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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. கார்பெட் புலிகள் காப்ெகத்திற்பகன சிறப்பு புலிகள் ெடைடை அடைக்க முடிவு பெய்துள்ள ைாநில 
அரசு எது? 

A) உத்தரகண்ட்  

B) ஜாா்க்கண்ட் 

C) பீகாா் 

D) உத்தரபிரததசம் 

 கார்பெட் புலிகள் காப்ெகத்திற்பகன சிறப்பு புலிகள் ெடைடை அடைக்க உத்தரகண்ட் அரசு முடிவு 
பெய்துள்ளது. இப்ெடையில் 85 அதிகாரிகள் இருப்ொர்கள். அவர்கள், கார்பெட் புலிகள் காப்ெகப் ெகுதியில் 
இருக்கும் புலிகளுக்கு ஈரைடுக்கு ொதுகாப்டெ வழங்குவார்கள். புலிகள் காப்ெகத்தின் எல்டைகளில் 
அடைந்துள்ள கிராைங்கள் வழிைாக ெட்ைவிரராதைாக ரவட்டைக்காரர்கள் ஊடுருவுகிறார்களா 
என்ெடத கண்காணிக்க இந்தச் சிறப்பு புலிகள் ெடை உதவும். 

 ைத்திை அரசின் வழிகாட்டுதலின்ெடி சிறப்பு புலிகள் ெடையினர் நிைமிக்கப்ெடுவர். பைாத்தம் மூன்றடுக்கு 
ொதுகாப்பு ஏற்ொடுகள் பெய்ைப்ெடும். முதைாவதாக, புலிகளுக்கு பெருக்கைான ெகுதிகளில் வனத் 
துடறயினர் ொதுகாப்புப் ெணியில் ஈடுெடுவார்கள். இரண்ைாவது அடுக்கில் சிறப்பு அதிரடிப்ெடையினர் 
ொதுகாப்பு பெய்வார்கள். 3ஆவது அடுக்கில் உளவுத்துடறயினர் தகவைளித்து அதன்மூைம் புலிகளுக்கு 
ஏற்ெடும் அச்சுறுத்தல்கள் நீக்கப்ெடும். 

2. Walk to Work on Wednesdays (WWW) என்னும் ெரப்புடரடைத் ப ாைங்கியுள்ள ைாநிலம் எது? 

A) ஒடிசா 

B) தமகாலயா  

C) திாிபுரா 

D) நாகாலாந்து 

 ரைகாைைா முதைடைச்ெர் கான்ராட் K ெங்ைா, ‘Walk to Work on Wednesdays’ என்னும் ெரப்புடரடை 
அம்ைாநிைத்தில் பதாைங்கியுள்ளார். இப்ெரப்புடர, ரதசிை அளவில் பிரதைரால் பதாைங்கப்ெட்ை ‘Fit India’ 
இைக்கத்தின் ஒருெகுதிைாக உள்ளது. ‘ெைந்ரத ெணியிைத்துக்குச் பெல்லுதல்’ என்ற ரைாெடனைானது 
கரிைமிைவாயு உமிழ்டவக் குடறத்தல், ெகரத்தில் பெரிெடைக் குடறத்தல் ைற்றும் பொதுைக்களுக்கு 
“உைல்ெைத்துைன் கூடிை உைற்ெயிற்சி”டை அளித்தல் ரொன்ற ெல்ரவறு ென்டைகடள அளிக்கின்றது. 
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3.பொருளா ாரப் புலனாய்வு அலகின் (EIU) ொதுகாப்ொன நகரங்கள் குறியீட்டில் (SCI-2019) 
மு லிைம் பிடித்துள்ள நகரம் எது? 

A) ஒசாகா 

B) பாாிஸ் 

C) தடாக்கிதயா  

D) சிங்கப்பூா் 

 2019ஆம் ஆண்டிற்கான உைகின் ொதுகாப்ொன ெகரங்களின் ெட்டிைடை பொருளாதாரப் புைனாய்வு 
அைகு பவளியிட்டுள்ளது. டிஜிட்ைல் ொதுகாப்பு, தனிெெர் ொதுகாப்பு, ெைவாழ்வுப்ொதுகாப்பு உள்ளிட்ை 57 
அம்ெங்களின் அடிப்ெடையில் தைாரிக்கப்ெட்ை இப்ெட்டிைலில், ஐந்து கண்ைங்கடளச் ரெர்ந்த 60 ொடுகள் 
இைம்பெற்றுள்ளன. ொதுகாப்ொன ெகரங்களின் ெட்டிைலில், ரைாக்கிரைா முதலிைத்டதப் பிடித்துள்ளது. 
சிங்கப்பூர் இரண்ைாமிைத்டதயும் ஒொகா மூன்றாமிைத்டதயும் பிடித்துள்ளது. இந்திை ெகரங்களில் 
மும்டெயும் (45ஆவது) தில்லியும் (52ஆவது) ைட்டுரை இந்தப்ெட்டிைலில் இைம்பெற்றுள்ளன. 

4.நகரப்பெருந்துகள் ைற்றும் பைட்பரா இரயில்களில் பெண்களுக்கு இலவெப் ெைணம் வழங்க முடிவு 
பெய்துள்ள ைாநில / யூனிைன் பிரப ெ அரசு எது? 

A) இலடாக் 

B) பஞ்சாப் 

C) சத்தீஸ்கா் 

D) தில்லி  

 ெகரப்ரெருந்துகள் ைற்றும் பைட்ரரா இரயில்களில் பெண்களுக்கு இைவெப்ெைணம் வழங்கும் 
திட்ைத்திற்கு தில்லி அடைச்ெரடவ ‘பகாள்டக அளவில்’ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்தத் திட்ைத்திற்காக, 

தில்லி ெட்ைைன்றம் ரூ.290 ரகாடி நிதிடை ஒதுக்கீடுபெய்துள்ளது. ஒதுக்கப்ெட்டுள்ள ரூ.290 ரகாடியில், 

ரூ.140 ரகாடி நிதி, ரெருந்துகளில் பெண்களுக்கு இைவெப்ெைணத்டதயும் ரூ.150 ரகாடி நிதி, பைட்ரரா 
இரயில்களில் இைவெப்ெைணத்டதயும் வழங்க ெைன்ெடுத்தப்ெடும். இந்தத்திட்ைம், வரும் அக்.29 அன்று 
பதாைங்கவுள்ளது. 

 தில்லி அரசு, உள்ளாட்சி அடைப்புகள் ைற்றும் நிறுவனங்களில் ெணிபுரியும் பெண் ஊழிைர்கள், தில்லி 
ரொக்குவரத்துக்கழகம் ைற்றும் கிளஸ்ைர் ரெருந்துகளில் இைவெப் ெைணம் பெய்ை விரும்பினால் 
அவர்கள் ெைணப்ெடி என எதுவும் தரப்ெைைாட்ைாது. 
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5. 2018 பைன்சிங் பநார்பக ப சிை ொகெ விருது வழங்கி பகளரவிக்கப்ெட்ை மு ல் IPS அதிகாரி ைார்? 

A) தசானியா நரங் 

B) சஞ்சுக்தா பராஷா் 

C) மீரா தபாா்வாங்கா் 

D) அபா்ணா குமாா்  

 2018ஆம் ஆண்டுக்கான பைன்சிங் ரொர்ரக ரதசிை ொகெ விருது வழங்கி, அெர்ணா குைார் இ.கா.ெ 
(உத்தரபிரரதெம்: 2002) பகளரவிக்கப்ெட்டுள்ளார். இதன்மூைம், இந்த ைதிப்புமிக்க விருடதப் பெற்ற 
முதல் IPS அதிகாரிைாக அவர் ைாறியுள்ளார். தற்ரொது, அவர் ரைராடூனில் இந்திை-திபெத்திை காவல் 
ெடையில் DIGஆக ெணிபுரிந்து வருகிறார். 

 இந்த விருது நிைம், நீர் ைற்றும் காற்று ொகெ விடளைாட்டுத் துடறயில் சிறந்த ொதடனகடள 
அங்கீகரிப்ெதற்காக வழங்கப்ெடும் ரதசிை அளவிைான உைரிை விருதாகும். நிைம் ொகெம், நீர் ொகெம், 

காற்று ொகெம், வாழ்ொள்ொதடன ஆகிை ொன்கு பிரிவுகளில் இவ்விருது வழங்கப்ெடுகிறது. 

 இளம் தடைமுடறயினரிைம் பொறுடை, துணிந்து முடிபவடுப்ெது, கூட்டுறவுக் குழு ெணி, ெவாைான 
தருணங்களில் உைனடிைாகச் பெைல்ெடுவது ஆகிைவற்டற ஊக்குவிக்கும் வடகயிலும், ொகெ 
ெைவடிக்டககளில் ஈடுெடும் இளந்தடைமுடறயினடர ஊக்கப்ெடுத்துவதற்காகவும் இந்த விருதுகள் 
வழங்கப்ெட்டு வருகின்றன. 

 இந்த விருதுக்கு 6 ரெடர ைத்திை அரசு ரதர்வுபெய்துள்ளது. அதன்ெடி, நிைம் ொகெப்பிரிவில் அெர்ணா 
குைார், ைடறந்த தீெங்கர் ரகாஷ், K ைணிகண்ைன் ஆகிரைாரும், நீர் ொகெப்பிரிவில் பிரொத் ராஜு 
ரகாலி, காற்று ொகெப்பிரிவில் இராரைஸ்வர ஜாங்ரா, வாழ்ொள் ொதடன பிரிவில் வாங்சுக் பெர்ொ 
ஆகிரைார் அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளனர். விருதுபெறுரவாருக்கு தைா ரூ.5 இைட்ெம் பராக்கப்ெரிசு, ொராட்டுச் 
ொன்றிதழ் ைற்றும் சிறிை சிடை வழங்கப்ெடும். 

6.நைப்ொண்டின் இராஷ்டிரிை பகல் புபராத்ெகான் புரஸ்கடர பவன்ற விடளைாட்டு வீரர் ைார்? 

A) அபிநவ் பிந்த்ரா 

B) ஜீவ் மில்கா சிங் 

C) தமாி தகாம் 

D) ககன் நரங்  

 ெைப்ொண்டு ரதசிை விடளைாட்டு ொளன்று புது தில்லியில் உள்ள குடிைரசுத்தடைவர் ைாளிடகயில் 
ெடைபெற்ற ‘அர்ஜுனா விருது’ வழங்கும் விழாவில், ககன் ெரங் ைற்றும் ெவன் சிங் ஆகிரைாருக்கு 
அவர்களது ‘ககன் ெரங் விடளைாட்டு ஊக்குவிப்பு அறக்கட்ைடள’க்காக “இராஷ்டிரிை ரகல் 
புரராத்ெகான் புரஸ்கர் விருது” வழங்கப்ெட்ைது. 
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 2011இல், ெரங் ைற்றும் இடண நிறுவனர் ெவன் சிங் ஆகிரைாரால், வளர்ந்துவரும் திறடைகடள 
ஊக்குவிப்ெதற்காக ‘ககன் ெரங் விடளைாட்டு ஊக்குவிப்பு அறக்கட்ைடள’ பதாைங்கப்ெட்ைது. Gun for 

Glory Shooting Academy, இந்த அறக்கட்ைடளயின் உதவியுைன் உருவாக்கப்ெட்ைதாகும். இந்திைா 
முழுவதும் 16 டைைங்கடள இது பகாண்டுள்ளது. 

7.ெர்வப ெ சுப்பராட்பைா பகாப்டெக்கான கால்ெந்து பொட்டியில், ெப்-ஜூனிைர் சிறுவர்கள் (14 
வைதுக்குட்ெட்ை) பிரிவில் பவன்ற அணி எது? 

A) மிதசாரம்  

B) திாிபுரா 

C) தகாவா 

D) மணிப்பூா் 

 ெைந்து முடிந்த இறுதிப்ரொட்டியில், ைணிப்பூரின் யுனிக் ைாைல் அகாைமிடை 2-0 என்ற ரகால் 
கணக்கில் வீழ்த்தி, மிரொரத்தின் டெதன் ரைல்நிடைப்ெள்ளி, 2019 ெப்-ஜூனிைர் சிறுவர்கள் (14 
வைதுக்குட்ெட்ை) பிரிவில், ெர்வரதெ சுப்ரராட்ரைா ரகாப்டெ கால்ெந்து ரொட்டிடை பவன்றது. இது 
மிரொரம் ெள்ளி பவல்லும் முதல் ெட்ைைாகும். ‘சிறந்த அணி’க்கான விருடதயும் (ரூ.3 இைட்ெம்) டெதன் 
பவன்றது. அவ்வணியின் வீரர் B ரராைால்ொவ்ைா ரொட்டியின் சிறந்த வீரராக ரதர்வுபெய்ைப்ெட்ைார்.  

 ‘சிறந்த ரகால்கீப்ெர்’ விருது ைணிப்பூரின் பிஜாண்ரைாவிற்கும், ‘சிறந்த ெயிற்சிைாளர்’ விருது டெதன் 
ெள்ளியின் ைல்புல்லிைானாவுக்கும் அறிவிக்கப்ெட்ைது. ‘ரெர்டைைாக விடளைாடிை அணி’க்கான 
விருது ரகாவாவின் ஆர் ரைடி ைவுண்ட் கார்ைல் உைர்நிடைப்ெள்ளிக்குச் பென்றது. சிறந்த ரகால்கீப்ெர், 

சிறந்த வீரர் ைற்றும் ‘fairplay’ விருது பவன்றவர்களுக்கு தைா ரூ.50,000 பராக்கப்ெணம் வழங்கப்ெடும். 

8. ‘ஐந் ாவது அக்வா அக்வாரிைா இந்திைா 2019’ நடைபெற்ற நகரம் எது? 

A) இராஞ்சி 

B) ஹைதராபாத்  

C) தடராடூன் 

D) மணாலி 

 ைத்திை வர்த்தக ைற்றும் பதாழிற்துடற அடைச்ெகத்தின்கீழ், கைல்ொர் பொருட்கள் ஏற்றுைதி ரைம்ொட்டு 
ஆடணைம் (MPEDA) ஏற்ொடு பெய்துள்ள ‘அக்வா அக்வாரிைா இந்திைா 2019’இன் ஐந்தாவது ெதிப்டெ 
குடிைரசு துடணத்தடைவர் M பவங்டகைா திறந்துடவத்தார். இந்நிகழ்வு, ஆக.30 முதல் பெப்.1 வடர 
டைதராொத்தில் உள்ள HITEX கண்காட்சி டைைத்தில் ெடைபெற்றது. “To take Blue Revolution to 

India's hinterland” என்ெது இதன் கருப்பொருளாகும். 
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 ெல்வடக மீனினங்கள் வளர்த்தடை ஊக்குவிப்ெதற்காக மீன்வளர்ப்பு ைற்றும் அைங்கார மீன்வளர்ப்பு 
பதாழில்நுட்ெத்தின் அண்டைை முன்ரனற்றங்கடள இந்நிகழ்வு காட்சிப்ெடுத்திைது. இது ஈராண்டுக்கு 
ஒருமுடற ெடைபெறும் கண்காட்சிைாகும். இது ஏற்றுைதிொர்ந்த மீன்வளர்ப்டெ அதிகரிக்கும். 

9.ப சிை ஆய்வக அடைடவ அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள ைத்திை அடைச்ெகம் எது? 

A) தவளாண்ஹம மற்றும் உழவா்நல அஹமச்சகம் 

B) நுகா்தவாா் நலன், உணவு & பபாது விநிதயாக அஹமச்சகம்  

C) வா்த்தக மற்றும் பதாழில்துஹற அஹமச்சகம்  

D) பபருநிறுவன விவகாரங்கள் அஹமச்சகம் 

 ரதசிை ஆய்வக அடைடவ (National Lab Directory - NLD), ைத்திை நுகர்ரவார் ெைன், உணவு ைற்றும் 
பொது விநிரைாக அடைச்ெர் ராம்விைாஸ் ெஸ்வான் அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளார். NLD என்ெது பதாழில்கள், 

கல்விைாளர்கள் & ஆராய்ச்சிைாளர்களுக்கு அவர்களின் அடனத்து ரொதடனத் ரதடவகளுக்குைான 
(அங்கீகாரம் பெற / ொன்றிதழ் பெற / அங்கீகாரம் பெற) ஒரு டைைைாகும். 

 தற்ரொது, National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), Bureau of Indian 

Standards (BIS) & Hallmarking ஆய்வகங்கடள NLD உள்ளைக்கியுள்ளது. தற்ரொது, FASAI, APEDA, 

EICஆல் அங்கீகரிக்கப்ெட்ை அல்ைது அறிவிக்கப்ெட்ை ஆய்வகங்களும் அதற்ரகற்ெ சுட்டிக்காட்ைப்ெைைாம். 
தைாரிப்புகளின் இணக்கத்டத ைதிப்பிடுவதற்கு அல்ைது ஆராய்ச்சி ைற்றும் ரைம்ொட்டு ரொக்கத்திற்காக 
ெரிரொதடன பெய்வதில் ரதடவப்ெடும் ரொதடன வெதிகடள அடைைாளங்காண்ெதில் 
உற்ெத்திைாளர்கள், நுகர்ரவார், ஒழுங்குமுடற முகவர், அரசு ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் ரொன்ற 
அடனவருக்கும் NDL ெைனளிக்கும். 

10.எந்  நகரத்தில், இந்திைாவின் மு ல் ‘Sky Cycling’ பூங்கா திறக்கப்ெடுகிறது? 

A) மணாலி  

B) முதசாாி 

C) ஹநனிடால் 

D) சிம்லா 

 சுற்றுைாடவ ஊக்குவிப்ெதற்கும் ொர்டவைாளர்களுக்கு ஒரு புதிை அனுெவத்டத அளிப்ெதற்குைாக 

இந்திைாவின் முதல் ‘Sky Cycling’ பூங்காவானது விடரவில் ஹிைாச்ெைபிரரதெத்தின் ைணாலிக்கு 
அருகிலுள்ள குைாொ ெகுதியில் திறக்கப்ெைவுள்ளது. இது 350 மீட்ைர் நீளத்துைன் கைல் ைட்ைத்திலிருந்து 
9000 அடி உைரத்தில் அடைந்துள்ளது. வனத்துடறயும் அைல் பிைாரி வாஜ்ொய் ைடைரைற்ற 
நிறுவனம் ைற்றும் அதனுைன் இடணந்த விடளைாட்டுகளும் கூட்ைாக இடணந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு 
உகந்த இப்பூங்காடவ உருவாக்கியுள்ளன. இது உள்ளூர் ைக்களுக்கு ரவடைவாய்ப்புக்கும் உதவும். 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 சூழலுக்கு உகந்த வடகயில், பெடிகளாக வளரும் பிள்டளைார் சிடைகடள தமிழ்ொடு அரசு அறிமுகம் 
பெய்துள்ளது. தமிழ்ொடு அரசின் ரதாட்ைக்கடைத்துடற ொர்பில் இச்சிடைகள் உருவாக்கப்ெட்டுள்ளன. 
சூழல் ைாசுொட்டைத் தடுக்கும் ரொக்கில் இது ெடைமுடறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. 

 சிவகங்டக ைாவட்ைம் திருப்புவனம் அருரக கீழடியில் ெைந்து வரும் ஐந்தாம் கட்ை அகழாய்வில் சூது 
ெவளம், பவள்ளிக்காசு ைற்றும் பெப்புப்பொருட்கள் கண்பைடுக்கப்ெட்டுள்ளன. 

 ொன்காவது ெர்வரதெ ெல் ைருத்துவ ைாொடு பென்டனயில் ெைந்தது. இதில், தமிழ்ொட்டின் ஆளுெர் 
ென்வாரிைால் புரராகித் சிறப்பு விருந்தினராக கைந்துபகாண்ைார். இைண்ைனுக்கு பவளிரை ெர்வரதெ 
ெல் ைருத்துவ ைாொடு முதல்முடறைாக பென்டனயில் ெடைபெறுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.யஷஸ்வினி சிங் தேஸ்வால், எந்ே நகரத்துடன் தோடர்புடடயவர்? 

A) பபோபோல் 

B) இரோஞ்சி 

C) மும்பப 

D) தில்லி  

 பிரேசில் நாட்டின் ரிர ா டி ஜெனிரோவில் நடந்த ISSF உலகக்ரகாப்பை துப்ைாக்கிச்சுடும் ரைாட்டியில், 
10 மீட்டர் ‘ஏர் பிஸ்டல்’ மகளிர் பிரிவில் இந்தி  வீோங்கபை  ஷஸ்வினி சிங் ரதஸ்வால் 236.7 
புள்ளிகள் ஜைற்று தங்கம் ஜவன்றார். இரத பிரிவில் உக்பேன் வீோங்கபை ஒரலைா ரகாஸ்ஜடவிச் 
ஜவள்ளியும், ஜெர்பி  வீோங்கபை ொஸ்மிைா மிலாரவாரைாவிக் ஜவண்கலமும் ஜவன்றைர். இந்தப் 
ரைாட்டியில் தங்கம் ஜவன்றபத அடுத்து  ஷஸ்வினி, 2020 ரடாக்கிர ா ஒலிம்பிக் ரைாட்டிக்குத் தகுதி 
ஜைற்றுள்ளார். 

2. ‘நமஸ்தே பசிபிக்’ என்ற கலாசார நிகழ்வு நடடதபற்ற நகரம் எது? 

A) சசன்பன 

B) இலக்பனோ 

C) தில்லி  

D) சகோல்கத்தோ 

 தில்லியில், ைசிபிக் நாடுகளின் கலாொேத்பத இந்தி ாவில் காண்பிக்கும் ரநாக்ரகாடு ஆஸ்திரேலி ா, 
நியூசிலாந்து, ைப்புவா நியூ கினி ா மற்றும் பிஜி உ ோபை ர்கள் இபைந்து, ‘நமஸ்ரத ைசிபிக்’ என்ற 
கலாொே நிகழ்பவ ெமீைத்தில் நடத்திை. நியூசிலாந்பதச் ரெர்ந்த ஆோதைா தைது இபெக்குழுவுடன் 
இதில் ைங்ரகற்றார். ைப்புவா நியூ கினி ா மற்றும் ைசிபிக்கில் த ாரிக்கப்ைட்ட ைசுபம மேச்ொமான்கள் & 
பிஜியில் த ாரிக்கப்ைட்ட ைாேம்ைரி  முகமூடிகள் மற்றும் கபலப்ஜைாருட்கள் இதன்ரைாது காட்சிக்கு 
பவக்கப்ைட்டை. 

3. தேசிய தசயற்டக நுண்ணறிவு வள வடலத்ேளத்டே தோடங்க அதமசான் வடலத்ேள 
தசடவகளுடன் கூட்டிடணந்துள்ள IIT எது? 

A) ஐஐடி கரக்பூோ்  

B) ஐஐடி கோன்பூோ் 

C) ஐஐடி போம்பப 

D) ஐஐடி சமட்ரோஸ்  
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 ஜெ ற்பக நுண்ைறிவில் (AI) கற்றல் மற்றும் வளர்ச்சிப  ஊக்குவிப்ைதற்காக ரதசி  ஜெ ற்பக 
நுண்ைறிவு வள வபலத்தளத்பத (NAIRP) உருவாக்கும் ரநாக்கில் கேக்பூர் IIT நிறுவைமாைது 
அரமொன் வபலத்தள ரெபவகளுடன் கூட்டிபைந்துள்ளது. 

 இந்தி ாவில், ஜெ ற்பக நுண்ைறிவு கற்றல் வளங்களுக்காை ரதடபல கற்ரைார், ையிற்சி ாளர்கள் 
மற்றும் ஆோய்ச்சி ாளர்களுக்கு எளிபம ாகவும் அணுகக்கூடி தாகவும் மாற்றுவரத இந்த வபலத் 
தளத்தின் ரநாக்கமாகும். இந்த மு ற்சிக்கு இந்தி  ரதசி  டிஜிட்டல் நூலக திட்டத்தின் ஒருைகுதி ாக, 

மனிதவள ரமம்ைாட்டு அபமச்ெகத்தின் நிதியுதவி கிபடத்துள்ளது. 

4.மத்திய ேகவல் தோழில்நுட்ப அடமச்சகம், எந்ே நிறுவனத்துடன் இடணந்து 'Build for Digital 

India' என்ற ஒன்டற அறிமுகம் தசய்துள்ளது? 

A) பமக்பரோசோப்ட் 

B) கூகிள்  

C) இன்ஃபபோசிஸ் 

D) விப்பரோ 

 மத்தி  தகவல் ஜதாழில்நுட்ை அபமச்ெகம், இந்தி  மாைவர்களின் ஜதாழில்நுட்ைத் திறபை 
வளர்ப்ைதற்காக கூகிள் நிறுவைத்துடன் ஒப்ைந்தம் ஜெய்துள்ளது. இதன்ைடி, கூகிள் நிறுவைம் இந்தி  
மாைவர்களின் ஜதாழில்நுட்ைத்திறபை ெமூக முன்ரைற்றத்துக்காக ை ன்ைடுத்தும் வழிமுபறகபள 
கற்றுக்ஜகாடுக்க உள்ளது. இதற்ஜகன்று ‘டிஜிட்டல் இந்தி ாபவ உருவாக்குங்கள்’ என்ற தபலப்பில் 
ைல்ரவறு நிகழ்ச்சிகபள கூகிள் நிறுவைம் ஒருங்கிபைக்கவுள்ளது. 

 நலவாழ்வு, ரவளாண்பம, கல்வி, ஜைண்கள் ைாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல், ஜைாலிவுறு நகேம், நாட்டின் உட் 
கட்டபமப்பு ஆகி வற்பற ரமம்ைடுத்துவதற்காை திட்டங்கள் மாைவர்களிடமிருந்து ஜைறப்ைட்டு 
அவற்பற நபடமுபறப்ைடுத்துவதற்காை வழிமுபறகபள கூகிள் நிறுவைம் அந்த நிகழ்ச்சிகளில் 
கற்றுத்தேப்ைடும். விண்ைப்பிக்கும் மாைவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகளில் ரநேடி ாகவும், இபை த்தின் 
மூலமாகவும் கலந்துஜகாள்ள முடியும். எந்திே கற்றல், ரமகக்கணிபம, ஆண்ட்ோய்ட் ரைான்ற நவீை 
ஜதாழில்நுட்ைங்களும் கற்றுக்ஜகாடுக்கப்ைடும். 

5. நடப்பாண்டு தநரு தகாப்டப படகுப் பந்ேயத்தில் தவன்ற அணி எது? 

A) நடுபோகம் சுந்தன்  

B) சம்பக்குளம் சுந்தன் 

C) கோிச்சல் சுந்தன் 

D) பதவஸ் சுந்தன் 

 ஆலப்புபழயில் அபமந்துள்ள புன்ைமட ஏரியில் நடந்த 67ஆவது ரநரு ரகாப்பை ைடகுப் ைந்த த்தில், 
ைல்லதுருத்தி ைடகுமன்றத்தின் நடுைாகம் சுந்தன் ைாம்புப் ைடகாைது ரைாட்டிப  ஜவன்றது. ெம்ைக்குளம் 
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சுந்தன், கரிச்ெல் சுந்தன் மற்றும் ரதவஸ் சுந்தன் ஆகி பவ முபறர  இேண்டாம், மூன்றாம் மற்றும் 
நான்காம் இடத்பதப் பிடித்தை. 

 இந்தி ாவின் முதல் பிேதமோை ெவஹர்லால் ரநருவின் வருபக மற்றும் ஏரியில் அவர் ரமற்ஜகாண்ட 
ைடகுெவாரி ஆகி வற்பற நிபைவுகூரும் வபகயில் ரநரு ரகாப்பை ைடகுப்ைந்த ம் ஜதாடங்கப்ைட்டது. 
ரநரு ரகாப்பை என்ைது ொம்பி ன்ஸ் ைடகு லீக்கின் ஜதாடக்க ைந்த மாக உள்ளது. ரகேள சுற்றுலாத் 
துபற நடத்தும் ொம்பி ன்ஸ் லீக் ஆைது IPL வரிபெயில் நடத்தப்ைடும் இந்தி ாவின் முதல் ைந்த ம் 
ஆகும். இதில் 12 ைந்த ங்கள் நடத்தப்ைடும். நவ.23 அன்று ஜகால்லத்தில், குடி ேசுத்தபலவர் ரகாப்பை 
ைடகுப் ைந்த த்துடன் இந்தப் ரைாட்டிகள் நிபறவபடயும். 

6. 2019 SAFF 15 வயதுக்குட்பட்தடாருக்கான கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்டப தவன்ற நாடு எது? 

A) இந்தியோ  

B) பநபோளம் 

C) இலங்பக 

D) வங்கபதசம் 

 ரமற்கு வங்க மாநிலத்தில் உள்ள கல் ாணி அேங்கில் நடந்த இறுதிப்ரைாட்டியில் ரநைாளத்பத 7-0 
என்ற ரகால் கைக்கில் வீழ்த்தி, இந்தி ா நடப்ைாண்டு SAFF 15 வ துக்குட்ைட்ரடாருக்காை கால்ைந்து 
ொம்பி ன்ஷிப்பை ஜவன்றது. இந்த ஜவற்றியின் மூலம், 2013 மற்றும் 2014ஆம் ஆண்டுக்குப்பிறகு 
ஜதாடர்ந்து மூன்றாவது முபற ாக இந்தி ா இப்ைட்டத்பத ஜவல்கிறது. 

7.தமக்னாகாட்டில் எரிவாயு அடிப்படடயிலான மின்னுற்பத்தி நிடலயத்டே அடமக்க, எந்ே இந்திய 
நிறுவனத்துடன் வங்கதேசம் ஒப்பந்ேம் தசய்துள்ளது? 

A) ோிபலயன்ஸ் பவோ்  

B) அதோனி பவோ் 

C) ஹிந்துஸ்தோன் பவோ் 

D) டோட்டோ பவோ் 

 டாக்கா அருரக ரமக்ைகாட்டில் 750 MW திறன்ஜகாண்ட எரிவாயு அடிப்ைபடயிலாை மின்னுற்ைத்தி 
நிபல த்பத அபமக்க வங்கரதெ அேசு ரிபல ன்ஸ் ைவர் ஆப் இந்தி ாவுடன் ஒப்ைந்தம் ஜெய்துள்ளது. 
இந்நிபல த்தின் கட்டுமாைம் 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் நிபறவபடயும், அதன் மதிப்பிடப்ைட்ட ஜெலவு 
ஒரு பில்லி ன் டாலர்களாகும். இந்த ஒப்ைந்தத்தின் கீழ், இத்திட்டத்திலிருந்து 22 ஆண்டுகாலத்திற்கு, 
முன்ரை தீர்மானிக்கப்ைட்ட கட்டை விகிதத்தில், ஓர் அலகு மின்ொேத்பத 5.85 டாக்கா மதிப்புக்கு வங்க 
ரதெம் ஜைற்றுக்ஜகாள்ளும். இதுதவிே, வங்கரதெத்தின் சிட்டகாங்கிற்கு அருகிலுள்ள குதுப்தி ா தீவில் 
LNG முபை ம் அபமப்ைதற்காக ஜைட்ரோ ைங்களாவுடைாை ஒப்ைந்தமும் பகஜ ழுத்தாைது. 
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8.தநகிழி ஏதும் பயன்படுத்ேப்படாே முேல் ஹிந்திப்படம் எது? 

A) வோோ் 

B) டிோீம் பகோ்ள் 

C) மிஷன் மங்கல் 

D) கூலி No.1  

 வருண் தவானின் அடுத்து வேவிருக்கும் ைடமாை ‘கூலி No.1’, ஜநகிழி ஏதும் ை ன்ைடுத்தாத முதல் 
ஹிந்திப்ைடமாக மாறியுள்ளது. சூழலுக்குந்த இந்த மு ற்சிப  திபேப்ைட இ க்குநர் ரடவிட் தவான் 
மற்றும் அதன் த ாரிப்ைாளர்களாை வாசு ைகானி, ொக்கி ைகானி மற்றும் தீப்சிகா ரதஷ்முக் ஆகிர ார் 
எடுத்துள்ளைர். இந்தத் திபேப்ைடம் 2020 ரம.1 அன்று ஜவளியிடப்ைடவுள்ளது. 

 பிேதமர் ரமாடி தைது சுதந்தே நாள் உபேயில், ஒற்பறப் ை ன்ைாடுபட  ஜநகிழிப் ை ன்ைாட்பட 
ஒழிக்குமாறு மக்கபள வலியுறுத்தி ரதாடு, சூழபலப்ைாதுகாக்க ெைல் மற்றும் துணிப்பைகபளப் 
ை ன்ைடுத்த ஊக்குவித்தார். 

9.இந்தியாவின் மிகநீளமான மின்மயமாக்கப்பட்ட இரயில் சுரங்கப்பாடேயானது, அண்டமயில் 
எந்ே மாநிலத்தில் திறக்கப்பட்டது? 

A) தமிழ்நோடு 

B) பகரளம் 

C) கோ்நோடகம் 

D) ஆந்திரம்  

 ஆந்திேத்தில் அபமக்கப்ைட்டுள்ள நாட்டின் மிகநீளமாை சுேங்க மின்வழித் தட இேயில் ைாபதப  
குடி ேசு துபைத்தபலவர் ஜவங்கய் ா திறந்துபவத்தார். ஆந்திேப்பிேரதெ மாநிலம், ஜெர்ரலாைள்ளி 
- ோபூரு இபடயிலாை இேயில் வழித்தடத்தில் மிக நீளமாை சுேங்கப்ைாபத அபமக்கப்ைட்டுள்ளது. 
இதில் முழுவதும் மின்ொே வெதி ஜெய் ப்ைட்டுள்ளது. 6.7 கி.மீ நீளமுள்ள இதுரவ நாட்டின் மிகநீளமாை 
சுேங்க மின்வழித்தட இேயில் ைாபத ாகும். ரூ.437 ரகாடி ஜெலவில் இந்தப்ைாபத அபமக்கப்ைட்டது.  

 ஜவங்கடாச்ெலம் – ஓபுலாவாரிைள்ளி இபடர  112 கிரலா மீட்டர் நீள அதிரவக இேயில் ரைாக்குவேத் 

-பதயும் ஜவங்கய் ா ஜதாடங்கிபவத்தார். புதிதாக கட்டப்ைட்ட இச்சுேங்கப்ைாபத, கிருஷ்ைாைட்டிைம் 
துபறமுகம் மற்றும் உள்நாட்டுப்ைகுதிகளுக்கு இபடர  தபட ற்ற ேயில் ரைாக்குவேத்து இபைப்பை 
வழங்கும்.  
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10.ேஜிந்ேர்பால் சிங் தூர், எந்ே விடளயாட்டுடன் தோடர்புடடயவர்? 

A) மல்யுத்தம் 

B) படபிள் சடன்னிஸ் 

C) குண்சடறிதல்  

D) குத்துச்சண்பட 

 ஜெக் குடி ேசின் ஜடசினில் நடந்த ஒரு தடகள ெந்திப்பின்ரைாது, ஆசி  விபள ாட்டுப் ரைாட்டிகளில் 
தங்கப்ைதக்கம் ஜவன்ற குண்ஜடறி வீேர் தஜிந்தர்ைால் சிங் தூர், தைது கபடசி மு ற்சியில் 20.09 மீ 
தூேத்துக்கு குண்ஜடறிந்து ஜவள்ளி ஜவன்றார். அவருக்கு நடப்ைாண்டுக்காை ‘அர்ெுைா விருது’ 
வழங்கப்ைட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. LED வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் முதல் வரலாற்று நினைவுச் 
சின்ைம் எது? 

A) குதுப்மினாா்  

B) துக்ளக்காபாத் ககாட்டட 

C) கஜூராக ா 

D) ககானாா்க் 

 புதுதில்லியில் உள்ள பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டடச் சேர்ந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க குதுப்மினார் 
நிடனவுச்சின்னமானது LED வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் 
வரலாற்று நிடனவுச்சின்னமாக மாறியுள்ளது. இதடன கலாோரம் மற்றும் சுற்றுலாத்துடற அடமச்ேர் 
பிரகலாத் சிங் பசடல் திறந்துடவத்தார். இதன்மூலம் சூரிய அஸ்தமனத்திற்குப் பிறகும் இந்த வரலாற்று 
நிடனவுச்சின்னத்தின் அழடக நாம் காணமுடியும். 

 தினமும் இரவு 7 - 11 மணி வடர `16615 சேலவில் இந்த நிடனவுச்சின்னம் வண்ண விளக்குகளால் 
அலங்கரிக்கப்படும். இதற்காக, ஓராண்டுக்கு `1,99,388 சேலவாகிறது. சூரிய அஸ்தமனத்திற்குப் பிறகு 
பார்டவயாளர்கடள ஈர்ப்பசத, வரலாற்று நிடனவுச் சின்னங்கடள ஒளிரச்சேய்வதற்கான சநாக்கம் 
ஆகும். குதுப்மினார், UNESCOஇன் உலக பாரம்பரிய தளங்களுள் ஒன்றாக உள்ளது. இந்திய சதசிய 
தடலநகரில், அதிகம் பார்டவயிடப்பட்ட வரலாற்று நிடனவிடங்களுள் இதுவும் ஒன்றாக உள்ளது. 

2.எந்த நகரத்தில், இந்தியாவின் முதல் குப்னப உணவகம் (Garbage Cafe) திறக்கப்படவுள்ளது? 

A) இராஞ்சி 

B) இலக்கனா 

C) அம்பிகாபூா்  

D) புது தில்லி 

 தனித்துவம்மிக்க ஒருமுயற்சியாக ேத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் அம்பிகாபூர் நகராட்சியானது விடரவில் 
இந்தியாவின் முதல் ‘குப்டப உணவகத்டத’ அம்பிகாபூர் நகரத்தில் திறக்கவுள்ளது. இந்த முயற்சி, 
நகரத்டத சநகிழிக்குப்டபகளற்ற நகரமாக அந்நகரத்டத மாற்றுவதற்கான ஒரு படியாக இருக்கும். 
தனித்துவமிக்க இந்த உணவகத்தில், ஏடழ எளிய மக்கள் அல்லது குப்டப சேகரிப்பவர்கள் 1 கிசலா 
அளவிலான சநகிழிடயக் சகாண்டுவந்து சகாடுத்தால் இலவே உணவு வழங்கப்படும். அசத சநரம், ½ 

கிசலா அளவிலான சநகிழிக்குப்டபடய சகாண்டுவந்து சகாடுத்தால் காடல உணவு வழங்கப்படும்.  

 சேகரிக்கப்பட்ட இந்தக் குப்டபகள் திட திரவ வள சமலாண்டம டமயத்தில் விற்கப்படும். இந்சநகிழிக் 
கழிவுகள், சமலும் துகள்களாக மாற்றப்பட்டு, நகரத்தில் ோடலகள் அடமப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். 
அம்பிகாபூர் நகரம், ேத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் முதல் ‘குப்டபத்சதாட்டியற்ற நகரமாகும்’. இந்த நகரத்தில், 
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திறடமயான திடக்கழிவு சமலாண்டம அடமப்பு உள்ளது. மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் வீடுவீடாகச் 
சேன்று குப்டபகடளச் சேகரிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளன. தூய்டமயான நகரங்கள் தரவரிடேயில் இந்த 
நகரம் நாட்டின் இரண்டாவது தூய்டமயான நகரம் எனப் பாராட்டப்பட்டது. 

3.கர்வி குஜராத் பவன் அனைந்துள்ள நகரம் எது? 

A) சண்டிகா் 

B) புது தில்லி  

C) காந்திநகா் 

D) அகமதாபாத் 

 பிரதமர் நசரந்திர சமாடி, ேமீபத்தில், புது தில்லியில் கர்வி குஜராத் பவடன திறந்துடவத்தார். சதசிய 
தடலநகரில் அக்பர் ோடலயில் உள்ள காங்கிரஸ் தடலடமயகத்துக்கு அருகில் அடமக்கப்பட்டுள்ள 
இந்தப் புதிய கட்டிடத்டத குஜராத் அரசு சுமார் `131 சகாடி ரூபாய் சேலவில் கட்டியுள்ளது. இதில் 19 சூட் 
அடறகள், 59 வழக்கமான அடறகள், ஓர் உணவகம், ஒரு சபாது உணவரங்கம், ஒரு வணிக டமயம், 
ஒரு நிடனவுப்பரிசு அங்காடி, ஒரு பல்சநாக்கு மண்டபம், ஒரு மாநாட்டு மண்டபம், 4 ஓய்வடறகள், ஒரு 
உடற்பயிற்சிக்கூடம், ஒரு சயாகா டமயம், ஒரு மாடித்சதாட்டம் மற்றும் 20,325 ேதுர மீட்டர் பரப்பளவில் 
கட்டப்பட்டுள்ள ஒரு நூலகம் ஆகியடவ உள்ளன. 

 பாரம்பரிய மற்றும் நவீன கடலப்சபாருட்கள் மற்றும் சதாழினுட்பங்கடள இப்பவன் சகாண்டுள்ளது. 
சதசிய தடலநகரில் குஜராத்திகளுக்கான ஓர் இல்லமாகவும் இது சேயல்படும். குஜராத்தின் கலாோரம் 
டகவிடன மற்றும் உணவு வடககடள இது பிரதிநிதித்துவம் சேய்யும். இந்தக் கட்டிடம், ஏற்கனசவ 
ோணக்கியபுரியில் உள்ள குஜராத் பவனுடன் இடணந்து சேயல்படும். 

4. 'நுகாய்' என்னும் வவளாண் திருவிழானவ சமீபத்தில் ககாண்டாடிய ைாநிலம் எது? 

A) ஒடிசா  

B) கமற்கு வங்கம் 

C) கா்நாடகம் 

D) ஜாா்கண்ட் 

 சவளாண் திருவிழாவான ‘நுகாய் அண்டமயில் சமற்கு ஒடிோ மாவட்ட மக்களால் விமரிடேயாகவும் 
மகிழ்ச்சியாகவும் சகாண்டாடப்பட்டது. இது, இந்தப் பகுதியில் சகாண்டாடப்படும் மிகப்சபரிய விவோயத் 
திருவிழாவாகும். ‘நுகாய் ஜுகார்’ என்பது இந்தத் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாகும். 

 நண்பர்கள், உறவினர்கள் மற்றும் நலம்விரும்பிகளுடன் வாழ்த்துப்பரிமாற்றம் சேய்துசகாள்வசத இந்த 
நிகழ்வின் அம்ேமாகும். நீண்ட ஆயுள், மகிழ்ச்சி மற்றும் சேல்வச்சேழிப்டபப் சபற்று நீடூழி வாழ்வதற்காக 
சபரியவர்கள், ‘நுகாய் ஜுகார்’ எனக்கூறி வாழ்த்துவார்கள். கிராமப்புறங்களில் சநல்வயல்கடள மக்கள் 
வணங்குவார்கள். வீட்டிலுள்ள சபண்கள் அதிகாடலயில் எழுந்து, வீட்டின்முன் வண்ணமயமான 
இரங்சகாலி சகாலங்கள் இடுவார்கள். 
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5.கவளிநாட்டில் பணிகசய்ய விரும்பும் இனளஞர்களுக்காை ஆட்வசர்ப்பு முகனையாக கசயல்பட 
முடிவுகசய்துள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) உத்தர பிரகதசம் 

B) பஞ்சாப்  

C) மத்திய பிரகதசம் 

D)  ிமாச்சல பிரகதசம் 

 கல்வி & சவடலக்காக சவளிநாடு சேல்ல விரும்பும் இடளஞர்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு முகடமயாக 
சேயல்பட பஞ்ோப் சவடலவாய்ப்பு உருவாக்கும் துடற முடிவுசேய்துள்ளது. இடளஞர்கடள 
சவளிநாடுகளுக்கு கல்வி கற்க அனுப்புவதற்கான ஒரு சிறப்புப் பிரிடவயும் இது அடமக்கும். பயண 
முகவர்கள் சமாேடி சேய்வதாக வந்த புகார்கடளத் சதாடர்ந்து இந்த நடவடிக்டக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இந்தச் சிறப்புப் பிரிவானது நியாயமான கட்டணத்தில் கல்வி வழங்கும் அயல்நாட்டு பல்கடலகளுடன் 
ஒரு கூட்டணிடயக் சகாண்டிருக்கும். இது மாணவர்கடள சமாேடிகளிலிருந்து காப்பாற்றுவசதாடு 
மட்டுமல்லாமல், சவளிநாட்டு நிறுவனங்கள் முகவர்களுக்கு சேலுத்தும் கமிஷன் அவர்களுக்குத் 
திருப்பித்தரப்படும் என்பதால் அவர்களுக்கு நிதிரீதியாகவும் உதவும். இந்த வேதி, ஏற்கனசவ ஆந்திரம், 

சகரளம் மற்றும் சதலுங்கானத்தில் கிடடத்துவருகிறது. 

6.உலக வளங்கள் நிறுவைத்தின் தனலனையகம் எங்கு அனைந்துள்ளது? 

A) நியூயாா்க் 

B) பாாிஸ் 

C) பபா்லின் 

D) வாஷிங்டன்  

 ராக்சபல்லர் அறக்கட்டடளயின் உதவியுடன் “Reducing Food Loss and Waste” என்ற தடலப்பில் 
உலக வளங்கள் நிறுவனம் அண்டமயில் அறிக்டக ஒன்டற சவளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிக்டக 
உலகளாவிய உணவு விரயத்டத அளவீடு சேய்துள்ளது. அதாவது, ஒவ்சவார் ஆண்டும் உற்பத்தி 
சேய்யப்படும் உணவில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பங்கு உணவு உண்ணாமல் வீணடிக்கப்படுவதாக 
இவ்வறிக்டக கூறுகிறது. அது, உலக சபாருளாதாரத்தில் $940 பில்லியன் டாலருக்கு ேமமாக உள்ளது.  

 புவி சவப்பமயமாதல், டபங்குடில் வளிகளில் சுமார் 8% வாயுக்கள் வளிமண்டலத்தில் கலப்பதற்கு இந்த 
உண்ணப்படாத உணவுகசள காரணமாக உள்ளன. உணவு இழப்பு மற்றும் வீணாக்கப்படுவடத 
குடறப்பதற்கான சதசிய அளவிலான உத்திகடள உருவாக்குதல், சதசிய அளவில் சபாது - தனியார் 
கூட்டாண்டமகடள உருவாக்குதல், விநிசயாக ேங்கிலி முயற்சிகடளத் சதாடங்குதல், சிறு 
உரிடமயாளர்களின் இழப்புகடளக் குடறத்தல் மற்றும் நுகர்சவார் ேமூக விதிமுடறகடள 
மாற்றுவது ஆகியடவ இந்த நடவடிக்டககள் சிலவற்றுள் அடங்கும். 
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 உலக வளங்கள் நிறுவனம் என்பது ஓர் உலகளாவிய ஆராய்ச்சி சநாக்கிலான இலாப சநாக்கற்ற 
அடமப்பாகும்; இது 1982ஆம் ஆண்டில் சஜம்ஸ் குஸ்டாவ் ஸ்சபத்தின் தடலடமயில் சமக்ஆர்தர் 
அறக்கட்டடளயின் நிதியுதவியுடன் நிறுவப்பட்டது. இதன் தடலடமயகம் வாஷிங்டனில் உள்ளது. 

7. 72ஆவது WHO –SEARO அைர்வின் தனலவராக வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டவர் யார்? 

A) நிா்மலா சீதாராமன் 

B) இராஜ்நாத் சிங் 

C) நகரந்திர கமாடி 

D)  ா்ஷ் வா்தன்  

 மத்திய நலவாழ்வு அடமச்ேர் Dr. ஹர்ஷவர்தன், புது தில்லியில், உலக சுகாதார அடமப்பின் (WHO) 
சதன்கிழக்காசியாவிற்கான மண்டல அலுவலகத்தின் இரண்டாவது அமர்டவ சதாடங்கிடவத்தார். 
இந்தக்கூட்டத்டத இந்தியா நடத்துவது இது இரண்டாவது முடறயாகும். 72ஆவது WHO –SEARO 
அமர்வின் தடலவராக Dr. ஹர்ஷ்வர்தன் ஒருமனதாக சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். சயாகா, விடளயாட்டு, 
மிதிவண்டி ஓட்டுதல் சபான்ற உடலியல் சேயல்பாடுகடள சமற்சகாள்வது குறித்து பிரதமர் சமாடி 
சதாடங்கிய “கட்டுடல் இந்தியா” இயக்கத்துடன் இந்த நிகழ்வு ஒத்துப்சபாகிறது. சேப்டம்பர் மாதம் 
முழுவடதயும் “ஊட்டச்ேத்து மாதம்” எனக் கடடப்பிடிக்க இந்திய அரசு முடிவுசேய்துள்ளது. 

8.எந்த நகரத்தில், காதி ைற்றும் கிராை கதாழிற்துனற ஆனணயைாைது முழுமுதற் ‘கடரவகாட்டா 
கினரண்டனர’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

A) நாசிக் 

B) ட தராபாத் 

C) வாரணாசி  

D) திருவனந்தபுரம் 

 காதி மற்றும் கிராமப்புற சதாழிற்துடற ஆடணயமானது (KVIC) தனது முழுமுதற் ‘சடரசகாட்டா 
கிடரண்டடர’ வாரணாசியில் உள்ள சேவாபூரில் அறிமுகம் சேய்துள்ளது. மட்பாண்டத் தயாரிப்பில் 
மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய வீணான மற்றும் உடடந்த மட்பாண்ட சபாருட்கடள அடரப்பதற்கு 
இந்த எந்திரத்டத பயன்படுத்த முடியும். KVICஇன் தடலவரால் வடிவடமக்கப்பட்டுள்ள இதடன 
ராஜ்சகாட்டில் உள்ள சபாறியியல் பிரிவு உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது வழக்கமான மட்பாண்ட சபாருட்கடள அடரக்கும் கிடரண்டடர விடவும் மிக விடரவாக 
வீணான மட்பாண்ட சபாருட்கடள அடரக்கும். இதன் உற்பத்தி சேலவும் மிகக்குடறவாகும். சமலும், 
களிமண் பற்றாக்குடறயின் சிக்கடலத் தீர்க்கவும் இது உதவும். மத்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர 
நிறுவனங்கள் அடமச்ேரான நிதின் கட்கரி, 400 முக்கிய இரயில் நிடலயங்களில் சடரசகாட்டா 
தயாரிப்புகடள அறிமுகப்படுத்த முன்சமாழிந்துள்ளதால் இந்த எந்திரம் குயவர்களுக்கு ஒரு வரப் 
பிரோதமாக அடமயும். இந்தத் திட்டம், இரயில்சவயின் தீவிர பரிசீலடனயில் உள்ளது. 
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9. 2019 ‘சர்வவதச இலக்காளர்’ விருதுக்கு பில் & கைலிண்டா வகட்ஸ் அறக்கட்டனளயால் வதர்வு 
கசய்யப்பட்ட இந்தியர் யார்? 

A) அசீம் பிகரம்ஜி 

B) கமதா பட்கா் 

C) வந்தனா சிவா 

D) நகரந்திர கமாடி  

 ‘தூய்டம இந்தியா’ திட்டத்தின் மூலம் நாட்டு மக்களிடடசய விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்தி, அந்த 
இலக்டக அடடவதற்கு பிரதமர் சமாடி அளித்த சிறப்பான பங்களிப்புக்காக, பில் & சமலிண்டா சகட்ஸ் 

அறக்கட்டடள ோர்பில் அவருக்கு ‘2019 Global Goalkeeper’ விருது வழங்கப்படவுள்ளது. 

 ஐ.நா. அடவயால் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள நீடித்த வளர்ச்சிக்கான இலக்குகடள அடடவதற்கான 
முயற்சிகடளத் தங்கள் நாட்டிசலா அல்லது பல்சவறு நாடுகளிசலா சவற்றிகரமாகச் சேயல்படுத்தும் 
உலக நாடுகளின் தடலவர்களுக்கு ‘ேர்வசதே இலக்காளர்’ விருடத பில் & சமலிண்டா அறக்கட்டடள 
வழங்கிவருகிறது. சேப்டம்பர்.24 அன்று அசமரிக்காவில் நடக்கவுள்ள நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நசரந்திர 
சமாடிக்கு இந்த விருது வழங்கப்படும். புளூம்பர்க் ேர்வசதே வர்த்தக மாநாட்டிலும் பிரதமர் நசரந்திர 
சமாடி உடரயாற்றுகிறார். இதில், உலக நாடுகளின் தடலவர்கள் மற்றும் சபருநிறுவனங்களின் 
தடலவர்கள் பங்சகற்கின்றனர். 

 2014 அக்.2 அன்று சதாடங்கப்பட்ட ‘தூய்டம இந்தியா’ இயக்கமானது ஒரு நாடு தழுவிய இயக்கமாகும். 
சபாது இடங்கடள சபாதுமக்கள் தாமாக முன்வந்து தூய்டம சேய்ய ஊக்குவிக்கும் சநாக்கம் 
சகாண்டது இந்த இயக்கம். 2019 அக்.2ஆம் சததிக்குள் ‘தூய்டம இந்தியா’ இயக்கத்தின் சநாக்கம் 
எட்டப்படும். பில் & சமலிண்டா சகட்ஸ் அறக்கட்டடள என்பது சகாடீசுவரரும், சகாடடயாளியுமான 
டமக்சராோஃப்ட் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் பில் சகட்ஸ் மற்றும் அவரது மடனவி சமலிண்டா சகட்ஸ் 
ஆகிசயாருக்குச் சோந்தமான ஒரு தனியார் அறக்கட்டடளயாகும். 

10.சமீபத்தில் எந்த நகரத்தில், 4ஆவது கதற்காசிய அனவத்தனலவர்கள் உச்சிைாநாடு நடந்தது? 

A) பாாிஸ் 

B) பஜனீவா 

C) புது தில்லி 

D) மாகல  

 4ஆவது சதற்காசிய அடவத்தடலவர்களின் உச்சிமாநாடு, ேமீபத்தில் மாலத்தீவின் தடலநகரமான 
மாசல நகரத்தில் நடடசபற்றது. இந்த மாநாடு நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகடள அடடவதற்காக 
நடத்தப்பட்டது. ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சி நிரலின் ஒருபகுதியாக இல்லாத, ஜம்மு-காஷ்மீர் சதாடர்பான 
370ஆவது விதிமுடறகடள இரத்து சேய்வதற்கான சிக்கடல பாகிஸ்தான் எழுப்ப முயன்றது. 
இருப்பினும் ஜம்மு-காஷ்மீர் ஓர் உள்நாட்டுச் சிக்கசலன இந்தியா சதரிவித்தது. 
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 இந்த உச்சிமாநாட்டில் பங்சகற்ற இந்தியத் தூதுக்குழுடவ மக்களடவத்தடலவர் ஓம்பிரகாஷ் மற்றும் 
மாநிலங்களடவ துடணத்தடலவர் ஹரிவன்சு நாராயன் சிங் ஆகிசயார் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினர். 
இந்த உச்சிமாநாட்டில், மாசல பிரகடனம் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டசதாடு மட்டுமல்லாமல், காஷ்மீர் மீதான 
பாகிஸ்தானின் அக்கடற புறக்கணிக்கவும் சேய்யப்பட்டது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 பன்னாட்டு தமிழர் நடுவர், அங்சகார் தமிழ்ச்ேங்கம் ஆகியடவ இடணந்து நடத்தும் உலக தமிழ்க் 
கவிஞர்கள் மாநாடு, கம்சபாடிய நாட்டில் சேப்.21 & 22 ஆகிய சததிகளில் நடடசபறவுள்ளது. இந்த 
மாநாட்டில், தமிழ்க்கவிஞர்களுக்கு கம்சபாடிய அரசின் ோர்பில் திருவள்ளுவர் விருது, சதால்காப்பியர் 
விருது, இளங்சகாவடிகள் விருது, நந்திவர்மன் விருது, இராசஜந்திர சோழன் விருது, கம்பர் விருது, 

பாரதியார் விருது, கபிலர் விருது, ஒளடவயார் விருது, சுப்ரேனா விருது, சோதரவர்மன் விருது, 

சூரியவனா விருது, ேர்தரணிந்தரவர்மன் விருது உள்ளிட்ட விருதுகள் வழங்கப்படவுள்ளன. 

 தமிழ்நாட்டிசலசய முதன்முதலாக தூத்துக்குடி மாநகராட்சி புதிய சபருந்து நிடலயத்தில், ஆன்டலன் 
மூலம் இருேக்கர வாகனங்கடளப் பாதுகாக்க ரசீது வழங்கும் வேதி சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. பாலைநிைமாதலுக்கு எதிரான ஐ.நா (UNCCD) தீர்மான உறுப்பினர்களின் மாநாட்லை (COP 14) 
நைத்தும் நகரம் எது? 

A) ந ொய்டொ நெரு கரம்  

B) அமிொ்தசரஸ் 

C) ஹைதரொெொத் 

D) ெுனே 

 பாலைநிைமாதலுக்கு எதிரான ஐ.நா. தீர்மான உறுப்பினர்களின் 14ஆவது மாநாடு, செப்டம்பர் 2 அன்று 
சநாய்டா சபருநகரத்தில் நடந்தது. சபாதுமக்களுக்கும் சுற்றுச்சூழல் அலமப்புகளுக்கும் ொதகமான 
நைன்கலை ஏற்படுத்தும் செயல்கலை விலரவுபடுத்தும் அதததநரத்தில், நிைச்சீரழிலவயும் அதன் 
விலைவுகலையும் மீட்டலமப்பதத இந்த மாநாட்டின் முக்கிய நிகழ்ச்சி நிரைாக இருந்தது. 

 கடுலமயான வறட்சி (அ) பாலைநிைமாதலை அனுபவிக்கும் நாடுகளில் வறட்சியின் விலைவுகலை 
தணிப்பது மற்றும் பாலைநிைமாதலுக்கு எதிராக செயல்படுவதத இம்மாநாட்டின் முக்கிய தநாக்கமாகும். 
196 நாடுகலைச்தெர்ந்த பிரதிநிதிகள் இந்த COP 14இல் பங்தகற்றனர். 

2.உைக ததர்தல் ஆலையங்கள் சங்கத்தின் (A-WEB) புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் 
யார்? 

A) அனசொக் லவொசொ 

B) N னகொெொலசொமி 

C) சுேில் அனரொரொ  

D)  வீே் சொவ்லொ 

 ருதமனியாவிடமிருந்து தலைவர் பதவி சுழற்சி முலறயில் இந்தியாவுக்கு வருவதால் 2019-21ஆம் 
ஆண்டு வலரயிைான காைகட்டத்திற்கு உைக ததர்தல் ஆலையங்கள் ெங்கத்தின் (A-WEB) 
தலைவராக இந்தியாவின் தலைலம ததர்தல் ஆலையர் சுனில் அதராரா ெமீபத்தில் சபாறுப்தபற்றார்.  

 ஏற்கனதவ இந்தப் பதவியிலிருந்த ைான் மிங்கு ரடுசைஸ்குவுக்குப் பிறகு சுனில் அதராரா இப்பதவிக்கு 
வந்துள்ைார். A-WEB அலமப்பின் சகாடியானது அதன் புதிய தலைவரான சுனில் அதராராவிடம் 
ஒப்பலடக்கப்பட்டது. 2021ஆம் ஆண்டு முதல் அடுத்துவரும் ஈராண்டு காைத்திற்கு அது இந்திய ததர்தல் 
ஆலையத்திடம் இருக்கும். 

 45 நாடுகலைச் தெர்ந்த நூற்றுக்கும் தமற்பட்ட பிரதிநிதிகள் இந்த கூட்டத்தில் பங்தகற்றனர். A-WEB 

என்பது ததர்தல் நிர்வாக அலமப்புகளின் முதல் ெர்வததெ அலமப்பாகும். தற்தபாது, 94 நாடுகலைச் 
தெர்ந்த 97 அலமப்புகலை இது உறுப்பினராக சகாண்டுள்ைது. ததர்தல் ஆலையங்களின் பணிகள் 
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குறித்தும், அலத வலுப்படுத்துவது குறித்த தகவல்கலை அலனத்து நாடுகளும் பகிர்ந்துசகாள்ளும் 
வலகயில் இந்தக் கூட்டலமப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

3.இந்தியாவின் ‘சிறந்த தூய்லமயான பாரம்பரிய இைம்’ எனத் ததர்வு சசய்யப்பட்ை இைம் எது? 

A) திருெ்ெதி னகொவில் 

B) அே்ஹே ஹவஷ்ணவி னதவி னகொவில்  

C) சத்ரெதி சிவொஜி முஹேயம் 

D) அஜ்மீொ் நஷொிெ் ெள்ளிவொசல் 

 ஜம்மு-காஷ்மீரில் அலமந்துள்ை புகழ்சபற்ற அன்லன லவஷ்ைவ ததவி தகாவில், தூயலமக்கான 
ஒட்டுசமாத்த முன்தனற்றத்தின் அலடப்பலடயில் இந்தியாவின் ‘சிறந்த தூய்லமயான பாரம்பரியமிக்க 
இடம் - Best Swachh Iconic Place’ ததர்வு செய்யப்பட்டுள்ைது. தூய்லமயுடன் கூடிய பாரம்பரியமிக்க 
இடங்களின் தரவரிலெலய அண்லமயில் ஜல்ெக்தி அலமச்ெகம், குடிநீர் மற்றும் துப்புரவு அலமச்ெகம் 
சவளியிட்டது. 1300 துப்புரவு சதாழிைாைர்கள் மற்றும் பல்தவறு விதமான தூய்லம ொர்ந்த முன் 
முயற்சிகைால் முன்முயற்சிகள் இந்த இடத்லத அந்தக் தகாவில் எட்டியுள்ைது. 

 செப்.6 அன்று குடிநீர் மற்றும் துப்புரவு அலமச்ெகத்தினால் நடத்தப்படவுள்ை ‘தூய்லம திருவிழா’வின் 
தபாது, இந்தக் தகாவிலுக்கு, குடியரசுத்தலைவர் மதிப்புமிக்க விருலத வழங்குவார். 

4.எய்ட்ஸ், காசதநாய் மற்றும் மதைரியா ஆகிய தநாய்கலள ஒழிப்பதற்கான சர்வததச நிதியத்தின் 
தலைலமயகம் அலமந்துள்ள இைம் எது? 

A) நஜேிவொ  

B) ெொொிஸ் 

C)  ியூயொொ்க் 

D) நெொ்லிே் 

 எய்ட்ஸ், காெதநாய் (TB), மதைரியா ஆகிய தநாய்கலை ஒழிப்பதற்கான ெர்வததெ நிதியத்துக்கு $22 

மில்லியன் அசமரிக்க டாைர்கள் வழங்க இந்தியா முடிவுசெய்துள்ைது. 2020-22ஆம் ஆண்டுக்கான 
இந்தியாவின் பங்களிப்பாக இந்த நிதி வழங்கப்படும். இது இதற்குமுன்பு ஐந்தாவது தவலையில் 
அளிக்கப்பட்ட பங்களிப்லபவிட 10% அதிகமாகும். 2002ஆம் ஆண்டு முதல் இந்நிதியத்துக்கு இந்தியா 
தனது பங்களிப்லபச் செலுத்தி வருகிறது. தமலும், இந்த தநாய்கலை ஒழிப்பதற்காக நிதிலய சபற்றும் 
வருகிறது. 

 இந்தச் ெர்வததெ நிதியம் என்பது எய்ட்ஸ், காெதநாய் மற்றும் மதைரியா ஆகிய தநாய்கலை விலரவாக 
ஒழிப்பதற்காக வடிவலமக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டலமப்பாகும். இது ஐ.நா அலவயால் நிறுவப்பட்ட நீடித்த 
வைர்ச்சி இைக்குகலை அலடவதற்கு ஆதரவாக எய்ட்ஸ், காெதநாய் மற்றும் மதைரியா ஆகிய சதாற்று 
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தநாய்கலை ஒழித்துக்கட்டுவதற்காக கூடுதல் நிதி ஆதாரங்கலை ஈர்ப்பது மற்றும் முதலீடு செய்வலத 
தநாக்கமாகக்சகாண்டுள்ைது. இதன் தலைலமயகம் சுவிச்ெர்ைாந்தின் சஜனிவாவில் அலமந்துள்ைது. 

5.நைப்பாண்டு உைக ததங்காய் நாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன? 

A) Coconut for Good Health, Wealth & Wellness 

B) Coconut for Family Wellness  

C) Coconut for Healthy Life 

D) Coconut for Family Nutrition, Health, and Wellness 

 உற்பத்தித்திறன் மற்றும் விலைசபாருள் பன்முகப்படுத்துதலுடன் கூடிய ததங்காய் பண்லை 
தமம்படுத்தலில் கவனம் செலுத்துவதற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் செப்.2 அன்று உைக ததங்காய் நாள் 
கலடப்பிடிக்கப்படுகிறது. ஆசிய பசிபிக் ததங்காய் உற்பத்தியாைர்களின் மாநாடு 1998ஆம் ஆண்டில் 

வியட்நாமில் நடந்தது. இந்த மாநாட்டில் செப்.2 உைக ததங்காய் நாைாக பிரகடனம் செய்யப்பட்டது.  

 சதன்லனயின் முக்கியத்துவத்லத எடுத்துக்கூறி அதன் பயன்பாட்லட அதிகரிக்க நடவடிக்லக 
எடுக்கும் விதத்தில் மக்களிலடதய விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துவது இதன் தநாக்கமாகும். இந்தியாவில் 
இந்நிகழ்வு சதன்லன வைர்ச்சி வாரியத்தால் (Coconut Development Board) ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது.  

 நடப்பாண்டுக்கான உைக ததங்காய் நாளுக்கான கருப்சபாருள், “Coconut for Family Wellness - 
குடும்ப நைனுக்கான ததங்காய்” என்பதாகும். ஆசிய பசிபிக் ததங்காய் உற்பத்தியாைர்கள் ெமுதாயம் 
என்பது 18 உறுப்புநாடுகலைக் சகாண்ட நாடுகளுக்கிலடதயயான ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனமாகும். 
இது அதிகபட்ெ சபாருைாதார வைர்ச்சிலய அலடவதற்காக, ஆசிய பசுபிக் பிராந்தியத்தின் ததங்காய் 
வைர்ச்சி தமம்பாட்டு நடவடிக்லககலை ஊக்குவிக்கவும், ஒருங்கிலைக்கவும், அதிகபட்ெ சபாருைாதார 
வைர்ச்சிலய அலடயவும் தநாக்கம் சகாண்டுள்ைது. 

6.முதல் அசமரிக்க – Asean கைல்சார் பயிற்சியானது, எந்த நாட்டில் அதிகாரப்பூர்வமாக 
சதாைங்கியுள்ளது? 

A) தொய்லொ ்து  

B) வியட் ொம் 

C) ெுரூஹண 

D) சிங்கெ்பூொ் 

 தாய்ைாந்தில், முதல் அசமரிக்க – Asean கடல்ொர் பயிற்சியானது (AUMX) தொன் பூரியின் ெத்தாகிப் 
மாவட்டத்தில் உள்ை இராயல் தாய் கடற்பலட தலைலமயகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக சதாடங்கியது. 
மனிதாபிமான அடிப்பலடயிைான உதவிகலை வழங்குவதிலும், தபரிடர்கலைத் தணிப்பதிலும் 
பிராந்திய கடற்பலடகளுக்கு பயிற்சியளிப்பதத 5 நாள் நலடசபறும் இந்த AUMXஇன் தநாக்கமாகும்.  
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 இப்பயிற்சியில் 1,250 இராணுவ வீரர்கள் ஈடுபடுவார்கள். AUMXஐ அசமரிக்காவும், இராயல் தாய் கடற் 
பலடயும் இலைந்து வழிநடத்துகின்றன. தாய்ைாந்து, சிங்கப்பூர் மற்றும் புரூலை ஆகிய நாடுகளில் 
பயைம் செய்வதற்கான முன்தனற்பாட்டு பயிற்சிகளும் இதன்ெமயம் தமற்சகாள்ைப்படும். அலதத் 
சதாடர்ந்து தாய்ைாந்து, வலைகுடா மற்றும் சதன் சீனக்கடலில் பயிற்சிகள் தமற்சகாள்ைப்படும். இந்தப் 
பயிற்சிகள் அலனத்தும் சிங்கப்பூரில் நிலறவலடயும். 

7. சர்வததச புலிகள் மன்றத்தின் தலைலமயகம் அலமந்துள்ள இைம் எது? 

A) நசே்ஹே 

B) இலக்னேொ 

C) ெுது தில்லி  

D) கொ ்தி கொ் 

 மத்திய சுற்றுச்சூழல் அலமச்ெகத்திற்கு ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆய்வில் சிக்கிம், உத்தரகண்ட், தமற்கு வங்கம் 
மற்றும் அருைாச்ெை பிரததெம் ஆகிய மாநிைங்களின் உயரமான பகுதிகளில் புலிகள் இருப்பலத 
ததசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆலையம் உறுதிப்படுத்தியுள்ைது. அதிக உயரமுள்ை இடங்களில் புலியின் 
வாழ்விடங்கள் பற்றிய சபருந்திட்டத்லத உருவாக்குவதற்காக, உயரமான சுற்றுச்சூழல் அலமப்புகளில் 
புலி வாழ்விடங்களின் நிலைகுறித்த இந்த ஆய்லவ அலமச்ெகம் பயன்படுத்தும். 

 பூட்டான், இந்தியா மற்றும் தநபாை நாட்டு அரொங்கங்களுடன் இலைந்து ெர்வததெ புலிகள் மன்றம் 
இந்த ஆய்வுக்கு தலைலமதாங்கியது. IUCN மற்றும் KfW (சஜர்மன் வைர்ச்சி வங்கி) ஆகியவற்றின் 
ஒருங்கிலைந்த புலிகள் வாழ்விட பாதுகாப்புத் திட்டம் இதலன ஆதரிக்கிறது. ெர்வததெ புலிகள் மன்றம் 
என்பது புலிகலைப் பாதுகாப்பதற்கான ஒரு ெர்வததெ பரப்புலரலய தமற்சகாள்ை விரும்பும் நாடுகளின் 
உறுப்பினர்களின் துலையுடன் நிறுவப்பட்ட ஒதர ஓர் அரசுகளுக்கு இலடதயயானதும் பன்னாட்டு 
அலமப்புமாகும். இதன் தலைலமயகம், புது தில்லியில் அலமந்துள்ைது. 

8.கனரக பாரவுந்துகளுக்கு BS-VI சான்றிதழ் சபற்ற இந்தியாவின் முதல் வணிக வாகன உற்பத்தி 
நிறுவனம் எது? 

A) டொட்டொ னமொட்டொொ்ஸ் 

B) அனசொக் னலலண்ட்  

C) மனக ்திரொ & மனக ்திரொ 

D) சுவரொஜ் மஸ்தொ 

 அதன் 16.2 டன் மற்றும் அதற்கு தமற்பட்ட நிகர எலடசகாண்ட கனரக பாரவுந்துகளுக்கு பாரத் நிலை 
– VI உமிழ்வு விதிமுலறகலை பூர்த்தி செய்த முதல் இந்திய மூைக்கருவி உற்பத்தி நிறுவனமாக 
அதொக் தைைண்ட் மாறியுள்ைது. 

 

 

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


விண்மீன்.காம்            2019 செப்டம்பர் 05  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          5 

 BS–VI உமிழ்வு தரத்துடன் இைங்குவலத உறுதிப்படுத்துவதற்கான ொன்றிதலழ இந்நிறுவனம் 
இந்திய தானியங்கி ஆராய்ச்சி ெங்கத்திடமிருந்து (ARAI) அண்லமயில் சபற்றது. ARAI என்பது கனரக 
சதாழில்கள் மற்றும் சபாது நிறுவனங்கள் அலமச்ெகத்துடன் இலைந்த ஒரு தன்னாட்சி அலமப்பாகும். 

இது அலனத்து வலகயான வாகனங்களுக்கும் ஒருங்கிலைந்த ொன்றிதலழயும், ஒத்திலெவு 
தெலவகலையும் வழங்கி வருகிறது. 

 உச்ெநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி, வரும் 2020 ஏப்ரல்.1 முதல் பாரத் நிலை – IV தரச்ொன்று சபற்ற எந்த ஒரு 
வாகனமும் நாட்டில் விற்பலன செய்யப்படமாட்டாது. அதற்கு மாற்றாக பாரத் நிலை – VI உமிழ்வு 
தரத்துடன் கூடிய வாகனங்கள் நாடு முழுவதும் நலடமுலறக்கு வரும். அதொக் தைைண்ட், இந்துஜா 
குழுமத்தின் ஒரு முன்னணி நிறுவனமாகும். தமலும், இந்தியாவின் இரண்டாவது மிகப்சபரிய வணிக 
வாகன உற்பத்தியாைராகும். 

9. லிதயா பார்கில் என்பது எந்த மாநிைத்தில் அலமந்துள்ள மலைச்சிகரமாகும்? 

A) சிக்கிம் 

B) ஜம்மு மற்றும் கொஷ்மீொ் 

C) ைிமொச்சல ெிரனதசம்  

D) உத்தரகண்ட் 

 இந்திய இராணுவ அணியானது ஆக.20 அன்று லிதயா பார்கில் (6773 மீ) மலையுச்சிலய அலடந்தது. 
அங்கு இந்திய ததசியக்சகாடிலய அவர்கள் ஏற்றினர். இந்தப் பயைத்லத சைப்டினன்ட் சஜனரல் PM 

பாலி, இராம்பூர் புஷார் அருதக ஜாக்ரியில் சகாடியலெத்து சதாடங்கிலவத்தார். லிதயா பார்கில் என்பது 
ஹிமாச்ெை பிரததெத்தின் மூன்றாவது மிகவுயர்ந்த சிகரமாகும். இது ஜான்ஸ்கர் வரம்பில் உள்ைது. 

10.இந்ததா-அசமரிக்க இராணுவப் பயிற்சியான ‘யுத் அபியாஸ் – 2019’ நைத்தப்படுகிற நகரம் எது? 

A) ஜொே்சி 

B)  ியூயொொ்க் 

C) அஜ்மீொ் 

D) வொஷிங்டே்  

 “யுத் அபியாஸ் - 2019” என்ற கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியின் 15ஆவது பதிப்பு செப்டம்பர் 05-18 வலர 
அசமரிக்காவின் வாஷிங்டனில் உள்ை லூயிஸ் சமக் தொர்ட் கூட்டுத்தைத்தில் இந்தியாவிற்கும் 
அசமரிக்காவிற்கும் இலடதய நடத்தப்படுகிறது. இது இந்தியாவிற்கும் அசமரிக்காவிற்கும் இலடயிைான 
சபரிய கூட்டு இராணுவப் பயிற்சிகளுள் ஒன்றாகும். பல்தவறு விதமான பலடகளின் அச்சுறுத்தல்கலை 
ஒழித்துக்கட்டுவதற்காக இருபலடகளும் கூட்டாக இலைந்து பயிற்சிகலை தமற்சகாள்ளும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.கடந்த பத்தாண்டுகளில் அமெரிக்க ஓபன் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியிருக்கும் முதல் இளம் 
வீைாங்கரேயாக உள்ள பியாங்கா ஆண்டரீஸ்கு, எந்த நாட்ரடச் னேர்ந்தவைாவார்? 
A) கனடா  

B) ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள் 

C) மொ்ெனி 

D) ஆஸ்திாியா 

 2009ஆம் ஆண்டில் US ஓப்பன் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய கனைோலின் ன ோஸ்னியோக்கிக்குப் பின், 
கடந்த பத்தோண்டுகளில் US ஓப்பன் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய முதல் இளம் வீைோங்கரேயோக 19 
 யதோே கேடிய இளம் வீைோங்கரே பியோங்கோ ஆண்டரீஸ்கு மோறியுள்ளோர். 

 இறுதிப்னபோட்டியில் இடம்பபறு தற்கோக, பபல்ஜியத்ரதச் னேர்ந்த எலிஸ் பமர்படன்ரே 3-6, 6-2, 6-
3 என்ற பேட் கணக்கில் அ ர் னதோற்கடித்தோர். இறுதிப்னபோட்டியில் ப ல்லும் பட்ேத்தில், 2006இல் US 

ஓப்பன் கிைோண்ட்ஸ்லோம் பட்டத்ரத ப ன்ற மரியோ ஷைனபோ ோவுக்குப் பிறகு, அப்பட்டத்ரத ப ல்லும் 
முதல் இளம் வீைோங்கரேயோக பியோங்கோ ஆண்டரீஸ்கு மோறு ோர். னமலும் 2004ஆம் ஆண்டில் US 

ஓப்பன் ேோம்பியன் பட்டத்ரத ப ன்ற இைஷ்ய வீைோங்கரே ஸ்ப ட்லேோ குஸ்பெட்னேோ ோவுக்குப் 
பிறகு அப்பட்டத்ரத ப ல்லும் முதல் மிகவும் இள யது வீைோங்கரேயோக அ ர் ஆ ோர். 

2.வாத்திகனின் ‘புனித பிைான்சிஸ் அரெதியின் விளக்கு’ விருது வழங்கி மகௌைவிக்கப்பட்டவர் 
யார்? 

A) நரேந்திே ரொடி 

B) முகெது யூனுஸ்  

C) சச்சின் மடண்டுல்கா் 

D) ஏ ஆா் ேகுொன் 

 அரமதிரயயும் ெல்லிணக்கத்ரதயும் நிரலெோட்டு தற்கு பங்களித்தரமக்கோக  ோத்திகேோல் 
 ங்கனதேத்ரதச்னேர்ந்த னெோபல் பரிசுபபற்ற னபைோசிரியர் முகமது யூனுஸ் அ ர்கட்கு, ‘புனித பிைோன்சிஸ் 
அரமதியின் விளக்கு’ விருது  ழங்கி பகளைவிக்கப்பட்டது. இந்த விருது  ழங்கும் விழோ, அண்ரமயில், 
இத்தோலியில் உள்ள  ைலோற்றுச் சிறப்புமிக்க அசிசியின் போப்பல் னபைோலயத்தில் ெடந்தது. 

 மக்களிரடனய அரமதிரய ஊக்குவிப்பதற்கோக பணியோற்றும் ஒரு தனிெபரின் சிறப்போே பணிரய 
அங்கீகரிக்கும் விதமோக இவ்விருது  ழங்கப்படுகிறது. இந்த விருது, முதன்முதலில், னபோலந்து பதோழிற் 
ேங்க தரல ைோே பலக்  ோனலேோவுக்கு 1981ஆம் ஆண்டில்  ழங்கப்பட்டது. தலோய்லோமோ, மிக்ரகல் 
னகோர்பச்னேோவ் & ஏஞ்ேலோ பமர்கல் ஆகினயோர் இவ்விருரத ஏற்கேன பபற்ற சில முக்கிய ெபர்களோ ர். 
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3.எந்த நகைத்திலிருந்து ‘நடொடும் அறிவியல் கண்காட்சி’ திட்டம் மதாடங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) இோஞ்சி 

B) புது தில்லி 

C) சிெ்லா 

D) ரல  

 மத்திய சுற்றுலோ மற்றும் கலோேோை அரமச்ேர் பிைகலோத் சிங் பனடல், அண்ரமயில், னலவில் உள்ள னல 
அைண்மரேயில், ெோட்டின் முதல், ‘ெடமோடும் அறிவியல் கண்கோட்சி’ரய பகோடியரேத்து பதோடங்கி 
ர த்தோர். னலவிலிருந்து ஒரு னதசியத் திட்டம் பதோடங்கப்படு து இதுன  முதல் முரறயோகும். 
மோண ர்கள் மற்றும் மக்களிரடனய அறிவியல் மற்றும் பதோழில்நுட்பத்ரத பிைபலப்படுத்து னத இந்தத் 
திட்டத்தின் னெோக்கமோகும். 

 ‘ெடமோடும் அறிவியல் கண்கோட்சி’ என்பது ஒரு னபருந்தினுள் சிறப்போக  டி ரமக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் 
மூலம், பபோதுமக்கரள னெைடியோக அணுகி அறிவியல் பதோழில்நுட்பத்ரத கோண்பிக்க முடியும். இந்தப் 
னபருந்து கிைோமப்புறங்களில் உள்ள அரேத்து பள்ளிகளுக்கும் பயணித்து ஆண்டு முழு தும் 
கண்கோட்சிகரள ெடத்தும். இந்தக் கண்கோட்சியுடன் பதோரலனெோக்கி மூலம்  ோன் கண்கோணிப்புத் 
திட்டம், அறிவியல் திரைப்பட நிகழ்வு, அறிவியல் விளக்க விரிவுரைகள் னபோன்ற சில நிகழ்ச்சிகளும் 
ஏற்போடு பேய்யப்படும். 

 இத்திட்டம் அன்றோட அறிவியல் பதோடர்போே பல்ன று ஊடோடும் கண்கோட்சிகரளயும் பகோண்டுள்ளது. 
இந்தப் னபருந்தில், 20 ஊடோடும் கண்கோட்சிகள் உள்ளே. ெோடு முழு தும் 25 ‘ெடமோடும் அறிவியல் 
கண்கோட்சி’ப் னபருந்துகரள கலோேோை அரமச்ேகம் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. 

4.சிறார்களுக்காே ‘2019 UNICEF மதற்காசிய நாடாளுென்றவாதிகள் ொநாடு’ நடந்த நகைம் எது? 

A) மகாழுெ்பு  

B) பாாிஸ் 

C) நியூயாா்க் 

D) மபா்லின் 

 சிறோர்கள் உரிரம தீர்மோேம் பதோடர்போே UNICEF பதற்கோசிய ெோடோளுமன்ற ோதி மோெோடோேது 
பேப்டம்பர் 2 மற்றும் 3 ஆகிய னததிகளில், இலங்ரகயில் உள்ள பகோழும்புவில் ெரடபபற்றது. சிறோர்கள் 
உரிரமகரள அரட தற்கோே னதசிய அளவிலோே திட்டங்கரள முன்பேடுப்பதற்கு, ெோடோளுமன்ற 
உறுப்பிேர்களுக்கு இம்மோெோடு ஒரு  ோய்ப்பளித்தது. 

 சிறோர்களின் உரிரமகள் பதோடர்போே ஒப்பந்தமோேது பபரும்போலும் எல்னலோரும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
மனித உரிரமகள் ஒப்பந்தமோகும். ஆேோல், இம்மோெோட்டின்னபோது போகிஸ்தோரேச் னேர்ந்த பிைதிநிதிகள் 
கோஷ்மீர் பிைச்ேரேரய எழுப்ப முயன்றேர். இதற்கு இந்தியத் தைப்பிலிருந்து கடுரமயோே எதிர்ப்பு 
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கிளம்பியது. இந்திய பங்னகற்பு குழுவிலிருந்த கோங்கிைஸ் MP பகௌைவ் னகோனகோய் மற்றும் போ.ஜ.க MP 

ேஞ்ேய் பஜய்ஸ் ோல் ஆகினயோர் போகிஸ்தோனின் கூற்றுக்கு எதிைோக ஒற்றுரமயோக குைல் பகோடுத்தேர். 

5. ேனகாதரி ொநிலத்திற்காக அமெரிக்காவின் மடலமவயர் ொநிலத்துடன் ேமீபத்தில் ஒப்பந்தம் 
மேய்துள்ள ொநில அைசு எது? 

A) ஆந்திே பிேரதசெ் 

B) குெோத்  

C) ொா்க்கண்ட் 

D) ெகாோஷ்டிோ 

 குஜைோத் மோநில அைசு ேமீபத்தில் கோந்திெகரில், அபமரிக்கோவின் படலப யர் மோநிலத்துடன் ேனகோதரி 
மோநில புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் (Sister State MoU) ரகபயழுத்திட்டது. ஓர் அபமரிக்க மோநிலத்துடன் 
குஜைோத் ரகபயழுத்திட்ட முதல் ேனகோதரி மோநில புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் இது ோகும். அலு ல்பூர்  
 ட்டோைங்களின்படி, னேர த் துரறயில் ஒத்துரழப்பு மற்றும் GIFT IFSCஇல் முதலீட்டு  ோய்ப்புகள் 
பற்றியும் கூட்டத்தில் வி ோதிக்கப்பட்டுள்ளே. உயிரி பதோழில்நுட்ப பல்கரலக்கழகம், உயிரி அறிவியல், 

நிதியியல் னேர கள், கோல்ெரட  ளர்ப்பு மற்றும் போல் பண்ரண, துரறமுக னேர கள் னபோன்ற 
துரறகள் எதிர்கோல ஒத்துரழப்புக்கோக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளே. 

6.டிஜிட்டல் மதாழில்நுட்பம் ோர்ந்த னேரவகரள வழங்குவதற்காக ICICI வங்கியிடமிருந்து $300 
மில்லியன் டாலர் ஒப்பந்தத்ரத ேமீபத்தில் மபற்ற நிறுவேம் எது? 

A) விப்ரோ  

B) இன்ரபாசிஸ் 

C) டாடா 

D) ாிலலயன்ஸ் 

 டிஜிட்டல் பதோழில்நுட்பம் ேோர்ந்த னேர கரள  ழங்கு தற்கோக ICICI  ங்கியிடமிருந்து $300 
மில்லியன் டோலர் மதிப்பிலோே ஒப்பந்தத்ரத ேமீபத்தில் WIPRO நிறு ேம் பபற்றது. WIPRO – ICICI 

 ங்கி இரடயில் ெடந்துள்ள இந்த ஒப்பந்தம் ஏழோண்டு கோலத்திற்கோேதோகும். இதன் மதிப்பு $300 
மில்லியன் டோலர் எே WIPRO பதரிவித்துள்ளது. ஏற்கேன  இந்தச் னேர கரள  ோைோ இன்னபோபடக் 
நிறு ேம் அளித்து  ந்தது. 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ்  ோைோ இன்னபோபடக் நிறு ேத்தின் 3800 பணியோளர்கள், இந்நிறு ேத்தின் 
திட்டங்கரளயும், அரேத்து னேர கரளயும், `321 னகோடி ரூபோய்க்கு WIPRO  ோங்கியுள்ளது. இதன் 
மூலம், இனி  ோைோ இன்னபோபடக் நிறு ேம் விப்னைோ நிறு ேத்தின் இரணநிறு ேமோக பேயல்படும். 
இந்த இரணப்பு பேப்.30ஆம் னததிக்குள் நிரற ரடயும் எே எதிர்போர்க்கப்படுகிறது. 
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7. EIUஇன் உலகளாவிய வாழத்தகுந்த நகைங்கள் குறியீட்டின்படி, உலகின் மிகவும் வாழத்தகுந்த 
நகைம் எது? 

A) சிட்னி 

B) வியன்னா  

C) மெல்பா்ன் 

D) பாாிஸ் 

 ெடப்போண்டுக்கோே உலகில் மனிதர்கள்  ோழத்தகுந்த ெகைங்களின் குறியீட்ரட பபோருளோதோை 
புலேோய்வு பிரிவு (EIU) ப ளியிட்டுள்ளது. எந்பதந்த ெகைங்கள் சிறந்த அல்லது னமோேமோே  ோழத்தகுந்த 
நிரலரமகரள  ழங்குகின்றே என்பரத இந்தக் குறியீடு மதிப்பீடு பேய்கிறது. ஒரு ெகைத்தின் 
ஒவ்ப ோரு கோைணியும் ஏற்றுக்பகோள்ளக்கூடியர , ேகித்துக்பகோள்ளக்கூடியர , ேங்கடமோேர , 

விரும்பத்தகோதர  அல்லது ேகித்துக்பகோள்ள முடியோதர  எே மதிப்பிடப்படுகின்றே. 

 ெடப்போண்டு குறியீட்டில் வியன்ேோ (ஆஸ்திரியோ) முதலிடத்திலும், பமல்பர்ன் மற்றும் சிட்னி ஆகிய 
ெகைங்கள் அரதத் பதோடர்ந்த இடங்களிலும் உள்ளே. 140 ெகைங்களில் இந்தியோவிலிருந்து, புது தில்லி 
மற்றும் மும்ரப ஆகிய ெகைங்கள் முரறனய 118ஆ து இடத்திலும் 119ஆ து இடத்திலும் உள்ளே. 
னபோரிேோல் போதிக்கப்பட்ட டமோஸ்கஸ் (சிரியோ) பட்டியலின் கரடசி இடத்ரதப் பிடித்துள்ளது. 

8.எந்தத் னததியில், ேர்வனதே மதாண்டு நாள் (International Day of Charity) கரடப்பிடிக்கப்படுகிறது? 

A) மசப்டெ்பா் 5  

B) மசப்டெ்பா் 4 

C) மசப்டெ்பா் 6 

D) மசப்டெ்பா் 3 

 அரேத்து மட்டங்களிலும் பதோண்டுேோர் ெட டிக்ரககட்கு ஒரு பபோது ோே தளத்ரத  ழங்கு தும், 

பதோண்டு குறித்த விழிப்புணர்ர  மக்களிரடனய ஏற்படுத்து தற்கோகவும் பபோருட்டு, ஆண்டுனதோறும் 
பேப்டம்பர்.5 அன்று ேர் னதே பதோண்டு ெோள் கரடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

9. னநைடி பயன்கள் பரிொற்ற வேதிக்காக மதாழிலாளர் அைசு காப்பீட்டுக்கழகொேது (ESIC) எந்த 
வங்கியுடன் இரைந்துள்ளது? 

A) பஞ்சாப் ரதசிய வங்கி 

B) பாேத ஸ்ரடட் வங்கி  

C) பரோடா வங்கி 

D) ஆக்சிஸ் வங்கி 
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 அரேத்து பயேோளிகளின்  ங்கிக்கணக்குகளிலும் மின்ேணு முரறயில் னெைடி பயன்கள் 
பரிமோற்றத்ரத னமற்பகோள் தற்கோக பதோழிலோளர் அைசு கோப்பீட்டுக்கழகமோேது (ESIC) போைத ஸ்னடட் 
 ங்கியுடன் (SBI) கூட்டு னேர்ந்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் படி, ஒருங்கிரணந்த மற்றும் தோனியங்கி 
பேயல்முரறயோக எந்தப ோரு மனித தரலயீடும் இல்லோமல், அரேத்து ESIC பயேோளிகளின்  ங்கிக் 
கணக்குகளுக்கும் SBI னெைடியோக மின்ேணு பகோடுப்பேவு னேர கரள  ழங்கும். 

  ங்கி அதன் மின்ேணு பகோடுப்பேவு பதோழினுட்ப தளத்தின் மூலம் ESICஇன் நிறு ே  ள திட்டமிடல் 
பேயல்முரறகளுடன் மின்ேணு பகோடுப்பேவு (e-payment) ஒருங்கிரணப்ரப  ழங்கும். அது, ESIC 

பயேோளிகளுக்கு நிகழ்னெை அடிப்பரடயில் ேட்டரீதியோே பயன் பகோடுப்பேவுகரள  ழங்கும். இது 
னெை விையங்கள் மற்றும் தோமதங்கரள குரறக்கும் அனதனெைத்தில், மனிதர்களோல் தைவு உள்ளீடு 
பேய்யப்படும்னபோது ஏற்படும் த றுகரளயும் பிரழகரளயும் அகற்ற உதவுகிறது. 

10. WEFஇன் நடப்பாண்டு உலக பயைம் & சுற்றுலா னபாட்டித்திறன் குறியீட்டில், இந்தியாவின் 
தைநிரல என்ே? 

A) 55ஆவது 

B) 34ஆவது  

C) 67ஆவது 

D) 25ஆவது 

 உலக பபோருளோதோை மன்றத்தோல் (WEF) ெடப்போண்டுக்கோே உலக பயணம் & சுற்றுலோ னபோட்டித்திறன் 
குறியீடு ப ளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில், இந்தியோ அதன்  ளமோே இயற்ரக மற்றும் கலோேோை  ளங்கள் 
ஆகிய ற்றுக்கோக ஆறு இடங்கள் முன்னேற்றி 34ஆ து இடத்ரதப் பிடித்துள்ளது. இந்தக் குறியீட்டில், 
ஸ்பபயின் முதலிடத்திலும் பிைோன்ஸ், பஜர்மனி, ஜப்போன் மற்றும் ஐக்கிய அபமரிக்க ெோடுகள் அரதத் 
பதோடர்ந்த அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளே. 

 இக்குறியீடோேது 140 உலக பபோருளோதோைங்கரள தை ரிரேப்படுத்தியுள்ளது. ஒரு ெோட்டின்  ளர்ச்சி 
மற்றும் னபோட்டித்திறனுக்கு பபரிதும் பங்களிக்கும் பயணம் மற்றும் சுற்றுலோத்துரறயின் நீடித்த 
 ளர்ச்சிக்கு உதவும் கோைணிகள் மற்றும் பகோள்ரககளின் பதோகுப்ரப இது அளவிடுகிறது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 அபமரிக்கோவின் நியூயோர்க் ெகைத்தில் பதோழில்முரேன ோர்களுக்கோே ‘யோதும் ஊனை’ திட்டத்ரத 
தமிழ்ெோட்டு முதலரமச்ேர் க.பழனிேோமி பதோடங்கிர த்தோர். இத்திட்டத்தின்படி, `60 லட்ேம் பேலவில், 

தனியோக ஒரு  ரலத்தளம் உரு ோக்கப்படும். இதன்மூலம் உலபகங்கும் உள்ள பதோழில்முரேன ோ 
-ர்கள், தங்களின் முதலீடுகரள தமிழ்ெோட்டில் ஏற்படுத்த முடியும். அனதனபோல ‘பதோழில் ளர் தமிழகம்’ 
என்ற பபயரில் பதோழில் நிகழ்வுகள் ெடத்தப்படும். 
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தேசிய நல்லாசிரியர் விருது – 2019 

o தமிழ்ெோட்ரடச் னேர்ந்த இைண்டு ஆசிரியர்கள், புதுச்னேரிரயச் னேர்ந்த ஒரு ர் உட்பட 46 

னபருக்கு ‘னதசிய ெல்லோசிரியர் விருது’கரள குடியைசுத்தரல ர் இைோம்ெோத் னகோவிந்த்  ழங்கி 
பகௌைவித்தோர். முன்ேோள் குடியைசுத்தரல ர் Dr. S. இைோதோகிருஷ்ணனின் பிறந்தெோளோே 
பேப்.5 ஆசிரியர் ெோளோக பகோண்டோடப்படுகிறது. இரதபயோட்டி, ‘னதசிய ெல்லோசிரியர் விருது’ 
குடியைசுத்தரல ைோல் ஆண்டுனதோறும்  ழங்கப்பட்டு  ருகிறது. 

o ‘னதசிய ெல்லோசிரியர் விருது’க்கு னதர்வு பேய்யப்பட்ட 46 னபரில் தமிழ்ெோட்டின் கரூர் மோ ட்டம், 

பைமத்தி ஊைோட்சி ஒன்றியப்பள்ளியின் தரலரமயோசிரியர் R.பேல் க்கண்ணன், னகோபிபேட்டிப் 
போரளயம் ர ைவிழோ னமல்நிரலப்பள்ளியின் ேமூக அறிவியல் ஆசிரியர் M.மன்சூர் அலி, 

புதுச்னேரி கூனிச்ேம்பட்டு போன ந்தர் போைதிதோேன் அைசுத் பதோடக்கப்பள்ளியின் பபோறுப்புத்தரல 

-ரமயோசிரியர் S.ேசிகுமோர் ஆகினயோர் இடம்பபற்றிருந்தேர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் காலைான கிரண் நாகர்கர், எந்தத் துமைசார்ந்தவராவார்? 

A) அரசியல் 

B) நாடகம்  

C) விளையாட்டு 

D) அறிவியல் 

 புகழ்பெற்ை ஆங்கில-ைராத்தி புதின ஆசிரியரும் நாடக ஆசிரியருைான கிரண் நாகர்கர் (77), 
மும்மெயில் பசப்.5 அன்று காலைானார். ‘ஏழும் ஆறும் நாற்ெத்து மூன்று (1974)’, ‘இராவணனும் எடியும் 
(1994)’ ைற்றும் ஆங்கிலப் புதினைான ‘கக் ஓல்ட் (1997)’ பொன்ைமவ அவரது சில ெமடப்புகளாகும். 
அவர் தனது சமீெத்திய புதினைான ‘ஜபசாதா’மவ 2017ஆம் ஆண்டு நவம்ெரில் பவளியிட்டார். 

2.ஸ்ரீஹரி நடராஜ், எந்த விமளயாட்டுடன் பதாடர்புமடயவர்? 

A) குத்துச்சண்ளட 

B) நீச்சல்  

C) ஜூடடா 

D) சதுரங்கம் 

 பிரகாஷ் தருண் புஷ்கர் நீச்சல் குளத்தில் நடந்த 73ஆவது கிபளன்ைர்க் பதசிய மூத்த நீர் சாம்பியன்ஷிப் 
பொட்டியில், பெங்களூருமவச் பசர்ந்த ஸ்ரீஹரி நடராஜ், ‘சிைந்த நீச்சல் வீரர்’ விருமத பவன்றுள்ளார். 
ஆடவர் 100 மீட்டர் பின்பனாக்கிய நீந்தலில் (backstroke) அவர் பதசிய சாதமன ெமடத்துள்ளார். 
இதற்கிமடயில், ஹரியானாமவச் பசர்ந்த சிவானி கட்டாரியா, ‘சிைந்த நீச்சல் வீராங்கமன’யாக பதர்வு 
பசய்யப்ெட்டார். ஒட்டுபைாத்த சாம்பியன்ஷிப் ைற்றும் ஆண்கள் அணிக்கான ெட்டத்மத கர்நாடகா 
அணியும், பெண்கள் அணிக்கான பகாப்மெமய ைகாராஷ்டிரா அணியும் பவன்ைது. 

3.4ஆவது இந்திய பெருங்கடல் ைாநாடு நமடபெற்ை நகரம் எது? 

A) புது தில்லி 

B) பபய்ஜிங் 

C) பகாழும்பு 

D) மாடல  

 நான்காவது இந்திய பெருங்கடல் ைாநாடானது பசப்.3 & 4 ஆகிய பததிகளில் ைாபலவில் நமடபெற்ைது. 
இந்திய அைக்கட்டமளயானது ைாலத்தீவு அரசாங்கம் ைற்றும் S. இராஜரத்தினம் சர்வபதச ஆய்வுகள் 
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ெள்ளி ஆகியவற்றுடன் இமணந்து இதமன ஏற்ொடு பசய்திருந்தது. “Securing the Indian Ocean Region: 

Traditional and Non-Traditional Challenges” என்ெது இந்த ைாநாட்டின் கருப்பொருளாகும். 

4.இந்திய உலக விவகாரங்கள் கழகத்தின் தமலமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது? 

A) பகால்கத்தா 

B) புடே 

C) புது தில்லி  

D) பசே்ளே 

 ‘India-Africa Partnership in a Changing Global Order–Priorities, Prospects and Challenges’ என்ை 
தமலப்பில், புது தில்லியில், இந்திய உலக விவகாரங்கள் கழகைானது (Indian Council of World Affairs 
- ICWA) ைாநாடு ஒன்மை ஏற்ொடு பசய்திருந்தது. ICWA என்ெது ென்னாட்டு உைவுகள் ைற்றும் 
பவளிநாட்டு விவகாரங்களின் ஆய்வுக்காக ைட்டுபை முழுவதும் அர்ப்ெணிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 இது ஐ.நா கல்வி தாக்கத்தின் உறுப்பினராகவும் உள்ளது. இந்தியாவின் துமண குடியரசுத்தமலவர் 
இதன் ெதவிவழித் தமலவராகவும் பவளிவிவகாரத்துமை அமைச்சர் இதன் துமணத்தமலவராகவும் 
உள்ளனர். இதன் தமலமையகம் பதசிய தமலநகரான புது தில்லியில் அமைந்துள்ளது. 

5.மின்பவளிக்குற்ை விசாரமண பதாடர்ொன முதலாவது பதசிய ைாநாடு நமடபெற்ை நகரம் எது? 

A) புது தில்லி   

B) இலக்டோ 

C) பஜய்ப்பூா் 

D) டபாபால் 

 ைத்திய புலனாய்வு பிரிவானது (CBI) சமீெத்தில் மின்பவளிக் குற்ை (cyber crime) விசாரமண ைற்றும் 
தடயவியல் பதாடர்ொன முதலாவது பதசியைாநாட்மட புது தில்லியில் உள்ள அதன் தமலமையகத்தில் 
ஏற்ொடு பசய்திருந்தது. புலனாய்வாளர்கள், வழக்குமரஞர்கள், தடயவியல் வல்லுநர்கள் ைற்றும் 
கல்வியாளர்கமள ஒருங்கிமணத்து மின்பவளிக் குற்ைம் பதாடர்ொன சவால்கள் ைற்றும் தீர்வுகள் 
கண்டறிவதற்கான வழிகள் குறித்து விவாதிப்ெபத இந்த 2 நாள் ைாநாட்டின் பநாக்கைாக இருந்தது. 

6.அதிநவீன ெகுப்ொய்வு & பதாழில்நுட்ெ உதவி நிறுவனைாக (SATHI) பதர்வாகியுள்ள IIT எது? 

A) ஐஐடி காே்பூா் 

B) ஐஐடி கரக்பூா்  

C) ஐஐடி பமட்ராஸ் 

D) ஐஐடி இந்துூா் 
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 தில்லி ITIக்குப்பிைகு, ைத்திய அரசாங்கத்தின் அறிவியல் ைற்றும் பதாழில்நுட்ெத் துமையின் “அதிநவீன 
ெகுப்ொய்வு ைற்றும் பதாழில்நுட்ெ உதவி நிறுவனத்திற்கு (SATHI) கரக்பூர் IIT பதர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. 
SATHI (Sophisticated Analytical and Technical Help Institute) மையைானது ஆண்டு முழுவதும் (24×7) 
இயங்கும். 

 பிை கல்வி நிறுவனங்கள், பதசிய ஆய்வகங்கள், துளிர் நிறுவனங்கள், பதாழில்முமனபவார் ைற்றும் 
பதாழிற்துமைசார்ந்த பவளி ெயனர்களுக்கு குமைந்தெட்சம் 70% கருவிகமளப் ெயன்ெடுத்தும் பநரம் 
ஒதுக்கப்ெடும். நாட்டில் அறிவியல் அடிப்ெமடயிலான பதாழில்முமனவு ைற்றும் துளிர் நிமலகளின் 
கலாசாரத்மத பைம்ெடுத்துவதற்கான SATHI மையத்மத அதன் சமூக அறிவியல் பொறுப்புத் திட்டைாக 
கரக்பூர் IIT நிறுவனம் கருதுகிைது. 

7. தகுதிகான் கிரிக்பகட் பொட்டி (test match) வரலாற்றில் மிகவும் இளவயது அணித்தமலவராக 
உள்ளவர் யார்? 

A) நயம்ீ ஹசே் 

B) ளதசூல் இசுலாம் 

C) டமாமினுல் ஹக் 

D) இரஷீத் காே்  

 வங்கபதசத்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தகுதிகாண் பொட்டியில் தனது அணிமய வழி நடத்திய பின்னர், 
தகுதிகான் கிரிக்பகட் பொட்டி வரலாற்றில் மிகவும் இளவயது அணித்தமலவராக ஆப்கானிஸ்தான் 
கிரிக்பகட் அணியின் இடச்சுழற்ெந்துவீச்சாளர் இரஷீத் கான் வரலாற்றுச் சாதமன ெமடத்துள்ளார். 
இதன்மூலம், ஏற்கனபவ இந்தச் சாதமனமய புரிந்த ஜிம்ொப்பவ அணியின் முன்னாள் விக்பகட் கீப்ெர் 
டாபடன்டா மதபுவின் சாதமனமய இரஷீத் முறியடித்தார். 19 ஆண்டு & 165 நாட்களில், ஒரு சர்வபதச 
அணியின் அணித்தமலவராக இருந்த இளம்வீரர் என்ை பெருமைமயயும் இரஷீத் கான் பெற்றுள்ளார். 

8.ஐந்தாவது கிழக்கத்திய பொருளாதார ைன்ைத்தில் ெங்பகற்ை இந்தியத் தூதுக்குழுவிற்கு 
தமலமைதாங்கியவர் யார்? 

A) விஜய் டகசவ் டகாகடல 

B) நடரந்திர டமாடி  

C) சுப்பிரமணியம் பஜய்சங்கா் 

D) இராம்நாத் டகாவிந்த் 

 இரஷ்யாவின் தூரக்கிழக்கு பிராந்தியத்திற்கு ெயணம் பைற்பகாள்ளும் முதலாவது இந்தியப் பிரதைராக 
நபரந்திர பைாடி ைாறியுள்ளார். அதிெர் புதினுடன் 20ஆவது இந்திய–இரஷ்ய ஆண்டு உச்சிைாநாட்டில் 
கலந்துபகாண்ட அவர் தூரக்கிழக்குப் பிராந்தியத்தின் வளர்ச்சிக்காக $1 பில்லியன் டாலர் கடமன 
அறிவித்தார். ஐந்தாவது கிழக்கத்திய பொருளாதார ைன்ைத்திலும் நபரந்திர பைாடி கலந்துபகாண்டார்.  
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 இரஷ்யாவின் தூரக்கிழக்குப் பிராந்தியத்தின் பதாழில் ைற்றும் முதலீட்டு வாய்ப்புகமள பைம்ெடுத்துவது 
குறித்து இந்த அமைப்பு கவனம் பசலுத்தும். இந்தப் பிராந்தியத்தில், இந்தியா – இரஷ்யா இமடபய 
ெரஸ்ெரம் நலன்சார்ந்த பநருங்கிய ஒத்துமழப்மெ ஏற்ெடுத்துவதற்கான ஆற்ைல் வளத்மத இந்த 
அமைப்பு வழங்கும். 

9.உலக தங்க கவுன்சிலின்ெடி (World Gold Council), பைாத்த தங்க இருப்பின் அடிப்ெமடயில் 
இந்தியாவின் தரநிமல யாது? 

A) 7ஆவது 

B) 10ஆவது  

C) 6ஆவது 

D) 9ஆவது 

 உலக தங்க கவுன்சிலின் அண்மைய அறிக்மகயின்ெடி, 8133.5 டன்கள் பைாத்த தங்க இருப்புடன் 
அபைரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ளது. பஜர்ைனி (3366.8 டன்), சர்வபதச நாணய நிதியம் (IMF) (2451.8 
டன்), இத்தாலி (2451.8 டன்) ைற்றும் பிரான்ஸ் (2436.1 டன்) பைாத்த தங்க இருப்புடன் அடுத்தடுத்த 
இடங்களில் உள்ளன. 618.2 டன் பைாத்த தங்க இருப்புடன் இந்தியா ெத்தாவது இடத்தில் உள்ளது. 
இதில் சுவாரஸ்யைான விஷயம் என்னபவனில், அபைரிக்கா ைற்றும் பஜர்ைனிக்கு அடுத்தெடியாக IMF 

மூன்ைாவது இடத்மதப் பிடித்திருப்ெதால், நாடுகளின் அடிப்ெமடயில் இந்தியா உண்மையில் ஒன்ெதாம் 
இடத்தில் உள்ளது. 

10.பெருநிறுவன கடன்களுக்கான இரண்டாம் நிமல சந்மதமய உருவாக்குவதற்காக, வங்கி 
சாரா நிறுவனங்கமளப் ெங்பகற்க அமழக்கும் ரிசர்வ் வங்கிப் ெணிக்குழுவின் தமலவர் யார்? 

A) B P கனுங்டகா 

B) T N மடோகரே்  

C) M K பஜயிே் 

D) N S விஸ்வநாதே் 

 கனரா வங்கித் தமலவர் T N ைபனாகரன் தமலமையிலான 6 உறுப்பினர்கமளக் பகாண்ட ரிசர்வ் 
வங்கிப் ெணிக்குழுவானது ஆவணங்கள் தரப்ெடுத்துதல் உள்ளிட்ட பெருநிறுவன கடன்களுக்கான 
இரண்டாம் நிமல சந்மதக்கான விவரங்கமள இறுதிபசய்வதற்காக, சந்மதப்ெங்பகற்ொளர்களின் 
தன் கட்டுப்ொட்டு அமைப்மெ உருவாக்க ெரிந்துமரத்துள்ளது. 

 ெரஸ்ெர நிதியங்கள், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ைற்றும் ஓய்வூதிய நிதியங்கள் பொன்ை வங்கிசாரா 
நிறுவனங்களின் ெங்களிப்மெ பதாடங்குவதற்காக SEBI, IRDA ைற்றும் PFRDA ஆகியவற்றின் 
விதிமுமைகமள திருத்துவதற்கும் இது அமழப்பு விடுத்துள்ளது. பெருநிறுவன கடன்கமள ஏலம் 
விடுவதற்கும் விற்ெமன பசய்வதற்கும் ஆன்மலன் கடன் விற்ெமன தளைாகவும் பசயல்ெடும் ஒரு 
ைத்திய கடன் ஒப்ெந்த ெதிபவட்மட அமைப்ெதற்கும் அக்குழு ெரிந்துமரத்துள்ளது. 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 பதசிய அளவில் “பெண் குழந்மதகமளக் காப்பொம்; கற்பிப்பொம்” எனும் ைத்திய அரசின் திட்டத்மதச் 
சிைப்ொகச் பசயல்ெடுத்திதற்காக தமிழ்நாட்டின் நாைக்கல் (பதாடர்ந்து 5 ஆண்டுகளாக பெண் ொலின 
பிைப்பு விகிதத்மத அதிகரிக்க நடவடிக்மக எடுத்ததற்காக), திருவள்ளூர் (பெண் குழந்மதகளின் பிைப்பு 
விகிதத்மத சிைந்த முமையில் உயர்த்தியதற்காகவும், விழிப்புணர்வு ஏற்ெடுத்தியதற்காகவும்) முதலிய 
ைாவட்டங்களுக்கு தில்லியில் நமடபெற்ை விழாவில் விருது வழங்கப்ெட்டது. 

 பசலம் ைாவட்டத்தின் பைட்டூர் அமணயானது அது கட்டிமுடிக்கப்ெட்டு 86 ஆண்டுகள் ஆன நிமலயில், 

43ஆவது முமையாக தனது முழு பகாள்ளளவான 120 அடிமய எட்டியுள்ளது. 

 தமிழ்நாட்டில் பதாழில்முமனபவாருக்குத் பதமவயான உதவிகமள அளிக்க ‘டிஜிட்டல் ஊக்கமூட்டும் 
திட்டம்’ என்ைபவாரு புதிய திட்டத்மத தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் க.ெழனிசாமி பதாடங்கிமவத்தார். 
அபைரிக்க பதாழில்முமனபவார் என்ை அமைப்பின் உதவியுடன் பசயல்ெடுத்தப்ெடவுள்ள இந்தத் 
திட்டத்தின் மூலம் நிதியுதவி பெைவுள்ள தமிழ்நாட்டு பதாழில்முமனபவாருக்கு அவர்கள் பதாடங்கும் 
புதிய பதாழிலுக்குத் பதமவயான நிதியில் 10 சதவீதத்மத தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும். 
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