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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 52ஆவது ASEAN வவளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டம் (AMM-52) நமடவெற்ற நகரம் எது? 

A) ஜாகா்த்தா 

B) ககாலாலம்பூா் 

C) நைப்பியிகதா 

D) பாங்காக்  

 52ஆவது ASEAN வவளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டம் (AMM-52), சமீபத்தில், ஜூமை.29 முதல் ஆக.3 

வமை தாய்ைாந்தின் பாங்காக்கில் நமடவபற்றது. அதிகரித்து வரும் சர்வததச சவால்களுக்கு இமடயில் 

வர்த்தகத்மத விரிவுபடுத்தவும், பிைாந்தியத்தில் வசழிப்மப தைம்படுத்தவும் ஓர் ஆழ்ந்த ஒருங்கிமைப்பு 

வழங்கும் தநாக்குடன் இந்தக் கூட்டத்மத நடத்தும் தாய்ைாந்தின் அமழப்தபாடு இந்த ஆண்டுக்கூட்டம் 

வதாடங்கப்பட்டது. வகாரிய தீபகற்பத்தில் அதிகரித்துவரும் பாதுகாப்புப் பதற்றம், வதன் சீனக்கடலில் 

சீனாவின் தீவிைைான பிைாந்திய உரிமைக்தகாைல்கள் ைற்றும் அவைரிக்க-சீனா வர்த்தகப் தபார் 

சிக்கல்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் இந்தச் சந்திப்பு நமடவபற்றது. இதில், உைகளாவிய 

பிைதிநிதியாக ASEAN தனது குைமை உயர்த்துகிறது. 

2.எந்த முன்னாள் இந்திய கிரிக்வகட் வீரருக்கு ‘ொரத் வகளரவ்’ விருது வழங்கப்ெட்டுள்ளது? 

A) சுனில் கவாஸ்கா் 

B) கபில்கதவ்  

C) அஜித் வகேகா் 

D) அணில் கும்ப்கே 

 ஆகஸ்ட்.1 அன்று கிழக்கு வங்காள அணியானது அதன் நிறுவன நாள் வகாண்டாட்டங்கமள தநதாஜி 

உள்ளைங்கில் வதாடங்கியது. அதன்சையம், இந்தியாவின் முதல் கிரிக்வகட் உைகக்தகாப்மபமய 

வவன்றுதந்த தகப்டன் கபில்ததவுக்கு, அந்தச் சங்கம் அதன் மிகவுயர்ந்த வகளைவைான ‘பாைத் வகளைவ்’ 

விருமத வழங்கியது. 

3. T20I பொட்டிகளில் 1000 ரன்கள், 100 விக்வகட்டுகமள எட்டிய முதல் கிரிக்வகட்டாளர் யார்? 

A) ஜஸ்பிாீத் பும்ரா 

B) சாஹிப் அல் ஹசன் 

C) சாஹித் அப்ாிடி 

D) எலிஸ் பபா்ாி (Ellyse Perry)  
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 ஆஸ்திதைலிய வபண்கள் கிரிக்வகட் அணிமய தசர்ந்த எலிஸ் வபர்ரி, சர்வததச T20 கிரிக்வகட்டில் 1000 

ைன்கள் அடித்து, 100 விக்வகட்டுகமளயும் வீழ்த்திய முதல் கிரிக்வகட்டாளர் என்ற சாதமனமய 

பமடத்துள்ளார். சர்வததச ஆண்கள் & வபண்கள் கிரிக்வகட்டில் முதல்முமறயாக இந்தச்சாதமனமய 

எலிஸ் பமடத்துள்ளார். த ாவ் நகைத்தில், ஆஸ்திதைலியா, 7 விக்வகட் வித்தியாசத்தில் இங்கிைாந்து 

அணிமய வீழ்த்திய 2019 ஆஷஸ் வதாடரில் அவர் இச்சாதமனமய நிகழ்த்தினார். 

 அடுத்த ஈரிடங்களில் பாகிஸ்தானின் சாஹித் அப்ரிடி (1416 ைன்கள், 98 விக்வகட்டுகள்), வங்கததசத்தின் 

சாஹிப் அல்  சன் (1471 ைன்கள் 88 விக்வகட்டுகள்) உள்ளனர். 

4. QS ைாணவர்களுக்கான சிறந்த நகரங்களின் தரவரிமசயில், ைாணவர்களுக்கான உலகின் 

சிறந்த நகரைாக வதரிவுவசய்யப்ெட்டுள்ள நகரம் இது? 

A) பாாிஸ் 

B) கோக்கிகயா 

C) பமல்பா்ன் 

D) இலண்ேன்  

 'QS Best Student Cities Ranking – QS ைாைவர்களுக்கான சிறந்த நகைங்கள் தைவரிமச'மய சர்வததச 

கல்வி ஆதைாசமன நிறுவனைான QS Quacquarelli Symonds வதாகுத்து வவளியிட்டுள்ளது. இதில் 

வதாடர்ந்து 2ஆவது முமறயாக ைண்டன் நகைம் முதலிடத்மதப் பிடித்துள்ளது. 2ஆவது இடத்மத ஜப்பானின் 

தடாக்கிதயாவும், 3ஆவது இடத்மத ஆஸ்திதைலியாவின் வைல்பர்னும் பிடித்துள்ளன. 

 இந்தியாமவ வபாறுத்தவமை வபங்களூரு 81ஆவது இடம், மும்மப 85ஆவது இடம், தில்லி 113ஆவது ைற்றும் 

வசன்மன 115ஆவது இடங்கமளப் பிடித்துள்ளன. குறிப்பிட்ட நகைத்தில் உள்ள சிறந்த பல்கமைகளின் 

எண்ணிக்மக, வபாதுைக்களுக்கும் ைாைவர்களுக்கும் இமடயிைான விகிதாச்சாைம், வாழ்க்மகத்தைம், 

தவமைவாய்ப்பு, விமைவாசி, அங்கு ஏற்கனதவ வசிக்கும் ைாைவர்களின் திருப்தி முதலிய ஆறு 

அம்சங்களின் அடிப்பமடயில் QS அமைப்பு சர்வததச நகைங்கமளப் பட்டியலிட்டு வருகிறது. 

5.நடப்ொண்டின் ஆட்கடத்தலுக்கு எதிரான உலக தினத்தின் கருப்வொருள் என்ன? 

A) Human Trafficking: call your government to action  

B) Act to protect and assist trafficked persons 

C) Unite to eradicate human trafficking 

D) Protect rights of human trafficking victims 

 ஆட்கடத்தைால் பாதிக்கப்பட்தடாரின் நிமைமை பற்றிய விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவது, அவர்களின் 

உரிமைகள் குறித்து வதரியப்படுத்துவது ைற்றும் பாதுகாப்பமத தநாக்கைாகக் வகாண்டு ஒவ்தவார் 

ஆண்டும் ஜூமை.30 அன்று ஆட்கடத்தலுக்கு எதிைான உைக தினம் (World Day against Trafficking in 

Persons) கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 
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 “Human Trafficking: call your government to action” நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்வபாருள் 

ஆகும். இது கடத்தலில் பாதிக்கப்பட்தடாரின் நைனுக்காக அைசு எடுக்கதவண்டிய நடவடிக்மககளின் 

முக்கியத்துவத்மத சிறப்பித்துக்காட்டுவதில் கவனம் வசலுத்துகிறது. 

6.நடப்ொண்டு IBC ‘International Honour for Excellence’ வவன்றவர் யார்? 

A) கிறிஸ்கோபா் கைாலன் 

B) குபவன்டின் ேரான்டிகனா 

C) ஆண்டி பசா்கிஸ்  

D) கேவிே் பிஞ்சா் 

 நடிகரும், திமைப்படத் தயாரிப்பாளருைான ஆண்டி வசர்கிஸ், நடப்பாண்டு IBC ‘International Honour for 

Excellence’ வவன்றுள்ளார். தைலும், வசப்.15 அன்று ஆம்ஸ்டர்டாமில் நமடவபறும் சர்வததச ஒலிபைப்பு 

மையத்தின் (IBC) விருது வழங்கும் விழாவில் அவருக்கு இந்தக் வகளைவம் வழங்கப்படும். 

7.தூய்மையான காற்றுக்கான கண்டுபிடிப்ொனது இந்தியா ைற்றும் எந்த நாட்டால் வெங்களூரில் 

அறிமுகம் வசய்யப்ெட்டுள்ளது? 

A) ஐக்கிய கபரரசு  

B) பிரான்ஸ் 

C) பபல்ஜியம் 

D) பதன்னாப்பிாிக்கா 

 தூய்மையான காற்றுக்கான கண்டுபிடிப்பு (Innovating for Clean Air – IfCA) என்னும் இைண்டாண்டு 

கூட்டு முயற்சிமய இந்தியாவும் ஐக்கிய தபைைசும் இமைந்து வபங்களூருவில் அறிமுகம் வசய்துள்ளன. 

வசயற்மகக்தகாள் ைற்றும் உைரிகள் (Sensors) தைமவ ஒருங்கிமைப்பதன் மூைமும், மின்சாைத்தில் 

இயங்கும் வாகனப் பயன்பாட்டுக்கு இந்திய ைக்கள் ைாறுவதற்கு ஆதைவு வழங்குவதன் மூைமும் 

காற்றின் தைத்திற்கு ஒரு தனித்துவைான அளவீட்டு முமறமய வழங்குவதத இதன் தநாக்கைாகும். 

 இங்கிைாந்து - இந்தியா கூட்டு முயற்சியான இது இரு நாடுகளின் பங்குதாைர்களுக்கும் காற்றின் தைம் 

ைற்றும் மின்சாை வாகன ஒருங்கிமைப்பு வதாடர்பானவற்மற தசாதிக்கும் வாய்ப்புகமள வழங்குவைன 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்மத ஐக்கிய தபைைசு ஆைாய்ச்சி ைற்றும் கண்டுபிடிப்பின் (UKRI) 

பிரிவான இன்தனாதவட் UK வழிநடத்துகிறது. 

 தைலும், கர்நாடகா ைற்றும் இந்தியாமவச் தசர்ந்த பல்தவறு கூட்டாளர்களுடன் இமைந்து நியூட்டன் 

நிதியத்தால் இதற்கு நிதியளிக்கப்படுகிறது. இந்திய அறிவியல் கழகம் (IISc), Enzen, புைாஜக்ட் லித்தியம், 

இந்திய வதாழிற்துமற கூட்டமைப்பு, C40 நகைங்கள் ைற்றும் தூய காற்று தளம் முதலியன இந்தத் 

திட்டத்தின் முக்கிய பங்காளர்களாகும். 
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8.எந்த ைத்திய அமைச்சகம், புது தில்லியில், அடல் சமூக புத்தாக்க மையத்மத வதாடங்கியுள்ளது? 

A) பபே்கராலியம் மற்றும் இயற்நக எாிவாயு அநமச்சகம்  

B) உே்துநற அநமச்சகம் 

C) ைிதியநமச்சகம் 

D) பழங்குடி விவகாரங்கே் அநமச்சகம் 

 ைக்களிமடதய புத்தாக்க உைர்மவ ஊக்குவிப்பதற்காக ைத்திய வபட்தைாலியம் ைற்றும் இயற்மக 

எரிவாயு ைற்றும் எஃகுத்துமற அமைச்சைான தர்தைந்திை பிைதான், அண்மையில், புது தில்லியில் அடல் 

சமூக புத்தாக்க மையத்மத வதாடங்கிமவத்தார். சமுதாயத்திற்கு தசமவவசய்யும் வபாருட்டு தீர்வுசார்ந்த 

வடிவமைப்பு சிந்தமன மூைம் புத்தாக்க உைர்மவ ஊட்டுவதத இம்முயற்சியின் தநாக்கைாகும். அடல் 

சமூக புத்தாக்க மையம் என்பது அடல் புத்தாக்க திட்டத்தின் (AIM) ஒரு முயற்சியாகும். 

 இது கிைாைப்புற, பழங்குடிப்பகுதிகள் ைற்றும் அடுக்கு II ைற்றும் III நகைங்கள் ைற்றும் பாதுகாக்கப்படாத 

பிைாந்தியங்களில் புத்தாக்கத்துக்கான அண்மைய வதாழில்நுட்பங்கமள அணுகுவதற்கும் புத்தாக்கத்து 

–க்கான முன்ைாதிரிகமள உருவாக்குவதற்குைான ஒரு தளத்மத வழங்கும். 

9.எந்த ைத்திய அமைச்சகத்தின் கீழ், பதசிய ொதுகாப்புப் ெமட (NSG) வசயல்ெடுகிறது? 

A) ைிதி அநமச்சகம் 

B) உே்துநற அநமச்சகம்  

C) சே்ேம் மற்றும் ைீதி அநமச்சகம் 

D) பாதுகாப்பு அநமச்சகம் 

 ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி SS ததஸ்வாலுக்கு ( ரியானா: 1984) பயங்கைவாத எதிர்ப்புப் பமடயான ததசிய 

பாதுகாப்புப்பமடயின் கூடுதல் வபாறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. சுதீப் ைக்டாகியாவுக்குப் பிறகு இந்தப் 

பதவிக்கு வைவுள்ள அவர், அடுத்து ஒருவமை நியமிக்கும் வமைதயா அல்ைது வழக்கைான தமைமை 

இயக்குநர் ஒருவர் நியமிக்கப்படும் வமைதயா இப்பதவியில் இருப்பார். இந்ததா – திவபத்திய எல்மைக் 

காவல்பமடயின் தமைவைான ததஸ்வால், ைக்டாகியாவின் உடன் பணிபுரிந்தவைாவார். 

 ததசிய பாதுகாப்புப் பமட (National Security Guard) என்பது ைத்திய உள்துமற அமைச்சகத்தின் கீழ் 

பயங்கைவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்மககள் புரியும் இந்திய சிறப்புப் பமடப்பிரிவாகும். ‘கருப்புப் பூமனகள்’ 

என்றமழக்கப்படும் இந்தப்பமட, 1984இல் இந்திய நாடாளுைன்றம் நிமறதவற்றிய ததசிய பாதுகாப்புச் 

சட்டத்தின்படி உருவாக்கப்பட்டது. NSGக்கு IPS அதிகாரி ஒருவதை தமைவைாக நியமிக்கப்படுகிறார். 
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10.இருதய பநாய்கமள எதிர்த்துப் பொராடுவதற்காக எந்தத் வதாழில்நுட்ெ நிறுவனைானது 

அப்ெல்பலா ைருத்துவைமனகளுடன் கூட்டுச் பசர்ந்துள்ளது? 

A) கபஸ்புக் 

B) இன்கபாசிஸ் 

C) நமக்கராசாப்ே்  

D) விப்கரா 

 மைக்தைாசாப்ட் இந்தியாவானது அப்பல்தைா ைருத்துவைமனகளுடன் கூட்டுச் தசர்ந்து ஒரு ததசிய 

ைருத்துவ ஒருங்கிமைப்புக் குழுமவ அமைத்துள்ளது. இது அமனத்து இருதய ைற்றும் இருதயம் 

வதாடர்பான வசயற்மக நுண்ைறிவு (AI) திட்டங்களில் வழிகாட்டும். இது ததசிய, பன்மைய எதிர்காை 

ஆய்வின் அனுைானங்களின் அடிப்பமடயில் ைருத்துவ வழிமுமறகள் & சிகிச்மச வழிகாட்டுதல்கமள 

வளர்த்வதடுப்பது பற்றிய ைருத்துவ நுண்ைறிவுகமளயும் வழங்கும். 

 வசயற்மக நுண்ைறிவில் இயங்கும் இருதய தநாய் அபாய ைதிப்வபண் APIக்காக இந்தக் குழு 

வசயல்படும். அப்பல்தைா ைருத்துவைமனகள், அகிை இந்திய ைருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் (AIIMS), 

புது தில்லி ைற்றும் இைக்தனாவின் கிங் ஜார்ஜின் ைருத்துவ பல்கமை ஆகியவற்றிலிருந்து வபறப்பட்ட 

உறுப்பினர்கமள இது வகாண்டிருக்கும். இந்தியாவில் ஏற்படும் இறப்புகளுக்கான மிகப்வபரிய 

காைைைாக (கிட்டத்தட்ட 25% இறப்புகள் - 25 முதல் 69 வயதுக்குட்பட்டவர்களில்) இருதய தநாய்கள் 

உள்ளன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டுக்கான மதிப்புமிக்க ரமமான் மகமேமே விருது வழங்கிக் ககௌரவிக்கப்பட்ட இந்தியர் 

யார்? 

A) K சிவன் 

B) அன்னா ஹசாரே 

C) இோவிஷ்குமாா்  

D) ரமாி ர ாம் 

 NDTV இந்தியாவின் மூத்த நிர்வாக ஆசிரியர் இராவிஷ் குமார், தனது ‘நன்னனறி இதழியல்’ பணிக்காக 

நடப்பாண்டுக்கான மதிப்புமிக்க ரமமான் மகமேமே விருது னபற்றுள்ளார். அவர், ‘Prime Time’ என்னும் 

நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக மக்களின் பிரச்ேனனகனள தீர்க்க உதவிவருகிறார். மக்களின் குரலாக 

ஒலிக்கும் அவரது மேனவனய னகளரவிக்கும் விதமாக அவருக்கு இவ்விருது அறிவிக்க ப்பட்டது. 

 மமலும், மியான்மர் நாட்டின் மகா ஸ்மவ வின்; தாய்லாந்தின் அங்கானா நீலபாய்ஜித்; பிலிப்னபன்சின் 

மரமண்மடா புஜன்மட காயாப்யாப்; னதன்னகாரியாவின் கிம் மஜாங்-கி ஆகிய நால்வருக்கும் இவ்விருது 

அறிவிக்கப்பட்டது. ஆசியர்களுக்கும், ஆசியானவச்மேர்ந்த அனமப்புக்கும் வழங்கப்படும் மிகவுயர்ந்த 

னகௌரவமான ரமமான் மகமேமே விருது, னபாதுவில் ‘ஆசியாவின் மநாபல் பரிசு’ என குறிப்பிடப்படுகிறது. 

2.எந்த மநாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு KABILஐ அமமத்துள்ளது? 

A) பெண் ள் ப ாழில்முனனவு ்கு ஆ ேவளி ்  

B) இலவச  ல்வினை வழங்  

C) மு ் ிைமான  னிமங் ளின் விநிரைா  ்ன  உறு ிபசை்ை  

D) டிஜிட்டல் மைமா ் னல ஊ ்குவி ்  

 இந்திய ேந்னதகளில் முக்கியமான மற்றும் உத்திோர் தாதுக்கள் னதாடர்ச்சியாக வழங்கப்படுவனத 

உறுதினேய்வதற்காக மூன்று மத்திய னபாதுத்துனற நிறுவனங்களின் பங்களிப்புடன் ஒரு கூட்டு 

நிறுவனமாக கானிஜ் பிமதஷ் இந்தியா லிட் (KABIL) அனமக்கப்பட்டுள்ளது. மதசிய அலுமினிய 

நிறுவனம் (NALCO), இந்துஸ்தான் னேம்பு நிறுவனம் (HCL) மற்றும் கனிம ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (MECL) 

ஆகியன அம்மூன்று மத்திய னபாதுத்துனற நிறுவனங்களாகும். 

 புதிதாக அனமக்கப்பட்டுள்ள இந்நிறுவனம், நாட்டில் குனறந்த அளமவ கினடக்கும் லித்தியம் மற்றும் 

மகாபால்ட் விநிமயாகத்னத உறுதி னேய்யும். ஆஸ்திமரலியா மபான்ற பிற கனிமவள நாடுகளுடனும், 

ஆப்பிரிக்கா மற்றும் னதன்னனமரிக்காவில் உள்ள நாடுகளுடனும் கூட்டாண்னமகனள உருவாக்கவும் 

இது உதவும். NALCO, HCL&MECL இனடமயயான பங்களிப்பு வீதம் 40:30:30 என்ற அளவில் உள்ளது. 
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3.முன்மனாட்டத்தின் அடிப்பமடயில், ‘ஒமர நாடு ஒமர மரேன் அட்மட’ என்ற திட்டம், எந்கதந்த 

மாநிலங்களில் கேயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது? 

A)  மிழ்நாடு, ர ேளா மற்றும்  ா்நாட ா 

B) ம ் ிை ெிேர சம், ம ாோஷ்டிோ மற்றும் குஜோ ் 

C) ஆந் ிேெ்ெிேர சம், ம ாோஷ்டிோ மற்றும் குஜோ ்  

D) ப லுங் ானா, ம ் ிை ெிேர சம் மற்றும் ஒடிசா 

 மதசிய உணவுப் பாதுகாப்புக்கு மிகப்னபரிய அளவில் ஊக்கமளிக்கும் வனகயில், இந்திய அரோனது 

ஆகஸ்ட்.1 முதல் னதலுங்கானா, ஆந்திரப்பிரமதேம், மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில், 

முன்மனாட்டத்தின் அடிப்பனடயில், ‘ஒமர நாடு ஒமர மரேன் அட்னட’ என்ற திட்டத்னத அறிமுகம் 

னேய்துள்ளது. உணவுப் பாதுகாப்பு அட்னடகனளக் னகாண்டுள்ள குடும்பங்கள், இந்தக் குறிப்பிட்ட 

மாநிலங்களில் உள்ள எந்த நியாய வினலக்கனடகளிலிருந்தும் மானிய வினலயில் அரிசி மற்றும் 

மகாதுனமனய வாங்கிக்னகாள்ளலாம். இந்தச் மேனவனய னபற, அவர்களின் மரேன் அட்னடகள், ஆதார் 

எண்ணுடன் இனணக்கப்பட்டிருத்தல் அவசியம். 

 னதலுங்கானாவில், னவள்னள மரேன் அட்னட னவத்திருப்பவர்கள் அம்மாநிலத்தில் உள்ள எந்தனவாரு 

நியாய வினலக்கனடகளிலிருந்தும் மானிய வினலப் னபாருட்கனளப் னபற்றுக் னகாள்ளலாம். வரும் 

2020 ஆகஸ்ட் மாதத்துக்குள் அனனத்து மாநிலங்களுக்கும் இந்தத் திட்டத்னத விரிவுபடுத்த மத்திய 

அரசு எண்ணம் னகாண்டுள்ளது. 

4. ‘Save Green, Stay Clean’ என்னும் பரப்புமரமயத் கதாடங்கியுள்ள மாநில அரசு எது? 

A) ரமற்கு வங் ம்  

B) ெஞ்சாெ் 

C) ஹிமாச்சல ெிேர சம் 

D) ஹாிைானா 

 மமற்கு வங்க அரோனது னகால்கத்தாவில் பசுனமனய பாதுகாப்பதற்கும் சுற்றுச்சூழனல தூய்னமயாக 

னவத்திருப்பதற்கும் ‘Save Green, Stay Clean’ என்னும் ஒரு பரப்புனரனயத் னதாடங்கியுள்ளது. 

மாநிலத்தில் பசுனமப்பரப்னப அதிகரிக்கும் மநாக்குடன் மாநிலம் முழுவதும் 1 இலட்ேத்துக்கும் மமற்பட்ட 

மரக்கன்றுகனள அம்மாநில அரசு விநிமயாகிக்கவுள்ளது. 
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5.வீட்டுக்கான மின் இமைப்பின் கீழ், 200 அலகுகள் வமர பயன்படுத்தும் மக்களுக்கு இலவே 

மின்ோரத்மத அறிவித்துள்ள மாநில / யூனியன் பிரமதே அரசு எது? 

A)  ில்லி  

B) ஆந் ிேெ்ெிேர சம் 

C) ம ாோஷ்டிோ 

D) ம ் ிை ெிேர சம் 

 தில்லி முதலனமச்ேர் அரவிந்த் னகஜ்ரிவால், அண்னமயில் வீட்டுக்கான மின் இனணப்பின் கீழ், 200 

அலகுகள் வனர பயன்படுத்தும் மக்களுக்கு இலவே மின்ோரத்னத அறிவித்துள்ளார். ஆகஸ்ட்.1 முதல் 

நனடமுனறக்கு வந்துள்ள இந்த அறிவிப்பு, வரும் 2020 பிப்ரவரியில் நடக்கவுள்ள தில்லி ேட்டமன்றத் 

மதர்தலுக்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பாக வந்துள்ளது. 200 அலகுகளுக்குக் குனறவாக மின்ோரம் 

பயன்படுத்தும் நுகர்மவாருக்கு மின்ோரக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படமாட்டாது. 200 - 400 அலகு வனர 

பயன்படுத்துமவாருக்கு, மின்ோரக் கட்டணத்தில் 50% மானியம் வழங்கப்படும். 

6.ஐஸ்வரி பிரதாப் சிங் மதாமர், எந்த விமளயாட்டுடன் கதாடர்புமடயவர்? 

A) துெ்ொ ் ி சுடு ல்  

B) கு ்துச்சண்னட 

C) மல்ைு ் ம் 

D) ொட்மிண்டன் 

 புது தில்லியில் நடந்த 12ஆவது ேர்தார் ேஜ்ஜன் சிங் மேத்தி நினனவு மாஸ்டர்ஸ் மபாட்டியில், மத்திய 

பிரமதேத்னதச் மேர்ந்த ஐஸ்வரி பிரதாப் சிங் மதாமர், ஆண்கள் ‘னரபிள்-3’ (3P) பிரிவில், 459.9 

புள்ளிகள் னபற்று தங்கப்பதக்கம் னவன்றார். னவள்ளி, னவண்கலப்பதக்கத்னத முனறமய ேஞ்சீவ் ராஜ்புத் 

(455.5 புள்ளிகள்), பருல் குமார் னகப்பற்றினர். 

7. “Tools and Weapons: The Promise and the Peril of the Digital Age" என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) சுந் ா் ெிச்னச 

B) ெிோட் ஸ்மி ் (Brad Smith)  

C) ச ்ைா நாப ல்லா 

D) பஜெ் பெரசாஸ் 

 “Tools and Weapons: The Promise and the Peril of the Digital Age" என்ற நூனல னமக்மராோப்ட் 

தனலவர் பிராட் ஸ்மித் மற்றும் கமரால் ஆன் பிரவுன் இனணந்து எழுதியுள்ளனர். இந்த நூல், வரும் 

னேப்டம்பர்.11 அன்று னவளியிடப்படும். இந்த நூல், பன்னாட்டு னதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் தினரக்குப் 
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பின்னாலான கனதகனளச் னோல்லும். தனியுரினம, இனணய குற்றம் மற்றும் இனணயப் மபார், ேமூக 

ஊடகங்கள் உள்ளிடனவ இதிலடங்கும். 

8.இந்திய வன மமலாண்மம நிறுவனம் (IIFM), எந்த நகரத்தில் அமமந்துள்ளது? 

A) பஜை்ெ்பூா் 

B) ரொொல்  

C) ரடோடூன் 

D)  ில்லி 

 மதசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆனணயமானது “இந்தியாவில் புலி காப்பகங்களின் னபாருளாதார மதிப்பீடு: 

ஒரு மதிப்பு + அணுகுமுனற” என்ற தனலப்பில் ஓர் ஆய்னவ னவளியிட்டுள்ளது. இந்த ஆய்னவ, இந்திய 

வன மமலாண்னம நிறுவனத்தில் (மபாபால்) உள்ள சுற்றுச்சூழல் மேனவகள் மமலாண்னம னமயம் 

எழுதியுள்ளது. இது பந்திப்பூர் புலிகள் காப்பகம் மற்றும் நாட்டின் 9 புலிகள் காப்பகத்தின் னபாருளாதார 

மதிப்பீட்னட மதிப்பிடுகிறது. பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளின் முழுனமயான னபாருளாதார நன்னமகனள 

எடுத்துக்காட்டுவதன் மூலம் புலிகள் பாதுகாப்னப மமம்படுத்துவமத இவ்வறிக்னகயின் மநாக்கமாகும்.  

 புலிகள் காப்பகத்தின் னபாருளாதார, அறிவியல், கல்வி, கலாோர மற்றும் னபாழுதுமபாக்கு மேனவகனள 

தீர்மானிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் பல முனறகனளப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். மமல்காட் புலிகள் காப்பகம் 

(மகாராஷ்டிரா), நாகார்ஜுனாோகர் ஸ்ரீனேலம் (ஆந்திரா), ஆனமனல (தமிழ்நாடு), பந்திப்பூர் (கர்நாடகா), 

தூத்வா (உத்தரப்பிரமதேம்), பக்மக (அருணாச்ேல பிரமதேம்), பலாமூ (ஜார்க்கண்ட்), சிமிலிபால் (ஒடிோ), 

பன்னா (மத்திய பிரமதேம்) மற்றும் வால்மீகி (பீகார்) ஆகியனவ ஆய்வு நடத்தப்பட்ட காப்பகங்களாகும்.  

 1982ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட IIFM என்பது வனம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் இயற்னகவள மமலாண்னம 

மற்றும் அதனுடன் னதாடர்புனடய துனறகளில் கல்வி, ஆராய்ச்சி, பயிற்சி மற்றும் ஆமலாேனனகளில் 

ஈடுபட்டுள்ள ஒரு மதசிய அளவிலான முன்னணி நிறுவனமாகும். 

9.நடப்பாண்டுக்கான உலக தாய்ப்பாலூட்டல் வாரத்தின் கருப்கபாருள் என்ன? 

A) Breastfeeding and Work: Let's Make It Work! 

B) Sustaining Breastfeeding Together 

C) Breastfeeding: Foundation of Life 

D) Empower Parents, Enable Breastfeeding  

 தாய்ப்பாலூட்டல் குறித்து னபற்மறார்களினடமய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதும், தாய்ப்பால் னகாடுக்க 

னபற்மறானர ஊக்குவிப்பனதயும் மநாக்கமாகக் னகாண்டு உலக தாய்ப்பாலூட்டல் வாரமானது ஆண்டு 

மதாறும் நூற்றியிருபதுக்கும் மமற்பட்ட நாடுகளில் ஆக.1-7 வனர கனடப்பிடிக்கப்படுகிறது.  
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 தாய்ப்பாலின் முக்கியத்துவத்னதப் பற்றி ஒரு வாதிடும் னபாருனள இந்த நாள் வழங்குகிறது. “Empower 

Parents, Enable Breastfeeding” என்பது நடப்பாண்டில் வரும் இவ்வாரத்துக்கான கருப்னபாருளாகும். 

இது பாதுகாப்பு, ஊக்குவிப்பு & தாய்ப்பாலூட்டலுக்கான ஆதரவு ஆகியவற்றில் கவனம் னேலுத்துகிறது. 

10.இந்தியாவின் முதலாவது மதசிய மநர மமலாண்மம ஆய்மவ (Time Release Study) நடத்தும் 

மத்திய அமமச்ேகம் எது? 

A) உள்துனற அனமச்ச ம் 

B) நி ி அனமச்ச ம்  

C) பெருநிறுவன விவ ாேங் ள் அனமச்ச ம் 

D) மின்னணு மற்றும்   வல் ப ாழில்நுட்ெ அனமச்ச ம் 

 வணிகர்களுக்குப் பயனளிக்கும் விதமாக நாட்டின் எல்னலப்புறங்களில் ேரக்குப் மபாக்குவரனவ 

வினரவுபடுத்தும் மநாக்குடன் மத்திய நிதி அனமேக்கத்தின் வருவாய்த் துனறயானது இந்தியாவின் 

முதலாவது மநர மமலாண்னம ஆய்னவ (Time Release Study - TRS) ஆக.1-7 வனர நடத்துகிறது. 

இந்த ஆய்வு, வருடாந்திர அடிப்பனடயில் இனி ஒவ்மவார் ஆண்டும் இமத காலகட்டத்தில் நடத்தப்படும். 

TRS என்பது பன்னாட்டு வணிகப் மபாக்குவரத்தின் னேயல்திறனன அளவிடுவதற்காக உலக சுங்க 

அனமப்பினால் பரிந்துனர னேய்யப்பட்ட, பன்னாட்டளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கருவியாகும். 

 இது கடல், வான், நிலம், மற்றும் உலர் துனறமுகங்கள் உட்பட 15 துனறமுகங்களில் ஒமர மநரத்தில் 

நடத்தப்படும். மதசிய TRS ஆனது அடிப்பனட னேயல்திறன் அளவீட்னட நிறுவும் மற்றும் அனனத்துத் 

துனறமுகங்களிலும் தரப்படுத்தப்பட்ட னேயல்பாடுகனளயும் நனடமுனறகனளயும் அது னகாண்டிருக்கச் 

னேய்யும். TRS முடிவுகளின் அடிப்பனடயில், எல்னல தாண்டிய வணிகத்துடன் னதாடர்புனடய அரசு 

நிறுவனங்கள், தனடயற்ற வணிகப் மபாக்குவரவிற்கு தனடகளாக இருக்கும் தற்மபானதய தனடகனள 

கண்டறிய முடியும். மமலும் ேரக்கு மமலாண்னம மநரத்னத குனறப்பதற்கான தீர்வு நடவடிக்னககனள 

எடுக்க முடியும். இம்முயற்சி, மத்திய மனறமுக வரி மற்றும் சுங்க வாரியத்தின் தனலனமயில் உள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.கினிய குடியரசின் “National order of Merit” என்ற மிகவுயர்ந்த விருது வழங்கிக் ககளரவிக்கப்பட்ட 

இந்தியர் யார்? 

A) இராஜ்நாத் சிங் 

B) இராம்நாத் க ாவிந்த்  

C) நகரந்திர கமாடி 

D) சுப்பிரமணியம் ஜஜய்சங் ா் 

 ஒட்டும ாத்த உறவுகளின் முன்னேற்றத்திற்கும், இந்தியாவுக்கும் கினியாவுக்கும் இடடயிலாே 

பரஸ்பர ஒத்துடைப்பின் வளர்ச்சிக்கும், இருநாடுகளின்  க்களிடடனயயாே நட்டபயும் கூட்டாண்ட  

–டயயும் ன ம்படுத்துவதில் சிறப்பாே பங்களிப்டப வைங்கியதற்காகவும் இந்திய குடியரசுத்தடலவர் 

இராம்நாத் னகாவிந்துக்கு “National Order of Merit” என்ற மிகவுயர்ந்த மகளரவத்டத கினிய குடியரசுத் 

தடலவர் வைங்கியுள்ளார். இது கினிய குடியரசின் மிகவுயர்ந்த விருதாகும். 

 இதுதவிர, இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடடனய பாரம்பரிய  ருத்துவ முடற துடறயில் ஒத்துடைப்பு, e- 

வித்யாபாரதி – e-ஆனராக்கியா பாரதி வடலயட ப்புத் திட்டம்  ற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆகிய 

மூன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் டகமயழுத்திடப்பட்டுள்ளே. மகாோக்ரி நகரத்தின் நீர் வைங்கல் 

திட்டத்திற்காக குடியரசுத்தடலவர் இராம்நாத் னகாவிந்த் $170 மில்லியன் அம ரிக்க டாலர் கடடே 

அறிவித்துள்ளார். ச கால யதார்த்தங்கடள பிரதிபலிக்கும் வடகயில் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புக் 

குழுவின் சீர்திருத்தத்தின் அவசியத்டதயும் இருநாடுகளும் ஒப்புக்மகாண்டுள்ளே. 

2.நடுத்தர-ரக அணுவாயுதங்கள் தடட ஒப்பந்தத்தில் இருந்து (Intermediate-Range Nuclear Forces 

Treaty - INF) அதிகாரப்பூர்வமாக விலகியுள்ள நாடு எது? 

A) பிரான்சு 

B) ஜஜா்மனி 

C) அஜமாி ்  ஐ ் ிய நாடு ள் (USA)  

D) ஐ ் ிய கபரரசு 

 இரஷ்யாவுடோே நடுத்தர - ரக அணுவாயுதங்கள் தடட ஒப்பந்தத்திலிருந்து (INF) அம ரிக்க ஐக்கிய 

நாடுகள் அதிகாரப்பூர்வ ாக விலகியுள்ளது. INF ஒப்பந்தம் என்பது 1987ஆம் ஆண்டில் அப்னபாடதய 

அம ரிக்க அதிபர் மராோல்ட் ரீகன்  ற்றும் னசாவியத் தடலவர் மிக்னகல் னகார்பச்னசவ் ஆகினயாரால் 

டகமயழுத்திடப்பட்ட ஒரு பனிப்னபார் கால ஏவுகடண ஒப்பந்த ாகும். 

 இந்த ஒப்பந்தம், இருநாடுகடளயும் 500 கி.மீ - 5500 கி.மீ வடர மசன்று தாக்கவல்ல ஏவுகடணகடள 

பயன்படுத்துவதிலிருந்து தடடமசய்தது. இரு வல்லரசு நாடுகளுக்கு (அப்னபாது) இடடயிலாே ஆயுதப் 

னபாட்டிடய முடிவுக்குக் மகாண்டுவருவதற்காே ஒரு முக்கிய அம்ச ாக இந்த ஒப்பந்தம் இருந்தது. 
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ன லும், ஐனராப்பாவில் உள்ள அம ரிக்காவின் NATO நட்பு நாடுகடள னசாவியத் யூனியனின் 

ஏவுகடணத் தாக்குதல்களிலிருந்து பாதுகாக்கவும் அது உதவியது. 

 ஐனராப்பாடவ குறுகிய கால இடடமவளியில் தாக்கவல்ல Novator 9M729 (NATO “SSC-8” வடக) 

ஏவுகடணகடளப் பயன்படுத்தி வருவதன் மூலம் இந்த ஒப்பந்தத்டத இரஷ்யா மீறிவருவதாக ஒபா ா 

 ற்றும் டிரம்ப் நிர்வாகங்கள் பலமுடற குற்றம்சாட்டியுள்ளே. ஆோல், இடத இரஷ்யா  றுத்துவந்தது. 

இதுனவ, ஐக்கிய அம ரிக்க நாடுகள் (USA) இந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலகுவதற்காே காரண ாகும். 

3.கபண் குழந்டதகளின் நலனுக்காக ‘வாலி டிக்ரி யயாஜனா’ என்ற திட்டகமான்டற அறிமுகம் 

கெய்துள்ள மாநில அரசு எது? 

A) குஜராத்  

B) மத்திய பிரகதசம் 

C) இராஜஸ்தான் 

D) சத்தீஸ் ா் 

 ஆகஸ்ட்.3 அன்று மபண் குைந்டதகளின் நலனுக்காக இராஜ்னகாட்டில் ‘வாலி டிக்ரி னயாஜோ’ என்ற 

ஒரு திட்டத்டத குஜராத் முதல்வர் விஜய்ரூபானி மதாடங்கிடவத்தார். இது, குஜராத்  ாநிலத்தில் பிறந்த 

ஒவ்மவாரு மபண் குைந்டதக்கும் நிதயுதவி அளிக்கும் திட்ட ாகும். பாலிே ச த்துவத்டத அடடயும் 

மபாருட்டு, மபண் குைந்டத பிறப்பு விகிதத்டத ஆண் குைந்டத பிறப்பு விகிதத்துக்கு இடணயாக 

உயர்த்தும் னநாக்னகாடு இந்தத் திட்டம் உள்ளது. 

 இத்திட்டத்தின்படி, ஒவ்மவாரு மபண் குைந்டதக்கும், அக்குைந்டத 4ஆம் வகுப்பில் னசர்க்கப்படும்னபாது 

ரூ.4000-/உம், 9ஆம் வகுப்புக்கு மசல்லும்னபாது ரூ.6000-/உம், 18 வயதில் உயர்கல்வியில் னசரும் 

னபாது ரூ.1 இலட்சமும், திரு ணத்தின்னபாது மீண்டும் ரூ.1 இலட்சமும் வைங்கப்படும். இத்திட்டத்திற்கு 

எே, சு ார் ரூபாய் 133 னகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

4.சீனத்தின் யதசிய முன்கூட்டியய பணஞ்கெலுத்தும் அடமப்புடன் (China’s National Advance Payment 

System – CNAPS) இடணந்துள்ள முதல் இந்திய வங்கி எது? 

A) பகராடா வங் ி 

B) ஐசிஐசிஐ வங் ி 

C) இந்திய ஸ்கடட் வங் ி (SBI)  

D) பஞ்சாப் கதசிய வங் ி 

 இந்திய ஸ்னடட் வங்கியின் (SBI) ஷாங்காய் கிடளயாேது சீேத்தின் னதசிய முன்கூட்டினய பணஞ் 

மசலுத்தும் அட ப்புடன் (CNAPS) இடணந்த முதல் இந்திய வங்கியாக  ாறியுள்ளது. CNAPSஇன் 

உறுப்பிேராேபின், SBI ஷாங்காய் கிடளயால், சீேத்துக்குள், உள்ளூர் பணங்கடள PBOC மூலம் 

வழிநடத்துவதன் மூலம் நிகழ்னநர பரி ாற்றத்டதயும் (Realtime Transfer) அளிக்க முடியும். 
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 பணப் பரி ாற்றத்துக்காக பல்னவறு வங்கிகளுடன் கணக்குகடள பரா ரிப்பதன் னதடவடய இது 

நீக்குகிறது. சீேப்மபருநிலத்தில் தீர்க்கப்பட்ட அடேத்துக் மகாடுப்பேவுகளுக்கும் (Cleared Payments), 

அனதனபால், ஹாங்காங் னபான்ற அக்கடர யுவான் (Yuan) ட யங்களில் உள்ள அடேத்து தீர்வக 

வங்கிகளுக்கும் (Clearing Banks) CNAPS நிகழ்னநர தீர்வுச் னசடவகடள வைங்குகிறது. 

 சீே நாணய ாே யுவானின் சர்வனதச பயன்பாட்டட அதிகரிக்கும் னநாக்கத்துடன் 2015ஆம் ஆண்டில் 

மதாடங்கப்பட்ட CNAPS அட ப்பின் பன்ோட்டுப் னபாட்டியாளராே CIPSஆல் (சீே பன்ோட்டுக் 

மகாடுப்பேவு அட ப்பு அல்லது எல்டல கடந்த வங்கிகளுக்கு இடடனயயாே பணஞ்மசலுத்தும் 

முடற) CNAPSஇன் சில குடறகள் பூர்த்திமசய்யப்பட்டே. 2008ஆம் ஆண்டில், சீே  க்கள் வங்கியால் 

(PBOC) CNAPS மதாடங்கப்பட்டது. 

5.அண்டமயில் காலமான யதவதாஸ் கனகலா, எந்த கமாழி திடரத்துடற ொர்ந்த நடிகராவார்? 

A) தமிழ் 

B) ஜதலுங்கு  

C) மலையாளம் 

D)  ன்னடம் 

 மூத்த மதலுங்கு நடிகராே னதவதாஸ் கேகலா (75), ஆக.3 அன்று டஹதராபாத்தில் கால ாோர். 

மதன்னிந்திய நடிகர்களாே இரசினிகாந்த், சிரஞ்சீவி  ற்றும் இரானசந்திர பிரசாத் ஆகினயாருக்கு, தான் 

நடத்தி வந்த திடரப்பட நிறுவேம் மூலம் பயிற்சியளித்தவராக இவர் அறியப்படுகிறார். 

6.மிஸ் இங்கிலாந்து 2019 மகுடம் சூட்டப்பட்ட இந்திய வம்ொவளி கபண்மணி யார்? 

A) சுவாதி சா்மா 

B) கராஷிணி ராய் 

C) பாஷா மு ா்ஜி  

D) சுகவதா சிங் 

 இந்திய வம்சாவளி  ருத்துவராே பாஷா முகர்ஜி (23), நடப்பாண்டு ‘மிஸ் இங்கிலாந்து’ எே  குடம் 

சூட்டப்பட்டுள்ளார். 146 IQ மகாண்டவரும் ஆங்கிலம், மபங்காலி, ஹிந்தி, மஜர் ன்  ற்றும் பிமரஞ்சு 

ஆகிய 5 ம ாழிகளில் சரள ாக உடரயாட கூடியவரு ாே இவர், நாட்டிங்ஹாம் பல்கடலக்கைகத்தில் 

 ருத்துவ அறிவியலில் ஒரு பட்டமும்,  ருத்துவம் & அறுடவச்சிகிச்டசயில் ஒரு பட்டமும் மபற்றுள்ளார்.  

 2019 ‘மிஸ் இங்கிலாந்து’ பட்டம் மவன்றதன் மூலம், அவர் உலக அைகிப் னபாட்டிக்கு னநரடியாக தகுதி 

மபற்றுள்ளார். விடுமுடறயில் ம ாரிஷியஸ் மசல்லும் வாய்ப்பும் அவருக்குக் கிடடத்துள்ளது. 
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7.மக்கள்கதாடக கணக்ககடுப்பு (Census) 2021, எத்தடன அட்டவடணப்படுத்தப்பட்ட கமாழிகளில் 

(Scheduled Languages) நடத்தப்படும்? 

A) 16 

B) 18  

C) 22 

D) 20 

 16ஆவது  க்கள்மதாடக கணக்மகடுப்பு 2021 ஆேது அட்டவடணப்படுத்தப்பட்ட 22 ம ாழிகளுள் 18 

ம ாழிகளில் நடத்தப்படவுள்ளது.  க்கள்மதாடக கணக்மகடுப்பு 2011 ஆேது அட்டவடணப்படுத்தப்பட்ட 

18 ம ாழிகளுள் 16 ம ாழிகளில் நடத்தப்படும் எே அப்னபாது அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. மசயல்முடறடய 

சீராக்க, இந்தக் கணக்மகடுப்பில், ஒரு குறியீடு னகாப்பகம் (Code Directory) அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.  

 முக்கிய ாக, எடுக்கப்படவுள்ள இந்த  க்கள்மதாடக கணக்மகடுப்பு, தற்னபாதுள்ள திட்டத்தின் படி, சாதி 

சார்ந்த தரவுகடள னசகரிக்காது. பாலிே பிரிவின் கீழ், ‘பிற’ என்றிருந்த விருப்பத்மதரிவாேது இப்னபாது 

‘மூன்றாம் பாலிேம்’ என்று  ாற்றம் மசய்யப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 2020 முதல் மசப்டம்பர் 2020 வடர 

34 அளவுருக்கள் மகாண்ட வீட்டுவசதி பட்டியலிடலும், பிப்ரவரி 9 2021 முதல் பிப்ரவரி 28 2021 வடர 

28 அளவுருக்கள் மகாண்ட  க்கள்மதாடக கணக்மகடுப்பும் எே இந்த  க்கள்மதாடக கணக்மகடுப்பு 

இரண்டு கட்டங்களாக நடத்தப்படவுள்ளது. 

 31 இலட்சம் பயிற்சிமபற்ற கணக்கீட்டாளர்கள் ஆண்ட்ராய்டு அடிப்படடயிலாே அடலனபசிகடளப் 

பயன்படுத்தி எண்ணி  முடறயில் தரவுகடளச் னசகரிக்கும் இந்தப் பணியில் ஈடுபடவுள்ளேர். 2024 

- 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்த  க்கள்மதாடக கணக்மகடுப்பு குறித்த முழுத்தரவுகளும் கிடடக்கும். 

8.அரசியலடமப்பின் எப்பிரிவின்படி, குற்றஞ்ொட்டப்பட்டவர்களின் குரல் மாதிரிகடள கபறுவதற்கு 

ஆடணயிட குற்றவியல் நீதித்துடற நீதிபதிக்கு அதிகாரம் உண்கடன இந்திய உச்ெநீதிமன்றம் 

தீர்ப்பளித்துள்ளது? 

A) பிாிவு 144 

B) பிாிவு 142  

C) பிாிவு 143 

D) பிாிவு 141 

 குற்றவியல் விசாரடணயின்னபாது, ஒரு குற்றவாளியின் சம் தத்திற்கு எதிராகக்கூட அவரின் குரல் 

 ாதிரிகடளப் மபற குற்றவியல் நீதித்துடற நடுவரால் உத்தரவிட முடியும் எே உச்சநீதி ன்றம் 

அண்ட யில் தீர்ப்பளித்துள்ளது. இந்தத் தீர்ப்டப, இந்திய தடலட  நீதிபதி இரஞ்சன் னகானகாய் 

தடலட யிலாே அ ர்வு  ற்றும் நீதிபதிகள் தீபக் குப்தா  ற்றும் சஞ்சீவ் கன்ோ ஆகினயார் அடங்கிய 

அ ர்வு வைங்கியது. 

மக்கள்த ொகக 

கணக்தகடுப்பு 
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 குற்றவியல் நடடமுடற விதித் மதாகுப்பில் (CrPC) எந்தமவாரு முன்னேற்பாடும் இல்லாதிருந்தால், 

குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபரின் குரல்  ாதிரிடயப்பதிவுமசய்ய ஒரு புலோய்வு விசாரடண நிறுவேத்திற்கு 

அங்கீகாரம் வைங்க முடியு ா? என்பது உள்ளிட்ட பிரச்சடேகடள அந்த அ ர்வு டகயாண்டது. 

சம்பந்தப்பட்ட அடேத்து சட்டங்களுக்கும் விளக்கம் அளித்தடதத்மதாடர்ந்து அரசியலட ப்பின் 142ஆவது 

பிரிவின் கீழ் உச்சநீதி ன்றம் இந்த உத்தரடவ பிறப்பித்துள்ளது எே CJI சுட்டிக்காட்டிள்ளது. 

9.எந்தக் குழுவின் அறிக்டகயின்படி, UGC ஆனது 20 நிறுவனங்கடள ‘சிறந்த நிறுவனங்கள்’ 

(Institutes of Eminence – IoE) எனப் பரிந்துடரத்துள்ளது? 

A) அம்பி ா கசானி குழு 

B) N S விஸ்வநாதன் குழு 

C) N க ாபாைசுவாமி குழு  

D) விராை் ஆச்சாா்யா குழு 

 ம ட்ராஸ்  ற்றும் கரக்பூர் IIT நிறுவேங்கள், தில்லி பல்கடலக்கைகம், டஹதராபாத் பல்கடலக்கைகம், 

அமிர்த விசுவ வித்யாபீடம்  ற்றும் VIT னபான்ற இருபது கல்வி நிறுவேங்களுக்கு, ‘சிறந்த கல்வி 

நிறுவேங்கள்’ என்னும் தகுதிடய வைங்க பல்கடலக்கைக  ானியக்குழு (UGC) பரிந்துடரத்துள்ளது.  

 N னகாபாலசுவாமியின் தடலட யிலாே வல்லுநர் குழுவின் அறிக்டககளின் அடிப்படடயில், இந்தப் 

பரிந்துடரகள் ன ற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளே. சர்வனதச கல்வி வடரபடத்தில் இந்தியாடவ பிரதிநிதித்துவ 

–ப்படுத்தும் இருபது உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்வி நிறுவேங்கடள உருவாக்குவனத இந்த ‘சிறந்த கல்வி 

நிறுவேங்கள்’ திட்டத்தின் னநாக்க ாகும். 

 னதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவேங்களுக்கு கட்டணம், பாடத்திட்டத்தின் காலம்  ற்றும் நிர்வாகக் 

கட்டட ப்புகடள தீர் ானிப்பதற்கு அதிக சுயாட்சி  ற்றும் சுதந்திரம் வைங்கப்படும். பட்டியலில் உள்ள 

மபாதுத்துடற நிறுவேங்களுக்கு அரசாங்கம் ரூ.1000 னகாடி  ானியம் வைங்கும். பட்டியலில் உள்ள 

தனியார் நிறுவேங்களுக்கு இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் எந்த நிதியும் அளிக்கப்படாது. 

10.திடக்கழிவு யமலாண்டமக்காக நீர்கவப்பக் கரியாக்கத் கதாழில்நுட்பத்டத (Hydro Thermal 

Carbonization - HTC) உருவாக்கியுள்ள IIT நிறுவனம் எது? 

A) ஐஐடி  ான்பூா் 

B) ஐஐடி  ர ்பூா்  

C) ஐஐடி ஜமட்ராஸ் 

D) ஐஐடிஜடை்ைி 

 IIT கரக்பூடரச் னசர்ந்த ஓர் ஆராய்ச்சிக் குழுவிேர் அதிக ஈரப்பதங்மகாண்ட திடக்கழிவுகளிலிருந்து 

ஆற்றடல உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மதாழில்நுட்பத்டத உருவாக்கியுள்ளேர். இந்தப் புதிய, நீர்மவப்பக் 

கரியாக்கத் மதாழில்நுட்பத்தால் நகராட்சி திடக்கழிவுகடள உயிரி எரிமபாருள்,  ண் திருத்தி  ற்றும் 
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உறிஞ்சியாக  ாற்ற முடியும். ஒரு மதாகுப்புடலடய பயன்படுத்துவதன் மூலம் நகராட்சி திடக்கழிவின் 

கரி ப்பகுதிடய நீர்மவப்பக்கரியாக (Hydrochar) இந்தத் மதாழில்நுட்பம்  ாற்றுகிறது. 

 கழிவுகளில் உள்ள ஈரப்பத ாேது னவதிவிடேக்கு தண்ணீடரப்பயன்படுத்தும் மசயல்முடறக்காகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தச் மசயல்முடற, நகர்ப்புற கரி க்கழிவுகளில் 50 - 65% வடர வள மீட்பு 

விடளச்சடல (Resource Recovery Yield) அதிகரித்துள்ளது. ன ம்பட்ட மவப்ப ஒருங்கிடணப்புடன் 

கூடிய முடறயாே நீர்மவப்பக் கரியாக்கத் மதாழில்நுட்ப உடலடய வடிவட ப்பதில்தான் இந்தத் 

மதாழில்நுட்பத்தின் மவற்றிக்காே திறவுனகால் உள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 மசன்டேயில் உள்ள இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) பிராந்திய இயக்குநராக, தமிழ்நாடு  ற்றும் 

புதுச்னசரிக்கு, S M N சுவாமி மபாறுப்னபற்றுள்ளார். 

 ஆகஸ்ட்.15 முதல் நீலகிரி  ாவட்டத்தில் மநடுஞ்சாடல ஓரங்களில் உள்ள கடடகளில் மநகிழி 

னபாத்தல்களில் குடிநீர்  ற்றும் குளிர்பாேம் விற்க தடடவிதிக்கப்படவுள்ள நிடலயில், முக்கிய ாே 70 

சுற்றுலாத்தலங்களில் தண்ணீர் ATMகள் திறக்கப்படவுள்ளே. 

 தூத்துக்குடி வ.உ.சி துடறமுகம் ஜூடல.27 அன்று ஒனரநாளில் 1,80,597 ம ட்ரிக் டன் சரக்குகடளக் 

டகயாண்டு சாதடே படடத்துள்ளது. இதற்கு முன்பு, கடந்த 2017 நவம்பர்.16 அன்று ஒனர நாளில் 

1,77,639 ம ட்ரிக் டன் சரக்குகடளக் டகயாண்டனத சாதடேயாக இருந்தது. 

 மசன்டேயில் 7 வழித்தடங்களில் விடரவுப் னபருந்து னசடவ திட்டத்டத (Bus Rapid Transit System) 

மசயல்படுத்த முடிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது. வழித்தடங்கள் விவரம்.,

o னகாயம்னபடு – பூந்த ல்லி. 

o னகாயம்னபடு – அம்பத்தூர். 

o னகாயம்னபடு –  ாதவரம். 

o டசதாப்னபட்டட – சிறுனசரி. 

o டசதாப்னபட்டட –  னகந்திரா சிட்டி. 

o னகாயம்னபடு – டசதாப்னபட்டட. 

o குனராம்னபட்டட – துடரப்பாக்கம்.

 மசன்டேயில் திேசரி மபாது க்களிடமிருந்து னசகரிக்கப்படும் உணவுக் கழிவுகளிலிருந்து இயற்டக 

எரிவாயு தயாரிக்கும் வடகயில் பள்ளிக்கரடே, னசாழிங்கநல்லூர், அண்ணாநகர் முதலிய மூன்று 

இடங்களில் இயற்டக எரிவாயு ஆடலகடள அட க்க மசன்டே  ாநகராட்சி முடிவு மசய்துள்ளது. 

 மசன்டே அருகில் உள்ள வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவுக்கு அஸ்ஸாம்  ாநிலம் 

காசிரங்கா னதசியப்பூங்காவிலிருந்து நான்கு வயதாே ஆண் காண்டாமிருகம் ஒன்று மகாண்டு 

வரப்பட்டுள்ளது. சு ார் முப்பது ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு இந்தப் பூங்காவுக்கு காண்டாமிருகம் மகாண்டு 

வரப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் காலைான காந்தி பட், எந்தத் துமைமைச் சார்ந்தவராக இருந்தார்? 

A) இதழியல்  

B) அரசியல் 

C) விளையாட்டு 

D) களல 

 மூத்த குஜராத்தி பத்திரிககயாளரும், எழுத்தாளரும், கட்டுகரயாளருமான காந்தி பட் (88), மும்கபயில் 

காலமானார். இவர் 1931 ஜூகல 15 அன்று குஜராத்தின் அந்நாகளய பாவ்நகர் மாகாணத்தில் உள்ள 

சச்ரா என்ற சிற்றூரில் பிறந்தார். 1960களின் பிற்பகுதியில் மும்கபயில் நிதியியல் இதழாளராக தனது 

இதழியல் பணிகய அவர் ததாடங்கினார். சித்ரலலகா, மும்கப சமாச்சார், ஜனசக்தி, சந்லதஷ், யுவ 

தர்சன், ஜனசத்தா, வியாபார் மற்றும் அபியான் லபான்ற பல்லவறு குஜராத்தி இதழ்களில் இதழாளர், 

எழுத்தாளர், கட்டுகரயாளர் மற்றும் ஆசிரியராக இவர் பணியாற்றியுள்ளார். ‘அபியான்’ என்னும் ஒரு 

முன்னணி குஜராத்தி இதழின் நிறுவன ஆசிரியராகவும் இவர் இருந்துள்ளார். 

2.அண்மையில் காலைான ஆனந்த் சசடல்வாட், எந்த விமைைாட்டின் மூத்த ஆளுமைைாவார்? 

A) பாட்மிண்டன் 

B) ஹாக்கி 

C) குத்துச்சண்ளட 

D) கிாிக்ககட்  

 கிரிக்தகட் வர்ணகனயாளரான ஆனந்த் தசடல்வாட் (84), ஆகஸ்ட்.4 அன்று மும்கபயில் காலமானார். 

அவரது இனிகமயான ஏற்றவிறக்கம் மிக்கக் குரலானது, 1960களின் மத்தியிலிருந்து 1980கள் வகர 

மற்ற கிரிக்தகட் வர்ணகனயாளர்களிடமிருந்து அவகர லவறுபடுத்திக் காண்பித்தது. ரஞ்சிக்லகாப்கப, 

BCCI லபாட்டிகள் & தகுதிகாண் லபாட்டிகளுக்கும் AIRஇன் வர்ணகனயாளராக அவர் இருந்துள்ளார். 

1969ஆம் ஆண்டு மும்கபயில் நடந்த இந்திய-ஆஸ்திலரலிய தகுதிகாண் லபாட்டிக்கான AIR குழுவிலும் 

அவர் இடம்தபற்றிருந்தார். 

3.சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிசரட்டி, எந்த விமைைாட்டுடன் சதாடர்புமடைவர்? 

A) பாட்மிண்டன்  

B) ஹாக்கி 

C) குத்துச்சண்ளட 

D) மல்யுத்தம் 
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 BWF சூப்பர் 500 பூப்பந்து லபாட்டிகய தவன்ற முதல் இந்திய லஜாடியாக சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிதரட்டி 

– சிராக் தெட்டி ஆகிலயார் திகழ்கின்றனர். பாங்காக்கில் நடந்த தாய்லாந்து ஓப்பனில் 21-19, 18-21, 

21-18 என்ற தசட் கணக்கில் உலக சாம்பியனான சீனத்தின் லி ஜுன் ஹுய் மற்றும் லியு யூ தசன் 

ஆகிலயாகர வீழ்த்தி, ஆண்கள் இரட்கடயர் பிரிவில் அவர்கள் தவற்றிவாககசூடினர். 

4.எந்த நகரத்தில், விண்சவளி சூழ்நிமல விழிப்புணர்வு கட்டுப்பாட்டு மைைத்மத அமைக்க ISRO 

முடிவுசசய்துள்ைது? 

A) ககாச்சின் 

B) கபங்களூரு  

C) ளஹதராபாத் 

D) இராய்ப்பூா் 

 ISRO தகலவர் K சிவன், அண்கமயில், தபங்களூருவின் பீனியாவில் விண்தவளி சூழ்நிகல 

விழிப்புணர்வு கட்டுப்பாட்டு கமயத்திற்கு (Space Situational Awareness Control Centre – SSACC) 

அடிக்கல் நாட்டினார். விண்தவளிக்குப்கபகளிலிருந்து அதிக மதிப்புள்ள விண்தவளிச்தசாத்துக்ககள 

கண்காணித்து பாதுகாப்பலத இந்தக் கட்டுப்பாட்டு கமயத்தின் லநாக்கமாகும். விண்தவளி சூழ்நிகல 

விழிப்புணர்வு மற்றும் லமலாண்கமக்கான நடவடிக்ககககள இந்த கமயம் முன்னறிவிக்கும். 

 இந்நடவடிக்கக, இந்தியாவின் விகலயுயர்ந்த மற்றும் உத்திசார் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தசயற்ககக் 

லகாள்கள் மற்றும் எதிர்கால விண்கலங்ககள விண்தவளியில் சுற்றிவரும் தசயலிழந்த தசயற்ககக் 

லகாள்களின் எச்சங்கள், பூமிக்கு அருகிலுள்ள சிறுலகாள்கள் மற்றும் தீவிர வானிகல சூழ்நிகலகள் 

ஆகியவற்றிலிருந்து பாதுகாக்கும். உள்நாட்டு கண்காணிப்பு கமயங்களிலிருந்து தசயலிழந்த 

தசயற்ககக்லகாள்களின் கண்காணிப்புத் தரகவ இது ஒருங்கிகணக்கும். 

5. VPM1002 & Immuvacக்கான இந்திைாவின் முதலாவது சபரிை அைவிலான சசாதமனைானது 

எந்த சநாயுடன் சதாடர்புமடைது? 

A) AIDS 

B) மலலாியா 

C) காசல ாய்  

D) இைம்பிை்ளை வாதம் 

 இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கவுன்சிலானது (ICMR) VPM1002 மற்றும் Immuvac என்ற இரண்டு புதிய 

காசலநாய் (Tuberculosis) தடுப்பூசிகளுக்கான இந்தியாவின் முதல் தபரிய அளவிலான லசாதகனகய 

ததாடங்கியுள்ளது. VPM1002 தடுப்பூசிகய புலனவின் சீரம் (Serum) இந்தியா நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. 

Immuvac தடுப்பூசிகய லகடிலா (Cadila) என்ற மருந்துநிறுவனம் தயாரிக்கிறது. 
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 இந்தக் காசலநாய் எதிர்ப்பு தடுப்பூசிகள், ததாற்கறத்தடுப்பகத லநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளன (லநாய் 

தவளிப்பாட்டுக்கு முன்பாக) அல்லது முதல்நிகல முன்லனற்றம் / மகறந்துள்ள காசலநாய்த் ததாற்று 

மறுதசயல்பாட்டுக்கு வருவகதத் தடுக்கின்றன (லநாய் தவளிப்பாட்டுக்கு பின்பாக). உலக சுகாதார 

அகமப்பு தவளியிட்டுள்ள சர்வலதச காசலநாய் அறிக்கக 2017இன் படி, உலகில் அதிகளவு காசலநாய் 

பாதிப்பானது இந்தியாவில் உள்ளது. 

6.எந்தத் சததியில், நடப்பாண்டின் ஐ.நா. சர்வசதச நட்பு நாள் சகாண்டாடப்பட்டது? 

A) ஜூளல 24 

B) ஜூளல 30   

C) ஜூளல 26 

D) ஜூளல 27 

 பல்லவறு கலாசாரங்களுக்கிகடயில் அகமதிகய வளர்ப்பதில் நட்பின் முக்கியத்துவத்கதக் லநாக்கும் 

வககயில், ஒவ்லவார் ஆண்டும் ஜூகல.30 அன்று உலகம் முழுவதும் ஐ.நா. சர்வலதச நட்பு நாள் (UN 

International Day of Friendship) தகாண்டாடப்படுகிறது. உலதகங்கும் உள்ள மாந்தர்களின் வாழ்வில் 

ஓர் உன்னதமான மற்றும் மதிப்புமிக்க உணர்வாக உள்ள நட்பின் முக்கியத்துவத்கத அங்கீகரிப்பதன் 

அடிப்பகடயில் இந்நாள் அகமந்துள்ளது. இருப்பினும், ஆகஸ்ட் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழகம, இந்தியா நட்பு 

நாகள தகாண்டாடுகிறது. 

7.எண்ணிை மகசரமக (Digital Fingerprint) ைற்றும் கருவிழி சைவல் (Iris Scanning) முமைமை 

ஏற்றுக்சகாண்டுள்ை இந்திைாவின் முதல் ைாநிலம் எது? 

A) சத்தீஸ்கா் 

B) மகாராஷ்டிரா  

C) இராஜஸ்தான் 

D) ஒடிசா 

 காவல்துகற விசாரகணகளுக்கு உதவுவதற்காக எண்ணிம ககலரகக மற்றும் கருவிழி லமவல் 

முகறகய – (Automated Multi-modal Biometric Identification System – AMBIS) – ஏற்றுக்தகாண்டுள்ள 

இந்தியாவின் முதல் மாநிலமாக மகாராஷ்டிரா மாறியுள்ளது. இந்த முகறயானது விகரவில் நாடு 

முழுவதும் உள்ள பிற மாநிலக் காவல்துகறயினரால் பயன்படுத்தப்படவுள்ளது. ஒரு AMBIS அலகானது 

ஒரு கணினி முகனயம், ஒரு லகமரா, மற்றும் கருவிழி, ககலரகக மற்றும் உள்ளங்கக லமவல் 

கருவிககளக் தகாண்டிருக்கும். குற்றம் நகடதபற்ற இடத்திலிருந்து ககலரககககள எடுப்பதற்காக 

ஒரு சிறிய அளவிலான அகமப்பும் இதில் இடம்தபற்றிருக்கும். 

 இந்தப் புதிய அகமப்பானது இந்திய சட்ட அமலாக்க நிறுவனங்களால் ககவிரல் மற்றும் உள்ளங்கக 

லரககககளத் லதட பயன்படுத்தப்படும் தானியங்கு ககலரகக அகடயாளங்காணல் அகமப்புக்கு 

(Automated Fingerprint Identification System – AFIS) மாற்றாக இருக்கும். 
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8.ரூ.4900 சகாடி ைதிப்பிலான சகாசி – சைச்சி இமணப்புத் திட்டத்திற்கு ைத்திை அரசு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. எந்த ஆற்று வடிநிலத்தின் முக்கிை கிமைைாைாகும் சைச்சி? 

A) கங்ளக 

B) மகான ்தா  

C) பிரம்மபுத்திரா 

D) யமுளன 

 பீகார் மாநிலத்தின் லகாசி & லமச்சி ஆறுககள ஒன்றிகணப்பதற்காக ரூ.4900 லகாடி மதிப்பிலான 

லகாசி – லமச்சி இகணப்புத் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மத்தியபிரலதசத்தில் 

தகன் - தபத்வா திட்டத்திற்குப்பிறகு, ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட நாட்டின் இரண்டாவது மிகப்தபரிய ஆறுகள் 

இகணப்புத் திட்டம் இதுவாகும். இந்தக் லகாசி – லமச்சி திட்டம், பல வழிகளில் தனித்துவமுகடயது. 

 இது வடக்கு பீகாரில் மீண்டும் மீண்டும் வரும் தவள்ளத்கதத் தடுப்பலதாடு மட்டுமல்லாமல், அலரரியா, 

பூர்னியா, கிசான்கஞ்ச் & கதிகார் மாவட்டங்களில் (கூட்டாக சீமாஞ்சல் பகுதி என்றகழக்கப்படுகிறது) 

2.14 லட்சம் தஹக்லடருக்கு லமல் சாகுபடி நடக்கக்கூடிய நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசனத்கத அளிக்கிறது. 

மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிகல மாற்ற அகமச்சகத்தின் ததாழில்நுட்பத்துடன் கூடிய 

நிர்வாக இகசகவப் தபற்றபிறலக இந்தத் திட்டத்திற்கு இந்த ஒப்புதல் கிகடத்தது. லமச்சி, மகானந்தா 

ஆற்றின் முதன்கமயான கிகளயாறாகும். 

9.விக்சடாரிை அரசாங்கத்தால் ‘Excellence in Cinema’ விருது வழங்கிக் சகௌரவிக்கப்படவுள்ை நடிகர் 

ைார்? 

A) பிாியங்கா லசாப்ரா 

B) லசகா் கபூா் 

C) ஷாருக்கான்  

D) தீபிகா படுலகாலன 

 ஆகஸ்ட்.8 அன்று நகடதபறவுள்ள தமல்பர்ன் இந்திய திகரப்பட விழாவின் (IFFM) விருது வழங்கும் 

இரவு நிகழ்வில், நடிகர் ொருக்கானுக்கு ‘Excellence in Cinema’ விருது வழங்கப்படவுள்ளது. இந்த 

விருது வழங்குவதன் மூலம், இந்தியாவில், திகரத்துகறக்கு ததாடர்ச்சியாக பங்களிப்பு தசய்துவரும் 

திகரக்ககலஞகர இந்த விழா தகௌரவிக்கிறது. இந்த விழாவின் சிறப்பு விருந்தினராக ொருக்கான் 

கலந்துதகாள்கிறார். விக்லடாரியா மாகாணத்தின் முதல் தபண் ஆளுநரான லிண்டா தடஸ்ஸா ொருக் 

கானுக்கு இந்த விருகத வழங்குவார். 

 ஆஸ்திலரலியாவின் விக்லடாரிய அரசின் தகலகமயில், IFFMஇன் 10ஆவது பதிப்பு நகடதபறவுள்ளது. 

லமலும், நடப்பாண்டில், "Courage"ஐ அதன் கருப்தபாருளாக அது தகாண்டாடுகிறது. தமல்பர்னில் உள்ள 

Palais அரங்கில் இந்த நிகழ்வு நகடதபறும், இது அந்நகரின் பாரம்பரிய அகடயாளங்களுள் ஒன்றாகும். 
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10.நடப்பாண்டின் மிஸ் சவர்ல்ட் பல்வமகமை (Miss World Diversity) பட்டத்மத சவன்ை நாஸ் 

ச ாஷி, எந்த நாட்மடச் சசர்ந்தவராவார்? 

A) கமாாிசியசு 

B) இ ்லதாலனஷியா 

C) இ ்தியா  

D) தாய்லா ்து 

 இந்திய திருநங்கக நாஸ் லஜாஷி, ஆக.3 அன்று தமாரிசியசில் உள்ள லபார்ட் லூயிசில், நடப்பாண்டின் 

‘Miss World Diversity’ என மகுடம் சூட்டப்பட்டார். ‘Miss World Diversity’ லபாட்டியில் ததாடர்ச்சியாக 3ஆவது 

முகறயாக தவற்றிதபற்று அவர் நாட்டிற்குப் தபருகமலசர்த்துள்ளார். ‘Miss World Diversity’ பட்டத்கதத் 

தவிர, Best Project, Miss Congeniality, Miss People’s Choice Ambassador மற்றும் Best National Costume 

பட்டங்ககளயும் நாஸ் லஜாஷி தவன்றுள்ளார். இவர், 2017ஆம் ஆண்டில், பிறப்பிலலலய தபண்ணாக 

பிறந்தவர்களுக்கு எதிராக சர்வலதச கிரீடம் தவன்ற உலகின் முதல் திருநங்ககயாவார். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தசன்கனயில் மகழநீர் லசகரிப்புத் திட்டத்கத முகறயாகப் பின்பற்றுபவர்ககளப் பாராட்டும் 

வககயில், அவர்களின் வீடுகளில் பச்கச நிற ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டப்படுவதாக மாநகராட்சி ஆகணயர் 

பிரகாஷ் ததரிவித்துள்ளார். 

 கிராம ஊராட்சிகளில் பணிபுரியும் தபண் ஊராட்சி தசயலாளர்களுக்கு மகப்லபறு கால விடுப்கப 180 

நாள்களில் இருந்து 9 மாதங்களாக உயர்த்தி தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.யானைகள் கணக்ககடுப்பாைது தேசிய அளவில் எத்ேனை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனை 

நடத்ேப்படுகிைது? 

A) நான்கு 

B) எட்டு 

C) ஐந்து  

D) பத்து 

 2017ஆம் ஆண்டு கணக்ககடுப்பின் அடிப்படடயில் திருத்தப்பட்ட–மாநில வாரியான காட்டு யாடனகள் 

எண்ணிக்டகயின் மதிப்பீட்டின்படி, நாடு முழுவதும் யாடனகளின் எண்ணிக்டக 29,964 ஆக 

இருந்தது. இந்த எண்ணிக்டக 2012ஆம் ஆண்டில் 29,576 என இருந்தது. கதற்குப் பிராந்தியத்தில் 

14,612 யாடனகளும், வடகிழக்கில் 10,139 யாடனகளும் உள்ளன. 

 கதன்னிந்திய மாநிலங்களுள் 6049 யாடனகளுடன் கர்நாடக மாநிலம் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

அடதத்கதாடர்ந்து ககரள மாநிலம் உள்ளது. 2018ஆம் ஆண்டு கணக்ககடுப்பின்படி, நாடு முழுவதும் 

புலிகளின் எண்ணிக்டக 2,967 என மதிப்பிடப்பட்டது. புலிகள் கணக்ககடுப்பு-கதசிய அளவில் நான்கு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுடையும், யாடனகள் கணக்ககடுப்பு-கதசிய அளவில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு 

முடையும் கமற்ககாள்ளப்படுகிைது. 2015ஆம் ஆண்டின் மதிப்பீட்டுடன் ஒப்பிடுடகயில் கதசிய அளவில் 

6,778 கி.மீ., வனப்பகுதி அதிகரித்துள்ளதாக இந்திய வன அறிக்டக – 2017 கூறுகிைது. 

2.அகெரிக்காவால் ‘பண ெதிப்னப திரிக்கும் நாடு’ (Currency Manipulator) எை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 

நாடு எது? 

A) மியான்மா் 

B) ததன்த ாாியா 

C) சீனா  

D) வடத ாாியா 

 யுவானின் மதிப்பிழப்டபத் கதாடர்ந்து சீனாடவ ‘பணத்தின் மதிப்டப திரிக்கும் நாடு’ என அகமரிக்கா 

அறிவித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்டக, இருநாடுகளுக்கும் இடடயிலான பதட்டமான வர்த்தக உைடவ 

கமலும் அதிகரிக்கும். கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கும் கமலான காலகட்டத்தில் முதல்முடையாக ஓர் 

அகமரிக்க டாலருக்கு ஏழு யுவான் என்ை வடகயில் சீனா யுவாடன மதிப்பிழப்பு கெய்தடதயடுத்து 

அகமரிக்காவின் இந்த நடவடிக்டக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்நிடலயில், ஆகராக்கியமான கபாட்டிடய சீர்குடலக்கும் வடகயில் நியாயமற்ை வடகயில் சீனா 

நடந்துககாள்வதாக ெர்வகதெ நாணய நிதியத்திடம் (IMF) புகாரளிக்க உள்ளதாக அகமரிக்க நிதித்துடை 

கதரிவித்துள்ளது. 1994ஆம் ஆண்டுக்குப் பிைகு அகமரிக்கா முதன்முடையாக இத்தடகய அறிவிப்டப 
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விடுத்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பு, US கருவூலம் அதன் அடரயாண்டு நாணய அறிக்டகயின் ஒரு 

பகுதியாக இதுகபான்ை முடையான அறிவிப்டப வழங்குவதற்கான வாய்ப்டபப்கபற்ை 4 மாதங்களுக்கு 

பிைகு வந்துள்ளது. அவற்றின் பணச்ெந்டதகளில் தீவிரமாக தடலயிடல்; அகமரிக்காவுடன் மிகப்கபரிய 

வர்த்தக உபரிகடளக் ககாண்டிருத்தல் மற்றும் ஒட்டுகமாத்த நடப்புக்கணக்கு உபரிகடளக் ககாண்டி 

–ருத்தல் முதலிய மூன்று அளவுககால்கடள இதுகபான்ை அறிவிப்டப கவளியிடுவதற்கு அகமரிக்கக் 

கருவூலம் பயன்படுத்துகிைது. 

3.ஜூனை ொே PCA வீரராக தேர்வு கெய்யப்பட்டுள்ள இந்திய கிரிக்ககட் வீரர் யார்? 

A) சசசதஷ்வா் புஜாரா 

B) ஷி ா் தவான் 

C) அஜிங்யா ரஹாசன 

D) R அஸ்வின்  

 இந்திய வலச்சுழற்பந்து வீச்ொளரான (off-spinner) இரவிச்ெந்திரன் அஸ்வின், கவுண்டி ொம்பியன்ஷிப் 

கபாட்டிகளில் கதாடர்ந்து விடளயாடிவருவதற்காக நடப்பாண்டு ஜூடல மாதத்துக்கான கதாழிற்முடை 

கிரிக்ககட் வீரர்கள் ெங்கத்தின் (PCA) வீரராக கதர்வு கெய்யப்பட்டுள்ளார். கமற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு 

எதிரான இந்தியாவின் உலக தகுதிகாண் ொம்பியன்ஷிப் கபாட்டிகளுக்கான பயிற்சி ஆட்டமாக இந்த 

மாத இறுதியில் நடடகபைவுள்ள ஆறு கவுண்டி ொம்பியன்ஷிப் கபாட்டிகளில் விடளயாட நாட்டிங்ஹா 

–ம்டையர் அணியுடன் அஸ்வின் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். 

4. IIS அதிகாரிகளின் 2ஆவது அகிை இந்திய ஆண்டு ொநாட்னட நடத்திய ெத்திய அனெச்ெகம் எது? 

A) மின்னணு மற்றும் த வல் ததாழில்நுட்ப அமமச்ச ம் 

B) த வல் ததாடா்பு அமமச்ச ம் 

C) வணி ம் மற்றும் ததாழிற்துமற அமமச்ச ம் 

D) த வல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமமச்ச ம்  

 இந்திய தகவல் பணி அதிகாரிகளின் (IIS) 2ஆவது அகில இந்திய ஆண்டு மாநாடு, புதுதில்லியில் உள்ள 

கவளிநாடுவாழ் இந்தியர்கள் டமயத்தில் ஆகஸ்ட்.5 அன்று நடடகபற்ைது. மத்திய தகவல் & ஒலிபரப்பு 

அடமச்ெகத்தின்கீழ் கெயல்படும் அடனத்து ஊடகப்பிரிவுகளிடடகய சிைப்பான ஒருங்கிடணப்டப 

ஏற்படுத்தி அரசு தகவல் கதாடர்புப் பணிகடள கமம்படுத்தும் கநாக்கில் இந்த மாநாடு நடத்தப்பட்டது. 

 கமலும், தகவல் & ஒலிபரப்பு அடமச்ெகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஊடகப்பிரிவுகளின் கெயல்பாடுகள் 

குறித்தும் இந்த மாநாட்டில் ஆய்வுகெய்யப்பட்டது. நாடுமுழுவதும் பணியாற்றும் முதுநிடல இந்திய 

தகவல்பணி அதிகாரிகள், மத்திய தகவல் & ஒலிபரப்பு அடமச்ெகம், பிரொர்பாரதி மற்றும் இந்திய மக்கள் 

கதாடர்பு நிறுவனத்தின் அதிகாரிகள் இந்த மாநாட்டில் கலந்துககாண்டனர். 
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5.எந்ே இந்திய கிரிக்ககட் வீரருக்கு, கார்த்திக் தபாஸ் வாழ்நாள் ொேனையாளர் விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) பிஷன் சிங் சபடி 

B) அருண் லால்  

C) பசரா ் எஞ்சினியா் 

D) மசயத்  ிா்மானி 

 முன்னாள் இந்திய கதாடக்க வீரரும், வங்காள கிரிக்ககட் அணியின் தடலவருமான அருண் லாலுக்கு, 

ககால்கத்தாவில் உள்ள வங்காள கிரிக்ககட் ெங்கத்தின் ‘கார்த்திக் கபாஸ் வாழ்நாள் ொதடனயாளர் 

விருது’ வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர் 1982 மற்றும் 1989க்கு இடடயில் இந்தியாவுக்காக 16 தகுதிகாண் 

கபாட்டிகளிலும், 13 ெர்வகதெ ஒருநாள் கபாட்டிகளிலும் விடளயாடியுள்ளார். வங்காள அணிக்கான 

வழக்கமான வீரராக மாறுவதற்கு முன்பு, தில்லிக்காக 6 பருவங்களில் விடளயாடிய அவர், 1989இல் 

வங்காளத்தின் ரஞ்சிக் ககாப்டப கவற்றியிலும் கபரும்பங்கு வகித்தார். 

6.ஸ்கூநியூஸ் (ScooNews) ெர்வதேெ பயிற்றுநர் விழா நனடகபைவுள்ள நகரம் எது? 

A) புது தில்லி 

B)  ான்பூா் 

C) உதய்பூா்  

D) இராஞ்சி 

 இந்தியாவின் மிகப்கபரிய கல்வி அறிவுக்கிளர்ச்சி நிகழ்ச்சியான மூன்ைாவது ஸ்கூநியூஸ் ெர்வகதெ 

பயிற்றுநர் விழாவானது (ScooNews Global Educators Fest) ஆக.9–10 ஆகிய கததிகளில் இராஜஸ்தான் 

மாநிலம் உதய்பூரில் நடடகபைவுள்ளது. இந்தியாடவ அடுத்த ெர்வகதெ கல்வி ஆற்ைல்டமயமாக 

நிறுவுவதற்கான வழிகள் குறித்து விவாதிக்க ஐந்நூற்றுக்கும் கமற்பட்ட கல்வியாளர்கடள இந்த விழா 

ஒன்றிடணக்கும். “Education for Sustainability: Moving on from Conformity to Creativity” என்பது இந்த 

நிகழ்வுக்கான கருப்கபாருளாகும். 

 கதாழிற்துடை-கல்வித்துடை கூட்டாண்டம கதாடர்பான கதாழில் தடலவர்களுடன் புத்தாக்கம் பற்றி 

விவாதிக்க கல்வி, பள்ளிகள் மற்றும் துளிர் நிறுவனங்களுக்கு பங்களிக்கும் தனிநபர்கள் மற்றும் 

நிறுவனங்களுக்கு இவ்விழா ஒரு சிைந்த தளத்டத வழங்கும். சூப்பர் 30இன் பிரபல பயிற்றுநர் ஆனந்த் 

குமார், 3 இடியட்ஸ் புகழ் கொனம் வாங்சுக் மற்றும் பலர் புதிய உலகில் கல்வி கதாடர்பான முக்கிய 

பிரச்ெடனகள் (Key Issues) குறித்து உடரயாற்றுவார்கள். 
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7. ‘மிஷன் ெக்தி’ என்னும் வினளயாட்டுத் திட்டத்னே கோடங்கியுள்ள ொநிை அரசு எது? 

A) சத்தீஸ் ா் 

B) ம ாராஷ்டிரா  

C) இராஜஸ்தான் 

D) ஒடிசா 

 ெந்திராபூர் மற்றும் கட்சிகராலிடயச் கெர்ந்த தடகள வீரர்/வீராங்கடனகளுக்கு ஒலிம்பிக் கபான்ை 

பன்னாட்டு நிகழ்வுகளுக்கு பயிற்சியளிப்பதற்காக பல்லார்பூரில் நடந்த ஒரு விழாவில் மகாராஷ்டிர 

அரசின் ‘மிைன் ெக்தி’ என்ை விடளயாட்டுத் திட்டத்டத ஹிந்தி நடிகர் ஆமீர்கான் கதாடங்கிடவத்தார்.  

 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் பழங்குடி தடகள வீரர்/வீராங்கடனகடள ஒலிம்பிக் பதக்கம் கபறும் அளவிற்கு 

தயார்கெய்வகத இந்த ‘மிைன் ெக்தி’ திட்டத்தின் கநாக்கமாகும். வில்வித்டத, துப்பாக்கி சுடுதல், டகப் 

பந்து, நீச்ெல், பளுதூக்குதல் மற்றும் சீருடற்பயிற்சி  முதலிய ஆறு விடளயாட்டுப் பிரிவுகளில் இத்திட்டம் 

தனது கவனத்டதச் கெலுத்துகிைது. ‘மிைன் கெளர்யா’வின் ஒருபகுதியாக அண்டமயில் எவகரஸ்ட் 

சிகரத்தின் உச்சிடய அடடந்த பழங்குடி மடலகயற்ை வீரர்கள் குழுடவயும் அப்கபாது ஹிந்தி நடிகர் 

ஆமிர்கான் பாராட்டினார். 

8. 2019 தபாைந்து ஓப்பன் ெல்யுத்ே தபாட்டியில், கபண்கள் 53 கிதைா பிரிவில், ேங்கம் கவன்ை இந்திய 

ெல்யுத்ே வீராங்கனை யார்? 

A) சாக்ஷி மாலி ் 

B) பபிதா குமாாி 

C) விசனஷ் சபா த்  

D)  விதா சதவி 

 ஆக.4 அன்று வார்ொவில் நடந்த கபாலந்து ஓப்பன் மல்யுத்த கபாட்டியில், கபண்களுக்கான 53 கி.கி 

எடடப்பிரிவில் இந்திய வீராங்கடன விகனஷ் கபாகத், கபாலந்தின் கராக்ெனாடவ 3–2 என்ை 

கணக்கில் வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் கவன்ைார். ஸ்கபயினில் நடந்த கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மற்றும் கடந்த 

மாதம் துருக்கியின் இஸ்தான்புல்லில் நடந்த யாெர் கடாகு கபாட்டியில் தங்கம் கவன்ை பிைகு 53 கி.கி 

பிரிவில் இது அவர் கதாடர்ச்சியாக கவல்லும் மூன்ைாவது தங்கமாகும். 

9.அருகிலுள்ள முேைாவது மீ-புவி தகாளாை GJ357dஐ கண்டுபிடித்ே விண்கவளி நிறுவைம் எது? 

A) NASA  

B) Roscosmos 

C) CNES 

D) ISRO 
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 NASA அறிவியலாளர்கள் நமது சூரிய மண்டலத்துக்கு கவளிகய வாழத்தகுந்த முதல் புவிடய கண்டறி 

–ந்துள்ளனர்; அது வாழ்வதற்கு ஏற்ைதாக இருக்கலாம். GJ357d எனப் கபயரிடப்பட்டுள்ள அந்த மீ-புவி 

(Super Earth) ககாடள NASAஇன் Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) கண்டறிந்தது. இப்புதிய 

ககாள், நமது புவிடயவிட 6 மடங்கு கபரியதாகவும் மற்றும் 31 ஒளி ஆண்டுகள் கதாடலவில் அடமந்து 

உள்ளதாகவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தக் ககாள், டஹட்ரா விண்மீன் கதாகுப்பில் உள்ள ஒரு குள்ள 

நட்ெத்திரத்டத சுற்றிவருகிைது. 

 ஒரு மீ-புவி என்பது புவிடயவிட அதிகமான நிலப்பரப்டபக் ககாண்ட ஒரு புை சூரிய மண்டல ககாள் 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால் சூரிய மண்டலத்தின் கபரும் பனிக்ககாள்களான யுகரனஸ் மற்றும் 

கநப்டியூன் ஆகியவற்டைக் காட்டிலும் கணிெமான அளவில் இது சிறிதாககவ உள்ளது. 

10. ‘Intelights’ என்னும் முப்பரிொண ஸ்ொர்ட் தபாக்குவரத்து ெமிக்னை அறிமுகம் கெய்யப்பட்டுள்ள 

இந்தியாவின் முேைாவது நகரம் எது? 

A) இல ்சனா 

B) இந்துூா் 

C) தஜய்ப்பூா் 

D) தமா ாலி  

 இதன்வடகயில் நாட்டிகலகய முதன்முதலாக, கமாகாலி கபாக்குவரத்துக்காவல்துடையினர், ெண்டிகர் 

பல்கடல மாணவர்களால் வடிவடமக்கப்பட்ட முப்பரிமாண ஸ்மார்ட் கபாக்குவரத்து ெமிக்டைகடள 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். ‘Intelights’ எனப்படும் கம்பியிலா அடமப்பானது விமான நிடலய ொடலக்கு 

அருகிலுள்ள கபாக்குவரத்துச் ெந்திப்பில், முன்கனாட்ட அடிப்படடயில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. கமலும், 

ஸ்மார்ட் பருந்துப் பார்டவ கம்பியிலா உணரி அடமப்பின் (Smart Bird's Eye View Wireless Sensor 

System) மூலம் கபாக்குவரத்து ெமிக்டைகடள அது ஒழுங்குபடுத்தும். 

 அதிகரித்துவரும் கபாக்குவரத்து கநரிெலின் சிக்கடலத் தடுப்பதற்கு 360° தீர்டவ இந்த ‘Intelights’ 

வழங்குகிைது. குறுக்குச்ொடல ெந்திப்புகளில் நிறுவப்பட்ட கபாக்குவரத்து ெமிக்டை கநரங்காட்டிகள் 

(Timers) ெரியாக பணி கெய்யாதகத கபாக்குவரத்து கநரிெலுக்கான ஒரு முக்கிய காரணமாக உள்ளது. 

தற்கபாதுள்ள கபாக்குவரத்து விளக்குகளின் கநரங்காட்டிகள் முன்னடமக்கப்பட்ட மதிப்பிடனகய 

காண்பிக்கின்ைன; இது கநரவிரயத்துக்கு வழிவகுக்கிைது. 

 எடுத்துக்காட்டாக ஒரு ொடலச்ெந்திப்பில் எந்த ஒரு வண்டியும் இல்லாத ெமயத்தில் 20 வினாடிகளுக்கு 

பச்டெ விளக்கு காட்டப்படும் எனில் அவ்விடத்தில் கநரம் வீணடிக்கப்படுகிைது. இச்சிக்கடல டகயாள, 

‘Intelights’ ஒரு நுண்ணறிவு கபாக்குவரத்து கநரக்கட்டுப்பாட்டு முடைடய வழங்குகிைது. அது, ஒரு 

ெந்திப்பில், கபாக்குவரத்து கநரிெலுக்ககற்ப சிவப்பு, மஞ்ெள் & பச்டெ விளக்குகளின் கநரங்காட்டிகடள 

அந்தச் சூழலுக்கு ஏற்ப கட்டுப்படுத்தும் கதாழில்நுட்பத்டத பயன்படுத்தும். கநரடல கபாக்குவரத்து 

காகணாளித் தரடவ கெகரிக்க இவ்வடமப்பு ஏற்கனகவயுள்ள CCTV ககமராக்கடளப் பயன்படுத்தும். 

கமலும், கெயற்டக நுண்ணறிடவப் பயன்படுத்தி கபாக்குவரத்து அடர்த்திடய தானாக மதிப்பிடும். 

கமலும், அதற்ககற்ப ெமிக்டை கநரங்காட்டிகடள அடமக்கும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த IITஐச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், சேல் வளர்ப்பு அல்லது நுண்ணுயிரியல் ஆய்வுகள் ஏதும் 

இல்லாமல் நுண்ணுயிரியயக் கண்டறியும் ஒரு சிறிய ோதனத்யத உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) ஐஐடி கரக்பூர் 

B) ஐஐடி பரம்பப 

C) ஐஐடி குவஹரத்தி  

D) ஐஐடி மமட்ரரஸ் 

 IIT குவஹாத்தியைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சிைாளர்கள், சேல் வளர்ப்பு கலாோரம் அல்லது நுண்ணுயிரிைல் 

ஆய்வுகள் ஏதுமில்லாமல் நுண்ணுயிரியைக் கண்டறியும் ஒரு சிறு மலிவு வியல ோதனத்யத உருவா 

–க்கியுள்ளனர். உயிரி–இயைக்க உைரிசகாண்ட இந்தக் யகைடக்க ோதனத்தால் மூயளக்காய்ச்ேல் 

ச ான்ற அவேரகால சநாய்கயள வியரவாக கண்டறிை முடியும். 

 உலசகங்கும் சநாயுற்ற தன்யமக்கும், இறப்புக்கும் நுண்ணுயிர் சதாற்று ஒரு ச ாதுவான காரைமாக 

உள்ளது.  ல்சவறு விதமான நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் உருவாக்கப் ட்ட ச ாதிலும், சதாடக்கநியல 

நுண்ணுயிர்த் சதாற்யறக் கண்டறிவது ேவாலாகசவ இருந்துவருகிறது. தற்ச ாதுள்ள நுட் ங்கள் 

அதிக சநரம் எடுத்துக்சகாள் யவைாக உள்ளன. தற்ச ாது, ஒரு சநாைாளியிடமிருந்து ச றப் ட்ட 

சேல்களில் நுண்ணுயிரியைக் கண்டறிைவும், நுண்- குப் ாய்வு சேய்ைவும் அயவ ஆய்வகங்களில் 

வளர்க்கப் ட சவண்டும். ஆனால், இந்தப் புதிை சிறிை ோதனத்தால், நுண்ணுயிரியின் சேல்சுவர்களில் 

உள்ள மின்சுயமகயள (Charges) உடனடிைாக கண்டறிை முடியும். 

 இந்த ஆராய்ச்சிைானது நுண்ணுயிரியை வியரவாக கண்டறிை உதவுவசதாடு மட்டுமல்லாமல், 

சுகாதாரத் துயறயில் உயிரி- ைங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்யககள் & சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பிலும் 

முக்கிைத்துவம் ச றுகிறது. இக்குழுவின்  ணிகள், அண்யமயில் காப்புரியம ச றப் ட்டு, 2019 ஜூயல 

மாத “Journal of Materials Chemistry of the Royal Society of Chemistry” இதழில் சவளியிடப் ட்டது. 

2.அண்யமயில் காலமான செய் ஓம் பிரகாஷ், எந்தத் துயையயச் ோர்ந்தவராவார்? 

A) நிழற்படத்துறற 

B) திறரத்துறற  

C) இதழியல் 

D) விறையரட்டு 

 மூத்த தியரப் ட தைாரிப் ாளரும், ரித்திக் சராஷனின் தாய்வழி தாத்தாவுமான சஜய் ஓம் பிரகாஷ் (93), 

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்ய யில் ஆக.7 அன்று காலமானார். 
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3.எந்த இராணுவ நியலயத்தில், ஐந்தாவது பன்னாட்டு இராணுவ ோரண மாஸ்டர்கள் சபாட்டி 

சதாடங்கியுள்ளது? 

A) மெய்சரல்மர்  

B) குவரலியர் 

C) படரரடூன் 

D) ஆக்ரர 

 ஐந்தாவது  ன்னாட்டு இராணுவ ோரை மாஸ்டர்கள் ச ாட்டிைானது ஆக.5-16 வயர இராஜஸ்தான் 

மாநிலம் சஜய்ோல்மர் இராணுவ நியலைத்தில் நயடச றுகிறது.  ங்சகற்கும் நாடுகளுக்கு இயடசை 

இராணுவ ஒத்துயழப்ய  அதிகரிப் தும்; நம்பிக்யகயை வளர்ப் தும்; அயமதிைான ேமுதாைத்யத 

நிறுவுவதும், சதாழிற்முயற  யிற்சியியன சமம் டுத்துவதும்;  ங்சகற்கும் நாடுகளால் பின் ற்றப் டும் 

சிறந்த நயடமுயறகயள  கிர்ந்து சகாள்வதுசம இந்த இராணுவ வியளைாட்டுக்களின் சநாக்கமாகும். 

 இந்திைா, சீனா, இரஷ்ைா, ச லாரஸ், ஆர்மீனிைா, கஜகஸ்தான், உஸ்ச கிஸ்தான், சூடான் முதலிை 8 

நாடுகயளச்சேர்ந்த அணிகள் இப்ச ாட்டியில்  ங்சகற்கின்றன. ஊடுருவுதல் திறன், ச ாயறயுயடயம, 

குறிதவறாது சுடும் திறன் மற்றும் குழு சேைல் ாடுகள் ச ான்ற ஐந்து நியலகயள இந்தப் ச ாட்டிகள் 

சகாண்டுள்ளன. இப்ச ாட்டிகயள,  ன்னாட்டு நடுவர் குழு மதிப்பீடு சேய்யும். 

4.ச ாபல் பரிசு சபற்ை சடானி மாரிேன் காலமானார். அவர் எந்த  ாட்யடச் சேர்ந்தவராவார்? 

A) மெர்மனி 

B) ஐக்கிய பபரரசு 

C) பிரரன்ஸ் 

D) ஐக்கிய அமமரிக்க நரடுகை் (USA)  

 சநா ல்  ரிசு ச ற்ற அசமரிக்க எழுத்தாளர் சடானி மாரிேன் (88), அசமரிக்காவின் நியூைார்க்கில் ஆக.5 

அன்று காலமானார். இனப் ாகு ாடுகளால் நிரம்பிவழிந்த சவள்யளைர்களின் ேமூகத்தில் வாழும் 

கறுப்பின அசமரிக்கர்களின் ச ாராட்டங்கயள சித்தரிக்கும் புதினங்களுக்காக இலக்கிைத்திற்கான 

சநா ல்  ரியே சவன்ற முதல் ஆப்பிரிக்க - அசமரிக்க கறுப்பின ச ண்மணிைாவார் இவர். 

 1988ஆம் ஆண்டில், தனது ‘Beloved’ புதினத்துக்காக புலிட்ேர் விருயதப் ச ற்றார். 2012ஆம் ஆண்டில் 

அப்ச ாயதை அசமரிக்க அதி ர்  ராக் ஒ ாமா அவருக்கு மிகவுைர்ந்த குடிமக்கள் சகளரவமான 

‘விடுதயலக்கான அதி ர்  தக்கத்யத’ வழங்கிக் சகளரவித்தார். 
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5.5ஆவது சதசிய யகத்தறி  ாளின் முக்கிய நிகழ்வு  யடசபறும் இடமாக சதரிவு சேய்யப்பட்ட  கரம் 

எது? 

A) பரட்னர 

B) உதய்பூர் 

C) புவபனசுவரம்  

D) அமரரவதி 

 நாட்டில் உள்ள யகத்தறி சநேவாளர்கயள சகளரவிப் தற்காகவும், இந்திைாவின் யகத்தறி சதாழியல 

சிறப்பிப் தற்காகவும் சவண்டி ஐந்தாவது சதசிை யகத்தறி நாளானது ஆகஸ்ட்.7 அன்று இந்திைாவில் 

சகாண்டாடப் ட்டது. இந்திைாவின் ேமூக - ச ாருளாதார வளர்ச்சிக்கு யகத்தறி சதாழிற்துயறயின் 

 ங்களிப்பு குறித்தும், சநேவாளர்களின் வருமானத்யத அதிகரிப் தற்கும் இந்த நாள் முைற்சி சேய்தது.  

 இந்த ஆண்டு, யகத்தறிகளின் வளமான  ாரம் ரிைத்தின் காரைமாக புவசனசுவரம் இந்த நாளின் 

முக்கிை நிகழ்வு நயடச றும் இடமாக சதர்வுசேய்ைப் ட்டது. ச ண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு அதிகாரம் 

அளிப் சத புவசனசுவரத்தில் சதசிை யகத்தறி நாளின் முக்கிை நிகழ்யவ நடத்துவதன் சநாக்கமாகும்.  

 ஆங்கிசலை அரோங்கம் வங்காளத்யத பிரிப் யத எதிர்த்து 1905 ஆகஸ்ட்.7 அன்று கல்கத்தா டவுன் 

அரங்கில் சதாடங்கப் ட்ட சுசதசி இைக்கத்யத நியனவுகூரும் வயகயில், சதசிை யகத்தறி நாளாக 

ஆக.7 சதர்வுசேய்ைப் ட்டது. இந்த இைக்கம் உள்நாட்டுப் ச ாருட்கள் & உற் த்திச் சேைல்முயறகயள 

புதுப்பிப் யத சநாக்கமாகக் சகாண்டிருந்தது. 

6.நுகர்சவார் பாதுகாப்புக்காக வயரவு மின்னணு-வணிக விதிமுயைகயள சவளியிட்டுள்ள 

மத்திய அயமச்ேகம் எது? 

A) நிலக்கரி அறமச்சகம் 

B) இரயில்பவ அறமச்சகம் 

C) மபருநிறுவன விவகரரங்கை் அறமச்சகம் 

D) நுகர்பவரர் விவகரரங்கை் அறமச்சகம்  

 நுகர்சவார் விவகாரங்கள், உைவு மற்றும் ச ாது விநிசைாக அயமச்ேகத்தின்கீழ் வரும் நுகர்சவார் 

விவகாரங்கள் துயறைானது இயைைவழி நுகர்சவார்கயள  ாதுகாப் தற்காக ‘நுகர்சவார்  ாதுகாப்பு 

ேட்டம் 2019க்கான மின்னணு-வணிக வழிகாட்டுதல்’கள் வயரயவ சவளியிட்டுள்ளது. 

 அசமோன்&பிளிப்கார்ட் ச ான்ற மின்னணு-வணிக நிறுவனங்கள் ச ாருட்கள் அல்லது சேயவகளின் 

வியலயில் சநரடிைாகசவா அல்லது மயறமுகமாகசவா தாக்கத்யத ஏற் டுத்தக் கூடாது என இந்த 

வயரவு குறிப்பிட்டுள்ளது. மின்-வணிக நிறுவனங்கள், புகாரதிகாரியின் ச ைர், சதாடர்பு விவரங்கள் 

மற்றும் புகாரளிக்கும் வழிமுயறகயள இயைைதளத்தில் சவளியிடசவண்டும் எனவும் இந்த வயரவு 

குறிப்பிட்டுள்ளது. 
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 நிறுவனங்கள் எந்தவிதமான தவறான அணுகுமுயறயையும் பின் ற்றக்கூடாது, தங்கள் ச ைரில் 

ச ாருட்களின் விமர்ேனங்கள் / மதிப்புயரகயள சவளியிடக்கூடாது (அ) ச ாருட்களின் தரத்யத மியக 

–ப் டுத்தக்கூடாது எனவும்  ரிவர்த்தயனகளில் சவளிப் யடத்தன்யமயை உறுதிசேய்ை, நிறுவனங் 

–கள் தங்களுக்கும் விற் யனைாளர்களுக்கும் இயடயிலான ஒப் ந்த விவரங்கயள சவளியிட 

சவண்டும் எனவும் இந்த வயரவில் சதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 இந்த வயரவு விதிமுயறகள் சதாடர் ான கருத்துக்கயள 45 நாட்களுக்குள்சளா அல்லது சேப்.16ஆம் 

சததிக்குள்சளா ேமர்பிக்குமாறு நுகர்சவார் அயமச்ேகம் சதரிவித்துள்ளது 

7.எந்த மாநில அரசு, ‘RACE’ என்னும் புதிய உயர்கல்வி மாதிரியய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

A) சத்தீஸ்கர் 

B) மகரரரஷ்டிரர 

C) இரரெஸ்தரன்  

D) ஒடிசர 

 இருக்கும் வளங்கயள எல்சலாருக்கும் ேமமாக கியடக்கும் வயகயில்  கிர்ந்து அளிக்கும் சநாக்கில், 

மாவட்ட அளவிலான அரசுக் கல்லூரிகளுக்கு ஆசிரிைர்கள் மற்றும் அயேயும் சோத்துக்கயள  கிர்ந்து 

 ரவலாக்குவதற்காக ‘Resource Assistance for Colleges with Excellence’ என்னும் புதிை உைர்கல்வி 

மாதிரியை இராஜஸ்தான் மாநில அரசு அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. 

 இந்தப் புதிை உைர்கல்வி மாதிரிைானது இருக்கும் வேதிகயள  கிர்ந்து  ரவலாக்குவதற்கான ஒரு 

வழியை உருவாக்கும்; அது உட்கட்டயமப் ற்ற கல்லூரிகளுக்கு மிகுந்த  ையன அளிக்கும். வேதிகள் 

சதயவப் டும் கல்லூரிகள் தங்களது சதயவகயளப்  ட்டிைலிட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள யமை 

கல்லூரியில் ேமர்ப்பிக்கசவண்டும். பின்னர் ஆசிரிைர்கள் (சதயவப் ட்டால்),  டவீழ்த்திகள், மின்னணு 

நூலகங்கள், உ கரைங்கள், சதாழில்நுட்  வேதிகள் ச ான்றயவ ேம் ந்தப் ட்ட கல்லூரிகளுக்கு 

வழங்கப் டும். 

8.அண்யமச் சேய்திகளில் இடம்சபற்ை உர்குந்த் சமன்சபாருள், எந்தத்துயையுடன் சதாடர்புயடயது? 

A) ஆயுை் கரப்பீடு 

B) கல்வி  

C) மின்னணு வங்கியியல் 

D) பங்குச்சந்றத 

  ல்கயல மானிைக் குழுவின் டி (UGC), இந்திைாவில் உள்ள ச ாது மற்றும் தனிைார் என அயனத்துப் 

 ல்கயலகளுக்கும் வரும் சேப்.1 முதல் சுவீட நாட்டின்  யடப்புத் திருட்டுக்கு எதிரான (anti-plagiarism) 

சமன்ச ாருளான உர்குந்யத (Urkund) அணுகுவதற்கான இறுதி ேந்தா (Subscription) கியடக்கப்ச றும். 

 ன்னாட்டு ஒப் ந்தக்சகாரல் சேைல்முயற மூலம் ‘உர்குந்த்’ சமன்ச ாருள் சதரிவுசேய்ைப் ட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                   2019 ஆகஸ்ட் 07 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          5 

 வருங்காலங்களில்  யடப்புத் திருட்யடத் தடுப் தற்கான முைற்சியின் ஒரு குதிைாக தனிைார் 

 ல்கயலகள் உட் ட அயனத்து 900  ல்கயலக்கழகங்களுக்கும் இந்தப் யடப்பு திருட்டுக்கு எதிரான 

சமன்ச ாருள் இலவேமாக வழங்கப் டும். இது ஆசிரிைர்கள், மாைவர்கள், ஆராய்ச்சிைாளர்கள் என 

அயனவருக்கும் கியடக்கும்.  யடப்புத் திருட்டுக்கான தரப் டுத்தப் ட்ட தண்டயனயை  ரிந்துயரக்க 

UGC (கல்வி ஒருயமப் ாட்யட ஊக்குவித்தல் மற்றும் உைர்கல்வி நிறுவனங்களில்  யடப்புத்திருட்யட 

தடுப் து) விதிமுயறகள், 2018ஐ மத்திை அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 இதுதவிர, முன்னாள் இந்திை அறிவிைல் நிறுவனத்தின் (IIS) இைக்குநர் P  ாலராம் தயலயமயிலான 

ஆராய்ச்சி கலாோரத்யத சமம் டுத்துவதற்கான UGC குழு, 2010 & 2014க்கு இயடயில் சுமார் 11,000 

ச ாலி இதழ்களில் சவளியிடப் ட்ட அயனத்துக் கட்டுயரகளிலும் 35% இந்திை கல்வி நிறுவனங்கள் 

 ங்களித்திருப் தாகக் குறிப்பிட்டார். இந்தக் கட்டுயரகள் ச ாலி ச ாறியிைல் இதழ்களில் அதிகம் இடம் 

ச ற்றிருந்தன. அயதத்சதாடர்ந்து உயிரி - மருத்துவம் மற்றும் ேமூக அறிவிைல் ச ாலி இதழ்களில் 

அக்கட்டுயரகள் இடம்ச ற்றிருந்தன. 

9.இந்திய இரயில்சவயின் எந்த மண்டலம், புதிய உயிரியளவு அயடயாள வில்யல முயையய 

(Biometric Token System) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

A) வடபமற்கு இரயில்பவ 

B) பமற்கு இரயில்பவ  

C) கிழக்கு மத்திய இரயில்பவ 

D) மதன்பமற்கு இரயில்பவ 

 சமற்கு மற்றும் மத்திை இரயில்சவ ஆனது ஒரு புதிை உயிரிைளவு அயடைாள வில்யல முயறயை 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. இது, முன் திவு சேய்ைப் டாத இருக்யககயளக்சகாண்ட  ைணிகள் ச ாதுப் 

ச ட்டிக்கான அயடைாள வில்யலைாகும். இரயில் புறப் டுவதற்கு சுமார் 3 மணிசநரத்துக்கு முன் ாக 

இந்த அயடைாள வில்யலகள் சகாடுக்கப் டும். 

 இந்த அயடைாள வில்யலகள்  ைணிகளின் உயிரிைளவு தகவல்கயளப் ச ற்றுக்சகாண்டு முதலில் 

வரு வர்களுக்கு முன்னுரியம என்ற அடிப் யடயில்  ைணிகளுக்கு வழங்கப் டும். இவ்வில்யலயில் 

ஒரு தனித்துவமிக்க வரியே எண் இருக்கும். அதன்மூலம், அந்த எண் சகாண்டுள்ளவர் மட்டுசம 

ச ட்டியில்  ைணிக்க அனுமதிக்கப் டுவர். உயிரிைளவு தகவல்கயளப்  ைன் டுத்துவதன் மூலம் 

 ைைச்சீட்டு முகவர்கள் தவிர்க்கப் டுவார்கள் மற்றும் அேல்  ைணிகளுக்கு இது மிகுந்த உதவிைாக 

இருக்கும். சமலும், இவ்வயமப்பு சேலவுகுயறந்ததாகும், ேராேரிைாக ஒரு இரயிலுக்கு `20 சேலவாகும். 

10. ‘வாய்சமாழி வரலாற்றுத் திட்டம்’ என்ை தயலப்பிலான ஒரு திட்டத்யத அறிமுகம் சேய்துள்ள 

மாநிலம் / யூனியன் பிரசதே அரசு எது? 

A) தமிழ்நரடு  B) பகரைர 

C) இரரெஸ்தரன்  D) தில்லி  
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 தில்லியில் வசிக்கும் மூத்த குடிமக்கள் வாய்சமாழிைாகக் கூறும் வரலாற்றுத் தகவல்கயளப்  திவு 

சேய்யும் ‘வாய்சமாழி வரலாற்றுத் திட்டம் - Oral History Programme’ என்னும் திட்டத்யத தில்லி அரசு 

சதாடங்கியுள்ளது. வரும் ஈராண்டுகளில் தில்லியில் நூற்றுக்கைக்கான மக்கள் வாய்சமாழிைாகக் 

கூறும் வரலாற்றுத் தகவல்கள்  திவுசேய்ைப் டும். தில்லி அரசின் ஆவைக்காப் கத் துயறயுடன் 

இயைந்து தில்லி அம்ச த்கர்  ல்கயலக்கழகம் இதற்கான முைற்சிகளில் ஈடு ட்டுள்ளது. 

 நகரத்தின் வரலாற்யற அதன் குடிமக்களின்  ார்யவயில் ஆவைப் டுத்துவயத இது சநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. ‘வாய்சமாழி வரலாற்றுத் திட்ட’மானது உண்யமயில் தில்லி ஆவைக்காப் கங்களின் 

முப் தாண்டு கால திட்டத்யத உயிர்ப்பிக்கிறது. 1980களில், தில்லி ஆவைக்காப் கமானது ஒரு ‘வாய் 

சமாழி வரலாற்றுத் திட்ட’த்யதத் சதாடங்கிைது; இதில் நாட்டின் பிரதமராக இருமுயற  ணிைாற்றிை 

குல்ேரிலால் நந்தா மற்றும் மகாத்மா காந்தியின் சநருங்கிை உதவிைாளரான சுசிலா யநைார் உள்ளிட்ட 

பிர லங்கள் சநர்காைல் சேய்ைப் ட்டனர். ஆனால், 56 பிர லங்கயள சநர்காைல் சேய்தபின்னர், 

இத்திட்டம்  ாதியிசலசை யகவிடப் ட்டது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவிச றும்  ள்ளிகளில்  யிலும் மாைாக்கர்களுக்கு, 

ஆதார் எண் கட்டாைம் என  ள்ளிக்கல்வித்துயற உத்தரவிட்டுள்ளது. மாைாக்கர்களின் ஆதார் எண் 

மற்றும் அவர்களது ச ற்சறாரின் ஆதார்எண் ச ான்றவற்யற சேகரித்து, கல்வித்தகவல் சமலாண்யம 

இயைைதளமான (Educational Management Information System - EMIS)இல்  திவுசேய்ை சவண்டும் 

எனவும் அறிவுறுத்தப் ட்டுள்ளது. 

 தமிழ்நாடு முழுவதும் நீர்  ாதுகாப்பு வாரிைம் அயமத்து, ஒரு வாரம் முழுவதும் விழிப்புைர்வு  ரப்புயர 

இைக்கம் சமற்சகாள்ளப் டும் என தமிழ்நாடு முதலயமச்ேர்  ழனிோமி சதரிவித்துள்ளார். 

 சதன்னிந்திை சதாழில் நிறுவன உரியமைாளர்கள் கூட்டயமப்பின் ோர்பில் சதசிை சதாழிலாளர் 

நல்லுறவு மாநாடு வரும் 9 மற்றும் 10 ஆகிை சததிகளில் சேன்யனயில் நயடச றவுள்ளது. இதயன 

தமிழ்நாட்டின் ஆளுநர்  ன்வாரிலால் புசராகித் சதாடங்கியவக்கிறார். 
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