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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2019 – 20ஆம் நிதியாண்டுக்கான RBIஇன் 2 மாதத்திற்கு ஒருமுறற வெளியிடப்படும் இரண்டாெது 

நிதிக்வகாள்றக மீளாய்ெில், தற்பபாறதய வரப்பபா ெிகிதம் என்ன? 

A) 5.25% 

B) 5.50% 

C) 5.75%  

D) 5.0% 

 ஜூன்.6 அன்று இந்திய ாிசா்ெ் ெங்கியின் 6 உறுப்பினா்கள்வகாண்ட நிதிக்வகாள்றகக் குழுொனது, 

இருமாதத்திற்கு ஒருமுறற வெளியிடப்படும் 2019 – 20ஆம் நிதியாண்டுக்கான 2ஆெது நிதிக்வகாள்றக 

அறிக்றகயில் வரப்பபா ெிகிதத்தின் 25 அடிப்பறட புள்ளிகறளக் குறறத்தது. இதன் காரணமாக, 

தற்பபாறதய வரப்பபா ெிகிதம் 6.0% இலிருந்து 5.75% ஆக குறறந்துள்ளது. குறுகிய – கால பணப் 

புழக்க இடா்களிலிருந்து (Liquidity Mismatches) ெங்கிகள் மீண்டுெருெதற்காக, அெ்ெங்கிகளுக்கு 

இந்திய ாிசா்ெ் ெங்கி ெழங்கும் பணப்புழக்கத்திற்கான ெட்டி ெிகிதபம வரப்பபா ெட்டி ெிகிதமாகும்.  

 வரப்பபா ெட்டி ெிகிதக் குறறப்பானது, ொடிக்றகயாளா்களின் கடன்கள் மீதான ெட்டி ெிகிதங்கறள 

குறறக்கும். பமலும் ெீட்டுக்கடன்கள், மகிழுந்து கடன்கள் & தனிப்பட்ட கடன்களின் சமப்படுத்தப்பட்ட  

மாதத் தெறணகறளயும் (EMI) குறறக்கும். இதன் ெிறளொக, தறலகீழ் வரப்பபா ெிகிதம் 5.50% 

எனெும், Marginal Standing Facility (MSF) ெிகிதம் & ெங்கி ெிகிதம் 6.0% எனெும் சாிவசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இதுதெிர, நிதிக்வகாள்றகயின் நிறலப்பாட்றட நடுநிறலயிலிருந்து இணக்கமானதாக (Accomodativ 

–e) மாற்றுெதற்கு ாிசா்ெ் ெங்கி ஒருமனதாக முடிவெடுத்தது. நிதிக்வகாள்றக குழுமத்தின் அடுத்த 

கூட்டம் ஆகஸ்ட் 5 முதல் 7 ெறர நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

2.ஆா்டிக் இரயில் பசறெறய அண்றமயில் வதாடங்கிய நாடு எது? 

A) இரஷ்யா  

B) வஜா்மனி 

C) பிரான்சு 

D) ஐக்கிய அவமாிக்கா 

 ஜூன்.5 அன்று புனித பீட்டா்ஸ்பா்க் இரயில் நிறலயத்திலிருந்து நாா்பெெுக்கு, இரஷ்யாெின் ஆா்டிக் 

பகுதி ெழியாக 91 பயணிகளுடன் முதல் சுற்றுலா இரயில் பசறெ வதாடங்கியது. ஐக்கிய அவமாிக்கா, 

வஜா்மனி, நாா்பெ மற்றும் இரஷ்யா உட்பட ஏழு நாடுகளிலிருந்து சுற்றுலாப் பயணிகள் ெந்திருந்தனா். 

 Zarengold (வஜா்மானிய வமாழியில் சாாின் தங்கம் – The Tsar’s Gold) என்று வபயாிடப்பட்டுள்ள இந்த 

இரயில், 2 முழுறமயான உணெகங்கள் வகாண்ட வபட்டியுடன் புனித பீட்டா்ஸ்பா்க் நிறலயத்தில் 
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இருந்து வபட்பராசாெ்படாஸ்க் ெழியாக பயணித்தது. அறமப்பாளா்களின் கருத்துப்படி, முழு பயணம் 

முடிெறடய 11 நாட்கள் எடுக்கும். 

3.அண்றமச் வசய்திகளில் இடம்வபற்றுள்ள சூக்பகா பள்ளத்தாக்கு, பின்ெரும் இந்தியாெின் 

எந்த ெடகிழக்கு மாநிலத்தில் அறமந்துள்ளது? 

A) அசாம் 

B) மிபசாரம் 

C) நாகாலாந்து  

D) அருணாசலப்பிரபதசம் 

 நாகாலாந்தில் உள்ள இயற்றக எழில்மிகுந்த சூக்பகா பள்ளத்தாக்கு (Dzukou Valley), நடப்பாண்டின் 

உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தன்று, வநகிழியில்லா மண்டலம் (Plastic Free Zone) என அதிகாரப்பூா்ெமாக 

அறிெிக்கப்பட்டது. இதறன, இறளபயாா் ெளங்கள் மற்றும் ெிறளயாட்டுக்கள் ஆபலாசகரான சபல 

வநய்கா (Zale Neikha), அதிகாரப்பூா்ெமாக அறிெித்தாா். 

 கண்ணுக்கினிய இப்பள்ளத்தாக்றக ‘வநகிழியில்லா மண்டலம்’ என அறிெித்ததன் பின்னணியில், 

வதற்கத்திய அங்காமி இறளபயாா் அறமப்பின் முக்கியப்பங்கு உள்ளது. கடல் மட்டத்திலிருந்து 2452 

மீ., உயரத்தில் சூக்பகா பள்ளத்தாக்கு அறமந்துள்ளது. ஒெ்வொரு பருெத்திலும் பூக்கும் பல்பெறு 

ெறக மலா்களுக்காக இப்பள்ளத்தாக்கு புகழ்வபற்றது. அாிய ெறக சூக்பகா லில்லி மலா்கள், இந்தப் 

பள்ளத்தாக்கில் மட்டுபம காணப்படுகின்றன.  

4.இந்தியாெிற்காக அதிகபட்ச பபாட்டிகளில் ெிறளயாடியுள்ள கால்பந்து ெீரா் யாா்? 

A) பஜபஜ லால்பபக்லுொ 

B) சுனில் பசத்ாி  

C) சந்பதஷ் ஜிங்கன் 

D) இராபின் சிங் 

 பாய்சூங் பூட்டியாெின் 107 சா்ெபதச பபாட்டிகறள ெிஞ்சியதன் மூலம் சுனில் பசத்ாி இந்தியாெிற்காக 

மிக அதிக பபாட்டிகளில் ெிறளயாடியுள்ள கால்பந்தாட்ட ெீரராக மாறியுள்ளாா். தாய்லாந்தில் உள்ள 

புாிராமில் நடந்த 47ஆெது கிங்ஸ் பகாப்றப கால்பந்து பபாட்டியின் 31ஆெது நிமிடத்தில், சுனில் பசத்ாி 

தனது 69ஆெது பகாறல அடித்தாா். இருப்பினும், இந்தப் பபாட்டியில் 1 – 3 என்ற பகால் கணக்கில் 

கியூராகாெ் அணியிடம் இந்தியா ெீழ்ந்தது. 
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5.எந்த சமூக ெறலத்தளம், இந்தியாெில் ‘Confetti – காகிதத் துண்டுகள்’ என்ற அதன் முதல் 

ஊடாடு ெிறளயாட்டு நிகழ்ச்சிறய (Interactive Game Show) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

A) இன்ஸ்டாகிராம் 

B) பின்ட்ரஸ்ட் 

C) டுெிட்டா் 

D) பபஸ்புக்  

 பபஸ்புக் நிறுெனம், ‘Confetti’ என்று தறலப்பிடப்பட்ட அதன் முதல் ஊடாடு ெிறளயாட்டு நிகழ்ச்சிறய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. காவணாளிக்வகன அா்ப்பணிக்கப்பட்ட ‘பபஸ்புக் ொட்ச்’ என்னும் அதன் 

தளத்தில், ஜூன்.12 அன்று இந்நிகழ்ச்சி வதாடங்கெுள்ளது. புதன்கிழறம முதல் ஞாயிற்றுக்கிழறம 

ெறர இந்நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பப்படும். பங்பகற்பாளா்களிடத்து பாப் கலாசாரத் திருெிழா பகள்ெிகள் 

பகட்கப்பட்டு, ஒெ்வொரு நாளும் மூன்று லட்சம் ெறர பாிசுகள் வெல்ல ொய்ப்பு அளிக்கப்படும். கடந்த 

2018ஆம் ஆண்டில் YouTube தளத்திற்கு பபாட்டியாக, பபஸ்புக் நிறுெனம் தனது காவணாளி பசறெ 

தளமான பபஸ்புக் ொட்றச (Facebook Watch) உலகளெில் வதாடங்கியது. 

6.இந்தியாெில் ெிமானப் பபாக்குெரத்து பமலாண்றமறய நெீனமயமாக்குெதற்காக, எந்த 

நிறுெனத்துடனான ஒப்பந்தத்தில் அண்றமயில் இந்திய ொனுூா்தி நிறலயங்கள் ஆறணயம் 

(AAI) றகவயழுத்திட்டது? 

A) ஏா்பஸ் 

B) பபாயிங் (Boeing)  

C) எம்பிபரா் 

D) டஸ்ஸால்ட் ஏெிபயஷன் 

 நாட்டில் ெிமானப் பபாக்குெரத்துச் பசறெகறள நெீனமயமாக்குெதற்கான ஒரு ெிாிொன வசயல் 

திட்டத்றத உருொக்குெதற்காக, வதாழினுட்ப உதெி ெழங்கும் ஓா் ஒப்பந்தத்தில், அவமாிக்காறெச் 

பசா்ந்த ெிமானத்தயாாிப்பு நிறுெனமான பபாயிங் நிறுெனமும், இந்திய ொனுூா்தி நிறலயங்கள் 

ஆறணயமும் (AAI) றகவயழுத்திட்டுள்ளன. ொன் பபாக்குெரத்துச் பசறெகளானது வதாடா்பாடல், 

ெழிகாட்டல் & கண்காணிப்பு மற்றும் ொன் பபாக்குெரத்து நிா்ொகம் ஆகியெற்றற உள்ளடக்கியது. 

 இந்தப் பத்தாண்டுகால நெீனமயமாக்கல் வசயல்திட்ட ெறரபடமானது அவமாிக்க ொ்த்தகம் மற்றும் 

ெளா்ச்சி முகறமயின் மானியத்துடன் பமற்வகாள்ளப்படும். சிறந்த முறறயில் ொன்வெளி திறறன 

பயன்படுத்துெதற்கும், வதாடா்பாடல் (Communication), ெழிகாட்டல் (Navigation) & கண்காணிப்பு 

(Surveillance) மற்றும் ொன் பபாக்குெரத்து நிா்ொகத்றத பமம்படுத்துெதற்காக பன்னாடு மற்றும் 

உள்நாடுகளால் பின்பற்றப்பட்டு ெரும் சிறந்த நறடமுறறகளின் அடிப்பறடயில், இந்திய பதசிய 

ொன்வெளி அறமப்பின் நெீனமயமாக்கலில் ெழிகாட்டியாக பயன்படுத்துெதற்கான வசயல்திட்ட 

ெறரபடம் ஒன்றற AAIக்கு உருொக்கித்தர இந்த ஒப்பந்தம் பநாக்கம் வகாண்டுள்ளது. 
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7.அவமாிக்கக் கீழறெயின் தறலெராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள முதல் வதற்காசிய அவமாிக்கப் 

வபண்மணி யாா்? 

A) பமதா பயாத் 

B) வகௌசல்யா ஹா்ட் 

C) பிரமிளா வஜயபால்  

D) காயத்ாி ஸ்பிொக் 

 அவமாிக்காெின் கீழறெ அல்லது பிரதிநிதிகள் அறெயின் தறலெராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள முதல் 

வதற்காசிய அவமாிக்கப் வபண்மணியாக பிரமிளா வஜயபால் மாறியுள்ளாா். இொ் ொஷிங்டன் DCஐச் 

பசா்ந்த ஜனநாயகொதி ஆொா். கீழறெயில் 14 பபா், பமலறெயில் மூொ் உட்பட வமாத்தம் 17 ஆசிய 

அவமாிக்கா்கள் காங்கிரஸில் பணியாற்றியுள்ளனா். 

8.சித்தாா்த் ராெத், எந்த ெிறளயாட்டுடன் வதாடா்புறடயொ்? 

A) படபிள் வடன்னிஸ் 

B) வடன்னிஸ்  

C) கால்பந்து 

D) பாட்மிண்டன் 

 $25,000 அவமாிக்க டாலா்கள் மதிப்புறடய ITF ஆண்கள் பியூச்சா்ஸ் வடன்னிஸ் பபாட்டியில் தனது 

முதல் பட்டத்றத வெல்ெதற்காக, ஜப்பாறனச் பசா்ந்த ெீரா் ாிபயா பநாகுச்சிறய இந்திய வடன்னிஸ் 

ெீரா் சித்தாா்த் ராெத் ெீழ்த்தியுள்ளாா். இதன்மூலம், தரொிறசயில் 510ஆெது இடத்திலிருந்த அொ், 

தற்சமயம் 430ஆெது இடத்துக்கு முன்பனறியுள்ளாா். 

9.மஞ்சள் கடலிலிருந்து அதன் முதல் ெிண்வெளி ஏெுகறணறய (Sea – based Space Rocket) 

வெற்றிகரமாக ஏெிய நாடு எது? 

A) இந்பதாபனஷியா 

B) ெியட்நாம் 

C) ஜப்பான் 

D) சீனா  

 சீனா முதல்முறறயாக கடலிலிருந்து ெிண்வெளி ஏெுகறணறய வெற்றிகரமாக ஏெியது. இதன்மூலம், 

இரஷ்யா மற்றும் அவமாிக்காெுக்குப் பின்னா், மிதக்கும் தளத்திலிருந்து சுற்றுப்பாறதக்கு வசயற்றகக் 

பகாறள ஏெும் திறன் பறடத்த நாடுகளின் பட்டியலில் மூன்றாெது நாடாக சீனா இறணந்துள்ளது. 
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 லாங் மாா்ச் 11 ஏெுகறண, ஷான்படாங் மாகாணத்றத ஒட்டிய மஞ்சள் கடல் பரப்பில், ஒரு மிதக்கும் ஏெு 

தளத்திலிருந்து ஜூன்.5 அன்று ஏெப்படும் என சீன பதசிய ெிண்வெளி நிா்ொகம் அறிெித்திருந்தது. 

சீனா இப்பபாது அதன் உள்நாட்டு மற்றும் இராணுெத் திட்டங்களில் இரஷ்யா மற்றும் ஜப்பாறன 

ெிடெும் அதிகமாக வசலெு வசய்கிறது. 

 இந்த ஆண்டின் வதாடக்கத்தில், நிலெின் புறப்பகுதியில் ஆராய்ச்சி ஊா்தி ஒன்றற தறரயிறக்கிய 

முதல் நாடாக சீனா மாறியது. நிலெின் பரப்பில் ஆராய்ச்சித் தளம் ஒன்றறக் கட்டுெது, வசெ்ொய்க்கு 

ஆய்ெுக்கலம் ஒன்றற அனுப்புெது, புெி சுற்றுப்பாறதயில் ெிண்வெளி நிறலயம் ஒன்றற கட்டுெது 

உள்ளிட்ட திட்டங்கறளயும் சீனா அறிெித்துள்ளது. 

10.2019 G–20 நிதியறமச்சா்கள் சந்திப்பானது, எந்த நகரத்தில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது? 

A) புபகாகா (Fukuoka)  

B) புது தில்லி 

C) ஹபனாய் 

D) பகாலாலம்பூா் 

 ஜூன் 8 & 9 ஆகிய பததிகளில் ஜப்பானில் நடந்த G–20 நிதியறமச்சா்கள் மற்றும் மத்திய ெங்கி 

ஆளுநா்கள் சந்திப்பில், நிதியறமச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் கலந்துவகாண்டாா். நிதியறமச்சராக 

நிா்மலா சீத்தாராமன் வசன்ற முதல் வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணம் இதுொகும். உலகப் வபாருளாதாரம், 

உட்கட்டறமப்பு, சா்ெபதச ொிெிதிப்பு ஆகியறெ எதிா்வகாள்ளும் அபாயங்கள் மற்றும் சொல்கள் 

மீது இந்தச் சந்திப்பு கெனம் வசலுத்தியது. 

 G–20 என்பது இந்தியா, ஐக்கிய அவமாிக்கா, ஐக்கிய இராஜ்ஜியம், சீனா, இரஷ்யா, செுதி அபரபியா, 

பிபரசில், பிரான்சு மற்றும் ஆஸ்திபரலியா உள்ளிட்ட ெளா்ந்த மற்றும் ெளரும் நாடுகளின் குழுொகும். 

1999ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆண்டுபதாறும் நடத்தப்படும் G–20 சந்திப்புகள், சா்ெபதச நிதியறமப்பில் 

உள்ள முக்கிய நாடுகளுக்கு, முதன்றம சா்ெபதச வபாருளாதாரச் சிக்கல்கள் குறித்து ெிொதிக்கெும், 

நிறலயான மற்றும் நீடித்த சா்ெபதச வபாருளாதார ெளா்ச்சிறய ஒருங்கிறணக்கெும் ஒரு தளத்றத 

ெழங்குகிறது. 

 

 

 திருொரூா் மாெட்டம் திருத்துறறப்பூண்டியில், 2 நாள் நறடவபறும் 13ஆெது பதசிய வநல் திருெிழா 

ஜூன்.8ஆம் பததியன்று வதாடங்கியது. 

 நாடக ஆசிாியா், நடிகா், கதாசிாியா், ெசனகா்த்தா என்று பன்முகம் வகாண்ட கறலஞா் ‘கிபரசி’ 

பமாகன் (66), ஜூன்.10 அன்று வசன்றனயில் காலமானாா். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மாலத்தீவின் ‘நிஷான் இஸ்ஸூதின்’ விருது வழங்கி ககளரவிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியா் யாா்? 

A) சுஷ்மா சுவராஜ் 

B) இராம்நாத் ககாவிந்த் 

C) நகரந்திர கமாடி  

D) நிா்மலா சீதாராமன் 

 மாலத்தீவில், அயல்நாட்டவருக்கு வழங்கப்படும் மிகவுயாிய விருதான ‘நிஷான் இஸ்ஸூதின் – Nishan 

Izzuddin’ விருது பிரதமா் நகரந்திர கமாடிக்கு வழங்கி ககளரவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூன்.8 அன்று மாலத் 

தீவு மற்றும் இலங்கக ஆகிய இரு நாடுகளுக்கும் கமாடி சுற்றுப்பயணம் கமற்ககாண்டாா். 2011க்குப்பின், 

மாலத்தீவுக்கு, இந்தியப் பிரதமா் ஒருவா் புாியும் முதல் இருதரப்பு வருககயாகும் இது. 

 கமாடி தனது இந்தச் சுற்றுப்பயணத்தின் கபாது, மாலத்தீவு அதிபா் இப்ராகிம் முகமது கசாலியுடன் இரு 

தரப்பு விவாதத்திலும், துகண அதிபா் கபசல் நசீம் மற்றும் மஜிலியின் அகவத்தகலவா் மற்றும் 

முன்னாள் அதிபா் முகமது நசீத் ஆகிகயாருடனான சந்திப்பிலும் பங்ககற்றாா். கமலும் ‘People’s Majilis’ 

என்றகழக்கப்படும் அந்தத் தீவு நாட்டின் சட்டமன்றத்திலும் அவா் உகரயாற்றினாா். அதிபா் கசாலி 

உடன் இகணந்து, பிரதமா் கமாடி, ககரகயாரக் கண்காணிப்பு அகமப்பு மற்றும் மாலத்தீவின் கதசிய 

பாதுகாப்புப் பகடகளுக்கான ஒருங்கிகணந்த பயிற்சி கமயத்கதயும் திறந்து கவத்தாா். இவ்விரு 

திட்டங்களும் இந்திய மானியத்துடன் உருவாக்கப்பட்டகவ. 

 மாலத்தீவில் ஒரு கிாிக்ககட் கமதானம் அகமப்பது, இந்தியத் கதால்லியல் துகறயின் உதவிகயாடு 

‘கவள்ளிக்கிழகம மசூதி’கய புனரகமப்பது உள்ளிட்ட மாலத்தீவுக்கான சில புதிய திட்டங்ககளயும் 

இந்தியா அறிவித்துள்ளது. 

2.அண்கமயில் எந்த நாட்டில், ‘அகமதிக்கான காந்தி கசக்கிள் கபரணி’ நடத்தப்பட்டது? 

A) ஓமன் 

B) சவுதி அகரபியா  

C) கதன்னாப்பிாிக்கா 

D) ககன்யா 

 சவுதி அகரபியாவில் உள்ள இந்திய துூதரகம், மகாத்மா காந்தியின் 150ஆவது பிறந்தநாகள நிகனவு 

கூரும் விதமாக ாியாத்தில் ‘அகமதிக்கான காந்தி கசக்கிள் கபரணி’கய நடத்தியது. இச்கசக்கிள் 

கபரணியானது Diplomatic Quarter Authority உடனும், சவுதி கசக்ளிங் கூட்டகமப்புடனும் இகணந்து 

நடத்தப்பட்டது. 150க்கும் கமற்பட்ட பங்ககற்பாளா்கள் இச்கசக்கிள் கபரணியில் பங்ககற்றனா். இந்தச் 

கசக்கிள் கபரணிகய சவுதி அகரபியாவுக்கான இந்திய துூதா் Dr. ஆசப் கசயத்ீ, ககாடியகசத்து 

கதாடங்கிகவத்தாா் 
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3.நடப்பாண்டின் உலகப் கபருங்கடல்கள் தினத்துக்கான கருப்கபாருள் என்ன? 

A) Gender and Oceans  

B) Clean our Ocean! 

C) Healthy Oceans, Healthy Planet 

D) Our Oceans, Our Future 

 உலகிலுள்ள கபருங்கடல்களின் மகத்துவத்கத ககாண்டாடுவகதாடு, அவற்றின் பாதுகாப்புப் பற்றிய 

விழிப்புணா்கவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்கவாா் ஆண்டும் ஜூன்.8 அன்று உலகப் கபருங்கடல்கள் 

தினம் (World Oceans Day) ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது. புவியின் உயிா்வளித் கதகவயில் கிட்டத்தட்ட 70 

சதவீதத்கத கபருங்கடல்கள் பூா்த்திகசய்கின்றன. அகவ, உலகின் காலநிகல மற்றும் வானிகலகய 

ஒழுங்கு கசய்கின்றன. கடல்சாா் வாழ்கவ ஆதாிக்கின்றன. அகவ நமக்கு உணவும், கபரும்பாலான 

நமது மருந்துகளுக்குத் கதகவயான கபாருட்ககளயும் வழங்குகின்றன. 

 ஆனால் மாசு மற்றும் அதிகப்படியான மீன்பிடித்தல் ஆகிய காரணங்களால் நமது கபருங்கடல்களும் 

கடல்சாா் வாழ்வும் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகி உள்ளன. இந்த நாள், இத்தககயச் சவால்ககள எதிா் 

ககாள்வதற்கு கநாக்கம் ககாண்டுள்ளது. நடப்பாண்டில் வரும் இந்த நாளுக்கான கருப்கபாருள், 

“பாலினம் மற்றும் கடல்கள்” என்பதாகும். இது கடல்சாா் துகறகளில் கபண்கள் மற்றும் ஆண்களின் 

பிரதிநிதித்துவ சமத்துவத்கத பிரதிபலிக்கிறது. 

4.பாலககாட் வான் தாக்குதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட நூறு SPICE இரக குண்டுககள ககாள்முதல் 

கசய்வதற்காக, எந்த நாட்டுடனான ரூ.300 ககாடி மதிப்புகடய ஒப்பந்தத்தில், இந்தியா சமீபத்தில் 

கககயழுத்திட்டுள்ளது? 

A) பிரான்ஸ் 

B) இஸ்கரல்  

C) ஐக்கிய அகமாிக்கா 

D) ஜப்பான் 

 ரூ.300 ககாடிக்கு, 100க்கும் அதிகமான ‘SPICE’ இரக கவடிகுண்டுககள இஸ்கரலிலிருந்து ககாள்முதல் 

கசய்வதற்கான ஒப்பந்தத்தில், இந்திய விமானப் பகட கககயழுத்திட்டது. புல்வாமா தாக்குதலில் 44 

வீரா்கள் ககால்லப்பட்டகத அடுத்து, பிப்ரவாி 26 அன்று பாகிஸ்தானின் பாலக்ககாட்டில் கஜய்ஷ்-இ-

முகமது பயிற்சி முகாம்களின் மீது இந்திய விமானப் பகட நடத்திய வான் பகட தாக்குதலில் SPICE 

இரக கவடிகுண்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, அதிநவீன திறன்ககாண்ட SPICE இரக கவடிகுண்டுகள் அடுத்த 3 மாதங்களில் 

இந்திய விமானப்பகடயிடம் ஒப்பகடக்கப்படும். அவசர கால அதிகாரங்களின் அடிப்பகடயில் இந்த 

ஒப்பந்தம் கபாடப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தக்குண்டுகள் 60 கி.மீ., துூரம் வகரயிலான 
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இலக்கக தாக்கியழிக்கும் வல்லகம உகடயகவ. இவ்கவடிகுண்டுகளில் உள்ள ‘Electro Optical’ திறன் 

விமானத்தில் உள்ள கணினியால் கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. இஸ்கரலின் Rafael Advanced Defence 

Systems என்ற நிறுவனம் ஆற்றல் வாய்ந்த இவ்வகக கவடிகுண்டுககள தயாாித்துவருகிறது. 

5.நடப்பாண்டில், ஐ.நா’வின் நிலநடுக்ககாடு பாிகச (Equator Prize) கவன்ற இந்திய அரசு சாரா 

அகமப்பு எது? 

A) கசவ் கலப் அறக்கட்டகள 

B) அகாங்க்ஷா கபாதுத் கதாண்டு நிறுவனம் 

C) ஸ்வயம் சிக்ஷான் பிரகயாக் 

D) கடக்கான் கடவலப்கமண்ட் கசாகசட்டி  

 கதலுங்கானாகவச் கசா்ந்த Deccan Development Society (DDS) குழுக்களின் கபண் உறுப்பினா்கள் 

நடப்பாண்டின் கபருகமமிகு ஐ.நா வளா்ச்சித் திட்டத்தின் நிலநடுக்ககாடு பாிகச கவன்றுள்ளனா். 

காலநிகல மாற்றம் மற்றும் நீடித்த வளா்ச்சிக்கு, இயற்கககய அடிப்பகடயாகக் ககாண்ட தீா்வின் 

சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக நின்றதால் அவா்கள் இந்தப் பாிசுக்கு கதாிவுகசய்யப்பட்டுள்ளனா். இந்தப் 

கபண் விவசாயிகள், தங்களது கசாந்த விகத வங்கிககள உருவாக்கியுள்ளனா். கமலும், சங்காகரட்டி 

மாவட்டத்தின் கபருவாாியான மானாவாாி சிற்றுூா்களில் கம்புப்பயிா்ககள வளா்த்துள்ளனா். 

 வரும் கசப்டம்பா் மாதம் நியூயாா்க்கில் வழங்கப்படவுள்ள இப்கபருகமமிகு விருதுக்கு கதா்வாகியுள்ள 

கதலுங்கு மாநிலங்ககளச் கசா்ந்த முதல் குழு இந்த DDS கபண் விவசாயிகள் குழுதான். $10,000 

அகமாிக்க டாலா்கள் மதிப்பிலான இந்தப்பாிசு, காலநிகல மாற்றம் மற்றும் நீடித்த வளா்ச்சிக்கு 

இயற்கக அடிப்பகடயிலான தீா்வுகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இவ்விருது உள்ளூா் மற்றும் உள்நாட்டு 

சமுதாயத்தின் முயற்சிககள அங்கீகாிக்கிறது. 

6.தாய்லாந்தின் புதிய பிரதமராக கதா்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

A) தக்ஷின் ஷினவத்ரா 

B) பிரயுத் சான் – ஓச்சா (Prayuth Chan – ocha)  

C) தனத்கதான் ஜுவாங்ரூங்ருவாங்கிட் 

D) பிகரம் தின்சுலாகநாந்தா 

 தாய்லாந்து நாடாளுமன்றம் அண்கமயில் தனது புதிய பிரதமராக, முன்னாள் இராணுவ அரசாங்கத் 

தகலவா் பிரயுத் சான் – ஓச்சாகவத் கதா்ந்கதடுத்துள்ளது. ஜூன்.5 அன்று நாடாளுமன்றத்தில் நடந்த 

10 ம.கநர கடுகமயான விவாதத்கத உள்ளடக்கிய 12 ம.கநர அமா்வுக்குப் பின்னா், அவா் ஜண்டா – 

எதிா்ப்பு எதிா்கால முற்கபாக்குக் கட்சியின் தகலவா் தனத்கதான் ஜுவாங்ரூங்ருவாங்கிட்கடத் 

கதாற்கடித்தாா். 
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 இதன்மூலம், இராணுவ சாா்புகடய ‘பலங் பிரசாரத்’ தகலகமயிலான கூட்டணி அரசுக்கு பிரயுத் 

இப்கபாது தகலகமதாங்குவாா். பிரயுத்தின் இந்நியமனம், தாய்லாந்து அரசா் மகா வஜ்ரலாங்கானின் 

ஒப்புதலுக்குப் பின்னா் அதிகாரப்பூா்வமாகும். தாய்லாந்து ஓா் அரசியலகமப்புடன் கூடிய முடியாட்சி 

நகடகபறும் நாடாகும். 

7.அரசியல் கமதககப் பண்புக்காக ஜாா்ஜ் H.W. புஷ் விருது வழங்கி ககௌரவிக்கப்படவுள்ள 

அகமாிக்க முன்னாள் அதிபா் யாா்? 

A) ஜாா்ஜ் டபிள்யூ புஷ் 

B) ஜிம்மி காா்ட்டா் (Jimmy Carter)  

C) பராக் ஒபாமா 

D) பில் கிளிண்டன் 

 அகமாிக்காவின் முன்னாள் அதிபா் ஜிம்மி காா்ட்டருக்கு ஐக்கிய அகமாிக்காவுக்கும், சீனாவுக்கும் 

இகடகயயான உறவுகளுக்கு அவா் கசய்த பங்களிப்புகளுக்காக, அரசியல் கமதககப் பண்புக்கான 

(Statesmanship)  ஜாா்ஜ் H.W. புஷ் விருது வழங்கி ககளரவிக்கப்படவுள்ளது. அட்லாண்டாவிலுள்ள 

காா்ட்டா் கமயத்தில் ஜூன்.12 அன்று ஒரு விருது வழங்கும் விழா நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  

 ஐக்கிய அகமாிக்காவுக்கும், சீன மக்கள் குடியரசுக்கும் இகடகய ஆக்கபூா்வமான மற்றும் பரஸ்பர 

நன்கம பயக்கும் உறவுககள வளா்ப்பதற்கு, உள்ளாா்ந்த பங்களிப்புககளச் கசய்தவா்களுக்கு இந்த 

விருது வழங்கப்படுவதாக ஜாா்ஜ் H.W. புஷ் அறக்கட்டகள கதாிவித்துள்ளது. 

8. ‘சா்வகதச கயாகா தின விருது’ககள நிறுவியுள்ள மத்திய அகமச்சகம் எது? 

A) திறன் கமம்பாடு மற்றும் கதாழில்முகனவு அகமச்சகம் 

B) தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அகமச்சகம்  

C) சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிகல மாற்றம் அகமச்சகம்  

D) மனித வள கமம்பாட்டகமச்சகம் 

 கயாகக்ககலயின் சிறப்பு குறித்து மக்களிகடகய கருத்கதப் பரவச்கசய்யும் அச்சு மற்றும் மின்னணு 

ஊடகங்களுக்கு ‘சா்வகதச கயாகா தின ஊடக விருதுகள்’ இந்த ஆண்டு முதல் வழங்கப்படும் என 

மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அகமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. கயாகாகவப் பிரபலப்படுத்துவதில் 

ஊடகங்களின் பங்களிப்பு குறித்து ஆறு நடுவா்கள் மதிப்பீடு கசய்வாா்கள். 

 3 பிாிவுகளில் 33 விருதுகள் வழங்கப்படவுள்ளன. சிறப்புப் பதக்கம் / பட்டயம் / ககாப்கப / பாராட்டுப் 

பத்திரம் ஆகியவற்கறக் ககாண்டதாக இந்த விருது இருக்கும். ஜூன்.10 – 25ஆம் கததி வகரயிலான 

காலம், இதற்கான தகுதிக் காலமாக எடுத்துக்ககாள்ளப்படும். 
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9.முதலாவது உலக உணவுப் பாதுகாப்பு தினம் (World Food Safety Day), எந்தத் கததியில் 

அதிகாரப்பூா்வமாக அனுசாிக்கப்பட்டது? 

A) ஜூன் 7  

B) ஜூன் 8 

C) ஜூன் 9 

D) ஜூன் 6 

 நாம் உண்ணும் உணவு பாதுகாப்பானது என்பகத உறுதிப்படுத்தும் முயற்சிககள வலுப்படுத்துவதற் 

–காக, ஜூன்.7 அன்று முதலாவது உலக உணவுப் பாதுகாப்பு நாள் அதிகாரபூா்வமாக ககடப்பிடிக்கப் 

–பட்டது. நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபாருள், “Food Safety, everyone’s business – 

உணவுப் பாதுகாப்பு, ஒவ்கவாருவாின் கவகல” என்பதாகும். என்கனன்ன வழிகளிகலல்லாம் உணவு 

பாதுகாப்பானது நலந்தரும் உணவுககள ஊக்குவிக்க இயலும் என்பது பற்றி விவாதிக்கவும், உணவுப் 

பாதுகாப்கப கமம்படுத்துவதற்கான முயற்சிககள நியூயாா்க்கில் உள்ள ஐ.நா அகவ கமற்ககாண்டு 

எவ்வாறு ஆதாிக்க முடியும் என்பது குறித்து விவாதிக்கவும் இந்நாள் ஒரு நல்வாய்ப்கப வழங்குகிறது.  

 2018 டிசம்பாில், ஐ.நா. கபாது அகவ இந்தத் தினத்கத ஏற்றுக்ககாண்டது. உலகம் முழுவதும் உணவு 

பாதுகாப்பு குறித்த முயற்சிககள ஊக்கப்படுத்துவதற்காக ஐ.நா தனது உணவு மற்றும் கவளாண்கம 

அகமப்கபயும், உலக சுகாதார அகமப்கபயும் பணித்துள்ளது. 

10.பன்னாட்டு மன்னிப்பு அகவயின் நடப்பாண்டுக்கான மனச்சான்றின் துூதா் விருகத 

கவன்றுள்ள கிகரடா துன்கபா்க் (Greta Thunberg), எந்த நாட்கடச் கசா்ந்தவராவாா்? 

A) கஜா்மனி 

B) சுவீடன்  

C) பிரான்ஸ் 

D) கபாா்ச்சுகல் 

 சுவீடன் நாட்கடச் கசா்ந்த 16 வயகதயான காலநிகல கபாராளி கிகரடா துன்கபா்கும், “Fridays for 

Future” என்ற அவரது உலகளாவிய இயக்கமும், பன்னாட்டு மன்னிப்பு அகவயின் நடப்பாண்டுக்கான 

மனச்சான்றின் துூதா் விருகத (Amnesty International’s Ambassador of Conscience Award for 2019) 

கவன்றுள்ளனா். புவி கவப்பமயமாதலால் ஏற்படும் ஆபத்து குறித்த உலக மக்களின் கருத்துக்ககள 

ஒன்றுதிரட்டியதற்காக அவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 2018 ஆகஸ்டில் “Fridays for Future” என்ற இயக்கம் கிகரடா துன்கபா்கால் கதாடங்கப்பட்டது. 

காலநிகல மாற்றத்கத சமாளிப்பதற்கு, சுவீட நாட்டு நாடாளுமன்றம் தீவிர நடவடிக்கககய எடுக்கும் 

வகரயில், ஒவ்கவாரு கவள்ளியன்றும் பள்ளிக்குச் கசல்லாமல், சுவீட நாடாளுமன்றத்திற்கு கவளிகய 

எதிா்ப்பு கதாிவிப்பகதன கிகரடா முடிகவடுத்தாா். 
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 காலநிகல கநருக்கடி குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் அவரது முயற்சிகள், விகரவாக உலகளவில் 

கசன்றன. அவரது கபாராட்டம், மில்லியன் கணக்கான மாணவா்ககள, காலநிகல மாற்றம் குறித்து 

விகரவான நடவடிக்கக எடுக்கக்ககாாி கபாராட்டத்தில் கசர பள்ளிகயத் தவிா்க்க துூண்டியது. இந்த 

இயக்கம் இப்கபாது, சுவீடனுக்கு அப்பால் பிற ஐகராப்பிய நாடுகளுக்கும் பரவியுள்ளது. 

 

 

 மின்னணு முகறயில் முத்திகரயிடப்பட்ட சரக்குப் கபட்டகங்ககள துகறமுகத்துக்குள் கநரடியாக 

அனுமதிக்கும் வககயில், துூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனாா் துகறமுக கபாறுப்புக் கழகத்துக்கும், மத்திய 

கசமிப்புக் கிடங்கு கழகத்துக்கும் இகடகய புாிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் கககயழுத்தாகியுள்ளது. 

 இந்தியாவில் முதல்முகறயாக சிங்கப்பூகரப் கபான்று கசன்கனயில் எதிா் சவ்வூடு பரவுதல் முகற 

மூலம் கழிவுநீா் அதிகளவு சுத்திகாிக்கப்படவுள்ளது. இதற்காக ககாயம்கபடு, ககாடுங்ககயூாில் 

சுத்திகாிப்பு நிகலயங்கள் அகமக்கப்பட்டுள்ளன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பெண்களின் ொதுகாெ்ெிற்காக ‘ெிங்க் சாரதி’ வாகனங்களள சமீெத்தில் அறிமுகெ்ெடுத்திய 

மாநில அரசு எது? 

A) கா்நாடகா  

B) ககரளா 

C) உத்தரெ்ெிரகதசம் 

D) ஜாா்க்கண்ட் 

 நகரெ் கெருந்துகளில் ெயணிக்கும் பெண் ெயணிகள் அளிக்கும் ெுகாா்களள விசாாிெ்ெதற்காக, 

கா்நாடக மாநில முதலளமச்சா் H D குமாரசாமி, அண்ளமயில் ‘Pink Sarathi’ வாகனங்களள அறிமுகம் 

பசய்துள்ளாா். ‘நிா்ெயா’ திட்டத்தின்கீழ், பெங்களூரு பெருநகர கொக்குவரத்துக் கழகத்தால், இந்த 

வாகனங்கள் பகாள்முதல் பசய்யெ்ெட்டுள்ளன. ‘ெிங்க் சாரதி’ வாகனங்களள அறிமுகெ்ெடுத்துவது 

உட்ெட பெண் ெயணிகளின் ொதுகாெ்ெுக்காக ெல்கவறு நடவடிக்ளககளள எடுெ்ெதற்காக, மத்திய 

அரசிடமிருந்து இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், ரூ.56.07 ககாடி ரூொளய அக்கழகம் பெற்றுள்ளது 

2.சூாிய ஆற்றலில் இயங்கும் சளமயலளறளய மட்டுகம பகாண்டுள்ள இந்தியாவின் முதல் 

கிராமமாக மாறியுள்ள ொஞ்சா கிராமம், ம.ெி மாநிலத்தின் எந்த மாவட்டத்தில் அளமந்துள்ளது? 

A) ஜெல்பூா் 

B) கொொல் 

C) சிந்தவாரா 

D) கெதுல்  

 மத்தியெ்ெிரகதச மாநிலத்தின் கெதுல் மாவட்டத்தில் உள்ள ொஞ்சா கிராமம், சூாிய சளமயலளறளய 

மட்டுகம  பகாண்டுள்ள இந்தியாவின் முதல் கிராமமாக மாறியுள்ளது. இந்தக் கிராமத்தில் உள்ள 75 

வீட்டினரும், தங்களது சளமயல் கதளவகளள பூா்த்தி பசய்துபகாள்வதற்காக சூாிய அடுெ்ளெகய 

சாா்ந்துள்ளனா். விறகு அடுெ்ெுகளளகயா அல்லது LPG எாிவாயு உருளள அடுெ்ெுகளளகயா அவா்கள் 

ெயன்ெடுத்துவதில்ளல. 

 மும்ளெ ஐஐடிளயச்கசா்ந்த குழுவினா், ஒரு தனித்துவமான சூாிய ஆற்றலில் இயங்கும் அடுெ்ெு ஒன்ளற 

வடிவளமத்துள்ளனா். இதன் காரணமாக, அக்கிராமத்தின் மக்கள் இெ்கொது விறகு கதளவக்காக 

மரங்களள பவட்டுவளத நிறுத்தியுள்ளனா். அளனத்து 75 வீடுகளிலும் சூாிய ஆற்றல் தகடுகள், மின் 

கலங்கள் மற்றும் அடுெ்ெுகளள நிறுவும் திட்டமானது 2017ஆம் ஆண்டு பசெ்டம்ொில் பதாடங்கெ்ெட்டு, 

2018ஆம் ஆண்டு டிசம்ொில் நிளறவளடந்தது. 
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3.கதசிய கட்சி தகுதிளயெ் பெற்றுள்ள வடகிழக்குெ்ெகுதிளயச்கசா்ந்த முதல் அரசியல் கட்சி எது? 

A) கதசிய மக்கள் கட்சி  

B) அகில இந்திய ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி 

C) மளல மாநில மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 

D) திாிெுராவின் ெழங்குடி மக்கள் முன்னணி 

 கமகாலயாவில் ொரதீய ஜனதா கட்சியுடன் கூட்டணியில் இருக்கும் ஆளும் கதசிய மக்கள் கட்சிக்கு 

(National People’s Party) இந்திய கதா்தல் ஆளணயம் கதசிய கட்சி தகுதிளய வழங்கியுள்ளது. அந்தக் 

கட்சியின் கவண்டுககாளின்ெடி, அதற்கு ‘நூல் – Book’ சின்னம் ஒதுக்கெ்ெட்டுள்ளது. இதன்மூலம், 

வடகிழக்குெ் ெகுதியிலிருந்து கதசியக்கட்சி என்னும் தகுதிளயெ்பெறும் முதல் அரசியல் கட்சியாக 

கதசிய மக்கள் கட்சி மாறியுள்ளது. 

 இந்தக்கட்சி கமகாலயா, மணிெ்பூா், அருணாச்சலெ்ெிரகதசம் மற்றும் நாகாலந்து முதலிய வடகிழக்கு 

மண்டலத்தின் நான்கு மாநிலங்களில் அங்கீகாிக்கெ்ெட்ட கட்சியாக உள்ளது. 1968ஆம் ஆண்டின் 

கதா்தல் சின்னங்கள் (முன்ெதிவு மற்றும் ஒதுக்கீடு) ஆளணயின்ெடி, மக்களளவ அல்லது சட்டமன்றத் 

கதா்தல்களில் நான்கு அல்லது அதற்கு கமற்ெட்ட மாநிலங்களில் ஒரு கட்சியின் கவட்ொளா் 

குளறந்தெட்சம் 6% வாக்குகளளெ் பெற்றிருந்தால், அக்கட்சி கதசிய கட்சியாக அங்கீகாிக்கெ்ெடும். 

 கூடுதலாக, குளறந்தெட்சம் நான்கு மக்களளவ உறுெ்ெினா்களளயாவது அக்கட்சி பகாண்டிருத்தல் 

கவண்டும். பமாத்த மக்களளவத் பதாகுதியில் குளறந்தெட்சம் 2 சதவீதத்ளத அக்கட்சி பெற்றிருக்க 

கவண்டும். அந்தக் கட்சியின் கவட்ொளா்கள், குளறந்தெட்சம் 3 மாநிலங்களிலிருந்து மக்களளவக்குத் 

கதா்ந்பதடுக்கெ்ெட்டிருத்தல் கவண்டும். மூன்றாவதாக குளறந்தெட்சம் 4 மாநிலங்களிலாவது அந்தக் 

கட்சி, மாநிலக்கட்சியாக அங்கீகாிக்கெ்ெட்டிருக்க கவண்டும். 

4.2019 ெிபரஞ்சு ஓெ்ென் படன்னிஸ் கொட்டியில், ஆடவா் ஒற்ளறயா் ெட்டத்ளத பவன்றவா் யாா்? 

A) படாமினிக் திபயம் 

B) ரகெல் நடால்  

C) கநாவக் கஜாககாவிச் 

D) கராஜா் பெடரா் 

 படன்னிஸில், உலகின் இரண்டாம் நிளல வீரரான ரகெல் நடால் 12ஆவது முளறயாக ெிபரஞ்சு ஓெ்ென் 

ஆடவா் ஒற்ளறயா் ெட்டத்ளத பவன்றுள்ளாா். ஜூன்.9 அன்று ொாிசில் நடந்த இறுதிெ்கொட்டியில், 

ஆஸ்திகரலிய வீரா் படாமினிக் திபயளம 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 என்ற பசட்கணக்கில் வீழ்த்தி, கராலண்ட் 

கககராஸில் பதாடா்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக அவா் பவன்றுள்ளாா். 

 இதன்மூலம், ஒகர மாதிாியான கிராண்ட்ஸ்லாம் கொட்டியில், 12 ஒற்ளறயா் ெட்டங்களள பவன்ற 

முதல் வீரா் என்ற பெருளமளய நடால் பெற்றுள்ளாா். தற்சமயம் 18 கிராண்ட்ஸ்லாம் ெட்டங்களள 
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அவா் பவன்றுள்ளாா். இந்த பவற்றி, ரகெல் நடாலுக்கு 82ஆவது பதாழில்முளற ெட்டத்ளதயும் 950ஆவது 

கொட்டியின் பவற்றிளயயும் அளித்துள்ளது. 

5.ெின்வருவனவற்றுள் அண்ளமயில் காலமான கிாிஷ் கா்னாட் எழுதிய நாடகங்கள் எது / எளவ? 

A) துக்ளக்  

B) யயாதி 

C) ராக்ஷஸ தங்கடி 

D) கமற்கண்ட அளனத்தும்  

 ெிரெல எழுத்தாளரும், நாடக ஆசிாியரும், நடிகருமான கிாிஷ் கா்னாட் (81), ஜூன்.10 அன்று பெங்களூரு 

–வில் காலமானாா். கம 1938இல் ெிறந்த இவா், 60 & 70களில் மிகெ்ெிரெலமான நாடக ஆளுளமகளுள் 

ஒருவராக இருந்தாா். அது இந்திய நாடகங்களின் மறுமலா்ச்சிக்கான காலமாக ொா்க்கெ்ெட்டது. அவா் 

பதான்மவியலுடன் வரலாற்ளற குளழத்து நாகமண்டலம், துக்ளக் மற்றும் ஹயவாதனா கொன்ற 

நாடகங்களள எழுதியுள்ளாா். அவா் 1961ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்தில் ஆக்ஸ்கொா்டு ெல்களலயில் 

கல்வி ெயின்றுபகாண்டிருந்தகொது தனது முதல் நாடகமான ‘யயாதி’ளய எழுதினாா்.  

 கா்னாட், அவரது நாடகங்களுள் பெரும்ொலானவற்ளற தாகன பமாழிபெயா்த்துள்ளாா். 2018இல் 

பவளியிடெ்ெட்ட ‘ராக்ஷஸ தங்கடி’ அவரது களடசி நாடகமாகும். இந்தியாவில் இலக்கியத்துக்கு  

வழங்கெ்ெடும் மிகவுயா்ந்த பகௌரவமான ஞானெீட விருளத 1998இல் பெற்றாா். ெத்ம ஸ்ரீ மற்றும் ெத்ம 

பூஷன் விருளதயும் அவா் பெற்றுள்ளாா். 

6.அண்ளமயில் காலமான கமாகன் ரங்காச்சாாி, எந்தெ் ெிராந்தியத் திளரயுலகில் மூத்த திளரக் 

களத எழுத்தாளராவாா்? 

A) தமிழ்  

B) மளலயாளம் 

C) பதலுங்கு 

D) கன்னடம் 

 ெிரெல நாடகக்களலஞரும் தமிழ்த்திளரெ்ெடங்களின் திளரக்களத எழுத்தாளருமான கிகரசி கமாகன் 

(67), ஜூன்.10 அன்று பசன்ளனயில் காலமானாா். கமாகன் இரங்காச்சாாி என்னும் இயற்பெயருளடய 

இவா் 1952இல் ெிறந்தாா். ‘ொலவாக்கத்தில் கிகரஸி திருடா்கள்’ என்ற அவரது ெிரெல நாடகத்திற்குெ் 

ெிறகு ‘கிகரஸி’ என்னும் அளடபமாழியுடன் அளழக்கெ்ெட்டாா்.  

 பதாழிற்முளறயில் பொறியியலாளரான இவா், கமளட நாடகங்களள எழுதத்பதாடங்கினாா். ெின்னா், 

1979இல் ‘கிகரஸி கிாிகயசன்ஸ்’ என்ற பெயாில் தனது பசாந்த நாடகக்குழுளவ நிறுவினாா். ஒரு நாடக 

களலஞா் என்ற நீண்ட மற்றும் பவற்றிகரமான வாழ்க்ளகளயத் பதாடா்ந்து அவா் திளரத்துளறயில் 

நளழந்தாா். கமல்ஹாசன் நடித்த ‘ஒளளவ சண்முகி’, ‘வசூல் ராஜா MBBS’ மற்றும் ‘ளமக்ககல் மதன 
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காமராஜன்’ உள்ளிட்ட ெல பவற்றிெ்ெடங்களுக்கு களதகளள இவா் எழுதியுள்ளாா். தவிர, ெல திளரெ் 

ெடங்களில் நடித்தும் உள்ளாா். 

7.கலாத்தலில் ஒரு கதசிய கடல்சாா் ொரம்ொிய அருங்காட்சியகத்ளத அளமக்க, இந்தியா எந்த 

நாட்கடாடு கூட்டு கசா்ந்துள்ளது? 

A) ஐக்கிய இராஜ்ஜியம்  

B) கொா்ச்சுகல்  

C) ஜெ்ொன் 

D) ெிரான்ஸ் 

 குஜராத்தில் உள்ள ெண்ளடய இந்தியத் தளமான கலாத்தலில் ஒரு கதசிய கடல்சாா் ொரம்ொிய 

அருங்காட்சியகத்ளத அளமக்க இந்தியா கொா்ச்சுகலுடன் கூட்டு கசா்ந்துள்ளது. இது கொா்த்துகீசிய 

கடற்ெளடயால் நிா்வகிக்கெ்ெடும் லிஸ்ெனில் உள்ள ஓா் அருங்காட்சியகத்ளதெ் கொல அளமயும் என 

எதிா்ொா்க்கெ்ெடுகிறது. 

 இக்கடல்சாா் அருங்காட்சியகத்ளத கட்டளமெ்ெதற்காக இந்திய அரசு மானியத்ளத ஒதுக்கியுள்ளது. 

இத்திட்டத்திற்கான அடிக்கல்ளல ெிரதமா் கமாடி கடந்த மாா்ச்சில் நாட்டினாா். இந்திய பதால்லியல் 

ஆய்வு ளமயம், மாநில அரசு மற்றும் ெிற ெங்குதாரா்களின் ஈடுொட்டுடன் இத்திட்டத்ளத மத்திய கெ்ெல் 

அளமச்சகம் தனது சாகா்மாலா திட்டத்தின் மூலம் பசயல்ெடுத்தும். 

8.அண்ளமயில் காலமான R V ஜானகிராமன், எந்த மாநில / யூனியன் ெிரகதசத்தின் முன்னாள் 

முதலளமச்சராக இருந்தாா்? 

A) தமிழ்நாடு 

B) கா்நாடகா 

C) ெுதுச்கசாி  

D) ஒடிசா 

 ெுதுச்கசாி முன்னாள் முதலளமச்சரும், திராவிட முன்கனற்றக் கழகத்தின் மூத்த உறுெ்ெினருமான R V 

ஜானகிராமன் (79), ெுதுச்கசாியில் ஜூன்.10 அன்று காலமானாா். திமுக மற்றும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் 

கூட்டணியின் தளலவராக 1996 மற்றும் 2000க்கு இளடயில் அவா் முதலளமச்சராக இருந்தாா். 

ெுதுச்கசாியின் பநல்லித்கதாெ்ெு சட்டமன்றத் பதாகுதியிலிருந்து 5 முளற சட்டமன்ற உறுெ்ெினராக 

கதா்வு பசய்யெ்ெட்டுள்ளாா். 
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9.ஜெ்ொனில் நடந்த வா்த்தகம் & மின்னணுெ் பொருளாதாரம் குறித்த 2019 G–20 அளமச்சரளவ 

சந்திெ்ெில், இந்தியத் துூதுக்குழுவுக்கு தளலளம தாங்கியவா் யாா்? 

A) S பஜய்சங்கா்  

B) நிதின் கட்காி 

C) நிா்மலா சீதாராமன் 

D) ெியுஷ் ககாயல்  

 ஜூன்.8 அன்று ஜெ்ொனில் உள்ள சுகுொ நகாில் நடந்த வா்த்தகம் மற்றும் மின்னணுெ் பொருளாதாரம் 

குறித்த இரண்டு நாள் G–20 அளமச்சரளவ சந்திெ்ெில் ெங்ககற்ற இந்திய துூதுக்குழுவிற்கு மத்திய 

வணிக மற்றும் பதாழிற்துளற மற்றும் இரயில்கவ அளமச்சா் ெியுஷ் ககாயல் தளலளமதாங்கினாா். 

G–20 வா்த்தக அளமச்சா்கள் கலந்துளரயாடல்கள் முளறயான கலந்துளரயாடல்களில் G–20 உச்சி 

மாநாடு தளலவா்களின் நிகழ்ச்சி நிரலின் ஒருெகுதியாக அளமயும். கமலும், அது உச்சிமாநாட்டின் 

ெிரகடனத்தின் ஒருெகுதியாகவும் இருக்கும். 

 ஐம்ெதுக்கும் கமற்ெட்ட வா்த்தகம் மற்றும் மின்னணுெ் பொருளாதார அளமச்சா்கள் G–20 வரலாற்றில் 

முதன்முளறயாக சுகுொவில் ஒன்றுகூடி, G–20 பொருளாதாரங்கள் எவ்வாறு வா்த்தகத்ளதயும் 

முதலீட்ளடயும் ஊக்குவிக்க முடியும் என்ெது ெற்றியும், மின்னணுெ் பொருளாதாரத்தின் (Digital 

Economy) வளா்ச்சியிலிருந்து அதிகெட்ச நன்ளமகளள எவ்வாறு பெறமுடியும் என்ெது ெற்றியும் 

விவாதித்தன. நடெ்ொண்டு வா்த்தகம் மற்றும் டிஜிட்டல் பொருளாதாரக் கூட்டம் என்ெது G–20 உச்சி 

மாநாட்கடாடு, ஜெ்ொனில் நளடபெற்று வரும் 8 அளமச்சரளவக் கூட்டங்களுள் ஒன்றாகும் 

 கவளாண் அளமச்சா்கள், நிதியளமச்சா்கள் & மத்திய வங்கி ஆளுநா்களின் சந்திெ்ெு, பதாழிலாளா் 

மற்றும் கவளலவாய்ெ்ெு அளமச்சா்களின் சந்திெ்ெு, சுற்றுலா அளமச்சா்கள் சந்திெ்ெு, மாற்று எாிசக்தி 

மற்றும் நீடித்த வளா்ச்சிக்கான சா்வகதச சுற்றுச்சூழல் பதாடா்ொன அளமச்சரளவ சந்திெ்ெு, சுகாதார 

அளமச்சா்கள் சந்திெ்ெு மற்றும் பவளியுறவு அளமச்சா்கள் சந்திெ்ெு ஆகியளவ நடக்கும் ெிற ஏழு 

சந்திெ்ெுகளாம். G–20 உறுெ்ெினா்கள், உலகின் மூன்றில் இரண்டு ெங்கு மக்களளயும் அதன் 

பொருளாதாரத்தில் 85 சதவீதத்ளதயும் ெிரதிநிதித்துவெ்ெடுத்துகின்றனா். 

10.அபமாிக்க தத்துவச் சங்கத்தின் (American Philosophical Society – APS) உறுெ்ெினராக பதாிவு 

பசய்யெ்ெட்டுள்ள இந்தியா் யாா்? 

A) விக்ரம் கசத் 

B) பராமிலா தாெ்ொ் (Romila Thapar)  

C) கசத்தன் ெகத் 

D) அமிதாெ் ககாஷ் 
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 ெிரெல வரலாற்றாசிாியரும், எழுத்தாளருமான Dr. பராமிலா தாெ்ொ், ஐக்கிய அபமாிக்காவின் 

ெழளமயான கற்றறிந்கதாா் அளவயான (Learned Society) அபமாிக்க தத்துவச் சங்கத்தின் 

உறுெ்ெினராக பதாிவு பசய்யெ்ெட்டுள்ளாா். தில்லியில் உள்ள ஜவகா்லால் கநரு ெல்களலக்கழகத்தின் 

ஓய்வு பெற்ற வரலாற்றுெ் கெராசிாியரான Dr.தாெ்ொ், அபமாிக்க தத்துவச் சங்கத்தால் அதன் 

வருடாந்திர வசந்தகால கூட்டத்திற்கு கதா்ந்பதடுக்கெ்ெட்ட 1,013 உறுெ்ெினா்களுள் ஒருவராவாா். 

 

 

 காணாமல் கொன பசல்கொன்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களள கண்டுெிடிக்க உதவும் ‘DIGICOP 

Version 2’ என்ற பசயலி பதாடங்கிளவக்கெ்ெட்டது. பசன்ளன பெருநகர காவல்துளறயின் DIGICOP 

பசயலியில் CCTNS என்ற ெுதிய கசளவ அறிமுகம் பசய்யெ்ெட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் தாங்களிருக்கும் 

இடத்திலிருந்கத காவல்துளறயில் ெுகாரளிக்க இந்தெ் ெுதிய கசளவ உதவுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2021ஆம் ஆண்டு முதல் ஒற்றறப் பயன்பாடுறைய நெகிழிறய தறை நெய்ய முடிவுநெய்துள்ள வை 

அநமாிக்க ொடு எது? 

A) கனைா  

B) நமக்ஸிககா 

C) ஐக்கிய அநமாிக்கா 

D) கியூபா 

 2021ஆம் ஆண்டிலிருெ்து தீங்கு விறளவிக்கும் ஒற்றறப் பயன்பாடுறைய நெகிழிப்நபாருை்கள் தறை 

நெய்யப்படும் எனக் கனடிய பிரதமா் ஜஸ்டின் ை்ரூகைா அண்றமயில் அறிவித்துள்ளாா். நபருங்கைலில் 

கலக்கும் கழிவுகளின் அளவுகறள குறறப்பதற்காக இெ்த ெைவடிக்றக கமற்நகாள்ளப்பை்டுள்ளது. 

உலகில் உள்ள நபருங்கைல்கறள ெிரப்பியிருக்கும் நெகிழிப்றபகள், உறிஞ்சுக் குழல்கள் மற்றும் 

நவை்டுக்கருவிகறள ெீக்குவதற்கான ஓா் உலகளாவிய ெவாலாக அவா் இதறன அறிவித்துள்ளாா். 

 கனைாவில் 10 ெதவீதத்துக்கும் குறறவான நெகிழிப் நபாருை்கள்தான் மறுசுழற்ெி நெய்யப்படுகின்றன. 

ஒவ்கவாா் ஆண்டும் 10 இலை்ெத்துக்கும் அதிகமான பறறவகள் மற்றும் கைல்வாழ் உயிாினங்கள் 

நெகிழிக் கழிவுகளால் பாதிப்புக்குள்ளாவதாக கனடிய அரொங்கம் நதாிவித்துள்ளது. கைல் சூழறல 

குப்றபப்படுத்தும் நெகிழிகளில் 70%, ஒற்றறப்பயன்பாடுறைய நெகிழிப் நபாருை்களாககவ உள்ளன. 

கைெ்தாண்டு இகதகபான்று நெகிழிக்கு தறைவிதித்த ஐகராப்பிய ஒன்றியத்றதப் கபாலகவ, தற்கபாது 

கனைாவும் நெகிழிக்கு தறை விதித்துள்ளது. 

 கனைா, பிரான்சு, நஜா்மனி, பிாிை்ைன் மற்றும் இத்தாலி ஆகியறவ ஐகராப்பிய ஒன்றியத்துைன் 

இறணெ்து கியூநபக்கில் ெைெ்த 2018 G7 உெ்ெிமாொை்டில், நபருங்கைல்களில் ஏற்பை்டுள்ள மாசுக்கு 

எதிரான ஒரு புதிய ொெனத்தில் றகநயழுத்திை்ைன. இெ்தக் கை்ைறமப்பற்ற நபருங்கைல் நெகிழிகள் 

ொெனமானது அதில் பங்ககற்கும் ொடுகளுக்கும் ஐகராப்பிய ஒன்றியத்திற்கும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 

அறனத்து நெகிழிகறளயும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய, மறுசுழற்ெி நெய்யக்கூடிய நெகிழிகளாக 

மாற்றுவதில் ஈடுபடுவதற்கு அறழப்பு விடுத்துள்ளது. 

2.நரப்கபாவுைன் இறணக்கப்பை்ை வீை்டுக்கைன் திை்ைத்றத அறிமுகம் நெய்யவுள்ள வங்கி எது? 

A) பாரத ஸ்கைை் வங்கி (SBI)  

B) பஞ்ொப் கதெிய வங்கி 

C) பகராைா வங்கி 

D) கபங்க் ஆப் இெ்தியா 

 

 

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


                    2019 ஜூன் 13  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                        2 

 கைனுக்கான வை்டி வீதங்கள் மற்றும் நபரும் கெமிப்பு றவப்பு வீதங்கறள நரப்கபா வீதத்துைன் 

இறணத்த பிறகு, SBIஆனது ஜூறல.1 முதல் நரப்கபா வீதத்துைன் இறணக்கப்பை்ை வீை்டுக்கைன் 

திை்ைத்றத அறிமுகப்படுத்த முடிவுநெய்துள்ளது. தற்கபாறதய நரப்கபா வை்டி வீதம் 5.75 ெதவீதமாக 

உள்ளது. இத்திை்ைத்தின்கீழ் வரும் SBI வீை்டுக்கைன்களுக்கான வை்டி வீதங்கள் 2.65% என்ற வீதத்தில் 

ெிா்ணயிக்கப்படும். எனகவ, வீை்டுக்கைன் வை்டி வீதம் 8.40% ஆக இருக்கும். 

 தற்கபாது, 8.55 ெதவீதத்தில் SBI வீை்டுக்கைன் திை்ைத்றத நெயல்படுத்தி வருகிறது. RBI அதன் நரப்கபா 

வீதத்றத 6 ெதவீதத்திலிருெ்து 5.75% ெதவீதமாக குறறத்த பிறகு, நபாருளீை்டுக்கைன் / மிறகப்பற்று 

வாடிக்றகயாளா்களுக்கான வை்டி வீதத்றதயும் (ரூ.1 இலை்ெத்திற்கு கமல் வரம்பு) SBI குறறத்துள்ளது. 

இப்கபாது நபாருளீை்டுக்கைன் / மிறகப்பற்று வாடிக்றகயாளா்களுக்கான விறளவுறு நரப்கபாவுைன் 

இறணக்கப்பை்ை கைன் வீதம் 8 ெதவீதமாக உள்ளது. குறுகிய – கால பணப்புழக்க இைா்களிலிருெ்து 

(Liquidity Mismatches) வங்கிகள் மீண்டுவருவதற்காக, அவ்வங்கிகளுக்கு ாிொ்வ் வங்கி வழங்கும் 

பணப்புழக்கத்திற்கான வை்டி வீதகம நரப்கபா வை்டி வீதமாகும். 

3.இெ்கதாகனெியாவின் பின்வரும் எத்தீவில், ெினாபுங் மறல (Mt. Sinabung) அறமெ்துள்ளது? 

A) ஜாவா 

B) பாலி 

C) சுமத்ரா  

D) சும்பாவா 

 சுமத்ரா தீவிலுள்ள ெினாபுங் மறலயானது ஜூன்.9 அன்று சுமாா் ஒன்பது ெிமிைங்களுக்கு நவடித்து, 

வானில் ஏழு கி.மீ., துூரத்திற்கு எாிமறல ொம்பறலக் கக்கியது. இெ்த எாிமறல, கறைெியாக 2010ஆம் 

ஆண்டில் நவடித்தது. 2,460 மீ (8,071 அடி) உயரங்நகாண்ை ெினாபுங் மறல, இெ்கதாகனெியாவின் 

மிகவும் தீவிரமான நெயல்ெிறல எாிமறலகளுள் ஒன்றாகும். 2010ஆம் ஆண்டில் நவடிப்பதற்கு முன்பு 

வறர, சுமாா் ொனுூறு ஆண்டுகளாக இம்மறல நெயலற்றதாககவ இருெ்தது. 

 கவறு எெ்த ொை்டிலும் இல்லாத அளவுக்கு, இெ்கதாகனெியாவில் கிை்ைத்தை்ை 130க்கும் கமற்பை்ை தீவிர 

நெயல்ெிறல எாிமறலகள் உள்ளன. கைெ்த மாதம், இெ்கதாகனெியாவின் பாலி தீவில், ஆகூங் மறல 

நவடித்துெ் ெிதறியது குறிப்பிைத்தக்கது. 

4.பின்வரும் எெ்த மாெிலத்தில், இெ்தியாவின் முதல் நதான்மாவுக்கான அருங்காை்ெியகத்துைன் 

இறணெ்த பூங்கா (Dinosaur – Museum – Cum – Park) அறமக்கப்பை்டுள்ளது? 

A) இராஜஸ்தான் 

B) குஜராத்  

C) ஹிமாெ்ெலப்பிரகதெம் 

D) ஒடிொ 
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 நதான்மாவுக்கான இெ்தியாவின் முதல் அருங்காை்ெியகம் மற்றும் புறதப்படிவ பூங்காறவ ெமீபத்தில் 

மகிொகா் மாவை்ைத்தின் பாலெிகனாா் ெகரத்துக்கு அருகில் அறமெ்துள்ள றரகயாலி கிராமத்தில், 

குஜராத் முதலறமெ்ொ் விஜய் ரூபானி திறெ்துறவத்தாா். இப்புதிய அருங்காை்ெியகமானது, றரகயாலி 

கிராமத்தில் நதான்மாக்கள் சுதெ்தரமாக சுற்றித்திாிெ்த அெ்த வரலாற்றுக்கு முெ்றதய காலகை்ைத்றத 

கண்முன்கன நகாண்டுவருகிறது. 

 குஜராத்தில் கண்ைறியப்பை்ை Rajasaurus Narmadensisஇன் நமய்யளவான ெிற்பம் உை்பை ஐம்பதுக்கும் 

கமற்பை்ை நதான்மாக்களின் ெிற்பங்கள், இெ்த அருங்காை்ெியகத்தில் அறமக்கப்பை்டுள்ளன. 3D 

திறரயிைல்கள், 360° நமய்ெிகா் யதாா்த்த விளக்கக்காை்ெிகள், ஊைாடும் கணினிகள், விறளயாை்டு 

முறனயங்கள் மற்றும் பிற வெதிகறள இெ்த அருங்காை்ெியம் நகாண்டுள்ளது. அரசு அதிகாாிகளின் 

கூற்றுப்படி, றரகயாலி, உலகளவில் மூன்றாவது மிகப்நபாிய புறதப்படிவத தளமாகும். இங்கு, சுமாா் 

10,000 நதான்மா முை்றைகள் கண்ைறியப்பை்டுள்ளன. 

5.எெ்ொடு ‘IndSpaceEx’ என்ற தனது முதல் உருவகப்படுத்தப்பை்ை விண்நவளி கபாா்ப்பயிற்ெிறய 

(Simulated Space Warfare Exercise) ெைத்த முடிவுநெய்துள்ளது? 

A) இத்தாலி 

B) இஸ்கரல் 

C) இெ்கதாகனெியா 

D) இெ்தியா  

 பாதுகாப்பு அறமெ்ெகத்தின் ஒருங்கிறணெ்த பாதுகாப்பு பணியாளா்கள் தறலறமயின்கீழ், ஜூறல 

மாதம் கறைெி வாரத்தில் ‘IndSpaceEx’ என்று நபயாிைப்பை்ை முதலாவது உருவகப்படுத்தப்பை்ை 

விண்நவளி கபாா்ப் பயிற்ெிறய ெைத்த இெ்தியா திை்ைமிை்டுள்ளது. அறிவியல் துறறொா்ெ்கதாா் 

உை்பை அறனத்து இராணுவத் துறறொா்ெ்கதாரும் அதில் கலெ்துநகாள்வாா்கள். 

 விண்நவளித்துறறயில், இெ்தியாவின் கதெிய பாதுகாப்பு ெலனுக்கு நபரும் அெ்சுறுத்தலாக இருக்கும் 

வளா்ெ்து வரும் ெீனாவின் ஆதிக்கத்றத எதிா்ப்பதும், விண்நவளி கபாா்ப் பயிற்ெியில் ஏற்பைக்கூடிய 

ெவால்கறளப் புாிெ்துநகாள்வதும், இெ்தப் பயிற்ெியின் கொக்கமாகும். 

6.பின்வரும் எெ்த ொை்டில், குவாதலஜாரா ொ்வகதெ புத்தகக் கண்காை்ெிறய (Guadalajara 

International Book Fair) ெைத்தத் திை்ைமிைப்பை்டுள்ளது? 

A) நமக்ஸிககா  

B) கனைா 

C) நஜா்மனி 

D) ஸ்நபயின் 
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 ெவம்பா் 30 முதல் டிெம்பா் 8 வறர ெைத்தத் திை்ைமிைப்பை்டுள்ள, நமக்ஸிககாவில் ெறைநபறும் 33ஆவது 

குவாதலஜாரா ொ்வகதெ புத்தகக்கண்காை்ெியில், இெ்தியா, நகளரவ விருெ்தினராக (Guest of Honor) 

ெியமிக்கப்பை்டுள்ளது. ஸ்பானிய நமாழி கபசும் உலகின், மிகப்நபாிய புத்தகக் கண்காை்ெியாக இெ்தக் 

கண்காை்ெி இருக்கும். இக்கண்காை்ெியில், இெ்தியாவுக்நகன அா்ப்பணிக்கப்பை்ை அரங்கில், 35க்கும் 

கமற்பை்ை இெ்திய எழுத்தாளா்கள் மற்றும் கறலஞா்களின் பறைப்புகளும், அகதாடு 15 நூல் நவளியை்ீடு 

ெிறுவனங்களின் பறைப்புகளும் காை்ெிக்கு றவக்கப்படும். 

 புறகப்பை நூல்கள், றகவிறனப்நபாருை்கள் மற்றும் ஓவியங்களுைன் ‘மகாபாரதம்’, ‘இராமாயணம்’ 

உள்ளிை்ை பண்றைய / அாிய நூல்களின் றகநயழுத்துப் பிரதிகள் இக்கண்காை்ெியில் றவக்கப்படும். 

இெ்தக் கண்காை்ெியில், இெ்தியாவின் பங்ககற்பில் ‘தங்கல்’, ‘நென்றன எக்ஸ்பிரஸ்’ மற்றும் ‘ஓம்காரா’ 

கபான்ற திறரப்பைங்கறளத் திறரயிடும் திறரப்பை விழாவும் இைம்நபறும். 

7.கஜகஸ்தானின் புதிய அதிபராக கதா்ெ்நதடுக்கப்பை்டுள்ளவா் யாா்? 

A) அமிா்ஜன் ககாெகனாவ் 

B) ைானியா யஸ்பாகயவா 

C) காெிம் – கஜாமாா்ை் கைாக்காகயவ் (Kassym-Jomart Tokayev)  

D) கைாலுூைாய் ராகிம்நபககாவ் 

 ஜூன்.9 அன்று ெைெ்த கஜகஸ்தானின் 2019ஆம் ஆண்டு அதிபா் கதா்தலில், 70.96% வாக்குகறளப் 

நபற்று அெ்ொை்டின் இறைக்கால அதிபா் காெிம் – கஜாமாா்ை் கைாக்காகயவ் நவற்றி நபற்றாா். மத்திய 

கதா்தல் ஆறணயத்தால் நதாிவு நெய்யப்பை்ை அதிபராக அங்கீகாிக்கப்பை்ை அவா், ஜூன்.12 அன்று 

பதவிகயற்றுக்நகாண்ைாா்.  

 முன்னதாக, 1992ஆம் ஆண்டில் ொடு சுதெ்தரம் நபற்றதிலிருெ்து அதிபராக இருெ்து வெ்த நூா்சுல்தான் 

ெொ்பகயவ் பதவிவிலகிய பின், கைெ்த மாா்ெ்.20 அன்று, கைாக்காகயவ் கஜகஸ்தானின் இறைக்கால 

அதிபராக பதவிகயற்றாா். கஜகஸ்தான் குடியரெின் அதிபா் என்பவா் அெ்ொை்டின் தறலவரும், முப்ப 

–றைத்தளபதியும், கஜகஸ்தான் குடியரசுக்கு உை்பை்ை உயரலுவலகங்களின் தறலவரும் ஆவாா். 

8.எெ்த அநமாிக்கப் பல்கறலக்கழகத்தின் அறிவியலாளா்கள், ெிலத்தடி ெீா் நபருங்கைல்கறளெ் 

ெெ்திப்பறத காண்பிக்கும் ஓா் உலகளாவிய வறரபைத்றத உருவாக்கியுள்ளனா்? 

A) ஸ்ைான்கபாா்ை் பல்கறலக்கழகம் 

B) ஓஹிகயா மாெிலப் பல்கறலக்கழகம்  

C) கயல் பல்கறலக்கழகம் 

D) டியூக் பல்கறலக்கழகம் 

 அநமாிக்காவில் உள்ள ஓஹிகயா மாெிலப் பல்கறலக்கழகத்தின் ஆராய்ெ்ெியாளா்கள், உலநகங்கும் 

ெிலத்தடி ெீா் நபருங்கைல்கறளெ் ெெ்திக்கும் புள்ளிகளின் உயா் நதளிவுத்திறன் வறரபைங்கறள 

 

 

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


                    2019 ஜூன் 13  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                        5 

(High – Resolution Maps) உருவாக்கியுள்ளனா். இதன் வறகயில் இத்தறகய முதல் பகுப்பாய்வானது 

குடிெீா் மற்றும் நபருங்கைல் முதலிய இரண்றையும் பாதுகாக்க உதவும். 

 நவப்பமண்ைலப் பகுதிகளுக்கு அருககயுள்ள நபருங்கைல்களில், கிை்ைத்தை்ை பாதியளவு துூய 

ெிலத்தடி ெீா் கலப்பதாக இெ்த ஆய்வு நதாிவிக்கிறது. கமலும், கண்ைத்தை்ைால் ெிறலநபற்றிருக்கும் 

பகுதிகறள ஒப்பிடும்கபாது, பிளவுக்ககாை்டுக்கு (Fault line) அருகிலிருக்கும் பகுதிகள் நபருமளவு 

ெிலத்தடி ெீறர நபருங்கைலுக்குள் அனுப்புவதாக இெ்த ஆய்வு கண்ைறிெ்துள்ளது. இக்கண்ைறிவுகள், 

கைகலார மக்களுக்கு அவா்களின் குடிெீறர ெிறப்பான முறறயில் பாதுகாக்க / ெிா்வகிக்க உதவும். 

9.காவல் ஆராய்ெ்ெி மற்றும் கமம்பாை்டு ஆறணயத்தின் (Bureau of Police Research and 

Development – BPR&D) புதிய தறலறம இயக்குெராக ெியமிக்கப்பை்டுள்ளவா் யாா்? 

A) V H கதஷ்முக் 

B) V S நகளமுதி (V S Kaumudi)  

C) R P தாகூா் 

D) இெ்த்லா ஸ்ரீெிவாஸ் 

 காவல் ஆராய்ெ்ெி மற்றும் கமம்பாை்டு ஆறணயத்தின் புதிய தறலறம இயக்குெராக V S நகளமுதி IPS 

அதிகாாி (ஆெ்திரப்பிரகதெம் : 1986) ெியமிக்கப்பை்டுள்ளாா். ஈராண்டு காலத்திற்ககா அல்லது கமலதிக 

உத்தரவு வரும் வறரகயா அவா் இப்பதவியில் ெீடிப்பாா். இவருக்கு முன்பு, 1984 நதாகுதி IPS அதிகாாி 

சுதீப் லக்ைாகியா அெ்தப் பதவியில் இருெ்தாா். இெ்த ெியமனத்திற்கு முன்பு, மத்திய கெமக்காவல் 

பறைக்கான (CRPF) கூடுதல் தறலறம இயக்குெராக அவா் பதவி வகித்து வெ்தாா். 

10.17ஆவது மக்களறவயின் தற்காலிக அறவத்தறலவா் (pro–tem speaker) யாா்? 

A) விகவக் கெஜ்வாக்கா் 

B) வீகரெ்திர குமாா் (Virendra Kumar)  

C) அனில் பிகராஜியா 

D) ஷங்கா் லால்வானி 

 மத்தியப்பிரகதெத்றதெ் கொ்ெ்த பாரதீய ஜனதா கை்ெியின் ொைாளுமன்ற உறுப்பினா் வீகரெ்திர குமாா், 

17ஆவது மக்களறவயின் தற்காலிக அறவத்தறலவராக இருப்பாா். இவா், திகம்காா் மக்களறவத் 

நதாகுதியிலிருெ்து 7ஆவது முறறயாக நவற்றிநபற்று ொைாளுமன்ற உறுப்பினரானவா். தற்காலிக 

அறவத்தறலவராக, மக்களறவயின் முதல் அமா்வுக்கு அவா் தறலறம தாங்குவாா் மற்றும் புதிதாக 

கதா்ெ்நதடுக்கப்பை்ை ொைாளுமன்ற உறுப்பினா்களின் பதவிகயற்பு விழாறவயும் அவா் ெிா்வகிப்பாா். 

 புதிதாக அறமக்கப்பை்ை 17ஆவது மக்களறவயின் முதல் அமா்வு ஜூன் 17 முதல் ஜூறல 26 வறர 

ெறைநபறவுள்ளது. தற்காலிக அறவத்தறலவராக, மக்களறவயின் அறவத்தறலவா் கதா்தறலயும் 

குமாா் கமற்பாா்றவயிடுவாா். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு குழந்தைை் தைாழிலாளா் எைிா்ப்பு நாளுக்கான (World Day against Child Labour) 

கருப்தபாருள் என்ன? 

A) End Child Labour in Supply Chains 

B) Children shouldn’t Work in Fields, But on Dreams  

C) Generation Safe & Healthy 

D) No to Child Labour – YES to Quality Education! 

 குழந்தைை் தைாழிலாளா் முதைதை ஒழிக்கை் தைதைைான நடைடிக்தககள் மை்றும் முைை்சிகளில் 

கைனம் தசலுை்துைைை்காக, ஒை்தைாா் ஆண்டும் ஜூன்.12 அன்று குழந்தைை் தைாழிலாளா் எைிா்ப்பு 

நாள் அனுசாிக்கப்படுகிைது. இந்நாள் அரசாங்கங்கள், பணிைமா்ை்துநா்கள் (Employers), தைாழிலாளா் 

அதமப்புகள், சமூக அதமப்புகள் மை்றும் மில்லிைன் கணக்கான மக்கதள ஒன்ைிதணை்து குழந்தைை் 

தைாழிலாளா்களின் அைலநிதலதைைும், அைா்களுக்கு உைைுைைை்கான நடைடிக்தககதளைும் 

சுட்டிக்காட்டுகிைது. 

2.இந்ைிைாைுக்கான சீனாைின் புைிை துூைராக நிைமிக்கப்பட்டுள்ளைா் ைாா்? 

A) லுதைா சாஹூை் 

B) லியூ யூஃபா 

C) சன் தைை்தடாங் (Sun Weidong)  

D) தைை்தைை் 

 சீனா, இந்ைிைாைுக்கான புைிை துூைராக மூை்ை துூைா் சன் தைை்தடாங்தக நிைமிை்துள்ளது. 2009 – 

2013ஆம் ஆண்டு ைதர சீனாைுக்கான இந்ைிைை் துூைராக தைளிைுைைுை் துதை அதமச்சா் S தஜை்சங்கா் 

தபை்ஜிங்கில் பணிைாை்ைிை காலை்ைில், தைை்காசிை ைிைகாரங்களில் நிபுணரான சன் தைை்தடாங், 

அைருடன் தநருக்கமாக பணிைாை்ைிைுள்ளாா். 

 பாகிஸ்ைானுக்கான துூைராகைும் பணிைாை்ைிைுள்ள சன், ைை்தபாது தைளிைுைைு அதமச்சகை்ைின் 

தகாள்தக மை்றும் ைிட்டமிடல் துதைைின் ைதலதம இைக்குநராக உள்ளாா். இைருக்கு முன்பு 

இந்ைிைாைுக்கான சீனாைின் துூைராக இருந்ை லுதைா சாஹூை், தைளிைுைைு ைிைகாரங்களின் துதண 

அதமச்சராக நிைமிக்கப்பட்டுள்ளாா். 
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3.கா்நாடகாைின் முைல் சூாிை ஆை்ைலில் இைங்கும் கிராம ஊராட்சிைாக மாைிைுள்ள அமதசதபலு 

(Amasebailu) கிராமம், பின்ைரும் எந்ை மாைட்டை்ைில் அதமந்துள்ளது? 

A) தபல்காம் 

B) தபல்லாாி 

C) சிக்கமகளூரு 

D) உடுப்பி  

 உடுப்பி மாைட்டை்ைின் குந்ைபுரா ைட்டை்ைில் உள்ள அமதசதபலு கிராம ஊராட்சிைானது கா்நாடக 

மாநிலை்ைின் முைல் சூாிை ஆை்ைலில் இைங்கும் கிராம ஊராட்சிைாக மாைிைுள்ளது. ரூ.2.13 தகாடி 

தசலைில், 1800க்கும் தமை்பட்ட ைீடுகளுக்கு சூாிை ஒளி ைிளக்குகள் (Solar Lamps) ைழங்கப்பட்டுள்ளன.  

 இை்ைிட்டை்ைிை்கு மை்ைிை மை்றும் மாநில அரசுகள் 30:20 என்ை ைிகிைை்ைில் நிைிைுைைி அளிை்துள்ளன, 

மீைமுள்ளதை ஊராட்சி மை்றும் தைாண்டு நிறுைனங்களால் ைழங்கப்பட்டுள்ளன. தசல்தகா தலட் 

பிதரதைட் லிமிதடட் உடனான ஒப்பந்ைை்ைின்படி, இச்சூாிை ஒளி ைிளக்குகள் 5 ஆண்டுகளுக்கான 

உை்ைரைாைை்தைக் தகாண்டுள்ளன. ஒளி ைிளக்குகளில், உை்ைரைாைக் காலை்ைிை்குள் ஏதைனும் பழுது 

ஏை்பட்டால் அதை ைிநிதைாகிப்பாளரால் மாை்ைிை்ைரப்படும். 

4.மாநிலங்களதைைின் அதைை்ைதலைராக நிைமிக்கப்பட்டுள்ளைா் ைாா்? 

A) ைாைா்சந்ை் தகலாட்  

B) பிைுஷ் தகாைல் 

C) இராஜ்நாை் சிங் 

D) பிரகலாை் தஜாஷி 

 மை்ைிை சமூகநீைி & அைிகாரமளிை்ைல் துதை அதமச்சா் ைாைா்சந்ை் தகலாட், மாநிலங்களதைைின் 

அதைை்ைதலைராக நிைமிக்கப்பட்டுள்ளாா். முந்தைை ஆட்சிைில் மை்ைிை நிைிைதமச்சராக இருந்ை 

அருண் தஜட்லி, இந்ைப் தபாறுப்தப ைகிை்ைாா். உடல்நிதல காரணமாக அைா் இந்ை முதை அதமச்சா் 

பைைிதைா முக்கிைப் தபாறுப்புகதளா தைண்டாம் எனக் கூைிைிட்டாா். 

 பா.ஜ.க.ைின் பட்டிைலின மக்களின் முகமாக இருக்கும் தகலாட், அனுபைமிக்க நாடாளுமன்ை 

உறுப்பினராைாா். ம.பி சட்டமன்ைை்துக்கு பலமுதை தைா்ைு தசை்ைப்பட்டுள்ள அைா், மக்களதை, 

மாநிலங்களதை உறுப்பினராகைும் பலமுதை பைைி ைகிை்துள்ளாா். 

 இைை்கிதடதை, மை்ைிை இரைில்தை & ைா்ை்ைக அதமச்சா் பிைுஷ் தகாைல், இந்ைிை நாடாளுமன்ைை்ைின் 

தமலதைைின் துதணை் ைதலைராக தபாறுப்தபை்றுக்தகாள்ைாா். நாடாளுமன்ைை்ைின் கூட்டுக் 

கூட்டை்ைில் குடிைரசுை் ைதலைா் இராம்நாை் தகாைிந்ை் உதர நிகழ்ை்தும் நாளான ைரும் 20ஆம் தைைி 

முைல், பட்தஜட் அமா்ைுக்காக மாநிலங்களதை கூட்டப்படும். இந்ை அமா்ைு, ைரும் ஜூதல.26 ைதர 

தைாடரும். தமாை்ைை்ைில், நாடாளுமன்ைை்ைின் தமலதைைில், 27 கூட்டங்கள் நதடதபறும். 
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5.ைை்தபாதுள்ள கடனீதைாருக்கு இதடதைைான ஒப்பந்ைை்ைில் (Inter–Creditor Agreement – ICA) 

மாை்ைங்கதள பாிந்துதர தசை்துள்ள சஷக்ை் குழுைின் (Sashakt Committee) ைதலைா் ைாா்? 

A) சந்ைீப் பக்ஷி 

B) மதனாகரன் 

C) சுனில் தமை்ைா  

D) தைணுதகாபால் துூை் 

 பஞ்சாப் தைசிை ைங்கிைின் தசைல் சாரா ைதலைா் சுனில் தமை்ைா ைதலதமைிலான சஷக்ை் குழு, 

இந்ைிை ாிசா்ை் ைங்கிைால் நிா்ணைிக்கப்பட்ட ைிருை்ைப்பட்ட குதைந்ைபட்ச ைாக்களிப்பு ைரம்பு மை்றும் 

முடிதைடுப்பைை்கான பிை மாை்ைங்கதள ஒருங்கிதணப்பைை்காக, ைை்தபாதுள்ள கடனீதைாருக்கு 

இதடதைைான ஒப்பந்ைை்ைில் மாை்ைங்கதளப் பாிந்துதரை்துள்ளது.  

 ாிசா்ை் ைங்கிைின் புைிை கட்டதமப்பின் கீழ், முைல் ைைதணை் தைைிைிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் கடன் 

ைாங்குபைாின் கணக்தக மீளாை்ைு தசை்ைும் சமைை்ைில், கடனீதைாா்கள், கடனீதைாருக்கு இதடதை 

–ைான ஒப்பந்ைை்ைில் இதணந்ைிருப்பது கட்டாைமாகும். இந்ைப் புைிை கட்டதமப்பானது, 75% (தமாை்ை 

நிலுதைைில் உள்ள ைசைிகளின் மைிப்பால்) மை்றும் 60% பங்குகதள தைை்துள்ள கடனீதைாா்கள் 

முடிதைடுப்பது மை்றும் கருை்து தைறுபாடுதடை கடனீதைாா்கதள பாதுகாப்பது உள்ளிட்ட கடனீதைாரு 

–க்கு இதடதைைான ஒப்பந்ைை்ைில் தசா்க்க தைண்டிை சில அளைுருக்கதளைும் ைகுை்துள்ளது. 

 புைிை கட்டதமப்பு மை்றும் தசாை்து சீரதமப்பு நிறுைனங்களின் கீழ் ைரும் அதனை்து கடனீதைாா்களா 

–லும் இக்கடனீதைாருக்கு இதடதைைான ஒப்பந்ைம் நிதைதைை்ைப்பட தைண்டும். இந்ைக் கட்டதமப்பு 

அதனை்து ைங்கிகள், பகுைிதநர நிைி நிறுைனங்கள், சிறு நிைி ைங்கிகள், அதமப்புாீைிைாக 

முக்கிைமான – தைப்புகள் தகாராை ைங்கிைல்லாை நிைி நிறுைனங்கள், அதைதபால் தைப்புகள் 

தகாரும் ைங்கிைல்லாை நிைி நிறுைனங்களுக்கு தபாருந்தும். 

6.2019 பிதரஞ்சு ஓப்பன் தடன்னிஸ் தபாட்டிைில் தபண்கள் பட்டை்தை தைன்ைைா் ைாா்? 

A) மாா்க்தகட்டா தைாண்ட்ரூதசாைா 

B) ஆஷ்லி பா்டி (Ashleigh Barty)  

C) தஜாஹன்னா தகாண்டா 

D) மடிசன் கீை்ஸ் 

 ஆஸ்ைிதரலிை தடன்னிஸ் ைீராங்கதனைும், முன்னாள் கிாிக்தகட் ைீராங்கதனைுமான ஆஷ்லி பா்டி, 

2019 பிதரஞ்சு ஓப்பன் தடன்னிஸ் தபாட்டிைில் தபண்கள் பட்டை்தை தைன்றுள்ளாா். பாாிஸில் உள்ள 

தராலண்ட் தகதராஸில் நடந்ை இறுைிப்தபாட்டிைில், 6–1, 6–3 என்ை தசட் கணக்கில் மாா்க்தகட்டா 

தைாண்ட்ரூதசாைாதை அைா் தைாை்கடிை்ைாா். 
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 1973ஆம் ஆண்டிலிருந்து மாா்கதரட் தமைானை்ைில் பிதரஞ்சு ஓப்பன் ஒை்தைைா் பட்டை்தை தைல்லும் 

முைல் ஆஸ்ைிதரலிை ஆட்டக்காரராக (ஆண் / தபண்) பா்டி உள்ளாா். 2019ஆம் ஆண்டு பிதரஞ்சு ஓப்பன் 

தபாட்டிைானது தைளிப்புை களிமண் தமைானங்களில் ைிதளைாடப்பட்ட 123ஆைது கிராண்ட்ஸ்லாம் 

தடன்னிஸ் தபாட்டிைாகும். 

7.இந்ைிைாைின் எந்ைப் பல்கதலதைச் தசா்ந்ை அைிைிைலாளா்கள், ைடகிழக்கு இந்ைிைாைில், 

தமக்தராதஹலிட் தபாினை்ைின் தமக்தரதலட்டாதைச் தசா்ந்ை ஒரு புைிை ைதக ‘தநல் 

ைைதள’தை (‘Paddy Frog’ belonging to the Microhylid genus Micryletta) கண்டைிந்துள்ளனா்? 

A) ைில்லி பல்கதலக்கழகம்  

B) லை்லி புதராபஷனல் பல்கதலக்கழகம் 

C) ஜைஹா்லால் தநரு பல்கதலக்கழகம் 

D) கல்கை்ைா பல்கதலக்கழகம் 

 ைில்லி பல்கதலக்கழகம் மை்றும் இந்ைிை ைனைுைிாி நிறுைனை்ைின் அைிைிைலாளா்கள் குழுைானது, 

இந்தைாதனசிைா மை்றும் அதமாிக்காதைச் தசா்ந்ை ஆராை்ச்சிைாளா்களுடன் இதணந்து, ைடகிழக்கு 

இந்ைிைாைில் குைிப்பாக அஸ்ஸாமிலிருந்து ஒரு புைிை ைதக ‘தநல் ைைதள’தை கண்டுபிடிை்துள்ளனா். 

இந்ைை் ைைதள, தமக்தராதஹலிட் தபாினை்ைின் தமக்தரதலட்டாதைச் தசா்ந்ைைாகும். இது, தைன் 

கிழக்காசிைாைில் பரைலாக காணப்படும் குறுகிை – ைாை்ப் பகுைிைுதடை ைைதளகளின் குழுைாகும். 

 ைை்தபாது, இக்குழுைில் 4 அங்கீகாிக்கப்பட்ட இனங்கள் மட்டுதம உள்ளன. ைடகிழக்கு இந்ைிைாைில் 

இருந்து புைிைாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள இந்ை தமக்தரதலட்டா ைைதள, தைன்கிழக்கு மை்றும் 

கிழக்காசிைா முழுைதும் முன்னா் அைிைப்பட்ட அதனை்து இனங்களுடனும் DNA மை்றும் உருைைிைல் 

இரண்தடைும் ைிாிைாக ஒப்பிட்ட பின்னா், ஒரு புைிை இனமாக உறுைிப்படுை்ைப்பட்டுள்ளது. இந்ைப் 

புைிை ைைதள இனை்துக்கு ‘ஐஷானி’ எனப் தபைாிடப்பட்டுள்ளது. இந்ைை் ைைதள கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

இந்ைிைாைின் ைடகிழக்கு பகுைிதைக் குைிக்கும் சமை்கிருை தசால்லான ‘ஐஷானி’ அல்லது ‘ஐசானி’ 

(ைடகிழக்கு என்று தபாருள்) என்பைிலிருந்து இச்தசால் தபைப்பட்டுள்ளது. 

8.இந்ைிைை் துதணக் குடிைரசுை்ைதலைாின் புைிை தசைலாளராக நிைமிக்கப்பட்டுள்ளைா் ைாா்? 

A) அதசாக் தைைன் 

B) பிரசாந்ை் குமாா் 

C) I V சுப்பாராை்  

D) அரைிந்ை் கபூா் 

 இந்ைிைை் துதணக் குடிைரசுை்ைதலைா் M.தைங்தகைாைின் தசைலாளராக Dr. I V சுப்பாராை் IAS (1979: 

ஆந்ைிரப்பிரதைசம்), இந்ைிை அரசின் தசைலாளா் ைரம் மை்றும் ஊைிைை்ைில், ஒப்பந்ை அடிப்பதடைில் 
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அப்பைைிைில் தைாடா்ந்து நீடிப்பாா். அைரது பைைிக்காலம் இந்ைிைை் துதணக் குடிைரசுை்ைதலைாின் 

பைைிக்காலை்துடன் இதணந்ைிருக்கும். 

9.பின்ைரும் எந்ை மாநிலை்ைில், நடப்பாண்டு தமளா கீா் பைானி தகாண்டாடப்பட்டது? 

A) ஜம்மு மை்றும் காஷ்மீா்  

B) உை்ைரப்பிரதைசம் 

C) மை்ைிைப்பிரதைசம் 

D) மகாராஷ்டிரா 

 ‘தமளா கீா் பைானி’ என்பது இடம்தபைா்ந்ை காஷ்மீாிை பண்டிை சமூகை்ைினாின் மிகப்தபாிை மை 

ைிழாக்களுள் ஒன்ைாகும். இது ஹிந்து மை தபண் கடைுள் ரங்ஞ தைைிைுடன் தைாடா்புதடைது. இது 

சமீபை்ைில், மை்ைிை காஷ்மீாின் கண்டா்பால் மாைட்டை்ைின் துல்முல்லா பகுைிைிலும், குப்ைாராைிலும் 

மை உணா்தைாடும், களிப்தபாடும் தகாண்டாடப்பட்டது. இை்ைிழாைில் ஆைிரக்கணக்கான பண்டிை 

ைழிபாட்டாளா்கள் பங்தகை்ைனா். 

 பிராா்ை்ைதன தசை்து கடைுளின் அருதளப் தபறுைைை்காக தபருமளைில் காஷ்மீாிை பண்டிைா்கள் 

ைருதகபுாிைும் தஜஷ்டாஷ்டமி (தம–ஜூன்) அன்று இந்ை ைிழா ஆண்டுதைாறும் தகாண்டாடப்படுகிைது. 

பக்ைா்கள் தராஜா இைழ்கதள சுமந்து, தைறுங்காலுடன் நடந்துைந்து தபண் கடைுளுக்கு காணிக்தக 

தசலுை்துகிைாா்கள். தமலும், அந்ைப் புனிை ைசந்ை காலை்ைின்தபாது பால் மை்றும் கூழ் ஆகிைைை்தை 

ைழங்குகிைாா்கள். தகாைிலுக்குக் கீதழ ைசந்ை காலை்ைில் பாைும் நீரூை்ைின் நிைமானது அந்ைப் 

பள்ளை்ைாக்கின் நல்ைாழ்தைக் குைிப்பைாக நம்பப்படுகிைது. 

 நீாின் நிைம் கருப்பாக இருந்ைால் காஷ்மீருக்கு ைீங்கு ைிதளைிக்கும் காலை்ைின் அதடைாளம் என்று 

நம்பப்படுகிைது. இருப்பினும், இம்முதை ைசந்ை காலை்ைின்தபாது, நீா் துூை்தமைாகைும் பால் தைள்தள 

நிைை்ைிலும் இருந்ைது. அங்குள்ள இசுலாமிைா்கள், தகாைிலுக்கு ைருதகைரும் பக்ைா்களுக்காக பூக்கள் 

மை்றும் பிை பிரசாைங்களுக்கு கதடகள் அதமப்பது உட்பட அதனை்து ஏை்பாடுகதளைும் தசை்ைைால் 

இந்ை தமளா மைநல்லிணக்கை்ைின் அதடைாளமாகைும் மாைிைுள்ளது. 

10. ATM கட்டணங்கதள மீளாை்ைு தசை்ைும் RBI குழுைின் ைதலைா் ைாா்? 

A) ைிலிப் அஸ்தப 

B) கிாி குமாா் நாைா் 

C) V G கண்ணன்  

D) K ஸ்ரீநிைாஸ் 

 ATM கட்டணங்கள் முழுைதைைும் மீளாை்ைு தசை்ைைை்காக இந்ைிை ைங்கிகள் சங்கை்ைின் ைதலதம 

நிா்ைாகி V G கண்ணன் ைதலதமைில் ஆறு உறுப்பினா்கள் தகாண்ட ஓா் உைா்நிதலக் குழுதை 

ாிசா்ை் ைங்கி அதமை்துள்ளது. இந்ைிைாைில் சுமாா் 2 இலட்சம் ATMகள் உள்ளன. கடந்ை ஏப்ரல் மாை 
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இறுைிைில், 88.47 தகாடி பை்று அட்தடகள் மை்றும் 4.8 தகாடி கடனட்தடகள் தசைல்பாட்டில் இருந்ைன. 

இந்ைிை ாிசா்ை் ைங்கிைின் ைரைுகளின்படி ஏப்ரலில் மட்டும், 80.9 தகாடி பாிைா்ை்ைதனகள் ATMஇல் பை்று 

அட்தடகள் மூலம் தசை்ைப்பட்டுள்ளன. 

 ATM மூலம் தமை்தகாள்ளப்படும் பாிைா்ை்ைதனகளுக்கான ைங்கிகளின் ைை்தபாதைை தசலைீனங்கள், 

கட்டணங்கள் மை்றும் பாிமாை்ைக் கட்டணங்கள் ஆகிைைை்தை இக்குழு ஆராைும். இது அட்தடைாரா்க 

–ளின் ஒட்டுதமாை்ை ATM பைன்பாட்டு முதைகதள மைிப்பாை்ைு தசை்ைும் மை்றும் ைங்கிகள் ைசூலிக்கும் 

கட்டணங்கள் மை்றும் பாிமாை்ைக்கட்டணங்கள் மீைான ைாக்கை்தைைும் (ஏதைனுமிருந்ைால்) மைிப்பிடும்.  

 இது உகந்ை கட்டணம் அல்லது பாிமாை்ைக் கட்டண அதமப்பு மை்றும் முதை குைிை்ை பாிந்துதரகதள 

ைழங்கும். முைல் கூட்டம் நதடதபை்ை தைைிைிலிருந்து இரண்டு மாைங்களுக்குள் இந்ைக்குழு அைன் 

அைிக்தகதை இந்ைிை ாிசா்ை் ைங்கிைிடம் சமா்ப்பிக்கும். 
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