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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் காலைான விடுதமலப் ப ாராட்ட வீரர் ஹீராலால் சர்ைா, இராஜஸ்தானின் எந்த 
ைாவட்டத்மதச் பசர்ந்தவராவார்? 

A) பிகானோ்  

B) உதய்பூா் 

C) ஜெய்ப்பூா் 

D) னகாட்டா 

 விடுதமலப் ப ாராட்ட வீரரான ஹீராலால் சர்ைா தனது 95ஆம் வயதில் இராஜஸ்தானின் பிகாபனரில் 
காலைானார். இந்திய விடுதமலப்ப ாராட்டத்தில் தீவிரைாக  ங்பகற்ற காரணத்தினால் ஈராண்டுகள் 
அவர் சிமறயில் அமடக்கப் ட்டார். 

2.எந்த நகரத்தில், இந்பதா - தாய் CORPATஇன் 28ஆவது சுற்று ததாடங்கியுள்ளது? 

A) ஜகாச்சிே் 

B) பாங்காக்  

C) ஜசே்னே 

D) ஜகால்கத்தா 

 இந்தியா - தாய்லாந்து ஆகிய இருநாடுகளின் கடற் மடகளுக்கு இமடயிலான இந்தியா - தாய்லாந்து 
ஒருங்கிமணந்த பராந்தின் (COoRdinated PATrol - CORPAT) 28ஆவது சுற்றானது தசப்.5 ததாடங்கி 
தசப்.15 வமர தாய்லாந்தின்  ாங்காங்கில் நமடத றவுள்ளது. கடல்சார் சட்டங்கள் ததாடர் ான ஐக்கிய 
நாடுகளின் தீர்ைானத்மத (UNCLOS) திறம் ட தசயல் டுத்துவமத உறுதிதசய்வபத இந்பதா - தாய் 
CORPATஇன் பநாக்கைாகும். 

3.அண்மையில் காலைான அப்துல் காதிர், எந்த நாட்மடச் பசர்ந்த புகழ்த ற்ற இடச்சுழற் ந்து 
வீச்சாளராவார் (leg-spinner)? 

A) இந்தியா 

B) பாகிஸ்தாே்  

C) வங்கனதசம் 

D) ஜதே்ோப்பிாிக்கா 

  ாகிஸ்தானின் முன்னாள் இடச்சுழற் ந்து வீச்சாளரான அப்துல் காதிர் கான் (63) தசப்டம் ர்.7 அன்று 
இலாகூரில் காலைானார். தைாத்தம் 67 தடஸ்ட் ைற்றும் 104 ஒருநாள் ஆட்டங்களில் ஆடி, 368 சர்வபதச 
விக்தகட்டுகமள அவர் வீழ்த்தியுள்ளார். உலக கிரிக்தகட்டில் பவகப் ந்து வீச்சு ஆதிக்கம் தசலுத்திக் 
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தகாண்டிருந்த ப ாது, இடச்சுழற் ந்துவீச்சுக் கமல முடிவுக்கு வரும் என்ற நிமலயில் அதமன உலக 
கிரிக்தகட்டுக்கு புதுப்பித்துக் தகாடுத்தவர் அப்துல் காதிர் கான். 

4.உட்கட்டமைப்பிற்கான திட்ட வமரமவ தயார் தசய்யும்  ணிக்குழுவின் தமலவர் யார்? 

A) னசாபோ K. பட்டநாயக் 

B) அருண் னகாயல் 

C) இராெீவ் குமாா்  

D) திாினலாச்சே் னமாகபத்ரா 

 2019-20 முதல் 2024-25 நிதியாண்டு வமர `100 இலட்சம் பகாடி பதசிய உட்கட்டமைப்பிற்கான 
திட்ட வமரமவ தயாரிப் தற்கான  ணிக்குழுமவ ைத்திய அரசு அமைத்துள்ளது. இராஜீவ் குைார் 
(த ாருளாதார விவகாரங்கள் தசயலர்) தமலமையிலான இக்குழு, 2019-20ஆம் நிதியாண்டிபலபய 
ததாடங்கக்கூடிய ததாழில்நுட் ம், த ாருளாதாரம் ைற்றும் நிதியியல் ரீதியாக சாத்தியைாகக்கூடிய 

உட்கட்டமைப்புத் திட்டங்கமள  ரிந்துமரக்கும். 

 Greenfield ைற்றும் Brownfield திட்டங்களுக்காக தலா `100 பகாடி ஒதுக்கீடும் இந்தத் திட்டத்தில் இடம் 

த றுகிறது. இந்திய முதலீட்டு கட்டமைப்பு ைற்றும் பதசிய முதலீட்டு & உட்கட்டமைப்பு நிதியத்தின் 
மூலம் தனியார் முதலீடு பதமவப் டும் திட்டங்களுக்கு சந்மதப் டுத்தமல பைற்தகாள்ளவும் இது 
உதவுகிறது. 

5. றமவயின சளிக்காய்ச்சலில் (H5N1) இருந்து விடு ட்டதாக அறிவிக்கப் ட்டுள்ள நாடு எது? 

A) னநபாளம் 

B) இந்தியா  

C) இலங்னக 

D) வங்கனதசம் 

  றமவயின சளிக்காய்ச்சலில் இருந்து இந்தியா விடு ட்டுள்ளதாக விலங்குகள் நலத்திற்கான உலக 
அமைப்பு அறிவித்துள்ளது. ைற்தறாரு பநாய்த்ததாற்று கண்டறியப் டும் வமர இத்தகுதி இந்தியாவுக்கு 
வழங்கப் டும். இது ஒரு மிகக்தகாடிய ததாற்றுபநாய் நச்சுயிரியாகும் (virus); இது குறிப் ாக பகாழிகள், 
வான்பகாழிகள் ைற்றும் வாத்துகள் ப ான்ற  றமவயினங்கமள  ாதிக்கின்றது. சிலபவமளகளில் 
ைனிதர்கமள தாக்கும் இந்த நச்சுயிரி ைரணத்மதக் கூட ஏற் டுத்தவல்லது. 

6.உலக நலவாழ்வு அமைப்பின் ததன்கிழக்காசிய பிராந்தியத்தில் உள்ள எந்ததந்த உறுப்பு 
நாடுகள், B வமக கல்லீரல் அழற்சிமய தவற்றிகரைாக கட்டுப் டுத்தியுள்ளன? 

A) இந்தியா, பூட்டாே், னநபாளம் & இலங்னக 

B) வங்கனதசம், இந்னதானேசியா, வியட்நாம் & மியாே்மா் 
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C) இந்தியா, னநபாளம், மியாே்மா் & தாய்லாந்து 

D) வங்கனதசம், பூட்டாே், னநபாளம் & தாய்லாந்து  

 உலக நலவாழ்வு அமைப்பின் (WHO) ததன்கிழக்காசிய பிராந்தியத்தில், B வமக கல்லீரல் அழற்சிமய 
தவற்றிகரைாக கட்டுப் டுத்தியுள்ள முதல் நான்கு நாடுகளாக வங்கபதசம், பூட்டான், பந ாளம் ைற்றும் 

தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 5 வயதுக்கும் குமறவான குழந்மதகளிமடபய பநாய்த்தாக்கம் 
1 சதவீதத்திற்கும் குமறவாக இருக்கும்ப ாது இந்த நச்சுயிரி கட்டுப் ாட்டில் இருப் தாக கூறப் டுகிறது.  

 B வமக கல்லீரல் அழற்சி என் து ஒரு நச்சுயிரி ததாற்று ஆகும். இது கல்லீரமலத் தாக்குகிறது. பைலும், 
கடுமையான ைற்றும் நாட் ட்ட பநாய்கமள ஏற் டுத்துகிறது. 

7. ‘Mid-Monsoon 2019 Lightning’ என்ற தமலப்பில் அறிக்மக தவளியிட்டுள்ள இந்திய அமைப்பு 
எது? 

A) இந்திய விண்ஜவளி ஆராய்ச்சி னமயம் 

B) இந்திய வாேினல ஆய்வுனமயம்  

C) இந்திய பங்கு மற்றும் பாிவா்த்தனே வாாியம் 

D) இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 

 ‘Mid-Monsoon 2019 Lightning’ என்ற தமலப்பிலான அறிக்மகமய இந்திய வானிமல ஆய்வு 
மையத்தின் ஆராய்ச்சி அமைப் ான காலநிமல மீள் கண்காணிப்பு அமைப்புகள் ஊக்குவிப்பு கழகம் 
(CROSPC) தயாரித்துள்ளது. இது இந்தியாவில் நிகழ்ந்த மின்னல் தாக்குதல் குறித்து தவளியிடப் டும் 
முதலாவது அறிக்மகயாகும். 

 ஏப்ரல் - ஜூமல வமரயிலான 4 ைாத காலப் குதியில், ஒடிசாவில் அதிக மின்னல் தாக்குதல்கள்  திவு 
தசய்யப் ட்டுள்ளன. ைகாராஷ்டிரத்தில் 6.26 இலட்சம் மின்னல்களும், கர்நாடகத்தில் 6.21 இலட்சம் 
மின்னல்களும் தாக்கியுள்ளன. மின்னல் தாக்கியதில் ைட்டும் குமறந்தது 1311 ப ர் உயிரிழந்துள்ளனர். 
224 உயிரிழப்புகளுடன் உத்தரப்பிரபதசம் முதலிடத்திலும் பீகார் (170), ஒடிசா (129), ஜார்க்கண்ட் (118) 
ஆகிய ைாநிலங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன. 

8.எந்தப் த ருந்திரள் ஊடக  ரப்புமரயுடன், ‘POSHAN ைா – 2019’ ததாடங்கப் ட்டுள்ளது? 

A) POSHAN அபியாே் 

B) துூய்னம இந்தியா இயக்கம் 

C) ஆயுஷ்மாே் பாரத் 

D) சாியாேனத உண்ணுங்கள் இந்தியா (Eat Right India)  

 ைத்திய நலவாழ்வு அமைச்சர் Dr. ஹர்ஷ்வர்தன், ‘ஊட்டச்சத்து ைாதம் - 2019’ஐ ததாடங்கி, ‘சரியானமத 
உண்ணுங்கள் இந்தியா’ இயக்கம் குறித்த ஓராண்டுகால த ருந்திரள் ஊடக  ரப்புமரமய ததாடங்கி 

 

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


விண்மீன்.காம்       2019 செப்டம்பர் 08 & 09  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          4 

மவத்தார். இந்த இயக்கைானது அரசின் முன்னணி நலவாழ்வுத் திட்டங்களான POSHAN அபியான், 
இரத்தபசாமக முக்த்  ாரத் திட்டம் & தூய்மை இந்தியா இயக்கம் ஆகியவற்றுடன் ஒத்திமசந்துள்ளது. 
பைலும், நலம்  யக்கும் உணவுகள் அடங்கிய ஒரு தட்டு, சரியானமத உண்ணுவது குறித்த ஓர் 
இமணயவழி வினாடி வினா ைற்றும் ஓர் இமணயவழி  ாடத்திட்டம் உள்ளிட்ட ைக்கள் நலவாழ்மவ 
முன்னிமலப் டுத்திய ஒரு புதிய “சரியானமத உண்ணுங்கள் இந்தியா” இலச்சிமனமயயும் Dr. 

ஹர்ஷ்வர்தன் அறிமுகப் டுத்தினார். 

9.உலக நலவாழ்வு அமைப்பின் ததன்கிழக்காசிய பிராந்தியைானது தட்டம்மை ைற்றும் ரூத ல்லா 
முதலிய பநாய்கமள ஒழிப் தற்கு, எந்த ஆண்மட இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது? 

A) 2022 

B) 2023  

C) 2024 

D) 2025 

 உலக நலவாழ்வு அமைப்பின் (WHO) ததன்கிழக்காசிய பிராந்தியத்தின் உறுப்பு நாடுகள், 2023ஆம் 
ஆண்டளவில் குழந்மதகமளத் தாக்கியழிக்கும் மிகக்தகாடிய ததாற்றுபநாய்களான தட்டம்மை ைற்றும் 
ரூத ல்லா முதலிய பநாய்கமள முற்றாக ஒழித்துக்கட்ட முடிவு தசய்துள்ளன. புது தில்லியில் நடந்த 
ததன்கிழக்காசியாவுக்கான உலக நலவாழ்வு அமைப்பின் பிராந்திய குழுக்கூட்டத்தின் 72ஆவது 
அைர்வில், இந்தத் தீர்ைானம் ஏற்றுக்தகாள்ளப் ட்டது. 

 இதுநாள்வமர பூட்டான், ைக்களாட்சிக் குடியரசு தகாரியா, ைாலத்தீவுகள், இலங்மக ைற்றும் திபைார் 
தலஸ்பட ஆகிய 5 நாடுகள் தட்டமை பநாமய ஒழித்துள்ளன. வங்கபதசம், பூட்டான், ைாலத்தீவுகள், 
பந ாளம், இலங்மக & திபைார் தலஸ்பட ஆகிய 6 நாடுகளும் ரூத ல்லாமவ கட்டுப் டுத்தியுள்ளன.  

 ஏமழ ைக்களுக்கு தட்டம்மை பநாய் ப ரா த்மத விமளவிக்கின்றது; ஏதனனில் இது ஊட்டச்சத்துக் 
குமற ாடுள்ள சிறார்கள் ைற்றும் பநாதயதிர்ப்பு ஆற்றல் குமறவாக உள்ளவர்கமளத் தாக்குகிறது. இது 
குருட்டுத்தன்மை, மூமளயழற்சி, கடுமையான வயிற்றுப்ப ாக்கு, தசவித்ததாற்று ைற்றும் நிபைானியா 
உள்ளிட்ட கடுமையான சிக்கல்கமள ஏற் டுத்தக்கூடும். அபதபநரத்தில் ரூத ல்லா / பிறவி ரூத ல்லா 
பநாய்க்குறியானது சரிதசய்யவியலா பிறவிக்குமற ாடுகமள ஏற் டுத்துகிறது. 

10.சர்ச்மசக்குரிய கமளக்தகால்லியான கிமளப ாபசட்டுக்கு (glyphosate), 2023ஆம் ஆண்டில் 
தமடவிதிக்க முடிவுதசய்துள்ள ஐபராப்பிய ஒன்றிய நாடு எது? 

A) ஜொ்மேி  

B) னபாலந்து 

C) பிராே்ஸ் 

D) பிாிட்டே் 
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 சூழலமைப்புகளிலும் உணவுப் யிர்களின் ைகரந்தச் பசர்க்மகயிலும் முக்கிய  ங்கு வகிக்கும் பூச்சி 
இனங்கமளப்  ாதுகாக்க 2023ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் சர்ச்மசக்குரிய கமளக்தகால்லியான 
கிமளப ாபசட்டுக்கு தமடவிதிக்க தஜர்ைனி முடிவுதசய்துள்ளது. இந்த பவதியானது ைனிதர்களுக்கு 
புற்றுபநாமய ஏற் டுத்தும் எனவும் சந்பதகிக்கப் டுகிறது. 

 இந்தத் தமட, தஜர்ைன் பவளாண் பவதி உற் த்தியாளரான ப யர் கிராப் மசன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு 
ப ரிடியாக இருக்கும். இந்தியாவிலும் கிமளப ாபசட் கமளக்தகால்லி  ரவலாக  யன் டுத்தப் ட்டு 
வருகிறது. முன்னதாக, 2019 ஜூமலயில் கிமளப ாபசட்  யன் ாட்மட தமடதசய்த முதல் ஐபராப்பிய 
ஒன்றிய உறுப்பு நாடாக ஆஸ்திரியா ஆனது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 அழிவின் விளம்பிலுள்ள நீலகிரி வமரயாடுகளின் எண்ணிக்மக 
முக்கூர்த்தி பதசிய பூங்காவில் கடந்த மூன்றாண்டுகளில் 27% 
அதிகரித்துள்ளது. 2018இல் 568ஆக இருந்த அதன் எண்ணிக்மக 
தற்ப ாது 612ஆக உயர்ந்துள்ளது. Nilgiritragus hylocrius என்ற 
விலங்கியல் த யர்தகாண்ட இவ்விலங்கினம் தமிழ்நாட்டின் ைாநில 
விலங்காகும். 

 இந்திய கடபலார காவல் மடயின் கமரபயார பராந்துக் கப் லான யார்ட்–45005, வடதசன்மனயின் 
எண்ணூரில் அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது. த ாருத்தப் ட்ட கருவிகள் & எந்திரங்கள் மீதான பசாதமனகள் 
முடிந்தபின், 2020ஆம் ஆண்டின் ததாடக்கத்தில் இது இந்திய கடபலார காவல் மடயில் பசர்க்கப் டும் 
என எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘ANGAN’ என்னும் பன்னாட்டு மாநாட்டை நைத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்ை நகரம் எது? 

A) பெர்லின் 

B) ெுது தில்லி  

C) பெனிவர 

D) ெரரிஸ் 

 கட்ைைத் துடையில் எரிெக்தி செயல்திைன் குறித்து 3 நாள் நடைசபறும், ‘ANGAN’ என்னும் பன்னாட்டு 
மாநாட்டை புது தில்லியில் செப்.9 முதல் நைத்த எரிெக்தித் திைன் செயலகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இந்த 
நிகழ்வு, இந்திய – செர்மானிய சதாழினுட்ப ஒத்துடைப்புைன் நைத்தப்படுகிைது. 

 இந்நிகழ்வில், 16 நாடுகடளச் செர்ந்த வல்லுநர்களும் சகாள்டக வகுப்பாளர்களும், எரிெக்தித் திைன் 
மிக்க வணிக மற்றும் குடியிருப்பு கட்ைைங்களின் வடிவடமப்பு குறித்தும் கட்டுமானத்துடையில் உள்ள 
பல்சவறு மாற்று விருப்பங்கள் குறித்தும் கட்டுமானத்துடையில் உள்ள சதாழில்நுட்பங்கள் குறித்தும் 
விவாதிக்கவுள்ளனர். 

2.நைப்பாண்டு US ஓப்பன் சைன்னிஸில், ஆைவர் ஒற்டையர் பட்ைத்டத சவன்ைவர் யார்? 

A) ந ரவக் நெரநகரவிச் 

B) நரரெர் பெடரர் 

C) ரநெல்  டரல்  

D) நடனியல் பெட்பவநடவ் 

 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 என்ை ஐந்து செட்கணக்கில் சைனியல் சமட்சவசைடவ வீழ்த்தி ஸ்சபயினின் 
ரசபல் நைால் US ஓப்பன் சைன்னிஸில் ஆண்கள் ஒற்டையர் பட்ைத்டத சவன்றுள்ளார். இது அவரது 
நான்காவது US ஓப்பன் பட்ைமும் 19ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் சகாப்டபயும் ஆகும். ரசபல் நைாலுக்கு, 20 
கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்ைங்கள் சவன்று அதிக பட்ைங்கள் டகப்பற்றியவர்களின் பட்டியலில் முதலிைத்தில் 
உள்ள சுவிச்ெர்லாந்தின் சராெர் சபைரரின் ொதடனடய எட்டிப்பிடிக்க இன்னும் ஒரு கிராண்ட்ஸ்லாம் 
பட்ைசம சதடவயாக உள்ளது. 

 ஓப்பன் ெகாப்தத்தில் அதிக வயதில் அசமரிக்க ஓப்பனில் பட்ைம் சவன்ை இரண்ைாவது வீரர் என்ை 
சபருடமடய ரசபல் நைால் (33) சபற்றுள்ளார். இவ்வடகயில் கைந்த 1970இல் ஆஸ்திசரலியாவின் 
சகன் சராஸ்வால் தனது முப்பத்டதந்தாம் வயதில் அசமரிக்க ஓப்பனில் வாடக சூடியிருந்தார். 
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3. 24ஆவது உலக ஆற்ைல் மாநாட்டின் கருப்சபாருள் என்ன? 

A) Securing Tomorrow's Energy Today 

B) Energy Transition Towards 2030 

C) Energy for Prosperity  

D) Embracing New Frontiers 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ெனாதிபதி சேக் கலிபா பின் ெயித் அல் நகியான் ஆதரவின் கீழ், 24ஆவது 
உலக ஆற்ைல் மாநாடு அபுதாபியில் சதாைங்கப்பட்ைது. அரசுகள், அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள், 
கல்வித்துடை & ஊைகங்கள் உள்ளிட்ை பன்னாட்டு ஆற்ைல்ொர் நிறுவனங்கடள ஒருங்கிடணப்பசத 
இம்மாநாட்டின் சநாக்கமாகும். “செழுடமக்கான ஆற்ைல்” என்பது இம்மாநாட்டின் கருப்சபாருளாகும். 

4.எந்த நகரத்தில், ஆசியாவின் முதல் ஐந்தாம் தடலமுடை – சமய்நிகர் அடிப்படையிலான 
அதிநவீன ஓட்டுநர் பயிற்சி சிமுசலட்ைர் டமயம் சதாைங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) பசன்னன  

B) நகரயெ்ெுத்துூர் 

C) நசலெ் 

D)  ரகர்நகரவில் 

 ஆசியாவின் முதல் ஐந்தாம் தடலமுடை – சமய்நிகர் அடிப்படையிலான அதிநவீன ஓட்டுநர் பயிற்சி 
சிமுசலட்ைர் டமயம் சென்டனயில் உள்ள இந்திய தானியங்கி வாகனங்களுக்கான ெங்கத்தின் 
சதன்னிந்திய கிடள அலுவலகத்தில் (AASI) சதாைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் பயிற்சி டமயத்தில், “பாதுகாப்பாக வண்டிசயாட்டுதல்” என்ை பரப்புடரயின் கீழ் – அவெர ஊர்தி 
ஓட்டுநர்கள் இருநூறு சபருக்கு இலவெப்பயிற்சி அளிக்கும் திட்ைமும் சதாைங்கப்பட்ைது. இது அடுத்த ஆறு 
மாதங்களில் நிடைவுசெய்யப்படும். இந்தச் சிமுசலட்ைடர சென்டனடயச் செர்ந்த ‘சரட் செரியட்’ 
சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் வடிவடமத்து உருவாக்கியுள்ளது. 

5. UNESCO அதன் சதாட்டுணர முடியா கலாொர பாரம்பரியத்டத ஊக்குவிப்பதற்காக, எந்த 
இந்திய மாநிலத்துைன் கூட்டிடணந்துள்ளது? 

A) இரரெஸ்தரன்   

B) ெத்திய ெிரநதசெ் 

C) ெரர்க்கண்ட் 

D) ெஞ்சரெ் 
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 இராெஸ்தான் மாநிலத்தின் வளமிகு சதாட்டுணர முடியா கலாொர பாரம்பரியத்டத அடிப்படையாகக் 
சகாண்ை ெமூகம் ொர்ந்த சபாறுப்பான சுற்றுலாடவ ஊக்குவிப்பதற்காக UNESCO இராெஸ்தான் 
அரொங்கத்துைன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இத்திட்ைம் சொத்பூர், பார்சமர், செய்ெல்மார் மற்றும் பிகாசனர் 
மாவட்ைங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டு, சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ை கடலச்ெமூகங்களின் ெமூக-சபாருளாதார 
வளர்ச்சிடயத் தூண்ை முற்படுகிைது. 

 கடலச்ெமூகத்திற்கு பயனளிக்கும் சுற்றுலா வாய்ப்புகடள உருவாக்குவதற்காக மட்பாண்ைங்கள், 

சநெவு மற்றும் பிை டகவிடனப்சபாருட்கள் கடலயுைன் இடெ மரபுக்கடலகள் சபான்ை சதாட்டுணர 
முடியாத கலாொர பாரம்பரிய மரபுகளில் இது கவனம் செலுத்தும். 

6.2020ஆம் ஆண்டுக்கான ‘Oscars of Science’ஐ சவன்றுள்ள சதாடலசநாக்கிக் குழு எது? 

A) ெிகெ்பெரிய பதரனலந ரக்கி 

B) ெரபெருெ் ெரபகல்லன் பதரனலந ரக்கி 

C) முெ்ெது ெீட்டர் பதரனலந ரக்கி 

D) இபவண்ட் ஹரரிசன் பதரனலந ரக்கி (Event Horizon Telescope)  

 347 அறிவியலாளர்கடளக் சகாண்ை இசவண்ட் ஹாரிென் சதாடலசநாக்கிக் குழு, வரும் 2020ஆம் 
ஆண்டுக்கான, “அடிப்படை இயற்பியலில் திருப்புமுடன ஏற்படுத்தியதற்கான பரிடெ” சவன்றுள்ளது. 
$3 மில்லியன் ைாலர்கள் மதிப்பிலான இந்தப் பரிசு “அறிவியலின் ஆஸ்கர்” என்றும் அடைக்கப்படுகிைது.  

 2019 ஏப்.10 அன்று சமஸ்ஸியர் 87 (M87) விண்மீன் திரளில் உள்ள கருந்துடளடய பைமாக்கியதன் 
மூலம் உலகின் முதல் கருந்துடள பைத்டத இந்தக் குழு உருவாக்கியது. ஆரஞ்சு மற்றும் சவளிறிய 
வாயுக்களின் மத்தியில் அந்தக் கருந்துடள காணப்பட்ைது. உலகின் பல இைங்களில் எட்டு சரடிசயா 
சதாடலசநாக்கிகடள ஒன்றிடணத்து சமற்சகாள்ளப்பட்ை ஆய்வுத் திட்ைம்தான் இசவண்ட் ஹாரிென் 
சதாடலசநாக்கித் திட்ைம். 

7. ‘TSENTR 2019’ என்ை பன்னாட்டுப் பயிற்சிடய நைத்தும் நாடு எது? 

A) இ ்தியர 

B) இரஷ்யர  

C) சீனர 

D) உஸ்பெகிஸ்தரன் 

 சீனா, கெகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், பாகிஸ்தான் மற்றும் உஸ்சபகிஸ்தான் முதலிய 
நாடுகளின் படைகளுைன் இந்திய இராணுவம் பன்னாட்டுப் சபார் விடளயாட்டுகள் பயிற்சியான 
‘TSENTR - 2019’இல் பங்சகற்கிைது. செப்.9-23 வடர இரஷ்யாவின் மத்திய ராணுவ ஆடணயத்தால் 
ஒசரன்பர்க்கில் உள்ள சைாங்குஸ் பயிற்சித் தளங்களில் இந்தப் பயிற்சி சமற்சகாள்ளப்படுகிைது. 
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 நைப்பாண்டின் பயிற்சிகள் இரண்டு சதாகுதிகடளக் சகாண்டுள்ளது. முதல் சதாகுதியில் பயங்கரவாத 
எதிர்ப்பு நைவடிக்டககள், வான்வழித் தாக்குதல்கடளத் தடுப்பது, உளவு நைவடிக்டககள் மற்றும் 
தற்காப்பு நைவடிக்டககள் ஆகியடவ அைங்கும். அசதெமயத்தில், இரண்ைாம் சதாகுதியானது தாக்குதல் 
நைவடிக்டககளில் கவனம் செலுத்தும். 

8.நைப்பாண்டின் ெர்வசதெ எழுத்தறிவு நாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன? 

A) Literacy in a digital world 

B) Reading the Past, Writing the Future 

C) Literacy and Multilingualism  

D) Literacy and skills development 

 கல்வியறிவின் முக்கியத்துவம் குறித்து சபாதுமக்களிடைசய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக 
ஒவ்சவார் ஆண்டும் செப்.8 அன்று ெர்வசதெ கல்வியறிவு நாள் சகாண்ைாைப்படுகிைது. நைப்பாண்டில் 
நாளுக்கான கருப்சபாருள், “கல்வியறிவு மற்றும் பன்சமாழித்துவம்” என்பதாகும். 

9.சநர வங்கி (Time Bank) அடமக்க முடிவு செய்துள்ள மாநில அரசு எது? 

A) ெத்திய ெிரநதசெ்  

B) ஹிெரச்சல ெிரநதசெ் 

C) அருணரச்சல ெிரநதசெ் 

D) ஆ ்திர ெிரநதசெ் 

 மத்திய பிரசதெ மாநில அரசின் மகிழ்ச்சித் துடையானது சநர வங்கிடய அடமக்க முடிவுசெய்துள்ளது. 
சநர வங்கி என்பது பணத்துக்குப் பதிலாக சநரத்டத அலகாகப் பயன்படுத்தி செடவப் பரிமாற்ைத்டத 
ஏதுவாக்கும் ஒரு முடைடமயாகும். இந்த வங்கியில் உறுப்பினராக இருக்கும் ஒருவருக்கு செடவடய 
வைங்குவதன் மூலம் (சநரத்டத வைங்குதல்) ஒருவர் சநர வங்கியில் டவப்புச் செய்யலாம். 

 பின்னர் அவருக்கு ஓர் உதவி / செடவ சதடவப்படும்சபாது அந்த வங்கியின் பிை ஓர் உறுப்பினரிைம் 
இருந்து தனது டவப்டபப் பயன்படுத்தி சபற்றுக்சகாள்ளலாம். உலகின் முதலாவது சநர வங்கியானது 
1973ஆம் ஆண்டில் ெப்பானில் அடமக்கப்பட்ைது. 

10.நைப்பாண்டு US ஓப்பன் சைன்னிஸில் மகளிர் ஒற்டையர் பட்ைத்டத சவன்ைவர் யார்? 

A) ெியரங்கர ஆண்ட்ரஸ்ீகு  

B) கநரரலின் நவரஸ்னியரக்கி 

C) சிநெரனர ஹரபலெ் 

D)  நவரெி ஒசரகர 
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 இறுதிப்சபாட்டியில் செரீனா வில்லியம்டை 6-3, 7-5 என்ை செட் கணக்கில் வீழ்த்தி, நைப்பாண்டு US 

ஓப்பன் சைன்னிஸில் மகளிர் ஒற்டையர் பட்ைத்டத பியாங்கா ஆண்ட்ரீஸ்கு சவன்றுள்ளார். இந்த 
சவற்றியின் மூலம், கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்டையர் பட்ைத்டத சவன்ை முதல் கனடிய வீராங்கடன என்ை 
சபருடமடயயும் அவர் சபற்ைார். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 மத்திய அரசின் தூய்டம இந்தியா திட்ைத்தின்கீழ், தூய்டமயான புனித தலங்கடள உருவாக்கும் 
முயற்சியில் முதற்கட்ைமாக இந்தியா முழுவதும் பத்து புனித தலங்கள் சதர்வுசெய்யப்பட்ைன. இதில், 
மதுடர மீனாட்சி சொக்கநாதர் சகாவில் சதர்வுசெய்யப்பட்டு இரண்ைாம் பரிசு வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 சென்டன சகாயம்சபட்டில் தமிழ்நாட்டின் முதல் நவீன ஆதார் செடவ டமயம் திைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சதனி மாவட்ைம், சபாடிநாயக்கனூர் ெட்ைமன்ை சதாகுதிக்குட்பட்ை உப்பார்பட்டி, ெந்திர குப்த சமௌரியா 
பள்ளி வளாகத்தில், தமிழ்நாட்டின் 14ஆவது அரசு ெட்ைக்கல்லூரியிடன துடண முதலடமச்ெர் ஓ. 
பன்னீர் செல்வம் சதாைங்கிடவத்தார். 

 திருவில்லிப்புத்தூரில் கைந்த 79 ஆண்டுகளாக தயாரிக்கப்பட்டுவரும் 
தனிச்சுடவசகாண்ை பால்சகாவாவுக்கு நடுவணரசின் புவிொர் குறியீடு 
வைங்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த நகரத்தில், சமீபத்தில், இந்தியாவின் முதல் உலங்குவானூர்தி (helicopter) உச்சிமாநாடு 
நடைபபற்றது? 

A) பாட்னா 

B) டடராடூன்  

C) இலக்டனா 

D) புது தில்லி 

 உலங்குவானூர்திகள் மூலம் இடைப்டப விரிவுபடுத்துதல் என்ற கருப்பபாருளில் உத்தரகாண்ட் 
மாநிலத்தின் டைராடூனில் உள்ள சஹஸ்ரதாரா பஹலிட்டராம் என்ற இைத்தில் மத்திய உள்நாட்டு 
வான் டபாக்குவரத்து அடமச்சகத்தால் இந்தியாவின் முதல் உலங்குவானூர்தி உச்சிமாநாடு ஏற்பாடு 
பசய்யப்பட்ைது. டதசிய அளவில் MEDEVACஇல் இந்திய வான்படை உலங்குவானூர்திகளின் பங்கு 
குறித்து டபசுவதற்காக இந்திய வான்படையும் இந்த உச்சிமாநாட்டிற்கு அடைக்கப்பட்ைது. 

2. UNCCD COP 14 நடைபபறுகிற நகரம் எது? 

A) ககாழும்பு 

B) பாாிஸ் 

C) புது தில்லி  

D) கெனிவா 

 பாடலநிலமாதலுக்கு எதிரான ஐ.நா. தீர்மான உறுப்பினர்களின் 14ஆவது மாநாடு (UNCCD COP 14), 
பசப்ைம்பர்.2 - 13 வடர புது தில்லியில் நடைபபறுகிறது. நிலச்சீரழிடவயும் அதன் விடளவுகடளயும் 
மீட்ைடமப்படத இந்த மாநாட்டின் முக்கிய நிகழ்ச்சி நிரலாகும். ஐக்கிய நாடுகள் மாநாட்டில் பங்டகற்கும் 
ஆராய்ச்சியாளர்களின் கூற்றுப்படி, இந்திய சிவிங்கிப்புலி, இளஞ்சிவப்பு தடல வாத்து மற்றும் இந்திய 
கானமயில் ஆகியடவ பாடலநிலமாதல் காரைமாக அழிவின் விளிம்பில் உள்ளன. 

3.சமீபத்தில் காலமான வீரு கிருஷ்ைன், எந்த நைன வடிவத்தில், புகழ்பபற்ற இந்திய பாரம்பரிய 
நைனக்கடலஞராக இருந்தார்? 

A) டமாகினியாட்டம் 

B) கதக்  

C) கதகளி 

D) பரதநாட்டியம் 
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 ஹிந்தி நடிகரும் புகழ்பபற்ற கதக் நைனக்கடலஞருமான வீரு கிருஷ்ைன், மும்டபயில், பசப்.7 அன்று 
காலமானார். ‘இராஜா ஹிந்துஸ்தானி’, ‘துல்டஹ இராஜா’ மற்றும் ‘அடகடல ஹம் அடகடல தும்’ டபான்ற 
திடரப்பைங்களில் நடித்ததற்காக அவர் நிடனவுகூரப்படுகிறார். 

4.ஜம்மு & காஷ்மீர் இரண்ைாகப் பிரிபடுவடத டமற்பார்டவயிடும் குழுவின் தடலவர் யார்? 

A) சஞ்சய் மித்ரா  

B) கிாிராெ் பிரசாத் குப்தா 

C) அருண் டகாயல் 

D) K L மிஸ்ரா 

 இரு யூனியன் பிரடதசங்களாக பசயல்பைவிருக்கும் ஜம்மு & காஷ்மீரின் பசாத்துக்கள் மற்றும் கைன்கள் 
பங்கீடு பதாைர்பான ஆடலாசடனகடள வைங்குவதற்காக மூன்று உறுப்பினர்கள்பகாண்ை குழுடவ 
நடுவைரசு அடமத்துள்ளது. பாதுகாப்புத்துடற முன்னாள் பசயலர் சஞ்சய் மித்ரா, இந்தக் குழுவின் 
தடலவராக பசயல்படுவார். 2019 அக்டைாபர் 31 முதல் ஜம்மு - காஷ்மீர் இரு யூனியன் பிரடதசங்களாக 
பசயல்பைவுள்ளது. 

5.ஆசிய அடமச்சரடவகளுக்கு இடைடயயான எரிசக்தி பதாைர்பான எட்ைாவது வட்ைடமடச 
மாநாட்டை (AMER8) எந்த நாட்டுைன் இடைந்து இந்தியா நைத்தவுள்ளது? 

A) இஸ்டரல் 

B) வியட்நாம் 

C) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

D) மடலசியா 

 ஆசிய அடமச்சரடவகளுக்கு இடைடயயான எரிசக்தி பதாைர்பான எட்ைாவது வட்ைடமடச மாநாட்டை 
(8th Asian Ministerial Energy Roundtable - AMER8) ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துைன் இடைந்து இந்தியா 
நைத்தவுள்ளது. ஆசியாவிலும் உலகிலும் பபாறுப்புமிக்க வளர்ச்சிடய டமம்படுத்தும் டநாக்கில், மாறி 
வரும் உலகில் ஆற்றல் பாதுகாப்பு குறித்து விவாதிக்கவுள்ள இந்த மூன்றுநாள் மாநாட்டில் பபட்டராலிய 
மற்றும் இயற்டக எரிவாயுத் துடற அடமச்சரான தர்டமந்திர பிரதான் பங்டகற்கின்றார். 

6. 25ஆவது சீனியர் மகளிர் டதசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் பதாைங்கியுள்ள மாநிலம் எது? 

A) கதலுங்கானா 

B) அருணாசல பிரடதசம்  

C) ொா்கண்ட் 

D) உத்தர பிரடதசம் 
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 ஹீடரா சீனியர் மகளிர் டதசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்பின் 25ஆவது பதிப்பு, பசப்ைம்பர்.10 அன்று 
அருைாச்சல பிரடதசத்தின் பசிகாட்டில் பதாைங்கியது. 15 நாட்கள் நடைபபறும் இந்தச் சாம்பியன்ஷிப் 
நிகழ்வில், இந்தியா முழுவதுமிருந்து முப்பது அணிகள் பங்டகற்கின்றன. அந்த அணிகள் 8 குழுக்களாக 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

7.நைப்பாண்டு உலக தற்பகாடல தடுப்பு நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன? 

A) Take a Minute, Change a Life 

B) Working Together to Prevent Suicide  

C) Connect, Communicate, Care 

D) Light a candle near a Window? 

 தற்பகாடலகடளத் தடுக்க உலகளாவிய அர்ப்பணிப்பு மற்றும் நைவடிக்டககடள வைங்குவதற்காக 
ஒவ்டவார் ஆண்டும் பசப்.10 அன்று உலக தற்பகாடல தடுப்பு நாள் (World Suicide Prevention Day) 

கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. “Working Together to Prevent Suicide” என்பது நைப்பாண்டில் வரும் இந்த 
நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

8. 2019 துலீப் டகாப்டபக்கான பட்ைத்டத பவன்ற அணி எது? 

A) இந்தியா நீலம் 

B) இந்தியா பச்சச 

C) இந்தியா சிவப்பு  

D) இந்தியா மஞ்சள் 

 பபங்களூருவில் நைந்த இறுதிப்டபாட்டியில், இந்தியா பச்டச அணிடய ஓர் இன்னிங்ஸ் மற்றும் 38 
இரன்கள் வித்தியாசத்தில் டதாற்கடித்து துலீப் டகாப்டபக்கான டபாட்டியின் 58ஆவது பருவத்டத 
இந்தியா சிவப்பு அணி பவன்றுள்ளது. இந்தியா சிவப்பு அணிக்காக 153 இரன்கள் எடுத்த அபிமன்யு 
ஈஸ்வரன், ஆட்ைநாயகனாக டதர்வுபசய்யப்பட்ைார். 

9.எந்த நகரத்தில், இந்திய – இலங்டக கைல்சார் கைற்படை கூட்டுப்பயிற்சியான ‘SLINEX-2019’ 
பதாைங்கியுள்ளது? 

A) விசாகப்பட்டினம்  

B) புடன 

C) கசன்சன 

D) ககால்கத்தா 
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 ‘SLINEX-2019’ என்னும் இந்தியா மற்றும் இலங்டக கைற்படைகளுக்கு இடையிலான இருதரப்பு 
கைல்சார் பயிற்சியின் ஏைாம் பதிப்பு அண்டமயில் ஆந்திரத்தில் உள்ள விசாகப்பட்டின துடறமுகத்தில் 
பதாைங்கியது. ஒத்துடைப்டப டமம்படுத்துவடதாடு இரு கைற்படையினருக்கும் இடையிலான பரஸ்பர 
நம்பிக்டகடயயும் இயங்குதன்டமடயயும் டமலும் வலுப்படுத்துவடத இப்பயிற்சியின் டநாக்கமாகும். 

10.எந்த நகரத்தில், SCO உறுப்புநாடுகளுக்கான இராணுவ மருத்துவம் குறித்த முதல் மாநாடு 
நடைபபறவுள்ளது? 

A) புது தில்லி  

B) கபய்ெிங் 

C) மாஸ்டகா 

D) தாஷ்கண்ட் 

 சாங்காய் ஒத்துடைப்பு அடமப்பின் (SCO) உறுப்புநாடுகளுக்கான இராணுவ மருத்துவம் குறித்த முதல் 
மாநாடு பசப்.12-13 வடர புதுதில்லியில் நைத்த திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. இராணுவ மருத்துவத் துடறயில் 
உள்ள சிறந்த நடைமுடறகடளப் பகிர்ந்துபகாள்வது, திறன்கடள கட்ைடமப்பது & பபாதுடமயான 
சவால்கடள டகயாள்வது ஆகியன இந்த மாநாட்டின் டநாக்கங்களாகும். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 இந்திய அடயாடின் கைக்பகடுப்பு 2018-2019இல், அடயாடின் உப்டபப்பயன்படுத்தும் மாநிலங்களின் 
பட்டியலில் தமிழ்நாடு கடைசி இைத்டதப் பிடித்துள்ளது. தமிழ்நாடு, உப்பு உற்பத்தியில் நாட்டின் 
மூன்றாவது பபரிய மாநிலமாக உள்ளது இங்கு குறிப்பிைத்தக்கது. 61.9% டபர் மட்டுடம தமிழ்நாட்டில் 
அடயாடின் உப்டபப் பயன்படுத்துகின்றனர். 

 தமிழ்நாட்டிடலடய முதன்முடறயாக விழுப்புரம் மாவட்ைம் சின்னடசலத்தில் 100 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில், 

உலகத்தரத்தில் கால்நடை ஆராய்ச்சி டமயம் அடமக்கப்பைவுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்திய இரயில்வே குழந்தைகளுக்கான ைனது முைல் ‘ப ாழுதுவ ாக்குப்  குதி’தய எந்ை 
இரயில் நிதையத்தில் அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது? 

A) ஹஸ்ரத் நிசாமுதீன் 

B) பபாபால் 

C) விசாகப்பட்டினம்  

D) சத்ரபதி சிவாஜி முனனயம் 

 ஆந்திரத்தின் விசாகப் ட்டினம் இரயில் நிதையத்தில் இந்திய இரயில்வே குழந்தைகளுக்கான ைனது 
முைல் ‘Fun Zone – ப ாழுதுவ ாக்குப் குதி’தய அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. இரயில்வே நதைவேதைகளில் 
இரயிலுக்காக நீண்ைவநரம் காத்திருக்கும் வநரங்களில் குழந்தைகதள  ல்வேறு உள்ளரங்கு 
விதளயாட்டுகளில் ஈடு டுத்துேவை இைன் வநாக்கோகும். இது கிழக்குக் கைற்கதர இரயில்வேயின் 
ோல்வைர் பிரிவின் ஒரு புதுதேயான முயற்சியாகும். 

2. T20 சர்ேவைச கிரிக்பகட்டில் 100 விக்பகட்டுகதள வீழ்த்திய முைல்  ந்துவீச்சாளர் யார்? 

A) லசித் மலிங்கா  

B) முகமது ஷமி 

C) பகமரூன் பான்கிராப்ட் 

D) ஜஸ்பிாித் பும்ரா 

 இைங்தக கிரிக்பகட் அணிதயச் வசர்ந்ை ைசித் ேலிங்கா, நியூசிைாந்துக்கு எதிரான மூன்றாேது T20 
வ ாட்டியில், 4  ந்துகளுக்கு 4 விக்பகட்தை வீழ்த்தினார். இைன்மூைம், சர்ேவைச T20 வ ாட்டிகளில் 
100 விக்பகட்தை வீழ்த்திய முைல் வீரராக அேர் ஆனார். வேலும், 97 விக்பகட் வீழ்த்தியிருந்ை 
 ாகிஸ்ைான் அணிதயச் வசர்ந்ை ஷாஹித் அப்ரிடியின் சாைதனதய ேலிங்கா முறியடித்துள்ளார். 

3.ஆங்கிைக்கால்ோதயக் கைந்ை உைகின் மிகவும் இளம் நீச்சல் வீரரான பகளர்வி சிங்வி, எந்ை 
ோநிைத்தைச் வசர்ந்ைேராோர்? 

A) இராஜஸ்தான்  

B) குஜராத் 

C) ஹிமாச்சல பிரபதசம் 

D) மகாராஷ்டிரா 

 இராஜஸ்ைான் ோநிைம் உைய்பூதரச்வசர்ந்ை பகளர்வி சிங்வி (16), கைந்ை ஆகஸ்ட் ோைத்தில் 13 ேணி 
26 நிமிைங்களில் ஆங்கிைக் கால்ோதயக் கைந்ை உைகின் மிகவும் இளம் திறந்ைபேளி நீர்ப் ரப்பு 
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நீச்சல் வீரராக ஆனைன் மூைம் இந்தியாவுக்குப் ப ருதேவசர்த்துள்ளார். இந்ைக் கால்ோய், பைற்கு 
இங்கிைாந்தை ேை பிரான்சிலிருந்து பிரிக்கிறது ேற்றும் ேைகைலின் பைற்குப் குதிதய அட்ைாண்டிக் 
ப ருங்கைலுைன் இதைக்கும் ஒரு நீர்நிதையாகும். 

4.இந்திய  த்திரிதக அதேப்பின் (PTI) புதிய ைதைேராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளேர் யார்? 

A) K N சாந்த் குமாா் 

B) மபகந்திர பமாகன் குப்தா 

C) விஜய் குமாா் பசாப்ரா  

D) அவீக் குமாா் சா்க்காா் 

 இந்திய  த்திரிதக அதேப்பின் (PTI) ைதைேராக  ஞ்சா  வகசரி குழுேத்தின் ைதைதேயாசிரியர் 
விஜய் குோர் வசாப்ரா நியமிக்கப் ட்டுள்ளார்.  திப் ாளரும், தி இந்து  த்திரிதகயின் முன்னாள் 
ைதைதேயாசிரியருோன N ரவிக்குப்பிறகு அேர் இப் ைவிக்கு ேந்துள்ளார். இந்தியாவின் மிகப்ப ரிய 
பசய்தி நிறுேனம் PTI, புது தில்லிதய ைதைதேயிைோகக் பகாண்டு இயங்கி ேருகிறது. 

5. 40ஆேது சரளா புரஸ்காரருக்கு வைர்ந்பைடுக்கப் ட்டுள்ள பிர ை எழுத்ைாளர் யார்? 

A) ஹரபிரசாத் தாஸ் 

B) இராதா பமாகன் கடனாயக் 

C) மானசி பிரதான் 

D) பிரதீப் தாஷ்  

 புகழ்ப ற்ற ஒடிய எழுத்ைாளரான Dr. பிரதீப் ைாஷ் அேர்களுக்கு ேரும் அக்.26 அன்று ‘சாரு சி ார் ஓ 
சார்ஜியா’ என்ற அேரது கவிதை  தைப்பிற்காக ேதிப்புமிக்க ‘சரளா புராஸ்கர்’ ேழங்கி பகளரவிக்கப்  
- ைவுள்ளார். இந்ை விருது, ஒடிசாவின் முைன்தே இைக்கிய விருைாக அங்கீகரிக்கப் ட்டு, IMFA 

நிறுேனத்தின் பைாண்டு நிறுேனோன இந்திய உவைாகங்கள் ப ாதுத் பைாண்டு நிறுேனத்ைால் 
(IMPaCT) நிறுேப் ட்ைைாகும். IMFA லிட், இந்தியாவில் இரும்பு உவைாகக் கைதேகளின் முன்னணி 
ேற்றும் ஒவர முழுதேயான ஒருங்கிதைந்ை ையாரிப் ாளராகும். 

6. 2019 ஆசிய  சிபிக் ‘Golf Hall of Fame’க்கு வைர்வு பசய்யப் ட்டுள்ள இந்தியர் யார்? 

A) ஷியாம் சரண் 

B) தீபக் நயாா் 

C) பவன் முஞ்சல்  

D) பிரவீன் பசாபமஷ்வா் 
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 ஹீவரா வோட்வைாகார்ப் நிறுேனத்தின் ைதைேரும் வேைாண்தே இயக்குநருோன Dr.  ேன் முஞ்சல், 
ேரும் நே.6 அன்று 2019 ஆசிய  சிபிக் ‘Golf Hall of Fame’இல் இதைக்கப் டுோர். இைன்மூைம், 

ஏற்கனவே இந்ைப் ட்டியலில் உள்ள ஜாக் நிக்ைாஸ், வகரி பிவளயர் வ ான்ற  ை புகழ்ப ற்ற வகால்ப் 
வீரர்களுைன் அேர் இதைோர். 

 Dr.  ேன் முஞ்சல் ைனது இருசக்கர ேணிகத்தைத் ைவிர, வகால்ப், கால் ந்து, கள ஹாக்கி & கிரிக்பகட் 
ஆகிய விதளயாட்டுகளுக்கான  ன்னாட்டு விளம் ரைாரர்களுள் ஒருேரும் ஆோர். 

7. CRPD பைாைர் ான ஐ.நா குழுவின் 22ஆேது  திப்பு நதைப ற்ற நகரம் எது? 

A) ஜஜனிவா  

B) பாாிஸ் 

C) நியூயாா்க் 

D) ஜபா்லின் 

 ோற்றுத்திறனாளிகள் உரிதேகள் பைாைர் ான ஐ.நா சாசனத்தின் 22ஆேது அேர்வு, பசப்.2 & 3 ஆகிய 
வைதிகளில் பஜனிோவில் உள்ள UNHRCஇல் நதைப ற்றது. இந்ை அேர்வில், CRPD பைாைர் ான 
‘இந்தியாவில் ோற்றுத்திறனாளிகளின் நிதைதே’ குறித்ை இந்தியாவின் முைல் அறிக்தகதய ஐ.நா. 
 ரிசீைதனக்கு எடுத்துக்பகாண்ைது. இதில்  ங்வகற்ற இந்திய தூதுக்குழுவுக்கு சகுந்ைைா D காம்லின் 
ைதைதேைாங்கினார். UNCRPDஇன் கைதேகளுக்கு ஏற்  ோற்றுத்திறனாளிகளின் வேம் ாட்டுக்காக 
இந்திய அரசால் எடுக்கப் ட்ை முயற்சிகதள அப்வ ாது அேர் எடுத்துதரத்ைார். இந்ைத் தீர்ோனத்தின் 
35ஆேது பிரிவுக்கு இைங்க 2007 அக்.1 என பின்வனற்பு இட்டு இந்தியா இைற்கு ஒப்புைல் அளித்ைது.  

8.எந்ை நகரத்திலிருந்து வைசிய கால்நதை வநாய்கள் கட்டுப் ாட்டுத் திட்ைம் பைாைங்கப் ட்ைது? 

A) ஜசன்னன 

B) மதுரா  

C) காந்தி நகா் 

D) புது தில்லி 

 நாட்டில் உள்ள கால்நதைகளுக்கு ஏற் டும் கால் & ோய்ப் குதி வநாய், புரூபசைாஸிஸ் ஆகியேற்தற 
கட்டுப் டுத்ைவும், ஒழிக்கவும், வைசிய கால்நதை வநாய்த்ைடுப்புத் திட்ைத்தைப் பிரைேர் நவரந்திர வோடி 
உத்ைரப்பிரவைச ோநிைம் ேதுராவில் பைாைங்கிதேத்ைார்.  

 கால்நதைகள், எருதே, பசம்ேறி ஆடு, ஆடு,  ன்றிகள் உள்ளிட்ை 500 மில்லியனுக்கும் அதிகோன 
கால்நதைகளுக்கு சுோர் `13000 வகாடி பசைவில் ைடுப்பூசி வ ாடுேவை இத்திட்ைத்தின் வநாக்கோகும். 
இது 2024 ேதர ஐந்ைாண்டு காைத்திற்கு பசயல் டுத்ைப் டும். இதுைவிர, ‘ஸ்ேச்சைா ஹி வசோ’ திட்ைம் 
- 2019 ேற்றும் வைசிய பசயற்தக கருவூட்ைல் திட்ைத்தையும் அப்வ ாது அேர் பைாைங்கி தேத்ைார். 
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9.பிரைேர் நவரந்திர வோடியின் முைன்தேச் பசயைாளராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளேர் யார்? 

A) ஷியாம் சரண் 

B) ாியாத் பமத்யூ 

C) பிரபமாத் குமாா் மிஸ்ரா  

D) வீபரந்திர குமாா் 

 Dr. பிரவோத் குோர் மிஸ்ரா IAS (குஜராத்: 1972) பசப்ைம் ர்.11 முைல் அேலுக்கு ேரும் ேதகயில் பிரைேர் 
வோடியின் புதிய முைன்தேச் பசயைாளராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். இந்ை நியேனத்திற்கு முன்னர், 

அேர் பிரைேரின் கூடுைல் முைன்தேச் பசயைாளராகவும் அதேச்சரதே  ைவியிலும் இருந்ைார். 

10.இந்தியாவின் முைல்  ன்னாட்டு ேகளிர் ேர்த்ைக தேயத்தை அதேக்க முடிவுபசய்துள்ள 
ோநிை அரசு எது? 

A) மகாராஷ்டிரா 

B) கா்நாடகா 

C) பகரளா  

D) ஒடிசா 

 ப ண் பைாழில்முதனவோதர அதிகரிப் ைற்கும்  ாலின சேத்துேத்தைப் ப றுேைற்குோக நாட்டின் 
முைல்  ன்னாட்டு ேகளிர் ேர்த்ைக தேயத்தை (international Women’s Trade Centre - iWTC) வகாழிக் 

வகாட்டில் அதேக்க வகரள ோநிை அரசு முடிவுபசய்துள்ளது. இது ஐக்கிய நாடுகளின் நீடித்ை ேளர்ச்சி 
இைக்குகளுைன் (SDGs’) ஒத்துப்வ ாகிறது. "விஷன் 2020"இன் கீழ் iWTCஇன் முைல் கட்ைப் ணிகள் 
பசயல் டுத்ைப் ை உள்ளன. இது 2021ஆம் ஆண்டுக்குள் முடிக்க திட்ைமிைப் ட்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 திருபநல்வேலி ோேட்ைம், கல்லிதைக்குறிச்சியில் உள்ள அருள்மிகு குைவசகரமுதையார் உைனுதற 
அறம்ேளர்த்ைநாயகி அம்ேன் வகாவிலிலிருந்து 37 ஆண்டுகட்கு முன்பு திருடுவ ான, 700 ஆண்டுகள் 
 ழதேோய்ந்ை நைராஜர் சிதைதய பேட்ராஸ் உயர்நீதிேன்ற சிறப்பு விசாரதைக் குழுவினர் 
மீட்டுள்ளனர். இந்ைக் வகாவில், ேன்னர் குைவசகர  ாண்டியனால் கட்ைப் ட்ைைாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. “K2-18b” என்னும் மீ புவியின் வளிமண்டலத்தில் நீராவியைக் கண்டறிை அறிவிைலாளர்கள் 
பைன்படுத்திை த ாயலந ாக்கி எது? 

A) மிகப்பபரிய ப ரலைந ரக்கி 

B) ஹப்பிள் விண்பவளி ப ரலைந ரக்கி  

C) ஆஸ்ட்ந ரசரட் 

D) Spektr – RG 

 இலண்டன் பல்கயலக்கழக கல்லூரியின் வானிைலாளர்கள், NASAஇன் ஹப்பிள் விண்தவளி 
த ாயலந ாக்கியிலிருந்து  ரயவப் பைன்படுத்தி, ‘K2-18b’ எனப்படும் புவி அளவிலான நகாளின் 
வளிமண்டலத்தில் மு ன்முயைைாக நீராவியைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். ‘K2-18b’ என்னும் இந் ப் 
புைக்நகாள்,  மது புவியைப்நபான்று எட்டு மடங்கு நியை தகாண்ட ாக இருப்ப ால் இது, ‘மீ புவி–Super 

Earth’ என்று அயழக்கப்படுகிைது. 

 இது லிநைா விண்மீன் மண்டலத்தில், புவியிலிருந்து 110 ஒளி ஆண்டுகள் த ாயலவில் ஒரு சிவப்பு 
குள்ள  ட்சத்திரத்ய ச் சுற்றிவருகிைது. இக்நகாள் மு ன்மு லில் NASAஇன் தகப்லர் விண்கலத் ால் 
2015ஆம் ஆண்டில் கண்டறிைப்பட்டது. புைக்நகாள் என்பது  மது சூரிை மண்டலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட 
ஒரு நகாயளக் குறிக்கிைது. 

2.எந்  இந்திை தூ ருக்கு ஐக்கிை அரபு அமீரகத்தின் மு ல் ர ‘Order of Zayed II’ விருது வழங்கி 
தகளரவிக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) இ வீஷ் குமரர் 

B)  வ் ீப் சிங் சூரி  

C) இ ஹி மசூம்  ரசர 

D) லசய ் அக்பரு ீன் 

 ஐக்கிை அரபு அமீரகத்தின் ஜனாதிபதி நேக் கலீபா பின் சயீத் அல்  ஹிைான், இந்திை தூ ர்  வ்தீப் 
சிங் சூரிக்கு மு ல் ர ‘Order of Zayed II’ விருய  வழங்கியுள்ளார். இரு ாடுகளுக்கும் இயடயிலான 
 ட்புைவுகள் & ஒத்துயழப்யப நமம்படுத்துவ ற்கும் வலுப்படுத்துவ ற்கும் அவராற்றிை பங்களிப்யப 
அங்கீகரிக்கும் வி மாக அவருக்கு இந்  விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

3. Cheapflightsall.com என்னும் உலகின் மிகப்தபரிை நியல வயலத் ளத்ய  உருவாக்கிை 
அமித் சர்மா, எந்   கரத்ய ச் நசர்ந் வராவார்? 

A) புநன   B)  ிை்ைி  

C) பபங்களூரு  D) இ ரஞ்சி 
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 தில்லியில் வசிப்பவரும், Cheapflightsall.comஇன் உரியமைாளருமான அமித் சர்மா, உலகின் மிகப் 
தபரிை நியலவயலத் ளமான (static website) Cheapflightsall.comஐ உருவாக்கியுள்ளார். 

 இந் ச் சா யனயின் மூலம், லிம்கா சா யனகள் நூல் - 2019, பன்னாட்டு சா யனகள் நூல் - 2018, 

உலக சா யனகள் நூல் - 2019, இந்திை சா யனைாளர்கள் சா யன நூல் - 2019, இந்திை 
சா யனகள் நூல் - 2019 மற்றும் ஆசிைா சா யனகள் நூல் – 2019 மு லிை 6 தவவ்நவறு சா யன 
நூல்களில் அவர்  னது தபையர பதிவு தசய் ார். 

4.சமீபத்தில் காலமான இராஜநசகர், எந் ப் பிராந்திை தியரயுலகில் மூத்   டிகர் - இைக்கு ராக 
இருந் ார்? 

A)  மிழ்  

B) மலையரளம் 

C) ப லுங்கு 

D) கன்னடம் 

 மூத்   மிழ்  டிகரும், ஒளிப்பதிவாளரும், இைக்கு ருமான ராஜநசகர் (61), தசப்.8 அன்று தசன்யனயில் 
காலமானார். பல முன்னணி த ாயலக்காட்சித் த ாடர்களில்  டித்துள்ள இவர், ‘சரவணன் மீனாட்சி’ 
த ாடர் மூலம் அண்யமக்காலங்களில் பிரபலமாக அறிைப்பட்டார். 

5.எந்  ஆற்றில், இந்திைாவின் 2ஆவது ஆற்றுவழி பல்வயக முயனைம் கட்டப்பட்டுள்ளது? 

A) யமுலன 

B) பி ம்மபு ் ி ர 

C) நகர ரவரி 

D) கங்லக  

 இந்திைாவின் 2ஆவது ஆற்றுவழி பல்வயக நபாக்குவரத்து முயனைமானது பிர மர் நமாடிைால் 
ஜார்கண்டில் உள்ள சாஹிப்கஞ்சில் தசப்.12 அன்று திைந்து யவக்கப்பட்டது. இ யன, ஜல் மார்க் 
விகாஸ் திட்டத்தின்கீழ், கங்யகைாற்றில், இந்திை நீர்வழிப் நபாக்குவரத்து ஆயணைம் கட்டியுள்ளது. 
சுமார் 2 ஆண்டுகளில் `290 நகாடி தசலவில் இது கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 சாஹிப்கஞ்சில் உள்ள இந்  முயனைம், ஜார்க்கண்ட் மற்றும் பீகார் மாநிலத்தில் தசய்ைப்பட்டு வரும் 
த ாழில்கயள உலக சந்ய  அளவுக்கு தகாண்டுதசல்லும். நமலும், இந்திை – ந பாளம் இயடநை 
சரக்குப் நபாக்குவரத்து இயணப்யபயும் இது வழங்கும். இந்திைாவின் மு ல் ஆற்றுவழி பல்வயக 
நபாக்குவரத்து முயனைம், வாரணாசியில் கட்டப்பட்டது. 
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6. ‘Savarkar: Echoes from a forgotten past’ என்ை நூலின் ஆசிரிைர் ைார்? 

A) ந ரமிைர  ரப்பர் 

B) விக் ம் சம்ப ்  

C) இர்பரன் ஹபீப் 

D)  ரமச்ச ் ி  குகர 

 ‘Savarkar: Echoes from a forgotten past’ என்ை நூயல தபங்களூருயவச் நசர்ந்  வரலாற்ைாசிரிைர் 
விக்ரம் சம்பத் எழுதியுள்ளார். இது, விடு யலப் நபாராளியும்  த்துவவாதியுமான வி ாைக்  ாநமா ர் 
சாவர்க்கரின் (வீர் சாவர்க்கர்) வரலாற்யை அவர் பிைந்  1883இலிருந்து 1924இல் இரத்னகிரியில் 
அவருக்கு வழங்கப்பட்ட நிபந் யனக்குட்பட்ட விடு யல வயர விவரிக்கிைது. 

7.இந்திைாவின் மு ல் டிஜிட்டல் திையம யமைத்ய  அயமபப் ற்காக NITI ஆநைாக்கால் த ரிவு 
தசய்ைப்பட்டுள்ள நிறுவனம் எது? 

A) பமக்கின்சி (McKinsey)  

B) கூகிள் 

C) லமக்ந ரசரப்ட் 

D) ரிலையன்ஸ் 

 இந்திைாவின் மு ல் டிஜிட்டல் திையம யமைத்ய  (Digital Capability Centre - DCC) அயமப்ப ற்காக 
தமக்கின்சி & நிறுவனத்ய  NITI ஆநைாக் ந ர்ந்த டுத்துள்ளது. இது, நமம்பட்ட த ாழில்நுட்பங்கயள 
காட்சிப்படுத்தும் மற்றும் வளர்ந்துவரும் புத் ாக்கங்களுக்கு ஒரு நசா யன யமைமாகவும் விளங்கும்.  

 ஆச்தசன், சிகாநகா, சிங்கப்பூர், தவனிஸ் மற்றும் தபய்ஜிங் ஆகிை இடங்களில் ஏற்கனநவ இதுநபான்ை 
5 டிஜிட்டல் திையம யமைங்கயள தமக்கின்சி  னது ஆ ரவில்  டத்தி வருகிைது. DCC என்பது ஒரு 
 னித்துவமிக்க டிஜிட்டல் உற்பத்தி கற்ைல் யமைமாகும். இது நிறுவனத்தின்  யலவர்கள் மற்றும் 
அ ன் பணிைாளர்கயள அடுத்   யலமுயை த ாழில்நுட்பத்தில் அனுபவம் மிக்கவர்களாக மாற்ை 
தசைல்படுகிைது. பயிலரங்குகள் / அமர்வுகயள  டத்துவ ன் மூலம் அவர்களின் தசைல்பாடுகள், 

வடிவயமப்பு மற்றும் உற்பத்தித்திையன நமம்படுத்  இது உ வுகிைது. 

8.தவற்று தவண்சுருட்டு தபாதிையல (cigarette packaging) தவளியிட்ட மு ல் ஆசிை  ாடு எது? 

A)  ரய்ைர ்து  

B) இ ்ந ரநனசியர 

C) இ ் ியர 

D) சிங்கப்பூர் 
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 தவற்று (படங்கள் ஏதுமற்ை) தவண்சுருட்டு தபாதிையல (cigarette packaging) தவளியிட்ட மு ல் ஆசிை 
 ாடு  ாய்லாந்து ஆகும். அந் ாட்டில், தவண்சுருட்டு நுகர்வால் உடல் ல பாதிப்பு மிகப்தபரிை அளவிலும் 
புயகபிடித் ல் த ாடர்பான ந ாய்கள் மரணத்திற்கு ஒரு முக்கிை காரணமாகவும் இருந்து வருகிைது.  

  ரப்படுத் ப்பட்ட இப்தபாதிைலில், உடலில் புயகயியலைால் ஏற்படும் வியளவுகள் பற்றிை வயரகயல 
படமும் எளிை எழுத்துருவில் எழு ப்பட்ட இலச்சியன ஏதுமற்ை நிறுவனப்தபைரும் உள்ளது. 2012இல், 

தவற்றுப் தபாதிைல் முயையை அறிமுகப்படுத்திை உலகின் மு ல்  ாடாக ஆஸ்திநரலிைா ஆனது. 

9.தரானால்நடா யலநடான்ஜாம், எந்  வியளைாட்டுடன் த ாடர்புயடைவர்? 

A) ஹரக்கி 

B) கு ்துச்சண்லட 

C) மி ிவண்டி ஓட்டு ை் (Cycling)  

D) கரை்ப ்து 

 புது தில்லியில் உள்ள இந்திராகாந்தி உள்ளரங்கத்தில்  டந்  2019 டிராக் ஆசிை நகாப்யபக்கான 
மிதிவண்டி ஓட்டும் நபாட்டியில், இந்திைாயவச் நசர்ந்  தரானால்நடா யலநடான்ஜாம்  னது 4ஆவது 
 ங்கப்ப க்கத்ய  தவன்ைார்.  யடதபற்ை நபாட்டிகளில், ஆண்கள் ஜூனிைர் 200 மீட்டர் நபாட்டியின் 
 குதிச்சுற்றில் 10.065 வினாடிகளில் நபாட்டியை முடித்து புதிை ஆசிை சா யனயையும் தரானால்நடா 
பயடத் ார். முன்ன ாக, இச்சா யனயை சீனாவின் லியு குய் யவத்திருந் ார். ஒட்டுதமாத் மாக, 10 

 ங்கம், 8 தவள்ளி மற்றும் 7 தவண்கலங்களுடன் இந்திைா ப க்கப்பட்டிைலின் மு லிடத்தில் உள்ளது. 

10.நபாக்குவரத்து குறித்  நிகழ்ந ரத்  கவல்கயள வழங்குவ ற்காக, எந் த் த ாழில்நுட்ப 
நிறுவனத்துடன் குருகிராம் காவல்துயை இயணந்துள்ளது? 

A) லமக்ந ரசரப்ட் 

B) நபஸ்புக் 

C) கூகிள்  

D) இன்நபரசிஸ் 

 திட்டமிடப்பட்ட சாயல மூடல்கள், தியச திருப்பு ல், சாயல விபத்து த ாடர்பான நபாக்குவரத்து 
எச்சரிக்யககள் நபான்ை நபாக்குவரத்து த ாடர்புயடை  கவல்கயள தபாதுமக்கள் பைன்பாட்டிற்காக 
நிகழ்ந ரத்தில் வழங்குவ ற்காக குருகிராம் நபாக்குவரத்துக் காவல்துயைைானது கூகிள் நமப்ஸுடன் 
ஒப்பந் ம் தசய்துள்ளது. இந்  ஏற்பாட்டின் பின்னணியில் உள்ள அடிப்பயட நைாசயன என்னதவனில், 

பைணிகள்  ங்கள் பைண அனுபவத்ய  சிரமமில்லாமல் நமற்தகாள்ள உ வுவ ாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘முக்கியமந்திரி வியாபாரி சமூஹிக் நிஜி துர்கத்னா பீமா யயாஜனா’வை த ாடங்கியுள்ள 
மாநில அரசு எது? 

A) ஹிமாச்சல பிரதேசம் 

B) உே்ேர பிரதேசம் 

C) மே்ேிய பிரதேசம் 

D) ஹாியானா  

 பதிவுதசய்யப்பட்ட சிறு மற்றும் நடுத் ர ைணிகர்களுக்காக ‘முக்கியமந்திரி வியாபாரி சமூஹிக் நிஜி 
துர்கத்னா பீமா யயாஜனா’ (MVSNDBY) மற்றும் ‘முக்கியமந்திரி வியாபாரி க்ஷதிபுர்த்தி பீமா யயாஜனா 
(MVKBY) ஆகிய இரண்டு காப்பீட்டு திட்டங்கவள ஹரியானா அரசு சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

 துர்கத்னா யயாஜனாவின்கீழ், `5 இலட்சமும் மற்ற திட்டத்தின்கீழ் `5 - `25 இலட்சம் ைவரயும் 
காப்பீட்டுத்த ாவக ைழங்கப்படும். இவ்விரண்டு திட்டங்களின் கீழ்ைரும் 38 யகாடி ைணிகர்களின் 
காப்பீட்டுத்  ைவைவய மாநில அரயச தசலுத்தும். ஹரியானா பண்டங்கள் மற்றும் யசவைகள் ைரி 
(HGST) சட்டம், 2017இன் கீழ் பதிவுதசய்யப்பட்ட ைணிகர்கள் இந் த் திட்டங்களின் கீழ் ைருைார்கள். 

2. "சிவறகளில் குற்றச்தசயல்கள் மற்றும் தீவிரைா மயமாக்கல்" குறித்  ய சிய மாநாட்வட 
ஏற்பாடு தசய்  அவமப்பு எது? 

A) BSF 

B) CISF 

C) BPR&D  

D) CRPF 

 காைலர் ஆராய்ச்சி மற்றும் யமம்பாட்டு பணியகமானது (BPR&D) அண்வமயில், “Criminal Activities and 

Radicalization in Jails : Vulnerability of Inmates and Jail Staff and their Protection” என்ற  வலப்பிலான 
ய சிய மாநாட்வட புது தில்லியில் ஏற்பாடு தசய் து. 

 ய சிய அளவில் அவனத்து நிவலயிலுள்ள சிவற ஊழியர்களுக்கும் பல்யைறு தசயல்பாட்டு மற்றும் 
நிர்ைாக பிரச்சவனகள் குறித்  அைர்களின் யநர்வமயான கருத்துக்கவளப் பகிர்ந்து தகாள்ள ஒரு 
 ளத்வ  ைழங்குைய  இந்  2 நாள் மாநாட்டின் யநாக்கமாகும். 
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3.த ன்கிழக்காசியாவின் மிகப்தபரிய சூரிய மின்னாற்றல் பண்வைவய திறந்துள்ள நாடு எது? 

A) ோய்லாந்து 

B) வியட்நாம்  

C) இந்தோதனசியா 

D) மியன்மாா் 

 த ன்கிழக்காசியாவின் மிகப்தபரிய சூரிய மின்னாற்றல் பண்வைவய வியட்நாம் அண்வமயில் 
திறந் து. இது ஆண்டுய ாறும் 688 மில்லியன் KW மின்சாரத்வ  உற்பத்தி தசய்யும் திறன்தகாண்டது. 
வியட்நாமில் உள்ள மிகப்தபரிய தசயற்வக ஏரியான தடள வடங் நீர்த்ய க்கத்தில், இந்  தடள வடங் 
சூரிய ஆற்றல் ைளாகம் கட்டப்பட்டுள்ளது. 3,20,000 வீடுகளுக்கு மின்சாரம் ைழங்கும் வி மாக 
நாட்டின் சூரிய மின்னுற்பத்தி ஆற்றலில் 10% உற்பத்திவய இது தசய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

4. ‘வமத்ரீ – 2019’ என்னும் இந்தியா -  ாய்லாந்து கூட்டு இராணுைப்பயிற்சி நடத் ப்படும் 
மாநிலம் எது? 

A) தமகாலயா  

B) சே்ேீஸ்கா் 

C) நாகாலாந்து 

D) மிதசாரம் 

 இந்தியாவுக்கும்  ாய்லாந்துக்கும் இவடயிலான கூட்டு இராணுைப் பயிற்சியான, ‘வமத்ரீ – 2019’ 
தசப்.16-29 ைவர உம்யராய் (யமகாலயா) அயல்நாட்டு பயிற்சி வமயத்தில் நடத் ப்படுகிறது. அந் ந்  
நாடுகளில், பல்யைறு பயங்கரைா  எதிர்ப்பு நடைடிக்வககளில் ஈடுபட்டயபாது தபறப்பட்ட நுட்பங்கவள, 
அனுபைங்கவளப் பகிர்ந்துதகாள்ைய  இந் ப் பயிற்சியின் யநாக்கமாகும். 

5.சர்ைய ச நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி  டுப்புத்திறன் ஆராய்ச்சி மற்றும் யமம்பாட்டு வமயத்தின் 
(Global Anti - Microbial Resistance Research and Development (R & D) Hub)  வலவமயகம் 
அவமந்துள்ள இடம் எது? 

A) தபாலந்து 

B) ஜொ்மனி  

C) ஆஸ்ேிாியா 

D) பிரான்ஸ் 

 இந்தியா, அண்வமயில், சர்ைய ச நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி  டுப்புத்திறன் ஆராய்ச்சி மற்றும் யமம்பாட்டு 
வமயத்தின் உறுப்பினரானது. இம்வமயம் 2018இல் உலக நலைாழ்வு அவையின் 71ஆைது அமர்வின் 
யபாது த ாடங்கப்பட்டது. இ ன்  வலவமயகம் தஜர்மனியில் அவமந்துள்ளது. 
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 நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பியின்  டுப்புத்திறனில் ஆராய்ச்சி & யமம்பாட்டுக்கு நாடுகள் எவ்ைளவு ைளங்கவள 
ஒதுக்கீடு தசய்யலாம் எனத்தீர்மானிக்க, அைற்றுக்கு உ வுைவ  இது யநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 
இந்தியா யபான்ற ைளர்ந்துைரும் நாடுகளில் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பியின்  டுப்புத்திறன் என்பது ஒரு 
தபருஞ்சிக்கலாக உள்ளது. ஏதனனில், ைளர்ந்துைரும் நாடுகளில் த ாற்றுயநாய்களின் பாதிப்பு மிக 
அதிகமாகவும், நல்ைாழ்வுக்கான ைள ஒதுக்கீடுகள் குவறைாகவும் உள்ளன. 

6.பன்னாட்டு கிரிக்தகட்டில் இரண்டு ‘ஹாட்ரிக்’ விக்தகட்டுகவள வீழ்த்திய மு ல் தபண்மணி 
என்ற தபருவமவயப்தபற்ற யமகன் ஷூட், எந்  நாட்வடச் யசர்ந் ைராைார்? 

A) தமற்கிந்ேிய ேீவுகள் 

B) ஆஸ்ேிதரலியா  

C) ஜேன்னாப்பிாிக்கா 

D) நியூசிலாந்து 

 ஆஸ்தியரலிய யைகப்பந்து வீச்சாளரான யமகன் ஷூட், சர்ைய ச கிரிக்தகட்டில் இரண்டு ‘ஹாட்ரிக்’ 
விக்தகட்டுகவள வீழ்த்திய மு ல் தபண்மணி என்ற தபருவமவயப்தபற்றுள்ளார். தசப்டம்பர்.12 அன்று 
ஆன்டிகுைாவில், யமற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான மூன்றாைது ஒருநாள் யபாட்டியில், ஒருநாள் 
யபாட்டிகளில் ‘ஹாட்ரிக்’ விக்தகட்டுகவள வீழ்த்திய ஒயர ஆஸ்தியரலிய கிரிக்தகட் வீராங்கவன என்ற 
தபருவமவயயும் ஷூட் தபற்றுள்ளார்.  னது மு ல் ‘ஹாட்ரிக்’வக 2018இல், இந்தியாவுக்கு எதிரான 
T20 யபாட்டியில் ஷூட் தபற்றார். 

7.ைாழ்க்வகத் திறன்களுக்கான பாடத்திட்டத்வ  (ஜீைன் தகளஷல்) அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 
மத்திய அவமச்சகம் எது? 

A) இளளதயாா் விவகாரங்கள் & விளளயாட்டு அளமச்சகம் 

B) சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிளல மாற்ற அளமச்சகம் 

C) ேிறன் தமம்பாடு & ஜோழில்முளனதவாா் அளமச்சகம் 

D) மனிே வள தமம்பாட்டு அளமச்சகம்  

 மத்திய மனி ைள யமம்பாட்டுத்துவற இவையவமச்சர் சஞ்சய் ய ாத்யர, அண்வமயில் புது தில்லியில், 
பல்கவலக்கழக மானியக்குழுைால் (UGC) ைடிைவமக்கப்பட்ட ைாழ்க்வகத் திறன்களுக்கான பாடத் 

திட்டத்வ  (ஜீைன் தகளஷல்) அறிமுகப்படுத்தினார். 

 ைகுப்பவற கற்றல் (அ) ைாழ்க்வக அனுபைம் மூலம் ஒரு  னிநபர் தபற்ற ைாழ்க்வகத் திறன்களின் 
த ாகுப்வப இந் ப் பாடத்திட்டம் உள்ளடக்கியுள்ளது. அவை, அன்றாட ைாழ்க்வகயில் எதிர்தகாள்ளும் 
சிக்கல்கவளச் சமாளிக்க உ வும்.  ான் &  னது ஒட்டுதமாத்  சமு ாயத்தின் முன்யனற்றத்திற்காக 
ஒவ்தைாரு  னிநபரும் அகைளவிலும் புறைளவிலும் தகாண்டிருக்க யைண்டிய முக்கிய திறன்கள் 
இதில் அடங்கும். 
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8.எந்  UNCCD நிகழ்வில், ‘ைறட்சி கருவிப்தபட்டி’ அதிகாரப்பூர்ைமாக தைளியிடப்பட்டது? 

A) COP 15 

B) COP 16 

C) COP 17 

D) COP 14  

 ஐ.நா அவையின் பாவலநிலமா லுக்கு எதிரான தீர்மானத்தில் (UNCCD) உள்ள உறுப்புநாடுகளின் 
14ஆைது மாநாட்டின்யபாது (COP 14), ‘ைறட்சி கருவிப்தபட்டி – Drought Toolbox’ அதிகாரப்பூர்ைமாக 
தைளியிடப்பட்டது. நாடுகளால்  ங்கள் பிராந்தியங்களில் ஏற்படும் ைறட்சி அபாயங்கவள முன்கூட்டியய 
மதிப்பிடுை ற்கு இவ  பயன்படுத்  முடியும். 

 இந் க் கருவிப் தபட்டியானது மண்ணின் ஈரப்ப ம், மவழ குறித்   ரவு மற்றும்  ற்யபாவ ய மற்றும் 

கடந் கால தைப்பநிவல குறித்   ரவு உள்ளிட்ட முப்பது அம்சங்கவளப் பயன்படுத்துகின்றது. இந் க் 
கருவிப் தபட்டியால், தைவ்யைறு புவியியல் பகுதிகளில் ைறட்சியினால் ஏற்படும் பாதிப்புகவளத் 
துல்லியமாக கணிக்கவியலும். 

9. 2019 ஆசிய சமு ாய யகம் யசஞ்சர் விருதுக்கு ய ர்வு தசய்யப்பட்டுள்ள இந்திய காைல்துவற 
அதிகாரி யார்? 

A) R ஸ்ரீதலகா 

B) சஞ்சுக்ோ பராஷா் 

C) ரூபா ேிவாகா் முட்கில் 

D) சாயா சா்மா  

 தில்லியில், மருத்துை மாைவி நிர்பயா கூட்டு பாலியல் ைன்புைர்வு தசய்யப்பட்ட ைழக்வக விசாரித்து, 

குற்றைாளிகளுக்கு மரை  ண்டவன ைாங்கிக்தகாடுத்  காைல்துவற அதிகாரி சாயா சர்மா, 2019ஆம் 
ஆண்டுக்கான, ‘ஆசிய சமூக மாற்றத்துக்கான விருது’க்கு ய ர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார். 

 ஆசிய சமூக அவமப்பு என்பது அதமரிக்காவின் நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள கலாசார அவமப்பாகும். 
இந்  அவமப்பு சார்பில், ஆசியாவின் எதிர்காலத்துக்கு சிறப்பாக பணியாற்றியைர்கவள தகளரவிக்கும் 
ைவகயில், 2014 மு ல், 'ஆசிய சமூக மாற்றத்துக்கான விருது ' ைழங்கி தகளரவித்து ைருகிறது. 

 இந்  ஆண்டுக்கான விருதுக்கு, சாயா சர்மா உட்பட ஆறு தபண்கள் ய ர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளனர். 
விருது ைழங்கப்பட்ட ஆண்டு மு ல், விருது தபறுயைார் அவனைருயம தபண்களாக இருப்பது இதுயை 
மு ல் முவறயாகும். 
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10. ‘பத்ம விபூஷன்’ விருதுக்கு பரிந்துவரக்கப்பட்ட மு ல் இந்திய  டகள வீராங்கவன யார்? 

A) P V சிந்து 

B) சாக்ஷி மாலிக் 

C) தமாி தகாம்  

D) ேீபா கா்மாகா் 

 மணிப்பூவரச் யசர்ந்  M C யமரி யகாம், விவளயாட்டு அவமச்சகத் ால் ‘பத்ம விபூஷன்’ விருதுக்கு 
பரிந்துவரக்கப்பட்ட மு ல் இந்திய  டகள வீராங்கவன என்ற தபருவமவயப் தபற்றுள்ளார்ர். 6 முவற 
உலக அதமச்சூர் குத்துச்சண்வட சாம்பியனான ஒயர வீராங்கவனயும் ஏழு உலக சாம்பியன்ஷிப் 
யபாட்டிகளில் ஒவ்தைான்றிலும் ப க்கம் தைன்ற ஒயர குத்துச்சண்வட வீராங்கவனயுமாைார் யமரி 
யகாம். 

 பரிந்துவரகள் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டால், தசஸ் வீரர் விஸ்ைநா ன் ஆனந்த், கிரிக்தகட் வீரர் சச்சின் 
தடண்டுல்கர் மற்றும் மவலயயற்ற வீரர் சர் எட்மண்ட் ஹிலாரி ஆகியயாருக்குப் பிறகு ‘பத்ம விபூஷன்’ 
விருவ ப் தபறும் நான்காைது விவளயாட்டு ஆளுவமயாக யமரி யகாம் இருப்பார். யமரி யகாம், 
2013இல் ‘பத்ம பூஷன்’ விருவ யும், 2006இல் ‘பத்மஸ்ரீ’ விருவ யும் தைன்றார். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

  மிழ்நாட்டில் மாநிலப் பாடத்திட்டத்வ ப் பின்பற்றிைரும் அவனத்துப் பள்ளிகளிலும் நிகழாண்டு 
(2019-20) மு ல் ஐந்து மற்றும் எட்டாம் ைகுப்பு மாைாக்கர்களுக்கும் தபாதுத்ய ர்வு நடத் ப்படும் 
எனத்  மிழ்நாடு அரசின் பள்ளிக்கல்வித் துவற அறிவித்துள்ளது. 

 மதுவர மீனாட்சியம்மன் தசாக்கநா ர் யகாவிலில் ைரும் தீபாைளி (அக்யடாபர்.27) மு ல் பக் ர்களுக்கு 
இலைசமாக இலட்டு பிரசா மாக ைழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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