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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சிறிய நகரங்களுக்ககன எந்த இைகுவான நகர்ப்புற இரயில் ப ாக்குவரத்து முலறலய மத்திய அரசு 

 ரிந்துலரத்துள்ளது? 

அ) மெட்ர ோலிங்க் 

ஆ) மெட்ர ோ ரே 

இ) மெட்ர ோலைட் (Metrolite)  

ஈ) மெட்ர ோ மினி 

 மெரு நக ங்களில் மெட்ர ோ இ யில் இருப்ெலைப்ரெோை, சிறு நக ங்களில் குலைேோன மெட்டிகள் 

மகோண்ட இைகு க ‘மெட்ர ோலைட்’ இ யிலை இயக்கைோம் என ெத்திய அ சு ெரிந்துல த்துள்ளது. 

‘மெட்ர ோலைட்’ இ யில் மூன்று மெட்டிகள் மகோண்டைோக இருக்கும். அதிகெட்செோக ெணிக்கு 60 கி.மீ., 

ரேகத்திலும், குலைந்ைெட்செோக 25 கி.மீ., ரேகத்திலும் இந்ை இ யிலை இயக்கைோம். 

 ைற்ரெோதுள்ள மெட்ர ோ இ யில் ரசலேலயவிட குலைேோன மசைவில் இந்ை ‘மெட்ர ோலைட்’ இ யில் 

ரசலேலய மைோடங்கைோம். இத்திட்டத்லை அெல்ெடுத்ை ெோநிை அ சுகளுக்கு ெத்திய அ சு நிதியுைவி 

ேழங்கும் என கூைப்ெடுகிைது. இதில், 300 ெயணிகள் ேல  ெயணிக்க முடியும். நிைப்ெ ப்பு ெற்றும் 

ரெம்ெோைத்தில் இ யிலை இயக்கைோம். இரு சோலைகளின் நடுரே இந்ை இ யில்கள் மசல்லும்ேலகயில் 

ஒர  ைடத்திலும் ைண்டேோளம் அலெக்கைோம். இதில், மெட்ர ோ இ யில் நிலையத்லை ரெோை அதிநவீன 

ேசதிகள் இருக்கோது. துருப்பிடிக்கோை எஃகு அல்ைது அலுமினியம் மகோண்டு இந்ை இ யிலுக்கோன 

மெட்டிகள் ையோரிக்கப்ெடும். 

2.அண்லமயில் காைமான அருண்குமார் ராய், எந்த மாநிைத்தில் மூத்த இடதுசாரி தலைவராக இருந்தார்? 

அ) ஒடிசோ 

ஆ) பீகோர் 

இ) ரெற்கு ேங்கம் 

ஈ) ஜோர்க்கண்ட்  

 இடதுசோரிகளின் மூத்ை ைலைேரும், CITU ஜோர்க்கண்ட் ெோநிைக்குழுவின் ைலைலெக் கோப்ெோளருெோன 

அருண்குெோர்  ோய் (90), ஜூலை.21 அன்று ஜோர்க்கண்டின் ைன்ெோத்தில் கோைெோனோர். அேர், முன்னோள் 

ெக்களலே உறுப்பினரும், ெோர்க்சிய ஒருங்கிலைப்புக்குழுவின் நிறுேனருெோேோர். 1977, 1980 & 

1989ஆம் ஆண்டுகளில் ைன்ெோத் ெக்களலேத்மைோகுதியில் இ ோய் மேன்ைோர். 1967, 1969 & 1972ஆம் 

ஆண்டுகளில் பீகோர் சட்டென்ைத்தில் சிந்திரி மைோகுதிலயப் பி திநிதித்துேப்ெடுத்தினோர். 
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3.பிரசிகடன்ட் பகாப்ல  குத்துச்சண்லடப் ப ாட்டியில் இந்தியாவின் முதல் தங்கத்லத கவன்றவர் யார்? 

அ) விகோஸ் கிருஷ்ைன் யோைவ் 

ஆ) சிேோ ைெோ  

இ) முகெது அலி மகளெோர் 

ஈ) ஜக்திஷ் சிங் 

 ஜூலை.20 அன்று கஜகஸ்ைோனின் ைலைநக ெோன அஸ்ைோனோவில் நடந்ை பி சிமடன்ட் ரகோப்லெ 

குத்துச்சண்லடப் ரெோட்டியில், ஆடேருக்கோன 63 கி.கி எலடப்பிரிவு இறுதிப்ரெோட்டியில் இந்தியோவின் 

சிேோ ைெோ ைங்கப்ெைக்கம் மேன்ைோர். இைன்மூைம், இத்மைோடரில் ைங்கம் மேன்ை முைல் இந்திய ோனோர்.  

 கஜகஸ்ைோனின் ஜோகிர் சபியுலின், கோயம் கோ ைெோக விைகியலை அடுத்து சிேோ ைெோ மேற்றிமெற்ைைோக 

அறிவிக்கப்ெட்டோர். கடந்ை ஏப் ல் ெோைம் ைோய்ைோந்தில் நடந்ை ஆசிய குத்துச்சண்லட சோம்பியன்ஷிப் 60 

கி.கி எலடப்பிரிவு அல யிறுதியில் சிேோ ைெோ, ஜோகிர் சபியுலினிடம் ரைோல்வியலடந்திருந்ைோர். 

4.எந்த மாநிை அரசு, இந்தியாவின் முதல் விண்கவளிப்பூங்காலவ அலமக்க முடிவு கசய்துள்ளது? 

அ) ரக ளோ  

ஆ) ைமிழ்நோடு 

இ) ஆந்தி ப்பி ரைசம் 

ஈ) மைலுங்கோனோ 

 விண்மேளித் துலையில் ெணிபுரியும் ென்னோட்டு துளிர்நிறுேனங்கலள (Startup) ஈர்ப்ெைற்கும், 

விண்மேளி மைோடர்ெோன மைோழில்நுட்ெம், ஆ ோய்ச்சி ெற்றும் ரெம்ெோட்டுக்கோன முைன்லெ லெயெோக 

அலை உருேோக்குேைற்குெோக திருேனந்ைபு த்தில் அதிநவீன விண்மேளி அலெப்புகள் பூங்கோலே 

அலெக்க ரக ள ெோநிை அ சு முடிவு மசய்துள்ளது. இது இந்தியோவின் முைல் விண்மேளிப் பூங்கோேோக 

இருக்கும் என அம்ெோநிை அ சு மைரிவித்துள்ளது. 

 Dr.ஆ.ெ.மஜ அப்துல் கைோம் லெயம் ெற்றும் விண்மேளி அருங்கோட்சியகம் ஆகியேற்லை விண்மேளிப் 

பூங்கோவின் ஒருெகுதியோக ெோற்ைவும், அைலன அலெப்ெைற்குத் ரைலேயோன நிைங்கலள ஒதுக்கவும் 

ெோநிை அ சு உத்ை வு பிைப்பித்துள்ளது. இைற்கோன முழு நிதியுைவிலயயும் விக் ம் சோ ெோய் விண்மேளி 

லெயம் (VSSC) ேழங்கும். 

 20.01 ஏக்கர் நிைெோனது ரக ள ெோநிை ைகேல் மைோழில்நுட்ெ உட்கட்டலெப்பு நிறுேனத்துக்கு (KSITIL) 

குத்ைலகக்கு ேழங்கப்ெடும். இதில், 16.07 ஏக்கர், சிைப்பு மெோருளோைோ  ெண்டைம் என்னும் (SEZ) 

ைகுதிலயப் மெற்றுள்ளது. அந்நிைம் மடக்ரனோெோர்க்குக்கு மசோந்ைெோனைோகும். இந்ைத் திட்டத்லை ரக ள 

அ சின் மின்னணு ெற்றும் ைகேல் மைோழில்நுட்ெத் துலை மசயல்ெடுத்தும். 
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5. நடப் ாண்டு Mr.கதற்காசியா  ட்டத்லத கவன்ற இந்திய உடற்கட்டுநர் (Body Builder) யார்? 

அ) யதிந்ைர் சிங் 

ஆ) மீஹியர் சிங் 

இ) ரயோரகஷ் குெோர் சனன் 

ஈ) இ வீந்ைர் குெோர் ெோலிக்  

 இந்திய உடற்கட்டுந ோன இ வீந்ைர் குெோர் ெோலிக், ‘Mr.மைற்கோசியோ’ ெட்டத்லை மேன்றுள்ளோர். ஜூலை 

20 அன்று கோத்ெோண்டுவில் நடந்ை 12ஆேது மைற்கோசிய உடற்கட்டுைல் ெற்றும் உடல்சோர் விலளயோட்டு 

சோம்பியன்ஷிப்பில் ஒட்டுமெோத்ை சோம்பியனோக அேர் முடிசூட்டப்ெட்டோர். 

 80 கி.கி பிரிவில் மேன்ை ெோலிக், ஒன்ெது சீனியர் ஆடேர் எலடப்பிரிவுகளில் மேன்ைேர்களுள் சிைந்ை 

உடற்கட்டுந ோக ரைர்வுமசய்யப்ெட்டோர். ஆப்கோனிஸ்ைோன் 535 புள்ளிகளுடன் முைலிடத்லைப் மெற்று 

அணி சோம்பியன்ஷிப் ெட்டத்லை மேன்ைது. சோம்பியன்ஷிப்லெ ேழங்கிய ரநெோளம் 445 புள்ளிகளுடன் 

இ ண்டோேது இடத்லையும், 380 புள்ளிகளுடன் இந்தியோ மூன்ைோேது இடத்லையும் பிடித்ைது. ரநெோள 

ெோடி பில்டிங் ெற்றும் பிட்னஸ் சங்கத்தின் ஆை வில், மைற்கோசிய உடற்கட்டுைல் ெற்றும் உடல்சோர் 

விலளயோட்டு கூட்டலெப்பு ஏற்ெோடுமசய்ை இந்நிகழ்வில் மெோத்ைம் 91 உடற்கட்டுநர்கள் ெங்ரகற்ைனர். 

6.ஈராண்டுக்கு ஒருமுலற நலடக றும் DefExpo India - 2020இன் 11ஆவது  திப் ானது எந்த நகரத்தில் நடத்த 

திட்டமிடப் ட்டுள்ளது? 

அ) தில்லி 

ஆ) இைக்ரனோ  

இ) அெ ோேதி 

ஈ) லைை ோெோத் 

 ஈ ோண்டுக்கு ஒருமுலை நலடமெறும் DefExpo India - 2020இன் 11ஆேது ெதிப்ெோனது முைல்முலையோக 

உத்ை பி ரைச ைலைநகர் இைக்ரனோவில் ேரும் 2020 பிப்.5 முைல் நலடமெைவுள்ளது. நோன்கு நோள் 

நலடமெறும் இந்ை நிகழ்வு, இந்திய ெோதுகோப்புத்துலைக்கு அைன் திைன்கலள மேளிப்ெடுத்ைவும், அைன் 

ஏற்றுெதித் திைலன ரெம்ெடுத்ைவும் ஒரு சிைந்ை ேோய்ப்லெ ேழங்கும். DefExpo India - 2020இன் முக்கிய 

கருப்மெோருள், “இந்தியோ - ேளர்ந்து ேரும் ெோதுகோப்பு உற்ெத்தி லெயம் (India - The Emerging Defence 

Manufacturing Hub)” என்ெைோகும். 

 இந்ை DefExpo, முைன்லெ அயல்நோட்டு மூைக்கருவி உற்ெத்தியோளர்களுக்கு (Original Equipment 

Manufacturer) இந்திய ெோதுகோப்புத் துலையுடன் இலைந்து ெணியோற்ை ஒரு நல்ேோய்ப்லெ ேழங்கும். 

ரெலும், பி ைெர் ரெோடியின் “இந்தியோவில் ையோரிப்ரெோம்” திட்டத்லை ஊக்குவிக்கவும் இது உைவும். 
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7. நடப் ாண்டு ப ாம்கைஸ் உைகபகாப்ல  கால் ந்து ப ாட்டியானது எந்த நாட்டில் நலடக றவுள்ளது? 

அ) ஐக்கிய ரெ  சு (UK)  

ஆ) பி ோன்ஸ் 

இ) அமெரிக்க ஐக்கிய நோடுகள் (USA) 

ஈ) மஜர்ெனி 

 ரைோம்மைஸ் உைகரகோப்லெ கோல்ெந்து ரெோட்டியின் 17ஆேது ெதிப்பு ேரும் ஜூலை.27 முைல் ஆகஸ்ட்.3 

ேல  ரேல்ஸில் உள்ள கோர்திப் நக த்தில் நலடமெறுகிைது. இந்ைப் ரெோட்டிலய ரைோம்மைஸ் உைக 

ரகோப்லெ அைக்கட்டலள ஏற்ெோடு மசய்துள்ளது. ரைோம்மைஸ் உைகரகோப்லெ அைக்கட்டலளயின் 

விதிகளின்ெடி, இதில் ெங்ரகற்கும் வீ ர்கள் குலைந்ைெட்சம் 16 ேயது நிலைேலடந்ைேர்களோக இருக்க 

ரேண்டும் ெற்றும் இைன் முந்லைய ெதிப்புகளில் அேர்கள் ெங்ரகற்றிருக்கக்கூடோது. 

 அம்ரித் ெோல் சிங் ெற்றும் சுஜோைோ  ோய் ைலைலெயிைோன இந்திய ஆண்கள் ெற்றும் மெண்கள் கோல்ெந்து 

அணிகள் நடப்ெோண்டு கோல்ெந்து ரெோட்டியில் ெங்ரகற்கின்ைன. ரேல்ஸ் என்ெது ஒரு நோடு; அது, ஐக்கிய 

ரெ  சின் ஒருெகுதியும், கிர ட் பிரிட்டனின் ஒரு தீவுெோகும். 

8.விைங்கு உணவுத்கதாழிலில், எந்த நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிலய மத்திய அரசு தலட கசய்துள்ளது? 

அ) லெயோக்ஸின் 

ஆ) மகப்மைக்ஸ் 

இ) கோலிஸ்டின் (Colistin)  

ஈ) டோக்ஸிக்லளன் 

 ெனிைர்களில் கோலிஸ்டினின் ெோதிப்லெக் குலைக்கும் ஒரு முயற்சியோக சுகோைோ  ெற்றும் குடும்ெநை 

அலெச்சகெோனது கோலிஸ்டினின் உற்ெத்தி, விற்ெலன ெற்றும் விநிரயோகத்லையும், உைவுக்கோக 

ேளர்க்கப்ெடும் விைங்குகள், ரகோழி, நீர் ேோழ் உயிரிகள் ெற்றும் விைங்கு தீேனங்களுக்கோன அைன் 

உற்ெத்திலயயும் ைலடமசய்துள்ளது. 1940ஆம் ஆண்டின் ெருந்துகள் ெற்றும் அழகுசோைன மெோருட்கள் 

சட்டத்தின் பிரிவு 26Aஇன்கீழ் இந்ைத் ைலட விதிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 ஓர் அலெச்சக அதிகோரியின் கூற்றுப்ெடி, இந்ை நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பியோனது ெருந்து - எதிர்ப்பு 

நுண்ணுயிரியோல் (drug – resistant bacteria) ஏற்ெடும் மைோற்றுரநோய்களோல் ெோதிக்கப்ெட்ட ரநோயோளிக்கு 

சிகிச்லசயளிப்ெைற்கு இறுதிெருந்ைோக ெயன்ெடுத்ைப்ெடுகிைது. ஆனோல், இம்ெருந்து ரகோழிப்ெண்லைத் 

மைோழிலில், ரநோய்த்ைடுப்பு ரநோக்கத்திற்கோக ேளர்ச்சி ஊக்கிகளோக மிகத்ைேைோக ெயன்ெடுத்ைப்ெடுகிைது. 
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9.அடுத்த தலைமுலற வரிலசப் டுத்துதல் (Next Generation Sequencing – NGS) வசதியானது அண்லமயில் 

எந்த நகரத்தில் கதாடங்கப் ட்டுள்ளது? 

அ) சிம்ைோ 

ஆ) ஜெல்பூர் 

இ) மகோச்சின் 

ஈ) லைை ோெோத்  

 லைை ோெோத்தில் உள்ள CSIR ஆய்ேகெோன மசல்லுைோர் ெற்றும் மூைக்கூறு உயிரியல் லெயத்தில், 

அடுத்ை ைலைமுலை ேரிலசப்ெடுத்துைல் ேசதிலய ெத்திய அறிவியல் ெற்றும் மைோழில்நுட்ெ அலெச்சர் 

ைர்ஷ் ேர்ைன் மைோடங்கிலேத்ைோர். நோட்டில் அலெந்துள்ள இதுரெோன்ை ேசதிகளில், இது நோன்கோேது 

ேசதியோகவும். இைன்மூைம், ஒரு நோளில் 30 ெனிை ெ ெணுக்கள் (அல்ைது 384 கண்டறி ெோதிரிகலள) 

ேரிலசப்ெடுத்ை இயலும். இந்ை ேசதிலயப் ெயன்ெடுத்தி ஒரு ெ ெணுலே ேரிலசப்ெடுத்ை ரூ.1 இைட்சம் 

மசைேோகும். 

 இது திசுக்களில் உள்ள ைனிப்ெட்ட மசல்களின் அடிப்ெலட உயிரியலை ஆ ோய்ேைற்கும், மசல்களின் 

ென்முகத்ைன்லெலயப் புரிந்துமகோள்ேைன் மூைம் புற்றுரநோய் ரெோன்ை மகோடிய ரநோய்கலள எதிர்த்துப் 

ரெோ ோடுேைற்கும் ேழிரகோலுகிைது. இந்ைச் ரசலேகள் ெருத்துேெலனகள், மைோழிற்துலை ெற்றும் 

கல்வியோளர்களுக்கு கட்டைச் ரசலேயோகக் கிலடக்கும். 

10. இந்தியாவின் எந்த மாநிைத்தில், நடப் ாண்டுக்கான Hand – in – Hand இராணுவ  யிற்சிலய நடத்த 

திட்டமிடப் ட்டுள்ளது? 

அ) ரெகோையோ  

ஆ) நோகோைோந்து 

இ) அருைோச்சை பி ரைசம் 

ஈ) சிக்கிம் 

 இந்தியோவுக்கும் சீனோவுக்கும் இலடரயயோன Hand – in – Hand என்ை இ ோணுே ெயிற்சியோனது 

ரெகோையோவின் ஷில்ைோங் அருரகயுள்ள உம்ர ோய் நக த்தில் ேரும் டிசம்ெரில் நலடமெைவுள்ளது. 

ெயங்க ேோை எதிர்ப்பு ெற்றும் ெனிைோபிெோன உைவி ெற்றும் ரெரிடர் நிேோ ை நடேடிக்லககலள 

அடிப்ெலடயோகக் மகோண்ட இ ண்டு ேோ  கோை ெயிற்சியோக இது இருக்கும். 

 இரு நோடுகளின் ெலடகளுக்கிலடயில் மநருங்கிய உைலே உருேோக்குேரை இப்ெயிற்சியின் ரநோக்கம் 

ஆகும். இருநோட்டின் இ ோணுே ெலடகளிலிருந்தும் சுெோர் 120 துருப்புக்கள் இதில் ெங்ரகற்ெோர்கள். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் காலைான யுகியா அைனனா, எந்தப் பன்னாட்டு அமைப்பின் தமலவராக இருந்தார்? 

A) UNICEF 

B) UNESCO 

C) FAO 

D) IAEA  

 முன்னாள் ஜப்பானிய தூதரும், பன்னாட்டு அணுசக்தி முகலையின் (IAEA) தலைவருைான யுகியா 

அைனனா (72), ஜூலை.23 அன்று காைைானார். கடந்த 2009இல் IAEAஇன் தலைலை இயக்குநராக அவர் 

பபாறுப்னபற்றார். இலடக்காை அடிப்பலடயில் அைனனாவுக்குப் பிறகு யார் இந்தப் பதவிக்கு வருவார்கள் 

என்பது இன்னும் பதளிவாகத் பதரியவில்லை.  

 பிரிட்டன், சீனா, பிரான்ஸ், பஜர்ைனி, இரஷ்யா ைற்றும் அபைரிக்கா முதலிய ஆறு முக்கிய நாடுகளுடன் 

2015இல், பபாருளாதார தலடகலள நீக்குவதற்கு ஈடாக இஸ்ைாமிய குடியரசான ஈரான் அதன் 

அணுசக்தி திட்டத்லத கட்டுப்படுத்த ஒப்புக்பகாண்டு ஒரு முக்கிய ஒப்பந்தத்தில் லகபயழுத்திட்டலத 

அைனனா தனது பதவிக்காைத்தில் னைற்பார்லவயிட்டார். 

2.சந்திரயான்-2, நிலவின் எந்தப்பகுதிமய ஆராய்ந்து ஆய்வு சசய்யும்? 

A) வட துருவம் 

B) மமற்கு துருவ 

C) தென் துருவம்  

D) கிழக்கு துருவம் 

 ஆந்திர ைாநிைம் ஸ்ரீஹரினகாட்டாவில் உள்ள சதிஷ்தவான் விண்பவளி ஆய்வு லையத்திலிருந்து 

சந்திரயான்-2 விண்கைைானது GSLV-Mk-III-M1 ஏவுகலை மூைம் பவற்றிகரைாக விண்ணில் 

பசலுத்தப்பட்டது. 978 னகாடி ரூபாய் பசைவிைான இந்தியாவின் இத்திட்டம், இந்தியாவின் விண்பவளி 

ஆராய்ச்சியில் ஒரு ைாபபரும் லைல்கல்ைாக இருக்கும். 

 இதன்மூைம், நிைவில் ஆய்வுக்கைத்லத தலரயிறக்கிய நான்காவது நாடாக இந்தியா ைாறும். இந்திய 

விண்பவளி ஆய்வுப்பணி வரைாற்றில் முதல்முலறயாக இத்திட்டத்துக்கான இயக்குநர்களாக வனிதா 

முத்லதயா, ரிது கரிதால் ஆகிய இரண்டு பபண்கள் உள்ளனர். ISROவின் கூற்றுப்படி, நிைவின் பதன் 

துருவைானது ஒரு சுவாரஸ்யைான னைற்பரப்பாகும், இது வடதுருவத்லதவிட அதிக நிழைான பகுதியில் 

அலைந்துள்ளது. அலதச்சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், நீர் இருப்பதற்கான வாய்ப்புள்ளதாக கருதப்படுகிறது. 

 இந்திய விண்பவளி ஆராய்ச்சித் திட்டத்தின் தந்லத Dr. விக்ரம் A சாராபாயின் நிலனவாக 

பபயரிடப்பட்டுள்ள 'விக்ரம்' என்னும் தலரயிறங்கியானது (Lander), 'பிரக்யான்' என்னும் ஆய்வுக் 
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கைத்துடன் (Rover) நிைவுக்கு பதற்னக சுைார் 70° அட்சனரலகயில் 2 பள்ளங்களுக்கு (Manzinus – C 

ைற்றும் Simpelius - N) இலடயில் உயரைான சைபவளியில் தலரயிறக்கப்படும். 

 சைற்கிருதத்தில் 'ஞானம்' என்று பபாருள்படும் 6 சக்கரங்களும் 27 கி.கி எலடயும் உலடய 'பிரக்யான்', 

நிைவின் னைற்பரப்பு குறித்த தகவல்கலளச் னசகரிக்கும் பணிலயத் பதாடங்கும். ‘விக்ரம்’ கருவி ஒரு 

நிைவுநாள், அதாவது, பூமியில் 14 நாட்கள் பசயல்படும் வலகயில் வடிவலைக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.ைத்திய கடல் மீன்வள ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தமலமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது? 

A) தகொச்சின்  

B) நொக்பூொ் 

C) ெில்லி 

D) சிம்லொ 

 ைத்திய கடல் மீன்வள ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (CMFRI) பயனுள்ள மீன் சந்லதப்படுத்துதல் முலறகலள 

எளிதாக்கும் பபாருட்டு வலைத்தளத்லத உருவாக்குவதற்கான ஆராய்ச்சித்திட்டத்லத அறிமுகம் 

பசய்துள்ளது. இந்தத் திட்டம், ஒரு மீன் சந்லத தகவல் அலைப்பு, மீன் விலை தகவல் ைற்றும் வணிக 

ரீதியாக முக்கியைான மீனினங்களுக்கான மின்னணு–ஏை (e-auctioning) முலற வர்த்தக தளத்லத 

உருவாக்குவலத னநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டத்லத பசயல்படுத்த நாடு முழுவதும் இறக்குைதி லையங்கள், பைாத்தவிலை சந்லதகள், 

சில்ைலற சந்லதகள் ைற்றும் மீன்வளர்ப்பு உற்பத்தி சந்லதகள் உட்பட 1,500 மீன் சந்லதகள் னதர்வு 

பசய்யப்படும். மீன்சந்லத ைற்றும் விலை தகவல் அலைப்பு குறித்த திட்டத்திற்கு லஹதராபாத்தின் 

னதசிய மீன்வள னைம்பாட்டு வாரியம் நிதியளிக்கும். CMFRIஇன் தலைலையகம் னகரளாவின் பகாச்சியில் 

அலைந்துள்ளது. 

4.2019 பன்னாட்டு சுறாக்கள் குறித்த சந்திப்பானது எந்த இந்திய நகரத்தில் நமடசபறவுள்ளது? 

A) கட்டொக் 

B) தசன்னன 

C) தெங்களூரு 

D) தகொச்சின்  

 4 நாள் நலடபபறும் பன்னாட்டு சுறா சந்திப்பானது வரும் ஜூலை.24 முதல் னகரளாவில், பகாச்சியில் 

நலடபபறுகிறது. இது சுறா ைற்றும் திருக்லக மீன் வர்த்தகத்தில் பணிபுரியும் உைபகங்கிலும் உள்ள 

ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு, அத்துலற குறித்த அவர்களின் அனுபவத்லதப் பகிர்ந்துபகாள்ள ஒரு தளத்லத 

அலைத்துத் தருகிறது. 
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 இந்தியாவில் முதன்முதலில் நடத்தப்படும் இந்நிகழ்லவ, ைத்திய கடல் மீன்வள ஆராய்ச்சி நிறுவனமும் 

FAOஉம் இலைந்து அவற்றின் சுறாக்கள் ைற்றும் துடுப்பற்ற திருக்லக மீன் உற்பத்திப் பபாருட்கள் 

குறித்த கூட்டு ஆராய்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் ஏற்பாடு பசய்துள்ளன. 

 சுறா ைற்றும் திருக்லக மீன்கலள கண்காணிப்பதில் உள்ள வழிமுலறகள் குறித்து விவாதிக்க FAOஇன் 

பிரதிநிதிகள் ைற்றும் இங்கிைாந்து, ஆஸ்தினரலியா, பைக்ஸினகா, பினரசில், அர்பஜன்டினா, ைனைசியா, 

இந்னதானனசியா, பபரு, இத்தாலி, இைங்லக, லநஜீரியா, னசாைாலியா, மியான்ைர் ைற்றும் நமீபியா 

னபான்ற பல்னவறு நாடுகளின் வல்லுநர்கள் இதில் கைந்துபகாள்வார்கள். 

5. "Indo-Pak Relations: Beyond Pulwama & Balakot” என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) நீரெ் C. சவுெ்ொி 

B) அமிஷ் ெிொிெொெி 

C) வினிெ் மகொயங்கொ 

D) U V சிங்  

 “Indo-Pak Relations: Beyond Pulwama & Balakot" என்னும் நூலை Dr. U V சிங் எழுதியுள்ளார். இந்னதா 

– பாக் னைாதலுக்கான அடிப்பலடக் காரைங்கலள இந்த நூல் எடுத்தாள்கிறது. 

6.ஆசிய குத்துச்சண்மடக் கூட்டமைப்பின் னபாட்டி ஆமையத்தின் (Competitions Commission) 

தமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) கிதஷன் நொ்சி (Kishen Narsi)  

B) அகில் குமொொ் 

C) மனீஷ் தகளசிக் 

D) வொ்கீஸ் ஜொன்சன் 

 ஆசிய குத்துச்சண்லடக் கூட்டலைப்பின் (ASBC) னபாட்டி ஆலையத்தின் தலைவராக இந்தியாலவச் 

னசர்ந்த கிபென் நர்சி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர், முன்னாள் அலனத்து இந்திய பல்கலைக்கழக 

சாம்பியன் குத்துச்சண்லட வீரராவார். சர்வனதச நடுவர் ைற்றும் சர்வனதச குத்துச்சண்லடச் சங்கத்தின் 

(AIBA) நிர்வாகக் குழுவின் துலைத்தலைவராகவும் அவர் இருந்துள்ளார். மூன்று ஒலிம்பிக்கில் 

பணியாற்றியுள்ளார். இந்திய குத்துச்சண்லடக் கூட்டலைப்பின் (Boxing Federation of India) நிறுவன 

இலடக்காைத் தலைவராகவும் இருந்துள்ளார். 
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7.சசன்மன இமச அகாதமியின் ‘சங்கீத கலாநிதி’ விருதுக்கு னதர்வுசசய்யப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) சீெொ நொரொயணன் 

B) S இரொமநொென் 

C) S தசௌமியொ  

D) ெிொியெொ்ஷினி மகொவிந்ெ் 

 பசன்லன இலச அகாதமியின் ‘சங்கீத கைாநிதி – கர்நாடக இலசக்கலையின் பபருஞ்பசல்வம்’ 

விருதுக்கு பிரபை பாடகி Dr. S பசளமியா னதர்வுபசய்யப்பட்டுள்ளார். னைலும், அவர், இந்த ஆண்டு டிசம்பர் 

15ஆம் னததி முதல் 2020ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1ஆம் னததி வலர நலடபபறவிருக்கும் அகாதமியின் 93ஆவது 

ஆண்டு ைாநாட்டுக்கு தலைலைதாங்குவார். ‘சங்கீத கைாநிதி’ S இராைநாதனிடமும், ‘சங்கீத கைா 

ஆச்சார்யா’ T. முக்தாவிடமும் இலசபயின்ற பசளம்யா, பசன்லன பல்கலையில் 'இந்திய இலசயில்' 

முலனவர் பட்டம் பபற்றவராவார். 

 அவலரத் தவிர M S ஷீைா ைற்றும் சீதா நாராயைனுக்கு ‘கைா ஆச்சார்யா’ விருது வழங்கப்படுகிறது. 

நாதஸ்வர கலைஞர் வியாசர்பாடி னகாதண்டராைன் ைற்றும் ‘ைகாகவி’ பாரதியாரின் பகாள்ளுப்னபரன் 

இராஜ்குைார் பாரதிக்கு ‘TTK’ விருது வழங்கப்படுகிறது. ‘இலசயியைாளர்’ விருதுக்கு ஆர்த்தி N இராவ் 

னதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

 நடனைாைணி பிரியதர்ஷினி னகாவிந்த், ‘நிருத்ய கைாநிதி’ விருது பபறுகிறார். வரும் 2020ஆம் ஆண்டு 

ஜனவரி 1 அன்று நலடபபறவுள்ள ‘சதஸ்’ விழாவில், இவ்விருதுகள் வழங்கப்படும். ‘நிருத்ய கைாநிதி’ 

நாட்டிய விருதுபபறும் பிரியதர்ஷினி னகாவிந்துக்கு ஜனவரி 3 அன்று நலடபபறும் நாட்டிய விழாவின் 

பதாடக்க நிகழ்ச்சியில் விருது வழங்கப்படும். 

8.காைன்சவல்த் னடபிள் சடன்னிஸ் கூட்டமைப்பின் தமலவராக னதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) இந்து பூொி 

B) M P சிங் 

C) கமமலஷ் மமெ்ெொ 

D) விமவக் மகொலி  

 காைன்பவல்த் னடபிள் படன்னிஸ் கூட்டலைப்பின் (CTTF) தலைவராக வினவக் னகாலி னதர்வு 

பசய்யப்பட்டுள்ளார். தற்னபாலதய தலைவராக இருந்துவரும் இங்கிைாந்லதச் னசர்ந்த ஆைன் 

ரான்சலை வீழ்த்தி அவர் இந்தப் பதவிக்கு வந்துள்ளார். 

 21ஆவது காைன்பவல்த் னடபிள் படன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் நலடபபறும் இடத்திற்கு (கட்டாக்) அருனகயுள்ள 

புவனனசுவரத்தில் சமீபத்தில் இத்னதர்தல் நடந்தது. இந்திய னடபிள் படன்னிஸ் கூட்டலைப்பின் (TTFI) 

பபாதுச்பசயைராக இருக்கும் MP சிங், CTTF பபாதுச்பசயைாளராக ஒருைனதாக னதர்ந்பதடுக்கப்பட்டார். 

CTTFஇன் தலைவர் பதவிலய TTFI தலைவர் துஷ்யந்த் சவுதாைா ஏற்கனனவ வகித்துள்ளார். CTTFஇன் 3 

பதவிகளும் இந்தியர்களால் வகிக்கப்படுவது இதுனவ முதல்முலறயாகும். 
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9.21ஆவது காைன்சவல்த் னடபிள் சடன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் சபண்கள் ஒற்மறயர் பட்டத்மத 

சவன்றவர் யார்? 

A) அஹிகொ முகொ்ஜி  

B) பூஜொ சஹஸ்ரெுமெ 

C) கிருெ்விகொ சின்ஹொ ரொய் 

D) மனிகொ ெெ்ரொ 

 அண்லையில் கட்டாக்கில் நடந்து முடிந்த 21ஆவது காைன்பவல்த் னடபிள் படன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில், 

னபாட்டிலய நடத்திய இந்தியா 7 தங்கப்பதக்கங்கலள பவன்றது. ஆடவர் ைற்றும் ைகளிர் ஒற்லறயர் 

பட்டங்கலள முலறனய ஹர்மித் னதசாய் ைற்றும் அஹிகா முகர்ஜி ஆகினயார் பவன்றனர். ஹர்மித், 

G.சத்தியலன 4-3 என்ற கைக்கில் வீழ்த்தி ஆடவர் ஒற்லறயர் பட்டத்லத பவன்றார். ைகளிர் 

ஒற்லறயர் பிரிவில், முன்னாள் னதசிய சாம்பியனான ைதுரிகா பட்கலர 4-0 என்ற கைக்கில் வீழ்த்தி 

சாம்பியன்ஷிப்பில் தனது முதல் தங்கத்லத பவன்றார் அஹிகா. 

 ஆடவர் இரட்லடயர் பிரிவில் அந்னதாணி அைல்ராஜ் – ைானவ் தாக்கர் இலையானது 3-1 என்ற 

கைக்கில் தங்கப்பதக்கம் பவன்றது. ைகளிர் இரட்லடயர் பிரிவில் பூஜா - கிருத்விகா இலையானது 

சக இலையான ஸ்ரீஜா அகுைா - பைளஸ்மி பால் இலைலய 3-1 என்ற கைக்கில் வீழ்த்தி தங்கப் 

பதக்கம் பவன்றது. 7 தங்கம், 5 பவள்ளி ைற்றும் 3 பவண்கைங்களுடன் இந்திய வீரர்கள் முதலிடத்தில் 

உள்ளனர். இங்கிைாந்து 2 பவள்ளி ைற்றும் 3 பவண்கை பதக்கங்கலள பவன்றது. சிங்கப்பூருக்கு 6 

பவண்கைப் பதக்கங்களும், ைனைசியா ைற்றும் லநஜீரியா தைா 1 பவண்கைமும் பபற்றன. 

10.கராகசில் நடந்த NAM அமைச்சர்கள் சந்திப்பில் இந்தியாமவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியவர் யார்? 

A) இரஞ்சன் மெொய் 

B) னசயெ் அக்ெருெீன்  

C) சுெ்ரமணியம் தஜய்சங்கொ் 

D) விஜய் மகசவ் மகொகமல 

 பவனிசுைாவின் கராகஸில் நடந்த நடப்பாண்டு அணினசரா நாடுகளின் (NAM) அலைச்சர்கள் சந்திப்பில் 

ஐ.நா அலவயின் இந்திய தூதர் லசயத் அக்பருதீனால் இந்தியா பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்டது. 

அப்னபாது, ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீர் ைாநிைத்தில் ைனித உரிலை மீறல்கள் நடந்து வருவதாக பாகிஸ்தான் 

சார்பில் பதரிவிக்கப்பட்டது. அதற்கு, உைகளாவிய ஒருைன்றத்தில் இத்தலகய பிரச்சலனகலள பற்றி 

னபசுவனதா, எழுப்புவனதா கூடாது. ஆனால், ஒரு தூதுக்குழு இப்படி ஒரு பசயலை முயற்சித்துள்ளது. 

இதற்கு எந்த ஓர் உறுப்பினரும் பதிைளிக்கவில்லை. ஒரு நாட்டின் பிராந்திய ஒருலைப்பாட்லட னவறு 

ஒரு நாட்டில் குலறத்து ைதிப்பிடக்கூடிய வலகயில் னபசக்கூடாது என இந்தியா ைறுபைாழி உலரத்தது. 
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 முன்னாள் இந்திய பிரதைர் ஜவஹர்ைால் னநரு ைற்றும் யூனகாஸ்ைாவிய அதிபர் னஜாசிப் புனராஸ் 

டிட்னடா ஆகினயாரின் கூட்டு முயற்சியால் 1961ஆம் ஆண்டில் பபல்கினரடில் NAM நிறுவப்பட்டது.

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 இந்திய கடற்பலடயின் விைானப்பிரிவான (INAS) 313, 5ஆவது டார்னியர் விைானப் பிரிலவ, பசன்லன 

மீனம்பாக்கத்தில் உள்ள கடற்பலட விைானதள வளாகத்தில், கடற்பலடயின் தலைலைத்தளபதி 

கரம்பீர் சிங் பதாடங்கிலவத்துள்ளார். 

 இந்தப் புதிய பலடப்பிரிவு, பசன்லன சர்வனதச விைான நிலையத்திலிருந்து பசயல்படும். 

INAS 313 பதாடங்கப்பட்டிருப்பதன் மூைம், தமிழ்நாடு 3 கடற்பலட விைான தளங்கலள 

பபற்றுள்ளது. இது, நாட்டின் னவறு எக்கடற்பகுதியும் பபறாத வலகயில் அதிக அளவாகும்.  

 அரக்னகாைத்தில் INAS ராஜாளி & இராைநாதபுரத்தில் INAS பருந்து ஆகிய 2 கடற்பலட 

விைான தளங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனனவ பசயல்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

தற்னபாது பதாடங்கப்பட்டுள்ள INAS 313 தளத்திற்கு “கடல் கழுகு – Sea Eagle” என 

பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 ஆண்டுனதாறும் வழங்கப்படும் ‘காவைர் பதக்க’த்தின் எண்ணிக்லகலய ஆயிரத்து ஐந்நூறிலிருந்து 

மூவாயிரைாக உயர்த்தி தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு ம ாகன் பாகான் ரத்னாவுக்கு தெரிவு தெய்யப்பட்டுள்ள ஹாக்கி வீரர் யார்? 

A) உதம் சிங் 

B) கேசவ் தத்  

C) லெஸ்ெி ேிளாடியஸ் 

D) தன்ராஜ் பிள்ளள 

 இருமுலை ஒலிம்பிக் தங்கப்பதக்கம் வென்ை ஹாக்கி வீரர் ககசவ் தத் மற்றும் இந்திய கால்பந்து 

அணியின் முன்னாள் ககப்டன் பிரசுன் பானர்ஜி ஆகிகயார் நடப்பாண்டு கமாகன் பாகான் ரத்னாவுக்கு 

கதர்வுவசய்யப்பட்டுள்ளனர். கால்பந்து தவிர கெறு ஒரு துலைசார்ந்த விலளயாட்டு வீரருக்கு இந்த 

விருது ெழங்கப்படுெது இதுகெ முதல்முலையாகும். 1948 (இைண்டன்) மற்றும் 1952 (வஹல்சிங்கி) 

ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வென்ை அணியில் ஒருெராக தத் (93) இருந்தார். 

 பிரசுன் தனது காைத்தில் ஒரு முக்கிய நடுகள வீரராக (Mid-fielder) இருந்தார். 1974, 1978 & 1982ஆம் 

ஆண்டுகளில் நடந்த 3 ஆசிய விலளயாட்டுகளில் விலளயாடிய அெர் ஆசிய ஆல் ஸ்டார் வைென் 

அணியில் ஒருெராக இருந்தார். 2018-19ஆம் ஆண்டுக்கான ‘சிைந்த கால்பந்து வீரர்’ விருது அரிஜித் 

பாகுயிக்கு ெழங்கப்படவுள்ளது. 

 2019 ICC கிரிக்வகட் உைகககாப்லபயில் இந்தியாவின் ஹாட்ரிக் நாயகனான கெகப்பந்து வீச்சாளர் 

முகமது ஷமிலயயும் கமாகன் பாகான் சங்கம் பாராட்டவுள்ளது. அகத சமயம், கால்பந்து வீரர் அகசாக் 

சட்டர்ஜிக்கு ொழ்நாள் சாதலனயாளர் விருது ெழங்கப்படவுள்ளது. சவுரவ் கங்குலி, சுனிககாஸ்ொமி, 

Dr. வெஸ் கபஸ், பிரசஞ்சித் சட்டர்ஜி மற்றும் கதவ்சங்கர் ஹால்டர் ஆகிகயாருக்கு ொழ்நாள் உறுப்பினர் 

தகுதியும் ெழங்கப்படவுள்ளது. ஜூலை.29 கமாகன் பாகான் நாளன்று இந்த விருதுகள் ெழங்கப்படும்.  

 ஜூலை.29 'கமாகன் பாகான் நாளாக' வகாண்டாடப்படுகிைது. 1911ஆம் ஆண்டில் இகதநாளில், பிரிட்டிஷ் 

அணியான கிழக்கு யார்க்ஷயர் பலடப்பிரிலெத் கதாற்கடித்து IFA ககடயத்லத வென்ை முதல் இந்திய 

கால்பந்து அணியாக கமாகன் பாகான் அணி ஆனது. 

2.எந்நாட்டின் அறிவியலாளர்கள், ெணல் இழைகழள  லிவு விழல  க்கக்கூடிய தெல்லுமலாஸ் 

ொள்களாக  ாற்றுவெற்கான முழைழய உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) இெங்ளே 

B) மியான்மா் 

C) இந்தியா 

D) வங்ேகதசம்  

 சணல் இலழகலள 'கசானாலி - Sonali' என்ை வபயரில் மலிவு விலையில் மக்கக்கூடிய வசல்லுகைாஸ் 

தாள்களாக மாற்றுெதற்கான ஒருமுலைலய ெங்ககதச அறிவியைாளர்கள் உருொக்கியுள்ளனர். 
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கசானாலியால் தயாரிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த இந்தச் சணல் லபகலள ஆலடகள் மற்றும் 

உணவு சிப்பம் வசய்யும் பணிகளுக்கு பயன்படுத்த இயலும், அலெ மனித நைத்திற்கு எந்தத் தீங்கும் 

விலளவிக்காது. இப்லபகளின் ெணிகரீதியான உற்பத்தி இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் வதாடங்கும்.  

 ஒப்பீட்டளவில், இதலன உற்பத்தி வசய்ெதற்கான வசைவு, வநகிழித்தாள் உற்பத்தி வசய்யும் வசைலெ 

விடவும் இருமடங்காகும். இருப்பினும், வபரிய அளவில் உற்பத்தி வசய்ெது வசைலெ குலைக்கும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

3.இந்திய இராணுவத்தின் துழணத்ெழலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) மகனாஜ் முகுந்த் நரகவன் (Manoj Mukund Naravane)  

B) I.S குமன் 

C) A.S ேிகளா் 

D) லசாிஷ் மாகதசன் 

 Lt. Gen மகனாஜ் முகுந்த் நரகென் இந்திய ராணுெத்தின் துலணத்தலைெராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

ஆக.31 அன்ை ஓய்வுவபைவுள்ள Lt. Gen கதவ்ராஜ் அன்புவுக்குப் பிைகு அெர் இந்தப் பதவிக்கு ெருொர்.  

 இராணுெ தளபதி பிபின் ராெத் இந்த ஆண்டு டிச.31ஆம் கததியுடன் ஓய்வுவபைவுள்ளதால், அடுத்த மூத்த 

தளபதி என்ை அடிப்பலடயில் மகனாஜ் முகுந்த் நரகென் இராணுெ தளபதியாக நியமிக்கப்பட ொய்ப்பு 

உள்ளது. இராணுெத்தில் 37 ஆண்டுகளாக பணியாற்றிெரும் மகனாஜ் முகுந்த், தீவிரொத ஒழிப்புப் 

பணியில் சிைப்பாக வசயல்பட்டெர். ஜம்மு - காஷ்மீரில் கதசிய துப்பாக்கி ஏந்திய பலடப்பிரிவு, காைாட் 

பலடப்பிரிவு உள்ளிட்ட பல்கெறு பிரிவுகளில் பை பதவிகலள அெர் ெகித்துள்ளார். 

4.எந்ெத் மெதியில், 159ஆவது வரு ான வரி நாள் இந்தியாவில் தகாண்டாடப்பட்டது? 

A) ஜூளெ 26 

B) ஜூளெ 25 

C) ஜூளெ 24  

D) ஜூளெ 26 

 மத்திய கநரடி ெரிகள் ொரியமானது (CBDT) 159ஆெது ெருமானெரி நாலள ஜூலை.24 அன்று 

வகாண்டாடியது. நடப்பாண்டு ெருமானெரி நாளுக்கு முந்லதய ஒரு ொரகாைத்தில், நாடு முழுெதும் 

உள்ள அத்துலையின் பிராந்திய அலுெைகங்களில், பல்கெறு வசயல்பாடுகள் கமற்வகாள்ளப்பட்டன. 

அந்தச் வசயல்பாடுகளுள் துலைசார் வெளியீடுகள், மின்னிதழ், மக்கள் வதாடர்புத் திட்டங்களுக்கான 

விளம்பர உபகரணங்கள் ஆகியலெ அடங்கும். 

 பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரான முதல் விடுதலைப்கபாரின்கபாது பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு ஏற்பட்ட இழப்புகலள 

ஈடுவசய்ய சர் கஜம்ஸ் வில்சனால் 1860 ஜூலை 24 அன்று இந்தியாவில் முதன்முலையாக ெருமான 

ெரி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதனால் ஜூலை.24, ெருமான ெரி நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிைது. 
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5.பத்திரிழகயாளர்களின் பணிப்பாதுகாப்ழப உறுதிதெய்வெற்கான ெட்டத்ழெ தகாண்டுவர முடிவு 

தெய்துள்ள  ாநில அரசு எது? 

A) கமற்கு வங்ேம்  

B) ஒடிசா 

C) ஜாா்ே்ேண்ட் 

D) உத்தர பிரகதசம் 

 கமற்கு ெங்க முதைலமச்சர் மம்தா பானர்ஜி தலைலமயிைான கமற்கு ெங்க மாநிை அரசு, மாநிைத்தில் 

பத்திரிலகயாளர்களின் பணிப்பாதுகாப்லப (Job Security) உறுதிவசய்ெதற்கான சட்டத்லத வகாண்டு 

ெர முடிவுவசய்துள்ளது. இது, பத்திரிலகயாளரின் சமூக பாதுகாப்லப கநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

தவிர, பத்திரிலகயாளர்கள் ஆட்குலைப்பு மற்றும் வதாலைக்காட்சி அலைெரிலசகள் மற்றும் வசய்தித் 

தாள்கள் வெளியீட்டு நிறுெனங்கலள மூடுெது கபான்ை பிரச்சலனகலளயும் அச்சட்டம் லகயாளும். 

6.முதிமயார்களுக்காக CARE4U என்ை AI பயன்பாட்ழட உருவாக்கியுள்ள IIT எது? 

A) ஐஐடி ோன்பூா் 

B) ஐஐடி கோரே்பூா்  

C) ஐஐடி லமட்ராஸ் 

D) ஐஐடி பாம்கப 

 முதிகயார் பராமரிப்பிற்கு உதவும் ஒரு நடெடிக்லகயாக IIT ககாரக்பூர் மாணெர்கள் ஒரு வசயலிலய 

உருொக்கியுள்ளனர். இந்தச் வசயலியானது முதிகயார்கள் கீகழ விழுந்தால், அெர்கள் எந்த இடத்தில் 

விழுந்தார்ககளா அவ்விடத்துடன் கூடிய தகெலை அம்முதிகயாரின் பராமரிப்பாளருக்குத் வதரிவிக்கும். 

‘CARE4U’ என வபயரிடப்பட்டுள்ள இச்வசயலியானது, பராமரிப்பாளலர முதிகயாருடன் இலணக்கும். 

 முதிகயார்களின் அலைகபசியில் நிறுெப்பட்ட இந்தச் வசயலியில் உள்ள நரம்பியல் - ெலையலமப்பு 

அடிப்பலடயிைான வீழ்ச்சி கண்டறிதல் முலையால் முதிகயார் கீகழ விழுந்தாரா என்பலதக் கண்டறிய 

இயலும். ஒருகெலள முதிகயார் கீகழ விழுந்துவிட்டால் அது தானாககெ அெரது பராமரிப்பாளர் / 

அெசரகாைச்கசலெலய வதாடர்புவகாண்டு, எவ்விடத்தில் முதிகயார் விழுந்தாகரா அவ்விடத்துடன் 

கூடிய தகெலை அெர்கட்குத் வதரிவிக்கும். இந்த அம்சத்லத கமலும் பயனுள்ளதாக்க, முதிகயாருடன் 

அரட்லடயடிப்பதற்கான ஓர் அறிொர்ந்த அரட்லட இயலிலயயும் (Chatbot) அக்குழு உருொக்கியுள்ளது. 

7.பணியிடத்தில் பாலியல் துன்புறுத்ெல் தொடர்பாக  றுகட்டழ க்கப்பட்ட அழ ச்ெர்கள் குழுவின் 

(Group of Ministers – GoM) ெழலவர் யார்? 

A) இரகமஷ் கபாே்ாியாெ்  B) ஸ்மிருதி இரானி  

C) நிா்மொ சீதாராமன்  D) அமித்ஷா  
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 கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில், பணியிடங்களில் பாலியல் துன்புறுத்தல் சம்பெங்கலளத் தடுப்பதற்கான சட்ட 

விதிமுலைகலள ெலுப்படுத்துெது வதாடர்பான பரிந்துலரகலள ெழங்குெதற்காக அலமக்கப்பட்ட 

அலமச்சர்கள் குழுலெ மத்திய உள்துலை அலமச்சர் அமித் ஷாவின் தலைலமயில் இந்திய அரசு 

மாற்றியலமத்துள்ளது. மத்திய நிதியலமச்சர் நிர்மைா சீதாராமன்; மனித ெள கமம்பாட்டு அலமச்சர் 

இரகமஷ் கபாக்ரியால்; மகளிர், குழந்லதகள் கமம்பாட்டு அலமச்சர் ஸ்மிருதி இரானி ஆகிகயார் 

மாற்றியலமக்கப்பட்டுள்ள இக்குழுவின் பிை உறுப்பினர்களாெர். 

8.ெனியார் நிறுவனப் பணிகளில் தொந்ெ  ாநிலத்ழெச் மெர்ந்ெ இழளமயாருக்கு 75% பணிகழள 

ஒதுக்கியுள்ள முெல் இந்திய  ாநிலம் எது? 

A) கமற்கு வங்ேம் 

B) மத்திய பிரகதசம் 

C) கேரளா 

D) ஆந்திர பிரகதசம்  

 அலனத்து தனியார் நிறுெனங்களிலும் வசாந்த மாநிைத்லதச் இலளகயாருக்கு 75% பணிகலள 

ஒதுக்கிய இந்தியாவின் முதைாெது மாநிைமாக ஆந்திரா திகழ்கிைது. தனியார் வதாழில் நிறுெனங்கள், 

வதாழிற்சாலைகள், கூட்டுத்வதாழில் நிறுெனங்கள், அரசு மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன் இயங்கும் 

நிறுெனங்கள் என அலனத்து நிறுெனங்களிலும், வமாத்தப் பணியிடங்களில் 75 சதவீத இடங்கலள 

ஆந்திர மாநிைத்தெர்கலளக் வகாண்டு நிரப்ப ெழிவசய்யும் சட்டம் ஒன்று ஆந்திர சட்டமன்ைத்தில் 

நிலைகெற்ைப்பட்டுள்ளது. இது அலனத்துவித பணிகளுக்கும் வபாருந்தும். 

 கமலும் தகுதியான நபர்கள் கிலடக்கவில்லைவயனில் நிறுெனங்கள் அரசுடன் இலணந்து வசாந்த 

மாநிை மக்களுக்குப் பயிற்சியளித்து அெர்கலளப் பணியில் அமர்த்தகெண்டும் எனவும் அந்தச் சட்டம் 

வதரிவிக்கிைது. இந்தச்சட்டம், மாநிை இலளஞர்களின் கெலைொய்ப்லப உறுதிவசய்யும். ஆனால், அகத 

சமயத்தில், அெர்கலள திைலமொய்ந்தெர்களாக மாற்றுெதற்காக பயிற்சி லமயங்கலள அதிகரிக்க 

கெண்டிய கட்டாயத்திலும் அம்மாநிை அரசாங்கம் உள்ளது. 

9.மவளாண் பண்ழணகளில் பூச்சிக்தகால்லிகழள ழககளால் தெளிக்கும் (Manual Spraying) 

முழைழய ஒழிப்பெற்காக 'அக்ரிகாப்டர் – Agricopter' என்ை ஒன்ழை உருவாக்கியுள்ள IIT எது? 

A) ஐஐடி லடெ்ெி 

B) ஐஐடி லமட்ராஸ்  

C) ஐஐடி பாம்கப 

D) ஐஐடி இந்தூா் 

 வமட்ராஸ் IITஐச் கசர்ந்த மாணெர்கள் கெளாண் பண்லணகளில் பூச்சிக்வகால்லிகலள லககளால் 

வதளிக்கும் முலைலய ஒழிக்கவும், படமாக்கல் நிழற்படக் கருவிலயப் (Imaging Camera) பயன்படுத்தி 

பயிர்களின் நைத்லத அலடயாளங்காணவுமாக 'Smart Agricopter – திைன்மிகு கெளாண் விமானம்' 
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ஒன்லை உருொக்கியுள்ளனர். லகயால் வதளிப்பலத விடவும் 10 மடங்கு கெகமாக பூச்சிக்வகால்லிலய 

வதளிக்கும் திைன்வபற்ைதாகும் இந்த அக்ரிகாப்டர். 100 மடங்கு துல்லியமாக மருந்லதத்வதளிக்கும் இந்த 

விமானம், 15 லிட்டர் பூச்சிக்வகால்லிலய சுமந்துவசன்று பயிர்களுக்கு வதளிக்கும் திைன்வபற்ைதாகும். 

10.ெனியார் டிஜிட்டல் நாணயங்களுக்கு ெழட விதிக்க பரிந்துழர தெய்யும் கிரிப்மடாகரன்ஸி 

குழுவின் ெழலவர் யார்? 

A) நிா்மொ சீதாராமன் 

B) சுபாஷ் சந்திர ோா்ே்  

C) N K சிங்  

D) அனுராே் தாே்கூா் 

 கிரிப்கடாகரன்ஸிகள் மற்றும் பிளாக்வசயின்களின் சட்டபூர்ெ தன்லமலயக் கண்டறிய அலமக்கப்பட்ட 

அலமச்சர்கள் – இலட குழுொனது சமீபத்தில் தனது அறிக்லகலய நிதியலமச்சகத்திடம் சமர்ப்பித்து, 

தனியார் கிரிப்கடாகரன்ஸிகலள இந்தியாவில் முழுலமயாக தலடவசய்ய பரிந்துலரத்தது. கிரிப்கடா 

கரன்ஸி பரிெர்த்தலன வசய்கொருக்கு அபராதம் மற்றும் பத்தாண்டு ெலர சிலை தண்டலன விதிக்க 

விதிக்க அனுமதிக்கும், “கிரிப்கடாகரன்ஸிகள் தலட மற்றும் முலைப்படுத்துதல் மகசாதா – 2019” என்ை 

சட்ட ெலரலெயும் அது உருொக்கியுள்ளது. வபாருளாதார விெகார வசயைாளர் சுபாஷ் சந்திர கார்க் 

தலைலமயிைான ஒரு ெல்லுநர் குழுலெ இதற்காக மத்திய அரசு அலமத்திருந்தது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.புதிய பிரிட்டிஷ் பிரதமராக அதிகாரப்பூர்வமாக போறுப்பேற்றுள்ளவர் யார்? 

A) ஜெர்மி கரர்பைன் 

B) பைரரிஸ் ெரன்சன் (Boris Johnson)  

C) ஜெர்மி ஹன்ட் 

D) பைகல் ஃைபேெ் 

 முன்னாள் வெளியுறவுச் வெயைாளரும், இைண்டன் மேயருோன ம ாரிஸ் ஜான்ென், வெரொ மே ெனது 

 ெவி விைகல் கடிெத்லெ  க்கிங்ஹாம் அரண்ேலனயில் உள்ள இராணியிடம் ெேர்ப்பித்ெ பிறகு புதிய 

பிரிட்டிஷ் பிரெேராக அதிகாரப்பூர்ெோக வ ாறுப்ம ற்றுக்வகாண்டார். 

 28 உறுப்பினர்கலளக்வகாண்ட வ ாருளாொர கூட்டணியுடன் "புதிய ஒப் ந்ெம், ஒரு சிறந்ெ ஒப் ந்ெம்" 

என் ென்கீழ், 2019 அக்மடா ர் 31ஆம் மெதியன்று ஐமராப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து வெளிமயறுெொக 

ம ாரிஸ் ஜான்ென் உறுதியளித்ொர். முழு அலேச்ெரலெ  ெவிகளில் வ ண்களின் எண்ணிக்லகலய 

அதிகரிக்கவும், சிறு ான்லேயினரின் பிரதிநிதித்துெத்லெ அதிகரிக்கவும் இந்ெ ொய்ப்ல  ஜான்ென் 

 யன் டுத்துொர் என எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. 

2.பிரிட்டனின் முதல் இந்திய வம்சாவளி உள்துறை பசயலாளராக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளவர் யார்? 

A) பசபலஷ் வரேர 

B) ைிரீத்தி ைபடல்  

C) இை்தர்ெித் சிங் 

D) வீபேை்திே சர்மர 

  ழலேொெக் கட்சியின் ம க் ம ாரிஸ்  ரப்புலரயின் முக்கிய உறுப்பினரான பிரீத்தி  மடல், புதிய 

பிரெேர் ம ாரிஸ் அரசின் உயர்ேட்ட அணியின் ஒரு குதியாக, பிரிட்டனின் முெல் இந்திய ெம்ொெளி 

உள்துலற வெயைாளராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். 

  ாகிஸ்ொனிய ெம்ொெளிலயச் மெர்ந்ெ ெஜித் ஜாவித், முெல் சிறு ான்லே இன கருவூைத் துலறத் 

ெலைெராக நியமிக்கப் ட்டலெ அடுத்து பிரீத்தி  மடல் அப் ெவிக்கு நியமிக்கப் ட்டார். நாட்டின் 

வெளியுறவு வெயைாளராக தீவிர Brexit ஆெரொளரான வடாமினிக் ராப்ல  ஜான்ென் நியமித்துள்ளார். 

3.எந்த நகரத்தில், இந்திய இரயில்பவயின் முதல் அச்சக ோரம்ேரிய காட்சியகம் (Printing Press 

Heritage Gallery) திைக்கப்ேட்டுள்ளது? 

A) மும்பை    B) ஜகரல்கத்தர 

C) தில்லி    D) ஜசன்பன 
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 மேற்கு இரயில்மெயானது இந்திய ரயில்மெயின் முெல் அச்ெக  ாரம் ரிய காட்சியகத்லெ மும்ல யில் 

உள்ள ேகாைட்சுமியில் திறந்துள்ளது. இென்மூைம், மேற்கு ரயில்மெ ேகாைட்சுமி  ல்வ ாருள் அங்காடி 

ேண்டியானது 1948ஆம் ஆண்டிலிருந்து ெற்ம ாது ெலர  யன் ாட்டில் இருக்கும் மேற்கு ரயில்மெயில் 

 யன் டுத்ெப் ட்ட அச்சிடுெல் ேற்றும் அெனுடன் வொடர்புலடய இயந்திரங்களின்  ாரம் ரிய 

காட்சியகத்லெ சித்ெரிக்கும் இந்திய இரயில்மெயின் முெல் பிரிொக ோறியுள்ளது. 1912ஆம் ஆண்டில் 

 ம் ாயின் கிமரட்டர் இந்திய தீ கற்  இரயில்மெயின் கீழ் இந்ெ அச்ெகம் நலடமுலறக்கு ெந்ெது. 

4.இந்திய அரசாங்கத்தின் புதிய மத்திய உள்துறை பசயலாளராக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளவர் யார்? 

A) சுைரஷ் சை்திே கரர்க் 

B) அன்ஷு ைிேகரஷ் 

C) அதரனு சக்ேவர்த்தி 

D) அெய் குமரர் ைல்லர  

 அஸ்ஸாம் மேகாையா பிரிவு IAS அதிகாரியான அஜய் குோர்  ல்ைா, உள்துலற அலேச்ெகத்தின் சிறப்பு 

அலுெைராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். ெற்ம ாது உள்துலற வெயைாளராக வ ாறுப்பிலிருக்கும் ராஜீவ் 

கவ் ாவுக்கு பிறகு அெர் இந்ெப்  ெவிக்கு ெந்துள்ளார். ெரும் ஆகஸ்ட் 2021 ெலர (இரண்டாண்டு 

காைத்துக்கு) அஜய் குோர்  ல்ைா இப் ெவிலய ெகிப் ார். வ ாருளாொர விெகாரத்துலற வெயைாளராக 

இருந்ெ சு ாஷ் ெந்திர கார்க் எரிெக்தித் துலற வெயைாளராக ோற்றம் வெய்யப் ட்டுள்ளார். 

 குஜராத் பிரிவு அதிகாரியான அொனு ெக்கரெர்த்தி புதிய வ ாருளாொரத்துலற வெயைாளராக நியேனம் 

வெய்யப் ட்டுள்ளார். மேலும், புதிய வொலைத்வொடர்புத் துலற வெயைாளராக அன்ஷு பிரகாஷ் 

நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். இந்ெ ேறு நியேனங்களில் 1984, 1985 ேற்றும் 1986ஆம் ஆண்டுப் பிரிவுகளின் 

IAS அதிகாரிகள் இடம்வ ற்றுள்ளனர். 

5.சர்வபதச புத்தாக்கக் குறியீடு – 2019இல் இந்தியாவின் தரநிறல என்ன? 

A) 64ஆவது 

B) 52ஆவது  

C) 45ஆவது 

D) 33ஆவது 

 ெர்ெமெெ புத்ொக்கக் குறியீடு (Global Innovation Index – GII) 2019இல் இந்தியா 5 இடங்கள் முன்மனறி 

52ஆெது இடத்லெப் பிடித்துள்ளது. மேலும், ெகெல் வொழினுட்  மெலெகளின் சிறந்ெ ஏற்றுேதியாளராக 

ெனது நிலைலய இந்தியா ெக்கலெத்துக் வகாண்டுள்ளது. இப் ட்டியலில் சுவிச்ெர்ைாந்து வொடர்ந்து 

முெலிடத்தில் உள்ளது. அமெ ெேயம், முெல் 10 இடங்களுள் இஸ்மரல் ெனது இடத்லெப் பிடித்துள்ளது. 

 2011ஆம் ஆண்டு வொடங்கி ஒவ்மொர் ஆண்டும் ேத்திய ேற்றும் வெற்காசிய பிராந்தியத்தில் மிகவும் 

புத்ொக்கம் மிக்க நாடாக இந்தியா ெனது ெலைலே நிலைலய வொடர்ந்து  ராேரித்து ெருெலெ இந்ெச் 
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அண்லேய GII ெரெரிலெ காட்டுகிறது. 80 சுட்டிகளின் (Indicators) அடிப் லடயில் 129 நாடுகளின் 

வ ாருளாொரங்கலள இந்ெ GII ெரெரிலெ ெரெரிலெப் டுத்தியுள்ளது. 

 இந்ெத் ெரெரிலெலய, கார்வனல்  ல்கலைக்கழகம், INSEAD ேற்றும் ஐ.நா. உைக அறிவுொர் வொத்து 

அலேப்பு (WIPO) ேற்றும் GII அறிவுப்  ங்காளர்கள் ஆண்டுமொறும் வெளியிட்டு ெருகின்றனர். 

6.ரிசர்வ் வங்கியின் எந்தத் துறை ஆளுநருக்கு ேைக்பகாள்றக இலாகா (Monetary Policy 

Portfolio) ஒதுக்கப்ேட்டுள்ளது? 

A) விேரல் ஆச்சரர்யர 

B) M K ஜெயின் 

C) N S விஸ்வைரதன் 

D) B P கனுங்பகர  

 ெக துலை ஆளுநர் விரால் ஆச்ொர்யாவின்  ெவி விைகலைத் வொடர்ந்து துலை ஆளுநர் B P 

கனுங்மகாவுக்கு  ைக்வகாள்லக இைாகாலெ ஒதுக்கி ரிெர்வ் ெங்கி (RBI) உத்ெரவு பிறப்பித்துள்ளது. 

ஆகஸ்ட் 5-7 ெலர கூட்டப் டவுள்ள ரிெர்வ் ெங்கியின் அடுத்ெ  ைக் வகாள்லகக் குழுவின் 6ஆெது 

உறுப்பினராக கனுங்மகா இருப் ார். அமொடு ெனது நாைய மேைாண்லே இைாகாலெயும் அெர் 

ெக்கலெத்துக்வகாள்ொர். ேற்ற 3 துலை ஆளுநர்களான N S விஸ்ெநாென், B P கனுங்மகா ேற்றும் 

M K வஜயின் ஆகிமயார் ெைா 12 துலறகளுக்கு வ ாறுப்ம ற்றுள்ளனர். 

7.தனது உள்நாட்டு நீர்வழிகளில் ‘Water Taxis - நீர் வாடறகயுந்துகறள’ இயக்க முடிவு பசய்துள்ள 

மாநில அரசு எது? 

A) பகேளர 

B) ஆை்திே ைிேபதசம் 

C) பகரவர  

D) ஒடிசர 

 நாட்டிமைமய முென்முலறயாக மகாொ ோநிை அரசு ெனது உள்நாட்டு நீர்ெழிகளில் ( னாஜிக்கும் 

 லழய மகாொவுக்கும் இலடயில்) ‘நீர் ொடலகயுந்துகலள’ இயக்க முடிவுவெய்துள்ளது. 2019-2020 

நிதியாண்டிற்கான ஆற்று ெழிப் ம ாக்குெரத்துத் துலறயின் (RND) வெயல்திறன் அறிக்லகலய 

ெேர்ப்பிக்கும்ம ாது இந்ெ அறிவிப்ல  மகாொ அரசு வெளியிடப் ட்டது. ெற்ம ாதுள்ள  டகுத்துலறகள் 

ேற்றும் குழாம்கலள மேம் டுத்ெவும், அலனத்து  டகு ெழித்ெடங்களிலும் சிறந்ெ ெெதிகலள 

அளிக்கவும் அந்ெத் துலற திட்டமிட்டுள்ளது. RND 34  டகுகலள லகெெம் லெத்துள்ளது. 

 மகாொவில் 9  டகுத்துலறகலள புனரலேக்க ேத்திய அரசின் ொகர்ோைா திட்டம் நிதியளித்துள்ளது. 

கப் ல் அலேச்ெகத்தின் ஒரு முக்கிய திட்டோன ொகர்ோைா திட்டோனது இந்தியாவின் 7,500 கி.மீ., 

நீளமுள்ள கடற்கலரமயாரம், 14,500 கி.மீ., நீளமுள்ள வெல்ைத்ெக்க நீர்ெழிகள் ேற்றும்  ன்னாட்டு கடல் 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                    2019 ஜூலை 25  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          4 

ெர்த்ெகப்  ாலெகளில் அென் உத்திொர் இருப்பிடத்லெ ென்னைப் டுத்துெென் மூைம் துலறமுக 

ெலைலேயிைான ெளர்ச்சிலய மேம் டுத்துெலெ மநாக்கோகக் வகாண்டுள்ளது. 

8. ICCஇன் நிதி மற்றும் வணிக விவகாரங்களின் தறலவராக நியமிக்கப்ேட்ட ஏசன் பமனியா, எந்த 

நாட்றடச் பசர்ந்தவராவார்? 

A) ஆை்கரனிஸ்தரன் 

B) ைியூசிலரை்து 

C) ைரகிஸ்தரன்  

D) இங்கிலரை்து 

  ாகிஸ்ொன் கிரிக்வகட் ொரியத்தின் ெற்ம ாலெய ெலைெரான ஏென் மேனியா (Ehsan Mania) ICCஇன் 

அதிகாரம் மிக்க நிதி ேற்றும் ெணிக விெகாரங்களின் (F & CA) ெலைெராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். 

ICCஇன் மிகமுக்கியோன குழுக்களுள் F & CAஉம் ஒன்றாகும். மேலும், ICC நிகழ்வுகளுக்கான ெரவு 

வெைவுத் திட்டங்கலள ெடிெலேப் ெற்கும் அென் உறுப்புநாடுகளுக்கு  ைம் விநிமயாகிப் ெற்கும் 

அது வ ாறுப்புலடயொகும். 

9.இந்திய படபிள் படன்னிஸ் அணியின் புதிய பதசிய ேயிற்சியாளராக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளவர் யார்? 

A) ஜவசலின் பமடிக் 

B) இபகரர் ஸ்டீமரக் 

C) பதென் ைரைிக் (Dejan Papic)  

D) ஹபேை்திே சிங் 

 இந்திய மடபிள் வடன்னிஸ் அணியின் புதிய மெசிய  யிற்சியாளராக கனடாலெச் மெர்ந்ெ மெஜன் 

 ாபிக் நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். இந்திய விலளயாட்டு ஆலையம் (SAI) ெனக்கு ெழங்கிய ஓராண்டு 

ஒப் ந்ெத்லெ அெர் ஏற்றுக்வகாண்டார். அெருக்கு ோெத்திற்கு $7000 டாைர் ஊதியோக ெழங்கப் டும். 

மடாக்கிமயா ஒலிம்பிக்கிற்குப் பிறகு அெரது ஒப் ந்ெம் புதுப்பிக்கப் டும். 

 2018 ஜாகர்த்ொ ஆசிய விலளயாட்டுப் ம ாட்டிகளிலிருந்மெ இந்திய அணியானது  யிற்சியாளர் 

இல்ைாேமை விலளயாடி ெருகிறது. ஒரு  யிற்சியாளர் இல்ைாேல், அந்ெ அணி  ை முக்கியப் 

ம ாட்டிகளில் மொல்விகலள ெந்திதுள்ளது. இருப்பினும், ெமீ த்தில் முடிெலடந்ெ 2019 காேன்வெல்த் 

மடபிள் வடன்னிஸ் ொம்பியன்ஷிப்பில், அலனத்துப் பிரிவுகளிலும் இந்தியா ெங்கப் ெக்கம் வென்றது. 

10.இந்தியாவில் எந்தத் பததியில், பதசிய ஒலிேரப்பு நாள் பகாண்டாடப்ேடுகிைது? 

A) ெூபல 24 

B) ெூபல 23  

C) ெூபல 26 
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D) ெூபல 25 

 1927ஆம் ஆண்டில் இமெ நாளில் இந்தியாவில் முென்முலறயாக ொவனாலி ஒலி ரப்புச் மெலெ 

வொடங்கப் ட்டென் நிலனொக, இந்தியாவில் ஒவ்மொர் ஆண்டும் ஜூலை.23 அன்று மெசிய 

ஒலி ரப்பு நாள் (National Broadcasting Day) கலடப்பிடிக்கப் டுகிறது. நாட்டின் முெைாெது ொவனாலி 

ஒலி ரப் ானது இந்திய ஒலி ரப்பு நிறுெனம் என்ற ெனியார் நிறுெனத்ொல்  ம் ாய் நிலையத்தில் 

இருந்து ஒலி ரப் ப் ட்டது. இலெ, அப்ம ாலெய இந்தியாவின் பிரிட்டிஷ் அரெப் பிரதிநிதியான இர்வின் 

பிரபு வொடங்கிலெத்ொர். 

 1927ஆம் ஆண்டு முெல், இந்திய ேக்களின் ொழ்வின் ஓர் அங்கோக ொவனாலி இருந்து ெருகிறது. 

ஜூன் 8, 1936 அன்று, இந்திய ஸ்மடட் ஒலி ரப்புச் மெலெயானது அகிை இந்திய ொவனாலி (AIR) என 

வ யர் ோற்றம் வெய்யப் ட்டது. “ குஜன் ஹிட்டாயா  குஜன் சுக்காயா” என் து AIRஇன் குறிக்மகாளாகும். 

உைகின் மிகப்வ ரிய வ ாது ஒலி ரப்பு நிறுெனங்களுள் AIRஉம் ஒன்றாகும். இது 414 நிலையங்கள் 

மூைம் 23 வோழிகளிலும், 179 ெட்டார வோழிகளிலும் ஒலி ரப்ல  மேற்வகாண்டு ெருகிறது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ெமிழ்நாடு ோநிை சிறு ான்லேயினர் ஆலையத்தின் உறுப்பினர் எண்ணிக்லகலய ஆறிலிருந்து 

ஒன் ொக உயர்த்துெெற்கான ெட்ட முன்ெலரலெ ெமிழ்நாடு ெட்டப்ம ரலெ ஏற்றுக்வகாண்டுள்ளது.  

 “ெமிழ்நாட்டில் காந்திஜியின் முெல் அடிச்சுெடிலன” நிலனவுகூரும் ெலகயில், முெல் அஞ்ெல் 

உலறலய ெமிழ்நாடு அஞ்ெல் ெட்டத்தின் ெலைலே இயக்குநர் M.ெம் த், வென்லன ெலைலே அஞ்ெல் 

அலுெைகத்தில் வெளியிட்டார். 1896ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் ோெம், ‘ேகாத்ோ’ காந்தி வென்லன ெந்ெம ாது, 

ெமிழ்நாட்டில் அெரது முெல் அடிச்சுெடு  திொனது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்தியாவின் முதல் டிராகன் இரத்தக்கசிவு மரமானது (Dragon Blood–Oozing Tree) அண்மமயில் 

எந்த மாநிலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? 

A) அஸ்ஸாம்  

B) கேரளா 

C) நாோலாந்து 

D) திாிபுரா 

 அசாமிய வன அலுவைர் ஜதிந்திர சர்மா தலைலமயிைான ஓர் ஆய்வுக்குழு, மமற்கு கர்பி ஆங்ைாங்கின் 

மடாங்கா சர்மபா பகுதியில், ‘Dracaena cambodiana’ என்னும் டிராகன் மரவலகலய கண்டறிந்துள்ளது. 

டிராகன் மரவலக இந்தியாவில் கண்டறியப்படுவது இதுமவ முதல்முலையாகும்.  

 Dracaena cambodiana ஒரு மிகமுக்கியமான மருத்துவத் தாவரமும் அமத சமயம் ஓர் அைங்கார மரமும் 

ஆகும். சீனாவில், பாரம்பரிய மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படும் ‘டிராகன் இரத்த’த்தின் முக்கிய வளமாக 

இது உள்ளது. பல்மவறு பூஞ்லச/காளான் மற்றும் பாக்டீரியா எதிர்ப்புக் கைலவகள், ஆக்சிசமனற்றிகள் 

மபான்ைலவ இந்தத் தாவரத்தின் பல்மவறு பகுதிகளிலிருந்து பிரித்ததடுக்கப்படுகிைது. 

 இந்தியாவில், Asparagaceae குடும்பத்லதச்மசர்ந்த Dracaena இனமானது இமயமலைப் பகுதியில், வட 

கிழக்கு மற்றும் அந்தமான் & நிக்மகாபார் தீவுகளில் 9 இனங்கள் & 2 வலககளால் குறிப்பிடப்படுகிைது. 

ஆனால் Dracaena cambodiana மட்டுமம உண்லமயான டிராகன் இன மரங்களாகும். 

2. “Fire and Fury Corps - Saga of Valour, Fortitude and Sacrifice” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) பிாிஜ் கமாேன் ேவுல் 

B) இரன்பீா் சிங்  

C) முகுந்த் நரகவன் 

D) D அன்பு 

 “Fire and Fury Corps - Saga of Valour, Fortitude and Sacrifice” என்ை நூலை வடக்கு இராணுவத் 

தளபதி Lt.Gen இரன்பீர் சிங் எழுதியுள்ளார். ஜம்மு காஷ்மீரின் இைடாக் பிராந்தியத்தில் எல்லைக் 

கட்டுப்பாட்டுக் மகாடு (LoC) மற்றும் தமய்யான கட்டுப்பாட்டுக்மகாடு (LAC) ஆகியவற்லை பாதுகாக்கும் 

வீரர்களின் சாதலனகலள இந்த நூல் தவளிக்தகாணர்கிைது. 

 இந்நூல் அவ்வீரர்களின் வீரத்லதயும், துணிச்சலையும் ஆவணப்படுத்துகிைது. மமலும், இந்திய 

இராணுவத்தின் வளமான பாரம்பரியத்லதயும், தநறிமுலைகலளயும் சித்தரிக்கிைது. 
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3.இந்திய கிரிக்ககட் அணியின் அதிகாரப்பூர்வ விளம்பரதாரராக மாறியுள்ள நிறுவனம் எது? 

A) BYJU’s  

B) ஜிக ா  

C) கவதாந்தா 

D) ஏா்டெல் 

 தபங்களூருலவச் மசர்ந்த இலணயதள கற்பித்தல் நிறுவனமான BYJU’s, சீன அலைமபசி உற்பத்தி 

நிறுவனமான OPPO நிறுவனத்லத இந்திய கிரிக்தகட் அணியின் அதிகாரப்பூர்வ விளம்பரதாரரில் 

(Official Sponsor) இருந்து மாற்றியுள்ளதாக இந்திய கிரிக்தகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (BCCI) சமீபத்தில் 

அறிவித்தது. இந்த ஒப்பந்த காைம் வரும் தசப்.5 ததாடங்கி 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச்.31 வலர ததாடரும்.  

 BYJU’s என்பது ஒரு முன்னணி கல்வி மற்றும் கற்ைல் தசயலியாகும். அதன் விளம்பர தூதராக (Brand 

Ambassador) ஷாருக்காலன அது தகாண்டுள்ளது. இலதயடுத்து தசப்டம்பர்.15 முதல் ததாடங்கவுள்ள 

ததன்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ததாடரில் , BYJU’s தபயலர தாங்கிலய சீருலடலய அணிந்து 

இந்திய அணி வீரர்கள் விலளயாடுவார்கள். 

4. SUPARCO என்பது எந்த நாட்டின் அதிகாரப்பூர்வ விண்கவளி நிறுவனமாகும்? 

A) இலங்கே 

B) மி ான்மா் 

C) வங்ேகதசம் 

D) பாேிஸ்தான்  

 Space and Upper Atmosphere Research Commission (SUPARCO) என்பது பாகிஸ்தான் அரசாங்கத்தின் 

விண்தவளி நிறுவனமாகும். இது அந்நாட்டின் தபாது மற்றும் உள்நாட்டு விண்தவளித் திட்டத்திற்கும், 

வானூர்தி மற்றும் விண்தவளி ஆராய்ச்சிக்கும் தபாறுப்புலடயதாகும். பாகிஸ்தான் அதன் நட்பு நாடான 

சீனத்தின் துலணமயாடு, வரும் 2022ஆம் ஆண்டில் விண்தவளிக்கு தனது முதல் விண்தவளி வீரலர 

அனுப்பவுள்ளது. இந்தியா, தனது சந்திரயான்-2 விண்கைத்லத ஜூலை.22 அன்று தவற்றிகரமாக 

விண்ணில் தசலுத்தியலதத் ததாடர்ந்து பாகிஸ்தான் இந்த அறிவிப்லப தவளியிட்டுள்ளது. 

5.எந்நகரத்தில், இந்தியாவின் முதல் விண்கவளிப் பபார்ப் பயிற்சியான ‘IndSpaceEx’ கதாடங்கியது? 

A) டோச்சின் 

B) விசாேப்பெ்டினம் 

C) புது தில்லி  

D) டநல்லூா் 
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 இந்தியாவின் முதல் விண்தவளிப் மபார்ப் பயிற்சியான ‘IndSpaceEx’, ஜூலை.25 மற்றும் 26 ஆகிய 

மததிகளில் புது தில்லியில் இந்திய ஆயுதப்பலடகளால் ததாடங்கப்பட்டு நடத்தப்பட்டது. புவிக்கு அப்பால் 

நாட்டிற்கிருக்கும் உடனடி அச்சுறுத்தல்கலள மதிப்பிடுவமத இப்பயிற்சியின் மநாக்கமாகும். எதிர்காைப் 

மபார்களுக்கு ஒரு கூட்டு விண்தவளிக் மகாட்பாட்லட உருவாக்குவதற்கும் இது திட்டமிட்டுள்ளது. 

விண்தவளிப் பாதுகாப்பு மற்றும் திைன்களில் சீனாவின் வளர்ந்து வரும் தசல்வாக்கிலனத் ததாடர்ந்து 

இந்த நடவடிக்லக மமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

6.2019 CSR ஜர்னல் சிறப்பு விருதுகள் வழங்கி ககௌரவிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் எத்தமன? 

A) ஐந்து 

B) ஆறு  

C) ஏழு 

D) நான்கு 

 CSR ஜர்னல் சிைப்பு விருதுகளானது TATA பவர், ReNew பவர், ஹிந்துஸ்தான் துத்தநாகம், ஆதித்யா 

பிர்ைா மூைதன நிறுவனம், YES வங்கி மற்றும் மஹிந்திரா & மஹிந்திரா ஆகிய 6 நிறுவனங்களுக்கு 

வழங்கப்பட்டது. விருதுகளின் 3ஆம் பதிப்பில், கல்வி மற்றும் திைன் பயிற்சி, தபண்கள் அதிகாரமளித்தல் 

மற்றும் சிைார் நைன், விவசாயம் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி, விலளயாட்டு, நைம் & தூய்லம மற்றும் சூழல் 

முதலிய 6 பிரிவுகள் இருந்தன. மின்னணு மற்றும் அச்சு ஊடக தசய்தி தவளியீட்டு நிறுவனமான CSR 

ஜர்னல், இந்த விருதுகலள நிறுவியுள்ளது. ‘India First’ என்பது இந்நிகழ்வின் கருப்தபாருளாகும். 

7.அண்மமயில் காலமான கபஜி ககய்ட் எஸ்கெப்சி (Beji Caid Essebsi), எந்த ஆப்பிரிக்க நாட்டின் 

குடியரசுத்தமலவராக இருந்தார்? 

A) ோங்கோ 

B) துனிசி ா  

C) டதன்னாப்பிாிே்ோ 

D) கநஜீாி ா 

 வட ஆப்பிரிக்க நாடான துனிசியாவின் முதல் ஜனநாயக ரீதியாக மதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தலைவரான 

தபஜி தகய்ட் எஸ்தெப்சி (92) , ஜூலை.25 அன்று காைமானார். அவர் உைகின் “பதவியிலிருந்த அதிக 

வயதான குடியரசுத்தலைவர்” ஆவார். பிராந்தியம் முழுவதும் நடந்த அரபு எழுச்சிகலளத்ததாடர்ந்து 

2014இல் துனிசியாவில் நடந்த மதர்தலில் எஸ்தெப்சி தவற்றிதபற்ைார். 

8.பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷா பீமா பயாஜனாமவ (PMSBY) கெயல்படுத்துவதில் எந்த மாநிலம் 

முதலிடத்தில் உள்ளது? 

A) இராஜஸ்தான்  B) ஒடிசா 

C) பஞ்சாப்    D) உத்தரப்பிரகதசம்  
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 நாட்டிமைமய பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷா பீமா திட்டத்லத தசயல்படுத்துவதில் உத்தரப்பிரமதச மாநிைம் 

முதலிடத்லத பிடித்துள்ளது. அம்மாநிை அரசு தவளியிட்டுள்ள அறிக்லகயின்படி, 31 மார்ச் 2019 வலர 

1.95 மகாடி தபாதுமக்களுக்கு இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் காப்பீட்டுத் ததாலக வழங்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய 

அரசின் இந்த இைட்சியத் திட்டத்லத ஜனவரி 2018இல் அம்மாநிைம் ததாடங்கியது. இதன் கீழ், 18 – 70 

வயதுக்குட்பட்டவர்கள் தபயரளவு பிரீமியம் ததாலகயான ரூ.12ஐ ஆண்டுக்கு ஒருமுலை தசலுத்தி, ரூ.2 

இைட்சம் வலர விபத்துக் காப்பீடு தபைமுடியும். 

 இதுதவிர, பிரதான் மந்திரி ஜீவன் மஜாதி பீமா திட்டத்லத (PMJJBY) தசயல்படுத்துவதில் உ.பி மாநிைம் 

நாட்டிமைமய 2ஆவது இடத்தில் உள்ளது. PMJJBY என்பது ஆயுள் காப்பீட்டுத்திட்டமாகும். இது ஆண்டுக்கு 

330 ரூபாலய பிரீமியமாக தசலுத்துவதன் மூைம் ரூ.2 இைட்சம் மதிப்புள்ள ஆயுள் காப்பீட்லட 

வழங்குகிைது. 18–50 வயதிற்குட்பட்ட வங்கிக்கணக்கு லவத்திருப்மபார் இதன் மூைம் பயன் தபைைாம். 

9.எந்த இந்திய அமமப்மபச் பெர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், பால்வீதி விண்மீன் திரளில் 28 புதிய 

விண்மீன்கமள கண்டறிந்துள்ளனர்? 

A) VSSC 

B) BARC 

C) ARIES  

D) ISRO 

 லநனிடால் அருமக 2016இல் நிறுவப்பட்ட 3.6 மீட்டர் மதவஸ்தல் ஆப்டிகல் ததாலைமநாக்கிலயப் (DOT) 

பயன்படுத்தி பால்வீதி விண்மீன் திரளில் 28 புதிய மாறுபட்டு ஒளிரும் வலகயிைான விண்மீன்கலள 

ஆரியபட்டா அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்லதச் மசர்ந்த (ARIES) இந்திய ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

அண்லமயில் கண்டுபிடித்தனர். ARIES ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழுவுக்கு Dr. சிமனகைதா மற்றும் Dr. A 

K பாண்மட ஆகிமயார் தலைலமதாங்கினர். NGC 4147 விண்மீன் ததாகுதியில், முதல்முலையாக 

மாறுபட்டு ஒளிரும் வலகயிைான விண்மீன்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 

 புதிய மாறுபட்டு ஒளிரும் வலகயிைான விண்மீன்கலள கண்டறிந்தது தவிர, NGC 4147 விண்மீன் 

ததாகுதியின் உட்கட்டலமப்பு குறித்தும் இந்த ஆய்வின் மூைம் அறிந்துதகாள்ளப்பட்டது. மாறுபட்டு 

ஒளிரும் வலகயிைான விண்மீன்களின் ஒளிரும் தன்லம மாறுபட்டுக் காணப்படுவதற்கு, அந்த 

விண்மீன்களின் சீரான சுருங்கி விரியும் தன்லமமயா அல்ைது மற்ை வானியல் தபாருள்களின் நிழல் 

இவற்றின் மீது விழுவமதா காரணமாக இருக்கைாம். NGC 4147 விண்மீன் ததாகுதிலய கடந்த 1784இல் 

பிரிட்டன் வானியைாளர் வில்லியம் தெர்ஷல் கண்டறிந்தார். அதிகப்படியான ஈர்ப்புவிலச காரணமாக 

இந்த விண்மீன் ததாகுதி, மகாளவடிவில் காணப்படுகிைது. 
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10.பதசிய சுரங்கத் கதாழிலாளர்கள் நலன் நிறுவனமானது (NIMH), எந்த மத்திய அமமச்ெகத்தின் 

கீழ் கெயல்படுகிறது? 

A) டபண்ேள் மற்றும் குழந்கதேள் கமம்பாெ்டு அகமச்சேம் 

B) இர ில்கவ அகமச்சேம்  

C) சுோதாரம் மற்றும் குடும்பநல அகமச்சேம் 

D) சுரங்ே அகமச்சேம்  

 மத்திய சுரங்கங்கள் அலமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள தன்னாட்சி அலமப்பான, சுரங்கப்பணியாளர்கள் 

நைத்திற்கான மதசிய நிறுவனத்லதக் கலைத்து, அதன் தசாத்துக்கள் மற்றும் கடன் தபாறுப்புகளுடன் 

அதலன சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநை அலமச்சகத்தின் கீழ் அகமதாபாதில் உள்ள ICMR – ததாழில்சார் 

நைத்திற்கான மதசிய நிறுவனத்துடன் (NIOH) இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மமலும், அந்நிறுவனத்தின் பணியாளர்கள் அலனவரும் அமத பதவியிலும் / அமத ஊதியத்திலும் 

இலணப்பு நிறுவனத்தில் மசர்த்துக்தகாள்ளப்படுவார்கள். இந்த இலணப்பின் மூைம் மக்களின் பணம் 

திைலமயாக நிர்வகிக்கப்படுவமதாடு, ததாழிற்சார்ந்த நைத்துலையின் நிபுணத்துவமும் 

விரிவுப்படுத்தப்படும். ICMR - NIOH ஆனது சுகாதார & குடும்பநை அலமச்சகத்தின் கீழ் தசயல்படுகிைது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ெூண்டாய் மமாட்டார் இந்தியா நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு விலளவிக்காத 

மின்சாரத்தில் இயங்கும் KONA மகிழுந்லத (Car) முதைலமச்சர் பழனிசாமி தகாடியலசத்து ததாடங்கி 

லவத்தார். 

o இந்த KONA மகிழுந்தானது உயர் ததாழில்நுட்பத்துடன் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாகவும், 

57 நிமிடங்களில் 80% மின்மனற்ைம் தசய்யும் வசதிதகாண்ட மின்கைன் தபாருத்தப்பட்டு, 

ஒருமுலை முழுலமயாக மின்மனற்ைம் தசய்வதன் மூைம் 452 கி.மீ., தூரம் தசல்லும் 

வலகயிலும் வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தேசிய மிகை இலாபத் ேடுப்பு ஆகையத்தின் (National Anti-profiteering Authority-NAA) புதிய 

ேகலவராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) பத்ரி நரைன் சர்மர  

B) அமந்த் ஷர 

C) R பரக்யததவி 

D) J C சவுகரன் 

 1985ஆம் ஆண்டுத் த ாகுதியின் இராஜஸ் ான் பிரிவு IAS அதிகாரியான பத்ரி நலரன் சர்மா, அடுத்  

ஈராண்டுகளுக்கு த சிய மிலக இைாபத் டுப்பு ஆலையத்தின் (NAA)  லைவராக மறு நியமனம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளார். சரக்குகள் மற்றும் தசலவகள் வரியின் (GST) கீழ், குலைக்கப்பட்ட விலைகளின் 

பயலன நுகர்தவார்ப் தபறுவல  இவ்வாலையம் உறுதிதசய்கிைது. 

 வரிக்குலைப்பின் பயன்கள் முழுலமயாக நாட்டு மக்களுக்குக் கிலடக்கும் வலகயிலும், வர்த் கர்கள் 

GSTஐ பயன்படுத்தி மிலகயாக இைாபமீட்டுவல த்  டுக்கும் தநாக்கத்திலும் 2017ஆம் ஆண்டின் மத்திய 

GST சட்டத்தின் பிரிவு 171இன் கீழ், NAA அலமக்கப்பட்டுள்ளது. GSTஇன் கீழ், வரிக்குலைப்பின் பயலன 

நுகர்தவாருக்கு வழங்கத் வறினால் எந் தவாரு நிறுவனம் / வர்த் கரின் பதிலவ இரத்துதசய்யும் 

அதிகாரமும் NAAக்கு உண்டு. 

2. “Chandra Shekhar - The Last Icon of Ideological Politics” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) இைரம ததவி 

B) ஹரிவன்ஷர  

C) பூதபஷ் பரகல் 

D) சிதனகலதர ஸ்ரீவஸ்தரவர 

 “சந்திரதசகர் - சிந் ாந்  அரசியலின் கலடசி பிம்பம்” என்ை நூலை மாநிைங்களலவ துலைத் 

 லைவர் ஹரிவன்ஷா மற்றும் ரவி  த் பாஜ்பாய் ஆகிதயார் எழுதியுள்ளனர். இந்நூலை, நாடாளுமன்ை 

நூைக கட்டடத்தில் அலமந்துள்ள பாைதயாகி அரங்கத்தில் நலடதபற்ை நிகழ்ச்சியில் பிர மர் தமாடி, 

தவளியிட்டார். முன்னாள் பிர மர் சந்திரதசகர்  னது நடுத் ர குடும்பப் பின்னணியிலிருந்து 

இந்தியாவின் மிக முக்கியமான அரசியல்  லைவர்களுள் ஒன்ைாக மாறிய பயைத்ல  இந்நூல் 

விவரிக்கிைது. 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்            2019 ஜூலை 27 & 28  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          2 

3.இந்தியாவின் எந்ே மத்திய ஆயுேக்ைாவல்பகையால் (CAPF) பாதுைாப்புக்ைளஞ்சியம் (Securitypedia) 

தோைங்ைப்பட்டுள்ளது? 

A) SSB 

B) ITBP 

C) BSF 

D) CISF  

 மத்திய த ாழில்துலை பாதுகாப்புப் பலடயானது (CISF) யூடியூபின் அடிதயாற்றி ‘CISFTube’ என்ை ஒரு 

 னிப்பயனாக்கப்பட்ட காதைாளி  ளத்ல யும், விக்கிப்பீடியாவின் அடிதயாற்றி ‘Securitypedia’ என்ை 

ஒரு பாதுகாப்புக் களஞ்சியத்ல யும் த ாடங்கியுள்ளது. பாதுகாப்பு த ாடர்பான பிரச்சலனகள், 

பலடகளில் பின்பற்ைப்படும் சிைந்  நலடமுலைகள் மற்றும் உைகம் முழுவதும் கிலடக்கும் அண்லமய 

த ாழினுட்பங்கள் குறித்து அ ன் பணியாளர்களுக்குக் கற்பிப்ப ற்காக இது த ாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 பாதுகாப்புக் களஞ்சியம் என்பது ஒரு வலைத் ள கலைக்களஞ்சியம் ஆகும். இது உைகம் முழுவதும் 

பாதுகாப்புத் த ாடர்பான நலடமுலைகள் குறித்   கவலை உள்ளடக்கியுள்ளது. CISFTube என்பது CISF 

த ாடர்பான அலனத்துக் காதைாளிகளின்  ரவுத் ளமாகும். CISF பணியாளர்கள் அவர்களின் 

தசயல்பாடுகள் த ாடர்பான பல்தவறு தசயல்முலைகலள கற்றுக்தகாள்ள இது உ வும். 

4.சூரிய ஆற்றல் தமற்கூகர நிறுவல்ைளில் முேலிைம் வகிக்கும் மாநிலம் எது? 

A) குஜைரத்  

B) மகரைரஷ்டிைர 

C) இைரஜஸ்தரன் 

D) மத்தியப்பிைததசம் 

 ஜூலை.23 நிைவரப்படி சூரிய ஆற்ைல் தமற்கூலர நிறுவலின் பரப்பளவுபடி, 261.97 MW நிறுவல் 

திைனுடன் குஜராத் நாட்டிதைதய மு லிடத்தில் உள்ளது. குஜராத்ல த் த ாடர்ந்து மகாராஷ்டிரா 

(198.52 MW) மற்றும்  மிழ்நாடு (151.62 MW) மு லிய மாநிைங்கள் முலைதய 2ஆவது மற்றும் 3ஆவது 

இடத்தில் உள்ளது. மத்திய அரசின்  ரவுகளின்படி, இந்தியாவின் தமாத்  சூரிய ஆற்ைல் தமற்கூலர 

நிறுவல்களின் திைன் 1700.54 MW ஆகும். 2022ஆம் ஆண்டளவில் 40,000 MW திைனளவுக்கு சூரிய 

ஆற்ைல் தமற்கூலர திட்டங்கலள நாட்டில் நிறுவும் இைக்லக இந்திய அரசு நிர்ையித்துள்ளது. 

5.அண்கமயில் ைாலமான ஆற்றூர் இரவி வர்மா, எந்ே தமாழிசார்ந்ே புைழ்தபற்ற ைவிஞரும் 

தமாழிதபயர்ப்பாளருமாவார்? 

A) தமிழ்   B) மரலயரளம்  

C) ததலுங்கு  D) கன்னடம் 
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 புகழ்தபற்ை கவிஞரும் தமாழிதபயர்ப்பாளருமான ஆற்றூர் இரவி வர்மா (88), ஜூலை.26 அன்று 

தகரளத்தின் திரிச்சூரில் காைமானார். நவீன மலையாள கவில களின் முன்தனாடிகளுள் ஒருவராக 

அவர் கரு ப்பட்டார். எழுத் ச்சன் புரஸ்கரம், ஆஷான் விருது, தகரள சாகித்திய அகா மி விருது மற்றும் 

தகந்திர சாகித்திய அகா மி விருது உட்பட பை மதிப்புமிக்க விருதுகலள இவர் தபற்றுள்ளார். 

 கவி ; ஆற்றூர் இரவி வர்மாயுதட கவி கள் (1957-1994); ஆற்றூர் இரவி வர்மாயுதட கவி கள் (1995-

2003); தஜ.தஜ சிை குறிப்புகள்; ஒரு புளிமரத்தின்தட க ; நாதள மட்தடாரு நாள் மாத்ரம்; ரண்டாம் 

யாமங்களுதட க  மற்றும் புதுநானூறு:  மிழ் கவி களுதட தமாழிமாட்டம் உள்ளிட்டலவ அவரது 

முக்கியப் பலடப்புகளுள் சிைவாகும். 

6.2019 TIFFஇல் முேலாவது ‘பாராட்டுக்குரிய நடிைர் – Tribute Actor’ விருகேப் தபறவுள்ளவர் யார்? 

A) லியனரர்தடர டி கரப்ரிதயர 

B) கிர்க் டக்ளஸ் 

C) தமரில் ஸ்ட்ரப்ீ (Meryl Streep)  

D) எல்லன் டிதஜதனைஸ் 

 44ஆவது தடாரன்தடா சர்வத ச திலரப்பட விழாவில், பாராட்டுக்குரிய நடிகருக்கான விருல ப் தபறும் 

மு ல் நபராக தமரில் இருப்பார். திலரத்துலை, த ாலைக்காட்சி மற்றும் தமலடயில் 50 ஆண்டுகளாக 

அவராற்றிய மகத் ான பங்களிப்புக்காக தசப்.9 அன்று அவர் இவ்விருல  தநரில் தபற்றுக்தகாள்வார். 

‘தி அயர்ன் தைடி’, ‘தசாபீஸ் சாய்ஸ்’ மற்றும் ‘கிராமர் Vs கிராமர்’ மு லிய திலரப்படங்களுக்காக 

மும்முலை ஆஸ்கர் விருது தபற்ைவர் தமரில் ஸ்ட்ரீப். 

7.அண்கமயில் நீருக்ைடியில் இராணுவ அருங்ைாட்சியைத்கே திறந்துள்ள அரபு நாடு எது? 

A) குரவத் 

B) சவுதி அதைபியர 

C) தஜரர்டரன்  

D) ஓமன் 

 அகாபா கடற்கலரதயாரத்தில் தசங்கடல் படுலகயில் தஜார்டான்  னது மு ல் நீருக்கடியில் இராணுவ 

அருங்காட்சியகத்ல  (Underwater Military Museum) அண்லமயில் திைந்துள்ளது. இதில், பீரங்கிகள், 

பலடகலள ஏற்றிச்தசல்லும் வாகனங்கள் மற்றும் ஓர் உைங்கூர்தி உட்பட 19 இராணுவம் சார்ந்  

தபாருட்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. 28 மீ., (92 அடி) ஆழத்தில் மூழ்கியிருக்கும் அலவ, அகாபா சுற்றுைாத் 

 ைத்திற்கு தபருமளவிைான சுற்றுைாப்பயணிகலள ஈர்க்கும் என அந்நாட்டு அரசு நம்புகிைது.  

 சாகசத்ல  விரும்பும் சுற்றுைாப்பயணிகளுக்கு புதியத ாரு அருங்காட்சியக அனுபவத்ல  அளிப்பத  

இந்  அருங்காட்சியகத்தின் தநாக்கமாகும். வட தசங்கடலில் உள்ள பவளப்பாலைகள், ஆழ்கடல் நீர் 

மூழ்கு வீரர்கள் மற்றும் பிை சுற்றுைாப்பயணிகளுக்கு ஒரு பிரபைமான சுற்றுைாத் ைமாக உள்ளது. 
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8.மின்சாரத்தில் இயங்கும் வாைனங்ைள் மீோன GST விகிேத்கே 12 சேவீேத்திலிருந்து 

எத்ேகன சேவீேமாை குகறக்ை GST குழுமத்தில் முடிவு தசய்துள்ளது? 

A) 10% 

B) 8% 

C) 6% 

D) 5%  

 மின்சாரத்தில் இயங்கும் வாகனங்களின் பயன்பாட்லட ஊக்குவிக்கும் ஒரு முயற்சியாக அலனத்து 

மின்சார வாகனங்களின் GST வரி 12 ச வீ த்திலிருந்து 5 ச வீ மாக குலைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சார 

வாகனங்களுக்கான மின்தனற்று நிலையங்களுக்கு 18 ச வீ த்திலிருந்து 5 ச வீ மாக GST வரி 

குலைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சாரத்தில் இயங்கும் தபருந்துகலள (12 பயணிகளுக்கும் அதிகமாக ஏற்றிச் 

தசல்பலவ) உள்ளூர் அதிகாரிகளால் வாடலகக்கு எடுக்கும்தபாது GST வரி விைக்கு அளிக்கப்படுகிைது. 

இந்  மாற்ைங்கள் 2019 ஆக.1ஆம் த தியிலிருந்து அமலுக்கு வரும். 

 மத்திய நிதித்துலை அலமச்சர் நிர்மைா சீ ாராமன், காதைாளிக் காட்சி மூைம் இந்  36ஆவது GST 

குழுமக்கூட்டத்ல  நடத்தினார். ஜூலை.5 அன்று நாடாளுமன்ைத்தில், 2019ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய 

பட்தஜட்லட  ாக்கல் தசய்  பின்னர் நடக்கும் மு ல் GST குழுமக்கூட்டமாகும் இது. 

9.ைைக்குத் திரட்டு மாதிரியான ‘சஹமதி’கய தவளியிட்ை இந்திய தபாருளாோர வல்லுநர் யார்? 

A) அமர்த்தியர தசன் 

B) இைகுைரம் ைரஜன் 

C) நந்தன் நிலதகனி  

D) ஜகதீஷ் பகவதி 

 நந் ன் நிைதகனி, ‘சஹமதி - Sahamati’ என்னும் ஒரு கைக்குத் திரட்டு மாதிரிலய (Account 

Aggregator Model) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். இ ன்மூைம்  னிநபர்கள் மற்றும் சிறு வணிகர்கள் 

 ங்களின் டிஜிட்டல் நிதிசார் ஆவைங்கலள மூன்ைாம்  ரப்பினருடன் பாதுகாப்பான முலையில் 

பகிர்ந்துதகாள்ளைாம். எடுத்துக்காட்டாக, கடலனப் தபை விரும்பும் ஒரு பயனர், விருப்பமான கைக்கு 

ஒருங்கிலைப்பாளலர த ர்ந்த டுப்ப ன் மூைம் கடன் வழங்கும் நிறுவனத்திடம் டிஜிட்டல் முலையில் 

அவரது வங்கி அறிக்லககள் மற்றும் பிை விவரங்கலள விலரவாகப் பகிர முடியும். 

 இதுவலர, ஆறு கைக்கு ஒருங்கிலைப்பாளர்கள் ரிசர்வ் வங்கியின் தகாள்லக ரீதியான ஒப்பு லைப் 

தபற்றுள்ளன. இதில், NESL Asset Data, CAMS Finserv Financial Services, Cookiejar Technologies Pvt 

Ltd, FinSec AA Solutions Pvt Ltd, Yodlee Finsoft Pvt Ltd மற்றும் Jio Information Solutions ஆகியலவ 

அடங்கும். சூழைலமப்லப ஆ ரிக்கும் தபாருட்டு, ‘சஹமதி’யானது பிரிவு 8இன் கீழ், இைாப தநாக்கற்ை 

மாதிரியாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இ ற்கு OneIndia.comஐ நிறுவிய BG மதகஷ்  லைலம ாங்குவார்.  
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 ரிசர்வ் வங்கியிடம் சுய ஒழுங்குமுலை அலமப்பு உரிமத்திற்கு சஹமதி விண்ைப்பிக்கவுள்ளது. அது 

ஒரு  ன்னாட்சி அலமப்பு நிலைலய ‘சஹமதி’க்கு வழங்கும். இத்த ாழில்நுட்பக் கட்டலமப்லப இைாப 

தநாக்கற்ை iSpirt உருவாக்கியுள்ளது. 

10.எந்ே IITஐச் தசர்ந்ே ஆராய்ச்சியாளர்ைள், மிகைப்பூச்சிக்ைான ஒரு புதிய மூலக்கூறு ைட்ைகமப்கப 

உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) ஐஐடி பரம்தப 

B) ஐஐடி கரன்பூர்  

C) ஐஐடி தமட்ைரஸ் 

D) ஐஐடி இந்தூர் 

 ஐஐடி கான்பூர் மற்றும் இைக்தனாலவச் தசர்ந்  மத்திய மருந்து ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (CDRI) 

ஆராய்ச்சியாளர்கள் மிலகப்பூச்சிலய (Superbugs) அழிப்ப ற்காக ஒரு புதிய மூைக்கூறு கட்டலமப்லப 

வடிவலமத்துள்ளனர். அலவ, தபரும்பாைான நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகலள தபரளவில் எதிர்க்கின்ைன. 

தமலும், அவற்றின் தபருக்கத்ல யும்  டுக்க உ வுகின்ைன. இந்  ஆய்வுக்காக, ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

Staphylococcus Aureus என்ைதவாரு பாக்டீரியாலவப் பயன்படுத்தினர். இந் ப் பாக்டீரியாவானது 

கிட்டத் ட்ட 30% மக்களின் நாசி, தமல் சுவாசக்குழாய் மற்றும் த ாலில் தபாதுவாகக் காைப்படுகிைது. 

 ஆராய்ச்சியாளர்களின் கூற்றுப்படி, பாக்டீரியாவின் உயிர்வாழ்விற்கும் தபருக்கத்திற்கும் திருகூக்கி 

(gyrase) எனப்படும் ஒரு தபாருள் அவசியமாகும். தபரும்பாைான உயிரினங்களில், திருகூக்கி A மற்றும் 

திருகூக்கி B என இருவலகயான திருகூக்கிகள் உள்ளன. இந் ப் புதிய மூைக்கூறு திருகூக்கி Bஐ 

குறிலவக்கிைது. இது உயிரினங்களில் அதிகம் காப்புற்று உள்ளது. எனதவ இல  மாற்றுவது கடினம். 

இப்புதிய உத்தியானது, பாக்டீரியாக்கலள எதிர்க்க உ வும் அத வலக மருந்துகலளப் பயன்படுத்தி 

அவற்லை அழிக்கவும் தசய்கிைது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தசன்லன மக்களுக்கு  ங்கு லடயின்றி குடிநீர் கிலடக்க, 'Dial for Water 2.0' என்ை திட்டம் 

அறிமுகப்படுத் ப்பட்டுள்ளது. இந் ப்புதிய திட்டத்தின் மூைம், காத்திருப்புக் காைம் எந்  நிலையிலும் 48 

ம.தநரத்ல த்  ாண்டாது. குடிநீர் விநிதயாகித்  காைத்திலிருந்து 7 – 10 நாட்களுக்குப் பிைதக மீண்டும் 

அடுத்  முன்பதிலவச் தசய்யவிலும். 

  மிழக சட்டமன்ை உறுப்பினர்களுக்கு ஆண்டுத ாறும் வழங்கப்பட்டுவரும் சட்டமன்ை உறுப்பினர் 

த ாகுதி தமம்பாட்டு நிதியானது ரூ.2.50 தகாடியிலிருந்து ரூ.3 தகாடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த நகரத்தில், ககக ோ இந்தியோ இளைகயோர் விளையோட்டுக்களின் (KIYG-2020) 3ஆவது பதிப்பு 

நளைபபறவுள்ைது? 

A) கான்பூா் 

B) குவகாத்தி  

C) ஹைதராபாத் 

D) சென்ஹன 

 3ஆவது கககைா இந்தியா இலைகயார் விலையாட்டு க ாட்டிகள், 2020 ஜன.18 முதல் 30 வலை அசாம் 

மாநிைம் குவகாத்தியில் நலடப றவுள்ைது. இதில்  த்தாயிைத்திற்கும் கமற் ட்ட வீைர், வீைாங்கலனகள் 

 ங்ககற்கவுள்ைனர். இதலன, இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கமும், இந்திய  ள்ளி விலையாட்டுக்கள் 

கூட்டலமப்பும் இலைந்து நடத்தவுள்ைன. இப்க ாட்டிகலை நடத்தும் மாநிைமாக அசாம் உள்ைது. 

இதன் முதல்  திப்பு புது தில்லியில் நலடப ற்றது. புகனவில் இதன் இைண்டாவது  திப்பு நலடப ற்றது. 

2.ஹிந்து பபோருைோதோர மன்றமோனது தனது கதசிய அத்தியோயத்ளத (National Chapter) சமீபத்தில் 

எந்த நோட்டில் அறிமுகப்படுத்தியது? 

A) இலங்ஹக 

B) நேபாளம்  

C) மியான்மா் 

D) தாய்லாே்து 

 ஹிந்து ப ாருைாதாை மன்றம் (HEF) தனது கந ாை அத்தியாயத்லத அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. இதன் 

சமயம், உைக ஹிந்து ப ாருைாதாை மன்றத்தின் (WHEF) நிறுவனர் சுவாமி விக்யானனந்த், நவீன 

உைகில் உரிய மரியாலத மற்றும் அங்கீகாைத்லதப் ப ற ப ாருைாதாை வலுவூட்டல் மிகவும் அவசியம் 

என்றார். இந்தியாவுக்கும் கந ாைத்துக்கும் இலடயிைான ப ாருைாதாை கூட்டுறலவ அதிகரிப் தும், 

கந ாை நாட்டின் ப ாருைாதாை பசழிப்புக்காக உைகைாவிய வலைப்பின்னலுடன் அதலன 

இலைப் துகம கந ாை அத்தியாயத்தின் அடிப் லட கநாக்கமாகும். 

 ஹிந்து சமுதாயத்துக்குள்  ை ரீதியாக உள்ை பவற்றிகைமான கூறுகலை ஹிந்து ப ாருைாதாை 

மன்றம் ஒருங்கிலைக்கிறது. இதன்மூைம் ஒவ்பவாரு குழுவும் தங்கள் வணிக அறிவு, நிபுைத்துவம் 

மற்றும் வைங்கலை தங்கள் சக சககாதைர்களுடன்  கிர்ந்துபகாள்ைைாம். அது மிலகயான பசல்வத்லத 

உருவாக்க தூண்டுகிறது மற்றும் சமூகத்லத வைமாக்குகிறது. 

 HEF ஆனது WHEF உடன் இலைக்கப் ட்டுள்ைது. இது இந்தியா, பஜர்மனி, பகன்யா க ான்ற 

 ல்கவறு நாடுகளில் கதசிய அத்தியாயங்கலையும், அந்நாடுகளுக்குள்ைான நகை அத்தியாயங்கைான 

HEF-மும்ல , HEF-வாஷிங்டன் DC க ான்றவற்லறயும் பகாண்டுள்ைது. 
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3.எந்த IITஐச் கசர்ந்த ஆரோய்ச்சியோைர்கள், பக்கவோத கநோயோளிகளுக்கு உதவும் விதமோக இரு-விரல் 

தோனியங்கி ளகளய (two-finger robotic hand) உருவோக்கியுள்ைனர்? 

A) ஐஐடி பாம்நப 

B) ஐஐடி தில்லி 

C) ஐஐடி கான்பூா்  

D) ஐஐடி இே்துூா் 

 கான்பூர் IIT நிறுவனத்லதச் கசர்ந்த அறிவியைாைர்கள் முடங்கிப்க ான  க்கவாத (Paralysed Stroke) 

கநாயாளிகளுக்கு உதவும் விதமாக இரு–விைல் தானியங்கி லகலய (புறச்சட்டகம் - Exoskeleton) 

உருவாக்கியுள்ைனர். புறச்சட்டகத்லதப்ப ாறுத்தவலை, க ைாசிரியர் ஆஷிஷ் தத்தா மற்றும் க ைாசிரியர் 

K.S பவங்ககடஷ் ஆகிகயார் உல்ஸ்டர்  ல்கலை (ஐக்கிய க ைைசில் உள்ைது) மற்றும் ககாைக்பூலைச் 

கசர்ந்த அவர்களின் ஆசிரியர் கிரிகஜஷ் பிைசாத் ஆகிகயாருடன் கூட்டு கசர்ந்து அதலன வடிவலமத்து 

உள்ைனர். 

 இந்தப் புறச்சட்டகமானது நான்கு-தண்டு (four-bar) ப ாறிமுலறலயப்  யன் டுத்துகிறது மற்றும் 4° 

தன்விருப்  வைவுகலைக் (Degrees of Freedom) பகாண்டுள்ைது. இலத ஒரு கநாயாளியால் லகயாக 

 யன் டுத்த முடியும். இது, தலையில் அணிந்திருக்கும் மூலை-கணினி இலடமுகத்தின் உதவியுடன் 

மூலையின் சமிக்லைகலைப்  யன் டுத்தி கநாயாளிக்கு உதவும். மின்கை ஆற்றலில் பசயல் டும் இது, 

300 MHz MEGA நுண்கட்டுப் டுத்தியால் இயக்கப் டுகிறது. இதன் விலை சுமார் ரூ.15,000 ஆகும். 

4.நைப்போண்டு உ க கல்லீரல் அழற்சி தினத்ளத வழங்கும் நோடு எது? 

A) இலங்ஹக 

B) இே்தியா 

C) வங்கநதெம் 

D) பாகிஸ்தான்  

 கல்லீைலில் வீக்கத்லத ஏற் டுத்துவகதாடு ஒவ்கவார் ஆண்டும் சுமார் 1.4 மில்லியன் உயிர்கள் 

மைணிக்கக் காைைமாக இருக்கும் கல்லீைல் அழற்சி கநாலயப்  ற்றிய விழிப்புைர்லவ ஏற் டுத்துவதற் 

-காக ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஜூலை.28 அன்று உைக கல்லீைல் அழற்சி தினம் கலடப்பிடிக்கப் டுகிறது. 

கல்லீைல் அழற்சி - வலக B நச்சுயிரிலயக் கண்டுபிடித்ததற்காக கநா ல்  ரிசுப ற்ற அறிவியைாைர் 

 ருச் சாமுகவல் பிைம்ப ர்க்லக நிலனவுகூரும் விதமாக, அவர் பிறந்தநாைான ஜூலை.28 உைக 

கல்லீைல் அழற்சி தினமாக கதர்வு பசய்யப் ட்டது. 

 நடப் ாண்டின் உைக கல்லீைல் அழற்சி தினத்லத வழங்கும் நாடாக  ாகிஸ்தான் உள்ைது. கமலும், 

“Invest in eliminating hepatitis” என் து நடப் ாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்ப ாருைாகும். 
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5.அண்ளமயில் கோ மோன பெய்போல் பரட்டி, எந்த அரசியல் கட்சிளயச் சோர்ந்தவரோவோர்? 

A) இே்திய நதெிய காங்கிரசு  

B) பாரதீய ஜனதா கட்ெி 

C) இே்திய சபாதுவுடஹமக் கட்ெி 

D) பிஜூ ஜனதா தளம் 

 முன்னாள் நடுவைலமச்சரும், மூத்த காங்கிைசு தலைவருமான பஜய் ால் பைட்டி (77), ஐதைா ாத்தில், 

ஜூலை.28 அன்று காைமானார். ஓஸ்மானியா  ல்கலையில் மாைவர் தலைவைாக இருந்த அவர், 

1970இல் காங்கிைஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினைாகத் கதர்வுபசய்யப் ட்டார். இந்திைா பிைதமைாக இருந்தக ாது 

அவசைநிலை பிறப்பிக்கப் ட்டதற்கு எதிர்ப்பு பதரிவித்து சிறிதுகாைம் ஜனதா கட்சியிலும், ஜனதா 

தைத்திலும் அவர் இருந்தார். 1999இல் மீண்டும் காங்கிைசில் கசர்ந்தார். 

 முன்னதாக கூட்டாட்சி முன்னணி அைசாங்கத்திலும், காங்கிைஸ் தலைலமயிைான UPA I மற்றும் UPA 

II ஆட்சிகளிலும் அவர் மத்திய அலமச்சைாக இருந்தார். அவர் மக்கைலவக்கு நான்கு முலறயும், 

மாநிைங்கைலவக்கு இைண்டு முலறயும் கதர்ந்பதடுக்கப் ட்டார். 

6.அண்ளமயில் BCCI இளைப்பு கிளைக்கப்பபற்ற யூனியன் பிரகதசம் எது? 

A) அே்தமான் & ேிக்நகாபாா் தீவுகள் 

B) டாமன் & ஹடயூ 

C) புதுெ்நொி 

D) ெண்டிகா்  

 ஏறக்குலறய நாற் து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, சண்டிகர், இறுதியாக, இந்திய கிரிக்பகட் கட்டுப் ாட்டு 

வாரியத்திடமிருந்து (BCCI) இலைலவப் ப ற்றுள்ைது. இதன்மூைம் இைஞ்சிக் ககாப்ல  மற்றும் 

BCCIஆல் ஏற் ாடு பசய்யப் டும் பிற உள்நாட்டுப் க ாட்டிகளில், அந்நகைம் தனது பசாந்த அணிலய 

 ங்ககற்க லவக்கவியலும். இதலன யூனியன் பிைகதச கிரிக்பகட் சங்கத்தின் (UTCA) தலைவர் சஞ்சய் 

டாண்டன் பதரிவித்தார். 

 இந்த முன்கனற்றத்லதத்பதாடர்ந்து கதசிய மற்றும் சர்வகதச அைவில்  ஞ்சாப் அல்ைது ஹரியானாலவ 

பிைதிநிதித்துவப் டுத்த கட்டாயப் டுத்தப் ட்ட சண்டிகர் கிரிக்பகட் வீைர்கள், இப்க ாது, தங்கைது பசாந்த 

நகைத்லத கநைடியாக பிைதிநிதித்துவப் டுத்த முடியும். 1982இல்  திவுபசய்யப் ட்ட UTCA, அதன் பின்னர் 

இலைப்ல ப் ப ற  ல்கவறு முயற்சிகலை கமற்பகாண்டது. BCCI இலைவில் உள்ை மற்பறாரு 

யூனியன் பிைகதசம் தில்லி. 
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7.இந்திய இரோணுவத்தின் புதிய இரோணுவ நைவடிக்ளககளின் தள ளம இயக்குநரோக (Director 

General of Military Operations - (DGMO) நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யோர்? 

A) அனே்த் பிரொத் ெிங் 

B) H S பனக் 

C) பரம்ஜித் ெிங்  

D) K இரவி பிரொத்  

  யங்கைவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்லககளில் க ைனு வமுள்ை Lt.Gen  ைம்ஜித் சிங், இந்திய ைாணுவத்தின் 

அடுத்த புதிய இைாணுவ நடவடிக்லககளின் தலைலம இயக்குநைாக (DGMO) நியமிக்கப் ட்டுள்ைார். 

அவர், வரும் அக்.15 அன்று, Lt.Gen அனில் சவுகான் ஓய்வுப ற்ற பிறகு அந்தப் ப ாறுப்புக்கு வருவார். 

தற்க ாது அவர், ைாணுவத்தின் நக்கைாட்டாலவ தைமாகக்பகாண்ட XVI  லடப்பிரிவின் தலைலம 

அதிகாரியாக  ணியாற்றி வருகிறார். 

 DGMOஆக, ஜம்மு-காஷ்மீரில் உள்ை எல்லைக் கட்டுப் ாட்டுக் ககாடு உட் ட இந்திய இைாணுவத்தின் 

 ல்கவறு நடவடிக்லககலை Lt.Gen  ைம்ஜித் சிங் கமற் ார்லவயிடுவார். அவர் தனது பதாழில் 

வாழ்க்லகயின் ப ரும் குதிலய ஜம்மு-காஷ்மீரில் கிைர்ச்சி எதிர்ப்பு நடவடிக்லககளில் ஈடு டுவதில் 

பசைவழித்துள்ைார். தவிை இைங்லகயில் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளுக்கு எதிைான நடவடிக்லகக 

-ளிலும் அவர்  ங்ககற்றுள்ைார். 2016ஆம் ஆண்டு நடத்தப் ட்ட துல்லியத் தாக்குதலை திட்டமிடுவதிலும் 

அவர் ஈடு ட்டுள்ைார். 

8.அபமரிக்கோவில் ‘மக்களின் கதர்வு’ விருளத பவன்ற இந்திய மைல் சிற்பக்கள ஞர் யோர்? 

A) சுநபாத் குப்தா 

B) விவன் சுே்தரம் 

C) அக்பா் பதம்ெி 

D) சுதா்ென் பட்ோயக்  

 இந்திய மைல் சிற் க்கலைைரும் ‘ த்ம’ விருது ப ற்றவருமான சுதர்சன்  ட்நாயக், அபமரிக்காவில் 

நடந்த மதிப்புமிக்க மைல் சிற்  விழாவில், ‘மக்களின் கதர்வு – People’s Choice’ விருலத பவன்றார். 

மாசசூபசட்ஸின்  ாஸ்டனில் நடந்த 2019 பைவகை கடற்கலை சர்வகதச மைல் சிற் விழாவில், ‘பநகிழி 

மாசு ாட்டிலிருந்து நமது ப ருங்கடலைக் காப் ாற்றுங்கள் – Stop Plastic Pollution, Save Our Ocean’ 

என்ற அவைது மைல் சிற் த்துக்காக அவர் அவ்விருலத பவன்றார். 

  ட்நாயக்தான் இந்தியா மற்றும் ஆசியாவின் சார் ாக கைந்துபகாண்ட ஒகை க ாட்டியாைர். கடலில் 

பநகிழிப்ப ாருட்கைால் ஏற் டும் மாசு, கடல் உைவுகள் மூைமாக மனிதலனயும்  ாதிக்கிறது என் லத 

விைக்கும் வலகயில் அவரின் சிற் ம் அலமந்திருந்தது. 
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9.23ஆவது அதிபர் ககோப்ளபயில், 51 கிக ோ எளைப்பிரிவில் தங்கம் பவன்ற இந்திய குத்துச்சண்ளை 

வீரோங்களன யோர்? 

A) ஹலஷ்ரம் ொிதா நதவி 

B) அங்குஷிதா நபாநரா 

C) நமாி நகாம்  

D) ெிம்ரஞ்ெித் கவுா் 

 ஆறு முலற உைக சாம்பியனும் ஒலிம்பிகில் பவண்கைப் தக்கம் பவன்றவருமான M C கமரி ககாம், 

இந்கதாகனசியாவின் ைாபுவான்  ாகஜா நகைத்தில் நடந்த 23ஆவது அதி ர் ககாப்ல யில், 51 கிகைா 

எலடப்பிரிவில், 5-0 என்ற புள்ளிக்கைக்கில், ஆஸ்திகைலிய வீைாங்கலன ஏப்ைல் பிைாங்லை வீழ்த்தி 

தங்கப் தக்கம் பவன்றார். கடந்த கம மாதம் நடந்த இந்திய ஓப் னிலும் கமரி தங்கம் பவன்றிருந்தார்.  

 இைஷ்யாவின் ஏகபடரின்ப ர்க் நகைத்தில் வரும் பசப்.7–21 வலை உைக ப ண்கள் குத்துச்சண்லட 

க ாட்டி நலடப றவுள்ைது. இந்தப் க ாட்டியில்  ட்டம் பவன்றால், 2020ஆம் ஆண்டு கடாக்கிகயாவில் 

நடக்கும் ஒலிம்பிக் க ாட்டிக்கு கமரி ககாம் தகுதிப றுவார். 

10.எந்த நகரத்தில், 5ஆவது சர்வகதச தர்ம - தம்மோ மோநோடு நளைபபற்றது? 

A) தா்மொலா 

B) பாட்னா 

C) இராஜ்கிா்  

D) ெிம்லா 

 ஜூலை.27 & 28 ஆகிய கததிகளில், பீகார் மாநிைம் இைாஜ்கிரில், 5ஆவது சர்வகதச தர்ம - தம்ம மாநாடு 

நலடப ற்றது. இம்மாநாட்டில், 15 நாடுகலைச்கசர்ந்த சுமார் 200 பிைதிநிதிகள்  ங்ககற்றனர். உைகில் 

நிைவும்  யங்கைவாதம், வன்முலற மற்றும் புவி பவப் மலடதல் குறித்து மக்களிலடகய விழிப்புைர்வு 

ஏற் டுத்துவகத இந்த மாநாட்டின் முக்கிய கநாக்கமாகும். 

 இந்த இைண்டு நாள் மாநாட்டில், ப ைத்தத்தின் முக்கிய தலைப்புகைான சத் – சித் - ஆனந்தம் மற்றும் 

நிர்வாைம் ஆகியவற்றின்  ாடங்களில் உலையாற்றப் ட்டது. தர்ம - தம்ம மாநாடானது ஹிந்து மற்றும் 

ப ைத்த சிந்தலனயாைர்கள் தங்கைது கருத்துக்கலை பவளிப் டுத்த ஒரு தைமாக பசயல் டுகிறது. 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 பகாலடக்கானல் மலைப் குதியில் விலைவிக்கப் டும் மிகவும் தனித்துவம் வாய்ந்த மருத்துவ குைம் 

மிக்க ‘மலைப்பூண்டு’க்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப் ட்டுள்ைது. 

o புவிசார் குறியீடு வழங்கப் ட்டிருப் தன் மூைம், கவறு எந்தப் பூண்டு வலகலயயும் மலைப் 

பூண்டு என்று அலழக்ககவா, விற் லன பசய்யகவா முடியாது என் து குறிப்பிடத்தக்கது. 

o இதன் மூைம், தமிழ்நாட்டில் உற் த்தியாகும் மதுலை மல்லி, நீைகிரி கதநீர், ஈகைாடு மஞ்சள் 

உட் ட புவிசார் குறியீடு கிலடக்கப்ப ற்ற ப ாருட்களின் எண்ணிக்லக இரு த்பதட்டாக (28) 

உயர்ந்துள்ைது. கர்நாடகாவில் விலையும் 42 ப ாருட்கள் புவிசார் குறியீடு ப ற்றிருக்கும் 

நிலையில், இந்திய அைவில் தமிழ்நாடு இைண்டாம் இடத்தில் உள்ைது. 

 

 

 

 

 இந்தியாவின் முதல் ப ண் மருத்துவர் முத்துைட்சுமி பைட்டி பிறந்தநாைான ஜூலை 30ஆம் கததி 

தமிழ்நாடு முழுவதுமுள்ை அைசு மருத்துவமலனகளில் “மருத்துவமலனகள் நாள்” பகாண்டாடப் டும் 

என தமிழ்நாடு அைசு அறிவித்துள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்தியாவின் 7ஆவது ப ாருளாதாரக் கணக்பகடுப்பு, எந்த மாநிலத்திலிருந்து பதாடங்கியது? 

A) அருணாச்சல பிரதேசம் 

B) தமகாலயா 

C) நாகாலாந்து 

D) ேிாிபுரா  

 ஜூலை.30 அன்று திரிபுரா மாநிைத்திலிருந்து 7ஆவது ப ாருளாதாரக் கணக்பகடுப்ல  இந்திய அரசு 

பதாடங்கியுள்ளது. இது ஆகஸ்ட் மற்றும் பெப்டம் ர் மாதங்களில் பிற மாநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் 

பிரததெங்களில் பதாடங்கப் டும். ஐந்தாண்டு இலடபவளிக்குப்பிறகு இந்த ஆண்டு நடக்கும் இந்தக் 

கணக்பகடுப்ல  மத்திய புள்ளிவிவரம் மற்றும் திட்ட அமைாக்க அலமச்ெகம் நடத்துகிறது. மின்னணு 

மற்றும் தகவல் அலமச்ெகத்தின் கீழ் உள்ள CSC மின்னாளுலக தெலவகள் இந்தியா நிறுவனத்துடன் 

இதற்பகன அவ்வலமச்ெகம் கூட்டு தெர்ந்துள்ளது. 

 ெரக்குகள் மற்றும் தெலவகளின் உற் த்தி / விநிதயாகத்தில் ஈடு ட்டுள்ள வீட்டலம நிறுவனங்கள் 

உட் ட அலனத்து நிறுவனங்கலளயும் இக்கணக்பகடுப்பு உள்ளடக்கும். புள்ளிவிவரங்கள் தெகரிப்புச் 

ெட்டம், 2008 விதிகளின்கீழ், ஒவ்பவாரு வீடு மற்றும் வணிக நிறுவனங்களுக்கும் தநரடியாகச் 

பென்று, கணக்பகடுப்பு தமற்பகாண்டு, அதன் மூைம் தரவுகள் தெகரிக்கப் டும். இக்கணக்பகடுப் ானது 

வரும் டிெம் ர் மாதத்திற்குள் நிலறவலடயும் என எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. தமலும், ததசிய அளவிைான 

முடிவுகள் மார்ச் 2020க்குள் கிலடக்கும் என எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. 

 நாட்டில் உள்ள ப ரிய ஒழுங்கலமக்கப் டாத துலற குறித்த தகவல்களின் ஒதர ஆதாரமாக இந்தப் 

ப ாருளாதாரக் கணக்பகடுப்பு உள்ளது. கலடசியாக 2013ஆம் ஆண்டில் நடத்தப் ட்ட ப ாருளாதாரக் 

கணக்பகடுப்பின் டி, 58.5 மில்லியன் நிறுவனங்கள் சுமார் 131 மில்லியன் த ருக்கு  ணிவாய்ப்ல  

வழங்கியுள்ளன. 

2.மின்னாளுகக 2019 பதாடர் ான 22ஆவது ததசிய மாநாடு, இந்தியாவின் எந்த வடகிழக்கு 

மாநிலத்தில் நகடப றவுள்ளது? 

A) ேிாிபுரா 

B) அருணாச்சல பிரதேசம் 

C) தமகாலயா  

D) நாகாலாந்து 

 மின்னாளுலக 2019 குறித்த 22ஆவது ததசிய மாநாடு “Digital India: Success to Excellence” என்ற 

கருப்ப ாருளுடன் வரும் ஆக.8-9 ஆகிய தததிகளில் தமகாைய மாநிைம் ஷில்ைாங்கில் நலடப றும். 

நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் ப ாதுமக்கள் குலறதீர்ப்புத்துலறயானது (DARPG) மின்னணு மற்றும் 
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தகவல் பதாழில்நுட்  அலமச்ெகம் மற்றும் தமகாைய மாநிை அரொங்கத்துடன் இலணந்து இதலன 

ஏற் ாடு பெய்து வருகிறது. நாட்டின் வடகிழக்கு மண்டைத்தில் இந்த நிகழ்வு ஏற் ாடு பெய்யப் டுவது 

இதுதவ முதல்முலறயாகும். 

 ஷில்ைாங்கில் நலடப றும் இம்மாநாடு, மத்திய அரொங்கத்தின் DARPGஇன் 100 நாள் திட்டங்களின் 

ஒரு குதியாக உள்ளது. 22ஆவது ததசிய மின்னாளுலக மாநாட்டில், 28 மாநிைங்களும் 8 யூனியன் 

பிரததெங்களும்  ங்தகற்கின்றன. இதில், 450க்கும் தமற் ட்ட பிரதிநிதிகள் கைந்துபகாள்வார்கள் என 

எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. 

3.எந்நாட்டின் அறிவியலாளர்கள், ப ருங்கடல்களின் நிகனவகத்கதப்  யன் டுத்தி மாசு ாட்டின் 

அளகவக் கணிக்கும் ஒரு புள்ளிவிவர மாதிரிகய உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) சீனா & அமமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள்  

B) இந்ேியா & பிரான்ஸ் 

C) தபாலந்து & இே்ோலி 

D) பிரான்ஸ் & மொ்மனி 

 சீனா மற்றும் அபமரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு புதுலமயான கணினி மாதிரிலய 

உருவாக்கியுள்ளனர். இது, ஒரு  ருவத்தில், முன்கூட்டிதய ஒரு குறிப்பிட்ட பிராந்தியத்தில் ஏற் டும் 

காற்று மாசு ாட்டின் அளலவ துல்லியமாக கணிக்க உதவுகிறது. இந்தப் புள்ளிவிவர மாதிரியானது 

ப ருங்கடல்கள் பதாடர் ான சிை காைநிலை மாதிரிகலள  யன் டுத்துகிறது. அலவ, வட இந்தியாவில் 

வீசும் குளிர்காை காற்றின்த ாது ஏற் டும் மாசு ாட்லடக் கட்டுப் டுத்தும் விலளலவக் பகாண்டுள்ளன. 

இந்தப் புதிய மாதிரியானது குளிர்காைத்தில் ஏற் டும் தூசுப் டைங்கள் குறித்து முன்னறிவிக்கவும், 

அதற்தகற்  மாசுக்கட்டுப் ாட்டுத் திட்டங்கலள உருவாக்கவும் அரசுக்கு உதவும். 

 வட இந்தியாவில், குளிர்காைத்தில் ஏற் டும் தூசுப் டை மாசு ாட்டின் வருடாந்திர மாறு ாடு, எல் நிதனா 

(வானிலையில் உைகளாவிய தாக்கத்லத ஏற் டுத்தும்  சிபிக் ப ருங்கடலில் ஏற் டும் ஒரு காைநிலை 

சுழற்சி) மற்றும் அண்டார்டிக் அலைவு – Antarctic Oscillation (பதன் அலரக்தகாளத்தின் வளிமண்டை 

மாறு ாட்டின் குலறந்த அதிர்பவண்முலற) ஆகியவற்றின் மூைம் கட்டுப் டுத்தப் டுகிறது என இந்த 

ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது. எல் நிதனா-கடல் தமற் ரப்பு பவப் நிலை முரண்கள் மற்றும் அண்டார்டிக் 

அலைவு–தூண்டப் ட்ட முரண்கள் முதலிய இரண்டும் இலையுதிர் முதல் குளிர்காைம் வலர நீடிக்கும். 

4.அண்கமயில் காலமான தடாங்கு ார் ராய், எந்த மாநில சட்டமன்றத்தின் அகவத்தகலவராக 

இருந்தார்? 

A) ஒடிசா 

B) தமகாலயா  

C) தமற்கு வங்கம் 

D) நாகாலாந்து 
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 தமகாைய ெட்டமன்றத்தின் தற்த ாலதய அலவத்தலைவரும், மாநிை முன்னாள் முதைலமச்ெருமான 

Dr. தடாங்கு ார் ராய் (64), ஜூலை.28 அன்று குருகிராமில் காைமானார். ஐக்கிய ஜனநாயகக் கட்சியின் 

(UDP) தலைவராக இருந்த இராய், காசி ெமூகத்லதச்தெர்ந்த பெல்வாக்கு மிக்க அரசியல்வாதிகளுள் 

ஒருவராகக் காணப் ட்டார். கான்ராட் ெங்மாவின் ததசிய மக்கள் கட்சி தலைலமயிைான தமகாைய 

ஜனநாயக கூட்டணி அரொங்கத்தில் UDP ஒரு முக்கியப்  ங்காளராக இருந்தது. 

5.ப ாதுக்கணக்குக் குழுவின் தகலவராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளவர் யார்? 

A) மீனாட்சி தலகி 

B) கிாிஷ் பாலசந்ேிர பாபட் 

C) அேிா் ரஞ்சன் சவுே்ாி  

D) கிாிே் பிதரம்ெிபாய் தசாலங்கி 

 மக்களலவயில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரான அதிர் ரஞ்ென் ெவுத்ரி, ப ாதுக்கணக்குக்குழுவின் 

தலைவராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். அலவயிலிருந்து காங்கிரஸ் ொர் ாக ப ாதுக்கணக்குக்குழுவிற்கு 

நியமிக்கப் ட்டுள்ள ஒதர உறுப்பினர் இவராவார். இந்த நியமனத்லத மக்களலவ அலவத்தலைவர் 

ஓம் பிர்ைா தமற்பகாண்டார். 

 ப ாதுக்கணக்குக்குழுவில் மக்களலவலயச் தெர்ந்த 15 உறுப்பினரும் மாநிைங்களலவலயச் தெர்ந்த 

7 உறுப்பினரும் உள்ளனர். இது, மதிப்பீட்டுக் குழு மற்றும் அரசு நிறுவனங்களுக்கான குழுவுடன் 

நாடாளுமன்றத்தில் மிக முக்கியமான நிதிக்குழுக்களுள் ஒன்றாக உள்ளது. இந்திய அரசின் வருவாய் 

மற்றும் பெைவினங்கலள தணிக்லக பெய்வதத ப ாதுக்கணக்குக் குழுவின் தநாக்கமாகும். இதுதவிர, 

மதிப்பீட்டுக்குழு கிரிஷ்  ாைெந்திர  ா ட் தலைலமயிலும், அரசு நிறுவனங்களுக்கான குழு மீனாட்சி 

தைகி தலைலமயிலும்,  ட்டியல் இனத்தவர் மற்றும்  ழங்குடியினரின் நைக்குழு கிரித் பிதரம்ஜி ாய் 

தொைங்கி தலைலமயிலும் இருக்கும். 

6.எல்கலப்  ாதுகாப்புப்  கடயின் (BSF) புதிய தகலகம இயக்குநராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளவர் யார்? 

A) ராதெஷ் சந்ேிரா 

B) V K தொாி  

C) S S தேஸ்வால் 

D) ராெீவ் ராய் பட்நாகா் 

 எல்லைப்  ாதுகாப்புப்  லடயின் (BSF) புதிய தலைலம இயக்குநராக IPS அதிகாரி V K தஜாரி (மத்தியப் 

பிரததெம்: 1984) நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். ஆகஸ்ட்.31 அன்று ஓய்வுப றவுள்ள தற்த ாலதய தலைலம 

இயக்குநர் இரஜினி காந்தி மிஸ்ராவிடம் இருந்து BSF ப ாறுப்ல  அவர் ப ற்றுக்பகாள்வார். தஜாரி, 

தற்த ாது அலமச்ெரலவ பெயைகத்தின்கீழ், புைனாய்வு அலமப் ான RAWஇல் சிறப்புச் பெயைாளராக 

 ணியாற்றிவருகிறார். பெப்டம் ர் 2020 அன்று அவர் ஓய்வுப றுவார். எல்லைப்  ாதுகாப்புப் லட (BSF) 

என் து இந்தியாவின் மிகப்ப ரிய எல்லைக் காவல் லடயாகும். 
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 இது  ாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கததெத்துடனான இந்தியாவின் 2 முக்கிய எல்லைகலளப்  ாதுகாக்கப் 

 ணிபுரிகிறது. ITPB (சீனா) மற்றும் SSB (தந ாளம் மற்றும் பூட்டான்) ஆகிய இரண்டும் பிற எல்லைப் 

 ாதுகாப்புப்  லடகளாகும். 

7.எந்த மத்திய அகமச்சகத்தால், Deep Ocean Mission (DOM) பதாடங்கப் டவுள்ளது? 

A) சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்ற அலமச்சகம் 

B) புவி அறிவியல்கள் அலமச்சகம்  

C) மபட்தராலியம் மற்றும் இயற்லக எாிவாயு அலமச்சகம் 

D) தவேியியல் மற்றும் உரங்கள் அலமச்சகம் 

 ஆழ்கடல் திட்டமானது (DOM) இறுதியாக இந்திய அரசிடமிருந்து ஒப்புதலைப் ப ற்றுள்ளது. கடலின் 

ஆழமான இலடபவளிகலள ஆராய்வதற்கான ரூ.8000 தகாடி மதிப்பிைான இந்த ஐந்தாண்டுத் 

திட்டத்லத மத்திய புவி அறிவியல் அலமச்ெகம் பெயல் டுத்தவுள்ளது. உதைாகங்கள் (Metals) மற்றும் 

தாதுக்கலளத் (Minerals) ததடுவதத இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கமாகும். 

 Poly - Metallic Noduleகலள (PMN) ஆராய்வதற்காக ஐ.நா. ெர்வததெ கடல் டுலக ஆலணயமானது 

மத்திய இந்தியப்ப ருங்கடல் வடிநிைத்தில் 75,000 ெ.கி.மீ.,  ரப் ளலவ இந்தியாவுக்கு ஒதுக்கியுள்ளது. 

இலவ இரும்பு, மாங்கனீசு, நிக்கல் மற்றும் தகா ால்ட் ஆகியவற்லறக் பகாண்ட கடற் ரப்பில் உள்ள 

 ாலறச் சிதறல்களாகும். மத்திய இந்தியப் ப ருங்கடலில் கடல்களின் அடிப் குதியில் 380 மில்லியன் 

பமட்ரிக் டன் PMN கிலடப் தாக மதிப்பிடப் ட்டுள்ளது. 

8.இந்தியாவின் நடப் ாண்டு கீகத பெயந்தி விழாவுக்கு,  ங்காண்கம நாடாக அகழக்கப் ட்டுள்ள 

நாடு எது? 

A) இலங்லக 

B) தநபாளம்  

C) இந்தோதனஷியா 

D) ோய்லாந்து 

 குருதேத்திரத்தில் நடக்கவுள்ள நடப் ாண்டு ‘கீலத பஜயந்தி விழா’வுக்கு தந ாளத்லத  ங்காண்லம 

நாடாக அலழக்க ஹரியானா முதல்வர் மதனாகர்ைால் கட்டார் அந்த நாட்டுக்கு அலழப்புவிடுத்துள்ளார். 

இந்தியாவுக்கான தந ாள தூதர் நிைம் ர் ஆச்ொர்யாவுக்கும் அவர் அலழப்புவிடுத்துள்ளார். கீலத 

பஜயந்தி, ஹிந்து மாதமான மார்கழி வளர்பிலறயில் சுக்ை ஏகாதசியில் வருகிறது. இது ஹிந்துக்களின் 

புனிதநூைான ஸ்ரீமத்- கவத்கீலதயின் பிறப்ல க்குறிக்கிறது. ‘கீலத பஜயந்தி விழா’,  கவத்கீலதயின் 

பிறந்தநாளாகக் கருதப் டுவதால் அது முக்கியத்துவம் ப றுகிறது. 

 குருதேத்திரப் த ாரின்த ாது  கவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தனது தத்துவத ாதலனகலள அர்ஜுனனுக்கு 

வழங்கிய புனிதநாளின் நிலனவாக, மக்கள் ‘கீலத பஜயந்தி’லயக் பகாண்டாடுகிறார்கள். 
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9.ப ண் பதாழில்முகனதவாகர ஊக்குவிக்க NITI ஆதயாக், எந்த சமூக ஊடகத்துடன் கூட்டுச் 

தசர்ந்துள்ளது? 

A) ஸ்லகப் 

B) லிங்க்ட்இன் 

C) டுவிட்டா் 

D) வாட்ஸ்அப்  

 ப ண்கள் பதாழில்முலனதவார் தளத்தின் (WEP) ஆதரவின் கீழ், இந்தியாவில் ப ண் பதாழில்முலன 

–தவாருக்கு ஆதரவளிப் தற்கும், ஊக்குவிப் தற்குமாக NITI ஆதயாக், த ஸ்புக்கிற்குச் பொந்தமான 

வாட்ஸ்அப் உடன் கூட்டுச் தெர்ந்துள்ளது. ப ண் பதாழில்முலனதவார்களின் திறலன வளர்ப் லத 

தநாக்கமாகக்பகாண்ட நிகழ்வுகளின் வருடாந்திர நிகழ்ச்சி நிரலை NITI ஆதயாக்கும் வாட்ஸ்அப்-உம் 

அறிவிக்கும். தமலும், ப ண் பதாழில்முலனதவார்கள் எதிர்பகாள்ளும் ெவால்கலள எதிர்பகாள்ளும் 

தநாக்கில் குறிப்பிட்ட திட்டங்கலள NITI ஆதயாக்கும் வாட்ஸ்அப்-உம் உருவாக்கும். 

 இந்த முயற்சி, இந்திய WEP மன்றத்தில்  திவுபெய்யப் ட்ட  யனர்கலளக் குறிலவக்கும். நடப் ாண்டு 

வழங்கப் டும் NITI ஆதயாக்கின் முதன்லமத் திட்டமான Women Transforming India (WTI) விருதுகளில் 

வாட்ஸ்அப்  ங்குதாரராக இருக்கும். தமலும் WTI பவற்றியாளர்களுக்கு, $100,000 மதிப்புள்ள  ரிலெ 

வாட்ஸ்அப் வழங்கும். WTI விருதுகலள ஐ.நா அலவயுடன் இலணந்து NITI ஆதயாக் நிறுவியுள்ளது. 

10.எந்த IITஐச் தசர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், குங்குமச் சாயத்கதப்  யன் டுத்தி சூழலுக்குகந்த 

சூரிய மின்கலங்ககள உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) ஐஐடி மமட்ராஸ் 

B) ஐஐடி மும்லப 

C) ஐஐடி ஐேராபாே்  

D) சிம்லா 

 IIT ஐதரா ாத்தில் உள்ள அறிவியைாளர்கள், இந்தியாவில் குங்குமம் அல்ைது ொதிலிங்கம் தயாரிக்கப் 

 யன் டும் ஆயத்த ொயத்லதப்  யன் டுத்தி மலிவுவிலை, சூழலுக்கு உகந்த சூரிய மின்கைங்கலள 

உருவாக்கியுள்ளனர். ொய-உணர்திறனுலடய சூரியமின்கைமானது (DSSC) நீரிய மின் குளி மற்றும் 

பிளாட்டினமற்ற எதிர் மின்முலனகலளக்பகாண்ட (Electrodes) புதிய புச்சின் (New Fuchsin) ொயத்லத 

அடிப் லடயாகக்பகாண்டதாகும். இந்த ஆராய்ச்சி சூரிய மின்னாற்றல் இதழில் பவளியிடப் ட்டுள்ளது. 

 இன்று புழக்கத்தில் இருக்கும் ப ரும் ாைான சூரிய மின்கைங்கள் சிலிகானால் ஆனலவ. சிலிகானால் 

தயாரிக்கப் டும் சூரிய மின்கைங்கள் மிகவுயர்ந்த பவப் நிலை முலறகலள உள்ளடக்கியததாடு அதிக 

தயாரிப்புச் பெைவுலடயதாகவும் உள்ளன. DSSC, மூன்றாம் தலைமுலற பமல்லிய- டை கரிம மூைக் 

கூறு அடிப் லடயிைான ஆற்றல் மாற்றும் ொதனமாகும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு F1 ஜெர்மன் கிராண்ட் பிரிக்ஸை ஜென்றது யார்? 

A) டேனியல் வியாே் 

B) லான்ஸ் ஸ்ே்ட ால் 

C) செபாஸ்டியன் சவே்ேல் 

D) டேக்ஸ் சவா்ஸ்ோப்பன் (Max Verstappen)  

 ஹொக்கன்ஹெய்மில் நலடஹெற்ற F1 ஹஜர்மன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ஹொட்டியில், Red Bullஇன் ஓட்டுநர் 

ஹமக்ஸ் ஹெர்ஸ்டாப்ென், ஹஜர்மன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ெட்டத்லை ஹென்றார். இந்ைச் சீசனில் இது அெரது 

இரண்டாெது ஹெற்றியும், ஹமாத்ைமாக இது அெரது ஏழாெது ஹெற்றியுமாகும். நான்கு முலற முன்னாள் 

சாம்பியனான ஹெராரி வீரர் ஹசொஸ்டியன் ஹெட்டல் இரண்டாெது இடம் பிடித்ைார். ஹடாஹரா ஹராஹ ா 

அணியின் இரஷ்ய வீரர் ஹடனியல் வியாட் மூன்றாெது இடத்லையும், ஹரசிங் ொயிண்ட் அணியின் 

கனடிய வீரர் ைான்ஸ் ஸ்ட்ஹரால் நான்காெது இடத்லையும் பிடித்ைனர். 

2.இந்தியாவின் புதிய நிதிச் ஜெயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளெர் யார்? 

A) நீ ஜ் குோா் குப்தா 

B) கிாிஷ் ெந்தி  முா்மு 

C) அதனு ெக் வா்த்தி 

D)  ாஜீவ் குோா்  

 இ.ஆ.ெ அதிகாரி ராஜீவ் குமார் (ஜார்க்கண்ட்: 1984) புதிய நிதிச்ஹசயைாளராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 

ைற்ஹொது, எரிசக்தி ஹசயைராக உள்ள சுொஷ் சந்திர கார்குக்குப் பிறகு அெர் இப்ெைவிக்கு ெந்துள்ளார். 

குமாலர புதிய நிதிச்ஹசயைாளராக நியமிக்க பிரைமர் நஹரந்திர ஹமாடி ைலைலமயிைான அலமச்சரலெ 

நியமனக்குழு ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. 

 நிதிச்ஹசயைாளர் என்ெெர் நிதியலமச்சகத்தின் நிர்ொகத்ைலைெராக உள்ளார். ஹமலும், நிதி அலமச்ச 

–கத்திற்குள் ஹகாள்லக மற்றும் நிர்ொகத்தின் அலனத்து விசயங்களிலும் நிதியலமச்சரின் முைன்லம 

ஆஹைாசகராக உள்ளார். நிதியலமச்சகத்தில் உள்ள ஐந்து துலறகளின் (ஹொருளாைார விெகாரங்கள், 

ெருொய், ஹசைவு, நிதி ஹசலெகள் மற்றும் முைலீடு மற்றும் ஹொது ஹசாத்து ஹமைாண்லமத் துலற) ஐந்து 

ஹசயைாளர்களுள் மூத்ைெராகவும், அதிக அதிகாரம்மிக்கெராகவும் உள்ளார். 

3.ஷாொலா தேொ சிங் தகாவில், எந்ே நாட்டில் அஸமந்துள்ளது? 

A) ேடலெியா  B) இந்டதாடனெியா 

C) பாகிஸ்தான்   D) கே்டபாடியா 
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 உள்ளூர் ஹிந்து மக்களின் ஹகாரிக்லகயின் ஹெரில், இந்தியா - ொகிஸ்ைான் பிரிவிலனக்குப் பிறகு 

முைல்முலறயாக கீலழநகரமான சியால்ஹகாட்டில், 1000 ஆண்டுகள் ெழலமயான ஹிந்துக்ஹகாவிலை 

ொகிஸ்ைான் திறந்துள்ளது. பிரைமர் இம்ரான் கானின் ெழிகாட்டுைலின் ஹெரில் இந்ை நடெடிக்லக 

எடுக்கப்ெட்டுள்ளது. ைாஹராெலில் உள்ள ஷாொைா ஹைஜா சிங் ஹகாவிைானது சர்ைார் ஹைஜா சிங் 

என்ெெரால் கட்டப்ெட்டது. 

 கடந்ை 1992ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் ொெர் மசூதி இடிக்கப்ெட்டஹொது அைன் எதிஹராலியாக 

ொகிஸ்ைானில் ஹிந்துக் ஹகாவில்கள் ைாக்கப்ெட்டன. அப்ஹொது இந்ை ஷாொைா ஹைஜா சிங் ஹகாவிலும் 

சிதிைமலடந்ைது. அலையடுத்து சியால்ஹகாட்டில் ெசிக்கும் ஹிந்து மக்கள், அக்ஹகாவிலுக்கு ஹசல்ெலை 

நிறுத்தினர். ொகிஸ்ைானில் ஹமாத்ைம் 75 இைட்சம் ஹிந்துக்கள் ெசிப்ெைாக அந்நாட்டரசு மதிப்பிட்டுள்ள 

நிலையில், 90 இைட்சத்துக்கும் அதிகமான ஹிந்துக்கள் இருப்ெைாக அங்குள்ஹளார் கூறுகின்றனர். 

4.எந்நிறுெனத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்கள், தமற்குத் ஜோடர்ச்சி மஸலயில் 26 மில்லியன் ஆண்டுக்கு 

முந்ஸேய ஒரு புதியெஸக பச்ஸெப்பாம்ஸப (Vine Snake) கண்டறிந்துள்ளனர்? 

A) ஐஐடி சேே் ாஸ் 

B) IISc சபங்களூரு  

C) ஐஐடி கான்பூா் 

D) ஐஐடி டகா க்பூா் 

 ஹெங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கழகத்தின் (IISc) ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஹமற்குத் ஹைாடர்ச்சி 

மலையில் Proahaetulla antiqua என்ற புதிய ெலக ெச்லசப்ொம்பினத்லைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

ஹைால்லினமான இது, ஹைற்கத்திய ஹமற்குத் ஹைாடர்ச்சி மலைகளில் காணப்ெடுகிறது. இது, சுமார் 26 

மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒலிஹகாசீன் காைத்தின்ஹொது உருொகியைாக கருைப்ெடுகிறது. 

 இவ்ெலக ொம்புகள் ைமிழ்நாட்டின் களக்காடு-முண்டந்துலற புலிகள் காப்ெகம் மற்றும் ஹகரளாவின் 

ஹசந்தூரனி ெனவுயிரி சரணாையம் உள்ளிட்ட காப்பிடப்ெட்ட ொழ்விடங்களில் காணப்ெடுகின்றன. 

இவ்விரு இடங்களுஹம ஹைன் ஹமற்குத்ஹைாடர்ச்சி மலையில் அலமந்துள்ளன. இந்ைக்கண்டுபிடிப்ொனது 

ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு ெச்லசப் ொம்புகளின் ெரிணாமத்லைப் ெற்றி ஹமலும் அறிய உைவுெஹைாடு 

மட்டுமல்ைாமல், ஹமற்குத் ஹைாடர்ச்சி மலையின் ெரிணாம ெரைாற்லறயும் (இமயமலைலய விட 

ெழலமயான ஒரு நிைப்ெரப்பு) அறிய உைவுகிறது. 

5. 2018 புலிகள் கணக்ஜகடுப்பு அறிக்ஸகயின்படி, எந்ே மாநிலத்தில் அதிக எண்ணிக்ஸகயிலான 

புலிகள் பதிொகியுள்ளன? 

A) ேத்திய பி டதெே்  

B) உத்த காண்ே் 

C) கா்நாேகா 

D) ெத்தீஸ்கா் 
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 2019 சர்ெஹைச புலிகள் நாலள முன்னிட்டு, 4ஆெது சுற்று அகிை இந்திய புலிகள் கணக்ஹகடுப்பு –

2018 முடிவுகலள பிரைமர் நஹரந்திர ஹமாடி ஹெளியிட்டார். 2018ஆம் ஆண்டு நிைெரப்ெடி, இந்தியாவில் 

புலிகளின் எண்ணிக்லக 2967ஆக அதிகரித்துள்ளது. புலிகளின் எண்ணிக்லக அதிகரிப்ொனது 

2006ஆம் ஆண்டு முைல் புலிகளின் ஆண்டு சராசரி ெளர்ச்சி விதிைத்துடன் ஒத்துப்ஹொகிறது. 

 புலிகள் கணக்ஹகடுப்பின்ெடி ம.பிஇல் அதிக எண்ணிக்லகயிைான புலிகள் (526) உள்ளன. புலிகளின் 

எண்ணிக்லகயானது கர்நாடகாவில் 524 ஆகவும், உத்ைரகாண்டில் 442 ஆகவும் உள்ளன. 

புலிகளின் எண்ணிக்லகலய இரட்டிப்ொக்குெது ெற்றிய புனிை பீட்டர்ஸ்ெர்க் பிரகடனத்திற்கான ைனது 

உறுதிப்ொட்லட, 2022 காைக்ஹகடுவுக்கு முன்ஹெ அலடந்ைது இந்தியாவிற்ஹக ஹெருலம ஹசர்க்கும் 

ைருணமாக உள்ளது. 

 சத்தீஸ்கர் மற்றும் மிஹசாரம் ஆகிய மாநிைங்கள் புலிகளின் எண்ணிக்லகயில் சரிலெக் கண்டுள்ளன. 

அஹை ஹநரத்தில், ஒடிசாவில் புலிகளின் எண்ணிக்லக மாறாமல் அப்ெடிஹய உள்ளது. ம.பிரஹைசத்தில் 

உள்ள ஹெஞ்ச் புலிகள் காப்ெகத்தில் அதிக எண்ணிக்லகயிைான புலிகள் ெதிொகியுள்ளன. அஹை 

ஹநரத்தில், ைமிழ்நாட்டின் சத்தியமங்கைம் புலிகள் காப்ெகமானது 2014ஆம் ஆண்டு முைல் அதிகெட்ச 

முன்ஹனற்றத்லை ெதிவுஹசய்துள்ளது. 

 அருகிெரும் இவ்வுயிரினங்கலளப் ொதுகாப்ெைற்கும், சுற்றுச்சூழல் ஒருலமப்ொட்லடப் ஹெணுெைற்கும் 

உைவுெைற்காக ஒவ்ஹொர் ஆண்டும் ஜூலை.29 அன்று சர்ெஹைச புலிகள் தினம் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. 

புலிகளின் எண்ணிக்லக அருகிெருெது மற்றும் அெற்றின் அெைநிலை குறித்து உைகளவில் 

கெனத்லை ஈர்க்கும் ஹநாக்கத்துடன் இந்ை நாள் 2010ஆம் ஆண்டு இரஷ்யாவில் நடந்ை புனிை பீட்டர்ஸ் 

ெர்க் புலிகள் உச்சிமாநாட்டில் உருொக்கப்ெட்டது. 

6.எந்ே நாடுகஸளச்தெர்ந்ே PTA இறக்குமதிகளுக்கு மத்திய அரசு அண்ஸமயில் திட்டெட்டமான 

இறக்குமதி மிகு குவிப்புத் ேவிர் சுங்கத்ஸே (definitive anti-dumping duty) விதித்துள்ளது? 

A) கே்டபாடியா & இந்டதாடனஷியா 

B) சதன்சகாாியா & தாய்லாந்து  

C) வியே்நாே் & இலங்கக 

D) பிலிப்கபன்ஸ் & ெீனா 

 ஹைன்ஹகாரியா மற்றும் ைாய்ைாந்திலிருந்து இறக்குமதி ஹசய்யப்ெடும் சுத்திகரிக்கப்ெட்ட ஹடஹரப்ைாலிக் 

அமிைத்தின் (Purified Terephthalic Acid – PTA) அலனத்து இறக்குமதிக்கும் மத்திய நிதியலமச்சகம் 

திட்டெட்டமான இறக்குமதி மிகு குவிப்புத் ைவிர் சுங்கத்லை விதித்துள்ளது. PTA என்ெது ொலியஸ்டர் 

சில்லுகள் ையாரிப்பில் முைன்லம மூைப்ஹொருளாக உள்ளது. அலெ ஜவுளி, சிப்ெம் கட்டுைல், அைங்காரப் 

ஹொருட்கள், நுகர்ஹொர் ஹொருட்கள், பிசின்கள் மற்றும் பூச்சுகளில் ெயன்ெடுத்ைப்ெடுகின்றன. 
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7.கஸலஞர்களுக்கான சீனியர் / ெூனியர் ஜபல்தலாஷிப்பில், எந்ே ஜமாழிஸய ெமீபத்தில் 

கலாொர அஸமச்ெகம் தெர்த்ேது? 

A) நிோதி 

B) குோவ்னி 

C) ெத்தீஸ்காி 

D) ெந்தாலி  

 இந்திய அரசியைலமப்பின் எட்டாெது அட்டெலணயில், மீைமிருக்கும் ஹமாழிகளான ஹநொளி மற்றும் 

சந்ைாலி ஆகிய ஹமாழிகலள கைாசாரத்துலறயில் இருக்கும் சிறந்ை கலைஞர்களுக்கான சீனியர் / 

ஜூனியர் ஹெல்ஹைாஷிப் விருது திட்டத்தில் இைக்கியப்பிரிவின் துலணப்பிரிவில் ஹசர்ப்ெைாக கைாசார 

அலமச்சகம் சமீெத்தில் அறிவித்ைது. 

 துொரகாவில் உள்ள கைாசார ெளங்கள் மற்றும் ெயிற்சி லமயமானது ஹெல்ஹைாஷிப் திட்டத்துக்கான 

மாணெர்கலள ஹைர்வுஹசய்யும் ெணிகலளக் லகயாளும் லமய நிறுெனமாக இருக்கும். "இைக்கிய 

கலைகள்" என்ெது இந்ைத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள துலறகளுள் ஒன்றாகும். அதில் மாணெர்கள், 22 

ஹமாழிகளில் ைங்கள் துலணப்பிரிவு ஆராய்ச்சிக்கு விண்ணப்பிக்கைாம். 

 22 ஹமாழிகளில் இந்திய அரசியைலமப்பின் 344(1) மற்றும் 351ஆெது சரத்துகளிலிருந்து ஆங்கிைம் 

மற்றும் காசி ஆகிய ஹமாழிகளுடன் பின்ெரும் 20 ஹமாழிகள் உள்ளன: (1) அசாமி, (2) ஹெங்காலி, (3) 

ஹொஹடா, (4) ஹடாக்ரி , (5) குஜராத்தி, (6) ஹிந்தி, (7) கன்னடம், (8) கஷ்மீரி, (9) ஹகாங்கனி, (10) லமதிலி, 

(11) மலையாளம், (12) மணிப்பூரி, (13) மராத்தி, (14) ஒரியா , (15) ெஞ்சாபி, (16) சமற்கிருைம், (17) சிந்தி (18) 

ைமிழ், (19) ஹைலுங்கு மற்றும் (20) உருது. 

8. Wingsuit Skydive Jump ஜெய்ே முேல் இந்திய விமானப்பஸட விமானி யார்? 

A) ேிருதுளா காா்க் 

B) தருண் ெவுத்ாி (Tarun Chaudhri)  

C) இ டேஷ் ெந்தி  டதாோ் 

D) கஜடநந்தி  குோா் 

 விங் கமாண்டர் ைருண் சவுத்ரி, விங் சூட் ஸ்லக லடவ் ஜம்ப் ஹசய்ை முைல் இந்திய விமானப்ெலட 

விமானி ஆனார். ஜூலை.21 அன்று ஹஜாத்பூரில் உள்ள விமானப்ெலட நிலையத்தில் நடந்ை கார்கில் 

ஹெற்றி நாள் ஹகாண்டாட்டத்தின்ஹொது, Mi-17 ஹெலிகாப்டரில் இருந்து 8,500 அடி உயரத்திலிருந்து 

அெர் இந்ைச் சாைலனலய நிகழ்த்தினார். ஜூலை.21 மற்றும் 22 ஆகிய ஹைதிகளில், ஹஜாத்பூரில் உள்ள 

விமானப்ெலட நிலையத்தில், கார்கில் ஹெற்றிநாள் ஹகாண்டாட்டங்கள் நலடஹெற்றன. 
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9.எந்ே நகரத்தில், ISRO ஜோழில்நுட்பத் ஜோடர்புக் கூடத்ஸே அஸமக்க மத்திய அஸமச்ெரஸெ 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது? 

A) ோஸ்டகா  

B) பிட ெிலியா 

C) ககயடன 

D) பியூனஸ் ஏா்ஸ் 

 2022 ககன்யான் திட்டத்துக்கான இரஷ்ய ஒத்துலழப்லெக் கருத்தில்ஹகாண்டு இரஷ்யத்தின் 

மாஸ்ஹகாவில் ISRO ஹைாழில்நுட்ெத் ஹைாடர்புக் கூடத்லை அலமக்க மத்திய அலமச்சரலெ ஒப்புைல் 

அளித்துள்ளது. ISROஇன் திட்ட இைக்குகலள அலடெைற்கும், இரஷ்யா மற்றும் அண்லட நாடுகளுடன் 

ெல்ஹெறு விைமான ஹசயல்ொடுகளில் சரியான ஹநரத்தில் ஈடுெடுெைற்கும் இந்ைக் கூடம் ஒரு ெயனுள்ள 

ஹைாழினுட்ெ ஒருங்கிலணப்லெ அளிக்கும். விண்ஹெளி ஹைாழினுட்ெத்தில் நடப்பிலிருக்கும் ஒத்துலழப் 

-புக்கான இருைரப்பு திட்டங்களுக்கு ISRO ஹைாழில்நுட்ெத் ஹைாடர்புக் கூடம் ஆைரெளிக்கும் மற்றும் 

ISROஇன் சார்ொக அது ஹசயல்ெடும். 

 இந்திய குடியரசின் ைலையீடு காரணமாக உருொன சர்ெஹைச ைாொ தீர்வு ஒப்ெந்ைங்கள் குறித்ை ஐ.நா. 

தீர்மானத்தில் லகஹயழுத்திட மத்திய அலமச்சரலெ ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. இந்ைத் தீர்மானத்தில் 

லகஹயழுத்திடுெது முைலீட்டாளர்களுக்கு நம்பிக்லகலய அதிகரிக்கும். சர்ெஹைச நலடமுலறயாக 

உள்ள ைாொ தீர்வுக்கான மாற்றிலனப் பின்ெற்ற இந்தியா உறுதிபூண்டுள்ளது என்ெது ெற்றி 

ஹெளிநாட்டு முைலீட்டாளர்களுக்கு சாைகமான சமிக்லஞலய இது அளிக்கும். 

10.நடப்பாண்டு உலக காது தகளாே இஸளதயாருக்கான பாட்மிண்டன் ொம்பியன்ஷிப்பில் ேங்கம் 

ஜென்ற ஜெர்லின் அனிகா, எந்ே மாநிலத்ஸேச் தெர்ந்ேெராொர்? 

A) தேிழ்நாடு  

B) டக ளா 

C) கா்நாேகா 

D) ஒடிொ 

 லைொனின் லைஹெயில் நடந்ை நடப்ொண்டு உைக காது ஹகளாை இலளஹயாருக்கான ொட்மிண்டன் 

சாம்பியன்ஷிப்பில், ைமிழ்நாட்லடச் ஹசர்ந்ை சிறுமி ஹஜர்லின் அனிகா ைங்கப்ெைக்கம் ஹென்றுள்ளார். 

ஹமலும், சாம்பியன்ஷிப்பின் 18 ெயதுக்குட்ெட்ஹடாருக்கான பிரிவில், 2 ஹெள்ளி மற்றும் 1 ஹெண்கைப் 

ெைக்கத்லையும் அெர் ஹென்றுள்ளார். 15 ெயஹை ஆன அெர், மதுலர அரசுப்ெள்ளியில் ெத்ைாம் ெகுப்பு 

ெயிலும் மாணவியாொர். 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ைமிழ்நாடு புதுச்ஹசரி Bar Councilஇன் ைலைெர் ெைவிக்கான ஹைர்ைலில் ெழக்குலரஞர் பி.எஸ்.அமல்ராஜ் 

ஹெற்றிஹெற்றார். இஹைஹொன்று துலணத்ைலைெராக V கார்த்திஹகயனும், அகிை இந்திய Bar Council 

உறுப்பினராக S பிரொகரனும் ஹெற்றிஹெற்றனர். 

 ைமிழ்நாடு அரசு ஹகபிள் டிவி கட்டணமானது ஆகஸ்ட் 10ஆம் ஹைதி முைல் ரூ.130 + GST என்ற மாை சந்ைா 

கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்ெட்டுள்ளது. 
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