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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.வீர் ச ரட்ரரனி என்பவர் எந்த விளையரட்டுடன் ததரடர்புளடயவர்? 

A) தடகைம் 

B) மல்யுத்தம் 

C) பரட்மிண்டன் 

D) ஸ்குவரஷ்  

  ீனரவின் மக்கரவ் நகரத்தில் நளடதபற்ற ஆ ிய ஜூனியர் ஸ்குவரஷ்  ரம்பியன் சபரட்டியில், ஆடவர் 

பிரிவில்  க நரட்டு வீரர் யரஷ் பசதளவ 3-2 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி, 19 வயதுக்குட்பட்சடரருக்கரன 

பட்டத்ளத தவன்றரர் வீர் ச ரட்ரரனி. இதன் கரரணமரக இந்தியர தங்கம் தவன்றது. இவ்தவற்றியின் 

மூலம், ரவி தீட் ித் மற்றும் சவலர த ந்தில்குமரர் ஆகிசயரருக்குப் பிறகு ஆ ிய சகரப்ளபளய தவன்ற 

மூன்றரவது இந்தியர் என்ற தபருளமளய வீர் தபற்றரர். 

 மற்ற இரண்டு இறுதிப்சபரட்டிகைில்,  ிறுவர் 17 வயதுக்குட்பட்ட பிரிவில் நீல் சஜரஷி மூலமரகவும், 15 

வயதுக்குட்பட்ட தபண்கை் பிரிவில் யுவனர குப்தர மூலமரகவும் இந்தியர 2 தவை்ைிப்பதக்கங்களைப் 

தபற்றது. இந்தியர ஒரு தங்கம், 3 தவை்ைி மற்றும் பல தவண்கலங்களுடன் சபரட்டிளய முடித்தது. 

2.புலனரய்வுப் பணியகத்தின் (Intelligence Bureau – IB) தற்சபரளதய இயக்குநர் யரர்? 

A) அனில் தஸ்மரனர 

B) அர்விந்த் குமரர்  

C)  மந்த் குமரர் சகரயல் 

D) இரரஜீவ் ளஜன் 

 1984ஆம் ஆண்ளடய அஸ்ஸரம் – சமகரலயர பிரிளவ ் ச ர்ந்த IPS அதிகரரி அர்விந்த் குமரர், 

புலனரய்வுப் பணியகத்தின் (IB) புதிய தளலவரரக நியமிக்கப்பட்டுை்ைரர். மரசவரயிஸ்ட்டுகை் மற்றும் 

கரஷ்மீர் விவகரரங்களை ளகயரை்வதில் இவர் திறளம வரய்ந்தவர் எனக் கூறப்படுகிறது. உைவுத் 

துளறயில் கரஷ்மீரின்  ிறப்பு இயக்குநரரகவும் அவர் தபரறுப்பு வகிப்பரர். 

 இவருக்கு முன்பு IB தளலவரரக இருந்த இரரஜீவ் ளஜன், தனது 2 ½ ஆண்டுகரல பதவிக்கரலத்ளத 

நிளறவு த ய்தளத அடுத்து, குமரர் இப்பதவிக்கு வந்துை்ைரர். மத்திய உைவுப்பிரிவரன IB என்பது 

உை்நரட்டு புலனரய்வு அளமப்பரகும். இது புது தில்லிளய தளலளமயிடமரகக் தகரண்டுை்ைது. 

3.விவ ரயிகளுக்கு இலவ  பயிர்கரப்பீட்டு திட்டத்ளத அறிமுகம் த ய்துை்ை மரநில அரசு எது? 

A) ஜரர்க்கண்ட்  C) சமற்கு வங்கம்  

B) மத்திய பிரசத ம்  D) இரரஜஸ்தரன் 

 

 

 

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


                  2019 ஜூலை 01 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                        2 

 2019 ஆடிப்பட்டம் பருவத்திற்கரக, சமற்கு வங்க அரசு, இந்திய சவைரண் கரப்பீட்டு நிறுவனத்துடன் 

(AIC) இளணந்து இலவ  பயிர்கரப்பீட்டு திட்டத்ளத அறிமுகம் த ய்துை்ைது. “பங்ைர  ஷ்யர நிவரஸ்” 

எனப் தபயரிடப்பட்டுை்ை இத்திட்டமரனது டரர்ஜிலிங், கலிம்சபரங், கிழக்கு மற்றும் சமற்கு பர்த்வரன், 

கிழக்கு & சமற்கு மிதினிபூர், மலடர, ஹூக்ைி, நரடியர, முர் ிதரபரத், கூ ் தபகரர், பிர்பம், புருலியர, 

ததன் தினரஜ்புர் மற்றும் வட & ததன் 24 பர்கனரஸ் ஆகிய 15 மரவட்ட விவ ரயிகளுக்கு தபரருந்தும். 

 இந்தத் திட்டத்திற்கரன பிரீமியத்திளன அரச  த லுத்தி விடுவதரல் இது முழுக்க இலவ மரன ஒரு 

திட்டமரகும். அத்துடன் இந்தத் திட்டத்தில் அமன் மற்றும் அஸ் வளக தநல் வளககை்,  ணல் மற்றும் 

ச ரைம் ஆகிய பயிர் வளககளுக்கு இது தபரருந்தும். ஏற்கனசவ கடன் தபற்ற (வழங்கப்பட்ட அல்லது 

விண்ணப்பித்த) மற்றும் கடன் தபறரத என அளனத்து விவ ரயிகளும் இக்கரப்பீட்ளடப் தபறலரம்.  

 நடவு த ய்யும் சபரது ஏற்பட்ட இழப்புகளுக்கு,  ரகுபடியின் சபரது, அறுவளடக்குப் பிறகரன 

கரலகட்டத்தில் மற்றும் சமர மரன வரனிளல சூழ்நிளலகை் என நரன்கு நிளலகைில் இந்தக் கரப்பீடு 

வழங்கப்படும். இத்ததரளக மரநில அர ரல் ஒரு தஹக்சடருக்கு என கணக்கிடப்பட்டு வழங்கப்படும். 

4.அண்ளமயில் கரலமரன அப்பூரி  ரயர சதவி, எந்த தமரழி ரர்ந்த பிரபல புளனகளத 

எழுத்தரைரரவரர்? 

A) ததலுங்கு  

B) மரரத்தி 

C) மளலயரைம் 

D) கன்னடம் 

 ததலுங்கு தமரழி  ரர்ந்த பிரபல புளனகளத எழுத்தரைரரன அப்பூரி  ரயர சதவி (86) ஜூன்.28 அன்று 

ளஹதரரபரத்தில் கரலமரனரர். ‘தரனர மரர்கம்’ என்ற தனது நூலுக்கரக 2005இல் இவர்  ரகித்திய 

அகரதமி விருது தபற்றரர். எழுத்தரைரும், விமர் கரும், அதிகரரப்பூர்வ தமரழி ஆளணயத்தின் (OFC) 

முன்னரை் தளலவருமரன மளறந்த அப்பூரி வரத ரரசஜஸ்வர ரரவின் மளனவியரவரர்  ரயர சதவி.  

 அனகர அனகர ( ிறரர்களுக்கரன நரட்டுப்புறக்களதகை்), அப்பூரி  ரயர சதவி கதரலு ( ிறுகளதகை்), 

மிருத்யுஞ் ய (தநடுங்களத), தரனர மரர்கம் (குடும்ப உறவுகை் என்ற சபரர்ளவயில் தபண்களை 

தன்னலத்திற்கரகப் பயன்படுத்துவது பற்றிய  ிறுகளதகை்) உை்ைிட்டளவ அவரது பளடப்புகைரம். 

5.நடப்பரண்டில் வரும் உலக தவண்புை்ைி (Vitiligo) நரளுக்கரன கருப்தபரருை் என்ன? 

A) Children, Research, and Hope for the Future 

B) The Quality of Life of a Vitiligo Patient  

C) Mental and Medical Journey of Living with Vitiligo 

D) How I Feel 
 தவண்சதரல் சநரய் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்கரக ஒவ்சவரர் ஆண்டும் ஜூன்.25 அன்று 

உலக தவண்புை்ைி நரை் அனு ரிக்கப்படுகிறது. நடப்பரண்டில் வரும் இந்நரளுக்கரன கருப்தபரருை், 
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“The Quality of Life of a Vitiligo Patient” என்பதரகும். ‘Vitiligo’ என்பது ஒரு தன்னுடல் தரக்கக் சகரைரறு 

ஆகும். இதில், உடலின் சநரதயதிர்ப்பு அளமப்பரனது நலமரன த ல்களைத் தரக்கி, உடளலப் 

பரதிக்கத் ததரடங்குகிறது. சதரலில் உை்ை தமலசனரள ட்டுகைின் விளைவரக சதரலில் ஏற்படும் 

தவண்திட்டுகைரல் இந்நிளல வளகப்படுத்தப்படுகிறது. தமலசனரள ட்டுகை், சதரலுக்கு நிறந்தரும் 

சதரல் நிறமியரன தமலனிளன உருவரக்கும் த ல்கைரகும். தமலசனரள ட்டுகை் இறக்கும் சபரது 

தவண்திட்டுகை் சதரன்றும். இந்நிளல தவண்சதரல் சநரய் / தவண்புை்ைி என அளழக்கப்படுகிறது. 

6.சத ிய வீட்டுவ தி வங்கியின் (National Housing Bank) புதிய சமலரண்ளம இயக்குநர் யரர்? 

A) ஸ்ரீரரம் கல்யரணரரமன் 

B) அஸ்வனி குமரர் திரிபரதி 

C) R S கரர்க் 

D)  ரரதர குமரர் சஹரதர  

 சத ிய வீட்டு வ தி வங்கியின் (NHB) புதிய நிர்வரக இயக்குநரரக  ரரதர குமரர் சஹரதர மூன்றரண்டு 

கரலத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டுை்ைரர். இந்த நியமனத்திற்கு முன்பு, சஹரதர, Can Fin Homesஇன் நிர்வரக 

இயக்குநரரகவும், தளலளம நிர்வரக அதிகரரியரகவும் இருந்தரர். 100% அரசுக்கு ் த ரந்தமரன NHB, 

வீட்டு வ தி நிதியியல் பிரிவின் சமற்பரர்ளவ, மறுநிதியைிப்பு மற்றும் சமம்பரடு ஆகியவற்றுக்கரன 

ளமய நிறுவனமரகும். 

7. மீபத்தில் கரலமரன முகமது பரஜி, எம்மரநிலத்தின்  ிறந்த விடுதளலப் சபரரரட்ட வீரரரவரர்? 

A) உத்தரப்பிரசத ம்  

B) ஒடி ர  

C)  த்தீஸ்கர்  

D) பஞ் ரப் 

  ிறந்த விடுதளலப்சபரரரட்ட வீரரரன முகமது பரஜி (103), ஒடி ரவின் நபரங்பூரில் உை்ை சுனரரி 

 ரகியில் கரலமரனரர். தமரழியின் அடிப்பளடயில் ஒடி ர ஒரு தனி மரகரணமரக உருவரன 1936இல் 

அவர் இந்திய சத ிய கரங்கிர ில் (INC) ச ர்ந்தரர். ஆகஸ்ட் 19, 1942இல் நளடதபற்ற ‘தவை்ளையசன 

தவைிசயறு’ இயக்கத்திலும் ச ர்ந்தரர். 1947ஆம் ஆண்டு ஜூன் 25 அன்று விடுதளல த ய்யப்படுவதற்கு 

முன்பு வளர கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆண்டுகை் அவர்  ிளறயில் இருந்தரர். சுதந்தரப் சபரரரட்டத்திற்குப் 

பிறகு, பரஜி,  ர்சவரதயர இயக்கத்தில் தீவிரமரக இயங்கினரர். அவர், உத்கல் கரந்தி ஸ்மரக் நிதியின் 

தளலவரரகவும், உத்கல்  ர்சவரதயர மண்டலத்தின் தநருங்கிய பங்கரைரரகவும் இருந்தரர். 

8. 13ஆவது சத ிய புை்ைியியல் நரைின் கருப்தபரருை் என்ன? 

A) Administrative Statistics 

B) Quality Assurance in Official Statistics 
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C) Agriculture and Farmers’ Welfare 

D) Sustainable Development Goals (SDGs)  

 அன்றரட வரழ்வில் புை்ைியியலின் பயன்பரடு குறித்து பிரபலப்படுத்தவும், தகரை்ளககளை 

வகுப்பதில் புை்ைியியல் எவ்வரறு பயன்படுகிறது என்பது குறித்து தபரதுமக்கைிடம் விழிப்புணர்ளவ 

ஏற்படுத்தவுமரக, ஜூன்.29 அன்று சத ிய அைவில் “நீடித்த வைர் ் ிக்கரன இலக்குகை் – Sustainable 

Development Goals” என்ற கருப்தபரருளுடன் 13ஆவது சத ிய புை்ைியியல் நரை் (National Statistics Day) 

தகரண்டரடப்பட்டது. தரவு இளடதவைிகளை (Data Gaps) நிரப்புவது மற்றும் நீடித்த வைர் ் ிக்கரன 

இலக்குகைில் கரலக்சகரடு (Timeline) / தரம் (Quality) ஆகியவற்ளற சமம்படுத்துவளத சநரக்கிய 

தீவிரமரன விவரதங்களுக்கரக நடப்பரண்டு கருப்தபரருை் சதர்வு த ய்யப்பட்டுை்ைது. 

 சத ிய புை்ைியியல் நளடமுளறளய உருவரக்கி, இந்தத் துளறக்கு அைப்பரிய பங்கைிப்ளப வழங்கிய 

சபரர ிரியர் P C மகலசநரபிளஸ ்  ிறப்பிக்கும் விதமரக, அவரது பிறந்தநரைரன ஜுன்.29 அன்று 

இந்த நரை் தகரண்டரடப்படுகிறது. புை்ைியியல் ஆரரய் ் ி மற்றும் பயிற் ிக்கரக 1931ஆம் ஆண்டில் 

தகரல்கத்தரவில், இந்திய புை்ைியியல் நிறுவனம் ஒன்ளற இவர் அளமத்தரர். 

9. ‘Seventh Summit’  வரளல முடித்த முதல் IPS அதிகரரி யரர்? 

A) தீபங்கர் சகரஷ் 

B) அபர்ணர குமரர்  

C) மரைவத் பூர்ணர  

D) நவங் சகரம்பு 

 2002ஆம் ஆண்டு உ.பி பிரிளவ ்ச ர்ந்த IPS அதிகரரியரன அபர்ணர குமரர், ‘Seventh Summit’ என்னும் 

வியக்கத்தக்க  வரளல த ய்து முடித்த முதல் குடிளமப்பணியரைர் / IPS அதிகரரி என்ற வரலரற்று ் 

 ரதளனளயப் புரிந்துை்ைரர். வடக்கு அதமரிக்கரவின் மிகவுயர்ந்த  ிகரமரன அலரஸ்கரவில் உை்ை 

ததனரலி மளல ் ிகரத்தில் (20,310 அடி) இந்தியரவின் மூவர்ணக் தகரடிளய அவர் ஏற்றினரர். ததன் 

துருவ பயணத்ளத தவற்றிகரமரக முடித்த முதல் தபண் IPS DIG மற்றும் இந்சதர – திதபத்திய எல்ளல 

கரவல்துளற (ITBP) அதிகரரியுமரக இவர் உை்ைரர். 

 ‘Seventh Summit’ என்பது ஒரு மளலசயற்ற ்  வரலரகும். இதில், 7 கண்டங்கைில் உை்ை மிகவுயர்ந்த 

மளலகைின்  ிகரங்கைின் உ ் ிளய அளடய சவண்டும். இதில் சநபரைத்தின் எவதரஸ்ட்  ிகரம், 

அர்தஜன்டினரவின் அசகரன்கரகுவர (Aconcagua), அதமரிக்கரவின் ததனரலி, தரன் ரனியரவின் 

கிைிமஞ் ரசரர, இரஷ்யரவின் எல்ப்ரஸ் (Elbrus), அண்டரர்டிகரவின் வின் ன் (Vinson) மற்றும் 

ஆஸ்திசரலியரவின் புன்கரக் தஜயர (Puncak Jaya) மற்றும் தகரஸ்கியுஸ்சகர (Kosciuszko) ஆகியளவ 

அடங்கும். கனடிய மளலசயற்ற வீரரரன சபட்ரிக் சமரசரர, 1986ஆம் ஆண்டில் ‘Seventh Summit’ 

 வரளல முடித்த முதல் மனிதரரவரர். இந்திய இரரணுவ அதிகரரியரன Col. இரன்வீர்  ிங் ஜம்வரல், 7 

கண்டங்கைில் பரவியிருக்கும் 7 மிகவுயர்ந்த  ிகரங்கைின் உ ் ிளய அளடந்த முதல் இந்தியரரவரர். 
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10. ‘The New Delhi Conspiracy’ என்ற நூளல எழுதிய இந்திய அர ியல்வரதி யரர்? 

A)   ி தரூர் 

B) அபிசஷக் மனு  ிங்வி 

C)  ஞ் ய் நிருபம் 

D) மீனரட் ி சலகி  

 ‘The New Delhi Conspiracy’ என்ற நூளல தில்லிளய ் ச ர்ந்த மக்கைளவ நரடரளுமன்ற உறுப்பினரும், 

உ ் நீதிமன்ற வழக்குளரஞருமரன மீனரட் ி சலகி எழுதியுை்ைரர். கிருஷ்ண குமரருடன் இளணந்து 

எழுதப்பட்ட இந்தப் புத்தகம், ஜூளல.8 அன்று தவைியிடப்படவுை்ைது. இந்நூல், தில்லியின் அர ியல் 

அடித்தைங்களைப்பற்றி சபசுகிறது. சமலும், நரட்டின் அர ியல் பரளதயின் சபரக்ளக பரதிக்கும் 

விஷயங்களைத் ததைிவுபடுத்த முயற் ிக்கிறது. 

 

 

 த ன்ளன வண்ணரரப்சபட்ளடயில் 5 ஏக்கர் நிலத்தில் ரூ.70 லட் ம் த லவில் விளரவில் பரரம்பரிய 

சதரட்டம் அளமக்கப்படவுை்ைது. இந்தத் சதரட்டத்தில்,  ங்க இலக்கியத்தில் குறிப்பிட்டுை்ை மரங்கை் 

மற்றும் த டிகை் இடம்தபறவுை்ைன. இம்மரத இறுதிக்குை் இந்தத் சதரட்டத்ளத அளமக்க தமிழ்நரடு 

சதரட்டக்களல சமம்பரட்டு நிறுவனம் நடவடிக்ளக சமற்தகரண்டு வருகிறது. இந்தத் சதரட்டத்தில், 

100 வளகயரன மரங்கை், த டிகை்,  ிறு சதரட்டம், உை் நீர்ப்பர னம் ஆகியளவ இடம்தபறும். 

 தமிழ்நரட்டிசலசய முதல்முளறயரக த ன்ளன எம்.ஜி.ஆர் மத்திய இரயில் நிளலயத்தில், பளழய 

குற்றவரைிகளை கண்கரணிப்பு சகமரர மூலம் அளடயரைங்கரணும் அதிநவீன ‘எட்ஜ் பரஸ்ட்’ 

ததரழில்நட்பம் அறிமுகம் த ய்யப்பட்டுை்ைது. 

 கடவு ் ீட்டு அலுவலகங்கைில்  ிறந்த ச ளவக்கரன நடுவணர ின் விருளத சகரயம்புத்துூர் மண்டல 

கடவு ் ீட்டு (Passport) அலுவலகம் தபற்றுை்ைது. 

  ிற்பி பரலசுப்பிரமணியம் தளலளமயிலரன  ிற்பி அறக்கட்டளை, கவிஞர் சதவத ் னுக்கு 24ஆம் 

ஆண்டுக்கரன ‘ ிற்பி இலக்கிய’ விருளத அறிவித்துை்ைது. ‘விரல்கைில் வழியும் குரலற்றவனின் 

த ங்குருதி’ நூலுக்கரகக் கவிஞர் ச ரளல மரரியப்பனுக்கு ‘ ிற்பி இலக்கிய’ப் பரிள யும் ‘Target 0’ 

என்னும் சுற்று ்சூழல் வனப்பரதுகரப்பு அளமப்புக்கு தபர.மர.சுப்பிரமணியம் விருளதயும்  ிற்பி 

அறக்கட்டளை அறிவித்துை்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. AES & JE ந ோய்களுக்கு எதிரோக தஸ்தக் பரப்புரரரய முன்னனடுத்துள்ள மோ ில அரசு எது? 

A) இரோஜஸ்தோன் 

B) மத்தியபிரநதசம் 

C) உத்தரபிரநதசம்  

D) பீகோோ் 

 கடிய மூரளயழற்சி ந ோய் (Acute Encephellitis Syndrome – AES) மற்றும் ஜப்போனிய மூரளயழற்சி 

(Japanese Encephallitis – JE) ந ோய்களுக்கு எதிரோக உத்தரபிரநதச அரசு “DASTAK” என்ற வீடு வீடோக 

னசன்று நமற்னகோள்ளும் பரப்புரரரயத் னதோடங்கியுள்ளது. UNICEF உடன் நசோ் ்து னதோடங்கப்பட்ட 

இ ்தப் பரப்புரர ஜூரல 1 – 31 வரர  ரடனபறும். இ ்த மோ ில அளவிலோன பரப்புரரக் குழுக்கள், 

மோ ிலத்தின் 75 மோவட்டங்களிலும் உள்ள ஒவ்னவோரு கிரோமத்திற்கும் னசன்று வீடு வீடோக இ ்த AES & 

JE ந ோய் குறித்தும் அநதநவரள னதோற்றுந ோய்கள் குறித்தும் விழிப்புணோ்வு ஏற்படுத்தும். 

2. ISAவின் முதலோவது கூட்டு போதுகோப்புப் பயிற்சியோன “ISALEX19”ஐ  டத்தும்  கரம் எது? 

A) புநன 

B) போோீஸ்  

C)  ியூயோோ்க் 

D) அபுதோபி  

 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் (UAE) தரல கரமோன அபுதோபியில், சோ்வநதச போதுகோப்புக் கூட்டணியின் 

(ISA) முதலோவது கூட்டு போதுகோப்புப் பயிற்சியோன “ISALEX19” னதோடங்கப்பட்டது. ISAவின் ஐம்பது சட்ட 

அமலோக்க முகரமகளின் பிரதி ிதிகள் இ ்தப் பயிற்சியில் பங்நகற்கின்றனோ். 

 பங்நகற்போளோ்களுள் உத்திசோோ் அணிகள், தகவல் னதோடோ்புகள் மற்றும் சிவில் போதுகோப்பு உள்ளிட்ட 

அணிகளின் பிரதி ிதிகள் அடங்குவோ். ISA என்பது ஒழுங்கரமக்கப்பட்ட,  ோடுகட ்த & தீவிரவோத 

குற்றங்கரள எதிோ்னகோள்ளும் ஒரு சோ்வநதச னசயற்குழுவோகும். ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பஹ்ரரன், 

னமோரோக்நகோ, பிரோன்ஸ், இத்தோலி, ஸ்னபயின், னசனகல், சிங்கப்பூோ் மற்றும் ஸ்நலோவோக் குடியரசு 

முதலிய ஒன்பது  ோடுகள் தற்நபோது இ ்தக் கூட்டணியில் உள்ளன. 

3. STRIDE என்பது பின்வரும் எவற்றுடன் னதோடோ்புரடயது? 

A) ஆரோய்ச்சிக் கலோசோரத்ரத அதிகோிக்க  

B) னபண்கள் அதிகோரமளித்தரல அதிகோிக்க 

C) பழங்குடி ரகவிரனப்னபோருட்கரள பிரபலப்படுத்த 

D) குழ ்ரதக் கல்விரய நமம்படுத்துவதற்கோக 
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  ோட்டில் ஆரோய்ச்சிக் கலோச்சோரத்ரத உயோ்த்துவதற்கோக பல்கரலக்கழக மோனியக் குழுமம் (UGC), 

Scheme for Trans–disciplinary Research for India’s Developing Economy – STRIDE (இ ்தியோவின் 

வளோ் ்துவரும் னபோருளோதோரத்திற்கோன பல்–ஒழுங்கு ஆரோய்ச்சித் திட்டம்) என்ற ஒரு புதிய முயற்சிக்கு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இளம் திறரமயோளோ்ரள அரடயோளங்கோண்பது, ஆரோய்ச்சிக்கலோசோரத்ரத 

வலுப்படுத்துவது, திறரன வளோ்ப்பது, புத்தோக்கங்கரள ஊக்கப்படுத்துவது மற்றும் இ ்தியோவின் 

வளோ் ்துவரும் னபோருளோதோரம் மற்றும் நதசிய நமம்போட்டுக்கோன பல் – ஒழுங்கு ஆரோய்ச்சிரய 

ஆதோிப்பது ஆகியன இ ்த STRIDEஇன் ந ோக்கங்களோகும். 

 னபோதுவோக, சமுக ோீதியோக னபோருத்தமோன, உள் ோட்டுத் நதரவ அடிப்பரடயிலோன, நதசிய 

முக்கியத்துவம் வோய் ்த மற்றும் பன்னோட்டளவில் முக்கியத்துவம் வோய் ்த ஆரோய்ச்சித்திட்டங்களுக்கு 

STRIDE தனது ஆதரரவ வழங்கும். னபோது லனுக்கோன புதிய நயோசரனகள், கருத்துகள் மற்றும் 

வழக்கங்கரள உருவோக்குதல், நமம்போடு னசய்தல் மற்றும் ஒருங்கிரணத்தல் மற்றும் சிவில் சமூகத்ரத 

வலுப்படுத்துதல் ஆகியவற்ரற STRIDE ஆதோிக்கும். 

4.எ ்தத் நததியில், சோ்வநதச ஒலிம்பிக்  ோள் கரடப்பிடிக்கப்படுகிறது? 

A) ஜூன் 23  

B) ஜூன் 29 

C) ஜூன் 25 

D) ஜூன் 27 

 உலனகங்கும் உள்நளோோ் போலினம், வயது மற்றும் தடகள திறன் நபோன்ற எவ்வித போகுபோடுமில்லோமல், 

அரனத்து விரளயோட்டுக்களிலும் பங்நகற்பரத ஊக்குவிப்பதற்கோக சோ்வநதச ஒலிம்பிக்  ோள், 

ஒவ்நவோோ் ஆண்டும் ஜூன்.23 அன்று னகோண்டோடப்படுகிறது. 

5.முதலோவது இ ்திய பன்னோட்டுக் கூட்டுறவு வோ்த்தக கண்கோட்சியோனது (IICTF) பின்வரும் எ ்த 

 கரத்தில்  ரடனபறவுள்ளது? 

A) புநன 

B) புது தில்லி  

C) நடரோடூன் 

D) நபோபோல் 

 முதலோவது இ ்திய பன்னோட்டுக் கூட்டுறவு வோ்த்தக கண்கோட்சியோனது புது தில்லியில், அக்.11–13 வரர 

 ரடனபறும். நவளோண் ஏற்றுமதிக் னகோள்ரக – 2018இன் ஒருபகுதியோன இ ்த முயற்சி, நவளோண் 

ஏற்றுமதிரய இரட்டிப்போக்குவரதயும், இ ்திய விவசோயிகரளயும் விவசோய னபோருட்கரளயும் 

பன்னோட்டு மதிப்புச்சங்கிலிகளுடன் (Value Chain) ஒருங்கிரணப்பரத ந ோக்கமோகக் னகோண்டுள்ளது. 

 ோட்டுக்குள்ளும் னவளி ோட்டிலும் கூட்டுறவு மூலமோக வோ்த்தகத்ரத ஊக்குவிப்பரத இ ்தக் 

கண்கோட்சி ந ோக்கமோகக் னகோண்டுள்ளது. இது நமம்படுத்தப்பட்ட கிரோமப்புற மற்றும் பண்ரணச் 

னசழிப்ரப ந ோக்கி னசயல்படுகிறது. 
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 இக்கண்கோட்சி, இ ்தியோ மற்றும் னவளி ோடுகரளச் நசோ் ்த னதோழில் & வணிக  ிறுவனங்களுடனோன 

கூட்டணிகரள உருவோக்குவதற்கும், தயோோிப்பு ஆதோரங்கரள (Product Sourcing) உருவோக்குவதற்கும் 

மற்றும் பல்நவறு தயோோிப்புகள் மற்றும் நசரவ வழங்கு ோ்களின் முதன்ரமத் தயோோிப்போளோ்களுடன் 

னதோடோ்புனகோள்வதற்கும் ஒரு மிகப்னபோிய வோய்ப்ரப வழங்கும். 

6. 312 பஞ்சோயத்துகரள புரகயிரல அற்ற பஞ்சோயத்துகளோக மோற்றுவதற்கோக ஜம்மு மற்றும் 

கோஷ்மீோின் எம்மோவட்ட  ிோ்வோகம், ‘ டவடிக்ரக குமோோ் – Operation Khumaar’ஐ னதோடங்கியுள்ளது? 

A) ரோநஜோோி (Rajouri)  

B) உதம்பூோ் 

C) கத்துவோ 

D) பூஞ்ச் 

 ஜம்மு மற்றும் கோஷ்மீோில், 312 பஞ்சோயத்துகரள புரகயிரல அற்ற பஞ்சோயத்துகளோக மோற்றுவதற்கோக 

ரோநஜோோி மோவட்ட  ிோ்வோகம் “ டவடிக்ரக குமோோ்” என்ற திட்டத்ரத னதோடங்கியுள்ளது. புரகயிரல 

மற்றும் புரகயிரல சோோ் ்த னபோருட்களிலிரு ்து அ ்தப் பஞ்சோயத்துகரள விடுவிக்கும் வரகயில், 

மோவட்ட  ிோ்வோகத்தோல் இத்திட்டம்  டத்தப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின்கீழ், பள்ளி எல்ரலயிலிரு ்து 

நூறு னகஜம் (yard) னதோரலவுக்குள்  புரகயிரல விற்பரன னசய்தோல், அதற்கு அபரோதம் விதிக்க 

பள்ளிகளின் தரலரம ஆசிோியருக்கும் கூட அதிகோரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 புரகயிரல நகோ்நவோோ் இ ்தப் பழக்கத்ரதவிட்டு னவளிநயற உதவும் வரகயில், அரனத்து சமூக 

சுகோதோர ரமயங்களிலும் ஆநலோசரன ரமயங்கரள அரமக்க வட்டோர மருத்துவ அலுவலோ்கள் 

பணிக்கப்பட்டுள்ளனோ். தீங்கு விரளவிக்கும் புரகயிரல மற்றும் அதுசோோ் ்த னபோருட்களிலிரு ்து 

சமூகத்ரத விடுவிப்பதற்கோக ஒரு நபோோ்க்கோல அடிப்பரடயில் பணியோற்றுமோறு மோவட்ட அதிகோோிகள் 

வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளனோ். 

7.சமீபத்தில் கோலமோன ச ்நதோஷ் ரோணோ, எ ்த அரசியல் கட்சியின் மூத்த தரலவரோக இரு ்தோோ்? 

A) இ ்திய னபோதுவுடரமக் கட்சி (மோோ்க்சியம் – னலனினியம்)  

B) போரதீய ஜனதோ கட்சி 

C) இ ்திய நதசிய கோங்கிரஸ் 

D) சமோஜ்வோதி கட்சி 

 மூத்த  க்சரலட் தரலவரோன ச ்நதோஷ் ரோணோ (76), னகோல்கத்தோவில் ஜூன்.29 அன்று கோலமோனோோ். 

அவோ் இ ்திய னபோதுவுரடரமக் கட்சியின் (மோோ்க்சியம் – னலனினியம்) முன்னோள் தரலவோ்களுள் 

ஒருவரோகவும், நமற்கு வங்கத்தில் சோதி, வோ்க்கம் & பழங்குடி அரசியல் குறித்த சி ்தரனயோளரோகவும் 

இரு ்தோோ். மோ ிலத்தின் சிற ்த இலக்கிய விருரதயும் அவோ் னவன்றுள்ளோோ். ‘Rajnitir Ek Jibon (A Life in 

Politics)’ என்பது அவரது சுயசோிரதயோகும். 
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8. ‘A Prime Minister to Remember- Memories of a Military Chief’ என்ற நூலின் ஆசிோியோ் யோோ்? 

A) விஷ்ணு பகவத் 

B) சுநரஷ் நமத்தோ 

C) சுஷில் குமோோ்  

D) விஜய் சிங் னசகோவத் 

 ‘A Prime Minister to Remember – Memories of a Military Chief’ என்ற நூரல கடற்பரட முன்னோள் 

தரலரமத் தளபதி சுஷில் குமோோ் எழுதியுள்ளோோ். இ ்நூல், மரற ்த பிரதமோ் அடல் பிகோோி வோஜ்போய், 

இ ்தியோவின் ஆயுதப்பரடகளில் ஏற்படுத்திய னபரும் தோக்கத்ரதப்பற்றி கூறுகிறது. 1998 – 2001ஆம் 

ஆண்டுக்கு இரடயில் கடற்பரடத்தரலவரோக இரு ்த கடற்பரடத்தளபதி குமோோ், 1999இல் கோோ்கில் 

நபோரர நமற்போோ்ரவ னசய்தோோ். 

9. 21ஆவது கோமன்னவல்த் நடபிள் னடன்னிஸ் சோம்பியன்ஷிப்ரப  டத்தும் மோ ிலம் எது? 

A) ஒடிசோ  

B) ஜோோ்க்கண்ட் 

C) பஞ்சோப் 

D) நமற்கு வங்கம் 

 21ஆவது கோமன்னவல்த் நடபிள் னடன்னிஸ் சோம்பியன்ஷிப்ரப  டத்துவதற்கோக ஒடிசோ அரசு சமீபத்தில், 

மோ ில நடபிள் னடன்னிஸ் அரமப்பு மற்றும் இ ்திய நடபிள் னடன்னிஸ் கூட்டரமப்புடனோன 

புோி ்துணோ்வு ஒப்ப ்தத்தில் ரகனயழுத்திட்டுள்ளது. ஜூரல 17 முதல் 22 வரர கட்டோக்கில் உள்ள 

ஜவகோ்லோல் உள்ளரங்க ரமதோனத்தில், இ ்தப் நபோட்டி  ரடனபறவுள்ளது. இ ்தியோ, சிங்கப்பூோ், 

மநலசியோ, வங்கநதசம், இலங்ரக, இங்கிலோ ்து, ஸ்கோட்லோ ்து, நவல்ஸ், னஜோ்சி, ஆஸ்திநரலியோ, 

ரசப்ரஸ், னதன்னோப்பிோிக்கோ, ர ஜீோியோ, போகிஸ்தோன் முதலிய 14  ோடுகள் இதில் பங்நகற்கவுள்ளன. 

10. ‘Strum Ataka’ என்ற பீரங்கி எதிோ்ப்பு ஏவுகரணக்கோக, இ ்தியோ, எ ்த  ோட்டுடன் ரூ.200 நகோடி 

மதிப்பிலோன போதுகோப்பு ஒப்ப ்தத்ரத னசய்துள்ளது? 

A) ஐக்கிய அனமோிக்கோ 

B) இஸ்நரல் 

C) இரஷ்யோ  

D) பிரோன்ஸ் 

 அவசரகோல ஏற்போடுகளின்கீழ், ‘Strum Ataka’ என்ற பீரங்கி எதிோ்ப்பு ஏவுகரணகரள (Anti-tank Missile) 

னகோள்முதல் னசய்வதற்கோக இ ்திய விமோனப்பரடயோனது இரஷ்யோவுடன் ரூ.200 நகோடி மதிப்பிலோன 

போதுகோப்பு ஒப்ப ்தத்தில் ரகனயழுத்திட்டுள்ளது. இ ்தியோவின் Mi–35 நபோோ் உலங்கூோ்திகளில் 

(Helicopters) னபோருத்தி ஏவுவதற்கு ஏற்றோற் நபோன்றரவ இ ்த ஏவுகரணகள். 
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 இ ்திய வோன்பரடயின் பழரமயோன அனமோிக்க வரக ‘Apache Gunships’ஐ மோற்றிவிட்டு, இ ்த வரக 

ஏவுகரணகள் னபோருத்தப்படவுள்ளது.  ோட்டின் முப்பரடகளுக்கும் 3 மோதகோல இரடனவளியில் 300 

நகோடி ரூபோய் வரரயிலோன நபோோ்க் கருவிகரள வோங்கிக்னகோள்ளும் அனுமதி எப்நபோதும் உண்டு. 

இச்சிறப்பு அதிகோரம், கட ்த பிப்ரவோி மோதத்தில் புல்வோமோவில் பயங்கரவோதிகள் CRPF மீது  டத்திய 

னவடிகுண்டு தோக்குதலுக்குப் பின்னோ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

 

 

 ஈநரோடு மோவட்டம், சத்தியமங்கலம் புலிகள் கோப்பகம், பவோனிசோகோ் கோரோட்சிக்னகோரர வன கோல் 

 ரட மருத்துவமரனயில் மரலப்போம்புகளுக்கு அறுரவசிகிச்ரச மூலம் ‘நரடிநயோ அரலயனுப்பி – 

Radio Transmitter’ னபோருத்தி அதன் இயல்புகரளக் கண்டறிய முயற்சி நமற்னகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மத்திய அரசால் ததாடங்கப்பட்டுள்ள நீா்ப்பாதுகாப்புப் பரப்புரர எது? 

A) ஜல் பச்சவ் அபியான் 

B) ஜல் தரங் அபியான் 

C) ஜல் சுரக்ஷா அபியான் 

D) ஜல் சக்தி அபியான்  

 மத்திய ஜல் சக்தி அரமச்சா் ஸ்ரீகஜஜந்திர சிங் தெகாவத் அண்ரமயில், ஜல் சக்தி அபியான் – நீா்ப் 

பாதுகாப்புப் பரப்புரரரயத் ததாடங்கிரவத்தாா். இதன்முலம், இந்தியாவின் 256 மாவட்டங்களில் 

உள்ள 1,592 வட்டாரங்கள் வாாியாக நீா்நிரலகள் கண்காணிக்கப்படும். இப்பரப்புரர, பருவமரைப் 

தபாைியும் காலமான வரும் ஜூரல 1 – தசப்.15 வரர தபாதுமக்களின் பங்ஜகற்புடன் நடத்தப்படும். 

 இந்தப் பரப்புரரயானது நீா்ப்பற்றாக்குரற மிகுந்த மாவட்டங்கள் மற்றும் ததாகுதிகளின் மீது தனது 

கவனத்ரதச் தசலுத்தும். நீா்ப்பாதுகாப்பு மற்றும் மரைநீா் ஜசகாிப்பு, பாரம்பாிய மற்றும் பிற நீா் 

நிரலகரள புதுப்பித்தல், நீரர மறுபயன்பாடு தசய்தல் மற்றும் நீா்நிரலகரள நிரறத்தல், 

நீா்ப்படுரக ஜமம்பாடு மற்றும் தீவிர காடுவளா்ப்பு முதலிய ஐந்து அம்சங்களில் இது கவனம் தசலுத்தும்.  

 நீா்ப்பாசனம் மற்றும் சிறந்த பயிா் ஜதா்வுகளுக்கு திறரமயான நீா்ப்பயன்பாட்ரட ஊக்குவிப்பதற்காக 

ததாகுதி மற்றும் மாவட்ட நீா்ப்பாதுகாப்புத் திட்டங்கரள உருவாக்குதல் மற்றும் ‘ஜவளாண் அறிவியல் 

ரமய கண்காட்சிகள்’ ஜபான்ற முயற்சிகள், இந்தப் பாதுகாப்புப் பரப்புரரஜயாடு தசயல்படுத்தப்படும். 

நகா்ப்புறங்களில், ததாைில்துரற / விவசாய ஜதரவகளுக்காக காலவரரயரற இலக்குகளுடன் 

கூடிய கைிவுநீா் மறுபயன்பாட்டுத் திட்டங்கள் உருவாக்கப்படும். 

2.எந்தத் ஜததியில், உலக தவப்பமண்டல நாள் அனுசாிக்கப்படுகிறது? 

A) ஜூன் 27 

B) ஜூன் 28 

C) ஜூன் 29  

D) ஜூன் 30 

 தவப்பமண்டல பகுதிகள் எதிா்தகாள்ளும் குறிப்பிடத்தக்க சவால்கள் குறித்த விைிப்புணா்ரவ 

ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்ஜவாா் ஆண்டும் ஜூன்.29 அன்று உலக தவப்பமண்டல தினம் (International 

Day of the Tropics) கரடப்பிடிக்கப்படுகிறது. தவப்பமண்டல பகுதிகளின் அசாதாரண பல்வரகத் 

தன்ரமரய இந்த நாள் தகாண்டாடுகிறது. அஜதஜநரத்தில், தனித்துவமிக்க சவால்கரளயும், அரத 

தவப்பமண்டல நாடுகள் ரகயாள எடுக்கும் முயற்சிகரளயும் இந்நாள் தவளிப்படுத்துகிறது.  

 தவப்பமண்டலம் என்பது புவியின் ஒருபகுதியாகும்; இது கடக ஜரரக & மகர ஜரரகக்கு இரடயிலான 

பகுதி என்று வரரயறுக்கப்படுகிறது. உலகின் தமாத்த பரப்பளவில் தவப்பமண்டலங்கள் நாற்பது % 

ஆகும். ஜமலும், அரவ புவியின் பல்லுயிா் தபருக்கத்தில் சுமாா் 80 சதவீதத்ரதக் தகாண்டுள்ளன. 
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தவப்பமண்டலபகுதி காலநிரல மாற்றம், காடைிப்பு, நகரமயமாக்கல் மற்றும் மக்கள்ததாரக 

மாற்றங்கள் ஜபான்ற பல சவால்கரள எதிா்தகாள்கிறது. 

3.வணிக ஜநாக்கிலான திமிங்கல ஜவட்ரடரய அதிகாரப்பூா்வமாக மீண்டும் ததாடங்கியுள்ள 

நாடு எது? 

A) ஜப்பான்  

B) ததன் தகாாியா 

C) நியூசிலாந்து 

D) ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் 

 ஆராய்ச்சி ஜநாக்கங்களுக்காக திமிங்கலங்கரள ஜவட்ரடயாடுவது தரடதசய்யப்பட்ட சுமாா் 30 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, ஜூரல.1 அன்று வணிக ஜநாக்கிலான திமிங்கல ஜவட்ரடரய ஜப்பான் 

அதிகாரப்பூா்வமாக மீண்டும் ததாடங்கியது. சா்வஜதச திமிங்கல ஆரணயத்திலிருந்து (International  

Whaling Commission) ஜப்பான் விலகியபின் இந்த ஜவட்ரடகள் நடத்தப்படுகின்றன. இது, திமிங்கல 

ஜவட்ரட – எதிா்ப்பு ஆா்வலா்களால் கடும் கண்டனத்திற்குள்ளானது மற்றும் ஜப்பானிய திமிங்கல 

ஜவட்ரடச் சமூகங்களால் தபாிதும் வரஜவற்கப்பட்டது. 

 சா்வஜதச திமிங்கல ஆரணயின் தரடயிருந்தஜபாதும், வணிக ஜநாக்கிலான திமிங்கல ஜவட்ரடரய 

நடத்தும் ஐஸ்லாந்து மற்றும் நாா்ஜவ ஆகிய நாடுகளுடன் தற்ஜபாது ஜப்பானும் இரணந்துள்ளது. 

ஜப்பானிய கடற்கரரயிலிருந்து சுமாா் 200 கடல் ரமல் (370 கி.மீ) வரர நீண்டுள்ள ஜப்பானின் 

பிராந்திய கடல் மற்றும் பிரத்திஜயக தபாருளாதார மண்டலத்திற்குள் இவ்ஜவட்ரடகள் நடத்தப்படும். 

உலகின் திமிங்கல எண்ணிக்ரகரய பாதுகாப்பதற்கும் நிா்வகிப்பதற்கும் 1946இல் நிறுவப்பட்ட IWC, 

1986ஆம் ஆண்டில் வணிக ஜநாக்கிலான திமிங்கல ஜவட்ரடக்குத் தரடவிதித்தது. 

4.தமிை்நாட்டின் மாநில வண்ணத்துப்பூச்சியாக அதிகாரப்பூா்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 

வண்ணத்துப்பூச்சி இனம் எது? 

A) Cirrochroa thais  

B) Papilio bianor 

C) Papilio buddha 

D) Troides Minos 

 தமிை்நாட்டின் மாநில வண்ணத்துப்பூச்சியாக ‘தமிை் யாஜமான்’ (Cirrochroa thais) அதிகாரப்பூா்வமாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜமற்குத்ததாடா்ச்சி மரலகரள வாைிடமாகக் தகாண்டுள்ள இந்த வரக 

வண்ணத்துப்பூச்சிகள் ‘தமிை் மறவன்’ அதாவது ‘ஜபாா் வீரன்’ என அரைக்கப்படுகின்றன. ஜமற்குத் 

ததாடா்ச்சி மரலகளில் காணப்படும் 32 வரக வண்ணத்துப்பூச்சி இனங்களுள், அடா் – பழுப்பு 

நிறத்திலான தவளிப்புறம் வரளயத்துடன் கூடிய மஞ்சள் கலந்த பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும் இந்த 

வரக வண்ணத்துப்பூச்சிகளும் ஒன்றாகும். 
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 இதன்மூலம், மாநிலத்திற்தகன வண்ணத்துப்பூச்சிரய அறிவிக்கும் நாட்டின் ஐந்தாவது மாநிலமாக 

தமிை்நாடு மாறியுள்ளது. மாநிலத்துக்தகன வண்ணத்துப்பூச்சிரய (Blue Mormon) அறிவித்த முதல் 

மாநிலமாக மகாராெ்டிர மாநிலம் உள்ளது. அரதத்ததாடா்ந்து உத்தரகாண்ட் (Common peacock), 

கா்நாடகா (Southern Bird Wing) மற்றும் ஜகரளா (Malabar banded peacock) ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன.  

 இத்தரகய அறிவிப்புக்குப் பிறகு, இந்த வண்ணத்துப்பூச்சியானது மாநில அரசின் தபருரமயாக 

மாறும் அஜதஜவரளயில், இம்முடிவு அதன் சுற்றுச்சூைல் அரமப்ரபப் பாதுகாக்க உதவுகிறது மற்றும் 

சூைல் சுற்றுலாவுக்கும் வைிவகுக்கிறது. தமிை்நாட்டில் தமாத்தம் 32 வண்ணத்துப்பூச்சி உயிாின 

வளமிகு இடங்கள் (hotspots) உள்ளன. மாநில விலங்கு (நீலகிாி வரரயாடு), மாநிலப்பறரவ (மரகதப் 

புறா), மாநில மரம் (பரன), மாநில மலா் (தசங்காந்தள்), மாநிலப்பைம் (பலா), மாநில முத்திரர (திரு 

வில்லிப்புத்துூா் ஆண்டாள் ஜகாபுரம்), மாநில விரளயாட்டு (கபடி) மற்றும் மாநில நடனம் (பரத 

நாட்டியம்) முதலிய சின்னங்கரள தமிை்நாடு மாநில அரசு முன்ஜப அறிவித்துள்ளது. 

5.எந்தத்தளத்தில், இந்திய – பிதரஞ்சு கூட்டு வான்பயிற்சியான “கருடா – VI” ததாடங்கியுள்ளது? 

A) மாந்த்ஜபலிஜய 

B) புஜன 

C) ஜஜாத்பூா் 

D) மாண்ட்–டி–மாா்சன் (Mont–de–Marsan)  
 இந்ஜதா – பிதரஞ்சு விமானப்பரடகளுக்கு இரடஜயயான ‘கருடா–VI’ பயிற்சியானது ஜூரல.1 முதல் 

பிதரஞ்சு விமானப்பரடத்தளமான மாண்ட்–டி–மாா்சனில் ததாடங்கியது. இருநாடுகளின் மிகவும் 

சக்திவாய்ந்த ஜபாா் விமானங்களின் பாதுகாப்பு உத்திகரள சாிபாா்க்கவும், அவற்றின் திறன்கரள 

ஜமம்படுத்தவும் இந்தப் பயிற்சி உதவும். இரஜபல், மிஜரஜ் 2000, சுஜகாய் 30 இரக ஜபாா் விமானங்கள் 

இந்தப் பயிற்சியில் பங்குதகாள்ளும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. 

 இருதரப்பு உறவுகரள வலுப்படுத்துவஜதாடு, ததாைில்முரற ததாடா்பு, அனுபவ பாிமாற்றம் மற்றும் 

தசயல்பாட்டு அறிரவயும் இது ஊக்குவிக்கும். வான் பரட வீரா்கரள ஒரு பன்னாட்டுச் சூைலில் 

தசயல்படுவதற்கான ஒரு நல்வாய்ப்பிரன இது நல்கும். 

6. NASAவின் PUNCH திட்டப்பணிக்கான இரண ஆய்வாளராக ஜதா்வு தசய்யப்பட்டுள்ள இந்திய 

அறிவியலாளா் யாா்? 

A) தீபங்கா் பானா்ஜி  

B) ரகுநாத் ஆனந்த் மஜெல்கா் 

C) அஜசாக் தசன் 

D) நஜரந்திர கா்மாகா் 

 சூாியரன படம் பிடிக்கும் PUNCH திட்டத்ரத தரலரமஜயற்று வைிநடத்துவதற்காக தடக்சாரஸச் 

ஜசா்ந்த ததன்ஜமற்கு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்ரத NASA ஜதா்வுதசய்துள்ளது. இது சூாியனின் தவளிப்புற 

ஒளிவட்டத்ரத படம் பிடிக்கும் ஒரு முக்கியப்பணியாகும். இந்திய வானியற்பியல் நிறுவனத்தின் சூாிய 
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இயற்பியலாளரான ஜபராசிாியா் தீபங்கா் பானா்ஜியும் PUNCH திட்டத்தின் இரண ஆய்வாளராக (Co 

– Investigator) உள்ளாா். “Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere” என்பதன் சுருக்கஜம PUNCH 

ஆகும். சூாியனின் தவளிப்புற ஒளிவட்டத்திலிருந்து (Corona) சூாியக்காற்றுக்கு துகள்கள் மாறுவரத 

புாிந்துதகாள்வதில் இந்த PUNCH திட்டம் கவனம் தசலுத்துகிறது. சூாியனின் ஒளிவட்டத்ரத ஆய்வு 

தசய்வதற்கு, இந்தியா தனது தசாந்த தசயற்ரகக்ஜகாளான ஆதித்யா–L1ஐ அனுப்ப திட்டமிட்டுள்ளது. 

ஜமலும், அதற்கான அறிவியல் பணிக்குழுவின் இரணத் தரலவராகவும் Prof.பானா்ஜி உள்ளாா் 

7.அண்ரமயில் காலமான மூத்த சமூக ஜசவகி Dr. தஜயா அருணாசலம், எந்த மாநிலத்ரதச் 

ஜசா்ந்தவராவாா்? 

A) தமிை்நாடு  

B) ஜகரளா 

C) கா்நாடகா 

D) ஆந்திரப்பிரஜதசம் 

 உரைக்கும் மகளிா் சங்கத்தின் (Working Women’s Forum – WWF) நிறுவனரான டாக்டா். தஜயா 

அருணாச்சலம் (87), ஜூன்.29 அன்று தசன்ரனயில் காலமானாா். 1978இல் அவா் ததாடங்கிய WWF 

மூலம் அவராற்றிய சமூக ஜசரவ பங்களிப்புகளுக்காக அவா் மிகவும் பிரபலமாக அறியப்பட்டாா். 

WWF மூலம் இலட்சக்கணக்கான ஏரைப்தபண்கரள அவா்களின் வறுரமப் பின்னணியிலிருந்து 

மீட்டு, நிதிாீதியாக அவா்கரள சுயாதீனமாக தசயல்படக்கூடியவா்களாக மாற்றிக்தகாள்ள அவா் 

உதவியுள்ளாா். Dr. தஜயா, 1987இல் இந்திய அரசால் ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது வைங்கி தகளரவிக்கப்பட்டாா்.  

 தபண்கள் மற்றும் குைந்ரதகளின் நலனுக்காக அவராற்றிய பணிக்காக 2009இல் ‘ஜம்னாலால் பஜாஜ்’ 

விருரதப்தபற்றாா். தபாருளாதாரம் மற்றும் புவியியலில் பட்டம் தபற்றுள்ள அவருக்கு, 1999இல் 

தஜா்மனியின் லுூயன்தபா்க் பல்கரல தகளரவ டாக்டா் பட்டம் வைங்கியது. 2003இல் கிளீட்ஸ்ஜமன் 

அறக்கட்டரளயின் சா்வஜதச ஆா்வலா் விருரதயும், 2010இல் காட்பிஜர பிலிப்ஸ் ஜதசிய துணிச்சலான 

சமூக ஜசவகா் வாை்நாள் சாதரனயாளா் விருரதயும் அவா் தபற்றாா். அவா், தமிை்நாடு காங்கிரஸ் 

குழுவின் துரணத்தரலவராகவும், அகில இந்திய காங்கிரஸ் குழுவின் உறுப்பினராகவும் இருந்தாா். 

8.உட்கட்டரமப்பு திட்டங்களுக்கான மூலதன கிரடப்ரப அதிகாிக்க, பின்வரும் தபாதுத்துரற 

வங்கிகளில் எது NIIF உடனான புாிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தில் ரகதயழுத்திட்டுள்ளது? 

A) பாரத ஸ்ஜடட் வங்கி  

B) பஞ்சாப் ஜதசிய வங்கி 

C) பஜராடா வங்கி 

D) ஜபங்க் ஆப் இந்தியா 

 உட்கட்டரமப்புத் திட்டங்களுக்கு மூலதனம் கிரடப்பரத அதிகாிப்பதற்காக பாரத ஸ்ஜடட் வங்கியும் 

(SBI), ஜதசிய முதலீட்டு மற்றும் உட்கட்டரமப்பு நிதியமும் (NIIF) ஒரு புாிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தில் 

ரகதயழுத்திட்டுள்ளன. 
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 பங்கு முதலீடுகள், திட்ட நிதி, பத்திர நிதி, புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி ஆதரவு மற்றும் இயக்கச் 

தசாத்துக்களுக்கான நிதிதயடுப்பு ஆகியரவ இந்தப் புாிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தின் ஜநாக்கங்களுள் 

அடங்கும். உட்கட்டரமப்பிற்கான பங்குகள் மற்றும் கடன்நிதி கிரடத்தல் ஜபான்றரவ மந்தமாக 

இருக்கும் ஜவரளயில், அந்த இரடதவளிரய நிரப்ப உதவுவஜத இதன் முதன்ரம ஜநாக்கமாகும். 

தபாிய அளவிலான திட்டங்களுக்கு பங்கு மற்றும் நீண்டகால கடன் நிதி விருப்பங்கள் கிரடப்பது 

ததாடா்பான சிக்கல்கரள இது தீா்க்கும், அதன் மூலம் உட்கட்டரமப்பு வளா்ச்சிரய அது துூண்டும். 

9.பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் (IOC) உறுப்பினராக ஜதா்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தியா் யாா்? 

A) பா்கத் சிங் 

B) நாிந்தா் பத்ரா  

C) ராமன்தீப் சிங் 

D) திலீப் திா்கி 

 சுவிச்சா்லாந்தின் லாஜசான் நகரத்தில் நடந்த IOC அமா்வின் ஜபாது இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் 

தரலவா் Dr. நாிந்தா் பத்ரா, பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் உறுப்பினராகத் ஜதா்ந்ததடுக்கப்பட்டாா். 

ஜதசிய ஒலிம்பிக் சங்கம் மற்றும் சா்வஜதச சம்ஜமளனத்தின் தரலவராகவும், சா்வஜதச ஒலிம்பிக் 

சங்கத்தின் உறுப்பினராகவும் ஒருஜசர பதவிவகிக்கும் முதல் இந்தியா் என்ற தபருரமரய நாிந்தா் 

பத்ரா தபற்றுள்ளாா். ஓா் ஒலிம்பிக் விரளயாட்டின் சா்வஜதச கூட்டரமப்பிற்கு (சா்வஜதச ஹாக்கி 

கூட்டரமப்பு – FIH)க்கு தரலரமதாங்கிய முதல் இந்தியராகவும் இவா் உள்ளாா். 

 பத்ரா ஜதா்ந்ததடுக்கப்பட்ட பிறகு, ICOஇல் உறுப்பினா்களாக உள்ள இந்தியா்களின் எண்ணிக்ரக 

இரண்டாக உயரும். ாிரலயன்ஸ் அறக்கட்டரளத் தரலவா் நீடா அம்பானி, 2016ஆம் ஆண்டில் IOCஇன் 

உறுப்பினராகத் ஜதா்ந்ததடுக்கப்பட்டாா்.  IOCஇன் உறுப்பினரான முதல் இந்திய தபண்ணாவாா் இவா். 

10.ஈா்க்கப்பட்ட ஆரமயானது (Impressed Tortoise) எந்த மாநிலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) ஆந்திரப்பிரஜதசம் 

B) அருணாச்சல பிரஜதசம்  

C) நாகாலாந்து 

D) ஒடிசா 

 அருணாச்சல பிரஜதசத்தின் கீை் சுபன்ஸ்ரீ மாவட்டத்தின் யசாலி பகுதியில் உள்ள வனத்துரறரயச் 

ஜசா்ந்த ஈாிடவாை்வி ஆராய்ச்சிளா்களும் (Herpetologists), Help Earth & Turtle Survival Alliance ஆகிய 

இரண்டு தன்னாா்வ ததாண்டு நிறுவனங்களும் இரணந்து ஈா்க்கப்பட்ட ஆரம (Manouria impressa) 

வரகரய கண்டுபிடித்துள்ளன. இந்தியாவில் இந்த வரக ஆரமகரள கண்டறிந்து பதிவுதசய்வது  

இதுஜவ முதல்முரறயாகும். 

 அச்சுறுத்தப்பட்ட உயிாினங்களின் சிவப்புப் பட்டியலில் இந்த வரக ஆரமகள் உள்ளன. ‘Chelonian’ 

என்பது கடலாரமகள், நன்னீா் ஆரமகள், ஆரமகரள உள்ளடக்கிய ஒரு ஊா்வன வாிரசயாகும்.  

ஆண் ஈா்க்கப்பட்ட ஆரமயானது 30 தச.மீ நீளமுள்ள தபண் ஈா்க்கப்பட்ட ஆரமரயவிட அளவில் 
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சிறியதாக உள்ளது. இந்த Manouria இனங்கள், ஆசிய வன ஆரமயின் அளவில் மூன்றில் ஒருபங்கு 

அளவில் உள்ளது. 

 Manouria இனத்தின் கீை் இரண்டு வரகயான ஆரமகள் மட்டுஜம உள்ளன. ஈா்க்கப்பட்ட ஆரம 

கண்டறிவதற்கு முன்புவரர இந்தியா, ஆசிய வன ஆரமயின் (Manouria emys) வசிப்பிடமாக மட்டுஜம 

அறியப்பட்டது. ஆசிய வன ஆரமயானது, ஆசியாவின் தபருநிலப்பரப்பில், வடகிைக்கில் மட்டுஜம 

காணப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பின்வரும் எந்தெந்ெ நகரங்களில், UIDAIஆல் நடெ்ெப்படும் முெலாவது ஆொா் சேவவ வமயம் 

தேயல்படுெ்ெப்பட்டுள்ளது? 

A) ெில்லி & விஜயவாடா   

B) சபாபால் & தஜய்ப்பூா் 

C) நாக்பூா் & வாரணாேி 

D) வாரணாேி & ெில்லி 

 இந்ெிய ெனிெ்துவ அவடயாள ஆவணயம் (UIDAI) ெனது முெல் ஆொா் சேவவ வமயெ்வெ ெில்லி 

மற்றும் விஜயவாடாவில் தேயல்படுெ்ெியுள்ளது. தவளியுறவுெ்துவற அவமே்ேகெ்ொல் நடெ்ெப்படும் 

கடவுே்ேீட்டு சேவவ வமயங்களுக்கு ஒெ்ெவவ இந்ெப் புெிய ஆொா் சேவவ வமயங்கள். இவவ புெிய 

ஆொா் பெிவு, ெகவல்கள் புதுப்பிெ்ெல் மற்றும் பிற தேயல்பாடுகவள எளிொக்கும். 

 இந்ெ வமயம், ெினோி 1,000 ஆொா் தொடா்பான சகாாிக்வககவள வகயாளும் ெிறன்தகாண்டது. 

தேவ்வாய் ெவிர அவனெ்து நாட்களிலும் காவல 9.30 மணி முெல் மாவல 6 மணி வவர இந்ெ ஆொா் 

பெிவு மற்றும் புதுப்பிெ்ெல் வமயம் ெிறந்ெிருக்கும். இதுசபான்ற வமயங்கள், 300 – 400 சகாடி ரூபாய் 

ெிட்ட தேலவில், விவரவில், இந்ெியாவின் 53 நகரங்களில் தொடங்கப்படவுள்ளன. 

2. DNA வகசரவக மற்றும் சநாயறிெலுக்கான வமயெ்ெின் (Centre for DNA Fingerprinting and 

Diagnostics – CDFD) ெவலவமயகம் எங்கு அவமந்துள்ளது? 

A) ெில்லி 

B) வைெராபாெ்  

C) இலக்சனா 

D) இந்துூா் 

 CSIR–தேல்லுலாா் மற்றும் மூலக்கூறு உயிாியலுக்கான வமயமானது (CCMB), DNA அடிப்பவடயிலான 

சநாயறிெல் சேவவவய தபாதுமக்களுக்கு குவறந்ெ தேலவில் வழங்குவெற்கும், புெிய சநாயறிெல் 

முவறகவள உருவாக்குவெற்குமாக DNA வகசரவக மற்றும் சநாயறிெலுக்கான வமயெ்துடன் (CDFD) 

புாிந்துணா்வு ஒப்பந்ெெ்ெில் வகதயழுெ்ெிட்டுள்ளது. மனிெ மரபணு சகாளாறுகள் பற்றிய புாிெவல 

சமம்படுெ்துவெற்கு அறிவியல் ஆராய்ே்ேியில் ஈடுபடுெலும் இென் சநாக்கங்களுள் அடங்கும். 

 மரபணு சநாயறிெலில் பயிற்ேி மற்றும் கல்வி நடவடிக்வககவள சமற்தகாள்ள, இருநிறுவனங்களும் 

பரஸ்பரம் ஒப்புக்தகாண்டுள்ளன. CDFD என்பது அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அவமே்ேகெ்ெின் 

உயிாிெ்தொழில்நுட்பெ் துவறயால் இயக்கப்படும் ஒரு உயிாிெ்தொழில்நுட்ப ஆராய்ே்ேி வமயமாகும். 

இது தெலுங்கானா மாநிலெ்ெின் வைெராபாெ்ெில் அவமந்துள்ளது. 
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3. ‘Lessons Life Taught Me, Unknowingly’ என்ற சுயோிவெவய எழுெியவா் யாா்? 

A) ேஞ்ேய் ெெ் 

B) இா்பான் கான் 

C) அனுபம் சகா்  

D) நசுருெீன் ஷா 

 ைிந்ெி நடிகா் அனுபம் சகா் என்பவரால் ‘Lessons Life Taught Me, Unknowingly’ என்ற சுயோிவெ 

எழுெப்பட்டுள்ளது. இந்ெ நுூல் வரும் ஆகஸ்ட்.5 அன்று தவளியிடப்படவுள்ளது. ஒரு ேிறு நகரெ்ெில் 

வேிக்கும் கனவு காணெ்துணிந்ெ ஒரு ேிறுவனின் கவெொன் இந்ெே் சுயோிவெ. இது நம்பிக்வக, 

ஏமாற்றங்கள், தவற்றி, சொல்விகள் மற்றும் நிெ்ெிய நம்பிக்வகவயப் பற்றிய கவெயாகும். 

 ெிவரக்குப் பின்னாலான ெனது வாழ்க்வக நிகழ்வுகவளயும், சகருக்கு வாழ்க்வகக் கற்பிெ்ெ பாடங்க 

–வளயும் சகா் இந்நுூலில் பகிா்ந்துதகாண்டுள்ளாா். இந்ெிய மற்றும் சமற்கெ்ெிய தமாழிகளில் 530க்கும் 

சமற்பட்ட ெிவரப்படங்கள், நுூறு நாடகங்கள் மற்றும் ஏராளமான தொவலக்காட்ேி நிகழ்ே்ேிகளில் 

இவா் நடிெ்துள்ளாா். இரு செேிய விருதுகள், 8 பிலிம்சபா் விருதுகள் மற்றும் BAFTA பாிந்துவரகவள 

அவா் தவன்றுள்ளாா். ‘பெ்மஸ்ரீ’ மற்றும் ‘பெ்மபூஷண்’ விருதுகவளயும் அவா் தபற்றுள்ளாா். 

4.பன்னாட்டு நாடாளுமன்றவாெ நாளின் (International Day of Parliamentarism) 2ஆவது பெிப்பு, 

பின்வரும் எந்ெெ் செெியில் அனுோிக்கப்பட்டது? 

A) ஜூன் 27 

B) ஜூன் 28 

C) ஜூன் 29 

D) ஜூன் 30  

 நாடாளுமன்றங்களின் முக்கியெ்துவெ்வெயும் குடிமக்கவள பிரெிநிெிெ்துவப்படுெ்தும் அவற்றின் 

தபாறுப்வபயும் அங்கீகாிப்பெற்காக பன்னாட்டு நாடாளுமன்றவாெ நாளின் 2ஆவது பெிப்பு, ஜூன்.30 

அன்று உலகம் முழுவதும் தகாண்டாடப்பட்டது. இந்ெெ் செெி, 1889இல் நாடாளுமன்றங்களுக்கான 

ோ்வசெே கூட்டவமப்பு (Inter – Parliamentary Union – IPU) நிறுவப்பட்ட செெியாகும். 

 உலகின் நாடாளுமன்றங்கள் ஈரவவ மற்றும் ஓரவவ என இரண்டு வவககளாக பிாிக்கப்பட்டுள்ளன. 

193 நாடுகளில் 79 நாடுகளின் நாடாளுமன்றங்கள் ஈரவவயாகவும், 114 நாடுகளின் நாடாளுமன்றங்கள் 

ஓரவவயாகவும் உள்ளன. 930-ல் நிறுவப்பட்ட அல்ெிங்கி என்ற என்ற ஐஸ்லாந்து நாட்டின் 

நாடாளுமன்றந்ொன் உலகின் மிகப்பழவமயான நாடாளுமன்றமாகும். 
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5.குறுநிெி நிறுவனங்கள் தநட்தவாா்க்கின் (Microfinance Institutions Network – MFIN) புெிய 

ெவலவராக சொ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

A) ைா்ஷ் ஸ்ரீவஸ்ெவா 

B) வினீெ் ேெ்ா ீ

C) மசனாஜ் குமாா் நம்பியாா்  

D) தஜகெீஷ் இராமடுகு 
 அசராகன் நிெியியல் சேவவகளின் சமலாண்வம இயக்குநரான மசனாஜ் குமாா் நம்பியாா், குறுநிெி 

நிறுவனங்கள் தநட்தவாா்க்கின் (MFIN) புெிய ெவலவராக சொ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளாா். MFIN என்பது 

ஒரு தொழிற்ேங்கமாகும், இெில் 56 NBFC – MFIகள் (வங்கி ோரா நிெி நிறுவனங்கள் – குறுநிெி 

நிறுவனங்கள்) மற்றும் வங்கிகள், ேிறு நிெியியல் வங்கிகள் மற்றும் NBFCகள் உட்பட 40 கூட்டாளிகள் 

உள்ளனா். இது ஓா் ஒழுங்குபடுெ்ெப்பட்ட NBFC–MFIக்கான ஒரு ென்– கட்டுப்பாட்டு அவமப்பாகும். 

6.வமய முெலீட்டு நிறுவனங்களின் (Core Investment Companies – CIC) கட்டவமப்வப 

வலுப்படுெ்துவெற்கான ாிோ்வ் வங்கிக் குழுவின் ெவலவா் யாா்? 

A) லில்லி வசெரா 

B) N S தவங்கசடஷ் 

C) T இரவிேங்கா் 

D) ெபன் ராய்  

 முவறயான முக்கியமான வமய முெலீட்டு நிறுவனங்களின் தபருநிறுவன நிா்வாக கட்டவமப்வப 

வலுப்படுெ்துவெற்காக MCA முன்னாள் தேயலாளா் ெபன் சர ெவலவமயில், 6 சபா்தகாண்ட குழுவவ 

இந்ெிய ாிோ்வ் வங்கி அவமெ்துள்ளது. இவவ, வா்ெ்ெகெ்ெிற்காக அல்லாமல் குழும நிறுவனங்களில் 

பங்குகவள வவெ்ெிருப்பெற்காக அவற்றின் தோெ்துக்களில் தபரும்பாலானவற்வற பங்குகளில் 

முெலீடுகளாக வவெ்ெிருக்கும் வங்கி ோரா நிெி நிறுவனங்களாகும். இந்ெக்குழு ெனது அறிக்வகவய 

வரும் அக்.31க்குள் ேமா்ப்பிக்கவுள்ளது. 

 இந்ெப் பணிக்குழு ஒழுங்காற்றுக் கட்டவமப்வப ஆராயும், இந்நிறுவனங்களுக்கு உள்ளும், தவளியும் 

கண்காணிப்வப சமம்படுெ்தும், தபருநிறுவன நிா்வாக கட்டவமப்வப வலுப்படுெ்துவெற்காக ஒரு 

குழுவிற்குள் பல CIC நவடமுவற உட்பட பெிவு விெிகளில் மாற்றங்கள் மற்றும்  அதுசபான்ற பிற 

மெிப்பீடுகவளயும் பாிந்துவரக்கும். 

7.நடப்பாண்டு தைன்லி கடவுே்ேீட்டு குறியட்ீடில் இந்ெிய கடவுே்ேீட்டின் ெரநிவல (rank) என்ன? 

A) 55ஆவது  C) 86ஆவது 

B) 64ஆவது  D) 77ஆவது 
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 ேமீபெ்ெிய தைன்லி கடவுே்ேீட்டு குறியடீு 2019இல் இந்ெிய பாஸ்சபாா்ட் 58 மெிப்தபண்ணுடன் 86ஆவது 

இடெ்வெப் பிடிெ்துள்ளது. இந்ெிய கடவுே்ேீட்டு வவெ்ெிருப்பவா்கள் 58 நாடுகளுக்கு நுவழவு இவேவு 

இல்லாமசலா / அங்சக தேன்ற பின்னசரா நுவழவு இவேவு தபற்றுக்தகாள்ள முடியும் என்பெவன 

இந்ெ மெிப்தபண் சுட்டிக்காட்டுகிறது. இந்ெக் குறியட்ீடில் 199 கடவுே்ேீட்டுகளும், குறு நாடுகள் மற்றும் 

பிரசெேங்கள் உட்பட 227 பயண இடங்கள் அடங்கியுள்ளன. 

 இந்ெியா, 86ஆவது இடெ்வெ தமாாிஷியானா மற்றும் ோசவா சடாம் மற்றும் பிாின்ேிபியுடன் பகிா்ந்து 

தகாண்டுள்ளது. இந்ெப் பட்டியலில் ஜப்பான் & ேிங்கப்பூா் முெலிய நாடுகள் 189 மெிப்தபண்களுடன் 

முெலிடெ்ெில் உள்ளன. தென் தகாாியா, பின்லாந்து மற்றும் தஜா்மனி முெலிய நாடுகள் இரண்டாவது 

இடெ்வெயும், தடன்மாா்க், இெ்ொலி மற்றும் லக்ேம்பா்க் முெலிய நாடுகள் மூன்றாவது இடெ்வெயும் 

பிடிெ்துள்ளன. ஸ்தபயின் மற்றும் சுவீடனுடன் பிரான்ஸ் நான்காவது இடெ்ெில் உள்ளது. இந்ெெ் 

ெரவாிவே, உலகின் மிகப்தபாிய மற்றும் மிகெ்துல்லியமான பயணெ்ெரவுெ்ெளெ்வெப் பராமாிக்கும் 

ோ்வசெே வான் சபாக்குவரெ்துக் கழகெ்ெின் (IATA) பிரெ்சயக ெரவவ அடிப்பவடயாகக்தகாண்டது. 

8.இந்ெிய சவளாண்வமவய மறுேீரவமப்பு தேய்யும் முெலவமே்ோ்களின் உயா் – அெிகாரக் 

குழுவிற்கான ெவலவா் யாா்? 

A) செசவந்ெிர பட்னாவிஸ்  

B) இரசமஷ் ேந்ெ் 

C) மசனாகா்லால் கட்டாா் 

D) விஜய் ரூபானி 

 சவளாண்வமவய மறுேீரவமப்பெற்கும், விவோயிகளின் வருமானெ்வெ உயா்ெ்துவெற்குமாக பிரெமா் 

சமாடி அண்வமயில் முெலவமே்ோ்களின் உயா் – அெிகாரக் குழுதவான்வற அவமெ்ொா். மகாராஷ்டிர 

முெலவமே்ோ் செசவந்ெிர பட்னாவிஸ் ெவலவமயிலான 9 சபவரக்தகாண்ட இந்ெக் குழு, தகாள்வக 

நடவடிக்வககவள பாிந்துவரக்கும், முெலீடுகவள ஈா்க்கும் & உணவு பெப்படுெ்துெலில் வளா்ே்ேிவய 

அெிகாிக்கும். கா்நாடகா, ைாியானா, அருணாே்ேல பிரசெேம், குஜராெ், உெ்ெரப்பிரசெேம், மெ்ெியப் 

பிரசெேம் முெலிய மாநிலங்களின் முெலவமே்ோ்கள், மெ்ெிய சவளாண்வம, ஊரக வளா்ே்ேி மற்றும் 

பஞ்ோயெ்து ராஜ் அவமே்ோ் நசரந்ெிர ேிங் சொமா் மற்றும் NITI ஆசயாக் உறுப்பினா் இரசமஷ் ேந்ெ் 

ஆகிசயாா் இக்குழுவின் உறுப்பினா்களாவா். 

 சவளாண் உற்பெ்ெி மற்றும் கால்நவட, ஒப்பந்ெ சவளாண்வம மற்றும் சேவவகள் (ஊக்குவிப்பு மற்றும் 

வேெி) ேட்டம், 2018 சபான்ற ேீா்ெிருெ்ெங்கவள ஏற்றுக்தகாள்வெற்கும் காலவவரயவற தேய்வெற்கும் 

வழிமுவறகவள பாிந்துவரெ்ெல், விவோய ேந்வெப்படுெ்ெல் மற்றும் உட்கட்டவமப்பில் ெனியாா் 

முெலீடுகவள ஈா்ப்பெற்காக அெ்ெியாவேிய தபாருட்கள் ேட்டம், 1955இல் மாற்றங்கள் தேய்ெல் 

சபான்றவவ இந்ெக் குழுவின் பணி வவரயவறகளாகும். 

 ேந்வெ ேீா்ெிருெ்ெங்கவள e–NAM, GRAM மற்றும் பிற தொடா்புவடய நடுவணரசு ஆெரவிலான 

ெிட்டங்களுடன் இவணப்பெற்கான வழிமுவறகவள பாிந்துவரக்கவும், சவளாண் தொழினுட்பெ்வெ 

உலகெ்ெரெ்ெிற்கு சமம்படுெ்துவெற்கான வழிகள் மற்றும் விவோய ாீெியாக முன்சனறும் நாடுகளில் 

பயன்படுெ்ெப்படும் ெரமான விவெகள், பயிா்ப்பரப்புெல் தபாருட்கள் மற்றும் பண்வண இயந்ெிரங்கள் 

விவோயிகளுக்கு கிவடக்கே் தேய்யும் வழிகவள பாிந்துவரக்கவும் சகட்டுக்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
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9.அண்வமயில் காலமான பாபு நாராயணன், எந்ெப் பிராந்ெியெ் ெிவரயுலகில் பிரபல ெிவரப்பட 

இயக்குநராக இருந்ொா்? 

A) ெமிழ் 

B) மவலயாளம்  

C) தெலுங்கு 

D) கன்னடம் 

 மவலயாள ெிவரயுலகின் பிரபல இயக்குநரான பாபு நாராயணன் (59), ஜூன்.29 அன்று சகரளாவின் 

ெிருே்சூாில் காலமானாா். 

10.அண்வமயில், அவனெ்து வவகயான கிாிக்தகட்டிலிருந்தும் ஓய்வுதபற்ற அம்பெ்ெி இராயுடு, 

எந்ெ மாநிலெ்வெே் சோ்ந்ெவராவாா்? 

A) ஆந்ெிரப்பிரசெேம்  

B) தெலுங்கானா 

C) கா்நாடகா 

D) மகாராஷ்டிரா 

 ஆந்ெிராவவே்சோ்ந்ெ இந்ெிய மிடில்–ஆா்டா் சபட்ஸ்சமன் அம்பெ்ெி இராயுடு, ஜூவல.3 அன்று ொன் 

அவனெ்து வவகயான கிாிக்தகட்டிலிருந்தும் ஓய்வுதபறுவொக அறிவிெ்ொா். விலகுவெற்கான எந்ெக் 

காரணெ்வெயும் அவா் குறிப்பிடவில்வல. நவடதபற்றுக் தகாண்டிருக்கும் உலகக்சகாப்வபக்கான 

இந்ெியாவின் அெிகாரப்பூா்வ காெ்ெிருப்புப் பட்டியலில் அவா் இடம்தபற்றிருந்ொா். இந்ெியாவுக்காக 

55 ஒருநாள் சபாட்டிகளில் விவளயாடியுள்ள நாயுடு 47.5 ேராோியுடன் 1696 இரன்கவள எடுெ்துள்ளாா். 

இருப்பினும் அவா் எந்ெ தடஸ்ட் சபாட்டிகளிலும் ஆடியெில்வல. 

 

 

 எண்ணுூாிலிருந்து துூெ்துக்குடி வவர 1,250 கி.மீ, துூரெ்ெிற்கு ரூ.6,000 சகாடி தேலவில் எாிவாயு குழாய் 

அவமக்கும் பணிகள் சமற்தகாள்ளப்படவுள்ளொக இந்ெியன் ஆயில் நிறுவனம் தொிவிெ்துள்ளது. 

 இந்ெியாவில் Start-up முவறயில் தொழில் தொடங்கிய மாநிலங்கள் பட்டியலில் ெமிழ்நாடு 7ஆவது (1004 

Start-up நிறுவனங்கள்) இடெ்ெில் உள்ளது. 

 கடற்கவரகவள சமம்படுெ்தும் வவகயில், மாமல்லபுரம் கடற்கவரவய முன்மாெிாியாக சொ்வுதேய்து, 

‘நீலக்தகாடி கடற்கவரெ் ெிட்டம்’ தேயல்படுெ்ெப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்நாடு மற்றும் 

தவளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகவள ஈா்ப்பது, கடற்கவரயில் உள்ள இயற்வக வளங்கள், இடங்கவள 

பாதுகாப்பது மற்றும் சமம்படுெ்துவது இந்ெெ் ெிட்டெ்ெின் முக்கியசநாக்கமாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சனிக்ககோளின் நிலவோன டைை்ைடன ஆரோயும் ‘Dragonfly Mission’, எந்த விண்வவளி ஆய்வு 

நிறுவனத்துைன் வதோைோ்புடையது? 

A) கரோஸ்ககோஸ்கமோஸ் 

B) சி.என்.இ.எஸ் 

C) ஐ.எஸ்.ஆோ்.ஓ 

D) நோசோ (NASA)  

 சனிக்ககோளின் மிகப்வபோிய நிலவோன டைை்ைடன ஆரோய நோசோ சமீபத்தில் ‘Dragonfly Mission’ என்று 

அடைக்கப்படும் தனது புதிய திை்ைத்டத அறிவித்தது. நமது சூோிய மண்ைலத்தில் வளிமண்ைலத்டதக் 

வகோண்ை ஒகர நிலவு (துடணக்ககோள்) இதுதோன். 2026ஆம் ஆண்டு ஏவப்படும் இந்தத் திை்ைம், 2034ஆம் 

ஆண்டுக்குள் டைை்ைன் துடணக்ககோடள அடையும். டைை்ைன், நமது சூோிய குடும்பத்தில் 2ஆவது 

வபோிய துடணக்ககோளோகும். இது நிலவு மற்றும் புதன் ககோடள விைவும் வபோியது. 

 சனிடயச் சுற்றிவரும் இந்தத் துடணக்ககோள், சூோியனிலிருந்து 886 மில்லியன் டமல் (1.4 பில்லியன் 

கி.மீ) வதோடலவில் உள்ளது. அது பூமிடயவிை 10 மைங்கு வதோடலவோகும். அது சூோியனிலிருந்து வவகு 

வதோடலவில் இருப்பதோல், அதன் கமற்பரப்பு வவப்பநிடல –290°F (–179°C) ஆகும். இதன் கமற்பரப்பு 

அழுத்தமும் பூமிடயவிை 50 சதவீதம் அதிகமோகும். டைை்ைன், புவி கபோன்ற அைோ்த்தியோன, டநை்ரஜன் 

சோோ்ந்த வளிமண்ைலத்டதக்வகோண்டுள்ளது. புவிகபோலல்லோமல், அங்கு மீத்கதனோலோன கமகங்களும் 

மீத்கதன் மடையும் வபோைிகின்றன. 

2. 1076 என்னும் கை்ைணமில்லோ முதலடமச்சோ் வதோடலகபசி கசடவடய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 

மோநில அரசு எது? 

A) உத்தரப்பிரகதசம்  

B) மத்தியப்பிரகதசம் 

C) ஜோோ்க்கண்ை் 

D) இரோஜஸ்தோன் 

 உத்தரப்பிரகதச மோநில அரசு ‘1076’ என்னும் ஒரு கை்ைணமில்லோ முதலடமச்சோ் வதோடலகபசி 

கசடவடய அறிமுகம் வசய்துள்ளது. இதன்மூலம், அம்மோநிலத்தில் உள்ள மக்கள் தங்கள் புகோோ்கடள 

பதிவுவசய்ய இயலும். கமலும், ஒரு குறிப்பிை்ை கோலவடரயடறக்குள் அப்புகோோ்கள் மீது நைவடிக்டக 

எடுக்கப்பை்டு அதற்குத் தீோ்வுகோணப்படும். இந்த இலவச உதவி வதோடலகபசி (Toll–free Helpline) 

கசடவயோனது 24*7 கவடல வசய்யும். 

 500 கபோ் பணியோற்றும் இந்தச் கசடவ டமயமோனது, நோவளோன்றுக்கு, 80,000 புகோோ்கடள ஏற்கும் 

திறடனயும், 55 ஆயிரம் புகோோ்களுக்கு தீோ்வுகோணும் திறடனயும் வகோண்டுள்ளது. புகோோ்தோரோ் இலவச 
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உதவி வதோடலகபசி கசடவடய அடைத்த பின்னோ், அவோின் புகோோ் சம்பந்தப்பை்ை துடறக்கு 

அனுப்பப்பை்டுள்ளதோக ஒரு குறுந்தகவல் அனுப்பப்படும். 

3.கபோலந்தில் நைந்த கபோஸ்னோன் தைகள கிரோண்ை் பிோிக்ஸில் வபண்களுக்கோன 200 மீ., 

ஓை்ைத்தில் தங்கம் வவன்ற இந்திய ஸ்ப்ோிண்ைோ் யோோ்? 

A) டூை்டி சந்த் 

B) ஹிமோ தோஸ்  

C) சோிதோ வகய்க்வோை் 

D) சதி கீதோ 

 கபோலந்தில் நைந்த கபோஸ்னோன் தைகள கிரோண்ை் பிோிக்ஸில், வபண்களுக்கோன 200 மீ., ஓை்ைத்தில் 

பந்தய துோரத்டத 23.65 வினோடியில் கைந்து முதலிைம் பிடித்த இந்திய வீரோங்கடன ஹிமோ தோஸ், 

தங்கப்பதக்கத்டத டகப்பற்றினோோ். ஹிமோ, 400 மீ., ஓை்ைத்தில் உலக ஜூனியோ் சோம்பியனும், கதசிய 

சோதடனயும் படைத்தவரோவோோ். இந்தப்கபோை்டியில் பங்ககற்ற மற்வறோரு இந்திய வீரோங்கடன V K 

விஸ்மோயோ, 23.75 வினோடியில் கைந்து 3ஆவது இைம்பிடித்தோோ். ஆண்களுக்கோன குண்டு எறிதலில், 

இந்தியோவின் தஜிந்தோ் போல் சிங் டூோ், 3ஆவது இைம்பிடித்து வவண்கலப்பதக்கம் வவன்றோோ். 

4.எந்த நகரத்தில், தீக்கோயம் மற்றும் பிளோஸ்டிக் அறுடவச்சிகிச்டசக்கோன உலகின் மிகப்வபோிய 

நிறுவனம் வசயல்பைத்வதோைங்கியுள்ளது? 

A) யங்கூன் 

B) ஜகோோ்த்தோ 

C) புகன 

D) ைோக்கோ  

 உலகின் மிகப்வபோிய “கேக் ஹசீனோ கதசிய தீக்கோயம் மற்றும் பிளோஸ்டிக் அறுடவச்சிகிச்டச 

நிறுவனம்” ைோக்கோவில் ஜூடல.4 முதல் வசயல்பைத் வதோைங்கியது. 50 ICU, 12 அறுடவயரங்கம் மற்றும் 

ஐந்நூறு படுக்டககள் வகோண்ை இந்த மருத்துவமடன, வங்ககதசத்தில் தீக்கோயத்தோல் போதிக்கப்பை்ை 

கநோயோளிககளுக்கு நவீன சிகிச்டசடய வைங்கும். இந்த நிறுவனம், சுமோோ் 500 ககோடி இை்ைோக்கோ 

(வங்ககதசப் பணம்) மதிப்பில் கை்ைப்பை்டுள்ளது. 

5.நைப்போண்டு ஐ.நோ. MSME நோளுக்கோன கருப்வபோருள் என்ன? 

A) Entrepreneurship: A way of success 

B) Big Money For Small Business: Financing the SDGs  

C) The Youth Dimension 

D) Small business – big impact 
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 ஐக்கிய நோடுகள் அடவயின் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் நோள், ஒவ்கவோோ் ஆண்டும் 

ஜூன்.27 அன்று அனுசோிக்கப்படுகிறது. அது, நிடலயோன வளோ்ச்சிக்கு அத்தடகய நிறுவனங்களின் 

பங்களிப்பு குறித்த வபோதுவோன விைிப்புணோ்டவ ஏற்படுத்துகிறது. இந்த வடகயோன நிறுவனங்கள் 

உலவகங்கிலும் குறிப்பிைத்தக்க கவடலவோய்ப்பு மற்றும் வருமோனத்டத ஈை்டும் வோய்ப்புகளுக்கு 

வபோறுப்போனடவயோக உள்ளன. கமலும், வறுடம ஒைிப்பு மற்றும் வளோ்ச்சியின் முக்கிய இயக்கி என 

அடவ அடையோளம் கோணப்பை்டுள்ளன. 

 குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் வபரும்போலும் வபண்கள், இடளஞோ்கள் மற்றும் ஏை்டமயோன 

குடும்பங்கடளச் கசோ்ந்தவோ்களுக்கு பணி வோய்ப்டப வைங்குவனவோக உள்ளன. சில சமயங்களில் 

கிரோமப்புறங்களின் ஒகர கவடலவோய்ப்பு ஆதோரமோக குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் 

உள்ளன. “Big Money For Small Business: Financing the SDGs” என்பது நைப்போண்டில் வரும் 

இந்நோளுக்கோன கருப்வபோருளோகும். 

6. “Working on a Warmer Planet” என்ற தனது அறிக்டகடய சமீபத்தில் வவளியிை்ை சோ்வகதச 

அடமப்பு எது? 

A) சோ்வகதச வதோைிலோளோ் அடமப்பு  

B) யுனிவசப் 

C) யுவனஸ்ககோ 

D) எப்.ஏ.ஓ 

 சோ்வகதச வதோைிலோளோ் அடமப்போனது “Working on a Warmer Planet – The Impact of Heat Stress on 

Labour Productivity and Decent Work – ஒரு வவப்பமோன ககோளில் பணிபுோிதல் – வதோைிலோளோ் 

உற்பத்தித்திறன் & பண்போோ்ந்த கவடலகளில் வவப்ப அயோ்ச்சியின் தோக்கம்” என்று தடலப்பிைப்பை்ை 

தனது அறிக்டகடய சமீபத்தில் வவளியிை்ைது. பணிபுோியும் இைம் சூைோக இருக்கும் கோரணத்தோகலோ 

அல்லது வதோைிலோளோ்கள் ஆடம கவகத்தில் பணி வசய்யும் கோரணத்தோகலோ வருங்கோலத்தில் 

கவடல கநர இைப்பு (working hours loss) ஏற்படும் என அந்த அறிக்டக கூறுகிறது. 

 இந்தியோதோன் அதிகம் போதிக்கப்படும் நோைோக இருக்கும் என்று ஐ.நோ அறிக்டக வதோிவித்துள்ளது. 

இந்தியோ அதன் அதிக மக்கள்வதோடக கோரணமோக, வரும் 2030ஆம் ஆண்டில் உற்பத்தித்திறனில், 34 

மில்லியன் அளவுக்கு முழுகநர கவடலகடள (full–time jobs) இைக்கும் என எதிோ்போோ்க்கப்படுகிறது. 

புவி வவப்பமடைதலோல் (global warming) 2030இல் இந்தியோ 5.8% கவடல கநரத்டத இைக்கும் என 

எதிோ்போோ்க்கப்படுகிறது. அதுவும் குறிப்போக விவசோயம் மற்றும் கை்டுமோனத் துடறகடள இதன் போதிப்பு 

மிகுந்திருக்கும். 

 21ஆம் நூற்றோண்டின் இறுதியில் 1.5° வசல்சியஸ் என்ற அளவிலோன உலகளோவிய வவப்பநிடல உயோ்வு 

மற்றும் வதோைிலோளோ் வளத்தின் கபோக்குகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இக்கூற்றுகள் உள்ளன. 

இந்தியோவில் வபரும்போலோன தோக்கங்கள் விவசோயத்துடறயிகலகய உணரப்படும். ஆனோல், 

கை்டுமோனத் துடறயில், வவப்ப அயோ்ச்சியோனது ஆண் மற்றும் வபண் வதோைிலோளோ்கடள போதிப்பதோல் 

கவடல கநரம் அதிகோிப்பு என்பது இைப்டபகய ஏற்படுத்தும் என எதிோ்போோ்க்கப்படுகிறது. அதிக 

ஈரப்பதம் உள்ள இைங்களில் 35° வசல்சியசுக்கு கமல் வவப்பநிடல கோணப்பை்ைோல் வபோதுவோக அது 

வவப்ப அயோ்ச்சி (Heat Stress) என வடரயறுக்கப்படுகிறது. 
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7.இந்திய இரயில்கவயில் மிகநீளமோன மின்மயமோக்கப்பை்ை சுரங்கப்போடதடய வசயல்போை்டுக்கு 

வகோண்டு வந்துள்ள இரயில்கவ மண்ைலம் எது? 

A) வதற்கு மத்திய இரயில்கவ  

B) வைக்கு இரயில்கவ 

C) மத்திய இரயில்கவ 

D) கமற்கு இரயில்கவ 

 வதற்கு மத்திய இரயில்கவ (SCR) சமீபத்தில் வசோ்கலோபள்ளி மற்றும் ரபூரு நிடலயங்களுக்கு இடையில் 

வமோத்தம் ரூ.460 ககோடி வசலவில் கை்ைப்பை்ை 6.6 கி.மீ நீளமுள்ள மிகநீளமோன மின்மயமோக்கப்பை்ை 

சுரங்கப்போடதடய வசயல்போை்டுக்குக் வகோண்டுவந்துள்ளது. ஒபுலவோோிபள்ளி – வவங்கைோச்சலம் – 

கிருே்ணோபை்டினம் துடறமுகத்திற்கு இடையில் அண்டமயில் கை்டி முடிக்கப்பை்ை 113 கி.மீ நீள புதிய 

இரயில் வைித்தைத்தின் ஒருபகுதியோக இந்தச் சுரங்கப்போடத அடமந்துள்ளது. 

 மின்மயமோக்கப்பை்ை இச்சுரங்கப்போடத, புதிய ஆஸ்திகரலிய சுரங்கப்போடத முடறயில் ‘குதிடர லோை’ 

வடிவத்தில் கை்ைப்பை்டுள்ளது. சுரங்கப்போடதயின் உயரம் (இரயில் மை்ைத்திலிருந்து கூடர வடர) 6.5 

மீ., ஆகும். வதோைோ்புக்கம்பியின் குடறந்தபை்ச உயரம் 5.2 மீை்ைோ் என்ற அளவில் பரோமோிக்கப்படுகிறது. 

இந்தப் புதிய வைித்தைம், வதற்கு மற்றும் கமற்கு கைற்கடர இரயில்கவ மண்ைலங்கள் இடைகய கநரடி 

இடணப்புகடள எளிதோக்கும் மற்றும் மண்ைலத்தின் சரக்கு வருவோடயயும் கமம்படுத்தும். 

8. அவமோிக்கோ – இந்தியோ உத்திசோோ் பங்கோளோ் மன்றத்தின் (USISPF) நைப்போண்டு சோ்வகதச 

சிறப்பு விருதிடன வபறவுள்ள இந்திய வணிகத் தடலவோ் யோோ்? 

A) ஆனந்த் மககந்திரோ 

B) இரத்தன் ைோைோ 

C) முககே் அம்போனி 

D) அஜய் பங்கோ  

 அமோிக்கோ – இந்தியோ உத்திசோோ் பங்கோளோ் மன்றம் (USISPF) தனது நைப்போண்டு சோ்வகதச சிறப்பு 

விருதுகளுக்கு மோஸ்ைோ்கோோ்டு தடலடமச் வசயல் அதிகோோி மற்றும் தடலவோ் அஜய் பங்கோ மற்றும் 

விப்கரோ தடலவோ் அசிம் பிகரம்ஜி ஆகிகயோடர கதோ்வுவசய்துள்ளது. ஜூடல.11 அன்று வோேிங்ைனில் 

நடைவபறவுள்ள 2ஆவது வருைோந்திர தடலடமத்துவ உச்சிமோநோை்டில் அவ்வணிகத் தடலவோ்கள் 

இருவருக்கும் மதிப்புமிக்க இவ்விருது வைங்கப்படும். வோ்த்தகம் மற்றும் முதலீடு, உத்திசோோ் ஆற்றல் 

உறவுகள், உற்பத்தி மற்றும் புத்தோக்க பங்கோண்டம கபோன்ற இருதரப்பு ஒத்துடைப்பின் பகுதிகடள 

இந்தத் தடலடமத்துவ உச்சிமோநோடு சிறப்பித்துக்கோை்டும். 
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9. ‘Whispers of Time’ என்ற நூலின் ஆசிோியோ் யோோ்? 

A) ஜும்போ லஹிோி 

B) கிருே்ண சக்கஸனோ  

C) விக்ரம் கசத் 

D) கரோஹிந்தன் மிஸ்திோி 

 ‘Whispers of Time’ என்ற நூடல Dr. கிருே்ணோ சக்கஸனோ எழுதியுள்ளோோ். சமீபத்தில் புது தில்லியில் 

உள்ள இந்திய சோ்வகதச டமயத்தில், மத்திய ஜவுளி மற்றும் மகளிோ் மற்றும் குைந்டதகள் கமம்போை்டு 

அடமச்சோ் ஸ்மிருதி ஜூபின் இரோணி, இந்த நூடல வவளியிை்ைோோ். 

10.கதசிய ஊரக வளோ்ச்சி மற்றும் பஞ்சோயத்து ரோஜ் நிறுவனத்தின் (National Institute of Rural 

Development and Panchayat Raj – NIRDPR) தடலடமயகம் எங்கு அடமந்துள்ளது? 

A) டஹதரோபோத்  

B) புது தில்லி 

C) மும்டப 

D) ரோய்ப்பூோ் 

 கோந்திகபை், வமோய்னோபோத், ரோகஜந்திரநகோ், வசோிலிங்கம்பள்ளி மற்றும் ேம்ேோபோத் மண்ைலங்களில் 

உள்ள 75 பள்ளிகடளச் கசோ்ந்த ஆசிோிடயகள் மற்றும் தன்னோோ்வலோ்கள் குழுவின் மூலம் 11,516 

மோணவிகளுக்கு சோனிை்ைோி நோப்கின்கடள இலவசமோக வைங்கும் ஒரு முன்கனோடி திை்ைத்துக்கோக 

கதசிய ஊரக வளோ்ச்சி மற்றும் பஞ்சோயத்து ரோஜ் நிறுவனமோனது வபோதுத்துடற நிறுவனமோன போரத் 

டைனமிக்ஸ் நிறுவனத்துைன் (BDL) இடணந்துள்ளது. இத்திை்ைம், வதலுங்கோனோவில் உள்ள அரசுப் 

பள்ளிகளில் பயிலும் குைந்டதகள் மத்தியில் மோதவிைோய் மற்றும் மோதவிைோய் சுகோதோரம் குறித்த 

விைிப்புணோ்டவ ஏற்படுத்தும். 

 வபருநிறுவன சமூக வபோறுப்புணோ்வு முன்வனடுப்புகளின் ஒருபகுதியோக BDL வைங்கிய ரூ.71.82 லை்சம் 

நிதியுதவியுைன் இந்தத் திை்ைம் வசயல்படுத்தப்படுகிறது. சமூகவியல் மற்றும் சூைல் பிரச்சடனகளுைன் 

சுகோதோரம் குறித்த விைிப்புணோ்டவ ஏற்படுத்துவதும், கிரோமப்புற வளோிளம்பருவத்துப் வபண்கள் 

மத்தியில் மோதவிைோயுைன் வதோைோ்புடைய களங்கத்டத நீக்குவதும் இந்தத் திை்ைத்தின் கநோக்கமோகும். 

NIRDPR என்பது கிரோமப்புற வளோ்ச்சியில் ஆரோய்ச்சி கமற்வகோள்ளும் ஓோ் இந்திய நிறுவனமோகும். இது 

டஹதரோபோத் அருகக ரோகஜந்திரநகோில் அடமந்துள்ளது. 
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 உலக முதலீை்ைோளோ் மோநோை்டில் வசய்யப்பை்ை புோிந்துணோ்வு ஒப்பந்தங்களின்படி, புதிய 

நிறுவனங்களுக்கு தமிை்நோடு முதலடமச்சோ் K. பைனிசோமி அடிக்கல் நோை்டினோோ். அவற்றின் விபரம்., 

o கோஞ்சிபுரம் மோவை்ைம் – ஒரகைத்தில் டிபிஐ கோம்கபோடசை்ஸ் நிறுவனம்; சுங்குவோோ்சத்திரத்தில் 

மககந்திரோ எம்எஸ்டிசி நிறுவனம்; இருங்கோை்டுக்ககோை்டையில் சக்தி ஸ்டீல் நிறுவனம், 

ஸ்ரீவபரும்புதுூோ் சமுத்திரப்கபடு கிரோமத்தில் சன் எஸ்கைை்ஸ். 

o திருவள்ளூோ் மோவை்ைம் – கும்மிடிப்பூண்டி சிப்கோை் வதோைிற்பூங்கோவில் பிோ்லோ குழுமத்தின் 

டஹவைக் கோோ்பன் நிறுவனம், மோவை்ை தனியோோ் வதோைிற்பூங்கோவில் மககந்திரோ ஸ்டீல் சோ்வீஸ் 

டமயம்; வபோியபோடளயத்தில் கோளீஸ்வோி நிறுவனத்தின் புதிய பகயோடீசல் உற்பத்தி ஆடல. 

o நோமக்கல் மோவை்ைம் – பள்ளிபோடளயத்தில் கமோதி ஸ்பின்னோ்ஸ், லக்கி கவவ்ஸ் நிறுவனம்.  

o கசலம் வோைப்போடி, ஈகரோடு ககோபிவசை்டிபோடளயம், ககோடவ கமை்டுப்போடளயம் ஆகிய 

இைங்களில் எஸ்.பி. நிறுவனத்தின் நூற்போடலகள், ஆயத்த ஆடை உற்பத்தி நிறுவனம். 

o ககோயம்புத்துூோ் மோவை்ைம் – சின்னகவைம்பை்டி பகுதியில் கிருே்ணகவணி கோோ்பன் 

நிறுவத்தின் சீல், கபோிங்குகள் உற்பத்தி ஆடல. 

o திருவண்ணோமடல மோவை்ைம் – சிப்கோை் வதோைிற்பூங்கோவில் கவல்கபோ வமை்ைல்ஸ். 

o கவலுூோ் மோவை்ைம் – இரோணிப்கபை்டை சிப்கோை் வதோைிற்பூங்கோவில் கோல்வகனோ டிரோக்.  

o கிருே்ணகிோி மோவை்ைம் – சிப்கோை் பூங்கோவில் இரங்கநோயகி நிறுவனத்தின் கோகித உற்பத்தி 

ஆடல. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மனப்பித்துடன் (Schizophrenia) ததொடொ்புடடய புதிய மரபணுடை இந்தியொ மற்றும் எந்நொட்டின் 

அறிைியலொளொ்கள் இடைந்து அடடயொளம் கை்டறிந்துள்ளனொ்? 

A) ததன்னொப்பிொிக்கொ 

B) இரஷ்யொ 

C) ஆஸ்திரரலியொ  

D) தபல்ஜியம் 

 18 ஆை்டுகொல ஆரொய்ச்சிக்குப் பிறகு, ஆஸ்திரரலியொைில் உள்ள குயின்ஸ்லொந்து பல்கடலக்கழக 

அறிைியலொளொ்கள் குழுைும், இந்திய அறிைியலொளொ்கள் குழுைும் இடைந்து மனப்பித்துடன் 

ரநரடியொகத் ததொடொ்புடடய ‘NAPRT1’ என்ற ஒரு புதிய மரபணுடை அடடயொளம் கை்டறிந்துள்ளனொ். 

இந்தியொடைச் ரசொ்ந்த ஆயிரக்கைக்கொன மக்களின் DNAடைப் பயன்படுத்தி, மனப்பித்துக்கொன 

கொரைங்கள் மற்றும் சொத்தியமொன சிகிச்டசகளுக்கொன ரதடலில், அந்தக் குழு, சில துருப்புகடளக் 

கை்டறிந்தது. 

 இந்த ஆய்ைு, உயிொ்ச்சத்து B3 ைளொ்சிடத மொற்றத்தில் ஈடுபடும் ஒரு தநொதிடயக் குறிக்கும் ஒரு 

மரபணுடை அடடயொளங்கை்டுள்ளது. ஐரரொப்பிய ைம்சொைளிடயச்ரசொ்ந்த மனப்பித்து ரநொயொளிக 

–ளின் மரபணு தரைுத்ததொகுப்பிலும் இம்மரபணுடைக் கை்டுபிடிக்க முடிந்ததொக ஆரொய்ச்சியொளொ்கள் 

கூறுகின்றனொ். இந்திய ஆரொய்ச்சியொளொ்களின் குழுைுக்கு தசன்டனடயச் ரசொ்ந்த மனப்பித்து 

ஆரொய்ச்சி அறக்கட்டடளயின் இடை நிறுைனரும் இயக்குநருமொன R தொரொ தடலடமதொங்கினொொ். 

மனப்பித்து என்பது ஒரு நொள்பட்ட மற்றும் கடுடமயொன மனக்ரகொளொறு ஆகும். இது ஒரு நபொின் 

சிந்தடன, உைொ்திறன் மற்றும் நடத்டதடயப் பொதிக்கிறது. 

2. MOSAiC பைி என்பது எந்தக் கடலில் நடத்தப்படும் ஓரொை்டுகொல ஆய்ைுப்பயைமொகும்? 

A) ஆொ்டிக் தபருங்கடல்  

B) அை்டொொ்டிகொ தபருங்கடல் 

C) பசிபிக் தபருங்கடல் 

D) இந்தியப் தபருங்கடல் 

 ஓரொை்டுகொலம் நடடதபறைுள்ள MOSAiC பைியில், 17 நொடுகடளச் ரசொ்ந்த ஆரொய்ச்சியொளொ்கள் 

பங்ரகற்கைுள்ளனொ். அைொ்கள் கொலநிடல மொற்றத்டதப் பற்றி ஆய்ைுதசய்ைதற்கொக ஆொ்டிக் தபருங் 

கடல் பனியின் ஒரு தபொிய பகுதியில் கப்படல நங்கூரமிடுைொொ்கள். 

 ஆொ்டிக்கில் கொலநிடல மொற்றத்தின் தொக்கம் மற்றும் அது உலகின் பிற பகுதிகடள எை்ைொறு 

பொதிக்கும் என்படத ஆய்ைு தசய்யும் ஆரொய்ச்சியொளொ்களுக்கு தஜொ்மொனிய பனி உடடப்புக் கப்பலொன 

RV Polarstern (ரபொலொொ் ஸ்தடொ்ன்) ஆரொய்ச்சித் தளமொக இருக்கும். Multidisciplinary drifting Observatory 

for the Study of Arctic Climate என்பதன் சுருக்கரம MOSAiC. US நிறுைனங்களொன ரதசிய அறிைியல் 
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அறக்கட்டடள, ஆற்றல் துடற, ரதசிய தபருங்கடல் மற்றும் ைளிமை்டல நிொ்ைொகம் (NOAA) மற்றும் 

NASA ஆகியைற்றிடமிருந்து இந்தப் பைி நிதியுதைி தபற்றுள்ளது. 

3.சமீபத்தில் UNSECO உலக பொரம்பொியக் களமொக அறிைிக்கப்பட்ட இரொஜஸ்தொனிய நகரம் எது? 

A) பிகொரனொ் 

B) உதய்பூொ் 

C) தஜய்ப்பூொ்  

D) ரஜொத்பூொ் 

 இரொஜஸ்தொனின் ைரலொற்றுச் சிறப்புமிக்க நகரமொன தஜய்ப்பூொ், அசொ்டபஜொனின் பொகுைில் நடந்த 

UNESCO உலக பொரம்பொியக் களத்தின் 43ஆைது அமொ்ைில், உலக பொரம்பொியக்களமொக (World Heritage 

Site) அறிைிக்கப்பட்டது. தபொ.ஆ.1727இல் இரை்டொம் சைொய் தஜய் சிங் தடலடமயின் கீழ் இந்த நகரம் 

நிறுைப்பட்டது. கட்டடக்கடலக்கும், கலொசொரத்திற்கும் அறியப்படும் இந்த நகரம், இரொஜஸ்தொன் 

மொநிலத்தின் தடலநகரமொக தசயல்படுகிறது. 

4.ரைளொை்டமயில் தசயற்டக நுை்ைறிடைப் பயன்படுத்துைது குறித்த ஆய்ைுக்கொக, எந்தத் 

ததொழில்நுட்ப நிறுைனத்துடன் இந்திய அரசு ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளது? 

A) இன்ரபொசிஸ் 

B) ைிப்ரரொ 

C) டமக்ரரொசொப்ட் 

D) ஐ பி எம் (IBM)  

 மூன்று மொநிலங்களில் தலொ ஒரு மொைட்டத்தில், ரைளொை்டமயில் தசயற்டக நுை்ைறிைு (Artificial 

Intelligence) மற்றும் ைொனிடல ததொழில்நுட்ப தீொ்ைுகடள பயன்படுத்துைது குறித்த ஒரு முன்ரனொடி 

ஆய்டை ரமற்தகொள்ைதற்கொக இந்திய அரசு IBM இந்தியொைுடன் ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளது. மத்தியப் 

பிரரதசம், குஜரொத் மற்றும் மகொரொஷ்டிரொைில் முடறரய ரபொபொல், இரொஜ்ரகொட் மற்றும் நந்ரதடு ஆகிய 

மூன்று மொைட்டங்களில் மொனொைொிப் பயிொ் பருைத்திற்கொன முன்ரனொடி ஆய்ைு நடத்தப்படும்.  

 இந்த ஒப்பந்தத்தின் ஒருபகுதியொக, சிறந்த உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தித்திறனுக்கொன நீொ் மற்றும் பயிொ் 

ரமலொை்டம ததொடொ்பொன முடிைுகடள ைிைசொயிகள் எடுக்க உதைுைதற்கொக IBMஇன் ைொட்சன் தீொ்ைுத் 

தளமொனது தசயற்டக நுை்ைறிைு மற்றும் ைொனிடல ததொழில்நுட்பம் மூலம் கிரொம / பை்டை 

மட்டத்தில் ைிைசொயத் துடறயில் ைொனிடல முன்னறிைிப்பு மற்றும் மை்ைின் ஈரப்பதம் குறித்த 

தகைல்கடள இலைசமொக ைழங்கும். 

5.எந்தத் ரததியில், இந்தியொைில், ரதசிய மருத்துைொ்கள் நொள் தகொை்டொடப்படுகிறது? 

A) ஜூடல 5   B) ஜூடல 3 

C) ஜூடல 1   D) ஜூடல 7 
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 இந்தியொைில் 1991ஆம் ஆை்டு முதல் ஒை்ரைொொ் ஆை்டும் ஜூடல.1 அன்று ரதசிய மருத்துைொ்கள் நொள் 

தகொை்டொடப்பட்டு ைருகிறது. ைரலொற்று புகழ்மிக்க மருத்துைரும் ரமற்கு ைங்க மொநிலத்தின் 2ஆைது 

முதலடமச்சருமொன மருத்துைொ் பிதொன் சந்திர ரொயின் நிடனைொக ரதசிய மருத்துைொ்கள் தினம் 

தகொை்டொடப்படுகிறது. ரமற்கு ைங்கத்தின் சிற்பி என கருதப்படும் இைொ் துொ்கொபூொ், கல்யொைி, பிதொன் 

நகொ், அரசொக்நகொ் மற்றும் ஹப்ரொ முதலிய நொன்கு நகரங்கடள நிறுைியுள்ளொொ். 

 இந்தியொைின் மிகைுயொிய ைிருதொன ‘இந்திய மொமைி’ ைிருடத 1961ஆம் ஆை்டு பிப்.4 அன்று இைொ் 

தபற்றொொ். இைொின் நிடனைொகைும், மனித ைொழ்ைில் மருத்துைொ்களின் மதிப்புமிக்க ரசடையின் 

முக்கியத்துைத்டத உைரைும், அைொ்களுள் சிறந்தைடர ரபொற்றைும் இந்நொள் தகொை்டொப்படுகிறது. 

“Zero tolerance to violence against doctors and clinical establishment” என்பது நடப்பொை்டில் ைரும் இந்த 

நொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும்.  

6.தமன் கங்கொ – பிஞ்சல் ஆறு இடைப்புத் திட்டமொனது, எந்த மொநிலத்துடன் ததொடொ்புடடயது? 

A) தமிழ்நொடு 

B) கொ்நொடகொ 

C) ஜொொ்க்கை்ட் 

D) மகொரொஷ்டிரொ  

 மகொரொஷ்டிரொைில், ைறட்சியின் தநருக்கடிக்குத் தீொ்ைுகொை்பதற்கொக ஆறுகடள ஒருங்கிடைக்க 

அம்மொநில அரசு முடிைுதசய்துள்ளது. மும்டபடயப் தபொறுத்தைடர, 2060ஆம் ஆை்டு ைடர அதன் நீொ் 

ரதடைகடள பூொ்த்தி தசய்யும் தமன் கங்கொ – பிஞ்சல் ஆறு இடைபப்புத் திட்டம் சிறந்த ததொிைொக 

உள்ளது. டைதொ்ைொ ைடிநிலத்தில், பிஞ்சல் ஆற்றில் கட்டப்பட்டுள்ள பிஞ்சல் அடையின் ைழியொக 

தமன் கங்கொ ைடிநிலத்தில் உள்ள நீொ்த்ரதக்கங்களிலிருந்து மும்டபக்கு உபொிநீடர திடச திருப்ப 

இந்தத் திட்டம் முன்தமொழிகிறது. 

7.சச்சின் தடை்டுல்கொின் அொிய உலகக்ரகொப்டப சொதடனடய முறியடித்த இக்ரம் அலி கில், 

எந்த நொட்டடச் ரசொ்ந்தைொ்? 

A) ஆப்கொனிஸ்தொன் 

B) ததன்னொப்பிொிக்கொ 

C) பொகிஸ்தொன் 

D) இங்கிலொந்து 

 சச்சின் தடை்டுல்கொின் நீை்டநொள் உலகக்ரகொப்டப சொதடனடய ஆப்கொனிஸ்தொன் கிொிக்தகட் ைீரொ் 

இக்ரம் அலி கில் முறியடித்தொொ். ரமற்கிந்தியத்தீைுகள்–ஆப்கொனிஸ்தொன் இடடரய ஜூடல.4 அன்று 

லீட்ஸில் நடந்த ஆட்டத்தில், இக்ரம் அலி சிறப்பொக ஆடி 86 ரன்கடள எடுத்தொொ். கடந்த 1992ஆம் ஆை்டு 

உலகக்ரகொப்டபயில், ஜிம்பொப்ரை அைிக்கு எதிரொக சச்சின் 81 ரன்கடள எடுத்திருந்தொொ். 

 அப்ரபொது அைொ் 18 ஆை்டுகள், 318 நொள் என்ற ையதில் உலகக்ரகொப்டப ைரலொற்றில் எை்பதுக்கும் 

அதிகமொன ரன்கடள எடுத்த சொதடனடய நிகழ்த்தினொொ். இந்நிடலயில் தற்ரபொது இக்ரம் அலி அடத 
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முறியடித்துள்ளொொ். 18 ஆை்டுகள், 278 நொள்கள் என்ற ையதில் அைொ் 86 ரன்கடள எடுத்து சச்சினின் 

சொதடனடய முறியடித்தொொ். 

8. NITI ஆரயொக்கின் நடப்பொை்டு AMFFR குறியட்ீடில், முதலிடம் பிடித்துள்ள மொநிலம் எது? 

A) குஜரொத் 

B) மத்தியப்பிரரதசம் 

C) இரொஜஸ்தொன்  

D) மகொரொஷ்டிரொ  

 NITI ஆரயொக் தைளியிட்டுள்ள “Agricultural Marketing and Farmer Friendly Reforms Index – ரைளொை் 

சந்டதப்படுத்தல் மற்றும் உழைொ்க்கு உகந்த சீொ்திருத்த குறியட்ீடில் – AMFFRI” மகொரொஷ்டிர மொநிலம் 

முதலிடத்டதப் பிடித்துள்ளது. ரைளொை் சந்டதப்படுத்துதலில் மொநிலங்கள் ரமற்தகொை்ட சீொ்திருத்த 

–ங்களின் அடிப்படடயில் இந்தக் குறியடீு அைற்டற ைொிடசப்படுத்தியுள்ளது. குஜரொத் நுூற்றுக்கு 71.5 

மதிப்தபை்ணுடன் 2ஆைது இடத்தில் உள்ளது. இரொஜஸ்தொன் & மத்தியப்பிரரதசம் ஆகிய மொநிலங்கள் 

அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன. 

 NITI ஆரயொக், APMC சட்டத்தின்கீழ் முன்தமொழியப்பட்ட e–NAM திட்டத்தில் ரசருதல், சந்டதப்படுத்தும் 

பழங்கள் மற்றும் கொய்கறிகளுக்கொன சிறப்பு சிகிச்டச மற்றும் மை்டிகளில் ைொிகளின் அளைு ரபொன்ற 

ஏழு ைிதிகடள அமல்படுத்துைதன் அடிப்படடயில் மொநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரரதசங்கடள 

தரைொிடசப்படுத்த ஒரு குறியட்ீடட அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தச் சுட்டிகள் (Indicators) ரைளொை் 

ைைிகத்டத எளிதொக்குைடதயும், நைீன ைைிகத்தின் மூலம் ைிைசொயிகள் பயனடடைதற்கொன 

ைொய்ப்புகடளயும் தைளிப்படுத்துகின்றன. ரமலும் அைொ்களது ைிடளதபொருட்கடள ைிற்படன 

தசய்ைதற்கொன பரந்த ைொய்ப்டபயும் இது தகொை்டுள்ளது. இந்தச் சுட்டிகள் ரைளொை் சந்டதகளில் 

ரபொட்டித்திறன், தசயல்திறன் மற்றும் தைளிப்படடத்தன்டம ஆகியைற்டறயும் குறிக்கின்றன. 

9.எந்த மொநிலத்தில், அத்தி ைரதொ் திருைிழொ ததொடங்கியுள்ளது? 

A) தமிழ்நொடு  

B) ரகரளொ 

C) ஆந்திரப்பிரரதசம் 

D) கொ்நொடகொ 

 தமிழ்நொட்டின் கொஞ்சிபுரம் மொைட்டத்தில் அடமந்துள்ள ைரதொ் ரகொைிலில் ஜூடல.1 அன்று அத்தி 

ைரதொ் திருைிழொ ததொடங்கியது. அத்திமரத்தொலொனைொ் என்பதொல் அைருக்கு ‘அத்தி’ைரதொ் எனப்தபயொ். 

‘அனந்தசரஸ்’ என அடழக்கப்படும் ரகொைில் குளத்தில் மூழ்கடைக்கப்பட்டிருக்கும் அைொ், நொற்பது 

ஆை்டுகளுக்கு ஒருமுடற தைளிரய தகொை்டுைரப்பட்டு, 45 நொட்களுக்கு பூடஜ தசய்யப்பட்ட பின்பு 

மீை்டும் அக்குளத்திரலரய மூழ்கடைக்கப்படுைொொ். 
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 கடடசியொக அைொ் தைளிரய ைந்தது 1979ஆம் ஆை்டு ஜூடல.2 அன்று, அதற்கு முன்னதொக 1939ஆம் 

ஆை்டு ஜூடல.12 அன்று அைொ் பக்தொ்களுக்கு அருள்பொலித்தொொ். திருைிழொைின் முதல் நொளன்று ஒரு 

இலட்சத்திற்கும் ரமற்பட்ட பக்தொ்கள் அத்திைரதடர தொிசிக்க ரகொைிலுக்குத் திரை்டனொ். 

10.ஈரொக்கின் எப் பை்டடய தளம், UNESCO உலக பொரம்பொியக் களமொக அறிைிக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) பொபிரலொன்  

B) பொக்தொத் 

C) ரமொசுல் 

D) கொ்பலொ 

 பை்டடய தமசபரடொமிய நொகொிகத்தின் முக்கிய அங்கமொக திகழ்ந்த பொபிரலொன் நகரம், உலக 

பொரம்பொியக் களமொக அங்கீகொரம் அளிக்கப்படுைதொக UNESCO ததொிைித்துள்ளது. ஐக்கிய நொடுகளின் 

மதிப்புமிக்க இடங்களின் பட்டியலில் 4,000 ஆை்டுகள் பழடமயொன நகரமொன பொபிரலொடன ரசொ்க்க 

ரைை்டும் என்று 1983ஆம் ஆை்டு முதல் ததொடொ்ந்து ஈரொக் கூறிைருகிறது. 

 ஹம்முரொபி மற்றும் ரநபுகொத்ரநச்சொொ் ரபொன்ற சிறந்த ஆட்சியொளொ்களின் கீழ், அடுத்தடுத்த ரபரரசுகள் 

பொபிரலொடன ஆை்டது. நிரயொ–பொபிரலொனிய சொம்ரொஜ்யத்தின் படடப்பொற்றலின் தைளிப்பொட்டட 

பொபிரலொன் பிரதிபலிக்கிறது. பை்டடய உலகின் ஏழு அதிசயங்களுள் ஒன்றொக பொபிரலொன் 

திகழ்கிறது. இங்குள்ள மொளிடகயின் ததொங்கும் ரதொட்டங்கள் – உலகளைில் கடல, பிரபலமொன 

மற்றும் மத கலொச்சொரத்திற்கு ஊக்கம் அளிக்கக்கூடியனைொகும். 

 எனினும் இப்பகுதி ‘மிகைும் பொதிக்கப்படக்கூடிய நிடலயில்’ இருக்கிறது. கடந்த நுூற்றொை்டில் சதொம் 

உரசனுக்கு இங்கு ஓொ் அரை்மடன கட்டப்பட்டதிலிருந்தும், அதடனத்ததொடொ்ந்து அதமொிக்க படடப் 

பிொிைுகளுக்கொன தளமொக பயன்படுத்தப்படுைதிலிருந்தும் இத்தளம் அை்டமய ஆை்டுகளில் மிகைும் 

பொதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பகுதிகளுக்கு இத்தடகய ரபொொ்ச்சூழலிலிருந்து ‘அைசரகொல பொதுகொப்பு 

ரதடை’ என்றும் UNESCO எச்சொித்துள்ளது. 

 

 

 பயிொ்சொகுபடியில் கடள ைரொமல் இருக்கைும், அதிக மகசூல் ஈட்டைும் ைிைசொயிகளுக்கு ‘கடளப்பொய் 

ததொழில்நுட்பத்டத’ (Weedmat / Multhing) ரதொட்டக்கடலத்துடற பொிந்துடர தசய்துள்ளது. இஸ்ரரல் 

ததொழில்நுட்பத்தில் இந்த முடற கடடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

 10ஆைது உலக தமிழொரொய்ச்சி மொநொடு, அதமொிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் ரபரடையின் 32ஆைது தமிழ் ைிழொ, 

சிகொரகொ தமிழ்ச்சங்கத்தின் தைள்ளி ைிழொ ஆகிய முப்தபரும்ைிழொ அதமொிக்கொைின் சிகொரகொ நகொில் 

ஜூடல 4 – 7 ைடர நடந்தது. ‘கீழடி – நம் தொய்மடி’ என்பது இந்த மொநொட்டுக்கொன கருப்தபொருளொகும். 

அப்ரபொது, தமிழ் இயக்கம் பதிப்பித்த 46,000 தனித்தமிழ்ப் தபயொ்கள் தகொை்ட “சூட்டி மகிழ்ரைொம் 

தமிழ்ப்தபயொ்கள்” எனும் நுூடல தமிழ்நொட்டின் தமிழ் ைளொ்ச்சி, ததொல்லியல் துடற அடமச்சொ் க. 

பொை்டியரொஜன் தைளியிட்டொொ். ஜூடல 6 மற்றும் 7 ஆகிய ரததிகளில் தமிழொ்களின் ைைிக 

தபொருளொதொரம் ததொடொ்பொன மொநொடும் நடந்தது. 
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