


விண்மீன்.காம்                   2019 ஆகஸ்ட் 08  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் காலைான குறிப்பிடத்தக்க கல்வியாளர் இராஜலட்சுமி பார்த்தசாரதி, எந்த 

ைாநிலத்மதச் சசர்ந்தவராவார்? 

A) தமிழ்நாடு  

B) கேரளா 

C) ோ்நாடோ 

D) ததலுங்ோனா 

 புகழ்பெற்ற கல்வியாளரும், இதழாளரும், மூத்த கலைஞருமான இராஜைட்சுமி ொர்த்தசாரதி (93), 

பசன்லனயில் ஆகஸ்ட்.5 அன்று காைமானார். ‘ெள்ளிக்கல்விலய இந்தியமயமாக்குவது’ என்ற அவரது 

விருப்ெத்தின் பெரில் ெத்ம பசஷாத்ரி ொைெவன் ெள்ளிகலள இராஜைட்சுமி ொர்த்தசாரதி நிறுவினார். 

அவர் பொதுவாக பரஷ்மி அல்ைது ‘திருமதி YGP’ என்று அலழக்கப்ெட்டார். 2010இல் இைக்கியம் 

மற்றும் கல்வித் துலறயில் அவராற்றிய ெங்களிப்புக்காக ‘ெத்மஸ்ரீ’ விருதுபெற்றார். ‘தி ஹிந்து’ இதழிலும் 

அவர் ெணிபுரிந்துள்ளார். 

2.பன்னாட்டு தாவா தீர்வு ஒப்பந்தங்கள் குறித்த ஐ.நா. தீர்ைானம் (United Nations Convention on 

International Settlement Agreements - UNISA) _____ என்றும் அமைக்கப்படுகிறது? 

A) சிங்ேப்பூா் மத்தியஸ்த தீா்மானம்  

B) ஆஸ்திகரலியா மத்தியஸ்த தீா்மானம் 

C) தமே்சிகோ மத்தியஸ்த தீா்மானம் 

D) ததன்னாப்பிாிே்ோ மத்தியஸ்த தீா்மானம் 

 பவளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்லகலய அதிகரிப்ெதற்காக இந்தியா, சமீெத்தில், ென்னாட்டு 

தாவா தீர்வு ஒப்ெந்தங்கள் குறித்த ஐக்கிய நாடுகளின் தீர்மானத்தில் லகபயழுத்திட்டது. இதில், இந்திய 

அரசாங்கத்லத பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தும் சிங்கப்பூருக்கான இந்திய உயராலையர் ஜாபவத் அஷ்ரப் 

லகபயழுத்திட்டார். ென்னாட்டு தாவாக்கலளத் தீர்க்கும் கட்டலமப்லெ வலுப்ெடுத்துவபதாடு நாடுகள் 

இலடபய வணிகம் மற்றும் வர்த்தகத்லத எளிதாக்க உதவுவபத இந்தத் தீர்மானத்தின் பநாக்கமாகும். 

லகபயாப்ெமிட்ட நாடுகளிலடபய மத்தியஸ்த தீர்வு ஒப்ெந்தங்கலள அமல்ெடுத்த இது உதவும். 

 தற்பொதுவலர, ‘சிங்கப்பூர் மத்தியஸ்த தீர்மானம்’ என்ற இந்த ஒப்ெந்தத்தில் அபமரிக்கா, சீனா, இந்தியா 

உள்ளிட்ட 46 நாடுகள் லகபயழுத்திட்டுள்ளன. ஐ.நா பொது அலவ தனது 73ஆவது அமர்வின்பொது 

2018 டிச.20 அன்று இந்தத் தீர்மானத்லத ஏற்றுக்பகாண்டது. 
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3.எந்த நாட்டின் அறிவியலாளர்கள், உலகின் மிக மைல்லிய தங்கத்மத உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) ஐே்ேிய அதமாிே்ே நாடுேள் 

B) பிாிட்டன்  

C) பிரான்ஸ் 

D) தொ்மனி 

 பிரிட்டனில் உள்ள லீட்ஸ் ெல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் 0.47 நாபனாமீட்டர் தடிமனுலடய ஒரு 

புதிய வடிவ தங்கத்லத உருவாக்கியுள்ளனர். இது மனித விரலில் உள்ள நகத்லதவிடவும் 1 மில்லியன் 

மடங்கு பமல்லியதாக உள்ளது. ஆராய்ச்சியாளர்கள் தாங்கள் உருவாக்கிய விலைமதிப்ெற்ற இந்த 

உபைாகத்துக்கு நீருக்கடியில் அதன் ெச்லச நிறத்தின் காரைமாகவும், அதன் வடிவத்திற்கும் ொசியின் 

வடிவத்திற்கும் இலடயிைான ஒற்றுலமயின் காரைமாகவும் "தங்க ஆல்கா" எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். 

 ஆராய்ச்சியாளர்களின் கூற்றுப்ெடி, இந்தத் ‘தங்க ஆல்கா – Golden  Algae’ மருத்துவ சாதனம் மற்றும் 

மின்னணுத் பதாழில்களில் ெரந்த அளவிைான ெயன்ொடுகலளக்பகாண்டிருக்கக்கூடும். பதாழிற்துலற 

பசயல்முலறகளின் வரம்பில் பவதியியல் எதிர்விலனகலள விலரவுெடுத்துவதற்கு இது ஒரு விலன 

ஊக்கியாகவும் (Catalyst) ெயன்ெடுத்தப்ெடைாம். 

4.இந்திய மின்சார விநிசயாகக் கட்டமைப்பு நிறுவனத்தின் (Power Grid Corporation of India) புதிய 

தமலவர் ைற்றும் சைலாண்மை இயக்குநராக மபாறுப்சபற்றுள்ளவர் யார்? 

A) அமிா்தா சிங் 

B) இரவி P சிங் 

C) ேந்திகுப்பா ஸ்ரீோந்த் (Kandikuppa Sreekant)  

D) பிரதீப் L தேளல்  

 இந்திய மின்சார விநிபயாகக் கட்டலமப்பு நிறுவனத்தின் புதிய தலைவர் மற்றும் பமைாண்லம 

இயக்குநராக கந்திகுப்ொ ஸ்ரீகாந்த் பொறுப்பெற்றுள்ளார். 2023 டிசம்ெர் 31 வலர அவர் இந்தப் ெதவியில் 

இருப்ொர். அவரது ஓய்வுறுகாைம் வரும்வலரபயா அல்ைது அடுத்த உத்தரவு வரும்வலரபயா அவர் 

இந்தப் ெதவியிலிருப்ொர். இந்த நியமனத்திற்கு முன்ொக, அவர் ‘Power Grid’ நிறுவனத்தின் நிதியியல் 

இயக்குநராக ெணிபுரிந்து வந்தார். 

 ‘Power Grid’ என்ெது குருகிராலம தலைலமயிடமாகக்பகாண்டு இயங்கும், இந்திய அரசாங்கத்துக்குச் 

பசாந்தமான ஒரு மின்சார ெயன்ொட்டு நிறுவனமாகும். இது இந்தியாவில் உற்ெத்தி பசய்யப்ெடும் 

பமாத்த மின்சாரத்தில் 50 சதவீதத்லத அதன் ெரிமாற்ற வலையலமப்பின் மூைம் பகாண்டுபசல்கிறது. 
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5. Ethnologueஇன் கூற்றுப்படி, உலகில் அதிக எண்ணிக்மகயிலான வைக்கிலிருக்கும் உள்ளூர் 

மைாழிகமளக் மகாண்ட நாடு எது? 

A) ஐே்ேிய அதமாிே்ே நாடுேள் 

B) ஆஸ்திகரலியா 

C) இந்தியா 

D) பப்புவா நியூ ேினியா  

 உைகளவில் 7,111 பமாழிகலள வழக்கிலிருக்கும் பமாழிகளாக (தற்பொதும் மக்களால் ெயன்ெடுத்தப்ெட் 

-டும், பெசப்ெட்டும் வரும் பமாழிகள்) Ethnologue (பமாழிகளின் அலடவு) ெட்டியலிட்டுள்ளது. அதன்ெடி, 

ெசிபிக் தீவு நாடான ெப்புவா நியூ கினியா, உைகில் அதிக எண்ணிக்லகயிைான வழக்கிலிருக்கும் 

உள்ளூர் பமாழிகலள (840) பகாண்டுள்ளது. இந்தியா 453 பமாழிகளுடன் 4ஆவது இடத்தில் உள்ளது.  

 ெரவைாக ஆங்கிைம் பெசும் நாடுகளான ஐக்கிய அபமரிக்கா (335 பமாழிகள்) மற்றும் ஆஸ்திபரலியா 

(319) ஆகியன அதிக எண்ணிக்லகயிைான உள்ளூர் பமாழிகள் பெசும் நாடுகளின் ெட்டியலில் இடம் 

பெற்றுள்ளன. பிராந்தியங்களில், ஆசியா (2303) & ஆப்பிரிக்கா (2140) ஆகியன அதிக எண்ணிக்லக 

–யிைான உள்ளூர் பமாழிகலளக் பகாண்டுள்ளன (பமாத்தத்தில் 70 சதவீதத்துக்கும் அதிகமானலவ). 

ஐ.நா அலவ 2019ஆம் ஆண்லட உள்ளூர் பமாழிகளின் சர்வபதச ஆண்டாக அறிவித்துள்ளது. 

6.நடப்பாண்டு பட்மட ைற்றும் பாமத சீனா ஹுனான் சர்வசதச மசஸ் சபாட்டியில் மவன்ற இந்திய 

கிராண்ட்ைாஸ்டர் யார்? 

A) பாிமா்ென் கநேி 

B) சூா்ய கசோ் ேங்குலி  

C) தபண்டலா ஹாிேிருஷ்ணா 

D) ேிருஷ்ணன் சசிேிரண் 

 பகால்கத்தாலவச் பசர்ந்த இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் சூர்ய பசகர் கங்குலி, 2019 ெட்லட மற்றும் ொலத 

சீனா ஹுனான் சர்வபதச பசஸ் பொட்டியில் பவன்றுள்ளார். அவர் 7 புள்ளிகளுடன் 5 பவற்றிகலளயும் 

4 சமநிலை ஆட்டத்லதயும் ெதிவுபசய்தார். அவர், 27.5 எபைா புள்ளிகலள பசகரித்தபதாடு $50,000 

டாைர் (ரூ.35.6 இைட்சம்) பராக்கப்ெரிலசயும் பவன்றார். 

7.ரிசர்வ் வங்கி, 2019-20ஆம் நிதியாண்டிற்கான அதன் மூன்றாவது இருைாத பணக்மகாள்மக 

அறிக்மகயில், எவ்வளவு அடிப்பமடப் புள்ளிகளால் மகாள்மக மரப்சபா வீதத்மத குமறத்துள்ளது? 

A) 25  B) 35  

C) 45  D) 10 
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 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ெைக்பகாள்லகக் குழுவானது (Monetary Policy Committee) சமீெத்தில், 

தனது 2019-20ஆவது நிதியாண்டுக்கான மூன்றாவது இருமாதத்திற்கு ஒருமுலற பவளியிடப்ெடும் 

ெைக்பகாள்லக அறிக்லகலய அறிவித்தது. அதில், ெைப்புழக்கத்லத சரிபசய்தல் வசதியின் (LAF)கீழ், 

பகாள்லக பரப்பொ வீதத்லத ரிசர்வ் வங்கி 35 அடிப்ெலடப் புள்ளிகள் (5.75 சதவீதத்திலிருந்து 5.40 

சதவீதமாக) குலறத்தது. 

 இதன் விலளவாக, LAFஇன் கீழ் தலைகீழ் பரப்பொ வீதம் 5.15 % ஆகவும், வங்கிகளின் அவசர நிதி 

பதலவக்கான கடன் வசதி (MSF) வீதமும், வங்கி வீதமும் 5.65 % ஆகவும் திருத்தப்ெட்டுள்ளது. ரிசர்வ் 

வங்கி வட்டி வீதங்கலள குலறப்ெது இது 4ஆவது முலறயாகும். இந்நடவடிக்லக பொருளாதாரத்திற்கு 

ஓர் ஊக்கத்லத அளிக்கும் எனக் கூறப்ெடுகிறது. சக்திகாந்த தாஸ் தலைலமயிைான ெைக்பகாள்லகக் 

குழுவானது, பமாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தியின் வளர்ச்சி இைக்லக நடப்பு நிதியாண்டில் 7 சதவீதத்தில் 

இருந்து 6.9 சதவீதமாகக் குலறத்துள்ளது. 

8.சுற்றுச்சூைல் ைற்றும் சமூக சைலாண்மை கட்டமைப்புக்கு நிதியளிக்கும் சர்வசதச அமைப்பு எது? 

A) பன்னாட்டு நாணய நிதியம் 

B) உலே வங்ேி  

C) ஆசிய உட்ேட்டமமப்பு மற்றும் முதலீட்டு வங்ேி 

D) ஆசிய வளா்ச்சி வங்ேி 

 ஒருங்கிலைந்த கடற்கலர மண்டை பமைாண்லமக்காக (ICZM), மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் 

காைநிலை மாற்ற அலமச்சகமானது ‘சுற்றுச்சூழல் & சமூக பமைாண்லம கட்டலமப்பு (Environmental 

& Social Management Framework – ESMF)” என்ற தலைப்பில் ஒரு வலரலவ பவளியிட்டுள்ளது. இது 

உைக வங்கி நிதியுதவி அளிக்கும் திட்டத்தின் ஒருெகுதியாக உள்ளது. கடபைாரத்தில் அலமந்துள்ள 

பதாலைபநாக்கு உட்கட்டலமப்பு திட்டங்கள், அனுமதிக்கு விண்ைப்பிப்ெதற்கு முன்பு எவ்வாறு 

மதிப்பிடப்ெட பவண்டும் என்ெலத இந்த வலரவு விளக்குகிறது. 

 கடற்கலர மண்டைங்களில் திட்டங்கலள அங்கீகரிக்கும்பொதும், ஒழுங்குெடுத்தும்பொதும் கடபைார 

மாநிைங்கள் பின்ெற்ற பவண்டிய வழிகாட்டுதல்கலள இந்த வலரவு வகுத்துள்ளது. அலமச்சகத்துடன் 

இலைந்த அலமப்ொன ஒருங்கிலைந்த கடபைார பமைாண்லம சங்கத்தால் இந்த வலரவு 

தயாரிக்கப்ெட்டுள்ளது. இதுவலர 3 கடபைார மாநிைங்கள் (குஜராத், ஒடிசா மற்றும் பமற்கு வங்கம்) 

உைக வங்கியின் ஆதரவுடன் ICZM திட்டங்கலளத் தயாரித்துள்ளன. இத்தலகய திட்டங்கள் பிற 

மாநிைங்கள்/யூனியன் பிரபதசங்களில் பதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட கடபைாரப்ெகுதிகளுக்கும் தயாரிக்கப்ெடும். 

9.விக்ரம் சாராபாய் இதழியல் விருமத அறிவித்துள்ள அமைப்பு எது? 

A) ISRO    B) DRDO 

C) BARC   D) VSSC 
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 விண்பவளி அறிவியல், ெயன்ொடுகள் மற்றும் ஆராய்ச்சித் துலறயில் தீவிரமாக ெங்களிப்பு பசய்த 

ஊடகவியைாளர்கலள அங்கீகரித்து பவகுமதி அளிப்ெதற்காக இந்திய விண்பவளி ஆய்வுலமயமானது 

(ISRO) தனது “விண்பவளி அறிவியல், பதாழில்நுட்ெம் மற்றும் ஆராய்ச்சித் துலறயில் விக்ரம் சாரொய் 

இதழியல் விருலத” அறிவித்துள்ளது. 

 அடிப்ெலடயில், இந்திய விண்பவளித் திட்டத்தின் தந்லத Dr. விக்ரம் சாராொய் நூற்றாண்டு விழாவின் 

ஒருெகுதியாக இதழியலில் இரண்டு வலகலமயிைான விருதுகலள ISRO நிறுவியுள்ளது. இதழியல் 

துலறயில் நல்ை அனுெவம் உள்ள அலனத்து இந்தியர்களும் இந்த விருதுக்கு விண்ைப்பிக்கைாம். 

இந்தியாவிலிருந்து பவளிவரும் பிரெைமான இதழ்கள், அறிவியல் இதழ்கள் அல்ைது சஞ்சிலககளில் 

2019ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2020ஆம் ஆண்டுவலர பவளியான ெலடப்புகளிலிருந்து பதரிவுபசய்யப்ெடும். 

 பதரிவு பசய்யப்ெட்டவர்களின் விவரம், 2020 ஆக.1 அன்று அறிவிக்கப்ெடும் என ISRO பதரிவித்துள்ளது. 

விருதின் முதல் வலகயில் இருவருக்கு தைா ரூ.5 இைட்சம் ெரிசுத்பதாலகயும், ெதக்கமும், ொராட்டுப் 

ெத்திரமும் வழங்கப்ெடும். விருதின் இரண்டாவது வலகயில் ரூ.3 இைட்சம், ரூ.2 இைட்சம், ரூ.1 இைட்சம் 

என மூன்று பராக்கப்ெரிசுகளும், ொராட்டுப் ெத்திரங்களும் வழங்கப்ெடும். 

10.ஐ.நா. மதாழிற்துமற சைம்பாட்டு அமைப்பின் (UNIDO) தமலமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது? 

A) தபா்லின் 

B) நியூயாா்ே் 

C) வியன்னா  

D) பாாிஸ் 

 சூரிய பவப்ெ ஆற்றல் துலறலயச் சார்ந்த ெல்பவறுநிலை ெயனாளிகளுக்கு திறன் பமம்ொட்டுத் 

திட்டத்லதத் பதாடங்குவதற்காக இந்தியாவின் பதசிய சூரிய ஆற்றல் நிறுவனம் (NISE), அண்லமயில் 

ஐ.நா. பதாழிற்துலற பமம்ொட்டு அலமப்புடனான ஓர் ஒப்ெந்தத்தில் லகபயழுத்திட்டது. சிறந்த ெயிற்சிக் 

குறிப்புகலள உருவாக்குவதன் மூைம் சிறந்த நலடமுலறகலளக் பகாண்டுவர இரு நிறுவனங்களும் 

பதசிய மற்றும் ென்னாட்டு வல்லுநர்கலள அதன் தயாரிப்பில் ஈடுெடுத்தும். 

 இந்த ஒப்ெந்தம், UNIDOஆல் கூட்டாகச் பசயல்ெடுத்தப்ெட்டுவரும் MNRE – GEF - UNIDO திட்டத்தின் ஒரு 

ெகுதியாகும். பமலும், நிைக்கரி, டீசல், உலை எண்பைய் (furnace oil) பொன்ற வழக்கமான புலதெடிவ 

எரிபொருளுக்கு மாற்றாக ெயன்ெடுத்தப்ெடவுள்ள பசறிவூட்டப்ெட்ட சூரிய பவப்ெ ஆற்றல் பதாழில்நுட்ெங் 

-களில் திறன் பமம்ொடு மற்றும் பதாழில்நுட்ெ மனித ஆற்றலின் திறன் கட்டலமப்புக்கும் இது உதவும்; 

மற்றும் பதாழிற்துலற பசயல்முலற பவப்ெ ெயன்ொடுகளில் பசைவுகள் மற்றும் உமிழ்வுகலள இது 

குலறக்கும். 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                   2019 ஆகஸ்ட் 09  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. “தாய்ப்பாலூட்டல் மற்றும் பச்சிளங்குழந்ததகள் மற்றும் குழந்ததகளுக்கு உணவளிக்கும் 

நதடமுதைகள்” குறித்த மத்திய சுகாதார அதமச்சகத்தின் அறிக்தக அட்தடயின் தரவரிதசயில் 

முதலிடம் பிடித்துள்ள மாநிலம் எது? 

A) தமிழ்நாடு 

B) கேரளா 

C) மணிப்பூா்  

D) ததலுங்ோனா 

 மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துறை அறமச்சர் Dr.ஹர்ஷ்வர்தன், சமீபத்தில், “தாய்ப்பாலூட்டல் 

மற்றும் பச்சிளங்குழந்றதகள் மற்றும் குழந்றதகளுக்கு உணவளிக்கும் நறடமுறைகள்” குறித்த 

அறிக்றக அட்றடறய மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரததசங்களின் தரவுகளுடன் ஆகஸ்ட்.8 அன்று புது 

தில்லியில் வவளியிட்டார். அதில், தாய்ப்பாலூட்டல் அறிக்றக அட்றடயின் தரவரிறசயில் நாட்டிதலதய 

மணிப்பூர் மாநிலம் முதலிடத்தில் உள்ளது. மிக தமாசமாக வசயல்படும் மாநிலங்களுள் இந்தியாவின் 

தறலநகரமான தில்லியும் உள்ளது. 

 தாய்ப்பாலூட்டலின் வதாடக்ககாலம், 6 மாதங்களுக்கு தாய்ப்பால் தருவது மற்றும் குழந்றதயின் வயதில் 

ஆறு - எட்டு மாதங்களில் ஊக்கமூட்டும் உணவுகறள அளித்தல் முதலிய 3 சுட்டிகளின் (Indicators) 

அடிப்பறடயில் ஒரு கூட்டு மதிப்வபண்றண (Composite Score) உருவாக்குவதன் மூலம் இவ்வறிக்றக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. உத்தரப்பிரததசம், இராஜஸ்தான் மற்றும் பிகார் முதலான மாநிலங்கள் அறிக்றக 

அட்றடயின் கீழ் நிறலகளில் உள்ளன. 

2.நடப்பாண்டின் உலக பழங்குடியினர் நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன? 

A) Indigenous People 

B) Indigenous Regions 

C) Indigenous Cultures 

D) Indigenous Languages (உள்ளூா் தமாழிேள்)  

 உலகில் உள்ள பழங்குடி மக்களின் உரிறமகறள முன்றவத்து அவற்றைப்பாதுகாப்பதற்காக ஆக.9 

அன்று உலகின் பழங்குடி மக்களுக்கான பன்னாட்டு நாள் அல்லது உலக பழங்குடியினர் நாள் (World 

Tribal Day) கறடபிடிக்கப்படுகிைது. “உள்ளூர் வமாழிகள்” என்பது நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான 

கருப்வபாருளாகும். சுமார் 2680 உள்ளூர் வமாழிகள் அழிவின் விளிம்பிலிருப்பதாக 2016ஆம் ஆண்டில் 

வதரிவிக்கப்பட்டது. இவ்வுள்ளூர் வமாழிகறள அழிவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக ஐ.நா. அறவயானது 

நடப்பாண்றட (2019) சர்வததச உள்ளூர் வமாழிகள் ஆண்டாக அறிவித்துள்ளது. 
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3.மின்னாளுதக பதாடர்பான 22ஆவது ததசிய மாநாட்டின் கருப்பபாருள் என்ன? 

A) Technology for accelerating Development 

B) Digital Connectivity to the Last Mile 

C) Digital Transformation 

D) Digital India: Success to Excellence  

 தமகாலயாவில், மின்னாளுறக வதாடர்பான 22ஆவது ததசிய மாநாடு, ஆக.8-9 அன்று ஷில்லாங்கில் 

“Digital India: Success to Excellence” என்ை கருப்வபாருளுடன் நறடவபற்ைது. இறத மத்திய அறமச்சர் 

Dr. ஜிததந்திர சிங் மற்றும் தமகாலயா முதலறமச்சர் கன்ராட் K சங்மா ஆகிதயார் வதாடங்கிறவத்தனர்.  

 இம்மாநாடு, நடுவணரசின் நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் வபாதுமக்கள் குறைதீர்ப்புத்துறையின் 100 

நாள் திட்டங்களின் ஒருபகுதியாக நடந்தது. இந்த நிகழ்வு, நாட்டின் வடகிழக்கில் நடத்தப்பட்டது இதுதவ 

முதல்முறையாகும். இதில், 28 மாநிலங்களும் அறனத்து யூனியன் பிரததசங்களும் பங்தகற்ைன. 

4.விண்பவளிப் பூங்காதவ உருவாக்க எந்த அதமப்புடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் தகரள 

அரசு தகபயழுத்திட்டுள்ளது? 

A) ISRO 

B) DRDO 

C) VSSC  

D) BARC 

 மாநிலத்தில் விண்வவளி வதாழில்நுட்பத்றத தமம்படுத்துவதற்கும், அதன் முயற்சிகறள ஆதரிப்பதற்கும் 

தநாக்கம் வகாண்டு தகரள அரசு விக்ரம் சாராபாய் விண்வவளி றமயத்துடனான (VSSC) புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் றகவயழுத்திட்டுள்ளது. 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம், விண்வவளித் துறைசார்ந்த பன்னாட்டு துளிர் நிறுவனங்கறள ஈர்க்கவும், 

விண்வவளி வதாடர்பான வதாழில்நுட்பம், ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டுக்கான முதன்றம றமயத்றத 

உருவாக்கவும் உதவும் இந்தியாவின் முதல் அதிநவீன விண்வவளிப் பூங்காறவ திருவனந்தபுரத்தின் 

அறிவு நகரத்தில் அறமக்கும் தகரளத்தின் திட்டத்திற்கு VSSC ஆதரவளிக்கும். 

 இதன் மூலம் வதாழினுட்பம் & தறலறமத்துவ வபாறுப்புகளில் தகரள விண்வவளி பூங்காவுக்கு VSSC 

ஆதரவளிக்கும். தமலும், விண்வவளித் துறைக்கான தசறவகறள தமம்படுத்துவதில் குறு & நடுத்தர 

வதாழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் பிை நிறுவனங்கறள VSSC ஊக்குவிக்கும். 
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5.லாகூர்-அட்டாரி சம்ஜவுதா விதரவு இரயில் தசதவயானது எந்த ஆண்டில் பதாடங்கப்பட்டது? 

A) 1984 

B) 1981 

C) 1976  

D) 1978 

 ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு சிைப்புத்தகுதி அளிக்கும் 370ஆவது பிரிறவ நீக்கியறதத் வதாடர்ந்து ஆக.8 அன்று 

லாகூர்-அட்டாரி சம்ஜவுதா விறரவு இரயில் தசறவறய பாகிஸ்தான் நிறுத்தியது. இருப்பினும், இரயில் 

தசறவ இறடநிறுத்தம் வசய்யப்படவில்றல என்றும் வழக்கம்தபால் இந்த இரயில் இயக்கப்படும் 

என்றும் இந்திய இரயில்தவ வதளிவுபடுத்தியுள்ளது. சம்ஜவுதா விறரவு இரயில் தசறவ (பிரண்ட்ஷிப் 

எக்ஸ்பிரஸ் எனவும் அறழக்கப்படுகிைது) படுக்றக வசதிகள் வகாண்ட 6 வபட்டிகறளயும், 3 அடுக்கு 

குளிர்பதனவசதிவகாண்ட வபட்டிகறளயும் வகாண்டுள்ளது. 

 கடந்த 1971ஆம் ஆண்டு தபாருக்குப்பிைகு சிம்லா ஒப்பந்தம் றகவயழுத்திடப்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி 

கடந்த 1976 ஜூறல.22 அன்று சம்ஜவுதா விறரவு இரயில் தசறவ வதாடங்கப்பட்டது. இந்த இரயில், 

இந்தியப் பகுதியில் தில்லியிலிருந்து அட்டாரி வறரயிலும், பாகிஸ்தான் பகுதியில் லாகூரிலிருந்து 

அட்டாரி வறரயிலும் இயக்கப்பட்டது. ‘சம்ஜவுதா’ என்ை வசால்லுக்கு ஹிந்தி மற்றும் உருது வமாழிகளில் 

"ஒப்பந்தம்" என்று வபாருளாகும். 

6.அயல்நாட்டிலுள்ள ரூபாய் சந்ததகள் மீதான ரிசர்வ் வங்கி பணிக்குழுவின் ததலவர் யார்? 

A) M K தெயின் 

B) உஷா கதாரட் (Usha Thorat)  

C) B P ேனுங்கோ 

D) N S விஸ்வநாதன் 

 உஷா ததாரட் தறலறமயிலான அயல்நாட்டிலுள்ள ரூபாய் சந்றதகள் மீதான ரிசர்வ் வங்கி பணிக் 

குழுவானது அயல்நாட்டு பயனர்களுக்கு தாராளமய பணச்சந்றதறய பரிந்துறரத்துள்ளது. அயல் 

நாட்டுச் சந்றதகளால் (Offshore Markets) வழங்கப்படும் வநகிழ்வுத் தன்றமயுடன் வபாருந்தக்கூடிய 

வறகயில், வசாந்தநாட்டுச் சந்றதகளின் (Onshore Markets) தநரங்கறள நீட்டிக்கலாம் எனவும் அந்தக் 

குழு பரிந்துறரத்துள்ளது. 

 உள்நாட்டு விற்பறனக் குழுவினரால் (அ) அயல்நாட்டு கிறளகளில் பணிபுரியும் பணியாளர்கறளப் 

பயன்படுத்துவதன் மூலம் புைக்குடியிருப்பாளர்களுக்கு அவர்களின் இந்திய புத்தகங்களிலிருந்து 

எல்லா தநரங்களிலும் இலவசமாக விறலகறள வழங்க வங்கிகள் அனுமதிக்கப்படலாம் எனத் ததாரட் 

குழு பரிந்துறரத்துள்ளது. 

 வழங்கப்படாத ரூபாய் பங்குகள் (அயல்நாட்டு நாணயத்தில் தமற்வகாள்ளப்படும் தீர்றவகள்) சர்வததச 

நிதியியல் தசறவ றமயத்தில் (IFSC) வர்த்தகம் வசய்ய அனுமதிக்கப்படலாம் மற்றும் IFSC வங்கி 
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அலகுகள் ஒரு தனித்துவமான அயல்நாட்டு நாணய - இந்திய ரூபாய் (INR) நிறல வரம்றபக்வகாண்டு 

இத்தறகய பங்குகறளக் றகயாள அனுமதிக்கப்படலாம். 

7.மணிப்பூரின் பசுதம தூதராக (Green Ambassador) நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) டிங்கோ சிங் 

B) மீராபாய் சானு 

C) கமாி கோம் 

D) வாலண்டினா எலங்பம்  

 மணிப்பூர் மாநில அரசாங்கம் 9 வயது சிறுமியான வாலண்டினா எலங்பறம அம்மாநிலத்தின் ‘பசுறம 

தூதராக’ நியமித்துள்ளது. தான் ஆறசயாக வளர்த்த மரங்கள் வவட்டி வீழ்த்தப்பட்டறத கண்டு அவர் 

கதறியழுத காவணாளி சமூக வறலத்தளத்தில் றவரலாகியறதத் வதாடர்ந்து அவர் அம்மாநிலத்தின் 

பசுறம தூதராக நியமிக்கப்பட்டார். 

 மரங்கள் மீதான அச்சிறுமியின் அளவிலான அன்றபயும் பாசத்றதயும் அங்கீகரிப்பதற்காகவும், உத்தரவு 

பிைப்பித்த நாளிலிருந்து ஓராண்டு காலத்திற்கு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்து வபாதுமக்களிறடதய 

விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்துவதற்காகவும் அம்மாநில அரசு ஓர் உத்தரறவ பிைப்பித்துள்ளது. கக்சிங் 

நகரத்தில் உள்ள அமுததாம்பி டிறவன் றலப் ஆங்கிலப் பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வருகிைார் 

வாலண்டினா. அவர் முதலாம் வகுப்பு படித்துக்வகாண்டிருந்ததபாது 2 குல்வமாகர் (Royal poinciana) 

மரங்களின் கன்றுகறள ஆற்றின் ஓரத்தில் நட்டு வளர்த்துவந்தார். 

 இருப்பினும், சிறுமிக்கு ஒரு தபரதிர்ச்சியாக, சாறல விரிவாக்க திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக அம்மரங்கள் 

சமீபத்தில் வவட்டி வீழ்த்தப்பட்டன. பின்னர், மரங்கள் வவட்டப்பட்டதற்காக வாலண்டினா கதறியழுகிை 

காவணாளிறய அவரது மாமா தபஸ்புக் சமூக வறலத்தளத்தில் பகிர்ந்தார். 

8. 'சமக்ர சிக்ஷா - ஜல் சுரக்ஷா' இயக்கத்தத பதாடங்கியுள்ள மத்திய அதமச்சகம் எது? 

A) மனிதவள கமம்பாட்டு அமமச்சேம்  

B) சுோதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துமற அமமச்சேம் 

C) சுற்றுச்சூழல் வனம் மற்றும் ோலநிமல மாற்றம் அமமச்சேம் 

D) ெல்சே்தி அமமச்சேம் 

 மத்திய மனிதவள தமம்பாட்டுத்துறை அறமச்சர் இரதமஷ் தபாக்ரியால் ‘நிசாங்க்’, நாடு முழுவதுமுள்ள 

அறனத்துப் பள்ளி மாணாக்கர்களிறடதயயும் நீர் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்த ஆக.9 

அன்று ‘சமக்ர சிக்ஷா - ஜல் சுரக்ஷா’ இயக்கத்றத வதாடங்கிறவத்தார். மாணவர்கள், பள்ளி மற்றும் 

வீடுகளில் நீறரச் சிக்கனமாக பயன்படுத்துவதன் மூலம் தண்ணீர் வீணாவறத தடுப்பதத இந்தப் 

பிரமாண்ட இயக்கத்தின் தநாக்கமாகும். 
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 நீர்ப்பாதுகாப்பு குறித்த இந்தக் கருத்துரு, மாணவர்களுக்கு இன்றியறமயாததாகும். இதனால் அவர்கள் 

நீரின் முக்கியத்துவத்றதயும் அது அவர்களின் வாழ்றவ எவ்வாறு அர்த்தமுள்ளதாக வடிவறமக்கிைது 

என்பறதயும் புரிந்துவகாள்ள முடியும். இது, அவர்கறள அவர்களின் அன்ைாட வாழ்வில் நீர்ப்பாதுகாப்பு 

நடவடிக்றககளில் ஈடுபடவும் உதவும். 

9. 2018 ததசிய திதரப்பட விருதுகளில், ‘திதரப்பட ததாழதம மிகுந்த மாநில’ விருதத பவன்ை 

மாநிலம் எது? 

A) தமிழ்நாடு 

B) கேரளா 

C) உத்தரோண்ட்  

D) ஒடிசா 

 66ஆவது ததசிய திறரப்பட விருதுகளில் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் ‘திறரப்பட-ததாழறம மிகுந்த 

மாநிலம் - Most Film-Friendly State’ விருறத வவன்றுள்ளது. ததசிய விருதுகள் பட்டியலில் இந்த வறக 

விருது தசர்க்கப்படுவது இதுதவ முதல்முறையாகும். இராகுல் ரறவல், உத்பால் தபார்புஜாரி மற்றும் A 

S கனல் ஆகிதயார் அடங்கிய குழு இந்த விருறத அறிவித்தது. அபிதஷக் கபூர் இயக்கிய ‘தகதார்நாத்’ 

என்னும் ஹிந்தித் திறரப்படம் இம்மாநிலத்தில் படமாக்கப்பட்டது. 

10. 2018 ததசிய திதரப்பட விருதுகளில், ‘சிைந்த திதரப்பட’ விருதத பவன்ை திதரப்படம் எது? 

A) தெல்லாகரா (Hellaro)  

B) அந்ததுூன் 

C) சும்பே்  

D) கபட்கமன் 

 2018ஆம் ஆண்டுக்கான 66ஆவது ததசிய திறரப்பட விருதுகளில் வஹல்லாதரா (குஜராத்தி) ‘சிைந்த 

திறரப்பட’ விருறத வவன்றுள்ளது. அதத தநரத்தில், ஆயுஷ்மான் குரானா மற்றும் விக்கி வகளஷல் 

ஆகிதயார் முறைதய அந்ததூன் & உரி: தி சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்றரக்ஸ் படத்துக்காக ‘சிைந்த நடிகருக்கான’ 

விருறதப் பகிர்ந்துவகாள்கின்ைனர். ‘மகாநடி’ திறரப்படத்துக்காக ‘சிைந்த நடிறக’க்கான விருறத 

நடிறக கீர்த்தி சுதரஷ் வவன்றுள்ளார். 

 சிைந்த இயக்குநருக்கான விருறத உரி திறரப்படத்தின் இயக்குநர் ஆதித்யா தர்ரும், சிைந்த அறிமுக 

இயக்குநருக்கான விருறத சுதாகர் வரட்டி யகாந்தியும் வவன்ைனர். ‘பதாய் தஹா’ படத்திற்காக ‘சிைந்த 

துறண நடிறக’க்கான விருறத சுதரகா சிக்ரியும், மராத்தி திறரப்படமான ‘சும்பக்’ படத்திற்காக ‘சிைந்த 

துறண நடிகர்’ விருறத பாடலாசிரியரும் நடிகருமான ஸ்வனந்த் கிர்கிதரவும் வவன்றுள்ளனர். 

தமலும், ‘சிைந்த வபாழுதுதபாக்கு திறரப்பட’த்திற்கான விருறத ‘பதாய் தஹா’ திறரப்படமும், ‘சமூக 

நலனுக்கான சிைந்த திறரப்பட’ விருறத ‘தபட்தமன்’ திறரப்படமும் வவன்றுள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு உலக உயிரி எரிபபாருள் நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன? 

A) Production of Biodiesel from Used Cooking Oil (UCO)  

B) Promote Green Fuels & Save Earth 

C) End use of Fossil Fuels 

D) Save Green Planet 

 வழக்கமான புதைபடிவ எரிபபாருட்களுக்கு மாற்றாக புதைபடிவஞ்சாராை எரிபபாருட்களின் 

முக்கியத்துவம் குறித்ை விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்ை ஒவ்வவார் ஆண்டும் ஆக.10 அன்று உலக உயிரி 

எரிபபாருள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. உயிரி எரிபபாருள் துதறயில் அரசு வமற்பகாண்ட பல்வவறு 

முயற்சிகதையும் இந்ை நாள் எடுத்துக்கூறுகிறது. நடப்பாண்டில் வரும் இந்ை நாளுக்கான கருப்பபாருள், 

“Production of Biodiesel from Used Cooking Oil (UCO)” ஆகும். இறக்குமதி சார்பு குதறப்பு, தூய்தமயான 

சுற்றுச்சூழல், விவசாயிகளுக்கு கூடுைல் வருமானம் & வவதலவாய்ப்பு உருவாக்கம் ஆகியவற்றின் 

நன்தமகதை உயிரி எரிபபாருள் பகாண்டுள்ைது. 

2.கடன் வழங்குநர்களிடமிருந்து பழங்குடியினர் பபற்ற கடன்களை தள்ளுபடி பெய்வதாக 

அறிவித்துள்ை மாநில அரசு எது? 

A) இராஜஸ்தான் 

B) சத்தீஸ்கா் 

C) மத்திய பிரததசம்  

D) திாிபுரா 

 உலக பழங்குடியினர் நாதை முன்னிட்டு, மாநிலத்தின் கடன் வழங்குநர்களிடமிருந்து பழங்குடியினர் 

பபற்ற கடன்கதை மாநிலத்தின் அதனத்துப் பழங்குடிகள் பைாகுதிகளிலும் ைள்ளுபடி பசய்யப்படும் 

என மத்திய பிரவைச அரசு அறிவித்துள்ைது. பழங்குடியினருக்கு பற்றட்தடகதையும் அரசு வழங்கும். 

இைன்மூலம், அவர்கள் ATMகளிலிருந்து ரூ.10,000 வதர எடுத்துக்பகாள்ைலாம். ATMகளிலிருந்து 

பணம் எடுக்கும் வசதியானது வாரச்சந்தைகளில் வழங்கப்படும். இந்ை முடிவு, 1.5 வகாடி பழங்குடியின 

மக்களுக்கு பயனளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 கடன் பபறுவைற்காக பிதணயமாக தவக்கப்பட்ட நதககள் வபான்ற விதலமதிப்புமிக்க பபாருட்கள் 

மற்றும் நிலங்கள் திரும்பப் பபற்றுத்ைரப்படும் என முைலதமச்சர் கமல்நாத் உறுதி பைரிவித்துள்ைார். 

கடன் வழங்குநர்கள், இப்வபாது, பழங்குடிப் பகுதிகளில் பணியாற்றுவைற்காக அரசிடமிருந்து உரிமம் 

பபறவவண்டும். நிர்வாக வசதிக்காக வனப்பகுதிகளில் உள்ை சிற்றூர்கள் ‘வருவாய் சிற்றூர்கைாக 

மாற்றப்படும்’ என்றும் அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ைது. பழங்குடியினரின் வகாரிக்தகக்கு ஏற்ப, பழங் 

குடியினர் துதறயானது ‘பழங்குடியினர் வமம்பாட்டுத் துதற’ என மறுபபயரிடப்படும். 
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3.பழங்குடியினருக்காக ‘முதலளமச்ெர் மதத் ய ாஜனா’ளவ அறிவித்துள்ை மாநில அரசு எது? 

A) குஜராத் 

B) மத்திய பிரததசம்  

C) இராஜஸ்தான் 

D) சத்தீஸ்கா் 

 பழங்குடியின குடும்பங்களில் குழந்தை பிறந்ைாவலா அல்லது அவர்கள் குடும்பத்தைச் சார்ந்ைவர்கள் 

எவவரனும் மரணித்ைாவலா அந்ைக் குறிப்பிட்ட குடும்பத்திற்கு உைவிகள் பசய்வைற்காக மத்திய பிரவைச 

மாநில அரசு அண்தமயில் ‘முைலதமச்சர் மைத் வயாஜனா’ எனும் திட்டபமான்தற பைாடங்கியுள்ைது.  

 பழங்குடியினர் குடும்பத்தில் ஆண் அல்லது பபண் குழந்தை பிறந்ைவுடன், அக்குடும்பத்திற்கு 50 கிவலா 

அரிசி (அ) வகாதுதம வழங்கப்படும். பழங்குடியின குடும்பத்தில் மரணம் ஏற்பட்டால் அக்குடும்பத்திற்கு 

100 கிவலா அரிசி (அ) வகாதுதம மற்றும் உணவு சதமப்பைற்கான பாத்திரங்கள் வழங்கப்படும். இது 

ைவிர, பழங்குடியினர் பகுதிகளில் ைரமான கல்விதய வழங்குவைற்காக 40 புதிய ஏகதலவா பள்ளிகள் 

அதமக்கப்படும். பழங்குடியினரின் வரலாற்தறப் பாதுகாப்பைற்காக, இராஜ ஷங்கர்ஷா மற்றும் இராஜ 

இரகுநாத் ஷா ஆகிவயாரின் நிதனவாக, ஜபல்பூரில், ரூ.500 வகாடி பசலவில் ஓர் அருங்காட்சியகம் 

அதமக்கப்படும். 

4.மத்தி  புலனாய்வுப் பிரிவின் (CBI) புதி  குற்றவழக்கு விொரளை இ க்குநர்  ார்? 

A) T S தாஸ் 

B) சுதா ராணி ரரலாங்கி  

C) ஓம் பிரகாஷ் வா்மா 

D) இராஜ் ரமஹ்ரா 

 ைற்வபாது சட்டம் மற்றும் நீதி அதமச்சகத்தின் இதணச் பசயலாைராக பணியாற்றிவரும் சுைா ராணி 

பரலாங்கி, ஈராண்டு காலத்துக்கு மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவில் (CBI) புதிய குற்றவழக்கு விசாரதண 

இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். இவருக்கு முன்பு இந்ைப் பைவியிலிருந்ை O P வர்மா ைனது பைவிக் 

காலத்தை 24 டிசம்பர் 2018 அன்று நிதறவு பசய்ைதிலிருந்து இந்ைப் பைவி காலியாகவவ இருந்ைது. 

5.எந்த IITஐச் யெர்ந்த ஆராய்ச்சி ாைர்கள், சிறுநீளர மறுசுழற்சி பெய்யும் ஓர் அளமப்ளப 

வடிவளமத்துள்ைனர்? 

A) ஐஐடி மும்பப 

B) ஐஐடி ரமட்ராஸ்  

C) ஐஐடி இந்தூா் 

D) ஐஐடி கான்பூா் 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்             2019 ஆகஸ்ட்  10 & 11 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          3 

 பமட்ராஸ் IITஐச் வசர்ந்ை ஆராய்ச்சியாைர்கள் மனிை சிறுநீதர மறுசுழற்சி பசய்வைற்காக ‘Project Water 

Chakra’ என்ற ஓர் அதமப்தப வடிவதமத்துள்ைனர். இத்திட்டம் 2019 ஜூதலயில், ‘இந்திய புத்ைாக்க 

வைர்ச்சித் திட்டம் 2.0’ என்ற ஒரு விருதை பவன்றது. ஆராய்ச்சியாைர்கள், சிறுநீதரச் வசகரிப்பைற்காக 

வைாகத்தில் உள்ை சிறுநீர் கழிப்பிடங்கதை மறுசீரதமப்பு பசய்துள்ைனர். அைாவது, பின்னர் 

உற்பத்தியில் பயன்படுத்துவைற்காக அது பல பயனுள்ை பபாருட்கைாக பசயலாக்கப்படும். யூரியாதவ 

அம்வமானியாவாக மாற்றுவைற்காக பசறிவூட்டப்பட்ட சிறுநீர் 3 நாட்களுக்குச் வசமிக்கப்படும். 

 நீராவியால் காய்ச்சி வடித்ைல் பசயல்முதறயின் மூலம் அவமானியா பிரிக்கப்பட்ட வணிகத் ைரத்திலான 

அந்ைத் திரவத்தை சலதவத்தூள் வபான்ற தூய்தமப்படுத்திகதை ையாரிப்பைற்வகா அல்லது இரப்பர் 

உற்பத்தியிவலா பயன்படுத்ை முடியும். பின்னர், ஸ்ட்ரூதவட் பசயல்முதற மூலம் பாஸ்பரதை படிய 

தவக்க, மீைமுள்ை திரவத்தில் பமக்னீசியம் வசர்க்கப்படும். எனவவ, மின் வவதியியல் பசயல்முதற 

மூலம் நாம் 90% ைண்ணீதர மீட்படடுக்க முடியும். அந்ை நீதர, வைாட்டக்கதல வைதவகளுக்காகவும், 

சுத்ைப்படுத்ைவும் பயன்படுத்ைப்பட முடியும். 

6.ஹார்வர்ட் பல்களலக்கழகத்துடன் இளைந்து எந்த IIT, மீன்களில் பாதரெம் யெர்வது குறித்து 

ஆய்வு பெய்துள்ைது? 

A) ஐஐடி மும்பப 

B) ஐஐடி பஹதராபாத்  

C) ஐஐடி இந்தூா் 

D) ஐஐடி கான்பூா் 

 காலநிதல மாற்றம் மற்றும் அதிகப்படியான மீன்பிடித்ைல் முைலானதவ பபருங்கடல் மீன்கைான 

அட்லாண்டிக் வகாட், அட்லாண்டிக் புளூஃபின் டூனா வபான்றவற்றில் பமத்தில்பமர்குரி (MeHg) என்ற 

நச்சுத்ைன்தமதய அதிகரிப்பைாக ஹார்வர்ட் பல்கதல மற்றும் தஹைராபாத் IIT ஆராய்ச்சியாைர்கள் 

நடத்திய ஆய்வில் பைரியவந்துள்ைது. 

 இந்ை மீன்கள், மனிைர்கைால் பரவலாக உணவுக்காக பயன்படுத்ைப்படுகின்றன. மீன்களில் பாைரசம் 

குவிவைற்கான மூன்று காரணிகதை ஆராய்ச்சியாைர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ைனர். ௧) அதிகப்படியான 

மீன்பிடித்ைல் (இது கடல்வாழ் உயிரினங்களிதடவய உணவுமுதற மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது), 

௨) கடல்நீரின் பவப்பநிதலயிலுள்ை மாறுபாடுகள் (இது மீன் வைர்சிதை மாற்றத்தில் மாற்றங்களுக்கு 

வழிவகுக்கிறது) மற்றும் ௩) மாசுபாட்டின் விதைவாக கடல் நீரில் காணப்படும் பாைரசத்தின் அைவில் 

மாற்றங்கள். 

 பமத்தில்பமர்குரி, மனிைர்களின் நரம்பு மண்டலத்திற்கு கடுதமயான வசைத்தை ஏற்படுத்தும். பல்வவறு 

மாசுபடுத்தும் மூலங்களிலிருந்து பவளிவயறும் பாைரசத்ைால் கடல் மற்றும் ஆற்றுநீரில் பாைரச மாசுபாடு 

ஏற்படுகிறது. காலநிதல மாற்றம் காரணமாக கடல்கதை பவப்பமயமாக்குவது என்பது மீன்களில் 

நச்சின் அைவு உயர வழிவகுக்கும் என ஆய்வில் பைரியவந்துள்ைது. 

 

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


விண்மீன்.காம்             2019 ஆகஸ்ட்  10 & 11 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          4 

7. CITESஇல், ஐந்து வனவுயிரி இனங்களின் பாதுகாப்பு நிளலள  யமம்படுத்துவதற்கான 

பரிந்துளரகளை இந்தி ா அண்ளமயில் ெமர்ப்பித்தது. CITESஇன் தளலளம கம் எங்குள்ைது? 

A) வாஷிங்டன்  

B) நியூயாா்க் 

C) பாாிஸ் 

D) ரபா்லின் 

 சுவிச்சர்லாந்தின் பஜனிவாவில் நடந்ை CITES பசயலகக்கூட்டத்தில், ஐந்து வனவுயிரி இனங்களின் 

(ஆற்று நீர்நாய் (Smooth-Coated Otter), காட்டு நீர்நாய் (Small-Clawed Otter), இந்திய நட்சத்திர ஆதம, 

Tokay gecko, ஆப்பு மீன் (Wedge fish) மற்றும் சிவச மரம்) பட்டியலில் மாற்றங்கள் பசய்வது பைாடர்பான 

பரிந்துதரகதை இந்தியா சமர்ப்பித்ைது. விவசாயத்திற்காக வாழ்விடத்தை இழத்ைல் மற்றும் பசல்லப் 

பிராணி வர்த்ைகத்திற்காக சட்டவிவராைமாக கடத்ைப்படுைல் முைலிய இரண்டு அச்சுறுத்ைல்கதை இந்ை 

இனங்கள் எதிர்பகாள்கின்றன. 

 சர்வவைச வர்த்ைகத்தில் அதிக ஆபத்தை எதிர்பகாள்ளும் இந்ை 5 வனவுயிரினங்களின் பாதுகாப்தப 

அதிகரிப்பைற்கு இந்தியா முற்படுகிறது. இவ்வினங்கதை, CITES பிற்வசர்க்தக (Appendix) IIஇல் இருந்து 

பிற்வசர்க்தக Iக்கு மறுபட்டியலிட முன்பமாழியும் கட்சிகளுள் இந்தியாவும் ஒன்றாக உள்ைது. CITES 

(Convention on International Trade in Endangered Species on Wild Fauna and Flora) என்பது வன 

விலங்குகள் மற்றும் ைாவரங்களின் வர்த்ைகமானது அவற்றின் உயிர்வாழலுக்கு அச்சுறுத்ைலாக 

இருக்காது என்பதை உறுதிபசய்வைற்கான ஒரு சர்வவைச ஒப்பந்ைமாகும். CITESஇன் ைதலதமயகம் 

வாஷிங்டன் DCஇல் அதமந்துள்ைது. 

8.காதி மற்றும் கிராமப்புற பதாழிற்துளற ஆளை மானது (KVIC) இராஜஸ்தானின் எந்த 

மாவட்டத்திலிருந்து யதால் திட்டத்ளதத் (Leather Mission) பதாடங்கியுள்ைது? 

A) ஹனுமன்கா் 

B) சிதராஹி  

C) அஜ்மீா் 

D) ஜாலவாா் 

 உலக பழங்குடியினர் நாதை முன்னிட்டு, இராஜஸ்ைானின் சிவராஹி மாவட்டத்தில் பழங்குடியினர் 

அதிகம் வசிக்கும் சிற்றூரான சந்ைலாவில், காதி மற்றும் கிராமப்புற பைாழிற்துதற ஆதணயமானது 

(KVIC) ‘வைால் திட்டம்’ என்னும் புதிய திட்டபமான்தற அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. இந்ைப்புதிய திட்டத்தின் 

கீழ், KVIC, நாடு முழுவதுமுள்ை வைால் தகவிதனஞர்களுக்கு வைால் பைாழில் கருவிகதை வழங்கும்.  

 இது அவர்களின் வருமானத்தை பன்மடங்கு அதிகரிப்பவைாடு மட்டுமல்லாமல், பாரம்பரிய பைாழிலில் 

இருந்து பிற பணிகளுக்குச் பசன்ற பாரம்பரிய வைால் தகவிதனஞர்களுக்கும் இத்பைாழிதல மீண்டும் 

பின்பற்ற ஊக்குவிக்கும். வைால் திட்டம், குமார் சஷக்திகரண் திட்டம் மற்றும் வைன் திட்டம் வபான்ற 

 

 

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


விண்மீன்.காம்             2019 ஆகஸ்ட்  10 & 11 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          5 

திட்டங்களின் கீழ், KVIC, சுமார் 50 வைால் பைாழில் கருவிகள் மற்றும் வைனீக் கூட்டங்களுடன் கூடிய 

350 வைனீப் பபட்டிகதையும் விநிவயாகித்துள்ைது. 

9.ெட்டவியராத யபாளதப் பபாருள் உற்பத்தி மற்றும் கடத்தும் நாடுகளின் பட்டி லில் இந்தி ாளவ 

யெர்த்துள்ை நாடு எது? 

A) ஐக்கிய அரமாிக்க நாடுகள் (USA)  

B) சீனா 

C) ஈரான் 

D) பாகிஸ்தான் 

 அபமரிக்க அதிபர் படானால்ட் டிரம்ப், இருபதுக்கும் வமற்பட்ட வபாதைப்பபாருள் கடத்தும் (அ) சட்டத்துக்கு 

புறம்பாக வபாதைப்பபாருள் உற்பத்திபசய்யும் நாடுகளில் இந்தியாதவ வசர்த்துள்ைார். ஆப்கானிசுைான், 

பகாமாஸ், பபலீசு, பபாலிவியா, பர்மா, பகாலம்பியா, வகாஸ்டாரிகா, படாமினிகன் குடியரசு, ஈக்குவவடார், 

எல் சால்வடார், பகைைமாலா, தஹத்தி, வகாண்டுராஸ், சதமக்கா, லாவவாஸ், பமக்சிவகா, நிகரகுவா, 

பாகிஸ்ைான், பனாமா, பபரு மற்றும் பவனிசுலா ஆகியன பட்டியலில் இனங்காணப்பட்ட பிற நாடுகைாம்.  

 புவியியல், வணிகம் மற்றும் பபாருைாைார காரணிகளின் கலதவவய இந்ை நாடுகள் அபமரிக்காவின் 

பட்டியலில் இருப்பைற்கான காரணங்கைாகும். ஓர் அரசாங்கம் வலுவான மற்றும் ைைரா முயற்சியுதடய 

வபாதைப்பபாருள் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்தககளில் ஈடுபட்டிருந்ைாலும் கூட அந்ைக் காரணிகள், வபாதை 

மருந்துகதை கடத்ைவவா அல்லது உற்பத்தி பசய்யவவா அனுமதிக்கின்றன. 

10.இந்தி ாவின் முதல் சுற்றுச்சூழல் நச்சி ல் பரியொதளனக் கூடமானது (Clinical Ecotoxicology 

Facility) எந்த நகரத்தில் பதாடங்கப்பட்டுள்ைது? 

A) தில்லி  

B) இலக்தனா 

C) பாம்தப 

D) ரசன்பன 

 தில்லியில் நீர், உணவு மற்றும் காற்தற மாசுபடுத்தும் சுற்றுச்சூழல் நச்சுகள் பவளிப்படுவைால் ஏற்படும் 

வநாய்கள் அதிகரிப்தப புலனாய்வு பசய்ய இந்தியாவின் முைல் சுற்றுச்சூழல் நச்சியல் பரிவசாைதனக் 

கூடம் AIIMSஇல் பைாடங்கப்பட்டுள்ைது. புதிைாக பைாடங்கப்பட்ட இக்கூடம், நாட்டில் பசய்யப்படும் சுற்றுச் 

சூழல் நச்சியல் குறித்ை ஆராய்ச்சிக்கான தமயமாகஇருக்கும். சுற்றுச்சூழல் நச்சுக்கைால் ஏற்படும் 

வநாய்கதைக் தகயாளும் அதனத்து மருத்துவத் துதறக்கும் இது கண்டறி ஆவலாசதனகதையும், 

ஆராய்ச்சி வசதவகதையும் வழங்கும். 

 மாசு மற்றும் நலத்திற்கான லான்பசட் ஆதணயத்தின் கூற்றுப்படி, அசுத்ைமான நீர், காற்று மற்றும் 

மண் ஆகியதவ சுமார் ஒன்பது மில்லியன் முன்கூட்டிய மரணங்களுக்கு காரணமாக அதமகின்றன. 
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சுற்றுச்சூழல் நச்சுத்ைன்தமயால் ஏற்படும் இந்ை இறப்புகளில் சுமார் 92% இந்தியா உள்ளிட்ட குதறந்ை 

வருமானம் மற்றும் நடுத்ைர வருமானம் உள்ை நாடுகளிவலவய நிகழ்கிறது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ைமிழ்நாட்டில் சிறப்பாகச் பசயல்படும் மாநகராட்சி மற்றும் சிறந்ை விைங்கும் 3 நகராட்சிகள் ஒவ்வவார் 

ஆண்டும் வைர்வு பசய்யப்பட்டு முைலதமச்சர் விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

o நடப்பாண்டுக்கான சிறந்ை மாநகராட்சியாக வசலம் மாநகராட்சி வைர்வுபசய்யப்பட்டுள்ைது. சிறந்ை 

நகராட்சிக்கான முைலதமச்சர் விருதுக்கு முைலிடத்தை ைருமபுரி நகராட்சியும், வவைாரண்யம், 

அறந்ைாங்கி ஆகியதவ அடுத்ைடுத்ை இடங்கதையும் பிடித்துள்ைன. 

o விருது பபறும் மாநகராட்சிக்கு ரூ.25 இலட்சம் பராக்கப்பரிசும், வாழ்த்து மடலும் வழங்கப்படும்.  

o விருதுக்கு முைலிடத்தில் வைர்வாகும் நகராட்சிக்கு ரூ.15 இலட்சம் பராக்கப்பரிசும், இரண்டாம் 

இடம் பிடிக்கும் நகராட்சிக்கு ரூ.10 இலட்சமும், மூன்றாமிடத்துக்கு வைர்வாகும் நகராட்சிக்கு ரூ.5 

இலட்சம் பராக்கப்பரிசுகளுடன் வாழ்த்து மடலும் வழங்கப்படும். 

 

 மீனவர்களுக்குப் பயனுள்ை ைகவல்கதை வழங்குவைற்காக ‘தூண்டில்’ என்ற பபயரில் ஆன்ட்ராய்ட் 

பசயலிதய ைமிழ்நாடு அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு பிலிசி கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மல்யுத்த பபாட்டியில் 65 கிப ா பிரிவில் தங்கம் வென்ற 

இந்திய மல்யுத்த வீரர் யார்? 

A) சுசில்குமாா் 

B) பஜ்ரங் புனியா  

C) யயாயேஷ்வா் தத் 

D) பவன் குமாா் 

 ஜார்ஜியாவில் நடந்த பிலிசி கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மல்யுத்த ததாடரில், ஆண்களுக்கான ‘பிரீ-ஸ்டடல்’ 65 

கி.கி எடடப்பிரிவு இறுதிப்ப ாட்டியில், இந்தியாவின்  ஜ்ரங் புனியா, ஈரானின் த ய்மன் பிப்யானிடய 

2–0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி தங்கத்டத டகப் ற்றினார். டான் பகாப ாவ், ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் 

மற்றும் அலி அலீவ் ப ாட்டிகளில் தென்ற பின்னர், இந்த சீசனில்  ஜ்ரங் புனியா டகப் ற்றும் 4ஆெது 

தங்கமாகும் இது. 

2.நடப்பாண்டு ஹைதராபாத் ஓப்பன் பூப்பந்து சாம்பியன்ஷிப்பில் ஆடெர் பட்டத்ஹத வென்ற இந்திய 

விஹையாட்டு வீரர் யார்? 

A) B. சாய் பிரனீத் 

B) பருப்பள்ளி ோஷ்யப் 

C) ஸ்ரீோந்த் ேிடாம்பி 

D) சவுரப் வா்மா  

 பூப் ந்தில், கச்சித ளலி உட்புற அரங்கில் நடந்த நடப் ாண்டு டைதரா ாத் ஓப் ன் சாம்பியன்ஷிப்பில், 

மத்திய பிரபதசத்டதச் பசர்ந்த சவுரப் ெர்மா ஆடெர் ஒற்டறயர்  ட்டத்டத தென்றார். 52 நிமிடங்கள் 

நீடித்த விறுவிறுப் ான இறுதிப்ப ாட்டியில், அெர், சிங்கப்பூரின் ப ா கீன் யூடெ 21-13, 14-21, 21-16 

என்ற தசட்-கணக்கில் பதாற்கடித்தார். முன்னதாக, கடந்த பம மாதம், சவுரப், ஸ்ப ாபெனிய சர்ெபதச 

 ட்டத்டத தென்றிருந்தார். கடந்த ஆண்டு டச்சு ஓப் ன் மற்றும் இரஷ்ய ஓப் னில் இரண்டு சூப் ர் 100 

 ட்டங்கடளயும் அெர் தென்றிருந்தார். 

3.ஜம்முவில் "Mission Reach Out"ஐ வதாடங்கிய இந்திய ஆயுதப்பஹட எது? 

A) இந்திய வான் படட 

B) இந்திய ேடற்படட 

C) இந்திய இராணுவம்  

D) இந்திய ேடயலார ோவல்படட 
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 370ஆெது சட்டப்பிரிவின் விதிகள் இரத்து தசய்யப் ட்டு ஜம்மு-காஷ்மீர் மறுசீரடமக்கப் ட்ட பின்னர், 

அப்பிராந்தியத்தில் அடிப் டட பதடெகள் மற்றும் அத்தியாெசிய பசடெகள் கிடடப் டத உறுதி 

தசய்ெதற்காக இந்திய இராணுெம் ஜம்முவில், "Mission Reach Out" என்ற ஒன்டறத் ததாடங்கியுள்ளது. 

இச்சிக்கல் ததாடர் ாக, நக்பராடா இராணுெ நிட யத்தில், பிராந்தியத்தில் நி வும் நிட டம குறித்து 

மீளாய்வு தசய்ெதற்காக உயர்மட்ட “Mission Reach Out” மாநாடு நடடத ற்றது. இதற்கு White Knight 

Corps  டடத்தள தி Lt.Gen  ரம்ஜித் சிங் தட டமதாங்கினார். 

 “Mission Reach Out”இன் கீழ் இந்திய இராணுெம் பமற்தகாண்ட  ல்பெறு  ணிகள் பின்ெருமாறு:  

1. அத்தியாெசிய மருந்துகள் மற்றும் த ண் மருத்துெ அதிகாரிகளுடன் கூடிய நடமாடும் மருத்துெ 

 ராமரிப்பு பிரிவுகள் (பதடெயான இடங்களில்) 

2. நீர் ெழங்கல் தடட ட்ட இடங்களில் நீர் ெழங்குதல், அத்தியாெசிய த ாருட்கள் (உணவுப் 

த ாருட்கள் உட் ட) 

3. பநாயாளிகடள மருத்துெமடனகளுக்கு அடழத்துச் தசல்ெதற்கான உதவி, இராணுெ 

ததாட ப சியகத்தின் மூ ம் த ாதுமக்கள் தங்களின் உறவினர்களுடன் ப சுெதற்கான ெசதி 

ஏற் டுத்தித் தருதல் மற்றும் ATMகள், ெங்கிகள் மற்றும் மருத்துெமடனகள் ெழக்கம்ப ா  

தசயல் டுெதற்கு  ாதுகாப் ான சூழட  உருொக்குதல். 

4.அரசியல் அறிக்ஹகக்காக நடப்பாண்டு பிபரம் பாட்டியா விருஹத வென்ற இந்திய இதழாைர் யார்? 

A) இராஜ்தீப் சா்யதசாய்  

B) இராவீஷ்குமாா் 

C) பா்ோ தத் 

D) பிரய ாய் ராய் 

 இந்தியா டுபட ததாட க்காட்சியின் மூத்த இதழாளரும் ஆப ாசடன ஆசிரியருமான இராஜ்தீப் 

சர்பதசாய்க்கு சிறந்த அரசியல் அறிக்டகக்கான மதிப்புமிக்க நடப் ாண்டு ‘பிபரம்  ாட்டியா விருது’ ஆக.11 

அன்று புது தில்லியில் உள்ள இந்திய சர்ெபதச டமயத்தில் ெழங்கப் ட்டது. 2019 த ாதுத்பதர்தல்கள் 

குறித்த தனது ெர்ணடனக்காக அெர் இவ்விருடத தென்றார். 1995இல் கா மான மூத்த இதழாளர் 

பிபரம்  ாட்டியாவின் நிடனொக ெழங்கப் டும் இவ்விருது, ரூ.2 இ ட்சம் தராக்கப் ரிடச உடடயது. 

5.இந்திய பதசிய அறிவியல் அகாடமியின் (INSA) முதல் வபண் தஹ ெராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைெர் 

யார்? 

A) அதிதி பா ்ட் 

B) சந்திாிமா ஷாஹா  

C) அசிமா சாட்டா்ஜி 

D) சுயலாச்சனா ேட்ேில் 
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 Dr.சந்திரிமா ஷாைா இந்திய பதசிய அறிவியல் அகாடமியின் (INSA) முதல் த ண் தட ெராக 

நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். அெர் தற்ப ாது தில்லியில் உள்ள பதசிய பநாதயதிர்ப்பு நிறுெனத்தில் (NII) 

சிறப்புப் ப ராசிரியராக  ணிபுரிந்து ெருகிறார். ஓர் உயிரிய ாளராக ஷாைா, Apoptosisஇல் (அல் து 

திட்டமிடப் ட்ட உயிரணு இறப்பு) தனது கெனத்டத தசலுத்துகிறார். அெரது ஆய்ெகமானது ஒற்டறச் 

தசல் லீஷ்பமனியா ஒட்டுண்ணிடய தனது மாதிரியாகப்  யன் டுத்துகிறது. 

6.இந்தியாவின் முத ாெது ந ஹை ஹமயப்படுத்திய கடன் அட்ஹடஹய (Credit Card) அறிமுகம் 

வசய்துள்ை ெங்கி எது? 

A) எச்டிஎஃப்சி வங்ேி 

B) ஆா்பிஎல் வங்ேி  

C) ஐசிஐசிஐ வங்ேி 

D) ஆே்சிஸ் வங்ேி 

 இந்தியாவின் முதல் ந டன டமயப் டுத்திய கடன் அட்டடடய RBL ெங்கியும் இடணயெழி ந ன் 

 ரமாரிப்பு தளமான Practoஉம் இடணந்து அறிமுகப் டுத்தியுள்ளன. இந்தச் சுகாதார கடன் அட்டட, 

மாஸ்டர்கார்டு மூ ம் இயக்கப் டுகிறது. இது Practo மற்றும் RBLஇன் அட ப சி தசயலிகளிலும் 

ெட த்தளங்களிலும் கிடடக்கப்த றும். 

 இது, அனு ெமிக்க மற்றும் தகுதிொய்ந்த மருத்துெர்களிடமிருந்து ெரம் ற்ற & 24*7 இடணயெழி 

ஆப ாசடனகள், ஓர் இ ெச முழு உடல்ந ப்  ரிபசாதடன ப ான்ற நன்டமகடள ெழங்குகிறது. 

இதுதவிர,  யனர்கள் இந்த அட்டடடயப்  யன் டுத்தி மருந்துகடள ஆர்டர் தசய்ய ாம் மற்றும் Practo 

பசடெகடளப் த ற ாம். 

7.ஆசிய துஹைக்கண்டத்தில் அதிகம் பார்ஹெயிடப்பட்ட அருங்காட்சியகம் எது? 

A) விே்யடாாியா நிடனவிடம் 

B) யநப்பியா் அருங்ோட்சியேம் 

C) ஆல்பா்ட் ம ்டப அருங்ோட்சியேம் 

D) ோல்சாவின் மரபுடடடம (விரசத் – இ – ோல்சா)  

  ஞ்சாப் மற்றும் சீக்கிய மதத்தின் 550 ஆண்டுகா  ெர ாறு மற்றும் க ாசாரத்டத பிரதி லிக்கும் 

முன்பனாடி அருங்காட்சியகமான ‘கால்சாவின் மரபுடடடம அருங்காட்சியகம்’, ஒபரநாளில் ஆசிய 

துடணக்கண்டத்திப பய அதிகம் ப ரால்  ார்டெயிடப் ட்ட அருங்காட்சியமாக மாறியுள்ளது.  

 மார்ச்.20 அன்று ஒபரநாளில் இந்த அருங்காட்சியகத்துக்கு 20,569 ப ர் ெருடகபுரிந்தனர். எனபெ, 

விரசத்–இ-கால்சா என்ற த யரில் ‘ஒபரநாளில் அதிக ட்ச  ார்டெயாளர்கடளக் கண்ட அருங்காட்சிய 

–கம்’ என்ற சாதடனடய  டடத்ததாக ‘ஆசிய சாதடன நூல்’ இதடன உறுதிப் டுத்தியுள்ளது. ஆசிய 

சாதடன நூலின் அடுத்த  திப்பில் கால்சா இடம்த றும். 
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 முன்னதாக, இந்த அருங்காட்சியகம் "லிம்கா சாதடன நூல் - பிப்ரெரி 2019  திப்பு" மற்றும் "இந்தியா 

சாதடன நூல் - 2020  திப்பு" ஆகியெற்றில் இடம்த ற்றிருந்தது. இந்த அருங்காட்சியகம்,  ஞ்சாப் 

அரசாங்கத்தால் கட்டப் ட்டு, 2011 நெம் ரில் திறக்கப் ட்டது. 

8.ெணிகங்களுக்கு பமகக்கணிஹம உட்கட்டஹமப்ஹப (Cloud Infrastructure) ெழங்குெதற்காக 

எந்தத் வதாழில்நுட்ப நிறுெைத்துடன் ரிஹ யன்ஸ் ஜிபயா கூட்டுச் பசர்ந்துள்ைது? 

A) டமே்யராசாப்ட்  

B) அயமசான் 

C) இன்யபாசிஸ் 

D) யபஸ்புே் 

 இந்தியாவில் டிஜிட்டல் மாற்றத்டத விடரவு டுத்துெதற்காக டமக்பராசாப்ட் நிறுெனத்துடன் 

ரிட யன்ஸ் ஜிபயா கூட்டுச்பசர்ந்துள்ளது. இந்த ஒப் ந்தத்தின் கீழ், ததாழில்நுட்  மாற்றத்டத 

எதிர் ார்க்கும் நிறுெனம் மற்றும் ெணிகப்  யனர்கடள குறிடெத்து, டமக்பராசாப்ட் நிறுெனமானது 

ஜிபயா ெட யடமப்பில் அசூர் கிளவுட் பசடெடயக் தகாண்டுெரும். ஜிபயா என் து ரிட யன்ஸ் 

ததாழிற்துடறயின் துடணநிறுெனமாகும். 

 சிறு & நடுத்தர நிறுெனங்களிடடபய முன்னணி ததாழில்நுட் ங்கடள (தரவு  குப் ாய்வு, தசயற்டக 

நுண்ணறிவு (AI), அறிொற்றல் பசடெகள், பிளாக்தசயின், இடணய உ கம் மற்றும் நவீன கணினி 

ெசதி) தகாண்டு தசல்ெபத இவ்விரு நிறுெனங்களின் பநாக்கமாகும். 

9.நடப்பாண்டு சர்ெபதச இஹைபயார் நாளுக்காை கருப்வபாருள் என்ை? 

A) Safe Spaces for Youth 

B) Youth Building Peace 

C) Transforming Education  

D) Youth and Mental Health 

 உ களாவிய சமூகத்டத பமம் டுத்துெதில் இடளபயாரின் முயற்சிகடள அங்கீகரிப் தற்காக 

ஒவ்பொர் ஆண்டும் ஆக.12 அன்று சர்ெபதச இடளபயார் நாள் தகாண்டாடப் டுகிறது. தற்கா  

இடளபயாடரச் சுற்றியுள்ள க ாசார மற்றும் சட்ட சிக்கல்கள் குறித்து கெனம் தசலுத்தும் விதமாக ஐ.நா 

அடெ இந்நாடள தகாண்டாடுகிறது. இடளபயாரது முயற்சிகள் உட் ட, அடனத்து இடளபயாருக்கும் 

கல்விடய மிகவும் த ாருத்தமான, சமமான மற்றும் உள்ளடக்கியதாக மாற்றுெதற்கான முயற்சிகடள 

2019இல் ெரும் இந்நாளுக்கான “Transforming Education” என்ற கருப்த ாருள் எடுத்துக்காட்டுகிறது. 
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10.மூன்றாம் பாலிைத்தெர் & பாலிை பெறுபாடுஹடபயார் வகாள்ஹகஹய அறிமுகப்படுத்தியுள்ை 

கிரிக்வகட் ொரியம் எது? 

A) ஆஸ்தியரலியா  

B) யமற்ேிந்தியத் தீவுேள் 

C) இங்ேிலாந்து 

D) நியூசிலாந்து 

 ஒரு புரட்சிகர நடெடிக்டகயாக, 3ஆம்  ாலினத்தெர் &  ாலின பெறு ாடுடடபயார் ஆஸ்திபரலியாவில் 

மிகவுயர்மட்ட விடளயாட்டுகளில்  ங்பகற்க இயலும் என் டத உறுதிப் டுத்தும் விதமாக மூன்றாம் 

 ாலினத்தெர்கடள உள்ளடக்கிய புதிய தகாள்டகடய (Transgender Inclusive Policy) ஆஸ்திபரலிய 

கிரிக்தகட் ொரியம் அண்டமயில் அறிமுகப் டுத்தியது. இந்த நடெடிக்டக,  ன்னாட்டு கிரிக்தகட் 

கவுன்சிலின்  ாலின அங்கீகாரக் தகாள்டக மற்றும்  ாலின பெறு ாடு ெழிகாட்டுதல்களின் டி 

பமற்தகாள்ளப் ட்டுள்ளது. 

 மாநி  மற்றும் பதசிய த ண்கள் அணிகளுக்காக விடளயாட விரும்பும் திருநங்டககள் மற்றும் 

 ாலின பெறு ாடுள்ள வீரர்களுக்கான தடஸ்படாஸ்டிபரான் ெரம்ட  இந்தக் தகாள்டக ெகுக்கிறது. 

உயரடுக்கு த ண்கள் அணிகளுக்கு தகுதித ற, குடறந்த ட்சம் 12 மாதங்களுக்கு லிட்டர் ஒன்றுக்கு 10 

நாபனாபமால்களுக்கு குடறொன தடஸ்படாஸ்டிபரான் தசறிடெ வீரர்கள் சான்று  கர பெண்டும்.  

 அெர்கள் பதர்வு தசய்த  ாலினம், அெர்களின் அன்றாட ொழ்பொடு எவ்ொறு ஒத்துப்ப ாகிறது 

என் டதயும் அெர்கள் நிரூபிக்க பெண்டும்.  ழிொங்குதல் முதல் தனியுரிடம ெடர அடனத்டதயும் 

உள்ளடக்கியுள்ளது இந்த ெழிகாட்டுதல்கள். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 கடந்த 8 ஆண்டுகளாக (2011-2018) ெழங்கப் டாமல் இருந்த கட மாமணி விருதுகள், தசன்டனயில் 

நடடத ற்ற விழாவில்  ல்பெறு கட ஞர்களுக்கு அளிக்கப் ட்டன. இந்த விழாவில், 200 ப ருக்கு 

கட மாமணி விருதுகடள முத டமச்சர் க. ழனிசாமி ெழங்கினார். 

2018ஆம் ஆண்டுக்கான ‘கலைமாமணி’ விருது பெற்றவர்கள்: 

o அமுதகுமார் (மருத்துெ நூ ாசிரியர்). 

o A.M பஜம்ஸ் (நூ ாசிரியர்). 

o இரமணன் (கவிஞர்). 

o கபணசன், நிர்ம ா த ரியசாமி, மணடெ த ான்.மாணிக்கம் - (இயற்றமிழ்). 

o S J ஜனனி, இ ட்சுமி பமாகன், வித்யா சுப்ரமணியன், பிரியா சபகாதரிகள் - சண்முகப்பிரியா, 

ைரிப்பிரியா, இராஜ்குமார்  ாரதி - (குரலிடச). 

o மணி ாரதி (ெயலின்). 
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o வீடண M.இராகென் (வீடண). 

o திருப் னந்தாள் S. ா சுப்பிரமணியம் (நாதஸ்ெரம்). 

o K.சத்தியநாராயணன் (கீ ப ார்டு). 

o V.இராஜா (தமல்லிடச). 

o  த்ம ட்சுமி சுபரஷ், நந்தினி ரமணி, இ ாெண்யா சங்கர், நிபெதிதா  ார்த்தசாரதி, பிபனஷ் 

மகாபதென், இ தா இராபஜந்திரன், முரளிதரன் - ( ரதநாட்டியம்). 

o ெரதராஜன் (நாடக நடிகர்). 

o ஸ்ரீகாந்த் (நடிகர்). 

o சந்தானம் (நடகச்சுடெ நடிகர்). 

o A.M இரத்னம் (தயாரிப் ாளர்). 

o இரவிெர்மன் (ஒளிப் திொளர்). 

o உன்னிபமனன் (பின்னணிப்  ாடகர்). 

o முத்து ட்சுமண இராவ் (பதால் ாடெக்கூத்து). 

o முத்துச்சந்திரன் (பதால் ாடெக்கூத்து) 

o K.குமரபெல் ( ம்ட ). 

o S A கருப்ட யா (டநயாண்டி பமளம்). 

o பகாவிந்தராஜ் (தகக்கலிக்கட்டட). 

3 புதிய அறிவிப்புகள்: 

o கட மாமணி விருது 3 செரனுக்குப்  தி ாக இனி 5 செரன், அதாெது 40 கிராம் எடடயுள்ள 

த ாற் தக்கங்களாக அளிக்கப் டும். 

o மடறந்த முன்னாள் முத டமச்சர் தஜ.தஜய லிதா த யரில் மூன்று ‘சிறப்பு கட மாமணி 

விருதுகள்’ ஒவ்பொர் ஆண்டும் ெழங்கப் டும். இடெயும் த ா 5 செரன் எடடயுள்ள த ாற் 

 தக்கங்களாக ெழங்கப் டும். 

o நலிந்த மூத்த கட ஞர்களுக்கு மாதந்பதாறும் ெழங்கப் டும் உதவித்ததாடக ரூ ாய் இரண்டு 

ஆயிரத்திலிருந்து ரூ ாய் மூன்றாயிரமாக உயர்த்தி ெழங்கப் டும் எனத் தமிழ்நாடு மாநி  

அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 சிறு ெணிகர்களின் த ாருட்கடள இடணயதளம் ெழியாக சந்டதப் டுத்தும் 

முயற்சியாக ‘தமரினா’ என்னும் த யருடடடய தசயலிடய தமிழ்நாடு ெணிகர் 

சங்கம் அறிமுகம் தசய்துள்ளது. இதில் முழுெதும் தமிழ்நாடு ெணிகர்களின் 

த ாருட்கள் மட்டும் விற் டன தசய்யப் டும். ொடிக்டகயாளர்கள் இச்தசயலிடய 

பிபள ஸ்படாரில்  திவிறக்கம் தசய்து, தங்களுக்கு அருபக நான்கு கிமீ ததாட வில் 

உள்ள கடடகளில் த ாருட்கடள ஆர்டர் தசய்து ொங்கிக்தகாள்ள ாம். அதிக ட்சம் 48 நிமிடத்தில் 

த ாருட்கள் பநரில் ஒப் டடக்கப் டும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ம ோட்டோர் விளையோட்டுகளில் உலக பட்டத்ளை வென்ற முைல் இந்தியரோன ஐஸ்ெர்யோ பிஸ்மே, 

எந்ை நகரத்ளைச் மேர்ந்ைெரோெோர்? 

A) பெங்களூரு  

B) தில்லி 

C) பென்னன 

D) பகொல்கத்தொ 

 பெங்களூரைச் சேர்ந்த ஐஸ்வர்யா பிஸ்சே, ச ாட்டார் விரையாட்டுகளில் உலக ெட்டத்ரத பவன்ற 

முதல் இந்தியர் என்ற வைலாற்றுச் ோதரைரய உருவாக்கியுள்ைார். ஹங்சகரியில் உள்ை 

வார்ெசலாட்டாவில் நடந்த ோம்பியன்ஷிப்பின் இறுதிச்சுற்றில் பெண்கள் பிரிவில் பவன்ற பின்ைர், FIM 

உலகக் சகாப்ரெரய (Federation Internationale de Motocyclisme) அவர் பவன்றார். 

 துொயில் நரடபெற்ற முதல்சுற்றில் பவன்ற அவர், அடுத்தடுத்த சொட்டிகளில் மூன்றாவது (சொர்ச்சுகல்), 

ஐந்தாவது (ஸ்பெயின்)  ற்றும் நான்காவது (ஹங்சகரி) இடங்கரைப் பிடித்தார். பெண்களுக்காை 

ஒட்டுப ாத்த புள்ளிகளில் சொர்ச்சுகலின் ரீட்டா விசயைாரவ விட பிஸ்சே 65 புள்ளிகள் கூடுதலாக 

பெற்றார். சிலிரயச் சேர்ந்த ோம்பியன்ஷிப் பவற்றியாைர் சடா ாஸ் டி கவார்சடாவுக்கு (60) அடுத்ததாக 

ஐஸ்வர்யா, 46 புள்ளிகளுடன் FIM ஜூனியர் பிரிவில் இைண்டாவது இடத்ரதப் பிடித்தார். 

2.உயிரி எரிவபோருள்கள் வைோடர்போன மைசிய வகோள்ளகளய அ ல்படுத்திய இந்தியோவின் முைல் 

 ோநிலம் எது? 

A) ஜொொ்கண்ட் 

B) உத்தரெ்ெிரததெம் 

C) இரொஜஸ்தொன்  

D) ெஞ்ெொெ் 

 உலக உயிரி எரிபொருள் நாரை முன்னிட்டு, உயிரி எரிபொருள் விதிகள் - 2019ஐ இைாஜஸ்தான் அைசு 

பவளியிட்டது. ச லும், உயிரி எரிபொருட்கள் பதாடர்ொை சதசிய பகாள்ரகரய அ ல்ெடுத்திய 

இந்தியாவின் முதல்  ாநில ாகவும்  ாறியுள்ைது. இக்பகாள்ரக, இந்திய அைோங்கத்தால் கடந்த ச  

 ாதம் பவளியிடப்ெட்டது. எண்பெய் வித்துக்களின் உற்ெத்திரய அதிகரிப்ெதற்கு முக்கியத்துவம் 

அளித்து,  ாற்று எரிபொருள்கள்  ற்றும் எரிேக்தி வைங்களின் துரறகளில் ஆைாய்ச்சிரய ஊக்குவிக்க 

உதய்பூரில் ஒரு சிறப்பு ர யத்ரத இைாஜஸ்தான்  ாநில அைசு நிறுவவுள்ைது. 

 ச லும் இதுகுறித்து விழிப்புெர்ரவ ஏற்ெடுத்துவதற்காக ைாஜஸ்தான்  ாநில அைசு உயிரி எரிபொருள் 

விைம்ெைங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும். உயிரி எரிபொருட்களின் ெயன்ொடு குறித்து ஊக்குவிக்க 

-ப்ெதற்காக  ாநில கிைா ப்புற வாழ்வாதாை ச ம்ொட்டுக் கழகத்தால்  களிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் 
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உருவாக்கப்ெடும். இதுதவிை, இந்திய ையில்சவயின் நிதியுதவியுடன் ஒரு நாரைக்கு 8 டன் அைவிலாை 

உயிரி எரிபொருள் உற்ெத்தி பேய்யும் உயிரி எரிபொருள் ஆரலயாைது அம் ாநிலத்தில் ஏற்கைசவ 

நிறுவப்ெட்டுள்ைது. உயிரி எரிபொருள் (Biodiesel) என்ெது ஒரு  ாற்று எரிபொருைாகும். இது புரதெடிவ 

எரிபொருளுக்கு  ாற்றாக ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. இது தாவை எண்பெய்கள்,  றுசுழற்சி பேய்யப்ெட்ட 

உயவு எண்பெய், ொசி  ற்றும் விலங்குகளின் பகாழுப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து தயாரிக்கப்ெடுகிறது. 

3.அண்ள ச் வேய்திகளில் இடம்வபற்ற Holmberg 15A, எந்ைத் துளறயுடன் வைோடர்புளடயது? 

A) தெொொ் ெயிற்ெி 

B) கருந்துனை  

C) சுற்றுெ்சூழல் ஒெ்ெந்தம் 

D) வங்கி ெொொ்ந்த பெயல்ெொடு 

 பஜர் னியின் ச க்ஸ் பிைாங்க் நிறுவைத்தில் உள்ை வானியலாைர்கள் அண்ர யில் Holmberg 15A 

என்ற புதிய கருந்துரைரய கண்டுபிடித்தைர், இது சூரியனின் நிரறரயப் சொன்று 40 பில்லியன் 

 டங்கில் உள்ைது. இந்தக் கருந்துரையாைது ஒரு மீஒளிர் நீள்வட்ட விண்மீன் திைைாகும் (Supergiant 

Elliptical Galaxy), அது பூமியிலிருந்து சு ார் 700 மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் பதாரலவில் உள்ைது 

 ற்றும் Abell 85 விண்மீன் பகாத்தின் ர யத்தில் உள்ைது. 

 Holmberg 15A என்ெது அரதச் சுற்றியுள்ை நட்ேத்திைங்களின் இயக்கத்ரதக் கண்காணித்தவரையிலும் 

இதுவரை கண்டறியப்ெட்ட மிகப்பெரிய கருந்துரைகளுள் ஒன்றாகும் என்ெரதக் கவைத்தில் பகாள்ை 

சவண்டும். கருந்துரைகள் என்ெது பவளி-சநைத்தின் ஒரு ெகுதியாகும். இரவ ஈர்ப்பு முடுக்கத்ரத 

மிகவும் வலுவாக பவளிப்ெடுத்துகிறது. அதிலிருந்து, எந்தபவாரு துகள்களும் அல்லது ஒளி சொன்ற 

மின்காந்த கதிர்வீச்சும் கூட தப்ெவியலாது. 

4.ஒமர நோளில் 22 மகோடி  ரக்கன்றுகளை நட்டு, உலக ேோைளன பளடத்துள்ை  ோநில அரசு எது? 

A) இரொஜஸ்தொன் 

B) உத்தரெ்ெிரததெம்  

C) மகொரொஷ்டிரொ 

D) மத்திய ெிரததெம் 

 பவள்ரையசை பவளிசயறு இயக்கத்தின் 77ஆவது ஆண்டு நிரறரவக் குறிக்கும் வரகயில், 

உத்தைப்பிைசதே  ாநில அைசு ஒசை நாளில் 22 சகாடிக்கு ச ற்ெட்ட  ைக்கன்றுகரை,  ாநிலத்தின் 12.2 

இலட்ேம் இடங்களில் நட்டு உலக ோதரை ெரடத்துள்ைது. இதற்காக, ஒசை நாளில் 22 சகாடி  ைக் 

கன்றுகரை நட இலக்கு ரவத்து, ‘விருக்ஷரூென்  காகும்ப்’ என்ற ஒரு பிைம் ாண்ட காடு வைர்ப்பு 

இயக்கத்ரத அம் ாநில அைசு பதாடங்கியது. 30,000  ைக்கன்றுகரை நட்ட முந்ரதய ோதரைரய 

 காைாஷ்டிைாவின் ோவித்ரிொய் பூசல புசை ெல்கரல, கடந்த ஜூன்  ாதத்தில் ெரடத்தது. 
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5.பணியோைர்  ற்றும் பயிற்சித்துளறயோனது குழந்ளைப் பரோ ரிப்பு விடுப்பின் (CCL) குளறந்ைபட்ே 

கோலத்ளை 15 நோட்களிலிருந்து எத்ைளன நோைோக குளறத்துள்ைது? 

A) 12 

B) 5  

C) 10 

D) 8 

 குழந்ரதப் ெைா ரிப்பு விடுப்புப் ெயன்கரை இைாணுவத்தில் ெணிபுரியும் ஆண்களுக்கு நீட்டிக்கவும், 

ொதுகாப்புப் ெரடயில் உள்ை பெண் அதிகாரிகளுக்கு சில விதிவிலக்குகள் அளிக்கவும் ொதுகாப்பு 

அர ச்ேர் இைாஜ்நாத் சிங் ஒப்புதல் அளித்துள்ைார். குழந்ரதப் ெைா ரிப்பு விடுப்ரெ ஒத்த நன்ர கரை 

இைாணுவ ஊழியர்களுக்கு நீட்டிப்ெதற்காை ெணியாைர் & ெயிற்சித்துரறயின் ேமீெத்திய உத்தைவின் 

ெடி, இந்த முடிவு எடுக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 தற்சொது, ொதுகாப்புப்ெரடகளில் உள்ை பெண் அதிகாரிகளுக்கு CCL வழங்கப்ெடுகிறது. பெண் 

அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்ெட்டுவரும் குழந்ரதப் ெைா ரிப்பு விடுப்பு இனி தனியாக வசிக்கும் ஆண் 

அதிகாரிகளுக்கும் வழங்கப்ெடுப ை ெணியாைர் & ெயிற்சித்துரற தைது விதிகளில் திருத்தம் பேய்தது. 

இதன்மூலம், பெண் ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்ெட்ட குழந்ரதப் ெைா ரிப்பு விடுப்பு, இனி தனியாக 

வசிக்கும் ஆண் ஊழியர்களுக்கும் நீட்டிக்கப்ெடும். 

 40% குரறொட்டுடன் உள்ை குழந்ரதகரைப் ெைா ரிப்ெதற்கு 22 வயது என்ற உச்ேவைம்பு தற்சொது 

நீக்கப்ெட்டுள்ைது. இந்த விடுப்ரெப் ெயன்ெடுத்துவதற்கு குரறந்தெட்ேம் 15 நாட்கள் கட்டாயம் என்ெது 

5 நாட்கைாக குரறக்கப்ெட்டுள்ைது. 

6.பிரிட்டிஷ் அகோடமியின் லோஸ் ஏஞ்ேல்ஸ் கிளையின் 2019 ேோர்லி ேோப்ளின் விருது ெழங்கிக் 

வகைரவிக்கப்படவுள்ைெர் யோர்? 

A) ஆல்ெொ்ட் ெுதரொக்தகொலி 

B) தஜன் தெொன்டொ 

C) ஸ்டீவ் கூகன் (Steve Coogan)  

D) ஜொக்கி ெொன் 

 பிரிட்டிஷ் அகாடமியின் லாஸ் ஏஞ்ேல்ஸ் கிரையின் மிகச்சிறந்த நரகச்சுரவக் கரலஞருக்காை 

‘ோர்லி ோப்ளின் விருது’ நடிகர் ஸ்டீவ் கூகனுக்கு வழங்கப்ெடவுள்ைது. சிறந்த நரகச்சுரவயாைரை 

இவ்விருது அங்கீகரிக்கிறது. கூகரைத் தவிை, மிகச்சிறந்த திரைக்கரலஞருக்காை ‘ஸ்டான்லி குப்ரிக் 

பிரிட்டானியா விருது’ சஜன் சொன்டாவுக்கும் (Jane Fonda), பொழுதுசொக்குக்காை உலகைாவிய 

ெங்களிப்புக்கு வழங்கப்ெடும் ‘ஆல்ெர்ட் R. புசைாக்சகாலி பிரிட்டானியா விருது’ நடிகர் ஜாக்கிோனுக்கும் 

வழங்கப்ெடவுள்ைது. நடப்ொண்டின் பிரிட்டானியா விருதுகள் வழங்கும் விழா, வரும் அக்.25 அன்று 

பெவர்லி ஹில்டன் உெவகத்தில் நரடபெறவுள்ைது. 
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7. ‘‘Sridevi: Girl Woman Superstar” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யோர்? 

A) அக்ஷத் வொ்மொ 

B) ெத்யொொ்த் நொயக்  

C) ஜூஹி ெதுொ்தவதி 

D) கெல் தலிவொல் 

 ‘‘Sridevi: Girl Woman Superstar” என்ற நூரல ஆசிரியர் - திரைக்கரத எழுத்தாைர் ேத்யார்த் நாயக் 

எழுதியுள்ைார். ஸ்ரீசதவியின் 56ஆவது பிறந்தநாளின்சொது இந்நூல் பவளியிடப்ெடும். ஆொதிக்கம் 

நிரறந்த திரைப்ெடத் துரறயில் பெண் நட்ேத்திை ாக அவர் எவ்வாறு ஆைார் எை இது விவரிக்கிறது. 

எழுத்தாைரின் கூற்றுப்ெடி, தமிழ்,  ரலயாைம், பதலுங்கு, கன்ைடம்  ற்றும் ஹிந்தி சினி ாவில் 

ஸ்ரீசதவியின் ோதரைகரை இந்நூல் மிக ஆழ ாக ஆைாயும். இந்நூல், வரும் அக்சடாெரில் பென்குயின் 

சைண்டம் ெதிப்ெகத்தால் ‘Ebury Press’ முத்திரையின் கீழ் பவளியிடப்ெடும். 

8.தூர்ைர்ஷன் ையோரித்ை ‘ெைன்’ என்ற மைேப்பற்றுப் போடளலப் போடிய போடகர் யோர்? 

A) ஜொதவத் அலி  

B) அதிஃெ் அஸ்லம் 

C) அெிஜீத் ெட்டொெ்ெொொ்யொ 

D) கவிதொ கிருஷ்ணமூொ்த்தி 

 73ஆவது விடுதரல நாரை முன்னிட்டு,  த்திய தகவல்  ற்றும் ஒலிெைப்புத் துரற அர ச்ேர் பிைகாஷ் 

ஜவசடகர், ‘வதன்’ என்னும் சதேப்ெற்றுப் ொடரல புது தில்லியில் பவளியிட்டார். தூர்தர்ஷன் தயாரித்த 

இந்தச் சிறப்புப் ொடல், புதிய இந்தியாவுக்கு ே ர்ப்பிக்கப்ெடுகிறது. ொடலின் காபொளி சதசிய சொர் 

நிரைவிடம், ஒற்றுர  சிரல  ற்றும் ேந்திையான் 2 சொன்ற அைோங்கத்தின் ெல்சவறு புைட்சிகை 

முயற்சிகரை எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 இந்தப் ொடல் ஆயுதப்ெரடகளின் துணிச்ேரலயும் வீைத்ரதயும் சொற்றுகிறது  ற்றும் நாட்டின் 

தியாகிகளுக்கு அஞ்ேலி பேலுத்துகிறது. இந்தப் ொடரல ொடகர் ஜாசவத் அலி ொடியுள்ைார். இதரை 

ொடலாசிரியர் அசலாக் ஸ்ரீவாஸ்தவ் இயற்றியுள்ைார்  ற்றும் துஷ்யந்த் இரேயர த்துள்ைார். 

9.ெடதுருெத்தின் மீது பறக்கும் முைல் இந்திய வி ோன நிறுெனம் எது? 

A) பஜட் ஏொ்தவஸ் 

B) ஏொ் இந்தியொ (Air India)  

C) ஸ்னெஸ்பஜட் 

D) இண்டிதகொ 
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 73ஆவது விடுதரல நாரை முன்னிட்டு, சதசிய வி ாைப் சொக்குவைத்து சேரவயாை ஏர் இந்தியா, 

வடதுருவத்தின் மீது ெறக்கும் முதல் இந்திய வி ாைப் சொக்குவைத்து நிறுவை ாக  ாறும். தில்லி - 

ோன் பிைான்சிஸ்சகா வரை ெறக்கவுள்ை அதன் வி ாைம், 2000 முதல் 7000 கிசலா எரிபொருரை 

மிச்ேப்ெடுத்தும்  ற்றும் வி ாைம் ஒன்றுக்கு கரியுமிழ்ரவ 6000 - 21000 கிசலா வரை குரறக்கும். 

 இது கிர்கிஸ்தான், கஜகஸ்தான், இைஷ்யா, ஆர்டிக் பெருங்கடல், கைடா வழியாக ெறந்து பின்ைர் 

அப ரிக்காவுக்குள் நுரழயும். எைசவ, இந்தப் புதிய ொரதயாைது சு ார் 12,000 கிமீ உள்ை ெயெ 

தூைத்ரத 8,000 கிசலா மீட்டைாகக் குரறக்கும். ச லும் ெயெ சநைத்ரத ேைாேரியாக 30 நிமிடங்கள் 

வரை குரறக்கும். ஆக.15 அன்று ெறக்கவுள்ை ோன் பிைான்சிஸ்சகாவுக்காை ெயணிகள் வி ாைத்ரத 

சகப்டன் ைஜினீஷ் ேர் ா  ற்றும் சகப்டன் திக்விஜய் சிங் ஆகிசயார் இயக்குகின்றைர். இந்தியாவின் 

புவியியல் அர ப்பு காைெ ாக அட்லாண்டிக், ெசிபிக்  ற்றும் துருவம் ஆகிய மூன்று வழிகளிலும் 

ெறக்கும் ஒசை வி ாை நிறுவை ாக ஏர் இந்தியா  ாறவுள்ைது. 

10.புதிைோக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கஜின் ேோரோ ஏரி (Kajin Sara Lake) எந்ை நோட்டில் அள ந்துள்ைது? 

A) வங்கததெம் 

B) தநெொைம்  

C) பூடொன் 

D) இந்தியொ 

 சநொைத்தின்  ைாங்  ாவட்டத்தில் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்ெட்ட கஜின் ோைா ஏரி உலகின் மிக 

உயை ாை இடத்திலுள்ை ஏரி என்ற புதிய உலக ோதரைரய ெரடக்கும் எை எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

இது 5,200 மீ உயைத்தில் அர ந்துள்ைது. இது இன்னும் அதிகாைப்பூர்வ ாக ேரிொர்க்கப்ெடவில்ரல. 

தற்சொது, சநொைத்தில் உள்ை திலிச்சோ ஏரி 4,919 மீட்டர் உயைத்தில் அர ந்துள்ைது. திலிச்சோ ஏரி 

4 கி.மீ நீைமும், 1.2 கி.மீ அகலமும், 200 மீ ஆழமும் பகாண்டது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 புது தில்லியில் நரடபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஜவுளி அர ச்ேகத்துடன் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட ெதிைாறு 

 ாநில அைசுகள், ே ர்த் – ஜவுளித்துரறயில் திறன் வைர்ப்பு திட்டத்தில் ெங்சகற்க ரகபயழுத்திட்டை. 

 முருகப்பெரு ானின் அறுெரட வீடுகளுள் முதன்ர யாை திண்டுக்கல் 

 ாவட்டம், ெழனி அருள்மிகு தண்டாயுதொணி முருகன் சகாவிலின் 

ெஞ்ோமிர்தத்திற்கு புவிோர் குறியீடு வழங்கப்ெட்டுள்ைது. தமிழ்நாட்டிலிருந்து 

ேர்வசதே அங்கீகாைம் பெற்ற முதல் பிைோதம் இதுவாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தூய்மை கணக்ககடுப்பு - ஊரகத்மை (Swaccha Survakshan - Grameen) கைொடங்கியுள்ள ைத்திய 

அமைச்சகம் எது? 

A) ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகை் 

B) ஜல் சக்தி அமைச்சகை்  

C) வவளரண்மை ைற்றுை் உழவர் நல அமைச்சகை் 

D) பஞ்சரயத்து ரரஜ் அமைச்சகை்  

 மத்திய ஜல் சக்தி அமமச்சரான கஜஜந்திர சிங் சசகாவத், ‘சுவச் சர்ஜவக்ஷன் - கிராமின்’ என்னும் 

இந்தியாவின் மிகப்செரிய தூய்மம கணக்சகடுப்மெ புது தில்லியில் சதாடங்கிமவத்தார். தீவிர 

ெரப்புமரயின் மூலம் கிராமப்புறத்தினர் தங்களது மாவட்டம் மற்றும் மாநிலத்தின் சுகாதார நிமலமய 

ஜமம்ெடுத்துவஜத 45 நாட்கள் நீடிக்கும் இந்தக் கணக்சகடுப்பின் ஜநாக்கமாகும். 

 698 மாவட்டங்களில் உள்ள 18,000 சிற்றூர்களில் இந்த ஆய்வு நமடசெறும். சமுதாயக் கூட்டங்கள் 

நடத்தப்ெடும் சுமார் 87,000 சொது இடங்களில் சுவச்சதா நடவடிக்மககள் நடத்த திட்டமிடப்ெட்டுள்ளன. 

அமலஜெசி சசயலியின் மூலம் சொதுமக்கள் ஜநரடியாக தங்கள் கருத்துக்கமள வழங்கலாம். சுவச் 

சர்ஜவக்ஷன் கிராமினின் இரண்டாவது ெதிப்பின் கீழ், சொதுமக்கள் கருத்து, கள ஆய்வு மற்றும் ஜசமவ 

அளவிலான முன்ஜனற்றம் ஆகியவற்றிலிருந்து செறப்ெடும் தரவுகளின் அடிப்ெமடயில் மாவட்டங்களும் 

மாநிலங்களும் தரவரிமசப்ெடுத்தப்ெடும். 

2.அருள்மிகு பழனி ைண்டொயுைபொணி சுவொமி திருக்ககொவிலின் புகழ்கபற்ற ‘பஞ்சொமிர்ைம்’, 

அண்மையில் புவிசொர் குறியீமடப் கபற்றது. இந்ைக் ககொவில், எந்ை ைொநிலத்தில் அமைந்துள்ளது? 

A) தைிழ்நரடு  

B) வகரளர 

C) கர்நரடகர 

D) ஆந்திரப்பிரவதசை் 

 அருள்மிகு ெழனி தண்டாயுதொணி சுவாமி திருக்ஜகாவிலின் புகழ்செற்ற ‘ெஞ்சாமிர்த’த்திற்கு புவிசார் 

குறியீடு கிமடத்துள்ளது. தமிழ்நாட்மடச் ஜசர்ந்த ஜகாவில்களில் வழங்கப்ெடும் பிரசாதத்திற்கு புவிசார் 

குறியீடு வழங்கப்ெடுவது இதுஜவ முதல்முமறயாகும். ெழனிக்ஜகாவிலின் தனித்துவமிக்க‘ெஞ்சாமிர்தம்’ 

வாமழப்ெழம், சவல்லம், ெசு சநய், மமலத்ஜதன் & ஏலக்காய் ஜொன்ற 5 இயற்மகப் சொருட்கமளப் 

ெயன்ெடுத்தி தயாரிக்கப்ெடுகிறது. இந்தப் ெஞ்சாமிர்தம், முருகனுக்கு அபிஜேகம் சசய்யப்ெட்டு, பின்னர், 

ெக்தர்களுக்குப் பிரசாதமாக வழங்கப்ெடுகிறது. 

 தித்திப்புச் சுமவயுமடய இது, ெழனி மமலயின் மீது அமமந்துள்ள அருள்மிகு தண்டாயுதொணி சுவாமி 

திருக்ஜகாவிலின் மூலவரான தண்டாயுதொணி சுவாமிக்கு ெமடக்கப்ெடும் முக்கிய பிரசாதங்களுள் 
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ஒன்றாக உள்ளது. ெஞ்சாமிர்தத்தின் தரத்மத மமசூரில் உள்ள மத்திய உணவு சதாழினுட்ெ ஆராய்ச்சி 

நிறுவனம் கண்காணித்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள முருகனின் அறுெமட வீடுககளுள் ‘ெழனி’ 

முதன்மமயானதும் முக்கியமானதும் ஆகும். ‘குறிஞ்சி’ நிலத்தின் தமலவனான முருகப்செருமானின் 

வாழ்க்மகயுடன் சிறப்புத் சதாடர்பிமன சகாண்டுள்ளது ெழனிமமல. 

3.எந்ை IITஐச் கசர்ந்ை ஆரொய்ச்சியொளர்கள் ஒரு ைலிவு விமல இரத்ைப் பரிகசொைமை சொைைத்மை 

உருவொக்கியுள்ளைர்? 

A) ஐஐடி கரன்பூர் 

B) ஐஐடி கரக்பூர்  

C) ஐஐடி பை்பரய் 

D) ஐஐடி தில்லி 

 விரல் நுனியிலிருந்து செறப்ெட்ட துளி இரத்தத்மதப்ெயன்ெடுத்தி ெல்ஜவறு ஜநாயறி ஜசாதமனகமள 

ஜமற்சகாள்ளும் ஒரு மலிவுவிமல ஜநாயறி சாதனத்மத IIT கரக்பூமரச்ஜசர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

உருவாக்கியுள்ளனர். இந்தச் சாதனம், ெகுப்ொய்வு மற்றும் ஆய்வுச்சசயல்ொடுகமள ஜமற்சகாள்வதற்கு, 

திறன்ஜெசியுடன் ஒருங்கிமணந்த ஒரு காகிதத்துண்டு (Paper Strip) அடிப்ெமடயிலான உெகரணமும், 

ெடமாக்கலுக்கான LED ஒளியும் மட்டுஜம ஜதமவப்ெடுகிறது. சசயல்ொட்டில் எளிமமயும், மிகக் குமறந்த 

இயக்கச் சசலவுஜம இதன் முக்கிய அம்சமாகும். ஜெராசிரியர் சுமன் சக்ரவர்த்தி தமலமமயிலான 

ஆய்வுக் குழுவால் இந்த உெகரணம் உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது. 

4.பிகரஞ்சு ககளரவத்மைப் கபற்ற முைல் இந்திய சமையல்கொரர் யொர்? 

A) சஞ்சீவ் கபூர் 

B) இரன்வீர் பிரரர் 

C) விகரஸ் கன்னர 

D) பிரியை் சரட்டர்ஜி  

 பிரியம் சாட்டர்ஜி, பிரான்ஸ் அரசாங்கத்தால் 'Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricoleto' வழங்கிக் 

சகளரவிக்கப்ெட்ட முதல் இந்திய சமமயல்காரராக மாறியுள்ளார். இந்தியாவில் அறுசுமவ உணமவ 

புதுப்பிப்ெதில் அவராற்றிய ெங்களிப்மெ இவ்விருது அங்கீகரிக்கிறது. தற்ஜொது, பிரான்சில் உள்ள ஜான் 

உணவக ெடகில் தமலமமச் சமமயல்காரராக பிரியம் ெணிபுரிந்து வருகிறார். 
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5.’எண்பலமக நடவடிக்மக – Operation Number Plate’ என்ற கபயரில் சிறப்பு நடவடிக்மகமய 

கைொடங்கிய அமைப்பு எது? 

A) வதசிய பரதுகரப்புப் பமட 

B) எல்மலப் பரதுகரப்புப் பமட 

C) ைத்திய வசைக் கரவல் பமட 

D) இரயில்வவ பரதுகரப்புப் பமட  

 இந்திய இரயில்ஜவயின் இரயில்ஜவ ொதுகாப்பு ெமட (RPF) இரயில் ெயணிகளின் ொதுகாப்மெ உறுதி 

சசய்வதற்காக ‘எண்ெலமக நடவடிக்மக’ என்ற சிறப்பு நடவடிக்மகமய சதாடங்கியுள்ளது. இந்திய 

இரயில்ஜவயின் இருசக்கர வாகன நிறுத்தகங்களில் உள்ள ெதிசவண்ணற்ற வாகனங்கள் மற்றும் 

நீண்ட நாட்களாக ஜகட்ொரற்று கிடக்கும் வாகனங்கமள அமடயாளங்காண்ெஜத இந்தச் சிறப்பு 

நடவடிக்மகயின் ஜநாக்கமாகும். 

6.குவொத்ைைொலொவின் புதிய அதிபரொக கைர்ந்கைடுக்கப்பட்டவர் யொர்? 

A) ைரியரவனர ரிவவரர பரஸ் 

B) ஜிை்ைி வைரரல்ஸ் 

C) அலலஜரன்ட்வரர கியரைட்வட (Alejandro Giammattei)  

D) அலலஜரன்ட்வரர ைரல்வடரனரவடர 

 2019 குவாத்தமாலா அதிெர் ஜதர்தலின் இரண்டாவது சுற்றில் சவன்றபின் குவாத்தமாலாவின் புதிய 

அதிெராக அசலஜான்ட்ஜரா கியாமட்ஜட ஜதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டார். ஏற்கனஜவ மும்முமற அதிெர் ஜதர்தலில் 

ஜொட்டியிட்டு ஜதால்வியுற்ற இவர், நான்காவது முமறயாக இம்முமற ஜொட்டியிட்டு சவன்றுள்ளார். 

மகாத்மா காந்திமய தனது ஜொற்றுதலுக்குரிய உலக நெராக அவர் குறிப்பிடுகிறார். 

7.பிரைை ைந்திரி கிசொன் ைொன்-ைன் திட்டத்தின்படி (PM-KMY), 60 வயமை எட்டும் ைகுதிவொய்ந்ை 

விவசொயிகளுக்கு, ைொைந்கைொறும் ஓய்வூதியைொக எவ்வளவு கைொமக வழங்கப்படும்? 

A) ரூ 5000 

B) ரூ 6000 

C) ரூ 3000  

D) ரூ 4000 

 நாட்டின் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளின் வாழ்க்மகமய ஜமம்ெடுத்தும் ஜநாக்கில், மத்திய அரசு 

அண்மமயில் பிரதம மந்திரி கிசான் மான்-தன் திட்டத்துக்கான (PM-KMY) ெதிமவத் சதாடங்கியது. 

விவசாயிகளுக்கான இத்திட்டம், 2019-20 மத்திய வரவு சசலவுத் திட்டத்தில் அறிவிக்கப்ெட்டிருந்தது. 
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இந்தத் திட்டம், 18 முதல் 40 வயது வமரயிலான விவசாயிகளுக்கு தன்னார்வத்துடன் ெங்ஜகற்பு 

அடிப்ெமடயிலான ஓய்வூதியத் திட்டத்மத வழங்குகிறது. 

 திட்டத்தில் ஜசர்ந்த வயமதப்சொறுத்து விவசாயிகள் 60 வயமத எட்டும் வமர மாதந்ஜதாறும் ரூ.55 

முதல் ரூ.200 வமர ெங்களிப்பு சசய்ய ஜவண்டும். அஜதயளவு சதாமகமய மத்திய அரசு ஓய்வூதிய 

நிதியில் சமமாக வழங்கும். விவசாயியின் மமனவி தனியாக ெங்ஜகற்பு நிதியளித்தால் அவரும் 

தனியாக மாதம் ரூ.3000 ஓய்வூதியமாக செற தகுதியுமடயவராவார். 

 இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் (LIC) ஓய்வூதிய நிதியின் ஜமலாளராகவும், ஓய்வூதியம் வழங்கலுக்கு 

சொறுப்புமடயதாகவும் இருக்கும். ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர், இலடாக் உட்ெட நாடு முழுவதும் PM-KMY 

சசயல்ெடுத்தப்ெடும். 

8.எந்ைத் கைதியில், உலக யொமைகள் நொள் கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது? 

A) ஆகஸ்ட் 12  

B) ஆகஸ்ட் 14 

C) ஆகஸ்ட் 13 

D) ஆகஸ்ட் 10 

 ஆசிய & ஆப்பிரிக்க யாமனகளின் ஜமாசமான நிமலகுறித்து விழிப்புணர்மவ ஏற்ெடுத்துவதற்காக 

ஒவ்ஜவார் ஆண்டும் ஆக.12 அன்று உலக யாமனகள் நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. யாமன, இந்திய 

நாட்டின் ‘ஜதசிய ொரம்ெரிய விலங்கு’ ஆகும். ென்னாட்டு இயற்மகப் ொதுகாப்புச் சங்கத்தின் (IUCN) 

அச்சுறுத்த நிமல இனங்களுக்கான சிவப்புப்ெட்டியலில், ஆப்பிரிக்க யாமனகள் ‘இடர்மிகு-Vulnerable’ 

இனமாகவும் ஆசிய யாமனகள் ‘அருகிவிட்ட - Endangered’ இனமாகவும் ெட்டியலிடப்ெட்டுள்ளன. 

ஜவட்மடக்காரர்கள் யாமனகளின் தந்தங்கமள குறிமவப்ெதாஜலஜய அவற்றின் எண்ணிக்மக 

குமறந்து வருகிறது. அவற்றின் எண்ணிக்மக குமறவதற்கு வாழ்விட இழப்பு மற்சறாரு காரணமாகும். 

9.எந்ைத் கைதியில், உலக உடலுறுப்புைொை நொள் கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது? 

A) ஆகஸ்ட் 12 

B) ஆகஸ்ட் 13  

C) ஆகஸ்ட் 14 

D) ஆகஸ்ட் 15 

 மக்கள் தங்களின் விமலமதிப்ெற்ற உடலுறுப்புகமள தானம் சசய்வமத ஊக்குவிப்ெதற்காக, ஒவ்ஜவார் 

ஆண்டும் ஆக.13 அன்று உலக உடலுறுப்புதான நாள் கமடப்பிடிக்கப்ெடுகிறது. ஒவ்ஜவார் ஆண்டும், 

உடலுறுப்பு மாற்று சிகிச்மசக்காக காத்திருப்ஜொரில் சுமார் ஐந்து இலட்சம் ஜெர், உடலுறுப்பு கிமடக்காத 

காரணத்தினால் மரணிக்கிறார்கள். உடலுறுப்பு மாற்று சிகிச்மசக்கு காத்திருப்ஜொரின் எண்ணிக்மக 

–க்கும், உடலுறுப்பு கிமடக்கும் எண்ணிக்மகக்கும் இமடஜய செருமளவு வித்தியாசம் உள்ளது. 
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 உடலுறுப்பு தானம் என்ெது ஜநாயுற்று, உடலுறுப்பு ொதிக்கப்ெட்ட ஒருவருக்கு மற்சறாருவர் அந்த 

உடலுறுப்மெத் தானமாக அளிப்ெதாகும். இமத, ஒருவர், உயிருடன் இருக்கும்ஜொஜதா அல்லது இறந்த 

பிறஜகா ஜமற்சகாள்ளமுடியும். சிறுநீரகம், நுமரயீரல், இருதயம், கண், சிறு குடல், கல்லீரல், கமணயம், 

விழிப்ெடலம், ஜதால் திசுக்கள், எலும்புத்திசுக்கள், இதயக்குழாய்கள் மற்றும் நரம்புகள் ஆகியவற்மற 

ஒருவர் தானமாக வழங்கவியலும். 

10. CSR கசலவிைங்கமள வரி விலக்குச் கசலவொக ைொற்ற பரிந்துமரக்கும் CSR கைொடர்பொை உயர் 

ைட்டக் குழுவின் ைமலவர் யொர்? 

A) இஞ்லசட்டி சீனிவரஸ்  

B) நிருவபந்திர ைிஸ்ரர 

C) பிரவைரத் குைரர் ைிஸ்ரர 

D) பரஸ்கர் குல்வப 

 செருநிறுவன விவகார சசயலாளர் இஞ்சசட்டி சீனிவாஸ் தமலமமயிலான செருநிறுவனங்களின் 

சமூக சொறுப்புணர்வுக்கான உயர்மட்டக் குழு, சமீெத்தில் தனது அறிக்மகமய நிதியமமச்சர் நிர்மலா 

சீதாராமனிடம் சமர்ப்பித்தது. அந்த அறிக்மகயின் முக்கிய ெரிந்துமரகளுள் CSR சசலவின வரி விலக்கு 

அளிக்கப்ெடுவது, 3-5 ஆண்டுகாலத்திற்கு சசலவிடப்ெடாத நிலுமவத் சதாமகமய முன்சகாணர்வது 

மற்றும் நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் ஏழாவது அட்டவமணமய (CSR ஆக தகுதிசெறும் சசயல்ொடுகமள 

ஜகாடிட்டுக் காட்டுகிறது) ஐ.நா நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகளுடன் இமணத்தல் ஆகியமவ அடங்கும். 

 CSR ெரிந்துமரத்த சதாமகயான ரூ.50 இலட்சத்துக்குக் குமறவாகவுள்ள நிறுவனங்களுக்கு CSR 

குழு அமமப்ெதிலிருந்து விலக்களிக்கலாம் எனவும் அக்குழு ெரிந்துமரத்துள்ளது. செருநிறுவனங்கள் 

சமூக-சொறுப்புணர்வு இணக்கத்மத மீறுவது என்ெது ஓர் உரிமமயியல் குற்றமாக்கப்ெட்டு அெராதம் 

விதிக்கும் அளவுக்கு மாற்றலாம் என்றும் அக்குழு ெரிந்துமரத்துள்ளது. 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 
 

2016 – 2018ஆம் ஆண்டுகளுக்கான விருதுபெறும் அகில இந்திய அளவில் 

புகழ்பெற்ற தமிழ்நாட்டுக் கலலஞர்களுக்கான விருதுகள்: 

 

o   ொரதி விருது:  

1. புலவர் புலமமப்பித்தன் (கவிஞர்-ொடலாசிரியர்) 

2. கவிஞர் சுப்பு ஆறுமுகம் (வில்லிமச) 3. சிவசங்கரி (எழுத்தாளர்) 

o   ொலசரஸ்வதி விருது:  

1. சி.வி.சந்திரஜசகர் (ெரதநாட்டியம்) 2. மவசஜயந்தி மாலா ொலி (ெரதநாட்டியம்). 

3.  வி.பி.தனஞ்சஜயன் (ெரதநாட்டிய ஆசிரியர்) 

o   எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமி விருது: 

1. எஸ்.ஜானகி (திமரப்ெட ொடகி - குடும்ெத்தினர் செற்றனர் ) 

2. ொம்ஜெ சஜகாதரிகள் சி.சஜராஜா - சி.லலிதா (கர்நாடக இமசக் கமலஞர்கள்). 

3. டி.வி. ஜகாொலகிருஷ்ணன் (கர்நாடக இமசக்கமலஞர்). 
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