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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மேட்ரிட் ஓப்பன் டடன்னிஸ் மபரட்டியில், நடப்பரண்டு ஆடவர் ஒற்றறயர் பட்டத்றத 

டவன்றவர் யரர்? 

[A] மரரஜர் டபடரர்  

[B] ஸ்டடபமனரஸ் சிட்சிபரஸ் 

[C] மநரவக் மஜரமகரவிச் 

[D] ரமபல் நடரல் 

 மே.12 அன்று டசர்பிய வீரர் மநரவக் மஜரமகரவிச், கிரீஸ் வீரர் ஸ்டடபமனரஸ் சிட்சிபரறச 6 – 3,  

6 – 4 என்ற டசட் கணக்கில் மதரற்கடித்து மூன்றரவது முறறயரக மேட்ரிட் ஓப்பன் டடன்னிஸ் 

பட்டத்றத டவன்றரர். இதற்குமுன், 2011, 2016ஆே் ஆண்டுகளில் மகரப்றப டவன்றிருந்தரர்.  

 மஜரமகரவிச் றகப்பற்றிய 33ஆவது ‘ேரஸ்டர்ஸ் 1000’ பட்டே் இதுவரகுே். இதன்மூலே் இந்தப் 

பட்டத்றத அதிகமுறற டவன்றிருந்த ரமபல் நடரலின் (ஸ்டபயின்) சரதறனறய அவர் சேன் 

டசய்தரர். 3ஆவது இடத்தில் சுவிச்சர்லரந்தின் மரரஜர் டபடரர் (28 முறற) உள்ளரர். 

2. 2019 IPL மபரட்டியில் ேிகவுே் ேதிப்புவரய்ந்த வீரர் என மதர்வு டசய்யப்பட்டுள்ள ஆண்ட்ரூ 

ரசல், எந்த அணிறயச் சரர்ந்தவரரவரர்? 

[A] சன்றரசர்ஸ் ஐதரரபரத் 

[B] டகரல்கத்தர றநட் றரடர்ஸ் 

[C] டசன்றன சூப்பர் கிங்ஸ் 

[D] முே்றப இந்தியன்ஸ் 

 மே.12 அன்று ஐதரரபரத்தில் நடந்த நடப்பரண்டு IPL இறுதிப்மபரட்டியில், CSK அணிறய ஒரு ரன் 

வித்தியரசத்தில் முே்றப இந்தியன்ஸ் அணி மதரற்கடித்து நரன்கரவது முறறயரக சரே்பியன் 

பட்டத்றதக் றகப்பற்றியது. மபரட்டியின் இறுதிப்பந்றத ேலிங்கர, ஷர்துல் தரகூருக்கு வீசினரர். 

இதன்மூலே், டசன்றனக்கு எதிரரன முே்றபயின் டவற்றிறய அவர் உறுதிடசய்தரர். 

 150 ரன்கறள டவற்றி இலக்கரக முே்றப றவத்திருந்த நிறலயில், டசன்றன சூப்பர் கிங்ஸ் 

அணி, இருபது ஓவர்களில் 7 விக்டகட் இழப்பிற்கு 148 ரன்கறள எடுத்தது. IPL மபரட்டிகளில் 132 
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விக்டகட்டுகறள எடுத்து, அதிக விக்டகட் எடுத்த விக்டகட் கீப்பர் என்ற டபருறேறய M S மதரனி 

அறடந்துள்ளரர். மதரனிக்கு அடுத்தபடியரக டகரல்கத்தர றநட் றரடர்ஸ் அணியின் விக்டகட் 

கீப்பரரன திமனஷ் கரர்த்திக் 130 விக்டகட்களுடன் இரண்டரவது இடத்தில் உள்ளரர். 

 12ஆவது IPLஇல் அதிகேரன ரன்கள் குவித்த (12 ஆட்டங்களில், 692 ரன்கள்) வீரரரக சன்றரசர்ஸ் 

ஐதரரபரத் அணி வீரர் மடவிட் வரர்னருக்கு ஆரஞ்சு வண்ண டதரப்பி வழங்கப்பட்டது. பதிமனழு 

மபரட்டிகளில் இருபத்தரறு விக்டகட்டுகறளக் றகப்பற்றிய  CSK வீரர் இே்ரரன் தரஹிருக்கு, ஊதர 

நிறத் டதரப்பி வழங்கப்பட்டது. 

 டகரல்கத்தர றநட் றரடர்ஸ் அணியின் ஆண்ட்ரூ ரசலுக்கு டதரடர் நரயகன் என அறழக்கப்படுே் 

ேிகவுே் ேதிப்புவரய்ந்த வீரர் விருது வழங்கப்பட்டது. 2019 IPL மபரட்டியில் வளர்ந்துவருே் வீரரரக 

டகரல்கத்தர றநட் றரடர்ஸ் அணி வீரர் சுப்ேரன் கில் மதர்வுடசய்யப்பட்டரர். 

3.வளருே் நரடுகளின் நடப்பரண்டு உலக வர்த்தக அறேப்பின் அறேச்சரறவ சந்திப்றப 

நடத்தவுள்ள நகரே் எது? 

[A] புது தில்லி 

[B] புமன 

[C] ரரய்ப்பூர் 

[D] மபரபரல் 

 வளருே் நரடுகளின் நடப்பரண்டு உலக வர்த்தக அறேப்பின் அறேச்சரறவ சந்திப்பரனது மே.13 

அன்று புதுதில்லியில் டதரடங்கியது. பலதரப்பட்ட விதிகள் – அடிப்பறடயிலரன – வர்த்தக 

அறேப்பு, தீவிரேரன ேற்றுே் கடுறேயரன சவரல்கறள எதிர்டகரள்ளுே் இந்தச் சேயத்தில் இந்த 

இரண்டு நரள் கூட்டே் நறடடபறுகிறது. இந்தச் சந்திப்பு, பல்மவறு சிக்கல்கள் குறித்து விவரதிக்க 

அறேச்சர்களுக்கு ஒரு வரய்ப்றப வழங்குகிறது. 

 16 வளருே் நரடுகள் ேற்றுே் 6 குறறந்த வளர்ச்சியுற்ற நரடுகள் இந்தச் சந்திப்பில் பங்மகற்றுள்ளன. 

இதில் சீனர, டதன்னரப்பிரிக்கர, பிமரசில், சவுதி அமரபியர, பரகிஸ்தரன் ேற்றுே் வங்கமதசே் 

உள்ளிட்டறவ அடங்குே். WTOஇன் தறலறே இயக்குநர் இரரபர்மடர அடசடவமடரவுே் இந்தக் 

கூட்டத்தில் பங்குபற்றுகிறரர். WTO அறேப்பில் உள்ள சேரச தீர்வு அறேப்பரனது, உறுப்பு 

நரடுகளுக்கு பரதுகரப்பு ேற்றுே் நரடுகளிறடயிலரன வர்த்தகத்துக்கு முட்டுக்கட்றடயரக உள்ள 

பிரச்சறனகளுக்கு தீர்வு கரண்பது பற்றி முடிவுடசய்யுே் என எதிர்பரர்க்கப்படுகிறது. 
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4.அண்றேயில் கரலேரன ஹிரரலரல் யரதவ், எந்தப் பிரரந்திய திறரயுலகின் மூத்த இறசக் 

கறலஞரரவரர்? 

[A] உருது 

[B] மபரஜ்புரி 

[C] இரரஜஸ்தரனி 

[D] ேரரத்தி 

 பத்ேஸ்ரீ விருது டவன்ற மபரஜ்புரி நரட்டுப்புறப் பரடகரரன ஹிரரலரல் யரதவ் (93), மே.12 அன்று 

வரரணரசியின் டசளகரகரட்டில் கரலேரனரர். நரட்டின் 4ஆவது ேிகவுயர்ந்த குடிேக்கள் விருதரன 

பத்ேஸ்ரீ விருது, 2019இல் இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. இறசயுலகில் இவரது பங்களிப்றப டகௌரவி 

–க்குே் விதேரக, 2015இல் உ.பி ேரநில அரசு இவருக்கு யரஷ் பரரதி விருது வழங்கி டகௌரவித்தது. 

5.உலகின் முதல் பிரத்திமயக டபண்கள் கிரிக்டகட் பத்திரிறகயரன “CRICZONE”இல் இடே் 

டபற்றுள்ள இந்திய கிரிக்டகட் வீரரங்கறன யரர்? 

[A] மசரபி டிறவன் 

[B] ஹர்ேன்பிரீத் கவுர் 

[C] ேிதரலி ரரஜ் 

[D] ஸ்ேிருதி ேந்தனர 

 உலகின் முதல் பிரத்திமயக டபண்கள் கிரிக்டகட் பத்திரிறகயரன “CRICZONE”இன் முதல் பதிப்பு, 

ரரஜஸ்தரன் ேரநிலே் டஜய்ப்பூரில் டவளியிடப்பட்டது. இதில், இந்திய கிரிக்டகட் அணியின் 

துறண அணித்தறலவியரன ஸ்ேிருதி ேந்தனர பற்றிய கட்டுறர டவளியரகியுள்ளது. 

 விறளயரட்றட டதரழிலரகவுே் அதன் மூலே் நிறலயரன வரழ்றவ உருவரக்கிக் டகரள்ளவுே் 

விருே்புே் வளர்ந்துவருே் இளே் டபண் கிரிக்டகட் வீரரங்கறனகறள ஊக்குவிப்பமத இந்தப் 

பத்திரிறகயின் மநரக்கேரகுே். டபண்கள் T20 டதரடக்கநிகழ்வின் ஒருபகுதியரக நறடடபற்ற 

நிகழ்வில், முன்னணி சர்வமதச கிரிக்டகட் வீரரங்கறனகளரன ேிதரலி ரரஜ், ஹர்ேன்பிரீத் கவுர், 

ஸ்ேிருதி ேந்தனர ேற்றுே் அயல்நரட்டு வீரரங்கறனகளரன மடனியல் மவயட், மசரபி டிறவன் 

மபரன்மறரருே் கலந்துடகரண்டனர். யரஷ் லமஹரதி, இப்பத்திரிறகயின் டவளியட்ீடரளரரவரர். 
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6.துணிவு ேற்றுே் தறலறேத்துவத்துக்கரன நடப்பரண்டின் டேக்றகன் நிறுவன விருறத 

டவன்றுள்ளவர் யரர்? 

[A] ரூபல் டஜயின் 

[B] சரயர சர்ேர (Chhaya Sharma) 

[C] ஊர்வசி டசளதரரி 

[D] தீபர மேத்தர 

 நிர்பயர கூட்டு பரலியல் வன்புணர்வு & டகரறல வழக்கின் விசரரறணக் குழுவிற்கு தறலறே 

தரங்கிய IPS அதிகரரி சரயர சர்ேரவிற்கு 2019 துணிவு ேற்றுே் தறலறேத்துவத்துக்கரன 

டேக்றகன் (McCain) நிறுவன விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. தனது டதரழில்முறற வரழ்க்றகயில், 

உணர்ச்சிேிகு குற்றறவயில் வழக்குகள் ேற்றுே் ேனித உரிறேகள் பரதுகரப்பின் புலனரய்வு 

குழுக்களுக்கு இவர் தறலறேதரங்கியுள்ளரர். 

 2017இல், இந்தியரவில் ஆட்கடத்தறல எதிர்பதற்கரன நிறலயரன இயக்க முறறறேகள் ேற்றுே் 

வழிகரட்டுதல்கறள தயரரிப்பதில் சரயர ேிக முக்கியப் பங்கிறன வகித்தரர். ேனித உரிறேகள், 

ேனிதரபிேரனே், இரக்கே், நீதி, சுதந்தரே், ேனித கண்ணியே் ஆகியவற்றுக்கரக துணிச்சறல 

டவளிப்படுத்துமவரர்க்கு இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. 2015இல் ேலரலர யூசுப்சரயிக்குே், 2016இல் 

திடகே்மப முமடரே்மபரவுக்குே் இவ்விருது வழங்கப்பட்டது. 

7.அண்றேச்டசய்திகளில் இடே்டபற்றுள்ள ஹிந்த் இன் வரமல, பின்வருே் எந்தத்துறறயுடன் 

டதரடர்புறடயது? 

[A] ேனித உரிறேகள் விருது 

[B] மபரரரளிகளின் ேரகரணே் 

[C] கல்வி நிறுவனே் 

[D] சேயப்பயணர் 

 கரஷ்ேீர் ேரநிலே் மசரபியரன் பகுதியில் கடந்த சில நரட்களுக்கு முன் பயங்கரவரதிகளுக்குே் 

பரதுகரப்பு பறடயினருக்குே் இறடமய நடந்தர கடுே் துப்பரக்கிச்சண்றடயில் IS பயங்கரவரத 

அறேப்மபரடு டதரடர்புறடய பயங்கரவரதி உயிரிழந்தரன். இந்நிறலயில் IS அறேப்பின் டசய்தி 

இறணயதளேரன அேரக் நியூஸ் ஏடஜன்சியில் இந்தியரவின் ஒருபகுதி தங்கள் கட்டுப்பரட்டில் 

வந்துவிட்டதரகவுே், அதற்கு ‘ஹிந்த் இன் வரமல’ என்ற அரபுப்டபயர் இடப்பட்டிருப்பதரகவுே் IS 
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அறேப்பு அறிவித்துள்ளது. அண்றேயில் நிகழ்ந்த இலங்றக பயங்கரவரதி தரக்குதலுக்கு IS 

அறேப்பு டபரறுப்மபற்றுக் டகரண்டது. இத்தரக்குதலில் 253க்குே் மேற்பட்மடரர் உயிரிழந்தனர். 

8.நடப்பரண்டு உலக டசவிலியர் தினத்துக்கரன கருப்டபரருள் என்ன? 

[A] Nurses A Voice to Lead – A vital resource for health 

[B] Nurses A Voice to Lead – Care Effective, Cost Effective 

[C] Nurses A Voice to Lead – Health is a Human right 

[D] Nurses A Voice to Lead – Health for All 

 சிறந்த ேருத்துவச் மசறவகறள வழங்குவதில் டசவிலியர்களின் பரத்திரத்றத சிறப்பிக்குே் 

மநரக்கில், ஒவ்மவரர் ஆண்டுே் மே.12 அன்று உலக டசவிலியர் தினே் (International Nurses Day) 

டகரண்டரடப்படுகிறது. ‘றகவிளக்மகந்திய கரரிறக’ என அறழக்கப்படுே் புமளரரன்ஸ் 

றநட்டிங்மகலின் பிறந்தநரறளக் குறிக்குே் வறகயிலுே் இந்நரள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

கிரிேியப் மபரரின்மபரது டசவிலியர்களின் மேலரளரரகவுே், பயிற்சியரளரரகவுே் இவரிருந்தரர். 

2019இல் வருே் இந்நரளுக்கரன கருப்டபரருள், “Nurses a Voice to Lead – Health for All” என்பதரகுே். 

9.அப்பரச்சி கரர்டியன் உலங்குவரனுூர்திகள், பின்வருே் எந்த நரட்டுடன் டதரடர்புறடயது? 

[A] ஜப்பரன் 

[B] அடேரிக்கர 

[C] பிரரன்ஸ் 

[D] டஜர்ேனி 

 இந்திய விேரனப்பறடயரனது சேீபத்தில், அரிமசரனரவின் மேசரவில் உள்ள மபரயிங் உற்பத்தி 

நிறலயத்திலிருந்து முதல் AH-64E (I) – அப்பரச்சி கரர்டியன் உலங்குவரனுூர்திறயப் டபற்றது. 

அடேரிக்க இரரணுவத்தரல் பயன்படுத்தப்படுே் AH-64E Apache என்பது ஒரு முன்னணி பல்-

தரக்குதல் உலங்குவரனுூர்தியரகுே். 

 அடேரிக்கரவின் அரிமசரனரறவச் மசர்ந்த மபரயிங் நிறுவனத்திடே் இந்திய விேரனப்பறடக்கு 

22 அப்பரச்சி கரர்டியன் உலங்குவரனுூர்திகறள வரங்குே் ஒப்பந்தே் 2015ஆே் ஆண்டு டசப்டே்பர் 

ேரதே் றகடயழுத்தரனது. இந்த உலங்குவரனுூர்திகளின் முதல்டதரகுதி வருே் ஜூறலக்குள் 
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இந்தியரவிற்கு ஏற்றுேதி டசய்ய திட்டேிடப்பட்டுள்ளது. இறவ இந்திய விேரனப்பறடயின் 

எதிர்கரல மதறவகளுக்கு ஏற்றபடி உருவரக்கப்பட்டுள்ளது. 

10.கர்நரடகர உயர்நீதிேன்றத்தின் புதிய தறலறே நீதிபதி யரர்? 

[A] திமனஷ் ேமகஸ்வரி 

[B] கங்கரே்பிமக ேல்லிகரர்ஜுன் 

[C] அறப சீனிவரச ஒகர 

[D] நீலேணி M ரரஜு 

 கர்நரடக உயர்நீதிேன்றத்தின் புதிய தறலறே நீதிபதியரக நீதிபதி அறப சீனிவரச ஒகர பதவி 

ஏற்றரர். கர்நரடக ஆளுநர் வஜூபரய் R வரலர, ஆளுநர் ேரளிறகயில் நீதிபதி ஒகரவுக்கு பதவிப் 

பிரேரணே் டசய்துறவத்தரர். கடந்த ஜனவரி ேரதே் உச்சநீதிேன்ற நீதிபதியரக பதவியுயர்வு 

டபற்ற திமனஷ் ேமகஸ்வரிக்குப் பிறகு இவர் தறலறே நீதிபதியரக டபரறுப்மபற்றுள்ளரர். 

 ஒலி ேரசுபரடு, நரத்திகவரதிகளின் உரிறேகள் ேற்றுே் அரசு விண்ணப்பப் படிவங்களில் ‘ேதே் 

அற்றவர்’ எனக் குறிப்பிடுே் உரிறே, ேகரரரஷ்டிரரவில் ேரட்டிறறச்சி தறட நீக்கல் ேற்றுே் சிறற 

சீர்திருத்தங்கறள ஊக்குவித்தல் மபரன்றறவ நீதிபதி ஒகரவின் குறிப்பிடத்தக்க தீர்ப்புகளரகுே். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு CEAT சிறந்த சா்வததச பந்துவீச்சாளராக ததாிவு தசய்யப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

[A] ஜஸ்ப்ாீத் பும்ரா 

[B] குல்தீப் யாதவ் 

[C] ரஷீத் கான் 

[D] அசுததாஷ் அமன் 

 தம.13 அன்று மும்பபயில் நடந்த CEAT கிாிக்தகட் விருதுகள் வழங்கும் விழாவில், சிறந்த பந்து 

வீச்சாளராக ஜஸ்ப்ாீத் பும்ரா ததா்வு தசய்யப்பட்டாா். சிறந்த வீரா் மற்றும் சிறந்த தபட்ஸ்தமன் 

ஆகிய இருவிருதுகள் இந்திய கிாிக்தகட் அணியின் தபலவா் விராட் தகாலிக்கு வழங்கப்பட்டன.  

 T20 வீரருக்கான விருது ஆஸ்திதரலிய வீரா் ஆதரான் பிஞ்சுக்கு வழங்கப்பட்டது. சிறப்பான 

ஆட்டத்பத தவளிப்படுத்திய வீரராக குல்தீப் யாதவ் & T20 பந்துவீச்சாளராக ஆப்கானிஸ்தான் 

வீரா் ரஷீத் கான் ஆகிதயாா் விருது தபற்றனா். 

 உள்ளூா் தபாட்டிகளில் சிறந்த வீரருக்கான விருது அசுததாஷ் அமனுக்கும், ஆண்டின் சிறந்த 

இளம் கிாிக்தகட் வீரருக்கான விருது யஷாஸ்வி தஜய்ஸ்வாலுக்கும் வழங்கப்பட்டது. 1983ஆம் 

ஆண்டு உலகக்தகாப்பப தவன்ற இந்திய அணியின் முக்கிய வீரரான தமாகிந்தா் அமா்நாத்துக்கு 

வாழ்நாள் சாதபனயாளா் விருது வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டது.  

2.ஐக்கிய நாடுகளானது அதன் 2020ஆம் ஆண்டின் தபருங்கடல் மாநாட்பட பின்வரும் எந்த 

நகரத்தில் நடத்த முடிவுதசய்துள்ளது? 

[A] நியூயாா்க் 

[B] பாாிஸ் 

[C] புது தில்லி 

[D] லிஸ்பன் 

 தபருங்கடல்கள், கடல் மற்றும் கடல் வளங்கபள நிபலயான முபறயில் பயன்படுத்துவபத 

ஆதாிப்பதற்காக, ஜூன் 2 முதல் 6 வபர, தபாா்ச்சுகலில் உள்ள லிஸ்பனில், ஐ.நா.வின் 2020ஆம் 

ஆண்டின் தபருங்கடல் மாநாட்பட நடத்த ஐ.நா தபாது அபவ முடிவுதசய்துள்ளது. 
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 இம்மாநாட்டில் இதுசாா்ந்த அபனத்து உறுப்பினா்கள், அரசுகள், ஐ.நா. அபமப்பு, அரசுகளுக்கு 

இபடதயயான அபமப்புகபள பங்தகற்கச் தசய்து சவால்கள், வாய்ப்புகள் குறித்தும், நிபலயான 

வளா்ச்சி இலக்குகபள (14) தசயல்படுத்துவதில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்பககள் குறித்தும் மதிப்பீடு 

தசய்யப்படும். 

3.பின்வரும் சுழற்பந்துவீச்சாளா்களில், யாா் உலகின் மிகவும் தவற்றிகரமான தபண்கள் ODI 

சுழற்பந்துவீச்சாளராவாா்? 

[A] தகத்தாின் பிட்சாதபட்ாிக் 

[B] சானா மிா் (Sana Mir) 

[C] ஜூலன் தகாஸ்வாமி 

[D] ராதஜஸ்வாி தகய்க்வாட் 

 தம.12 அன்று ICC தபண்கள் சாம்பியன்ஷிப் சா்வததச ஒருநாள் கிாிக்தகட் தபாட்டியில், ததன் 

ஆப்பிாிக்க வீராங்கபன சுதன லுஸ்ஸின் விக்தகட்படக் பகப்பற்றியதன் மூலம் சா்வததச 

ஒருநாள் கிாிக்தகட் அரங்கில் உலகின் மிகவும் தவற்றிகரமான தபண் சுழற்பந்துவீச்சாளராவாா் 

என்ற சாதபனபய பாகிஸ்தானின் சானா மிா் புாிந்துள்ளாா். 118ஆவது சா்வததச ஒருநாள் 

கிாிக்தகட் தபாட்டியில் விபளயாடிய சானா மிா், 147ஆவது விக்தகட்படக் பகப்பற்றியதன் மூலம் 

அதிக விக்தகட்கபள வீழ்த்திய சுழற்பந்துவீச்சாளா் ஆனாா். 

 தபண்கள்  சா்வததச ஒருநாள் கிாிக்தகட் தபாட்டிகளில் அதிக விக்தகட்டுகபள வீழ்த்தியவா்கள் 

வாிபசயில் தவகப்பந்துவீச்சாளா்களான இந்தியாவின் ஜூலான் தகாஸ்வாமி (218), ஆஸியின் 

தகத்தாின் பிட்சாதபட்ாிக் (180) ஆகிதயாருக்கு அடுத்ததாக மூன்றாவது இடத்தில் சானா மிா் 

இடம்தபறுகின்றாா். இதற்கு முன்னா் சுழற்பந்துவீச்சாளா்களான தமற்கிந்தியத் தீவுகளின் 

அனிசா முகமத், ஆஸியின் லிசா ததலக்கா் ஆகிய இருவரும் தலா 146 விக்தகட்களுடன் மூன்றாம் 

இடத்தில் இருந்தனா். இதற்குமுன், கடந்த அக்தடாபாில், ICC தவளியிட்ட தரவாியில் முதலிடம் 

பிடித்த முதலாவது பாகிஸ்தானிய பந்துவீச்சாளரராகவும் மிா் திகழ்ந்தாா். 

4.உலகின் அதிதவக புல்லட் இரயிலான ‘ஆல்பா எக்ஸ்’இன் தசாதபன ஓட்டத்பத ததாடங்கி 

உள்ள நாடு எது? 

[A] பிரான்ஸ் [C] சீனா 

[B] ஜப்பான்  [D] ததன் தகாாியா 
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 ஜப்பான் தனது அதிதவகமான ‘ஆல்பா X’ ஷின்கான்தசன் புல்லட் இரயிலின் தசாதபனபயத் 

ததாடங்கியுள்ளது. இது மணிக்கு 400 கி.மீ., (249 பமல்) வபர தசல்லும் திறன்தகாண்டது. இந்த 

இரயில் 2030இல் பயன்பாட்டுக்குக் தகாண்டுவரப்படும். அப்தபாது இந்த இரயில் மணிக்கு 360 

கி.மீ., தவகத்தில் இயக்கப்படும். இதன்மூலம் உலகின் அதிதவக புல்லட் இரயிலாக இது மாறும். 

 தற்தபாது சீனாவில் ‘Fuxing’ என்ற தபயாில் புல்லட் இரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

மணிக்கு 390 கி.மீ., தவகத்தில் இயக்கப்படும் இந்த இரயில்கள் தற்தபாது உலகின் அதிதவக 

புல்லட் இரயில்கள் என்ற தபயபரப் தபற்றுள்ளன. ஜப்பானின் ‘Alfa X’ புல்லட் இரயில், சீன 

புல்லட் இரயிலின் தவகத்பதத் தாண்டி சாதபன பபடத்துள்ளது. இந்த ‘Alfa X’ புல்லட் இரயிலில் 

மிக நீளமான மூக்கு தகாண்ட தபாறியும், 10 தபட்டிகளும் இபணக்கப்பட்டுள்ளன. 

 அதிா்வு உணாிகள், தவப்பநிபல உணாிகள் மற்றும் சுரங்கத்தில் தசல்லும்தபாது ஒலிபயயும் 

அழுத்தத்பதயும் குபறக்கும் விதமாக வடிவபமக்கப்பட்டுள்ள அதன் 72 அடி நீளமூக்கு உள்ளிட்ட 

நவீன ததாழில்நுட்ப சிறப்பம்சங்கபள இந்த ‘Alfa X’ தபற்றுள்ளது. நிலநடுக்கத்தின் தாக்கத்பத 

குபறப்பதற்கான உணாிகபளயும் இந்த இரயில் தபற்றுள்ளது. 

5. யுவிகா 2019, எந்த அபமப்புடன் ததாடா்புபடயது? 

[A] இந்திய விண்தவளி ஆய்வு பமயம் (ISRO) 

[B] இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 

[C] பாரத் சஞ்சாா் நிகாம் லிமிதடட் 

[D] பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளா்ச்சி அபமப்பு 

 ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹாிதகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ்தவான் விண்தவளி பமயத்தில், பள்ளி 

மாணவா்களுக்கான இளம் விஞ்ஞானிகள் திட்டத்பத (Yuva VIgyani Karyakram – 2019) ISRO 

தபலவா் Dr. K. சிவன் ததாடங்கிபவத்தாா். இப்பயிற்சி இம்மாதம் 13 – 26 வபர நபடதபறுகிறது.  

 விண்தவளி ததாழில்நுட்பம், அறிவியல் மற்றும் தசயலாக்க நுட்பங்கள் குறித்து மாணவா்களிடம் 

விழிப்புணா்பவ ஏற்படுத்துவதத இதன் தநாக்கமாகும். இது மத்திய அரசின் ‘தஜய் விக்யான், தஜய் 

அனுஷந்தன்’ என்ற ததாபலதநாக்குப் பாா்பவயுடன் ISROஆல் ததாடங்கப்பட்டுள்ளது. 
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6.2019 தமட்ாிட் ஓப்பன் தடன்னிஸ் தபாட்டியில் மகளிா் ஒற்பறயா் பட்டம் தவன்றவா் யாா்? 

[A] தசாினா வில்லியம்ஸ் 

[B] நதவாமி ஒசாகா 

[C] சிதமானா ஹாதலப் 

[D] கிகி தபா்தடன்ஸ் (Kiki Bertens) 

 நடப்பாண்டு தமட்ாிட் ஓப்பன் தடன்னிஸ் தபாட்டியில் கிகி தபா்தடன்ஸ், தபண்கள் ஒற்பறயா் 

பட்டத்பத தவன்றுள்ளாா். இறுதிப்தபாட்டியில் கிகி, சிதமானா ஹாதலப்பப 6-4, 6-4 என்ற தநா் 

தசட்களில் ததாற்கடித்தாா். 

7.அண்பமயில் தகாசு தநாய் பாதுகாப்புக் காப்பீட்பட (Mosquito Disease Protection Policy) 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள காப்பீட்டு நிறுவனம் எது? 

[A] பஜாஜ் அபலயன்ஸ் பலப் இன்சூரன்ஸ் 

[B] எச் டி எப் சி இ ஆா் ஜி ஓ 

[C] எல் ஐ சி 

[D] எஸ் பி ஐ பலப் இன்சூரன்ஸ் 

 HDFC ERGO தபாதுக்காப்பீட்டு நிறுவனமானது தகாசு தநாய் பாதுகாப்புக் காப்பீட்பட சமீபத்தில் 

அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தப் புதிய காப்பீடு, தடங்குக் காய்ச்சல், மதலாியா, சிக்குன்குனியா, 

ஜப்பானிய மூபளக் காய்ச்சல், கருங்காய்ச்சல், நிணநீா் வாதக் காய்ச்சல், சிகா பவரஸ் தபான்ற 

தபாதுவான தநாய்களுக்கு எதிராக தனிநபபர பாதுகாக்கும். ததசிய உடல்நலம் விவரக்குறிப்பு 

தவளியிட்டுள்ள அறிக்பகயின்படி, இந்தியாவில் தடங்கு தநாய்த் தாக்குதல் அதிகாித்துள்ளது, 

2009 – 2017க்கு இபடப்பட்ட காலத்தில் இது 300% அதிகாித்துள்ளது. 

 இந்த வபக தநாய்கள், மருத்துவச் தசலபவ அதிகாிப்பததாடு உடல்நலக் காப்பீடுகளிலிருந்து 

எந்தவிதமான ததாபகபயயும் தபற்றுத்தருவதும் கிபடயாது. இபத மனதில்தகாண்டு, HDFC 

ERGO இந்தப் புதிய காப்பீட்பட அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது எந்தவிதமான தகாசு தநாயாலும் 

பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு, சிகிச்பசயின்தபாது ஏற்படும் மருத்துவச் தசலவுகபள வழங்குகிறது.  

 மாறாக, மருத்துவச்தசலவிற்கான சான்பற வழங்கினால், இக்காப்பீடு முழுததாபகயும் வழங்கும். 

கூடுதலாக, காப்பீடுதாரா் தநாய் காரணமாக இறந்தால் இந்தக் காப்பீடானது காப்பீட்டின் முழுப் 
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பயபனயும் வழங்கும். 91 நாள் தாண்டிய குழந்பத முதல் 65 வயது வபர உபடய அபனவருக்கும் 

இந்தக் காப்பீடு தபாருந்தும். 

8.விவசாயம் & கிராமியம் சாா்ந்தவற்றில் கவனம் தசலுத்தும், துளிா்நிறுவனங்களுக்கான 

முதலாவது மூலதன நிதியம் Nabventures, பின்வரும் எவ்வபமப்பின் துபண அபமப்பாகும்? 

[A] ஐசிஐசிஐ 

[B] ததசிய வீட்டுவசதி வாாியம்  

[C] நபாா்டு (NABARD) 

[D] எஸ்பிஐ 

 கிராமப்புறங்கபளச் தசா்ந்த தவளாண் துளிா்நிறுவனங்களுக்கு ரூ.700 தகாடி நிதியுதவிபய 

நபாா்டு வங்கி அறிவித்துள்ளது. தவளாண் மற்றும் கிராமப்புற தமம்பாட்டுக்கான ததசிய 

வங்கியான நபாா்டு, தவளாண் மற்றும் கிராமப்புற ததாழில்வளா்ச்சியில் ததாடா்ந்து பங்களித்து 

வருகிறது. இதற்கான நிதியுதவியில் இதுவபரயில் இதர அபமப்புகளுடன் இபணந்து நபாா்டு 

வங்கி தனது பங்களிப்பபயும் வழங்கி வந்தது. இந்நிபலயில் தற்தபாது நபாா்டு வங்கி 

பிரத்திதயகமாக நிதித்திட்டம் (Nabventures) ஒன்பறத் ததாடங்கியுள்ளது. 

 அதன்படி ரூ.500 தகாடி நிதியுதவி கிராமப்புற தவளாண் துளிா்நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு 

உள்ளது. அதனுடன் கூடுதலாக ரூ.200 தகாடியும் ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிதி 

உதவியால் கிராமப்புறங்கபளச் தசா்ந்த தவளாண்பம, உணவு உள்ளிட்ட துபறகள் மட்டும் 

அல்லாமல் மக்களின் வாழ்க்பகத் தரமும் தமம்படும் என்று நபாா்டு வங்கி ததாிவித்துள்ளது. 

துளிா்நிறுவனங்களின் வளா்ச்சியில் பங்களித்துவரும் நபாா்டு வங்கியின் முழுப்பங்பகயும் அரசு 

தகாண்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

9.2019 ADMM – PLUS கடல்சாா் பயிற்சிபய கூட்டாக ஏற்பாடு தசய்துள்ள நாடுகள் எபவ? 

[A] சிங்கப்பூா் & ததன் தகாாியா 

[B] இந்தியா & ஜப்பான் 

[C] இந்ததாதனசியா & வியட்நாம் 

[D] ததன் தகாாியா & நியூசிலாந்து 
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 18 நாடுகள் ADMM – பிளஸ் (ASEAN பாதுகாப்பு அபமச்சா்கள் சந்திப்பு – பிளஸ்) பலதரப்பட்ட 

கடல்சாா் பாதுகாப்பு களப் பயிற்சியானது சமீபத்தில் சிங்கப்பூாில் தம.13 அன்று முடிவபடந்தது. 

ஏப்.30 அன்று புசானில் ததாடங்கிய இப்பயிற்சிபய, சிங்கப்பூா் மற்றும் ததன் தகாாியா ஆகியபவ 

இபணந்து நடத்தியுள்ளன. ADMM குழுவின் கீழ் நடத்தப்படும் நான்காவது பயிற்சியாகும் இது. 

ADMM – PLUS ஆஸ்திதரலியா, சீனா, ஜப்பான், இந்தியா, ததன் தகாாியா, நியூசிலாந்து, இரஷ்யா 

மற்றும் அதமாிக்கா உள்ளிட்ட 10 ASEAN நாடுகபள உள்ளடக்கியுள்ளது. 

10.ஆசிய நாகாிகங்களின் தபச்சுவாா்த்பத குறித்த மாநாட்பட நடத்தும் நாடு எது? 

[A] ஆஸ்திதரலியா 

[B] சீனா 

[C] இந்தியா 

[D] நியூசிலாந்து 

 தம 15 – 22 வபர சீனா தனது தபலநகரமான பீஜிங்கில், UNSECO உடனான கூட்டணியில், 

ஆசிய நாகாிகங்களின் தபச்சுவாா்த்பத குறித்த மாநாட்பட நடத்தவுள்ளது. ஆசிய நாகாிகங்க    

–ளின் பரஸ்பர கற்றல் மற்றும் பாிமாற்றங்களில் இந்த மாநாடு கவனம் தசலுத்துகிறது. இந்த 

நிகழ்வின்தபாது, திறப்பு விழா மற்றும் அதற்கு இபணயான ஆறு அமா்வுகள் நபடதபறும். ஆசிய 

கலாச்சார விழா, ஆசிய நாகாிக வாரம் மற்றும் ஆசிய உணவுத் திருவிழா ஆகியபவ இதில் 

நடக்கும் பிற விழாக்கள் ஆகும். 

 “ஆசிய சமூகத்தின் பகிரப்பட்ட எதிா்காலத்பத” கட்டபமப்பதன் மூலம், கலாசார தபச்சுவாா்த்       

–பதபய ஊக்குவிக்க முற்படும் இந்த மாநாட்டில் கலந்துதகாள்வதற்காக, அரச தபலவா்கள் 

மற்றும் உயா்மட்ட அரச பிரதிநிதிகள் உட்பட உலகம் முழுவதிலுமிருந்து சுமாா் 1500 வல்லுநா்கள் 

அபழக்கப்பட்டுள்ளாா்கள். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ICCஆல் நியமிக்கப்பட்டுள்ள முதல் பபண் பபோட்டி நடுவோ் யோோ்? 

[A] பமோி வோல்ரன்   

[B] ஷிவோனி மிஸ்ரோ 

[C] ஜோக்குலின் வில்லியம்ஸ் 

[D] ஜி எஸ் லட்சுமி 

 ICCஇன் சோ்வபதச பபோட்டி நடுவோ்களுக்கோன குழுவில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள முதல் பபண்ணோக 

இந்தியோவவச் பசோ்ந்த G S லட்சுமி மோறியுள்ளோோ். இதன்மூலம் சோ்வபதச பபோட்டிகளில் நடுவரோக 

பங்பகற்க இவோ் தகுதியுவடயவரோகிறோோ். 51 வயதோன லட்சுமி, 2008–09ஆம் ஆண்டில் உள்நோட்டு 

பபண்கள் கிோிக்பகட் பபோட்டியில் நடுவரோகப் பணிவயத்பதோடங்கினோோ். இதுவவர பபண்களுக் 

–கோன 3 ஒருநோள் கிோிக்பகட் பபோட்டிகளிலும், பபண்களுக்கோன மூன்று T20 பபோட்டிகளிலும் 

இவோ் நடுவரோகப் பணியோற்றியுள்ளோோ். 

 முன்னதோக இம்மோத பதோடக்கத்தில் ஆஸ்திபரலியோவவச் பசோ்ந்த, கிளோோி பபோலோஸ்க் முதல்தர 

ஆண்கள் கிோிக்பகட் பபோட்டியில்  நடுவரோகப் பணியோற்றிய முதல் பபண் நடுவோ் என்கிற பபயவர 

பபற்றோோ். மற்பறோரு பிரதோன நியமனமோக, ஆஸ்திபரலியோவின் எபலோயிஸ் பஷோிடன், ICC 

பமம்போட்டுக் குழுவில் பபோலோஸ்க் உடன் இவணந்துள்ளோோ். 

 இதன்பபோருள் அந்தக் குழுவில் உள்ள பபண்களின் எண்ணிக்வக 8 ஆகியுள்ளது என்பதோகும். 

லோரன் ஏபஜன்பபக், கிம் கோட்டன், ஷிவோனி மிஸ்ரோ, சூ பரட்போ்ன், பமோி வோல்ரன் மற்றும் 

ஜோக்குலின் வில்லியம்ஸ் ஆகிபயோோ் அக்குழுவில் உள்ள பிற பபண்களோவோ். 

2.எந்த நிதியோண்டில் GFDRRஇன் இவணத்தவலவோ் அறிவுவரக் குழுவுக்கு இந்தியோ பதோிவு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது? 

[A] 2022 

[B] 2021 

[C] 2020 

[D] 2022 
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 2020ஆம் நிதியோண்டில் பபோிடோ் குவறப்பு & மீட்புக்கோன உலகளோவிய வசதிக் குழுவின் (GFDRR) 

அறிவுவரக் குழுவுக்கு, இந்தியோ, இவணத்தவலவரோக ஒருமனதோக பதோ்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

சோ்வபதச பபோிடோ் அபோய குவறப்புத் தளத்தின் 6ஆவது அமோ்வின் ஒருபகுதியோக சுவிச்சோ்லோந்தின் 

பஜனிவோவில் நவடபபற்ற GFDRR சந்திப்பின்பபோது இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டு கோலப்பகுதியில், பபோிடோ் அபோய குவறப்பு நடவடிக்வககவள முன்பனடுத்துச் 

பசல்வதில், உறுப்பு நோடுகள் மற்றும் அவமப்புகளுடன் இவணந்து பணி பசய்யும் ஒரு வோய்ப்வப 

இந்தியோவுக்கு இது வழங்குகிறது. 

 GFDRR என்பது வளோ்ந்து வரும் நோடுகளுக்கு சிறந்த புோிதல் மூலம் இயற்வக பபோிடோ்கவளயும், 

கோலநிவல மோற்றத்தோல் ஏற்படும் போதிப்புகவளயும் குவறக்க உதவும் ஒரு சோ்வபதச கூட்டவமப்பு 

ஆகும். இது சோ்வபதச பபோிடோ் அபோய பமலோண்வம திட்டங்கவள ஆதோிக்கும், உலக வங்கியோல் 

நிோ்வகிக்கப்படும் ஒரு மோனிய நிதியுதவி முவறவமயோகும். 

3.இலகுரக விமோனத்தில் அட்லோண்டிக் பபருங்கடவல கடந்த உலகின் முதல் பபண் யோோ்? 

[A] சரளோ தோக்ரல் 

[B] ஆபரோஹி பண்டிட் 

[C] துோ்போ போனோ்ஜி 

[D] அவனி சதுோ்பவதி 

 மும்வபவயச் பசோ்ந்த பகப்டன் ஆபரோஹி பண்டிட் (23), இலகுரக விவளயோட்டு விமோனத்தில் 

(Light Sports Aircraft) தனியோக அட்லோண்டிக் பபருங்கடவல கடந்த உலகின் முதல் பபண்ணோக 

மோறியுள்ளோோ். ஸ்கோட்லோந்தின் விக் விமோன நிவலயத்தில் தனது பயணத்வதத்பதோடங்கிய 

ஆபரோஹி, பம.13 அன்று கனடோவின் இகோலுூட் விமோன நிவலயத்தில் தவரயிறங்கினோோ். இதன் 

மூலம் அட்லோண்டிக் பபருங்கடவலத் தனியோக கடந்த முதல் பபண் என்ற சோதவனவய ஆபரோஹி 

பவடத்துள்ளோோ். 

 2018 ஜூவல 30ஆம் பததி தனது பதோழி கீதீோ் மிசுகிட்டோவுடன் பதோடங்கி ஓரோண்டு உலக சுற்றுப் 

பயணத்தின் ஒருபகுதியோக இந்தச் சோதவனவய அவோ் புோிந்துள்ளோோ். பபண்களுக்கு அதிகோரம் 

அளித்தல் என்ற பயணத்தின்கீழ், கடந்தோண்டு ‘மஹி’ என்ற இலகுரக விவளயோட்டு விமோனத்தின் 

மூலம் உலவகச்சுற்றத் பதோடங்கினோ். 

 ‘மஹி’ என்பது புல்லட் பமோட்டோோ் வசக்கிளுக்கு இவணயோன சுமோோ் 400 கி.கி., எவடபகோண்ட 

ஒற்வறப்பபோறியுவடய Sinus 912 என்ற இலகுரக விவளயோட்டு விமோனமோகும். இது  ஸ்பலோபவனி 
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–யோவின் பிப்பிஸ்படரல் நிறுவனத்தோல் தயோோிக்கப்பட்டது. பமலும் இது இந்தியோவின் உள்நோட்டு 

வோன் பபோக்குவரத்து இயக்குநரகத்தில் பதிவுபசய்யப்பட்ட முதல் இலகுரக விமோனமோகும். 

4.ம.பிஇன் எந்த மோவட்டத்தில், வோக்கு எண்ணும் பமோத்தப்பணிவயயும் பபண்கபள வகயோள 

உள்ளனோ்? 

[A] ஜபல்பூோ் 

[B] ஹோ்தோ 

[C] இந்துூோ் 

[D] புோ்ஹன்பூோ் 

 மத்தியப்பிரபதச மோநிலத்தின் ஹோ்தோ மோவட்டத்தில் வோக்கு எண்ணும் பமோத்தப் பணிவயயும் 

பபண்கபள வகயோளவுள்ளனோ். இதன்வவகயில் இதுபவ முதல் முயற்சியோகும். ஹோ்தோ மோவட்டம், 

பபதுல் நோடோளுமன்ற பதோகுதியின் ஒருபகுதியோகும். பமலும், டிமோனி மற்றும் ஹோ்தோ சட்டமன்றத் 

பதோகுதிகளின் வோக்கு எண்ணிக்வக ஹோ்தோ மோவட்டத்தின் தவலவமயகத்தில் நவடபபறும். 

 தற்பபோது, போலிபடக்னிக் கல்லுூோியில் வோக்கு எண்ணும் பணிவய பமற்பகோள்வதற்கோக 84 

பபண்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. வோக்கு எண்ணிக்வகவயத் தவிர, எண்ணும் 

வமயத்தின் போதுகோப்பிற்கோக பபண்கள் மட்டுபம பணியில் நியமிக்கப்படுவோோ்கள். ஹோ்தோ 

மோவட்டத்தில் 75 சதவீதத்திற்கும் அதிகமோன வோக்குகள் பதிவோகியுள்ளன. 

5.எந்த ஆய்வகத்தின் ஆரோய்ச்சியோளோ்கள், எத்தவனமுவற பவண்டுமோனோலும் மறுசுழற்சி 

பசய்யக்கூடிய ‘PDK’ என்னும் புதிய வவக பநகிழிவய உருவோக்கியுள்ளனோ்? 

[A] பதசிய லோரன்ஸ் பபோ்க்லி ஆய்வகம் 

[B] பதசிய லோஸ் அலபமோஸ் ஆய்வகம் 

[C] பதசிய ஓக் ோிஜ் ஆய்வகம் 

[D] பதசிய ஆோ்கோன் ஆய்வகம் 

 அபமோிக்கோவின் ஆற்றல் துவறயின் பதசிய லோரன்ஸ் பபோ்க்லி ஆய்வக ஆரோய்ச்சியோளோ்கள் 

போலி வட – கீபடோனவமன் (அல்லது PDK) என்று அவழக்கப்படும் அடுத்த தவலமுவற பநகிழி 

ஒன்வற உருவோக்கியுள்ளனோ். இதவன எந்தவித பசயல்திறன் மற்றும் தர இழப்பீடும் இல்லோமல் 
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எவ்விதமோன நிறம், வடிவம் அல்லது உருவத்திற்கும் ஒரு புது பபோருளோக முழுவதுமோக மறுசுழற்சி 

பசய்துபகோள்ள முடியும். 

 பநச்சோ் பகமிஸ்ட்ோி என்ற இதழின்படி, மரபோோ்ந்த பநகிழிகள் பபோலன்றி, PDKவின் ஒற்வற 

உறுப்புகவள மீட்கவியலும் மற்றும் உச்சநிவல அமிலக்கவரசலில் மூழ்கவவப்பதன் மூலம், 

கூடுதல் பசோ்மத்திலிருந்து அவற்வற விடுவிக்கவும் முடியும். 

6.இவணயவழி தீவிரவோதத்திற்கு எதிரோக ‘கிறிஸ்ட்சோ்ச் கோல்’ என்னும் புதிய முன்பனடுப்வப 

பிரோன்சும் எந்த நோடும் இவணந்து பதோடங்கியுள்ளன? 

[A] ஐக்கிய இரோஜ்ஜியம் 

[B] நியூசிலோந்து 

[C] பஜோ்மனி 

[D] பபோலந்து 

 போோிசு உச்சிமோநோட்டின்பபோது, பிபரஞ்சு அதிபோ் இம்மோனுபவல் பமக்பரோனும், நியூசிலோந்து 

பிரதமோ் பஜசிந்தோ அோ்படனும் இவணந்து இவணயத்திலிருந்து வன்முவற உள்ளடக்கங்கவளயு 

–ம், தீவிரவோதத்வதயும் நீக்குவதற்கோன ஒரு புதிய முன்பனடுப்வப பதோடங்கிவவத்தனோ். மோோ்ச் 

மோதத்தில் நியூசிலோந்து நகரத்தில் உள்ள 2 பள்ளிவோசல்களில் 51 பபவர ஒரு பமலோதிக்கவோதி 

சுட்டுக்பகோன்றவதத் பதோடோ்ந்து, ‘கிறிஸ்ட்சோ்ச் கோல் – Christchurch Call’ என்ற முன்பனடுப்பு 

அோ்படனோல் வலியுறுத்தப்பட்டது. 

 சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் பிற இவணயத்தளங்களில் பயங்கரவோத மற்றும் வன்முவற தீவிரவோத 

உள்ளடக்கத்வத அகற்றுவதற்கோன உறுதிவய அளிக்க பங்பகற்போளோ்கள் பகட்டுக்பகோள்ளப் 

–படுவோோ்கள். ‘Tech for Good’  என்றவழக்கப்படும் பமக்பரோன் அறிமுகப்படுத்திய ஒரு முன்பனடுப்பு 

இந்த அரசியல் சந்திப்புக்கு இவணயோக நடந்தது. அதில் போோிவசச் பசோ்ந்த 80 பதோழில்நுட்பத் 

தவலவோ்கள் ஒன்றுதிரண்டனோ். இது புதிய பதோழினுட்பங்கவள பபோதுநலனுக்கோக பணியோற்ற 

ஒரு வழிவயக் கண்டறியும். 
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7.பதசிய விசோக வோரம், எந்த மதத்துடன் பதோடோ்புவடயது? 

[A] ஹிந்து 

[B] கிறித்தவம் 

[C] பபளத்தம் 

[D] சமணம் 

 உலபகங்கும் வோழும் பபௌத்தோ்களுக்கோன முக்கியத்துவம் வோய்ந்த நிகழ்வோக பதசிய விசோக 

வோரத்வத பம.15 அன்று இலங்வக அறிவித்தது. இத்திருவிழோ, பகளதம புத்தோின் பிறந்தநோள், 

புத்தநிவலவய அவடந்த நோள், புத்தோ் இறந்த நோள் (போிநிோ்வோணம்) ஆகிய மூன்றவனயும் 

நிவனவுகூருகிறது. 

 கடந்த மோதம் புனித பவள்ளியின்பபோது நடந்த பதோடோ் குண்டுபவடிப்புகவளத் பதோடோ்ந்து, புத்த 

ஆலயங்களில் மட்டுபம பகோண்டோட்டங்கவள நடத்த மக்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனோ். பமலும், 

நடப்போண்டு திருவிழோ மிகவும் கடுவமயோன போதுகோப்பின் கீழ் நவடபபறவுள்ளது. அதிபோ் 

வமத்திோிபோல சிறிபசன மற்றும் பிரதமோ் ரணில் விக்கிரமசிங்பக ஆகிபயோோின் ஆதரவின் கீழ் 

கோலி நகோில் விசோகத் திருவிழோ நவடபபறும். 

8.இந்திய ஆண்கள் சீனியோ் கோல்பந்து அணியின் தவலவமப் பயிற்சியோளோ் யோோ்? 

[A] ஹகோன் எோிக்சன் 

[B] இபகோோ் ஸ்டிபமக் 

[C] ஆல்போ்ட் பரோகோ 

[D] லீ மின் – சங் 

 இந்திய கோல்பந்து அணிக்கு பயிற்சியோளரோக குபரஷிய கோல்பந்து அணியின் முன்னோள் வீரோ் 

இபகோோ் ஸ்டிபமக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோோ். கடந்த ஜனவோியில் ஆசியக்பகோப்வப கோல்பந்து 

பதோடருடன் முன்னோள் பயிற்சியோளோ் ஸ்டீபன் கோன்ஸ்டன்வடன் பதவி விலகினோோ். அவத 

அடுத்து, அவ்விடம் கோலியோக இருந்தது. குரஷிய அணியில் 1998ஆம் ஆண்டில் உலகக்பகோப்வப 

பபோட்டியில் வீரரோக முக்கியப் பங்கு வகித்துள்ளோோ். பயிற்சியோளரோக பதிபனட்டோண்டுகள் 

அனுபவம் பகோண்டவோ். 2014 FIFA உலகக் பகோப்வப கோல்பந்து பபோட்டியில் குபரஷிய அணிவய 

தகுதிபபற வவத்தது பயிற்சியோளரோக இவரது சோதவனகளில் குறிப்பிடத்தக்கவவயோகும். 
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9.சமீபத்திய பசய்திகளில் இடம்பபற்றுள்ள Lecanorchis taiwaniana, பின்வரும் எந்த இந்திய 

மோநிலத்தில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது? 

[A] பமகோலயோ 

[B] மிபசோரம் 

[C] அசோம் 

[D] நோகோலோந்து 

 அசோமில், Lecanorchis taiwaniana (பலகன்ஆோ்கிஸ் வதவோனியோனோ) என்ற ஒருவவக மந்தோவர 

(ஒட்டுண்ணிப் பூ) அசோமிய வனக்கோவலோ் ஜதிந்ர சோ்மோவோல் தற்பசயலோக கண்டறியப்பட்டது. 

இந்த ஒட்டுண்ணிப் பூவோனது ஜப்போனிய மந்தோவரயின் ஒருவவகயோகும். இது அதிகபட்சமோக 40 

பச.மீ., உயரமும் பூக்கும் கோலமோக 5 முதல் 6 நோட்கவளயும் பகோண்டுள்ளது. 

 இது ஒரு வமபகோ – சோோ்பூட்ட உயிோியோகும். பமலும், ஒளிச்பசோ்க்வகவய வகவிட்ட இரண்டு வவக 

ஒட்டுண்ணித் தோவரங்களில் இதுவும் ஒன்றோகும். இக்கண்டுபிடிப்பு அண்வமயில் “இந்தியோவில் 

உள்ள தோவர வவககளின் புதிய பதிவு” என்ற தவலப்பில் ஜப்போனிய தோவரவியல் இதழில் 

பவளியிடப்பட்டது. 

10.இந்தியோவின் எந்த யூனியன் பிரபதசத்தில், பதபரசோ தீவு அவமந்துள்ளது? 

[A] இலட்சத்தீவுகள் 

[B] புதுச்பசோி 

[C] டோமன் & வடயூ 

[D] அந்தமோன் & நிக்பகோபோ் 

 பம.9 அன்று, அந்தமோன் & நிக்பகோபோில் உள்ள பதபரசோ தீவில் இந்திய ஆயுதப் பவடகள் ‘புல் 

ஸ்ட்வரக்’ என்னும் பயிற்சிவய நடத்தின. இரோணுவப் பவடகளின் கூட்டியங்குத் தன்வமவய 

கோட்சிப்படுத்துவதற்கோகபவ இப்பயிற்சி நடத்தப்பட்டுள்ளது. 

 இரோணுவம், கடற்பவட மற்றும் விமோனப்பவட ஆகியவற்வறச் பசோ்ந்த 170 பவடப்பிோிவுகள் 

இதில் பங்பகற்றன. இதில் இந்திய இரோணுவத்தின் 149 வீரோ்கள், இந்திய விமோனப்பவடவயச் 

பசோ்ந்த 12  வீரோ்கள் மற்றும் 9 இந்திய கடற்பவட வீரோ்கள் பங்பகற்றனோ். இவோ்கள் பல்பவறு 

விதமோன பபோோ் பயிற்சிகளில் பங்பகற்றனோ். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2023ஆம் ஆண்டு ஆசியக்ககோப்பப கோல்பந்து கபோட்டிபய நடத்தும் நோடு எது? 

[A] ஜப்போன் 

[B] இந்தியோ 

[C] ததன் தகோோியோ 

[D] சீனோ 

 ஏலத்திலிருந்து ததன் தகோோியோ தெளிகயறியபதத் ததோடோ்ந்து 2023ஆம் ஆண்டின் ஆசியக் 

ககோப்பப கோல்பந்துப்கபோட்டிபய சீனோ நடத்தெுள்ளது. இகத ஆண்டில் ெட தகோோியோெுடன் 

இபணந்து தபண்கள் உலகக்ககோப்பபபய நடத்தெுள்ளதோல் ஏலத்திலிருந்து தெளிகயறியதோக 

தனது அறிக்பகயில் தகோோிய கோல்பந்து சங்கம் அறிெித்துள்ளது. 2023 AFC ஆசியக் ககோப்பப 

கோல்பந்து என்பது ஆசிய கோல்பந்துக் கூட்டபமப்பு நடத்தும் சோ்ெகதச ஆண்கள் கோல்பந்து 

சோம்பியன்ஷிப் ஆகும். 

2. “இந்தியோெில் பணஞ்தசலுத்துதல் மற்றும் தீோ்ெு முபறபமகள்: கநோக்கம் 2019 – 2021”ஐ 

(Payment and Settlement Systems in India: Vision 2019 – 2021) தெளியிட்டுள்ள அபமப்பு எது? 

[A] நபோோ்டு 

[B] ஐஆோ்டிஏ 

[C] தசபி 

[D] ஆோ்பிஐ 

 போதுகோப்போன, ெசதியோன, ெிபைெோன மற்றும் மலிெோன மின்னணு கட்டண முபறபமபய 

உறுதிதசய்யும் ெிதமோக “இந்தியோெில் பணஞ்தசலுத்தல் மற்றும் தீோ்ெு முபறபமகள்: கநோக்கம் 

2019 – 2021” என்ற ததோபலகநோக்கு ஆெணத்பத இந்திய ோிசோ்ெ் ெங்கி ‘மின்னணு கட்டண 

அனுபெத்பத கமம்படுத்துதல்’ என்ற அதன் முதன்பமக் கருப்தபோருளுடன் தெளியிட்டுள்ளது.  

 இந்தத்திட்டத்துக்கோன ஆெணத்தில், 2021ஆம் ஆண்டுக்குள் மின்னணு போிெோ்த்தபனகபள 

தற்கபோதுள்ள அளெிலிருந்து 4 மடங்கு உயோ்ெுடன் 8,707 ககோடியோக உயோ்த்த இலக்கு நிோ்ணயம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. தற்கபோது, ‘கபோட்டி, சிக்கனம், ெசதி, நம்பிக்பக’ என்ற நோன்கு அம்சங்கள் 

அடிப்பபடயில், இந்தக் தகோள்பக உருெோக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 மின்னணு பணப்போிெோ்த்தபனகள் குறித்து, மக்களிடம் ெிழிப்புணோ்ெு பைப்புபை தசய்யப்படும். 

இதற்கோக, 24 ம.கநை கசபெ பமயங்கள் ஏற்படுத்தப்படும். மின்னணு பணப்போிெோ்த்தபனயில், 

போதுகோப்பில் சிறிதும் சமைசத்திற்கு இடம் தகோடுக்கக்கூடோது என்பகத, இந்தக் தகோள்பகயின் 

தபலயோய கநோக்கம். 

3.ெிக்கிபீடியோெின் அபனத்து தமோழி பதிப்புகபளயும் சமீபத்தில் தபடதசய்த நோடு எது? 

[A] ஐக்கிய அதமோிக்கோ 

[B] சீனோ 

[C] ஈைோன் 

[D] ைஷ்யோ 

 ெிக்கிபீடியோ தகெல் களஞ்சியத்தின் அபனத்து தமோழி பதிப்புகளின் மீதோன தபடபய சீனோ 

நீட்டித்துள்ளது. எனகெ, சீனோெில் அணுகெியலோத ஆயிைக்கணக்கோன ெபலத்தளங்களின் 

பட்டியலில் ெிக்கிபீடியோெும் இபணந்துள்ளது. கடந்த ஏப்ைல் மோதத்திலிருந்கத, ெிக்கிபீடியோ 

தகெல் களஞ்சியத்தின் அபனத்து தமோழிப்பக்கங்களுக்கும் தபடெிதிக்க சீனோ ததோடங்கியதோக 

இபணயதள தணிக்பகபய ஆய்ெுதசய்து ெரும் ஓப்பன் அப்சோ்கெடோி ஆப் தநட்தெோோ்க் 

இன்டோ்பைன்ஸ் அபமப்பின் (OONI) அறிக்பக கூறுகிறது. 

 “கிகைட் பயோ்ெோல்” என்னும் சீனோெின் இபணயதள தணிக்பக கருெியோனது, கூகுள், கபஸ்புக், 

லிங்க்ட் இன் மற்றும் தி நியூயோோ்க் படம்ஸ் கபோன்ற பல்கெறு தெளிநோட்டு இபணயதளங்கபள 

சீனோெில் தபடதசய்துள்ளது. முந்பதய தபடயோனது இபணயப்பயனோ்கள் சீனப் பதிப்பபயும், 

தலோய் லோமோ மற்றும் தியனன்தமன் படுதகோபல கபோன்ற கதடல்களுக்கோன பக்கங்கபளயும் 

போோ்பெயிட தபடதசய்தன. 

4.பிஜி உச்சநீதிமன்றத்தின் நீதிபதியோக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய நீதிபதி யோோ்? 

[A] சோைத் அைெிந்த் போப்கட 

[B] மதன் B கலோக்கூோ் 

[C] N V ைமணோ 

[D] அபய் மகனோகோ் சப்கை 
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 இந்திய உச்சநீதிமன்றத்தின் ஓய்ெுதபற்ற நீதிபதியோன மதன் பி கலோக்கூோ், பிஜி உச்சநீதிமன்றத் 

–தின் தெளிநோடு ெோழ் குழுெின் நீதிபதியோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோோ். உச்சநீதிமன்றத்தில் இருந்து 

அெோ் ஓய்ெுதபற்ற நோளன்று, பிஜி உச்சநீதிமன்றத்தின் தபலபம நீதிபதியிடமிருந்து அெோ் இப் 

பணி நியமனத்பதப் தபற்றோோ். 

 பிஜி உச்சநீதிமன்றமோனது ஓைோண்டுக்கு மூன்று அமோ்ெுகபளக் தகோண்டிருக்கும். ஆக.15 முதல் 30 

ெபை நபடதபறும் அமோ்ெில், நீதிபதி கலோக்கூோ் கலந்துதகோள்ெோோ். 

5.பின்ெரும் எந்த நகைத்தில், இந்தியக் கடற்பபடயின் முதல் முழுகநை கசபெகள் கதோ்ெு 

ெோோியம் (Services Selection Board – SSB) திறக்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] தகோல்கத்தோ 

[B] தசன்பன 

[C] தகோச்சி 

[D] மும்பப 

 தகோல்கத்தோ அருககயுள்ள பெைம் துபறமுகத்தில், கடற்பபடத் தபலெோ் சுனில் லம்போ இந்தியக் 

கடற்பபடயின் முதல் முழுகநை கசபெகள் கதோ்ெு ெோோியத்பத திறந்துபெத்தோோ். கசபெகள் 

கதோ்ெு ெோோியமோனது, இந்தியக் கடற்பபடக்கு ஆண், தபண் உள்ளிட்ட இருபோல் அலுெோ்கபள 

பணிக்கு எடுப்பதில் கெனம் தசலுத்தும். 

 இதன் அபமெிடமோனது நோட்டின் ெட மற்றும் ெட கிழக்குப்பகுதிகபளச் கசோ்ந்த கதோ்ெோனெோ் 

–களின் பயண கநைத்பத தெகுெோக குபறக்கும். இது இந்தியக் கடற்பபடயின் ஐந்தோெது 

கசபெகள் கதோ்ெு ெோோியமோகும். இது நிைந்தை மற்றும் இபடக்கோல கசபெ ஆபணயத்தின் 

அலுெலோ்கபள கதோ்ெு தசய்ெதற்கு உதெும். மீதமிருக்கும் ெோோியங்கள் கபோபோல், தபங்களூரு, 

ெிசோகப்பட்டினம் மற்றும் ககோயம்புத்துூோில் அபமந்துள்ளது. 

6. ITC லிமிட்தடடின் புதிய தபலெோ் மற்றும் கமலோண்பம இயக்குநோ் யோோ்? 

[A] சஞ்சய் கிஷன் கெுல் 

[B] அஜய் கன்ெில்கோ் 

[C] சஞ்சீெ் பூோி 

[D] L நோககஸ்ெைைோெ் 
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 இந்தியோெின் மிகப்தபோிய சிகதைட் உற்பத்தியோளைோன ITC நிறுெனத்தின் புதிய தபலெோ் மற்றும் 

நிோ்ெோக இயக்குநைோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோோ். இெருக்குமுன் ITCஇன் தபலெைோக இருந்த Y C 

கதகெஷ்ெைோ், கடந்த 11ஆம் கததியன்று கோலமோனோோ். 

 இந்நியமனத்திற்கு முன்பு, 2018ஆம் ஆண்டு முதல் கமலோண்பம இயக்குநைோக இெோ் பணிபுோிந்து 

ெருகிறோோ். 2015ஆம் ஆண்டு ITC இயக்குநோ் குழுெிலும், 2017இல் ஆண்டில் ITC நிறுெனத்தின் 

தபலபமச் தசயல் அதிகோோியோகெும் இெோ் பணியோற்றியுள்ளோோ். 

7.நடப்போண்டு சோ்ெகதச குடும்பங்கள் தினத்துக்கோன கருப்தபோருள் என்ன? 

[A] Families and inclusive societies 

[B] Families and Climate Action: Focus on SDG 13 

[C] Families, education and well-being 

[D] Families, healthy lives and sustainable future 

 குடும்பங்கள் ததோடோ்போன சிக்கல்கள் பற்றிய ெிழிப்புணோ்ெு மற்றும் குடும்பங்கபளப் போதிக்கும் 

சமூக, தபோருளோதோை மற்றும் மக்கள்ததோபக நிகழ்ெுகள் பற்றிய அறிபெ கமம்படுத்துெதற்கோக 

ஒெ்கெோோ் ஆண்டும் கம.15 அன்று சோ்ெகதச குடும்பங்கள் தினம் அனுசோிக்கப்படுகிறது. 2019இல் 

ெரும் இந்நோளுக்கோன கருப்தபோருள், “Families and Climate Action: Focus on SDG 13” என்பதோகும். 

 கல்ெி கமம்போடு, ெிழிப்புணோ்ெு அதிகோிப்பு மற்றும் மனிதம் மற்றும் கோலநிபல மோற்றத்தின் 

மீதோன நிறுென கட்டபமப்பு, முன்தனச்சோிக்பக உள்ளிட்ட 13 முதன்பம நிபலத்த ெளோ்ச்சி 

இலக்குகள் மற்றும் குடும்பங்கள், குடும்ப தகோள்பககளில் இது கெனம் தசலுத்துகிறது. 

8. Goibibo உடன் இபணந்து பல்-நோணய பயண அட்படகபள அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ெங்கி 

எது? 

[A] இந்திய ஸ்கடட் ெங்கி 

[B] தெச் டி எப் சி ெங்கி 

[C] ஐ சி ஐ சி ஐ ெங்கி 

[D] ஆக்சிஸ் ெங்கி 

 ஐ சி ஐ சி ஐ ெங்கியோனது Goibibo உடன் இபணந்து பல்-நோணய பயண அட்படகபள அறிமுகப் 

–படுத்தியுள்ளது. தெளிநோடுகளுக்கு பயணம் தசய்யும் எெரும், ICICI ெங்கியின் கசமிப்புக் கணக் 
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–பக பெத்திருந்தோலும் இல்பலதயன்றோலும் கூட, Goibbo ெபலத்தளத்திகலோ அபலகபசி 

தசயலியிகலோ Goibbo ICICI ெங்கியின் பயண அட்படக்கு ெிண்ணப்பிக்கலோம். இந்த அட்பட 

ஆனது உலகளெில் 200 நோடுகளிலும், 4.6 ககோடி ெணிகோ்களிடமும் ஏற்றுக்தகோள்ளப்படுகிறது. 

 கமலும் 15 நோணயமுபறகளில் இதபன நிைப்பிக்தகோள்ள இயலும். ICICI ெங்கியின் இபணய 

ெோயில் மூலம் ஒரு நோணயமுபறயிலிருந்து இன்தனோரு நோணயமுபறக்கு பணத்பத உடனடியோக 

ெோடிக்பகயோளோ்களுக்கு பணப்போிமோற்றம் தசய்யலோம். கமலும், ெங்கியின் அபலகபசி மற்றும் 

இபணய ெங்கியியல் தளத்பத பயன்படுத்தி எந்த இடத்திலும் எந்த கநைத்திலும் அட்படயில் 

பணத்பத நிைப்பிக்தகோள்ளலோம். கூடுதலோக, ெோடிக்பகயோளோ்கள் குபறந்தபட்சம் $1,000 

டோலபை அட்படயில் நிைப்பினோல், நோணய மோற்று ெிகிதத்தில் 40 பபசோ தள்ளுபடி கிபடக்கும். 

9.தசய்திகள் ஒலிபைப்புத் தைங்கள் ஆபணயத்தின் புதிய தபலெைோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளெோ் 

யோோ்? 

[A] S அப்துல் நசீோ் 

[B] அோ்ஜன் குமோோ் சிக்ோி 

[C] நெீன் சின்ெோ 

[D] ெினீத் சைண் 

 தசய்திகள் ஒலிபைப்போளோ்கள் சங்கத்தோல் தசய்திகள் ஒலிபைப்புத் தைங்கள் ஆபணயத்தின் 

தபலெைோக உச்சநீதிமன்றத்தின் முன்னோள் நீதிபதி அோ்ஜன் குமோோ் சிக்ோி நியமிக்கப்பட்டுள்ளோோ். 

இெருக்குமுன் ஓய்ெுதபற்ற நீதிபதி R V இைெீந்திைன் இப்பதெியில் இருந்தோோ். ஆபணயத்தின் 

தபலெைோக கம.26 அன்று அோ்ஜன் தபோறுப்கபற்றுக்தகோள்ெோோ். இது ஒரு தகளைெ பதெிகய தெிை 

அைசோங்கப் பணி அன்று. 

 தசய்திகள் ஒலிபைப்புத் தைங்கள் ஆபணயமோனது தசய்திகள் ஒலிபைப்போளோ்கள் சங்கத்தில் 

உறுப்பினோ்களோக உள்ள முழுகநை தசய்தித் ததோபலக்கோட்சிகளின் ஒரு தன்னோட்சி அபமப்பு 

ஆகும். அதன் பணி ஒலிபைப்பு பற்றிய புகோோ்கபளக் கருத்தில்தகோண்டு தீோ்ப்பு ெழங்குெதோகும். 

10.2019 சோ்ெகதச இைோணுெ சோைண ஆசிோியோ்கள் கபோட்டி நபடதபறெுள்ள இடம் எது? 

[A] ஜோன்சி  [D] தஜய்சல்மோோ் 

[B] ஜபல்பூோ் 

[C] கடைோடூன் 
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 இைோஜஸ்தோன் மோநிலம் தஜய்சல்மோோில் உள்ள தகோனோோ்க் பபடப்பிோிெின் தபலபமயின் கீழ், 

5ஆெது “சோ்ெகதச இைோணுெ சோைண ஆசிோியோ்கள் கபோட்டி”, ெரும் ஜூபல 24 முதல் ஆக.17 ெபை 

நபடதபறெுள்ளது. இைஷ்யோெோல் நடத்தப்படும் சோ்ெகதச இைோணுெ ெிபளயோட்டுக்களின் ஒரு 

பகுதியோன இைோணுெ சோைண ஆசிோியோ்கள் கபோட்டியோனது முதல்முபறயோக இந்தியோெில் 

நபடதபறெுள்ளது. இந்தப் கபோட்டியில், இந்திய அணி முதல்முபறயோக பங்ககற்கெுள்ளது. 

 சோ்ெகதச இைோணுெ ெிபளயோட்டுக்களின் நிறுென உறுப்பினைோன இைஷ்யோ உட்பட 8 நோடுகளின் 

கோலோட்பபட சோைண அணிகள் இந்நிகழ்ெில் பங்ககற்கும். இந்தப் கபோட்டிகள் ஐந்து நிபலகளில் 

நடத்தப்படும். அது கோலோட்பபட சோைணியோ்களின் ஒட்டுதமோத்தத் திறபன கசோதிக்கும் ெபகயில் 

அபமயும். சோ்ெகதச நீதிபதிகள் மற்றும் நடுெோ்களின் குழுெோல் இது நிோ்ெகிக்கப்படும். 

 கபோட்டியோளோ்களிபடகய நட்பிபன ஊக்குெிப்பகதோடு, சிறந்த நபடமுபறகபள பகிோ்ந்து 

தகோள்ளெும், பங்ககற்கும் நோடுகளுக்கு இபடகய இைோணுெ மற்றும் ததோழில்நுட்ப ஒத்துபழப்பப 

ெளோ்த்துக் தகோள்ளெும் இந்தப் கபோட்டிகள் உதெும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சேவைகள் ைர்த்தக கட்டுப்பரட்டுவடவை அட்டைவை (Services Trade Restrictiveness 

Index), பின்ைருை் எந்த அவைப்புடன் ததரடர்புவடயது? 

[A] தபரருளியல் கூட்டுறைு ைற்றுை் ைளர்ே்ேிக்கரன அவைப்பு 

[B] ஐக்கிய நரடுகள் 

[C] ேர்ைசதே நரைய நிதியை் 

[D] உலக ைங்கி 

 சேவைகள் ைர்த்தகக் தகரள்வககளின் அடிப்பவடயில், நரடுகவள தரைரிவேப்படுத்துை் 

தபரருளியல் கூட்டுறைு & ைளர்ே்ேிக்கரன அவைப்பின் சேவைகள் ைர்த்தக கட்டுப்பரட்டுவடவை 

அட்டைவையின்கீழ் ைருை் ேிக்கல்கவள இந்தியர தற்சபரது கை்டறிந்துள்ளது. இந்த அட்டை 

–வையின் முடிைுகள் ஒருபக்க ேரர்புவடயதரகைுை், எதிர்ைவறக்கருத்துக்கவள தகரை்டதரகைுை் 

உள்ளதரக இந்திய ைர்த்தக அவைே்ேகத்தின் ஆய்ைுமுடிைுகள் ததரிைிக்கின்றன. 

 எடுத்துக்கரட்டரக, குறிப்பரக அந்நிய நுவழைு சபரன்ற தகரள்வககளில் இந்திய சேவைகள் 

பிரிைரனது ைிகைுை் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றரக உள்ளததன இந்த அட்டைவை கரட்டுகிறது. 

1991ஆை் ஆை்டிலிருந்து இந்தியரைில் அதிகபட்ே தரரரளையைரக்கல் கரைப்படுை் ஒரு பிரிைரன 

அந்நிய சநரடி முதலீட்டுப் (FDI) பிரிவை இை்ைரறு குறிப்பிட்டிருப்பது ைியப்புக்குரியதரக உள்ளது. 

 தபரருளியல் கூட்டுறைு ைற்றுை் ைளர்ே்ேிக்கரன அவைப்பு (OECD) முவறவையில் சகரட்பரட்டு 

ைற்றுை் நவடமுவற முரை்பரடுகள் இருக்குதைன ஆரை்பக்கட்டப்பைிகள் கூறுகின்றன. இதவன 

ேரிதேய்யுை் தபரருட்டு, இந்திய தபரருளியல் ைல்லுநர்கள் குழுைரனது, கட்டுப்பரட்டுவடவைவய 

அளைிடுைதற்கரன ஒரு புதிய ைழிவய ைடிைவைத்துள்ளது. அது ைிகைுை் ைலுைரனதரக இருக்குை், 

சைலுை், ைளர்ந்த அல்லது ைளருை் நரடுகளுக்கு ஒருபக்க ேரர்பரனதரக இருக்கரது. 

2.ேைீபத்தில், ைிேரகப்பட்டினத்தில், பைியிலிருந்து ைிலக்கப்பட்ட ICGS ைிக்ரகர, எந்ததைரரு 

கவரசயரர சரரந்துக் கப்பல் ைவகவயே் ேரர்ந்தது? 

[A] ேைர்   [C] ஜீஜரபரய் 

[B] பிரியதர்ஷினி  [D] ைிக்ரை் 
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 1990ஆை் ஆை்டிலிருந்து 2019ஆை் ஆை்டு ைவர சுைரர் 29 ஆை்டு சேவைக்குப் பிறகு இந்திய 

கடசலரரக் கரைல்பவடயின் கப்பலரன ைிக்ரகர, அை்வையில் சை.16 அன்று ஆந்திரப்பிரசதே 

ைரநிலை் ைிேரகப்பட்டினத்தில் பைியிலிருந்து ைிலக்கிக்தகரள்ளப்பட்டது. 

 தனது 29 ஆை்டுகரல சேவையில் சதடுதல், ைீட்பு & சபரிடர் நிைரரைை், சைட்வடக்கு எதிரரன 

நடைடிக்வக சபரன்ற தபருை்பரன்வையரன கடசலரரப்பரதுகரப்புப்பவட நடைடிக்வககளில் இக் 

கப்பல் பைியரற்றியுள்ளது. முை்வபயில் உள்ள ைேகரன் கப்பல் கட்டுந்தளத்தில் கட்டப்பட்ட 

7ஆைது ைிக்ரை் பிரிவைே் சேர்ந்த கவரசயரர சரரந்துக் கப்பலரகுை் இந்த ICGS ைிக்ரகர. இந்தக் 

கப்பல் 1990 ஏப்.12 அன்று பைியில் சேர்த்துக்தகரள்ளப்பட்டது. 

3.2019 உலக ததரவலத்ததரடர்பு ைற்றுை் தகைல் ேமூக நரளுக்கரன கருப்தபரருள் என்ன? 

[A] Women and Girls in ICT 

[B] Bridging the standardization gap 

[C] Enabling the positive use of Artificial Intelligence for All 

[D] Big Data for Big Impact 

 இவையை் ைற்றுை் பிற தகைல் ைற்றுை் ததரவலத்ததரடர்பு ததரழில்நுட்பப் பயன்பரடுகளின் 

ேரத்தியக்கூறுகள் குறித்த ைிழிப்புைர்வை அதிகரிக்கைுை், அவை ேமூகை் ைற்றுை் தபரருளரதரர 

–த்திற்கு என்ன சேர்ப்பிக்கின்றன என்பது குறித்துை், டிஜிட்டல் இவடதைளிக்கு அவை எை்ைரறு 

பரலைரக தேயல்படுகின்றன என்பது குறித்த ைிழிப்புைர்வை ஏற்படுத்துைதற்கரகைுை் சைை்டி 

ஒை்சைரர் ஆை்டுை் சை.17 அன்று உலகை் முழுைதுை் உலக ததரவலத்ததரடர்பு ைற்றுை் தகைல் 

ேமூக நரள் தகரை்டரடப்படுகிறது. 

 நடப்பரை்டில் ைருை் இந்த நரளுக்கரன கருப்தபரருள், “Bridging the standardization gap” 

என்பதரகுை். முதல் உலக தந்தி ைரநரட்வட நிவனைுகூருை் ைிதைரகைுை், ேர்ைசதே ததரவலத் 

ததரடர்பு ேங்கை் உருைரனவத குறிக்குை் ைிதைரகைுை் இந்நரள் தகரை்டரடப்படுகிறது. 

4.சகரசகரஸ் (கீலிங்) தீைுகள், பின்ைருை் எந்த நரட்டின் புற ஆட்ேிப்பகுதியரகுை்? 

[A] இந்தியர   [D] ஆஸ்திசரலியர 

[B] இலங்வக 

[C] இந்சதரசனேியர 
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 ஆஸ்திசரலியரைின் புற ஆட்ேிப்பகுதியரன சகரசகரஸ் (கீலிங்) தீைுகளில், கடல்ேரர் அறிைியலர 

–ளர்களரல் தநகிழி ைரசு குறித்த ைிரிைரன ஆய்ைு நடத்தப்பட்டது. சுைரர் 600 சபர் இத்ததரவல 

துூர இடங்களில் ைரழ்கின்றனர், இது ேில சநரங்களில் “ஆஸ்திசரலியரைின் ைரசுபடுத்தப்படரத 

கவடேி தேரர்க்கை்” என ைிைரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்தியப் தபருங்கடலில் உள்ள இந்தத் ததரவலதுூர தீைுகளின் கடற்கவரயில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 

ைில்லியன் பரதைிகள் ைற்றுை் 3,70,000 பல்துலக்கிகள் உள்ளிட்ட 414 ைில்லியன் தநகிழிப் 

தபரருட்கவள அறிைியலரளர்கள் கை்டறிந்துள்ளனர். இத்தீைுகளில் உள்ள கடற்கவரகள், 238 

டன் தநகிழிக் கழிைுகவளக் தகரை்டிருக்குை் என ‘அறிைியல் அறிக்வககள்’ என்ற பத்திரிவகயில் 

தைளியிடப்பட்ட ஆய்ைு ஒன்றில் ததரிைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

5.ஹுருன் இந்தியர கவலப்பட்டியலின் முதல் பதிப்பில் முதலிடை் பிடித்துள்ள ேிற்பி யரர்? 

[A] சுசபரத் குப்தர 

[B] அக்பர் பதை்ேீ 

[C] அனிஷ் கபூர் 

[D] கிரிதஷன்  கன்னர 

 ரூ. 168.25 சகரடி ைதிப்பிலரன ைிற்பவன ைதிப்பீட்டுடன் லை்டவனே் சேர்ந்த ேிற்பி அனிஷ் கபூர்,  

ஹுருன் இந்தியர கவலப்பட்டியலின் முதல் பதிப்பில் முதலிடத்வதப் பிடித்துள்ளரர். அைவரத் 

ததரடர்ந்து ேிற்பிகள் அக்பர் பதை்ேீ ைற்றுை் கிரிதஷன் கன்னர ஆகிசயரரின் சைவலப்பரடுகள் 

முவறசய ரூ. 45.84 சகரடிக்குை், 9.48 சகரடிக்குை் ைிற்பவனயரகியுள்ளன. 

 2018 ஏப்ரல் முதல் 2019 ைரர்ே் ைவரயிலரன கரலத்தில் நடந்த தபரது ஏலத்தில், பவடப்புகள் 

ைிற்கப்பட்டதன் அடிப்பவடயில், முதல் 50 ைரழுை் இந்தியக் கவலஞர்கவள ஹூருன் இந்தியர 

கவலப்பட்டியல் ைரிவேப்படுத்தியுள்ளது. இந்த அறிக்வக, ஏலத்ததரழிற்துவறவயே் ேரர்ந்த ஏலக் 

கூடங்கள் ைற்றுை் ஏல நிறுைனங்களின் தரவை அடிப்பவடயரகக்தகரை்டது. ArtPrice.com உடன் 

இவைந்து ஹுருன் கவல இந்தியர ேைீபத்தில், இந்தியக் கவலப்பட்டியலின் முதல் பதிப்வப 

தைளியிட்டது. அதில் 24% தபை்கள் இடை்தபற்றுள்ளனர். 

 திரு. கபூர் கருங்கல், பளிங்கு, சுை்ைரை்பு ைற்றுை் பூே்சுகவளப் பயன்படுத்தி ேிற்பங்கவள 

ைடிப்பதற்கு அறியப்படுகிறரர். இைர், Vantablackஆல் உருைரக்கப்பட்ட ‘கருவையினுை் கருவை – 

Blackest Black’ நிறைியிவனப் பயன்படுத்துைதற்கு உலகிசலசய உரிவையுவடய ஒசர ேிற்பக் 

கவலஞரரைரர். 
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6.அை்வையில் கரலைரன கடவூர் ேிைதரேன், எந்தக் கட்ேியின் மூத்த அரேியல்ைரதியரைரர்? 

[A] இந்திய தபரதுைுடவைக் கட்ேி 

[B] அவனத்து இந்திய அை்ைர திரரைிட முன்சனற்ற கழகை் 

[C] இந்திய சதேிய கரங்கிரசு 

[D] பரரதீய ஜனதர கட்ேி 

 கரங்கிரசு மூத்தத் தவலைருை், சகரளத்தின் முன்னரள் அவைே்ேருைரன கடவூர் ேிைதரேன் (87), 

சை.17 அன்று திருைனந்தபுரத்தில் கரலைரனரர்.  

7. “Coming Round the Mountain” என்ற நுூலின் ஆேிரியர் யரர்? 

[A] இரஸ்கின் பரை்ட் 

[B] சதைதத் பட்நரயக் 

[C] அசேரக் இரரஜசகரபரலன் 

[D] அனுஷ்கர இரைிேங்கர் 

 “Coming Round the Mountain” என்னுை் தவலப்பிலரன நுூல், இந்தியரைின் அன்பிற்கினிய 

குழந்வதகள் ஆேிரியரரன இரஸ்கின் பரை்டரல் அைரது 85ஆைது பிறந்தநரளரன சை.19 அன்று 

முசேரரியில் உள்ள சகை்பிரிட்ஜ் நுூலங்கரடியில் அதிகரரப்பூர்ைைரக தைளியிடப்படுை். “Looking 

for the Rainbow” ைற்றுை் “Till the Clouds Roll By” முதலியைற்வற உள்ளடக்கிய பரை்டின் ைிருது 

தைன்ற குழந்வதகளுக்கரன தனது நிவனைுக் குறிப்பின் மூன்றரை் பரகைரகுை் இந்த நுூல். 

8.குழந்வதகள் உரிவைகவள ஊக்குைித்ததற்கரக ஐசரரப்பிய ைர்த்தக ேவபயரல் (CEUCC) 

தகளரைிக்கப்பட்டைர் யரர்? 

[A] ஆைிர் கரன் 

[B] அக்ஷய் குைரர் 

[C] அனில் கபூர் 

[D] அஜய் சதை்கன் 
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 சை.17 அன்று முை்வபயில் நடந்த ‘ஐசரரப்பிய தின’ தகரை்டரட்டத்தின் ஒருபகுதியரக ஐசரரப்பிய 

ைர்த்தக ேவபயரல் அனில் கபூர் தகௌரைிக்கப்பட்டரர். குழந்வதகள் உரிவைகள் ததரடர்பரன 

அைரது பத்தரை்டுகரல ஆதரைுக்கரக அைர் பரரரட்டப் தபற்றுள்ளரர். 

 பல பத்தரை்டுகளரக இந்திய திவரப்படத் தயரரிப்பரளர்களுக்கு ஐசரரப்பர எை்ைரறு ஒரு ேிறந்த 

படப்பிடிப்புத் தளைரக ைிளங்குகிறது என்பவதயுை் இந்த நிகழ்ைு சகரடிட்டுக் கரட்டியுள்ளது. 

ஐசரரப்பிய ஒன்றியத்தின் உருைரக்கத்வத குறிக்குை் ைவகயில் ஒை்சைரர் ஆை்டுை் சை.9 அன்று 

ஐசரரப்பிய தினை் தகரை்டரடப்படுகிறது. 

9.எந்த இந்தியருக்கு, சபரிடர் அபரய குவறப்பிற்கரன நடப்பரை்டு ஐக்கிய நரடுகள் ேேகரைர 

ைிருது ைழங்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] அஜித் குைரர் சதரைல் 

[B] P K ைிஸ்ரர 

[C] நிருசபந்திர ைிஸ்ரர 

[D] குைரல் ேின்ஹர 

 ஒடிேரைில் பிறந்த IAS அதிகரரியுை், பிரதை அவைே்ேரின் கூடுதல் தவலவைே் தேயலரளருைரன 

Dr. பிரசைரத் குைரர் ைிஸ்ரரைுக்கு, சுைிே்ேர்லரந்தின் தஜனீைரைில், நடப்பரை்டுக்கரன சபரிடர் 

அபரய குவறப்புக்கரன தபருவைைிகு ஐ.நர ேேகரைர ைிருது ைழங்கப்பட்டது. 

 சபரிடர்களரல் தபரிதுை் பரதிக்கப்பட்ட ேமூகத்தினரின் ைீட்ேிக்குை், ேைத்துைைின்வை ைற்றுை் 

ைறுவைக் குவறப்வப முதன்வைக் குறிக்சகரளரகக் தகரை்ட ேமூக உள்ளடக்கத்திற்கரன 

அைரது தேரந்த அர்ப்பைிப்புக்கரகைுை், ேமூக & தபரருளரதரர ரீதியரக ஒடுக்கப்பட்டைர்களின் 

பரதுகரப்புக் கட்டவைப்வப சைை்படுத்துைதற்கரன அைரது நீை்டகரல அர்ப்பைிப்புக்கரகைுை் 

அைருக்கு இந்த ைிருது அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சபரிடர் அபரய சைலரை்வைப் பிரிைில் ஐ.நர ேேகரைர ைிருது என்பது ைிகைுை் தபருவைைிகு 

ேர்ைசதே ைிருதரகுை். முப்பது ஆை்டுகளுக்கு முன் நிறுைப்பட்ட இந்த ைிருது, சபரிடர் அபரய 

குவறப்புக்கரன ஐ.நர அலுைலகை் & நிப்பரன் அறக்கட்டவளயரல் இவைந்து ைழங்கப்படுகிறது. 
தைரத்த ைரனியைரன $50,000 அதைரிக்க டரலர்கள், தைற்றிதபற்ற அவைப்புக்சகர அல்லது தனி 

நபருக்சகர ைழங்கப்படுை். நடப்பரை்டு ஐ.நர ேேகரைர ைிருதுக்கரன கருப்தபரருள், “Building 

Inclusive and Resilient Societies” என்பதரகுை். 
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10.எை்ைரநிலத்தில், ருத்ரரட்ே பயிரிடுதவல சைற்தகரள்ைதற்கரக NMCG, HCL அறக்கட்டவள 

ைற்றுை் INTACH ஆகியைற்றுக்கு இவடசய முத்தரப்பு புரிந்துைர்ைு ஒப்பந்தை் 

வகதயழுத்தரகியுள்ளது? 

[A] உத்தரப்பிரசதேை் 

[B] உத்தரகரை்ட் 

[C] பீகரர் 

[D] சைற்கு ைங்கை் 

 கங்வக ைடிநிலத்தில் பசுவையரன சுற்றுே்சூழவல சநரக்கிய ஒரு முன்தனடுப்பரக, நைரைி கங்வக 

திட்டத்தின் கீழ், “உத்தரகரை்டில் ருத்ரரட்ே ைரங்கவளப் பயிரிடுதல்” திட்டத்வத சைற்தகரள்ைதற் 

–கரக, சதேிய துூய்வை கங்வக திட்டை் (NMCG) HCL அறக்கட்டவள & INTACH ஆகியைற்றுக்கு 

இவடசய ஒரு முத்தரப்பு புரிந்துைர்ைு ஒப்பந்தை் சைற்தகரள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 உள்ளூர் ேமூகத்தினர் ைற்றுை் பிற பங்களிப்பரளர்களுடன் இவைந்து, உத்தரகரை்டில், கங்வக 

ஆற்றின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதியில், பத்தரயிரை் ருத்ரரட்ே ைரங்கவள பயிரிடுைசத இத்திட்டத்தின் 

சநரக்கைரகுை். அந்தப் பகுதிகளில் ைேிக்குை் ைக்களுக்கு ைருைரவய ஈட்டைுை் இது உதைுை்.  

 கங்வகயரற்றின் புறத்சத அவைந்திருக்குை் 97 நகரங்கள் & 4,400க்குை் சைலரன கிரரைங்களின் 

துூய்வையரன சுற்றுே்சூழலுக்கு, ஒரு ைிரிைரன ைற்றுை் நிவலயரன தீர்ைுகவள ைழங்குைசத 

நைரைி கங்வக திட்டத்தின் சநரக்கைரகுை். அரசு – தனியரர் பங்களிப்பு, இை்முன்தனடுப்பிற்கு 

ைிகுந்த உந்துதவல ைழங்குை். 

 

 

 தைிழ்நரட்டிசலசய முதன்முவறயரக துூத்துக்குடியில் ஆை் - திருநங்வக திருைைத்வத அரசு 

அங்கீகரித்து திருைைப்பதிைு ேரன்றிதவழ ைழங்கியுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு உலக அளவீட்டியல் தினத்துக்கான கருப்பபாருள் என்ன? 

[A] The International System of Units - Light 

[B] The International System of Units - Commerce 

[C] The International System of Units - Transport 

[D] The International System of Units - Fundamentally better 

 1875ஆம் ஆண்டு ககபயழுத்திடப்பட்ட மீட்டா் சாசனத்கத நிகனவுகூரும் வககயில் ஒவ்வவாா் 

ஆண்டும் வம.20 அன்று உலக அளவீட்டியல் (Metrology) தினம் ககடபிடிக்கப்படுகிறது. அறிவியல் 

கண்டுபிடிப்பு மற்றும் புத்தாக்கம், பதாழிற்துகற உற்பத்தி மற்றும் சா்வவதச வா்த்தகம் அத்துடன் 

வாழ்க்ககத் தரம் மற்றும் பன்னாட்டுச் சூழலின் பாதுகாப்பு ஆகியவற்கற வமம்படுத்தும் ஓா் ஒவர 

சீரான அளவீட்டு முகறகய இந்தச் சாசனம் வழங்குகிறது. நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான 

கருப்பபாருள், “The International System of Units - Fundamentally better” என்பதாகும். 

2.2019 இத்தாலிய ஓப்பன் படன்னிஸ் வபாட்டியில் ஆடவா் பட்டத்கத பவன்றவா் யாா்? 

[A] வநாவக் வ ாவகாவிக் 

[B] ரவபல் நடால் 

[C] வரா ா் பபடரா் 

[D] ஆன்டி முா்வர 

 படன்னிசில், வம.19 அன்று வராமில் நகடபபற்ற இறுதிப்வபாட்டியில், வநாவக் வ ாவகாவிக்கக 

6-0, 4-6, 6-1 என்ற பசட் கணக்கில் வீழ்த்திய பின், நடப்பாண்டு இத்தாலிய ஓப்பன் பட்டத்கத 

நடப்புச் சாம்பியனான ஸ்பபயிகனச் வசா்ந்த ரவபல் நடால் பவன்றாா். 

 இது அவா்பவல்லும் 9ஆவது இத்தாலி ஓப்பன் பட்டமும், பதாழிற்முகற வாழ்வில் அவா்பவல்லும் 

81ஆவது பட்டமுமாகும். ATP மாஸ்டா்ஸ் 1000 அந்தஸ்து வபாட்டிகளில், நடால், 34ஆவது சாம்பியன் 

பட்டத்கத பவன்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 மகளிா் பிாிவில், பிாிட்டனின் வ ாகன்னா பகான்டாகவ 6-3, 6-4 என்ற வநா் பசட்களில் வீழ்த்தி 

பசக் குடியரகசச் வசா்ந்த கவராலினா பிளிஸ்வகாவா சாம்பியன் பட்டம் பவன்றாா். 
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3.எந்தக் கனடிய பல்ககலக்கழகத்கதச்வசா்ந்த ஆராய்ச்சியாளா்கள், வதால் புற்றுவநாகய 

கண்டறிந்து அறுகவ சிகிச்கசகய வமற்பகாள்ளும் ஒரு தனித்துவமிக்க நுண்வணாக்கிகய 

உருவாக்கியுள்ளனா்? 

[A] பிாிட்டிஷ் பகாலம்பியா பல்ககலக்கழகம் 

[B] பமக்கில் பல்ககலக்கழகம் 

[C] படாரன்வடா பல்ககலக்கழகம் 

[D] மவுண்ட் ராயல் பல்ககலக்கழகம் 

 கனடாவிலுள்ள பிாிட்டிஷ் பகாலம்பியா பல்ககலக்கழகத்கதச் வசா்ந்த ஆராய்ச்சியாளா்கள், 

ஒரு தனித்துவமிக்க நுண்வணாக்கிகய உருவாக்கியுள்ளனா். இது வதால் புற்றுவநாய்ககள 

கண்டறிந்து, வதாலில் எந்தவிதமான காயங்ககளயும் ஏற்படுத்தாமல் துல்லியமாக அறுகவ 

சிகிச்கசயும் வமற்பகாள்ளும் திறனுகடயது. கசன்ஸ் அட்வான்சஸ் இதழில் பவளியிடப்பட்ட 

ஆய்வின்படி, மருத்துவ வல்லுநா்களுக்கு புற்றுவநாயின் சாியான அகமவிடத்கதச் சுட்டவும், 

அகத கண்டறிந்து உடனடியாக சிகிச்கச வமற்பகாள்ளவும் இந்நுண்வணாக்கி அனுமதிக்கிறது.  

 இத்பதாழில்நுட்பத்தால், விகரவாக திசுக்ககள ஸ்வகன் பசய்ய இயலும் மற்றும் சந்வதகத்திற்கு 

இடமான அல்லது இயல்புக்கு மாறான பசல் கட்டகமப்கப காணும்வபாது, அது தீவிர துல்லிய 

அறுகவ சிகிச்கசகய வமற்பகாள்ளும். வமலும், திசுவுக்குள் இருக்கும் வதகவயற்ற அல்லது 

வநாயுற்ற அகமப்கபத் வதா்ந்பதடுத்து அதற்கும் இது சிகிச்கசயளிக்கும். 

 ஒளியின் மூலம் அகடய முடியும் உடலின் எந்த ஓா் அகமப்பிலும் சிகிச்கசயளிக்கவும் வதால், 

கண், மூகள மற்றும் பிற முக்கிய கட்டகமப்புகளில் உள்ள நரம்புகள் மற்றும் இரத்த நாளங்கள் 

உள்ளிட்ட மிகவும் துல்லியமான சிகிச்கச வதகவப்படும் அகமப்புகளுக்கு சிகிச்கசயளிக்கவும் 

இது பயன்படுத்தப்படும். மீவவக அகச்சிவப்பு வலசா் கற்கற மூலம் ஒரு மில்லி மீட்டா் ஆழத்தில் 

உள்ள உயிா்த்திசுக்ககள படமாக்க இந்தச் சாதனம் அனுமதிக்கிறது. 

4.மின்னணு பணப் பாிவா்த்தகனகள் குறித்த அறிக்கககய அண்கமயில் இந்திய ாிசா்வ் 

வங்கியிடம் சமா்ப்பித்த குழு எது? 

[A] கிவஷாா் சன்சி குழு  [D] அருணா சா்மா குழு 

[B] நந்தன் நிவலகனி குழு 

[C] H R கான் குழு 
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 மின்னணு பணப்பாிவா்த்தகன பகாள்கக பதாடா்பாக இந்திய ாிசா்வ் வங்கியால் ‘ஆதாா்’ திட்ட 

வடிவகமப்பாளா் நந்தன் நிவலகனி தகலகமயில் அகமக்கப்பட்ட உயா்நிகலக்குழு, அதன் 

பாிந்துகரகய, இந்திய ாிசா்வ் வங்கியின் ஆளுநா் சக்திகாந்த தாஸிடம் வம.17 அன்று அளித்தது.  

 அதில், தற்வபாகதய நகடமுகறயிலுள்ள இடா்ப்பாடுககள அகற்றி, பணப் பாிவா்த்தகனகளின் 

பாதுகாப்கப வலுப்படுத்தும் சிறப்பம்சங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. வமலும், மின்னணு பணப் 

பாிவா்த்தகனககள பரவலாக்க வமற்பகாள்ள வவண்டிய நடவடிக்கககள் குறித்தும், பாிந்துகர 

–க்கப்பட்டுள்ளது. உயா்நிகலக் குழுவின் அறிக்கககய, ாிசா்வ் வங்கி ஆய்வுபசய்து, நாட்டிற்குத் 

வதகவயான, மிகச்சிறந்த அம்சங்ககளத் வதா்வு பசய்யும். 

 இந்தப் பாிந்துகரகள், ாிசா்வ் வங்கி சமீபத்தில் பவளியிட்ட, ‘இந்தியாவில் பணஞ்பசலுத்துதல் 

மற்றும் தீா்வு முகறகமகள்: வநாக்கம் 2021’ பகாள்ககயில் வசா்க்கப்பட்டு நகடமுகறக்குக் 

பகாண்டு வரப்படும். இதனால், நாட்டின் மின்னணு பணப் பாிவா்த்தகனகள் அதிகாிக்கும். 

5.அயல்நாட்டுச் சந்கதயில் மசாலா பத்திரத்கத பட்டியலிடும் முதல் இந்திய மாநிலம் எது? 

[A] வகரளா 

[B] ஆந்திரப்பிரவதசம் 

[C] ஒடிசா 

[D] கா்நாடகா 

 வம.17 அன்று, வகரள உட்கட்டகமப்பு முதலீட்டு நிதி வாாியத்தின் மூலம் வழங்கப்பட்ட மசாலா 

பத்திரங்ககள பட்டியலிடுவதன் மூலம் பன்னாட்டுச் சந்கதகய அணுகும் நாட்டின் முதல் துகண 

இகறயாண்கம நிறுவனமாக வகரளா மாறியுள்ளது. லண்டன் பங்குச்சந்கதயில் வா்த்தகத்கத 

பதாடங்கிய முதல் நாளன்று, அந்நாட்டின் தகலவரான பினராய் வி யன் தகலவராக இருந்தாா்.  

 KIIFB இயக்குநா் வாாியத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட உட்கட்டகமப்பு வமம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கு 

நிதியளிப்பதற்காக, பத்திரங்கள் மூலம் பபறப்பட்ட வளங்கள் பயன்படுத்தப்படும். KIIFB என்பது 

வரவு பசலவுத் திட்டங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடுகளுக்கு அப்பாலும் உட்கட்டகமப்பு 

திட்டங்களுக்காக நிதி திரட்டும் ஒரு மாநில அரசு நிறுவனமாகும். 
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6.சமீபத்தில் காலமான இவயா மிங் வபய், எந்த நாட்டின் புகழ்பபற்ற கட்டிடக்ககலஞராவாா்? 

[A]  ப்பான் 

[B] பதன் பகாாியா 

[C] சீனா 

[D] சிங்கப்பூா் 

 பாாிசில் உள்ள இலுூவாவிற்கு பவளிவய அகமந்துள்ள கண்ணாடியிலான பிரமிடு உட்பட பல 

கட்டிடங்களின் பின்னணியாக இருந்த சீன – அபமாிக்கக் கட்டிடக்ககலஞா் இவயா மிங் வபய் 

(102), வம.16இல் அபமாிக்காவின் மன்ஹாட்டனில் காலமானாா். இலுூவா அருங்காட்சியகத்தின் 

முன் அகமந்துள்ள அவரது பிரமிடுக்காக வபய் சா்ச்கசக்கு ஆளானாா். 

 1989ஆம் ஆண்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட அக்கண்ணாடிக் கட்டகமப்பு, தற்வபாது பாாிசின் மிகவும் 

புகழ்பபற்ற அகடயாளங்களுள் ஒன்றாக உள்ளது. டல்லாஸ் சிட்டி அரங்கு மற்றும்  ப்பானின் 

மிவகா அருங்காட்சியகம் உள்ளிட்டகவ அவரது மற்ற வவகலப்பாடுகளுள் அடங்கும். 1983ஆம் 

ஆண்டில் வபய்க்கு புகழ்மிக்க பிாிட்ஸ்கா் பாிசு வழங்கப்பட்டது. 

7.எந்தத் வததியில், உலக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி தினம் ககடபிடிக்கப்படுகிறது? 

[A] வம 18 

[B] வம 19 

[C] வம 20 

[D] வம 21 

 HIV பதாற்று & எய்ட்கஸ தடுப்பதற்கான தடுப்பூசியின் அவசரத் வதகவ குறித்த விழிப்புணா்கவ 

பரப்புவதற்காக ஆண்டுவதாறும் வம.18 அன்று உலக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி தினம் ககடபிடிக்கப்படுகிற 

–து. இந்நாள், HIV தடுப்பூசி விழிப்புணா்வு தினம் எனவும் அகழக்கப்படுகிறது. ஆா்வலா்கள், 

ஆராய்ச்சியாளா்கள், அறிவியலாளா்கள், சமுதாய உறுப்பினா்கள், உடல்நல வல்லுநா்கள் மற்றும் 

வநாகய ஒழிப்பதற்காகவும், பாதுகாப்பான மற்றும் திறகமயான HIV தடுப்பூசிக்கான வழிககள 

கண்டுபிடிக்கும் அகனவருக்கும் நன்றி பதாிவிக்கும் நாளாக இந்நாள் உள்ளது. 
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8.இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இகடவய 26ஆவது கடற்பகடப் பயிற்சியான “SIMBEX – 

19” பதாடங்கியுள்ளது? 

[A] சுவீடன் 

[B] சிங்கப்பூா் 

[C] பதன்னாப்பிாிக்கா 

[D] சவுதி அவரபியா 

 26ஆவது சிங்கப்பூா் இந்தியா கடல்சாா் இருதரப்புப் பயிற்சியானது (SIMBEX – 19), பதன்சீனக் 

கடலில் வம.19 அன்று பதாடங்கியது. 4 நாள் நடக்கும் இந்தப் பயிற்சியானது, வமம்பட்ட வான்வழி 

கண்காணிப்பு, ஒருங்கிகணந்த இலக்கு உத்திசாா் பயிற்சிகள் மற்றும் வான்வழி & வமற்பரப்பு 

இலக்குகள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு வபான்ற பல்வவறு கடல்சாா் பயிற்சிககளக் பகாண்டிருக்கும். 

 இந்தப் பயிற்சியில், இந்திய கடற்பகடகயச் வசா்ந்த INS பகால்கத்தா, INS சக்தி, இந்திய கடவலார 

பாதுகாப்புப் பகட P8I விமானமும், சிங்கப்பூா் கடற்பகட தரப்பில் ஸ்படட்பாஸ்ட், வவலியன்ட் 

ஆகிய வபாா் கப்பல்கள், F-16, F-50 இரக வபாா் விமானங்களும் பங்வகற்கின்றன. 

9. 23ஆவது முகறயாக எவபரஸ்ட் சிகரத்தின் உச்சிகய பவற்றிகரமாக அகடந்த மகலவயற்ற 

வீரா் யாா்? 

[A] தச்சிாி பஷா்பா 

[B] கமி ாிடா பஷா்பா (Kami Rita Sherpa) 

[C] அபா பஷா்பா 

[D] பா்பா டாஷி பஷா்பா 

 புகழ்பபற்ற வநபாள மகலவயற்ற வீரரான கமி ாிடா பஷா்பா, வம.14 அன்று 23ஆவது முகறயாக 

எவபரஸ்ட் சிகரத்தின் உச்சிகய (8848 மீ.,) பவற்றிகரமாக அகடந்து வரலாற்று சாதகனகய 

புாிந்துள்ளாா். இதன்மூலம், இவா் தனது பசாந்த சாதகனகய தாவன முறியடித்துள்ளாா். 

 பஷா்பா இனத்கதச் வசா்ந்த கமி ாிடா பஷா்பா, வநபாளத்தின் பசாலுகும்பு மாவட்டம் தாவம 

கிராமத்தில் வசித்து வருகிறாா். இவா், உலகிவலவய மிகவுயரமான எவபரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறும் 

வழக்கத்கத 1994ஆம் ஆண்டு பதாடங்கினாா். 8,000 மீட்டருக்கு வமல் உயரங்பகாண்ட வவறு சில 

சிகரங்ககளயும் (K2, வசா – ஓயு, வஹாஸ்வட மற்றும் அன்னப்பூா்ணா) கமி அகடந்துள்ளாா் 
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என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவா் தற்வபாது ஏழு மகல உச்சிககள அகடயும் குழுவின் மூத்த 

வழிகாட்டியாக பணியாற்றி வருகிறாா். 

10.அண்கமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்றுள்ள SPARROW திட்டம், பின்வரும் எந்த மத்திய 

அகமச்சகத்துடன் பதாடா்புகடயது? 

[A] நிதி அகமச்சகம் 

[B] உள்துகற அகமச்சகம் 

[C] தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அகமச்சகம் 

[D] இரயில்வவ அகமச்சகம் 

 மத்திய மகறமுக வாி மற்றும் சுங்க வாாியத்தின் குரூப் B மற்றும் குரூப் C அதிகாாிகளுக்கான 

வருடாந்திர பசயல்திறன் மதிப்பீட்டு அறிக்ககககள SPARROWஇல் (Smart Performance Appraisal 

Report Recording Online Window) நிகழ்வநரத்தில் பதிவு பசய்வதற்காக SPARROW திட்டத்கத 

மத்திய நிதி அகமச்சகம் பதாடங்கியுள்ளது. 

 இது APAR நிா்வாகத்தின் பபரும் எண்ணிக்ககயிலான குரூப் B மற்றும் C அதிகாாிகள் / CBIC 

ஊழியா்களில் முழுகமயான மாற்றத்கத ஏற்படுத்துகிறது. இது, சிறந்த மனிதவள வமலாண்கமக் 

–கு வழிவகுக்கும். இது மத்திய சரக்குகள் மற்றும் வசகவகள் வாாியம் மற்றும் CBICஇன் சுங்கப் 

பணிகளில் பணியாற்றும் பபரும் பணியாளா்களின் பமாத்தத் திறகமகயயும் மனவுறுதிகயயும் 

வமம்படுத்துகிறது. மின்னணு மற்றும் தாளற்ற பணி வநாக்கிய பயணத்தில் இந்தத் திட்டம் ஒரு 

முக்கிய கமல்கல்லாகும். 

 

 

 தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா்கள், ஆசிாியா்களுக்கு 3 % அகவிகலப்படி உயா்வளித்து மாநில அரசு 

உத்தரவிட்டுள்ளது. தற்வபாது 9% அகவிகலப்படி அளிக்கப்படுகிறது. இந்த அகவிகலப்படி 

–யானது 12 சதவீதமாக உயா்த்தி அளிக்கப்படும். 

 

 

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

