


                  2019 ஜூலை 01 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                        1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.வீர் ச ரட்ரரனி என்பவர் எந்த விளையரட்டுடன் ததரடர்புளடயவர்? 

A) தடகைம் 

B) மல்யுத்தம் 

C) பரட்மிண்டன் 

D) ஸ்குவரஷ்  

  ீனரவின் மக்கரவ் நகரத்தில் நளடதபற்ற ஆ ிய ஜூனியர் ஸ்குவரஷ்  ரம்பியன் சபரட்டியில், ஆடவர் 

பிரிவில்  க நரட்டு வீரர் யரஷ் பசதளவ 3-2 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி, 19 வயதுக்குட்பட்சடரருக்கரன 

பட்டத்ளத தவன்றரர் வீர் ச ரட்ரரனி. இதன் கரரணமரக இந்தியர தங்கம் தவன்றது. இவ்தவற்றியின் 

மூலம், ரவி தீட் ித் மற்றும் சவலர த ந்தில்குமரர் ஆகிசயரருக்குப் பிறகு ஆ ிய சகரப்ளபளய தவன்ற 

மூன்றரவது இந்தியர் என்ற தபருளமளய வீர் தபற்றரர். 

 மற்ற இரண்டு இறுதிப்சபரட்டிகைில்,  ிறுவர் 17 வயதுக்குட்பட்ட பிரிவில் நீல் சஜரஷி மூலமரகவும், 15 

வயதுக்குட்பட்ட தபண்கை் பிரிவில் யுவனர குப்தர மூலமரகவும் இந்தியர 2 தவை்ைிப்பதக்கங்களைப் 

தபற்றது. இந்தியர ஒரு தங்கம், 3 தவை்ைி மற்றும் பல தவண்கலங்களுடன் சபரட்டிளய முடித்தது. 

2.புலனரய்வுப் பணியகத்தின் (Intelligence Bureau – IB) தற்சபரளதய இயக்குநர் யரர்? 

A) அனில் தஸ்மரனர 

B) அர்விந்த் குமரர்  

C)  மந்த் குமரர் சகரயல் 

D) இரரஜீவ் ளஜன் 

 1984ஆம் ஆண்ளடய அஸ்ஸரம் – சமகரலயர பிரிளவ ் ச ர்ந்த IPS அதிகரரி அர்விந்த் குமரர், 

புலனரய்வுப் பணியகத்தின் (IB) புதிய தளலவரரக நியமிக்கப்பட்டுை்ைரர். மரசவரயிஸ்ட்டுகை் மற்றும் 

கரஷ்மீர் விவகரரங்களை ளகயரை்வதில் இவர் திறளம வரய்ந்தவர் எனக் கூறப்படுகிறது. உைவுத் 

துளறயில் கரஷ்மீரின்  ிறப்பு இயக்குநரரகவும் அவர் தபரறுப்பு வகிப்பரர். 

 இவருக்கு முன்பு IB தளலவரரக இருந்த இரரஜீவ் ளஜன், தனது 2 ½ ஆண்டுகரல பதவிக்கரலத்ளத 

நிளறவு த ய்தளத அடுத்து, குமரர் இப்பதவிக்கு வந்துை்ைரர். மத்திய உைவுப்பிரிவரன IB என்பது 

உை்நரட்டு புலனரய்வு அளமப்பரகும். இது புது தில்லிளய தளலளமயிடமரகக் தகரண்டுை்ைது. 

3.விவ ரயிகளுக்கு இலவ  பயிர்கரப்பீட்டு திட்டத்ளத அறிமுகம் த ய்துை்ை மரநில அரசு எது? 

A) ஜரர்க்கண்ட்  C) சமற்கு வங்கம்  

B) மத்திய பிரசத ம்  D) இரரஜஸ்தரன் 
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 2019 ஆடிப்பட்டம் பருவத்திற்கரக, சமற்கு வங்க அரசு, இந்திய சவைரண் கரப்பீட்டு நிறுவனத்துடன் 

(AIC) இளணந்து இலவ  பயிர்கரப்பீட்டு திட்டத்ளத அறிமுகம் த ய்துை்ைது. “பங்ைர  ஷ்யர நிவரஸ்” 

எனப் தபயரிடப்பட்டுை்ை இத்திட்டமரனது டரர்ஜிலிங், கலிம்சபரங், கிழக்கு மற்றும் சமற்கு பர்த்வரன், 

கிழக்கு & சமற்கு மிதினிபூர், மலடர, ஹூக்ைி, நரடியர, முர் ிதரபரத், கூ ் தபகரர், பிர்பம், புருலியர, 

ததன் தினரஜ்புர் மற்றும் வட & ததன் 24 பர்கனரஸ் ஆகிய 15 மரவட்ட விவ ரயிகளுக்கு தபரருந்தும். 

 இந்தத் திட்டத்திற்கரன பிரீமியத்திளன அரச  த லுத்தி விடுவதரல் இது முழுக்க இலவ மரன ஒரு 

திட்டமரகும். அத்துடன் இந்தத் திட்டத்தில் அமன் மற்றும் அஸ் வளக தநல் வளககை்,  ணல் மற்றும் 

ச ரைம் ஆகிய பயிர் வளககளுக்கு இது தபரருந்தும். ஏற்கனசவ கடன் தபற்ற (வழங்கப்பட்ட அல்லது 

விண்ணப்பித்த) மற்றும் கடன் தபறரத என அளனத்து விவ ரயிகளும் இக்கரப்பீட்ளடப் தபறலரம்.  

 நடவு த ய்யும் சபரது ஏற்பட்ட இழப்புகளுக்கு,  ரகுபடியின் சபரது, அறுவளடக்குப் பிறகரன 

கரலகட்டத்தில் மற்றும் சமர மரன வரனிளல சூழ்நிளலகை் என நரன்கு நிளலகைில் இந்தக் கரப்பீடு 

வழங்கப்படும். இத்ததரளக மரநில அர ரல் ஒரு தஹக்சடருக்கு என கணக்கிடப்பட்டு வழங்கப்படும். 

4.அண்ளமயில் கரலமரன அப்பூரி  ரயர சதவி, எந்த தமரழி ரர்ந்த பிரபல புளனகளத 

எழுத்தரைரரவரர்? 

A) ததலுங்கு  

B) மரரத்தி 

C) மளலயரைம் 

D) கன்னடம் 

 ததலுங்கு தமரழி  ரர்ந்த பிரபல புளனகளத எழுத்தரைரரன அப்பூரி  ரயர சதவி (86) ஜூன்.28 அன்று 

ளஹதரரபரத்தில் கரலமரனரர். ‘தரனர மரர்கம்’ என்ற தனது நூலுக்கரக 2005இல் இவர்  ரகித்திய 

அகரதமி விருது தபற்றரர். எழுத்தரைரும், விமர் கரும், அதிகரரப்பூர்வ தமரழி ஆளணயத்தின் (OFC) 

முன்னரை் தளலவருமரன மளறந்த அப்பூரி வரத ரரசஜஸ்வர ரரவின் மளனவியரவரர்  ரயர சதவி.  

 அனகர அனகர ( ிறரர்களுக்கரன நரட்டுப்புறக்களதகை்), அப்பூரி  ரயர சதவி கதரலு ( ிறுகளதகை்), 

மிருத்யுஞ் ய (தநடுங்களத), தரனர மரர்கம் (குடும்ப உறவுகை் என்ற சபரர்ளவயில் தபண்களை 

தன்னலத்திற்கரகப் பயன்படுத்துவது பற்றிய  ிறுகளதகை்) உை்ைிட்டளவ அவரது பளடப்புகைரம். 

5.நடப்பரண்டில் வரும் உலக தவண்புை்ைி (Vitiligo) நரளுக்கரன கருப்தபரருை் என்ன? 

A) Children, Research, and Hope for the Future 

B) The Quality of Life of a Vitiligo Patient  

C) Mental and Medical Journey of Living with Vitiligo 

D) How I Feel 
 தவண்சதரல் சநரய் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்கரக ஒவ்சவரர் ஆண்டும் ஜூன்.25 அன்று 

உலக தவண்புை்ைி நரை் அனு ரிக்கப்படுகிறது. நடப்பரண்டில் வரும் இந்நரளுக்கரன கருப்தபரருை், 
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“The Quality of Life of a Vitiligo Patient” என்பதரகும். ‘Vitiligo’ என்பது ஒரு தன்னுடல் தரக்கக் சகரைரறு 

ஆகும். இதில், உடலின் சநரதயதிர்ப்பு அளமப்பரனது நலமரன த ல்களைத் தரக்கி, உடளலப் 

பரதிக்கத் ததரடங்குகிறது. சதரலில் உை்ை தமலசனரள ட்டுகைின் விளைவரக சதரலில் ஏற்படும் 

தவண்திட்டுகைரல் இந்நிளல வளகப்படுத்தப்படுகிறது. தமலசனரள ட்டுகை், சதரலுக்கு நிறந்தரும் 

சதரல் நிறமியரன தமலனிளன உருவரக்கும் த ல்கைரகும். தமலசனரள ட்டுகை் இறக்கும் சபரது 

தவண்திட்டுகை் சதரன்றும். இந்நிளல தவண்சதரல் சநரய் / தவண்புை்ைி என அளழக்கப்படுகிறது. 

6.சத ிய வீட்டுவ தி வங்கியின் (National Housing Bank) புதிய சமலரண்ளம இயக்குநர் யரர்? 

A) ஸ்ரீரரம் கல்யரணரரமன் 

B) அஸ்வனி குமரர் திரிபரதி 

C) R S கரர்க் 

D)  ரரதர குமரர் சஹரதர  

 சத ிய வீட்டு வ தி வங்கியின் (NHB) புதிய நிர்வரக இயக்குநரரக  ரரதர குமரர் சஹரதர மூன்றரண்டு 

கரலத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டுை்ைரர். இந்த நியமனத்திற்கு முன்பு, சஹரதர, Can Fin Homesஇன் நிர்வரக 

இயக்குநரரகவும், தளலளம நிர்வரக அதிகரரியரகவும் இருந்தரர். 100% அரசுக்கு ் த ரந்தமரன NHB, 

வீட்டு வ தி நிதியியல் பிரிவின் சமற்பரர்ளவ, மறுநிதியைிப்பு மற்றும் சமம்பரடு ஆகியவற்றுக்கரன 

ளமய நிறுவனமரகும். 

7. மீபத்தில் கரலமரன முகமது பரஜி, எம்மரநிலத்தின்  ிறந்த விடுதளலப் சபரரரட்ட வீரரரவரர்? 

A) உத்தரப்பிரசத ம்  

B) ஒடி ர  

C)  த்தீஸ்கர்  

D) பஞ் ரப் 

  ிறந்த விடுதளலப்சபரரரட்ட வீரரரன முகமது பரஜி (103), ஒடி ரவின் நபரங்பூரில் உை்ை சுனரரி 

 ரகியில் கரலமரனரர். தமரழியின் அடிப்பளடயில் ஒடி ர ஒரு தனி மரகரணமரக உருவரன 1936இல் 

அவர் இந்திய சத ிய கரங்கிர ில் (INC) ச ர்ந்தரர். ஆகஸ்ட் 19, 1942இல் நளடதபற்ற ‘தவை்ளையசன 

தவைிசயறு’ இயக்கத்திலும் ச ர்ந்தரர். 1947ஆம் ஆண்டு ஜூன் 25 அன்று விடுதளல த ய்யப்படுவதற்கு 

முன்பு வளர கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆண்டுகை் அவர்  ிளறயில் இருந்தரர். சுதந்தரப் சபரரரட்டத்திற்குப் 

பிறகு, பரஜி,  ர்சவரதயர இயக்கத்தில் தீவிரமரக இயங்கினரர். அவர், உத்கல் கரந்தி ஸ்மரக் நிதியின் 

தளலவரரகவும், உத்கல்  ர்சவரதயர மண்டலத்தின் தநருங்கிய பங்கரைரரகவும் இருந்தரர். 

8. 13ஆவது சத ிய புை்ைியியல் நரைின் கருப்தபரருை் என்ன? 

A) Administrative Statistics 

B) Quality Assurance in Official Statistics 
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C) Agriculture and Farmers’ Welfare 

D) Sustainable Development Goals (SDGs)  

 அன்றரட வரழ்வில் புை்ைியியலின் பயன்பரடு குறித்து பிரபலப்படுத்தவும், தகரை்ளககளை 

வகுப்பதில் புை்ைியியல் எவ்வரறு பயன்படுகிறது என்பது குறித்து தபரதுமக்கைிடம் விழிப்புணர்ளவ 

ஏற்படுத்தவுமரக, ஜூன்.29 அன்று சத ிய அைவில் “நீடித்த வைர் ் ிக்கரன இலக்குகை் – Sustainable 

Development Goals” என்ற கருப்தபரருளுடன் 13ஆவது சத ிய புை்ைியியல் நரை் (National Statistics Day) 

தகரண்டரடப்பட்டது. தரவு இளடதவைிகளை (Data Gaps) நிரப்புவது மற்றும் நீடித்த வைர் ் ிக்கரன 

இலக்குகைில் கரலக்சகரடு (Timeline) / தரம் (Quality) ஆகியவற்ளற சமம்படுத்துவளத சநரக்கிய 

தீவிரமரன விவரதங்களுக்கரக நடப்பரண்டு கருப்தபரருை் சதர்வு த ய்யப்பட்டுை்ைது. 

 சத ிய புை்ைியியல் நளடமுளறளய உருவரக்கி, இந்தத் துளறக்கு அைப்பரிய பங்கைிப்ளப வழங்கிய 

சபரர ிரியர் P C மகலசநரபிளஸ ்  ிறப்பிக்கும் விதமரக, அவரது பிறந்தநரைரன ஜுன்.29 அன்று 

இந்த நரை் தகரண்டரடப்படுகிறது. புை்ைியியல் ஆரரய் ் ி மற்றும் பயிற் ிக்கரக 1931ஆம் ஆண்டில் 

தகரல்கத்தரவில், இந்திய புை்ைியியல் நிறுவனம் ஒன்ளற இவர் அளமத்தரர். 

9. ‘Seventh Summit’  வரளல முடித்த முதல் IPS அதிகரரி யரர்? 

A) தீபங்கர் சகரஷ் 

B) அபர்ணர குமரர்  

C) மரைவத் பூர்ணர  

D) நவங் சகரம்பு 

 2002ஆம் ஆண்டு உ.பி பிரிளவ ்ச ர்ந்த IPS அதிகரரியரன அபர்ணர குமரர், ‘Seventh Summit’ என்னும் 

வியக்கத்தக்க  வரளல த ய்து முடித்த முதல் குடிளமப்பணியரைர் / IPS அதிகரரி என்ற வரலரற்று ் 

 ரதளனளயப் புரிந்துை்ைரர். வடக்கு அதமரிக்கரவின் மிகவுயர்ந்த  ிகரமரன அலரஸ்கரவில் உை்ை 

ததனரலி மளல ் ிகரத்தில் (20,310 அடி) இந்தியரவின் மூவர்ணக் தகரடிளய அவர் ஏற்றினரர். ததன் 

துருவ பயணத்ளத தவற்றிகரமரக முடித்த முதல் தபண் IPS DIG மற்றும் இந்சதர – திதபத்திய எல்ளல 

கரவல்துளற (ITBP) அதிகரரியுமரக இவர் உை்ைரர். 

 ‘Seventh Summit’ என்பது ஒரு மளலசயற்ற ்  வரலரகும். இதில், 7 கண்டங்கைில் உை்ை மிகவுயர்ந்த 

மளலகைின்  ிகரங்கைின் உ ் ிளய அளடய சவண்டும். இதில் சநபரைத்தின் எவதரஸ்ட்  ிகரம், 

அர்தஜன்டினரவின் அசகரன்கரகுவர (Aconcagua), அதமரிக்கரவின் ததனரலி, தரன் ரனியரவின் 

கிைிமஞ் ரசரர, இரஷ்யரவின் எல்ப்ரஸ் (Elbrus), அண்டரர்டிகரவின் வின் ன் (Vinson) மற்றும் 

ஆஸ்திசரலியரவின் புன்கரக் தஜயர (Puncak Jaya) மற்றும் தகரஸ்கியுஸ்சகர (Kosciuszko) ஆகியளவ 

அடங்கும். கனடிய மளலசயற்ற வீரரரன சபட்ரிக் சமரசரர, 1986ஆம் ஆண்டில் ‘Seventh Summit’ 

 வரளல முடித்த முதல் மனிதரரவரர். இந்திய இரரணுவ அதிகரரியரன Col. இரன்வீர்  ிங் ஜம்வரல், 7 

கண்டங்கைில் பரவியிருக்கும் 7 மிகவுயர்ந்த  ிகரங்கைின் உ ் ிளய அளடந்த முதல் இந்தியரரவரர். 
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10. ‘The New Delhi Conspiracy’ என்ற நூளல எழுதிய இந்திய அர ியல்வரதி யரர்? 

A)   ி தரூர் 

B) அபிசஷக் மனு  ிங்வி 

C)  ஞ் ய் நிருபம் 

D) மீனரட் ி சலகி  

 ‘The New Delhi Conspiracy’ என்ற நூளல தில்லிளய ் ச ர்ந்த மக்கைளவ நரடரளுமன்ற உறுப்பினரும், 

உ ் நீதிமன்ற வழக்குளரஞருமரன மீனரட் ி சலகி எழுதியுை்ைரர். கிருஷ்ண குமரருடன் இளணந்து 

எழுதப்பட்ட இந்தப் புத்தகம், ஜூளல.8 அன்று தவைியிடப்படவுை்ைது. இந்நூல், தில்லியின் அர ியல் 

அடித்தைங்களைப்பற்றி சபசுகிறது. சமலும், நரட்டின் அர ியல் பரளதயின் சபரக்ளக பரதிக்கும் 

விஷயங்களைத் ததைிவுபடுத்த முயற் ிக்கிறது. 

 

 

 த ன்ளன வண்ணரரப்சபட்ளடயில் 5 ஏக்கர் நிலத்தில் ரூ.70 லட் ம் த லவில் விளரவில் பரரம்பரிய 

சதரட்டம் அளமக்கப்படவுை்ைது. இந்தத் சதரட்டத்தில்,  ங்க இலக்கியத்தில் குறிப்பிட்டுை்ை மரங்கை் 

மற்றும் த டிகை் இடம்தபறவுை்ைன. இம்மரத இறுதிக்குை் இந்தத் சதரட்டத்ளத அளமக்க தமிழ்நரடு 

சதரட்டக்களல சமம்பரட்டு நிறுவனம் நடவடிக்ளக சமற்தகரண்டு வருகிறது. இந்தத் சதரட்டத்தில், 

100 வளகயரன மரங்கை், த டிகை்,  ிறு சதரட்டம், உை் நீர்ப்பர னம் ஆகியளவ இடம்தபறும். 

 தமிழ்நரட்டிசலசய முதல்முளறயரக த ன்ளன எம்.ஜி.ஆர் மத்திய இரயில் நிளலயத்தில், பளழய 

குற்றவரைிகளை கண்கரணிப்பு சகமரர மூலம் அளடயரைங்கரணும் அதிநவீன ‘எட்ஜ் பரஸ்ட்’ 

ததரழில்நட்பம் அறிமுகம் த ய்யப்பட்டுை்ைது. 

 கடவு ் ீட்டு அலுவலகங்கைில்  ிறந்த ச ளவக்கரன நடுவணர ின் விருளத சகரயம்புத்துூர் மண்டல 

கடவு ் ீட்டு (Passport) அலுவலகம் தபற்றுை்ைது. 

  ிற்பி பரலசுப்பிரமணியம் தளலளமயிலரன  ிற்பி அறக்கட்டளை, கவிஞர் சதவத ் னுக்கு 24ஆம் 

ஆண்டுக்கரன ‘ ிற்பி இலக்கிய’ விருளத அறிவித்துை்ைது. ‘விரல்கைில் வழியும் குரலற்றவனின் 

த ங்குருதி’ நூலுக்கரகக் கவிஞர் ச ரளல மரரியப்பனுக்கு ‘ ிற்பி இலக்கிய’ப் பரிள யும் ‘Target 0’ 

என்னும் சுற்று ்சூழல் வனப்பரதுகரப்பு அளமப்புக்கு தபர.மர.சுப்பிரமணியம் விருளதயும்  ிற்பி 

அறக்கட்டளை அறிவித்துை்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. AES & JE ந ோய்களுக்கு எதிரோக தஸ்தக் பரப்புரரரய முன்னனடுத்துள்ள மோ ில அரசு எது? 

A) இரோஜஸ்தோன் 

B) மத்தியபிரநதசம் 

C) உத்தரபிரநதசம்  

D) பீகோோ் 

 கடிய மூரளயழற்சி ந ோய் (Acute Encephellitis Syndrome – AES) மற்றும் ஜப்போனிய மூரளயழற்சி 

(Japanese Encephallitis – JE) ந ோய்களுக்கு எதிரோக உத்தரபிரநதச அரசு “DASTAK” என்ற வீடு வீடோக 

னசன்று நமற்னகோள்ளும் பரப்புரரரயத் னதோடங்கியுள்ளது. UNICEF உடன் நசோ் ்து னதோடங்கப்பட்ட 

இ ்தப் பரப்புரர ஜூரல 1 – 31 வரர  ரடனபறும். இ ்த மோ ில அளவிலோன பரப்புரரக் குழுக்கள், 

மோ ிலத்தின் 75 மோவட்டங்களிலும் உள்ள ஒவ்னவோரு கிரோமத்திற்கும் னசன்று வீடு வீடோக இ ்த AES & 

JE ந ோய் குறித்தும் அநதநவரள னதோற்றுந ோய்கள் குறித்தும் விழிப்புணோ்வு ஏற்படுத்தும். 

2. ISAவின் முதலோவது கூட்டு போதுகோப்புப் பயிற்சியோன “ISALEX19”ஐ  டத்தும்  கரம் எது? 

A) புநன 

B) போோீஸ்  

C)  ியூயோோ்க் 

D) அபுதோபி  

 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் (UAE) தரல கரமோன அபுதோபியில், சோ்வநதச போதுகோப்புக் கூட்டணியின் 

(ISA) முதலோவது கூட்டு போதுகோப்புப் பயிற்சியோன “ISALEX19” னதோடங்கப்பட்டது. ISAவின் ஐம்பது சட்ட 

அமலோக்க முகரமகளின் பிரதி ிதிகள் இ ்தப் பயிற்சியில் பங்நகற்கின்றனோ். 

 பங்நகற்போளோ்களுள் உத்திசோோ் அணிகள், தகவல் னதோடோ்புகள் மற்றும் சிவில் போதுகோப்பு உள்ளிட்ட 

அணிகளின் பிரதி ிதிகள் அடங்குவோ். ISA என்பது ஒழுங்கரமக்கப்பட்ட,  ோடுகட ்த & தீவிரவோத 

குற்றங்கரள எதிோ்னகோள்ளும் ஒரு சோ்வநதச னசயற்குழுவோகும். ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பஹ்ரரன், 

னமோரோக்நகோ, பிரோன்ஸ், இத்தோலி, ஸ்னபயின், னசனகல், சிங்கப்பூோ் மற்றும் ஸ்நலோவோக் குடியரசு 

முதலிய ஒன்பது  ோடுகள் தற்நபோது இ ்தக் கூட்டணியில் உள்ளன. 

3. STRIDE என்பது பின்வரும் எவற்றுடன் னதோடோ்புரடயது? 

A) ஆரோய்ச்சிக் கலோசோரத்ரத அதிகோிக்க  

B) னபண்கள் அதிகோரமளித்தரல அதிகோிக்க 

C) பழங்குடி ரகவிரனப்னபோருட்கரள பிரபலப்படுத்த 

D) குழ ்ரதக் கல்விரய நமம்படுத்துவதற்கோக 
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  ோட்டில் ஆரோய்ச்சிக் கலோச்சோரத்ரத உயோ்த்துவதற்கோக பல்கரலக்கழக மோனியக் குழுமம் (UGC), 

Scheme for Trans–disciplinary Research for India’s Developing Economy – STRIDE (இ ்தியோவின் 

வளோ் ்துவரும் னபோருளோதோரத்திற்கோன பல்–ஒழுங்கு ஆரோய்ச்சித் திட்டம்) என்ற ஒரு புதிய முயற்சிக்கு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இளம் திறரமயோளோ்ரள அரடயோளங்கோண்பது, ஆரோய்ச்சிக்கலோசோரத்ரத 

வலுப்படுத்துவது, திறரன வளோ்ப்பது, புத்தோக்கங்கரள ஊக்கப்படுத்துவது மற்றும் இ ்தியோவின் 

வளோ் ்துவரும் னபோருளோதோரம் மற்றும் நதசிய நமம்போட்டுக்கோன பல் – ஒழுங்கு ஆரோய்ச்சிரய 

ஆதோிப்பது ஆகியன இ ்த STRIDEஇன் ந ோக்கங்களோகும். 

 னபோதுவோக, சமுக ோீதியோக னபோருத்தமோன, உள் ோட்டுத் நதரவ அடிப்பரடயிலோன, நதசிய 

முக்கியத்துவம் வோய் ்த மற்றும் பன்னோட்டளவில் முக்கியத்துவம் வோய் ்த ஆரோய்ச்சித்திட்டங்களுக்கு 

STRIDE தனது ஆதரரவ வழங்கும். னபோது லனுக்கோன புதிய நயோசரனகள், கருத்துகள் மற்றும் 

வழக்கங்கரள உருவோக்குதல், நமம்போடு னசய்தல் மற்றும் ஒருங்கிரணத்தல் மற்றும் சிவில் சமூகத்ரத 

வலுப்படுத்துதல் ஆகியவற்ரற STRIDE ஆதோிக்கும். 

4.எ ்தத் நததியில், சோ்வநதச ஒலிம்பிக்  ோள் கரடப்பிடிக்கப்படுகிறது? 

A) ஜூன் 23  

B) ஜூன் 29 

C) ஜூன் 25 

D) ஜூன் 27 

 உலனகங்கும் உள்நளோோ் போலினம், வயது மற்றும் தடகள திறன் நபோன்ற எவ்வித போகுபோடுமில்லோமல், 

அரனத்து விரளயோட்டுக்களிலும் பங்நகற்பரத ஊக்குவிப்பதற்கோக சோ்வநதச ஒலிம்பிக்  ோள், 

ஒவ்நவோோ் ஆண்டும் ஜூன்.23 அன்று னகோண்டோடப்படுகிறது. 

5.முதலோவது இ ்திய பன்னோட்டுக் கூட்டுறவு வோ்த்தக கண்கோட்சியோனது (IICTF) பின்வரும் எ ்த 

 கரத்தில்  ரடனபறவுள்ளது? 

A) புநன 

B) புது தில்லி  

C) நடரோடூன் 

D) நபோபோல் 

 முதலோவது இ ்திய பன்னோட்டுக் கூட்டுறவு வோ்த்தக கண்கோட்சியோனது புது தில்லியில், அக்.11–13 வரர 

 ரடனபறும். நவளோண் ஏற்றுமதிக் னகோள்ரக – 2018இன் ஒருபகுதியோன இ ்த முயற்சி, நவளோண் 

ஏற்றுமதிரய இரட்டிப்போக்குவரதயும், இ ்திய விவசோயிகரளயும் விவசோய னபோருட்கரளயும் 

பன்னோட்டு மதிப்புச்சங்கிலிகளுடன் (Value Chain) ஒருங்கிரணப்பரத ந ோக்கமோகக் னகோண்டுள்ளது. 

 ோட்டுக்குள்ளும் னவளி ோட்டிலும் கூட்டுறவு மூலமோக வோ்த்தகத்ரத ஊக்குவிப்பரத இ ்தக் 

கண்கோட்சி ந ோக்கமோகக் னகோண்டுள்ளது. இது நமம்படுத்தப்பட்ட கிரோமப்புற மற்றும் பண்ரணச் 

னசழிப்ரப ந ோக்கி னசயல்படுகிறது. 
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 இக்கண்கோட்சி, இ ்தியோ மற்றும் னவளி ோடுகரளச் நசோ் ்த னதோழில் & வணிக  ிறுவனங்களுடனோன 

கூட்டணிகரள உருவோக்குவதற்கும், தயோோிப்பு ஆதோரங்கரள (Product Sourcing) உருவோக்குவதற்கும் 

மற்றும் பல்நவறு தயோோிப்புகள் மற்றும் நசரவ வழங்கு ோ்களின் முதன்ரமத் தயோோிப்போளோ்களுடன் 

னதோடோ்புனகோள்வதற்கும் ஒரு மிகப்னபோிய வோய்ப்ரப வழங்கும். 

6. 312 பஞ்சோயத்துகரள புரகயிரல அற்ற பஞ்சோயத்துகளோக மோற்றுவதற்கோக ஜம்மு மற்றும் 

கோஷ்மீோின் எம்மோவட்ட  ிோ்வோகம், ‘ டவடிக்ரக குமோோ் – Operation Khumaar’ஐ னதோடங்கியுள்ளது? 

A) ரோநஜோோி (Rajouri)  

B) உதம்பூோ் 

C) கத்துவோ 

D) பூஞ்ச் 

 ஜம்மு மற்றும் கோஷ்மீோில், 312 பஞ்சோயத்துகரள புரகயிரல அற்ற பஞ்சோயத்துகளோக மோற்றுவதற்கோக 

ரோநஜோோி மோவட்ட  ிோ்வோகம் “ டவடிக்ரக குமோோ்” என்ற திட்டத்ரத னதோடங்கியுள்ளது. புரகயிரல 

மற்றும் புரகயிரல சோோ் ்த னபோருட்களிலிரு ்து அ ்தப் பஞ்சோயத்துகரள விடுவிக்கும் வரகயில், 

மோவட்ட  ிோ்வோகத்தோல் இத்திட்டம்  டத்தப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின்கீழ், பள்ளி எல்ரலயிலிரு ்து 

நூறு னகஜம் (yard) னதோரலவுக்குள்  புரகயிரல விற்பரன னசய்தோல், அதற்கு அபரோதம் விதிக்க 

பள்ளிகளின் தரலரம ஆசிோியருக்கும் கூட அதிகோரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 புரகயிரல நகோ்நவோோ் இ ்தப் பழக்கத்ரதவிட்டு னவளிநயற உதவும் வரகயில், அரனத்து சமூக 

சுகோதோர ரமயங்களிலும் ஆநலோசரன ரமயங்கரள அரமக்க வட்டோர மருத்துவ அலுவலோ்கள் 

பணிக்கப்பட்டுள்ளனோ். தீங்கு விரளவிக்கும் புரகயிரல மற்றும் அதுசோோ் ்த னபோருட்களிலிரு ்து 

சமூகத்ரத விடுவிப்பதற்கோக ஒரு நபோோ்க்கோல அடிப்பரடயில் பணியோற்றுமோறு மோவட்ட அதிகோோிகள் 

வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளனோ். 

7.சமீபத்தில் கோலமோன ச ்நதோஷ் ரோணோ, எ ்த அரசியல் கட்சியின் மூத்த தரலவரோக இரு ்தோோ்? 

A) இ ்திய னபோதுவுடரமக் கட்சி (மோோ்க்சியம் – னலனினியம்)  

B) போரதீய ஜனதோ கட்சி 

C) இ ்திய நதசிய கோங்கிரஸ் 

D) சமோஜ்வோதி கட்சி 

 மூத்த  க்சரலட் தரலவரோன ச ்நதோஷ் ரோணோ (76), னகோல்கத்தோவில் ஜூன்.29 அன்று கோலமோனோோ். 

அவோ் இ ்திய னபோதுவுரடரமக் கட்சியின் (மோோ்க்சியம் – னலனினியம்) முன்னோள் தரலவோ்களுள் 

ஒருவரோகவும், நமற்கு வங்கத்தில் சோதி, வோ்க்கம் & பழங்குடி அரசியல் குறித்த சி ்தரனயோளரோகவும் 

இரு ்தோோ். மோ ிலத்தின் சிற ்த இலக்கிய விருரதயும் அவோ் னவன்றுள்ளோோ். ‘Rajnitir Ek Jibon (A Life in 

Politics)’ என்பது அவரது சுயசோிரதயோகும். 
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8. ‘A Prime Minister to Remember- Memories of a Military Chief’ என்ற நூலின் ஆசிோியோ் யோோ்? 

A) விஷ்ணு பகவத் 

B) சுநரஷ் நமத்தோ 

C) சுஷில் குமோோ்  

D) விஜய் சிங் னசகோவத் 

 ‘A Prime Minister to Remember – Memories of a Military Chief’ என்ற நூரல கடற்பரட முன்னோள் 

தரலரமத் தளபதி சுஷில் குமோோ் எழுதியுள்ளோோ். இ ்நூல், மரற ்த பிரதமோ் அடல் பிகோோி வோஜ்போய், 

இ ்தியோவின் ஆயுதப்பரடகளில் ஏற்படுத்திய னபரும் தோக்கத்ரதப்பற்றி கூறுகிறது. 1998 – 2001ஆம் 

ஆண்டுக்கு இரடயில் கடற்பரடத்தரலவரோக இரு ்த கடற்பரடத்தளபதி குமோோ், 1999இல் கோோ்கில் 

நபோரர நமற்போோ்ரவ னசய்தோோ். 

9. 21ஆவது கோமன்னவல்த் நடபிள் னடன்னிஸ் சோம்பியன்ஷிப்ரப  டத்தும் மோ ிலம் எது? 

A) ஒடிசோ  

B) ஜோோ்க்கண்ட் 

C) பஞ்சோப் 

D) நமற்கு வங்கம் 

 21ஆவது கோமன்னவல்த் நடபிள் னடன்னிஸ் சோம்பியன்ஷிப்ரப  டத்துவதற்கோக ஒடிசோ அரசு சமீபத்தில், 

மோ ில நடபிள் னடன்னிஸ் அரமப்பு மற்றும் இ ்திய நடபிள் னடன்னிஸ் கூட்டரமப்புடனோன 

புோி ்துணோ்வு ஒப்ப ்தத்தில் ரகனயழுத்திட்டுள்ளது. ஜூரல 17 முதல் 22 வரர கட்டோக்கில் உள்ள 

ஜவகோ்லோல் உள்ளரங்க ரமதோனத்தில், இ ்தப் நபோட்டி  ரடனபறவுள்ளது. இ ்தியோ, சிங்கப்பூோ், 

மநலசியோ, வங்கநதசம், இலங்ரக, இங்கிலோ ்து, ஸ்கோட்லோ ்து, நவல்ஸ், னஜோ்சி, ஆஸ்திநரலியோ, 

ரசப்ரஸ், னதன்னோப்பிோிக்கோ, ர ஜீோியோ, போகிஸ்தோன் முதலிய 14  ோடுகள் இதில் பங்நகற்கவுள்ளன. 

10. ‘Strum Ataka’ என்ற பீரங்கி எதிோ்ப்பு ஏவுகரணக்கோக, இ ்தியோ, எ ்த  ோட்டுடன் ரூ.200 நகோடி 

மதிப்பிலோன போதுகோப்பு ஒப்ப ்தத்ரத னசய்துள்ளது? 

A) ஐக்கிய அனமோிக்கோ 

B) இஸ்நரல் 

C) இரஷ்யோ  

D) பிரோன்ஸ் 

 அவசரகோல ஏற்போடுகளின்கீழ், ‘Strum Ataka’ என்ற பீரங்கி எதிோ்ப்பு ஏவுகரணகரள (Anti-tank Missile) 

னகோள்முதல் னசய்வதற்கோக இ ்திய விமோனப்பரடயோனது இரஷ்யோவுடன் ரூ.200 நகோடி மதிப்பிலோன 

போதுகோப்பு ஒப்ப ்தத்தில் ரகனயழுத்திட்டுள்ளது. இ ்தியோவின் Mi–35 நபோோ் உலங்கூோ்திகளில் 

(Helicopters) னபோருத்தி ஏவுவதற்கு ஏற்றோற் நபோன்றரவ இ ்த ஏவுகரணகள். 
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 இ ்திய வோன்பரடயின் பழரமயோன அனமோிக்க வரக ‘Apache Gunships’ஐ மோற்றிவிட்டு, இ ்த வரக 

ஏவுகரணகள் னபோருத்தப்படவுள்ளது.  ோட்டின் முப்பரடகளுக்கும் 3 மோதகோல இரடனவளியில் 300 

நகோடி ரூபோய் வரரயிலோன நபோோ்க் கருவிகரள வோங்கிக்னகோள்ளும் அனுமதி எப்நபோதும் உண்டு. 

இச்சிறப்பு அதிகோரம், கட ்த பிப்ரவோி மோதத்தில் புல்வோமோவில் பயங்கரவோதிகள் CRPF மீது  டத்திய 

னவடிகுண்டு தோக்குதலுக்குப் பின்னோ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

 

 

 ஈநரோடு மோவட்டம், சத்தியமங்கலம் புலிகள் கோப்பகம், பவோனிசோகோ் கோரோட்சிக்னகோரர வன கோல் 

 ரட மருத்துவமரனயில் மரலப்போம்புகளுக்கு அறுரவசிகிச்ரச மூலம் ‘நரடிநயோ அரலயனுப்பி – 

Radio Transmitter’ னபோருத்தி அதன் இயல்புகரளக் கண்டறிய முயற்சி நமற்னகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மத்திய அரசால் ததாடங்கப்பட்டுள்ள நீா்ப்பாதுகாப்புப் பரப்புரர எது? 

A) ஜல் பச்சவ் அபியான் 

B) ஜல் தரங் அபியான் 

C) ஜல் சுரக்ஷா அபியான் 

D) ஜல் சக்தி அபியான்  

 மத்திய ஜல் சக்தி அரமச்சா் ஸ்ரீகஜஜந்திர சிங் தெகாவத் அண்ரமயில், ஜல் சக்தி அபியான் – நீா்ப் 

பாதுகாப்புப் பரப்புரரரயத் ததாடங்கிரவத்தாா். இதன்முலம், இந்தியாவின் 256 மாவட்டங்களில் 

உள்ள 1,592 வட்டாரங்கள் வாாியாக நீா்நிரலகள் கண்காணிக்கப்படும். இப்பரப்புரர, பருவமரைப் 

தபாைியும் காலமான வரும் ஜூரல 1 – தசப்.15 வரர தபாதுமக்களின் பங்ஜகற்புடன் நடத்தப்படும். 

 இந்தப் பரப்புரரயானது நீா்ப்பற்றாக்குரற மிகுந்த மாவட்டங்கள் மற்றும் ததாகுதிகளின் மீது தனது 

கவனத்ரதச் தசலுத்தும். நீா்ப்பாதுகாப்பு மற்றும் மரைநீா் ஜசகாிப்பு, பாரம்பாிய மற்றும் பிற நீா் 

நிரலகரள புதுப்பித்தல், நீரர மறுபயன்பாடு தசய்தல் மற்றும் நீா்நிரலகரள நிரறத்தல், 

நீா்ப்படுரக ஜமம்பாடு மற்றும் தீவிர காடுவளா்ப்பு முதலிய ஐந்து அம்சங்களில் இது கவனம் தசலுத்தும்.  

 நீா்ப்பாசனம் மற்றும் சிறந்த பயிா் ஜதா்வுகளுக்கு திறரமயான நீா்ப்பயன்பாட்ரட ஊக்குவிப்பதற்காக 

ததாகுதி மற்றும் மாவட்ட நீா்ப்பாதுகாப்புத் திட்டங்கரள உருவாக்குதல் மற்றும் ‘ஜவளாண் அறிவியல் 

ரமய கண்காட்சிகள்’ ஜபான்ற முயற்சிகள், இந்தப் பாதுகாப்புப் பரப்புரரஜயாடு தசயல்படுத்தப்படும். 

நகா்ப்புறங்களில், ததாைில்துரற / விவசாய ஜதரவகளுக்காக காலவரரயரற இலக்குகளுடன் 

கூடிய கைிவுநீா் மறுபயன்பாட்டுத் திட்டங்கள் உருவாக்கப்படும். 

2.எந்தத் ஜததியில், உலக தவப்பமண்டல நாள் அனுசாிக்கப்படுகிறது? 

A) ஜூன் 27 

B) ஜூன் 28 

C) ஜூன் 29  

D) ஜூன் 30 

 தவப்பமண்டல பகுதிகள் எதிா்தகாள்ளும் குறிப்பிடத்தக்க சவால்கள் குறித்த விைிப்புணா்ரவ 

ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்ஜவாா் ஆண்டும் ஜூன்.29 அன்று உலக தவப்பமண்டல தினம் (International 

Day of the Tropics) கரடப்பிடிக்கப்படுகிறது. தவப்பமண்டல பகுதிகளின் அசாதாரண பல்வரகத் 

தன்ரமரய இந்த நாள் தகாண்டாடுகிறது. அஜதஜநரத்தில், தனித்துவமிக்க சவால்கரளயும், அரத 

தவப்பமண்டல நாடுகள் ரகயாள எடுக்கும் முயற்சிகரளயும் இந்நாள் தவளிப்படுத்துகிறது.  

 தவப்பமண்டலம் என்பது புவியின் ஒருபகுதியாகும்; இது கடக ஜரரக & மகர ஜரரகக்கு இரடயிலான 

பகுதி என்று வரரயறுக்கப்படுகிறது. உலகின் தமாத்த பரப்பளவில் தவப்பமண்டலங்கள் நாற்பது % 

ஆகும். ஜமலும், அரவ புவியின் பல்லுயிா் தபருக்கத்தில் சுமாா் 80 சதவீதத்ரதக் தகாண்டுள்ளன. 
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தவப்பமண்டலபகுதி காலநிரல மாற்றம், காடைிப்பு, நகரமயமாக்கல் மற்றும் மக்கள்ததாரக 

மாற்றங்கள் ஜபான்ற பல சவால்கரள எதிா்தகாள்கிறது. 

3.வணிக ஜநாக்கிலான திமிங்கல ஜவட்ரடரய அதிகாரப்பூா்வமாக மீண்டும் ததாடங்கியுள்ள 

நாடு எது? 

A) ஜப்பான்  

B) ததன் தகாாியா 

C) நியூசிலாந்து 

D) ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் 

 ஆராய்ச்சி ஜநாக்கங்களுக்காக திமிங்கலங்கரள ஜவட்ரடயாடுவது தரடதசய்யப்பட்ட சுமாா் 30 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, ஜூரல.1 அன்று வணிக ஜநாக்கிலான திமிங்கல ஜவட்ரடரய ஜப்பான் 

அதிகாரப்பூா்வமாக மீண்டும் ததாடங்கியது. சா்வஜதச திமிங்கல ஆரணயத்திலிருந்து (International  

Whaling Commission) ஜப்பான் விலகியபின் இந்த ஜவட்ரடகள் நடத்தப்படுகின்றன. இது, திமிங்கல 

ஜவட்ரட – எதிா்ப்பு ஆா்வலா்களால் கடும் கண்டனத்திற்குள்ளானது மற்றும் ஜப்பானிய திமிங்கல 

ஜவட்ரடச் சமூகங்களால் தபாிதும் வரஜவற்கப்பட்டது. 

 சா்வஜதச திமிங்கல ஆரணயின் தரடயிருந்தஜபாதும், வணிக ஜநாக்கிலான திமிங்கல ஜவட்ரடரய 

நடத்தும் ஐஸ்லாந்து மற்றும் நாா்ஜவ ஆகிய நாடுகளுடன் தற்ஜபாது ஜப்பானும் இரணந்துள்ளது. 

ஜப்பானிய கடற்கரரயிலிருந்து சுமாா் 200 கடல் ரமல் (370 கி.மீ) வரர நீண்டுள்ள ஜப்பானின் 

பிராந்திய கடல் மற்றும் பிரத்திஜயக தபாருளாதார மண்டலத்திற்குள் இவ்ஜவட்ரடகள் நடத்தப்படும். 

உலகின் திமிங்கல எண்ணிக்ரகரய பாதுகாப்பதற்கும் நிா்வகிப்பதற்கும் 1946இல் நிறுவப்பட்ட IWC, 

1986ஆம் ஆண்டில் வணிக ஜநாக்கிலான திமிங்கல ஜவட்ரடக்குத் தரடவிதித்தது. 

4.தமிை்நாட்டின் மாநில வண்ணத்துப்பூச்சியாக அதிகாரப்பூா்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 

வண்ணத்துப்பூச்சி இனம் எது? 

A) Cirrochroa thais  

B) Papilio bianor 

C) Papilio buddha 

D) Troides Minos 

 தமிை்நாட்டின் மாநில வண்ணத்துப்பூச்சியாக ‘தமிை் யாஜமான்’ (Cirrochroa thais) அதிகாரப்பூா்வமாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜமற்குத்ததாடா்ச்சி மரலகரள வாைிடமாகக் தகாண்டுள்ள இந்த வரக 

வண்ணத்துப்பூச்சிகள் ‘தமிை் மறவன்’ அதாவது ‘ஜபாா் வீரன்’ என அரைக்கப்படுகின்றன. ஜமற்குத் 

ததாடா்ச்சி மரலகளில் காணப்படும் 32 வரக வண்ணத்துப்பூச்சி இனங்களுள், அடா் – பழுப்பு 

நிறத்திலான தவளிப்புறம் வரளயத்துடன் கூடிய மஞ்சள் கலந்த பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும் இந்த 

வரக வண்ணத்துப்பூச்சிகளும் ஒன்றாகும். 
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 இதன்மூலம், மாநிலத்திற்தகன வண்ணத்துப்பூச்சிரய அறிவிக்கும் நாட்டின் ஐந்தாவது மாநிலமாக 

தமிை்நாடு மாறியுள்ளது. மாநிலத்துக்தகன வண்ணத்துப்பூச்சிரய (Blue Mormon) அறிவித்த முதல் 

மாநிலமாக மகாராெ்டிர மாநிலம் உள்ளது. அரதத்ததாடா்ந்து உத்தரகாண்ட் (Common peacock), 

கா்நாடகா (Southern Bird Wing) மற்றும் ஜகரளா (Malabar banded peacock) ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன.  

 இத்தரகய அறிவிப்புக்குப் பிறகு, இந்த வண்ணத்துப்பூச்சியானது மாநில அரசின் தபருரமயாக 

மாறும் அஜதஜவரளயில், இம்முடிவு அதன் சுற்றுச்சூைல் அரமப்ரபப் பாதுகாக்க உதவுகிறது மற்றும் 

சூைல் சுற்றுலாவுக்கும் வைிவகுக்கிறது. தமிை்நாட்டில் தமாத்தம் 32 வண்ணத்துப்பூச்சி உயிாின 

வளமிகு இடங்கள் (hotspots) உள்ளன. மாநில விலங்கு (நீலகிாி வரரயாடு), மாநிலப்பறரவ (மரகதப் 

புறா), மாநில மரம் (பரன), மாநில மலா் (தசங்காந்தள்), மாநிலப்பைம் (பலா), மாநில முத்திரர (திரு 

வில்லிப்புத்துூா் ஆண்டாள் ஜகாபுரம்), மாநில விரளயாட்டு (கபடி) மற்றும் மாநில நடனம் (பரத 

நாட்டியம்) முதலிய சின்னங்கரள தமிை்நாடு மாநில அரசு முன்ஜப அறிவித்துள்ளது. 

5.எந்தத்தளத்தில், இந்திய – பிதரஞ்சு கூட்டு வான்பயிற்சியான “கருடா – VI” ததாடங்கியுள்ளது? 

A) மாந்த்ஜபலிஜய 

B) புஜன 

C) ஜஜாத்பூா் 

D) மாண்ட்–டி–மாா்சன் (Mont–de–Marsan)  
 இந்ஜதா – பிதரஞ்சு விமானப்பரடகளுக்கு இரடஜயயான ‘கருடா–VI’ பயிற்சியானது ஜூரல.1 முதல் 

பிதரஞ்சு விமானப்பரடத்தளமான மாண்ட்–டி–மாா்சனில் ததாடங்கியது. இருநாடுகளின் மிகவும் 

சக்திவாய்ந்த ஜபாா் விமானங்களின் பாதுகாப்பு உத்திகரள சாிபாா்க்கவும், அவற்றின் திறன்கரள 

ஜமம்படுத்தவும் இந்தப் பயிற்சி உதவும். இரஜபல், மிஜரஜ் 2000, சுஜகாய் 30 இரக ஜபாா் விமானங்கள் 

இந்தப் பயிற்சியில் பங்குதகாள்ளும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. 

 இருதரப்பு உறவுகரள வலுப்படுத்துவஜதாடு, ததாைில்முரற ததாடா்பு, அனுபவ பாிமாற்றம் மற்றும் 

தசயல்பாட்டு அறிரவயும் இது ஊக்குவிக்கும். வான் பரட வீரா்கரள ஒரு பன்னாட்டுச் சூைலில் 

தசயல்படுவதற்கான ஒரு நல்வாய்ப்பிரன இது நல்கும். 

6. NASAவின் PUNCH திட்டப்பணிக்கான இரண ஆய்வாளராக ஜதா்வு தசய்யப்பட்டுள்ள இந்திய 

அறிவியலாளா் யாா்? 

A) தீபங்கா் பானா்ஜி  

B) ரகுநாத் ஆனந்த் மஜெல்கா் 

C) அஜசாக் தசன் 

D) நஜரந்திர கா்மாகா் 

 சூாியரன படம் பிடிக்கும் PUNCH திட்டத்ரத தரலரமஜயற்று வைிநடத்துவதற்காக தடக்சாரஸச் 

ஜசா்ந்த ததன்ஜமற்கு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்ரத NASA ஜதா்வுதசய்துள்ளது. இது சூாியனின் தவளிப்புற 

ஒளிவட்டத்ரத படம் பிடிக்கும் ஒரு முக்கியப்பணியாகும். இந்திய வானியற்பியல் நிறுவனத்தின் சூாிய 
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இயற்பியலாளரான ஜபராசிாியா் தீபங்கா் பானா்ஜியும் PUNCH திட்டத்தின் இரண ஆய்வாளராக (Co 

– Investigator) உள்ளாா். “Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere” என்பதன் சுருக்கஜம PUNCH 

ஆகும். சூாியனின் தவளிப்புற ஒளிவட்டத்திலிருந்து (Corona) சூாியக்காற்றுக்கு துகள்கள் மாறுவரத 

புாிந்துதகாள்வதில் இந்த PUNCH திட்டம் கவனம் தசலுத்துகிறது. சூாியனின் ஒளிவட்டத்ரத ஆய்வு 

தசய்வதற்கு, இந்தியா தனது தசாந்த தசயற்ரகக்ஜகாளான ஆதித்யா–L1ஐ அனுப்ப திட்டமிட்டுள்ளது. 

ஜமலும், அதற்கான அறிவியல் பணிக்குழுவின் இரணத் தரலவராகவும் Prof.பானா்ஜி உள்ளாா் 

7.அண்ரமயில் காலமான மூத்த சமூக ஜசவகி Dr. தஜயா அருணாசலம், எந்த மாநிலத்ரதச் 

ஜசா்ந்தவராவாா்? 

A) தமிை்நாடு  

B) ஜகரளா 

C) கா்நாடகா 

D) ஆந்திரப்பிரஜதசம் 

 உரைக்கும் மகளிா் சங்கத்தின் (Working Women’s Forum – WWF) நிறுவனரான டாக்டா். தஜயா 

அருணாச்சலம் (87), ஜூன்.29 அன்று தசன்ரனயில் காலமானாா். 1978இல் அவா் ததாடங்கிய WWF 

மூலம் அவராற்றிய சமூக ஜசரவ பங்களிப்புகளுக்காக அவா் மிகவும் பிரபலமாக அறியப்பட்டாா். 

WWF மூலம் இலட்சக்கணக்கான ஏரைப்தபண்கரள அவா்களின் வறுரமப் பின்னணியிலிருந்து 

மீட்டு, நிதிாீதியாக அவா்கரள சுயாதீனமாக தசயல்படக்கூடியவா்களாக மாற்றிக்தகாள்ள அவா் 

உதவியுள்ளாா். Dr. தஜயா, 1987இல் இந்திய அரசால் ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது வைங்கி தகளரவிக்கப்பட்டாா்.  

 தபண்கள் மற்றும் குைந்ரதகளின் நலனுக்காக அவராற்றிய பணிக்காக 2009இல் ‘ஜம்னாலால் பஜாஜ்’ 

விருரதப்தபற்றாா். தபாருளாதாரம் மற்றும் புவியியலில் பட்டம் தபற்றுள்ள அவருக்கு, 1999இல் 

தஜா்மனியின் லுூயன்தபா்க் பல்கரல தகளரவ டாக்டா் பட்டம் வைங்கியது. 2003இல் கிளீட்ஸ்ஜமன் 

அறக்கட்டரளயின் சா்வஜதச ஆா்வலா் விருரதயும், 2010இல் காட்பிஜர பிலிப்ஸ் ஜதசிய துணிச்சலான 

சமூக ஜசவகா் வாை்நாள் சாதரனயாளா் விருரதயும் அவா் தபற்றாா். அவா், தமிை்நாடு காங்கிரஸ் 

குழுவின் துரணத்தரலவராகவும், அகில இந்திய காங்கிரஸ் குழுவின் உறுப்பினராகவும் இருந்தாா். 

8.உட்கட்டரமப்பு திட்டங்களுக்கான மூலதன கிரடப்ரப அதிகாிக்க, பின்வரும் தபாதுத்துரற 

வங்கிகளில் எது NIIF உடனான புாிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தில் ரகதயழுத்திட்டுள்ளது? 

A) பாரத ஸ்ஜடட் வங்கி  

B) பஞ்சாப் ஜதசிய வங்கி 

C) பஜராடா வங்கி 

D) ஜபங்க் ஆப் இந்தியா 

 உட்கட்டரமப்புத் திட்டங்களுக்கு மூலதனம் கிரடப்பரத அதிகாிப்பதற்காக பாரத ஸ்ஜடட் வங்கியும் 

(SBI), ஜதசிய முதலீட்டு மற்றும் உட்கட்டரமப்பு நிதியமும் (NIIF) ஒரு புாிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தில் 

ரகதயழுத்திட்டுள்ளன. 
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 பங்கு முதலீடுகள், திட்ட நிதி, பத்திர நிதி, புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி ஆதரவு மற்றும் இயக்கச் 

தசாத்துக்களுக்கான நிதிதயடுப்பு ஆகியரவ இந்தப் புாிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தின் ஜநாக்கங்களுள் 

அடங்கும். உட்கட்டரமப்பிற்கான பங்குகள் மற்றும் கடன்நிதி கிரடத்தல் ஜபான்றரவ மந்தமாக 

இருக்கும் ஜவரளயில், அந்த இரடதவளிரய நிரப்ப உதவுவஜத இதன் முதன்ரம ஜநாக்கமாகும். 

தபாிய அளவிலான திட்டங்களுக்கு பங்கு மற்றும் நீண்டகால கடன் நிதி விருப்பங்கள் கிரடப்பது 

ததாடா்பான சிக்கல்கரள இது தீா்க்கும், அதன் மூலம் உட்கட்டரமப்பு வளா்ச்சிரய அது துூண்டும். 

9.பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் (IOC) உறுப்பினராக ஜதா்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தியா் யாா்? 

A) பா்கத் சிங் 

B) நாிந்தா் பத்ரா  

C) ராமன்தீப் சிங் 

D) திலீப் திா்கி 

 சுவிச்சா்லாந்தின் லாஜசான் நகரத்தில் நடந்த IOC அமா்வின் ஜபாது இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் 

தரலவா் Dr. நாிந்தா் பத்ரா, பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் உறுப்பினராகத் ஜதா்ந்ததடுக்கப்பட்டாா். 

ஜதசிய ஒலிம்பிக் சங்கம் மற்றும் சா்வஜதச சம்ஜமளனத்தின் தரலவராகவும், சா்வஜதச ஒலிம்பிக் 

சங்கத்தின் உறுப்பினராகவும் ஒருஜசர பதவிவகிக்கும் முதல் இந்தியா் என்ற தபருரமரய நாிந்தா் 

பத்ரா தபற்றுள்ளாா். ஓா் ஒலிம்பிக் விரளயாட்டின் சா்வஜதச கூட்டரமப்பிற்கு (சா்வஜதச ஹாக்கி 

கூட்டரமப்பு – FIH)க்கு தரலரமதாங்கிய முதல் இந்தியராகவும் இவா் உள்ளாா். 

 பத்ரா ஜதா்ந்ததடுக்கப்பட்ட பிறகு, ICOஇல் உறுப்பினா்களாக உள்ள இந்தியா்களின் எண்ணிக்ரக 

இரண்டாக உயரும். ாிரலயன்ஸ் அறக்கட்டரளத் தரலவா் நீடா அம்பானி, 2016ஆம் ஆண்டில் IOCஇன் 

உறுப்பினராகத் ஜதா்ந்ததடுக்கப்பட்டாா்.  IOCஇன் உறுப்பினரான முதல் இந்திய தபண்ணாவாா் இவா். 

10.ஈா்க்கப்பட்ட ஆரமயானது (Impressed Tortoise) எந்த மாநிலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) ஆந்திரப்பிரஜதசம் 

B) அருணாச்சல பிரஜதசம்  

C) நாகாலாந்து 

D) ஒடிசா 

 அருணாச்சல பிரஜதசத்தின் கீை் சுபன்ஸ்ரீ மாவட்டத்தின் யசாலி பகுதியில் உள்ள வனத்துரறரயச் 

ஜசா்ந்த ஈாிடவாை்வி ஆராய்ச்சிளா்களும் (Herpetologists), Help Earth & Turtle Survival Alliance ஆகிய 

இரண்டு தன்னாா்வ ததாண்டு நிறுவனங்களும் இரணந்து ஈா்க்கப்பட்ட ஆரம (Manouria impressa) 

வரகரய கண்டுபிடித்துள்ளன. இந்தியாவில் இந்த வரக ஆரமகரள கண்டறிந்து பதிவுதசய்வது  

இதுஜவ முதல்முரறயாகும். 

 அச்சுறுத்தப்பட்ட உயிாினங்களின் சிவப்புப் பட்டியலில் இந்த வரக ஆரமகள் உள்ளன. ‘Chelonian’ 

என்பது கடலாரமகள், நன்னீா் ஆரமகள், ஆரமகரள உள்ளடக்கிய ஒரு ஊா்வன வாிரசயாகும்.  

ஆண் ஈா்க்கப்பட்ட ஆரமயானது 30 தச.மீ நீளமுள்ள தபண் ஈா்க்கப்பட்ட ஆரமரயவிட அளவில் 
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சிறியதாக உள்ளது. இந்த Manouria இனங்கள், ஆசிய வன ஆரமயின் அளவில் மூன்றில் ஒருபங்கு 

அளவில் உள்ளது. 

 Manouria இனத்தின் கீை் இரண்டு வரகயான ஆரமகள் மட்டுஜம உள்ளன. ஈா்க்கப்பட்ட ஆரம 

கண்டறிவதற்கு முன்புவரர இந்தியா, ஆசிய வன ஆரமயின் (Manouria emys) வசிப்பிடமாக மட்டுஜம 

அறியப்பட்டது. ஆசிய வன ஆரமயானது, ஆசியாவின் தபருநிலப்பரப்பில், வடகிைக்கில் மட்டுஜம 

காணப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பின்வரும் எந்தெந்ெ நகரங்களில், UIDAIஆல் நடெ்ெப்படும் முெலாவது ஆொா் சேவவ வமயம் 

தேயல்படுெ்ெப்பட்டுள்ளது? 

A) ெில்லி & விஜயவாடா   

B) சபாபால் & தஜய்ப்பூா் 

C) நாக்பூா் & வாரணாேி 

D) வாரணாேி & ெில்லி 

 இந்ெிய ெனிெ்துவ அவடயாள ஆவணயம் (UIDAI) ெனது முெல் ஆொா் சேவவ வமயெ்வெ ெில்லி 

மற்றும் விஜயவாடாவில் தேயல்படுெ்ெியுள்ளது. தவளியுறவுெ்துவற அவமே்ேகெ்ொல் நடெ்ெப்படும் 

கடவுே்ேீட்டு சேவவ வமயங்களுக்கு ஒெ்ெவவ இந்ெப் புெிய ஆொா் சேவவ வமயங்கள். இவவ புெிய 

ஆொா் பெிவு, ெகவல்கள் புதுப்பிெ்ெல் மற்றும் பிற தேயல்பாடுகவள எளிொக்கும். 

 இந்ெ வமயம், ெினோி 1,000 ஆொா் தொடா்பான சகாாிக்வககவள வகயாளும் ெிறன்தகாண்டது. 

தேவ்வாய் ெவிர அவனெ்து நாட்களிலும் காவல 9.30 மணி முெல் மாவல 6 மணி வவர இந்ெ ஆொா் 

பெிவு மற்றும் புதுப்பிெ்ெல் வமயம் ெிறந்ெிருக்கும். இதுசபான்ற வமயங்கள், 300 – 400 சகாடி ரூபாய் 

ெிட்ட தேலவில், விவரவில், இந்ெியாவின் 53 நகரங்களில் தொடங்கப்படவுள்ளன. 

2. DNA வகசரவக மற்றும் சநாயறிெலுக்கான வமயெ்ெின் (Centre for DNA Fingerprinting and 

Diagnostics – CDFD) ெவலவமயகம் எங்கு அவமந்துள்ளது? 

A) ெில்லி 

B) வைெராபாெ்  

C) இலக்சனா 

D) இந்துூா் 

 CSIR–தேல்லுலாா் மற்றும் மூலக்கூறு உயிாியலுக்கான வமயமானது (CCMB), DNA அடிப்பவடயிலான 

சநாயறிெல் சேவவவய தபாதுமக்களுக்கு குவறந்ெ தேலவில் வழங்குவெற்கும், புெிய சநாயறிெல் 

முவறகவள உருவாக்குவெற்குமாக DNA வகசரவக மற்றும் சநாயறிெலுக்கான வமயெ்துடன் (CDFD) 

புாிந்துணா்வு ஒப்பந்ெெ்ெில் வகதயழுெ்ெிட்டுள்ளது. மனிெ மரபணு சகாளாறுகள் பற்றிய புாிெவல 

சமம்படுெ்துவெற்கு அறிவியல் ஆராய்ே்ேியில் ஈடுபடுெலும் இென் சநாக்கங்களுள் அடங்கும். 

 மரபணு சநாயறிெலில் பயிற்ேி மற்றும் கல்வி நடவடிக்வககவள சமற்தகாள்ள, இருநிறுவனங்களும் 

பரஸ்பரம் ஒப்புக்தகாண்டுள்ளன. CDFD என்பது அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அவமே்ேகெ்ெின் 

உயிாிெ்தொழில்நுட்பெ் துவறயால் இயக்கப்படும் ஒரு உயிாிெ்தொழில்நுட்ப ஆராய்ே்ேி வமயமாகும். 

இது தெலுங்கானா மாநிலெ்ெின் வைெராபாெ்ெில் அவமந்துள்ளது. 
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3. ‘Lessons Life Taught Me, Unknowingly’ என்ற சுயோிவெவய எழுெியவா் யாா்? 

A) ேஞ்ேய் ெெ் 

B) இா்பான் கான் 

C) அனுபம் சகா்  

D) நசுருெீன் ஷா 

 ைிந்ெி நடிகா் அனுபம் சகா் என்பவரால் ‘Lessons Life Taught Me, Unknowingly’ என்ற சுயோிவெ 

எழுெப்பட்டுள்ளது. இந்ெ நுூல் வரும் ஆகஸ்ட்.5 அன்று தவளியிடப்படவுள்ளது. ஒரு ேிறு நகரெ்ெில் 

வேிக்கும் கனவு காணெ்துணிந்ெ ஒரு ேிறுவனின் கவெொன் இந்ெே் சுயோிவெ. இது நம்பிக்வக, 

ஏமாற்றங்கள், தவற்றி, சொல்விகள் மற்றும் நிெ்ெிய நம்பிக்வகவயப் பற்றிய கவெயாகும். 

 ெிவரக்குப் பின்னாலான ெனது வாழ்க்வக நிகழ்வுகவளயும், சகருக்கு வாழ்க்வகக் கற்பிெ்ெ பாடங்க 

–வளயும் சகா் இந்நுூலில் பகிா்ந்துதகாண்டுள்ளாா். இந்ெிய மற்றும் சமற்கெ்ெிய தமாழிகளில் 530க்கும் 

சமற்பட்ட ெிவரப்படங்கள், நுூறு நாடகங்கள் மற்றும் ஏராளமான தொவலக்காட்ேி நிகழ்ே்ேிகளில் 

இவா் நடிெ்துள்ளாா். இரு செேிய விருதுகள், 8 பிலிம்சபா் விருதுகள் மற்றும் BAFTA பாிந்துவரகவள 

அவா் தவன்றுள்ளாா். ‘பெ்மஸ்ரீ’ மற்றும் ‘பெ்மபூஷண்’ விருதுகவளயும் அவா் தபற்றுள்ளாா். 

4.பன்னாட்டு நாடாளுமன்றவாெ நாளின் (International Day of Parliamentarism) 2ஆவது பெிப்பு, 

பின்வரும் எந்ெெ் செெியில் அனுோிக்கப்பட்டது? 

A) ஜூன் 27 

B) ஜூன் 28 

C) ஜூன் 29 

D) ஜூன் 30  

 நாடாளுமன்றங்களின் முக்கியெ்துவெ்வெயும் குடிமக்கவள பிரெிநிெிெ்துவப்படுெ்தும் அவற்றின் 

தபாறுப்வபயும் அங்கீகாிப்பெற்காக பன்னாட்டு நாடாளுமன்றவாெ நாளின் 2ஆவது பெிப்பு, ஜூன்.30 

அன்று உலகம் முழுவதும் தகாண்டாடப்பட்டது. இந்ெெ் செெி, 1889இல் நாடாளுமன்றங்களுக்கான 

ோ்வசெே கூட்டவமப்பு (Inter – Parliamentary Union – IPU) நிறுவப்பட்ட செெியாகும். 

 உலகின் நாடாளுமன்றங்கள் ஈரவவ மற்றும் ஓரவவ என இரண்டு வவககளாக பிாிக்கப்பட்டுள்ளன. 

193 நாடுகளில் 79 நாடுகளின் நாடாளுமன்றங்கள் ஈரவவயாகவும், 114 நாடுகளின் நாடாளுமன்றங்கள் 

ஓரவவயாகவும் உள்ளன. 930-ல் நிறுவப்பட்ட அல்ெிங்கி என்ற என்ற ஐஸ்லாந்து நாட்டின் 

நாடாளுமன்றந்ொன் உலகின் மிகப்பழவமயான நாடாளுமன்றமாகும். 

  

 

 

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


                 2019 ஜூலை 04 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                        3 

5.குறுநிெி நிறுவனங்கள் தநட்தவாா்க்கின் (Microfinance Institutions Network – MFIN) புெிய 

ெவலவராக சொ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

A) ைா்ஷ் ஸ்ரீவஸ்ெவா 

B) வினீெ் ேெ்ா ீ

C) மசனாஜ் குமாா் நம்பியாா்  

D) தஜகெீஷ் இராமடுகு 
 அசராகன் நிெியியல் சேவவகளின் சமலாண்வம இயக்குநரான மசனாஜ் குமாா் நம்பியாா், குறுநிெி 

நிறுவனங்கள் தநட்தவாா்க்கின் (MFIN) புெிய ெவலவராக சொ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளாா். MFIN என்பது 

ஒரு தொழிற்ேங்கமாகும், இெில் 56 NBFC – MFIகள் (வங்கி ோரா நிெி நிறுவனங்கள் – குறுநிெி 

நிறுவனங்கள்) மற்றும் வங்கிகள், ேிறு நிெியியல் வங்கிகள் மற்றும் NBFCகள் உட்பட 40 கூட்டாளிகள் 

உள்ளனா். இது ஓா் ஒழுங்குபடுெ்ெப்பட்ட NBFC–MFIக்கான ஒரு ென்– கட்டுப்பாட்டு அவமப்பாகும். 

6.வமய முெலீட்டு நிறுவனங்களின் (Core Investment Companies – CIC) கட்டவமப்வப 

வலுப்படுெ்துவெற்கான ாிோ்வ் வங்கிக் குழுவின் ெவலவா் யாா்? 

A) லில்லி வசெரா 

B) N S தவங்கசடஷ் 

C) T இரவிேங்கா் 

D) ெபன் ராய்  

 முவறயான முக்கியமான வமய முெலீட்டு நிறுவனங்களின் தபருநிறுவன நிா்வாக கட்டவமப்வப 

வலுப்படுெ்துவெற்காக MCA முன்னாள் தேயலாளா் ெபன் சர ெவலவமயில், 6 சபா்தகாண்ட குழுவவ 

இந்ெிய ாிோ்வ் வங்கி அவமெ்துள்ளது. இவவ, வா்ெ்ெகெ்ெிற்காக அல்லாமல் குழும நிறுவனங்களில் 

பங்குகவள வவெ்ெிருப்பெற்காக அவற்றின் தோெ்துக்களில் தபரும்பாலானவற்வற பங்குகளில் 

முெலீடுகளாக வவெ்ெிருக்கும் வங்கி ோரா நிெி நிறுவனங்களாகும். இந்ெக்குழு ெனது அறிக்வகவய 

வரும் அக்.31க்குள் ேமா்ப்பிக்கவுள்ளது. 

 இந்ெப் பணிக்குழு ஒழுங்காற்றுக் கட்டவமப்வப ஆராயும், இந்நிறுவனங்களுக்கு உள்ளும், தவளியும் 

கண்காணிப்வப சமம்படுெ்தும், தபருநிறுவன நிா்வாக கட்டவமப்வப வலுப்படுெ்துவெற்காக ஒரு 

குழுவிற்குள் பல CIC நவடமுவற உட்பட பெிவு விெிகளில் மாற்றங்கள் மற்றும்  அதுசபான்ற பிற 

மெிப்பீடுகவளயும் பாிந்துவரக்கும். 

7.நடப்பாண்டு தைன்லி கடவுே்ேீட்டு குறியட்ீடில் இந்ெிய கடவுே்ேீட்டின் ெரநிவல (rank) என்ன? 

A) 55ஆவது  C) 86ஆவது 

B) 64ஆவது  D) 77ஆவது 
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 ேமீபெ்ெிய தைன்லி கடவுே்ேீட்டு குறியடீு 2019இல் இந்ெிய பாஸ்சபாா்ட் 58 மெிப்தபண்ணுடன் 86ஆவது 

இடெ்வெப் பிடிெ்துள்ளது. இந்ெிய கடவுே்ேீட்டு வவெ்ெிருப்பவா்கள் 58 நாடுகளுக்கு நுவழவு இவேவு 

இல்லாமசலா / அங்சக தேன்ற பின்னசரா நுவழவு இவேவு தபற்றுக்தகாள்ள முடியும் என்பெவன 

இந்ெ மெிப்தபண் சுட்டிக்காட்டுகிறது. இந்ெக் குறியட்ீடில் 199 கடவுே்ேீட்டுகளும், குறு நாடுகள் மற்றும் 

பிரசெேங்கள் உட்பட 227 பயண இடங்கள் அடங்கியுள்ளன. 

 இந்ெியா, 86ஆவது இடெ்வெ தமாாிஷியானா மற்றும் ோசவா சடாம் மற்றும் பிாின்ேிபியுடன் பகிா்ந்து 

தகாண்டுள்ளது. இந்ெப் பட்டியலில் ஜப்பான் & ேிங்கப்பூா் முெலிய நாடுகள் 189 மெிப்தபண்களுடன் 

முெலிடெ்ெில் உள்ளன. தென் தகாாியா, பின்லாந்து மற்றும் தஜா்மனி முெலிய நாடுகள் இரண்டாவது 

இடெ்வெயும், தடன்மாா்க், இெ்ொலி மற்றும் லக்ேம்பா்க் முெலிய நாடுகள் மூன்றாவது இடெ்வெயும் 

பிடிெ்துள்ளன. ஸ்தபயின் மற்றும் சுவீடனுடன் பிரான்ஸ் நான்காவது இடெ்ெில் உள்ளது. இந்ெெ் 

ெரவாிவே, உலகின் மிகப்தபாிய மற்றும் மிகெ்துல்லியமான பயணெ்ெரவுெ்ெளெ்வெப் பராமாிக்கும் 

ோ்வசெே வான் சபாக்குவரெ்துக் கழகெ்ெின் (IATA) பிரெ்சயக ெரவவ அடிப்பவடயாகக்தகாண்டது. 

8.இந்ெிய சவளாண்வமவய மறுேீரவமப்பு தேய்யும் முெலவமே்ோ்களின் உயா் – அெிகாரக் 

குழுவிற்கான ெவலவா் யாா்? 

A) செசவந்ெிர பட்னாவிஸ்  

B) இரசமஷ் ேந்ெ் 

C) மசனாகா்லால் கட்டாா் 

D) விஜய் ரூபானி 

 சவளாண்வமவய மறுேீரவமப்பெற்கும், விவோயிகளின் வருமானெ்வெ உயா்ெ்துவெற்குமாக பிரெமா் 

சமாடி அண்வமயில் முெலவமே்ோ்களின் உயா் – அெிகாரக் குழுதவான்வற அவமெ்ொா். மகாராஷ்டிர 

முெலவமே்ோ் செசவந்ெிர பட்னாவிஸ் ெவலவமயிலான 9 சபவரக்தகாண்ட இந்ெக் குழு, தகாள்வக 

நடவடிக்வககவள பாிந்துவரக்கும், முெலீடுகவள ஈா்க்கும் & உணவு பெப்படுெ்துெலில் வளா்ே்ேிவய 

அெிகாிக்கும். கா்நாடகா, ைாியானா, அருணாே்ேல பிரசெேம், குஜராெ், உெ்ெரப்பிரசெேம், மெ்ெியப் 

பிரசெேம் முெலிய மாநிலங்களின் முெலவமே்ோ்கள், மெ்ெிய சவளாண்வம, ஊரக வளா்ே்ேி மற்றும் 

பஞ்ோயெ்து ராஜ் அவமே்ோ் நசரந்ெிர ேிங் சொமா் மற்றும் NITI ஆசயாக் உறுப்பினா் இரசமஷ் ேந்ெ் 

ஆகிசயாா் இக்குழுவின் உறுப்பினா்களாவா். 

 சவளாண் உற்பெ்ெி மற்றும் கால்நவட, ஒப்பந்ெ சவளாண்வம மற்றும் சேவவகள் (ஊக்குவிப்பு மற்றும் 

வேெி) ேட்டம், 2018 சபான்ற ேீா்ெிருெ்ெங்கவள ஏற்றுக்தகாள்வெற்கும் காலவவரயவற தேய்வெற்கும் 

வழிமுவறகவள பாிந்துவரெ்ெல், விவோய ேந்வெப்படுெ்ெல் மற்றும் உட்கட்டவமப்பில் ெனியாா் 

முெலீடுகவள ஈா்ப்பெற்காக அெ்ெியாவேிய தபாருட்கள் ேட்டம், 1955இல் மாற்றங்கள் தேய்ெல் 

சபான்றவவ இந்ெக் குழுவின் பணி வவரயவறகளாகும். 

 ேந்வெ ேீா்ெிருெ்ெங்கவள e–NAM, GRAM மற்றும் பிற தொடா்புவடய நடுவணரசு ஆெரவிலான 

ெிட்டங்களுடன் இவணப்பெற்கான வழிமுவறகவள பாிந்துவரக்கவும், சவளாண் தொழினுட்பெ்வெ 

உலகெ்ெரெ்ெிற்கு சமம்படுெ்துவெற்கான வழிகள் மற்றும் விவோய ாீெியாக முன்சனறும் நாடுகளில் 

பயன்படுெ்ெப்படும் ெரமான விவெகள், பயிா்ப்பரப்புெல் தபாருட்கள் மற்றும் பண்வண இயந்ெிரங்கள் 

விவோயிகளுக்கு கிவடக்கே் தேய்யும் வழிகவள பாிந்துவரக்கவும் சகட்டுக்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
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9.அண்வமயில் காலமான பாபு நாராயணன், எந்ெப் பிராந்ெியெ் ெிவரயுலகில் பிரபல ெிவரப்பட 

இயக்குநராக இருந்ொா்? 

A) ெமிழ் 

B) மவலயாளம்  

C) தெலுங்கு 

D) கன்னடம் 

 மவலயாள ெிவரயுலகின் பிரபல இயக்குநரான பாபு நாராயணன் (59), ஜூன்.29 அன்று சகரளாவின் 

ெிருே்சூாில் காலமானாா். 

10.அண்வமயில், அவனெ்து வவகயான கிாிக்தகட்டிலிருந்தும் ஓய்வுதபற்ற அம்பெ்ெி இராயுடு, 

எந்ெ மாநிலெ்வெே் சோ்ந்ெவராவாா்? 

A) ஆந்ெிரப்பிரசெேம்  

B) தெலுங்கானா 

C) கா்நாடகா 

D) மகாராஷ்டிரா 

 ஆந்ெிராவவே்சோ்ந்ெ இந்ெிய மிடில்–ஆா்டா் சபட்ஸ்சமன் அம்பெ்ெி இராயுடு, ஜூவல.3 அன்று ொன் 

அவனெ்து வவகயான கிாிக்தகட்டிலிருந்தும் ஓய்வுதபறுவொக அறிவிெ்ொா். விலகுவெற்கான எந்ெக் 

காரணெ்வெயும் அவா் குறிப்பிடவில்வல. நவடதபற்றுக் தகாண்டிருக்கும் உலகக்சகாப்வபக்கான 

இந்ெியாவின் அெிகாரப்பூா்வ காெ்ெிருப்புப் பட்டியலில் அவா் இடம்தபற்றிருந்ொா். இந்ெியாவுக்காக 

55 ஒருநாள் சபாட்டிகளில் விவளயாடியுள்ள நாயுடு 47.5 ேராோியுடன் 1696 இரன்கவள எடுெ்துள்ளாா். 

இருப்பினும் அவா் எந்ெ தடஸ்ட் சபாட்டிகளிலும் ஆடியெில்வல. 

 

 

 எண்ணுூாிலிருந்து துூெ்துக்குடி வவர 1,250 கி.மீ, துூரெ்ெிற்கு ரூ.6,000 சகாடி தேலவில் எாிவாயு குழாய் 

அவமக்கும் பணிகள் சமற்தகாள்ளப்படவுள்ளொக இந்ெியன் ஆயில் நிறுவனம் தொிவிெ்துள்ளது. 

 இந்ெியாவில் Start-up முவறயில் தொழில் தொடங்கிய மாநிலங்கள் பட்டியலில் ெமிழ்நாடு 7ஆவது (1004 

Start-up நிறுவனங்கள்) இடெ்ெில் உள்ளது. 

 கடற்கவரகவள சமம்படுெ்தும் வவகயில், மாமல்லபுரம் கடற்கவரவய முன்மாெிாியாக சொ்வுதேய்து, 

‘நீலக்தகாடி கடற்கவரெ் ெிட்டம்’ தேயல்படுெ்ெப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்நாடு மற்றும் 

தவளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகவள ஈா்ப்பது, கடற்கவரயில் உள்ள இயற்வக வளங்கள், இடங்கவள 

பாதுகாப்பது மற்றும் சமம்படுெ்துவது இந்ெெ் ெிட்டெ்ெின் முக்கியசநாக்கமாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சனிக்ககோளின் நிலவோன டைை்ைடன ஆரோயும் ‘Dragonfly Mission’, எந்த விண்வவளி ஆய்வு 

நிறுவனத்துைன் வதோைோ்புடையது? 

A) கரோஸ்ககோஸ்கமோஸ் 

B) சி.என்.இ.எஸ் 

C) ஐ.எஸ்.ஆோ்.ஓ 

D) நோசோ (NASA)  

 சனிக்ககோளின் மிகப்வபோிய நிலவோன டைை்ைடன ஆரோய நோசோ சமீபத்தில் ‘Dragonfly Mission’ என்று 

அடைக்கப்படும் தனது புதிய திை்ைத்டத அறிவித்தது. நமது சூோிய மண்ைலத்தில் வளிமண்ைலத்டதக் 

வகோண்ை ஒகர நிலவு (துடணக்ககோள்) இதுதோன். 2026ஆம் ஆண்டு ஏவப்படும் இந்தத் திை்ைம், 2034ஆம் 

ஆண்டுக்குள் டைை்ைன் துடணக்ககோடள அடையும். டைை்ைன், நமது சூோிய குடும்பத்தில் 2ஆவது 

வபோிய துடணக்ககோளோகும். இது நிலவு மற்றும் புதன் ககோடள விைவும் வபோியது. 

 சனிடயச் சுற்றிவரும் இந்தத் துடணக்ககோள், சூோியனிலிருந்து 886 மில்லியன் டமல் (1.4 பில்லியன் 

கி.மீ) வதோடலவில் உள்ளது. அது பூமிடயவிை 10 மைங்கு வதோடலவோகும். அது சூோியனிலிருந்து வவகு 

வதோடலவில் இருப்பதோல், அதன் கமற்பரப்பு வவப்பநிடல –290°F (–179°C) ஆகும். இதன் கமற்பரப்பு 

அழுத்தமும் பூமிடயவிை 50 சதவீதம் அதிகமோகும். டைை்ைன், புவி கபோன்ற அைோ்த்தியோன, டநை்ரஜன் 

சோோ்ந்த வளிமண்ைலத்டதக்வகோண்டுள்ளது. புவிகபோலல்லோமல், அங்கு மீத்கதனோலோன கமகங்களும் 

மீத்கதன் மடையும் வபோைிகின்றன. 

2. 1076 என்னும் கை்ைணமில்லோ முதலடமச்சோ் வதோடலகபசி கசடவடய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 

மோநில அரசு எது? 

A) உத்தரப்பிரகதசம்  

B) மத்தியப்பிரகதசம் 

C) ஜோோ்க்கண்ை் 

D) இரோஜஸ்தோன் 

 உத்தரப்பிரகதச மோநில அரசு ‘1076’ என்னும் ஒரு கை்ைணமில்லோ முதலடமச்சோ் வதோடலகபசி 

கசடவடய அறிமுகம் வசய்துள்ளது. இதன்மூலம், அம்மோநிலத்தில் உள்ள மக்கள் தங்கள் புகோோ்கடள 

பதிவுவசய்ய இயலும். கமலும், ஒரு குறிப்பிை்ை கோலவடரயடறக்குள் அப்புகோோ்கள் மீது நைவடிக்டக 

எடுக்கப்பை்டு அதற்குத் தீோ்வுகோணப்படும். இந்த இலவச உதவி வதோடலகபசி (Toll–free Helpline) 

கசடவயோனது 24*7 கவடல வசய்யும். 

 500 கபோ் பணியோற்றும் இந்தச் கசடவ டமயமோனது, நோவளோன்றுக்கு, 80,000 புகோோ்கடள ஏற்கும் 

திறடனயும், 55 ஆயிரம் புகோோ்களுக்கு தீோ்வுகோணும் திறடனயும் வகோண்டுள்ளது. புகோோ்தோரோ் இலவச 
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உதவி வதோடலகபசி கசடவடய அடைத்த பின்னோ், அவோின் புகோோ் சம்பந்தப்பை்ை துடறக்கு 

அனுப்பப்பை்டுள்ளதோக ஒரு குறுந்தகவல் அனுப்பப்படும். 

3.கபோலந்தில் நைந்த கபோஸ்னோன் தைகள கிரோண்ை் பிோிக்ஸில் வபண்களுக்கோன 200 மீ., 

ஓை்ைத்தில் தங்கம் வவன்ற இந்திய ஸ்ப்ோிண்ைோ் யோோ்? 

A) டூை்டி சந்த் 

B) ஹிமோ தோஸ்  

C) சோிதோ வகய்க்வோை் 

D) சதி கீதோ 

 கபோலந்தில் நைந்த கபோஸ்னோன் தைகள கிரோண்ை் பிோிக்ஸில், வபண்களுக்கோன 200 மீ., ஓை்ைத்தில் 

பந்தய துோரத்டத 23.65 வினோடியில் கைந்து முதலிைம் பிடித்த இந்திய வீரோங்கடன ஹிமோ தோஸ், 

தங்கப்பதக்கத்டத டகப்பற்றினோோ். ஹிமோ, 400 மீ., ஓை்ைத்தில் உலக ஜூனியோ் சோம்பியனும், கதசிய 

சோதடனயும் படைத்தவரோவோோ். இந்தப்கபோை்டியில் பங்ககற்ற மற்வறோரு இந்திய வீரோங்கடன V K 

விஸ்மோயோ, 23.75 வினோடியில் கைந்து 3ஆவது இைம்பிடித்தோோ். ஆண்களுக்கோன குண்டு எறிதலில், 

இந்தியோவின் தஜிந்தோ் போல் சிங் டூோ், 3ஆவது இைம்பிடித்து வவண்கலப்பதக்கம் வவன்றோோ். 

4.எந்த நகரத்தில், தீக்கோயம் மற்றும் பிளோஸ்டிக் அறுடவச்சிகிச்டசக்கோன உலகின் மிகப்வபோிய 

நிறுவனம் வசயல்பைத்வதோைங்கியுள்ளது? 

A) யங்கூன் 

B) ஜகோோ்த்தோ 

C) புகன 

D) ைோக்கோ  

 உலகின் மிகப்வபோிய “கேக் ஹசீனோ கதசிய தீக்கோயம் மற்றும் பிளோஸ்டிக் அறுடவச்சிகிச்டச 

நிறுவனம்” ைோக்கோவில் ஜூடல.4 முதல் வசயல்பைத் வதோைங்கியது. 50 ICU, 12 அறுடவயரங்கம் மற்றும் 

ஐந்நூறு படுக்டககள் வகோண்ை இந்த மருத்துவமடன, வங்ககதசத்தில் தீக்கோயத்தோல் போதிக்கப்பை்ை 

கநோயோளிககளுக்கு நவீன சிகிச்டசடய வைங்கும். இந்த நிறுவனம், சுமோோ் 500 ககோடி இை்ைோக்கோ 

(வங்ககதசப் பணம்) மதிப்பில் கை்ைப்பை்டுள்ளது. 

5.நைப்போண்டு ஐ.நோ. MSME நோளுக்கோன கருப்வபோருள் என்ன? 

A) Entrepreneurship: A way of success 

B) Big Money For Small Business: Financing the SDGs  

C) The Youth Dimension 

D) Small business – big impact 
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 ஐக்கிய நோடுகள் அடவயின் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் நோள், ஒவ்கவோோ் ஆண்டும் 

ஜூன்.27 அன்று அனுசோிக்கப்படுகிறது. அது, நிடலயோன வளோ்ச்சிக்கு அத்தடகய நிறுவனங்களின் 

பங்களிப்பு குறித்த வபோதுவோன விைிப்புணோ்டவ ஏற்படுத்துகிறது. இந்த வடகயோன நிறுவனங்கள் 

உலவகங்கிலும் குறிப்பிைத்தக்க கவடலவோய்ப்பு மற்றும் வருமோனத்டத ஈை்டும் வோய்ப்புகளுக்கு 

வபோறுப்போனடவயோக உள்ளன. கமலும், வறுடம ஒைிப்பு மற்றும் வளோ்ச்சியின் முக்கிய இயக்கி என 

அடவ அடையோளம் கோணப்பை்டுள்ளன. 

 குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் வபரும்போலும் வபண்கள், இடளஞோ்கள் மற்றும் ஏை்டமயோன 

குடும்பங்கடளச் கசோ்ந்தவோ்களுக்கு பணி வோய்ப்டப வைங்குவனவோக உள்ளன. சில சமயங்களில் 

கிரோமப்புறங்களின் ஒகர கவடலவோய்ப்பு ஆதோரமோக குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் 

உள்ளன. “Big Money For Small Business: Financing the SDGs” என்பது நைப்போண்டில் வரும் 

இந்நோளுக்கோன கருப்வபோருளோகும். 

6. “Working on a Warmer Planet” என்ற தனது அறிக்டகடய சமீபத்தில் வவளியிை்ை சோ்வகதச 

அடமப்பு எது? 

A) சோ்வகதச வதோைிலோளோ் அடமப்பு  

B) யுனிவசப் 

C) யுவனஸ்ககோ 

D) எப்.ஏ.ஓ 

 சோ்வகதச வதோைிலோளோ் அடமப்போனது “Working on a Warmer Planet – The Impact of Heat Stress on 

Labour Productivity and Decent Work – ஒரு வவப்பமோன ககோளில் பணிபுோிதல் – வதோைிலோளோ் 

உற்பத்தித்திறன் & பண்போோ்ந்த கவடலகளில் வவப்ப அயோ்ச்சியின் தோக்கம்” என்று தடலப்பிைப்பை்ை 

தனது அறிக்டகடய சமீபத்தில் வவளியிை்ைது. பணிபுோியும் இைம் சூைோக இருக்கும் கோரணத்தோகலோ 

அல்லது வதோைிலோளோ்கள் ஆடம கவகத்தில் பணி வசய்யும் கோரணத்தோகலோ வருங்கோலத்தில் 

கவடல கநர இைப்பு (working hours loss) ஏற்படும் என அந்த அறிக்டக கூறுகிறது. 

 இந்தியோதோன் அதிகம் போதிக்கப்படும் நோைோக இருக்கும் என்று ஐ.நோ அறிக்டக வதோிவித்துள்ளது. 

இந்தியோ அதன் அதிக மக்கள்வதோடக கோரணமோக, வரும் 2030ஆம் ஆண்டில் உற்பத்தித்திறனில், 34 

மில்லியன் அளவுக்கு முழுகநர கவடலகடள (full–time jobs) இைக்கும் என எதிோ்போோ்க்கப்படுகிறது. 

புவி வவப்பமடைதலோல் (global warming) 2030இல் இந்தியோ 5.8% கவடல கநரத்டத இைக்கும் என 

எதிோ்போோ்க்கப்படுகிறது. அதுவும் குறிப்போக விவசோயம் மற்றும் கை்டுமோனத் துடறகடள இதன் போதிப்பு 

மிகுந்திருக்கும். 

 21ஆம் நூற்றோண்டின் இறுதியில் 1.5° வசல்சியஸ் என்ற அளவிலோன உலகளோவிய வவப்பநிடல உயோ்வு 

மற்றும் வதோைிலோளோ் வளத்தின் கபோக்குகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இக்கூற்றுகள் உள்ளன. 

இந்தியோவில் வபரும்போலோன தோக்கங்கள் விவசோயத்துடறயிகலகய உணரப்படும். ஆனோல், 

கை்டுமோனத் துடறயில், வவப்ப அயோ்ச்சியோனது ஆண் மற்றும் வபண் வதோைிலோளோ்கடள போதிப்பதோல் 

கவடல கநரம் அதிகோிப்பு என்பது இைப்டபகய ஏற்படுத்தும் என எதிோ்போோ்க்கப்படுகிறது. அதிக 

ஈரப்பதம் உள்ள இைங்களில் 35° வசல்சியசுக்கு கமல் வவப்பநிடல கோணப்பை்ைோல் வபோதுவோக அது 

வவப்ப அயோ்ச்சி (Heat Stress) என வடரயறுக்கப்படுகிறது. 
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7.இந்திய இரயில்கவயில் மிகநீளமோன மின்மயமோக்கப்பை்ை சுரங்கப்போடதடய வசயல்போை்டுக்கு 

வகோண்டு வந்துள்ள இரயில்கவ மண்ைலம் எது? 

A) வதற்கு மத்திய இரயில்கவ  

B) வைக்கு இரயில்கவ 

C) மத்திய இரயில்கவ 

D) கமற்கு இரயில்கவ 

 வதற்கு மத்திய இரயில்கவ (SCR) சமீபத்தில் வசோ்கலோபள்ளி மற்றும் ரபூரு நிடலயங்களுக்கு இடையில் 

வமோத்தம் ரூ.460 ககோடி வசலவில் கை்ைப்பை்ை 6.6 கி.மீ நீளமுள்ள மிகநீளமோன மின்மயமோக்கப்பை்ை 

சுரங்கப்போடதடய வசயல்போை்டுக்குக் வகோண்டுவந்துள்ளது. ஒபுலவோோிபள்ளி – வவங்கைோச்சலம் – 

கிருே்ணோபை்டினம் துடறமுகத்திற்கு இடையில் அண்டமயில் கை்டி முடிக்கப்பை்ை 113 கி.மீ நீள புதிய 

இரயில் வைித்தைத்தின் ஒருபகுதியோக இந்தச் சுரங்கப்போடத அடமந்துள்ளது. 

 மின்மயமோக்கப்பை்ை இச்சுரங்கப்போடத, புதிய ஆஸ்திகரலிய சுரங்கப்போடத முடறயில் ‘குதிடர லோை’ 

வடிவத்தில் கை்ைப்பை்டுள்ளது. சுரங்கப்போடதயின் உயரம் (இரயில் மை்ைத்திலிருந்து கூடர வடர) 6.5 

மீ., ஆகும். வதோைோ்புக்கம்பியின் குடறந்தபை்ச உயரம் 5.2 மீை்ைோ் என்ற அளவில் பரோமோிக்கப்படுகிறது. 

இந்தப் புதிய வைித்தைம், வதற்கு மற்றும் கமற்கு கைற்கடர இரயில்கவ மண்ைலங்கள் இடைகய கநரடி 

இடணப்புகடள எளிதோக்கும் மற்றும் மண்ைலத்தின் சரக்கு வருவோடயயும் கமம்படுத்தும். 

8. அவமோிக்கோ – இந்தியோ உத்திசோோ் பங்கோளோ் மன்றத்தின் (USISPF) நைப்போண்டு சோ்வகதச 

சிறப்பு விருதிடன வபறவுள்ள இந்திய வணிகத் தடலவோ் யோோ்? 

A) ஆனந்த் மககந்திரோ 

B) இரத்தன் ைோைோ 

C) முககே் அம்போனி 

D) அஜய் பங்கோ  

 அமோிக்கோ – இந்தியோ உத்திசோோ் பங்கோளோ் மன்றம் (USISPF) தனது நைப்போண்டு சோ்வகதச சிறப்பு 

விருதுகளுக்கு மோஸ்ைோ்கோோ்டு தடலடமச் வசயல் அதிகோோி மற்றும் தடலவோ் அஜய் பங்கோ மற்றும் 

விப்கரோ தடலவோ் அசிம் பிகரம்ஜி ஆகிகயோடர கதோ்வுவசய்துள்ளது. ஜூடல.11 அன்று வோேிங்ைனில் 

நடைவபறவுள்ள 2ஆவது வருைோந்திர தடலடமத்துவ உச்சிமோநோை்டில் அவ்வணிகத் தடலவோ்கள் 

இருவருக்கும் மதிப்புமிக்க இவ்விருது வைங்கப்படும். வோ்த்தகம் மற்றும் முதலீடு, உத்திசோோ் ஆற்றல் 

உறவுகள், உற்பத்தி மற்றும் புத்தோக்க பங்கோண்டம கபோன்ற இருதரப்பு ஒத்துடைப்பின் பகுதிகடள 

இந்தத் தடலடமத்துவ உச்சிமோநோடு சிறப்பித்துக்கோை்டும். 
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9. ‘Whispers of Time’ என்ற நூலின் ஆசிோியோ் யோோ்? 

A) ஜும்போ லஹிோி 

B) கிருே்ண சக்கஸனோ  

C) விக்ரம் கசத் 

D) கரோஹிந்தன் மிஸ்திோி 

 ‘Whispers of Time’ என்ற நூடல Dr. கிருே்ணோ சக்கஸனோ எழுதியுள்ளோோ். சமீபத்தில் புது தில்லியில் 

உள்ள இந்திய சோ்வகதச டமயத்தில், மத்திய ஜவுளி மற்றும் மகளிோ் மற்றும் குைந்டதகள் கமம்போை்டு 

அடமச்சோ் ஸ்மிருதி ஜூபின் இரோணி, இந்த நூடல வவளியிை்ைோோ். 

10.கதசிய ஊரக வளோ்ச்சி மற்றும் பஞ்சோயத்து ரோஜ் நிறுவனத்தின் (National Institute of Rural 

Development and Panchayat Raj – NIRDPR) தடலடமயகம் எங்கு அடமந்துள்ளது? 

A) டஹதரோபோத்  

B) புது தில்லி 

C) மும்டப 

D) ரோய்ப்பூோ் 

 கோந்திகபை், வமோய்னோபோத், ரோகஜந்திரநகோ், வசோிலிங்கம்பள்ளி மற்றும் ேம்ேோபோத் மண்ைலங்களில் 

உள்ள 75 பள்ளிகடளச் கசோ்ந்த ஆசிோிடயகள் மற்றும் தன்னோோ்வலோ்கள் குழுவின் மூலம் 11,516 

மோணவிகளுக்கு சோனிை்ைோி நோப்கின்கடள இலவசமோக வைங்கும் ஒரு முன்கனோடி திை்ைத்துக்கோக 

கதசிய ஊரக வளோ்ச்சி மற்றும் பஞ்சோயத்து ரோஜ் நிறுவனமோனது வபோதுத்துடற நிறுவனமோன போரத் 

டைனமிக்ஸ் நிறுவனத்துைன் (BDL) இடணந்துள்ளது. இத்திை்ைம், வதலுங்கோனோவில் உள்ள அரசுப் 

பள்ளிகளில் பயிலும் குைந்டதகள் மத்தியில் மோதவிைோய் மற்றும் மோதவிைோய் சுகோதோரம் குறித்த 

விைிப்புணோ்டவ ஏற்படுத்தும். 

 வபருநிறுவன சமூக வபோறுப்புணோ்வு முன்வனடுப்புகளின் ஒருபகுதியோக BDL வைங்கிய ரூ.71.82 லை்சம் 

நிதியுதவியுைன் இந்தத் திை்ைம் வசயல்படுத்தப்படுகிறது. சமூகவியல் மற்றும் சூைல் பிரச்சடனகளுைன் 

சுகோதோரம் குறித்த விைிப்புணோ்டவ ஏற்படுத்துவதும், கிரோமப்புற வளோிளம்பருவத்துப் வபண்கள் 

மத்தியில் மோதவிைோயுைன் வதோைோ்புடைய களங்கத்டத நீக்குவதும் இந்தத் திை்ைத்தின் கநோக்கமோகும். 

NIRDPR என்பது கிரோமப்புற வளோ்ச்சியில் ஆரோய்ச்சி கமற்வகோள்ளும் ஓோ் இந்திய நிறுவனமோகும். இது 

டஹதரோபோத் அருகக ரோகஜந்திரநகோில் அடமந்துள்ளது. 
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 உலக முதலீை்ைோளோ் மோநோை்டில் வசய்யப்பை்ை புோிந்துணோ்வு ஒப்பந்தங்களின்படி, புதிய 

நிறுவனங்களுக்கு தமிை்நோடு முதலடமச்சோ் K. பைனிசோமி அடிக்கல் நோை்டினோோ். அவற்றின் விபரம்., 

o கோஞ்சிபுரம் மோவை்ைம் – ஒரகைத்தில் டிபிஐ கோம்கபோடசை்ஸ் நிறுவனம்; சுங்குவோோ்சத்திரத்தில் 

மககந்திரோ எம்எஸ்டிசி நிறுவனம்; இருங்கோை்டுக்ககோை்டையில் சக்தி ஸ்டீல் நிறுவனம், 

ஸ்ரீவபரும்புதுூோ் சமுத்திரப்கபடு கிரோமத்தில் சன் எஸ்கைை்ஸ். 

o திருவள்ளூோ் மோவை்ைம் – கும்மிடிப்பூண்டி சிப்கோை் வதோைிற்பூங்கோவில் பிோ்லோ குழுமத்தின் 

டஹவைக் கோோ்பன் நிறுவனம், மோவை்ை தனியோோ் வதோைிற்பூங்கோவில் மககந்திரோ ஸ்டீல் சோ்வீஸ் 

டமயம்; வபோியபோடளயத்தில் கோளீஸ்வோி நிறுவனத்தின் புதிய பகயோடீசல் உற்பத்தி ஆடல. 

o நோமக்கல் மோவை்ைம் – பள்ளிபோடளயத்தில் கமோதி ஸ்பின்னோ்ஸ், லக்கி கவவ்ஸ் நிறுவனம்.  

o கசலம் வோைப்போடி, ஈகரோடு ககோபிவசை்டிபோடளயம், ககோடவ கமை்டுப்போடளயம் ஆகிய 

இைங்களில் எஸ்.பி. நிறுவனத்தின் நூற்போடலகள், ஆயத்த ஆடை உற்பத்தி நிறுவனம். 

o ககோயம்புத்துூோ் மோவை்ைம் – சின்னகவைம்பை்டி பகுதியில் கிருே்ணகவணி கோோ்பன் 

நிறுவத்தின் சீல், கபோிங்குகள் உற்பத்தி ஆடல. 

o திருவண்ணோமடல மோவை்ைம் – சிப்கோை் வதோைிற்பூங்கோவில் கவல்கபோ வமை்ைல்ஸ். 

o கவலுூோ் மோவை்ைம் – இரோணிப்கபை்டை சிப்கோை் வதோைிற்பூங்கோவில் கோல்வகனோ டிரோக்.  

o கிருே்ணகிோி மோவை்ைம் – சிப்கோை் பூங்கோவில் இரங்கநோயகி நிறுவனத்தின் கோகித உற்பத்தி 

ஆடல. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மனப்பித்துடன் (Schizophrenia) ததொடொ்புடடய புதிய மரபணுடை இந்தியொ மற்றும் எந்நொட்டின் 

அறிைியலொளொ்கள் இடைந்து அடடயொளம் கை்டறிந்துள்ளனொ்? 

A) ததன்னொப்பிொிக்கொ 

B) இரஷ்யொ 

C) ஆஸ்திரரலியொ  

D) தபல்ஜியம் 

 18 ஆை்டுகொல ஆரொய்ச்சிக்குப் பிறகு, ஆஸ்திரரலியொைில் உள்ள குயின்ஸ்லொந்து பல்கடலக்கழக 

அறிைியலொளொ்கள் குழுைும், இந்திய அறிைியலொளொ்கள் குழுைும் இடைந்து மனப்பித்துடன் 

ரநரடியொகத் ததொடொ்புடடய ‘NAPRT1’ என்ற ஒரு புதிய மரபணுடை அடடயொளம் கை்டறிந்துள்ளனொ். 

இந்தியொடைச் ரசொ்ந்த ஆயிரக்கைக்கொன மக்களின் DNAடைப் பயன்படுத்தி, மனப்பித்துக்கொன 

கொரைங்கள் மற்றும் சொத்தியமொன சிகிச்டசகளுக்கொன ரதடலில், அந்தக் குழு, சில துருப்புகடளக் 

கை்டறிந்தது. 

 இந்த ஆய்ைு, உயிொ்ச்சத்து B3 ைளொ்சிடத மொற்றத்தில் ஈடுபடும் ஒரு தநொதிடயக் குறிக்கும் ஒரு 

மரபணுடை அடடயொளங்கை்டுள்ளது. ஐரரொப்பிய ைம்சொைளிடயச்ரசொ்ந்த மனப்பித்து ரநொயொளிக 

–ளின் மரபணு தரைுத்ததொகுப்பிலும் இம்மரபணுடைக் கை்டுபிடிக்க முடிந்ததொக ஆரொய்ச்சியொளொ்கள் 

கூறுகின்றனொ். இந்திய ஆரொய்ச்சியொளொ்களின் குழுைுக்கு தசன்டனடயச் ரசொ்ந்த மனப்பித்து 

ஆரொய்ச்சி அறக்கட்டடளயின் இடை நிறுைனரும் இயக்குநருமொன R தொரொ தடலடமதொங்கினொொ். 

மனப்பித்து என்பது ஒரு நொள்பட்ட மற்றும் கடுடமயொன மனக்ரகொளொறு ஆகும். இது ஒரு நபொின் 

சிந்தடன, உைொ்திறன் மற்றும் நடத்டதடயப் பொதிக்கிறது. 

2. MOSAiC பைி என்பது எந்தக் கடலில் நடத்தப்படும் ஓரொை்டுகொல ஆய்ைுப்பயைமொகும்? 

A) ஆொ்டிக் தபருங்கடல்  

B) அை்டொொ்டிகொ தபருங்கடல் 

C) பசிபிக் தபருங்கடல் 

D) இந்தியப் தபருங்கடல் 

 ஓரொை்டுகொலம் நடடதபறைுள்ள MOSAiC பைியில், 17 நொடுகடளச் ரசொ்ந்த ஆரொய்ச்சியொளொ்கள் 

பங்ரகற்கைுள்ளனொ். அைொ்கள் கொலநிடல மொற்றத்டதப் பற்றி ஆய்ைுதசய்ைதற்கொக ஆொ்டிக் தபருங் 

கடல் பனியின் ஒரு தபொிய பகுதியில் கப்படல நங்கூரமிடுைொொ்கள். 

 ஆொ்டிக்கில் கொலநிடல மொற்றத்தின் தொக்கம் மற்றும் அது உலகின் பிற பகுதிகடள எை்ைொறு 

பொதிக்கும் என்படத ஆய்ைு தசய்யும் ஆரொய்ச்சியொளொ்களுக்கு தஜொ்மொனிய பனி உடடப்புக் கப்பலொன 

RV Polarstern (ரபொலொொ் ஸ்தடொ்ன்) ஆரொய்ச்சித் தளமொக இருக்கும். Multidisciplinary drifting Observatory 

for the Study of Arctic Climate என்பதன் சுருக்கரம MOSAiC. US நிறுைனங்களொன ரதசிய அறிைியல் 
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அறக்கட்டடள, ஆற்றல் துடற, ரதசிய தபருங்கடல் மற்றும் ைளிமை்டல நிொ்ைொகம் (NOAA) மற்றும் 

NASA ஆகியைற்றிடமிருந்து இந்தப் பைி நிதியுதைி தபற்றுள்ளது. 

3.சமீபத்தில் UNSECO உலக பொரம்பொியக் களமொக அறிைிக்கப்பட்ட இரொஜஸ்தொனிய நகரம் எது? 

A) பிகொரனொ் 

B) உதய்பூொ் 

C) தஜய்ப்பூொ்  

D) ரஜொத்பூொ் 

 இரொஜஸ்தொனின் ைரலொற்றுச் சிறப்புமிக்க நகரமொன தஜய்ப்பூொ், அசொ்டபஜொனின் பொகுைில் நடந்த 

UNESCO உலக பொரம்பொியக் களத்தின் 43ஆைது அமொ்ைில், உலக பொரம்பொியக்களமொக (World Heritage 

Site) அறிைிக்கப்பட்டது. தபொ.ஆ.1727இல் இரை்டொம் சைொய் தஜய் சிங் தடலடமயின் கீழ் இந்த நகரம் 

நிறுைப்பட்டது. கட்டடக்கடலக்கும், கலொசொரத்திற்கும் அறியப்படும் இந்த நகரம், இரொஜஸ்தொன் 

மொநிலத்தின் தடலநகரமொக தசயல்படுகிறது. 

4.ரைளொை்டமயில் தசயற்டக நுை்ைறிடைப் பயன்படுத்துைது குறித்த ஆய்ைுக்கொக, எந்தத் 

ததொழில்நுட்ப நிறுைனத்துடன் இந்திய அரசு ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளது? 

A) இன்ரபொசிஸ் 

B) ைிப்ரரொ 

C) டமக்ரரொசொப்ட் 

D) ஐ பி எம் (IBM)  

 மூன்று மொநிலங்களில் தலொ ஒரு மொைட்டத்தில், ரைளொை்டமயில் தசயற்டக நுை்ைறிைு (Artificial 

Intelligence) மற்றும் ைொனிடல ததொழில்நுட்ப தீொ்ைுகடள பயன்படுத்துைது குறித்த ஒரு முன்ரனொடி 

ஆய்டை ரமற்தகொள்ைதற்கொக இந்திய அரசு IBM இந்தியொைுடன் ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளது. மத்தியப் 

பிரரதசம், குஜரொத் மற்றும் மகொரொஷ்டிரொைில் முடறரய ரபொபொல், இரொஜ்ரகொட் மற்றும் நந்ரதடு ஆகிய 

மூன்று மொைட்டங்களில் மொனொைொிப் பயிொ் பருைத்திற்கொன முன்ரனொடி ஆய்ைு நடத்தப்படும்.  

 இந்த ஒப்பந்தத்தின் ஒருபகுதியொக, சிறந்த உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தித்திறனுக்கொன நீொ் மற்றும் பயிொ் 

ரமலொை்டம ததொடொ்பொன முடிைுகடள ைிைசொயிகள் எடுக்க உதைுைதற்கொக IBMஇன் ைொட்சன் தீொ்ைுத் 

தளமொனது தசயற்டக நுை்ைறிைு மற்றும் ைொனிடல ததொழில்நுட்பம் மூலம் கிரொம / பை்டை 

மட்டத்தில் ைிைசொயத் துடறயில் ைொனிடல முன்னறிைிப்பு மற்றும் மை்ைின் ஈரப்பதம் குறித்த 

தகைல்கடள இலைசமொக ைழங்கும். 

5.எந்தத் ரததியில், இந்தியொைில், ரதசிய மருத்துைொ்கள் நொள் தகொை்டொடப்படுகிறது? 

A) ஜூடல 5   B) ஜூடல 3 

C) ஜூடல 1   D) ஜூடல 7 
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 இந்தியொைில் 1991ஆம் ஆை்டு முதல் ஒை்ரைொொ் ஆை்டும் ஜூடல.1 அன்று ரதசிய மருத்துைொ்கள் நொள் 

தகொை்டொடப்பட்டு ைருகிறது. ைரலொற்று புகழ்மிக்க மருத்துைரும் ரமற்கு ைங்க மொநிலத்தின் 2ஆைது 

முதலடமச்சருமொன மருத்துைொ் பிதொன் சந்திர ரொயின் நிடனைொக ரதசிய மருத்துைொ்கள் தினம் 

தகொை்டொடப்படுகிறது. ரமற்கு ைங்கத்தின் சிற்பி என கருதப்படும் இைொ் துொ்கொபூொ், கல்யொைி, பிதொன் 

நகொ், அரசொக்நகொ் மற்றும் ஹப்ரொ முதலிய நொன்கு நகரங்கடள நிறுைியுள்ளொொ். 

 இந்தியொைின் மிகைுயொிய ைிருதொன ‘இந்திய மொமைி’ ைிருடத 1961ஆம் ஆை்டு பிப்.4 அன்று இைொ் 

தபற்றொொ். இைொின் நிடனைொகைும், மனித ைொழ்ைில் மருத்துைொ்களின் மதிப்புமிக்க ரசடையின் 

முக்கியத்துைத்டத உைரைும், அைொ்களுள் சிறந்தைடர ரபொற்றைும் இந்நொள் தகொை்டொப்படுகிறது. 

“Zero tolerance to violence against doctors and clinical establishment” என்பது நடப்பொை்டில் ைரும் இந்த 

நொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும்.  

6.தமன் கங்கொ – பிஞ்சல் ஆறு இடைப்புத் திட்டமொனது, எந்த மொநிலத்துடன் ததொடொ்புடடயது? 

A) தமிழ்நொடு 

B) கொ்நொடகொ 

C) ஜொொ்க்கை்ட் 

D) மகொரொஷ்டிரொ  

 மகொரொஷ்டிரொைில், ைறட்சியின் தநருக்கடிக்குத் தீொ்ைுகொை்பதற்கொக ஆறுகடள ஒருங்கிடைக்க 

அம்மொநில அரசு முடிைுதசய்துள்ளது. மும்டபடயப் தபொறுத்தைடர, 2060ஆம் ஆை்டு ைடர அதன் நீொ் 

ரதடைகடள பூொ்த்தி தசய்யும் தமன் கங்கொ – பிஞ்சல் ஆறு இடைபப்புத் திட்டம் சிறந்த ததொிைொக 

உள்ளது. டைதொ்ைொ ைடிநிலத்தில், பிஞ்சல் ஆற்றில் கட்டப்பட்டுள்ள பிஞ்சல் அடையின் ைழியொக 

தமன் கங்கொ ைடிநிலத்தில் உள்ள நீொ்த்ரதக்கங்களிலிருந்து மும்டபக்கு உபொிநீடர திடச திருப்ப 

இந்தத் திட்டம் முன்தமொழிகிறது. 

7.சச்சின் தடை்டுல்கொின் அொிய உலகக்ரகொப்டப சொதடனடய முறியடித்த இக்ரம் அலி கில், 

எந்த நொட்டடச் ரசொ்ந்தைொ்? 

A) ஆப்கொனிஸ்தொன் 

B) ததன்னொப்பிொிக்கொ 

C) பொகிஸ்தொன் 

D) இங்கிலொந்து 

 சச்சின் தடை்டுல்கொின் நீை்டநொள் உலகக்ரகொப்டப சொதடனடய ஆப்கொனிஸ்தொன் கிொிக்தகட் ைீரொ் 

இக்ரம் அலி கில் முறியடித்தொொ். ரமற்கிந்தியத்தீைுகள்–ஆப்கொனிஸ்தொன் இடடரய ஜூடல.4 அன்று 

லீட்ஸில் நடந்த ஆட்டத்தில், இக்ரம் அலி சிறப்பொக ஆடி 86 ரன்கடள எடுத்தொொ். கடந்த 1992ஆம் ஆை்டு 

உலகக்ரகொப்டபயில், ஜிம்பொப்ரை அைிக்கு எதிரொக சச்சின் 81 ரன்கடள எடுத்திருந்தொொ். 

 அப்ரபொது அைொ் 18 ஆை்டுகள், 318 நொள் என்ற ையதில் உலகக்ரகொப்டப ைரலொற்றில் எை்பதுக்கும் 

அதிகமொன ரன்கடள எடுத்த சொதடனடய நிகழ்த்தினொொ். இந்நிடலயில் தற்ரபொது இக்ரம் அலி அடத 
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முறியடித்துள்ளொொ். 18 ஆை்டுகள், 278 நொள்கள் என்ற ையதில் அைொ் 86 ரன்கடள எடுத்து சச்சினின் 

சொதடனடய முறியடித்தொொ். 

8. NITI ஆரயொக்கின் நடப்பொை்டு AMFFR குறியட்ீடில், முதலிடம் பிடித்துள்ள மொநிலம் எது? 

A) குஜரொத் 

B) மத்தியப்பிரரதசம் 

C) இரொஜஸ்தொன்  

D) மகொரொஷ்டிரொ  

 NITI ஆரயொக் தைளியிட்டுள்ள “Agricultural Marketing and Farmer Friendly Reforms Index – ரைளொை் 

சந்டதப்படுத்தல் மற்றும் உழைொ்க்கு உகந்த சீொ்திருத்த குறியட்ீடில் – AMFFRI” மகொரொஷ்டிர மொநிலம் 

முதலிடத்டதப் பிடித்துள்ளது. ரைளொை் சந்டதப்படுத்துதலில் மொநிலங்கள் ரமற்தகொை்ட சீொ்திருத்த 

–ங்களின் அடிப்படடயில் இந்தக் குறியடீு அைற்டற ைொிடசப்படுத்தியுள்ளது. குஜரொத் நுூற்றுக்கு 71.5 

மதிப்தபை்ணுடன் 2ஆைது இடத்தில் உள்ளது. இரொஜஸ்தொன் & மத்தியப்பிரரதசம் ஆகிய மொநிலங்கள் 

அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன. 

 NITI ஆரயொக், APMC சட்டத்தின்கீழ் முன்தமொழியப்பட்ட e–NAM திட்டத்தில் ரசருதல், சந்டதப்படுத்தும் 

பழங்கள் மற்றும் கொய்கறிகளுக்கொன சிறப்பு சிகிச்டச மற்றும் மை்டிகளில் ைொிகளின் அளைு ரபொன்ற 

ஏழு ைிதிகடள அமல்படுத்துைதன் அடிப்படடயில் மொநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரரதசங்கடள 

தரைொிடசப்படுத்த ஒரு குறியட்ீடட அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தச் சுட்டிகள் (Indicators) ரைளொை் 

ைைிகத்டத எளிதொக்குைடதயும், நைீன ைைிகத்தின் மூலம் ைிைசொயிகள் பயனடடைதற்கொன 

ைொய்ப்புகடளயும் தைளிப்படுத்துகின்றன. ரமலும் அைொ்களது ைிடளதபொருட்கடள ைிற்படன 

தசய்ைதற்கொன பரந்த ைொய்ப்டபயும் இது தகொை்டுள்ளது. இந்தச் சுட்டிகள் ரைளொை் சந்டதகளில் 

ரபொட்டித்திறன், தசயல்திறன் மற்றும் தைளிப்படடத்தன்டம ஆகியைற்டறயும் குறிக்கின்றன. 

9.எந்த மொநிலத்தில், அத்தி ைரதொ் திருைிழொ ததொடங்கியுள்ளது? 

A) தமிழ்நொடு  

B) ரகரளொ 

C) ஆந்திரப்பிரரதசம் 

D) கொ்நொடகொ 

 தமிழ்நொட்டின் கொஞ்சிபுரம் மொைட்டத்தில் அடமந்துள்ள ைரதொ் ரகொைிலில் ஜூடல.1 அன்று அத்தி 

ைரதொ் திருைிழொ ததொடங்கியது. அத்திமரத்தொலொனைொ் என்பதொல் அைருக்கு ‘அத்தி’ைரதொ் எனப்தபயொ். 

‘அனந்தசரஸ்’ என அடழக்கப்படும் ரகொைில் குளத்தில் மூழ்கடைக்கப்பட்டிருக்கும் அைொ், நொற்பது 

ஆை்டுகளுக்கு ஒருமுடற தைளிரய தகொை்டுைரப்பட்டு, 45 நொட்களுக்கு பூடஜ தசய்யப்பட்ட பின்பு 

மீை்டும் அக்குளத்திரலரய மூழ்கடைக்கப்படுைொொ். 
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 கடடசியொக அைொ் தைளிரய ைந்தது 1979ஆம் ஆை்டு ஜூடல.2 அன்று, அதற்கு முன்னதொக 1939ஆம் 

ஆை்டு ஜூடல.12 அன்று அைொ் பக்தொ்களுக்கு அருள்பொலித்தொொ். திருைிழொைின் முதல் நொளன்று ஒரு 

இலட்சத்திற்கும் ரமற்பட்ட பக்தொ்கள் அத்திைரதடர தொிசிக்க ரகொைிலுக்குத் திரை்டனொ். 

10.ஈரொக்கின் எப் பை்டடய தளம், UNESCO உலக பொரம்பொியக் களமொக அறிைிக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) பொபிரலொன்  

B) பொக்தொத் 

C) ரமொசுல் 

D) கொ்பலொ 

 பை்டடய தமசபரடொமிய நொகொிகத்தின் முக்கிய அங்கமொக திகழ்ந்த பொபிரலொன் நகரம், உலக 

பொரம்பொியக் களமொக அங்கீகொரம் அளிக்கப்படுைதொக UNESCO ததொிைித்துள்ளது. ஐக்கிய நொடுகளின் 

மதிப்புமிக்க இடங்களின் பட்டியலில் 4,000 ஆை்டுகள் பழடமயொன நகரமொன பொபிரலொடன ரசொ்க்க 

ரைை்டும் என்று 1983ஆம் ஆை்டு முதல் ததொடொ்ந்து ஈரொக் கூறிைருகிறது. 

 ஹம்முரொபி மற்றும் ரநபுகொத்ரநச்சொொ் ரபொன்ற சிறந்த ஆட்சியொளொ்களின் கீழ், அடுத்தடுத்த ரபரரசுகள் 

பொபிரலொடன ஆை்டது. நிரயொ–பொபிரலொனிய சொம்ரொஜ்யத்தின் படடப்பொற்றலின் தைளிப்பொட்டட 

பொபிரலொன் பிரதிபலிக்கிறது. பை்டடய உலகின் ஏழு அதிசயங்களுள் ஒன்றொக பொபிரலொன் 

திகழ்கிறது. இங்குள்ள மொளிடகயின் ததொங்கும் ரதொட்டங்கள் – உலகளைில் கடல, பிரபலமொன 

மற்றும் மத கலொச்சொரத்திற்கு ஊக்கம் அளிக்கக்கூடியனைொகும். 

 எனினும் இப்பகுதி ‘மிகைும் பொதிக்கப்படக்கூடிய நிடலயில்’ இருக்கிறது. கடந்த நுூற்றொை்டில் சதொம் 

உரசனுக்கு இங்கு ஓொ் அரை்மடன கட்டப்பட்டதிலிருந்தும், அதடனத்ததொடொ்ந்து அதமொிக்க படடப் 

பிொிைுகளுக்கொன தளமொக பயன்படுத்தப்படுைதிலிருந்தும் இத்தளம் அை்டமய ஆை்டுகளில் மிகைும் 

பொதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பகுதிகளுக்கு இத்தடகய ரபொொ்ச்சூழலிலிருந்து ‘அைசரகொல பொதுகொப்பு 

ரதடை’ என்றும் UNESCO எச்சொித்துள்ளது. 

 

 

 பயிொ்சொகுபடியில் கடள ைரொமல் இருக்கைும், அதிக மகசூல் ஈட்டைும் ைிைசொயிகளுக்கு ‘கடளப்பொய் 

ததொழில்நுட்பத்டத’ (Weedmat / Multhing) ரதொட்டக்கடலத்துடற பொிந்துடர தசய்துள்ளது. இஸ்ரரல் 

ததொழில்நுட்பத்தில் இந்த முடற கடடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

 10ஆைது உலக தமிழொரொய்ச்சி மொநொடு, அதமொிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் ரபரடையின் 32ஆைது தமிழ் ைிழொ, 

சிகொரகொ தமிழ்ச்சங்கத்தின் தைள்ளி ைிழொ ஆகிய முப்தபரும்ைிழொ அதமொிக்கொைின் சிகொரகொ நகொில் 

ஜூடல 4 – 7 ைடர நடந்தது. ‘கீழடி – நம் தொய்மடி’ என்பது இந்த மொநொட்டுக்கொன கருப்தபொருளொகும். 

அப்ரபொது, தமிழ் இயக்கம் பதிப்பித்த 46,000 தனித்தமிழ்ப் தபயொ்கள் தகொை்ட “சூட்டி மகிழ்ரைொம் 

தமிழ்ப்தபயொ்கள்” எனும் நுூடல தமிழ்நொட்டின் தமிழ் ைளொ்ச்சி, ததொல்லியல் துடற அடமச்சொ் க. 

பொை்டியரொஜன் தைளியிட்டொொ். ஜூடல 6 மற்றும் 7 ஆகிய ரததிகளில் தமிழொ்களின் ைைிக 

தபொருளொதொரம் ததொடொ்பொன மொநொடும் நடந்தது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

A) ர ரஹிந்தன் மிஸ்திரி 

B) ரதவிகர ரசதி  

C) அமிதவ் ரகரஷ் 

D) சுதீப் நரகர்கர் 

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

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

வழிமுலறகள் மற்றும் உந்துதல்கள் மற்றும் நவீன இந்திய குடிய லச வடிவலமப்பதில் தணிக்லகயின் 

பங்கு ஆகியவற்லற இந்நூல் ஆ ரய்கிறது. 

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

நலடமுலறகள்; ஆர்ப்பரட்டங்கள் மற்றும் விளம்ப ம்: இந்திய ல்லரத ஆசிரியர்கலளத் தலட 

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

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

இந்நூல் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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

யூனியன் பி ரதசம் / மரநிலம் எது? 

A) தமிழ்நரடு 

B) கர்நரடகர 

C) ஒடிசர 

D) புதுச்ரசரி  

 புதுச்ரசரி பபரலிவுறு நக  ரமம்பரட்டுத்திட்டத்தின் கீழ், வரும் ஓரிரு மரதங்களில் மிதிவண்டி பகிர்வு 

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

மிதிவண்டிகலளப் பயன்படுத்தி ஓரிடத்திலிருந்து இன்ரனரர் இடத்திற்கு பநடுஞ்சரலலப் பகுதிக்குள் 

பசல்லலரம். பயன்படுத்திய பின், மிதிவண்டிகலள எந்தபவரரு நிறுத்தகத்திலும் விடலரம். இதற்பகன 

100 மிதிவண்டித்துலறகள் (Docking Station) அலடயரளங்கரணப்பட்டுள்ளன. 

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

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

உள்ளன. புதுச்ரசரிக்கு வரும் ஆயி க்கணக்கரன சுற்றுலரப் பயணிகளுக்கு இப்புதுலமயரன திட்டம் 

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

பல்லரயி ங்களரக உயர்கின்றன. புதுச்ரசரி பபரலிவுறு நக  திட்டத்தின் 22 முன்னுரிலமத் 

திட்டங்களில் இந்தத் திட்டமும் ஒன்றரகும். இதற்கரக சுமரர் 194 ரகரடி ரூபரய் பசலவிடப்படும். 

 

 

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


                 2019 ஜூலை 08  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                        2 

3.நடப்பரண்டு உலக இலளரயரர் ரகரப்லபயில் பவள்ளிப்பதக்கம் பவன்ற அரிஞ்சீதர ரட, எந்த 

மரநிலத்லதச் ரசர்ந்தவ ரவரர்? 

A) ரமற்கு வங்கம்  

B) உத்த ப்பி ரதசம் 

C) ஜரர்க்கண்ட் 

D) ஹரியரனர 

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

மரநிலத்லதச் ரசர்ந்த கி ரமத்துச்சிறுமியரன அரிஞ்சீதர ரட 12 வயதுக்குட்பட்ரடரர் பிரிவில் பவள்ளி 

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

கூட்டலமப்பு ஏற்பரடு பசய்துள்ளது. இந்தப் ரபரட்டியில் பமரத்தம் 35 நரடுகள் பங்ரகற்றன. 

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

கூட்டிலணந்துள்ளது? 

A) இன்ஸ்டரகி ரம் 

B) டுவிட்டர் 

C) ரபஸ்புக்  

D) வரட்ஸ் ஆப் 

 ஜிரயரரபரன் பயனரளர்களுக்கும், புதிதரக இலணயத்லத பயன்படுத்துரவரருக்கும் இலணயதள 

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

டிஜிட்டல் கல்வியறிவு இயக்கத்லத பதரடங்க ரிலலயன்ஸ் ஜிரயர இன்ரபரகரம் நிறுவனம் ரபஸ்புக் 

சமூக ஊடக தளத்துடன் இலணந்துள்ளது. 

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

அம்ச பதரலலரபசியின் (JioPhone என அலழக்கப்படுகிறது) அம்சங்கள், பல்ரவறு பசயலிகளின் 

பயன்பரடு மற்றும் இலணய பரதுகரப்பு மற்றும் ரபஸ்புக் பயன்படுத்துவது உள்ளிட்ட இலணயம் 

சரர்ந்த விஷயங்கலளப் பகிர்ந்துபகரள்ளும். அதன்படி ஜிரயர மற்றும் ரபஸ்புக் நிறுவனம் இலணந்து 

இலணயதளத்லத பயன்படுத்துவது குறித்து ஒலி – ஒளி பதிலவ தயரரித்துள்ளது. 

 இப்பதிவு 10 இந்திய பமரழிகளில் அலமந்துள்ளது. முதற்கட்டமரக இத்திட்டம் 13 மரநிலங்களிலுள்ள 

200 இடங்களில் அமல்படுத்தப்படுகிறது. அதன் பிறகு நரட்டிலுள்ள 7000 இடங்களுக்கு இத்திட்டம் 

விரிவரக்கப்படும் எனத் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

5.சில்லலற மற்றும் MSME கடன்கலள பசயலரக்க லமயப்படுத்தப்பட்ட நடுவத்லத (Centralized 

Hub) அலமத்துள்ள பபரதுத்துலற வங்கி எது? 

A) பர த ஸ்ரடட் வங்கி 
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B) பஞ்சரப் ரதசிய வங்கி 

C) பஞ்சரப் மற்றும் சிந்து வங்கி  

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

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

அதன் தலலலம அலுவலகத்தில் அலமத்துள்ளது. இம்லமயப்படுத்தப்பட்ட அலமப்பில், அலனத்து 

MSME மற்றும் சில்லலற கடன் ஒப்புதல்களும் பசயலரக்கப்படும். சில்லலற மற்றும் MSME கடன் 

மற்றும் ரமம்பட்ட வரடிக்லகயரளர் ரசலவயில் கிலளகள் சிறப்பரக கவனம் பசலுத்த இது உதவும்.  

 Cen – MARG பல்ரவறு கட்டமரக இந்தியர முழுவதுமுள்ள அதன் கிலளகளுடன் இலணக்கப்படும். 

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

ஆவணமரக்கல் மற்றும் திறலமயரன கண்கரணிப்பு ஆகியவற்லற இது உறுதி பசய்யும். 

6. WEFஇன் சர்வரதச கலங்கல  விளக்க வலலயலமப்பில் ரசர்க்கப்பட்டுள்ள இந்திய உற்பத்தி 

ஆலல எது? 

A) ஜிண்டரல் எஃகு மற்றும் ஆற்றல் நிறுவனம் 

B) துர்கரபூர் எஃகு ஆலல 

C) ரூர்ரகலர எஃகு ஆலல 

D) டரடர எஃகு கலிங்கரநகர்  

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

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

நிதியியல் மற்றும் பசயல்பரட்டு தரக்கத்லத ஏற்படுத்துவதற்கரக நரன்கரவது பதரழிற்துலற பு ட்சி 

பதரழில்நட்பங்கலளப் பயன்படுத்தும் அவற்றின் தலலலமத்துவத்திற்கரக கலங்கல  விளக்கங்கள் 

ரதர்ந்பதடுக்கப்படுகின்றன. 

 இந்தத் பதரழில்நட்பங்கலள ஒருங்கிலணப்பதில் அலவ அலடந்த பவற்றியின் அடிப்பலடயில் 

பதரழிற்சரலலகள் ரதர்ந்பதடுக்கப்பட்டன. பநதர்லரந்தில் உள்ள டரடர எஃகின் IJmuiden ஆலல, 

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

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

ஜஜ்பூர் மரவட்டத்தில் அலமந்துள்ளது. 

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

பதரடங்கப்பட்டது? 

A) புரன   B) சூ த்  

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

நக மரன சூ த்தில் அண்லமயில் இந்தியரவின் முதல் வடிவலமப்பு ரமம்பரட்டு லமயம் 

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

வல்லுநர்களின் ஆரலரசலன முதல் அறிவுத்திறன் பயில ங்கங்கள், பதரழிற்துலற அறிவு 

வல யிலரன அலனத்து வணிகத் ரதலவகலளயும் பூர்த்தி பசய்வதற்கரன வரய்ப்லப இது வழங்கும். 

ஆலட வணிகத்தில் திறலமயுள்ள அலனவருக்கும் ஒரு வலுவரன தளத்லத வழங்குவரத இந்த 

லமயத்தின் முக்கிய ரநரக்கமரகும். 

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

A) A M து ரஸ் 

B) சுவரனந்த் கிர்கிர  

C) சமீர் அஞ்சரன்  

D) நீரலஷ் மிஸ் ர 

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

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

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

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

அஞ்சரன் இயற்றியுள்ளரர். இப்பரடலுக்கு  ரஜூ சிங் என்பவர் இலசயலமத்துள்ளரர். நடப்பரண்டில், 

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

இந்நரள் பகரண்டரடப்படவுள்ளது. 

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

A) மனிஷ் குமரர் 

B) ரஜரத்ஸ்னர சிட்லிங் 

C) K P கிருஷ்ணன் 

D) அனில் மணிபரய் நரயக்  

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

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

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

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

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

ரபரட்டியிடுவரர்கள். 

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

பதரழிற்துலற 4.0க்குத் ரதலவயரன முக்கிய பதரழிற்முலற திறன் பதரகுப்புகளுடன் ரபரட்டியிடவும், 

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

நரயக் அதன் தலலவ ரக உள்ளரர். 

10.நடப்பரண்டின் சர்வரதச கூட்டுறவு நரளுக்கரன கருப்பபரருள் என்ன? 

A) Cooperative Enterprise Empowers Women 

B) Coops 4 Decent Work 

C) Co-operatives ensure no one is left behind 

D) Choose co-operatives, choose equality 

 நரட்டின் சமூக – பபரருளரதர  வளர்ச்சியில் முக்கிய இடம் வகிக்கும் கூட்டுறவுத்துலறலய 

அங்கீகரிக்கும் வலகயில், சர்வரதச கூட்டுறவு ஒன்றியமரனது 1923ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்ரவரர் 

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

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

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

 

 

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

தமிழ்நரடு 2ஆம் இடத்தில் உள்ளது. 

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

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

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

முடிவு சசய்துை்ைது? 

A) சத்தீஸ்கா் 

B) உத்தரப்பிரததசம் 

C) இராஜஸ்தான் 

D) மத்தியப்பிரததசம்  

 சான்றைிக்கப்பட்ட (Certified) மற்றும் உயா்தர விததகதை விவசாயிகளுக்கு விநிதயாகிப்பது மற்றும் 

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

தயாாிப்பதற்கு மத்தியப்பிரததச மாநிலத்தின் கூட்டுறவு விதத கூட்டதமப்பு முடிவு சசய்துை்ைது. 

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

இயக்குநா்கை் வாாிய கூட்டத்தில் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டது. அடுத்த குறுதவப் பருவத்திலிருந்து 

விததகதை உற்பத்தி சசய்ய திட்டம் தீட்டப்பட்டுை்ைது. மாநிலத்தில் உை்ை விததக்குழுக்கை், விதத 

கூட்டதமப்புடன் இதைக்கப்பட்டு விதத சந்ததப்படுத்துதலுக்காக அதவ பயன்படுத்தப்படும். 

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

A) சசைரவ் கங்குலி 

B) விவிஎஸ் இலட்சுமைன் 

C) அனில் கும்ப்தை 

D) இராகுல் டிராவிட்  

 இந்திய கிாிக்சகட் அைியின் முன்னாை் தகப்டனான இராகுல் டிராவிட், சபங்களூாில் உை்ை ததசிய 

கிாிக்சகட் அகாடமியின் ததலவராக நியமிக்கப்பட்டுை்ைாா். அவா் ததசிய கிாிக்சகட் அகாடமியின் 

கிாிக்சகட் சதாடா்பான அதனத்து நடவடிக்தககதையும் தமற்பாா்தவயிடுவாா். தமலும், NCAஇல் 

வீரா்கை், பயிற்சியாைா்கை் மற்றும் உதவி ஊழியா்கதை வழிநடத்துதல், பயிற்சி & ஊக்குவித்தல் 

ஆகியவற்றில் ஈடுபடுவாா். 

 இந்தியா A அைி, 19 மற்றும் 23 வயதுக்குட்பட்தடாருக்கான கிாிக்சகட் அைி ஆகியவற்றுக்கும் 

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

பயிற்சியாைா்களுடனும் ராகுல் டிராவிட் இதைந்து பங்கைிப்பாா். ததலதமப்பயிற்சியாைா்களுக்கு 

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

A) தமற்கிந்தியத் தீவுகை் 

B) நியூசிலாந்து 

C) ஆஸ்திதரலியா  

D) இங்கிலாந்து 

 சதன்தமற்கு விக்தடாாியாவில் உை்ை புட்ஜ் பிம் கலாசார தலமானது அதன் பழங்குடி கலாசார 

முக்கியத்துவத்துக்காக மட்டும் உலக பாரம்பாிய பாதுகாப்தபப் சபற்ற ஆஸ்திதரலியாவின் முதல் 

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

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

 உலகின் பழதமயான நன்னீா் மீன் வைா்ப்பு அதமப்புகைில் ஒன்றாக கருதப்படுகிற இந்தத் தைம், 

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

–ப்பட்டது. அதனத்துப் பழங்குடியின மக்களும் நாதடாடிகை் என்ற சபாதுவான கருத்தத உதடக்கும் 

விதமாக, சுமாா் 300 வட்டக்கல் குடிதசகைின் எச்சங்கை் இந்தத் தைத்தில் உை்ைன. 

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

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

அதமயவுை்ைது? 

A) ஹிமாச்சல பிரததசம் 

B) உத்தரகாை்ட்  

C) ஜம்மு & காஷ்மீா் 

D) சிக்கிம் 

 ஆசியாவின் முதல் சிக்ஸ் சிக்மா மதலயக மருந்துகை் மற்றும் மிக்கவுயர மீட்பு நிறுவனமானது 

உத்தரகாை்ட் மாநிலத்தின் ருத்ரபிரயாக்கில் அதமக்கப்படவுை்ைது. அம்மாநிலத்தின் ருத்ரபிரயாக் 

மாவட்டத்தில், ரூ.750 தகாடி மதிப்பிலான பிரம்மாை்ட மதலயக நிறுவனத்தத நிறுவுவதற்கான 

திட்டத்திற்கு, உத்தரகாை்ட் முதலதமச்சா் திாிதவந்திர சிங் ராவத் ஒப்புதல் அைித்ததத அடுத்து இது 

அதமக்கப்பட உை்ைது. இந்நிறுவனம், உத்தரகாை்டில் 1200 பைிவாய்ப்தப உருவாக்கும், தமம்பட்ட 

சுகாதார பராமாிப்பு, தமம்பட்ட கல்வி மற்றும் மீட்புப் பயிற்சி ஆகியவற்தற வழங்கும். 

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

உயா்ந்த மதலகளுடன் சதாடா்புதடய அதனத்து வதகயான ஆராய்ச்சிகதை வைா்த்சதடுப்பதும், 

மதலயக மருந்துகை் குறித்து வல்லுநா்களுக்கு கற்பிப்பதும் இந்நிறுவனத்தின் முக்கிய தநாக்கமாகும். 

முக்கிய பிரச்சதனகைில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுக்கு ஆதலாசதனகதை வழங்குவததாடு, 

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

A) இந்திய காப்பீடு ஒழுங்காற்று மற்றும் வைா்ச்சி முகதம 

B) ததசிய விவசாய மற்றும் கிராமப்புற வைா்ச்சி வங்கி 

C) இந்திய பங்கு மற்றும் பாிவா்த்ததன வாாியம் 

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

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

ஒழுங்குமுதற & தமற்பாா்தவ முதறகதை வலுப்படுத்துவதற்கான பன்னாட்டு மத்திய வங்கிகைின் 

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

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

இயல்புநிதல சிக்கல்கதைத் தவிா்ப்பதற்கான மத்திய வங்கியின் பங்கும் இதில் அடங்கும். ஜூதல 

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

வங்கி வாாியம் ஒப்புதல் அைித்துை்ைது. 

6. பருவமதழதய கைிப்பதற்சகன அதடயாைம் காைப்பட்டுை்ை புதிய முதற எது? 

A) Xenon – 7 

B) Krypton – 7 

C) Argon – 7 

D) Beryllium – 7  

 முழுதமயான அணுகுை்டு தசாததனத் ததட உடன்பாடு அதமப்பானது (CTBTO) வியன்னாவில் 

ஏற்பாடு சசய்திருந்த அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப மாநாட்டில், பருவமதழதய கைிப்பதற்கான 

ஒரு புதிய வழிமுதறதய சபல்ஜிய அணு ஆராய்ச்சி தமயத்தின் (SCKCEN) ஆராய்ச்சியாைா் 

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

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

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

அை்டக்கதிா்கை் தநட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜனின் உட்கருக்கதைத் தாக்கி உதடக்கும்தபாது 

மட்டுதம Be – 7 பதடமை்டலத்தில் உருவாகும். சவவ்தவறு அட்சதரதககைில் சபருங்கடல்கதை 

சூாியன் சவவ்தவறு விதமாக சவப்பமாக்குவதாலும், புவியின் சுழற்சி காரைமாகவும், நீதரக் 

சகாை்டிருக்கும் காற்றானது வட்டவடிவில் தமல் தநாக்கியும் கீழ் தநாக்கியும் நகா்கிறது. இது பருவ 

காலம் உை்டாவதற்கான அடிப்பதடக் காரைமாகும். 

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

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

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

சசயல்படுவதற்காக SEBI சட்டத்தில், எந்தப் புதிய பிாிவு தசா்க்கப்பட்டுை்ைது? 

A) பிாிவு 16A 

B) பிாிவு 18AA 

C) பிாிவு 19HA 

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

நிறுவனங்களுக்கும், மூலதன சந்தத ஒழுங்காற்றுநரால் தகாரப்படும்தபாது தகவல்கதை வழங்கத் 

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

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

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

 WhatsApp மூலம் முக்கியமான தரவுகதை கசியவிடுவதத கை்காைிக்க ஒழுங்காற்றுநா் இருப்பதால், 

இப்புதிய அதிகாரங்கை் முக்கியத்துவம் சபறுகின்றன. தமலும், சமீபத்தில், ததசிய பங்குச்சந்ததயின் 

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

அதவ பத்திரங்கை் தமல்முதறயட்ீடு தீா்ப்பாயத்தில் தமல்முதறயடீும் சசய்யப்பட்டன. 

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

A) தகாட்டூா்  

B) திருச்சூா் 

C) ஆலப்புழா 

D) சகால்லம் 

 இந்தியாவின் முதல் யாதன மறுவாழ்வு தமயமானது தகரை அரசால் அம்மாநிலத்தின் ததலநகரான 

திருவனந்தபுரத்திற்கு அருகிலுை்ை சூழல் சுற்றுலா சிற்றுூரான தகாட்டூாில் அதமக்கப்படவுை்ைது. 

இம்தமயத்தில் யாதனகை் அருங்காட்சியகம், யாதனப்பாகன்களுக்கான பயிற்சி தமயம், மீச்சிறப்பு 

மருத்துவமதன, ஓய்வில்லம் மற்றும் விலங்குகளுக்கான தகன வசதி முதலானதவ இருக்கும் என்று 

எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. இங்கு தகவிடப்பட்ட, காயமுற்ற & வயதான யாதனகளும் பாதுகாக்கப்படும். 

இலங்தகயில் உை்ை பின்னவாலா யாதனகை் காப்பகத்தின் மாதிாியில் இது திட்டமிடப்பட்டுை்ைது. 

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

A) நீமச் 

B) அகா் மால்வா  

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

அகா் மால்வா மாவட்டத்தில் அதமந்துை்ைது. நிதியியல் சநருக்கடிகை் காரைமாக இந்தப் பசுக்கை் 

சரைாலயத்தத தனியாா்மயமாக்க காங்கிரஸ் ததலதமயிலான அரசு முடிவு சசய்துை்ைதால் இது 

அை்தமய சசய்தியில் இடம்சபறுகிறது. 472 சஹக்தடா் பரப்பைவில் அதமந்துை்ை இந்தச் 

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

சம்வா்தன் வாாியம் ரூ.32 தகாடி சசலவில் உருவாக்கியது. 

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

Atlas Initiative) மத்திய அரசு சதாடங்கியுை்ைது? 

A) குதக மனிதன் 

B) மனிதன் (மானவ்) 

C) முற்காலத்திய மனிதன் 

D) நாகாிக மனிதன் 

 உயிாித்சதாழில்நுட்ப துதற மற்றும் Persistent Systems ஆகியவற்றால் மனித உடதலப்பற்றிய 

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

சதாடங்கப்பட்டுை்ைது. மனித உடலில் உை்ை அதனத்துத் திசுக்கைின் மூலக்கூறு வதலயதமப்பின் 

ஒருங்கிதைந்த தரவுத்தைத்தத உருவாக்குவதும், மனித உடலின் சசயல்பாட்டின் முழுதமயான 

படத்ததப் சபறுவதும் இந்தத் திட்டத்தின் தநாக்கமாகும். 

 இது இறுதியில், தற்தபாததய அறிவின் இதடசவைிகதைக் கை்டறிவதில் ஆராய்ச்சியாைா்களுக்கு 

உதவும் மற்றும் தநாயறிதல் மற்றும் தநாய் உயிாியலில் எதிா்கால திட்டங்களுக்கு உதவும். இந்தப் 

சபாது – தனியாா் திட்டத்தில், உயிாித்சதாழில்நுட்ப துதற மற்றும் Persistent Systems ஆகியதவ 

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

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

(NCSS) இதைந்து சசயல்படுத்தும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

தங்கம் வவன்ற முதல் இந்திய ஸ்ப்ாிண்டா் யாா்? 

A) அஸ்வினி அக்குஞ்சி 

B) சதி கீதா 

C) ஹிமா தாஸ் 

D) டூட்டி சந்த்  

 இத்தாலியின் நபபாலியில் நடந்த 30ஆவது உலக பல்கலலக்கழகங்கை் இலடபயயான விலையாட்டுப் 

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

சுவிச்சா்லாந்தின் வடல் பபான்பட வவை்ைிப்பதக்கமும், வொ்மனியின் லியா குவா யீ வவண்கலப் 

பதக்கமும் வவன்றனா். இதன் மூலம், உலக பல்கலலக்கழகங்கை் இலடபயயான பபாட்டியில் தங்கம் 

வவன்ற முதல் இந்திய வீராங்கலன என்ற வபருலமலய டூட்டி சந்த் வபற்றுை்ைாா். 

 இதற்கு முன்னா் பல்கலலக்கழகங்கை் இலடபயயான விலையாட்டுப் பபாட்டிகை் வரலாற்றில் 100 மீ., 

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

அைவிலான நிகழ்வில் தங்கம் வவன்ற இரண்டாவது இந்திய வீராங்கலன என்ற வபயலரயும் டூட்டி 

சந்த் வபற்றுை்ைாா். 

2.புகழ்வபற்ற கதிா்காமம் பகாயில் அலமந்துை்ை நாடு எது? 

A) பநபாைம் 

B) இலங்லக  

C) மியான்மா் 

D) வங்கபதசம் 

 இலங்லகயில் உை்ை வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கதிா்காமம் பகாவிலில் ஆண்டுபதாறும் நலடவபறும் 

திருவிழா வதாடங்கியுை்ைது. இதில் அலனத்து மதங்கலையும் பசா்ந்த பக்தா்களும் பங்பகற்றனா். 15 

நாட்கை் நீடிக்கும் இந்தத் திருவிழாவில் இலங்லக மற்றும் வவைிநாடுகலைச் பசா்ந்த மக்களும் 

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

முடிவலடயும். 

 ஆண்டுபதாறும் இம்மாதத்தில் நலடவபறும் இத்திருவிழாலவக் காண, இலங்லக முழுவதிலுமிருந்து 

ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கை், நாட்டின் வதற்குப் பகுதியில் அலமந்துை்ை கதிா்காமத்தின் புனித 

ஆலயத்திற்கு வருலக தருகிறாா்கை். இவ்விடம், ஸ்கந்த புராணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுை்ைது மற்றும் 

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

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

ஒரு பை்ைிவாசலும் அருகிபலபய ஒரு வபைத்த பகாவிலும் உை்ைது. இலங்லகயிலுை்ை வபௌத்த 

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

திருவிழா, இலங்லகயின் கலாசார மற்றும் ஆன்மீக நிகழ்வுகளுை் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றான எசல 

வபரஹராலவயும் காண்கிறது. வபரஹராவின்பபாது, ஆட்டக்காரா்கை் மற்றும் பமைக்காரா்கை் புலட 

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

3.சிலறக்லகதிகளுக்கான திறன் பமம்பாட்டுப் பயிற்சித் திட்டம், அஸ்ஸாமின் எம்மாவட்டத்தில் 

வதாடங்கப்பட்டுை்ைது? 

A) கசாா் 

B) பபாங்லகபகான் (Bongaigaon)  

C) கா்பி ஆங்கலாங்கு 

D) பகாகராொா் 

 அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின், பபாங்லககான் மாவட்டத்தில், சிலறக் லகதிகளுக்கான மூன்று மாத திறன் 

பமம்பாட்டுப் பயிற்சித் திட்டம் வதாடங்கப்பட்டுை்ைது. சிலறக் லகதிகை் தங்கைது தண்டலனக் 

காலத்தில் பலன்தரும் முயற்சிகைில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகலை வழங்குவபத இந்தத் திட்டத்தின் 

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

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

சிலறக்லகதிகளுக்கு ஒரு மாத கால பயாகா பயிற்சியும் வதாடங்கப்படவுை்ைது. 

4.நடப்பாண்டின் AIFF ஆண்கை் கால்பந்து வீரராக பதா்வு வசய்யப்பட்டுை்ைவா் யாா்? 

A) பெபெ லால்வபக்லுவா 

B) லாலியன்சுவாலா சங்பத 

C) அப்துல் சமத் 

D) சுனில் பசத்ாி  

 இந்திய கால்பந்து சம்பமைனம் (AIFF) சாா்பில் நடப்பாண்டுக்கான சிறந்த இந்திய கால்பந்து 

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

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

பபாா்ச்சுகலின் கிறிஸ்டியாபனா வரானால்படாவுக்கு (149) அடுத்தபடியாக பசத்ாி 2ஆவது அதிகபட்ச 

சா்வபதச மதிப்வபண் வபற்றவராக உை்ைாா். 

 ISL கால்பந்தில் வபங்களூரு FC அணிக்காக விலையாடிவரும் சுனில் பசத்ாி இந்த விருலத வபறுவது 

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

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

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

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

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

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

A) இராெஸ்தான் 

B) ொா்க்கண்ட் 

C) ஒடிசா  

D) குெராத் 

 நவீன் பட்நாயக் தலலலமயிலான ஒடிசா அரசு சமீபத்தில் மாநில உயா்நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசின் 

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

அறிவித்தது. குற்றச் வசயல்கைில் விசாரலண, வழக்குத் வதாடுப்பு மற்றும் நீதிமன்ற விசாரலண 

ஆகியவற்றில் எவ்வித பாரபட்சமும் இல்லல என்பலத உறுதிவசய்வபத இத்திட்டத்தின் பநாக்கம் 

ஆகும். ஏவனனில், பிற குற்றவாைிகைிடமிருந்து சாட்சிகை் வழங்கும் சாட்சியங்கலை காக்க எவ்வித 

பாதுகாப்பும் இல்லா காரணத்தால் அவா்கை் மிரட்டப்படுகிறாா்கை் / அச்சுறுத்தப்படுகிறாா்கை். 

 மாநில அரசாங்கத்தின் அறிவிப்பின்படி, இந்தத் திட்டத்தில் அச்சுறுத்தல் கருத்துப்படி மூன்று வலக 

சாட்சிகை் உை்ைனா். விசாரலண அல்லது நீதிமன்ற விசாரலணயின்பபாது சாட்சி அல்லது அவா்தம் 

குடும்ப உறுப்பினா்கைின் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் வழக்குகலை உை்ைடக்கியது வலக A 

ஆகும். விசாரலண அல்லது நீதிமன்ற விசாரலணயின்பபாது சாட்சி அல்லது அவா்தம் குடும்ப 

உறுப்பினா்கைின் பாதுகாப்பு, நற்வபயா் அல்லது வசாத்துக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வழக்குகை் 

வலக B ஆகும். விசாரலண அல்லது நீதிமன்ற விசாரலணயின்பபாபதா அல்லது அதற்குப் பிறபகா 

சாட்சி அல்லது அவா்தம் குடும்ப உறுப்பினா்கலை மிதமாக அச்சுறுத்துவது அல்லது துன்புறுத்துவது, 

அவா்தம் புகழ் அல்லது வசாத்துக்கு பங்கம் விலைவிப்பது வலக C ஆகும். 

 விசாரலணயின்பபாது சாட்சியும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரும் பநருக்கு பநா் சந்தித்துக்வகாை்ைாமல் 

பாா்த்துக்வகாை்ளுதல், பாதுகாத்தல் மற்றும் அலடயாைத்லத மாற்றுதல், சாட்சிலய இடமாற்றம் 

வசய்தல், இரகசியத்தன்லம மற்றும் பதிவுகலை பாதுகாத்தல் மற்றும் வசலவுகலை மீட்வடடுத்தல் 

பபான்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்லககை் இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்களுை் அடங்கும். 

6.உை்நாட்டு விமானப் பபாக்குவரத்துத் தலலலம இயக்குநரகத்தின் புதிய தலலவராக 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைவா் யாா்? 

A) அருண்குமாா்  

B) பிரதீப்குமாா் 

C) அதிதி சவுகான் 

D) புபராபன ஹல்தா் 

 1989ஆம் ஆண்டு ஹாியானா பிாிலவச்பசா்ந்த அருண்குமாா் IAS, உை்நாட்டு விமானப் பபாக்குவரத்துத் 

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

உை்நாட்டு வான் பபாக்குவரத்து அலமச்சகத்தின் கீழியங்கும் இந்திய அரசாங்கத்தின் உை்நாட்டு 

வான் பபாக்குவரத்துக்கான ஒழுங்குமுலற அலமப்பாகும். இது புது தில்லிலய தலலலமயிடமாகக் 

வகாண்டுை்ைது. இந்த இயக்குநரகம் விமான விபத்துக்கை் மற்றும் சம்பவங்கலை விசாாிக்கிறது. 

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

நியமிக்கப்பட்டுை்ைவா் யாா்? 

A) C K வினீத் 

B) நாராயண் தாஸ்  

C) பிரவீன்குமாா் பா்வாா்  

D) அனிருத் சிங் 

 பாரத் சஞ்சாா் நிகாம் நிறுவனத்தின் தலலவா் மற்றும் நிா்வாக இயக்குநராக பிரவீன்குமாா் பா்வாா் 

ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு நியமிக்கப்பட்டுை்ைாா். தற்சமயம் அவா், மகாநகா் வதாலலபபசி நிகாம் 

நிறுவனத்தின் (MTNL) தலலவா் மற்றும் நிா்வாக இயக்குநராக பணிபுாிந்து வருகிறாா். 

8.அமராபாத் புலிகை் காப்பகம் அலமந்துை்ை மாநிலம் எது? 

A) ஆந்திரப்பிரபதசம் 

B) வதலுங்கானா  

C) கா்நாடகா 

D) பகரைா 

 வதலுங்கானாவில் உை்ை அமராபாத் புலிகை் காப்பகத்தில் யுபரனிய ஆய்லவ பமற்வகாை்ை 

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

ஆபலாசலனக்குழு பாிந்துலரத்துை்ைது. கை ஆய்வுக்குப் பிறகு வன அதிகாாிகைால் வழங்கப்பட்ட 

அறிக்லககைில் முரண்பாடுகை் இருந்தபபாதிலும் இந்த ஒப்புதல் கிலடக்கப்வபற்றுை்ைது. 

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

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

அணு மின்னுற்பத்தியில் பயன்படுத்துவதற்காக யுபரனிய ஆய்வுபமற்வகாை்ை அனுமதி பகாருகிறது. 

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

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

அவ்வறிக்லக குறிப்பிட்டுை்ைது. இருப்பினும், திருத்தப்பட்ட முன்வமாழிவுகளுக்கு மீண்டும் மாநில 

வனவுயிாி வாாியத்தின் ஒப்புதல் பதலவயில்லல. 

 இறுதி ஒப்புதலுக்காக அலவ பநரடியாக ஆபலாசலனக் குழுவுக்கு அனுப்பப்படும், அதன்பிறகு 

முலறயான உத்தரவுகை் மூலம் மாநில அரசாங்கம் அனுமதி வழங்கும். தற்பபாது வலர இந்தியாவில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட யுபரனியப் படிமங்கைானது குலறந்த தரம் வகாண்டதாகபவா அல்லது குலறந்த 

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

எந்த இரயில்பவ மண்டலத்துடன் வதாடா்புலடயது? 

A) பமற்கு இரயில்பவ 

B) வடக்கு இரயில்பவ 

C) வடகிழக்கு எல்லலப்புற இரயில்பவ  

D) வடக்கு மத்திய இரயில்பவ 

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

இந்திய இரயில்பவயின் சிறந்த புத்தாக்க விருலத வவன்றுை்ைது. இரயில் தண்டவாைங்கலை 

கடக்கும் யாலனகலை இரயில்கை் தாக்காமல் தடுப்பதற்கு இந்த முயற்சி உதவுகிறது. இம்முயற்சியில் 

சாதனம் ஒன்று பதனீக்கூட்டத்தின் ாீங்காரம் பபான்ற ஓா் ஒலிலய இரயில் தண்டவாைங்கை் அருபக 

ஒலிபரப்பும். பதனீக்கலை முழுவதுமாக வவறுக்கும் யாலனகை் இவ்வவாலிலயக் பகட்டு இரயில் 

தண்டவாைங்கைின் அருபக வராமலிருக்கும். 

 யாலனக் கூட்டத்லத திலசதிருப்ப (குறிப்பாக இரயில்கை் வநருங்கும்பபாது) இந்தத் தனித்துவமான 

முயற்சி மிகவும் உதவியாக இருக்கும். மூன்று இலட்சம் வராக்கப்பாிசு மற்றும் பாராட்டுப்பட்டயத்லத 

உை்ைடக்கியதாகும் முதல் பாிசு. 

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

Summit – WSS ) நடத்த திட்டமிடப்பட்டுை்ைது? 

A) புபன 

B) வகால்கத்தா 

C) புது தில்லி 

D) வகாச்சி  

 வரும் ஆகஸ்ட்.1 அன்று வகாச்சியின் ஒருங்கிலணந்த வதாடங்கல் வைாகத்தில் இந்திய வதாழில் 

கூட்டலமப்பின் (CII) இந்திய வபண்கை் வலலயலமப்புடன் இலணந்து வபண்கை் வதாடங்கல் 

உச்சிமாநாட்லட பகரை வதாடங்கல் திட்டம் (Kerala Startup Mission) நடத்தவுை்ைது. 

 ஆா்வமுலடய வபண் வதாழில் வல்லுநா்கை் தங்கைது வதாழில்முலனவு பயணத்லத பமற்வகாை்ை 

ஊக்குவிப்பதற்கும், மாநிலத்தில் ஓா் உை்ைடக்கிய வதாழில்முலனவு சூழலலமப்லப உருவாக்குவதற் 

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

வல்லுநா்கை், ஆா்வமுை்ை வதாழில்முலனபவாா்கை், வபருநிறுவன தலலலமகை் மற்றும் துைிா் 

நிறுவனத்தின் நிறுவனா்கை் என அலனவருக்குமானதாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.புதிதாக வளா்ந்துவரும் ததாழில்நுட்பங்களில் ஆராய்ச்சி ஒத்துழழப்பு தபறுவதற்காக, எந்த IIT 

உடனான புாிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தில் பிரசாா் பாரதி ழகதயழுத்திட்டுள்ளது? 

A) ஐஐடி தில்லி 

B) ஐஐடி பாம்பப 

C) ஐஐடி இந்துூா்  

D) ஐஐடி கான்பூா்  

 புதிதாக வளா்ந்து வரும் ததாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் ஒளிபரப்பு ததாடா்பான துழறகளில் ஆராய்ச்சி 

ஒத்துழழப்பு தபறுவதற்காக கான்பூா் IIT நிறுவனத்துடனான புாிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தில், புது 

தில்லியில், பிரசாா் பாரதி ழகதயழுத்திட்டது. இந்த நடவடிக்ழக ஒலிபரப்புத் துழறயில் ஆராய்ச்சி 

நடவடிக்ழகழய அதிகாிக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. 

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

அழடவு ழமயம் மற்றும் பிரசாா் பாரதியில் கான்பூா் IIT நிறுவன மாணவா்களுக்கு உள்ளுழற பயிற்சி 

(Internship) ஆகியழவ இந்த ஆராய்ச்சி ஒத்துழழப்பின் முக்கியப்பகுதிகளுள் அடங்கும். 

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

A) ஜூழல 10 

B) ஜூழல 11  

C) ஜூழல 12 

D) ஜூழல 13 

 மக்கள்ததாழக பிரச்சழனகளின் அவசரநிழல & முக்கியத்துவம் குறித்து கவனம் தசலுத்துவதற்காக 

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

பபாலல்லாமல், நடப்பாண்டில் இந்நாளுக்தகன குறிப்பிட்ட கருப்தபாருள் எதுவும் அறிவிக்கப்படவி 

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

பநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 நடப்பாண்டு, 1994ஆம் ஆண்டின் சா்வபதச மக்கள்ததாழக மற்றும் வளா்ச்சி மாநாட்டின் முடிக்கப்படாத 

கூறுகளில் உலகளவில் கவனம் தசலுத்துவதற்காக அழழப்பு விடுக்கிறது. இந்த மாநாட்டில், 179 

அரசுகள் கலந்துதகாண்டன; அழவ நீடித்த வளா்ச்சிழய அழடவதற்கு இனப்தபருக்க நலம் மற்றும் 

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

A) ழகாியாபகாஸ் மிட்பசாடாகிஸ் (Kyriakos Mitsotakis)  

B) டிமிட்ாிஸ் தகளட்சவும்பாஸ் 

C) அதலக்சிஸ் சிப்ராஸ் 

D) பபாஃபி தஜன்னிமாதா 

 ழகாியாபகாஸ் மிட்பசாடாகிஸ் கிபரக்கத்தின் புதிய பிரதமராக பதவிபயற்றாா். அவரது கட்சியான 

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

நாடாளுமன்றத்தில் 158 இடங்களுடன் மகத்தான தவற்றிழயப்தபற்றது. 

4.23ஆவது புச்சிபயான் திழரப்பட விழாவில், நடப்பாண்டின் சிறந்த ஆசிய திழரப்படத்திற்கான 

NETPAC விருழத தவன்ற இந்திய படம் எது? 

A) கலீ பாய் (Gully Boy)  

B) கபீா் சிங் 

C) பாரத் 

D) சூப்பா் 30 

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

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

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

ஆகிபயாா் நடித்துள்ள இந்தத் திழரப்படம், சாதாரண தசால்லிழசக் கழலஞா்களின் வாழ்க்ழகழய 

அடிப்பழடயாகக் தகாண்டதாகும். இது மும்ழப தசால்லிழசக் கழலஞா்களான (Rappers) விவியன் 

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

தகாண்டது. இப்படம், நடப்பாண்டு தமல்பா்ன் இந்திய திழரப்பட விழாவிலும் திழரயிடப்படவுள்ளது. 

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

வாா்த்ழத (IRSED) புது தில்லியில் நழடதபற்றது? 

A) அஜய் நாராயண் ஜா 

B) சுபாே் சந்திர காா்க்  

C) நிா்மலா சீதாராமன் 

D) ராஜிவ் குமாா்  

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

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

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

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

மற்றும் சுற்றுலா மற்றும் இழணப்பு ஆகிய ஆறு முக்கியப்பகுதிகளில் ஒத்துழழப்பு குறித்து கவனம் 

தசலுத்தப்பட்டது. 

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

19ஆவது பதிப்பின்பபாது, NITI ஆபயாக் மற்றும் இரே்ய கூட்டழமப்பின் தபாருளாதார பமம்பாட்டு 

அழமச்சகம் இழடபய ழகதயழுத்திடப்பட்ட இருதரப்பு புாிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்ழதத் ததாடா்ந்து 

இந்த உத்திசாா் பபச்சுவாா்த்ழத நடத்தப்பட்டுள்ளது. 

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

(Sikhs for Justice – SFJ) அழமப்புக்குத் தழட விதித்துள்ளது? 

A) பிாிவு 3 (2) 

B) பிாிவு 3 (3) 

C) பிாிவு 3 (1)  

D) பிாிவு 3 (4) 

 இந்தியாவில் பிாிவிழனவாதம் மற்றும் காலிஸ்தானிய சாா்பு நடவடிக்ழககழள ஆதாித்ததற்காக 

அதமாிக்காழவத் தளமாகக்தகாண்ட பிாிவிழனவாதக்குழு – ‘நீதிக்கான சீக்கியா்கள்’ அழமப்புக்கு 

மத்திய உள்துழற அழமச்சகம் சமீபத்தில் தழட விதித்தது. தனது பிாிவிழனத் திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக 2020ஆம் ஆண்டில் சீக்கியா்கள் இழடபய தபாது வாக்தகடுப்பு நடத்தும் முயற்சியில் அந்த 

அழமப்பு ஈடுபட்டது. 

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

நியூசிலாந்து கிாிக்தகட் பபாட்டியில் “காலிஸ்தான் ஜிந்தாபாத், வாக்தகடுப்பு 2020” என்று 

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

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

புறம்பான அழமப்பாக தழடதசய்யப்பட்டுள்ளது. 

7. 2020 முதல் விமானப் பயணச்சீட்டுகளுக்கு பசுழம வாி விதிக்க முடிவுதசய்துள்ள ஐபராப்பிய 

நாடு எது? 

A) ஆஸ்திாியா 

B) பிரான்ஸ்  

C) தஜா்மனி 

D) பபாலந்து 

 மாசு குழறவான பபாக்குவரத்துத் திட்டங்களுக்கு நிதியுதவி அளிப்பதற்காக பிரான்சில் உள்ள 

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

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

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

விதிக்கப்பட உள்ளது என்றும் பிரான்ஸ் அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 இந்தப் புதிய திட்டத்தால் ஆண்தடான்றுக்கு சுமாா் 182 மில்லியன் யூபராக்கள் வருவாய் கிழடக்கும். 

இந்த வருவாய் பசுழமப் பபாக்குவரத்து உட்கட்டழமப்பிற்கு, முக்கியமாக இரயில்பவ துழறக்கு 

பயன்படுத்தப்படும். இந்த வாி விதிப்பு பிரான்ஸிலிருந்து புறப்படும் விமானங்களுக்குத்தாபனதயாழிய, 

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

இபதபபான்ற வாி சுவீடனில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, அது காலநிழலயில் விமானப் பயணத்தின் 

தாக்கத்ழத குழறக்கும் முயற்சியாக ஒவ்தவாரு பயணச்சீட்டுக்கும் €40 வழர வாி விதித்தது. 

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

நிறுவனமாக மாறியுள்ள மருந்து நிறுவனம் எது? 

A) லுபின் 

B) சிப்லா 

C) சன் பாா்மா 

D) இன்டாஸ் (Intas)  

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

‘Romyplostim’ஐ அறிமுகப்படுத்திய முதல் நிறுவனமாக இன்டாஸ் மருந்துத் தயாாிப்பு நிறுவனம் 

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

தட்ழட அணுக்கள் எண்ணிக்ழகக்கு வழிவகுக்கிறது. 

 புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள இம்மருந்துக்கு ஆகும் தசலவானது தற்பபாழதய மருந்துகளின் 

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

பநாயாளிகள் ITP பநாயால் பாதிக்கப்படுகின்றனா் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவா்களுள், பத்துச் 

சதவீதத்துக்கும் குழறவான பநாயாளிகளுக்பக சிகிச்ழச கிழடக்கப்தபறுகிறது. 

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

A) ஸ்தபயின் 

B) இத்தாலி  

C) நாா்பவ 

D) சுவீடன் 

 அசா்ழபஜானின் பாகுவில் நழடதபற்ற UNESCO உலக பாரம்பாியக் குழுவின் 43ஆவது அமா்வில், 

இத்தாலியின் Conegliano மற்றும் Valdobbiadeneஇன் Prosecco குன்றுகள் UNESCO ‘உலக பாரம்பாியம்’ 

என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. உலகப்புகழ்தபற்ற ‘Prosecco Sparkling Wine’ தயாாிக்க பயன்படுத்தப்படும் 

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

உற்பத்திக்காக தபயா் தபற்றது. இந்தப்பகுதி UNESCO உலக பாரம்பாியப் பட்டியலில் பசா்க்கப்பட்ட 

55ஆவது இத்தாலிய தளமாகும். 

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

கூட்டிழணந்துள்ளது? 

A) டிசிஎஸ் (TCS)  

B) இன்பபாசிஸ் 

C) ாிழலயன்ஸ் 

D) விப்பரா 

 மாணவா்கழள ததாழிற்சாா் திறன்களுடன் உருவாக்குவதற்கு மின்னணு கற்றல் பாடத்திட்டத்ழத 

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

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

கூட்டிழணந்துள்ளது. தபருநிறுவன நடத்ழத தநறி, பயனுள்ள வழகயில் மின்னஞ்சல் எழுதுதல், 

பயனுள்ள விளக்கக்காட்சிகள் மற்றும் தகவல் ததாழில்நுட்ப விழிப்புணா்வு பபான்ற தழலப்புகழள 

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

இது மாணவா்களுக்கு அவா்களின் பட்டப்படிப்பு காலம் முழுவதும் கிழடக்கும். 

 AICTEஆல் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 10 ஆயிரத்திற்கும் பமற்பட்ட நிறுவனங்களில் பயிலும் மாணவா்களுக்கு 

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

Hub), எந்தச் சாதனத்தினுூடாகவும் அணுகமுடியும். TCS iONஆல் வழங்கப்பட்டுள்ள இத்தனித்துவமான 

பாடத் திட்டம், AICTE நிறுவனங்களுக்கான பணியமா்த்தல் வாய்ப்புகழள பமம்படுத்த உதவும் மற்றும் 

மாணவா்களின் ததாழிற்முழற வாழ்க்ழகக்கு ஒரு வலுவான ததாடக்கத்ழதத்தரும். AICTE என்பது 

ததாழில்நுட்பக் கல்விக்கான பதசிய அளவிலான ஓா் உச்ச ஆபலாசழன மற்றும் ஒழுங்குமுழற 

அழமப்பாகும். 

 

 

 தமிழ்நாட்டிலுள்ள 7 பகாடி மக்களுக்கும் தனித்துவமான எண் வழங்குவதற்காக ‘குடிமகன் தபட்டகம்’ 

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

சம்பந்தப்பட்ட நபருக்குாிய ஆவணங்கள் மின்னணு முழறயில் தசன்றழடயும். குடிமக்கள் 

எண்ழணப் தபற தமிழ்நாடு மின் – ஆளுழம முகழமயில் வசதி தசய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான 

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

 தமிழ்நாட்டிலிருந்து மாநிலங்களழவப் பதவிகளுக்கு ததாிவான 6 மாநிலங்களழவ உறுப்பினா்கள்: 

 

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

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

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

வவன்ற இந்திய பளுதூக்கு வீரா் யாா்? 

A) குா்தீப் சிங் 

B) ருஸ்தம் சாரங் 

C) அஜய் சிங்  

D) தீபக் லலதா் 

 சலமாவா நகரமான அபியாவில் நடடவபற்ற காமன்வவல்த் சாம்பியன்ஷிப் லபாட்டியில், ஜூடல.12 

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

நிகழ்வான இதில், சிறப்பான புள்ளிகடளப்வபற தனத உடல் எடடலபான்று இருமடங்கு எடடடய 

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

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

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

2.வவளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்தியா்கள் விவகாரத்தடற வசயலாளராக (Secretary of Overseas 

Indian Affairs) நியமிக்கப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

A) சுமந்தா சவுத்ாி 

B) அனுப் வதவன் 

C) அனந்த் நாராயண் நந்தா 

D) விகாஸ் ஸ்வரூப்  

 1986ஆம் ஆண்டுப்பிாிவு இந்திய அயலுறவுப் பணி அதிகாாியான விகாஸ் ஸ்வரூப், வவளியுறவுத்தடற 

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

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

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

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

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

பாாிஸ் புத்தகக் கண்காட்சியின் ‘வாசகா்கள்’ பாிடசப் வபற்றத. 

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

ஆய்வின்படி, இந்தியாவின் மிகவும் விடலயுயா்ந்த அலுவலக இடம் எத? 

A) கன்னாட் பிலளஸ்   B) நாிமன் முடன 

C) பாந்த்ரா குா்லா வளாகம் D) இந்தியாவின் வாயில் 

 

 

 

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


                  2019 ஜூலை 12 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                        2 

 நிடலச்வசாத்த ஆலலாசடன நிறுவனமான CBRE நடத்திய சமீபத்திய ஆய்வில், ஆண்வடான்றுக்கு 

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

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

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

வாடடகக்கு எடுப்பதற்கான வசலடவ ஆராய்ந்தள்ளத. 

 பன்னாட்டளவில் மிகவும் விடலயுயா்ந்த அலுவலக இடங்களில், ஆண்வடான்றுக்கு ஒரு ச.அடிக்கு 

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

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

இடங்கடளப் வபற்றுள்ளன. நியூயாா்க்கில் உள்ள மிட்டவுன் மன்ஹாட்டன், பட்டியலில் நான்காவத 

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

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

ஆகியடவ முடறலய 27 மற்றும் 40ஆவத இடங்கடளப் பிடித்தள்ளன. 

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

A) இந்திய இராணுவம் 

B) இந்திய விண்வவளி ஆய்வு டமயம் 

C) இந்திய இரயில்லவ  

D) பாபா அணு ஆராய்ச்சி டமயம் 

 அங்கீகாிக்கப்படாத லபாத்தலில் அடடக்கப்பட்ட குடிநீா் (Packaged Drinking Water) விற்படனடய 

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

என்ற ஒன்டற அறிமுகப்படுத்தியத. இரயில் நிடலயங்களின் வளாகத்தில், அங்கீகாிக்கப்படாத PDW 

அச்சுறுத்தடலக் கட்டுப்படுத்தவதற்காக, நாடு முழுவதமுள்ள அடனத்த முக்கிய ரயில் நிடலயங்களி 

–லும் இந்நடவடிக்டக வதாடங்கப்பட்டதாக இரயில்லவ பாதகாப்புப் படட வதாிவித்தள்ளத. 

 ஜூடல 8 & 9ஆம் லததிகளில் லமற்வகாள்ளப்பட்ட இந்த நடவடிக்டகயின்லபாத, அங்கீகாிக்கப்படாத 

நிறுவனங்களின் லபாத்தலில் அடடக்கப்பட்ட குடிநீடர விற்படன வசய்ததற்காக, அதாவத ரயில்லவ 

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

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

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

A) உலக சுகாதார அடமப்பு 

B) ஐக்கிய நாடுகள் வளா்ச்சித் திட்டம்  

C) உணவு மற்றும் லவளாண்டம அடமப்பு 

D) சா்வலதச வதாழிலாளா் அடமப்பு  

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

ஐ.நா வளா்ச்சித்திட்டம் (UNDP), ஆக்ஸ்லபாா்டு ஏழ்டம மற்றும் மனித லமம்பாட்டுத் திட்டம் (OPHI) 
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ஆகியடவ வவளியிட்டுள்ளன. இந்தக் குறியீட்டின்படி, 2006 மற்றும் 2016க்கு இடடயில் 271 மில்லியன் 

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

நலம் & ஊட்டச்சத்த லபான்ற தடறகளில் வலுவான முன்லனற்றங்களுடன் அக்காலகட்டத்தில், பல் 

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

 வபாருளாதார வளா்ச்சிடய மட்டும் அடிப்படடயாகக் வகாள்ளாமல் நலமிகு சூழல், நல்ல லவடல, 

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

பல்பாிமாண ஏழ்டம வடகப்படுத்தப்படுகிறத. 101 நாடுகள் இந்த ஆய்வுக்கு எடுத்தக்வகாள்ளப்பட்டன. 

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

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

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

A) NHB 

B) SEBI 

C) NABARD 

D) RBI  

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

கடன்கள் குறித்த காலாண்டுக்கு ஒருமுடற நடத்தப்படும் குடியிருப்பு வசாத்த விடல கண்காணிப்பு 

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

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

ஆண்டுகளில் வீடு வாங்கும் வாய்ப்புத் திறன் (Housing Affordability) லமாசமடடந்தள்ளதாக இந்த 

அறிக்டக சுட்டிக்காட்டியுள்ளத. 

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

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

என்ற அளவிலிருந்த HPTI உடன் ஒப்பிடும்லபாத மாா்ச் காலாண்டில் 54.3 என்ற வருமானத்தக்லகற்ற 

வீட்டு விடல விகிதத்தடன் வீடு வாங்குவதற்கான மிகவும் அதிக வாய்ப்புடடய நகரமாக புவலனசுவா் 

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

வாங்குவதற்கான வாய்ப்டப அளவிட பயன்படுத்தகின்றனா். 

7.ஐலராப்பிய நாடாளுமன்றத்தின் புதிய ஜனாதிபதியாக லதா்ந்வதடுக்கப்பட்டவா் யாா்? 

A) லடவிட் சலசாலி (David Sassoli)  

B) ஜான் சராதில் 

C) ஸ்கா வகல்லா் 

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

ஜனாதிபதியாக லதா்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளாா். 2022ஆம் ஆண்டு ஜனவாி மாதம் வடர அவா் நாடாளுமன் 

–றத்டத வழிநடத்தவாா். அன்லடானிலயா தாஜானிக்குப் பிறகு அவா் இப்பதவிக்கு வந்தள்ளாா்.  

 சலசாலி, சமதா்மவாதிகள் மற்றும் ஜனநாயகக் கூட்டணியில் உறுப்பினராக உள்ளாா். ஐலராப்பிய 

நாடாளுமன்றத்தின் விவாதங்கள் / நடவடிக்டககளுக்கு ஐலராப்பிய நாடாளுமன்றத்தின் தடலவா் 

தடலடம தாங்குகிறாா். அவா் ஐலராப்பிய ஒன்றியத்திற்குள்ளும், பன்னாட்டளவிலும் நாடாளுமன்ற 

–த்டத பிரதிநிதித்தவப்படுத்தகிறாா். வபரும்பாலான ஐலராப்பிய ஒன்றிய சட்டங்கள் & ஐலராப்பிய 

ஒன்றிய வரவு வசலவுத் திட்டத்டத இயற்றுவதற்கு ஜனாதிபதியின் டகவயாப்பம் லதடவ. 

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

அறிவித்தள்ள மாநில அரசு எத? 

A) ஜாா்கண்ட் 

B) ஒடிசா  

C) பஞ்சாப் 

D) மத்தியப்பிரலதசம் 

 வபாருளாதார ாீதியாக நலிவுற்ற பிாிடவச்லசா்ந்த மாநிலத்தின் ‘பத்மஸ்ரீ’ விருத வவன்றவா்களுக்கு 

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

பத்மஸ்ரீ விருதாளா்களின் அவலநிடல குறித்த ஊடக அறிக்டககள் எடுத்தடரத்த சில நாட்களுக்கு 

பின்னா் இந்நடவடிக்டக லமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளத. அம்மாநிலத்டதச் லசா்ந்த வமாத்தம் 84 லபருக்கு 

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

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

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

விருதவபற்ற தலபாய்தாராணி கிராமத்டதச் லசா்ந்த 75 வயதான பழங்குடி விவசாயி டடதாாி நாயக் , 

விருத வபற்ற பின்னா் கிராமவாசிகள், தனக்கு லவடல எதவும் வழங்காததால் விருடத திருப்பித் 

தருவதாக பகிரங்கமாக அறிவித்திருந்தத குறிப்பிடத்தக்கத. 

9.ஊடக சுதந்தரத்திற்கான முதலாவத சா்வலதச மாநாடு நடடவபற்ற நகரம் எத? 

A) பாாிஸ் 

B) நியூயாா்க் 

C) இலண்டன்  

D) வபா்லின் 

 ஊடக சுதந்தரத்திற்கான முதலாவத சா்வலதச மாநாட்டட இலண்டனில் இங்கிலாந்த மற்றும் கனடா 

ஆகிய நாடுகள் இடணந்த நடத்தின. உலவகங்கிலும் ஊடக சுதந்திரத்டத வலுப்படுத்தம் லநாக்கில் 

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

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

வதாடங்கியுள்ளத? 

A) புலன 

B) மும்டப 

C) தில்லி 

D) வஜய்ப்பூா் 

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

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

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

திடரயிடல்கள் ஏற்பாடு வசய்யப்படும்; அடதத்வதாடா்ந்த படத்தின் இயக்குநருடன் பாா்டவயாளா்க 

–ளின் குறுகிய உடரயாடல் நடடவபறும். 

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

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

மற்றும் கலாசாரத்தின் கற்படனகள் & யதாா்த்தங்களின் பதிவுகடளத் தக்கடவக்க இடடவிடாமல் 

முயன்றுவருகிறத. இத தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அடமச்சகத்தின்கீழ் அரசாங்க நிகழ்ச்சிகடள 

விளம்பரப்படுத்தவதற்கும், இந்திய வரலாற்றின் திடரத்தடறப் பதிவுகளுக்கும், ஆவணப்படங்கள் 

மற்றும் வசய்தி இதழ்கடள தயாாிக்கவும் வசயல்படுகிறத. 

 

 

 சட்டப்லபரடவயில் விதி எண் 110இன் கீழ் வதாழிற்தடற சாா்ந்த அறிவிப்புகடள தமிழ்நாடு முதல்வா் 

பழனிசாமி வவளியிட்டாா். அவற்றின் விபரம்., 

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

தமிழ்ச்சங்கங்கள், வதாழிலடமப்புகளுடன் வதாடா்பு ஏற்படுத்தி முதலீட்டு தூதா்கடள 

உருவாக்கி முதலீடுகடள ஈா்க்க 60 லட்சம் ரூபாய் வசலவில் உருவாக்கப்படும். 

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

o ‘வதாழில் வளா் தமிழகம்’ என்ற வபயாில் உள்நாட்டிலும் வவளிநாட்டிலும் வதாழில்கள் 

வதாடா்பான நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படும். 

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

லகாடி ரூபாய் மதிப்பில் வதாழிற்கூட கட்டடங்கள் ஏற்படுத்தப்படும். 

o சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் உற்பத்திடய வபருக்கிக் வகாள்ள, நவீன வதாழில்நுட்ப 

இயந்திரங்கடள நிறுவிக்வகாள்வதற்கான 25 சதவீத முதலீட்டு மானியத்தின் உச்சவரம்பு 

தற்லபாடதய ரூ.30 இலட்சத்திலிருந்த ரூ.50 இலட்சமாக உயா்த்தப்படும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஆசியாவின் மிகப்பபாிய சூாிய மின்னாற்றல் திட்டமானது, மத்தியப்பிரததசத்தின் எந்த 

மாவட்டத்தில் அமமந்துள்ளது? 

A) ஜபல்பூா் 

B) சிந்தவாடா 

C) இந்துூா் 

D) தரவா  

 மத்தியப்பிரததசத்தில் பதாடா்ச்சியாக பபய்த மமையின் காரணமாக தரவாவில் அமமந்துள்ள 

ஆசியாவின் மிகப்பபாிய சூாிய மின் திட்டமானது தசதமமடந்தது. பலத்த மமையால் ஏற்பட்ட மண் 

சாிமவத் பதாடா்ந்து இந்தச் தசதம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

 தற்சமயம் மமை நின்றுவிட்ட காரணத்தால், வல்லுநா்கள் அந்த மின் நிமலயத்மத பழுதுப்பாா்ப்பதில் 

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

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

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

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

(CFO) நியமிக்கப்பட்டுள்ளவா் யாா்? 

A) சுனில் தமத்தா 

B) அன்ஷுலா காந்த் (Anshula Kant)  

C) கா்ணம் தசகா் 

D) R A சங்கர நாராயணன் 

 பாரத ஸ்தடட் வங்கியின் நிா்வாக இயக்குநரான அன்ஷுலா காந்த், உலக வங்கியின் தமலாண்மம 

இயக்குநா் மற்றும் தமலமம நிதியியல் அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். உலக வங்கியின் நிதி 

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

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

ஆதாரங்கமள அணிதிரட்டுவது குறித்து உலக வங்கியின் தமலமம நிா்வாக அதிகாாியுடன் 

பநருக்கமாக பணியாற்றுவது ஆகியமவ அவரது பணிகளுள் அடங்கும். IDA என்பது உலகின் மிகவும் 

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

A) படன்னிஸ் 

B) தகால்ப் 

C) பாட்மிண்டன் 

D) தடபிள் படன்னிஸ்  

 ஜூமல.13 அன்று பமல்பா்னுக்கு அருதகயுள்ள கீலாங்கில் நடந்த ஆஸ்திதரலிய ஓப்பன் தடபிள் 

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

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

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

வரலாற்றில், பிளாட்டினம் பிாிவு தபாட்டியில் இந்தியாவுக்குக் கிமடத்த முதல் பதக்கமாகும். 

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

திமரப்பட ஒளிப்பதிவாளராவாா்? 

A) தமிை் 

B) மமலயாளம்  

C) பதலுங்கு 

D) கன்னடம் 

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

தகரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் காலமானாா். நிமலப்படக் கமலஞராக தனது வாை்க்மகமயத் 

பதாடங்கிய இராதாகிருஷ்ணன், பின்னா் ஒளிப்பதிவாளராக இருந்து இயக்குநரான ஷாஜி N கருண் 

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

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

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

விருதுகமளயும், மூன்று சா்வததச விருதுகமளயும் பபற்றுள்ளாா். 

5.எந்த மாநிலத்தில், முதலாவது இமயமமல மாநிலங்களின் மாநாடு நமடபபறவுள்ளது? 

A) தமகாலயா 

B) ஹிமாச்சல பிரததசம் 

C) உத்தரகாண்ட்  

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

முதலாவது இமயமமல மாநிலங்களின் மாநாட்மட (Himalayan States’ Conclave) உத்தரகாண்ட் 

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

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

இமயமமல மாநிலங்களில் முதலமமச்சா்களும் அவா்களது நிா்வாகிகள் & சிறப்பு வல்லுநா்களுடன் 

கலந்துபகாள்வாா்கள். 

 இமயமமலயின் சூைலமமப்மப புவி பவப்பமமடதலிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான வைிமுமறகள், 

இமயமமல பிராந்தியத்தில் நீடித்த வளா்ச்சிக்கான பசயல் திட்டத்மத உருவாக்குவது மற்றும் அதன் 

வமரமவ NITI ஆதயாக்கிடம் சமா்ப்பிப்பது தவிர, பின்பற்றப்பட தவண்டிய நீா் பாதுகாப்பு நடவடிக் 

–மககள் குறித்து இந்த மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படும். 

6.இந்தியா முழுவதும் ஒரு மிகப்பபாிய வாய்வைி சுகாதார கணக்பகடுப்மப நடத்துவதற்காக, 

சுகாதார அமமச்சகத்துடன் கூட்டிமணந்துள்ள இந்திய அமமப்பு எது? 

A) டாட்டா நிமனவு மமயம் 

B) சஞ்சீவன் மருத்துவமமன 

C) அப்தபாலா மருத்துவமமனகள் 

D) AIIMS  

 தடுப்பு மற்றும் சிகிச்மச உத்திகமளத் திட்டமிடுவதற்கான அடிப்பமடயாகச் பசயல்படும் தரவுகமள 

தசகாிப்பதற்காக, நடப்பாண்டில், பல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான AIIMS மமயமானது சுகாதார 

அமமச்சகத்துடன் இமணந்து நாடு தழுவிய மிகப்பபாிய வாய்வைி சுகாதார கணக்பகடுப்மப (Oral 

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

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

குறித்த குறிப்பிட்ட, பிரதிநிதித்துவ தரவுகமள பதிவு பசய்வதத இக்கணக்பகடுப்பின் தநாக்கமாகும். 

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

பகுதியாக தசா்க்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் படத்மத இயக்கியது யாா்? 

A) சுதிா் பாட்தக 

B) சதீஷ் ஜகதாா் 

C) P L ததஷ்பாண்தட 

D) ராம் கபாதல (Ram Gabale)  

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

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

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

ததஷ்பாண்தடவின் மருமகன்) மற்றும் திமரப்பட வரலாற்றாசிாியா் சதீஷ் ஜகதாா் ஆகிதயாரால் 

NFAIஇன் தசகாிப்புக்கு நன்பகாமடயாக வைங்கப்பட்ட ஒருபகுதியாகும். அததாடு, P L ததஷ்பாண்தட 

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

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

ஆசிாியருமான P L ததஷ்பாண்தட அவரது மமனவி சுனிதா ததஷ்பாண்தடவுடன் முக்கிய கதாப்பாத் 

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

மதுல்கா் எழுதியுள்ளாா். இத்திமரப்படத்திற்கு இமசயமமத்தவா் இமசயமமப்பாளா் சுதிா் பாட்தக. 

இந்தத் திமரப்படத்மத ராம் கபாதல இயக்கியுள்ளாா். இந்தத் திமரப்படத்தின் படப்பிடிப்பு 1948இன் 

பதாடக்கத்தில் தகாலாப்பூாில் உள்ள ஷாலினி அரங்கில் நடந்தது. 

8.மின்னணு சிகபரட்டுகள் மூமளத்தண்டின் பசல்கமள தசதப்படுத்துகின்றன என்பமத எந்த 

நாட்டின் ஆராய்ச்சியாளா்கள் கண்டறிந்துள்ளனா்? 

A) பதன்னாப்பிாிக்கா 

B) இந்தியா 

C) பிரான்ஸ் 

D) அபமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் (USA)  

 அபமாிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் உள்ள ஆராய்ச்சியாளா்கள் மின்னணு சிகபரட்டுகள் மூமளத்தண்டின் 

பசல்களில் மன அழுத்தத்மத உருவாக்குகின்றன என்பமதக் கண்டறிந்துள்ளனா். வளா்ப்புச்சுண்பட 

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

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

வைிமுமறமய அவா்கள் அமடயாளங்கண்டுள்ளனா். 

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

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

நிக்தகாடிமன பவளியிடும் ஒரு சாதனமாகும். பவப்பப்படுத்துவதன்மூலம் நிதகாடின் & சுமவயூட்டும் 

இரசாயனங்கமள அமவ துூசிப்படலங்களாக ஆக்குகின்றன. 

 நிதகாடின் மனவழுத்தம் பதாடா்ந்தாதலா, SIMH சாிந்தாதலா நரம்பு தண்டுச்பசல்கள் தசதமமடந்து 

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

அணுக்கள் தபான்றவற்மற தண்டுச்பசல்களிலிருந்து தயாாிக்க இயலாது. அதன்பின், தசதமமடந்த 

தண்டுச்பசல் மமட்தடாகாண்ட்ாியாவானது முதுமமயமடதமல (Ageing) துாிதப்படுத்தி நரம்பு சீரைிவு 

தநாய்களுக்கு வைிவகுக்கும். 

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

– Business Incubation Centre) அமமக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) RAFTAAR  

B) பிரதமாின் விவசாய நீா்ப்பாசனத் திட்டம் 

C) மண் வள அட்மட 

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

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

RAFTAAR–ததசிய தவளாண்மம தமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீை் அமமக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயிகளின் 

முயற்சிகமள வலுப்படுத்துதல், இடா் குமறப்பு மற்றும் தவளாண் – வணிக பதாைில்முமனதவாமர 

ஊக்குவிப்பதன் மூலம் விவசாயத்மத ஓா் ஆதாயமுள்ள பபாருளாதார நடவடிக்மகயாக மாற்றுவதத 

இந்தத் திட்டத்தின் தநாக்கமாகும். 

 இந்தத்திட்டத்தின் கீை், இமளதயாா் மற்றும் பதாைில்முமனதவாருக்கு, தவளாண்மமயின் பல்தவறு 

துமறகளில் துளிா் நிறுவனம் பதாடங்குவதற்கு வைிகாட்டுதல், பதாைில்நுட்பம் & உட்கட்டமமப்பு 

தபான்ற வசதிகள் வைங்கப்படும். இராய்ப்பூாில் உள்ள தவளாண் – வணிக அமடவு மமயமானது 

தவளாண்மம மற்றும் அதனுடன் பதாடா்புமடய துமறகளில் புத்தாக்கங்கள், திறன் தமம்பாடு மற்றும் 

பதாைில்முமனதவாா் தமம்பாடு ஆகியவற்மற மமயமாகக்பகாண்டு, மாநிலத்தில் தவளாண் பதாைில் 

முமனவின் வளா்ச்சிக்கு உகந்த ஒரு சூைலமமப்மப உருவாக்குவதற்கான ஊக்கியாக பசயல்படும். 

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

A) நாகாலாந்து 

B) அருணாச்சல பிரததசம் 

C) மிதசாரம் 

D) திாிபுரா  

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

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

இருந்து உருவானது. ஹாச்சி வைிபாடு, அடிப்பமடயில் புவிமய வணங்குவதற்காக பசய்யப்படுகிறது. 

முதலில் இந்து பைங்குடியினரால் பகாண்டாடப்பட்ட இவ்விைா, தற்சமயம் அமனத்து சமூகங்களாலும் 

மதங்களாலும் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

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

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

ஹிமாத்ாி (இமயமமல) முதலிய 14 பதய்வங்களின் வைிபாடுகள் அடங்கும். 

 

 

 பாரம்பாியத்துடன், பதான்மம மாறாமல் புதிய பட்டுப்புடமவகள் வடிவமமக்க காஞ்சிபுரத்தில் ரூ.30 

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

 ஆண்டுததாறும் பிற பமாைிகளிலிருந்து தமிழுக்கு பமாைிபபயா்ப்பாகும் ஒரு கவிமத நுூலுக்கு கவிஞா் 

ஆத்மாநாம் அறக்கட்டமள சாா்பாக பமாைிபபயா்ப்பு விருது வைங்கப்படுகிறது. அதன்படி 2019ஆம் 

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

கவிமதத் பதாகுப்புக்கு வைங்கப்படவுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.2019 விம்பிள்டன் டடன்னிஸ் பபோட்டியில் ஆடவோ் பட்டத்தத டவன்றவோ் யோோ்? 

A) ரபபல் நடோல் 

B) பரோஜோ் டபடரோ் 

C) ஆன்டி முோ்பர 

D) பநோவக் பஜோபகோவிச்  

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

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

பஜோபகோவிச் தனது ஐந்தோவது விம்பிள்டன் பட்டத்தத டவன்றோோ். இதுவதர விதளயோடிய இறுதிப் 

பபோட்டியிபலபய மிக நீண்ட இறுதிப்பபோட்டியோக உள்ள இதில், டபடரோ் மற்றும் பஜோபகோவிச் இருவரும் 

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

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

முதற விம்பிள்டன் பபோட்டிதய டவன்ற பஜோோ்ன் பபோோ்க்குக்கு இதணயோக அவோ் மோறியுள்ளோோ். 

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

பதோ்வு டசய்யப்பட்டவோ் யோோ்? 

A) ஐன் பமோோ்கன் 

B) டபன் ஸ்படோக்ஸ் 

C) மோோ்க் வுட் 

D) பகன் வில்லியம்சன் (Kane Williamson)  

 நியூசிலோந்து கிோிக்டகட் அணியின் பகப்டன் பகன் வில்லியம்சன், நடப்போண்டு ICC கிோிக்டகட் உலகக் 

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

கிோிக்டகட் உலகக்பகோப்தப இறுதிப்பபோட்டியில், நியூசிலோந்தத வீழ்த்தியதன் பின்னோ் இங்கிலோந்து 

முதல்முதறயோக ICC உலகக்பகோப்தபதய டவன்றது. 

 லண்டன் லோோ்ட்ஸ் தமதோனத்தில் நடந்த இறுதியோட்டத்தில் முதலில் விதளயோடிய நியூஸிலோந்து 

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

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

கதடப்பிடிக்கப்பட்டது. அதில் முதலில் விதளயோடிய இங்கிலோந்து 15 ரன்கதள பசோ்த்தது. 

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

இததயடுத்து, இந்த ஆட்டத்தில் 6 பவுண்டோிகள் அதிகமோக எடுத்ததன் அடிப்பதடயில் இங்கிலோந்து 

டவன்று பகோப்தபதயக் தகப்பற்றியது. 98 பந்துகளில் 84 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்கோமல் இருந்த 

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

மோநிலத்ததச் பசோ்ந்தவோ்? 

A) ஹோியோனோ 

B) பஞ்சோப்  

C) ஹிமோச்சல பிரபதசம் 

D) உத்தரகோண்ட் 

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

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

பஞ்சோப்தபச் பசோ்ந்த போ்தீப் சிங். ஆடவருக்கோன 96 கிபலோ எதடப்பிோிவில் பங்பகற்ற இந்தியோவின் 

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

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

பதசிய, கோமன்டவல்த், உலக மற்றும் ஆசிய சோததனகதள இந்தியோ முறியடித்தது. 

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

இந்திய மல்யுத்த வீரோங்கதன யோோ்? 

A) கவிதோ பதவி 

B) பபிதோ குமோோி 

C) விபனஷ் பபோகத்  

D) சோக்ஷி மோலிக் 

 இஸ்தோன்புலில் நடந்த யோசோ் படோகு சோ்வபதச மல்யுத்த பபோட்டியில் 53 கிபலோ பிோிவில் இந்திய 

மல்யுத்த வீரோங்கதன விபனஷ் பபோகத் தங்கம் டவன்றோோ். இறுதிப்பபோட்டியில், இரஷ்ய வீரோங்கதன 

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

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

பபோட்டியில் இது இந்தியோ டவல்லும் மூன்றோவது தங்கமோகும்.  

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

A) தமிழ்நோடு 

B) பகரளோ 

C) பமகோலயோ  

D) ஹிமோச்சல பிரபதசம் 

 மோநிலத்தின் நீோ்ப்பிரச்சதனகள் மற்றும் நீரோதோரங்களின் போதுகோப்பு ஆகியவற்றுக்கோன ஒரு வதரவு 

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

அதமச்சரதவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

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

பததவ மற்றும் வோழ்வோதோர பமம்போடு ஆகியவற்றுக்கு போதுகோப்போன மற்றும் சுகோதோரமோன நீதர 

மோநிலத்தில் வசிக்கும் அதனவருக்கும் வழங்குதபல இக் டகோள்தகயின் பநோக்கமோகும். தீவிர மக்கள் 

பங்களிப்புடன் நீரோதோரங்களின் போதுகோப்தப பமம்படுத்த இது முயற்சி டசய்கிறது. நீரோதோரங்களின் 

அளவு மற்றும் தரம் குதறதவத் தடுப்பதற்கோக அதனத்து நீரோதோரங்களின் நீோ்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளின் 

போதுகோப்தப உறுதி டசய்வததயும் இது பநோக்கமோகக் டகோண்டுள்ளது. 

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

Film’ விருதத டவன்ற இந்திய படம் எது? 

A) வோக்கிங் வித் த விண்ட் 

B) வில்பலஜ் இரோக்ஸ்டோோ்ஸ் 

C) நகோ்கீோ்த்தன் (Nagarkirtan)  

D) நோ பபோல் பவோ ஹரோம் 

 விமோ்சன ோீதியோக போரோட்டப்பட்ட வங்கடமோழித் திதரப்படமோன ‘நகோ்கீோ்த்தன்’, டகோழும்புவில் நடந்த 

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

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

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

திருநங்தக ஒருவருக்கும், புல்லோங்குழல் இதசக்கதலஞோ் ஒருவருக்கும் இதடபய நடக்கும் கோதல் 

கதததோன் இந்தத் திதரப்படம். 

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

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

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

சிறப்பு நடுவோ் விருததப் டபற்றது. 

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

A) ஆந்திரப்பிரபதசம் 

B) ஜோோ்க்கண்ட் 

C) ஒடிசோ 

D) பமற்கு வங்கம்  

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

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

ஒவ்பவோோ் ஆண்டும் மோநிலத்தில் நீோின் அத்தியோவசியம் குறித்து மக்களிதடபய விழிப்புணோ்தவ 

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

டகோல்கத்தோவில் போதயோத்திதரதயயும் ஏற்போடு டசய்திருந்தது. 

8.ஹிமோச்சல பிரபதசத்தின் புதிய ஆளுநரோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவோ் யோோ்? 

A) கல்ரோஜ் மிஸ்ரோ  

B) ஜகதீஷ் முகி 

C) ஆச்சோோ்ய பதவவிரத் 

D) லோல்ஜி டோண்டன் 

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

அதமச்சகத்தின் முன்னோள் அதமச்சோ் கல்ரோஜ் மிஸ்ரோ நியமிக்கப்பட்டுள்ளோோ். அந்த மோநிலத்தின் 

ஆளுநரோக இருந்த ஆச்சோோ்யோ பதவவிரத், குஜரோத் மோநிலத்தின் ஆளுநரோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோோ்.  

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

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

பபோது தனது அதமச்சோ் பதவிதய ரோஜிநோமோ டசய்தோோ். 

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

சோ்வோதிகோோியோவோோ்? 

A) மியோன்மோ் 

B) வங்கபதசம்  

C) போகிஸ்தோன் 

D) ஈரோன் 

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

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

எதிோ்க்கட்சியின் ததலவரோகவும் இருந்தோோ். 1930ஆம் ஆண்டில் அப்பபோததய பிோிட்டிஷ் இந்தியோவில், 

பமற்கு வங்கத்தின் கூச்பிகோோ் மோவட்டத்தில் அவோ் பிறந்தோோ். இந்திய துதணக்கண்டத்தில் பிோிட்டிஷ் 

கோலனித்துவ ஆட்சி முடிவதடந்த பின்னோ், அவரது டபற்பறோோ் 1948இல் போகிஸ்தோனின் ஒருபகுதியோக 

இருந்த இன்தறய வங்கபதசத்துக்கு குடிடபயோ்ந்தனோ். 

 இரோணுவ ததலதமத்தளபதியோக இருந்து கடந்த 1982ஆம் ஆண்டில் இரோணுவப் புரட்சியின் மூலம் 

அவோ் ஆட்சிதயக் தகப்பற்றினோோ். டதோடோ்ந்து 8 ஆண்டுகள் சோ்வோதிகோர அதிபரோக திகழ்ந்து வந்த 

எோ்ஷோத், 1990இல் மக்கள் புரட்சி டவடித்ததோல் பதவியிலிருந்து வலுக்கட்டோயமோக நீக்கப்பட்டோோ். 

 பல்பவறு குற்றச்சோட்டுகளின் பபோில் சிதறயில் அதடக்கப்பட்ட பபோதிலும், 1990களில் எோ்ஷோத் தனது 

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

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

A) இரஷ்யோ மற்றும் டஜோ்மனி  

B) இந்தியோ மற்றும் இரஷ்யோ 

C) பிரோன்ஸ் மற்றும் அடமோிக்க ஐக்கிய நோடுகள் 

D) சீனோ மற்றும் டதன் டகோோியோ 

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

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

வதகயில் விோிவோக வதரபடப்படுத்தும் (Map). 

 இது, ஜூதல.13 அன்று கஜகஸ்தோனின் தபக்கனுூோில் அதமந்துள்ள விண்டவளி ஏவுதளத்திலிருந்து 

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

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

RGஆல் அண்ட விோிவோக்கத்தின் விதரவோன பபோக்கு குறித்த புதிய போோ்தவகதள வழங்க முடியும் என 

நம்பப்படுகிறது. இது விண்மீன் திரள்களின் (Galaxy) தமயத்திலிருக்கும் மிகப்டபோிய கருந்துதளகள் 

பபோன்ற புதிய X–கதிோ் மூலங்களின் வியப்பூட்டும் எண்ணிக்தகதயயும் அதடயோளங்கோணும். 

 

 

 ‘டபருந்ததலவோ்’ கு.கோமரோஜோ் அவோ்களின் 117ஆவது பிறந்தநோள். 

 11ஆவது உலக தமிழோரோய்ச்சி மோநோடோனது தமிழ்நோட்டின் சிதம்பரத்தில் அதமந்துள்ள அண்ணோமதல 

பல்கதலயில் வரும் 2021ஆம் ஆண்டில் நதடடபறும் என அடமோிக்கோவிலுள்ள சிகோபகோ நகரத்தில் 

நதடடபற்ற 10ஆவது உலக தமிழோரோய்ச்சி மோநோட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

மகள விக்கப்படவுள்ள தில க்கலலஞர் யரர்? 

A) பிரியங்கர ர ரப் ர 

B) ஷரருக்கரன்  

C) ெரதுரி தீட்ஷித் 

D) ஐஸ்வர்யர  ரய் ப ் ன் 

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

விருந்தின ரக ஷரருக்கரன் கலந்துமகரள்ளவுள்ளரர். அப்ரபரது,  முதரயத்தின் அடிநிலலயில் உள்ள 

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

இந்திய மபரழுதுரபரக்குத் துலறயில் அவரின்  ரதலனகலள மகள விக்குெ் விதெரக மெல்பர்னில் 

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

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

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

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

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

மகள வ மபல்ரலரஷிப் (FRCS) வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) இ ரெகந்த பரண்டர 

B) தீப் ரகரயல் 

C) P  கு  ரெ்  

D) பி தீப் ம ளரப 

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

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

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

வழங்குெ் ெிகவுயர்ந்த அங்கீகர ெரகுெ். பட்டரயரவில் அலெந்துள்ள  ரயல் கல்லுூரியின் 44ஆவது 

ஆண்டு அறிவியல் ெரநரட்டின்ரபரது அவர் இந்தக்மகௌ வத்லதப் மபற்றரர். 

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

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

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

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

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

A) L&T நிதி நிறுவனெ்  

B) HDB நிதியியல் ர லவகள் 

C) முத்துூட் 

D) டரடர முதலீடு 

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

உட்கட்டலெப்பு திட்டங்களுக்கு கடன் வழங்குவதற்கரக ஆ ிய உட்கட்டலெப்பு முதலீட்டு வங்கியிடெ் 

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

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

ஆற்றலுக்கு கடனுதவி வழங்குெ் முன்னணி வங்கியல்லரத நிதியரள ரகுெ். பரரிசு ஒப்பந்தத்தின்கீழ், 

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

35% குலறக்க உறுதிபூண்டுள்ளது. 

4.நடப்பரண்டு விெ்பிள்டன் மடன்னிஸ் ரபரட்டியில் மபண்கள் பட்டத்லத மவன்றவர் யரர்? 

A) ஏஞ் லிக் மகர்பர் 

B) நமவரெி ஒ ரகர  

C) ம ரினர வில்லியெ்ஸ் 

D)  ிரெரனர ஹரரலப்  

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

நடப்பரண்டு விெ்பிள்டன்  ரெ்பியன்ஷிப்பில் மபண்கள் ஒற்லறயர் மடன்னிஸ் பட்டத்லத மவன்றரர். 

விெ்பிள்டன் இறுதிப்ரபரட்டிலய எட்டிய ெற்றுெ் மவன்ற முதல் ர ரெரனிய வீ ரங்கலன என்ற 

மபருலெலயயுெ்  ிரெரனர ஹரரலப் மபற்றுள்ளரர். 

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

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

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

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

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

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

உதவி மபற்ற முதல் இந்திய ெரநிலெ் எது? 

A) தெிழ்நரடு    B) ரக ளர  

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

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

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

தரக்கங்களுக்கு எதி ரக ெரநிலத்தின் மநகிழ்திறலன ரெெ்படுத்துவதற்கு இந்நிதியுதவிலயப் மபற்ற 

முதல் இந்திய ெரநிலெரக ரக ளர திகழ்கிறது. 

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

பரதிக்கப்படக்கூடிய மபரதுெக்களின் ம ரத்துக்கலளயுெ், வரழ்வரதர ங்கலளயுெ் பரதுகரப்பதற்கரக 

ெரநிலத்தின் நிறுவன ெற்றுெ் நிதி திறலன வலுப்படுத்துவதில் கவனெ் ம லுத்துகிறது. பசுலெயரன 

ெற்றுெ் மநகிழ்திறன் ெிக்க ரக ளத்லதக் கட்டிமயழுப்புவலத ரநரக்கெரகக்மகரண்ட ரக ளத்தின் 

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

இந்தப் புதிய திட்டெ் உள்ளது. 

6. ிங்கப்பூர் பன்னரட்டு வணிக நீதிென்றத்தின் பன்னரட்டு நீதிபதியரக நியெிக்கப்பட்டுள்ள 

இந்தியரவின் உ ் நீதிென்ற முன்னரள் நீதிபதி யரர்? 

A) அர்ஜன் குெரர்  ிக்ரி  

B) ஆதர்ஷ்குெரர் ரகரயல் 

C)  ஞ் ய் கிஷன் கவுல் 

D) சுரிந்தர்  ிங் நிஜ்ஜரர் 

 புகழ்மபற்ற நீதிபதியுெ், இந்திய உ ் நீதிென்றத்தின் முன்னரள் நீதிபதியுெரன நீதிபதி அர்ஜன் குெரர் 

 ிக்ரி,  ிங்கப்பூர் பன்னரட்டு வணிக நீதிென்றத்தின் பன்னரட்டு நீதிபதியரக நியெிக்கப்பட்டுள்ளரர். 

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

அன்று முடிவலடயுெ்.  ிங்கப்பூர் பன்னரட்டு நீதிென்றெ் என்பது  ிங்கப்பூர் உயர்நீதிென்றத்தின் ஒரு 

பிரிவரகுெ் ெற்றுெ்  ிங்கப்பூர் உ ் நீதிென்றத்தின் ஒருபகுதியரகுெ். 

 இது, நரடுகடந்த வணிக ரெரதல்கலள ்  ெரளிப்பதற்கரக வடிவலெக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் குழுவின் 

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

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

(NBA) நியெிக்கப்பட்டரர். 

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

A) தெிழ்நரடு 

B) ஆந்தி ப்பி ரத ெ் 

C) கர்நரடகர  

D) ரக ளர 

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

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

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

(அந்தெரன் ெற்றுெ் நிக்ரகரபரர் தீவுகள்) ஆகுெ். 

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

ப ரெரித்துவருெ் கடற்கல களுக்கு வழங்கப்படுெ் ஒரு பன்னரட்டு அங்கீகர ெரகுெ். மடன்ெரர்க்லக ் 

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

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

ஏறக்குலறய 33 நிபந்தலனகள் பூர்த்தி ம ய்யப்படரவண்டுெ். 

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

திரிபுகலள அலடப்பதற்கரன மதரழில்நுட்பத்லத (Technology to Pack Microbial Strains in Tiny 

Capsules) உருவரக்கியுள்ளனர்? 

A) இந்திய நீர் ரெலரண்லெ நிறுவனெ், புவரனஸ்வர் 

B) இந்திய விலத ஆ ரய் ் ி நிறுவனெ், ெவூ 

C) ெத்திய ரதரட்டப்பயிர் ஆ ரய் ் ி நிறுவனெ், கர ர்ரகரடு 

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

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

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

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

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

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

எலடலயக்மகரண்டுள்ளன. ஆனரல், அலவ மகரண்டிருக்குெ் நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்லகரயர 

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

 ெெரக உள்ளன. இந்தத் மதரழில்நுட்பத்தின் ெற்மறரரு  ிறப்பெ் ெ் என்னமவன்றரல், லநட் ஜன் 

அளலவ நிலலப்படுத்துெ் நுண்ணுயிரி, கல திறன்ெிக்க பரஸ்ரபட்டுகள், நுண்ணுூட்ட ் த்துக்கள் 

ெற்றுெ் ரநரய்க்கிருெிகலளக் கட்டுப்படுத்த உதவுெ் பூஞ்ல  உள்ளிட்ட எந்த வலகயரன பண்லண 

நலெ்  ரர்ந்த நுண்ணுயிரிகலளயுெ் மபரதிம ய்வதற்கு இதலன பயன்படுத்த இயலுெ் என்பதுதரன். 

 இதுரபரன்ற மதரழில்நுட்பெ் உலகளவில் வணிகரீதியரக எங்குெ் கிலடப்பதில்லல என்பதரல், 

திரனஷ்  ரகவன் தலலலெயிலரன IISR அறிவியலரளர்களின் இ ் ரதலன குறிப்பிடத்தக்கதரகுெ். 

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

ஆ ரய் ் ிக் கழகத்தின் (ICAR) ஒரு துலண நிறுவனெரகுெ். 

9.நடப்பரண்டு உலக இலளரயரர் திறன்கள் நரளுக்கரன கருப்மபரருள் என்ன? 

A) Skills Development to Improve Youth Employment 

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

D) Learning to learn for life and work  

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

அனு ரிக்கப்படுகிறது. இலளரயரருக்கு  ிறந்த வரழ்வரதர த்லத வழங்குெ் திறன் ரெெ்பரடு குறித்த 

விழிப்புணர்லவயுெ் விவரதத்லதயுெ் இந்நரள் உருவரக்குகிறது. இந்த ஆண்டு, இந்தியரவில் திறன் 

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

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

 இந்திய இலளரயரருக்கரன NSDCஇன் திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்துவதற்கரக 

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

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

ஊக்குவிப்பதன் மூலெ் திறன் வளர் ் ிலய ரெெ்படுத்துவரத NSDCஇன் ரநரக்கெரகுெ். 

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

கணக்மகடுப்லப மவளியிட்டுள்ள இந்திய அலெப்பு எது? 

A) டரடர அடிப்பலட ஆ ரய் ் ிக் கழகெ் 

B) ரத ிய ம ல் அறிவியல் லெயெ் 

C) இந்திய விலங்கியல் அளவரய்வு 

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

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

தலலப்பில் இந்திய தரவ வியல் அளவரய்வு அலெப்பு மவளியிட்டுள்ளது. இக்கணக்மகடுப்பின்படி, 

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

of orchids), 388 இனங்களுெ் இந்திய நரட்டுக்குரியதரகுெ். 

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

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

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

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

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

அந்த மவளியடீு சுட்டிக்கரட்டியுள்ளது. 

 அலனத்து உயிரினங்களின் 60% நிழற்படங்கலளக் மகரண்ட இந்த மவளியடீு, முதல் மெய்யுறுதிெிக்க 

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

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

குடுெ்பமுெ் CITESஇன் (வனவிலங்குகள் ெற்றுெ் தரவ ங்களின் அருகிவருெ் இனங்கள் ெீதரன  ர்வரத  

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

ெந்தரல களின் வர்த்தகெ் உலகளவில் தலடம ய்யப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

லதா்வு பசய்யெ்ெட்டுள்ளவா் யாா்? 

A) தருண் ெட்டாச்சாா்யா 

B) ஜாகிா் உலசன்  

C) ராஜீவ் நாயக் 

D) மாைினி அவஸ்தி 

 நிகழ்த்துக்கலைத்துலை வித்தகா்களான ஜாகிா் உலசன், லசானை் மான்சிங், ஜதின் லகாஸ்வாமி 

மை்றும் K கை்யாணசுந்தரம் ெிள்லள ஆகிய நான்கு லொ் சங்கீத நாடக அகாதமியின் பெலைாஷிெ் 

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

நாடக அகாதமியாை் ஒருமனதாக லதா்வு பசய்யெ்ெட்டனா். இந்த அகாதமியின் பெை்லைாஷிெ் என்ெது 

மிகவும் மதிெ்ெுமிக்க மை்றும் ஓா் அாிய பகளரவமாகும். இது எெ்லொது வழங்கெ்ெட்டாலும் அதிகெட்சம் 

40 கலைஞா்களுக்கு மட்டுலம வழங்கெ்ெடும். 

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

பொம்மைாட்டம் லொன்ை ெிாிவுகள் மை்றும் ஒட்டுபமாத்த ெங்களிெ்ெுக்காக 44 கலைஞா்களும், 2018ஆம் 

ஆண்டுக்கான சங்கீத நாடக அகாதமி விருது (அகாடமி ெுரஸ்காா்) பெறுவதை்கு பொதுக்குழுவாை் 

லதா்வு பசய்யெ்ெட்டனா். 

 இந்தக் கலைஞா்களுள் ஹிந்துஸ்தானி குரை் ெிாிவிை் மணி ெிரசாத், ஹிந்துஸ்தானி கருவி ெிாிவிை் 

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

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

மாைினி அவஸ்தி ஆகிலயாா் அடங்குவா். இதிை் மூன்று கூட்டு விருதுகளும் அடங்கும். 

2.ஐலராெ்ெிய ஆலணயத்தின் முதை் பெண் தலைவராக லதா்ந்பதடுக்கெ்ெட்ட உா்சுைா வான் 

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

A) ஆஸ்திாியா 

B) லொைந்து 

C) ெிரான்ஸ் 

D) பஜா்மனி  

 ஐலராெ்ெிய நாடாளுமன்ை உறுெ்ெினா்களிலடலய நடத்தெ்ெட்ட இரகசிய வாக்பகடுெ்லெத் பதாடா்ந்து 

ஐலராெ்ெிய ஆலணயத்தின் முதை் பெண் தலைவராக பஜா்மனின் ொதுகாெ்ெு அலமச்சா் உா்சுைா 

வான் படா் லையன் லதா்வு பசய்யெ்ெட்டுள்ளாா். ஐலராெ்ெிய ஆலணயத்தின் தை்லொலதய தலைவராக 

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

உா்சுைா ெதவிலயை்ொா். 
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 ஐலராெ்ெிய ஒன்ைிய சட்டங்கலள உருவாக்குதை், ஐலராெ்ெிய ஒன்ைிய விதிகலள அமை்ெடுத்துதை் 

லொன்ை நடவடிக்லககலள முன்பனடுெ்ெதுடன் லதலவெ்ெட்டாை் உறுெ்ெு நாடுகளுக்கு அெராதம் 

விதிக்கும் அதிகாரத்லதயும் ஐலராெ்ெிய ஆலணக்குழு பகாண்டுள்ளது. 

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

A) ஒடியா 

B) கன்னடம் 

C) பெங்காைி  

D) பதலுங்கு 

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

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

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

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

ஏை்ெட்ட அரசியை் பகாந்தளிெ்ெுக்கு எதிராக எடுக்கெ்ெட்டதாகும். 

4.எந்தெ் ெை்கலைக்கழகத்லதச் லசா்ந்த ஆராய்ச்சியாளா்கள், தண்ணீாிைிருந்து ஆா்சனிக்லக 

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

A) திை்ைி ெை்கலைக்கழகம் 

B) ஐஐடி ொம்லெ 

C) லதஸ்பூா் ெை்கலைக்கழகம்  

D) IISC பெங்களூரு 

 அஸ்ஸாமின் லதஸ்பூா் ெை்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளா்கள் ‘Arsiron Nilogon’ என்னுலமாா் எளிய 

மை்றும் மைிவான வடிகட்டும் முலைலய உருவாக்கியுள்ளனா். இது, ஆா்சனிக் & இரும்ெுத்துகள்களாை் 

மாசலடந்த நிைத்தடி நீலர அருந்துவதாை் ஏை்ெடும் சுகாதாரச் சீா்லகட்லடக் குலைக்க உதவும். இந்த 

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

மாை்றும். pH ெக்குவெ்ெடுத்துதலுக்காக சலமயை் லசாடா, ஆக்ஸிஜலன வழங்குவதை்காக பொட்டாசி 

–யம் பொ்மாங்கலனட் & ஆா்சனிக் திட இரும்ெு ஆக்லசடுகலள உைிஞ்சுவதை்காக பொிக் குலளாலரடு 

ஆகியன இந்த வடிகட்டுதை் பசயை்ொட்டிை் ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் லவதிகளாகும். 

 இந்த முலையானது ஆா்சனிக்லக இரண்டு ppb (நூறுலகாடியிை் ஒருெங்கு) என்ை அளவுக்குக்கூட 

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

உைக சுகாதார அலமெ்ெின் கூை்றுெ்ெடி, ஆா்சனிக என்ெது ெுவியின் லமலைாட்டிை் இயை்லகயாக 

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

அதன் கனிம வடிவத்திை் அது மிகவும் நச்சுத்தன்லம உலடயதாக உள்ளது. 

 ஆா்சனிக் மாசு நிலைந்த நீலரலயா அை்ைது உணலவலயா நீண்ட காைத்திை்கு அருந்துவதாலைா 

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

தாமிரம் லொன்ை ெிை நச்சு உலைாக அயனிகலளயும் நீக்குகிைது. 

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

ெிரலதச அரசு எது? 

A) ஹாியானா 

B) இராஜஸ்தான் 

C) மத்தியெ்ெிரலதசம் 

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

பகாண்டாடும் விதமாக அண்லமயிை் தனது ெள்ளிகளிை் ‘மகிழ்ச்சிக் பகாண்டாட்டம்’ என்ை ஒன்லை 

அைிமுகம் பசய்தது. இந்தக்பகாண்டாட்டத்தின்லொது, ஒவ்பவாரு நாளின் பதாடக்கத்திலும் முதை் 50 

நிமிடங்களுக்கு, திை்ைி அரசாங்கெ் ெள்ளிகளிை் ெயிலும் அலனத்துச் சிைாா்களும் ெை்லவறு 

பசயை்ொடுகளிை் ெங்லகை்ொா்கள். நாடகங்கள், கவிலத அரங்கங்கள், கண்காட்சிகள் லொன்ை 

பசயை்ொடுகள், 15 நாள் நலடபெறும் இந்த விழாவின் ஒருெகுதியாக இருக்கும். 

6.விஜயவீா் சித்து, எந்த விலளயாட்டுடன் பதாடா்ெுலடயவா்? 

A) ஜூலடா 

B) ெளு துூக்குதை் 

C) துெ்ொக்கி சுடுதை்  

D) மை்யுத்தம் 

 பஜா்மனியிை் நடந்துவரும் ஜூனியா் உைகக்லகாெ்லெ துெ்ொக்கிசுடுதை் லொட்டியின், ஆடவருக்கான 

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

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

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

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

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

7.எந்தத் லததியிை், சா்வலதச சுைா விழிெ்ெுணா்வு நாள் அனுசாிக்கெ்ெடுகிைது? 

A) ஜூலை 17 

B) ஜூலை 14  

C) ஜூலை 16 

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

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

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

கடை் நடவடிக்லகக்கான அலழெ்ெு” என்ெது நடெ்ொண்டிை் வரும் இந்நாளுக்கான கருெ்பொருளாகும். 

உைக வனவுயிாி நிதியம் பவளியிட்டுள்ள அைிக்லகயின்ெடி, ைிெியாவிை்கு ெிைகு மத்திய தலரக்கடை் 

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

 WWFஇன் இந்த அைிக்லகயானது, மத்திய தலரக்கடைின் இருெுைங்களிலும் உள்ள மீனவா்கள் மட்டும் 

மீன்ெண்லண லமைாளா்கலள வளா்ெ்ெு இடங்கள் லொன்ை முக்கியமான ெகுதிகளிை் மீன்ெிடிெ்ெலத 

தவிா்க்கவும், மீன்ெிடித்தைின்லொது சிக்கும் சுைாக்கலள மீண்டும் அெ்ெகுதியிலைலய விடுவதை்கும் 

அலழெ்ெு விடுத்துள்ளது. ொதுகாெ்ெு முயை்சிகலள வலுெ்ெடுத்துவதை்கும், மீன்ெிடித் துலையிை் பவளிெ் 

–ெலடத்தன்லம மை்றும் சட்டபூா்வத் தன்லமலய உறுதிபசய்வதை்கும் சுைாக்களின் எண்ணிக்லக & 

வணிகமயமாக்கெ்ெட்ட உயிாினங்கள் குைித்த அைிலவ லமம்ெடுத்த லவண்டியதன் லதலவலயயும் 

இது சுட்டிக்காட்டுகிைது. 

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

(Commercial Flight) ெுைெ்ெட்டுச் பசன்ைது? 

A) இந்துூா்  

B) லொொை் 

C) ஜெை்பூா் 

D) குவாைியா் 

 மத்தியெ்ெிரலதசத்தின் இந்துூாிை் அலமந்துள்ள லதவி அஹிை்யாொய் லஹாை்கா் சா்வலதச விமான 

நிலையத்திைிருந்து துொய்க்கு அம்மாநிைத்தின் முதைாவது சா்வலதச விமான லசலவலய ஏா் 

இந்தியா நிறுவனம் அண்லமயிை் பதாடங்கியது. A903 என்ை அந்த இலடநிை்ைா விமானமானது 

வலளகுடா நாட்டுக்கான லநரடி இலணெ்லெ வழங்குவலதாடு சுை்றுைாெ் ெயணிகளின் பநடுங்காை 

விருெ்ெத்லதயும் நிலைலவை்ைியுள்ளது. 

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

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

துொய்க்கு இலடநிை்ைாது ெைக்கும். இந்துூாிை் ெிைந்த சுனிஷ்குமாா் ொா்கவா, தனது பசாந்த 

நகரத்திைிருந்து ெயணெ்ெடும் இந்த முதை் சா்வலதச விமானத்தின் தளெதியாக இருந்தாா். இந்துூாிை் 

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

துொயிைிருந்து பசவ்வாய், பவள்ளி மை்றும் ஞாயிை்றுக்கிழலமகளிை் இந்துூருக்கு லநரடியாக ெைக்கும். 

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

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

A) இந்திய பதாலைத்பதாடா்ெு ஒழுங்குமுலை ஆலணயம் (TRAI) 

B) ொரத் சஞ்சாா் நிகாம் ைிமிபடட் (BSNL) 

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

D) மகாநகா் படைிலொன் நிகாம் ைிமிபடட் (MTNL) 

 இந்திய மாநிைங்கள் மை்றும் யூனியன் ெிரலதசங்களுக்கான அகைக்கை்லை தயாா்நிலை குைியட்ீலட 

(BRI) உருவாக்குவதை்கான ெுாிந்துணா்வு ஒெ்ெந்தத்திை், பதாலைத்பதாடா்ெுத் துலையும், சா்வலதச 

பொருளாதார உைவுகள் குைித்த இந்திய ஆராய்ச்சி கவுன்சிலும் (ICRIER) லகபயழுத்திட்டுள்ளன. 

இதன் முதை் மதிெ்ெீடு நடெ்ொண்டிலும், அதன்ெின்னா் 2022ஆம் ஆண்டுவலர ஒவ்லவாா் ஆண்டும் 

பசய்யெ்ெடும். இந்தக் குைியடீானது மாநிைங்கள் மை்றும் யூனியன் ெிரலதச அளவிை் உள்ள அடிெ்ெலட 

டிஜிட்டை் உட்கட்டலமெ்ெு மை்றும் அது பதாடா்ெுலடய காரணிகளின் நிலைலய மதிெ்ெிடும். 

 ICT திட்டங்களிை் முதைீடு ஒதுக்கீட்டிை்காக மாநிைங்கள் லமை்பகாண்ட உத்திசாா் விருெ்ெங்கள் ெை்ைிய 

ெயனுள்ள ொா்லவகலள இது வழங்கும். இந்தியாவிை் டிஜிட்டை் உள்ளடக்கம் மை்றும் வளா்ச்சியின் 

ஒட்டுபமாத்த லநாக்கத்லத அலடவதிை் கூட்டாக ெங்லகை்க மாநிைங்கலள இது ஊக்குவிக்கும். 

10.மகாராஷ்டிர மாநிைத்திை் ொயும் எந்த ஆை்ைின் கலரயிை், மாா்க்கண்லடசுவரா் திருக்லகாவிை் 

அலமந்துள்ளது? 

A) லவங்கங்கா ஆறு (River Wainganga)  

B) லெங்கங்கா ஆறு 

C) வா்தா ஆறு 

D) பகாய்னா ஆறு 

 மகாராஷ்டிராவின் கட்சிலராைி மாவட்டத்திை் லவங்கங்கா ஆை்ைின் கலரயிை் மாா்க்கண்லடசுவரா் 

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

இந்தக் லகாவிைிை் லெரளவான ெுனரலமெ்ெுெ்ெணிகலளத் பதாடங்கியது. “விதா்ொவின் கஜுராலகா” 

என்ைலழக்கெ்ெடும் இக்லகாவிை்கள் வட இந்தியாவின் நாகரா லகாவிை்கள் குழுமத்லதச் லசா்ந்தலவ. 

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

அலவ, லசவம், லவணவம் மை்றும் சாக்த மத நம்ெிக்லககள் சாா்ந்தலவயாகும். 

 பெரும்ொைான லகாவிை்கள் எளிய வடிவிை் கட்டெ்ெட்டுள்ளன. அலவ அா்த்தமண்டெம், மண்டெம், 

கருவலை உள்ளிட்ட கூறுகலளக் பகாண்டுள்ளன. இதன் மிகவும் குைிெ்ெிடத்தக்க அம்சமானது 

கருவலையிை் ஏை்ெட்ட மிகெ்பொிய லெரழிவாகும். சுமாா் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்ெு கருவலையின் 

விமானத்லத மின்னை் தாக்கியலதயடுத்து விமானத்தின் ெை்லவறு ெகுதிகள் லசதமலடந்ததாக 

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

பொருள்கள் அடங்கிய ‘அம்மா இயை்லக நைெ்பெட்டகம்' இைவசமாக வழங்கெ்ெடும் எனத் தமிழ்நாடு 

அரசு அைிவித்துள்ளது. 

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

பசன்லன ஆசியவியை் நிறுவனம் ஆகியலவ இலணந்து மூன்ைாவது உைக திருக்குைள் மாநாட்லட 

நடத்துகின்ைன. 

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

அலமக்கெ்ெடும் என சட்டசலெயிை், சுகாதார அலமச்சா் விஜயொஸ்கா் கூைியுள்ளாா். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

அரசு எது? 

A) ஒடிசா 

B) ககரளா 

C) ஆந்திரப்பிரகதசம் 

D) மகாராஷ்டிரா  

 மகாராஷ்டிரா மாநில அரசானது அண்யமயில் கபாா் அல்லது கபாா் கபான்ற சூழ்நியலகளிகலா 

அல்லது கதசிய பாதுகாப்பு ததாடா்பான கமாதல்களின் கபாகதா உயிா்த்தியாகம் தசய்த தியாகியாின் 

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

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

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

இருந்து முன்கததியிட்டு அமலுக்கு வரும். 

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

யகதயழுத்திட்டுள்ள நாடு எது? 

A) நாா்கவ 

B) பலாவு  

C) சுவீடன் 

D) லத்வியா 

 ஓசியானியாவில் ஐந்நூறுக்கும் கமற்பட்ட தீவுகயளக்தகாண்ட ஒரு தீவுக்கூட்டமான பலாவு, 

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

எழுபத்தாறாவதாக யகதயழுத்திட்டுள்ள நாடாக மாறியுள்ளது. ISA  என்பது இந்தியாவின் குருகிராயம 

தயலயமயிடமாகக்தகாண்ட 121 சூாிய ஆற்றல் வளம் நியறந்த நாடுகளின் குழுவாகும். இந்த 

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

நகரந்திர கமாடி மற்றும் முன்னாள் பிதரஞ்சு ஜனாதிபதி பிராங்ககாயிஸ் ஹாலண்கட ஆகிகயாரால் 

கூட்டாக ததாடங்கப்பட்டது. 

 சூாிய ஆற்றல் வளத்யத வியரவாகவும், தபருமளவிலும் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பாாிசு காலநியல 

ஒப்பந்தத்யத தசயல்படுத்துவதில் தபரும் பங்களிப்பு தசய்யும் ஒரு முதன்யமயான உலகளாவிய 

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

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

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

A) டூட்டி சந்த் 

B) V K விஸ்மயா 

C) ஹிமா தாஸ்  

D) ஸ்வப்னா பா்மன் 

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

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

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

பந்தயத்தில் ஹிமாவின் முந்யதய சாதயன 23.10 வினாடிகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த 

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

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

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

இந்திய அரசாங்கத்தின் பரப்புயர (Campaign) எது? 

A) Swachh Bharat Abhiyan 

B) Find the Incredible You  

C) India Shining 

D) God’s Own Country 

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

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

Government Destination)” என்ற பிாிவில் பசிபிக் ஆசிய பயணக்கூட்டயமப்பின் நடப்பாண்டுக்கான 

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

பன்னாட்டளவில் தவளியிடப்பட்டது. இந்தப் பரப்புயர, டிஜிட்டல் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் 

நாட்டின் முக்கிய சுற்றுலா தயாாிப்புகயள கமம்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் கவனம் தசலுத்துகிறது. 

ஆசிய – பசிபிக் பிராந்தியம் முழுவதும் சுற்றுலாத்துயறயய பிரபலப்படுத்துவதில் தவற்றிகரமான 

சிறப்பான பங்களிப்யப வழங்கிவரும் சுற்றுலாத்துயற நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபா்களுக்கு இந்த 

PATA தங்க விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. 

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

A) ரச்சனா பிஷ்த் இராவத்  

B) மிருனல் தாக்கூா் 

C) பிரகாஷ் ககாகவலமுடி 

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

இந்த நூல், கபாாில் உயிா் பியழத்தவா்கள் மற்றும் தியாகியாின் குடும்பங்களுடனான ஆசிாியாின் 

கநா்காணல்கயள அடிப்பயடயாகக்தகாண்டது. இந்நூல், இந்திய ராணுவத்தின் மிகப்பயங்கரமான 

கபாா்களில் சிலவற்யற கண்ட இமயமயலக்கு அதன் வாசகா்கயள இட்டுச்தசல்லும். 

 இந்திய பக்கத்திலான எல்யலக்கட்டுப்பாட்டுக்ககாட்யட ஆக்கிரமிப்பு தசய்திருந்த பாகிஸ்தானிய 

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

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

500 பயடவீரா்கயள இழந்தது. இந்த நூல் அவா்களின் வீரத்திற்கும், அவா்தம் குடும்பத்தினருக்கும் 

காணிக்யக தசலுத்தும் வயகயில் எழுதப்பட்டுள்ளது. 

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

இயணய அடிப்பயடயிலான பயன்பாட்டு முயறயய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்திய அயமப்பு 

எது? 

A) IRDA 

B) SEBI 

C) SIDBI  

D) RBI 

 துளிா்நிறுவனங்களுக்கான நிதியங்களின் நிதிப் பங்களிப்பிற்காக இயணய அடிப்பயடயிலான 

பயன்பாட்டு முயறயய SIDBI அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பல்கவறு மாற்று முதலீட்டு நிதியங்களிடம் 

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

இயணயவழியிகலகய ஏற்றுக்தகாள்ளப்படும். கமலும், அந்த விண்ணப்பத்தின் நியலயானது 

விண்ணப்பதாரா்கள் அணுகக்கூடிய வயகயிலிருக்கும். இதனால் அயமப்பில் 

தவளிப்பயடத்தன்யம அதிகாிக்கும். 

 இயணயவழி விண்ணப்பத்யத சமா்ப்பிப்பதற்கான வசதிகள் அயனத்தும் SIDBIஇன் முகப்புப் 

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

நிரப்பகவண்டும். பின்னா், கதயவயான ஆவணங்களுடன் இயணயத்தில் விண்ணப்பப் படிவத்யத 

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

நிறுவனங்களுக்கான நிதியங்களின் நிதிப் பங்களிப்யப தசயல்படுத்தும் நிறுவனமாக SIDBI உள்ளது. 

7.2018ஆம் ஆண்டுக்கான அா்ஜுனா விருது வழங்கி தகளரவிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய கிாிக்தகட் 

வீராங்கயன யாா்? 

A) கவதா கிருஷ்ணமூா்த்தி 

B) ஸ்மிருதி மந்தனா  

C) ஹா்மன்பிாீத் கவுா் 

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

மற்றும் தடன்னிஸ் வீரா் கராகன் கபாபண்ணா ஆகிகயாருக்கு 2018ஆம் ஆண்டுக்கான அா்ஜுனா 

விருதுகயள மத்திய வியளயாட்டு மற்றும் இயளஞா் விவகாரத்துயற அயமச்சா் கிரண் ாிஜிஜு 

வழங்கினாா். தற்கபாது, ICC ஒருநாள் சா்வகதசப் கபாட்டிகளின் கபட்டிங் தரவாியசயில் ஸ்மிருதி 

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

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

வியளயாட்டுப் கபாட்டிகளில், தடன்னிஸ் ஆண்கள் இரட்யடயா் பிாிவில், கபாபண்ணா தங்கம் 

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

8. 3D பகயா பிாிண்டிங் மற்றும் மறுசீரயமப்பு மருத்துவத்திற்கான இந்தியாவுக்கும் எந்நாட்டுக்கும் 

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

அயமச்சரயவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

A) அதமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் (USA)  

B) பிரான்ஸ் 

C) இத்தாலி 

D) கனடா 

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

ஆகலாசயனகள் / தகவல்கள் மற்றும் ததாழில்நட்பங்கள் பாிமாற்றம், அறிவியல் உட்கட்டயமப்யப 

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

இயடகயயான நிறுவனங்கள் – இயட ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அயமச்சரயவ பின்கனற்பு ஒப்புதல் (ex 

– post facto approval) அளித்துள்ளது. 

 கல்வி ஒத்துயழப்பின் மூலம் இரு நிறுவனங்களின் ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி வளா்ச்சிக்கு பங்களிப்பு 

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

பயிற்சித்திட்டங்கள், மாநாடுகள், கருத்தரங்குகள் (Seminars) கபான்ற அயனத்தும் தகுதிவாய்ந்த 

அயனத்து அறிவியலாளா்கள் & ததாழில்நட்ப வல்லுநா்களுக்குமானதாக இருக்கும். மறுசீரயமப்பு 

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

மற்றும் ததாழில்நட்ப கமம்பாடானது புதிய அறிவுசாா் தசாத்து, தசயல்முயறகள், முன்மாதிாிகள் 

அல்லது தயாாிப்புகயள உருவாக்கும் திறயனக் தகாண்டிருக்கும். 

9.எந்தத் கததியில், சா்வகதச நீதி நாள் கயடப்பிடிக்கப்படுகிறது? 

A) ஜூயல 15 

B) ஜூயல 16 

C) ஜூயல 17  

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

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

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

அயனவயரயும் ஒருங்கியணப்பகதாடு, பாதிக்கப்பட்டவாின் உாியமகயள கமம்படுத்துவகத இந்த 

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

என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. 

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

என எந்த ஆப்பிாிக்க நாட்டில் அறிவித்துள்ளது? 

A) தமாசாம்பிக் 

B) சாம்பியா 

C) காங்ககா மக்களாட்சிக் குடியரசு (DRC)  

D) அங்ககாலா 

 காங்ககா மக்களாட்சிக்குடியரசில் ஏற்பட்டுள்ள எகபாலா தநருக்கடியய உலக சுகாதார அயமப்பானது 

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

மக்களாட்சிக் குடியரசான காங்ககாவில் ஏற்பட்டுள்ள இத்‘திடீா் நிகழ்வில்’ ஆயிரத்து அறுநூற்றுக்கும் 

கமற்பட்கடாா் இதுவயர மரணித்துள்ளனா். வரலாற்றில் இரண்டாவது மிகப்தபாிய ‘திடீா் நிகழ்வாக’ 

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

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

 வரலாற்றில் இதுகபான்று தவளியிடப்பட்ட அறிவிப்புகளில் இது ஐந்தாவது அறிவிப்பாகும். கமற்கு 

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

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

ஏற்கனகவ அறிவிக்கப்பட்ட அவசரநியலகளாகும். 

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

மற்றும் ததாண்யடப்புண் ஆகியவற்யற ஏற்படுத்துகிறது. பின்னா் வாந்தி, வயிற்றுப்கபாக்கு மற்றும் 

உள் மற்றும் தவளிப்புற குருதிப்கபாக்கு ஆகியவற்றுடன் அடுத்த நியலக்கு முன்கனறுகிறது. கதால் 

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

வாந்தி, மலம் / உடல் திரவங்களுடன் மக்கள் கநரடியாக ததாடா்புதகாள்ளும்கபாது அவா்களுக்கும் 

இந்தத்ததாற்று ஏற்படுகிறது. நீாிழப்பு மற்றும் பல்லுறுப்பு தசயலிழப்பால் கநாயாளிகள் இறுதியாக 

மரணத்யதத் தழுவுகின்றனா். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

A) ேவுரவ் கங்குலி 

B) V V S லக்்ஷமன் 

C) ஜவகல் ஸ்ரீநரத் 

D) ேே்ேின் கடண்டுல்கர்  

 கிரிக்ககட்டுக்கரற்றிய சேவவக்கரக இந்திய கிரிக்ககட் வீரர் ேே்ேின் கடண்டுல்கர், கதன்னரப்பிரிக்க 

சவகப்பந்து வீே்ேரளர் ஆலன் கடரனரல்ட், ஆஸ்திசரலிய வீரரங்கவன சகத்தரின் பிட்ஸ்சபட்ரிக் 

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

பிதரமகன் எனக் கூறப்படும் டரன் பிரரட்சமனுக்கு ஈடரகக்கருதப்படும் ேே்ேின், கடஸ்ட் மற்றும் ODI 

ஆட்டங்களில் கமரத்தம் 34357 ரன்கவள எடுத்துள்ளரர். 100 ேர்வசதே ேதங்கவள அடித்துள்ளரர். 

 கதன்னரப்பிரிக்கரவின் மிகே்ேிறந்த சவகப்பந்து வீே்ேரளர்களில் ஒருவரரன ஆலன் கடரனரல்ட் 330 

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

இரண்டு முவற உலகக்சகரப்வப கவன்ற ஆஸ்திசரலிய மகளிர் கிரிக்ககட் அணி வீரரங்கவனயரன 

சகத்தரின் பிட்ஸ்சபட்ரிக் 180 ஒருநரள் விக்ககட்டுகள், 60 கடஸ்ட் விக்ககட்டுகவள வீழ்த்தியவர். 

சமலும் ஆஸ்திசரலிய அணியின் பயிற்ேியரளரரக இருந்து 3 முவற சகரப்வப கவல்ல உதவியவர். 

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

தகுதிவய வழங்கியுள்ளது? 

A) டரமன் & டியு 

B) அந்தமரன் & நிசகரபரர் தீவுகள் 

C) பரண்டிே்சேரி  

D) இலட்ேத்தீவுகள் 

 பரண்டிே்சேரி கிரிக்ககட் ேங்கத்திற்கு (CAP) BCCIஇன் நிர்வரகிகள் குழுவரனது முழுசநர உறுப்பினர் 

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

கபற்றுள்ளது. கடந்த 2018 அக்சடரபரில், இே்ேங்கத்துக்கு இவண உறுப்பினர் தகுதி வழங்கப்பட்டது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

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

A) பரதுகரப்பு அவமே்ேகம் 

B) இரயில்சவ அவமே்ேகம் 

C) நிதி அவமே்ேகம் 
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D) மனிதவள சமம்பரட்டு அவமே்ேகம்  

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

மரனியக்குழுவின்  ‘பரமரர்ஷ்’ என்ற திட்டத்வதத் கதரடங்கிவவத்தரர். புது தில்லியில் உயர்கல்வியில் 

தர உத்தரவரதத்வத சமம்படுத்துவதற்கரக சதேிய மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகரரம் கவுன்ேிலின் (NAAC) 

அங்கீகரரத்வத கபற விரும்பும் நிறுவனங்களுக்கு வழிகரட்டும் சநரக்கில் இத்திட்டம் உருவரக்கப்பட் 

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

மற்றும் 391 கல்லுூரிகளும் தலர ஐந்து கல்லுூரிகளுக்கு வழிகரட்டும். 

 ‘பரமரர்ஷ்’ திட்டத்தின் கீழ், முன்னணி நிறுவனங்களரனது கல்லுூரிகளுக்கு உயர்தரத்வத அவடய 

உதவும் வழிகரட்டுதல்கவள வழங்கும். வழிகரட்டும் நிறுவனங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கவும், ஒரு 

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

வழங்கவும் இத்திட்டம் முன்கமரழிகிறது. இந்தியரவில் உயர்கல்வியின் தரத்வத உயர்த்துவதற்கரன 

சதேிய ேவரவல எதிர்ககரள்வதில், இது கபரும் தரக்கத்வத ஏற்படுத்துகமன எதிர்பரர்க்கப்படுகிறது. 

4.ேமீபத்தில் கதரடங்கப்பட்ட மரணவர் துூண்டல் திட்டத்துக்கரன (Student Induction Programme 

– SIP) UGC வகசயட்டுக்கு என்ன கபயர் வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) பிரசவஷிகர 

B) தீக்ஷர 

C) தீக்ஷரரம்ப்  

D) தக்ஷிணர 

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

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

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

புதிய சூழலில் ேக மரணரக்கருடனும், ஆேிரியர்களுடனும் பிவணப்புகவள உருவரக்கிக்ககரள்ள 

உதவும். சபரட்டி நிவறந்த உலகத்வத நம்பிக்வகயுடன் எதிர்ககரள்ள விரும்பும் மரணரக்கருக்கு 

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

மனித விழுமியங்கவள அடிப்பவடயரகக்ககரண்ட பரத்திரக் கட்டவமப்பிற்கு இட்டுே்கேல்லும் 

வரழ்க்வகயின் புதிய பரிமரணங்கவளத் திறப்பதற்கும் இந்தத் திட்டம் சநரக்கம் ககரண்டுள்ளது. 

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

ஏற்படுத்துவதற்கரக, UGC ஆனது நரட்டின் பல்சவறு பிரரந்தியங்களில் உள்ள ஆேிரியர்களுக்கரன 

விழிப்புணர்வு நிகழ்ே்ேிகவளயும் பயிற்ேித்திட்டத்வதயும் நடத்த முடிவு கேய்துள்ளது. 

5.எந்தத் சததியில், ேர்வசதே கநல்ேன் மண்சடலர தினம் அனுேரிக்கப்படுகிறது? 

A) ஜூவல 19   B) ஜூவல 20 

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

அவரளித்த பங்களிப்பு ஆகியவற்றுக்கு அஞ்ேலி கேலுத்தும் விதமரக ஒவ்சவரர் ஆண்டும் ஜூவல.18 

அன்று ேர்வசதே கநல்ேன் மண்சடலர தினம் அனுேரிக்கப்படுகிறது. 

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

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

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

குல சேவவக்கரன அவரது அர்ப்பணிப்வப இந்த நரள் அங்கீகரிக்கிறது. 

6.சமரதிஹரி – அம்சலக்கஞ்ே் கபட்சரரலிய குழரய் திட்டமரனது இந்தியரவுடன் எந்த நரட்வட 

இவணத்துள்ளது? 

A) வங்கசதேம் 

B) சநபரளம்  

C) மியரன்மர் 

D) இலங்வக 

 ரூ.325 சகரடி மதிப்பிலரன சமரதிஹரி – அம்சலக்கஞ்ே் கபட்சரரலிய குழரய் திட்டமரனது 

கவற்றிகரமரக நிவறவவடந்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் வணிக ரீதியரன கேயல்பரடுகள் வரும் ஆகஸ்ட் 

மரதத்துக்குள் கதரடங்கப்படவுள்ளன. பிகரரின் சமரதிஹரியிலிருந்து, சநபரளத்தின் அம்சலக்கஞ்ே் 

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

நிவறவு கேய்துள்ளது. இது சநபரளத்திற்கரன தவடயற்ற, கேலவு குவறந்த மற்றும் சுற்றுே்சூழல் 

சதரழவம மிகுந்த கபட்சரரலிய கபரருட்கள் விநிசயரக முவறவய உறுதிகேய்யும். 

 சநபரளத்தில் எண்கணய் சேமிப்புே்ேிக்கவல ேமரளிப்பதற்கும், சடங்கர் லரரிகள் மூலம் கபட்சரரலிய 

கபரருட்கவள ககரண்டுகேல்வவத தவிர்ப்பதற்கும் இந்தக் குழரய் அவமப்பு உதவும். சநபரள பிரதமர் 

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

சநபரளம் இந்தியரவுடனரன எரிகபரருள் வர்த்தகத்வத அதிகரரப்பூர்வமரக கதரடங்கும். சமரதிஹரி 

– அம்சலக்கஞ்ே் எண்கணய் குழரய் திட்டமரனது முதன்முதலில் 1996இல் முன்கமரழியப்பட்டது. 

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

இறுதியரக கேயல்பரட்டுக்கு வந்தது. 

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

A) கதலங்கரனர  

B) ஆந்திரப்பிரசதேம் 

C) சகரளர 

D) தமிழ்நரடு 

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

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

மற்றும் உறுப்புகள் சபரன்ற அவேரகரல மருத்துவப் கபரருட்கவள ஆளில்லர விமரனங்கள் (Drones) 

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

கஹல்த்கநட் குசளரபல் நிறுவனத்துடன் இவணந்து கேயல்படுத்தப்படும். 

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

ககரண்டுவந்துள்ளது? 

A) கபல்ஜியம் 

B) ஜிம்பரப்சவ  

C) ஸ்கபயின் 

D) புரூனி 

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

கூட்டவமப்பு விவகரரத்தில் எந்தத் தீர்வும் எட்டப்படரத நிவலயில், சுதந்திரமரன, ஜனநரயக ரீதியில் 

வரரியசதர்தவல நடத்த உறுதி அளிக்கரததரலும், கிரிக்ககட் நிர்வரகத்தில் அரேரங்கத்தின் தவலயடீு 

இல்வல என்பவத உறுதிகேய்ய முடியரத நிவலயிலும், அந்தக் கிரிக்ககட் அணிவய தவடகேய்வதரக 

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

ஆகியவற்வற மீறியுள்ள கரரணத்தரல், அவ்வணி இவடநீக்கம் கேய்யப்பட்டுள்ளது. 

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

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

நரடுகளும், ஜிம்பரப்சவ அணியுடன் கிரிக்ககட் விவளயரடுவவதத் தவிர்த்து விடுவரர்கள். அடுத்த 3 

மரதங்களுக்குள் சநர்வமயரன முவறயில் சதர்தல் நடத்தி, புதிய நிர்வரகத்தின் வகயில் வரரியம் 

கேல்வசத இதற்கரன தீர்வரகும். அதன்பின் அக்சடரபரில் நடக்கவுள்ள ICC கூட்டத்தில், ஜிம்பரப்சவ 

மீதரன தவடகுறித்து விவரதித்து முடிவு எட்டப்படும். 

 குசரரஷியர கிரிக்ககட் கூட்டவமப்பு மற்றும் ேரம்பியர கிரிக்ககட் ஒன்றியம் ஆகிய இரண்டும் ICC 

உறுப்பினர் விதிகவளத் கதரடர்ந்து பின்பற்றரததரல் இவடநீக்கம் கேய்யப்பட்டுள்ளன. கமரரரக்சகர 

ரரயல் கிரிக்ககட் கூட்டவமப்பும் ICC உறுப்பினரரக இருந்து கவளிசயற்றப்பட்டுள்ளது. 

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

வீரர் யரர்? 

A) அர்ஜுன் பட்டி (Arjun Bhati)  

B) சுபரங்கர் ஷர்மர 

C) இரஷீத் கரன் 

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

நடப்பரண்டு FCG Callaway ஜூனியர் உலக சகரல்ப் ேரம்பியன்ஷிப் சபரட்டியில், வதவரனின் கஜசரமி 

கேவன வீழ்த்தி பட்டத்வதக் வகப்பற்றினரர். சபரட்டிகளில் பங்சகற்ற 40 நரடுகவளே் சேர்ந்த 637 

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

அர்ஜுன் முதலிடத்வதப் பிடித்தரர். அவவரத்கதரடர்ந்து கேன் மற்றும் நியூேிலரந்தின் சஜரஸ்வர பரய் 

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

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

Challan) முவறவய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மரநில / யூனியன் பிரசதே கரவல்துவற எது? 

A) தில்லி  

B) பரண்டிே்சேரி 

C) ஹிமரே்ேல பிரசதேம் 

D) ஹரியரனர 

 தில்லி கரவல்துவற ஆவணயர் அமுல்யர பட்நரயக், அண்வமயில், தில்லி சபரக்குவரத்துக் கரவல் 

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

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

 இந்த மின்னணு கேலுத்துே்ேீட்டு ேரதனங்கள், கேயலில் உள்ள GPS உடன் இவணக்கப்பட்டிருக்கும், 

அதன்மூலம், சபரக்குவரத்து அதிகரரி மற்றும் விதிகவள மீறுபவர் என இவ்விருவவரயும் எந்த ஒரு 

குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்தும் கண்கரணிக்க இயலும். வழக்கு விேரரவணயின் நம்பகத்தன்வமவய 

நிறுவுவதற்கரன ஆதரரங்களின் முக்கியமரன கருவியரகும் இது. 

 மின்னணு கட்டண நுவழவரயிலரனது குடிமக்களுக்கு அவர்களின் வேதிக்சகற்ப பரதுகரப்பரக உள் 

நுவழயவும், பணம் கேலுத்தியதற்கரன ஆதரரத்துடன் நிலுவவயில் உள்ள விதிமீறல் அறிக்வககவள 

தீர்க்கவும் உதவும். இது பணமில்லர கபரருளரதரரத்வத சநரக்கிய ஒரு முக்கியமரன படியரகும். 

கரவல்துவறயுடனரன மக்களின் இணக்கம் சமம்படுவவதயும், கவளிப்பவடயரனதரக இருப்பவதயும் 

இது உறுதிகேய்கிறது. 

 

 

 சேலம் சுகரதரர மரவட்டத்வத இரண்டரகப் பிரித்து ஆத்துூவர தவலவமயிடமரகக் ககரண்டு புதிய 

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

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

அவமக்கப்படவுள்ளதரக தமிழ்நரடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 திருகநல்சவலியிலிருந்து பிரித்து கதன்கரேியும், கரஞ்ேிபுரத்திலிருந்து பிரித்து கேங்கல்பட்டும் தனி 

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

முப்பத்வதந்தரக (35) உயர்ந்துள்ளது. 

 இந்திய உே்ேநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகள் தமிழ் கமரழியில் கமரழிகபயர்க்கப்பட்டு, இவணயதளத்தில் 

பதிசவற்றம் கேய்யப்பட்டுள்ளன. 

o ஜீவசஜரதியின் கணவர் ேரந்தகுமரர் ககரல்லப்பட்ட வழக்கில் ேரவணபவன் சஹரட்டல் 

உரிவமயரளர் இரரஜசகரபரல் கேன்வன உயர்நீதிமன்றத்தரல் தண்டிக்கப்பட்டிருந்தரர். இந்தத் 

தண்டவனவய எதிர்த்து இந்திய உே்ேநீதிமன்றத்தில் சமல்முவறயடீு கேய்யப்பட்டிருந்தது. இதில், 

உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்வப உே்ேநீதிமன்றம் உறுதிகேய்து தீர்ப்பு அளித்தது. இதுசவ, தமிழ் 

கமரழியில் கமரழிகபயர்த்து கவளியிடப்பட்ட உே்ேநீதிமன்றத்தின் முதல் தீர்ப்பரகும். 

 கேன்வனயின் முதலரவது திடக்கழிவுகள் எரிப்பு உவல மணலியில் அவமயவுள்ளது. இவதயடுத்து 

மரதவரம் மற்றும் திருகவரற்றியூர் ஆகிய பகுதிகளில் இவ்வுவல அவமக்கப்படும். சுற்றுே்சூழலுக்கு 

ஊறுவிவளவிக்கரத துூய கரிம ேரம்பவல உற்பத்திகேய்வதற்கரக அக்கழிவுகள் எரிக்கப்படவுள்ளன.  

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

தகுதிே்ேரன்றிதவழ வழங்கியுள்ளது. இந்தியரவில் தன்னரட்ேி கவலக்கல்லுூரிகளில் இத்தகுதிவயப் 

கபற்றிருப்பது இதுதரன் முதன்முவற என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பல்கவல மரனியக்குழுவிடமிருந்து 

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

 தமிழ்நரடு அரேின் புதிய விருதுகள் – உருவரக்கம்: 

o ேமரே கநறிகளரல் ஆன்மிகத் கதரண்டரற்றும் ஒருவருக்கு ‘அருட்கபருஞ்சஜரதி வள்ளலரர் 

விருது’ அளிக்கப்படும். 

o தமிழ் சவர்ே்கேரல் ஆய்வு, அகரரதி உருவரக்குதல் உள்ளிட்ட பல்சவறு ஆய்வுப் பணிகளில் 

ஈடுபடும் தமிழறிஞர் ஒருவருக்கு ‘சதவசநயப் பரவரணர் விருது’ அளிக்கப்படும். 

o கரவரக்கரல் அம்வமயரரின் பவடப்பிலக்கிய கநறிகளில் தமிழ்த்கதரண்டரற்றி வரும் மகளிர் 

ஒருவருக்கு ‘கரவரக்கரல் அம்வமயரர் விருது’ அளிக்கப்படும். 

o வீரமரமுனிவர் கநறியில் அவரது பவடப்பு நவடயில் கரவியங்கள், ேிற்றிலக்கியங்கள் என்ற 

வவககளில் தமிழ்த்கதரண்டரற்றி வரும் தமிழறிஞர் ஒருவருக்கு ‘வீரமரமுனிவர் விருது’ 

அளிக்கப்படும். 

 அயல்கமரழியினருக்கு எளிதரகவும், விவரவரகவும் தமிழ் கற்பிக்கும் வவகயில் வரரரணேி ஹிந்துப் 

பல்கவலக்கழகத்தில் கமரழி ஆய்வுக்கூடம் கதரடங்கப்படும் எனத் தமிழ்நரடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 

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

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

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

o ேிவகங்வக மரவட்டம் மகிபரலன்பட்டியில் கணியன் பூங்குன்றனரருக்கும், விழுப்புரம் 

மரவட்டம் திருக்சகரவிலுூரில் கபிலருக்கு ஒரு துூணும், துூத்துக்குடி மரவட்டம் ககரற்வகயில் 

மரசறரக்கத்து நம்பலத்தரனரர், மரசறரக்கத்து நப்பேவலயரர், மரசறரக்கத்து முள்ளிநரட்டு 

நல்லுூர்க் கரவிதியரர் மகன் புல்லங்கரடனரர், கவறிபரடிய கரமக்கண்ணியரர், 

முன்றுவறயவரயனரர் ஆகிய 6 புலவர்களுக்கும் சேர்த்து ஒரு நிவனவுத்துூண் என கமரத்தம் 

3 நிவனவுத்துூண்கள் அவமக்கப்படும். 

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

தமிழ்நரடு அரேின் தமிழ்த்துவற அறிவித்துள்ளது. 

 கேரல்லரய்வுகள், ஆய்வுக்கட்டுவரகள், அகரரதியியல் ேரர்ந்த கருத்தரங்குகள், ஆய்வரங்குகள் 

கதரடர்பரன கேய்திகவள ஆவணப்படுத்தி கேந்தமிழ் கேரற்பிறப்பியல் அகரமுதலி திட்ட 

இயக்குநவர இதழரேிரியரரகக்ககரண்டு ‘கேரல்வயல்’ என்ற கபயரில் மரத இதழ் வண்ணப் 

படங்களுடன் எழுதுகபரருள் அே்சுத்துவற மூலம் அே்ேிட்டு கவளியிடப்படவுள்ளது. 

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

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

எனவும், திருக்குறள் ஹீப்ரு கமரழியில் கமரழிகபயர்ப்பு கேய்யப்படும் எனவும், நீர்வளத்வத சமம்படுத்த 

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

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

A) புது தில்லி  

B) மும்ரப 

C) தகால்கத்தா 

D) தகாச்சின் 

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

ஜாக்ரன் திரரப்பட விழாரவ புது தில்லியில் உள்ள சிாி டகாட்ரட அரங்கில் ததாடங்கிரவத்தாா். 

ஜாக்ரன் திரரப்பட விழா என்பது ஜாக்ரன் பிரகாஷன் குழுமத்தின் திரரத்துரறயில் விமா்சன 

கலாசாரத்ரத உருவாக்குவதற்கான ஒரு முன்தனடுப்பாகும். கடந்த ஆண்டு நரடதபற்ற விழாவில், 

பதிதனட்டுக்கும் டமற்பட்ட நகரங்களில், 400 திரரயிடல்கள், 18 திரரத்துரற விமா்சன பயிலரங்கம் 

டபான்றரவ நடத்தப்பட்டன. 

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

தசய்வதற்காக ஆந்திர வங்கியானது எந்த நிறுவனத்துடன் கூட்டு டசா்ந்துள்ளது? 

A) ரமக்டராசாப்ட் 

B) விப்டரா 

C) இன்டபாசிஸ் 

D) புடளாட்பாட் (Floatbot)  

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

ஒரு தமய்நிகா் உதவியாளரர வழங்குவதற்காக ஆந்திர வங்கியானது புடளாட்பாட் உடன் கூட்டு 

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

ரமய வங்கியியல் டசரவயகங்களுடன் ஒருங்கிரணக்கப்பட்டுள்ளது. டமலும், ஆந்திர வங்கியில் 

கணக்கு ரவத்திருக்கும் ஐந்து டகாடி வாடிக்ரகயாளா்களுக்கும் அது தானியங்கி ஆதரவு டசரவரய 

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

ஆகிய தமாழிகளில் வங்கிச் டசரவகரள வழங்கவியலும். 

 “ABHi” மூலம் வாடிக்ரகயாளா்கள் எப்டபாது டவண்டுமானாலும் தகவல்கரள உடனடியாகப் தபற 

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

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

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

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

கணிப்பான், வாடிக்ரகயாளா் புகாரளித்தல், கூகுள் வரரபடத்தில் அருகிலுள்ள கிரள / ATM 

ஆகியவற்ரற அறிவது, பிாீதபய்ட் தமாரபல் ாீசாா்ஜ் தசய்தல் டபான்ற தகவல்கரள 

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

வீராங்கரன யாா்? 

A) கா்ணம் மல்டலஸ்வாி 

B) P T உஷா  

C) அஞ்சு பாபி ஜாா்ஜ் 

D) மஞ்சு பாலா சுவாமி 

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

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

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

நரடதபறவுள்ள 52ஆவது IAAF கூட்டத்தின் ததாடக்க விழாவில் நடக்கும் விருது வழங்கும் நிகழ்வில் 

பங்டகற்க IAAF தரலரம நிா்வாக அதிகாாி டஜான் ாிட்ஜியன் அரழப்பு விடுத்துள்ளாா். 

 1985ஆம் ஆண்டில் ஜாகா்த்தாவில் நடந்த ஆசிய விரளயாட்டுப் டபாட்டிகளில் தவண்கலம் தவன்றது 

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

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

400 மீ தரடதாண்டும் ஓட்டத்தில் இறுதிப்டபாட்டிவரர தசன்றாா். இதன்மூலம் இப்பிாிவில் இறுதிப் 

டபாடிக்கு முன்டனறிய முதல் இந்திய வீராங்கரனயானாா். 

4.ஆங்கிடலய ஆட்சிக்காலத்தில் இந்தியா ஏன் படிப்படியாக ததாழில்மயமாகியது? 

A) புதிய ததாழிற்சாரலகள் அரமக்க முதலாளிகள் உதவினா் 

B) பல ததாழில்நுட்ப வல்லுநா்கள் இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தனா் 

C) இந்திய குடிரசத்ததாழில்கரள ஆங்கிடலயா் ரகப்பற்றி முடக்கினா்  

D) புதிய இயந்திரத்தால் தயாாிக்கப்பட்ட தபாருட்கரள மக்கள் தபாிதும் விரும்பினா் 

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

டநரத்தில், இங்கிலாந்தில், இந்திய பருத்தித்தயாாிப்புகளுக்கான டதரவ முன்தனப்டபாதும் இல்லாத 

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

நாகாிகத்தின் (Fashion)” அரடயாளமாகக் கருதினா். 

 ஆங்கிடலயா்கள் பின்பற்றிய தபாருளாதார தகாள்ரககள் இந்தியாவின் தபாருளாதாரத்ரத ஒரு 

காலனித்துவ தபாருளாதாரமாக விரரவாக மாற்ற வழிவகுத்தன. அதன் இயல்பும், கட்டரமப்பும் 

ஆங்கிடலய தபாருளாதாரத்தின் டதரவகரளப் தபாறுத்துத் தீா்மானிக்கப்பட்டது. அவா்கள் 

எப்டபாதும் இந்திய நிலத்தில் அந்நியராகடவ வாழ்ந்தனா், இந்திய வளங்கரளச் சுரண்டிச்தசன்றனா். 

ஆங்கிடலய ஆட்சியின்டபாது இந்தியாவில் முதல் உற்பத்தித் ததாழிற்சாரல அரமக்கப்பட்டது. 

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

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

A) கான்பூா் 

B) படதபூா் 

C) புது தில்லி  

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

வலுப்படுத்துவதற்கான சவால்கள் – Challenges to Strengthen Peace and Security” என்ற 

கருப்தபாருளுடன் புது தில்லியின் பிரகதி ரமதானத்தில் நரடதபற்றது. இந்தக் கண்காட்சியானது 

பல்டவறு நாடுகளின் காவற்துரறயின் பிரதிநிதிகள் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் ததாழினுட்ப 

வழங்குநா்கரள சந்திக்கக்கூடிய ஓா் ஊடாடும் தளமாகும். 

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

ஆளில்லா விமானங்கள், தாய்நாட்டுப் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு மற்றும் மீட்பு முதலானவற்றில் 

எதிாிகரள தாக்கியழிக்கும் நவீன ததாழில்நுட்பங்கரள 25க்கும் டமற்பட்ட நாடுகள் காட்சிப்படுத்தின. 

தநக்ஸ்தஜன் கண்காட்சியாளா் ஏற்பாடு தசய்திருந்த இந்தக் கண்காட்சியில் சிங்கப்பூா், இஸ்டரல், 

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

டபாலந்து மற்றும் பிற நாடுகரளச்டசா்ந்த நுூற்றுக்கும் டமற்பட்ட நிறுவனங்கள் சிறந்த மற்றும் நவீன 

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

என்ற விகிதத்தில் உள்ளனா். 

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

A) சதுரங்கம்  

B) ஜூடடா 

C) ஹாக்கி 

D) கால்பந்து 

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

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

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

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

நாட்டு அணிரய இந்திய தபண்கள் அணி டதாற்கடித்தது? 

A) ஆஸ்திடரலியா 

B) ததன்னாப்பிாிக்கா 

C) இங்கிலாந்து 

D) சிங்கப்பூா்  

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

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

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

கணக்கில் தவன்று முதன்முரறயாக சாம்பியன் பட்டத்ரத ரகப்பற்றியது. ஆடவா் பிாிவில் இந்தியா 

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

தனது பட்டத்ரத தக்கரவத்துக் தகாண்டுள்ளது. இந்திய ஆடவா் அணியானது 2004ஆம் ஆண்டில் 

டகாலாலம்பூாில் முதல் முரறயாகப் பட்டத்ரத தவன்றது. 

8.எந்த மாநிலத்தில், நடப்பாண்டு டியூரான்ட் டகாப்ரபக்கான டபாட்டி நரடதபறவுள்ளது? 

A) கா்நாடகா 

B) ஒடிசா 

C) பஞ்சாப் 

D) டமற்கு வங்கம்  

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

நரடதபறவுள்ளன. இந்தப் டபாட்டிகள், முதல்முரறயாக அதன் வழக்கமான இடமான புது தில்லியில் 

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

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

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

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

வீழ்த்தி அதன் முதல் பட்டத்ரத தவன்றது. டியூரான்ட் டகாப்ரபயானது ஆசியாவின் பழரமயான 

கால்பந்து டபாட்டியும், உலகின் மூன்றாவது பழரமயான கால்பந்து டபாட்டியும் ஆகும். 

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

உருவாக்கியுள்ளனா்? 

A) அதமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

B) இஸ்டரல்  

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

கருத்துருரவ உருவாக்கி, இந்திய கணிதவியலாளரான இராமானுஜத்தின் தபயாில் ‘இராமானுஜன் 

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

ஆனால் அடிப்பரட மாறிலிகளுக்கு (Fundamental Constants) தாமாகடவ அனுமானங்கரள 

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

கூற்றுகளாக முன்தமாழியப்பட்ட கணிதக் கூற்றுகளாகும் (Mathematical Statements). டவறு மாதிாி 

கூறுவதானால், அரவ இதுவரர நிரூபிக்கப்படாத கணிதக் கூற்றுகளாகும். 

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

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

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

மதிப்பு πஐ டநாக்கிச் தசல்லும். அவா்களின் இந்த உருவாக்கமானது இரளய கணிதவியலாளா்கரள 

ஊக்குவிக்கும் என ஆராய்ச்சியாளா்கள் நம்புகின்றனா். ஒரு பயனா் ஒரு புதிய ஆதாரம் அல்லது 

படிமுரறரய உருவாக்கினால், அது அவாின் தபயரால் தபயாிட்டு அரழக்கப்படும். 

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

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

சமன்பாடுகள் உட்பட புதிய சமன்பாடுகள் மற்றும் சமனிகரள உருவாக்கினாா். 

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

என அறிவிக்கக்டகாாி, நடுவணரசுக்கு வனவிலங்குகளின் பட்டியரல அனுப்ப, மாநிலங்களுக்கு 

அதிகாரமளிக்கும் 1972ஆம் ஆண்டு வனவுயிாி பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் பிாிவு எது? 

A) பிாிவு 61 

B) பிாிவு 62  

C) பிாிவு 63 

D) பிாிவு 64 

 மத்திய சுற்றுச்சூழல் அரமச்சகமானது அண்ரமயில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஹிமாச்சல பிரடதசத்தில் 

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

டசதப்படுத்துதல், மனிதா்களுடனான டமாதல் மற்றும் அவா்தம் தசாத்துக்களுக்குச் டசதமிரழத்தல்  

ஆகியவற்ரறத் தடுப்பதற்காக அம்மாநில வனத்துரறக்கு அவற்ரறக் தகால்வதற்கான அனுமதியும் 

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

தசம்முக குரங்குகள் பாதுகாக்கப்பட்ட இனங்கள்தான் என்றாலும், அது மனித உயிா் அல்லது 

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

அறிவிப்பதன் மூலம் அரத டவட்ரடயாட சட்டம் அனுமதிக்கிறது. 

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

அறிவிக்கக்டகாாி, மத்திய அரசாங்கத்துக்கு வனவுயிாிகளின் பட்டியரல அனுப்ப, 1972ஆம் ஆண்டு 

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

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

TTK விருது 

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

இசசயியலாளர் விருது ஆர்த்தி N இராவ். 
நிருத்ய கலாநிதி நாட்டிய 

விருது 
பிரியதர்ஷினி ககாவிந்த். 

 

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

குரறந்துள்ளன. 

 ‘தபண் குழந்ரதகரளக் காப்டபாம் – தபண் குழந்ரதகளுக்குக் கற்பிப்டபாம்’ என்ற திட்டத்தின் 

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

மாவட்டத்தின் ஆட்சியா் நியமித்தாா். தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரப்பிரடதச எல்ரலப்பகுதிகளாக உள்ள 

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

பகுதிகளில் உள்ள தபற்டறாருக்கு ததாடா்ந்து தபண் குழந்ரதகள் பிறந்தால், ‘இனி தபண்குழந்ரத 

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

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

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

 ரிந்துலரத்துள்ளது? 

அ) மெட்ர ோலிங்க் 

ஆ) மெட்ர ோ ரே 

இ) மெட்ர ோலைட் (Metrolite)  

ஈ) மெட்ர ோ மினி 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ேசதிகள் இருக்கோது. துருப்பிடிக்கோை எஃகு அல்ைது அலுமினியம் மகோண்டு இந்ை இ யிலுக்கோன 

மெட்டிகள் ையோரிக்கப்ெடும். 

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

அ) ஒடிசோ 

ஆ) பீகோர் 

இ) ரெற்கு ேங்கம் 

ஈ) ஜோர்க்கண்ட்  

 இடதுசோரிகளின் மூத்ை ைலைேரும், CITU ஜோர்க்கண்ட் ெோநிைக்குழுவின் ைலைலெக் கோப்ெோளருெோன 

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

ெக்களலே உறுப்பினரும், ெோர்க்சிய ஒருங்கிலைப்புக்குழுவின் நிறுேனருெோேோர். 1977, 1980 & 

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

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

அ) விகோஸ் கிருஷ்ைன் யோைவ் 

ஆ) சிேோ ைெோ  

இ) முகெது அலி மகளெோர் 

ஈ) ஜக்திஷ் சிங் 

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

குத்துச்சண்லடப் ரெோட்டியில், ஆடேருக்கோன 63 கி.கி எலடப்பிரிவு இறுதிப்ரெோட்டியில் இந்தியோவின் 

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

 கஜகஸ்ைோனின் ஜோகிர் சபியுலின், கோயம் கோ ைெோக விைகியலை அடுத்து சிேோ ைெோ மேற்றிமெற்ைைோக 

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

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

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

அ) ரக ளோ  

ஆ) ைமிழ்நோடு 

இ) ஆந்தி ப்பி ரைசம் 

ஈ) மைலுங்கோனோ 

 விண்மேளித் துலையில் ெணிபுரியும் ென்னோட்டு துளிர்நிறுேனங்கலள (Startup) ஈர்ப்ெைற்கும், 

விண்மேளி மைோடர்ெோன மைோழில்நுட்ெம், ஆ ோய்ச்சி ெற்றும் ரெம்ெோட்டுக்கோன முைன்லெ லெயெோக 

அலை உருேோக்குேைற்குெோக திருேனந்ைபு த்தில் அதிநவீன விண்மேளி அலெப்புகள் பூங்கோலே 

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

இருக்கும் என அம்ெோநிை அ சு மைரிவித்துள்ளது. 

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

பூங்கோவின் ஒருெகுதியோக ெோற்ைவும், அைலன அலெப்ெைற்குத் ரைலேயோன நிைங்கலள ஒதுக்கவும் 

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

லெயம் (VSSC) ேழங்கும். 

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

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

ைகுதிலயப் மெற்றுள்ளது. அந்நிைம் மடக்ரனோெோர்க்குக்கு மசோந்ைெோனைோகும். இந்ைத் திட்டத்லை ரக ள 

அ சின் மின்னணு ெற்றும் ைகேல் மைோழில்நுட்ெத் துலை மசயல்ெடுத்தும். 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                            2019 ஜூலை 22  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          3 

5. நடப் ாண்டு Mr.கதற்காசியா  ட்டத்லத கவன்ற இந்திய உடற்கட்டுநர் (Body Builder) யார்? 

அ) யதிந்ைர் சிங் 

ஆ) மீஹியர் சிங் 

இ) ரயோரகஷ் குெோர் சனன் 

ஈ) இ வீந்ைர் குெோர் ெோலிக்  

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

20 அன்று கோத்ெோண்டுவில் நடந்ை 12ஆேது மைற்கோசிய உடற்கட்டுைல் ெற்றும் உடல்சோர் விலளயோட்டு 

சோம்பியன்ஷிப்பில் ஒட்டுமெோத்ை சோம்பியனோக அேர் முடிசூட்டப்ெட்டோர். 

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

உடற்கட்டுந ோக ரைர்வுமசய்யப்ெட்டோர். ஆப்கோனிஸ்ைோன் 535 புள்ளிகளுடன் முைலிடத்லைப் மெற்று 

அணி சோம்பியன்ஷிப் ெட்டத்லை மேன்ைது. சோம்பியன்ஷிப்லெ ேழங்கிய ரநெோளம் 445 புள்ளிகளுடன் 

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

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

விலளயோட்டு கூட்டலெப்பு ஏற்ெோடுமசய்ை இந்நிகழ்வில் மெோத்ைம் 91 உடற்கட்டுநர்கள் ெங்ரகற்ைனர். 

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

திட்டமிடப் ட்டுள்ளது? 

அ) தில்லி 

ஆ) இைக்ரனோ  

இ) அெ ோேதி 

ஈ) லைை ோெோத் 

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

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

நலடமெறும் இந்ை நிகழ்வு, இந்திய ெோதுகோப்புத்துலைக்கு அைன் திைன்கலள மேளிப்ெடுத்ைவும், அைன் 

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

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

Manufacturing Hub)” என்ெைோகும். 

 இந்ை DefExpo, முைன்லெ அயல்நோட்டு மூைக்கருவி உற்ெத்தியோளர்களுக்கு (Original Equipment 

Manufacturer) இந்திய ெோதுகோப்புத் துலையுடன் இலைந்து ெணியோற்ை ஒரு நல்ேோய்ப்லெ ேழங்கும். 

ரெலும், பி ைெர் ரெோடியின் “இந்தியோவில் ையோரிப்ரெோம்” திட்டத்லை ஊக்குவிக்கவும் இது உைவும். 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                            2019 ஜூலை 22  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          4 

7. நடப் ாண்டு ப ாம்கைஸ் உைகபகாப்ல  கால் ந்து ப ாட்டியானது எந்த நாட்டில் நலடக றவுள்ளது? 

அ) ஐக்கிய ரெ  சு (UK)  

ஆ) பி ோன்ஸ் 

இ) அமெரிக்க ஐக்கிய நோடுகள் (USA) 

ஈ) மஜர்ெனி 

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

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

ரகோப்லெ அைக்கட்டலள ஏற்ெோடு மசய்துள்ளது. ரைோம்மைஸ் உைகரகோப்லெ அைக்கட்டலளயின் 

விதிகளின்ெடி, இதில் ெங்ரகற்கும் வீ ர்கள் குலைந்ைெட்சம் 16 ேயது நிலைேலடந்ைேர்களோக இருக்க 

ரேண்டும் ெற்றும் இைன் முந்லைய ெதிப்புகளில் அேர்கள் ெங்ரகற்றிருக்கக்கூடோது. 

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

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

ரெ  சின் ஒருெகுதியும், கிர ட் பிரிட்டனின் ஒரு தீவுெோகும். 

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

அ) லெயோக்ஸின் 

ஆ) மகப்மைக்ஸ் 

இ) கோலிஸ்டின் (Colistin)  

ஈ) டோக்ஸிக்லளன் 

 ெனிைர்களில் கோலிஸ்டினின் ெோதிப்லெக் குலைக்கும் ஒரு முயற்சியோக சுகோைோ  ெற்றும் குடும்ெநை 

அலெச்சகெோனது கோலிஸ்டினின் உற்ெத்தி, விற்ெலன ெற்றும் விநிரயோகத்லையும், உைவுக்கோக 

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

உற்ெத்திலயயும் ைலடமசய்துள்ளது. 1940ஆம் ஆண்டின் ெருந்துகள் ெற்றும் அழகுசோைன மெோருட்கள் 

சட்டத்தின் பிரிவு 26Aஇன்கீழ் இந்ைத் ைலட விதிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 ஓர் அலெச்சக அதிகோரியின் கூற்றுப்ெடி, இந்ை நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பியோனது ெருந்து - எதிர்ப்பு 

நுண்ணுயிரியோல் (drug – resistant bacteria) ஏற்ெடும் மைோற்றுரநோய்களோல் ெோதிக்கப்ெட்ட ரநோயோளிக்கு 

சிகிச்லசயளிப்ெைற்கு இறுதிெருந்ைோக ெயன்ெடுத்ைப்ெடுகிைது. ஆனோல், இம்ெருந்து ரகோழிப்ெண்லைத் 

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

எந்த நகரத்தில் கதாடங்கப் ட்டுள்ளது? 

அ) சிம்ைோ 

ஆ) ஜெல்பூர் 

இ) மகோச்சின் 

ஈ) லைை ோெோத்  

 லைை ோெோத்தில் உள்ள CSIR ஆய்ேகெோன மசல்லுைோர் ெற்றும் மூைக்கூறு உயிரியல் லெயத்தில், 

அடுத்ை ைலைமுலை ேரிலசப்ெடுத்துைல் ேசதிலய ெத்திய அறிவியல் ெற்றும் மைோழில்நுட்ெ அலெச்சர் 

ைர்ஷ் ேர்ைன் மைோடங்கிலேத்ைோர். நோட்டில் அலெந்துள்ள இதுரெோன்ை ேசதிகளில், இது நோன்கோேது 

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

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

மசைேோகும். 

 இது திசுக்களில் உள்ள ைனிப்ெட்ட மசல்களின் அடிப்ெலட உயிரியலை ஆ ோய்ேைற்கும், மசல்களின் 

ென்முகத்ைன்லெலயப் புரிந்துமகோள்ேைன் மூைம் புற்றுரநோய் ரெோன்ை மகோடிய ரநோய்கலள எதிர்த்துப் 

ரெோ ோடுேைற்கும் ேழிரகோலுகிைது. இந்ைச் ரசலேகள் ெருத்துேெலனகள், மைோழிற்துலை ெற்றும் 

கல்வியோளர்களுக்கு கட்டைச் ரசலேயோகக் கிலடக்கும். 

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

திட்டமிடப் ட்டுள்ளது? 

அ) ரெகோையோ  

ஆ) நோகோைோந்து 

இ) அருைோச்சை பி ரைசம் 

ஈ) சிக்கிம் 

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

ரெகோையோவின் ஷில்ைோங் அருரகயுள்ள உம்ர ோய் நக த்தில் ேரும் டிசம்ெரில் நலடமெைவுள்ளது. 

ெயங்க ேோை எதிர்ப்பு ெற்றும் ெனிைோபிெோன உைவி ெற்றும் ரெரிடர் நிேோ ை நடேடிக்லககலள 

அடிப்ெலடயோகக் மகோண்ட இ ண்டு ேோ  கோை ெயிற்சியோக இது இருக்கும். 

 இரு நோடுகளின் ெலடகளுக்கிலடயில் மநருங்கிய உைலே உருேோக்குேரை இப்ெயிற்சியின் ரநோக்கம் 

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

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

A) UNICEF 

B) UNESCO 

C) FAO 

D) IAEA  

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

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

பபாறுப்னபற்றார். இலடக்காை அடிப்பலடயில் அைனனாவுக்குப் பிறகு யார் இந்தப் பதவிக்கு வருவார்கள் 

என்பது இன்னும் பதளிவாகத் பதரியவில்லை.  

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

2015இல், பபாருளாதார தலடகலள நீக்குவதற்கு ஈடாக இஸ்ைாமிய குடியரசான ஈரான் அதன் 

அணுசக்தி திட்டத்லத கட்டுப்படுத்த ஒப்புக்பகாண்டு ஒரு முக்கிய ஒப்பந்தத்தில் லகபயழுத்திட்டலத 

அைனனா தனது பதவிக்காைத்தில் னைற்பார்லவயிட்டார். 

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

A) வட துருவம் 

B) மமற்கு துருவ 

C) தென் துருவம்  

D) கிழக்கு துருவம் 

 ஆந்திர ைாநிைம் ஸ்ரீஹரினகாட்டாவில் உள்ள சதிஷ்தவான் விண்பவளி ஆய்வு லையத்திலிருந்து 

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

பசலுத்தப்பட்டது. 978 னகாடி ரூபாய் பசைவிைான இந்தியாவின் இத்திட்டம், இந்தியாவின் விண்பவளி 

ஆராய்ச்சியில் ஒரு ைாபபரும் லைல்கல்ைாக இருக்கும். 

 இதன்மூைம், நிைவில் ஆய்வுக்கைத்லத தலரயிறக்கிய நான்காவது நாடாக இந்தியா ைாறும். இந்திய 

விண்பவளி ஆய்வுப்பணி வரைாற்றில் முதல்முலறயாக இத்திட்டத்துக்கான இயக்குநர்களாக வனிதா 

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

துருவைானது ஒரு சுவாரஸ்யைான னைற்பரப்பாகும், இது வடதுருவத்லதவிட அதிக நிழைான பகுதியில் 

அலைந்துள்ளது. அலதச்சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், நீர் இருப்பதற்கான வாய்ப்புள்ளதாக கருதப்படுகிறது. 

 இந்திய விண்பவளி ஆராய்ச்சித் திட்டத்தின் தந்லத Dr. விக்ரம் A சாராபாயின் நிலனவாக 

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

ைற்றும் Simpelius - N) இலடயில் உயரைான சைபவளியில் தலரயிறக்கப்படும். 

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

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

நிைவுநாள், அதாவது, பூமியில் 14 நாட்கள் பசயல்படும் வலகயில் வடிவலைக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.ைத்திய கடல் மீன்வள ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தமலமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது? 

A) தகொச்சின்  

B) நொக்பூொ் 

C) ெில்லி 

D) சிம்லொ 

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

எளிதாக்கும் பபாருட்டு வலைத்தளத்லத உருவாக்குவதற்கான ஆராய்ச்சித்திட்டத்லத அறிமுகம் 

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

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

உருவாக்குவலத னநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டத்லத பசயல்படுத்த நாடு முழுவதும் இறக்குைதி லையங்கள், பைாத்தவிலை சந்லதகள், 

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

பசய்யப்படும். மீன்சந்லத ைற்றும் விலை தகவல் அலைப்பு குறித்த திட்டத்திற்கு லஹதராபாத்தின் 

னதசிய மீன்வள னைம்பாட்டு வாரியம் நிதியளிக்கும். CMFRIஇன் தலைலையகம் னகரளாவின் பகாச்சியில் 

அலைந்துள்ளது. 

4.2019 பன்னாட்டு சுறாக்கள் குறித்த சந்திப்பானது எந்த இந்திய நகரத்தில் நமடசபறவுள்ளது? 

A) கட்டொக் 

B) தசன்னன 

C) தெங்களூரு 

D) தகொச்சின்  

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

நலடபபறுகிறது. இது சுறா ைற்றும் திருக்லக மீன் வர்த்தகத்தில் பணிபுரியும் உைபகங்கிலும் உள்ள 

ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு, அத்துலற குறித்த அவர்களின் அனுபவத்லதப் பகிர்ந்துபகாள்ள ஒரு தளத்லத 

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

FAOஉம் இலைந்து அவற்றின் சுறாக்கள் ைற்றும் துடுப்பற்ற திருக்லக மீன் உற்பத்திப் பபாருட்கள் 

குறித்த கூட்டு ஆராய்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் ஏற்பாடு பசய்துள்ளன. 

 சுறா ைற்றும் திருக்லக மீன்கலள கண்காணிப்பதில் உள்ள வழிமுலறகள் குறித்து விவாதிக்க FAOஇன் 

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

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

னபான்ற பல்னவறு நாடுகளின் வல்லுநர்கள் இதில் கைந்துபகாள்வார்கள். 

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

A) நீரெ் C. சவுெ்ொி 

B) அமிஷ் ெிொிெொெி 

C) வினிெ் மகொயங்கொ 

D) U V சிங்  

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

– பாக் னைாதலுக்கான அடிப்பலடக் காரைங்கலள இந்த நூல் எடுத்தாள்கிறது. 

6.ஆசிய குத்துச்சண்மடக் கூட்டமைப்பின் னபாட்டி ஆமையத்தின் (Competitions Commission) 

தமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) கிதஷன் நொ்சி (Kishen Narsi)  

B) அகில் குமொொ் 

C) மனீஷ் தகளசிக் 

D) வொ்கீஸ் ஜொன்சன் 

 ஆசிய குத்துச்சண்லடக் கூட்டலைப்பின் (ASBC) னபாட்டி ஆலையத்தின் தலைவராக இந்தியாலவச் 

னசர்ந்த கிபென் நர்சி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர், முன்னாள் அலனத்து இந்திய பல்கலைக்கழக 

சாம்பியன் குத்துச்சண்லட வீரராவார். சர்வனதச நடுவர் ைற்றும் சர்வனதச குத்துச்சண்லடச் சங்கத்தின் 

(AIBA) நிர்வாகக் குழுவின் துலைத்தலைவராகவும் அவர் இருந்துள்ளார். மூன்று ஒலிம்பிக்கில் 

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

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

A) சீெொ நொரொயணன் 

B) S இரொமநொென் 

C) S தசௌமியொ  

D) ெிொியெொ்ஷினி மகொவிந்ெ் 

 பசன்லன இலச அகாதமியின் ‘சங்கீத கைாநிதி – கர்நாடக இலசக்கலையின் பபருஞ்பசல்வம்’ 

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

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

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

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

முலனவர் பட்டம் பபற்றவராவார். 

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

நாதஸ்வர கலைஞர் வியாசர்பாடி னகாதண்டராைன் ைற்றும் ‘ைகாகவி’ பாரதியாரின் பகாள்ளுப்னபரன் 

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

னதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

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

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

நாட்டிய விருதுபபறும் பிரியதர்ஷினி னகாவிந்துக்கு ஜனவரி 3 அன்று நலடபபறும் நாட்டிய விழாவின் 

பதாடக்க நிகழ்ச்சியில் விருது வழங்கப்படும். 

8.காைன்சவல்த் னடபிள் சடன்னிஸ் கூட்டமைப்பின் தமலவராக னதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) இந்து பூொி 

B) M P சிங் 

C) கமமலஷ் மமெ்ெொ 

D) விமவக் மகொலி  

 காைன்பவல்த் னடபிள் படன்னிஸ் கூட்டலைப்பின் (CTTF) தலைவராக வினவக் னகாலி னதர்வு 

பசய்யப்பட்டுள்ளார். தற்னபாலதய தலைவராக இருந்துவரும் இங்கிைாந்லதச் னசர்ந்த ஆைன் 

ரான்சலை வீழ்த்தி அவர் இந்தப் பதவிக்கு வந்துள்ளார். 

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

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

பபாதுச்பசயைராக இருக்கும் MP சிங், CTTF பபாதுச்பசயைாளராக ஒருைனதாக னதர்ந்பதடுக்கப்பட்டார். 

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

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

சவன்றவர் யார்? 

A) அஹிகொ முகொ்ஜி  

B) பூஜொ சஹஸ்ரெுமெ 

C) கிருெ்விகொ சின்ஹொ ரொய் 

D) மனிகொ ெெ்ரொ 

 அண்லையில் கட்டாக்கில் நடந்து முடிந்த 21ஆவது காைன்பவல்த் னடபிள் படன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில், 

னபாட்டிலய நடத்திய இந்தியா 7 தங்கப்பதக்கங்கலள பவன்றது. ஆடவர் ைற்றும் ைகளிர் ஒற்லறயர் 

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

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

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

சாம்பியன்ஷிப்பில் தனது முதல் தங்கத்லத பவன்றார் அஹிகா. 

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

கைக்கில் தங்கப்பதக்கம் பவன்றது. ைகளிர் இரட்லடயர் பிரிவில் பூஜா - கிருத்விகா இலையானது 

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

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

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

பவண்கைப் பதக்கங்களும், ைனைசியா ைற்றும் லநஜீரியா தைா 1 பவண்கைமும் பபற்றன. 

10.கராகசில் நடந்த NAM அமைச்சர்கள் சந்திப்பில் இந்தியாமவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியவர் யார்? 

A) இரஞ்சன் மெொய் 

B) னசயெ் அக்ெருெீன்  

C) சுெ்ரமணியம் தஜய்சங்கொ் 

D) விஜய் மகசவ் மகொகமல 

 பவனிசுைாவின் கராகஸில் நடந்த நடப்பாண்டு அணினசரா நாடுகளின் (NAM) அலைச்சர்கள் சந்திப்பில் 

ஐ.நா அலவயின் இந்திய தூதர் லசயத் அக்பருதீனால் இந்தியா பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்டது. 

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

சார்பில் பதரிவிக்கப்பட்டது. அதற்கு, உைகளாவிய ஒருைன்றத்தில் இத்தலகய பிரச்சலனகலள பற்றி 

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

இதற்கு எந்த ஓர் உறுப்பினரும் பதிைளிக்கவில்லை. ஒரு நாட்டின் பிராந்திய ஒருலைப்பாட்லட னவறு 

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

டிட்னடா ஆகினயாரின் கூட்டு முயற்சியால் 1961ஆம் ஆண்டில் பபல்கினரடில் NAM நிறுவப்பட்டது.

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

மீனம்பாக்கத்தில் உள்ள கடற்பலட விைானதள வளாகத்தில், கடற்பலடயின் தலைலைத்தளபதி 

கரம்பீர் சிங் பதாடங்கிலவத்துள்ளார். 

 இந்தப் புதிய பலடப்பிரிவு, பசன்லன சர்வனதச விைான நிலையத்திலிருந்து பசயல்படும். 

INAS 313 பதாடங்கப்பட்டிருப்பதன் மூைம், தமிழ்நாடு 3 கடற்பலட விைான தளங்கலள 

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

 அரக்னகாைத்தில் INAS ராஜாளி & இராைநாதபுரத்தில் INAS பருந்து ஆகிய 2 கடற்பலட 

விைான தளங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனனவ பசயல்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

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

பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 ஆண்டுனதாறும் வழங்கப்படும் ‘காவைர் பதக்க’த்தின் எண்ணிக்லகலய ஆயிரத்து ஐந்நூறிலிருந்து 

மூவாயிரைாக உயர்த்தி தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 

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


விண்மீன்.காம்                    2019 ஜூலை 24 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

A) உதம் சிங் 

B) கேசவ் தத்  

C) லெஸ்ெி ேிளாடியஸ் 

D) தன்ராஜ் பிள்ளள 

 இருமுலை ஒலிம்பிக் தங்கப்பதக்கம் வென்ை ஹாக்கி வீரர் ககசவ் தத் மற்றும் இந்திய கால்பந்து 

அணியின் முன்னாள் ககப்டன் பிரசுன் பானர்ஜி ஆகிகயார் நடப்பாண்டு கமாகன் பாகான் ரத்னாவுக்கு 

கதர்வுவசய்யப்பட்டுள்ளனர். கால்பந்து தவிர கெறு ஒரு துலைசார்ந்த விலளயாட்டு வீரருக்கு இந்த 

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

ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வென்ை அணியில் ஒருெராக தத் (93) இருந்தார். 

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

ஆண்டுகளில் நடந்த 3 ஆசிய விலளயாட்டுகளில் விலளயாடிய அெர் ஆசிய ஆல் ஸ்டார் வைென் 

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

பாகுயிக்கு ெழங்கப்படவுள்ளது. 

 2019 ICC கிரிக்வகட் உைகககாப்லபயில் இந்தியாவின் ஹாட்ரிக் நாயகனான கெகப்பந்து வீச்சாளர் 

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

சட்டர்ஜிக்கு ொழ்நாள் சாதலனயாளர் விருது ெழங்கப்படவுள்ளது. சவுரவ் கங்குலி, சுனிககாஸ்ொமி, 

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

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

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

அணியான கிழக்கு யார்க்ஷயர் பலடப்பிரிலெத் கதாற்கடித்து IFA ககடயத்லத வென்ை முதல் இந்திய 

கால்பந்து அணியாக கமாகன் பாகான் அணி ஆனது. 

2.எந்நாட்டின் அறிவியலாளர்கள், ெணல் இழைகழள  லிவு விழல  க்கக்கூடிய தெல்லுமலாஸ் 

ொள்களாக  ாற்றுவெற்கான முழைழய உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) இெங்ளே 

B) மியான்மா் 

C) இந்தியா 

D) வங்ேகதசம்  

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

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

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

விலளவிக்காது. இப்லபகளின் ெணிகரீதியான உற்பத்தி இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் வதாடங்கும்.  

 ஒப்பீட்டளவில், இதலன உற்பத்தி வசய்ெதற்கான வசைவு, வநகிழித்தாள் உற்பத்தி வசய்யும் வசைலெ 

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

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

3.இந்திய இராணுவத்தின் துழணத்ெழலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) மகனாஜ் முகுந்த் நரகவன் (Manoj Mukund Naravane)  

B) I.S குமன் 

C) A.S ேிகளா் 

D) லசாிஷ் மாகதசன் 

 Lt. Gen மகனாஜ் முகுந்த் நரகென் இந்திய ராணுெத்தின் துலணத்தலைெராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

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

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

தளபதி என்ை அடிப்பலடயில் மகனாஜ் முகுந்த் நரகென் இராணுெ தளபதியாக நியமிக்கப்பட ொய்ப்பு 

உள்ளது. இராணுெத்தில் 37 ஆண்டுகளாக பணியாற்றிெரும் மகனாஜ் முகுந்த், தீவிரொத ஒழிப்புப் 

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

பலடப்பிரிவு உள்ளிட்ட பல்கெறு பிரிவுகளில் பை பதவிகலள அெர் ெகித்துள்ளார். 

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

A) ஜூளெ 26 

B) ஜூளெ 25 

C) ஜூளெ 24  

D) ஜூளெ 26 

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

வகாண்டாடியது. நடப்பாண்டு ெருமானெரி நாளுக்கு முந்லதய ஒரு ொரகாைத்தில், நாடு முழுெதும் 

உள்ள அத்துலையின் பிராந்திய அலுெைகங்களில், பல்கெறு வசயல்பாடுகள் கமற்வகாள்ளப்பட்டன. 

அந்தச் வசயல்பாடுகளுள் துலைசார் வெளியீடுகள், மின்னிதழ், மக்கள் வதாடர்புத் திட்டங்களுக்கான 

விளம்பர உபகரணங்கள் ஆகியலெ அடங்கும். 

 பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரான முதல் விடுதலைப்கபாரின்கபாது பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு ஏற்பட்ட இழப்புகலள 

ஈடுவசய்ய சர் கஜம்ஸ் வில்சனால் 1860 ஜூலை 24 அன்று இந்தியாவில் முதன்முலையாக ெருமான 

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

தெய்துள்ள  ாநில அரசு எது? 

A) கமற்கு வங்ேம்  

B) ஒடிசா 

C) ஜாா்ே்ேண்ட் 

D) உத்தர பிரகதசம் 

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

பத்திரிலகயாளர்களின் பணிப்பாதுகாப்லப (Job Security) உறுதிவசய்ெதற்கான சட்டத்லத வகாண்டு 

ெர முடிவுவசய்துள்ளது. இது, பத்திரிலகயாளரின் சமூக பாதுகாப்லப கநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

தவிர, பத்திரிலகயாளர்கள் ஆட்குலைப்பு மற்றும் வதாலைக்காட்சி அலைெரிலசகள் மற்றும் வசய்தித் 

தாள்கள் வெளியீட்டு நிறுெனங்கலள மூடுெது கபான்ை பிரச்சலனகலளயும் அச்சட்டம் லகயாளும். 

6.முதிமயார்களுக்காக CARE4U என்ை AI பயன்பாட்ழட உருவாக்கியுள்ள IIT எது? 

A) ஐஐடி ோன்பூா் 

B) ஐஐடி கோரே்பூா்  

C) ஐஐடி லமட்ராஸ் 

D) ஐஐடி பாம்கப 

 முதிகயார் பராமரிப்பிற்கு உதவும் ஒரு நடெடிக்லகயாக IIT ககாரக்பூர் மாணெர்கள் ஒரு வசயலிலய 

உருொக்கியுள்ளனர். இந்தச் வசயலியானது முதிகயார்கள் கீகழ விழுந்தால், அெர்கள் எந்த இடத்தில் 

விழுந்தார்ககளா அவ்விடத்துடன் கூடிய தகெலை அம்முதிகயாரின் பராமரிப்பாளருக்குத் வதரிவிக்கும். 

‘CARE4U’ என வபயரிடப்பட்டுள்ள இச்வசயலியானது, பராமரிப்பாளலர முதிகயாருடன் இலணக்கும். 

 முதிகயார்களின் அலைகபசியில் நிறுெப்பட்ட இந்தச் வசயலியில் உள்ள நரம்பியல் - ெலையலமப்பு 

அடிப்பலடயிைான வீழ்ச்சி கண்டறிதல் முலையால் முதிகயார் கீகழ விழுந்தாரா என்பலதக் கண்டறிய 

இயலும். ஒருகெலள முதிகயார் கீகழ விழுந்துவிட்டால் அது தானாககெ அெரது பராமரிப்பாளர் / 

அெசரகாைச்கசலெலய வதாடர்புவகாண்டு, எவ்விடத்தில் முதிகயார் விழுந்தாகரா அவ்விடத்துடன் 

கூடிய தகெலை அெர்கட்குத் வதரிவிக்கும். இந்த அம்சத்லத கமலும் பயனுள்ளதாக்க, முதிகயாருடன் 

அரட்லடயடிப்பதற்கான ஓர் அறிொர்ந்த அரட்லட இயலிலயயும் (Chatbot) அக்குழு உருொக்கியுள்ளது. 

7.பணியிடத்தில் பாலியல் துன்புறுத்ெல் தொடர்பாக  றுகட்டழ க்கப்பட்ட அழ ச்ெர்கள் குழுவின் 

(Group of Ministers – GoM) ெழலவர் யார்? 

A) இரகமஷ் கபாே்ாியாெ்  B) ஸ்மிருதி இரானி  

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

விதிமுலைகலள ெலுப்படுத்துெது வதாடர்பான பரிந்துலரகலள ெழங்குெதற்காக அலமக்கப்பட்ட 

அலமச்சர்கள் குழுலெ மத்திய உள்துலை அலமச்சர் அமித் ஷாவின் தலைலமயில் இந்திய அரசு 

மாற்றியலமத்துள்ளது. மத்திய நிதியலமச்சர் நிர்மைா சீதாராமன்; மனித ெள கமம்பாட்டு அலமச்சர் 

இரகமஷ் கபாக்ரியால்; மகளிர், குழந்லதகள் கமம்பாட்டு அலமச்சர் ஸ்மிருதி இரானி ஆகிகயார் 

மாற்றியலமக்கப்பட்டுள்ள இக்குழுவின் பிை உறுப்பினர்களாெர். 

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

ஒதுக்கியுள்ள முெல் இந்திய  ாநிலம் எது? 

A) கமற்கு வங்ேம் 

B) மத்திய பிரகதசம் 

C) கேரளா 

D) ஆந்திர பிரகதசம்  

 அலனத்து தனியார் நிறுெனங்களிலும் வசாந்த மாநிைத்லதச் இலளகயாருக்கு 75% பணிகலள 

ஒதுக்கிய இந்தியாவின் முதைாெது மாநிைமாக ஆந்திரா திகழ்கிைது. தனியார் வதாழில் நிறுெனங்கள், 

வதாழிற்சாலைகள், கூட்டுத்வதாழில் நிறுெனங்கள், அரசு மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன் இயங்கும் 

நிறுெனங்கள் என அலனத்து நிறுெனங்களிலும், வமாத்தப் பணியிடங்களில் 75 சதவீத இடங்கலள 

ஆந்திர மாநிைத்தெர்கலளக் வகாண்டு நிரப்ப ெழிவசய்யும் சட்டம் ஒன்று ஆந்திர சட்டமன்ைத்தில் 

நிலைகெற்ைப்பட்டுள்ளது. இது அலனத்துவித பணிகளுக்கும் வபாருந்தும். 

 கமலும் தகுதியான நபர்கள் கிலடக்கவில்லைவயனில் நிறுெனங்கள் அரசுடன் இலணந்து வசாந்த 

மாநிை மக்களுக்குப் பயிற்சியளித்து அெர்கலளப் பணியில் அமர்த்தகெண்டும் எனவும் அந்தச் சட்டம் 

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

சமயத்தில், அெர்கலள திைலமொய்ந்தெர்களாக மாற்றுெதற்காக பயிற்சி லமயங்கலள அதிகரிக்க 

கெண்டிய கட்டாயத்திலும் அம்மாநிை அரசாங்கம் உள்ளது. 

9.மவளாண் பண்ழணகளில் பூச்சிக்தகால்லிகழள ழககளால் தெளிக்கும் (Manual Spraying) 

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

A) ஐஐடி லடெ்ெி 

B) ஐஐடி லமட்ராஸ்  

C) ஐஐடி பாம்கப 

D) ஐஐடி இந்தூா் 

 வமட்ராஸ் IITஐச் கசர்ந்த மாணெர்கள் கெளாண் பண்லணகளில் பூச்சிக்வகால்லிகலள லககளால் 

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

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

வதளிக்கும் திைன்வபற்ைதாகும் இந்த அக்ரிகாப்டர். 100 மடங்கு துல்லியமாக மருந்லதத்வதளிக்கும் இந்த 

விமானம், 15 லிட்டர் பூச்சிக்வகால்லிலய சுமந்துவசன்று பயிர்களுக்கு வதளிக்கும் திைன்வபற்ைதாகும். 

10.ெனியார் டிஜிட்டல் நாணயங்களுக்கு ெழட விதிக்க பரிந்துழர தெய்யும் கிரிப்மடாகரன்ஸி 

குழுவின் ெழலவர் யார்? 

A) நிா்மொ சீதாராமன் 

B) சுபாஷ் சந்திர ோா்ே்  

C) N K சிங்  

D) அனுராே் தாே்கூா் 

 கிரிப்கடாகரன்ஸிகள் மற்றும் பிளாக்வசயின்களின் சட்டபூர்ெ தன்லமலயக் கண்டறிய அலமக்கப்பட்ட 

அலமச்சர்கள் – இலட குழுொனது சமீபத்தில் தனது அறிக்லகலய நிதியலமச்சகத்திடம் சமர்ப்பித்து, 

தனியார் கிரிப்கடாகரன்ஸிகலள இந்தியாவில் முழுலமயாக தலடவசய்ய பரிந்துலரத்தது. கிரிப்கடா 

கரன்ஸி பரிெர்த்தலன வசய்கொருக்கு அபராதம் மற்றும் பத்தாண்டு ெலர சிலை தண்டலன விதிக்க 

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

சட்ட ெலரலெயும் அது உருொக்கியுள்ளது. வபாருளாதார விெகார வசயைாளர் சுபாஷ் சந்திர கார்க் 

தலைலமயிைான ஒரு ெல்லுநர் குழுலெ இதற்காக மத்திய அரசு அலமத்திருந்தது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.புதிய பிரிட்டிஷ் பிரதமராக அதிகாரப்பூர்வமாக போறுப்பேற்றுள்ளவர் யார்? 

A) ஜெர்மி கரர்பைன் 

B) பைரரிஸ் ெரன்சன் (Boris Johnson)  

C) ஜெர்மி ஹன்ட் 

D) பைகல் ஃைபேெ் 

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

 ெவி விைகல் கடிெத்லெ  க்கிங்ஹாம் அரண்ேலனயில் உள்ள இராணியிடம் ெேர்ப்பித்ெ பிறகு புதிய 

பிரிட்டிஷ் பிரெேராக அதிகாரப்பூர்ெோக வ ாறுப்ம ற்றுக்வகாண்டார். 

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

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

ம ாரிஸ் ஜான்ென் உறுதியளித்ொர். முழு அலேச்ெரலெ  ெவிகளில் வ ண்களின் எண்ணிக்லகலய 

அதிகரிக்கவும், சிறு ான்லேயினரின் பிரதிநிதித்துெத்லெ அதிகரிக்கவும் இந்ெ ொய்ப்ல  ஜான்ென் 

 யன் டுத்துொர் என எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. 

2.பிரிட்டனின் முதல் இந்திய வம்சாவளி உள்துறை பசயலாளராக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளவர் யார்? 

A) பசபலஷ் வரேர 

B) ைிரீத்தி ைபடல்  

C) இை்தர்ெித் சிங் 

D) வீபேை்திே சர்மர 

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

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

உள்துலற வெயைாளராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். 

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

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

வெளியுறவு வெயைாளராக தீவிர Brexit ஆெரொளரான வடாமினிக் ராப்ல  ஜான்ென் நியமித்துள்ளார். 

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

Heritage Gallery) திைக்கப்ேட்டுள்ளது? 

A) மும்பை    B) ஜகரல்கத்தர 

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

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

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

 யன் டுத்ெப் ட்ட அச்சிடுெல் ேற்றும் அெனுடன் வொடர்புலடய இயந்திரங்களின்  ாரம் ரிய 

காட்சியகத்லெ சித்ெரிக்கும் இந்திய இரயில்மெயின் முெல் பிரிொக ோறியுள்ளது. 1912ஆம் ஆண்டில் 

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

4.இந்திய அரசாங்கத்தின் புதிய மத்திய உள்துறை பசயலாளராக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளவர் யார்? 

A) சுைரஷ் சை்திே கரர்க் 

B) அன்ஷு ைிேகரஷ் 

C) அதரனு சக்ேவர்த்தி 

D) அெய் குமரர் ைல்லர  

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

அலுெைராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். ெற்ம ாது உள்துலற வெயைாளராக வ ாறுப்பிலிருக்கும் ராஜீவ் 

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

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

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

 குஜராத் பிரிவு அதிகாரியான அொனு ெக்கரெர்த்தி புதிய வ ாருளாொரத்துலற வெயைாளராக நியேனம் 

வெய்யப் ட்டுள்ளார். மேலும், புதிய வொலைத்வொடர்புத் துலற வெயைாளராக அன்ஷு பிரகாஷ் 

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

IAS அதிகாரிகள் இடம்வ ற்றுள்ளனர். 

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

A) 64ஆவது 

B) 52ஆவது  

C) 45ஆவது 

D) 33ஆவது 

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

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

ெனது நிலைலய இந்தியா ெக்கலெத்துக் வகாண்டுள்ளது. இப் ட்டியலில் சுவிச்ெர்ைாந்து வொடர்ந்து 

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

 2011ஆம் ஆண்டு வொடங்கி ஒவ்மொர் ஆண்டும் ேத்திய ேற்றும் வெற்காசிய பிராந்தியத்தில் மிகவும் 

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

வ ாருளாொரங்கலள இந்ெ GII ெரெரிலெ ெரெரிலெப் டுத்தியுள்ளது. 

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

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

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

Portfolio) ஒதுக்கப்ேட்டுள்ளது? 

A) விேரல் ஆச்சரர்யர 

B) M K ஜெயின் 

C) N S விஸ்வைரதன் 

D) B P கனுங்பகர  

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

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

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

உறுப்பினராக கனுங்மகா இருப் ார். அமொடு ெனது நாைய மேைாண்லே இைாகாலெயும் அெர் 

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

M K வஜயின் ஆகிமயார் ெைா 12 துலறகளுக்கு வ ாறுப்ம ற்றுள்ளனர். 

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

மாநில அரசு எது? 

A) பகேளர 

B) ஆை்திே ைிேபதசம் 

C) பகரவர  

D) ஒடிசர 

 நாட்டிமைமய முென்முலறயாக மகாொ ோநிை அரசு ெனது உள்நாட்டு நீர்ெழிகளில் ( னாஜிக்கும் 

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

நிதியாண்டிற்கான ஆற்று ெழிப் ம ாக்குெரத்துத் துலறயின் (RND) வெயல்திறன் அறிக்லகலய 

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

ேற்றும் குழாம்கலள மேம் டுத்ெவும், அலனத்து  டகு ெழித்ெடங்களிலும் சிறந்ெ ெெதிகலள 

அளிக்கவும் அந்ெத் துலற திட்டமிட்டுள்ளது. RND 34  டகுகலள லகெெம் லெத்துள்ளது. 

 மகாொவில் 9  டகுத்துலறகலள புனரலேக்க ேத்திய அரசின் ொகர்ோைா திட்டம் நிதியளித்துள்ளது. 

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

நீளமுள்ள கடற்கலரமயாரம், 14,500 கி.மீ., நீளமுள்ள வெல்ைத்ெக்க நீர்ெழிகள் ேற்றும்  ன்னாட்டு கடல் 
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ெர்த்ெகப்  ாலெகளில் அென் உத்திொர் இருப்பிடத்லெ ென்னைப் டுத்துெென் மூைம் துலறமுக 

ெலைலேயிைான ெளர்ச்சிலய மேம் டுத்துெலெ மநாக்கோகக் வகாண்டுள்ளது. 

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

நாட்றடச் பசர்ந்தவராவார்? 

A) ஆை்கரனிஸ்தரன் 

B) ைியூசிலரை்து 

C) ைரகிஸ்தரன்  

D) இங்கிலரை்து 

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

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

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

வெைவுத் திட்டங்கலள ெடிெலேப் ெற்கும் அென் உறுப்புநாடுகளுக்கு  ைம் விநிமயாகிப் ெற்கும் 

அது வ ாறுப்புலடயொகும். 

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

A) ஜவசலின் பமடிக் 

B) இபகரர் ஸ்டீமரக் 

C) பதென் ைரைிக் (Dejan Papic)  

D) ஹபேை்திே சிங் 

 இந்திய மடபிள் வடன்னிஸ் அணியின் புதிய மெசிய  யிற்சியாளராக கனடாலெச் மெர்ந்ெ மெஜன் 

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

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

மடாக்கிமயா ஒலிம்பிக்கிற்குப் பிறகு அெரது ஒப் ந்ெம் புதுப்பிக்கப் டும். 

 2018 ஜாகர்த்ொ ஆசிய விலளயாட்டுப் ம ாட்டிகளிலிருந்மெ இந்திய அணியானது  யிற்சியாளர் 

இல்ைாேமை விலளயாடி ெருகிறது. ஒரு  யிற்சியாளர் இல்ைாேல், அந்ெ அணி  ை முக்கியப் 

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

மடபிள் வடன்னிஸ் ொம்பியன்ஷிப்பில், அலனத்துப் பிரிவுகளிலும் இந்தியா ெங்கப் ெக்கம் வென்றது. 

10.இந்தியாவில் எந்தத் பததியில், பதசிய ஒலிேரப்பு நாள் பகாண்டாடப்ேடுகிைது? 

A) ெூபல 24 

B) ெூபல 23  

C) ெூபல 26 
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D) ெூபல 25 

 1927ஆம் ஆண்டில் இமெ நாளில் இந்தியாவில் முென்முலறயாக ொவனாலி ஒலி ரப்புச் மெலெ 

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

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

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

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

பிரபு வொடங்கிலெத்ொர். 

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

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

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

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

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

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ெமிழ்நாடு ோநிை சிறு ான்லேயினர் ஆலையத்தின் உறுப்பினர் எண்ணிக்லகலய ஆறிலிருந்து 

ஒன் ொக உயர்த்துெெற்கான ெட்ட முன்ெலரலெ ெமிழ்நாடு ெட்டப்ம ரலெ ஏற்றுக்வகாண்டுள்ளது.  

 “ெமிழ்நாட்டில் காந்திஜியின் முெல் அடிச்சுெடிலன” நிலனவுகூரும் ெலகயில், முெல் அஞ்ெல் 

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

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

ெமிழ்நாட்டில் அெரது முெல் அடிச்சுெடு  திொனது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

எந்த மாநிலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? 

A) அஸ்ஸாம்  

B) கேரளா 

C) நாோலாந்து 

D) திாிபுரா 

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

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

டிராகன் மரவலக இந்தியாவில் கண்டறியப்படுவது இதுமவ முதல்முலையாகும்.  

 Dracaena cambodiana ஒரு மிகமுக்கியமான மருத்துவத் தாவரமும் அமத சமயம் ஓர் அைங்கார மரமும் 

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

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

மபான்ைலவ இந்தத் தாவரத்தின் பல்மவறு பகுதிகளிலிருந்து பிரித்ததடுக்கப்படுகிைது. 

 இந்தியாவில், Asparagaceae குடும்பத்லதச்மசர்ந்த Dracaena இனமானது இமயமலைப் பகுதியில், வட 

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

ஆனால் Dracaena cambodiana மட்டுமம உண்லமயான டிராகன் இன மரங்களாகும். 

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

A) பிாிஜ் கமாேன் ேவுல் 

B) இரன்பீா் சிங்  

C) முகுந்த் நரகவன் 

D) D அன்பு 

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

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

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

வீரர்களின் சாதலனகலள இந்த நூல் தவளிக்தகாணர்கிைது. 

 இந்நூல் அவ்வீரர்களின் வீரத்லதயும், துணிச்சலையும் ஆவணப்படுத்துகிைது. மமலும், இந்திய 

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

A) BYJU’s  

B) ஜிக ா  

C) கவதாந்தா 

D) ஏா்டெல் 

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

நிறுவனமான OPPO நிறுவனத்லத இந்திய கிரிக்தகட் அணியின் அதிகாரப்பூர்வ விளம்பரதாரரில் 

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

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

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

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

ததன்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ததாடரில் , BYJU’s தபயலர தாங்கிலய சீருலடலய அணிந்து 

இந்திய அணி வீரர்கள் விலளயாடுவார்கள். 

4. SUPARCO என்பது எந்த நாட்டின் அதிகாரப்பூர்வ விண்கவளி நிறுவனமாகும்? 

A) இலங்கே 

B) மி ான்மா் 

C) வங்ேகதசம் 

D) பாேிஸ்தான்  

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

விண்தவளி நிறுவனமாகும். இது அந்நாட்டின் தபாது மற்றும் உள்நாட்டு விண்தவளித் திட்டத்திற்கும், 

வானூர்தி மற்றும் விண்தவளி ஆராய்ச்சிக்கும் தபாறுப்புலடயதாகும். பாகிஸ்தான் அதன் நட்பு நாடான 

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

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

விண்ணில் தசலுத்தியலதத் ததாடர்ந்து பாகிஸ்தான் இந்த அறிவிப்லப தவளியிட்டுள்ளது. 

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

A) டோச்சின் 

B) விசாேப்பெ்டினம் 

C) புது தில்லி  

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

மததிகளில் புது தில்லியில் இந்திய ஆயுதப்பலடகளால் ததாடங்கப்பட்டு நடத்தப்பட்டது. புவிக்கு அப்பால் 

நாட்டிற்கிருக்கும் உடனடி அச்சுறுத்தல்கலள மதிப்பிடுவமத இப்பயிற்சியின் மநாக்கமாகும். எதிர்காைப் 

மபார்களுக்கு ஒரு கூட்டு விண்தவளிக் மகாட்பாட்லட உருவாக்குவதற்கும் இது திட்டமிட்டுள்ளது. 

விண்தவளிப் பாதுகாப்பு மற்றும் திைன்களில் சீனாவின் வளர்ந்து வரும் தசல்வாக்கிலனத் ததாடர்ந்து 

இந்த நடவடிக்லக மமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

6.2019 CSR ஜர்னல் சிறப்பு விருதுகள் வழங்கி ககௌரவிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் எத்தமன? 

A) ஐந்து 

B) ஆறு  

C) ஏழு 

D) நான்கு 

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

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

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

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

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

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

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

குடியரசுத்தமலவராக இருந்தார்? 

A) ோங்கோ 

B) துனிசி ா  

C) டதன்னாப்பிாிே்ோ 

D) கநஜீாி ா 

 வட ஆப்பிரிக்க நாடான துனிசியாவின் முதல் ஜனநாயக ரீதியாக மதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தலைவரான 

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

வயதான குடியரசுத்தலைவர்” ஆவார். பிராந்தியம் முழுவதும் நடந்த அரபு எழுச்சிகலளத்ததாடர்ந்து 

2014இல் துனிசியாவில் நடந்த மதர்தலில் எஸ்தெப்சி தவற்றிதபற்ைார். 

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

முதலிடத்தில் உள்ளது? 

A) இராஜஸ்தான்  B) ஒடிசா 

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

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

1.95 மகாடி தபாதுமக்களுக்கு இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் காப்பீட்டுத் ததாலக வழங்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய 

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

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

இைட்சம் வலர விபத்துக் காப்பீடு தபைமுடியும். 

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

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

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

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

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

விண்மீன்கமள கண்டறிந்துள்ளனர்? 

A) VSSC 

B) BARC 

C) ARIES  

D) ISRO 

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

பயன்படுத்தி பால்வீதி விண்மீன் திரளில் 28 புதிய மாறுபட்டு ஒளிரும் வலகயிைான விண்மீன்கலள 

ஆரியபட்டா அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்லதச் மசர்ந்த (ARIES) இந்திய ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

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

K பாண்மட ஆகிமயார் தலைலமதாங்கினர். NGC 4147 விண்மீன் ததாகுதியில், முதல்முலையாக 

மாறுபட்டு ஒளிரும் வலகயிைான விண்மீன்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 

 புதிய மாறுபட்டு ஒளிரும் வலகயிைான விண்மீன்கலள கண்டறிந்தது தவிர, NGC 4147 விண்மீன் 

ததாகுதியின் உட்கட்டலமப்பு குறித்தும் இந்த ஆய்வின் மூைம் அறிந்துதகாள்ளப்பட்டது. மாறுபட்டு 

ஒளிரும் வலகயிைான விண்மீன்களின் ஒளிரும் தன்லம மாறுபட்டுக் காணப்படுவதற்கு, அந்த 

விண்மீன்களின் சீரான சுருங்கி விரியும் தன்லமமயா அல்ைது மற்ை வானியல் தபாருள்களின் நிழல் 

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

பிரிட்டன் வானியைாளர் வில்லியம் தெர்ஷல் கண்டறிந்தார். அதிகப்படியான ஈர்ப்புவிலச காரணமாக 

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

கீழ் கெயல்படுகிறது? 

A) டபண்ேள் மற்றும் குழந்கதேள் கமம்பாெ்டு அகமச்சேம் 

B) இர ில்கவ அகமச்சேம்  

C) சுோதாரம் மற்றும் குடும்பநல அகமச்சேம் 

D) சுரங்ே அகமச்சேம்  

 மத்திய சுரங்கங்கள் அலமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள தன்னாட்சி அலமப்பான, சுரங்கப்பணியாளர்கள் 

நைத்திற்கான மதசிய நிறுவனத்லதக் கலைத்து, அதன் தசாத்துக்கள் மற்றும் கடன் தபாறுப்புகளுடன் 

அதலன சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநை அலமச்சகத்தின் கீழ் அகமதாபாதில் உள்ள ICMR – ததாழில்சார் 

நைத்திற்கான மதசிய நிறுவனத்துடன் (NIOH) இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மமலும், அந்நிறுவனத்தின் பணியாளர்கள் அலனவரும் அமத பதவியிலும் / அமத ஊதியத்திலும் 

இலணப்பு நிறுவனத்தில் மசர்த்துக்தகாள்ளப்படுவார்கள். இந்த இலணப்பின் மூைம் மக்களின் பணம் 

திைலமயாக நிர்வகிக்கப்படுவமதாடு, ததாழிற்சார்ந்த நைத்துலையின் நிபுணத்துவமும் 

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

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ெூண்டாய் மமாட்டார் இந்தியா நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு விலளவிக்காத 

மின்சாரத்தில் இயங்கும் KONA மகிழுந்லத (Car) முதைலமச்சர் பழனிசாமி தகாடியலசத்து ததாடங்கி 

லவத்தார். 

o இந்த KONA மகிழுந்தானது உயர் ததாழில்நுட்பத்துடன் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாகவும், 

57 நிமிடங்களில் 80% மின்மனற்ைம் தசய்யும் வசதிதகாண்ட மின்கைன் தபாருத்தப்பட்டு, 

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

வலகயிலும் வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

ேகலவராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) பத்ரி நரைன் சர்மர  

B) அமந்த் ஷர 

C) R பரக்யததவி 

D) J C சவுகரன் 

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

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

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

பயலன நுகர்தவார்ப் தபறுவல  இவ்வாலையம் உறுதிதசய்கிைது. 

 வரிக்குலைப்பின் பயன்கள் முழுலமயாக நாட்டு மக்களுக்குக் கிலடக்கும் வலகயிலும், வர்த் கர்கள் 

GSTஐ பயன்படுத்தி மிலகயாக இைாபமீட்டுவல த்  டுக்கும் தநாக்கத்திலும் 2017ஆம் ஆண்டின் மத்திய 

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

நுகர்தவாருக்கு வழங்கத் வறினால் எந் தவாரு நிறுவனம் / வர்த் கரின் பதிலவ இரத்துதசய்யும் 

அதிகாரமும் NAAக்கு உண்டு. 

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

A) இைரம ததவி 

B) ஹரிவன்ஷர  

C) பூதபஷ் பரகல் 

D) சிதனகலதர ஸ்ரீவஸ்தரவர 

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

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

நூைக கட்டடத்தில் அலமந்துள்ள பாைதயாகி அரங்கத்தில் நலடதபற்ை நிகழ்ச்சியில் பிர மர் தமாடி, 

தவளியிட்டார். முன்னாள் பிர மர் சந்திரதசகர்  னது நடுத் ர குடும்பப் பின்னணியிலிருந்து 

இந்தியாவின் மிக முக்கியமான அரசியல்  லைவர்களுள் ஒன்ைாக மாறிய பயைத்ல  இந்நூல் 

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

தோைங்ைப்பட்டுள்ளது? 

A) SSB 

B) ITBP 

C) BSF 

D) CISF  

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

 னிப்பயனாக்கப்பட்ட காதைாளி  ளத்ல யும், விக்கிப்பீடியாவின் அடிதயாற்றி ‘Securitypedia’ என்ை 

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

பலடகளில் பின்பற்ைப்படும் சிைந்  நலடமுலைகள் மற்றும் உைகம் முழுவதும் கிலடக்கும் அண்லமய 

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

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

பாதுகாப்புத் த ாடர்பான நலடமுலைகள் குறித்   கவலை உள்ளடக்கியுள்ளது. CISFTube என்பது CISF 

த ாடர்பான அலனத்துக் காதைாளிகளின்  ரவுத் ளமாகும். CISF பணியாளர்கள் அவர்களின் 

தசயல்பாடுகள் த ாடர்பான பல்தவறு தசயல்முலைகலள கற்றுக்தகாள்ள இது உ வும். 

4.சூரிய ஆற்றல் தமற்கூகர நிறுவல்ைளில் முேலிைம் வகிக்கும் மாநிலம் எது? 

A) குஜைரத்  

B) மகரைரஷ்டிைர 

C) இைரஜஸ்தரன் 

D) மத்தியப்பிைததசம் 

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

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

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

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

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

ஆற்ைல் தமற்கூலர திட்டங்கலள நாட்டில் நிறுவும் இைக்லக இந்திய அரசு நிர்ையித்துள்ளது. 

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

தமாழிதபயர்ப்பாளருமாவார்? 

A) தமிழ்   B) மரலயரளம்  

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

தகரளத்தின் திரிச்சூரில் காைமானார். நவீன மலையாள கவில களின் முன்தனாடிகளுள் ஒருவராக 

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

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

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

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

யாமங்களுதட க  மற்றும் புதுநானூறு:  மிழ் கவி களுதட தமாழிமாட்டம் உள்ளிட்டலவ அவரது 

முக்கியப் பலடப்புகளுள் சிைவாகும். 

6.2019 TIFFஇல் முேலாவது ‘பாராட்டுக்குரிய நடிைர் – Tribute Actor’ விருகேப் தபறவுள்ளவர் யார்? 

A) லியனரர்தடர டி கரப்ரிதயர 

B) கிர்க் டக்ளஸ் 

C) தமரில் ஸ்ட்ரப்ீ (Meryl Streep)  

D) எல்லன் டிதஜதனைஸ் 

 44ஆவது தடாரன்தடா சர்வத ச திலரப்பட விழாவில், பாராட்டுக்குரிய நடிகருக்கான விருல ப் தபறும் 

மு ல் நபராக தமரில் இருப்பார். திலரத்துலை, த ாலைக்காட்சி மற்றும் தமலடயில் 50 ஆண்டுகளாக 

அவராற்றிய மகத் ான பங்களிப்புக்காக தசப்.9 அன்று அவர் இவ்விருல  தநரில் தபற்றுக்தகாள்வார். 

‘தி அயர்ன் தைடி’, ‘தசாபீஸ் சாய்ஸ்’ மற்றும் ‘கிராமர் Vs கிராமர்’ மு லிய திலரப்படங்களுக்காக 

மும்முலை ஆஸ்கர் விருது தபற்ைவர் தமரில் ஸ்ட்ரீப். 

7.அண்கமயில் நீருக்ைடியில் இராணுவ அருங்ைாட்சியைத்கே திறந்துள்ள அரபு நாடு எது? 

A) குரவத் 

B) சவுதி அதைபியர 

C) தஜரர்டரன்  

D) ஓமன் 

 அகாபா கடற்கலரதயாரத்தில் தசங்கடல் படுலகயில் தஜார்டான்  னது மு ல் நீருக்கடியில் இராணுவ 

அருங்காட்சியகத்ல  (Underwater Military Museum) அண்லமயில் திைந்துள்ளது. இதில், பீரங்கிகள், 

பலடகலள ஏற்றிச்தசல்லும் வாகனங்கள் மற்றும் ஓர் உைங்கூர்தி உட்பட 19 இராணுவம் சார்ந்  

தபாருட்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. 28 மீ., (92 அடி) ஆழத்தில் மூழ்கியிருக்கும் அலவ, அகாபா சுற்றுைாத் 

 ைத்திற்கு தபருமளவிைான சுற்றுைாப்பயணிகலள ஈர்க்கும் என அந்நாட்டு அரசு நம்புகிைது.  

 சாகசத்ல  விரும்பும் சுற்றுைாப்பயணிகளுக்கு புதியத ாரு அருங்காட்சியக அனுபவத்ல  அளிப்பத  

இந்  அருங்காட்சியகத்தின் தநாக்கமாகும். வட தசங்கடலில் உள்ள பவளப்பாலைகள், ஆழ்கடல் நீர் 

மூழ்கு வீரர்கள் மற்றும் பிை சுற்றுைாப்பயணிகளுக்கு ஒரு பிரபைமான சுற்றுைாத் ைமாக உள்ளது. 
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8.மின்சாரத்தில் இயங்கும் வாைனங்ைள் மீோன GST விகிேத்கே 12 சேவீேத்திலிருந்து 

எத்ேகன சேவீேமாை குகறக்ை GST குழுமத்தில் முடிவு தசய்துள்ளது? 

A) 10% 

B) 8% 

C) 6% 

D) 5%  

 மின்சாரத்தில் இயங்கும் வாகனங்களின் பயன்பாட்லட ஊக்குவிக்கும் ஒரு முயற்சியாக அலனத்து 

மின்சார வாகனங்களின் GST வரி 12 ச வீ த்திலிருந்து 5 ச வீ மாக குலைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சார 

வாகனங்களுக்கான மின்தனற்று நிலையங்களுக்கு 18 ச வீ த்திலிருந்து 5 ச வீ மாக GST வரி 

குலைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சாரத்தில் இயங்கும் தபருந்துகலள (12 பயணிகளுக்கும் அதிகமாக ஏற்றிச் 

தசல்பலவ) உள்ளூர் அதிகாரிகளால் வாடலகக்கு எடுக்கும்தபாது GST வரி விைக்கு அளிக்கப்படுகிைது. 

இந்  மாற்ைங்கள் 2019 ஆக.1ஆம் த தியிலிருந்து அமலுக்கு வரும். 

 மத்திய நிதித்துலை அலமச்சர் நிர்மைா சீ ாராமன், காதைாளிக் காட்சி மூைம் இந்  36ஆவது GST 

குழுமக்கூட்டத்ல  நடத்தினார். ஜூலை.5 அன்று நாடாளுமன்ைத்தில், 2019ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய 

பட்தஜட்லட  ாக்கல் தசய்  பின்னர் நடக்கும் மு ல் GST குழுமக்கூட்டமாகும் இது. 

9.ைைக்குத் திரட்டு மாதிரியான ‘சஹமதி’கய தவளியிட்ை இந்திய தபாருளாோர வல்லுநர் யார்? 

A) அமர்த்தியர தசன் 

B) இைகுைரம் ைரஜன் 

C) நந்தன் நிலதகனி  

D) ஜகதீஷ் பகவதி 

 நந் ன் நிைதகனி, ‘சஹமதி - Sahamati’ என்னும் ஒரு கைக்குத் திரட்டு மாதிரிலய (Account 

Aggregator Model) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். இ ன்மூைம்  னிநபர்கள் மற்றும் சிறு வணிகர்கள் 

 ங்களின் டிஜிட்டல் நிதிசார் ஆவைங்கலள மூன்ைாம்  ரப்பினருடன் பாதுகாப்பான முலையில் 

பகிர்ந்துதகாள்ளைாம். எடுத்துக்காட்டாக, கடலனப் தபை விரும்பும் ஒரு பயனர், விருப்பமான கைக்கு 

ஒருங்கிலைப்பாளலர த ர்ந்த டுப்ப ன் மூைம் கடன் வழங்கும் நிறுவனத்திடம் டிஜிட்டல் முலையில் 

அவரது வங்கி அறிக்லககள் மற்றும் பிை விவரங்கலள விலரவாகப் பகிர முடியும். 

 இதுவலர, ஆறு கைக்கு ஒருங்கிலைப்பாளர்கள் ரிசர்வ் வங்கியின் தகாள்லக ரீதியான ஒப்பு லைப் 

தபற்றுள்ளன. இதில், NESL Asset Data, CAMS Finserv Financial Services, Cookiejar Technologies Pvt 

Ltd, FinSec AA Solutions Pvt Ltd, Yodlee Finsoft Pvt Ltd மற்றும் Jio Information Solutions ஆகியலவ 

அடங்கும். சூழைலமப்லப ஆ ரிக்கும் தபாருட்டு, ‘சஹமதி’யானது பிரிவு 8இன் கீழ், இைாப தநாக்கற்ை 

மாதிரியாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இ ற்கு OneIndia.comஐ நிறுவிய BG மதகஷ்  லைலம ாங்குவார்.  
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 ரிசர்வ் வங்கியிடம் சுய ஒழுங்குமுலை அலமப்பு உரிமத்திற்கு சஹமதி விண்ைப்பிக்கவுள்ளது. அது 

ஒரு  ன்னாட்சி அலமப்பு நிலைலய ‘சஹமதி’க்கு வழங்கும். இத்த ாழில்நுட்பக் கட்டலமப்லப இைாப 

தநாக்கற்ை iSpirt உருவாக்கியுள்ளது. 

10.எந்ே IITஐச் தசர்ந்ே ஆராய்ச்சியாளர்ைள், மிகைப்பூச்சிக்ைான ஒரு புதிய மூலக்கூறு ைட்ைகமப்கப 

உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) ஐஐடி பரம்தப 

B) ஐஐடி கரன்பூர்  

C) ஐஐடி தமட்ைரஸ் 

D) ஐஐடி இந்தூர் 

 ஐஐடி கான்பூர் மற்றும் இைக்தனாலவச் தசர்ந்  மத்திய மருந்து ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (CDRI) 

ஆராய்ச்சியாளர்கள் மிலகப்பூச்சிலய (Superbugs) அழிப்ப ற்காக ஒரு புதிய மூைக்கூறு கட்டலமப்லப 

வடிவலமத்துள்ளனர். அலவ, தபரும்பாைான நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகலள தபரளவில் எதிர்க்கின்ைன. 

தமலும், அவற்றின் தபருக்கத்ல யும்  டுக்க உ வுகின்ைன. இந்  ஆய்வுக்காக, ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

Staphylococcus Aureus என்ைதவாரு பாக்டீரியாலவப் பயன்படுத்தினர். இந் ப் பாக்டீரியாவானது 

கிட்டத் ட்ட 30% மக்களின் நாசி, தமல் சுவாசக்குழாய் மற்றும் த ாலில் தபாதுவாகக் காைப்படுகிைது. 

 ஆராய்ச்சியாளர்களின் கூற்றுப்படி, பாக்டீரியாவின் உயிர்வாழ்விற்கும் தபருக்கத்திற்கும் திருகூக்கி 

(gyrase) எனப்படும் ஒரு தபாருள் அவசியமாகும். தபரும்பாைான உயிரினங்களில், திருகூக்கி A மற்றும் 

திருகூக்கி B என இருவலகயான திருகூக்கிகள் உள்ளன. இந் ப் புதிய மூைக்கூறு திருகூக்கி Bஐ 

குறிலவக்கிைது. இது உயிரினங்களில் அதிகம் காப்புற்று உள்ளது. எனதவ இல  மாற்றுவது கடினம். 

இப்புதிய உத்தியானது, பாக்டீரியாக்கலள எதிர்க்க உ வும் அத வலக மருந்துகலளப் பயன்படுத்தி 

அவற்லை அழிக்கவும் தசய்கிைது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தசன்லன மக்களுக்கு  ங்கு லடயின்றி குடிநீர் கிலடக்க, 'Dial for Water 2.0' என்ை திட்டம் 

அறிமுகப்படுத் ப்பட்டுள்ளது. இந் ப்புதிய திட்டத்தின் மூைம், காத்திருப்புக் காைம் எந்  நிலையிலும் 48 

ம.தநரத்ல த்  ாண்டாது. குடிநீர் விநிதயாகித்  காைத்திலிருந்து 7 – 10 நாட்களுக்குப் பிைதக மீண்டும் 

அடுத்  முன்பதிலவச் தசய்யவிலும். 

  மிழக சட்டமன்ை உறுப்பினர்களுக்கு ஆண்டுத ாறும் வழங்கப்பட்டுவரும் சட்டமன்ை உறுப்பினர் 

த ாகுதி தமம்பாட்டு நிதியானது ரூ.2.50 தகாடியிலிருந்து ரூ.3 தகாடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த நகரத்தில், ககக ோ இந்தியோ இளைகயோர் விளையோட்டுக்களின் (KIYG-2020) 3ஆவது பதிப்பு 

நளைபபறவுள்ைது? 

A) கான்பூா் 

B) குவகாத்தி  

C) ஹைதராபாத் 

D) சென்ஹன 

 3ஆவது கககைா இந்தியா இலைகயார் விலையாட்டு க ாட்டிகள், 2020 ஜன.18 முதல் 30 வலை அசாம் 

மாநிைம் குவகாத்தியில் நலடப றவுள்ைது. இதில்  த்தாயிைத்திற்கும் கமற் ட்ட வீைர், வீைாங்கலனகள் 

 ங்ககற்கவுள்ைனர். இதலன, இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கமும், இந்திய  ள்ளி விலையாட்டுக்கள் 

கூட்டலமப்பும் இலைந்து நடத்தவுள்ைன. இப்க ாட்டிகலை நடத்தும் மாநிைமாக அசாம் உள்ைது. 

இதன் முதல்  திப்பு புது தில்லியில் நலடப ற்றது. புகனவில் இதன் இைண்டாவது  திப்பு நலடப ற்றது. 

2.ஹிந்து பபோருைோதோர மன்றமோனது தனது கதசிய அத்தியோயத்ளத (National Chapter) சமீபத்தில் 

எந்த நோட்டில் அறிமுகப்படுத்தியது? 

A) இலங்ஹக 

B) நேபாளம்  

C) மியான்மா் 

D) தாய்லாே்து 

 ஹிந்து ப ாருைாதாை மன்றம் (HEF) தனது கந ாை அத்தியாயத்லத அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. இதன் 

சமயம், உைக ஹிந்து ப ாருைாதாை மன்றத்தின் (WHEF) நிறுவனர் சுவாமி விக்யானனந்த், நவீன 

உைகில் உரிய மரியாலத மற்றும் அங்கீகாைத்லதப் ப ற ப ாருைாதாை வலுவூட்டல் மிகவும் அவசியம் 

என்றார். இந்தியாவுக்கும் கந ாைத்துக்கும் இலடயிைான ப ாருைாதாை கூட்டுறலவ அதிகரிப் தும், 

கந ாை நாட்டின் ப ாருைாதாை பசழிப்புக்காக உைகைாவிய வலைப்பின்னலுடன் அதலன 

இலைப் துகம கந ாை அத்தியாயத்தின் அடிப் லட கநாக்கமாகும். 

 ஹிந்து சமுதாயத்துக்குள்  ை ரீதியாக உள்ை பவற்றிகைமான கூறுகலை ஹிந்து ப ாருைாதாை 

மன்றம் ஒருங்கிலைக்கிறது. இதன்மூைம் ஒவ்பவாரு குழுவும் தங்கள் வணிக அறிவு, நிபுைத்துவம் 

மற்றும் வைங்கலை தங்கள் சக சககாதைர்களுடன்  கிர்ந்துபகாள்ைைாம். அது மிலகயான பசல்வத்லத 

உருவாக்க தூண்டுகிறது மற்றும் சமூகத்லத வைமாக்குகிறது. 

 HEF ஆனது WHEF உடன் இலைக்கப் ட்டுள்ைது. இது இந்தியா, பஜர்மனி, பகன்யா க ான்ற 

 ல்கவறு நாடுகளில் கதசிய அத்தியாயங்கலையும், அந்நாடுகளுக்குள்ைான நகை அத்தியாயங்கைான 

HEF-மும்ல , HEF-வாஷிங்டன் DC க ான்றவற்லறயும் பகாண்டுள்ைது. 
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3.எந்த IITஐச் கசர்ந்த ஆரோய்ச்சியோைர்கள், பக்கவோத கநோயோளிகளுக்கு உதவும் விதமோக இரு-விரல் 

தோனியங்கி ளகளய (two-finger robotic hand) உருவோக்கியுள்ைனர்? 

A) ஐஐடி பாம்நப 

B) ஐஐடி தில்லி 

C) ஐஐடி கான்பூா்  

D) ஐஐடி இே்துூா் 

 கான்பூர் IIT நிறுவனத்லதச் கசர்ந்த அறிவியைாைர்கள் முடங்கிப்க ான  க்கவாத (Paralysed Stroke) 

கநாயாளிகளுக்கு உதவும் விதமாக இரு–விைல் தானியங்கி லகலய (புறச்சட்டகம் - Exoskeleton) 

உருவாக்கியுள்ைனர். புறச்சட்டகத்லதப்ப ாறுத்தவலை, க ைாசிரியர் ஆஷிஷ் தத்தா மற்றும் க ைாசிரியர் 

K.S பவங்ககடஷ் ஆகிகயார் உல்ஸ்டர்  ல்கலை (ஐக்கிய க ைைசில் உள்ைது) மற்றும் ககாைக்பூலைச் 

கசர்ந்த அவர்களின் ஆசிரியர் கிரிகஜஷ் பிைசாத் ஆகிகயாருடன் கூட்டு கசர்ந்து அதலன வடிவலமத்து 

உள்ைனர். 

 இந்தப் புறச்சட்டகமானது நான்கு-தண்டு (four-bar) ப ாறிமுலறலயப்  யன் டுத்துகிறது மற்றும் 4° 

தன்விருப்  வைவுகலைக் (Degrees of Freedom) பகாண்டுள்ைது. இலத ஒரு கநாயாளியால் லகயாக 

 யன் டுத்த முடியும். இது, தலையில் அணிந்திருக்கும் மூலை-கணினி இலடமுகத்தின் உதவியுடன் 

மூலையின் சமிக்லைகலைப்  யன் டுத்தி கநாயாளிக்கு உதவும். மின்கை ஆற்றலில் பசயல் டும் இது, 

300 MHz MEGA நுண்கட்டுப் டுத்தியால் இயக்கப் டுகிறது. இதன் விலை சுமார் ரூ.15,000 ஆகும். 

4.நைப்போண்டு உ க கல்லீரல் அழற்சி தினத்ளத வழங்கும் நோடு எது? 

A) இலங்ஹக 

B) இே்தியா 

C) வங்கநதெம் 

D) பாகிஸ்தான்  

 கல்லீைலில் வீக்கத்லத ஏற் டுத்துவகதாடு ஒவ்கவார் ஆண்டும் சுமார் 1.4 மில்லியன் உயிர்கள் 

மைணிக்கக் காைைமாக இருக்கும் கல்லீைல் அழற்சி கநாலயப்  ற்றிய விழிப்புைர்லவ ஏற் டுத்துவதற் 

-காக ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஜூலை.28 அன்று உைக கல்லீைல் அழற்சி தினம் கலடப்பிடிக்கப் டுகிறது. 

கல்லீைல் அழற்சி - வலக B நச்சுயிரிலயக் கண்டுபிடித்ததற்காக கநா ல்  ரிசுப ற்ற அறிவியைாைர் 

 ருச் சாமுகவல் பிைம்ப ர்க்லக நிலனவுகூரும் விதமாக, அவர் பிறந்தநாைான ஜூலை.28 உைக 

கல்லீைல் அழற்சி தினமாக கதர்வு பசய்யப் ட்டது. 

 நடப் ாண்டின் உைக கல்லீைல் அழற்சி தினத்லத வழங்கும் நாடாக  ாகிஸ்தான் உள்ைது. கமலும், 

“Invest in eliminating hepatitis” என் து நடப் ாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்ப ாருைாகும். 
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5.அண்ளமயில் கோ மோன பெய்போல் பரட்டி, எந்த அரசியல் கட்சிளயச் சோர்ந்தவரோவோர்? 

A) இே்திய நதெிய காங்கிரசு  

B) பாரதீய ஜனதா கட்ெி 

C) இே்திய சபாதுவுடஹமக் கட்ெி 

D) பிஜூ ஜனதா தளம் 

 முன்னாள் நடுவைலமச்சரும், மூத்த காங்கிைசு தலைவருமான பஜய் ால் பைட்டி (77), ஐதைா ாத்தில், 

ஜூலை.28 அன்று காைமானார். ஓஸ்மானியா  ல்கலையில் மாைவர் தலைவைாக இருந்த அவர், 

1970இல் காங்கிைஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினைாகத் கதர்வுபசய்யப் ட்டார். இந்திைா பிைதமைாக இருந்தக ாது 

அவசைநிலை பிறப்பிக்கப் ட்டதற்கு எதிர்ப்பு பதரிவித்து சிறிதுகாைம் ஜனதா கட்சியிலும், ஜனதா 

தைத்திலும் அவர் இருந்தார். 1999இல் மீண்டும் காங்கிைசில் கசர்ந்தார். 

 முன்னதாக கூட்டாட்சி முன்னணி அைசாங்கத்திலும், காங்கிைஸ் தலைலமயிைான UPA I மற்றும் UPA 

II ஆட்சிகளிலும் அவர் மத்திய அலமச்சைாக இருந்தார். அவர் மக்கைலவக்கு நான்கு முலறயும், 

மாநிைங்கைலவக்கு இைண்டு முலறயும் கதர்ந்பதடுக்கப் ட்டார். 

6.அண்ளமயில் BCCI இளைப்பு கிளைக்கப்பபற்ற யூனியன் பிரகதசம் எது? 

A) அே்தமான் & ேிக்நகாபாா் தீவுகள் 

B) டாமன் & ஹடயூ 

C) புதுெ்நொி 

D) ெண்டிகா்  

 ஏறக்குலறய நாற் து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, சண்டிகர், இறுதியாக, இந்திய கிரிக்பகட் கட்டுப் ாட்டு 

வாரியத்திடமிருந்து (BCCI) இலைலவப் ப ற்றுள்ைது. இதன்மூைம் இைஞ்சிக் ககாப்ல  மற்றும் 

BCCIஆல் ஏற் ாடு பசய்யப் டும் பிற உள்நாட்டுப் க ாட்டிகளில், அந்நகைம் தனது பசாந்த அணிலய 

 ங்ககற்க லவக்கவியலும். இதலன யூனியன் பிைகதச கிரிக்பகட் சங்கத்தின் (UTCA) தலைவர் சஞ்சய் 

டாண்டன் பதரிவித்தார். 

 இந்த முன்கனற்றத்லதத்பதாடர்ந்து கதசிய மற்றும் சர்வகதச அைவில்  ஞ்சாப் அல்ைது ஹரியானாலவ 

பிைதிநிதித்துவப் டுத்த கட்டாயப் டுத்தப் ட்ட சண்டிகர் கிரிக்பகட் வீைர்கள், இப்க ாது, தங்கைது பசாந்த 

நகைத்லத கநைடியாக பிைதிநிதித்துவப் டுத்த முடியும். 1982இல்  திவுபசய்யப் ட்ட UTCA, அதன் பின்னர் 

இலைப்ல ப் ப ற  ல்கவறு முயற்சிகலை கமற்பகாண்டது. BCCI இலைவில் உள்ை மற்பறாரு 

யூனியன் பிைகதசம் தில்லி. 
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7.இந்திய இரோணுவத்தின் புதிய இரோணுவ நைவடிக்ளககளின் தள ளம இயக்குநரோக (Director 

General of Military Operations - (DGMO) நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யோர்? 

A) அனே்த் பிரொத் ெிங் 

B) H S பனக் 

C) பரம்ஜித் ெிங்  

D) K இரவி பிரொத்  

  யங்கைவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்லககளில் க ைனு வமுள்ை Lt.Gen  ைம்ஜித் சிங், இந்திய ைாணுவத்தின் 

அடுத்த புதிய இைாணுவ நடவடிக்லககளின் தலைலம இயக்குநைாக (DGMO) நியமிக்கப் ட்டுள்ைார். 

அவர், வரும் அக்.15 அன்று, Lt.Gen அனில் சவுகான் ஓய்வுப ற்ற பிறகு அந்தப் ப ாறுப்புக்கு வருவார். 

தற்க ாது அவர், ைாணுவத்தின் நக்கைாட்டாலவ தைமாகக்பகாண்ட XVI  லடப்பிரிவின் தலைலம 

அதிகாரியாக  ணியாற்றி வருகிறார். 

 DGMOஆக, ஜம்மு-காஷ்மீரில் உள்ை எல்லைக் கட்டுப் ாட்டுக் ககாடு உட் ட இந்திய இைாணுவத்தின் 

 ல்கவறு நடவடிக்லககலை Lt.Gen  ைம்ஜித் சிங் கமற் ார்லவயிடுவார். அவர் தனது பதாழில் 

வாழ்க்லகயின் ப ரும் குதிலய ஜம்மு-காஷ்மீரில் கிைர்ச்சி எதிர்ப்பு நடவடிக்லககளில் ஈடு டுவதில் 

பசைவழித்துள்ைார். தவிை இைங்லகயில் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளுக்கு எதிைான நடவடிக்லகக 

-ளிலும் அவர்  ங்ககற்றுள்ைார். 2016ஆம் ஆண்டு நடத்தப் ட்ட துல்லியத் தாக்குதலை திட்டமிடுவதிலும் 

அவர் ஈடு ட்டுள்ைார். 

8.அபமரிக்கோவில் ‘மக்களின் கதர்வு’ விருளத பவன்ற இந்திய மைல் சிற்பக்கள ஞர் யோர்? 

A) சுநபாத் குப்தா 

B) விவன் சுே்தரம் 

C) அக்பா் பதம்ெி 

D) சுதா்ென் பட்ோயக்  

 இந்திய மைல் சிற் க்கலைைரும் ‘ த்ம’ விருது ப ற்றவருமான சுதர்சன்  ட்நாயக், அபமரிக்காவில் 

நடந்த மதிப்புமிக்க மைல் சிற்  விழாவில், ‘மக்களின் கதர்வு – People’s Choice’ விருலத பவன்றார். 

மாசசூபசட்ஸின்  ாஸ்டனில் நடந்த 2019 பைவகை கடற்கலை சர்வகதச மைல் சிற் விழாவில், ‘பநகிழி 

மாசு ாட்டிலிருந்து நமது ப ருங்கடலைக் காப் ாற்றுங்கள் – Stop Plastic Pollution, Save Our Ocean’ 

என்ற அவைது மைல் சிற் த்துக்காக அவர் அவ்விருலத பவன்றார். 

  ட்நாயக்தான் இந்தியா மற்றும் ஆசியாவின் சார் ாக கைந்துபகாண்ட ஒகை க ாட்டியாைர். கடலில் 

பநகிழிப்ப ாருட்கைால் ஏற் டும் மாசு, கடல் உைவுகள் மூைமாக மனிதலனயும்  ாதிக்கிறது என் லத 

விைக்கும் வலகயில் அவரின் சிற் ம் அலமந்திருந்தது. 
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9.23ஆவது அதிபர் ககோப்ளபயில், 51 கிக ோ எளைப்பிரிவில் தங்கம் பவன்ற இந்திய குத்துச்சண்ளை 

வீரோங்களன யோர்? 

A) ஹலஷ்ரம் ொிதா நதவி 

B) அங்குஷிதா நபாநரா 

C) நமாி நகாம்  

D) ெிம்ரஞ்ெித் கவுா் 

 ஆறு முலற உைக சாம்பியனும் ஒலிம்பிகில் பவண்கைப் தக்கம் பவன்றவருமான M C கமரி ககாம், 

இந்கதாகனசியாவின் ைாபுவான்  ாகஜா நகைத்தில் நடந்த 23ஆவது அதி ர் ககாப்ல யில், 51 கிகைா 

எலடப்பிரிவில், 5-0 என்ற புள்ளிக்கைக்கில், ஆஸ்திகைலிய வீைாங்கலன ஏப்ைல் பிைாங்லை வீழ்த்தி 

தங்கப் தக்கம் பவன்றார். கடந்த கம மாதம் நடந்த இந்திய ஓப் னிலும் கமரி தங்கம் பவன்றிருந்தார்.  

 இைஷ்யாவின் ஏகபடரின்ப ர்க் நகைத்தில் வரும் பசப்.7–21 வலை உைக ப ண்கள் குத்துச்சண்லட 

க ாட்டி நலடப றவுள்ைது. இந்தப் க ாட்டியில்  ட்டம் பவன்றால், 2020ஆம் ஆண்டு கடாக்கிகயாவில் 

நடக்கும் ஒலிம்பிக் க ாட்டிக்கு கமரி ககாம் தகுதிப றுவார். 

10.எந்த நகரத்தில், 5ஆவது சர்வகதச தர்ம - தம்மோ மோநோடு நளைபபற்றது? 

A) தா்மொலா 

B) பாட்னா 

C) இராஜ்கிா்  

D) ெிம்லா 

 ஜூலை.27 & 28 ஆகிய கததிகளில், பீகார் மாநிைம் இைாஜ்கிரில், 5ஆவது சர்வகதச தர்ம - தம்ம மாநாடு 

நலடப ற்றது. இம்மாநாட்டில், 15 நாடுகலைச்கசர்ந்த சுமார் 200 பிைதிநிதிகள்  ங்ககற்றனர். உைகில் 

நிைவும்  யங்கைவாதம், வன்முலற மற்றும் புவி பவப் மலடதல் குறித்து மக்களிலடகய விழிப்புைர்வு 

ஏற் டுத்துவகத இந்த மாநாட்டின் முக்கிய கநாக்கமாகும். 

 இந்த இைண்டு நாள் மாநாட்டில், ப ைத்தத்தின் முக்கிய தலைப்புகைான சத் – சித் - ஆனந்தம் மற்றும் 

நிர்வாைம் ஆகியவற்றின்  ாடங்களில் உலையாற்றப் ட்டது. தர்ம - தம்ம மாநாடானது ஹிந்து மற்றும் 

ப ைத்த சிந்தலனயாைர்கள் தங்கைது கருத்துக்கலை பவளிப் டுத்த ஒரு தைமாக பசயல் டுகிறது. 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 பகாலடக்கானல் மலைப் குதியில் விலைவிக்கப் டும் மிகவும் தனித்துவம் வாய்ந்த மருத்துவ குைம் 

மிக்க ‘மலைப்பூண்டு’க்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப் ட்டுள்ைது. 

o புவிசார் குறியீடு வழங்கப் ட்டிருப் தன் மூைம், கவறு எந்தப் பூண்டு வலகலயயும் மலைப் 

பூண்டு என்று அலழக்ககவா, விற் லன பசய்யகவா முடியாது என் து குறிப்பிடத்தக்கது. 

o இதன் மூைம், தமிழ்நாட்டில் உற் த்தியாகும் மதுலை மல்லி, நீைகிரி கதநீர், ஈகைாடு மஞ்சள் 

உட் ட புவிசார் குறியீடு கிலடக்கப்ப ற்ற ப ாருட்களின் எண்ணிக்லக இரு த்பதட்டாக (28) 

உயர்ந்துள்ைது. கர்நாடகாவில் விலையும் 42 ப ாருட்கள் புவிசார் குறியீடு ப ற்றிருக்கும் 

நிலையில், இந்திய அைவில் தமிழ்நாடு இைண்டாம் இடத்தில் உள்ைது. 

 

 

 

 

 இந்தியாவின் முதல் ப ண் மருத்துவர் முத்துைட்சுமி பைட்டி பிறந்தநாைான ஜூலை 30ஆம் கததி 

தமிழ்நாடு முழுவதுமுள்ை அைசு மருத்துவமலனகளில் “மருத்துவமலனகள் நாள்” பகாண்டாடப் டும் 

என தமிழ்நாடு அைசு அறிவித்துள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்தியாவின் 7ஆவது ப ாருளாதாரக் கணக்பகடுப்பு, எந்த மாநிலத்திலிருந்து பதாடங்கியது? 

A) அருணாச்சல பிரதேசம் 

B) தமகாலயா 

C) நாகாலாந்து 

D) ேிாிபுரா  

 ஜூலை.30 அன்று திரிபுரா மாநிைத்திலிருந்து 7ஆவது ப ாருளாதாரக் கணக்பகடுப்ல  இந்திய அரசு 

பதாடங்கியுள்ளது. இது ஆகஸ்ட் மற்றும் பெப்டம் ர் மாதங்களில் பிற மாநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் 

பிரததெங்களில் பதாடங்கப் டும். ஐந்தாண்டு இலடபவளிக்குப்பிறகு இந்த ஆண்டு நடக்கும் இந்தக் 

கணக்பகடுப்ல  மத்திய புள்ளிவிவரம் மற்றும் திட்ட அமைாக்க அலமச்ெகம் நடத்துகிறது. மின்னணு 

மற்றும் தகவல் அலமச்ெகத்தின் கீழ் உள்ள CSC மின்னாளுலக தெலவகள் இந்தியா நிறுவனத்துடன் 

இதற்பகன அவ்வலமச்ெகம் கூட்டு தெர்ந்துள்ளது. 

 ெரக்குகள் மற்றும் தெலவகளின் உற் த்தி / விநிதயாகத்தில் ஈடு ட்டுள்ள வீட்டலம நிறுவனங்கள் 

உட் ட அலனத்து நிறுவனங்கலளயும் இக்கணக்பகடுப்பு உள்ளடக்கும். புள்ளிவிவரங்கள் தெகரிப்புச் 

ெட்டம், 2008 விதிகளின்கீழ், ஒவ்பவாரு வீடு மற்றும் வணிக நிறுவனங்களுக்கும் தநரடியாகச் 

பென்று, கணக்பகடுப்பு தமற்பகாண்டு, அதன் மூைம் தரவுகள் தெகரிக்கப் டும். இக்கணக்பகடுப் ானது 

வரும் டிெம் ர் மாதத்திற்குள் நிலறவலடயும் என எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. தமலும், ததசிய அளவிைான 

முடிவுகள் மார்ச் 2020க்குள் கிலடக்கும் என எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. 

 நாட்டில் உள்ள ப ரிய ஒழுங்கலமக்கப் டாத துலற குறித்த தகவல்களின் ஒதர ஆதாரமாக இந்தப் 

ப ாருளாதாரக் கணக்பகடுப்பு உள்ளது. கலடசியாக 2013ஆம் ஆண்டில் நடத்தப் ட்ட ப ாருளாதாரக் 

கணக்பகடுப்பின் டி, 58.5 மில்லியன் நிறுவனங்கள் சுமார் 131 மில்லியன் த ருக்கு  ணிவாய்ப்ல  

வழங்கியுள்ளன. 

2.மின்னாளுகக 2019 பதாடர் ான 22ஆவது ததசிய மாநாடு, இந்தியாவின் எந்த வடகிழக்கு 

மாநிலத்தில் நகடப றவுள்ளது? 

A) ேிாிபுரா 

B) அருணாச்சல பிரதேசம் 

C) தமகாலயா  

D) நாகாலாந்து 

 மின்னாளுலக 2019 குறித்த 22ஆவது ததசிய மாநாடு “Digital India: Success to Excellence” என்ற 

கருப்ப ாருளுடன் வரும் ஆக.8-9 ஆகிய தததிகளில் தமகாைய மாநிைம் ஷில்ைாங்கில் நலடப றும். 

நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் ப ாதுமக்கள் குலறதீர்ப்புத்துலறயானது (DARPG) மின்னணு மற்றும் 
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தகவல் பதாழில்நுட்  அலமச்ெகம் மற்றும் தமகாைய மாநிை அரொங்கத்துடன் இலணந்து இதலன 

ஏற் ாடு பெய்து வருகிறது. நாட்டின் வடகிழக்கு மண்டைத்தில் இந்த நிகழ்வு ஏற் ாடு பெய்யப் டுவது 

இதுதவ முதல்முலறயாகும். 

 ஷில்ைாங்கில் நலடப றும் இம்மாநாடு, மத்திய அரொங்கத்தின் DARPGஇன் 100 நாள் திட்டங்களின் 

ஒரு குதியாக உள்ளது. 22ஆவது ததசிய மின்னாளுலக மாநாட்டில், 28 மாநிைங்களும் 8 யூனியன் 

பிரததெங்களும்  ங்தகற்கின்றன. இதில், 450க்கும் தமற் ட்ட பிரதிநிதிகள் கைந்துபகாள்வார்கள் என 

எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. 

3.எந்நாட்டின் அறிவியலாளர்கள், ப ருங்கடல்களின் நிகனவகத்கதப்  யன் டுத்தி மாசு ாட்டின் 

அளகவக் கணிக்கும் ஒரு புள்ளிவிவர மாதிரிகய உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) சீனா & அமமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள்  

B) இந்ேியா & பிரான்ஸ் 

C) தபாலந்து & இே்ோலி 

D) பிரான்ஸ் & மொ்மனி 

 சீனா மற்றும் அபமரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு புதுலமயான கணினி மாதிரிலய 

உருவாக்கியுள்ளனர். இது, ஒரு  ருவத்தில், முன்கூட்டிதய ஒரு குறிப்பிட்ட பிராந்தியத்தில் ஏற் டும் 

காற்று மாசு ாட்டின் அளலவ துல்லியமாக கணிக்க உதவுகிறது. இந்தப் புள்ளிவிவர மாதிரியானது 

ப ருங்கடல்கள் பதாடர் ான சிை காைநிலை மாதிரிகலள  யன் டுத்துகிறது. அலவ, வட இந்தியாவில் 

வீசும் குளிர்காை காற்றின்த ாது ஏற் டும் மாசு ாட்லடக் கட்டுப் டுத்தும் விலளலவக் பகாண்டுள்ளன. 

இந்தப் புதிய மாதிரியானது குளிர்காைத்தில் ஏற் டும் தூசுப் டைங்கள் குறித்து முன்னறிவிக்கவும், 

அதற்தகற்  மாசுக்கட்டுப் ாட்டுத் திட்டங்கலள உருவாக்கவும் அரசுக்கு உதவும். 

 வட இந்தியாவில், குளிர்காைத்தில் ஏற் டும் தூசுப் டை மாசு ாட்டின் வருடாந்திர மாறு ாடு, எல் நிதனா 

(வானிலையில் உைகளாவிய தாக்கத்லத ஏற் டுத்தும்  சிபிக் ப ருங்கடலில் ஏற் டும் ஒரு காைநிலை 

சுழற்சி) மற்றும் அண்டார்டிக் அலைவு – Antarctic Oscillation (பதன் அலரக்தகாளத்தின் வளிமண்டை 

மாறு ாட்டின் குலறந்த அதிர்பவண்முலற) ஆகியவற்றின் மூைம் கட்டுப் டுத்தப் டுகிறது என இந்த 

ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது. எல் நிதனா-கடல் தமற் ரப்பு பவப் நிலை முரண்கள் மற்றும் அண்டார்டிக் 

அலைவு–தூண்டப் ட்ட முரண்கள் முதலிய இரண்டும் இலையுதிர் முதல் குளிர்காைம் வலர நீடிக்கும். 

4.அண்கமயில் காலமான தடாங்கு ார் ராய், எந்த மாநில சட்டமன்றத்தின் அகவத்தகலவராக 

இருந்தார்? 

A) ஒடிசா 

B) தமகாலயா  

C) தமற்கு வங்கம் 

D) நாகாலாந்து 
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 தமகாைய ெட்டமன்றத்தின் தற்த ாலதய அலவத்தலைவரும், மாநிை முன்னாள் முதைலமச்ெருமான 

Dr. தடாங்கு ார் ராய் (64), ஜூலை.28 அன்று குருகிராமில் காைமானார். ஐக்கிய ஜனநாயகக் கட்சியின் 

(UDP) தலைவராக இருந்த இராய், காசி ெமூகத்லதச்தெர்ந்த பெல்வாக்கு மிக்க அரசியல்வாதிகளுள் 

ஒருவராகக் காணப் ட்டார். கான்ராட் ெங்மாவின் ததசிய மக்கள் கட்சி தலைலமயிைான தமகாைய 

ஜனநாயக கூட்டணி அரொங்கத்தில் UDP ஒரு முக்கியப்  ங்காளராக இருந்தது. 

5.ப ாதுக்கணக்குக் குழுவின் தகலவராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளவர் யார்? 

A) மீனாட்சி தலகி 

B) கிாிஷ் பாலசந்ேிர பாபட் 

C) அேிா் ரஞ்சன் சவுே்ாி  

D) கிாிே் பிதரம்ெிபாய் தசாலங்கி 

 மக்களலவயில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரான அதிர் ரஞ்ென் ெவுத்ரி, ப ாதுக்கணக்குக்குழுவின் 

தலைவராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். அலவயிலிருந்து காங்கிரஸ் ொர் ாக ப ாதுக்கணக்குக்குழுவிற்கு 

நியமிக்கப் ட்டுள்ள ஒதர உறுப்பினர் இவராவார். இந்த நியமனத்லத மக்களலவ அலவத்தலைவர் 

ஓம் பிர்ைா தமற்பகாண்டார். 

 ப ாதுக்கணக்குக்குழுவில் மக்களலவலயச் தெர்ந்த 15 உறுப்பினரும் மாநிைங்களலவலயச் தெர்ந்த 

7 உறுப்பினரும் உள்ளனர். இது, மதிப்பீட்டுக் குழு மற்றும் அரசு நிறுவனங்களுக்கான குழுவுடன் 

நாடாளுமன்றத்தில் மிக முக்கியமான நிதிக்குழுக்களுள் ஒன்றாக உள்ளது. இந்திய அரசின் வருவாய் 

மற்றும் பெைவினங்கலள தணிக்லக பெய்வதத ப ாதுக்கணக்குக் குழுவின் தநாக்கமாகும். இதுதவிர, 

மதிப்பீட்டுக்குழு கிரிஷ்  ாைெந்திர  ா ட் தலைலமயிலும், அரசு நிறுவனங்களுக்கான குழு மீனாட்சி 

தைகி தலைலமயிலும்,  ட்டியல் இனத்தவர் மற்றும்  ழங்குடியினரின் நைக்குழு கிரித் பிதரம்ஜி ாய் 

தொைங்கி தலைலமயிலும் இருக்கும். 

6.எல்கலப்  ாதுகாப்புப்  கடயின் (BSF) புதிய தகலகம இயக்குநராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளவர் யார்? 

A) ராதெஷ் சந்ேிரா 

B) V K தொாி  

C) S S தேஸ்வால் 

D) ராெீவ் ராய் பட்நாகா் 

 எல்லைப்  ாதுகாப்புப்  லடயின் (BSF) புதிய தலைலம இயக்குநராக IPS அதிகாரி V K தஜாரி (மத்தியப் 

பிரததெம்: 1984) நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். ஆகஸ்ட்.31 அன்று ஓய்வுப றவுள்ள தற்த ாலதய தலைலம 

இயக்குநர் இரஜினி காந்தி மிஸ்ராவிடம் இருந்து BSF ப ாறுப்ல  அவர் ப ற்றுக்பகாள்வார். தஜாரி, 

தற்த ாது அலமச்ெரலவ பெயைகத்தின்கீழ், புைனாய்வு அலமப் ான RAWஇல் சிறப்புச் பெயைாளராக 

 ணியாற்றிவருகிறார். பெப்டம் ர் 2020 அன்று அவர் ஓய்வுப றுவார். எல்லைப்  ாதுகாப்புப் லட (BSF) 

என் து இந்தியாவின் மிகப்ப ரிய எல்லைக் காவல் லடயாகும். 
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 இது  ாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கததெத்துடனான இந்தியாவின் 2 முக்கிய எல்லைகலளப்  ாதுகாக்கப் 

 ணிபுரிகிறது. ITPB (சீனா) மற்றும் SSB (தந ாளம் மற்றும் பூட்டான்) ஆகிய இரண்டும் பிற எல்லைப் 

 ாதுகாப்புப்  லடகளாகும். 

7.எந்த மத்திய அகமச்சகத்தால், Deep Ocean Mission (DOM) பதாடங்கப் டவுள்ளது? 

A) சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்ற அலமச்சகம் 

B) புவி அறிவியல்கள் அலமச்சகம்  

C) மபட்தராலியம் மற்றும் இயற்லக எாிவாயு அலமச்சகம் 

D) தவேியியல் மற்றும் உரங்கள் அலமச்சகம் 

 ஆழ்கடல் திட்டமானது (DOM) இறுதியாக இந்திய அரசிடமிருந்து ஒப்புதலைப் ப ற்றுள்ளது. கடலின் 

ஆழமான இலடபவளிகலள ஆராய்வதற்கான ரூ.8000 தகாடி மதிப்பிைான இந்த ஐந்தாண்டுத் 

திட்டத்லத மத்திய புவி அறிவியல் அலமச்ெகம் பெயல் டுத்தவுள்ளது. உதைாகங்கள் (Metals) மற்றும் 

தாதுக்கலளத் (Minerals) ததடுவதத இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கமாகும். 

 Poly - Metallic Noduleகலள (PMN) ஆராய்வதற்காக ஐ.நா. ெர்வததெ கடல் டுலக ஆலணயமானது 

மத்திய இந்தியப்ப ருங்கடல் வடிநிைத்தில் 75,000 ெ.கி.மீ.,  ரப் ளலவ இந்தியாவுக்கு ஒதுக்கியுள்ளது. 

இலவ இரும்பு, மாங்கனீசு, நிக்கல் மற்றும் தகா ால்ட் ஆகியவற்லறக் பகாண்ட கடற் ரப்பில் உள்ள 

 ாலறச் சிதறல்களாகும். மத்திய இந்தியப் ப ருங்கடலில் கடல்களின் அடிப் குதியில் 380 மில்லியன் 

பமட்ரிக் டன் PMN கிலடப் தாக மதிப்பிடப் ட்டுள்ளது. 

8.இந்தியாவின் நடப் ாண்டு கீகத பெயந்தி விழாவுக்கு,  ங்காண்கம நாடாக அகழக்கப் ட்டுள்ள 

நாடு எது? 

A) இலங்லக 

B) தநபாளம்  

C) இந்தோதனஷியா 

D) ோய்லாந்து 

 குருதேத்திரத்தில் நடக்கவுள்ள நடப் ாண்டு ‘கீலத பஜயந்தி விழா’வுக்கு தந ாளத்லத  ங்காண்லம 

நாடாக அலழக்க ஹரியானா முதல்வர் மதனாகர்ைால் கட்டார் அந்த நாட்டுக்கு அலழப்புவிடுத்துள்ளார். 

இந்தியாவுக்கான தந ாள தூதர் நிைம் ர் ஆச்ொர்யாவுக்கும் அவர் அலழப்புவிடுத்துள்ளார். கீலத 

பஜயந்தி, ஹிந்து மாதமான மார்கழி வளர்பிலறயில் சுக்ை ஏகாதசியில் வருகிறது. இது ஹிந்துக்களின் 

புனிதநூைான ஸ்ரீமத்- கவத்கீலதயின் பிறப்ல க்குறிக்கிறது. ‘கீலத பஜயந்தி விழா’,  கவத்கீலதயின் 

பிறந்தநாளாகக் கருதப் டுவதால் அது முக்கியத்துவம் ப றுகிறது. 

 குருதேத்திரப் த ாரின்த ாது  கவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தனது தத்துவத ாதலனகலள அர்ஜுனனுக்கு 

வழங்கிய புனிதநாளின் நிலனவாக, மக்கள் ‘கீலத பஜயந்தி’லயக் பகாண்டாடுகிறார்கள். 
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9.ப ண் பதாழில்முகனதவாகர ஊக்குவிக்க NITI ஆதயாக், எந்த சமூக ஊடகத்துடன் கூட்டுச் 

தசர்ந்துள்ளது? 

A) ஸ்லகப் 

B) லிங்க்ட்இன் 

C) டுவிட்டா் 

D) வாட்ஸ்அப்  

 ப ண்கள் பதாழில்முலனதவார் தளத்தின் (WEP) ஆதரவின் கீழ், இந்தியாவில் ப ண் பதாழில்முலன 

–தவாருக்கு ஆதரவளிப் தற்கும், ஊக்குவிப் தற்குமாக NITI ஆதயாக், த ஸ்புக்கிற்குச் பொந்தமான 

வாட்ஸ்அப் உடன் கூட்டுச் தெர்ந்துள்ளது. ப ண் பதாழில்முலனதவார்களின் திறலன வளர்ப் லத 

தநாக்கமாகக்பகாண்ட நிகழ்வுகளின் வருடாந்திர நிகழ்ச்சி நிரலை NITI ஆதயாக்கும் வாட்ஸ்அப்-உம் 

அறிவிக்கும். தமலும், ப ண் பதாழில்முலனதவார்கள் எதிர்பகாள்ளும் ெவால்கலள எதிர்பகாள்ளும் 

தநாக்கில் குறிப்பிட்ட திட்டங்கலள NITI ஆதயாக்கும் வாட்ஸ்அப்-உம் உருவாக்கும். 

 இந்த முயற்சி, இந்திய WEP மன்றத்தில்  திவுபெய்யப் ட்ட  யனர்கலளக் குறிலவக்கும். நடப் ாண்டு 

வழங்கப் டும் NITI ஆதயாக்கின் முதன்லமத் திட்டமான Women Transforming India (WTI) விருதுகளில் 

வாட்ஸ்அப்  ங்குதாரராக இருக்கும். தமலும் WTI பவற்றியாளர்களுக்கு, $100,000 மதிப்புள்ள  ரிலெ 

வாட்ஸ்அப் வழங்கும். WTI விருதுகலள ஐ.நா அலவயுடன் இலணந்து NITI ஆதயாக் நிறுவியுள்ளது. 

10.எந்த IITஐச் தசர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், குங்குமச் சாயத்கதப்  யன் டுத்தி சூழலுக்குகந்த 

சூரிய மின்கலங்ககள உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) ஐஐடி மமட்ராஸ் 

B) ஐஐடி மும்லப 

C) ஐஐடி ஐேராபாே்  

D) சிம்லா 

 IIT ஐதரா ாத்தில் உள்ள அறிவியைாளர்கள், இந்தியாவில் குங்குமம் அல்ைது ொதிலிங்கம் தயாரிக்கப் 

 யன் டும் ஆயத்த ொயத்லதப்  யன் டுத்தி மலிவுவிலை, சூழலுக்கு உகந்த சூரிய மின்கைங்கலள 

உருவாக்கியுள்ளனர். ொய-உணர்திறனுலடய சூரியமின்கைமானது (DSSC) நீரிய மின் குளி மற்றும் 

பிளாட்டினமற்ற எதிர் மின்முலனகலளக்பகாண்ட (Electrodes) புதிய புச்சின் (New Fuchsin) ொயத்லத 

அடிப் லடயாகக்பகாண்டதாகும். இந்த ஆராய்ச்சி சூரிய மின்னாற்றல் இதழில் பவளியிடப் ட்டுள்ளது. 

 இன்று புழக்கத்தில் இருக்கும் ப ரும் ாைான சூரிய மின்கைங்கள் சிலிகானால் ஆனலவ. சிலிகானால் 

தயாரிக்கப் டும் சூரிய மின்கைங்கள் மிகவுயர்ந்த பவப் நிலை முலறகலள உள்ளடக்கியததாடு அதிக 

தயாரிப்புச் பெைவுலடயதாகவும் உள்ளன. DSSC, மூன்றாம் தலைமுலற பமல்லிய- டை கரிம மூைக் 

கூறு அடிப் லடயிைான ஆற்றல் மாற்றும் ொதனமாகும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு F1 ஜெர்மன் கிராண்ட் பிரிக்ஸை ஜென்றது யார்? 

A) டேனியல் வியாே் 

B) லான்ஸ் ஸ்ே்ட ால் 

C) செபாஸ்டியன் சவே்ேல் 

D) டேக்ஸ் சவா்ஸ்ோப்பன் (Max Verstappen)  

 ஹொக்கன்ஹெய்மில் நலடஹெற்ற F1 ஹஜர்மன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ஹொட்டியில், Red Bullஇன் ஓட்டுநர் 

ஹமக்ஸ் ஹெர்ஸ்டாப்ென், ஹஜர்மன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ெட்டத்லை ஹென்றார். இந்ைச் சீசனில் இது அெரது 

இரண்டாெது ஹெற்றியும், ஹமாத்ைமாக இது அெரது ஏழாெது ஹெற்றியுமாகும். நான்கு முலற முன்னாள் 

சாம்பியனான ஹெராரி வீரர் ஹசொஸ்டியன் ஹெட்டல் இரண்டாெது இடம் பிடித்ைார். ஹடாஹரா ஹராஹ ா 

அணியின் இரஷ்ய வீரர் ஹடனியல் வியாட் மூன்றாெது இடத்லையும், ஹரசிங் ொயிண்ட் அணியின் 

கனடிய வீரர் ைான்ஸ் ஸ்ட்ஹரால் நான்காெது இடத்லையும் பிடித்ைனர். 

2.இந்தியாவின் புதிய நிதிச் ஜெயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளெர் யார்? 

A) நீ ஜ் குோா் குப்தா 

B) கிாிஷ் ெந்தி  முா்மு 

C) அதனு ெக் வா்த்தி 

D)  ாஜீவ் குோா்  

 இ.ஆ.ெ அதிகாரி ராஜீவ் குமார் (ஜார்க்கண்ட்: 1984) புதிய நிதிச்ஹசயைாளராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 

ைற்ஹொது, எரிசக்தி ஹசயைராக உள்ள சுொஷ் சந்திர கார்குக்குப் பிறகு அெர் இப்ெைவிக்கு ெந்துள்ளார். 

குமாலர புதிய நிதிச்ஹசயைாளராக நியமிக்க பிரைமர் நஹரந்திர ஹமாடி ைலைலமயிைான அலமச்சரலெ 

நியமனக்குழு ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. 

 நிதிச்ஹசயைாளர் என்ெெர் நிதியலமச்சகத்தின் நிர்ொகத்ைலைெராக உள்ளார். ஹமலும், நிதி அலமச்ச 

–கத்திற்குள் ஹகாள்லக மற்றும் நிர்ொகத்தின் அலனத்து விசயங்களிலும் நிதியலமச்சரின் முைன்லம 

ஆஹைாசகராக உள்ளார். நிதியலமச்சகத்தில் உள்ள ஐந்து துலறகளின் (ஹொருளாைார விெகாரங்கள், 

ெருொய், ஹசைவு, நிதி ஹசலெகள் மற்றும் முைலீடு மற்றும் ஹொது ஹசாத்து ஹமைாண்லமத் துலற) ஐந்து 

ஹசயைாளர்களுள் மூத்ைெராகவும், அதிக அதிகாரம்மிக்கெராகவும் உள்ளார். 

3.ஷாொலா தேொ சிங் தகாவில், எந்ே நாட்டில் அஸமந்துள்ளது? 

A) ேடலெியா  B) இந்டதாடனெியா 

C) பாகிஸ்தான்   D) கே்டபாடியா 
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 உள்ளூர் ஹிந்து மக்களின் ஹகாரிக்லகயின் ஹெரில், இந்தியா - ொகிஸ்ைான் பிரிவிலனக்குப் பிறகு 

முைல்முலறயாக கீலழநகரமான சியால்ஹகாட்டில், 1000 ஆண்டுகள் ெழலமயான ஹிந்துக்ஹகாவிலை 

ொகிஸ்ைான் திறந்துள்ளது. பிரைமர் இம்ரான் கானின் ெழிகாட்டுைலின் ஹெரில் இந்ை நடெடிக்லக 

எடுக்கப்ெட்டுள்ளது. ைாஹராெலில் உள்ள ஷாொைா ஹைஜா சிங் ஹகாவிைானது சர்ைார் ஹைஜா சிங் 

என்ெெரால் கட்டப்ெட்டது. 

 கடந்ை 1992ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் ொெர் மசூதி இடிக்கப்ெட்டஹொது அைன் எதிஹராலியாக 

ொகிஸ்ைானில் ஹிந்துக் ஹகாவில்கள் ைாக்கப்ெட்டன. அப்ஹொது இந்ை ஷாொைா ஹைஜா சிங் ஹகாவிலும் 

சிதிைமலடந்ைது. அலையடுத்து சியால்ஹகாட்டில் ெசிக்கும் ஹிந்து மக்கள், அக்ஹகாவிலுக்கு ஹசல்ெலை 

நிறுத்தினர். ொகிஸ்ைானில் ஹமாத்ைம் 75 இைட்சம் ஹிந்துக்கள் ெசிப்ெைாக அந்நாட்டரசு மதிப்பிட்டுள்ள 

நிலையில், 90 இைட்சத்துக்கும் அதிகமான ஹிந்துக்கள் இருப்ெைாக அங்குள்ஹளார் கூறுகின்றனர். 

4.எந்நிறுெனத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்கள், தமற்குத் ஜோடர்ச்சி மஸலயில் 26 மில்லியன் ஆண்டுக்கு 

முந்ஸேய ஒரு புதியெஸக பச்ஸெப்பாம்ஸப (Vine Snake) கண்டறிந்துள்ளனர்? 

A) ஐஐடி சேே் ாஸ் 

B) IISc சபங்களூரு  

C) ஐஐடி கான்பூா் 

D) ஐஐடி டகா க்பூா் 

 ஹெங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கழகத்தின் (IISc) ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஹமற்குத் ஹைாடர்ச்சி 

மலையில் Proahaetulla antiqua என்ற புதிய ெலக ெச்லசப்ொம்பினத்லைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

ஹைால்லினமான இது, ஹைற்கத்திய ஹமற்குத் ஹைாடர்ச்சி மலைகளில் காணப்ெடுகிறது. இது, சுமார் 26 

மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒலிஹகாசீன் காைத்தின்ஹொது உருொகியைாக கருைப்ெடுகிறது. 

 இவ்ெலக ொம்புகள் ைமிழ்நாட்டின் களக்காடு-முண்டந்துலற புலிகள் காப்ெகம் மற்றும் ஹகரளாவின் 

ஹசந்தூரனி ெனவுயிரி சரணாையம் உள்ளிட்ட காப்பிடப்ெட்ட ொழ்விடங்களில் காணப்ெடுகின்றன. 

இவ்விரு இடங்களுஹம ஹைன் ஹமற்குத்ஹைாடர்ச்சி மலையில் அலமந்துள்ளன. இந்ைக்கண்டுபிடிப்ொனது 

ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு ெச்லசப் ொம்புகளின் ெரிணாமத்லைப் ெற்றி ஹமலும் அறிய உைவுெஹைாடு 

மட்டுமல்ைாமல், ஹமற்குத் ஹைாடர்ச்சி மலையின் ெரிணாம ெரைாற்லறயும் (இமயமலைலய விட 

ெழலமயான ஒரு நிைப்ெரப்பு) அறிய உைவுகிறது. 

5. 2018 புலிகள் கணக்ஜகடுப்பு அறிக்ஸகயின்படி, எந்ே மாநிலத்தில் அதிக எண்ணிக்ஸகயிலான 

புலிகள் பதிொகியுள்ளன? 

A) ேத்திய பி டதெே்  

B) உத்த காண்ே் 

C) கா்நாேகா 

D) ெத்தீஸ்கா் 
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 2019 சர்ெஹைச புலிகள் நாலள முன்னிட்டு, 4ஆெது சுற்று அகிை இந்திய புலிகள் கணக்ஹகடுப்பு –

2018 முடிவுகலள பிரைமர் நஹரந்திர ஹமாடி ஹெளியிட்டார். 2018ஆம் ஆண்டு நிைெரப்ெடி, இந்தியாவில் 

புலிகளின் எண்ணிக்லக 2967ஆக அதிகரித்துள்ளது. புலிகளின் எண்ணிக்லக அதிகரிப்ொனது 

2006ஆம் ஆண்டு முைல் புலிகளின் ஆண்டு சராசரி ெளர்ச்சி விதிைத்துடன் ஒத்துப்ஹொகிறது. 

 புலிகள் கணக்ஹகடுப்பின்ெடி ம.பிஇல் அதிக எண்ணிக்லகயிைான புலிகள் (526) உள்ளன. புலிகளின் 

எண்ணிக்லகயானது கர்நாடகாவில் 524 ஆகவும், உத்ைரகாண்டில் 442 ஆகவும் உள்ளன. 

புலிகளின் எண்ணிக்லகலய இரட்டிப்ொக்குெது ெற்றிய புனிை பீட்டர்ஸ்ெர்க் பிரகடனத்திற்கான ைனது 

உறுதிப்ொட்லட, 2022 காைக்ஹகடுவுக்கு முன்ஹெ அலடந்ைது இந்தியாவிற்ஹக ஹெருலம ஹசர்க்கும் 

ைருணமாக உள்ளது. 

 சத்தீஸ்கர் மற்றும் மிஹசாரம் ஆகிய மாநிைங்கள் புலிகளின் எண்ணிக்லகயில் சரிலெக் கண்டுள்ளன. 

அஹை ஹநரத்தில், ஒடிசாவில் புலிகளின் எண்ணிக்லக மாறாமல் அப்ெடிஹய உள்ளது. ம.பிரஹைசத்தில் 

உள்ள ஹெஞ்ச் புலிகள் காப்ெகத்தில் அதிக எண்ணிக்லகயிைான புலிகள் ெதிொகியுள்ளன. அஹை 

ஹநரத்தில், ைமிழ்நாட்டின் சத்தியமங்கைம் புலிகள் காப்ெகமானது 2014ஆம் ஆண்டு முைல் அதிகெட்ச 

முன்ஹனற்றத்லை ெதிவுஹசய்துள்ளது. 

 அருகிெரும் இவ்வுயிரினங்கலளப் ொதுகாப்ெைற்கும், சுற்றுச்சூழல் ஒருலமப்ொட்லடப் ஹெணுெைற்கும் 

உைவுெைற்காக ஒவ்ஹொர் ஆண்டும் ஜூலை.29 அன்று சர்ெஹைச புலிகள் தினம் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. 

புலிகளின் எண்ணிக்லக அருகிெருெது மற்றும் அெற்றின் அெைநிலை குறித்து உைகளவில் 

கெனத்லை ஈர்க்கும் ஹநாக்கத்துடன் இந்ை நாள் 2010ஆம் ஆண்டு இரஷ்யாவில் நடந்ை புனிை பீட்டர்ஸ் 

ெர்க் புலிகள் உச்சிமாநாட்டில் உருொக்கப்ெட்டது. 

6.எந்ே நாடுகஸளச்தெர்ந்ே PTA இறக்குமதிகளுக்கு மத்திய அரசு அண்ஸமயில் திட்டெட்டமான 

இறக்குமதி மிகு குவிப்புத் ேவிர் சுங்கத்ஸே (definitive anti-dumping duty) விதித்துள்ளது? 

A) கே்டபாடியா & இந்டதாடனஷியா 

B) சதன்சகாாியா & தாய்லாந்து  

C) வியே்நாே் & இலங்கக 

D) பிலிப்கபன்ஸ் & ெீனா 

 ஹைன்ஹகாரியா மற்றும் ைாய்ைாந்திலிருந்து இறக்குமதி ஹசய்யப்ெடும் சுத்திகரிக்கப்ெட்ட ஹடஹரப்ைாலிக் 

அமிைத்தின் (Purified Terephthalic Acid – PTA) அலனத்து இறக்குமதிக்கும் மத்திய நிதியலமச்சகம் 

திட்டெட்டமான இறக்குமதி மிகு குவிப்புத் ைவிர் சுங்கத்லை விதித்துள்ளது. PTA என்ெது ொலியஸ்டர் 

சில்லுகள் ையாரிப்பில் முைன்லம மூைப்ஹொருளாக உள்ளது. அலெ ஜவுளி, சிப்ெம் கட்டுைல், அைங்காரப் 

ஹொருட்கள், நுகர்ஹொர் ஹொருட்கள், பிசின்கள் மற்றும் பூச்சுகளில் ெயன்ெடுத்ைப்ெடுகின்றன. 
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7.கஸலஞர்களுக்கான சீனியர் / ெூனியர் ஜபல்தலாஷிப்பில், எந்ே ஜமாழிஸய ெமீபத்தில் 

கலாொர அஸமச்ெகம் தெர்த்ேது? 

A) நிோதி 

B) குோவ்னி 

C) ெத்தீஸ்காி 

D) ெந்தாலி  

 இந்திய அரசியைலமப்பின் எட்டாெது அட்டெலணயில், மீைமிருக்கும் ஹமாழிகளான ஹநொளி மற்றும் 

சந்ைாலி ஆகிய ஹமாழிகலள கைாசாரத்துலறயில் இருக்கும் சிறந்ை கலைஞர்களுக்கான சீனியர் / 

ஜூனியர் ஹெல்ஹைாஷிப் விருது திட்டத்தில் இைக்கியப்பிரிவின் துலணப்பிரிவில் ஹசர்ப்ெைாக கைாசார 

அலமச்சகம் சமீெத்தில் அறிவித்ைது. 

 துொரகாவில் உள்ள கைாசார ெளங்கள் மற்றும் ெயிற்சி லமயமானது ஹெல்ஹைாஷிப் திட்டத்துக்கான 

மாணெர்கலள ஹைர்வுஹசய்யும் ெணிகலளக் லகயாளும் லமய நிறுெனமாக இருக்கும். "இைக்கிய 

கலைகள்" என்ெது இந்ைத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள துலறகளுள் ஒன்றாகும். அதில் மாணெர்கள், 22 

ஹமாழிகளில் ைங்கள் துலணப்பிரிவு ஆராய்ச்சிக்கு விண்ணப்பிக்கைாம். 

 22 ஹமாழிகளில் இந்திய அரசியைலமப்பின் 344(1) மற்றும் 351ஆெது சரத்துகளிலிருந்து ஆங்கிைம் 

மற்றும் காசி ஆகிய ஹமாழிகளுடன் பின்ெரும் 20 ஹமாழிகள் உள்ளன: (1) அசாமி, (2) ஹெங்காலி, (3) 

ஹொஹடா, (4) ஹடாக்ரி , (5) குஜராத்தி, (6) ஹிந்தி, (7) கன்னடம், (8) கஷ்மீரி, (9) ஹகாங்கனி, (10) லமதிலி, 

(11) மலையாளம், (12) மணிப்பூரி, (13) மராத்தி, (14) ஒரியா , (15) ெஞ்சாபி, (16) சமற்கிருைம், (17) சிந்தி (18) 

ைமிழ், (19) ஹைலுங்கு மற்றும் (20) உருது. 

8. Wingsuit Skydive Jump ஜெய்ே முேல் இந்திய விமானப்பஸட விமானி யார்? 

A) ேிருதுளா காா்க் 

B) தருண் ெவுத்ாி (Tarun Chaudhri)  

C) இ டேஷ் ெந்தி  டதாோ் 

D) கஜடநந்தி  குோா் 

 விங் கமாண்டர் ைருண் சவுத்ரி, விங் சூட் ஸ்லக லடவ் ஜம்ப் ஹசய்ை முைல் இந்திய விமானப்ெலட 

விமானி ஆனார். ஜூலை.21 அன்று ஹஜாத்பூரில் உள்ள விமானப்ெலட நிலையத்தில் நடந்ை கார்கில் 

ஹெற்றி நாள் ஹகாண்டாட்டத்தின்ஹொது, Mi-17 ஹெலிகாப்டரில் இருந்து 8,500 அடி உயரத்திலிருந்து 

அெர் இந்ைச் சாைலனலய நிகழ்த்தினார். ஜூலை.21 மற்றும் 22 ஆகிய ஹைதிகளில், ஹஜாத்பூரில் உள்ள 

விமானப்ெலட நிலையத்தில், கார்கில் ஹெற்றிநாள் ஹகாண்டாட்டங்கள் நலடஹெற்றன. 
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9.எந்ே நகரத்தில், ISRO ஜோழில்நுட்பத் ஜோடர்புக் கூடத்ஸே அஸமக்க மத்திய அஸமச்ெரஸெ 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது? 

A) ோஸ்டகா  

B) பிட ெிலியா 

C) ககயடன 

D) பியூனஸ் ஏா்ஸ் 

 2022 ககன்யான் திட்டத்துக்கான இரஷ்ய ஒத்துலழப்லெக் கருத்தில்ஹகாண்டு இரஷ்யத்தின் 

மாஸ்ஹகாவில் ISRO ஹைாழில்நுட்ெத் ஹைாடர்புக் கூடத்லை அலமக்க மத்திய அலமச்சரலெ ஒப்புைல் 

அளித்துள்ளது. ISROஇன் திட்ட இைக்குகலள அலடெைற்கும், இரஷ்யா மற்றும் அண்லட நாடுகளுடன் 

ெல்ஹெறு விைமான ஹசயல்ொடுகளில் சரியான ஹநரத்தில் ஈடுெடுெைற்கும் இந்ைக் கூடம் ஒரு ெயனுள்ள 

ஹைாழினுட்ெ ஒருங்கிலணப்லெ அளிக்கும். விண்ஹெளி ஹைாழினுட்ெத்தில் நடப்பிலிருக்கும் ஒத்துலழப் 

-புக்கான இருைரப்பு திட்டங்களுக்கு ISRO ஹைாழில்நுட்ெத் ஹைாடர்புக் கூடம் ஆைரெளிக்கும் மற்றும் 

ISROஇன் சார்ொக அது ஹசயல்ெடும். 

 இந்திய குடியரசின் ைலையீடு காரணமாக உருொன சர்ெஹைச ைாொ தீர்வு ஒப்ெந்ைங்கள் குறித்ை ஐ.நா. 

தீர்மானத்தில் லகஹயழுத்திட மத்திய அலமச்சரலெ ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. இந்ைத் தீர்மானத்தில் 

லகஹயழுத்திடுெது முைலீட்டாளர்களுக்கு நம்பிக்லகலய அதிகரிக்கும். சர்ெஹைச நலடமுலறயாக 

உள்ள ைாொ தீர்வுக்கான மாற்றிலனப் பின்ெற்ற இந்தியா உறுதிபூண்டுள்ளது என்ெது ெற்றி 

ஹெளிநாட்டு முைலீட்டாளர்களுக்கு சாைகமான சமிக்லஞலய இது அளிக்கும். 

10.நடப்பாண்டு உலக காது தகளாே இஸளதயாருக்கான பாட்மிண்டன் ொம்பியன்ஷிப்பில் ேங்கம் 

ஜென்ற ஜெர்லின் அனிகா, எந்ே மாநிலத்ஸேச் தெர்ந்ேெராொர்? 

A) தேிழ்நாடு  

B) டக ளா 

C) கா்நாேகா 

D) ஒடிொ 

 லைொனின் லைஹெயில் நடந்ை நடப்ொண்டு உைக காது ஹகளாை இலளஹயாருக்கான ொட்மிண்டன் 

சாம்பியன்ஷிப்பில், ைமிழ்நாட்லடச் ஹசர்ந்ை சிறுமி ஹஜர்லின் அனிகா ைங்கப்ெைக்கம் ஹென்றுள்ளார். 

ஹமலும், சாம்பியன்ஷிப்பின் 18 ெயதுக்குட்ெட்ஹடாருக்கான பிரிவில், 2 ஹெள்ளி மற்றும் 1 ஹெண்கைப் 

ெைக்கத்லையும் அெர் ஹென்றுள்ளார். 15 ெயஹை ஆன அெர், மதுலர அரசுப்ெள்ளியில் ெத்ைாம் ெகுப்பு 

ெயிலும் மாணவியாொர். 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ைமிழ்நாடு புதுச்ஹசரி Bar Councilஇன் ைலைெர் ெைவிக்கான ஹைர்ைலில் ெழக்குலரஞர் பி.எஸ்.அமல்ராஜ் 

ஹெற்றிஹெற்றார். இஹைஹொன்று துலணத்ைலைெராக V கார்த்திஹகயனும், அகிை இந்திய Bar Council 

உறுப்பினராக S பிரொகரனும் ஹெற்றிஹெற்றனர். 

 ைமிழ்நாடு அரசு ஹகபிள் டிவி கட்டணமானது ஆகஸ்ட் 10ஆம் ஹைதி முைல் ரூ.130 + GST என்ற மாை சந்ைா 

கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்ெட்டுள்ளது. 
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