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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.2019 விம்பிள்டன் டடன்னிஸ் பபோட்டியில் ஆடவோ் பட்டத்தத டவன்றவோ் யோோ்? 

A) ரபபல் நடோல் 

B) பரோஜோ் டபடரோ் 

C) ஆன்டி முோ்பர 

D) பநோவக் பஜோபகோவிச்  

 டடன்னிஸில், 4 மணி பநரத்திற்கும் பமலோக நீடித்த ஒரு பபோட்டியில் சுவிஸ் டடன்னிஸ் வீரோ் பரோஜோ் 

டபடரதர 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12 என்ற டசட் கணக்கில் பதோற்கடித்ததன் மூலம் டசோ்பிய வீரோ் பநோவக் 

பஜோபகோவிச் தனது ஐந்தோவது விம்பிள்டன் பட்டத்தத டவன்றோோ். இதுவதர விதளயோடிய இறுதிப் 

பபோட்டியிபலபய மிக நீண்ட இறுதிப்பபோட்டியோக உள்ள இதில், டபடரோ் மற்றும் பஜோபகோவிச் இருவரும் 

தலோ 2 டசட்கதள டவன்றதோல், ஐந்தோவது டசட்டில் பபோட்டிதய முடிவு டசய்ய பவண்டியிருந்தது. இது 

பஜோபகோவிச்சின் 16ஆவது கிரோண்ட்ஸ்லோம் மற்றும் 5ஆவது விம்பிள்டன் பட்டமோகும். இதன்மூலம், ஐந்து 

முதற விம்பிள்டன் பபோட்டிதய டவன்ற பஜோோ்ன் பபோோ்க்குக்கு இதணயோக அவோ் மோறியுள்ளோோ். 

2.2019 ICC கிோிக்டகட் உலகக்பகோப்தபயில், ‘டதோடோ் நோயகன் – Player of the Tournament’ ஆக 

பதோ்வு டசய்யப்பட்டவோ் யோோ்? 

A) ஐன் பமோோ்கன் 

B) டபன் ஸ்படோக்ஸ் 

C) மோோ்க் வுட் 

D) பகன் வில்லியம்சன் (Kane Williamson)  

 நியூசிலோந்து கிோிக்டகட் அணியின் பகப்டன் பகன் வில்லியம்சன், நடப்போண்டு ICC கிோிக்டகட் உலகக் 

பகோப்தபயில், ‘டதோடோ் நோயகன் விருது’க்கு பதோ்வு டசய்யப்பட்டுள்ளோோ். ஜூதல.14 அன்று நடந்த 2019 

கிோிக்டகட் உலகக்பகோப்தப இறுதிப்பபோட்டியில், நியூசிலோந்தத வீழ்த்தியதன் பின்னோ் இங்கிலோந்து 

முதல்முதறயோக ICC உலகக்பகோப்தபதய டவன்றது. 

 லண்டன் லோோ்ட்ஸ் தமதோனத்தில் நடந்த இறுதியோட்டத்தில் முதலில் விதளயோடிய நியூஸிலோந்து 

அணி 8 விக்டகட் இழப்புக்கு 241 ரன்கதள பசோ்த்தது. பின்னோ் ஆடிய இங்கிலோந்து 50 ஓவோ்களில் 241 

ரன்களுக்கு ஆல் – அவுட்டோன நிதலயில் ஆட்டம் சமனில் முடிந்தது. இததயடுத்து, சூப்போ் ஓவோ் முதற 

கதடப்பிடிக்கப்பட்டது. அதில் முதலில் விதளயோடிய இங்கிலோந்து 15 ரன்கதள பசோ்த்தது. 

 பின்னோ் விதளயோடிய நியூஸிலோந்தும் 15 ரன்கபள எடுத்ததோல், சூப்போ் ஓவரும் சமனில் முடிந்தது. 

இததயடுத்து, இந்த ஆட்டத்தில் 6 பவுண்டோிகள் அதிகமோக எடுத்ததன் அடிப்பதடயில் இங்கிலோந்து 

டவன்று பகோப்தபதயக் தகப்பற்றியது. 98 பந்துகளில் 84 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்கோமல் இருந்த 

டபன் ஸ்படோக்ஸ் ஆட்டநோயகனோகத் (Player of the Match) பதோ்வு டசய்யப்பட்டோோ். 
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3. ‘கிளீன் & டஜோ்க்’ பிோிவில் புதிய கோமன்டவல்த் சோததனதய பதடத்துள்ள போ்தீப் சிங், எந்த 

மோநிலத்ததச் பசோ்ந்தவோ்? 

A) ஹோியோனோ 

B) பஞ்சோப்  

C) ஹிமோச்சல பிரபதசம் 

D) உத்தரகோண்ட் 

 அபியோவில் (சபமோவோ) நடந்த கோமன்டவல்த் பளுதுூக்கும் பபோட்டியில், ஆடவோ் ‘கிளீன் & டஜோ்க்’ 

பிோிவில் 109 கிபலோ எதடப்பிோிவில் 202 கிபலோ எதட துூக்கி புதிய சோததனயுடன் தங்கம் டவன்றோோ் 

பஞ்சோப்தபச் பசோ்ந்த போ்தீப் சிங். ஆடவருக்கோன 96 கிபலோ எதடப்பிோிவில் பங்பகற்ற இந்தியோவின் 

விகோஸ் தோகூோ், டமோத்தம் 338 கிபலோ (153 கிபலோ + 185 கிபலோ) பளுதுோக்கி டவள்ளி டவன்றோோ். இத் 

டதோடோில், 35 பதக்கங்கதளப்டபற்று (இதளபயோோ், ஜூனியோ் மற்றும் சீனியோ் பிோிவுகளில்) பல்பவறு 

பதசிய, கோமன்டவல்த், உலக மற்றும் ஆசிய சோததனகதள இந்தியோ முறியடித்தது. 

4.இஸ்தோன்புலில் நடந்த யோசோ் படோகு சோ்வபதச பபோட்டியில், 53 கிபலோ பிோிவில் தங்கம் டவன்ற 

இந்திய மல்யுத்த வீரோங்கதன யோோ்? 

A) கவிதோ பதவி 

B) பபிதோ குமோோி 

C) விபனஷ் பபோகத்  

D) சோக்ஷி மோலிக் 

 இஸ்தோன்புலில் நடந்த யோசோ் படோகு சோ்வபதச மல்யுத்த பபோட்டியில் 53 கிபலோ பிோிவில் இந்திய 

மல்யுத்த வீரோங்கதன விபனஷ் பபோகத் தங்கம் டவன்றோோ். இறுதிப்பபோட்டியில், இரஷ்ய வீரோங்கதன 

எகடதோினோ பபோபலஷ்சுக்தக 9–5 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி அவோ் தங்கப்பதக்கத்ததப் டபற்றோோ். சீமோ 

(50 கிபலோ) மற்றும் மஞ்சு (59 கிபலோ) ஆகிபயோோ் தத்தமது பிோிவுகளில் தங்கம் டவன்ற பிறகு, மகளிோ் 

பபோட்டியில் இது இந்தியோ டவல்லும் மூன்றோவது தங்கமோகும்.  

5.நீோ்க்டகோள்தக (Water Policy) உதடய முதல் இந்திய மோநிலம் எது? 

A) தமிழ்நோடு 

B) பகரளோ 

C) பமகோலயோ  

D) ஹிமோச்சல பிரபதசம் 

 மோநிலத்தின் நீோ்ப்பிரச்சதனகள் மற்றும் நீரோதோரங்களின் போதுகோப்பு ஆகியவற்றுக்கோன ஒரு வதரவு 

நீோ்க்டகோள்தகக்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ள முதல் மோநிலமோக பமகோலயோ திகழ்கிறது. இந்த வதரவுக் 
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டகோள்தகக்கு மோநில முதலதமச்சோ் கோன்ரோட் K சங்மோ ததலதமயில் நடந்த கூட்டத்தில், மோநில 

அதமச்சரதவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

 நீரோதோரங்கதள ஒரு டபோது வளமோக அங்கீகோிப்பது, குடிநீோ் பததவ, வீட்டுப்பயன்போடு மற்றும் சுகோதோர 

பததவ மற்றும் வோழ்வோதோர பமம்போடு ஆகியவற்றுக்கு போதுகோப்போன மற்றும் சுகோதோரமோன நீதர 

மோநிலத்தில் வசிக்கும் அதனவருக்கும் வழங்குதபல இக் டகோள்தகயின் பநோக்கமோகும். தீவிர மக்கள் 

பங்களிப்புடன் நீரோதோரங்களின் போதுகோப்தப பமம்படுத்த இது முயற்சி டசய்கிறது. நீரோதோரங்களின் 

அளவு மற்றும் தரம் குதறதவத் தடுப்பதற்கோக அதனத்து நீரோதோரங்களின் நீோ்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளின் 

போதுகோப்தப உறுதி டசய்வததயும் இது பநோக்கமோகக் டகோண்டுள்ளது. 

6.2019 SAARC திதரப்பட விழோவில், ‘சிறந்த கததயம்சம்டகோண்ட திதரப்படம் – Best Feature 

Film’ விருதத டவன்ற இந்திய படம் எது? 

A) வோக்கிங் வித் த விண்ட் 

B) வில்பலஜ் இரோக்ஸ்டோோ்ஸ் 

C) நகோ்கீோ்த்தன் (Nagarkirtan)  

D) நோ பபோல் பவோ ஹரோம் 

 விமோ்சன ோீதியோக போரோட்டப்பட்ட வங்கடமோழித் திதரப்படமோன ‘நகோ்கீோ்த்தன்’, டகோழும்புவில் நடந்த 

SAARC திதரப்பட விழோவின் 9ஆவது பதிப்பில், ‘சிறந்த கததயம்சம்டகோண்ட திதரப்பட’த்துக்கோன 

விருதத டவன்றுள்ளது. டகௌஷிக் கங்குலி இயக்கியுள்ள இத்திதரப்படம் ‘சிறந்த இயக்குநோ்’, ‘சிறந்த 

நடிகோ்’ மற்றும் ‘சிறந்த பின்னணி இதச’க்கோன (Best Original Score) விருதுகதளயும் டவன்றுள்ளது. 

திருநங்தக ஒருவருக்கும், புல்லோங்குழல் இதசக்கதலஞோ் ஒருவருக்கும் இதடபய நடக்கும் கோதல் 

கதததோன் இந்தத் திதரப்படம். 

 இந்த விழோவில், பமலும் இரண்டு இந்திய படங்கள் விருதுகதள டவன்றன. அறிமுக இயக்குநோ் நிதீஷ் 

படங்கோின் 20 நிமிடம் ஓடக்கூடிய ‘நோ பபோல் பவோ ஹரோம்’ திதரப்படம் ‘சிறந்த குறும்படம்’ விருததப் 

டபற்றது. அபத பநரம், பிரவீன் பமோோ்ச்சபலவின் ‘Walking With the Wind’ இயக்கம் மற்றும் கததக்கோன 

சிறப்பு நடுவோ் விருததப் டபற்றது. 

7.ஜூதல.12 அன்று முதலோவது ‘நீதரச் பசமியுங்கள்’ தினத்தத அனுசோித்த மோநில அரசு எது? 

A) ஆந்திரப்பிரபதசம் 

B) ஜோோ்க்கண்ட் 

C) ஒடிசோ 

D) பமற்கு வங்கம்  

 நீோ் போதுகோப்பு குறித்த விழிப்புணோ்தவ ஏற்படுத்துவதற்கோக பமற்கு வங்க மோநில அரசு ஜூதல.12 

அன்று மோநிலம் முழுவதும் முதலோவது ‘நீதரச் பசமியுங்கள் – Save Water’ நோதள அனுசோித்தது. இனி, 

ஒவ்பவோோ் ஆண்டும் மோநிலத்தில் நீோின் அத்தியோவசியம் குறித்து மக்களிதடபய விழிப்புணோ்தவ 

ஏற்படுத்தும் விதமோக இந்த நோள் கதடப்பிடிக்கப்படும். தண்ணீோ்ப்பற்றோக்குதற உலகின் ஒரு முக்கியப் 
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பிரச்சதனயோக மோறியுள்ளதோல், இயற்தக வளத்தத கோப்போற்றும் டபோருட்டு அம்மோநில அரசோனது 

டகோல்கத்தோவில் போதயோத்திதரதயயும் ஏற்போடு டசய்திருந்தது. 

8.ஹிமோச்சல பிரபதசத்தின் புதிய ஆளுநரோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவோ் யோோ்? 

A) கல்ரோஜ் மிஸ்ரோ  

B) ஜகதீஷ் முகி 

C) ஆச்சோோ்ய பதவவிரத் 

D) லோல்ஜி டோண்டன் 

 ஹிமோச்சல பிரபதச மோநிலத்தின் புதிய ஆளுநரோக மத்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் 

அதமச்சகத்தின் முன்னோள் அதமச்சோ் கல்ரோஜ் மிஸ்ரோ நியமிக்கப்பட்டுள்ளோோ். அந்த மோநிலத்தின் 

ஆளுநரோக இருந்த ஆச்சோோ்யோ பதவவிரத், குஜரோத் மோநிலத்தின் ஆளுநரோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோோ்.  

 பிரதமோ் பமோடி ததலதமயிலோன பதசிய ஜனநோயக கூட்டணியின் முந்ததய ஆட்சியில் (2014-2019) 

மத்திய MSME அதமச்சரோக பதவி வகித்த கல்ரோஜ் மிஸ்ரோ, கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில் 75 வயதத கடந்த 

பபோது தனது அதமச்சோ் பதவிதய ரோஜிநோமோ டசய்தோோ். 

9.அண்தமயில் கோலமோன உபசன் முகமது எோ்ஷோத், எந்த நோட்தடச்பசோ்ந்த முன்னோள் இரோணுவ 

சோ்வோதிகோோியோவோோ்? 

A) மியோன்மோ் 

B) வங்கபதசம்  

C) போகிஸ்தோன் 

D) ஈரோன் 

 வங்கபதசத்தின் முன்னோள் இரோணுவ சோ்வோதிகோோியோன உபசன் முகமது எோ்ஷோத் (89), ஜூதல.14 

அன்று டோக்கோவில் கோலமோனோோ். அவோ் ஜோதிய (Jatiya) கட்சியின் ததலவரோகவும், நோடோளுமன்றத்தில் 

எதிோ்க்கட்சியின் ததலவரோகவும் இருந்தோோ். 1930ஆம் ஆண்டில் அப்பபோததய பிோிட்டிஷ் இந்தியோவில், 

பமற்கு வங்கத்தின் கூச்பிகோோ் மோவட்டத்தில் அவோ் பிறந்தோோ். இந்திய துதணக்கண்டத்தில் பிோிட்டிஷ் 

கோலனித்துவ ஆட்சி முடிவதடந்த பின்னோ், அவரது டபற்பறோோ் 1948இல் போகிஸ்தோனின் ஒருபகுதியோக 

இருந்த இன்தறய வங்கபதசத்துக்கு குடிடபயோ்ந்தனோ். 

 இரோணுவ ததலதமத்தளபதியோக இருந்து கடந்த 1982ஆம் ஆண்டில் இரோணுவப் புரட்சியின் மூலம் 

அவோ் ஆட்சிதயக் தகப்பற்றினோோ். டதோடோ்ந்து 8 ஆண்டுகள் சோ்வோதிகோர அதிபரோக திகழ்ந்து வந்த 

எோ்ஷோத், 1990இல் மக்கள் புரட்சி டவடித்ததோல் பதவியிலிருந்து வலுக்கட்டோயமோக நீக்கப்பட்டோோ். 

 பல்பவறு குற்றச்சோட்டுகளின் பபோில் சிதறயில் அதடக்கப்பட்ட பபோதிலும், 1990களில் எோ்ஷோத் தனது 

‘ஜோதிய கட்சி’ நோட்டின் மூன்றோவது டபோிய அரசியலதமப்போக உருடவடுத்த பின், மிகவும் சக்திவோய்ந்த 

அரசியல் ததலவோ்களுள் ஒருவரோக ஆனோோ். 
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10. Spektr–RG விண்டவளி டதோதலபநோக்கி, பின்வரும் எந்த நோடுகளின் கூட்டுத்தயோோிப்போகும்? 

A) இரஷ்யோ மற்றும் டஜோ்மனி  

B) இந்தியோ மற்றும் இரஷ்யோ 

C) பிரோன்ஸ் மற்றும் அடமோிக்க ஐக்கிய நோடுகள் 

D) சீனோ மற்றும் டதன் டகோோியோ 

 Spektr–RG விண்டவளி டதோதலபநோக்கியோனது (Space Telescope) இரஷ்யோ மற்றும் டஜோ்மனியின் 

கூட்டுத் தயோோிப்போகும். இது முழு வோன்பரப்பிலும் X–கதிோ்கதள (X–Rays) முன்டனப்பபோதும் இல்லோத 

வதகயில் விோிவோக வதரபடப்படுத்தும் (Map). 

 இது, ஜூதல.13 அன்று கஜகஸ்தோனின் தபக்கனுூோில் அதமந்துள்ள விண்டவளி ஏவுதளத்திலிருந்து 

டவற்றிகரமோக விண்டவளியில் ஏவப்பட்டது. Spektr–RG என்பது Spektr–Rக்கு (“இரஷ்ய ஹப்பிள்’ என்று 

அதழக்கப்படுகிறது) மோற்றோக ஏவப்பட்ட ஒரு விண்டவளி ஆய்வகமோகும் (Space Observatory). Spektr–

RGஆல் அண்ட விோிவோக்கத்தின் விதரவோன பபோக்கு குறித்த புதிய போோ்தவகதள வழங்க முடியும் என 

நம்பப்படுகிறது. இது விண்மீன் திரள்களின் (Galaxy) தமயத்திலிருக்கும் மிகப்டபோிய கருந்துதளகள் 

பபோன்ற புதிய X–கதிோ் மூலங்களின் வியப்பூட்டும் எண்ணிக்தகதயயும் அதடயோளங்கோணும். 

 

 

 ‘டபருந்ததலவோ்’ கு.கோமரோஜோ் அவோ்களின் 117ஆவது பிறந்தநோள். 

 11ஆவது உலக தமிழோரோய்ச்சி மோநோடோனது தமிழ்நோட்டின் சிதம்பரத்தில் அதமந்துள்ள அண்ணோமதல 

பல்கதலயில் வரும் 2021ஆம் ஆண்டில் நதடடபறும் என அடமோிக்கோவிலுள்ள சிகோபகோ நகரத்தில் 

நதடடபற்ற 10ஆவது உலக தமிழோரோய்ச்சி மோநோட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மெல்பர்னின் லர திர ரப் (La Trobe) பல்கலலக்கழகத்தரல் மகள வ முலனவர் பட்டெ் வழங்கி 

மகள விக்கப்படவுள்ள தில க்கலலஞர் யரர்? 

A) பிரியங்கர ர ரப் ர 

B) ஷரருக்கரன்  

C) ெரதுரி தீட்ஷித் 

D) ஐஸ்வர்யர  ரய் ப ் ன் 

 வருெ் ஆகஸ்ட் ெரதெ் ஆஸ்திர லியர ம ன்று, 10ஆவது மெல்பர்ன் இந்திய தில ப்பட விழரவின் (IFFM) 

விருந்தின ரக ஷரருக்கரன் கலந்துமகரள்ளவுள்ளரர். அப்ரபரது,  முதரயத்தின் அடிநிலலயில் உள்ள 

 ிறரர்களுக்கு அவ ரற்றிய உதவிகள்; ெீர் அறக்கட்டலள மூலெ் மபண்களுக்கு ம ய்த உதவிகள் & 

இந்திய மபரழுதுரபரக்குத் துலறயில் அவரின்  ரதலனகலள மகள விக்குெ் விதெரக மெல்பர்னில் 

உள்ள லர திர ரப் பல்கலலயரனது அவருக்கு மகள வ முலனவர் பட்டெ் வழங்கவுள்ளது. 

 ஷரருக்கரனுக்கு ‘ெதிப்புறு முலனவர்’ பட்டெ் (Honorary Doctor of Letters) வழங்கி மகள விக்குெ் முதல் 

பல்கலலயரக லர திர ரப் உள்ளது. ரெலுெ் பண்ரடர ரவில் அலெந்துள்ள லர திர ரபின் மெல்பர்ன் 

வளரகத்தில், வருெ் ஆக.9 அன்று ஷரருக்கரனுக்கு மகௌ வ முலனவர் பட்டெ் வழங்கப்படுெ். 

2.எந்த இந்திய அறுலவ  ிகி ்ல  நிபுணருக்கு, தரய்லரந்தின் இ ரயல் கரரலஜ் ஆப்  ர்ஜன்ஸின் 

மகள வ மபல்ரலரஷிப் (FRCS) வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) இ ரெகந்த பரண்டர 

B) தீப் ரகரயல் 

C) P  கு  ரெ்  

D) பி தீப் ம ளரப 

 பி ரல ெரர்பக அறுலவ ் ிகி ்ல  நிபுணருெ் ‘பத்ெஸ்ரீ’ விருதரளருெரன ெருத்துவர் P  கு  ரமுக்கு 

இந்தியரவில் ெரர்பக நலத்லத (Breast Healthcare) ரெெ்படுத்துவதற்கரக, தரய்லரந்தின் இ ரயல் 

கரரலஜ் ஆப்  ர்ஜன்ஸின் மகள வ மபல்ரலரஷிப் (FRCS) வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது, இந்த நிறுவனெ் 

வழங்குெ் ெிகவுயர்ந்த அங்கீகர ெரகுெ். பட்டரயரவில் அலெந்துள்ள  ரயல் கல்லுூரியின் 44ஆவது 

ஆண்டு அறிவியல் ெரநரட்டின்ரபரது அவர் இந்தக்மகௌ வத்லதப் மபற்றரர். 

 இதன்மூலெ், ெருத்துவர்  கு ரெ் 5 அறுலவ ் ிகி ்ல  இ ரயல் கல்லுூரிகளிலிருந்துெ் (இலண்டன் 

எடின்பர ர, கிளரஸ்ரகர, அயர்லரந்து & தரய்லரந்து) FRCS மபற்றவ ரகவுெ், அமெரிக்க அறுலவ ் 

 ிகி ்ல  கல்லுூரியிலிருந்து FACS மபற்றவ ரகவுெ் உள்ளரர். இந்திய அறுலவ ் ிகி ்ல   ங்கத்தின் 

தலலவ ரகவுெ் இவர் ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளரர். 
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3.பசுலெ எரி க்தி நிதியுதவிக்கரக ஆ ிய உட்கட்டலெப்பு ெற்றுெ் முதலீட்டு வங்கியிடெிருந்து 

(AIIB) $100 ெில்லியன் கடனுதவி மபற்றுள்ள முதல் வங்கியல்லரத நிதி நிறுவனெ் எது? 

A) L&T நிதி நிறுவனெ்  

B) HDB நிதியியல் ர லவகள் 

C) முத்துூட் 

D) டரடர முதலீடு 

 L&T உட்கட்டலெப்பு நிதி நிறுவனெரனது (LTIF) இந்தியரவில் கரற்று ெற்றுெ் சூரிய ெின்னரற்றல் 

உட்கட்டலெப்பு திட்டங்களுக்கு கடன் வழங்குவதற்கரக ஆ ிய உட்கட்டலெப்பு முதலீட்டு வங்கியிடெ் 

இருந்து $100 ெில்லியன் டரலர் கடலனப்மபற்ற முதல் வங்கியல்லரத நிதி நிறுவனெரக ெரறியுள்ளது.  

 LTIF, L&T நிதியியல் நிறுவனத்தின் துலண நிறுவனெரகுெ். இது, இந்தியரவில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரி 

ஆற்றலுக்கு கடனுதவி வழங்குெ் முன்னணி வங்கியல்லரத நிதியரள ரகுெ். பரரிசு ஒப்பந்தத்தின்கீழ், 

2030ஆெ் ஆண்டளவில் இந்தியர அதன் கரியுெிழ்லவ 2005ஆெ் ஆண்டில் உள்ள அளவிலிருந்து 30 – 

35% குலறக்க உறுதிபூண்டுள்ளது. 

4.நடப்பரண்டு விெ்பிள்டன் மடன்னிஸ் ரபரட்டியில் மபண்கள் பட்டத்லத மவன்றவர் யரர்? 

A) ஏஞ் லிக் மகர்பர் 

B) நமவரெி ஒ ரகர  

C) ம ரினர வில்லியெ்ஸ் 

D)  ிரெரனர ஹரரலப்  

 மடன்னிஸில்,  ிரெரனர ஹரரலப் 6–2, 6–2 என்ற ம ட் கணக்கில் ம ரீனர வில்லியெ்லஸ வீழ்த்தி 

நடப்பரண்டு விெ்பிள்டன்  ரெ்பியன்ஷிப்பில் மபண்கள் ஒற்லறயர் மடன்னிஸ் பட்டத்லத மவன்றரர். 

விெ்பிள்டன் இறுதிப்ரபரட்டிலய எட்டிய ெற்றுெ் மவன்ற முதல் ர ரெரனிய வீ ரங்கலன என்ற 

மபருலெலயயுெ்  ிரெரனர ஹரரலப் மபற்றுள்ளரர். 

 1968இல் ஓப்பன்  கரப்தெ் மதரடங்கியதிலிருந்து, அதில் ரபரட்டியிடுெ் ெிக வயதரன (37 ஆண்டுகள் 291 

நரட்கள்) கி ரண்ட்ஸ்லரெ் ெகளிர் ஒற்லறயர் இறுதிப்ரபரட்டியரள ரக வில்லியெ்ஸ் உள்ளரர். இது, 

ஓர் இறுதி ம ட் லட – பிர க் (Tie – Break) விதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முதல் விெ்பிள்டன் ஆகுெ். 3ஆவது 

ம ட்டில் 12–12ஐ எட்டியவுடன், ஒரு லட – பிர க் விலளயரடப்படுெ். மபண்கள் ஒற்லறயர் ரபரட்டிக்கு 

இறுதி ம ட் லட – பிர க்  பயன்படுத்த ரவண்டிய அவ ியெில்லல.  

5.உலக வங்கியின் கரலநிலல மநகிழ்திறன் திட்டத்தின்கீழ் (Climate Resilience Program), நிதி 

உதவி மபற்ற முதல் இந்திய ெரநிலெ் எது? 

A) தெிழ்நரடு    B) ரக ளர  

C) ஆந்தி ப்பி ரத ெ்  D) ஒடி ர 
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 கரலநிலல மநகிழ்திறன் திட்டத்தின்கீழ், இயற்லகப் ரபரிடர்களிலிருந்து கரத்துக்மகரள்வதற்கரக 

ரக ளரவின் ‘மநகிழ்திறன் ரக ள திட்ட’த்திற்கு, $250 ெில்லியன் அமெரிக்க டரலர்கலள வழங்க 

உலக வங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன்மூலெ், இயற்லகப் ரபரிடர்கள் ெற்றுெ் கரலநிலல ெரற்ற 

தரக்கங்களுக்கு எதி ரக ெரநிலத்தின் மநகிழ்திறலன ரெெ்படுத்துவதற்கு இந்நிதியுதவிலயப் மபற்ற 

முதல் இந்திய ெரநிலெரக ரக ளர திகழ்கிறது. 

 ‘மநகிழ்திறன் ரக ள திட்ட’ெரனது உள்ளடக்கிய ெற்றுெ் பங்ரகற்பு அணுகுமுலறயின் மூலெ் வறிய & 

பரதிக்கப்படக்கூடிய மபரதுெக்களின் ம ரத்துக்கலளயுெ், வரழ்வரதர ங்கலளயுெ் பரதுகரப்பதற்கரக 

ெரநிலத்தின் நிறுவன ெற்றுெ் நிதி திறலன வலுப்படுத்துவதில் கவனெ் ம லுத்துகிறது. பசுலெயரன 

ெற்றுெ் மநகிழ்திறன் ெிக்க ரக ளத்லதக் கட்டிமயழுப்புவலத ரநரக்கெரகக்மகரண்ட ரக ளத்தின் 

‘ரக ள ெறுகட்டலெப்பு ரெெ்பரட்டுத் திட்ட’த்துக்கு, இந்திய அ சு அளிக்குெ் ஆத வின் ஒருபகுதியரக 

இந்தப் புதிய திட்டெ் உள்ளது. 

6. ிங்கப்பூர் பன்னரட்டு வணிக நீதிென்றத்தின் பன்னரட்டு நீதிபதியரக நியெிக்கப்பட்டுள்ள 

இந்தியரவின் உ ் நீதிென்ற முன்னரள் நீதிபதி யரர்? 

A) அர்ஜன் குெரர்  ிக்ரி  

B) ஆதர்ஷ்குெரர் ரகரயல் 

C)  ஞ் ய் கிஷன் கவுல் 

D) சுரிந்தர்  ிங் நிஜ்ஜரர் 

 புகழ்மபற்ற நீதிபதியுெ், இந்திய உ ் நீதிென்றத்தின் முன்னரள் நீதிபதியுெரன நீதிபதி அர்ஜன் குெரர் 

 ிக்ரி,  ிங்கப்பூர் பன்னரட்டு வணிக நீதிென்றத்தின் பன்னரட்டு நீதிபதியரக நியெிக்கப்பட்டுள்ளரர். 

ஆகஸ்ட்.1 அன்று பன்னரட்டு நீதிபதியரக அவர் மபரறுப்ரபற்பரர். அவ து பதவிக்கரலெ் 2021 ஜன.4 

அன்று முடிவலடயுெ்.  ிங்கப்பூர் பன்னரட்டு நீதிென்றெ் என்பது  ிங்கப்பூர் உயர்நீதிென்றத்தின் ஒரு 

பிரிவரகுெ் ெற்றுெ்  ிங்கப்பூர் உ ் நீதிென்றத்தின் ஒருபகுதியரகுெ். 

 இது, நரடுகடந்த வணிக ரெரதல்கலள ்  ெரளிப்பதற்கரக வடிவலெக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் குழுவின் 

ஒருபகுதியரக தற்ரபரது 16 பன்னரட்டு நீதிபதிகள் உள்ளனர். நீதிபதி AK  ிக்ரி, அண்லெயில் ம ய்தி 

ஒளிப ப்பு த  நிர்ணய ஆலணயத்தின் (NBSA) தலலவ ரக ம ய்தி ஒளிப ப்பரளர்கள்  ங்கத்தரல் 

(NBA) நியெிக்கப்பட்டரர். 

7.க ர்ரகரட் கடற்கல யரனது (Kasarkod Beach) எந்த ெரநிலத்தில் அலெந்துள்ளது? 

A) தெிழ்நரடு 

B) ஆந்தி ப்பி ரத ெ் 

C) கர்நரடகர  

D) ரக ளர 

 ‘நீலக்மகரடி’  ரன்றளிப்பிற்கரக ெத்திய சுற்று ்சூழல் அலெ ் கெ் இந்தியரவில் உள்ள பன்னி ண்டு 

கடற்கல கலள ரதர்ந்மதடுத்துள்ளது. அலவ, ெரெல்லபு ெ் (தெிழ்நரடு), ஈடன் (புது ்ர ரி), கரப்பரடு 
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(ரக ளர),  ிவ் ரஜ்பூர் (குஜ ரத்), ரபரகரவர (ெகர ரஷ்டி ர), ரகரலர (டியு), ெீ ரெர் (ரகரவர), ரகரல்டன் 

(ஒடி ர), ருஷிமகரண்டர (ஆந்தி ெ்), க ர்ரகரட் ெற்றுெ் பதுூபித்ரி (கர்நரடகெ்) ெற்றுெ் இ ரதரநகர் 

(அந்தெரன் ெற்றுெ் நிக்ரகரபரர் தீவுகள்) ஆகுெ். 

 ‘நீலக்மகரடி  ரன்றளிப்பு’ என்பது துூய்லெயுலடலெலயயுெ், சுற்று ்சூழல் த நிலலகலளயுெ் ரபணிப் 

ப ரெரித்துவருெ் கடற்கல களுக்கு வழங்கப்படுெ் ஒரு பன்னரட்டு அங்கீகர ெரகுெ். மடன்ெரர்க்லக ் 

ர ர்ந்த சுற்று ்சூழல் கல்விக்கரன அறக்கட்டலளயரல் (Foundation for Environmental Education – FEE) 

1985ஆெ் ஆண்டு இந்தத்த நிலலகள் உருவரக்கப்பட்டன. ‘நீலக்மகரடி  ரன்று’ மபற தகுதிமபறுவதற்கு 

ஏறக்குலறய 33 நிபந்தலனகள் பூர்த்தி ம ய்யப்படரவண்டுெ். 

8.எந்த இந்திய நிறுவனத்தின் ஆ ரய் ் ியரளர்கள்,  ிறிய மபரதியுலறகளில் நுண்ணுயிர் 

திரிபுகலள அலடப்பதற்கரன மதரழில்நுட்பத்லத (Technology to Pack Microbial Strains in Tiny 

Capsules) உருவரக்கியுள்ளனர்? 

A) இந்திய நீர் ரெலரண்லெ நிறுவனெ், புவரனஸ்வர் 

B) இந்திய விலத ஆ ரய் ் ி நிறுவனெ், ெவூ 

C) ெத்திய ரதரட்டப்பயிர் ஆ ரய் ் ி நிறுவனெ், கர ர்ரகரடு 

D) இந்திய நறுெணப் பயிர்கள் ஆ ரய் ் ி நிறுவனெ் (IISR), ரகரழிக்ரகரடு  

 ரகரழிக்ரகரட்டில் உள்ள இந்திய நறுெணப் பயிர்கள் ஆ ரய் ் ி நிறுவனத்தின் ஆ ரய் ் ியரளர்கள், 

விவ ரயிகளுக்கு நன்லெ பயக்குெ் நுண்ணுயிரிகளின் திரிபுகலள (Strains),  ிறிய மபரதியுலறகளில் 

அலடப்பதற்கரன ஒரு மதரழினுட்பத்லத உருவரக்கியுள்ளனர். இது, விவ ரயிகள் தற்ரபரது ம ய்வது 

ரபரல, உயிரி உ ங்களின்  ரக்குகலள ் சுற்றி இழுத்து ்ம ல்வதன் அவ ியத்லத நீக்குெ். 

 இந்தத் மதரழில்நுட்பத்தின் மூலெ் தயரரிக்கப்பட்ட உயிரி – மபரதியுலறகள், 1 கி ரெ் அளவிலரன 

எலடலயக்மகரண்டுள்ளன. ஆனரல், அலவ மகரண்டிருக்குெ் நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்லகரயர 

1 கி.கி., துூளரக்கப்பட்ட உயிரி உ ங்கள் அல்லது 1 லிட்டர் ரபரத்தலில் உள்ள உயிரி உ ங்களுக்கு ் 

 ெெரக உள்ளன. இந்தத் மதரழில்நுட்பத்தின் ெற்மறரரு  ிறப்பெ் ெ் என்னமவன்றரல், லநட் ஜன் 

அளலவ நிலலப்படுத்துெ் நுண்ணுயிரி, கல திறன்ெிக்க பரஸ்ரபட்டுகள், நுண்ணுூட்ட ் த்துக்கள் 

ெற்றுெ் ரநரய்க்கிருெிகலளக் கட்டுப்படுத்த உதவுெ் பூஞ்ல  உள்ளிட்ட எந்த வலகயரன பண்லண 

நலெ்  ரர்ந்த நுண்ணுயிரிகலளயுெ் மபரதிம ய்வதற்கு இதலன பயன்படுத்த இயலுெ் என்பதுதரன். 

 இதுரபரன்ற மதரழில்நுட்பெ் உலகளவில் வணிகரீதியரக எங்குெ் கிலடப்பதில்லல என்பதரல், 

திரனஷ்  ரகவன் தலலலெயிலரன IISR அறிவியலரளர்களின் இ ் ரதலன குறிப்பிடத்தக்கதரகுெ். 

IISR என்பது ெத்திய ரவளரண் அலெ ் கத்தின்கீழ், புது தில்லியில் இயங்கிவருெ் இந்திய ரவளரண் 

ஆ ரய் ் ிக் கழகத்தின் (ICAR) ஒரு துலண நிறுவனெரகுெ். 

9.நடப்பரண்டு உலக இலளரயரர் திறன்கள் நரளுக்கரன கருப்மபரருள் என்ன? 

A) Skills Development to Improve Youth Employment 

B) Skills for All 
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C) World Skills for peace and prosperity 

D) Learning to learn for life and work  

 ஒவ்ரவரர் ஆண்டுெ் ஜூலல.15 அன்று உலக இலளரயரர் திறன்கள் நரள் (World Youth Skills Day) 

அனு ரிக்கப்படுகிறது. இலளரயரருக்கு  ிறந்த வரழ்வரதர த்லத வழங்குெ் திறன் ரெெ்பரடு குறித்த 

விழிப்புணர்லவயுெ் விவரதத்லதயுெ் இந்நரள் உருவரக்குகிறது. இந்த ஆண்டு, இந்தியரவில் திறன் 

ரெெ்பரட்டுக்கு ஆத வளிக்கவுெ், உலக இலளரயரர் திறன் நரலள மகரண்டரடவுெரக ‘டிக்டரக் – Tik 

Tok’ ம யலியுெ், ரத ிய திறன் ரெெ்பரட்டுக்கழகமுெ் (NSDC) கூட்டிலணந்துள்ளன. 

 இந்திய இலளரயரருக்கரன NSDCஇன் திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்துவதற்கரக 

‘டிக்டரக்’இன் 200 ெில்லியன் பயனர்  மூகத்லத பயன்படுத்துவரத இக்கூட்டிலணவின் ரநரக்கெரகுெ். 

மபரிய, த ெரன ெற்றுெ் இலரப ரநரக்குள்ள (for – profit) மதரழில் நிறுவனங்கள் உருவரக்குவலத 

ஊக்குவிப்பதன் மூலெ் திறன் வளர் ் ிலய ரெெ்படுத்துவரத NSDCஇன் ரநரக்கெரகுெ். 

10. “Orchids of India: A Pictorial Guide” என்னுெ் இந்திய ெந்தரல களின் முதல் விரிவரன 

கணக்மகடுப்லப மவளியிட்டுள்ள இந்திய அலெப்பு எது? 

A) டரடர அடிப்பலட ஆ ரய் ் ிக் கழகெ் 

B) ரத ிய ம ல் அறிவியல் லெயெ் 

C) இந்திய விலங்கியல் அளவரய்வு 

D) இந்திய தரவ வியல் அளவரய்வு (Botanical Survey of India)  

 இந்திய ெந்தரல களின் முதல் விரிவரன கணக்மகடுப்லப, “Orchids of India: A Pictorial Guide” என்ற 

தலலப்பில் இந்திய தரவ வியல் அளவரய்வு அலெப்பு மவளியிட்டுள்ளது. இக்கணக்மகடுப்பின்படி, 

155 இனங்கலள ் (genera)  ரர்ந்த 1256  ிறப்பினங்கள் (species) அல்லது ெந்தரல  வலககளுெ் (taxa 

of orchids), 388 இனங்களுெ் இந்திய நரட்டுக்குரியதரகுெ். 

 அருணர ் ல பி ரத  ெரநிலத்தில் அதிக எண்ணிக்லகயிலரன ெந்தரல  இனங்கள் (612 இனங்கள்) 

பதிவரகியுள்ளன. அலதத் மதரடர்ந்து  ிக்கிெில் 560 இனங்களுெ், ரெற்கு வங்கத்தில் (டரர்ஜிலிங் 

இெயெலல) 479 இனங்களுெ் பதிவரகியுள்ளன. இந்திய நிலப்ப ப்புக்குரிய 388 வலகயரன ெந்தரல  

வலககளில், மூன்றில் ஒருபங்கு (128) இனங்கள் ரெற்குத்மதரடர் ் ி ெலலகளில் கரணப்படுகின்றன. 

அவற்றுள் 111 இனங்கள் ரக ளத்துக்குெ், 92 இனங்கள் தெிழ்நரட்டு நிலப்ப ப்புக்குெ் உரியலவ என 

அந்த மவளியடீு சுட்டிக்கரட்டியுள்ளது. 

 அலனத்து உயிரினங்களின் 60% நிழற்படங்கலளக் மகரண்ட இந்த மவளியடீு, முதல் மெய்யுறுதிெிக்க 

கணக்மகடுப்பரக உள்ளது. இது ஆ ரய் ் ியரளர்கள், உழவர் மபருெக்கள், இயற்லக ஆர்வலர்களுக்கு 

பயனுள்ளதரக இருக்குெ். ெற்மறரரு கவனத்லதக் கவருெ் கர ணி என்னமவன்றரல், முழு ெந்தரல  

குடுெ்பமுெ் CITESஇன் (வனவிலங்குகள் ெற்றுெ் தரவ ங்களின் அருகிவருெ் இனங்கள் ெீதரன  ர்வரத  

உடன்படிக்லக) பின் இலணப்பு IIஇன் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. எனரவ, வனங்களில் கரணப்படுெ் 

ெந்தரல களின் வர்த்தகெ் உலகளவில் தலடம ய்யப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நிகழ்த்துக்கலைத் துலையிை் (Performing Arts) சங்கீத நாடக அகாதமியின் பெலைாஷிெ்ெிை்கு 

லதா்வு பசய்யெ்ெட்டுள்ளவா் யாா்? 

A) தருண் ெட்டாச்சாா்யா 

B) ஜாகிா் உலசன்  

C) ராஜீவ் நாயக் 

D) மாைினி அவஸ்தி 

 நிகழ்த்துக்கலைத்துலை வித்தகா்களான ஜாகிா் உலசன், லசானை் மான்சிங், ஜதின் லகாஸ்வாமி 

மை்றும் K கை்யாணசுந்தரம் ெிள்லள ஆகிய நான்கு லொ் சங்கீத நாடக அகாதமியின் பெலைாஷிெ் 

(அகாடமி ரத்னா) பெறுவதை்கு இலச, நடனம் மை்றும் நாடகத்திை்கான லதசிய அலமெ்ொன சங்கீத 

நாடக அகாதமியாை் ஒருமனதாக லதா்வு பசய்யெ்ெட்டனா். இந்த அகாதமியின் பெை்லைாஷிெ் என்ெது 

மிகவும் மதிெ்ெுமிக்க மை்றும் ஓா் அாிய பகளரவமாகும். இது எெ்லொது வழங்கெ்ெட்டாலும் அதிகெட்சம் 

40 கலைஞா்களுக்கு மட்டுலம வழங்கெ்ெடும். 

 இவா்கலளத் தவிர இலச, நடனம், நாடகம், ொரம்ொிய/நாட்டுெ்ெுை/ெழங்குடி இலச/நடனம்/நாடகம், 

பொம்மைாட்டம் லொன்ை ெிாிவுகள் மை்றும் ஒட்டுபமாத்த ெங்களிெ்ெுக்காக 44 கலைஞா்களும், 2018ஆம் 

ஆண்டுக்கான சங்கீத நாடக அகாதமி விருது (அகாடமி ெுரஸ்காா்) பெறுவதை்கு பொதுக்குழுவாை் 

லதா்வு பசய்யெ்ெட்டனா். 

 இந்தக் கலைஞா்களுள் ஹிந்துஸ்தானி குரை் ெிாிவிை் மணி ெிரசாத், ஹிந்துஸ்தானி கருவி ெிாிவிை் 

(சந்துூா்) தருண் ெட்டாச்சாா்யா, ெரதநாட்டிய நடனெ் ெிாிவிை் ராதா ஸ்ரீதா், மணிெ்பூாி நடனெ் ெிாிவிை் 

அகம் இைட்சுமி லதவி, நாடகம் எழுதுதை் ெிாிவிை் இராஜீவ் நாயக் மை்றும் நாட்டுெ்ெுை இலசெ் ெிாிவிை் 

மாைினி அவஸ்தி ஆகிலயாா் அடங்குவா். இதிை் மூன்று கூட்டு விருதுகளும் அடங்கும். 

2.ஐலராெ்ெிய ஆலணயத்தின் முதை் பெண் தலைவராக லதா்ந்பதடுக்கெ்ெட்ட உா்சுைா வான் 

படா் லையன் (Ursula von der Leyen), எந்த நாட்லடச் லசா்ந்தவராவாா்? 

A) ஆஸ்திாியா 

B) லொைந்து 

C) ெிரான்ஸ் 

D) பஜா்மனி  

 ஐலராெ்ெிய நாடாளுமன்ை உறுெ்ெினா்களிலடலய நடத்தெ்ெட்ட இரகசிய வாக்பகடுெ்லெத் பதாடா்ந்து 

ஐலராெ்ெிய ஆலணயத்தின் முதை் பெண் தலைவராக பஜா்மனின் ொதுகாெ்ெு அலமச்சா் உா்சுைா 

வான் படா் லையன் லதா்வு பசய்யெ்ெட்டுள்ளாா். ஐலராெ்ெிய ஆலணயத்தின் தை்லொலதய தலைவராக 

இருந்து வரும் ஜீன் கிளாட் ஜங்கா் (Jean – Claude Juncker) வரும் நவ.1 அன்று ஓய்வு பெறுவலதயடுத்து 

உா்சுைா ெதவிலயை்ொா். 

 

 

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


                  2019 ஜூலை 17 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                        2 

 ஐலராெ்ெிய ஒன்ைிய சட்டங்கலள உருவாக்குதை், ஐலராெ்ெிய ஒன்ைிய விதிகலள அமை்ெடுத்துதை் 

லொன்ை நடவடிக்லககலள முன்பனடுெ்ெதுடன் லதலவெ்ெட்டாை் உறுெ்ெு நாடுகளுக்கு அெராதம் 

விதிக்கும் அதிகாரத்லதயும் ஐலராெ்ெிய ஆலணக்குழு பகாண்டுள்ளது. 

3.அண்லமயிை் காைமான ஸ்வரூெ் தத்தா, எந்தெ் ெிராந்திய திலரயுைகத்லதச் லசா்ந்தவராவாா்? 

A) ஒடியா 

B) கன்னடம் 

C) பெங்காைி  

D) பதலுங்கு 

 மூத்த பெங்காைி பமாழி நடிகரான ஸ்வரூெ் தத்தா (78), ஜூலை.17 அன்று காைமானாா். 1941 ஜூன்.22 

அன்று ெிைந்த அவா், 60களின் ெிை்ெகுதியிலும் 70களின் முை்ெகுதியிலும் வங்காள பவள்ளித்திலரயின் 

ெுகழ்பெை்ை நடிகா்களுள் ஒருவராக கருதெ்ெட்டாா். தென் சின்ஹாவின் ‘அெஞ்சன்’ (1968) திலரெ் 

ெடத்தின் மூைம் அவா் திலரயுைகுக்கு அைிமுகமானாா். இந்தெ்ெடம், 1960களிை் லமை்கு வங்கத்திை் 

ஏை்ெட்ட அரசியை் பகாந்தளிெ்ெுக்கு எதிராக எடுக்கெ்ெட்டதாகும். 

4.எந்தெ் ெை்கலைக்கழகத்லதச் லசா்ந்த ஆராய்ச்சியாளா்கள், தண்ணீாிைிருந்து ஆா்சனிக்லக 

அகை்றுவதை்கான ஒரு மைிவு விலை வடிெ்ொலன (low–cost filter) உருவாக்கியுள்ளனா்? 

A) திை்ைி ெை்கலைக்கழகம் 

B) ஐஐடி ொம்லெ 

C) லதஸ்பூா் ெை்கலைக்கழகம்  

D) IISC பெங்களூரு 

 அஸ்ஸாமின் லதஸ்பூா் ெை்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளா்கள் ‘Arsiron Nilogon’ என்னுலமாா் எளிய 

மை்றும் மைிவான வடிகட்டும் முலைலய உருவாக்கியுள்ளனா். இது, ஆா்சனிக் & இரும்ெுத்துகள்களாை் 

மாசலடந்த நிைத்தடி நீலர அருந்துவதாை் ஏை்ெடும் சுகாதாரச் சீா்லகட்லடக் குலைக்க உதவும். இந்த 

முலையானது நிைத்தடி நீாிைிருந்து 99.9% ஆா்சனிக் மாலச வடிகட்டி அந்நீலர குடிெ்ெதை்கு ஏை்ை நீராக 

மாை்றும். pH ெக்குவெ்ெடுத்துதலுக்காக சலமயை் லசாடா, ஆக்ஸிஜலன வழங்குவதை்காக பொட்டாசி 

–யம் பொ்மாங்கலனட் & ஆா்சனிக் திட இரும்ெு ஆக்லசடுகலள உைிஞ்சுவதை்காக பொிக் குலளாலரடு 

ஆகியன இந்த வடிகட்டுதை் பசயை்ொட்டிை் ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் லவதிகளாகும். 

 இந்த முலையானது ஆா்சனிக்லக இரண்டு ppb (நூறுலகாடியிை் ஒருெங்கு) என்ை அளவுக்குக்கூட 

அகை்றும். உைக சுகாதார அலமெ்ொனது, 10 ppb என்ை அளலவ நிலையான அளவாக லவத்துள்ளது. 

உைக சுகாதார அலமெ்ெின் கூை்றுெ்ெடி, ஆா்சனிக என்ெது ெுவியின் லமலைாட்டிை் இயை்லகயாக 

காணெ்ெடும் ஒரு கூறு ஆகும். இது காை்று, நீா் மை்றும் நிைத்திை் ெரவைாக காணெ்ெடுகிைது. ஆயினும், 

அதன் கனிம வடிவத்திை் அது மிகவும் நச்சுத்தன்லம உலடயதாக உள்ளது. 

 ஆா்சனிக் மாசு நிலைந்த நீலரலயா அை்ைது உணலவலயா நீண்ட காைத்திை்கு அருந்துவதாலைா 

அை்ைது உண்ெதாலைா அது லதாைிை் ெுண்கலளலயா அை்ைது ெுை்றுலநாலயலயா ஏை்ெடுத்தும். இந்த 
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வடிகட்டும் முலையானது ஆா்சனிக் மை்றும் இரும்ெுடன் லசா்த்து மாங்கனீசு, ஈயம், நிக்கை், குலராமியம், 

தாமிரம் லொன்ை ெிை நச்சு உலைாக அயனிகலளயும் நீக்குகிைது. 

5. ‘மகிழ்ச்சிக் பகாண்டாட்டம்’ என்ை ஒன்லை அைிமுகெ்ெடுத்தியுள்ள மாநிைம் அை்ைது யூனியன் 

ெிரலதச அரசு எது? 

A) ஹாியானா 

B) இராஜஸ்தான் 

C) மத்தியெ்ெிரலதசம் 

D) திை்ைி  
 திை்ைி அரசு தனது மகிழ்ச்சிெ் ொடத்திட்டத்லத அைிமுகம் பசய்து ஓராண்டு காைம் நிலைவலடந்தலத 

பகாண்டாடும் விதமாக அண்லமயிை் தனது ெள்ளிகளிை் ‘மகிழ்ச்சிக் பகாண்டாட்டம்’ என்ை ஒன்லை 

அைிமுகம் பசய்தது. இந்தக்பகாண்டாட்டத்தின்லொது, ஒவ்பவாரு நாளின் பதாடக்கத்திலும் முதை் 50 

நிமிடங்களுக்கு, திை்ைி அரசாங்கெ் ெள்ளிகளிை் ெயிலும் அலனத்துச் சிைாா்களும் ெை்லவறு 

பசயை்ொடுகளிை் ெங்லகை்ொா்கள். நாடகங்கள், கவிலத அரங்கங்கள், கண்காட்சிகள் லொன்ை 

பசயை்ொடுகள், 15 நாள் நலடபெறும் இந்த விழாவின் ஒருெகுதியாக இருக்கும். 

6.விஜயவீா் சித்து, எந்த விலளயாட்டுடன் பதாடா்ெுலடயவா்? 

A) ஜூலடா 

B) ெளு துூக்குதை் 

C) துெ்ொக்கி சுடுதை்  

D) மை்யுத்தம் 

 பஜா்மனியிை் நடந்துவரும் ஜூனியா் உைகக்லகாெ்லெ துெ்ொக்கிசுடுதை் லொட்டியின், ஆடவருக்கான 

25 மீ., ‘ெிஸ்டை்’ ெிாிவிை் சிைெ்ொக பசயை்ெட்ட இந்தியாவின் விஜய்வீா் சித்து, ஆதா்ஷ் ராஜ்கன்வா் 

அடங்கிய அணிக்கு தங்கம் கிலடத்தது. இது விஜய்வீா் பவன்ை 3ஆவது தங்கம். ஆதா்ஷிை்கு 2ஆவது 

தங்கமாக அலமந்தது. இதுவலர நடந்த லொட்டிகளின் முடிவிை் இந்தியா ஏழு தங்கம், ஏழு பவள்ளி, 2 

பவண்கைம் என பமாத்தம் 16 ெதக்கங்கள் பெை்று ெட்டியைிை் பதாடா்ந்து முதைிடத்திை் உள்ளது. 5 

தங்கம் 3 பவள்ளி மை்றும் 5 பவண்கைங்களுடன் சீனா ெட்டியைிை் இரண்டாவது இடத்திை் உள்ளது. 

7.எந்தத் லததியிை், சா்வலதச சுைா விழிெ்ெுணா்வு நாள் அனுசாிக்கெ்ெடுகிைது? 

A) ஜூலை 17 

B) ஜூலை 14  

C) ஜூலை 16 

D) ஜூலை 15 
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 சுை்றுச்சூழை் அலமெ்ெிை் சுைாக்கள் வகிக்கும் ெங்கின் முக்கியத்துவத்லத அங்கீகாிக்கும் விதமாக 

ஒவ்லவாா் ஆண்டும் ஜூலை.14 அன்று சா்வலதச சுைா விழிெ்ெுணா்வு தினம் அனுசாிக்கெ்ெடுகிைது. 

“The Sharks in Crisis: A Call to Action for The Mediterranean – பநருக்கடியிை் சுைாக்கள்: மத்திய தலரக் 

கடை் நடவடிக்லகக்கான அலழெ்ெு” என்ெது நடெ்ொண்டிை் வரும் இந்நாளுக்கான கருெ்பொருளாகும். 

உைக வனவுயிாி நிதியம் பவளியிட்டுள்ள அைிக்லகயின்ெடி, ைிெியாவிை்கு ெிைகு மத்திய தலரக்கடை் 

ெகுதியிை், சுைாக்கலள லவட்லடயாடும் 2ஆவது மிகெ்பொிய மீன்ெிடி நாடாக துனிசியா உள்ளது.  

 WWFஇன் இந்த அைிக்லகயானது, மத்திய தலரக்கடைின் இருெுைங்களிலும் உள்ள மீனவா்கள் மட்டும் 

மீன்ெண்லண லமைாளா்கலள வளா்ெ்ெு இடங்கள் லொன்ை முக்கியமான ெகுதிகளிை் மீன்ெிடிெ்ெலத 

தவிா்க்கவும், மீன்ெிடித்தைின்லொது சிக்கும் சுைாக்கலள மீண்டும் அெ்ெகுதியிலைலய விடுவதை்கும் 

அலழெ்ெு விடுத்துள்ளது. ொதுகாெ்ெு முயை்சிகலள வலுெ்ெடுத்துவதை்கும், மீன்ெிடித் துலையிை் பவளிெ் 

–ெலடத்தன்லம மை்றும் சட்டபூா்வத் தன்லமலய உறுதிபசய்வதை்கும் சுைாக்களின் எண்ணிக்லக & 

வணிகமயமாக்கெ்ெட்ட உயிாினங்கள் குைித்த அைிலவ லமம்ெடுத்த லவண்டியதன் லதலவலயயும் 

இது சுட்டிக்காட்டுகிைது. 

8.ம.ெிஇன் எந்த நகரத்திைிருந்து, அம்மாநிைத்தின் முதைாவது சா்வலதச வணிகம்சாா் விமானம் 

(Commercial Flight) ெுைெ்ெட்டுச் பசன்ைது? 

A) இந்துூா்  

B) லொொை் 

C) ஜெை்பூா் 

D) குவாைியா் 

 மத்தியெ்ெிரலதசத்தின் இந்துூாிை் அலமந்துள்ள லதவி அஹிை்யாொய் லஹாை்கா் சா்வலதச விமான 

நிலையத்திைிருந்து துொய்க்கு அம்மாநிைத்தின் முதைாவது சா்வலதச விமான லசலவலய ஏா் 

இந்தியா நிறுவனம் அண்லமயிை் பதாடங்கியது. A903 என்ை அந்த இலடநிை்ைா விமானமானது 

வலளகுடா நாட்டுக்கான லநரடி இலணெ்லெ வழங்குவலதாடு சுை்றுைாெ் ெயணிகளின் பநடுங்காை 

விருெ்ெத்லதயும் நிலைலவை்ைியுள்ளது. 

 ஏா் இந்தியா நிறுவனமானது இந்துூாிைிருந்து 162 இருக்லககள் பகாண்ட A320 என்ை நிலயா (Neo) 

விமானத்லத இயக்குகிைது. இது, வாரத்திை் மும்முலை – திங்கள், ெுதன் மை்றும் சனிக்கிழலமகளிை் 

துொய்க்கு இலடநிை்ைாது ெைக்கும். இந்துூாிை் ெிைந்த சுனிஷ்குமாா் ொா்கவா, தனது பசாந்த 

நகரத்திைிருந்து ெயணெ்ெடும் இந்த முதை் சா்வலதச விமானத்தின் தளெதியாக இருந்தாா். இந்துூாிை் 

இருந்து திங்கள், ெுதன் மை்றும் சனிக்கிழலமகளிை் துொய்க்கு லநரடியாக ெைக்கும் இந்த விமானம், 

துொயிைிருந்து பசவ்வாய், பவள்ளி மை்றும் ஞாயிை்றுக்கிழலமகளிை் இந்துூருக்கு லநரடியாக ெைக்கும். 

ரூ.18,700 முதை் 42,000 வலர இதை்கான கட்டணமாக நிா்ணயிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 
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9.இந்திய மாநிைங்கள் மை்றும் யூனியன் ெிரலதசங்களுக்கான அகைக்கை்லை தயாா்நிலை 

குைியட்ீலட (Broadband Readiness Index) உருவாக்க முடிவு பசய்துள்ள இந்திய அலமெ்ெு எது? 

A) இந்திய பதாலைத்பதாடா்ெு ஒழுங்குமுலை ஆலணயம் (TRAI) 

B) ொரத் சஞ்சாா் நிகாம் ைிமிபடட் (BSNL) 

C) சா்வலதச பொருளாதார உைவுகள் குைித்த இந்திய ஆராய்ச்சி கவுன்சிை் (ICRIER)  

D) மகாநகா் படைிலொன் நிகாம் ைிமிபடட் (MTNL) 

 இந்திய மாநிைங்கள் மை்றும் யூனியன் ெிரலதசங்களுக்கான அகைக்கை்லை தயாா்நிலை குைியட்ீலட 

(BRI) உருவாக்குவதை்கான ெுாிந்துணா்வு ஒெ்ெந்தத்திை், பதாலைத்பதாடா்ெுத் துலையும், சா்வலதச 

பொருளாதார உைவுகள் குைித்த இந்திய ஆராய்ச்சி கவுன்சிலும் (ICRIER) லகபயழுத்திட்டுள்ளன. 

இதன் முதை் மதிெ்ெீடு நடெ்ொண்டிலும், அதன்ெின்னா் 2022ஆம் ஆண்டுவலர ஒவ்லவாா் ஆண்டும் 

பசய்யெ்ெடும். இந்தக் குைியடீானது மாநிைங்கள் மை்றும் யூனியன் ெிரலதச அளவிை் உள்ள அடிெ்ெலட 

டிஜிட்டை் உட்கட்டலமெ்ெு மை்றும் அது பதாடா்ெுலடய காரணிகளின் நிலைலய மதிெ்ெிடும். 

 ICT திட்டங்களிை் முதைீடு ஒதுக்கீட்டிை்காக மாநிைங்கள் லமை்பகாண்ட உத்திசாா் விருெ்ெங்கள் ெை்ைிய 

ெயனுள்ள ொா்லவகலள இது வழங்கும். இந்தியாவிை் டிஜிட்டை் உள்ளடக்கம் மை்றும் வளா்ச்சியின் 

ஒட்டுபமாத்த லநாக்கத்லத அலடவதிை் கூட்டாக ெங்லகை்க மாநிைங்கலள இது ஊக்குவிக்கும். 

10.மகாராஷ்டிர மாநிைத்திை் ொயும் எந்த ஆை்ைின் கலரயிை், மாா்க்கண்லடசுவரா் திருக்லகாவிை் 

அலமந்துள்ளது? 

A) லவங்கங்கா ஆறு (River Wainganga)  

B) லெங்கங்கா ஆறு 

C) வா்தா ஆறு 

D) பகாய்னா ஆறு 

 மகாராஷ்டிராவின் கட்சிலராைி மாவட்டத்திை் லவங்கங்கா ஆை்ைின் கலரயிை் மாா்க்கண்லடசுவரா் 

திருக்லகாவிை் அலமந்துள்ளது. இந்திய பதாை்பொருள் ஆய்வு லமயம், 2017ஆம் ஆண்டு நவம்ொ் முதை் 

இந்தக் லகாவிைிை் லெரளவான ெுனரலமெ்ெுெ்ெணிகலளத் பதாடங்கியது. “விதா்ொவின் கஜுராலகா” 

என்ைலழக்கெ்ெடும் இக்லகாவிை்கள் வட இந்தியாவின் நாகரா லகாவிை்கள் குழுமத்லதச் லசா்ந்தலவ. 

காைத்தின் அடிெ்ெலடயிை், அந்தக் லகாவிை்கள், 9–12ஆம் நூை்ைாண்டுக்கு இலடெ்ெட்டதாக உள்ளன. 

அலவ, லசவம், லவணவம் மை்றும் சாக்த மத நம்ெிக்லககள் சாா்ந்தலவயாகும். 

 பெரும்ொைான லகாவிை்கள் எளிய வடிவிை் கட்டெ்ெட்டுள்ளன. அலவ அா்த்தமண்டெம், மண்டெம், 

கருவலை உள்ளிட்ட கூறுகலளக் பகாண்டுள்ளன. இதன் மிகவும் குைிெ்ெிடத்தக்க அம்சமானது 

கருவலையிை் ஏை்ெட்ட மிகெ்பொிய லெரழிவாகும். சுமாா் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்ெு கருவலையின் 

விமானத்லத மின்னை் தாக்கியலதயடுத்து விமானத்தின் ெை்லவறு ெகுதிகள் லசதமலடந்ததாக 

அபைக்சாண்டா் கன்னிங்காம் தனது குைிெ்ெிை் ெதிவு பசய்துள்ளாா். 
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 வளாிளம் பெண்களுக்கு இரத்தலசாலக ெிரச்சலன ஏை்ெடாமை் தடுக்கும் லநாக்கிை் ஊட்டச்சத்துெ் 

பொருள்கள் அடங்கிய ‘அம்மா இயை்லக நைெ்பெட்டகம்' இைவசமாக வழங்கெ்ெடும் எனத் தமிழ்நாடு 

அரசு அைிவித்துள்ளது. 

 திை்ைியிை் வரும் பசெ்.23, 24 ஆகிய லததிகளிை் பமாாிசியஸ் சா்வலதச திருக்குைள் அைக்கட்டலள, 

பசன்லன ஆசியவியை் நிறுவனம் ஆகியலவ இலணந்து மூன்ைாவது உைக திருக்குைள் மாநாட்லட 

நடத்துகின்ைன. 

 பசங்கை்ெட்டிை் 50 ஏக்கா் ெரெ்ெிை், ரூ.92 லகாடி பசைவிை் உைகத்தரம்வாய்ந்த லயாகா ெயிை்சி லமயம் 

அலமக்கெ்ெடும் என சட்டசலெயிை், சுகாதார அலமச்சா் விஜயொஸ்கா் கூைியுள்ளாா். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தியாகிகள் வாாிசுக்கான நிதியுதவியய ரூ.1 ககாடி என்ற அளவிற்கு உயா்த்தியுள்ள மாநில 

அரசு எது? 

A) ஒடிசா 

B) ககரளா 

C) ஆந்திரப்பிரகதசம் 

D) மகாராஷ்டிரா  

 மகாராஷ்டிரா மாநில அரசானது அண்யமயில் கபாா் அல்லது கபாா் கபான்ற சூழ்நியலகளிகலா 

அல்லது கதசிய பாதுகாப்பு ததாடா்பான கமாதல்களின் கபாகதா உயிா்த்தியாகம் தசய்த தியாகியாின் 

குடும்பங்களுக்கான நிதியுதவியய ரூ.25 இலட்சத்திலிருந்து ரூ.1 ககாடி என்ற அளவிற்கு உயா்த்தி 

உள்ளது. கமாதலில் காயமயடந்கதாா்க்கு அவா்களின் காயத்தின் தீவிரத்யதப் தபாறுத்து தலா ரூ.20 

இலட்சம் முதல் ரூ.60 இலட்சம் வயர இழப்பீடு வழங்கப்படும். இந்த விதி, 2019 ஜனவாி 1ஆம் கததியில் 

இருந்து முன்கததியிட்டு அமலுக்கு வரும். 

2.சா்வகதச சூாிய கூட்டணி (ISA) கட்டயமப்பின் ஒப்பந்தத்தில் இயணய எழுபத்து ஆறாவதாக 

யகதயழுத்திட்டுள்ள நாடு எது? 

A) நாா்கவ 

B) பலாவு  

C) சுவீடன் 

D) லத்வியா 

 ஓசியானியாவில் ஐந்நூறுக்கும் கமற்பட்ட தீவுகயளக்தகாண்ட ஒரு தீவுக்கூட்டமான பலாவு, 

சா்வகதச சூாிய கூட்டணி (International Solar Alliance – ISA) கட்டயமப்பின் ஒப்பந்தத்தில் இயணய 

எழுபத்தாறாவதாக யகதயழுத்திட்டுள்ள நாடாக மாறியுள்ளது. ISA  என்பது இந்தியாவின் குருகிராயம 

தயலயமயிடமாகக்தகாண்ட 121 சூாிய ஆற்றல் வளம் நியறந்த நாடுகளின் குழுவாகும். இந்த 

அயமப்பு, 2015 நவம்பாில் பாாிசில் நடந்த ஐ.நா காலநியல மாற்ற மாநாட்டின்கபாது இந்திய பிரதமா் 

நகரந்திர கமாடி மற்றும் முன்னாள் பிதரஞ்சு ஜனாதிபதி பிராங்ககாயிஸ் ஹாலண்கட ஆகிகயாரால் 

கூட்டாக ததாடங்கப்பட்டது. 

 சூாிய ஆற்றல் வளத்யத வியரவாகவும், தபருமளவிலும் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பாாிசு காலநியல 

ஒப்பந்தத்யத தசயல்படுத்துவதில் தபரும் பங்களிப்பு தசய்யும் ஒரு முதன்யமயான உலகளாவிய 

முயற்சிதான் இந்தக் கூட்டணி. காலநியல மாற்றம், நீடித்த மீன்வளம் மற்றும் கடல் மாசுபாடு கபான்ற 

பிரச்சயனகயள யமயமாகக்தகாண்ட ‘நமது தபருங்கடல்கள் மாநாடு – Our Oceans Conference ’இன் 

2020ஆம் ஆண்யடய பதிப்யப பலாவு நடத்தவுள்ளது. 
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3. “தகபாா் தடகளத்தில்”, 200 மீ., ஓட்டப்பந்தயத்தில் தங்கம் தவன்ற இந்திய தபண்மணி யாா்? 

A) டூட்டி சந்த் 

B) V K விஸ்மயா 

C) ஹிமா தாஸ்  

D) ஸ்வப்னா பா்மன் 

 தசக் குடியரசில் நடந்த “தகபாா் தடகள – Tabor Athletics” சந்திப்பில், இந்தியாவின் ஹிமா தாஸ் 200 மீ 

ஓட்டப்பந்தயத்யத 23.25 வினாடிகளில் கடந்து தங்கம் தவன்றாா். மற்கறாா் இந்திய வீராங்கயன V K 

விஸ்மயா, 23.43 வினாடிகளில் கடந்து இரண்டாவது இடம்பிடித்து தவள்ளி தவன்றாா். 200 மீ., ஓட்டப் 

பந்தயத்தில் ஹிமாவின் முந்யதய சாதயன 23.10 வினாடிகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த 

ஜூயல 2ஆம் கததியிலிருந்து ஹிமா தாஸ் தவல்லும் 4ஆவது தங்கம் இது என்பதுவும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

4. “சந்யதப்படுத்துதல் – முதன்யம அரசாங்க சுற்றுலாத்தலம்” பிாிவில் பசிபிக் ஆசிய பயணக் 

கூட்டயமப்பின் (Pacific Asia Travel Association – PATA) நடப்பாண்டுக்கான தங்க விருயத தவன்ற 

இந்திய அரசாங்கத்தின் பரப்புயர (Campaign) எது? 

A) Swachh Bharat Abhiyan 

B) Find the Incredible You  

C) India Shining 

D) God’s Own Country 

 ‘Incredible India–வியத்தகு இந்தியா’வின் “Find the Incredible You–வியத்தகு உங்கயள கண்டறியுங்கள்’ 

என்ற பரப்புயரயானது “சந்யதப்படுத்துதல் – முதன்யம அரசாங்க சுற்றுலாத்தளம் (Marketing – Primary 

Government Destination)” என்ற பிாிவில் பசிபிக் ஆசிய பயணக்கூட்டயமப்பின் நடப்பாண்டுக்கான 

தங்க விருயத தவன்றுள்ளது. இந்தப் பரப்புயரயானது 2018–19இல் மத்திய சுற்றுலா அயமச்சகத்தால் 

பன்னாட்டளவில் தவளியிடப்பட்டது. இந்தப் பரப்புயர, டிஜிட்டல் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் 

நாட்டின் முக்கிய சுற்றுலா தயாாிப்புகயள கமம்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் கவனம் தசலுத்துகிறது. 

ஆசிய – பசிபிக் பிராந்தியம் முழுவதும் சுற்றுலாத்துயறயய பிரபலப்படுத்துவதில் தவற்றிகரமான 

சிறப்பான பங்களிப்யப வழங்கிவரும் சுற்றுலாத்துயற நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபா்களுக்கு இந்த 

PATA தங்க விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. 

5. “Kargil: Untold stories from the War” என்ற நூலின் ஆசிாியா் யாா்? 

A) ரச்சனா பிஷ்த் இராவத்  

B) மிருனல் தாக்கூா் 

C) பிரகாஷ் ககாகவலமுடி 

D) இலட்சுமி மஞ்சு 
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 “Kargil: Untold stories from the War” என்ற தயலப்பிலான நூயல ரச்சனா பிஷ்த் இராவத் எழுதியுள்ளாா். 

இந்த நூல், கபாாில் உயிா் பியழத்தவா்கள் மற்றும் தியாகியாின் குடும்பங்களுடனான ஆசிாியாின் 

கநா்காணல்கயள அடிப்பயடயாகக்தகாண்டது. இந்நூல், இந்திய ராணுவத்தின் மிகப்பயங்கரமான 

கபாா்களில் சிலவற்யற கண்ட இமயமயலக்கு அதன் வாசகா்கயள இட்டுச்தசல்லும். 

 இந்திய பக்கத்திலான எல்யலக்கட்டுப்பாட்டுக்ககாட்யட ஆக்கிரமிப்பு தசய்திருந்த பாகிஸ்தானிய 

பயட வீரா்கயள, அந்த இடத்திலிருந்து தவளிகயற்றும் தபாருட்டு, 1999ஆம் ஆண்டு கம மாதம் 

ததாடங்கப்பட்ட அந்தப் கபாா், ஏறக்குயறய 3 மாதங்கள் நீடித்தது. கபாாில் தவன்ற இந்தியா, சுமாா் 

500 பயடவீரா்கயள இழந்தது. இந்த நூல் அவா்களின் வீரத்திற்கும், அவா்தம் குடும்பத்தினருக்கும் 

காணிக்யக தசலுத்தும் வயகயில் எழுதப்பட்டுள்ளது. 

6.துளிா்நிறுவனங்களுக்கான நிதியங்களின் நிதிப் பங்களிப்பிற்காக (Fund of Funds Contribution) 

இயணய அடிப்பயடயிலான பயன்பாட்டு முயறயய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்திய அயமப்பு 

எது? 

A) IRDA 

B) SEBI 

C) SIDBI  

D) RBI 

 துளிா்நிறுவனங்களுக்கான நிதியங்களின் நிதிப் பங்களிப்பிற்காக இயணய அடிப்பயடயிலான 

பயன்பாட்டு முயறயய SIDBI அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பல்கவறு மாற்று முதலீட்டு நிதியங்களிடம் 

(Alternative Investment Funds – AIF) இருந்து பங்களிப்பிற்காக தபறப்படும் விண்ணப்பங்கள் தற்கபாது 

இயணயவழியிகலகய ஏற்றுக்தகாள்ளப்படும். கமலும், அந்த விண்ணப்பத்தின் நியலயானது 

விண்ணப்பதாரா்கள் அணுகக்கூடிய வயகயிலிருக்கும். இதனால் அயமப்பில் 

தவளிப்பயடத்தன்யம அதிகாிக்கும். 

 இயணயவழி விண்ணப்பத்யத சமா்ப்பிப்பதற்கான வசதிகள் அயனத்தும் SIDBIஇன் முகப்புப் 

பக்கத்தில் இருக்கும். விண்ணப்பித்தயல ததாடங்க, AIF ஒரு கணக்யக உருவாக்கி, விவரங்கயள 

நிரப்பகவண்டும். பின்னா், கதயவயான ஆவணங்களுடன் இயணயத்தில் விண்ணப்பப் படிவத்யத 

சமா்ப்பிக்க கவண்டும். இந்திய அரசாங்கத்தின் சாா்பாக ரூ.10,000 ககாடி ததாகுப்புடன் துளிா் 

நிறுவனங்களுக்கான நிதியங்களின் நிதிப் பங்களிப்யப தசயல்படுத்தும் நிறுவனமாக SIDBI உள்ளது. 

7.2018ஆம் ஆண்டுக்கான அா்ஜுனா விருது வழங்கி தகளரவிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய கிாிக்தகட் 

வீராங்கயன யாா்? 

A) கவதா கிருஷ்ணமூா்த்தி 

B) ஸ்மிருதி மந்தனா  

C) ஹா்மன்பிாீத் கவுா் 

D) ஜூலன் ககாஸ்வாமி 
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 புது தில்லியில் நடந்த ஒரு விழாவில் நட்சத்திர இந்திய கிாிக்தகட் வீராங்கயன ஸ்மிருதி மந்தனா 

மற்றும் தடன்னிஸ் வீரா் கராகன் கபாபண்ணா ஆகிகயாருக்கு 2018ஆம் ஆண்டுக்கான அா்ஜுனா 

விருதுகயள மத்திய வியளயாட்டு மற்றும் இயளஞா் விவகாரத்துயற அயமச்சா் கிரண் ாிஜிஜு 

வழங்கினாா். தற்கபாது, ICC ஒருநாள் சா்வகதசப் கபாட்டிகளின் கபட்டிங் தரவாியசயில் ஸ்மிருதி 

மந்தனா முதலிடத்தில் உள்ளாா். இந்தியாவுக்காக வியளயாடி வரும் அவா், 1951 ரன்கயள இதுவயர 

பதிவுதசய்துள்ளாா் மற்றும் அவரது சராசாி 42.41 என உள்ளது. மறுபுறம், 2018ஆம் ஆண்டின் ஆசிய 

வியளயாட்டுப் கபாட்டிகளில், தடன்னிஸ் ஆண்கள் இரட்யடயா் பிாிவில், கபாபண்ணா தங்கம் 

தவன்றாா். இவ்விருதுக்காக வழங்கப்பட்ட தமாத்த பாிசுத்ததாயகயானது 350,000,000 ஆகும். 

8. 3D பகயா பிாிண்டிங் மற்றும் மறுசீரயமப்பு மருத்துவத்திற்கான இந்தியாவுக்கும் எந்நாட்டுக்கும் 

இயடகயயான நிறுவனங்கள் – இயட ஒப்பந்தத்திற்கு (Inter – Institutional Agreement) மத்திய 

அயமச்சரயவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

A) அதமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் (USA)  

B) பிரான்ஸ் 

C) இத்தாலி 

D) கனடா 

 மறுசீரயமப்பு மருத்துவம் மற்றும் 3D பகயா பிாிண்டிங், புதிய ததாழில்நட்பங்கள், அறிவியல் 

ஆகலாசயனகள் / தகவல்கள் மற்றும் ததாழில்நட்பங்கள் பாிமாற்றம், அறிவியல் உட்கட்டயமப்யப 

இயணந்து பயன்படுத்துவது ஆகிய துயறகளில் இந்தியா மற்றும் அதமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் (USA) 

இயடகயயான நிறுவனங்கள் – இயட ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அயமச்சரயவ பின்கனற்பு ஒப்புதல் (ex 

– post facto approval) அளித்துள்ளது. 

 கல்வி ஒத்துயழப்பின் மூலம் இரு நிறுவனங்களின் ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி வளா்ச்சிக்கு பங்களிப்பு 

தசய்வகத இந்த ஒப்பந்தத்தின் கநாக்கமாகும். இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், கூட்டு ஆராய்ச்சித் திட்டங்கள், 

பயிற்சித்திட்டங்கள், மாநாடுகள், கருத்தரங்குகள் (Seminars) கபான்ற அயனத்தும் தகுதிவாய்ந்த 

அயனத்து அறிவியலாளா்கள் & ததாழில்நட்ப வல்லுநா்களுக்குமானதாக இருக்கும். மறுசீரயமப்பு 

மருத்துவம் மற்றும் முப்பாிமாண (3D) பகயா பிாிண்டிங் முதலிய துயறகளின் அறிவியல் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் ததாழில்நட்ப கமம்பாடானது புதிய அறிவுசாா் தசாத்து, தசயல்முயறகள், முன்மாதிாிகள் 

அல்லது தயாாிப்புகயள உருவாக்கும் திறயனக் தகாண்டிருக்கும். 

9.எந்தத் கததியில், சா்வகதச நீதி நாள் கயடப்பிடிக்கப்படுகிறது? 

A) ஜூயல 15 

B) ஜூயல 16 

C) ஜூயல 17  

D) ஜூயல 18 
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 சா்வகதச குற்றவியல் நீதியய ஊக்குவிப்பயதயும், சா்வகதச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் பணிகயள 

ஆதாிப்பயதயும் கநாக்கமாகக் தகாண்டு, ஒவ்கவாா் ஆண்டும் ஜூயல.17 அன்று சா்வகதச நீதிக்கான 

உலக தினம் (World Day for International Justice) கயடப்பிடிக்கப்படுகிறது. நீதியய ஆதாிக்க விரும்பும் 

அயனவயரயும் ஒருங்கியணப்பகதாடு, பாதிக்கப்பட்டவாின் உாியமகயள கமம்படுத்துவகத இந்த 

நாளின் கநாக்கமாகும். இந்த நாள், சா்வகதச குற்றவியல் நீதி நாள் அல்லது சா்வகதச நீதி நாள் 

என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. 

10.உலக சுகாதார அயமப்பானது எகபாலா எதிா்பாரா நிகழ்யவ உலக சுகாதார அவசர நியல 

என எந்த ஆப்பிாிக்க நாட்டில் அறிவித்துள்ளது? 

A) தமாசாம்பிக் 

B) சாம்பியா 

C) காங்ககா மக்களாட்சிக் குடியரசு (DRC)  

D) அங்ககாலா 

 காங்ககா மக்களாட்சிக்குடியரசில் ஏற்பட்டுள்ள எகபாலா தநருக்கடியய உலக சுகாதார அயமப்பானது 

(WHO) சா்வகதச அக்கயறயின் கபாிலான தபாதுநல அவசர நியல (PHEIC) என அறிவித்துள்ளது. 

மக்களாட்சிக் குடியரசான காங்ககாவில் ஏற்பட்டுள்ள இத்‘திடீா் நிகழ்வில்’ ஆயிரத்து அறுநூற்றுக்கும் 

கமற்பட்கடாா் இதுவயர மரணித்துள்ளனா். வரலாற்றில் இரண்டாவது மிகப்தபாிய ‘திடீா் நிகழ்வாக’ 

கருதப்படும் இது, 2018 ஆகஸ்டில் ததாடங்கியது. இது மக்களாட்சிக் குடியரசான காங்ககாவில் உள்ள 

வடக்கு கிவு (Kivu) & இட்டூாி (Ituri) ஆகிய இரண்டு மாகாணங்கயள பாதித்துள்ளது. 

 வரலாற்றில் இதுகபான்று தவளியிடப்பட்ட அறிவிப்புகளில் இது ஐந்தாவது அறிவிப்பாகும். கமற்கு 

ஆப்பிாிக்காவில் 11,000க்கும் கமற்பட்ட மக்கயளக்தகான்ற கபரழிவுகரமான 2014–16 எகபாலா ‘திடீா் 

நிகழ்வு’, அதமாிக்காவில் ஜிகா அவசரநியல, பன்றிக்காய்ச்சல் ததாற்று மற்றும் கபாலிகயா ஆகியன 

ஏற்கனகவ அறிவிக்கப்பட்ட அவசரநியலகளாகும். 

 ‘எகபாலா’ என்பது ஒரு நச்சுயிாி ஆகும், இது ததாடக்கத்தில் திடீா் காய்ச்சல், தீவிர கசாா்வு, தயச வலி 

மற்றும் ததாண்யடப்புண் ஆகியவற்யற ஏற்படுத்துகிறது. பின்னா் வாந்தி, வயிற்றுப்கபாக்கு மற்றும் 

உள் மற்றும் தவளிப்புற குருதிப்கபாக்கு ஆகியவற்றுடன் அடுத்த நியலக்கு முன்கனறுகிறது. கதால் 

தவடிப்பு அல்லது வாய் மற்றும் மூக்கு வழியாக, எகபாலா கநாயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவாின் குருதி, 

வாந்தி, மலம் / உடல் திரவங்களுடன் மக்கள் கநரடியாக ததாடா்புதகாள்ளும்கபாது அவா்களுக்கும் 

இந்தத்ததாற்று ஏற்படுகிறது. நீாிழப்பு மற்றும் பல்லுறுப்பு தசயலிழப்பால் கநாயாளிகள் இறுதியாக 

மரணத்யதத் தழுவுகின்றனா். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘ICC Hall of Fame’ பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள இந்திய கிரிக்ககட் வீரர் யரர்? 

A) ேவுரவ் கங்குலி 

B) V V S லக்்ஷமன் 

C) ஜவகல் ஸ்ரீநரத் 

D) ேே்ேின் கடண்டுல்கர்  

 கிரிக்ககட்டுக்கரற்றிய சேவவக்கரக இந்திய கிரிக்ககட் வீரர் ேே்ேின் கடண்டுல்கர், கதன்னரப்பிரிக்க 

சவகப்பந்து வீே்ேரளர் ஆலன் கடரனரல்ட், ஆஸ்திசரலிய வீரரங்கவன சகத்தரின் பிட்ஸ்சபட்ரிக் 

ஆகிசயரர் ேர்வசதே கிரிக்ககட் கவுன்ேில் (ICC) ‘Hall of Fame’இல் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். கிரிக்ககட்டின் 

பிதரமகன் எனக் கூறப்படும் டரன் பிரரட்சமனுக்கு ஈடரகக்கருதப்படும் ேே்ேின், கடஸ்ட் மற்றும் ODI 

ஆட்டங்களில் கமரத்தம் 34357 ரன்கவள எடுத்துள்ளரர். 100 ேர்வசதே ேதங்கவள அடித்துள்ளரர். 

 கதன்னரப்பிரிக்கரவின் மிகே்ேிறந்த சவகப்பந்து வீே்ேரளர்களில் ஒருவரரன ஆலன் கடரனரல்ட் 330 

கடஸ்ட், 272 ஒரு நரள் விக்ககட்டுகவள வீழ்த்தியுள்ளரர். கடந்த 2003இல் அவர் ஓய்வு கபற்றரர். 

இரண்டு முவற உலகக்சகரப்வப கவன்ற ஆஸ்திசரலிய மகளிர் கிரிக்ககட் அணி வீரரங்கவனயரன 

சகத்தரின் பிட்ஸ்சபட்ரிக் 180 ஒருநரள் விக்ககட்டுகள், 60 கடஸ்ட் விக்ககட்டுகவள வீழ்த்தியவர். 

சமலும் ஆஸ்திசரலிய அணியின் பயிற்ேியரளரரக இருந்து 3 முவற சகரப்வப கவல்ல உதவியவர். 

2.எந்த மரநில / யூனியன் பிரசதேத்தின் கிரிக்ககட் ேங்கத்திற்கு BCCI முழுசநர உறுப்பினர் 

தகுதிவய வழங்கியுள்ளது? 

A) டரமன் & டியு 

B) அந்தமரன் & நிசகரபரர் தீவுகள் 

C) பரண்டிே்சேரி  

D) இலட்ேத்தீவுகள் 

 பரண்டிே்சேரி கிரிக்ககட் ேங்கத்திற்கு (CAP) BCCIஇன் நிர்வரகிகள் குழுவரனது முழுசநர உறுப்பினர் 

தகுதிவய வழங்கியுள்ளது. இதன்மூலம், CAP, BCCIஇன் வரக்களிக்க தகுதியுவடய உறுப்பினரரக தகுதி 

கபற்றுள்ளது. கடந்த 2018 அக்சடரபரில், இே்ேங்கத்துக்கு இவண உறுப்பினர் தகுதி வழங்கப்பட்டது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

3. பரமரர்ஷ் திட்டமரனது (Paramarsh Scheme) எந்த மத்திய அவமே்ேகத்துடன் கதரடர்புவடயது? 

A) பரதுகரப்பு அவமே்ேகம் 

B) இரயில்சவ அவமே்ேகம் 

C) நிதி அவமே்ேகம் 
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D) மனிதவள சமம்பரட்டு அவமே்ேகம்  

 மத்திய மனிதவள சமம்பரட்டுத்துவற அவமே்ேர் Dr. இரசமஷ் சபரக்ரியரல் “நிேரங்க்”, பல்கவலக்கழக 

மரனியக்குழுவின்  ‘பரமரர்ஷ்’ என்ற திட்டத்வதத் கதரடங்கிவவத்தரர். புது தில்லியில் உயர்கல்வியில் 

தர உத்தரவரதத்வத சமம்படுத்துவதற்கரக சதேிய மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகரரம் கவுன்ேிலின் (NAAC) 

அங்கீகரரத்வத கபற விரும்பும் நிறுவனங்களுக்கு வழிகரட்டும் சநரக்கில் இத்திட்டம் உருவரக்கப்பட் 

–டுள்ளது. கதரடக்கத்தில், 3.26 மற்றும் அதற்கு சமற்பட்ட NAAC மதிப்கபண்களுவடய 71 பல்கவலகள் 

மற்றும் 391 கல்லுூரிகளும் தலர ஐந்து கல்லுூரிகளுக்கு வழிகரட்டும். 

 ‘பரமரர்ஷ்’ திட்டத்தின் கீழ், முன்னணி நிறுவனங்களரனது கல்லுூரிகளுக்கு உயர்தரத்வத அவடய 

உதவும் வழிகரட்டுதல்கவள வழங்கும். வழிகரட்டும் நிறுவனங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கவும், ஒரு 

வல்லுநவர நியமிக்கும் விருப்புத்சதர்வவயும், அவர்களுக்கு மரதத்திற்கு ரூ.31,000 உதவித்கதரவக 

வழங்கவும் இத்திட்டம் முன்கமரழிகிறது. இந்தியரவில் உயர்கல்வியின் தரத்வத உயர்த்துவதற்கரன 

சதேிய ேவரவல எதிர்ககரள்வதில், இது கபரும் தரக்கத்வத ஏற்படுத்துகமன எதிர்பரர்க்கப்படுகிறது. 

4.ேமீபத்தில் கதரடங்கப்பட்ட மரணவர் துூண்டல் திட்டத்துக்கரன (Student Induction Programme 

– SIP) UGC வகசயட்டுக்கு என்ன கபயர் வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) பிரசவஷிகர 

B) தீக்ஷர 

C) தீக்ஷரரம்ப்  

D) தக்ஷிணர 

 மத்திய மனிதவள சமம்பரட்டுத்துவற அவமே்ேர் Dr. இரசமஷ் சபரக்ரியரல் “நிஷரங்க்”, ஜூவல.18 

அன்று புது தில்லியில் “தீக்ஷரரம்ப்” என்ற மரணவர் துூண்டல் திட்டத்துக்கரன (Student Induction 

Programme – SIP) UGC வகசயட்வட கவளியிட்டரர். இந்தக் வகசயடரனது, புதிய மரணவர்களுக்கு 

புதிய சூழலில் ேக மரணரக்கருடனும், ஆேிரியர்களுடனும் பிவணப்புகவள உருவரக்கிக்ககரள்ள 

உதவும். சபரட்டி நிவறந்த உலகத்வத நம்பிக்வகயுடன் எதிர்ககரள்ள விரும்பும் மரணரக்கருக்கு 

அதிகரரமளிப்பதற்கும், உண்வம, நன்னடத்வத, அன்பு, அகிம்வே, அவமதி சபரன்ற உலகளரவிய 

மனித விழுமியங்கவள அடிப்பவடயரகக்ககரண்ட பரத்திரக் கட்டவமப்பிற்கு இட்டுே்கேல்லும் 

வரழ்க்வகயின் புதிய பரிமரணங்கவளத் திறப்பதற்கும் இந்தத் திட்டம் சநரக்கம் ககரண்டுள்ளது. 

 உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் & அதன் பங்குதரரர்களிவடசய ‘தீக்ஷரரம்ப் – SIP’ பற்றிய விழிப்புணர்வவ 

ஏற்படுத்துவதற்கரக, UGC ஆனது நரட்டின் பல்சவறு பிரரந்தியங்களில் உள்ள ஆேிரியர்களுக்கரன 

விழிப்புணர்வு நிகழ்ே்ேிகவளயும் பயிற்ேித்திட்டத்வதயும் நடத்த முடிவு கேய்துள்ளது. 

5.எந்தத் சததியில், ேர்வசதே கநல்ேன் மண்சடலர தினம் அனுேரிக்கப்படுகிறது? 

A) ஜூவல 19   B) ஜூவல 20 

C) ஜூவல 18   D) ஜூவல 21 
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 கதன்னரப்பிரிக்கரவின் முன்னரள் குடியரரசுத்தவலவரின் கபருவமகள், மரபு மற்றும் ேமூகத்திற்கு 

அவரளித்த பங்களிப்பு ஆகியவற்றுக்கு அஞ்ேலி கேலுத்தும் விதமரக ஒவ்சவரர் ஆண்டும் ஜூவல.18 

அன்று ேர்வசதே கநல்ேன் மண்சடலர தினம் அனுேரிக்கப்படுகிறது. 

 மண்சடலரவின் கபருவமகள் மற்றும் சமரதல் தீர்மரனம்; இன உறவுகள்; மனித உரிவமகள் சமம்பரடு 

மற்றும் பரதுகரப்பு; ேமரேம்; பரலின ேமத்துவம் மற்றும் குழந்வதகள் மற்றும் பிற பரதிக்கப்படக்கூடிய 

ேமுதரயங்களின் உரிவமகள்; வறுவமக்கு எதிரரன சபரரரட்டம்; ேமூக நீதி சமம்பரடு சபரன்ற மனித 

குல சேவவக்கரன அவரது அர்ப்பணிப்வப இந்த நரள் அங்கீகரிக்கிறது. 

6.சமரதிஹரி – அம்சலக்கஞ்ே் கபட்சரரலிய குழரய் திட்டமரனது இந்தியரவுடன் எந்த நரட்வட 

இவணத்துள்ளது? 

A) வங்கசதேம் 

B) சநபரளம்  

C) மியரன்மர் 

D) இலங்வக 

 ரூ.325 சகரடி மதிப்பிலரன சமரதிஹரி – அம்சலக்கஞ்ே் கபட்சரரலிய குழரய் திட்டமரனது 

கவற்றிகரமரக நிவறவவடந்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் வணிக ரீதியரன கேயல்பரடுகள் வரும் ஆகஸ்ட் 

மரதத்துக்குள் கதரடங்கப்படவுள்ளன. பிகரரின் சமரதிஹரியிலிருந்து, சநபரளத்தின் அம்சலக்கஞ்ே் 

பகுதி வவர 69 கி.மீ துூரத்திற்கு எரிகபரருள் ககரண்டுகேல்லும் குழரய் பதிக்கும் பணிகவள இந்தியர 

நிவறவு கேய்துள்ளது. இது சநபரளத்திற்கரன தவடயற்ற, கேலவு குவறந்த மற்றும் சுற்றுே்சூழல் 

சதரழவம மிகுந்த கபட்சரரலிய கபரருட்கள் விநிசயரக முவறவய உறுதிகேய்யும். 

 சநபரளத்தில் எண்கணய் சேமிப்புே்ேிக்கவல ேமரளிப்பதற்கும், சடங்கர் லரரிகள் மூலம் கபட்சரரலிய 

கபரருட்கவள ககரண்டுகேல்வவத தவிர்ப்பதற்கும் இந்தக் குழரய் அவமப்பு உதவும். சநபரள பிரதமர் 

K P ேர்மர ஒலி மற்றும் இந்திய பிரதமர் சமரடி ஆகிசயரரரல் இந்தத் திட்டம் கதரடங்கப்பட்ட பின்னர், 

சநபரளம் இந்தியரவுடனரன எரிகபரருள் வர்த்தகத்வத அதிகரரப்பூர்வமரக கதரடங்கும். சமரதிஹரி 

– அம்சலக்கஞ்ே் எண்கணய் குழரய் திட்டமரனது முதன்முதலில் 1996இல் முன்கமரழியப்பட்டது. 

இருப்பினும், பிரதமர் சமரடியின் 2014ஆம் ஆண்டு கரத்மரண்டு வருவகக்குப் பிறசக இந்தத் திட்டம் 

இறுதியரக கேயல்பரட்டுக்கு வந்தது. 

7. ‘வரனிலிருந்து மருத்துவம்’ என்பது எந்த மரநில அரேின் முன்சனரடித் திட்டமரகும்? 

A) கதலங்கரனர  

B) ஆந்திரப்பிரசதேம் 

C) சகரளர 

D) தமிழ்நரடு 

 ‘வரனிலிருந்து மருத்துவம் – Medicine from the Sky’ என்னும் புதுவமயரன முன்சனரடித் திட்டத்வத 

கதலுங்கரனர அரேரங்கமும், உலக கபரருளரதரர மன்றத்தின் நரன்கரவது கதரழிற்துவற புரட்ேி 
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வவலயவமப்பின் வமயமும் இவணந்து கதரடங்கவுள்ளன. குருதி, தடுப்பூேிகள், மருத்துவ மரதிரிகள் 

மற்றும் உறுப்புகள் சபரன்ற அவேரகரல மருத்துவப் கபரருட்கவள ஆளில்லர விமரனங்கள் (Drones) 

வழியரக ககரண்டு கேல்வசத இந்தத் திட்டத்தின் சநரக்கமரகும். இந்தத் திட்டம் மரநில அரசு மற்றும் 

கஹல்த்கநட் குசளரபல் நிறுவனத்துடன் இவணந்து கேயல்படுத்தப்படும். 

8.விதிகவள மீறியதற்கரக எந்த நரட்டின் கிரிக்ககட் கூட்டவமப்பு மீது, ICC உடனடி தவடவய 

ககரண்டுவந்துள்ளது? 

A) கபல்ஜியம் 

B) ஜிம்பரப்சவ  

C) ஸ்கபயின் 

D) புரூனி 

 ேர்வசதே கிரிக்ககட் கவுன்ேில் (ICC) நீண்டகரலமரக முயற்ேி கேய்து பரர்த்தும், ஜிம்பரப்சவ கிரிக்ககட் 

கூட்டவமப்பு விவகரரத்தில் எந்தத் தீர்வும் எட்டப்படரத நிவலயில், சுதந்திரமரன, ஜனநரயக ரீதியில் 

வரரியசதர்தவல நடத்த உறுதி அளிக்கரததரலும், கிரிக்ககட் நிர்வரகத்தில் அரேரங்கத்தின் தவலயடீு 

இல்வல என்பவத உறுதிகேய்ய முடியரத நிவலயிலும், அந்தக் கிரிக்ககட் அணிவய தவடகேய்வதரக 

ICC அறிவித்துள்ளது. ஜிம்பரப்சவ கிரிக்ககட் வரரியமரனது, ICC ேட்டவிதிகளின் பிரிவு 2.4 (c) & (d) 

ஆகியவற்வற மீறியுள்ள கரரணத்தரல், அவ்வணி இவடநீக்கம் கேய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இத்தவடயரல், ஜிம்பரப்சவ கிரிக்ககட் வரரியத்துக்கு ICC எந்த நிதியுதவியும் வழங்கரது. சமலும், ICC 

நடத்தும் எந்தக் கிரிக்ககட் கதரடர்களிலும் ஜிம்பரப்சவ அணி பங்சகற்க முடியரது. மற்ற ICC உறுப்பு 

நரடுகளும், ஜிம்பரப்சவ அணியுடன் கிரிக்ககட் விவளயரடுவவதத் தவிர்த்து விடுவரர்கள். அடுத்த 3 

மரதங்களுக்குள் சநர்வமயரன முவறயில் சதர்தல் நடத்தி, புதிய நிர்வரகத்தின் வகயில் வரரியம் 

கேல்வசத இதற்கரன தீர்வரகும். அதன்பின் அக்சடரபரில் நடக்கவுள்ள ICC கூட்டத்தில், ஜிம்பரப்சவ 

மீதரன தவடகுறித்து விவரதித்து முடிவு எட்டப்படும். 

 குசரரஷியர கிரிக்ககட் கூட்டவமப்பு மற்றும் ேரம்பியர கிரிக்ககட் ஒன்றியம் ஆகிய இரண்டும் ICC 

உறுப்பினர் விதிகவளத் கதரடர்ந்து பின்பற்றரததரல் இவடநீக்கம் கேய்யப்பட்டுள்ளன. கமரரரக்சகர 

ரரயல் கிரிக்ககட் கூட்டவமப்பும் ICC உறுப்பினரரக இருந்து கவளிசயற்றப்பட்டுள்ளது. 

9.நடப்பரண்டு FCG கரலசவ ஜூனியர் உலக சகரல்ப் ேரம்பியன்ஷிப்வப கவன்ற இந்திய சகரல்ப் 

வீரர் யரர்? 

A) அர்ஜுன் பட்டி (Arjun Bhati)  

B) சுபரங்கர் ஷர்மர 

C) இரஷீத் கரன் 

D) முசகஷ் குமரர் 
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 14 வயதரன இந்திய சகரல்ப் வீரர் அர்ஜுன் பட்டி, கலிசபரர்னியரவின் பவன பரவலவனத்தில் நடந்த 

நடப்பரண்டு FCG Callaway ஜூனியர் உலக சகரல்ப் ேரம்பியன்ஷிப் சபரட்டியில், வதவரனின் கஜசரமி 

கேவன வீழ்த்தி பட்டத்வதக் வகப்பற்றினரர். சபரட்டிகளில் பங்சகற்ற 40 நரடுகவளே் சேர்ந்த 637 

சகரல்ப் வீரர்களில், மூன்று நரள் நீண்ட இறுதிப்சபரட்டியில் கமரத்தம் 199 அடிப்புகளுடன் (Strokes) 

அர்ஜுன் முதலிடத்வதப் பிடித்தரர். அவவரத்கதரடர்ந்து கேன் மற்றும் நியூேிலரந்தின் சஜரஸ்வர பரய் 

ஆகிசயரர் முவறசய 202 மற்றும் 207 அடிப்புகளுடன் 2ஆவது & 3ஆவது இடங்கவளப் பிடித்தனர். 

10.சபரக்குவரத்துக் கரவல்துவறயின் பயன்பரட்டிற்கரக புதிய மின்னணு கேலுத்துே் ேீட்டு (e– 

Challan) முவறவய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மரநில / யூனியன் பிரசதே கரவல்துவற எது? 

A) தில்லி  

B) பரண்டிே்சேரி 

C) ஹிமரே்ேல பிரசதேம் 

D) ஹரியரனர 

 தில்லி கரவல்துவற ஆவணயர் அமுல்யர பட்நரயக், அண்வமயில், தில்லி சபரக்குவரத்துக் கரவல் 

துவறயின் பயன்பரட்டிற்கரக புதிய மின்னணு கேலுத்துே்ேீட்டு அவமப்பு (e–Challan System) மற்றும் 

மின்னணு – கட்டண நுவழவரயில் (e–payment Gateway) ஆகியவற்வற அறிமுகம் கேய்துவவத்தரர். 

 இந்த மின்னணு கேலுத்துே்ேீட்டு ேரதனங்கள், கேயலில் உள்ள GPS உடன் இவணக்கப்பட்டிருக்கும், 

அதன்மூலம், சபரக்குவரத்து அதிகரரி மற்றும் விதிகவள மீறுபவர் என இவ்விருவவரயும் எந்த ஒரு 

குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்தும் கண்கரணிக்க இயலும். வழக்கு விேரரவணயின் நம்பகத்தன்வமவய 

நிறுவுவதற்கரன ஆதரரங்களின் முக்கியமரன கருவியரகும் இது. 

 மின்னணு கட்டண நுவழவரயிலரனது குடிமக்களுக்கு அவர்களின் வேதிக்சகற்ப பரதுகரப்பரக உள் 

நுவழயவும், பணம் கேலுத்தியதற்கரன ஆதரரத்துடன் நிலுவவயில் உள்ள விதிமீறல் அறிக்வககவள 

தீர்க்கவும் உதவும். இது பணமில்லர கபரருளரதரரத்வத சநரக்கிய ஒரு முக்கியமரன படியரகும். 

கரவல்துவறயுடனரன மக்களின் இணக்கம் சமம்படுவவதயும், கவளிப்பவடயரனதரக இருப்பவதயும் 

இது உறுதிகேய்கிறது. 

 

 

 சேலம் சுகரதரர மரவட்டத்வத இரண்டரகப் பிரித்து ஆத்துூவர தவலவமயிடமரகக் ககரண்டு புதிய 

சுகரதரர மரவட்டம் உருவரக்கப்படும் என சபரவவ விதி 110இன் கீழ் தமிழ்நரடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 கிருஷ்ணகிரி மரவட்டம் ஓசூரில், ேர்வசதே மலர் ஏல வமயம், 20 சகரடிசய 20 லட்ேம் ரூபரய் கேலவில் 

அவமக்கப்படவுள்ளதரக தமிழ்நரடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 திருகநல்சவலியிலிருந்து பிரித்து கதன்கரேியும், கரஞ்ேிபுரத்திலிருந்து பிரித்து கேங்கல்பட்டும் தனி 

மரவட்டமரக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனசவ அறிவிக்கப்பட்ட கள்ளக்குறிே்ேி மரவட்டத்துடன் 
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இந்த இரண்டு புதிய மரவட்டங்கவளயும் சேர்த்து, தமிழ்நரட்டில் மரவட்டங்களின் எண்ணிக்வக 

முப்பத்வதந்தரக (35) உயர்ந்துள்ளது. 

 இந்திய உே்ேநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகள் தமிழ் கமரழியில் கமரழிகபயர்க்கப்பட்டு, இவணயதளத்தில் 

பதிசவற்றம் கேய்யப்பட்டுள்ளன. 

o ஜீவசஜரதியின் கணவர் ேரந்தகுமரர் ககரல்லப்பட்ட வழக்கில் ேரவணபவன் சஹரட்டல் 

உரிவமயரளர் இரரஜசகரபரல் கேன்வன உயர்நீதிமன்றத்தரல் தண்டிக்கப்பட்டிருந்தரர். இந்தத் 

தண்டவனவய எதிர்த்து இந்திய உே்ேநீதிமன்றத்தில் சமல்முவறயடீு கேய்யப்பட்டிருந்தது. இதில், 

உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்வப உே்ேநீதிமன்றம் உறுதிகேய்து தீர்ப்பு அளித்தது. இதுசவ, தமிழ் 

கமரழியில் கமரழிகபயர்த்து கவளியிடப்பட்ட உே்ேநீதிமன்றத்தின் முதல் தீர்ப்பரகும். 

 கேன்வனயின் முதலரவது திடக்கழிவுகள் எரிப்பு உவல மணலியில் அவமயவுள்ளது. இவதயடுத்து 

மரதவரம் மற்றும் திருகவரற்றியூர் ஆகிய பகுதிகளில் இவ்வுவல அவமக்கப்படும். சுற்றுே்சூழலுக்கு 

ஊறுவிவளவிக்கரத துூய கரிம ேரம்பவல உற்பத்திகேய்வதற்கரக அக்கழிவுகள் எரிக்கப்படவுள்ளன.  

 சதேிய மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகரரம் ஆவணயமரனது திருே்ேியிலுள்ள புனித சஜரேப் கல்லுூரிக்கு A++ 

தகுதிே்ேரன்றிதவழ வழங்கியுள்ளது. இந்தியரவில் தன்னரட்ேி கவலக்கல்லுூரிகளில் இத்தகுதிவயப் 

கபற்றிருப்பது இதுதரன் முதன்முவற என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பல்கவல மரனியக்குழுவிடமிருந்து 

(UGC) ‘ேிறப்புப்பரரம்பரிய’ அங்கீகரரம் கபற்ற தமிழ்நரட்டின் ஒசர கல்லுூரி இதுவரகும். 

 தமிழ்நரடு அரேின் புதிய விருதுகள் – உருவரக்கம்: 

o ேமரே கநறிகளரல் ஆன்மிகத் கதரண்டரற்றும் ஒருவருக்கு ‘அருட்கபருஞ்சஜரதி வள்ளலரர் 

விருது’ அளிக்கப்படும். 

o தமிழ் சவர்ே்கேரல் ஆய்வு, அகரரதி உருவரக்குதல் உள்ளிட்ட பல்சவறு ஆய்வுப் பணிகளில் 

ஈடுபடும் தமிழறிஞர் ஒருவருக்கு ‘சதவசநயப் பரவரணர் விருது’ அளிக்கப்படும். 

o கரவரக்கரல் அம்வமயரரின் பவடப்பிலக்கிய கநறிகளில் தமிழ்த்கதரண்டரற்றி வரும் மகளிர் 

ஒருவருக்கு ‘கரவரக்கரல் அம்வமயரர் விருது’ அளிக்கப்படும். 

o வீரமரமுனிவர் கநறியில் அவரது பவடப்பு நவடயில் கரவியங்கள், ேிற்றிலக்கியங்கள் என்ற 

வவககளில் தமிழ்த்கதரண்டரற்றி வரும் தமிழறிஞர் ஒருவருக்கு ‘வீரமரமுனிவர் விருது’ 

அளிக்கப்படும். 

 அயல்கமரழியினருக்கு எளிதரகவும், விவரவரகவும் தமிழ் கற்பிக்கும் வவகயில் வரரரணேி ஹிந்துப் 

பல்கவலக்கழகத்தில் கமரழி ஆய்வுக்கூடம் கதரடங்கப்படும் எனத் தமிழ்நரடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 தமிழ் ஆட்ேிகமரழிே் ேட்டமரனது கடந்த 1956ஆம் ஆண்டு டிே.27இல் இயற்றப்பட்டது. இதவன நிவனவு 

கூரும் வவகயில் ஒவ்சவரர் ஆண்டும் டிே.21 – 27 வவர ‘ஆட்ேிகமரழிே் ேட்ட வரரம்’ அவனத்து 

மரவட்டங்களிலும் கவடப்பிடிக்கப்படும் எனத் தமிழ்நரடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 
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 ேங்கப்புலவர்களுக்கு நிவனவுத்துூண்கள்: தமிழ்நரடு அரேின் தமிழ்த்துவற அறிவிப்பு. 

o ேிவகங்வக மரவட்டம் மகிபரலன்பட்டியில் கணியன் பூங்குன்றனரருக்கும், விழுப்புரம் 

மரவட்டம் திருக்சகரவிலுூரில் கபிலருக்கு ஒரு துூணும், துூத்துக்குடி மரவட்டம் ககரற்வகயில் 

மரசறரக்கத்து நம்பலத்தரனரர், மரசறரக்கத்து நப்பேவலயரர், மரசறரக்கத்து முள்ளிநரட்டு 

நல்லுூர்க் கரவிதியரர் மகன் புல்லங்கரடனரர், கவறிபரடிய கரமக்கண்ணியரர், 

முன்றுவறயவரயனரர் ஆகிய 6 புலவர்களுக்கும் சேர்த்து ஒரு நிவனவுத்துூண் என கமரத்தம் 

3 நிவனவுத்துூண்கள் அவமக்கப்படும். 

 ேி.பர.ஆதித்தனரர் கபயரில் ‘ேிற்றிதழ் பரிசு’ என்ற புதிய விருது ஆண்டுசதரறும் அளிக்கப்படும் எனத் 

தமிழ்நரடு அரேின் தமிழ்த்துவற அறிவித்துள்ளது. 

 கேரல்லரய்வுகள், ஆய்வுக்கட்டுவரகள், அகரரதியியல் ேரர்ந்த கருத்தரங்குகள், ஆய்வரங்குகள் 

கதரடர்பரன கேய்திகவள ஆவணப்படுத்தி கேந்தமிழ் கேரற்பிறப்பியல் அகரமுதலி திட்ட 

இயக்குநவர இதழரேிரியரரகக்ககரண்டு ‘கேரல்வயல்’ என்ற கபயரில் மரத இதழ் வண்ணப் 

படங்களுடன் எழுதுகபரருள் அே்சுத்துவற மூலம் அே்ேிட்டு கவளியிடப்படவுள்ளது. 

 சபரவவ விதி 110இன் கீழ், ஆண்டுசதரறும் நவம்பர்.1 அன்று தமிழ்நரடு நரளரக ககரண்டரடப்படும் 

எனவும், ரூ.50 லட்ேம் கேலவில் திருே்ேியில் தியரகரரஜ பரகவதருக்கு மணிமண்டபம் அவமக்கப்படும் 

எனவும், திருக்குறள் ஹீப்ரு கமரழியில் கமரழிகபயர்ப்பு கேய்யப்படும் எனவும், நீர்வளத்வத சமம்படுத்த 

‘நடந்தரய் வரழி கரவிரி திட்டம்’ கேயல்படுத்தப்படும் எனவும் தமிழ்நரடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த நகரத்தில், 10ஆவது ஜாக்ரன் திரரப்பட விழா (JFF–2019) ததாடங்கியுள்ளது? 

A) புது தில்லி  

B) மும்ரப 

C) தகால்கத்தா 

D) தகாச்சின் 

 ஜூரல.18 அன்று, மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துரற அரமச்சா் பிரகாஷ் ஜவடடகா், 10ஆவது 

ஜாக்ரன் திரரப்பட விழாரவ புது தில்லியில் உள்ள சிாி டகாட்ரட அரங்கில் ததாடங்கிரவத்தாா். 

ஜாக்ரன் திரரப்பட விழா என்பது ஜாக்ரன் பிரகாஷன் குழுமத்தின் திரரத்துரறயில் விமா்சன 

கலாசாரத்ரத உருவாக்குவதற்கான ஒரு முன்தனடுப்பாகும். கடந்த ஆண்டு நரடதபற்ற விழாவில், 

பதிதனட்டுக்கும் டமற்பட்ட நகரங்களில், 400 திரரயிடல்கள், 18 திரரத்துரற விமா்சன பயிலரங்கம் 

டபான்றரவ நடத்தப்பட்டன. 

2.தசயற்ரக நுண்ணறிவில் இயங்கும் “ABHi” என்ற அரட்ரட இயலிரய (Chatbot) அறிமுகம் 

தசய்வதற்காக ஆந்திர வங்கியானது எந்த நிறுவனத்துடன் கூட்டு டசா்ந்துள்ளது? 

A) ரமக்டராசாப்ட் 

B) விப்டரா 

C) இன்டபாசிஸ் 

D) புடளாட்பாட் (Floatbot)  

 இரணய வங்கி பயனா்களுக்கு தசயற்ரக நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence – AI) மூலம் தசயல்படும் 

ஒரு தமய்நிகா் உதவியாளரர வழங்குவதற்காக ஆந்திர வங்கியானது புடளாட்பாட் உடன் கூட்டு 

டசா்ந்துள்ளது. அந்நிறுவனம் உருவாக்கிய “ABHi” என்ற AI அரட்ரட இயலியானது ஆந்திர வங்கியின் 

ரமய வங்கியியல் டசரவயகங்களுடன் ஒருங்கிரணக்கப்பட்டுள்ளது. டமலும், ஆந்திர வங்கியில் 

கணக்கு ரவத்திருக்கும் ஐந்து டகாடி வாடிக்ரகயாளா்களுக்கும் அது தானியங்கி ஆதரவு டசரவரய 

வழங்கும். இந்த அரட்ரட இயலியால் ஆங்கிலம், ஹிந்தி & ஹிங்கிலம் (ஹிந்தி கலந்த ஆங்கிலம்) 

ஆகிய தமாழிகளில் வங்கிச் டசரவகரள வழங்கவியலும். 

 “ABHi” மூலம் வாடிக்ரகயாளா்கள் எப்டபாது டவண்டுமானாலும் தகவல்கரள உடனடியாகப் தபற 

முடியும். அரலடபசி / டமரசக்கணினி உலாவி, டபஸ்புக் தமசஞ்சா் மற்றும் கூகுள் உதவியாளா் 

வழியாக ‘www.andhrabank.in’ என்ற வரலத்தளத்தின் மூலம் வாடிக்ரகயாளா்கள் “ABHi” மூலம் 

தகவல்கரள அறிந்துதகாள்ளலாம். டிஜிட்டல் வங்கி, கடன்கள், வங்கிச்டசரவகள், அரசு திட்டங்கள், 

காப்பீடு, மூத்த குடிமக்கள், RuPay சலுரககள், ஆதாா் டசரவகள், கட்டண முரற, ரவப்பு / EMI 

கணிப்பான், வாடிக்ரகயாளா் புகாரளித்தல், கூகுள் வரரபடத்தில் அருகிலுள்ள கிரள / ATM 

ஆகியவற்ரற அறிவது, பிாீதபய்ட் தமாரபல் ாீசாா்ஜ் தசய்தல் டபான்ற தகவல்கரள 

வாடிக்ரகயாளா்கள் எந்த டநரத்திலும், எப்டபாது டவண்டுமானாலும் இதன் மூலம் அறியலாம். 
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3. IAAF ‘மூத்த வீராங்கரன’ விருதுக்கு பாிந்துரரக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் இந்திய விரளயாட்டு 

வீராங்கரன யாா்? 

A) கா்ணம் மல்டலஸ்வாி 

B) P T உஷா  

C) அஞ்சு பாபி ஜாா்ஜ் 

D) மஞ்சு பாலா சுவாமி 

 சா்வடதச தடகள கூட்டரமப்பு (IAAF) சாா்பில் ‘மூத்த வீராங்கரன – Veteran Pin’ என்ற விருதுக்கு 

இந்தியாவின் P T உஷா பாிந்துரரக்கப்பட்டுள்ளாா். அவா் தபரும்பாலும், ‘இந்திய தடகளங்களின் 

இராணி – Queen of the track and field’ என அரழக்கப்படுகிறாா். வரும் தசப்டம்பா் 24 அன்று கத்தாாில் 

நரடதபறவுள்ள 52ஆவது IAAF கூட்டத்தின் ததாடக்க விழாவில் நடக்கும் விருது வழங்கும் நிகழ்வில் 

பங்டகற்க IAAF தரலரம நிா்வாக அதிகாாி டஜான் ாிட்ஜியன் அரழப்பு விடுத்துள்ளாா். 

 1985ஆம் ஆண்டில் ஜாகா்த்தாவில் நடந்த ஆசிய விரளயாட்டுப் டபாட்டிகளில் தவண்கலம் தவன்றது 

தவிர 100 மீ, 200 மீ, 400 மீ ஓட்டம், 400 மீ தரடதாண்டும் ஓட்டம் மற்றும் 4x400 மீ ததாடடராட்டம் என 

பலபிாிவுகளில் பதக்கம் தவன்றாா். கடந்த 1984ஆம் ஆண்டில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடந்த ஒலிம்பிக்கில் 

400 மீ தரடதாண்டும் ஓட்டத்தில் இறுதிப்டபாட்டிவரர தசன்றாா். இதன்மூலம் இப்பிாிவில் இறுதிப் 

டபாடிக்கு முன்டனறிய முதல் இந்திய வீராங்கரனயானாா். 

4.ஆங்கிடலய ஆட்சிக்காலத்தில் இந்தியா ஏன் படிப்படியாக ததாழில்மயமாகியது? 

A) புதிய ததாழிற்சாரலகள் அரமக்க முதலாளிகள் உதவினா் 

B) பல ததாழில்நுட்ப வல்லுநா்கள் இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தனா் 

C) இந்திய குடிரசத்ததாழில்கரள ஆங்கிடலயா் ரகப்பற்றி முடக்கினா்  

D) புதிய இயந்திரத்தால் தயாாிக்கப்பட்ட தபாருட்கரள மக்கள் தபாிதும் விரும்பினா் 

 17 & 18ஆம் நுூற்றாண்டுகளில் இந்தியாரவ “உலகின் ததாழிற்துரற பட்டரற” என அரழத்தனா். அந்த 

டநரத்தில், இங்கிலாந்தில், இந்திய பருத்தித்தயாாிப்புகளுக்கான டதரவ முன்தனப்டபாதும் இல்லாத 

அளவுக்கு இருந்தது. இந்திய பருத்தித்துணிரய ஆங்கிடலயா்கள் அக்காலத்தின் “நரட (Style) மற்றும் 

நாகாிகத்தின் (Fashion)” அரடயாளமாகக் கருதினா். 

 ஆங்கிடலயா்கள் பின்பற்றிய தபாருளாதார தகாள்ரககள் இந்தியாவின் தபாருளாதாரத்ரத ஒரு 

காலனித்துவ தபாருளாதாரமாக விரரவாக மாற்ற வழிவகுத்தன. அதன் இயல்பும், கட்டரமப்பும் 

ஆங்கிடலய தபாருளாதாரத்தின் டதரவகரளப் தபாறுத்துத் தீா்மானிக்கப்பட்டது. அவா்கள் 

எப்டபாதும் இந்திய நிலத்தில் அந்நியராகடவ வாழ்ந்தனா், இந்திய வளங்கரளச் சுரண்டிச்தசன்றனா். 

ஆங்கிடலய ஆட்சியின்டபாது இந்தியாவில் முதல் உற்பத்தித் ததாழிற்சாரல அரமக்கப்பட்டது. 

பம்பாய் மற்றும் தாடன இரடடய முதல் இரயில்பாரத அரமக்கப்பட்ட உடடனடய 1854ஆம் ஆண்டில், 

முதலாவது பருத்தி – ஜவுளி ஆரல பம்பாயில் நிறுவப்பட்டது. 
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5.எந்த நகரத்தில், 5ஆவது சா்வடதச காவலா் கண்காட்சி நரடதபற்றது? 

A) கான்பூா் 

B) படதபூா் 

C) புது தில்லி  

D) சிம்லா 
 5ஆவது சா்வடதச காவல்துரற கண்காட்சியானது ஜூரல.19 – 20 வரர “அரமதி மற்றும் பாதுகாப்ரப 

வலுப்படுத்துவதற்கான சவால்கள் – Challenges to Strengthen Peace and Security” என்ற 

கருப்தபாருளுடன் புது தில்லியின் பிரகதி ரமதானத்தில் நரடதபற்றது. இந்தக் கண்காட்சியானது 

பல்டவறு நாடுகளின் காவற்துரறயின் பிரதிநிதிகள் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் ததாழினுட்ப 

வழங்குநா்கரள சந்திக்கக்கூடிய ஓா் ஊடாடும் தளமாகும். 

 இக்கண்காட்சியில் நவீன இரக துப்பாக்கிகள், டபாா்/கவச வாகனங்கள் மற்றும் இரணய பாதுகாப்பு, 

ஆளில்லா விமானங்கள், தாய்நாட்டுப் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு மற்றும் மீட்பு முதலானவற்றில் 

எதிாிகரள தாக்கியழிக்கும் நவீன ததாழில்நுட்பங்கரள 25க்கும் டமற்பட்ட நாடுகள் காட்சிப்படுத்தின. 

தநக்ஸ்தஜன் கண்காட்சியாளா் ஏற்பாடு தசய்திருந்த இந்தக் கண்காட்சியில் சிங்கப்பூா், இஸ்டரல், 

ததன் தகாாியா, ரதவான், சீனா, இங்கிலாந்து, அதமாிக்கா, மடலசியா, தஜா்மனி, ஆஸ்திடரலியா, 

டபாலந்து மற்றும் பிற நாடுகரளச்டசா்ந்த நுூற்றுக்கும் டமற்பட்ட நிறுவனங்கள் சிறந்த மற்றும் நவீன 

ததாழினுட்பங்கரளக் காட்சிப்படுத்தின. அகில இந்திய அளவில் 100,000 மக்களுக்கு 117 காவலா்கள் 

என்ற விகிதத்தில் உள்ளனா். 

6.பிாிதுூ குப்தா (Prithu Gupta), எந்த விரளயாட்டுடன் ததாடா்புரடயவா்? 

A) சதுரங்கம்  

B) ஜூடடா 

C) ஹாக்கி 

D) கால்பந்து 

 தில்லிரயச்டசா்ந்த பிாிதுூ குப்தா (15), 2500 மதிப்தபண்ணுக்கு டமல் தபற்று இந்தியாவின் 64ஆவது 

கிராண்ட்மாஸ்டா் ஆனாா். அவா், நடப்பாண்டு டபாா்த்துகீசிய தகுதிச் சுற்றின் 5ஆவது சுற்றில் IM தலவ் 

யங்கலவிச்ரச வீழ்த்தி எடலா (Elo) வரம்ரபக்கடந்தாா். விஸ்வநாதன் ஆனந்த் இந்தியாவின் முதல் 

கிராண்ட்மாஸ்டரான 31 ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு, குப்தா இப்பட்டியலில் டசா்ந்துள்ளாா். 
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7. 21ஆவது காமன்தவல்த் டடபிள் தடன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் தவல்வதற்காக, எந்த 

நாட்டு அணிரய இந்திய தபண்கள் அணி டதாற்கடித்தது? 

A) ஆஸ்திடரலியா 

B) ததன்னாப்பிாிக்கா 

C) இங்கிலாந்து 

D) சிங்கப்பூா்  

 ஜூரல.18 அன்று கட்டாக்கில் நடந்த 21ஆவது காமன்தவல்த் டடபிள் தடன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில், 

ஜவஹா்லால் டநரு அரங்கில், ஆடவா் மற்றும் மகளிா் பிாிவில் தங்கம் தவன்றதன் மூலம் இந்தியா 

சாதரன பரடத்தது. மகளிா் பிாிவில் சிங்கப்பூா் அணிரய எதிா்தகாண்ட இந்தியா 3–0 என்ற தசட் 

கணக்கில் தவன்று முதன்முரறயாக சாம்பியன் பட்டத்ரத ரகப்பற்றியது. ஆடவா் பிாிவில் இந்தியா 

3–2 என டபாராடி இங்கிலாந்ரத வீழ்த்தியது. இந்த தவற்றியின் விரளவாக, இந்திய ஆடவா் அணி 

தனது பட்டத்ரத தக்கரவத்துக் தகாண்டுள்ளது. இந்திய ஆடவா் அணியானது 2004ஆம் ஆண்டில் 

டகாலாலம்பூாில் முதல் முரறயாகப் பட்டத்ரத தவன்றது. 

8.எந்த மாநிலத்தில், நடப்பாண்டு டியூரான்ட் டகாப்ரபக்கான டபாட்டி நரடதபறவுள்ளது? 

A) கா்நாடகா 

B) ஒடிசா 

C) பஞ்சாப் 

D) டமற்கு வங்கம்  

 ஆக.2–23 வரர டமற்கு வங்கத்தின் தகால்கத்தாவில் 129ஆவது டியூரான்ட் டகாப்ரபக்கான டபாட்டிகள் 

நரடதபறவுள்ளன. இந்தப் டபாட்டிகள், முதல்முரறயாக அதன் வழக்கமான இடமான புது தில்லியில் 

நடவாமல் தவளிடய நடக்கவுள்ளது. கீரழ வங்க ரமதானம், டமாஹன் பகன் ரமதானம், கல்யாணி 

அரங்கம், சிலிகுாி அரங்கம் மற்றும் உப்பு ஏாி அரங்கம் என டமற்கு வங்கத்தின் மூவிடங்களில் 

(தகால்கத்தா, சிலிகுாி & கல்யாணி) உள்ள 5 தவவ்டவறு அரங்கங்களில் ஆக.2 முதல் நரடதபறும். 

 ஆா்மி கிாீன் நடப்புச் சாம்பியனாக உள்ளது. அவ்வணி கடந்த பதிப்பின்டபாது NEROCA FC அணிரய 

வீழ்த்தி அதன் முதல் பட்டத்ரத தவன்றது. டியூரான்ட் டகாப்ரபயானது ஆசியாவின் பழரமயான 

கால்பந்து டபாட்டியும், உலகின் மூன்றாவது பழரமயான கால்பந்து டபாட்டியும் ஆகும். 

9. இராமானுஜன் இயந்திரம் என்ற கருத்தாக்கத்ரத (Concept) எந்த நாட்டின் அறிவியலாளா்கள் 

உருவாக்கியுள்ளனா்? 

A) அதமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

B) இஸ்டரல்  

C) ஜப்பான்    D) பிரான்ஸ் 
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 இஸ்டரல் ததாழில்நுட்ப நிறுவனமான ‘தடக்னியான் – Technion’இன் அறிவியலாளா்கள் ஒரு 

கருத்துருரவ உருவாக்கி, இந்திய கணிதவியலாளரான இராமானுஜத்தின் தபயாில் ‘இராமானுஜன் 

இயந்திரம் – Ramanujan Machine” என்று தபயாிட்டுள்ளனா். இது உண்ரமயில் ஓா் இயந்திரம் அல்ல, 

ஆனால் அடிப்பரட மாறிலிகளுக்கு (Fundamental Constants) தாமாகடவ அனுமானங்கரள 

(Conjectures) உருவாக்கும் ஒரு படிமுரறயாகும் (Algorithm). இந்த அனுமானங்களானது தமய்யான 

கூற்றுகளாக முன்தமாழியப்பட்ட கணிதக் கூற்றுகளாகும் (Mathematical Statements). டவறு மாதிாி 

கூறுவதானால், அரவ இதுவரர நிரூபிக்கப்படாத கணிதக் கூற்றுகளாகும். 

 தபாதுவாக, மக்கள் உள்ளீட்ரட (Input) வழங்குகிறாா்கள்; பின்னா் படிமுரறயானது அதற்கானத் 

தீா்ரவக் காண்கிறது. “இராமானுஜன் இயந்திரம்” தசயல்முரறரய தரலகீழாக்குகிறது. எனடவ, π 

டபான்ற ஒரு மாறிலி இயந்திரத்தில் உள்ளிடப்பட்டால், அது ஒரு ததாடரர உருவாக்கும், அதன் 

மதிப்பு πஐ டநாக்கிச் தசல்லும். அவா்களின் இந்த உருவாக்கமானது இரளய கணிதவியலாளா்கரள 

ஊக்குவிக்கும் என ஆராய்ச்சியாளா்கள் நம்புகின்றனா். ஒரு பயனா் ஒரு புதிய ஆதாரம் அல்லது 

படிமுரறரய உருவாக்கினால், அது அவாின் தபயரால் தபயாிட்டு அரழக்கப்படும். 

 சீனிவாச இராமானுஜன் தனது சுருக்கமான வாழ்க்ரகயில் (1887–1920) பணியாற்றிய விதத்ரத இந்த 

படிமுரற பிரதிபலிக்கிறது. தனது வாழ்நாள் முழுவதும், இராமானுஜன், π மதிப்பிற்கு வழிவகுக்கும் 

சமன்பாடுகள் உட்பட புதிய சமன்பாடுகள் மற்றும் சமனிகரள உருவாக்கினாா். 

10.டதா்ந்ததடுக்கப்பட்ட தகால்லுதலுக்காக (Selective Slaughter) விலங்குகரள ‘பூச்சி – Vermin’ 

என அறிவிக்கக்டகாாி, நடுவணரசுக்கு வனவிலங்குகளின் பட்டியரல அனுப்ப, மாநிலங்களுக்கு 

அதிகாரமளிக்கும் 1972ஆம் ஆண்டு வனவுயிாி பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் பிாிவு எது? 

A) பிாிவு 61 

B) பிாிவு 62  

C) பிாிவு 63 

D) பிாிவு 64 

 மத்திய சுற்றுச்சூழல் அரமச்சகமானது அண்ரமயில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஹிமாச்சல பிரடதசத்தில் 

தசம்முக குரங்குகரள (Rhesus Macaque) குரங்குகரள ‘பூச்சி’களாக அறிவித்துள்ளது. பயிா்கரளச் 

டசதப்படுத்துதல், மனிதா்களுடனான டமாதல் மற்றும் அவா்தம் தசாத்துக்களுக்குச் டசதமிரழத்தல்  

ஆகியவற்ரறத் தடுப்பதற்காக அம்மாநில வனத்துரறக்கு அவற்ரறக் தகால்வதற்கான அனுமதியும் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 1972ஆம் ஆண்டு வனவுயிாி பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் அட்டவரண IIஇன் கீழ், ாீசஸ் 

தசம்முக குரங்குகள் பாதுகாக்கப்பட்ட இனங்கள்தான் என்றாலும், அது மனித உயிா் அல்லது 

அவா்தம் உரடரமகளுக்கு ஊறு ஏற்படுத்தினால், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ‘பூச்சிகள் – Vertim’ என 

அறிவிப்பதன் மூலம் அரத டவட்ரடயாட சட்டம் அனுமதிக்கிறது. 

 டதா்ந்ததடுக்கப்பட்ட தகால்லுதலுக்காக (Selective Slaughter) விலங்குகரள ‘பூச்சிகள் – Vermin’ என 

அறிவிக்கக்டகாாி, மத்திய அரசாங்கத்துக்கு வனவுயிாிகளின் பட்டியரல அனுப்ப, 1972ஆம் ஆண்டு 

வனவுயிாி (பாதுகாப்பு) சட்டத்தின் 62ஆவது பிாிவானது மாநிலங்களுக்கு அதிகாரமளிக்கிறது. 
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சென்னை இனெ அகாடமியின் விருதுகள் 
சங்கீத கலாநிதி விருது  கர்நாடக இசைக்கசைஞர் S சைௌம்யா. 

கலா ஆச்சார்யா விருது 
1) M S ஷீைா. 
2) சீதா நாராயணன். 

TTK விருது 

1) நாதஸ்வர இசைக்கசைஞர் வியாைர்பாடி 
ககாதண்டராமன். 
2) இராஜ்குமார் பாரதி (‘மகாகவி’ பாரதியாரின் 
சகாள்ளுப்கபரன்) 

இசசயியலாளர் விருது ஆர்த்தி N இராவ். 
நிருத்ய கலாநிதி நாட்டிய 

விருது 
பிரியதர்ஷினி ககாவிந்த். 

 

 தமிழ்நாட்டில் தாய்வழி இறப்பு வீதம் (Maternal Mortality Rate) 6 புள்ளிகள் (அறுபத்தாறிலிருந்து 60) 

குரறந்துள்ளன. 

 ‘தபண் குழந்ரதகரளக் காப்டபாம் – தபண் குழந்ரதகளுக்குக் கற்பிப்டபாம்’ என்ற திட்டத்தின் 

திருவள்ளூா் மாவட்ட சிறப்பு துூதராக அ.டவண்டாம் என்ற தபாறியியல் கல்லுூாி மாணவிரய அந்த 

மாவட்டத்தின் ஆட்சியா் நியமித்தாா். தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரப்பிரடதச எல்ரலப்பகுதிகளாக உள்ள 

திருவள்ளூா் மாவட்டம், R K டபட்ரட, பள்ளிப்பட்டு மற்றும் டவலுூா் மாவட்டம் – டசாளிங்கா் உள்ளிட்ட 

பகுதிகளில் உள்ள தபற்டறாருக்கு ததாடா்ந்து தபண் குழந்ரதகள் பிறந்தால், ‘இனி தபண்குழந்ரத 

டவண்டாம் – ஆண் குழந்ரத டவண்டும்’ என்பதற்காக, கரடசியாக பிறந்த தபண் குழந்ரதக்கு, 

‘டவண்டாம்’, ‘டபாதும் தபாண்ணு’ உள்ளிட்ட தபயா்கள் ரவப்பது வழக்கமாக உள்ளது. 
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