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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நிதியியல் கல்வி வாரம் என்பது பின்வரும் எந்த இந்திய அமமப்பின் முயற்சியாகும்? 

A) இந்திய ாிசா்வ் வங்கி  

B) மத்திய நிதியமமச்சகம்  

C) சசபி 

D) ஐ ஆா் டி ஏ 

 இந்திய ாிசா்வ் வங்கி, ஜூன் 3 முதல் 7 வமர நாடு முழுவதும் நடப்பாண்டு நிதியியல் கல்வி வாரத்மத 

கமடப்பிடிக்கவுள்ளது. “Farmers and How they Benefit by being a Part of The Formal Banking System – 

விவசாயிகள் மற்றும் முமறயான வங்கியியல் அமமப்பின்கீழ் விவசாயிகள் சபறும் நன்மம” என்பது 

நடப்பாண்டில் வரும் இவ்வாரத்துக்கான கருப்சபாருளாகும். 

 வவளாண் சபருங்குடி மக்களிமடவய விழிப்புணா்மவ ஏற்படுத்த மற்றும் நிதியியல் கல்வியறிவு 

சசய்திகமளக் சகாண்டுசசல்ல அவா்கள் நலன் சாா்ந்த கருத்துக்கமள உள்ளடக்கிய சுவசராட்டிகள் 

மற்றும் துண்டுப்பிரசுரங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 

 வங்கிகள் தங்கள் கிராமப்புற கிமளகள், நிதியியல் கல்வி மமயங்கள், ATM மற்றும் வமலத் 

தளங்களில் இந்தச் சுவசராட்டிகள் மற்றும் துண்டுப் பிரசுரங்கமள காட்சிப்படுத்த வவண்டுசமன 

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன. விவசாயிகளிடம் அவா்களுக்குத் வதமவயான நிதியியல் விழிப்புணா்வு 

சசய்திகமளக் சகாண்டு சசல்ல, மமயப்படுத்தப்பட்ட மக்கள் ஊடக பரப்புமரமய துூா்தா்ஷன் மற்றும் 

அகில இந்திய வாசனாலியில் இந்திய ாிசா்வ் வங்கி இம்மாதம் வமற்சகாள்ளவுள்ளது. 

2.மனிதவள வமம்பாட்டு அமமச்சகத்திடம் அண்மமயில் வதசிய கல்விக் சகாள்மகயின் 

வமரமவ சமா்ப்பித்த குழுவின் தமலவா் யாா்? 

A) மாதவ் காட்கில் 

B) எம் இராதாகிருஷ்ணன் 

C) வக கஸ்துூாிரங்கன்  

D) எம் ஜி வக வமனன் 

 ISRO முன்னாள் தமலவா் Dr. வக. கஸ்துூாிரங்கன் தமலமமயிலான குழு, சமீபத்தில் புது தில்லியில் 

மனிதவள வமம்பாட்டு அமமச்சா் ரவமஷ் வபாக்ாியால் நிஷாங்கிடம் வதசிய கல்விக் சகாள்மகயின் 

வமரமவ சமா்ப்பித்தது. பாடத்திட்டத்தில் இந்திய அறிவுசாா் முமறமமகமள இமணப்பது, வதசிய 

கல்வி ஆமணயம் அமமக்கப்பட்டு தனியாா் பள்ளிகளால் தன்னிச்மசயாக உயா்த்தப்படும் பள்ளிக் 

கட்டணங்கமள கட்டுப்படுத்துவது ஆகியவற்மற இந்தக் சகாள்மக வமரவு பாிந்துமரக்கிறது. 
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 முற்றுமுழுதாக ஆசிாியா் பயிற்சி பாடங்கமள பல்கமல அல்லது கல்லூாிகளுக்கு மாற்ற வவண்டும் 

எனவும் இந்த வமரவு முன்சமாழிந்துள்ளது. கணிதம், வானியல், தத்துவம், உளவியல், வயாகா, 

கட்டுமானம், மருத்துவம், நிா்வாகம், அரசியல், சமூகம் உள்ளிட்ட துமறகளில் உள்ள இந்தியா்களின் 

பங்களிப்பு, இந்திய அறிவுசாா் அமமப்புகளில் வசா்க்கப்படும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது. தற்வபாது 

நடப்பில் உள்ள வதசிய கல்விக்சகாள்மகயானது, கடந்த 1986ஆம் ஆண்டு சகாண்டுவரப்பட்டு, பின்னா் 

1992ஆம் ஆண்டு திருத்தப்பட்டது. 

3.உலகக்வகாப்மப வபாட்டியில் முதல் ஓவமர வீசிய முதல் சுழற்பந்து வீச்சாளா் என்ற 

சாதமனமய பமடத்துள்ள வீரா் யாா்? 

A) வடல் ஸ்சடயின் 

B) ஹஷிம் ஆம்லா 

C) மான்டி பவனசா் 

D) இம்ரான் தாஹிா்  

 ஓவல் ஆடுகளத்தில், இங்கிலாந்து – சதன்னாப்பிாிக்கா இமடவய நடந்த உலகக்வகாப்மப சதாடக்க 

ஆட்டத்தில், உலகக்வகாப்மப வபாட்டியில் முதல் ஓவமர வீசிய முதல் சுழற்பந்து வீச்சாளா் என்ற 

சாதமனமய சதன்னாப்பிாிக்காவின் இம்ரான் தாஹிா் நிகழ்த்தினாா். 

 உலகக்வகாப்மப வபாட்டியில் விமளயாடும் அதிக வயதுமடய (40 ஆண்டுகள் மற்றும் 64 நாட்கள்) 

சதன்னாப்பிாிக்க வீரராகவும் தாஹிா் உள்ளாா். கடந்த 1992ஆம் ஆண்டு நடந்த உலகக்வகாப்மபயில், 

ஆஸ்திவரலியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தின் இரண்டாவது ஓவமர நியூசிலாந்து அணியின் சுழற்பந்து 

வீச்சாளா் தீபக் பவடல் வீசினாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

4.சுகாதாரத் தரமதிப்பீடு இல்லாத இமணயவழி உணவு விநிவயாகத்மத தடுக்க முடிவு சசய்துள்ள 

மாநில அரசு எது? 

A) தமிழ்நாடு 

B) பஞ்சாப்  

C) வகரளா 

D) கா்நாடகம் 

 உணவுப்  பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிா்ணய ஆமணய (FSSAI) வழிகாட்டுதலின்படி, ஆன்மலன் உணவு 

விநிவயாகிப்பாளா்கள் தங்களது உணவுப்சபாருட்களுக்கு சுகாதாரத் தரமதிப்பீடு (Hygiene Rating) 

சபற்றிருப்பமத கட்டாயமாக்க பஞ்சாப் மாநில அரசு முடிவு சசய்துள்ளது. நுகா்வவாருக்கும், உணவுத் 

தயாாிப்பாளா்களுக்கும் இமடவயயான வநரடித் சதாடா்மப ஆன்மலன் உணவு வழங்கல் முமற 

துண்டித்துள்ளது. 
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 ஆமகயால், உணவின் தரத்மதயும், உணவு தயாாிக்கப்படுகிற நலச்சூழமலமயயும் உறுதிப்படுத்தும் 

சபாறுப்பு, இமடநிமல உணவு விநிவயாக முமறக்கு மாற்றம் சபற்றுள்ளது. எனவவ, இமத மனத்தில் 

மவத்து, அமனத்து ஆன்மலன் உணவு ஒழுங்கு – வழங்கல் நிறுவனங்களும் FBOஇன் பதிவு 

சபற்றுள்ளமதயும், FSSAIஇன் அதிகாரப்பூா்வ நிறுவனங்களிடமிருந்து சுகாதாரத் தரமதிப்பீட்மடப் 

சபற்றுள்ளமதயும் உறுதிசசய்ய அம்மாநில அரசு முடிவு சசய்துள்ளது. 

5.சமீபத்தில் மின் – சிகசரட்டுகளின் விளம்பரம் & விற்பமனமய தமடசசய்த மாநில அரசு எது? 

A) உத்தரப்பிரவதசம் 

B) இராஜஸ்தான்  

C) மத்தியப்பிரவதசம் 

D) கா்நாடகம் 

 வம.31–உலக புமகயிமல ஒழிப்பு தினத்தன்று, இராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் மின்னணு சிகசரட்டின் (e–

cigarette) உற்பத்தி, விநிவயாகம், விளம்பரம் மற்றும் விற்பமனமய அம்மாநில முதலமமச்சா் அவசாக் 

சகலாட் தமடசசய்து அறிவித்தாா். இமளஞா்களிமடவய வபாமதப்பழக்கத்மதத் தடுப்பதற்கு இது 

ஒரு முக்கியப் படியாகும். சுகாதாரத் துமற அதிகாாிகளின் கூற்றுப்படி, மின்னணு சிகசரட்டின் 

இமணயவழி அல்லது வநரடி விற்பமன, வசமிப்பு, உற்பத்தி, விநிவயாகம் மற்றும் விளம்பரம் ஆகிய 

அமனத்தும் இராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் தமடசசய்யப்படுகிறது. 

6.இந்தியாவின் எம்மாநில அரசு, புமகயிமல கட்டுப்பாட்டுக்காக நடப்பாண்டின் WHO விருமதப் 

சபற்றுள்ளது? 

A) ஜாா்க்கண்ட் 

B) ஆந்திரப்பிரவதசம்  

C) இராஜஸ்தான்  

D) ஹாியானா 

 நடப்பாண்டின் உலக சுகாதார அமமப்பு விருமத இராஜஸ்தான் மாநில அரசின் மருத்துவம் மற்றும் 

சுகாதார நலத்துமற சவன்றுள்ளது. புமகயிமலக் கட்டுப்பாட்டில் அந்தத் துமறயின் சாதமனகமள 

அங்கீகாிக்கும் விதமாக இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. நடப்பாண்டு உலக புமகயிமல தினத்மதக் 

குறிக்கும் வமகயில் புது தில்லியில் நடத்தப்பட்ட ஒரு விழாவில், அத்துமறயின் கூடுதல் தமலமமச் 

சசயலாளா், வராகித் குமாா் சிங் இந்த விருமதப் சபற்றுக்சகாண்டாா். 

 புமகயிமல ஒழிப்பு முயற்சிகளுக்காக இவ்விருமதப் சபறும் இந்திய அரசின் ஒவர மாநில சுகாதாரத் 

துமற இதுவாகும். இதுதவிர, சதன்கிழக்காசிய பிராந்தியத்திலிருந்து இந்தப் சபருமமமிகு விருதுக்கு 

வமலம் 5 அமமப்புகமள WHO வதா்ந்சதடுத்துள்ளது. சதன்கிழக்காசிய பிராந்தியத்தில் உள்ள 3 பிற 
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நிறுவனங்கள் தாய்லாந்து மற்றும் இந்வதாவனசியாவில் இருந்து வதா்வு சசய்யப்பட்டுள்ளன, அவத 

வநரத்தில் வல்லபாய் பட்வடல் சநஞ்சக நிறுவனமும் இவ்விருது சபற்றவா்கள் பட்டியலில் உள்ளது. 

 ஒவ்வவாா் ஆண்டும், உலக சுகாதார அமமப்பின் ஆறு பிராந்தியங்கமளச் வசா்ந்த தனிநபா் அல்லது 

நிறுவனங்கமள உலக சுகாதார அமமப்பு சதாிவு சசய்து, புமகயிமல கட்டுப்பாட்டில் அவா்களது 

சாதமனகமள அங்கீகாிக்கும் விதமாக விருதுகமள வழங்கி சகளரவித்து வருகிறது. 

7.அதிநவீன வபாா் விமானத்மத தனியாக இயக்கிய முதல் சபண் வபாா் விமானி யாா்? 

A) அவனி சதுா்வவதி 

B) பாவனா காந்த் 

C) வமாகனா சிங்  

D) பிாியா சிங் 

 ‘Hawk Jet’ என்னும் அதிநவீன வபாா் விமானத்மத தனிவய இயக்கிய, இந்திய வான் பமடயின் முதல் 

சபண் வபாா் விமானி என்ற சபருமமமய Lt. வமாகனா சிங் சபற்றுள்ளாா். வமற்கு வங்கத்தில் உள்ள 

கமலகுந்தா வான் பமட தளத்தில் அவா் இச்சாதமனமயப் புாிந்தாா். விமானத்திலிருந்து விமானம் 

மற்றும் வானிலிருந்து நிலத்திற்கு குண்டு வீசி தாக்கும் பயிற்சிகமளயும் அவா் சபற்றுள்ளாா். இந்தப் 

பயிற்சியின்வபாது, விமானத்திலிருந்து குண்டுகமள வீசுவது, ஏவுகமணகமள குறிமவத்து சுடுவது 

உள்ளிட்ட இலக்குகமள அவா் சவற்றிகரமாக நிமறவு சசய்தாா். 

 சுமாா் 500 மணிவநரம், எந்தவித தடங்கலம் இல்லாமல் விமானத்மத இயக்கி பயிற்சிசபற்றுள்ளாா். 

அதில் சுமாா் 380 மணிவநரங்களுக்கு ஹாக் எம்வக 132 சஜட் விமானத்மத இயக்கியுள்ளாா். விமானப் 

பமடயில் சபண்கமள விமானிகளாக பணியமா்த்த பாதுகாப்பு துமற அமமச்சகம் முடிசவடுத்தமத 

அடுத்து கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு வமாகனா சிங், அவனி சதுா்வவதி, பாவனா காந்த் முதலிய மூன்று 

சபண்களும் விமானப்பமடயில் பணியமா்த்தப்பட்டனா். முன்னதாக பாவனா காந்த், ‘MiG–21 மபசன்’ 

இரக வபாா் விமானத்மத, அண்மமயில் இயக்கி சாதமன பமடத்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

8.உலகின் சதன்வகாடி நகரமாக மாறியுள்ள வபாா்ட் வில்லியம்ஸ் (Puerto Williams), பின்வரும் 

எந்த நாட்டில் அமமந்துள்ளது? 

A) ஈக்வவடாா் 

B) சபரு 

C) அா்சஜன்டினா 

D) சிலி  

 வபாா்ட் வில்லியம்ஸ் என்பது சிலியின் நவாிவனா தீவில் உள்ள பிரதான குடிவயற்றம், துமறமுகம் 

மற்றும் கடற்பமடத் தளமாகும். அண்மமயில், சிலி நாட்டு அதிகாாிகள் வபாா்ட் வில்லியம்ஸ் நகமர 

குக்கிராமம் என்னும் நிமலயிலிருந்து நகரம் என்னும் நிமலக்கு உயா்த்தியபின், அது உலகின் சதன் 
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வகாடி நகரமாக மாறியது. அா்சஜன்டின மாகாணத்தின் திவயரா வதல் பியூவகாவின் தமலநகரான 

உஷுவியா, இந்த அறிவிப்புக்கு முன்பு வமர உலகின் சதன்வகாடி நகரமாக இருந்துவந்தது. 

9.இந்திய நாடாளுமன்ற வரலாற்றில், இளவயதுமடய நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் யாா்? 

A) வஜாதிமணி S 

B) சந்திராணி முா்மு  

C) சுமலதா அம்பாீஷ் 

D) இரம்யா ஹாிதாஸ் 

 பிஜு ஜனதா தளத்தின் உறுப்பினராக 2019ஆம் ஆண்டு இந்திய சபாதுத்வதா்தலில் ஒடிசா மாநிலத்தின் 

கிவயாஞ்சா் சதாகுதியிலிருந்து 17ஆவது மக்களமவக்குத் சதாிவான பின்னா், இந்திய நாடாளுமன்ற 

வரலாற்றில், இளவயதுமடய நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக சந்திராணி முா்மு (25) மாறினாா். இவமர 

எதிா்த்து வபாட்டியிட்ட 2 முமற நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த பா.ஜ.கவின் அனந்த நாயக்மக 

66,203 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் சந்திராணி முா்மு சவன்றாா். 

 இவா், புவவனசுவரத்தில் உள்ள ஒரு பல்கமலக்கழகத்தில் B.Tech பட்டப்படிப்மப முடித்துள்ளாா். 

இவருக்கு முன்னதாக கடந்த 16ஆவது மக்களமவத் வதா்தலில் ஹாியானாவின் ஹிசாா் சதாகுதியில் 

இருந்து சவற்றி சபற்ற துஷ்யந்த் சவுதாலாதான் மிகவும் இளவயது நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் என்ற 

சபருமமமய சபற்றிருந்தாா். அவா் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக சதாிவான வபாது அவரது வயது 26. 

10. 2020ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் 10ஆவது வதசிய அறிவியல் திமரப்பட விழாமவ (NSFFI) 

நடத்தவுள்ள நகரம் எது? 

A) அகா்தலா  

B) புவவனசுவா் 

C) லக்வனா 

D) சமாகாலி 

 இந்தியாவின் 10ஆவது வதசிய அறிவியல் திமரப்பட விழாவானது 2020ஆம் ஆண்டு ஜனவாி மற்றும் 

பிப்ரவாி மாதங்களில் அகா்தாலாவில் நமடசபறவுள்ளது. திமரப்படங்கள் மூலம் அறிவியல் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் குறித்த விழிப்புணா்மவ ஏற்படுத்துவவத இந்த விழாவின் வநாக்கமாகும். வடகிழக்கு 

நகரம் ஒன்றில் இவ்விழா நமடசபறுவது இது இரண்டாவது முமறயாகும். 

 அறிவியல், சதாழில்நுட்பம், கண்டுபிடிப்பு, ஆற்றல், சுற்றுச்சூழல், வவளாண்மம மற்றும் பாரம்பாிய 

அறிவு ஆகியவற்மற சிறப்பிக்கும் வநாக்கத்துடன் இந்தத் திமரப்படத் திருவிழா நமடசபறுகிறது. 

எளிய விளக்கங்களின் மூலம் எளிய மக்களிமடவய அறிவியல் கருத்துக்கமள சகாண்டு வசா்க்கும் ஓா் 

எளிய வழியாக இவ்விழா உள்ளது. 
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 UNICEF, UNESCO மற்றும் சவவ்வவறு நாடுகளின் தயாாிப்பாளா்களால் தயாாிக்கப்பட்ட படங்கள் இவ் 

விழாவில் திமரயிடப்படும். திாிபுரா மற்றும் பிற மாநிலங்களின் திமரப்படங்களும் இதில் அடங்கும். 

 

 

 இந்திய விமான நிமலயங்கள் ஆமணயத்தின் சசன்மன விமான நிமலய இயக்குநராக S ஸ்ரீகுமாா் 

சபாறுப்வபற்றுள்ளாா். இதுவமர இப்பதவியில் இருந்த G. சந்திர சமௌலி மும்மபயில் மண்டல சசயல் 

இயக்குநராக (வமற்கு மண்டலம்) மாற்றப்பட்டமத அடுத்து ஸ்ரீகுமாா் இப்சபாறுப்மப ஏற்றுள்ளாா். 

 கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் சாமல, பாலங்கமள சீரமமக்க வதசிய வவளாண்மம 

மற்றும் ஊரக வளா்ச்சி வங்கி மூலம் தமிழ்நாடு அரசுக்கு ரூ.159 வகாடி நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஆஸ்திரேலியாவின் புதிய பிேதமோக பதவிரயற்றுள்ளவா் யாா்? 

A) மால்கம் டா்ன்பல் 

B) ககன் வவட் 

C) பீட்டா் காஸ்குரோவ் 

D) ஸ்காட் ரமாாிசன் (Scott Morrison)  

 2019ஆம் ஆண்டு கபாதுத்ரதா்தலில் பதவிவயத் தக்கவவத்துக்ககாண்ட பின்னா், ஆஸ்திரேலியாவின் 

புதிய பிேதமோக ஸ்காட் ரமாாிசன் மீண்டும் பதவிரயற்றாா். ஆஸ்திரேலிய தவலநகா் கான்போவில் 

நடந்த பதவிரயற்பு நிகழ்ச்சியில், துவணப் பிேதமா் வமக்ரகல் கமக்காா்மக் மற்றும் பிேதமா் ரமாாிசன் 

ஆகிரயாருக்கு, பிாித்தானிய ரபேேசி எலிசபத்தின் ஆஸ்திரேலியாவுக்கான பிேதிநிதி பீட்டா் 

காஸ்குரோவ் பதவிப்பிேமாணம் கசய்துவவத்தாா். 

 கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நடத்தப்பட்ட ஓா் உட்கட்சி வாக்ககடுப்பில் ஆஸ்திரேலியாவின் 30ஆவது 

பிேதமோக ரமாாிசன் கதாிவு கசய்யப்பட்டாா். ஆஸ்திரேலியாவின் 46ஆவது நாடாளுமன்றம் ஜூவல 

மாதம் முதல் வாேத்தில் திறக்கப்படும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. 

2.நடப்பாண்டின் $100,000 டாலா்கள் பாிசுத்கதாவகயுடன் கூடிய ‘Nine Dots’ பாிசுக்கான 

கவற்றியாளோக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய எழுத்தாளா் யாா்? 

A) ரக ரஜாசி 

B) மீோ குமாாி 

C) ஆன்னி வசதி (Annie Zaidi)  

D) யாவா் அகமத் 

 மும்வபவயச்ரசா்ந்த பகுதி ரநே எழுத்தாளோன ஆன்னி வசதிக்கு, ‘Bread, Cement, Cactus’ என்ற 

தவலப்பில் அவகேழுதிய கட்டுவேக்காக  $100,000 டாலா்கள் பாிசுத்கதாவகயுடன் கூடிய ‘Nine Dots’ 

நூற்பாிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் அவருவடய சமகால வாழ்க்வக அனுபவத்தில் ரவா் 

ஊன்றி, வீடு என்ற கருத்ரதாட்டத்வத அலசி ஆோய்ந்து, நிவனவவலகள், கசய்தி விமா்சனங்கள் 

என்ற இேண்டின் சங்கமமாக இந்தக் கட்டுவேவய ஆன்னி வசதி எழுதியுள்ளாா். 

 பாிசு கவன்றவா் இக்கட்டுவேவய பின்னா் முழு நூலாக விாித்து எழுதரவண்டும். அவத ரகம்பிாிட்ஜ் 

பல்கவலயின் பதிப்பகம் நூலாக கவளியிடும். ரமலும் ரகம்பிாிட்ஜ் பல்கவலயில் உள்ள கவலகள், 

சமூக அறிவியல்கள் மற்றும் மானுடவியல் ஆய்வுவமயத்தில் குறிப்பிட்ட காலம் தங்கியிருப்பதற்கான 

வாயப்பும் அவருக்கு வழங்கப்படும். 
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3.அண்வமயில் எந்தத் ரததியில் நடப்பாண்டு சா்வரதச எவகேஸ்ட் தினம் கவடபிடிக்கப்பட்டது? 

A) ரம 27 

B) ரம 29  

C) ரம 30 

D) ரம 28 

 1953ஆம் ஆண்டு ரம.29 அன்று நியூசிலாந்வதச் ரசா்ந்த எட்மண்ட் ஹிலாாியும், ரநபாளத்வதச் ரசா்ந்த 

கடன்சிங் நாா்ரக கொ்பாவும் எவகேஸ்ட் சிகேத்தின் உச்சிவய முதன்முவறயாக எட்டியதன் 

நிவனவாக ஒவ்ரவாா் ஆண்டும் ரம.29 அன்று சா்வரதச எவகேஸ்ட் தினம் கவடபிடிக்கப்படுகின்றது.  

 காத்மண்டுவிலும், எவகேஸ்ட் பகுதியிலும் நிவனவு நிகழ்வுகள், ரபேணிகள் மற்றும் சிறப்பு நிகழ்வுகள் 

ஆகியவவ இந்நாளின்ரபாது நடத்தப்படுகின்றன. பிேபல மவலரயற்ற வீேோன ஹிலாாி காலமான 

பின்பு, 2008 முதல், இந்நாவள சா்வரதச எவகேஸ்ட் தினமாக கவடபிடிக்க ரநபாளம் முடிவு கசய்தது. 

4.நடப்பாண்டு சா்வரதச ஐ.நா அவமதி காப்ரபாா் தினத்தின் கருப்கபாருள் என்ன? 

A) Protecting Civilians, Protecting Peace  

B) Courage for Peace 

C) Law, Order, Peace 

D) Peacekeeping Is a Global Partnership 

 சீருவட & குடிமக்கள் பணியாளா்களின் விவலமதிப்பற்ற பங்களிப்புக்கு அஞ்சலி கசலுத்துவரதாடு, 

அவமதிகாக்கும் ரசவவகவள வழங்கும்ரபாது தங்களது இன்னுயிவே இழந்த 3,800க்கும் ரமற்பட்ட 

அவமதி காப்ரபாவேக் ககௌேவிக்கவும் விதமாக ஒவ்ரவாா் ஆண்டும் ரம.29 அன்று சா்வரதச ஐ.நா 

அவமதி காப்ரபாா் தினம் (International Day of United Nations Peacekeepers) அனுசாிக்கப்படுகிறது.  

 “குடிமக்கவள பாதுகாத்தல், அவமதிவயப் பாதுகாத்தல் – Protecting Civilians, Protecting Peace” 

என்பது நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபாருளாகும். 1948ஆம் ஆண்டு இரத நாளில், “ஐ.நா 

இவடக்கால ரபாா் நிறுத்த உடன்பாடு ரமற்பாா்வவ அவமப்பு (UNTSO)” என்னும் கபயாில் முதல் ஐ.நா 

அவமதிகாப்பு நடவடிக்வககள் பாலஸ்தீனத்தில் கதாடங்கின. அப்ரபாதிலிருந்து 10 லட்சத்திற்கும் 

ரமற்பட்ட ஆண்கள் & கபண்கள் 72 ஐ.நா அவமதிகாப்பு நடவடிக்வககளில் பணியாற்றியுள்ளனா். 

 ஐ.நா அவமதிகாப்பு நடவடிக்வககளுக்கான 4ஆவது மிகப்கபாிய பவட பங்களிப்பாளோக இந்தியா 

உள்ளது. ஐ.நா அவமதிகாப்பானது, ரபாாிலிருந்து அவமதிக்குத் திரும்ப நாடுகளுக்கு உதவுகிறது. 

தற்சமயம், உலகம் முழுவதும் நவடகபற்று வரும் பல்ரவறு அவமதிகாப்பு நடவடிக்வககளுக்கு சுமாா் 

6400க்கும் ரமற்பட்ட அவமதி காப்பாளா்கவள இந்தியா பங்களித்துள்ளது. 
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5.அண்வமயில் காலமான மூத்த விடுதவலப் ரபாோட்ட வீோ் கியான் சந்த், எந்த மாநிலத்வதச் 

ரசா்ந்தவோவாா்? 

A) பீகாா் 

B) உத்தேப்பிேரதசம் 

C) ஹிமாச்சலப்பிேரதசம்  

D) பஞ்சாப் 

 மூத்த விடுதவலப் ரபாோட்ட வீேோன கியான் சந்த் (93), ஹிமாச்சலப் பிேரதச மாநிலத்தின் சம்பா 

மாவட்டத்தில் உள்ள தனது பூா்வீக கிோமத்தில் ரம.27 அன்று காலமானாா். 1926ஆம் ஆண்டு அக்.26 

அன்று பிறந்த இவா், ரநதாஜி தவலவமயிலான ஆசாத் ஹிந்தின் உறுப்பினோக இருந்தாா். 

6. WhatsApp பாிவா்தவன தளத்வத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள முதல் இந்திய நிதி நிறுவனமாக 

மாறியுள்ள கசாத்து ரமலாண்வம நிறுவனம் எது? 

A) எஸ்பிஐ பேஸ்பே நிதி 

B) ரமாதிலால் ஓஸ்வால் கசாத்து ரமலாண்வம நிறுவனம்  

C) ாிவலயன்ஸ் பேஸ்பே நிதி 

D) ஆதித்யா பிா்லா சன் வலஃப் பேஸ்பே நிதி 

 ரமாதிலால் ஓஸ்வால் கசாத்து ரமலாண்வம நிறுவனமானது புதிய மற்றும் ஏற்கனரவ இருக்கும் 

முதலீட்டாளா்களுக்கு அதன் WhatsApp பாிவா்த்தவன தளத்வத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பிேபல 

பன்னியக்குதள (Cross – Platform) தகவலனுப்பும் கசயலி மூலம் பேஸ்பே நிதி பாிவா்த்தவனகவள 

ரமற்ககாள்ளும் இந்தியாவின் முதல் நிதி நிறுவனமாக இந்நிறுவனம் மாறியுள்ளது. 

 முதலீட்டாளா்கள் இதன் மூலம், ரமாதிலால் ஓஸ்வால் AM நிறுவனத்தின் எந்தகவாரு திட்டத்திலும் 

முதலீடு கசய்ய WhatsAppஐப் பயன்படுத்த முடியும். இந்த அம்சம், WhatsApp Payஇன் ஒரு பகுதி அன்று, 

கட்டணஞ்கசலுத்து தளமாக WhatsAppஐப் பயன்படுத்துவதிலிருந்து இது ரவறுபடுகிறது. 

7.பிகேஞ்சு ஓபன் ரபாட்டியில் கவற்றிகபற்ற வயதான மனிதோன ஐரவா காா்ரலாவிக், எந்த 

நாட்வடச் ரசா்ந்தவோவாா்? 

A) குரோெியா  

B) ஸ்கபயின் 

C) பிோன்ஸ் 

D) கஜா்மனி 
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 ரோலாண்ட் ரகரோஸில் நடந்த நடப்பாண்டு பிகேஞ்சு ஓபன் கடன்னிஸ் ரபாட்டியின் முதல் சுற்று 

ஆட்டத்தில், ஸ்கபயினின் கபலிசியாரனா ரலாபவச (37) வீழ்த்திய பின்னா், 1973ஆம் ஆண்டுக்குப் 

பின் முதல்முவறயாக பிகேஞ்சு ஓபன் ரபாட்டியில் கவற்றிகபற்ற வயதான மனிதோக குரோெியாவின் 

ஐரவா காா்ரலாவிக் (40) மாறினாா். 

 1978ஆம் ஆண்டிலிருந்து கிோண்ட்ஸ்லாம் ரபாட்டியில் கவல்லும் வயதானவரும் காா்ரலாவிக்தான். 

கபண்களில், இச்சாதவனவய எலிசகபத் வேயான் தக்கவவத்துள்ளாா். 1934ஆம் ஆண்டின் கபண்கள் 

இேட்வடயா் பட்டத்வத சிரமாரன மாத்யூவுடன் இவணந்து அவா் கவல்லும்ரபாது அவேது வயது 42. 

8.இந்தியாவின் முதல் ‘பிளாக்கசயின் மாவட்டத்வத’ அவமக்க முடிவு கசய்துள்ள மாநில அேசு 

எது? 

A) கா்நாடகம் 

B) ஆந்திேப்பிேரதசம் 

C) கதலுங்கானா  

D) ஜாா்க்கண்ட் 

 அவனத்து துளிா்நிவல (Start–ups) & நிறுவனங்களுக்கும் ஒரு சூழலவமப்வப உருவாக்குவதற்காக 

வஹதோபாத்தில் இந்தியாவின் முதல் ‘பிளாக்கசயின் மாவட்டத்வத’ அவமக்க கதலுங்கானா மாநில 

அேசு முடிவு கசய்துள்ளது. ‘Blockchain’ கதாழினுட்பம் எல்லா களங்கவளயும் உள்ளடக்கியிருந்தாலும், 

வங்கியியல், நிதியியல் ரசவவகள் மற்றும் காப்பீடு; மருந்து மற்றும் சுகாதாேம்; தளவாடங்கள் மற்றும் 

விநிரயாகச் சங்கிலி; மற்றும் அேசாங்க துவறகள் முதலியவற்றில் மிகுந்த கவனம் கசலுத்தும். 

 இவண – பணிபுாி கவளி (Co-Working Space), ஒரு பன்னாட்டுத் கதாடா்பு அலுவலகம், பிளாக்கசயின் 

களத்தில் பணிபுாியும் கதாடக்க நிவல துளிா் நிறுவனங்களுக்கு T–Hub ரபான்றகதாரு வழிகாட்டி 

அவடவு (Incubation) வமயம்  மற்றும் புத்தாக்கங்கவள ஊக்குவிப்பதற்கு ஆதேவான ஓா் ஆோய்ச்சி & 

ரமம்பாட்டு வமயம் ஆகியவற்வற ஒரு மாவட்டம் ககாண்டிருக்கும். 

9.மருத்துவ குணம் நிவறந்த தாவேங்கள் பயிாிடவல ஊக்குவிப்பதற்காக ‘நறுமணத் திட்டம் – 

Aroma Mission’ என்ற ஒன்வற கதாடங்கியுள்ள மாநில அேசு எது? 

A) திாிபுோ 

B) நாகலாந்து 

C) மிரசாேம் 

D) ரமகாலயா  

 ரமகாலயா முதலவமச்சா் கான்ோட் K சங்மா, வே – ரபாய் மாவட்டத்தின் வபா்வாவில் 18 ரகாடி ரூபாய் 

மதிப்பீட்டில் ‘Aroma Mission’ என்ற ஒன்வற கதாடங்கினாா். விவசாயிகளின் வாழ்வாதாே நிவலவய 
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வலுப்படுத்துவதும், மாநிலத்தில் ரவவலவாய்ப்வப உருவாக்குவதும் இதன் இலக்காககும். இந்தத் 

திட்டமானது மருத்துவ மற்றும் நறுமணத் தாவேங்கள் பயிாிடவல அதிகாிக்கும். 

 இந்தத் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, மருத்துவ மற்றும் நறுமணப் பயிா்களின் கூட்டுப் பணிக்காக மத்திய 

மருத்துவ & நறுமணப்பயிா்கள் வமயம் (CIMAP) மற்றும் ரமகாலய வடிநில ரமம்பாட்டு ஆவணயம் 

ஆகியவற்றிற்கும் இவடரய ஒப்பந்தம் வககயழுத்தானது. CIMAP என்பது அறிவியல் மற்றும் கதாழிலக 

ஆய்வு வமயத்தின் (CSIR) ஒரு முன்னணி ஆோய்ச்சி ஆய்வகம் ஆகும். ஜூன் 5 – உலக சுற்றுச்சூழல் 

நாளன்று காடுகளின் பேப்வப அதிகாிக்கவும், பாதுகாக்கவுமாக மாநிலத்தின் பல்ரவறு பகுதிகளில் 

குறிப்பாக நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் ஒரு மில்லியன் மேங்கள் நடுவதற்கான அேசின் திட்டத்வத 

ரமகாலாய முதல்வா் அறிவித்துள்ளாா். 

10.பின்வரும் நாடுகளில் BIMSTECஇன் உறுப்பு நாடு/கள் எது/எவவ? 

A) இந்ரதாரனசியா 

B) பாகிஸ்தான் 

C) தாய்லாந்து  

D) கமாாிசியஸ் 

 ரம.30 அன்று நவடகபற்ற பிேதமா் நரேந்திே ரமாடியின் பதவிரயற்பு விழாவில், ‘BIMSTEC’ (வங்காள 

விாிகுடா நாடுகள் ஒத்துவழப்பு அவமப்பு) அவமப்பில் இடம்கபற்றுள்ள நாடுகளின் தவலவா்களுக்கு 

அவழப்பு விடுக்கப்பட்டது. இதுதவிே, ொங்காய் ஒத்துவழப்பு அவமப்பின் தற்ரபாவதய தவலவோன 

கிா்கிஸ்தான் அதிபா் சூரோன்ரப ஜீன்பிக்ரகாவுக்கும், நடப்பாண்டு கவளிநாடு வாழ் இந்தியா்கள் 

நாளன்று சிறப்பு விருந்தினோக பங்ரகற்ற கமாாிசியஸ் பிேதமா் பிேவிந்த் ஜகந்நாத்துக்கும் அவழப்பு 

விடுக்கப்பட்டது. 

 அேசாங்கத்தின் “சுற்றுப்புறத்தாா்க்கு முன்னுாிவம – Neighbourhood First” என்ற ககாள்வகயின் 

அடிப்பவடயில் இவ்வவழப்புகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இந்தியா உட்பட வங்கரதசம், மியான்மா், 

இலங்வக, தாய்லாந்து, ரநபாளம் மற்றும் பூடான் முதலிய நாடுகள் BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for 

Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) உறுப்பு நாடுகளாகும். 

 புது தில்லியில் உள்ள குடியேசுத்தவலவா் மாளிவக முற்றத்தில் நடந்த பதவிரயற்பு விழாவில், 

நரேந்திே ரமாடிக்கு பிேதமோக, குடியேசுத்தவலவா் ோம்நாத் ரகாவிந்த், பதவிப்பிேமாணமும், ேகசியக் 

காப்புப் பிேமாணமும் கசய்துவவத்தாா். பிேதமவேத் கதாடா்ந்து, 24 அவமச்சேவவ அவமச்சா்களும், 

33 இவணயவமச்சா்களும் பதவிரயற்றனா். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.புதிய ததசிய பாதுகாப்பு ஆத ாசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

A) ராஜீவ் மாத்துூா் 

B) திதேஷ்வா் சா்மா 

C) ராஜீவ் ஜஜயிே் 

D) அஜித் ததாவ ்  

 1968ஆம் ஆண்டிே் IPS அதிகாாிகள் அணியயச் தசா்ந்தவரும், மத்திய உளவுத்துயையிே் முே்ோள் 

தய வருமாே அஜித் ததாவ ், 5 ஆண்டுகா த்திை்கு ததசிய பாதுகாப்பு ஆத ாசகராக மறு நியமேம் 

ஜசய்யப்பட்டுள்ளாா். அவருக்கு அயமச்சரயவ (Cabinet) அயமச்சருக்கு  இயணயாே அதிகாரமும் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ததசிய பாதுகாப்பு ஆத ாசகருக்கு (National Security Advisor) அயமச்சரயவ 

அயமச்சா் தகுதி அளிக்கப்படுவது இதுதவ முத ்முயையாகும். 

 எ ்ய  தாண்டி பாகிஸ்தானுக்குள் நடத்தப்பட்ட து ் ியத் தாக்குத ் (Surgical Strike); பு ்வாமாவி ் 

பயங்கரவாதிகள் தாக்குத ் நடத்தப்பட்ட பிைகு, பாகிஸ்தாேிே் பா தகாட் பகுதி மீது நடத்தப்பட்ட 

வாே் பயட தாக்குத ்; இந்தியா, சீோ, மியாே்மா் ஆகிய மூே்று நாடுகளிே் எ ்ய கள் சந்திக்கும் 

தடாக் ாம் பகுதியி ், இந்திய – சீேப் பயடகளுக்கு இயடதய 73 நாள் நீடித்த பதை்ை நிய க்கு தீா்வு 

கண்டது ஆகியவை்ைி ் இவா் முக்கியப் பங்காை்ைியுள்ளாா். 

 1999இ ் இந்தியே் ஏா்ய ே்ஸ் பயணிகள் விமாேம், ஆப்காேிஸ்தாேிே் காந்தகாா் நகரத்துக்கு 

கடத்தப்பட்டதபாது, கடத்த ்காரா்களுடே் தபச்சுவாா்த்யத நடத்தியதிலும் அஜித் ததாவ ் முக்கியப் 

பங்காை்ைியுள்ளாா். காஷ்மீா், வடகிழக்கு மாநி ங்கள், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட மாநி ங்களி ் 33 

ஆண்டுகள் உளவுத்துயை அதிகாாியாக இவா் பணிபுாிந்துள்ளாா். 

2.நடப்பாண்டு சாம்பியே்ஸ்  ீக் தகாப்யபயய ஜவே்றுள்ள கா ்பந்து அணி எது? 

A) FC பாா்சித ாோ  

B)  ிவா்பூ ் FC  

C) டாட்டே்ஹாம் ஹாட்ஸ்பா் F.C 

D) ாிய ் மாட்ாிட் 

 ஜூே்.1 அே்று மாட்ாிடி ் நடந்த தபாட்டியி ்  ிவா்பூ ் FC அணி, 6ஆவது முயையாக சாம்பியே்ஸ்  ீக் 

தகாப்யபயய ஜவே்ைது. இறுதியாட்டத்தி ் இங்கி ாந்து பிாிமீயா்  ீக் அணிகளாே  ிவா்பூ ் – 

டாட்டே்ஹாம் தமாதிே. ஆட்டத்திே் 2ஆவது நிமிடத்தி ்  ிவா்பூ ் அணிக்கு கியடத்த ‘ஜபோ ்டி’ 

வாய்ப்பி ் நட்சத்திர வீரா் முகமது சா ா அணிக்காக முத ் தகாய  அடித்தாா். 
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 ஜப ்ஜியத்யதச் தசா்ந்த  ிவா்பூ ் வீரா் டிதவாக் ஓாிகி அணிக்காக 2ஆவது தகாய  அடித்தாா். கயடசி 

வயர தபாராடிய டாட்டே்ஹாம் அணியிேரா ் ஒரு தகா ் கூட அடிக்க முடியவி ்ய . முடிவி ் 2–0 

எே்ை கணக்கி ் டாட்டே்ஹாம் அணியய வீழ்த்தி  ிவா்பூ ் அணி சாம்பியே் ஆேது.  ிவா்பூ ் 

அணியிே் பயிை்சியாளராக ஜஜா்ஜே் கிளாப் ஜபாறுப்தபை்ை 4 ஆண்டுகளுக்குப்பிே்,  ிவா்பூ ் FC 

இந்தப்பட்டத்யத ஜவே்றுள்ளது. 

3.அண்யமயி ் கா மாே மூத்த நடியக ரூமா குகா தாகுா்தா, எந்தப் பிராந்திய தியரயு யகச் 

தசா்ந்தவா்? 

A) கே்ேடம் 

B) ஜபங்கா ி  

C) ஜதலுங்கு 

D) ஒாியா 

 வங்காள ஜமாழி தியரயு கிே் மூத்த நடியகயும், பாடகியுமாே ரூமா குகா தாகுா்தா (84), தமை்கு வங்க 

மாநி ம் ஜகா ்கத்தாவி ் கா மாோா். சத்யஜித்தர இயக்கிய கேசத்ரு (1989) மை்றும் அபிஜாே் (1962) 

முத ிய படங்களி ் அவரது பாத்திரங்களுக்காக அவா் அைியப்படுகிைாா். 1958ஆம் ஆண்டி ் க ்கத்தா 

இயளதயாா் இயசக் குழுஜவாே்யை ரூமா நிறுவிோா். 

4.நடப்பாண்டு உ க பா ் திேத்துக்காே கருப்ஜபாருள் எே்ே? 

A) Drink Move Be Strong 

B) Drink Milk : Today & Everyday  

C) Drink Milk, Be Strong 

D) Raise a Glass 

 உ க பா ் திேம், ஒவ்தவாா் ஆண்டும் ஜூே்.1ஆம் தததியே்று கயடபிடிக்கப்படுகிைது. பா ிே் மீது 

கவேம் ஜசலுத்தவதை்கும், பா ் மை்றும் பா ் ஜதாழிை்துயையுடே் ஜதாடா்புயடய நடவடிக்யககயள 

விளம்பரப்படுத்துவதை்கும் இந்த நாள் வாய்ப்பளிக்கிைது. 2001ஆம் ஆண்டி ் ஐ.நா அயவயிே் உணவு 

மை்றும் தவளாண்யம அயமப்பாேது ஜூே்.1ஆம் தததியய உ க பா ் திேமாக ஜதாிவு ஜசய்தது.  

 நிய த்தே்யம, ஜபாருளாதார வளா்ச்சி, வாழ்வாதாரங்கள் மை்றும் ஊட்டச்சத்து முத ியவை்றுக்கு 

பா ் ஜதாழிை்துயையிே் இே்ைியயமயாத பங்களிப்யப இந்நாள் ஜகாண்டாடுகிைது. நடப்பாண்டி ் 

வரும் இந்நாளுக்காே கருப்ஜபாருள், “பா ் குடியுங்கள் : இே்றும் & திேமும்”. 
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5.ஐ.நா ஜபண்கள் இயண நிா்வாக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய – வம்சாவளி யாா்? 

A) அேிதா பாட்டியா  

B) பிரமிளா ஜஜயிே் 

C) வா்ஷா கண்ணா 

D) கிரண் சா்மா 

 வள தம ாண்யம, நிய த்தே்யம மை்றும் கூட்டாண்யம ஆகியவை்றுக்காே பா ிே சமத்துவம், 

ஜபண்களுக்கு அதிகாரமளித்தலுக்காே ஐ.நா பிாிவிே் இயண நிா்வாக இயக்குநராக, இந்திய 

வம்சாவளியயச் தசா்ந்த அேிதா பாட்டியாயவ ஐ.நா ஜபாதுச்ஜசய ா் ஆண்டேிதயா குட்டரஸ் 

நியமித்துள்ளாா். இந்திய இராணுவ அதிகாாி Lt.Gen யசத ஷ் தியேகா், ஜதை்கு சூடாேி ் உள்ள 

ஐ.நா திட்டத்திே் புதிய பயடத்தளபதியாக நியமிக்கப்பட்ட ஒரு வாரத்திை்குள்ளாக இந்த நியமேம் 

வந்துள்ளது. 

6.வி ங்குகயள சட்டமுயை நபா்களாக அண்யமயி ் அைிவித்த உயா்நீதிமே்ைம் எது? 

A) தி ் ி உயா்நீதிமே்ைம் 

B) ஜமட்ராஸ் உயா்நீதிமே்ைம் 

C) பஞ்சாப் மை்றும் ஹாியாோ உயா்நீதிமே்ைம்  

D) பாம்தப உயா்நீதிமே்ைம் 

 ஹாியாோவி ் வாழும் மேிதா்கயளப் தபாே்று அங்கு வாழும் அயேத்து வி ங்குகளும் சட்டப்பூா்வ 

உாியமகள் ஜபை்ை சட்டமுயை நபா்கள் எே சமீபத்தி ் பஞ்சாப் மை்றும் ஹாியாோ உயா்நீதிமே்ைம் 

தீா்ப்பளித்துள்ளது. வி ங்குகளிே் ந ே்கயளப் பாதுகாப்பதை்காக உத்தரகாண்ட் உயா்நீதிமே்ைம் 

இதுதபாே்ை தீா்ப்யப வழங்கி கிட்டத்தட்ட ஓராண்டுக்குப் பிைகு இந்தத் தீா்ப்பு வந்துள்ளது.  

 உத்தரகாண்டி ிருந்து சண்டிகாி ் உள்ள பஞ்சாப் மை்றும் ஹாியாோ நீதிமே்ைத்திை்கு 2018ஆம் 

ஆண்டி ் பணிமாறுத ் ஜபை்ை நீதிபதி ராஜீவ் சா்மாவா ், இவ்விரு தீா்ப்புகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

உ.பி.இ ிருந்து ஹாியாோவுக்கு ஜகாடூரமாே முயையி ் கட்டப்பட்டு ஜகாண்டு ஜச ் ப்பட்ட 29 

பசுக்கள் குைித்து பஞ்சாப் மை்றும் ஹாியாோ உயா்நீதிமே்ைத்தி ் தகவ ் ஜதாிவித்தயத ஜதாடா்ந்து 

ஜதாடுக்கப்பட்ட வழக்கி ் இந்தத் தீா்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.வி ங்குகயளக் ஜகாண்டு இயக்கப்படும் 

வண்டிகளுக்கு ‘வழிக்காே உாியம’ உள்ளது எேவும் நீதிமே்ைம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 
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7.அண்யமயச் ஜசய்திகளி ் இடம்ஜபை்ைிருக்கும் NGTS–4b, பிே்வரும் எந்தக் தகாளுடே் 

ஜதாடா்புயடயது? 

A) ஜநப்டியூே்  

B) யுதரேஸ் 

C) வியாழே் 

D) ஜசவ்வாய் 

 ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தி ் உள்ள வாா்விக் ப ்கய யயச் தசா்ந்த ஆராய்ச்சியாளா்கள், ஜநப்டியூேிய 

பாய வேத்தி ், ஜசாந்த வளிமண்ட த்யத உயடய NGTS–4b எே்று ஜபயாிடப்பட்டுள்ள புைக்தகாள் 

ஒே்ைியே கண்டைிந்துள்ளோ். ஜநப்டியூே் அளவுயடய தகாள்கள் ஜதே்படாத, நட்சத்திரங்களுக்கு 

அருதக அயமந்துள்ள ஒரு மண்ட ந்தாே் ஜநப்டியூேிய பாய வேம். 

 நட்சத்திரத்தி ிருந்து வ ியமயாே கதிாியக்கத்யத இம்மண்ட ம் ஜபறுகிைது. அதாவது, வாயுக்கள் 

ஆவியாகி விடுவதா ் தகாள்களா ் தங்களது வளி மண்ட த்யத  தக்கயவத்துக் ஜகாள்ள இய ாது, 

அதோ ் அயவ ஜவறும் பாயைக்தகாளமாகதவ இருக்கும். இருந்தும், NGTS–4b இே்ேமும் அதே் 

வளிமண்ட த்யதக் ஜகாண்டுள்ளது. ஜநப்டியூயேவிட சிைியதாகவும், பூமியய விட மும்மடங்கு 

அளவி ் ஜபாியதாகவும் உள்ள இந்த NGTS–4b புைக்தகாயள ‘தவிா்க்கப்பட்ட தகாள் – The Forbidden 

Planet’ எே அயழக்கிே்ைோ். 

 புவியிே் நியை தபாே்று 20 மடங்கு நியையும், ஜநப்டியூயேவிட 20% குயைவாே ஆரமும், 1000° C 

ஜவப்பநிய யும் இந்தப் புைக்தகாள் ஜகாண்டுள்ளது. இதே் வயகயி ், ஜநப்டியூேிய பாய வேத்தி ் 

கண்டைியப்பட்ட முத ் புைக்தகாள் இதுவாகும். NGTS ஜதாய தநாக்கிகள், சி ி நாட்டிே் அடகாமா 

பாய வேத்திே் யமயத்தி ் அயமந்துள்ள ஐதராப்பிய ஜதை்கத்திய கண்காணிப்பு யமயத்திே் 

பராே ் கண்காணிப்பு யமயத்தி ் அயமந்துள்ளே. 

8.தயாகாயவ விளம்பரப்படுத்துவதை்காக தகாவாவிே் புதிய விளம்பரத் துூதராக நியமேம் 

ஜசய்யப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

A) பா கிருஷ்ணா 

B) நம்ரதா தமேே்  

C) சக்கி வாசுததவ் 

D) இராம்ததவ் 

 போஜியயச் தசா்ந்த தயாகா பயிை்றுவிப்பாளரும், உடை்பயிை்சி வ ்லுநருமாே நம்ரதா தமேே், உட ் 

மை்றும் மேப் பயிை்சிக்காே பண்யடய தயாகா முயையய விளம்பரப்படுத்துவதை்காே தகாவாவிே் 

புதிய விளம்பரத் துூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். தயாகாவிே் நே்யமகள் குைித்து விழிப்புணா்வு 

ஏை்படுத்துவதும், ந மிகு வாழ்க்யக முயையய மக்களியடதய ஊக்குவிப்பதும் இதே் தநாக்கமாகும். 
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9.ஜமக்ஸிதகாவிே் மிகவுயாிய குடிமக்கள் விருது வழங்கி ஜகளரவிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய 

குடியரசுத்தய வா் யாா்? 

A) பிரணாப் முகா்ஜி 

B) A P J அப்து ் க ாம் 

C) பிரதீபா பாட்டி ்  

D) இராம்நாத் தகாவிந்த் 

 ஜூே்.1 அே்று முே்ோள் குடியரசுத் தய வா் பிரதீபா பாட்டி ் அவா்களுக்கு, புதேவிலுள்ள MCCIA 

பவேி ், “Orden Mexicana del Aguila Azteca” (Order of the Aztec Eagle – அஸ்ஜடக் கழுகு விருது) 

வழங்கப்பட்டது. இது அய ்நாட்டிேருக்கு வழங்கப்படும் ஜமக்ஸிதகாவிே் மிகவுயாிய குடிமக்கள் 

விருதாகும். ஜமக்ஸிதகாவுக்கும் பிை நாட்டுக்கும் இயடதய இருதரப்பு உைவுகயள வலுப்படுத்துவதி ் 

சிைந்த பங்களிப்பு புாிதவாயரயும், ஜமக்ஸிக நாட்டுக்கும், மேிததநயத்திை்கும் சிைந்த தசயவகயள 

அளிப்தபாயரயும் அங்கீகாிக்கும் விதமாக இவ்விருது வழங்கப்படுகிைது. 

 இந்தியாவிே் முத ் ஜபண் குடியரசுத்தய வராே பாட்டி ் (2007 – 2012) இந்த விருயதப் ஜபறும் 

இரண்டாவது இந்திய குடியரசுத்தய வராவாா். முே்ேதாக, மயைந்த முே்ோள் குடியரசுத்தய வா் 

S இராதாகிருஷ்ணனுக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

10.புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஜ ் சக்தி அயமச்சகத்திே் அயமச்சராகப் ஜபாறுப்தபை்றுள்ளவா் 

யாா்? 

A) கிாிராஜ் சிங் 

B) கதஜந்திர சிங் ஜஷகாவத்  

C) மதகந்திர நாத் பாண்தட 

D) பிர ்ஹத் தஜாஷி 

 மத்திய நீா்வளம், ஆறுகள் தமம்பாடு, கங்யகயய புேரயமத்த ் அயமச்சகம், மத்திய குடிநீா் மை்றும் 

துப்புரவுப் பணிகள் அயமச்சகம் ஆகியயவ ஒருங்கியணக்கப்பட்டு ‘ஜ ் சக்தி’ எே்ை ஜபயாி ் புதிய 

அயமச்சகத்யத இந்திய அரசு உருவாக்கியுள்ளது. இந்த அயமச்சகத்துக்காே ஜபாறுப்பு கதஜந்திர 

சிங் ஜஷகாவத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 துூய்யமயாே குடிநீயர வழங்குவது மை்றும் இந்தியாவிே் நீா்ப் பிரச்சயேகயள எதிா்த்துப் தபாராடி 

தீா்வு காண்பது ஆகியயவ இதே் முக்கியப் பணிகளாக இருக்கும். துூய்யமயாே குடிநீா் வழங்க ், 

சா்வததச மை்றும் மாநி ங்களுக்கியடயி ாே ஆை்றுநீா் பிரச்சயேகயளத் தீா்த்து யவத்த ், கங்யக 

ஆை்று மை்றும் அதே் கியளயாறுகள் மை்றும் துயணக் கியளயாறுகயள துூய்யமயாக்கும் பணித் 

திட்டமாே நமாமி கங்யக ஆகியயவ சாா்ந்த விஷயங்களி ் இந்த அயமச்சகம் கவேம் ஜசலுத்தும். 
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 இரத்தே்  ா ் கட்டாாியா, புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த அயமச்சகத்திே் இயணயயமச்சராக 

பதவி வகிப்பாா். நடந்து முடிந்த 2019 மக்களயவத் ததா்த ி ், தஜாத்பூா் ஜதாகுதியி ், இராஜஸ்தாே் 

முத யமச்சா் அதசாக் ஜக ாட்டிே் மகே் யவபவ் ஜக ாட்யட, 2.74  ட்சம் வாக்குகள் 

வித்தியாசத்தி ் கதஜந்திர சிங் ஜஷகாவத் ததாை்கடித்தாா். 

 

 

 ஜசே்யே ராஜீவ் காந்தி அரசு ஜபாது மருத்துவமயேயி ் ரூ.15  ட்சம் மதிப்பீட்டி ் மூே்ைாம் 

பா ிேத்தவா்களுக்காே ப ்தநாக்கு மருத்துவ யமயம் திைக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டி ் உள்ள ஓா் 

அரசு மருத்துவமயேயி ் இதுதபாே்ை மருத்துவ யமயம் திைக்கப்படுவது இதுதவ முத ்முயையாகும். 

 ஜசே்யே அரசு ஸ்டாே் ி மருத்துவமயேயிே் முடநீக்கிய ் & எலும்புமுைிவு அறுயவசிகிச்யசத் 

துயை சாா்பி ், எலும்பு ஜதாடா்பாே தநாயாளிகளிே் ஐயங்கயளத் தீா்க்க, ‘STAN ORTHO’ எே்னும் 

புதிய அய தபசி ஜசய ி அைிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவித தய அரசு மருத்துவமயே 

ஒே்ைி ், துயைாீதியாே அய தபசி ஜசய ி அைிமுகப்படுத்தப்படுவது இதுதவ முத ் முயையாகும். 

 தமிழ்நாட்டி ் சுகாதார வசதியிே் தரத்யத தமம்படுத்தும் தநாக்கத்தி ் தமிழ்நாடு சுகாதார முயையம 

சீரயமப்பு திட்டம் ஜசய ்படுத்தப்படவுள்ளது. இதை்காக உ க வங்கியிடம் $287 மி ் ியே் டா ா் 

நிதியுதவி தவண்டி மத்திய அரசுடே் இயணந்து மாநி  அரசு ஒப்பந்தமிட்டுள்ளது. 

 ஜசே்யேயி ிருந்து வாரணாசிக்கு வரும் 6ஆம் தததி முத ் தநரடி விமாே தசயவ ஜதாடங்குவதாக 

ஏா் இந்தியா விமாே நிறுவேம் அைிவித்துள்ளது. 

 இந்தியே் ஆயி ் நிறுவேத்திே் தமிழ்நாடு மை்றும் புதுச்தசாி மாநி  ஜசய ் இயக்குநராக இருந்த R 

சித்தாா்த்தே் ஓய்வு ஜபை்ையதயடுத்து ஜஜயததவே் பதவிதயை்றுள்ளாா். 

 பே்ேிரண்டாம் வகுப்பு தமிழ் பாடநூ ி ் ‘நடிகா் தி கம்’ சிவாஜி கதணசே் குைித்த தகவ ்கள் இடம் 

ஜபை்றுள்ளே. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இசுலாமிய கூட்டுறவு அமமப்பின் 14ஆவது உச்சிமாநாட்மட நடத்திய நகரம் எது? 

A) பாக்தாத் 

B) டமாஸ்கஸ் 

C) மமக்கா  

D) மதஹ்ரான் 

 மம.31 அன்று சவூதி அமரபியாவில் உள்ள மமக்காவில் நடந்த 14ஆவது இசுலாமிய உச்சிமாநாட்டின் 

மபாது, ஒரு வலுவான எதிா்விமனயாக, ஜம்மு & காஷ்மீா் குறித்த இந்தியாவின் இறுதி அறிக்மகயில், 

இசுலாமிய கூட்டுறவு அமமப்பின் தமலயட்ீமட இந்தியா நிராகாித்தது. 

 இந்தியாவின் ஒருங்கிமைந்த பகுதியாக இருக்கும் ஜம்மு & காஷ்மீா் மாநிலத்தின் பிரச்சமனகளில் 

தமலயிடும் உாிமம இசுலாமிய கூட்டுறவு அமமப்புக்கு (OIC) இல்மல என இந்திய மத்திய மவளியுறவு 

அமமச்சகம் கூறியுள்ளது. இத்தமகய மதமவயற்ற தமலயடீல்கமள OIC மசய்யாமலிருக்க மவை்டும் 

எனவும் இந்தியா அப்மபாது வலியுறுத்தியது. 

 முன்னதாக, இம்மாநாட்டில், ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீா் மக்களின் சட்டபூா்வ உாிமமகளுக்கான தனது 

ஆதரமவ OIC மீை்டும் உறுதிப்படுத்தியது. மமலும் ஜம்மு & காஷ்மீா் மாநிலத்திற்கு என சிறப்பு துூதா் 

ஒருவமரயும் OIC நியமித்தது. OIC என்பது 53 இசுலாமிய மபரும்பான்மம நாடுகள் உட்பட மமாத்தம் 

57 உறுப்பு நாடுகமளக்மகாை்ட ஒரு சா்வமதச அமமப்பாகும். இதன் அறிக்மககள் / தீா்மானங்கள் 

மபான்றவற்றுக்கு பின்னால் பாகிஸ்தான் மபான்ற இந்திய எதிா்ப்பு ஆற்றல்கள் உள்ளன. 

2.எந்தத் மததியில், வன்தாக்குதலுக்கு ஆளான குழந்மதகளின் சா்வமதச தினம் (International 

Day of Innocent Children Victims of Aggression) கமடபிடிக்கப்படுகிறது? 

A) ஜூன் 2 

B) ஜூன் 5 

C) ஜூன் 4  

D) ஜூன் 3 

 உடலளவில், மனதளவில் மற்றும் உைா்வு ாீதியான தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்மதகளின் 

வலிகமள உைரும் விதமாக ஒவ்மவாா் ஆை்டும் ஜூன்.4 அன்று வன்தாக்குதலுக்கு ஆளான 

குழந்மதகளின் சா்வமதச தினம் கமடபிடிக்கப்படுகிறது. குழந்மதகளின் உாிமமகமள பாதுகாப்பத 

–ற்கான ஐ.நா.வின் உறுதிப்பாட்மட இந்நாள் உறுதிப்படுத்துகிறது. 
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3.எல் சால்வடாாின் புதிய அதிபராக பதவிமயற்றுள்ளவா் யாா்? 

A) நயப்ீ புக்மகமல (Nayib Bukele)  

B) மமாாிசிமயா பூன்ஸ் 

C) அந்மதானிமயா சாகா 

D) ஆல்பிரமடா கிறிஸ்டியானி 

 பழமமவாத மதாழிலதிபரான நயப்ீ புக்மகமல, எல் சால்வடாாின் புதிய அதிபராக பதவிமயற்றுள்ளாா். 

இவரது இந்தப் பதவிமயற்பு, பழமமவாத மதசியவாதி குடியரசுக் கூட்டைிக்கும் (ARENA) மவளிச் 

மசல்லும் பாராபுந்மதா மாா்டியின் மதசிய விடுதமலக் கூட்டைிக்கும் இமடமய முப்பது ஆை்டுகளாக 

இருந்த இருகட்சிகள் சாா்ந்த அரமச உமடத்துள்ளது. புக்மகமல, சால்வடார உள்நாட்டுப் மபாா் 

முடிவமடந்ததில் இருந்து அதிபா் பதவிமய மவல்லும் முதல் மவட்பாளராவாா். இவா் அவ்விரை்டு 

முக்கியக் கட்சிகள் சாா்பாகவும் மபாட்டியிடவில்மல. 

4. “ஆப்மக மபட்டி – உங்கள் மகள்” திட்டம், பின்வரும் எந்த மாநில அரசுடன் மதாடா்புமடயது? 

A) உத்தரப்பிரமதசம் 

B) சத்தீஸ்கா் 

C) மத்தியப்பிரமதசம் 

D) இராஜஸ்தான்  

 இராஜஸ்தான் மாநில அரசு, அை்மமயில், “ஆப்மக மபட்டி” திட்டத்தின்கீழ், பள்ளி மாைவிகளுக்கு 

வழங்கப்படும் நிதியுதவிமயயும், மதா்தல் பைியின்மபாது உயிா்துறந்த பைியாளா்களின் குடும்பங்க 

–ளுக்கு வழங்கப்படும் கருமைத்மதாமகமயயும் அதிகாித்துள்ளது. “ஆப்மக மபட்டி” திட்டத்தின்கீழ், 

தந்மத / தாய் அல்லது இருவமரயும் இழந்துவிட்ட வறுமமக் மகாட்டுக்குக் கீழ் வாழும் மாைவிகள் 

ஆை்டுமதாறும் நிதியுதவி மபறுகிறாா்கள். 

 வகுப்பு 1 முதல் 8 வமர பயிலும் மாைவிகளுக்கு, ரூ.1100 ஆக இருந்த உதவித் மதாமக 2100 ஆகவும் 

வகுப்பு 9 முதல் 12 வமர பயிலும் மாைவிகளுக்கு ரூ.1500 ஆக இருந்த உதவித் மதாமக 2500 ஆகவும் 

உயா்த்தப்பட்டுள்ளது. இமதமபால், மதா்தல் பைியின்மபாது உயிா்துறந்த மதா்தல் பைியாளா்களின் 

வாாிசுகளுக்கு வழங்கப்படும் கருமைத்மதாமகமய ரூ.15 லட்சத்திலிருந்து ரூ.20 லட்சமாக உயா்த்தி 

அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. 

5.இதர பிற்படுத்தப்பட்மடாருக்கான (OBC) இட ஒதுக்கீட்மட 27 சதவீதத்திற்கு உயா்த்துவதற்கு 

அை்மமயில் தீா்மானம் நிமறமவற்றியுள்ள மாநில அரசு எது? 

A) உத்தரப்பிரமதசம்  C) மத்தியப்பிரமதசம்  

B) இராஜஸ்தான்  D) ஹாியானா 
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 மத்தியப்பிரமதச அரசு இதர பிற்படுத்தப்பட்மடாருக்கான இட ஒதுக்கீட்மட 14 சதவீதத்திலிருந்து 27 

சதவீதமாக உயா்த்தியுள்ளது. இதற்கான தீா்மானம், அமமச்சரமவ கூட்டத்தில் நிமறமவற்றப்பட்டது. 

இந்தத் தீா்மானம் அமல்படுத்தப்பட்டால், இந்தியாவில் இதர பிற்படுத்தப்பட்மடாருக்கு 27 சதவீத இட 

ஒதுக்கீடு வழங்கிய முதல் மாநிலமாக மத்தியப்பிரமதசம் மாறும். 

 முன்னதாக மாா்ச்.9 அன்று இந்த இட ஒதுக்கீட்மட அமல்படுத்துவதற்காக மத்தியப் பிரமதச மாநில 

அரசு ஓா் அரசாமைமய பிறப்பித்தது. இருப்பினும், மாா்ச்.19 அன்று மத்தியப்பிரமதச உயா்நீதிமன்றம் 

இந்த அரசாமைக்கு தமட விதித்து தீா்ப்பளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

6.அை்மமயில் காலமான ஜஸ்பல் இந்தா் சிங் கல்ரா, எந்தத் துமறயுடன் மதாடா்புமடயவா்? 

A) அறிவியல் 

B) சமமயற்காரா் (Chef)  

C) பத்திாிமக 

D) விமளயாட்டு 

 புகழ்மிக்க சமமயல்காரரும், சமமயல்சாா் மறுமலா்ச்சியாளருமான ஜஸ்பல் இந்தா் சிங் கல்ரா (71), 

ஜூன்.4 அன்று புது தில்லியில் காலமானாா். ‘இந்திய சமமயல் பாைியின் மபரரசன்’ & ‘மதசத்தின் 

சுமவயான உைவு தயாாிப்பாளா்’ மபான்ற அமடமமாழிகமள மபற்றுள்ள இவா், மபாதுவாக ‘ஜிக்ஸ் 

கல்ரா’ என எல்மலாராலும் அமழக்கப்பட்டாா். பன்னாட்டு உைவு மற்றும் பான வல்லுநா்கள் சிறப்பு 

மமயத்தில் இமைக்கப்பட்ட முதல் ஆசியா் இவா்தான். 

7. WHOஇன் புற கைக்குத் தைிக்மகயாளராக மதா்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தியா் யாா்? 

A) பிரமமாத் குமாா் மிஸ்ரா 

B) பிரதீப் குமாா் சின்ஹா 

C) ராஜிவ் மமஹ்ாிஷி  

D) அருைா சுந்தரராஜன் 

 2020 முதல் 2023 வமரயிலான நான்காை்டு காலத்திற்கு, உலக சுகாதார அமமப்பின் புற கைக்குத் 

தைிக்மகயாளராக (External Auditor) இந்திய அரசாங்கத்தின் கைக்குத் தைிக்மகத் தமலவா் (CAG) 

ராஜிவ் மமஹ்ாிஷி மதா்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளாா். கடந்த மாதம் மஜனீவாவில் நடந்த 72ஆவது உலக 

சுகாதார அமவயில் அவா் மதா்ந்மதடுக்கப்பட்டாா். 

 கடந்த மாா்ச்சில், மராமில், உைவு & மவளாை்மம அமமப்பின் புற கைக்குத் தைிக்மகயாளராக 

மதாிவான பின்னா், நடப்பாை்டில் கைக்குத் தைிக்மகத் தமலவா் மபறும் 2ஆவது மபாிய சா்வமதச 

தைிக்மகப் பைியாகும் இது. தற்மபாழுது, ஐ.நா அமவயின் கைக்குத் தைிக்மகயாளா்கள் வாாியத் 

–திலும், ஐ.நா கைக்குத்தைிக்மகயாளா்கள் குழுவின் துமைத்தமலவராகவும் ராஜிவ் உள்ளாா். 
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8.சமீபத்திய மசய்திகளில் இடம்மபற்றுள்ள Enoplotrupes tawangensis, பின்வரும் எந்த வை்டின் 

புதிய இனமாகும்? 

A) சாை வை்டு (Dung beetle)  

B) மமல மதவதாரு வை்டு 

C) கரும்புள்ளிச் மசவ்வை்டு 

D) மதங்காய் முள் வை்டு 

 Enoplotrupes tawangensis என்பது அருைாச்சலப்பிரமதச மாநிலத்தின் தவாங் மாவட்டத்தில் 

கை்டறியப்பட்ட சாை வை்டின் புதிய இனமாகும். பளபளக்கும் அடா் நீல நிறத்தில், 27 மி.மீ., அளவு 

உமடய இவ்வின வை்டுகள், வழக்கமான சாை வை்டுகமள விடவும் அளவில் மபாியதாக உள்ளன.  

 இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு மமயத்மதச் மசா்ந்த மகலாஷ் சந்திரா மற்றும் மதவன்ஷூ குப்தா ஆகிய 

இரு அறிவியலாளா்கள் முதன்முதலில் இது மசகாிக்கப்பட்டது. இந்தியாவில் மட்டும் மதாராயமாக 

65,000 பூச்சியினங்கள் கை்டறியப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 22,000 இனங்கள் வை்டினங்கள் ஆகும். 

9.எந்தத் மததியில், 2ஆவது உலக மிதிவை்டி தினம் கமடபிடிக்கப்பட்டது? 

A) ஜூன் 2 

B) ஜூன் 5 

C) ஜூன் 4 

D) ஜூன் 3  

 இரை்டாவது உலக மிதிவை்டி தினம், ஜூன்.3 அன்று ஐ.நா அமவயால் கமடபிடிக்கப்பட்டது. எளிய, 

மலிவான, நம்பகமான, துூய்மம மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற நிமலயான இந்தப் மபாக்குவரத்து 

முமறமய ஊக்குவிப்பதற்காக இந்நாள் கமடபிடிக்கப்படுகிறது. வமக 1 மற்றும் வமக 2 நீாிழிவு 

மநாயாளிகளுக்கு நலமான வாழ்க்மக முமறமய ஊக்குவிப்பதுடன் மதாடா்புப்படுத்தி இந்த நாள் 

ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. மிதிவை்டி என்பது நிமலயான மபாக்குவரத்துக்கான ஒரு சின்னமாகவும், 

நிமலயான நுகா்வு மற்றும் உற்பத்திமய அதிகாிக்கவும் மநா்மமறயான மசய்திமய அளிக்கிறது. 

மமலும், காலநிமலக்கு மநா்மமறயான தாக்கத்மத இது ஏற்படுத்துகிறது. 

10.கீழ்க்கை்ட நாடுகளுள், நாற்கரப் பாதுகாப்புப் மபச்சுவாா்த்மதயின் உறுப்பினா்கள் எமவ? 

A) இந்தியா, இரஷ்யா மதன்மகாாியா மற்றும் சீனா 

B) இந்தியா, ஐக்கிய அமமாிக்கா, ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திமரலியா  

C) இந்தியா, இந்மதாமனசியா, மியான்மா் மற்றும் தாய்லாந்து 
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D) இந்தியா, மநபாளம், பூடான் மற்றும் வங்கமதசம் 

 பாங்காக்கில் நடந்த, நடப்பாை்டின் நாற்கரப் பாதுகாப்புப் மபச்சுவாா்த்மதயில் (Quadrilateral Security 

Dialogue – QSD) இந்திய, அமமாிக்க, ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திமரலியாவின் மூத்த அதிகாாிகள் கலந்து 

மகாை்டனா். ஒரு கட்டற்ற, திறந்த மற்றும் உள்ளடக்கிய இந்திய – பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான 

அந்நாடுகளின் கூட்டு முயற்சிகள் குறித்து கலந்தாமலாசமன நடத்தவும், பிராந்தியத்தில் விதிகள் 

அடிப்பமடயிலான உத்தரமவப் பாதுகாக்கவும் & ஊக்குவிப்பதற்கான அந்நாடுகளின் பங்களிப்மப 

உறுதிமசய்யவுமாக இந்தப் மபச்சுவாா்த்மத நடந்தது. 

 இந்மதா–பசிபிக் ஒப்பந்தம் மற்றும் திட்டங்களில் இந்த 4 நாடுகள் ஒன்றிமைந்தும், பிற ஆா்வமுள்ள 

நாடுகள் மற்றும் நிறுவனங்கமளாடு இமைந்தும் வழக்கமான ஆமலாசமன மசமவகமள மதாடர 

விரும்பும் அவா்களின் எை்ைத்மத அடிக்மகாடிட்டுக் காட்டின. இந்தியா, ஐக்கிய அமமாிக்கா, 

ஆஸ்திமரலியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் முமறசாரா உத்திசாா் குழுமமான Quadஇன் ஒரு 

பகுதியாகும் இந்தக் கலந்தாமலாசித்தல்கள். 

 சீனா, ஓா் உயிாி புவியமமப்பு மை்டலமான இந்மதா – பசிபிக்கில் அதன் இராணுவ இருப்மப 

விாிவுபடுத்த முயல்கிறது. கிட்டத்தட்ட அமனத்து மதன் சீனக்கடல் பகுதிக்கும் சீனா உாிமம மகாாி 

வருகிறது. அமதமபால், வியட்நாம், பிலிப்மபன்ஸ், மமலசியா, புரூனி மற்றும் மதவான் ஆகிய 

நாடுகளும் அதன் மீது எதிா் மகாரல்கமள மவத்து வருகின்றன. 

 

 

 முகமது இஸ்மாயில் என்னும் இயற்மபயருமடய கை்ைியத்திற்குாிய காயிமத மில்லத் அவா்களின் 

124ஆவது பிறந்த தினம். காயிமத மில்லத் என்றால் உருது மமாழியில், ‘வழிகாட்டும் தமலவா்’ என்று 

மபாருள். 

 பள்ளிகளின் நிமல, அடிப்பமட வசதிகள் மற்றும் இமடநிற்றல் ஆகிய தகவல்கள் குறித்து UDISE 

எனப்படும் கல்விக்கான ஒருங்கிமைந்த மாவட்ட தகவல் முமறமம, மதசிய அளவில் ஆய்வு ஒன்மற 

நடத்தியுள்ளது. அதில், மாநிலங்களின் அடிப்பமடயில் பள்ளி இமடநிற்றமல தடுப்பதில் தமிழ்நாடு 

முதலிடத்தில் உள்ளதாகவும், தமிழ்நாட்டில் 86.2% மபா் பள்ளிப்படிப்மப முழுவதுமாக நிமறவு 

மசய்வதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 தில்லியில் இருந்தபடிமய தமிழ்நாட்டுக்கான மத்திய அரசின் திட்டங்கள் மற்றும் அனுமதி, நிதி 

மபான்றவற்மற மபறுவதற்கு புதிய அதிகாாிமய தமிழ்நாடு அரசு நியமித்துள்ளது. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

வனத்துமற துமைச்மசயலாளா் R ராதாகிருஷ்ைன் மபாறுப்பு அதிகாாியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். 

இவா், மத்திய அரசின் அமனத்து முக்கியமான திட்டங்கள், திட்டப்பாிந்துமரகள், நிலுமவயிலுள்ள 

திட்டங்கள் மபான்றவற்மறக் கவனித்து, துமற அதிகாாிகளுக்கு உதவி மசய்வாா். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘கர்கர பிரஹரர் – 2019’ என்னும் பயிற்சி சமீபத்தில் இந்திய இரரணுவத்தரல் எந்த மரநிலத்தில் 

நடத்தப்பட்டது? 

A) ஹரியரனர 

B) உத்தரகரண்ட் 

C) பஞ்சரப்  

D) ஜம்மு மற்றும் கரஷ்மீர் 

 இந்திய இரரணுவமும், இந்திய விமரனப்படடயும் இடணந்து பஞ்சரப் சமவவளிகளில் ஒரு வரர கரல 

நீண்ட “Kharga Prahar – 2019” என்ற சிறப்புப் பயிற்சிடய நடத்தியுள்ளன. மம.27இல் வதரடங்கிய இந்தப் 

பயிற்சி, இரரணுவத்தின் கர்கர படடப்பிரிவின் பல்மவறு பிரிவுகளரலும், அடமப்புகளரலும் 

மமற்வகரள்ளப்பட்டது. இதில், இந்திய விமரனப்படட விமரனத்திலிருந்து இறங்குவதற்கரன கூட்டுப் 

பயிற்சிகளும், தடரப்படடயின் உதவியுடன் உருவகப்படுத்தப்பட்ட மபரர்க்கள வரன் தரக்குதல்களும் 

நடத்தப்பட்டன. 

 இந்திய இரரணுவத்தின் தரக்குதல் வசயல்திறனில் 50% அளவுக்கு வபற்றுள்ள, ‘கர்கர படடப்பிரிவு’ 

என்று வபரதுவரக அடைக்கப்படுகின்ற அம்பலரலரடவச் சரர்ந்த 2 – Corps, அண்டடநரடரன 

பரகிஸ்தரனுடன் ஏமதனும் சிக்கல் அல்லது மபரர் நடத்த மவண்டிய மதடவமயற்பட்டரல், அதற்கரன 

தரக்குதடலத் வதரடங்க பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 1971இல், மமற்கில் நிடலநிறுத்தப்பட்ட மபரது, இந்தப் படட, பரகிஸ்தரன் பிரிவிடனயில் உதவியது. 

கரர்கில் மபரரின்மபரது இச்சிறப்புப் படடப்பிரிவு, பரடலவனப்பகுதிகளில் பணியமர்த்தப்பட்டது. 

1985ஆம் ஆண்டு முதல் அம்பரலரவிலிருந்து இந்தப் படட இயங்கி வருகிறது. 

2.நடப்பரண்டு J C மடனியல் விருதுக்கு மதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யரர்? 

A) ஸ்ரீ குமரன் தம்பி 

B) ஷீலர  

C) மஜரஷ் பிரகரஷ் 

D) ஆறன்முளர வபரன்னம்மர  

 நடப்பரண்டின் வபருடமமிகு J C மடனியல் விருதுக்கு, மூத்த மடலயரள நடிடகயும், இயக்குநருமரன 

ஷீலர மதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளரர். திடரயுலகில் அவரது பங்களிப்புகடள அங்கீகரிக்கும் விதமரக 

அவருக்கு இவ்விருது வைங்கப்படுகிறது. 2005ஆம் ஆண்டில் இந்த விருடதப் வபற்ற ஆறன்முளர 

வபரன்னம்மரவுக்குப் பிறகு, இவ்விருடதப் வபறும் இரண்டரவது வபண்மணி இவரரவரர். 
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 ரூ.5 லட்சம் வரரக்கப்பரிடசயும், பரரரட்டுப் பத்திரத்டதயும் உள்ளடக்கிய இவ்விருது, வரும் ஜூடல.27 

அன்று நடடவபறவுள்ள ஒரு விைரவில் அவருக்கு வைங்கப்படும். இது மடலயரளத் திடரயுலகில் 

மகரளரவின் மிகவுயர்ந்த விருதரகும். மடலயரளத் திடரயுலகின் முதல் ‘ஊடமப்பட’த்டத இயக்கிய J 

C மடனியலின் வபயரரல் இவ்விருது வைங்கப்படுகிறது. 

 ஷீலர தனது இரசிகப் வபருமக்களரல் வபரதுவரக ஷீலரம்மர என அடைக்கப்படுகிறரர். 1960களின் 

முற்பகுதியில், M G. இரரமச்சந்திரன் நடித்த ‘பரசம்’ என்ற திடரப்படத்தின் மூலம் இவர் திடரயுலகுக்கு 

அறிமுகமரனரர். மகரள மரநில அரசின் முதலரவது ‘சிறந்த நடிடக’ விருது, 1969இல் வவளிவந்த ‘கள்ளி 

வசல்லம்மர’ என்ற திடரப்படம் மூலம் இவருக்குக் கிடடத்தது. 2005இல் வவளிவந்த மடலயரளத் 

திடரப்படமரன ‘அகமல’ என்ற திடரப்படத்தில் நடித்ததற்கரக சிறந்த துடண நடிடகக்கரன மதசிய 

திடரப்பட விருடத இவர் வவன்றரர். கிட்டத்தட்ட 130 படங்களில் ஒமர நடிகருடன் (மடறந்த நடிகர் 

பிமரம் நசீர்) நடித்தடமக்கரன கின்னஸ் உலக சரதடனடயயும் இவர் வகரண்டுள்ளரர். 

3.அண்டமயில் கரலமரன தின்யரர் கரண்ட்ரரக்டர், எந்தத் துடறயுடன் வதரடர்புடடயவர்? 

A) விடளயரட்டு 

B) திடரத்துடற  

C) புடகப்படக்கடல 

D) கடல 

 மூத்த நடிகரும், நரடகக்கடல மமடதயுமரன தின்யரர் கரண்ட்ரரக்டர் (79), ஜூன்.5 அன்று மகரரரஷ்டிர 

மரநிலம் மும்டபயில் கரலமரனரர். திடரப்படங்களில் அவரது நடகச்சுடவ கதரபரத்திரங்களுக்கரக 

புகை்வபற்ற இவருக்கு, நடப்பரண்டில் ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது வைங்கப்பட்டது. 

4. USIBC நடப்பரண்டு உலகளரவிய தடலடமத்துவ விருதுக்கு (USIBC Global Leadership Award) 

வதரிவரகியுள்ள இந்திய – அவமரிக்கர் யரர்? 

A) ஆனந்த் சந்திரமசகரன் 

B) அமசரக் அமிர்தரரஜ் 

C) சுந்தர் பிச்டச  

D) வஜய் சந்திரமசகர் 

 அவமரிக்க – இந்திய வதரைில் கைகம் (USIBC) வைங்கும் உலகளரவிய தடலடமத்துவ விருதுக்கு, 

கூகுள் நிறுவனத்தின் தடலடமச் வசயல் அதிகரரி (CEO) சுந்தர் பிச்டச மதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளரர். 

அவருடன், அவமரிக்க பங்குச்சந்டதயரன NASDAQஇன் தடலவர் அமடனர பிடரட்மமனும் அந்த 

விருதுக்குத் மதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளரர். 

 வரஷிங்டனில் நடடவபறவுள்ள “இந்தியர ஐடியர” மரநட்டில் அவர்களிருவருக்கும் அந்த விருது 

வைங்கப்படும். இந்தியரவுக்கும், அவமரிக்கரவுக்கும் இடடயிலரன வர்த்தகம் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 
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150 % அதிகரித்துள்ளதில் கூகுள், NASDAQ மபரன்றடவ முக்கியப் பங்கு வகித்துள்ளதரல், இந்த 

விருடத USIBC வைங்குகிறது. 

5.எந்த நரட்டின் வபண்கள் ஹரக்கி அணி, மகன்மடரர் பிட்ஸ்வஜரரல்ட் U21 சர்வமதச பட்டத்டத 

வவன்றுள்ளது? 

A) இந்தியர  

B) சீனர 

C) பூடரன் 

D) வங்கமதசம் 

 இந்திய ஜூனியர் வபண்கள் ஹரக்கி அணி, ஜூன்.4 அன்று அயர்லரந்து டப்ளினில் நடந்த இறுதிப் 

மபரட்டியில், அயர்லரந்டத 1-0 என்ற கணக்கில் வீை்த்தி, நடப்பரண்டின் மகன்மடரர் பிட்ஸ்வஜரரல்ட் 

(Cantor Fitzgerald) 4 நரட்டு அணிகளுக்கு இடடமயயரன U21 சர்வமதச பட்டத்டத வவன்றது. நரன்கு 

ஆட்டங்களில் 3 மகரல் அடிக்கப்பட்டது. மும்தரஜ் கரன், மபரட்டியின் மிக அதிக மகரலடித்தவரரவரர். 

6. UNGAவின் 74ஆவது அமர்வுக்கரன தடலவரரக மதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ள திஜ்ஜரனி முகமது – 

பண்மட (Tijjani Muhammad – Bande), எந்த ஆப்பிரிக்க நரட்டடச் மசர்ந்தவரரவரர்? 

A) டநஜீரியர  

B) எகிப்து 

C) வதன்னரப்பிரிக்கர 

D) துனிசியர 

 ஐ.நரவுக்கரன டநஜீரியரவின் துூதர் திஜ்ஜரனி முகமது – பண்மட, ஐ.நர வபரது அடவயின் 74ஆவது 

அமர்வுக்கரன தடலவரரக மதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளரர். விதிகளின்படி, வபரது அடவயின் 74ஆவது 

அமர்வுக்கரன தடலவர் ஏமதனும் ஓர் ஆப்பிரிக்க நரட்டிலிருந்துதரன் மதர்ந்வதடுக்கப்பட மவண்டும். 

தற்சமயம் தடலவரரக உள்ள எக்குவமடரரின் மரியர வபர்னரண்மடர எஸ்பிமனரசர, வரும் வசப்டம்பர் 

மரதத்தில் ஓய்வுவபறவிருக்கிறரர். 

7.இந்திய வரனிடல ஆய்வுத் துடறயின் தடலடம இயக்குநரரக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யரர்? 

A) மிருத்யஞ்டச மகரபத்ரர (Mrutyunjay Mahapatra)  

B) K J இரமமஷ் 

C) அவினரஷ் சந்தர் 

D) S கிறிஸ்மடரபர் 
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 புகை்வபற்ற அறிவியலரளரும், புயல் எச்சரிக்டக வல்லுநருமரன மிருத்யஞ்டச மகரபத்ரர, இந்திய 

வரனிடல ஆய்வு டமயத்தின் தடலடம இயக்குநரரக நியமிக்கப்பட்டுள்ளரர். வபரதுவரக 

‘இந்தியரவின் புயல் மனிதர் – Cyclone man of India’ என அடைக்கப்படும் இவர், வரும் ஆகஸ்ட்.11 அன்று 

பதவிமயற்றுக்வகரள்ளவுள்ளரர். அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு அவர் இப்பதவியில் வதரடர்வரர். 

 இந்திய வரனிடல ஆய்வு டமயத்தின் புயல் எச்சரிக்டக பிரிவில் பணியரற்றும் மகரபத்ரர மற்றும் 

அவரது குழுவினரின் புயல்கள், கரற்றின் மவகம் அவற்றின் தரக்கம் குறித்த துல்லியமரன முன் 

கணிப்பிற்கரக பரரரட்டப்பட்டனர். சமீபத்திய ‘பரனி’ புயலின்மபரது உரிய மநரத்தில் அவர்களரல் 

வைங்கப்பட்ட துல்லியமரன முன்வனச்சரிக்டககள், இலட்சக்கணக்கரன மக்கடள பரதுகரப்பரன 

இடங்களுக்கு வகரண்டுவசல்ல அதிகரரிகளுக்கு உதவியது. கடந்த 6 ஆண்டுகளில், டபலின் (2013), 

ஹூட் ஹூட் (2014) மற்றும் கிைக்குக் கடற்கடரடய தரக்கிய தித்லி (2018) உட்பட பல்மவறு 

புயல்களுக்கு புயல் எச்சரிக்டக பிரிவு, துல்லியமரன முன்கணிப்புகடள வைங்கியுள்ளது. 

 நரட்டில் வரனிடல / கரலநிடல வதரடர்பரன கணிப்புகளுக்கு இந்திய வரனிடல ஆய்வு டமயமம 

வபரறுப்பரகும். புயல்கள், புழுதிப் புயல்கள், வபருமடை மற்றும் பனி, குளிர் மற்றும் வவப்பக் கரற்று 

வீசல் மபரன்றவற்றுடன் கடுடமயரன வரனிடல நிகை்வுபற்றி மக்களுக்கு எச்சரிக்டக விடுப்பதற்கும் 

இது பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8.நடப்பரண்டு உலக சுற்றுச்சூைல் தினத்துக்கரன கருப்வபரருள் என்ன? 

A) Green Economy 

B) Beat Air Pollution  

C) Connecting People to Nature 

D) Go wild for life 

 சுற்றுச்சூைல் மற்றும் குறிப்பிட்ட சுற்றுச்சூைல் சிக்கல்கள் குறித்த விைிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவதற்கரக 

ஒவ்மவரர் ஆண்டும் ஜூன்.5 அன்று உலக சுற்றுச்சூைல் தினம் கடடபிடிக்கப்படுகிறது. நடப்பரண்டில் 

வரும் இந்நரளுக்கரன கருப்வபரருள் “கரற்று மரடச ஒைிப்மபரம்” என்பதரகும். உலகளரவிய சிக்கலரக 

இருந்துவரும் கரற்று மரடச எதிர்த்துப் மபரரரடுவதற்கரன ஓர் அடைப்பரக இது கருதப்படுகிறது.  

 நடப்பரண்டு உலக சுற்றுச்சூைல் தினத்டத வகரண்டரடுவதற்கரக மத்திய சுற்றுச்சூைல், வனம் மற்றும் 

கரலநிடல மரற்ற அடமச்சகமரனது அண்டமயில் கரற்று மரசு குறித்த விைிப்புணர்டவ ஏற்படுத்தும் 

வடகயில், ‘ஹவர ஆமன மத’ என்னும் கருத்துப்பரடடல வவளியிட்டுள்ளது. சரந்தனு முகர்ஜி, கபில் 

சர்மர, சுனிதி வசௌகரன் மற்றும் சங்கர் மகரமதவன் ஆகிமயரரரல் பரடப்வபற்ற இப்பரடடல ஸ்வநந்த் 

கிர்கிமர எழுதியுள்ளரர். 

 சுற்றுச்சூைல் பரதுகரப்பு குறித்த விைிப்புணர்டவ ஊக்குவிப்பதற்கரக மத்திய சுற்றுச்சூைல் அடமச்சர் 

பிரகரஷ் ஜவமடகர், இந்தத் தினத்தன்று #SelfiewithSapling என்றவவரறு பரப்புடரடய வதரடங்கினரர். 

மரக்கன்று ஒன்டற நட்டு, அதனுடன் படவமடுத்து அதடனச் சமூக ஊடகங்களில் பகிருமரறு அவர் 

அறிவுறுத்தியுள்ளரர். 
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9. ‘Cricket World Cup: The Indian Challenge’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யரர்? 

A) ஸ்ரீகந்தன் நரயர் 

B) சஞ்சய் மஞ்ச்மரக்கர் 

C) ஆஷிஷ் மர  

D) ஹர்ஷர மபரக்மல 

 ‘Cricket World Cup: The Indian Challenge’ என்ற நூடல மூத்த வசய்திபரப்பரளரும், எழுத்தரளருமரன 

ஆஷிஷ் மர எழுதியுள்ளரர். மபரட்டியின் வரலரற்டற இந்தியரவின் பரர்டவயிலிருந்து கூறும் இந்த 

நூடல இங்கிலரந்து மற்றும் மவல்ஸ் கிரிக்வகட் வரரியத்தின் தடலடம அதிகரரி டரம் ஹரரிசன் 

முடறயரக வவளியிட்டுள்ளரர். இந்நூல், 1975 – 2015 வடர நடடவபற்ற அடனத்துப் மபரட்டிகடளயும் 

மீளரய்வு வசய்துள்ளது. மமலும் இங்கிலரந்து மற்றும் மவல்ஸில் நடடவபற்றுக் வகரண்டிருக்கும் 2019 

உலகக்மகரப்டப குறித்த முன்மனரட்டத்டதயும் இந்த நூல் வைங்குகிறது. 

 44 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வதரடங்கப்பட்ட உலகக்மகரப்டபயின் முதல் மபரட்டியிலிருந்து இந்தியர 

பங்குவபற்ற அடனத்து மபரட்டிகள் குறித்தும், ஒவ்வவரரு அடரயிறுதி மற்றும் இறுதிப் மபரட்டிகள் 

குறித்தும், அதில் இந்தியர பங்மகற்றிருந்தரலும் இல்டலவயன்றரலும் கூட அது குறித்து இந்நூலில் 

பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

10.2019 சர்வமதச வலுதளர்ந்மதரர் உச்சிமரநரடு, எந்த நகரத்தில் நடடவபறவுள்ளது? 

A) புது தில்லி 

B) நியூயரர்க் 

C) பரரிஸ் 

D) பியூனஸ் ஏர்ஸ்  

 இரண்டரவது சர்வமதச வலுதளர்ந்மதரர் உச்சிமரநரடு, வரும் 6–8ஆம் மததி வடர, அர்வஜன்டினரவின் 

பியூனஸ் ஏர்ஸில் நடடவபறவுள்ளது. இந்தியரவிலிருந்து, மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகரரமளித்தல் 

துடற அடமச்சர் தரவர்சந்த் வகமலரட் இந்த உச்சிமரநரட்டில் கலந்துவகரள்வரர். வலுதளர்ந்மதரடர 

(Persons with Disabilities – PwD) அதிகரரமிக்கவர்களரகவும், உள்ளடக்கியவர்களரகவும் மரற்றுவதில் 

உலவகங்கும் உள்ள சிக்கல்கள் குறித்து கலந்தரமலரசிக்கவும், எவடரயும் சரரரமல் கண்ணியமரன 

வரை்க்டக வரை்வதற்கு அவர்கள் இயங்குவதற்கரன ஒரு வைிமுடறடய உருவரக்கமவண்டும் என்பமத 

இந்த உச்சிமரநரட்டின் மநரக்கமரகும். 

 ஜூன் 9–10 ஆகிய மததிகளில் இருநரடுகளுக்கும் இடடமய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்டத வளர்த்வதடுப் 

–பதற்கரக அர்வஜன்டினர அரசரங்கத்துடனரன இருதரப்பு விவரதங்களில் இந்திய பிரதிநிதிகள் 

பங்மகற்பரர்கள். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. முதலாவது SDG பாலின அட்டவணையில் இந்தியாவின் தரநிணல (Rank) என்ன? 

A) 106ஆவது 

B) 95ஆவது  

C) 84ஆவது 

D) 77ஆவது  

 முதலாவது SDG பாலின அட்டவணையில், 129 நாடுகளில் இந்தியா 95ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

பன்னாட்டளவில் அணைக்கப்பட்டுள்ள இலக்குகளுக்கு எதிராக பாலின சைத்துவத்ணத அணடவதில் 

ஏற்பட்டுள்ள முன்னனற்றங்கணள இது அளவிடுகிறது. இந்த அட்டவணைணய ‘Equal Measures 2030’ 

என்ற நிறுவனை் தயாாித்துள்ளது. 

 இந்நிறுவனை், ஆப்பிாிக்க பபை்கள் னைை்பாடு ைற்றுை் தகவல் பதாடா்பு வணலயணைப்பு, பில் ைற்றுை் 

பைலிை்டா னகட்ஸ் அறக்கட்டணள, சா்வனதச பபை்கள் சுகாதார கூட்டைி ைற்றுை் சா்வனதச திட்டை் 

உள்ளிட்ட உள்நாட்டு சமூகை் ைற்றுை் னைை்பாடு ைற்றுை் தனியாா் துணறகணளச் னசா்ந்த பன்னாட்டு 

ைற்றுை் பிராந்திய அணைப்புக்களிணடனய கூட்டு ணவத்துள்ளது. 

 ஒட்டுபைாத்த அட்டவணையின் ைதிப்பு, 0–100 என்ற அளவீட்டின் அடிப்பணடயில் அணைந்துள்ளது. 100 

ைதிப்பபை்கள் – அடிப்பணடச் சுட்டிகளுடன் (Indicators) பதாடா்புணடய பாலின சைத்துவ அணடதணல 

குறிக்கிறது. 50 ைதிப்பபை்கள் – ஒரு நாடு அடிப்பணடச்சுட்டிகளுடன் பதாடா்புணடய பாலின சைத்துவ 

அணடதலில் சாிபாதி இலக்ணக எட்டியுள்ளணத குறிக்கிறது. 

 56.2 ைதிப்பபை்கள் பபற்ற இந்தியா, ‘ைிக னைாசைான’ பிாிவில் இடை்பபற்றுள்ள 43 நாடுகளில் 

ஒன்றாக இடை்பிடித்துள்ளது. படன்ைாா்க், பின்லாந்து, சுவீடன், நாா்னவ, பநதா்லாந்து, சுனலாவனியா, 

பொ்ைனி, கனடா, அயா்லாந்து ைற்றுை் ஆஸ்தினரலியா முதலிய நாடுகள் இந்த அட்டவணையின் முதல் 

பத்து இடங்கணளப் பிடித்துள்ளது. 

2.அை்ணையில் காலைான லால்டிங்லியானா ணசனலா (Laldingliana Sailo), எந்த பசய்தித் 

பதாணலக்காட்சியின் குறிப்பிடத்தக்க பசய்தி ஆசிாியராக இருந்தாா்? 

A) ெீ பசய்திகள் 

B) துூா்தா்ஷன்  

C) என் டி டி வி 

D) சி என் என் 

 துூா்தா்ஷன் பசய்தித் பதாணலக்காட்சி ைற்றுை் அகில இந்திய வாபனாலியின் (AIR) முன்னாள் பசய்தி 

ஆசிாியரான லால்டிங்லியானா ணசனலா (76), ஐசாலில் காலைானாா். இந்திய தகவல் னசணவயில் (IIS) 
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மூத்த அதிகாாியாக இருந்த இவா், 1972ஆை் ஆை்டில் ைத்திய தகவல் ைற்றுை் ஒலிபரப்புத் துணறயின் 

கீழ், கள விளை்பரத் துணற அலுவலராக பைியைா்த்தப்பட்டாா். னகாகிைா பிராந்தியத்திற்கான கள 

விளை்பரத் துணற தணலணை இயக்குநரகத்தின் இயக்குநராக இருந்து அவா் ஓய்வுபபற்றாா். 

3.தில்லி உயா்நீதிைன்றத்தின் புதிய தணலணை நீதிபதியாக பதவினயற்றுள்ளவா் யாா்? 

A) திருபாய் நரன்பாய் பனடல்  

B) என் வி ரைைா 

C) தனஞ்பசய ஒய் சந்திரசூத் 

D) ெஸ்டி பசலனைஸ்வா் 

 தில்லி உயா்நீதிைன்றத்தின் புதிய தணலணை நீதிபதியாக (Chief Justice) நீதிபதி திருபாய் நரன்பாய் 

பனடல் நியைிக்கப்பட்டுள்ளாா். ராெ் நிவாஸில் நடந்த பதவினயற்பு விழாவில், துணைநிணல ஆளுநா் 

அனில் ணபொல், நீதிபதி பனடலுக்கு பதவிப்பிரைாைை் பசய்துணவத்தாா். முன்னதாக, நீதிபதி பனடல், 

ொா்க்கை்ட் உயா்நீதிைன்றத்தில் பைியிலிருந்தாா். 

 உச்சநீதிைன்றத்தின் நீதிபதிகள் பாிந்துணரக் குழுவானது (Collegium) தில்லி உயா்நீதிைன்றத்தின் 

தணலணை நீதிபதியாக நியைிப்பதற்கு அவரது பபயணர பாிந்துணரத்தது. தில்லி உயா்நீதிைன்றத்தில் 

60 நீதிபதிகள் வணர இருக்கலாை் என்னுை் அனுைதிக்கப்பட்ட எை்ைிக்ணகயில், தற்னபாணதய 

பற்றாக்குணற எை்ைிக்ணக 24 என உள்ளது. 

4.எந்த நாட்டுடனான வாித் தரவு ஒப்பந்தத்ணத இந்தியா அை்ணையில் அறிவித்தது? 

A) பனாைா 

B) ைாா்ஷல் தீவுகள்  

C) கியூபா 

D) பகளதைாலா 

 ைாா்ஷல் தீவுகளுடனான ஒரு வாித் தகவல் பாிைாற்ற ஒப்பந்தத்ணத (Tax Information Exchange 

Agreement – TIEA) இந்தியா அறிவித்துள்ளது. இது வங்கியியல் ைற்றுை் உாிணையாளா் தகவல்கணள 

இருதரப்புை் பகிா்ந்துபகாள்ளவுை், ஒரு நாட்டின் அதிகாாிகள் ைற்பறாரு நாட்டில் வாிச் னசாதணனகள் 

நடத்துவதற்குை் அனுைதிக்கிறது. 2016ஆை் ஆை்டு ைாா்ச்.18 அன்று, ைாா்ஷல் தீவுகளின் தணலநகரான 

ைெூனராவில், வாி சை்பந்தைான தகவல் பாிைாற்றத்திற்கான TIEA ஒப்பந்தை் பசய்யப்பட்டது. 2019 னை 

21 அன்று, TIEAஐ இந்தியா அறிவித்தது. 

 வாி பவளிப்பணடத்தன்ணை பற்றிய சா்வனதச தர நிணலகளின் அடிப்பணடயில் அணைந்துள்ள இந்த 

ஒப்பந்தை் னகாாிக்ணகயின் அடிப்பணடயில் தகவல்கணள பாிைாறிக்பகாள்வதற்குை், பகிா்ந்து 

பகாள்வதற்குை் உதவுகிறது. இந்தியா ைற்றுை் ைாா்ஷல் தீவுகளுக்கு இணடனய பரஸ்பர கூட்டுறணவ 
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இந்த ஒப்பந்தை் அதிகாிக்கிறது. னைலுை், வாி சை்பந்தப்பட்ட பயனுள்ள கட்டணைப்ணப வழங்குவதன் 

மூலை் வாி ஏய்ப்பு ைற்றுை் வாி தவிா்ப்ணப கட்டுப்படுத்துகிறது. 

5.பின்வருை் பைட்னராக்களில் கழிவிலிருந்து ஆற்றல் (waste – to – energy) பபறுை் இந்தியாவின் 

முதல் திட்டைாக ைாறியுள்ள பைட்னரா எது? 

A) தில்லி பைட்னரா  

B) பசன்ணன பைட்னரா 

C) பபங்களூரு பைட்னரா 

D) பகால்கத்தா பைட்னரா 

 கழிவிலிருந்து ஆற்றல் உற்பத்தி பசய்யுை் ஆணலயிலிருந்து ஆற்றணலப் பபறுை் இந்தியாவின் முதல் 

திட்டைாக தில்லி பைட்னரா ைாறியுள்ளது. தில்லி பைட்னரா இரயில் நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, இந்தத் 

திட்டை், பிரதைா் னைாடியின் “துூய்ணை இந்தியா திட்ட”த்துடன் ஒத்துள்ளது. கழிவு னைலாை்ணை ைற்றுை் 

கழிவுப்பபாருட்கணள பயனுள்ள முணறயில் ைீை்டுை் பயன்படுத்துவது குறித்த விழிப்புைா்ணவ 

ஏற்படுத்துவதற்குை் இது உதவுை். காசிபூாில் உள்ள 12 MW திறன்பகாை்ட ஆணலயிலிருந்து 2 MW 

ைின்சாரத்ணதப் பபற தில்லி பைட்னரா பதாடங்கியுள்ளது. 

 இவ்வாணலயிலிருந்து ஆை்படான்றுக்கு னதாராயைாக 17.5 ைில்லியன் அலகுகணள தில்லி பைட்னரா 

இரயில் நிறுவனை் பபற்றுக்பகாள்ளுை் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. ஆணலயின் ஆற்றல் உற்பத்திணய 

பபாறுத்து இந்த அளவு ைாறுபடுை். கிழக்கு தில்லி கழிவுப்பபாருள் பக்குவப்படுத்துதல் நிறுவனத்தால் 

(EDWPCL) அணைக்கப்பட்டுள்ள இவ்வாணல, தில்லி அரசு, கீணழ தில்லி ைாநகராட்சி ைற்றுை் EDWPCL 

முதலியணவ சை்பந்தப்பட்ட ஒரு பபாது தனியாா் கூட்டின் அடிப்பணடயில் அணைக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த ஆணல, சுைாா் 8 ைில்லியன் டன் அளவிலான ணபங்குடில் வாயு பவளியட்ீணட குணறக்குை். 

6.நாடாளுைன்ற விவகாரங்களுக்கான அணைச்சரணவக் குழுவின் தணலவா் யாா்? 

A) ராெ்நாத் சிங்  

B) நனரந்திர னைாடி 

C) அைித்ஷா 

D) நிா்ைலா சீதாராைன் 

 நாடாளுைன்ற விவகாரங்களுக்கான அணைச்சரணவக் குழுவின் தணலவராக ைத்திய பாதுகாப்பு 

அணைச்சா் ராெ்நாத் சிங் நியைிக்கப்பட்டுள்ளாா். னைலுை், பிரதைா் னைாடி தணலணையிலான அரசியல் 

விவகாரங்களுக்கான அணனத்து முக்கியக் குழுக்களிலுை் இவா் ஒருபகுதியாக இருப்பாா். 

 முதலீடு ைற்றுை் வளா்ச்சி பற்றிய அணைச்சரணவக் குழு, னவணலவாய்ப்பு ைற்றுை் திறன் னைை்பாடு பற்றிய 

அணைச்சரணவக் குழு ஆகிய னைாடி அரசால் அணைக்கப்பட்ட 2 புதிய குழுக்களின் உறுப்பினராகவுை் 
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ராெ்நாத் நியைிக்கப்பட்டுள்ளாா். வளா்ச்சி ைற்றுை் முதலீட்டின் உந்துதலுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 

இந்த இரை்டு குழுக்களுை் ைத்திய உள்துணற அணைச்சா் அைித்ஷா தணலணையில் இருக்குை். 

7.2018 டாை் டாை் னபாக்குவரத்து அட்டவணையின்படி, உலகின் ைிகவுை் பநாிசலான நகரை் எது? 

A) லிைா 

B) புது தில்லி 

C) ைாஸ்னகா 

D) முை்ணப  

 டாை் டாை் என்ற நிறுவனை் ‘Traffic Index–2018’ என்ற தணலப்பில் நடத்திய ஆய்வில், பநாிசல் அளவு 65 

சதவீதத்துடன் முை்ணப நகரை் முதலிடத்தில் உள்ளது. புது தில்லி 4ஆவது (58%)இடத்ணத பிடித்துள்ளது. 

பகாலை்பியா தணலநகா் னபானகாடா (63% ) 2ஆவது இடத்திலுை், பபரு தணலநகா் லிைா (58%) 3ஆவது 

இடத்திலுை், ரஷ்ய தணலநகா் ைாஸ்னகா (56%) 5ஆவது இடத்திலுை் உள்ளது. கடந்த 2018ஆை் ஆை்டில், 

56 நாடுகளில், 403 நகரங்களில், னபாக்குவரத்து பநாிசலினால் ஏற்படுை் தாைதை் குறித்து இந்த ஆய்வு 

நடந்தது. இந்த ஆய்வில், முை்ணப சாணலகளில் பயைிக்க நள்ளிரவு 2 ைைி முதல் அதிகாணல 5 ைைி 

வணர ைட்டுனை உகந்தது என பதாிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8.2019 புணனவுக் கணதக்கான பபை்கள் பாிசிணன பவன்றவா் (Women’s Prize for Fiction) யாா்? 

A) சதி ஸ்ைித் 

B) கைிலா ஷை்சி 

C) தயாாி னொன்ஸ் (Tayari Jones)  

D) கனட னைானச 

 அபைாிக்க எழுத்தாளரான தயாாி னொன்ஸ், “An American Marriage” என்னுை் தனது புதினத்துக்காக 

நடப்பாை்டின் புணனவுக் கணதக்கான பபை்கள் பாிணச பவன்றுள்ளாா். ஓா் இளை் ஆப்பிாிக்க 

அபைாிக்கருக்கு அளிக்கப்பட்ட தவறான தை்டணன பற்றியுை் அது அவாின் திருைைத்ணத எவ்வாறு 

பாதிக்கின்றது என்பது பற்றியுை் இந்நூல் சித்தாிக்கின்றது. £30,000 பராக்கப் பாிசுை், ‘பபஸ்ஸி’ 

என்னுை் ஒரு பவை்கல சிணலயுை் வழங்கப்பட்டது. இந்தப் பாிசு, பபை்களின் பணடப்பாற்றல்கணள 

பகாை்டாடுை் ைிகப்பபாிய சா்வனதச பகாை்டாட்டங்களுள் ஒன்றாகுை். 

9. NITI ஆனயாக்கின் புதிதாக நியைிக்கப்பட்ட துணைத்தணலவா் யாா்? 

A) ராெிவ் குைாா்  

B) V K சரஸ்வத் 

C) ரனைஷ் சந்த்   D) V K பால் 
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 முக்கிய அணைச்சரணவ அணைச்சா்கணள பதவிவழி உறுப்பினா்களாக இணைத்து பிரதைா் நனரந்திர 

னைாடி, சைீபத்தில் கூட்டுக்பகாள்ணகயுணடய ைதியுணரயகைான (think–tank) ைாறிவருை் இந்தியாவின் 

னதசிய நிறுவனத்ணத (National Institution of Transforming India – NITI) ைறுசீரணைத்துள்ளாா். பாதுகாப்பு 

அணைச்சா் ராெ்நாத் சிங், உள்துணற அணைச்சா் அைித்ஷா, நிதியணைச்சா் நிா்ைலா சீதாராைன் ைற்றுை் 

விவசாய அணைச்சா் நனரந்திர சிங் னதாைா் ஆகினயாா் னைாடி தணலணையிலான இை்ைதியுணரயகத்தின் 

பதவிவழி உறுப்பினா்களாக உள்ளனா். 

 ரனைஷ் சந்த், V K சரஸ்வத் ைற்றுை் V K பால் முதலிய முழுனநர உறுப்பினா்களுடன் இணைந்து இதன் 

துணைத்தணலவராக ராெிவ் குைாா் பதாடா்வாா். வருை் ெூன்.15 அன்று பிரதைா் தணலணையிலான 

5ஆவது NITI ஆனயாக் கூட்டை் நணடபபறவுள்ளது. இதில் நீா் னைலாை்ணை, விவசாயை் ைற்றுை் னதசப் 

பாதுகாப்பு உள்ளிட்டது பதாடா்பாக பல்னவறு முக்கியப் பிரச்சணனகள் ஆனலாசிக்கப்பட உள்ளன.  

 NITI ஆனயாக் கவுன்சிலில் அணனத்து ைாநில முதலணைச்சா்கள், (துணை நிணல) ஆளுநா்கள், ைத்திய 

அணைச்சா்கள் ைற்றுை் மூத்த அரசு அதிகாாிகள் உள்ளிட்னடாா் இடை்பபற்றிருப்பாா்கள். புதிய னைாடி 

அரசின் கீழ் நணடபபறுை் முதல் கூட்டை் இதுவாகுை். முந்ணதய திட்டக்குழுவுக்கு ைாற்றாக 2015 ென.1 

அன்று ைத்திய அணைச்சரணவ தீா்ைானத்தின் மூலை் NITI ஆனயாக் நிா்ைாைிக்கப்பட்டது. 

10.எந்த ஆப்பிாிக்க நாட்டில், சினாய் தீபகற்பை் (Sinai Peninsula) அணைந்துள்ளது? 

A) துனிசியா 

B) அல்ெீாியா 

C) எகிப்து  

D) லிபியா 

 சினாய் தீபகற்பை் என்பது எகிப்தில் உள்ள ஒரு தீபகற்பைாகுை். இது வடக்னக ைத்தியதணரக் கடலுக்குை், 

பதற்னக பசங்கடலுக்குை் இணடயில் ஆப்பிாிக்காவுக்குை் ஆசியாவுக்குை் ஒரு நிலப்பாலைாக உள்ளது. 

சைீபத்திய பசய்திகளில் இது இடை்பபற்றுள்ளது. காரைை்–சினாய் தீபகற்பத்திலுள்ள ஒரு னசாதணனச் 

சாவடியில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கு, பதிலடி பகாடுக்குை் வணகயில் எகிப்திய பாதுகாப்புப் பணடக 

–ளால் சந்னதகத்திற்குட்பட்ட 14 பயங்கரவாதிகள் பகால்லப்பட்டனா். 

 வடக்கத்திய சினாய் தீபகற்பத்தில் உள்ள ஒரு னசாதணனச் சாவடியில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் 8 

எகிப்திய காவல்துணற அதிகாாிகள் பலியாகினா். இந்தத் தாக்குதலுக்கு இசுலாைிய அரசு தீவிரவாத 

அணைப்பு பபாறுப்னபற்றுள்ளது. இத்தாக்குதல், எல்–அாிஷ் நகாின் னைற்குப் பகுதியில் இடை்பபற்றது. 

அப்னபாது அங்கிருந்த ைக்கள் ரைலான் பகாை்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனா். 
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 ஆை்டு முழுவதுை் 24 ைைி னநரமுை் கணடகள், வைிக நிறுவனங்கணளத் திறந்து ணவக்க வணக 

பசய்யுை் உத்தரணவ தைிழ்நாடு அரசு பவளியிட்டுள்ளது. இதற்கான உத்தரணவ பதாழிலாளா் நலன் & 

னவணலவாய்ப்புத் துணற முதன்ணைச் பசயலாளா் சுனில் பாலீவால் அை்ணையில் பிறப்பித்தாா். இந்த 

ஆணை மூன்றாை்டு காலத்திற்கு பபாருந்துை். 

 முதன்முணறயாக இந்தியக் கடற்கணரப் பகுதியிலுை், நீருக்கடியிலுை் உள்ள குப்ணபகணளத் துூய்ணைப் 

படுத்துை் முயற்சி உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தன்று (05.06.2019) பசன்ணன, னகாவளை் கடற்கணரயில் 

னைற்பகாள்ளப்பட்டது. அப்னபாது, 500 கினலா குப்ணப இரை்னட ைைி னநரத்தில் அள்ளப்பட்டு சுத்தை் 

பசய்யப்பட்டது. 

 னசலத்தில் கட்டப்பட்டு வருை் ஈரடுக்கு னைை்பாலப் பைியின் ஒருபகுதியான AVR ரவுை்டானா முதல் 

இராைகிருஷ்ைா சாணல சந்திப்பு வணர 2.5 கி.ைீ., நீளமுள்ள புதிய னைை்பாலை் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தப் பாலை், தைிழ்நாட்டின் ைிகநீை்ட ஈரடுக்கு னைை்பாலை் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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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 
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 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 
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(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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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. 
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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 
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 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. 
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 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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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இலண்டனில் நடப்பாண்டு காமன்வெல்த் வபாதுச்வசயலாின் புத்தாக்கத்துக்கான நீடித்த 

ெளா்ச்சி ெிருதத வென்ற இந்திய வபாறியாளா் யாா்? 

A) அனுக்ாிதி குதசன் 

B) ாீத்து காிதால் 

C) அகஷயா தைன் 

D) நிததஷ் ைாங்கிா்  

 வபங்களூருதெச் தசா்ந்த மின்னணுெியல் வபாறியியலாளா் நிததஷ் குமாா் ைாங்கிா், ஐக்கிய 

இராச்சியத்தின் இலண்டனில், நடப்பாண்டு காமன்வெல்த் வபாதுச்வசயலாின் புத்தாக்கத்துக்கான 

நீடித்த ெளா்ச்சி ெிருதத (Commonwealth Secretary – General’s Innovation for Sustainable Development 

Award) வென்றாா். காமன்வெல்த்தின் 53 உறுப்புநாடுகதளச்தசா்ந்த 14 பிற கண்டுபிடிப்பாளா்களுடன் 

‘மக்கள் – People’ பிாிெில் அொ் தனது ெிருததப் வபற்றாா். 

 கிதடத்தற்காிய மருத்துெ உபகரணங்களின் உடனடி அணுகல் இல்லாததபாது, சுொசக் தகாளாறு 

தநாயின் காரணமாக முழுெளா்ச்சிக்கு முன் பிறக்கும் குழந்ததகளின் தெிா்க்கக்கூடிய இறப்புகதள 

தகயாளுெதற்காக ைாங்கிா் ‘Saans’ என்னும் ஒரு சுொச ஆதரெு சாதனத்தத உருொக்கியுள்ளாா். 

அெரது இந்த பச்சிளங்குழந்ததகளுக்கான மலிெுெிதல சுொசச் சாதனமானது இந்தியாெின் சிறு 

நகரங்களில் புதிதாகப் பிறந்த குழந்ததகளின் உயிதரக் காப்பாற்றியுள்ளது. 

 அெசரகால மற்றும் சிக்கலான பராமாிப்புத் துதறயில், தடுக்கக்கூடிய இறப்புகதளத் தடுப்பதத 

தநாக்கமாகக்வகாண்டு, மருத்துெச் சாதனங்கதள உற்பத்தி வசய்துெரும் நிறுெனமான ‘Coeo Labs’இன் 

இதண நிறுெனராொா் ைாங்கிா். காமன்வெல்த் புத்தாக்க ெிருதுகதள வென்ற 15 தபருக்கு தலா ஒரு 

தகாப்தப, ஒரு சான்றிதழ் மற்றும் 2,000 பெுண்டுகள் பாிசுத்வதாதக முதலியதெ ெழங்கப்படுகிறது. 

2.ஆப்பிாிக்க ஒன்றிய உச்சிமாநாட்தட நடத்துெதற்காக, இந்தியா, அண்தமயில் $15 மில்லியன் 

டாலா் மானிய உதெிதய எந்த நாட்டிற்கு ெழங்கியது? 

A) துனிசியா 

B) தநைா்  

C) வமாராக்தகா 

D) கானா 

 தநைாின் ததலநகரான நியாதமயில் ெரும் ைூதல 7–8 தததிகளில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள 

ஆப்பிாிக்க ஒன்றிய உச்சிமாநாட்தட நடத்துெதற்கு ஆதரொக, இந்தியா, தநைருக்கு $15 மில்லியன் 

அவமாிக்க டாலா் மானிய உதெிதய ெழங்கியுள்ளது. தநைா் அரசாங்கத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட 

தகாாிக்தகக்கு பதிலளிக்கும் ெதகயில் இந்த மானிய உதெி வசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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 தநைா் முதன்முதறயாக இெ்ெுச்சிமாநாட்தட நடத்துகிறது. இெ்ெுச்சிமாநாட்டின்தபாது ஆப்பிாிக்க 

வபருநிலப்பரப்பில் கட்டற்ற ொ்த்தகப் பகுதியானது (African Continental Free Trade Area – AfCFTA) 

வதாடங்கப்படும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. மானிய உதெியின்கீழ், நியாதமயில், மகாத்மா காந்தி 

சா்ெததச கருத்தரங்கு தமயத்தத இந்தியா நிறுெெுள்ளது. 

 நடப்பாண்டில் அனுசாிக்கப்படும் மகாத்மா காந்தியின் 150ஆெது பிறந்தநாள் நிதனதெ இந்த தமயம் 

வகௌரெிக்கும். எதிா்ெரும் ஆப்பிாிக்க உச்சிமாநாட்தடாடு வதாடா்புதடய சில கூட்டங்கதள இந்த 

தமயம் நடத்த ொய்ப்புள்ளது. ஆப்பிாிக்க உச்சிமாநாட்தட நடத்துெதற்கான இந்தியாெின் இந்த 

மானிய உதெி, இருதரப்பு உறெுகதள தமம்படுத்துெதற்கு தமலும் உதெும். 

3.நடப்பாண்டு தபால்க்ஸாம் கிராண்ட் பிாிக்ஸ் வபண்கள் 1500 மீட்டாில் தங்கம் வென்ற இந்திய 

ெீராங்கதன யாா்? 

A) P U சித்ரா  

B) டூட்டி சந்த் 

C) தைாதிா்தமாயி சிக்தாா் 

D) தசாமா பிஸ்ொஸ் 

 சுெீடனின் வசாவலண்டுனாெில் நடந்த நடப்பாண்டு தபால்க்ஸாம் கிராண்ட் பிாிக்சில், இந்தியாெின் 

P U சித்ரா, வபண்கள் 1500 மீ., பிாிெில் தங்கம் வென்றாா். தெிர, ஆசிய ெிதளயாட்டில் தங்கப்பதக்கம் 

வென்ற ைின்சன் ைான்சன், ஆண்கள் 1500 மீ., தபாட்டிதய 3:39.69 ெிநாடிகளில் முடித்து வெள்ளி 

வென்றாா். சுெீடனின் ஆண்ட்ாியாஸ் ஆம்கிரன் (3:39.68) தங்கம் வென்றாா். 

4.நியமிக்கப்பட்ட வபயா்கள் & எண்களுக்கான இதணயதள குழுமத்தின் (Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers – ICANN) ததலதமயகம் எங்கு அதமந்துள்ளது? 

A) லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்  

B) பாாிஸ் 

C) நியூயாா்க் 

D) வபா்லின் 

 நியமிக்கப்பட்ட வபயா்கள் & எண்களுக்கான உலகளாெிய இதணய அதமப்பும் (ICANN), இந்திய 

தகெல் வதாழினுட்பத்துதற அதமப்பான நாஸ்காமும் இதணந்து, இதணயத்ததப் பயன்படுத்தி 

சாதனங்கள் மற்றும் உட்கட்டதமப்தப நிா்ெகிக்கப்பயன்படும் அதடயாளங்காட்டி வதாழினுட்பத்தத 

(Identifier Technology) உருொக்கெுள்ளன. 

 இந்த இதணெின்கீழ், தயாாிப்பாளா் அல்லது ெிநிதயாகஸ்தா்கள் தங்களது ெணிகத்தத நிறுத்திய 

சூழலிலும்கூட, களப்வபயா் முதறதமதயப் (DNS) பயன்படுத்தி இதணய உலகின் சாதனங்கதளப் 

புதுப்பிப்பதில் இரு அதமப்புகளும்  கெனம் வசலுத்துகின்றன. 
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 ICANN என்பது ஒரு இலாப தநாக்கற்ற அதமப்பாகும், அது இதணயத்தின் வபயா்வெளிகள் மற்றும் 

எண்சாா் வெளிகள் வதாடா்பான பல்தெறு தரெுத்தளங்களின் பராமாிப்பு மற்றும் நதடமுதறகதள 

ஒருங்கிதணத்து, பிதணயத்தின் நிதலயான & பாதுகாப்பான வசயல்பாட்தட உறுதிவசய்கிறது. 

இதன் ததலதமயகம் அவமாிக்காெின் கலிதபாா்னியாெில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் அதமந்துள்ளது. 

5.நடப்பாண்டு உலக அகதிகள் நாளின் கருப்வபாருள் என்ன? 

A) Step with Refugees  

B) With courage let us all combine 

C) Migrants and Refugees: Towards a Better World 

D) We stand together with refugees 
 அகதிகளின் கததகதளயும் அொ்தம் பங்களிப்புகதளயும் வகாண்டாடும் ெிதமாக ஆண்டுததாறும் 

ைூன்.20 அன்று உலக அகதிகள் தினம் அனுசாிக்கப்படுகிறது. “#Step with Refugees – Take a Step on 

World Refugee Day” என்பது 2019இல் ெரும் இந்நாளுக்கான கருப்வபாருளாகும். அகதிகளுக்கான ஐ.நா 

உயராதணயா் (UNHCR) அலுெலகம் வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய ெருடாந்திர ஆய்ெறிக்தகயின்படி, 

கடந்த ஆண்டின் இறுதியில் 70.8 மில்லியன் குழந்ததகள், வபண்கள் & ஆண்கள் ெலுக்கட்டாயமாக 

புலம்வபயா்ந்துள்ளனா். கிட்டத்தட்ட எழுபதாண்டுகாலங்வகாண்ட அந்த அதமப்பின் ெரலாற்றில், 

இதுதெ மிகெுயா்ந்த எண்ணிக்தகயாகும். 

 தபாா்கள், ென்முதற மற்றும் துன்புறுத்தல் ஆகிய காரணங்களால் மக்கள் புலம்வபயா்ந்துள்ளதாக 

இந்த ஆய்ெு வதாிெிக்கின்றது. ெீடுகளிலிருந்து ெிரட்டியடிக்கப்பட்டொ்களுள் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் 

இரண்டு பங்கினா் உள்நாட்டிதலதய இடம்வபயா்ந்துள்ளனா். இெ்ெதக அகதிகளில் சுமாா் 80% தபா் 

தங்கள் நாட்டிற்கு அண்தட நாடுகளில் ொழ்கின்றனா். தமாதல் அல்லது துன்புறுத்தலின் ெிதளொக 

சராசாியாக, ஒெ்தொா் இரண்டு ெிநாடிக்கும் ஒருொ் ெலுக்கட்டாயமாக இடம்வபயா்கிறாா். அகதிகள், 

உலகில் மிகெும் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களுள் ஒருெராக உள்ளனா்.  

6.அண்தமச்வசய்திகளில் இடம்வபற்ற குத்தி மதசாதா (Guthi Bill), பின்ெரும் இந்தியாெின் எந்த 

அண்தட நாட்டுடன் வதாடா்புதடயது? 

A) பூடான் 

B) தநபாளம்  

C) ெங்கததசம் 

D) பாகிஸ்தான் 

 தநபாளத்தில், ைூன்.19 அன்று, சா்ச்தசக்குாிய “குத்தி மதசாதா”ெுக்கு எதிராக ஆயிரக்கணக்கான 

மக்கள் ததலநகா் காத்மாண்டுெில் உள்ள சாதலகளில் திரண்டனா். காத்மாண்டு பள்ளத்தாக்கில் 

ெசிக்கும் உள்ளூா்ொசிகள், குறிப்பாக தநொா் சமூக உறுப்பினா்கள் இச்சா்ச்தசக்குாிய மதசாதாதெ 

எதிா்த்து ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு ெருகின்றனா். 
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 இந்த மதசாதா நில ஆக்கிரமிப்பாளா்களுக்கு ஆதரொகெும், பல நூற்றாண்டுகள் பதழதமயான 

கலாசாரம் மற்றும் தநபாள மரபுகளுக்கு அச்சுறுத்தலாகெும் இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. 

குத்திகள் என்பன சமூக – வபாருளாதார அறக்கட்டதள நிறுெனங்களாகும். இதெ பயிாிடப்பட்ட 

அல்லது குத்ததகக்கு ெிடப்பட்ட நில உதடதமகளின் ெருமானத்ததப் பயன்படுத்தி சமய, வபாதுச் 

தசதெ / சமூகப்பணிகதள வசய்கின்றன. 

 குத்தி சட்டத்தத திருத்துெதற்கும், வபாது மற்றும் தனியாா் குத்திகள் அல்லது அறக்கட்டதளகதள 

ததசியமயமாக்குெதற்கும், அதனத்து மதத் தளங்கதளயும் ஓா் அதிகாரமிக்க ஆதணயத்தின்கீழ் 

ஒழுங்குபடுத்துெதற்குமாக தநபாள அரசானது ஏப்ரல் மாதத்தில் நாடாளுமன்றத்தின் தமலதெயான 

ததசிய சட்டமன்றத்தில், குத்தி மதசாதாதெ தாக்கல் வசய்தது. குத்தி மதசாதாதெ நில தமலாண்தம, 

கூட்டுறெு மற்றும் ெறுதம ஒழிப்பு அதமச்சகம் திரும்பப்வபற்றதபாதிலும், அதத முற்றிலுமாக இரத்து 

வசய்யதெண்டும் எனப் தபாராட்டக்காரா்கள் தகாாிக்தக ெிடுத்து ெருகின்றனா். 

7.பன்னாட்டு குடிசாா் ொன்பயண அதமப்பு (International Civil Aviation Organization) கெுன்சிலில் 

இந்தியாெின் பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளொ் யாா்? 

A) அதலாக் தசகா் 

B) வஷபாலி ைூதனைா (Shefali Juneja)  

C) ைிததந்திர சிங் 

D) நிகில் குமாா் 

 கனடாெின் மாண்ட்ாியலில் உள்ள பன்னாட்டு குடிசாா் ொன்பயண அதமப்பு (ICAO) கெுன்சிலில், 

இந்தியாெின் பிரதிநிதியாக 1992ஆம் ஆண்டுத் வதாகுதிதயச் தசா்ந்த இந்திய ெருொய் தசதெ 

(ெருமான ொி பணி நிதல) அதிகாாி வஷபாலி ைூதனைா நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். இெரது பணிக் 

காலம் 3 ஆண்டுகாலமாகும். இெருக்கு முன், அதலாக் தசகா் IAS, இப்பதெியில் இருந்தாா். 

8. ICC உலகக்தகாப்தப ெரலாற்றில் மிக அதிக ரன்கதள ெிட்டுக்வகாடுத்த பந்துெீச்சாளா் யாா்? 

A) ரஷீத் கான்  

B) ஆதில் ரஷீத் 

C) காகிதசா ரபாடா 

D) லசித் மலிங்கா 

 ஒருநாள் தபாட்டிக்கான உலகத்தரொிதசயில் மூன்றாமிடத்தில் இருக்கும், ஆப்கானிஸ்தானின் இடச் 

சுழற்பந்துெீச்சாளரான (leg–spin bowler) ரஷீத் கான், ைூன்.18 அன்று மான்வசஸ்டாில் உள்ள ஓல்ட் 

டிராப்தபாா்டில் நடந்த இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஆட்டத்தில், ICC உலகக்தகாப்தப ெரலாற்றிதலதய 

மிக அதிக ரன்கதள ெிட்டுக்வகாடுத்த பந்துெீச்சாளராக ஆனாா். இப்தபாட்டியில் 9 ஓொ்கள் மட்டுதம 

ெீசிய ரஷீத் கான் 110 ரன்கதள ெிட்டுக்வகாடுத்தாா். டாஸ் வென்றபிறகு தபட்டிங்தகத் ததா்ெு வசய்த 

இங்கிலாந்து அணி, பின்னா் ஆறு ெிக்வகட் இழப்புக்கு 397 ரன்கதள எடுத்தது. 
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 முன்னதாக, இச்சாததன, நியூசிலாந்தின் மாா்ட்டின் ஸ்வனடனுக்கு வசாந்தமாக இருந்தது. 1983ஆம் 

ஆண்டு உலகக்தகாப்தபயில், இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 2 ெிக்வகட்டுகதள எடுத்த அொ், 105 ரன்கதள 

ெிட்டுக்வகாடுத்தாா். 

9. LEEDக்கான இந்தியாெின் முதல் பத்து மாநிலங்களின் USGBC பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ள 

மாநிலம் எது? 

A) தமிழ்நாடு 

B) மகாராஷ்டிரா  

C) கா்நாடகம் 

D) தகரளா 

 US பசுதமக் கட்டடக் கெுன்சிலின் (USGBC) இந்தியாெின் முதல் பத்து மாநிலங்களின் பட்டியலில், 

அதிகபட்ச எண்ணிக்தகயிலான LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – ஆற்றல் & 

சூழல்சாா் ெடிெதமப்பில் ததலதமத்துெம்) சான்றளிக்கப்பட்ட பசுதமக் கட்டடங்கதளக்வகாண்ட 

மகாராஷ்டிர மாநிலம் முதலிடத்ததப் பிடித்துள்ளது. LEED என்பது பரெலாகப் பயன்படுத்தப்படும் 

பசுதமக் கட்டட மதிப்பீட்டு முதறயாகும். மகாராஷ்டிராெில் 334 LEED சான்றளிக்கப்பட்ட பசுதமக் 

கட்டடங்களும், கா்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் முதறதய 232 மற்றும் 157 கட்டடங்களும் உள்ளன. 

 LEED பட்டியலில் உள்ள இம்முதல் 10 மாநிலங்கள், 840 மில்லியனுக்கும் அதிகமான இந்தியா்களின் 

ொழ்ெிடமாக உள்ளன. தமலும் 475 மில்லியன் சதுர அடிக்கும் அதிகமான LEED சான்றளிக்கப்பட்ட 

பரப்தப அம்மாநிலங்கள் உள்ளடக்கியுள்ளன. LEED என்பது நிதலத்தன்தமயின் மிகச்சிறந்த 

சா்ெததசச் சின்னமாகும். LEED ஆனது ஒரு கட்டடம் காியுமிழ்தெக் குதறப்பததயும், ெளங்கதளப் 

பாதுகாப்பததயும் மற்றும் வசலதெக் குதறப்பததயும் குறிக்கிறது. அதத தெதளயில், நிதலயான 

நதடமுதறகளுக்கு முன்னுாிதம அளித்து நலம்மிக்க சூழதல உருொக்குகிறது. 

10.எந்த நகரத்தில், யாதனகளுக்கான இந்தியாெின் முதல் நீா் மருத்துெமதன (Water Clinic) 

திறக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) தமசூரு 

B) மதுரா  

C) வபங்களூரு 

D) ராய்ப்பூா் 

 கீல்ொதம், மூட்டு ெலி மற்றும் பாத தநாய்களால் பாதிக்கப்பட்ட யாதனகளுக்காக இந்தியா தனது 

முதல் சிறப்பு நீா் சிகிச்தச தமயத்தத (நீா் மருத்துெமதன) மதுராெில், யமுதனயாற்றங்கதரயில் 

திறந்துள்ளது. ெனெுயிாி SOS யாதன பாதுகாப்பு மற்றும் பராமாிப்பு தமயத்துக்கு அருதக இது 

திறக்கப்பட்டுள்ளது. தற்தபாது அங்கு, 20 மீட்கப்பட்ட யாதனகள் உள்ளன. இந்த தமயம், உ.பி 

ெனத்துதற மற்றும் Wildlife SOS என்னும் அரசு சாரா அதமப்பால் இதணந்து ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்தத் தததியில், உலக அரிவரள் செல் நரள் (World Sickle Cell Day) அனுெரிக்கப்படுகிறது? 

A) ஜூன் 21 

B) ஜூன் 18 

C) ஜூன் 22 

D) ஜூன் 19  

 அரிவரள் செல் தநரய் மற்றும் அதன் ெிகிெ்செ முசறகள் குறித்து சபரதுமக்களிசைதய விழிப்புணர்வு 

ஏற்படுத்துவதற்கரக ஆண்டுததரறும் ஜூன்.19 அன்று உலக அரிவரள்செல் நரள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

அரிவரள் செல் தநரய் என்பது இரத்த தெரசகயின் மரபுவழி வடிவமரகும். இதில் ெிவப்பு இரத்த 

அணுக்கள் உைல் முழுவதும் தபரதுமரன உயிர்வளிசய எடுத்துெ்செல்ல முடியரத நிசலயிலிருக்கும். 

இந்த தநரயரல் பரதிக்கப்பை்ைவர்களுக்கு முசறயரன ெிகிெ்செயளிப்பதற்கரக அரெரங்கம் பல்தவறு 

பரப்புசரகசள நைத்தி வருகிறது. 

2. DD இந்தியர அசலவரிசெ, பின்வரும் எந்த அண்சை நரை்டுக்கும் கிசைக்கவுள்ளது? 

A) மியரன்மர் 

B) இலங்சக 

C) பூைரன் 

D) வங்கததெம்  

 அண்சை நரடுகளுைனரன இந்தியரவின் உறசவ ஊக்குவிக்கும் ஒரு முயற்ெியரக, மத்திய தகவல் 

மற்றும் ஒலிபரப்பு அசமெ்ெகமரனது வங்கததெம் மற்றும் சதன் சகரரியரவுைன் முசறதய இரு 

நரடுகளின் பரர்சவயரளர்களுக்கும் DD இந்தியர அசலவரிசெ கிசைக்கெ் செய்யும் ஒப்பந்தங்களில் 

சகசயழுத்திை்டுள்ளது. 

 இந்த ஒப்பந்தங்களின்கீழ், வங்கததெத்தின் BTV தவர்ல்ை் மற்றும் சதன் சகரரியரவின் KBS தவர்ல்ை் 

முதலிய அசலவரிசெகள், நரடு முழுவதும் சுமரர் 35 மில்லியன் ெந்தரதரரர்கசளக் சகரண்டுள்ள DD 

இலவெ டிஷ் தெசவயில் கிசைக்கப்சபறும். அண்சை நரடுகள் மற்றும் பிற ஆெிய நரடுகளுைனரன 

உறவுகசள வலுப்படுத்தும் இந்தியரவின் உத்திக்தகற்ப இந்த நைவடிக்சக அசமந்துள்ளது. தமலும் 

இது வலுவரன கலரெரரப் பரிமரற்றத்சத தமம்படுத்த உதவும். 

3. ெமீபத்தில், நம்ம தகரலரபுரி பரதணிக்கரன புவிெரர் குறியை்ீசை சபற்ற மரநிலங்கள் எசவ? 

A) ெத்தீஸ்கர் & மகரரரஷ்டிரர 

B) கர்நரைகர & ஆந்திரர 
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C) மகரரரஷ்டிரர & கர்நரைகர  

D) கர்நரைகர & குஜரரத் 

 கர்நரைகரவும் மகரரரஷ்டிரரவும் இசணந்து நம்ம தகரலரபுரி பரதணிக்கரன புவிெரர் குறியை்ீசைப் 

(Geographical Indication) சபற்றுள்ளன. சகயரல் உருவரக்கப்படும் ததரலரல் ஆன இந்தப் பரதணிகள், 

கரய்கறிெ் ெரயங்கசளக்சகரண்டு பதனிைப்படுகின்றன. இப்பரதணிகசள உருவரக்கும் கசலயரனது 

ஒரு தசலமுசறயிலிருந்து இன்சனரரு தசலமுசறக்குக் கைத்தப்படுகிறது. 

 பரதணிகசள வடிவசமப்பு செய்யும் வடிவசமப்பரளர்கசள LIDKAR தன்னகத்தத சகரண்டுள்ளது. 

சபலகரவி, பரகல்தகரை் & தரர்வரை் முதலிய கிரரமங்கசளெ் தெர்ந்த ஐயரயிரம் தபர் தங்கள் வீடுகளில் 

நம்ம தகரலரபுரி பரதணிகசள உருவரக்குவதரக LIDKAR அதிகரரிகள் கூறுகின்றனர். அருகிலுள்ள 

நகரங்களுைன் அவர்களது ெந்சத முற்றுசபறுகிறது. 

 தற்தபரது, புவிெரர் குறியை்ீடின் மூலம் அவர்கள் தங்களது தயரரிப்புகசள உள்நரை்டு / அயல்நரை்டுெ் 

ெந்சதகளில் ெந்சதப்படுத்த இயலும். அதிக இலரபமீை்டும் சபரருை்டு முன்னணி மின்னணு வணிக 

நிறுவனங்களுைன் சகவிசனஞர்கள் இசணயவியலும் என்பதத இதன் சபரருளரகும். முக்கியமரக, 

நரை்டின் பிற பகுதிகளில் தயரரிக்கப்படும் இதுதபரன்ற தயரரிப்புகளுக்கு “தகரலரபுரி” என்ற 

செரல்லரைசலப் பயன்படுத்துவசதயும் இது தசைசெய்கிறது. 

4. “Yoga and Diet for Weight Loss” என்ற நூலின் ஆெிரியர் யரர்? 

A) விஜயலை்சுமி த ரதர (Bijoylaxmi Hota)  

B) பரபர இரரம்ததவ்  

C) ஜக்கி வரசுததவ் 

D) திதனஷ் ெிங் 

 “Yoga and Diet for Weight Loss” என்ற தசலப்பிலரன நூசல பிரபல ஒருங்கிசணந்த தயரகர 

ெிகிெ்செயரளர் விஜயலை்சுமி த ரதர எழுதியுள்ளரர். இந்நூல், சமலிதல் மற்றும் எசையிழப்பு பற்றிய 

கை்டுக்கசதகசள உசைக்க முயல்கிறது. தமலும், ெிறந்த & விசரவரன பலன்கசளப் சபற ஒருவர் 

எடுத்துக்சகரள்ள தவண்டிய உணவு & தயரகரவின் ெில ஆெனங்கசளயும் இந்நூல் பரிந்துசரக்கிறது. 

 நூலரெிரியரின் கூற்றுப்படி, சமலிதல் என்பது ஒருவர் என்ன உண்ணுகிறரர்?; எவ்வளவு உண்ணுகி 

–றரர்?; எவ்வளவு உைற்பயிற்ெி செய்கிறரர்? அல்லது எவ்வசகயரன உைற்பயிற்ெிசயெ் செய்கிறரர்? 

என்பசதப் பற்றியதன்று. ஆனரல் மிக முக்கியமரக அது, ஒருவரின் உைலரனது உணசவ எவ்வளவு 

விசரவரகப் பயன்படுத்துகிறது என்பது பற்றியதரகும். ஒருவரின் வளர்ெிசத மரற்றம் (Metabolism) 

எவ்வளவு திறசமயரனது என்பதத முக்கியம் என இந்நூல் கூறுகிறது. 
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5.சூரிய ஆற்றலில் இயங்கும் இந்தியரவின் முதல் பயணிகள் பைகு, பின்வரும் எந்த மரநிலத்தில் 

அறிமுகப்படுத்தப்பைவுள்ளது? 

A) கர்நரைகம் 

B) தகரளர  

C) ஆந்திரப்பிரததெம் 

D) பீகரர் 
 சூரிய ஆற்றலில் இயங்கும் இந்தியரவின் முதல் பயணிகள் பைகரனது வரும் டிெம்பரில் தகரளரவின் 

ஆழப்புசழயில் அறிமுகப்படுத்தப்பைவுள்ளது. நூறு பயணிகசள ஏற்றிெ்செல்லக்கூடிய ரூ.3 தகரடி 

மதிப்பிலரன இந்தப் பயணிகள் பைகு, அரூரில் உள்ள ஒரு பைகு முற்றத்தில் கை்ைப்பை்டு வருகிறது. 

இது மரநில நீர்வழிப் தபரக்குவரத்துத் துசறயின் முயற்ெியின் ஒருபகுதியரகும். ஏற்கனதவ சவக்கம் – 

தவனகைவு வழியில் சூரிய ஆற்றலில் இயங்கும் ‘ஆதித்யர’ என்னும் சபயரிலரன ஒரு ெிறு பைசக 

அத்துசற சவற்றிகரமரக செலுத்தியுள்ளது குறிப்பிைத்தகக்கது. 

 இப்பைகு சூரியசவரளித் தகடுகள், மின்கலம் மற்றும் மின்னரக்கியிலிருந்து (Generator) ஆற்றசலப் 

சபறக்கூடிய ஒரு மின்னியக்கி (Motor) மூலம் இயக்கப்படும். ‘ஆதித்யர’வின் 50 KWh கரப்பரற்றலுைன் 

(Power Backup) ஒப்பிடும்தபரது இதன் மின்கலம் 80 KWh கரப்பரற்றசலக் சகரண்டுள்ளது. 

6. இந்தியக் கப்பல்களின் பரதுகரப்பிற்கரக பரரெீக வசளகுைரவில், இந்தியக் கைற்பசை, எந்த 

நைவடிக்சகசய (Operation) சதரைங்கியுள்ளது? 

A) ஆபதரஷன் பரரக்கிரம் 

B) ஆபதரஷன் ெங்கல்ப்  

C) ஆபதரஷன் திரிசூல் 

D) ஆபதரஷன் கரம் சைளன் 

 இந்தியக் கப்பல்களின் பரதுகரப்பிற்கரக பரரெீக வசளகுைர மற்றும் ஓமன் வசளகுைரவில், இந்தியக் 

கைற்பசை, அண்சமயில், ஆபதரஷன் ெங்கல்ப்சப சதரைங்கியது. பரரெீக வசளகுைர மற்றும் ஓமன் 

வசளகுைர பகுதிகளில் இரண்டு வணிகக்கப்பல்கள் மீது நைத்தப்பை்ை ெந்ததகத்திற்கிைமரன 

தரக்குதல்கசளத் சதரைர்ந்து இந்த நைவடிக்சக எடுக்கப்பை்டுள்ளது. 

 இந்த 2 தரக்குதல்களும், ெர்வததெ எண்சணய் வழங்கலுக்கரன முக்கிய வழித்தைமரக இருந்துவரும் 

த ரர்முஸ் நீரிசணயில் (Strait of Hormuz) நைந்துள்ளன. இந்தத் தரக்குதலுக்கு ஈரரசன அசமரிக்கர 

குற்றஞ்ெரை்டியுள்ளது. வழிநைத்தப்பை்ை ஏவுகசண அழிகலன் (Guided Missile Destroyer) INS 

சென்சன மற்றும் தரரந்துக்கப்பல் INS சுசனனர முதலிய கப்பல்கசள இந்தப்பகுதியில் கைல்ெரர் 

பரதுகரப்பு நைவடிக்சககசள தமற்சகரள்வதற்கரக இந்தியக்கைற்பசை அனுப்பியுள்ளது. 

 தமலும், இந்தியக்கைற்பசையின் விமரனம் மூலமரக அந்தப்பகுதியில், வரன்வழி கண்கரணிப்பும் 

தமற்சகரள்ளப்பை்டு வருகிறது. இந்தியக்கைற்பசையின் இந்தியப் சபருங்கைல் பிரரந்தியத்துக்கரன 
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தகவல் இசணவு சமயமும், வசளகுைர பிரரந்தியத்தில் கப்பல்களின் நைமரை்ைத்சத உன்னிப்பரகக் 

கவனித்து வருகிறது. 

7. CSIRஇன் எந்த நிறுவனத்சதெ் தெர்ந்த அறிவியலரளர்கள், நிலக்கரியிலிருந்து புற்றுதநரய் 

செல்சல கண்ைறியும் ‘Dots – புள்ளிகசள’ உருவரக்கியுள்ளனர்? 

A) NISTAD 

B) CCMB 

C) NBRI 

D) NEIST  

 CSIR – NEIST அஸ்ஸரசமெ் தெர்ந்த அறிவியலரளர்கள் குழுவரனது, புற்றுதநரய் செல்கசளக் 

கண்ைறிய உதவும் வசகயில், ‘அழுக்கரன’ நிலக்கரிசய உயிரி–மருத்துவப் ‘புள்ளியரக’ மரற்றும் ஒரு 

தவதி செயல்முசறசய உருவரக்கியுள்ளது. பினரய் குமரர் செக்கியர மற்றும் தைரன்தகஸ்வர் தரஸ் 

தசலசமயிலரன அக்குழு மலிவரன, ஏரரளமரக கிசைக்கக்கூடிய, குசறந்த தரமும் உயர் – கந்தக 

செறிவுமுசைசய நிலக்கரிகளிலிருந்து கரர்பன் குவரண்ைம் புள்ளிகசள (Carbon Quantum Dots – 

CQDs) உற்பத்தி செய்யும் தவதி செயல்முசறக்கு கரப்புரிசமப்சபற விண்ணப்பித்துள்ளது. 

 CQDகள் என்பது கரர்பன் அடிப்பசையிலரன நரதனர சபரருை்களரகும். அவற்றின் அளவு 10 நரதனர 

மீை்ைருக்கும் (nm) குசறவரக உள்ளது. CSIR – NEIST குழு உருவரக்கிய CQDகள் உயர் – நிசலத் 

தன்சமயும், நல்ல – கைத்துத்திறனும், குசறந்த நெ்சுத்தன்சமயும், சுற்றுெ்சூழலுக்கு உகந்ததும் மற்றும் 

நல்ல ஒளியியல் பண்புகள் சகரண்ைதுமரன நீல நிறத்சத சவளியிடுகின்றன. CSIR – NEISTஇன் இந்தத் 

சதரழில்நை்பத்தரல் நரசளரன்றுக்கு சுமரர் 1 லிை்ைர் CQDகசள குசறந்த செலவில் உற்பத்தி செய்ய 

முடியும். “Council of Scientific & Industrial Research – North East Institute of Science and Technology” 

என்பதன் சுருக்கதம ‘CSIR – NEIST’. 

8.பின்வரும் ெரக்கு நிறுவனங்களில், எது ததெிய ெரக்குக் குறியை்ீசை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

A) ஸ்தைரர் கிங் 

B) ரிவிதகர  

C) VRL குழுமம் 

D) பியூெ்ெர் ெப்சள சென்ஸ் 

 மூவரயிரத்துக்கும் தமற்பை்ை ெரக்குந்துகளுைன் நவீன சதரழில்நை்பங்களுைன் இயங்கிவரும் 

ரிவிதகர நிறுவனமரனது ததெிய ெரக்குக் குறியை்ீசை (National Freight Index – NFI) அறிமுகம் 

செய்துள்ளது. இந்தக் குறியடீு, ெந்சதயில் சவளிப்பசைத்தன்சமசயக் சகரண்டுவருவசதயும், செயல் 

திறசன அதிகரிப்பசதயும் தநரக்கமரகக் சகரண்டுள்ளது. ரிவிதகர வீத பரிமரற்றத்சத 

அடிப்பசையரகக் சகரண்ை இந்தக் குறியடீு, நரடு முழுவதும் 7 மில்லியனுக்கும் அதிகமரன பரசதகள் 

மற்றும் வரகனங்களுக்கரன ெரக்குக் கை்ைணங்கசள நிகழ்தநரத்தில் வழங்கும். 
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 இந்த நைவடிக்சக, ெரக்கு ெந்சதயில் சவளிப்பசைத்தன்சமசயக் சகரண்டுவருவசதயும், தளவரைத் 

துசறசய அடுத்தகை்ைத்திற்கு சகரண்டு செல்வசதயும் தநரக்கமரகக் சகரண்டுள்ளது. ஒரு ைன் –

கி.மீை்ைருக்கு ஒரு ரூபரய்க்கு சுருக்கப்பை்ை நசைமுசறயில் உள்ள ெரக்கு வீதங்களின் அடிப்பசை 

மற்றும் ஓர் அடிப்பசை மரதத்துைன் சதரைர்புசைய இயக்கத்தின் அடிப்பசையில் என இரண்டு முக்கிய 

வடிவங்களில் இந்தக் குறியடீு குறிப்பிைப்படுகிறது. 

9.எந்த நகரத்தில், முதலரவது வங்கததெ ெர்வததெ நரைக விழர சதரைங்கியுள்ளது? 

A) தங்கரயில் 

B) ைரக்கர  

C) பப்னர 

D) தினரஜ்பூர் 

 வங்கததெத்தின் முதலரவது ெர்வததெ நரைக விழரசவ ஜூன்.20 அன்று ைரக்கரவில் உள்ள வங்கததெ 

ஷில்பகலர அகரதமியில், வங்கததெ கலரெரரத்துசற அசமெ்ெர் KM கலீத் சதரைங்கிசவத்தரர். ஒரு 

வரர கரலம் நீடிக்கும் இந்த விழரவில், ஏழு நரடுகசளெ்தெர்ந்த எை்டுக் குழுக்களின் நரைகம் மற்றும் 

சபரம்மலரை்ை நிகழ்ெ்ெிகள் இைம்சபறும். திருவிழரவின் சதரைக்கக்கரை்ெியரக வியரழக்கிழசம 

மரசலயன்று இரவீந்திரநரத் தரகூரின் ‘மரயர் தகலர’ என்னும் நைன – நரைகம் நிகழ்த்தப்பை்ைது. 

வங்கததெ கலரெரர அசமெ்ெின் முயற்ெியில் இந்த விழர ஏற்பரடு செய்யப்பை்டுள்ளது. 

 இந்த விழரவில் இந்தியர, வங்கததெம், இரஷ்யர, ெீனர, பிரரன்சு, வியை்நரம் மற்றும் தநபரளத்சதெ் 

தெர்ந்த நரைகக் குழுக்கள் பங்தகற்கின்றன. இந்த விழரவில் நைன நரைகம் மற்றும் நரைக அரங்கம் 

ஆகியசவ இைம்சபறும். இவ்விழர ஆண்டுததரறும் ஏற்பரடு செய்யப்படும் என்று கலரெரர அசமெ்ெகம் 

அறிவித்துள்ளது. 

10. “My Life, My Mission” என்னும் நூல், பின்வரும் எந்த இந்தியரின் சுயெரிசத நூலரகும்? 

A) நசுருதீன் ஷர 

B) கீதர தபரகத் 

C) பரபர இரரம்ததவ்  

D) ெல்மரன்கரன் 

 “My Life, My Mission” என்ற தசலப்பிலரன நூல், தயரகர குரு பரபர இரரம்ததவின் சுயெரிசதயரகும். 

இந்நூசல, மூத்த பத்திரிசகயரளர் உதய் ம ூர்கருைன் இசணந்து அவர் எழுதியுள்ளரர். வரும் 

ஆகஸ்ை் மரதத்தில் சவளியிைப்பைவுள்ள இந்நூல், இரரம்ததவ் வரழ்க்சகயின் முக்கியெ் ெர்ெ்செகள், 

திருப்புமுசனகள் மற்றும் ெரதசனகசள சவளிக்சகரணர்கிறது. சுமரர் 12,000 தகரடிகள் முதலீை்டிய 

இரரம்ததவின் பதரஞ்ெலி குழும நிறுவனங்களின் பயணமும் இந்நூலில் எடுத்துக்கூறப்பை்டுள்ளது. 
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 அம்ருத் மற்றும் சபரலிவுறு நகரம் திை்ைங்களுக்கரக தமிழ்நரை்டிற்கு சுமரர் 22,762 தகரடி ரூபரய் 

நிதிசய மத்திய அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. 

 தமிழ்நரை்டில் ரூ.211 தகரடியில் 42 துசண மின்நிசலயங்கசள முதலசமெ்ெர் பழனிெரமி திறந்து 

சவத்தரர். 

 தமிழ்நரை்டில் விசரவில் ஊரரை்ெிகளில் வீடுகள்ததரறும் இ – தெசவ வெதி ஏற்படுத்த ரூ.1,200 தகரடி 

நிதி ஒதுக்கப்பை்டுள்ளது என தமிழ்நரை்டின் தகவல் சதரழினுை்பத்துசற அசமெ்ெர் M மணிகண்ைன் 

சதரிவித்துள்ளரர். 

 தமிழ்நரை்டில் சகரத்தடிசம சதரழிலரளர் முசறக்கு முடிவுகை்டுவதற்கரன நீடித்த இயக்க 

நசைமுசறக்கு தமிழ்நரடு மரநில அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. சதரழிலரளர்கள் துசற இதசன 

முன்சமரழிந்துள்ளது. அதிக ஆை்கைத்தல் வழக்குகசள பதிவு செய்துள்ள மரநிலங்களின் பை்டியலில் 

தமிழ்நரடு ஐந்தரவது இைத்திலிருப்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 தமிழ்நரடு முழுவதும் உள்ள அசனத்து ஊரரை்ெிகளிலும் வரும் 28ஆம் தததியன்று கிரரம ெசப கூை்ைம் 

நைத்த தவண்டும் தமிழ்நரடு மரநில அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 

 தமிழ்நரை்டில் முதல்முசறயரக கரற்றரசலகள் மூலம் ஒதரநரளில் 5070 MW மின்ெரரம் உற்பத்தி 

செய்து ெரதசன பசைக்கப்பை்டுள்ளது. ததெிய அளவில் கரற்றரசல மின்ெரர உற்பத்தியில் தமிழ்நரடு 

முதலிைத்தில் இருந்துவருகிறது. திருசநல்தவலி, கன்னியரகுமரி, பல்லைம், உடுமசலப்தபை்சை, 

கயத்தரறு மற்றும் ததனி உள்ளிை்ை பகுதிகளில் 8,468.11 MW மின்ெரரம் உற்பத்தி திறன்சகரண்ை 

11,800 கரற்றரசலகள் இயங்கிவருகின்றன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஒசாகாவில் நடக்கும் 14ஆவது G–20 உச்சிமாநாட்டில், இந்தியாவிற்கான ஆயத்தப் பணிகளை 

மமற்ககாை்பவா் (India’s Sherpa) யாா்? 

A) பிரமமாத் குமாா் மிஸ்ரா 

B) சுமரஷ் பிரபு  

C) அருண் மகாயல் 

D) A K தஸ்மனா 

 ஜூன்.28 & 29 ஆகிய மததிகைில் ஜப்பானின் ஒசாகாவில் நளடகபறும் 14ஆவது G–20 உச்சிமாநாட்டில், 

பிரதமா் நமரந்திர மமாடி கலந்துககாை்ைவுை்ைாா். இவ்வுச்சிமாநாட்டில் இந்தியாவிற்கான ஆயத்தப் 

பணிகளை மமற்ககாை்பவராக முன்னாை் மத்திய அளமச்சா் சுமரஷ் பிரபு இருப்பாா். G–20 உச்சி 

மாநாட்டில், இருபதுக்கும் மமற்பட்ட நாடுகை் பங்மகற்கவுை்ைன. 

 BRICS தளலவா்கைின் முளறசாரா சந்திப்பும், பிற தளலவா்களுடனான இருதரப்பு சந்திப்புகளும் 

இவ்வுச்சிமாநாட்டின் ஒருபகுதியாக நளடகபறும். “Human – centred future society” என்பது இதன் கருப் 

கபாருைாகும். இதுவளர நளடகபற்ற அளனத்து G–20 உச்சிமாநாட்டிலும் இந்தியா பங்மகற்றுை்ைது. 

2022இல் நடக்கவுை்ை G–20 உச்சிமாநாட்ளட இந்தியா முதல்முளறயாக நடத்தவுை்ைது. 

2.நடப்பாண்டு சா்வமதச மயாகா நாளுக்கான கருப்கபாருை் என்ன? 

A) Yoga for Health 

B) Yoga for Peace 

C) Yoga for Climate Action  

D) Yoga for Harmony and Peace 

 சா்வமதச மயாகா நாைின் ஐந்தாவது பதிப்பு, ஜூன்.21 அன்று, நாடு முழுவதும் கவைிநாடுகைிலும் “Yoga 

for Climate Action” என்ற கருப்கபாருளுடன் ககாண்டாடப்பட்டது. மயாகாளவ பயிற்சி கசய்வதனால் 

ஏற்படும் நன்ளமகை் குறித்து உலகைவில் விழிப்புணா்ளவ ஏற்படுத்துவமத இந்நாைின் மநாக்கமாகும். 
இந்தியாவில் மதான்றிய மயாகக்களலயானது ஒரு பளழளமயான உடல், மனம் மற்றும் ஆன்மீகம் 

சாா்ந்த பயிற்சியாகும். ‘மயாகா’ என்ற கசால் சமற்கிருதத்திலிருந்து வந்தது. இதன் கபாருை், உடல் 

மற்றும் மனத்தின் ஐக்கியத்ளதக் குறிக்கிறது. 

3.அண்ளமயில் காலமான தஞ்சாவூா் இராமமூா்த்தி, எம்மாநிலத்தின் குறிப்பிடத்தக்க மிருதங்கக் 

களலஞராவாா்? 

A) தமிழ்நாடு   C) கா்நாடகம் 

B) மகரைா   D) ஆந்திரப் பிரமதசம் 
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 அகில இந்திய வாகனாலியின் புகழ்கபற்ற மிருதங்கக் களலஞரான தஞ்சாவூா் இராமமூா்த்தி (90), 

ஜூன்.22 அன்று திருச்சியில் காலமானாா். தமிழ்நாட்டரசின் களலமாமணி விருளதப் கபற்றுை்ைாா். 

4.கதலங்கானா உயா்நீதிமன்றத்தின் புதிய தளலளம நீதிபதியாக பதவிமயற்றுை்ைவா் யாா்? 

A) V இராமசுப்பிரமணியன் 

B) A A குமரஷி 

C) மதாட்டத்தில் B இராதாகிருஷ்ணன் 

D) இராகமவந்திர சிங் சவுகான்  

 ளைதராபாத்தில் உை்ை கதலங்கானா உயா்நீதிமன்றத்தின் புதிய தளலளம நீதிபதியாக நீதிபதி 

இராகமவந்திர சிங் சவுகான் பதவிமயற்றாா். ஆளுநா் மாைிளகயில் நடந்த பதவிமயற்பு விழாவில், 

ஆளுநா் ESL நரசிம்மன், நீதிபதி சவுகானுக்கு பதவிப்பிரமாணம் கசய்துளவத்தாா். நீதிபதி சவுகான், 

கதலுங்கானா உயா்நீதிமன்றத்தின் 2ஆவது தளலளம நீதிபதியாவாா். 

5.நடப்பாண்டு ஆடவா் ஆசிய ஸ்னுூக்கா் சாம்பியன்ஷிப்ளப கவன்றவா் யாா்? 

A) பங்கஜ் அத்வானி  

B) ஆதித்யா மமத்தா 

C) மனன் சந்திரா 

D) லக்கி வத்னானி 
 ஜூன்.21 அன்று மதாகாவில் நடந்த 35ஆவது ஆடவா் ஆசிய ஸ்னுூக்கா் சாம்பியன்ஷிப்ளப இந்திய வீரா் 

பங்கஜ் அத்வானி கவன்றாா். இதன்மூலம், ஸ்னுூக்கா் மற்றும் பில்லியா்ட்ஸில் உை்ை அளனத்துப் 

பட்டங்களையும் (Career Grandslam) அவா் கவன்று முடித்துை்ைாா். இறுதிப்மபாட்டியில், தாய்லாந்தின் 

தனாவத் திரமபாங்ளபபூளன 6–3 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி, ஆசிய மற்றும் உலக சாம்பியன்ஷிப்பின் 

அளனத்துப் பட்டங்களையும் கவன்ற ஒமர ஒரு வீரராக அவா் ஆனாா். மதாகாவில், அடுத்தவாரம் 

நளடகபறவுை்ை IBSF உலகக்மகாப்ளபயில் பங்கஜ் பங்மகற்கவுை்ைாா். 

6.பிரணதி நாயக், எந்த விளையாட்டுடன் கதாடா்புளடயவா்? 

A) சீருடற்பயிற்சி (Gymnastics)  

B) மல்யுத்தம் 

C) குத்துச்சண்ளட 

D) குறுவிளரமயாட்டம் 

 ஜிம்னாஸ்டிக்ஸில், மமற்கு வங்க மாநிலத்ளதச் மசா்ந்த இந்தியாவின் பிரணதி நாயக், ஜூன்.22 அன்று 

மங்மகாலியாவின் உலான்பத்துூாில் நடந்த 8ஆவது சீனியா் ஆசியக் களலபூா்வமான சாம்பியன்ஷிப் 

(Artistic Championship) மபாட்டியில், வால்ட் (Vault) பிாிவில், கமாத்தம் 13.384 புை்ைிகளைப் கபற்று 
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கவண்கலப்பதக்கம் கவன்றாா். இந்த நிகழ்வில், சீனத்தின் யூ லின்மின் 14.3 புை்ைிகளுடன் தங்கமும், 

ஜப்பானின் அயாகா சகாகுசி 13.5 புை்ைிகளுடன் கவை்ைியும் கவன்றனா். 

7.சாம்பல் நிற கடல்நாய்கை் (Gray Seals), கபாதுவாக பின்வரும் எந்தப் கபருங்கடல்கைில் 

காணப்படுகின்றன? 

A) அண்டாா்டிகா கபருங்கடல் 

B) அட்லாண்டிக் கபருங்கடல்  

C) ஆா்டிக் கபருங்கடல் 

D) பசிபிக் கபருங்கடல் 

 ஸ்காட்லாந்தில் உை்ை புனித ஆண்ட்ரூஸ் பல்களலளயச் மசா்ந்த ஆராய்ச்சியாைா்கை், சாம்பல் நிற 

கடல் நாய்கைால் மனிதா்கை் மபசக்கூடிய கசாற்களையும் “டிவிங்கிை், டிவிங்கிை், லிட்டில்” உை்ைிட்ட 

பாடல்களைப் மபாலவும் ஒலிகயழுப்பமுடியும் எனக்கண்டறிந்துை்ைனா். பயிற்சியைிக்கப்பட்ட மூன்று 

கடல் நாய்கைால், பிரபலமான பாடல்கைின் ஒருபகுதிளயப் மபான்று ஒலிகயழுப்ப முடிந்ததாக இந்த 

ஆய்வு கூறுகிறது. குரல்சாா்ந்த கற்றல் & மனித கமாழியின் பாிணாமம் குறித்து ஆய்வாைா்களுக்கு 

சிறந்த புாிதளல இந்த ஆய்வு அைித்துை்ைது. 

 மபச்சுக்மகாைாறுகளை ஆய்வுகசய்வதற்கு சாம்பல் நிற கடல் நாய்கை் ஒரு புதிய மாதிாியாக இருக்கக் 

கூடும் என அந்த ஆய்வு பாிந்துளரத்துை்ைது. சாம்பல் நிற கடல் நாய்கை் வடக்கு அட்லாண்டிக் கபருங் 

கடலின் இருகளரயிலும் காணப்படுகின்றன. இளவ ‘Phocidae’ குடும்பத்தின் ஒரு கபாிய கடல் நாய் 

ஆகும். அளவ கபாதுவாக “கமய்யான கடல் நாய்கை்” அல்லது “கசவியில்லா கடல் நாய்கை்” என்று 

குறிப்பிடப்படுகின்றன. இது, ‘Halichoerus’ இனத்தில் வளகப்படுத்தப்பட்ட ஒமர இனமாகும். 

8.பங்குகைின் மீதான விைிம்புகளை (Margins on Derivatives) மீைாய்வு கசய்யும் SEBI குழுவின் 

தளலவராக உை்ை பணிக்குழு எது? 

A) மும்ளப பங்குச்சந்ளத 

B) NSE கிைியாிங் லிமிகடட்  

C) இந்தியத் மதசியக் ககாடுப்பனவு நிறுவனம் 

D) நிதியியல் நிளலத்தன்ளம மற்றும் வைா்ச்சிக்கழகம் 

 எதிா்காலங்கை் (Futures) மற்றும் விருப்பங்கை் (Options) பிாிவில் விைிம்புகைின் (Margin) தற்மபாளதய 

கட்டளமப்ளப மீைாய்வு கசய்வதற்காக, இந்திய பங்கு மற்றும் பாிவா்த்தளன வாாியமானது (SEBI) 

NSE கிைியாிங் லிமிகடட் தளலளமயில் ஒரு பணிக்குழுளவ அளமத்துை்ைது. இக்குழு இச்சிக்களல 

ஆராய்ந்து அதன் பாிந்துளரகளை இரண்டாம் நிளல சந்ளத ஆமலாசளனக்குழுவிடம் சமா்ப்பிக்கும்.  

 நிறுவன பங்கு முதலீட்டாைா்கை், மதசிய பங்குச்சந்ளதயின் (NSE) அதிக புழக்கப் பங்குகை் (Highly 

Liquidity Derivatives) பிாிளவக் காட்டிலும், சிங்கப்பூாில் SGX நாணய மதிப்பில் NIFTY ஒப்பந்தங்கைில் 

வா்த்தகம் கசய்ய விரும்பியதற்கு இதுமவ முக்கியக்காரணம் என இக்குழு கருதுகிறது. 
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 தற்கசயலாக, இந்திய மதசிய பாிமாற்றக உறுப்பினா்கை் சங்கம் (ANMI) & ஆமலாசளன நிறுவனமான 

என்ஸ்ட் & யங் (EY) இளணந்து நடத்திய ஓா் ஆய்வில், வா்த்தகா்கை் மீது விதிக்கப்படும் பல்மவறு 

விைிம்புகைின் காரணமாக இந்தியாவில் பங்குகைில் வா்த்தகம் கசய்வகதன்பது மற்ற முன்னணிச் 

சந்ளதகளுடன் ஒப்பிடும்மபாது அதிக கசலளவ ஏற்படுத்தும் ஒன்றாக உை்ைது எனக் கூறப்பட்டுை்ைது.  

9.சா்பத் மசைத் பீமா மயாஜனாளவ (Sarbat Sehat Bima Yojana) கதாடங்க முடிவு கசய்துை்ை 

மாநில அரசு எது? 

A) ைாியானா 

B) ைிமாச்சலப்பிரமதசம் 

C) பஞ்சாப்  

D) உத்தரகாண்ட் 

 பஞ்சாப் மாநில அரசு தனது மீச்சிறப்புவாய்ந்த (Flagship) அளனவருக்குமான நலக்காப்பீட்டுத் திட்டம் 

– சா்பத் மசைத் பீமா மயாஜனாளவ வரும் ஜூளலயில் கதாடங்க முடிவுகசய்துை்ைது. இந்தத் திட்டம், 

ஒரு குடும்பத்திற்கு ஆண்கடான்றுக்கு ரூ.5 இலட்சம் வளர நலக்காப்பீட்ளட வழங்கும். பஞ்சாபில் 

வாழும் சுமாா் 43.18 இலட்சம் குடும்பங்கை் இதன்கீழ் காப்பீடு கசய்யப்படும். அளனத்து அரசு மருத்துவ 

மளனகளையும் தவிர, பஞ்சாபில் உை்ை 364 தனியாா் மருத்துவமளனகை் இதில் பதிவு கசய்யப்பட்டு 

உை்ைன. அங்கு, பயனாைிகளுக்கு 2ஆம் நிளல மற்றும் 3ஆம் நிளல சிகிச்ளச அைிக்கப்படும். 

 மாநிலத்தில், பிரதமா் ஜன் ஆமராக்கிய மயாஜனாவின்கீழ் (PMJAY) பதிவு கசய்துை்ை 14.86 இலட்சம் 

குடும்பங்களும் பயனாைிகை் பட்டியலில் அடங்கியுை்ைன. PMJAYஇன் கீழ்வரும் குடும்பங்கைின் 

காப்புப்படிக்கான (Premium) கசலளவ மத்திய மற்றும் மாநில அரசு 60:40 வீதத்தில் ஏற்கும். மீதமுை்ை 

பயனாைிகளுக்கு இது மாநில அரசால் தனித்து ஏற்றுக்ககாை்ைப்படும். 

10.இலண்டனில் உை்ை மநரு ளமயத்தின் புதிய இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுை்ை இந்திய 

எழுத்தாைா் யாா்? 

A) கிரண் மதசாய் 

B) விக்ரம் மசத் 

C) அமிதாவ் மகாஷ் 

D) அமீஷ் திாிபாதி  

 இந்திய கலாசார உறவுகை் கழகத்தின் (ICCR) கீழ் கசயல்படும் இலண்டனில் உை்ை மநரு ளமயத்தின் 

புதிய இயக்குநராக ஆசிாியா் அமீஷ் திாிபாதி நியமிக்கப்பட்டுை்ைாா். இவருக்கு முன், துூதா் ஸ்ரீநிவாஸ் 

மகாத்ரு இப்பதவியில் இருந்தாா். ‘நாகா்கைின் இரகசியம்’ மற்றும் ‘சீதா – மிதிளலயின் வீராங்களன’ 

மபான்ற சிறந்த நூல்களை எழுதியவா் திாிபாதி. மநரு ளமயம், 1992இல் அதன் நிறுவன இயக்குநரான 

மகாபாலகிருஷ்ணா காந்தியால் நிறுவப்பட்டது. நாடக ஆசிாியா் – நடிகா் கிாிஷ் கா்னாட், இந்த 

ளமயத்திற்கு தளலளமதாங்கிய முக்கிய நபா்களுை் ஒருவராவாா். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. NITI ஆய ோக்கின் நலமோன மோநிலங்கள், முன்யனறும் இந்தி ோ அறிக்கக ின் (Healthy States, 

Progressive India) 2ஆவது பதிப்பில் முதலிடம் பிடித்துள்ள மோநிலம் எது? 

A) யகரளோ  

B) ஆந்திரப்பிரயதசம் 

C) மகோரோஷ்டிரோ 

D) உத்தரப்பிரயதசம் 

 “நலமோன மோநிலங்கள், முன்யனறும் இந்தி ோ” அறிக்கக ின் இரண்டோம் பதிப்கப NITI ஆய ோக்கின் 

துகணத்தகலவோ் Dr. இரோஜீவ் குமோோ் வவளி ிட்டுள்ளோோ். NITI ஆய ோக்கின் இந்த நலக்குறி ட்ீடில், 

ஒட்டுவமோத்த சுகோதோர வச ல்திறனின் அடிப்பகட ில், வபோி  மோநிலங்களுள் யகரளோ முதலிடத்தில் 

உள்ளது. அகதத்வதோடோ்ந்து ஆந்திரப்பிரயதசம் மற்றும் மகோரோஷ்டிரோ முதலி  மோநிலங்கள் உள்ளன.  

 அயதசம ம், பீகோோ் மற்றும் உ.பி முதலி  மோநிலங்கள் மிக யமோசமோக வச ல்படும் மோநிலங்களோக 

உருவவடுத்துள்ளன. முன்யனறிவரும் வச ல்திறகனப் வபோறுத்தவகர ஹோி ோனோ, இரோஜஸ்தோன் 

மற்றும் ஜோோ்க்கண்ட் முதலி  மோநிலங்கள் கடந்த நலக்குறி ட்ீடுடன் ஒப்பிடுகக ில் சிறப்போக 

வச ல்பட்ட முதல் 3 மோநிலங்களோக குறிப்பிடுப்பட்டுள்ளன. 2016 – 17 மற்றும் 2017 – 18க்கு இகட ில் 

மோநிலங்கள் மற்றும் யூனி ன் பிரயதசங்களில், ஆண்டுக்கோண்டு அதிகோிக்கும் மோற்றம் மற்றும் ஒட்டு 

வமோத்த வச ல்திறன் குறித்து இந்த அறிக்கக வோிகசப்படுத்துகிறது. 

 சுகோதோர விகளவுகள், நிோ்வோகம் மற்றும் வச ல்முகறகள் மற்றும் வகோள்கக தகல டீுகளின் தோக்கம் 

முதலி வற்றின் அடிப்பகட ில் இது நலத்கதப்பற்றி விோிவோக ஆ ்கிறது. சுகோதோரம் மற்றும் குடும்ப 

நல அகமச்சகத்தின் ஒத்துகைப்புடனும், உலக வங்கி ின் வதோைில்நுட்ப உதவி ுடனும் இந்த 

அறிக்கக த ோோிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2.இந்தி க் கடயலோரக் கோவற்பகட ின் புதி  தகலவோ்  ோோ்? 

A) ரோஜீவ் கஜன்  

B) அரவிந்த் குமோோ் 

C) சமந்த் குமோோ் யகோ ல் 

D) கிருஷ்ணசோமி நடரோஜன்  

 இந்தி க் கடயலோரக் கோவல்பகட ின் புதி  தகலகம இ க்குநரோக கிருஷ்ணசோமி நடரோஜன் 

நி மிக்கப்பட்டுள்ளோோ். தற்யபோகத  தகலவரோன ரோயஜந்திர சிங், வரும் ஜூன். 30 அன்று ஓ ்வுவபற்ற 

பின்னோ், அவோ் அந்தப்வபோறுப்கப ஏற்றுக்வகோள்வோோ். வவலிங்டனில் உள்ள போதுகோப்பு யசகவகள் 

பணி ோளோ் கல்லூோி ின் முன்னோள் மோணவரோன கிருஷ்ணசோமி, தற்சம ம், மும்கப ில், கூடுதல் 

தகலகம இ க்குநரோகவும், கடயலோரக்கோவல்பகடத்தளபதி ோகவும் (யமற்கு) பணி ோற்றிவருகிறோோ். 
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3.எந்நோட்டின் ஜூனி ோ் வபண்கள் குத்துச்சண்கட அணி, பிளோக் போரஸ்ட் யகோப்கப ில் சிறந்த 

அணி ோக யதோ்வு வச ் ப்பட்டுள்ளது? 

A) யபோலந்து 

B) இந்தி ோ  

C) வதன்வகோோி ோ 

D) உக்கரன் 

 வஜோ்மனி ின் சுவவன்னிங்கனில் உள்ள வில்லிங்கனில் நடந்த பிளோக் போரஸ்ட் யகோப்கபக்கோன 

குத்துச்சண்கடப்யபோட்டி ில், இந்தி  அணி, யபோட்டி ின் சிறந்த அணி ோக யதோ்வு வச ் ப்பட்டது. 

இப்யபோட்டி ில், இந்தி  ஜூனி ோ் வீரோங்ககனகள் ஐந்து தங்கம் உட்பட 7 பதக்கங்ககள வவன்றனோ்.  

 ஹோி ோனோவின் யநகோ (54 கி.கி) மற்றும் கோ்நோடகோவின் அஞ்சு யதவி (50 கி.கி) ஆகிய ோோ் சிறந்த 

குத்துச்சண்கட வீரோங்ககன மற்றும் ‘Promising Player of the Tournament’ ஆகி  வகளரவங்ககளப் 

வபற்றனோ். இந்தி ோ, உக்கரன், வஜோ்மனி, கஜகஸ்தோன், லத்வி ோ, ஹங்யகோி, லித்துயவனி ோ, கிோீஸ், 

மங்யகோலி ோ, யபோலந்து உள்ளிட்ட பத்து நோடுகள் இந்தப் யபோட்டி ில் பங்யகற்றன. 

4. 2034இல் ஆண்டில் கூட்டோக இகணந்து கோல்பந்து உலகக்யகோப்கபக  நடத்த மு ற்சி வச ்து 

வரும் நோடுகள் எகவ? 

A) மி ோன்மோ் & பிலிப்கபன்ஸ் 

B) மயலசி ோ & இந்யதோயனசி ோ 

C) கம்யபோடி ோ & தோ ்லோந்து 

D) யமற்கண்ட அகனத்தும்  

 வதன்கிைக்கோசி  நோடுகள் கூட்டோக இகணந்து 2034ஆம் ஆண்டில் கோல்பந்து உலகக்யகோப்கபக  

நடத்த மு ற்சி வச ்து வருகின்றன. இதற்கோக, ASEAN நோடுகளின் கூட்டம் போங்கோக்கில் நடந்தது. 

தோ ்லோந்து பிரதமோ் பிர ுத் சோன்–ஓச்சோ, யபோட்டிக  நடத்துவதற்கு, ASEAN நோடுகளில் உள்ள 

கோல்பந்து சங்கங்களின் ஆதரகவப் வபறுவதற்கோக அந்தச் சங்கங்களுக்கு அகைப்பு விடுத்திருந்தோோ். 

 2002ஆம் ஆண்டில் ஜப்போனும் வதன்வகோோி ோவும் கூட்டோக இகணந்து நடத்தி  அந்த ஒருமுகற 

மட்டுயம ஆசி க் கண்டத்தில் FIFA உலகக்யகோப்கப நடந்தது. 2022இல், கத்தோோ், அந்த வோ ்ப்பிகன 

மீண்டும் ஆசி க்கண்டத்துக்குக்வகோண்டுவரும். கம்யபோடி ோ, இந்யதோயனசி ோ, லோயவோஸ், மயலசி ோ, 

மி ோன்மோ், பிலிப்கபன்ஸ், சிங்கப்பூோ், தோ ்லோந்து, வி ட்நோம் மற்றும் புரூகன முதலி  நோடுகள் 

ASEAN நோடுகளோகும். ASEAN பிரோந்தி த்தில் 640 மில்லி னுக்கும் அதிகமோன மக்கள் வசித்து 

வருகின்றனோ். அவோ்களுள் வபரும்போலோயனோோ் கோல்பந்கத முகனப்புடன் பின்பற்றி வருகிறோோ்கள். 
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5.பன்னோட்டு ஒலிம்பிக் குழுவின் புதி  தகலகம கம் எங்கு அகமந்துள்ளது? 

A) போோிஸ் 

B) யலோசோன் (Lausanne)  

C) வபோ்லின் 

D) யரோம் 
 ஒலிம்பிக் யபோட்டிகள் வதோடங்கப்பட்டு சோி ோக நுூற்றி ிருபத்கதந்து ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு, ஜூன்.23 

அன்று சுவிச்சோ்லோந்தில் உள்ள யலோசோன் நகரத்தில், பன்னோட்டு ஒலிம்பிக் குழு (International Olympic 

Committee) தனது புதி  தகலகம கத்கத அதிகோரப்பூோ்வமோக திறந்துள்ளது. 

 இந்தப்புதி  தகலகம கத்துக்கு வமோத்தம் 145 மில்லி ன் சுவிஸ் பிரோங்குகள் வசலவோகி ுள்ளது. 

முன்னோள் தகலகம கம் இருந்த இடத்தியலய  இந்த ஒலிம்பிக் அகவ கட்டப்பட்டுள்ளது. யமலம், 

95% பகை  வபோருட்கள் மறுசுைற்சி வச ் ப்பட்டு மீண்டும் ப ன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஐந்து ஒலிம்பிக் 

வகள ங்ககள ஒன்றோக இகணக்கும், மத்தி ில் அகமந்துள்ள படிக்கட்டு அகமப்போனது இதன் 

தனிச்சிறப்பம்சமோகும். வடன்மோோ்க்கின் 3XN என்ற கட்டடக்ககல நிறுவனத்தோல் வடிவகமக்கப்பட்ட 

இந்த ஆற்றல்–திறன் வோ ்ந்த கட்டடம், நிகலத்தன்கமக்கோக சோ்வயதச விருதுககள வவன்றுள்ளது.  

 வஜனீவோ ஏோி ிலிருந்து நீோிகறத்தல் மற்றும் சூோி  ஒளித்தகடுகள் பதிக்கப்பட்ட கூகர ஆகி வற்றின் 

மூலம் இந்தக் கட்டடத்துக்கு புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் வைங்கப்படுகிறது. சுமோோ் 500 IOC ஊைி ோ்ககள 

இது ஒயர கூகர ின் கீை் வகோண்டுவரும். 

6. 2026இல் ஒலிம்பிக் குளிோ்கோல விகள ோட்டுப் யபோட்டிககள நடத்த யதோ்வு வச ் ப்பட்டுள்ள 

நோடு எது? 

A) பிரோன்ஸ் 

B) ஆஸ்திோி ோ 

C) இத்தோலி  

D) யபோலந்து 

 சுவிச்சோ்லோந்தின் யலோசோன் நகரத்தில் நகடவபற்ற பன்னோட்டு ஒலிம்பிக் குழுவின் (IOC) 134ஆவது 

அமோ்வின்யபோது, 2026ஆம் ஆண்டின் குளிோ்கோல ஒலிம்பிக் மற்றும் போரோலிம்பிக் யபோட்டிககள நடத்த 

இத்தோலி ின் மிலன் மற்றும் Cortina d’Ampezzo முதலி  நகரங்கள் யதோ்வுவச ் ப்பட்டன. பனிச் 

சறுக்கு (Skating) விகள ோட்டுகள் மற்றும் பனி ஹோக்கி முதலி ன மிலனிலம், வபரும்போலோன 

ஆல்கபன் பனிச்சறுக்கு நிகை்வுகள் கோோ்டினோவிலம் நகடவபறும். 

 மற்ற பனிசோோ் விகள ோட்டுகள் இத்தோலி  ஆல்ப்ஸில் யபோோ்மிய ோ மற்றும் லிவிக்யனோ உள்ளிட்ட 

பிற இடங்களில் நகடவபறும். 2026 குளிோ்கோல ஒலிம்பிக் யபோட்டிகள் பிப்.6 – 22 வகர நகடவபறும். 

2026 குளிோ்கோல போரோலிம்பிக் யபோட்டிகள் மோோ்ச் 6 முதல் 15 வகர நகடவபறும். 
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7. ‘ஆண்டின் சிறந்த இதைோளருக்கோன’ நடப்போண்டு RedInk விருது, பின்வரும் எந்த இதைோளருக்கு 

(Journalist) வைங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) பிரணோ ் ரோ ் 

B) சித்தோோ்த் வரதரோஜன் 

C) தினு ரணதியவ 

D) ரச்னோ ககரோ (Rachna Khaira)  

 UIDAIஇன் வச ல்போடுகள் பற்றி ும், அதன் ஆதோோ் தரவுகள் போிமோற்றம் பற்றி ும் கடந்த ஆண்டில் 

அம்பலப்படுத்தி தற்கோக ‘The Tribune’ இதகைச் யசோ்ந்த ரச்னோ ககரோ, ‘ஆண்டின் சிறந்த 

இதைோளருக்கோன’ மதிப்புமிக்க வரட்இங்க் விருகதப் வபற்றோோ். 

 இதைி ல் துகற ில் சிறந்து விளங்குயவோருக்கு வைங்கப்படும் RedInk விருதுககள நிறுவி  மும்கப 

பத்திோிககச் சங்கமோனது, நடப்போண்டுக்கோன இப்வபருகமமிக்க வோை்நோள் சோதகன ோளோ் விருகத, 

மகோரோஷ்டிரோ கடம்ஸ் இதைின் தகலகம நிருபரோக இருந்து ஓ ்வுவபற்ற தினு ரணதியவ (94) மற்றும் 

மும்கப மிரோ் இதைின் நிைற்பட ஆசிோி ரோக பணி ோற்றி  நிைற்பட இதைோளோ் வசபோஸ்டி ன் டியசோசோ 

ஆகி  இரு மூத்த இதைோளோ்களுக்கும் கூட்டோக வைங்கி ுள்ளது. 

 1950களில் ‘சம் ுக்தோ மகோரோஷ்டிரோ பத்திோிகக’ ின் நிறுவன – ஆசிோி ரோக தினு தனது வோை்கவத் 

வதோடங்கினோோ். இவ்விதை், மகோரோஷ்டிரோகவ வமோைிக  அடிப்பகட ோகக் வகோண்ட ஒரு மோநிலமோக 

ஒன்றிகணப்பதற்கோன இ க்கத்தில் நீடித்த தோக்கத்கத ஏற்படுத்தி து. அவோ் 1961 யகோவோ விடுதகலப் 

யபோரோட்டத்கத ும், 1970 – 71 வங்கயதசப் யபோகர ும், 1982ஆம் ஆண்டு சிவமன்ட் ஊைகல ும் பற்றி 

எழுதி ுள்ளோோ். 2008 நவம்போ் 26 அன்று மும்கப ில் நடந்த லஷ்கோ் – இ – கதபோ ப ங்கரவோதத் 

தோக்குதல் பற்றி  டியசோசோவின் நிைற்படங்களுக்கோக அவோ் போரோட்டப்வபற்றோோ். 

8.வவண்யதோல் யநோ ்க்கு சிகிச்கச ளிப்பதற்கோக மூலிகக மருந்வதோன்கற உருவோக்கி ுள்ள 

DRDO அறிவி லோளோ்  ோோ்? 

A) யஹமந்த் போண்யட  

B) விதி யசத்தி 

C) அகியலஷ் மிஸ்ரோ 

D) நவ்ஜீத் சிங் ரோவத் 

 மூத்த DRDO அறிவி லோளரோன யஹமந்த் போண்யட, வவண்யதோல் யநோ ்க்கு (யதோலில் வவண்ணிற 

திட்டுகள் உருவோகும் ஒரு நிகல) சிகிச்கச ளிப்பதற்கோக ‘லயகோஸ்கின் – Lukoskin’ என்ற மூலிகக 

மருந்வதோன்கற உருவோக்கி ுள்ளோோ். ‘வவண்பகட – Vitiligo’ எனவும் அகைக்கப்படுகிற இந்தத் தன் – 

எதிோ்ப்பு (Auto–Immune) நிகல ோனது வோை்க்ககக ய  புரட்டிப் யபோடக்கூடி து. இந்யநோ ், வதோற்று 

யநோய ோ அல்லது உ ிருக்கு ஆபத்தோனயதோ கிகட ோது. உலக மக்கள்வதோகக ில் 1 – 2% யபோ் இந்த 

யநோ ோல் போதிக்கப்பட்டுள்ளனோ். 
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 இந்தி ோவில், இரோஜஸ்தோனின் சில பகுதிகளில் இதன் போதிப்பு 4 – 5% ஆகும். குஜரோத்தில், இது 5 – 8 

சதவீதத்துக்கும் அதிகமோக உள்ளது. இந்த யநோ ், வதோழுயநோ ுடன் குைப்பிக்வகோள்ளப்படுவதோல், 

இந்தி  சமூகத்தில் களங்கமோக (Social Stigma) இது கருதப்படுகிறது. 

 இத்யதோல் யநோ ்க்கு சிகிச்கச ளிப்பதற்கு ‘லூயகோஸ்கின்’ என்னும் மருந்கத உருவோக்கி தற்கோக 

மதிப்புமிக்க ‘அறிவி ல் விருகத’ அண்கம ில், யமோடி அரசு, போண்யடவுக்கு வைங்கி ுள்ளது. 

தில்லிக ச் யசோ்ந்த AIMIL போோ்மோ நிறுவனம், ‘லூயகோஸ்கின்’  மருந்கதத் த ோோித்து விற்பகன 

வச ்கிறது. இது களிம்பு மற்றும் வோ ்வைி வசலத்தக்கூடி  திரவம் என இரு வடிவங்களில் கிகடக்கும். 

9.அண்கம ில் கோலமோன யமோகன் ரோனயட, எந்த மோநிலத்கதச் யசோ்ந்த மூத்த விடுதகலப் 

யபோரோட்ட வீரரோவோோ்? 

A) யமற்கு வங்கம் 

B) யகோவோ  

C) பீகோோ் 

D) மகோரோஷ்டிரோ 

 யகோவோகவச் யசோ்ந்த மூத்த விடுதகலப் யபோரோட்ட வீரரும், பத்மஸ்ரீ விருது வபற்றவருமோன யமோகன் 

ரோனயட (89), ஜூன்.25 அன்று புயனவில் கோலமோனோோ். சமூகப் பணிகளுக்கோக 1986இல் யகோவோ 

புரஸ்கோோ் விருகதப் வபற்றோோ். யகோவோ விடுதகல இ க்கம் குறித்த பல நுூல்ககள எழுதி ுள்ளோோ். 

10.வவள்ளத்கத திறம்பட நிோ்வகிப்பதற்கோக வவள்ள அபோ  வகரபடத்கத (Flood Hazard Atlas) 

அறிமுகப்படுத்தி ுள்ள மோநில அரசு எது? 

A) ஆந்திரப்பிரயதசம் 

B) யகரளோ  

C) தமிை்நோடு 

D) ஒடிசோ  

 2001 – 2018 வகர ிலோன கோலகட்டத்தில் வச ற்ககக்யகோள் படங்களிலிருந்து வபறப்பட்ட வவள்ளப் 

வபருக்கு தரவுகளின் அடிப்பகட ில் ஒரு தனித்துவமோன வவள்ள அபோ  வகரபடத்கத ஒடிசோ 

மோநில முதல்வோ் நவீன் பட்நோ க் அறிமுகப்படுத்தி ுள்ளோோ். வவள்ளக்கட்டுப்போட்டு நடவடிக்ககககள 

முகற ோக திட்டமிடவும், நிவோரண நடவடிக்ககககள யமற்வகோள்ளவும், நிவோரண முகோம்ககள ும் 

சுகோதோர கம ங்ககள ும் திட்டமிடவும், வவள்ளச் சமவவளிகளில் வளோ்ச்சி நடவடிக்ககககள 

கட்டுப்படுத்தவும் இந்த வகரபடம் அதிகோோிகளுக்கு உதவும். 

 இந்த வகரபடத்கத கஹதரோபோத்தில் உள்ள இந்தி  விண்வவளி ஆ ்வு கம த்தின் (ISRO) யதசி  

வதோகல ுணோ்திறன் கம மும் (NRSC), ஒடிசோ மோநில யபோிடோ் யமலோண்கம ஆகண மும் (OSDMA) 

இகணந்து த ோோித்துள்ளன. ஒடிசோவில், ஆண்டுயதோறும் சுமோோ் 14 லட்சம் வஹக்யடோ் பரப்பளவிலோன 

யவளோண் நிலங்கள் வவள்ளத்தோல் போதிக்கப்படுகின்றன. 
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 வசன்கன ில் நிலவி வரும் தண்ணீோ் பற்றோக்குகறக  யபோக்க யஜோலோோ்யபட்கட ில் இருந்து 

இர ில்கள் மூலம் ஒருநோகளக்கு சுமோோ் பத்து மில்லி ன் கோவிோி கூட்டுக் குடிநீோ் வகோண்டுவசல்ல 

முதலகமச்சோ் பைனிசோமி உத்தரவிட்டுள்ளோோ். இந்தப்பணிகளுக்கோக தமிை்நோடு அரசு ரூ.65 யகோடி நிதி 

ஒதுக்கீடு வச ்துள்ளது. 

 திருவள்ளூோ் மோவட்டத்தில் உள்ள கண்ணன்யகோட்கட மற்றும் யதோ்வோ ் கண்டிகக ஆகி  ஏோிககள 

இகணத்து ரூ.330 யகோடி வசலவில் வசன்கனக்கோன ஐந்தோவது நீோ்த்யதக்கம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. 

இதில் 1 tmc நீகரத் யதக்கிகவக்க இ லம். பூண்டி, யசோைவரம், வசங்குன்றம் மற்றும் வசம்பரம்போக்கம் 

ஆகி ன வசன்கனக ச் சுற்றி ஏற்கனயவ ுள்ள நீோ்த்யதக்கங்களோகும். 

 வசன்கன மக்களின் குடிநீோ் யதகவக ப் பூோ்த்தி வச ் ும் வகக ில், வநம்யமலி ில் யமலம் ஒரு 

கடல்நீகர குடிநீரோக்கும் நிகல ம் அகமக்க முடிவு வச ் ப்பட்டுள்ளது. இதன் வகோள்திறன் 15 யகோடி 

லிட்டோ் (150 மில்லி ன் லிட்டோ்) ஆகும். இந்தத் திட்டத்தின் வமோத்த மதிப்பீடு ரூ.1,689 யகோடி ஆகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பின்வரும் எந்த நிறுவனங்களுக்கு எதிராக புகாரளிக்க, இந்திய ாிசா்வ் வங்கி CMS முறைறயத் 

ததாடங்கியுள்ளது? 

A) நகரக் கூட்டுைவு வங்கிகள் 

B) வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் 

C) வணிக வங்கிகள் 

D) மமை்கண்ட அறனத்தும்  

 இந்திய ாிசா்வ் வங்கியானது ஒரு புதிய “புகாா் மமலாண்றம அறமப்பு (Complaint Management 

System)” வறலத்தளத்றத அைிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதில், இந்திய ாிசா்வ் வங்கிக்கட்டுப்பாட்டின் கீழ் 

உள்ள எந்ததவாரு நிறுவனத்திை்கும் எதிராக யாரும் புகாா் தசய்யலாம். இந்த வறலத்தளத்தின் மூலம், 

வணிக வங்கிகள், நகா்ப்புைக் கூட்டுைவு வங்கிகள், வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் (NBFC) மபான்ை 

தபாதுமக்களுடன் மநரடித் ததாடா்பு தகாண்டிருக்கும் இந்திய ாிசா்வ் வங்கியின் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 

நிறுவனங்களுக்கு எதிராகப் புகாா்கறளப் பதிவுதசய்யலாம். 

 இந்த வறலத்தளத்தின் மூலம் தபாதுமக்கள் ததாிவிக்கும் புகாா்கள் உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட 

அலுவலகம் அல்லது இந்திய ாிசா்வ் வங்கியின் மண்டல அலுவலகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு தீா்வு 

காணப்படும். இதில் புகாரளித்தவுடன் தானாகமவ ஒப்புதல் தகவல் கிறடக்கும். தங்களின் புகாா் மீது 

எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்றக உள்ளிட்ட நிறல குைித்த தகவலும் அதில் தவளியிடப்படும். 

 தங்களின் புகாா் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்றகயில், வாடிக்றகயாளா்களுக்கு திருப்தியில்றல எனில் 

மமல் முறையடீு தசய்யவும் அதில் வசதி தசய்யப்பட்டுள்ளது. தவளிப்பறடத்தன்றமறய மமம்படுத்தும் 

விதமாக இந்தப் பயன்பாடு உள்ளது. 

2.ஆசியத் தறலறமப்பண்பு உச்சிமாநாட்டில், நடப்பாண்டுக்கான சிைந்த புத்தாக்க ஆராய்ச்சி 

விருது (Innovative Research Excellence Award) வழங்கி தகளரவிக்கப்பட்டவா் யாா்? 

A) மிஹிா் சாவ்லா 

B) பங்கஜ் உபாத்யாய 

C) கவுரவ் நிஜாம் (Gaurav Nigam)  

D) ஆனந்த் குப்தா 

 புகழ்தபை்ை கல்வியாளரும் குழந்றத மருத்துவரும் எழுத்தாளருமான Dr. கவுரவ் நிஜாமுக்கு, பூடானின் 

திம்புவில் நறடதபை்ை ஆசிய தறலறமப்பண்பு உச்சிமாநாட்டில் (Asian Leadership Summit – ALS) 

நடப்பாண்டுக்கான ‘சிைந்த புத்தாக்க ஆராய்ச்சி விருது’ வழங்கி தகளரவிக்கப்பட்டது. இவா், பச்சிளங் 

குழந்றதகளின் நலப்பராமாிப்புத் துறைசாா்ந்த ‘iCare’ என்னும் ஓா் அறமப்றபயும், ஆராய்ச்சிசாா்ந்த 

‘Intelligentsia’ என்னும் விறளயாட்டுப்பள்ளிறயயும் நிறுவியவராவாா். 
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 ‘Intelligentsia’ என்பது அைிவியல் ஆராய்ச்சி மை்றும் STEM அணுகுமுறையின் மூலம் ததாடக்கக்கல்வி 

வழங்கும் ஒரு பள்ளியாகும். ‘Devil Inside My Mind’ என்ை நூறலயும் இவா் எழுதியுள்ளாா். 

3.இம்பால் மபாாின் நிறனவுகளின் அடிப்பறடயில் கட்டப்பட்ட அறமதி அருங்காட்சியகத்றத 

மணிப்பூருக்கு பாிசளித்துள்ள நாடு எது? 

A) தஜா்மனி 

B) ஜப்பான்  

C) பிரான்ஸ் 

D) மபாலந்து 

 2ஆம் உலகப்மபாாின் கடுறமயான மபாா்களுள் ஒன்ைான இம்பால் மபாாின் 75ஆவது ஆண்டு நிறைறவ 

நிறனவுகூரும் வறகயில், இம்பால் அறமதி அருங்காட்சியகம் (Imphal Peace Museum), ஜப்பானால் 

மணிப்பூருக்கு பாிசாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. ‘தரட் ஹில்’ எனப் பிரபலமாக அறழக்கப்படும் றமபம் 

மலாக்பா சிங்கில் இந்த அருங்காட்சியகம் திைக்கப்பட்டது. 

 1944ஆம் ஆண்டு மாா்ச்–ஜூன் வறர இம்பால் மை்றும் மகாகிமாறவச்சுை்ைியுள்ள பகுதிகளில், பிாிட்டிஷ் 

தறலறமயிலான மநச நாட்டுப் பறடகளுடன் நடந்த மபாா்களில், சுபாஷ் சந்திரமபாஸின் இந்திய 

மதசிய இராணுவத்தினருடன் (INA) சுமாா் 70,000 ஜப்பானிய வீரா்கள் மாய்ந்தனா். இப்மபாா்களின் 

கறடசிக்கட்டம், தரட் ஹில்ஸில் நடந்தது. அங்கு, 1944இல், ஜப்பானிய மபாா் நிறனவுச்சின்னம், 

மபாாின் 50ஆவது ஆண்டுநிறைறவக் குைிக்கும் வறகயில் கட்டப்பட்டது. இந்த அருங்காட்சியகம், 

ஜப்பான் & பிாிட்டன் மை்றும் ஜப்பான் & இந்தியா இறடமயயான நல்லிணக்கத்றத குைிக்கிைது. 

4. FATF உறுப்புத்துவத்றதப் (membership) தபை்றுள்ள முதல் அரபு நாடு எது? 

A) சவுதி அமரபியா  

B) தமாராக்மகா 

C) துனிசியா 

D) ஓமன் 

 நிதியியல் நடவடிக்றக பணிக்குழுவின் (Financial Action Task Force – FATF) முழு உறுப்புத்துவம் 

வழங்கப்பட்ட முதல் அரபு நாடாக சவுதி அமரபியா திகழ்கிைது. அதமாிக்காவின் புமளாாிடாவில் 

உள்ள ஆா்லாண்மடாவில் நறடதபை்ை FATFஇன் வருடாந்திர தபாதுக்கூட்டத்றதத் ததாடா்ந்து இது 

நடந்துள்ளது. 2004 நவம்பாிலிருந்து, FATF குழுமத்தின் மத்திய கிழக்கு மை்றும் வட ஆப்பிாிக்கப் 

(MENA) பிாிவின் நிறுவன உறுப்பினராக சவுதி அமரபியா இருந்துவருகிைது. 

 FATFஇன் வழிகாட்டுதல்கறள தசயல்படுத்துவதில், சவுதி அமரபியா, “உறுதியான முன்மனை்ைம்” 

தசய்ததாக அைிவிக்கப்பட்ட பின்னா், அதை்கு முழு FATF உறுப்புத்துவம் கிறடக்கப்தபை்ைது. பணச் 

சலறவ, பயங்கரவாதத்துக்கு நிதியளித்தல் மை்றும் பயங்கரவாதப் பரவல் முதலியவை்றை எதிா்த்துப் 

மபாராடுவதை்கான சா்வமதசத் தரநிறலகள், தகாள்றககள் மை்றும் சிைந்த நறடமுறைகறள 

வழங்குவதை்கு FATF தபாறுப்புறடயதாகும். 
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 FATFஇன் தசயலகம், பாாிஸில் உள்ள OECD தறலறமயகத்தில் அறமந்துள்ளது. நடப்பாண்டு ஜூன் 

நிலவரப்படி, FATFஇன் முப்பத்ததான்பது உறுப்புநாடுகளால் தயாாிக்கப்பட்ட தகாள்றககள், மிகவும் 

மதிக்கப்படுகின்ைன மை்றும் சட்டமாகக் கருதப்படுகின்ைன. 

5.எந்த நகரத்தில், உலகத்தரம் வாய்ந்த மத்திய விமானப் மபாக்குவரத்து ஒழுங்கு மமலாண்றம 

(Central Air Traffic Flow Management – C-ATFM) றமயம் திைக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) தசன்றன 

B) தபங்களூரு 

C) புது தில்லி  

D) தகாச்சின் 
 மத்திய உள்நாட்டு விமானப்மபாக்குவரத்து அறமச்சா் ஹா்தீப் சிங் பூாி, புது தில்லியில் உள்ள வசந்த் 

குஞ்சில், விமானப்மபாக்குவரத்து ஒழுங்கு மமலாண்றமக்கான மத்திய கட்டறள றமயத்றத (Central 

Command Centre for Air Traffic Flow Management – C-ATFM) திைந்துறவத்தாா். 

 விமான நிறலயம், வான்தவளி பயன்பாடு, விமானங்கள் மபான்ைவை்றை உகந்த அளவில் பயன்படுத் 

–துவறதயும், தை்மபாதுள்ள உட்கட்டறமப்பு பயன்பாட்றடயும் இவ்விமானப் மபாக்குவரத்து ஒழுங்கு 

மமலாண்றம சமன்படுத்தும். பல்மவறு வானுூா்தி நிறலங்களிலிருந்து வானுூா்திகளின் புைப்பாடு, 

தாமதம் உள்ளிட்ட தகவல்கறள இது ஒருங்கிறணக்கும். இத்துடன் வானுூா்தி நிறலயங்கள், வான் 

தவளி, வானுூா்தி பாறத முதலியவை்ைின் வானிறல தகவல்கறளயும் காண்பிக்கும் வறகயில் இந்த 

றமயம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 தில்லி, மும்றப, தசன்றன, தகால்கத்தா, தபங்களூரு, றஹதராபாத் உள்ளிட்ட முப்பத்தாறு விமான 

நிறலயங்களில் உள்ள ஒழுங்கு மமலாண்றம அறமப்புடனும், 8 பாதுகாப்பு விமான நிறலயங்களும் 

இந்த றமயப்படுத்தப்பட்ட விமானப் மபாக்குவரத்து ஒழுங்கு மமலாண்றம முறை ஒருங்கிறணந்து 

தசயல்படும் வறகயில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதறன தவை்ைிகரமாக தசயல்படுத்தியதன் மூலம், 

அதமாிக்கா, ஐமராப்பா, ஆஸ்திமரலியா, ததன்னாப்பிாிக்கா, ஜப்பான், பிமரசில் ஆகிய நாடுகளின் 

வாிறசயில் 7ஆவது நாடு என்ை தபருறமறய இந்தியா தபை்றுள்ளது. 

6.எந்த விமானப் பறடத்தளத்தில், இந்திய விமானப்பறட, காா்கில் மபாாின் 20ஆவது ஆண்டு 

நிறைறவ நிறனவுகூா்ந்தது? 

A) ஆக்ரா 

B) பிகாமனா் 

C) குவாலியா்  

D) ஜான்சி 

 காா்கில் மபாா் நடந்து 20 ஆண்டுகள் நிறைவறடவறதக் குைிக்கும் வறகயில், குவாலியா் விமானப் 

பறடத்தளமானது அருங்காட்சியம் மபால் மாை்ைப்பட்டுள்ளது. 1999இல் இந்தியா, பாகிஸ்தானிறடமய 
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காா்கில் மபாா் நடந்தது. இந்தப் மபாாில் இந்தியா தவன்ைறதத் ததாடா்ந்து ஆண்டுமதாறும் காா்கில் 

தவை்ைி நாள் தகாண்டாடப்பட்டு வருகிைது. காா்கில் மபாாின்மபாது பயன்படுத்தப்பட்ட 5 Mirage 2000 

விமானங்கள், இரண்டு MiG–21 இரக விமானங்கள், ஒரு Sukhoi – 30 MKI விமானம் ஆகியறவ அங்கு 

காட்சிக்கு றவக்கப்பட்டுள்ளன. 

 மபாாின்மபாது ஜம்மு மை்றும் காஷ்மீா் மாநிலம் டிராஸ் – காா்கில் பகுதியில் உள்ள ‘றடகா் ஹில்’ மீது 

ஆக்கிரமிப்பு தசய்திருந்த பாகிஸ்தான் பறடகள் மீது இந்திய விமானப்பறடகள் தாக்குதல் நடத்தின. 

அறதக் குைிக்கும் விதமாக குவாலியா் விமானப்பறடத்தளத்தில் அரங்கு அறமக்கப்பட்டிருந்தது. 

நிகழ்ச்சியில் விமானப்பறட தளபதி BS தமனாவா சிைப்பு விருந்தினராக கலந்துதகாண்டாா். நாடு 

தழுவிய பரப்புறரகளின் மூலம் இறளஞா்களிறடமய மதசப்பை்று உணா்றவத் துூண்டுவதும், ராணுவ 

வீரா்களுக்கு மாியாறத தசலுத்துவதுமம இந்தக் தகாண்டாட்டங்களின் மநாக்கமாகும். 

7.அண்றமயில் காலமான மதன் லால் றசனி, எந்த மாநிலத்றதச் மசா்ந்த மாநிலங்களறவ 

நாடாளுமன்ை உறுப்பினராவாா்? 

A) உத்தரப்பிரமதசம்  B) இராஜஸ்தான்  

C) சத்தீஸ்கா்   D) பஞ்சாப் 

 இராஜஸ்தானுக்கான மாநிலங்களறவ நாடாளுமன்ை உறுப்பினா் மதன் லால் றசனி (75), ஜூன்.24 

அன்று தஜய்ப்பூாில் காலமானாா். சிகாா் மாவட்டத்றதச் மசா்ந்த இவா், தான் மறையும் வறர 

இராஜஸ்தான் மாநில பாரதீய ஜனதா கட்சியின் தறலவராக பணியாை்ைி வந்தாா். 

8.எந்த நகரத்தில், சா்வமதச விறத மசாதறனச் சங்கத்தின் (International Seed Testing Association) 

32ஆவது கூட்டம் ததாடங்கியுள்ளது? 

A) புது தில்லி 

B) மடராடூன் 

C) றஹதராபாத்  

D) உதய்பூா் 

 ஜூன்.26 அன்று, ததலுங்கானா மாநிலம் றஹதராபாத்தில், சா்வமதச விறத மசாதறனச் சங்கத்தின் 

32ஆவது கூட்டம் ததாடங்கியது. இந்தக் கூட்டம், ததை்காசியாவில் முதல்முறையாக நறடதபறுகிைது. 

இங்கிலாந்து, ததன்னாப்பிாிக்கா, அா்தஜன்டினா, நியூசிலாந்து, கனடா, ஆஸ்திாியா மபான்ை 70 

நாடுகறளச் மசா்ந்த விறத வல்லுநா்கள், அதிகாாிகள், தகாள்றக வகுப்பாளா்கள் மை்றும் மதசிய 

மை்றும் சா்வமதச நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் உட்பட அறுநூை்றுக்கும் மமை்பட்ட பிரதிநிதிகள் 

இந்தக் கூட்டத்தில் பங்மகை்கின்ைனா். 

 தரமான விறத உை்பத்திறய அதிகாித்தலுக்கான பல்மவறு ததாழில்நட்பங்கள் மை்றும் விறத 

ஏை்றுமதி – இைக்குமதி தகாள்றகககளில் இக்கூட்டத்தின் கலந்துறரயாடல்கள் தனது கவனத்றதச் 

தசலுத்துகின்ைது. எட்டு நாள் நீளும் இந்தக் கூட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, பல்மவறு பயிலரங்கங்கள், 

கருத்தரங்கங்கள் மை்றும் கண்காட்சிகள் நடத்தப்படுகின்ைன. 
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9. 10% EWS ஒதுக்கீட்றட அமல்படுத்துவதை்காக சமீபத்தில், தனது ஒப்புதறல வழங்கிய மாநில 

அரசு எது? 

A) மத்தியப்பிரமதசம்  

B) ஹிமாச்சலப்பிரமதசம் 

C) கா்நாடகம் 

D) உத்தரகாண்ட் 

 மவறலவாய்ப்பு மை்றும் கல்வியில், தபாதுப்பிாிவில் உள்ள தபாருளாதார ாீதியாக நலிவறடந்த 

பிாிவினருக்கு (EWS) பத்துச்சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் திட்டத்துக்கு மத்தியப்பிரமதசத்தில் ஆளும் 

காங்கிரஸ் அரசு சமீபத்தில் தனது ஒப்புதறல வழங்கியுள்ளது. 5 ஏக்கருக்கு மமல் விவசாய நிலமமா 

அல்லது மாநகராட்சி எல்றலக்குள் 1,200 ச.அடிக்கு மமல் பரப்பளவிலான வீட்றடமயா தசாந்தமாக 

றவத்திருக்காத குடும்பத்தினா் EWS ஆக கருதப்படுவா். வீட்டின் அளவு வரம்பு, நகராட்சிப் பகுதிகளில் 

1,500 ச.அடியாகவும், நகரப் பஞ்சாயத்துப் பகுதிகளில் 1,800 ச.அடியாகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கிராமப்புைங்களில், வீட்டின் அளவு ஒரு தபாருட்டல்ல. 

 மபாபால் மை்றும் இந்துூாில் தமட்மரா இரயில் திட்டங்கறளச் தசயல்படுத்துவதை்காக மத்திய அரசு 

மை்றும் ம.பி தமட்மரா ரயில் நிறுவனத்துடன் முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் தசய்வதை்கான முன் தமாழிவுக்கும் 

மாநில அறமச்சரறவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

10.எந்த IITஇல், உள்நாட்டு மை்றும் கடமலார கடல்சாா் ததாழில்நட்பத்திை்கான முதலாவது 

றமயம் (Centre for Inland and Coastal Maritime Technology) அறமயவுள்ளது? 

A) ஐஐடி தில்லி 

B) ஐஐடி பம்பாய் 

C) ஐஐடி கரக்பூா்  

D) ஐஐடி கான்பூா் 

 சாகா்மாலா திட்டத்தின்கீழ், கரக்பூா் ஐஐடி வளாகத்துள், உள்நாட்டு மை்றும் கடமலார கடல்சாா் 

ததாழில்நட்பத்திை்கான றமயம் ஒன்றை அறமப்பதை்கு, கரக்பூா் IIT உடனான ஓா் ஒப்பந்தத்தில், 

மத்திய கப்பல் மபாக்குவரத்து அறமச்சகம் சமீபத்தில் றகதயழுத்திட்டது. கடமலார / உள்நாட்டு நீா் 

வழிகளுக்கான கப்பல் வடிவறமப்பு, கப்பல்கட்டும் ததாழில்நட்பம் மை்றும் கட்டறமப்பு வடிவறமப்பு, 

மபாக்குவரத்து அறமப்புகள் மை்றும் தளவாடங்கள், கிறரமயாதஜனிக் சரக்கு றகயாளுதல், கடமலார 

/ உள்நாட்டு நீா் வழிகளிலிருந்து புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி அறுவறட ஆகியவை்ைில் இம்றமயம் 

கவனம் தசலுத்தும். 

 உள்நாட்டு நீா்வழிப்மபாக்குவரத்து, கப்பல் கட்டுமானம், துறைமுகங்கள் ஆகியவை்ைில் ஈடுபட்டுள்ள 

முகறமகளுக்கு ததாழினுட்ப ஆதரவு, ஆராய்ச்சி, மசாதறன மை்றும் பாிமசாதறன வசதியிறன இது 

வழங்கும். தை்மபாது, தஜா்மனி, தநதா்லாந்து, இரஷ்யா மை்றும் தபல்ஜியம் முதலிய நாடுகளிடத்தில் 

மட்டுமம இது மபான்ை கப்பல்களுக்கான மாதிாி பாிமசாதறன வசதிகள் உள்ளன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த இந்திய விளையாட்டு வீரருக்கு, IIT கான்பூா், ககைரவ டாக்டா் பட்டத்ளத வழங்கியுை்ைது? 

A) மில்கா சிங் 

B) பிரகாஷ் படுககாகன 

C) புல்கலலா ககாபிசந்த்  

D) சச்சின் கடண்டுல்கா் 

 இந்தியாவின் தளலளம கதசிய பாட்மிண்டன் பயிற்சியாைா் புல்கலலா ககாபிசந்துக்கு, IIT கான்பூா் 

நிறுவனம், ஜூன்.28 அன்று நடந்த அதன் 52ஆவது பட்டமைிப்பு விழாவின்கபாது, ககைரவ டாக்டா் 

பட்டம் வழங்கி ககைரவித்தது. ISRO முன்னாை் தளலவரும், IIT கான்பூாின் ஆளுநா்கை் வாாியத்தின் 

தளலவருமான கபராசிாியா் K இராதாகிருஷ்ணன், ககாபிசந்துக்கு இந்தப் பட்டத்ளத வழங்கினாா். 

முன்னாை் குடியரசுத்தளலவா் கபராசிாியா் APJ அப்துல் கலாம் மற்றும் முன்னாை் பிரதமா் டாக்டா் 

மன்கமாகன் சிங் ஆகிகயாா் இந்தக் ககைரவத்ளத ஏற்கனகவ கபற்றவா்கைாவா். 

 ககாபிசந்த், ஒரு வீரராக, 2001இல் இங்கிலாந்து ஓப்பன் பாட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்ளப கவன்றாா். 

இதன்மூலம், பிரகாஷ் படுககாகனவுக்குப் பிறகு இச்சாதளனளய நிகழ்த்திய 2ஆவது இந்தியரானாா். 

இவா் தனது ஓய்வுக்குப்பிறகு, ளைதராபாத் நகரத்தில் தனது கசாந்த பாட்மிண்டன் அகாடமிளய 

(ககாபிசந்த் பாட்மிண்டன் அகாடமி) 2008இல் கதாடங்கினாா். சாய்நா கநவால், PV சிந்து, ஸ்ரீகாந்த் 

கிடாம்பி, பருப்பை்ைி காஷ்யப் உை்ைிட்ட பல முன்னணி இந்திய வீரா்கை், ளைதராபாத்தில் உை்ை 

புல்கலலா ககாபிசந்தின் அகாடமியில் பயிற்சி கபற்றவா்கைாவா். 

2.கமாத்த விற்பளன விளலக் குறியட்ீகடண்ணின் (Wholesale Price Index) அடிப்பளட ஆண்ளட 

(Current Series) திருத்தியளமக்கவுை்ை பணிக்குழுவின் தளலவா் யாா்? 

A) இரகமஷ் சந்த்  

B) விகனாத் பால் 

C) அமிதாப் காந்த் 

D) இராஜீவ் குமாா் 

 NITI ஆகயாக்கின் உறுப்பினா் கபராசிாியா் இரகமஷ் சந்தின் தளலளமயில், கமாத்த விற்பளன 

விளலக் குறியட்ீகடண்ணின் அடிப்பளட ஆண்ளட திருத்தியளமப்பதற்காக 18 உறுப்பினா்களைக் 

ககாண்ட ஒரு குழுளவ மத்திய அரசு அளமத்துை்ைது. இதன்மூலம், விளல நிலவரம் குறித்த 

கமய்யான பிம்பத்ளத கமலும் கதைிவாக அறிந்துககாை்வதுடன், அது மக்கைிடம் ஏற்படுத்தும் 

தாக்கத்ளதயும் உணரமுடியும். 

 கபாருைாதார ஆகலாசகா் அலுவலகம், கதாழிற்துளற மற்றும் உை்நாட்டு வா்த்தக கமம்பாட்டுத்துளற 

இந்தக்குழுவின் ளமய அலுவலகமாக இருக்கும். கமலும் கதளவயான நடவடிக்ளககளுக்கு, குழுவின் 

அறிக்ளக மற்றும் பாிந்துளரகளை அது கசயல்படுத்தும். 
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 தற்கபாது கமாத்த விற்பளன விளலக்குறியட்ீகடண் அடிப்பளடயில் கணக்கிடப்பட்டு வரும் கபாதுப் 

பணவீக்கம் 2011–12ஆம் நிதியாண்ளட அடிப்பளடயாகக்ககாண்டது. இது, கடந்த 2017 கம மாதம் முதல் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்நிளலயில், 2011–12 நிதியாண்டிலிருந்து கபாருைாதாரத்தில் கணிசமான 

குறிப்பிடத்தக்க கட்டளமப்பு மாற்றங்கை் நிகழ்ந்துை்ைன. ஆளகயால், கமாத்த விற்பளன விளலக் 

குறியட்ீகடண்ணின் தற்கபாளதய அடிப்பளட ஆண்டு கதாடா்புளடய சிக்கல்களை ஆராய்வது 

அவசியமாகிறது. 

3.ளவதிக கல்வி வாாியத்ளத அளமக்க முடிவு கசய்துை்ை மாநில அரசு எது? 

A) ைிமாச்சல பிரகதசம்  

B) உத்தர பிரகதசம் 

C) இராஜஸ்தான்  

D) ஜாா்க்கண்ட் 

 மாநிலத்தில் ளவதிக கல்வி வாாியமும் கலாசார வாாியமும் அளமக்க இராஜஸ்தான் மாநில அரசு 

முடிவுகசய்துை்ைது. கஜய்ப்பூாில் உை்ை பிா்லா அரங்கத்தில் நளடகபற்ற 25ஆவது ‘பாமஷா சம்கமைன’ 

நிகழ்ச்சியின்கபாது, முதலளமச்சா் அகசாக் ககலாட் இதளன அறிவித்தாா். வருங்கால சந்ததியினா் 

ளவதிக கலாசாரத்திலிருந்து ஊக்கம் கபற இந்த வாாியம் உதவும். 

4.அண்ளமயில் காலமான விஜய நிா்மலா, எந்தத் துளற சாா்ந்தவா்? 

A) கவிளத 

B) திளரத்துளற  

C) நிழற்படம் எடுத்தல் 

D) இதழியல் 

 பழம்கபரும் திளரப்பட நடிளகயும், திளரப்படத் தயாாிப்பாைருமான விஜய நிா்மலா (75) ஜூன்.27 

அன்று ளைதராபாத்தில் காலமானாா். பிப்.20, 1946இல் பிறந்த நிா்மலா, கடந்த 1950இல் கவைிவந்த 

‘மச்ச கரளக’ என்னும் தமிழ்ப்படத்தில் குழந்ளத நட்சத்திரமாக திளரத்துளறக்கு அறிமுகமானாா். 

கவவ்கவறு கமாழிகைில் 47 திளரப்படங்களை இயக்கிய முதல் கபண்மணி எனக் கின்னஸ் சாதளன 

நூலிலும் இடம்கபற்றுை்ைாா். கதலுங்கு திளரயுலகுக்கான அவரது பங்கைிப்பிற்காக, 2008இல் ரகுபதி 

கவங்ளகயா விருதும் கபற்றாா். தமிழ், கதலுங்கு மற்றும் மளலயாை கமாழிகைில் இருநூற்றுக்கும் 

கமற்பட்ட திளரப்படங்கைில் நடித்துை்ைாா். 

5.சிங்கக கபாப்ஸ் சிந்து விழா நளடகபற்ற மாநிலம் எது? 

A) சிக்கிம் 

B) ைிமாச்சல பிரகதசம் 

C) உத்தரகாண்ட்   D) ஜம்மு & காஷ்மீா்  
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 லடாக் சிங்கக கபாப்ஸ் சிந்து விழாவானது, ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீாின் லடாக் பிராந்தியத்தில், கலவில் 

பாயும் சிந்து ஆற்றின் களரயில் ககாண்டாடப்பட்டது. இந்த விழா, இந்தியாவிற்கு கபயா் ககாடுத்த 

சிந்து ஆற்ளற, இந்தியாவின் பல்-பாிமாண கலாசார அளடயாைமாக முன்ளவக்கிறது. திருவிழாவின் 

கபாது, நாட்டுப்புறப்பாடல்கை் & நடனங்கை் நிகழ்த்தப்படுகின்றன. கமலும், உை்ளூா் ளகவிளனப் 

கபாருட்கை் மற்றும் பாரம்பாிய உணவுகை் சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு முன் காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றன. 

6.ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வு (Research & Analysis) பிாிவின் தற்கபாளதய தளலவா் யாா்? 

A) சஞ்சீவ் திாிபாதி 

B) சமந்த் குமாா் ககாயல்  

C) A S துலாத் 

D) விக்ரம் சூத் 

 1984ஆம் ஆண்டு பஞ்சாப் பிாிளவச்கசா்ந்த IPS அதிகாாியான சமந்த் குமாா் ககாயல், ஆராய்ச்சி மற்றும் 

பகுப்பாய்வு பிாிவின் (RAW) புதிய தளலவராக நியமிக்கப்பட்டுை்ைாா். இவருக்கு முன்பு, அனில் 

தஸ்மனா RAWவின் தளலவராக இருந்தாா். பாலககாட் விமானத் தாக்குதளலத் திட்டமிட்டதிலும், 

பஞ்சாபில் தீவிரவாத ஊடுருவளல கண்காணித்ததிலும் அவா் முக்கியப்பங்கு வகித்ததாகக் 

கூறப்படுகிறது. வீரதீரம் மற்றும் சிறப்பான கசளவக்கான காவலா் பதக்கங்களைப்கபற்றுை்ை ககாயல் 

2001இல் RAWவில் இளணந்தாா். 

 RAW என்பது என்பது இந்திய அரசின் கவைிநாட்டு உைவு விவகாரங்களை கவனிக்கும் ஓா் அளமப்பு 

ஆகும். கவைிநாட்டு உைவு விவகாரங்களுக்கு என ஓா் அா்ப்பணிக்கப்பட்ட, சிறப்பு மற்றும் தன்னாட்சி 

வாய்ந்த நிறுவனத்ளத உருவாக்குவதற்கு இந்திய அரளச துூண்டிய சீன – இந்தியப் கபாாின் உைவுத் 

துளற கதால்விகளைத் கதாடா்ந்து 1968இல் RAW நிறுவப்பட்டது. RAWவின் தளலவா் அளமச்சரளவ 

கசயலகத்தில் கசயலாைராக நியமிக்கப்பட்டு, பிரதமாின் கநரடி ஆளணயின் கீழ் கசயல்படுவாா். 

கமலும், நிா்வாக அடிப்பளடயில், இந்திய அளமச்சரளவ கசயலாைருக்கு அறிக்ளக அைிப்பாா், அவா் 

பிரதமருக்கு அறிக்ளக அைிப்பாா். இதன் தளலளமயகம் புது தில்லியில் அளமந்துை்ைது. 

7.இந்திய ஏற்றுமதி அளமப்புகைின் கூட்டளமப்பின் (FIEO) புதிய தளலவா் யாா்? 

A) யதிந்ரா மாரல்கா் 

B) சாரதா சா்மா 

C) சரத் குமாா் சரப்  

D) ககணஷ் குமாா் குப்தா 

 இந்திய ஏற்றுமதி அளமப்புகைின் கூட்டளமப்பின் (FIEO) புதிய தளலவராக சரத் குமாா் சரஃப் 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைாா். அவா், புகழ்கபற்ற ஏற்றுமதியாைா் ககணஷ்குமாா் குப்தாவுக்குப் பின் இந்தப் 

பதவிக்கு வந்துை்ைாா். கடக்கனாகிராப்ட் இண்டஸ்ட்ாீஸ் (இந்தியா) லிட் நிறுவனத்தின் தளலவா் 

மற்றும் நிறுவனராவாா் சரப். 
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 Federation of Indian Export Organisations – FIEO என்பது இந்தியாவில் உை்ை ஒரு வா்த்தக ஊக்குவிப்பு 

அளமப்பாகும். இது, அயல்நாட்டு சந்ளதகைில் இந்திய கதாழில்முளனகவாா் & ஏற்றுமதியாைா்களை 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கும் உதவுவதற்கும் கபாறுப்புளடயதாகும். 

8.காசகநாளய ஒழிப்பதற்காக, எந்த சா்வகதச அளமப்புடனான $400 மில்லியன் டாலா் கடன் 

ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா ளககயழுத்திட்டுை்ைது? 

A) உலக வங்கி  

B) ஆசிய வைா்ச்சி வங்கி 

C) ஆசிய உட்கட்டளமப்பு மற்றும் முதலீட்டு வங்கி 

D) புதிய வைா்ச்சி வங்கி 

 காசகநாய்க்கு (Tuberculosis) சிகிச்ளசயைிப்பதற்கும், இந்திய நாட்டிலிருந்து அந்த கநாளய முற்றாக 

ஒழிப்பதற்குமாக, உலக வங்கியுடனான $400 மில்லியன் டாலா் மதிப்பிலான கடன் ஒப்பந்தத்தில் 

இந்தியா ளககயழுத்திட்டுை்ைது. இந்தியாவில், காசகநாயால் ஒவ்கவாா் ஆண்டும் சுமாா் ஐந்து லட்சம் 

கபா் இறக்கின்றனா். நிதியளமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, உலக வங்கியின் ஆதரவிலான திட்டமானது, 9 

மாநிலங்களை உை்ைடக்கும். கமலும் அத்திட்டம், 2025ஆம் ஆண்டைவில் இந்தியாவில் காசகநாளய 

முற்றாக ஒழித்துக்கட்டும் இந்திய அரசாங்கத்தின் கதசிய உத்திசாா் திட்டத்ளதயும் ஆதாிக்கும். 

 காசகநாயாைிகளை பராமாிக்கும் தனியாா்துளற பராமாிப்பாைா்களுக்கும் இந்தத் திட்டம் நிதிச் 

சலுளககளை வழங்கும். சிகிச்ளசயின்கபாது கதளவயான முக்கியமான ஊட்டச்சத்ளதப்கபறுவதற்கு 

கநாயாைிகளுக்கு கநரடிப் பயன் பாிமாற்றங்களையும் இது வழங்கும். 

9. ‘Go Tribal’ பரப்புளரயானது பின்வரும் எதனுடன் கதாடா்புளடயது? 

A) கபண்கை் அதிகாரமைித்தளல ஊக்குவிக்க 

B) பழங்குடியினா் ளகவிளனப்கபாருட்கைின் பயன்பாட்ளட ஊக்குவிக்க  

C) சிறாா் கல்விளய கமம்படுத்துவதற்காக 

D) கமற்கண்ட அளனத்தும் 

 பழங்குடியினரால் உருவாக்கப்பட்ட ளகவிளனப்கபாருட்கை் மற்றும் இயற்ளகயானப் கபாருட்கைின் 

பயன்பாட்ளட ஊக்குவிப்பதற்காக மத்திய அரசு, புது தில்லியில், ‘Go Tribal’ என்னும் பரப்புளரளய 

ஜூன்.28 அன்று கதாடங்கியது. பழங்குடியினாின் தயாாிப்புகளை விைம்பரப்படுத்துவதற்கு, பல்கவறு 

அளமப்புகளுடன் ஒத்துளழப்பு மற்றும் கூட்டாண்ளம கசய்வதற்காக TRIFED இந்த நிகழ்ளவ ஏற்பாடு 

கசய்துை்ைது. இந்நிகழ்வின் கபாது, டிளரப்ஸ் இந்தியா மற்றும் அகமசான் குகைாபல் மாா்க்ககட்டிங் 

(AGM) ஆகியன அகமசான் தைத்தில் உலகைவில் Tribes Indiaவின் தயாாிப்புகளை அறிமுகப்படுத்தின. 

இதன்மூலம், பழங்குடியினாின் கபாருட்கை் இப்கபாது அகமாிக்காவிலும் கிளடக்கும். 

 நாட்டின் பல்கவறு பகுதிகைில் பழங்குடியினா் தயாாிக்கும் கம்பு, கசாைம், சிவப்பாிசி, கதன், மசாலா, 

காபி, கதநீா் மற்றும் ளகயால் தயாாிக்கப்பட்ட வழளலகைின் (Soaps) கதாகுப்பும் அந்தத் தைத்தில் 

காட்சிப்படுத்தப்படும். 
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10.நடப்பாண்டின் தவறான மருந்துப்பயன்பாடு & சட்டவிகராத கடத்தலுக்கு எதிரான சா்வகதச 

நாளுக்கான (International Day against Drug Abuse & Illicit Trafficking) கருப்கபாருை் என்ன? 

A) Value yourself 

B) Lets Develop 

C) Health for Justice, Justice for Health  

D) Listen First 

 சட்டவிகராதமான மருந்துப்கபாருட்கைால் சமூகத்துக்கு ஏற்படும் முக்கியப் பிரச்சளனகை் குறித்து 

விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்கவாா் ஆண்டும் ஜூன்.26 அன்று, சா்வகதச தவறான மருந்துப் 

பயன்பாடு & சட்டவிகராத கடத்தலுக்கு எதிரான உலக நாை் களடப்பிடிக்கப்படுகிறது. நடப்பாண்டில் 

வரும் இந்த நாளுக்கான கருப்கபாருை், “Health for Justice, Justice for Health” என்பதாகும். கபாளதப் 

கபாருை் குறித்த பிரச்சளனகளுக்கு தீா்வுகாணும்கபாது, ஒரு நாணயத்தின் இருபக்கங்கைாக நீதியும், 

நலமும் உை்ைளத இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

 

 தமிழ்நாடு காவல்துளறயின் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குக்கான 29ஆவது தளலளம இயக்குனராக (Director 

General of Police – DGP) J K திாிபாதிளய நியமித்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டது. தமிழ்நாடு சட்டம் 

மற்றும் ஒழுங்கு DGPயாக இருந்துவந்த TK இராகஜந்திரன், ஜூன்.30 அன்று ஓய்வுகபற்றாா். 

 தமிழ்நாட்டரசின் புதிய தளலளமச்கசயலாைராக க.சண்முகம் நியமிக்கப்பட்டுை்ைாா். இவருக்கு முன், 

தமிழ்நாட்டரசின் தளலளமச்கசயலாைராக இருந்த கிாிஜா ளவத்தியநாதன், 60 வயளத எட்டியதன் 

காரணமாக பணியிலிருந்து ஜூன்.30 அன்று ஓய்வுகபற்றாா். கடந்த 1985ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டுப் 

பிாிவு இந்திய ஆட்சிப்பணி அதிகாாியான க.சண்முகம், தமிழ்நாட்டரசின் 46ஆவது தளலளமச் 

கசயலாைராக கபாறுப்கபற்கவுை்ைாா். 

 தமிழ்நாட்டின் மாநில வண்ணத்துப்பூச்சியாக “தமிழ் மறவன்” வளகளய தமிழ்நாடு அரசு கதா்வு கசய்து 

அறிவித்துை்ைது. தமிழ்நாட்டின் அளடயாைங்கைாக சிலவற்ளற மாநில அரசு அங்கீகாித்துை்ைது. 

அதன்படி, மாநில விலங்காக வளரயாடும், பறளவயாக மரகதப்புறாவும், மலராக கசங்காந்தளும், 

மரமாக பளனயும் உை்ைன. அந்த வாிளசயில் தற்கபாது மாநில வண்ணத்துப் பூச்சியாக “Cirrochroa 

thais” என்னும் அறிவியல் கபயருளடய “தமிழ் மறவன்” (தமிழ் யாகமான் – Tamil Yeoman) என்ற வளக 

வண்ணத்துப்பூச்சி கதா்வு கசய்யப்பட்டுை்ைது. 

 காஞ்சிபுரம் வரதராஜ கபருமாை் ககாவிலில் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுளற நிகழும் அத்தி வரதா் 

ளவபவம் ஜூளல 1 முதல் நளடகபறவுை்ைது. ககாவிலின் வடக்கக உை்ை 100 கால் மண்டபத்தில் 

அனந்தசரஸ் எனப்படும் நீராழி மண்டபத்தில் நீாில் மூழ்கியபடி கருங்கற்கலால் ஆன பாளறக்குை் 

அத்திமரத்தால் ஆன அத்தி வரதராஜ கபருமாை் சயன நிளலயில் இருக்கும். இவா் 40 ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுளற, 48 நாட்கை் மட்டுகம கவைிகய வந்து பக்தா்களுக்கு அருை்பாலிப்பாா். 
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