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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. TePe Sigeman & Co சர்வதேச த ரட்டி, எந்ே விளையரட்டுடன் தேரடர் ுளடயது? 

[A] ஜூதடர 

[B] தடன்னிஸ் 

[C] நீச்சல் 

[D] சதுரங்கம் 

 சுவீடனின் மரல்தமர நகரே்ேில் தம.3 அன்று TePe Sigeman & Co சர்வதேச த ரட்டி தேரடங்கியது. 

உலக சதுரங்க சம்தமைனே்ேின் டி, இ ்த ரட்டியில், 2663 சரரசரி மேி ் ீடு தகரண்ட 8 வீரர்கை் 

 ங்தகற் ரர்கை். இது ஒரு 17 வளக  ிரிவு த ரட்டியரகும். இந்ே ் த ரட்டி, இந்ேிய அைவில் 

இரண்டரமிடே்ேில் இருக்கும் கிரரண்ட் மரஸ்டர் ஹரி கிருஷ்ணர ேளலளமயில் நடக்கிறது.  

 ஹரிகிருஷ்ணர த ர்ஸளன எேிர்ே்தும், நிஹில் சரின் சரிக்ளக எேிர்ே்தும் ேங்கைது த ரட்டிளய 

தேரடங்குவர். இந்ே நிகழ்வின் மூலம் 2600 மேி ் ீடு ேளடளய 14 வயேரன இந்ேிய கிரரண்ட் 

மரஸ்டர் நிஹில் முறியடிே்து, இச்சரேளனளய  ுரிந்ே இைம் இந்ேிய வீரரரக மரறுவரர் என 

எேிர் ரர்க்க ் டுகிறது. ேற்த ரது, 2598  ுை்ைிகளுடன் அவர்  ங்தகற்கிறரர். 2009ஆம் ஆண்டில் 

 ரிமர்ஜன் தநகியரல் உருவரக்க ் ட்ட இச்சரேளனளய அவர் முறியடி ் ரர் என நம்  ் டுகிறது. 

2. 2019 ஆசிய ேனிந ர் ஸ்குவரஷ் சரம் ியன்ஷி ் ில், த ண்கை்  ட்டே்ளே தவன்ற இந்ேிய 

ஸ்குவரஷ் வீரரங்களன யரர்? 

[A] அன்தவஷர தரட்டி 

[B] ேீ ிகர  ல்லிகல் கரர்ே்ேிக் 

[C] தஜரஸ்னர சின்ன ் ர 

[D] மிஷர கிதரவல் 

 தம.6 அன்று மதலசியரவின் தகரலரலம்பூரில் நடந்ே ஆசிய ேனிந ர் ஸ்குவரஷ் சரம் ியன்ஷி ் 

த ரட்டியில், இந்ேிய ஸ்குவரஷ் வீரர்கைரன சவுரவ் தகரசல் மற்றும் தஜரஸ்னர சின்ன ் ர 

ஆகிதயரர் ேே்ேமது  ிரிவில்  ட்டே்ளே தவன்றனர். ஆண்களுக்கரன இறுேி ்த ரட்டியில் 

இந்ேியரவின் சவுரவ் தகரசல், ஹரங்கரங்கின் லிதயர அயுளவ 11–9, 11–2, 11–8 என்ற கணக்கில் 

தவற்றி த ற்று முேன்முளறயரக சரம் ியன்  ட்டம் தவன்றரர். 
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 த ண்களுக்கரன இறுேி ்த ரட்டியில் ‘நட ் ு சரம் ியன்’ இந்ேியரவின் தஜரஸ்னர சின்ன ் ர, 

ஹரங்கரங்கின் ஆன்னீ அயுளவ 11–5, 8–11, 11–6, 11–6 என்ற கணக்கில் தவற்றித ற்று, 2ஆவது 

முளறயரக (2017, 2019) தகர ்ள ளய தவன்றரர். உலக ேரவரிளசயில் முேல்  ே்து இடே்ளே 

அளடந்ே முேல் இந்ேிய வீரரரன தகரசல், முந்ளேய ்  ேி ் ில் இறுேி ்த ரட்டி வளர தசன்றரர். 

3.சமீ ே்ேில் கரலமரன துடி கிருஷ்ணர  ரண்டர, எக்கட்சிளய சரர்ந்ே மூே்ே அரசியல்வரேி 

ஆவரர்? 

[A] சி. ி.ஐ 

[B] இந்ேிய தேசிய கரங்கிரசு 

[C]  ரரேீய ஜனேர கட்சி 

[D]  குஜன் சமரஜ்வரேி கட்சி 

 சி. ி.ஐ கட்சிளய சரர்ந்ே முன்னரை் அரசியல்வரேியும், மக்கைளவ முன்னரை் உறு ் ினருமரன 

துடி கிருஷ்ணர  ரண்டர (97), தம.5 அன்று ஒடிசர மரநிலம்,  ுவதனசுவரில் கரலமரனரர். 1971ஆம் 

ஆண்டு  ஞ்சநகர நரடரளுமன்றே் தேரகுேியிலிருந்து (ேற்சமயம் அஸ்கர) அவர் மக்கைளவக்குே் 

தேர்ந்தேடுக்க ் ட்டரர். தமலும் 1990இல் அஸ்கர தேரகுேியிலிருந்து மரநில சட்டசள க்கும் 

அவர் தேர்ந்தேடுக்க ் ட்டரர். 

 அவர்  ல்தவறு வர்ே்ேக சங்கங்கைில் உறு ் ினரரகவும் இருந்ேரர் மற்றும் ஒடிசர அங்கன்வரடி 

தேரழிலரைிகை் சங்கே்ேின் நிறுவன உறு ் ினரரகவும், ேளலவரரகவும் அவர் இருந்ேரர். அவர் 

முளறதய CPI மற்றும் AITUCஇன் மரநில தசயலரைரரகவும் ேளலவரரகவும் இருந்ேரர். அவர் 

கஞ்சம் மரவட்ட சர்க்களர விவசரயிகை் சங்கே்ேின் ேளலவரரகவும் இருந்துை்ைரர். 

4.ஈரரண்டுக்கு ஒருமுளற நளடத றும் 58ஆவது தவனிஸ் களலவிழரவில், இந்ேிய அரங்கின் 

கரு ்த ரருை் என்ன? 

[A] Swami Vivekananda & his preaching 

[B] Hundred and Fifty years of Mahatma Gandhi 

[C] Tribute to Madam Bhikaji Cama 

[D] India since Independence 
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 தம 11 அன்று இே்ேரலியின் தவனிஸில் தேரடங்கும் ஈரரண்டுகளுக்கு ஒருமுளற நளடத றும் 

உலகின் மிக ் ழளமயரன தவனிஸ் களலவிழரவில், எட்டு ஆண்டுகளுக்கு ் ின் இந்ேியர 

 ங்தகற்கவுை்ைது. 58ஆவது தவனிஸ் களலவிழரவின் த ரதுவரன கருே்து ‘Our Time for a Future 

Caring’ என் ேரகும். இந்நிகழ்ளவ மறக்கமுடியரே ஒரு நிகழ்வரக மரற்ற, தேசே்ேந்ளே மகரே்மர 

கரந்ேிளய கரட்சி ் டுே்ே இந்ேியர முடிவுதசய்துை்ைது. 

 ‘Hundred and Fifty years of Mahatma Gandhi’ என்னும் கரு ்த ரருளுடன் இந்ேிய அரங்கில், 

தமரே்ேமுை்ை 400 ஹரி ுரர சுவதரரட்டிகைில்  ேினரளற இந்ேியர கரட்சி ் டுே்தும். இந்ேியர 

இந்நிகழ்வில்  ங்தகற் து இரண்டரவது முளறயரகும். இந்ேிய அரங்கரனது கிரண் நரடரர் களல 

அருங்கரட்சியகே்ேின் மூலமரக  ரரமரிக்க ் டுகிறது & தேசிய நவீன களல கரட்சியகே்ேரல் 

தேரடங்க ் ட்டது.  ல்தவறு களல வடிவங்கை், மகரே்மர கரந்ேியின் மறக்கவியலர நிளனவுகை், 

அவரது ேே்துவ கருே்துக்கை் ஆகியளவ இந்ேிய அரங்கில் இடம்த றும். 

 1938ஆம் ஆண்டில் மகரே்மர கரந்ேி இந்ேியரவின் நவீன களலஞரரன நந்ேலரல் த ரளச 

இந்ேியர்கைின் வரழ்க்ளகயில்  ல்தவறு அம்சங்களை சிே்ேரிக்கும் ஓவியங்களை உருவரக்கிே் 

ேருமரறு தகட்டுக்தகரண்டரர். அளவ குஜரரே்ேின் ஹரி ுரரவில் நடந்ே இந்ேிய தேசிய கரங்கிரஸ் 

மரநரட்டின்த ரது கரட்சி ் டுே்ே ் ட்டன. 

5.உன்னே்  ரரே் அ ியரன் ேிட்டே்ளே தமம் டுே்துவேற்கரக இந்ேிய மின்னரளுளக 

தசளவகை் நிறுவனே்துடன் இளணந்துை்ை ஐஐடி நிறுவனம் எது? 

[A] ஐஐடி ேில்லி 

[B] ஐஐடி இந்துூர் 

[C] ஐஐடி கரன்பூர் 

[D] ஐஐடி  ரம்த  

 மனிேவை தமம் ரட்டளமச்சகே்ேின் முன்தனடு ் ரன உன்னே்  ரரே் அ ியரன் ேிட்டே்ளே 

தமம் டுே்துவேற்கரக த ரது தசளவ ளமயங்கைின் இந்ேிய மின்-ஆளுளக தசளவகை் 

நிறுவனே்துடன் கரன்பூர் ஐஐடி நிறுவனம் கூட்டிளணந்துை்ைது. இது கிரரம ் ுற இந்ேியரவில் 

நீடிே்ே வைர்ச்சிளய விளரவு டுே்துவேற்கரன ேீர்வுகளை கண்டறிவளே தநரக்கமரகக் தகரண்டு 

உை்ைது. இே்ேிட்டே்ேின்கீழ், உே்ேர ் ிரதேசே்ளேச் தசர்ந்ே  ேிளனந்து முன்னணி உயர்கல்வி 

நிறுவனங்களை கரன்பூர் ஐஐடி நிறுவனம் ஒருங்கிளணே்துை்ைது. 

 இந்ேே் ேிட்டே்ேின் கீழ், கிரரமங்களை தமம் டுே்துவேற்கரக த ரது தசளவ ளமயங்களுடன் 

இளணந்து  ணியரற்ற இந்நிறுவனங்கை் ஒ ் ுக்தகரண்டுை்ைன. இருேய ்பூர், ள கரந்ே்பூர், 
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இசுவரரிகஞ்ச்,  ிரேர ்பூர் ஹரி, சக்சுபூர்வர ஆகிய ஐஐடி கரன்பூளரச் சுற்றியுை்ை 5 கிரரமங்களை 

கரன்பூர் ஐஐடி நிறுவனம் ேே்தேடுே்துை்ைது. இந்ேிய மின்-ஆளுளக தசளவகை் என் து மே்ேிய 

மின்னணு மற்றும் ேகவல் தேரழில்நுட்  அளமச்சகே்ேின் கீழியங்கும் ஒரு சிற ் ு ்  ிரிவரகும். 

6.அடுே்ே  ே்ேரண்டில், பூமிக்கு மிக அருதக வரவுை்ை 99942 அ ்த ர ிஸ் என்ற மிக ்த ரிய 

குறுங்தகரளை ்  ற்றி தேரிவிே்துை்ை விண்தவைி ஆய்வு நிறுவனம் எது? 

[A] NASA 

[B] தரரஸ்தகரமரஸ் 

[C] JAXA 

[D] CNES 

 அதமரிக்க விண்தவைி ஆய்வு நிறுவனமரன NASA’வின் சமீ ே்ேிய ேரவு ் டி, 99942 அத ர ிஸ் 

என்ற மிக ்த ரிய குறுங்தகரை், வரும் 2029ஆம் ஆண்டு ஏ ்.13 அன்று பூமிக்கு மிக தநருக்கமரக 

வரும் என எேிர் ரர்க்க ் டுகிறது. இரு ் ினும் பூமியின் தமற் ர ் ிலிருந்து சுமரர் 36,000 கி.மீ., 

தேரளலவில் இது தசல்லும் என் ேரல் இது குறிே்து கவளல தகரை்ைதவண்டிய அவசியமில்ளல 

என தேரிவிக்க ் ட்டுை்ைது. 

 மிக ்த ரிய இந்ேக் குறுங்தகரளுக்கு கலவரம் மற்றும் அழிவிற்கரன எகி ்ேிய கடவுைின் த யர் 

சூட்ட ் ட்டுை்ைது. அதமரிக்க விண்தவைி ஆரரய்ச்சியரைர்கைரல் 2004இல் 99942 அத ர ிஸ் 

கண்டு ிடிக்க ் ட்டது. அன்ளறய நரை் முேல் ஆ ்டிகல் மற்றும் தரடரர் தேரளலதநரக்கிகை் 

மூலம் அது கண்கரணிக்க ் ட்டு வருகிறது. எனதவ விஞ்ஞரனிகை் அேன் எேிர்கரல ் த ரக்ளக 

துல்லியமரக அறிந்துை்ைனர். அத ர ிஸ் பூமிளய ேரக்க ஒரு சிறிய வரய் ் ுை்ைேரகவும் 

கூற ் டுகிறது. 

7.அச்சு/இளணய வழி  ிரிவில்,  ுலனறி  ே்ேிரிளகே் துளறயில், 2018ஆம் ஆண்டுக்கரன ACJ 

விருேிளன தவன்றுை்ை இந்ேிய  ே்ேிரிளகயரைர் யரர்? 

[A] நீலிேர வச்சரனி 

[B] நிகிேர சக்தஸனர 

[C] தநகர ேீக்ஷிே் 

[D] நிலீனர MS 
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 தகரவன்  ே்ேிரிக்ளகளயச்தசர்ந்ே  ே்ேிரிக்ளகயரைர் நிலீனர MS, அச்சு / இளணய வழி ் 

 ிரிவில்,  ுலனறி  ே்ேிரிளகே் துளறயில், 2018ஆம் ஆண்டுக்கரன த ருளமமிகு ACJ விருேிளன 

தவன்றுை்ைரர். தமரடி அரசின் நிலக்கரி ஊழலரல்  ல்லரயிரம் தகரடி ரூ ரளய அறுவளட தசய்ே 

அேரனி குழுமம் குறிே்து தவைி ் டுே்ேிய ‘Coalgate 2.0’ எனே் ேளல ் ிட ் ட்ட அவரது 

கட்டுளரக்கரக அவருக்கு இவ்விருது கிளடே்துை்ைது. 

 கடந்ே 2014ஆம் ஆண்டு தச ்டம் ரில், எந்ே ஒரு ேனியரர் நிறுவனே்துக்கும் இனி நிலக்கரி தவட்டி 

எடுக்க அனுமேி வழங்கக்கூடரது என மே்ேிய மற்றும் அளனே்து மரநில அரசுகளுக்கு உச்ச 

நீேிமன்றம் உே்ேரவிட்டிருந்ேது. இேன்மூலம் மே்ேிய அரசு எந்ே ஒரு ேனியரர் நிறுவனே்துடனும் 

 ுேிய ஒ ் ந்ேங்கை் த ரடுவது ேளடதசய்ய ் ட்டது. 

 ஆனரல், இரரஜஸ்ேரன் மரநில் மின் வரரியமும், அேரனி எண்டர் ிளரசஸ் நிறுவனமும் நிலக்கரி 

தவட்டிதயடுக்க ஓர் ஒ ் ந்ேம் த ரட்டன. ேீர் ் ுக்கு ்  ின் அமலரக்க ் ட்ட இந்ே ஒ ் ந்ேம் முன் 

தேேியிட்டு த ரட ் ட்டுை்ைேரக கூற ் ட்டது. இம்மரத ரும் ஊழளல அவரின்  ுலனரய்வு 

தவைிச்சே்துக்கு தகரண்டுவந்ேது. 

 ACJ விருது, ஒரு தகர ்ள , சரன்றிேழ் மற்றும் ரூ.2 லட்சம் தரரக்க ் ரிளச உை்ைடக்கியது. 

இந்ேிய வரசகர்கை் &  ரர்ளவயரைர்களுக்கரக ேயரரிக்க ் ட்ட  ுலனரய்வு  ே்ேிரிளககைின் 

சிறந்ே  ளட ் ுகளை அங்கீகரிே்து ஊக்குவி ் ேற்கரக ஊடக தமம் ரட்டு நிறுவனே்ேின் 

ஆேரவுடன் ஆசிய இேழியல் கல்லுூரியரல் இவ்விருது வழங்க ் டுகிறது. 

8.இந்ேிய கடற் ளட ேிட்டம் - 75இன் கீழ் தேரடங்க ் ட்ட INS தவலர, இந்ேியர மற்றும் எந்ே 

நரட்டின் கூட்டுே் ேிட்டமரகும்? 

[A] அதமரிக்கர 

[B]  ிரரன்சு 

[C] தஜர்மனி 

[D] ரஷ்யர 

 ேிட்டம்-75இன் கீழ் ேயரரிக்க ் ட்ட ஸ்கரர் ியன் இரகே்ேில் இந்ேிய கடற் ளடயின் நரன்கரவது 

நீர்மூழ்கிக்க ் லரன INS தவலர மும்ள யில் உை்ை மசகரன் க ் ல் கட்டுந்ேைே்ேின் கன்தஹரஜி 

முகே்துவரரே்ேில் சமீ ே்ேில் தசரேளன தசய்ய ் ட்டது.  ிரரன்சு நரட்டின் கடற் ளட தேரழில் 

நுட் ே்துடன் இது உை்நரட்டிதலதய மசகரன் க ் ல் கட்டுந்ேைே்ேில் கட்ட ் ட்டுை்ைது. 
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 இந்ேியக் கடற் ளடயில் உை்ை ஸ்கரர் ியன் ரக நீர்மூழ்கிக் க ் ல்களை, கல்வரரி  ிரிளவச் 

தசர்ந்ேளவ என இந்ேியக் கடற் ளட குறி ் ிடுகிறது. 2005ஆம் ஆண்டில்  ிதரஞ்சு கடற் ளட 

குழுமே்ேிற்கும், மசகரன் க ் ல் கட்டுமரன நிறுவனே்துக்கும் இளடதய இந்ேிய கடற் ளடயின் 

ேிட்டம்-75 ளகதயழுே்ேிட ் ட்டது. இேன்மூலம், 6 நீர்மூழ்கிக் க ் ல்கை் கட்ட ் டும். 

 ஆறு நீர்மூழ்கிக் க ் ல்கைில் INS கல்வரரி, 2018 டிசம் ரில் அறிமுகம் தசய்ய ் ட்டது. INS 

கந்தேரி, INS கரஞ்ச் ஆகியன விளரவில் இந்ேியக் கடற் ளடயில் தசரவுை்ை இரு அேிநவீன 

கடற் ளட நீர்மூழ்கி க ் ல்கை் ஆகும். INS வகீர் மற்றும் INS வரக்சீர் ஆகிய மீேமுை்ை இரண்டும் 

ேயரரி ் ின் தமம் ட்ட நிளலகைில் உை்ைன. இந்ே ஒ ் ந்ேம் 2020ஆம் ஆண்டு நிளறவளடயும் 

என எேிர் ரர்க்க ் டுகிறது. 

9.நீண்ட தநரம் நடனமரடி  ுேிய கின்னஸ் உலக சரேளனளய  ளடே்துை்ை வந்ேனர, எந்ே 

நரட்ளடச் தசர்ந்ேவரரவரர்? 

[A] இந்ேியர 

[B] தந ரைம் 

[C] இலங்ளக 

[D]  ரகிஸ்ேரன் 

 தேரடர்ந்து 126 மணி தநரங்கை் நடனமரடி ‘நீண்ட தநரம் நடனமரடிய ேனிந ர்’ எனும்  ுேிய 

கின்னஸ் உலக சரேளனளய தந ரை நரட்ளடச் தசர்ந்ே 18 வயேரன வந்ேனர  ளடே்துை்ைரர். 

இேற்கரன அேிகரர ்பூர்வ உறுேிதமரழிளய தம 3 அன்று கின்னஸ் உலக சரேளனயிலிருந்து 

அவர் த ற்றரர். நவ.23 அன்று கரே்மண்டுவில் உை்ை  ிக்  ுட்தலண்ட் என்னும் உணவகே்ேில், 

126 மணி தநரே்ேிற்கு, தந ரை இளசக்கு, ேனிந ரரக நீண்ட தநரம் ஆடியேன் மூலம் அவர் இந்ேச் 

சரேளனளய தசய்துை்ைரர். 

 கிழக்கு தந ரைே்ேின் ேங்குடர மரவட்டே்ளேச்தசர்ந்ே இவர், வந்ேனர தந ரை அறக்கட்டளை 

என்னும் இளைதயரர் அளம ்ள யும் நடே்ேிவருகிறரர். ஏளழ ்த ண்கைின் தமம் ரட்டுக்கரக 

இந்நிறுவனம்  ணியரற்றி வருகிறது. 2011ஆம் ஆண்டில் தகரைரளவச் தசர்ந்ே கலரமண்டலம் 

தஹமலேரவின் சரேளனளய இேன்மூலம் வந்ேனர முறியடிே்துை்ைரர். ‘தகரைரவின் நடன 

இரரணி’ என அறிய ் டும் தஹமலேர,  ரரம் ரிய நடன வடிவமரன தமரகினியரட்டே்ளே 123 

மணி தநரம், 15 நிமிடங்களுக்கு தேரடர்ச்சியரக நிகழ்ே்ேினரர் என் து குறி ் ிடே்ேக்கது. 
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10. 2019 G-7 மரநரட்டின் நட ் ுே் ேளலவரரக உை்ை நரடு எது? 

[A]  ிரரன்சு 

[B] இந்ேியர 

[C] சிலி 

[D] ஆஸ்ேிதரலியர 

 ஆஸ்ேிதரலியர, சிலி மற்றும் தேன்னர ் ிரிக்கர ஆகிய நரடுகளுடன் தேரழில்மயமரக்க ் ட்ட G-

7 நரடுகை் உச்சிமரநரட்டிற்கு இந்ேியரவுக்கு அேிகரர ்பூர்வமரக அளழ ் ு விடுக்க ் ட்டுை்ைது. 

இம்மரநரடு  ிரரன்சின்  ியரரிட்சில், வரும் ஆகஸ்ட் 24 & 25 ஆகிய தேேிகைில் நளடத றுகிறது. 

ஆய்வரைர்கைின் கருே்து ் டி, இந்ேியரவிற்கும்  ிரரன்சிற்கும் இளடதயயரன வலுவரன 

உே்ேிசரர் தேரடர்ள  இந்ே அளழ ் ு தேைிவரக  ிரேி லிக்கிறது. 

 தமலும் ஆஸ்ேிதரலியர, சிலி மற்றும் தேன்னர ் ிரிக்கர ஆகிய நரடுகளுக்கரன அளழ ் ு இந்ேிய 

த ருங்கடல் மற்றும்  சி ிக்  ிரரந்ேியே்ேில்  ிரரன்சின் முக்கியே்துவே்ளே  ிரேி லிக்கிறது. G-

7 குழுக்கை் அதமரிக்கர,  ிரிட்டன்,  ிரரன்சு, இே்ேரலி, கனடர, ஜ ் ரன் மற்றும் தஜர்மனி 

ஆகியவற்ளற ஒருங்கிளணக்கிறது. 

 இ ் ிரே்ேிதயக மரநரட்டில் இந்ேியர கலந்துதகரை்வது இது முேல்முளற கிளடயரது. ஏற்கனதவ 

2005இல் அ ்த ரளேய  ிரேமரரக இருந்ே மன்தமரகன் சிங்,  ிரிட்டன்  ிரேமர் தடரனி 

 ிதையரின் அளழ ் ின் த ரில், ஸ்கரட்லரந்ேில் உை்ை கிைரனகல்சில் நளடத ற்ற G-8+5 

சந்ேி ் ில் கலந்துதகரண்டது குறி ் ிடே்ேக்கது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டில் வரும் உலக இளைப்பு நநாய் தினத்துக்கான கருப்பபாருை் என்ன? 

[A] Better Air Better Breathing 

[B] You Can Control Your Asthma 

[C] Understanding Asthma 

[D] Stop for Asthma 

 இளைப்புநநாய் குறித்த விழிப்புணா்ளவ அதிகப்படுத்தவும், உலபகங்கிலும் இளைப்பு நநாயுடன் 

வாழும் மக்கைின் வாழ்க்ளகத் தரத்ளத நமம்படுத்துவளதயும் நநாக்கமாகக்பகாண்டு, ஒவ்நவாா் 

ஆண்டும் நம மாதம் வரும் முதல் பெவ்வாய்க்கிழளமயில் உலக இளைப்பு நநாய் தினம் களடபிடி 

–க்கப்படுகிறது. இளைப்பு நநாய் என்பது நுளரயரீலில் சுவாெப்பிரெ்ெளனளய ஏற்படுத்தும் ஒரு 

நீண்டகால நநாயாகும். இந்த நநாய் பபாதுவாக இருமல், மாா்பில் இறுக்கம், மூெ்சுத்திணறல் 

நபான்ற அறிகுறிகைின் மூலம் நதான்றும். 

 நடப்பாண்டில் நம.7 அன்று ‘Stop for Asthma’ என்னும் கருப்பபாருளுடன் இந்நாை் அனுொிக்கப்ப 

–ட்டது. ொ்வநதெ அைவில் 235 மில்லியன் நபா்கை் இளைப்பு நநாயால் பாதிக்கப்பட்டுை்ைதாக 

உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) பதாிவித்துை்ைது. இளைப்பு நநாய் என்பது முதன்ளமயான 

பரவா நநாய்களுை் ஒன்றாகும். இது பபாதுவாக குழந்ளதகைில் காணப்படுகிறது. உடற்பயிற்ெி 

பெய்வளத வழக்கமாகக் பகாண்டிருப்பது ஆஸ்துமாவிற்கான அறிகுறிகளைக் குளறக்க உதவும். 

2.மாலியின் புதிய பிரதமா் யாா்? 

[A] மிபெல் ெிட்நப 

[B] மாலிக் பகைலிபாலி 

[C] பபைபபை ெிஸ்நஸ (Boubou Cisse) 

[D] திநயபில் டிராமா 

 மாலியின் முந்ளதய பிரதமா், கடந்த மாதம் பதவி விலகிய பின்னா், அந்நாட்டின் அதிபா் 

இப்ராஹிம் பபைபகாா், ெமீபத்தில் பிரதமா் பபைபபை ெிஸ்நஸ தளலளமயில் 37 உறுப்பினா்கை் 

பகாண்ட புதிய அரொங்கத்ளத அறிவித்தாா். அரெியல்ாீதியாக புதிய அரளெ அளமப்பது குறித்த 
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விருப்பத்ளத பதாிவிக்கும், எதிா்க்கட்ெி மற்றும் பபரும்பான்ளம கட்ெி உறுப்பினா்களுடனான 

ஓா் ஒப்பந்தத்தில் கடந்த வாரம் ெிஸ்நஸ ளகபயழுத்திட்டாா். 

 மாா்ெ் 23 அன்று புா்கினா பாப்ொ நாட்டின் எல்ளலளயபயாட்டிய ஓநகாொகவ் என்ற கிராமத்தில் 

புலானி இனத்ளதெ்நொ்ந்த 160 நபளர ஆயுதக்குழுவினா் படுபகாளல பெய்தனா். அதளனத் 

பதாடா்ந்து, முன்னாை் பிரதமா் சூநமலு பூநபநய மாய்கா மற்றும் அவரது முழு அளமெ்ெரளவயும் 

ராஜினாமா பெய்தன. 

3.ெமீபத்தில் பகைரவிக்கப்பட்ட, பணியில் உயிா்நீத்த 115 ஐக்கிய நாடுகை் பணியாைா்கைில், 

இந்தியா்கை் யாா்? 

[A] ென்னி ராஜ்புத் & சுக்பிாீத் கவுா் 

[B] பிாித்வி ஷா & மஞ்சு ொ்மா 

[C] ஜிநதந்தா் குமாா் & ஷிகா கா்க் 

[D] நநரந்திர ெிங் ரத்நதாா் & நநஹா குப்தா 

 இந்தியாளவ நொ்ந்த காவல்துளற அதிகாாி ஜிநதந்தா் குமாா். இவா் காங்நகா நாட்டில் நடந்த 

மீட்புப் பணியின்நபாது ஐ.நா அளவ ொா்பில் அங்கு அனுப்பப்பட்டாா். இநதநபால் மற்நறாா் 

இந்திய பபண் அதிகாாி ஷிகா கா்க். இந்திய சுற்றுெ்சூழல் & வனத்துளற அதிகாாியான இவா், 

ஐ.நா வைா்ெ்ெிப்பணி ஆநலாெகராக பெயல்பட்டு வந்தாா். 

 இவா்கை் இருவா் தவிர, 113 நபா் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு ஜனவாி முதல் கடந்த மாா்ெ் மாதம் 

வளரயிலான காலத்தில் ஐ.நா அளமதிப் பணியின்நபாது தங்கை் இன்னுயிளர ஈந்துை்ைனா். 

கா்க் உட்பட 4 இந்தியா்கை் ளநநராபிளய நொ்ந்த எத்திநயாப்பிய விமானத்தில் கடந்த மாதம் 

பென்றநபாது விபத்தில் ெிக்கி உயிாிழந்தனா். 

 இந்நிளலயில், ஐக்கிய நாடுகை் அளமதிப் பணியின்நபாது உயிா்நீத்த 43 நாடுகளைெ் நொ்ந்த 115 

பணியாைா்களுக்கு அஞ்ெலி பெலுத்தும் நிகழ்ெ்ெி ஐ.நா தளலளமெ் பெயலகத்தில் நளடபபற்றது. 

இதில் ஐ.நா பபாதுெ்பெயலா் ஆண்டனிநயா கட்டரஸ் உை்ைிட்ட ஐ.நா அளவயின் முக்கிய 

பிரமுகா்கை் கலந்துபகாண்டு உயிா்த்தியாகம் பெய்தவா்களுக்கு அஞ்ெலி பெலுத்தினா். 
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4.ெமீபத்திய பெய்திகைில் இடம்பபறும், ‘நடப்பிலுை்ை நாை்முளறப்பை்ைிகளுக்கான GRIHA’ 

என்பது பின்வரும் எந்தப் பிரெ்ெளனயுடன் பதாடா்புளடயது? 

[A] மதிய உணவு 

[B] தரமான கல்வி 

[C] சுற்றுெ்சூழல் 

[D] நமற்கண்ட அளனத்தும் 

 இந்தியா முழுவதுமுை்ை பை்ைிகைின் சுற்றுெ்சூழல் பெயல்திறளன மதிப்பிடும் ஒரு முயற்ெியாக, 

ஒருங்கிளணந்த வாழ்வாதார மதிப்பீட்டுக்கான பசுளம மதிப்பீட்டுக் குழுவின் (Green Rating for 

Integrated Habitat Assessment – GRIHA) கழகமானது, ெமீபத்தில் ‘நடப்பிலுை்ை நாை்முளறப் 

பை்ைிகளுக்கான GRIHA’ என்னும் மதிப்பீடு கருவிளய பவைியிட்டுை்ைது. 

 இம்மதிப்பீட்டுக் கருவி பெயல்திறளன மதிப்பீடு பெய்யவும், நமம்படுத்தப்பட்ட ஆற்றல் மற்றும் நீா் 

பெயல்திறன் மற்றும் குளறந்த பெயல்பாட்டு பராமாிப்பு மற்றும் பராமாிப்பு பெலவுகளுக்கான 

தீா்ளவயும் வழங்கும் ஓா் ஒருங்கிளணந்த கருவியாக பெயல்படும். சுற்றுப்புறத்தில், பை்ைிகைின் 

சுற்றுெ்சூழல் தாக்கத்ளத மதிப்பீடு பெய்வதில், மாணவா்களை ஆெிாியா்கைின் வழிகாட்டுதலின் 

கீழ் ஈடுபடுத்துவதன் மூலம், நிளலத்தன்ளமயின் கருத்தாக்கங்களை மாணவா்களுக்கு 

அறிமுகப்படுத்துவநத இந்த மதிப்பீட்டின் நநாக்கமாகும். 

 மதிப்பீடு பெயன்முளறயின் மூலம், மாணவா்களும் ஆெிாியா்களும் இயற்ளகநயாடு பதாடா்ளப 

ஏற்படுத்திக் பகாை்வதற்கான வாய்ப்ளபப்பபறுவா். நமலும் ஒத்துளழப்பு மற்றும் புாிந்துணா்வு 

அணுகுமுளறளயப் பயன்படுத்தி ஒருவருக்பகாருவா் பதாடா்புபகாை்வா். 

5.இந்தியக் கடற்பளடயால் அண்ளமயில் விலக்கிக் பகாை்ைப்பட்ட INS ரஞ்ெித், எந்நாட்டின் 

மூலம் கட்டப்பட்டது? 

[A] நொவியத் ெமதா்மவாத குடியரசுகைின் ஒன்றியம் 

[B] ஐக்கிய அபமாிக்கா 

[C] பிரான்சு 

[D] பஜா்மனி 
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 விொகப்பட்டினத்தில் உை்ை கடற்பளட துளறமுகத்தில் நடந்த ஒரு ெிறப்பு விழாவின்நபாது 

இந்தியக் கடற்பளடக்கு 36 ஆண்டுகைாக நெளவ பெய்த, இந்தியக் கடற்பளடயின் முன்னணி 

ஏவுகளண அழிகலனான INS ரஞ்ெித், பணியிலிருந்து விலக்கிக் பகாை்ைப்பட்டது. முன்னாை் 

நொவியத் ஒன்றியத்தால் கட்டப்பட்ட ஐந்து காஷின்-வகுப்பு அழிகலன்கைில் மூன்றாவதான INS 

ரஞ்ெித், 1983ஆம் ஆண்டு பெப்.15 அன்று நகப்டன் விஷ்ணு பகவத்தால் பணியில் நொ்க்கப்பட்டது.  

 பணியில் நொ்க்கப்பட்ட நாைிலிருந்து, 2190 நாட்கை் INS ரஞ்ெித் பயணம் பெய்துை்ைது. 7,43,000 

கடல் ளமல் பதாளலவு துூரத்ளத இது கடந்துை்ைது. இது பூமிளய 35 முளற சுற்றி வருவதற்கும், 

பூமியிலிருந்து 3.5 முளற நிலளவ கடப்பதற்குமான துூரத்திற்கு ெமமாகும். 

 இக்கப்பல், முன்னணி கடற்பளட நடவடிக்ளககைில் பங்நகற்றதுடன், கிழக்கு மற்றும் நமற்கு 

கடற்புறங்கைிலும் பணியாற்றியுை்ைது. ‘ஆப் தல்வாா்’ நபான்ற கடற்பளடப் பயிற்ெிகை் மற்றும் 

பன்னாட்டு பயிற்ெிகைில் பங்நகற்றளதத் தவிர, 2004இல் ஏற்பட்ட ஆழிப்நபரளல நபாிடாிலும், 

2014இல் ஏற்பட்ட ஹூத்-ஹுத் நபாிடாிலும் நிவாரண நடவடிக்ளககைில் இது பங்நகற்றுை்ைது. 

நாட்டிற்கு INS ரஞ்ெித் வழங்கிய நெளவளய அங்கீகாிப்பதற்காக, 2003-04 மற்றும் 2009-10ஆம் 

ஆண்டுகைில் கடற்பளடத் தைபதியால் இக்கப்பலுக்கு பாராட்டும் வழங்கப்பட்டுை்ைது. 

6.பனாமாவின் புதிய அதிபராக நதா்ந்பதடுக்கப்பட்டுை்ைவா் யாா்? 

[A] தஹிரா படம்பபல் 

[B] லாபரன்டிநனா காா்டிநொ (Laurentino Cortizo) 

[C] ாிகாா்நடா ஏாியாஸ் 

[D] நஜாஸ் மிகுவல் அலமன் 

 2019ஆம் ஆண்டு பனாமா அதிபா் நதா்தலில், லாபரன்டிநனா காா்டிநொ பவற்றி பபற்றதாக 

அறிவிக்கப்பட்டுை்ைது. இந்த 2019 நதா்தல்கை், ஊழளல எதிா்ப்பளதயும், பனாமாவின் பணெ் 

ெலளவ பெய்யும் நாடு என்னும் பிம்பத்ளத மாற்றுவளதயும் உறுதி பெய்கின்றன. 

 காா்டிநொ, பனாமாவின் ஜனநாயக புரட்ெிகர கட்ெியின் நவட்பாைராவாா். இவரது கட்ெி 1979ஆம் 

ஆண்டில் இராணுவ ஆட்ெியாைா் ஓமா் நடாா்ாிநஜாஸ் அவா்கைால் நிறுவப்பட்டது. 2009ஆம் 

ஆண்டில் இருந்து இக்கட்ெி அதிகாரத்திற்கு வரவில்ளல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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7.ெத்தீஸ்கா் உயா்நீதிமன்றத்தின் புதிய தளலளம நீதிபதி யாா்? 

[A] சுபாஷ் பரட்டி 

[B] A S நதவ் 

[C] P R இராமெ்ெந்திர நமனன் 

[D] நஹமந்த் குப்தா 

 நீதிபதி P R இராமெ்ெந்திர நமனன், ெத்தீஸ்கா் உயா்நீதிமன்றத்தின் புதிய தளலளம நீதிபதியாக 

பதவிநயற்றாா். ஆளுநா் மாைிளகயில் நளடபபற்ற விழாவில் ஆளுநா் ஆனந்திபபன் பநடல், 

அவருக்கு பதவிப்பிரமாணமும் இரகெியக்காப்புப் பிரமாணமும் பெய்துளவத்தாா். முன்னதாக, 

இவா் நகரை உயா்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக இருந்தாா். 

 அரெியலளமப்பின் 217ஆம் பிாிவின்படி, உெ்ெநீதிமன்றத்தின் தளலளம நீதிபதி மற்றும் மாநில 

ஆளுநாின் கலந்தாநலாெளனக்குப் பின், குடியரசுத்தளலவரால் உயா்நீதிமன்ற தளலளம 

நீதிபதி நியமிக்கப்படுவாா். பிற நீதிபதிகை் குடியரசுத்தளலவா், ஆளுநா் & உயா்நீதிமன்றத்தின் 

தளலளம நீதிபதி ஆகிநயாரால் நியமிக்கப்படுவா். 

8.இந்திய ளகப்பந்து அணியின் புதிய பயிற்ெியாைராக நியமிக்கப்பட்டுை்ைவா் யாா்? 

[A] பிளரபயளமஸ்லா நகளெநயாஸ்கி 

[B] டிராகன் மிளஹநலாவிக் (Dragan Mihailovic) 

[C] விைாடிமிா் நரநடாஸ்விக் 

[D] மிெ்பெல் ெிடிநப 

 பொ்பியாளவெ் நொ்ந்த டிராகன் மிளஹநலாவிக்ளக, ஆண்கை் நதெிய அணியின் தளலளமப் 

பயிற்ெியாைராக இந்திய ளகப்பந்து கூட்டளமப்பு அண்ளமயில் நியமித்துை்ைது. ஒலிம்பிக் 

விளையாட்டுக்கைில் தகுதி பபற ளவக்கும்  நடவடிக்ளகயாக இது பாா்க்கப்படுகிறது. 

 நமலும் பிளரபயளமஸ்லா நகளெநயாஸ்கிளவ குழுவின் பயிற்ெியாைராகவும் விைாடிமிா் 

நரநடாஸ்விக்ளக குழுவின் உடலியல் மருத்துவ வல்லுநராகவும் நியமனம் பெய்துை்ைதாக 

இந்திய ளகப்பந்து கூட்டளமப்பு அறிவித்துை்ைது. ஆண்கை் நதெிய அணிளயத் தவிர, 

இந்தியாவின் ொா்பாக நபாட்டியிடும் 25 வயதுக்குட்பட்ட ஆண்கை் அணிளயயும், பிற ஜூனியா் 

அணிகளையும் இக்குழு கவனிக்கும். 
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 ஐந்து மாதங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்டுை்ை இம்மூவரும், பெப்டம்பாில் ஈரானில் நளடபபறவுை்ை 

ஆெிய ொம்பியன்ஷிப்பிற்கான அணியுடன் இளணந்து பெயல்படுவாா்கை். 

9.யாருக்கு நடப்பாண்டின் P K கிருஷ்ண நமனன் விருது வழங்கி பகைரவிக்கப்பட்டுை்ைது? 

[A] K ெிவன் 

[B] G D இராபா்ட் நகாநவந்தா் 

[C] மநஹந்திர ெவுத்ாி  

[D] K G பாலகிருஷ்ணன் 

 குடிநயற்ற நீக்கப் பத்திாிக்ளகத் துளறயின் முன்நனாடியாக ெிறப்பான பங்கைிப்ளப பெய்தளமக் 

–காக பதன்னாப்பிாிக்காவில் வாழும் இந்திய வம்ொவைிளயெ் நொ்ந்த பத்திாிக்ளகயாைா் G D 

இராபா்ட் நகாநவந்தா் அவா்களுக்கு, ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தில், நடப்பாண்டுக்கான  V K கிருஷ்ண 

நமனன் விருது வழங்கி பகைரவிக்கப்பட்டது. 60 ஆண்டுகால பதாழில்முளற வாழ்க்ளகயில், 

பரப்புளர பத்திாிக்ளகயாைா் மற்றும் ஆெிாியராக இவா் தன்ளன நமம்படுத்திக் பகாண்டாா். 

 நமலும் விளையாட்டு அணிகைில் பவை்ளையா்கை் மட்டுநம இருக்க நவண்டும் என்ற பதன் 

ஆப்பிாிக்காளவ, ொ்வநதெ அைவில் புறக்கணிப்பு பெய்வதற்கான அளழப்ளப விடுத்த முதல் 

பத்திாிளகயாைரும் இவா்தான். இந்திய துூதரும், அரெியல்வாதியுமான V K கிருஷ்ண நமனனின் 

123ஆவது பிறந்தநாளை நிளனவுகூரும் வளகயில், பிாிட்டளனெ் ொா்ந்த V K கிருஷ்ண நமனன் 

அறக்கட்டளை நடத்திய ஒரு நிகழ்வின்நபாது, GD ராபா்ட் நகாநவந்தாின் மளறவுக்குப்பின்னாக 

இவ்விருது வழங்கப்பட்டுை்ைது. 

 உலக மக்கைிளடநய கல்லாளமளய ஒழிப்பது, அறிவிளன வைா்ப்பது, கிழக்கத்திய களல 

மற்றும் கலாெ்ொரத்ளத ஊக்குவிப்பது, வறுளமளய ஒழிப்பது, பரவலாக்கத்ளத ஊக்குவிப்பது 

மற்றும் உலகத்தில் அணி நெரா இயக்கத்ளத ஊக்குவிப்பது ஆகியன இந்த அறக்கட்டளையின் 

நநாக்கங்கைாகும். V K கிருஷ்ணன் என்பாா் சுதந்தரப் நபாராட்ட வீரரும் விடுதளல இந்தியாவின் 

ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்திற்கான முதல் உயராளணயரும் ஆவாா். பின்னா் அவா் ஜவஹா்லால் 

நநருவின் அளமெ்ெரளவயில் நாட்டின் பாதுகாப்பு அளமெ்ெராகவும் பணிபுாிந்துை்ைாா். 

10. “நகம் நெஞ்ொ்” என்னும் நுூல், பின்வரும் எந்தக் கிாிக்பகட் வீராின் சுயொிளதயாகும்? 

[A] வக்காா் யூனிஸ் 

[B] ஜாபவத் மியாந்தத் 
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[C] ஷாஹித் அப்ாிடி 

[D] இம்ரான் கான் 

 பாகிஸ்தான் கிாிக்பகட் அணியின் முன்னாை் அணித் தளலவரும், நட்ெத்திர வீரருமான ஷாஹித் 

அப்ாிடி, அண்ளமயில் தனது ொ்ெ்ளெக்குாிய சுயொிளதளய ‘Game Changer’ என்ற பபயாில் 

பவைியிட்டாா். காஷ்மீா் குறித்த அவரது பாா்ளவயாக இருக்கட்டும், 2010ஆம் ஆண்டு ஸ்பாட் 

பிக்ெிங் ஊழலாகட்டும் அல்லது அவரது வயது குறித்த பவைிப்பாடாகட்டும், இப்படி சுயொிளதளய 

பவைியிட்ட நாைிலிருந்து ஒவ்பவாரு நாளும் ஒரு புதிய தளலயங்கத்திற்கு காரணமாக இருந்து 

வருகிறாா் அப்ாிடி. 

 அப்ாிடி மற்றும் பத்திாிளகயாைா் வாஜாஹத் S கான் ஆகிநயாா் இளணந்து எழுதிய இந்நுூளல 

ஹாா்பா் காலின்ஸ் இந்தியா நிறுவனம் பவைியிட்டுை்ைது. கிாிக்பகட் வீரா்கைின் வாழ்க்ளகயில் 

நடந்த ெில சுவாரெியமான தகவல்கை் இந்நுூலில் உை்ைன. வக்காா் யூனிஸ், ஜாவத் மியாந்தத் 

மற்றும் பகைதம் கம்பீா் உை்ைிட்ட பல முன்னாை் கிாிக்பகட் வீரா்கை் குறித்தும் அப்ாிடி இந்த 

நுூலில் விமா்ெித்துை்ைாா். ‘பூம் – பூம்’ என பபாதுவாக அளழக்கப்படும் அப்ாிடி, 37 பந்துகைில், 

ொ்வநதெ ஒருநாை் நபாட்டியில், மிக விளரவாக ெதம் எடுத்த வீரா் என்னும் உலக ொதளனளய 

புாிந்தவராவாா். 

 

 

 தமிழ்நாட்டில் தருமபுாி மக்கைளவத் பதாகுதிக்குட்பட்ட 8 வாக்குெ்ொவடிகை், நதனி பதாகுதிக்கு 

உட்பட்ட 2 வாக்குெ்ொவடிகை், திருவை்ளூா், ஈநராடு, கடலுூா் ஆகிய மக்கைளவத் பதாகுதிகைில் 

தலா ஒரு வாக்குெ்ொவடி என பமாத்தம் 13 வாக்குெ்ொவடிகைில் வரும் நம.19ஆம் நததி மறு 

வாக்குப்பதிவு நளடபபறும் என தளலளமத்நதா்தல் ஆளணயம் அறிவித்துை்ைது. 

 2019ஆம் ஆண்டு பதிநனாறாம் வகுப்பு பபாதுத்நதா்வு முடிவுகை்: 

o 95% மாணாக்கா் நதா்ெ்ெியளடந்துை்ைனா். நதா்ெ்ெி விகிதத்தில் ஈநராடு மாவட்டம் 98% 

நதா்ெ்ெியுடன் முதலிடம் பிடித்துை்ைது. 97.9% நதா்ெ்ெியுடன் திருப்பூா் மாவட்டம் 2ஆம், 

97.6% நதா்ெ்ெியுடன் நகாயம்புத்துூா் மாவட்டம் மூன்றாமிடத்ளதயும் பிடித்துை்ைது. 

2018ஆம் ஆண்டு முதல்முளறயாக பதிநனாராம் வகுப்பு பபாதுத்நதா்வு முளற அறிமுகம் 

பெய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சர்வதேச தபரதேப்பபரருள் கட்டுப்பரட்டு வரரியே்ேின் உறுப்பினரரக தேர்வரகியுள்ள 

இந்ேியர் யரர்? 

[A] உதபந்ேிர குஷ்வர 

[B] ேல்வீர் பண்டரரி 

[C] ஜகஜிே் பவேியர 

[D] நரதகந்ேிர சிங் 

 குறிப்பிடே்ேக்க பவற்றியரக, 2020 மரர்ச் 20ஆம் தேேி பேரடங்கி அேற்கடுே்து வரும் ஐந்து ஆண்டு 

கரலே்ேிற்கு, சர்வதேச தபரதேப்பபரருள் கட்டுப்பரட்டு வரரியே்ேின் (International Narcotics 

Control Board - INCB) உறுப்பினரரக ஜகஜிே் பவேியர மீண்டும் தேர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளரர். 

அேிகபட்சமரக 44 வரக்குகதள அவர் பபற்றுள்ளரர். பசல்வி பவேியர, 2015ஆம் ஆண்டு முேல் 

INCBஇன் உறுப்பினரரக இருந்து வருகிறரர். அவரது ேற்தபரதேய பணிக்கரலம் 2020ஆம் 

ஆண்டில் நிதறவதடயவுள்ளது. 

 ஐ.நர மற்றும் உலக அதமப்புகளின் துதண அதமப்புகளின் முக்கிய தேர்ேல்களில் பவன்றேன் 

மூலம் இந்ே பவற்றி இந்ேியரவின் பவற்றிகரமரன சரேதனகளுள் ஒன்றரக இதணந்துள்ளது. 

1968ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட INCB, ஐ.நர.வின் சர்வதேச தபரதே மருந்து கட்டுப்பரட்டு மரபு பநறி 

முதறகதள நதடமுதறப்படுே்தும் ஓர் ேன்னரட்சிமிக்க மற்றும் பகுேியளவு நீேிே்துதற சரர்ந்ே 

கண்கரணிப்பு அதமப்பரகும். பபரருளரேரர மற்றும் சமூக கழகே்ேரல் பேரிவு பசய்யப்பட்ட 13 

உறுப்பினர்கதளக் பகரண்டுள்ளது INCB. 

2.நடப்பரண்டு உலக பசஞ்சிலுதவ ேினே்துக்கரன கருப்பபரருள் என்ன? 

[A] #peace 

[B] #love 

[C] #humanity 

[D] #unity 

 உலபகங்கும் உேவி தேதவப்படும் மக்களுக்கு, எப்தபரது தவண்டுமரனரலும் உேவுவேற்கரக 

உலகு முழுதமக்கும் உள்ள ேன்பனழுச்சியரளர்களின், ேன்னரர்வலர்களின் அசரேரரணமரன 
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பங்களிப்பு மற்றும் சரேதனகதள அங்கீகரிப்பேற்கரக உலக பசஞ்சிலுதவ ேினம் ஒவ்தவரர் 

ஆண்டும் தம.8 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. உேவி தேதவப்படும் மக்களுக்கு இதணயற்ற 

பங்களிப்புகள் பசய்ே அதனவருக்கும் ேதலவணங்கும் ஒரு நிகழ்வரக இந்நரள் உள்ளது. 

 இந்நரள் உலக பசஞ்சிலுதவ மற்றும் பசம்பிதற ேினம் எனவும் அதழக்கப்படுகிறது. 1828ஆம் 

ஆண்டு தம 8ஆம் நரள் பிறந்ே பென்றி டுனரண்ட்டின் பிறந்ேநரளரகும் இந்நரள். இவர் சர்வதேச 

பசஞ்சிலுதவ சங்கே்ேின் நிறுவனரும், அதமேிக்கரன முேல் தநரபல் பரிசு பபற்றவருமரவரர். 

நடப்பரண்டில் வரும் இந்நரளுக்கரன கருப்பபரருள், “#லவ்” அல்லது பவறுமதன “அன்பு” ஆகும், 

இது சமுேரயே்தேப்பற்றிய மக்களின் புரிேதல அேிகரிப்பேிலும், பசஞ்சிலுதவச் தசதவயின் 

பன்முகே்ேன்தம மற்றும் உலகளரவியே்தே உயர்ே்துவேிலும் கவனம் பசலுே்துகிறது. 

 இச்சிறப்பு நரளில், உலபகங்கும் பல இடங்களில் குருேிக்பகரதட முகரம்கள் நடே்ேப்படுகின்றன 

மற்றும் சமுேரயே்ேிற்கு ேன்னரர்வ மருே்துவ தசதவகதள வழங்கும் ஒரு நல்வரய்ப்தபயும் 

இந்நரள் வழங்குகிறது. 

3.அரசுகளுக்கிதடதயயரன ஆர்டிக் கவுன்சிலின் உறுப்பினரரக உள்ள நரடுகள் எதவ? 

[A] கனடர, படன்மரர்க் & இந்ேியர 

[B] இரஷ்யர, சுவீடன் & ஐக்கிய அபமரிக்கர 

[C] இரஷ்யர, இந்ேியர & சீனர 

[D] பிரரன்ஸ், ஐஸ்லரந்து & பஜர்மனி 

 தம.7 அன்று, பின்லரந்ேின் தரரவனிமியில் நடந்ே 11ஆவது ஆர்டிக் கவுன்சில் அதமச்சரதவக் 

கூட்டே்ேில், அரசரங்கங்களுக்கிதடதயயரன ஆர்டிக் கவுன்சிலுக்கு ஒரு பரர்தவயரளரரக 

இந்ேியர மீண்டும் தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டது. இந்ேியரவின் பருவகரலே்ேிற்கும் ஆர்டிக் மண்டலே்து 

–க்கும் இதடதய ஏதேனும் பேரடர்பு இருக்கிறேர என இந்ேிய ஆய்வரளர்கள் ஆய்ந்ேறிந்து 

வருகின்றனர். 

 மே்ேிய புவியியல் அதமச்சகே்ேின் கீழியங்கும் ஓர் இந்ேிய நிறுவனமரன தேசிய துருவ மற்றும் 

பபருங்கடல் ஆரரய்ச்சி தமயமரனது பனிப்பரதறகளின் பபரருண்தமச் சமநிதல, கடல் 

அதமப்புகளில் ஏற்படும் பவப்ப விதளவுகள், தமக உருவரக்கம் & படிவுகள் மற்றும் பல்லுயிர் 

மீேரன விதளவுகள் குறிே்ே பணிகதள தமற்பகரள்ளவேற்கரக ‘ெிமரே்ரி’ எனும் ஓர் ஆரரய்ச்சி 

நிதலயே்தே நரர்தவயின் ஸ்வரல்பரர்டில் அதமே்துள்ளது. 
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 ஆர்டிக் கவுன்சிலரனது, ஆர்டிக் நரடுகளின் பபரதுவரன பிரச்சதனகள் குறிப்பரக நிதலயரன 

வளர்ச்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பரதுகரப்பு ஆகியவற்றில் ஒே்துதழப்பு, ஒருங்கிதணப்பு மற்றும் 

இதடவிதன ஆகியவற்தற ஊக்குவிக்கிறது. ஆர்டிக் அரசரங்கங்கள் மற்றும் ஆர்டிக்கின் 

பழங்குடி மக்கள் எேிர்பகரள்ளும் பிரச்சதனகளுக்கு இது ேீர்வு கரண்கிறது. கனடர, படன்மரர்க், 

பின்லரந்து, ஐஸ்லரந்து, நரர்தவ, இரஷ்யர, சுவீடன் மற்றும் ஐக்கிய அபமரிக்கர முேலிய எட்டு 

நரடுகள் இேில் அடங்கியுள்ளன. 

4.இரரஜஸ்ேரனின் எந்ே நகரே்ேிலிருந்து, பரதலவனப் புயல் – 2019 பேரடங்கியுள்ளது? 

[A] பிகரதனர் 

[B] பஜய்ப்பூர் 

[C] உேய்பூர் 

[D] பரர்மர் 

 தம.8 அன்று இரரஜஸ்ேரனின் பிகரதனரில் பேரடங்கிய “பரதலவனப்புயல்–2019”, இந்ேியரவின் 

மிக நீண்ட குறுக்தகரட்டம் (Cross-Country Rally) எனக் கருேப்படுகிறது. அேீே பவப்பநிதல, 

மிகவும் அபரயகரமரன மணற்குன்றுகளில் ஓடுேல், கீழ்தநரக்கிய சரதளப் பரப்புகளில் ஓடுேல் 

உள்ளிட்டதவ, 4 நரட்கள் நதடபபறும் இந்ேக் குறுக்தகரட்டே்ேில் பங்தகற்கும் 100 அணிகளின் 

தபரட்டியரளர்களுக்கு மிகப்பபரும் சவரலரக இருக்கும். 

5.எந்ே மரநிலே்ேில், இயற்தகப் பனிக்கட்டியிலரன இந்ேியரவின் முேல் சிற்றுண்டி விடுேி 

அதமந்துள்ளது? 

[A] இமரச்சலப்பிரதேசம் 

[B] ஜம்மு & கரஷ்மீர் 

[C] சிக்கிம் 

[D] அருணரச்சலப் பிரதேசம் 

 லடரக்கின், தலவில் 14,000 அடி உயரே்ேில், இயற்தகப் பனிக்கட்டியிலரன இந்ேியரவின் முேல் 

சிற்றுண்டி விடுேி (Natural Ice Cafe) பேரடங்கப்பட்டுள்ளது. இது மணரலி – தல பநடுஞ்சரதலயில் 

அதமந்துள்ளது. குளிர்கரலே்ேின்தபரது உள்ளூர்வரசிகள் சிலரின் உேவிதயரடு, எல்தலப்புறச் 

சரதலகள் அதமப்பின் அேிகரரிகளரல் இயற்தக பசயல்முதற மூலம் இது உருவரக்கப்பட்டது. 
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 குளிர்கரலே்ேில் நீதரச் தசமிக்கவும், வசந்ே கரலே்ேில் பனி உருகும்தபரது அதே நீர்ப்பரசனே்ேி 

–ற்கு பயன்படுே்துவேற்குமரக ஒரு மண்ேிட்டு வடிவே்ேில் இது கட்டப்பட்டுள்ளது. லடரக்கிலுள்ள 

பனி தகரபுரம் ேிட்டே்ேிற்கரக தசரனரம் வரங்சுக் பயன்படுே்ேிய அதே கருே்ேியல், இந்ே விடுேிக் 

கட்டுமரனே்ேிலும் பயன்படுே்ேப்பட்டுள்ளது. இது ஏரரளமரன சுற்றுலர வரசிகதள ஈர்க்கிறது. 

6.எந்ே நரட்டினுதடய ேனியரரரல் உருவரக்கப்பட்ட தமரதமர 3 ஏவுகதண, புறபவளிதய 

எட்டியுள்ளது? 

[A] பேன்பகரரியர 

[B] பிரரன்ஸ் 

[C] ஜப்பரன் 

[D] சீனர 

 ஜப்பரனிய வரன்பவளி துளிர்நிறுவனமரன இன்டர்ஸ்படல்லர் படக்னரலஜி நிறுவனம், ஏவுக      

–தணதய விண்பவளியில் பசலுே்ேிய ஜப்பரனின் முேல் ேனியரர் நிறுவனமரக மரறியுள்ளது. 

இந்நிறுவனம் ‘தமரதமர 3’ என பபயரிடப்பட்ட ஒரு சிறிய ஏவுகதணதய பெரக்தகதடரவில் 

உள்ள ேனது தசரேதனே் ேளே்ேிலிருந்து ஏவியது. அந்ே ஏவுகதண 10 நிமிட தநர பறப்புக்குப் 

பின்னர், பசிபிக் பபருங்கடலில் விழுவேற்கு முன்பரக 110 கி.மீ., (68 தமல்) உயரே்தே எட்டியது. 

 இந்ேச் சரேதனயின் மூலம் ‘தமரதமர 3’ ஆனது புறபவளிதய அதடயும், ஜப்பரனின் ேனியரரரல் 

உருவரக்கப்பட்ட முேல் ஏவுகதண மரேிரியரக ஆனது. இந்ே ஏவுகதண சுமரர் 10 மீ., (32 அடி) 

நீளமும், 50 பச.மீ., (1.5 அடி) விட்டமும் 1 டன் எதடயும் பகரண்டுள்ளது. இந்ே ஏவுகதண 

பசயற்தகக்தகரள்கதள சுற்றுப்பரதேயில் பசலுே்தும் ேிறனுதடயது. 

 தலவ்தடரர் நிறுவனே்ேின் முன்னரள் ேதலவரரன டகபூமி ெரரியரல், 2013இல் நிறுவப்பட்ட 

இன்டர்ஸ்படல்லர் படக்னரலஜி நிறுவனம், பசயற்தகக்தகரள்கதள விண்பவளிக்குக் பகரண்டு 

பசல்வேற்கரன மலிவுவிதல ஏவுகதணகதள உருவரக்குவதே தநரக்கமரகக் பகரண்டுள்ளது. 

7.அண்தமயில் கரலமரன நவீன இந்ேிய சட்டக்கல்வியின் ேந்தே Dr N.R. மரேவ தமனன், 

எந்ே மரநிலே்தேச் தசர்ந்ேவரரவரர்? 

[A] கர்நரடகர 

[B] ஆந்ேிரப்பிரதேசம் 

[C] தகரளர  
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 புகழ்பபற்ற கல்வியரளரும், நவீன சட்டக் கல்வியின் ேந்தேயுமரன Dr. N.R. மரேவ தமனன் (84), 

தம.8 அன்று தகரள மரநிலம் ேிருவனந்ேபுரே்ேில் கரலமரனரர். தேசிய சட்டப் பள்ளிகதள 

நிறுவுேல் மற்றும் ஐந்ேரண்டுகரல ஒருங்கிதணந்ே LLB பரடே்ேிட்டே்தே கருே்ேியலரக்கியேன் 

மூலம் சட்டக்கல்விே்துதறயில் புரட்சிகர மரற்றே்தே ஏற்படுே்ேியேற்கரக அவர் அறியப்படுகிறரர். 

 இவர் பபங்களூரில் உள்ள இந்ேியப் பல்கதலக்கழகே்ேின் தேசிய சட்டப்பள்ளியின் நிறுவனரும், 

தபரபரலில் உள்ள தேசிய நீேிே்துதற அகரடமியின் இயக்குநரும், தமற்கு வங்கே்ேில் உள்ள 

தேசிய நீேிே்துதற அறிவியல் பல்கதலக்கழகே்ேின் நிறுவனரும், துதணதவந்ேருமரவரர். 

சட்டே்துதறயில் இவரது சிறந்ே பங்களிப்தப அங்கீகரிக்கும் விேமரக, 2003ஆம் ஆண்டில் 

இவருக்கு பே்மஸ்ரீ விருது வழங்கி பகௌரவிக்கப்பட்டது. 

8.நடப்பரண்டு உலக ேலசீமியர ேினே்துக்கரன கருப்பபரருள் என்ன? 

[A] Access to Safe & Effective Drugs in Thalassaemia 

[B] Economic Recession: Observe – Joint Forces – Safeguard 

[C] HealthEnhancing partnership towards patient-centred health systems 

[D] Universal access to quality thalassaemia healthcare services 

 ேலசீமியர என்னும் தநரய் சிறரர்களுக்குப் பிறவியிதலதய ஏற்படக்கூடிய ஒரு தநரயரகும். இது 

ஒருவிே இரே்ேதசரதக. ேலசீமியர பரேிே்ே குழந்தேக்கு இரே்ேே்ேில் ெீதமரகுதளரபின் அளவு 

குதறவரக இருக்கும். இேனரல் சுவரசிக்கும் உயிர்வளி, நுதரயரீலிலிருந்து மற்ற பகுேிக்குச் 

பசல்வேில் ேதடதயற்படுகிறது. 

 மக்களிடம் இந்தநரதயப் பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுே்ேதவ தம.8 அன்று உலக ேலசீமியர ேினம் 

கதடபிடிக்கப்படுகிறது. “Universal Access to Quality Thalassaemia Healthcare Services: Building 

Bridges with and for Patients” என்பது நடப்பரண்டில் வரும் இந்நரளுக்கரன கருப்பபரருளரகும். 

9.எந்ே நிறுவனே்ேின் ஆரரய்ச்சியரளர்கள், நரம்பியல் சிதேவுக்கு சிகிச்தசயளிப்பேற்கரக 

மனவழுே்ே நீக்கியரன பசதரரடினின் புதுதமயரன பசயல்பரட்தட கண்டறிந்துள்ளனர்? 

[A] எய்ம்ஸ், ேில்லி 

[B] டரடர அடிப்பதட ஆரரய்ச்சி கழகம், மும்தப 

[C] தேசிய மனநலம் மற்றும் நரம்பணுவியல் நிறுவனம், பபங்களூரு 
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 மும்தபயில் உள்ள டரடர அடிப்பதட ஆரரய்ச்சி கழகே்ேின் ஆரரய்ச்சியரளர்கள், பசதரரடினின் 

(நியூரரன்களுக்கு இதடதய சமிக்தஞ புரியும் ஒரு புேிய தவேி) புேிய பசயல்பரடு ஒன்தற 

கண்டறிந்துள்ளனர். இந்ேக் கண்டுபிடிப்பரனது நியூரரன்களில் புேிய தமட்தடரகரண்ட்ரியர 

(பசல்லின் ஆற்றல் தமயம்) உருவரக்கம், பசல்லில் உயர் பசல் சுவரசம் மற்றும் எரிபபரருள் (ATP) 

ஆகியவற்றில் பசதரரட்டின் ஈடுபட்டுள்ளதே நிறுவுகிறது. 

 இவ்தவேி, மன அழுே்ேம் மற்றும் வயது முேிர்ச்சி பேரடர்பரன நரம்பணுதவ ேரக்கும். அல்தசமர் 

மற்றும் பரர்க்கின்ஸன் தபரன்ற நரம்பு சீரழிவு தநரய்களுக்கு நரம்பு இழப்பு முக்கிய கரரணமரக 

அதமகிறது. நரம்பு இறப்பிற்கு பிறழ்ந்ே தமட்தடரகரண்ட்ரியர பசயல்பரடுகள் கரரணமரகவும் 

பங்களிப்பரகவும் உள்ளன. இேனரல், டரடர அடிப்பதட ஆரரய்ச்சி கழகே்ேின் புேிய 

கண்டுபிடிப்பரன பசதரரட்டின் சமிக்தஞகள், தமட்தடரகரண்ட்ரியே்ேின் இயல்புக்கு மரறரன 

பசயல்பரடுகதளயும் நரம்பு இழப்புகதளயும் ேடுப்பேற்கு பயன்படும். 

 பசதரரடினின் புேிேரக கண்டறியப்பட்ட இச்பசயல்பரடு, எலிகளில் தசரேிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே 

ஆய்வின் முடிவுகள், தேசிய அறிவியல் அகரடமியின் பிரகடனங்களில் பவளியிடப்பட்டன. 

பசதரரட்டினின் தவேிப்பபயர் 5-தெட்ரரக்சி டிரிப்டரதமன் (5-hydroxytryptamine 5-HT). 

10.பக்கமதல கரப்புக் கரடுகள், எந்ே மரநிலே்ேில் அதமந்துள்ளன? 

[A] ேமிழ்நரடு 

[B] தகரளர 

[C] கர்நரடகர 

[D] ஆந்ேிரப் பிரதேசம் 

 பசஞ்சிக்கருதக கிழக்குே்பேரடர்ச்சி மதலகளின் பக்கமதல கரப்புக்கரடுகளில், பழுப்பு மதல 

அணில்களின் கூடுகதள ஆரரய்ச்சியரளர்கள் முேல்முதறயரக கண்டுள்ளனர். இது 1972ஆம் 

ஆண்டு வனவுயிரிகள் பரதுகரப்புச் சட்டே்ேின் அட்டவதண ஒன்றின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 

அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் ஓர் உயிரினமரகும். 

 இந்ேப் பழுப்பு மதல அணில்கள், பேன்னிந்ேிய தமற்குே்பேரடர்ச்சி மதலகளில் தகரளரவில் 

உள்ள சின்னரறு வனவுயிரி சரணரலயம் முேல் ஆதனமதல புலிகள் கரப்பகம் மற்றும் 

ேமிழ்நரட்டின் பழனி மதலகளில் கூடுகட்டி வரழ்ந்து வருவேரக பபரதுவரக அறியப்படுகிறது. 

 வரழ்விட இழப்பு மற்றும் தவட்தடயரடுேல் ஆகிய கரரணங்களினரல் இந்ே இனம், சிவப்புப் 

பட்டியலில் அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் இனமரக பகுக்கப்பட்டுள்ளது. தமலும், CITESஇன் 

அட்டவதண இரண்டின் கீழ் இது பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 
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 பழுப்பு மதல அணில், 25-45 பச.மீ., உடல் நீளமும், அேற்குச் சமமரகதவர அல்லது அதேவிட 

சற்று நீளமரகதவர வரதல உதடயேரக அறியப்படுகிறது. இது 1.5 – 3 கிதலர வதர எதட 

உதடயேரக இருக்கும். 

 

 

 இந்ேியரவிதலதய முேல்முதறயரக, ேமிழ்நரட்டின் தமற்குே்பேரடர்ச்சி மதலகளில் கரணப்படும் 

கரட்டுக் கரளரன் வதககளிலிருந்து புற்றுதநரய் எேிர்ப்புச் தசர்மங்கதள பிரிே்பேடுப்பேற்கரன 

கரப்புரிதம வழங்கப்பட்டது. இேதன பமட்ரரஸ் பல்கதலக்கழகே்ேின் ஓய்வுபபற்ற தபரரசிரியர் 

பவங்கதடசன் கவியரசனும் அவரது முதனவர்க்கு பயிலும் மரணவர் J.மஞ்சுநரேனும் கண்டறிந் 

–துள்ளனர். Lentinus tuberregium என்பது அவர்கள் கண்டறிந்ே கரளரன் வதகயரகும். 

 புகழ்பபற்ற எழுே்ேரளரும், சரகிே்ேிய அகரடமி விருது பபற்றவருமரன தேரப்பில் முகமது மீரரன், 

தம.10 அன்று கரலமரனரர். ‘சரய்வு நரற்கரலி’ என்ற புேினே்துக்கரக 1997ஆம் ஆண்டில் சரகிே்ேிய 

அகரடமி விருது பபற்றவர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.2019 அமெரிக்கரவின் உயரிய சுதந்தரத்திற்கரன அதிபர் விருது வழங்கி மகளரவிக்கப்பட்ட 

ககரல்ப் வீரர் யரர்? 

[A] ரிக்கி பவுலர் 

[B] பில் மெக்ககல்சன் 

[C] மடகர் வுட்ஸ் 

[D] ஜஸ்டின் கரரஸ் 

 கெ.6 அன்று வரஷிங்டனில் உள்ள மவள்மள ெரளிமகயின் கரரஜர கதரட்டத்தில் நமடமபற்ற 

ஒரு விழரவின்கபரது, மடகர் வுட்சுக்கு அமெரிக்கரவின் உயரிய சுதந்தரத்திற்கரன அதிபர் 

விருமத அமெரிக்க அதிபர் மடரனரல்ட் டிரெ்ப் வழங்கி மகளரவித்தரர். பல கரயங்களுக்குப்பின் 

ெீண்டுெ் விமளயரட்டுக்குத் திருெ்பிய அவர், பதிமனரரு ஆண்டுகள் கழித்து மபரிய கபரட்டியில் 

சரெ்பியனரகியுள்ளரர். 

 அமெரிக்கரவின் இந்த ெிகவுயரிய குடிெக்கள் விருமதப்மபறுெ் நரன்கரவது ெற்றுெ் ெிக இள 

வயதுமடய ககரல்ப் வீரர் இவரரவரர். இந்த விருமதப் மபற்ற பிற வீரர்கள்: அர்னரல்ட் பரல்ெர் 

(74) 2004இல்; ஜரக் நிக்ககரலஸ் (65) 2005இல்; சரர்லி சிப்கபரர்ட் (92) 2014இலுெ் மபற்றனர். PGA 

சுற்றுப்பயணத்தில் விமளயரடிய முதல் ஆப்பிரிக்க அமெரிக்கர் சிப்கபரர்ட் ஆவரர். 

 சுதந்தரத்திற்கரன விருது அமெரிக்கரவின் ெிகவுயரிய மகௌரவெ் ஆகுெ். அதிபர் ட்ரூகென் முதன் 

முதலில் இரண்டரெ் உலகப்கபரர் மதரடர்புமடய சரதமனயரளர்கமள மகௌரவிப்பதற்கரக 

இவ்விருமத நிறுவினரர். 1963இல் அதிபர் மகன்னடி, ெீண்டுெ் இவ்விருமத நிறுவினரர். 

2. CSIRஇன் ஆரரய்ச்சியரளர்கள் குழு, அண்மெயில் எந்தத் தீவுகமளச்கசர்ந்த ெக்களிடத்தில் 

முதன்முதலரக ெரபணு ஆய்விமன கெற்மகரண்டது? 

[A] ெஜூலி 

[B] ரரஸ் தீவு 

[C] நிககரபரர் தீவுகள் 

[D] இலட்சத்தீவுகள் 
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 சுெரர் 65,000 ெக்கள் மதரமகயுடன் அரபிக்கடலில் 78,000 ச.கி.ெீ., பரப்பளவில் பரந்துள்ள 36 

தீவுகளின் தீவுக்கூட்டந்தரன் இலட்சத்தீவுகள். அண்மெயில், மசல்லுலர் ெற்றுெ் மூலக்கூறு 

உயிரியலுக்கரன (CCMB) CSIR மெயத்தின் ஆரரய்ச்சியரளர்கள் குழுவரனது இலட்சத்தீவுகளின் 

ெக்களிடத்தில் முதன்முதலரக ெரபணு ஆய்விமன கெற்மகரண்டது. 

 Dr. K. தங்கரரஜ் தமலமெயிலரன ஆரரய்ச்சிக்குழு இலட்சத்தீவுகளின் அகத்தி, ஆண்ட்கரரத், 

அெிணி, கத்ெத், கில்தரன், கசத்லரத், கல்கபணி, பிட்ரர ெற்றுெ் ெினிககரய் ஆகிய முக்கிய 

தீவுகமள ஆய்வுமசய்து ெரலத்தீவு, இலங்மக ெற்றுெ் இந்தியரவிலுள்ள ெக்களுடன் இலட்சத்தீவு 

ெக்களின் ெரபணு இமணப்புகளில் மநருங்கிய மதரடர்பு இருப்பதமன நிரூபித்தது. 

 மெட்கடரகரண்ட்ரிய DNAவுக்கரக இந்த எட்டு முக்கிய தீவுகளில் உள்ள 557 நபர்களின் DNA 

ெரதிரிகமள அவர்கள் ஆய்வுமசய்தனர். கெலுெ், Y குகரரகெரகசரெ் குறிப்புகளுக்கரக 166 கபமர 

ஆய்வுமசய்தனர். தீவுகளில் உள்ள மபருெ்பரன்மெயரகனரர் தங்களின் தந்மத ெற்றுெ் தரய்வழி 

மூதரமதயர்களின் மூலங்கமள பல்கவறு விதெரக மதரிவித்தனர். 

 தரய்வழி மூதரமதயர் மதன்னிந்திய ெக்களுக்கு மநருக்கெரக இருப்பமதயுெ், தந்மத வழித் 

கதரன்றல் ெரலத்தீமவயுெ் வட இந்தியரமவயுெ் ஒத்திருப்பமதயுெ் அவர்கள் கண்டறிந்தனர். 

ஆய்வின் முடிவில், இலட்சத்தீவுகளின் ெனித இனத்தின் மபருெ்பகுதி, மதற்கரசியரவிலிருந்து 

மபறப்பட்டமவ எனவுெ், கிழக்கு ெற்றுெ் கெற்கு யூகரசியரவின் தரக்கங்கள் அதில் சிறிதளவு 

உள்ளமதனவுெ் முதல் ெரபணு தகவல்கள் மதரிவிக்கின்றன. 

3.நடப்பரண்டு ஐ.நர சர்வகதச சரமல பரதுகரப்பு வரரத்தின் கருப்மபரருள் என்ன? 

[A] Road Security A Goal, Not an Intermission 

[B] Leadership for Road Safety 

[C] Young Road Users, Including Young Drivers 

[D] Walk for Road Security 

 கெ.6 அன்று, “Leadership for Road Safety” என்னுெ் கருப்மபரருளுடன் ஐ.நர.வின் 5ஆவது சர்வகதச 

சரமல பரதுகரப்பு வரரெ் மதரடங்கியது. உலக சுகரதரர அமெப்பரனது கபரக்குவரத்து 

மதரடர்பரன கரயங்கமள குமறப்பதற்கரக சரமல பரதுகரப்மப ஊக்குவிக்கிறது. 

 ஐக்கிய நரடுகளின் சர்வகதச சரமல பரதுகரப்பு வரரங்கள் ெற்றுெ் அதன் பரப்புமரகமள உலக 

சுகரதரர அமெப்புெ், ஐகரரப்பியரவிற்கரன நரடுகள் அமவயின் மபரருளரதரர ஆமணயமுெ் 
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(UNECE) தமலமெ தரங்குகின்றன. நடந்துமகரண்டிருக்குெ் பரப்புமரயின் மூலெ் Save Lives – 

#SpeakUp என்ற நடவடிக்மகமயயுெ் ஐ.நர எடுத்துள்ளது.  

4.பங்கபந்து கஷக் முஜிபுர் ரகுெரனின் வரழ்க்மக வரலரறு திமரப்படத்மத இயக்கவுள்ள 

இந்திய திமரப்பட இயக்குநர் யரர்? 

[A] சியரெ் மபனகல் 

[B] சஞ்சய் லீலர பன்சரலி 

[C] ெணி இரத்னெ் 

[D] விஷரல் பரத்வரஜ் 

 பங்கபந்து கஷக் முஜிபுர் ரகுெரனின் வரழ்க்மக வரலரறு பற்றியுெ், வங்ககதசத்தின் விடுதமலப் 

கபரர் குறித்த ஆவணப்படத்மதயுெ் இந்தியரவுெ் வங்ககதசமுெ் கூட்டரக இமணந்து தயரரிக்க 

உள்ளன. இவர், வங்ககதசத்தின் தந்மதயரவரர். இத்திமரப்படத்மத பிரபல இந்திய திமரப்பட 

இயக்குநர் சியரெ் மபனகல் இயக்கவுள்ளரர், இதமன அதுல் திவரரி எழுதவுள்ளரர். Dr. மகளஹர் 

ரிஸ்வி தமலமெயிலரன வங்ககதசக்குழு, தகவல் ெற்றுெ் ஒலிபரப்பு மசயலரளர் அெித் ககரமவ 

சந்தித்த பின் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

 ஆவணத் திமரப்படத்திற்கரன இயக்குநர், வங்ககதசத்மதச் கசர்ந்தவரரக இருப்பரர் எனவுெ் 

அவருக்கு இந்தியரமவச் கசர்ந்த இமண இயக்குநர் ஒருவர் உதவுவரர் எனவுெ் பரஸ்பரெ் ஒப்புக் 

மகரள்ளப்பட்டுள்ளது. DD இலவச டிஷ் கசமவயில், எந்தவித கட்டணமுெ் இல்லரெல் வங்ககதச 

மதரமலக்கரட்சிமய ஒளிபரப்ப பிரசரர் பரரதி முடிவு மசய்துள்ளது. இகதகபரல் வங்ககதசத்தில் 

துூர்தர்ஷன் மதரமலக்கரட்சி கசமவயரனது விமரவில் அறிமுகப்படுத்தப்படுெ் என வங்ககதசெ் 

சரர்பரக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

5.செீபத்தில் கரலெரன ெிருனல் முகர்ஜி, எந்தப் பிரரந்திய திமரயுலமகச் கசர்ந்த புகழ்ெிக்க 

நடிகரரவரர்? 

[A] ஒடியர 

[B] மபங்கரலி 

[C] உருது 

[D] கன்னடெ் 
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 மூத்த திமரப்பட ெற்றுெ் மதரமலக்கரட்சி நடிகரரன ெிருனல் முகர்ஜி (74), கெற்கு வங்க ெரநிலெ் 

மகரல்கத்தரவில், கெ 8 அன்று கரலெரனரர். பன்முகத்தன்மெமகரண்ட நடிகர் என்பமதத் தவிர 

இவர் ஒரு சிறந்த பரடகருெரவரர். 

6.அண்மெயில் கரலெரன மபத்யநரத் ெிஸ்ரர, எந்தத் துமறயில் புகழ்மபற்றவரரவரர்? 

[A] மபரருளரதரரெ் 

[B] வரலரறு 

[C] புவியியல் 

[D] அரசியல் 

 புகழ்மபற்ற மபரருளரதரர வல்லுநரரன மபத்யநரத ெிஸ்ரர (99), ஒடிசர ெரநிலெ் புவகனசுவரில் 

கெ.8 அன்று கரலெரனரர். 1949ஆெ் ஆண்டு கட்டரக்கில் உள்ள ரமவன்ஷர பல்கமலக்கழகத்தில் 

ஒரு விரிவுமரயரளரரக அவர் தனது மதரழிற்முமற வரழ்க்மகமய மதரடங்கினரர். பின்னர் 

ஒடிசர கவளரண்மெ ெற்றுெ் மதரழில்நுட்ப பல்கமலக்கழகத்தில் பணியரற்றினரர். அகத 

பல்கமலக்கழகத்தில் 1981 முதல் 1985 வமர துமணகவந்தரரக பணியரற்றினரர். 1985 முதல் 

1990 வமர ெரநில திட்டக்குழுவின் தமலவரரகவுெ் அவர் இருந்தரர். 

7. IPBESஇன் (பல்லுயிர் ெற்றுெ் சுற்றுச்சூழல் கசமவகள் ெீதரன அரசுகளுக்கிமடகயயரன 

அறிவியல் – மகரள்மக தளெ்) தமலமெயகெ் எங்கு அமெந்துள்ளது? 

[A] மபர்லின் 

[B] பரரிஸ் 

[C] நியூயரர்க் 

[D] பரன் (Bonn) 

 “IPBES சர்வகதச ெதிப்பீடு” என்று மபயரிடப்பட்ட ஐ.நர அறிக்மகமய IPBES (பல்லுயிர் ெற்றுெ் 

சுற்றுச்சூழல் கசமவகள் ெீதரன அரசுகளுக்கிமடகயயரன அறிவியல் – மகரள்மக தளெ்) 

மவளியிட்டுள்ளது. இது 50 நரடுகமளச் கசர்ந்த 145 வல்லுநர்களரல் மதரகுக்கப்பட்டது. IPBES 

அறிக்மகயில், சுெரர் 1 ெில்லியனுக்குெ் கெற்பட்ட விலங்குகளுெ் தரவர வமககளுெ் தற்கபரது 

அழிவின் அச்சுறுத்தலில் இருப்பதரக மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 இந்த அழிவின் அச்சுறுத்தலில் உள்ள உயிரினங்களின் பட்டியலில், 40 சதவீதத்துக்குெ் அதிகெர 

–னமவ நீர்வரழ் உயிரினங்களரகவுெ், கிட்டத்தட்ட 33 சதவீதெ் பவளப்பரமறகமள உருவரக்குெ் 

உயிரினங்களரகவுெ், 1/3 பங்குக்குெ் கெலரனமவ கடல்வரழ் பரலுூட்டிகளரகவுெ் உள்ளன. 

ெரற்றத்மத உருவரக்க ெிகவுெ் கரலதரெதெ் ஆகவில்மல எனவுெ், ஆனரல் தற்கபரகத உள்ளூர் 

அளவில் இருந்து உலக அளவிற்கு பணிகமள மதரடங்க கவண்டுெ் எனவுெ் என இந்த அறிக்மக 

கூறுகிறது. IPBESஇன் தமலமெயகெ் மஜர்ெனியின் பரன் நகரில் அமெந்துள்ளது. 

8.உலக சுங்க அமெப்பின் பிரரந்திய சுங்கத் தமலமெகள் சந்திப்மப நடத்திய இந்திய நகரெ் 

எது? 

[A] சிெ்லர 

[B] பூகன 

[C] மகரச்சின் 

[D] புது தில்லி 

 கெ 8 முதல் 10 வமர மகரச்சினில், உலக சுங்க அமெப்பின் ஆசிய – பசிபிக் பிரரந்திய சுங்க 

நிர்வரகிகளின் சந்திப்மப ெத்திய ெமறமுக வரிகள் ெற்றுெ் சுங்கங்கள் வரரியெ் நடத்தியது. 2018 

ஜூமல 1 முதல் ஈரரண்டு கரலத்திற்கு ஆசிய – பசிபிக் பிரரந்தியத்தின் துமணத் தமலமெயரக 

இந்தியர இந்தச் சந்திப்மப நடத்தியுள்ளது. 

 இந்தச் சந்திப்பு, பிரரந்தியத்தில் எல்மல தரண்டிய வர்த்தகத்மதயுெ், இலக்மக அமடயத் 

கதமவயரன திறன் கட்டமெப்பு ெற்றுெ் மதரழில்நுட்ப உதவிமயயுெ் எளிதரக்குெ். இச்சந்திப்பு, 

CBIC தமலவர், பிரணரப் குெரர் தரஸ் தமலமெயில் நடந்தது. 

9.அண்மெயில் இந்திய வெ்சரவளி ெக்களின் ‘கருெ்பட்டியமல – Black List’ நிரரகரிக்க முடிவு 

மசய்த ெத்திய அமெச்சகெ் எது? 

[A] மவளியுறவு அமெச்சகெ் 

[B] உள்துமற அமெச்சகெ் 

[C] மபருநிறுவன விவகரரங்கள் அமெச்சகெ் 

[D] தகவல் ெற்றுெ் ஒலிபரப்பு அமெச்சகெ் 
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 இந்தியரவில் குற்றஞ்சுெத்தப்பட்டு அயல்நரடுகளில் தஞ்செ் புகுந்த இந்திய வெ்சரவளியினர் 

அடங்கிய ‘கருெ்பட்டியமல’ நிரரகரிக்க ெத்திய உள்துமற அமெச்சகெ் முடிவு மசய்துள்ளது. அந்த 

ெரதிரியரன ெக்களுக்கு வழக்கெரன நுமழவு இமசவு வழங்கப்படுெ் எனவுெ், அவர்களுக்கு 

இந்திய நரட்டின் அயல்நரட்டு குடியுரிமெ வழங்கப்படுெ் எனவுெ் அதிகரரிகள் கூறியுள்ளனர்.  

 சீக்கிய சமூகத்மதச் கசர்ந்தவர்ககள மபருெ்பரலுெ் இப்பட்டியலில் உள்ளனர். அத்தமககயரர் 

வழக்கெரன இந்திய நுமழவு இமசவுகமள ஈரரண்டுகளுக்கு மவத்திருப்பின், அவர்களுக்கு 

அயல்நரட்டு குடியுரிமெ அட்மடகளுெ் வழங்கப்படுெ். 

10.எந்த ெரநிலத்தில் நடப்பரண்டின் பிரெ்ெகலரகசரத்சவ திருவிழர மதரடங்கியுள்ளது? 

[A] தெிழ்நரடு 

[B] ககரளர 

[C] கர்நரடகர 

[D] ஆந்திரப் பிரகதசெ் 

 கர்நரடகரவின் தக்ஷின கன்னட ெரவட்டத்தில், புரரதன சந்தகுரு ஸ்ரீ துர்கர பரகெசுவரி 

ககரவிலில், ஆண்டுகதரறுெ் ஆறு நரள் பிரெ்ெகலரகசரத்சவ திருவிழர மகரண்டரடப்படுகிறது. 

சுெரர் 1,700 ஆண்டுகரல வரலரறுமகரண்ட இந்தக் ககரவிலின் முதன்மெ மதய்வெ் ஸ்ரீ ரரஜ 

ரரகஜஸ்வரி ஆகுெ். கர்நரடகரவிகலகய ெிகப்மபரிய ெண் சிமலகமள (9 அடி உயரமுள்ள) 

மகரண்டுள்ளகத இந்தக் ககரவிலின் சிறப்பெ்செ் ஆகுெ். 

 அண்மெய மசய்திகளில் இக்ககரவில் இடெ்மபற்றது. சில தரழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினருக்குெ், பிற 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்குெ் தனித்தனியரன இருக்மக வசதிமய அமெத்திருந்த கரரண 

–த்தரல் மபல்லரங்கடி வட்டத்மதச்கசர்ந்த ெக்கள், நுூற்றரண்டுகள் பழமெ வரய்ந்த இக்ககரவி   

–லின் திருவிழரமவ புறக்கணித்தனர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஐ.நா.வின் புதிய SDG வழக்குரைஞைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியா் யாா்? 

[A] செவாங் நநாா்சபல் 

[B] நொனம் வாங்சுக் 

[C] ஜாதவ் பநயங் 

[D] தியா மிா்ொ 

 இந்திய நடிரக தியா மிா்ொ மற்றும் அலிபாபா நிறுவனத்தின் நிறுவனா் ஜாக் மா உள்ளிட்ட 17 

நபரை நீடித்த வளா்ெ்ெி இலக்குகளுக்கான புதிய தூதவா்களாக ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதெ் 

செயலாளா் ஆண்டனிநயா குட்டைஸ் நியமித்தள்ளாா். 2015ஆம் ஆண்டு செப்.25 அன்று உலகத் 

தரலவா்களால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட நீடித்த வளா்ெ்ெி இலக்குகரள விரைவாக அரடவதற்கு 

விழிப்புணா்ரவ அதிகப்படுத்ததல், உற்ொகப்படுத்ததல், ஊக்கப்படுத்ததல் மற்றும் விரைவான 

நடவடிக்ரககளுக்கான ஓா் உந்ததலாக இவா்கள் செயல்படுவாா்கள். 

 சபல்ஜியா்களின் இைாணி மத்தில்நத, ஷிக்கா நமாொ பின்ட் நாொ், நிறுவனா், எஜுநகஷன் 

அநபாவ் ஆல் பவுண்நடஷன் (கத்தாா் நாடு), பிாிட்டிஷ் திரைக்கரத எழுத்தாளா், தயாாிப்பாளா் 

மற்றும் திரைப்பட இயக்குநா் ாிெ்ொ்ட் கா்டிஸ், நநாபல் பாிசுசபற்ற நதியா முைாத், நிரலயான 

வளா்ெ்ெி ரமயத்தின் இயக்குநா், சகாலம்பியா பல்கரலக்கழகத்தின் சஜப்ாி ொக்ஸ், பிநைெிலிய 

கால்பந்த வீைா் மற்றும் ஐ.நா. சபண்கள் நல்சலண்ண தூதா் மற்றும் நிறுவனா் மற்றும் தரலரம 

நிா்வாக அதிகாாி, விட்நடகா் அரமதி & வளா்ெ்ெி முன்சனடுப்பு, பாைஸ்ட் விட்நடகா் ஆகிநயாா் 

புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள பிற SDG வழக்குரைஞா்களாவா். 

2.ெமீபத்தில் காலமான நதாப்பில் முகமத மீைான், எம்சமாழியில் புகழ்மிக்க புதின ஆெிாியா்? 

[A] தமிழ் 

[B] மரலயாளம் 

[C] சதலுங்கு 

[D] கன்னடம் 

 புகழ்மிக்க தமிழ் புதின ஆெிாியரும், ொகித்திய அகாடமி விருதசபற்றவருமான நதாப்பில் முகமத 

மீைான் (74), நம.10 அன்று திருசநல்நவலி மாவட்டத்தின் நபட்ரடயில் காலமானாா். 1944ஆம் 
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ஆண்டு  செப்.26 அன்று கன்னியாகுமாி மாவட்டத்தின் நதங்காய்ப்பட்டினத்தில் பிறந்த இவா், 

1988க்கும் 2011க்கும் இரடப்பட்ட காலத்தில் ஒரு கடநலாை கிைாமத்தின் கரத, தரறமுகம், கூனன் 

நதாப்பு, ொய்வு நாற்காலி மற்றும் அஞ்சு வண்ணம் சதரு ஆகிய புதினங்கரள எழுதினாா். 

 இவற்றுள் 1997ஆம் ஆண்டில் ‘ொய்வு நாற்காலி’ எனும் புதினம் இவருக்குப் சபருரமமிகு ொகித்ய 

அகாடமி விருரதப் சபற்றுத்தந்தத. அன்புக்கு முதரம இல்ரல, தங்கைாசு, அனந்தெயனம் 

காலனி, ஒரு குட்டித்தீவின் வரைபடம், நதாப்பில் முகமத மீைான் கரதகள் மற்றும் ஒரு மாமைமும் 

சகாஞ்ெம் பறரவகளும் ஆகியரவ இவாின் ெிறுகரத சதாகுப்புகளாகும். நமலும் அவைத 

சமாழிசபயா்ப்புப் பரடப்புகள், இலக்கிய உலகில் அவருக்கு ெிறப்பிடத்ரதப் சபற்றுத்தந்தன. 

3. “Dopehri – நடாசபாி” என்னும் புதினத்ரத எழுதிய பிைபல நடிகா் யாா்? 

[A] ெஞ்ெய் தத் 

[B] பங்கஜ் கபூா் 

[C] நசுருதீன் ஷா 

[D] R மாதவன் 

 மூத்த நடிகைான பங்கஜ் கபூா் “நடாசபாி” என்னும் தனத முதல் புதினத்ரத விரைவில் சவளியிட 

உள்ளாா். இத ெில ஆண்டுகளுக்கு முன் இநத சபயாில் அவா் எழுதி, இயக்கிய நாடகத்ரத தழுவி 

எழுதப்பட்டதாகும். லக்நனாவில் உள்ள ஓா் இல்லத்தில், தனித்தவிடப்பட்ட தனத குடும்பத்தில், 

தனியாக வாழ்ந்தவரும் அம்மா ரப என்னும் ஒரு மூத்த ரகம்சபண்ணின் கரதயாகும் இந்த 

“நடாசபாி”. முதலில் ஹிந்தி சமாழியில் எழுதப்பட்ட “நடாசபாி”, ஹிந்தி (நதவநாகாி சமாழியில்), 

ஹிந்தி (உருத சமாழியில்) மற்றும் ஆங்கில சமாழிசபயா்ப்பு என மூன்று பதிப்புகளிலும் ஹாப்பா் 

நகாலின்ஸ் நிறுவனத்தால் ஒநை நநைத்தில் சவளியிடப்படும்.  

4.ஒருங்கிரணந்த கூட்டு நடவடிக்ரகத் திட்டமானத (Joint Comprehensive Plan of Action – 

JCPOA), பின்வரும் எந்சதந்த நாடுகளுடன் சதாடா்புரடயத? 

[A] ஈைான், ஐக்கிய அசமாிக்கா மற்றும் பிைான்ஸ் 

[B] ைஷ்யா, ஐக்கிய இைாஜ்ஜியம் மற்றும் ெீனா 

[C] சஜா்மனி, ஈைான் மற்றும் ஐக்கிய அசமாிக்கா 

[D] நமற்கண்ட அரனத்தம் 
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 அசமாிக்காவின் சபாருளாதாைத் தரடகரள எதிா்சகாள்வதற்கு வழி காணும்வரை, கடந்த 

2015ஆம் ஆண்டு வல்லைசு நாடுகளுடன் செய்தசகாள்ளப்பட்ட அணு ஆயுத ஒப்பந்தத்தின் கீழ், 

அணுவாயுத நடவடிக்ரககளின் வைம்புகரள மீறவுள்ளதாக ஈைான் அறிவித்தள்ளத. 

 ஈைானின் அணுெக்தி ஒப்பந்தமானத முரறயாக ஒருங்கிரணந்த கூட்டு நடவடிக்ரகத் திட்டம் 

என அறியப்படுகிறத. அந்த ஒப்பந்தத்தில் ரகசயழுத்திட்டுள்ள பிற நாடுகளான ஐக்கிய 

இைாஜ்ஜியம், ெீனா, பிைான்சு, சஜா்மனி, இைஷ்யா ஆகிய நாடுகள் ஈைானின் எண்சணய் மற்றும் 

வங்கித்தரறகரள அசமாிக்காவின் சபாருளாதாைத் தரடகளிலிருந்த காப்பாற்றுவதற்காக 

அளித்த வாக்குறுதிரய இன்னும் 60 நாள்களுக்குள் நிரறநவற்றத் தவறினால், ஒப்பந்தத்தின் 

நமலும் பல நிபந்தரனகள் மீறப்படும் என ஈைான் அதிபா் ஹென் சைளஹானி எெ்ொித்தள்ளாா். 

 இந்த அணுெக்தி ஒப்பந்தம், ஈைானின் அணுெக்தித் திட்டத்ரத தரடசெய்வதற்காக வடிவரமக்க 

–ப்பட்டத. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, ஈைானிடமுள்ள மிகுதியான செறிவூட்டப்பட்ட யுநைனியத்ரத 

அணுவாயுதங்கள் செய்ய பயன்படுத்தாமல் அணுவாற்றல் உருவாக்குவதற்காக பிற நாடுகளுக்கு 

விற்க நவண்டும். அதில், ஈைான் அதன் முக்கிய அணுெக்தி நடவடிக்ரககரள கட்டுப்படுத்த ஒப்புக் 

சகாண்டத. நமலும் ஈைான் மீத விதித்திருந்த சபாருளாதாைத்தரடயும் விலக்கப்பட்டத. 

5.காமன்சவல்த் செயலக நடுவா் தீா்ப்பாயத்தின் (CSAT) உறுப்பினைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள 

இந்திய நீதிபதி யாா்? 

[A] T S தாக்கூா் 

[B] மதன் நலாக்கூா் 

[C] K S இைாதாகிருஷ்ணன் 

[D] குாியன் நஜாெப் 

 லண்டனில் உள்ள காமன்சவல்த் செயலக நடுவா் தீா்ப்பாயத்தின் உறுப்பினைாக ஓய்வுசபற்ற 

நீதிபதி K S இைாதாகிருஷ்ணன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். 2019 ஜூன் 1 முதல் 2023 நம 31 வரையுள்ள 

நான்காண்டு காலத்திற்கு தீா்ப்பாயத்தின் உறுப்பினைாக அவா் செயல்படுவாா். 2009 முதல் 2014 

வரை உெ்ெநீதிமன்றத்தில் பணிசெய்வதற்கு முன்பாக, குஜைாத் மற்றும் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீா் 

உயா்நீதிமன்றங்களில் இவா் தரலரம நீதிபதியாக பணியாற்றி வந்தாா். 
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6.எந்நிதியியல் சதாழினுட்ப தளிா் நிறுவனம், இந்தியாவின் முதலாவத வணிகா்களுக்கான 

UPI கணக்குப் புத்தகத்ரத அறிமுகம் செய்தள்ளத? 

[A] Paytm 

[B] BharatPe 

[C] PhonePe 

[D] MobiKwik 

 பாைத்நப நிறுவனமானத இந்தியாவின் முதலாவத வணிகா்களுக்கான UPI கணக்கு நூரல 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளத. இத வணிகா்கள் தங்கள் பணம்/கடன் விற்பரனரய வாடிக்ரகயாளா் 

வாாியாக பதிவு செய்ய அனுமதிக்கிறத. வணிகா்கள் தங்கள் அருகாரமயிலுள்ள மற்ற பாைத்நப 

வணிகா்களுடன் தங்கரள ஒருங்கிரணக்கவும், தங்கள் வியாபாைத்ரத விாிவுபடுத்தவதற்கான 

ஒரு வரலயரமப்புத் தளமாகவும் இத செயல்படுகிறத. பாைத்நப என்பத UPI QR குறியடீுகள் 

மூலம் வணிகா்களுக்கான பணம்செலுத்தரகக்கு உதவும் இந்தியாவின் முதலாவத நிதியியல் 

சதாழினுட்ப தளிா் நிறுவனமாகும்.  

7.எந்த மாநிலத்தில், இந்தியாவின் புதிய குழிவிாியன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளத? 

[A] மிநொைம் 

[B] அருணாெ்ெலப்பிைநதெம் 

[C] ஒடிொ 

[D] ெிக்கிம் 

 அநொக் நகப்டன் தரலரமயிலான ஊா்வன குறித்த ஆைாய்ெ்ெி செய்யும் குழுவானத 

அருணாெ்ெலப் பிைநதெ மாநிலத்தின் நமற்கு கநமங் மாவட்டத்தின் வனங்களில், ஒரு புதவித 

செம்பழுப்பு நிறத்திலான சகாடிய நெ்சுத்தன்ரம சகாண்ட சவப்ப உணா்திறனுரடய குழி 

விாியன் பாம்ரப கண்டறிந்தள்ளத. இந்தக் கண்டுபிடிப்பு, 2018ஆம் ஆண்டில் நலபா – நைடா 

மாவட்டத்தில் கண்டறியப்பட்ட நெ்சுத்தன்ரமயற்ற நீா்ப்பாம்புக்குப் பின், அருணாெ்ெல குழி 

விாியரன (Trimeresurus arunachalensis) கண்டறியப்பட்ட 2ஆவத பாம்பாக  மாற்றியுள்ளத. 

 நமலும், இத அருணாெ்ெலப்பிைநதெ மாநிலத்ரத, குழிவிாியன் பாம்பினத்ரத சகாண்டிருக்கும் 

ஒநை இந்திய மாநிலமாக மாற்றியுள்ளத. இந்தக் கண்டுபிடிப்பு குறித்த செய்தி மாா்ெ் – ஏப்ைல் 

மாதங்களில் சவளியான ஊா்வனவியல் குறித்த இைஷ்ய பத்திாிரக ஒன்றில் சவளியாகியுள்ளத. 
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 அதில் அருணாெலப்பிைநதெத்தில் கண்டறியும் முன்நப மலபாா், குதிரை மூக்கு, கூன் மூக்கு 

மற்றும் இமாலயன் (இரவ 70 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கண்டறியப்பட்டரவ) என்னும் நாலுவரக 

பழுப்பு நிற விாியன்கள் இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளத. 

8.சஜனீவாவில் உள்ள ொ்வநதெ நமாட்டாா் ரெக்கிள் உற்பத்தியாளா்கள் ெங்கத்தின் (IMMA) 

தரணத் தரலவைாக நதா்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

[A] சகௌதம் அதானி 

[B] ைத்தன் டாடா 

[C] ைாநகஷ் ொ்மா 

[D] முநகஷ் அம்பானி 

 பஜாஜ் ஆட்நடாவின் நிா்வாக இயக்குநா் ைாநகஷ் ொ்மா, சஜனீவாவிலுள்ள ொ்வநதெ நமாட்டாா் 

ரெக்கிள் உற்பத்தியாளா்கள் ெங்கத்தின் தரணத்தரலவைாக இந்நதாநனெியாவின் நயாக்யகா் 

–டாவில் நதா்ந்சதடுக்கப்பட்டாா். ொ்மா, இந்திய ஆட்நடாசமாரபல் உற்பத்தியாளா்கள் ெங்கத்தி 

–ன் பிைதிநிதியாவாா். பன்னாட்டளவில் இயங்கும் இருெக்கை வாகன உற்பத்தியாளா்களின் 

உற்பத்தித் சதாழிற்தரறரய IMMA பிைதிபலிக்கிறத. 

9.திறன்நபெிகளுக்கான உலகின் மீஉயா் – பிாிதிறனுரடய உருவ உணாிரய (Highest – 

Resolution Image Sensor) அறிமுகம் செய்தள்ள நிறுவனம் எத? 

[A] ஆப்பிள் 

[B] ொம்ெங் 

[C] ஒப்நபா 

[D] விநவா 

 ெிறந்த படத்தைத்தடன் கூடிய அரலநபெி ொதனங்களுக்கான வளா்ந்தவரும் நதரவரய 

கருத்தில்சகாண்டு, ொம்ெங் மின்னணு நிறுவனமானத திறன்நபெிகளுக்கான உலகின் மீஉயா் – 

பிாிதிறனுரடய 64 MP உருவ உணாி ஒன்ரற அறிமுகம் செய்தள்ளத. ISOCELL பிரைட் GW1 

உணாி, ொம்ெங்கின் 48 MP ISOCELL பிரைட் GW1 நகமைா உணாி நபான்று 0.8 ரமக்ைான் 

பிக்ெல்கரள பயன்படுத்தகிறத. 
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 பிக்ெல் அளவு ஒன்று தான் என்ற வரகயில், புதிய 64 MP ISOCELL பிரைட் GW1 உணாி அளவில் 

சபாியதாக உள்ளத. இதன்காைணமாக படம் எடுக்கும்நபாத அதிக சவளிெ்ெத்ரத உள்வாங்கும். 

இதனால் புரகப்படம் வழக்கமான உணாிகளில் எடுப்பரதவிட அதிக சதளிவாக இருக்கும். 

10.பூெல் நிரறந்த சதன்ெீனக்கடலில் நரடசபறும் ‘Group Sail’ என்னும் கடற்பரடப் 

பயிற்ெியில் பங்நகற்றுள்ள நாடுகள் எரவ? 

[A] ஜப்பான், பிலிப்ரபன்ஸ் மற்றும் இந்தியா 

[B] வியட்நாம், மநலெியா மற்றும் இந்நதாநனெியா 

[C] புரூரன, பிலிப்ரபன்ஸ் மற்றும் ரதவான் 

[D] ஐக்கிய அசமாிக்கா, வியட்நாம் மற்றும் பிலிப்ரபன்ஸ் 

 பூெல்நிரற சதன்ெீனக்கடலில் நம 3 முதல் 9 வரை ஆறு நாள் நடந்த ‘குரூப் செயில்’ கடற்பரடப் 

பயிற்ெியில் அசமாிக்கா, பிலிப்ரபன்ஸ், ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் கடற்பரடக் கப்பல்களும் 

INS ெக்தி மற்றும் INS சகால்கத்தா ஆகிய இைண்டு இந்திய கடற்பரட கப்பல்களும் பங்நகற்றன. 

நடப்பு பங்கான்ரம மற்றும் பைஸ்பை புாிதரல வளா்ப்பநத இந்தப் பயிற்ெியின் நநாக்கமாகும். 

 இதில் பங்நகற்ற கடற்பரடக் கப்பல்கள் பலவிதமான பயிற்ெிகரள நமற்சகாண்டன. ஜப்பான், 

பிலிப்ரபன்ஸ் மற்றும் அசமாிக்காவின் கடற்பரடக் கப்பல்களுடனான இந்தப் பயிற்ெிகள், 

நமம்படுத்தப்பபட்ட இயங்குதன்ரமயின் மூலம் பாதகாப்பான கடல் சூழரல உறுதிசெய்வதில் 

இந்தியாவின் நிரலப்பாட்ரட சவளிப்படுத்தின. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.2019 ICC உலகக்ககோப்பப கிோிக்ககட் கபோட்டியில், ஆப்கோனிஸ்தோன் கிோிக்ககட் அணியின் 

அதிகோரப்பூோ்வ ஆதரவோளரோக மோறியுள்ள இந்திய நிறுவனம் எது? 

[A] டோபோ் 

[B] சஞ்சி 

[C] அமுல் 

[D] ஹிந்துஸ்தோன் யூனிலீவோ் 

 இங்கிலோந்து மற்றும் கவல்ஸோல் நடத்தப்படும் 2019ஆம் ஆண்டின் ICC உலகக்ககோப்பபயில், 

ஆப்கோனிஸ்தோன் கிோிக்ககட் அணியின் பிரதோன ஆதரவோளரோக (Main Sponsor) இந்தியோவின் 

முன்னணி போல் உணவுப் கபோருட்கள் உற்பத்தி நிறுவனமோன அமுல் மோறியுள்ளது. வரும் கம 30 

கதோடங்கி ஜூபல 14 வபர நபடகபறும் உலகக்ககோப்பப நிகழ்வு முழுவதும், ஆப்கோனிஸ்தோன் 

அணி பயன்படுத்தும் உபடகள் மற்றும் அவோ்களது பயிற்சி உபகரணங்களில், ஆண்டுக்கு `45 

ஆயிரம் ககோடி வருமோனம் ஈட்டும் அமுல் நிறுவனம் தனது இலட்சிபனபய விளம்பரப்படுத்தும். 

 உலகக்ககோப்பபயில் பங்ககற்கும் ஓோ் அணிக்கு அமுல் நிறுவனம் ஆதரவுதருவது இது 3ஆவது 

முபறயோகும். இதற்கு முன்னதோக, நியூசிலோந்து மற்றும் ஹோலந்து அணிகளுக்கு இந்நிறுவனம் 

ஆதரவளித்துள்ளது. 2015ஆம் ஆண்டு உலகக்ககோப்பபயில் ஆப்கோனிஸ்தோன் ஓோ் உறுப்பினரோக 

பங்ககற்றிருந்தோலும், முழுகநர உறுப்பினரோக பங்ககற்பது இதுகவ முதல்முபறயோகும். 

2.அதிகோரப்பூோ்வமோக கோலநிபல அவசரநிபலபய அறிவிக்கவுள்ள உலகின் இரண்டோவது 

நோடு எது? 

[A] அயோ்லோந்து 

[B] பின்லோந்து 

[C] நோோ்கவ 

[D] சுவீடன் 

 ஐக்கிய இரோஜ்ஜியத்திற்குப் பின், கோலநிபல மற்றும் பல்லுயிோ்ம அவசர நிபலபய அறிவிக்க 

உள்ள உலகின் இரண்டோவது நோடு அயோ்லோந்து குடியரசோகும். கோலநிபல நடவடிக்பக மீதோன 
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ஐோிஷ் நோடோளுமன்றத்தின் (Oireachtas) அறிக்பகபய ஆளும் அரசோங்கமும் எதிோ்க்கட்சிகளும் 

எந்தகவோரு வோக்ககடுப்பும் இல்லோமல் ஏற்றுக்ககோண்டதபன கதோடோ்ந்து இது நடந்துள்ளது. 

 கோலநிபல அவசரநிபல குறித்து அறிவிக்கும் நோடோளுமன்ற அறிக்பகயின் சட்டத்திருத்தம் 

மற்றும் பல்லுயிோ் இழப்பு குறித்த பிரச்சபனயில் ஐோிஷ் நோடோளுமன்றம் எவ்வோறு விபரந்து தீோ்வு 

கமற்ககோள்ளும் என்பது குறித்து ஆய்வுகசய்ய நோடோளுமன்றத்திற்கு அபழப்பு விடுக்கும் 

தீோ்மோனம் ஆகியபவ ஏற்றுக்ககோள்ளப்பட்டது. கம 1 அன்று கோலநிபல அவசரநிபலபய 

அறிவித்த உலகின் முதல் நோடோக பிோிட்டன் நோடோளுமன்றம் ஆனது குறிப்பிடத்தக்கது. 

3.2019 கதசிய கதோழினுட்ப தினமோனது இந்தியோவில் எந்தத் கததியில் ககோண்டோடப்பட்டது? 

[A] கம 13 

[B] கம 12 

[C] கம 11 

[D] கம 10 

 1998 கம 11 அன்று இந்தியோ அணுவோயுத கசோதபனபய கமற்ககோண்டது. அபத நிபனவுகூரும் 

வபகயிலும், புதிய கதோழினுட்ப கண்டுபிடிப்புகபள ஊக்குவிக்கும் வபகயிலும் 1999ஆம் ஆண்டு 

முதல் ஆண்டுகதோறும் கம.11 அன்று கதசிய கதோழினுட்ப தினம் ககோண்டோடப்படுகிறது. 

 1998ஆம் ஆண்டு கம 11 மற்றும் 13 ஆகிய கததிகளில் இரோஜஸ்தோன் மோநிலம் கபோக்ரோனில் உள்ள 

அணுகுண்டு கசோதபன பமயத்தில் நிலத்துக்கடியில் இந்தச் கசோதபனகள் கவற்றிகரமோக 

நடத்தப்பட்டன. மபறந்த முன்னோள் குடியரசுத்தபலவோ் Dr. APJ அப்துல்கலோம் தபலபமயிலோன 

போதுகோப்புத்துபறயின் ஆரோய்ச்சி மற்றும் வளோ்ச்சிப் பிோிவும், அணுசக்தி ஆபணயத்தின் 

தபலவோ் Dr. R. சிதம்பரம் மற்றும் நூற்றுக்கும் கமற்பட்ட விஞ்ஞோனிகளும் மற்றவோ்களும் இந்தச் 

கசோதபன முயற்சியில் ஈடுபட்டனோ். 

4.சமீபத்தில் கோலமோன Y C கதகவஷ்வோ், எந்நிறுவனத்தில், குறிப்பிடத்தக்க கதோழிற்துபறத் 

தபலவரோக இருந்தோோ்? 

[A] இன்கபோசிஸ் 

[B] ITC 

[C] பஜோஜ் 
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 குறிப்பிடத்தக்க கதோழிற்துபற தபலவரும் ITC தபலவருமோன Y C கதகவஷ்வோ் (72), கம.11 அன்று 

குருகிரோமில் கோலமோனோோ். அவோ் இந்தியோவின் நீண்டகோலம் பணியோற்றிய தபலபமச் கசயல் 

அதிகோோியோவோோ். கமலும், இந்தியோவின் 3ஆவது மிகவுயோிய குடிமக்கள் விருதோன ‘பத்மபூஷன்’ 

விருபத 2011இல் அவோ் கபற்றோோ்.  ோிசோ்வ் வங்கியின் மத்திய குழு இயக்குநரோகவும் அவோ் பதவி 

வகித்துள்ளோோ். ITC லிமிகடட் என்பது கமற்கு வங்கத்தின் ககோல்கத்தோபவ தபலபமயிடமோகக் 

ககோண்ட இந்திய பன்னோட்டுக் கூட்டு வணிக நிறுவனமோகும். 

5. 2019ஆம் ஆண்பட ‘அடுத்த வோோிசின் ஆண்டு – Year of Next of Kin’ ஆக கபடப்பிடிக்க முடிவு 

கசய்துள்ள இந்திய ஆயுதப்பபட எது? 

[A] இந்திய கடற்பபட 

[B] இந்திய விமோனப்பபட 

[C] இந்திய இரோணுவம் 

[D] இந்திய கடகலோரக் கோவல்பபட 

 2019ஆம் ஆண்பட “அடுத்த வோோிசு – Next of Kin” ஆண்டோக நிபனவுகூர இந்திய இரோணுவம் 

முடிவுகசய்துள்ளது. கமலும் கபோோினோல் போதிக்கப்பட்டவோ்கள், முன்னோள் இரோணுவ வீரோ்கள் 

மற்றும் இந்நோள் இரோணுவ வீரோ்களின் வோோிசுகளிடத்தில் பணப்பயன்கள், நலன்புோி திட்டங்கள் 

மற்றும் ஓய்வூதிய சம்பந்தப்பட்ட சிக்கல்கபள தீோ்ப்பதற்கோன உதவி குறித்த விவரங்கபள 

ககோண்டுகசல்லவும் இந்திய இரோணுவம் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 கோலஞ்கசன்ற பபடவீரோ்களின் வோோிசுகள், அவோ்களுக்கு வழங்கப்படும் பணப்பயன்கள் குறித்து 

ஏதும் அறியோமல் இருப்பதோல், இந்தப் பிரச்சபன முக்கியத்துவம் கபறுகிறது. தவறோன மற்றும் 

முழுபமயற்ற ஆவணமோக்கலோனது கபரும்போலோன வோோிசுகளின் ஒரு கபோதுவோன சிக்கலோக 

உள்ளது. அது அவோ்களின் நிபலபய கமோசமோக்குகிறது. இந்திய இரோணுவம், இச்சவோல்கபள 

அதன் அணிவகுப்புகள் மற்றும் பபடத்துபற பமயங்கள் மூலம் பகயோள திட்டமிட்டுள்ளது. 

 மத்திய போதுகோப்பு அபமச்சகம், கநபோள துூதரகம் (கநபோளத்திலிருந்து பல வீரோ்கள் நியமனம் 

கசய்யப்பட்டுள்ளதோல்), பபடவீரோ் வோோியங்கள், வங்கிகள் மற்றும் முன்னோள் இரோணுவத்தினோ் 

பங்களிப்புச் சுகோதோரத் திட்டம் (ECHS) கபோன்ற நலன்புோி நிறுவனங்களின் ஈடுபோட்படயும் இது 

ககோருகிறது. இந்திய இரோணுவ பபடவீரோ்களின் பணி இயக்குநரகம் இதன் பமய முகவோண்பம 

–யோக இருக்கும். முன்னதோக, 2018ஆம் ஆண்பட ‘பணியின்கபோது ஊனமுற்கறோருக்கோன ஆண்டு’ 

என இந்திய இரோணுவம் கபடப்பிடித்தது. 
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6.அண்பமயில் கோலமோன கபரோசிோியோ் கிோிபல் சிங், எந்தத் துபற சோோ்ந்தவோரோவோோ்? 

[A] வரலோறு 

[B] புவியியல் 

[C] கபோருளோதோரம் 

[D] அறிவியல் 

 புகழ்கபற்ற சீக்கிய வரலோற்றோசிோியரும் கோலக்ககோபவயோளருமோன கிோிபல் சிங் (95), கம.7 அன்று 

சண்டிகோில் கோலமோனோோ். இவோ் இந்தியப் பிோிவிபனயின் முதல் கோலக்ககோபவயோளோ் ஆவோோ். 

புகழ்கபற்ற ஆளுபமகளின் 400 அறிக்பககபள ககோண்ட வோய்கமோழி வரலோற்றுப் பிோிபவ, 

பஞ்சோப் பல்கபலக்கழகத்தில் 1973ஆம் ஆண்டில் இவோ் நிறுவினோோ். 

7.இந்திய உச்சநீதிமன்றம், பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியினருக்கு (SC/ST) அரசுப்பணிகளில் 

பதவி உயோ்வு மற்றும் பணி மூப்பில் இட ஒதுக்கீடு அளிக்க வழிவபக கசய்யும் எந்த மோநில 

அரசின் சட்டத்பத உறுதிகசய்துள்ளது? 

[A] கோ்நோடகோ 

[B] ஆந்திரப்பிரகதசம் 

[C] ககரளோ 

[D] கதலுங்கோனோ 

 2018ஆம் ஆண்டின் இட ஒதுக்கீடு அடிப்பபடயிலோன (மோநில அரசின் குடிபமப்பணி பதவிகள்) 

சட்டத்தின் கீழ், பதவி உயோ்வு வழங்கப்பட்ட அரசுப்பணியோளோ்களுக்கோன பணி மூப்பு நீட்டிப்புச் 

சட்டத்பத உச்சநீதிமன்றம் அண்பமயில் உறுதிகசய்தது. இப்புதிய கோ்நோடகோ 2018 சட்டமோனது 

மோநில SC / ST ஊழியோ்களுக்கு பதவி உயோ்வு & பணி மூப்பில் இட ஒதுக்கீட்பட அளித்துள்ளது. 

 2006ஆம் ஆண்டின் தீோ்ப்பப மோற்றியபமத்த 5 நீதிபதிகள்ககோண்ட 2018 கசப்டம்போ் அமோ்விடம் 

இருந்து தீோ்ப்பபப்கபற்ற முதல் மோநிலமோக கோ்நோடகோ ஆனதில் இந்தத் தீோ்ப்பு முக்கியத்துவம் 

கபறுகிறது. கபோது கவபலவோய்ப்பில் பதவி உயோ்வில் இட ஒதுக்கீட்பட வழங்குவதில் SC / ST 

சமூகத்தின் “பின்தங்கிய நிபல”யோனது கபோதுமோன தரவுகளுடன் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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8.நடப்போண்டு உலக புலம்கபயோ் பறபவகள் தினத்துக்கோன கருப்கபோருள் என்ன? 

[A] Unifying Our Voices For Bird Conservation 

[B] A Healthy Planet For Migratory Birds And People 

[C] Protect Birds: Be The Solution To Plastic Pollution 

[D] Energy – Make It Bird-Friendly 

 புலம்கபயோ் பறபவயினங்கபள போதிக்கும் சிக்கல்கள் குறித்த விழிப்புணோ்பவ அதிகோிக்கவும், 

அவற்றின் போதுகோப்பு குறித்த நடவடிக்பககபள எடுக்க உலகம் முழுபமக்கும் உள்ள அபமப்புக 

–பளயும், கபோதுமக்கபளயும் ஊக்கப்படுத்துவதற்கோகவும் கவண்டி ஒவ்கவோோ் ஆண்டும் கம.11 

அன்று உலக புலம்கபயோ் பறபவகள் தினம் கபடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 நடப்போண்டில் வரும் இந்நோளுக்கோன கருப்கபோருள், “பறபவகபள போதுகோப்கபோம்: கநகிழி 

மோசுக்கோன ஒரு தீோ்வோக இருப்கபோம்” என்பதோகும். புலம்கபயோ் பறபவகள் மற்றும் அவற்றின் 

வோழ்விடங்களில் கநகிழியோல் ஏற்படும் மோசுபோட்டின் எதிோ்மபறத் தோக்கத்பத கவளிச்சத்துக்கு 

ககோண்டு வருவதில் இது கவனம் கசலுத்துகிறது. 

9.எந்த ஆண்டிலிருந்து கதோழிற்துபற சோோ்ந்த மோறுபக்க ககோழுப்புகபள ஒழிப்பதற்கோக 

பன்னோட்டு உணவு மற்றும் போனங்கள் கூட்டபமப்புடன் WHO இபணந்துள்ளது? 

[A] 2030 

[B] 2023 

[C] 2025 

[D] 2028 

 உலக சுகோதோர அபமப்போனது தனது REPLACE திட்டத்தின் கீழ் அதன் இலக்பக அபடவதற்கோக 

2023ஆம் ஆண்டளவில் பன்னோட்டு உணவு விநிகயோகத்திலிருந்து கதோழிற்துபற மூலம் உற்பத்தி 

கசய்யப்படும் மோறுபக்க ககோழுப்புகபள (Trans fat) ஒழிப்பதற்கோக, பன்னோட்டு உணவு மற்றும் 

போனங்கள் கூட்டபமப்புடன் (IFBA) இபணந்துள்ளது. மோறுபக்க ககோழுப்பு என்பது உணவில் 

உள்ள ககோழுப்பின் கமோசமோன வடிவம் என அபழக்கப்படுகிறது. 

 உலகளவில் ஒவ்கவோோ் ஆண்டும் ஐந்து லட்சத்துக்கும் கமற்பட்கடோோ் இதயத்தமனி கநோயோல் 

மரணிப்பதற்கு இது கோரணமோக உள்ளது. கதோழிற்துபற ோீதியோக உற்பத்தி கசய்யப்படும் மோறு 
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பக்க ககோழுப்புகள் கசயற்பக கவண்கணய் மற்றும் கநய் கபோன்ற வன்பமயோக்கப்பட்ட கோய்கறி 

ககோழுப்புகளிலும் கநோறுக்குத்தீனிகள், அடுமபன உணவுகள் மற்றும் கபோறித்த உணவுகளிலும் 

கபோதுவோக கோணப்படுகிறது. பிற ககோழுப்புகபள ஒப்பிடும்கபோது உணவுப் கபோருட்கபள நீண்ட 

நோள் ககடோமல் போதுகோப்பதோல் உற்பத்தியோளோ்கள் இதபன பயன்படுத்துகிறோோ்கள். அதற்குப் 

பதிலோக உணவின் சுபவபயயும், விபலபயயும் போதிக்கோத மோற்றுப் கபோருட்கபளயும் நோம் 

பயன்படுத்தலோம். 

10.ககோங்கன் இரயில்கவ கோோ்ப்பகரசன் லிமிகடடின் தபலபமயகம் எங்கு அபமந்துள்ளது? 

[A] ரோய்ப்பூோ் 

[B] அகமதோபோத் 

[C] நோக்பூோ் 

[D] நவி மும்பப 

 1600 குதிபரத்திறன்ககோண்ட இரு இரயில்கபள வழங்குவதற்கோக ககோங்கன் இரயில்கவ 

கோோ்ப்பகரசன் லிமிகடடோனது (KRCL) கநபோள இரயில்கவ துபறயுடனோன ஓோ் ஒப்பந்தத்தில் 

பககயழுத்திட்டுள்ளது. இந்த இரயில்கள் இந்தியோவில் உள்ள கஜயோ நகோ் மற்றும் கநபோளில் 

உள்ள குோ்தோவிற்கு இபடகய கசபவ கசய்ய பயன்படுத்தப்படும். இந்த ரயில்கள் கசன்பனயில் 

உள்ள ஒருங்கிபணந்த இரயில் கபட்டித் கதோழிற்சோபலயில் தயோோிக்கப்படவுள்ளன. 

 இந்தியோ – கநபோளம் கமம்போட்டுப் பங்கோண்பம திட்டத்தின் கீழோன இந்திய அரசின் மோனிய 

உதவியுடன், IRCONஆல் கஜயோ நகோ் முதல் குோ்தோ வபரயிலோன 34 கிகலோ மீட்டோ் நீள இரயில்கவ 

போபத கட்டப்பட்டது. KRCL என்பது, நவி மும்பபயிலுள்ள CBD கபலபூபர தபலபமயிடமோகக் 

ககோண்ட ஒரு மத்திய அரசு நிறுவனமோகும், இது ககோங்கன் இரயில் போபதபய இயக்குகிறது. 

 

 

 அணுக்கதிோ்வீச்சு, கவதிப்கபோருள்கள் ஆகியவற்றோல் யோகரனும் தோக்குதல் நடத்த முற்பட்டோல் 

அபத கண்டறிவதற்குோிய MRDS (Mobile Radition Detection Systems) என்ற கருவி கசன்பன 

கோவல்துபறயின் கரோந்து வோகனங்களில் சமீபத்தில் கபோருத்தப்பட்டது. போபோ அணு ஆரோய்ச்சி 

பமயம் தயோோித்து வழங்கியுள்ள இந்தக் கருவி 10 மீட்டோிலிருந்து 15 மீட்டோ் சுற்றளவில் ஏகதனும் 

அணுக்கதிோ் வீச்சுபடய கபோருள், தபட கசய்யப்பட்ட கவதிப்கபோருள்கள் இருந்தோல் எச்சோிக்பக 

விடுக்கும். 
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