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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. “Politics of Jugaad: The Coalition Handbook” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யரர்? 

[A] சபர நக்வி 

[B] மது திரேஹன் 

[C] ஷெரீன் பரன் 

[D] பத்திரிசியர முகிம் 

 “Politics of Jugaad: The Coalition Handbook” என்ற நூலல பத்திரிக்லகயரளர் சபர நக்வி 

எழுதியுள்ளரர். இதில், 2019ஆம் ஆண்டலடய மக்கலளலவத் ரதர்தலுக்குப் பிறகு அலமயவுள்ள 

கூட்டணி அேசு குறித்த வரய்ப்புகலள ஆசிரியர் திறனரய்வு ஷசய்துள்ளரர். நரட்டில் உள்ள 

அேசியல் கூட்டணிகளின் வேலரற்லற ஷபரருளரதரேம் மற்றும் சமூக ஷகரள்லககளில் அவற்றின் 

ஷசயல்திறலன அடிப்பலடயரகக் ஷகரண்டு இது ஆய்வுஷசய்கிறது. 

 ரமலும், தனது உடன்பிறந்தவேரன ேரகுல் கரந்தியின் தலலலமயில் இருக்கும் கரங்கிேஸ் 

கட்சியின் சரர்பில் முழு ரநே அேசியலில் ஈடுபட்டிருக்கும் பிரியங்கர கரந்தி வரதேர குறித்தும் 

இந்நூல் ஆய்வுஷசய்கிறது. 

2.அண்லமயில் சீனத்தின் எந்த நகேத்தில், பட்லட மற்றும் பரலத உச்சிமரநரடு நடந்தது? 

[A] தியரஞ்சின் 

[B] ெரங்கரய் 

[C] ஷபய்ஜிங் 

[D] ஹரங்கரங் 

 பட்லட மற்றும் பரலத உச்சிமரநரட்டின் 2ஆம் பதிப்பு (Belt and Road Forum – 2019) சீனரவின் 

ஷபய்ஜிங்கில், “Belt and Road Cooperation: Shaping a Brighter Shared Future” என்ற தலலப்பில் 

நலடஷபற்றது. இதில் 37 மரகரணங்களின் தலலவர்களும், 159 நரடுகளும் ஐ.நர ஷபரதுச் ஷசயலர் 

ஆண்டனிரயர குட்டேஸ் மற்றும் சர்வரதச நரணய நிதியத்தின் தலலவர் கிறிஸ்டின் லகரர்ட் 

ஆகிரயரர் பங்ரகற்றனர். 

 பட்லட மற்றும் பரலத உச்சிமரநரடு என்பது பட்லட மற்றும் பரலத முன்ஷனடுப்பின் ஒரு 

பகுதியரகும். பட்லட மற்றும் பரலத முன்ஷனடுப்பின் ரநரக்கமரனது கடல்வழி, தலேவழி மற்றும் 
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இேயில்வழித் திட்டங்களில் ஷபருமளவில் முதலீடுகள் ஷசய்வதன் மூலம் ஆசியர, ஐரேரப்பர 

மற்றும் ஆப்பிரிக்கரலவ இலணக்கும் பண்லடய பட்டுப் பரலதலய புதுப்பிப்பதரகும். 

 வளரும் நரடுகளுக்கு மிகவும் ரதலவயரன நவீன உட்கட்டலமப்லப இம்முன்ஷனடுப்பு வழங்க 

முற்படுகிறது. ஆனரல், இது சீன நிறுவனங்களுக்கு சரதகமரக உள்ளதரகவும் சுற்றுச்சூழலுக்குச் 

ரசதத்லத ஏற்படுத்தும் விதமரக உள்ளதரகவும் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர். சீனக்குடியேசின் 

தலலவர் சீ சின்பிங், 2013இல் பட்லட மற்றும் பரலத முன்ஷனடுப்லப அறிவித்தரர். 

3.நியூயரர்க்கில் உள்ள ரமடிசன் சதுக்கத் ரதரட்டத்தில் ரபரட்டியிடவுள்ள முதல் இந்திய 

மல்யுத்த வீேர் யரர்? 

[A] ேவிந்தர் சிங் 

[B] பஜ்ேங் புனியர 

[C] பவன் குமரர் 

[D] சங்ேரம் சிங் 

 நியூயரர்க்கில் உள்ள ரமடிசன் சதுக்கத் ரதரட்டத்தில் ரபரட்டியிடவுள்ள முதல் இந்திய மல்யுத்த 

வீேர் பஜ்ேங் புனியர ஆவரர். 2019 ஆசிய சரம்பியன்ெிப் ரபரட்டிகளில் ஆடவருக்கரன 65 கி.கி 

ஃப்ரீஸ்லடல் பிரிவில் தங்கம் ஷவன்ற புனியர, ரம 6 அன்று நடக்கவுள்ள ரபரட்டிக்கரக 

அஷமரிக்க நிர்வரகக்குழுவரல் ஷதரிவுஷசய்யப்பட்ட முன்னணி மல்யுத்த வீேர்களில் ஒருவேரவரர். 

4.பரேதி வரிவடிவத்லதப் படிக்க ஓர் எளிய OCR அலமப்லப உருவரக்கியுள்ள IIT எது? 

[A] ஐஐடி தில்லி 

[B] ஐஐடி கரன்பூர் 

[C] ஐஐடி ஷமட்ேரஸ் 

[D] ஐஐடி பம்பரய் 

 ஷமட்ேரஸ் ஐஐடிலயச்ரசர்ந்த டரக்டர் ஸ்ரீனிவரச சக்கேவர்த்தி மற்றும் குழுவினர், பரேதி ஸ்கிரிப்ட் 

என ஷபயரிடப்பட்டுள்ள ஒன்பது இந்திய ஷமரழிகளுக்கரன ஓர் ஒருங்கிலணந்த வரிவடிவத்லத 

உருவரக்கியுள்ளனர். பன்-ஷமரழி ஒளிவழி எழுத்துரு அறிதல் (OCR) வசதிலய பயன்படுத்தி பரேதி 

வரிவடிவத்திலுள்ள ஆவணங்கலள படிப்பதற்கரன ஒருமுலறலய இக்குழு உருவரக்கியுள்ளது.  
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 மும்லப TCS நிறுவனத்துடன் இலணந்து ஷசவித்திறன் குலறபரடுலடயவர்களுக்கரக லசலக 

ஷமரழிலய உருவரக்கும் ஒரு விேல்-உச்சரிப்பு முலறலமலயயும் இக்குழு உருவரக்கியுள்ளது. 

தமிழ், ஷதலுங்கு, கன்னடம், மலலயரளம், ரதவநரகரி, ஷபங்கரலி, குர்முகி, குஜேரத்தி மற்றும் 

ஒரியர ஆகிய ஷமரழிகள் இந்த வரிவடிவத்தில் ஒருங்கிலணக்கப்பட்டுள்ளன. 

 இங்ரக, உருது மற்றும் ஆங்கில எழுத்துக்கள் அலமப்பு மிகவும் வித்தியரசமரன ஒலிப்பு அலமப்பு 

ஷகரண்டிருப்பலதக் கவனத்தில் ஷகரள்ளரவண்டும். ஆனரல் அலத உருவரக்குவது சரத்தியமற்ற 

ஒன்றன்று. 

5.அண்லமயில் எத்ரததியில், ஷதரழிலரளர் பணியிட பரதுகரப்பு மற்றும் உடல்நலனுக்கரன 

உலக தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது? 

[A] ஏப்ேல் 28 

[B] ஏப்ேல் 30 

[C] ஏப்ேல் 29 

[D] ஏப்ேல் 27 

 பரதுகரப்பரன உடல்நலமிக்க மற்றும் ஒழுக்கமரன ரவலலகலள ஊக்குவிப்பதற்கரக சர்வரதச 

ஷதரழிலரளர் அலமப்பரனது (ILO) ஒவ்ரவரர் ஆண்டும் ஏப்ேல் 28 அன்று ஷதரழிலரளர் பணியிட 

பரதுகரப்பு மற்றும் உடல்நலனுக்கரன உலக தினத்லத அனுசரிக்கிறது. பணியிடத்தில் ஒரு 

பரதுகரப்பரன மற்றும் நலமிக்க சூழலின் ரதலவலயயும் விழிப்புணர்லவயும் இந்த நரள் 

எடுத்தியம்புகிறது. 

6.எந்த இந்தியப் பல்கலலலயச் ரசர்ந்த ஆேரய்ச்சியரளர்கள், ஒரு கடந்தவுணர்திறனுள்ள 

குவரண்டம் ஷவப்பமரனிலய (Ultra-sensitive Quantum Thermometer) உருவரக்கியுள்ளனர்? 

[A] ஓஸ்மரனியர பல்கலலக்கழகம் 

[B] அலிகரர் முஸ்லீம் பல்கலலக்கழகம் 

[C] ஜரமியர மிலியர இஸ்லரமியர 

[D] அஸிம் பிரேம்ஜி பல்கலலக்கழகம் 

 ஜரமியர மிலியர இஸ்லரமியர (புது தில்லி) பல்கலலலயச் ரசர்ந்த ஆேரய்ச்சியரளர்கள் கிேரபீன் 

குவரண்டம் புள்ளிகலளப் பயன்படுத்தி கடந்தவுணர்திறனுள்ள குவரண்டம் ஷவப்பமரனி (Ultra-
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sensitive Quantum Thermometer) ஒன்லற உருவரக்கியுள்ளனர். இந்த ஷவப்பமரனியரல் 27° C 

முதல் –196°C வலேயிலும் துல்லியமரக ஷவப்பநிலலலய அளக்கமுடியும். ஷவவ்ரவறு ஷவப்ப 

நிலலகலள அளவிடுலகயில் அதிக உணர்திறன் ஷகரண்டது இது. ரமலும், ஷவப்பநிலலயில் 

ஏற்படும் மிகவும் குலறந்த மரற்றத்லதயும் (லமக்ரேர ஷகல்வின்) இது அளவிடும். 

 27°C முதல் –196°C வலேயிலரன ஷவப்பநிலலயில் ஏற்படும் மரற்றத்லத சுமரர் 300 மில்லி 

வினரடிகளில் இது பதிவு ஷசய்தது. ரமலும் அதன் ஷதரடக்க ஷவப்பநிலல மதிப்புக்கு மீட்சி 

அலடய சுமரர் 800 மில்லி வினரடிக்கும் குலறவரக இது எடுத்துக்ஷகரண்டது. 

 இந்த ஷவப்பமரனியரனது நரரனர அறிவியல் மற்றும் நரரனர ஷதரழில்நட்ப லமயத்தின் 

இயக்குநர் ரபேரசிரியர் லசக் S. இஸ்லரம் தலலலமயிலரன குழுவரல் உருவரக்கப்பட்டது. இந்த 

ஆய்வின் முடிவுகள் நரரனரஸ்ரகல் அட்வரன்சஸ் என்னும் பத்திரிலகயில் ஷவளியரயின. 

7.அண்லமயில் எந்நரளில், முதலரவது அலமதிக்கரன பன்முகச்சரர்பியம் மற்றும் அேசியல் 

ஷசயல் நலத்துக்கரன சர்வரதச தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது? 

[A] ஏப்ேல் 30 

[B] ஏப்ேல் 28 

[C] ஏப்ேல் 26 

[D] ஏப்ேல் 24 

 ஐ.நர ஷபரது அலவயரனது கடந்த ஏப்.24 அன்று முதலரவது அலமதிக்கரன பன்முகச்சரர்பியம் 

மற்றும் அேசியல் ஷசயல் நலத்துக்கரன சர்வரதச தினத்லத (Multilateralism and Diplomacy for 

Peace) அனுசரித்தது. நரடுகளிலடரய நிலவும் பிேச்சலனகலள தீர்க்கும் ஐ.நர. சரசனம் மற்றும் 

ஷகரள்லககலள இந்நரள் மறுஉறுதிஷசய்கிறது. 

 நரடுகளுக்கிலடரயயரன ரமரதல்களுக்கு அலமதித் தீர்மரனங்கலள எடுப்பதில் பலதேப்பு – 

தீர்மரனம் எடுத்தல் மற்றும் அேசியல் ஷசயல் நலத்தின் பயன்பரடு ஆகியவற்லற இந்நரள் ஒப்புக் 

ஷகரள்கிறது. 
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8.இந்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கரக ஷபரருளரதரே மூலதன கட்டலமப்லப (Economic Capital 

Framework) மீளரய்வு ஷசய்யும் குழுவின் தலலவர் யரர்? 

[A] சுபரெ் சந்திே கர்க் 

[B] ஹஸ்முக் அதியர 

[C] ேரஜீவ் ஷமஹ்ரிெி 

[D] பீமல் ஜலரன் 

 ரிசர்வ் வங்கிக்கரக ஷபரருளரதரே மூலதன கட்டலமப்லப மீளரய்வு ஷசய்ய கடந்த டிச.26 அன்று 

முன்னரள் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் பிமல் ஜலரன் தலலலமயில் ஆறு உறுப்பினர்கள்ஷகரண்ட 

நிபுணர் குழு ஒன்று உருவரக்கப்பட்டது. இக்குழு தனது அறிக்லகலய வரும் ஜூன் மரதம் தரக்கல் 

ஷசய்யும் என ஷதரிகிறது. ரிசர்வ் வங்கி தனது லகயிருப்புக்கலள எவ்வரறு லகயரள ரவண்டும் 

என்பது குறித்தும் அேசரங்கத்திற்கு அதன் உபரிகலள மரற்றிக்ஷகரள்ளலரமர என்பது பற்றிய 

விவேங்கலளயும் இந்தக் குழு ஷதரிவிக்கும். 

 ரிசர்வு வங்கியரனது எவ்வளவு பணத்லத அேசரங்கத்திற்கு மரற்றிக்ஷகரள்ள முடியும் என்ற 

விவேத்லதயும் இக்குழு ஷதரிவிக்கும் என எதிர்பரர்க்கப்படுகிறது. ரிசர்வ் வங்கியரல் 

வழங்கப்பட்டுள்ள பல்ரவறு விதிகள், இருப்புகள் மற்றும் கரப்பு இருப்புகள் ஆகியவற்றின் நிலல, 

ரதலவ & நியரயப்படுத்துதல் ஆகியவற்லற மீளரய்வுஷசய்வதும் இக்குழுவின் பணியரகும். 

9.பரர்சிரலரனர ஓப்பன் ஷடன்னிஸ் ரபரட்டியில், 2019 ஆடவர் ஒற்லறயர் பட்டத்லத 

ஷவன்றவர் யரர்? 

[A] ேரபல் நடரல் 

[B] ஷடரமினிக் தீம் 

[C] அஷலக்சரண்டர் ஸ்ஷவர்வ் 

[D] டரனில் ஷமத்வரதவ் 

 பரர்சிரலரனர ஓப்பன் ஷடன்னிஸ் ரபரட்டியில், 2019 ஆடவர் ஒற்லறயர் பட்டத்லத ஷடரமினிக் 

திரயம் ஷவன்றுள்ளரர். ஸ்ஷபயினில் நலடஷபற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் ஷடரமினிக் தீம் 6-4, 6-0 

என்ற ரநர் ஷசட்களில் ஷமத்வரதலவ வீழ்த்தி சரம்பியன் பட்டம் ஷவன்றரர். இந்தச் சரதலனயின் 

மூலம், 1996ஆம் ஆண்டில் தரமஸ் முஸ்தருக்குப் பிறகு இப்பட்டத்லதப் ஷபறும் முதல் ஆஸ்திரிய 

வீேேரக தீம் உள்ளரர். 
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10.நடப்பரண்டுக்கரன அர்ஜுனர விருதுக்கு பரிந்துலேக்கப்பட்டுள்ள கிரிக்ஷகட் வீேர் யரர்? 

[A] விேரத் ரகரலி 

[B] யூஸ்ரவந்திேர சரஹல் 

[C] பூனம் யரதவ் 

[D] மித்தரலி ேரஜ் 

 ஜஸ்ப்ரீத் பும்ேர, முகமது ெமி, ேவீந்திே ஜரடஜர, பூனம் யரதவ் உள்ளிட்ட நரன்கு ரபருக்கு 

நடப்பரண்டுக்கரன அர்ஜுனர விருது வழங்க இந்திய கிரிக்ஷகட் கட்டுப்பரட்டு வரரியம் (BCCI) 

மத்திய அேசுக்கு பரிந்துலேத்துள்ளது. புது தில்லியில் நலடஷபற்ற உச்சநீதிமன்றத்தரல் 

நியமிக்கப்பட்ட நிர்வரகிகள் குழுவின் (CoA) கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

 ஜஸ்ப்ரீத் பும்ேர ஷடஸ்ட், ஒருநரள், T20 என அலனத்துவலக ஆட்டங்களிலும் பிேதரன பந்து 

வீச்சரளேரக உள்ளரர். முகமது ெமியும், இந்திய ரவகப்பந்து வீச்சில் முக்கிய அங்கம் வகிக்கிறரர். 

ஒருநரள் ஆட்டங்களில் ஆல்ேவுண்டர் ேவீந்திே ஜரடஜர முக்கியப் பங்கரற்றி வருகிறரர். அரத 

ரபரல் இந்திய ஷபண்கள் அணியில் சுழற்பந்து வீச்சரளர் பூனம் யரதவ் சிறப்பரக பந்துவீசி 

வருகிறரர். 41 ஒருநரள் ரபரட்டிகளில் 63 விக்ஷகட்டுகலளயும், 54 T20 ஆட்டங்களில் 74 

விக்ஷகட்டுகலளயும் இவர் எடுத்துள்ளரர். 

 

 

 2019ஆம் ஆண்டு பத்தரம் வகுப்பு ரதர்வு முடிவுகள்: 

o 95.2% மரணரக்கர்கள் ரதர்ச்சி அலடந்துள்ளனர். ரதர்ச்சி விகிதத்தில் திருப்பூர் மரவட்டம் 

முதலிடம் ஷபற்றுள்ளது. இேரமநரதபுேம் மரவட்டம் 2ஆவது இடம், நரமக்கல் மரவட்டம் 

3ஆவது இடம் பிடித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு பத்தரம் வகுப்பு ரதர்வில் 94.5% ரபர் ரதர்ச்சி 

அலடந்திருந்தனர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.கால்பந்து எழுத்தாளா்கள் சங்கத்தால் நடப்பாண்டின் சிறந்த கால்பந்தாட்ட வீரராக ததாிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

[A] லியயானல் தெஸ்ஸி 

[B] ரஹீெ் ஸ்தடா்லிங் 

[C] தநய்ொ்  

[D] பிரான்தசஸ்யகா யடாட்டி 

 ொன்தசஸ்டா் சிட்டி ெற்றுெ் இங்கிலாந்து அணிகளின் முன்கள வீரரான ரஹீெ் ஸ்தடா்லிங், 

கால்பந்து எழுத்தாளா்கள் சங்கத்தால், நடப்பாண்டுக்கான சிறந்த கால்பந்து வீரராக ததாிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளாா். 400 யபா் யபாட்டியிட்ட இவ்வாக்தகடுப்பில், 62 சதவீத வாக்குகளளப்தபற்று 

அவா் தவற்றிதபற்றுள்ளாா். 

2.இந்திய விொனப்பளடயின் (IAF) புதிய துளணத்தளபதியாக நியெிக்கப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

[A] ஓெ் பிரகாஷ் யெரா 

[B] அனில் யகாஸ்லா 

[C] ராயகஷ் குொா் சிங் பதாாியா 

[D] தில்பாக் சிங் 

 வான்பளடத்தளபதி ராயகஷ் குொா் சிங் பதாாியா, இந்திய விொனப்பளடயின் புதிய துளணத் 

தளபதியாக நியெிக்கப்பட்டுள்ளாா். இவருக்கு முன்பு விொனப்பளடத் தளபதி அனில் யகாஸ்லா 

இப்பதவியில் இருந்தாா். இந்நியெனத்திற்கு முன்பாக பதாாியா, தபங்களூருவில் உள்ள இந்திய 

விொனப்பளடயின் பயிற்சிப் பளடயின் தளலவராக இருந்தாா். 

 1980ஆெ் ஆண்டு ஜூன் 15 அன்று தகௌரவ வாளுடன் (Sword of Honour) இவா் விொனப்பளடயில் 

இளணக்கப்பட்டாா். யதசிய பாதுகாப்பு அகாடெியின் (NDA) தளபதியாகவுெ், ெத்திய விொனப் 

பளடயின் தளபதியாகவுெ், 2016 ஜனவாி முதல் பிப்.28, 2017 வளர விொனப் பணியாளா்களின் 

துளணத்தளலவருொகவுெ் இவா் பதவிவகித்துள்ளாா். ததற்கு விொனப் பளடயின் தளலளெத் 

தளபதியாக ொா்ச்.1, 2017 முதல் இவா் பணியாற்றினாா். ஆக.1, 2018 அன்று தபங்களூருவில் 

உள்ள பயிற்சிப்பளடயின் தளலவராகவுெ் இவா் தபாறுப்யபற்றாா். 
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3.ளடெ்ஸின் நடப்பாண்டுக்கான 100 ெிகவுெ் தசல்வாக்குள்ள ெக்கள் பட்டியலில் 

இடெ்தபற்றுள்ள இந்தியா்கள் யாா்? 

[A] அருந்ததி கட்ஜூ 

[B] யெனகா குருசுவாெி 

[C] முயகஷ் அெ்பானி 

[D] யெற்கண்ட அளனத்துெ் 

 ளடெ்ஸின் 2019ஆெ் ஆண்டுக்கான 100 ெிகவுெ் தசல்வாக்குள்ள ெக்கள் பட்டியலில், உலகின் 

தசல்வாக்கு ெிக்க முன்யனாடிகள், தளலவா்கள், களலஞா்களின் தபயா்கள் இடெ்தபற்றுள்ளன. 

இப்பட்டியலில் இந்யதா-அதொிக்க நளகச்சுளவ நடிகா் ஹசன் ெின்ஹாஜ், தடானால்ட் டிரெ்ப், 

யபாப் பிரான்சிஸ், சீன அதிபா் ஜி ஜின்பிங், பாகிஸ்தான் பிரதொ் இெ்ரான் கான், யபஸ்புக் 

நிறுவனா் ொா்க் சுக்கா்தபா்க் ெற்றுெ் யகால்ப் விளளயாட்டு வீரா் ளடகா் வுட்ஸ் ஆகியயாாின் 

தபயா்கள் இடெ்தபற்றுள்ளன. 

 அதில் இந்தியாவிலிருந்து ாிளலயன்ஸ் நிறுவன தளலவருெ் நிா்வாக இயக்குநருொன முயகஷ் 

அெ்பானி, ெனித உாிளெகள் யபாராளியான அருந்ததி கட்ஜு ெற்றுெ் ஓாினச்யசா்க்ளக 

யபாராளியான யெனகா குருசுவாெி உள்ளிட்டவா்களின் தபயருெ் இடெ்தபற்றுள்ளது. 

4.அண்ளெயில் காலொன புங்கெ் கண்ணன், எந்த விளளயாட்டுடன் ததாடா்புளடயவா்? 

[A] கால்பந்து 

[B] ஹாக்கி 

[C] கூளடப்பந்து 

[D] யகரெ் 

 முன்னாள் இந்திய கால்பந்து வீரரான புங்கெ் கண்ணன் (80), யெற்கு வங்க ொநிலெ் 

தகால்கத்தாவில் காலொனாா். தெிழ்நாட்டின் வந்தவாசியில் பிறந்த இவா், இந்தியாவுக்காக 14 

யபாட்டிகளில் விளளயாடியுள்ளாா். யெலுெ், யொகன் பகன் ெற்றுெ் கிழக்கு வங்க அணிகளின் 

முன்கள வீரராகவுெ் இவா் இருந்துள்ளாா். வங்காளத்திற்காக இவா் இருமுளற (1971-73) சந்யதாஷ் 

யகாப்ளபளய தவன்று தகாடுத்துள்ளாா். 
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 1968ஆெ் ஆண்டில், இரண்டு வார காலெ் பயிற்சியளிக்க AIFF இவளர முெ்ளபக்கு அளழத்தயபாது, 

தஜா்ெனியின் புகழ்தபற்ற பயிற்சியாளரான தடட்ொ் கியரொ் இவளர ‘ஆசியாவின் பீயல’ என 

பாராட்டியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

5.அண்ளெயில் எந்தத் யததியில், சா்வயதச நடன தினெ் அனுசாிக்கப்பட்டது? 

[A] ஏப்ரல் 28 

[B] ஏப்ரல் 30 

[C] ஏப்ரல் 29 

[D] ஏப்ரல் 27 

 நடனக்களலஞா்களின் யசளவளய தகௌரவிக்குெ் தபாருட்டு, சா்வயதச நடன ென்றத்துடன் 

இளணந்து ஆண்டுயதாறுெ் ஏப்ரல் 29 அன்று உலக நடன தினத்ளத UNESCO தகாண்டாடி 

வருகிறது. இது, நடனக்களலஞா் ஜான் ஜாா்ஜ் நூவா் (172 – 1810) என்பாாின் பிறந்தநாளாகுெ். 

பிதரஞ்சு நடனக்களலஞரான இவா் பாயல நடனக்களலயில் சிறந்து விளங்கியவா். 

 தபாதுெக்களிளடயய நடனத்தின் முக்கியத்துவெ் பற்றிய விழிப்புணா்ளவ அதிகாிக்கச் 

தசய்வதுடன், ஒவ்தவாரு நாடுகளிலுமுள்ள நடனத்திற்குாிய முக்கியத்துவத்ளத அறிந்து 

தகாள்வதற்குெ் இந்தத் தினெ் தகாண்டாடப்படுகிறது. 

6.பிலிப்ளபன்ளசச்யசா்ந்த தனிப்பட்ட பராொிப்புப் தபாருட்கள் தயாாிப்பு நிறுவனொன 

‘Splash’ஐ வாங்கியுள்ள இந்திய நிறுவனெ் எது? 

[A] இன்யபாசிஸ் 

[B] டாட்டா 

[C] விப்யரா 

[D] ாிளலயன்ஸ் 

 100 ெில்லியன் வாடிக்ளகயாளா் எண்ணிக்ளகளயக் தகாண்டிருக்குெ் பிலிப்ளபன்ளசச் யசா்ந்த 

தனிப்பட்ட பராொிப்புப் தபாருட்கள் தயாாிப்பு நிறுவனொன ‘Splash’ நிறுவனத்ளத, விப்யரா 

நகா்யவாா் யசளவ ெற்றுெ் விளக்குகள் (WCCL) நிறுவனெ் வாங்கியுள்ளது. இது தனிப்பட்ட 

பராொிப்பில் விப்யராவின் நகா்யவாா் யசளவ பிாிளவ வலுப்படுத்துவதுடன் ததன்கிழக்காசிய 

சந்ளதகளில் அதன் நளழளவயுெ் உறுதிப்படுத்துகிறது. 
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 ஸ்ப்ளாஷ் ஆனது பிலிப்ளபன்ளசச் யசா்ந்த ெிகப்தபாிய தனிப்பட்ட பராொிப்புப் தபாருட்கள் 

தயாாிப்பு நிறுவனொகுெ் ெற்றுெ் இது பிலிப்ளபன்ஸ் சந்ளதயில் முதல் ஐந்து இடங்களில் உள்ள 

நிறுவனங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. விப்யரா ளகயகப்படுத்துெ் 11ஆவது நகா்யவாா் யசளவ 

நிறுவனெ் இது ெற்றுெ் தனிப்பட்ட தபாருட்கள் பராொிப்புப் பிாிவில் இது ஒன்பதாவதாகுெ். 

 ஏற்கனயவ UK’ளவச் யசா்ந்த யாா்ட்லி, சிங்கப்பூளரச்யசா்ந்த LD Waxson Unza Holdings ெற்றுெ் 

சீனாவின் Zhongshan ஆகிய நிறுவனங்களள விப்யரா ளகயகப்படுத்தியுள்ளது. நகா்யவாா் 

யசளவ வணிகத்தில், இந்திய சந்ளதயில், ஐந்து நிறுவனங்களள விப்யரா வாங்கியுள்ளது. 

7.இந்திய யகால்ப் இன்டஸ்ட்ாியல் சங்க விருதுகளின் 4ஆவது பதிப்பில் ஒரு வீரராக ‘சிறந்த 

சாதளனயாளா்’ விருளத தவன்ற இந்திய வீரா் யாா்? 

[A] ஷிவ் கபூா் 

[B] ககன்ஜீத் புல்லா் 

[C] அனிா்பான் லஹிாி 

[D] ரஷீத் கான் 

 தில்லி யகால்ப் சங்கத்தில் நடந்த ஆண்டுயதாறுெ் வழங்கப்படுெ் இந்திய யகால்ப் இன்டஸ்ட்ாியல் 

விருதுகளின் 4ஆவது பதிப்பில், ஒரு வீரராக ‘சிறந்த சாதளனயாளா்’ விருதிளன அா்ஜூனா 

விருதாளருெ் நட்சத்திர இந்திய யகால்ப் விளளயாட்டு வீரருொன ககன்ஜீத் புல்லா் தவன்றாா். 

இவ்விருதுகள் வழங்குெ் விழா, ததற்காசியாவின் ெிகப்தபாிய யகால்ப் வணிகக் கண்காட்சியான 

இந்தியா யகால்ப் & டா்ப் கண்காட்சியின் 8ஆவது பதிப்புடன் இளணந்து நளடதபற்றது. 

 புல்லா், 2018ஆெ் ஆண்டின் பிஜி சா்வயதச யபாட்டி, ஐயராப்பிய சுற்றுப்பயண நிகழ்வு ெற்றுெ் 

ஆசிய சுற்றுப்பயணத்தில் ஒன்பது ததாழில்முளற தவற்றிகளளயுெ் தபற்றுள்ளாா். இதன்மூலெ் 

இந்தச் சாதளனளய புாிந்த ெிக இளவயதுளடய யகால்ப் வீரராக இவா் உள்ளாா். 

8. 45 நாள் நீண்ட ‘எவதரஸ்ட் சிகர துூய்ளெ பரப்புளர’ளய ததாடங்கிய நாடு எது? 

[A] சீனா 

[B] பூட்டான் 

[C] இந்தியா 

[D] யநபாளெ் 
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 எவதரஸ்ட் சிகரத்திலிருந்து டன் கணக்கிலான குப்ளபகளள அகற்றுவதற்காக கடந்த ஏப்.14 

அன்று யநபாள அரசு 45 நாள் நீண்ட ‘எவதரஸ்ட் சிகர துூய்ளெ பரப்புளர’ளய ததாடங்கியது. 

10,000 கி.கி குப்ளபகளள எவதரஸ்ட் சிகரத்திலிருந்து யசகாிப்பளத யநாக்கொகக்தகாண்ட இப் 

பரப்புளரயானது தசாலுகுெ்பு ொவட்டத்தின் குெ்பு பசங்லமு கிராெப்புறத்தின் தளலளெயில் 

நளடதபற்றது. 

 ஒவ்யவாா் ஆண்டுெ் நூற்றுக்கணக்கில் எவதரஸ்ட்டுக்குச் தசல்லுெ் ெளலயயற்ற வீரா்கள் 

தங்களது ஆக்சிஜன் குடுளவகள், சளெயல் கழிவுப்தபாருட்கள், பியா் பாட்டில்கள் ெற்றுெ் பிற 

கழிவுகளள அங்கு விட்டுச் தசல்கிறாா்கள். இதன்மூலெ் ‘உலகின் ெிகப்தபாிய குப்ளப தகாட்டுெ் 

இடொக’ எவதரஸ்ட் ொறியுள்ளது. இந்தப் பரப்புளர யெ 29 அன்று நிளறவளடயுெ். 

 இந்நாள் 1953ஆெ் ஆண்டில், எவதரஸ்ட் சிகரத்தின் உச்சிளய முதன்முளறயாக அளடந்த 

எட்ெண்ட் ஹிலாாி & தடன்சிங் நாா்யக ஆகியயாளர நிளனவூட்டுெ் விதொக ஆண்டுயதாறுெ் 

நிளனவுகூரப்படுகிறது. யசகாிக்கப்பட்ட குப்ளபகள் பின்னா் நெ்யச நகரத்தில் காட்சிக்கு 

ளவக்கப்படுெ். யெலுெ் ஜூன் 5 அன்று உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தின்யபாது ெீண்டுெ் இது 

காட்சிப்படுத்தப்படுெ். அதன்பிறகு ெறுசுழற்சிக்காக அது அனுப்பப்படுெ். 

9.எந்தப்பங்குச்சந்ளத நிறுவனத்துடன் இளணந்து GST குறித்த விழிப்புணா்வு படிப்ளப 

IGNOU ததாடங்கியுள்ளது? 

[A] NSE 

[B] OTCEI 

[C] BSE 

[D] ISE 

 சிறு வியாபாாிகளுக்கு உதவுெ்தபாருட்டு, முெ்ளப பங்குச்சந்ளத நிறுவனத்துடன் இளணந்து 

சரக்குகள் ெற்றுெ் யசளவகள் வாி குறித்த விழிப்புணா்வு படிப்ளப இந்திரா காந்தி யதசிய திறந்த 

நிளல பல்களல ததாடங்கியுள்ளது. GST சட்டத்தின் கீழ், பல்யவறு யதளவகளள பூா்த்திதசய்ய 

யதளவயான அடிப்பளட அறிவு & திறன்களள வழங்குவயத இந்த GST படிப்பின் யநாக்கொகுெ். 

 கணக்குகள் பராொித்தல் ெற்றுெ் பல்யவறு ெளறமுக வாி வருொனங்களள தாக்கல் தசய்வதில் 

ஈடுபட்டுள்ளவா்களுக்கு இது பயனளிக்குெ். பன்னிரண்டாெ் வகுப்பு யதா்ச்சி தபற்றவா்கள் இந்தப் 

படிப்பில் யசர தகுதியுளடயவா்கள் ஆவா். இதற்கான யசா்க்ளக வருெ் ஜனவாி ெற்றுெ் ஜூளல 

ொதங்களில் ததாடங்கப்படுெ். 
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10.24 ெணி யநரத்தில் அதிக எண்ணிக்ளகயிலான யதசியக் தகாடிளய ஏற்றி கின்னஸ் உலக 

சாதளன புாிந்த நகரெ் எது? 

[A] தபய்ரூத் 

[B] ாியாத் 

[C] அபுதாபி 

[D] ெனாொ 

 தலபனான் தளலநகரான தபய்ரூத், 24 ெணி யநரத்தில் அதிக எண்ணிக்ளகயிலான யதசியக் 

தகாடிளய ஏற்றி புதிய கின்னஸ் உலக சாதளனளய பளடத்துள்ளது. ஏப்.28 அன்று தொத்தெ் 

26,852 தலபனிய தகாடிகள் ஏற்றப்பட்டன. இதன்மூலெ், 2000ஆெ் ஆண்டில் வாட்டா்லுூவில் 

நியூயாா்க் நகரெ் நிகழ்த்திய சாதளனளய தலபனான் முறியடித்தது. பிரதொ் சாத் ஹாிாி 

ஆதரவின் கீழ், தபய்ரூத் அளலவ் சங்கத்தால் இந்நிகழ்வு ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டிருந்தது. 

 

 

 தகவல் தபறுெ் உாிளெ சட்டத்தின் (RTI) கீழ், தகவல்களளப் தபறுெ் ொநிலங்களுள் தெிழ்நாடு 

இரண்டாெிடத்தில் உள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஆடவர் ஒருநரள் சர்வதேச கிரிக்ககட் த ரட்டியில் முேல் முறையரக க ண் கள நடுவரரக 

 ணியரை்ைிய கிளரர் த ரதலரசக், எந்ே நரட்றடச் தசர்ந்ேவரரவரர்? 

[A] தேை்கிந்ேியே்ேீவுகள் 

[B] கேன் ஆ ் ிரிக்கர 

[C] நியூசிலரந்து 

[D] ஆஸ்ேிதரலியர 

 ஆடவர் ஒருநரள் சர்வதேச (ODI) கிரிக்ககட் த ரட்டியில் முேல் முறையரக க ண் கள நடுவரரக 

 ணியரை்ைி வரலரை்று சரேறன  ுரிந்துள்ளரர் ஆஸ்ேிதரலியரறவச் தசர்ந்ே கிளரர் த ரதலரசக். 

ஏ ்.27 அன்று நடந்ே உலக கிரிக்ககட் லீக்  ிரிவு 2 அளவிலரன ஓேன் – நேி ியர அணிகளுக்கு 

இறடயிலரன ஒருநரள் சர்வதேச ் த ரட்டியில் இவர் கள நடுவரரக  ணியரை்ைினரர். 

 கேரே்ேே்ேில், த ரதலரசரக் 15 க ண்கள் ஒருநரள் சர்வதேச ் த ரட்டிகளிலுே், 2018 ICC T20 

உலகக்தகர ்ற  த ரட்டியில்  ங்தகை்ை குழுவில் ஒருவரரகவுே் இருந்ேரர். அேில் இங்கிலரந்து 

ேை்றுே் இந்ேியரவிை்கரன அறரயிறுேி ் த ரட்டியுே் அடங்குே். ICC க ண்கள் உலகக்தகர ்ற  

2017இல் நரன்கு த ரட்டிகளில் அவர்  ணி ுரிந்துள்ளரர். 

2.நட ் ரண்டு சர்வதேச கேரழிலரளர் ேினே்துக்கரன கரு ்க ரருள் என்ன? 

[A] Celebrating the International Labour Movement 

[B] Let’s value work by providing the jobless with start-up capital support 

[C] Sustainable Pension for all: The Role of Social Partners 

[D] Uniting Workers for Social and Economic Advancement 

 சர்வதேச கேரழிலரளர் ேினே், ஒவ்தவரர் ஆண்டுே் தே ேரேே் 1ஆே் தேேி, உறழக்குே் ஆண்கள் 

ேை்றுே் க ண்களின்  ங்களி ்ற  ககளரவிக்குே் வறகயில் ககரண்டரட ் டுகிைது. 

உலககங்கிலுே் க ரருளரேரரே் ேை்றுே் சமூக உரிறேகறள அறடய கேரழிலரளர்கள் ேரங்கள் 

கசய்யுே் ேியரகங்களுக்கு அஞ்சலி கசலுே்துவதே இந்ே நரளின் தநரக்கேரகுே். 
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 19ஆே் நூை்ைரண்டின் கேரடக்கே்ேில் கேரழிை்துறைேயேரக்கலின்த ரது, முேலரளி வர்க்கேரனது 

கேரழிலரளர் வர்க்கே்றே சுரண்டிக்ககரள்ளவுே், அவர்கறள ஒரு நரறளக்கு 15 ேணி தநரே் 

வறர தவறல வரங்கவுே் கசய்ேது. கேரழிலரளர்கள் இச்சுரண்டலுக்கு எேிரரக கிளர்ந்து எழுந்து, 

சே் ளே்துடன் கூடிய விடு ் ு, முறையரன ஊேியங்கள் ேை்றுே்  ணியின்த ரது இறடதவறள 

த ரன்ைவை்றை தகரரினர். 

 எனதவ இந்நரள் கேரழிலரளர்கள் இயக்கே்ேின், 8 ேணி தநர தவறலக்கரன த ரரரட்டே்ேின் 

கவை்ைியரக  ரர்க்க ் டுகிைது. இந்ேியரவில் முேல் கேரழிலரளர் ேினே் அல்லது தே ேினேரனது 

1923ஆே் ஆண்டில் கசன்றனயில் ககரண்டரட ் ட்டது. 2019ஆே் ஆண்டுக்கரன கரு ்க ரருள், 

“அறனவருக்குே் நிறலயரன ஓய்வு ஊேியே்: சமூக ்  ங்குேரரர்களின்  ங்கு” என் ேரகுே். 

3.அண்றேயில் கரலேரன கநகதசர கிடரடர, எந்ே நரட்டின் முன்னரள் அேி ரரவரர்? 

[A] ககன்யர 

[B] எே்ேிதயர ் ியர 

[C] றநஜீரியர 

[D] ேரன்சரனியர 

 எே்ேிதயர ் ியரவின் முன்னரள் அேி ர் Dr. கநகதசர கிடரடர (75), ஏ ்.27 அன்று கஜர்ேனியில் 

 ிரரங் ர்ட்டில் கரலேரனரர். அவர் 1995 ேை்றுே் 2001’க்கு இறடயில் அேி ரரக இருந்ேரர். 

தேலுே், எே்ேிதயர ் ியரறவ ஒரு கூட்டரட்சி நரடரகவுே்  ல்தவறு  ிரரந்ேியங்களுக்கு கூடுேல் 

ேன்னரட்சி உரிறேறயயுே் வழங்குே் நரட்டின்  ுேிய அரசியலறே ்ற  எே்ேிதயர ் ியர ஏை்றுக் 

ககரண்ட  ின், அந்நரட்டின் முேல் அேி ரரக க ரறு ்த ை்ைவர் இவர். எே்ேிதயர ் ியரவில் 

அேி ர்  ேவி என் து க யரளவு  ேவியரகுே். க ருேளவு அேிகரரங்கள்  ிரேேரிடதே இருக்குே். 

4. SIPRIஇன்  ுேிய ேரவு ் டி, 2018ஆே் ஆண்டில் இரரணுவே்துக்கரக அேிக கசலவினே் 

கசய்துள்ள நரடு எது? 

[A] ரஷ்யர 

[B] சீனர 

[C] சவுேி அதர ியர 

[D] ஐக்கிய அகேரிக்கர 
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  ன்னரட்டு சிந்ேறன ேேியுறரயகேரன ஸ்டரக்த ரே் சர்வதேச அறேேி ஆரரய்ச்சிக் கழகே் 

(SIPRI) கவளியிட்டுள்ள அண்றேய ேரவுகளின் டி, 2018ஆே் ஆண்டில் கேரே்ே உலக இரரணுவ 

கசலவினேரனது 2.6% அேிகரிே்து $1,822  ில்லியனரக உள்ளது. 

  ுேிய ேரவு ் டி, 2018ஆே் ஆண்டில்  ரதுகர ் ுக்கரன உலகின் ேிக ்க ரிய கசலவினரரக ஐக்கிய 

அகேரிக்கர ($649  ில்லியன்) உள்ளது. இறேயடுே்து சீனர ($250  ில்லியன்), சவுேி அதர ியர 

($67.6  ில்லியன்), இந்ேியர ($66.5  ில்லியன்) ேை்றுே்  ிரரன்சு ($63.8  ில்லியன்) உள்ளது.  

 2010ஆே் ஆண்டுக்கு ்  ின் முேல்முறையரக அகேரிக்கர ேனது இரரணுவ கசலவினங்கறள 

அேிகரிே்துள்ளது. சீனரவின் இரரணுவ கசலவினே் கேரடர்ச்சியரக 24 ஆண்டுகளரக உயர்ந்து 

வருவேரகவுே் இந்ேே் ேரவு கேரிவிக்கிைது. 

5.நட ் ரண்டின் தகரல்ட்தேன் சுை்றுச்சூழல்  ரிறச கவன்றுள்ள ஆல் ிரட்  ிகரளனல், எந்ே 

நரட்றடச் தசர்ந்ேவர்? 

[A] இே்ேரலி 

[B] ேங்தகரலியர 

[C] சிலி 

[D] றல ீரியர 

 யரறனகள், குள்ள நீர்யரறனகள் ேை்றுே் சிே் ன்சி த ரன்ை உயிரினங்களின் வரழ்விடேரக 

இருக்குே் 50 சதுர கி.ேீ.,  ர ் ளவுறடய கரடுகறள  றன எண்கணய் தேரட்டேரக ேரை்ை 

நிறனே்ே, தகரல்டன் கவதரரலியே் றல ீரியர  றன எண்கணய் நிறுவனே்ேின் கசயறல 

ேடுே்து நிறுே்ேி, அேன் குை்ைச்சரட்டுகறள அே் ல ் டுே்ேியேை்கரக றல ீரியரவின் சுை்றுச் 

சூழல் வழக்குறரஞருே் த ரரரளியுேரன ஆல் ிரட்  ிகரளனலுக்கு, நட ் ரண்டின் தகரல்ட் 

தேன் சுை்றுச்சூழல்  ரிசு வழங்கி ககௌரவிக்க ் ட்டது. 

 வன்கூவரின் லிண்டர கரர்சியர, வட ேரசிதடரனியரவின் அனர ககரதலரவிக் கலதசரஸ்கர, 

ேங்தகரலியரவின்  யர்ஜர்கரல் அக்வரன்ட்கசகரன், குக் ேீவுகளின் ஜரக்குலின் எவரன்ஸ், 

சிலி நரட்டின் அல் ர்ட்தடர கியூரரேில் ஆகிதயரர் இ ் ரிறச க ை்ை  ிைரரவர். தகரல்ட்தேன் 

சுை்றுச்சூழல்  ரிகசன் து ேங்கள் உயிறர ் ணயே் றவே்து இ ் ுவிறய கர ் ரை்ை  ரடு ட்ட 

6 கவவ்தவறு கண்டங்கறளச் தசர்ந்ே 6 சுை்றுச்சூழல் த ரரரளிகளுக்கு ஆண்டுதேரறுே் 

வழங்க ் டுே்  ரிசரகுே். 
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6. Automotive Research Association of India (ARAI) என் து எந்ே ேே்ேிய அறேச்சகே்துடன் 

இறணந்ே ஒரு ேன்னரட்சி அறே ் ரகுே்? 

[A] உள்நரட்டு விேரன ் த ரக்குவரே்து அறேச்சகே் 

[B] கனரக கேரழிை்சரறல ேை்றுே் க ரதுே்துறை நிறுவனங்கள் அறேச்சகே் 

[C] ேகவல் ேை்றுே் ஒலி ர ் ு அறேச்சகே் 

[D] நிலக்கரி அறேச்சகே் 

  ரரே ேிகு ேின் நிறுவனமுே் (BHEL) ஆட்தடரதேரட்டிவ் ரிசர்ச் அதசரசிதயஷன் ஆ ் இந்ேியரவுே் 

(ARAI) ேின்–த ரக்குவரவு (e-mobility) கேரடர் ரன  ல்தவறு ேிட்டங்களில் ஒே்துறழ ் ுக்கரக 

ஓர் ஒ ் ந்ேே்ேில் றககயழுே்ேிட்டுள்ளன. ேின்னணு ேை்றுே் டிரரலி த ருந்து, EV ேின்தனை்ைிகள், 

ேின்கலங்கள் ேை்றுே் ேின்தனை்ைி தசரேறன ஆகியவை்ைிை்கரன ேீர்வுகறள கசயல் டுே்துவேில் 

கேரழில்நட்  உருவரக்குநர் ேை்றுே் கசயல் டுே்து வரரக BHELஇன் ேனிே்துவேரன 

வலிறேறயயுே் வடிவறே ் ு, தசரேறன ேை்றுே் சரன்ைிேழ்  கர்ேல் ஆகியவை்ைில் ARAIஇன் 

நவீன வசேிகளுே் நி ுணே்துவமுே்  யன் டுே்ே ் டுே். 

 ARAI ஆனது கனரக கேரழிை்சரறலகள் ேை்றுே் க ரதுே்துறை நிறுவனங்கள் அறேச்சகே்துடன் 

இறணந்ே ஒரு ேன்னரட்சி அறே ் ரகுே். கேரழிை்துறை, ேயரரி ் ு வடிவறே ் ு, ேரனுந்து 

க ரைியியலில் ஆரரய்ச்சி ேை்றுே் தேே் ரடு, ேரனுந்து உ கரணங்கள், துறணக்கருவிகளின் 

ேேி ் ீடு, ேரநிறல ் டுே்துேல், கேரழில்நட்  ேகவல் தசறவகள், நவீன கேரழில்நட் ே்ேில் 

தேே் ட்ட  ரடே்ேிட்டங்கறள கசயல் டுே்துேல் ேை்றுே் குைி ் ிட்ட தசரேறனகறள நடே்துேல் 

ஆகியறவ இச்சங்கே்ேின் தநரக்கங்களரகுே். 

7.நட ் ரண்டு ஸ் ரனிய லர லிகர  ட்டே்றே கவன்ை கரல் ந்து அணி எது? 

[A] ேரன்கசஸ்டர் யுறனகடட் 

[B] கலவரன்தட UD 

[C]  ரர்சிதலரனர FC 

[D] லிவர்பூல் 

 ஏ ்.27 அன்று  ரர்சிதலரனரவின் தகே் ் கநௌ அரங்கில் நடந்ே இறுேி ்த ரட்டியில் கலவரன்தட 

UD அணிறய தேரை்கடிே்ேேை்கு ்  ின்னர்,  ரர்சிதலரனர FC அணியரனது ஸ் ரனிய லர லிகர 

 ட்டே்றே ேக்கறவே்துக்ககரண்டது. 
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 த ரட்டியின் 62ஆவது நிேிடே்ேில்  ரர்சிதலரனர நட்சே்ேிர வீரர் கேஸ்ஸி தகரலடிே்ேரர். இேை்கு 

எேிரணி சரர் ில் யரருே்  ேிலடி ேரவில்றல. முடிவில்,  ரர்சிதலரனர அணி 1–0 என்ை கணக்கில் 

கவை்ைிக ை்ைது. ஸ் ரனிய லர லிகர சரே் ியன்  ட்டே்றே 11 ஆண்டுகளில் 8ஆவது முறையரக 

கவன்றுள்ளது  ரர்சிதலரனர. இது அவ்வணி கவல்லுே் 26ஆவது லீக்  ட்டேரகுே். 

8.சேீ ே்ேில் எே்ேரநிலே்ேில், இந்ேியரவின் ேிக ்க ரிய வரர் ் ு சிை் ே் கண்டைிய ் ட்டது? 

[A] ேேிழ்நரடு 

[B] ஆந்ேிர ் ிரதேசே்  

[C] தகரளர 

[D] கேலுங்கரனர 

 கேலுங்கரனரறவச்தசர்ந்ே கேரல்க ரருள் ஆரரய்ச்சியரளர்கள் அண்றேயில் சூர்யரத ட்டில் 

 ரனிகிரி என்னுேிடே்ேில் அறேந்துள்ள க ளே்ே ேளே்ேில் ேிக ்க ரிய அளவிலரன வரர் ் ு 

சிை் ே்றே தேரண்டிகயடுே்துள்ளனர். இந்நரள்வறர நரட்டில் அகழ்வரரரய்ச்சிகளில் 

கரண ் ட்ட ேிக ்க ரிய வரர் ் ு சிை் ேரக இது கருே ் டுகிைது. இந்ேச்சிை் ே் 1.63 ேீ., உயரமுே் 

35 கச.ேீ., அகலமுே் ககரண்டேரக உள்ளது. 

 கேரல்க ரருள் துறையினரின் கருே்து ் டி, இச்சிை் ே் ஜரேக சக்கரே்ேிை்கு கசரந்ேேரன த ரேி 

சே்துவர்களில் ஒன்ைரகுே். இக்ஷவகு வே்ச ஆட்சியின்த ரது  ரனிகிரி றகவிறனஞர்களரல் 

சுேரர் 1,700 ஆண்டுகளுக்கு முன் ு இந்ே த ரேிசே்துவர உருவரக்க ் ட்டேரக நே்  ் டுகிைது. 

9.தேசிய துூய்றே கரை்று ேிட்டே்றே கசயல் டுே்துே் குழுவின் ேறலவர் யரர்? 

[A] ேே்ேிய சுை்றுச்சூழல் அறேச்சகே்ேின் கசயலரளர் 

[B] உள்துறை அறேச்சர் 

[C] ேே்ேிய சுை்றுச்சூழல் அறேச்சர் 

[D] உள்துறை அறேச்சகே்ேின் கசயலரளர் 

 தேசிய துூய்றே கரை்று ேிட்டே்றே நறடமுறை ் டுே்துவேை்கு ேே்ேிய சுை்றுச்சூழல் அறேச்சகே் 

ஒரு குழுறவ அறேே்துள்ளது. இது 2024ஆே் ஆண்டளவில் குறைந்ே ட்சே் 102 நகரங்களில் 

20%–30% அளவுக்கு துகள்ே ்க ரருட்கள் ேரறச குறை ் றே தநரக்கேரகக் ககரண்டுள்ளது. 
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 இந்ேக் குழுவரனது ேே்ேிய சுை்றுச்சூழல் அறேச்சகே்ேின் கசயலரளர் ேறலறேயில் இருக்குே். 

2019ஆே் ஆண்றட கேரடக்க ஆண்டரகக்ககரண்ட தேசிய துூய்றேகரை்று ேிட்டே், ஓர் ஐந்ேரண்டு 

ேிட்டேரகுே். ஒவ்தவரர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குே் ஒரு ேேி ் ரய்வு இருக்குே். அறேச்சகங்களுக்கு 

இறடதய அறே ் ு ேை்றுே் ஒே்துறழ ்ற  உறுேி ் டுே்துவது, அறேச்சகங்களுக்கு இறடதய 

எழுே்  ிரச்சறனகறள ேீர் ் து ேை்றுே் ேகவல்கறள ்  கிர்ந்துககரள்வது இந்ேக் குழுவின் 

தநரக்கேரகுே். 

 சரறலகறள குண்டுே் குழியுேை்ைேரக ேரை்றுவது (60 நரளுக்குள்), அங்கீகரிக்க ் டரே கசங்கல் 

சூறளகளுக்கு எேிரரக கடுறேயரன நடவடிக்றககறள எடு ் து (30 நரளுக்குள்) த ரன்ைவை்றை 

அேல் டுே்ே நகரங்கறள தேசிய துூய்றே கரை்று ேிட்டே் வலியுறுே்துே். 

10.க ருறேேிகு  றடே்ேளவரட சிகரே்ேின் சுவரில் (Ammunition Hill Wall of Honor) ேகட்றட 

 ேி ் ிே்ேேன் மூலே் 1971ஆே் ஆண்டு த ரர் நரயகன் Lt.Gen JFR தஜக ்ற  ககளரவிே்ே நரடு 

எது? 

[A] ரஷ்யர 

[B] இஸ்தரல் 

[C] வங்கரளே் 

[D] தந ரளே் 

 கஜருசதலே்ேில் உள்ள க ருறேேிகு  றடே்ேளவரட சிகரே்ேின் சுவரில் (Ammunition Hill Wall of 

Honor) ேகட்றட  ேி ் ிே்ேேன் மூலே் 1971ஆே் ஆண்டு த ரர் நரயகன் Lt.Gen JFR தஜக ்ற  

இஸ்தரல் ககளரவிே்துள்ளது. 2016ஆே் ஆண்டில் ேேது 92ஆவது வயேில் கரலேரன Lt.Gen 

தஜக்க ், 1971இல் நடந்ே வங்கதேச விடுேறல ்த ரருக்கு ் ின்னர், டரக்கரவில்,  ரகிஸ்ேரனிய 

 றடறய த ச்சுவரர்ே்றே மூலே் சரணறடயச் கசய்ேரர். 

 இந்ேியரவில் சிறு ரன்றே யூே சமூகே்ேில் ேிக முக்கிய உறு ் ினர்களில் ஒருவரரன இவர், 

இந்ேிய இரரணுவே்ேில் கல ்டினன்ட் கஜனரலரகவுே் தகரவர ேை்றுே்  ஞ்சர ் ஆகிய இரு 

இந்ேிய ேரநிலங்களின் ஆளுநரரகவுே்  ணியரை்ைியுள்ளரர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.2019 ராஜீவ் காந்தி ககல் ரத்னா விருதுக்கு பாிந்துரர செய்யப்பட்டுள்ள ஹாக்கி வீரா் யாா்? 

[A] ெிங்சலன்ெனா ெிங் கங்குஜம் 

[B] P R ஸ்ரீகஜஷ் 

[C] ஆகாஷ்தீப் ெிங் 

[D] ரகமஷ் பதானியா 

 இந்திய ஹாக்கி அணியின் ககால் கீப்பா் P R ஸ்ரீகஜஷ், ராஜீவ் காந்தி ககல் ரத்னா விருதுக்கும், ெக 

வீரா்களான ெிங்சலன்ெனா ெிங் கங்குஜம், ஆகாஷ்தீப் ெிங், வீராங்கரன தீபிகா ஆகிகயாரர 

அா்ஜுனா விருதுக்கும் ஹாக்கி இந்தியா நிா்வாகம் பாிந்துரரத்துள்ளது. 

 வீரா்கள் R P ெிங், ெந்தீப் சகௌா் ஆகிகயாருக்கு தியான்ெந்த் வாழ்நாள் ொதரனயாளா் விருது 

அளிக்கவும், பயிற்ெியாளா்கள் பல்ஜீத் ெிங், B S செௌகான், ரகமஷ் பதானியா ஆகிகயாருக்கு 

துகரானாெ்ொா்யா விருது அளிக்கவும் ஹாக்கி இந்தியா பாிந்துரரத்துள்ளது. 

2.இந்தியா–பிசரஞ்சு கூட்டு கடற்பரட பயிற்ெியான ‘வருணா 19.1’, எந்த இடத்தில் சதாடங்கி 

உள்ளது? 

[A] தமிழ்நாடு 

[B] கா்நாடகா 

[C] ககாவா 

[D] ககரளா 

 வருணா 19.1 – இந்தியா – பிரான்சு கடற்பரடகள் இரடகயயான பயிற்ெியின் முதல் பகுதி, ககாவா 

கடற்பகுதியில் சதாடங்கியது. இந்தப் பயிற்ெி கம 1ஆம் கததி சதாடங்கி, வரும் 10ஆம் கததி வரர 

நரடசபறுகிறது. 

 இந்தப் பயிற்ெியில் விமானந்தாங்கிக் கப்பல் INS விக்கிரமாதித்யா, INS மும்ரப, INS தா்காஷ், 

ஷிஷுமாா், INS ஷங்குல், INS தீபக் முதலிய இந்திய கடற்பரட கப்பல்களும், விமானந்தாங்கிக் 

கப்பல் FNS ொா்ல்ஸ் டி காகல, FNS கபாா்பின் மற்றும் FNS புகராவின்ஸ், FNS இலசடௌெ் – 

டிகரவில்கல, FNS மா்கன முதலிய பிரான்ஸ் கடற்பரடயின் கப்பல்களும் பங்சகடுத்துள்ளன.  
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 இந்தப் பயிற்ெி இரு கட்டங்களில் நரடசபறுகிறது. ககாவாவில் நரடசபறும் துரறமுகக் கட்டப் 

பயிற்ெியில் இருதரப்பு ெந்திப்பு, சதாழிற்முரறயாளா்களின் கலந்துரரயாடல்கள் மற்றும் 

விரளயாட்டு நிகழ்வுகள் உள்ளிட்டரவ அடங்கும். கடற்பயிற்ெிக் கட்டமானது கடற்பரட 

நடவடிக்ரககளின் பல்கவறு தரப்புப் பயிற்ெிகரள உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். 

 இரண்டாம் கட்ட கடற்பரடப்பயிற்ெியான வருணா 19.2, கம மாத இறுதியில் ஜிபூட்டியில் நடத்த 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்தியா – பிரான்சு கடற்பரடகள் இரடகயயான முதல் பயிற்ெி கடந்த 

1983ஆம் ஆண்டு நரடசபற்றது. இப்பயிற்ெிக்கு கடந்த 2001இல் வருணா எனப் சபயாிடப்பட்டது. 

3.அண்ரமெ் செய்திகளில் இடம்சபற்றுள்ள ‘ஆபகரஷன் ஸ்விப்ட் ாிடாா்ட் – Operation Swift 

Retort’, பின்வரும் எந்த நாட்டுடன் சதாடா்புரடயது? 

[A] இலங்ரக 

[B] ஆப்கானிஸ்தான் 

[C] இந்தியா 

[D] பாகிஸ்தான் 

 பிப்.27 அன்று பால்ககாட் பகுதியில் உள்ள தீவிரவாத முகாம்களில் இந்தியா நடத்திய விமானத் 

தாக்குதல்களுக்கு பாகிஸ்தான் சகாடுத்த பதிலடிரய ‘Operation Swift Retort’ என கரடபிடிக்க 

பாகிஸ்தான் விமானப்பரட முடிவு செய்துள்ளது. கடந்த பிப்.14 அன்று, பாகிஸ்தாரனெ் கொ்ந்த, 

சஜய்ஷ் - இ - முகமது என்ற பயங்கரவாத அரமப்பின் தற்சகாரலப் பரடயினா், புல்வாமா 

பகுதியில், இந்திய இராணுவ வாகனங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினா். இதில், 40 CRPF வீரா்கள் 

சகால்லப்பட்டனா்.  

 இதற்குப் பதிலடியாக, 13 நாட்களுக்குப் பின்னா், பிப்.26 அன்று, இந்திய விமானப்பரட வீரா்கள், 

பாகிஸ்தானின் பால்ககாட் பகுதியில், சஜய்ஷ் - இ - முகமது பயங்கரவாதிகள் பதுங்கியிருந்த 

கூடாரங்கள் மீது குண்டுகரள வீெினா். இரதத்சதாடா்ந்து, பிப்.27 அன்று, பாகிஸ்தான் 

விமானங்கள், இந்திய எல்ரலக்குள் நுரழய முயற்ெி செய்தன. அப்கபாது, இந்திய விமானப் 

பரடயினா் பதிலடி தந்து, பாகிஸ்தான் விமானங்கரள விரட்டினா். 

 அம்முயற்ெியில், இந்தியாவின் ‘மிக் – 21’ ரக விமானம், பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீா் 

பகுதியில் விழுந்தது. அதன் விமானி அபிநந்தன் வா்த்தமான், பாகிஸ்தான் இராணுவத்திடம் 

பிடிபட்டாா். பின், மாா்ெ்.1 அன்று அவா் இந்தியாவிடம் ஒப்பரடக்கப்பட்டாா். 
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4.கமாிசலகபான் கிாிக்சகட் ெங்கத்தின் முதல் பிாித்தானியரல்லாத தரலவராக நியமனம் 

செய்யப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

[A] ெெ்ெின் சடண்டுல்கா் 

[B] குமாா் ெங்கக்கார 

[C] ரமக்ககல் கிளாா்க் 

[D] ஸ்டீவ் வாக் 

 இலங்ரகயின் முன்னாள் கிாிக்சகட் வீரரான குமாா் ெங்கக்கார, கமாிசலகபான் கிாிக்சகட் 

ெங்கத்தின் முதல் பிாித்தானியரல்லாத தரலவராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளாா். வரும் 

அக்கடாபா் மாதத்தில் அவரது ஓராண்டு பணிக்காலம் சதாடங்கும். இவருக்கு முன் அந்கதாணி 

ாீகபாா்ட் இப்பதவியில் இருந்தாா். 

 கமற்கிந்தியத்தீவுகள் மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு எதிரான இரண்டு இங்கிலாந்து சடஸ்ட் 

சதாடா்களும், ‘100 காம்பிடிென்’இன் (இங்கிலாந்து மற்றும் கவல்ஸ் கிாிக்சகட் வாாியத்தின் புதிய 

100 பந்து கிாிக்சகட் வடிவமாகும் இந்த 100 காம்பிடிென்) சதாடக்க விழாவும் இவரது பணிக் 

காலத்தில் அடங்கும். 1787இல் சதாடங்கப்பட்ட கமாிசலகபான் கிாிக்சகட் ெங்கம், இதுவரர 168 

தரலவா்கரள அதன் வரலாற்றில் கண்டுள்ளது. 

5.நீா் மற்றும் ஆற்றல் ஆகலாெரன கெரவகள் நிறுவனத்தின் (Water and Power Consultancy 

Services Limited – WAPCOS) தரலரமயகம், பின்வரும் எந்த நகரத்தில் அரமந்துள்ளது? 

[A] புது தில்லி 

[B] கடராடூன் 

[C] ெிம்லா 

[D] ெண்டிகா் 

 கூட்டாக இரணந்து சபாருத்தமான எதிா்காலத் திட்டங்கரள கண்டறியவும், புவித் சதாழில் 

நுட்ப புலனாய்வு மற்றும் சபாறியியல் ஆகலாெரன கெரவகரள சவளிக்சகாணரவுமாக 

இந்திய துூா்வாறல் நிறுவனமும் நீா் மற்றும் ஆற்றல் ஆகலாெரன கெரவகள் நிறுவனமும் 

இரணந்து ஒரு புாிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தில் ரகசயழுத்திட்டுள்ளன. 
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 நீா் வளங்கள், ஆற்றல் மற்றும் உட்கட்டரமப்பு, துரறமுகம் மற்றும் துரறமுக துூா்வாரல், 

ஆழமற்ற நீா் துூா்வாரல், கடற்கரர புனரரமப்பு, ஏாி புனரரமப்பு, சவள்ள கமலாண்ரம, 

அாித்தல் கட்டுப்பாடு, ஆறு புறவடிவியல் மற்றும் பிற சதாடா்புரடய துரறகளில் இந்த இரு 

நிறுவனங்களும் ஒன்றாக இரணந்து செயல்படும். WAPCOS என்பது மத்திய நீா்வளங்கள், 

ஆறுகள் கமம்பாடு மற்றும் கங்ரக புனரரமப்பு அரமெ்ெகத்தின் கீழியங்கும் ஒரு மினிரத்னா 

சபாதுத்துரற நிறுவனமாகும். இதன் தரலரமயகம் புது தில்லியில் அரமந்துள்ளது. 

6.இந்தியாவின் எந்நகரத்தில், 8ஆவது ஆெிய இரளஞா் சபண்கள் ரகப்பந்து ொம்பியன்ஷிப் 

நடத்தப்படவுள்ளது? 

[A] கான்பூா் 

[B] இந்துூா் 

[C] புது தில்லி 

[D] சஜய்ப்பூா் 

 ராஜஸ்தானில், சஜய்ப்பூாில் எட்டாவது ஆெிய இரளஞா் சபண்கள் ரகப்பந்து ொம்பியன்ஷிப் 

நடத்தப்படவுள்ளது. இதில் நடப்பு ொம்பியனான சதன்சகாாியா உட்பட 10 அணிகள் பங்ககற்க 

உள்ளன. ஆகஸ்ட் 21 முதல் 30 வரர நரடசபறவுள்ள இந்தப் கபாட்டிகள், முதல்முரறயாக 

இளஞ்ெிவப்பு நகரத்தில் நரடசபறவுள்ளன. 

 முன்னதாக 2015ஆம் ஆண்டில் தில்லியில் இந்தப் கபாட்டிகள் நரடசபற்றன. அப்கபாது இந்தியா 

ஏழாவது இடத்ரதப் பிடித்தது. இப்கபாட்டிகளில் சதன்சகாாியா ஆதிக்கம் செலுத்திவருகிறது. 

இதுவரர நடந்த 7 பதிப்புகளிலும் சதன்சகாாியா ொம்பியன் பட்டத்ரத சவன்றுள்ளது. 2017ஆம் 

ஆண்டு இந்கதாகனெியாவின் ஜாகா்த்தாவில் நடந்த கபாட்டியிலும் சதன்சகாாியா ொம்பியன் 

பட்டத்ரத சவன்றது. அப்கபாது, ஜப்பானும் ெீனாவும் முரறகய இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது 

இடங்கரளப் சபற்றிருந்தன. 

7. 2018–19 நிதியாண்டில், இந்தியாவின் முன்னணி கெ்ொ எண்ரண வழங்குநராக உள்ள 

நாடு எது? 

[A] ஈராக் 

[B] ெவுதி அகரபியா 

[C] ஈரான் 
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 சதாடா்ந்து 2ஆவது ஆண்டாக, ஈராக், இந்தியாவின் மிகப்சபாிய கெ்ொ எண்சணய் வழங்கும் 

நாடாக உள்ளது. 2018–19 நிதியாண்டில், பாதிக்கும் கமலான கெ்ொ எண்சணய், ஈராக்கிலிருந்து 

சபறப்பட்டது. வணிக நுண்ணறிவு மற்றும் புள்ளியியல் இயக்குநரகத்திகளிடமிருந்து சபறப்பட்ட 

அதிகாரப்பூா்வ தரவுகளின்படி, ஏப்ரல் 2018 & மாா்ெ் 2019 இரடப்பட்ட காலத்தில் இந்தியாவுக்கு 

46.61 மில்லியன் டன் கெ்ொ எண்சணரய ஈராக் விற்பரன செய்துள்ளது. இது 2017–18 

நிதியாண்டில் விற்பரனயான 45.74 மில்லியன் டன்ரன ஒப்பிடும்கபாது 2 மடங்கு அதிகமாகும். 

 இந்தியாவிற்கு கெ்ொ எண்சணய் வழங்கும் 2ஆவது மிகப்சபாிய கெ்ொ எண்சணய் வழங்குநராக 

ெவுதி அகரபியா தனது இடத்ரத தக்கரவத்துக்சகாண்டுள்ளது. அரதத் சதாடா்ந்த இடங்களில் 

ஈரானும் ஐக்கிய அரபு அமீரகமும் சவனிசுலாவும் உள்ளன. ஈரான் மீது அசமாிக்காவின் 

சபாருளாதார தரடகள் இருந்தகபாதிலும், நாட்டின் கெ்ொ எண்சணய் வழங்கல் 2018–19 

நிதியாண்டில் 6.24% ஆக 24 சமட்ாிக் டன்னாக அதிகாித்துள்ளது. 

8.மாம்லுூ குரக, எந்த மாநிலத்துடன் சதாடா்புரடயது? 

[A] கமகாலயா 

[B] அருணாெ்ெலப்பிரகதெம் 

[C] நாகலாந்து 

[D] மிகொரம் 

 அண்ரமயில் கமகாலயாவில், இந்திய புவியியல் ஆய்வு ரமயமும் (GSI) வடகிழக்கு பிராந்தியமும் 

(NER) இரு முக்கிய புவியியல் இடங்களில், புவி–அறிவியல் தகவல்களுடன் கூடிய இரு புவியியல் 

காட்ெிப் பலரககரள நிறுவியுள்ளன. இது சுற்றுலாப் பயணிகள், மாணவா்கள் மற்றும் பாா்ரவ 

–யாளா்களிரடகய விழிப்புணா்ரவ உருவாக்க உதவும். மாநிலத்தின் இரண்டு முக்கிய புவியியல் 

இடங்களான மாம்லுூ குரக மற்றும் சதா்ாியாகாட், கிழக்கு காெிக்குன்று மாவட்டத்திலுள்ள 

கொபாா் ஆகியவற்றில் இந்தப் பலரககள் ரவக்கப்பட்டுள்ளன. 

 மாம்லுூ குரகயில் உள்ள சுண்ணக்கல் புற்றானது உலகளாவிய பாரற அடுக்கு வரக மற்றும் 

புள்ளி ொா்ந்தது (Global Stratotype Section and Point – GSSP) என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது 

புவியியல் காலத்ரதெ் கொ்ந்தது என அதிகாரப்பூா்வமாக ஒப்புதல் அளிக்க துரண புாிந்துள்ளது. 

சதா்ாியாகாட்டில் உள்ள உல்-கொரரங்கியூ (வாசரவ்) ஆற்றுப்பிாிவானது இந்தியாவில் 

சுண்ணக்கல் – சதான்சனழு (K – Pg) கால எல்ரல மாற்றத்தின் முழுரமயான பதிவுகரள 

சகாண்டதாக அறியப்படுகிறது. 
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 ஒரு சபரும் விண்கல் பூமிரயத் தாக்கியகபாது கபரழிவு நிகழ்ந்தரதக் குறிக்கும் வரகயில், 

எல்ரலப்புறத்கத அதிகளவிலான இாிடியம் உகலாகம் உள்ளது. 4,200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னா் 

கமகாலய காலம் சதாடங்கியது, அப்கபாது உலகம் முழுவதும் திடீசரன்று மரழ, சபரும் வறட்ெி 

மற்றும் குளிா்ெ்ெி ஆகியன கதான்றின. 

9. Colocation வழக்கின் காரணமாக SEBIஆல் 6 மாதங்களுக்கு பத்திரங்கள் ெந்ரதயிலிருந்து 

தரட செய்யப்பட்டுள்ள பங்குெ்ெந்ரத நிறுவனம் எது? 

[A] BSE 

[B] NASDAQ 

[C] NSE 

[D] இலண்டன் பங்குெ்ெந்ரத 

 ஏப்.30 அன்று, Colocation வழக்கின் காரணமாக பத்திரங்கள் ெந்ரதயிலிருந்து 6 மாதங்களுக்கு 

கநரடியாககவா அல்லது மரறமுகமாககவா பங்குெ்ெந்ரதயில் பணத்ரத உயா்த்துவதிலிருந்து 

கதெிய பங்குெ் ெந்ரதக்கு (National Stock Exchange) ெந்ரத ஒழுங்காற்றுநரான இந்திய பங்கு 

மற்றும் பாிவா்த்தரன வாாியம் (SEBI) தரடவிதித்துள்ளது. இதனால், NSEஆல் இந்தக் காலப் 

பகுதியில் IPO அடிப்பரடயில் மூலதனெ்ெந்ரதரய அணுகவியலாது. 

 பங்குெ்ெந்ரதயானது SEBIஇன் முதலீட்டாளா் பாதுகாப்பு மற்றும் கல்வி நிதியத்துக்கு ஏப்.1, 2014 

முதல் ரூ. 1,000 ககாடி (அதாவது ரூ.624.89 ககாடி மற்றும் 12% வட்டி) சகாடுக்ககவண்டும் என 

ஒழுங்காற்றுநா் ககட்டுக்சகாண்டுள்ளது. SEBI (PFUTP) விதிமுரறகளின் கீழ், 104 பக்கங்கள் 

சகாண்ட SEBI ஆரனயின் படி, NSE கமாெடி மற்றும் நியாயமற்ற வா்த்தக நரடமுரறயில் 

ஈடுபட்டுள்ளது. இங்கு PFUTP என்பது கமாெடி மற்றும் நியாயமற்ற வா்த்தக நரடமுரறகரள தரட 

செய்தல் விதிகரள குறிக்கிறது. 

 டிக்-ரப-டிக் (TBT) என்பது NSEஇன் ஒவ்சவாரு வாிரெயிலும் ஏற்படும் ஒவ்சவாரு மாற்றம் குறித்த 

தகவரலயும் தரும் தரவுத்தகவல் ஆகும். Colocation என்பது பாிமாற்ற வளாகத்தில் ரவக்கப்படும் 

ஒரு தரகாின் கெரவயகத்ரத குறிக்கிறது. இது வா்த்தகத்ரத செயல்படுத்தும்கபாது ஏற்படும் 

தாமதத்ரத குரறக்கும். 
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10.ொ்வகதெ ஜாஸ் தினத்தின் (International Jazz Day) நடப்பாண்டு பதிப்பானது, எந்த நாட்டில் 

UNESCOஆல் சதாடங்கப்பட்டது? 

[A] இந்தியா 

[B] ஆஸ்திகரலியா 

[C] நியூெிலாந்து 

[D] கனடா 

 கல்வியியல் கருவியாக ஜாஸ் இரெயின் பண்புகரள பன்னாட்டு ெமூகத்திரடகய விழிப்புணா்வு 

செய்வது மற்றும் அரமதி, ஒற்றுரம, உரரயாடல் மற்றும் மக்களிரடகய ஒத்துரழப்பு 

ஆகியவற்றிற்கான ஆற்றலாக மாற்றுவதற்காக ஒவ்கவாா் ஆண்டும் ஏப்ரல் 30 அன்று உலகம் 

முழுவதும் ொ்வகதெ ஜாஸ் தினம் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 2011ஆம் ஆண்டில், ஐ.நா கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாொர அரமப்பானது (UNESCO) ஏப்.29ஆம் 

கததிரய ொ்வகதெ ஜாஸ் தினமாக அதிகாரப்பூா்வமாக அறிவித்தது. ஆஸ்திகரலியாவின் 

சமல்பா்னில் 2019ஆம் ஆண்டின் பதிப்பு சவளியிடப்பட்டது. உலசகங்கிலும் 190க்கும் கமற்பட்ட 

நாடுகளில் இது சகாண்டாடப்பட்டது. 

 

 

 2019ஆம் ஆண்டு பன்னிரண்டாம் வகுப்பு கதா்வு முடிவுகள்: 

o 91.3 ெதவீத மாணாக்கா்கள் கதா்ெ்ெி அரடந்துள்ளனா். கதா்ெ்ெி விகித்ததில் திருப்பூா் 

மாவட்டம் முதலிடம் சபற்றுள்ளது. ஈகராடு மாவட்டம் 2ஆவது இடம், சபரம்பலுூா் மாவட்டம் 

3ஆவது இடம் பிடித்துள்ளது. 

 கத்தாா் நாட்டில் கதாகா நகரத்தில் நரடசபற்ற ஆெிய தடகள கபாட்டியில் சபண்களுக்கான 800 

மீ., ஓட்டப்பந்தய கபாட்டியில், தங்கம் சவன்று ொதரன புாிந்த செல்வி ககாமதி மாாிமுத்துவுக்கு 

ஊக்கத்சதாரகயாக பத்து இலட்ெ ரூபாயும் ஆண்கள் மற்றும் சபண்களுக்கான 4x400 மீ., சதாடா் 

ஓட்டப்பந்தய கபாட்டியில், சவள்ளி சவன்ற ஆகராக்கிய ராஜூக்கு ஊக்கத்சதாரகயாக ஐந்து 

இலட்ெ ரூபாயும் வழங்க தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு உலக பத்திாிகக சுதந்தர தினத்திற்கான கருப்பபாருள் என்ன? 

[A] Media for Democracy: Journalism and Elections in Times of Disinformation 

[B] Keeping Power in Check: Media, Justice and the Rule of Law 

[C] Access to Information and Fundamental Freedoms 

[D] New Voices: Media Freedom Helping to Transform Societies 

 பத்திாிகக சுதந்தரத்தின் அடிப்பகடக்ககாட்பாடுககள பகாண்டாடவும், உலபகங்கிலும் உள்ள 

பத்திாிகக சுதந்தரத்தின் நிகலகை மதிப்பிடவும், ஊடக சுதந்தரம் மீதான தாக்குதல்களிலிருந்து 

ஊடகங்ககள காக்கவும், பணிைின்கபாது தங்கள் இன்னுைிகர ஈந்த பத்திாிககைாளா்களுக்கு 

அஞ்சலி பசலுத்தும் முகமாகவும் ஒவ்கவாா் ஆண்டும் கம.3 அன்று உலக பத்திாிகக சுதந்தர 

தினம் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

 நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருள், “Media for Democracy: Journalism and 

Elections in Times of Disinformation” என்பதாகும். இது கதா்தல்களில் ஊடகங்கள் எதிா்பகாள்ளும் 

தற்கபாகதை சவால்ககளைும், அகமதி மற்றும் நல்லிணக்க பசைற்பாடுககள ஆதாிக்கும் அதன் 

சாத்திைங்ககளைும் பற்றி விவாதிக்கிறது. 

 உலக பத்திாிகக சுதந்தர தினத்தின் 26ஆவது பகாண்டாட்டமானது UNESCO, ஆப்பிாிக்க 

ஒன்றிை ஆகணைம் மற்றும் எத்திகைாப்பிை அரசு ஆகிைவற்றால் ஒருங்கிகணந்து 

நடத்தப்படுகிறது. இதன் முக்கிை நிகழ்வு அடிஸ் அபாபாவில் உள்ள ஆப்பிாிக்க ஒன்றிைத்தின் 

தகலகமைகத்தில் நகடபபறவுள்ளது. 

2.முன்னுாிகமைின் பரந்த அகமப்பானது, பின்வரும் எந்த நாட்டுடன் பதாடா்புகடைது? 

[A] ஜப்பான் 

[B] அபமாிக்கா 

[C] சீனா 

[D] பிரான்ஸ் 

 முன்னுாிகமைின் பரந்த அகமப்பானது (Generalized System of Preference – GSP) மிகப் 

பபாிைதும், பகழகமைான அபமாிக்க வா்த்தக முன்னுாிகமைும் ஆகும். கமலும், குறிப்பிடப்பட்ட 
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பைனாளிகளிடமிருந்து ஆைிரக்கணக்கான தைாாிப்புகளுக்கு இறக்குமதி தீா்கவைற்ற நுகழவு 

அனுமதி வழங்குவதன் மூலம் பபாருளாதார கமம்பாட்கட ஊக்கப்படுத்துவதற்காக இது 

வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. கம 3ஆம் கததிைுடன் 60 நாள் அறிவிப்பு காலாவதிைாவதால், அதற்குப் 

பின் GSP திட்டம் முடக்கப்படக்கூடாது என அண்கமைில், 25 பசல்வாக்குமிக்க அபமாிக்க 

சட்டமிைற்றுநா்கள், அபமாிக்க வா்த்தக பிரதிநிதி-ராபா்ட் கலட்கைசகர வலிைுறுத்திைுள்ளனா். 

 இந்திைாவுக்கான GSP திட்டம் முடக்கப்பட்டால் இந்திைாவில் ஏற்றுமதிககள விாிவாக்க முற்படும் 

அபமாிக்க நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்படும் என அவா்கள் வாதிட்டனா். இந்திைாவுடனான 

இறக்குமதி & ஏற்றுமதிகள் - வா்த்தகத்கத நம்பிைிருக்கும் கவகலககள பாதுகாக்கும் மற்றும் 

ஊக்குவிக்கும் ஓா் ஒப்பந்தத்திற்கான கபச்சுவாா்த்கதகை பதாடரவும் அவா்கள் வலிைுறுத்தினா். 
GSP திட்டத்தின் கீழ் பைனகடைும் வளரும் நாடாக இந்திைாவின் பபைகர அபமாிக்கா முறித்துக் 

பகாள்ள விரும்புவதாக மாா்ச் 4 அன்று அதிபா் படானால்ட் டிரம்ப் அறிவித்தாா். 

3.சா்வகதச பத்திாிகக நிறுவனத்தின் தகலகமைகம் எங்கு அகமந்துள்ளது? 

[A] வாஷிங்டன் 

[B] பபா்லின் 

[C] விைன்னா 

[D] நியூைாா்க் 

 உலக பத்திாிகக சுதந்தர தின பகாண்டாட்டத்தின் கபாது, விைன்னாகவச் கசா்ந்த சா்வகதச 

பத்திாிகக நிறுவனம், கம 2018 முதல் 55 பத்திாிககைாளா்கள் பகால்லப்பட்டுள்ளதாக அதன் 

அண்கமை அறிக்ககைில் பதாிவித்தது. பத்திாிகக சுதந்தரம் பன்னாட்டளவில் தீவிரமாகவும், 

அதிகாித்துவரும் அழுத்தங்களுடனும் உள்ளது. குறுகிை கநாக்குகடை அரசுகள், விமா்சனக் 

குரல்ககள பநாிப்பதற்கு முகனகின்றன. கமலும் பல சந்தா்ப்பங்களில் கவண்டும் என்கற 

தன்வை  ஊடகங்களின் நம்பகத்தன்கமகை அழிக்கின்றன. 

 சா்வகதச ஊடகவிைலாளா்களின் கருத்துப்படி, உலபகங்கிலும் உள்ள அரசாங்கங்கள் 

உலபகங்கிலும் உள்ள ஊடக சுதந்தரத்கத கட்டுப்படுத்த புதிை சட்டங்ககள இைற்றி, பத்திாிகக 

சுதந்தரத்கத சுருக்க நிகனக்கின்றன. ஒருபுறம் அரசாங்கங்கள் பத்திாிகக சுதந்தரத்கத 

குகறக்க முைற்சிக்கும்கபாது, உலபகங்கிலும் உள்ள பிற பத்திாிககைாளா்கள் தண்டகனக்கு 

உாிைவா்களால் பகால்லப்படுகிறாா்கள். 
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4. 2019 அலி அலிகைவ் மல்ைுத்த கபாட்டிைில், ஆடவா் 65 கி.கி., ப்ாீஸ்கடல் பிாிவில் தங்கம் 

பவன்ற இந்திை வீரா் ைாா்? 

[A] பமளசம் கத்ாி 

[B] பஜ்ரங் புனிைா 

[C] ராகுல் அவாகர 

[D] சுமித் மாலிக் 

 2019 அலி அலிகைவ் மல்ைுத்த கபாட்டிைில் உலகின் முதல்நிகல வீரரான பஜ்ரங் புனிைா தங்கம் 

பவன்றாா். கம.2 அன்று இரஷ்ைாவில் கஸ்பிஸ்கில் நடந்த ஆடவா் 65 கி.கி., ப்ாீஸ்கடல் இறுதிப் 

கபாட்டிைில், விக்டா் ரசாதிகன புனிைா கதாற்கடித்தாா். பசன்றவாரம் சீனாவின் சிைான் 

நகரத்தில் நடந்த ஆசிை சாம்பிைன்ஷிப்பில் இவா் தங்கம் பவன்றது குறிப்பிடத்தக்கது. 

5.மும்கப பங்குச்சந்கதைின் முதல் தன்வை பபண் இைக்குநராக நிைமிக்கப்பட்டவா் ைாா்? 

[A] ராகஜஸ்ரீ சப்நாவிஸ் 

[B] பூஜா தந்தா 

[C] பஜை்ஸ்ரீ விைாஸ் 

[D] உஷா சங்வான் 

 பதாழிற்முகற தகுதிபபற்ற பட்டைக் கணக்காளரான M பஜை்ஸ்ரீ விைாஸ், மும்கப பங்குச் 

சந்கதைின் (BSE) முதல் தன்வை பபண் இைக்குநராக நிைமிக்கப்பட்டுள்ளாா். சந்கத மூலதன 

–த்தின் அடிப்பகடைில், பட்டிைலிடப்பட்ட அகனத்து முன்னணி 500 நிறுவனங்களின் வாாி 

–ைங்களிலும் ஒரு தன்வை பபண் இைக்குநகர நிைமிப்பதற்கு ஏப்.1 காலக்பகடுவாக விதிக்கப்ப 

–ட்டிருந்த நிகலைில், ஒரு சில வாரங்கள் தாமதமாக இந்த நிைமனம் பசை்ைப்பட்டுள்ளது. 

 BSE ஆனது சந்கத ஒழுங்காற்றுநரான SEBIஇன் ஒப்புதலுக்காக காத்திருந்த நிகலைில் இந்த 

தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. பிரதான தரவுத்தளத்தால் நடத்தப்படும் nseinfobase.comஇன் படி, 

சந்கத மூலதனத்தின் அடிப்பகடைில் முதல் 500 NSE – பட்டிைலிடப்பட்ட நிறுவனங்களில் 

(BSE உட்பட) 51 நிறுவனங்களில், ஏப்.6 வகர தன்வை பபண் இைக்குநா் இல்கல. 
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 மாா்ச் மாதத்தில் மட்டும் சுமாா் 50 நிறுவனங்கள், ஒரு தன்வை பபண் இைக்குநகர நிைமிக்க 

முடிவு பசை்தன. BSE ஏற்கனகவ அதன் வாாிைத்தில், 2 நிா்வாகச் பசைல்பாடுகளில் ஈடுபடாத 

பபண் இைக்குநா்ககள (உஷா சங்வான் மற்றும் ராகஜஸ்ரீ சப்நாவிஸ்) நிைமித்துள்ளது.  

 2013இன் நிறுவனங்கள் சட்டம், சில குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களின் குழுமத்தில் குகறந்தது ஒரு 

பபண் இைக்குநராவது இருக்ககவண்டும் எனக்கூறுகிறது. நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013க்கு 

இணங்க, 2014 அக்கடாபா் மாதம் முதல், வாாிைத்தில் குகறந்தது ஒரு பபண் இைக்குநராவது 

நிைமிக்கப்பட கவண்டும் என SEBI முடிவு பசை்தது. 

6.அண்கமைில் எந்தத் கததிைில், உலக டூனா தினம் ககடபிடிக்கப்பட்டது? 

[A] கம 1 

[B] கம 4 

[C] கம 2 

[D] கம 3 

 நீடித்த வளா்ச்சிக்கான 2030 பசைற்பட்டிைகல அகடவதில், நிகலைாக நிா்வகிக்கப்படும் 

மீன்கள் ககைிருப்பின் முக்கிைத்துவத்கத முன்னிகலப்படுத்தும் விதமாக ஒவ்கவாா் ஆண்டும் 

கம.2 அன்று உலக டூனா தினம் ககடபிடிக்கப்படுகிறது. டூனா மற்றும் டூனா கபான்ற இனங்கள் - 

வளா்ந்த மற்றும் வளரும் நாடுகளுக்கு பபாருளாதார ாீதிைாக மிகவும் முக்கிைமானகவ. 

 கமலும், இகவ உணவுக்கு முக்கிைமான ஆதாரமாக உள்ளன. அட்லாண்டிக், இந்திை மற்றும் 

பசிபிக் பபருங்கடல்களிலும் மத்திைதகரக் கடலிலும் வாழும் சுமாா் 40 இனங்கள் இதிலடங்கும். 
நிகலைான வளா்ச்சி, உணவு பாதுகாப்பு, பபாருளாதார வாை்ப்பு, உலகம் முழுவதும் உள்ள 

மக்களின் வாழ்வாதாரங்கள் ஆகிைவறில் டூனாவின் முக்கிைப்பங்கக அங்கீகாிக்கும் விதமாக 

இந்நாள் ஒரு முக்கிைப் பங்கக வகிக்கிறது. 

7.பாரத் கபபா், எந்தத் பதாகலத்பதாடா்பு நிறுவனத்துடன் பதாடா்புகடைது? 

[A] பிஎஸ்என்எல் 

[B] ாிகலைன்ஸ் ஜிகைா 

[C] கவாடகபான் 

[D] ஏா்படல் 
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 அரசுக்குச் பசாந்தமான பதாகலத்பதாடா்பு நிறுவனமான BSNL, ‘பாரத் கபபா்’ அறிமுகத்துடன், 

புல்வாமாவில் ஒளிைிகழ அடிப்பகடைான அதிகவக அகலக்கற்கற கசகவகை பதாடங்கும் 

முதலாவது நிறுவனமானது. தனித்துவமான வருவாை் பங்கீடு மாதிாிைின் கீழ் (காஷ்மீா்) பள்ளத் 

தாக்கில் முதல்முகறைாக FTTH (வீடுகளுக்கு கபபா் கசகவ) கசகவகை BSNL வழங்கிைுள்ளது. 

பாரத கபபா் கசகவகள் வாடிக்ககைாளாின் வளாகத்திற்கு ஒளிைிகழ (Optical Fibre) வழிகை 

வழங்கப்படுகின்றன. 

 இச்கசகவைானது வணிகக் கூட்டாண்கம மாதிாிைில், புல்வாமாவின் உள்ளூா் பங்குதாருடன், 

வருவாை் பங்கீட்டின் அடிப்பகடைில் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. BSNL நிறுவனம், 160 பதாகலத் 

பதாடா்பு மாவட்டங்களில், குகறந்தபட்ச கவகமான 2 MBps உடன் 777 – 16,999 வகரைிலான 

மாதாந்திர கட்டணம் பசலுத்தும் திட்டங்களில் இதகன அறிமுகம் பசை்துள்ளது. 

8. UNSCஇன் எந்தக்குழுவால், JeM தகலவன் மசூத் அசாா், சா்வகதச பைங்கரவாதிைாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளான்? 

[A] UNSC 1267 குழு 

[B] UNSC 1265 குழு 

[C] UNSC 1266 குழு 

[D] UNSC 1268 குழு 

 சீனா அதன் முட்டுக்கட்கட நடவடிக்கககை நீக்கிைபிறகு இந்திைாவுக்குக் கிகடத்த பிரதான 

பவற்றிைாக பஜை்ஷ்-இ-முகமது என்னும் பைங்கரவாத அகமப்பின் தகலவன் மசூத் அசாா், ஐ.நா. 

பாதுகாப்பு அகவ 1267 குழுவால், கம.1 அன்று சா்வகதச பைங்கரவாதிைாக அறிவிக்கப்பட்டான்.  

 இதன் மூலம், அசாா் பைணங்கள் பசை்வதும், தனது குழுவிற்கு நிதி ஈட்டுவதும் தகட பசை்ைப்படும். 

குறிப்பிடத்தக்க வககைில், அறிவிக்கப்பட்டதன் காரணங்களில் பிப்.16 அன்று நடத்தப்பட்ட 

புல்வாமா தாக்குதல் பற்றி ஏதும் குறிப்பிடப்படவில்கல. ஆனால் அந்தத் தாக்குதகல தாங்ககள 

பசை்ததாக பஜை்ஷ்-இ-முகமது பபாறுப்கபற்றுள்ளது. 

 அசாகர சா்வகதச பைங்கரவாதிைாக அறிவித்ததன் காரணங்களின் பட்டிைலில் பஜை்ஷ்-இ-

முகமது அகமப்பிற்கு அதன் பதாடக்க காலத்திலிருந்து ஆதரவளித்தற்காகவும், அல் பகாை்தா 

அகமப்புடன் பதாடா்பு கவத்திருந்ததற்காகவும், அதற்காக பணிககள கமற்பகாண்டதற்காகவு 

–ம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
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 ஆப்கானிஸ்தானில் கபாராளிககள ஆட்கசா்ப்பு பசை்தகதைும் இது சுட்டிக்காட்டிைுள்ளது. 

2001இல் 1267 குழுவால் JeMக்கு தகட விதிக்கப்பட்டது. இந்த அறிவிப்பில் அசாாின் பசாத்துக்கள் 

முடக்கம், பைணத்திற்கான தகட மற்றும் ஆைுதம் வாங்கத் தகட கபான்றகவ அடங்கும். 

9.கழிவிலிருந்து பைனுறு பபாருட்கள் தைாாிக்கும் பதாழில்நுட்பத்திற்கான சிறப்பு 

கமைத்கத அகமப்பதற்காக, எந்த IIT உடனான புாிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்திை 

அரசாங்கம் ககபைழுத்திட்டுள்ளது? 

[A] ஐஐடி இந்துூா் 

[B] ஐஐடி பாம்கப 

[C] ஐஐடி தில்லி 

[D] ஐஐடி கான்பூா் 

 மகாத்மா காந்திைின் 150ஆவது பிறந்தநாகள நிகனவுகூரும் வககைில் நீடித்த, கழிவு 

கமலாண்கமக்கான அறிவிைல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத் தீா்வுககள பசைல்படுத்தி கழிவிலிருந்து 

பைனுறு பபாருட்கள் தைாாிக்கும் பதாழில்நுட்பத்தின் சிறப்பு கமைத்கத அகமப்பதற்கான 

புாிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்திை அரசின் முதன்கம அறிவிைல் ஆகலாசகாின் அலுவலகமும், 

ஐஐடி தில்லிைும் ககபைழுத்திட்டுள்ளன. 

 அண்கமைில் அகமக்கப்பட்ட பிரதமாின் அறிவிைல் பதாழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்க 

ஆகலாசகன கவுன்சிலின் கீழ், இந்தத் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சிறந்த மறு 

சுழற்சி, மறு பைன்பாடு & கழிவு மீட்சிக்கான ஒருங்கிகணந்த அணுகுமுகறககள இது வழங்கும் 

10.காலநிகல அவசரநிகலகை அறிவிக்கவுள்ள உலகின் முதல் நாடாளுமன்றம் எது? 

[A] ஐக்கிை இராஜ்ஜிைம் 

[B] ஐக்கிை அபமாிக்கா 

[C] ஜப்பான் 

[D] பஜா்மனி 

 சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிகல அவசரநிகலக்கான கதசிை அறிவிப்கப பசை்ைும் உலகின் முதல் 

கதசிை நாடாளுமன்றமாக ஐக்கிை இராஜ்ஜிைத்தின் நாடாளுமன்றம் மாறிைுள்ளது. ஐக்கிை 

இராஜ்ஜிை சட்டமிைற்றுபவா்களிடம் காலநிகல நடவடிக்கக குறித்து 16 வைதான சுவீட நாட்டு 
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மாணவா் கிகரட்டா தன்பா்க் ககாாிக்கக கவத்த ஒரு வாரத்திற்குப் பின்னரும், இலண்டனின் 

முக்கிை இடங்ககள ஆக்கிரமித்து கபாராட்டம் நடத்திை காலநிகல நடவடிக்கக குழுக்களின் 

கபாராட்டங்ககள பதாடா்ந்தும் இந்த நடவடிக்கக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 காலநிகல பநருக்கடிகை எதிா்த்துப் கபாராடுவதின் அவசிைத்கத இது அங்கீகாிக்கிறது. இந்த 

நடவடிக்கக அரசாங்கத்தின் மீது அழுத்தத்கத அதிகாிக்கும். கமலும் நாட்டில் 1.5° Cக்கு 

அதிகமாக பவப்பத்கத தவிா்க்க, அரசாங்கம் உதவகவண்டும் எனவும் ககாரப்பட்டுள்ளது. 

 2010ஐ ஒப்பிடும்கபாது உலகளாவிை காா்பன் உமிழ்வுகள் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் கிட்டத்தட்ட 

பாதிைாக குகறக்கப்பட கவண்டும். கமலும், 2050க்கு முன்பாக காா்பன் உமிழ்கவ நடுநிகலகமப் 

–படுத்துவதற்கான பணிககள பசை்ைவும், அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்குள் நாட்டின் சுற்றுச்சூழகல 

மீட்டுருவாக்கம் பசை்ை அகமச்சா்கள் திட்டங்ககள தைாாிக்க கவண்டும் எனவும் அரசாங்கத்திடம் 

ககாாிக்கக கவக்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த மாநிலத்தின் காவல்துறை, ‘ராணி அப்பக்கா பறை’ என்னும் அறனத்து மகளிா் 

காவல் ரராந்துப் பிாிறவ ததாைங்கியுள்ளது? 

[A] கா்நாைகம் 

[B] ததலுங்கானா 

[C] ரகரளா 

[D] ஆந்திரப்பிரரதசம் 

 தபண்கள் மை்றும் குழந்றதகளின் பாதுகாப்பிை்காக ‘ராணி அப்பக்கா பறை’ என்னும் அறனத்து 

மகளிா் காவல் ரராந்துப் பிாிறவ மங்களூா் நகர காவல்துறை ததாைங்கியுள்ளது. இந்தப் பறை 

நகரத்தில் உள்ள வணிக வளாகங்கள், கைை்கறரகள், கல்வி நிறுவனங்கள், சமயம் சாா்ந்த 

முக்கிய இைங்கள் மை்றும் தபாதுப்ரபாக்குவரத்து அறமப்புகறள கண்காணிக்கும். 

 இது தபண்கறள பகடி தசய்தல், சங்கிலிப் பைிப்பு ரபான்ை பிை பிரச்சறனகறளயும் றகயாளும். 

16ஆம் நூை்ைாண்டில் ரபாா்த்துகீசியறர எதிா்த்துப் ரபாாிை்ை மங்களூருக்கு அருகில் உள்ள 

உல்லா என்னுமிைத்றதச் ரசா்ந்த இராணி அப்பக்காவின் தபயரால் இந்த அறனத்து மகளிா் 

காவல் ரராந்துப் பிாிவு அறழக்கப்படுகிைது. 

 தை்ரபாது இந்தப்பறையில் 50 தபண் காவலா்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பை்டுள்ளனா். ஒவ்தவாரு 

ரராந்துப் பிாிவிலும் ஐந்து தபண் காவலா்கள் பணியில் உள்ளனா். இந்த ‘ராணி அப்பக்கா பறை’ 

அண்றமயில் உடுப்பி மாவை்ை காவல் துறையாலும் ததாைங்கப்பை்ைது. 

2.ஆசிய ஒத்துறழப்புப் ரபச்சுவாா்த்றதயின் 16ஆவது அறமச்சரறவ சந்திப்பில் பங்ரகை்ை 

இந்திய துூதுக்குழுவுக்கு தறலறம தாங்கியவா் யாா்? 

[A] ராஜ்நாத் சிங் 

[B] சுஷ்மா சுவராஜ் 

[C] V K சிங் 

[D] பியுஷ் ரகாயல்  
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 “Partners in Progress” என்னும் கருப்தபாருளுைன் ஏப்.30 – ரம.2 வறர கத்தாாின் ரதாகாவில் 

ஆசிய ஒத்துறழப்புப் ரபச்சுவாா்த்றதயின் 16ஆவது அறமச்சரறவ சந்திப்பு நறைதபை்ைது. இதில் 

பங்ரகை்ை இந்திய துூதுக்குழுவுக்கு, தவளியுைவுத்துறை இறணயறமச்சா் V K சிங் தறலறம 

தாங்கினாா். தனது உறரயில், ஏப்ரல் 21 அன்று இலங்றகயில் நறைதபை்ை பயங்கரவாதத் 

தாக்குதலுக்கு ஆழ்ந்த வருத்தத்றத பதிவு தசய்த அறமச்சா், சா்வரதச பயங்கரவாதத்தின் மீதான 

ஐ.நா. அறவயின் சா்வரதச உைன்படிக்றகறய சா்வரதச சமூகம் விறரவாக ஏை்றுக்தகாள்ள 

ரவண்டியதன் அவசியத்றத வலியுறுத்தினாா். 

 நைப்பாண்டு கருப்தபாருளின் அடிப்பறையில், அறனத்து ஆசிய ஒத்துறழப்புப் ரபச்சுவாா்த்றத 

உறுப்பினா்களுைனும் ஒத்துறழப்புைன் பணிபுாிய விரும்பும் இந்தியாவின் விருப்பத்றதயும் 

“ஒருங்கிறணந்த முயை்சிகள், உள்ளாா்ந்த வளா்ச்சி” என்ை இந்திய அரசின் அணுகுமுறைறயயும் 

அவா் சுை்டிக்காை்டினாா். 2015 நவம்பாில் ததாைங்கப்பை்ை சா்வரதச சூாிய ஆை்ைல் கூை்ைணியில் 

இறணயவும் உறுப்பினா்கறள அப்ரபாது அவா் ரகை்டுக்தகாண்ைாா். 

3.பிரான்சின் மிகவுயா்ந்த குடிமக்கள் விருது வழங்கி தகௌரவிக்கப்பை்ை ISRO முன்னாள் 

தறலவா் யாா்? 

[A] U ராமச்சந்திர ராவ் 

[B] G மாதவன் நாயா் 

[C] A.S கிரண் குமாா் 

[D] சதீஷ் தவான் 

 ISRO முன்னாள் தறலவா் A.S கிரண் குமாருக்கு பிரான்சு அரசு, அந்நாை்டின் உயாிய விருதான 

தசவாலியா் விருறத வழங்கி தகளரவித்துள்ளது. விண்தவளித்துறையில் இந்தியா – பிரான்சு 

இறைரய ஒத்துறழப்றப வலுப்படுத்தியதில் சிைப்பாக பங்காை்ைியதை்காக அவருக்கு இவ்விருது 

அளிக்கப்பை்டுள்ளது. கிரண் குமாா், கைந்த 2015 முதல் 2018 வறர, ISROவின் தறலவராகப் பதவி 

வகித்தாா்.இக்காலகை்ைத்தில் விண்தவளித்துறையில் இந்தியா–பிரான்சு இறைரய ஒத்துறழப்பு 

ரமம்படுவை்கு கிரண் குமாா் முக்கியப்பங்காை்ைினாா். 

 1802ஆம் ஆண்டில் தநப்ரபாலியன் ரபானபா்ரைவால் இவ்விருது உருவாக்கப்பை்ைது. ரமலும், 

பிரான்சு நாை்டுக்கு சிைந்த ரசறவயளிக்கும் எந்நாை்றைச்ரசா்ந்த குடிமக்களுக்கும் வழங்கப்படும் 

மிகவுயாிய குடிமக்கள் விருதாகும் இது. 
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4.இந்திய ாிசா்வ் வங்கியின் தரப்ரபா விகிதத்ரதாடு வை்டி வீதங்கறள இறணக்கும் முதல் 

இந்திய வங்கி எது? 

[A] பஞ்சாப் ரதசிய வங்கி 

[B] பரராைா வங்கி 

[C] பாங்க் ஆப் இந்தியா 

[D] இந்திய ஸ்ரைை் வங்கி (SBI) 

 இந்திய ாிசா்வ் வங்கியின் தரப்ரபா வை்டிக்கு ஏை்ப தன்னுறைய ரசமிப்பு கணக்குகளுக்கும் கைன் 

கணக்குகளுக்கும் வை்டி வீதத்றத மாை்ைி அறமத்துள்ள முதல் வங்கியாக இந்திய ஸ்ரைை் வங்கி 

அறமந்துள்ளது. 1 இலை்சம் ரூபாய்க்கு குறைவான ததாறக றவப்பாக ரசமிப்புக்கணக்கில் 

இருந்தால் அதை்கு வை்டி விகிதம் 3.5 சதவீதமாக அறமயும், ஒரு இலை்சம் ரூபாய்க்கு அதிகமாக 

ரசமிப்புக் கணக்கில் ததாறக இருந்தால் வை்டி 3.25 சதவீதமாக குறைந்துவிடும். 

 1 இலை்சம் ரூபாய் வரம்புக்கு அதிகமான மிறகப்பை்று மை்றும் தராக்கக்கைன் வசதி ரபான்ை 

குறுகிய கால கைன்கள் இப்ரபாது 8.25% வை்டி விகிதத்றத அறைகிைது. எனரவ SBI’இன் தபாிய 

ரசமிப்புக்கணக்கு றவப்புகள் மை்றும் சில குறுகிய கால கைன்களின் வை்டி விகிதம், ாிசா்வ் வங்கி 

அதன் தரப்ரபா விகிதத்றத மாை்றும்ரபாது தானாகரவ மாறும். இது வங்கியியல் அறமப்புகளுக் 

–கு ாிசா்வ் வங்கியின் தகாள்றக வீதங்கறள சிைந்த முறையில் வழங்க உதவுகிைது. 

5.சமீபத்தில் காலமான மாஸ்ைா் கிராறனயா, எந்தப்பிராந்திய நாைகத்தில் பிரபலமானவா்? 

[A] தமிழ் 

[B] கன்னைம் 

[C] ததலுங்கு 

[D] ஒடியா 

 கன்னை நாைகத் துறையின் குைிப்பிைத்தக்க ஆளுறமயான மாஸ்ைா் கிராறனயா (85), ரம.2 

அன்று கா்நாைக மாநிலம் தபங்களூருவில் காலமானாா். 
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6.ரலாக்பால் அலுவலகத்தில் சிைப்புப் பணி அலுவலராக நியமிக்கப்பை்டுள்ளவா் யாா்? 

[A] மரகந்தா் சிங் 

[B] அஜய்குமாா் திாிபாதி 

[C] அபிலாஷ குமாாி 

[D] திலிப் குமாா் 

 1995ஆம் ஆண்டின் பஞ்சாப் பிாிறவச் ரசா்ந்த IAS அதிகாாியான திலிப் குமாா், ரலாக்பால் 

அலுவலகத்தின் சிைப்புப் பணி அலுவலராக (Officer on Special Duty) நியமிக்கப்பை்டுள்ளாா். 

கூடுதல் தபாறுப்பின் அடிப்பறையில், ஆறு மாத காலத்திை்கு அவா் இந்தப் பதவியில் நியமிக்கப்ப 

–ை்டுள்ளாா். அல்லது புதிதாக ஒருவறர நியமிக்கும் வறர அவா் இப்பதவியிலிருப்பாா். இதுதான் 

ரலாக்பால் அலுவலகத்தால் தசய்யப்பை்டுள்ள முதல் அதிகாரப்பூா்வ நியமனம். 

 இந்நியமனத்திை்கு முன்பாக, அவா் ரதசிய மனித உாிறமகள் ஆறணயத்தின் இறணச் 

தசயலாளா் பதவியிலிருந்தாா். முன்னதாக மாா்ச் 23ஆம் ரததியன்று ரலாக்பால் ஊழல் எதிா்ப்பு 

ஆறணயத்தின் தறலவராக நீதிபதி பினாகி சந்திர ரகாறச, குடியரசுத்தறலவா் இராம்நாத் 

ரகாவிந்த் நியமித்தாா். விதிகளின்படி, ரலாக்பால் குழுவில் ஒரு தறலவரும் அதிகபை்சம் எை்டு 

உறுப்பினா்களும் இருப்பாா்கள். அதில் நால்வா், நீதித்துறை சாா்ந்த உறுப்பினா்களாக இருக்க 

ரவண்டும் என்பது கை்ைாயம். 

7.அண்றமச் தசய்திகளில் இைம்தபை்றுள்ள மன்னா் மகா வஜ்ஜிராதலாங்கதகாா்னா, எந்த 

நாை்றைச் ரசா்ந்தவராவாா்? 

[A] தாய்லாந்து 

[B] ஜப்பான் 

[C] வியை்நாம் 

[D] இந்ரதாரனசியா 

 தாய்லாந்து மக்களின் சாா்பில் நைத்தப்பை்ை பிரம்மாண்ை நிகழ்ச்சியில், மன்னா் மகா வஜ்ஜிரா 

தலாங்கதகாா்னா, இராமா எக்ஸ் (Rama X) ஆக முடிசூை்ைப்பை்ைாா். 70 ஆண்டுகால அரசாை்சியில் 

புதிய மன்னா் ஒருவா் முடிசூை்ைப்படுவறத இது குைிக்கிைது. ரம 4 அன்று, பாங்காக்கில் உள்ள 

பிரம்மாண்ை அரண்மறனயில், விாிவாக மூன்று நாள் நைக்கும் முடிசூை்டு விழாவின் முக்கிய 

சைங்குகள் ததாைங்கின. 
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 மன்னா் வஜ்ஜிராதலாங்கதகாா்னா, சக்ாி வம்சத்தின் 10ஆவது மன்னராவாா். 1782ஆம் ஆண்டில் 

இருந்து இந்த வம்சம் ஆை்சி தசய்து வருகிைது. 1950ஆம் ஆண்டில் மன்னாின் தந்றத புமிரபால் 

அதுல்யரதஜின் முடிசூை்டு விழா இறுதியாக நறைதபை்ைது. 2014ஆம் ஆண்டு முதல் தாய்லாந்தில் 

இராணுவத்தின் கை்டுப்பாை்டில் உள்ள முடியாை்சிரய நைந்துவருகிைது. நாை்டில் முடியாை்சி 

பிரதானமாக இருந்தாலும், அது இராணுவத்தின் கை்டுப்பாை்டிரலரய உள்ளது. 

 1932ஆம் ஆண்டிலிருந்து தாய்லாந்தில் அரசியலறமப்பு முடியாை்சி நறைமுறையில் உள்ளது. 

தாய்லாந்து மக்களிறைய அரச குடும்பத்தினருக்கு மிகுந்த மாியாறத உள்ளது மை்றும் அரச 

குடும்பத்திை்கு மிகுந்த அதிகாரம் உள்ளதாக கருதப்படுகிைது. தாய்லாந்தில் கடுறமயான 

சை்ைங்களும் உள்ளன அது ‘lese majeste’ என அறழக்கப்படுகிைது. இது முடியாை்சிறய விமா்சனம் 

தசய்வறத தறை தசய்கிைது. 

8.அண்றமயில் எத்ரததியில், சா்வரதச தீயறணப்பு வீரா்கள் தினம் கறைபிடிக்கப்பை்ைது? 

[A] ரம 4 

[B] ரம 3 

[C] ரம 5 

[D] ரம 2 

 நமது சமூகம் மை்றும் சுை்றுச்சூழல் பாதுகாப்பாக இருப்பறத உறுதிதசய்யும் தீயறணப்பு 

வீரா்களின் தியாகங்கறள அங்கீகாிக்கவும் தகளரவிப்பதை்காகவுமாக ஒவ்ரவாராண்டும் ரம.4 

அன்று சா்வரதச தீயறணப்பு வீரா்கள் தினம் தகாண்ைாைப்படுகிைது. 

 1999ஆம் ஆண்டு ஜன.4 அன்று ஆஸ்திரரலியாவில் ஏை்பை்ை தபரும் காை்டுத்தீறயக் கை்டுப்படுத்தும் 

ரபாராை்ைத்தில் உயிாிழந்த 5 தீயறணக்கும் பறையினறர நிறனவுகூருவதை்கு ஆதரவாக 

உலதகங்கும் மின்னஞ்சல் மூலமாக இைம்தபை்ை பரப்புறரயிறன அடுத்து ரம 4ஆம் நாறள 

உலதகங்கும் சா்வரதச தீயறணப்பு வீரா்கள் தினமாக நிறனவுகூர முடிவுதசய்யப்பை்ைது. 

9. NATO’வின் ஐரராப்பிய உயாிய ரநசநாடுகளின் பறைத்தறலவராக (Supreme Allied 

Commander in EURope – SACEUR) நியமிக்கப்பை்டுள்ளவா் யாா்? 

[A] ஸ்டுவா்ை் பீச் 

[B] ரதாை் ரவால்ைா்ஸ் (Tod Wolters) 

[C] நை் பா்தைல்ஸ் 
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 ஐக்கிய அதமாிக்க விமானப்பறைத்தளபதியான ரதாை் ரவால்ைா்ஸ், 29 நாடுகள்தகாண்ை NATO 

இராணுவக் கூை்ைணியின் உயா்மை்ை இராணுவ அதிகாாியாக பதவிரயை்ைாா். ததை்கு 

தபல்ஜியத்தின் ரமான்ஸில் உள்ள NATO’வின் இராணுவத் தறலறமயகத்தில் தவள்ளி அன்று 

நறைதபை்ை ஒரு விழாவின்ரபாது அவா் ஐரராப்பிய உயாிய ரநசநாடுகளின் பறைத்தறலவராக 

நியமிக்கப்பை்ைாா். இவருக்கு முன்பாக தஜனரல் கா்டிஸ் M. ஸ்ரகபரராை்டி இப்பதவியிலிருந்தாா்.  

 இவருறைய பதவிக்காலம் 2 அல்லது 3 ஆண்டுகள் இருக்கக்கூடும். ரமலும், ஐரராப்பாவில் உள்ள 

அதமாிக்கப் பறைகளின் தளபதியாகவும் இவா் இருப்பாா். NATO’வின் SACEUR பதவிக்கு 

எப்ரபாதும் ஓா் அதமாிக்க இராணுவ அதிகாாிரய தறலவராக இருப்பாா். வைக்கு அை்லாண்டிக் 

ஒப்பந்த அறமப்பு (NATO) என்பது 29 வை அதமாிக்க & ஐரராப்பிய நாடுகளுக்கு இறைரயயான 

ஓா் அரசு சாரா இராணுவக் கூை்ைறமப்பு ஆகும். 

10.தபண்கள் 10 மீ., ஏா் றரபிள் நிகழ்வில், உலகின் முதலிைத்றத பிடித்த இந்தியா் யாா்? 

[A] மனு பாக்கா் 

[B] அனிசா றசயது 

[C] அபூா்வி சந்ரதலா 

[D] அஞ்சும் முை்கில் 

 சா்வரதச துப்பாக்கிச்சூடு விறளயாை்டு கூை்ைறமப்பு தவளியிை்டுள்ள சமீபத்திய தரவாிறசப்படி, 

தஜய்ப்பூறரச்ரசா்ந்த இந்திய துப்பாக்கிச்சூடு வீராங்கறன அபூா்வி சந்ரதலா, தபண்களுக்கான 

10 மீை்ைா் ஏா் றரபிள் நிகழ்வில், உலகளவில் முதலிைத்றத தபை்றுள்ளாா். மை்தைாரு இந்திய 

வீராங்கறன அஞ்சும் முை்கில், இப்பை்டியலில் 2ஆவது இைத்துக்கு முன்ரனைியுள்ளாா். இருவருரம 

2020 ரைாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ரபாை்டிக்கு ஏை்கனரவ தகுதி தபை்றுள்ளனா். 

 

 

 வாைறக மை்றும் ஒப்பந்தங்கள் ததாைா்பான வழக்குகளுக்கு தீா்வுகாண்பதை்காக தமிழகத்தில் 

தசன்றன உள்ளிை்ை 32 மாவை்ைங்களிலும் வாைறக நீதிமன்ைங்கறள உருவாக்க தமிழ்நாடு 

வீை்டு வசதி மை்றும் நகா்ப்புை வளா்ச்சித்துறை அரசாறண பிைப்பித்துள்ளது. இறவ, தமிழ்நாடு 

உாிறமகள் ஒழுங்குமுறைகள் மை்றும் குத்தறகயாளா் மை்றும் நில உாிறமயாளா்களின் 

தபாறுப்புகள் சை்ைம், 2017இன் பிாிவு 32 இன் படி அறமக்கப்பை்டுள்ளன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. TePe Sigeman & Co சர்வதேச த ரட்டி, எந்ே விளையரட்டுடன் தேரடர் ுளடயது? 

[A] ஜூதடர 

[B] தடன்னிஸ் 

[C] நீச்சல் 

[D] சதுரங்கம் 

 சுவீடனின் மரல்தமர நகரே்ேில் தம.3 அன்று TePe Sigeman & Co சர்வதேச த ரட்டி தேரடங்கியது. 

உலக சதுரங்க சம்தமைனே்ேின் டி, இ ்த ரட்டியில், 2663 சரரசரி மேி ் ீடு தகரண்ட 8 வீரர்கை் 

 ங்தகற் ரர்கை். இது ஒரு 17 வளக  ிரிவு த ரட்டியரகும். இந்ே ் த ரட்டி, இந்ேிய அைவில் 

இரண்டரமிடே்ேில் இருக்கும் கிரரண்ட் மரஸ்டர் ஹரி கிருஷ்ணர ேளலளமயில் நடக்கிறது.  

 ஹரிகிருஷ்ணர த ர்ஸளன எேிர்ே்தும், நிஹில் சரின் சரிக்ளக எேிர்ே்தும் ேங்கைது த ரட்டிளய 

தேரடங்குவர். இந்ே நிகழ்வின் மூலம் 2600 மேி ் ீடு ேளடளய 14 வயேரன இந்ேிய கிரரண்ட் 

மரஸ்டர் நிஹில் முறியடிே்து, இச்சரேளனளய  ுரிந்ே இைம் இந்ேிய வீரரரக மரறுவரர் என 

எேிர் ரர்க்க ் டுகிறது. ேற்த ரது, 2598  ுை்ைிகளுடன் அவர்  ங்தகற்கிறரர். 2009ஆம் ஆண்டில் 

 ரிமர்ஜன் தநகியரல் உருவரக்க ் ட்ட இச்சரேளனளய அவர் முறியடி ் ரர் என நம்  ் டுகிறது. 

2. 2019 ஆசிய ேனிந ர் ஸ்குவரஷ் சரம் ியன்ஷி ் ில், த ண்கை்  ட்டே்ளே தவன்ற இந்ேிய 

ஸ்குவரஷ் வீரரங்களன யரர்? 

[A] அன்தவஷர தரட்டி 

[B] ேீ ிகர  ல்லிகல் கரர்ே்ேிக் 

[C] தஜரஸ்னர சின்ன ் ர 

[D] மிஷர கிதரவல் 

 தம.6 அன்று மதலசியரவின் தகரலரலம்பூரில் நடந்ே ஆசிய ேனிந ர் ஸ்குவரஷ் சரம் ியன்ஷி ் 

த ரட்டியில், இந்ேிய ஸ்குவரஷ் வீரர்கைரன சவுரவ் தகரசல் மற்றும் தஜரஸ்னர சின்ன ் ர 

ஆகிதயரர் ேே்ேமது  ிரிவில்  ட்டே்ளே தவன்றனர். ஆண்களுக்கரன இறுேி ்த ரட்டியில் 

இந்ேியரவின் சவுரவ் தகரசல், ஹரங்கரங்கின் லிதயர அயுளவ 11–9, 11–2, 11–8 என்ற கணக்கில் 

தவற்றி த ற்று முேன்முளறயரக சரம் ியன்  ட்டம் தவன்றரர். 
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 த ண்களுக்கரன இறுேி ்த ரட்டியில் ‘நட ் ு சரம் ியன்’ இந்ேியரவின் தஜரஸ்னர சின்ன ் ர, 

ஹரங்கரங்கின் ஆன்னீ அயுளவ 11–5, 8–11, 11–6, 11–6 என்ற கணக்கில் தவற்றித ற்று, 2ஆவது 

முளறயரக (2017, 2019) தகர ்ள ளய தவன்றரர். உலக ேரவரிளசயில் முேல்  ே்து இடே்ளே 

அளடந்ே முேல் இந்ேிய வீரரரன தகரசல், முந்ளேய ்  ேி ் ில் இறுேி ்த ரட்டி வளர தசன்றரர். 

3.சமீ ே்ேில் கரலமரன துடி கிருஷ்ணர  ரண்டர, எக்கட்சிளய சரர்ந்ே மூே்ே அரசியல்வரேி 

ஆவரர்? 

[A] சி. ி.ஐ 

[B] இந்ேிய தேசிய கரங்கிரசு 

[C]  ரரேீய ஜனேர கட்சி 

[D]  குஜன் சமரஜ்வரேி கட்சி 

 சி. ி.ஐ கட்சிளய சரர்ந்ே முன்னரை் அரசியல்வரேியும், மக்கைளவ முன்னரை் உறு ் ினருமரன 

துடி கிருஷ்ணர  ரண்டர (97), தம.5 அன்று ஒடிசர மரநிலம்,  ுவதனசுவரில் கரலமரனரர். 1971ஆம் 

ஆண்டு  ஞ்சநகர நரடரளுமன்றே் தேரகுேியிலிருந்து (ேற்சமயம் அஸ்கர) அவர் மக்கைளவக்குே் 

தேர்ந்தேடுக்க ் ட்டரர். தமலும் 1990இல் அஸ்கர தேரகுேியிலிருந்து மரநில சட்டசள க்கும் 

அவர் தேர்ந்தேடுக்க ் ட்டரர். 

 அவர்  ல்தவறு வர்ே்ேக சங்கங்கைில் உறு ் ினரரகவும் இருந்ேரர் மற்றும் ஒடிசர அங்கன்வரடி 

தேரழிலரைிகை் சங்கே்ேின் நிறுவன உறு ் ினரரகவும், ேளலவரரகவும் அவர் இருந்ேரர். அவர் 

முளறதய CPI மற்றும் AITUCஇன் மரநில தசயலரைரரகவும் ேளலவரரகவும் இருந்ேரர். அவர் 

கஞ்சம் மரவட்ட சர்க்களர விவசரயிகை் சங்கே்ேின் ேளலவரரகவும் இருந்துை்ைரர். 

4.ஈரரண்டுக்கு ஒருமுளற நளடத றும் 58ஆவது தவனிஸ் களலவிழரவில், இந்ேிய அரங்கின் 

கரு ்த ரருை் என்ன? 

[A] Swami Vivekananda & his preaching 

[B] Hundred and Fifty years of Mahatma Gandhi 

[C] Tribute to Madam Bhikaji Cama 

[D] India since Independence 

 

 

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


                         2019 மே 08 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          3 

 தம 11 அன்று இே்ேரலியின் தவனிஸில் தேரடங்கும் ஈரரண்டுகளுக்கு ஒருமுளற நளடத றும் 

உலகின் மிக ் ழளமயரன தவனிஸ் களலவிழரவில், எட்டு ஆண்டுகளுக்கு ் ின் இந்ேியர 

 ங்தகற்கவுை்ைது. 58ஆவது தவனிஸ் களலவிழரவின் த ரதுவரன கருே்து ‘Our Time for a Future 

Caring’ என் ேரகும். இந்நிகழ்ளவ மறக்கமுடியரே ஒரு நிகழ்வரக மரற்ற, தேசே்ேந்ளே மகரே்மர 

கரந்ேிளய கரட்சி ் டுே்ே இந்ேியர முடிவுதசய்துை்ைது. 

 ‘Hundred and Fifty years of Mahatma Gandhi’ என்னும் கரு ்த ரருளுடன் இந்ேிய அரங்கில், 

தமரே்ேமுை்ை 400 ஹரி ுரர சுவதரரட்டிகைில்  ேினரளற இந்ேியர கரட்சி ் டுே்தும். இந்ேியர 

இந்நிகழ்வில்  ங்தகற் து இரண்டரவது முளறயரகும். இந்ேிய அரங்கரனது கிரண் நரடரர் களல 

அருங்கரட்சியகே்ேின் மூலமரக  ரரமரிக்க ் டுகிறது & தேசிய நவீன களல கரட்சியகே்ேரல் 

தேரடங்க ் ட்டது.  ல்தவறு களல வடிவங்கை், மகரே்மர கரந்ேியின் மறக்கவியலர நிளனவுகை், 

அவரது ேே்துவ கருே்துக்கை் ஆகியளவ இந்ேிய அரங்கில் இடம்த றும். 

 1938ஆம் ஆண்டில் மகரே்மர கரந்ேி இந்ேியரவின் நவீன களலஞரரன நந்ேலரல் த ரளச 

இந்ேியர்கைின் வரழ்க்ளகயில்  ல்தவறு அம்சங்களை சிே்ேரிக்கும் ஓவியங்களை உருவரக்கிே் 

ேருமரறு தகட்டுக்தகரண்டரர். அளவ குஜரரே்ேின் ஹரி ுரரவில் நடந்ே இந்ேிய தேசிய கரங்கிரஸ் 

மரநரட்டின்த ரது கரட்சி ் டுே்ே ் ட்டன. 

5.உன்னே்  ரரே் அ ியரன் ேிட்டே்ளே தமம் டுே்துவேற்கரக இந்ேிய மின்னரளுளக 

தசளவகை் நிறுவனே்துடன் இளணந்துை்ை ஐஐடி நிறுவனம் எது? 

[A] ஐஐடி ேில்லி 

[B] ஐஐடி இந்துூர் 

[C] ஐஐடி கரன்பூர் 

[D] ஐஐடி  ரம்த  

 மனிேவை தமம் ரட்டளமச்சகே்ேின் முன்தனடு ் ரன உன்னே்  ரரே் அ ியரன் ேிட்டே்ளே 

தமம் டுே்துவேற்கரக த ரது தசளவ ளமயங்கைின் இந்ேிய மின்-ஆளுளக தசளவகை் 

நிறுவனே்துடன் கரன்பூர் ஐஐடி நிறுவனம் கூட்டிளணந்துை்ைது. இது கிரரம ் ுற இந்ேியரவில் 

நீடிே்ே வைர்ச்சிளய விளரவு டுே்துவேற்கரன ேீர்வுகளை கண்டறிவளே தநரக்கமரகக் தகரண்டு 

உை்ைது. இே்ேிட்டே்ேின்கீழ், உே்ேர ் ிரதேசே்ளேச் தசர்ந்ே  ேிளனந்து முன்னணி உயர்கல்வி 

நிறுவனங்களை கரன்பூர் ஐஐடி நிறுவனம் ஒருங்கிளணே்துை்ைது. 

 இந்ேே் ேிட்டே்ேின் கீழ், கிரரமங்களை தமம் டுே்துவேற்கரக த ரது தசளவ ளமயங்களுடன் 

இளணந்து  ணியரற்ற இந்நிறுவனங்கை் ஒ ் ுக்தகரண்டுை்ைன. இருேய ்பூர், ள கரந்ே்பூர், 
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இசுவரரிகஞ்ச்,  ிரேர ்பூர் ஹரி, சக்சுபூர்வர ஆகிய ஐஐடி கரன்பூளரச் சுற்றியுை்ை 5 கிரரமங்களை 

கரன்பூர் ஐஐடி நிறுவனம் ேே்தேடுே்துை்ைது. இந்ேிய மின்-ஆளுளக தசளவகை் என் து மே்ேிய 

மின்னணு மற்றும் ேகவல் தேரழில்நுட்  அளமச்சகே்ேின் கீழியங்கும் ஒரு சிற ் ு ்  ிரிவரகும். 

6.அடுே்ே  ே்ேரண்டில், பூமிக்கு மிக அருதக வரவுை்ை 99942 அ ்த ர ிஸ் என்ற மிக ்த ரிய 

குறுங்தகரளை ்  ற்றி தேரிவிே்துை்ை விண்தவைி ஆய்வு நிறுவனம் எது? 

[A] NASA 

[B] தரரஸ்தகரமரஸ் 

[C] JAXA 

[D] CNES 

 அதமரிக்க விண்தவைி ஆய்வு நிறுவனமரன NASA’வின் சமீ ே்ேிய ேரவு ் டி, 99942 அத ர ிஸ் 

என்ற மிக ்த ரிய குறுங்தகரை், வரும் 2029ஆம் ஆண்டு ஏ ்.13 அன்று பூமிக்கு மிக தநருக்கமரக 

வரும் என எேிர் ரர்க்க ் டுகிறது. இரு ் ினும் பூமியின் தமற் ர ் ிலிருந்து சுமரர் 36,000 கி.மீ., 

தேரளலவில் இது தசல்லும் என் ேரல் இது குறிே்து கவளல தகரை்ைதவண்டிய அவசியமில்ளல 

என தேரிவிக்க ் ட்டுை்ைது. 

 மிக ்த ரிய இந்ேக் குறுங்தகரளுக்கு கலவரம் மற்றும் அழிவிற்கரன எகி ்ேிய கடவுைின் த யர் 

சூட்ட ் ட்டுை்ைது. அதமரிக்க விண்தவைி ஆரரய்ச்சியரைர்கைரல் 2004இல் 99942 அத ர ிஸ் 

கண்டு ிடிக்க ் ட்டது. அன்ளறய நரை் முேல் ஆ ்டிகல் மற்றும் தரடரர் தேரளலதநரக்கிகை் 

மூலம் அது கண்கரணிக்க ் ட்டு வருகிறது. எனதவ விஞ்ஞரனிகை் அேன் எேிர்கரல ் த ரக்ளக 

துல்லியமரக அறிந்துை்ைனர். அத ர ிஸ் பூமிளய ேரக்க ஒரு சிறிய வரய் ் ுை்ைேரகவும் 

கூற ் டுகிறது. 

7.அச்சு/இளணய வழி  ிரிவில்,  ுலனறி  ே்ேிரிளகே் துளறயில், 2018ஆம் ஆண்டுக்கரன ACJ 

விருேிளன தவன்றுை்ை இந்ேிய  ே்ேிரிளகயரைர் யரர்? 

[A] நீலிேர வச்சரனி 

[B] நிகிேர சக்தஸனர 

[C] தநகர ேீக்ஷிே் 

[D] நிலீனர MS 
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 தகரவன்  ே்ேிரிக்ளகளயச்தசர்ந்ே  ே்ேிரிக்ளகயரைர் நிலீனர MS, அச்சு / இளணய வழி ் 

 ிரிவில்,  ுலனறி  ே்ேிரிளகே் துளறயில், 2018ஆம் ஆண்டுக்கரன த ருளமமிகு ACJ விருேிளன 

தவன்றுை்ைரர். தமரடி அரசின் நிலக்கரி ஊழலரல்  ல்லரயிரம் தகரடி ரூ ரளய அறுவளட தசய்ே 

அேரனி குழுமம் குறிே்து தவைி ் டுே்ேிய ‘Coalgate 2.0’ எனே் ேளல ் ிட ் ட்ட அவரது 

கட்டுளரக்கரக அவருக்கு இவ்விருது கிளடே்துை்ைது. 

 கடந்ே 2014ஆம் ஆண்டு தச ்டம் ரில், எந்ே ஒரு ேனியரர் நிறுவனே்துக்கும் இனி நிலக்கரி தவட்டி 

எடுக்க அனுமேி வழங்கக்கூடரது என மே்ேிய மற்றும் அளனே்து மரநில அரசுகளுக்கு உச்ச 

நீேிமன்றம் உே்ேரவிட்டிருந்ேது. இேன்மூலம் மே்ேிய அரசு எந்ே ஒரு ேனியரர் நிறுவனே்துடனும் 

 ுேிய ஒ ் ந்ேங்கை் த ரடுவது ேளடதசய்ய ் ட்டது. 

 ஆனரல், இரரஜஸ்ேரன் மரநில் மின் வரரியமும், அேரனி எண்டர் ிளரசஸ் நிறுவனமும் நிலக்கரி 

தவட்டிதயடுக்க ஓர் ஒ ் ந்ேம் த ரட்டன. ேீர் ் ுக்கு ்  ின் அமலரக்க ் ட்ட இந்ே ஒ ் ந்ேம் முன் 

தேேியிட்டு த ரட ் ட்டுை்ைேரக கூற ் ட்டது. இம்மரத ரும் ஊழளல அவரின்  ுலனரய்வு 

தவைிச்சே்துக்கு தகரண்டுவந்ேது. 

 ACJ விருது, ஒரு தகர ்ள , சரன்றிேழ் மற்றும் ரூ.2 லட்சம் தரரக்க ் ரிளச உை்ைடக்கியது. 

இந்ேிய வரசகர்கை் &  ரர்ளவயரைர்களுக்கரக ேயரரிக்க ் ட்ட  ுலனரய்வு  ே்ேிரிளககைின் 

சிறந்ே  ளட ் ுகளை அங்கீகரிே்து ஊக்குவி ் ேற்கரக ஊடக தமம் ரட்டு நிறுவனே்ேின் 

ஆேரவுடன் ஆசிய இேழியல் கல்லுூரியரல் இவ்விருது வழங்க ் டுகிறது. 

8.இந்ேிய கடற் ளட ேிட்டம் - 75இன் கீழ் தேரடங்க ் ட்ட INS தவலர, இந்ேியர மற்றும் எந்ே 

நரட்டின் கூட்டுே் ேிட்டமரகும்? 

[A] அதமரிக்கர 

[B]  ிரரன்சு 

[C] தஜர்மனி 

[D] ரஷ்யர 

 ேிட்டம்-75இன் கீழ் ேயரரிக்க ் ட்ட ஸ்கரர் ியன் இரகே்ேில் இந்ேிய கடற் ளடயின் நரன்கரவது 

நீர்மூழ்கிக்க ் லரன INS தவலர மும்ள யில் உை்ை மசகரன் க ் ல் கட்டுந்ேைே்ேின் கன்தஹரஜி 

முகே்துவரரே்ேில் சமீ ே்ேில் தசரேளன தசய்ய ் ட்டது.  ிரரன்சு நரட்டின் கடற் ளட தேரழில் 

நுட் ே்துடன் இது உை்நரட்டிதலதய மசகரன் க ் ல் கட்டுந்ேைே்ேில் கட்ட ் ட்டுை்ைது. 
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 இந்ேியக் கடற் ளடயில் உை்ை ஸ்கரர் ியன் ரக நீர்மூழ்கிக் க ் ல்களை, கல்வரரி  ிரிளவச் 

தசர்ந்ேளவ என இந்ேியக் கடற் ளட குறி ் ிடுகிறது. 2005ஆம் ஆண்டில்  ிதரஞ்சு கடற் ளட 

குழுமே்ேிற்கும், மசகரன் க ் ல் கட்டுமரன நிறுவனே்துக்கும் இளடதய இந்ேிய கடற் ளடயின் 

ேிட்டம்-75 ளகதயழுே்ேிட ் ட்டது. இேன்மூலம், 6 நீர்மூழ்கிக் க ் ல்கை் கட்ட ் டும். 

 ஆறு நீர்மூழ்கிக் க ் ல்கைில் INS கல்வரரி, 2018 டிசம் ரில் அறிமுகம் தசய்ய ் ட்டது. INS 

கந்தேரி, INS கரஞ்ச் ஆகியன விளரவில் இந்ேியக் கடற் ளடயில் தசரவுை்ை இரு அேிநவீன 

கடற் ளட நீர்மூழ்கி க ் ல்கை் ஆகும். INS வகீர் மற்றும் INS வரக்சீர் ஆகிய மீேமுை்ை இரண்டும் 

ேயரரி ் ின் தமம் ட்ட நிளலகைில் உை்ைன. இந்ே ஒ ் ந்ேம் 2020ஆம் ஆண்டு நிளறவளடயும் 

என எேிர் ரர்க்க ் டுகிறது. 

9.நீண்ட தநரம் நடனமரடி  ுேிய கின்னஸ் உலக சரேளனளய  ளடே்துை்ை வந்ேனர, எந்ே 

நரட்ளடச் தசர்ந்ேவரரவரர்? 

[A] இந்ேியர 

[B] தந ரைம் 

[C] இலங்ளக 

[D]  ரகிஸ்ேரன் 

 தேரடர்ந்து 126 மணி தநரங்கை் நடனமரடி ‘நீண்ட தநரம் நடனமரடிய ேனிந ர்’ எனும்  ுேிய 

கின்னஸ் உலக சரேளனளய தந ரை நரட்ளடச் தசர்ந்ே 18 வயேரன வந்ேனர  ளடே்துை்ைரர். 

இேற்கரன அேிகரர ்பூர்வ உறுேிதமரழிளய தம 3 அன்று கின்னஸ் உலக சரேளனயிலிருந்து 

அவர் த ற்றரர். நவ.23 அன்று கரே்மண்டுவில் உை்ை  ிக்  ுட்தலண்ட் என்னும் உணவகே்ேில், 

126 மணி தநரே்ேிற்கு, தந ரை இளசக்கு, ேனிந ரரக நீண்ட தநரம் ஆடியேன் மூலம் அவர் இந்ேச் 

சரேளனளய தசய்துை்ைரர். 

 கிழக்கு தந ரைே்ேின் ேங்குடர மரவட்டே்ளேச்தசர்ந்ே இவர், வந்ேனர தந ரை அறக்கட்டளை 

என்னும் இளைதயரர் அளம ்ள யும் நடே்ேிவருகிறரர். ஏளழ ்த ண்கைின் தமம் ரட்டுக்கரக 

இந்நிறுவனம்  ணியரற்றி வருகிறது. 2011ஆம் ஆண்டில் தகரைரளவச் தசர்ந்ே கலரமண்டலம் 

தஹமலேரவின் சரேளனளய இேன்மூலம் வந்ேனர முறியடிே்துை்ைரர். ‘தகரைரவின் நடன 

இரரணி’ என அறிய ் டும் தஹமலேர,  ரரம் ரிய நடன வடிவமரன தமரகினியரட்டே்ளே 123 

மணி தநரம், 15 நிமிடங்களுக்கு தேரடர்ச்சியரக நிகழ்ே்ேினரர் என் து குறி ் ிடே்ேக்கது. 
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10. 2019 G-7 மரநரட்டின் நட ் ுே் ேளலவரரக உை்ை நரடு எது? 

[A]  ிரரன்சு 

[B] இந்ேியர 

[C] சிலி 

[D] ஆஸ்ேிதரலியர 

 ஆஸ்ேிதரலியர, சிலி மற்றும் தேன்னர ் ிரிக்கர ஆகிய நரடுகளுடன் தேரழில்மயமரக்க ் ட்ட G-

7 நரடுகை் உச்சிமரநரட்டிற்கு இந்ேியரவுக்கு அேிகரர ்பூர்வமரக அளழ ் ு விடுக்க ் ட்டுை்ைது. 

இம்மரநரடு  ிரரன்சின்  ியரரிட்சில், வரும் ஆகஸ்ட் 24 & 25 ஆகிய தேேிகைில் நளடத றுகிறது. 

ஆய்வரைர்கைின் கருே்து ் டி, இந்ேியரவிற்கும்  ிரரன்சிற்கும் இளடதயயரன வலுவரன 

உே்ேிசரர் தேரடர்ள  இந்ே அளழ ் ு தேைிவரக  ிரேி லிக்கிறது. 

 தமலும் ஆஸ்ேிதரலியர, சிலி மற்றும் தேன்னர ் ிரிக்கர ஆகிய நரடுகளுக்கரன அளழ ் ு இந்ேிய 

த ருங்கடல் மற்றும்  சி ிக்  ிரரந்ேியே்ேில்  ிரரன்சின் முக்கியே்துவே்ளே  ிரேி லிக்கிறது. G-

7 குழுக்கை் அதமரிக்கர,  ிரிட்டன்,  ிரரன்சு, இே்ேரலி, கனடர, ஜ ் ரன் மற்றும் தஜர்மனி 

ஆகியவற்ளற ஒருங்கிளணக்கிறது. 

 இ ் ிரே்ேிதயக மரநரட்டில் இந்ேியர கலந்துதகரை்வது இது முேல்முளற கிளடயரது. ஏற்கனதவ 

2005இல் அ ்த ரளேய  ிரேமரரக இருந்ே மன்தமரகன் சிங்,  ிரிட்டன்  ிரேமர் தடரனி 

 ிதையரின் அளழ ் ின் த ரில், ஸ்கரட்லரந்ேில் உை்ை கிைரனகல்சில் நளடத ற்ற G-8+5 

சந்ேி ் ில் கலந்துதகரண்டது குறி ் ிடே்ேக்கது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டில் வரும் உலக இளைப்பு நநாய் தினத்துக்கான கருப்பபாருை் என்ன? 

[A] Better Air Better Breathing 

[B] You Can Control Your Asthma 

[C] Understanding Asthma 

[D] Stop for Asthma 

 இளைப்புநநாய் குறித்த விழிப்புணா்ளவ அதிகப்படுத்தவும், உலபகங்கிலும் இளைப்பு நநாயுடன் 

வாழும் மக்கைின் வாழ்க்ளகத் தரத்ளத நமம்படுத்துவளதயும் நநாக்கமாகக்பகாண்டு, ஒவ்நவாா் 

ஆண்டும் நம மாதம் வரும் முதல் பெவ்வாய்க்கிழளமயில் உலக இளைப்பு நநாய் தினம் களடபிடி 

–க்கப்படுகிறது. இளைப்பு நநாய் என்பது நுளரயரீலில் சுவாெப்பிரெ்ெளனளய ஏற்படுத்தும் ஒரு 

நீண்டகால நநாயாகும். இந்த நநாய் பபாதுவாக இருமல், மாா்பில் இறுக்கம், மூெ்சுத்திணறல் 

நபான்ற அறிகுறிகைின் மூலம் நதான்றும். 

 நடப்பாண்டில் நம.7 அன்று ‘Stop for Asthma’ என்னும் கருப்பபாருளுடன் இந்நாை் அனுொிக்கப்ப 

–ட்டது. ொ்வநதெ அைவில் 235 மில்லியன் நபா்கை் இளைப்பு நநாயால் பாதிக்கப்பட்டுை்ைதாக 

உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) பதாிவித்துை்ைது. இளைப்பு நநாய் என்பது முதன்ளமயான 

பரவா நநாய்களுை் ஒன்றாகும். இது பபாதுவாக குழந்ளதகைில் காணப்படுகிறது. உடற்பயிற்ெி 

பெய்வளத வழக்கமாகக் பகாண்டிருப்பது ஆஸ்துமாவிற்கான அறிகுறிகளைக் குளறக்க உதவும். 

2.மாலியின் புதிய பிரதமா் யாா்? 

[A] மிபெல் ெிட்நப 

[B] மாலிக் பகைலிபாலி 

[C] பபைபபை ெிஸ்நஸ (Boubou Cisse) 

[D] திநயபில் டிராமா 

 மாலியின் முந்ளதய பிரதமா், கடந்த மாதம் பதவி விலகிய பின்னா், அந்நாட்டின் அதிபா் 

இப்ராஹிம் பபைபகாா், ெமீபத்தில் பிரதமா் பபைபபை ெிஸ்நஸ தளலளமயில் 37 உறுப்பினா்கை் 

பகாண்ட புதிய அரொங்கத்ளத அறிவித்தாா். அரெியல்ாீதியாக புதிய அரளெ அளமப்பது குறித்த 
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விருப்பத்ளத பதாிவிக்கும், எதிா்க்கட்ெி மற்றும் பபரும்பான்ளம கட்ெி உறுப்பினா்களுடனான 

ஓா் ஒப்பந்தத்தில் கடந்த வாரம் ெிஸ்நஸ ளகபயழுத்திட்டாா். 

 மாா்ெ் 23 அன்று புா்கினா பாப்ொ நாட்டின் எல்ளலளயபயாட்டிய ஓநகாொகவ் என்ற கிராமத்தில் 

புலானி இனத்ளதெ்நொ்ந்த 160 நபளர ஆயுதக்குழுவினா் படுபகாளல பெய்தனா். அதளனத் 

பதாடா்ந்து, முன்னாை் பிரதமா் சூநமலு பூநபநய மாய்கா மற்றும் அவரது முழு அளமெ்ெரளவயும் 

ராஜினாமா பெய்தன. 

3.ெமீபத்தில் பகைரவிக்கப்பட்ட, பணியில் உயிா்நீத்த 115 ஐக்கிய நாடுகை் பணியாைா்கைில், 

இந்தியா்கை் யாா்? 

[A] ென்னி ராஜ்புத் & சுக்பிாீத் கவுா் 

[B] பிாித்வி ஷா & மஞ்சு ொ்மா 

[C] ஜிநதந்தா் குமாா் & ஷிகா கா்க் 

[D] நநரந்திர ெிங் ரத்நதாா் & நநஹா குப்தா 

 இந்தியாளவ நொ்ந்த காவல்துளற அதிகாாி ஜிநதந்தா் குமாா். இவா் காங்நகா நாட்டில் நடந்த 

மீட்புப் பணியின்நபாது ஐ.நா அளவ ொா்பில் அங்கு அனுப்பப்பட்டாா். இநதநபால் மற்நறாா் 

இந்திய பபண் அதிகாாி ஷிகா கா்க். இந்திய சுற்றுெ்சூழல் & வனத்துளற அதிகாாியான இவா், 

ஐ.நா வைா்ெ்ெிப்பணி ஆநலாெகராக பெயல்பட்டு வந்தாா். 

 இவா்கை் இருவா் தவிர, 113 நபா் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு ஜனவாி முதல் கடந்த மாா்ெ் மாதம் 

வளரயிலான காலத்தில் ஐ.நா அளமதிப் பணியின்நபாது தங்கை் இன்னுயிளர ஈந்துை்ைனா். 

கா்க் உட்பட 4 இந்தியா்கை் ளநநராபிளய நொ்ந்த எத்திநயாப்பிய விமானத்தில் கடந்த மாதம் 

பென்றநபாது விபத்தில் ெிக்கி உயிாிழந்தனா். 

 இந்நிளலயில், ஐக்கிய நாடுகை் அளமதிப் பணியின்நபாது உயிா்நீத்த 43 நாடுகளைெ் நொ்ந்த 115 

பணியாைா்களுக்கு அஞ்ெலி பெலுத்தும் நிகழ்ெ்ெி ஐ.நா தளலளமெ் பெயலகத்தில் நளடபபற்றது. 

இதில் ஐ.நா பபாதுெ்பெயலா் ஆண்டனிநயா கட்டரஸ் உை்ைிட்ட ஐ.நா அளவயின் முக்கிய 

பிரமுகா்கை் கலந்துபகாண்டு உயிா்த்தியாகம் பெய்தவா்களுக்கு அஞ்ெலி பெலுத்தினா். 
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4.ெமீபத்திய பெய்திகைில் இடம்பபறும், ‘நடப்பிலுை்ை நாை்முளறப்பை்ைிகளுக்கான GRIHA’ 

என்பது பின்வரும் எந்தப் பிரெ்ெளனயுடன் பதாடா்புளடயது? 

[A] மதிய உணவு 

[B] தரமான கல்வி 

[C] சுற்றுெ்சூழல் 

[D] நமற்கண்ட அளனத்தும் 

 இந்தியா முழுவதுமுை்ை பை்ைிகைின் சுற்றுெ்சூழல் பெயல்திறளன மதிப்பிடும் ஒரு முயற்ெியாக, 

ஒருங்கிளணந்த வாழ்வாதார மதிப்பீட்டுக்கான பசுளம மதிப்பீட்டுக் குழுவின் (Green Rating for 

Integrated Habitat Assessment – GRIHA) கழகமானது, ெமீபத்தில் ‘நடப்பிலுை்ை நாை்முளறப் 

பை்ைிகளுக்கான GRIHA’ என்னும் மதிப்பீடு கருவிளய பவைியிட்டுை்ைது. 

 இம்மதிப்பீட்டுக் கருவி பெயல்திறளன மதிப்பீடு பெய்யவும், நமம்படுத்தப்பட்ட ஆற்றல் மற்றும் நீா் 

பெயல்திறன் மற்றும் குளறந்த பெயல்பாட்டு பராமாிப்பு மற்றும் பராமாிப்பு பெலவுகளுக்கான 

தீா்ளவயும் வழங்கும் ஓா் ஒருங்கிளணந்த கருவியாக பெயல்படும். சுற்றுப்புறத்தில், பை்ைிகைின் 

சுற்றுெ்சூழல் தாக்கத்ளத மதிப்பீடு பெய்வதில், மாணவா்களை ஆெிாியா்கைின் வழிகாட்டுதலின் 

கீழ் ஈடுபடுத்துவதன் மூலம், நிளலத்தன்ளமயின் கருத்தாக்கங்களை மாணவா்களுக்கு 

அறிமுகப்படுத்துவநத இந்த மதிப்பீட்டின் நநாக்கமாகும். 

 மதிப்பீடு பெயன்முளறயின் மூலம், மாணவா்களும் ஆெிாியா்களும் இயற்ளகநயாடு பதாடா்ளப 

ஏற்படுத்திக் பகாை்வதற்கான வாய்ப்ளபப்பபறுவா். நமலும் ஒத்துளழப்பு மற்றும் புாிந்துணா்வு 

அணுகுமுளறளயப் பயன்படுத்தி ஒருவருக்பகாருவா் பதாடா்புபகாை்வா். 

5.இந்தியக் கடற்பளடயால் அண்ளமயில் விலக்கிக் பகாை்ைப்பட்ட INS ரஞ்ெித், எந்நாட்டின் 

மூலம் கட்டப்பட்டது? 

[A] நொவியத் ெமதா்மவாத குடியரசுகைின் ஒன்றியம் 

[B] ஐக்கிய அபமாிக்கா 

[C] பிரான்சு 

[D] பஜா்மனி 
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 விொகப்பட்டினத்தில் உை்ை கடற்பளட துளறமுகத்தில் நடந்த ஒரு ெிறப்பு விழாவின்நபாது 

இந்தியக் கடற்பளடக்கு 36 ஆண்டுகைாக நெளவ பெய்த, இந்தியக் கடற்பளடயின் முன்னணி 

ஏவுகளண அழிகலனான INS ரஞ்ெித், பணியிலிருந்து விலக்கிக் பகாை்ைப்பட்டது. முன்னாை் 

நொவியத் ஒன்றியத்தால் கட்டப்பட்ட ஐந்து காஷின்-வகுப்பு அழிகலன்கைில் மூன்றாவதான INS 

ரஞ்ெித், 1983ஆம் ஆண்டு பெப்.15 அன்று நகப்டன் விஷ்ணு பகவத்தால் பணியில் நொ்க்கப்பட்டது.  

 பணியில் நொ்க்கப்பட்ட நாைிலிருந்து, 2190 நாட்கை் INS ரஞ்ெித் பயணம் பெய்துை்ைது. 7,43,000 

கடல் ளமல் பதாளலவு துூரத்ளத இது கடந்துை்ைது. இது பூமிளய 35 முளற சுற்றி வருவதற்கும், 

பூமியிலிருந்து 3.5 முளற நிலளவ கடப்பதற்குமான துூரத்திற்கு ெமமாகும். 

 இக்கப்பல், முன்னணி கடற்பளட நடவடிக்ளககைில் பங்நகற்றதுடன், கிழக்கு மற்றும் நமற்கு 

கடற்புறங்கைிலும் பணியாற்றியுை்ைது. ‘ஆப் தல்வாா்’ நபான்ற கடற்பளடப் பயிற்ெிகை் மற்றும் 

பன்னாட்டு பயிற்ெிகைில் பங்நகற்றளதத் தவிர, 2004இல் ஏற்பட்ட ஆழிப்நபரளல நபாிடாிலும், 

2014இல் ஏற்பட்ட ஹூத்-ஹுத் நபாிடாிலும் நிவாரண நடவடிக்ளககைில் இது பங்நகற்றுை்ைது. 

நாட்டிற்கு INS ரஞ்ெித் வழங்கிய நெளவளய அங்கீகாிப்பதற்காக, 2003-04 மற்றும் 2009-10ஆம் 

ஆண்டுகைில் கடற்பளடத் தைபதியால் இக்கப்பலுக்கு பாராட்டும் வழங்கப்பட்டுை்ைது. 

6.பனாமாவின் புதிய அதிபராக நதா்ந்பதடுக்கப்பட்டுை்ைவா் யாா்? 

[A] தஹிரா படம்பபல் 

[B] லாபரன்டிநனா காா்டிநொ (Laurentino Cortizo) 

[C] ாிகாா்நடா ஏாியாஸ் 

[D] நஜாஸ் மிகுவல் அலமன் 

 2019ஆம் ஆண்டு பனாமா அதிபா் நதா்தலில், லாபரன்டிநனா காா்டிநொ பவற்றி பபற்றதாக 

அறிவிக்கப்பட்டுை்ைது. இந்த 2019 நதா்தல்கை், ஊழளல எதிா்ப்பளதயும், பனாமாவின் பணெ் 

ெலளவ பெய்யும் நாடு என்னும் பிம்பத்ளத மாற்றுவளதயும் உறுதி பெய்கின்றன. 

 காா்டிநொ, பனாமாவின் ஜனநாயக புரட்ெிகர கட்ெியின் நவட்பாைராவாா். இவரது கட்ெி 1979ஆம் 

ஆண்டில் இராணுவ ஆட்ெியாைா் ஓமா் நடாா்ாிநஜாஸ் அவா்கைால் நிறுவப்பட்டது. 2009ஆம் 

ஆண்டில் இருந்து இக்கட்ெி அதிகாரத்திற்கு வரவில்ளல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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7.ெத்தீஸ்கா் உயா்நீதிமன்றத்தின் புதிய தளலளம நீதிபதி யாா்? 

[A] சுபாஷ் பரட்டி 

[B] A S நதவ் 

[C] P R இராமெ்ெந்திர நமனன் 

[D] நஹமந்த் குப்தா 

 நீதிபதி P R இராமெ்ெந்திர நமனன், ெத்தீஸ்கா் உயா்நீதிமன்றத்தின் புதிய தளலளம நீதிபதியாக 

பதவிநயற்றாா். ஆளுநா் மாைிளகயில் நளடபபற்ற விழாவில் ஆளுநா் ஆனந்திபபன் பநடல், 

அவருக்கு பதவிப்பிரமாணமும் இரகெியக்காப்புப் பிரமாணமும் பெய்துளவத்தாா். முன்னதாக, 

இவா் நகரை உயா்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக இருந்தாா். 

 அரெியலளமப்பின் 217ஆம் பிாிவின்படி, உெ்ெநீதிமன்றத்தின் தளலளம நீதிபதி மற்றும் மாநில 

ஆளுநாின் கலந்தாநலாெளனக்குப் பின், குடியரசுத்தளலவரால் உயா்நீதிமன்ற தளலளம 

நீதிபதி நியமிக்கப்படுவாா். பிற நீதிபதிகை் குடியரசுத்தளலவா், ஆளுநா் & உயா்நீதிமன்றத்தின் 

தளலளம நீதிபதி ஆகிநயாரால் நியமிக்கப்படுவா். 

8.இந்திய ளகப்பந்து அணியின் புதிய பயிற்ெியாைராக நியமிக்கப்பட்டுை்ைவா் யாா்? 

[A] பிளரபயளமஸ்லா நகளெநயாஸ்கி 

[B] டிராகன் மிளஹநலாவிக் (Dragan Mihailovic) 

[C] விைாடிமிா் நரநடாஸ்விக் 

[D] மிெ்பெல் ெிடிநப 

 பொ்பியாளவெ் நொ்ந்த டிராகன் மிளஹநலாவிக்ளக, ஆண்கை் நதெிய அணியின் தளலளமப் 

பயிற்ெியாைராக இந்திய ளகப்பந்து கூட்டளமப்பு அண்ளமயில் நியமித்துை்ைது. ஒலிம்பிக் 

விளையாட்டுக்கைில் தகுதி பபற ளவக்கும்  நடவடிக்ளகயாக இது பாா்க்கப்படுகிறது. 

 நமலும் பிளரபயளமஸ்லா நகளெநயாஸ்கிளவ குழுவின் பயிற்ெியாைராகவும் விைாடிமிா் 

நரநடாஸ்விக்ளக குழுவின் உடலியல் மருத்துவ வல்லுநராகவும் நியமனம் பெய்துை்ைதாக 

இந்திய ளகப்பந்து கூட்டளமப்பு அறிவித்துை்ைது. ஆண்கை் நதெிய அணிளயத் தவிர, 

இந்தியாவின் ொா்பாக நபாட்டியிடும் 25 வயதுக்குட்பட்ட ஆண்கை் அணிளயயும், பிற ஜூனியா் 

அணிகளையும் இக்குழு கவனிக்கும். 
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 ஐந்து மாதங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்டுை்ை இம்மூவரும், பெப்டம்பாில் ஈரானில் நளடபபறவுை்ை 

ஆெிய ொம்பியன்ஷிப்பிற்கான அணியுடன் இளணந்து பெயல்படுவாா்கை். 

9.யாருக்கு நடப்பாண்டின் P K கிருஷ்ண நமனன் விருது வழங்கி பகைரவிக்கப்பட்டுை்ைது? 

[A] K ெிவன் 

[B] G D இராபா்ட் நகாநவந்தா் 

[C] மநஹந்திர ெவுத்ாி  

[D] K G பாலகிருஷ்ணன் 

 குடிநயற்ற நீக்கப் பத்திாிக்ளகத் துளறயின் முன்நனாடியாக ெிறப்பான பங்கைிப்ளப பெய்தளமக் 

–காக பதன்னாப்பிாிக்காவில் வாழும் இந்திய வம்ொவைிளயெ் நொ்ந்த பத்திாிக்ளகயாைா் G D 

இராபா்ட் நகாநவந்தா் அவா்களுக்கு, ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தில், நடப்பாண்டுக்கான  V K கிருஷ்ண 

நமனன் விருது வழங்கி பகைரவிக்கப்பட்டது. 60 ஆண்டுகால பதாழில்முளற வாழ்க்ளகயில், 

பரப்புளர பத்திாிக்ளகயாைா் மற்றும் ஆெிாியராக இவா் தன்ளன நமம்படுத்திக் பகாண்டாா். 

 நமலும் விளையாட்டு அணிகைில் பவை்ளையா்கை் மட்டுநம இருக்க நவண்டும் என்ற பதன் 

ஆப்பிாிக்காளவ, ொ்வநதெ அைவில் புறக்கணிப்பு பெய்வதற்கான அளழப்ளப விடுத்த முதல் 

பத்திாிளகயாைரும் இவா்தான். இந்திய துூதரும், அரெியல்வாதியுமான V K கிருஷ்ண நமனனின் 

123ஆவது பிறந்தநாளை நிளனவுகூரும் வளகயில், பிாிட்டளனெ் ொா்ந்த V K கிருஷ்ண நமனன் 

அறக்கட்டளை நடத்திய ஒரு நிகழ்வின்நபாது, GD ராபா்ட் நகாநவந்தாின் மளறவுக்குப்பின்னாக 

இவ்விருது வழங்கப்பட்டுை்ைது. 

 உலக மக்கைிளடநய கல்லாளமளய ஒழிப்பது, அறிவிளன வைா்ப்பது, கிழக்கத்திய களல 

மற்றும் கலாெ்ொரத்ளத ஊக்குவிப்பது, வறுளமளய ஒழிப்பது, பரவலாக்கத்ளத ஊக்குவிப்பது 

மற்றும் உலகத்தில் அணி நெரா இயக்கத்ளத ஊக்குவிப்பது ஆகியன இந்த அறக்கட்டளையின் 

நநாக்கங்கைாகும். V K கிருஷ்ணன் என்பாா் சுதந்தரப் நபாராட்ட வீரரும் விடுதளல இந்தியாவின் 

ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்திற்கான முதல் உயராளணயரும் ஆவாா். பின்னா் அவா் ஜவஹா்லால் 

நநருவின் அளமெ்ெரளவயில் நாட்டின் பாதுகாப்பு அளமெ்ெராகவும் பணிபுாிந்துை்ைாா். 

10. “நகம் நெஞ்ொ்” என்னும் நுூல், பின்வரும் எந்தக் கிாிக்பகட் வீராின் சுயொிளதயாகும்? 

[A] வக்காா் யூனிஸ் 

[B] ஜாபவத் மியாந்தத் 
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[C] ஷாஹித் அப்ாிடி 

[D] இம்ரான் கான் 

 பாகிஸ்தான் கிாிக்பகட் அணியின் முன்னாை் அணித் தளலவரும், நட்ெத்திர வீரருமான ஷாஹித் 

அப்ாிடி, அண்ளமயில் தனது ொ்ெ்ளெக்குாிய சுயொிளதளய ‘Game Changer’ என்ற பபயாில் 

பவைியிட்டாா். காஷ்மீா் குறித்த அவரது பாா்ளவயாக இருக்கட்டும், 2010ஆம் ஆண்டு ஸ்பாட் 

பிக்ெிங் ஊழலாகட்டும் அல்லது அவரது வயது குறித்த பவைிப்பாடாகட்டும், இப்படி சுயொிளதளய 

பவைியிட்ட நாைிலிருந்து ஒவ்பவாரு நாளும் ஒரு புதிய தளலயங்கத்திற்கு காரணமாக இருந்து 

வருகிறாா் அப்ாிடி. 

 அப்ாிடி மற்றும் பத்திாிளகயாைா் வாஜாஹத் S கான் ஆகிநயாா் இளணந்து எழுதிய இந்நுூளல 

ஹாா்பா் காலின்ஸ் இந்தியா நிறுவனம் பவைியிட்டுை்ைது. கிாிக்பகட் வீரா்கைின் வாழ்க்ளகயில் 

நடந்த ெில சுவாரெியமான தகவல்கை் இந்நுூலில் உை்ைன. வக்காா் யூனிஸ், ஜாவத் மியாந்தத் 

மற்றும் பகைதம் கம்பீா் உை்ைிட்ட பல முன்னாை் கிாிக்பகட் வீரா்கை் குறித்தும் அப்ாிடி இந்த 

நுூலில் விமா்ெித்துை்ைாா். ‘பூம் – பூம்’ என பபாதுவாக அளழக்கப்படும் அப்ாிடி, 37 பந்துகைில், 

ொ்வநதெ ஒருநாை் நபாட்டியில், மிக விளரவாக ெதம் எடுத்த வீரா் என்னும் உலக ொதளனளய 

புாிந்தவராவாா். 

 

 

 தமிழ்நாட்டில் தருமபுாி மக்கைளவத் பதாகுதிக்குட்பட்ட 8 வாக்குெ்ொவடிகை், நதனி பதாகுதிக்கு 

உட்பட்ட 2 வாக்குெ்ொவடிகை், திருவை்ளூா், ஈநராடு, கடலுூா் ஆகிய மக்கைளவத் பதாகுதிகைில் 

தலா ஒரு வாக்குெ்ொவடி என பமாத்தம் 13 வாக்குெ்ொவடிகைில் வரும் நம.19ஆம் நததி மறு 

வாக்குப்பதிவு நளடபபறும் என தளலளமத்நதா்தல் ஆளணயம் அறிவித்துை்ைது. 

 2019ஆம் ஆண்டு பதிநனாறாம் வகுப்பு பபாதுத்நதா்வு முடிவுகை்: 

o 95% மாணாக்கா் நதா்ெ்ெியளடந்துை்ைனா். நதா்ெ்ெி விகிதத்தில் ஈநராடு மாவட்டம் 98% 

நதா்ெ்ெியுடன் முதலிடம் பிடித்துை்ைது. 97.9% நதா்ெ்ெியுடன் திருப்பூா் மாவட்டம் 2ஆம், 

97.6% நதா்ெ்ெியுடன் நகாயம்புத்துூா் மாவட்டம் மூன்றாமிடத்ளதயும் பிடித்துை்ைது. 

2018ஆம் ஆண்டு முதல்முளறயாக பதிநனாராம் வகுப்பு பபாதுத்நதா்வு முளற அறிமுகம் 

பெய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சர்வதேச தபரதேப்பபரருள் கட்டுப்பரட்டு வரரியே்ேின் உறுப்பினரரக தேர்வரகியுள்ள 

இந்ேியர் யரர்? 

[A] உதபந்ேிர குஷ்வர 

[B] ேல்வீர் பண்டரரி 

[C] ஜகஜிே் பவேியர 

[D] நரதகந்ேிர சிங் 

 குறிப்பிடே்ேக்க பவற்றியரக, 2020 மரர்ச் 20ஆம் தேேி பேரடங்கி அேற்கடுே்து வரும் ஐந்து ஆண்டு 

கரலே்ேிற்கு, சர்வதேச தபரதேப்பபரருள் கட்டுப்பரட்டு வரரியே்ேின் (International Narcotics 

Control Board - INCB) உறுப்பினரரக ஜகஜிே் பவேியர மீண்டும் தேர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளரர். 

அேிகபட்சமரக 44 வரக்குகதள அவர் பபற்றுள்ளரர். பசல்வி பவேியர, 2015ஆம் ஆண்டு முேல் 

INCBஇன் உறுப்பினரரக இருந்து வருகிறரர். அவரது ேற்தபரதேய பணிக்கரலம் 2020ஆம் 

ஆண்டில் நிதறவதடயவுள்ளது. 

 ஐ.நர மற்றும் உலக அதமப்புகளின் துதண அதமப்புகளின் முக்கிய தேர்ேல்களில் பவன்றேன் 

மூலம் இந்ே பவற்றி இந்ேியரவின் பவற்றிகரமரன சரேதனகளுள் ஒன்றரக இதணந்துள்ளது. 

1968ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட INCB, ஐ.நர.வின் சர்வதேச தபரதே மருந்து கட்டுப்பரட்டு மரபு பநறி 

முதறகதள நதடமுதறப்படுே்தும் ஓர் ேன்னரட்சிமிக்க மற்றும் பகுேியளவு நீேிே்துதற சரர்ந்ே 

கண்கரணிப்பு அதமப்பரகும். பபரருளரேரர மற்றும் சமூக கழகே்ேரல் பேரிவு பசய்யப்பட்ட 13 

உறுப்பினர்கதளக் பகரண்டுள்ளது INCB. 

2.நடப்பரண்டு உலக பசஞ்சிலுதவ ேினே்துக்கரன கருப்பபரருள் என்ன? 

[A] #peace 

[B] #love 

[C] #humanity 

[D] #unity 

 உலபகங்கும் உேவி தேதவப்படும் மக்களுக்கு, எப்தபரது தவண்டுமரனரலும் உேவுவேற்கரக 

உலகு முழுதமக்கும் உள்ள ேன்பனழுச்சியரளர்களின், ேன்னரர்வலர்களின் அசரேரரணமரன 
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பங்களிப்பு மற்றும் சரேதனகதள அங்கீகரிப்பேற்கரக உலக பசஞ்சிலுதவ ேினம் ஒவ்தவரர் 

ஆண்டும் தம.8 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. உேவி தேதவப்படும் மக்களுக்கு இதணயற்ற 

பங்களிப்புகள் பசய்ே அதனவருக்கும் ேதலவணங்கும் ஒரு நிகழ்வரக இந்நரள் உள்ளது. 

 இந்நரள் உலக பசஞ்சிலுதவ மற்றும் பசம்பிதற ேினம் எனவும் அதழக்கப்படுகிறது. 1828ஆம் 

ஆண்டு தம 8ஆம் நரள் பிறந்ே பென்றி டுனரண்ட்டின் பிறந்ேநரளரகும் இந்நரள். இவர் சர்வதேச 

பசஞ்சிலுதவ சங்கே்ேின் நிறுவனரும், அதமேிக்கரன முேல் தநரபல் பரிசு பபற்றவருமரவரர். 

நடப்பரண்டில் வரும் இந்நரளுக்கரன கருப்பபரருள், “#லவ்” அல்லது பவறுமதன “அன்பு” ஆகும், 

இது சமுேரயே்தேப்பற்றிய மக்களின் புரிேதல அேிகரிப்பேிலும், பசஞ்சிலுதவச் தசதவயின் 

பன்முகே்ேன்தம மற்றும் உலகளரவியே்தே உயர்ே்துவேிலும் கவனம் பசலுே்துகிறது. 

 இச்சிறப்பு நரளில், உலபகங்கும் பல இடங்களில் குருேிக்பகரதட முகரம்கள் நடே்ேப்படுகின்றன 

மற்றும் சமுேரயே்ேிற்கு ேன்னரர்வ மருே்துவ தசதவகதள வழங்கும் ஒரு நல்வரய்ப்தபயும் 

இந்நரள் வழங்குகிறது. 

3.அரசுகளுக்கிதடதயயரன ஆர்டிக் கவுன்சிலின் உறுப்பினரரக உள்ள நரடுகள் எதவ? 

[A] கனடர, படன்மரர்க் & இந்ேியர 

[B] இரஷ்யர, சுவீடன் & ஐக்கிய அபமரிக்கர 

[C] இரஷ்யர, இந்ேியர & சீனர 

[D] பிரரன்ஸ், ஐஸ்லரந்து & பஜர்மனி 

 தம.7 அன்று, பின்லரந்ேின் தரரவனிமியில் நடந்ே 11ஆவது ஆர்டிக் கவுன்சில் அதமச்சரதவக் 

கூட்டே்ேில், அரசரங்கங்களுக்கிதடதயயரன ஆர்டிக் கவுன்சிலுக்கு ஒரு பரர்தவயரளரரக 

இந்ேியர மீண்டும் தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டது. இந்ேியரவின் பருவகரலே்ேிற்கும் ஆர்டிக் மண்டலே்து 

–க்கும் இதடதய ஏதேனும் பேரடர்பு இருக்கிறேர என இந்ேிய ஆய்வரளர்கள் ஆய்ந்ேறிந்து 

வருகின்றனர். 

 மே்ேிய புவியியல் அதமச்சகே்ேின் கீழியங்கும் ஓர் இந்ேிய நிறுவனமரன தேசிய துருவ மற்றும் 

பபருங்கடல் ஆரரய்ச்சி தமயமரனது பனிப்பரதறகளின் பபரருண்தமச் சமநிதல, கடல் 

அதமப்புகளில் ஏற்படும் பவப்ப விதளவுகள், தமக உருவரக்கம் & படிவுகள் மற்றும் பல்லுயிர் 

மீேரன விதளவுகள் குறிே்ே பணிகதள தமற்பகரள்ளவேற்கரக ‘ெிமரே்ரி’ எனும் ஓர் ஆரரய்ச்சி 

நிதலயே்தே நரர்தவயின் ஸ்வரல்பரர்டில் அதமே்துள்ளது. 
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 ஆர்டிக் கவுன்சிலரனது, ஆர்டிக் நரடுகளின் பபரதுவரன பிரச்சதனகள் குறிப்பரக நிதலயரன 

வளர்ச்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பரதுகரப்பு ஆகியவற்றில் ஒே்துதழப்பு, ஒருங்கிதணப்பு மற்றும் 

இதடவிதன ஆகியவற்தற ஊக்குவிக்கிறது. ஆர்டிக் அரசரங்கங்கள் மற்றும் ஆர்டிக்கின் 

பழங்குடி மக்கள் எேிர்பகரள்ளும் பிரச்சதனகளுக்கு இது ேீர்வு கரண்கிறது. கனடர, படன்மரர்க், 

பின்லரந்து, ஐஸ்லரந்து, நரர்தவ, இரஷ்யர, சுவீடன் மற்றும் ஐக்கிய அபமரிக்கர முேலிய எட்டு 

நரடுகள் இேில் அடங்கியுள்ளன. 

4.இரரஜஸ்ேரனின் எந்ே நகரே்ேிலிருந்து, பரதலவனப் புயல் – 2019 பேரடங்கியுள்ளது? 

[A] பிகரதனர் 

[B] பஜய்ப்பூர் 

[C] உேய்பூர் 

[D] பரர்மர் 

 தம.8 அன்று இரரஜஸ்ேரனின் பிகரதனரில் பேரடங்கிய “பரதலவனப்புயல்–2019”, இந்ேியரவின் 

மிக நீண்ட குறுக்தகரட்டம் (Cross-Country Rally) எனக் கருேப்படுகிறது. அேீே பவப்பநிதல, 

மிகவும் அபரயகரமரன மணற்குன்றுகளில் ஓடுேல், கீழ்தநரக்கிய சரதளப் பரப்புகளில் ஓடுேல் 

உள்ளிட்டதவ, 4 நரட்கள் நதடபபறும் இந்ேக் குறுக்தகரட்டே்ேில் பங்தகற்கும் 100 அணிகளின் 

தபரட்டியரளர்களுக்கு மிகப்பபரும் சவரலரக இருக்கும். 

5.எந்ே மரநிலே்ேில், இயற்தகப் பனிக்கட்டியிலரன இந்ேியரவின் முேல் சிற்றுண்டி விடுேி 

அதமந்துள்ளது? 

[A] இமரச்சலப்பிரதேசம் 

[B] ஜம்மு & கரஷ்மீர் 

[C] சிக்கிம் 

[D] அருணரச்சலப் பிரதேசம் 

 லடரக்கின், தலவில் 14,000 அடி உயரே்ேில், இயற்தகப் பனிக்கட்டியிலரன இந்ேியரவின் முேல் 

சிற்றுண்டி விடுேி (Natural Ice Cafe) பேரடங்கப்பட்டுள்ளது. இது மணரலி – தல பநடுஞ்சரதலயில் 

அதமந்துள்ளது. குளிர்கரலே்ேின்தபரது உள்ளூர்வரசிகள் சிலரின் உேவிதயரடு, எல்தலப்புறச் 

சரதலகள் அதமப்பின் அேிகரரிகளரல் இயற்தக பசயல்முதற மூலம் இது உருவரக்கப்பட்டது. 
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 குளிர்கரலே்ேில் நீதரச் தசமிக்கவும், வசந்ே கரலே்ேில் பனி உருகும்தபரது அதே நீர்ப்பரசனே்ேி 

–ற்கு பயன்படுே்துவேற்குமரக ஒரு மண்ேிட்டு வடிவே்ேில் இது கட்டப்பட்டுள்ளது. லடரக்கிலுள்ள 

பனி தகரபுரம் ேிட்டே்ேிற்கரக தசரனரம் வரங்சுக் பயன்படுே்ேிய அதே கருே்ேியல், இந்ே விடுேிக் 

கட்டுமரனே்ேிலும் பயன்படுே்ேப்பட்டுள்ளது. இது ஏரரளமரன சுற்றுலர வரசிகதள ஈர்க்கிறது. 

6.எந்ே நரட்டினுதடய ேனியரரரல் உருவரக்கப்பட்ட தமரதமர 3 ஏவுகதண, புறபவளிதய 

எட்டியுள்ளது? 

[A] பேன்பகரரியர 

[B] பிரரன்ஸ் 

[C] ஜப்பரன் 

[D] சீனர 

 ஜப்பரனிய வரன்பவளி துளிர்நிறுவனமரன இன்டர்ஸ்படல்லர் படக்னரலஜி நிறுவனம், ஏவுக      

–தணதய விண்பவளியில் பசலுே்ேிய ஜப்பரனின் முேல் ேனியரர் நிறுவனமரக மரறியுள்ளது. 

இந்நிறுவனம் ‘தமரதமர 3’ என பபயரிடப்பட்ட ஒரு சிறிய ஏவுகதணதய பெரக்தகதடரவில் 

உள்ள ேனது தசரேதனே் ேளே்ேிலிருந்து ஏவியது. அந்ே ஏவுகதண 10 நிமிட தநர பறப்புக்குப் 

பின்னர், பசிபிக் பபருங்கடலில் விழுவேற்கு முன்பரக 110 கி.மீ., (68 தமல்) உயரே்தே எட்டியது. 

 இந்ேச் சரேதனயின் மூலம் ‘தமரதமர 3’ ஆனது புறபவளிதய அதடயும், ஜப்பரனின் ேனியரரரல் 

உருவரக்கப்பட்ட முேல் ஏவுகதண மரேிரியரக ஆனது. இந்ே ஏவுகதண சுமரர் 10 மீ., (32 அடி) 

நீளமும், 50 பச.மீ., (1.5 அடி) விட்டமும் 1 டன் எதடயும் பகரண்டுள்ளது. இந்ே ஏவுகதண 

பசயற்தகக்தகரள்கதள சுற்றுப்பரதேயில் பசலுே்தும் ேிறனுதடயது. 

 தலவ்தடரர் நிறுவனே்ேின் முன்னரள் ேதலவரரன டகபூமி ெரரியரல், 2013இல் நிறுவப்பட்ட 

இன்டர்ஸ்படல்லர் படக்னரலஜி நிறுவனம், பசயற்தகக்தகரள்கதள விண்பவளிக்குக் பகரண்டு 

பசல்வேற்கரன மலிவுவிதல ஏவுகதணகதள உருவரக்குவதே தநரக்கமரகக் பகரண்டுள்ளது. 

7.அண்தமயில் கரலமரன நவீன இந்ேிய சட்டக்கல்வியின் ேந்தே Dr N.R. மரேவ தமனன், 

எந்ே மரநிலே்தேச் தசர்ந்ேவரரவரர்? 

[A] கர்நரடகர 

[B] ஆந்ேிரப்பிரதேசம் 

[C] தகரளர  
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 புகழ்பபற்ற கல்வியரளரும், நவீன சட்டக் கல்வியின் ேந்தேயுமரன Dr. N.R. மரேவ தமனன் (84), 

தம.8 அன்று தகரள மரநிலம் ேிருவனந்ேபுரே்ேில் கரலமரனரர். தேசிய சட்டப் பள்ளிகதள 

நிறுவுேல் மற்றும் ஐந்ேரண்டுகரல ஒருங்கிதணந்ே LLB பரடே்ேிட்டே்தே கருே்ேியலரக்கியேன் 

மூலம் சட்டக்கல்விே்துதறயில் புரட்சிகர மரற்றே்தே ஏற்படுே்ேியேற்கரக அவர் அறியப்படுகிறரர். 

 இவர் பபங்களூரில் உள்ள இந்ேியப் பல்கதலக்கழகே்ேின் தேசிய சட்டப்பள்ளியின் நிறுவனரும், 

தபரபரலில் உள்ள தேசிய நீேிே்துதற அகரடமியின் இயக்குநரும், தமற்கு வங்கே்ேில் உள்ள 

தேசிய நீேிே்துதற அறிவியல் பல்கதலக்கழகே்ேின் நிறுவனரும், துதணதவந்ேருமரவரர். 

சட்டே்துதறயில் இவரது சிறந்ே பங்களிப்தப அங்கீகரிக்கும் விேமரக, 2003ஆம் ஆண்டில் 

இவருக்கு பே்மஸ்ரீ விருது வழங்கி பகௌரவிக்கப்பட்டது. 

8.நடப்பரண்டு உலக ேலசீமியர ேினே்துக்கரன கருப்பபரருள் என்ன? 

[A] Access to Safe & Effective Drugs in Thalassaemia 

[B] Economic Recession: Observe – Joint Forces – Safeguard 

[C] HealthEnhancing partnership towards patient-centred health systems 

[D] Universal access to quality thalassaemia healthcare services 

 ேலசீமியர என்னும் தநரய் சிறரர்களுக்குப் பிறவியிதலதய ஏற்படக்கூடிய ஒரு தநரயரகும். இது 

ஒருவிே இரே்ேதசரதக. ேலசீமியர பரேிே்ே குழந்தேக்கு இரே்ேே்ேில் ெீதமரகுதளரபின் அளவு 

குதறவரக இருக்கும். இேனரல் சுவரசிக்கும் உயிர்வளி, நுதரயரீலிலிருந்து மற்ற பகுேிக்குச் 

பசல்வேில் ேதடதயற்படுகிறது. 

 மக்களிடம் இந்தநரதயப் பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுே்ேதவ தம.8 அன்று உலக ேலசீமியர ேினம் 

கதடபிடிக்கப்படுகிறது. “Universal Access to Quality Thalassaemia Healthcare Services: Building 

Bridges with and for Patients” என்பது நடப்பரண்டில் வரும் இந்நரளுக்கரன கருப்பபரருளரகும். 

9.எந்ே நிறுவனே்ேின் ஆரரய்ச்சியரளர்கள், நரம்பியல் சிதேவுக்கு சிகிச்தசயளிப்பேற்கரக 

மனவழுே்ே நீக்கியரன பசதரரடினின் புதுதமயரன பசயல்பரட்தட கண்டறிந்துள்ளனர்? 

[A] எய்ம்ஸ், ேில்லி 

[B] டரடர அடிப்பதட ஆரரய்ச்சி கழகம், மும்தப 

[C] தேசிய மனநலம் மற்றும் நரம்பணுவியல் நிறுவனம், பபங்களூரு 
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 மும்தபயில் உள்ள டரடர அடிப்பதட ஆரரய்ச்சி கழகே்ேின் ஆரரய்ச்சியரளர்கள், பசதரரடினின் 

(நியூரரன்களுக்கு இதடதய சமிக்தஞ புரியும் ஒரு புேிய தவேி) புேிய பசயல்பரடு ஒன்தற 

கண்டறிந்துள்ளனர். இந்ேக் கண்டுபிடிப்பரனது நியூரரன்களில் புேிய தமட்தடரகரண்ட்ரியர 

(பசல்லின் ஆற்றல் தமயம்) உருவரக்கம், பசல்லில் உயர் பசல் சுவரசம் மற்றும் எரிபபரருள் (ATP) 

ஆகியவற்றில் பசதரரட்டின் ஈடுபட்டுள்ளதே நிறுவுகிறது. 

 இவ்தவேி, மன அழுே்ேம் மற்றும் வயது முேிர்ச்சி பேரடர்பரன நரம்பணுதவ ேரக்கும். அல்தசமர் 

மற்றும் பரர்க்கின்ஸன் தபரன்ற நரம்பு சீரழிவு தநரய்களுக்கு நரம்பு இழப்பு முக்கிய கரரணமரக 

அதமகிறது. நரம்பு இறப்பிற்கு பிறழ்ந்ே தமட்தடரகரண்ட்ரியர பசயல்பரடுகள் கரரணமரகவும் 

பங்களிப்பரகவும் உள்ளன. இேனரல், டரடர அடிப்பதட ஆரரய்ச்சி கழகே்ேின் புேிய 

கண்டுபிடிப்பரன பசதரரட்டின் சமிக்தஞகள், தமட்தடரகரண்ட்ரியே்ேின் இயல்புக்கு மரறரன 

பசயல்பரடுகதளயும் நரம்பு இழப்புகதளயும் ேடுப்பேற்கு பயன்படும். 

 பசதரரடினின் புேிேரக கண்டறியப்பட்ட இச்பசயல்பரடு, எலிகளில் தசரேிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே 

ஆய்வின் முடிவுகள், தேசிய அறிவியல் அகரடமியின் பிரகடனங்களில் பவளியிடப்பட்டன. 

பசதரரட்டினின் தவேிப்பபயர் 5-தெட்ரரக்சி டிரிப்டரதமன் (5-hydroxytryptamine 5-HT). 

10.பக்கமதல கரப்புக் கரடுகள், எந்ே மரநிலே்ேில் அதமந்துள்ளன? 

[A] ேமிழ்நரடு 

[B] தகரளர 

[C] கர்நரடகர 

[D] ஆந்ேிரப் பிரதேசம் 

 பசஞ்சிக்கருதக கிழக்குே்பேரடர்ச்சி மதலகளின் பக்கமதல கரப்புக்கரடுகளில், பழுப்பு மதல 

அணில்களின் கூடுகதள ஆரரய்ச்சியரளர்கள் முேல்முதறயரக கண்டுள்ளனர். இது 1972ஆம் 

ஆண்டு வனவுயிரிகள் பரதுகரப்புச் சட்டே்ேின் அட்டவதண ஒன்றின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 

அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் ஓர் உயிரினமரகும். 

 இந்ேப் பழுப்பு மதல அணில்கள், பேன்னிந்ேிய தமற்குே்பேரடர்ச்சி மதலகளில் தகரளரவில் 

உள்ள சின்னரறு வனவுயிரி சரணரலயம் முேல் ஆதனமதல புலிகள் கரப்பகம் மற்றும் 

ேமிழ்நரட்டின் பழனி மதலகளில் கூடுகட்டி வரழ்ந்து வருவேரக பபரதுவரக அறியப்படுகிறது. 

 வரழ்விட இழப்பு மற்றும் தவட்தடயரடுேல் ஆகிய கரரணங்களினரல் இந்ே இனம், சிவப்புப் 

பட்டியலில் அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் இனமரக பகுக்கப்பட்டுள்ளது. தமலும், CITESஇன் 

அட்டவதண இரண்டின் கீழ் இது பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 
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 பழுப்பு மதல அணில், 25-45 பச.மீ., உடல் நீளமும், அேற்குச் சமமரகதவர அல்லது அதேவிட 

சற்று நீளமரகதவர வரதல உதடயேரக அறியப்படுகிறது. இது 1.5 – 3 கிதலர வதர எதட 

உதடயேரக இருக்கும். 

 

 

 இந்ேியரவிதலதய முேல்முதறயரக, ேமிழ்நரட்டின் தமற்குே்பேரடர்ச்சி மதலகளில் கரணப்படும் 

கரட்டுக் கரளரன் வதககளிலிருந்து புற்றுதநரய் எேிர்ப்புச் தசர்மங்கதள பிரிே்பேடுப்பேற்கரன 

கரப்புரிதம வழங்கப்பட்டது. இேதன பமட்ரரஸ் பல்கதலக்கழகே்ேின் ஓய்வுபபற்ற தபரரசிரியர் 

பவங்கதடசன் கவியரசனும் அவரது முதனவர்க்கு பயிலும் மரணவர் J.மஞ்சுநரேனும் கண்டறிந் 

–துள்ளனர். Lentinus tuberregium என்பது அவர்கள் கண்டறிந்ே கரளரன் வதகயரகும். 

 புகழ்பபற்ற எழுே்ேரளரும், சரகிே்ேிய அகரடமி விருது பபற்றவருமரன தேரப்பில் முகமது மீரரன், 

தம.10 அன்று கரலமரனரர். ‘சரய்வு நரற்கரலி’ என்ற புேினே்துக்கரக 1997ஆம் ஆண்டில் சரகிே்ேிய 

அகரடமி விருது பபற்றவர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.2019 அமெரிக்கரவின் உயரிய சுதந்தரத்திற்கரன அதிபர் விருது வழங்கி மகளரவிக்கப்பட்ட 

ககரல்ப் வீரர் யரர்? 

[A] ரிக்கி பவுலர் 

[B] பில் மெக்ககல்சன் 

[C] மடகர் வுட்ஸ் 

[D] ஜஸ்டின் கரரஸ் 

 கெ.6 அன்று வரஷிங்டனில் உள்ள மவள்மள ெரளிமகயின் கரரஜர கதரட்டத்தில் நமடமபற்ற 

ஒரு விழரவின்கபரது, மடகர் வுட்சுக்கு அமெரிக்கரவின் உயரிய சுதந்தரத்திற்கரன அதிபர் 

விருமத அமெரிக்க அதிபர் மடரனரல்ட் டிரெ்ப் வழங்கி மகளரவித்தரர். பல கரயங்களுக்குப்பின் 

ெீண்டுெ் விமளயரட்டுக்குத் திருெ்பிய அவர், பதிமனரரு ஆண்டுகள் கழித்து மபரிய கபரட்டியில் 

சரெ்பியனரகியுள்ளரர். 

 அமெரிக்கரவின் இந்த ெிகவுயரிய குடிெக்கள் விருமதப்மபறுெ் நரன்கரவது ெற்றுெ் ெிக இள 

வயதுமடய ககரல்ப் வீரர் இவரரவரர். இந்த விருமதப் மபற்ற பிற வீரர்கள்: அர்னரல்ட் பரல்ெர் 

(74) 2004இல்; ஜரக் நிக்ககரலஸ் (65) 2005இல்; சரர்லி சிப்கபரர்ட் (92) 2014இலுெ் மபற்றனர். PGA 

சுற்றுப்பயணத்தில் விமளயரடிய முதல் ஆப்பிரிக்க அமெரிக்கர் சிப்கபரர்ட் ஆவரர். 

 சுதந்தரத்திற்கரன விருது அமெரிக்கரவின் ெிகவுயரிய மகௌரவெ் ஆகுெ். அதிபர் ட்ரூகென் முதன் 

முதலில் இரண்டரெ் உலகப்கபரர் மதரடர்புமடய சரதமனயரளர்கமள மகௌரவிப்பதற்கரக 

இவ்விருமத நிறுவினரர். 1963இல் அதிபர் மகன்னடி, ெீண்டுெ் இவ்விருமத நிறுவினரர். 

2. CSIRஇன் ஆரரய்ச்சியரளர்கள் குழு, அண்மெயில் எந்தத் தீவுகமளச்கசர்ந்த ெக்களிடத்தில் 

முதன்முதலரக ெரபணு ஆய்விமன கெற்மகரண்டது? 

[A] ெஜூலி 

[B] ரரஸ் தீவு 

[C] நிககரபரர் தீவுகள் 

[D] இலட்சத்தீவுகள் 
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 சுெரர் 65,000 ெக்கள் மதரமகயுடன் அரபிக்கடலில் 78,000 ச.கி.ெீ., பரப்பளவில் பரந்துள்ள 36 

தீவுகளின் தீவுக்கூட்டந்தரன் இலட்சத்தீவுகள். அண்மெயில், மசல்லுலர் ெற்றுெ் மூலக்கூறு 

உயிரியலுக்கரன (CCMB) CSIR மெயத்தின் ஆரரய்ச்சியரளர்கள் குழுவரனது இலட்சத்தீவுகளின் 

ெக்களிடத்தில் முதன்முதலரக ெரபணு ஆய்விமன கெற்மகரண்டது. 

 Dr. K. தங்கரரஜ் தமலமெயிலரன ஆரரய்ச்சிக்குழு இலட்சத்தீவுகளின் அகத்தி, ஆண்ட்கரரத், 

அெிணி, கத்ெத், கில்தரன், கசத்லரத், கல்கபணி, பிட்ரர ெற்றுெ் ெினிககரய் ஆகிய முக்கிய 

தீவுகமள ஆய்வுமசய்து ெரலத்தீவு, இலங்மக ெற்றுெ் இந்தியரவிலுள்ள ெக்களுடன் இலட்சத்தீவு 

ெக்களின் ெரபணு இமணப்புகளில் மநருங்கிய மதரடர்பு இருப்பதமன நிரூபித்தது. 

 மெட்கடரகரண்ட்ரிய DNAவுக்கரக இந்த எட்டு முக்கிய தீவுகளில் உள்ள 557 நபர்களின் DNA 

ெரதிரிகமள அவர்கள் ஆய்வுமசய்தனர். கெலுெ், Y குகரரகெரகசரெ் குறிப்புகளுக்கரக 166 கபமர 

ஆய்வுமசய்தனர். தீவுகளில் உள்ள மபருெ்பரன்மெயரகனரர் தங்களின் தந்மத ெற்றுெ் தரய்வழி 

மூதரமதயர்களின் மூலங்கமள பல்கவறு விதெரக மதரிவித்தனர். 

 தரய்வழி மூதரமதயர் மதன்னிந்திய ெக்களுக்கு மநருக்கெரக இருப்பமதயுெ், தந்மத வழித் 

கதரன்றல் ெரலத்தீமவயுெ் வட இந்தியரமவயுெ் ஒத்திருப்பமதயுெ் அவர்கள் கண்டறிந்தனர். 

ஆய்வின் முடிவில், இலட்சத்தீவுகளின் ெனித இனத்தின் மபருெ்பகுதி, மதற்கரசியரவிலிருந்து 

மபறப்பட்டமவ எனவுெ், கிழக்கு ெற்றுெ் கெற்கு யூகரசியரவின் தரக்கங்கள் அதில் சிறிதளவு 

உள்ளமதனவுெ் முதல் ெரபணு தகவல்கள் மதரிவிக்கின்றன. 

3.நடப்பரண்டு ஐ.நர சர்வகதச சரமல பரதுகரப்பு வரரத்தின் கருப்மபரருள் என்ன? 

[A] Road Security A Goal, Not an Intermission 

[B] Leadership for Road Safety 

[C] Young Road Users, Including Young Drivers 

[D] Walk for Road Security 

 கெ.6 அன்று, “Leadership for Road Safety” என்னுெ் கருப்மபரருளுடன் ஐ.நர.வின் 5ஆவது சர்வகதச 

சரமல பரதுகரப்பு வரரெ் மதரடங்கியது. உலக சுகரதரர அமெப்பரனது கபரக்குவரத்து 

மதரடர்பரன கரயங்கமள குமறப்பதற்கரக சரமல பரதுகரப்மப ஊக்குவிக்கிறது. 

 ஐக்கிய நரடுகளின் சர்வகதச சரமல பரதுகரப்பு வரரங்கள் ெற்றுெ் அதன் பரப்புமரகமள உலக 

சுகரதரர அமெப்புெ், ஐகரரப்பியரவிற்கரன நரடுகள் அமவயின் மபரருளரதரர ஆமணயமுெ் 
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(UNECE) தமலமெ தரங்குகின்றன. நடந்துமகரண்டிருக்குெ் பரப்புமரயின் மூலெ் Save Lives – 

#SpeakUp என்ற நடவடிக்மகமயயுெ் ஐ.நர எடுத்துள்ளது.  

4.பங்கபந்து கஷக் முஜிபுர் ரகுெரனின் வரழ்க்மக வரலரறு திமரப்படத்மத இயக்கவுள்ள 

இந்திய திமரப்பட இயக்குநர் யரர்? 

[A] சியரெ் மபனகல் 

[B] சஞ்சய் லீலர பன்சரலி 

[C] ெணி இரத்னெ் 

[D] விஷரல் பரத்வரஜ் 

 பங்கபந்து கஷக் முஜிபுர் ரகுெரனின் வரழ்க்மக வரலரறு பற்றியுெ், வங்ககதசத்தின் விடுதமலப் 

கபரர் குறித்த ஆவணப்படத்மதயுெ் இந்தியரவுெ் வங்ககதசமுெ் கூட்டரக இமணந்து தயரரிக்க 

உள்ளன. இவர், வங்ககதசத்தின் தந்மதயரவரர். இத்திமரப்படத்மத பிரபல இந்திய திமரப்பட 

இயக்குநர் சியரெ் மபனகல் இயக்கவுள்ளரர், இதமன அதுல் திவரரி எழுதவுள்ளரர். Dr. மகளஹர் 

ரிஸ்வி தமலமெயிலரன வங்ககதசக்குழு, தகவல் ெற்றுெ் ஒலிபரப்பு மசயலரளர் அெித் ககரமவ 

சந்தித்த பின் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

 ஆவணத் திமரப்படத்திற்கரன இயக்குநர், வங்ககதசத்மதச் கசர்ந்தவரரக இருப்பரர் எனவுெ் 

அவருக்கு இந்தியரமவச் கசர்ந்த இமண இயக்குநர் ஒருவர் உதவுவரர் எனவுெ் பரஸ்பரெ் ஒப்புக் 

மகரள்ளப்பட்டுள்ளது. DD இலவச டிஷ் கசமவயில், எந்தவித கட்டணமுெ் இல்லரெல் வங்ககதச 

மதரமலக்கரட்சிமய ஒளிபரப்ப பிரசரர் பரரதி முடிவு மசய்துள்ளது. இகதகபரல் வங்ககதசத்தில் 

துூர்தர்ஷன் மதரமலக்கரட்சி கசமவயரனது விமரவில் அறிமுகப்படுத்தப்படுெ் என வங்ககதசெ் 

சரர்பரக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

5.செீபத்தில் கரலெரன ெிருனல் முகர்ஜி, எந்தப் பிரரந்திய திமரயுலமகச் கசர்ந்த புகழ்ெிக்க 

நடிகரரவரர்? 

[A] ஒடியர 

[B] மபங்கரலி 

[C] உருது 

[D] கன்னடெ் 
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 மூத்த திமரப்பட ெற்றுெ் மதரமலக்கரட்சி நடிகரரன ெிருனல் முகர்ஜி (74), கெற்கு வங்க ெரநிலெ் 

மகரல்கத்தரவில், கெ 8 அன்று கரலெரனரர். பன்முகத்தன்மெமகரண்ட நடிகர் என்பமதத் தவிர 

இவர் ஒரு சிறந்த பரடகருெரவரர். 

6.அண்மெயில் கரலெரன மபத்யநரத் ெிஸ்ரர, எந்தத் துமறயில் புகழ்மபற்றவரரவரர்? 

[A] மபரருளரதரரெ் 

[B] வரலரறு 

[C] புவியியல் 

[D] அரசியல் 

 புகழ்மபற்ற மபரருளரதரர வல்லுநரரன மபத்யநரத ெிஸ்ரர (99), ஒடிசர ெரநிலெ் புவகனசுவரில் 

கெ.8 அன்று கரலெரனரர். 1949ஆெ் ஆண்டு கட்டரக்கில் உள்ள ரமவன்ஷர பல்கமலக்கழகத்தில் 

ஒரு விரிவுமரயரளரரக அவர் தனது மதரழிற்முமற வரழ்க்மகமய மதரடங்கினரர். பின்னர் 

ஒடிசர கவளரண்மெ ெற்றுெ் மதரழில்நுட்ப பல்கமலக்கழகத்தில் பணியரற்றினரர். அகத 

பல்கமலக்கழகத்தில் 1981 முதல் 1985 வமர துமணகவந்தரரக பணியரற்றினரர். 1985 முதல் 

1990 வமர ெரநில திட்டக்குழுவின் தமலவரரகவுெ் அவர் இருந்தரர். 

7. IPBESஇன் (பல்லுயிர் ெற்றுெ் சுற்றுச்சூழல் கசமவகள் ெீதரன அரசுகளுக்கிமடகயயரன 

அறிவியல் – மகரள்மக தளெ்) தமலமெயகெ் எங்கு அமெந்துள்ளது? 

[A] மபர்லின் 

[B] பரரிஸ் 

[C] நியூயரர்க் 

[D] பரன் (Bonn) 

 “IPBES சர்வகதச ெதிப்பீடு” என்று மபயரிடப்பட்ட ஐ.நர அறிக்மகமய IPBES (பல்லுயிர் ெற்றுெ் 

சுற்றுச்சூழல் கசமவகள் ெீதரன அரசுகளுக்கிமடகயயரன அறிவியல் – மகரள்மக தளெ்) 

மவளியிட்டுள்ளது. இது 50 நரடுகமளச் கசர்ந்த 145 வல்லுநர்களரல் மதரகுக்கப்பட்டது. IPBES 

அறிக்மகயில், சுெரர் 1 ெில்லியனுக்குெ் கெற்பட்ட விலங்குகளுெ் தரவர வமககளுெ் தற்கபரது 

அழிவின் அச்சுறுத்தலில் இருப்பதரக மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 இந்த அழிவின் அச்சுறுத்தலில் உள்ள உயிரினங்களின் பட்டியலில், 40 சதவீதத்துக்குெ் அதிகெர 

–னமவ நீர்வரழ் உயிரினங்களரகவுெ், கிட்டத்தட்ட 33 சதவீதெ் பவளப்பரமறகமள உருவரக்குெ் 

உயிரினங்களரகவுெ், 1/3 பங்குக்குெ் கெலரனமவ கடல்வரழ் பரலுூட்டிகளரகவுெ் உள்ளன. 

ெரற்றத்மத உருவரக்க ெிகவுெ் கரலதரெதெ் ஆகவில்மல எனவுெ், ஆனரல் தற்கபரகத உள்ளூர் 

அளவில் இருந்து உலக அளவிற்கு பணிகமள மதரடங்க கவண்டுெ் எனவுெ் என இந்த அறிக்மக 

கூறுகிறது. IPBESஇன் தமலமெயகெ் மஜர்ெனியின் பரன் நகரில் அமெந்துள்ளது. 

8.உலக சுங்க அமெப்பின் பிரரந்திய சுங்கத் தமலமெகள் சந்திப்மப நடத்திய இந்திய நகரெ் 

எது? 

[A] சிெ்லர 

[B] பூகன 

[C] மகரச்சின் 

[D] புது தில்லி 

 கெ 8 முதல் 10 வமர மகரச்சினில், உலக சுங்க அமெப்பின் ஆசிய – பசிபிக் பிரரந்திய சுங்க 

நிர்வரகிகளின் சந்திப்மப ெத்திய ெமறமுக வரிகள் ெற்றுெ் சுங்கங்கள் வரரியெ் நடத்தியது. 2018 

ஜூமல 1 முதல் ஈரரண்டு கரலத்திற்கு ஆசிய – பசிபிக் பிரரந்தியத்தின் துமணத் தமலமெயரக 

இந்தியர இந்தச் சந்திப்மப நடத்தியுள்ளது. 

 இந்தச் சந்திப்பு, பிரரந்தியத்தில் எல்மல தரண்டிய வர்த்தகத்மதயுெ், இலக்மக அமடயத் 

கதமவயரன திறன் கட்டமெப்பு ெற்றுெ் மதரழில்நுட்ப உதவிமயயுெ் எளிதரக்குெ். இச்சந்திப்பு, 

CBIC தமலவர், பிரணரப் குெரர் தரஸ் தமலமெயில் நடந்தது. 

9.அண்மெயில் இந்திய வெ்சரவளி ெக்களின் ‘கருெ்பட்டியமல – Black List’ நிரரகரிக்க முடிவு 

மசய்த ெத்திய அமெச்சகெ் எது? 

[A] மவளியுறவு அமெச்சகெ் 

[B] உள்துமற அமெச்சகெ் 

[C] மபருநிறுவன விவகரரங்கள் அமெச்சகெ் 

[D] தகவல் ெற்றுெ் ஒலிபரப்பு அமெச்சகெ் 
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 இந்தியரவில் குற்றஞ்சுெத்தப்பட்டு அயல்நரடுகளில் தஞ்செ் புகுந்த இந்திய வெ்சரவளியினர் 

அடங்கிய ‘கருெ்பட்டியமல’ நிரரகரிக்க ெத்திய உள்துமற அமெச்சகெ் முடிவு மசய்துள்ளது. அந்த 

ெரதிரியரன ெக்களுக்கு வழக்கெரன நுமழவு இமசவு வழங்கப்படுெ் எனவுெ், அவர்களுக்கு 

இந்திய நரட்டின் அயல்நரட்டு குடியுரிமெ வழங்கப்படுெ் எனவுெ் அதிகரரிகள் கூறியுள்ளனர்.  

 சீக்கிய சமூகத்மதச் கசர்ந்தவர்ககள மபருெ்பரலுெ் இப்பட்டியலில் உள்ளனர். அத்தமககயரர் 

வழக்கெரன இந்திய நுமழவு இமசவுகமள ஈரரண்டுகளுக்கு மவத்திருப்பின், அவர்களுக்கு 

அயல்நரட்டு குடியுரிமெ அட்மடகளுெ் வழங்கப்படுெ். 

10.எந்த ெரநிலத்தில் நடப்பரண்டின் பிரெ்ெகலரகசரத்சவ திருவிழர மதரடங்கியுள்ளது? 

[A] தெிழ்நரடு 

[B] ககரளர 

[C] கர்நரடகர 

[D] ஆந்திரப் பிரகதசெ் 

 கர்நரடகரவின் தக்ஷின கன்னட ெரவட்டத்தில், புரரதன சந்தகுரு ஸ்ரீ துர்கர பரகெசுவரி 

ககரவிலில், ஆண்டுகதரறுெ் ஆறு நரள் பிரெ்ெகலரகசரத்சவ திருவிழர மகரண்டரடப்படுகிறது. 

சுெரர் 1,700 ஆண்டுகரல வரலரறுமகரண்ட இந்தக் ககரவிலின் முதன்மெ மதய்வெ் ஸ்ரீ ரரஜ 

ரரகஜஸ்வரி ஆகுெ். கர்நரடகரவிகலகய ெிகப்மபரிய ெண் சிமலகமள (9 அடி உயரமுள்ள) 

மகரண்டுள்ளகத இந்தக் ககரவிலின் சிறப்பெ்செ் ஆகுெ். 

 அண்மெய மசய்திகளில் இக்ககரவில் இடெ்மபற்றது. சில தரழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினருக்குெ், பிற 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்குெ் தனித்தனியரன இருக்மக வசதிமய அமெத்திருந்த கரரண 

–த்தரல் மபல்லரங்கடி வட்டத்மதச்கசர்ந்த ெக்கள், நுூற்றரண்டுகள் பழமெ வரய்ந்த இக்ககரவி   

–லின் திருவிழரமவ புறக்கணித்தனர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஐ.நா.வின் புதிய SDG வழக்குரைஞைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியா் யாா்? 

[A] செவாங் நநாா்சபல் 

[B] நொனம் வாங்சுக் 

[C] ஜாதவ் பநயங் 

[D] தியா மிா்ொ 

 இந்திய நடிரக தியா மிா்ொ மற்றும் அலிபாபா நிறுவனத்தின் நிறுவனா் ஜாக் மா உள்ளிட்ட 17 

நபரை நீடித்த வளா்ெ்ெி இலக்குகளுக்கான புதிய தூதவா்களாக ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதெ் 

செயலாளா் ஆண்டனிநயா குட்டைஸ் நியமித்தள்ளாா். 2015ஆம் ஆண்டு செப்.25 அன்று உலகத் 

தரலவா்களால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட நீடித்த வளா்ெ்ெி இலக்குகரள விரைவாக அரடவதற்கு 

விழிப்புணா்ரவ அதிகப்படுத்ததல், உற்ொகப்படுத்ததல், ஊக்கப்படுத்ததல் மற்றும் விரைவான 

நடவடிக்ரககளுக்கான ஓா் உந்ததலாக இவா்கள் செயல்படுவாா்கள். 

 சபல்ஜியா்களின் இைாணி மத்தில்நத, ஷிக்கா நமாொ பின்ட் நாொ், நிறுவனா், எஜுநகஷன் 

அநபாவ் ஆல் பவுண்நடஷன் (கத்தாா் நாடு), பிாிட்டிஷ் திரைக்கரத எழுத்தாளா், தயாாிப்பாளா் 

மற்றும் திரைப்பட இயக்குநா் ாிெ்ொ்ட் கா்டிஸ், நநாபல் பாிசுசபற்ற நதியா முைாத், நிரலயான 

வளா்ெ்ெி ரமயத்தின் இயக்குநா், சகாலம்பியா பல்கரலக்கழகத்தின் சஜப்ாி ொக்ஸ், பிநைெிலிய 

கால்பந்த வீைா் மற்றும் ஐ.நா. சபண்கள் நல்சலண்ண தூதா் மற்றும் நிறுவனா் மற்றும் தரலரம 

நிா்வாக அதிகாாி, விட்நடகா் அரமதி & வளா்ெ்ெி முன்சனடுப்பு, பாைஸ்ட் விட்நடகா் ஆகிநயாா் 

புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள பிற SDG வழக்குரைஞா்களாவா். 

2.ெமீபத்தில் காலமான நதாப்பில் முகமத மீைான், எம்சமாழியில் புகழ்மிக்க புதின ஆெிாியா்? 

[A] தமிழ் 

[B] மரலயாளம் 

[C] சதலுங்கு 

[D] கன்னடம் 

 புகழ்மிக்க தமிழ் புதின ஆெிாியரும், ொகித்திய அகாடமி விருதசபற்றவருமான நதாப்பில் முகமத 

மீைான் (74), நம.10 அன்று திருசநல்நவலி மாவட்டத்தின் நபட்ரடயில் காலமானாா். 1944ஆம் 
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ஆண்டு  செப்.26 அன்று கன்னியாகுமாி மாவட்டத்தின் நதங்காய்ப்பட்டினத்தில் பிறந்த இவா், 

1988க்கும் 2011க்கும் இரடப்பட்ட காலத்தில் ஒரு கடநலாை கிைாமத்தின் கரத, தரறமுகம், கூனன் 

நதாப்பு, ொய்வு நாற்காலி மற்றும் அஞ்சு வண்ணம் சதரு ஆகிய புதினங்கரள எழுதினாா். 

 இவற்றுள் 1997ஆம் ஆண்டில் ‘ொய்வு நாற்காலி’ எனும் புதினம் இவருக்குப் சபருரமமிகு ொகித்ய 

அகாடமி விருரதப் சபற்றுத்தந்தத. அன்புக்கு முதரம இல்ரல, தங்கைாசு, அனந்தெயனம் 

காலனி, ஒரு குட்டித்தீவின் வரைபடம், நதாப்பில் முகமத மீைான் கரதகள் மற்றும் ஒரு மாமைமும் 

சகாஞ்ெம் பறரவகளும் ஆகியரவ இவாின் ெிறுகரத சதாகுப்புகளாகும். நமலும் அவைத 

சமாழிசபயா்ப்புப் பரடப்புகள், இலக்கிய உலகில் அவருக்கு ெிறப்பிடத்ரதப் சபற்றுத்தந்தன. 

3. “Dopehri – நடாசபாி” என்னும் புதினத்ரத எழுதிய பிைபல நடிகா் யாா்? 

[A] ெஞ்ெய் தத் 

[B] பங்கஜ் கபூா் 

[C] நசுருதீன் ஷா 

[D] R மாதவன் 

 மூத்த நடிகைான பங்கஜ் கபூா் “நடாசபாி” என்னும் தனத முதல் புதினத்ரத விரைவில் சவளியிட 

உள்ளாா். இத ெில ஆண்டுகளுக்கு முன் இநத சபயாில் அவா் எழுதி, இயக்கிய நாடகத்ரத தழுவி 

எழுதப்பட்டதாகும். லக்நனாவில் உள்ள ஓா் இல்லத்தில், தனித்தவிடப்பட்ட தனத குடும்பத்தில், 

தனியாக வாழ்ந்தவரும் அம்மா ரப என்னும் ஒரு மூத்த ரகம்சபண்ணின் கரதயாகும் இந்த 

“நடாசபாி”. முதலில் ஹிந்தி சமாழியில் எழுதப்பட்ட “நடாசபாி”, ஹிந்தி (நதவநாகாி சமாழியில்), 

ஹிந்தி (உருத சமாழியில்) மற்றும் ஆங்கில சமாழிசபயா்ப்பு என மூன்று பதிப்புகளிலும் ஹாப்பா் 

நகாலின்ஸ் நிறுவனத்தால் ஒநை நநைத்தில் சவளியிடப்படும்.  

4.ஒருங்கிரணந்த கூட்டு நடவடிக்ரகத் திட்டமானத (Joint Comprehensive Plan of Action – 

JCPOA), பின்வரும் எந்சதந்த நாடுகளுடன் சதாடா்புரடயத? 

[A] ஈைான், ஐக்கிய அசமாிக்கா மற்றும் பிைான்ஸ் 

[B] ைஷ்யா, ஐக்கிய இைாஜ்ஜியம் மற்றும் ெீனா 

[C] சஜா்மனி, ஈைான் மற்றும் ஐக்கிய அசமாிக்கா 

[D] நமற்கண்ட அரனத்தம் 
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 அசமாிக்காவின் சபாருளாதாைத் தரடகரள எதிா்சகாள்வதற்கு வழி காணும்வரை, கடந்த 

2015ஆம் ஆண்டு வல்லைசு நாடுகளுடன் செய்தசகாள்ளப்பட்ட அணு ஆயுத ஒப்பந்தத்தின் கீழ், 

அணுவாயுத நடவடிக்ரககளின் வைம்புகரள மீறவுள்ளதாக ஈைான் அறிவித்தள்ளத. 

 ஈைானின் அணுெக்தி ஒப்பந்தமானத முரறயாக ஒருங்கிரணந்த கூட்டு நடவடிக்ரகத் திட்டம் 

என அறியப்படுகிறத. அந்த ஒப்பந்தத்தில் ரகசயழுத்திட்டுள்ள பிற நாடுகளான ஐக்கிய 

இைாஜ்ஜியம், ெீனா, பிைான்சு, சஜா்மனி, இைஷ்யா ஆகிய நாடுகள் ஈைானின் எண்சணய் மற்றும் 

வங்கித்தரறகரள அசமாிக்காவின் சபாருளாதாைத் தரடகளிலிருந்த காப்பாற்றுவதற்காக 

அளித்த வாக்குறுதிரய இன்னும் 60 நாள்களுக்குள் நிரறநவற்றத் தவறினால், ஒப்பந்தத்தின் 

நமலும் பல நிபந்தரனகள் மீறப்படும் என ஈைான் அதிபா் ஹென் சைளஹானி எெ்ொித்தள்ளாா். 

 இந்த அணுெக்தி ஒப்பந்தம், ஈைானின் அணுெக்தித் திட்டத்ரத தரடசெய்வதற்காக வடிவரமக்க 

–ப்பட்டத. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, ஈைானிடமுள்ள மிகுதியான செறிவூட்டப்பட்ட யுநைனியத்ரத 

அணுவாயுதங்கள் செய்ய பயன்படுத்தாமல் அணுவாற்றல் உருவாக்குவதற்காக பிற நாடுகளுக்கு 

விற்க நவண்டும். அதில், ஈைான் அதன் முக்கிய அணுெக்தி நடவடிக்ரககரள கட்டுப்படுத்த ஒப்புக் 

சகாண்டத. நமலும் ஈைான் மீத விதித்திருந்த சபாருளாதாைத்தரடயும் விலக்கப்பட்டத. 

5.காமன்சவல்த் செயலக நடுவா் தீா்ப்பாயத்தின் (CSAT) உறுப்பினைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள 

இந்திய நீதிபதி யாா்? 

[A] T S தாக்கூா் 

[B] மதன் நலாக்கூா் 

[C] K S இைாதாகிருஷ்ணன் 

[D] குாியன் நஜாெப் 

 லண்டனில் உள்ள காமன்சவல்த் செயலக நடுவா் தீா்ப்பாயத்தின் உறுப்பினைாக ஓய்வுசபற்ற 

நீதிபதி K S இைாதாகிருஷ்ணன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். 2019 ஜூன் 1 முதல் 2023 நம 31 வரையுள்ள 

நான்காண்டு காலத்திற்கு தீா்ப்பாயத்தின் உறுப்பினைாக அவா் செயல்படுவாா். 2009 முதல் 2014 

வரை உெ்ெநீதிமன்றத்தில் பணிசெய்வதற்கு முன்பாக, குஜைாத் மற்றும் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீா் 

உயா்நீதிமன்றங்களில் இவா் தரலரம நீதிபதியாக பணியாற்றி வந்தாா். 
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6.எந்நிதியியல் சதாழினுட்ப தளிா் நிறுவனம், இந்தியாவின் முதலாவத வணிகா்களுக்கான 

UPI கணக்குப் புத்தகத்ரத அறிமுகம் செய்தள்ளத? 

[A] Paytm 

[B] BharatPe 

[C] PhonePe 

[D] MobiKwik 

 பாைத்நப நிறுவனமானத இந்தியாவின் முதலாவத வணிகா்களுக்கான UPI கணக்கு நூரல 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளத. இத வணிகா்கள் தங்கள் பணம்/கடன் விற்பரனரய வாடிக்ரகயாளா் 

வாாியாக பதிவு செய்ய அனுமதிக்கிறத. வணிகா்கள் தங்கள் அருகாரமயிலுள்ள மற்ற பாைத்நப 

வணிகா்களுடன் தங்கரள ஒருங்கிரணக்கவும், தங்கள் வியாபாைத்ரத விாிவுபடுத்தவதற்கான 

ஒரு வரலயரமப்புத் தளமாகவும் இத செயல்படுகிறத. பாைத்நப என்பத UPI QR குறியடீுகள் 

மூலம் வணிகா்களுக்கான பணம்செலுத்தரகக்கு உதவும் இந்தியாவின் முதலாவத நிதியியல் 

சதாழினுட்ப தளிா் நிறுவனமாகும்.  

7.எந்த மாநிலத்தில், இந்தியாவின் புதிய குழிவிாியன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளத? 

[A] மிநொைம் 

[B] அருணாெ்ெலப்பிைநதெம் 

[C] ஒடிொ 

[D] ெிக்கிம் 

 அநொக் நகப்டன் தரலரமயிலான ஊா்வன குறித்த ஆைாய்ெ்ெி செய்யும் குழுவானத 

அருணாெ்ெலப் பிைநதெ மாநிலத்தின் நமற்கு கநமங் மாவட்டத்தின் வனங்களில், ஒரு புதவித 

செம்பழுப்பு நிறத்திலான சகாடிய நெ்சுத்தன்ரம சகாண்ட சவப்ப உணா்திறனுரடய குழி 

விாியன் பாம்ரப கண்டறிந்தள்ளத. இந்தக் கண்டுபிடிப்பு, 2018ஆம் ஆண்டில் நலபா – நைடா 

மாவட்டத்தில் கண்டறியப்பட்ட நெ்சுத்தன்ரமயற்ற நீா்ப்பாம்புக்குப் பின், அருணாெ்ெல குழி 

விாியரன (Trimeresurus arunachalensis) கண்டறியப்பட்ட 2ஆவத பாம்பாக  மாற்றியுள்ளத. 

 நமலும், இத அருணாெ்ெலப்பிைநதெ மாநிலத்ரத, குழிவிாியன் பாம்பினத்ரத சகாண்டிருக்கும் 

ஒநை இந்திய மாநிலமாக மாற்றியுள்ளத. இந்தக் கண்டுபிடிப்பு குறித்த செய்தி மாா்ெ் – ஏப்ைல் 

மாதங்களில் சவளியான ஊா்வனவியல் குறித்த இைஷ்ய பத்திாிரக ஒன்றில் சவளியாகியுள்ளத. 
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 அதில் அருணாெலப்பிைநதெத்தில் கண்டறியும் முன்நப மலபாா், குதிரை மூக்கு, கூன் மூக்கு 

மற்றும் இமாலயன் (இரவ 70 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கண்டறியப்பட்டரவ) என்னும் நாலுவரக 

பழுப்பு நிற விாியன்கள் இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளத. 

8.சஜனீவாவில் உள்ள ொ்வநதெ நமாட்டாா் ரெக்கிள் உற்பத்தியாளா்கள் ெங்கத்தின் (IMMA) 

தரணத் தரலவைாக நதா்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

[A] சகௌதம் அதானி 

[B] ைத்தன் டாடா 

[C] ைாநகஷ் ொ்மா 

[D] முநகஷ் அம்பானி 

 பஜாஜ் ஆட்நடாவின் நிா்வாக இயக்குநா் ைாநகஷ் ொ்மா, சஜனீவாவிலுள்ள ொ்வநதெ நமாட்டாா் 

ரெக்கிள் உற்பத்தியாளா்கள் ெங்கத்தின் தரணத்தரலவைாக இந்நதாநனெியாவின் நயாக்யகா் 

–டாவில் நதா்ந்சதடுக்கப்பட்டாா். ொ்மா, இந்திய ஆட்நடாசமாரபல் உற்பத்தியாளா்கள் ெங்கத்தி 

–ன் பிைதிநிதியாவாா். பன்னாட்டளவில் இயங்கும் இருெக்கை வாகன உற்பத்தியாளா்களின் 

உற்பத்தித் சதாழிற்தரறரய IMMA பிைதிபலிக்கிறத. 

9.திறன்நபெிகளுக்கான உலகின் மீஉயா் – பிாிதிறனுரடய உருவ உணாிரய (Highest – 

Resolution Image Sensor) அறிமுகம் செய்தள்ள நிறுவனம் எத? 

[A] ஆப்பிள் 

[B] ொம்ெங் 

[C] ஒப்நபா 

[D] விநவா 

 ெிறந்த படத்தைத்தடன் கூடிய அரலநபெி ொதனங்களுக்கான வளா்ந்தவரும் நதரவரய 

கருத்தில்சகாண்டு, ொம்ெங் மின்னணு நிறுவனமானத திறன்நபெிகளுக்கான உலகின் மீஉயா் – 

பிாிதிறனுரடய 64 MP உருவ உணாி ஒன்ரற அறிமுகம் செய்தள்ளத. ISOCELL பிரைட் GW1 

உணாி, ொம்ெங்கின் 48 MP ISOCELL பிரைட் GW1 நகமைா உணாி நபான்று 0.8 ரமக்ைான் 

பிக்ெல்கரள பயன்படுத்தகிறத. 
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 பிக்ெல் அளவு ஒன்று தான் என்ற வரகயில், புதிய 64 MP ISOCELL பிரைட் GW1 உணாி அளவில் 

சபாியதாக உள்ளத. இதன்காைணமாக படம் எடுக்கும்நபாத அதிக சவளிெ்ெத்ரத உள்வாங்கும். 

இதனால் புரகப்படம் வழக்கமான உணாிகளில் எடுப்பரதவிட அதிக சதளிவாக இருக்கும். 

10.பூெல் நிரறந்த சதன்ெீனக்கடலில் நரடசபறும் ‘Group Sail’ என்னும் கடற்பரடப் 

பயிற்ெியில் பங்நகற்றுள்ள நாடுகள் எரவ? 

[A] ஜப்பான், பிலிப்ரபன்ஸ் மற்றும் இந்தியா 

[B] வியட்நாம், மநலெியா மற்றும் இந்நதாநனெியா 

[C] புரூரன, பிலிப்ரபன்ஸ் மற்றும் ரதவான் 

[D] ஐக்கிய அசமாிக்கா, வியட்நாம் மற்றும் பிலிப்ரபன்ஸ் 

 பூெல்நிரற சதன்ெீனக்கடலில் நம 3 முதல் 9 வரை ஆறு நாள் நடந்த ‘குரூப் செயில்’ கடற்பரடப் 

பயிற்ெியில் அசமாிக்கா, பிலிப்ரபன்ஸ், ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் கடற்பரடக் கப்பல்களும் 

INS ெக்தி மற்றும் INS சகால்கத்தா ஆகிய இைண்டு இந்திய கடற்பரட கப்பல்களும் பங்நகற்றன. 

நடப்பு பங்கான்ரம மற்றும் பைஸ்பை புாிதரல வளா்ப்பநத இந்தப் பயிற்ெியின் நநாக்கமாகும். 

 இதில் பங்நகற்ற கடற்பரடக் கப்பல்கள் பலவிதமான பயிற்ெிகரள நமற்சகாண்டன. ஜப்பான், 

பிலிப்ரபன்ஸ் மற்றும் அசமாிக்காவின் கடற்பரடக் கப்பல்களுடனான இந்தப் பயிற்ெிகள், 

நமம்படுத்தப்பபட்ட இயங்குதன்ரமயின் மூலம் பாதகாப்பான கடல் சூழரல உறுதிசெய்வதில் 

இந்தியாவின் நிரலப்பாட்ரட சவளிப்படுத்தின. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.2019 ICC உலகக்ககோப்பப கிோிக்ககட் கபோட்டியில், ஆப்கோனிஸ்தோன் கிோிக்ககட் அணியின் 

அதிகோரப்பூோ்வ ஆதரவோளரோக மோறியுள்ள இந்திய நிறுவனம் எது? 

[A] டோபோ் 

[B] சஞ்சி 

[C] அமுல் 

[D] ஹிந்துஸ்தோன் யூனிலீவோ் 

 இங்கிலோந்து மற்றும் கவல்ஸோல் நடத்தப்படும் 2019ஆம் ஆண்டின் ICC உலகக்ககோப்பபயில், 

ஆப்கோனிஸ்தோன் கிோிக்ககட் அணியின் பிரதோன ஆதரவோளரோக (Main Sponsor) இந்தியோவின் 

முன்னணி போல் உணவுப் கபோருட்கள் உற்பத்தி நிறுவனமோன அமுல் மோறியுள்ளது. வரும் கம 30 

கதோடங்கி ஜூபல 14 வபர நபடகபறும் உலகக்ககோப்பப நிகழ்வு முழுவதும், ஆப்கோனிஸ்தோன் 

அணி பயன்படுத்தும் உபடகள் மற்றும் அவோ்களது பயிற்சி உபகரணங்களில், ஆண்டுக்கு `45 

ஆயிரம் ககோடி வருமோனம் ஈட்டும் அமுல் நிறுவனம் தனது இலட்சிபனபய விளம்பரப்படுத்தும். 

 உலகக்ககோப்பபயில் பங்ககற்கும் ஓோ் அணிக்கு அமுல் நிறுவனம் ஆதரவுதருவது இது 3ஆவது 

முபறயோகும். இதற்கு முன்னதோக, நியூசிலோந்து மற்றும் ஹோலந்து அணிகளுக்கு இந்நிறுவனம் 

ஆதரவளித்துள்ளது. 2015ஆம் ஆண்டு உலகக்ககோப்பபயில் ஆப்கோனிஸ்தோன் ஓோ் உறுப்பினரோக 

பங்ககற்றிருந்தோலும், முழுகநர உறுப்பினரோக பங்ககற்பது இதுகவ முதல்முபறயோகும். 

2.அதிகோரப்பூோ்வமோக கோலநிபல அவசரநிபலபய அறிவிக்கவுள்ள உலகின் இரண்டோவது 

நோடு எது? 

[A] அயோ்லோந்து 

[B] பின்லோந்து 

[C] நோோ்கவ 

[D] சுவீடன் 

 ஐக்கிய இரோஜ்ஜியத்திற்குப் பின், கோலநிபல மற்றும் பல்லுயிோ்ம அவசர நிபலபய அறிவிக்க 

உள்ள உலகின் இரண்டோவது நோடு அயோ்லோந்து குடியரசோகும். கோலநிபல நடவடிக்பக மீதோன 
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ஐோிஷ் நோடோளுமன்றத்தின் (Oireachtas) அறிக்பகபய ஆளும் அரசோங்கமும் எதிோ்க்கட்சிகளும் 

எந்தகவோரு வோக்ககடுப்பும் இல்லோமல் ஏற்றுக்ககோண்டதபன கதோடோ்ந்து இது நடந்துள்ளது. 

 கோலநிபல அவசரநிபல குறித்து அறிவிக்கும் நோடோளுமன்ற அறிக்பகயின் சட்டத்திருத்தம் 

மற்றும் பல்லுயிோ் இழப்பு குறித்த பிரச்சபனயில் ஐோிஷ் நோடோளுமன்றம் எவ்வோறு விபரந்து தீோ்வு 

கமற்ககோள்ளும் என்பது குறித்து ஆய்வுகசய்ய நோடோளுமன்றத்திற்கு அபழப்பு விடுக்கும் 

தீோ்மோனம் ஆகியபவ ஏற்றுக்ககோள்ளப்பட்டது. கம 1 அன்று கோலநிபல அவசரநிபலபய 

அறிவித்த உலகின் முதல் நோடோக பிோிட்டன் நோடோளுமன்றம் ஆனது குறிப்பிடத்தக்கது. 

3.2019 கதசிய கதோழினுட்ப தினமோனது இந்தியோவில் எந்தத் கததியில் ககோண்டோடப்பட்டது? 

[A] கம 13 

[B] கம 12 

[C] கம 11 

[D] கம 10 

 1998 கம 11 அன்று இந்தியோ அணுவோயுத கசோதபனபய கமற்ககோண்டது. அபத நிபனவுகூரும் 

வபகயிலும், புதிய கதோழினுட்ப கண்டுபிடிப்புகபள ஊக்குவிக்கும் வபகயிலும் 1999ஆம் ஆண்டு 

முதல் ஆண்டுகதோறும் கம.11 அன்று கதசிய கதோழினுட்ப தினம் ககோண்டோடப்படுகிறது. 

 1998ஆம் ஆண்டு கம 11 மற்றும் 13 ஆகிய கததிகளில் இரோஜஸ்தோன் மோநிலம் கபோக்ரோனில் உள்ள 

அணுகுண்டு கசோதபன பமயத்தில் நிலத்துக்கடியில் இந்தச் கசோதபனகள் கவற்றிகரமோக 

நடத்தப்பட்டன. மபறந்த முன்னோள் குடியரசுத்தபலவோ் Dr. APJ அப்துல்கலோம் தபலபமயிலோன 

போதுகோப்புத்துபறயின் ஆரோய்ச்சி மற்றும் வளோ்ச்சிப் பிோிவும், அணுசக்தி ஆபணயத்தின் 

தபலவோ் Dr. R. சிதம்பரம் மற்றும் நூற்றுக்கும் கமற்பட்ட விஞ்ஞோனிகளும் மற்றவோ்களும் இந்தச் 

கசோதபன முயற்சியில் ஈடுபட்டனோ். 

4.சமீபத்தில் கோலமோன Y C கதகவஷ்வோ், எந்நிறுவனத்தில், குறிப்பிடத்தக்க கதோழிற்துபறத் 

தபலவரோக இருந்தோோ்? 

[A] இன்கபோசிஸ் 

[B] ITC 

[C] பஜோஜ் 
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 குறிப்பிடத்தக்க கதோழிற்துபற தபலவரும் ITC தபலவருமோன Y C கதகவஷ்வோ் (72), கம.11 அன்று 

குருகிரோமில் கோலமோனோோ். அவோ் இந்தியோவின் நீண்டகோலம் பணியோற்றிய தபலபமச் கசயல் 

அதிகோோியோவோோ். கமலும், இந்தியோவின் 3ஆவது மிகவுயோிய குடிமக்கள் விருதோன ‘பத்மபூஷன்’ 

விருபத 2011இல் அவோ் கபற்றோோ்.  ோிசோ்வ் வங்கியின் மத்திய குழு இயக்குநரோகவும் அவோ் பதவி 

வகித்துள்ளோோ். ITC லிமிகடட் என்பது கமற்கு வங்கத்தின் ககோல்கத்தோபவ தபலபமயிடமோகக் 

ககோண்ட இந்திய பன்னோட்டுக் கூட்டு வணிக நிறுவனமோகும். 

5. 2019ஆம் ஆண்பட ‘அடுத்த வோோிசின் ஆண்டு – Year of Next of Kin’ ஆக கபடப்பிடிக்க முடிவு 

கசய்துள்ள இந்திய ஆயுதப்பபட எது? 

[A] இந்திய கடற்பபட 

[B] இந்திய விமோனப்பபட 

[C] இந்திய இரோணுவம் 

[D] இந்திய கடகலோரக் கோவல்பபட 

 2019ஆம் ஆண்பட “அடுத்த வோோிசு – Next of Kin” ஆண்டோக நிபனவுகூர இந்திய இரோணுவம் 

முடிவுகசய்துள்ளது. கமலும் கபோோினோல் போதிக்கப்பட்டவோ்கள், முன்னோள் இரோணுவ வீரோ்கள் 

மற்றும் இந்நோள் இரோணுவ வீரோ்களின் வோோிசுகளிடத்தில் பணப்பயன்கள், நலன்புோி திட்டங்கள் 

மற்றும் ஓய்வூதிய சம்பந்தப்பட்ட சிக்கல்கபள தீோ்ப்பதற்கோன உதவி குறித்த விவரங்கபள 

ககோண்டுகசல்லவும் இந்திய இரோணுவம் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 கோலஞ்கசன்ற பபடவீரோ்களின் வோோிசுகள், அவோ்களுக்கு வழங்கப்படும் பணப்பயன்கள் குறித்து 

ஏதும் அறியோமல் இருப்பதோல், இந்தப் பிரச்சபன முக்கியத்துவம் கபறுகிறது. தவறோன மற்றும் 

முழுபமயற்ற ஆவணமோக்கலோனது கபரும்போலோன வோோிசுகளின் ஒரு கபோதுவோன சிக்கலோக 

உள்ளது. அது அவோ்களின் நிபலபய கமோசமோக்குகிறது. இந்திய இரோணுவம், இச்சவோல்கபள 

அதன் அணிவகுப்புகள் மற்றும் பபடத்துபற பமயங்கள் மூலம் பகயோள திட்டமிட்டுள்ளது. 

 மத்திய போதுகோப்பு அபமச்சகம், கநபோள துூதரகம் (கநபோளத்திலிருந்து பல வீரோ்கள் நியமனம் 

கசய்யப்பட்டுள்ளதோல்), பபடவீரோ் வோோியங்கள், வங்கிகள் மற்றும் முன்னோள் இரோணுவத்தினோ் 

பங்களிப்புச் சுகோதோரத் திட்டம் (ECHS) கபோன்ற நலன்புோி நிறுவனங்களின் ஈடுபோட்படயும் இது 

ககோருகிறது. இந்திய இரோணுவ பபடவீரோ்களின் பணி இயக்குநரகம் இதன் பமய முகவோண்பம 

–யோக இருக்கும். முன்னதோக, 2018ஆம் ஆண்பட ‘பணியின்கபோது ஊனமுற்கறோருக்கோன ஆண்டு’ 

என இந்திய இரோணுவம் கபடப்பிடித்தது. 
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6.அண்பமயில் கோலமோன கபரோசிோியோ் கிோிபல் சிங், எந்தத் துபற சோோ்ந்தவோரோவோோ்? 

[A] வரலோறு 

[B] புவியியல் 

[C] கபோருளோதோரம் 

[D] அறிவியல் 

 புகழ்கபற்ற சீக்கிய வரலோற்றோசிோியரும் கோலக்ககோபவயோளருமோன கிோிபல் சிங் (95), கம.7 அன்று 

சண்டிகோில் கோலமோனோோ். இவோ் இந்தியப் பிோிவிபனயின் முதல் கோலக்ககோபவயோளோ் ஆவோோ். 

புகழ்கபற்ற ஆளுபமகளின் 400 அறிக்பககபள ககோண்ட வோய்கமோழி வரலோற்றுப் பிோிபவ, 

பஞ்சோப் பல்கபலக்கழகத்தில் 1973ஆம் ஆண்டில் இவோ் நிறுவினோோ். 

7.இந்திய உச்சநீதிமன்றம், பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியினருக்கு (SC/ST) அரசுப்பணிகளில் 

பதவி உயோ்வு மற்றும் பணி மூப்பில் இட ஒதுக்கீடு அளிக்க வழிவபக கசய்யும் எந்த மோநில 

அரசின் சட்டத்பத உறுதிகசய்துள்ளது? 

[A] கோ்நோடகோ 

[B] ஆந்திரப்பிரகதசம் 

[C] ககரளோ 

[D] கதலுங்கோனோ 

 2018ஆம் ஆண்டின் இட ஒதுக்கீடு அடிப்பபடயிலோன (மோநில அரசின் குடிபமப்பணி பதவிகள்) 

சட்டத்தின் கீழ், பதவி உயோ்வு வழங்கப்பட்ட அரசுப்பணியோளோ்களுக்கோன பணி மூப்பு நீட்டிப்புச் 

சட்டத்பத உச்சநீதிமன்றம் அண்பமயில் உறுதிகசய்தது. இப்புதிய கோ்நோடகோ 2018 சட்டமோனது 

மோநில SC / ST ஊழியோ்களுக்கு பதவி உயோ்வு & பணி மூப்பில் இட ஒதுக்கீட்பட அளித்துள்ளது. 

 2006ஆம் ஆண்டின் தீோ்ப்பப மோற்றியபமத்த 5 நீதிபதிகள்ககோண்ட 2018 கசப்டம்போ் அமோ்விடம் 

இருந்து தீோ்ப்பபப்கபற்ற முதல் மோநிலமோக கோ்நோடகோ ஆனதில் இந்தத் தீோ்ப்பு முக்கியத்துவம் 

கபறுகிறது. கபோது கவபலவோய்ப்பில் பதவி உயோ்வில் இட ஒதுக்கீட்பட வழங்குவதில் SC / ST 

சமூகத்தின் “பின்தங்கிய நிபல”யோனது கபோதுமோன தரவுகளுடன் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. 

  

 

 

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


                          2019 மே 14 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          5 

8.நடப்போண்டு உலக புலம்கபயோ் பறபவகள் தினத்துக்கோன கருப்கபோருள் என்ன? 

[A] Unifying Our Voices For Bird Conservation 

[B] A Healthy Planet For Migratory Birds And People 

[C] Protect Birds: Be The Solution To Plastic Pollution 

[D] Energy – Make It Bird-Friendly 

 புலம்கபயோ் பறபவயினங்கபள போதிக்கும் சிக்கல்கள் குறித்த விழிப்புணோ்பவ அதிகோிக்கவும், 

அவற்றின் போதுகோப்பு குறித்த நடவடிக்பககபள எடுக்க உலகம் முழுபமக்கும் உள்ள அபமப்புக 

–பளயும், கபோதுமக்கபளயும் ஊக்கப்படுத்துவதற்கோகவும் கவண்டி ஒவ்கவோோ் ஆண்டும் கம.11 

அன்று உலக புலம்கபயோ் பறபவகள் தினம் கபடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 நடப்போண்டில் வரும் இந்நோளுக்கோன கருப்கபோருள், “பறபவகபள போதுகோப்கபோம்: கநகிழி 

மோசுக்கோன ஒரு தீோ்வோக இருப்கபோம்” என்பதோகும். புலம்கபயோ் பறபவகள் மற்றும் அவற்றின் 

வோழ்விடங்களில் கநகிழியோல் ஏற்படும் மோசுபோட்டின் எதிோ்மபறத் தோக்கத்பத கவளிச்சத்துக்கு 

ககோண்டு வருவதில் இது கவனம் கசலுத்துகிறது. 

9.எந்த ஆண்டிலிருந்து கதோழிற்துபற சோோ்ந்த மோறுபக்க ககோழுப்புகபள ஒழிப்பதற்கோக 

பன்னோட்டு உணவு மற்றும் போனங்கள் கூட்டபமப்புடன் WHO இபணந்துள்ளது? 

[A] 2030 

[B] 2023 

[C] 2025 

[D] 2028 

 உலக சுகோதோர அபமப்போனது தனது REPLACE திட்டத்தின் கீழ் அதன் இலக்பக அபடவதற்கோக 

2023ஆம் ஆண்டளவில் பன்னோட்டு உணவு விநிகயோகத்திலிருந்து கதோழிற்துபற மூலம் உற்பத்தி 

கசய்யப்படும் மோறுபக்க ககோழுப்புகபள (Trans fat) ஒழிப்பதற்கோக, பன்னோட்டு உணவு மற்றும் 

போனங்கள் கூட்டபமப்புடன் (IFBA) இபணந்துள்ளது. மோறுபக்க ககோழுப்பு என்பது உணவில் 

உள்ள ககோழுப்பின் கமோசமோன வடிவம் என அபழக்கப்படுகிறது. 

 உலகளவில் ஒவ்கவோோ் ஆண்டும் ஐந்து லட்சத்துக்கும் கமற்பட்கடோோ் இதயத்தமனி கநோயோல் 

மரணிப்பதற்கு இது கோரணமோக உள்ளது. கதோழிற்துபற ோீதியோக உற்பத்தி கசய்யப்படும் மோறு 
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பக்க ககோழுப்புகள் கசயற்பக கவண்கணய் மற்றும் கநய் கபோன்ற வன்பமயோக்கப்பட்ட கோய்கறி 

ககோழுப்புகளிலும் கநோறுக்குத்தீனிகள், அடுமபன உணவுகள் மற்றும் கபோறித்த உணவுகளிலும் 

கபோதுவோக கோணப்படுகிறது. பிற ககோழுப்புகபள ஒப்பிடும்கபோது உணவுப் கபோருட்கபள நீண்ட 

நோள் ககடோமல் போதுகோப்பதோல் உற்பத்தியோளோ்கள் இதபன பயன்படுத்துகிறோோ்கள். அதற்குப் 

பதிலோக உணவின் சுபவபயயும், விபலபயயும் போதிக்கோத மோற்றுப் கபோருட்கபளயும் நோம் 

பயன்படுத்தலோம். 

10.ககோங்கன் இரயில்கவ கோோ்ப்பகரசன் லிமிகடடின் தபலபமயகம் எங்கு அபமந்துள்ளது? 

[A] ரோய்ப்பூோ் 

[B] அகமதோபோத் 

[C] நோக்பூோ் 

[D] நவி மும்பப 

 1600 குதிபரத்திறன்ககோண்ட இரு இரயில்கபள வழங்குவதற்கோக ககோங்கன் இரயில்கவ 

கோோ்ப்பகரசன் லிமிகடடோனது (KRCL) கநபோள இரயில்கவ துபறயுடனோன ஓோ் ஒப்பந்தத்தில் 

பககயழுத்திட்டுள்ளது. இந்த இரயில்கள் இந்தியோவில் உள்ள கஜயோ நகோ் மற்றும் கநபோளில் 

உள்ள குோ்தோவிற்கு இபடகய கசபவ கசய்ய பயன்படுத்தப்படும். இந்த ரயில்கள் கசன்பனயில் 

உள்ள ஒருங்கிபணந்த இரயில் கபட்டித் கதோழிற்சோபலயில் தயோோிக்கப்படவுள்ளன. 

 இந்தியோ – கநபோளம் கமம்போட்டுப் பங்கோண்பம திட்டத்தின் கீழோன இந்திய அரசின் மோனிய 

உதவியுடன், IRCONஆல் கஜயோ நகோ் முதல் குோ்தோ வபரயிலோன 34 கிகலோ மீட்டோ் நீள இரயில்கவ 

போபத கட்டப்பட்டது. KRCL என்பது, நவி மும்பபயிலுள்ள CBD கபலபூபர தபலபமயிடமோகக் 

ககோண்ட ஒரு மத்திய அரசு நிறுவனமோகும், இது ககோங்கன் இரயில் போபதபய இயக்குகிறது. 

 

 

 அணுக்கதிோ்வீச்சு, கவதிப்கபோருள்கள் ஆகியவற்றோல் யோகரனும் தோக்குதல் நடத்த முற்பட்டோல் 

அபத கண்டறிவதற்குோிய MRDS (Mobile Radition Detection Systems) என்ற கருவி கசன்பன 

கோவல்துபறயின் கரோந்து வோகனங்களில் சமீபத்தில் கபோருத்தப்பட்டது. போபோ அணு ஆரோய்ச்சி 

பமயம் தயோோித்து வழங்கியுள்ள இந்தக் கருவி 10 மீட்டோிலிருந்து 15 மீட்டோ் சுற்றளவில் ஏகதனும் 

அணுக்கதிோ் வீச்சுபடய கபோருள், தபட கசய்யப்பட்ட கவதிப்கபோருள்கள் இருந்தோல் எச்சோிக்பக 

விடுக்கும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மேட்ரிட் ஓப்பன் டடன்னிஸ் மபரட்டியில், நடப்பரண்டு ஆடவர் ஒற்றறயர் பட்டத்றத 

டவன்றவர் யரர்? 

[A] மரரஜர் டபடரர்  

[B] ஸ்டடபமனரஸ் சிட்சிபரஸ் 

[C] மநரவக் மஜரமகரவிச் 

[D] ரமபல் நடரல் 

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

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

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

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

பட்டத்றத அதிகமுறற டவன்றிருந்த ரமபல் நடரலின் (ஸ்டபயின்) சரதறனறய அவர் சேன் 

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

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

ரசல், எந்த அணிறயச் சரர்ந்தவரரவரர்? 

[A] சன்றரசர்ஸ் ஐதரரபரத் 

[B] டகரல்கத்தர றநட் றரடர்ஸ் 

[C] டசன்றன சூப்பர் கிங்ஸ் 

[D] முே்றப இந்தியன்ஸ் 

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

வித்தியரசத்தில் முே்றப இந்தியன்ஸ் அணி மதரற்கடித்து நரன்கரவது முறறயரக சரே்பியன் 

பட்டத்றதக் றகப்பற்றியது. மபரட்டியின் இறுதிப்பந்றத ேலிங்கர, ஷர்துல் தரகூருக்கு வீசினரர். 

இதன்மூலே், டசன்றனக்கு எதிரரன முே்றபயின் டவற்றிறய அவர் உறுதிடசய்தரர். 

 150 ரன்கறள டவற்றி இலக்கரக முே்றப றவத்திருந்த நிறலயில், டசன்றன சூப்பர் கிங்ஸ் 

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

அறடந்துள்ளரர். மதரனிக்கு அடுத்தபடியரக டகரல்கத்தர றநட் றரடர்ஸ் அணியின் விக்டகட் 

கீப்பரரன திமனஷ் கரர்த்திக் 130 விக்டகட்களுடன் இரண்டரவது இடத்தில் உள்ளரர். 

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

ஐதரரபரத் அணி வீரர் மடவிட் வரர்னருக்கு ஆரஞ்சு வண்ண டதரப்பி வழங்கப்பட்டது. பதிமனழு 

மபரட்டிகளில் இருபத்தரறு விக்டகட்டுகறளக் றகப்பற்றிய  CSK வீரர் இே்ரரன் தரஹிருக்கு, ஊதர 

நிறத் டதரப்பி வழங்கப்பட்டது. 

 டகரல்கத்தர றநட் றரடர்ஸ் அணியின் ஆண்ட்ரூ ரசலுக்கு டதரடர் நரயகன் என அறழக்கப்படுே் 

ேிகவுே் ேதிப்புவரய்ந்த வீரர் விருது வழங்கப்பட்டது. 2019 IPL மபரட்டியில் வளர்ந்துவருே் வீரரரக 

டகரல்கத்தர றநட் றரடர்ஸ் அணி வீரர் சுப்ேரன் கில் மதர்வுடசய்யப்பட்டரர். 

3.வளருே் நரடுகளின் நடப்பரண்டு உலக வர்த்தக அறேப்பின் அறேச்சரறவ சந்திப்றப 

நடத்தவுள்ள நகரே் எது? 

[A] புது தில்லி 

[B] புமன 

[C] ரரய்ப்பூர் 

[D] மபரபரல் 

 வளருே் நரடுகளின் நடப்பரண்டு உலக வர்த்தக அறேப்பின் அறேச்சரறவ சந்திப்பரனது மே.13 

அன்று புதுதில்லியில் டதரடங்கியது. பலதரப்பட்ட விதிகள் – அடிப்பறடயிலரன – வர்த்தக 

அறேப்பு, தீவிரேரன ேற்றுே் கடுறேயரன சவரல்கறள எதிர்டகரள்ளுே் இந்தச் சேயத்தில் இந்த 

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

அறேச்சர்களுக்கு ஒரு வரய்ப்றப வழங்குகிறது. 

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

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

உள்ளிட்டறவ அடங்குே். WTOஇன் தறலறே இயக்குநர் இரரபர்மடர அடசடவமடரவுே் இந்தக் 

கூட்டத்தில் பங்குபற்றுகிறரர். WTO அறேப்பில் உள்ள சேரச தீர்வு அறேப்பரனது, உறுப்பு 

நரடுகளுக்கு பரதுகரப்பு ேற்றுே் நரடுகளிறடயிலரன வர்த்தகத்துக்கு முட்டுக்கட்றடயரக உள்ள 

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

கறலஞரரவரர்? 

[A] உருது 

[B] மபரஜ்புரி 

[C] இரரஜஸ்தரனி 

[D] ேரரத்தி 

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

வரரணரசியின் டசளகரகரட்டில் கரலேரனரர். நரட்டின் 4ஆவது ேிகவுயர்ந்த குடிேக்கள் விருதரன 

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

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

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

டபற்றுள்ள இந்திய கிரிக்டகட் வீரரங்கறன யரர்? 

[A] மசரபி டிறவன் 

[B] ஹர்ேன்பிரீத் கவுர் 

[C] ேிதரலி ரரஜ் 

[D] ஸ்ேிருதி ேந்தனர 

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

ரரஜஸ்தரன் ேரநிலே் டஜய்ப்பூரில் டவளியிடப்பட்டது. இதில், இந்திய கிரிக்டகட் அணியின் 

துறண அணித்தறலவியரன ஸ்ேிருதி ேந்தனர பற்றிய கட்டுறர டவளியரகியுள்ளது. 

 விறளயரட்றட டதரழிலரகவுே் அதன் மூலே் நிறலயரன வரழ்றவ உருவரக்கிக் டகரள்ளவுே் 

விருே்புே் வளர்ந்துவருே் இளே் டபண் கிரிக்டகட் வீரரங்கறனகறள ஊக்குவிப்பமத இந்தப் 

பத்திரிறகயின் மநரக்கேரகுே். டபண்கள் T20 டதரடக்கநிகழ்வின் ஒருபகுதியரக நறடடபற்ற 

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

ஸ்ேிருதி ேந்தனர ேற்றுே் அயல்நரட்டு வீரரங்கறனகளரன மடனியல் மவயட், மசரபி டிறவன் 

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

டவன்றுள்ளவர் யரர்? 

[A] ரூபல் டஜயின் 

[B] சரயர சர்ேர (Chhaya Sharma) 

[C] ஊர்வசி டசளதரரி 

[D] தீபர மேத்தர 

 நிர்பயர கூட்டு பரலியல் வன்புணர்வு & டகரறல வழக்கின் விசரரறணக் குழுவிற்கு தறலறே 

தரங்கிய IPS அதிகரரி சரயர சர்ேரவிற்கு 2019 துணிவு ேற்றுே் தறலறேத்துவத்துக்கரன 

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

உணர்ச்சிேிகு குற்றறவயில் வழக்குகள் ேற்றுே் ேனித உரிறேகள் பரதுகரப்பின் புலனரய்வு 

குழுக்களுக்கு இவர் தறலறேதரங்கியுள்ளரர். 

 2017இல், இந்தியரவில் ஆட்கடத்தறல எதிர்பதற்கரன நிறலயரன இயக்க முறறறேகள் ேற்றுே் 

வழிகரட்டுதல்கறள தயரரிப்பதில் சரயர ேிக முக்கியப் பங்கிறன வகித்தரர். ேனித உரிறேகள், 

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

டவளிப்படுத்துமவரர்க்கு இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. 2015இல் ேலரலர யூசுப்சரயிக்குே், 2016இல் 

திடகே்மப முமடரே்மபரவுக்குே் இவ்விருது வழங்கப்பட்டது. 

7.அண்றேச்டசய்திகளில் இடே்டபற்றுள்ள ஹிந்த் இன் வரமல, பின்வருே் எந்தத்துறறயுடன் 

டதரடர்புறடயது? 

[A] ேனித உரிறேகள் விருது 

[B] மபரரரளிகளின் ேரகரணே் 

[C] கல்வி நிறுவனே் 

[D] சேயப்பயணர் 

 கரஷ்ேீர் ேரநிலே் மசரபியரன் பகுதியில் கடந்த சில நரட்களுக்கு முன் பயங்கரவரதிகளுக்குே் 

பரதுகரப்பு பறடயினருக்குே் இறடமய நடந்தர கடுே் துப்பரக்கிச்சண்றடயில் IS பயங்கரவரத 

அறேப்மபரடு டதரடர்புறடய பயங்கரவரதி உயிரிழந்தரன். இந்நிறலயில் IS அறேப்பின் டசய்தி 

இறணயதளேரன அேரக் நியூஸ் ஏடஜன்சியில் இந்தியரவின் ஒருபகுதி தங்கள் கட்டுப்பரட்டில் 

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

அறேப்பு டபரறுப்மபற்றுக் டகரண்டது. இத்தரக்குதலில் 253க்குே் மேற்பட்மடரர் உயிரிழந்தனர். 

8.நடப்பரண்டு உலக டசவிலியர் தினத்துக்கரன கருப்டபரருள் என்ன? 

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

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

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

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

 சிறந்த ேருத்துவச் மசறவகறள வழங்குவதில் டசவிலியர்களின் பரத்திரத்றத சிறப்பிக்குே் 

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

டகரண்டரடப்படுகிறது. ‘றகவிளக்மகந்திய கரரிறக’ என அறழக்கப்படுே் புமளரரன்ஸ் 

றநட்டிங்மகலின் பிறந்தநரறளக் குறிக்குே் வறகயிலுே் இந்நரள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

கிரிேியப் மபரரின்மபரது டசவிலியர்களின் மேலரளரரகவுே், பயிற்சியரளரரகவுே் இவரிருந்தரர். 

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

9.அப்பரச்சி கரர்டியன் உலங்குவரனுூர்திகள், பின்வருே் எந்த நரட்டுடன் டதரடர்புறடயது? 

[A] ஜப்பரன் 

[B] அடேரிக்கர 

[C] பிரரன்ஸ் 

[D] டஜர்ேனி 

 இந்திய விேரனப்பறடயரனது சேீபத்தில், அரிமசரனரவின் மேசரவில் உள்ள மபரயிங் உற்பத்தி 

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

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

தரக்குதல் உலங்குவரனுூர்தியரகுே். 

 அடேரிக்கரவின் அரிமசரனரறவச் மசர்ந்த மபரயிங் நிறுவனத்திடே் இந்திய விேரனப்பறடக்கு 

22 அப்பரச்சி கரர்டியன் உலங்குவரனுூர்திகறள வரங்குே் ஒப்பந்தே் 2015ஆே் ஆண்டு டசப்டே்பர் 

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

எதிர்கரல மதறவகளுக்கு ஏற்றபடி உருவரக்கப்பட்டுள்ளது. 

10.கர்நரடகர உயர்நீதிேன்றத்தின் புதிய தறலறே நீதிபதி யரர்? 

[A] திமனஷ் ேமகஸ்வரி 

[B] கங்கரே்பிமக ேல்லிகரர்ஜுன் 

[C] அறப சீனிவரச ஒகர 

[D] நீலேணி M ரரஜு 

 கர்நரடக உயர்நீதிேன்றத்தின் புதிய தறலறே நீதிபதியரக நீதிபதி அறப சீனிவரச ஒகர பதவி 

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

பிரேரணே் டசய்துறவத்தரர். கடந்த ஜனவரி ேரதே் உச்சநீதிேன்ற நீதிபதியரக பதவியுயர்வு 

டபற்ற திமனஷ் ேமகஸ்வரிக்குப் பிறகு இவர் தறலறே நீதிபதியரக டபரறுப்மபற்றுள்ளரர். 

 ஒலி ேரசுபரடு, நரத்திகவரதிகளின் உரிறேகள் ேற்றுே் அரசு விண்ணப்பப் படிவங்களில் ‘ேதே் 

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

சீர்திருத்தங்கறள ஊக்குவித்தல் மபரன்றறவ நீதிபதி ஒகரவின் குறிப்பிடத்தக்க தீர்ப்புகளரகுே். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு CEAT சிறந்த சா்வததச பந்துவீச்சாளராக ததாிவு தசய்யப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

[A] ஜஸ்ப்ாீத் பும்ரா 

[B] குல்தீப் யாதவ் 

[C] ரஷீத் கான் 

[D] அசுததாஷ் அமன் 

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

வீச்சாளராக ஜஸ்ப்ாீத் பும்ரா ததா்வு தசய்யப்பட்டாா். சிறந்த வீரா் மற்றும் சிறந்த தபட்ஸ்தமன் 

ஆகிய இருவிருதுகள் இந்திய கிாிக்தகட் அணியின் தபலவா் விராட் தகாலிக்கு வழங்கப்பட்டன.  

 T20 வீரருக்கான விருது ஆஸ்திதரலிய வீரா் ஆதரான் பிஞ்சுக்கு வழங்கப்பட்டது. சிறப்பான 

ஆட்டத்பத தவளிப்படுத்திய வீரராக குல்தீப் யாதவ் & T20 பந்துவீச்சாளராக ஆப்கானிஸ்தான் 

வீரா் ரஷீத் கான் ஆகிதயாா் விருது தபற்றனா். 

 உள்ளூா் தபாட்டிகளில் சிறந்த வீரருக்கான விருது அசுததாஷ் அமனுக்கும், ஆண்டின் சிறந்த 

இளம் கிாிக்தகட் வீரருக்கான விருது யஷாஸ்வி தஜய்ஸ்வாலுக்கும் வழங்கப்பட்டது. 1983ஆம் 

ஆண்டு உலகக்தகாப்பப தவன்ற இந்திய அணியின் முக்கிய வீரரான தமாகிந்தா் அமா்நாத்துக்கு 

வாழ்நாள் சாதபனயாளா் விருது வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டது.  

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

நகரத்தில் நடத்த முடிவுதசய்துள்ளது? 

[A] நியூயாா்க் 

[B] பாாிஸ் 

[C] புது தில்லி 

[D] லிஸ்பன் 

 தபருங்கடல்கள், கடல் மற்றும் கடல் வளங்கபள நிபலயான முபறயில் பயன்படுத்துவபத 

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

ஆண்டின் தபருங்கடல் மாநாட்பட நடத்த ஐ.நா தபாது அபவ முடிவுதசய்துள்ளது. 

 

 

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


                          2019 மே 16  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          2 

 இம்மாநாட்டில் இதுசாா்ந்த அபனத்து உறுப்பினா்கள், அரசுகள், ஐ.நா. அபமப்பு, அரசுகளுக்கு 

இபடதயயான அபமப்புகபள பங்தகற்கச் தசய்து சவால்கள், வாய்ப்புகள் குறித்தும், நிபலயான 

வளா்ச்சி இலக்குகபள (14) தசயல்படுத்துவதில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்பககள் குறித்தும் மதிப்பீடு 

தசய்யப்படும். 

3.பின்வரும் சுழற்பந்துவீச்சாளா்களில், யாா் உலகின் மிகவும் தவற்றிகரமான தபண்கள் ODI 

சுழற்பந்துவீச்சாளராவாா்? 

[A] தகத்தாின் பிட்சாதபட்ாிக் 

[B] சானா மிா் (Sana Mir) 

[C] ஜூலன் தகாஸ்வாமி 

[D] ராதஜஸ்வாி தகய்க்வாட் 

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

ஆப்பிாிக்க வீராங்கபன சுதன லுஸ்ஸின் விக்தகட்படக் பகப்பற்றியதன் மூலம் சா்வததச 

ஒருநாள் கிாிக்தகட் அரங்கில் உலகின் மிகவும் தவற்றிகரமான தபண் சுழற்பந்துவீச்சாளராவாா் 

என்ற சாதபனபய பாகிஸ்தானின் சானா மிா் புாிந்துள்ளாா். 118ஆவது சா்வததச ஒருநாள் 

கிாிக்தகட் தபாட்டியில் விபளயாடிய சானா மிா், 147ஆவது விக்தகட்படக் பகப்பற்றியதன் மூலம் 

அதிக விக்தகட்கபள வீழ்த்திய சுழற்பந்துவீச்சாளா் ஆனாா். 

 தபண்கள்  சா்வததச ஒருநாள் கிாிக்தகட் தபாட்டிகளில் அதிக விக்தகட்டுகபள வீழ்த்தியவா்கள் 

வாிபசயில் தவகப்பந்துவீச்சாளா்களான இந்தியாவின் ஜூலான் தகாஸ்வாமி (218), ஆஸியின் 

தகத்தாின் பிட்சாதபட்ாிக் (180) ஆகிதயாருக்கு அடுத்ததாக மூன்றாவது இடத்தில் சானா மிா் 

இடம்தபறுகின்றாா். இதற்கு முன்னா் சுழற்பந்துவீச்சாளா்களான தமற்கிந்தியத் தீவுகளின் 

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

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

பிடித்த முதலாவது பாகிஸ்தானிய பந்துவீச்சாளரராகவும் மிா் திகழ்ந்தாா். 

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

உள்ள நாடு எது? 

[A] பிரான்ஸ் [C] சீனா 

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

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

இரயில் 2030இல் பயன்பாட்டுக்குக் தகாண்டுவரப்படும். அப்தபாது இந்த இரயில் மணிக்கு 360 

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

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

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

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

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

மிக நீளமான மூக்கு தகாண்ட தபாறியும், 10 தபட்டிகளும் இபணக்கப்பட்டுள்ளன. 

 அதிா்வு உணாிகள், தவப்பநிபல உணாிகள் மற்றும் சுரங்கத்தில் தசல்லும்தபாது ஒலிபயயும் 

அழுத்தத்பதயும் குபறக்கும் விதமாக வடிவபமக்கப்பட்டுள்ள அதன் 72 அடி நீளமூக்கு உள்ளிட்ட 

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

குபறப்பதற்கான உணாிகபளயும் இந்த இரயில் தபற்றுள்ளது. 

5. யுவிகா 2019, எந்த அபமப்புடன் ததாடா்புபடயது? 

[A] இந்திய விண்தவளி ஆய்வு பமயம் (ISRO) 

[B] இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 

[C] பாரத் சஞ்சாா் நிகாம் லிமிதடட் 

[D] பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளா்ச்சி அபமப்பு 

 ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹாிதகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ்தவான் விண்தவளி பமயத்தில், பள்ளி 

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

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

 விண்தவளி ததாழில்நுட்பம், அறிவியல் மற்றும் தசயலாக்க நுட்பங்கள் குறித்து மாணவா்களிடம் 

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

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

[A] தசாினா வில்லியம்ஸ் 

[B] நதவாமி ஒசாகா 

[C] சிதமானா ஹாதலப் 

[D] கிகி தபா்தடன்ஸ் (Kiki Bertens) 

 நடப்பாண்டு தமட்ாிட் ஓப்பன் தடன்னிஸ் தபாட்டியில் கிகி தபா்தடன்ஸ், தபண்கள் ஒற்பறயா் 

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

தசட்களில் ததாற்கடித்தாா். 

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

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள காப்பீட்டு நிறுவனம் எது? 

[A] பஜாஜ் அபலயன்ஸ் பலப் இன்சூரன்ஸ் 

[B] எச் டி எப் சி இ ஆா் ஜி ஓ 

[C] எல் ஐ சி 

[D] எஸ் பி ஐ பலப் இன்சூரன்ஸ் 

 HDFC ERGO தபாதுக்காப்பீட்டு நிறுவனமானது தகாசு தநாய் பாதுகாப்புக் காப்பீட்பட சமீபத்தில் 

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

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

தபாதுவான தநாய்களுக்கு எதிராக தனிநபபர பாதுகாக்கும். ததசிய உடல்நலம் விவரக்குறிப்பு 

தவளியிட்டுள்ள அறிக்பகயின்படி, இந்தியாவில் தடங்கு தநாய்த் தாக்குதல் அதிகாித்துள்ளது, 

2009 – 2017க்கு இபடப்பட்ட காலத்தில் இது 300% அதிகாித்துள்ளது. 

 இந்த வபக தநாய்கள், மருத்துவச் தசலபவ அதிகாிப்பததாடு உடல்நலக் காப்பீடுகளிலிருந்து 

எந்தவிதமான ததாபகபயயும் தபற்றுத்தருவதும் கிபடயாது. இபத மனதில்தகாண்டு, HDFC 

ERGO இந்தப் புதிய காப்பீட்பட அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது எந்தவிதமான தகாசு தநாயாலும் 

பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு, சிகிச்பசயின்தபாது ஏற்படும் மருத்துவச் தசலவுகபள வழங்குகிறது.  

 மாறாக, மருத்துவச்தசலவிற்கான சான்பற வழங்கினால், இக்காப்பீடு முழுததாபகயும் வழங்கும். 

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

இந்தக் காப்பீடு தபாருந்தும். 

8.விவசாயம் & கிராமியம் சாா்ந்தவற்றில் கவனம் தசலுத்தும், துளிா்நிறுவனங்களுக்கான 

முதலாவது மூலதன நிதியம் Nabventures, பின்வரும் எவ்வபமப்பின் துபண அபமப்பாகும்? 

[A] ஐசிஐசிஐ 

[B] ததசிய வீட்டுவசதி வாாியம்  

[C] நபாா்டு (NABARD) 

[D] எஸ்பிஐ 

 கிராமப்புறங்கபளச் தசா்ந்த தவளாண் துளிா்நிறுவனங்களுக்கு ரூ.700 தகாடி நிதியுதவிபய 

நபாா்டு வங்கி அறிவித்துள்ளது. தவளாண் மற்றும் கிராமப்புற தமம்பாட்டுக்கான ததசிய 

வங்கியான நபாா்டு, தவளாண் மற்றும் கிராமப்புற ததாழில்வளா்ச்சியில் ததாடா்ந்து பங்களித்து 

வருகிறது. இதற்கான நிதியுதவியில் இதுவபரயில் இதர அபமப்புகளுடன் இபணந்து நபாா்டு 

வங்கி தனது பங்களிப்பபயும் வழங்கி வந்தது. இந்நிபலயில் தற்தபாது நபாா்டு வங்கி 

பிரத்திதயகமாக நிதித்திட்டம் (Nabventures) ஒன்பறத் ததாடங்கியுள்ளது. 

 அதன்படி ரூ.500 தகாடி நிதியுதவி கிராமப்புற தவளாண் துளிா்நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு 

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

உதவியால் கிராமப்புறங்கபளச் தசா்ந்த தவளாண்பம, உணவு உள்ளிட்ட துபறகள் மட்டும் 

அல்லாமல் மக்களின் வாழ்க்பகத் தரமும் தமம்படும் என்று நபாா்டு வங்கி ததாிவித்துள்ளது. 

துளிா்நிறுவனங்களின் வளா்ச்சியில் பங்களித்துவரும் நபாா்டு வங்கியின் முழுப்பங்பகயும் அரசு 

தகாண்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

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

[A] சிங்கப்பூா் & ததன் தகாாியா 

[B] இந்தியா & ஜப்பான் 

[C] இந்ததாதனசியா & வியட்நாம் 

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

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

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

இபணந்து நடத்தியுள்ளன. ADMM குழுவின் கீழ் நடத்தப்படும் நான்காவது பயிற்சியாகும் இது. 

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

மற்றும் அதமாிக்கா உள்ளிட்ட 10 ASEAN நாடுகபள உள்ளடக்கியுள்ளது. 

10.ஆசிய நாகாிகங்களின் தபச்சுவாா்த்பத குறித்த மாநாட்பட நடத்தும் நாடு எது? 

[A] ஆஸ்திதரலியா 

[B] சீனா 

[C] இந்தியா 

[D] நியூசிலாந்து 

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

ஆசிய நாகாிகங்களின் தபச்சுவாா்த்பத குறித்த மாநாட்பட நடத்தவுள்ளது. ஆசிய நாகாிகங்க    

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

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

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

நடக்கும் பிற விழாக்கள் ஆகும். 

 “ஆசிய சமூகத்தின் பகிரப்பட்ட எதிா்காலத்பத” கட்டபமப்பதன் மூலம், கலாசார தபச்சுவாா்த்       

–பதபய ஊக்குவிக்க முற்படும் இந்த மாநாட்டில் கலந்துதகாள்வதற்காக, அரச தபலவா்கள் 

மற்றும் உயா்மட்ட அரச பிரதிநிதிகள் உட்பட உலகம் முழுவதிலுமிருந்து சுமாா் 1500 வல்லுநா்கள் 

அபழக்கப்பட்டுள்ளாா்கள். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ICCஆல் நியமிக்கப்பட்டுள்ள முதல் பபண் பபோட்டி நடுவோ் யோோ்? 

[A] பமோி வோல்ரன்   

[B] ஷிவோனி மிஸ்ரோ 

[C] ஜோக்குலின் வில்லியம்ஸ் 

[D] ஜி எஸ் லட்சுமி 

 ICCஇன் சோ்வபதச பபோட்டி நடுவோ்களுக்கோன குழுவில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள முதல் பபண்ணோக 

இந்தியோவவச் பசோ்ந்த G S லட்சுமி மோறியுள்ளோோ். இதன்மூலம் சோ்வபதச பபோட்டிகளில் நடுவரோக 

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

பபண்கள் கிோிக்பகட் பபோட்டியில் நடுவரோகப் பணிவயத்பதோடங்கினோோ். இதுவவர பபண்களுக் 

–கோன 3 ஒருநோள் கிோிக்பகட் பபோட்டிகளிலும், பபண்களுக்கோன மூன்று T20 பபோட்டிகளிலும் 

இவோ் நடுவரோகப் பணியோற்றியுள்ளோோ். 

 முன்னதோக இம்மோத பதோடக்கத்தில் ஆஸ்திபரலியோவவச் பசோ்ந்த, கிளோோி பபோலோஸ்க் முதல்தர 

ஆண்கள் கிோிக்பகட் பபோட்டியில்  நடுவரோகப் பணியோற்றிய முதல் பபண் நடுவோ் என்கிற பபயவர 

பபற்றோோ். மற்பறோரு பிரதோன நியமனமோக, ஆஸ்திபரலியோவின் எபலோயிஸ் பஷோிடன், ICC 

பமம்போட்டுக் குழுவில் பபோலோஸ்க் உடன் இவணந்துள்ளோோ். 

 இதன்பபோருள் அந்தக் குழுவில் உள்ள பபண்களின் எண்ணிக்வக 8 ஆகியுள்ளது என்பதோகும். 

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

ஜோக்குலின் வில்லியம்ஸ் ஆகிபயோோ் அக்குழுவில் உள்ள பிற பபண்களோவோ். 

2.எந்த நிதியோண்டில் GFDRRஇன் இவணத்தவலவோ் அறிவுவரக் குழுவுக்கு இந்தியோ பதோிவு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது? 

[A] 2022 

[B] 2021 

[C] 2020 

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

அறிவுவரக் குழுவுக்கு, இந்தியோ, இவணத்தவலவரோக ஒருமனதோக பதோ்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

சோ்வபதச பபோிடோ் அபோய குவறப்புத் தளத்தின் 6ஆவது அமோ்வின் ஒருபகுதியோக சுவிச்சோ்லோந்தின் 

பஜனிவோவில் நவடபபற்ற GFDRR சந்திப்பின்பபோது இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டு கோலப்பகுதியில், பபோிடோ் அபோய குவறப்பு நடவடிக்வககவள முன்பனடுத்துச் 

பசல்வதில், உறுப்பு நோடுகள் மற்றும் அவமப்புகளுடன் இவணந்து பணி பசய்யும் ஒரு வோய்ப்வப 

இந்தியோவுக்கு இது வழங்குகிறது. 

 GFDRR என்பது வளோ்ந்து வரும் நோடுகளுக்கு சிறந்த புோிதல் மூலம் இயற்வக பபோிடோ்கவளயும், 

கோலநிவல மோற்றத்தோல் ஏற்படும் போதிப்புகவளயும் குவறக்க உதவும் ஒரு சோ்வபதச கூட்டவமப்பு 

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

நிோ்வகிக்கப்படும் ஒரு மோனிய நிதியுதவி முவறவமயோகும். 

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

[A] சரளோ தோக்ரல் 

[B] ஆபரோஹி பண்டிட் 

[C] துோ்போ போனோ்ஜி 

[D] அவனி சதுோ்பவதி 

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

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

மோறியுள்ளோோ். ஸ்கோட்லோந்தின் விக் விமோன நிவலயத்தில் தனது பயணத்வதத்பதோடங்கிய 

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

மூலம் அட்லோண்டிக் பபருங்கடவலத் தனியோக கடந்த முதல் பபண் என்ற சோதவனவய ஆபரோஹி 

பவடத்துள்ளோோ். 

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

பயணத்தின் ஒருபகுதியோக இந்தச் சோதவனவய அவோ் புோிந்துள்ளோோ். பபண்களுக்கு அதிகோரம் 

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

மூலம் உலவகச்சுற்றத் பதோடங்கினோ். 

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

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

வோன் பபோக்குவரத்து இயக்குநரகத்தில் பதிவுபசய்யப்பட்ட முதல் இலகுரக விமோனமோகும். 

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

உள்ளனோ்? 

[A] ஜபல்பூோ் 

[B] ஹோ்தோ 

[C] இந்துூோ் 

[D] புோ்ஹன்பூோ் 

 மத்தியப்பிரபதச மோநிலத்தின் ஹோ்தோ மோவட்டத்தில் வோக்கு எண்ணும் பமோத்தப் பணிவயயும் 

பபண்கபள வகயோளவுள்ளனோ். இதன்வவகயில் இதுபவ முதல் முயற்சியோகும். ஹோ்தோ மோவட்டம், 

பபதுல் நோடோளுமன்ற பதோகுதியின் ஒருபகுதியோகும். பமலும், டிமோனி மற்றும் ஹோ்தோ சட்டமன்றத் 

பதோகுதிகளின் வோக்கு எண்ணிக்வக ஹோ்தோ மோவட்டத்தின் தவலவமயகத்தில் நவடபபறும். 

 தற்பபோது, போலிபடக்னிக் கல்லுூோியில் வோக்கு எண்ணும் பணிவய பமற்பகோள்வதற்கோக 84 

பபண்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. வோக்கு எண்ணிக்வகவயத் தவிர, எண்ணும் 

வமயத்தின் போதுகோப்பிற்கோக பபண்கள் மட்டுபம பணியில் நியமிக்கப்படுவோோ்கள். ஹோ்தோ 

மோவட்டத்தில் 75 சதவீதத்திற்கும் அதிகமோன வோக்குகள் பதிவோகியுள்ளன. 

5.எந்த ஆய்வகத்தின் ஆரோய்ச்சியோளோ்கள், எத்தவனமுவற பவண்டுமோனோலும் மறுசுழற்சி 

பசய்யக்கூடிய ‘PDK’ என்னும் புதிய வவக பநகிழிவய உருவோக்கியுள்ளனோ்? 

[A] பதசிய லோரன்ஸ் பபோ்க்லி ஆய்வகம் 

[B] பதசிய லோஸ் அலபமோஸ் ஆய்வகம் 

[C] பதசிய ஓக் ோிஜ் ஆய்வகம் 

[D] பதசிய ஆோ்கோன் ஆய்வகம் 

 அபமோிக்கோவின் ஆற்றல் துவறயின் பதசிய லோரன்ஸ் பபோ்க்லி ஆய்வக ஆரோய்ச்சியோளோ்கள் 

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

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

பசய்துபகோள்ள முடியும். 

 பநச்சோ் பகமிஸ்ட்ோி என்ற இதழின்படி, மரபோோ்ந்த பநகிழிகள் பபோலன்றி, PDKவின் ஒற்வற 

உறுப்புகவள மீட்கவியலும் மற்றும் உச்சநிவல அமிலக்கவரசலில் மூழ்கவவப்பதன் மூலம், 

கூடுதல் பசோ்மத்திலிருந்து அவற்வற விடுவிக்கவும் முடியும். 

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

பிரோன்சும் எந்த நோடும் இவணந்து பதோடங்கியுள்ளன? 

[A] ஐக்கிய இரோஜ்ஜியம் 

[B] நியூசிலோந்து 

[C] பஜோ்மனி 

[D] பபோலந்து 

 போோிசு உச்சிமோநோட்டின்பபோது, பிபரஞ்சு அதிபோ் இம்மோனுபவல் பமக்பரோனும், நியூசிலோந்து 

பிரதமோ் பஜசிந்தோ அோ்படனும் இவணந்து இவணயத்திலிருந்து வன்முவற உள்ளடக்கங்கவளயு 

–ம், தீவிரவோதத்வதயும் நீக்குவதற்கோன ஒரு புதிய முன்பனடுப்வப பதோடங்கிவவத்தனோ். மோோ்ச் 

மோதத்தில் நியூசிலோந்து நகரத்தில் உள்ள 2 பள்ளிவோசல்களில் 51 பபவர ஒரு பமலோதிக்கவோதி 

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

அோ்படனோல் வலியுறுத்தப்பட்டது. 

 சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் பிற இவணயத்தளங்களில் பயங்கரவோத மற்றும் வன்முவற தீவிரவோத 

உள்ளடக்கத்வத அகற்றுவதற்கோன உறுதிவய அளிக்க பங்பகற்போளோ்கள் பகட்டுக்பகோள்ளப் 

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

இந்த அரசியல் சந்திப்புக்கு இவணயோக நடந்தது. அதில் போோிவசச் பசோ்ந்த 80 பதோழில்நுட்பத் 

தவலவோ்கள் ஒன்றுதிரண்டனோ். இது புதிய பதோழினுட்பங்கவள பபோதுநலனுக்கோக பணியோற்ற 

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

[A] ஹிந்து 

[B] கிறித்தவம் 

[C] பபளத்தம் 

[D] சமணம் 

 உலபகங்கும் வோழும் பபௌத்தோ்களுக்கோன முக்கியத்துவம் வோய்ந்த நிகழ்வோக பதசிய விசோக 

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

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

நிவனவுகூருகிறது. 

 கடந்த மோதம் புனித பவள்ளியின்பபோது நடந்த பதோடோ் குண்டுபவடிப்புகவளத் பதோடோ்ந்து, புத்த 

ஆலயங்களில் மட்டுபம பகோண்டோட்டங்கவள நடத்த மக்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனோ். பமலும், 

நடப்போண்டு திருவிழோ மிகவும் கடுவமயோன போதுகோப்பின் கீழ் நவடபபறவுள்ளது. அதிபோ் 

வமத்திோிபோல சிறிபசன மற்றும் பிரதமோ் ரணில் விக்கிரமசிங்பக ஆகிபயோோின் ஆதரவின் கீழ் 

கோலி நகோில் விசோகத் திருவிழோ நவடபபறும். 

8.இந்திய ஆண்கள் சீனியோ் கோல்பந்து அணியின் தவலவமப் பயிற்சியோளோ் யோோ்? 

[A] ஹகோன் எோிக்சன் 

[B] இபகோோ் ஸ்டிபமக் 

[C] ஆல்போ்ட் பரோகோ 

[D] லீ மின் – சங் 

 இந்திய கோல்பந்து அணிக்கு பயிற்சியோளரோக குபரஷிய கோல்பந்து அணியின் முன்னோள் வீரோ் 

இபகோோ் ஸ்டிபமக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோோ். கடந்த ஜனவோியில் ஆசியக்பகோப்வப கோல்பந்து 

பதோடருடன் முன்னோள் பயிற்சியோளோ் ஸ்டீபன் கோன்ஸ்டன்வடன் பதவி விலகினோோ். அவத 

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

பபோட்டியில் வீரரோக முக்கியப் பங்கு வகித்துள்ளோோ். பயிற்சியோளரோக பதிபனட்டோண்டுகள் 

அனுபவம் பகோண்டவோ். 2014 FIFA உலகக் பகோப்வப கோல்பந்து பபோட்டியில் குபரஷிய அணிவய 

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

மோநிலத்தில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது? 

[A] பமகோலயோ 

[B] மிபசோரம் 

[C] அசோம் 

[D] நோகோலோந்து 

 அசோமில், Lecanorchis taiwaniana (பலகன்ஆோ்கிஸ் வதவோனியோனோ) என்ற ஒருவவக மந்தோவர 

(ஒட்டுண்ணிப் பூ) அசோமிய வனக்கோவலோ் ஜதிந்ர சோ்மோவோல் தற்பசயலோக கண்டறியப்பட்டது. 

இந்த ஒட்டுண்ணிப் பூவோனது ஜப்போனிய மந்தோவரயின் ஒருவவகயோகும். இது அதிகபட்சமோக 40 

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

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

ஒட்டுண்ணித் தோவரங்களில் இதுவும் ஒன்றோகும். இக்கண்டுபிடிப்பு அண்வமயில் “இந்தியோவில் 

உள்ள தோவர வவககளின் புதிய பதிவு” என்ற தவலப்பில் ஜப்போனிய தோவரவியல் இதழில் 

பவளியிடப்பட்டது. 

10.இந்தியோவின் எந்த யூனியன் பிரபதசத்தில், பதபரசோ தீவு அவமந்துள்ளது? 

[A] இலட்சத்தீவுகள் 

[B] புதுச்பசோி 

[C] டோமன் & வடயூ 

[D] அந்தமோன் & நிக்பகோபோ் 

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

ஸ்ட்வரக்’ என்னும் பயிற்சிவய நடத்தின. இரோணுவப் பவடகளின் கூட்டியங்குத் தன்வமவய 

கோட்சிப்படுத்துவதற்கோகபவ இப்பயிற்சி நடத்தப்பட்டுள்ளது. 

 இரோணுவம், கடற்பவட மற்றும் விமோனப்பவட ஆகியவற்வறச் பசோ்ந்த 170 பவடப்பிோிவுகள் 

இதில் பங்பகற்றன. இதில் இந்திய இரோணுவத்தின் 149 வீரோ்கள், இந்திய விமோனப்பவடவயச் 

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

விதமோன பபோோ் பயிற்சிகளில் பங்பகற்றனோ். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

[A] ஜப்போன் 

[B] இந்தியோ 

[C] ததன் தகோோியோ 

[D] சீனோ 

 ஏலத்திலிருந்து ததன் தகோோியோ தெளிகயறியபதத் ததோடோ்ந்து 2023ஆம் ஆண்டின் ஆசியக் 

ககோப்பப கோல்பந்துப்கபோட்டிபய சீனோ நடத்தெுள்ளது. இகத ஆண்டில் ெட தகோோியோெுடன் 

இபணந்து தபண்கள் உலகக்ககோப்பபபய நடத்தெுள்ளதோல் ஏலத்திலிருந்து தெளிகயறியதோக 

தனது அறிக்பகயில் தகோோிய கோல்பந்து சங்கம் அறிெித்துள்ளது. 2023 AFC ஆசியக் ககோப்பப 

கோல்பந்து என்பது ஆசிய கோல்பந்துக் கூட்டபமப்பு நடத்தும் சோ்ெகதச ஆண்கள் கோல்பந்து 

சோம்பியன்ஷிப் ஆகும். 

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

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

[A] நபோோ்டு 

[B] ஐஆோ்டிஏ 

[C] தசபி 

[D] ஆோ்பிஐ 

 போதுகோப்போன, ெசதியோன, ெிபைெோன மற்றும் மலிெோன மின்னணு கட்டண முபறபமபய 

உறுதிதசய்யும் ெிதமோக “இந்தியோெில் பணஞ்தசலுத்தல் மற்றும் தீோ்ெு முபறபமகள்: கநோக்கம் 

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

அனுபெத்பத கமம்படுத்துதல்’ என்ற அதன் முதன்பமக் கருப்தபோருளுடன் தெளியிட்டுள்ளது.  

 இந்தத்திட்டத்துக்கோன ஆெணத்தில், 2021ஆம் ஆண்டுக்குள் மின்னணு போிெோ்த்தபனகபள 

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

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

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

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

போதுகோப்பில் சிறிதும் சமைசத்திற்கு இடம் தகோடுக்கக்கூடோது என்பகத, இந்தக் தகோள்பகயின் 

தபலயோய கநோக்கம். 

3.ெிக்கிபீடியோெின் அபனத்து தமோழி பதிப்புகபளயும் சமீபத்தில் தபடதசய்த நோடு எது? 

[A] ஐக்கிய அதமோிக்கோ 

[B] சீனோ 

[C] ஈைோன் 

[D] ைஷ்யோ 

 ெிக்கிபீடியோ தகெல் களஞ்சியத்தின் அபனத்து தமோழி பதிப்புகளின் மீதோன தபடபய சீனோ 

நீட்டித்துள்ளது. எனகெ, சீனோெில் அணுகெியலோத ஆயிைக்கணக்கோன ெபலத்தளங்களின் 

பட்டியலில் ெிக்கிபீடியோெும் இபணந்துள்ளது. கடந்த ஏப்ைல் மோதத்திலிருந்கத, ெிக்கிபீடியோ 

தகெல் களஞ்சியத்தின் அபனத்து தமோழிப்பக்கங்களுக்கும் தபடெிதிக்க சீனோ ததோடங்கியதோக 

இபணயதள தணிக்பகபய ஆய்ெுதசய்து ெரும் ஓப்பன் அப்சோ்கெடோி ஆப் தநட்தெோோ்க் 

இன்டோ்பைன்ஸ் அபமப்பின் (OONI) அறிக்பக கூறுகிறது. 

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

லிங்க்ட் இன் மற்றும் தி நியூயோோ்க் படம்ஸ் கபோன்ற பல்கெறு தெளிநோட்டு இபணயதளங்கபள 

சீனோெில் தபடதசய்துள்ளது. முந்பதய தபடயோனது இபணயப்பயனோ்கள் சீனப் பதிப்பபயும், 

தலோய் லோமோ மற்றும் தியனன்தமன் படுதகோபல கபோன்ற கதடல்களுக்கோன பக்கங்கபளயும் 

போோ்பெயிட தபடதசய்தன. 

4.பிஜி உச்சநீதிமன்றத்தின் நீதிபதியோக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய நீதிபதி யோோ்? 

[A] சோைத் அைெிந்த் போப்கட 

[B] மதன் B கலோக்கூோ் 

[C] N V ைமணோ 

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

–தின் தெளிநோடு ெோழ் குழுெின் நீதிபதியோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோோ். உச்சநீதிமன்றத்தில் இருந்து 

அெோ் ஓய்ெுதபற்ற நோளன்று, பிஜி உச்சநீதிமன்றத்தின் தபலபம நீதிபதியிடமிருந்து அெோ் இப் 

பணி நியமனத்பதப் தபற்றோோ். 

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

ெபை நபடதபறும் அமோ்ெில், நீதிபதி கலோக்கூோ் கலந்துதகோள்ெோோ். 

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

ெோோியம் (Services Selection Board – SSB) திறக்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] தகோல்கத்தோ 

[B] தசன்பன 

[C] தகோச்சி 

[D] மும்பப 

 தகோல்கத்தோ அருககயுள்ள பெைம் துபறமுகத்தில், கடற்பபடத் தபலெோ் சுனில் லம்போ இந்தியக் 

கடற்பபடயின் முதல் முழுகநை கசபெகள் கதோ்ெு ெோோியத்பத திறந்துபெத்தோோ். கசபெகள் 

கதோ்ெு ெோோியமோனது, இந்தியக் கடற்பபடக்கு ஆண், தபண் உள்ளிட்ட இருபோல் அலுெோ்கபள 

பணிக்கு எடுப்பதில் கெனம் தசலுத்தும். 

 இதன் அபமெிடமோனது நோட்டின் ெட மற்றும் ெட கிழக்குப்பகுதிகபளச் கசோ்ந்த கதோ்ெோனெோ் 

–களின் பயண கநைத்பத தெகுெோக குபறக்கும். இது இந்தியக் கடற்பபடயின் ஐந்தோெது 

கசபெகள் கதோ்ெு ெோோியமோகும். இது நிைந்தை மற்றும் இபடக்கோல கசபெ ஆபணயத்தின் 

அலுெலோ்கபள கதோ்ெு தசய்ெதற்கு உதெும். மீதமிருக்கும் ெோோியங்கள் கபோபோல், தபங்களூரு, 

ெிசோகப்பட்டினம் மற்றும் ககோயம்புத்துூோில் அபமந்துள்ளது. 

6. ITC லிமிட்தடடின் புதிய தபலெோ் மற்றும் கமலோண்பம இயக்குநோ் யோோ்? 

[A] சஞ்சய் கிஷன் கெுல் 

[B] அஜய் கன்ெில்கோ் 

[C] சஞ்சீெ் பூோி 

[D] L நோககஸ்ெைைோெ் 

 

 

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


                     2019 மே 18 & 19  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          4 

 இந்தியோெின் மிகப்தபோிய சிகதைட் உற்பத்தியோளைோன ITC நிறுெனத்தின் புதிய தபலெோ் மற்றும் 

நிோ்ெோக இயக்குநைோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோோ். இெருக்குமுன் ITCஇன் தபலெைோக இருந்த Y C 

கதகெஷ்ெைோ், கடந்த 11ஆம் கததியன்று கோலமோனோோ். 

 இந்நியமனத்திற்கு முன்பு, 2018ஆம் ஆண்டு முதல் கமலோண்பம இயக்குநைோக இெோ் பணிபுோிந்து 

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

தபலபமச் தசயல் அதிகோோியோகெும் இெோ் பணியோற்றியுள்ளோோ். 

7.நடப்போண்டு சோ்ெகதச குடும்பங்கள் தினத்துக்கோன கருப்தபோருள் என்ன? 

[A] Families and inclusive societies 

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

[C] Families, education and well-being 

[D] Families, healthy lives and sustainable future 

 குடும்பங்கள் ததோடோ்போன சிக்கல்கள் பற்றிய ெிழிப்புணோ்ெு மற்றும் குடும்பங்கபளப் போதிக்கும் 

சமூக, தபோருளோதோை மற்றும் மக்கள்ததோபக நிகழ்ெுகள் பற்றிய அறிபெ கமம்படுத்துெதற்கோக 

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

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

 கல்ெி கமம்போடு, ெிழிப்புணோ்ெு அதிகோிப்பு மற்றும் மனிதம் மற்றும் கோலநிபல மோற்றத்தின் 

மீதோன நிறுென கட்டபமப்பு, முன்தனச்சோிக்பக உள்ளிட்ட 13 முதன்பம நிபலத்த ெளோ்ச்சி 

இலக்குகள் மற்றும் குடும்பங்கள், குடும்ப தகோள்பககளில் இது கெனம் தசலுத்துகிறது. 

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

எது? 

[A] இந்திய ஸ்கடட் ெங்கி 

[B] தெச் டி எப் சி ெங்கி 

[C] ஐ சி ஐ சி ஐ ெங்கி 

[D] ஆக்சிஸ் ெங்கி 

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

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

தசயலியிகலோ Goibbo ICICI ெங்கியின் பயண அட்படக்கு ெிண்ணப்பிக்கலோம். இந்த அட்பட 

ஆனது உலகளெில் 200 நோடுகளிலும், 4.6 ககோடி ெணிகோ்களிடமும் ஏற்றுக்தகோள்ளப்படுகிறது. 

 கமலும் 15 நோணயமுபறகளில் இதபன நிைப்பிக்தகோள்ள இயலும். ICICI ெங்கியின் இபணய 

ெோயில் மூலம் ஒரு நோணயமுபறயிலிருந்து இன்தனோரு நோணயமுபறக்கு பணத்பத உடனடியோக 

ெோடிக்பகயோளோ்களுக்கு பணப்போிமோற்றம் தசய்யலோம். கமலும், ெங்கியின் அபலகபசி மற்றும் 

இபணய ெங்கியியல் தளத்பத பயன்படுத்தி எந்த இடத்திலும் எந்த கநைத்திலும் அட்படயில் 

பணத்பத நிைப்பிக்தகோள்ளலோம். கூடுதலோக, ெோடிக்பகயோளோ்கள் குபறந்தபட்சம் $1,000 

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

9.தசய்திகள் ஒலிபைப்புத் தைங்கள் ஆபணயத்தின் புதிய தபலெைோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளெோ் 

யோோ்? 

[A] S அப்துல் நசீோ் 

[B] அோ்ஜன் குமோோ் சிக்ோி 

[C] நெீன் சின்ெோ 

[D] ெினீத் சைண் 

 தசய்திகள் ஒலிபைப்போளோ்கள் சங்கத்தோல் தசய்திகள் ஒலிபைப்புத் தைங்கள் ஆபணயத்தின் 

தபலெைோக உச்சநீதிமன்றத்தின் முன்னோள் நீதிபதி அோ்ஜன் குமோோ் சிக்ோி நியமிக்கப்பட்டுள்ளோோ். 

இெருக்குமுன் ஓய்ெுதபற்ற நீதிபதி R V இைெீந்திைன் இப்பதெியில் இருந்தோோ். ஆபணயத்தின் 

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

அைசோங்கப் பணி அன்று. 

 தசய்திகள் ஒலிபைப்புத் தைங்கள் ஆபணயமோனது தசய்திகள் ஒலிபைப்போளோ்கள் சங்கத்தில் 

உறுப்பினோ்களோக உள்ள முழுகநை தசய்தித் ததோபலக்கோட்சிகளின் ஒரு தன்னோட்சி அபமப்பு 

ஆகும். அதன் பணி ஒலிபைப்பு பற்றிய புகோோ்கபளக் கருத்தில்தகோண்டு தீோ்ப்பு ெழங்குெதோகும். 

10.2019 சோ்ெகதச இைோணுெ சோைண ஆசிோியோ்கள் கபோட்டி நபடதபறெுள்ள இடம் எது? 

[A] ஜோன்சி  [D] தஜய்சல்மோோ் 

[B] ஜபல்பூோ் 

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

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

நபடதபறெுள்ளது. இைஷ்யோெோல் நடத்தப்படும் சோ்ெகதச இைோணுெ ெிபளயோட்டுக்களின் ஒரு 

பகுதியோன இைோணுெ சோைண ஆசிோியோ்கள் கபோட்டியோனது முதல்முபறயோக இந்தியோெில் 

நபடதபறெுள்ளது. இந்தப் கபோட்டியில், இந்திய அணி முதல்முபறயோக பங்ககற்கெுள்ளது. 

 சோ்ெகதச இைோணுெ ெிபளயோட்டுக்களின் நிறுென உறுப்பினைோன இைஷ்யோ உட்பட 8 நோடுகளின் 

கோலோட்பபட சோைண அணிகள் இந்நிகழ்ெில் பங்ககற்கும். இந்தப் கபோட்டிகள் ஐந்து நிபலகளில் 

நடத்தப்படும். அது கோலோட்பபட சோைணியோ்களின் ஒட்டுதமோத்தத் திறபன கசோதிக்கும் ெபகயில் 

அபமயும். சோ்ெகதச நீதிபதிகள் மற்றும் நடுெோ்களின் குழுெோல் இது நிோ்ெகிக்கப்படும். 

 கபோட்டியோளோ்களிபடகய நட்பிபன ஊக்குெிப்பகதோடு, சிறந்த நபடமுபறகபள பகிோ்ந்து 

தகோள்ளெும், பங்ககற்கும் நோடுகளுக்கு இபடகய இைோணுெ மற்றும் ததோழில்நுட்ப ஒத்துபழப்பப 

ெளோ்த்துக் தகோள்ளெும் இந்தப் கபோட்டிகள் உதெும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சேவைகள் ைர்த்தக கட்டுப்பரட்டுவடவை அட்டைவை (Services Trade Restrictiveness 

Index), பின்ைருை் எந்த அவைப்புடன் ததரடர்புவடயது? 

[A] தபரருளியல் கூட்டுறைு ைற்றுை் ைளர்ே்ேிக்கரன அவைப்பு 

[B] ஐக்கிய நரடுகள் 

[C] ேர்ைசதே நரைய நிதியை் 

[D] உலக ைங்கி 

 சேவைகள் ைர்த்தகக் தகரள்வககளின் அடிப்பவடயில், நரடுகவள தரைரிவேப்படுத்துை் 

தபரருளியல் கூட்டுறைு & ைளர்ே்ேிக்கரன அவைப்பின் சேவைகள் ைர்த்தக கட்டுப்பரட்டுவடவை 

அட்டைவையின்கீழ் ைருை் ேிக்கல்கவள இந்தியர தற்சபரது கை்டறிந்துள்ளது. இந்த அட்டை 

–வையின் முடிைுகள் ஒருபக்க ேரர்புவடயதரகைுை், எதிர்ைவறக்கருத்துக்கவள தகரை்டதரகைுை் 

உள்ளதரக இந்திய ைர்த்தக அவைே்ேகத்தின் ஆய்ைுமுடிைுகள் ததரிைிக்கின்றன. 

 எடுத்துக்கரட்டரக, குறிப்பரக அந்நிய நுவழைு சபரன்ற தகரள்வககளில் இந்திய சேவைகள் 

பிரிைரனது ைிகைுை் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றரக உள்ளததன இந்த அட்டைவை கரட்டுகிறது. 

1991ஆை் ஆை்டிலிருந்து இந்தியரைில் அதிகபட்ே தரரரளையைரக்கல் கரைப்படுை் ஒரு பிரிைரன 

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

 தபரருளியல் கூட்டுறைு ைற்றுை் ைளர்ே்ேிக்கரன அவைப்பு (OECD) முவறவையில் சகரட்பரட்டு 

ைற்றுை் நவடமுவற முரை்பரடுகள் இருக்குதைன ஆரை்பக்கட்டப்பைிகள் கூறுகின்றன. இதவன 

ேரிதேய்யுை் தபரருட்டு, இந்திய தபரருளியல் ைல்லுநர்கள் குழுைரனது, கட்டுப்பரட்டுவடவைவய 

அளைிடுைதற்கரன ஒரு புதிய ைழிவய ைடிைவைத்துள்ளது. அது ைிகைுை் ைலுைரனதரக இருக்குை், 

சைலுை், ைளர்ந்த அல்லது ைளருை் நரடுகளுக்கு ஒருபக்க ேரர்பரனதரக இருக்கரது. 

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

கவரசயரர சரரந்துக் கப்பல் ைவகவயே் ேரர்ந்தது? 

[A] ேைர்   [C] ஜீஜரபரய் 

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

கடசலரரக் கரைல்பவடயின் கப்பலரன ைிக்ரகர, அை்வையில் சை.16 அன்று ஆந்திரப்பிரசதே 

ைரநிலை் ைிேரகப்பட்டினத்தில் பைியிலிருந்து ைிலக்கிக்தகரள்ளப்பட்டது. 

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

நடைடிக்வக சபரன்ற தபருை்பரன்வையரன கடசலரரப்பரதுகரப்புப்பவட நடைடிக்வககளில் இக் 

கப்பல் பைியரற்றியுள்ளது. முை்வபயில் உள்ள ைேகரன் கப்பல் கட்டுந்தளத்தில் கட்டப்பட்ட 

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

கப்பல் 1990 ஏப்.12 அன்று பைியில் சேர்த்துக்தகரள்ளப்பட்டது. 

3.2019 உலக ததரவலத்ததரடர்பு ைற்றுை் தகைல் ேமூக நரளுக்கரன கருப்தபரருள் என்ன? 

[A] Women and Girls in ICT 

[B] Bridging the standardization gap 

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

[D] Big Data for Big Impact 

 இவையை் ைற்றுை் பிற தகைல் ைற்றுை் ததரவலத்ததரடர்பு ததரழில்நுட்பப் பயன்பரடுகளின் 

ேரத்தியக்கூறுகள் குறித்த ைிழிப்புைர்வை அதிகரிக்கைுை், அவை ேமூகை் ைற்றுை் தபரருளரதரர 

–த்திற்கு என்ன சேர்ப்பிக்கின்றன என்பது குறித்துை், டிஜிட்டல் இவடதைளிக்கு அவை எை்ைரறு 

பரலைரக தேயல்படுகின்றன என்பது குறித்த ைிழிப்புைர்வை ஏற்படுத்துைதற்கரகைுை் சைை்டி 

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

ேமூக நரள் தகரை்டரடப்படுகிறது. 

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

என்பதரகுை். முதல் உலக தந்தி ைரநரட்வட நிவனைுகூருை் ைிதைரகைுை், ேர்ைசதே ததரவலத் 

ததரடர்பு ேங்கை் உருைரனவத குறிக்குை் ைிதைரகைுை் இந்நரள் தகரை்டரடப்படுகிறது. 

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

[A] இந்தியர   [D] ஆஸ்திசரலியர 

[B] இலங்வக 

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

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

துூர இடங்களில் ைரழ்கின்றனர், இது ேில சநரங்களில் “ஆஸ்திசரலியரைின் ைரசுபடுத்தப்படரத 

கவடேி தேரர்க்கை்” என ைிைரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்தியப் தபருங்கடலில் உள்ள இந்தத் ததரவலதுூர தீைுகளின் கடற்கவரயில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 

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

தபரருட்கவள அறிைியலரளர்கள் கை்டறிந்துள்ளனர். இத்தீைுகளில் உள்ள கடற்கவரகள், 238 

டன் தநகிழிக் கழிைுகவளக் தகரை்டிருக்குை் என ‘அறிைியல் அறிக்வககள்’ என்ற பத்திரிவகயில் 

தைளியிடப்பட்ட ஆய்ைு ஒன்றில் ததரிைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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

[A] சுசபரத் குப்தர 

[B] அக்பர் பதை்ேீ 

[C] அனிஷ் கபூர் 

[D] கிரிதஷன்  கன்னர 

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

ஹுருன் இந்தியர கவலப்பட்டியலின் முதல் பதிப்பில் முதலிடத்வதப் பிடித்துள்ளரர். அைவரத் 

ததரடர்ந்து ேிற்பிகள் அக்பர் பதை்ேீ ைற்றுை் கிரிதஷன் கன்னர ஆகிசயரரின் சைவலப்பரடுகள் 

முவறசய ரூ. 45.84 சகரடிக்குை், 9.48 சகரடிக்குை் ைிற்பவனயரகியுள்ளன. 

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

ைிற்கப்பட்டதன் அடிப்பவடயில், முதல் 50 ைரழுை் இந்தியக் கவலஞர்கவள ஹூருன் இந்தியர 

கவலப்பட்டியல் ைரிவேப்படுத்தியுள்ளது. இந்த அறிக்வக, ஏலத்ததரழிற்துவறவயே் ேரர்ந்த ஏலக் 

கூடங்கள் ைற்றுை் ஏல நிறுைனங்களின் தரவை அடிப்பவடயரகக்தகரை்டது. ArtPrice.com உடன் 

இவைந்து ஹுருன் கவல இந்தியர ேைீபத்தில், இந்தியக் கவலப்பட்டியலின் முதல் பதிப்வப 

தைளியிட்டது. அதில் 24% தபை்கள் இடை்தபற்றுள்ளனர். 

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

ைடிப்பதற்கு அறியப்படுகிறரர். இைர், Vantablackஆல் உருைரக்கப்பட்ட ‘கருவையினுை் கருவை – 

Blackest Black’ நிறைியிவனப் பயன்படுத்துைதற்கு உலகிசலசய உரிவையுவடய ஒசர ேிற்பக் 

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

[A] இந்திய தபரதுைுடவைக் கட்ேி 

[B] அவனத்து இந்திய அை்ைர திரரைிட முன்சனற்ற கழகை் 

[C] இந்திய சதேிய கரங்கிரசு 

[D] பரரதீய ஜனதர கட்ேி 

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

சை.17 அன்று திருைனந்தபுரத்தில் கரலைரனரர்.  

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

[A] இரஸ்கின் பரை்ட் 

[B] சதைதத் பட்நரயக் 

[C] அசேரக் இரரஜசகரபரலன் 

[D] அனுஷ்கர இரைிேங்கர் 

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

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

முசேரரியில் உள்ள சகை்பிரிட்ஜ் நுூலங்கரடியில் அதிகரரப்பூர்ைைரக தைளியிடப்படுை். “Looking 

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

தைன்ற குழந்வதகளுக்கரன தனது நிவனைுக் குறிப்பின் மூன்றரை் பரகைரகுை் இந்த நுூல். 

8.குழந்வதகள் உரிவைகவள ஊக்குைித்ததற்கரக ஐசரரப்பிய ைர்த்தக ேவபயரல் (CEUCC) 

தகளரைிக்கப்பட்டைர் யரர்? 

[A] ஆைிர் கரன் 

[B] அக்ஷய் குைரர் 

[C] அனில் கபூர் 

[D] அஜய் சதை்கன் 

 

 

 

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


                         2019 மே 20 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          5 

 சை.17 அன்று முை்வபயில் நடந்த ‘ஐசரரப்பிய தின’ தகரை்டரட்டத்தின் ஒருபகுதியரக ஐசரரப்பிய 

ைர்த்தக ேவபயரல் அனில் கபூர் தகௌரைிக்கப்பட்டரர். குழந்வதகள் உரிவைகள் ததரடர்பரன 

அைரது பத்தரை்டுகரல ஆதரைுக்கரக அைர் பரரரட்டப் தபற்றுள்ளரர். 

 பல பத்தரை்டுகளரக இந்திய திவரப்படத் தயரரிப்பரளர்களுக்கு ஐசரரப்பர எை்ைரறு ஒரு ேிறந்த 

படப்பிடிப்புத் தளைரக ைிளங்குகிறது என்பவதயுை் இந்த நிகழ்ைு சகரடிட்டுக் கரட்டியுள்ளது. 

ஐசரரப்பிய ஒன்றியத்தின் உருைரக்கத்வத குறிக்குை் ைவகயில் ஒை்சைரர் ஆை்டுை் சை.9 அன்று 

ஐசரரப்பிய தினை் தகரை்டரடப்படுகிறது. 

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

ைிருது ைழங்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] அஜித் குைரர் சதரைல் 

[B] P K ைிஸ்ரர 

[C] நிருசபந்திர ைிஸ்ரர 

[D] குைரல் ேின்ஹர 

 ஒடிேரைில் பிறந்த IAS அதிகரரியுை், பிரதை அவைே்ேரின் கூடுதல் தவலவைே் தேயலரளருைரன 

Dr. பிரசைரத் குைரர் ைிஸ்ரரைுக்கு, சுைிே்ேர்லரந்தின் தஜனீைரைில், நடப்பரை்டுக்கரன சபரிடர் 

அபரய குவறப்புக்கரன தபருவைைிகு ஐ.நர ேேகரைர ைிருது ைழங்கப்பட்டது. 

 சபரிடர்களரல் தபரிதுை் பரதிக்கப்பட்ட ேமூகத்தினரின் ைீட்ேிக்குை், ேைத்துைைின்வை ைற்றுை் 

ைறுவைக் குவறப்வப முதன்வைக் குறிக்சகரளரகக் தகரை்ட ேமூக உள்ளடக்கத்திற்கரன 

அைரது தேரந்த அர்ப்பைிப்புக்கரகைுை், ேமூக & தபரருளரதரர ரீதியரக ஒடுக்கப்பட்டைர்களின் 

பரதுகரப்புக் கட்டவைப்வப சைை்படுத்துைதற்கரன அைரது நீை்டகரல அர்ப்பைிப்புக்கரகைுை் 

அைருக்கு இந்த ைிருது அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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

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

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

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

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

ைற்றுை் INTACH ஆகியைற்றுக்கு இவடசய முத்தரப்பு புரிந்துைர்ைு ஒப்பந்தை் 

வகதயழுத்தரகியுள்ளது? 

[A] உத்தரப்பிரசதேை் 

[B] உத்தரகரை்ட் 

[C] பீகரர் 

[D] சைற்கு ைங்கை் 

 கங்வக ைடிநிலத்தில் பசுவையரன சுற்றுே்சூழவல சநரக்கிய ஒரு முன்தனடுப்பரக, நைரைி கங்வக 

திட்டத்தின் கீழ், “உத்தரகரை்டில் ருத்ரரட்ே ைரங்கவளப் பயிரிடுதல்” திட்டத்வத சைற்தகரள்ைதற் 

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

இவடசய ஒரு முத்தரப்பு புரிந்துைர்ைு ஒப்பந்தை் சைற்தகரள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 உள்ளூர் ேமூகத்தினர் ைற்றுை் பிற பங்களிப்பரளர்களுடன் இவைந்து, உத்தரகரை்டில், கங்வக 

ஆற்றின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதியில், பத்தரயிரை் ருத்ரரட்ே ைரங்கவள பயிரிடுைசத இத்திட்டத்தின் 

சநரக்கைரகுை். அந்தப் பகுதிகளில் ைேிக்குை் ைக்களுக்கு ைருைரவய ஈட்டைுை் இது உதைுை்.  

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

துூய்வையரன சுற்றுே்சூழலுக்கு, ஒரு ைிரிைரன ைற்றுை் நிவலயரன தீர்ைுகவள ைழங்குைசத 

நைரைி கங்வக திட்டத்தின் சநரக்கைரகுை். அரசு – தனியரர் பங்களிப்பு, இை்முன்தனடுப்பிற்கு 

ைிகுந்த உந்துதவல ைழங்குை். 

 

 

 தைிழ்நரட்டிசலசய முதன்முவறயரக துூத்துக்குடியில் ஆை் - திருநங்வக திருைைத்வத அரசு 

அங்கீகரித்து திருைைப்பதிைு ேரன்றிதவழ ைழங்கியுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு உலக அளவீட்டியல் தினத்துக்கான கருப்பபாருள் என்ன? 

[A] The International System of Units - Light 

[B] The International System of Units - Commerce 

[C] The International System of Units - Transport 

[D] The International System of Units - Fundamentally better 

 1875ஆம் ஆண்டு ககபயழுத்திடப்பட்ட மீட்டா் சாசனத்கத நிகனவுகூரும் வககயில் ஒவ்வவாா் 

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

கண்டுபிடிப்பு மற்றும் புத்தாக்கம், பதாழிற்துகற உற்பத்தி மற்றும் சா்வவதச வா்த்தகம் அத்துடன் 

வாழ்க்ககத் தரம் மற்றும் பன்னாட்டுச் சூழலின் பாதுகாப்பு ஆகியவற்கற வமம்படுத்தும் ஓா் ஒவர 

சீரான அளவீட்டு முகறகய இந்தச் சாசனம் வழங்குகிறது. நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான 

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

2.2019 இத்தாலிய ஓப்பன் படன்னிஸ் வபாட்டியில் ஆடவா் பட்டத்கத பவன்றவா் யாா்? 

[A] வநாவக் வ ாவகாவிக் 

[B] ரவபல் நடால் 

[C] வரா ா் பபடரா் 

[D] ஆன்டி முா்வர 

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

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

நடப்புச் சாம்பியனான ஸ்பபயிகனச் வசா்ந்த ரவபல் நடால் பவன்றாா். 

 இது அவா்பவல்லும் 9ஆவது இத்தாலி ஓப்பன் பட்டமும், பதாழிற்முகற வாழ்வில் அவா்பவல்லும் 

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

பட்டத்கத பவன்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

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

பசக் குடியரகசச் வசா்ந்த கவராலினா பிளிஸ்வகாவா சாம்பியன் பட்டம் பவன்றாா். 

 

 

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


                          2019 மே 21  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          2 

3.எந்தக் கனடிய பல்ககலக்கழகத்கதச்வசா்ந்த ஆராய்ச்சியாளா்கள், வதால் புற்றுவநாகய 

கண்டறிந்து அறுகவ சிகிச்கசகய வமற்பகாள்ளும் ஒரு தனித்துவமிக்க நுண்வணாக்கிகய 

உருவாக்கியுள்ளனா்? 

[A] பிாிட்டிஷ் பகாலம்பியா பல்ககலக்கழகம் 

[B] பமக்கில் பல்ககலக்கழகம் 

[C] படாரன்வடா பல்ககலக்கழகம் 

[D] மவுண்ட் ராயல் பல்ககலக்கழகம் 

 கனடாவிலுள்ள பிாிட்டிஷ் பகாலம்பியா பல்ககலக்கழகத்கதச் வசா்ந்த ஆராய்ச்சியாளா்கள், 

ஒரு தனித்துவமிக்க நுண்வணாக்கிகய உருவாக்கியுள்ளனா். இது வதால் புற்றுவநாய்ககள 

கண்டறிந்து, வதாலில் எந்தவிதமான காயங்ககளயும் ஏற்படுத்தாமல் துல்லியமாக அறுகவ 

சிகிச்கசயும் வமற்பகாள்ளும் திறனுகடயது. கசன்ஸ் அட்வான்சஸ் இதழில் பவளியிடப்பட்ட 

ஆய்வின்படி, மருத்துவ வல்லுநா்களுக்கு புற்றுவநாயின் சாியான அகமவிடத்கதச் சுட்டவும், 

அகத கண்டறிந்து உடனடியாக சிகிச்கச வமற்பகாள்ளவும் இந்நுண்வணாக்கி அனுமதிக்கிறது.  

 இத்பதாழில்நுட்பத்தால், விகரவாக திசுக்ககள ஸ்வகன் பசய்ய இயலும் மற்றும் சந்வதகத்திற்கு 

இடமான அல்லது இயல்புக்கு மாறான பசல் கட்டகமப்கப காணும்வபாது, அது தீவிர துல்லிய 

அறுகவ சிகிச்கசகய வமற்பகாள்ளும். வமலும், திசுவுக்குள் இருக்கும் வதகவயற்ற அல்லது 

வநாயுற்ற அகமப்கபத் வதா்ந்பதடுத்து அதற்கும் இது சிகிச்கசயளிக்கும். 

 ஒளியின் மூலம் அகடய முடியும் உடலின் எந்த ஓா் அகமப்பிலும் சிகிச்கசயளிக்கவும் வதால், 

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

உள்ளிட்ட மிகவும் துல்லியமான சிகிச்கச வதகவப்படும் அகமப்புகளுக்கு சிகிச்கசயளிக்கவும் 

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

உள்ள உயிா்த்திசுக்ககள படமாக்க இந்தச் சாதனம் அனுமதிக்கிறது. 

4.மின்னணு பணப் பாிவா்த்தகனகள் குறித்த அறிக்கககய அண்கமயில் இந்திய ாிசா்வ் 

வங்கியிடம் சமா்ப்பித்த குழு எது? 

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

[B] நந்தன் நிவலகனி குழு 

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

வடிவகமப்பாளா் நந்தன் நிவலகனி தகலகமயில் அகமக்கப்பட்ட உயா்நிகலக்குழு, அதன் 

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

 அதில், தற்வபாகதய நகடமுகறயிலுள்ள இடா்ப்பாடுககள அகற்றி, பணப் பாிவா்த்தகனகளின் 

பாதுகாப்கப வலுப்படுத்தும் சிறப்பம்சங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. வமலும், மின்னணு பணப் 

பாிவா்த்தகனககள பரவலாக்க வமற்பகாள்ள வவண்டிய நடவடிக்கககள் குறித்தும், பாிந்துகர 

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

வதகவயான, மிகச்சிறந்த அம்சங்ககளத் வதா்வு பசய்யும். 

 இந்தப் பாிந்துகரகள், ாிசா்வ் வங்கி சமீபத்தில் பவளியிட்ட, ‘இந்தியாவில் பணஞ்பசலுத்துதல் 

மற்றும் தீா்வு முகறகமகள்: வநாக்கம் 2021’ பகாள்ககயில் வசா்க்கப்பட்டு நகடமுகறக்குக் 

பகாண்டு வரப்படும். இதனால், நாட்டின் மின்னணு பணப் பாிவா்த்தகனகள் அதிகாிக்கும். 

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

[A] வகரளா 

[B] ஆந்திரப்பிரவதசம் 

[C] ஒடிசா 

[D] கா்நாடகா 

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

பத்திரங்ககள பட்டியலிடுவதன் மூலம் பன்னாட்டுச் சந்கதகய அணுகும் நாட்டின் முதல் துகண 

இகறயாண்கம நிறுவனமாக வகரளா மாறியுள்ளது. லண்டன் பங்குச்சந்கதயில் வா்த்தகத்கத 

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

 KIIFB இயக்குநா் வாாியத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட உட்கட்டகமப்பு வமம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கு 

நிதியளிப்பதற்காக, பத்திரங்கள் மூலம் பபறப்பட்ட வளங்கள் பயன்படுத்தப்படும். KIIFB என்பது 

வரவு பசலவுத் திட்டங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடுகளுக்கு அப்பாலும் உட்கட்டகமப்பு 

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

[A]  ப்பான் 

[B] பதன் பகாாியா 

[C] சீனா 

[D] சிங்கப்பூா் 

 பாாிசில் உள்ள இலுூவாவிற்கு பவளிவய அகமந்துள்ள கண்ணாடியிலான பிரமிடு உட்பட பல 

கட்டிடங்களின் பின்னணியாக இருந்த சீன – அபமாிக்கக் கட்டிடக்ககலஞா் இவயா மிங் வபய் 

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

முன் அகமந்துள்ள அவரது பிரமிடுக்காக வபய் சா்ச்கசக்கு ஆளானாா். 

 1989ஆம் ஆண்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட அக்கண்ணாடிக் கட்டகமப்பு, தற்வபாது பாாிசின் மிகவும் 

புகழ்பபற்ற அகடயாளங்களுள் ஒன்றாக உள்ளது. டல்லாஸ் சிட்டி அரங்கு மற்றும்  ப்பானின் 

மிவகா அருங்காட்சியகம் உள்ளிட்டகவ அவரது மற்ற வவகலப்பாடுகளுள் அடங்கும். 1983ஆம் 

ஆண்டில் வபய்க்கு புகழ்மிக்க பிாிட்ஸ்கா் பாிசு வழங்கப்பட்டது. 

7.எந்தத் வததியில், உலக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி தினம் ககடபிடிக்கப்படுகிறது? 

[A] வம 18 

[B] வம 19 

[C] வம 20 

[D] வம 21 

 HIV பதாற்று & எய்ட்கஸ தடுப்பதற்கான தடுப்பூசியின் அவசரத் வதகவ குறித்த விழிப்புணா்கவ 

பரப்புவதற்காக ஆண்டுவதாறும் வம.18 அன்று உலக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி தினம் ககடபிடிக்கப்படுகிற 

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

ஆராய்ச்சியாளா்கள், அறிவியலாளா்கள், சமுதாய உறுப்பினா்கள், உடல்நல வல்லுநா்கள் மற்றும் 

வநாகய ஒழிப்பதற்காகவும், பாதுகாப்பான மற்றும் திறகமயான HIV தடுப்பூசிக்கான வழிககள 

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

19” பதாடங்கியுள்ளது? 

[A] சுவீடன் 

[B] சிங்கப்பூா் 

[C] பதன்னாப்பிாிக்கா 

[D] சவுதி அவரபியா 

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

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

கண்காணிப்பு, ஒருங்கிகணந்த இலக்கு உத்திசாா் பயிற்சிகள் மற்றும் வான்வழி & வமற்பரப்பு 

இலக்குகள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு வபான்ற பல்வவறு கடல்சாா் பயிற்சிககளக் பகாண்டிருக்கும். 

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

பாதுகாப்புப் பகட P8I விமானமும், சிங்கப்பூா் கடற்பகட தரப்பில் ஸ்படட்பாஸ்ட், வவலியன்ட் 

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

9. 23ஆவது முகறயாக எவபரஸ்ட் சிகரத்தின் உச்சிகய பவற்றிகரமாக அகடந்த மகலவயற்ற 

வீரா் யாா்? 

[A] தச்சிாி பஷா்பா 

[B] கமி ாிடா பஷா்பா (Kami Rita Sherpa) 

[C] அபா பஷா்பா 

[D] பா்பா டாஷி பஷா்பா 

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

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

புாிந்துள்ளாா். இதன்மூலம், இவா் தனது பசாந்த சாதகனகய தாவன முறியடித்துள்ளாா். 

 பஷா்பா இனத்கதச் வசா்ந்த கமி ாிடா பஷா்பா, வநபாளத்தின் பசாலுகும்பு மாவட்டம் தாவம 

கிராமத்தில் வசித்து வருகிறாா். இவா், உலகிவலவய மிகவுயரமான எவபரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறும் 

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

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

வழிகாட்டியாக பணியாற்றி வருகிறாா். 

10.அண்கமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்றுள்ள SPARROW திட்டம், பின்வரும் எந்த மத்திய 

அகமச்சகத்துடன் பதாடா்புகடயது? 

[A] நிதி அகமச்சகம் 

[B] உள்துகற அகமச்சகம் 

[C] தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அகமச்சகம் 

[D] இரயில்வவ அகமச்சகம் 

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

வருடாந்திர பசயல்திறன் மதிப்பீட்டு அறிக்ககககள SPARROWஇல் (Smart Performance Appraisal 

Report Recording Online Window) நிகழ்வநரத்தில் பதிவு பசய்வதற்காக SPARROW திட்டத்கத 

மத்திய நிதி அகமச்சகம் பதாடங்கியுள்ளது. 

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

ஊழியா்களில் முழுகமயான மாற்றத்கத ஏற்படுத்துகிறது. இது, சிறந்த மனிதவள வமலாண்கமக் 

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

பணிகளில் பணியாற்றும் பபரும் பணியாளா்களின் பமாத்தத் திறகமகயயும் மனவுறுதிகயயும் 

வமம்படுத்துகிறது. மின்னணு மற்றும் தாளற்ற பணி வநாக்கிய பயணத்தில் இந்தத் திட்டம் ஒரு 

முக்கிய கமல்கல்லாகும். 

 

 

 தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா்கள், ஆசிாியா்களுக்கு 3 % அகவிகலப்படி உயா்வளித்து மாநில அரசு 

உத்தரவிட்டுள்ளது. தற்வபாது 9% அகவிகலப்படி அளிக்கப்படுகிறது. இந்த அகவிகலப்படி 

–யானது 12 சதவீதமாக உயா்த்தி அளிக்கப்படும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்ததோதேசியோவிே் புதிய அதிபரோக அதிகோரப்பூோ்வமோக ததோ்ந்ததடுக்கப்பட்டவோ் யோோ்? 

[A] மோருப் அமிே் 

[B] பிரதபோதவோ சுபியோந்ததோ 

[C] த ோதகோ விதடோதடோ (Joko Widodo) 

[D] சோண்டியோகோ யூதேோ 

 இந்ததோதேசிய அதிபோ் ததோ்தலில் த ோதகோ விதடோதடோ மீண்டும் தவற்றிதபற்று தேது பதவியய 

தக்கயவத்துள்ளோோ். விதடோதடோ மற்றும் துயண அதிபோ் பதவிக்குப் தபோட்டியிட்ட மோருப் அமிே் 

ஆகிதயோருக்கு 55.5% வோக்குகளும், அவயர எதிோ்த்துப் தபோட்டியிட்ட பிரதபோதவோ சுபியோந்ததோ, 

சோண்டியோகோ யூதேோவுக்கு 44% வோக்குகளும் கியடத்தே. 

 இவ்விரு தவட்போளோ்களிே் ததோ்தல் பரப்புயரகளும் தபோருளோதோரம், உட்கட்டயமப்பு மற்றும் 

ஊழல் ஆகியவற்றில் கவேம் தசலுத்திே. மதமும் ஒரு முக்கியப் பிரச்சயேயோக இருந்தது. 

இந்ததோதேசிய நோட்டிற்தகே அதிகோரப்பூோ்வ மததமே்ற ஒே்று இல்யல எே்றதபோதிலும், பிற 

மதங்கயள கயடபிடிக்க அந்நோட்டிே் அரசியலயமப்பில் இடமுள்ளது. இந்ததோதேசியோவில், 

80% மக்கள் இஸ்லோத்யத தழுவியுள்ளேோ். 

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

எந்ததந்த நோடுகளிே் சிந்தயேயில் உதித்த ஒே்றோகும்? 

[A] கேடோ மற்றும் ஐக்கிய இரோ ் ியம்  

[B] த ோ்மேி மற்றும் ஸ்தபயிே் 

[C] தநதோ்லோந்து மற்றும் சுவீடே் 

[D] நியூசிலோந்து மற்றும் பிரோே்ஸ் 

 தீவிரவோதத்யத எதிோ்த்துப் தபோரோடுவதற்கோக நியூசிலோந்து பிரதமோ் த சிந்தோ ஆடோ்ே் மற்றும் 

பிரோே்சு அதிபோ் இம்மோனுதவல் தமக்தரோே் ஆகிதயோோிே் சிந்யதயில் உதித்த ‘கிறிஸ்ட்சோ்ச் 

வியேக்கு அயழப்பு’ எே்னும் சோ்வததச பயங்கரவோத எதிோ்ப்பு ஆவணத்தில் இந்தியோ சமீபத்தில் 

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

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

தநதோ்லோந்து மற்றும் சுவீடே் உட்பட 26 நோடுகளிே் பங்தகற்புடே் இந்த ஆவணம் யகதயழுத்திட 

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

நடத்தப்பட்ட தோக்குதயலத் ததோடோ்ந்து ஏற்பட்டுள்ளது. தமலும், தீவிரவோதிகளோல் இயணயம் 

தவறோகப் பயே்படுத்தப்படுவதிலிருந்து தடுப்பயத இது தநோக்கமோகக் தகோண்டுள்ளது. 

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

பிரதிநிதிகள், போோிசு நகரத்தில் நயடதபற்ற கூட்டத்தில் கலந்துதகோண்டேோ். இந்தியோவிே் 

பிரதிநிதியோக தசயலோளோ் அ ய் பிரகோஷ் சஹோேி பங்தகற்றோோ். 

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

[A]  ப்போே் 

[B] யதவோே் 

[C] இந்ததோதேசியோ 

[D] மதலசியோ 

 ஆசியோவிதலதய முதே்முயறயோக யதவோேில் தே் – போலிே திருமணத்திற்கோே (Same – Sex 

Marriage) மதசோதோவுக்கு அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஓோிேச்தசோ்க்யகயோளோ்கள், தம்பதியோ்கள் 

தபோல திருமணத்யதப் பதிவு தசய்துதகோள்ளும்  விதமோக சட்டமியற்றப்பட்டுள்ளது. இது சட்ட 

ோீதியோே மணவுோியமகயள தே்போலிே இயணகளுக்கு வழங்குகிறது. துடிப்போே சமூகத்துடே் 

தே்ேோட்சி மிக்க மக்களோட்சியய உயடயது யதவோே். 

4.நடப்போண்டு துணிச்சலுக்கோே JKF விருது வழங்கி தகளரவிக்கப்பட்டுள்ளவோ் யோோ்? 

[A] போல் ோியோே் 

[B] தகவிே் தமக்கோோ்த்தி  

[C] நோே்ஸி தபதலோசி (Nancy Pelosi) 

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

விழோவில், அதமோிக்க அரசியல்வோதி நோே்ஸி தபதலோசிக்கு, நடப்போண்டிே் துணிச்சலுக்கோே 

 ோே் F தகே்ேடி விருது வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டது. 

 முே்ேோள் அதிபோ் போரக் ஒபோமோவிே் 2010ஆம் ஆண்டு சுகோதோர போதுகோப்புச் சட்டத்யத 

நியறதவற்றுவதில் இருந்த அவரது முயற்சிக்கோகவும், கடந்தோண்டு ததோ்தலிே்தபோது அதமோிக்க 

நோடோளுமே்றத்திே் கட்டுப்போட்யட மக்களோட்சியோளோ்கள் வசம் தகோண்டுதசல்ல உதவியதற்கோ 

–வும் அவோ் தகளரவிக்கப்பட்டுள்ளோோ். கடந்த  ேவோி மோதம் முதல் அதமோிக்க நோடோளுமே்றப் 

பிரதிநிதிகளிே் அயவத் தயலவரோக தபதலோசி பணியோற்றிவருகிறோோ். 

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

[A] UNESCO 

[B] UNICEF 

[C] UNIDOS 

[D] UNWTO 

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

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

தகோண்டோடியது. நமது வோழ்வில் ஒளி அடிப்பயடயோே ததோழில்நட்பங்களிே் முக்கியப் பங்கு 

குறித்த விழிப்புணோ்யவ அதிகோிக்கவும், UNESCOவிே் கல்வி, சமத்துவம் மற்றும் அயமதி ஆகிய 

இலக்குகயள அயடயவும் உதவும் அறிவியல், ததோழில்நட்பம், கயல மற்றும் கலோசோரத்யத 

உயோ்த்துவயதயும் இந்த நோள் குறிக்தகோளோகக் தகோண்டுள்ளது. 

 1960ஆம் ஆண்டில், புகழ்மிக்க இயற்பியலோளரும் தபோறியோளருமோே தியதடோோ் யமமேோல், முதே் 

முதலோக தவற்றிகரமோக தலசோ் கற்யற உருவோக்கப்பட்டதே் நியேயவயும் இந்நோள் குறிக்கிறது. 

6.இந்தியோவுக்கோே புதிய போகிஸ்தோே் உயரோயணயரோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவோ் யோோ்? 

[A] மசூத் கோலித் 

[B] இம்தியோஸ் அகமது 

[C] முயேீல் ஹக் (Mueenul Haq) 

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

உயோ் ஆயணயரோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோோ். கடந்த மோோ்ச் மோதத்தில் அயல்நோட்டுச் தசயலோளரோக 

தசோயஹல் முகமது நியமிக்கப்பட்டது முதல் இந்தியோவுக்கோே உயரோயணயோ் பதவி கோலியோக 

இருந்துவந்தது. இந்தியோ & சீேோ உட்பட பல்தவறு நோடுகளிே் துூதோ்களுக்கோே நியமேங்களுக்கு 

தற்சமயம் பிரதமோ் இம்ரோே் கோே் ஒப்புதல் அளித்துள்ளோோ். 

7.அண்யமயில் கோலமோே நிகி தலளடோ, எந்த வியளயோட்டுடே் ததோடோ்புயடயவோ்? 

[A] சதுரங்கம்  

[B] குறுவியரதயோட்டம் 

[C]  ூதடோ 

[D] தமோட்டோோ் பந்தயம் 

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

வியே்ேோவில் கோலமோேோோ். தமோட்டோோ் பந்தயத்தில் பிரபலமோக அறியப்பட்ட நபோ்களில் 

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

ஆண்டிலும் பட்டத்யத தவே்றோோ். 

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

ஆதோரங்கயள கண்டறிந்துள்ள விண்தவளி ஆரோய்ச்சியோளோ்கள் யோோ்? 

[A] NASA 

[B] JAXA 

[C] ISRO 

[D] CNES 

 NASA விண்தவளி ஆய்வு நிறுவேத்திே் ஆரோய்ச்சியோளோ்கள், தநப்டியூே் தகோளுக்கு அப்போல் 

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

விண்தபோருளில் தமத்தேோல், நீோ்ப்பேிக்கட்டி மற்றும் நண்ணுயிோ் மூலக்கூறுகள் ஆகியவற்றிே் 

தேித்துவமிக்க கலயவயய கண்டறிந்துள்ளேோ். 

 இந்தக் கலயவயோேது விண்கலத்தோல் முே்ேோ் ஆரோயப்பட்ட தபரும்போலோே பேிக்கட்டி 

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

மேிதே் தபோே்ற ததோற்றத்தில் உள்ளது. 

9. PCT மேிததநய அயமப்போேது மிகநீண்ட இப்தோோ் யவத்ததற்கோக புதிய கிே்ேஸ் உலக 

சோதயேயய பயடத்துள்ளது. இவ்வயமப்பிே் நிறுவேோ் யோோ்? 

[A] சஞ்சய் போண்தட 

[B] ஹிமோே்சு சோங்வோேி 

[C] த ோகிந்தோ் சிங் சலோோியோ 

[D] ரதமஷ் ஐயோ் 

 UAE நோடுகளில் ஒே்றோே துபோயில் உள்ள ததோழிற்தபட்யட பகுதியில் இந்தியோயவச் தசோ்ந்த 

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

வருகிறோோ். தமலும், PCT மேிததநய அறக்கட்டயள எே்ற ததோண்டு நிறுவேத்திே் மூலம் 

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

 அவ்வயகயில், ஆண்டுததோறும் ரமலோே் தநோே்பு கோலங்களில் பலருக்கு இப்தோோ் விருந்து 

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

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

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

எே்ற தயலப்பில் இந்நிகழ்வு தற்தபோது கிே்ேஸ் சோதயே புத்தகத்தில் இடம்பிடித்துள்ளது. 

10.நடப்போண்டு சோ்வததச அருங்கோட்சியக திேத்துக்கோே கருப்தபோருள் எே்ே? 

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

[B] Museums and Cultural Landscapes 

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

[D] Museums for peace and harmony in society 

 கலோசோர போிமோற்றம், கலோசோரங்களிே் தசறிவூட்டல் மற்றும் மக்களியடதய பரஸ்பர புோிதல், 

ஒத்துயழப்பு & அயமதி உள்ளிட்டவற்றில் வளோ்ச்சி ஆகியவற்றிே் மூலம் அருங்கோட்சியகத்திே் 

முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணோ்யவ ஏற்படுத்துவதற்கோக ஒவ்தவோோ் ஆண்டும் தம.18 அே்று 

சோ்வததச அருங்கோட்சியக திேம் கயடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு ஆசியக் ககாப்பபக்காக, இந்திய சக்கர நாற்காலி கிாிக்ககட் சங்கத்தின் 

ஆதரவாளராக உள்ள சமூக ஊடகத்தளம் எது? 

[A] இன்ஸ்டாகிராம் 

[B] டுவிட்டா்  

[C] கெகலா (Helo) 

[D] கபஸ்புக் 

 கம.15 அன்று கநபாளத்தில் கதாடங்கிய நடப்பாண்டு ஆசியக்ககாப்பபக்கான இந்திய சக்கர 

நாற்காலி கிாிக்ககட் சங்கத்தின் அதிகாரப்பூா்வ அணி ஆதரவாளராக கெகலா உள்ளது. இது 

இந்திய சக்கர நாற்காலி கிாிக்ககட்பட நடத்தும் மற்றும் விளம்பரப்படுத்தும் முதல் கசயலியாக 

கெகலாபவ மாற்றியுள்ளது. இதன் ஒருபகுதியாக, கெகலா கசயலி இப்கபாது கபாட்டியின் 

கபாது அணிக்கான அதிகாரப்பூா்வ டிஜிட்டல் ஊடக பங்குதாரராக இருக்கும். 

 சக்கர நாற்காலி கிாிக்ககட் சங்கமானது மாற்றுத்திறனாளிகள் விபளயாட்டுச் சங்கத்துடன் 

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

ககாண்ட வீரா்கள் சக்கர நாற்காலியில் இருந்துககாண்கட கபட்டிங், பந்துவீச்சு, களப்பயிற்சி 

ஆகியவற்பற கமற்ககாள்வா். 

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

கசா்ந்தவராவாா்? 

[A] ஈரான்  

[B] சவுதி அகரபியா 

[C] ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

[D] ஓமன் 

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

நடப்பாண்டுக்கான சா்வகதச கமன் புக்கா் பாிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நவீன உலகில் அடிபமக 

–ளாக வாழும் மூன்று இளஞ்சிறுமிகபளப் பற்றிய புதினம் இது. அரபியிலிருந்து ஆங்கிலத்தில் 

கமாழிகபயா்க்கப்பட்டுள்ளது. 
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 ஆங்கிலத்தில் கவளிவரும் புதினங்களுக்கு கமன் புக்கா் பாிசும், மற்ற கமாழிப்பிராந்தியங்களின் 

புதினங்களுக்கு சா்வகதச கமன் புக்கா் பாிசும் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த ஆண்டுக்கான 

சா்வகதசப் பாிபச கஜாகா அல்ொா்தியும் அவரது கமாழிகபயா்ப்பாளா் கமாிலின் பூத் இருவரும் 

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

எழுத்தாளா் மற்றும் கமாழிகபயா்ப்பாளருக்கு இபடகய சமமாக பிாிக்கப்பட்டு வழங்கப்படும். 

 18 ஆண்டுகளாக இவ்விருபத வழங்கிவரும் முதலீட்டு நிறுவனமான கமன் குழுமம், இப்பாிபச 

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

விருது என வழங்கப்படும். 

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

ஏவுகபணயின் மூலம் கவற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவியது? 

[A] பிஎஸ்எல்வி சி – 44 

[B] பிஎஸ்எல்வி சி – 46 

[C] பிஎஸ்எல்வி சி – 47 

[D] பிஎஸ்எல்வி சி – 45 

 ISRO நிறுவனமானது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீொிககாட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்கவளி 

ஆய்வு பமயத்திலிருந்து பூமிபய கண்காணிப்பதற்கான RISAT – 2B கசயற்பகக்ககாபள PSLV 

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

புவி கண்காணிப்பு கசயற்பகக்ககாள் கவளாண்பம, காடுகள் மற்றும் கபாிடா் கதாடா்பான 

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

கசயற்பகக்ககாளுக்கு மாற்றாக அபமயும். 

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

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

சாதாரண ஒளி கதாபலயுணா் கசயற்பகக்ககாள்களின் தரபவப் பூா்த்திகசய்யும். கமகம், மபழ 

& இரவில் தரவுகள் கதபவப்படும் நிறுவனங்களுக்கு இத்தபகய தரவு பயனுள்ளதாக அபமயும். 
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4. 8ஆவது இந்திய – மியன்மா் ஒருங்கிபணந்த கராந்து (IMCOR – 2019), பின்வரும் எந்தத் 

தளத்தில் கதாடங்கியுள்ளது? 

[A] கபாா்ட் பிகளயா் 

[B] மினிகாய் 

[C] டாமன் & படயூ 

[D] கவராட்டி 

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

இந்திய – மியான்மா் ஒருங்கிபணந்த கராந்து கதாடங்கியது. இது தீவிரவாதம், சட்டவிகராதமான 

மீன்பிடி, கபாபதப்கபாருள் கடத்தல், ஆட்கடத்தல், கவட்படயாடுதல் மற்றும் பிற சட்டவிகராத 

சிக்கல்களுக்கு தீா்வுகாண்பதற்காக இந்தியா மற்றும் மியான்மா் கடற்பபடகபளக்கு இபடகய 

நபடகபறும் ஓா் ஒருங்கிபணந்த கராந்தாகும். 

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

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

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

வழியாக நான்கு நாட்களுக்கு கராந்து கசய்யும். 

5. மக்காலு சிகரத்தின் உச்சிபய கவற்றிகரமாக அபடந்த முதல் இந்தியப் கபண்ணான 

பிாியங்கா கமாகித்கத, எந்த மாநிலத்பதச் கசா்ந்தவராவாா்? 

[A] கா்நாடகா 

[B] சத்தீஸ்கா் 

[C] மகாராஷ்டிரா 

[D] ககரளா 

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

கபாிய சிகரமான மக்காலு சிகரத்தின் உச்சிபய கவற்றிகரமாக அபடந்த முதல் இந்தியப் 

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

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

ஏறிய மகாராஷ்டிராவின் முதல் இளவயது கபண்ணாகவும், இந்திய அளவில் 3ஆவது இளவயது 

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

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

1954இல் ாிகல கீகன் தபலபமயிலான அகமாிக்கக் குழுவினா் மக்காலுவில் முதலில் ஏறினா். 

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

[A] ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

[B] இந்தியா 

[C] மியான்மா் 

[D] இலங்பக 

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

ஒருபகுதியாக இருக்கும் முதலீட்டாளா்கள், கதாழில்முபனகவாா், சிறப்பு வல்லுநா்கள் மற்றும் 

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

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளாா். இந்நடவடிக்பக, கமலும் பல இந்திய கதாழில் வல்லுநா்கள் மற்றும் 

வணிகா்கபள வபளகுடா நாட்டின்பால் ஈா்க்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. 

 இப்புதிய நிரந்தர நுபழவு இபசவு கவளிநாட்டு முதலீடுகபள உருவாக்கும், கதாழில்முபனபவ 

ஊக்குவிக்கும், முன்னணிப் கபாறியாளா்கள், அறிவியலாளா்கள் & மாணவா்கபள ஈா்க்கும். 

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

6,800 கவளிநாட்டவா்களுக்கு நிரந்தர குடியுாிபம வழங்கவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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

Sun’ வழங்கி ககௌரவிக்கப்படவுள்ள இந்திய துூதா் யாா்? 

[A] சுஜாதா சிங் 

[B] நிரூபமா ராவ் 

[C] ஷியாம் சரன் 

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

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

வலுப்படுத்துவதிலும், இந்தியாவிற்கும் ஜப்பானுக்கும் இபடயிலான பரஸ்பர புாிதபல அதிகாி  

–ப்பதிலும் இருந்த அவரது பங்களிப்பிற்காக நடப்பாண்டு வசந்தகால கபரரசு விழாவின்கபாது 

இவ்விருது வழங்கப்படும். 

 2004 – 2006 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் அயல்நாட்டு கசயலாளராக இவா் பணியாற்றியுள்ள ாா். 

அவருபடய பணிக்காலத்தில், அப்கபாபதய ஜப்பானிய பிரதமா் ஜூனிசிகரா ககாய்சுமி ஐந்து 

ஆண்டுகளில் முதன்முபறயாக இந்தியாவுக்கு வருபகதந்தாா். 

 ஜப்பான் மற்றும் இந்தியாவுக்கு இபடகய பரஸ்பர புாிதபல வலுப்படுத்துவதில் இருந்த அவரது 

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

அப்கபாது அவா் ஜப்பானிலுள்ள இந்திய துூதரகத்தின் துபணத் தபலவராக இருந்தாா். 2017ஆம் 

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

ஜப்பான் ஆய்வரங்கம்” நடத்தும் வபகயில் வளா்த்துவருகிறாா்.  

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

–கப்படவுள்ள இந்திய அபமதிக்காப்பாளா் யாா்? 

[A] ககளதம் பம்பவாகல 

[B] அதுல் ககர 

[C] ஜிகதந்தா் குமாா் 

[D] ரவீஷ் குமாா் 

 பணியின்கபாது உயிா்நீத்தவா்களுக்கும், துணிச்சல்மிக்ககாருக்கும் வழங்கப்படும் கபருபமமிகு 

ஐக்கிய நாடுகள் டாக் ெமாகஷல்ட் பதக்கமானது, நடப்பாண்டில் வழங்கப்படவுள்ள 119 ராணுவ, 

காவல்துபற மற்றும் ஆட்சிப்பணி அதிகாாிகளுள் காவல்துபற அதிகாாி ஜிகதந்தா் குமாரும் 

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

திட்டத்தில் பணியாற்றும்கபாது குமாா் மிகச்சிறந்த தியாகத்பதச் கசய்தாா். 

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

விழாவில், மபறந்த இந்திய அபமதிக்காப்பாளாின் சாா்பாக ஐ.நாவுக்கான இந்தியாவின் 

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

காப்பிற்காக சீருபடப்பணியாளா்கபள பங்களிப்பு கசய்வதில் நான்காவது கபாிய நாடாக 

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

[A] கம 22 

[B] கம 21 

[C] கம 20 

[D] கம 19 

 மபறந்த முன்னாள் பிரதமா் ராஜீவ்காந்தியின் நிபனவுநாளான கம.21, ஆண்டுகதாறும் கதசிய 

பயங்கரவாத எதிா்ப்பு தினமாக கபடபிடிக்கப்படுகிறது. பயங்கரவாதம் மற்றும் வன்முபறயின் 

ஆபத்தும் மக்கள், சமுதாயம் மற்றும் நாட்டின் மீதான அதன் தாக்கம் குறித்து அபனத்து 

மக்களிபடகய விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துவது இந்நாளின் கநாக்கமாகும். 

 தீவிரவாதம் & வன்முபறயிலிருந்து மக்கள் விலகி நிற்ககவண்டுகமன வலியுறுத்துவதற்காககவ 

இந்த நாள் கபடபிடிக்கப்படுகிறது. 

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

உயா்நீதிமன்றம் எது? 

[A] தில்லி உயா்நீதிமன்றம் 

[B] கமட்ராஸ் உயா்நீதிமன்றம் 

[C] பாம்கப உயா்நீதிமன்றம் 

[D] கல்கத்தா உயா்நீதிமன்றம் 

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

அரசியலபமப்பின் 226ஆவது பிாிவின் கீழ் அதன் அதிகார எல்பலக்கு இது இணங்காது எனவும் 

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

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

மனுபவ விசாாித்த நீதிபதி சுகரஷ் குமாா் பகட், இந்தத் தீா்ப்பப வழங்கியுள்ளாா். 

 ககாள்முதல் பணிக்குழுவால் தவறான நடத்பதயுபடயவா் எனக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட முன்னாள் 

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

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

மனுவில், தனது வழக்கில் தக்க சட்டமுபற எதுவும் பின்பற்றப்படவில்பல என கூறியுள்ளாா். 

 

 

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

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

மின்சார ஆபணயம் மதிப்பிட்டுள்ளது. இபதத்கதாடா்ந்து ஆந்திரப்பிரகதசம் 6,911; கா்நாடகா 

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

கசய்யப்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தென்னாப்பிாிக்காவின் புெிய அெிபராக தொ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

[A] ஜூலியஸ் மதலமா 

[B] ொதபா தபகி 

[C] மூசி மமமன் 

[D] சிாில் ராமதபாசா (Cyril Ramaphosa) 

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

தென்னாப்பிாிக்க நாடாளுமன்றெ்துக்கு நடந்ெ தொ்ெலில், 57.5% வாக்குகள் தபற்று ஆப்பிாிக்க 

தெசிய காங்கிரஸ் கட்சி தவற்றி தபற்றது. நாடாளுமன்றெ்ெில் உள்ள 400 தொகுெிகளில் 230 

தொகுெிகமள அந்ெக் கட்சி மகப்பற்றியது. 

2.எந்ெெ் தெெியில், உலக தபச்சுவாா்ெ்மெ மற்றும் வளா்ச்சிக்கான கலாசார பல்வமகமம 

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

[A] தம 22 

[B] தம 21 

[C] தம 20 

[D] தம 19 

 அரசாங்கங்கள், அரசு சாரா அமமப்புகள் மற்றும் தபாதுமக்கள் இமடதய கலாசார பல்வமகமம 

மற்றும் வளா்ச்சிமயச் சுற்றியுள்ள சிக்கல்கள் பற்றிய புாிெமல அெிகாிக்கும் விெமாக ஒவ்தவாா் 

ஆண்டும் தம.21 அன்று உலக தபச்சுவாா்ெ்மெ மற்றும் வளா்ச்சிக்கான கலாசார பல்வமகமம 

ெினம் தகாண்டாடப்படுகிறது. 2001இல் ஆப்கானிஸ்ொனில் உள்ள பாமியன் புெ்ொ் சிமலகமள 

அழிெ்ெென் விமளவாக இந்ெ நாள் உருவாக்கப்பட்டது. 

 UAE ஆனது சகிப்புெ்ென்மமமயயும் கலாசார பல்வமகமமமயயும் ஊக்குவிப்பெில் ெனது 

முயற்சிகமள முன்னிமலப்படுெ்ெி நடப்பாண்டில் (2019) இந்ெ நாமள தகாண்டாடியுள்ளது. இந்ெ 

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

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

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

3.சமீபெ்ெில் காலமான சூா்ய பிரகாஷ், எம்மாநிலெ்மெச்தசா்ந்ெ புகழ்மிக்க கமலஞராவாா்? 

[A] கா்நாடகா 

[B] தெலுங்கானா 

[C] ஆந்ெிரப்பிரதெசம் 

[D] தகரளா 

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

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

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

Goods) பிாிவுடன் இமணந்துள்ள வங்கி எது? 

[A] பாரெ ஸ்தடட் வங்கி 

[B] பஞ்சாப் தெசிய வங்கி 

[C] பதராடா வங்கி 

[D] தபங்க் ஆப் இந்ெியா 

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

ஆகியவற்றுக்கு இமடதயயான கூட்டிமணவின்படி, பாரெ ஸ்தடட் வங்கியின் YONO தசயலிமய 

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

ெனிநபா் பராமாிப்பு, உபகரணங்கள் மற்றும் சங்கரா தொல் பாதுகாப்புப் தபாருட்கள் உட்பட 

350க்கும் தமற்பட்ட பல்தவறு தபாருட்கமள 15% ெள்ளுபடியில் வாங்கலாம். 

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

மின்னணு சந்மெமய வளமமப்படுெ்துவதுடன், SBIஇன் வாடிக்மகயாளா்களுக்கு மிகச்சிறந்ெ 

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

சான்சி சிதடதட, எந்ெ நாட்மடச் தசா்ந்ெவராவாா்? 

[A] மலாவி 

[B] மநஜீாியா 

[C] எகிப்து 

[D] சாம்பியா 

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

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

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

ஐ.நா. சா்வதெச அமமெிக்காப்பாா்கள் நிமனவு ெினெ்ெின்தபாது இவ்விருது வழங்கப்பட்டது. 

 கடந்ொண்டு நவம்பாில், காங்தகா மக்களாட்சிக் குடியரசின் கிழக்குப்பகுெியில், தபாதுமக்கமள 

ெீவிரவாெெ்ெில் ஈடுபடுெ்ெியும், தகாடிய எதபாலா நச்சுயிாி தநாய்க்கு ஐக்கிய நாடுகள் அளிெ்து 

வந்ெ சிகிச்மசகளுக்கு ெமடயாகவும் இருந்து வந்ெ ADF என்னும் ஓா் ஆயுெக்குழுவுக்கு எெிரான 

நடவடிக்மகயின்தபாது சிதடதட தகால்லப்பட்டாா். 

 இந்ெ விருது 2014இல் நிறுவப்பட்டது. 1994ஆம் ஆண்டில் ருவாண்டாவில் தகால்லப்படுவெற்கு 

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

தகப்டன் பதய மடயக்தனவின் தபயாில் இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. 

6.நடப்பாண்டு குழந்மெகள் உாிமம அட்டவமணயில், இந்ெியாவின் ெரநிமல என்ன? 

[A] 111ஆவது 

[B] 100ஆவது 

[C] 117ஆவது 

[D] 104ஆவது 

 சிறாா்களின் உாிமமகமள தமம்படுெ்துவெற்கு நாடுகள் எவ்வளவு ஈடுபாடுடனும், ெகுெியுடனும் 

உள்ளன என்பென் அடிப்பமடயில், அவற்மற ெரவாிமசப்படுெ்தும் நடப்பாண்டு குழந்மெகள் 

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

தபாா்ச்சுகல், சுவிச்சா்லாந்து முெலான நாடுகள் உள்ளன. ஆண்டுதொறும் தவளியிடப்படும் இந்ெச் 

சா்வதெச அட்டவமணயானது, தநொ்லாந்ெின் தராட்டா்டமில் உள்ள எராஸ்மஸ் பல்கமலயுடன் 

இமணந்ெ கிட்ஸ் மரட் அறக்கட்டமளயின் முயற்சியாகும். 

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

தசகாிக்கப்பட்ட ெகவல்களின் அடிப்பமடயில் ஆண்டுதொறும் இவ்வறிக்மககள் தவளியிடப்படு 

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

உாிமமகளுக்கான சூழமல உருவாக்குெல் உள்ளிட்ட ஐந்து பிாிவுகமள இந்ெ அட்டவமண 

தகாண்டுள்ளது. 

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

[A] அவனி சதுா்தவெி 

[B] தமாகனா சிங் 

[C] சுமனனா ராஜ்புெ் 

[D] பாவனா காந்ெ் 

 தபாா் விமானெ்மெ பகலில் இயக்கும் ெகுெியுமடய முெல் தபண் விமானி என்ற தபருமமமய 

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

தபாா் விமானெ்மெ பகலில் இயக்கும் பயிற்சிமய முடிெ்ெ பின்னா் பாவனா காந்ெ், இந்ெப் 

தபருமமமயப் தபற்றுள்ளாா். ெற்தபாது பிதகனாில் உள்ள நல் ெளெ்ெில் பணியமா்ெ்ெப்பட்டுள்ள 

பாவனா காந்ெ், ெனது குழுவுடன் அங்கு தபாா் விமானெ்மெ இயக்குவாா். 

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

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

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

8.இரயில் பாமெமய மின்மயமாக்கும் ெிட்டெ்ெிற்காக இந்ெியாவுக்கு $750 மில்லியன் டாலா் 

கடனுெவி வழங்க முடிவுதசய்துள்ள சா்வதெச நிறுவனம் எது? 

[A] சா்வதெச நாணய நிெியம் 

[B] ஆசிய உட்கட்டமமப்பு முெலீட்டு வங்கி 

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

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

துமறமய எாிதபாருள் சாா்ந்ெிருக்கும் நிமலயிலிருந்து, மின்மயமாக்க இது உெவும். இந்ெியாவில் 

சரக்குகள் மற்றும் பயணிகள் தபாக்குவரெ்து விமரந்து நமடதபற உெவிகரமாக இது இருக்கும். 

மின்மயமாக்கல் முடிந்ெ தசாெ்துகள், இந்ெிய இரயில்தவயிடம் குெ்ெமகக்கு அளிக்கப்படும். 

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

[A] Awareness of high blood pressure 

[B] Know your numbers 

[C] Treat to goal 

[D] Healthy diet, healthy blood pressure 

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

சுகாொர அமமப்பால் அமழக்கப்படும் உயா் இரெ்ெ அழுெ்ெ தநாய் குறிெ்ெ விழிப்புணா்மவ 

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

Hypertension Day) கமடபிடிக்கப்படுகிறது. நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்தபாருள், 

“Know your numbers” என்பொகும். 

 ெமனிச் சுவா்களுக்கு எெிராக நீண்டகாலமாக உயா் அழுெ்ெெ்ெில் இரெ்ெம் பாயும் நிமல உயா் 

இரெ்ெ அழுெ்ெமாகும். இெய தநாய் & பக்கவாெம் தபான்ற பல்தவறு உடல்நலப் பிரச்சமனகமள 

ஏற்படுெ்துவெற்கு இந்ெ உயா் இரெ்ெ அழுெ்ெம் தபாதுமான காரணமாக உள்ளது. 

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

[A] புமகப்படக்கமல 

[B] விமளயாட்டு 

[C] ெிமரெ்துமற 

[D] பெ்ெிாிமக 

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

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

சங்கெ்மெ நிறுவினாா். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

ஜொ்மானிை கட்டணம் ஜெலுத்தல் நிறுவனம் எது? 

[A] Wirecard (வைா்காா்ட்) 

[B] Paysafe Group 

[C] Atos 

[D] Klarna 

 வங்கிக் கணக்குகடளத் ஜதாடங்க, பணப் பாிமாற்றம் அல்லது முழுடமைான வணிக பாிவா்த்த 

–டனகளுக்குத் ததடவைான வாி அடடைாள அட்டடகடள வழங்குவதற்கான ஜெைல்முடறடை 

எளிதாக்குவதற்காக ஜொ்மானிை கட்டணஞ்ஜெலுத்தல் நிறுவனமான வைா்காா்டுடன் இந்திைா 

இடணந்துள்ளது. அரசு நிறுவனமான UTI உட்கட்டடமப்பு ஜதாழில்நுட்பம் மற்றும் நிதிைிைல் 

தெடவகள் நிறுவனத்துடனான இந்த ஒப்பந்தம், 1.3 பில்லிைன் மக்கள்ஜதாடக ஜகாண்ட, 

இன்னமும் முடறொரா ஜபாருளாதாரத்தில் வாழ்ந்தும், பணிஜெை்தும் வரும் மக்கள் வெிக்கும் 

நாட்டில் நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டடகடள வழங்க முற்படுகிறது. 

 1999இல் முனிெ்ெில் நிறுவப்பட்ட வைா்காா்ட் நிறுவனம், ஒரு மின்னணு கட்டணம் ஜெலுத்தும் 

தளத்டத இைக்கிவருகிறது. அஃது வணிகா்களுக்கான கட்டணப் ஜபறுதல்கடள டகைாள்கிறது. 

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

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

ஜெை்துள்ள பன்னாட்டு அடமப்பு எது? 

[A] ஐ எல் ஓ 

[B] ைுஜனஸ்தகா 

[C] எப் ஏ ஓ 

[D] டபுள்யூ ஜெெ் ஓ 

 பாம்புக் கடிைால் ஏற்படும் மரணங்கள் மற்றும் காைங்கடள குடறப்பதற்காக ஒரு புதிை உத்திடை 

உலக சுகாதார நிறுவனம் ஜவளிைிட்டுள்ளது. ஒவ்தவாா் ஆண்டும் கிட்டத்தட்ட மூன்று மில்லிைன் 

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

2030ஆம் ஆண்டளவில் குடறப்பதத இவ்வுத்திைின் தநாக்கமாகும். தரம்வாை்ந்த நஞ்சு – முறிவு 

மருந்துகளின் உற்பத்திடைக் கணிெமாக உைா்த்துவதத இந்த உத்திைின் முக்கிைப் பகுதிைாகும். 

 பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் பின்பற்றப்படும் ததெிை சுகாதாரத் திட்டங்களில், பாம்புக்கடி ெிகிெ்டெ 

–டைைும் ஒருங்கிடணக்க இந்த உத்தி அடழப்பு விடுத்துள்ளது. இதில் சுகாதார ஊழிைா்களுக்கு 

ெிறந்த பைிற்ெி வழங்குவதும், பாம்புக்கடி குறித்து மக்களுக்கு பைிற்றுவிப்பதும் அடங்கும்.  

 பாம்பின் நஞ்ொனது பக்கவாதத்டத ஏற்படுத்தும் காரணிைாக உள்ளது. அது மூெ்சுத்திணறல், 

குருதிப்தபாக்கு ெீா்குடலவு, நிரந்தர இைலாடம & திசு பாதிப்பு ஆகிைவற்றுக்கு வழிவகுக்கக் 

கூடிைதாக உள்ளது. பாம்புக்கடிைால் பாதிக்கப்பட்ட ஜபரும்பாலாதனாா் உலகின் ஜவப்பமண்டல 

அல்லது ஏழ்டமைான பகுதிகளில் வெிக்கும் மக்ககளாக உள்ளனா். குழந்டதகள் தங்களது ெிறிை 

உடலின் அளவு காரணமாக இதனால் தமாெமாக பாதிக்கப்படுகின்றனா். 

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

[A] டி ஆா் டி ஓ 

[B] வி எஸ் எஸ் ெி 

[C] பி ஏ ஆா் ெி 

[D] ஐ எஸ் ஆா் ஓ 

 அதிகாரப்பூா்வமாக இந்திை விண்ஜவளித் திட்டங்களில் ஜதாழிற்துடற பங்தகற்டப அதிகாிப்பத 

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

இது இந்திை விண்ஜவளி ஆை்வு டமைத்தின் (ISRO) வணிகப்பிாிவாகும். ஜதாழிற்துடறைில் 

விண்ஜவளி ஜதாடா்புடடை அடனத்து நடவடிக்டககளுக்கும் NSIL ஓா் ஒருங்கிடணப்பாளராக 

ஜெைல்படும். தமலும், விண்ஜவளி ஜதாடா்பான ஜதாழினுட்பங்களில் தனிைாா் ஜதாழில்முடன 

–டவைும் இது வளா்க்கும். 

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

(PSLV) ஆகிைவற்டற ஜதாழில்நுட்பப் பாிமாற்ற வழிமுடறகள் மூலம் உற்பத்தி ஜெை்வதற்கான 

ஜபாறுப்பும் இதனுடடைதாகும். 

  

 

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


                    2019 மே 25 & 26 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          3 

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

நிறுவனம் எது? 

[A] ெி என் இ எஸ் 

[B] நாொ 

[C] ொக்ொ 

[D] தராஸ்தகாஸ்தமாஸ் 

 நிலவுக்கு விண்ஜவளி வீரா்கடள அனுப்பும் ‘ஆா்டிமிஸ்’ திட்டத்திற்கான கால அட்டவடணடை 

நாொ நிறுவனம் ெமீபத்தில் ஜவளிைிட்டுள்ளது. எட்டுத் திட்டமிடப்பட்ட ஏவுதடலைும், 2024ஆம் 

ஆண்டுக்குள் நிலவின் சுற்றுப்பாடதைில் ஒரு ெிறு நிடலைம் அடமத்தல் ஆகிைடவைும் இதில் 

அடங்கும். ஜபாதுவாக நிலவு ஜதாடா்புடடை விண்ஜவளித் திட்டங்களுக்கு அப்தபாதலா எனப் 

ஜபைாிடப்படுவது வழக்கம். 

 ஆா்டிமிஸ் என்பது கிதரக்கப் புராணங்களில் தவட்டட, வனம் & நிலவின் ஜபண் ஜதை்வமாகக் 

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

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

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

என்பதன் சுருக்கதம ‘ARTEMIS’ என்பதாகும். 

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

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

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

அனுப்பும் திட்டம் எனவும் நாொ நிா்வாகி ெிம் பிாிடன்ஸ்டடன் ஜதாிவித்துள்ளாா். இந்த மூன்று 

திட்டங்களும் தபாைிங் ஏவுகடண மூலம் விண்ணுக்கு ஏவப்படும். 

5.சுதகாை் தபாா் விமானத்திலிருந்து நிடலம வழிப்படுத்திை ஜவடிகுண்டட (Inertial Guided 

Bomb) ஜவற்றிகரமாக தொதித்துள்ள அடமப்பு எது? 

[A] பி ஏ ஆா் ெி 

[B] மாா்தகாஸ்  

[C] டி ஆா் டி ஓ 

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

இருந்து துல்லிைமாக தாக்கும் திறனுடடை 500 கிதலா நிடலம வழிப்படுத்திை ஜவடிகுண்டு 

ஜவற்றிகரமாக பாிதொதிக்கப்பட்டது. இந்தப் பாிதொதடனடை, பாதுகாப்பு ஆராை்ெ்ெி மற்றும் 

தமம்பாட்டு அடமப்பு தமற்ஜகாண்டது. ஜவவ்தவறு அளவீடுகளில் நடத்தப்பட்ட இந்தெ் தொதடன 

–ைின்தபாது, நிா்ணைிக்கப்பட்ட அடனத்து இலக்குகடளைும் இந்த ஜவடிகுண்டு துல்லிைமாகத் 

தாக்கி அழித்தது. 

 கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன், தபாா் விமானத்திலிருந்தபடி தடரைிலுள்ள இலக்குகடளத் 

தாக்கும் பிரதமாஸ் ஏவுகடணடை இந்திை விமானப் படட அந்தமான் & நிக்தகாபாா் தீவுகளில் 

இருந்து ஜவற்றிகரமாக தொதித்துப் பாா்த்தது. சுதகாை் – 30 விமானத்திலிருந்து இந்தெ் தொதடன 

நடத்தப்பட்டது. 2.5 டன் எடடைுடடை வானிலிருந்து தடரக்கு ஏவப்படும் இந்த ஏவுகடணைானது  

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

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

தட்ட ஒலிடைப் தபான்று மும்மடங்கு தவகமாகும். 

6.உள்நாட்டு உைிாி – ஜெட் எாிஜபாருளில் இைங்குவதற்கு அதிகாரப்பூா்வமாக ொன்றளிக்கப் 

–பட்ட இரஷ்ைாவால் தைாாிக்கப்பட்ட இந்திை விமானப்படட விமானம் எது? 

[A] AN-31 

[B] AN-33 

[C] AN-32 

[D] AN-35 

 இந்திை விமானப் படடைின் இரஷ்ைத் தைாாிப்பான AN – 32 விமானமானது, மரங்களிலிருந்து 

ஜபறப்பட்ட கலப்பு உைிாி – ஜெட் எாிஜபாருளில் இைங்குவதற்கு அதிகாரப்பூா்வமாக ொன்றளிக்க 

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

எாிஜபாருளாகவும் இந்த எாிஜபாருள் இருக்கும். அடுத்த ஈராண்டுகளில் இந்தப் பாிதொதடனடை 

விாிவுபடுத்துவதற்கான திட்டங்கடள இந்திை வான் படட ஜகாண்டுள்ளது. 

 இந்த விமானத்திற்கு, இராணுவ வானுூா்தி ஜெல்லத்தக்க நிடல மற்றும் ொன்றளிப்பு டமைம் 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. உைிாி எாிஜபாருளால் இைங்கும் இந்த முதல் விமானத்டத தடராடூனில் 

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

பாிதொதிக்கும் வெதிகள் இல்லாத காரணத்தால், இது அப்தபாது தொதிக்கப்படவும் இல்டல 

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

[A] தம 21  

[B] தம 22 

[C] தம 23 

[D] தம 24 

 கடலாடமகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் ெட்டத்திற்குப் புறம்பாக அடவகடள கடத்துவது குறித்த 

விழிப்புணா்டவ மக்களிடடதை ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்தவாா் ஆண்டும் தம.23 அன்று உலக 

கடலாடமகள் தினம் கடடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 நடப்பாண்டில் இந்திை உைிா்ப்பல்வடகடம வடலத்தளமானது, ஆடமகள் குறித்து ஆவணப்ப 

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

ஒரு தனித்துவமிக்க முைற்ெிடை இந்திைா முழுவதும் ஜதாடங்கிற்று. இந்திைாவில் உள்ள நன்னீா் 

ஆடமகள் மற்றும் ஆடமகள் குறித்த தகவல்கடள தெகாிப்பதத இம்முைற்ெிைின் தநாக்கமாகும். 

8. உக்டரனின் புதிை அதிபராக பதவிதைற்றுள்ளவா் ைாா்? 

[A] விளாடிமிா் ஜெலன்ஸ்கி (Volodymyr Zelensky) 

[B] விக்டா் யூஷ்ஜெங்தகா 

[C] ஜபட்தரா ஜபாதராஜஷங்தகா 

[D] லிதைானிட் கிராெக் 

 உக்னின் புதிை அதிபராக ஜதாடலக்காட்ெி நடகெ்சுடவ நடிகா் விளாடிமிா் ஜெலன்ஸ்கி பதவி 

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

ஆெிாிைராக ஊழடல விமா்ெித்து நடித்தாா். அது அவருக்கு மக்கள் ஆதரடவ ஜபற்றுத்தந்தது. 

 இத்ஜதாடாின் தடலப்டபதை தன் கட்ெிைின் ஜபைராக்கி, கடந்த மாா்ெ்ெில் கட்ெி ஜதாடங்கினாா். 

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

கட்டணத்டத, எவ்வளவுக்கு உைா்த்திக்ஜகாள்ள நவீன நாணை தெமிப்பகங்களுக்கு இந்திை 

ாிொ்வ் வங்கி அனுமதி அளித்துள்ளது? 

[A] `8 

[B] `11 

[C] `7 

[D] `10 

 நாணை தெமிப்பகங்களற்ற வங்கிக்கிடளகளால் டவப்பு ஜெை்ைப்பட்டுள்ள 100 துண்டங்கடளக் 

ஜகாண்ட ஒரு ஜபாதிைத்துக்கு 5 ரூபாை் என இருந்துவரும் தெடவக்கட்டணத்டத, அதிகபட்ெமாக 

8 ரூபாை் வடர உைா்த்திக்ஜகாள்ள மிகப்ஜபாிை நவீன நாணை தெமிப்பகங்களுக்கு இந்திை ாிொ்வ் 

வங்கி அனுமதி அளித்துள்ளது. 

 இதற்காக குடறந்தபட்ெ தரநிடலகடள பூா்த்தி ஜெை்ைும் நாணை தெமிப்பகங்கதள மிகப்ஜபாிை 

நவீன நாணை தெமிப்பகங்கள் என வடகப்படுத்திக்ஜகாள்ள தகுதிஜபறும். உைா்த்தப்பட்டுள்ள 

இந்த விகிதங்கள் ெம்பந்தப்பட்ட அலுவலகத்தால் வடகப்படுத்தப்பட்ட பிறதக அமலுக்கு வரும். 

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

அடமப்டப இந்திைா தடட ஜெை்துள்ளது? 

[A] பைங்கரவாதெ் ஜெைல்கடளத் தடடஜெை்ைும் ெட்டம் 

[B] ஆைுதப்படட (ெிறப்பு அதிகாரங்கள்) ெட்டம் 

[C] ததெிைப் பாதுகாப்புெ் ெட்டம் 

[D] ெட்டத்துக்குப் புறம்பான நடவடிக்டககள் (தடுப்பு) ெட்டம் 

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

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

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

பைங்கரவாத அடமப்பு அடழக்கப்படுகின்றது. 

 இந்த அடமப்பு, பைங்கரவாதத்டத ஊக்குவிக்கும் நடவடிக்டககடள தமற்ஜகாள்வதாகவும், 

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

முகங்களும் 1967ஆம் ஆண்டின் ெட்டத்துக்குப் புறம்பான நடவடிக்டககள் தடுப்புெ் ெட்டத்தின் 

(UAPA) முதல் அட்டவடணைில் தொ்க்கப்பட்டுள்ளன. UAPAஇன் முதல் அட்டவடணைில் பட்டிைலி 

–டப்பட்டுள்ளது என்றால், அது இந்திைாவில் தடடஜெை்ைப்பட்ட அடமப்பு என்று ஜபாருள். 

 

 

 நீலகிாி மாவட்டம், குன்னுூா் ெிம்ஸ் பூங்காவில் 61ஆவது பழக்கண்காட்ெி ஜதாடங்கிைுள்ளது. 

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

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

1.நடப்பாண்டு உயிாியல் பல்வகைகை தினத்துை்ைான ைருப்பபாருள் என்ன? 

[A] Biodiversity and Sustainable Tourism 

[B] Our Biodiversity, Our Food, Our Health 

[C] Biodiversity for Sustaining People and their Livelihoods 

[D] Biodiversity for Sustainable Development 

 பன்னாட்டளவில் உயிாியல் பல்வகைகை பற்றிய புாிதல் ைற்றுை் விழிப்புணா்கவ அதிைாிை்குை் 

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

Diversity) தினை் ைகடபிடிை்ைப்படுைிறது. நடப்பாண்டில் வருை் இந்நாளுை்ைான ைருப்பபாருள், 

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

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

ஆைியன குறித்து அறிவூட்டுை் விதைாைவுை், விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துை் விதைாைவுை் உள்ளது. 

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

[A] கநஜீாியா 

[B] பைாராை்நைா 

[C] அல்ஜீாியா 

[D] தான்சானியா 

 அல்ஜீாியா ைற்றுை் அா்பஜன்டினா ஆைிய நாடுைகள ைநலாியா நநாயற்ற நாடுைள் என உலை 

சுைாதார அகைப்பு (WHO) அதிைாரப்பூா்வைாை அங்ைீைாித்துள்ளது. பதாடா்ச்சியாை மூன்றாண்டு 

ைாலத்திற்கு அை்பைாடிய நநாய் குறித்த எந்தவிதைான புதிய வழை்குைளுை் இவ்விருநாடுைளிலுை் 

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

என அறிவிை்ைப்பட்டுள்ளன. 

 1880இல் பிரஞ்சு ைருத்துவா் டாை்டா் சாா்லஸ் லுூயிஸ் அல்நபான்ஸ் லாவா்னால் ைநலாியா நநாய் 

ைண்டறியப்பட்ட நாடான அல்ஜீாியா, இந்த கைல்ைல்கல அகடயுை் ஆப்பிாிை்ைாவின் 2ஆவது 

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

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

அதிைாரப்பூா்வைாை அங்ைீைாிை்ைப்பட்ட இரண்டாவது நாடு அா்பஜன்டினா ஆகுை். ைடந்த 2018ஆை் 

ஆண்டு ஜூன் ைாதத்தில் பராகுநவ முதன்முதலாை அங்ைீைாிை்ைப்பட்டது. ைநலாியா என்பது 

பபண் அனாபிலஸ் பைாசுை்ைடியால் ைடத்தப்படுை் ஓா் ஒட்டுண்ணி நநாயாகுை். இந்நநாய், தடுை்ைை் 

கூடியது ைற்றுை் சிைிச்கசயளிை்ைை் கூடியதுை் ஆகுை். 

3.சாநைாஸ் தீவுை்கூட்டை், எந்தப் பபருங்ைடலில் அகைந்துள்ளது? 

[A] அட்லாண்டிை் பபருங்ைடல் 

[B] பசிபிை் பபருங்ைடல் 

[C] ஆா்டிை் பபருங்ைடல் 

[D] இந்தியப் பபருங்ைடல் 

 சாநைாஸ் தீவுைளிலிருந்து ஐை்ைிய இராஜ்ஜியை் தனது நிா்வாைத்கத திருை்ப பபறநவண்டுை் என்ற 

தீா்ைானத்கத ஐை்ைிய நாடுைள் பபாது அகவ அதிைாரப்பூா்வைாை நிகறநவற்றியுள்ளது. 1965இல் 

பைாாிசியசிலிருந்து சாநைாஸ் தீகவ பிாிப்பதன் மூலை் வருை் சட்டபூா்வ விகளவுைள் குறித்து 

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

இந்தியப் பபருங்ைடல் தீவுைளில் ஐை்ைிய இராஜ்ஜியத்தின் ைாலனியாதிை்ைை் சட்டவிநராதைானது 

என்று அது தீா்ப்பளித்தது. 

 1968ஆை் ஆண்டில் பைாாிசியஸ் விடுதகலயகடந்த பின்னருை், ஐை்ைிய இராஜ்ஜியை் சாநைாஸ் 

தீவுை்கூட்டத்தின் நிா்வாைத்கத தன்வசநை கவத்திருந்தது குறிப்பிடத்தை்ைது. சாநைாஸ் தீவுை் 

கூட்டத்தின் ைிைப்பபாிய தீவான டியாநைா ைாா்சியா தீவில் ஐை்ைிய அபைாிை்ைா ைற்றுை் ஐை்ைிய 

இராஜ்ஜியை் கூட்டுறவில் முை்ைிய இராணுவத்தளை் பசயல்பட்டு வருைிறது. 

 1967 ைற்றுை் 1973ை்கு இகடப்பட்ட ைாலத்தில் அகனத்து சாநைாசி ைை்ைளுை் ைீண்டுை் திருை்பவர 

இயலாத அளவிற்கு வலுை்ைட்டாயைாை பவளிநயற்றப்பட்டனா். இந்தியப் பபருங்ைடலில், ைாலத் 

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

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

நகடபபற்றது? 

[A] பிஷ்நைை் 

[B] புது தில்லி 

[C] ைாஸ்நைா 

[D] பீஜிங் 

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

ஒத்துகழப்பு அகைப்பின் பவளியுறவு அகைச்சா்ைள் ைாநாட்டில் பவளியுறவுத் துகற அகைச்சா் 

சுஷ்ைா சுவராஜ் ைலந்துபைாண்டாா். இதில் புல்வாைா ைற்றுை் இலங்கையில் நடந்த பயங்ைரவாத 

தாை்குதல்ைகள குறிப்பிட்டுப் நபசிய சுஷ்ைா சுவராஜ், பயங்ைரவாத எதிா்ப்பு ஒத்துகழப்புை்ைாை 

SCO உறுப்பினா்ைகள வலியுறுத்தினாா். 

 பிராந்தியத்தில் பயங்ைரவாதை் & பாதுைாப்பு சவால்ைகள எதிா்த்துப்நபாராட SCOஇன் பிராந்திய 

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

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

விருை்புை் உறுப்பு நாடுைளுை்கு SCO ஆதரவளிை்ை நவண்டுை் எனவுை் அவா் நைட்டுை்பைாண்டாா். 

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

நாடுைளின் தகலவா்ைளால் 2001இல் ஷாங்ைாய் நைாில் ஷாங்ைாய் ஒத்துகழப்பு அகைப்பு 

நிறுவப்பட்டது. இந்தியாவுடன் நசா்ந்து பாைிஸ்தானுை்குை் ஷாங்ைாய் ஒத்துகழப்பு அகைப்பின் 

உறுப்பினா் அந்தஸ்து 2017இல் வழங்ைப்பட்டது. 

5.நடப்பாண்டு உலை நதனீை்ைள் தினத்துை்ைான ைருப்பபாருள் என்ன? 

[A] Join hands to Protect Bees 

[B] Save the Bees 

[C] Praise Bees & their working 

[D] Save Bees, Save Ecosystem 

 சுற்றுச்சூழலில் நதனீை்ைள் ைற்றுை் பிற பூந்துைள் நசா்ப்பிைளின் பாத்திரத்கத ஒப்புை்பைாள்ளுை் 

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

ைற்றுை் பல்வகைகைகய நைை்படுத்தவுை், நீடித்த வளா்ச்சிை்கு நதனீை்ைள் இருப்பின் ஆதரகவ 

ஊை்குவிை்குை் வாய்ப்கப அரசாங்ைங்ைள், அகைப்புைள், உள்நாட்டு சமுதாய அகைப்புைள் ைற்றுை் 

அை்ைகறயுள்ள குடிைை்ைளுை்கு இந்நாள் வழங்குைிறது. 

 பதிபனட்டாை் நூற்றாண்டில் தனது பசாந்த நாடான ஸ்நலாநவனியாவில், நவீன நதனீ வளா்ப்பு 

நட்பங்ைளுை்கு முன்நனாடியாை விளங்ைியவருை், ைிைவுை் ைவனத்துடன் ைடினைாை பணி பசய்யுை் 

திறனுகடயகவ எனத் நதனீை்ைகளப் பாராட்டியவருைான ஆன்டன் ஜனாவின் பிறந்தநாநளாடு 

இந்நாள் ஒத்துப்நபாைிறது. நடப்பாண்டில் வருை் இந்நாளுை்ைான ைருப்பபாருள், “நதனீை்ைகளை் 

ைாப்பாற்றுங்ைள்’ என்பதாகுை். 

6.நான்ைாவது முயற்சியில் எவபரஸ்ட் சிைரத்தின் உச்சிகய அகடந்துள்ள முதல் ைருப்பின 

ஆப்பிாிை்ை பபண்ைணி யாா்? 

[A] கடடு பபதுல் 

[B] தை்பிசா நைாநயா 

[C] புதி ைாலபி 

[D] சநர குைநலா (Saray Khumalo) 

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

ைருப்பின ஆப்பிாிை்ை பபண்ணாை சாை்பியாவில் பிறந்து நஜாைன்னஸ்பா்ை்ைில் வாழ்ந்துவருை் 

சநர குைநலா ஆைியுள்ளாா். அவா் தனது இந்தப் பயணத்கத, ஆப்பிாிை்ைாவில் நூலைங்ைகள 

உருவாை்ைவுை், சிறாா்ைளின் ைல்விை்கு நிதி திரட்டுவதற்குைாை பயன்படுத்தியுள்ளாா். இதுவகர 

நூலைங்ைளுை்ைாைவுை் குழந்கதைளின் ைல்விை்ைாைவுை், $80,000 அபைாிை்ை டாலா்ைகள அவா் 

திரட்டியுள்ளாா். 

 ைல்வி, உகறவிடை் ைற்றுை் உணவு ஆைியவற்கற வழங்ைி ஆதரவற்நறாகரப் பராைாிை்குை் ஓா் 

அறை்ைட்டகளயுை் அவா் ஆதாித்து வருைிறாா். தான்சானியாவில் உள்ள ைிளிைஞ்சாநரா, 

அா்பஜன்டினாவில் உள்ள அை்நைான்ைாகுவா ைற்றுை் இரஷ்யாவில் உள்ள எல்பிரஸ் முதலிய 

சிைரங்ைளின் உச்சிகயயுை் குைநலா அகடந்துள்ளாா். 2003ஆை் ஆண்டில், பதன்னாப்பிாிை்ை 

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

என்ற விருதுடன் பைளரவிை்ைப்பட்ட இந்திய ைருத்துவா் யாா்? 

[A] ைாைினி ராவ் 

[B] SI பத்ைாவதி 

[C] நேைா திவாைா் 

[D] ைதை்பனி ைங்குலி 

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

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

நலவாழ்வுச்சூழகல உருவாை்குை் அவரது தன்னாா்வ பதாண்டுை்குை், பங்ைளிப்புை்குைாை இந்த 

விருது அவருை்கு வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

 UAEஇன் வணிை ஊை்குவிப்பு இயை்குநரான முைைது நாசா் ேை்தன் அல் சாபியிடைிருந்து ‘சமூைை் 

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

நேைாவுை்கு இவ்விருது வழங்ைப்பட்டது. 

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

நவதியியல் பாிகச பவன்ற இந்திய அறிவியலாளா் யாா்? 

[A] சிவா உைாபதி 

[B] B பசசிநைரன் 

[C] அங்கூா் பத்வா்தன் (Ankur Patwardhan) 

[D] எஸ் சந்திரநசைா் 

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

நபாட்டியானது அண்கையில் பஜா்ைனியில், 4ஆவது பசுகை & நிகலயான நவதியியல் ைாநாட்டில் 

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

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

வண்ணத்துப்பூச்சி ஈா்ப்பி’ என்ற அவரது திட்டை், நவதியியலுை்குை் சுற்றுச்சூழலுை்குை் இகடநய 

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

குல்ைா்னி உயிாியல் பல்வகைகை’த் துகறயின் தகலவராை பணியாற்றிவருைிறாா். நதஜஸ்வினி 

பச்நபாா் ைற்றுை் தத்தாத்நர நாயை் ஆைிநயாாின் உதவியுடன் இந்தத் திட்டத்கத அவா் உருவாை்ைி 

உள்ளாா். நைலுை், ைைாராஷ்டிர ைாநில உயிாியல் பல்வகைகை வாாியத்தின் உறுப்பினராைவுை் 

அவா் பணியாற்றிவருைிறாா். 

9.நடப்பாண்டு இந்திய பபண்ைள் லீை்கை பவன்றுள்ள ைால்பந்து அணி எது? 

[A] ைணிப்பூா் ைாவல்துகற 

[B] FC அலை்பூா் 

[C] நைாகுலை் நைரளா 

[D] நசது FC 

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

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

பபண்ைள் லீை் நைாப்கபகய பவன்றது. நசது FC என்பது தைிழ்நாட்கடச் நசா்ந்த இந்திய 

பபண்ைள் ைால்பந்தணிை் ைழைைாகுை். இந்திய பபண்ைள் லீை் என்பது இந்தியாவின் முன்னணி 

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

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

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

பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்னவாை இருை்குை்? 

[A] 7.4% 

[B] 7.3% 

[C] 7.1% 

[D] 7.2% 

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

பவளியிட்டது. உலைப் பபாருளாதார வளா்ச்சியின் ஒட்டுபைாத்த ைந்தநிகலகயச் சுட்டிை்ைாட்டி, 

ஜனவாியில் 7.5% என்று ைதிப்பிடப்பட்டிருந்த இந்தியாவின் பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 

வளா்ச்சி ைதிப்பீட்கட, தற்நபாது 2019 – 20இல் 7.1% என ஐ.நா ைணித்துள்ளது. 

 

 

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


                         2019 மே 27 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          7 

 அபைாிை்ைாவுை்குை் சீனாவுை்குை் இகடயில் தீா்ை்ைப்படாத வணிைச் சிை்ைல்ைள் ைாரணைாை 

பபருை்பாலான சா்வநதச வணிை நடவடிை்கைைள் பலவீனப்படுவநதாடு, பதாழிற்துகற உற்பத்தி 

குகறவதால் ஏற்படுை் பரந்தளவிலான வளா்ச்சிப் பற்றாை்குகறகயயுை் சா்வநதச பபாருளாதாரை் 

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

அளவிலிருந்து 5.8% ஆை குகறத்து ைதிப்பிட்டுள்ளது. 

 

 

 தைிழ்நாட்டில் பருவை்ைாற்று வீசிவருவதால் ைாற்றகல ைின்உற்பத்தி பதாடங்ைியுள்ளது. நதசிய 

அளவில் ைாற்றாகல ைின்னுற்பத்தியில் தைிழ்நாடு முதலிடத்தில் இருந்துவருைிறது. 

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

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

இயங்ைி வருைின்றன. ைாற்றாகல ைின்னுற்பத்தி நை இறுதியில் பதாடங்ைி அை்நடாபா் 

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

உற்பத்தி பசய்ய முடியுை். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

[A] வொ்மனி 

[B] வதன் வ ாாிைா 

[C] ெப்பான் 

[D] சீனா 

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

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

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

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

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

இருந்து, ஒருமுபறகூட  லப்பு அணி உல  சாம்பிைன்ஷிப்பப ெப்பான் வென்றதில்பல. 

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

[A] நி ில் குமாா் 

[B] பலராம் பாா் ொ 

[C] ஆஷா  ிகஷாா் 

[D] அமித் ஷா்மா 

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

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

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

மற்றும் பைிற்சிைாளரா  அொ் புாிந்த சாதபன ளு ் ா  அொ் இெ்ெிருது வபற்றுள்ளாா். 

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

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

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

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

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

எந்த மத்திை அபமச்ச த்தின் துூது ்குழு இந்திைாபெ பிரதிநிதித்துெப்படுத்திைது? 

[A] வெளிைுறெுத்துபற அபமச்ச ம் 

[B] த ெல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அபமச்ச ம் 

[C] மனிதெள கமம்பாட்டு அபமச்ச ம் 

[D] நிதி அபமச்ச ம் 

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

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

துூது ்குழு இந்திைாபெ பிரதிநிதித்துெப்படுத்திைது.  ிா் ிஸ் குடிைரசின் அதிபா் S ெீன்வபக ா, 

இந்த மாநாட்பட வதாடங் ிபெத்தாா். 

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

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

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

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

மற்றும் ஒத்துபழப்பப ெலுப்படுத்துெபத இந்த மாநாடு கநா ் மா  ் வ ாண்டுள்ளது. 

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

வபற்றுள்ள இந்திைா் ைாா்? 

[A] பிர ாஷ் ெெகட ா் 

[B] ஹா்ஷொ்தன் 

[C] பாபா ராம்கதெ் 

[D] ஆச்சாா்ைா பால ிருஷ்ணா 

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

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

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

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

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

பதாஞ்சலி ஆைுா்கெத நிறுெனமானது பல்கெறு நு ா்கொா் வபாருட் ளு ்கு மத்திைில் 

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

நிறுெனம், பாபா இராம்கதெ் மற்றும் பால ிருஷ்ணாொல் இபணந்து நிறுெப்பட்டது. 

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

[A] கம 27 

[B] கம 25 

[C] கம 26 

[D] கம 24 

 பதராை்டு நலம் மற்றும் பதராை்டு கநாை் பள குணப்படுத்துெதிலுள்ள நெீன முன்கனற்றங் ள் 

குறித்த ெிழிப்புணா்ெு மற்றும் புாிதபல ஏற்படுத்துெதற் ா  ஒெ்கொா் ஆண்டும் கம.25 அன்று 

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

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

வசைல்பாடு ள் மற்றும் இதைத்துடிப்பு ஆ ிைெற்பற  ட்டுப்படுத்து ிறது. பதராை்டு சுரப்பிைின் 

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

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

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

[A] ெப்பான், வதன் வ ாாிைா & ஆஸ்திகரலிைா 

[B] இரஷ்ைா, சீனா & துரு ் ி 

[C] இந்திைா, ஆஸ்திகரலிைா & ஐ ் ிை அவமாி ் ா 

[D] ஐ ் ிை அவமாி ் ா, நியூசிலாந்து &  னடா 

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

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

திறன் பள கூா்பமப்படுத்துெதற்கும்,  டலில் வசைல்முபற ஒத்துபழப்பப ெலுப்படுத்துெதற்கு 

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

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

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

பைிற்சி ் ா  பங் ளித்துள்ளது. 

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

வதன் வ ாாிைாெின் வ ாாிை குடிைரசு  டற்பபடைானது ROKS ொங்  ிகைான் அழி லபனைும் 

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

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

இபடகை ெட வ ாாிைா அணுொைுதத் தா ்குதல் நடத்தும் என்ற பதற்றத்தில் இருந்தது. 

7.நடப்பாண்டு திலான் தாமஸ் பாிபச வென்றொ் ைாா்? 

[A] கொ  ில்பா்ட் 

[B] கநாெுகைா கராசா ஷுமா 

[C] ப  குணரத்கன (Guy Gunaratne) 

[D] சாரா வபா்ாி 

 பிாித்தானிை – இலங்ப  மனித உாிபம ள் ஆெணத் தைாாிப்பாளரும், அறிமு  புதின 

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

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

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

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

 குணரத்கன, மனித உாிபம ள் ஆெணத் தைாாிப்பாளரா  இருந்து புதின ஆசிாிைரானொ். 

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

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

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

கமற்வ ாள்ளப்பட்ட திபரப்படம் எது? 

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

[B] டான் 

[C] Mr.இந்திைா 

 

 

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


                         2019 மே 28 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          5 

 மூத்த சண்படப்பைிற்சி இை ்குநரும், அெை் கதெ் னின் தந்பதைுமான ெீரு கதெ் ன் (85), கம.27 

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

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

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

9.சி ் ிமின் புதிை முதலபமச்சரா  பதெிகைற்றுள்ளொ் ைாா்? 

[A] அருண் உகபதி 

[B] குங் ா நிமா வலப் ா 

[C] பிகரம் சிங் தமங் 

[D] கசானம் லாமா 

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

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

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

பிரமாணம் வசை்துபெத்தாா். கதா்தலில் கபாட்டிைிடாத  ாரணத்தால் க ாகல தற்கபாது மாநில 

சட்டமன்ற உறுப்பினரா  இல்பல. 

 அண்பமைில் நடந்த சட்டமன்றத் கதா்தலில், வமாத்தமுள்ள 32 சட்டமன்றத் வதாகுதி ளில் 17 

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

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

மாநிலத்பத ஆண்டு ெந்தெரும், நாட்டிகலகை நீண்ட ாலம் முதலபமச்சரா  பதெிெ ித்தொ் 

என்ற சாதபனபை புாிந்தெருமான SDF  ட்சிைின் பென் சாம்லிங்ப  வென்று சி ் ிம் மாநில 

முதலபமச்சரா  க ாகல பதெிகைற்றுள்ளாா். 

10.மக ஷ் மங்க ான் ா், எந்த ெிபளைாட்டுடன் வதாடா்புபடைொ்? 

[A] வடன்னிஸ்  

[B] சதுரங் ம் 

[C] ஸ்குொஷ் 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

அளித்துள்ளது. இதனால், தமிழ்நாட்டிலுள்ள வமாத்த வபாறிைிைல்  ல்லுூாி ளின் எண்ணி ்ப  

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

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

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

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

நிபறெபட ிறது. 

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

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

–ன் நீதிபதிைா  உள்ளாா். 

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

 ாெிாி கமலாண்பம ஆபணைம் உத்தரெிட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

பகுதி இடம்பபற்றுள்ளது? 

[A] மஹேஷ்வா் 

[B] ஓா்ச்சா (Orchha) 

[C] உஜ்ஜஜன் 

[D] காண்டுவா 

 மத்தியப்பிரஹதசத்தில் உள்ள ஓா்ச்சா நகரத்தின் கட்டிடக்கஜல பாரம்பாியம், UNESCOவின் உலக 

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

இந்திய பதால்லியல் ஆய்வகம் அனுப்பிய முன்பமாழிஜவ அடுத்து ஏற்பட்டுள்ளது. விதிகளின்படி, 

UNESCO உலக பாரம்பாியத் தளங்களின் ஒருபகுதியாக இடம்பபறுவதற்கு முன்னா், அந்த 

வரலாற்று / பாரம்பாியத் தளமானது தற்காலிகப் பட்டியலில் இடம்பபறுதல் ஹவண்டும். 

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

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

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

மோல் ஆகியவற்றுக்கு இந்தப் பண்ஜடய நகரம் புகழ்பபற்றுள்ளது. 

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

கப்பஜல (Ice Breaker) அறிமுகம் பசய்துள்ள நாடு எது? 

[A] ஐக்கிய அபமாிக்கா 

[B] பிரான்சு 

[C] இரஷ்யா 

[D] பஜா்மனி 

 ஆா்டிக் பபருங்கடல் பகுதியில் பசயல்படுவதற்காக இரஷ்யா சமீபத்தில் அதன் மூன்றாம் மற்றும் 

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

கப்பஜல புனித பீட்டா்ஸ்பா்க்கிலுள்ள பால்டிக் கப்பல் துஜறமுகத்தில் அறிமுகப்படுத்தியது. கட்டி 

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

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

இரஷ்ய நாட்டின் ஹராசாடமிடம் ‘உரால்’ கப்பல் கட்டும் பணி ஒப்பஜடக்கப்படும். 

 காராக்கடல் முதல் பபாிங் நீாிஜண வஜர இரஷ்ய ஆா்டிக் கடற்புறத்ஹதாடு ஒத்திஜசந்து பசல்லும், 

வடகடல் பாஜதயில் இயங்கும் கப்பல் ஹபாக்குவரத்தின் வழிகஜள பதளிவுபடுத்துவஹத இந்த 

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

மதிப்பீட்டின்படி, 412 பில்லியன் எண்பணய்ப் பீப்பாய்களுக்குச் சமமான எண்பணய் மற்றும் 

எாிவாயு இருப்புக்கஜள ஆா்டிக் பகாண்டுள்ளது. இது உலகின் அறியப்படாத எண்பணய் மற்றும் 

எாிவாயு இருப்பில் சுமாா் 22% ஆகும். 

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

எங்கு அஜமந்துள்ளது? 

[A] ஜநஹராபி 

[B] பாாிஸ் 

[C] நியூயாா்க் 

[D] பபா்லின் 

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

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

அஜவயின் பசயற்குழுவுக்கு இந்தியா ஹதா்ந்பதடுக்கப்பட்டது. ‘நீடித்த வளா்ச்சி இலக்குகஜள 

அஜடவஜத ஹநாக்கிய புதிய நகா்புற பசயல் திட்டத்ஜத விஜரவுபடுத்துதல்’ என்னும் துஜணக் 

கருப்பபாருளுடன் ‘நகரங்கள் & சமூகங்களில் சிறந்த வாழ்க்ஜகத் தரத்திற்கான புத்தாக்கங்கள்’ 

என்னும் சிறப்புக் கருப்பபாருளும் நடப்பாண்டு அஜவயின் கருப்பபாருள்களாகும்.  

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

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

கலந்துபகாண்டனா். இந்த முதலாவது அமா்வின்ஹபாது, அஜவயானது ஐநா வாழ்விட உத்திசாா் 

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

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

சா்ஹனாபத், எந்த விஜளயாட்டுடன் பதாடா்புஜடயவா்? 

[A] துப்பாக்கிச் சுடுதல் 

[B] பாட்மிண்டன் 

[C] குறுவிஜரஹயாட்டம் 

[D] மல்யுத்தம் 

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

பவன்றதன் மூலம் 2020ஆம் ஆண்டு ஹடாக்கிஹயா ஒலிம்பிக் ஹபாட்டிக்கு இந்தியாவின் சாா்பாக 

ரேி சா்ஹனாபத் பதாிவாகியுள்ளாா். ஆசிய விஜளயாட்டுகள் சாம்பியனான ரேி தனது பதாழிற் 

முஜற வாழ்க்ஜகயில் 2ஆவது உலகக்ஹகாப்ஜப தங்கத்ஜத பவன்றுள்ளாா். இது 2020 ஹடாக்கிஹயா 

ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவுக்கு 6ஆவது இடம் கிஜடக்க உதவியுள்ளது. 

 முனிச் உலகக்ஹகாப்ஜபயில் மூன்று தங்கங்களுடன் பதக்கப்பட்டியலில் இந்தியா முதலிடத்தில் 

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

5.அண்ஜமயில் காலமான கல்பனா தாஸ், எந்த மாநிலத்ஜதச் ஹசா்ந்த குறிப்பிடத்தக்க 

மஜலஹயற்ற வீராங்கஜன? 

[A] உத்தரகாண்ட் 

[B] ஒடிசா 

[C] பஞ்சாப் 

[D] ேிமாச்சலப்பிரஹதசம் 

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

உயா்ந்த சிகரமான எவபரஸ்டுக்குச் பசல்லும் வழியில் காலமானாா். இவா் 2008ஆம் ஆண்டில் 

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

இராணுவ அதிகாாி யாா்? 

[A] ரகு விஸ்வாஸ் 

[B] ஜசஹலஷ் திஜனகா் (Shailesh Tinaikar) 

[C] மஞ்சித் சிங் 

[D] நஹரந்திர சிங் ரத்ஹதாா் 

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

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

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

பபற்றாா். 2,337 இந்திய அஜமதிக்காப்பாளா்களுடன் UNMISSக்கு பஜட பங்களிப்புச் பசய்யும் 

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

அதிகாாிகஜள UNMISSக்கு பங்களிப்பு பசய்துள்ளது. 

7. 2020 அக்ஹடாபாில் யூதப்பஜகஜமக்கு எதிராக ஒரு சா்வஹதச மாநாட்ஜட நடத்தவுள்ள 

நாடு எது? 

[A] சுவீடன் 

[B] இந்தியா 

[C] சீனா 

[D] ஜப்பான் 

 யூதப்படுபகாஜலயின் நிஜனவாக 2020 அக்ஹடாபாில் யூதப்பஜகஜமக்கு எதிரான ஒரு சா்வஹதச 

மாநாட்ஜட சுவீடன் நடத்தவுள்ளது. மால்ஹமாவில் நஜடபபறவுள்ள இந்த மாநாடு, இரண்டு 

குறிப்பிடத்தக்க ஹததிகளுடன் ஒத்திஜசந்து வருகிறது. அஜவ., நாஜி ஆட்சியின் கீழிருந்து 

ஐஹராப்பா விடுதஜலபபற்ற 75ஆவது ஆண்டு விழாவும், உலபகங்கும் நஜடபபற்ற பபருங்களப் 

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

நிறுவன ஆவணமான ஸ்டாக்ஹோம் பிரகடனத்தின் 20ஆவது ஆண்டு நிஜறவுவிழாவும் ஆகும். 

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

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

நடவடிக்ஜககள் (தடுப்பு) தீா்ப்பாயத்தின் தஜலவா் யாா்? 

[A] I S ஹமத்தா 

[B] M K ஷா்மா 

[C] சங்கீதா திங்ரா பசகல் 

[D] V காஹமஸ்வா் ராவ் 

 தமிழீழ விடுதஜலப்புலிகள் இயக்கத்ஜத (LTTE) தீவிரவாத இயக்கமாக அறிவித்துள்ளஜமக்கு 

வலுவான காரணங்கள் உள்ளனவா? என்பஜத ஆய்வுபசய்ய தீா்ப்பாயம் ஒன்ஜற உள்துஜற 

அஜமச்சகம் அஜமத்துள்ளது. இந்தத் தீா்ப்பாயத்தின் தஜலவராக தில்லி உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி 

சங்கீதா திங்ரா பசகல் இருப்பாபரன மத்திய உள்துஜற அஜமச்சகம் அறிவித்துள்ளது.  

 இந்தியாவில் தமிழீழ விடுதஜலப்புலிகள் இயக்கத்துக்கு விதிக்கப்பட்ட தஜட, அண்ஜமயில் 

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

படுபகாஜல பசய்யப்பட்டஜதயடுத்து, இந்தியாவில் LTTE  இயக்கம் தஜட பசய்யப்பட்டது. 

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

[A] வல்ஹதாி பபாடாஸ் 

[B] பசபாஸ்டியன் பவட்ஹடல் 

[C] ஹமக்ஸ் பவா்ஸ்ஹடப்பன் 

[D] பலவிஸ் ோமில்டன் 

 பமா்சிடிஸ் – AMG பபட்ஹரானாஸ் ஹமாட்டாா் ஸ்ஹபாா்டுக்காக F–1 பந்தயத்தில் ஹபாட்டியிட்ட 

பிாிட்டிஷ் பந்தய ஓட்டியான பலவிஸ் ோமில்டன், நடப்பாண்டு பமானாக்ஹகா கிராண்ட் பிாிக்ஸ் 

ஹபாட்டியில் பவன்றுள்ளாா். 

10.பின்வருவனவற்றுள் CSIR – NPLஆல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு மறுவஜரயஜற பசய்யப்பட்ட 

சா்வஹதச முஜற அலகு (International System of Units) எது? 

[A] ஹமால் (Mole)  [C] மீட்டா் 

[B] வினாடி   [D] ஹகண்டலா 

 

 

mol 
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 நடப்பாண்டு உலக அளவீட்டியல் நாளின்ஹபாது, அறிவியல் & பதாழிலக ஆய்வுமன்றமும் ஹதசிய 

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

பசய்யப்பட்ட சா்வஹதச முஜற அலகுகஜள அறிமுகப்படுத்தின. கிஹலாகிராம் (எஜடயின் SI 

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

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

 உலகளவில் ஒஹர அளவீட்ஜட நஜடமுஜறப்படுத்துவஹத முஜற அலகுகளின் (System of Units) 

ஹநாக்கமாகும். பள்ளிகளில் இதஜன பின்பற்றுவதற்காக ஹதசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி 

கழகத்துக்கும், பபாறியியல் பாடத்திட்டத்திற்காக மனிதவள ஹமம்பாட்டு அஜமச்சகத்திற்கும் 

இந்தப் புதிய வஜரயஜறகஜள CSIR – NPL அனுப்பியுள்ளது. 

 2018 நவம்பாில் BIPMஇல் நடந்த பபாது எஜடகள் மற்றும் அளவீடுகள் மாநாட்டின்ஹபாது நடந்த 

பவளிப்பஜடயான அமா்வின்ஹபாது ஏழு அடிப்பஜட அலகுகளுள் நான்கஜன மறுவஜரயஜற 

பசய்வதற்கான தீா்மானத்ஜத உலக அறிவியல் சமூகம் ஏற்றுக்பகாண்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

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

இல்ஜல. அஜவ இயற்ஜக மாறிலிகள் அடிப்பஜடயில் வஜரயறுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 பசன்ஜன பதாஜலஹபசியின் BSNL நிறுவனத்தின் தஜலஜமப் பபாது ஹமலாளராக சந்ஹதாஷம் 

பபாறுப்ஹபற்றுள்ளாா். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

வவன்றாா்? 

[A] மருத்துவம் 

[B] இயற்பியல் 

[C] ரவதியல் 

[D] அடமதி 

 வபாடிமத்தின் இருப்டபக் ரகாை்பாடு வசய்தவரும், துகள்கள் வடகப்பாை்டுக்காக ரநாபல் பாிடச 

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

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

அடிப்படையாகக்வகாண்டு எை்டு எளிய குழுக்களாக அணுக்கூறுகடள வாிடசப்படுத்தும் ஒரு 

முடறடய அவா் உருவாக்கினாா். வபளத்தா்களின் அறிவவாளிக்கான எண்மடி வழிடய பின் 

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

2.அைமானப் பாதுகாப்புப் பத்திேமயமாக்கடல மீளாய்வு வசய்வதற்கான இந்திய ாிசா்வ் 

வங்கிக் குழுவின் தடலவா் யாா்? 

[A] ஹா்ஷ் வா்தன் 

[B] V G கண்ணன் 

[C] ஆனந்த் சீனிவாசன் 

[D] சஜ்ஜித் Z சிரனாய் 

 இந்தியாவில் அைமானப் பாதுகாப்புப்பத்திேமயமாக்கலின் (Mortgage Securitisation) தற்ரபாடதய 

நிடலடய மீளாய்வு வசய்யவும், அதடன ஆழப்படுத்துவதற்கான நைவடிக்டகடய பாிந்துடேக்க 

–வுமாக 6 உறுப்பினா்கள் வகாண்ை குழுடவ இந்திய ாிசா்வ் வங்கி அடமத்துள்ளது. 

 Bain & Co மூத்த ஆரலாசகா் ஹா்ஷ் வா்தன் தடலடமயிலான வீை்டுவசதி நிதிப் பாதுகாப்புப் 

பத்திேமயமாக்கல் சந்டதயின் வளா்ச்சி பற்றிய குழுவானது, தற்ரபாடதய பாதுகாப்புப் 

பத்திேமயமாக்கலின் ஆதேவிலான அைமானம் (Mortgage Backed Securitization – MBS) 

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

தளத்டத விாிவுபடுத்துதல், சந்டத உை்கை்ைடமப்டப வலுப்படுத்துதல் ரபான்ற அைமானப் 

பாதுகாப்புப் பத்திேமயமாக்கல் கருவிகளில் 2ஆம் கை்ை சந்டத வா்த்தகத்டத ரமம்படுத்துவதற்கா 

–ன குறிப்பிை்ை நைவடிக்டககடளயும் இந்தக் குழு பாிந்துடேக்கும். 

3.ஐக்கிய அவமாிக்காவின் நாணயக் கண்காணிப்புப் பை்டியலிலிருந்து நீக்கப்பை்டுள்ள நாடு 

எது? 

[A] இத்தாலி 

[B] வதன் வகாாியா 

[C] சுவிச்சா்லாந்து 

[D] ஜப்பான் 

 டிேம்ப் நிா்வாகம் அண்டமயில் இந்தியா மற்றும் சுவிச்சா்லாந்டத அதன் முதன்டம வா்த்தகப் 

பங்காளிகளின் நாணயக் கண்காணிப்புப் பை்டியலிலிருந்து நீக்கியுள்ளது. நாணயக் கண்காணி 

–ப்புக் குழுவில் நீை்டிக்கத் ரதடவயான 3 முக்கிய அம்சங்களுள் ஒன்றடன மை்டுரம வபற்றுள்ள 

காேணத்தால் இேண்டு நாடுகடளயும் நீக்கியதாக அவமாிக்கா அறிவித்துள்ளது. 

 கண்காணிப்புப் பை்டியலில் வபாிதும் ஐயத்திற்குாிய அந்நிய வசலாவணி வகாள்டககடளக் 

வகாண்ை நாடுகளின் வபயா்கள் உள்ளன. அடவ அவமாிக்காவிைமிருந்து வா்த்தக நன்டமகடள 

வபறுவதற்காக ைாலருக்கு நிகோன தங்களின் நாணய மதிப்டப முடறரகடு வசய்து மாற்றுவதாக 

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

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

4.டநஜீாியாவின் புதிய அதிபோக பதவிரயற்றுள்ளவா் யாா்? 

[A] முகமது உடசன் 

[B] வயமி ஒசின்பாரஜா 

[C] அடிகு அபுபக்கா் 

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

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

மக்கள் ஜனநாயகக் கை்சியின் ரவை்பாளோன அடிகு அபுபக்கடே ரதாற்கடித்தாா். 

5.வபருநிறுவன கைன்களுக்கான 2ஆம் நிடல சந்டத ரமம்பாை்டுக்காக அடமக்கப்பை்டுள்ள 

இந்திய ாிசா்வ் வங்கிக் குழுவின் தடலவா் யாா்? 

[A] பாேம் வகில் 

[B] T N மரனாகேன் 

[C] அபிரசா் திவான் 

[D] ஆனந்த் சீனிவாசன் 

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

மரனாகேன் தடலடமயில், ஆறு ரபா் வகாண்ை பணிக்குழு ஒன்டற இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 

அடமத்துள்ளது. இந்தியாவில் கைன் விற்படன அல்லது பாிமாற்றத்திற்கான சந்டதயின் 

தற்ரபாடதய நிடலடயயும், கைன் வா்த்தகத்தில் சா்வரதச அனபவத்டதயும் மீளாய்வு வசய்வது 

இந்தப் பணிக்குழுவின் பணியாகும். 

 ரமலும் வலியுறுத்தப்பை்ை வசாத்துகளுக்குக் கைன் பாிவா்த்தடன தளம் உை்பை, வபருநிறுவனக் 

கைன்களில் இேண்ைாம் நிடல சந்டதடய ரமம்படுத்துவதற்குத் ரதடவயான வகாள்டக அல்லது 

ஒழுங்குமுடற தடலயடீுகள் குறித்த பாிந்துடேகடளயும் இக்குழு தயாாிக்கும். வரும் ஆகஸ்ை் மாத 

இறுதிக்குள் அதன் அறிக்டகடய சமா்ப்பிக்கும்படி இப்பணிக்குழு ரகை்டுக்வகாள்ளப்பை்டுள்ளது. 

 இந்தியாவில், வங்கிகள் தங்களது சுடமயான கைன்கடள வசாத்து மறுசீேடமப்பு நிறுவனங்களு 

–க்கு விற்படன வசய்கின்றன. இருப்பினம், பன்னாை்ைளவில் இதற்கு நலமிக்க வபருநிறுவன 

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

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

[A] பிோன்சு 

[B] ஐக்கிய இோஜ்ஜியம் 

[C] ஐக்கிய அவமாிக்கா 

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

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

காலமானாா். 

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

[A] 43ஆவது 

[B] 41ஆவது 

[C] 44ஆவது 

[D] 42ஆவது 

 இந்தியா அதன் வலுவான வபாருளாதாே வளா்ச்சி, வபரும் வதாழிலாளா் வளம் மற்றும் அதன் 

வபரும் சந்டதயளவு ஆகியவற்றின் பின்னணியில், நைப்பாண்டு IMD உலக ரபாை்டித்திறன் தே 

வாிடசயில், 43ஆவது மிகவும் ரபாை்டிமிக்க வபாருளாதாேமாக தேவாிடசப்படுத்தப்பை்டுள்ளது. 

நைப்பாண்டு தேவாிடசயில், பல்ரவறு வபாருளாதாே அளவுருக்கள் மற்றும் வாிக்வகாள்டககள் 

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

கல்வி உை்கை்ைடமப்பு, நல்வாழ்வு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றில் சறுக்கடலக் கண்டுள்ளது. 

 இந்தத் தேவாிடசயில் சிங்கப்பூா் முதலிைத்டத வபற்றுள்ளது. அடதத் வதாைா்ந்து ஹாங்காங் 

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

உலக ரபாை்டித்திறன் தேவாிடசயானது 235 சுை்டிகடளக்வகாண்டு 63 வபாருளாதாேங்கடள 

தேவாிடசப்படுத்துகிறது. 

8.இந்திய ரதாை்ைக்கடல கூை்ைடமப்பு சங்கத்தின் வாழ்நாள் சாதடனயாளா் விருது வழங்கி 

வகளேவிக்கப்பை்டுள்ளவா் யாா்? 

[A] ஹா்பிாீத் கவுா் 

[B] மிருனல் சக்ரஸனா 

[C] N குமாா் 

[D] விஜய் வசன் 

 ரம.28 அன்று உத்தேகாண்ை் மாநிலம் பந்த்நகாில் நைந்த ரதாை்ைக்கடல வதாழில்நுை்பம் சாா்ந்த 

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

வகளேவிக்கப்பை்ைது. ரதாை்ைக்கடலத் துடறயில் அவாின் சிறந்த பங்களிப்பிற்காக இவ்விருது 

வழங்கப்பை்டுள்ளது. 

9.பப்புவா நியூ கினியின் புதிய பிேதமோக பதவிரயற்றுள்ளவா் யாா்? 

[A] ரஜம்ஸ் மோரப (James Marape) 

[B] சாம் அவபல் 

[C] டமக்ரகல் ரசாமாரே 

[D] பீை்ைா் ஓ’நீல் 

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

பதவிரயற்றாா். இவா் பப்புவா நியூ கினியின் முன்னாள் நிதியடமச்சரும், எாிவாயு ஒப்பந்தத்டத 

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

வதாைா்ந்து மோரப புதிய பிேதமோக பதவிரயற்றுள்ளாா்.  

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

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

முேைான நிலப்பேப்பு மற்றும் நிலப்பிேச்சடனகள் காேணமாக வளா்ச்சி பாதிப்பில் உள்ளது 

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

வேை்டும்’ என்னம் கருத்துப் பாைடல மத்திய சுற்றுச்சூழல் அடமச்சகம் வவளியிை்டுள்ளது. 

இது பின்வரும் எந்தப் பாைலாசிாியோல் எழுதப்பை்ைது? 

[A] பிேசூன் ரஜாஷி 

[B] வகௌசா் முனிா் 

[C] ஸ்வநந்த் கிா்கிரே (Swanand Kirkire) 

[D] டவேமுத்து ோமசாமி 

 நைப்பாண்டு உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்டத வகாண்ைாடுவதற்காக மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் 

மற்றும் காலநிடல மாற்ற அடமச்சகமானது அண்டமயில் காற்று மாசு குறித்த விழிப்புணா்டவ 

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

வபற்ற இப்பாைடல ஸ்வநந்த் கிா்கிரே எழுதியுள்ளாா். ரோமன்சக் அரோோ இத்திடேப்பைத்டத 

இயக்கியுள்ளாா். மத்திய சுற்றுச்சூழல் அடமச்சகமானது ஒவ்ரவாா் ஆண்டும் உலக சுற்றுச்சூழல் 

தினத்டத UNEP அறிவித்த கருப்வபாருடள டமயமாகக்வகாண்டு வகாண்ைாடுகிறது. இந்த 

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

 காற்று மாடச எதிா்த்துப் ரபாோடும் வடகயில், மத்திய சுற்றுச்சூழல் அடமச்சகம் அண்டமயில் 

ரதசிய துூய்டம காற்று திை்ைத்டத 5 ஆண்டுகால வசயல்திை்ை திை்ைமாக அறிமுகப்படுத்தியது. 102 

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

நகேங்கள் ஏற்கனரவ தங்களின் வசயல் திை்ைத்டத சமா்ப்பித்துள்ளன. நாை்டிலுள்ள காற்று 

மாடச கை்டுப்படுத்துவதும், குடறப்பதுரம NCAPஇன் பிேதான குறிக்ரகாளாகும். 

 

 

 வதன்னிந்தியாவிரலரய முதல்முடறயாக திருச்சி NITஇல் விண்வவளி வதாழில்நுை்ப அடைவு 

டமயம் வதாைங்கப்பை்டுள்ளது. கணிப்வபாறியில் நாம் தகவல்கடள ரசமிக்க பயன்படுத்தும் 

ரகாப்பு மாதிாிடயப்ரபான்று ஆோய்ச்சிக் கை்டுடேகள் அதுவதாைா்பான பதிவுகடள ஓாிைத்தில், 

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

அடுத்தப்படியாக திருச்சியில் விண்வவளி வதாழில்நுை்ப அடைவு டமயம் வதாைங்கப்பை்டுள்ளது. 

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

இேயில் இயக்கப்படும் என்று வதற்கு ேயில்ரவயின் திருச்சி ரகாை்ை நிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது. 

 ரகாயம்புத்துூா் அவிநாசி சாடலயில் வபாருத்தப்பை்டுள்ள நவீன ரகமோக்கள் மூலம், விதிமீறிய 

வாகன ஓை்டிகடள கண்ைறிந்து அபோதம் வசூலிக்கும் புதிய முடற நடைமுடறக்கு வந்தது. முதற் 

கை்ைமாக ‘தடலக்கவசம்’ அணியாத வாகன ஓை்டிகளுக்கு அபோதம் விதிக்கப்படுகிறது. 

 12ஆம் வகுப்பு தாவேவியல் பாைநுூலில், விவசாயம் வதாைா்பான ஆோய்ச்சி மற்றும் பாேம்பாிய 

விடதகடள மீை்வைடுப்பது வதாைா்பாக இைம்வபற்றுள்ளது. இதில், ஆோய்ச்சியாளா்கள் நாமன் 

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

 திருவநல்ரவலி மாவை்ைம் அம்பாசமுத்திேத்திலிருந்து பிேம்மரதசம் வசல்லும் சாடலயின் இைது 

புறத்தில் உள்ள வகளதமபுாி வண்ைன் குளக்கடேயில் 18ஆம் நுூற்றாண்டைச் ரசா்ந்த தமிழ் 

எண்களுைன் கூடிய டமல்கல் கண்டுபிடிக்கப்பை்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு உலக புககயிகல ஒழிப்பு தினத்திற்கான முதன்கைக் கருப்பபாருள் என்ன? 

[A] புககயிகல ைற்றுை் நுகையைீல் நலை். 

[B] புககயிகல ைற்றுை் இதய நநாய். 

[C] புககயிகல – வளா்ச்சிக்கு ஓா் அச்சுறுத்தல். 

[D] புககயிகல – நகடு தருை். 

 ைனித உடல்நலத்தின் ைீது புககயிகல நுகா்வு ஏற்படுத்துை் எதிா்ைகறயான தாக்கங்கள் குறித்து 

விழிப்புணா்கவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்நவாா் ஆண்டுை் நை.31 அன்று உலக புககயிகல தினை் 

ககடபிடிக்கப்படுகிறது. நடப்பாண்டில் வருை் இந்தத் தினத்துக்கான முதன்கைக் கருப்பபாருள், 

“புககயிகல ைற்றுை் நுகையைீல் நலை்” என்பதாகுை். ைனிதா்களின் நுகையைீல் நலத்தில் 

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

ஆநைாக்கியை் ைற்றுை் ைனிதா்களின் நலவாழ்வில் நுகையைீலின் முக்கியப் பங்கு ஆகியன குறித்த 

விழிப்புணா்கவ இந்நாளின் பைப்புகை அதிகாிக்குை். 

 இத்தினத்தன்று, இந்திய சுகாதாைை் ைற்றுை் குடுை்ப நலத்துகற அகைச்சகைானது புது தில்லியில் 

புககயிகல ைற்றுை் நுகையைீல் நலை் பற்றிய ஒரு நதசிய கலந்தாய்வுக்கு ஏற்பாடு பசய்திருந்தது. 

இக்கலந்தாய்வு, உலக சுகாதாை அகைப்பின் ஒத்துகழப்புடன் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டதாகுை். இதன் 

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

2.அபைாிக்காவின் எப்பல்ககலகயச்நசா்ந்த அறிவியலாளா்கள், கடுகையான நிலப்பைப்கப 

சைாளிக்க உதவுை் ஒரு புதிய பசயற்கக பாதத்கத உருவாக்கியுள்ளனா்? 

[A] ஹாா்வா்டு பல்ககலக்கழகை் 

[B] ஸ்டான்நபாா்ட் பல்ககலக்கழகை் 

[C] கிளை்சன் பல்ககலக்கழகை் 

[D] கலிநபாா்னியா பல்ககலக்கழகை் 

 அபைாிக்காவில் உள்ள ஸ்டான்நபாா்ட் பல்ககலக்கழகத்கதச் நசா்ந்த அறிவியலாளா்கள், அடிப் 

பாதத்கத இழந்நதாருக்காக கடுகையான நிலப்பைப்கப சைாளிக்க உதவுை் ஒரு புதிய பசயற்கக 

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

அழுத்தத்கத ைாற்றி ைாற்றி பசலுத்துவதன் மூலை் கடினைான பைப்கப சைாளிக்க உதவுகிறது. 

உயிாி ைருத்துவ பபாறியியல் குறித்த IEEE பாிவா்த்தகனகள் என்னுை் இதழில் பவளியிடப்பட்ட 

ஆய்வின்படி, இச்பசயற்கக பாதத்தால் கடினைான பைப்புககள ைிகநன்றாக ககயாள முடியுை். 

3.புதிய கடற்பகடத் தளபதியாக பபாறுப்நபற்றுள்ளவா் யாா்? 

[A] கிைாத் சிங் 

[B] கைை்பீா் சிங் 

[C] விைல் வா்ைா 

[D] சித்தாா்த் ைாஜ்புத் 

 இந்தியக் கடற்பகடயின் தளபதியாக இருந்த சுனில் லை்பா ஓய்வு பபற்றகதயடுத்து 24ஆவது புதிய 

கடற்பகட தகலகைத் தளபதியாக கைை்பீா் சிங் பபாறுப்நபற்றுக்பகாண்டாா். இகதயடுத்து, 

தகலகைத் தளபதியாக பபாறுப்நபற்ற முதல் பஹலிகாப்டா் நபாா் விைானி என்ற பபருகைகய 

அவா் பபற்றுள்ளாா். இந்த நியைனத்திற்கு முன்னா், ஆந்திைப்பிைநதச ைாநிலை், விசாகப்பட்டினை் 

கிழக்கு ைண்டலத்தின் கடற்பகட தளபதியாக இவா் பபாறுப்பு வகித்துவந்தாா். 

 பணியிலிருந்த கடந்த 39 ஆண்டுகளில் பல்நவறு முக்கியப் பபாறுப்புககள இவா் வகித்துள்ளாா். 

வருை் 2021ஆை் ஆண்டு நவை்பா் வகை கைை்வீா் தகலகைத்தளபதியாக பபாறுப்பு வகிக்கவுள்ளாா். 

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

பதவிக்காலை் ஆகுை். 

4.அதிநவகத்தில் பசல்லுை் வாகனங்கள் ைீது கடுை் நடவடிக்கக நைற்பகாள்வதற்காக நலசா் 

துப்பாக்கிககள பயன்படுத்தவுள்ள ைாநில காவல்துகற எது? 

[A] தைிழ்நாடு 

[B] பஞ்சாப் 

[C] நகைளா 

[D] குஜைாத் 

 அதிநவகத்தில் வருை் வாகனங்ககள கண்டறிவதற்காக நபாக்குவைத்து காவல்துகறயினருக்கு 

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

துப்பாக்கிககள வாங்கியுள்ளது. 

 இந்த வகக துப்பாக்கிகள் வாகனத்தின் நவகத்கத கண்டறிய நலசா் பதாழில்நுட்பத்கத 

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

பவவ்நவறு வாகனங்களின் நவகத்கத இவற்றால் பதிவு பசய்யவியலுை். 

5.உட்கட்டகைப்பு திட்டங்கள் குறித்த ஒருங்கிகணந்த தைவுத்தளத்கத அறிமுகப்படுத்திய 

ஐஐடி எது? 

[A] ஐஐடி தில்லி 

[B] ஐஐடி இந்துூா் 

[C] ஐஐடி பாை்நப 

[D] ஐஐடி பைட்ைாஸ் 

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

திட்டங்கள் குறித்த ஒருங்கிகணந்த தைவுத்தளத்கத ஐஐடி பைட்ைாஸ் அறிமுகப்படுத்தியது. 

உட்கட்டகைப்பு நைை்பாட்டின் பசயல்திறகன நைை்படுத்துவநதாடு, இந்தத் துகறயில் ஈடுபட்டுள்ள 

பல்நவறு பங்குதாைா்களிகடநய பயனுள்ள முடிவுககள எடுப்பதற்கு உதவுவது இந்தத் தைவுத் 

தளத்தின் நநாக்கைாகுை். இதன் பதாடக்க கவனைானது அகனத்து உட்கட்டகைப்பு துகறயிலுை் 

ைிகவுயா்ந்த தனியாா் முதலீட்கட பபற்றுள்ள சாகலப் நபாக்குவைத்துத் துகறயின் ைீது இருக்குை். 

6.ைத்தியப்பிைநதச ைாநிலத்தின் எந்த வானுூா்தி நிகலயை், பன்னாட்டு வானுூா்தி நிகலயை் 

என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] ைாஜா நபாஜ் வானுூா்தி நிகலயை்  

[B] ைாஜைாதா விஜயைாநஜ சிந்தியா வானுூா்தி முகனயை் 

[C] துை்னா வானுூா்தி நிகலயை் 

[D] நதவி அகில்யாபாய் நஹால்கா் வானுூா்தி நிகலயை் 

 ைத்தியப்பிைநதச ைாநிலை், இந்துூாில் உள்ள நதவி அகில்யாபாய் நஹால்கா் வானுூா்தி நிகலயை், 

பன்னாட்டு வானுூா்தி நிகலயை் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ைத்திய அைசால் 1950ஆை் ஆண்டின் 

கடவுச்சீட்டு விதி 3இன் (இந்தியாவுக்குள் நுகழவது), துகண – விதி (b)இன்படி பன்னாட்டுத் தகுதி 
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வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான உலகத்தை சான்றிதகழ ஐக்கிய இைாஜ்ஜியை் வழங்கியுள்ளது. 

இந்த வானுூா்தி நிகலயத்திற்கு, இந்துூா் நபைைசி அகில்யாபாய் நஹால்காின் நிகனவாக இந்தப் 

பபயா் சூட்டப்பட்டுள்ளது. ஒரு சா்வநதச வானுூா்தி நிகலயை் என்பது பல்நவறு நாடுகளிகடநய 

பயணை் பசய்யுை் பயணிகளுக்கு ஏதுவாக சுங்கங்கள் ைற்றுை் எல்கலக் கட்டுப்பாட்டு வசதிககள 

பபற்றிருக்குை். இத்தககய விைான நிகலயங்கள் பபாதுவாக உள்நாட்டு விைான நிகலயங்ககள 

விட பபாியகவயாகுை். பபருை்பாலுை் நீண்ட ஓடுபாகதககளக் பகாண்டிருக்குை். 

7.விண்பவளி பதாழினுட்பத்கத அகைப்பதற்காக சைீபத்தில் ISRO உடன் இகணந்துள்ள 

ஐஐடி எது? 

[A] ஐஐடி பகௌகாத்தி 

[B] ஐஐடி பாை்நப 

[C] ஐஐடி கான்பூா் 

[D] ஐஐடி பைட்ைாஸ் 

 ஐஐடி பகௌகாத்தி வளாகத்தினுள் விண்பவளி பதாழில்நுட்ப கையை் ஒன்கற அகைப்பதற்காக 

இந்திய விண்பவளி ஆய்வு கையத்துடனான புாிந்துணா்வு ஒப்பந்தை் ஒன்றில் ஐஐடி பகௌகாத்தி 

ககபயழுத்திட்டுள்ளது. இதன் வககயில் முதன்முதலாக வடகிழக்கு ைண்டலத்தில் அகையப் 

பபற்றுள்ள இந்தப் புதிய கையைானது, விண்பவளி பதாழில்நுட்பத்துகறயில் ஆைாய்ச்சி ைற்றுை் 

திறன் கட்டகைப்பு பசயல்முகறகளுக்கு உதவுை். 

 இப்புதிய விண்பவளி பதாழில்நுட்ப கையத்தின் வழியாக வடகிழக்கின் சமூக – பபாருளாதாை 

நதகவகளுக்கு உதவுவது ைட்டுைல்லாைல், இந்தியா முழுவதுை் பசயல்படுை் பல்நவறு ISRO 

திட்டங்களின் அடிப்பகட ஆைாய்ச்சிக்கு பங்களிப்புச் பசய்யவுை் IIT பகௌகாத்தி விருை்புகிறது. 

8.குடகுருைியா ைங்நனக்கா், எவ்வககயான இனத்துடன் பதாடா்புகடயது? 

[A] ைனிதக்குைங்கு 

[B] பாை்பு 

[C] குளவி 

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

புதிய குளவி இனங்ககளக் கண்டறிந்துள்ளனா். இந்தப் புதிய இனங்கள் நைற்குத் பதாடா்ச்சி 

ைகலகளின் காடுகளில் கண்படடுக்கப்பட்டன. இது நகாவாகவச் நசா்ந்த ஆைாய்ச்சியாளா் பைாக் 

ைங்நனக்காின் நிகனவாக “குடகுருைியா ைங்நனக்கா்” எனப் பபயாிடப்பட்டுள்ளது. 

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

காணப்படுை் இனங்கள் பற்றிய படத்துடன் கூடிய முதல் வழிகாட்டி நுூலாகுை். இவா் நைற்குத் 

பதாடா்ச்சி ைகலப்பகுதிகளில் 220 வகக வண்ணத்துப்பூச்சி இனங்ககளக் கண்டறிந்துள்ளாா். 

இதில் 13 இனங்கள் இதற்கு முன்பு கண்டறியப்படவில்கல. இவா் நகாவா பறகவகள் பாதுகாப்பு 

வகலயகைப்பின் நிறுவனருை் தகலவருைாவாா். 

 இதன் நிகறவகக (Holotype) வட நைற்குத்பதாடா்ச்சி ைகலகளில் நகாவாவின் நகாடிகாநவா 

வனவுயிாி சைணாலயத்கதச் சாா்ந்தகவ ைற்றுை் இதன் துகணவகக (Paratype) பதற்கத்திய 

நைற்குத்பதாடா்ச்சி ைகலகளில் நகைளாவின் இைாணிபுைை் சிகைத்கதச் சாா்ந்தகவ. எந்த வகக 

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

நசா்ந்ததாக இருக்குை், அதாவது இது ஒரு நதனீயுைல்ல எறுை்புைல்ல. 

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

[A] நபாா்னிநயா உைாங்குட்டான் 

[B] சுைத்ைாவின் உைாங்குட்டான் 

[C] தாபாநுூலி உைாங்குட்டான் 

[D] நைற்கண்ட அகனத்துை் 

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

வயதில் ஒடிசாவில் உள்ள நந்தன்கனன் உயிாியியல் பூங்காவில் இறப்பபய்தியது. இக்குைங்கின் 

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

ஒடிசா உயிாியல் பூங்காவுக்கு பகாண்டுவைப்பட்டது. 

 உலகில் வாழ்ந்துவருை் 3 ைிகப்பபாிய ைனிதக்குைங்கு வகககளில் உைாங்குட்டானுை் ஒன்றாகுை். 

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

ஆகிய மூவகக உைாங்குட்டான்கள் உள்ளன. ஐக்கிய நாடுகள் இகணவுகடய பன்னாட்டு 

இயற்ககப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தால் “அழிவின் விளிை்பிலிருக்குை்” உயிாினங்களாக இை்மூவகக 

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

ைற்றுை் சுைத்ைா ைகழக்காடுகளில் ைட்டுநை காணப்படுகின்றன. காடுகளில் வாழுை் நபாது 45 

ஆண்டுகளுை், பூங்காவில் வாழுை்நபாது அகதவிட அதிகைாகவுை் இவற்றால் வாழவியலுை். 

10.விண்பவளி வீைா்களுக்கு பயிற்சியளிப்பதற்காக, எந்த இந்திய ஆயுதப்பகடயுடனான 

ஒப்பந்தத்தில் ISRO ககபயழுத்திட்டுள்ளது? 

[A] இந்திய வான்பகட 

[B] இந்திய இைாணுவை் 

[C] இந்திய கடற்பகட 

[D] இந்திய கடநலாை காவல்பகட 

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

ககன்யான் திட்டத்து விண்பவளி வீைா்களுக்கு பயிற்சியளிப்பதற்கான ஒரு புாிந்துணா்வு 

ஒப்பந்தத்தில் ககபயழுத்திட்டன. இந்திய வான் பகடயின் பபங்களூருகவச் நசா்ந்த ைருத்துவப் 

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

விண்பவளி வீைா்களின் முதல் பதாகுப்கப பயிற்றுவிக்குை் கையைாக பசயல்படுை். 

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

விடுதகல ஆண்கடச் சிறப்பிக்குை் வககயில் நிகழ்த்த திட்டைிடப்பட்டுள்ளது. ககன்யான் 

(விண்கலை்) என்பது ைனிதா்ககள விண்பவளிக்கு அனுப்புை் திட்டைாகுை். 

 

 

 சா்வநதச உயிாியல் பல்வகககை தினத்தன்று இந்திய துகண குடியைசுத்தகலவா் பவங்ககய 

அவா்களால் பசன்கனயில் ‘Tree Ambulance’ எனுை் புதுகையான திட்டை் பதாடங்கப்பட்டது. 

இயற்ககச்சீற்றங்கள் ைற்றுை் ைனித ஆபத்துக்களால் பாதிக்கப்பட்ட ைைங்ககள ைீட்டு நககை 

பசுகை ைாறாைல் காப்பநத இந்தத் திட்டத்தின் அடிப்பகட நநாக்கைாகுை். 
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