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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு Facebook Hall of Fameஇல் சோ்க்கப்பட்ட சோனல் சேளககஜாம் (Zonel Sougaijam), 

எந்த இந்திய மாநிலத்கதே் சோ்ந்தவராவாா்? 

A) அருணாே்ேலப்பிரசதேம்  

B) மிசோரம் 

C) நாகாலாந்து 

D) மணிப்பூா்  

 ஒரு பயனாின் (User) தனியுாிகமகய (Privacy) மீறும் வாட்ஸ்அப் பிகைகயக் கண்டுபிடித்ததற்காக 

மணிப்பூா் மாநிலத்கதே் சோ்ந்த கட்டடப் சபாறியாளா் சோனல் சேளககஜாம் (22), சபஸ்புக்கால் 

சகளரவிக்கப்பட்டுள்ளாா். இதற்காக சபஸ்புக் நிறுவனம் அவருக்கு $5000 அசமாிக்க டாலா்ககள 

வைங்கியதுடன், வாட்ஸ்அப் பிகைகயக் கண்டறிந்ததற்காக அவகர நடப்பாண்டு ‘Facebook Hall of 

Fame’இலும் சோ்த்துள்ளது. 

 வாட்ஸ்அப் மூலம் குரல் அகைப்பு சமற்சகாள்ளும்சபாது, அகைப்கபப் சபறுபவாின் அனுமதி 

இல்லாமல் அகைப்பாளகர காசணாளி அகைப்புக்கு மாற்ற அனுமதிக்கும் வழுகவ (bug) சோனல் 

கண்டறிந்தாா். இது அகைப்கபப் சபறுபவாின் தனியுாிகமகய மீறுவதாகவும், அவா் என்ன 

சேய்கிறாா் என்பகத அவரது அனுமதியில்லாமசல பாா்க்கவும் வைி வகுத்தது. இந்த ஆண்டுக்கான 

‘Facebook Hall of Fame’இல் இடம்சபற்றுள்ள 94 நபா்களின் பட்டியலில், சேளககஜாமின் சபயா் 

தற்சபாது 16ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

2.அண்கமயில் காலமான இராஜநாத் ேிங் ‘சூா்யா’, எந்தத் துகறயுடன் சதாடா்புகடயவா்? 

A) கவிகத 

B) இதைியல்  

C) ககல 

D) புககப்படம் 

 மூத்த பத்திாிககயாளரும், முன்னாள் மாநிலங்களகவ உறுப்பினருமான இராஜநாத் ேிங் ‘சூா்யா’ (82), 

ஜூன்.13 அன்று, உத்தரப்பிரசதே மாநிலம், லக்சனாவில் காலமானாா். பல்சவறு சேய்தித்தாள்களில் 

பணிபுாிந்துள்ள அவா், நன்கு அறியப்பட்ட கட்டுகரயாளராகவும் இருந்துள்ளாா். 
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3.2018ஆம் ஆண்டுக்கான 54ஆவது ஞானபீட விருது யாருக்கு வைங்கப்பட்டது? 

A) அமிதவ் சகாஷ்  

B) யு.ஆா்.அனந்தமூா்த்தி 

C) கிருஷ்ணா சோப்தி 

D) கிாிஷ் கா்நாட் 

 அகனவரும் விரும்பி வாங்குகிற நூலின் ஆேிாியரும், இந்தியாவின் முன்னணி ேமகால எழுத்தாளா்க 

–ளுள் ஒருவருமான அமிதவ் சகாஷுக்கு, இலக்கியத்திற்கான அவரது ேிறந்த பங்களிப்புக்காக 

2018ஆம் ஆண்டுக்கான 54ஆவது ஞானபீட விருது வைங்கி சகளரவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூன்.13 அன்று புது 

தில்லியில் நடந்த விருது வைங்கும் நிகை்வில், சமற்கு வங்க முன்னாள் ஆளுநா் சகாபால கிருஷ்ண 

காந்தி, அமிதவ் சகாஷுக்கு ஞானபீட விருதிகன வைங்கி சகளரவித்தாா். ஆங்கில இலக்கியப் 

பணிக்காக ஞானபீட விருது சபறும் முதல் இந்திய எழுத்தாளா் சகாஷ் ஆவாா். 

 அமிதவ் சகாஷின் பகடப்புகள் பரந்த அளவிலான கருப்சபாருள்ககள ேித்தாிக்கின்றன. The Circle 

of Reason (1986), The Shadow Lines (1988), The Calcutta Chromosome (1996), The Hungry Tide (2004), 

Sea of Poppies (2008), The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable (2016) முதலானகவ 

அவரது புகை்சபற்ற நூல்களுள் அடங்கும். 

 1961இல் நிறுவப்பட்ட இஞ்ஞானபீட விருது, இந்திய அரேியலகமப்பின் எட்டாவது அட்டவகணயில் 

உள்ள இந்திய சமாைிகளிலும், ஆங்கிலத்திலும் எழுதும் இந்திய எழுத்தாளா்களுக்கு மட்டுசம 

வைங்கப்படுகிறது. சமலும், காலஞ்சேன்றவா்களுக்கு இவ்விருது வைங்கப்படுவதில்கல. இவ்விருது 

சபற்றவா்களுக்கு, ரூ.11 இலட்ேம் சராக்கப்பாிசும், பாராட்டுப்பத்திரமும், சவண்கலத்தாலான ேரசுவதி 

சதவி ேிகலயும் வைங்கப்படுகிறது. 

4. சமல்சபாா்னின் (IFFM – 2019) 10ஆவது இந்திய திகரப்பட விைாவில் முதன்கம விருந்தினராக 

பங்சகற்கவுள்ள இந்திய நடிகா் யாா்? 

A) நசுருதீன்ஷா 

B) ஐஸ்வா்யா ராய் பே்ேன் 

C) இராணி முகா்ஜி 

D) ஷாருக்கான்  

 வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் 8 – 17 வகர நகடசபறவுள்ள சமல்சபாா்னின் (IFFM – 2019) 10ஆவது இந்திய 

திகரப்பட விைாவில், ஹிந்தி நடிகா் ஷாருக்கான் முதன்கம விருந்தினராக பங்சகற்கவுள்ளளாா். 

ஒவ்சவாா் ஆண்டும் ஆகஸ்ட் மாதம் நகடசபறும் இந்த விைாவில், முன்னணி திகரப்பிரபலங்களுள் 

ஒருவா் ஆஸ்திசரலியாவுக்குே் சேன்று இவ்விைாவிற்கு தகலகமதாங்குவாா். 
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 அே்ேமயம், விைாவின் ஒருபகுதியாக, இந்தியா்கள் மற்றும் பல்சவறு பிரமுகா்கள் முன்னிகலயில் 

ேிறப்பு விருந்தினா் இந்திய சதேியக் சகாடிகய ஏற்றுவாா். IFFM என்பது விக்சடாாிய அரோங்கத்தின் 

முன்சனடுப்பாகும். இது இந்தியத் திகரப்படத் சதாைிற்துகறக்கும், விக்சடாாிய அரசுக்கும் இகடசய 

உறவுககள வலுப்படுத்துவகத சநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

5.வயதான சபற்சறாகரக் ககவிட்டுவிடுசவாருக்கு ேிகறத்தண்டகன விதிக்கும் ேட்டத்திற்கு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ள மாநில அகமே்ேரகவ எது? 

A) மத்தியப்பிரசதேம் 

B) பீகாா்  

C) உத்தரப்பிரசதேம் 

D) இராஜஸ்தான் 

 பீகாா் முதலகமே்ோ் நிதிஷ் குமாா் தகலகமயிலான அகமே்ேரகவ, வயதான சபற்சறாகரக் 

ககவிட்டுவிடும் மகன் / மகளுக்கு ேிகறத்தண்டகன விதிக்கும் ேட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

இந்தே் ேட்டத்தின்கீை், தங்கள் மகன்கள் அல்லது மகள்கள் வயதான காலத்தில் தங்ககள ோியாக 

பாா்த்துசகாள்வதில்கல எனப் சபற்சறாா் புகாரளித்தால், அவா்கள் பிள்களகள் மீது பிகணயில் 

சவளிவர இயலாத ேட்டப்பிாிவுகளின்கீை் வைக்குப் பதிவுசேய்யப்படும். 

6.பின்வரும் எந்த நகரத்தின் IFC – IORஇல், கடல்வைித் தகவல் பகிா்வு பயிலரங்கக இந்திய கடற் 

பகட நடத்தியுள்ளது? 

A) சகால்கத்தா 

B) புசன 

C) குருகிராம்  

D) சகாே்ேின் 

 இந்திய கடற்பகடயும், இந்திய சபருங்கடல் பிராந்தியத்தின் தகவல் இகணவு கமயமும் இகணந்து 

கடல்வைித் தகவல் பகிா்வு குறித்த பயிலரங்கம் ஒன்கற ஜூன்.12 அன்று குருகிராமில் நடத்தின. இந்த 

2 நாள் பயிலரங்கில், 29 நாடுககளே் சோ்ந்த 41 பிரதிநிதிகள் பங்சகற்றனா். இந்தப்பயிலரங்கில், 

இந்திய சபருங்கடல் பிராந்திய தகவல் இகணவு கமயத்தின் சநாக்கங்கள் பற்றியும், இதன் தகவல் 

பாிமாற்ற சேயல்பாடுகள் குறித்தும் பயிற்ேியளிக்கப்பட்டது. 

 பயிற்ேியில் பங்சகற்றவா்களுக்கு கடல்வைித் தீவிரவாதம், கடற்சகாள்கள, சபாகதப் சபாருள் 

கடத்தல், ஆபத்தின்சபாது உதவுதல், சபாிடா் நிவாரணம் அளித்தல் சபான்ற ேவால்ககள 

எதிா்சகாள்வது குறித்தும் பயிற்ேியளிக்கப்பட்டது. 
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7. UNICEFஇன் சடனி சக மனிதாபிமான விருது வைங்கி சகளரவிக்கப்படவுள்ள இந்தியா் யாா்? 

A) நசரந்திர சமாடி 

B) பிாியங்கா சோப்ரா  

C) சமதா பட்கா் 

D) ேண்டி பிரோத் பட் 

 UNICEF அகமப்பின் குைந்கதகள் உாிகமக்கான நல்சலண்ணத் துூதராக இருந்து வரும் இந்திய 

நடிகக பிாியங்கா சோப்ராவுக்கு, வரும் டிே.3 அன்று நியூயாா்க்கில் நகடசபறவுள்ள விருது வைங்கும் 

விைாவில், சடனி சக மனிதாபிமான விருது (Danny Kaye Humanitarian Award) வைங்கப்படவுள்ளது. 

ேமுதாயம் ோா்ந்த பங்களிப்பாளராகவும், குைந்கதகளின் கல்விக்காக குரல் சகாடுப்பவராகவும் 

பிாியங்கா அறியப்படுகிறாா். 

 ஐக்கிய நாடுகளின் ோ்வசதே “Girl Up” பரப்புகரயின் ஒருபகுதியாக இருந்துவரும் இவா், இந்தியாவில் 

சபண் குைந்கதகளின் கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்கப சமம்படுத்துவதற்கான வைிகள் குறித்து 

விைிப்புணா்வு சபற, இந்தியாவில் உள்ள பல அரசு ோரா நிறுவனங்களுடனும் சதாடா்பில் உள்ளாா். 

சுற்றுே்சூைல், சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி மற்றும் சபண்ணுாிகமகள் குறிப்பாக பாலின ேமத்துவம் 

மற்றும் சபண்ணியம் சபான்ற பல்சவறு விஷயங்களுக்கு அவா் குரல் சகாடுத்து வருகிறாா். UNICEFஇன் 

முதல் நல்சலண்ண துூதராக இருந்த நடிகா் – சகாகடயாளி சடனி சகயின் சபயரால், இந்த விருது 

வைங்கப்பட்டு வருகிறது. 

8.நடப்பாண்டு ோ்வசதே சவளிறல் சநாய் விைிப்புணா்வு தினத்துக்கான கருப்சபாருள் என்ன? 

A) Shining our light to the world 

B) Still Standing Strong  

C) Advancing with renewed hope 

D) Celebrate diversity; promote inclusion; protect our rights 

 உலசகங்கும் சவளிறல் சநாயுடன் வாழும் மனிதா்களின் மனித உாிகமககள சகாண்டாடுவதற்காக 

ஒவ்சவாா் ஆண்டும் ஜூன்.13 அன்று ோ்வசதே சவளிறல் சநாய் விைிப்புணா்வு தினம் (International 

Albinism Awareness Day) அனுோிக்கப்படுகிறது. நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருள், 

“Still Standing Strong” என்பதாகும். 

 அல்பினிேம் என்பது சதால், முடி & கண்களில் நிறமி முழுகமயாகசவா / பகுதியாகசவா இல்லாததால் 

மனிதா்களில் காணப்படும் ஒரு பிறவி சநாயாகும். இது ஒளி அே்ேம் (Photophobia), விைி நடுக்கம் 

(Nystagmus), மங்கு பாா்கவ (Amblyopia) சபான்ற பாா்கவக்குகற தன்கமகளுடன் சதாடா்புகடயது. 

இந்சநாயால் பாதிக்கப்பட்டவா்கள் ேமூக களங்கம், சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி ஆகிய துகறககள 
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அணுகுவதில் தகடகள் மற்றும் ேமூக மற்றும் அரேியல் தளங்களில் புறக்கணிப்பு ஆகியவற்கற 

எதிா்சகாள்கின்றனா். 

9.ஷாங்காய் ஒத்துகைப்பு அகமப்பின் தகலவா்கள் குழு கூட்டம், பின்வரும் எந்த நகரத்தில் 

சதாடங்கியுள்ளது? 

A) ஜாகா்த்தா 

B) பிஷ்சகக்  

C) சகாலாலம்பூா் 

D) கநப்பியிசதா 

 ஜூன்.13 அன்று, கிா்கிஸ்தானின் தகலநகரமான பிஷ்சகக்கில், ஷாங்காய் ஒத்துகைப்பு அகமப்பின் 

(SCO) தகலவா்கள் குழு கூட்டம் சதாடங்கியது. பிரதமராக மீண்டும் சதா்ந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னா், 

பிரதமா் நசரந்திர சமாடி பங்சகற்கும் முதல் பல – தரப்பு உே்ேிமாநாடாகும் இது. SCO உறுப்பினராக 

இந்தியா ஆன பிறகு நகடசபறும் இரண்டாவது தகலவா்கள் குழு கூட்டமாகவும் இது உள்ளது. எட்டு 

உறுப்பு நாடுகளின் அதிபா்கள் மற்றும் பிரதமா்கள் இப்பல – தரப்பு உே்ேிமாநாட்டில் பங்சகற்பாா்கள். 

இதில் 4 நாடுகளின் தகலவா்கள் பாா்கவயாளா்களாக கலந்துசகாள்வாா்கள். 

 இந்த உே்ேிமாநாட்டில் பங்சகற்கும் தகலவா்கள், தங்களின் கலந்துகரயாடல்களின்சபாது ோ்வசதே 

பாதுகாப்பு சூை்நிகல, பல – தரப்பு சபாருளாதார ஒத்துகைப்பு, மக்கள் – மக்கள் பாிமாற்றம் மற்றும் 

ோ்வசதே மற்றும் பிராந்திய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தகலப்புகளில் கவனம் சேலுத்துவாா்கள் என 

எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. SCO என்பது ேீனாகவ தகலகமயாகக் சகாண்ட எட்டு உறுப்புநாடுகளின் 

சபாருளாதார & பாதுகாப்புக் கூட்டணியாகும். தகலவா்கள் குழு என்பது ஷாங்காய் ஒத்துகைப்பு 

அகமப்பின் உே்ேபட்ே முடிசவடுக்கும் அகமப்பாகும். 

10.இந்திய விண்சவளி ஆய்வுகமயம் (ISRO), தனக்சகன சோந்தமாக விண்சவளி நிகலயத்கத 

அகமக்க, எந்த ஆண்கட இலக்காக நிா்ணயித்துள்ளது? 

A) 2030  

B) 2060 

C) 2070 

D) 2050 

 ஜூன்.13 அன்று இந்திய விண்சவளி ஆய்வு கமயத்தின் தகலவா் Dr. K ேிவன், 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 

இந்திய விண்சவளி ஆய்வு கமயம் தனக்சகன சோந்தமாக விண்சவளி நிகலயத்கத அகமக்கும் 

என அறிவித்தாா். இது விண்ணுக்கு அதிகமான விண்சவளி வீரா்ககள அனுப்ப ISROவுக்கு உதவும். 

விண்சவளி நிகலயம் என்பது வாைத்தகுந்த சேயற்ககக்சகாள் சபான்றது. இது, நீண்டகாலத்திற்கு 

விண்ணிலிருந்து ஆய்வுசேய்ய குழு உறுப்பினா்களுக்கு உதவும் திறன்சகாண்டது. 
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 இத்திட்டம், ககன்யான் திட்டத்தின் நீட்ேியாகும். 2022ஆம் ஆண்டளவில் மனிதா்ககள விண்ணுக்கு 

அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்துக்குப் பிறகு, விண்சவளி நிகலயம் அகமப்பதற்கான முன்சமாைிவு, 

மத்திய அரேிடம் ஒப்புதகலப் சபறுவதற்காக அனுப்பப்படும். இந்தத் திட்டம் 5 முதல் 7 ஆண்டுக்குள் 

சேயல்படுத்தப்படும். இந்தத் திட்டத்திற்கான சேலவு மதிப்பீடு எதுவும் சவளியிடப்படவில்கல. 

 

 

 தமிை்நாட்கடே் சோ்ந்த இளம் கவிஞா் ேபாிநாதனுக்கு ோகித்ய அகாதமியின் நடப்பாண்டுக்கான ‘யுவ 

புரஸ்காா்’ விருது வைங்கப்பட்டுள்ளது. ‘வால்’ என்ற அவரது கவிகதத் சதாகுப்புக்காக எழுத்தாளா் 

ேபாிநாதனுக்கு இவ்விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அசதசபால குைந்கதகள் இலக்கியத் துகறக்கு 

அளித்த பங்களிப்பிற்காக, எழுத்தாளா் சதவி நாே்ேியப்பனுக்கு ‘பால ோகித்ய புரஸ்காா்’ விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவா் மகறந்த ‘குைந்கதக் கவிஞா்’ அை. வள்ளியப்பாவின் மகள் என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 நீலகிாி மாவட்ட ஆட்ேியா் இன்னேன்ட் திவ்யா, இராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்ேியா் வீரராகவராவ், 

துாத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்ேியா் ேந்தீப் நந்துாாி ஆகிசயாருக்கு முதலகமே்ோ் பைனிோமி பசுகம 

விருதுககள ஜூன்.13 அன்று வைங்கினாா். சநகிைிக்கைிவுககள ேிறப்பாக ககயாளுதல் உள்ளிட்ட 

பசுகம நடவடிக்கககளுக்காக இந்த விருதுகள் வைங்கப்பட்டுள்ளன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டில் வரும் உலக குருதிக்ககாடட தினத்துக்கான முழக்கவாி (Slogan) என்ன? 

A) Share Life, Give Blood 

B) Safe Blood for All (அடனவருக்கும் பாதுகாப்பான குருதி)  

C) Blood Connects us All 

D) Every Blood Donor is a Hero 

 பாதுகாப்பான குருதி & குருதித் தயாாிப்புகளின் ததடவ குறித்த விழிப்புணா்டவ ஏற்படுத்துவதற்கும், 

குருதிக்ககாடடயாளிகளுக்கு நன்றி கதாிவிப்பதற்குமாக ஒவ்தவாா் ஆண்டும் ஜூன்.14 அன்று உலக 

குருதிக்ககாடட தினம் (World Blood Donor Day) கடடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

 “Blood Donation and Universal Access to Safe Blood Transfusion” என்பது நடப்பாண்டில் வரும் இந்த 

நாளுக்கான கருப்கபாருளாகும். இது, பன்னாட்டளவில் சுகாதாரக் காப்பீட்டட அடடவதற்கான ஓா் 

அங்கமாக உள்ளது. “Safe Blood for All” என்ற முழக்கவாியும் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கருப் 

கபாருள், உலககங்கும் அதிகமான மக்கடள குருதிக்ககாடடயாளிகளாக உருவாக்கவும், கதாடா்ந்து 

குருதிக்ககாடட ககாடுக்கவும் ஊக்குவிக்கிறது. 

2.கட்டட வடரவுப்படங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க, ஆன்டலன் வசதிடய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 

மாநில அரசு எது? 

A) கா்நாடகா  

B) ஆந்திரப்பிரததசம் 

C) ஒடிசா 

D) சத்தீஸ்கா் 

 கா்நாடக முதலடமச்சா் H.D குமாரசாமி, அண்டமயில் 118 வடலத்தளங்கடளத் கதாடங்கிடவத்தாா். 

அவற்றின் மூலம், கட்டட வடரவுப் படங்களுக்கான ஒப்புதல்கள், நில பயன்பாட்டு மாற்றம் மற்றும் பிற 

கதாடா்புடடய அனுமதிகடள கபாதுமக்கள் ஆன்டலன் மூலம் கபற முடியும். இதன்மூலம், இடடத் 

தரகா்கள் மற்றும் தாமதங்கடள மக்கள் முற்றாகத் தவிா்க்க இயலும். 

 இது, அதிக கவளிப்படடத்தன்டமயின் மூலம் ஊழடல முடிவுக்குக்ககாண்டுவரும். தமலும், மக்களின் 

தநரத்டதயும் பணத்டதயும் மிச்சப்படுத்தும். இவ்வடலத்தளங்கள் & கமன்கபாருள்கள் 14 துடறகடள 

ஒருங்கிடணத்துள்ளன. விண்ணப்பங்களின் நிடல குறித்த தகவல்கள் விண்ணப்பதாரா்களுக்கு 

குறுந்தகவல் மூலம் பகிரப்படும். 
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3.அண்டமயில் காலமான பழவிள இரதமசன், எந்த மாநிலத்தின் புகழ்கபற்ற கவிஞராவாா்? 

A) தகரளா  

B) கா்நாடகா 

C) கதலுங்கானா 

D) ஒடிசா 

 புகழ்கபற்ற பாடலாசிாியரும், கவியுமான பழவிள இரதமசன் (83), ஜூன்.13 அன்று தகரள மாநிலம் 

திருவனந்தபுரத்தில் காலமானாா். நடப்பாண்டின் தகரள சாகித்திய அகாதமி விருதிடன கபற்றுள்ள 

இவா், தகரள கமாழி நிறுவனத்தின் இயக்குநராகவும் பணியாற்றியுள்ளாா். ‘மழயுதட ஜலகம்’, ‘ஞான் 

என்தட கடுகதலலிக்கு’ மற்றும் ‘பழவிள இரதமசன்தட கவிதகள்’ முதலானடவ இவரது கவிடதத் 

கதாகுப்புகளாகும். 

4.கதாழிலாளா் அரசு காப்பீட்டு (ESI) சட்டத்தின்கீழ், பங்களிப்பு விகிதத்டத இந்திய அரசு 6.5 

சதவீதத்திலிருந்து எத்தடனயாக குடறத்துள்ளது? 

A) 6.0% 

B) 5.5% 

C) 4.0%  

D) 4.5% 

 கதாழிலாளா் அரசு காப்பீட்டு சட்டத்தின்கீழ் (Employees’ State Insurance Act), சுகாதாரப் பயன்களுக்கு 

தகுதியுடடய கதாழிற்துடற கதாழிலாளா்களின் சம்பளப் பங்களிப்டப 6.5 சதவீதத்திலிருந்து 4.0 

சதவீதமாகக் குடறத்து மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்டக, இந்தியாவின் முடறசாரா 

கதாழிலாளா் படடடய ஒழுங்குபடுத்துவடதயும், சமூகக் காப்பீடுகடள விாிவுபடுத்துவடதயும் 

இலக்காகக் ககாண்டுள்ளது.  

 குடறக்கப்பட்ட இந்த வீதங்கள் வரும் ஜூடல.1ஆம் தததி முதல் நடடமுடறக்கு வரும். இதனால் 3.6 

தகாடி கதாழிலாளா்களும், 12.85 இலட்சம் பணியமா்த்துநா்களும் பயனடடவாா்கள். குடறக்கப்பட்ட 

இந்தப் பங்களிப்பு வீதமானது, ESI திட்டத்தின்கீழ், கதாழிலாளா்களுக்கு கணிசமான நிவாரணத்டத 

அளிப்பததாடு இனிவரும் காலங்களில் ESIஇல் சிறு நிறுவனங்களும் தாமாகதவ முன்வந்து சந்தாதாரா் 

–களாக இடணயும் வாய்ப்டபயும் அதிகாிக்கும். 

 1948ஆம் ஆண்டின் ESI சட்டத்தின்கீழ், காப்பீடு கசய்யப்பட்ட கதாழிலாளா்களுக்கு மருத்துவ, பண, 

மகப்தபறு, இயலாடம & சாா்பு சலுடககள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. ESI சட்டம், கதாழிலாளா் அரசு 

காப்பீட்டுக் கழகத்தால் (ESIC) நிா்வகிக்கப்படுகிறது. ESI சட்டத்தின்கீழ், அளிக்கப்படும் பயன்கள் 

பணியமா்த்துநா்கள் மற்றும் கதாழிலாளா்களின் பங்களிப்புகளால் நிதியளிக்கப்படுகின்றன. 
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 மத்திய கதாழிலாளா் மற்றும் தவடலவாய்ப்பு அடமச்சகம் மூலம் இந்திய அரசு, ESI சட்டத்தின்கீழ், 

பங்களிப்பு வீதத்டத தீா்மானிக்கிறது. 

5.எந்கதந்த மத்திய அடமச்சா்களுக்கு, முன்னாள் மாணவா் விருடத வழங்க ஜவகா்லால் தநரு 

பல்கடலக்கழகம் முடிவுகசய்துள்ளது? 

A) இரவிசங்கா் பிரசாத் & தா்தமந்திர பிரதான் 

B) நிதின் கட்காி & பியுஷ் தகாயல் 

C) நிா்மலா சீதாராமன் & S கஜய்சங்கா்  

D) இரதமஷ் தபாக்ாியால் & பிரகாஷ் ஜவதடகா் 

 ஜவகா்லால் தநரு பல்கடல தனது புகழ்கபற்ற முன்னாள் மாணவா் விருடத மத்திய அடமச்சா்கள் 

நிா்மலா சீதாராமனுக்கும், S கஜய்சங்கருக்கும் வழங்க முடிவுகசய்துள்ளது. வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் 

நடடகபறவுள்ள ஜவகா்லால் தநரு பல்கடலயின் 3ஆவது பட்டமளிப்பு விழாவின்தபாது அவா்களுக்கு 

இந்த விருது வழங்கப்படும். சீதாராமன் தனது MA மற்றும் M.Phil பட்டத்டதயும், கஜய்சங்கா் தனது 

M.Phil மற்றும் முடனவா் ஆராய்ச்சி பட்டத்டதயும் ஜவகா்லால் தநரு பல்கடலயில் கபற்றுள்ளனா். 

6.இந்தியாவில் LPG சந்டதப்படுத்தலில் தற்தபாதுள்ள சந்டதப்படுத்தல் கட்டடமப்டப ஆய்வு 

கசய்யவுள்ள குழுவின் தடலவா் யாா்? 

A) எா்தரால் டி’தசாசா 

B) MA பதான் 

C) GC சதுா்தவதி 

D) கிாத்ீ பாாிக் (Kirit Parikh)  

 இந்தியாவில் திரவமாக்கப்பட்ட கபட்தராலிய வளி (Liquefied Petroleum Gas – LPG) சந்டதப்படுத்தலில் 

தற்தபாதுள்ள சந்டதப்படுத்தல் கட்டடமப்டப ஆய்வு கசய்வதற்காக 5 தபா் ககாண்ட குழுகவான்டற 

இந்திய அரசு கட்டடமத்துள்ளது. கபாருளாதார வல்லுநா் கிாீத் பாாிக் தடலடமயிலான இந்தக் குழு, 

LPG சந்டதப்படுத்தலின் வடரயடற அல்லது தரச்கசந்தரத்துடன் (Quality  Standard) கதாடா்புடடய 

சிக்கல்கடள ஆராயும். 

 தனியாா்துடற பங்தகற்டப ஈா்பதற்காக அரசாங்கக் ககாள்டககடள தாராளமயப்படுத்துவதற்கான 

தநாக்கமும் இதில் அடங்கும். இக்குழு தனது அறிக்டகடய ஜூடல இறுதிக்குள் சமா்ப்பிக்கும் என்று 

எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. LPG கட்டுப்பாட்டு ஆடணயின் அடிப்படடயில், வீட்டு உபதயாக LPGகள் 

எண்கணய் சந்டதப்படுத்தல் நிறுவனங்களால் மட்டுதம வழங்கப்பட தவண்டும். ாிடலயன்ஸ் 

இண்டஸ்ட்ாீஸ் தபான்ற தனியாா் நிறுவனங்கள், மானிய விடலயில் சடமயல் எாிவாயுடவ விற்க 

அனுமதிக்கும் இடடநிடலப் பகுதிகடளயும் (Grey Areas) இந்தக் குழு அடடயாளங்காணும். 
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7. OBC உட் – பிாிவுகளுக்கான குழுவிற்கு இரண்டு மாதங்கள் நீட்டிப்பிற்கு மத்திய அடமச்சரடவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்தக் குழுவின் தடலவா் யாா்? 

A) S K கங்வாா் 

B) பிரகலாத் சிங் பதடல் 

C) G தராகினி  

D) R L கட்டாாியா 

 இதர பிற்படுத்தப்பட்தடாா் வகுப்பினா்களில் (Other Backward Classes) உட்பிாிவு கசய்ய தவண்டும் 

என்ற சிக்கடல ஆராய்ந்திடுவதற்காக அடமக்கப்பட்ட குழுவின் காலத்டத தமலும் 2 மாதங்களுக்கு, 

அதாவது, 31 ஜுடல 2019 வடர, நீட்டிப்பு கசய்வதற்கான தனது பின்தனற்பு ஒப்புதடல (ex – post facto 

approval) மத்திய அடமச்சரடவ வழங்கியுள்ளது. 

 இந்திய குடியரசுத்தடலவாின் ஒப்புதலுடன், 2017 அக்தடாபா் 2 அன்று, அரசியலடமப்பு சட்டப்பிாிவு 

340இன்கீழ் அடமக்கப்பட்ட இந்த ஆடணயத்தின் காலம், 6ஆவது முடறயாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பல்தவறு பங்தகற்பாளா்களுடன் நடத்திய விாிவான கலந்துடரயாடல்களின் அடிப்படடயில், மத்திய 

பட்டியலில் இதர பிற்படுத்தப்பட்தடாா் வகுப்பினா்களுக்குள்ளாக உட்பிாிவு கசய்ய தவண்டும் என்ற 

சிக்கடல மதிப்பீடு கசய்திட இந்தக் கால அவகாசம் உதவும். இது, இந்தச் சிக்கல் குறித்த விாிவான 

அறிக்டகடய ஆடணயம் தாக்கல் கசய்திட உதவும். ஓய்வுகபற்ற நீதிபதி G தராகினி தடலடமயில் 

இந்தக் குழு கசயல்பட்டு வருகிறது. 

8.கிா்கிஸ்தானின் மிகவுயா்ந்த ததசிய விருது வழங்கி ககளரவிக்கப்பட்டுள்ள SCO உறுப்பினா் 

யாா்? 

A) எதமாமாலி ரஹ்தமான் 

B) விளாடிமிா் புதின் 

C) நதரந்திர தமாடி 

D) சி சின்பிங் (Xi Jinping)  

 சீன அதிபா் சி சின்பிங்கிற்கு கிா்கிஸ்தானின்  “Manas Order of the First Degree” எனப் கபயாிடப்பட்ட 

மிகவுயா்ந்த ததசிய விருது, பிஷ்ககக்கில் உள்ள ஆலா அா்ச்சா மாநில இல்லத்தில் வழங்கப்பட்டது. 

சி, இந்தியப் பிரதமா் நதரந்திர தமாடி உள்ளிட்ட குழுவின் தடலவா்களுடன், ஜூன் 14 – 15 அன்று 

நடந்த 19ஆவது ஷாங்காய் ஒத்துடழப்பு அடமப்பு உச்சிமாநாட்டில் பங்தகற்பதற்காக பிஷ்ககக்குக்கு 

(கிா்கிஸ்தானின் தடலநகரம்) கசன்றிருந்தாா். 

 SCO என்பது சீனாடவ தடலடமயாகக் ககாண்ட 8 உறுப்புநாடுகளின் கபாருளாதார & பாதுகாப்புக் 

கூட்டணியாகும். சீனா, இரஷ்யா, கஜகஸ்தான், கிா்கிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான் மற்றும் உஸ்கபகிஸ்தான் 
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முதலிய நாடுகள் SCOஇன் நிறுவன உறுப்பு நாடுகளாகும். இந்தியாவும், பாகிஸ்தானும் கபய்ஜிங்டகச் 

தசா்ந்த இந்தப்பிராந்தியப் பாதுகாப்புக்குழுவில் 2017ஆம் ஆண்டில் இடணக்கப்பட்டன. 

9.கிம்பா்லி கசயல்முடற சான்றளிப்புத் திட்டத்தின் தற்தபாடதய தடலவராக உள்ள நாடு எது? 

A) கதன்னாப்பிாிக்கா  

B) இரஷ்யா 

C) இந்தியா  

D) சீனா 

 கிம்பா்லி கசயல்முடற சான்றளிப்புத் திட்டத்தின் (Kimberley Process Certification Scheme – KPCS) 

நிறுவன உறுப்பினா்களுள் ஒன்றான இந்தியா, கிம்பா்லி கசயல்முடறயின் 2019ஆம் ஆண்டுக்கான 

தடலவராக உள்ளது. இரஷ்ய கூட்டடமப்பு, அதன் துடணத்தடலவராக உள்ளது. ஜுன் 17 – 21 வடர 

கிம்பா்லி கசயல்முடறயின் கூட்டத்கதாடா் சந்திப்டப இந்தியா, மும்டபயில் நடத்தி வருகிறது. 

 கிம்பா்லி கசயல்முடற சான்றளிப்புத் திட்டத்தின் கவவ்தவறு கசயற்குழுக்கள் மற்றும் குழுக்களின் 

அமா்வுகடளத் தவிர, சுரங்கத் கதாகுதி மற்றும் சுரங்கக் டகவிடனஞா்கள் கதாடா்புடடய இரண்டு 

சிறப்பு அமா்வுகளும் இதன்சமயம் நடடகபறும். 5 நாள் நடடகபறும் இந்தக் கூட்டத்தில், இந்திய அரசு 

மற்றும் பிற பங்தகற்கும் நாடுகள், கதாழிற்துடற மற்றும் உள்நாட்டு சமூகங்கடளச் தசா்ந்த சுமாா் 300 

பிரதிநிதிகள் கலந்துககாள்ளவுள்ளனா். தற்தபாது, 28 உறுப்பினா்கடளயுடடய ஐதராப்பிய ஒன்றியம் 

உட்பட 82 நாடுகடள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 55 உறுப்பினா்கடள KPCS ககாண்டுள்ளது. 

10.காா்கில் தபாாில் கவற்றிகபற்ற 20ஆவது ஆண்டு நிடறவின் கருப்கபாருள் என்ன? 

A) Remember, Rejoice and Renew  

B) Pride, Honour and Inspire 

C) Salute valour of the armed forces 

D) Peace & Humanity 

 பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இந்தியாவின் வலிடமயான கவற்றிடய நிடனவுகூரும் வடகயில், 

ஒவ்தவாா் ஆண்டும் ஜூடல.26 அன்று, காா்கில் கவற்றி நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது. ‘ஆபதரஷன் 

விஜய்’யின் கவற்றிடயத் கதாடா்ந்து இந்த நாள் உருவாக்கப்பட்டது. 

 நடப்பாண்டில், காா்கில் தபாா் கவற்றியின் இருபதாவது ஆண்டு நிடறடவ, ஜூடல 25 – 27 வடர 

திராஸ் மற்றும் புது தில்லியில் கபருடமயுடனும், மாியாடதயுடனும் உத்தவகத்துடனும் இந்தியா 

ககாண்டாடவுள்ளது. நடப்பாண்டில், “Remember, Rejoice and Renew – நிடனவுகூா், மகிழ் மற்றும் 

புதுப்பி” என்னும் கருப் கபாருளுடன் இந்த நாள் ககாண்டாடப்படவுள்ளது. 

 

 

 

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


                    2019 ஜூன் 18  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                        1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2020 க ோப்போ அமெோி ் ோவில் விருந்தினரோ  பங்க ற் வுள்ள ஆசிய நோடு எது? 

A) சவுதி அகரபியோ 

B) சீனோ 

C) இந்தியோ 

D)  த்தோோ்  

 மதன்னமெோி ்   ோல்பந்து கூட்டமெப்போனது (SAFC) 2020ஆெ் ஆண்டின் க ோப்போ அமெோி ் ோவில் 

விருந்தினோ் ளோ  பங்க ற்  ஆஸ்திகரலியோவு ்குெ்,  த்தோரு ்குெ் அமைப்பு விடுத்துள்ளது. 

ம ோலெ்பியோ ெற்றுெ் அோ்மென்டினோ முதலோன நோடு ளில் முதன்முமறயோ  நட ்குெ் 2020ஆெ் ஆண்டு 

கபோட்டி ளில், இவ்விரு நோடு ளுெ், 10 மதன்னமெோி ்  நோடு ளுடன் பங்க ற்குெ். 2019 AFC ஆசிய ் 

க ோப்மபயின் நடப்பு சோெ்பியனுெ், 2022 FIFA உல  ்க ோப்மபயின் வைங்குநருெோ  (host) உள்ள 

 த்தோோ், 2019 க ோப்போ அமெோி ் ோவில் இெ்முமற முதன்முமறயோ  அறிமு ெோ ிறது. 

2.மபோருளோதோரெ் ெற்றுெ் அமெதி ் ோன நிறுவனத்தின் நடப்போண்டு ் ோன சோ்வகதச அமெதி 

அட்டவமணயில் (Global Peace Index) இந்தியோவின் தரநிமல என்ன? 

A) 152ஆவது 

B) 141ஆவது  

C) 136ஆவது  

D) 155ஆவது 

 ஆஸ்திகரலிய ெதியுமரய ெோன மபோருளோதோரெ் ெற்றுெ் அமெதி ் ோன நிறுவனெ் மவளியிட்டுள்ள 

அறி ்ம யின்படி, நடப்போண்டு சோ்வகதச அமெதி அட்டவமணயில், 163 நோடு ளுள் ஐந்து இடங் ள் 

பின்தங் ி 141ஆவது இடத்மத இந்தியோ பிடித்துள்ளது.  டந்த 2018இல், 163 நோடு ளுள் இந்தியோ 136ஆவது 

இடத்தில் இருந்தது. சமூ ப்போது ோப்பு, உள்நோட்டு & சோ்வகதசச் சி ் ல் ள், நோட்டில் இரோணுவத்தின் 

மசயல்போடு முதலோன அளவீடு ளின் அடிப்பமடயில், நோடு ள் தரவோிமசப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 இந்த அறி ்ம  உல  ெ ் ள்மதோம யில் 99.7 சதவீதத்மத உள்ளட ் ியுள்ளது. கெலுெ், இதமனத் 

மதோகுப்பதற்கு ெி வுெ் ெதி ் த்த ்  மூலோதோரங் ளிலிருந்து 23 பண்பறி (qualitative) ெற்றுெ் அளவறி 

(quantitative) சுட்டி ள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த அட்டவமணயின்படி, ஐஸ்லோந்து, பட்டியலில் 

முதலிடத்மதப் மபற்றுள்ளது. ஆப் ோனிஸ்தோன்  மடசி இடெ் மபற்றுள்ளது. 

 பூடோன், பட்டியலில் 15ஆவது இடத்மதப் பிடித்து, மதற் ோசிய நோடு ளில் அமெதி ெிகுந்த நோடோ  

உள்ளது. அமதயடுத்து 72ஆவது இடத்தில் இலங்ம  உள்ளது. கநபோளெ், 76ஆவது இடத்மதயுெ், வங்  

கதசெ், 101ஆவது இடத்மதயுெ், போ ிஸ்தோன் 153ஆவது இடத்மதயுெ் மபற்றுள்ளன. இந்த அட்டவமனமய 
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ஆஸ்திகரலிய மதோைினுட்ப மதோைில்முமனகவோருெ், ம ோமடயோளியுெோன ஸ்டீவ்  ில்கலலியோ (Steve 

Killelea) நிறுவினோோ். 

3.இந்தியோவின் எந்த அரசு சோரோ அமெப்பு ்கு (NGO), நடப்போண்டின் BBC உல  கசமவ ் ோன 

சோ்வகதசச் சோெ்பியன் விருது வைங் ப்பட்டுள்ளது? 

A) அோ்த் இந்தியோ 

B) கசத்னோ 

C) கசவ் மலப் பவுண்கடஷன் 

D) அக்ஷய போத்திரெ் (Akshaya Patra)  

 ஐ ் ிய இரோெ்ெியத்தின் பிோிஸ்டல் ந ரத்தில் நடந்த BBC உணவு & பண்மண மதோைிலு ் ோன விருது 

வைங்குெ் விைோவில், மபங் ளூமரச்கசோ்ந்த ‘அக்ஷய போத்திரெ்’ என்ற தன்னோோ்வத் மதோண்டு நிறுவனெ் 

தனது பள்ளி ெதிய உணவு திட்டத்திற் ோ  2019 BBC உல  கசமவ ் ோன சோ்வகதசச் சோெ்பியன் (BBC 

World Service Global Champion) விருமதப் மபற்றது. 

 பல்கவறு ெ ் ளின் பசிமயப் கபோ ்குெ் தனி நபமரகயோ அல்லது அமெப்மபகயோ இந்த விருது 

அங் ீ ோி ் ிறது. ‘அக்ஷய போத்திரெ்’ என்பது இந்தியோவில், உல ின் ெி ப்மபோிய பள்ளி ெதிய உணவு 

திட்டங் ளில் ஒன்மற மசயல்படுத்திவருெ் ஒரு இலோப கநோ ் ற்ற அமெப்போகுெ். 

4.எந்தத் கததியில், உல  மூத்கதோோ் இைித்தல் விைிப்புணோ்வு தினெ்  மடபிடி ் ப்படு ிறது? 

A) ெூன் 15  

B) ெூன் 14 

C) ெூன் 16  

D) ெூன் 13 

 மூத்கதோோ் ெீதோன வன்ம ோடுமெத் தோ ்குதல் ெற்றுெ் இைித்தலு ்கு எதிரோ  குரமல உயோ்த்துவதற் ோ  

ஒவ்கவோோ் ஆண்டுெ் ெூன்.15 அன்று உல  மூத்கதோோ் இைித்தல் விைிப்புணோ்வு தினெ் (World Elder 

Abuse Awareness Day)  மடப்பிடி ் ப்படு ிறது. ஐ.நோ அமவயின்  ருத்துப்படி, மூத்கதோோில் அறுவருள்  

ஒருவோ், ஏகதனுெ் ஓோ் இைித்தலு ்கு ஆளோ ிறோோ் ள். மூத்கதோோ் ெீதோன ம ோடுமெ என்பது  டுமெயோன 

உடற் ோயங் ளு ்குெ், நீண்ட ோல உளவியல் விமளவு ளு ்குெ்  ோரணெோ  அமெ ின்றது. 

 உலம ங் ிலுெ் உள்ள இலட்ச ் ண ் ோன மூத்கதோோ் ளின் உடல்நலெ் ெற்றுெ் ெனித உோிமெ மள 

போதி ்குெ் ஓோ் சமூ ப் பிரச்சமனயோ  இது உள்ளது. பல நோடு ளில் முதிகயோோ் ளின் எண்ணி ்ம  

அதி ோித்து வருவதோல், இ ்ம ோடுமெ அதி ோி ்குெ் என ்  ணி ் ப்பட்டுள்ளது. 2015ஆெ் ஆண்டில் 

900 ெில்லியனோ  இருந்த 60 வயது ெற்றுெ் அதற்கு கெற்பட்ட வயதுமடயவோ் ளின் உல ளோவிய 

ெ ் ள்மதோம , 2050ஆெ் ஆண்டில் சுெோோ் 2 பில்லியனோ  அதோவது இரண்டு ெடங்கு ்குெ் அதி ெோ  

இரு ்குெ் என ்  ணி ் ப்பட்டுள்ளது. 
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5. ோோ்மெ ்க ல் நில ் ோிச் சுரங் த்திட்டெ், பின்வருெ் எந்த நோட்டுடன் மதோடோ்புமடயது? 

A) இந்கதோகனசியோ 

B) நியூசிலோந்து 

C) ஆஸ்திகரலியோ  

D) ெகலசியோ 

 குயின்ஸ்லோந்து ெோ ோண அதி ோோி ள், அதோனி குழுெத்தின் நிலத்தடி நீோ் கெலோண்மெ திட்டத்திற்கு 

ஒப்புதல் அளித்தமத அடுத்து, அ ெதோபோத்மதச் கசோ்ந்த அ ்குழுெெ், செீபத்தில் ஆஸ்திகரலியோவில், 

சோ்ச்மச ்குள்ளோன  ோோ்மெ ்க ல் நில ் ோிச் சுரங் த்திட்டத்திற்கு இறுதி ஒப்புதமலப் மபற்றுள்ளது. 

அதோனி குழுெத்தின் இந்தப் பில்லியன் டோலோ் பிரெ்ெோண்ட நில ் ோிச் சுரங் த்திட்டத்து ் ோன இறுதி 

ஒப்புதல், பிரதெோ் ஸ் ோட் கெோோிசன் தமலமெயிலோன ஆஸ்திகரலியோவின் நில ் ோிச் சுரங் த்து ்கு 

ஆதரவோன ஆளுெ் கூட்டணியின் கதோ்தல் மவற்றி ்கு சில வோரங் ளு ்குப் பிறகு  ிமடத்துள்ளது.  

 அப்கபோட் முமனயிலிருந்து 320  ி.ெீ., மதோமலவில் அமெந்துள்ள  டற் மர ்கு, இரயில்போமத உட் 

 ட்டமெப்பு வசதி மள ஏற்படுத்துவது ெற்றுெ் குயின்ஸ்லோந்து ்கு அப்போலுள்ள  லிலீ வடிநிலத்மத 

அ ை்வது ஆ ியவற்றின் மூலெ் ஆஸ்திகரலியோவில் ½ டசன் புதிய அனல் நில ் ோிச் சுரங் ங் மள 

அமெ ்  இந்த ஒப்புதல் வைிவகுத்துள்ளது. 

 முன்னதோ , ம ளதெ் அதோனி தமலமெயிலோன அதோனி குழுெெ், சுரங் த்திட்டெ் அமெந்துள்ள 

இடத்தில், தனது சூைல் திட்டத்தின் ஒருபகுதியோ  அரு ிவருெ்  ருந்மதோண்மட ் குருவி (Black – 

Throated Finch) பறமவயினங் மளப் போது ோப்பதற் ோ , குயின்ஸ்லோந்து ெோ ோண அரசிடெிருந்து 

தனது முதல் ஒப்புதமலப்மபற்றது. ஆஸ்திகரலியோவின் ெி ப்மபோிய நில ் ோிச் சுரங் ெோ  ெோறவுள்ள 

இதிலிருந்து ஆண்டுகதோறுெ் 60 ெில்லியன் டன் நில ் ோியுெ், மெோத்த சுரங்  வோை்நோளில் 2.3 

பில்லியன் டன் நில ் ோியுெ் அ ை்ந்மதடுத்து ்ம ோள்ள ஒப்புதல் அளி ் ப்பட்டுள்ளது. 

6.பின்வருெ் எந்த ந ரத்தில், 10ஆவது பிரோந்திய GRIHA உச்சிெோநோடு நமடமபற்றது? 

A) மபங் ளூரு 

B) புகன 

C) நோ ்பூோ்  

D) புது தில்லி 

 ெூன்.15 அன்று, ெ ோரோஷ்டிர ெோநிலெ் நோ ்பூோில், “Transformation strategies for built environment” என்ற 

 ருப்மபோருளுடன் 10ஆவது பிரோந்திய GRIHA உச்சிெோநோடு நமடமபற்றது. இந்த ஒருநோள் உச்சிெோநோடு, 

பசுமெ  ட்டடத் துமறயின் (Green Building Industry) பல்கவறு  ளங் ளிமடகய அறிவுப் ப ிோ்வு ் ோன 

ஒரு தளெோ  விளங் ியதுடன் அரசு,  ல்வி, சமூ  அமெப்பு ள்,  ட்டட ் மல, மபோறியியல் ெற்றுெ் 
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 ட்டுெோன கெலோண்மெத்துமற சோோ்ந்த தனிநபோ் ளிமடகய ஒரு வமலயமெப்மப உருவோ ்குவதற் 

– ோன வோய்ப்மப எளிதோ ் ியது. 

 தன்னோட்சிெி ் , இலோப கநோ ் ற்ற சங் ெோன GRIHAமவ, புதிய ெற்றுெ் புதுப்பி ் த்த ்  எோிச ்தி 

அமெச்ச முெ், எோிச ்தி ெற்றுெ் வள நிறுவனமுெ் கூட்டோ  இமணந்து அமெத்தன. 

7.அதி  எமடம ோண்ட நீோ்மூை் ி ்குண்டு மள இந்திய  டற்பமட ்கு வைங்குவதற் ோன 

ஒப்பந்தத்தில் ம மயழுத்திட்டுள்ள போது ோப்புப் மபோதுத்துமற நிறுவனெ் எது? 

A) போரத் ெின்னணு நிறுவனெ் 

B) போரத் மடனெி ்ஸ் நிறுவனெ்  

C) ஹிந்துஸ்தோன் ஏகரோனோடி ்ஸ் நிறுவனெ் 

D)  ோோ்டன் ோீச்  ப்பல்  ட்டுநோ் ள் & மபோறியோளோ் ள் நிறுவனெ் 

 மஹதரோபோத்மதச் கசோ்ந்த போது ோப்புப் மபோதுத்துமற நிறுவனெோன போரத் மடனெி ்ஸ் நிறுவனெ், 

அதி  எமடம ோண்ட நீோ்மூை் ி ்குண்டு ள் (Torpedoes) –  வருணோஸ்திரத்மத இந்திய  டற்பமட ்கு 

தயோோித்து வைங்குவதற் ோன ரூ.1187.82 க ோடி ெதிப்பிலோன ஒப்பந்தத்தில் ம மயழுத்திட்டுள்ளது. 

அடுத்த 42 ெோதங் ளு ்குள் இந்த ஒப்பந்தெ் நிமறகவற்றப்படுெ். போது ோப்பு ஆரோய்ச்சி ெற்றுெ் 

கெெ்போட்டு நிறுவனத்துடன் இமணந்து போரத் மடனெி ்ஸ் நிறுவனத்தின் விசோ ப்பட்டினப் பிோிவில் 

இந்த ஆயுதெ் தயோோி ் ப்படுெ். 

  ப்பலிலிருந்கதோ அல்லது நீரு ் டியிலிருந்கதோ ஏவப்பட்டு, நீரு ் டியில் தோனோ  உந்திச்மசன்று 

இல ்ம த் தோ ்  ்கூடிய  மணகய, அதி  எமடயுமடய நீோ்மூை் ி ்குண்டு (அல்லது வருணோஸ்திரெ்) 

எனப்படு ிறது. இந்த ஆயுத அமெப்பு, இல ்ம  ்  ண்டறிவதில் தனது மசோந்த நுண்ணறிமவ 

பயன்படுத்து ிறது. போரத் மடனெி ்ஸ் நிறுவனெ் என்பது இந்தியோவின் பமட ் லங் மளயுெ், 

ஏவு மண மளயுெ் தயோோி ்குெ் முன்னணி நிறுவனெோகுெ். 

8. நடப்போண்டு புச்சிகயோன் சோ்வகதச அருந்திமரப்பட விைோவில் (Bucheon International Fantastic 

Film Festival – BiFAN) திமரயிட மதோிவு மசய்யப்பட்டுள்ள இந்திய திமரப்படங் ள் எது / எமவ? 

A) ெணி ோ்ணி ோ 

B)  லீ போய் 

C) அந்தோதுூன் 

D) கெற் ண்ட அமனத்துெ்  

 மபருமெெிகு 23ஆவது புச்சிகயோன் சோ்வகதச அருந்திமரப்பட விைோவில் (BiFAN – 2019) நோன்கு இந்திய 

திமரப்படங் ள் திமரயிட மதோிவு மசய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள், விெய் கசதுபதி ெற்றுெ் செந்தோ 

நடித்த ‘சூப்போ் டீல ்ஸ்’ என்ற தெிை்த்திமரப்படமுெ்,  லீ போய், அந்தோதுூன் ெற்றுெ் ெணி ோ்ணி ோ: 

ெோன்சி இரோணி முதலிய ஹிந்தித் திமரப்படங் ளுெ் அடங்குெ். 
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 இந்தத் திருவிைோ, ெூன்.27 முதல் ெூமல.7 வமர மதன் ம ோோியோவில் நமடமபறுெ். இந்தத் திமரப்பட 

விைோ, உல ின் ெி ச்சிறந்த திமரப்படங் மளத் திமரயிடுவதற் ோ  மபயோ்மபற்றது. 

9.நடப்போண்டின் உல  முதலீட்டு அறி ்ம மய மவளியிட்டுள்ள சோ்வகதச அமெப்பு எது? 

A) சோ்வகதச நோணய நிதியெ் 

B) ஆசிய வளோ்ச்சி வங் ி 

C) உல  வங் ி 

D) வோ்த்த ெ் ெற்றுெ் வளோ்ச்சி குறித்த ஐ.நோ  ருத்தரங் ெ் (UNCTAD)  

 UNCTADஇன் நடப்போண்டு உல  முதலீட்டு அறி ்ம யின்படி உற்பத்தி, த வல் மதோடோ்பு, நிதியியல் 

கசமவ ள் துமற ளில் அதி ெோன முதலீடு ளுடன் 2018ஆெ் ஆண்டில், இந்தியோவில் அந்நிய கநரடி 

முதலீடு 6% அதி ோித்து $42 பில்லியன் டோலோ் அந்நிய கநரடி முதலீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 2018ஆெ் 

ஆண்டில், அந்நிய கநரடி முதலீட்மடப் மபறுகவோோில் இந்தியோ 10ஆவது இடத்மதப் பிடித்துள்ளதோ  

அவ்வறி ்ம  கூறு ிறது. 70–80% முதலீடு மள இந்தியோ ஈோ்த்துள்ளதோ  இந்த அறி ்ம  கூறு ிறது. 

 கெலுெ், 2018ஆெ் ஆண்டில் இந்தியோவு ் ோன எல்மல தோண்டிய இமணப்பு & ம ய ப்படுத்துதலின் 

(Cross–Border Merger & Acquisitions) வளோ்ச்சி $33 பில்லியன் டோலோ் ளோ  இருந்தது. சில்லமற 

வோ்த்த த்தில் $16 பில்லியன் டோலோ் ெதிப்பிலோன போிவோ்த்தமன கள இதற் ோன முதன்மெ ் 

 ோரணெோ  இருந்தது. இதில், ெின்னணு வணி ெ் ெற்றுெ் மதோமலத்மதோடோ்பு ஆ ியமவ அடங்குெ். 

10.உல ின் ெி வுயோ்ந்த மசயல்படுெ் வோனிமல நிமலயங் ளோனது (Operating Weather Stations), 

பின்வருெ் எந்த ெமலச் சி ரத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது? 

A)  ஞ்சஞ்சங் ோ 

B) எவமரஸ்ட்  

C) ெ ் ோலு 

D) K2 

 ெமலயின் நிலவரங் ள் குறித்த நி ை்கநர த வல் மள ஆரோய்ச்சியோளோ் ள், ெமலகயறுபவோ் ள் 

ெற்றுெ் மபோதுெ ் ளு ்கு வைங்குவதற் ோ  எவமரஸ்ட் சி ரத்தில் உல ின் ெி வுயோ்ந்த மசயல்படுெ் 

வோனிமல நிமலயங் மள மவற்றி ரெோ  நிறுவியுள்ளதோ  கதசிய புவிசோோ் சங் ெ் (National 

Geographic Society) அறிவித்துள்ளது. 

 இந்தப் பல் – ஒழுங்கு குழுவோனது உல ின் ெி வுயோ்ந்த இரண்டு மசயல்படுெ் தோனியங் ி வோனிமல 

நிமலயங் மள உப்போிம  பகுதியிலுெ் (8,430 ெீ.,), மதன்  ணவோயிலுெ் (7,945 ெீ.,) நிறுவியுள்ளது. 

கெலுெ் 3 வோனிமல நிமலயங் ளுெ் எவமரஸ்ட் சி ரத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 
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 ெற்ற நிமலயங் ள் கபோகச (3,810 ெீ.,), எவமரஸ்ட் தள மு ோெ் (5,315 ெீ.,) & மு ோெ் II (6,464 ெீ.,) முதலிய 

இடங் ளில் நிறுவப்பட்டுள்ளன. ஒவ்மவோரு வோனிமல நிமலயமுெ் மவப்பநிமல (Temperature), ஒப்பு 

ஈரப்பதெ் (Relative Humidity), போரெோனி அழுத்தெ்,  ோற்றின் கவ ெ் ெற்றுெ்  ோற்றின் திமச பற்றிய 

தரவு மள பதிவுமசய்யுெ். 

 

 

 திருவள்ளூோ் ெோவட்டத்தில் உள்ள ஆவடி ந ரோட்சிமய தெிை்நோட்டின் 15ஆவது ெோந ரோட்சியோ  

அறிவித்து தெிை்நோடு அரசு அரசோமண மவளியிட்டது. புதிய ஆவடி ெோந ரோட்சியில் பூவிருந்தவல்லி, 

திருகவற் ோடு ஆ ிய 2 ந ரோட்சி ளுெ், திருநின்றவூோ் கபரூரோட்சியுெ் இமணந்துள்ளது. கெலுெ், 

மநெிலிச்கசோி, நசரத்கபட்மட,  ோட்டுப்போ ் ெ் உட்பட 11 ஊரோட்சி ளுெ் ஆவடி ெோந ரோட்சி ்கு 

உட்பட்டிரு ்குெ் என்று அறிவி ் ப்பட்டுள்ளது. 

 நுங் ெ்போ ் ெ் ெற்றுெ் ெீனெ்போ ் த்தில் உள்ள இரண்டு வோனிமல மெயங் ளுெ், உல  வோனிமல 

அமெப்போல் (WMO) நீண்ட ோலெோ  வோனிமல  ண் ோணிப்மப கெற்ம ோள்ளுெ் மெயங் ள் என 

அங் ீ ோி ் ப்பட்டுள்ளன. 

 தெிை்நோட்டில் தமடமசய்யப்பட்ட மந ிைிப்மபோருட் மள பயன்படுத்தினோல் அபரோதெ் விதி ்குெ் 

நமடமுமற ெூன்.17 முதல் அெலு ்கு வந்தது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு பசிபிக் சா்வதேச பில்லியா்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்பப வவன்றவா் யாா்? 

A) பங்கஜ் அே்வானி 

B) வசமி தசஜினா் 

C) வசளரவ் தகாே்ோாி 

D) பீட்டா் கில்கிறிஸ்ட்  

 யா்ரவில் கிளப்பில் நபடவபற்ற நடப்பாண்டு பசிபிக் சா்வதேச பில்லியா்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் இறுேிப் 

தபாட்டியில், சிங்கப்பூபரச் தசா்ந்ே பீட்டா் கில்கிறிஸ்ட், இந்ேியாவின் வசளரவ் தகாே்ோாிபய வீழ்ே்ேி 

சாம்பியன் பட்டே்பேக் பகப்பற்றினாா். 

2.நடப்பாண்டின் பாபலவனமயமாேல் மற்றும் வறட்சிக்கு எேிரான உலக ேினே்ேின் (World Day 

to Combat Desertification and Drought) கருப்வபாருள் என்ன? 

A) Combating land degradation for sustainable agriculture 

B) The Beauty of Deserts – The Challenge of Desertification 

C) Let’s Grow the Future Together  

D) Social Dimensions of Desertification: Migration & Poverty 

 பாபலவனமயமாேபல ேடுப்பேற்காக பன்னாட்டளவில் தமற்வகாள்ளப்படும் முயற்சிகள் குறிே்து 

வபாதுமக்களிபடதய விழிப்புணா்வு ஏற்படுே்துவேற்காக ஆண்டுதோறும் ஜூன்.17 அன்று பாபலவன 

–மயமாேல் & வறட்சிக்கு எேிரான உலகேினம் கபடபிடிக்கப்படுகிறது. வலுவான சமுோய ஈடுபாடு & 

ஒே்துபழப்பு மூலம் நிலச்சீரழிபவ ேடுக்கமுடியும் என்பபே அபனவருக்கும் நிபனவூட்டுவேற்கான 

ஒரு ேனிப்பட்ட ேருணமாக இந்நாள் அபமந்துள்ளது. நடப்பாண்டில் வரும் இந்ே நாளுக்கான கருப் 

வபாருள், “Let’s Grow the Future Together” என்போகும். 

3. “வபமினா மிஸ் இந்ேியா 2019” என முடிசூட்டப்பட்டுள்ள சுமன் ராவ், எந்ே மாநிலே்ேவராவாா்? 

A) மகாராஷ்டிரா 

B) இராஜஸ்ோன்  

C) குஜராே் 

D) உே்ேரப்பிரதேசம் 

 

 

 

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


                    2019 ஜூன் 19  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                        2 

 மும்பபயில் உள்ள சா்ோா் வல்லபாய் பதடல் உள்ளரங்கில் நடந்ே விழாவில், ராஜஸ்ோபனச் தசா்ந்ே 

சுமன் ராவ், “வபமினா மிஸ் இந்ேியா 2019” என முடிசூட்டப்பட்டாா். தமலும், சே்ேீஸ்கபரச் தசா்ந்ே 

ஷிவானி ஜாேவ், “வபமினா மிஸ் கிராண்ட் இந்ேியா 2019” பட்டே்பேயும், பீகாபரச் தசா்ந்ே ஷ்தரயா 

ஷங்கா், “மிஸ் இந்ேியா யுபனவடட் கான்டிவனன்ட்ஸ் 2019” பட்டே்பேயும் வவன்றனா். இேன் மூலம் 

ோய்லாந்ேில் நபடவபறவுள்ள உலக அழகி 2019 தபாட்டியில் சுமன் ராவ் பங்தகற்கவுள்ளாா். 

 இந்ே நிகழ்ச்சிபய ஹிந்ேி ேிபரப்பட ேயாாிப்பாளா் கரண் தஜாஹா் மற்றும் நடிகா் – வோகுப்பாளா் 

மணீஷ் பால் ஆகிதயாருடன் இபணந்து “மிஸ் தவா்ல்ட் 2017” மனுஷி சில்லா் வோகுே்து வழங்கினாா். 

4.ஹிருேய்மிே்ரா அறக்கட்டபளயின் ‘Save Water Hero’ விருபே வவன்ற சமூக ஆா்வலா் யாா்? 

A) ஷாஹீன் மிஸ்ேிாி 

B) சந்ேீப் பாண்தட 

C) மகரந்ே் ேில்லுூ (Makarand Tilloo)  

D) சனல் எடமருகு 

 ஹிருேய்மிே்ரா அறக்கட்டபளயின் ‘தசவ் வாட்டா் ஹீதரா’ விருபே சமூக ஆா்வலா் மகரந்ே் ேில்லுூ 

வவன்றுள்ளாா். புதன நகரே்ேில் ேண்ணீா் பாதுகாப்பு குறிே்து விழிப்புணா்பவ ஏற்படுே்தும் அவரது 

முயற்சிகளுக்காக அவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. வோழில்முபறயில் ேில்லுூ ஒரு சிாிப்பு 

தயாகா பயிற்சியாளரும், வசயலுூக்கந்ேரும் தபச்சாளருமாவாா். கசிந்து வகாண்டிருக்கும் ேண்ணீா்க் 

குழாய்கபள புேியன ஒன்பறக்வகாண்டு மாற்றுவேிலிருந்து ேண்ணீபரச் தசமிக்கும் பரப்புபரபய 

அவா் வோடங்கினாா். 

 ஹிருேய்மிே்ரா அறக்கட்டபள என்பது தநாய்கள் பற்றியும் அந்தநாய்கபள சாிவசய்யே் தேபவயான 

அறுபவசிகிச்பச பற்றியும் விழிப்புணா்வு ஏற்படுே்தும் ஓா் அபமப்பாகும். இந்நிறுவனம் ஓா் இலவச 

வோபலதபசி உேவி தசபவபயயும் வசய்து வருகிறது. அேன்மூலம், மக்களுக்கு பண உேவி மற்றும் 

பிற தசபவகபளயும் அந்நிறுவனம் வழங்கி வருகிறது. 

5.சுதலாவாக்கியாவின் முேல் வபண் அேிபராக பேவிதயற்றுள்ளவா் யாா்? 

A) சூசானா கபுதடாவா (Zuzana Caputova)  

B) அட்ாியானா கதரம்வபயு 

C) ஜன தகாதலசதராவா 

D) சுசீ குதராவனதராவா 

 சுற்றுச்சூழல் ஆா்வலரும் அரசியல் பின்புலமற்றவருமான சூசானா கபுதடாவா, சுதலாவாக்கியாவின் 

முேல் வபண் அேிபராக பிராே்ேிஸ்லாவாவில், ஜூன்.15 அன்று பேவிதயற்றாா். 45 வயேில் அேிபராக 

பேவிதயற்றுள்ள இவா், சுதலாவாக்கியா வரலாற்றின் மிக இபளய அேிபரும் ஆவாா். 
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 ேனது வசாந்ே ஊரான வபசிதனாக்கில், நச்சு நிலநிரப்பல் (Toxic Landfill) அபமவேற்கு எேிராக நடந்ே 

தபாராட்டே்ேில் வவற்றிகண்டேன் மூலம் அவா் முேலில் அறியப்பட்டாா். இேற்காக, கபுதடாவாவுக்கு 

2016ஆம் ஆண்டுக்கான தகால்ட்தமன் சுற்றுச்சூழல் பாிசு வழங்கப்பட்டது. இவருக்கு முன்பு, ஆன்தரஜ் 

கிஸ்கா, சுதலாவாக்கியாவின் அேிபராக இருந்ோா். 

6. ISRO ேிட்டமான சந்ேிரயான் – IIஇன் முேல் வபண் ேிட்ட இயக்குநா் (Project Director) யாா்? 

A) ாீே்து காிோல் 

B) தராகிணி காட்தபால் 

C) முே்பேயா வனிோ (Muthayya Vanitha)  

D) ககன்ேீப் காங் 

 நிலவுக்கான இந்ேியாவின் 2ஆவது ேிட்டம் – சந்ேிரயான் – II, ஜூபல.15ஆம் தேேியன்று, அேிகாபல 2.15 

மணிக்கு ஸ்ரீஹாிதகாட்டாவிலிருந்து ஏவப்படவுள்ளோக இந்ேிய விண்வவளி ஆய்வு பமயம் (ISRO) 

அண்பமயில் அறிவிே்ேது. இந்ேக் குறிப்பிட்ட ேிட்டம், பே்ோண்டுக்கு முன்னா் ஏவப்பட்ட சந்ேிரயான் 

– I ேிட்டே்ேின் அடுே்ே நவீன பேிப்பாகும். சந்ேிரயான் – II, நிலவின் தமற்பரப்பப அளவிடும் மற்றும் 

ோதுக்கள், பாபற வடிவங்கள் மற்றும் நீா் முேலியவற்றின் ேகவல்கபளச் தசகாிக்கும். 

 ISRO வரலாற்றில் முேல்முபறயாக ேிட்ட இயக்குநரும், துபண வசயல்பாடு இயக்குநருமாக வபண்கள் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். முே்பேயா வனிோ, விண் சுற்றுக்கலன் (Orbiter), ேபரயிறங்கி (Lander) 

மற்றும் ஊா்ேி (Rover) முேலியவற்றின் ேிட்ட இயக்குநராக இருப்பாா். GSLV – Mk III ஏவுகலே்ேின் 

வபாறுப்பாளராக துபண வசயல்பாடு இயக்குநராக ாீே்து காிோல் இருப்பாா். உண்பமயில் உள்ளபடி, 

இே்ேிட்டே்ேின் வபாறுப்புக் குழுவில் 30% வபண்கதள உள்ளனா். முழு சந்ேிரயான் – II ேிட்டே்துக்கான 

வசலவு சுமாா் ரூ.1,000 தகாடியாகும். 

7.ஐக்கிய நாடுகள் சூழல் ேிட்டே்ேின் புேிய வசயற்குழு இயக்குநராக வபாறுப்தபற்றுள்ள இங்கா் 

ஆண்டா்சன் (Inger Andersen), எந்ே நாட்படச் தசா்ந்ேவராவாா்? 

A) நாா்தவ 

B) வடன்மாா்க்  

C) பின்லாந்து 

D) சுவீடன் 

 டானிய வபாருளாோர வல்லுநரும், சூழல் ஆா்வலருமான இங்கா் ஆண்டா்சன், அண்பமயில், ஐ.நா 

சூழல் ேிட்டே்ேின் (UNEP) புேிய வசயற்குழு இயக்குநராக நான்காண்டு காலே்ேிற்கு வபாறுப்தபற்றாா். 

அவருக்கு முன், நாா்தவயின் எாிக் தசால்வஹய்ம் அப்பேவியில் இருந்ோா். 

 UNEPஇல் நியமிக்கப்படுவேற்கு முன்பு, சா்வதேச இயற்பகப் பாதுகாப்புச் சங்கே்ேின் (IUCN) ேபலபம 

இயக்குநராகவும், உலக வங்கியில் நீடிே்ே தமம்பாட்டுக்கான துபணே்ேபலவராகவும், CGIAR பண 
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பவப்புக்கழகே்ேின் (Fund Council) ேபலவராகவும் பணியாற்றி வந்துள்ளாா். மே்ேிய கிழக்கு & வட 

ஆப்பிாிக்காவுக்கான உலக வங்கியின் துபணே்ேபலவராகவும் அவா் பணியாற்றியுள்ளாா். தமலும், 

ஐ.நாவில் 15 ஆண்டுகளுக்கு நீா் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சிக்கல்களில் அவா் பணியாற்றியுள்ளாா். 

8.ேகவல் வோழில்நுட்பப் பணிகளுக்கு மாணாக்கபர பணியமா்ே்ேவும் பயிற்சியளிக்கவுமாக 

‘TechBee’ என்னும் ேிட்டவமான்பற விபரவில் வோடங்கவுள்ள நிறுவனம் எது? 

A) விப்தரா 

B) இன்தபாசிஸ் 

C) வஹச் சி எல்  

D) ாிபலயன்ஸ் 

 ேகவல் வோழில்நுட்பப் பணிகளுக்கு மாணாக்கபர பணியமா்ே்ேவும் பயிற்சியளிக்கவுமாக ‘TechBee’ 

என்னும் ேிட்டவமான்பற HCL வடக்னாலஜிஸ் நிறுவனம் விபரவில் வோடங்கவுள்ளது. மாணவா்கள் 

ேங்களின் வோழிற்முபற வாழ்க்பகபய முன்கூட்டிதய வோடங்குவேற்கும், பணாீேியாக அவா்கபள 

சாா்பில்லாேவா்களாக உருவாக்குவேற்குமான ஒரு வாய்ப்பப இந்ேே் ேிட்டம் ஏற்படுே்துகிறது. இந்ேே் 

ேிட்டே்ேின்கீழ், பிளஸ் 2 முடிே்ே மாணாக்கருக்கு நுபழவுே் தோ்வு நடே்ேி, அவா்களுக்கு ஓராண்டு 

பயிற்சியும் அேன்பின் பணியும் வழங்கப்படும். 60 சேவீேே்துக்கும் தமற்பட்ட மேிப்வபண்களுடன் 2018 

அல்லது 2019இல் +2 முடிே்ே மாணாக்கா் இந்ேே் ேிட்டே்ேிற்கு ேகுேியுபடயவா் ஆவாா்கள். 

 இருப்பினும், மாணாக்கா் இந்ேே் ேிட்டே்ேில் தசருவேற்கு, ரூ.2 இலட்சே்பேக் கட்டணமாகச் வசலுே்ே 

தவண்டும். கடன் வசேிபயயும் அந்ேக் குறிப்பிட்ட நிறுவனதம வசய்ேளிக்கும். தமலும், நிறுவனே்ேில் 

பணிக்கு இபணந்ே பின்னா், சமப்படுே்ேப்பட்ட மாேே்ேவபணகளில் (EMI) மாணாக்கா் அக்கடபன 

ேிருப்பிச்வசலுே்ே தவண்டும். HCL நிறுவனே்ேில் பணிபுாியும்தபாது, தமற்படிப்பப வோடர விபழயும் 

மாணாக்கருக்கு BITS பிலானி மற்றும் சாஸ்ேிரா பல்கபலயில் படிக்கவும் வசேி ஏற்படுே்ேிே்ேரப்படும். 
இந்ேே் ேிட்டே்ேின்கீழ், பயிற்சி வபற்ற மாணவா்களுக்கு அவா்களின் தவபல மற்றும் ேிறபமக்கு ஏற்ப 

ரூ.2 – 2.5 லட்சம் வபர ஊேியம் வழங்கப்படும். 

9.வபனி பாலம் (Feni Bridge), பின்வரும் எந்ே மாநிலங்களுள் அபமந்துள்ளது? 

A) தமற்கு வங்கம் 

B) ஒடிசா 

C) ேிாிபுரா  

D) ஆந்ேிரப்பிரதேசம் 

 பமே்ாீ பாலம் எனவும் அபழக்கப்படும் வபனி பாலம், இந்ேியாவின் வடகிழக்கும் வங்கதேசே்துக்கும் 

இபடதய வபனி ஆற்றுக்கு தமல் வா்ே்ேகம் / வணிகே்ேிற்கான ஒரு இபணப்புப் பாலமாக வளா்ந்து 

வருகிறது. தமலும், இது வங்கதேசே்ேின் சிட்டகாங் துபறமுகே்துடன் ேிாிபுராபவ இபணக்கும். இது 
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வேன் ேிாிபுராவுக்கும், சிட்டகாங்குக்கும் இபடதய தநரடிச்சாபல இபணப்பப வழங்கும். சிட்டகாங் 

துபறமுகே்பே இந்ேியா ஒரு “கலம்வோடு துபறமுகமாக" பயன்படுே்ேவும், வா்ே்ேகம், சுற்றுலா மற்றும் 

மக்களுக்கு இபடதயயான உறவுகபள ஊக்குவிக்கவும் இப்பாலம் வாய்ப்பாக அபமகிறது. 

 இந்ேப் பாலம், வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் இந்ேியாவின் பிற பகுேிகளிலிருந்து சட்தடாகிராம் 

வழியாக வங்கதேசே்துக்கு கனரக இயந்ேிரங்கள் மற்றும் வபாருட்கபள வகாண்டு வசல்லவும் / வரவும் 

உேவும். இப்பாலே்பே இந்ேிய அரசின் சாபலப் தபாக்குவரே்து & வநடுஞ்சாபல அபமச்சகே்ேின் 

தேசிய வநடுஞ்சாபலகள் உட்கட்டபமப்பு தமம்பாட்டு நிறுவனம், ரூ.82 தகாடி வசலவில் கட்டி 

வருகிறது. இந்ேே் ேிட்டம், வரும் 2020ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாேே்துக்குள் முடிக்க ேிட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

10.மக்களபவயின் ேற்காலிக அபவே்ேபலவராக பேவிதயற்றுள்ளவா் யாா்? 

A) பவன் குமாா் தகாயல் 

B) கா்ே்ோா் சிங் போனா 

C) வீதரந்ேிர குமாா்  

D) ரந்ேீா் சிங் ருஹால் 

 மே்ேியப்பிரதேசே்ேின் ேிகம்காா் வோகுேியிலிருந்து 7 முபற மக்களபவக்குே் தோ்ந்வேடுக்கப்பட்ட 

Dr. வீதரந்ேிர குமாா், மக்களபவயின் ேற்காலிக அபவே்ேபலவராக வபாறுப்தபற்றுள்ளாா். குடியரசுே் 

ேபலவா் மாளிபகயில், குடியரசுே்ேபலவா் இராம்நாே் தகாவிந்ே், Dr. குமாருக்கு பேவிப்பிரமாணம் 

வசய்துபவே்ோா். ேற்காலிக அபவே்ேபலவராக, மக்களபவயின் முேல் அமா்வுக்கு அவா் ேபலபம 

ோங்குவாா் மற்றும் புேிோக தோ்ந்வேடுக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினா்களின் பேவிதயற்பு 

விழாபவயும் அவா் நிா்வகிப்பாா். 

 புேிோக அபமக்கப்பட்ட பேிதனழாவது மக்களபவயின் முேல் அமா்வு, ஜூன் 17 முேல் ஜூபல 26 

வபர நபடவபறும். ேற்காலிக அபவே்ேபலவராக, மக்களபவயின் அபவே்ேபலவா் தோ்ேபலயும் 

குமாா் தமற்பாா்பவயிடுவாா். 

 

 

 பே்ோவது உலகே் ேமிழாராய்ச்சி மாநாடு அவமாிக்காவின் சிகாதகாவில் உள்ள சாம்பா்க் கருே்ேரங்கு 

பமயே்ேில், வரும் ஜூபல 4 – 7 வபர 4 நாள்கள் நபடவபறவுள்ளது. இந்ே மாநாட்டில், ஜூபல 5ஆம் 

தேேி நபடவபறும் நிகழ்ச்சியில் ேமிழ்நாடு அரசின் சாா்பில் உருவாக்கப்பட்ட “வசாற்குபவே் ேிட்டம்” 

வோடங்கி பவக்கப்படவுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஆபரேஷன் சன்ரேஸ் 2 என்பது இந்தியாவுக்கும் இந்தியாவின் எந்த அண்ரை நாை்டுக்கும் 

இரைரயயான ஓா் ஒருங்கிரணந்த நைவடிக்ரக ஆகும்? 

A) மியான்மா்  

B) வங்கரதசம் 

C) ரநபாளம் 

D) பூைான் 

 வைகிழக்கு மாநிலங்களின் எல்ரலப்பகுதிகளில் இயங்கிவரும் சில தீவிேவாத இயக்கங்களுக்கு 

எதிோக, இந்திய ோணுவமும், அண்ரை நாைான மியான்மரேச்ரசா்ந்த ோணுவமும் ஒருங்கிரணந்த 

நைவடிக்ரகரய ரமற்ககாண்ைன. அஸ்ஸாம், மணிப்பூா், நாகாலாந்து உள்ளிை்ை வைகிழக்கு 

மாநிலங்களின் எல்ரலரயாேப் பகுதிகளில், கைந்த ரம.16 முதல் மூன்று வாேங்கள் இந்த நைவடிக்ரக 

ரமற்ககாள்ளப்பை்ைது. 

 இந்த நைவடிக்ரகயின்ரபாது, கம்தாபூா் விடுதரல அரமப்பு, NSCN (கப்லாங்), அஸ்ஸாம் ஐக்கிய 

விடுதரல முன்னணி (I), ரபாரோலாந்து ஜனநாயக முன்னணி உள்ளிை்ை தீவிேவாத இயக்கங்களின் 

முகாம்கள் அழிக்கப்பை்ைன. ரமலும், இவ்வியக்கங்கரளச் ரசா்ந்த அறுபதுக்கும் ரமற்பை்ரைாா் ரகது 

கசய்யப்பை்ைனா். மியான்மா், இந்தியாவின் அண்ரை நாடுகளுள் ஒன்றாகும். 1,640 கி.மீ., எல்ரலரய 

பல்ரவறு வைகிழக்கு மாநிலங்களுைன் அந்த நாடு பகிா்ந்து ககாள்கிறது. இதில், தீவிேவாதத்தால் 

பாதிக்கப்பை்ை நாகாலாந்து மற்றும் மணிப்பூா் முதலிய மாநிலங்களும் அைங்கும். 

 இந்த நைவடிக்ரகயின் முதல் கை்ைம் 2019 பிப்ேவாியில் கதாைங்கப்பை்ைது. இதில் கலைன் பன்முகப் 

ரபாக்குவேத்துத் திை்ைத்ரத எதிா்த்த அேக்கன் இோணுவத்தின் (மியான்மாின் ஒரு கிளா்ச்சிக்குழு) 

உறுப்பினா்கரள இந்திய இோணுவம் குறிரவத்தது. கதன்கிழக்கு ஆசியாவிற்கான இந்தியாவின் 

நுரழவாயிலாக கலைன் பன்முகப் ரபாக்குவேத்துத் திை்ைம் பாா்க்கப்படுகிறது. 

2.எந்தத் ரததியில், சா்வரதச குடும்பத்திற்கு பணமனுப்புதல் தினம் கரைப்பிடிக்கப்படுகிறது? 

A) ஜூன் 17 

B) ஜூன் 16  

C) ஜூன் 18 

D) ஜூன் 20 

 தங்களின் 800 மில்லியன் குடும்ப உறுப்பினா்களின் வாழ்க்ரகரய ரமம்படுத்துவதற்காக 200 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான புலம்கபயா்ந்ரதாாின் பங்களிப்ரப அங்கீகாிப்பதற்கும், அவா்களின் 

குழந்ரதகளுக்கு நம்பிக்ரகயின் எதிா்காலத்ரத உருவாக்குவதற்குமாக ஒவ்ரவாா் ஆண்டும் ஜூன்.16 
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அன்று சா்வரதச குடும்பத்திற்கு பணமனுப்புதல் தினம் (International Day of Family Remittances) 

கரைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இந்தக் கரைப்பிடிப்பின் மூலம், இப்பங்களிப்புகள் மில்லியன் கணக்கான 

வீடுகள், சமூகங்கள், நாடுகள் மற்றும் அரனத்துப் பிோந்தியங்களிலும் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் குறித்த 

ரமலதிக விழிப்புணா்ரவ ஏற்படுத்துவரத ஐ.நா அரவ ரநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 தனிநபா்கள் மற்றும் / அல்லது கூை்டு நைவடிக்ரககள் மூலம் பணம் அனுப்புவதன் தாக்கத்ரத 

அதிகாிக்கக்கூடிய வழிகரளக் கண்ைறிய அேசாங்கங்கள், தனியாா் துரற நிறுவனங்கள் மற்றும் 

உள்நாை்டு சமூகங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இந்நாள் அரழப்பு விடுக்கிறது. 

3. எந்தத் ரததியில், மதியிறுக்க உாிரமகள் தினம் (Autistic Pride Day) கரைப்பிடிக்கப்படுகிறது? 

A) ஜூன் 17 

B) ஜூன் 16 

C) ஜூன் 18  

D) ஜூன் 20 

 மதியிறுக்கம் உரைரயாருக்கான கபருமிதத்தின் முக்கியத்துவத்ரத அங்கீகாிப்பதும், மதியிறுக்கம் 

என்பது ஒரு ரநாய் அல்ல, ரவறுபாடு என புாிந்துககாள்வதற்காகவுமாக ஒவ்ரவாா் ஆண்டும் ஜூன்.18 

அன்று மதியிறுக்க உாிரமகள் தினம் கரைப்பிடிக்கப்படுகிறது. மதியிறுக்கம் (AUTISM) அல்லது 

மதியிறுக்க இயலாரம என்பது சமூகக் குரறபாடுகள், தகவல்கதாைா்பு சிக்கல்கள், கை்டுப்படுத்தப்பை்ை 

மற்றும் ஒரே கசயரல மீண்டும் மீண்டும் கசய்தல் ஆகியவற்றால் வரகப்படுத்தப்படும் சிக்கலான ஒரு 

நேம்பியல் வளா்ச்சிக் ரகாளாறாகும். 

 கபாதுவாக வாழ்வின் முதல் மூன்று ஆண்டுகளில் ஏற்படும் இது, வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கும் ஒரு 

நிரலயாகும். மதியிறுக்கத்திற்கான சாியான காேணம் இந்நாள்வரே கண்ைறியப்பைவில்ரல. 

எனினும், மேபணு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காேணிகளுைன் இது கதாைா்புரையது என அறியப்படுகிறது. 

மதியிறுக்க உாிரமகள் தினமானது மதியிறுக்க உாிரமகள் குறித்து கபாதுமக்களிரைரய 

விழிப்புணா்ரவ ஏற்படுத்தும் ‘Aspies For Freedom’ என்ற குழுவால் ஏற்படுத்தப்பை்ைது. 

4.உலக உணவு இந்தியா நிகழ்வு, பின்வரும் எந்த நகேத்தில் நரைகபறவுள்ளது? 

A) இந்துூா் 

B) கஜய்ப்பூா் 

C) புது தில்லி  

D) லக்ரனா 

 வளா்ந்துவரும் உணவுத்துரறயில் முதலீை்ரை அதிகாிப்பதற்கான அேசாங்கத்தின் முயற்சிகளின் 

ஒரு பகுதியாக, உலக உணவு இந்தியா (World Food India – 2019) நிகழ்வானது வரும் நவம்பா் 1 – 4 வரே 

புது தில்லியில் நரைகபறவுள்ளது. உணவு பதப்படுத்தும் துரறரய ரமம்படுத்துவரதயும், உலகின் 
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உணவு பதப்படுத்தும் தளமாக இந்திய நாை்ரை நிரலநிறுத்துவரதயும் இந்நிகழ்வு ரநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. “Forging Partnerships for Growth” என்பது இந்நிகழ்வுக்கான முழக்கவாியாக இருக்கும். 

 இது உலக உணவு இந்தியாவின் 2ஆவது பதிப்பாகும். முந்ரதய பதிப்பு 2017இல் நைந்தது. அதில், 61 

நாடுகள் பங்ரகற்றன. அச்சமயம், $14 பில்லியன் ைாலா் மதிப்பிலான புாிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்கள் 

ரககயழுத்தாகின. 

5.எந்த மாநிலத்தில், ‘ஸ்நான யாத்திரே’ என்ற நீோைல் திருவிழா ககாண்ைாைப்பை்டுள்ளது? 

A) ஒடிசா  

B) ஜாா்க்கண்ை் 

C) பீகாா் 

D) ரமற்கு வங்கம் 

 ‘ஸ்நான யாத்திரே’ என்பது ஹிந்து மாதமான ‘ரஜஷ்தா’வில் வரும் முழு நிலவு நாளன்று (பூா்ணிமா) 

ககாண்ைாைப்படும் ஒரு நீோைல் திருவிழாவாகும். ரமலும், இது பகவான் ஜகந்நாதாின் பிறந்தநாள் 

எனவும் கருதப்படுகிறது. இது, ஆண்டுரதாறும் ‘ேத யாத்திரே’ திருவிழாரவ முன்னிை்டு நைத்தப்படும் 

ஒரு குறிப்பிைத்தக்க சைங்காகும். பூாியில் ஸ்ரீ ஜகந்நாத ரகாவிலில் உள்ள கதய்வங்களின் வருைாந்திே 

சைங்காச்சாே நீோைல் சைங்குகள், அண்ரமயில் ஜூன்.17 அன்று, ஆயிேக்கணக்கான பக்தா்கள் 

முன்னிரலயில் ககாண்ைாைப்பை்ைது. 

 இந்த விழா, பகவான் ஜகந்நாதா், பாலபத்ோ மற்றும் ரதவி சுபத்ோவின் ‘ஸ்நான யாத்திரே’ என்று 

அரழக்கப்படுகிறது. ‘ஸ்நான மண்ைபம்’ என்றரழக்கப்படும் நீோைல் பீைத்தில் இது நைத்தப்படுகிறது. 

அவ்வமயம், பூசாாிகள் 108 குைம் நறுமணமிக்க புனித நீரே கதய்வங்களின் மீது ஊற்றுவா். 

கதய்வங்களின் சிரலகள் முதன்முதலில் பிேதிஷ்ரை கசய்யப்பை்ைரபாது, மன்னா் இந்திேதியும்னா, 

இந்த விழாரவ முதன்முரறயாக ஏற்பாடு கசய்ததாக ஸ்கந்த புோணத்தில் குறிப்பிைப்பை்டுள்ளது. 

6.ரசரவகளிரை உளவுத்துரறயின் (Inter – Services Intelligence – ISI) புதிய தரலவோக 

நியமிக்கப்பை்டுள்ளவா் யாா்? 

A) அஹ்மத் சுஜா பாஷா 

B) ஜாகீருல் இஸ்லாம் 

C) அசிம் முனீா் 

D) ரபஸ் ஹமீத் (Faiz Hameed)  

 பாக்கிஸ்தானின் திறன்மிகுந்த உளவு நிறுவனமான ரசரவகளிரை உளவுத்துரறயின் (ISI) புதிய 

தரலரம இயக்குநோக Lt.Gen ரபஸ் ஹமீத் நியமிக்கப்பை்டுள்ளாா். இவருக்கு முன்பு, Lt.Gen அசிம் 

முனீா் இந்தப் பதவியில் இருந்தாா். ரபஸ் ஹமீத், ஏற்கனரவ ISI உளவுத்துரறயின் புலனாய்வுப் பிாிவு 

தரலவோக பதவிவகித்து வந்தாா். 

 

 

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


                    2019 ஜூன் 20  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                        4 

 நாை்டின் புலனாய்வு வரலயரமப்ரப வலுப்படுத்துவதற்காக ISI, 1948ஆம் ஆண்டில், தன்னாை்சிமிக்க 

ஒரு பிாிவாக உருவாக்கப்பை்ைது. ISI, முன்னா், புலனாய்வு பணியகத்தின் (IB) ஒருபகுதியாக இருந்தது. 

அப்ரபாது அது இோணுவத்தின் பல்ரவறு பிாிவுகளுக்கு இரைரய உளவுத்துரற பகிா்வு மற்றும் 

கவளிப்புற உளவுத்துரற தகவல் ரசகாிப்பு ஆகிய பணிகரளக் ரகயாண்ைது. 

 கதாைக்கத்தில் அதன் தரலரமயகம் இோவல்பிண்டியில் அரமந்திருந்தது. ஆனால் பின்னா் அது 

இசுலாமாபாத்துக்கு மாற்றப்பை்ைது. 1950இல், பாகிஸ்தானிய நலன்கரளயும் ரதசிய பாதுகாப்ரபயும் 

உறுதி கசய்யும் பணி அதிகாேப்பூா்வமாக ISIக்கு வழங்கப்பை்ைது. 

7.பின்வரும் எந்த நகேத்தில், UNCCD COP 14ஐ இந்தியா நைத்தவுள்ளது? 

A) புது தில்லி  

B) சிம்லா 

C) சண்டிகா் 

D) ரஹதோபாத் 

 முதன்முரறயாக, வரும் கசப்.2 – 14 ஆகிய ரததிகளுக்கு இரையில், புது தில்லியில், ஐ.நா அரவயின் 

பாரலவனமாக்கலுக்கு எதிோன ரபேரவயின் (UNCCD) கை்சிகளின் மாநாை்டின் (Conference Of 

Parties – COP 14) 14ஆவது அமா்ரவ இந்தியா நைத்தவுள்ளது. ஏறக்குரறய 197 நாடுகளில் இருந்து 

குரறந்தது 5,000 பிேதிநிதிகள் இதில் பங்ரகற்பாா்கள் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. 

 COP – 14க்கு முன்பாக, சுற்றுச்சூழல் அரமச்சா் பிேகாஷ் ஜவரைகா், வனப்பேப்பு மறுசீேரமப்புக்கான 

இந்தியாவின் திறரன ரமம்படுத்துவதற்காக ஒரு முதன்ரம திை்ைத்ரத (‘Bonn Challenge’ என்று 

அரழக்கப்படும் ஒரு மிகப்கபாிய சா்வரதச முயற்சியின் ஒருபகுதி) கதாைங்கினாா். ஹாியானா, ம.பி, 

மகாோஷ்டிோ, நாகாலாந்து & கா்நாைகாவில் 3½ ஆண்டு காலகை்ைத்தில் இது கசயல்படுத்தப்படும்.  

 இந்தத் திை்ைமானது நாை்டிற்கான சிறந்த நரைமுரறகள் மற்றும் கண்காணிப்பு கநறிமுரறகரள 

ரமம்படுத்துவதற்கும் தகவரமப்பதற்கும் மற்றும் ஐந்து முன்ரனாடி மாநிலங்களுக்குள் திறரன 

வளா்ப்பதற்கும் ரநாக்கம் ககாண்டிருக்கும். 

 ‘Bonn Challenge’ என்பது 2020ஆம் ஆண்ைளவில், உலகின் 150 மில்லியன் கஹக்ரைா் பேப்பளவிலான 

காைழிப்பு மற்றும் சீேழிக்கப்பை்ை நிலத்ரதயும், 2030ஆம் ஆண்ைளவில் 350 மில்லியன் கஹக்ரைா் 

பேப்பளவிலான நிலத்ரதயும் மீை்கைடுப்பதற்கான ஒரு சா்வரதச முயற்சியாகும். UNFCCC, UNCCD 

மற்றும் உயிாியல் பன்முகத்தன்ரம ரபேரவ (CBD) முதலிய 3 முக்கியப்ரபேரவகரள ஐக்கிய நாடுகள் 

அரவ ககாண்டுள்ளது. 1994இல் நிறுவப்பை்ை UNCCD என்பது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ரமம்பாை்டுச் 

சிக்கல்கரள நிலப்கபாருளுைன் இரணக்கும் ஒரே சை்ைப்பூா்வ சா்வரதச ஒப்பந்தமாகும். 
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8.இந்திய ாிசா்வ் வங்கியின் புதிய கசயற்குழு இயக்குநோக நியமிக்கப்பை்டுள்ளவா் யாா்? 

A) ேவி மிஸ்ோ (Rabi Mishra)  

B) N S விஸ்வநாதன் 

C) பிாீத்தி சின்ஹா 

D) உஷா தாஸ் 

 ரோஸ்ரமாி கசபாஸ்டியனின் ஓய்வுக்குப் பிறகு பதவி காலியாகிவிை்ைரத அடுத்து, ாிசா்வ் வங்கியின் 

(RBI) புதிய கசயற்குழு இயக்குநோக (Executive Director) Dr. ேவி N மிஸ்ோ நியமிக்கப்பை்டுள்ளாா். 

கசயற்குழு இயக்குநோக, மிஸ்ோவின் பணிகளுள் வங்கியல்லாத மற்றும் கூை்டுறவு வங்கிகரள 

ரமற்பாா்ரவ கசய்தல் முதலான பணிகள் அைங்கும். சுமாா் 30 ஆண்டுகளாக இவா் ாிசா்வ் வங்கியில் 

பணியாற்றி வருகிறாா். 

9. 119ஆவது US ஓபன் ரகால்ப் சாம்பியன்ஷிப்ரப கவன்றவா் யாா்? 

A) புரூக்ஸ் ரகாய்கா 

B) ரைகா் வுை்ஸ் 

C) ரகாி வுை்ரலண்ை் (Gary Woodland)  

D) கிரேம் கமக்ைவல் 

 கலிரபாா்னியாவில் உள்ள கபப்பிள் பீச் ரகால்ப் லிங்க்ஸில் நைந்த நைப்பாண்டின் US ஓபன் ரகால்ப் 

சாம்பியன்ஷிப்பில், அகமாிக்காவின் ரகாி வுை்ரலண்ை், 3 அடிகளில் சாம்பியன்ஷிப்ரப கவன்றாா். 

இது அவேது முதல் முக்கிய சாம்பியன்ஷிப் கவற்றியும், ஆறாவது கதாழில்முரற கவற்றியும் ஆகும். 

10.அண்ரமயில் காலமான கமாகமத் ரமாா்சி, எந்த நாை்டின் முன்னாள் அதிபோக இருந்தாா்? 

A) எகிப்து  

B) ஈோன் 

C) இஸ்ரேல் 

D) துருக்கி 

 உளவு ரவரல கசய்தது, வன்முரறரயத் துூண்டியது முதலான குற்றச்சாை்டுகளின் அடிப்பரையில், 

ககய்ரோவில், ஜூன்.17 அன்று நீதிமன்ற விசாேரணக்கு உை்படுத்தியரபாது, எகிப்தின் முன்னாள் 

அதிபா் கமாகமத் ரமாா்சி (67) காலமானாா். ஜனநாயக ாீதியாக ரதா்ந்கதடுக்கப்பை்ை எகிப்தின் முதல் 

அதிபா் இவா்தான். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.17ஆவது மக்களவவயின் அவவத்தவைவராக ததா்ந்ததடுக்கப்பட்டவா் யாா்? 

A) ராம்சரன் தபாஹாரா 

B) ராகுை் கஸ்வான் 

C) ஓம் பிா்ைா  

D) மதனாஜ் ராதஜாாியா 

 தகாட்டாவவச் தசா்ந்த ததசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் தவட்பாளா் ஓம் பிா்ைா, பதிதனழாவது 

மக்களவவயின் புதிய தவைவராக ஒருமனதாகத் ததா்வுதசய்யப்பட்டாா். காங்கிரசு, திமுக, TMC, BJD, 

YSR காங்கிரசு, JD (U) மற்றும் சிவதசனா உள்ளிட்ட அவனத்து முக்கிய அரசியை் கட்சிகளும், 

பிரதமரும் நாடாளுமன்றத் தவைவருமான தமாடியின் ஓம் பிா்ைாவவ அவவத்தவைவராகத் ததா்வு 

தசய்ய தவண்டும் என்ற தீா்மானத்வத ஆதாித்தன. அதன்பின்னா், தற்காைிக அவவத்தவைவா் Dr. 

வீதரந்திர குமாா், ஓம் பிா்ைாவவ அவவத்தவைவராக அறிவித்தாா். 

 இவதத் ததாடா்ந்து, ஓம் பிா்ைாவவ பிரதமா் தமாடி உள்ளிட்ட பிற தவைவா்கள் அவழத்துச்தசன்று 

மக்களவவத் தவைவா் இருக்வகயிை் அமரச்தசய்து தனது வாழ்த்துகவளத் ததாிவித்தனா். ஒரு 

விவசாயியும், சமூக தசவவயாளருமான பிா்ைா, மாணவா் தவைவராக தனது அரசியை் பயணத்வதத் 

ததாடங்கினாா். பின்னா், 2003, 2008 மற்றும் 2013ஆம் ஆண்டுகளிை் இராஜஸ்தான் சட்டமன்றத்திற்கு 

ததாடா்ந்து மும்முவற சட்டமன்ற உறுப்பினராகத் ததா்ந்ததடுக்கப்பட்டாா். 2014இை் அவா் தனது முதை் 

மக்களவவத் ததா்தைிை் தவற்றிதபற்றாா். மீண்டும் 2019இை் இராஜஸ்தானின் தகாட்டா மக்களவவத் 

ததாகுதியிைிருந்து மக்களவவக்குத் ததா்ந்ததடுக்கப்பட்டாா். 

2.வங்கததசத்தின் முதை் இரும்புத்தாது சுரங்கமானது பின்வரும் எந்த மாவட்டத்திை், சமீபத்திை் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? 

A) பப்னா 

B) தினாஜ்பூா் (Dinajpur)  

C) டாக்கா 

D) சிராஜ்கஞ்ச் 

 வங்கததசத்திை் முதன்முவறயாக, தினாஜ்பூாிை் உள்ள இசப்பூா் கிராமத்திை் இரும்புத் தாது சுரங்கம் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 6 – 10 ச.கி.மீ., பரப்பளவிை், 400 அடி தடிமன்தகாண்ட இரும்பு அடுக்கானது 

1,750 அடி பரப்புக்கு காணப்படுவதாக வங்கததச புவியியை் ஆய்வுவமயம் ததாிவித்துள்ளது. இந்தச் 

சுரங்கத்திை் உள்ள இரும்பின் சதவீதம் 65 ஆக உள்ளது. அது தாதுவின் உயா்தரத்வதக் குறிக்கிறது. 

கனடா, சீனா, பிதரசிை், சுவீடன் மற்றும் ஆஸ்திதரைியா தபான்ற பிற நாடுகளிை் இந்தச் சதவீதம் 

ஐம்பதுக்கும் குவறவாகதவ உள்ளது. 
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 சுரங்கத்தின் பை்தவறு மட்டங்களிை் தங்கம், தசம்பு, நிக்கை் & குதராமியம் தபான்ற பிற கனிமங்களும் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இரும்புச் சுரங்கத்தின் கண்டுபிடிப்பானது வங்கததசத்தின் தபாருளாதாரக் 

கதவுகவளத் திறந்துள்ளது. காந்தத்தாதுவிை் இரும்பின் தசறிவு 65 சதவீதமாக இருப்பதாை், இந்தச் 

சுரங்கமானது தபாருளாதார ாீதியாக சாத்தியப்படும். 

3. QS உைகப் பை்கவைத் தரவாிவச 2020இை் இந்தியாவின் சிறந்த நிறுவனமாக அவமந்துள்ள 

நிறுவனம் எது? 

A) ஐஐடி பம்பாய்  

B) ஐஐடி திை்ைி 

C) ஐஐஎஸ்சி தபங்களூரு 

D) ஐஐடி இந்துூா் 

 சமீபத்திய QS உைகப் பை்கவைக்கழகத் தரவாிவச 2020இை், சிறந்த சா்வததச பை்கவைக்கழகங்களுள் 

23 இந்திய கை்வி நிறுவனங்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. அதிை், உைகளவிை் 152ஆவது இடத்வதப் பிடித்து 

பம்பாய் ஐஐடி நிறுவனம் இந்தியாவின் சிறந்த நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. திை்ைி ஐஐடி மற்றும் 

தபங்களூருவிை் உள்ள இந்திய அறிவியை் நிறுவனம் (ஐஐஎஸ்சி) ஆகியவவ முதை் 200 இடங்களுள் 

இடம்தபற்றுள்ளன. ஐஐடி தமட்ராஸ் (271), ஐஐடி கரக்பூா் (281), ஐஐடி கான்பூா் (291), ஐஐடி ரூா்க்கி (383), 

திை்ைி பை்கவை (474) மற்றும் ஐஐடி தகளஹாத்தி (491) முதைியவவ 500 முன்னணி நிறுவனங்களின் 

பட்டியைிை் தசா்க்கப்பட்டுள்ளன. 

 உைகத்தரம்வாய்ந்த MIT (Massachusetts Institute of Technology) ததாடா்ச்சியாக எட்டாவது ஆண்டாக 

QS உைகப் பை்கவைக்கழகத் தரவாிவசயிை் முதைிடம் பிடித்து வரைாற்று சாதனவயப் புாிந்துள்ளது. 

QSஇன் கூற்றுப்படி, தவறு எந்தப் பை்கவைக்கழகமும், இவ்வளவு நீண்டகாைத்திற்கு முதைிடத்வத தக்க 

வவத்துக் தகாண்டதிை்வை. ஸ்டான்தபாா்ட் பை்கவை, ஹாா்வா்ட் பை்கவை மற்றும் கைிதபாா்னியா 

ததாழிை்நுட்பக் கழகம் (CalTech) – இவவயவனத்தும் முவறதய உைகின் இரண்டாவது, மூன்றாவது 

மற்றும் நான்காவது இடங்கவளத் தக்கவவத்துக் தகாண்டுள்ளன. 

4. 12ஆவது ReCAAP ISC திறன் தமம்படுத்தை் பயிற்சியரங்வக இவணந்து நடத்திய இந்தியாவின் 

ஆயுதப்பவட எது? 

A) இந்தியக் கடற்பவட 

B) இந்திய இராணுவம் 

C) இந்தியக் கடதைாரக் காவை்பவட  

D) இந்திய விமானப்பவட 

 இந்தியக் கடதைாரக் காவை்பவடயானது ஜூன் 19 – 20 ஆகிய தததிகளிை், கடற்தகாள்வள மற்றும் 

ஆயுதக்தகாள்வள ததாடா்பான பிரச்சவனகள் குறித்த அறிவவ வளா்த்துக்தகாள்வதற்காக புது 

திை்ைியிை், 12ஆவது சா்வததசத் திறன் தமம்பாட்டு பயிற்சியரங்வக இவணந்து நடத்தியது. 
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 ஆசியாவிை் உள்ள கப்பை்களிை் நடத்தப்படும் கடற்தகாள்வள மற்றும் ஆயுதக்தகாள்வளகளுக்கு 

எதிரான பிராந்திய கூட்டுறவு ஒப்பந்தத்தின் (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and 

Armed Robbery against Ships in Asia – ReCAAP) ஒத்துவழப்புடன் இந்த 2 நாள் பயிற்சியரங்கு ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்டிருந்தது. ReCAAP ஆனது ஆசியக் கடை்களிை் கடற்தகாள்வள & ஆயுதக்தகாள்வளகவள 

வகயாள்வதற்கான முதை் பிராந்திய அரசாங்கத்திற்கு இவடதயயான ஒப்பந்தமாகும். தற்தபாது, 20 

நாடுகள் ReCAAPஇை் உறுப்பினா்களாக உள்ளன. இப்பயிற்சியரங்கிை், 19 நாடுகவளச்தசா்ந்த தமாத்தம் 

31 சா்வததசப் பிரதிநிதிகள் பங்தகற்றனா். 

5. MSMEகளுக்கான முதைவமச்சாின் தவவைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்வத ததாடங்க முடிவு 

தசய்துள்ள மாநிை அரசு எது? 

A) பஞ்சாப் 

B) மகாராஷ்டிரா  

C) இராஜஸ்தான்  

D) மத்தியப்பிரததசம் 
 அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளிை் 10 ைட்சம் தவவைவாய்ப்புகவள உருவாக்கும் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர 

நிறுவனங்களுக்கான (MSME) முதைவமச்சாின் தவவைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்வத ததாடங்க 

மகாராஷ்டிர மாநிை அரசு முடிவு தசய்துள்ளது. ததாழிற்துவறயின் இந்த முன்னணி திட்டத்திை் தபண் 

ததாழிை்முவனதவாருக்கு 30% இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும். பிரதமாின் தவவைவாய்ப்பு உருவாக்கும் 

திட்டத்தின் வாிவசயிை் இந்தத் திட்டம் தசயை்படுத்தப்படும். ததாழிை்முவனதவாவர ஊக்குவிப்பதும், 

தவவையின்வம பிரச்சவனகளுக்குத் தீா்வு காண்பதுதம இத்திட்டத்தின் தநாக்கமாகும். 

 இந்தத் திட்டத்திற்கான வமய வங்கியாக காா்ப்பதரஷன் வங்கி இருக்கும். தமலும், பயனாளிகளுக்கு 

ததசியமயமாக்கப்பட்ட மற்றும் தனியாா்துவற வங்கிகளான YES வங்கி, ஐசிஐசிஐ வங்கி மற்றும் HDFC 

முதைிய வங்கிகள் நிதியுதவி அளிக்கும். இந்தத் திட்டத்திற்தகன கூடுதைாக, 50 புதிய ததாழிற்துவற 

பூங்காக்கள் வட்டார அளவிை் அரசாங்கத்தாை் உருவாக்கித் தரப்படும். 

6.எந்த நாட்டின் ஆராய்ச்சியாளா்கள், தடகள வீரா் / வீராங்கவனகளுக்கான புதிய வவக 

குளிரூட்டும் உவடவய உருவாக்கியுள்ளனா்? 

A) ஜப்பான்  

B) இந்ததாதனசியா 

C) சீனா 

D) இந்தியா 

 ஜப்பானிை் உள்ள ஹிதராஷிமா பை்கவைக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சியாளா்கள், தடகள வீரா்கள் அை்ைது 

வீராங்கவனகளுக்காக ஒரு புதிய வவக குளிரூட்டும் உவடவய உருவாக்கியுள்ளனா். அவ்வுவட, 

புழுக்கம் நிவறந்த தகாவடகாைங்களிை் பாதுகாப்பாக விவளயாட உதவும். இக்குளிரூட்டும் உவட, 
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பனிப்தபாதிகளாை் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. தமலும், கழுத்வதக் குளிா்விக்கக்கூடிய கழுத்துப் பட்வடவய 

இது தகாண்டுள்ளது. வீரா் அை்ைது வீராங்கவனகளின் தமை் – உடை் ததாவை குளிா்விப்பதத இதன் 

தநாக்கமாகும். அது அவா்களின் இதயத்துடிப்பு & கழுத்து & ததாைின் தவப்பநிவைவய குவறக்கும். 

 2020ஆம் ஆண்டின் தடாக்கிதயா ஒைிம்பிக் தபாட்டிகள், தவப்பமான மற்றும் புழுக்கமான ஜப்பானிய 

தகாவடயிை் நவடதபறவுள்ளன. அப்தபாது, அங்கிருக்கும் சுற்றுப்புற தவப்பநிவை 33° தசை்சியசுக்கு 

தமை் இருக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. வீரா் அை்ைது வீராங்கவனகள் இவத எதிா்த்துப் தபாராட 

உதவியாக, ஆராய்ச்சியாளா்கள், ஜப்பானிய விவளயாட்டு ஆவடதயாாிப்பு நிறுவனமான Mizuno 

உடன் இவணந்து இந்தப் புதிய வவக குளிரூட்டும் ஆவடவய பாிதசாதித்துள்ளனா். 

7.புவகயிை்ைா சவமயைவறகளுக்காக “சுை்ைா – Chullah” என்ற திட்டத்வத ததாடங்க முடிவு 

தசய்துள்ள மாநிை அரசு எது? 

A) உத்தரப்பிரததசம் 

B) கா்நாடகா 

C) தமற்கு வங்கம் 

D) மகாராஷ்டிரா  

 தபண்களுக்கு சவமயைவறயிை் புவகயிை்ைாத சூழவை உருவாக்கும் ஒரு முன்தனாடித் திட்டத்வத 

ததாடங்க மகாராஷ்டிர மாநிை அரசு முடிவு தசய்துள்ளது. “சுை்ைா (விறகடுப்பு) – இைவச மற்றும் புவக 

இை்ைாத மகாராஷ்டிரா” என்று தபயாிடப்பட்டுள்ள இத்திட்டம், உஜ்வாைா அை்ைது பிற LPG விநிதயாக 

திட்டத்தின் கீழ் பயனவடயாத தபண்கவள குறிவவத்து ததாடங்கப்படவுள்ளது. இந்த முன்தனாடித் 

திட்டமானது நக்சை் பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகளிலும், விவசாயிகள் தற்தகாவை வீதம் அதிகமாக 

உள்ள மாவட்டங்களிலும் தசயை்படுத்தப்படும். 

8.நடப்பாண்டின் Randstad Employer Brand ஆராய்ச்சி அறிக்வகயின்படி, பின்வருவனவற்றுள் 

இந்தியாவின் மிகவும் மனங்கவா்ந்த நிறுவன பிராண்ட் (Employer Brand) எது? 

A) தநஸ்தை 

B) தசானி இந்தியா 

C) வமக்தராசாப்ட் இந்தியா 

D) அமதசான் இந்தியா  

 2019 Randstad Employer Brand ஆராய்ச்சி அறிக்வகயின்படி, மின்னணு வணிக நிறுவனமான 

அதமசான் இந்தியா, இந்தியாவின் மிகவும் மனங்கவா்ந்த நிறுவன பிராண்டாக உள்ளது. அவதத் 

ததாடா்ந்து வமக்தராசாப்ட் இந்தியா மற்றும் தசானி இந்தியா முதைிய நிறுவனங்கள் உள்ளன. பத்து 

நிறுவனங்கள் அடங்கிய அந்தப் பட்டியைிை், தமா்சிடஸ் – தபன்ஸ் (4), ஐபிஎம் (5), ைாா்சன் & டூப்தரா 

(6), தநஸ்தை (7), இன்தபாசிஸ் (8), சாம்சங் (9), தடை் (10) ஆகிய நிறுவனங்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. 
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 நிதி நிவைவம, நவீன ததாழிை்நுட்பப் பயன்பாடுகள் மற்றும் வலுவான நற்தபயா் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பவடயிை் அதமசான் இந்தியா அதிக புள்ளிகவளப்தபற்று பட்டியைிை் முதைிடத்வத தக்க 

வவத்துக்தகாண்டுள்ளது. தமலும், தபரும்பாைான இந்தியா்கள் (55 சதவீதம்) மிகப்தபாிய பன்னாட்டு 

நிறுவனங்களிை் பணியாற்றதவ விரும்புவதாகவும், அதத தநரத்திை், 9% இந்தியா்கள் மட்டுதம துளிா் 

நிறுவனங்களிை் பணியாற்ற விரும்புவதாகவும் இந்த ஆராய்ச்சியிை் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 தவவை பாதுகாப்பு, நிதியியை் நிவைவமகள், சுகாதாரம், மற்றும் ததாழிை் முன்தனற்ற வாய்ப்புகள் 

முதைியன பன்னாட்டு நிறுவனங்கவள ததாிவு தசய்யும் காரணங்களாக கூறப்படுகின்றன. IT, ITeS 

மற்றும் ததாவைத்ததாடா்பு துவற (67%), சிை்ைவற விற்பவன, FMCG மற்றும் மின்னணு வணிகத் 

துவற (67%) தானியங்கி துவற (66%), வங்கியியை் மற்றும் நிதியியை் துவற (65%) தபான்ற 

துவறகளிை் தசயை்படும் நிறுவனங்களிை் பணியாற்ற இந்திய ததாழிைாளா்கள் விரும்புவதாக இந்த 

ஆராய்ச்சி கூறுகிறது. 

9. MSMEகளுக்கான தற்தபாவதய கட்டவமப்வப ஆய்வுதசய்யும் ாிசா்வ் வங்கிக் குழுவின் தவைவா் 

யாா்? 

A) ஷரத் சா்மா 

B) அனுப் பக்சி 

C) UK சின்ஹா  

D) பிந்து அனந்த் 

 குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் தபாருளாதாரம் மற்றும் நிதி நிவைத்தன்வமக்கு நீடித்த 

தீா்வுகவள பாிந்துவரக்க இந்திய ாிசா்வ் வங்கி (RBI) குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் (MSME) 

ததாடா்பான எட்டுப்தபா் தகாண்ட வை்லுநா் குழுவவ அவமத்துள்ளது. குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர 

நிறுவனங்களுக்கான தற்தபாவதய கட்டவமப்வப மீளாய்வு தசய்ய முன்னாள் SEBI தவைவா் UK 

சின்ஹா தவைவமயிை் இந்தக் குழு அவமக்கப்பட்டுள்ளது. MSME துவறக்கு சாியான சமயத்திை், 

தபாதுமான நிதி கிவடப்பவத பாதிக்கும் காரணிகவள இந்தக் குழு ஆராயும். 

 தற்தபாதுள்ள MSME தகாள்வககவளயும் அவற்றின் தாக்கத்வதயும் இந்தக் குழு மதிப்பாய்வு தசய்யும். 

தமலும், உைகளவிை் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நவடமுவறகவள பாிந்துவரப்பது மற்றும் துவறயின் 

வளா்ச்சிவய விவரவுபடுத்துவதிை் ததாழிை்நுட்பத்வத தமம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்வககவளயும் 

இக்குழு முன்தமாழியும். 

10.எந்தத் தததியிை், உைக நீடித்த அறுசுவவ உணவியை் தினம் கவடபிடிக்கப்படுகிறது? 

A) ஜூன் 16 

B) ஜூன் 19 

C) ஜூன் 18  

D) ஜூன் 17 
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 நீடித்த அறுசுவவ உணவியை் (Gastronomy) ஆற்றக்கூடிய பாத்திரத்வத தநாக்கி உைகின் கவனத்வத 

குவிப்பதற்காக, ஒவ்தவாா் ஆண்டும் ஜூன்.18 அன்று உைக நீடித்த அறுசுவவ உணவியை் தினம் (World 

Sustainable Gastronomy Day) அனுசாிக்கப்படுகிறது. அவனத்து கைாச்சாரங்களும், நாகாிகங்களும் 

நீடித்த வளா்ச்சியின் பங்களிப்பாளா்களாக உள்ளன என்பவத இந்நாள் மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது. 

 

 

 அஞ்சை்துவற வழங்கும் பை்தவறு தசவவகளிை் சிறந்து விளங்கிய மாவட்ட அஞ்சைகங்களுக்கு 60 

விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. இதிை் அவனத்து தசவவகளிலும் சிறந்து விளங்கியதற்காக ஒட்டுதமாத்த 

தசவவ விருது புதுச்தசாி, திருச்சி மற்றும் ததன் தசன்வன பிாிவு அஞ்சைகங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 இந்தியாவிைிருந்து ஏற்றுமதி தசய்யப்படும் காைணிகளிை் 60 சதவீதம், தமிழ்நாட்டிை்தான் உற்பத்தி 

தசய்யப்படுவதாக தசன்வன கிண்டியிை் உள்ள மத்திய காைணி பயிற்சி நிவையத்தின் இயக்குநா் K 

முரளி ததாிவித்துள்ளாா். 

 தமிழ்நாட்டிை் முதன்முவறயாக தஞ்சாவூா் ராஜா மிராசுதாா் அரசாங்க மருத்துவமவனயிை் எட்டு 

திருநங்வககள் காவைா்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். 

 வரும் ஜூன்.28ஆம் தததி காவை 10 மணிக்கு தமிழ்நாடு சட்டசவப கூட்டத் ததாடங்கவுள்ளது. 
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