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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்திய அமைச்சரமை சசயலாளர், ____ இன் நேரடி சபாறுப்பில் சசயல்படுகிறார்? 

A) பெருநிறுவன விவகார அமைச்சகை் 

B) ெிரதைா்  

C) உள்துமை அமைச்சகை் 

D) நிதி அமைச்சகை் 

 இராஜீவ் கெளபா IAS (ஜார்ெண்ட்: 1982) புதிய அமைச்சரமையின் கசயலாளராெ ஈராண்டுெளுக்கு 

நியமிக்ெப்பட்டுள்ளார். பிரதீப் குைார் சின்ஹாவுக்குப் பின் இந்தப் பதவிக்கு ைரும் இைரின் பதவிக்ொலம் 

2019 ஆெஸ்ட்.30 முதல் நமைமுமைக்கு ைரும். கெளபா, தற்பபாது ைத்திய உள்துமை கசயலாளராெ 

பணிபுரிந்து ைருகிைார். அமைச்சரமை கசயலாளர் என்பைர் இந்திய அரசின் மிெவுயர்ந்த நிர்ைாெ 

அதிொரியும், மிெ-மூத்த அரசு ஊழியரும் ஆைார். அைர் பிரதைரின் பநரடி கபாறுப்பில் கசயல்படுகிைார். 

2.இந்தியாவின் புதிய பாதுகாப்பு சசயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளைர் யார்? 

A) அஜய் குைாா்  

B) இராஜ் குைாா் அகா்வால் 

C) சுொஷ் சந்திரா 

D) இராஜீவ் பகளொ 

 அஜய் குைார் IAS (பெரளா: 1985) புதிய பாதுொப்பு கசயலாளராெ நியமிக்ெப்பட்டுள்ளார். சஞ்மச 

மித்ராவுக்குப் பிைகு அைர் இந்தப் பதவிக்கு ைந்துள்ளார். அைமரத்தவிர, ைக்ெளமையின் கசயலாளராெ 

பிரிஜ் குைார் அெர்ைாலும், பாதுொப்பு உற்பத்தித்துமையின் கசயலாளராெ சுபாஷ் சந்திராவும் நியைனம் 

கசய்யப்பட்டுள்ளனர். பிரதைர் பைாடி தமலமையிலான அமைச்சரமையின் நியைனக்குழு, இந்த 

நியைனங்ெளுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

3.ைர்ை அறிவியல் சோடர்பான நேசிய ைாோடு, அண்மையில் எந்ே ேகரத்தில் ேமடசபற்றது? 

A) பசன்மன  

B) ெுது தில்லி 

C) பகாச்சின் 

D) பஜய்ெ்பூா் 

 ஆெஸ்ட்.22 அன்று, ைத்திய AYUSH இமையமைச்சர் ஸ்ரீபத் கயபசா நாயக், ைர்ை அறிவியல் குறித்த 

இரண்டு நாள் பதசிய ைாநாட்மை கசன்மனயில் கதாைங்கிமைத்தார். ‘ைர்ைம்' என்பது சித்த ைருத்துை 
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முமையின் ஓர் அங்ெைாகும். பைலும், இது ஒரு தற்ொப்புக் ெமலயுைாகும். இந்தத் பதசிய ைாநாட்மை, 

கசன்மனயில் உள்ள பதசிய சித்த ைருத்துை நிறுைனம் ஏற்பாடு கசய்திருந்தது. 

4. 'Op-Blue Freedom' என்பது எந்ே விமளயாட்டுடன் சோடர்புமடயது? 

A) Water Skiing 

B) Water Polo 

C) Parasailing 

D) Scuba Diving (மூச்சுவிடு அமைெ்ெுடன் நீாில்குதித்தல்)  

 ஆசியாவிபலபய முதன்முதலாெ, 8 ஆயுதப்பமை வீரர்ெள் தங்ெளின் ‘சிைப்புப் பமை சாெசங்ெள்’ என்ை 

முதன்மைத் திட்ைத்தின் ஒருபகுதியாெ, ‘Op-Blue Freedom’ என்ை தமலப்பில் பதசிய அளவிலான ஓர் 

உயர்நிமல சாெச விமளயாட்டுக்ெள் உயிர்ைாழ் பயிற்சி ைற்றும் தற்ொப்புத் திட்ைத்மதத் கதாைங்கினர். 

இந்தச் சிைப்புப் பமை சாெசங்ெள், பைஜர் விபைக் பஜக்ெப் (ஓய்வு) தமலமையிலானது ைற்றும் இந்திய 

இராணுை பாரா ெைாண்பைாக்ெள் ைற்றும் ெைற்பமை ெைாண்பைாக்ெள் (MARCOS) ஆகியைற்றின் 

வீரர்ெள் இதில் உள்ளனர். ‘Op-Blue Freedom’ என்பது குமைபாடுெள் உள்ளைர்ெளுக்கும், உைல் 

திைன் உமையைர்ெளுக்குைான ஒரு நாடு தழுவிய ஸ்கூபா மைவிங் திட்ைைாகும். 

 சிைப்புப் பமைெளில் உள்ள சாெச ஆர்ைலர்ெளுக்கு பயிற்சியளிப்பபத இந்தத் திட்ைத்தின் பநாக்ெைாகும். 

ைத்திய விமளயாட்டுத்துமை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு ைற்றும் ொல்பந்து வீரர் மபச்சுங் பூட்டியா 

ஆகிபயார் ‘Op-Blue Freedom’ொெ தில்லி - NCT பிரிவுக்ொன ஸ்கூபா மைவ் பபாட்டிமய கொடி 

அமசத்து கதாைங்கிமைத்ததன் ொரைைாெ அண்மைச் கசய்திெளில் ‘Op-Blue Freedom’ இைம்கபற்ைது. 

5.இந்திய - பசிபிக் தீவுகள் ஒத்துமைப்புக்கான (FIPIC) ைன்றத்தில் உறுப்பினர்களாக உள்ள தீவு 

ோடுகள் எத்ேமன? 

A) 20 

B) 14  

C) 16 

D) 18 

 160க்கும் பைற்பட்ை நாடுெளிலிருந்து இந்தியாவுக்கு அயல்நாட்டு பயணிெமள ஈர்ப்பதற்ொெ சுற்றுலாப் 

பயணிெளின் ைருமெக்பெற்ப மின்னணு முமையில் விசா ெட்ைைத்மத கசலுத்தி, விசா கபறும் ைசதி 

அளிக்ெ ைத்திய சுற்றுலா அமைச்செம் முடிவு கசய்துள்ளது. சுற்றுலாப் பயணியர் அதிெம் ைரும், ஜூமல 

முதல் ைார்ச் ைமர $25 ைாலர் என்ை ெட்ைைத்திலும், சுற்றுலாப் பயணியர் குமைைாெ ைரும் ஏப்ரல் – 

ஜூன் ைமர $10 ைாலர் என்ை ெட்ைைத்திலும் மின்னணு முமையில் நுமைவு இமசவு ெட்ைைத்மத 

அறிமுெப்படுத்த அமைச்செம் பரிந்துமரத்துள்ளது. 
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 அமைச்செைானது ஐந்தாண்டுக்கு கசல்லுபடியாகும் ஒரு புதிய மின்னணு சுற்றுலா விசாமையும் 

அறிமுெப்படுத்தியுள்ளது. இதன்ெட்ைைம் $80 ஆெவும், ஓராண்டுக்ொன மின்னணு சுற்றுலா விசாவின் 

ெட்ைைம் $40 ஆெவும் நிர்ையம் கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இருப்பினும், இந்திய-பசிபிக் தீவுெள் ஒத்துமைப்பு ைன்ைத்தில் உறுப்பினர்ெளாெ உள்ள 14 பசிபிக் தீவு 

நாடுெமளச் பசர்ந்த (பிஜி, குக் தீவுெள், கிரிபட்டி, ைார்ஷல் தீவுெள், மைக்பராபனசியா, கநளரு, நியு தீவு, 

பலாவ், பப்புைா நியூ கினியா, சபைாைா, சாலைன் தீவுெள், பைாங்ொ, துைாலு ைற்றும் ைனாடு ைற்றும் 

மியானைர், அர்கஜன்டினா, இந்பதாபனசியா, சமைக்ொ, கைாரிசியஸ், சீகஷல்ஸ், கதன்னாப்பிரிக்ொ 

ைற்றும் உருகுபை) சுற்றுலாப் பயணிெளுக்கு நுமைவு இமசவு ெட்ைைம் இருக்ொது. உள்துமை 

அமைச்செம் ைற்றும் கைளியுைவு அமைச்செம் ஆகிய இரண்டும் கநகிழ்ைான இந்த மின்னணு சுற்றுலா 

நுமைவு இமசவுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளன. 

6.நராநபாடிக்ஸ் & 5G சோடர்பாக IISc உடன் கூட்டுச்நசர்ந்துள்ள இந்திய சோழினுட்ப நிறுைனம் எது? 

A) விெ்ரரா  

B) இன்ரொசிஸ் 

C) டாடா 

D) ாிமலயன்ஸ் 

 பராபபாடிக்ஸ் ைற்றும் 5G முதலிய தானியங்கி அமைப்புெளில் நவீன பயன்பாட்டு ஆராய்ச்சிமய 

பைற்கொள்ைதற்ொெ WIPRO நிறுைனைானது இந்திய அறிவியல் ெைெத்துைன் கூட்டுச் பசர்ந்துள்ளது. 

இரண்டு நிறுைனங்ெளும் கூட்ைாெ, ‘WIPRO IISc ஆராய்ச்சி ைற்றும் ெண்டுபிடிப்பு கநட்கைார்க் (WIRIN)’ 

என்ைகைாரு கதாழில் - ெல்வி ஒத்துமைப்பு அலமெ அமைத்துள்ளன. இது, கதாழில்நுட்பம் ைற்றும் 

தயாரிப்பு ைடிைமைப்பில் எண்ைைாக்ெம், ஆராய்ச்சி ைற்றும் புத்தாக்ெங்ெமள ஊக்குவிக்கும்.  

 கசயற்மெ நுண்ைறிவு (AI), எந்திர ெற்ைல், Visual Computing, Human Computer Interaction (HCI) & 

Vehicle-to-everything Communication (V2X) ஆகியைற்றில் அதிநவீன கதாழில்நுட்பங்ெளின் ஆராய்ச்சி 

ைற்றும் பைம்பாடு குறித்து இரு நிறுைனங்ெளும் ெைனம் கசலுத்தும். ஆராய்ச்சியின் முடிவுெள் WIPRO 

நிறுைனத்தால் அதன் ைாடிக்மெயாளர்ெளுக்கும் கதாழில் சூைல் அமைப்புக்கும் ைைங்ெப்படும். 

7. SARAL – ‘State Rooftop Solar Attractiveness Index’இல் முேலிடத்மேப் சபற்ற ைாநிலம் எது? 

A) ஆந்திரெ்ெிரரதசை் 

B) குஜராத் 

C) கா்நாடகா  

D) பதலங்கானா 

 சூரிய பைற்கூமர பயன்பாட்டின் அடிப்பமையில் இந்திய ைாநிலங்ெமள ைதிப்பிடும் SARAL - ‘State 

Rooftop Solar Attractiveness Index’இல் ெர்நாைெ ைாநிலத்திற்கு முதலிைம் கிமைத்துள்ளது. இந்தக் 

குறியீட்மை, அண்மையில், ைத்திய மின் ைற்றும் புதிய & புதுப்பிக்ெத்தக்ெ எரிசக்தித் துமை அமைச்சர் 
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RK சிங் கைளியிட்ைார். கதலங்ொனா 2ஆைது இைத்மதயும், அதமனத்கதாைர்ந்த இைங்ெமள குஜராத், 

ஆந்திரப்பிரபதசம் ஆகிய ைாநிலங்ெள் கபற்றுள்ளன. இக்குறியீட்மை புதிய & புதுப்பிக்ெத்தக்ெ எரிசக்தி 

அமைச்செம், சக்தி நீடித்த ஆற்ைல் அைக்ெட்ைமள, ASSOCHAM ைற்றும் Ernst ைற்றும் Young ஆகியமை 

இமைந்து ைடிைமைத்துள்ளன. 

8.சசன்மனக் கடற்கமரயில் நிகழ்ந்ே 'கடல் ஒளிர்வு'க்குக் காரணைான பாசி எது? 

A) Cryptomonad 

B) Diatom 

C) Noctiluca  

D) Wakame 

 ஆெ.18 அன்று, கசன்மனயில் உள்ள ஈஞ்சம்பாக்ெம் ெைற்ெமர ைற்றும் கபசன்ட் நெரின் எலியட்ஸ் 

ெைற்ெமரக்கு ைந்திருந்தைர்ெள் ெைலமலெள் நீலநிைத்தில் மின்னியமதக்ெண்ைனர். இது கபாதுைாெ 

‘ெைல் ஒளிர்வு – Sea Tinkle’ என அறியப்படுகிைது. ெைல்சார் ைல்லுநர்ெளின் கூற்றுப்படி, ெைலமலெள் 

நீலநிைைாெ ஒளிர்ந்ததற்கு மின்னிய அந்த நிெழ்வுக்குப் பின்னால் ‘Noctiluca’ என்னும் ஒரு பாசி ைமெ 

ொரைைாெ இருந்துள்ளது. 

 பாசிெள் உயிகராளிர்தல் (Bioluminescence) (கதாந்தரவு ஏற்படும்பபாது உயிரியல் ரீதியாெ ஒளிமய 

உமிழ்ைது) நிெழ்மை கைளிப்படுத்துகின்ைன. ‘Luciferase’ என்னும் ஒரு கநாதி ஆக்சிசனுைன் விமன 

புரிந்து ஒரு பைதி எதிர்விமனயின் மூலம் ஒளிமய உருைாக்குகிைது. மின்மினிப்பூச்சிெள், ஒருசில 

ைண்டுெள் ைற்றும் ெைல் உயிரினங்ெளான ஆங்கிலர் மீன் ைற்றும் ெைல் முெட்டுப் பூச்சிெளில் இந்த 

உயிகராளிர்தல் ொைப்படுகிைது. 

 பாசிெள் உற்பத்தி கசய்யும் இந்த ஒளியானது பார்மைக்கு அைொெ இருந்தாலும், அைற்றின் ைருமெ 

ெைலின் நலத்திற்கு நன்ைன்று. ‘Noctiluca’ என்பது மிதமை உயிரினங்ெமள (Diatom) கொடூரைாெ 

பைட்மையாடும் ஒரு பாசி ைமெயாெ அறியப்படுகிைது. அது, ெைலின் உைவுச்சங்கிலிமய சீர்குமலக்ெ 

ைழிைகுக்கிைது. 2000ஆம் ஆண்டுெளின் முற்பகுதியில் ைைக்கு அபரபிய ெைலில் ஆண்டுபதாறும் 

இத்தமெய நிெழ்வுெள் ஏற்பட்ைதாெ பதிவுெள் உள்ளன. பொைா, மும்மப ைற்றும் பெரள உப்பங்ெழிெள் 

இத்தமெய நிெழ்வுெமளக் ெண்டுள்ளன. 

9. 'Quality Unknown: The Invisible Water Crisis' என்ற ேமலப்பில் அறிக்மக சைளியிட்டுள்ள சர்ைநேச 

அமைப்பு எது? 

A) வா்த்தகை் ைை்றுை் வளா்ச்சி பதாடா்ொன ஐ.நா தீா்ைானை் 

B) ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி 

C) உலக வங்கி  

D) ஐ.நா பொது அமவ 
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 ைனித ைற்றும் சுற்றுச்சூைல் பாதிப்புெளுக்கு தீர்வு ொண்பதற்ொெ உலெ ைங்கி அண்மையில் 'Quality 

Unknown: The Invisible Water Crisis' என்ை தமலப்பில் அறிக்மெகயான்மை கைளியிட்டுள்ளது. நுண் 

-உயிரி, ெழிவுநீர், பைதிெள் & கநகிழி ஆகியைற்றின் கூட்டுக்ெலமையானது நீர் ைைங்ெலிலிருந்து 

உயிர்ைளிமய உறிஞ்சி, ைக்ெளுக்கும் சுற்றுச்சூைல் அமைப்புெளுக்குைான நீமர எவ்ைாறு நஞ்சாெ 

ைாற்றுகிைது என்பமத இந்த ஆய்வு ைதிப்பீடு கசய்துள்ளது. 

 ைாசுபாட்டின் விமளைாெ ஏமை ைற்றும் பைக்ொர நாடுெள் என அமனத்தும் பைாசைான நீர்தர 

ஆபத்தில் உள்ளன. பைாசைான நீர்தரத்திற்கு மிெ முக்கியக் ொரணியாெ இருப்பது மநட்ரஜன் ஆகும். 

இது, பைளாண்மையில் உரைாெப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. இறுதியில் இது ஆறுெள், ஏரிெள் ைற்றும் 

கபருங்ெைல்ெளில் நுமையும்பபாது அங்கு மநட்பரட்டுெளாெ ைாற்ைம் கபறுகின்ைது. மநட்பரட்டுெள், 

சிைார்ெளின் ைளர்ச்சி ைற்றும் மூமளைளர்ச்சிமய பாதிக்கின்ைன. பைலும், ையதுைந்பதாரில் ைளர்ச்சித் 

திைமனயும் அது பாதிக்கிைது. 

 உயிரிெளுக்ொன உயிர்ைளியின் பதமை – Biological Oxygen Demand (ஒட்டுகைாத்த நீர்தரத்மத 

அளவிை பயன்படும் ொரணி) ஒரு குறிப்பிட்ை ைரம்மபக் ெைக்கும்பபாது, பிரச்சமனயால் பாதிக்ெப்பட்ை 

பகுதிெளில் கைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) ைளர்ச்சி 1/3 பங்ொெ குமையும். இதற்குக்ொரைம் 

நலைாழ்வு, பைளாண்மை ைற்றும் சுற்றுச்சூைல் அமைப்புெளில் ஏற்படும் தாக்ெபை ஆகும். 

10.ைனவுயிரி ைர்த்ேக கண்காணிப்பு ைமலயமைப்பின் (TRAFFIC) ேமலமையகம் எங்குள்ளது? 

A) ெிரான்ஸ் 

B) பஜா்ைனி 

C) ஐக்கிய ரெரரசு  

D) ஐக்கிய அபைாிக்க நாடுகள் 

 ைனவிலங்கு ைர்த்தெ ெண்ொணிப்பு ைமலயமைப்பானது (TRAFFIC) அண்மையில், ‘Skin and Bones 

Unresolved: An Analysis of Tiger Seizures from 2000-2018’ என்ை புதிய அறிக்மெமய கைளியிட்ைது. 

இந்தப் புதிய TRAFFIC பகுப்பாய்வின்படி, 2000 முதல் அடுத்து ைந்த 19 ஆண்டுெளில் புலிெள் ைற்றும் 

புலிெளின் உைல் பாெங்ெள் ெைத்தலில் இந்தியா முதலிைத்தில் உள்ளது. புலித்பதால் ைற்றும் எலும்புெள் 

தவிர, உயிருைன் இருக்கும் புலிெள் ெைத்தப்பட்டு, சட்ைவிபராதைாெ அமை விற்பமன கசய்யப்பட்ைதாெ 

பல ைைக்குெள் பதிைாகியுள்ளன. இது, நமைகபற்ை 463 சம்பைங்ெளில் 40.5% ஆகும். 

 ஒட்டுகைாத்தைாெ, உலெளவில் 2000 – 2018 ைமர 32 நாடுெளில் எடுக்ெப்பட்ை ெைக்கீடுப்படி 2359 

புலிெள் இந்தச் சட்ைவிபராத ெைத்தலால் பாதிக்ெப்பட்டுள்ளன. இதுைமர பல்பைறு நாடுெளில் நிெழ்ந்த 

1142 சம்பைங்ெள் இந்தச் சட்ைவிபராத புலிெள் ெைத்தமல உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. இந்தச்சம்பைங்ெளில் 

95%, புலிெள் பூர்வீெைாெ ைசிக்கும் நாடுெளிபலபய பதிைாகியுள்ளன. CITESஇன் உறுப்பினர்ெளுக்கு 

இமைபய நைந்த பதிகனட்ைாைது கூட்ைத்தில், புலிெள் & பிை கபரும் பூமனயினங்ெளின் ைர்த்தெம் 

குறித்த ெலந்துமரயாைல்ெளுைன் இமைந்து இந்த ஆய்வு கதாைங்ெப்பட்ைது. உலகில் புலிெளின் 

எண்ணிக்மெ மிெ அதிெைாெ இருப்பது இந்தியாவில்தான். TRAFFICஇன் தமலமையெம் ஐக்கிய 

பபரரசின் (இங்கிலாந்து) பெம்பிரிட்ஜில் அமைந்துள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சர்வதேச விண்வவளி நிலையத்திற்கு (ISS) ‘Fedor’ என்னும் மனிே அளவிைான த ாத ாலவ 

வ ாண்டுவசல்லும் ஏவு லைலய ஏவிய நாடு எது? 

A) ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள் 

B) இரஷ்யர  

C) சீனர 

D) பிரரன்ஸ் 

 கசகஸ்தானில் உள்ள இரஷ்யாவுக்கு சசாந்தமான பைக்கனூர் விண்செளி ஏவுதளத்திலிருந்து ‘Fedor’ 

என்னும் ரராரைாவுடன் ரசாயூஸ் ஏவுகபைபய இரஷ்யா விண்ணில் ஏவியது. இந்த ‘ரராரைா’ சனிக் 

கிழபமயன்று சர்ெரதச விண்செளி பமயத்பத சசன்றபடயும் என எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது. ‘Fedor - 

Experimental Demonstration Object Research’ எனப் சையரிடப்ைட்ட இந்த ரராரைா இரஷ்யாொல் 

விண்செளிக்கு அனுப்ைப்ைடும் முதல் ரராரைாொகும். 

 இந்த ரராரைா 5 அடி 11” உயரமும், 160 கிர ா எபடயும் சகாண்டுள்ளது. ‘Fedor’ ரராரைா, சர்ெரதச 

விண்செளி பமயத்தில் மின்சார ெடங்கபள இபைத்தல் மற்றும் துண்டித்தல், தீயபைக்கும் 

கருவிபய ையன்ைடுத்துதல் ரைான்ற மீட்புப்ைணிகளுக்கான புதிய திறன்கபளக் கற்றுக்சகாள்ளும். 

2. “Big Billion Startup: The Untold Flipkart Story” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) ெிஹிர் தலரல்  

B) பிரஹ்லரத் ஜ ரஷி 

C) இரர ் குெரர் சிங் 

D) அஸ்வரனி குெரர் 

 “Big Billion Startup: The Untold Flipkart Story” என்ற நூப  மிஹிர் த ால் எழுதியுள்ளார். ITI 

ைட்டதாரிகளான சச்சின் மற்றும் பின் ைன்சால் ஆகிரயார் பிளிப்கார்ட்பட எவ்ொறு உருொக்கினார்கள் 

என்ைபதயும் இபைய சதாழில்முபனவு எவ்ொறு விரும்ைத்தக்க சதாழி ாக மாற்றப்ைட்டது 

என்ைபதயும் இந்த நூல் விெரிக்கின்றது. 

3.எந்ேத் தேதியில், உை  மூத்ே குடிமக் ள் நாள் வ ாண்டாடப் டுகிறது? 

A) ஆகஸ்ட் 20 

B) ஆகஸ்ட் 23 

C) ஆகஸ்ட் 21  

D) ஆகஸ்ட் 22 
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 முதிரயார்கபள ைாதிக்கும் பிரச்சபனகள் குறித்த விழிப்புைர்பெ ஏற்ைடுத்துெதற்காக ஒவ்ரொர் 

ஆண்டும் ஆகஸ்ட்.21 அன்று உ க மூத்த குடிமக்கள் நாள் சகாண்டாடப்ைடுகிறது. முதிரயார்கள் 

சமுதாயத்திற்கு அளித்த ைங்களிப்புகபள இந்நாள் அங்கீகரிக்கிறது மற்றும் ஏற்றுக்சகாள்கிறது. 

முதிரயார்களின் அர்ப்ைணிப்பு, சாதபனகள் மற்றும் ொழ்நாள் முழுெதும் அெர்கள் இச்சமுதாயத்திற்கு 

ெழங்கிய ரசபெகபள ைாராட்டுெதற்கு இந்நாள் ஒரு ொய்ப்பை ெழங்குகிறது. 

4.எந்ே இந்தியப் த  ாசிரியருக்கு ‘புஷ்கின்  ேக் ம் – 2019’ வழங் ப் ட்டுள்ளது? 

A) விஷ்ணுபிரியர தத் 

B) ெீதர நஜரன் (Meeta Narain)  

C) அனிந்த்ய சின்ஹர 

D) அய் ரஸ் அகெது 

 ஜெகர் ால் ரநரு ைல்கப யின் ரைராசிரியர் மீதா நரரனுக்கு, இரஷ்ய ஆய்வுக்கு ைங்களித்தபமக்காக 

மதிப்புமிக்க ‘புஷ்கின் ைதக்கம் - 2019’ விருது ெழங்கப்ைட்டுள்ளது. ரசாவியத் ஒன்றியம் கப க்கப்ைட்ட 

பின்னர் ைட்டதாரி மாைெர்களுக்கான இரஷ்ய ஆய்வுகள் ைாடப்புத்தகங்கபள மீண்டும் எழுதுெதற்கு 

நரரன் ைங்களித்துள்ளார். அெரது ைணிகள் ைாடநூல்களுக்கு ஒரு சமகா  உைர்பெ அளித்தன. 

 அபெ இப்ரைாது, இந்தியாவின் ைல்ரெறு ைல்கப க்கழகங்களில், ை  முன்னாள் ரசாவியத் ரதச 

நிறுெனங்களில், ஐரராப்ைா, அசமரிக்கா மற்றும் பிற நாடுகளில் இரஷ்ய சமாழி ஆய்வுத் துபறகளில் 

ையன்ைடுத்தப்ைடுகின்றன. ரஷ்ய சமாழி மற்றும் க ாசாரத்பத ரமம்ைடுத்துெதில் சிறப்ைான ைங்களிப்பு 

சசய்யும் இந்திய அறிஞர் ஒருெருக்கு இரஷ்ய அரசு ெழங்கும் மிகவுயர்ந்த சகளரெந்தான் இப்‘புஷ்கின் 

ைதக்கம்’. இது பிரை  இரஷ்ய எழுத்தாளரும் கவிஞருமான அச க்சாண்டர் S. புஷ்கின் சையரால் 

ெழங்கப்ைடுகிறது. 

5. 'டிஜிட்டல் வேலுங் ானா'வுக் ா  எந்ேத் வோழில்நுட்  நிறுவனத்துடன் வேலுங் ானா மாநிை 

அ சு ஒப் ந்ேம் வசய்துள்ளது? 

A) மெக்ஜரரசரப்ட் 

B) கூகிள்  

C) விப்ஜரர 

D) இன்ஜபரசிஸ் 

 'டிஜிட்டல் சதலுங்கானா'வுக்காக கூகிள் இந்தியா நிறுெனத்துடனான புரிந்துைர்வு ஒப்ைந்தத்தில் 

சதலுங்கானா அரசு பகசயழுத்திட்டுள்ளது. இந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்ைந்தமானது கூகிளின் டிஜிட்டல் 

ைதிப்ைக கருவியான ‘நெர கா’பெப் ையன்ைடுத்தி ஆன்ப னில் உள்ளூர் சமாழி உள்ளடக்கத்பத 

ரமம்ைடுத்தும். 
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 இந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்ைந்தத்தின் ஒருைகுதியாக, சைாதுமக்களுக்கு அரசாங்க ெப த்தளங்களில் 

உள்ள அபனத்து தகெல்களும் ரசபெகளும் உள்ளூர் சமாழிகளிர ரய கிபடப்ைபத உறுதி 

சசய்ெதற்காக சதலுங்கில் அரசாங்கத்தின் உள்ளடக்கத்பத மாற்ற மாநி  அரசுடன் கூகிள் இபைந்து 

சசயல்ைடும். இதுதவிர, கூகிள் தனது டிஜிட்டல் கல்வியறிவு ரநாக்கம் மற்றும் மாநி த்தின் ஒட்டுசமாத்த 

டிஜிட்டல் மயமாக்கல் நிகழ்ச்சி நிரலில் உதவுெதற்கு அரசாங்கத்துடன் ஒத்துபழக்கும். 

6.ஐந்ோண்டு ளுக்கு இந்திய கிரிக்வ ட் அணியின் ‘லடட்டில் ஸ் ான்சர்ஷிப்’ உரிலமலய 

வ ற்றுள்ள நிறுவனம் எது? 

A) Paytm  

B) ஜவரடஜபரன் 

C) ஜபரன்ஜப 

D) ஏர்மடல் 

 இந்திய கிரிக்சகட் அணியின் சர்ெரதச மற்றும் உள்ளூர் ரைாட்டிகளுக்கான ‘Title Sponsorship’ 

உரிபமபய Paytm நிறுெனத்துக்கு நீட்டித்து ெழங்கியுள்ளதாக இந்திய கிரிக்சகட் கட்டுப்ைாட்டு 

ொரியம் (BCCI) சதரிவித்துள்ளது. 2019 அக்ரடாைரில் சதாடங்கும் இந்த நான்காண்டு ஒப்ைந்தகா ம், 

2023இல் நிபறெபடயும். இதன் ஒப்ைந்தத்சதாபக `326.80 ரகாடி. 

 ஒரு ரைாட்டிக்கு `3.80 ரகாடிபய, Paytm நிறுெனம் சசலுத்த ரெண்டும். முந்பதய ஒப்ைந்தத் 

சதாபகயுடன் ஒப்பிட்டால், 58% அதிகம். அடுத்த 4 ஆண்டுகளில், இருதரப்பு சதாடர்களில் குபறந்தது 

86 சர்ெரதச ஆண்கள் ரைாட்டிகபள இந்தியா நடத்தவுள்ளது. சர்ெரதச ஆண்கள் கிரிக்சகட்படத் 

தவிர, உள்ளூர் கிரிக்சகட் மற்றும் சைண்கள் சர்ெரதச கிரிக்சகட் ரைாட்டிகளுக்கு கூடுதல் சச ரெதும் 

இல் ாமல் ஸ்ைான்சர்ஷிப் உரிபமகபள Paytm நிறுெனத்துக்கு BCCI நீட்டித்து ெழங்கியுள்ளது. 

7.மேம்/நம்பிக்ல யின் அடிப் லடயில் வன்முலறச் வசயல் ளால்  ாதிக் ப் ட்தடாருக் ான முேல் 

சர்வதேச நாள், எந்ேத் தேதியில்  லடப்பிடிக் ப் ட்டது? 

A) ஆகஸ்ட் 20 

B) ஆகஸ்ட் 23 

C) ஆகஸ்ட் 21 

D) ஆகஸ்ட் 22  

 மதம் அல் து நம்பிக்பகபய அடிப்ைபடயாகக் சகாண்ட ென்முபறச் சசயல்களால் ைாதிக்கப்ைட்டெர்க 

–ளுக்கான முதல் சர்ெரதச நாள் (International Day for Victims of Acts of Violence based on Religion 

or Belief) 2019 ஆக.22 அன்று அனுசரிக்கப்ைட்டது. மத சகிப்பின்பம ைற்றிய விழிப்புைர்பெ ஏற்ைடுத்த 

இந்த நாள் ஒரு சிறந்த ொய்ப்ைாக உள்ளது. 
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8.மாற்றுத்திறனாளி ள் அணு க்கூடிய  ழிப் லற ளுக் ா  ‘சன்-சேன்’ தேக் த்ோலன 

ஏற் ாடு வசய்துள்ள மத்திய அலமச்ச ம் எது? 

A) நலவரழ்வு ெற்றுெ் குடுெ்பநல அமெச்சகெ் 

B)  ல் சக்தி அமெச்சகெ்  

C) சுற்றுச்சூழல், வனெ் & கரலநிமல ெரற்ற அமெச்சகெ் 

D) ஊரக வளர்ச்சி அமெச்சகெ் 

 தூய்பம இந்தியா திட்டத்தின் கீழ், மாற்றுத்திறனாளிகள் அணுகக்கூடிய கழிப்ைபறகளுக்காக இந்திய 

அரசு தனது சமீைத்திய முயற்சிபய ‘சன்-சதன்’ ரேக்கத்தான் என்ற சையரில் அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. 

கழிெபறகபள சிறந்ததாகவும், அணுகக்கூடியதாகவும், ையன்ைடுத்த எளிதானதாகவும் மாற்றுெதன் 

மூ ம் மாற்றுத்திறனாளிகளின் ொழ்பெ எளிதாக்குெரத இந்த முயற்சியின் ரநாக்கமாகும். 

 இந்த ரேக்கத்தானில், கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற சூழல்களில் தனிநைர் மற்றும் சைாதுப் 

ையன்ைாட்டிற்கான சிக்கன கழிெபறகளுக்கான புதுபமயான தீர்வுகபள அரசாங்கம் எதிர்ைார்க்கிறது. 

ஆராய்ச்சியாளர்கள், துளிர் நிறுெனங்கள், மாைெ கண்டுபிடிப்ைாளர்கள், சதாழில்நுட்ை ஆர்ெ ர்கள் 

மற்றும் சதாழில் ெல்லுநர்கபள ைங்ரகற்க இந்த ரேக்கத்தான் அபழக்கிறது. இந்த ரேக்கத்தானில் 

ைங்ரகற்க விண்ைப்பிப்ைதற்கான கபடசி ரததி ஆகஸ்ட்.28 ஆகும். 

 ரதர்வுசசய்யப்ைட்ட விண்ைப்ைதாரர்கள் சசப்டம்ைரில் புது தில்லியில் இரண்டுநாள் நபடசைறவிருக்கும் 

ரேக்கத்தானின்ரைாது தங்கள் முன்மாதிரிகபள உருொக்க ைணியாற்றுொர்கள். அடல் புத்தாக்க 

திட்டம், NITI ஆரயாக், பில் மற்றும் சமலிண்டா ரகட்ஸ் அறக்கட்டபள மற்றும் 91 ஸ்ப்ரிங் ரைார்டு 

ஆகியெற்றுடன் இபைந்து ஜல் சக்தி அபமச்சகம் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிளுக்கு அதிகாரமளித்தல் 

துபற இபைந்து இந்த முயற்சிபய ஏற்ைாடு சசய்து ெருகிறது. 

9.தேசிய நைவாழ்வு திட்டத்தின்கீழ், விலையில்ைா மருந்துத் திட்டத்லே வசயல் டுத்துவதில் 

முேலிடத்தில் உள்ள மாநிைம் எது? 

A) ெத்தியபிரஜதசெ் 

B) உத்தரபிரஜதசெ் 

C) இரர ஸ்தரன்  

D)  ரர்க்கண்ட் 

 ரதசிய ந ொழ்வு திட்டத்தின்கீழ் இயங்கும் விப யில் ா மருந்துத் திட்டத்பத சசயல்ைடுத்துெபத 

விெரிக்கும் 16-மாநி  தரெரிபசயில், இராஜஸ்தான் அரசாங்கத்தின் முதன்பம திட்டம் முதலிடத்தில் 

உள்ளது. மருந்துகள் மற்றும் தடுப்பூசி விநிரயாக ரம ாண்பம அபமப்பு (DVDMS), அத்தியாெசிய 

மருந்துகளின் இருப்பு, கா ாெதியாகும் மருந்துகளின் மதிப்பு மற்றும் இதுரைான்ற பிற அளவுருக்களின் 

அடிப்ைபடயில் மாநி ங்களின் சசயல்திறபன ரதசிய ந ொழ்வு திட்டம் (NHM) மதிப்பீடு சசய்தது.  
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 NHM மடலின்ைடி, இராஜஸ்தானில் DVDMSஇன் சசயச ல்ப  77.26 சதவீதமாகவும், ஆன்ப ன் 

மருந்து விநிரயாகத்தின் விகிதம் 96.03 சதவீதமாகவும் உள்ளது. உபடப்பு, வீைானது மற்றும் இழப்பு 

உள்ளிட்ட கா ாெதியான அளவு விகிதம் செறும் 7.43 ஆகும். 

10.அண்லமயில் வ ருங் டைாற்றலை  சுலம ஆற்றைா  அறிவித்ே மத்திய அலமச்ச ம் எது? 

A)  ல் சக்தி அமெச்சகெ் 

B) கரல்நமட பரரெரிப்பு, பரல்வளெ் & ெீன்வளத்துமற 

C) புதிய ெற்றுெ் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அமெச்சகெ்  

D) சுற்றுச்சூழல், வனெ் & கரலநிமல ெரற்ற அமெச்சகெ் 

 சைருங்கட ாற்றப  புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் ஆதாரமாக அறிவிக்கும் திட்டத்திற்கு புதிய மற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அபமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இம்முடிவு கட ாற்றலின் ையன்ைாட்பட 

அதிகரிக்கும் என எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது. ஓதம், அப , கடல் செப்ை ஆற்றல் மாற்றம் ரைான்ற ைல்ரெறு 

ெபகயான கட ாற்றப ப் ையன்ைடுத்தி உற்ைத்தி சசய்யப்ைடும் ஆற்றல் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்ற ாகக் 

கருதப்ைடும் என்றும் சூரிய ஆற்றல் அல் ாத புதுப்பிக்கத்தக்க சகாள்முதல் கடபமகபள பூர்த்தி சசய்ய 

அபெ தகுதியுபடயபெ என்றும் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அபமச்சகம் அபனத்து 

ைங்குதாரர்களுக்கும் சதளிவுைடுத்தியுள்ளது. 

 சைருங்கடல் செப்ை ஆற்றல் மாற்றமானது சைாருத்தமான சதாழில்நுட்ை ைரிைாமத்திற்கு உட்ைட்டு 

இந்தியாவில் 180,000 MW ரகாட்ைாட்டுத் திறபனக் சகாண்டுள்ளது. இந்தியாவில் அபடயாளங் 

காைப்ைட்டுள்ள சமாத்த ஓத ஆற்றல் திறன் 12,455 MW ஆகும். அரதரநரம், நாட்டின் கடற்கபரயில், 

அபடயாளங் காைப்ைட்டுள்ள அப யாற்றலின் சமாத்த ரகாட்ைாட்டுத் திறன் 40,000 சமகாொட் என 

மதிப்பிடப்ைட்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 பூச்சிக்சகால்லிகள், கனமான உர ாகங்கள், பகட்ரரா கார்ைன்கள், சாயக்கழிவுகள் ஆகியெற்றால் 

ைறபெகளுக்கு ஏற்ைடும் அைாயமான தாக்கங்கள் குறித்து ஆய்வுசசய்ய ரகாயம்புத்தூருக்கு அருரக 

ஆபனகட்டியில் உள்ள சலீம் அலி ைறபெயியல் மற்றும் இயற்பக அறிவியல் பமயத்தில் (Salim Ali 

Centre for Ornithology and Natural Sciences - SACON) ைறபெகள் சூழல் நச்சுத்தன்பமக்கான ரதசிய 

பமயத்பத மத்திய சுற்றுச்சூழல், ெனம் மற்றும் கா நிப  மாற்றத்துபற அபமச்சர் பிரகாஷ் 

ஜெரடகர் திறந்துபெத்தார். 

 ரச ம், நாமக்கல் மற்றும் ரதனி ஆகிய மாெட்டங்களில் புதிய அரசு சட்டக்கல்லூரிகள் தமிழ்நாடு 

அரசால் திறக்கப்ைட்டுள்ளன. இந்தக் கல்லூரிகள், தமிழ்நாடு Dr. அம்ரைத்கர் சட்டப்ைல்கப யின் கீழ் 

சசயல்ைடும். இந்த மூன்று புதிய சட்டக்கல்லூரிகளுடன் ரசர்த்து தமிழ்நாட்டில் சமாத்தமாக 13 அரசு 

சட்டக்கல்லூரிகள் உள்ளன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. “The Diary of Manu Gandhi (1943–44)” என்ற நூலின் ம ொழிமெயர்ப்ெொளர் யொர்? 

A) சரஸ்வதி நாகராஜன் 

B) நீதா சத்தியேந்திரன் 

C) திாிதீப் சுரூத் (Tridip Suhrud)  

D) கிருஷ்ணா கிருபாளினி 

 மத்திய கலாசார மற்றும் சுற்றுலாத்துறை அறமச்சர் பிரகலாத் சிங் படேல், அண்றமயில் புது தில்லியில் 

நேந்த ஒரு விழாவில் “The Diary of Manu Gandhi (1943–44)” என்ை நூறல வெளியிட்ோர். மகாத்மா 

காந்தியின் 150ஆெது ஆண்டுவிழாறெ முன்னிட்டு ஆக்ஸ்டபார்டு பல்கறலக்கழக அச்சகத்துேன் 

இறைந்து இந்நூறல இந்திய டதசிய ஆெைக்காப்பகம் வெளியிடுகிைது. 

 இந்த நூல், முதலில் குஜராத்தி வமாழியில் எழுதப்பட்டு, பின்னர், பிரபல அறிஞர் ோக்ேர். திரிதீப் சுரூத் 

அெர்களால் திருத்தப்பட்டு வமாழிவபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. நூலின் முதற்வதாகுதி 1943–1944 காலத்றத 

உள்ளேக்கியுள்ளது. இது ஒரு றகதியாக ‘மகாத்மா’ காந்தியின் ொழ்க்றகறயயும், அகிம்றசறய 

நிறுவுெதற்கான அெரது முயற்சிகறளயும் வெளிக்வகாைர்கிைது. காந்தியின் உேன் பிைந்தாரின் 

மகளான மனுகாந்தி (மிருதுளா), காந்தி வகால்லப்படும் ெறர அெருேன் இருந்தார். 1943ஆம் ஆண்டில் 

ஆகாகான் அரண்மறனயில் சிறையிலிருந்தடபாது கஸ்தூரிபா காந்தியின் உதவியாளராக இருந்தார். 

2.சூடொனின் புதிய பிரத ரொக மெொறுப்பெற்றுள்ளவர் யொர்? 

A) ம ாக த் தாஹிா் அேலா 

B) அப்தல்லா ஹ ்யதாக்  

C) பக்ாி ஹசன் சயல 

D) ய ாதாஸ் ம ளசா 

 சூோன் நாட்டின் வபாருளாதார நிபுைரான அப்தல்லா ஹம்டதாக் சூோன் நாட்டின் புதிய பிரதமராக 

பதவிடயற்றுள்ளார். இந்நிறலயில் நாட்டின் வபாருளாதார வநருக்கடி மற்றும் நீதிறய நிறலநாட்டுதல் 

ஆகியெற்றில் தாம் முன்னின்று வசயல்பேப்டபாெதாக அப்தல்லா ஹம்டதாக் உறுதியளித்துள்ளார். 

அவமரிக்காவின் ெர்த்தக தறேயால் இருபது ஆண்டுகளாக முேங்கியிருந்த சூோன் நாட்றே சர்ெடதச 

வபாருளாதாரத்துேன் ஒருங்கிறைப்படத அெரது மிகப்வபரிய சொலாக இருக்கும். 

3.ெயங்கரவொத நிதி தரங்களுக்கு இணங்க தவறியதற்கொக ஆசிய–ெசிபிக் குழு  ொன FATFஆல் 

தடுப்புப்ெட்டியலில் (Blacklist) வவக்கப்ெட்டுள்ள நொடு எது? 

A) ஈரான்   B) பாகிஸ்தான்  

C) வட மகாாிோ  D) ஆப்கானிஸ்தான் 
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 நிதி நேெடிக்றக பணிக்குழுவின் (FATF) ஆசிய–பசிபிக் குழு (APG) என்பது பயங்கரொத நிதி மற்றும் 

பைடமாசடி வதாேர்புறேய சர்ெடதச கண்காணிப்புக் குழுொகும். இது, அண்றமயில் பாகிஸ்தாறன 

அதன் தரங்கறள பூர்த்தி வசய்யத் தெறியதற்காக டமம்படுத்தப்பட்ே விறரொன பின்வதாேர்தல் 

பட்டியலில் (தடுப்புப்பட்டியலில்) டசர்த்தது. 

 தீவிரொதத்றத கட்டுப்படுத்த ஆசிய–பசிபிக் குழு நிர்ையித்துள்ள 40 அம்சங்களில் 32 அம்சங்கறள 

பாகிஸ்தான் நிறைடெற்ைாதது கண்ேறியப்பட்ேதால், அந்த நாடு தடுப்புப்பட்டியலில் டசர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

FATF விதித்துள்ள 15 மாதகால அெகாசம் ெரும் அக்டோபரில் நிறைெறேெறதத் வதாேர்ந்து, தடுப்புப் 

பட்டியலில் பாகிஸ்தான் இேம்வபறுெறத தடுக்க அந்நாடு தீவிர கெனம் வசலுத்திெருகிைது. 

4.டிஜிட்டல் இந்தியொ ெரப்புவரயின் கீழ்,  த்திய பிரபதசத்தின் எந்த  ொவட்டத்தில் உள்ள ெஞ்சொரி 

கிரொ ம், நொட்டின் டிஜிட்டல் வவரெடத்தின் ஒருங்கிவணந்த ெகுதியொக  ொறியுள்ளது? 

A) கட்னி  

B) ஜபல்பூா் 

C) சிந்த்வாரா 

D) குவாலிோ் 

 மத்தியபிரடதசத்தின் கட்னி மாெட்ேத்தில் உள்ள பஞ்சாரி கிராமம் நாட்டின் டிஜிட்ேல் ெறரபேத்தின் 

ஒருங்கிறைந்த பகுதியாக மாறியுள்ளது. பிரதமரின் இலட்சியத் திட்ேமான ‘டிஜிட்ேல் இந்தியா’வுேன் 

வதாேர்புறேய மாநிலத்தின் முதல் கிராமமாக இது உள்ளது. ‘டிஜிட்ேல் இந்தியா’ பரப்புறரக்கிைங்க, 

மத்திய மின்னணு & தகெல் வதாழினுட்ப அறமச்சகம் ‘டிஜிட்ேல் கிராமம்’ திட்ேத்றத ெகுத்துள்ளது.  

 இந்தத் திட்ேம், நாடு முழுெதும் 1000 டிஜிட்ேல் கிராமங்கறள உருொக்க திட்ேமிட்டுள்ளது. டிஜிட்ேல் 

கிராமமானது ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் இறைப்றப ெழங்க உதவுெடதாடு மட்டுமல்லாமல், ஊரக 

மற்றும் நகர்ப்புைங்களுக்கு இறேயிலான டிஜிட்ேல் இறேவெளிகறளத் தடுக்கவும் உதவும். இது, புதிய 

டெறலொய்ப்புக்கான கதறெயும் திைக்கும். குஜராத்தின் சபர்கந்தா மாெட்ேத்தின் அடகாதரா கிராமம் 

நாட்டின் முதல் டிஜிட்ேல் கிராமமாகும். 

5.உலக கொவலர் விவளயொட்டுப் பெொட்டிகளில் 3 ெதக்கங்கவள மவன்ற ப ொனொலி ஜொதவ், எந்த 

 ொநிலத்வதச் பசர்ந்தவரொவொர்? 

A)  த்திே பிரயதச ் 

B)  காராஷ்டிரா  

C) இராஜஸ்தான் 

D) உத்தர பிரயதச ் 
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 சீனாவின் வசங்டூவில் அண்றமயில் நேந்த நேப்பாண்டு உலக காெல்துறை மற்றும் தீயறைப்பு 

விறளயாட்டு சர்ெடதச சாம்பியன்ஷிப்பில், மகாராஷ்டிராறெச் டசர்ந்த காெலர் டமானாலி ஜாதவ் 

இந்திய காெல் பறேறய பிரதிநிதித்துெப்படுத்தினார். 

 நறேவபற்ை டபாட்டிகளில், இலக்கு மற்றும் கள வில்வித்றத ஆகியெற்றில் தங்கமும், ‘3D வில்வித்றத’ 

டபாட்டியில் வெண்கலத்றதயும் அெர் வபற்ைார். 720 புள்ளிகளில் 716 புள்ளிகறளப் வபற்று அெர் ஒரு 

புதிய சாதறனறய பறேத்தார். டமானாலி, மகாராஷ்டிராவின் புல்தானா மாெட்ேத்தில் உள்ள ஜலம்ப் 

காெல் நிறலயத்தில் பணிபுரிந்து ெருகிைார். 

6.அண்வ யில் மவளியிடப்ெட்ட ஒருங்கிவணந்த நீர் ப லொண்வ  குறியீடு 2.0க்கொன குறிப்பு 

ஆண்டு (Reference Year) என்ன? 

A) 2019–20 

B) 2018–19 

C) 2016–17 

D) 2017–18  

 ஜல் சக்தி அறமச்சகம் மற்றும் ஊரக ெளர்ச்சி அறமச்சகம் ஆகியெற்றுேன் இறைந்து NITI ஆடயாக் 

ஆனது ஒருங்கிறைந்த நீர் டமலாண்றம குறியீடு 2.0ஐ (Composite Water Management Index 2.0 – 

CWMI 2.0) வெளியிட்டுள்ளது. இது, அடிப்பறே ஆண்ோன 2016-17ஐவிே 2017-18 குறிப்பு ஆண்டிற்கு 

பல்டெறு மாநிலங்கறள தரெரிறசப்படுத்தியுள்ளது. 

 நீர்ெளங்கறள திைம்பே நிர்ெகிப்பதில் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரடதசங்களின் வசயல்திைறன 

மதிப்பிடுெதற்கும் டமம்படுத்துெதற்கும் CWMI ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். இந்தக் குறியீோனது 

மாநிலங்களுக்கும், சம்பந்தப்பட்ே மத்திய அறமச்சகங்கள் / துறைகளுக்கும் பயனுள்ள தகெல்கறள 

ெழங்குகிைது. டமலும், நீர்ெளங்கறள சிைப்பாக நிர்ெகிக்க வபாருத்தமான உத்திகறள ெகுத்து வசயல் 

-படுத்தவும் உதவுகிைது. 

7.அண்வ யில் மவளியிடப்ெட்ட ஒருங்கிவணந்த நீர் ப லொண்வ  குறியீடு 2.0இல், முதலிடம் 

பிடித்த  ொநிலம் எது? 

A)  த்திே பிரயதச ் 

B) ஆந்திர பிரயதச ் 

C) குஜராத்  

D) யகாவா 

 NITI ஆடயாக் அண்றமயில் 2017-18ஆம் ஆண்டிற்கான ஒருங்கிறைந்த நீர் டமலாண்றம குறியீடு 

2.0 (CWMI 2.0) குறித்த அறிக்றகறய வெளியிட்ேது. இதில் குஜராத் முதலிேத்றதயும், அதறனத் 

வதாேர்ந்த இேங்கறள ஆந்திர பிரடதசம், மத்திய பிரடதசம், டகாொ, கர்நாேகா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய 
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மாநிலங்களும் பிடித்துள்ளன. ெேகிழக்கு மற்றும் இமயமறல மாநிலங்களில், ஹிமாச்சல பிரடதசம் 

2017-18ஆம் ஆண்டில் முதலிேத்றதப் பிடித்துள்ளது. அறதத் வதாேர்ந்த இேங்கறள உத்தரகாண்ட், 

திரிபுரா மற்றும் அசாம் ஆகிய மாநிலங்கள் பிடித்துள்ளன. 

 யூனியன் பிரடதசங்கள் முதல்முறையாக தங்கள் தரறெ சமர்ப்பித்துள்ளன, அதில் புதுச்டசரி 

முதலிேத்றத பிடித்ததாக அறிவிக்கப்பட்ேது. குறியீட்டில் அதிகரிக்கும் மாற்ைத்தின் அடிப்பறேயில் 

(2016-17 மட்ேத்திற்கு டமல்), வபாதுொன மாநிலங்களில் ஹரியானா முதலிேத்றதயும், ெேகிழக்கு 

மற்றும் இமயமறல மாநிலங்களில் உத்தரகாண்ட் முதலிேத்றதயும் பிடித்துள்ளது. சராசரியாக, கேந்த 

3 ஆண்டுகளில் குறியீட்டில் மதிப்பிேப்பட்ே 80 சதவீத மாநிலங்கள், சராசரியாக +5.2 புள்ளிகள் 

முன்டனற்ைத்துேன் அெற்றின் நீர் டமலாண்றம மதிப்வபண்கறள டமம்படுத்தியுள்ளன. 

8.கருவணக்கொன முதல் உலக இவளபயொர்  ொநொடு, அண்வ யில் எந்த நகரத்தில் நவடமெற்றது? 

A) புது தில்லி  

B) புயன 

C) சி ்லா 

D) இலக்யனா 

 கருறைக்கான முதல் உலக இறளடயார் மாநாட்றே புது தில்லியில் உள்ள அறிவியல் நிறலயத்தில் 

குடியரசுத்தறலெர் ராம்நாத் டகாவிந்த் திைந்துறெத்தார். இதறன UNESCO மகாத்மா காந்தி அறமதி 

மற்றும் நீடித்த ெளர்ச்சிக்கான கல்வி நிறுெனம் (MGIEP) ஏற்பாடு வசய்திருந்தது. “Vasudhaiva 

Kutumbakam: Gandhi for the Contemporary World: Celebrating the 150th birth anniversary of Mahatma 

Gandhi” என்பது இந்த மாநாட்டின் கருப்வபாருளாகும். மகாத்மா காந்தியின் 150ஆெது பிைந்தநாள் 

வகாண்ோட்ேத்றத நிறனவுகூரும் ெறகயில் இந்த மாநாடு நறேவபற்ைது. 

 ஐ.நா அறெயின் நீடித்த ெளர்ச்சி இலக்குகறள (SDG) உைர்ந்துவகாள்ெதில் ஆக்கபூர்ெமான, 

பயனுள்ள ெழிமுறைகறள இறளஞர்களுக்கு ெழங்குெடத இதன் டநாக்கமாகும். இம்மாநாட்டில், 

27க்கும் டமற்பட்ே நாடுகறளச்டசர்ந்த 60 சர்ெடதச பிரதிநிதிகள் கலந்துவகாண்ேனர். அெர்கள் 

ஒவ்வொருெரும் டநர்மறையான சமூக மாற்ைத்துறையில் பணியாற்றுகின்ைனர். 

9.அப சொன்  வைக்கொடுகள், எந்தக் கண்டத்தில் அவ ந்துள்ளன? 

A) மதன்னம ாிக்கா  

B) ஆப்பிாிக்கா 

C) ஆஸ்தியரலிோ 

D) ஐயராப்பா 

 பிடரசிலின் டதசிய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுெனத்தின் (Inpe) சமீபத்திய தகெலின்படி, பிடரசிலில் 

உள்ள அடமசான் மறழக்காடுகளில் 2019 ஜனெரி முதல் 74,155 காட்டுத்தீ சம்பெங்கள் நேந்துள்ளன. 

2018ஆம் ஆண்டுேன் ஒப்பிடுறகயில் இது 84% அதிகமாகும். அடமசான் மறழக்காடுகள் உலகின் 
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மிகப்வபரிய வெப்பமண்ேல காடுகளாகும். இது பிடரசில், வபாலிவியா, வகாலம்பியா, ஈக்குெடோர், 

பிவரஞ்சு கயானா, கயானா, வபரு, சுரினாம் மற்றும் வெனிசுலா முதலிய 9 நாடுகளில் ஐந்து மில்லியன் 

சதுர கி.மீட்ேருக்கும் அதிகமான பரப்பளறெக் வகாண்டுள்ளது. 

 இது ஒரு மகத்தான கரியமிலொயு (CO2) உறிஞ்சியாக வசயல்படுகிைது. டமலும் புவி வெப்பமறேதலின் 

டெகத்றத குறைப்பதில் இது முக்கியப் பங்காற்றுகிைது. நாம் சுொசிக்கும் காற்றில் 20 சதவீத்றத இது 

உருொக்குெதால் இது மிகவும் குறிப்பிேத்தக்க காலநிறல நிறலப்படுத்தியாகும். டமலும், இது, புவியில் 

பாயும் நன்னீரில் 20 சதவீதத்றத தன்னகத்டத வகாண்டுள்ளது. 

10.சப்கொ விஸ்வொஸ் திட்டம், எந்த பநொக்கத்துடன் மதொடர்புவடயது? 

A) நிலுவவேில் உள்ள SC / ST வழக்குகளுக்கு தீா்வுகாண்பதற்கு 

B) நிலுவவேில் உள்ள PIL வழக்குகளுக்கு தீா்வுகாண்பதற்கு 

C) நிலுவவேில் உள்ள  வறமுக வாி பிரச்சவனகளுக்கு தீா்வுகாண்பதற்கு  

D) நிலுவவேில் உள்ள மபண்கள் மதாடா்பான வழக்குகளுக்கு தீா்வுகாண்பதற்கு 

 பண்ேங்கள் & டசறெகள் ெரி அமல்படுத்துெதற்கு முந்றதய காலத்தில் நிலுறெயில் இருந்த மரபு 

டசறெ ெரி மற்றும் மத்திய கலால் ெழக்குகறள குறைப்பதற்காக இந்திய அரசு அண்றமயில் சப்கா 

விஸ்ொஸ் – மரபுசார் பிரச்சறன தீர்வுத்திட்ேத்றத அறிவித்துள்ளது. 2019 வசப்ேம்பர்.1 முதல் வசயல்படு 

-த்தப்பேவுள்ள இந்தத் திட்ேம், 2019 டிசம்பர் 31 ெறர வதாேரும். பிரச்சறனக்கு தீர்வு மற்றும் வபாது 

மன்னிப்பு ஆகிய இரண்டும் இந்தத் திட்ேத்தின் இரண்டு முக்கிய கூறுகளாகும். 

 இந்தத் திட்ேத்தின் மிகவும் கெர்ச்சிகரமான அம்சம் என்னவென்ைால், இது அறனத்து ெறகயான ெரி 

நிலுறெ ெழக்குகளுக்கும் கணிசமான நிொரைம் அளிக்கிைது. அத்துேன் ெட்டி மற்றும் அபராதம் 

ஆகியெற்றை முழுறமயாக தள்ளுபடி வசய்கிைது. எந்தவொரு தீர்ப்பாயத்திலும் தீர்ப்பளிக்கப்பட்ே 

அல்லது டமல்முறையீட்டில் நிலுறெயில் உள்ள அறனத்து ெழக்குகளுக்கும் இந்தத் திட்ேம் `.50 

இலட்சம் அல்லது அதற்கும் குறைொக இருந்தால் ெரி வசலுத்துெதிலிருந்து 70% சலுறகறயயும், `.50 

இலட்சத்துக்கு டமலிருந்தால் 50% சலுறகறயயும் ெழங்குகிைது. ெரி நிர்ொகத்துேன் நிலுறெயில் 

உள்ள சர்ச்றசகளில் சிறுெரி வசலுத்துடொறர விடுவிப்பதற்காக இத்திட்ேம் ெடிெறமக்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. நடப்பாண்டு துரந்த் க ாப்பப கபாட்டிபை வென்ற  ால்பந்தணி எது? 

A) க ோகுலம் க ரளோ  

B) கமோகுன் போ ன் 

C)  ிழ ்கு வங் ம் 

D) FC க ோவோ 

 ஆக.25 அன்று ககொல்கத்தொவில் உள்ள உப்பு ஏரி மைதொனத்தில் நடந்த நடப்பொண்டு 129ஆவது துரந்த் 

ககொப்மபக்கொன கபொட்டியில் கைொகுன் பொகன் அணிமை 2-1 என்ற கணக்கில் கதொற்கடித்து ககொகுலம் 

ககரள அணி ககொப்மபமை கவன்றது. இந்த கவற்றியின் மூலம், 22 ஆண்டுகளில் ககரள ைொநிலத்தில் 

இருந்து இப்கபொட்டிமை கவன்ற முதல் கொல்பந்தணிைொக ககொகுலம் ககரளொ அணி ைொறியுள்ளது. 

2. 45ஆெது G7 உச்சிமாநாட்டின்  ருப்வபாருள் என்ன? 

A) Fight for Peace and Equality 

B) Fighting Injustice 

C) Fighting Inequality  

D) Fighting for Migrants 

 G7 உச்சிைொநொட்டின் 45ஆவது பதிப்பு, பிரொன்சின் பிைொரிட்ஸில், ஆக.24-26 வமர “Fighting Inequality” 

என்ற கருப்கபொருளுடன் நடந்தது. இந்த வருடொந்திர கூட்டத்தில் பிரொன்சு, இத்தொலி, கனடொ, அகைரிக்கொ, 

ஜப்பொன், கஜர்ைனி ைற்றும் ஐக்கிை கபரரசு ஆகிை ஏழு உறுப்பு நொடுகளின் தமலவர்களும் கலந்து 

ககொண்டனர். அகைரிக்க அதிபர் கடொனொல்ட் டிரம்ப், பிரிட்டிஷ் பிரதைர் கபொரிஸ் ஜொன்சன் ைற்றும் 

கஜர்ைன் அதிபர் ஏஞ்சலொ கைர்கல் ஆகிகைொர் பிைொரிட்ஸில் நடந்த G7 கூட்டத்தின்கபொது பல்கவறு 

சிக்கல்கள் குறித்து விவொதித்தனர். ஒரு பங்கொண்மை நொடொக G7 கூட்டத்திற்கு அமைக்கப்பட்ட இந்திை 

நொட்டின் சொர்பொக பிரதைர் நகரந்திர கைொடியும் இதில் கலந்துககொண்டொர். 

3.க ாகமாலி ா பரி, எந்த விபைைாட்டுடன் வதாடர்புபடைெர்? 

A) கூடைப்பந்து 

B)  ோல்பந்து 

C) பூப்பந்து 

D) வில்வித்டத  

 ஆக.25 அன்று, ஸ்கபயினின் ைொட்ரிட்டில் நமடகபற்ற உலக வில்வித்மத இமளஞர் சொம்பிைன்ஷிப்பில் 

ஜொர்கண்மடச் கசர்ந்த ககொகைொலிகொ பரி மீண்டும் ககடட் உலக சொம்பிைனொனொர். இறுதிப்கபொட்டியில், 
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ஜப்பொனின் கசொகனொதொ வகொமவ 7-3 என்ற கணக்கில் கதொற்கடித்து சொம்பிைன்ஷிப்பின் இறுதி 

நொளில் இந்திைொவின் இரண்டொவது தங்கத்மத அவர் கவன்றொர். முன்னதொக, கூட்டு ஜூனிைர் கலப்பு 

கஜொடி கபொட்டியில் இந்திைொ ஒரு தங்கப்பதக்கத்மதயும், கூட்டு ஜூனிைர் ஆடவர் அணி கபொட்டியில் 

கவண்கலப்பதக்கத்மதயும் கவன்றிருந்தது. இதன் விமளவொக, இந்திைொ இரண்டு தங்கம் ைற்றும் ஒரு 

கவண்கலத்துடன் தனது கபொட்டிமை நிமறவுகசய்தது. 

 17 வைதொன ககொகைொலிகொ, 2009இல் பட்டத்மத கவன்ற தீபிகொ குைொரிக்குப் பிறகு இந்திைொவின் 

இரண்டொவது ‘ரீகர்வ் ககடட்’ உலக சொம்பிைனொக (18 வைதுக்குட்பட்டவர்) உள்ளொர். இது, தீபிகொ (ககடட் 

ைற்றும் ஜூனிைர்) ைற்றும் பொல்டன் ஹன்ஸ்தொவுக்குப் (2006ஆம் ஆண்டில் கூட்டு ஜூனிைர்) பிறகு 

இந்திைொ கபறும் நொன்கொவது தனிநபர் உலக சொம்பிைன்ஷிப் பட்டைொகும். 

4.உல  பூப்பந்து சாம்பிைன்ஷிப்பில் தங் ம் வென்ற முதல் இந்திை வீரர் / வீராங் பன ைார்? 

A) பருப்பள்ளி  ோஷ்யப் 

B) சோய்னோ கநவோல் 

C) ஸ்ரீ ோந்த்  ிைோம்பி 

D) P V சிந்து  

 சுவிச்சர்லொந்தின் கபகசலில் நடந்த உலக பூப்பந்து சொம்பிைன்ஷிப் கபொட்டியில் தங்கப்பதக்கம் கவன்ற 

முதல் இந்திைர் என்ற கபருமைமை P V சிந்து கபற்றுள்ளொர். இறுதிப்கபொட்டியில், ஜப்பொனின் கநொகசொமி 

ஒகுஹொரொமவ 21-7, 21-7 என்ற கசட் கணக்கில் கதொற்கடித்தொர். சிந்துவுக்கு இது மூன்றொவது உலக 

சொம்பிைன்ஷிப் இறுதிப்கபொட்டிைொகும். 5 பதக்கங்கமளப்கபற்ற 2ஆவது கபண் பூப்பந்து வீரொங்கமனயும், 

மூன்று வண்ணங்களிலும் பதக்கங்கமளப் கபற்ற மூன்றொவது வீரொங்கமனயும் ஆவொர் சிந்து. 

5. 50 க ாடிக்கு கமலான ெங்கி நிதி கமாசடி பை ஆய்வு வசய்யும் மத்திை ஊழல் தடுப்பு ஆபைைக் 

குழுவின் தபலெர் ைார்? 

A) T K பத ் சுகரஷ் 

B) N பகைல் 

C) T M போசின்  

D) மதுசூதன் பிரசோத் 

 ரூ.50 ககொடிக்கு கைலொன வங்கி நிதி கைொசடிகமள விசொரிக்க ைத்திை ஊைல் தடுப்பு ஆமணைம் (CVC) 

புதிை குழுகவொன்மற அமைத்துள்ளது. “வங்கி நிதி கைொசடிகள் ஆகலொசமன அமைப்பு” என்று 

கபைரிடப்பட்டுள்ள இக்குழுவுக்கு CVC முன்னொள் ஆமணைர் T M பொசின் தமலவரொக நிைமிக்கப்பட்டு 

உள்ளொர். இதற்கு முன்பு வங்கி, வர்த்தக, நிதி நிறுவனங்களின் கைொசடி கதொடர்பொன ஆகலொசமன 

அமைப்பு CVCஇல் இருந்தது. இக்குழுவுக்கு ைொற்றொக புதிை குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திை ரிசர்வ் 

வங்கியுடன் நடத்தப்பட்ட ஆகலொசமனக்குப் பிறகு இது கதொடர்பொக முடிகவடுக்கப்பட்டது. 
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 இந்தப் புதிை குழுவில் நொன்கு கபர் இடம்கபற்றுள்ளனர். கபொதுத்துமற வங்கிகளின் கபொது கைலொளர் 

நிமலயிலொன அதிகொரிகள் மீதொன குற்றச்சொட்டுகமள இந்தக் குழு விசொரிக்கும். `.50 ககொடிக்கு கைல் 

உள்ள அமனத்துப் கபரிை கைொசடி வைக்குகமளயும் வங்கிகள் இந்தக்குழுவுக்கு பரிந்துமரக்கும், அதன் 

பரிந்துமர கிமடத்ததும், இதுகபொன்ற வைக்குகளில் கைலதிக நடவடிக்மககள் எடுக்கப்படும். தமலவர் 

ைற்றும் உறுப்பினர்களின் பதவிக்கொலம் ஆக.21 கதொடங்கி இரண்டொண்டு கொலத்திற்கு இருக்கும். 

6.கடாக்கடா தீவு ள், எந்த நாடு ளுக்கு இபடயிலான சர்ச்பசயின் முதுவ லும்பா  உள்ைது? 

A) ததன்த ோோியோ & ஜப்போன்  

B) இந்தியோ & இலங்ட  

C) இந்தியோ & வங் கதசம் 

D) வை த ோோியோ & ததன் த ோோியோ 

 ஜப்பொனின் எதிர்பொரொத தொக்குதமல சைொளிப்பதற்கொக, கதன்ககொரிைொ தனது கீமைக்கடற்கமரயில் 

உள்ள சர்ச்மசக்குரிை தீவுகமள பொதுகொக்கும் கநொக்கத்கதொடு இரண்டு நொள் பயிற்சிமை நடத்திைது. 

கடொக்கிகைொவுடனொன இரொணுவ உளவுத்துமற பகிர்வு ஒப்பந்தத்மத சிகைொல் இரத்து கசய்த சில 

நொட்களுக்குள்களகை ஆண்டுகதொறும் நடத்தப்படும் இந்தப் பயிற்சிகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தப் 

பயிற்சியில் கபொர்க்கப்பல்கள் ைற்றும் விைொனங்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டன. 

 “கிைக்குக் கடல்பிரகதச பொதுகொப்புப் பயிற்சி” என்று ைறுகபைரிடப்பட்ட இந்தப் பயிற்சி, கடொக்கடொ தீவுகள் 

ைற்றும் ஜப்பொன் கடமலச்சுற்றியுள்ள பகுதிகமளப் பொதுகொப்பதற்கொன இரொணுவத்தின் தீர்ைொனத்மத 

உறுதிப்படுத்துகிறது. அண்மடநொடொன ஜப்பொனுடன் பதட்டங்கள் நீடித்து வருவதொல் இந்தப் பயிற்சிகள் 

தொைதைொக நடந்துள்ளன. 

 ககொரிை தீபகற்பத்தில் கடொக்கிகைொவின் 35 ஆண்டுகொல கொலனித்துவ ஆட்சி முடிவமடந்த 1945 முதல் 

ஜப்பொன் கடலில் உள்ள பொமறத் தீவுகமள சிகைொல் கட்டுப்படுத்திவருகிறது. கடொக்கிகைொ, தீவுகளுக்கு 

உரிமை ககொருவகதொடு அல்லொைல் கதன்ககொரிைொ அவற்மற சட்டவிகரொதைொக ஆக்கிரமித்ததொக குற்றம் 

சொட்டியும் வருகிறது. இரு நொடுகளும் சந்மதப் கபொருளொதொரத்மத பின்பற்றும் நொடுகளொகும், ஜனநொைக 

நொடுகளொகும் ைற்றும் அகைரிக்கொவின் நட்பு நொடுகளொகும். இவ்விரண்டும் அணுவொயுத பலம்வொய்ந்த வட 

ககொரிைொவொல் அச்சுறுத்தப்படுகின்றன. 

7.எந்த IITஐச் கசர்ந்த ஆராய்ச்சிைாைர் ள், ஆய்ெ த்தில் ெைர்க் ப்பட்ட இபறச்சிபை 

உருொக்கியுள்ைனர்? 

A) ஐஐடி பம்போய் 

B) ஐஐடி த ள ோத்தி  

C) ஐஐடி தில்லி 

D) ஐஐடி தமை்ரோஸ் 
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 IIT ககளகொத்திமைச்கசர்ந்த ஆரொய்ச்சிைொளர்கள் இமறச்சி உற்பத்திக்கொன ஒரு புதிை ைற்றும் முற்றிலும் 

இைற்மகைொன ஒரு நுட்பத்மத உருவொக்கியுள்ளனர். ஆய்வகத்தில் வளர்க்கப்பட்ட இந்த இமறச்சி, 

சத்தொன ைற்றும் ககொடுமைைற்ற உணமவ கநொக்கிை ஒரு படிைொக இருக்கும். இந்த இமறச்சியின் 

சுமவைொனது அசல் இமறச்சியின் சுமவக்கு ஈடொக இருக்கும். கைலும், வொடிக்மகைொளர்களின் 

கதமவக்ககற்ப கைம்படுத்தப்பட்ட ஊட்டச்சத்து ைதிப்புகளுடன் இது உற்பத்தி கசய்ைப்படும். 

 இந்த இமறச்சி உற்பத்திமை ைொறுபட்ட வடிவங்கள் ைற்றும் அளவுகளில் 3D உயிரி அச்சுப்கபொறிமைப் 

பைன்படுத்தி, உண்ணக்கூடிை கூறுகளுடன் அச்சிட்டு, எதிர்கொல பைன்பொட்டுக்கொக பொதுகொக்கவும் 

முடியும். ைக்கள்கதொமக விமரவொக அதிகரித்து வருவதொல் இமறச்சித்கதொழில் உணவுத்கதமவகமள 

பூர்த்திகசய்வதில் கபரழுத்தத்மத எதிர்ககொண்டுள்ளதொக ஆரொய்ச்சிைொளர்கள் கூறுகின்றனர். 

 ஐ.நொ. ைக்கள்கதொமக கணிப்புகமள கைற்ககொள்கொட்டி Dr. பீைன் B ைண்டல், “2050க்குள் தற்கபொதுள்ள 

இமறச்சித் கதொழிலொல் உலகளொவிை கதமவகமளப் பூர்த்திகசய்ை முடிைொது” என்று கூறியுள்ளொர். ஒரு 

கிகலொ ககொழி இமறச்சிமை உற்பத்தி கசய்ை சுைொர் 4000 லிட்டர் நீரும்,  ஒரு கிகலொ ஆட்டிமறச்சிமை 

உற்பத்தி கசய்ை சுைொர் 8000 லிட்டருக்கும் அதிகைொன நீரும் கதமவப்படுகிறது. எனகவ, ஆய்வகத்தில் 

வளர்க்கப்படும் இமறச்சிைொனது இந்திை ைற்றும் அைல்நொட்டு சந்மதகளில் ைகத்தொன ைதிப்மபக் 

ககொண்டிருக்கும். 

8.வெப்பமண்டல ென ஆராய்ச்சி நிறுெனத்தின் (TFRI) தபலபமை ம் எங்கு அபமந்துள்ைது? 

A) கைரோடூன் 

B)  ோன்பூோ் 

C) தில்லி 

D) ஜபல்பூோ்  

 ஜபல்பூரில் உள்ள கவப்பைண்டல வன ஆரொய்ச்சி நிறுவனைொனது (TFRI) பூச்சிகள் ைற்றும் தீம்பூச்சிகள் 

ைற்றும் அவற்றின் கைலொண்மை பற்றிை விவரங்கமளக்ககொண்ட திறன்கபசி கசைலிமை அறிமுகம் 

கசய்துள்ளது. “INSECT PESTS” எனப் கபைரிடப்பட்டுள்ள அந்தச் கசைலி, பல்கவறு வனப்பகுதிகளில் 

கொணப்படும் பூச்சிகள் ைற்றும் தீம்பூச்சிகள் பற்றிை தகவல்கமளயும், ைத்திை இந்திைொவில் அமைந்துள்ள 

கவப்பைண்டல கொடுகளில் அவற்றின் கைலொண்மை பற்றிை விவரங்கமளயும் தரும் ஒரு கருவிைொகும்.  

 இந்தச் கசைலியில், மூன்று வமககளில் தகவல்கள் உள்ளன – வனப்பண்மணகள், கதொட்டங்கள், 

இைற்மகக்கொடுகளில் உள்ள பூச்சிகள் ைற்றும் தீம்பூச்சிகள் (pests) ைற்றும் அவற்றின் கைலொண்மை. 

பூச்சிகமள இனங்கொணுதல், அமவவொழும் தொவரங்கள், கதொற்றுகொலம், கசதத்தின் தன்மை, அவற்றின் 

சுருக்கைொன வொழ்க்மக வரலொறு ைற்றும் அவற்மறக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்மககள் உள்ளிட்ட 

பல்கவறு பைன்பொடுகள் இந்தச் கசைலியில் உள்ளன. சுற்றுச்சூைல், வனம் ைற்றும் கொலநிமல ைொற்ற 

அமைச்சகத்தின் இந்திை வன ஆரொய்ச்சி ைற்றும் கல்விக்கைகத்தின்கீழ் TFRI கசைல்படுகிறது. 
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9.” ல்வி வதாபலக் ாட்சி" என்ற பிரத்கை   ல்விக் ான வதாபலக் ாட்சி அபலெரிபசபை 

வதாடங்கியுள்ை மாநில அரசு எது? 

A) தமிழ்நோடு  

B)  ோ்நோை ோ 

C) க ரளோ 

D) ஆந்திரப்பிரகதசம் 

 ஒன்றொம் வகுப்பு முதல் பன்னிரண்டொம் வகுப்பு வமரயிலொன ைொணவர்களுக்கு பைனளிக்கும் விதைொக 

தமிழ்நொடு அரசு அண்மையில் தனது பிரத்கைக கல்வி கதொமலக்கொட்சி அமலவரிமசைொன “கல்வி 

கதொமலக்கொட்சி”மை அறிமுகம் கசய்தது. கவமலவொய்ப்புகள் ைற்றும் கதொடர்புமடை நிகழ்ச்சிகள் தவிர 

பள்ளிக் குைந்மதகமள இலக்கொகக் ககொண்ட நிகழ்ச்சிகள் இதில் ஒளிபரப்பப்படும். நொள்கதொறும் 

கொமல 6 ைணி முதல் இரவு 9.30 ைணிவமர நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பு கசய்ைப்படும். 

 வொரிைத் கதர்வுக்கொன தைொரிப்பு, இமளஞர்களுக்கொன கவமலவொய்ப்பு கசய்திகள் ைற்றும் வொய்ப்புகள் 

ைற்றும் கதொழில் - வழிகொட்டல் தகவல்கள் ஆகிைவற்றின் அடிப்பமடயில் நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும். 

இதற்கொன நிகழ்ச்சிகள் அமனத்தும் 25 ஆசிரிைர்கள் ககொண்ட ஒரு குழுவொல் தைொரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கைலும், நிகழ்ச்சிகளின் இமடகை ஆசிரிைர்கள் / பொட வல்லுநர்களின் சிறப்புமரகளும் இடம்கபறும்.  

 தமிழ்நொடு ைொநிலக் கல்வியிைல் ஆரொய்ச்சி ைற்றும் பயிற்சி நிறுவனைொனது (TNSCERT) இந்தத் 

கதொமலக்கொட்சிக்கொன நிகழ்சிகளுக்கு கபரும்பங்களித்துள்ளது. TNSCERT, ஏற்கனகவ 2.5 இலட்சம் 

சந்தொதொரர்கமளயும் மூவொயிரத்துக்கும் கைற்பட்ட கொகணொளிகமளயும் ககொண்ட ஒரு YouTube அமல 

வரிமசமை தன்னகத்கத ககொண்டுள்ளது. 

10.எம்மாநிலத்தில், ஆண்டுகதாறும் நபடவபறும் பு ழ்வபற்ற மதுபர மீனாட்சிைம்மன் க ாவிலின் 

ஆெணிமூலத் திருவிழா வதாடங்கியுள்ைது? 

A) தமிழ்நோடு  

B) க ரளோ 

C)  ோ்நோை ோ 

D) ஆந்திரப்பிரகதசம் 

 புகழ்கபற்ற ைதுமர மீனொட்சிைம்ைன் ககொவிலில் ஆண்டுகதொறும் 10 நொள் நமடகபறும் ஆவணிமூலத் 

திருவிைொவொனது ஆகஸ்ட்.26 அன்று ககொவில் வளொகத்தில் முமறைொன ககொடிகைற்ற விைொவுடன் 

கதொடங்கிைது. ‘கசொக்கநொதர் முடிசூட்டு விைொ’ கசப்டம்பர்.7 அன்று நமடகபறும். அதன்பிறகு வரும் ஆறு 

ைொதங்களுக்கு கசொக்கநொதர் ைதுமரமை ஆட்சிகசய்வொர். 

 கசொக்கநொதர் ைற்றும் மீனொட்சிைம்ைனின் வொழ்வில் நடந்த பல்கவறு திருவிமளைொடல்கள் லீமலகளொக 

நடத்திக்கொட்டப்படுவது இத்திருவிைொவின் முக்கிை அம்சங்களுள் ஒன்று. ஆண்டுகதொறும் நமடகபறும் 
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இத்திருவிைொவின்கபொது நடத்தப்படும் ஒரு முக்கிைைொன திருவிமளைொடலில், கசொக்கநொத இமறவன் 

‘வந்தி’ என்ற ஓர் ஏமை மூதொட்டிக்கு உதவும்கபொருட்டு ஒரு கவமலைொளொக கவடைணிந்து வருவொர்.  

 புகழ்கபற்ற கபொற்றொைமரக்குளம் ைற்றும் ஆயிரங்கொல் ைண்டபம் உள்ளிட்ட ககொவிலின் வளொகத்தில் 

இமச ைற்றும் ஆடல் நிகழ்ச்சிகள் ைற்றும் ஊர்வலங்கள் நமடகபறும். அண்மையில் கபொற்றொைமரக் 

குளம் முழுமைைொக சுத்தம் கசய்ைப்பட்டு, குளத்தின் அடியில் இைற்மகைொக அமைந்துள்ள நீரூற்றுகள் 

சூைலுக்குகந்த புவி தமரவிரிப்பு (Geo-Carpeting) கதொழில்நுட்பத்மதப் பைன்படுத்தி புதுப்பிக்கப்பட்டன 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ‘தமிழ்த்கதன்றல்’ திரு.வி.கலிைொணசுந்தரனொரின் 136ஆவது பிறந்தநொள் (26-08-1883). 

 தமிழ்நொட்டிகலகை முதன்முமறைொக கசன்மனயில் மின்கலப் கபருந்துகசமவ கதொடங்கப்பட்டுள்ளது. 

அரசுப்கபொக்குவரத்துக் கைகத்தில் கபருந்துகமள இைக்க ஆகும் கசலவு ைற்றும் கொற்று ைொசுபொடு 

கொரணைொக, மின்கலப்கபருந்துகமள இைக்க தமிழ்நொடு அரசு முடிகவடுத்து அதமன கசைல்படுத்தி 

உள்ளது. அகசொக் கலலண்ட் வொகன உற்பத்தி கதொழிற்சொமலயில் தைொரிக்கப்பட்ட இந்தப் கபருந்தில் 

54 கபர் பைணம் கசய்ைலொம். 

 கதன் ைண்டல இந்திை தர நிர்ணை ஆமணைத்தின், புதிை துமண தமலமை இைக்குநரொகவும், 

G-நிமல அறிவிைலொளரொகவும் கமலவொணன் ஆக.26 அன்று கபொறுப்கபற்றொர். தமிழ்நொடு, புதுச்கசரி, 

ககரளொ, கர்நொடகொ, ஆந்திரொ, கதலுங்கொனொ ஆகிை ைொநிலங்களும், அந்தைொன் & நிக்ககொபொர் தீவுகள், 

ைற்றும் இலட்சத்தீவுகள் ஆகிை யூனிைன் பிரகதசங்களும் கதன் ைண்டல அலுவலகத்தின் கீழ் வரும். 

 ைத்திை அரசின் அறிவிைல் ைற்றும் கதொழில்நுட்ப அமைச்சகமும், கைட்ரொஸ் IITஉம் இமணந்து 

நொட்டிகலகை தனித்துவமிக்க கதசிை புற்றுகநொய் திசுக்கள் உயிரி வங்கியிமன கைட்ரொஸ் IITஇல் 

உருவொக்கியுள்ளன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. UNCCD உறுப்பினர்களின் மாநாடு (COP 14) நடைபெறவுள்ள நாடு எது? 

A) இந்தியா  

B) இஸ்ரேல் 

C) நியூசிலாந்து 

D) சீனா 

 புது தில்லியின் ந ொய்டொ நெரு கர ெகுதியில் உள்ள இந்திய சந்தை மற்றும் கண்கொட்சியில் வரும் 

நசப்டம்ெர் 2-13 வதர ெொதைவனமயமொக்கலுக்கு எதிரொன ஐ. ொ அதவ (UNCCD) உறுப்பினர்களின் 

மொ ொட்தட (COP 14) இந்தியொ  டத்துகிறது. இந்ை நிகழ்வில், இருநூற்றுக்கும் மமற்ெட்ட  ொடுகதளச் 

மசர்ந்ை சுமொர் 100  ொடுகதளச்மசர்ந்ை அதமச்சர்கள் உட்ெட மூவொயிரத்துக்கும் மமற்ெட்ட பிரதிநிதிகள் 

ெங்மகற்கவுள்ளனர். ெொதைவனமயமொக்கல் மற்றும் நிைச்சீரழிவு ஆகியவற்றில் இம்மொ ொடு ைனது 

கவனத்தை நசலுத்தும். 

2. SU.RE (Sustainable Resolution) திட்ைம், எந்தத் துடறயுைன் பதாைர்புடையது? 

A) ஆடை வடிவடைப்பு ததாழில்  

B) திடேப்பை ததாழில் 

C) சணல் ததாழில் 

D) பருத்தி ததாழில் 

 SU.RE (Sustainable Resolution) திட்டம் என்ெது ஐக்கிய  ொடுகள் அதவயின் CMAI (இந்திய ஆதட 

உற்ெத்தியொளர்கள் சங்கம்) மற்றும் IMG ரிதையன்ஸ் (ென்னொட்டு மமைொண்தமக்குழு) ஆகியவற்றின் 

கூட்டுத்திட்டமொகும். மும்தெயில்  டந்ை ைக்மம குளிர்கொைத்திருவிழொ 2019இன்மெொது இைதன மத்திய 

ஜவுளித்துதற அதமச்சர் ஸ்மிருதி ஜூபின் இரொணி நைொடங்கிதவத்ைொர்.  

 தூய்தமயொன சூழலுக்கு ெங்களிக்கும் நீடித்ை ஆதட வடிவதமப்தெ ம ொக்கி நசல்வமை இைன் 

ம ொக்கமொகும். இது மகொத்மொ கொந்தியின் சிந்ைதனதய பிரதிெலிக்கிறது. SU.RE திட்டம், 16 முன்னணி 

சில்ைதற ஆதட வடிவதமப்பு பிரொண்டுகதள உள்ளடக்கியுள்ளது. பியூச்சர் குரூப், ஷொப்ெர்ஸ் ஸ்டொப், 

ஆதித்யொ பிர்ைொ ரீதடல், அரவிந்த் பிரொண்ட்ஸ், தைஃப்ஸ்தடல், மமக்ஸ், மரமண்ட், ஹவுஸ் ஆப் 

அனிைொ மடொங்மர, நவஸ்தடட், ஸ்தெக்கர், நைவிஸ், நெஸ்ட்நசல்ைர்ஸ் மற்றும் டிநரண்ட்ஸ் மெொன்ற 

சிறந்ை ஆதட வடிவதமப்பு மற்றும் சில்ைதற வணிக பிரொண்டுகள் இத்திட்டத்தில் இதைந்துள்ளன. 
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3.எந்த நகரத்தில், ெறடைகள் சூழல் நச்சுத்தன்டமக்கான ததசிய டமயம் அடமக்கப்ெட்டுள்ளது? 

A) தசன்டன 

B) ரசலை் 

C) ர ாயை்புத்துூா்  

D) ைதுடே 

 பூச்சிக்நகொல்லிகள், கனமொன உமைொகங்கள், தகட்மரொ கொர்ென்கள், சொயக்கழிவுகள் ஆகியவற்றொல் 

ெறதவகளுக்கு ஏற்ெடும் அெொயமொன ைொக்கங்கள் குறித்து ஆய்வுநசய்ய ைமிழ் ொட்டின் மகொயம்புத்தூரில் 

உள்ள சலீம் அலி ெறதவயியல் மற்றும் இயற்தக அறிவியல் தமயத்தில் (SACON) ெறதவகள் சூழல் 

 ச்சுத்ைன்தமக்கொன மைசிய தமயத்தை மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் & கொைநிதை மொற்றத்துதற 

அதமச்சர் பிரகொஷ் ஜவமடகர் திறந்துதவத்ைொர். 

 ெறதவகளின் ைனித்ைனி இனங்கள் மவதிக்கழிவுகளொல் ெொதிக்கப்ெடுவது குறித்து, மைதவப்ெட்டொல் 

இதவ மக்கமளொடும், சமூகத்மைொடும் நகொண்டுள்ள நைொடர்பு குறித்து இந்ை தமயம் ஆய்வுநசய்யும். 

இந்ை தமயத்துக்கு மத்திய அதமச்சகம் ரூ.4 மகொடி ஒதுக்கியுள்ளது. இம்தமயத்தில், High Performance 

Liquid Chromatograph (HPLC), Atomic Absorption Spectrometer (AAC) மற்றும் Inductively Coupled 

Plasma Mass Spectrometer (ICP - MS) மெொன்ற  வீன கருவிகள் இடம்நெற்றுள்ளன. 

4. பொறியாளர்கள் நிறுைனத்தின் (இந்தியா) ‘நைப்ொண்டிற்கான சிறந்த பொறியாளர் விருது’க்கு 

ததர்வு பெய்யப்ெட்டுள்ளைர் யார்? 

A) P S ஜூரனஜா 

B) பிேபா ா் சிங்  

C) துளசி வா்ைா 

D) ஜிரதந்திே சா்ைா 

 மத்திய நெொதுப்ெணித் துதறயின் ைதைதம இயக்கு ர் பிரெொகர் சிங் அவர்கள் நெொறியியல் மற்றும் 

நைொழில்நுட்ெம் துதறயில் அவரது அளப்ெரிய மசதவக்கொக நெொறியொளர்கள் நிறுவனத்தின் (இந்தியொ) 

‘ டப்ெொண்டிற்கொன சிறந்ை நெொறியொளர் விருது’க்கு மைர்வு நசய்யப்ெட்டுள்ளொர். வரும் நசப்.15 அன்று 

புது தில்லியில்  தடநெறவுள்ள ‘நெொறியொளர்கள்  ொள்’ நிகழ்வில் அவருக்கு இந்ை விருது வழங்கப்ெடும்.  

 ஒரு சிறந்ை நைொழில்நுட்ெ வல்லு ரொக  ொட்டிற்கு அவர் நசய்ை மகத்ைொன ெங்களிப்புகளும் அர்ப்ெணிப்பு 

மசதவயும் மத்திய அரசின் முன்னணி நெொறியியல் அதமப்ெொன மத்திய நெொதுப்ெணித் துதறதய 

அடுத்ைக்கட்டத்துக்கு நகொண்டுநசல்வதில் முக்கிய ெங்குவகித்துள்ளன. 
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5. எந்த IITஐச் தெர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், விலாங்கு மீனின் ததால் கழிவிலிருந்து தடெ நார்ப் 

புரதத்டத (Collagen) உருைாக்கியுள்ளனர்? 

A) ஐஐடி பை்பாய் 

B) ஐஐடி டைதோபாத்  

C) ஐஐடி தில்லி 

D) ஐஐடி தைை்ோஸ் 

 தஹைரொெொத் IITஐச் மசர்ந்ை ஆரொய்ச்சியொளர்கள் அசிட்டிக் அமிைம், உப்பு மற்றும் நெப்சின் ஆகியவற்றொல் 

ெைப்ெடுத்துவைன் மூைம் விைொங்கு (eel) மீனின் மைொல் கழிவிலிருந்து ைதச ொர்ப் புரைத்தை (Collagen) 

உருவொக்கியுள்ளனர். அதுபின்னர் ஆல்சிமனட் நீமரறியகளியுடன் (hydrogel) மசர்க்கப்ெட்டு 3D அச்சிடும் 

நசயல்முதறதயப் ெயன்ெடுத்தி சொரக்கட்டுகளொக (Scaffolds) நெறப்ெடுகிறது. 

 அத்ைதகய ைதச ொர்ப்புரைத்தை ெயன்ெடுத்தி கட்டதமக்கப்ெட்ட திசு சொரக்கட்டுகள், முைல்நிதை 

உயிரணுக்களின் (Stemcell) வளர்ச்சிதயயும் நெருக்கத்தையும் அனுமதிக்கின்றன என்ெதை அவர்கள் 

நிரூபித்துள்ளனர். ஆதகயொல், விைொங்கு மீனின் மைொலிலிருந்து நெறப்ெட்ட இத்ைதச ொர்ப் புரைமொனது 

திசு நெொறியியல் ெயன்ெொடுகளுக்கு ஒரு  ம்பிக்தகக்குரிய உயிரி மூைப்நெொருளொக உள்ளது. 

 இந்ை ஆரொய்ச்சிக்கு மத்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் நைொழில்நுட்ெ - அறிவியல் மற்றும் நெொறியியல் 

ஆரொய்ச்சி வொரியம், மைசிய முதனவர் ெட்டத்துக்குப் பிந்தைய நெல்மைொஷிப் திட்டத்தின் மூைம் 

நிதியுைவி நசய்ைது. ைதச ொர்ப்புரைம் (Collagen) என்ெது மனிைர்கள் மற்றும் விைங்குகளின் மூட்டுகளில் 

கொைப்ெடும் ஒரு புரைமொகும். 

6.எந்த நகரத்தில், நான்காைது இடைய உலக (IoT) இந்திய மாநாடு 2019 நடைபெற்றது? 

A) தபங் ளூரு  

B) ரபாபால் 

C) அைோவதி 

D) ோய்ப்பூா் 

  ொன்கொவது இதைய உைக (IoT) இந்திய மொ ொடு 2019 ஆனது நெங்களூருவில்  தடநெற்றது. 

“Mainstreaming the Internet of Things” என்ெது இந்ை மொ ொட்டுக்கொன கருப்நெொருளொகும். இது, டிஜிட்டல் 

நைொழில்நுட்ெம் குறித்ை இந்தியொவின் மிகப்நெரிய சங்கமமொகும். இரண்டு  ொட்கள்  டந்ை இம்மொ ொடு 

எரிசக்தி,  ைவொழ்வு, ெொதுகொப்பு, ைரநிதைகள் மற்றும் ஒழுங்குமுதற, சில்ைதற, டிஜிட்டல் நைொடர்பு, 

திறன்கள் மற்றும் மமம்ெொடு, மவளொண்தம, உற்ெத்தி மற்றும் சீர்மிகு  கரங்கள் உள்ளிட்ட ெத்துத் 

ைடங்களில் ைனது கவனத்தை நசலுத்தியது. 
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7.அண்டமயில் காலமான இந்தியாவின் முதல் பெண் DGP காஞ்ென் ெவுத்ரி ெட்ைாச்ொர்யா, எந்த 

மாநிலத்டதச் தெர்ந்தைராைார்? 

A) பஞ்சாப்  

B) ைாியானா 

C) உத்தேபிேரதசை் 

D) ைத்தியபிேரதசை் 

 இந்தியொவின் முைல் நெண் கொவல்துதற ைதைதம இயக்கு ரொன கொஞ்சன் சவுத்ரி ெட்டொச்சொர்யொ, 

ஆகஸ்ட்.26 அன்று மும்தெயில் கொைமொனொர். ெஞ்சொப் மொநிைம் அமிர்ைசரதசச் மசர்ந்ை இவர், கடந்ை 

2004இல் உத்ைரகொண்ட் கொவல்துதற ைதைதம இயக்கு ரொக நியமிக்கப்ெட்டொர். இைன்மூைம் 

 ொட்டின் முைல் நெண் கொவல்துதற ைதைதம இயக்கு ர் என்ற நெருதமதய கொஞ்சன் சவுத்ரி 

நெற்றொர். ெட்டொச்சொர்யொ  ொட்டின் இரண்டொவது நெண் IPS அதிகொரியுமொவொர், முைைொமவர் கிரண் மெடி.  

 கடந்ை 2007இல் ஓய்வுநெற்ற இவர், ஆம்ஆத்மி கட்சியில் இதைந்து சமூகப்ெணியொற்றி வந்ைொர். கடந்ை 

2014ஆம் ஆண்டு மக்களதவத்மைர்ைலின்மெொது, ஹரித்துவொர் நைொகுதியில் மெொட்டியிட்டொர். ஆனொல், 

அவர் மைொல்வியதடந்ைொர். 

8. 7ஆைது ‘ெமூக ைாபனாலி மாநாடு’ நைத்த திட்ைமிைப்ெட்டுள்ள நகரம் எது? 

A) ரைோடூன் 

B)  ான்பூா் 

C) தில்லி  

D) ஜபல்பூா் 

 ைகவல் மற்றும் ஒலிெரப்பு அதமச்சகமொனது ஆக.27-29 வதர தில்லியில் உள்ள Dr. B R அம்மெத்கர் 

ெவனில் ஏழொவது ‘சமூக வொநனொலி’ மொ ொட்தட  டத்ைவுள்ளது. ஜல் சக்தி அபியொன் மெொன்ற அரசின் 

ெல்மவறு முக்கிய திட்டங்கள் மற்றும் மெரிடர் அெொயத்தைக் குதறப்ெைற்கொன முயற்சிகள் குறித்து 

இம்மொ ொட்டில் கைந்துதரயொடப்ெடும். இதுைவிர ஆரொய்ச்சி, உற்ெத்தி, ஒலிெரப்பு, சமூக ஊடகங்கள் 

மூைம் சமூக  ைச்நசய்திகதளப் ெரப்புைல் மற்றும் சமூக வொநனொலி நிதையங்களுக்கொன உள்ளடக்க 

மமைொண்தம குறித்தும் இதில் விவொதிக்கப்ெடும்.  ொடு முழுவதும் நசயல்ெொட்டில் உள்ள அதனத்து 

சமூக வொநனொலி நிதையங்களும் இந்ை மொ ொட்டில் ெங்மகற்கும். 

9.ொங்காக்கில் நைக்கும் நைப்ொண்டு இந்திய - ெசிபிக் ொதுகாப்புத் தடலைர்கள் மாநாட்டில் இந்திய 

நாட்டின் ொர்ொக ெங்தகற்றைர் யார்? 

A) ாிஷி குைாா் சு ்லா 

B) பிரேந்தா் சிங் தரனாவா  
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C) பிபின் ோவத் 

D) சுனில் லை்பா 

 ைொய்ைொந்தின் ெொங்கொக்கில்  தடநெறும்  டப்ெொண்டு இந்திய-ெசிபிக் ெொதுகொப்புத் ைதைவர்கள் (CHOD) 

மொ ொட்டில் வொன்ெதடத் ைளெதி பிமரந்ைர் சிங் ைமனொவொ இந்தியொதவப் பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்துகிறொர். 

"Collaboration in a free and Open Indo - Pacific" என்ெது இம்மொ ொட்டின் கருப்நெொருளொகும். ெங்மகற்கும் 

 ொடுகள் எதிர்நகொள்ளும் நெொதுவொன சவொல்கள் ெற்றிய ெொர்தவகதள இம்மொ ொடு வழங்குகிறது. 

இந்ை மொ ொட்டில் 33  ொடுகளின் ெொதுகொப்புத் ைதைவர்கள் ெங்மகற்கின்றனர். 

10.எதிர்ப்புகள் இருந்ததொதிலும் உலகின் முதலாைது மிதக்கும் அணுவுடலடய ஆர்டிக்கில் 

அறிமுகம் பெய்துள்ள நாடு எது? 

A) ஐ ் ிய அதைாி ்  நாடு ள் 

B) ஐ ் ிய ரபேேசு 

C) இேஷ்யா  

D) சீனா 

 சுற்றுச்சூழல் வல்லு ர்கள் அப்ெகுதிக்கு கடுதமயொன அெொயங்கள் ஏற்ெடும் என எச்சரித்ை மெொதிலும், 

அகொநடமிக் மைொமமொமனொமசொவ் (Akademik Lomonosov) என்னும் உைகின் முைைொவது மிைக்கும் 

அணுவுதைதய இரஷ்யொ ஆர்டிக்கில் அறிமுகப்ெடுத்தியது. இந்ை அணுவுதைதயத் ைொங்கியுள்ள 

கப்ெைொனது இரஷ்யொவின் முர்மொன்ஸ்க் என்ற துதறமுகத்திலிருந்து புறப்ெட்டது. சுமொர் 5,000 கி.மீ., 

நைொதைவிலுள்ள தசபீரியொவுக்கு இந்ைக் கப்ெல் நசல்ைவுள்ளது. ெருவநிதைதயப்நெொறுத்து சுமொர் 4 

முைல் 6 வொர கொைங்கள் வதர இந்ை அணுவுதைக் கப்ெலின் ெயைம் அதமயும். 

 இந்ைக்கப்ெல் 21,000 டன் எதடநகொண்டது. 35 MW மின்சொரத்தை உற்ெத்தி நசய்யும் வதகயில் இரு 

அணுவுதைகள் இதில் நெொருத்ைப்ெட்டுள்ளன. 69 மெர் ெயணிக்கும் இக்கப்ெல் 3.5 - 4.5 கடல்தமல் 

மவகத்தில் ெயணிக்கும். எவ்வொறொயினும், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைர்கள் இந்ைத் திட்டத்ைொல் ஏற்ெடப் 

மெொகும் ஆெத்துக்கள் குறித்து எச்சரித்துள்ளன. 

 மமலும், இது “ெனியின் மீதுள்ள நசர்மனொபில்” & “அணுசக்தி தடட்டொனிக்” என்று அதழக்கப்ெடுகிறது. 

இருப்பினும், இத்திட்டம் நைொதைதூர பிரொந்தியத்திற்கு தூய்தமயொன ஆற்றதை வழங்கும் என்றும், 

ெதழதமயொன அணுசக்தி ஆதை மற்றும் நிைக்கரி மின்நிதையங்களுக்கு ஓய்வளிக்க அதிகொரிகதள 

அனுமதிக்கும் என்றும் இரஷ்யொ கூறுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ஷாஹீன் VIII என்பது பாகிஸ்தானுக்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையிலான கூட்டு இராணுவப் 

பயிற்சியாகும்? 

A) சீனா  

B) இஸ்ரேல் 

C) இலங்கை 

D) மியான்மா் 

 இலடாக் அருகே இந்திய எல்லலக்கு மிேநெருக்ேமாே அலமந்துள்ள சீன ெேரமான க ால்டனில் 

சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் விமானப்பலடேளுக்கு இலடகய ‘ஷாஹீன் VIII’ என்ற கூட்டு இராணுவப் 

பயிற்சியின் 8ஆவது பதிப்பு நதாடங்ேப்பட்டுள்ளது. பரஸ்பர ேற்றல் மூலம் இருொட்டு விமானப்பலடேளின் 

பயிற்சித் தரத்லத கமம்படுத்துவகத இந்தப் பயிற்சியின் கொக்ேமாகும். பாகிஸ்தான் – சீனாவின் இந்த 

வான்பலடப் பயிற்சிலய இந்திய விமானப்பலட உன்னிப்பாேக் ேவனித்து வருகிறது; இதில் இரு 

ொடுேளும் ெவீன கபார் விமானங்ேலள ஈடுபடுத்தியுள்ளன. 

2.இந்தியாவின் முதல் பபண் விமானத் தளபதி யார்? 

A) மிதாலி மதுமிதா 

B) சீமா ோவ் 

C) ஷாலிஜா தாமி  

D) புனிதா அரோோ 

 இந்திய விமானப்பலடயின் ‘Wing Commander’ ஷாலிஜா தாமி, பறக்கும் பிரிவுக்ோன விமானத் 

தளபதியாே நியமிக்ேப்பட்டுள்ளார். தாமி, இப்நபாறுப்பில் நியமிக்ேப்பட்ட முதல் நபண் அலுவலராவார். 

ஆசியாவின் மிேப்நபரிய வான்பலடயான உத்தரபிரகதசத்திலுள்ள ஹிண்டன் வான் பலடயிலுள்ள 

கசதக் (Chetak) உலங்குவானூர்தி பிரிவின் விமானத்தளபதியாே அவர் நபாறுப்கபற்றுள்ளார். 

 கசதக் இரே உலங்குவானூர்தி மணிக்கு 220 கி.மீ கவேம் நசல்லக்கூடியது. இந்த உலங்குவானூர்தி 

நிவாரணப்நபாருட்ேள் அளிப்பதற்கும், அவரச மருத்துவ உதவியளிக்ேவும், கதடுதல் பணிக்கும், ஆய்வுப் 

பணிக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் இரண்டாம் தளபதியாே தாமி நியமிக்ேப்பட்டுள்ளார். 

அதாவது விமானத்தின் தலலலமத் தளபதிக்கு அடுத்தப்பதவியாே இப்பதவி ேருதப்படுகிறது. 

3.இந்தியாவில் முன்னாள் ராணுவப் படைவீரர் வவடலவாய்ப்புத் திட்ைத்டத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 

மின்னணு வணிக நிறுவனம் எது? 

A) மிந்த்ோ   B) ஸ்னாப்டீல் 

C) அரமசான்   D) பிளிப்ைாா்ட் 
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 மின்னணு வணிே நிறுவனமான அகமசான், முன்னாள் இராணுவ வீரர்ேளுக்கு ொடு முழுவதுமுள்ள 

அதன் லமயங்ேளில் பணிவாய்ப்பு வழங்குவதற்ோே முன்னாள் ராணுவப்பலடவீரர் கவலலவாய்ப்புத் 

திட்டத்லத அறிமுேப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத்திட்டத்லத நசயல்படுத்துவதற்ோே மீள்குடிகயற்றத்துக்ோன 

தலலலம இயக்குெரின் அலுவலேம் மற்றும் இராணுவ ெல பணிவாய்ப்பு அலமப்பு ஆகியவற்றுடன் 

அகமசான் இந்தியா நிறுவனம் கூட்டு கசர்ந்துள்ளது. 

4.இந்திய வதசிய டிஜிட்ைல் நூலகத்டத பதாைங்கியுள்ள மத்திய அடமச்சகம் எது? 

A) சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் ைாலநிகல மாற்ற அகமச்சைம் 

B) திறன் ரமம்பாடு மற்றும் ததாழில்முகனவு அகமச்சைம் 

C) மின்னணு மற்றும் தைவல் ததாழில்நுட்ப அகமச்சைம் 

D) மனிதவள ரமம்பாட்டு அகமச்சைம்  

 ஒற்லறச்சாளர கதடுதல் வசதியுடன் ேற்றல் வளங்ேளின் நமய்நிேர் ேளஞ்சியத்தின் ேட்டலமப்லப 

உருவாக்குவதற்ோே மத்திய மனிதவள கமம்பாட்டு அலமச்சேம் அதன் தேவல் மற்றும் தேவல் நதாடர்பு 

நதாழில்நுட்பத்தின் ஊடான கதசிய ேல்வித் திட்டத்தின்கீழ், இந்திய கதசிய டிஜிட்டல் நூலேத் 

திட்டத்லத அறிமுேப்படுத்தியுள்ளது. 

 இன்லறய கததியில், மூன்று கோடிக்கும் அதிேமான டிஜிட்டல் வளங்ேலள கதசிய டிஜிட்டல் நூலேம் 

நோண்டுள்ளது. 50 இலட்சத்துக்கும் கமற்பட்ட மாணாக்ேர் இதில் தங்ேலள பதிவுநசய்துள்ளனர். 

கதசிய டிஜிட்டல் நூலேமானது ‘UMANG’ நசயலியுடன் ஒருங்கிலணக்ேப்பட்டுள்ளது. கமலும், அதன் 

பயனர்ேள் www.ndl.gov.in மூலமாேகவா அல்லது அலலகபசி நசயலின் மூலமாேகவா தங்ேலள பதிவு 

நசய்துநோள்ளலாம். 

5.இந்திய பபட்வராலியம் நிறுவனத்தின் தடலடமயகம் எங்கு அடமந்துள்ளது? 

A) தில்லி 

B) ரடோடூன்  

C) மும்கப 

D) தைால்ைத்தா 

 நெகிழிக்ேழிவுேலள டீசலாே மாற்றக்கூடிய ஆலல ஒன்லற கடராடூனில் இந்திய நபட்கராலிய 

நிறுவனம் அலமத்துள்ளது. இந்த ஆலலலய அண்லமயில் மத்திய அறிவியல் மற்றும் நதாழில்நுட்ப 

அலமச்சர் Dr.  ர்ஷ் வர்தன் திறந்துலவத்தார். இந்த ஆலல நெகிழியிலிருந்து விடுபடுவதற்ோன ஒரு 

ெல்ல முயற்சியாே இருப்பகதாடு மட்டுமல்லாமல், நபட்கராலிய நபாருட்ேளுக்கு பிறொடுேலள இந்தியா 

சார்ந்திருப்பலதக் குலறக்கும். 

 இந்த ஆலல நபாருளாதார வளர்ச்சிலய அதிேரிக்கும்; ஏநனனில் இது ஒரு டன் நெகிழிக் ேழிவுேளில் 

இருந்து 800 லிட் டீசலல உற்பத்தி நசய்யும்; இது அரசு சாரா நிறுவனங்ேளின் (NGOs) உதவியுடன் 

கசேரிக்ேப்படும். 
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6.நைப்பாண்டு BWF பாரா பூப்பந்து உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் பவன்ற மானசி வ ாஷி, எந்த 

நகரத்டதச் வசர்ந்தவராவார்? 

A) ஜபல்பூா் 

B) புரன 

C) இோஜ்ரைாட்  

D) இோஞ்சி 

 சுவிச்சர்லாந்தின் கபசநசலில் ெடந்த BWF பாரா பூப்பந்து உலே சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில், நபண்ேள்  

ஒற்லறயர் பிரிவில், இராஜ்கோட்லடச் கசர்ந்த இந்திய பாரா - பூப்பந்து வீராங்ேலன மானசி கஜாஷி 

தனது முதல் தங்ேத்லத நவன்றார். இறுதிப்கபாட்டியில், மும்முலற SL3 உலே சாம்பியனான பருல் 

பர்மலர 21-12, 21-7 என்ற புள்ளிேளில் அவர் கதாற்ேடித்தார். 

7. 2019 அபமரிக்க பதாழில்நுட்ப புத்தாக்க சவாலில் பவண்கலம் பவன்ற இந்திய பசயலி எது? 

A) கமத்ாி (Maitri)  

B) BHIM 

C) IRCTC 

D) விது 

 US Technovation Challenge என்பது 100+ ொடுேளில் ெடக்கும் சிறுமிேளுக்ோன உலகின் மிேப்நபரிய 

நதாழில்நுட்பம் மற்றும் நதாழில்முலனவுப் கபாட்டியாகும். இதலன Salesforce.org, Google.org, அகடாபி 

அறக்ேட்டலள, உநபர், சாம்சங், BNY நமல்லன் மற்றும் UNESCO, அலமதிப் பலடேள் மற்றும் ஐ.ொ. 

நபண்ேள் ஆதரிக்கின்றன. இந்தப் கபாட்டி, அண்லமயில், சான் பிரான்சிஸ்கோவில் ெலடநபற்றது. 

அதில், இந்தியாலவச் கசர்ந்த, ‘லமத்ரி’ என்னும் அலலகபசி நசயலி, நவண்ேலம் நவன்றது. 

 ஆதரவற்கறார் இல்லங்ேளில் வசிக்கும் குழந்லதேலள முதிகயார் இல்லங்ேளில் வசிக்கும் 

முதிகயாருடன் இலணயவழியில் இலணப்பதற்ோே நொய்டாலவச் கசர்ந்த ‘Tech Witches’ என்னும் 

நபயருலடய நபண்ேள் குழு இந்தச் நசயலிலய உருவாக்கியது. 

 தனிலம மற்றும் மனவழுத்தத்தால் பாதிக்ேப்பட்ட ெபர்ேலளயும், முதிகயார்ேளின் அன்பு, அரவலணப்பு 

கிலடக்ேப்நபறாதவர்ேலளயும் ஒன்றிலணப்பகத இச்நசயலியின் கொக்ேமாகும். இந்தச்நசயலி, கூகிள் 

பிகளஸ்கடாரில் இலவசமாேக் கிலடக்கிறது. கமலும், முதிகயார் இல்லங்ேள் மற்றும் ஆதரவற்கறார் 

இல்லங்ேளுக்கு ென்நோலட அளிக்ேவும் இந்தச் நசயலி அனுமதிக்கிறது. 
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8. 2019 UEFA அதிபர் விருடத பவன்றுள்ள முன்னாள் கால்பந்து வீரர் யார்? 

A) ரஜாைன் குரூப் 

B) பிோன்ஸ் தபை்ைன்பவுா் 

C) எாிை் ைான்ரடானா (Eric Cantona)  

D) ரடவிட் தபை்ைாம் 

 மான்நசஸ்டர் யுலனநடட் அணியின் முன்னாள் முன்ேள வீரரும், பிரான்ஸ் ஜாம்பவானுமான எரிக் 

ோன்கடானாவுக்கு நமானாக்கோவில் ெடப்பாண்டுக்ோன UEFA அதிபர் விருது வழங்ேப்பட்டது. 

நதாழிற்முலற வாழ்க்லே மற்றும் நதாண்டு நிறுவனங்ேளுக்ோன அவரது அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்லற 

அங்கீேரிக்கும் நபாருட்டு இவ்விருது வழங்ேப்பட்டது. 1990ேளில் யுலனநடட் அணியில் பங்கேற்றதன் 

மூலம் ஐந்து ஆண்டுேளில் ொன்கு பிரீமியர் லீக் பட்டங்ேலள ோன்கடானா நவன்றார். கமலும், ஓல்ட் 

டிராஃகபார்ட் அணிக்ோே 143 கபாட்டிேளில் பங்கேற்ற அவர் 64 கோல்ேலள அடித்தார். 

9.மழடலயர் பள்ளிகளில் நவீன ஆரம்பக்கல்விடய வழங்க முடிவு பசய்துள்ள மாநில அரசு எது? 

A) மத்திய பிேரதசம்  

B) சத்தீஸ்ைா் 

C) பஞ்சாப் 

D) ஹாியானா 

 தனியார் மழலலயர் பள்ளிேளின் அடிநயாற்றி மழலலயர் பள்ளிேளில் (அல்லது குழந்லத பராமரிப்பு 

லமயங்ேளில்) ெவீன ஆரம்பக்ேல்விலய வழங்ே மத்தியபிரகதச மாநில அரசு முடிவுநசய்துள்ளது. 

இத்திட்டத்தின்கீழ், மாநிலத்தில் உள்ள அலனத்து 97,000 மழலலயர் பள்ளிேளும் உள்ளடக்ேப்படும். 

முதற்ேட்டமாே, ஆேஸ்ட்.28 அன்று மாநிலம் முழுவதும் 313 நிர்வாேத் நதாகுதிேளிலும் தலா ஒரு 

மழலலயர் பள்ளி திறக்ேப்படும். சிறார்ேளுக்கு ‘விலளயாட்டினூகட ேற்றல்’ முலறயின் அடிப்பலடயில் 

ேல்வி ேற்பிக்ேப்படும். 

10. ‘Shagun’ வடலத்தளம், எந்தத் துடறயுைன் பதாைர்புடையது? 

A) நிலத்தடி நீா் பாதுைாப்பு 

B) பள்ளிை்ைல்வி  

C) தபண்ைள் அதிைாேம் 

D) ஒலி மாசுபாடு 

 மத்திய மனிதவள கமம்பாட்டு அலமச்சர் இரகமஷ் கபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’, அண்லமயில் ‘Shagun’ 

என்ற பள்ளிக்ேல்வி இலணயதளத்லத அறிமுேம் நசய்துலவத்தார். இது பள்ளிக்ேல்வி குறித்த 
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அலனத்து தேவல்ேலளயும் வழங்குவதற்ோே ொடு முழுவதுமுள்ள 15 இலட்சத்திற்கும் கமற்பட்ட 

பள்ளிேலள ஒருங்கிலணத்துள்ளது. 

 பள்ளிேள் நிலக்குறியிடப்பட்டுள்ளன (Geo-tag); கமலும், பள்ளிேள் வழங்கிய அலனத்து தரவுேலளயும் 

இந்த வலலத்தளம் மூலம் அணுேலாம். மனிதவள கமம்பாட்டு அலுவலர்ேளின் கூற்றுப்படி, பள்ளிேள் 

வழங்கும் தேவல்ேள் மூன்றாம் தரப்பால் சரிபார்ப்பு நசய்யப்படும். இதன்மூலம், 2.3 இலட்சத்துக்கும் 

கமற்பட்ட ேல்வி வலலத்தளங்ேலள ஒருங்கிலணக்ே முடியும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் கிழக்குத் த ொடர்ச்சி ைமையில் கண்டறியப்பட்ட ையில் வொன்குமட சிைந்தி 

(Peacock Parachute Spider), எந்  இனத்ம ச் சேர்ந்  ொகும்? 

A) Avicularia 

B) Poecilotheria  

C) Mygale 

D) Chilobrachys 

 கிழக்குத்த ொடர்ச்சி மலையில் அ ன் த ொதுவொன வொழ்விடங்களுக்கு அப் ொல், மு ன்முலையொக 

அருகிவரும் உயிரினமொன மயில் வொன்குலட சிைந்தி அல்ைது நச்சுமிக்க சிைந்திலய (Trantula) 

ஆரொய்ச்சியொளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். இந் ச் சிைந்தி ‘Poecilotheria’ இனத்ல ச் சேர்ந்  ொகும். 

விழுப்புரம் மொவட்டத்தில் தேஞ்சிக்கு அருகிலுள்ள  க்கமலை கொப்புக்கொடுகளில் புதுச்சேரிலயச்  சேர்ந்  

உள்நொட்டு  ல்லுயிர் அைக்கட்டலளயின் ஆரொய்ச்சியொளர்கள் குழு இச்சிைந்திலயக் கண்டறிந் து. 

 1899ஆம் ஆண்டில் தரஜினொல்ட் இன்தனஸ் ச ொக்கொக் என் வர் மு ன்மு லில் கூட்டியில், இந் ச் 

சிைந்தியின் த ண்ணினத்ல க் கண்டொர். மயில் வொன்குலட சிைந்திகளின் த ொதுவொன வொழ்விடம் 

ஆந்திரத்தின் நந்தியொலுக்கு அருகிலுள்ள லகவிடப் ட்ட வனங்களொகும். இலவ தீம்பூச்சி (pests) 

கட்டுப் டுத்திகளொக உள்ளன.  ன்னொட்டு இயற்லகப்  ொதுகொப்புச் ேங்கமொனது (IUCN) இல  அழிவின் 

விளிம்பிலிருக்கும் உயிரினமொக வலகப் டுத்தியுள்ளது. 

2.உைகிசைசய மு ன்முமையொக ைொலுமிகள் முகத்தின் வழியொன பசயொதைட்ரிக் அமடயொள 

ஆவணத்ம  வழங்கும் நொடு எது? 

A) இந்தியா  

B) சீனா 

C) ததன் த ாாியா 

D) இரஷ்யா 

 உைகிசைசய மு ன்முலையொக மொலுமிகள் முகத்தின் வழியொன  சயொதமட்ரிக் அலடயொள 

ஆவணத்ல  வழங்கும் மு ல் நொடொகியுள்ளது இந்தியொ. இந்  ஆவணம், இந்திய மொலுமிகலள 

முழுலமயொக அலடயொளங்கொண உ வுவச ொடு, உைகின் எந் ப் குதியில் இருந் ொலும் அலடயொளம் 

கொணவும் வேதியொக இருக்கும். மொலுமிகளுக்கொன இந் ப் புதிய  சயொதமட்ரிக் அலடயொள ஆவணம், 

நவீன  ொதுகொப்பு அம்ேங்கலளக்தகொண்ட ொகும். இந்  ஆவணத்ல  லவத்திருப் வரின் முகத்ச ொடு 

கடவுச்சீட்டில் உள்ள  டம் தமன்த ொருள் மூைம் ேரி ொர்க்கப் ட்டு அலடயொளம் உறுதிதேய்யப் டும். 

  ன்னொட்டு த ொழிைொளர் அலமப்பின் 185ஆவது மொநொட்டில் இந் ப் புதிய அலடயொள அட்லடக்கு ஏற்பு 

அளிக்கப் ட்டது. இந்  மொநொட்டு தீர்மொனத்ல , இந்தியொ, அக்சடொ ர் 2015இல் ஏற்றுக்தகொண்டது. 

 

 

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


விண்மீன்.காம்               2019 ஆகஸ்ட்  29  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          2 

நடுவணரேொல் வழங்கப் ட்டுள்ள த ொடர்ச்சியொன  ணிச்ேொன்றி ழ் லவத்திருக்கும் இந்திய மொலுமிகள் 

ஒவ்தவொருவரும் இந்  அலடயொள ஆவணம் த ைத்  குதியுள்ளவர் ஆவொர். தமொத் முள்ள 3,50,000 

மொலுமிகளுக்கும் அடுத்  2 ஆண்டுகளுக்குள்  சயொதமட்ரிக் அலடயொள ஆவணம் வழங்கப் ட்டுவிடும். 

இ ற்குப்பின், ஒவ்சவொர் ஆண்டும் சுமொர் 15,000 புதிய மொலுமிகளுக்கு அலடயொள அட்லட வழங்க 

சவண்டியிருக்கும் என மதிப்பிடப் ட்டுள்ளது. 

3. 25ஆவது சீனியர் தபண்கள் ச சிய கொல்பந்து ேொம்பியன்ஷிப் நமடதபைவுள்ள ைொநிைம் எது? 

A) ஆந்திர பிரததசம் 

B) ஹிமாச்சல பிரததசம் 

C) அருணாச்சல பிரததசம்  

D) உத்தரப் பிரததசம் 

 25ஆவது சீனியர் த ண்கள் ச சிய கொல் ந்து ேொம்பியன்ஷிப் – 2019 ஆனது மு ல்முலையொக 

அருணொச்ேை பிரச ேத்தில்,  வரும் தேப்.10-24 வலர நலடத ைவுள்ளது. இந் ப் ச ொட்டி, கிழக்கு சியொங் 

மொவட்டத்தில் உள்ள அம்மொநிைத்தின் மிகப் ழலமயொன நகரமொன  சிகொட்டில் நலடத றும். 

  ல்சவறு மொநிைங்கள், யூனியன் பிரச ேங்கள் மற்றும் இந்திய ரயில்சவலய பிரதிநிதித்துவப் டுத்தும் 

தமொத் ம் 30 அணிகள் இந் ப் ச ொட்டியில்  ங்சகற்கின்ைன. அணிகள், A, B, C, D, E, F, G & H என 8 

குழுக்களொக பிரிக்கப் ட்டுள்ளன. அருணொச்ேை பிரச ேம், ஜம்மு - கொஷ்மீர் மற்றும் த லுங்கொனம் 

ஆகியன H குழுவில் உள்ளன. த ொடக்க ஆட்டம் ரயில்சவ மற்றும் மிசேொரம் அணிகளிலடசய நடக்கும். 

4.இந்திய குழந்ம கள் நைவொழ்வு குறியீட்டில் மு லிடம் பிடித்துள்ள நொடு எது? 

A) ஜாா் ் ண்ட் 

B) ஹிமாச்சல பிரததசம் 

C) தமிழ்நாடு 

D) த ரளா  

 குழந்ல களின் நைத்துக்கொன குறியீடுகள் குறித்து World Vision India என்ை த ொண்டு நிறுவனம் 

ஆய்வறிக்லகலய தவளியிட்டுள்ளது. அந்  ஆய்வறிக்லக 3 முக்கிய  குதிகலள, 24 குறியீடுகலள 

ஆய்வுதேய்து குழந்ல களின் நைத்ல க் கணக்கிட்டுள்ளது.  னிப் ட்ட நைம்மிக்க வளர்ச்சி, 

சநர்மலையொன உைவுகள்,  ொதுகொப் ொன  ன்லமகள் ஆகிய 3 பிரிவுகளின்கீழ் ஆரொய்ச்சிதேய்துள்ளது. 

நொடு முழுவதுமுள்ள மொநிைங்கள் மற்றும் யூனியன்  குதிகளில் இந்  ஆய்வு சமற்தகொள்ளப் ட்டுள்ளது.  

 அதில், 0.76 புள்ளியுடன் சகரளொ மு லிடத்திலும், 0.67 புள்ளியுடன்  மிழ்நொடு, ஹிமொச்ேை பிரச ேம் 

இரண்டொவது இடத்திலும் உள்ளன. 0.53 புள்ளியுடன் சமகொையொ, 0.50 புள்ளியுடன் ஜொர்க்கண்ட், 0.44 

புள்ளியுடன் மத்திய பிரச ேம் ஆகிய 3 மொநிைங்களும் கலடசி மூன்று இடங்கலளப்த ற்றுள்ளன. 

யூனியன் பிரச ேங்களில், புதுச்சேரி 0.77 புள்ளியுடன் மு லிடத்திலும்,  ொத்ரொ மற்றும் நொகர் ஹசவலி 

0.52 புள்ளியுடன் கலடசி இடத்திலும் உள்ளது. 

 

 

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


விண்மீன்.காம்               2019 ஆகஸ்ட்  29  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          3 

5.அண்மையில், எந்  நகரத்தில், 12ஆவது இந்திய பொதுகொப்பு உச்சிைொநொடு நமடதபற்ைது? 

A) புது தில்லி  

B) தடராடூன் 

C) மும்பப 

D) த ால் த்தா 

 ஆக.29 அன்று புது தில்லியில், 12ஆவது இந்திய  ொதுகொப்பு உச்சிமொநொடு (ISS) “Towards New National 

Cyber Security Strategy” என்ை  லைப்பில் நலடத ற்ைது. இந்  மொநொட்டின்ச ொது, முக்கியமொன ச சிய 

உட்கட்டலமப்ல ப்  ொதுகொத் ல், வளர்ந்துவரும் இலணய அச்சுறுத் ல்கள்: ேம் வங்கள், ேவொல்கள் 

மற்றும் நடவடிக்லக ச ொன்ை  ல்சவறு பிரச்ேலனகள் குறித்து விவொதிக்கப் ட்டன. 

 இலணய அச்சுறுத் ல்கலள எதிர்த்துப்ச ொரொட இந்திய அரசு  ல்சவறு நடவடிக்லககலள எடுத்து 

வருகிைது. இலணய குற்ைங்களுக்கு எதிரொக, மத்திய உள்துலை அலமச்ேகம் ஏற்கனசவ நொட்டில் 

‘இந்திய இலணய குற்ை ஒருங்கிலணப்பு லமயம் (I4C)’ என்ை திட்டத்ல  உருவொக்கியுள்ளது. இது 

 விர, மின்னணு மற்றும்  கவல் த ொழில்நுட்  அலமச்ேகத்தின்கீழ், இந்திய அரேொங்கத்தின் டிஜிட்டல் 

இந்தியொ முயற்சியின் ஒரு  குதியொக இருக்கும் ‘லே ர் ஸ்வச்ே ொ சகந்திரொ’வும் நடப்பில் உள்ளது. 

6.இந்தியொவின் ச சிய விமளயொட்டு நொளொனது எந்  விமளயொட்டு வீரரின் பிைந் நொமளக் 

குறிக்கும் வமகயில் தகொண்டொடப்படுகிைது? 

A) சாந்தா ரங் சாமி 

B) பபச்சுங் பூட்டியா 

C) தியான் சந்த்  

D) P.T உஷா 

 இந்தியொவின் சிைந்  ஹொக்கி வீரரொக திகழ்ந்  தியொன் ேந்த்ல ப் ச ொற்றும் வி மொக ஒவ்சவொர் 

ஆண்டும் அவரது பிைந் நொளொன ஆக.29 அன்று ச சிய விலளயொட்டு நொள் (National Sports Day) 

தகொண்டொடப் டுகிைது. 

 இந்திய ஹொக்கி அணித் லைவரொக இருந்  தியொன் ேந்த் 1928, 1932, 1936 ஆகிய ஆண்டுகளில் 

நலடத ற்ை ஒலிம்பிக் ச ொட்டியில் இந்தியொ  ங்கம் தவல்ை முக்கிய கொரணமொக விளங்கினொர். 22 

ஆண்டுகள் ஹொக்கி விலளயொடிய அவர், நொனூற்றுக்கும் சமற் ட்ட சகொல்கள் அடித்துள்ளொர். 1952இல் 

ஸ்ச ொர்ட் &  ொஸ்லடம், தேன்லன “சகொல்!” என்ை அவரது சுயேரி  நூலை தவளியிட்டது. 1956ஆம் 

ஆண்டில் அவருக்கு ‘ த்மபூஷன்’ விருது வழங்கப் ட்டது. இவரது நிலனலவப் ச ொற்றும் வி மொக 

இந்தியொவில் விலளயொட்டில் வொழ்நொள் ேொ லன நிகழ்த்தியவர்களுக்கு, ‘தியொன் ேந்த்’ விருல  

இந்திய அரசு வழங்குகிைது. 2002ஆம் ஆண்டு இந்  விருது நிறுவப் ட்டது. 
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7. ‘10 Hafte, 10 Baje, 10 Minute – Har Ravivar, dengue par war’ என்ை புதிய முயற்சிமயத் த ொடங்க முடிவு 

தேய்துள்ள ைொநிை அரசு எது? 

A) தில்லி  

B) மத்திய பிரததசம் 

C) உத்தர பிரததசம் 

D) பீ ாா் 

 தில்லியில் தடங்கு கொய்ச்ேலுக்கு எதிரொக  ங்களது வீடுகலள  ொங்கசள ஆய்வுதேய்யும் “10 வொரம், 10 

மணி, 10 நிமிடங்கள் ஞொயிறுச ொறும் தடங்குவுக்கு எதிரொன ச ொர்” என்ை  ரப்புலர இயக்கத்ல  

தில்லி மு ல்வர் அரவிந்த் தகஜ்ரிவொல் த ொடங்கவுள்ளொர். தேப்.1 மு ல் நவ.15ஆம் ச தி வலரயிைொன 

கொைத்தில், நன்னீரில் தடங்கு சநொலயப் ரப்பும் ஏடிஸ் தகொசுக்கள் உற் த்தியொவ ொல், ஒவ்தவொரு 

ஞொயிற்றுக்கிழலமயும் தில்லி வொசிகள் சுமொர் 10 நிமிடங்கள் ஒதுக்கி வீடுகள் மற்றும் வீடுகலளச்சுற்றி 

 ண்ணீர் ச ங்கொமல் இருப் ல  குடியிருப் ொளர்கள் உறுதிதேய்ய சவண்டும் என தில்லி அரசு த ொது 

மக்கலளக் சகட்டுக்தகொண்டுள்ளது. 

8.எந் த் ச தியில், அணுேக்தி சேொ மனகளுக்கு எதிரொன ேர்வச ே நொள் அனுேரிக்கப்படுகிைது? 

A) ஆ ஸ்ட் 30 

B) ஆ ஸ்ட் 28 

C) ஆ ஸ்ட் 29  

D) ஆ ஸ்ட் 31 

 அணுவொயு  சேொ லனயின்ச ொது ஏற் டும் தவடி வி த்துகள் ஏற் டுத்தும் விலளவுகள் குறித்  

அறிலவயும் அணுவொயு  சேொ லனகள் நிறுத் ப் ட சவண்டிய ன் அவசியத்ல யும் குறித்  

விழிப்புணர்லவ அதிகரிப்  ற்கொக ஒவ்சவொர் ஆண்டும் ஆக.29 அன்று அணுேக்தி சேொ லனகளுக்கு 

எதிரொன ேர்வச ே தினம் அனுேரிக்கப் டுகிைது. 

9.விதிவிைக்கொன சூழ்நிமைகளில் ைட்டுசை ைத்திய அரசுக்கு இந்திய ரிேர்வ் வங்கி இமடக்கொை 

ஈவுத்த ொமகமய (interim dividend) வழங்கைொம் என பரிந்துமரத்  குழுவின்  மைவர் யொர்? 

A) பிமல் ஜலான்  

B) ராஜீவ் தமஹ்ாிஷி 

C) விரால் ஆச்சாா்யா 

D) ஹஸ்மு ் ஆதியா 
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 இந்திய ரிேர்வ் வங்கியின் த ொருளொ ொர மூை னக் கட்டலமப்ல  ஒவ்தவொரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் 

பிைகு அவ்வப்ச ொது மதிப் ொய்வு தேய்ய சவண்டும் என்றும் அ ன் கணக்கியல் ஆண்டு (ஜூலை-

ஜூன்) மொர்ச் 31 ஆம் ச தியுடன் முடிவலடயும் நிதியொண்டுடன் சீரலமக்கப் ட சவண்டும் என்றும் 

பிமல் ஜைொன் குழு  ரிந்துலரத்துள்ளது. 

 விதிவிைக்கொன சூழ்நிலைகளில் மட்டுசம ரிேர்வ் வங்கியொனது அரேொங்கத்திற்கு இலடக்கொை ஈவுத் 

த ொலகலய (2016-17இல் த ொடங்கிய ஒரு நலடமுலை) தேலுத்துமொறு குழு  ரிந்துலரத்துள்ளது. 

இந்திய ரிேர்வ் வங்கி அ ன் அதிகரித்துவரும் முக்கியத்துவத்ல  கருத்தில் தகொண்டு அ ன் இருப்பு 

நிலை தவளிப் ொடுகளின் ேந்ல  அ ொயத்ல  மதிப்பிடுவ ற்கொன ஒரு கட்டலமப்ல  ஏற் டுத்  

சவண்டும் என்றும் இக்குழு  ரிந்துலரத்துள்ளது. 

 த ொருளொ ொர மூை னத்தின் இருகூறுகளுக்கிலடசயயொன (உணரப் ட்ட ேம ங்கு & மறுமதிப்பீட்டு 

நிலுலவகள்) த ளிவொன சவறு ொட்லட முக்கியமொக மறுமதிப்பீட்டு நிலுலவகளின் நிலையற்ை 

 ன்லமகொரணமொன த ளிவொன மறுமதிப்பீட்லட இக்குழு  ரிந்துலரத்துள்ளது. 

10. இளசவனில் வொைறிவன், எந்  விமளயொட்டுடன் த ொடர்புமடயவர்? 

A) மல்யுத்தம் 

B) துப்பா ் ிச் சுடுதல்   

C) குத்துச்சண்பட 

D) சதுரங் ம் 

 ஆக.28 அன்று பிசரசிலில் உள்ள ரிசயொ டி தஜனிசரொவில் நலடத ற்ை த ண்களுக்கொன 10 மீட்டர் ‘ஏர் 

லரபிள்’ ச ொட்டியில், இந்தியொலவச் சேர்ந்  20 வய ொன இளசவனில் வொைறிவன் 251.7 புள்ளிகள் 

த ற்று  னது மு ல் சீனியர் உைகக்சகொப்ல   ங்கப்  க்கத்ல  தவன்ைொர். இ ன்மூைம், இளசவனில் 

இச்ேொ லனலய நிகழ்த்திய மூன்ைொவது இந்தியரொனொர். 

 இருப்பினும், இளசவனிலின் இந் ச்ேொ லன அவலர ஒலிம்பிக்கில்  ங்சகற்கலவக்க உ வவில்லை. 

ஏதனனில், ஒரு நொட்டின் ேொர் ொக ஒலிம்பிக்கில்  ங்சகற்க அதிக ட்ேம் இருவர் மட்டுசம 

அனுமதிக்கப் டுவொர்கள் என்னும் நிலையில் அபூர்வி ேந்ச ைொ மற்றும் அஞ்சும் முட்கில் ஆகிசயொர் 

இந்தியொவின் ேொர் ொக ஏற்கனசவ ஒலிம்பிக்கிற்குத்  குதித ற்றுள்ளனர். இளசவனில், ஏற்கனசவ 

ஜூனியர் உைகக்சகொப்ல யில்  ங்கம் தவன்ைவரும் ஆசிய ேொம்பியனும் ஆவொர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.க ோகேவோடோ பன்னோட்டு உயிரியல் பூங் ோ அமையவுள்ள ந ேம் எது? 

A) நாக்பூா்  

B) தில்லி 

C) ஜெய்ப்பூா் 

D) சிம்லா 

 வனங்களைப் பாதுகாக்கும் ஒரு முயற்சியாக நாக்பூரின் ககாகேவாடாவில் உள்ை வனத்தில் சர்வகேச 

ேேத்திலான மிருகக்காட்சிச் சாளல மற்றும் உயிரியல் பூங்காளவ அளமக்க இந்திய அேசு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ைது. இந்ே மிருகக்காட்சிச் சாளலயில் உயிரியல் பூங்கா, இந்திய சவாரி, ஆப்பிரிக்க சவாரி, 

இேவுகநே சவாரி, ஆோய்ச்சி, கல்வி மற்றும் பயிற்சி, சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான வசதிகள் கபான்றளவ 

அளமயவுள்ைன. மகாோஷ்டிோ லிமிட்டடடின் வன கமம்பாட்டு கழகத்தின் (FDCM. Ltd.) மூலம் இந்ேச் 

சர்வகேச மிருகக்காட்சிச் சாளலளய அளமக்க மகாோஷ்டிே அேசு அனுமதியளித்துள்ைது. 

 ககாகேவாடா காடுகளில் காடுகள் மற்றும் வனவிலங்குகளைப் பாதுகாத்ேல் மற்றும் வனவிலங்கு 

வாழ்விட கமம்பாடு ஆகிய பணிகள் FDCM. Ltd. நிறுவனத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ைன. இேற்காக FDCM. 

Ltd. வசம் மாநில வனத்துளற மானியங்களையும் மனிேவைத்ளேயும் வழங்கிவருகிறது. 

2.புவிசோர் குறியீடு பபற்றுள்ள ‘ ண்டோங்கி கசமை’, எந்த ைோநிைத்துடன் பதோடர்புமடயது? 

A) தமிழ்நாடு  

B) கா்நாடகா 

C) ககரளா 

D) ஜதலுங்கானா 

 ேமிழ்நாட்டில் ேயாரிக்கப்படும் ‘திண்டுக்கல் பூட்டு’ மற்றும் ‘கண்டாங்கி கசளல’ ஆகியவற்றுக்கு 

டசன்ளனயிலுள்ை புவிசார் குறியீடு பதிகவட்டால் புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ைது. ‘திண்டுக்கல் 

பூட்டு’ அேன் உயர்ந்ே ேேம் மற்றும் நீண்ட காலம் உளழக்கும் திறன் ஆகியவற்றுக்காக உலகம் 

முழுவதும் பிேபலமாக அறியப்படுகிறது. அந்ே நகேமும், ‘பூட்டு நகேம்’ என்கற அளழக்கப்படுகிறது.  

 சிளறச்சாளலகள், கிடங்குகள், மருத்துவமளனகள் மற்றும் ககாவில்கள் கபான்ற அேசு நிறுவனங்கள் 

கூட இந்ேப் பூட்டுகளைகய டபரும்பாலும் பயன்படுத்துகின்றன. இந்ேப் பகுதியில் அதிகைவு இரும்பு 

கிளடப்பகே இந்ே வளக பூட்டு ேயாரிக்கும் டோழிலின் வைர்ச்சிக்குக் காேணமாக அளமந்துள்ைது. 

 சிவகங்ளக மாவட்டத்தின் காளேக்குடி வட்டத்தில் ‘கண்டாங்கி கசளல’கள் ேயாரிக்கப்படுகின்றன. 

அேன் டபரிய களேகளுக்காக அவ்வளக கசளலகள் பிேபலமாக அறியப்படுகின்றன. சில கசளலகளில் 

மூன்றில் இேண்டு பங்கு வளே களே இருக்கும். வழக்கமாக 5.10 மீ - 5.60 மீ நீைம் டகாண்டளவயாக 

இந்ேச் கசளலகள் இருக்கும். 
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3.குறு, சிறு & நடுத்தே நிறுவனங் ள், துளிர் நிறுவனங் ள் ைற்றும் பபண் பதோழில் முமனகவோர் 

ஆகியவற்றின் வளர்ச்சிமயச் பசயல்படுத்துவதற் ோ  எந்த நிறுவனத்துடன் அேசு மின்னணுச் 

சந்மத (GeM) ஒப்பந்தம் பசய்துள்ளது? 

A) NABARD 

B) SIDBI  

C) NHB 

D) IRDA 

 குறு, சிறு மற்றும் நடுத்ேே நிறுவனங்கள், டபண் டோழில்முளனகவார்கள், சுய உேவிக்குழுக்கள், 

மகளிர் சுய உேவிக்குழுக்கள் மற்றும் MUDRA மற்றும் எழுக இந்தியா திட்டத்தின் கீழ்வரும் பல்கவறு 

கடன் பயனாளிகளுக்கு பயனளிப்பேற்காக அேசு மின்னணுச் சந்ளேயானது (GeM) இந்திய சிறு 

டோழிற்துளற கமம்பாட்டு வங்கியுடனான (SIDBI) புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் ளகடயழுத்திட்டுள்ைது. 

SIDBI பங்குோேர்களுடன் ‘Womaniya’ மற்றும் ‘Start-up Runway’ கபான்ற அேசு மின்னணுச் 

சந்ளேயின் சிறப்பு முயற்சிகளை ஊக்குவிப்பேற்கு இந்ேப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் உேவும். 

4. ோசகநோமய எதிர்த்துப் கபோேோடுவதற் ோன பசயற்ம  நுண்ணறிவு (AI) சோத்தியக்கூறு மள 

ஆேோய்வதற்கு, எந்த நிறுவனத்துடனோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் ைத்திய நைவோழ்வு 

அமைச்ச ம் ம பயழுத்திட்டுள்ளது? 

A) IISc ஜபங்களூரு 

B) ஹைதராபாத் பல்கஹலக்கழகம் 

C) IIT ஜமட்ராஸ் 

D) வாத்வானி ஜசயற்ஹக நுண்ணறிவு நிறுவனம்  

 காசகநாய்க்கு எதிோன கபாோட்டத்தில் அதிநவீன டசயற்ளக நுண்ணறிவு டோழில்நுட்பத்ளேப் 

பயன்படுத்துவேற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆோய்வேற்காக நலவாழ்வு அளமச்சகத்தின் மத்திய 

காசகநாய் பிரிவு, வாத்வானி டசயற்ளக நுண்ணறிவு நிறுவனத்துடனான (WIAI) ஓர் ஒப்பந்ேத்தில் 

ளகடயழுத்திட்டுள்ைது. ஒப்பந்ேத்தின்படி, பாதிப்பு மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களைத் டோகுத்ேல், 

பிரித்ேறிேல் மற்றும் கண்டறியும் புதிய முளறகளை மாதிரியளமத்ேல் ஆகியவற்றில் கேசிய காசகநாய் 

திட்டத்துக்கு வாத்வானி AI ேனது ஆேேளவ வழங்கும். கமலும், திருத்ேப்பட்ட கேசிய காசகநாய் 

திட்டத்ளே ஆேரிப்பளேத் ேவிர்த்து போமரிப்பாைர்களுக்கு முடிடவடுக்கும் ஆேேளவயும் அது வழங்கும். 

 உலக நலவாழ்வு அளமப்பின் (WHO) மதிப்பீடுகளின்படி, இந்தியாவில் ஒவ்கவார் ஆண்டும் 27 லட்சம் 

கபர் காசகநாயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். கமலும் 4.23 இலட்சம் கநாயாளிகள் மேணிக்கின்றனர். 

சர்வகேச நீடித்ே வைர்ச்சி இலக்குகளுக்கு 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னோககவ, அோவது 2025க்குள் 

காசகநாளய முடிவுக்குக் டகாண்டுவருவேற்கு இந்தியா உறுதிபூண்டுள்ைது. 
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5.ைமையோள ைகனோேைோ பசய்தி ைோநோடு – 2019, க ேளோவின் எந்த ந ேத்தில் நமடபபற்றது? 

A) திருவனந்தபுரம் 

B) ஜகாச்சின்  

C) திருச்சூா் 

D) பாலக்காடு 

 ஆகஸ்ட்.30 அன்று, மளலயாை மகனாேமா டசய்தி மாநாடு – 2019, டகாச்சினில் நளடடபற்றது. இது 

ககேைாவின் முேல் மற்றும் ஒகே டசய்தி மாநாடாகும். புதிய இந்தியா; புதிய அேசு; புதிய விளழவுகள்; 

புதிய சவால்கள்; புதிய எல்ளலகள்; புதிய வழிகள் கபான்ற சமகால கருப்டபாருட்களில் இந்ேச் டசய்தி 

மாநாடு ேனது கவனத்ளேச் டசலுத்தியது.  பிேேமர் நகேந்திே கமாடி, புது தில்லியிலிருந்து காடணாளி 

மூலம் இந்ே மாநாட்ளட டோடங்கிளவத்ோர். 

 இந்ே மாநாட்டின்கபாது புதிய இந்திய கேசியவாதி, அேசியல், நம்பிக்ளகயின் புதிய எல்ளலகள், 

இளைஞர்கள் மற்றும் ககேைாவிற்கான வாய்ப்புகள் கபான்ற பல்கவறு ேளலப்புகளில் விவாேங்கள் 

நடத்ேப்பட்டன. இந்ேச் சந்ேர்ப்பத்தில், சசிேரூர், டுவிட்டரில், #LanguageChallenge என்ற ஒரு டமாழி 

சவாளல டோடங்கினார். மக்கள் ேங்களின் ோய்டமாழிளயத்ேவிே கவறு டமாழிகளிலிருந்து ேலா ஒரு 

டசால்ளல கற்றுக்டகாள்ை உேவும் கநாக்கில் இந்ேச் சவால் டோடங்கப்பட்டது. 

6.கபரிடர் ைறுசீேமைப்பு  ட்டமைப்புக் ோன சர்வகதச கூட்டமைப்பு அமைக் ப்படவுள்ள ந ேம் எது? 

A) புது தில்லி  

B) ஜகால்கத்தா 

C) புகன 

D) ஜசன்ஹன 

 பிேேமர் கமாடி ேளலளமயிலான மத்திய அளமச்சேளவ, கபரிடர் மறுசீேளமப்பு கட்டளமப்புக்கான 

சர்வகேச கூட்டளமப்ளப உருவாக்கவும், அேற்கான டசயலகத்ளே புது தில்லியில் அளமக்கவும் 

பின்கனற்பு ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. இந்ேப் கபரிடர் மறுசீேளமப்பு கட்டளமப்பு கூட்டளமப்பு (Coalition for 

Disaster Resilient Infrastructure – CDRI), அடமரிக்காவின் நியூயார்க்கில், 23 டசப்டம்பர் 2019 அன்று 

நளடடபறவுள்ை ஐ.நா. பருவநிளல மாநாட்டின்கபாது டோடங்கிளவக்கப்படவுள்ைது. 

 இந்ே CDRI, பல்கவறு அறிவாற்றல் உருவாகக்கூடிய மற்றும் கபரிடர் மற்றும் பருவநிளல மறுசீேளமப்பு 

கட்டளமப்புக்கான பல்கவறு அம்சங்கள் குறித்து கருத்துகளைப் பரிமாறிக்டகாள்ளும் அளமப்பாகத் 

திகழும். பல்கவறு உறுப்புநாடுகளின் டோழில்நுட்ப நிபுணத்துவத்ளே ஓேணியில் திேட்டவும் இது 

உேவும். அதுகபான்று டசய்வேன்மூலம், கூட்டளமப்பின் உறுப்புநாடுகள் ேத்ேமது டசயல்பாட்ளட 

கமம்படுத்திக்டகாள்வதுடன், அவேவர் பாதிப்புக்கு ஏற்றவாறும், டபாருைாோேத் கேளவகளுக்கும் ஏற்ற 

கட்டளமப்புகளை உருவாக்கிக்டகாள்ைவும் வழிவகுக்கும். 
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7. 2019 உை  திறன் ள்  சோன் சர்வகதச கபோட்டி 2019இல், நீர் பதோழில்நுட்பத்தில் தங் ம் பவன்ற 

S. அஸ்வதோ நோேோயணோ, எந்த ைோநிைத்மதச் கசர்ந்தவேோவோர்? 

A) கமற்கு வங்கம் 

B) ஒடிசா  

C) திாிபுரா 

D) ஆந்திர பிரகதசம் 

 ேஷ்யாவின் கசான் நகரில் நடந்ே 45ஆவது உலக திறன்கள் கபாட்டி 2019இல், ேங்கம் டவன்ற முேல் 

இந்தியர் என்ற டபருளமளய ஒடிசாளவச்கசர்ந்ே S.அஸ்வோ நாோயணா டபற்றுள்ைார். ஆக.23-27 

வளே நடந்ே கபாட்டியில் நீர் டோழினுட்பத்தில் அவர் ேங்கம் டவன்றார். இந்திய கபாட்டியாைர்களிளட 

-கய அவருக்கு ‘Best of Nation’ என்ற பரிசும் வழங்கப்பட்டது. 

 கர்நாடகாளவச் கசர்ந்ே பிேணவ் நுேலபதி, வளல டோழில்நுட்பங்களில் டவள்ளி டவன்றார். கமற்கு 

வங்கத்ளேச்கசர்ந்ே சஞ்கசாய் பிேமானிக் மற்றும் மகாோஷ்டிோளவச் கசர்ந்ே சுகவோ ேத்ேன்புோ 

ஆகிகயார் முளறகய நளக & வளேகளல வடிவளமப்பு டோழில்நுட்பத்தில் டவண்கலம் டவன்றனர். 

உலக திறன்கள் கசான் - 2019இல் இந்தியாவுக்காக பேக்கம் டவன்ற ஒகே டபண் கபாட்டியாைர் என்ற 

டபருளமளயயும் சுகவோ டபற்றுள்ைார். டமாத்ேத்தில், 48 உறுப்பினர்களைக் டகாண்ட இந்திய அணி 

19 பேக்கங்களுடன் கபாட்டிளய நிளறவு டசய்ேது. 

8.ைோற்ற கைைோண்மைக் ோ  ‘அங்கி ோர்’ பேப்புமேமயத் பதோடங்கியுள்ள ைத்திய அமைச்ச ம் எது? 

A) வீட்டுவசதி & நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அஹமச்சகம்  

B) கவதிகள் மற்றும் உரங்கள் அஹமச்சகம் 

C) வா்த்தகம் மற்றும் ஜதாழிற்துஹற அஹமச்சகம் 

D) ஆயுஷ் அஹமச்சகம் 

 மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற அளமச்சகம், அண்ளமயில், சமூக நடத்ளே மாற்றத்திற்கான 

‘அங்கிகார்’ என்னும் மாற்ற கமலாண்ளம பேப்புளேளயத் டோடங்கியுள்ைது. சமூக அணிதிேட்டல் & 

IEC நடவடிக்ளககள் மூலம் PMAY(U)இன் கீழ் கட்டப்பட்ட வீடுகளின் பயனாளிகளுக்கு நீர் மற்றும் 

ஆற்றல் பாதுகாப்பு, கழிவு கமலாண்ளம, நலவாழ்வு, மே நடவு, துப்புேவு & தூய்ளம கபான்றவற்றில் 

இந்ேப் பேப்புளே கவனம் டசலுத்துகிறது. 

 இந்கநாக்கத்திற்காக, இந்ே அம்சங்களைக் ளகயாளும் திட்டங்கள் மற்றும் பிற அளமச்சகங்களின் 

பணிகள் ஆகியவற்றுடன் இந்ேப் பேப்புளே ஒன்றிளணயும். இந்ே ஒருங்கிளணப்பு குறிப்பாக எரிவாயு 

இளணப்பிற்காக உஜ்வாலா திட்டத்தின் மீதும், சுகாோே காப்பீட்டுக்காக ஆயுஷ்மான் பாேத் திட்டத்தின் 

மீதும் ேனது கவனத்ளேச் டசலுத்தும். இதுேவிே, இந்தியாவின் எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகள் 

வளேபடம் குறித்ே இளணயவழி பாடத்ளேயும் அவ்வளமச்சகம் டோடங்கியுள்ைது. 
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9.இேோஜீவ்  ோந்தி க ல் ேத்னோ விருது வழங்கி ப ளேவிக் ப்பட்ட முதல் இந்திய பபண் ைோற்றுத் 

திறனோளி விமளயோட்டு வீேோங் மன யோர்? 

A) மானசி கொஷி 

B) தீபா மாலிக்  

C) கரம்கொதி தலால் 

D) பூொ ராணி 

 கேசிய விளையாட்டு நாளை முன்னிட்டு, குடியேசுத்ேளலவர் மாளிளகயில் நடந்ே விருது வழங்கும் 

விழாவில், பஜ்ேங் புனியா மற்றும் தீபா மாலிக் (49) ஆகிகயாருக்கு 2019ஆம் ஆண்டிற்கான மதிப்புமிக்க 

இோஜீவ் காந்தி ககல் ேத்னா விருது வழங்கி டகைேவிக்கப்பட்டது. இந்ே விருளேப் டபறும் முேல் டபண் 

மாற்றுத்திறனாளி வீோங்களனயும் அதிகவயது டகாண்டவரும் தீபா மாலிக் என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது.  

 கேகவந்திே ஜஜாரியாவுக்குப் பிறகு மதிப்புமிக்க இந்ே விருளேப் டபறும் இேண்டாவது மாற்றுதிறனாளி 

விளையாட்டு ஆளுளமயாக தீபா உள்ைார். இவ்விருது, `7.5 லட்சம் பணப்பரிளச உள்ைடக்கியோகும். 

10. ‘Animal Spirits – ஜீவ ஆற்றல்’ என்ற பசோல்ைோடல், எந்தத் துமறயுடன் பதோடர்புமடயது? 

A) ஜபாருளாதாரம்  

B) சுற்றுச்சூழல் 

C) அறிவியல் 

D) புவியியல் 

 உள்நாட்டு கேளவ இல்லாேது, டபாருைாோேத்தில் ஜீவ ஆற்றளலத் ேடுத்து நிறுத்துவோகவும், 2019-

20ஆம் ஆண்டில் நுகர்வு கேளவ மற்றும் ேனியார் முேலீட்ளட புதுப்பிக்க கவண்டியேன் அவசியத்ளே 

வலியுறுத்தியுள்ைோகவும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 2018-19ஆம் ஆண்டுக்கான ேனது ஆண்டறிக்ளகயில் 

குறிப்பிட்டுள்ைது. ஆழ்ந்ே கட்டளமப்புக்கு மாறாக டபாருைாோேம் சுழற்சிமுளற மந்ேநிளலக்கு ஆைாகி 

வருவோக அவ்வறிக்ளக டேரிவித்துள்ைது. உற்பத்தி, வர்த்ேகம், உணவகங்கள், கபாக்குவேத்து, 

ேகவல் டோடர்பு மற்றும் ஒலிபேப்பு, கட்டுமானம் மற்றும் கவைாண்ளம கபான்ற துளறகளில் பேந்ே 

அடிப்பளடயிலான சரிவு ஏற்பட்டுள்ைோல் “நிலம், டோழிலாைர் மற்றும் சந்ளேப்படுத்ேல்” டோடர்பான 

பிேச்சளனகளுக்கு தீர்வு காணப்பட கவண்டும் எனவும் அது வலியுறுத்தியது. 

 டபாருைாோேத்தில், ‘ஜீவ ஆற்றல்’ என்னும் டசால்லாடல், பிரிட்டிஷ் டபாருைாோே வல்லுநர் ஜான் 

கமனார்ட் டகய்ன்ஸ் என்பவோல் 1936இல், ‘The General Theory of Employment, Interest, and Money’ 

என்ற அவேது நூலில், முேலாளித்துவத்தின் கீழ் டபாருைாோே ஏற்ற இறக்கங்களின் நிளலத் 

ேன்ளமளய விைக்குவேற்காக முேன்முேலாக பயன்படுத்ேப்பட்டது. 

 சந்ளேப் டபாருைாோேத்தில் முேலீட்டாைர்கள் மற்றும் நுகர்கவாரின் நடவடிக்ளகக்கு வழிகாட்டும் 

உணர்ச்சிகள் மற்றும் உள்ளுணர்வுகளை இச்டசால் குறிக்கிறது. இது ஒருவளகயான டபாருைாோே 
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நன்னம்பிக்ளகயாகும். டபாருைாோேம் நிச்சயமற்ற நிளலயில் இருக்கும்கபாதுகூட முேலீட்டாைர்களை 

அதிக முேலீடு டசய்ய இது தூண்டுகிறது. எளிளமயான டசால்லகவண்டுமானால், மனிே உைவியல் 

எவ்வாறு டபாருைாோேத்ளே இயக்குகிறது என்பளே ‘ஜீவ ஆற்றல்’ காட்டுகிறது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 டசன்ளன புறநகர் இேயில் பயணத்ளே சிறப்பாக அளமக்கும் வளகயில், டசன்ளன - அேக்ககாணம் 

இளடகய, நவீன வசதிகளுடன் கூடிய MEMU (Mainline Electric Multiple Unit - MEMU) மின்சாே இேயில் 

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டுள்ைது. 
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