப்பட’த்டத இயக்கிய J 

C மடனியலின் வபயரரல் இவ்விருது வைங்கப்படுகிறது. 

 ஷீலர தனது இரசிகப் வபருமக்களரல் வபரதுவரக ஷீலரம்மர என அடைக்கப்படுகிறரர். 1960களின் 

முற்பகுதியில், M G. இரரமச்சந்திரன் நடித்த ‘பரசம்’ என்ற திடரப்படத்தின் மூலம் இவர் திடரயுலகுக்கு 

அறிமுகமரனரர். மகரள மரநில அரசின் முதலரவது ‘சிறந்த நடிடக’ விருது, 1969இல் வவளிவந்த ‘கள்ளி 

வசல்லம்மர’ என்ற திடரப்படம் மூலம் இவருக்குக் கிடடத்தது. 2005இல் வவளிவந்த மடலயரளத் 

திடரப்படமரன ‘அகமல’ என்ற திடரப்படத்தில் நடித்ததற்கரக சிறந்த துடண நடிடகக்கரன மதசிய 

திடரப்பட விருடத இவர் வவன்றரர். கிட்டத்தட்ட 130 படங்களில் ஒமர நடிகருடன் (மடறந்த நடிகர் 

பிமரம் நசீர்) நடித்தடமக்கரன கின்னஸ் உலக சரதடனடயயும் இவர் வகரண்டுள்ளரர். 

3.அண்டமயில் கரலமரன தின்யரர் கரண்ட்ரரக்டர், எந்தத் துடறயுடன் வதரடர்புடடயவர்? 

A) விடளயரட்டு 

B) திடரத்துடற  

C) புடகப்படக்கடல 

D) கடல 

 மூத்த நடிகரும், நரடகக்கடல மமடதயுமரன தின்யரர் கரண்ட்ரரக்டர் (79), ஜூன்.5 அன்று மகரரரஷ்டிர 

மரநிலம் மும்டபயில் கரலமரனரர். திடரப்படங்களில் அவரது நடகச்சுடவ கதரபரத்திரங்களுக்கரக 

புகை்வபற்ற இவருக்கு, நடப்பரண்டில் ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது வைங்கப்பட்டது. 

4. USIBC நடப்பரண்டு உலகளரவிய தடலடமத்துவ விருதுக்கு (USIBC Global Leadership Award) 

வதரிவரகியுள்ள இந்திய – அவமரிக்கர் யரர்? 

A) ஆனந்த் சந்திரமசகரன் 

B) அமசரக் அமிர்தரரஜ் 

C) சுந்தர் பிச்டச  

D) வஜய் சந்திரமசகர் 

 அவமரிக்க – இந்திய வதரைில் கைகம் (USIBC) வைங்கும் உலகளரவிய தடலடமத்துவ விருதுக்கு, 

கூகுள் நிறுவனத்தின் தடலடமச் வசயல் அதிகரரி (CEO) சுந்தர் பிச்டச மதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளரர். 

அவருடன், அவமரிக்க பங்குச்சந்டதயரன NASDAQஇன் தடலவர் அமடனர பிடரட்மமனும் அந்த 

விருதுக்குத் மதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளரர். 

 வரஷிங்டனில் நடடவபறவுள்ள “இந்தியர ஐடியர” மரநட்டில் அவர்களிருவருக்கும் அந்த விருது 

வைங்கப்படும். இந்தியரவுக்கும், அவமரிக்கரவுக்கும் இடடயிலரன வர்த்தகம் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 

 

 

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


                    2019 ஜூன் 06  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                        3 

150 % அதிகரித்துள்ளதில் கூகுள், NASDAQ மபரன்றடவ முக்கியப் பங்கு வகித்துள்ளதரல், இந்த 

விருடத USIBC வைங்குகிறது. 

5.எந்த நரட்டின் வபண்கள் ஹரக்கி அணி, மகன்மடரர் பிட்ஸ்வஜரரல்ட் U21 சர்வமதச பட்டத்டத 

வவன்றுள்ளது? 

A) இந்தியர  

B) சீனர 

C) பூடரன் 

D) வங்கமதசம் 

 இந்திய ஜூனியர் வபண்கள் ஹரக்கி அணி, ஜூன்.4 அன்று அயர்லரந்து டப்ளினில் நடந்த இறுதிப் 

மபரட்டியில், அயர்லரந்டத 1-0 என்ற கணக்கில் வீை்த்தி, நடப்பரண்டின் மகன்மடரர் பிட்ஸ்வஜரரல்ட் 

(Cantor Fitzgerald) 4 நரட்டு அணிகளுக்கு இடடமயயரன U21 சர்வமதச பட்டத்டத வவன்றது. நரன்கு 

ஆட்டங்களில் 3 மகரல் அடிக்கப்பட்டது. மும்தரஜ் கரன், மபரட்டியின் மிக அதிக மகரலடித்தவரரவரர். 

6. UNGAவின் 74ஆவது அமர்வுக்கரன தடலவரரக மதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ள திஜ்ஜரனி முகமது – 

பண்மட (Tijjani Muhammad – Bande), எந்த ஆப்பிரிக்க நரட்டடச் மசர்ந்தவரரவரர்? 

A) டநஜீரியர  

B) எகிப்து 

C) வதன்னரப்பிரிக்கர 

D) துனிசியர 

 ஐ.நரவுக்கரன டநஜீரியரவின் துூதர் திஜ்ஜரனி முகமது – பண்மட, ஐ.நர வபரது அடவயின் 74ஆவது 

அமர்வுக்கரன தடலவரரக மதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளரர். விதிகளின்படி, வபரது அடவயின் 74ஆவது 

அமர்வுக்கரன தடலவர் ஏமதனும் ஓர் ஆப்பிரிக்க நரட்டிலிருந்துதரன் மதர்ந்வதடுக்கப்பட மவண்டும். 

தற்சமயம் தடலவரரக உள்ள எக்குவமடரரின் மரியர வபர்னரண்மடர எஸ்பிமனரசர, வரும் வசப்டம்பர் 

மரதத்தில் ஓய்வுவபறவிருக்கிறரர். 

7.இந்திய வரனிடல ஆய்வுத் துடறயின் தடலடம இயக்குநரரக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யரர்? 

A) மிருத்யஞ்டச மகரபத்ரர (Mrutyunjay Mahapatra)  

B) K J இரமமஷ் 

C) அவினரஷ் சந்தர் 

D) S கிறிஸ்மடரபர் 
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 புகை்வபற்ற அறிவியலரளரும், புயல் எச்சரிக்டக வல்லுநருமரன மிருத்யஞ்டச மகரபத்ரர, இந்திய 

வரனிடல ஆய்வு டமயத்தின் தடலடம இயக்குநரரக நியமிக்கப்பட்டுள்ளரர். வபரதுவரக 

‘இந்தியரவின் புயல் மனிதர் – Cyclone man of India’ என அடைக்கப்படும் இவர், வரும் ஆகஸ்ட்.11 அன்று 

பதவிமயற்றுக்வகரள்ளவுள்ளரர். அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு அவர் இப்பதவியில் வதரடர்வரர். 

 இந்திய வரனிடல ஆய்வு டமயத்தின் புயல் எச்சரிக்டக பிரிவில் பணியரற்றும் மகரபத்ரர மற்றும் 

அவரது குழுவினரின் புயல்கள், கரற்றின் மவகம் அவற்றின் தரக்கம் குறித்த துல்லியமரன முன் 

கணிப்பிற்கரக பரரரட்டப்பட்டனர். சமீபத்திய ‘பரனி’ புயலின்மபரது உரிய மநரத்தில் அவர்களரல் 

வைங்கப்பட்ட துல்லியமரன முன்வனச்சரிக்டககள், இலட்சக்கணக்கரன மக்கடள பரதுகரப்பரன 

இடங்களுக்கு வகரண்டுவசல்ல அதிகரரிகளுக்கு உதவியது. கடந்த 6 ஆண்டுகளில், டபலின் (2013), 

ஹூட் ஹூட் (2014) மற்றும் கிைக்குக் கடற்கடரடய தரக்கிய தித்லி (2018) உட்பட பல்மவறு 

புயல்களுக்கு புயல் எச்சரிக்டக பிரிவு, துல்லியமரன முன்கணிப்புகடள வைங்கியுள்ளது. 

 நரட்டில் வரனிடல / கரலநிடல வதரடர்பரன கணிப்புகளுக்கு இந்திய வரனிடல ஆய்வு டமயமம 

வபரறுப்பரகும். புயல்கள், புழுதிப் புயல்கள், வபருமடை மற்றும் பனி, குளிர் மற்றும் வவப்பக் கரற்று 

வீசல் மபரன்றவற்றுடன் கடுடமயரன வரனிடல நிகை்வுபற்றி மக்களுக்கு எச்சரிக்டக விடுப்பதற்கும் 

இது பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8.நடப்பரண்டு உலக சுற்றுச்சூைல் தினத்துக்கரன கருப்வபரருள் என்ன? 

A) Green Economy 

B) Beat Air Pollution  

C) Connecting People to Nature 

D) Go wild for life 

 சுற்றுச்சூைல் மற்றும் குறிப்பிட்ட சுற்றுச்சூைல் சிக்கல்கள் குறித்த விைிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவதற்கரக 

ஒவ்மவரர் ஆண்டும் ஜூன்.5 அன்று உலக சுற்றுச்சூைல் தினம் கடடபிடிக்கப்படுகிறது. நடப்பரண்டில் 

வரும் இந்நரளுக்கரன கருப்வபரருள் “கரற்று மரடச ஒைிப்மபரம்” என்பதரகும். உலகளரவிய சிக்கலரக 

இருந்துவரும் கரற்று மரடச எதிர்த்துப் மபரரரடுவதற்கரன ஓர் அடைப்பரக இது கருதப்படுகிறது.  

 நடப்பரண்டு உலக சுற்றுச்சூைல் தினத்டத வகரண்டரடுவதற்கரக மத்திய சுற்றுச்சூைல், வனம் மற்றும் 

கரலநிடல மரற்ற அடமச்சகமரனது அண்டமயில் கரற்று மரசு குறித்த விைிப்புணர்டவ ஏற்படுத்தும் 

வடகயில், ‘ஹவர ஆமன மத’ என்னும் கருத்துப்பரடடல வவளியிட்டுள்ளது. சரந்தனு முகர்ஜி, கபில் 

சர்மர, சுனிதி வசௌகரன் மற்றும் சங்கர் மகரமதவன் ஆகிமயரரரல் பரடப்வபற்ற இப்பரடடல ஸ்வநந்த் 

கிர்கிமர எழுதியுள்ளரர். 

 சுற்றுச்சூைல் பரதுகரப்பு குறித்த விைிப்புணர்டவ ஊக்குவிப்பதற்கரக மத்திய சுற்றுச்சூைல் அடமச்சர் 

பிரகரஷ் ஜவமடகர், இந்தத் தினத்தன்று #SelfiewithSapling என்றவவரறு பரப்புடரடய வதரடங்கினரர். 

மரக்கன்று ஒன்டற நட்டு, அதனுடன் படவமடுத்து அதடனச் சமூக ஊடகங்களில் பகிருமரறு அவர் 

அறிவுறுத்தியுள்ளரர். 
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9. ‘Cricket World Cup: The Indian Challenge’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யரர்? 

A) ஸ்ரீகந்தன் நரயர் 

B) சஞ்சய் மஞ்ச்மரக்கர் 

C) ஆஷிஷ் மர  

D) ஹர்ஷர மபரக்மல 

 ‘Cricket World Cup: The Indian Challenge’ என்ற நூடல மூத்த வசய்திபரப்பரளரும், எழுத்தரளருமரன 

ஆஷிஷ் மர எழுதியுள்ளரர். மபரட்டியின் வரலரற்டற இந்தியரவின் பரர்டவயிலிருந்து கூறும் இந்த 

நூடல இங்கிலரந்து மற்றும் மவல்ஸ் கிரிக்வகட் வரரியத்தின் தடலடம அதிகரரி டரம் ஹரரிசன் 

முடறயரக வவளியிட்டுள்ளரர். இந்நூல், 1975 – 2015 வடர நடடவபற்ற அடனத்துப் மபரட்டிகடளயும் 

மீளரய்வு வசய்துள்ளது. மமலும் இங்கிலரந்து மற்றும் மவல்ஸில் நடடவபற்றுக் வகரண்டிருக்கும் 2019 

உலகக்மகரப்டப குறித்த முன்மனரட்டத்டதயும் இந்த நூல் வைங்குகிறது. 

 44 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வதரடங்கப்பட்ட உலகக்மகரப்டபயின் முதல் மபரட்டியிலிருந்து இந்தியர 

பங்குவபற்ற அடனத்து மபரட்டிகள் குறித்தும், ஒவ்வவரரு அடரயிறுதி மற்றும் இறுதிப் மபரட்டிகள் 

குறித்தும், அதில் இந்தியர பங்மகற்றிருந்தரலும் இல்டலவயன்றரலும் கூட அது குறித்து இந்நூலில் 

பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

10.2019 சர்வமதச வலுதளர்ந்மதரர் உச்சிமரநரடு, எந்த நகரத்தில் நடடவபறவுள்ளது? 

A) புது தில்லி 

B) நியூயரர்க் 

C) பரரிஸ் 

D) பியூனஸ் ஏர்ஸ்  

 இரண்டரவது சர்வமதச வலுதளர்ந்மதரர் உச்சிமரநரடு, வரும் 6–8ஆம் மததி வடர, அர்வஜன்டினரவின் 

பியூனஸ் ஏர்ஸில் நடடவபறவுள்ளது. இந்தியரவிலிருந்து, மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகரரமளித்தல் 

துடற அடமச்சர் தரவர்சந்த் வகமலரட் இந்த உச்சிமரநரட்டில் கலந்துவகரள்வரர். வலுதளர்ந்மதரடர 

(Persons with Disabilities – PwD) அதிகரரமிக்கவர்களரகவும், உள்ளடக்கியவர்களரகவும் மரற்றுவதில் 

உலவகங்கும் உள்ள சிக்கல்கள் குறித்து கலந்தரமலரசிக்கவும், எவடரயும் சரரரமல் கண்ணியமரன 

வரை்க்டக வரை்வதற்கு அவர்கள் இயங்குவதற்கரன ஒரு வைிமுடறடய உருவரக்கமவண்டும் என்பமத 

இந்த உச்சிமரநரட்டின் மநரக்கமரகும். 

 ஜூன் 9–10 ஆகிய மததிகளில் இருநரடுகளுக்கும் இடடமய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்டத வளர்த்வதடுப் 

–பதற்கரக அர்வஜன்டினர அரசரங்கத்துடனரன இருதரப்பு விவரதங்களில் இந்திய பிரதிநிதிகள் 

பங்மகற்பரர்கள். 

 

 

 

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


              2019 ஜூன் 07 & 08  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                        1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. முதலாவது SDG பாலின அட்டவணையில் இந்தியாவின் தரநிணல (Rank) என்ன? 

A) 106ஆவது 

B) 95ஆவது  

C) 84ஆவது 

D) 77ஆவது  

 முதலாவது SDG பாலின அட்டவணையில், 129 நாடுகளில் இந்தியா 95ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

பன்னாட்டளவில் அணைக்கப்பட்டுள்ள இலக்குகளுக்கு எதிராக பாலின சைத்துவத்ணத அணடவதில் 

ஏற்பட்டுள்ள முன்னனற்றங்கணள இது அளவிடுகிறது. இந்த அட்டவணைணய ‘Equal Measures 2030’ 

என்ற நிறுவனை் தயாாித்துள்ளது. 

 இந்நிறுவனை், ஆப்பிாிக்க பபை்கள் னைை்பாடு ைற்றுை் தகவல் பதாடா்பு வணலயணைப்பு, பில் ைற்றுை் 

பைலிை்டா னகட்ஸ் அறக்கட்டணள, சா்வனதச பபை்கள் சுகாதார கூட்டைி ைற்றுை் சா்வனதச திட்டை் 

உள்ளிட்ட உள்நாட்டு சமூகை் ைற்றுை் னைை்பாடு ைற்றுை் தனியாா் துணறகணளச் னசா்ந்த பன்னாட்டு 

ைற்றுை் பிராந்திய அணைப்புக்களிணடனய கூட்டு ணவத்துள்ளது. 

 ஒட்டுபைாத்த அட்டவணையின் ைதிப்பு, 0–100 என்ற அளவீட்டின் அடிப்பணடயில் அணைந்துள்ளது. 100 

ைதிப்பபை்கள் – அடிப்பணடச் சுட்டிகளுடன் (Indicators) பதாடா்புணடய பாலின சைத்துவ அணடதணல 

குறிக்கிறது. 50 ைதிப்பபை்கள் – ஒரு நாடு அடிப்பணடச்சுட்டிகளுடன் பதாடா்புணடய பாலின சைத்துவ 

அணடதலில் சாிபாதி இலக்ணக எட்டியுள்ளணத குறிக்கிறது. 

 56.2 ைதிப்பபை்கள் பபற்ற இந்தியா, ‘ைிக னைாசைான’ பிாிவில் இடை்பபற்றுள்ள 43 நாடுகளில் 

ஒன்றாக இடை்பிடித்துள்ளது. படன்ைாா்க், பின்லாந்து, சுவீடன், நாா்னவ, பநதா்லாந்து, சுனலாவனியா, 

பொ்ைனி, கனடா, அயா்லாந்து ைற்றுை் ஆஸ்தினரலியா முதலிய நாடுகள் இந்த அட்டவணையின் முதல் 

பத்து இடங்கணளப் பிடித்துள்ளது. 

2.அை்ணையில் காலைான லால்டிங்லியானா ணசனலா (Laldingliana Sailo), எந்த பசய்தித் 

பதாணலக்காட்சியின் குறிப்பிடத்தக்க பசய்தி ஆசிாியராக இருந்தாா்? 

A) ெீ பசய்திகள் 

B) துூா்தா்ஷன்  

C) என் டி டி வி 

D) சி என் என் 

 துூா்தா்ஷன் பசய்தித் பதாணலக்காட்சி ைற்றுை் அகில இந்திய வாபனாலியின் (AIR) முன்னாள் பசய்தி 

ஆசிாியரான லால்டிங்லியானா ணசனலா (76), ஐசாலில் காலைானாா். இந்திய தகவல் னசணவயில் (IIS) 
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மூத்த அதிகாாியாக இருந்த இவா், 1972ஆை் ஆை்டில் ைத்திய தகவல் ைற்றுை் ஒலிபரப்புத் துணறயின் 

கீழ், கள விளை்பரத் துணற அலுவலராக பைியைா்த்தப்பட்டாா். னகாகிைா பிராந்தியத்திற்கான கள 

விளை்பரத் துணற தணலணை இயக்குநரகத்தின் இயக்குநராக இருந்து அவா் ஓய்வுபபற்றாா். 

3.தில்லி உயா்நீதிைன்றத்தின் புதிய தணலணை நீதிபதியாக பதவினயற்றுள்ளவா் யாா்? 

A) திருபாய் நரன்பாய் பனடல்  

B) என் வி ரைைா 

C) தனஞ்பசய ஒய் சந்திரசூத் 

D) ெஸ்டி பசலனைஸ்வா் 

 தில்லி உயா்நீதிைன்றத்தின் புதிய தணலணை நீதிபதியாக (Chief Justice) நீதிபதி திருபாய் நரன்பாய் 

பனடல் நியைிக்கப்பட்டுள்ளாா். ராெ் நிவாஸில் நடந்த பதவினயற்பு விழாவில், துணைநிணல ஆளுநா் 

அனில் ணபொல், நீதிபதி பனடலுக்கு பதவிப்பிரைாைை் பசய்துணவத்தாா். முன்னதாக, நீதிபதி பனடல், 

ொா்க்கை்ட் உயா்நீதிைன்றத்தில் பைியிலிருந்தாா். 

 உச்சநீதிைன்றத்தின் நீதிபதிகள் பாிந்துணரக் குழுவானது (Collegium) தில்லி உயா்நீதிைன்றத்தின் 

தணலணை நீதிபதியாக நியைிப்பதற்கு அவரது பபயணர பாிந்துணரத்தது. தில்லி உயா்நீதிைன்றத்தில் 

60 நீதிபதிகள் வணர இருக்கலாை் என்னுை் அனுைதிக்கப்பட்ட எை்ைிக்ணகயில், தற்னபாணதய 

பற்றாக்குணற எை்ைிக்ணக 24 என உள்ளது. 

4.எந்த நாட்டுடனான வாித் தரவு ஒப்பந்தத்ணத இந்தியா அை்ணையில் அறிவித்தது? 

A) பனாைா 

B) ைாா்ஷல் தீவுகள்  

C) கியூபா 

D) பகளதைாலா 

 ைாா்ஷல் தீவுகளுடனான ஒரு வாித் தகவல் பாிைாற்ற ஒப்பந்தத்ணத (Tax Information Exchange 

Agreement – TIEA) இந்தியா அறிவித்துள்ளது. இது வங்கியியல் ைற்றுை் உாிணையாளா் தகவல்கணள 

இருதரப்புை் பகிா்ந்துபகாள்ளவுை், ஒரு நாட்டின் அதிகாாிகள் ைற்பறாரு நாட்டில் வாிச் னசாதணனகள் 

நடத்துவதற்குை் அனுைதிக்கிறது. 2016ஆை் ஆை்டு ைாா்ச்.18 அன்று, ைாா்ஷல் தீவுகளின் தணலநகரான 

ைெூனராவில், வாி சை்பந்தைான தகவல் பாிைாற்றத்திற்கான TIEA ஒப்பந்தை் பசய்யப்பட்டது. 2019 னை 

21 அன்று, TIEAஐ இந்தியா அறிவித்தது. 

 வாி பவளிப்பணடத்தன்ணை பற்றிய சா்வனதச தர நிணலகளின் அடிப்பணடயில் அணைந்துள்ள இந்த 

ஒப்பந்தை் னகாாிக்ணகயின் அடிப்பணடயில் தகவல்கணள பாிைாறிக்பகாள்வதற்குை், பகிா்ந்து 

பகாள்வதற்குை் உதவுகிறது. இந்தியா ைற்றுை் ைாா்ஷல் தீவுகளுக்கு இணடனய பரஸ்பர கூட்டுறணவ 
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இந்த ஒப்பந்தை் அதிகாிக்கிறது. னைலுை், வாி சை்பந்தப்பட்ட பயனுள்ள கட்டணைப்ணப வழங்குவதன் 

மூலை் வாி ஏய்ப்பு ைற்றுை் வாி தவிா்ப்ணப கட்டுப்படுத்துகிறது. 

5.பின்வருை் பைட்னராக்களில் கழிவிலிருந்து ஆற்றல் (waste – to – energy) பபறுை் இந்தியாவின் 

முதல் திட்டைாக ைாறியுள்ள பைட்னரா எது? 

A) தில்லி பைட்னரா  

B) பசன்ணன பைட்னரா 

C) பபங்களூரு பைட்னரா 

D) பகால்கத்தா பைட்னரா 

 கழிவிலிருந்து ஆற்றல் உற்பத்தி பசய்யுை் ஆணலயிலிருந்து ஆற்றணலப் பபறுை் இந்தியாவின் முதல் 

திட்டைாக தில்லி பைட்னரா ைாறியுள்ளது. தில்லி பைட்னரா இரயில் நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, இந்தத் 

திட்டை், பிரதைா் னைாடியின் “துூய்ணை இந்தியா திட்ட”த்துடன் ஒத்துள்ளது. கழிவு னைலாை்ணை ைற்றுை் 

கழிவுப்பபாருட்கணள பயனுள்ள முணறயில் ைீை்டுை் பயன்படுத்துவது குறித்த விழிப்புைா்ணவ 

ஏற்படுத்துவதற்குை் இது உதவுை். காசிபூாில் உள்ள 12 MW திறன்பகாை்ட ஆணலயிலிருந்து 2 MW 

ைின்சாரத்ணதப் பபற தில்லி பைட்னரா பதாடங்கியுள்ளது. 

 இவ்வாணலயிலிருந்து ஆை்படான்றுக்கு னதாராயைாக 17.5 ைில்லியன் அலகுகணள தில்லி பைட்னரா 

இரயில் நிறுவனை் பபற்றுக்பகாள்ளுை் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. ஆணலயின் ஆற்றல் உற்பத்திணய 

பபாறுத்து இந்த அளவு ைாறுபடுை். கிழக்கு தில்லி கழிவுப்பபாருள் பக்குவப்படுத்துதல் நிறுவனத்தால் 

(EDWPCL) அணைக்கப்பட்டுள்ள இவ்வாணல, தில்லி அரசு, கீணழ தில்லி ைாநகராட்சி ைற்றுை் EDWPCL 

முதலியணவ சை்பந்தப்பட்ட ஒரு பபாது தனியாா் கூட்டின் அடிப்பணடயில் அணைக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த ஆணல, சுைாா் 8 ைில்லியன் டன் அளவிலான ணபங்குடில் வாயு பவளியட்ீணட குணறக்குை். 

6.நாடாளுைன்ற விவகாரங்களுக்கான அணைச்சரணவக் குழுவின் தணலவா் யாா்? 

A) ராெ்நாத் சிங்  

B) நனரந்திர னைாடி 

C) அைித்ஷா 

D) நிா்ைலா சீதாராைன் 

 நாடாளுைன்ற விவகாரங்களுக்கான அணைச்சரணவக் குழுவின் தணலவராக ைத்திய பாதுகாப்பு 

அணைச்சா் ராெ்நாத் சிங் நியைிக்கப்பட்டுள்ளாா். னைலுை், பிரதைா் னைாடி தணலணையிலான அரசியல் 

விவகாரங்களுக்கான அணனத்து முக்கியக் குழுக்களிலுை் இவா் ஒருபகுதியாக இருப்பாா். 

 முதலீடு ைற்றுை் வளா்ச்சி பற்றிய அணைச்சரணவக் குழு, னவணலவாய்ப்பு ைற்றுை் திறன் னைை்பாடு பற்றிய 

அணைச்சரணவக் குழு ஆகிய னைாடி அரசால் அணைக்கப்பட்ட 2 புதிய குழுக்களின் உறுப்பினராகவுை் 
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ராெ்நாத் நியைிக்கப்பட்டுள்ளாா். வளா்ச்சி ைற்றுை் முதலீட்டின் உந்துதலுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 

இந்த இரை்டு குழுக்களுை் ைத்திய உள்துணற அணைச்சா் அைித்ஷா தணலணையில் இருக்குை். 

7.2018 டாை் டாை் னபாக்குவரத்து அட்டவணையின்படி, உலகின் ைிகவுை் பநாிசலான நகரை் எது? 

A) லிைா 

B) புது தில்லி 

C) ைாஸ்னகா 

D) முை்ணப  

 டாை் டாை் என்ற நிறுவனை் ‘Traffic Index–2018’ என்ற தணலப்பில் நடத்திய ஆய்வில், பநாிசல் அளவு 65 

சதவீதத்துடன் முை்ணப நகரை் முதலிடத்தில் உள்ளது. புது தில்லி 4ஆவது (58%)இடத்ணத பிடித்துள்ளது. 

பகாலை்பியா தணலநகா் னபானகாடா (63% ) 2ஆவது இடத்திலுை், பபரு தணலநகா் லிைா (58%) 3ஆவது 

இடத்திலுை், ரஷ்ய தணலநகா் ைாஸ்னகா (56%) 5ஆவது இடத்திலுை் உள்ளது. கடந்த 2018ஆை் ஆை்டில், 

56 நாடுகளில், 403 நகரங்களில், னபாக்குவரத்து பநாிசலினால் ஏற்படுை் தாைதை் குறித்து இந்த ஆய்வு 

நடந்தது. இந்த ஆய்வில், முை்ணப சாணலகளில் பயைிக்க நள்ளிரவு 2 ைைி முதல் அதிகாணல 5 ைைி 

வணர ைட்டுனை உகந்தது என பதாிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8.2019 புணனவுக் கணதக்கான பபை்கள் பாிசிணன பவன்றவா் (Women’s Prize for Fiction) யாா்? 

A) சதி ஸ்ைித் 

B) கைிலா ஷை்சி 

C) தயாாி னொன்ஸ் (Tayari Jones)  

D) கனட னைானச 

 அபைாிக்க எழுத்தாளரான தயாாி னொன்ஸ், “An American Marriage” என்னுை் தனது புதினத்துக்காக 

நடப்பாை்டின் புணனவுக் கணதக்கான பபை்கள் பாிணச பவன்றுள்ளாா். ஓா் இளை் ஆப்பிாிக்க 

அபைாிக்கருக்கு அளிக்கப்பட்ட தவறான தை்டணன பற்றியுை் அது அவாின் திருைைத்ணத எவ்வாறு 

பாதிக்கின்றது என்பது பற்றியுை் இந்நூல் சித்தாிக்கின்றது. £30,000 பராக்கப் பாிசுை், ‘பபஸ்ஸி’ 

என்னுை் ஒரு பவை்கல சிணலயுை் வழங்கப்பட்டது. இந்தப் பாிசு, பபை்களின் பணடப்பாற்றல்கணள 

பகாை்டாடுை் ைிகப்பபாிய சா்வனதச பகாை்டாட்டங்களுள் ஒன்றாகுை். 

9. NITI ஆனயாக்கின் புதிதாக நியைிக்கப்பட்ட துணைத்தணலவா் யாா்? 

A) ராெிவ் குைாா்  

B) V K சரஸ்வத் 

C) ரனைஷ் சந்த்   D) V K பால் 
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 முக்கிய அணைச்சரணவ அணைச்சா்கணள பதவிவழி உறுப்பினா்களாக இணைத்து பிரதைா் நனரந்திர 

னைாடி, சைீபத்தில் கூட்டுக்பகாள்ணகயுணடய ைதியுணரயகைான (think–tank) ைாறிவருை் இந்தியாவின் 

னதசிய நிறுவனத்ணத (National Institution of Transforming India – NITI) ைறுசீரணைத்துள்ளாா். பாதுகாப்பு 

அணைச்சா் ராெ்நாத் சிங், உள்துணற அணைச்சா் அைித்ஷா, நிதியணைச்சா் நிா்ைலா சீதாராைன் ைற்றுை் 

விவசாய அணைச்சா் நனரந்திர சிங் னதாைா் ஆகினயாா் னைாடி தணலணையிலான இை்ைதியுணரயகத்தின் 

பதவிவழி உறுப்பினா்களாக உள்ளனா். 

 ரனைஷ் சந்த், V K சரஸ்வத் ைற்றுை் V K பால் முதலிய முழுனநர உறுப்பினா்களுடன் இணைந்து இதன் 

துணைத்தணலவராக ராெிவ் குைாா் பதாடா்வாா். வருை் ெூன்.15 அன்று பிரதைா் தணலணையிலான 

5ஆவது NITI ஆனயாக் கூட்டை் நணடபபறவுள்ளது. இதில் நீா் னைலாை்ணை, விவசாயை் ைற்றுை் னதசப் 

பாதுகாப்பு உள்ளிட்டது பதாடா்பாக பல்னவறு முக்கியப் பிரச்சணனகள் ஆனலாசிக்கப்பட உள்ளன.  

 NITI ஆனயாக் கவுன்சிலில் அணனத்து ைாநில முதலணைச்சா்கள், (துணை நிணல) ஆளுநா்கள், ைத்திய 

அணைச்சா்கள் ைற்றுை் மூத்த அரசு அதிகாாிகள் உள்ளிட்னடாா் இடை்பபற்றிருப்பாா்கள். புதிய னைாடி 

அரசின் கீழ் நணடபபறுை் முதல் கூட்டை் இதுவாகுை். முந்ணதய திட்டக்குழுவுக்கு ைாற்றாக 2015 ென.1 

அன்று ைத்திய அணைச்சரணவ தீா்ைானத்தின் மூலை் NITI ஆனயாக் நிா்ைாைிக்கப்பட்டது. 

10.எந்த ஆப்பிாிக்க நாட்டில், சினாய் தீபகற்பை் (Sinai Peninsula) அணைந்துள்ளது? 

A) துனிசியா 

B) அல்ெீாியா 

C) எகிப்து  

D) லிபியா 

 சினாய் தீபகற்பை் என்பது எகிப்தில் உள்ள ஒரு தீபகற்பைாகுை். இது வடக்னக ைத்தியதணரக் கடலுக்குை், 

பதற்னக பசங்கடலுக்குை் இணடயில் ஆப்பிாிக்காவுக்குை் ஆசியாவுக்குை் ஒரு நிலப்பாலைாக உள்ளது. 

சைீபத்திய பசய்திகளில் இது இடை்பபற்றுள்ளது. காரைை்–சினாய் தீபகற்பத்திலுள்ள ஒரு னசாதணனச் 

சாவடியில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கு, பதிலடி பகாடுக்குை் வணகயில் எகிப்திய பாதுகாப்புப் பணடக 

–ளால் சந்னதகத்திற்குட்பட்ட 14 பயங்கரவாதிகள் பகால்லப்பட்டனா். 

 வடக்கத்திய சினாய் தீபகற்பத்தில் உள்ள ஒரு னசாதணனச் சாவடியில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் 8 

எகிப்திய காவல்துணற அதிகாாிகள் பலியாகினா். இந்தத் தாக்குதலுக்கு இசுலாைிய அரசு தீவிரவாத 

அணைப்பு பபாறுப்னபற்றுள்ளது. இத்தாக்குதல், எல்–அாிஷ் நகாின் னைற்குப் பகுதியில் இடை்பபற்றது. 

அப்னபாது அங்கிருந்த ைக்கள் ரைலான் பகாை்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனா். 
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 ஆை்டு முழுவதுை் 24 ைைி னநரமுை் கணடகள், வைிக நிறுவனங்கணளத் திறந்து ணவக்க வணக 

பசய்யுை் உத்தரணவ தைிழ்நாடு அரசு பவளியிட்டுள்ளது. இதற்கான உத்தரணவ பதாழிலாளா் நலன் & 

னவணலவாய்ப்புத் துணற முதன்ணைச் பசயலாளா் சுனில் பாலீவால் அை்ணையில் பிறப்பித்தாா். இந்த 

ஆணை மூன்றாை்டு காலத்திற்கு பபாருந்துை். 

 முதன்முணறயாக இந்தியக் கடற்கணரப் பகுதியிலுை், நீருக்கடியிலுை் உள்ள குப்ணபகணளத் துூய்ணைப் 

படுத்துை் முயற்சி உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தன்று (05.06.2019) பசன்ணன, னகாவளை் கடற்கணரயில் 

னைற்பகாள்ளப்பட்டது. அப்னபாது, 500 கினலா குப்ணப இரை்னட ைைி னநரத்தில் அள்ளப்பட்டு சுத்தை் 

பசய்யப்பட்டது. 

 னசலத்தில் கட்டப்பட்டு வருை் ஈரடுக்கு னைை்பாலப் பைியின் ஒருபகுதியான AVR ரவுை்டானா முதல் 

இராைகிருஷ்ைா சாணல சந்திப்பு வணர 2.5 கி.ைீ., நீளமுள்ள புதிய னைை்பாலை் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தப் பாலை், தைிழ்நாட்டின் ைிகநீை்ட ஈரடுக்கு னைை்பாலை் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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