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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. “War over Words: Censorship in India, 1930 – 1960” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யரர்? 

A) ர ரஹிந்தன் மிஸ்திரி 

B) ரதவிகர ரசதி  

C) அமிதவ் ரகரஷ் 

D) சுதீப் நரகர்கர் 

 மண்டி ஐஐடி நிறுவனத்தின் நவீன வ லரற்றரசிரிய ரன ரதவிகர ரசதி, “War over Words: Censorship in 

India, 1930 – 1960” என்ற நூலல எழுதியுள்ளரர். தணிக்லகக்கரன (Censorship) பல்வலகப்பட்ட 

வழிமுலறகள் மற்றும் உந்துதல்கள் மற்றும் நவீன இந்திய குடிய லச வடிவலமப்பதில் தணிக்லகயின் 

பங்கு ஆகியவற்லற இந்நூல் ஆ ரய்கிறது. 

 அ லசக் கரத்தல், பபரதுமக்கலளப் பரதுகரத்தல்: 1930களில் தணிக்லக பகரள்லககள் மற்றும் 

நலடமுலறகள்; ஆர்ப்பரட்டங்கள் மற்றும் விளம்ப ம்: இந்திய ல்லரத ஆசிரியர்கலளத் தலட 

பசய்தல்; அ சியலர / இ ரணுவமர? 2ஆம் உலகப்ரபரரின்ரபரது இந்தியரவில் தணிக்லக; மற்றும் 

தணிக்லக முலற தணிக்லககள்: சுதந்த ம் மற்றும் சுதந்த மரன ரபச்சு முதலிய நரன்கு பகுதிகளரக 

இந்நூல் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2. மிதிவண்டி பகிர்வு திட்டத்லத (Bicycle Sharing Scheme) அறிமுகப்படுத்த முடிவு பசய்துள்ள 

யூனியன் பி ரதசம் / மரநிலம் எது? 

A) தமிழ்நரடு 

B) கர்நரடகர 

C) ஒடிசர 

D) புதுச்ரசரி  

 புதுச்ரசரி பபரலிவுறு நக  ரமம்பரட்டுத்திட்டத்தின் கீழ், வரும் ஓரிரு மரதங்களில் மிதிவண்டி பகிர்வு 

திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்த ஒன்றிய பி ரதச அ சு முடிவு பசய்துள்ளது. பதிவுபசய்த பயனர்கள், 

மிதிவண்டிகலளப் பயன்படுத்தி ஓரிடத்திலிருந்து இன்ரனரர் இடத்திற்கு பநடுஞ்சரலலப் பகுதிக்குள் 

பசல்லலரம். பயன்படுத்திய பின், மிதிவண்டிகலள எந்தபவரரு நிறுத்தகத்திலும் விடலரம். இதற்பகன 

100 மிதிவண்டித்துலறகள் (Docking Station) அலடயரளங்கரணப்பட்டுள்ளன. 

 பதரடக்கத்தில், கடற்கல  உலரப்பகுதி, பர தி பூங்கர, கரந்தி திடல், ஆர ரபிந்ரதர ஆசி மம் மற்றும் 

இ யில் நிலலயம் ரபரன்ற இடங்களில் தலர 10 – 15 மிதிவண்டிகளுடன் 20 துலறகள் அலமக்கப்பட 

உள்ளன. புதுச்ரசரிக்கு வரும் ஆயி க்கணக்கரன சுற்றுலரப் பயணிகளுக்கு இப்புதுலமயரன திட்டம் 

ஒரு வ ப்பி சரதமரகும், வர  இறுதிநரட்களில் வரும் சுற்றுலரப் பயணிகளின் எண்ணிக்லக அங்கு 

பல்லரயி ங்களரக உயர்கின்றன. புதுச்ரசரி பபரலிவுறு நக  திட்டத்தின் 22 முன்னுரிலமத் 

திட்டங்களில் இந்தத் திட்டமும் ஒன்றரகும். இதற்கரக சுமரர் 194 ரகரடி ரூபரய் பசலவிடப்படும். 
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3.நடப்பரண்டு உலக இலளரயரர் ரகரப்லபயில் பவள்ளிப்பதக்கம் பவன்ற அரிஞ்சீதர ரட, எந்த 

மரநிலத்லதச் ரசர்ந்தவ ரவரர்? 

A) ரமற்கு வங்கம்  

B) உத்த ப்பி ரதசம் 

C) ஜரர்க்கண்ட் 

D) ஹரியரனர 

 குர ரஷியரவின் உமரக் நகரில் நடந்த நடப்பரண்டு உலக இலளரயரர் ரகரப்லபயில், ரமற்கு வங்க 

மரநிலத்லதச் ரசர்ந்த கி ரமத்துச்சிறுமியரன அரிஞ்சீதர ரட 12 வயதுக்குட்பட்ரடரர் பிரிவில் பவள்ளி 

பவன்றுள்ளரர். இந்தப் ரபரட்டிலய, சர்வரதச ஒலிம்பிக் சங்கத்துடன் இலணந்த உலக க ரத்ரத 

கூட்டலமப்பு ஏற்பரடு பசய்துள்ளது. இந்தப் ரபரட்டியில் பமரத்தம் 35 நரடுகள் பங்ரகற்றன. 

4.ரிலலயன்ஸ் ஜிரயர தனது டிஜிட்டல் உதரனுக்கரக (Digital Udaan) எந்த சமூக ஊடக தளத்துடன் 

கூட்டிலணந்துள்ளது? 

A) இன்ஸ்டரகி ரம் 

B) டுவிட்டர் 

C) ரபஸ்புக்  

D) வரட்ஸ் ஆப் 

 ஜிரயரரபரன் பயனரளர்களுக்கும், புதிதரக இலணயத்லத பயன்படுத்துரவரருக்கும் இலணயதள 

உபரயரகம் குறித்து பயிற்சியளிப்பதற்கரக ‘டிஜிட்டல் உதரன்’ எனப் பபயரிடப்பட்ட ஒரு நரடு தழுவிய 

டிஜிட்டல் கல்வியறிவு இயக்கத்லத பதரடங்க ரிலலயன்ஸ் ஜிரயர இன்ரபரகரம் நிறுவனம் ரபஸ்புக் 

சமூக ஊடக தளத்துடன் இலணந்துள்ளது. 

 இந்த முயற்சியின் கீழ், ஒவ்பவரரு சனிக்கிழலமயும் ஜிரயர தனது பயனர்களுடன் அதன் 4G VoLTE 

அம்ச பதரலலரபசியின் (JioPhone என அலழக்கப்படுகிறது) அம்சங்கள், பல்ரவறு பசயலிகளின் 

பயன்பரடு மற்றும் இலணய பரதுகரப்பு மற்றும் ரபஸ்புக் பயன்படுத்துவது உள்ளிட்ட இலணயம் 

சரர்ந்த விஷயங்கலளப் பகிர்ந்துபகரள்ளும். அதன்படி ஜிரயர மற்றும் ரபஸ்புக் நிறுவனம் இலணந்து 

இலணயதளத்லத பயன்படுத்துவது குறித்து ஒலி – ஒளி பதிலவ தயரரித்துள்ளது. 

 இப்பதிவு 10 இந்திய பமரழிகளில் அலமந்துள்ளது. முதற்கட்டமரக இத்திட்டம் 13 மரநிலங்களிலுள்ள 

200 இடங்களில் அமல்படுத்தப்படுகிறது. அதன் பிறகு நரட்டிலுள்ள 7000 இடங்களுக்கு இத்திட்டம் 

விரிவரக்கப்படும் எனத் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

5.சில்லலற மற்றும் MSME கடன்கலள பசயலரக்க லமயப்படுத்தப்பட்ட நடுவத்லத (Centralized 

Hub) அலமத்துள்ள பபரதுத்துலற வங்கி எது? 

A) பர த ஸ்ரடட் வங்கி 
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B) பஞ்சரப் ரதசிய வங்கி 

C) பஞ்சரப் மற்றும் சிந்து வங்கி  

D) ரதனர வங்கி 
 பஞ்சரப் மற்றும் சிந்து வங்கியரனது கடன் வசதிகளுக்கரக லமயப்படுத்தப்பட்ட குறு, சிறு மற்றும் 

நடுத்த  நிறுவனங்கள் (MSME) மற்றும் சில்லலற குழுமத்லத (Cen – MARG) புது தில்லியில் உள்ள 

அதன் தலலலம அலுவலகத்தில் அலமத்துள்ளது. இம்லமயப்படுத்தப்பட்ட அலமப்பில், அலனத்து 

MSME மற்றும் சில்லலற கடன் ஒப்புதல்களும் பசயலரக்கப்படும். சில்லலற மற்றும் MSME கடன் 

மற்றும் ரமம்பட்ட வரடிக்லகயரளர் ரசலவயில் கிலளகள் சிறப்பரக கவனம் பசலுத்த இது உதவும்.  

 Cen – MARG பல்ரவறு கட்டமரக இந்தியர முழுவதுமுள்ள அதன் கிலளகளுடன் இலணக்கப்படும். 

கடன் மதிப்பீட்டில் த மரன முன்ரனற்றம், ரமம்பட்ட பசன்றுவரு ரந ம் (Turnaround time), சீ ரன 

ஆவணமரக்கல் மற்றும் திறலமயரன கண்கரணிப்பு ஆகியவற்லற இது உறுதி பசய்யும். 

6. WEFஇன் சர்வரதச கலங்கல  விளக்க வலலயலமப்பில் ரசர்க்கப்பட்டுள்ள இந்திய உற்பத்தி 

ஆலல எது? 

A) ஜிண்டரல் எஃகு மற்றும் ஆற்றல் நிறுவனம் 

B) துர்கரபூர் எஃகு ஆலல 

C) ரூர்ரகலர எஃகு ஆலல 

D) டரடர எஃகு கலிங்கரநகர்  

 டரடர எஃகு கலிங்கரநகர் (TSK) ஆனது உலக பபரருளரதர  மன்றத்தின் (World Economic Forum) 

Global Lighthouse Network (GLN)இல் ரசர்க்கப்பட்ட முதல் மற்றும் ஒர  இந்திய உற்பத்தி ஆலல ஆகும். 

நிதியியல் மற்றும் பசயல்பரட்டு தரக்கத்லத ஏற்படுத்துவதற்கரக நரன்கரவது பதரழிற்துலற பு ட்சி 

பதரழில்நட்பங்கலளப் பயன்படுத்தும் அவற்றின் தலலலமத்துவத்திற்கரக கலங்கல  விளக்கங்கள் 

ரதர்ந்பதடுக்கப்படுகின்றன. 

 இந்தத் பதரழில்நட்பங்கலள ஒருங்கிலணப்பதில் அலவ அலடந்த பவற்றியின் அடிப்பலடயில் 

பதரழிற்சரலலகள் ரதர்ந்பதடுக்கப்பட்டன. பநதர்லரந்தில் உள்ள டரடர எஃகின் IJmuiden ஆலல, 

ஏற்கனரவ இந்த வலலயலமப்பில் உறுப்பின ரக உள்ளது. TSK எஃகு ஆலல இந்தியரவின் மிகப் 

பபரிய ஒற்லற – இருப்பிட (Single – Location) லபம்புல (Greenfield) எஃகு திட்டமரகும். இது ஒடிசரவின் 

ஜஜ்பூர் மரவட்டத்தில் அலமந்துள்ளது. 

7.சமீபத்தில் எந்நக த்தில், இந்தியரவின் முதல் வடிவலமப்பு ரமம்பரட்டு லமயமரன ‘Fashionova’ 

பதரடங்கப்பட்டது? 

A) புரன   B) சூ த்  

C) அகமதரபரத்  D) தில்லி 
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 ஆலட வணிக ஆர்வலர்களுக்கு ஒரு தளத்லத வழங்குவதற்கரக, குஜ ரத் மரநிலத்தின் ஜவுளி 

நக மரன சூ த்தில் அண்லமயில் இந்தியரவின் முதல் வடிவலமப்பு ரமம்பரட்டு லமயம் 

பதரடங்கப்பட்டது. இலண – பணிபுரி பவளி (Co – Working Space), பதரழில்நட்ப வல்லுநர்கள், 

வல்லுநர்களின் ஆரலரசலன முதல் அறிவுத்திறன் பயில ங்கங்கள், பதரழிற்துலற அறிவு 

வல யிலரன அலனத்து வணிகத் ரதலவகலளயும் பூர்த்தி பசய்வதற்கரன வரய்ப்லப இது வழங்கும். 

ஆலட வணிகத்தில் திறலமயுள்ள அலனவருக்கும் ஒரு வலுவரன தளத்லத வழங்குவரத இந்த 

லமயத்தின் முக்கிய ரநரக்கமரகும். 

8.கரர்கில் அஞ்சலிப் பரடலல இயற்றிய பி பல ஹிந்தி பரடலரசிரியர் யரர்? 

A) A M து ரஸ் 

B) சுவரனந்த் கிர்கிர  

C) சமீர் அஞ்சரன்  

D) நீரலஷ் மிஸ் ர 

 ஜூலல.26 அன்று, கரர்கில் பவற்றி நரளின் இருபதரவது ஆண்டு நிலறலவக் பகரண்டரடும் விதமரக, 

கரர்கில் தியரகிகள் மற்றும் ரபரர் வீ ர்களுக்கு மரியரலத, வணக்கம் & அஞ்சலி பசலுத்துவதற்கரக 

இ ரணுவ தலலலமத் தளபதி பிபின்  ரவத், புது தில்லியில் நடந்த ஒரு விழரவில் கரர்கில் அஞ்சலிப் 

பரடலல பவளியிட்டரர். சதரத்ரு கபீர் பரடியுள்ள இந்தப் பரடலல பி பல ஹிந்தி பரடலரசிரியர் சமீர் 

அஞ்சரன் இயற்றியுள்ளரர். இப்பரடலுக்கு  ரஜூ சிங் என்பவர் இலசயலமத்துள்ளரர். நடப்பரண்டில், 

“Remember, Rejoice and Renew – நிலனவுகூர், மகிழ் மற்றும் புதுப்பி” என்னும் கருப் பபரருளுடன் 

இந்நரள் பகரண்டரடப்படவுள்ளது. 

9.ரதசிய திறன் ரமம்பரட்டுக் கழகத்தின் (NSDC) தற்ரபரலதய தலலவர் யரர்? 

A) மனிஷ் குமரர் 

B) ரஜரத்ஸ்னர சிட்லிங் 

C) K P கிருஷ்ணன் 

D) அனில் மணிபரய் நரயக்  

 ‘WorldSkills Indiaவின் பன்னரட்டு ரமகக்கணிலம சவரல் 2019 –International Cloud Computing Challenge 

2019’ஐ ரதசிய திறன் ரமம்பரட்டுக் கழகத்துடன் (NSDC) இலணந்து NASSCOM நடத்தவுள்ளது. இந்தப் 

ரபரட்டியில் நியூசிலரந்து, பபல்ஜியம், ஜப்பரன், சீனர, பதன்பகரரியர, இ ஷ்யர, ஓமன், அயர்லரந்து 

ஆகிய நரடுகளுடன் இந்தியர உள்ளிட்ட 10 நரடுகள் பங்ரகற்கின்றன. வரும் ஆகஸ்டில் இ ஷ்யரவின் 

கசரனில் நலடபபறவுள்ள 45ஆவது “WorldSkills சர்வரதச ரபரட்டி 2019”இல் இறுதிப்ரபரட்டியரளர்கள் 

ரபரட்டியிடுவரர்கள். 

 ‘WorldSkills India’ என்பது 2011ஆம் ஆண்டில் NSDCஆல் பதரடங்கப்பட்ட ஒரு முன்பனடுப்பரகும். இது 

பதரழிற்துலற 4.0க்குத் ரதலவயரன முக்கிய பதரழிற்முலற திறன் பதரகுப்புகளுடன் ரபரட்டியிடவும், 

பட்டறியவும், அவற்லறக் கற்றுக்பகரள்ளவும் மற்றும் ரமம்படுத்தவும் இலளரயரருக்கு ஒரு தளத்லத 
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வழங்குகிறது. NSDC புது தில்லிலய தலலலமயிடமரகக் பகரண்டுள்ளது மற்றும் அனில் மணிபரய் 

நரயக் அதன் தலலவ ரக உள்ளரர். 

10.நடப்பரண்டின் சர்வரதச கூட்டுறவு நரளுக்கரன கருப்பபரருள் என்ன? 

A) Cooperative Enterprise Empowers Women 

B) Coops 4 Decent Work 

C) Co-operatives ensure no one is left behind 

D) Choose co-operatives, choose equality 

 நரட்டின் சமூக – பபரருளரதர  வளர்ச்சியில் முக்கிய இடம் வகிக்கும் கூட்டுறவுத்துலறலய 

அங்கீகரிக்கும் வலகயில், சர்வரதச கூட்டுறவு ஒன்றியமரனது 1923ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்ரவரர் 

ஆண்டும் ஜூலல மரதம் முதலரவது சனிக்கிழலமயன்று சர்வரதச கூட்டுறவு நரலள (International Co-

operative Day) கலடப்பிடித்துவருகிறது.  நடப்பரண்டில் ஜூலல.6 அன்று அனுசரிக்கப்பட்ட சர்வரதச 

கூட்டுறவு நரளுக்கரன கருப்பபரருள், “Coops 4 Decent Work” என்பதரகும். 

 

 

 ஆயுஷ்மரன் பர த் – பி தமர் ஜன் ஆர ரக்யர திட்டத்தின்கீழ், ரூ.399 ரகரடி நிதிக்ரகரரிக்லகயுடன் 

தமிழ்நரடு 2ஆம் இடத்தில் உள்ளது. 

 34ஆவது உள்விழி லவப்பு மற்றும் ஒளிவிலகல் அறுலவசிகிச்லச மரநரட்டிலன (Intraocular Implant and 

Refractive Society of India – IIRSI) தமிழ்நரடு முதலலமச்சர் ரக பழனிசரமி பதரடங்கிலவத்தரர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த மாநில அரசு தனது சசாந்த விததகதை சா – பீஜ் (Sah – Beej) என்ற சபயாில் தயாாிக்க 

முடிவு சசய்துை்ைது? 

A) சத்தீஸ்கா் 

B) உத்தரப்பிரததசம் 

C) இராஜஸ்தான் 

D) மத்தியப்பிரததசம்  

 சான்றைிக்கப்பட்ட (Certified) மற்றும் உயா்தர விததகதை விவசாயிகளுக்கு விநிதயாகிப்பது மற்றும் 

சந்ததப்படுத்துவது ஆகியவற்தறாடு தனது சசாந்த விததகதை ‘சா – பீஜ்’ என்ற சபயாில் 

தயாாிப்பதற்கு மத்தியப்பிரததச மாநிலத்தின் கூட்டுறவு விதத கூட்டதமப்பு முடிவு சசய்துை்ைது. 

 தபாபாலில், ஜூதல.9 அன்று கூட்டுறவுத்துதற அதமச்சா் தகாவிந்த் சிங் ததலதமயில் நடந்த 

இயக்குநா்கை் வாாிய கூட்டத்தில் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டது. அடுத்த குறுதவப் பருவத்திலிருந்து 

விததகதை உற்பத்தி சசய்ய திட்டம் தீட்டப்பட்டுை்ைது. மாநிலத்தில் உை்ை விததக்குழுக்கை், விதத 

கூட்டதமப்புடன் இதைக்கப்பட்டு விதத சந்ததப்படுத்துதலுக்காக அதவ பயன்படுத்தப்படும். 

2.ததசிய கிாிக்சகட் அகாடமியின் (NCA) ததலவராக நியமிக்கப்பட்டுை்ைவா் யாா்? 

A) சசைரவ் கங்குலி 

B) விவிஎஸ் இலட்சுமைன் 

C) அனில் கும்ப்தை 

D) இராகுல் டிராவிட்  

 இந்திய கிாிக்சகட் அைியின் முன்னாை் தகப்டனான இராகுல் டிராவிட், சபங்களூாில் உை்ை ததசிய 

கிாிக்சகட் அகாடமியின் ததலவராக நியமிக்கப்பட்டுை்ைாா். அவா் ததசிய கிாிக்சகட் அகாடமியின் 

கிாிக்சகட் சதாடா்பான அதனத்து நடவடிக்தககதையும் தமற்பாா்தவயிடுவாா். தமலும், NCAஇல் 

வீரா்கை், பயிற்சியாைா்கை் மற்றும் உதவி ஊழியா்கதை வழிநடத்துதல், பயிற்சி & ஊக்குவித்தல் 

ஆகியவற்றில் ஈடுபடுவாா். 

 இந்தியா A அைி, 19 மற்றும் 23 வயதுக்குட்பட்தடாருக்கான கிாிக்சகட் அைி ஆகியவற்றுக்கும் 

இராகுல் டிராவிட் ஆதலாசதன வழங்குவாா். தமலும், ததசிய ஆை்கை் மற்றும் சபை்கை் அைி 

பயிற்சியாைா்களுடனும் ராகுல் டிராவிட் இதைந்து பங்கைிப்பாா். ததலதமப்பயிற்சியாைா்களுக்கு 

தததவயான ஆதலாசதனகதை வழங்குவதற்கும் அவா் சபாறுப்பாவாா். 
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3.புட்ஜ் பிம் (Budj Bim) கலாசார தலம், எந்த நாட்டில் அதமந்துை்ைது? 

A) தமற்கிந்தியத் தீவுகை் 

B) நியூசிலாந்து 

C) ஆஸ்திதரலியா  

D) இங்கிலாந்து 

 சதன்தமற்கு விக்தடாாியாவில் உை்ை புட்ஜ் பிம் கலாசார தலமானது அதன் பழங்குடி கலாசார 

முக்கியத்துவத்துக்காக மட்டும் உலக பாரம்பாிய பாதுகாப்தபப் சபற்ற ஆஸ்திதரலியாவின் முதல் 

தலமாக மாறியுை்ைது. இது ஜூதல.6 அன்று, அசா்தபஜானின் பாகுவில் நதடசபற்ற கூட்டத்தில் 

UNESCO உலக பாரம்பாியக் கைப் பட்டியலில் (World Heritage Site) தசா்க்கப்பட்டது. 

 உலகின் பழதமயான நன்னீா் மீன் வைா்ப்பு அதமப்புகைில் ஒன்றாக கருதப்படுகிற இந்தத் தைம், 

சுமாா் 6,600 ஆை்டுகளுக்கு முன்பு குை்டிட்ஜ்மாரா (Gunditjmara) பழங்குடியின மக்கைால் உருவாக்க 

–ப்பட்டது. அதனத்துப் பழங்குடியின மக்களும் நாதடாடிகை் என்ற சபாதுவான கருத்தத உதடக்கும் 

விதமாக, சுமாா் 300 வட்டக்கல் குடிதசகைின் எச்சங்கை் இந்தத் தைத்தில் உை்ைன. 

4.இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்தில், ஆசியாவின் முதல் சிக்ஸ் சிக்மா மதலயக மருந்துகை் மற்றும் 

மிக்கவுயர மீட்பு நிறுவனம் (Six Sigma Institute of Mountain Medicines and High Altitude Rescue) 

அதமயவுை்ைது? 

A) ஹிமாச்சல பிரததசம் 

B) உத்தரகாை்ட்  

C) ஜம்மு & காஷ்மீா் 

D) சிக்கிம் 

 ஆசியாவின் முதல் சிக்ஸ் சிக்மா மதலயக மருந்துகை் மற்றும் மிக்கவுயர மீட்பு நிறுவனமானது 

உத்தரகாை்ட் மாநிலத்தின் ருத்ரபிரயாக்கில் அதமக்கப்படவுை்ைது. அம்மாநிலத்தின் ருத்ரபிரயாக் 

மாவட்டத்தில், ரூ.750 தகாடி மதிப்பிலான பிரம்மாை்ட மதலயக நிறுவனத்தத நிறுவுவதற்கான 

திட்டத்திற்கு, உத்தரகாை்ட் முதலதமச்சா் திாிதவந்திர சிங் ராவத் ஒப்புதல் அைித்ததத அடுத்து இது 

அதமக்கப்பட உை்ைது. இந்நிறுவனம், உத்தரகாை்டில் 1200 பைிவாய்ப்தப உருவாக்கும், தமம்பட்ட 

சுகாதார பராமாிப்பு, தமம்பட்ட கல்வி மற்றும் மீட்புப் பயிற்சி ஆகியவற்தற வழங்கும். 

 அதலாபதி, தஹாமிதயாபதி, ஆயுா்தவதம், இயற்தக மருத்துவம் மற்றும் தயாகா ஆகியவற்றில் மிக 

உயா்ந்த மதலகளுடன் சதாடா்புதடய அதனத்து வதகயான ஆராய்ச்சிகதை வைா்த்சதடுப்பதும், 

மதலயக மருந்துகை் குறித்து வல்லுநா்களுக்கு கற்பிப்பதும் இந்நிறுவனத்தின் முக்கிய தநாக்கமாகும். 

முக்கிய பிரச்சதனகைில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுக்கு ஆதலாசதனகதை வழங்குவததாடு, 

மதலயகங்கைில் நலமிக்க வாழ்க்தக முதறதய தமம்படுத்தவும் இந்நிறுவனம் உதவும். 
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5. ‘உத்கா்ஷ் 2022 – Utkarsh 2022’ என்ற சசால், எந்த அதமப்புடன் சதாடா்புதடயது? 

A) இந்திய காப்பீடு ஒழுங்காற்று மற்றும் வைா்ச்சி முகதம 

B) ததசிய விவசாய மற்றும் கிராமப்புற வைா்ச்சி வங்கி 

C) இந்திய பங்கு மற்றும் பாிவா்த்ததன வாாியம் 

D) இந்திய ாிசா்வ் வங்கி  
 மத்திய வங்கியின் ஒழுங்குமுதற மற்றும் தமற்பாா்தவத் திறதன தமம்படுத்துவதற்காக இந்திய ாிசா்வ் 

வங்கியின் வாாியம் ‘உத்கா்ஷ் 2022’ என்ற மூன்றாை்டு சசயல்திட்டத்தத இறுதி சசய்துை்ைது. 

ஒழுங்குமுதற & தமற்பாா்தவ முதறகதை வலுப்படுத்துவதற்கான பன்னாட்டு மத்திய வங்கிகைின் 

திட்ட வாிதசயில் இந்த மத்திம கால உத்தி (Medium Term Strategy) உை்ைது. 

 எதிா்காலத்தில் தவறு எந்த உட்கட்டதமப்பு குத்ததக & நிதியியல் தசதவகை் (IL&FS) கடன்கைின் 

இயல்புநிதல சிக்கல்கதைத் தவிா்ப்பதற்கான மத்திய வங்கியின் பங்கும் இதில் அடங்கும். ஜூதல 

2019 – ஜூன் 2020 காலத்திற்கான ாிசா்வ் வங்கியின் வரவு சசலவுத் திட்டத்திற்கும் இந்திய ாிசா்வ் 

வங்கி வாாியம் ஒப்புதல் அைித்துை்ைது. 

6. பருவமதழதய கைிப்பதற்சகன அதடயாைம் காைப்பட்டுை்ை புதிய முதற எது? 

A) Xenon – 7 

B) Krypton – 7 

C) Argon – 7 

D) Beryllium – 7  

 முழுதமயான அணுகுை்டு தசாததனத் ததட உடன்பாடு அதமப்பானது (CTBTO) வியன்னாவில் 

ஏற்பாடு சசய்திருந்த அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப மாநாட்டில், பருவமதழதய கைிப்பதற்கான 

ஒரு புதிய வழிமுதறதய சபல்ஜிய அணு ஆராய்ச்சி தமயத்தின் (SCKCEN) ஆராய்ச்சியாைா் 

லுக்தரஷியா சடா்சி (Lucrezia Terzi) அறிமுகப்படுத்தினாா். இப்புதிய முதறயானது காற்றில் Beryllium – 

7 (சபாிலியம் என்ற தனிமத்தின் ஐதசாதடாப்பு) எவ்வைவு உை்ைது என்பதத கைக்கிடுகிறது. 

 பதடமை்டலத்தில் (Stratosphere) மட்டுதம உருவாகும் காரைத்தால் Be – 7 ததா்வுசசய்யப்பட்டுை்ைது. 

அை்டக்கதிா்கை் தநட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜனின் உட்கருக்கதைத் தாக்கி உதடக்கும்தபாது 

மட்டுதம Be – 7 பதடமை்டலத்தில் உருவாகும். சவவ்தவறு அட்சதரதககைில் சபருங்கடல்கதை 

சூாியன் சவவ்தவறு விதமாக சவப்பமாக்குவதாலும், புவியின் சுழற்சி காரைமாகவும், நீதரக் 

சகாை்டிருக்கும் காற்றானது வட்டவடிவில் தமல் தநாக்கியும் கீழ் தநாக்கியும் நகா்கிறது. இது பருவ 

காலம் உை்டாவதற்கான அடிப்பதடக் காரைமாகும். 

 பதடமை்டலத்திலிருந்து (புவியின் தமற்பரப்பிலிருந்து 33,000 அடி வதர) காற்று கீதழ பாயும் தபாது, 

அது சில Be – 7ஐக் சகாை்டுவருகிறது. Be – 7 அைவிற்கும் பருவமதழ காலத்திற்கும் இதடயிலான 

வலுவான சதாடா்தப அது சகாை்டுை்ைது. 
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7.மின்னணுத் தரவுத்தைங்கதை தசதப்படுத்தும் அல்லது அழிக்கும் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக 

சசயல்படுவதற்காக SEBI சட்டத்தில், எந்தப் புதிய பிாிவு தசா்க்கப்பட்டுை்ைது? 

A) பிாிவு 16A 

B) பிாிவு 18AA 

C) பிாிவு 19HA 

D) பிாிவு 15HAA  
 நிதி மதசாதா 2019இன்படி, மின்னணுத் தரவுத்தைங்கதை தசதப்படுத்தும் அல்லது அழிக்கும் 

நிறுவனங்களுக்கும், மூலதன சந்தத ஒழுங்காற்றுநரால் தகாரப்படும்தபாது தகவல்கதை வழங்கத் 

தவறும் நிறுவனங்களுக்கும் எதிராக சசயல்படுவதற்காக SEBI சட்டத்தில், பிாிவு 15HAA என்ற ஒரு 

புதிய பிாிவு தசா்க்கப்பட்டுை்ைது. இதன்மூலம், இந்திய பங்கு மற்றும் பாிவா்த்ததன வாாியம் (SEBI) 

சில விதிமீறல்களுக்கு தரகா்களுக்கு ரூ.1 தகாடி வதர அபராதம் விதிக்க முடியும். 

 WhatsApp மூலம் முக்கியமான தரவுகதை கசியவிடுவதத கை்காைிக்க ஒழுங்காற்றுநா் இருப்பதால், 

இப்புதிய அதிகாரங்கை் முக்கியத்துவம் சபறுகின்றன. தமலும், சமீபத்தில், ததசிய பங்குச்சந்ததயின் 

(NSE) இதை – இருப்பிட (Co – Location) விஷயத்தில் புதிய உத்தரவுகதையும் SEBI பிறப்பித்தது, 

அதவ பத்திரங்கை் தமல்முதறயட்ீடு தீா்ப்பாயத்தில் தமல்முதறயடீும் சசய்யப்பட்டன. 

8.தகரைாவிலுை்ை எவ்விடம், இந்தியாவின் முதல் யாதன மறுவாழ்வு தமயமாக மாறவுை்ைது? 

A) தகாட்டூா்  

B) திருச்சூா் 

C) ஆலப்புழா 

D) சகால்லம் 

 இந்தியாவின் முதல் யாதன மறுவாழ்வு தமயமானது தகரை அரசால் அம்மாநிலத்தின் ததலநகரான 

திருவனந்தபுரத்திற்கு அருகிலுை்ை சூழல் சுற்றுலா சிற்றுூரான தகாட்டூாில் அதமக்கப்படவுை்ைது. 

இம்தமயத்தில் யாதனகை் அருங்காட்சியகம், யாதனப்பாகன்களுக்கான பயிற்சி தமயம், மீச்சிறப்பு 

மருத்துவமதன, ஓய்வில்லம் மற்றும் விலங்குகளுக்கான தகன வசதி முதலானதவ இருக்கும் என்று 

எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. இங்கு தகவிடப்பட்ட, காயமுற்ற & வயதான யாதனகளும் பாதுகாக்கப்படும். 

இலங்தகயில் உை்ை பின்னவாலா யாதனகை் காப்பகத்தின் மாதிாியில் இது திட்டமிடப்பட்டுை்ைது. 

9.இந்தியாவின் முதல் பசுக்கை் சரைாலயமானது, ம.பிஇன் எந்த மாவட்டத்தில் அதமந்துை்ைது? 

A) நீமச் 

B) அகா் மால்வா  

C) மை்தடாதசாா்  D) உஜ்தஜன் 
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 இந்தியாவின் முதல் பசுக்கை் சரைாலயமான காமததனு காவ் அபயரை்யா, மத்தியப்பிரததசத்தின் 

அகா் மால்வா மாவட்டத்தில் அதமந்துை்ைது. நிதியியல் சநருக்கடிகை் காரைமாக இந்தப் பசுக்கை் 

சரைாலயத்தத தனியாா்மயமாக்க காங்கிரஸ் ததலதமயிலான அரசு முடிவு சசய்துை்ைதால் இது 

அை்தமய சசய்தியில் இடம்சபறுகிறது. 472 சஹக்தடா் பரப்பைவில் அதமந்துை்ை இந்தச் 

சரைாலயத்தில், சுமாா் 4,000 பசுக்கை் வசித்து வருகின்றன. இந்தச் சரைாலயத்தத ம.பிஇன் காவ் 

சம்வா்தன் வாாியம் ரூ.32 தகாடி சசலவில் உருவாக்கியது. 

10.மனித உடதலப்பற்றிய முழுதமயான புாிதலுக்காக எந்த மனித வதரபட திட்டத்தத (Human 

Atlas Initiative) மத்திய அரசு சதாடங்கியுை்ைது? 

A) குதக மனிதன் 

B) மனிதன் (மானவ்) 

C) முற்காலத்திய மனிதன் 

D) நாகாிக மனிதன் 

 உயிாித்சதாழில்நுட்ப துதற மற்றும் Persistent Systems ஆகியவற்றால் மனித உடதலப்பற்றிய 

முழுதமயான புாிதலுக்காக ‘மானவ்’ எனப் சபயாிடப்பட்டுை்ை ஒரு புதிய மனித வதரபட திட்டம் 

சதாடங்கப்பட்டுை்ைது. மனித உடலில் உை்ை அதனத்துத் திசுக்கைின் மூலக்கூறு வதலயதமப்பின் 

ஒருங்கிதைந்த தரவுத்தைத்தத உருவாக்குவதும், மனித உடலின் சசயல்பாட்டின் முழுதமயான 

படத்ததப் சபறுவதும் இந்தத் திட்டத்தின் தநாக்கமாகும். 

 இது இறுதியில், தற்தபாததய அறிவின் இதடசவைிகதைக் கை்டறிவதில் ஆராய்ச்சியாைா்களுக்கு 

உதவும் மற்றும் தநாயறிதல் மற்றும் தநாய் உயிாியலில் எதிா்கால திட்டங்களுக்கு உதவும். இந்தப் 

சபாது – தனியாா் திட்டத்தில், உயிாித்சதாழில்நுட்ப துதற மற்றும் Persistent Systems ஆகியதவ 

முதறதய ரூ.13 தகாடி மற்றும் ரூ.7 தகாடி முதலீடு சசய்யும். இந்தத் திட்டத்தத இந்திய அறிவியல் கல்வி 

மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனமும் (IISER), புதனதவச் தசா்ந்த ததசிய அறிவியல் அறிவியல் தமயமும் 

(NCSS) இதைந்து சசயல்படுத்தும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 30ஆவது உலக பல்கலலக்கழக விலையாட்டுப் பபாட்டிகைில் (WUG–2019) 100 மீ., பபாட்டியில் 

தங்கம் வவன்ற முதல் இந்திய ஸ்ப்ாிண்டா் யாா்? 

A) அஸ்வினி அக்குஞ்சி 

B) சதி கீதா 

C) ஹிமா தாஸ் 

D) டூட்டி சந்த்  

 இத்தாலியின் நபபாலியில் நடந்த 30ஆவது உலக பல்கலலக்கழகங்கை் இலடபயயான விலையாட்டுப் 

பபாட்டியில், 100 மீ., ஓட்டத்தில் இந்திய தடகை வீராங்கலன டூட்டி சந்த் தங்கப்பதக்கம் வவன்றுை்ைாா். 

சுவிச்சா்லாந்தின் வடல் பபான்பட வவை்ைிப்பதக்கமும், வொ்மனியின் லியா குவா யீ வவண்கலப் 

பதக்கமும் வவன்றனா். இதன் மூலம், உலக பல்கலலக்கழகங்கை் இலடபயயான பபாட்டியில் தங்கம் 

வவன்ற முதல் இந்திய வீராங்கலன என்ற வபருலமலய டூட்டி சந்த் வபற்றுை்ைாா். 

 இதற்கு முன்னா் பல்கலலக்கழகங்கை் இலடபயயான விலையாட்டுப் பபாட்டிகை் வரலாற்றில் 100 மீ., 

இறுதிப்பபாட்டிக்கு எந்த இந்தியரும் தகுதி வபற்றதில்லல. 19 வயதான ஹிமா தாஸுக்குப் பிறகு, உலக 

அைவிலான நிகழ்வில் தங்கம் வவன்ற இரண்டாவது இந்திய வீராங்கலன என்ற வபயலரயும் டூட்டி 

சந்த் வபற்றுை்ைாா். 

2.புகழ்வபற்ற கதிா்காமம் பகாயில் அலமந்துை்ை நாடு எது? 

A) பநபாைம் 

B) இலங்லக  

C) மியான்மா் 

D) வங்கபதசம் 

 இலங்லகயில் உை்ை வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கதிா்காமம் பகாவிலில் ஆண்டுபதாறும் நலடவபறும் 

திருவிழா வதாடங்கியுை்ைது. இதில் அலனத்து மதங்கலையும் பசா்ந்த பக்தா்களும் பங்பகற்றனா். 15 

நாட்கை் நீடிக்கும் இந்தத் திருவிழாவில் இலங்லக மற்றும் வவைிநாடுகலைச் பசா்ந்த மக்களும் 

பங்பகற்கின்றனா். இந்தத்திருவிழா, அடுத்த வாரம் வரும் முழுநிலவு இரவில், ‘நீா் வவட்டும்’ விழாவுடன் 

முடிவலடயும். 

 ஆண்டுபதாறும் இம்மாதத்தில் நலடவபறும் இத்திருவிழாலவக் காண, இலங்லக முழுவதிலுமிருந்து 

ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கை், நாட்டின் வதற்குப் பகுதியில் அலமந்துை்ை கதிா்காமத்தின் புனித 

ஆலயத்திற்கு வருலக தருகிறாா்கை். இவ்விடம், ஸ்கந்த புராணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுை்ைது மற்றும் 

பல நூற்றாண்டுகை் பழலமயான ‘காா்த்திலக பதவி’யாலும் இக்பகாவில் பிரபலமாக அறியப்படுகிறது. 

அந்நாட்டில், ‘கதிா்காம பதவிபயா’ என்று அத்வதய்வம் அலழக்கப்படுகிறது. 
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 கதிா்காமம் பல்பவறு மதத்தினா் வசிக்கும் ஒரு நகரமாகும். இந்தக் பகாவில் வைாகத்தினுை்பைபய 

ஒரு பை்ைிவாசலும் அருகிபலபய ஒரு வபைத்த பகாவிலும் உை்ைது. இலங்லகயிலுை்ை வபௌத்த 

யாத்திலரக்கான 16 முக்கிய இடங்களுை் ஒன்றாக அது கருதப்படுகிறது. 15 நாட்கை் நலடவபறும் இத் 

திருவிழா, இலங்லகயின் கலாசார மற்றும் ஆன்மீக நிகழ்வுகளுை் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றான எசல 

வபரஹராலவயும் காண்கிறது. வபரஹராவின்பபாது, ஆட்டக்காரா்கை் மற்றும் பமைக்காரா்கை் புலட 

சூழ, நன்கு அலங்காிக்கப்பட்ட யாலனயின் மீது ‘கதிா்காம பதவி’ வலம் வருவாா். 

3.சிலறக்லகதிகளுக்கான திறன் பமம்பாட்டுப் பயிற்சித் திட்டம், அஸ்ஸாமின் எம்மாவட்டத்தில் 

வதாடங்கப்பட்டுை்ைது? 

A) கசாா் 

B) பபாங்லகபகான் (Bongaigaon)  

C) கா்பி ஆங்கலாங்கு 

D) பகாகராொா் 

 அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின், பபாங்லககான் மாவட்டத்தில், சிலறக் லகதிகளுக்கான மூன்று மாத திறன் 

பமம்பாட்டுப் பயிற்சித் திட்டம் வதாடங்கப்பட்டுை்ைது. சிலறக் லகதிகை் தங்கைது தண்டலனக் 

காலத்தில் பலன்தரும் முயற்சிகைில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகலை வழங்குவபத இந்தத் திட்டத்தின் 

பநாக்கமாகும். இது தவிர, லகதிகை் தங்கைின் விடுதலலக்குப் பின்னா், பவலலவாய்ப்லபப் வபறவும் 

இது உதவும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. திறன் பமம்பாட்டுப் பயிற்சி தவிர, பபாங்லககான் மாவட்ட 

சிலறக்லகதிகளுக்கு ஒரு மாத கால பயாகா பயிற்சியும் வதாடங்கப்படவுை்ைது. 

4.நடப்பாண்டின் AIFF ஆண்கை் கால்பந்து வீரராக பதா்வு வசய்யப்பட்டுை்ைவா் யாா்? 

A) பெபெ லால்வபக்லுவா 

B) லாலியன்சுவாலா சங்பத 

C) அப்துல் சமத் 

D) சுனில் பசத்ாி  

 இந்திய கால்பந்து சம்பமைனம் (AIFF) சாா்பில் நடப்பாண்டுக்கான சிறந்த இந்திய கால்பந்து 

வீரருக்கான விருதுக்கு (AIFF Men’s Footballer) சுனில் பசத்ாி பதா்வு வசய்யப்பட்டுை்ைாா். இந்திய 

அணியின் பகப்டனான சுனில் பசத்ாி, 109 ஆட்டங்கைில் பங்பகற்று 70 பகால்கை் அடித்துை்ைாா். 

பபாா்ச்சுகலின் கிறிஸ்டியாபனா வரானால்படாவுக்கு (149) அடுத்தபடியாக பசத்ாி 2ஆவது அதிகபட்ச 

சா்வபதச மதிப்வபண் வபற்றவராக உை்ைாா். 

 ISL கால்பந்தில் வபங்களூரு FC அணிக்காக விலையாடிவரும் சுனில் பசத்ாி இந்த விருலத வபறுவது 

இது 6ஆவது முலறயாகும். ஏற்கனபவ 2007, 2011, 2013, 2014, 2017ஆம் ஆண்டுகைிலும் அவா் இந்த 

வபருலமலயப் வபற்றுை்ைாா். 2018–19ஆம் ஆண்டின் வைா்ந்துவரும் வீரருக்கான விருலத (AIFF 

Emerging Men’s Player) இந்திய நடுகை வீரா் அப்துல் சமாத்தும், தாங்கவமய் கிபரஸ் AIFF வைா்ந்து வரும் 

வீராங்கலனக்கான விருலதயும் (AIFF Emerging Women’s Footballer) வபறுகிறாா்கை். 
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 இந்தியாவின் சிறந்து கால்பந்து வீராங்கலன விருலத (AIFF Women’s Footballer) ஆஷாலதா பதவி 

வபறுகிறாா். இபத பபால், சிறந்த நடுவராக தமிழ்நாட்டின் R வவங்கபடஷ் பதா்வு வசய்யப்பட்டாா். 

5.சமீபத்தில், நடுவணரசின் சாட்சிப் பாதுகாப்புத் திட்டத்லத வசயல்படுத்திய மாநில அரசு எது? 

A) இராெஸ்தான் 

B) ொா்க்கண்ட் 

C) ஒடிசா  

D) குெராத் 

 நவீன் பட்நாயக் தலலலமயிலான ஒடிசா அரசு சமீபத்தில் மாநில உயா்நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசின் 

சாட்சிகை் பாதுகாப்புத் திட்டம் (Witness Protection Scheme) – 2018ஐ நலடமுலறப்படுத்தியுை்ைதாக 

அறிவித்தது. குற்றச் வசயல்கைில் விசாரலண, வழக்குத் வதாடுப்பு மற்றும் நீதிமன்ற விசாரலண 

ஆகியவற்றில் எவ்வித பாரபட்சமும் இல்லல என்பலத உறுதிவசய்வபத இத்திட்டத்தின் பநாக்கம் 

ஆகும். ஏவனனில், பிற குற்றவாைிகைிடமிருந்து சாட்சிகை் வழங்கும் சாட்சியங்கலை காக்க எவ்வித 

பாதுகாப்பும் இல்லா காரணத்தால் அவா்கை் மிரட்டப்படுகிறாா்கை் / அச்சுறுத்தப்படுகிறாா்கை். 

 மாநில அரசாங்கத்தின் அறிவிப்பின்படி, இந்தத் திட்டத்தில் அச்சுறுத்தல் கருத்துப்படி மூன்று வலக 

சாட்சிகை் உை்ைனா். விசாரலண அல்லது நீதிமன்ற விசாரலணயின்பபாது சாட்சி அல்லது அவா்தம் 

குடும்ப உறுப்பினா்கைின் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் வழக்குகலை உை்ைடக்கியது வலக A 

ஆகும். விசாரலண அல்லது நீதிமன்ற விசாரலணயின்பபாது சாட்சி அல்லது அவா்தம் குடும்ப 

உறுப்பினா்கைின் பாதுகாப்பு, நற்வபயா் அல்லது வசாத்துக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வழக்குகை் 

வலக B ஆகும். விசாரலண அல்லது நீதிமன்ற விசாரலணயின்பபாபதா அல்லது அதற்குப் பிறபகா 

சாட்சி அல்லது அவா்தம் குடும்ப உறுப்பினா்கலை மிதமாக அச்சுறுத்துவது அல்லது துன்புறுத்துவது, 

அவா்தம் புகழ் அல்லது வசாத்துக்கு பங்கம் விலைவிப்பது வலக C ஆகும். 

 விசாரலணயின்பபாது சாட்சியும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரும் பநருக்கு பநா் சந்தித்துக்வகாை்ைாமல் 

பாா்த்துக்வகாை்ளுதல், பாதுகாத்தல் மற்றும் அலடயாைத்லத மாற்றுதல், சாட்சிலய இடமாற்றம் 

வசய்தல், இரகசியத்தன்லம மற்றும் பதிவுகலை பாதுகாத்தல் மற்றும் வசலவுகலை மீட்வடடுத்தல் 

பபான்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்லககை் இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்களுை் அடங்கும். 

6.உை்நாட்டு விமானப் பபாக்குவரத்துத் தலலலம இயக்குநரகத்தின் புதிய தலலவராக 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைவா் யாா்? 

A) அருண்குமாா்  

B) பிரதீப்குமாா் 

C) அதிதி சவுகான் 

D) புபராபன ஹல்தா் 

 1989ஆம் ஆண்டு ஹாியானா பிாிலவச்பசா்ந்த அருண்குமாா் IAS, உை்நாட்டு விமானப் பபாக்குவரத்துத் 

தலலலம இயக்குநரகத்தின் (DGCA) புதிய தலலவராக நியமிக்கப்பட்டுை்ைாா். இவா், உை்நாட்டு 
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விமானப் பபாக்குவரத்து அலமச்சகத்தின் கூடுதல் வசயலாைராகவும் உை்ைாா். DGCA என்பது 

உை்நாட்டு வான் பபாக்குவரத்து அலமச்சகத்தின் கீழியங்கும் இந்திய அரசாங்கத்தின் உை்நாட்டு 

வான் பபாக்குவரத்துக்கான ஒழுங்குமுலற அலமப்பாகும். இது புது தில்லிலய தலலலமயிடமாகக் 

வகாண்டுை்ைது. இந்த இயக்குநரகம் விமான விபத்துக்கை் மற்றும் சம்பவங்கலை விசாாிக்கிறது. 

7.பாரத் சஞ்சாா் நிகாம் நிறுவனத்தின் (BSNL) தலலவா் மற்றும் நிா்வாக இயக்குனராக 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைவா் யாா்? 

A) C K வினீத் 

B) நாராயண் தாஸ்  

C) பிரவீன்குமாா் பா்வாா்  

D) அனிருத் சிங் 

 பாரத் சஞ்சாா் நிகாம் நிறுவனத்தின் தலலவா் மற்றும் நிா்வாக இயக்குநராக பிரவீன்குமாா் பா்வாா் 

ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு நியமிக்கப்பட்டுை்ைாா். தற்சமயம் அவா், மகாநகா் வதாலலபபசி நிகாம் 

நிறுவனத்தின் (MTNL) தலலவா் மற்றும் நிா்வாக இயக்குநராக பணிபுாிந்து வருகிறாா். 

8.அமராபாத் புலிகை் காப்பகம் அலமந்துை்ை மாநிலம் எது? 

A) ஆந்திரப்பிரபதசம் 

B) வதலுங்கானா  

C) கா்நாடகா 

D) பகரைா 

 வதலுங்கானாவில் உை்ை அமராபாத் புலிகை் காப்பகத்தில் யுபரனிய ஆய்லவ பமற்வகாை்ை 

‘வகாை்லகயைவில்’ அனுமதிக்க மத்திய வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அலமச்சகத்தின் கீழ் வரும் வன 

ஆபலாசலனக்குழு பாிந்துலரத்துை்ைது. கை ஆய்வுக்குப் பிறகு வன அதிகாாிகைால் வழங்கப்பட்ட 

அறிக்லககைில் முரண்பாடுகை் இருந்தபபாதிலும் இந்த ஒப்புதல் கிலடக்கப்வபற்றுை்ைது. 

 திருத்தப்பட்ட இந்த முன்வமாழிவு, அமராபாத் மற்றும் உடுமிலா பகுதிகைில் 76 கி.மீ., துூரத்துக்கும், 

அதற்கருபக ஆந்திராவில் உை்ை நாகா்ெுனாசாகா் புலிகை் காப்பக பகுதியில் 7 கி.மீ., துூரத்துக்கும் 

அணு மின்னுற்பத்தியில் பயன்படுத்துவதற்காக யுபரனிய ஆய்வுபமற்வகாை்ை அனுமதி பகாருகிறது. 

இந்த ஆய்வின் சூழல் பாதிப்புகளுை் அாிப்பு, உறிஞ்சுத் துலைகை் உருவாகுதல், பல்லுயிா் இழப்பு, 

நிலத்தடி நீா், பமற்பரப்பு நீா் மற்றும் மண் மாசுபாடு ஆகியலவ வனவுயிாிகலை பாதிக்கக்கூடும் என்று 

அவ்வறிக்லக குறிப்பிட்டுை்ைது. இருப்பினும், திருத்தப்பட்ட முன்வமாழிவுகளுக்கு மீண்டும் மாநில 

வனவுயிாி வாாியத்தின் ஒப்புதல் பதலவயில்லல. 

 இறுதி ஒப்புதலுக்காக அலவ பநரடியாக ஆபலாசலனக் குழுவுக்கு அனுப்பப்படும், அதன்பிறகு 

முலறயான உத்தரவுகை் மூலம் மாநில அரசாங்கம் அனுமதி வழங்கும். தற்பபாது வலர இந்தியாவில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட யுபரனியப் படிமங்கைானது குலறந்த தரம் வகாண்டதாகபவா அல்லது குலறந்த 

எலடவீதம் உலடயதாகபவா அல்லது இரண்லடயும் வகாண்டதாகபவா உை்ைன. 
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9.இந்திய இரயில்பவயின் சிறந்த புத்தாக்க விருலத (Best Innovation Award) வவன்ற ‘Plan Bee’, 

எந்த இரயில்பவ மண்டலத்துடன் வதாடா்புலடயது? 

A) பமற்கு இரயில்பவ 

B) வடக்கு இரயில்பவ 

C) வடகிழக்கு எல்லலப்புற இரயில்பவ  

D) வடக்கு மத்திய இரயில்பவ 

 வடகிழக்கு எல்லலப்புற இரயில்பவயின் (NFR) ‘Plan Bee’ முயற்சி 2018 – 19ஆம் நிதியாண்டிற்கான 

இந்திய இரயில்பவயின் சிறந்த புத்தாக்க விருலத வவன்றுை்ைது. இரயில் தண்டவாைங்கலை 

கடக்கும் யாலனகலை இரயில்கை் தாக்காமல் தடுப்பதற்கு இந்த முயற்சி உதவுகிறது. இம்முயற்சியில் 

சாதனம் ஒன்று பதனீக்கூட்டத்தின் ாீங்காரம் பபான்ற ஓா் ஒலிலய இரயில் தண்டவாைங்கை் அருபக 

ஒலிபரப்பும். பதனீக்கலை முழுவதுமாக வவறுக்கும் யாலனகை் இவ்வவாலிலயக் பகட்டு இரயில் 

தண்டவாைங்கைின் அருபக வராமலிருக்கும். 

 யாலனக் கூட்டத்லத திலசதிருப்ப (குறிப்பாக இரயில்கை் வநருங்கும்பபாது) இந்தத் தனித்துவமான 

முயற்சி மிகவும் உதவியாக இருக்கும். மூன்று இலட்சம் வராக்கப்பாிசு மற்றும் பாராட்டுப்பட்டயத்லத 

உை்ைடக்கியதாகும் முதல் பாிசு. 

10.எந்த நகரத்தில், நடப்பாண்டின் வபண்கை் ஸ்டாா்ட் – அப் உச்சிமாநாட்லட (Women Startup 

Summit – WSS ) நடத்த திட்டமிடப்பட்டுை்ைது? 

A) புபன 

B) வகால்கத்தா 

C) புது தில்லி 

D) வகாச்சி  

 வரும் ஆகஸ்ட்.1 அன்று வகாச்சியின் ஒருங்கிலணந்த வதாடங்கல் வைாகத்தில் இந்திய வதாழில் 

கூட்டலமப்பின் (CII) இந்திய வபண்கை் வலலயலமப்புடன் இலணந்து வபண்கை் வதாடங்கல் 

உச்சிமாநாட்லட பகரை வதாடங்கல் திட்டம் (Kerala Startup Mission) நடத்தவுை்ைது. 

 ஆா்வமுலடய வபண் வதாழில் வல்லுநா்கை் தங்கைது வதாழில்முலனவு பயணத்லத பமற்வகாை்ை 

ஊக்குவிப்பதற்கும், மாநிலத்தில் ஓா் உை்ைடக்கிய வதாழில்முலனவு சூழலலமப்லப உருவாக்குவதற் 

–கும் இந்த உச்சிமாநாடு பநாக்கம் வகாண்டுை்ைது. இந்த உச்சிமாநாடு, அலனத்து வபண் வதாழில் 

வல்லுநா்கை், ஆா்வமுை்ை வதாழில்முலனபவாா்கை், வபருநிறுவன தலலலமகை் மற்றும் துைிா் 

நிறுவனத்தின் நிறுவனா்கை் என அலனவருக்குமானதாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.புதிதாக வளா்ந்துவரும் ததாழில்நுட்பங்களில் ஆராய்ச்சி ஒத்துழழப்பு தபறுவதற்காக, எந்த IIT 

உடனான புாிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தில் பிரசாா் பாரதி ழகதயழுத்திட்டுள்ளது? 

A) ஐஐடி தில்லி 

B) ஐஐடி பாம்பப 

C) ஐஐடி இந்துூா்  

D) ஐஐடி கான்பூா்  

 புதிதாக வளா்ந்து வரும் ததாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் ஒளிபரப்பு ததாடா்பான துழறகளில் ஆராய்ச்சி 

ஒத்துழழப்பு தபறுவதற்காக கான்பூா் IIT நிறுவனத்துடனான புாிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தில், புது 

தில்லியில், பிரசாா் பாரதி ழகதயழுத்திட்டது. இந்த நடவடிக்ழக ஒலிபரப்புத் துழறயில் ஆராய்ச்சி 

நடவடிக்ழகழய அதிகாிக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. 

 பநரடி அழலபபசி ஒளிபரப்பு பசழவ, 5G ஒருங்கிழணப்பு, பிரசாா் பாரதியின் தசயற்ழக நுண்ணறிவு 

அழடவு ழமயம் மற்றும் பிரசாா் பாரதியில் கான்பூா் IIT நிறுவன மாணவா்களுக்கு உள்ளுழற பயிற்சி 

(Internship) ஆகியழவ இந்த ஆராய்ச்சி ஒத்துழழப்பின் முக்கியப்பகுதிகளுள் அடங்கும். 

2.எந்தத் பததியில், உலக மக்கள்ததாழக தினம் (World Population Day) கழடப்பிடிக்கப்படுகிறது? 

A) ஜூழல 10 

B) ஜூழல 11  

C) ஜூழல 12 

D) ஜூழல 13 

 மக்கள்ததாழக பிரச்சழனகளின் அவசரநிழல & முக்கியத்துவம் குறித்து கவனம் தசலுத்துவதற்காக 

ஒவ்பவாா் ஆண்டும் ஜூழல.11 அன்று உலக மக்கள்ததாழக தினம் அனுசாிக்கப்படுகிறது. வழக்கம் 

பபாலல்லாமல், நடப்பாண்டில் இந்நாளுக்தகன குறிப்பிட்ட கருப்தபாருள் எதுவும் அறிவிக்கப்படவி 

–ல்ழல, ஆனால் இந்த நாள் தாய்வழி நலத்ழத (Maternal Health) பநாக்கிய கவனத்ழத ஈா்ப்பழத 

பநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 நடப்பாண்டு, 1994ஆம் ஆண்டின் சா்வபதச மக்கள்ததாழக மற்றும் வளா்ச்சி மாநாட்டின் முடிக்கப்படாத 

கூறுகளில் உலகளவில் கவனம் தசலுத்துவதற்காக அழழப்பு விடுக்கிறது. இந்த மாநாட்டில், 179 

அரசுகள் கலந்துதகாண்டன; அழவ நீடித்த வளா்ச்சிழய அழடவதற்கு இனப்தபருக்க நலம் மற்றும் 

பாலின சமத்துவம் ஆகியழவ அவசியம் என்பழத அங்கீகாித்தன. 
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3.கிபரக்கத்தின் புதிய பிரதமராக பதவிபயற்றுள்ளவா் யாா்? 

A) ழகாியாபகாஸ் மிட்பசாடாகிஸ் (Kyriakos Mitsotakis)  

B) டிமிட்ாிஸ் தகளட்சவும்பாஸ் 

C) அதலக்சிஸ் சிப்ராஸ் 

D) பபாஃபி தஜன்னிமாதா 

 ழகாியாபகாஸ் மிட்பசாடாகிஸ் கிபரக்கத்தின் புதிய பிரதமராக பதவிபயற்றாா். அவரது கட்சியான 

புதிய ஜனநாயகம், நடந்து முடிந்த 2019 சட்டமன்றத்பதா்தலில் 39.85% வாக்குகள் தபற்று தெதலனிக் 

நாடாளுமன்றத்தில் 158 இடங்களுடன் மகத்தான தவற்றிழயப்தபற்றது. 

4.23ஆவது புச்சிபயான் திழரப்பட விழாவில், நடப்பாண்டின் சிறந்த ஆசிய திழரப்படத்திற்கான 

NETPAC விருழத தவன்ற இந்திய படம் எது? 

A) கலீ பாய் (Gully Boy)  

B) கபீா் சிங் 

C) பாரத் 

D) சூப்பா் 30 

 பசாயா அக்தா் இயக்கிய ‘கலீ பாய்’ திழரப்படம், ததன்தகாாியாவில் நழடதபற்ற 23ஆவது புச்சிபயான் 

சா்வபதச அருந்திழரப்பட விழாவில் (BIFAN) சிறந்த ஆசிய திழரப்படத்திற்கான Network for the 

Promotion of Asian Cinema (NETPAC) விருழத தவன்றது. நடிகா்கள் இரன்வீா் சிங் மற்றும் ஆலியா பட் 

ஆகிபயாா் நடித்துள்ள இந்தத் திழரப்படம், சாதாரண தசால்லிழசக் கழலஞா்களின் வாழ்க்ழகழய 

அடிப்பழடயாகக் தகாண்டதாகும். இது மும்ழப தசால்லிழசக் கழலஞா்களான (Rappers) விவியன் 

தபா்னான்டஸ் (டிழவன்) மற்றும் நபவத் பேக் (தநய்சி) ஆகிபயாாின் வாழ்க்ழகழய அடிப்பழடயாகக் 

தகாண்டது. இப்படம், நடப்பாண்டு தமல்பா்ன் இந்திய திழரப்பட விழாவிலும் திழரயிடப்படவுள்ளது. 

5.யாருழடய தழலழமயின்கீழ், இரண்டாவது இந்திய–இரே்ய உத்திசாா் தபாருளாதார பபச்சு 

வாா்த்ழத (IRSED) புது தில்லியில் நழடதபற்றது? 

A) அஜய் நாராயண் ஜா 

B) சுபாே் சந்திர காா்க்  

C) நிா்மலா சீதாராமன் 

D) ராஜிவ் குமாா்  

 NITI ஆபயாக் துழணத்தழலவா் Dr. ராஜிவ் குமாா் தழலழமயில், ஜூழல.10 அன்று புது தில்லியில் 

2ஆவது இந்திய – இரே்ய உத்திசாா் தபாருளாதார பபச்சுவாா்த்ழத நடந்தது. இந்தக் கூட்டத்தில், 

பபாக்குவரத்து உட்கட்டழமப்பு மற்றும் ததாழினுட்பங்களின் வளா்ச்சி; பவளாண் மற்றும் பவளாண் 
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தசயன்முழற துழறயின் வளா்ச்சி; சிறு மற்றும் நடுத்தர வணிக ஆதரவு; டிஜிட்டல் மாறுதல் மற்றும் அதி 

நவீன ததாழினுட்பங்கள்; வா்த்தகம், வங்கியியல், நிதியியல் மற்றும் ததாழிற்துழறயில் ஒத்துழழப்பு; 

மற்றும் சுற்றுலா மற்றும் இழணப்பு ஆகிய ஆறு முக்கியப்பகுதிகளில் ஒத்துழழப்பு குறித்து கவனம் 

தசலுத்தப்பட்டது. 

 அக்.5, 2018 அன்று புது தில்லியில் நடந்த வருடாந்திர இந்திய – இரே்ய இருதரப்பு உச்சிமாநாட்டின் 

19ஆவது பதிப்பின்பபாது, NITI ஆபயாக் மற்றும் இரே்ய கூட்டழமப்பின் தபாருளாதார பமம்பாட்டு 

அழமச்சகம் இழடபய ழகதயழுத்திடப்பட்ட இருதரப்பு புாிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்ழதத் ததாடா்ந்து 

இந்த உத்திசாா் பபச்சுவாா்த்ழத நடத்தப்பட்டுள்ளது. 

6.1967ஆம் ஆண்டு UAPA சட்டத்தின் எந்தப்பிாிவின்கீழ், இந்திய அரசு, ‘நீதிக்கான சீக்கியா்கள் ’  

(Sikhs for Justice – SFJ) அழமப்புக்குத் தழட விதித்துள்ளது? 

A) பிாிவு 3 (2) 

B) பிாிவு 3 (3) 

C) பிாிவு 3 (1)  

D) பிாிவு 3 (4) 

 இந்தியாவில் பிாிவிழனவாதம் மற்றும் காலிஸ்தானிய சாா்பு நடவடிக்ழககழள ஆதாித்ததற்காக 

அதமாிக்காழவத் தளமாகக்தகாண்ட பிாிவிழனவாதக்குழு – ‘நீதிக்கான சீக்கியா்கள்’ அழமப்புக்கு 

மத்திய உள்துழற அழமச்சகம் சமீபத்தில் தழட விதித்தது. தனது பிாிவிழனத் திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக 2020ஆம் ஆண்டில் சீக்கியா்கள் இழடபய தபாது வாக்தகடுப்பு நடத்தும் முயற்சியில் அந்த 

அழமப்பு ஈடுபட்டது. 

 அதன் நிறுவனா் அவ்தாா் சிங் பன்னு, கடந்த ஜூழல.10 அன்று இங்கிலாந்தில் நடந்த இந்தியா – 

நியூசிலாந்து கிாிக்தகட் பபாட்டியில் “காலிஸ்தான் ஜிந்தாபாத், வாக்தகடுப்பு 2020” என்று 

முழக்கங்கழள எழுப்புவதும், சட்ழட அணிந்திருப்பதுமாக காணப்பட்டாா். இக்குழு, 1967ஆம் ஆண்டு 

சட்டத்துக்குப் புறம்பான தசயல்பாடுகள் (தடுப்பு) சட்டத்தின் பிாிவு 3 (1)இன் கீழ், சட்டத்துக்குப் 

புறம்பான அழமப்பாக தழடதசய்யப்பட்டுள்ளது. 

7. 2020 முதல் விமானப் பயணச்சீட்டுகளுக்கு பசுழம வாி விதிக்க முடிவுதசய்துள்ள ஐபராப்பிய 

நாடு எது? 

A) ஆஸ்திாியா 

B) பிரான்ஸ்  

C) தஜா்மனி 

D) பபாலந்து 

 மாசு குழறவான பபாக்குவரத்துத் திட்டங்களுக்கு நிதியுதவி அளிப்பதற்காக பிரான்சில் உள்ள 

அழனத்து விமான நிழலயங்களிலிருந்தும் புறப்படும் அழனத்து விமானங்களுக்குமான விமானப் 
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பயணச்சீட்டுகளில் 18 யூபராக்கள் ($20) வழர வாி விதிக்க பிதரஞ்சு அரசாங்கம் முடிவு தசய்துள்ளது. 

2020ஆம் ஆண்டு முதல் அமுலுக்கு வரும் இந்தப் புதிய வாிவிதிப்புத் திட்டத்தின்படி, சிக்கன வகுப்பு 

பயணச்சீட்டின் மீது 1.5 யூபராக்கள் வாி விதிக்கப்படும் என்றும், அதிகபட்ச வாி உயா்தர வகுப்புக்கு 

விதிக்கப்பட உள்ளது என்றும் பிரான்ஸ் அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 இந்தப் புதிய திட்டத்தால் ஆண்தடான்றுக்கு சுமாா் 182 மில்லியன் யூபராக்கள் வருவாய் கிழடக்கும். 

இந்த வருவாய் பசுழமப் பபாக்குவரத்து உட்கட்டழமப்பிற்கு, முக்கியமாக இரயில்பவ துழறக்கு 

பயன்படுத்தப்படும். இந்த வாி விதிப்பு பிரான்ஸிலிருந்து புறப்படும் விமானங்களுக்குத்தாபனதயாழிய, 

பிரான்சுக்குள் வரும் விமானங்களுக்கு அல்ல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. முன்னதாக, ஏப்ரல் 2018இல், 

இபதபபான்ற வாி சுவீடனில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, அது காலநிழலயில் விமானப் பயணத்தின் 

தாக்கத்ழத குழறக்கும் முயற்சியாக ஒவ்தவாரு பயணச்சீட்டுக்கும் €40 வழர வாி விதித்தது. 

8.நாட்பட்ட ITPக்கு சிகிச்ழசயளிக்க ‘Romiplostim’ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்தியாவின் முதல் 

நிறுவனமாக மாறியுள்ள மருந்து நிறுவனம் எது? 

A) லுபின் 

B) சிப்லா 

C) சன் பாா்மா 

D) இன்டாஸ் (Intas)  

 நாள்பட்ட Immune Thrombocytopenia (ITP) சிகிச்ழசக்காக ‘Romy’ என்ற தபயாில் இந்தியாவில் 

‘Romyplostim’ஐ அறிமுகப்படுத்திய முதல் நிறுவனமாக இன்டாஸ் மருந்துத் தயாாிப்பு நிறுவனம் 

மாறியுள்ளது. ITP என்பது ஒரு தன்தனதிா்ப்பு (Auto – Immune) குருதிக்பகாளாறு ஆகும். இது குழறந்த 

தட்ழட அணுக்கள் எண்ணிக்ழகக்கு வழிவகுக்கிறது. 

 புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள இம்மருந்துக்கு ஆகும் தசலவானது தற்பபாழதய மருந்துகளின் 

விழலழயயில் ஐந்தில் ஒருபங்கு மட்டுபம உள்ளது. இந்தியாவில் ஒவ்பவாா் ஆண்டும் சுமாா் 42,000 

பநாயாளிகள் ITP பநாயால் பாதிக்கப்படுகின்றனா் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவா்களுள், பத்துச் 

சதவீதத்துக்கும் குழறவான பநாயாளிகளுக்பக சிகிச்ழச கிழடக்கப்தபறுகிறது. 

9.புபராதசக்பகா குன்றுகள் (Prosecco Hills), எந்த நாட்டில் அழமந்துள்ளன? 

A) ஸ்தபயின் 

B) இத்தாலி  

C) நாா்பவ 

D) சுவீடன் 

 அசா்ழபஜானின் பாகுவில் நழடதபற்ற UNESCO உலக பாரம்பாியக் குழுவின் 43ஆவது அமா்வில், 

இத்தாலியின் Conegliano மற்றும் Valdobbiadeneஇன் Prosecco குன்றுகள் UNESCO ‘உலக பாரம்பாியம்’ 

என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. உலகப்புகழ்தபற்ற ‘Prosecco Sparkling Wine’ தயாாிக்க பயன்படுத்தப்படும் 

திராட்ழச வளா்க்கப்படும் தளம் இதுதான். 
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 இது வடகிழக்கு இத்தாலியில் மழலப்பாங்கான நிலப்பரப்பின் ஒருபகுதியாகும். அதன் Prosecco 

உற்பத்திக்காக தபயா் தபற்றது. இந்தப்பகுதி UNESCO உலக பாரம்பாியப் பட்டியலில் பசா்க்கப்பட்ட 

55ஆவது இத்தாலிய தளமாகும். 

10.எந்த IT நிறுவனம், மாணவா்கழள ததாழிற்திறனுடன் உருவாக்குவதற்காக, AICTE உடன் 

கூட்டிழணந்துள்ளது? 

A) டிசிஎஸ் (TCS)  

B) இன்பபாசிஸ் 

C) ாிழலயன்ஸ் 

D) விப்பரா 

 மாணவா்கழள ததாழிற்சாா் திறன்களுடன் உருவாக்குவதற்கு மின்னணு கற்றல் பாடத்திட்டத்ழத 

(Digital Learning Course) வழங்குவதற்காக, தகவல் ததாழில்நுட்ப நிறுவனமான டாடா கன்சல்டன்சி 

சா்வீசஸின் (TCS) ஒரு பிாிவான TCS iON, அகில இந்திய ததாழில்நுட்பக் கல்விக் குழுவுடன் (AICTE) 

கூட்டிழணந்துள்ளது. தபருநிறுவன நடத்ழத தநறி, பயனுள்ள வழகயில் மின்னஞ்சல் எழுதுதல், 

பயனுள்ள விளக்கக்காட்சிகள் மற்றும் தகவல் ததாழில்நுட்ப விழிப்புணா்வு பபான்ற தழலப்புகழள 

உள்ளடக்கிய ஓா் இலவச, 20 மணிபநர ததாழிற்திறன் பாடத்திட்டத்ழத TCS iON உருவாக்கியுள்ளது. 

இது மாணவா்களுக்கு அவா்களின் பட்டப்படிப்பு காலம் முழுவதும் கிழடக்கும். 

 AICTEஆல் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 10 ஆயிரத்திற்கும் பமற்பட்ட நிறுவனங்களில் பயிலும் மாணவா்களுக்கு 

இப்பாடத்திட்டம் கிழடக்கப்தபறும். இழத TCS iON மின்னணு கற்றல் ழமயத்தில் (Digital Learning 

Hub), எந்தச் சாதனத்தினுூடாகவும் அணுகமுடியும். TCS iONஆல் வழங்கப்பட்டுள்ள இத்தனித்துவமான 

பாடத் திட்டம், AICTE நிறுவனங்களுக்கான பணியமா்த்தல் வாய்ப்புகழள பமம்படுத்த உதவும் மற்றும் 

மாணவா்களின் ததாழிற்முழற வாழ்க்ழகக்கு ஒரு வலுவான ததாடக்கத்ழதத்தரும். AICTE என்பது 

ததாழில்நுட்பக் கல்விக்கான பதசிய அளவிலான ஓா் உச்ச ஆபலாசழன மற்றும் ஒழுங்குமுழற 

அழமப்பாகும். 

 

 

 தமிழ்நாட்டிலுள்ள 7 பகாடி மக்களுக்கும் தனித்துவமான எண் வழங்குவதற்காக ‘குடிமகன் தபட்டகம்’ 

என்ற வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தனித்துவமான ‘மக்கள் எண்’ வாயிலாக குடிமகன் தபட்டகத்ழத 

சம்பந்தப்பட்ட நபருக்குாிய ஆவணங்கள் மின்னணு முழறயில் தசன்றழடயும். குடிமக்கள் 

எண்ழணப் தபற தமிழ்நாடு மின் – ஆளுழம முகழமயில் வசதி தசய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான 

இழணயதளம் – www.tnesevai.tn.gov.in ஆகும். 

 தமிழ்நாட்டிலிருந்து மாநிலங்களழவப் பதவிகளுக்கு ததாிவான 6 மாநிலங்களழவ உறுப்பினா்கள்: 

 

o முகமது ஜான், சந்திரபசகா், அன்புமணி (பாமக) – அதிமுக. 
 

o சண்முகம் (ததாமுச) , மூத்த வழக்குழரஞா் வில்சன், ழவபகா (மதிமுக) – திமுக. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அபியாவில் நடந்த நடப்பாண்டு காமன்வவல்த் சாம்பியன்ஷிப்பில், 81 கிலலா பிாிவில் தங்கம் 

வவன்ற இந்திய பளுதூக்கு வீரா் யாா்? 

A) குா்தீப் சிங் 

B) ருஸ்தம் சாரங் 

C) அஜய் சிங்  

D) தீபக் லலதா் 

 சலமாவா நகரமான அபியாவில் நடடவபற்ற காமன்வவல்த் சாம்பியன்ஷிப் லபாட்டியில், ஜூடல.12 

அன்று இந்திய பளுதூக்கு வீரா் அஜய் சிங், 81 கி.கி பிாிவில் தங்கப்பதக்கம் வவன்றாா். ஒலிம்பிக் தகுதி 

நிகழ்வான இதில், சிறப்பான புள்ளிகடளப்வபற தனத உடல் எடடலபான்று இருமடங்கு எடடடய 

(190 கி.கி) தூக்கி ‘கிளீன் & வஜா்க்’ பிாிவில் புதிய காமன்வவல்த் சாதடனடயயும் உருவாக்கியுள்ளாா். 

அலத பிாிவில், லதசிய சாதடனடயயும் அவா் முறியடித்தள்ளாா். 81 கி.கி பிாிவில் லபாட்டியிட்ட 

மற்லறாா் இந்தியரான, பப்புல் சாங்மாய் வமாத்தம் 313 கி.கி பளுடவத் தூக்கி வவள்ளி வவன்றாா். 

2.வவளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்தியா்கள் விவகாரத்தடற வசயலாளராக (Secretary of Overseas 

Indian Affairs) நியமிக்கப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

A) சுமந்தா சவுத்ாி 

B) அனுப் வதவன் 

C) அனந்த் நாராயண் நந்தா 

D) விகாஸ் ஸ்வரூப்  

 1986ஆம் ஆண்டுப்பிாிவு இந்திய அயலுறவுப் பணி அதிகாாியான விகாஸ் ஸ்வரூப், வவளியுறவுத்தடற 

அடமச்சகத்தின் வசயலராக (தூதரகம், கடவுச்சீட்டு, நுடழவு இடசவு (Visa), வவளிநாட்டில் வசிக்கும் 

இந்தியா்கள் விவகாரம்) நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். ஆகஸ்ட் 1 அன்று அவா் இந்தப்புதிய பதவிடய ஏற்றுக் 

வகாள்வாா். தற்லபாத, அவா் கனடாவுக்கான இந்தியாவின் உயராடணயராக உள்ளாா். விருத வபற்ற 

‘Q&A’ நுூடல எழுதியவா் ஸ்வரூப். இந்நுூல், ஆஸ்காா் விருத வவன்ற ‘ஸ்லம்டாக் மில்லியனா்’ என்ற 

திடரப்படத்தில் தழுவி எடுக்கப்பட்டத. இந்நுூல், ‘பிரத்லயக நுூல்கள் லபாய்க் பாிசு 2006’ மற்றும் 

பாாிஸ் புத்தகக் கண்காட்சியின் ‘வாசகா்கள்’ பாிடசப் வபற்றத. 

3.வணிக நிடலச்வசாத்த லசடவகளின் (Commercial Real Estate Services – CBRE) சமீபத்திய 

ஆய்வின்படி, இந்தியாவின் மிகவும் விடலயுயா்ந்த அலுவலக இடம் எத? 

A) கன்னாட் பிலளஸ்   B) நாிமன் முடன 

C) பாந்த்ரா குா்லா வளாகம் D) இந்தியாவின் வாயில் 
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 நிடலச்வசாத்த ஆலலாசடன நிறுவனமான CBRE நடத்திய சமீபத்திய ஆய்வில், ஆண்வடான்றுக்கு 

ஒரு சதர அடிக்கு $144 டாலா் வாடடகயுடன் உலகின் 9ஆவத மிகவும் விடலயுயா்ந்த அலுவலக 

இடமாக (Most Expensive Office Location) கன்னாட் பிலளஸ் உள்ளத. CBRE அதன் வருடாந்திர ‘Global 

Prime Office Occupancy Costs’ ஆய்வில், பன்னாட்டளவில் முக்கியம் மிக்க அலுவலக இடங்கடள 

வாடடகக்கு எடுப்பதற்கான வசலடவ ஆராய்ந்தள்ளத. 

 பன்னாட்டளவில் மிகவும் விடலயுயா்ந்த அலுவலக இடங்களில், ஆண்வடான்றுக்கு ஒரு ச.அடிக்கு 

$322 டாலா் வாடடகயுடன் மத்திய ஹாங்காங் முதலிடத்டதப் பிடித்தள்ளத. இலண்டன் (ஒரு சதர 

அடிக்கு $222.7) மற்றும் ஹாங்காங்கில் உள்ள கவ்லுூன் ஆகியடவ இரண்டாவத மற்றும் மூன்றாவத 

இடங்கடளப் வபற்றுள்ளன. நியூயாா்க்கில் உள்ள மிட்டவுன் மன்ஹாட்டன், பட்டியலில் நான்காவத 

இடத்டதயும், வபய்ஜிங்கின் (நிதி வீதி) பட்டியலில் 5ஆவத இடத்டதயும் பிடித்தள்ளன. அறிக்டகயின் 

படி, மும்டபயின் பாந்த்ரா குா்லா வளாகம் மற்றும் நாிமன் முடன – மத்திய வணிக மாவட்டம் 

ஆகியடவ முடறலய 27 மற்றும் 40ஆவத இடங்கடளப் பிடித்தள்ளன. 

4.இந்தியாவின் எந்த அடமப்பால், ‘தாகம் நடவடிக்டக – Operation Thirst’ வதாடங்கப்பட்டுள்ளத? 

A) இந்திய இராணுவம் 

B) இந்திய விண்வவளி ஆய்வு டமயம் 

C) இந்திய இரயில்லவ  

D) பாபா அணு ஆராய்ச்சி டமயம் 

 அங்கீகாிக்கப்படாத லபாத்தலில் அடடக்கப்பட்ட குடிநீா் (Packaged Drinking Water) விற்படனடய 

தடுக்கும் ஒரு முயற்சியாக, இரயில்லவ பாதகாப்புப் படடயானத அண்டமயில் ‘தாகம் நடவடிக்டக’ 

என்ற ஒன்டற அறிமுகப்படுத்தியத. இரயில் நிடலயங்களின் வளாகத்தில், அங்கீகாிக்கப்படாத PDW 

அச்சுறுத்தடலக் கட்டுப்படுத்தவதற்காக, நாடு முழுவதமுள்ள அடனத்த முக்கிய ரயில் நிடலயங்களி 

–லும் இந்நடவடிக்டக வதாடங்கப்பட்டதாக இரயில்லவ பாதகாப்புப் படட வதாிவித்தள்ளத. 

 ஜூடல 8 & 9ஆம் லததிகளில் லமற்வகாள்ளப்பட்ட இந்த நடவடிக்டகயின்லபாத, அங்கீகாிக்கப்படாத 

நிறுவனங்களின் லபாத்தலில் அடடக்கப்பட்ட குடிநீடர விற்படன வசய்ததற்காக, அதாவத ரயில்லவ 

சட்டத்தின் 144 மற்றும் 153 ஆகிய பிாிவுகளின்கீழ், 1371 லபா் டகத வசய்யப்பட்டனா். இந்தக் 

குற்றவாளிகளுக்கு வமாத்தம் ரூ.6,80,855 அபராதம் விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டத. 

5.2019 சா்வலதச பல் – பாிமாண ஏழ்டமக் குறியட்ீடட வவளியிட்டுள்ள சா்வலதச அடமப்பு எத? 

A) உலக சுகாதார அடமப்பு 

B) ஐக்கிய நாடுகள் வளா்ச்சித் திட்டம்  

C) உணவு மற்றும் லவளாண்டம அடமப்பு 

D) சா்வலதச வதாழிலாளா் அடமப்பு  

 நடப்பாண்டு சா்வலதச பல் – பாிமாண ஏழ்டமக் குறியீட்டட (Multidimensional Poverty Index) சமீபத்தில் 

ஐ.நா வளா்ச்சித்திட்டம் (UNDP), ஆக்ஸ்லபாா்டு ஏழ்டம மற்றும் மனித லமம்பாட்டுத் திட்டம் (OPHI) 

 

 

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


                  2019 ஜூலை 12 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                        3 

ஆகியடவ வவளியிட்டுள்ளன. இந்தக் குறியீட்டின்படி, 2006 மற்றும் 2016க்கு இடடயில் 271 மில்லியன் 

மக்கடள இந்தியா ஏழ்டம நிடலயிலிருந்த மீட்டுள்ளத. லமலும் வசாத்தக்கள், சடமயல் எாிவபாருள், 

நலம் & ஊட்டச்சத்த லபான்ற தடறகளில் வலுவான முன்லனற்றங்களுடன் அக்காலகட்டத்தில், பல் 

– பாிமாண ஏழ்டமக் குறியீடு மதிப்புகளில் மிக விடரவான ஒடுக்கத்டத இந்தியா பதிவு வசய்தள்ளத.  

 வபாருளாதார வளா்ச்சிடய மட்டும் அடிப்படடயாகக் வகாள்ளாமல் நலமிகு சூழல், நல்ல லவடல, 

சமூக பாதகாப்பு, கல்வி, மருத்தவம் லபான்ற வாழ்வின் 10 அடிப்படட அம்சங்களின் அடிப்படடயில் 

பல்பாிமாண ஏழ்டம வடகப்படுத்தப்படுகிறத. 101 நாடுகள் இந்த ஆய்வுக்கு எடுத்தக்வகாள்ளப்பட்டன. 

குடறந்த வருவாய் உள்ள 31 நாடு கள், நடுத்தர வருவாய் உடடய 68 நாடுகள், அதிக வருவாய் உள்ள 2 

நாடுகள் என வமாத்தம் 101 நாடுகளில் 130 லகாடி மக்கள் ஏழ்டம நிடலயில் உள்ளனா். 

6.குடியிருப்பு வசாத்த விடல கண்காணிப்பு ஆய்டவ நடத்திய இந்திய அடமப்பு எத? 

A) NHB 

B) SEBI 

C) NABARD 

D) RBI  

 13 நகரங்களில், லதா்ந்வதடுக்கப்பட்ட வங்கிகள்/வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனங்கள் (HFC) வழங்கிய வீட்டுக் 

கடன்கள் குறித்த காலாண்டுக்கு ஒருமுடற நடத்தப்படும் குடியிருப்பு வசாத்த விடல கண்காணிப்பு 

ஆய்டவ ாிசா்வ் வங்கி (RBI) நடத்தியுள்ளத. வருமானத்தக்லகற்ற வீட்டு விடல விகிதம் (House Price 

to Income – HPTI) 2015 மாா்ச்சில் 56.1 ஆக இருந்த 2019 மாா்ச்சில் 61.5 ஆக அதிகாித்ததால் கடந்த 4 

ஆண்டுகளில் வீடு வாங்கும் வாய்ப்புத் திறன் (Housing Affordability) லமாசமடடந்தள்ளதாக இந்த 

அறிக்டக சுட்டிக்காட்டியுள்ளத. 

 HPTI விகிதமானத வீடு வாங்கும் வாய்ப்புத் திறடன பிரதிபலிக்கிறத. மும்டப (HPTI 74.4 உடன்) 

இந்தியாவில் மிகவும் குடறந்த வீடு வாங்கும் வாய்ப்புடடய நகரமாக உள்ளத. 2015 மாா்ச்சில் 47.2 

என்ற அளவிலிருந்த HPTI உடன் ஒப்பிடும்லபாத மாா்ச் காலாண்டில் 54.3 என்ற வருமானத்தக்லகற்ற 

வீட்டு விடல விகிதத்தடன் வீடு வாங்குவதற்கான மிகவும் அதிக வாய்ப்புடடய நகரமாக புவலனசுவா் 

(54.3) உள்ளத. வருமானத்தக்லகற்ற வீட்டு விடல விகிதம் என்ற கருத்டத, கடன் வழங்குநா்கள், வீடு 

வாங்குவதற்கான வாய்ப்டப அளவிட பயன்படுத்தகின்றனா். 

7.ஐலராப்பிய நாடாளுமன்றத்தின் புதிய ஜனாதிபதியாக லதா்ந்வதடுக்கப்பட்டவா் யாா்? 

A) லடவிட் சலசாலி (David Sassoli)  

B) ஜான் சராதில் 

C) ஸ்கா வகல்லா் 

D) சிரா வரலகா 
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 இத்தாலிய சமதா்மவாதியான லடவிட் மாியா சலசாலி, ஐலராப்பிய நாடாளுமன்றத்தின் புதிய 

ஜனாதிபதியாக லதா்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளாா். 2022ஆம் ஆண்டு ஜனவாி மாதம் வடர அவா் நாடாளுமன் 

–றத்டத வழிநடத்தவாா். அன்லடானிலயா தாஜானிக்குப் பிறகு அவா் இப்பதவிக்கு வந்தள்ளாா்.  

 சலசாலி, சமதா்மவாதிகள் மற்றும் ஜனநாயகக் கூட்டணியில் உறுப்பினராக உள்ளாா். ஐலராப்பிய 

நாடாளுமன்றத்தின் விவாதங்கள் / நடவடிக்டககளுக்கு ஐலராப்பிய நாடாளுமன்றத்தின் தடலவா் 

தடலடம தாங்குகிறாா். அவா் ஐலராப்பிய ஒன்றியத்திற்குள்ளும், பன்னாட்டளவிலும் நாடாளுமன்ற 

–த்டத பிரதிநிதித்தவப்படுத்தகிறாா். வபரும்பாலான ஐலராப்பிய ஒன்றிய சட்டங்கள் & ஐலராப்பிய 

ஒன்றிய வரவு வசலவுத் திட்டத்டத இயற்றுவதற்கு ஜனாதிபதியின் டகவயாப்பம் லதடவ. 

8.பத்மஸ்ரீ விருத வபற்றவா்களுக்கு மாதந்லதாறும் ரூ.10 ஆயிரம் உதவித்வதாடக வழங்குவதாக 

அறிவித்தள்ள மாநில அரசு எத? 

A) ஜாா்கண்ட் 

B) ஒடிசா  

C) பஞ்சாப் 

D) மத்தியப்பிரலதசம் 

 வபாருளாதார ாீதியாக நலிவுற்ற பிாிடவச்லசா்ந்த மாநிலத்தின் ‘பத்மஸ்ரீ’ விருத வவன்றவா்களுக்கு 

மாதந்லதாறும் ரூ.10,000 உதவித்வதாடக வழங்க ஒடிசா அரசு முடிவு வசய்தள்ளத. அம்மாநிலத்தின் 

பத்மஸ்ரீ விருதாளா்களின் அவலநிடல குறித்த ஊடக அறிக்டககள் எடுத்தடரத்த சில நாட்களுக்கு 

பின்னா் இந்நடவடிக்டக லமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளத. அம்மாநிலத்டதச் லசா்ந்த வமாத்தம் 84 லபருக்கு 

இதவடர ‘பத்மஸ்ரீ’ விருத வழங்கப்பட்டுள்ளத. அவா்களுள் 45 லபா் காலஞ்வசன்றவா்களாவா்.  

 மீதமுள்ள 39 நபா்களில், சிலாின் நிதி ாீதியான நிடல மிகலமாசமாக உள்ளத. சமீபத்தில், ஒடிசாவில் 

உள்ள ஒரு மடலயினுூடாக 3 கி.மீ நீளமுள்ள கால்வாடயத் லதாண்டியதற்காக நடப்பாண்டின் பத்மஸ்ரீ 

விருதவபற்ற தலபாய்தாராணி கிராமத்டதச் லசா்ந்த 75 வயதான பழங்குடி விவசாயி டடதாாி நாயக் , 

விருத வபற்ற பின்னா் கிராமவாசிகள், தனக்கு லவடல எதவும் வழங்காததால் விருடத திருப்பித் 

தருவதாக பகிரங்கமாக அறிவித்திருந்தத குறிப்பிடத்தக்கத. 

9.ஊடக சுதந்தரத்திற்கான முதலாவத சா்வலதச மாநாடு நடடவபற்ற நகரம் எத? 

A) பாாிஸ் 

B) நியூயாா்க் 

C) இலண்டன்  

D) வபா்லின் 

 ஊடக சுதந்தரத்திற்கான முதலாவத சா்வலதச மாநாட்டட இலண்டனில் இங்கிலாந்த மற்றும் கனடா 

ஆகிய நாடுகள் இடணந்த நடத்தின. உலவகங்கிலும் ஊடக சுதந்திரத்டத வலுப்படுத்தம் லநாக்கில் 

இம்மாநாடு நடடவபற்றத. இதில் பிரசாா் பாரதி தடலவா் A சூா்ய பிரகாஷ், நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் 

ஸ்வபன் தாஸ் குப்தா & பத்திாிடக கவுன்சில் உறுப்பினா் காஞ்சன் குப்தா ஆகிலயாா் பங்லகற்றனா். 
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10.இந்திய திடரப்படப் பிாிவானத எந்த நகரத்தில், “KSHITIJ” என்ற ஆவணப்படச் சங்கத்டதத் 

வதாடங்கியுள்ளத? 

A) புலன 

B) மும்டப 

C) தில்லி 

D) வஜய்ப்பூா் 

 மும்டபயில், இந்திய ஆவணப்படத் தயாாிப்பாளா் சங்கத்தடன் (IDPA) இடணந்த இந்திய திடரப் 

படப் பிாிவு (FDI) “KSHITIJ” என்ற ஆவணப்படச் சங்கத்டதத் வதாடங்கியுள்ளத. ஒவ்வவாரு மாதமும் 2 

மற்றும் 4ஆம் லததிகளில் மாடல 5:00 – 6:30 மணி வடர திடரப்படங்கள் பிாிவு வளாகத்தில் வபாதத் 

திடரயிடல்கள் ஏற்பாடு வசய்யப்படும்; அடதத்வதாடா்ந்த படத்தின் இயக்குநருடன் பாா்டவயாளா்க 

–ளின் குறுகிய உடரயாடல் நடடவபறும். 

 அஜய் மற்றும் விஜய் லபடியின் புகழ்வபற்ற ஆவணப்படமான “Secret Life of Frogs” வதாடக்க படமாக 

திடரயிடப்படும். 1948ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட திடரப்படப் பிாிவானத நாட்டின் சமூகம், அரசியல் 

மற்றும் கலாசாரத்தின் கற்படனகள் & யதாா்த்தங்களின் பதிவுகடளத் தக்கடவக்க இடடவிடாமல் 

முயன்றுவருகிறத. இத தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அடமச்சகத்தின்கீழ் அரசாங்க நிகழ்ச்சிகடள 

விளம்பரப்படுத்தவதற்கும், இந்திய வரலாற்றின் திடரத்தடறப் பதிவுகளுக்கும், ஆவணப்படங்கள் 

மற்றும் வசய்தி இதழ்கடள தயாாிக்கவும் வசயல்படுகிறத. 

 

 

 சட்டப்லபரடவயில் விதி எண் 110இன் கீழ் வதாழிற்தடற சாா்ந்த அறிவிப்புகடள தமிழ்நாடு முதல்வா் 

பழனிசாமி வவளியிட்டாா். அவற்றின் விபரம்., 

o ‘யாதம் ஊலர’ (தனிச் சிறப்பு பிாிவு மற்றும் வடலதளம்) – உலவகங்கும் உள்ள தமிழ் மக்கள், 

தமிழ்ச்சங்கங்கள், வதாழிலடமப்புகளுடன் வதாடா்பு ஏற்படுத்தி முதலீட்டு தூதா்கடள 

உருவாக்கி முதலீடுகடள ஈா்க்க 60 லட்சம் ரூபாய் வசலவில் உருவாக்கப்படும். 

o ‘வதாழில் லதாழன்’ என்ற இடணய அடிப்படடயிலான குடறதீா் வழிமுடற ஏற்படுத்தப்படும்.  

o ‘வதாழில் வளா் தமிழகம்’ என்ற வபயாில் உள்நாட்டிலும் வவளிநாட்டிலும் வதாழில்கள் 

வதாடா்பான நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படும். 

o காஞ்சிபுரம் வல்லம் - வடகால் மற்றும் ஈலராடு வபருந்தடற சிப்காட் பூங்காக்களில் தலா 50 

லகாடி ரூபாய் மதிப்பில் வதாழிற்கூட கட்டடங்கள் ஏற்படுத்தப்படும். 

o சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் உற்பத்திடய வபருக்கிக் வகாள்ள, நவீன வதாழில்நுட்ப 

இயந்திரங்கடள நிறுவிக்வகாள்வதற்கான 25 சதவீத முதலீட்டு மானியத்தின் உச்சவரம்பு 

தற்லபாடதய ரூ.30 இலட்சத்திலிருந்த ரூ.50 இலட்சமாக உயா்த்தப்படும்.

 

 

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


            2019 ஜூலை 13 & 14 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                        1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஆசியாவின் மிகப்பபாிய சூாிய மின்னாற்றல் திட்டமானது, மத்தியப்பிரததசத்தின் எந்த 

மாவட்டத்தில் அமமந்துள்ளது? 

A) ஜபல்பூா் 

B) சிந்தவாடா 

C) இந்துூா் 

D) தரவா  

 மத்தியப்பிரததசத்தில் பதாடா்ச்சியாக பபய்த மமையின் காரணமாக தரவாவில் அமமந்துள்ள 

ஆசியாவின் மிகப்பபாிய சூாிய மின் திட்டமானது தசதமமடந்தது. பலத்த மமையால் ஏற்பட்ட மண் 

சாிமவத் பதாடா்ந்து இந்தச் தசதம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

 தற்சமயம் மமை நின்றுவிட்ட காரணத்தால், வல்லுநா்கள் அந்த மின் நிமலயத்மத பழுதுப்பாா்ப்பதில் 

மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளனா். மதிப்பீடுகளின்படி, மமையால் இந்தத் திட்டத்துக்கு ரூ.20 தகாடிக்கு தமல் 

இைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. சுமாா் 90 MW வமர சூாிய மின்னுற்பத்தியும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பபாதுவாக, 

இந்தச் சூாிய மின்னுற்பத்தி ஆமல 740 MW வமர மின்னுற்பத்தி பசய்யும் திறன் பமடத்தது. 

2.உலக வங்கியின் தமலாண்மம இயக்குநா் (MD) மற்றும் தமலமம நிதியியல் அலுவலராக 

(CFO) நியமிக்கப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

A) சுனில் தமத்தா 

B) அன்ஷுலா காந்த் (Anshula Kant)  

C) கா்ணம் தசகா் 

D) R A சங்கர நாராயணன் 

 பாரத ஸ்தடட் வங்கியின் நிா்வாக இயக்குநரான அன்ஷுலா காந்த், உலக வங்கியின் தமலாண்மம 

இயக்குநா் மற்றும் தமலமம நிதியியல் அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். உலக வங்கியின் நிதி 

மற்றும் இடா் தமலாண்மம (Risk Management) பிாிவின் தமலவராக அவா் பபாறுப்தபற்பாா். 

 நிதி அறிக்மக, இடா் தமலாண்மம மற்றும் பன்னாட்டு வளா்ச்சி சங்கம் (IDA) மற்றும் பிற நிதி 

ஆதாரங்கமள அணிதிரட்டுவது குறித்து உலக வங்கியின் தமலமம நிா்வாக அதிகாாியுடன் 

பநருக்கமாக பணியாற்றுவது ஆகியமவ அவரது பணிகளுள் அடங்கும். IDA என்பது உலகின் மிகவும் 

வறிய நாடுகளுக்கு உதவும் உலக வங்கியின் ஒரு பிாிவாகும். 
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3.அந்ததாணி அமல்ராஜ், எந்த விமளயாட்டுடன் பதாடா்புமடயவா்? 

A) படன்னிஸ் 

B) தகால்ப் 

C) பாட்மிண்டன் 

D) தடபிள் படன்னிஸ்  

 ஜூமல.13 அன்று பமல்பா்னுக்கு அருதகயுள்ள கீலாங்கில் நடந்த ஆஸ்திதரலிய ஓப்பன் தடபிள் 

படன்னிஸின் (World Tour Platinum Australian Open) ஆடவா் இரட்மடயா் பிாிவு தபாட்டியில், பதன் 

பகாாியாவின் ஜிதயாங் யங்சிக் – லீ சாங்சு தஜாடியிடம், இந்தியாவின் சத்தியன் – அமல்ராஜ் தஜாடி 12–

14, 9–11, 8–11 என்ற கணக்கில் ததால்வியமடந்து பவண்கலம் பவன்றது. இது, ஆஸ்திதரலிய ஓப்பன் 

வரலாற்றில், பிளாட்டினம் பிாிவு தபாட்டியில் இந்தியாவுக்குக் கிமடத்த முதல் பதக்கமாகும். 

4.அண்மமயில் காலமான M J இராதாகிருஷ்ணன், எந்தப் பிராந்திய திமரயுலகின் புகை்பபற்ற 

திமரப்பட ஒளிப்பதிவாளராவாா்? 

A) தமிை் 

B) மமலயாளம்  

C) பதலுங்கு 

D) கன்னடம் 

 மமலயாள திமரயுலகின் பிரபல ஒளிப்பதிவாளரான M J இராதாகிருஷ்ணன் (60), ஜூமல.12 அன்று 

தகரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் காலமானாா். நிமலப்படக் கமலஞராக தனது வாை்க்மகமயத் 

பதாடங்கிய இராதாகிருஷ்ணன், பின்னா் ஒளிப்பதிவாளராக இருந்து இயக்குநரான ஷாஜி N கருண் 

உடன் இமணந்து பணியாற்றினாா். ததஸதானம், கருணம், நாலு பபண்ணுகள் தபான்ற படங்களில் 

இவா் பணியாற்றியுள்ளாா். 1999ஆம் ஆண்டு ‘மரண சிம்மாசனம்’ படத்துக்காக தகன்ஸ் திமரப்பட 

விைாவில் ‘Golden Camera’ விருமத பவன்ற இவா், சிறந்த ஒளிப்பதிவுக்காக தகரள மாநிலத்தின் ஏழு 

விருதுகமளயும், மூன்று சா்வததச விருதுகமளயும் பபற்றுள்ளாா். 

5.எந்த மாநிலத்தில், முதலாவது இமயமமல மாநிலங்களின் மாநாடு நமடபபறவுள்ளது? 

A) தமகாலயா 

B) ஹிமாச்சல பிரததசம் 

C) உத்தரகாண்ட்  

D) ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீா் 
 நீடித்த வளா்ச்சியில் முதன்மம கவனத்மதச் பசலுத்தும் விதமாக ஜூமல.28 அன்று முதசாாியில், 

முதலாவது இமயமமல மாநிலங்களின் மாநாட்மட (Himalayan States’ Conclave) உத்தரகாண்ட் 

நடத்தவுள்ளது. இமயமமல மாநிலங்கள் எதிா்பகாள்ளும் பிரச்சமனகள் குறித்து இந்த மாநாட்டில் 
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விவாதிக்கப்படும். இதில் உத்தரகாண்ட், ஜம்மு & காஷ்மீா், ஹிமாச்சல பிரததசம், சிக்கிம், அஸ்ஸாம், 

அருணாசல பிரததசம், தமகாலயா, நாகாலாந்து, திாிபுரா மற்றும் நாகலாந்து உள்ளிட்ட அமனத்து 

இமயமமல மாநிலங்களில் முதலமமச்சா்களும் அவா்களது நிா்வாகிகள் & சிறப்பு வல்லுநா்களுடன் 

கலந்துபகாள்வாா்கள். 

 இமயமமலயின் சூைலமமப்மப புவி பவப்பமமடதலிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான வைிமுமறகள், 

இமயமமல பிராந்தியத்தில் நீடித்த வளா்ச்சிக்கான பசயல் திட்டத்மத உருவாக்குவது மற்றும் அதன் 

வமரமவ NITI ஆதயாக்கிடம் சமா்ப்பிப்பது தவிர, பின்பற்றப்பட தவண்டிய நீா் பாதுகாப்பு நடவடிக் 

–மககள் குறித்து இந்த மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படும். 

6.இந்தியா முழுவதும் ஒரு மிகப்பபாிய வாய்வைி சுகாதார கணக்பகடுப்மப நடத்துவதற்காக, 

சுகாதார அமமச்சகத்துடன் கூட்டிமணந்துள்ள இந்திய அமமப்பு எது? 

A) டாட்டா நிமனவு மமயம் 

B) சஞ்சீவன் மருத்துவமமன 

C) அப்தபாலா மருத்துவமமனகள் 

D) AIIMS  

 தடுப்பு மற்றும் சிகிச்மச உத்திகமளத் திட்டமிடுவதற்கான அடிப்பமடயாகச் பசயல்படும் தரவுகமள 

தசகாிப்பதற்காக, நடப்பாண்டில், பல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான AIIMS மமயமானது சுகாதார 

அமமச்சகத்துடன் இமணந்து நாடு தழுவிய மிகப்பபாிய வாய்வைி சுகாதார கணக்பகடுப்மப (Oral 

Health Survey) தமற்பகாள்ளவுள்ளது. பற்சிமதவு, ஈறு தநாய்கள், பல் – முகம் சாா்ந்த உருக்குமலவு, 

புற்றுதநாய்ப்புண்கள், பல் உமடதல், குைி விழுதல் மற்றும் பல் வலி தபான்ற பல் சாா்ந்த தநாய்கள் 

குறித்த குறிப்பிட்ட, பிரதிநிதித்துவ தரவுகமள பதிவு பசய்வதத இக்கணக்பகடுப்பின் தநாக்கமாகும். 

7. 1948ஆம் ஆண்டு பவளிவந்த ‘வந்தத மாதரம்’ திமரப்படத்தின் அாிய காட்சிகள் NFAIஇன் ஒரு 

பகுதியாக தசா்க்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் படத்மத இயக்கியது யாா்? 

A) சுதிா் பாட்தக 

B) சதீஷ் ஜகதாா் 

C) P L ததஷ்பாண்தட 

D) ராம் கபாதல (Ram Gabale)  

 ‘வந்தத மாதரம்’ (1948) என்னும் மராத்தி பமாைித்திமரப்படத்தின் அாிய காட்சிகள், புதனவில் உள்ள 

ததசிய திமரப்பட ஆவணக்காப்பகத்தின் (NFAI) ஒருபகுதியாக தசா்க்கப்பட்டுள்ளன. சுமாா் 35 நிமிட 

காட்சிகள் அடங்கிய ஒரு Video Home System (VHS) ஒலி/ஒளி நாடாவானது, திதனஷ் தாக்கூா் (சுனிதா 

ததஷ்பாண்தடவின் மருமகன்) மற்றும் திமரப்பட வரலாற்றாசிாியா் சதீஷ் ஜகதாா் ஆகிதயாரால் 

NFAIஇன் தசகாிப்புக்கு நன்பகாமடயாக வைங்கப்பட்ட ஒருபகுதியாகும். அததாடு, P L ததஷ்பாண்தட 

ஹாா்தமானியம் வாசிக்கும் அாிய காட்சிகமளக்பகாண்ட U–Matic ஒளிப்தபமையும் வைங்கப்பட்டது.  
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 இந்திய விடுதமல இயக்கம் மற்றும் தபாராட்டத்மத அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட கமத என்பதால் 

‘வந்தத மாதரம்’ திமரப்படம் மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. புகை்பபற்ற எழுத்தாளரும், நாடக 

ஆசிாியருமான P L ததஷ்பாண்தட அவரது மமனவி சுனிதா ததஷ்பாண்தடவுடன் முக்கிய கதாப்பாத் 

–திரத்தில் நடித்துள்ளாா். திமரக்கமத, வசனம் மற்றும் பாடல் வாிகமள புகை்பபற்ற எழுத்தாளா் G D 

மதுல்கா் எழுதியுள்ளாா். இத்திமரப்படத்திற்கு இமசயமமத்தவா் இமசயமமப்பாளா் சுதிா் பாட்தக. 

இந்தத் திமரப்படத்மத ராம் கபாதல இயக்கியுள்ளாா். இந்தத் திமரப்படத்தின் படப்பிடிப்பு 1948இன் 

பதாடக்கத்தில் தகாலாப்பூாில் உள்ள ஷாலினி அரங்கில் நடந்தது. 

8.மின்னணு சிகபரட்டுகள் மூமளத்தண்டின் பசல்கமள தசதப்படுத்துகின்றன என்பமத எந்த 

நாட்டின் ஆராய்ச்சியாளா்கள் கண்டறிந்துள்ளனா்? 

A) பதன்னாப்பிாிக்கா 

B) இந்தியா 

C) பிரான்ஸ் 

D) அபமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் (USA)  

 அபமாிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் உள்ள ஆராய்ச்சியாளா்கள் மின்னணு சிகபரட்டுகள் மூமளத்தண்டின் 

பசல்களில் மன அழுத்தத்மத உருவாக்குகின்றன என்பமதக் கண்டறிந்துள்ளனா். வளா்ப்புச்சுண்பட 

–லியின் நரம்பியல் தண்டு பசல்கமளப்பயன்படுத்தி, e–சிகபரட்டுகளால் துூண்டப்பட்ட தண்டு பசல் 

நச்சுத்தன்மமயின் அடிபயாற்றிய “Stress–Induced Mitochondrial Hyper–fusion (SIMH) என்னும் 

வைிமுமறமய அவா்கள் அமடயாளங்கண்டுள்ளனா். 

 மின்னணு திரவங்கள் (e–liquids), துூசிப்படலம் (Aerosol) அல்லது நிதகாடின் தபான்றவற்றில் தண்டுச் 

பசல்கமள பவளிப்படுத்துவது SIMHக்கு வைிவகுக்கும் என இந்த ஆய்வு கூறுகிறது. e–சிகபரட்டுகள் 

நிக்தகாடிமன பவளியிடும் ஒரு சாதனமாகும். பவப்பப்படுத்துவதன்மூலம் நிதகாடின் & சுமவயூட்டும் 

இரசாயனங்கமள அமவ துூசிப்படலங்களாக ஆக்குகின்றன. 

 நிதகாடின் மனவழுத்தம் பதாடா்ந்தாதலா, SIMH சாிந்தாதலா நரம்பு தண்டுச்பசல்கள் தசதமமடந்து 

இறுதியில் இறக்கக்கூடும். அவ்வாறு நடந்தால், சிறப்புச் பசல்கள், நரம்பு நாா்த்திசுக்கள் மற்றும் நரம்பு 

அணுக்கள் தபான்றவற்மற தண்டுச்பசல்களிலிருந்து தயாாிக்க இயலாது. அதன்பின், தசதமமடந்த 

தண்டுச்பசல் மமட்தடாகாண்ட்ாியாவானது முதுமமயமடதமல (Ageing) துாிதப்படுத்தி நரம்பு சீரைிவு 

தநாய்களுக்கு வைிவகுக்கும். 

9.மத்திய அரசின் எந்தத் திட்டத்தின்கீை், இராய்ப்பூாில் தவளாண் – வணிக அமடவு மமயம் (Agri 

– Business Incubation Centre) அமமக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) RAFTAAR  

B) பிரதமாின் விவசாய நீா்ப்பாசனத் திட்டம் 

C) மண் வள அட்மட 

D) நீடித்த விவசாயத்திற்கான ததசிய திட்டம் 
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 சத்தீஸ்கா் மாநிலம் இராய்ப்பூாில் உள்ள இந்திராகாந்தி தவளாண் பல்கமலக்கைகத்தில், மத்திய 

தவளாண் அமமச்சகம், தவளாண் – வணிக அமடவு மமயத்மத அமமத்துள்ளது. இந்த மமயம் 

RAFTAAR–ததசிய தவளாண்மம தமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீை் அமமக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயிகளின் 

முயற்சிகமள வலுப்படுத்துதல், இடா் குமறப்பு மற்றும் தவளாண் – வணிக பதாைில்முமனதவாமர 

ஊக்குவிப்பதன் மூலம் விவசாயத்மத ஓா் ஆதாயமுள்ள பபாருளாதார நடவடிக்மகயாக மாற்றுவதத 

இந்தத் திட்டத்தின் தநாக்கமாகும். 

 இந்தத்திட்டத்தின் கீை், இமளதயாா் மற்றும் பதாைில்முமனதவாருக்கு, தவளாண்மமயின் பல்தவறு 

துமறகளில் துளிா் நிறுவனம் பதாடங்குவதற்கு வைிகாட்டுதல், பதாைில்நுட்பம் & உட்கட்டமமப்பு 

தபான்ற வசதிகள் வைங்கப்படும். இராய்ப்பூாில் உள்ள தவளாண் – வணிக அமடவு மமயமானது 

தவளாண்மம மற்றும் அதனுடன் பதாடா்புமடய துமறகளில் புத்தாக்கங்கள், திறன் தமம்பாடு மற்றும் 

பதாைில்முமனதவாா் தமம்பாடு ஆகியவற்மற மமயமாகக்பகாண்டு, மாநிலத்தில் தவளாண் பதாைில் 

முமனவின் வளா்ச்சிக்கு உகந்த ஒரு சூைலமமப்மப உருவாக்குவதற்கான ஊக்கியாக பசயல்படும். 

10.எந்த மாநிலத்தில், ஹாச்சி வைிபாடு விைா (Kharchi Puja Festival) பகாண்டாடப்பட்டது? 

A) நாகாலாந்து 

B) அருணாச்சல பிரததசம் 

C) மிதசாரம் 

D) திாிபுரா  

 ஜூமல.11 அன்று, திாிபுராவில் உள்ள புரான் அகா்தலாவில் நுூற்றாண்டுகள் பமைமமயான ஹாச்சி 

வைிபாடு விைா பதாடங்கியது. ‘ஹாச்சி’ என்ற பசால் புவி எனப் பபாருள்படும் ‘கியா’ என்ற பசால்லில் 

இருந்து உருவானது. ஹாச்சி வைிபாடு, அடிப்பமடயில் புவிமய வணங்குவதற்காக பசய்யப்படுகிறது. 

முதலில் இந்து பைங்குடியினரால் பகாண்டாடப்பட்ட இவ்விைா, தற்சமயம் அமனத்து சமூகங்களாலும் 

மதங்களாலும் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

 பதாடா்ச்சியாக ஏழு நாட்கள் நமடபபறும் இவ்விைாவில், சிவன், துா்மக, விஷ்ணு, லக்்ஷமி, சரஸ்வதி, 

காா்த்திக், விநாயகா், பிரம்மன், அபதி (நீா் கடவுள்), சந்திரன், கங்மக, அக்னி, காமததவன் மற்றும் 

ஹிமாத்ாி (இமயமமல) முதலிய 14 பதய்வங்களின் வைிபாடுகள் அடங்கும். 

 

 

 பாரம்பாியத்துடன், பதான்மம மாறாமல் புதிய பட்டுப்புடமவகள் வடிவமமக்க காஞ்சிபுரத்தில் ரூ.30 

இலட்சம் மதிப்பீட்டில் ‘வடிவமமப்பு மமயம்’ நிறுவப்படும் எனத் தமிை்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 ஆண்டுததாறும் பிற பமாைிகளிலிருந்து தமிழுக்கு பமாைிபபயா்ப்பாகும் ஒரு கவிமத நுூலுக்கு கவிஞா் 

ஆத்மாநாம் அறக்கட்டமள சாா்பாக பமாைிபபயா்ப்பு விருது வைங்கப்படுகிறது. அதன்படி 2019ஆம் 

ஆண்டுக்கான கவிஞா் ஆத்மாநாம் விருது, கவிஞா் பவய்யில் எழுதிய ‘அக்காளின் எலும்புகள்’ 

கவிமதத் பதாகுப்புக்கு வைங்கப்படவுள்ளது. 
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