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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த IITஐச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், முட்டை ஓட்டிலிருந்து எலும்புக்கான மாற்றுகடள 

உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) ஐஐடி மெட்ராஸ் 

B) ஐஐடி தில்லி 

C) ஐஐடி பெ்பாய் 

D) ஐஐடி ஹைதராபாத்  

 IIT ஹைதராபாத் மற்றும் ஜலந்தரில் உள்ள B R அம்பபத்கர் பதசிய ததாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் 

ஆராய்ச்சியாளர்கள் (NIT) ஒரு தெயல்முஹைஹய உருவாக்கியுள்ளனர். இதன்மூலம் எலும்பு உள்ஹவப்பு 

தபாருட்கஹள கழிவு முட்ஹட ஓடுகளிலிருந்து உருவாக்க முடியும். டிஹர-கால்சியம் பாஸ்பபட் (TCP) 

பபான்ை எலும்பு மாற்றுப் தபாருள்கஹள நச்சு இரொயனங்கள் பயன்படுத்தாமல் உருவாக்குவதற்கு 

அவர்கள் முயற்சி தெய்கிைார்கள். 

 IIT ஹைதராபாத் ஆராய்ச்சியாளர்களின் இயற்ஹக ஆதார பதர்வாக முட்ஹட ஓடுகள் உள்ளன. முட்ஹட 

ஓடுகள் தபரும்பாலும் கால்சியம் (95.1%) மற்றும் சிறிய அளவு புரதங்கள் மற்றும் தண்ணீரால் ஆனஹவ. 

நவீனகால மருத்துவத்தில், பெதமஹடந்த மற்றும் ததாஹலந்த எலும்புகள் பநாயாளியிடமிருந்பதா 

அல்லது நன்தகாஹடயாளரிடமிருந்து தபைப்படும் எலும்புகஹளக் தகாண்படா அல்லது பாரிெச் ொந்து 

பபான்ை கால்சியம் நிஹைந்த தெயற்ஹகப் தபாருட்கஹளயும், ஹைட்ராக்ஸிபஹடட் மற்றும் கால்சியம் 

பாஸ்பபட் பபான்ை பாஸ்பபட் கலஹவகஹளப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் எலும்பு மாற்றுப் 

தபாருட்கஹளக் தகாண்படா மாற்ைப்படுகின்ைன. TCP (Tri-Calcium Phosphate) என்பது எலும்பு மாற்றுப் 

தபாருளாக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தபாதுவான இயற்ஹக மூலப் தபாருளாகும். 

2.எந்த IITஐச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், ‘GraspMan’ என்னும் ததாழிற்துடை மற்றும் களத்தில் 

பயன்படுத்தக்கூடிய சராசபாடவ உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) ஐஐடி மெட்ராஸ்  

B) ஐஐடி தில்லி 

C) ஐஐடி பெ்பாய் 

D) ஐஐடி ஹைதராபாத் 

 ததாழில் நிறுவனங்களில் பல பணிகளுக்குப் பயன்படும் வஹகயிலான நவீன ததாழில்நுட்பங்களுடன் 

கூடிய பராபபாட்ஹட தமட்ராஸ் IIT ஆராய்ச்சியாளர்கள் வடிவஹமத்துள்ளனர். ‘GraspMan’ எனப் 

தபயரிடப்பட்டிருக்கும் இந்த பராபபாட் தமட்ராஸ் IIT தபாறியியல் வடிவங்கள் துஹையின் கீழ் இயங்கி 

வரும் தானியங்கி ஆய்வகப் பபராசிரியர் அபொகன் ததாண்டியாத் தஹலஹமயிலான குழு 

வடிவஹமத்துள்ளது. 
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 ததாழில்நிறுவனங்களில் பல்பவறு பணிகஹள பமற்தகாள்ளும் வஹகயில் புரிதல், கட்டஹளஹய ஏற்று 

நடத்தல், இடம்தபயர்தல் ஆகிய திைன்களுடன் இந்த பராபபாட் வடிவஹமக்கப்பட்டுள்ளது. மாறுபட்ட 

சூழல்களுக்கு ஏற்ப தெயல்படும் திைன்தகாண்டது. இந்த பராபபாட்டுடன் இஹைக்கப்பட்டிருக்கும் 

ஹககள், மனித ஹககளுக்கு இஹையாக பல்பவறு வடிவங்களிலான தபாருள்கஹள எளிதாகக் 

ஹகயாளும் திைன்தகாண்டதாகும். 

3. 18 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு உலக ஜூனியர் மல்யுத்த ோம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் தவன்ை முதல் 

இந்தியர் யார்? 

A) ஆகாஷ் ஆன்டில் 

B) பா்வீன் ொலிக் 

C) விஜய் பாட்டீல் 

D) தீபக் புனியா  

 எஸ்படானியாவின் தாலினில் நடந்த உலக ஜூனியர் மல்யுத்த ொம்பியன்ஷிப்பின் ஆண்களுக்கான 

‘பிரீஸ்ஹடல்’ 86 கிபலா எஹடப்பிரிவு இறுதிப்பபாட்டியில், இந்தியாவின் தீபக் புனியா, இரஷ்யாவின் 

அலிக் தெப்ஜுபகாஹவ வீழ்த்தி தங்கம் தவன்ைார். இதன்மூலம் இந்தத் ததாடரில் 18 ஆண்டுக்குப்பின் 

இந்தியாவுக்கு தங்கப்பதக்கம் கிஹடத்துள்ளது. இதற்குமுன், 2001ஆம் ஆண்டில் இரபமஷ் குமார் (69 

கிபலா), பால்விந்தர் சிங் சீமா (130 கிபலா) ஆகிபயார் தலா ஒரு தங்கம் தவன்றிருந்தனர். 

4.உலக கல்வி உச்சிமாநாடு -2019இல் விருது தபற்ை மாநிலம் எது? 

A) இராஜஸ்தான்  

B) உத்தரப்பிரததசெ் 

C) ெகாராஷ்டிரா 

D) ெத்திய பிரததசெ் 

 புது தில்லியில் நடந்த 14ஆவது உலக கல்வி உச்சிமாநாட்டில் (World Education Summit - 2019), உயர் 

கல்வியில் புரிந்த ொதஹனகளுக்காக “Best Innovation & Initiative Leadership Award  - சிைந்த புத்தாக்கம் 

மற்றும் முன்தனடுப்புக்கான தஹலஹமத்துவ விருது” இராஜஸ்தான் மாநில அரசுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

இவ்விருஹத அம்மாநிலத்தின் உயர்கல்வித்துஹை அஹமச்ெர் பன்வர் சிங் பாட்டி தபற்றுக்தகாண்டார். 

இந்த 2 நாள் மாநாட்டில் 8 நாடுகள் & இந்தியாவின் 17 மாநிலங்களின் பிரதிநிதிகள் பங்பகற்ைனர். 

5.அண்டமயில் காலமான V B ேந்திரசேகர், எந்த விடளயாட்டுைன் ததாைர்புடையவர்? 

A) கூஹடப்பந்து  B) கிாிக்மகட்  

C) கால்பந்து  D) ைாக்கி 
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 முன்னாள் இந்திய மற்றும் தமிழக கிரிக்தகட் வீரரான V B ெந்திரபெகர் (57), ஆகஸ்ட்.15 அன்று 

தென்ஹனயில் காலமானார். VB என அன்புடன் அஹழக்கப்படும் இவர், இந்திய கிரிக்தகட் அணிக்காக 

7 ஒருநாள் ெர்வபதெ பபாட்டிகளில் விஹளயாடியுள்ளார். இதில், அதிகபட்ெமாக 53 இரன்கஹள அவர் 

எடுத்துள்ளார். 81 முதல்தரப் பபாட்டிகளில் 4,999 இரன்கஹள 10 ெதங்களுடன் எடுத்துள்ளார். 

 1988இல், தமிழ்நாடு, இரஞ்சிக்பகாப்ஹபஹய தவன்ைபபாது அவ்வணியின் ஓரங்கமாக அவர் இருந்தார். 

பின்னர், ஒருகட்டத்தில் பகாவா அணிக்காக ஆடினார். தமிழ்நாடு அணிஹயயும் வழிநடத்தியுள்ளார். 

ஓய்வுக்குப்பிைகு, பயிற்சி மற்றும் வர்ைஹனயில் கவனம் தெலுத்திவந்தார். தென்ஹன சூப்பர் கிங்ஸ் 

அணியின் பமலாளராகவும் தெயல்பட்டார். முதல் IPL ஏலத்தில் பதானிஹய ஏலம் எடுக்க பிரதான 

காரைமாக இருந்தவர் V B ெந்திரபெகர் ஆவார். 

6.ஆசிய தைகள ேங்கத்தின் (AAA) தைகள ஆடையத்தில், உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்ை முன்னாள் 

இந்திய விடளயாட்டு வீரர் யார்? 

A) அஞ்சு பாபி ஜாா்ஜ் 

B) இராஜ்யவா்தன் சிங் ரத்ததாா் 

C) P T உஷா  

D) கா்ணெ் ெல்தலஸ்வாி 

 புகழ்தபற்ை இந்திய தடகள வீராங்கஹனயும் ஒலிம்பிக் தவற்றியாளருமான P T உொ, ஆசிய தடகள 

ெங்கத்தின் (AAA) தடகள ஆஹையத்தின் உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். AAA தடகள 

ஆஹையத்தின் ஆறு உறுப்பினர்களுள் ஒருவராக P T உொ இருப்பார். இந்த ஆஹையத்திற்கு 

1992ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் தவன்ை ெம்மட்டி எறி வீரரான உஸ்தபகிஸ்தாஹனச் பெர்ந்த 

ஆண்ட்ரி அப்துவலீவ் தஹலஹமதாங்குவார். 

 1984 லாஸ் ஏஞ்ெல்ஸ் ஒலிம்பிக்கில், 400 மீ தஹடதாண்டல் இறுதிப்பபாட்டியில், தவண்கலத்ஹத 1/100 

வினாடியில் P T உொ தவைவிட்டார். 'பய்பயாலி எக்ஸ்பிரஸ்' என அஹழக்கப்படும் இவருக்கு, 1983ஆம் 

ஆண்டில் ‘அர்ஜுனா’ விருது வழங்கப்பட்டது. அண்ஹமயில், ெர்வபதெ தடகள கூட்டஹமப்பின் (IAAF) 

மதிப்புமிக்க ‘Veteran Pin’ விருதுக்கு P T உொ பரிந்துஹரக்கப்பட்டார். 

7.மாைவ ததாழில்முடனசவாருக்கான ‘E-Step’ திட்ைத்டத ததாைங்கியுள்ள மாநில அரசு எது? 

A) தெிழ்நாடு 

B) கா்நாடகா  

C) பஞ்சாப் 

D) தகரளா 

 மாைவர்களின் துளிர் - நிறுவனங்கஹள பமம்படுத்துவதற்கான ஒரு முன்முயற்சியாக ‘E – Step’ஐ 

கர்நாடக அரசு ததாடங்கியுள்ளது. ததாழில்முஹனவின் பல்பவறு அம்ெங்கஹள உள்ளடக்கிய ததாடக்க 
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முகாம்கள் (Boot Camps), வழிகாட்டுதல் மற்றும் பயிற்சித் திட்டங்களில் ‘E-Step’ தனது கவனத்ஹதச் 

தெலுத்தும். இந்தத் திட்டம், கர்நாடகா புத்தாக்கம் மற்றும் ததாழினுட்ப ெங்கத்தின் (KITS) ஒருபகுதியாக 

உள்ளது. அனுபவம்வாய்ந்த பயிற்சியாளர்களிடமிருந்து ததாழில்முஹனவின் அடிப்பஹடகஹளப் புரிந்து 

தகாள்வதற்காக மாைவர்கள்/துளிர்–நிறுவனர்கள் (Startups)/ததாழில்முஹனபவாருக்காக சிைப்பாக 

வடிவஹமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ‘E-Step’ ஆனது முதற்கட்டமாக மாநிலம் முழுவதுமுள்ள அஹனத்து தற்கால அஹடவு வஹலயஹமப்புக 

-ளிலும் (NAIN) நாள் முழுவதும் நஹடதபறும் ததாடக்க முகாம்கஹள நடத்தும். இத்ததாடக்க முகாம்கள், 

பங்பகற்பாளர்களுக்கு தற்பபாஹதய துளிர்-நிறுவன அஹமப்பின் கண்பைாட்டத்ஹத வழங்கும். 

8.எந்த நகரத்தில், இந்தியாவின் முதலாவது தனியார் விண்தவளி அறிவியல் அருங்காட்சியகம் 

திைக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) ஹைதராபாத்  

B) உஜ்ஹஜன் 

C) தடராடூன் 

D) இலக்தனா 

 இந்தியாவின் முதலாவது தனியார் விண்தவளி அறிவியல் அருங்காட்சியகம், ஹைதராபாத்தில், பிர்லா 

ததால்தபாருள் மற்றும் கலாொர ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (BACRI) தபான்விழாஹவக் குறிக்கும் 

வஹகயில் திைக்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்திய விண்தவளி ஆய்வு ஹமயம் (ISRO) மற்றும் B M பிர்லா 

அறிவியல் ஹமயத்துக்கும் இஹடயிலான கூட்டுத் திட்டமாகும். ISRO அதன் பங்குக்கு சுமார் 65 

மாதிரிகளில் பல்பவறு விண்கலங்கள், தெயற்ஹகக்பகாள்கள் மற்றும் பல்பவறு அளவிலான 

ஏவுகஹைகஹள இந்த அருங்காட்சியகத்துக்கு வழங்கும். 

 இந்த அருங்காட்சியகத்தில், இந்திய ஏவுகலங்களான GSLV Mk - III, GSLV Mk - II மற்றும் PSLV, 

ெந்திரயான் - I, தெவ்வாய் விண்சுற்றுக்கலம், ஆப்பிள், ஆர்யபட்டா, பாஸ்கரா, பராகிணி RS-1 மற்றும் 

ெர்வபதெ விண்தவளி நிஹலயத்தின் (ISS) மாதிரி ஆகியஹவ காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. விண்தவளி 

அறிவியல் மற்றும் ததாழினுட்பத்ஹத ஆராய்வதற்கு இஹளபயாஹர ஊக்குவிக்கும் வஹகயில், தற்பபாது 

24 கண்காட்சிகள் இவ்வருங்காட்சியகத்தில் ஹவக்கப்பட்டுள்ளன. 

9.அண்டமயில் கிளிமஞ்ோசரா மடலடய ஏறிய அத்டவத் பார்தியா, எந்த நகரத்டதச் சேர்ந்தவர்? 

A) தில்லி 

B) புதன  

C) சண்டிகா் 

D) புவதனஸ்வா் 
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 புபனஹவச் பெர்ந்த அத்ஹவத் பார்தியா என்ை 9 வயது சிறுவன் அண்ஹமயில் ஆப்பிரிக்காவின் மிக 

உயர்ந்த சிகரமான கிளிமஞ்ொபராஹவ தவறும் 7 நாட்களில் ஏறியுள்ளான். அத்ஹவத்ஹத அன்பாக 

‘சிம்பம் படாட்படா’ (சிறு சிம்பா) என அஹழக்கிைார்கள். பயிற்சியாளர் ெமீர் பதாமின் கண்காணிப்புடன் 

கடந்த ஜூஹல.31 அன்று அச்சிறுவன் அம்மஹலயின் உச்சிஹய அஹடந்தான். 

 இந்த மஹலபயற்ைத்ஹத புபனஹவச்பெர்ந்த ொகெ மற்றும் மஹலபயற்ை நிறுவனமான அட்தவன்ச்ெர் 

பல்ஸ் ஏற்பாடுதெய்தது. தான்ொனியாவில் உள்ள கிளிமஞ்ொபரா அதன் அடிவாரத்திலிருந்து சுமார் 

4,900 மீ உயரமும், கடல் மட்டத்திலிருந்து 5,895 மீ உயரமும் தகாண்டுள்ளது. பனிப்பாஹைகள் 

சுருங்கி, பனிப்பகுதிகள் மஹைந்துவருவதால் இம்மஹல பல அறிவியல் ஆய்வுகளுக்கு ஆட்பட்டுள்ளது. 

10. “Kashmir's Untold Story: Declassified” என்ை நூலின் ஆேரியர் யார்? 

A) பா்தவஸ் சா்ொ 

B) இக்பால் சந்த் ெல்தகாத்ரா  

C) ஜாபா் பதடல் 

D) அமலக்ஸா முகெது பாசில் 

 “Kashmir's Untold Story: Declassified” என்ை நூஹல திஹரப்பட தயாரிப்பாளர் இக்பால் ெந்த் மல்பகாத்ரா 

மற்றும் பாதுகாப்பு பகுப்பாய்வாளர் மரூப் ரொ ஆகிபயார் இஹைந்து எழுதியுள்ளனர். மகாராஜா குலாப் 

சிங்கின் கீழ் அரசியல் மற்றும் புவியியல் ஒருங்கிஹைப்பு ஏற்பட்டதிலிருந்து இன்று வஹர ஜம்மு & 

காஷ்மீரின் விறுவிறுப்பான வரலாற்ஹை இந்நூல் கூறுகிைது. இஹைப்பு ஒப்பந்தத்தில் சிைப்புத்தகுதி 

ஏன் ஒருங்கிஹைந்துள்ளது என்பஹதயும் இந்நூல் தவளிக்காட்டும். 

 அப்பபாஹதய மகாராஜாவின் ஆட்சிஹய இன்றுவஹர அகற்றி, 1889ஆம் ஆண்டில் மத்திய ஆட்சிஹய 

முதன்முதலாக திணித்ததும், இந்திய அரசின் தகாள்ஹக பற்றியும் இந்நூல் தவளிப்படுத்தும். "இந்தியப் 

பிரிவிஹனக்குப் பின்னர் 72 ஆண்டுகளாக காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் இந்த தநருக்கடி நிஹல ஏன் 

ததாடர்ந்து வருகிைது?", "இத்தஹன ஆண்டுகளாக பாகிஸ்தான் என்ன பங்கு வகித்தது?" அல்லது 

தற்பபாஹதய பநரத்தின் பகள்வியான “மாநிலத்தில் நிலவும் தீவிரவாதத்துக்கு எப்பபாதாவது தீர்வு 

வருமா? பபான்ை காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கின் நிஹலஹம குறித்து அதிகம் பகட்கப்படும் சில 

பகள்விகளுக்கும் இந்நூல் பதில்கஹள வழங்கும். 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாட்டிபலபய அதிக பரப்பளவுதகாண்ட மாவட்டமாக விளங்கும் பவலூர் மாவட்டத்ஹத பவலூர், 

திருப்பத்தூர், இராணிப்பபட்ஹட என மூன்று மாவட்டங்களாகப் பிரிக்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு 

அறிவித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பால், தமிழ்நாட்டில் தமாத்தமுள்ள மாவட்டங்களின் எண்ணிக்ஹக 

35இல் இருந்து 37ஆக உயர்ந்துள்ளது. 

o ஆங்கிபலயர் காலத்தில் இரயத்துவாரி வரிவசூல் முஹைஹய (உழுபவர்களிடம் பநரடியாக 

வரி வசூல் தெய்யும் முஹை) முதன்முதலில் அமல்படுத்திய திருப்பத்தூஹர தஹலநகராகக் 

தகாண்ட மாவட்டம், 225 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு மீண்டும் உதயமாக இருப்பது வரலாற்று 

முக்கியத்துவம் தபற்றுள்ளது. 

 

73ஆவது சுதந்தர நாளன்று தமிழ்நாடு அரசால் வழங்கப்பட்ட விருதுகள் 

விருதின் பெயர் விருது பெற்றவர்கள் 

அப்துல்கலாம் விருது ISRO தலைவர் K. சிவன் 

கல்பனா சாவ்லா விருது இரம்யா ைட்சுமி (மீன்வள உதவி இயக்குநர்) 

அதீத துணிவுக்கான விருது 
சண்முகவவலு – சசந்தாமலர தம்பதி 

(கலையம், திருசநல்வவலி) 

பரிசுத்சதாலக : ரூ.2 இைட்சம். 

நல் ஆளுமை விருது 

1) சசன்லை சபருநகர காவல் ஆலையரகம். 
 

2) வவலூர் மாவட்ைம் நாகநதி ஆற்றுக்கு 

புத்துயிர் அளித்த நைவடிக்லகக்காக ஊரக 

வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துலைக்கு. 
 

3) GST சதாைர்பாக 24 மணி வநரமும் 

தகவல்கலள அளிக்கும் அலமப்பு, தனி 

சசயலிலய உருவாக்கியதற்காக வணிகவரித் 

துலைக்கு. 

 

ைாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக 
சிறப்பாகப் பணியாற்றியதற்கான தமிழக 

அரசு விருது 

ஆப்பர்சூனிட்டி அறிவுசார் குலைபாடுலைய 

குழந்லதகளுக்காை பள்ளி, வவப்வபரி. 

சிறந்த ைருத்துவருக்கான விருது 

1) வகாயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி 

முைநீக்கியல் மற்றும் விபத்து சிகிச்லசப் பிரிவு 

இயக்குநர் சச.சவற்றிவவல் சசழியன். 
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2) கீழ்ப்பாக்கம் ஒட்டுறுப்பு அறுலவசிகிச்லசத் 

துலை தலைவர் வீ.ரமாவதவி. 

ைாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிகளவில் 
வவமலவாய்ப்பு அளித்த தனியார் 

நிறுவனத்துக்கான விருது 
எவசரஸ்ட் ஸ்சைபிலைசர்ஸ் நிறுவைம். 

சிறந்த சமூகப் பணியாளருக்கான விருது திருவான்மியூர் பாத்வவ நிறுவைத்தின் 

சபாதுச்சசயைாளர் சந்திரா பிரசாத். 

ைாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அதிகளவில் 
கடனுதவி வழங்கிய வமகயில் சிறந்த 

வங்கிக்கான விருது 
வசைம் மாவட்ை மத்திய கூட்டுைவு வங்கி. 

ைகளிர் நலனுக்காகச் சிறப்பாகத் 
ததாண்டாற்றிய அமைப்புக்கான விருது. 

1) பி.எம்.எச் - இந்தியா அலமப்பு 

 

2) வபாதிமரம் அலமப்பு. 

சிறந்த ைாநகராட்சி வசைம் மாநகராட்சி. 

(பரிசுத்சதாலக – ரூ.25 இைட்சம்). 

சிறந்த நகராட்சி 

1) முதல் பரிசு – தருமபுரி. 

(பரிசுத்சதாலக – ரூ.15 இைட்சம்). 
 

2) இரண்ைாம் பரிசு – வவதாரண்யம். 

(பரிசுத்சதாலக – ரூ.10 இைட்சம்). 
 

3) மூன்ைாம் பரிசு – அைந்தாங்கி. 

(பரிசுத்சதாலக – ரூ.5 இைட்சம்). 

சிறந்த வபரூராட்சி 

1) முதல் பரிசு – டி.கல்லுப்பட்டி 

(பரிசுத்சதாலக – ரூ.10 இைட்சம்). 
 

2) இரண்ைாம் பரிசு – நன்னிைம். 

(பரிசுத்சதாலக – ரூ.5 இைட்சம்). 
 

3) மூன்ைாம் பரிசு – பவானிசாகர். 

ைாநில இமளஞர் விருதுகள் 

1) நாமக்கல் மாவட்ைம் அட்சயம் 

அைக்கட்ைலளயின் சப.நவீன்குமார்.  
 

2) பாரதமாதா நிறுவைத்தின் மூைம் 

உைவளித்து வரும் திண்டுக்கல் மாவட்ைம் 

மு.ஆைந்தகுமார். 
 

3) ஆதரவற்வைாருக்கு மறுவாழ்வுகலள 

அளித்து வரும் மதுலர மாவட்ைம் 

ரா.கலைவாணி. 
 

பரிசுத்சதாலக : தைா ரூ.50,000 சராக்கம் 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தேசிய பழங்குடியினர் திருவிழாவான “ஆதி மத ாத்சவம்”, எவ்விடத்தில் தோடங்கியுள்ளது? 

A) சிம்லா 

B) உதய்பூா் 

C) இலடாக்  

D) தில்லி 

 ஒன்பது நாட்கள் நடைபபறும் “ஆதி மககாத்சவம்” என்னும் கேசிய பழங்குடியினர் திருவிழா என்பது 

மத்திய பழங்குடியினர் விவகாரங்கள் மற்றும் பழங்குடியினர் கூட்டுறவு சந்டேப்படுத்ேல் கமம்பாட்டு 

கூட்ைடமப்பின் (TRIFED) கூட்டு முயற்சியாகும். ஆக.17 அன்று, கே - ேைாக்கிலுள்ள கபாகோ களத்தில் 

“A Celebration of the Spirit of Tribal Craft, Culture and Commerce – பழங்குடி டகவிடன, கோசாரம் 

மற்றும் வர்த்ேகத்தின் பகாண்ைாட்ைம்” என்ற கருப்பபாருளுைன் இவ்விழா போைங்கியது. 

 இவ்விழாவில் நாடு முழுவதும் இருபதுக்கும் கமற்பட்ை மாநிேங்கடளச் கசர்ந்ே 160 பழங்குடியின 

டகவிடனஞர்கள், ஆர்வத்துைன் பங்ககற்று, அவர்களின் ேடேசிறந்ே படைப்புகடளக் காட்சிப்படுத்து 

-வார்கள். இந்ே விழா, நாட்டின் பாரம்பரிய கடே மற்றும் டகவிடனப்பபாருட்கள் மற்றும் கோசார 

பாரம்பரியத்டே பவளிப்படுத்தும். 

 இராஜஸ்ோன், மகாராஷ்டிரா, ஒடிசா, கமற்கு வங்கத்டேச் கசர்ந்ே பழங்குடியின உடைகள்; ஹிமாச்சே 

பிரகேசம், மத்திய பிரகேசம் மற்றும் வைகிழக்கு பகுதிகடளச் கசர்ந்ே பழங்குடியின அணிகேன்கள்; 

மத்திய பிரகேசத்டேச் கசர்ந்ே ககாண்ட் கடே, மகாராஷ்டிராடவச் கசர்ந்ே வார்லி கடே கபான்ற 

பழங்குடியின ஓவியங்கள்; சத்தீஸ்கடரச் கசர்ந்ே உகோகக் டகவிடனப் பபாருட்கள்; மணிப்பூடரச் 

கசர்ந்ே கருப்பு மட்பாண்ைங்கள் மற்றும் உத்ேரகண்ட், மத்திய பிரகேசம் மற்றும் கர்நாைகாடவச் 

கசர்ந்ே இயற்டகயாக உற்பத்தி பசய்யப்பட்ை பபாருட்கள் இவ்விழாவில் காட்சிப்படுத்ேப்படும். 

2.அண்மமயில்  ாலமான ரிசியா ரஹ்மான், எந்ே நாட்டின் பு ழ்தபற்ற நாவலாசிரியராவார்? 

A) இந்ததாதேஷியா 

B) மியாே்மா் 

C) ஈராே் 

D) வங்கததசம்  

 புகழ்பபற்ற வங்ககேச நாவோசிரியரும், ‘ஏகுகே பேக்கம்’ பவன்ற எழுத்ோளருமான ரிசியா ரஹ்மான் 

(79), ஆகஸ்ட்.17 அன்று ைாக்காவில் காேமானார். அவரது சிே புதினங்கள் பின்வருமாறு: ‘Bong Theke 

Bangla’, ‘Rokter Okshor’ மற்றும் ‘Ghar-Bhanga-Ghar’. 
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3.தோழிலாளர் ளின் குழந்மே ளுக் ா  அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் உமறவிட பள்ளி மள 

அமமக்  முடிவுதசய்துள்ள மாநில அரசு எது? 

A) ஜாா்க்கண்ட் 

B) உத்தரபிரததசம்  

C) கா்நாடகா 

D) ஹாியாோ 

 போழிோளர்களின் குழந்டேகளுக்காக மாநிேத்தின் 18 ககாட்ைங்களிலும், அைல் பிஹாரி வாஜ்பாய் 

உடறவிை பள்ளிகடள அடமக்க உத்ேரபிரகேச மாநிே அரசு முடிவுபசய்துள்ளது. இதுேவிர, முன்னாள் 

பிரேமர் அைல் பிஹாரி வாஜ்பாடய நிடனவுகூரும் வடகயில், அவரது பசாந்ே கிராமமான ஆக்ராவில் 

உள்ள பகேஸ்வரில் நிடனவாேயம் அடமப்பது உள்ளிட்ை பல்கவறு திட்ைங்கடள உத்ேரபிரகேச 

முேேடமச்சர் கயாகி ஆதித்யநாத் அறிவித்துள்ளார்.  

 கான்பூரில் உள்ள அைல் கல்விபயின்ற DAV கல்லூரியில் ‘சிறப்பு டமயம்’ ஒன்று நிறுவப்படும் எனவும், 

இேக்கனாவில் ஒரு மருத்துவ பல்கடே அடமப்பேற்கான பணிகள் நடைபபற்று வருவோகவும், 

1957இல் வாஜ்பாய் கேர்ேலில் கபாட்டியிட்ை பல்ராம்பூரில், KGMUஇன் பசய்மதி டமயம் (Satellite Centre) 

அடமக்கப்படுவோகவும் அம்மாநிே அரசு பேரிவித்துள்ளது. 

4.கிராமம் மற்றும் வார்டு ேன்னார்வலர் முமறமய உருவாக்கியுள்ள மாநில அரசு எது? 

A) ஆந்திரப்பிரததசம்  

B) சத்தீஸ்கா் 

C) இராஜஸ்தாே்  

D) மகாராஷ்டிரா 

 73ஆவது விடுேடே நாடள முன்னிட்டு, ஆந்திரப்பிரகேச முேேடமச்சர் Y S பஜகன் கமாகன் பரட்டி 

திட்ைங்கடள திறம்பை வழங்குவேற்காக கிராமம் மற்றும் வார்டு ேன்னார்வேர் முடறடய போைங்கி 

டவத்ோர். ஊழேற்ற நிர்வாகம் மற்றும் மாநிேத்தில் உள்ள ஒவ்பவாருவருக்கும் நேத்திட்ைங்களின் 

பயன்கள் பசன்றுகசர்வடே உறுதிபசய்வகே இந்ேத்திட்ைத்டே பசயல்படுத்துவேன் பின்னணியில் 

உள்ள அடிப்படை கநாக்கமாகும். 

 இந்ேத் திட்ைத்தில், 2.8 இேட்சத்துக்கும் கமற்பட்ை ேன்னார்வேர்கள் ஈடுபடுத்ேப்படுவார்கள். இந்ேத் 

திட்ைத்தின்கீழ், ஒவ்பவாரு கிராமத்திலும் ேோ ஐம்பது குடும்பங்களுக்கு ஒரு ேன்னார்வேர் என 

நியமிக்கப்படுவார்கள். ஒவ்பவாரு ேன்னார்வேருக்கும் அடையாள அட்டை வழங்கப்படும்; கமலும் 

அவர்களுக்கு மாேந்கோறும் ரூ.5000 மதிப்பூதியமாக வழங்கப்படும். மக்களின் குடறகடளக் ககட்டுப் 

பபற, முேேடமச்சர் அலுவேகத்தில், ‘1902’ என்ற கட்ைணமில்ோ போடேகபசி உேவி கசடவயும் 

அடமக்கப்படும். 
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5.ேமிழ்நாடு அரசின் Dr. APJ அப்துல்  லாம் விருது யாருக்கு வழங் ப்பட்டுள்ளது? 

A) ககலாசவடிவூ சிவே்  

B) A.S கிரண் குமாா் 

C) ாீத்து காிதால் 

D) மயில்சுவாமி அண்ணாதுகர 

 73ஆவது விடுேடே நாடள முன்னிட்டு ISRO ேடேவர் Dr. டகோசவடிவூ சிவனுக்கு ேமிழ்நாடு அரசு 

Dr. APJ அப்துல் கோம் விருடே வழங்கியது. இருப்பினும், புனிே ஜார்ஜ் ககாட்டையில் நைந்ே விடுேடே 

நாள் பகாண்ைாட்ைங்களின்கபாது Dr.டக.சிவனால் இவ்விருடேப்பபற இயேவில்டே. ஆனால், அவர், 

பின்பனாரு நாளில் ேமிழ்நாடு முேேடமச்சரிைமிருந்து அந்ே விருடேப் பபற்றுக்பகாள்வார் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 அறிவியல் மற்றும் போழில்நுட்பத்டே கமம்படுத்துவதில் அவராற்றிய சிறப்பான பணிகளுக்காக அவர் 

இந்ே விருடே பவன்றார். அறிவியல் வளர்ச்சி, மனிேகநயம் மற்றும் மாணாக்கரின் நேடன 

கமம்படுத்துவேற்காக பணியாற்றும் ேமிழ்நாட்டைச் கசர்ந்கோடர ‘கோம் விருது’ பகளரவிக்கிறது. 

இவ்விருது, ரூ.5 இேட்சத்துக்கான காகசாடே, 8 கிராம் ேங்கம் மற்றும் சான்றிேடழக் பகாண்ைோகும். 

6.அண்மமயில்  ாலமான மூத்ே எழுத்ோளரும் இேழாளருமான மேன் மணி தீட்சித், எந்ே 

நாட்மடச் தசர்ந்ேவராவார்? 

A) ததே்ோப்பிாிக்கா 

B) இந்தியா 

C) இலங்கக 

D) தநபாளம்  

 மூத்ே எழுத்ோளரும் இேழாளருமான மேன் மணி தீட்சித் (96), காத்மாண்டுவில் ஆகஸ்ட்.15 அன்று 

காேமானார். அவர் ேனது சமகாேத்ேவர்களாலும் நண்பர்களாலும் ‘மாட்சாப்’ என்று அன்பாக 

அடழக்கப்பட்ைார். கமரி நீலிமா, பூமிசுக்த், ரிக் கவேமும் சிறுகடேயும், காஸ்கே ஜித்திகயா காஸ்கே 

ஹரிகயா? உள்ளிட்ைடவ அவரது பிரபேமான சிே படைப்புகளாகும். கநபாளத்தின் மதிப்புமிக்க ‘மேன் 

புரஸ்கர்’ அவரது ேடேசிறந்ே இேக்கியப்பணியான ‘மாேவி’க்கு வழங்கப்பட்ைது. கநபாளத்தின் முேல் 

புடகப்பை இேழாளர் என்றும் மேன் மணி தீட்சித் அடழக்கப்படுகிறார். 

7.உலகிதலதய முேன்முமறயா  எதிர்மமற வட்டி வீே அடமானத்மே அறிமு ப்படுத்திய Jyske 

வங்கி, எந்ே நாட்டுடன் தோடர்புமடயது? 

A) சுவீடே்   B) தடே்மாா்க் 

C) நாா்தவ   D) பிே்லாந்து 
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 பைன்மார்க்கின் மூன்றாவது பபரிய வங்கியான Jyske வங்கி, உேகின் முேல் எதிர்மடற வட்டி வீே 

அைமானத்டே அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. கமலும் 10 ஆண்டு அைமான ஒப்பந்ேங்கடள ஆண்டுக்கு 0.5% 

எதிர்மடற வட்டி விகிேத்தில் வழங்கவும் போைங்கியுள்ளது. அேன் எதிர்மடற அைமானத்தின்கீழ், கைன் 

வாங்கியவர்கள் வழக்கமான சமப்படுத்ேப்பட்ை மாேத் ேவடணடய (EMI) பசலுத்துவார்கள். ஆனால், 

நிலுடவயில் உள்ள போடகயானது ஒவ்பவாரு மாேமும் கைன் வாங்கியவர் பசலுத்தியடே விை 

அதிகமாக குடறக்கப்படும். 

 நவீன பபாருளாோரங்கடள ஏற்றுக்பகாண்டுள்ள மத்திய & வணிக வங்கிகள் ேங்களது கேடவக்கு 

புத்துயிரூட்ைவும், நுகர்டவ அதிகரிக்கவும் கமற்பகாண்ை போைர் நைவடிக்டககளின் ஒரு பகுதியாக 

வழக்கத்திற்கு மாறான இந்ே சமீபத்திய முடிவு உள்ளது. 

8.இந்தியாவின் முேலாவது தேசிய அத்தியாவசிய தநாயறிேல் பட்டியமல (National Essential 

Diagnostics List - NEDL) இறுதி தசய்துள்ள அமமப்பு எது? 

A) இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி அகவ (ICMR)  

B) சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அகமச்சகம் 

C) AIIMS 

D) டாடா நிகேவு மருத்துவமகே 

 இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி அடவ (ICMR) அண்டமயில் இந்தியாவின் முேல் கேசிய அத்தியாவசிய 

கநாயறிேல் பட்டியடே இறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்ேப்பட்டியல், அடிப்படை அரசு சுகாோர டமயங்களில் 

கூை கநாயாளிகளுக்கு குடறந்ேது 159 கநாயறி கசாேடனகள் கிடைக்ககவண்டும் எனப் பரிந்துடரக் 

-கிறது. அடனத்து மருத்துவ சாேனங்கள் மற்றும் ஆய்வக கநாயறிேல் (In-Vitro Diagnostic) சாேனம்  

ஆகியவற்டற உள்ளைக்காே ேற்கபாடேய ஒழுங்குமுடற அடமப்பின் இடைபவளிடயக்குடறப்படே 

இந்ேப்பட்டியல் கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 குறிப்பட்ை சிே சாேனங்கடள நிர்வகிக்க மட்டுகம ேற்கபாடேய அடமப்பில் வசதி உள்ளது. இேன் 

மூேம், சிற்றூர்கள் மற்றும் போடேதூரப் பகுதிகளில் உள்ள பவவ்கவறு சுகாோர டமயங்களின் 

கேடவக்ககற்ப, கநாயறிேல் கசாேடனகடள தீர்மானிப்பேற்கு, அரசாங்கத்திற்கு வழிகாட்டுேல்கடள 

வழங்கும் இத்ேடகயப் பட்டியடே போகுத்ே முேல்நாைாக, இந்தியா மாறும். இப்பட்டியல், கிராமம் முேல் 

மாவட்ைம் வடரயிோன டமயங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பிரேம மந்திரி ஜன் ஆகராக்கிய கயாஜனாவின்கீழ், சுகாோர & நேவாழ்வு டமயங்கள் கபான்ற புதிய 

திட்ைங்களுக்குப் பபாருத்ேமான பரிகசாேடனகடளயும் இப்பட்டியல் உள்ளைக்கியுள்ளது. கநாயறிேல், 

மருந்துகள் மற்றும் அழகுசாேனப் பபாருட்கள் சட்ைம், 1940 மற்றும் மருந்துகள் மற்றும் அழகுசாேனப் 

பபாருட்கள் விதிகள், 1945 ஆகியவற்றின் கீழ், மருந்து விதிகளின் அடிப்படையில் ஓர் ஒழுங்குமுடற 

கட்ைடமப்பு இந்தியாவில் பின்பற்றப்படுகிறது. மருத்துவ சாேன விதிகள், 2017இன் ஒழுங்குமுடற 

விதிகளின்கீழ், கநாயறிேல்கள் கட்டுப்படுத்ேப்படுகின்றன. 
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9.அண்மமயச் தசய்தி ளில் இடம்தபற்ற SUPRA திட்டம், எந்ேத் துமறயுடன் தோடர்புமடயது? 

A) தபண்கள் அதிகாரமளித்தல் 

B) அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்பம்  

C) சிறாா் கல்வி 

D) டிஜிட்டல் வங்கி 

 உேகளாவிய ோக்கத்துைன் கூடிய புதிய அறிவியல் & பபாறியியல் ஆராய்ச்சிகளுக்கு நிதியளிக்கும் 

ஒகர கநாக்கத்துைன் அறிவியல் மற்றும் பபாறியியல் ஆராய்ச்சி வாரியமானது ‘SUPRA’ என்ற புதிய 

திட்ைத்டே முன்பமாழிந்துள்ளது. இந்ே முயற்சி, பிரேமர் கமாடியின் 100 நாள் கயாசடனகளின் ஒரு 

பகுதியாகும். புதிய கருதுககாள்கடளக் பகாண்ை உயர்ேர ஆராய்ச்சித் திட்ைங்கடள ஈர்க்க அல்ேது 

ஏற்கனகவ உள்ளவற்டற சவால் பசய்து தீர்வுகடள வழங்குவேற்காக SUPRA (Scientific and Useful 

Profound Research Advancement) திட்ைம் வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 அறிவியல் மற்றும் பபாறியியல் ஆராய்ச்சி வாரியம் என்பது அறிவியல் மற்றும் போழில்நுட்பத் துடறயின் 

கீழுள்ள ஒரு சட்ைபூர்வமான அடமப்பாகும். இது, பல்கவறு அறிவியல் துடறகளில் கமற்பகாள்ளப்படும் 

ஆராய்ச்சிகடள ஊக்குவிக்கவும், அவற்றுக்கு நிதியளிக்கவும் பசய்கிறது. 

10.ஐந்ோவது தூய்மம  ணக்த டுப்பு – 2020ஐ தோடங்கியுள்ள மத்திய அமமச்ச ம் எது? 

A) சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அகமச்சகம் 

B) ஊரக தமம்பாட்டு அகமச்சகம் 

C) வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அகமச்சகம்  

D) சுற்றுச்சூழல், வேம் மற்றும் காலநிகல மாற்றம் அகமச்சகம் 

 மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அடமச்சகமானது வருைாந்திர தூய்டம ஆய்வின் 

ஐந்ோவது தூய்டம கணக்பகடுப்பு–2020ஐ (Swachh Survekshan-2020) “Cleanliness is Our Right  - 

தூய்டம எங்கள் உரிடம” என்ற கருப்பபாருளுைன் புது தில்லியில் போைங்கியது. இக்கணக்பகடுப்பு, 

வரும் 2020 ஜனவரி மாேத்தில் நைத்ேப்படும். இந்நிகழ்வின்கபாது மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற 

விவகாரங்கள் அடமச்சகமானது கழிவு கசகரிப்புக்காக ‘Swachh Nagar’ என்றபவாரு பசயலிடயயும் 

அறிமுகம் பசய்ேது. 

 கமலும், Water PLUS பநறிமுடறடயயும் அந்ே அடமச்சகம் அறிமுகப்படுத்தியது. சுத்திகரிக்கப்பைாே 

எந்ேபவாரு கழிவுநீரும் சுற்றுச்சூழலில் அப்படிகய பவளிகயற்றப்பைாேடே உறுதிபசய்வேற்காக 

நகரங்களுக்கும் ஊர்களுக்கும் ஒரு வழிகாட்டுேடே வழங்குவடே இது கநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளது; 

இேன்மூேம் தூய்டம மதிப்பு சங்கிலியின் நீடித்ே ேன்டமடய பசயல்படுத்ே முடியும். கழிவுநீடர 100% 

சுத்திகரிப்பு பசய்து, அந்நீடர பிற உபகயாகங்களுக்கு 10% வடர பயன்படுத்துவடே உறுதிபசய்ோல், 

ஒரு நகரத்திற்கு நீர்+ குறிச்பசால் வழங்கப்படும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்தியாவின் முதல் மத்திய வேதிப்பபாறியியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப நிறுேனமானது (CICET) 

எந்த மாநிலத்தில் அமமக்க முடிவு பெய்யப்பட்டுள்ளது? 

A) மகாராஷ்டிரா 

B) குஜராத்  

C) கா்நாடகம் 

D) உத்தரபிரததசம் 

 இரசாயனத் த ாழிலுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வககயில் குஜராத் மாநிலத்தில் இந்தியாவின் மு ல் மத்திய 

வவதிப்தபாறியியல் மற்றும் த ாழில்நுட்ப நிறுவனம் (CICET) அகமக்கப்படும் என மத்திய இரசாயன 

மற்றும் உரங்களுக்கான இகையகமச்சர் மான்சுக் மாண்டவியா அண்கமயில் அறிவித் ார். CICET 

ஆனது அகம ாபாத் அல்லது சூரத்தில் அகமக்கப்படும். இந்நிறுவனம் இரசாயனத் த ாழிற்துகையின் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் புத் ாக்கங்களுக்கு உ வும். 

2.அண்மமயில் காலமான தாவமாதர் கவேஷ் பாபத், எந்தத்துமையுடன் பதாடர்புமடயேர்? 

A) ஓவியம் வரரதல் 

B) சமூகப்பணி  

C) நிழற்படம் எடுத்தல் 

D) இதழியல் 

 பிரபல சமூக வசகவயாளரும், ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது தபற்ைவருமான  ாவமா ர் கவைஷ் பாபத் (84), ஆக.17 

அன்று சத்தீஸ்கரின் பிலாஸ்பூர் மாவட்டத்தில் காலமானார். கடந்  நாற்பத்க ந்து ஆண்டுகளாக 

அம்மாநிலத்தின் ஜஞ்ச்கீர் - சம்பா மாவட்டத்தின் வசாதி கிராமத்தில் உள்ள பாரதீய குஷ்ட நிவாரக் 

சங்கத் ால் நடத் ப்படும் ஆசிரமத்தில் த ாழுவநாயாளிகளின் சிகிச்கச மற்றும் வசகவக்காக  னது 

வாழ்க்கககய அவர் அர்ப்பணித் ார். பழங்குடியினத் வர் வசிக்கும் பகுதிகளில் த ாழுவநாய் குறித்து 

விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துவதில் அவர் ஒரு முக்கியக்கருவியாகப் பங்குவகித் ார். 

3. 2019 T20 மாற்றுத்திைனாளிகள் உலக கிரிக்பகட் பதாடமை பேன்ை நாடு எது? 

A) இந்தியா  

B) இங்கிலாந்து 

C) நியூசிலாந்து 

D) பாகிஸ்தான் 
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 இங்கிலாந்தில் நடந்  T20 மாற்றுத்திைனாளிகள் உலக கிரிக்தகட் த ாடரில் இந்திய கிரிக்தகட் அணி 

தவன்றுள்ளது. இறுதிப்வபாட்டியில், வவார்தசஸ்டரில் உள்ள பிளாக்பிஞ்ச் நியூ வராடு களத்தில், இந்தியா 

இங்கிலாந்க  36 இரன்கள் வித்தியாசத்தில் வ ாற்கடித் து. அகில இந்திய மாற்றுத் திைனாளிகள் 

கிரிக்தகட் சங்கத்தில் (AICAPC) தீவிர பங்கு வகித்  முன்னாள் இந்திய வகப்டன் அஜித் வவடகரின் 

நிகனவாக இந்திய அணி  ன்கன ‘வவடக்கர் வாரியர்ஸ்’ என அகழத்துக்தகாள்கிைது. இந்  

நிகழ்விற்கான வ ர்வு மற்றும் ஆயத் ப் பணிககள AICAPC வமற்தகாண்டது. ஆறு நாடுகள் பங்வகற்ை 

இந் ப் வபாட்டிகய இங்கிலாந்து மற்றும் வவல்ஸ் கிரிக்தகட் வாரியம் ஏற்பாடு தசய்திருந் து. 

4.எந்த ெர்ேவதெ அமமப்புடன் சிைப்பு வநாக்கம் அைக்கட்டமள நிதியம் பதாடர்புமடயது? 

A) ஐக்கிய நாடுகள்  

B) உலக வங்கி 

C) ஆசிய உட்கட்டரமப்பு மற்றும் முதலீட்டு வங்கி 

D) ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி 

 இருப்பிட ஒருங்கிகைப்பாளர் அகமப்புக்காக (Resident Coordinator System) ஐ.நா. சிைப்பு வநாக்கம் 

அைக்கட்டகள நிதியத்துக்கு (Special Purpose Trust Fund – SPTF) இந்தியா அண்கமயில் $1 மில்லியன் 

டாலர் பங்களித்துள்ளது. SPTF என்பது ஐநா தசயலகத்துக்குள் தசயல்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிதியமாகும்.  

 புதிய இருப்பிட ஒருங்கிகைப்பாளர் அகமப்பின் அகனத்து பங்களிப்புகள் மற்றும் பைப் 

பரிவர்த் கனககள தவளிப்பகடயான மற்றும் பயனுள்ள வழியில் தபை, ஒருங்கிகைக்க, நிர்வகிக்க 

மற்றும் கைக்கிடுவ ற்காக இந்  நிதியம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. SPTFஇன் வகலத் ளமானது நிதிக்காக 

பதிவுதசய்யப்பட்ட அகனத்து கடகமகள், பங்களிப்புகள் மற்றும் தசலவினங்ககள நிகழ்வநர 

அடிப்பகடயில் காண்பிக்கும். 

5.அண்மமயில் எந்தத் வததியில், உலக நிழற்பட நாள் கமடப்பிடிக்கப்பட்டது? 

A) ஆகஸ்ட் 18 

B) ஆகஸ்ட் 21 

C) ஆகஸ்ட் 19  

D) ஆகஸ்ட் 20 

 நிழற்படக்ககலகயயும், அதில் ஈடுபட்டிருக்கும் நிழற்படக் ககலஞர்ககளயும் தபருகமப்படுத்தும் 

வககயில் ஆண்டுவ ாறும் ஆக.19 அன்று உலக நிழற்பட நாள் தகாண்டாடப்படுகிைது.  பத்த ான்ப ாம் 

நூற்ைாண்டில் லூயிசு டாகுவவவர என்பவர் ‘டாகுரிவயாகடப்’ என்ை நிழற்பட தசயல்முகைகய 

வடிவகமத் ார். பிரான்ஸ் அகாடமி இம்முயற்சிகய 1839 ஜனவரி 9 அன்று அறிவித் து. 

 அ ன்பின், 1839இல் பிரான்ஸ் நாட்டு அரசு, ஆகஸ்ட்.19 அன்று ‘டாகுரிவயாகடப்’ தசயல்பாட்கட உலக 

மக்கள் அகனவரும் இலவசமாகப் பயன்படுத் லாம் என அறிவித் து. அந்  ஆகஸ்ட்.19ஆம் வ தி ான் 
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உலகம் முழுவதும் நிழற்பட நாளாகக் தகாண்டாடப்பட்டுவருகிைது. 1826இல் பிரான்ஸ் நாட்கடச்வசர்ந்  

வஜாசப் கநஸ்வபார் நீப்ஸ் என்பவர் மு ல் நிகலயான நவீன நிழற்படத்க  எடுத் ார். 

6.நடப்பாண்டின் உலக மனிதவநய நாளுக்கான கருப்பபாருள் யாது? 

A) #NotATarget 

B) #PeopleHelpingPeople 

C) #WomenHumanitarians  

D) #WorldNeedsMore 

 உலக மனி வநய நாள் (World Humanitarian Day) என்பது மனி வநயப் பணியாளர்ககளயும், 

மனி வநய காரைங்களுக்காக  ம் இன்னுயிகர இழந் வர்ககளயும் நிகனவுகூரும் ஒரு நாளாகும். 

2003 ஆக.19 அன்று பாக் ாத்தில் உள்ள ஐ.நா  கலகமயகத்தில் நடந்  தவடிகுண்டுத் ாக்கு லில் 

21 வபர் தகால்லப்பட்டனர். அ கன நிகனவுகூரும் வி மாக ஆண்டுவ ாறும் ஆகஸ்ட்.19 அன்று உலக 

மனி வநய நாள் ககடப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிைது. 

 “#WomenHumanitarians” என்பது நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான பரப்புகரக் கருப்தபாருளாகும். 

தநருக்கடி காலங்களில் தபண் மனி வநயப் பணியாளர்களின் பணிககள வபாற்றும் வி மாக இந் க் 

கருப்தபாருள் த ரிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

7.அடல் பெளக் என மறுபபயரிடப்பட்ட புகழ்பபற்ை ஹஸ்ைத்கஞ்ச் பெளைஹா, உத்தைபிைவதெத்தின் 

எந்த மாேட்டத்தில் அமமந்துள்ளது? 

A) ஆக்ரா 

B) அலகாபாத் 

C) மீரட் 

D) இலக்தனா  

 முன்னாள் பிர மர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயின் நிகனவாக இலக்வனாவின் புகழ்தபற்ை 'ஹஸ்ரத்கஞ்ச் 

தசளரஹா' 'அடல் தசளக்’ எனப் தபயர்மாற்ைம் தசய்யப்பட்டுள்ளது. முன்னாள் பிர மரின் மு லாமாண்டு 

நிகனவுநாளன்று இந்  அறிவிப்பு தவளியிடப்பட்டது. ‘ஹஸ்ரத்கஞ்ச்’ என்பது நகரத்தின் கமயத்தில் 

அகமந்துள்ள ஒரு முக்கிய விக்வடாரிய பாணியிலான ககடவீதியாகும். 

 இங்கு காட்சியகம், வணிக வளாகங்கள், உைவகங்கள், உைவு விடுதிகள், திகரயரங்கங்கள், 

அலுவலகங்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் அகமந்துள்ளன. ஹஸ்ரத்கஞ்ச் ககடகள், பிரபலமான 

இலக்வனா பூத்க யல் தபாருட்ககள விற்பகன தசய்கின்ைன. ஹஸ்ரத்கஞ்சின் ஒருபகுதியான Naza 

சந்க , மாநிலத்தின் கணினி /  கவல் த ாழில்நுட்ப தபாருட்களுக்கான மிகப்தபரிய சந்க யாகவும், 

தில்லியின் வநரு இடத்திற்குப்பிைகு இந்தியாவிவலவய இரண்டாவது தபரிய சந்க யாகவும் உள்ளது. 

வமலும், தமாத்  ஆசியாவிலும் திருட்டுப் தபாருட்கள் விற்கும் மிகப்தபரிய சந்க யாகவும் உள்ளது . 
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8.வதசிய சுகாதாை மற்றும் குடும்பநல நிறுேனத்தின் தமலமமயகம் எங்கு அமமந்துள்ளது? 

A) தபாபால் 

B) ஆக்ரா 

C) புது தில்லி  

D) ஜஜய்ப்பூா் 

 டாடா சமூக அைவியல் கழகத்தின் (TISS) வபராசிரியர் ஹர்ஷத் பாண்டுரங்  ாக்கூர், புது தில்லியின் 

வ சிய சுகா ார மற்றும் குடும்பநல நிறுவனத்தின் (NIHFW) புதிய இயக்குநராக 5 ஆண்டுகாலத்திற்கு 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். NIHFW என்பது சுகா ார மற்றும் குடும்பநல அகமச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் ஒரு 

 ன்னாட்சி அகமப்பாகும். இது, புது தில்லிகய  கலகமயிடமாகக் தகாண்டுள்ளது. நாட்டில் சுகா ார 

மற்றும் குடும்பநலத்திட்டங்ககள வமம்படுத்துவ ற்கான ஒரு சிந் கனக் குழுவாகவும், ஓர் உச்சபட்ச 

த ாழில்நுட்ப நிறுவனமாகவும் இது தசயல்படுகிைது. 

9.மதிப்புமிக்க J C வபாஸ் பபல்வலாஷிப்மபப் பபற்ை புகழ்பபற்ை அறிவியலாளர் யார்? 

A) K தங்கராஜ்  

B) ஆன்னி ரசதி 

C) இரகுநாத் அனந்த் மதஷல்கா் 

D) ஷிராஸ் மின்வல்லா 

 உயிரணு மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் கமயத்தின் (CCMB)  கலகம அறிவியலாளர் Dr K  ங்கராஜ், 

மக்கள்த ாகக மற்றும் மருத்துவ மரபியல் துகையில் அவரது சிைப்பான அறிவியல் பங்களிப்புக்காக 

மதிப்புமிக்க J C வபாஸ் தபல்வலாஷிப்கபப் தபற்றுள்ளார். அறிவியல் மற்றும் தபாறியியல் ஆராய்ச்சி 

வாரியம், அறிவியல் & த ாழில்நுட்பத் துகையின் சிைப்பான தசயல்திைகன அங்கீகரிக்கும் வககயில், 

பணியில் உள்ள அறிவியலாளர்களுக்கு J C வபாஸ் தபல்வலாஷிப் வழங்கப்படுகிைது. 

 Dr K  ங்கராஜ் ஒரு மக்கள்த ாகக மரபியலராவார். அவரது சில மு ன்கமப் பணிகளுள், தவவ்வவறு 

காலகட்டங்களின்வபாது, மாந் ர்கள் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து எவ்வாறு இந்தியாவின் பல்வவறு பகுதிக 

-ளுக்கு இடம்தபயர்ந் னர் என்பனவபான்ை இந்திய மக்கட்த ாககயின் வ ாற்ைத்க க் கண்டறிவதும் 

அடங்கும். இந்  ஆய்வுகள் இனக்கலப்கபப் புரிந்துதகாள்வ ற்கான வமலதிக ஆராய்ச்சிப்பணிகளுக்கு 

வழிவகுத் ன. கடந்  2000 ஆண்டுகளில், இந்தியர்கள்,  ங்கள் இனத்க ச் சார்ந் வவராடு மட்டுவம 

திருமைம் தசய்துதகாள்ளும் வழக்கத்க  பின்பற்ைத் த ாடங்கிய ன் விகளவாக பல்வவறு மக்கள் 

த ாகக சார்ந்  மரபணுக் வகாளாறுகள் ஏற்பட்டக யும் அவர் நிறுவியுள்ளார். 
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10.பிைபல இதழாளரும் கட்டுமையாளருமான ைஞ்சித் குரு காலமானார். அேர் எந்த மாநிலத்மதச் 

வெர்ந்தேைாோர்? 

A) ஜாா்க்கண்ட் 

B) ஒடிசா  

C) பீகாா் 

D) உத்தரபிரததசம் 

 பிரபல ஒடிசா இ ழாளரும் கட்டுகரயாளருமான ரஞ்சித் குரு (61), புவவனஸ்வரில் ஆகஸ்ட்.18 அன்று 

காலமானார். இவர், முன்னணி ஒடிய நாவளடான ‘சம்ப ா’வில், மூத்  தசய்தி ஆசிரியராக பணியாற்றி 

வந் ார். 30 ஆண்டுகளுக்கும் வமலாக இ ழியல் துகையில் அவர் பணியாற்றிய காலத்தில், ‘ஆனந்  

பஜார் பத்ரிகா’ மற்றும் ‘தி ஆசியன் ஏஜ்’ வபான்ை முன்னணி தசய்தித் ாள்களிலும் பணிபுரிந் ார். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 த ற்காசியாவின் மிகப்தபரிய மண்-அகையான பவானிசாகர் அகை இன்று (19-08-2019) 65ஆம் 

ஆண்டில் அடிதயடுத்து கவக்கிைது. ஈவராடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் வட்டத்தில் பவானிசாகர் 

அகை அகமந்துள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 அரியலூர் மாவட்டம், வாரைவாசியில்  மிழ்நாட்டின் மு லாவது புக  உயிரிப்படிவ அருங்காட்சியகம் 

திைக்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த மாநிலத்தில், அன்சுபா ஏரி அமமந்துள்ளது? 

A) மகாராஷ்டிரா 

B) ஒடிசா  

C) ககரளா 

D) உத்தரபிரகதசம் 

 சிலிக்கா (இந்தியாவின் மிகப்பெரிய கடற்கரைக் காயல்) மற்றும் அன்சுொ (ஒடிசா மாநிலத்தின் மிகப் 

பெரிய நன்னீர் ஏரி) ஆகியவற்றுக்கான ஒருங்கிரைந்த மமலாண்ரம திட்டத்ரத பசயல்ெடுத்த 

ஒடிசா ஈைநில ஆரையம் அண்ரமயில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. சிலிக்கா மற்றும் அன்சுொ திட்டத்திற்கு 

ரூ.180 மகாடி பசலவாகும். இவ்விரு ஏரிகளின் 5 ஆண்டுகால மமலாண்ரமயானது 2 நீர்நிரலகரள 

நம்பியுள்ள ஆயிைக்கைக்கான மீனவர்களின் வாழ்வாதாைத்ரத வலுப்ெடுத்தும் மநாக்கில் உள்ளது.  

 1,100 சதுை கி.மீ ெைப்ெளவில் அரமந்துள்ள சிலிக்கா ஏரிக்கு, குளிர்காலத்தில், அருகிவரும் ஐைாவதி 

டால்பின்கள் மற்றும் புலம்பெயர்ந்த ெறரவகரளப் ொர்க்க இலட்சக்கைக்கான சுற்றுலாப் ெயணிகள் 

வருரக தருகின்றனர். அன்சுொ ஏரி அதன் நன்னீர் மீன்களுக்கு குறிப்ொக உள்ளூரில் ‘மொகலா’ 

என்று அரைக்கப்ெடும் ‘மலபிமயா ொட்டா’வுக்கு பிைெலமானது. இது கிட்டத்தட்ட 2 சதுை கி.மீ ெைப்ெளவில் 

அரமந்துள்ளது. குளிர்காலத்தில் 32 வரகயான புலம்பெயர்ந்த ெறரவகள், இந்த ஏரிக்கு வருரக 

தருகின்றன. அதன் அரமதி, கண்ணுக்கினிய அைகு & வனப்ெகுதி ஆகியரவ ொர்ரவயாளர்கரள 

பவகுவாக ஈர்க்கின்றது. 

2.அரசுப் பள்ளிகளில் உட்கட்டமமப்மப மமம்படுத்த ‘பள்ளி பகதாபா’ என்றவ ாரு திட்டத்மத 

வதாடங்கியுள்ள மாநில அரசு எது? 

A) அருணாச்சல பிரகதசம் 

B) மணிப்பூா்  

C) நாகாலாந்து 

D) திாிபுரா 

 மணிப்பூர் முதலரமச்சர் N ரெைன் சிங், மாநிலத்தில் உள்ள அைசுப் ெள்ளிகளின் உட்கட்டரமப்ரெ 

மமம்ெடுத்த “School Fagadaba” (கல்விரய சிறந்ததாக்குங்கள்) என்ற திட்டத்ரத பதாடங்கினார். சிறந்த 

உட்கட்டரமப்பு, தைமான கல்வி மற்றும் அைசுப் ெள்ளிகளின் ஒட்டுபமாத்த முன்மனற்றத்ரத உறுதி 

பசய்வமத இந்தத் திட்டத்தின் மநாக்கம். இத்திட்டத்தின் முதல் கட்டத்தில், மாநிலத்தின் 60 சட்டமன்றத் 

பதாகுதிகளிலிருந்து தலா ஒரு ெள்ளி மதர்வு பசய்யப்ெடும். 

 உடல் மற்றும் மனித ஆற்றல் இரடபவளிகளின் அடிப்ெரடயில் அைசுப் ெள்ளிகரள மமம்ெடுத்துவதும், 

மாைாக்கரின் மசர்க்ரக அதிகரிப்ெதுமம இந்தத் திட்டத்தின் ஒட்டுபமாத்த மநாக்கமாகும். 
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3.ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் மிகவுயர்ந்த குடிமக்கள் வகளர மான ‘Order of Zayed’  ழங்கிக் 

வகளரவிக்கப்படவுள்ள இந்தியர் யார்? 

A) நகரந்திர கமாடி  

B) இராம்நாத் ககாவிந்த் 

C) இலதா மங்ககஷ்கா் 

D) அமிதாப்பச்சன் 

 ஆகஸ்ட்.23 அன்று, பிைதமர் நமைந்திை மமாடி ஐக்கிய அைபு அமீைகம் (UAE) மற்றும் ெஹ்ரைன் முதலிய 

நாடுகளுக்கு மூன்று நாள் அலுவல்பூர்வ ெயைத்ரத மமற்பகாள்ளவுள்ளார். இப்ெயைத்தின்மொது, 

பிைதமர் மமாடி ஐக்கிய அைபு அமீைகத்தின் மிகவுயர்ந்த குடிமக்கள் பகளைவமான ‘Order of Zayed’ 

வைங்கிக் பகளைவிக்கப்ெடுவார். இருநாடுகளுக்கும் இரடயிலான இருதைப்பு உறவுகளுக்கு ஒரு பெரிய 

ஊக்கத்ரத அளித்த அவைது சிறந்த தரலரமத்துவத்ரத அங்கீகரிக்கும் விதமாக கடந்த ஏப்ைல் மாதம் 

அவருக்கு இந்த விருது வைங்கப்ெடுவதாக அறிவிக்கப்ெட்டது. 

 ஐக்கிய அைபு அமீைகத்தின் நிறுவன தந்ரத மேக் சயீத் பின் சுல்தான் அல் நஹ்யானின் பெயைால் இந்த 

விருது வைங்கப்ெடுகிறது. இதுவரை இைஷ்யா, பதன்பகாரியா, சவூதி அமைபியா, ஐக்கிய அைபு அமீைகம், 

ொலஸ்தீனம் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய ஆறு நாடுகள் பிைதமர் மமாடிக்கு மிகவுயர்ந்த விருரத 

வைங்கியுள்ளன. ஐக்கிய அைபு அமீைக ெயைத்ரத முடித்துக்பகாண்ட பின்னர், பிைதமர் நமைந்திை மமாடி 

ெஹ்ரைன் பசல்கிறார். அைபு நாடுகளுள் ஒன்றான ெஹ்ரைனுக்குச் பசல்லும் முதல் இந்தியப் பிைதமர் 

மமாடியாவார். 

4.பாலியல் துஷ்பிரமயாகம் குறித்த விழிப்புணர்ம  பரப்பு தற்காக NCPCRஉம், எந்த IITஉம் 

இமணந்து கருவி ஒன்மற உரு ாக்கியுள்ளன? 

A) ஐஐடி கான்பூா்  

B) ஐஐடி கரக்பூா் 

C) ஐஐடி பம்பாய் 

D) ஐஐடி மமட்ராஸ் 

 IIT கான்பூருடன் இரைந்து மதசிய குைந்ரதகள் உரிரமகள் ொதுகாப்பு ஆரையமானது (NCPCR) 

தன்ொதுகாப்பு (Personal Safety) குறித்து கற்பிப்ெதற்காக ஊடாடும் (Interactive) வழிகரளப்ெயன்ெடுத்தி 

குைந்ரதகளிரடமய ொலியல் துஷ்பிைமயாகம் (Sexual–abuse) ெற்றி விழிப்புைர்ரவ ெைப்புவதற்கான 

கருவிபயான்ரற உருவாக்கியுள்ளது. இந்தக் கருவி அட்ரடகள், சுவபைாட்டிகள், குறுகிய அனிமமேன் 

ெடங்கள் மற்றும் விரளயாட்டுகளின் பதாகுப்ொகும். ொலியல் துஷ்பிைமயாக விழிப்புைர்வு குறித்து 

குைந்ரதகளுக்காக ஓர் ஊடாடும் ெயிலைங்ரக நடத்த விரும்பும் ஆசிரியர்கள் அல்லது தன்னார்வ 

பதாண்டு நிறுவனங்கள் இரதப் ெயன்ெடுத்தலாம். 
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 குைந்ரதகள் அரடந்த கற்றரல மதிப்பிடுவதற்கான விரளயாட்டு அட்ரடகரளயும் இந்தக் கருவி 

பகாண்டுள்ளது. 8-12 வயதுக்குட்ெட்ட குைந்ரதகளுக்கான வகுப்ெரறகளிலும், ஓர் அமர்வில் 30-35 

மாைாக்கர்கள் உள்ள குழுவிலும் இதரன ெயன்ெடுத்த முடியும். இைாஞ்சியின் மத்திய உளவியல் 

நிறுவனத்தின் உளவியலாளர்களால் இந்தப் ெயிலைங்க உெகைைம் ெரிமசாதிக்கப்ெட்டுள்ளது. மமலும், 

அவர்களின் கருத்துரையின் அடிப்ெரடயில் மமம்ெடுத்தப்ெட்ட ெதிப்பு உருவாக்கப்ெடும். 

5.அண்மமயில் காலமான முகமது ஜாகூர் ஹாஷ்மி, எந்தத் துமறயுடன் வதாடர்புமடய ர்? 

A) இதழியல் 

B) அரசியல் 

C) திரரத்துரை  

D) நிழை்படம் 

 மூத்த இரசயரமப்ொளைான முகமது ஜாகூர் ஹாஷ்மி (92), ஆக.20 அன்று மும்ரெயில் காலமானார். 

‘கயாம்’ எனப் பிைெலமாக அறியப்ெட்ட இவர், 'உம்ைாவ் ஜான்' & 'கபி கபி' மொன்ற திரைப்ெடங்களில் 

தனது இரசயால் மிகவும் பிைெலமானவர். அவர் ‘சங்கீத நாடக அகாடமி விருது’ மற்றும் ‘ெத்ம பூேன்’ 

ஆகிய விருதுகரளப் பெற்றுள்ளார். 2016இல், கயாம் ஜக்ஜீத் கவுர் KPG பதாண்டு அறக்கட்டரளரய 

நிறுவி, இந்தியாவில் வளர்ந்துவரும் கரலஞர்கள் & பதாழினுட்ெ வல்லுநர்கரள ஆதரிப்ெதற்காக 

தனது முழு பசல்வத்ரதயும் அறக்கட்டரளக்கு நன்பகாரடயாக அளிப்ெதாக அவர் உறுதியளித்தார். 

6.அண்மமயில் மத்திய நிதியமமச்சகத்திடம் தனது அறிக்மகமய சமர்ப்பித்த மேரடி  ரி விதி 

(Direct Tax Code) பணிக்குழுவின் தமல ர் யார்? 

A) G C ஸ்ரீவஸ்தவா 

B) மான்சி மகடியா 

C) அகிகலஷ் ரஞ்சன்  

D) கிாிஷ் அஹுஜா 

 புதிய மநைடி வரி விதிகரள உருவாக்குவதற்காக மத்திய அைசால் அரமக்கப்ெட்ட மத்திய மநைடி 

வரிகள் வாரியத்தின் உறுப்பினர் அகிமலஷ் ைஞ்சன் தரலரமயிலான ெணிக்குழு அண்ரமயில் 

தனது அறிக்ரகரய மத்திய நிதி & பெருநிறுவன விவகாைங்கள் அரமச்சர் நிர்மலா சீதாைாமனிடம் 

சமர்ப்பித்துள்ளது. அறுெது ஆண்டுகள் ெைரமயான வருமானவரிச் சட்டம்,1961ஐ மாற்றியரமக்கும் 

மநாக்கில் இந்தக் குழு அரமக்கப்ெட்டது. 

 தனிநெர் வருமானவரி & பெருநிறுவன வரிக்கு ெடிமுரறயில் (Slab) மாற்றங்கரள இந்தப் ெணிக்குழு 

ெரிந்துரைத்துள்ளதாக நம்ெப்ெடுகிறது. தற்மொது, தனிநெர் வருமானவரி கட்டரமப்பில் முப்பிரிவுகள் 

உள்ளன - 60 வயதிற்குட்ெட்டவர்களுக்கு, 60 வயதிற்கு மமற்ெட்டவர்கள் ஆனால் எண்ெது வயதுக்கு 

மிகாதவர்களுக்கு, மூன்றாவது 80 வயது மற்றும் அதற்கு மமற்ெட்டவர்களுக்கு. 
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 தற்மொரதய நிரலயில், 400 மகாடி ரூொய் வரை விற்ெரன பசய்யும் உள்நாட்டு நிறுவனங்கள் 25% 

வரி பசலுத்துகின்றன. ெதிவுபசய்த பமாத்த நிறுவனங்களுள் 99.3% நிறுவனங்கள் இப்பிரிவில் வரும். 

மத்திய வைவு பசலவு அறிக்ரக 2020-21இன் ஒருெகுதியாக, இந்த அறிக்ரக, நாடாளுமன்றத்தில் 

தாக்கல் பசய்யப்ெடும் என எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

7.சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த அரசுசாரா நிறு னமான கிரீன்பீஸின் அண்மமய அறிக்மகயின்படி, 

உலகில் மனிதச் வசயல் ழிகளின் மூலம் மிக அதிக அளவில் சல்பர் மட ஆக்மைமட (SO2) 

வ ளியிடும் ோடு எது? 

A) ஈரான் 

B) இந்தியா  

C) இரஷ்யா 

D) மதன்னாப்பிாிக்கா 

 சுற்றுச்சூைல் சார்ந்த அைசுசாைா நிறுவனமான கிரீன்பீஸ், அண்ரமயில், மதசிய வானூர்தியியல் மற்றும் 

விண்பவளி நிர்வாகத்தின் (NASA) ஓமசான் கண்காணிப்பு கருவி (OMI) பசயற்ரகக்மகாள் தைவின் 

ெகுப்ொய்ரவ பவளியிட்டுள்ளது. நாடு வாரியான உலக தைவரிரசப்ெடி, இந்தியா, உலகின் மிகப்பெரிய 

கந்தக ரட ஆக்ரசடு (SO2) பவளியிடும் நாடாக உள்ளது. மனிதச் பசயல்வழிகளின் மூலம் வளிமண்ட 

-லத்துக்குச் பசல்லும் கந்தக ரட ஆக்ரசடில் 15% இந்திய பதாழில்துரறயிடமிருந்து பசல்கிறது. 

 இந்தியாவில் அதிகம் கந்தக ரட ஆக்ரசடு பவளியாகும் இடங்களில் மத்தியபிைமதசத்தின் சிங்ைாலி, 

தமிழ்நாட்டின் பநய்மவலி மற்றும் பசன்ரன, ஒடிசாவின் தால்சர் மற்றும் ஜார்சுகுடா, சத்தீஸ்கரின் 

மகார்ொ, குஜைாத்தின் கச், பதலங்கானாவின் இைாமகுண்டம், மகாைாஷ்டிைாவின் சந்திைபூர் மற்றும் 

பகாைடி ஆகியரவ குறிப்பிடத்தகுந்தரவ. 

 மமலும், இந்தியாவில் உள்ள பெரும்ொலான ஆரலகளில் கந்தக நீக்க நுட்ெம் இல்லாமல்மொனதும் 

ஒரு பின்னரடவாகப் ொர்க்கப்ெடுகிறது. இதனால் காற்றில் மாசுெடிவரத தடுக்க இயலவில்ரல. தனித் 

தனியாகப் ொர்த்தால், இைஷ்யாவின் நாரில்ஸ்க் உருக்கு வளாகம் உலகிமலமய அதிகளவு கந்தக 

பவளியீட்டு பதாழிற்துரறயாகும். அரதத்பதாடர்ந்து பதன்னாப்பிரிக்காவின் புமலங்கா மாகாைத்தில் 

கிரிமயலும், ஈைானில் சாக்மைாசும் உள்ளன. ம.பி’இன் சிங்ைாலி ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது. 

 இந்தியாவிமலமய அதிகெட்சமாக தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுமதாறும் 751 கிமலா டன் கந்தக ரட ஆக்ரசடு 

வாயு பவளிமயற்றப்ெடுகிறது. அதற்கடுத்தெடியாக ஒடிசா (648 கிமலா டன்), குஜைாத் (596 கிமலா டன்) 

ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. ஆண்டுக்கு 215 கிமலா டன் கந்தக ரட ஆக்ரசடு பவளிமயற்றும் 

பசன்ரன உலகிமலமய 29ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 
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8.அண்மமயில், நிக்மகாட்டிமன A  மக ேஞ்சு என  மகப்படுத்திய மாநில அரசு எது? 

A) பஞ்சாப் 

B) கா்நாடகா  

C) ஹாியானா 

D) ஒடிசா 

 கர்நாடக நஞ்சுகள் (ரவத்திருத்தல் மற்றும் விற்ெரன பசய்தல்) விதிகள், 2015ஐ திருத்தியதன் மூலம் 

கர்நாடக அைசு அண்ரமயில் நிக்மகாட்டிரன ‘A வரக நஞ்சு’ என வரகப்ெடுத்தியுள்ளது. சட்டவிமைாத 

விற்ெரன, நிக்மகாட்டின் பொதியுரறகள் & மின்னணு - சிகபைட்டுகரள கடத்துதல் ஆகியவற்ரறக் 

கட்டுப்ெடுத்துவமத இந்த நடவடிக்ரகயின் மநாக்கமாகும். அதிக நச்சுவாய்ந்த மவதிகள் (சயமனாபஜன், 

ரஹட்மைாரசயனிக் அமிலம், ரநட்ைஜன் பெைாக்ரசடு மற்றும் ொஸ்ஜீன் மொன்றரவ) மிகக்குரறந்த 

அளவில்கூட காற்றில் வாயுவாகமவா அல்லது நீைாவியாகமவா இருந்தால் அரவ உயிருக்கு ஆெத்ரத 

விரளவிக்கும். 

9.அண்மமயில் காலமான Dr. ஜகந்ோத் மிஸ்ரா, எந்த மாநிலத்தின் முன்னாள் முதலமமச்சராக 

இருந்தார்? 

A) பீகாா்  

B) ஜாா்க்கண்ட் 

C) உத்தரபிரகதசம் 

D) இராஜஸ்தான் 

 மும்முரற பீகாரின் முதலரமச்சைாக இருந்த Dr.ஜகந்நாத் மிஸ்ைா (82), ஆகஸ்ட்.19 அன்று தில்லியில் 

காலமானார். டிசம்ெர் 1989 மற்றும் மார்ச் 1990க்கு இரடயில் பீகாரின் கரடசி காங்கிைஸ் முதல்வைாக 

மிஸ்ைா இருந்தார். P V நைசிம்மைாவ் அரமச்சைரவயில் மத்திய அரமச்சைாகவும் இடம்பெற்றிருந்தார். 

ெத்திரிரக சுதந்தைத்துக்குத் தரட விதிக்கும் வரகயிலான, ‘அவதூறுச்பசய்தி மமசாதா’ மாநில சட்டப் 

மெைரவயில் அவர் நிரறமவற்றினார். இறுதியாக, அவர் ொைதிய ஜன் காங்கிைசில் (இைாஷ்டிரிய) 

உறுப்பினைாக இருந்தார். 

10.மகாராஷ்டிராவின் எந்த ேகரத்தில், பிரிட்டிஷ் காலத்து பதுங்கு குழியானது நிலத்தடி 

அருங்காட்சியகமாக மாற்றி அமமக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) மும்ரப  

B) நாக்பூா் 

C) நாசிக் 

D) ஒளரங்காபாத் 
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 மும்ரெ மலொர் மரலயில் உள்ள ஆளுநர் மாளிரகக்குள் அருங்காட்சியகமாக மாற்றப்ெட்ட பிரிட்டிஷ் 

காலத்து ெதுங்கு குழிரய குடியைசுத்தரலவர் இைாம்நாத் மகாவிந்த் அண்ரமயில் திறந்துரவத்தார். 

15000 சதுை அடி ெைப்ெளவில் அரமந்துள்ள இந்த அருங்காட்சியகத்தில் அரமக்கப்ெட்டுள்ள “பமய்நிகர் 

சாவடிகள் (Virtual Reality Booths) மூலம், எதிரி நாட்டுக் கப்ெல்கள் பநருங்கும்மொது, பீைங்கிகரளக் 

பகாண்டு தாக்கியழிப்ெதற்காக உருவாக்கப்ெட்ட ெதுங்கு குழிகரள, ெத்பதான்ெதாம் நூற்றாண்டின் 

காலத்துக்மக பசன்று பொதுமக்களால் காைமுடியும். 

 ஆளுநர் மாளிரகயின் வைலாறும் மற்பறாரு ெகுதியில் சித்தரிக்கப்ெட்டுள்ளது. 2016ஆம் ஆண்டில், 

ஆளுநர் வித்யாசாகர் ைாவ் அவர்களால் இந்தப் பிரிட்டிஷ் காலத்து ெதுங்கு குழி கண்டறியப்ெட்டது. இது 

எறிகரை அங்காடி, துப்ொக்கி எறிகரை, பொதியுரற அங்காடி மற்றும் பீைங்கி அங்காடி ரமயம் 

மொன்ற 13 அரறகளால் ஆனது. 

 முழு ெதுங்கு குழியிலும் சரியான வடிகால் அரமப்பு மற்றும் புதிய காற்று மற்றும் பவளிச்சத்திற்கான 

நுரைவாயில்கள் உள்ளன. இந்தப் ெதுங்கு குழி, முதலாம் உலகப்மொருக்கு முந்ரதய காலத்தியது 

என்றும், கடற்ெரட தாக்குதல்களில் இருந்து ெம்ொய் மகாட்ரடரய ொதுகாப்ெதற்காக கடற்கரைக்கு 

அருகில் நிறுவப்ெட்டது என்றும் நம்ெப்ெடுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘மகாத்மா காந்தி சர்பத் சசகத் பீமா ச ாஜனா’ என்னும் சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டத்தத அறிமுகம் 

சசய்துள்ள மாநில அரசு எது? 

A) மகாராஷ்டிரா 

B) பஞ்சாப்  

C) இராஜஸ்தான் 

D) உத்தரபிரததசம் 

 முன்னாள் பிரதமர் இராஜீவ் காந்தியின் 75ஆவது பிறந்தநாளைக் குறிக்கும் வளகயில், பஞ்சாப் அரசு 

‘மகாத்மா காந்தி சர்பத் சசகத் பீமா ச ாஜனா’ என்ற பிரம்மாண்ட சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டத்ளத 

உருவாக்கியுள்ைது. இது, மாநிலத்தின் 76% மக்களை உள்ைடக்கும். இந்தத் திட்டம், ஏளைகளுக்கான 

நடுவணரசின் ‘பிரதம மந்திரி ஜன் ஆசராக்கி  ச ாஜனா’ (PMJAY) என்ற சுகாதார காப்பீட்டுத் 

திட்டத்துடன் இளணக்கப்பட்டுள்ைது. சமீபத்தி  சமூக-பபாருைாதார மற்றும் சாதி கணக்பகடுப்பின்படி, 

ஆயுஷ்மான் பாரத், 14.86 இலட்சம் குடும்பங்களை மட்டுசம உள்ைடக்கியுள்ைது. ஆனால் பஞ்சாபின் 

இந்தத் திட்டம், பமாத்தம் 46 இலட்சம் குடும்பங்களுக்கு ப னளிக்கும். 

 PMJAY திட்டத்ளதப்சபாலசவ, பஞ்சாப் அரசாங்கமும் ஆண்டுக்கு ரூ.5 இலட்சம் வளரயிலான சுகாதார 

காப்பீட்ளட வைங்கும். 14.86 லட்சம் குடும்பங்களுக்கான ஆண்டு காப்பீட்டுத்பதாளக பசலளவ 60:40 

என்ற விகிதத்தில் நடுவணரசும் மாநில அரசும் ஏற்கும். மீதமுள்ை ப னாளிகளுக்கு, பஞ்சாப் அரசு முழு 

பசலளவயும் ஏற்கும். 1,396 வளக மருத்துவச் சிகிச்ளசகளுக்கு சுகாதார காப்பீட்ளட வைங்கும் பஞ்சாப் 

திட்டமானது, 200 அரசாங்க மருத்துவமளனகள் உட்பட அதிகாரப்பூர்வ பட்டி லில் உள்ை 450க்கும் 

சமற்பட்ட மருத்துவமளனகளின் மூலம் பச ல்படுத்தப்படும். 

2.எந்தத் துதையுடன் NISHTHA திட்டம் சதாடர்புதட து? 

A) மங்கல்யான் 

B) கல்வி  

C) மின்னணு வங்கியியல் 

D) பபண்கள் அதிகாரமளித்தல் 

 ஆக.21 அன்று, மத்தி  மனிதவை சமம்பாட்டுத்துளற அளமச்சர் இரசமஷ் சபாக்ரி ால் ‘நிஷாங்க்’, 

‘NISHTHA’ என்னும் உலகின் மிகப்பபரி  ஆசிரி ர் பயிற்சித் திட்டத்ளத புதுதில்லியில் பதாடங்கி 

ளவத்தார். இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், நாடு முழுவதும் 42 இலட்சத்துக்கும் சமற்பட்ட ஆசிரி ர்களுக்குப் 

பயிற்சி ளிக்கப்படும். ‘National Initiative for School Head’s and Teachers’ Holistic Advancement’ 

என்பதன் சுருக்கசம ‘NISHTHA’. 
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 அளனத்து அரசு ஆரம்பப் பள்ளிகளில் பணி ாற்றி வரும் அளனத்து ஆசிரி ர்கள் மற்றும் பள்ளித் 

தளலளம ாசிரி ர்கள், மாநில கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில்கள் மற்றும் பிற கல்வித் 

துளறகளில் பணி ாற்றும் ஆசிரி  உறுப்பினர்கள் ஆகிச ாளர உள்ைடக்கி  சுமார் 42 இலட்சம் 

பங்சகற்பாைர்களின் திறன்களை கட்டளமப்பசத இந்த ஒருங்கிளணந்த திட்டத்தின் சநாக்கமாகும். 

3.அண்தமயில் காலமான பாபுலால் சகளர், எந்த மாநிலத்தின் முன்னாள் முதலதமச்சராக 

இருந்தார்? 

A) ஜாா்க்கண்ட் 

B) ஹிமாச்சலபிரததசம் 

C) உத்தரபிரததசம் 

D) மத்தியபிரததசம்  

 மத்தி பிரசதச மாநிலத்தின் முன்னாள் முதல்வர் பாபுலால் பகைர் (89), சபாபாலில், ஆக.21 அன்று 

காலமானார். முதுளமயின் காரணமாக 2018இல் சதர்தல் அரசி லிலிருந்து அவர் ஓய்வு பபற்றார். 

ஆகஸ்ட் 2004 முதல் 2005 நவம்பர் வளர மத்தி பிரசதசத்தின் முதலளமச்சராக பணி ாற்றி  அவர், 

பத்து முளற சகாவிந்த்புரா சட்டப்சபரளவத்பதாகுதியிலிருந்து சட்டமன்றத்துக்கு சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டார். 

4.அசமரிக்காவின் சகடலினா வாய்க்காதலக் கடந்த முதல் ஆசி  நீச்சல் வீரரான சசதந்திர சிங் 

சலாஹி ா, எந்த மாநிலத்ததச் சசர்ந்தவர்? 

A) மத்தியபிரததசம்  

B) இராஜஸ்தான் 

C) பஞ்சாப் 

D) ஹாியானா 

 ஆக.21 அன்று, மத்தி பிரசதசத்ளதச் சசர்ந்த இந்தி  பாரா நீச்சல் வீரர் சசதந்திர சிங் சலாஹி ா, 

அபமரிக்காவின் சகடலினா வாய்க்காளலக்கடந்த முதலாவது ஆசி  நீச்சல் வீரர் என்ற வரலாற்றுச் 

சாதளனள  புரிந்தார். ஆங்கில மற்றும் சகடலினா வாய்க்கால்களைக் கடந்து ஆசி  சாதளனள  

அவர் பளடத்துள்ைார். குவாலி ரில் பிறந்த சசதந்திரா, ஐந்து அணி வீரர்களுடன் இந்தி  பாரா ரிசல 

அணிள  வழிநடத்தி 11 மணி 34 நிமிடங்களில் சகடலினா வாய்க்காளலக்கடந்தார். அந்த சநரத்தில், 

நீரின் பவப்பநிளல 13°C வளர இருந்தது. 2014இல் மத்தி பிரசதசத்தின் மிகவு ர்ந்த விளை ாட்டு 

விருதான ‘விக்ரம் விருளத’ சத்ச ந்திரா பபற்றார். 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்               2019 ஆகஸ்ட்  21 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          3 

5.2019 சதற்காசி  ‘Spelling Bee’ சபாட்டியில் சவன்ை இந்தி  - அசமரிக்க இதளஞர்  ார்? 

A) காவ்யா பகாப்பரப் 

B) நவ்னீத் முரளி  

C) துருவ் பகளா் 

D) சியாமந்தக் தபரா 

 நியூ பஜர்சிள ச் சசர்ந்த இந்தி  - அபமரிக்க இளைஞரான நவ்னீத் முரளி, நடப்பாண்டு பதற்காசி  

‘Spelling Bee’ (SASB) சபாட்டிள  பவன்றுள்ைார். இப்சபாட்டிக்கான பரிசுத்பதாளக $3,000 அபமரிக்க 

டாலர்கைாகும். SASB என்பது பதற்காசி  வம்சாவளிள ச் சசர்ந்த சிறார்களுக்காக ஆண்டுசதாறும் 

நடத்தப்படும் ஒரு சபாட்டி ாகும். பதற்காசி  வம்சாவளிள ச் சசர்ந்த குளறந்தபட்சம் ஒரு பபற்சறார் 

(அ) தாத்தா-பாட்டி அல்லது ஆப்கானிஸ்தான், வங்கசதசம், பூட்டான், இந்தி ா, மாலத்தீவு, சநபாைம், 

பாகிஸ்தான் அல்லது இலங்ளக ஆகி  நாடுகளை பூர்வீகமாகக் பகாண்ட 14 வ து அல்லது அதற்கு 

குளறவான எந்தபவாரு மாணாக்கரும் இந்தப் சபாட்டியில் பங்சகற்கலாம். 

6. SAARC சவளியுைவு அதமச்சர்களின் முதைசாரா கூட்டத்தத நடத்த முடிவு சசய்துள்ள நாடு எது? 

A) பூட்டான் 

B) தநபாளம்  

C) இந்தியா 

D) இலங்கக 

 வரும் பசப்டம்பரில் நளடபபறவுள்ை 74ஆவது ஐக்கி  நாடுகள் பபாது அளவ அமர்வின் ஒருபகுதி ாக, 

SAARC பவளியுறவு அளமச்சர்களின் முளறசாரா கூட்டத்ளத நடத்த சநபாைம் திட்டமிட்டுள்ைது. 

18ஆவது SAARC உச்சிமாநாடு காத்மாண்டுவில் 2014இல் நளடபபற்றது; அடுத்த உச்சிமாநாட்ளட 

2016இல் பாகிஸ்தான் நடத்தவிருந்தது. ஆனால், ஜம்மு – காஷ்மீரின் உரியில் உள்ை ஒரு இராணுவத் 

தைத்தில் நடத்தப்பட்ட ப ங்கரவாதத் தாக்குதலில் 19 வீரர்கள் பகால்லப்பட்டளத அடுத்து, இந்தி ா 

பங்சகற்பளத புறக்கணித்த பின்னர் அவ்வுச்சிமாநாடு இரத்து பசய் ப்பட்டது. 

 பாகிஸ்தான் மீதான அழுத்தத்ளத அதிகரிப்பதற்காக உச்சிமாநாட்டிலிருந்து பவளிச ற இந்தி ா முடிவு 

பசய்தளதத் பதாடர்ந்து வங்கசதசம், பூட்டான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானும் பவளிநடப்பு பசய்தன. 

ப ங்கரவாதத்ளத ளக ாை பாகிஸ்தான் நடவடிக்ளக எடுத்தால் மட்டுசம மீண்டும் பங்சகற்பதாக 

இந்தி ா அறிவித்தது. 
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7.எந்த நகரத்தில், நடப்பாண்டு உலக இதளச ார் சசஸ் சாம்பி ன்ஷிப் நதடசபைவுள்ளது? 

A) பகால்கத்தா 

B) மும்கப  

C) புதன 

D) புது தில்லி 

 அக்.1-13 வளர மும்ளபயில் நளடபபறவுள்ை மதிப்புமிக்க உலக இளைச ார் பசஸ் சாம்பி ன்ஷிப்ளப 

இந்தி ா முதன்முளற ாக நடத்துகிறது. U-14, U-16 மற்றும் U-18 பிரிவுகளில் உலகின் சிறந்த திறளம 

மிக்க பசஸ் வீரர்கள் இதில் பங்சகற்பார்கள். அகில இந்தி  பசஸ் சம்சமைனத்தின்கீழ், இப்சபாட்டிள  

அகில மராத்தி சதுரங்க சங்கம் ஏற்பாடு பசய்துவருகிறது. இரஷ் ா, அபமரிக்கா, பிரான்சு, இத்தாலி, 

அசர்ளபஜான் உள்ளிட்ட 62 நாடுகளின் வீரர்கள் தங்களின் பங்சகற்ளப உறுதிப்படுத்தியுள்ைனர். 

8.எந்த IITஐச் சசர்ந்த ஆராய்ச்சி ாளர்கள், சர்க்கதர & உப்தபக் சகாண்டு உயிரி எரிசபாருதள (Bio 

fuel) உருவாக்கும் ஒரு முதைத  உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) ஐஐடி இந்துூா் 

B) ஐஐடி பாம்தப 

C) ஐஐடி ஐதராபாத்  

D) ஐஐடி கான்பூா் 

 சர்க்களர, கந்தக அமிலம் மற்றும் உப்பு முதலி வற்ளறப் ப ன்படுத்துவதன் மூலம், IIT ஐதராபாத்ளதச் 

சசர்ந்த ஆராய்ச்சி ாைர்கள், உயிரி-எரிபபாருள் முன்சனாடிகளின் த ாரிப்புக்கு உதவும் மலிவான 

மற்றும் திறளம ான ஒரு நாசனா-கார்பன் விளனயூக்கிள  உருவாக்கியுள்ைனர். டீசல் மற்றும் 

பஜட் எரிபபாருளின் முன்சனாடி ான C15 ஆக்ஸிஜசனற்றப்பட்ட ளகட்சராகார்பளன உற்பத்தி 

பசய்வதற்கு வணிகரீதி ாக கிளடக்கக்கூடி  வளககளை விடவும் சிறந்த பச ல்திறளனயும் சதர்வுத் 

திறளனயும் இந்த விளனயூக்கி பகாண்டுள்ைது. 

 உத்தரபிரசதசம் மற்றும் ஆந்திர பிரசதசம் / பதலங்கானா சபான்ற மாநிலங்கள் நாட்டில் அதிக அைவு 

சசாைக்கழிவுகளை உற்பத்தி பசய்வதால் இவ்வைர்ச்சி முக்கி த்துவம் மிகுந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. 

இந்தச் சசாைக்கழிவுகளை எரிப்பதற்கு பதிலாக மதிப்புமிக்க எரிபபாருைாக மாற்றலாம். IIT ஐதராபாத் 

நிறுவனம் உருவாக்கி  நாசனா-கார்பன் விளனயூக்கி ானது உயிரி-எரிபபாருைாக மாற்றும் பச ல் 

முளறள த் தூண்டும். கூடுதல் எரிசக்தி ஆதாரமாக இருப்பளதத் தவிர, சசாை விவசாயிக்கு கூடுதல் 

வருவாய் ஈட்டும் வாய்ப்ளபயும் இது வைங்குகிறது. 
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9.சசக் குடி ரசில் நடந்த 2019 தடகள மிடிங்க் சரய்ட்டர் நிகழ்வில் ஆண்கள் 300 மீட்டர் ஓட்டத்தில் 

தங்கம் சவன்ை இந்தி  ஸ்ப்ரிண்டர்  ார்? 

A) குன்ஹூ முகமது 

B) தமாகன் குமாா் ராஜா 

C) முகமது அனாஸ்  

D) நிா்மல் டாம் 

 பசக் குடி ரசில் நடந்த நடப்பாண்டு தடகை மிட்டிங்க் பரய்ட்டர் நிகழ்வில், இந்தி  ஸ்ப்ரிண்டர்கைான 

ஹிமா தாஸ் மற்றும் முகமது அனாஸ் முளறச  பபண்கள் & ஆண்கள் 300 மீ., ஓட்டப்பந்த ங்களில் 

தலா ஒரு தங்கப்பதக்கம் பவன்றனர். கடந்த ஜூளல.2 முதல் ஐசராப்பி  மண்ணில் இவர் பவல்லும் 

ஆறாவது தங்கமாகும் இது. ஆண்களுக்கான 300 மீட்டர் ஓட்டத்தில் அசத்தி  இந்தி ாவின் முகமது 

அனாஸ், 32.41 வினாடியில் இலக்ளக அளடந்து தங்கம் பவன்றார். 

 இசத நிகழ்வில், இந்தி ாவின் நிர்மல் டாம் 33.03 வினாடிகளில் இலக்ளக அளடந்து பவண்கலம் 

பவன்றார். பசப்டம்பர் - அக்சடாபர் மாதங்களில் சதாகாவில் நடக்கவுள்ை உலக சாம்பி ன்சிப்பிற்கான 

400 மீட்டர் சபாட்டிக்கு, சதசி  சாதளன பளடத்த அனாஸ் ஏற்கனசவ தகுதிபபற்றுள்ைார். ஹிமா தாஸ் 

இன்னும் அந்தத் தகுதிள  அளட வில்ளல. 

10.எந்தத் சததியில், இந்தி ாவில் சமூக நல்லிணக்க நாள் சகாண்டாடப்படுகிைது? 

A) ஆகஸ்ட் 21 

B) ஆகஸ்ட் 22 

C) ஆகஸ்ட் 20  

D) ஆகஸ்ட் 23 

 இந்தி ாவில், மளறந்த முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியின் பிறந்தநாளை நிளனவுகூரும் வளகயில் 

ஒவ்சவார் ஆண்டும் ஆகஸ்ட்.20 அன்று ‘சத்பவன திவாஸ்’ (அல்லது சமூக நல்லிணக்க நாள்) 

பகாண்டாடப்படுகிறது. ராஜீவ் காந்தியின் 75ஆவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, காங்கிரசு இளடக்காலத் 

தளலவர் சசானி ா காந்தியும், இராகுல் காந்தியும் இளணந்து ஆக.20 அன்று 'Memories and Archives 

of Rajiv Gandhi' என்ற தளலப்பிலான ஒரு கண்காட்சிள த் பதாடங்கிளவத்தனர். 

 இராஜீவ் காந்தி, 1984 முதல் 1989 வளர இந்தி ாவின் 6ஆவது பிரதமராக பணி ாற்றினார். 1984ஆம் 

ஆண்டு தனது தா ார் பிரதமர் இந்திரா காந்தி படுபகாளல பசய் ப்பட்ட பின்னர் நாற்பதாவது வ தில் 

இைவ து இந்தி  பிரதமராக பதவிச ற்றார். 1991 சம.21 அன்று, இராஜீவ், தமிழ்நாட்டில் உள்ை திருப் 

பபரும்புதூரில் நடந்த சதர்தல் சபரணியில், தமிழீை விடுதளலப் புலிகளின் (LTTE) மனித பவடிகுண்டு 

தாக்குதலால் படுபகாளல பசய் ப்பட்டார். அவரது நிளனவுநாள், “சதசி  ப ங்கரவாத எதிர்ப்பு 

நாைாகவும்” அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
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