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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்ததோதேசியோவிே் புதிய அதிபரோக அதிகோரப்பூோ்வமோக ததோ்ந்ததடுக்கப்பட்டவோ் யோோ்? 

[A] மோருப் அமிே் 

[B] பிரதபோதவோ சுபியோந்ததோ 

[C] த ோதகோ விதடோதடோ (Joko Widodo) 

[D] சோண்டியோகோ யூதேோ 

 இந்ததோதேசிய அதிபோ் ததோ்தலில் த ோதகோ விதடோதடோ மீண்டும் தவற்றிதபற்று தேது பதவியய 

தக்கயவத்துள்ளோோ். விதடோதடோ மற்றும் துயண அதிபோ் பதவிக்குப் தபோட்டியிட்ட மோருப் அமிே் 

ஆகிதயோருக்கு 55.5% வோக்குகளும், அவயர எதிோ்த்துப் தபோட்டியிட்ட பிரதபோதவோ சுபியோந்ததோ, 

சோண்டியோகோ யூதேோவுக்கு 44% வோக்குகளும் கியடத்தே. 

 இவ்விரு தவட்போளோ்களிே் ததோ்தல் பரப்புயரகளும் தபோருளோதோரம், உட்கட்டயமப்பு மற்றும் 

ஊழல் ஆகியவற்றில் கவேம் தசலுத்திே. மதமும் ஒரு முக்கியப் பிரச்சயேயோக இருந்தது. 

இந்ததோதேசிய நோட்டிற்தகே அதிகோரப்பூோ்வ மததமே்ற ஒே்று இல்யல எே்றதபோதிலும், பிற 

மதங்கயள கயடபிடிக்க அந்நோட்டிே் அரசியலயமப்பில் இடமுள்ளது. இந்ததோதேசியோவில், 

80% மக்கள் இஸ்லோத்யத தழுவியுள்ளேோ். 

2.அண்யமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்றிருக்கும் ‘Chritstchurch Call to Action’ எே்பது பிே்வரும் 

எந்ததந்த நோடுகளிே் சிந்தயேயில் உதித்த ஒே்றோகும்? 

[A] கேடோ மற்றும் ஐக்கிய இரோ ் ியம்  

[B] த ோ்மேி மற்றும் ஸ்தபயிே் 

[C] தநதோ்லோந்து மற்றும் சுவீடே் 

[D] நியூசிலோந்து மற்றும் பிரோே்ஸ் 

 தீவிரவோதத்யத எதிோ்த்துப் தபோரோடுவதற்கோக நியூசிலோந்து பிரதமோ் த சிந்தோ ஆடோ்ே் மற்றும் 

பிரோே்சு அதிபோ் இம்மோனுதவல் தமக்தரோே் ஆகிதயோோிே் சிந்யதயில் உதித்த ‘கிறிஸ்ட்சோ்ச் 

வியேக்கு அயழப்பு’ எே்னும் சோ்வததச பயங்கரவோத எதிோ்ப்பு ஆவணத்தில் இந்தியோ சமீபத்தில் 

யகதயழுத்திட்டது. 
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 பிரோே்சு, நியூசிலோந்து, ஐதரோப்பிய ஆயணயம், அயோ்லோந்து, நோோ்தவ, தசேகல், கேடோ, 

த ோோ்டோே், இங்கிலோந்து, இந்ததோதேசியோ, ஆஸ்திதரலியோ, த ோ்மேி,  ப்போே், ஸ்தபயிே், 

தநதோ்லோந்து மற்றும் சுவீடே் உட்பட 26 நோடுகளிே் பங்தகற்புடே் இந்த ஆவணம் யகதயழுத்திட 

–ப்பட்டு ஏற்றுக்தகோள்ளப்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தம் கடந்த மோோ்ச் 15 அே்று பள்ளிவோசல்கள் மீது 

நடத்தப்பட்ட தோக்குதயலத் ததோடோ்ந்து ஏற்பட்டுள்ளது. தமலும், தீவிரவோதிகளோல் இயணயம் 

தவறோகப் பயே்படுத்தப்படுவதிலிருந்து தடுப்பயத இது தநோக்கமோகக் தகோண்டுள்ளது. 

 யமக்தரோசோப்ட், கூகுள், டுவிட்டோ், தபஸ்புக் & அதமசோே் தபோே்ற இயணய நிறுவேங்களிே் 

பிரதிநிதிகள், போோிசு நகரத்தில் நயடதபற்ற கூட்டத்தில் கலந்துதகோண்டேோ். இந்தியோவிே் 

பிரதிநிதியோக தசயலோளோ் அ ய் பிரகோஷ் சஹோேி பங்தகற்றோோ். 

3.தே் –போலிே திருமணத்யத சட்டபூோ்வமோக்கவுள்ள ஆசியோவிே் முதல் நோடு எது? 

[A]  ப்போே் 

[B] யதவோே் 

[C] இந்ததோதேசியோ 

[D] மதலசியோ 

 ஆசியோவிதலதய முதே்முயறயோக யதவோேில் தே் – போலிே திருமணத்திற்கோே (Same – Sex 

Marriage) மதசோதோவுக்கு அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஓோிேச்தசோ்க்யகயோளோ்கள், தம்பதியோ்கள் 

தபோல திருமணத்யதப் பதிவு தசய்துதகோள்ளும்  விதமோக சட்டமியற்றப்பட்டுள்ளது. இது சட்ட 

ோீதியோே மணவுோியமகயள தே்போலிே இயணகளுக்கு வழங்குகிறது. துடிப்போே சமூகத்துடே் 

தே்ேோட்சி மிக்க மக்களோட்சியய உயடயது யதவோே். 

4.நடப்போண்டு துணிச்சலுக்கோே JKF விருது வழங்கி தகளரவிக்கப்பட்டுள்ளவோ் யோோ்? 

[A] போல் ோியோே் 

[B] தகவிே் தமக்கோோ்த்தி  

[C] நோே்ஸி தபதலோசி (Nancy Pelosi) 

[D] சோோ்லஸ் மே்ேத் 
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 போஸ்டேில் உள்ள  ோே் F தகே்ேடி அதிபருக்குோிய நூலகம் மற்றும் அருங்கோட்சியத்தில் நடந்த 

விழோவில், அதமோிக்க அரசியல்வோதி நோே்ஸி தபதலோசிக்கு, நடப்போண்டிே் துணிச்சலுக்கோே 

 ோே் F தகே்ேடி விருது வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டது. 

 முே்ேோள் அதிபோ் போரக் ஒபோமோவிே் 2010ஆம் ஆண்டு சுகோதோர போதுகோப்புச் சட்டத்யத 

நியறதவற்றுவதில் இருந்த அவரது முயற்சிக்கோகவும், கடந்தோண்டு ததோ்தலிே்தபோது அதமோிக்க 

நோடோளுமே்றத்திே் கட்டுப்போட்யட மக்களோட்சியோளோ்கள் வசம் தகோண்டுதசல்ல உதவியதற்கோ 

–வும் அவோ் தகளரவிக்கப்பட்டுள்ளோோ். கடந்த  ேவோி மோதம் முதல் அதமோிக்க நோடோளுமே்றப் 

பிரதிநிதிகளிே் அயவத் தயலவரோக தபதலோசி பணியோற்றிவருகிறோோ். 

5.சோ்வததச ஒளி திேத்திே் 2ஆவது பதிப்யபக் தகோண்டோடிய சோ்வததச அயமப்பு எது? 

[A] UNESCO 

[B] UNICEF 

[C] UNIDOS 

[D] UNWTO 

 நமது அே்றோட வோழ்வில் ஒளியிே் பங்யகச் சிறப்பிக்கும் விதமோக ஐ.நோ கல்வி, அறிவியல், 

மற்றும் கலோச்சோர அயமப்போேது (UNESCO) தம.16 அே்று 2ஆவது சோ்வததச ஒளி திேத்யத 

தகோண்டோடியது. நமது வோழ்வில் ஒளி அடிப்பயடயோே ததோழில்நட்பங்களிே் முக்கியப் பங்கு 

குறித்த விழிப்புணோ்யவ அதிகோிக்கவும், UNESCOவிே் கல்வி, சமத்துவம் மற்றும் அயமதி ஆகிய 

இலக்குகயள அயடயவும் உதவும் அறிவியல், ததோழில்நட்பம், கயல மற்றும் கலோசோரத்யத 

உயோ்த்துவயதயும் இந்த நோள் குறிக்தகோளோகக் தகோண்டுள்ளது. 

 1960ஆம் ஆண்டில், புகழ்மிக்க இயற்பியலோளரும் தபோறியோளருமோே தியதடோோ் யமமேோல், முதே் 

முதலோக தவற்றிகரமோக தலசோ் கற்யற உருவோக்கப்பட்டதே் நியேயவயும் இந்நோள் குறிக்கிறது. 

6.இந்தியோவுக்கோே புதிய போகிஸ்தோே் உயரோயணயரோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவோ் யோோ்? 

[A] மசூத் கோலித் 

[B] இம்தியோஸ் அகமது 

[C] முயேீல் ஹக் (Mueenul Haq) 

[D]  ோகீோ்  ஞ்சுவோ 
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 பிரோே்சு நோட்டிே் தற்தபோயதய துூதரோே முயேீல் ஹக், இந்தியோவுக்கோே புதிய போகிஸ்தோே் 

உயோ் ஆயணயரோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோோ். கடந்த மோோ்ச் மோதத்தில் அயல்நோட்டுச் தசயலோளரோக 

தசோயஹல் முகமது நியமிக்கப்பட்டது முதல் இந்தியோவுக்கோே உயரோயணயோ் பதவி கோலியோக 

இருந்துவந்தது. இந்தியோ & சீேோ உட்பட பல்தவறு நோடுகளிே் துூதோ்களுக்கோே நியமேங்களுக்கு 

தற்சமயம் பிரதமோ் இம்ரோே் கோே் ஒப்புதல் அளித்துள்ளோோ். 

7.அண்யமயில் கோலமோே நிகி தலளடோ, எந்த வியளயோட்டுடே் ததோடோ்புயடயவோ்? 

[A] சதுரங்கம்  

[B] குறுவியரதயோட்டம் 

[C]  ூதடோ 

[D] தமோட்டோோ் பந்தயம் 

 மூே்று முயற F–1 உலகச் சோம்பியேோே நிகி தலளடோ (70), தம.20 எே்று ஆஸ்திோியோவிே் 

வியே்ேோவில் கோலமோேோோ். தமோட்டோோ் பந்தயத்தில் பிரபலமோக அறியப்பட்ட நபோ்களில் 

ஒருவரோே நிகி தலளடோ, தபரோோிக்கோக 1975 & 1977ஆம் ஆண்டிலும், தமக்லோரனுக்கோக 1984ஆம் 

ஆண்டிலும் பட்டத்யத தவே்றோோ். 

8.குயூப்போ் பட்யடயில் அயமந்துள்ள விண்தபோருளோே ‘அல்டிமோ துதல’வில், நீருக்கோே 

ஆதோரங்கயள கண்டறிந்துள்ள விண்தவளி ஆரோய்ச்சியோளோ்கள் யோோ்? 

[A] NASA 

[B] JAXA 

[C] ISRO 

[D] CNES 

 NASA விண்தவளி ஆய்வு நிறுவேத்திே் ஆரோய்ச்சியோளோ்கள், தநப்டியூே் தகோளுக்கு அப்போல் 

உள்ள குயூப்போ் பட்யடயில் (Kuiper Belt) அயமந்துள்ள ‘அல்டிமோ துதல – Ultima Thule’ எே்னும் 

விண்தபோருளில் தமத்தேோல், நீோ்ப்பேிக்கட்டி மற்றும் நண்ணுயிோ் மூலக்கூறுகள் ஆகியவற்றிே் 

தேித்துவமிக்க கலயவயய கண்டறிந்துள்ளேோ். 

 இந்தக் கலயவயோேது விண்கலத்தோல் முே்ேோ் ஆரோயப்பட்ட தபரும்போலோே பேிக்கட்டி 

தபோருள்களிலிருந்து மிகவும் வித்தியோசமோக உள்ளது. ‘அல்டிமோ துதல’ (2014 MU69 எேவும் 
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அறியப்படுகிறது) பூமியிலிருந்து 4 பில்லியே் யமல்கள் ததோயலவில் அயமந்துள்ளது. இது பேி 

மேிதே் தபோே்ற ததோற்றத்தில் உள்ளது. 

9. PCT மேிததநய அயமப்போேது மிகநீண்ட இப்தோோ் யவத்ததற்கோக புதிய கிே்ேஸ் உலக 

சோதயேயய பயடத்துள்ளது. இவ்வயமப்பிே் நிறுவேோ் யோோ்? 

[A] சஞ்சய் போண்தட 

[B] ஹிமோே்சு சோங்வோேி 

[C] த ோகிந்தோ் சிங் சலோோியோ 

[D] ரதமஷ் ஐயோ் 

 UAE நோடுகளில் ஒே்றோே துபோயில் உள்ள ததோழிற்தபட்யட பகுதியில் இந்தியோயவச் தசோ்ந்த 

த ோகிந்தோ் சிங் சலோோியோ எே்பவோ் ‘தபஹல் இே்டோ்தநஷேல்’ எே்ற நிறுவேத்யத நடத்தி 

வருகிறோோ். தமலும், PCT மேிததநய அறக்கட்டயள எே்ற ததோண்டு நிறுவேத்திே் மூலம் 

த ோகிந்தோ் சிங் சலோோியோ பல நோடுகளில் பல்தவறு சமூகச் தசயவகயள தசய்து வருகிறோோ்.  

 அவ்வயகயில், ஆண்டுததோறும் ரமலோே் தநோே்பு கோலங்களில் பலருக்கு இப்தோோ் விருந்து 

அளித்து உபசோித்தும் வருகிறோோ். அவ்வயகயில், அபுதோபி நகரசோயலயில் கடந்த 18 அே்று சுமோோ் 

ஒரு கி.மீ., நீளத்துக்கு 7 வயக யசவ உணவுகயள தநருக்கமோக தமய களில் யவத்து போிமோறி 

தநோே்போளிகளுக்கு ‘இப்தோோ்’ விருந்து அளித்தோோ். உலகிே் மிக நீளமோே பசியோற்றும் நிவோரணம் 

எே்ற தயலப்பில் இந்நிகழ்வு தற்தபோது கிே்ேஸ் சோதயே புத்தகத்தில் இடம்பிடித்துள்ளது. 

10.நடப்போண்டு சோ்வததச அருங்கோட்சியக திேத்துக்கோே கருப்தபோருள் எே்ே? 

[A] Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition 

[B] Museums and Cultural Landscapes 

[C] Hyper-connected museums: New approaches, new publics 

[D] Museums for peace and harmony in society 

 கலோசோர போிமோற்றம், கலோசோரங்களிே் தசறிவூட்டல் மற்றும் மக்களியடதய பரஸ்பர புோிதல், 

ஒத்துயழப்பு & அயமதி உள்ளிட்டவற்றில் வளோ்ச்சி ஆகியவற்றிே் மூலம் அருங்கோட்சியகத்திே் 

முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணோ்யவ ஏற்படுத்துவதற்கோக ஒவ்தவோோ் ஆண்டும் தம.18 அே்று 

சோ்வததச அருங்கோட்சியக திேம் கயடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு ஆசியக் ககாப்பபக்காக, இந்திய சக்கர நாற்காலி கிாிக்ககட் சங்கத்தின் 

ஆதரவாளராக உள்ள சமூக ஊடகத்தளம் எது? 

[A] இன்ஸ்டாகிராம் 

[B] டுவிட்டா்  

[C] கெகலா (Helo) 

[D] கபஸ்புக் 

 கம.15 அன்று கநபாளத்தில் கதாடங்கிய நடப்பாண்டு ஆசியக்ககாப்பபக்கான இந்திய சக்கர 

நாற்காலி கிாிக்ககட் சங்கத்தின் அதிகாரப்பூா்வ அணி ஆதரவாளராக கெகலா உள்ளது. இது 

இந்திய சக்கர நாற்காலி கிாிக்ககட்பட நடத்தும் மற்றும் விளம்பரப்படுத்தும் முதல் கசயலியாக 

கெகலாபவ மாற்றியுள்ளது. இதன் ஒருபகுதியாக, கெகலா கசயலி இப்கபாது கபாட்டியின் 

கபாது அணிக்கான அதிகாரப்பூா்வ டிஜிட்டல் ஊடக பங்குதாரராக இருக்கும். 

 சக்கர நாற்காலி கிாிக்ககட் சங்கமானது மாற்றுத்திறனாளிகள் விபளயாட்டுச் சங்கத்துடன் 

இபணக்கப்பட்டுள்ளது. கமலும், 16 மாநிலக்குழுக்கள் இதன் கீழ் உள்ளன. 70 – 90% உடல் சவால் 

ககாண்ட வீரா்கள் சக்கர நாற்காலியில் இருந்துககாண்கட கபட்டிங், பந்துவீச்சு, களப்பயிற்சி 

ஆகியவற்பற கமற்ககாள்வா். 

2.நடப்பாண்டின் சா்வகதச கமன் புக்கா் பாிபச கவன்ற கஜாகா அல்ொா்தி, எந்த நாட்படச் 

கசா்ந்தவராவாா்? 

[A] ஈரான்  

[B] சவுதி அகரபியா 

[C] ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

[D] ஓமன் 

 ஓமன் நாட்படச் கசா்ந்த கஜாகா அல்ொா்தி எழுதிய ‘Celestial Bodies’ என்னும் புதினத்துக்காக 

நடப்பாண்டுக்கான சா்வகதச கமன் புக்கா் பாிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நவீன உலகில் அடிபமக 

–ளாக வாழும் மூன்று இளஞ்சிறுமிகபளப் பற்றிய புதினம் இது. அரபியிலிருந்து ஆங்கிலத்தில் 

கமாழிகபயா்க்கப்பட்டுள்ளது. 
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 ஆங்கிலத்தில் கவளிவரும் புதினங்களுக்கு கமன் புக்கா் பாிசும், மற்ற கமாழிப்பிராந்தியங்களின் 

புதினங்களுக்கு சா்வகதச கமன் புக்கா் பாிசும் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த ஆண்டுக்கான 

சா்வகதசப் பாிபச கஜாகா அல்ொா்தியும் அவரது கமாழிகபயா்ப்பாளா் கமாிலின் பூத் இருவரும் 

பகிா்ந்துககாள்கிறாா்கள். £50,000 (44 இலட்ச ரூபாய்க்கும் கமல்) பாிசுத் கதாபகயானது,  

எழுத்தாளா் மற்றும் கமாழிகபயா்ப்பாளருக்கு இபடகய சமமாக பிாிக்கப்பட்டு வழங்கப்படும். 

 18 ஆண்டுகளாக இவ்விருபத வழங்கிவரும் முதலீட்டு நிறுவனமான கமன் குழுமம், இப்பாிபச 

வழங்குவது இந்த ஆண்கட இறுதியாகும். அடுத்த ஆண்டு முதல் இந்த விருது, சா்வகதச புக்கா் 

விருது என வழங்கப்படும். 

3. ISRO நிறுவனமானது அதன் RISAT – 2B கரடாா் படமாக்கல் கசயற்பகக்ககாபள, எந்த 

ஏவுகபணயின் மூலம் கவற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவியது? 

[A] பிஎஸ்எல்வி சி – 44 

[B] பிஎஸ்எல்வி சி – 46 

[C] பிஎஸ்எல்வி சி – 47 

[D] பிஎஸ்எல்வி சி – 45 

 ISRO நிறுவனமானது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீொிககாட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்கவளி 

ஆய்வு பமயத்திலிருந்து பூமிபய கண்காணிப்பதற்கான RISAT – 2B கசயற்பகக்ககாபள PSLV 

C–46 ஏவுகபண மூலம் கவற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவியது. 615 கி.கி., எபட ககாண்ட RISAT – 2B 

புவி கண்காணிப்பு கசயற்பகக்ககாள் கவளாண்பம, காடுகள் மற்றும் கபாிடா் கதாடா்பான 

படங்கபள எடுத்து பூமிக்கு அனுப்பும். இது ISROஆல் ஏற்கனகவ 2009இல் அனுப்பப்பட்ட RISAT 2 

கசயற்பகக்ககாளுக்கு மாற்றாக அபமயும். 

 புவியில் உள்ள கபாருட்களின் அளவு, கட்டபமப்புகள், இயக்கம் மற்றும் மாற்றம் கபான்ற கூடுதல் 

விவரங்கபள அதன் X – கற்பற கசயற்பகத் துபள கரடாரால் வழங்க முடியும். இந்தத் தரவுகள் 

சாதாரண ஒளி கதாபலயுணா் கசயற்பகக்ககாள்களின் தரபவப் பூா்த்திகசய்யும். கமகம், மபழ 

& இரவில் தரவுகள் கதபவப்படும் நிறுவனங்களுக்கு இத்தபகய தரவு பயனுள்ளதாக அபமயும். 

  

 

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


                         2019 மே 23 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          3 

4. 8ஆவது இந்திய – மியன்மா் ஒருங்கிபணந்த கராந்து (IMCOR – 2019), பின்வரும் எந்தத் 

தளத்தில் கதாடங்கியுள்ளது? 

[A] கபாா்ட் பிகளயா் 

[B] மினிகாய் 

[C] டாமன் & படயூ 

[D] கவராட்டி 

 கம.20 அன்று அந்தமான் & நிக்ககாபாா் பபடத்துபறயில் உள்ள கபாா்ட் பிகளயாில் எட்டாவது 

இந்திய – மியான்மா் ஒருங்கிபணந்த கராந்து கதாடங்கியது. இது தீவிரவாதம், சட்டவிகராதமான 

மீன்பிடி, கபாபதப்கபாருள் கடத்தல், ஆட்கடத்தல், கவட்படயாடுதல் மற்றும் பிற சட்டவிகராத 

சிக்கல்களுக்கு தீா்வுகாண்பதற்காக இந்தியா மற்றும் மியான்மா் கடற்பபடகபளக்கு இபடகய 

நபடகபறும் ஓா் ஒருங்கிபணந்த கராந்தாகும். 

 மியான்மா் கப்பல்கள் - UMS கிங் தபின்ஷ்கவதீ, UMS இன்கல ஆகியன இந்திய கடற்பபடக் 

கப்பல் சா்யு உடன் இபணந்த கராந்துப் கபாறுப்பப கம.20-28 வபர கமற்ககாள்ளும். இந்தக் 

கப்பல்கள், இருநாடுகளுக்கும் இபடகய சுமாா் 725 கி.மீ., நீளமுபடய சா்வகதச கடல்புற எல்பல 

வழியாக நான்கு நாட்களுக்கு கராந்து கசய்யும். 

5. மக்காலு சிகரத்தின் உச்சிபய கவற்றிகரமாக அபடந்த முதல் இந்தியப் கபண்ணான 

பிாியங்கா கமாகித்கத, எந்த மாநிலத்பதச் கசா்ந்தவராவாா்? 

[A] கா்நாடகா 

[B] சத்தீஸ்கா் 

[C] மகாராஷ்டிரா 

[D] ககரளா 

 சதாராபவச் கசா்ந்த 26 வயதான பிாியங்கா கமாகித்கத, 8481 மீ., உயரமுபடய உலகின் 5ஆவது 

கபாிய சிகரமான மக்காலு சிகரத்தின் உச்சிபய கவற்றிகரமாக அபடந்த முதல் இந்தியப் 

கபண்ணாகியுள்ளாா். முன்னதாக கடந்தாண்டு கம மாதத்தில், உலகின் 4ஆவது கபாிய சிகரமான 

கலாட்கச சிகரத்தின் உச்சிபய அவா் அபடந்தாா். 
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 2013ஆம் ஆண்டில் உலகின் மிகவுயா்ந்த சிகரமான 8848 மீ., உயரமுபடய எவகரஸ்ட் சிகரத்தில் 

ஏறிய மகாராஷ்டிராவின் முதல் இளவயது கபண்ணாகவும், இந்திய அளவில் 3ஆவது இளவயது 

உபடயவராகவும் இவரானாா். எவகரஸ்ட் சிகரத்துக்கு கதன் கிழக்கக  19 கி.மீ., துூரத்தில், கநபாள 

– சீன எல்பலயில் மகாலங்கூா் இமாலயத்தில் மக்காலு சிகரம் (Mt Makalu) அபமந்துள்ளது. 

1954இல் ாிகல கீகன் தபலபமயிலான அகமாிக்கக் குழுவினா் மக்காலுவில் முதலில் ஏறினா். 

6. ‘தங்க அட்பட’ என்ற நிரந்தர குடியுாிபம அபமப்பப அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நாடு எது? 

[A] ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

[B] இந்தியா 

[C] மியான்மா் 

[D] இலங்பக 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பிரதமா் கஷக் முகமது பின் ரஷீத் அல்-மகுடூம், UAEஇன் வளா்ச்சியின் 

ஒருபகுதியாக இருக்கும் முதலீட்டாளா்கள், கதாழில்முபனகவாா், சிறப்பு வல்லுநா்கள் மற்றும் 

ஆராய்ச்சியாளா்களுக்கு ‘தங்க அட்பட – Golden Card’ என்ற நிரந்தர குடியுாிபம திட்டம் ஒன்பற 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளாா். இந்நடவடிக்பக, கமலும் பல இந்திய கதாழில் வல்லுநா்கள் மற்றும் 

வணிகா்கபள வபளகுடா நாட்டின்பால் ஈா்க்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. 

 இப்புதிய நிரந்தர நுபழவு இபசவு கவளிநாட்டு முதலீடுகபள உருவாக்கும், கதாழில்முபனபவ 

ஊக்குவிக்கும், முன்னணிப் கபாறியாளா்கள், அறிவியலாளா்கள் & மாணவா்கபள ஈா்க்கும். 

இத்திட்டத்தின் கீழ், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் 10 ககாடி திா்காமுக்கும் அதிகமாக முதலீடு கசய்த 

6,800 கவளிநாட்டவா்களுக்கு நிரந்தர குடியுாிபம வழங்கவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

7.ஜப்பானின் 2ஆவது மிகவுயாிய கதசிய விருதான ‘எழுஞாயிறு விருது – The Order of the Rising 

Sun’ வழங்கி ககௌரவிக்கப்படவுள்ள இந்திய துூதா் யாா்? 

[A] சுஜாதா சிங் 

[B] நிரூபமா ராவ் 

[C] ஷியாம் சரன் 

[D] சிவசங்கா் கமனன் 
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 இந்திய துூதரான ஷியாம் சரனுக்கு, ஜப்பானின் 2ஆவது மிகவுயாிய கதசிய விருதான ‘எழுஞாயிறு 

விருது’, தங்கம் & கவள்ளி நட்சத்திரம் வழங்கி ககளரவிக்கப்படவுள்ளது. உத்திசாா் உறவுகபள 

வலுப்படுத்துவதிலும், இந்தியாவிற்கும் ஜப்பானுக்கும் இபடயிலான பரஸ்பர புாிதபல அதிகாி  

–ப்பதிலும் இருந்த அவரது பங்களிப்பிற்காக நடப்பாண்டு வசந்தகால கபரரசு விழாவின்கபாது 

இவ்விருது வழங்கப்படும். 

 2004 – 2006 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் அயல்நாட்டு கசயலாளராக இவா் பணியாற்றியுள்ள ாா். 

அவருபடய பணிக்காலத்தில், அப்கபாபதய ஜப்பானிய பிரதமா் ஜூனிசிகரா ககாய்சுமி ஐந்து 

ஆண்டுகளில் முதன்முபறயாக இந்தியாவுக்கு வருபகதந்தாா். 

 ஜப்பான் மற்றும் இந்தியாவுக்கு இபடகய பரஸ்பர புாிதபல வலுப்படுத்துவதில் இருந்த அவரது 

பங்களிப்புகளுள் 1988ஆம் ஆண்டில் ஜப்பானில் நபடகபற்ற “இந்தியத் திருவிழா”வும் அடங்கும். 

அப்கபாது அவா் ஜப்பானிலுள்ள இந்திய துூதரகத்தின் துபணத் தபலவராக இருந்தாா். 2017ஆம் 

ஆண்டு முதல், சரன் இருநாடுகளுக்கும் இபடகய பரஸ்பர புாிந்துணா்பவ அதாவது “இந்தியா – 

ஜப்பான் ஆய்வரங்கம்” நடத்தும் வபகயில் வளா்த்துவருகிறாா்.  

8.மபறவுக்குப் பின்னாக, நடப்பாண்டு ஐ.நா டாக் ெமாகஷல்ட் பதக்கம் வழங்கி ககௌரவிக் 

–கப்படவுள்ள இந்திய அபமதிக்காப்பாளா் யாா்? 

[A] ககளதம் பம்பவாகல 

[B] அதுல் ககர 

[C] ஜிகதந்தா் குமாா் 

[D] ரவீஷ் குமாா் 

 பணியின்கபாது உயிா்நீத்தவா்களுக்கும், துணிச்சல்மிக்ககாருக்கும் வழங்கப்படும் கபருபமமிகு 

ஐக்கிய நாடுகள் டாக் ெமாகஷல்ட் பதக்கமானது, நடப்பாண்டில் வழங்கப்படவுள்ள 119 ராணுவ, 

காவல்துபற மற்றும் ஆட்சிப்பணி அதிகாாிகளுள் காவல்துபற அதிகாாி ஜிகதந்தா் குமாரும் 

ஒருவராவாா். காங்ககா மக்களாட்சி குடியரசில் (MONUSCO) ஐ.நா அபமப்பின் நிபலப்படுத்தல் 

திட்டத்தில் பணியாற்றும்கபாது குமாா் மிகச்சிறந்த தியாகத்பதச் கசய்தாா். 

 கம.29 அன்று சா்வகதச ஐ.நா அபமதிக் காப்பாளா்கள் தின அனுசாிப்பின்கபாது நபடகபறும் 

விழாவில், மபறந்த இந்திய அபமதிக்காப்பாளாின் சாா்பாக ஐ.நாவுக்கான இந்தியாவின் 

நிரந்தர பிரதிநிதி துூதா் பசயத் அக்பருதீன் அப்பதக்கத்பத கபற்றுக்ககாள்வாா். ஐ.நா. அபமதிக் 

காப்பிற்காக சீருபடப்பணியாளா்கபள பங்களிப்பு கசய்வதில் நான்காவது கபாிய நாடாக 

இந்தியா உள்ளது. 
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9.இந்தியாவில் எந்தத் கததியில், கதசிய பயங்கரவாத எதிா்ப்பு தினம் காணப்படுகிறது? 

[A] கம 22 

[B] கம 21 

[C] கம 20 

[D] கம 19 

 மபறந்த முன்னாள் பிரதமா் ராஜீவ்காந்தியின் நிபனவுநாளான கம.21, ஆண்டுகதாறும் கதசிய 

பயங்கரவாத எதிா்ப்பு தினமாக கபடபிடிக்கப்படுகிறது. பயங்கரவாதம் மற்றும் வன்முபறயின் 

ஆபத்தும் மக்கள், சமுதாயம் மற்றும் நாட்டின் மீதான அதன் தாக்கம் குறித்து அபனத்து 

மக்களிபடகய விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துவது இந்நாளின் கநாக்கமாகும். 

 தீவிரவாதம் & வன்முபறயிலிருந்து மக்கள் விலகி நிற்ககவண்டுகமன வலியுறுத்துவதற்காககவ 

இந்த நாள் கபடபிடிக்கப்படுகிறது. 

10.இந்திய அரசியலபமப்பின் 12ஆவது பிாிவின் கீழ், ஐ.நா ஓா் அரசு அல்ல என்று தீா்ப்பளித்த 

உயா்நீதிமன்றம் எது? 

[A] தில்லி உயா்நீதிமன்றம் 

[B] கமட்ராஸ் உயா்நீதிமன்றம் 

[C] பாம்கப உயா்நீதிமன்றம் 

[D] கல்கத்தா உயா்நீதிமன்றம் 

 இந்திய அரசியலபமப்பின் 12ஆவது பிாிவின் கீழ், ஐக்கிய நாடுகள் ஓா் அரசு அல்ல எனவும்,  

அரசியலபமப்பின் 226ஆவது பிாிவின் கீழ் அதன் அதிகார எல்பலக்கு இது இணங்காது எனவும் 

தில்லி உயா்நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்துள்ளது. 1947ஆம் ஆண்டு ஐ.நா அபவ (சலுபககள் மற்றும் 

சட்ட விலக்களிப்புகள்) சட்டத்தின் கீழ், ஐ.நா. அனுபவித்துவந்த சட்ட விலக்களிப்புப் பற்றிய 

மனுபவ விசாாித்த நீதிபதி சுகரஷ் குமாா் பகட், இந்தத் தீா்ப்பப வழங்கியுள்ளாா். 

 ககாள்முதல் பணிக்குழுவால் தவறான நடத்பதயுபடயவா் எனக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட முன்னாள் 

ஐ.நா ஊழியா் ஒருவரால் இந்த மனு தாக்கல்கசய்யப்பட்டது. அகமாிக்க மத்திய நீதிமன்றத்தால் 97 

மாத சிபறத்தண்டபனயும், ஈராண்டுகள் கட்டாய நன்னடத்பத கசாதபனயும் விதிக்கப்பட்டு,  
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2014ஆம் ஆண்டு கம மாதம் இந்தியாவுக்கு நாடுகடத்தப்பட்டவா் சஞ்சயா பாகெல். இவா் தனது 

மனுவில், தனது வழக்கில் தக்க சட்டமுபற எதுவும் பின்பற்றப்படவில்பல என கூறியுள்ளாா். 

 

 

 கதன் மாநில மின்னுற்பத்தியில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது. 2019–20இல் அனல், நீா், அணு 

மின் நிபலயங்களின் கமாத்த மின்னுற்பத்தி 9,131 ககாடி அலகுகளாக இருக்கும் என மத்திய 

மின்சார ஆபணயம் மதிப்பிட்டுள்ளது. இபதத்கதாடா்ந்து ஆந்திரப்பிரகதசம் 6,911; கா்நாடகா 

5,336; கதலுங்கானா 5,108; ககரளா 604; புதுச்கசாியில் 22 ககாடி அலகு மின்சாரம் உற்பத்தி 

கசய்யப்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தென்னாப்பிாிக்காவின் புெிய அெிபராக தொ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

[A] ஜூலியஸ் மதலமா 

[B] ொதபா தபகி 

[C] மூசி மமமன் 

[D] சிாில் ராமதபாசா (Cyril Ramaphosa) 

 தென்னாப்பிாிக்க அெிபராக சிாில் ராமதபாசா மீண்டும் தொ்வு தசய்யப்பட்டுள்ளாா். தம.8 அன்று 

தென்னாப்பிாிக்க நாடாளுமன்றெ்துக்கு நடந்ெ தொ்ெலில், 57.5% வாக்குகள் தபற்று ஆப்பிாிக்க 

தெசிய காங்கிரஸ் கட்சி தவற்றி தபற்றது. நாடாளுமன்றெ்ெில் உள்ள 400 தொகுெிகளில் 230 

தொகுெிகமள அந்ெக் கட்சி மகப்பற்றியது. 

2.எந்ெெ் தெெியில், உலக தபச்சுவாா்ெ்மெ மற்றும் வளா்ச்சிக்கான கலாசார பல்வமகமம 

ெினம் (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) தகாண்டாடப்படுகிறது? 

[A] தம 22 

[B] தம 21 

[C] தம 20 

[D] தம 19 

 அரசாங்கங்கள், அரசு சாரா அமமப்புகள் மற்றும் தபாதுமக்கள் இமடதய கலாசார பல்வமகமம 

மற்றும் வளா்ச்சிமயச் சுற்றியுள்ள சிக்கல்கள் பற்றிய புாிெமல அெிகாிக்கும் விெமாக ஒவ்தவாா் 

ஆண்டும் தம.21 அன்று உலக தபச்சுவாா்ெ்மெ மற்றும் வளா்ச்சிக்கான கலாசார பல்வமகமம 

ெினம் தகாண்டாடப்படுகிறது. 2001இல் ஆப்கானிஸ்ொனில் உள்ள பாமியன் புெ்ொ் சிமலகமள 

அழிெ்ெென் விமளவாக இந்ெ நாள் உருவாக்கப்பட்டது. 

 UAE ஆனது சகிப்புெ்ென்மமமயயும் கலாசார பல்வமகமமமயயும் ஊக்குவிப்பெில் ெனது 

முயற்சிகமள முன்னிமலப்படுெ்ெி நடப்பாண்டில் (2019) இந்ெ நாமள தகாண்டாடியுள்ளது. இந்ெ 

நிகழ்வு, நடப்பாண்மட ‘சகிப்புெ்ென்மம ஆண்டு – Year of Tolerance’ என அந்நாடு அறிவிக்கும் 

நிகழ்வுடன் இமணந்து நமடதபற்றது. 
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 ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது பல்தவறு நாடுகளுடன் கலாசார உறவுகமள தகாண்டுள்ளது மற்றும் 

ஐ.நா கல்வி அறிவியல் & கலாசார அமமப்பின் (UNESCO) உறுப்பினராகவும் அந்நாடு உள்ளது 

3.சமீபெ்ெில் காலமான சூா்ய பிரகாஷ், எம்மாநிலெ்மெச்தசா்ந்ெ புகழ்மிக்க கமலஞராவாா்? 

[A] கா்நாடகா 

[B] தெலுங்கானா 

[C] ஆந்ெிரப்பிரதெசம் 

[D] தகரளா 

 தெலுங்கானாவில் நன்கறியப்பட்ட கமலஞரான சூா்ய பிரகாஷ் (79), தம.21 அன்று ஐெராபாெ்ெில் 

காலமானாா். ‘கலா விபூஷன்’ உள்ளிட்ட பல விருதுகமள அவா் தபற்றுள்ளாா். 

4.வாழும் கமலயின் அெிதவகமாக நுகரும் நுகா்தவாா் தபாருட்களின் (Fast Moving Consumer 

Goods) பிாிவுடன் இமணந்துள்ள வங்கி எது? 

[A] பாரெ ஸ்தடட் வங்கி 

[B] பஞ்சாப் தெசிய வங்கி 

[C] பதராடா வங்கி 

[D] தபங்க் ஆப் இந்ெியா 

 பாரெ ஸ்தடட் வங்கி (SBI) மற்றும் ‘வாழும் கமல’ நுகா்தவாா் தபாருள் நிறுவனமான ஸ்ரீஸ்ரீ ெெ்வா 

ஆகியவற்றுக்கு இமடதயயான கூட்டிமணவின்படி, பாரெ ஸ்தடட் வங்கியின் YONO தசயலிமய 

பயன்படுெ்துபவா்கள் ஸ்ரீஸ்ரீ ெெ்வா வழங்கும் உணவு, ஆதராக்கிய பராமாிப்பு, வீட்டுப் பராமாிப்பு, 

ெனிநபா் பராமாிப்பு, உபகரணங்கள் மற்றும் சங்கரா தொல் பாதுகாப்புப் தபாருட்கள் உட்பட 

350க்கும் தமற்பட்ட பல்தவறு தபாருட்கமள 15% ெள்ளுபடியில் வாங்கலாம். 

 இயற்மகயான, நலம் மிக்க மற்றும் ஆயுா்தவெம் சாா்ந்ெ பல்தவறு தபாருட்கமள வழங்கி ‘YONO’ 

மின்னணு சந்மெமய வளமமப்படுெ்துவதுடன், SBIஇன் வாடிக்மகயாளா்களுக்கு மிகச்சிறந்ெ 

தபாருள் வாங்கல் அனுபவெ்மெயும் இது வழங்கும். 
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5.நடப்பாண்டில் ஐ.நா.வின் மிகவுயாிய அமமெிகாப்பு விருது வழங்கி தகளரவிக்கப்பட்ட 

சான்சி சிதடதட, எந்ெ நாட்மடச் தசா்ந்ெவராவாா்? 

[A] மலாவி 

[B] மநஜீாியா 

[C] எகிப்து 

[D] சாம்பியா 

 மமறந்ெ மலாவிய பமடவீரரான சான்சி சிதடதடவிற்கு, ஐ.நா.வின் மிகவுயாிய அமமெிகாப்பு 

விருொன, ‘அசாெ்ெிய துணிச்சலுக்கான தகப்டன் பதய மடயக்தன பெக்கம்’ வழங்கப்பட்டது. 

தம.24 அன்று நியூயாா்க்கில் அமமந்துள்ள ஐ.நா. ெமலமமயகெ்ெில் நமடதபற்ற நடப்பாண்டு 

ஐ.நா. சா்வதெச அமமெிக்காப்பாா்கள் நிமனவு ெினெ்ெின்தபாது இவ்விருது வழங்கப்பட்டது. 

 கடந்ொண்டு நவம்பாில், காங்தகா மக்களாட்சிக் குடியரசின் கிழக்குப்பகுெியில், தபாதுமக்கமள 

ெீவிரவாெெ்ெில் ஈடுபடுெ்ெியும், தகாடிய எதபாலா நச்சுயிாி தநாய்க்கு ஐக்கிய நாடுகள் அளிெ்து 

வந்ெ சிகிச்மசகளுக்கு ெமடயாகவும் இருந்து வந்ெ ADF என்னும் ஓா் ஆயுெக்குழுவுக்கு எெிரான 

நடவடிக்மகயின்தபாது சிதடதட தகால்லப்பட்டாா். 

 இந்ெ விருது 2014இல் நிறுவப்பட்டது. 1994ஆம் ஆண்டில் ருவாண்டாவில் தகால்லப்படுவெற்கு 

முன்னா் நுூற்றுக்கணக்கான உயிா்கமள காப்பாற்றிய ஐ.நா.வின் முன்னாள் அமமெி காப்பாளா் 

தகப்டன் பதய மடயக்தனவின் தபயாில் இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. 

6.நடப்பாண்டு குழந்மெகள் உாிமம அட்டவமணயில், இந்ெியாவின் ெரநிமல என்ன? 

[A] 111ஆவது 

[B] 100ஆவது 

[C] 117ஆவது 

[D] 104ஆவது 

 சிறாா்களின் உாிமமகமள தமம்படுெ்துவெற்கு நாடுகள் எவ்வளவு ஈடுபாடுடனும், ெகுெியுடனும் 

உள்ளன என்பென் அடிப்பமடயில், அவற்மற ெரவாிமசப்படுெ்தும் நடப்பாண்டு குழந்மெகள் 

உாிமம (KidsRight) அட்டவமணயில் 181 நாடுகளில் இந்ெியா 117ஆவது இடெ்மெப் தபற்றுள்ளது.  
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 ஐஸ்லாந்து ஒட்டுதமாெ்ெமாக 0.967 புள்ளிகள் தபற்று முெலிடெ்மெப் பிடிெ்துள்ளது. தொடா்ந்து 

தபாா்ச்சுகல், சுவிச்சா்லாந்து முெலான நாடுகள் உள்ளன. ஆண்டுதொறும் தவளியிடப்படும் இந்ெச் 

சா்வதெச அட்டவமணயானது, தநொ்லாந்ெின் தராட்டா்டமில் உள்ள எராஸ்மஸ் பல்கமலயுடன் 

இமணந்ெ கிட்ஸ் மரட் அறக்கட்டமளயின் முயற்சியாகும். 

 UNICEF, ஐ.நா வளா்ச்சிெ்ெிட்டம் & குழந்மெகள் உாிமமக்கான ஐ.நா குழு ஆகியனவிடமிருந்து 

தசகாிக்கப்பட்ட ெகவல்களின் அடிப்பமடயில் ஆண்டுதொறும் இவ்வறிக்மககள் தவளியிடப்படு 

–கின்றன. வாழ்வுாிமம, நலவுாிமம, கல்வி உாிமம, பாதுகாப்பு உாிமம மற்றும் குழந்மெகள் 

உாிமமகளுக்கான சூழமல உருவாக்குெல் உள்ளிட்ட ஐந்து பிாிவுகமள இந்ெ அட்டவமண 

தகாண்டுள்ளது. 

7.தபாா் விமானெ்மெ இயக்கும் ெகுெியுமடய இந்ெியாவின் முெல் தபண் விமானி யாா்? 

[A] அவனி சதுா்தவெி 

[B] தமாகனா சிங் 

[C] சுமனனா ராஜ்புெ் 

[D] பாவனா காந்ெ் 

 தபாா் விமானெ்மெ பகலில் இயக்கும் ெகுெியுமடய முெல் தபண் விமானி என்ற தபருமமமய 

பீகாாின் ொ்பங்காமவச் தசா்ந்ெ துமண விமானி பாவனா காந்ெ் தபற்றுள்ளாா். MiG – 21 இரக 

தபாா் விமானெ்மெ பகலில் இயக்கும் பயிற்சிமய முடிெ்ெ பின்னா் பாவனா காந்ெ், இந்ெப் 

தபருமமமயப் தபற்றுள்ளாா். ெற்தபாது பிதகனாில் உள்ள நல் ெளெ்ெில் பணியமா்ெ்ெப்பட்டுள்ள 

பாவனா காந்ெ், ெனது குழுவுடன் அங்கு தபாா் விமானெ்மெ இயக்குவாா். 

 1964ஆம் ஆண்டில் இந்ெிய விமானப் பமட தசமவயில் ஈடுபட்ட பழமமயான, முன்னணி தபாா் 

விமானமாகும் MiG – 21. அப்தபாெிலிருந்து தொடா்ச்சியாக இது தமம்படுெ்ெப்பட்டு வருகிறது. MiG 

– 21 “மபசன்” என்பது இந்ெப் தபாா் விமானெ்ெின் உறுெியான வடிவமாகும். 

8.இரயில் பாமெமய மின்மயமாக்கும் ெிட்டெ்ெிற்காக இந்ெியாவுக்கு $750 மில்லியன் டாலா் 

கடனுெவி வழங்க முடிவுதசய்துள்ள சா்வதெச நிறுவனம் எது? 

[A] சா்வதெச நாணய நிெியம் 

[B] ஆசிய உட்கட்டமமப்பு முெலீட்டு வங்கி 

[C] ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி [D] உலக வங்கி 
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 இந்ெியாவில் 3,378 கி.மீ., துூர ரயில்தவ பாமெமய மின்மயமாக்கும் பணிக்கு ரூ.5,227 தகாடிமய 

($750 மில்லியன்) ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி வழங்குகிறது. இந்ெ நிெியுெவி, இந்ெிய இரயில்தவ 

துமறமய எாிதபாருள் சாா்ந்ெிருக்கும் நிமலயிலிருந்து, மின்மயமாக்க இது உெவும். இந்ெியாவில் 

சரக்குகள் மற்றும் பயணிகள் தபாக்குவரெ்து விமரந்து நமடதபற உெவிகரமாக இது இருக்கும். 

மின்மயமாக்கல் முடிந்ெ தசாெ்துகள், இந்ெிய இரயில்தவயிடம் குெ்ெமகக்கு அளிக்கப்படும். 

9.நடப்பாண்டில் வரும் உலக உயா் இரெ்ெ அழுெ்ெ ெினெ்துக்கான கருப்தபாருள் என்ன? 

[A] Awareness of high blood pressure 

[B] Know your numbers 

[C] Treat to goal 

[D] Healthy diet, healthy blood pressure 

 ‘அமமெிக் தகாமலயாளி’ என்றும் ‘உலகளாவிய தபாது சுகாொரப்பிரச்சமன’ என்றும் உலக 

சுகாொர அமமப்பால் அமழக்கப்படும் உயா் இரெ்ெ அழுெ்ெ தநாய் குறிெ்ெ விழிப்புணா்மவ 

ஏற்படுெ்துவெற்காக ஒவ்தவாா் ஆண்டும் தம.17 அன்று உலக உயா் இரெ்ெ அழுெ்ெ ெினம் (World 

Hypertension Day) கமடபிடிக்கப்படுகிறது. நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்தபாருள், 

“Know your numbers” என்பொகும். 

 ெமனிச் சுவா்களுக்கு எெிராக நீண்டகாலமாக உயா் அழுெ்ெெ்ெில் இரெ்ெம் பாயும் நிமல உயா் 

இரெ்ெ அழுெ்ெமாகும். இெய தநாய் & பக்கவாெம் தபான்ற பல்தவறு உடல்நலப் பிரச்சமனகமள 

ஏற்படுெ்துவெற்கு இந்ெ உயா் இரெ்ெ அழுெ்ெம் தபாதுமான காரணமாக உள்ளது. 

10.சமீபெ்ெில் காலமான விஜயா முதல, எந்ெெ் துமறயில் புகழ்தபற்ற ஆளுமமயாவாா்? 

[A] புமகப்படக்கமல 

[B] விமளயாட்டு 

[C] ெிமரெ்துமற 

[D] பெ்ெிாிமக 

 புகழ்தபற்ற ெிமரப்பட இயக்குநரும், ெிமரப்பட வரலாற்றாசிாியருமான விஜயா முதல (98), தம.19 

அன்று தென் ெில்லியில் உள்ள ெனது இல்லெ்ெில் காலமானாா். 1959இல் இவா், ெில்லி ெிமரச் 

சங்கெ்மெ நிறுவினாா். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நிரந்தர கணக்கு எண் (PAN) அட்டடடை வழங்குவதற்காக இந்திைாவுடன் இடணந்துள்ள 

ஜொ்மானிை கட்டணம் ஜெலுத்தல் நிறுவனம் எது? 

[A] Wirecard (வைா்காா்ட்) 

[B] Paysafe Group 

[C] Atos 

[D] Klarna 

 வங்கிக் கணக்குகடளத் ஜதாடங்க, பணப் பாிமாற்றம் அல்லது முழுடமைான வணிக பாிவா்த்த 

–டனகளுக்குத் ததடவைான வாி அடடைாள அட்டடகடள வழங்குவதற்கான ஜெைல்முடறடை 

எளிதாக்குவதற்காக ஜொ்மானிை கட்டணஞ்ஜெலுத்தல் நிறுவனமான வைா்காா்டுடன் இந்திைா 

இடணந்துள்ளது. அரசு நிறுவனமான UTI உட்கட்டடமப்பு ஜதாழில்நுட்பம் மற்றும் நிதிைிைல் 

தெடவகள் நிறுவனத்துடனான இந்த ஒப்பந்தம், 1.3 பில்லிைன் மக்கள்ஜதாடக ஜகாண்ட, 

இன்னமும் முடறொரா ஜபாருளாதாரத்தில் வாழ்ந்தும், பணிஜெை்தும் வரும் மக்கள் வெிக்கும் 

நாட்டில் நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டடகடள வழங்க முற்படுகிறது. 

 1999இல் முனிெ்ெில் நிறுவப்பட்ட வைா்காா்ட் நிறுவனம், ஒரு மின்னணு கட்டணம் ஜெலுத்தும் 

தளத்டத இைக்கிவருகிறது. அஃது வணிகா்களுக்கான கட்டணப் ஜபறுதல்கடள டகைாள்கிறது. 

தமலும், நுகா்தவாருக்கு ஜமை்ைான மற்றும் ‘ஜமை்நிகா்’ கட்டண அட்டடகடள வழங்குகிறது. 

2.ொ்வததெ பாம்புக்கடி ‘அவெர நிடல’டை டகைாள்வதற்காக ஒரு புதிை உத்திடை அறிமுகம் 

ஜெை்துள்ள பன்னாட்டு அடமப்பு எது? 

[A] ஐ எல் ஓ 

[B] ைுஜனஸ்தகா 

[C] எப் ஏ ஓ 

[D] டபுள்யூ ஜெெ் ஓ 

 பாம்புக் கடிைால் ஏற்படும் மரணங்கள் மற்றும் காைங்கடள குடறப்பதற்காக ஒரு புதிை உத்திடை 

உலக சுகாதார நிறுவனம் ஜவளிைிட்டுள்ளது. ஒவ்தவாா் ஆண்டும் கிட்டத்தட்ட மூன்று மில்லிைன் 

மக்கள் விஷப்பாம்புகளின் கடிக்கு ஆளாகின்றனா். இதில் 81,000 – 1,38,000 தபா் வடர மரணிக் 
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–கின்றனா். பாம்புக்கடி ஜதாடா்புடடை மரணங்கள் மற்றும் அதனால் ஏற்படும் குடறபாடுகடள 

2030ஆம் ஆண்டளவில் குடறப்பதத இவ்வுத்திைின் தநாக்கமாகும். தரம்வாை்ந்த நஞ்சு – முறிவு 

மருந்துகளின் உற்பத்திடைக் கணிெமாக உைா்த்துவதத இந்த உத்திைின் முக்கிைப் பகுதிைாகும். 

 பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் பின்பற்றப்படும் ததெிை சுகாதாரத் திட்டங்களில், பாம்புக்கடி ெிகிெ்டெ 

–டைைும் ஒருங்கிடணக்க இந்த உத்தி அடழப்பு விடுத்துள்ளது. இதில் சுகாதார ஊழிைா்களுக்கு 

ெிறந்த பைிற்ெி வழங்குவதும், பாம்புக்கடி குறித்து மக்களுக்கு பைிற்றுவிப்பதும் அடங்கும்.  

 பாம்பின் நஞ்ொனது பக்கவாதத்டத ஏற்படுத்தும் காரணிைாக உள்ளது. அது மூெ்சுத்திணறல், 

குருதிப்தபாக்கு ெீா்குடலவு, நிரந்தர இைலாடம & திசு பாதிப்பு ஆகிைவற்றுக்கு வழிவகுக்கக் 

கூடிைதாக உள்ளது. பாம்புக்கடிைால் பாதிக்கப்பட்ட ஜபரும்பாலாதனாா் உலகின் ஜவப்பமண்டல 

அல்லது ஏழ்டமைான பகுதிகளில் வெிக்கும் மக்ககளாக உள்ளனா். குழந்டதகள் தங்களது ெிறிை 

உடலின் அளவு காரணமாக இதனால் தமாெமாக பாதிக்கப்படுகின்றனா். 

3.நியூ ஸ்தபஸ் இந்திைா லிட் என்பது பின்வரும் எவ்வடமப்பின் புதிை வணிகப்பிாிவாகும்? 

[A] டி ஆா் டி ஓ 

[B] வி எஸ் எஸ் ெி 

[C] பி ஏ ஆா் ெி 

[D] ஐ எஸ் ஆா் ஓ 

 அதிகாரப்பூா்வமாக இந்திை விண்ஜவளித் திட்டங்களில் ஜதாழிற்துடற பங்தகற்டப அதிகாிப்பத 

–ற்காக தம.23 அன்று ஜபங்களூருவில் நியூஸ்தபஸ் இந்திைா லிட் (NSIL) திறந்து டவக்கப்பட்டது. 

இது இந்திை விண்ஜவளி ஆை்வு டமைத்தின் (ISRO) வணிகப்பிாிவாகும். ஜதாழிற்துடறைில் 

விண்ஜவளி ஜதாடா்புடடை அடனத்து நடவடிக்டககளுக்கும் NSIL ஓா் ஒருங்கிடணப்பாளராக 

ஜெைல்படும். தமலும், விண்ஜவளி ஜதாடா்பான ஜதாழினுட்பங்களில் தனிைாா் ஜதாழில்முடன 

–டவைும் இது வளா்க்கும். 

 குறிப்பாக, ெிறிை துடணக்தகாள் ஏவுகலம் (SSLV) மற்றும் முடனை துடணக்தகாள் ஏவுகலம் 

(PSLV) ஆகிைவற்டற ஜதாழில்நுட்பப் பாிமாற்ற வழிமுடறகள் மூலம் உற்பத்தி ஜெை்வதற்கான 

ஜபாறுப்பும் இதனுடடைதாகும். 
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4. ‘Artemis’ 2024 நிலவுத் திட்டத்துக்கான கால அட்டவடணடை ஜவளிைிட்ட விண்ஜவளி 

நிறுவனம் எது? 

[A] ெி என் இ எஸ் 

[B] நாொ 

[C] ொக்ொ 

[D] தராஸ்தகாஸ்தமாஸ் 

 நிலவுக்கு விண்ஜவளி வீரா்கடள அனுப்பும் ‘ஆா்டிமிஸ்’ திட்டத்திற்கான கால அட்டவடணடை 

நாொ நிறுவனம் ெமீபத்தில் ஜவளிைிட்டுள்ளது. எட்டுத் திட்டமிடப்பட்ட ஏவுதடலைும், 2024ஆம் 

ஆண்டுக்குள் நிலவின் சுற்றுப்பாடதைில் ஒரு ெிறு நிடலைம் அடமத்தல் ஆகிைடவைும் இதில் 

அடங்கும். ஜபாதுவாக நிலவு ஜதாடா்புடடை விண்ஜவளித் திட்டங்களுக்கு அப்தபாதலா எனப் 

ஜபைாிடப்படுவது வழக்கம். 

 ஆா்டிமிஸ் என்பது கிதரக்கப் புராணங்களில் தவட்டட, வனம் & நிலவின் ஜபண் ஜதை்வமாகக் 

குறிக்கப்படும் அப்தபாதலாவின் ெதகாதாிைின் ஜபைராகும். ‘Acceleration (முடுக்கம்), Reconnection 

(மறுகாந்தஅடல இடணவு), Turbulence (ஜகாந்தளிப்பு), மற்றும் Electrodynamics of the Moon’s 

Interaction with the Sun (ஞாைிற்றுடனான திங்களின் இடடைட்ீடு விடனைின் மின்னிைக்கவிைல்)’ 

என்பதன் சுருக்கதம ‘ARTEMIS’ என்பதாகும். 

 Artemis 1 என்பது 2020ஆம் ஆண்டுக்கான பணிக்குழு அற்ற நிலவுத் திட்டம் எனவும், அதற்கடுத்து 

வரும் Artemis 2 என்பது 2022ஆம் ஆண்டுக்கான பணிக்குழு உடடை நிலவுத் திட்டம் எனவும், 

Artemis 3 என்பது 2024ஆம் ஆண்டுக்கான ஒரு ஜபண் உட்பட விண்ஜவளி வீரா்கடள நிலவுக்கு 

அனுப்பும் திட்டம் எனவும் நாொ நிா்வாகி ெிம் பிாிடன்ஸ்டடன் ஜதாிவித்துள்ளாா். இந்த மூன்று 

திட்டங்களும் தபாைிங் ஏவுகடண மூலம் விண்ணுக்கு ஏவப்படும். 

5.சுதகாை் தபாா் விமானத்திலிருந்து நிடலம வழிப்படுத்திை ஜவடிகுண்டட (Inertial Guided 

Bomb) ஜவற்றிகரமாக தொதித்துள்ள அடமப்பு எது? 

[A] பி ஏ ஆா் ெி 

[B] மாா்தகாஸ்  

[C] டி ஆா் டி ஓ 

[D] வி எஸ் எஸ் ெி  
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 ராெஸ்தானில் உள்ள ஜபாக்ரான் தொதடன டமைத்தில், சுதகாை் – 30 MKI தபாா் விமானத்தில் 

இருந்து துல்லிைமாக தாக்கும் திறனுடடை 500 கிதலா நிடலம வழிப்படுத்திை ஜவடிகுண்டு 

ஜவற்றிகரமாக பாிதொதிக்கப்பட்டது. இந்தப் பாிதொதடனடை, பாதுகாப்பு ஆராை்ெ்ெி மற்றும் 

தமம்பாட்டு அடமப்பு தமற்ஜகாண்டது. ஜவவ்தவறு அளவீடுகளில் நடத்தப்பட்ட இந்தெ் தொதடன 

–ைின்தபாது, நிா்ணைிக்கப்பட்ட அடனத்து இலக்குகடளைும் இந்த ஜவடிகுண்டு துல்லிைமாகத் 

தாக்கி அழித்தது. 

 கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன், தபாா் விமானத்திலிருந்தபடி தடரைிலுள்ள இலக்குகடளத் 

தாக்கும் பிரதமாஸ் ஏவுகடணடை இந்திை விமானப் படட அந்தமான் & நிக்தகாபாா் தீவுகளில் 

இருந்து ஜவற்றிகரமாக தொதித்துப் பாா்த்தது. சுதகாை் – 30 விமானத்திலிருந்து இந்தெ் தொதடன 

நடத்தப்பட்டது. 2.5 டன் எடடைுடடை வானிலிருந்து தடரக்கு ஏவப்படும் இந்த ஏவுகடணைானது  

ஏறத்தாழ 300 கி.மீ., வீெ்ெத்டத ஜகாண்டுள்ளது. அது இந்திை விமானப் படடைின் தபாா்த்திறடன 

கணிெமாக அதிகாிக்கும். பிரதமாஸ் ஏவுகடண Mach 2.8 தவகத்தில் இைங்குகிறது, இது கிட்டத் 

தட்ட ஒலிடைப் தபான்று மும்மடங்கு தவகமாகும். 

6.உள்நாட்டு உைிாி – ஜெட் எாிஜபாருளில் இைங்குவதற்கு அதிகாரப்பூா்வமாக ொன்றளிக்கப் 

–பட்ட இரஷ்ைாவால் தைாாிக்கப்பட்ட இந்திை விமானப்படட விமானம் எது? 

[A] AN-31 

[B] AN-33 

[C] AN-32 

[D] AN-35 

 இந்திை விமானப் படடைின் இரஷ்ைத் தைாாிப்பான AN – 32 விமானமானது, மரங்களிலிருந்து 

ஜபறப்பட்ட கலப்பு உைிாி – ஜெட் எாிஜபாருளில் இைங்குவதற்கு அதிகாரப்பூா்வமாக ொன்றளிக்க 

–ப்பட்டுள்ளது. 10 ெதவீதம் மரத்திலிருந்து ஜபறப்பட்டதாகவும், 90 ெதவீதம் வழக்கமான விமான 

எாிஜபாருளாகவும் இந்த எாிஜபாருள் இருக்கும். அடுத்த ஈராண்டுகளில் இந்தப் பாிதொதடனடை 

விாிவுபடுத்துவதற்கான திட்டங்கடள இந்திை வான் படட ஜகாண்டுள்ளது. 

 இந்த விமானத்திற்கு, இராணுவ வானுூா்தி ஜெல்லத்தக்க நிடல மற்றும் ொன்றளிப்பு டமைம் 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. உைிாி எாிஜபாருளால் இைங்கும் இந்த முதல் விமானத்டத தடராடூனில் 

உள்ள CSIR – IIP ஆை்வகம், 2013ஆம் ஆண்டில் தைாாித்தது. விமானப் தபாக்குவரத்துத் துடறைில் 

பாிதொதிக்கும் வெதிகள் இல்லாத காரணத்தால், இது அப்தபாது தொதிக்கப்படவும் இல்டல 

வணிகப் பைன்பாட்டிற்காக ொன்றளிக்கப்படவும் இல்டல. 
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7. எந்தத் தததிைில், உலக கடலாடம தினம் (World Turtle Day) கடடபிடிக்கப்படுகிறது? 

[A] தம 21  

[B] தம 22 

[C] தம 23 

[D] தம 24 

 கடலாடமகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் ெட்டத்திற்குப் புறம்பாக அடவகடள கடத்துவது குறித்த 

விழிப்புணா்டவ மக்களிடடதை ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்தவாா் ஆண்டும் தம.23 அன்று உலக 

கடலாடமகள் தினம் கடடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 நடப்பாண்டில் இந்திை உைிா்ப்பல்வடகடம வடலத்தளமானது, ஆடமகள் குறித்து ஆவணப்ப 

–டுத்துவதற்காக “கடலாடம காணுதல் வாரம் (தம 17 முதல் 23 வடர) – Turtle Spotting Week” என்ற 

ஒரு தனித்துவமிக்க முைற்ெிடை இந்திைா முழுவதும் ஜதாடங்கிற்று. இந்திைாவில் உள்ள நன்னீா் 

ஆடமகள் மற்றும் ஆடமகள் குறித்த தகவல்கடள தெகாிப்பதத இம்முைற்ெிைின் தநாக்கமாகும். 

8. உக்டரனின் புதிை அதிபராக பதவிதைற்றுள்ளவா் ைாா்? 

[A] விளாடிமிா் ஜெலன்ஸ்கி (Volodymyr Zelensky) 

[B] விக்டா் யூஷ்ஜெங்தகா 

[C] ஜபட்தரா ஜபாதராஜஷங்தகா 

[D] லிதைானிட் கிராெக் 

 உக்னின் புதிை அதிபராக ஜதாடலக்காட்ெி நடகெ்சுடவ நடிகா் விளாடிமிா் ஜெலன்ஸ்கி பதவி 

ஏற்றாா். ‘மக்களுக்கான தவடலக்காரன்’ என்ற ஜதாடலக்காட்ெித் ஜதாடாில் ஜெலன்ஸ்கி, பள்ளி 

ஆெிாிைராக ஊழடல விமா்ெித்து நடித்தாா். அது அவருக்கு மக்கள் ஆதரடவ ஜபற்றுத்தந்தது. 

 இத்ஜதாடாின் தடலப்டபதை தன் கட்ெிைின் ஜபைராக்கி, கடந்த மாா்ெ்ெில் கட்ெி ஜதாடங்கினாா். 

கடந்த மாதம் நடடஜபற்ற ததா்தலில் 73% வாக்குகளுடன் அவா் ஜவற்றிஜபற்றாா். 
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9. 100 துண்டங்கடளக்ஜகாண்ட ஒரு ஜபாதிைத்துக்கு 5 ரூபாை் என இருந்துவரும் தெடவக் 

கட்டணத்டத, எவ்வளவுக்கு உைா்த்திக்ஜகாள்ள நவீன நாணை தெமிப்பகங்களுக்கு இந்திை 

ாிொ்வ் வங்கி அனுமதி அளித்துள்ளது? 

[A] `8 

[B] `11 

[C] `7 

[D] `10 

 நாணை தெமிப்பகங்களற்ற வங்கிக்கிடளகளால் டவப்பு ஜெை்ைப்பட்டுள்ள 100 துண்டங்கடளக் 

ஜகாண்ட ஒரு ஜபாதிைத்துக்கு 5 ரூபாை் என இருந்துவரும் தெடவக்கட்டணத்டத, அதிகபட்ெமாக 

8 ரூபாை் வடர உைா்த்திக்ஜகாள்ள மிகப்ஜபாிை நவீன நாணை தெமிப்பகங்களுக்கு இந்திை ாிொ்வ் 

வங்கி அனுமதி அளித்துள்ளது. 

 இதற்காக குடறந்தபட்ெ தரநிடலகடள பூா்த்தி ஜெை்ைும் நாணை தெமிப்பகங்கதள மிகப்ஜபாிை 

நவீன நாணை தெமிப்பகங்கள் என வடகப்படுத்திக்ஜகாள்ள தகுதிஜபறும். உைா்த்தப்பட்டுள்ள 

இந்த விகிதங்கள் ெம்பந்தப்பட்ட அலுவலகத்தால் வடகப்படுத்தப்பட்ட பிறதக அமலுக்கு வரும். 

10.எந்தப் பைங்கரவாத எதிா்ப்பு ெட்டத்தின்கீழ், ெமாத்-உல்-முொகிதீன் வங்க பைங்கரவாத 

அடமப்டப இந்திைா தடட ஜெை்துள்ளது? 

[A] பைங்கரவாதெ் ஜெைல்கடளத் தடடஜெை்ைும் ெட்டம் 

[B] ஆைுதப்படட (ெிறப்பு அதிகாரங்கள்) ெட்டம் 

[C] ததெிைப் பாதுகாப்புெ் ெட்டம் 

[D] ெட்டத்துக்குப் புறம்பான நடவடிக்டககள் (தடுப்பு) ெட்டம் 

 ெமாத்-உல்-முொகிதீன் வங்கததெம் (JMB) என்னும் வங்கததெத்டதெ் தொ்ந்த பைங்கரவாத 

அடமப்டப ெட்டத்துக்குப் புறம்பான நடவடிக்டககள் தடுப்புெ் ெட்டத்தின் (UAPA) கீழ், இந்திை 

அரொங்கம் தடடஜெை்துள்ளது. ெமாத்-உல்-முொகிதீன் இந்திைா / ெிந்துஸ்தான் எனவும் இந்தப் 

பைங்கரவாத அடமப்பு அடழக்கப்படுகின்றது. 

 இந்த அடமப்பு, பைங்கரவாதத்டத ஊக்குவிக்கும் நடவடிக்டககடள தமற்ஜகாள்வதாகவும், 

இடளஞா்கடள தீவிரவாதத்தில் ஈடுபடுத்தும் ஜெைல்கடள இந்திைாவில் தமற்ஜகாள்வதாகவும் 
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உள்துடற அடமெ்ெகம் ஜதாிவித்துள்ளது. எனதவ, JMB மற்றும் அது ஜதாடா்புடடை அடனத்து 

முகங்களும் 1967ஆம் ஆண்டின் ெட்டத்துக்குப் புறம்பான நடவடிக்டககள் தடுப்புெ் ெட்டத்தின் 

(UAPA) முதல் அட்டவடணைில் தொ்க்கப்பட்டுள்ளன. UAPAஇன் முதல் அட்டவடணைில் பட்டிைலி 

–டப்பட்டுள்ளது என்றால், அது இந்திைாவில் தடடஜெை்ைப்பட்ட அடமப்பு என்று ஜபாருள். 

 

 

 நீலகிாி மாவட்டம், குன்னுூா் ெிம்ஸ் பூங்காவில் 61ஆவது பழக்கண்காட்ெி ஜதாடங்கிைுள்ளது. 

 வரும் ெூன் 16 – ெூடல 14 வடர, கிருஷ்ணகிாி அரசு ஆண்கள் தமல்நிடலப்பள்ளி விடளைாட்டு 

டமதானத்தில், 27ஆவது அகில இந்திை மாங்கனி கண்காட்ெி நடடஜபறவுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு உயிாியல் பல்வகைகை தினத்துை்ைான ைருப்பபாருள் என்ன? 

[A] Biodiversity and Sustainable Tourism 

[B] Our Biodiversity, Our Food, Our Health 

[C] Biodiversity for Sustaining People and their Livelihoods 

[D] Biodiversity for Sustainable Development 

 பன்னாட்டளவில் உயிாியல் பல்வகைகை பற்றிய புாிதல் ைற்றுை் விழிப்புணா்கவ அதிைாிை்குை் 

நநாை்ைில் ஒவ்நவாா் ஆண்டுை் நை.22 அன்று சா்வநதச உயிாியல் பல்வகைகை (Biological 

Diversity) தினை் ைகடபிடிை்ைப்படுைிறது. நடப்பாண்டில் வருை் இந்நாளுை்ைான ைருப்பபாருள், 

“நைது உயிாியல் பல்வகைகை, நைது உணவு, நைது நலை்” என்பதாகுை். இது நாை் சாா்ந்திருை்குை் 

பல்லுயிா் வகைகை & நலை்ைிை்ை சுற்றுச்சூழல், நைது உணவு அகைப்புைள், ஊட்டச்சத்து, நலை் 

ஆைியன குறித்து அறிவூட்டுை் விதைாைவுை், விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துை் விதைாைவுை் உள்ளது. 

2. WHO ஆப்பிாிை்ை ைண்டலத்தில்,  ைநலாியா அற்ற நாடு என அறிவிை்ைப்பட்டுள்ள நாடு எது? 

[A] கநஜீாியா 

[B] பைாராை்நைா 

[C] அல்ஜீாியா 

[D] தான்சானியா 

 அல்ஜீாியா ைற்றுை் அா்பஜன்டினா ஆைிய நாடுைகள ைநலாியா நநாயற்ற நாடுைள் என உலை 

சுைாதார அகைப்பு (WHO) அதிைாரப்பூா்வைாை அங்ைீைாித்துள்ளது. பதாடா்ச்சியாை மூன்றாண்டு 

ைாலத்திற்கு அை்பைாடிய நநாய் குறித்த எந்தவிதைான புதிய வழை்குைளுை் இவ்விருநாடுைளிலுை் 

பதியப்படவில்கல. WHOவின் கூற்றுப்படி தற்சையை் வகர 38 நாடுைள், ைநலாியா அற்ற நாடுைள் 

என அறிவிை்ைப்பட்டுள்ளன. 

 1880இல் பிரஞ்சு ைருத்துவா் டாை்டா் சாா்லஸ் லுூயிஸ் அல்நபான்ஸ் லாவா்னால் ைநலாியா நநாய் 

ைண்டறியப்பட்ட நாடான அல்ஜீாியா, இந்த கைல்ைல்கல அகடயுை் ஆப்பிாிை்ைாவின் 2ஆவது 

நாடாகுை். ைற்பறாரு நாடு பைாாிசியஸ், 1973ஆை் ஆண்டில் இந்நாடு ைநலாியா அற்ற நாடு என 

அங்ைீைாிை்ைப்பட்டது. 
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 ைடந்த 45 ஆண்டுைாலத்தில் WHOவின் அபைாிை்ை பிராந்தியத்தில் ைநலாியா அற்ற நாடு என 

அதிைாரப்பூா்வைாை அங்ைீைாிை்ைப்பட்ட இரண்டாவது நாடு அா்பஜன்டினா ஆகுை். ைடந்த 2018ஆை் 

ஆண்டு ஜூன் ைாதத்தில் பராகுநவ முதன்முதலாை அங்ைீைாிை்ைப்பட்டது. ைநலாியா என்பது 

பபண் அனாபிலஸ் பைாசுை்ைடியால் ைடத்தப்படுை் ஓா் ஒட்டுண்ணி நநாயாகுை். இந்நநாய், தடுை்ைை் 

கூடியது ைற்றுை் சிைிச்கசயளிை்ைை் கூடியதுை் ஆகுை். 

3.சாநைாஸ் தீவுை்கூட்டை், எந்தப் பபருங்ைடலில் அகைந்துள்ளது? 

[A] அட்லாண்டிை் பபருங்ைடல் 

[B] பசிபிை் பபருங்ைடல் 

[C] ஆா்டிை் பபருங்ைடல் 

[D] இந்தியப் பபருங்ைடல் 

 சாநைாஸ் தீவுைளிலிருந்து ஐை்ைிய இராஜ்ஜியை் தனது நிா்வாைத்கத திருை்ப பபறநவண்டுை் என்ற 

தீா்ைானத்கத ஐை்ைிய நாடுைள் பபாது அகவ அதிைாரப்பூா்வைாை நிகறநவற்றியுள்ளது. 1965இல் 

பைாாிசியசிலிருந்து சாநைாஸ் தீகவ பிாிப்பதன் மூலை் வருை் சட்டபூா்வ விகளவுைள் குறித்து 

சா்வநதச நீதிைன்றை், 2019 பிப்.25இல் வழங்ைிய அறிவுகரகய இத்தீா்ைானை் வரநவற்றுள்ளது. 

இந்தியப் பபருங்ைடல் தீவுைளில் ஐை்ைிய இராஜ்ஜியத்தின் ைாலனியாதிை்ைை் சட்டவிநராதைானது 

என்று அது தீா்ப்பளித்தது. 

 1968ஆை் ஆண்டில் பைாாிசியஸ் விடுதகலயகடந்த பின்னருை், ஐை்ைிய இராஜ்ஜியை் சாநைாஸ் 

தீவுை்கூட்டத்தின் நிா்வாைத்கத தன்வசநை கவத்திருந்தது குறிப்பிடத்தை்ைது. சாநைாஸ் தீவுை் 

கூட்டத்தின் ைிைப்பபாிய தீவான டியாநைா ைாா்சியா தீவில் ஐை்ைிய அபைாிை்ைா ைற்றுை் ஐை்ைிய 

இராஜ்ஜியை் கூட்டுறவில் முை்ைிய இராணுவத்தளை் பசயல்பட்டு வருைிறது. 

 1967 ைற்றுை் 1973ை்கு இகடப்பட்ட ைாலத்தில் அகனத்து சாநைாசி ைை்ைளுை் ைீண்டுை் திருை்பவர 

இயலாத அளவிற்கு வலுை்ைட்டாயைாை பவளிநயற்றப்பட்டனா். இந்தியப் பபருங்ைடலில், ைாலத் 

தீவுை்கூட்டங்ைளுை்கு சுைாா் 500 ைி.ைீ., பதற்நை அகைந்துள்ள சாநைாஸ் தீவுைளில், ைிட்டத்தட்ட 

60 சிறு பவப்பவலயத் தீவுைகளை் பைாண்ட ஏழு பவளத்தீவுை் கூட்டங்ைள் உள்ளன. 
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4.எந்நைரத்தில், 2019 ஷாங்ைாய் ஒத்துகழப்பு அகைப்பின் பவளியுறவு அகைச்சா்ைள் ைாநாடு 

நகடபபற்றது? 

[A] பிஷ்நைை் 

[B] புது தில்லி 

[C] ைாஸ்நைா 

[D] பீஜிங் 

 நை.21 அன்று ைிா்ைிஸ்தானில் உள்ள பிஷ்நைை்ைில் இரு நாட்ைள் நடந்த நடப்பாண்டு ஷாங்ைாய் 

ஒத்துகழப்பு அகைப்பின் பவளியுறவு அகைச்சா்ைள் ைாநாட்டில் பவளியுறவுத் துகற அகைச்சா் 

சுஷ்ைா சுவராஜ் ைலந்துபைாண்டாா். இதில் புல்வாைா ைற்றுை் இலங்கையில் நடந்த பயங்ைரவாத 

தாை்குதல்ைகள குறிப்பிட்டுப் நபசிய சுஷ்ைா சுவராஜ், பயங்ைரவாத எதிா்ப்பு ஒத்துகழப்புை்ைாை 

SCO உறுப்பினா்ைகள வலியுறுத்தினாா். 

 பிராந்தியத்தில் பயங்ைரவாதை் & பாதுைாப்பு சவால்ைகள எதிா்த்துப்நபாராட SCOஇன் பிராந்திய 

பயங்ைரவாத எதிா்ப்பு அகைப்கப (RATS) வலுப்படுத்த இந்தியா ைாத்திருப்பதாை அவா் கூறினாா். 

2021 – 2022 ைற்றுை் 2027 – 2028 ஆண்டுைளில், UNSCஇன் நிரந்தரைல்லாத உறுப்பினராை ைாற 

விருை்புை் உறுப்பு நாடுைளுை்கு SCO ஆதரவளிை்ை நவண்டுை் எனவுை் அவா் நைட்டுை்பைாண்டாா். 

 இரஷ்யா, சீனா, ைிா்ைிஸ் குடியரசு, ைஜைஸ்தான், தஜிைிஸ்தான் ைற்றுை் உஸ்பபைிஸ்தான் முதலிய 

நாடுைளின் தகலவா்ைளால் 2001இல் ஷாங்ைாய் நைாில் ஷாங்ைாய் ஒத்துகழப்பு அகைப்பு 

நிறுவப்பட்டது. இந்தியாவுடன் நசா்ந்து பாைிஸ்தானுை்குை் ஷாங்ைாய் ஒத்துகழப்பு அகைப்பின் 

உறுப்பினா் அந்தஸ்து 2017இல் வழங்ைப்பட்டது. 

5.நடப்பாண்டு உலை நதனீை்ைள் தினத்துை்ைான ைருப்பபாருள் என்ன? 

[A] Join hands to Protect Bees 

[B] Save the Bees 

[C] Praise Bees & their working 

[D] Save Bees, Save Ecosystem 

 சுற்றுச்சூழலில் நதனீை்ைள் ைற்றுை் பிற பூந்துைள் நசா்ப்பிைளின் பாத்திரத்கத ஒப்புை்பைாள்ளுை் 

விதைாை ஒவ்நவாா் ஆண்டுை் நை.20 அன்று உலை நதனீை்ைள் தினை் பைாண்டாடப்படுைிறது. 
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நதனீை்ைள் ைற்றுை் அவற்றின் வாழிடங்ைகள பாதுைாை்ைவுை் நைை்படுத்தவுை், அவற்றின் பசழிப்பு 

ைற்றுை் பல்வகைகைகய நைை்படுத்தவுை், நீடித்த வளா்ச்சிை்கு நதனீை்ைள் இருப்பின் ஆதரகவ 

ஊை்குவிை்குை் வாய்ப்கப அரசாங்ைங்ைள், அகைப்புைள், உள்நாட்டு சமுதாய அகைப்புைள் ைற்றுை் 

அை்ைகறயுள்ள குடிைை்ைளுை்கு இந்நாள் வழங்குைிறது. 

 பதிபனட்டாை் நூற்றாண்டில் தனது பசாந்த நாடான ஸ்நலாநவனியாவில், நவீன நதனீ வளா்ப்பு 

நட்பங்ைளுை்கு முன்நனாடியாை விளங்ைியவருை், ைிைவுை் ைவனத்துடன் ைடினைாை பணி பசய்யுை் 

திறனுகடயகவ எனத் நதனீை்ைகளப் பாராட்டியவருைான ஆன்டன் ஜனாவின் பிறந்தநாநளாடு 

இந்நாள் ஒத்துப்நபாைிறது. நடப்பாண்டில் வருை் இந்நாளுை்ைான ைருப்பபாருள், “நதனீை்ைகளை் 

ைாப்பாற்றுங்ைள்’ என்பதாகுை். 

6.நான்ைாவது முயற்சியில் எவபரஸ்ட் சிைரத்தின் உச்சிகய அகடந்துள்ள முதல் ைருப்பின 

ஆப்பிாிை்ை பபண்ைணி யாா்? 

[A] கடடு பபதுல் 

[B] தை்பிசா நைாநயா 

[C] புதி ைாலபி 

[D] சநர குைநலா (Saray Khumalo) 

 8848 ைீ., உயரமுகடய எவபரஸ்ட் சிைரத்தின் உச்சிகய தனது 4ஆவது முயற்சியில் எட்டியுள்ள முதல் 

ைருப்பின ஆப்பிாிை்ை பபண்ணாை சாை்பியாவில் பிறந்து நஜாைன்னஸ்பா்ை்ைில் வாழ்ந்துவருை் 

சநர குைநலா ஆைியுள்ளாா். அவா் தனது இந்தப் பயணத்கத, ஆப்பிாிை்ைாவில் நூலைங்ைகள 

உருவாை்ைவுை், சிறாா்ைளின் ைல்விை்கு நிதி திரட்டுவதற்குைாை பயன்படுத்தியுள்ளாா். இதுவகர 

நூலைங்ைளுை்ைாைவுை் குழந்கதைளின் ைல்விை்ைாைவுை், $80,000 அபைாிை்ை டாலா்ைகள அவா் 

திரட்டியுள்ளாா். 

 ைல்வி, உகறவிடை் ைற்றுை் உணவு ஆைியவற்கற வழங்ைி ஆதரவற்நறாகரப் பராைாிை்குை் ஓா் 

அறை்ைட்டகளயுை் அவா் ஆதாித்து வருைிறாா். தான்சானியாவில் உள்ள ைிளிைஞ்சாநரா, 

அா்பஜன்டினாவில் உள்ள அை்நைான்ைாகுவா ைற்றுை் இரஷ்யாவில் உள்ள எல்பிரஸ் முதலிய 

சிைரங்ைளின் உச்சிகயயுை் குைநலா அகடந்துள்ளாா். 2003ஆை் ஆண்டில், பதன்னாப்பிாிை்ை 

பூங்ைாச்சரைா் சிபிசிநசா விநலநன, எவபரஸ்ட் சிைரத்கத அகடந்த முதல் ைருப்பினத்தவராவாா். 
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7.நடப்பாண்டு ஆசியா் வணிைை் ைற்றுை் சமூை ைன்றத்தில், 2018 – 19ை்ைான சா்வநதச ஆசியா் 

என்ற விருதுடன் பைளரவிை்ைப்பட்ட இந்திய ைருத்துவா் யாா்? 

[A] ைாைினி ராவ் 

[B] SI பத்ைாவதி 

[C] நேைா திவாைா் 

[D] ைதை்பனி ைங்குலி 

 பபங்ைளூகரச் நசா்ந்த ைருத்துவரான Dr. நேைா திவாைருை்கு, துபாயில், “2018–19ை்ைான சா்வநதச 

ஆசிாியா் – Global Asian of the Year 2018-19” என்ற விருது வழங்ைப்பட்டது. இந்தியாவில் பபண்ைள் 

நலவாழ்வுச்சூழகல உருவாை்குை் அவரது தன்னாா்வ பதாண்டுை்குை், பங்ைளிப்புை்குைாை இந்த 

விருது அவருை்கு வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

 UAEஇன் வணிை ஊை்குவிப்பு இயை்குநரான முைைது நாசா் ேை்தன் அல் சாபியிடைிருந்து ‘சமூைை் 

& நாட்டுச் நசகவ’ பிாிவின்ைீழ், நடப்பாண்டு ஆசியா் வணிைை் ைற்றுை் சமூை ைன்றத்தின்நபாது Dr. 

நேைாவுை்கு இவ்விருது வழங்ைப்பட்டது. 

8. 4ஆவது பசுகை ைற்றுை் நிகலயான நவதியியல் ைாநாட்டில், நடப்பாண்டுை்ைான பஜா்ைன் 

நவதியியல் பாிகச பவன்ற இந்திய அறிவியலாளா் யாா்? 

[A] சிவா உைாபதி 

[B] B பசசிநைரன் 

[C] அங்கூா் பத்வா்தன் (Ankur Patwardhan) 

[D] எஸ் சந்திரநசைா் 

 ‘Elsevier Foundation – ISC3 பசுகை ைற்றுை் நிகலயான நவதியியல் சவால்’ என்னுை் சா்வநதச 

நபாட்டியானது அண்கையில் பஜா்ைனியில், 4ஆவது பசுகை & நிகலயான நவதியியல் ைாநாட்டில் 

நடந்தது. அதில், புநனகவச் நசா்ந்த Dr. அங்கூா் பத்வா்தனின் திட்ட நயாசகனை்கு, €25,000 

யூநரா ைதிப்புகடய 2ஆவது பாிசு ைிகடத்தது. ‘ைைரந்தச்நசா்ை்கை & சுற்றுச்சூழல் நலத்திற்ைான 

வண்ணத்துப்பூச்சி ஈா்ப்பி’ என்ற அவரது திட்டை், நவதியியலுை்குை் சுற்றுச்சூழலுை்குை் இகடநய 

–யான பதாடா்கபப்பற்றியதாகுை். 
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 Dr.பத்வா்தன், தற்நபாது புநனவிலுள்ள அன்னாசாநைப் ைாா்வாநர ைல்லுூாியின் ‘அன்னாசாநைப் 

குல்ைா்னி உயிாியல் பல்வகைகை’த் துகறயின் தகலவராை பணியாற்றிவருைிறாா். நதஜஸ்வினி 

பச்நபாா் ைற்றுை் தத்தாத்நர நாயை் ஆைிநயாாின் உதவியுடன் இந்தத் திட்டத்கத அவா் உருவாை்ைி 

உள்ளாா். நைலுை், ைைாராஷ்டிர ைாநில உயிாியல் பல்வகைகை வாாியத்தின் உறுப்பினராைவுை் 

அவா் பணியாற்றிவருைிறாா். 

9.நடப்பாண்டு இந்திய பபண்ைள் லீை்கை பவன்றுள்ள ைால்பந்து அணி எது? 

[A] ைணிப்பூா் ைாவல்துகற 

[B] FC அலை்பூா் 

[C] நைாகுலை் நைரளா 

[D] நசது FC 

 நை.22 அன்று லுூதியானாவில் உள்ள குருநானை் அரங்ைில் நடந்த இறுதிப்நபாட்டியில், ைணிப்பூா் 

ைாவல்துகற அணிகய 3 – 1 என்ற ைணை்ைில் வீழ்த்தி, நசது FC அணி தனது முதலாவது இந்திய 

பபண்ைள் லீை் நைாப்கபகய பவன்றது. நசது FC என்பது தைிழ்நாட்கடச் நசா்ந்த இந்திய 

பபண்ைள் ைால்பந்தணிை் ைழைைாகுை். இந்திய பபண்ைள் லீை் என்பது இந்தியாவின் முன்னணி 

பபண்ைள் பதாழில்முகற ைால்பந்து லீை் பிாிவாகுை். 2018 – 19 பருவைானது இந்திய பபண்ைள் 

லீை்ைின் 3ஆவது பருவைாகுை். இதகன, அகனத்திந்திய ைால்பந்து கூட்டகைப்பு நடத்தியுள்ளது. 

10.அண்கைய ஐ.நா. WESP 2019 அறிை்கையின்படி, 2020ஆை் நிதியாண்டில், இந்தியாவின் 

பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்னவாை இருை்குை்? 

[A] 7.4% 

[B] 7.3% 

[C] 7.1% 

[D] 7.2% 

 ஐ.நா. சைீபத்தில் 2019 உலைப் பபாருளாதார நிகல ைற்றுை் வாய்ப்புைள் (WESP) அறிை்கைகய 

பவளியிட்டது. உலைப் பபாருளாதார வளா்ச்சியின் ஒட்டுபைாத்த ைந்தநிகலகயச் சுட்டிை்ைாட்டி, 

ஜனவாியில் 7.5% என்று ைதிப்பிடப்பட்டிருந்த இந்தியாவின் பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 

வளா்ச்சி ைதிப்பீட்கட, தற்நபாது 2019 – 20இல் 7.1% என ஐ.நா ைணித்துள்ளது. 
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 அபைாிை்ைாவுை்குை் சீனாவுை்குை் இகடயில் தீா்ை்ைப்படாத வணிைச் சிை்ைல்ைள் ைாரணைாை 

பபருை்பாலான சா்வநதச வணிை நடவடிை்கைைள் பலவீனப்படுவநதாடு, பதாழிற்துகற உற்பத்தி 

குகறவதால் ஏற்படுை் பரந்தளவிலான வளா்ச்சிப் பற்றாை்குகறகயயுை் சா்வநதச பபாருளாதாரை் 

எதிா்பைாள்ைிறது. ஒட்டுபைாத்தைாை, ஐ.நா. அதன் பதற்ைாசியாவுை்ைான ைதிப்பீட்கட 5.9% என்ற 

அளவிலிருந்து 5.8% ஆை குகறத்து ைதிப்பிட்டுள்ளது. 

 

 

 தைிழ்நாட்டில் பருவை்ைாற்று வீசிவருவதால் ைாற்றகல ைின்உற்பத்தி பதாடங்ைியுள்ளது. நதசிய 

அளவில் ைாற்றாகல ைின்னுற்பத்தியில் தைிழ்நாடு முதலிடத்தில் இருந்துவருைிறது. 

o திருபநல்நவலி, ைன்னியாகுைாி, பல்லடை், உடுைகலப்நபட்கட, ையத்தாறு ைற்றுை் நதனி 

உள்ளிட்ட பகுதிைளில் 8,152 MW ைின்னுற்பத்தி திறன்பைாண்ட 11,800 ைாற்றாகலைள் 

இயங்ைி வருைின்றன. ைாற்றாகல ைின்னுற்பத்தி நை இறுதியில் பதாடங்ைி அை்நடாபா் 

முதல் வாரை் வகர இருை்குை். பபாதுவாை ைாற்றாகலைள் மூலை் 8,000 MW ைின்சாரை் 

உற்பத்தி பசய்ய முடியுை். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு சுதிா்மான் க ாப்பப ் ான பாட்மிண்டன் கபாட்டிபை வென்ற அணி எது? 

[A] வொ்மனி 

[B] வதன் வ ாாிைா 

[C] ெப்பான் 

[D] சீனா 

 கம.26 அன்று சீனாெின் நான்னிங் ில் நடந்த 16ஆெது சுதிா்மான் க ாப்பப ் ான கபாட்டிைில், 

சீனா, பாட்மிண்டன் உல   லப்பு அணி சாம்பிைன்ஷிப்பப வென்றது. ஆடொ் இரட்படைா், 

வபண் ள் ஒற்பறைா் மற்றும் ஆடொ் ஒற்பறைா் பிாிெில் ெப்பாபன ெீழ்த்தி 11ஆெது முபறைா  

சீனா வென்றுள்ளது. சமீபத்திை ஆடொ் ஒற்பறைா் கபாட்டிைில் ஷி யூ ி, உல  சாம்பிைனான 

வ ன்கடா வமாமடாபெ 15–21, 21–5, 21–11 என்ற  ண ் ில் ெீழ்த்தினாா். 1989இல் வதாடங் ிைதில் 

இருந்து, ஒருமுபறகூட  லப்பு அணி உல  சாம்பிைன்ஷிப்பப ெப்பான் வென்றதில்பல. 

2.வபாது நலத்திற் ான 2019 ‘மருத்துொ் லீ கொங் – வூ ்’ பாிசிபன வபற்றுள்ள இந்திைா் ைாா்? 

[A] நி ில் குமாா் 

[B] பலராம் பாா் ொ 

[C] ஆஷா  ிகஷாா் 

[D] அமித் ஷா்மா 

 வெனிொெில் நடந்த 72ஆெது உல  சு ாதார அபெைில், இதைெிைல் மருத்துொ் கபராசிாிைா் 

பலராம் பாா் ொெு ்கு வபாதுநலத்திற் ான நடப்பாண்டு ‘மருத்துொ் லீ கொங் – வூ ்’ நிபனெுப் 

பாிசு ெழங் ப்பட்டது. ஒரு சி ிச்பச மருத்துெரா , புதுபமப் புபனொளரா , ஆராை்ச்சிைாளரா  

மற்றும் பைிற்சிைாளரா  அொ் புாிந்த சாதபன ளு ் ா  அொ் இெ்ெிருது வபற்றுள்ளாா். 

 கபராசிாிைா் பாா் ொ, தற்கபாது இந்திை மருத்துெ ஆராை்ச்சி அபெைின் (ICMR) தபலபம 

இை ்குநரா  உள்ளாா். இந்திை வதாழில்நுட்ப ்  ழ ம் (IIT), அபனத்திந்திை மருத்துெ அறிெிைல் 

 ழ ம் (AIIMS) & அா்ப்பணிப்புடன் கூடிை 100 இளம்  ண்டுபிடிப்பாளா் ளின் ஒத்துபழப்புடன்  

மலிெு ெிபல சாதனங் பள உருொ ்கும் அெரது பணிைானது ஏற் னகெ ஆைிர ் ண ் ான 

உைிா் பள  ாப்பாற்றிைுள்ளது. 
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3.பிஷ்க  ் ில் நடந்த 2019 ஷாங் ாை் ஒத்துபழப்பு அபமப்பு வபருந்திரள் ஊட  மாநாட்டில், 

எந்த மத்திை அபமச்ச த்தின் துூது ்குழு இந்திைாபெ பிரதிநிதித்துெப்படுத்திைது? 

[A] வெளிைுறெுத்துபற அபமச்ச ம் 

[B] த ெல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அபமச்ச ம் 

[C] மனிதெள கமம்பாட்டு அபமச்ச ம் 

[D] நிதி அபமச்ச ம் 

 கம.23–26 ெபர  ிா் ிஸ்தானிலுள்ள பிஷ்க  ் ில், ஷாங் ாை் ஒத்துபழப்பு அபமப்பின் 2ஆெது 

வபருந்திரள் ஊட  மாநாடு நடந்தது. இதில் மத்திை த ெல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அபமச்ச த்தின் 

துூது ்குழு இந்திைாபெ பிரதிநிதித்துெப்படுத்திைது.  ிா் ிஸ் குடிைரசின் அதிபா் S ெீன்வபக ா, 

இந்த மாநாட்பட வதாடங் ிபெத்தாா். 

 பரஸ்பர நம்பி ்ப , அண்பட நாடு ளுடன் நட்புறெு, “ஷாங் ாை் ஆற்றல்” ொிபசைில் பிராந்திை 

பாது ாப்பு உள்ளிட்ட SCO கநா ் ங் பள நிபறகெற்றுெதற்கு, SCO நாடு ளின் வபருந்திரள் 

ஊட ங் ளின் மு ் ிைத்துெத்பத அதிபா் தனது வதாட ்  உபரைில் குறிப்பிட்டுப் கபசினாா். 

ஷாங் ாை் ஒத்துபழப்பு அபமப்பு நாடு ளின் வபருந்திரள் ஊட ங் ள் துபறைில், பாிமாற்றம் 

மற்றும் ஒத்துபழப்பப ெலுப்படுத்துெபத இந்த மாநாடு கநா ் மா  ் வ ாண்டுள்ளது. 

4.ஐ.நா நீடித்த ெளா்ச்சி இல ்கு ள் ‘நலொழ்ெில் 10 மி ெும் வசல்ொ ்குமி ்  ம ் ள்’ ெிருது 

வபற்றுள்ள இந்திைா் ைாா்? 

[A] பிர ாஷ் ெெகட ா் 

[B] ஹா்ஷொ்தன் 

[C] பாபா ராம்கதெ் 

[D] ஆச்சாா்ைா பால ிருஷ்ணா 

 சுெிச்சா்லாந்தின் வெனீொெில் ெழங் ப்பட்ட ஐ.நா. நீடித்த ெளா்ச்சி இல ்கு ள் ‘நலொழ்ெில் 

10 மி ெும் வசல்ொ ்குமி ்  ம ் ள்’ ெிருபத பதாஞ்சலி ஆைுா்கெத லிட் நிா்ொ  இை ்குநா் 

ஆச்சாா்ைா பால ிருஷ்ணா, பதாஞ்சலி குழுமத்தின் சாா்பில் வபற்று ்வ ாண்டாா். ஐ.நா நீடித்த 

ெளா்ச்சி இல ்கு ள் அபமப்பின் மு ் ிைப் கபச்சாளா் ளுள் பால ிருஷ்ணாெும் ஒருெராொா்.  
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 ராண்டி ஊஸ்ரா, UNICEF நிா்ொ  இை ்குநா் வ ன்றிவைட்டா H கபாா், WHO தபலபம இை ்குநா் 

மருத்துொ் வடட்கராஸ் அதானம், க ப்ாிகைசஸ் & அகப லீ ஆ ிகைாா் பிற கபச்சாளா் ளாொ். 

பதாஞ்சலி ஆைுா்கெத நிறுெனமானது பல்கெறு நு ா்கொா் வபாருட் ளு ்கு மத்திைில் 

ஆைுா்கெத மருந்து மற்றும் தனிப்பட்ட பராமாிப்புப் வபாருட் பள உற்பத்தி வசை் ிறது. இந்த 

நிறுெனம், பாபா இராம்கதெ் மற்றும் பால ிருஷ்ணாொல் இபணந்து நிறுெப்பட்டது. 

5.எந்தத் கததிைில், உல  பதராை்டு தினம்  படபிடி ் ப்படு ிறது? 

[A] கம 27 

[B] கம 25 

[C] கம 26 

[D] கம 24 

 பதராை்டு நலம் மற்றும் பதராை்டு கநாை் பள குணப்படுத்துெதிலுள்ள நெீன முன்கனற்றங் ள் 

குறித்த ெிழிப்புணா்ெு மற்றும் புாிதபல ஏற்படுத்துெதற் ா  ஒெ்கொா் ஆண்டும் கம.25 அன்று 

உல  பதராை்டு தினம்  படபிடி ் ப்படு ிறது. பதராை்டு சுரப்பி உடலின் ஒரு மு ் ிைப்பகுதிைா  

உள்ளது. இது ெளா்சிபதமாற்றத்பத ஒழுங்குபடுத்து ிறது, ஆற்றல் நிபல ள், மு ் ிை உடல் 

வசைல்பாடு ள் மற்றும் இதைத்துடிப்பு ஆ ிைெற்பற  ட்டுப்படுத்து ிறது. பதராை்டு சுரப்பிைின் 

இைல்பு ்கு மாறான நிபல பதராை்டு குபறநிபல கநாை், மிப நிபல கநாை், முன் ழுத்து ் 

 ழபல கநாை் மற்றும் பதராை்டு புற்றுகநாை் ஆ ிைபெ உண்டா  ்  ாரணமா  அபம ிறது. 

6.முதலாெது ‘பசிபி ் ொன் ாா்ட்’  டற்பபடப் பைிற்சிபை வதாடங் ிைுள்ள நாடு ள் எபெ? 

[A] ெப்பான், வதன் வ ாாிைா & ஆஸ்திகரலிைா 

[B] இரஷ்ைா, சீனா & துரு ் ி 

[C] இந்திைா, ஆஸ்திகரலிைா & ஐ ் ிை அவமாி ் ா 

[D] ஐ ் ிை அவமாி ் ா, நியூசிலாந்து &  னடா 

 முதலாெது ‘Pacific Vanguard’  டற்பபடப் பைிற்சிபை ஐ ் ிை அவமாி ் ா, ெப்பான், வதன் 

வ ாாிைா மற்றும் ஆஸ்திகரலிைா முதலிை நாடு ள் அவமாி ் ாெின் குொமில் வதாடங் ிைுள்ளன. 

திறன் பள கூா்பமப்படுத்துெதற்கும்,  டலில் வசைல்முபற ஒத்துபழப்பப ெலுப்படுத்துெதற்கு 

–மா  இந்நான்கு நாடு பளச் கசா்ந்த 3,000 ்கும் கமற்பட்ட மாலுமி ள் இதில் பங்க ற்றுள்ளனா்.  
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 கநரடி துப்பா ் ிச் சூடு பைிற்சி ள், தற் ாப்பு ொன் எதிா்ப்பு நடெடி ்ப  ள், நீா்மூழ் ி ்  ப்பல் 

கபாா் பைிற்சி ள் ஆ ிைெற்றில் இந்தப் பைிற்சி  ெனம் வசலுத்தும். ராைல் ஆஸ்திகரலிை  டற் 

பபட HMAS வமல்கபாா்ன் மற்றும் HMAS பா்ரமட்ட முதலிை இரண்டு கபாா் ் ப்பல் பள இந்தப் 

பைிற்சி ் ா  பங் ளித்துள்ளது. 

 ெப்பானிை  டல்சாா் தற் ாப்புப்பபட JS Ariake மற்றும் JS Asahi முதலிை அழி லன் பளைும், 

வதன் வ ாாிைாெின் வ ாாிை குடிைரசு  டற்பபடைானது ROKS ொங்  ிகைான் அழி லபனைும் 

பங் ளித்துள்ளன. அவமாி ் ாெின் சாா்பா  USS ாிட்ெ் பங்க ற்கும். 1,60,000 ்கும் கமற்பட்ட 

ம ் ள்வதாப பை ் வ ாண்டுள்ள குொம், 2017இல் ொஷிங்டன் மற்றும் பிவைாங்ைாங்கு ்கும் 

இபடகை ெட வ ாாிைா அணுொைுதத் தா ்குதல் நடத்தும் என்ற பதற்றத்தில் இருந்தது. 

7.நடப்பாண்டு திலான் தாமஸ் பாிபச வென்றொ் ைாா்? 

[A] கொ  ில்பா்ட் 

[B] கநாெுகைா கராசா ஷுமா 

[C] ப  குணரத்கன (Guy Gunaratne) 

[D] சாரா வபா்ாி 

 பிாித்தானிை – இலங்ப  மனித உாிபம ள் ஆெணத் தைாாிப்பாளரும், அறிமு  புதின 

ஆசிாிைருமான ப  குணரத்கன, ‘In Our Mad and Furious City’ என்ற அெரது முதல் புதினத்து ் ா  

நடப்பாண்டின் £30,000 மதிப்புமி ்  சுொன்சீ பல் பல ் ழ  சா்ெகதச திலான் தாமஸ் பாிபச 

வென்றுள்ளாா். ஒரு பிாித்தானிை சிப்பாைின் வ ாபல ்குப்பின்னா், ெட ்கு லண்டனில் உள்ள 

ஒரு ெீட்டுத் கதாட்டத்தில் 48 மகநரங் ளு ்கு நபடவபறும் நி ழ்ெின் வதாகுப்கப இந்தப்புதினம். 

 குணரத்கன, மனித உாிபம ள் ஆெணத் தைாாிப்பாளரா  இருந்து புதின ஆசிாிைரானொ். 

£30,000 மதிப்புமி ்  இப்பாிசு, 39 ெைது அல்லது அதற்கும்  ீழான ெைதுபடை எழுத்தாளா் ள் 

ஆங் ில வமாழிைில் எழுதிை சிறந்த இல ் ிைப் பபடப்பிற்கு ெழங் ப்படு ிறது. 

8.பின்ெரும் திபரப்படங் ளில், சமீபத்தில்  ாலமான ெீரு கதெ் னால் சண்படப் பைிற்சி 

கமற்வ ாள்ளப்பட்ட திபரப்படம் எது? 

[A] மு ் ாதா்  ா சி ந்தா்  [D] கமற் ண்ட அபனத்தும் 

[B] டான் 

[C] Mr.இந்திைா 
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 மூத்த சண்படப்பைிற்சி இை ்குநரும், அெை் கதெ் னின் தந்பதைுமான ெீரு கதெ் ன் (85), கம.27 

அன்று மும்பபைில்  ாலமானாா். ஹிந்துஸ்தான்  ி  சம், Mr. இந்திைா மற்றும் Mr. நட்ொ்லால் 

உள்ளிட்ட 80 ்கும் கமற்பட்ட திபரப்படங் ளின் சண்பட ் ாட்சி பள இொ் இை ் ிைுள்ளாா். 

 ிரந்தி, வசளரப் மற்றும் சிங் ாசன் உள்ளிட்ட படங் ளில் இொ் நடித்தும் உள்ளாா். 

9.சி ் ிமின் புதிை முதலபமச்சரா  பதெிகைற்றுள்ளொ் ைாா்? 

[A] அருண் உகபதி 

[B] குங் ா நிமா வலப் ா 

[C] பிகரம் சிங் தமங் 

[D] கசானம் லாமா 

 சி ் ிம் மாநில முதலபமச்சரா  சி ் ிம்  ிராந்தி ாாி கமாா்சா  ட்சிைின் தபலொ் PS க ாகல 

என்றபழ ் ப்படும் பிகரம் சிங் தமங் பதெிகைற்றாா். க ங்டா ் ில் உள்ள பால்கசாா் அரங் ில் 

நடந்த ஒரு மாவபரும் ெிழாெில், க ாகலெு ்கு சி ் ிம் மாநில ஆளுநா்  ங் ா பிரசாத் பதெிப் 

பிரமாணம் வசை்துபெத்தாா். கதா்தலில் கபாட்டிைிடாத  ாரணத்தால் க ாகல தற்கபாது மாநில 

சட்டமன்ற உறுப்பினரா  இல்பல. 

 அண்பமைில் நடந்த சட்டமன்றத் கதா்தலில், வமாத்தமுள்ள 32 சட்டமன்றத் வதாகுதி ளில் 17 

இடங் ளில் SKM  ட்சி வென்றுள்ளது. 25 ஆண்டு ளா  ஆட்சிபுாிந்து ெந்த சி ் ிம் ெனநாை  ் 

 ட்சி (SDF), 15 இடங் ளில் வெற்றிவபற்றது. 24 ஆண்டு ளு ்கும் கமலா  5 முபற வதாடா்ச்சிைா  

மாநிலத்பத ஆண்டு ெந்தெரும், நாட்டிகலகை நீண்ட ாலம் முதலபமச்சரா  பதெிெ ித்தொ் 

என்ற சாதபனபை புாிந்தெருமான SDF  ட்சிைின் பென் சாம்லிங்ப  வென்று சி ் ிம் மாநில 

முதலபமச்சரா  க ாகல பதெிகைற்றுள்ளாா். 

10.மக ஷ் மங்க ான் ா், எந்த ெிபளைாட்டுடன் வதாடா்புபடைொ்? 

[A] வடன்னிஸ்  

[B] சதுரங் ம் 

[C] ஸ்குொஷ் 

[D] பாட்மிண்டன் 
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 சுெிச்சா்லாந்தின்  ிாின்ஸில் நடந்த ஆடெரு ் ான சா்ெகதச ஓப்பன் ஸ்குொஷ் கபாட்டிைில், 

இந்திைாெின் மக ஷ் மங்க ான் ா், ஸ்வபைினின் வபா்னாட்பட 11–9, 3–11, 11–5, 11–5 என்ற வசட் 

 ண ் ில் ெீழ்த்தி கச ிசூை் பட்டத்பத வென்றாா். இதன்மூலம், இத்வதாடாில் இரண்டாெது 

முபறைா  சாம்பிைன் பட்டம் வென்றாா். ஏற் னகெ, 2016இல் க ாப்பபபை ப ப்பற்றிைிருந்தாா். 

கச ிசூை் ஓப்பன் என்பது வதாழிற்முபற ஸ்குொஷ் சங் த்தின் ஒரு சுற்றுப்பைண நி ழ்ொகும். 

 

 

 தமிழ்நாட்டில் இந்த ்  ல்ெிைாண்டில் (2019-20) புதிதா  15 வபாறிைிைல், வதாழில்நுட்ப ் 

 ல்லுூாி பளத் வதாடங்  அ ில இந்திை வதாழில்நுட்ப  ல்ெி ்  ெுன்சில் (AICTE) அனுமதி 

அளித்துள்ளது. இதனால், தமிழ்நாட்டிலுள்ள வமாத்த வபாறிைிைல்  ல்லுூாி ளின் எண்ணி ்ப  

518 ஆ ெும், வமாத்த B.E., B.Tech இடங் ளின் எண்ணி ்ப  2, 79, 507 ஆ ெும் உள்ளன. 

 தமிழ்நாடு அளெிலான ‘Mr. தமிழ்நாடு 2019’ ஆணழ ன் கபாட்டி, பரமத்தி கெலுூாில் நடந்தது. 

இதில், Mr. தமிழ்நாடு–2019 ஆணழ னா   ாஞ்சிபுரத்பதச் கசா்ந்த சூா்ைா கதா்ெுவசை்ைப்பட்டாா். 

 தமிழ்நாட்டில் கம.5 அன்று வதாடங் ிை  த்திாி வெை்ைில், நாபளைுடன் (கம.29) 

நிபறெபட ிறது. 

 ெிடுதபலப் புலி ள் அபமப்பு ்கு ெிதி ் ப்பட்ட தபட சாிைா என உறுதிவசை்ை வபண் நீதிபதி 

சங் ீத சிங்ரா வச ல் தபலபமைில் குழு அபம ் ப்பட்டுள்ளது. இொ் தில்லி உைா்நீதிமன்றத்தி 

–ன் நீதிபதிைா  உள்ளாா். 

  ாெிாிைில் தமிழ்நாட்டு ்கு ெழங் கெண்டிை 9.19 tmc நீபர திறந்துெிடுமாறு  ா்நாட  அரசு ்கு 

 ாெிாி கமலாண்பம ஆபணைம் உத்தரெிட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. UNESCO உலக பாரம்பாியத் தளங்களின் தற்காலிகப் பட்டியலில் ம.பி மாநிலத்தின் எந்தப் 

பகுதி இடம்பபற்றுள்ளது? 

[A] மஹேஷ்வா் 

[B] ஓா்ச்சா (Orchha) 

[C] உஜ்ஜஜன் 

[D] காண்டுவா 

 மத்தியப்பிரஹதசத்தில் உள்ள ஓா்ச்சா நகரத்தின் கட்டிடக்கஜல பாரம்பாியம், UNESCOவின் உலக 

பாரம்பாியத் தளங்களின் தற்காலிகப் பட்டியலில் இடம்பபற்றுள்ளது. இது ஐ.நா. அஜமப்புக்கு 

இந்திய பதால்லியல் ஆய்வகம் அனுப்பிய முன்பமாழிஜவ அடுத்து ஏற்பட்டுள்ளது. விதிகளின்படி, 

UNESCO உலக பாரம்பாியத் தளங்களின் ஒருபகுதியாக இடம்பபறுவதற்கு முன்னா், அந்த 

வரலாற்று / பாரம்பாியத் தளமானது தற்காலிகப் பட்டியலில் இடம்பபறுதல் ஹவண்டும். 

 ஓா்ச்சா நகரம், ம.பிஇன் புந்ஹதல்கண்ட் பிராந்தியத்தின் நிவாாி மாவட்டத்தில் ஹபட்வா ஆற்றங் 

கஜரயில் அஜமந்துள்ளது. 16ஆம் நூற்றாண்டில் புந்ஹதல வம்சத்தின் அரசா் ருத்ர பிரதாப் சிங் 

அவா்களால் இந்நகரம் உருவாக்கப்பட்டது. சதுா்புஜ ஹகாவில், ஓா்ச்சா ஹகாட்ஜட வளாகம், ராஜா 

மோல் ஆகியவற்றுக்கு இந்தப் பண்ஜடய நகரம் புகழ்பபற்றுள்ளது. 

2. ‘உரால் – Ural’ என்னும் உலகின் மிகப்பபாிய அணுவாற்றலால் இயங்கும் பனி உஜடப்புக் 

கப்பஜல (Ice Breaker) அறிமுகம் பசய்துள்ள நாடு எது? 

[A] ஐக்கிய அபமாிக்கா 

[B] பிரான்சு 

[C] இரஷ்யா 

[D] பஜா்மனி 

 ஆா்டிக் பபருங்கடல் பகுதியில் பசயல்படுவதற்காக இரஷ்யா சமீபத்தில் அதன் மூன்றாம் மற்றும் 

இறுதித்திட்டமான ‘உரால்’ 22220 LK – 60Ya என்னும் அணுசக்தியால் இயங்கும் பனி உஜடப்புக் 

கப்பஜல புனித பீட்டா்ஸ்பா்க்கிலுள்ள பால்டிக் கப்பல் துஜறமுகத்தில் அறிமுகப்படுத்தியது. கட்டி 

முடிக்கப்பட்ட பின்னா், இது உலகின் மிகப்பபாிய மற்றும் மிகவும் சக்திவாய்ந்த பனி உஜடப்புக் 
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கப்பலாக இருக்கும். ஆா்டிகா (ஆா்டிக்) மற்றும் ஜசபீா் (ஜசபீாியா) முதலிய இஹத வஜகயிலான 

இரண்டு பனி உஜடப்புக் கப்பல்களும் தங்களது ஹசஜவஜய பதாடங்கிய பின்னா், வரும் 2022இல் 

இரஷ்ய நாட்டின் ஹராசாடமிடம் ‘உரால்’ கப்பல் கட்டும் பணி ஒப்பஜடக்கப்படும். 

 காராக்கடல் முதல் பபாிங் நீாிஜண வஜர இரஷ்ய ஆா்டிக் கடற்புறத்ஹதாடு ஒத்திஜசந்து பசல்லும், 

வடகடல் பாஜதயில் இயங்கும் கப்பல் ஹபாக்குவரத்தின் வழிகஜள பதளிவுபடுத்துவஹத இந்த 

22220 LK பனி உஜடப்புக் கப்பல்களின் முதன்ஜமப் பணியாக இருக்கும். US புவியியல் ஆய்வு 

மதிப்பீட்டின்படி, 412 பில்லியன் எண்பணய்ப் பீப்பாய்களுக்குச் சமமான எண்பணய் மற்றும் 

எாிவாயு இருப்புக்கஜள ஆா்டிக் பகாண்டுள்ளது. இது உலகின் அறியப்படாத எண்பணய் மற்றும் 

எாிவாயு இருப்பில் சுமாா் 22% ஆகும். 

3.ஐக்கிய நாடுகள் மனிதக் குடியிருப்புச் பசயற்திட்டத்தின் (ஐ.நா – வாழ்விடம்) தஜலஜமயகம் 

எங்கு அஜமந்துள்ளது? 

[A] ஜநஹராபி 

[B] பாாிஸ் 

[C] நியூயாா்க் 

[D] பபா்லின் 

 ஐ.நா. வாழ்விட அஜவயின் முதலாவது அமா்வு ஹம.27 அன்று பகன்யாவில் உள்ள ஜநஹராபியில் 

உள்ள ஐ.நா. வாழ்விடத்தின் தஜலஜமயகத்தில் பதாடங்கியது. இதில், ஐ.நா. வாழ்விட 

அஜவயின் பசயற்குழுவுக்கு இந்தியா ஹதா்ந்பதடுக்கப்பட்டது. ‘நீடித்த வளா்ச்சி இலக்குகஜள 

அஜடவஜத ஹநாக்கிய புதிய நகா்புற பசயல் திட்டத்ஜத விஜரவுபடுத்துதல்’ என்னும் துஜணக் 

கருப்பபாருளுடன் ‘நகரங்கள் & சமூகங்களில் சிறந்த வாழ்க்ஜகத் தரத்திற்கான புத்தாக்கங்கள்’ 

என்னும் சிறப்புக் கருப்பபாருளும் நடப்பாண்டு அஜவயின் கருப்பபாருள்களாகும்.  

 ஐந்து நாள் நஜடபபறும் இந்த அஜவயில், நான்கு நாடுகளின் தஜலவா்கள், 116 நாடுஜளச் ஹசா்ந்த 

3,000த்துக்கும் ஹமற்பட்ட பிரதிநிதிகள் உட்பட 40 அஜமச்சா்கள் மற்றும் உயா்நிஜல பிரதிநிதிகள் 

கலந்துபகாண்டனா். இந்த முதலாவது அமா்வின்ஹபாது, அஜவயானது ஐநா வாழ்விட உத்திசாா் 

திட்டம் 2020–2025ஐ மதிப்பாய்வு பசய்து அங்கீகாிக்கும் எனவும், புதிய நகா்புற பசயல் திட்டத்ஜத 

அமல்படுத்துவதில் உள்ள முன்ஹனற்றம் குறித்தும் மீளாய்வு பசய்யும் எனவும் நம்பப்படுகிறது. 
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4. 2020 ஹடாக்கிஹயா ஒலிம்பிக் ஹபாட்டிக்கு இந்தியாவின் சாா்பாக பதாிவாகியுள்ள ரேி 

சா்ஹனாபத், எந்த விஜளயாட்டுடன் பதாடா்புஜடயவா்? 

[A] துப்பாக்கிச் சுடுதல் 

[B] பாட்மிண்டன் 

[C] குறுவிஜரஹயாட்டம் 

[D] மல்யுத்தம் 

 பஜா்மனியின் முனிச் நகாில் நடந்த பபண்களுக்கான 25 மீ., பிஸ்டல் நிகழ்வில் தங்கப்பதக்கம் 

பவன்றதன் மூலம் 2020ஆம் ஆண்டு ஹடாக்கிஹயா ஒலிம்பிக் ஹபாட்டிக்கு இந்தியாவின் சாா்பாக 

ரேி சா்ஹனாபத் பதாிவாகியுள்ளாா். ஆசிய விஜளயாட்டுகள் சாம்பியனான ரேி தனது பதாழிற் 

முஜற வாழ்க்ஜகயில் 2ஆவது உலகக்ஹகாப்ஜப தங்கத்ஜத பவன்றுள்ளாா். இது 2020 ஹடாக்கிஹயா 

ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவுக்கு 6ஆவது இடம் கிஜடக்க உதவியுள்ளது. 

 முனிச் உலகக்ஹகாப்ஜபயில் மூன்று தங்கங்களுடன் பதக்கப்பட்டியலில் இந்தியா முதலிடத்தில் 

உள்ளது. 1 தங்கம், ஒரு பவள்ளி மற்றும் மூன்று பவண்கலத்துடன் சீனா 2ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

5.அண்ஜமயில் காலமான கல்பனா தாஸ், எந்த மாநிலத்ஜதச் ஹசா்ந்த குறிப்பிடத்தக்க 

மஜலஹயற்ற வீராங்கஜன? 

[A] உத்தரகாண்ட் 

[B] ஒடிசா 

[C] பஞ்சாப் 

[D] ேிமாச்சலப்பிரஹதசம் 

 ஒடிசாவின் முதல் மஜலஹயற்ற வீராங்கஜனயான கல்பனா தாஸ் (50), ஹம.23 அன்று உலகின் மிக 

உயா்ந்த சிகரமான எவபரஸ்டுக்குச் பசல்லும் வழியில் காலமானாா். இவா் 2008ஆம் ஆண்டில் 

முதல்முஜறயாக எவபரஸ்ட் சிகரத்தின் உச்சிஜய அஜடந்தாா். 
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6.பதற்கு சூடானில் உள்ள ஐ.நா. பசயலகத்தின், தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய 

இராணுவ அதிகாாி யாா்? 

[A] ரகு விஸ்வாஸ் 

[B] ஜசஹலஷ் திஜனகா் (Shailesh Tinaikar) 

[C] மஞ்சித் சிங் 

[D] நஹரந்திர சிங் ரத்ஹதாா் 

 இந்திய இராணுவக் காலாட்பஜடப் பள்ளியின் Lt.Gen ஜசஹலஷ் திஜனகா், பதற்கு சூடானில் 

உள்ள ஐ.நா. பசயலகத்தின் (UNMISS) புதிய பஜடத்தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். இவருக்கு 

முன்பு இந்தப்பதவியிலிருந்த ருவாண்டாவின் Lt.Gen பிராங்க் கமான்சி, ஹம.26 அன்று ஓய்வு 

பபற்றாா். 2,337 இந்திய அஜமதிக்காப்பாளா்களுடன் UNMISSக்கு பஜட பங்களிப்புச் பசய்யும் 

2ஆவது மிகப்பபாிய நாடாக இந்தியா உள்ளது. கூடுதலாக, இந்தியா இப்ஹபாது, 22 காவல்துஜற 

அதிகாாிகஜள UNMISSக்கு பங்களிப்பு பசய்துள்ளது. 

7. 2020 அக்ஹடாபாில் யூதப்பஜகஜமக்கு எதிராக ஒரு சா்வஹதச மாநாட்ஜட நடத்தவுள்ள 

நாடு எது? 

[A] சுவீடன் 

[B] இந்தியா 

[C] சீனா 

[D] ஜப்பான் 

 யூதப்படுபகாஜலயின் நிஜனவாக 2020 அக்ஹடாபாில் யூதப்பஜகஜமக்கு எதிரான ஒரு சா்வஹதச 

மாநாட்ஜட சுவீடன் நடத்தவுள்ளது. மால்ஹமாவில் நஜடபபறவுள்ள இந்த மாநாடு, இரண்டு 

குறிப்பிடத்தக்க ஹததிகளுடன் ஒத்திஜசந்து வருகிறது. அஜவ., நாஜி ஆட்சியின் கீழிருந்து 

ஐஹராப்பா விடுதஜலபபற்ற 75ஆவது ஆண்டு விழாவும், உலபகங்கும் நஜடபபற்ற பபருங்களப் 

பலிகள் குறித்த ஆய்வுக்கு உதவும், சா்வஹதச பபருங்களப்பலி நிஜனவுக் கூட்டணியின் (IHRA) 

நிறுவன ஆவணமான ஸ்டாக்ஹோம் பிரகடனத்தின் 20ஆவது ஆண்டு நிஜறவுவிழாவும் ஆகும். 

 யூதப் பஜகஜம (Anti – Semitism) என்பது யூதா்களுக்கு எதிரான பஜகஜமப்ஹபாக்கு, பாரபட்சம் 

அல்லது பாகுபாடு ஆகும். 
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8.தமிழீழ விடுதஜலப்புலிகள் மீதான தஜட குறித்து விசாாிக்கும் சட்டத்துக்குப் புறம்பான 

நடவடிக்ஜககள் (தடுப்பு) தீா்ப்பாயத்தின் தஜலவா் யாா்? 

[A] I S ஹமத்தா 

[B] M K ஷா்மா 

[C] சங்கீதா திங்ரா பசகல் 

[D] V காஹமஸ்வா் ராவ் 

 தமிழீழ விடுதஜலப்புலிகள் இயக்கத்ஜத (LTTE) தீவிரவாத இயக்கமாக அறிவித்துள்ளஜமக்கு 

வலுவான காரணங்கள் உள்ளனவா? என்பஜத ஆய்வுபசய்ய தீா்ப்பாயம் ஒன்ஜற உள்துஜற 

அஜமச்சகம் அஜமத்துள்ளது. இந்தத் தீா்ப்பாயத்தின் தஜலவராக தில்லி உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி 

சங்கீதா திங்ரா பசகல் இருப்பாபரன மத்திய உள்துஜற அஜமச்சகம் அறிவித்துள்ளது.  

 இந்தியாவில் தமிழீழ விடுதஜலப்புலிகள் இயக்கத்துக்கு விதிக்கப்பட்ட தஜட, அண்ஜமயில் 

ஹமலும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டது. முன்னாள் பிரதமா் ராஜீவ் காந்தி, 1991ஆம் ஆண்டு 

படுபகாஜல பசய்யப்பட்டஜதயடுத்து, இந்தியாவில் LTTE  இயக்கம் தஜட பசய்யப்பட்டது. 

9. 2019 F–1 பமானாக்ஹகா கிராண்ட் பிாிக்ஸில் பவன்றவா் யாா்? 

[A] வல்ஹதாி பபாடாஸ் 

[B] பசபாஸ்டியன் பவட்ஹடல் 

[C] ஹமக்ஸ் பவா்ஸ்ஹடப்பன் 

[D] பலவிஸ் ோமில்டன் 

 பமா்சிடிஸ் – AMG பபட்ஹரானாஸ் ஹமாட்டாா் ஸ்ஹபாா்டுக்காக F–1 பந்தயத்தில் ஹபாட்டியிட்ட 

பிாிட்டிஷ் பந்தய ஓட்டியான பலவிஸ் ோமில்டன், நடப்பாண்டு பமானாக்ஹகா கிராண்ட் பிாிக்ஸ் 

ஹபாட்டியில் பவன்றுள்ளாா். 

10.பின்வருவனவற்றுள் CSIR – NPLஆல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு மறுவஜரயஜற பசய்யப்பட்ட 

சா்வஹதச முஜற அலகு (International System of Units) எது? 

[A] ஹமால் (Mole)  [C] மீட்டா் 

[B] வினாடி   [D] ஹகண்டலா 

 

 

mol 
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 நடப்பாண்டு உலக அளவீட்டியல் நாளின்ஹபாது, அறிவியல் & பதாழிலக ஆய்வுமன்றமும் ஹதசிய 

இயற்பியல் ஆய்வகமும் (CSIR – NPL) இஜணந்து, அண்ஜமயில் நாட்டிற்பகன மறுவஜரயஜற 

பசய்யப்பட்ட சா்வஹதச முஜற அலகுகஜள அறிமுகப்படுத்தின. கிஹலாகிராம் (எஜடயின் SI 

அலகு), பகல்வின் (பவப்பநிஜலயின் SI அலகு), ஹமால் (பபாருட்களின் அளஜவக் குறிக்கும் SI 

அலகு) & ஆம்பியா் (மின்ஹனாட்டத்தின் SI அலகு) ஆகியஜவ மறுவஜரயஜற பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 உலகளவில் ஒஹர அளவீட்ஜட நஜடமுஜறப்படுத்துவஹத முஜற அலகுகளின் (System of Units) 

ஹநாக்கமாகும். பள்ளிகளில் இதஜன பின்பற்றுவதற்காக ஹதசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி 

கழகத்துக்கும், பபாறியியல் பாடத்திட்டத்திற்காக மனிதவள ஹமம்பாட்டு அஜமச்சகத்திற்கும் 

இந்தப் புதிய வஜரயஜறகஜள CSIR – NPL அனுப்பியுள்ளது. 

 2018 நவம்பாில் BIPMஇல் நடந்த பபாது எஜடகள் மற்றும் அளவீடுகள் மாநாட்டின்ஹபாது நடந்த 

பவளிப்பஜடயான அமா்வின்ஹபாது ஏழு அடிப்பஜட அலகுகளுள் நான்கஜன மறுவஜரயஜற 

பசய்வதற்கான தீா்மானத்ஜத உலக அறிவியல் சமூகம் ஏற்றுக்பகாண்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

எனஹவ, 3 பிற SI அலகுகள் – விநாடி, மீட்டா் மற்றும் ஹகண்டலா வஜரயஜறகளில் எந்த மாற்றமும் 

இல்ஜல. அஜவ இயற்ஜக மாறிலிகள் அடிப்பஜடயில் வஜரயறுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 பசன்ஜன பதாஜலஹபசியின் BSNL நிறுவனத்தின் தஜலஜமப் பபாது ஹமலாளராக சந்ஹதாஷம் 

பபாறுப்ஹபற்றுள்ளாா். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சமீபத்தில் காலமான மரே ரகல்–மன், எந்தப்பிாிவில், 1969ஆம் ஆண்டைய ரநாபல் பாிடச 

வவன்றாா்? 

[A] மருத்துவம் 

[B] இயற்பியல் 

[C] ரவதியல் 

[D] அடமதி 

 வபாடிமத்தின் இருப்டபக் ரகாை்பாடு வசய்தவரும், துகள்கள் வடகப்பாை்டுக்காக ரநாபல் பாிடச 

வவன்றவருமான யூத – அவமாிக்க இயற்பியலாளா் மரே ரகல்–மன் (Murray Gell - Mann) (89), நியூ 

வமக்ஸிரகாவில் ரம.24இல் காலமானாா். மின்னூை்ைம், சுழற்சி மற்றும் பிற சிறப்பியல்புகடள 

அடிப்படையாகக்வகாண்டு எை்டு எளிய குழுக்களாக அணுக்கூறுகடள வாிடசப்படுத்தும் ஒரு 

முடறடய அவா் உருவாக்கினாா். வபளத்தா்களின் அறிவவாளிக்கான எண்மடி வழிடய பின் 

பற்றி அவா் தனது முடறடய “எண்மடி வழி – Eightfold Way” என அடழத்தாா். 

2.அைமானப் பாதுகாப்புப் பத்திேமயமாக்கடல மீளாய்வு வசய்வதற்கான இந்திய ாிசா்வ் 

வங்கிக் குழுவின் தடலவா் யாா்? 

[A] ஹா்ஷ் வா்தன் 

[B] V G கண்ணன் 

[C] ஆனந்த் சீனிவாசன் 

[D] சஜ்ஜித் Z சிரனாய் 

 இந்தியாவில் அைமானப் பாதுகாப்புப்பத்திேமயமாக்கலின் (Mortgage Securitisation) தற்ரபாடதய 

நிடலடய மீளாய்வு வசய்யவும், அதடன ஆழப்படுத்துவதற்கான நைவடிக்டகடய பாிந்துடேக்க 

–வுமாக 6 உறுப்பினா்கள் வகாண்ை குழுடவ இந்திய ாிசா்வ் வங்கி அடமத்துள்ளது. 

 Bain & Co மூத்த ஆரலாசகா் ஹா்ஷ் வா்தன் தடலடமயிலான வீை்டுவசதி நிதிப் பாதுகாப்புப் 

பத்திேமயமாக்கல் சந்டதயின் வளா்ச்சி பற்றிய குழுவானது, தற்ரபாடதய பாதுகாப்புப் 

பத்திேமயமாக்கலின் ஆதேவிலான அைமானம் (Mortgage Backed Securitization – MBS) 

வதாைா்பான விதிமுடறகடள மீளாய்வு வசய்வதுைன், சா்வரதச விதிமுடறகளுைன் அடதரய 
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வபாருத்தமான முடறயில் சாிவசய்வதற்கு குறிப்பிை்ை பாிந்துடேகடள வழங்கும். முதலீை்ைாளா் 

தளத்டத விாிவுபடுத்துதல், சந்டத உை்கை்ைடமப்டப வலுப்படுத்துதல் ரபான்ற அைமானப் 

பாதுகாப்புப் பத்திேமயமாக்கல் கருவிகளில் 2ஆம் கை்ை சந்டத வா்த்தகத்டத ரமம்படுத்துவதற்கா 

–ன குறிப்பிை்ை நைவடிக்டககடளயும் இந்தக் குழு பாிந்துடேக்கும். 

3.ஐக்கிய அவமாிக்காவின் நாணயக் கண்காணிப்புப் பை்டியலிலிருந்து நீக்கப்பை்டுள்ள நாடு 

எது? 

[A] இத்தாலி 

[B] வதன் வகாாியா 

[C] சுவிச்சா்லாந்து 

[D] ஜப்பான் 

 டிேம்ப் நிா்வாகம் அண்டமயில் இந்தியா மற்றும் சுவிச்சா்லாந்டத அதன் முதன்டம வா்த்தகப் 

பங்காளிகளின் நாணயக் கண்காணிப்புப் பை்டியலிலிருந்து நீக்கியுள்ளது. நாணயக் கண்காணி 

–ப்புக் குழுவில் நீை்டிக்கத் ரதடவயான 3 முக்கிய அம்சங்களுள் ஒன்றடன மை்டுரம வபற்றுள்ள 

காேணத்தால் இேண்டு நாடுகடளயும் நீக்கியதாக அவமாிக்கா அறிவித்துள்ளது. 

 கண்காணிப்புப் பை்டியலில் வபாிதும் ஐயத்திற்குாிய அந்நிய வசலாவணி வகாள்டககடளக் 

வகாண்ை நாடுகளின் வபயா்கள் உள்ளன. அடவ அவமாிக்காவிைமிருந்து வா்த்தக நன்டமகடள 

வபறுவதற்காக ைாலருக்கு நிகோன தங்களின் நாணய மதிப்டப முடறரகடு வசய்து மாற்றுவதாக 

சந்ரதகிக்கப்படுகின்றன. எனினம், சீனா, ஜப்பான், வதன் வகாாியா, வஜா்மனி, இத்தாலி, 

அயா்லாந்து, சிங்கப்பூா், மரலசியா மற்றும் வியை்நாம் ஆகிய நாடுகள் இதில் இைம்வபற்றுள்ளன. 

4.டநஜீாியாவின் புதிய அதிபோக பதவிரயற்றுள்ளவா் யாா்? 

[A] முகமது உடசன் 

[B] வயமி ஒசின்பாரஜா 

[C] அடிகு அபுபக்கா் 

[D] முகமது புகாாி (Muhammadu Buhari) 
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 அபுஜாவில் உள்ள கழுகுச்சதுக்கத்தில் நைந்த ஒரு விழாவில் டநஜீாிய பிேதமோக முகமது புகாாி 

மீண்டும் பதவிரயற்றாா். கைந்த பிப்ேவாியில் நைந்த ரதா்தலில் 56% வாக்குகடளப்வபற்ற அவா், 

மக்கள் ஜனநாயகக் கை்சியின் ரவை்பாளோன அடிகு அபுபக்கடே ரதாற்கடித்தாா். 

5.வபருநிறுவன கைன்களுக்கான 2ஆம் நிடல சந்டத ரமம்பாை்டுக்காக அடமக்கப்பை்டுள்ள 

இந்திய ாிசா்வ் வங்கிக் குழுவின் தடலவா் யாா்? 

[A] பாேம் வகில் 

[B] T N மரனாகேன் 

[C] அபிரசா் திவான் 

[D] ஆனந்த் சீனிவாசன் 

 வபருநிறுவன கைன்களுக்கான 2ஆம் நிடல சந்டத ரமம்பாை்டுக்கு, கனோ வங்கித் தடலவா் T N 

மரனாகேன் தடலடமயில், ஆறு ரபா் வகாண்ை பணிக்குழு ஒன்டற இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 

அடமத்துள்ளது. இந்தியாவில் கைன் விற்படன அல்லது பாிமாற்றத்திற்கான சந்டதயின் 

தற்ரபாடதய நிடலடயயும், கைன் வா்த்தகத்தில் சா்வரதச அனபவத்டதயும் மீளாய்வு வசய்வது 

இந்தப் பணிக்குழுவின் பணியாகும். 

 ரமலும் வலியுறுத்தப்பை்ை வசாத்துகளுக்குக் கைன் பாிவா்த்தடன தளம் உை்பை, வபருநிறுவனக் 

கைன்களில் இேண்ைாம் நிடல சந்டதடய ரமம்படுத்துவதற்குத் ரதடவயான வகாள்டக அல்லது 

ஒழுங்குமுடற தடலயடீுகள் குறித்த பாிந்துடேகடளயும் இக்குழு தயாாிக்கும். வரும் ஆகஸ்ை் மாத 

இறுதிக்குள் அதன் அறிக்டகடய சமா்ப்பிக்கும்படி இப்பணிக்குழு ரகை்டுக்வகாள்ளப்பை்டுள்ளது. 

 இந்தியாவில், வங்கிகள் தங்களது சுடமயான கைன்கடள வசாத்து மறுசீேடமப்பு நிறுவனங்களு 

–க்கு விற்படன வசய்கின்றன. இருப்பினம், பன்னாை்ைளவில் இதற்கு நலமிக்க வபருநிறுவன 

கைன் சந்டத உள்ளது. அங்கு வங்கிகள் தங்களது சுடமயான வசாத்துக்கடள விற்க இயலும். 

6.அண்டமயில் காலமான காா்டமன் காாிடி, எந்த நாை்டைச் ரசா்ந்த பிேபல நடிகோவாா்? 

[A] பிோன்சு 

[B] ஐக்கிய இோஜ்ஜியம் 

[C] ஐக்கிய அவமாிக்கா 

[D] வஜா்மனி  
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 “தி காை்பாதா்: பாகம் II”இல் காா்டமன் ரோசாரைா என்னம் பாத்திேத்டத ஏற்று சிறப்பான நடிப்டப 

வவளிப்படுத்திய காா்டமன் காாிடி (85), ரம.28 அன்று அவமாிக்காவின் கலிரபாா்னியாவில் 

காலமானாா். 

7.நைப்பாண்டு IMD உலக ரபாை்டித்திறன் தேவாிடசயில், இந்தியாவின் தேநிடல என்ன? 

[A] 43ஆவது 

[B] 41ஆவது 

[C] 44ஆவது 

[D] 42ஆவது 

 இந்தியா அதன் வலுவான வபாருளாதாே வளா்ச்சி, வபரும் வதாழிலாளா் வளம் மற்றும் அதன் 

வபரும் சந்டதயளவு ஆகியவற்றின் பின்னணியில், நைப்பாண்டு IMD உலக ரபாை்டித்திறன் தே 

வாிடசயில், 43ஆவது மிகவும் ரபாை்டிமிக்க வபாருளாதாேமாக தேவாிடசப்படுத்தப்பை்டுள்ளது. 

நைப்பாண்டு தேவாிடசயில், பல்ரவறு வபாருளாதாே அளவுருக்கள் மற்றும் வாிக்வகாள்டககள் 

மீது நல்ல மதிப்வபண்கடள இந்தியா வபற்றுள்ளது. ஆனால் வபாது நிதி, சமூக கை்ைடமப்பியல், 

கல்வி உை்கை்ைடமப்பு, நல்வாழ்வு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றில் சறுக்கடலக் கண்டுள்ளது. 

 இந்தத் தேவாிடசயில் சிங்கப்பூா் முதலிைத்டத வபற்றுள்ளது. அடதத் வதாைா்ந்து ஹாங்காங் 

2ஆம் இைத்திலும், ஐக்கிய அவமாிக்கா 3ஆம் இைத்திலும் உள்ளது. 1989இல் வதாைங்கப்பை்ை IMD 

உலக ரபாை்டித்திறன் தேவாிடசயானது 235 சுை்டிகடளக்வகாண்டு 63 வபாருளாதாேங்கடள 

தேவாிடசப்படுத்துகிறது. 

8.இந்திய ரதாை்ைக்கடல கூை்ைடமப்பு சங்கத்தின் வாழ்நாள் சாதடனயாளா் விருது வழங்கி 

வகளேவிக்கப்பை்டுள்ளவா் யாா்? 

[A] ஹா்பிாீத் கவுா் 

[B] மிருனல் சக்ரஸனா 

[C] N குமாா் 

[D] விஜய் வசன் 

 ரம.28 அன்று உத்தேகாண்ை் மாநிலம் பந்த்நகாில் நைந்த ரதாை்ைக்கடல வதாழில்நுை்பம் சாா்ந்த 

கருத்தேங்கில், இந்திய ரதாை்ைக்கடல கூை்ைடமப்பு சங்கத்தின் சாா்பில், தமிழ்நாடு ரவளாண் 
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பல்கடலக்கழக துடணரவந்தா் N. குமாருக்கு, ‘வாழ்நாள் சாதடனயாளா் விருது’ வழங்கி 

வகளேவிக்கப்பை்ைது. ரதாை்ைக்கடலத் துடறயில் அவாின் சிறந்த பங்களிப்பிற்காக இவ்விருது 

வழங்கப்பை்டுள்ளது. 

9.பப்புவா நியூ கினியின் புதிய பிேதமோக பதவிரயற்றுள்ளவா் யாா்? 

[A] ரஜம்ஸ் மோரப (James Marape) 

[B] சாம் அவபல் 

[C] டமக்ரகல் ரசாமாரே 

[D] பீை்ைா் ஓ’நீல் 

 ரம.30 அன்று, பப்புவா நியூ கினியின் 8ஆவது பிேதமோக ரஜம்ஸ் மோரப ரதா்ந்வதடுக்கப்பை்டு, 

பதவிரயற்றாா். இவா் பப்புவா நியூ கினியின் முன்னாள் நிதியடமச்சரும், எாிவாயு ஒப்பந்தத்டத 

விமா்சித்தவருமாவாா். முன்னாள் பிேதமா் பீை்ைா் ஓ’நீல், தனது பதவிடய ோஜினாமா வசய்தடத 

வதாைா்ந்து மோரப புதிய பிேதமோக பதவிரயற்றுள்ளாா்.  

 பப்புவா நியூ கினி என்பது 7.3 மில்லியன் மக்கள்வதாடகயுடைய ஒரு வதன் பசிபிக் நாைாகும். 

வசம்பு, தங்கம் மற்றும் எண்வணய் வளம் மிகுந்த இந்த நாடு, சை்ைம் ஒழுங்கு பிேச்சடனகள், கேடு 

முேைான நிலப்பேப்பு மற்றும் நிலப்பிேச்சடனகள் காேணமாக வளா்ச்சி பாதிப்பில் உள்ளது 

10.காற்று மாசு குறித்த விழிப்புணா்டவ ஏற்படுத்தும் வடகயில், ‘ஹவா ஆரன ரத – காற்று 

வேை்டும்’ என்னம் கருத்துப் பாைடல மத்திய சுற்றுச்சூழல் அடமச்சகம் வவளியிை்டுள்ளது. 

இது பின்வரும் எந்தப் பாைலாசிாியோல் எழுதப்பை்ைது? 

[A] பிேசூன் ரஜாஷி 

[B] வகௌசா் முனிா் 

[C] ஸ்வநந்த் கிா்கிரே (Swanand Kirkire) 

[D] டவேமுத்து ோமசாமி 

 நைப்பாண்டு உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்டத வகாண்ைாடுவதற்காக மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் 

மற்றும் காலநிடல மாற்ற அடமச்சகமானது அண்டமயில் காற்று மாசு குறித்த விழிப்புணா்டவ 

ஏற்படுத்தும் வடகயில், ‘ஹவா ஆரன ரத’ என்னம் கருத்துப்பாைடல வவளியிை்ைது. 
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 சாந்தன முகா்ஜி, கபில் சா்மா, சுனிதி வசௌகான் மற்றும் சங்கா் மகாரதவன் ஆகிரயாோல் பாைப் 

வபற்ற இப்பாைடல ஸ்வநந்த் கிா்கிரே எழுதியுள்ளாா். ரோமன்சக் அரோோ இத்திடேப்பைத்டத 

இயக்கியுள்ளாா். மத்திய சுற்றுச்சூழல் அடமச்சகமானது ஒவ்ரவாா் ஆண்டும் உலக சுற்றுச்சூழல் 

தினத்டத UNEP அறிவித்த கருப்வபாருடள டமயமாகக்வகாண்டு வகாண்ைாடுகிறது. இந்த 

ஆண்டின், சுற்றுச்சூழல் தினத்துக்கான கருப்வபாருள், ‘காற்று மாசு – Air Pollution’ ஆகும். 

 காற்று மாடச எதிா்த்துப் ரபாோடும் வடகயில், மத்திய சுற்றுச்சூழல் அடமச்சகம் அண்டமயில் 

ரதசிய துூய்டம காற்று திை்ைத்டத 5 ஆண்டுகால வசயல்திை்ை திை்ைமாக அறிமுகப்படுத்தியது. 102 

நகேங்களில் PM2 & PM 10இன் வசறிடவ 20-30% குடறப்பதுரவ இதன் இலக்காகும். இதில் 84 

நகேங்கள் ஏற்கனரவ தங்களின் வசயல் திை்ைத்டத சமா்ப்பித்துள்ளன. நாை்டிலுள்ள காற்று 

மாடச கை்டுப்படுத்துவதும், குடறப்பதுரம NCAPஇன் பிேதான குறிக்ரகாளாகும். 

 

 

 வதன்னிந்தியாவிரலரய முதல்முடறயாக திருச்சி NITஇல் விண்வவளி வதாழில்நுை்ப அடைவு 

டமயம் வதாைங்கப்பை்டுள்ளது. கணிப்வபாறியில் நாம் தகவல்கடள ரசமிக்க பயன்படுத்தும் 

ரகாப்பு மாதிாிடயப்ரபான்று ஆோய்ச்சிக் கை்டுடேகள் அதுவதாைா்பான பதிவுகடள ஓாிைத்தில், 

ஒரே குடையின் கீழ் ரசமிப்பது ‘அடைவு’ என அடழக்கப்படுகின்றது. NIT அகா்தலா, ஜலந்தருக்கு 

அடுத்தப்படியாக திருச்சியில் விண்வவளி வதாழில்நுை்ப அடைவு டமயம் வதாைங்கப்பை்டுள்ளது. 

 திருவாரூா் – காடேக்குடி தைத்தில் ஜூன் 1 முதல் ஆக.30 வடே (ஞாயிறு தவிா்த்து) DEMU சிறப்பு 

இேயில் இயக்கப்படும் என்று வதற்கு ேயில்ரவயின் திருச்சி ரகாை்ை நிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது. 

 ரகாயம்புத்துூா் அவிநாசி சாடலயில் வபாருத்தப்பை்டுள்ள நவீன ரகமோக்கள் மூலம், விதிமீறிய 

வாகன ஓை்டிகடள கண்ைறிந்து அபோதம் வசூலிக்கும் புதிய முடற நடைமுடறக்கு வந்தது. முதற் 

கை்ைமாக ‘தடலக்கவசம்’ அணியாத வாகன ஓை்டிகளுக்கு அபோதம் விதிக்கப்படுகிறது. 

 12ஆம் வகுப்பு தாவேவியல் பாைநுூலில், விவசாயம் வதாைா்பான ஆோய்ச்சி மற்றும் பாேம்பாிய 

விடதகடள மீை்வைடுப்பது வதாைா்பாக இைம்வபற்றுள்ளது. இதில், ஆோய்ச்சியாளா்கள் நாமன் 

ரபாலக், MS சுவாமிநாதன், ‘வநல்’ வஜயோமன் ஆகிரயாா் குறித்த குறிப்புகள் இைம்வபற்றுள்ளன. 

 திருவநல்ரவலி மாவை்ைம் அம்பாசமுத்திேத்திலிருந்து பிேம்மரதசம் வசல்லும் சாடலயின் இைது 

புறத்தில் உள்ள வகளதமபுாி வண்ைன் குளக்கடேயில் 18ஆம் நுூற்றாண்டைச் ரசா்ந்த தமிழ் 

எண்களுைன் கூடிய டமல்கல் கண்டுபிடிக்கப்பை்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு உலக புககயிகல ஒழிப்பு தினத்திற்கான முதன்கைக் கருப்பபாருள் என்ன? 

[A] புககயிகல ைற்றுை் நுகையைீல் நலை். 

[B] புககயிகல ைற்றுை் இதய நநாய். 

[C] புககயிகல – வளா்ச்சிக்கு ஓா் அச்சுறுத்தல். 

[D] புககயிகல – நகடு தருை். 

 ைனித உடல்நலத்தின் ைீது புககயிகல நுகா்வு ஏற்படுத்துை் எதிா்ைகறயான தாக்கங்கள் குறித்து 

விழிப்புணா்கவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்நவாா் ஆண்டுை் நை.31 அன்று உலக புககயிகல தினை் 

ககடபிடிக்கப்படுகிறது. நடப்பாண்டில் வருை் இந்தத் தினத்துக்கான முதன்கைக் கருப்பபாருள், 

“புககயிகல ைற்றுை் நுகையைீல் நலை்” என்பதாகுை். ைனிதா்களின் நுகையைீல் நலத்தில் 

புககயிகல ஏற்படுத்துை் எதிா்ைகறயான தாக்கை், புற்றுநநாய் முதல் நாட்பட்ட சுவாச நநாய் வகை, 

ஆநைாக்கியை் ைற்றுை் ைனிதா்களின் நலவாழ்வில் நுகையைீலின் முக்கியப் பங்கு ஆகியன குறித்த 

விழிப்புணா்கவ இந்நாளின் பைப்புகை அதிகாிக்குை். 

 இத்தினத்தன்று, இந்திய சுகாதாைை் ைற்றுை் குடுை்ப நலத்துகற அகைச்சகைானது புது தில்லியில் 

புககயிகல ைற்றுை் நுகையைீல் நலை் பற்றிய ஒரு நதசிய கலந்தாய்வுக்கு ஏற்பாடு பசய்திருந்தது. 

இக்கலந்தாய்வு, உலக சுகாதாை அகைப்பின் ஒத்துகழப்புடன் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டதாகுை். இதன் 

கருப்பபாருள், “Don’t Let Tobacco Take Your Breath Away - Choose Health Not Tobacco”. 

2.அபைாிக்காவின் எப்பல்ககலகயச்நசா்ந்த அறிவியலாளா்கள், கடுகையான நிலப்பைப்கப 

சைாளிக்க உதவுை் ஒரு புதிய பசயற்கக பாதத்கத உருவாக்கியுள்ளனா்? 

[A] ஹாா்வா்டு பல்ககலக்கழகை் 

[B] ஸ்டான்நபாா்ட் பல்ககலக்கழகை் 

[C] கிளை்சன் பல்ககலக்கழகை் 

[D] கலிநபாா்னியா பல்ககலக்கழகை் 

 அபைாிக்காவில் உள்ள ஸ்டான்நபாா்ட் பல்ககலக்கழகத்கதச் நசா்ந்த அறிவியலாளா்கள், அடிப் 

பாதத்கத இழந்நதாருக்காக கடுகையான நிலப்பைப்கப சைாளிக்க உதவுை் ஒரு புதிய பசயற்கக 

பாதத்கத உருவாக்கியுள்ளனா். 
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 முக்நகாண வடிவுகடய இந்தப் புதிய பாதை், மூன்று பவவ்நவறு பதாடா்பு புள்ளிகளுக்கு இகடநய 

அழுத்தத்கத ைாற்றி ைாற்றி பசலுத்துவதன் மூலை் கடினைான பைப்கப சைாளிக்க உதவுகிறது. 

உயிாி ைருத்துவ பபாறியியல் குறித்த IEEE பாிவா்த்தகனகள் என்னுை் இதழில் பவளியிடப்பட்ட 

ஆய்வின்படி, இச்பசயற்கக பாதத்தால் கடினைான பைப்புககள ைிகநன்றாக ககயாள முடியுை். 

3.புதிய கடற்பகடத் தளபதியாக பபாறுப்நபற்றுள்ளவா் யாா்? 

[A] கிைாத் சிங் 

[B] கைை்பீா் சிங் 

[C] விைல் வா்ைா 

[D] சித்தாா்த் ைாஜ்புத் 

 இந்தியக் கடற்பகடயின் தளபதியாக இருந்த சுனில் லை்பா ஓய்வு பபற்றகதயடுத்து 24ஆவது புதிய 

கடற்பகட தகலகைத் தளபதியாக கைை்பீா் சிங் பபாறுப்நபற்றுக்பகாண்டாா். இகதயடுத்து, 

தகலகைத் தளபதியாக பபாறுப்நபற்ற முதல் பஹலிகாப்டா் நபாா் விைானி என்ற பபருகைகய 

அவா் பபற்றுள்ளாா். இந்த நியைனத்திற்கு முன்னா், ஆந்திைப்பிைநதச ைாநிலை், விசாகப்பட்டினை் 

கிழக்கு ைண்டலத்தின் கடற்பகட தளபதியாக இவா் பபாறுப்பு வகித்துவந்தாா். 

 பணியிலிருந்த கடந்த 39 ஆண்டுகளில் பல்நவறு முக்கியப் பபாறுப்புககள இவா் வகித்துள்ளாா். 

வருை் 2021ஆை் ஆண்டு நவை்பா் வகை கைை்வீா் தகலகைத்தளபதியாக பபாறுப்பு வகிக்கவுள்ளாா். 

3 ஆண்டுகள் அல்லது 62 வயது இதில் எது முன்நன வருகிறநதா அதுநவ தகலகைத் தளபதியின் 

பதவிக்காலை் ஆகுை். 

4.அதிநவகத்தில் பசல்லுை் வாகனங்கள் ைீது கடுை் நடவடிக்கக நைற்பகாள்வதற்காக நலசா் 

துப்பாக்கிககள பயன்படுத்தவுள்ள ைாநில காவல்துகற எது? 

[A] தைிழ்நாடு 

[B] பஞ்சாப் 

[C] நகைளா 

[D] குஜைாத் 

 அதிநவகத்தில் வருை் வாகனங்ககள கண்டறிவதற்காக நபாக்குவைத்து காவல்துகறயினருக்கு 

‘நலசா் துப்பாக்கி’ககள வழங்க குஜைாத் ைாநில அைசு முடிவு பசய்துள்ளது. அை்ைாநிலத்தின் 
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நபாக்குவைத்து காவல்துகற, 3.9 நகாடி ரூபாய் பசலவில் அத்தககய 39 உயா்பதாழில்நுட்ப 

துப்பாக்கிககள வாங்கியுள்ளது. 

 இந்த வகக துப்பாக்கிகள் வாகனத்தின் நவகத்கத கண்டறிய நலசா் பதாழில்நுட்பத்கத 

பயன்படுத்துகின்றன. வாகனங்கள் ஒரு கி.ைீ., பதாகலவில் இருந்தாலுை் கூட, ஒநைநநைத்தில் 3 

பவவ்நவறு வாகனங்களின் நவகத்கத இவற்றால் பதிவு பசய்யவியலுை். 

5.உட்கட்டகைப்பு திட்டங்கள் குறித்த ஒருங்கிகணந்த தைவுத்தளத்கத அறிமுகப்படுத்திய 

ஐஐடி எது? 

[A] ஐஐடி தில்லி 

[B] ஐஐடி இந்துூா் 

[C] ஐஐடி பாை்நப 

[D] ஐஐடி பைட்ைாஸ் 

 IIT பாை்நபயில் நடந்த நபாக்குவைத்து ஆைாய்ச்சி பற்றிய 15ஆவது உலக ைாநாட்டில், உட்கட்டகைப்பு 

திட்டங்கள் குறித்த ஒருங்கிகணந்த தைவுத்தளத்கத ஐஐடி பைட்ைாஸ் அறிமுகப்படுத்தியது. 

உட்கட்டகைப்பு நைை்பாட்டின் பசயல்திறகன நைை்படுத்துவநதாடு, இந்தத் துகறயில் ஈடுபட்டுள்ள 

பல்நவறு பங்குதாைா்களிகடநய பயனுள்ள முடிவுககள எடுப்பதற்கு உதவுவது இந்தத் தைவுத் 

தளத்தின் நநாக்கைாகுை். இதன் பதாடக்க கவனைானது அகனத்து உட்கட்டகைப்பு துகறயிலுை் 

ைிகவுயா்ந்த தனியாா் முதலீட்கட பபற்றுள்ள சாகலப் நபாக்குவைத்துத் துகறயின் ைீது இருக்குை். 

6.ைத்தியப்பிைநதச ைாநிலத்தின் எந்த வானுூா்தி நிகலயை், பன்னாட்டு வானுூா்தி நிகலயை் 

என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] ைாஜா நபாஜ் வானுூா்தி நிகலயை்  

[B] ைாஜைாதா விஜயைாநஜ சிந்தியா வானுூா்தி முகனயை் 

[C] துை்னா வானுூா்தி நிகலயை் 

[D] நதவி அகில்யாபாய் நஹால்கா் வானுூா்தி நிகலயை் 

 ைத்தியப்பிைநதச ைாநிலை், இந்துூாில் உள்ள நதவி அகில்யாபாய் நஹால்கா் வானுூா்தி நிகலயை், 

பன்னாட்டு வானுூா்தி நிகலயை் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ைத்திய அைசால் 1950ஆை் ஆண்டின் 

கடவுச்சீட்டு விதி 3இன் (இந்தியாவுக்குள் நுகழவது), துகண – விதி (b)இன்படி பன்னாட்டுத் தகுதி 

 

 

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


                          2019 மே 31 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          4 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான உலகத்தை சான்றிதகழ ஐக்கிய இைாஜ்ஜியை் வழங்கியுள்ளது. 

இந்த வானுூா்தி நிகலயத்திற்கு, இந்துூா் நபைைசி அகில்யாபாய் நஹால்காின் நிகனவாக இந்தப் 

பபயா் சூட்டப்பட்டுள்ளது. ஒரு சா்வநதச வானுூா்தி நிகலயை் என்பது பல்நவறு நாடுகளிகடநய 

பயணை் பசய்யுை் பயணிகளுக்கு ஏதுவாக சுங்கங்கள் ைற்றுை் எல்கலக் கட்டுப்பாட்டு வசதிககள 

பபற்றிருக்குை். இத்தககய விைான நிகலயங்கள் பபாதுவாக உள்நாட்டு விைான நிகலயங்ககள 

விட பபாியகவயாகுை். பபருை்பாலுை் நீண்ட ஓடுபாகதககளக் பகாண்டிருக்குை். 

7.விண்பவளி பதாழினுட்பத்கத அகைப்பதற்காக சைீபத்தில் ISRO உடன் இகணந்துள்ள 

ஐஐடி எது? 

[A] ஐஐடி பகௌகாத்தி 

[B] ஐஐடி பாை்நப 

[C] ஐஐடி கான்பூா் 

[D] ஐஐடி பைட்ைாஸ் 

 ஐஐடி பகௌகாத்தி வளாகத்தினுள் விண்பவளி பதாழில்நுட்ப கையை் ஒன்கற அகைப்பதற்காக 

இந்திய விண்பவளி ஆய்வு கையத்துடனான புாிந்துணா்வு ஒப்பந்தை் ஒன்றில் ஐஐடி பகௌகாத்தி 

ககபயழுத்திட்டுள்ளது. இதன் வககயில் முதன்முதலாக வடகிழக்கு ைண்டலத்தில் அகையப் 

பபற்றுள்ள இந்தப் புதிய கையைானது, விண்பவளி பதாழில்நுட்பத்துகறயில் ஆைாய்ச்சி ைற்றுை் 

திறன் கட்டகைப்பு பசயல்முகறகளுக்கு உதவுை். 

 இப்புதிய விண்பவளி பதாழில்நுட்ப கையத்தின் வழியாக வடகிழக்கின் சமூக – பபாருளாதாை 

நதகவகளுக்கு உதவுவது ைட்டுைல்லாைல், இந்தியா முழுவதுை் பசயல்படுை் பல்நவறு ISRO 

திட்டங்களின் அடிப்பகட ஆைாய்ச்சிக்கு பங்களிப்புச் பசய்யவுை் IIT பகௌகாத்தி விருை்புகிறது. 

8.குடகுருைியா ைங்நனக்கா், எவ்வககயான இனத்துடன் பதாடா்புகடயது? 

[A] ைனிதக்குைங்கு 

[B] பாை்பு 

[C] குளவி 

[D] நைற்கண்ட எதுவுைில்கல 
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 இந்திய ஆைாய்ச்சியாளா்கள் அண்கையில் நகாவாவில் குடகுருைியா ைைபணுக்ககளச் நசா்ந்த 

புதிய குளவி இனங்ககளக் கண்டறிந்துள்ளனா். இந்தப் புதிய இனங்கள் நைற்குத் பதாடா்ச்சி 

ைகலகளின் காடுகளில் கண்படடுக்கப்பட்டன. இது நகாவாகவச் நசா்ந்த ஆைாய்ச்சியாளா் பைாக் 

ைங்நனக்காின் நிகனவாக “குடகுருைியா ைங்நனக்கா்” எனப் பபயாிடப்பட்டுள்ளது. 

 ைங்நனக்கா், “நகாவாவின் பட்டாை்பூச்சிகள்” என்னுை் நுூலின் ஆசிாியைாவாா், இது இப்பகுதியில் 

காணப்படுை் இனங்கள் பற்றிய படத்துடன் கூடிய முதல் வழிகாட்டி நுூலாகுை். இவா் நைற்குத் 

பதாடா்ச்சி ைகலப்பகுதிகளில் 220 வகக வண்ணத்துப்பூச்சி இனங்ககளக் கண்டறிந்துள்ளாா். 

இதில் 13 இனங்கள் இதற்கு முன்பு கண்டறியப்படவில்கல. இவா் நகாவா பறகவகள் பாதுகாப்பு 

வகலயகைப்பின் நிறுவனருை் தகலவருைாவாா். 

 இதன் நிகறவகக (Holotype) வட நைற்குத்பதாடா்ச்சி ைகலகளில் நகாவாவின் நகாடிகாநவா 

வனவுயிாி சைணாலயத்கதச் சாா்ந்தகவ ைற்றுை் இதன் துகணவகக (Paratype) பதற்கத்திய 

நைற்குத்பதாடா்ச்சி ைகலகளில் நகைளாவின் இைாணிபுைை் சிகைத்கதச் சாா்ந்தகவ. எந்த வகக 

குளவியாக இருந்தாலுை் அகவ நதனீ (அ) எறுை்பின் வாிகசகயநயா / துகண வாிகசகயநயா 

நசா்ந்ததாக இருக்குை், அதாவது இது ஒரு நதனீயுைல்ல எறுை்புைல்ல. 

9.பின்வருவனவற்றுள் உைாங்குட்டான் வகக (கய) ககளச் நசா்ந்தது/கவ எது/எகவ? 

[A] நபாா்னிநயா உைாங்குட்டான் 

[B] சுைத்ைாவின் உைாங்குட்டான் 

[C] தாபாநுூலி உைாங்குட்டான் 

[D] நைற்கண்ட அகனத்துை் 

 இந்தியாவில் இருந்த ஒநை ‘உைாங்குட்டான்’ வககக் குைங்கான பின்னி – Binny தனது 41ஆை்  

வயதில் ஒடிசாவில் உள்ள நந்தன்கனன் உயிாியியல் பூங்காவில் இறப்பபய்தியது. இக்குைங்கின் 

25ஆை் வயதில், 2003 நவ.20 அன்று புநனவில் உள்ள ைாஜீவ்காந்தி உயிாியல் பூங்காவில் இருந்து 

ஒடிசா உயிாியல் பூங்காவுக்கு பகாண்டுவைப்பட்டது. 

 உலகில் வாழ்ந்துவருை் 3 ைிகப்பபாிய ைனிதக்குைங்கு வகககளில் உைாங்குட்டானுை் ஒன்றாகுை். 

இயற்ககக்கான உலகளாவிய நிதியத்தின் (WWF) கூற்றுப்படி, நபாா்னிநயா, சுைத்ைா, தாபாநுூலி 

ஆகிய மூவகக உைாங்குட்டான்கள் உள்ளன. ஐக்கிய நாடுகள் இகணவுகடய பன்னாட்டு 

இயற்ககப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தால் “அழிவின் விளிை்பிலிருக்குை்” உயிாினங்களாக இை்மூவகக 

உைாங்குட்டான்களுை் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 
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 இந்நதாநனசியா ைற்றுை் ைநலசியாகவ பூா்வீகைாகக் பகாண்ட இகவ, தற்சையை் நபாா்னிநயா 

ைற்றுை் சுைத்ைா ைகழக்காடுகளில் ைட்டுநை காணப்படுகின்றன. காடுகளில் வாழுை் நபாது 45 

ஆண்டுகளுை், பூங்காவில் வாழுை்நபாது அகதவிட அதிகைாகவுை் இவற்றால் வாழவியலுை். 

10.விண்பவளி வீைா்களுக்கு பயிற்சியளிப்பதற்காக, எந்த இந்திய ஆயுதப்பகடயுடனான 

ஒப்பந்தத்தில் ISRO ககபயழுத்திட்டுள்ளது? 

[A] இந்திய வான்பகட 

[B] இந்திய இைாணுவை் 

[C] இந்திய கடற்பகட 

[D] இந்திய கடநலாை காவல்பகட 

 இந்திய விைானப் பகடயுை், இந்திய விண்பவளி ஆய்வு கையமுை் (ISRO) அண்கையில் ISROவின் 

ககன்யான் திட்டத்து விண்பவளி வீைா்களுக்கு பயிற்சியளிப்பதற்கான ஒரு புாிந்துணா்வு 

ஒப்பந்தத்தில் ககபயழுத்திட்டன. இந்திய வான் பகடயின் பபங்களூருகவச் நசா்ந்த ைருத்துவப் 

பிாிவு, விண்பவளி ைருத்துவ நிறுவனை் (IAM) ஆகியன இந்தப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு, இந்திய 

விண்பவளி வீைா்களின் முதல் பதாகுப்கப பயிற்றுவிக்குை் கையைாக பசயல்படுை். 

 10,000 நகாடி ைதிப்பிலான ககன்யான் திட்டை், 2022ஆை் ஆண்டில் வருை் 75ஆவது இந்திய 

விடுதகல ஆண்கடச் சிறப்பிக்குை் வககயில் நிகழ்த்த திட்டைிடப்பட்டுள்ளது. ககன்யான் 

(விண்கலை்) என்பது ைனிதா்ககள விண்பவளிக்கு அனுப்புை் திட்டைாகுை். 

 

 

 சா்வநதச உயிாியல் பல்வகககை தினத்தன்று இந்திய துகண குடியைசுத்தகலவா் பவங்ககய 

அவா்களால் பசன்கனயில் ‘Tree Ambulance’ எனுை் புதுகையான திட்டை் பதாடங்கப்பட்டது. 

இயற்ககச்சீற்றங்கள் ைற்றுை் ைனித ஆபத்துக்களால் பாதிக்கப்பட்ட ைைங்ககள ைீட்டு நககை 

பசுகை ைாறாைல் காப்பநத இந்தத் திட்டத்தின் அடிப்பகட நநாக்கைாகுை். 
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