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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 52ஆவது ASEAN வவளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டம் (AMM-52) நமடவெற்ற நகரம் எது? 

A) ஜாகா்த்தா 

B) ககாலாலம்பூா் 

C) நைப்பியிகதா 

D) பாங்காக்  

 52ஆவது ASEAN வவளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டம் (AMM-52), சமீபத்தில், ஜூமை.29 முதல் ஆக.3 

வமை தாய்ைாந்தின் பாங்காக்கில் நமடவபற்றது. அதிகரித்து வரும் சர்வததச சவால்களுக்கு இமடயில் 

வர்த்தகத்மத விரிவுபடுத்தவும், பிைாந்தியத்தில் வசழிப்மப தைம்படுத்தவும் ஓர் ஆழ்ந்த ஒருங்கிமைப்பு 

வழங்கும் தநாக்குடன் இந்தக் கூட்டத்மத நடத்தும் தாய்ைாந்தின் அமழப்தபாடு இந்த ஆண்டுக்கூட்டம் 

வதாடங்கப்பட்டது. வகாரிய தீபகற்பத்தில் அதிகரித்துவரும் பாதுகாப்புப் பதற்றம், வதன் சீனக்கடலில் 

சீனாவின் தீவிைைான பிைாந்திய உரிமைக்தகாைல்கள் ைற்றும் அவைரிக்க-சீனா வர்த்தகப் தபார் 

சிக்கல்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் இந்தச் சந்திப்பு நமடவபற்றது. இதில், உைகளாவிய 

பிைதிநிதியாக ASEAN தனது குைமை உயர்த்துகிறது. 

2.எந்த முன்னாள் இந்திய கிரிக்வகட் வீரருக்கு ‘ொரத் வகளரவ்’ விருது வழங்கப்ெட்டுள்ளது? 

A) சுனில் கவாஸ்கா் 

B) கபில்கதவ்  

C) அஜித் வகேகா் 

D) அணில் கும்ப்கே 

 ஆகஸ்ட்.1 அன்று கிழக்கு வங்காள அணியானது அதன் நிறுவன நாள் வகாண்டாட்டங்கமள தநதாஜி 

உள்ளைங்கில் வதாடங்கியது. அதன்சையம், இந்தியாவின் முதல் கிரிக்வகட் உைகக்தகாப்மபமய 

வவன்றுதந்த தகப்டன் கபில்ததவுக்கு, அந்தச் சங்கம் அதன் மிகவுயர்ந்த வகளைவைான ‘பாைத் வகளைவ்’ 

விருமத வழங்கியது. 

3. T20I பொட்டிகளில் 1000 ரன்கள், 100 விக்வகட்டுகமள எட்டிய முதல் கிரிக்வகட்டாளர் யார்? 

A) ஜஸ்பிாீத் பும்ரா 

B) சாஹிப் அல் ஹசன் 

C) சாஹித் அப்ாிடி 

D) எலிஸ் பபா்ாி (Ellyse Perry)  

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/
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 ஆஸ்திதைலிய வபண்கள் கிரிக்வகட் அணிமய தசர்ந்த எலிஸ் வபர்ரி, சர்வததச T20 கிரிக்வகட்டில் 1000 

ைன்கள் அடித்து, 100 விக்வகட்டுகமளயும் வீழ்த்திய முதல் கிரிக்வகட்டாளர் என்ற சாதமனமய 

பமடத்துள்ளார். சர்வததச ஆண்கள் & வபண்கள் கிரிக்வகட்டில் முதல்முமறயாக இந்தச்சாதமனமய 

எலிஸ் பமடத்துள்ளார். த ாவ் நகைத்தில், ஆஸ்திதைலியா, 7 விக்வகட் வித்தியாசத்தில் இங்கிைாந்து 

அணிமய வீழ்த்திய 2019 ஆஷஸ் வதாடரில் அவர் இச்சாதமனமய நிகழ்த்தினார். 

 அடுத்த ஈரிடங்களில் பாகிஸ்தானின் சாஹித் அப்ரிடி (1416 ைன்கள், 98 விக்வகட்டுகள்), வங்கததசத்தின் 

சாஹிப் அல்  சன் (1471 ைன்கள் 88 விக்வகட்டுகள்) உள்ளனர். 

4. QS ைாணவர்களுக்கான சிறந்த நகரங்களின் தரவரிமசயில், ைாணவர்களுக்கான உலகின் 

சிறந்த நகரைாக வதரிவுவசய்யப்ெட்டுள்ள நகரம் இது? 

A) பாாிஸ் 

B) கோக்கிகயா 

C) பமல்பா்ன் 

D) இலண்ேன்  

 'QS Best Student Cities Ranking – QS ைாைவர்களுக்கான சிறந்த நகைங்கள் தைவரிமச'மய சர்வததச 

கல்வி ஆதைாசமன நிறுவனைான QS Quacquarelli Symonds வதாகுத்து வவளியிட்டுள்ளது. இதில் 

வதாடர்ந்து 2ஆவது முமறயாக ைண்டன் நகைம் முதலிடத்மதப் பிடித்துள்ளது. 2ஆவது இடத்மத ஜப்பானின் 

தடாக்கிதயாவும், 3ஆவது இடத்மத ஆஸ்திதைலியாவின் வைல்பர்னும் பிடித்துள்ளன. 

 இந்தியாமவ வபாறுத்தவமை வபங்களூரு 81ஆவது இடம், மும்மப 85ஆவது இடம், தில்லி 113ஆவது ைற்றும் 

வசன்மன 115ஆவது இடங்கமளப் பிடித்துள்ளன. குறிப்பிட்ட நகைத்தில் உள்ள சிறந்த பல்கமைகளின் 

எண்ணிக்மக, வபாதுைக்களுக்கும் ைாைவர்களுக்கும் இமடயிைான விகிதாச்சாைம், வாழ்க்மகத்தைம், 

தவமைவாய்ப்பு, விமைவாசி, அங்கு ஏற்கனதவ வசிக்கும் ைாைவர்களின் திருப்தி முதலிய ஆறு 

அம்சங்களின் அடிப்பமடயில் QS அமைப்பு சர்வததச நகைங்கமளப் பட்டியலிட்டு வருகிறது. 

5.நடப்ொண்டின் ஆட்கடத்தலுக்கு எதிரான உலக தினத்தின் கருப்வொருள் என்ன? 

A) Human Trafficking: call your government to action  

B) Act to protect and assist trafficked persons 

C) Unite to eradicate human trafficking 

D) Protect rights of human trafficking victims 

 ஆட்கடத்தைால் பாதிக்கப்பட்தடாரின் நிமைமை பற்றிய விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவது, அவர்களின் 

உரிமைகள் குறித்து வதரியப்படுத்துவது ைற்றும் பாதுகாப்பமத தநாக்கைாகக் வகாண்டு ஒவ்தவார் 

ஆண்டும் ஜூமை.30 அன்று ஆட்கடத்தலுக்கு எதிைான உைக தினம் (World Day against Trafficking in 

Persons) கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 
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 “Human Trafficking: call your government to action” நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்வபாருள் 

ஆகும். இது கடத்தலில் பாதிக்கப்பட்தடாரின் நைனுக்காக அைசு எடுக்கதவண்டிய நடவடிக்மககளின் 

முக்கியத்துவத்மத சிறப்பித்துக்காட்டுவதில் கவனம் வசலுத்துகிறது. 

6.நடப்ொண்டு IBC ‘International Honour for Excellence’ வவன்றவர் யார்? 

A) கிறிஸ்கோபா் கைாலன் 

B) குபவன்டின் ேரான்டிகனா 

C) ஆண்டி பசா்கிஸ்  

D) கேவிே் பிஞ்சா் 

 நடிகரும், திமைப்படத் தயாரிப்பாளருைான ஆண்டி வசர்கிஸ், நடப்பாண்டு IBC ‘International Honour for 

Excellence’ வவன்றுள்ளார். தைலும், வசப்.15 அன்று ஆம்ஸ்டர்டாமில் நமடவபறும் சர்வததச ஒலிபைப்பு 

மையத்தின் (IBC) விருது வழங்கும் விழாவில் அவருக்கு இந்தக் வகளைவம் வழங்கப்படும். 

7.தூய்மையான காற்றுக்கான கண்டுபிடிப்ொனது இந்தியா ைற்றும் எந்த நாட்டால் வெங்களூரில் 

அறிமுகம் வசய்யப்ெட்டுள்ளது? 

A) ஐக்கிய கபரரசு  

B) பிரான்ஸ் 

C) பபல்ஜியம் 

D) பதன்னாப்பிாிக்கா 

 தூய்மையான காற்றுக்கான கண்டுபிடிப்பு (Innovating for Clean Air – IfCA) என்னும் இைண்டாண்டு 

கூட்டு முயற்சிமய இந்தியாவும் ஐக்கிய தபைைசும் இமைந்து வபங்களூருவில் அறிமுகம் வசய்துள்ளன. 

வசயற்மகக்தகாள் ைற்றும் உைரிகள் (Sensors) தைமவ ஒருங்கிமைப்பதன் மூைமும், மின்சாைத்தில் 

இயங்கும் வாகனப் பயன்பாட்டுக்கு இந்திய ைக்கள் ைாறுவதற்கு ஆதைவு வழங்குவதன் மூைமும் 

காற்றின் தைத்திற்கு ஒரு தனித்துவைான அளவீட்டு முமறமய வழங்குவதத இதன் தநாக்கைாகும். 

 இங்கிைாந்து - இந்தியா கூட்டு முயற்சியான இது இரு நாடுகளின் பங்குதாைர்களுக்கும் காற்றின் தைம் 

ைற்றும் மின்சாை வாகன ஒருங்கிமைப்பு வதாடர்பானவற்மற தசாதிக்கும் வாய்ப்புகமள வழங்குவைன 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்மத ஐக்கிய தபைைசு ஆைாய்ச்சி ைற்றும் கண்டுபிடிப்பின் (UKRI) 

பிரிவான இன்தனாதவட் UK வழிநடத்துகிறது. 

 தைலும், கர்நாடகா ைற்றும் இந்தியாமவச் தசர்ந்த பல்தவறு கூட்டாளர்களுடன் இமைந்து நியூட்டன் 

நிதியத்தால் இதற்கு நிதியளிக்கப்படுகிறது. இந்திய அறிவியல் கழகம் (IISc), Enzen, புைாஜக்ட் லித்தியம், 

இந்திய வதாழிற்துமற கூட்டமைப்பு, C40 நகைங்கள் ைற்றும் தூய காற்று தளம் முதலியன இந்தத் 

திட்டத்தின் முக்கிய பங்காளர்களாகும். 
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8.எந்த ைத்திய அமைச்சகம், புது தில்லியில், அடல் சமூக புத்தாக்க மையத்மத வதாடங்கியுள்ளது? 

A) பபே்கராலியம் மற்றும் இயற்நக எாிவாயு அநமச்சகம்  

B) உே்துநற அநமச்சகம் 

C) ைிதியநமச்சகம் 

D) பழங்குடி விவகாரங்கே் அநமச்சகம் 

 ைக்களிமடதய புத்தாக்க உைர்மவ ஊக்குவிப்பதற்காக ைத்திய வபட்தைாலியம் ைற்றும் இயற்மக 

எரிவாயு ைற்றும் எஃகுத்துமற அமைச்சைான தர்தைந்திை பிைதான், அண்மையில், புது தில்லியில் அடல் 

சமூக புத்தாக்க மையத்மத வதாடங்கிமவத்தார். சமுதாயத்திற்கு தசமவவசய்யும் வபாருட்டு தீர்வுசார்ந்த 

வடிவமைப்பு சிந்தமன மூைம் புத்தாக்க உைர்மவ ஊட்டுவதத இம்முயற்சியின் தநாக்கைாகும். அடல் 

சமூக புத்தாக்க மையம் என்பது அடல் புத்தாக்க திட்டத்தின் (AIM) ஒரு முயற்சியாகும். 

 இது கிைாைப்புற, பழங்குடிப்பகுதிகள் ைற்றும் அடுக்கு II ைற்றும் III நகைங்கள் ைற்றும் பாதுகாக்கப்படாத 

பிைாந்தியங்களில் புத்தாக்கத்துக்கான அண்மைய வதாழில்நுட்பங்கமள அணுகுவதற்கும் புத்தாக்கத்து 

–க்கான முன்ைாதிரிகமள உருவாக்குவதற்குைான ஒரு தளத்மத வழங்கும். 

9.எந்த ைத்திய அமைச்சகத்தின் கீழ், பதசிய ொதுகாப்புப் ெமட (NSG) வசயல்ெடுகிறது? 

A) ைிதி அநமச்சகம் 

B) உே்துநற அநமச்சகம்  

C) சே்ேம் மற்றும் ைீதி அநமச்சகம் 

D) பாதுகாப்பு அநமச்சகம் 

 ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி SS ததஸ்வாலுக்கு ( ரியானா: 1984) பயங்கைவாத எதிர்ப்புப் பமடயான ததசிய 

பாதுகாப்புப்பமடயின் கூடுதல் வபாறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. சுதீப் ைக்டாகியாவுக்குப் பிறகு இந்தப் 

பதவிக்கு வைவுள்ள அவர், அடுத்து ஒருவமை நியமிக்கும் வமைதயா அல்ைது வழக்கைான தமைமை 

இயக்குநர் ஒருவர் நியமிக்கப்படும் வமைதயா இப்பதவியில் இருப்பார். இந்ததா – திவபத்திய எல்மைக் 

காவல்பமடயின் தமைவைான ததஸ்வால், ைக்டாகியாவின் உடன் பணிபுரிந்தவைாவார். 

 ததசிய பாதுகாப்புப் பமட (National Security Guard) என்பது ைத்திய உள்துமற அமைச்சகத்தின் கீழ் 

பயங்கைவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்மககள் புரியும் இந்திய சிறப்புப் பமடப்பிரிவாகும். ‘கருப்புப் பூமனகள்’ 

என்றமழக்கப்படும் இந்தப்பமட, 1984இல் இந்திய நாடாளுைன்றம் நிமறதவற்றிய ததசிய பாதுகாப்புச் 

சட்டத்தின்படி உருவாக்கப்பட்டது. NSGக்கு IPS அதிகாரி ஒருவதை தமைவைாக நியமிக்கப்படுகிறார். 
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10.இருதய பநாய்கமள எதிர்த்துப் பொராடுவதற்காக எந்தத் வதாழில்நுட்ெ நிறுவனைானது 

அப்ெல்பலா ைருத்துவைமனகளுடன் கூட்டுச் பசர்ந்துள்ளது? 

A) கபஸ்புக் 

B) இன்கபாசிஸ் 

C) நமக்கராசாப்ே்  

D) விப்கரா 

 மைக்தைாசாப்ட் இந்தியாவானது அப்பல்தைா ைருத்துவைமனகளுடன் கூட்டுச் தசர்ந்து ஒரு ததசிய 

ைருத்துவ ஒருங்கிமைப்புக் குழுமவ அமைத்துள்ளது. இது அமனத்து இருதய ைற்றும் இருதயம் 

வதாடர்பான வசயற்மக நுண்ைறிவு (AI) திட்டங்களில் வழிகாட்டும். இது ததசிய, பன்மைய எதிர்காை 

ஆய்வின் அனுைானங்களின் அடிப்பமடயில் ைருத்துவ வழிமுமறகள் & சிகிச்மச வழிகாட்டுதல்கமள 

வளர்த்வதடுப்பது பற்றிய ைருத்துவ நுண்ைறிவுகமளயும் வழங்கும். 

 வசயற்மக நுண்ைறிவில் இயங்கும் இருதய தநாய் அபாய ைதிப்வபண் APIக்காக இந்தக் குழு 

வசயல்படும். அப்பல்தைா ைருத்துவைமனகள், அகிை இந்திய ைருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் (AIIMS), 

புது தில்லி ைற்றும் இைக்தனாவின் கிங் ஜார்ஜின் ைருத்துவ பல்கமை ஆகியவற்றிலிருந்து வபறப்பட்ட 

உறுப்பினர்கமள இது வகாண்டிருக்கும். இந்தியாவில் ஏற்படும் இறப்புகளுக்கான மிகப்வபரிய 

காைைைாக (கிட்டத்தட்ட 25% இறப்புகள் - 25 முதல் 69 வயதுக்குட்பட்டவர்களில்) இருதய தநாய்கள் 

உள்ளன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்ொண்டுக்கான ைதிப்புமிக்க ரபைான் ைகபசபச விருது வழங்கிக் வகௌரவிக்கப்ெட்ட இந்தியர் 

யார்? 

A) K சிவன் 

B) அன்னா ஹசாகர 

C) இராவிஷ்குமாா்  

D) கமாி ககாம் 

 NDTV இந்தியாவின் மூத்த நிர்வாக ஆசிரியர் இைாவிஷ் குைார், தனது ‘நன்வனறி இதழியல்’ பணிக்காக 

நடப்பாண்டுக்கான ைதிப்புமிக்க ைதைான் ைகதசதச விருது வபற்றுள்ளார். அவர், ‘Prime Time’ என்னும் 

நிகழ்ச்சியின் வாயிைாக ைக்களின் பிைச்சமனகமள தீர்க்க உதவிவருகிறார். ைக்களின் குைைாக 

ஒலிக்கும் அவைது தசமவமய வகளைவிக்கும் விதைாக அவருக்கு இவ்விருது அறிவிக்க ப்பட்டது. 

 தைலும், மியான்ைர் நாட்டின் தகா ஸ்தவ வின்; தாய்ைாந்தின் அங்கானா நீைபாய்ஜித்; பிலிப்மபன்சின் 

தைைண்தடா புஜன்தட காயாப்யாப்; வதன்வகாரியாவின் கிம் தஜாங்-கி ஆகிய நால்வருக்கும் இவ்விருது 

அறிவிக்கப்பட்டது. ஆசியர்களுக்கும், ஆசியாமவச்தசர்ந்த அமைப்புக்கும் வழங்கப்படும் மிகவுயர்ந்த 

வகௌைவைான ைதைான் ைகதசதச விருது, வபாதுவில் ‘ஆசியாவின் தநாபல் பரிசு’ என குறிப்பிடப்படுகிறது. 

2.எந்த பநாக்கத்திற்காக ைத்திய அரசு KABILஐ அமைத்துள்ளது? 

A) பபண்கே் பதாழில்முநனவுக்கு ஆதரவேிக்க 

B) இலவச கல்விநய வழங்க 

C) முக்கியமான கனிமங்கேின் விைிகயாகத்நத உறுதிபசய்ய  

D) டிஜிே்ேல் மயமாக்கநல ஊக்குவிக்க 

 இந்திய சந்மதகளில் முக்கியைான ைற்றும் உத்திசார் தாதுக்கள் வதாடர்ச்சியாக வழங்கப்படுவமத 

உறுதிவசய்வதற்காக மூன்று ைத்திய வபாதுத்துமற நிறுவனங்களின் பங்களிப்புடன் ஒரு கூட்டு 

நிறுவனைாக கானிஜ் பிததஷ் இந்தியா லிட் (KABIL) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ததசிய அலுமினிய 

நிறுவனம் (NALCO), இந்துஸ்தான் வசம்பு நிறுவனம் (HCL) ைற்றும் கனிை ஆைாய்ச்சி நிறுவனம் (MECL) 

ஆகியன அம்மூன்று ைத்திய வபாதுத்துமற நிறுவனங்களாகும். 

 புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்நிறுவனம், நாட்டில் குமறந்த அளதவ கிமடக்கும் லித்தியம் ைற்றும் 

தகாபால்ட் விநிதயாகத்மத உறுதி வசய்யும். ஆஸ்திதைலியா தபான்ற பிற கனிைவள நாடுகளுடனும், 

ஆப்பிரிக்கா ைற்றும் வதன்னவைரிக்காவில் உள்ள நாடுகளுடனும் கூட்டாண்மைகமள உருவாக்கவும் 

இது உதவும். NALCO, HCL&MECL இமடதயயான பங்களிப்பு வீதம் 40:30:30 என்ற அளவில் உள்ளது. 

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/
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3.முன்பனாட்டத்தின் அடிப்ெமடயில், ‘ஒபர நாடு ஒபர பரசன் அட்மட’ என்ற திட்டம், எந்வதந்த 

ைாநிலங்களில் வசயல்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது? 

A) தமிழ்ைாடு, ககரோ மற்றும் கா்ைாேகா 

B) மத்திய பிரகதசம், மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத் 

C) ஆை்திரப்பிரகதசம், மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத்  

D) பதலுங்கானா, மத்திய பிரகதசம் மற்றும் ஒடிசா 

 ததசிய உைவுப் பாதுகாப்புக்கு மிகப்வபரிய அளவில் ஊக்கைளிக்கும் வமகயில், இந்திய அைசானது 

ஆகஸ்ட்.1 முதல் வதலுங்கானா, ஆந்திைப்பிைததசம், ைகாைாஷ்டிைா ைற்றும் குஜைாத் ஆகிய ைாநிைங்களில், 

முன்தனாட்டத்தின் அடிப்பமடயில், ‘ஒதை நாடு ஒதை தைசன் அட்மட’ என்ற திட்டத்மத அறிமுகம் 

வசய்துள்ளது. உைவுப் பாதுகாப்பு அட்மடகமளக் வகாண்டுள்ள குடும்பங்கள், இந்தக் குறிப்பிட்ட 

ைாநிைங்களில் உள்ள எந்த நியாய விமைக்கமடகளிலிருந்தும் ைானிய விமையில் அரிசி ைற்றும் 

தகாதுமைமய வாங்கிக்வகாள்ளைாம். இந்தச் தசமவமய வபற, அவர்களின் தைசன் அட்மடகள், ஆதார் 

எண்ணுடன் இமைக்கப்பட்டிருத்தல் அவசியம். 

 வதலுங்கானாவில், வவள்மள தைசன் அட்மட மவத்திருப்பவர்கள் அம்ைாநிைத்தில் உள்ள எந்தவவாரு 

நியாய விமைக்கமடகளிலிருந்தும் ைானிய விமைப் வபாருட்கமளப் வபற்றுக் வகாள்ளைாம். வரும் 

2020 ஆகஸ்ட் ைாதத்துக்குள் அமனத்து ைாநிைங்களுக்கும் இந்தத் திட்டத்மத விரிவுபடுத்த ைத்திய 

அைசு எண்ைம் வகாண்டுள்ளது. 

4. ‘Save Green, Stay Clean’ என்னும் ெரப்புமரமயத் வதாடங்கியுள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) கமற்கு வங்கம்  

B) பஞ்சாப் 

C) ஹிமாச்சல பிரகதசம் 

D) ஹாியானா 

 தைற்கு வங்க அைசானது வகால்கத்தாவில் பசுமைமய பாதுகாப்பதற்கும் சுற்றுச்சூழமை தூய்மையாக 

மவத்திருப்பதற்கும் ‘Save Green, Stay Clean’ என்னும் ஒரு பைப்புமைமயத் வதாடங்கியுள்ளது. 

ைாநிைத்தில் பசுமைப்பைப்மப அதிகரிக்கும் தநாக்குடன் ைாநிைம் முழுவதும் 1 இைட்சத்துக்கும் தைற்பட்ட 

ைைக்கன்றுகமள அம்ைாநிை அைசு விநிதயாகிக்கவுள்ளது. 
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5.வீட்டுக்கான மின் இமணப்பின் கீழ், 200 அலகுகள் வமர ெயன்ெடுத்தும் ைக்களுக்கு இலவச 

மின்சாரத்மத அறிவித்துள்ள ைாநில / யூனியன் பிரபதச அரசு எது? 

A) தில்லி  

B) ஆை்திரப்பிரகதசம் 

C) மகாராஷ்டிரா 

D) மத்திய பிரகதசம் 

 தில்லி முதைமைச்சர் அைவிந்த் வகஜ்ரிவால், அண்மையில் வீட்டுக்கான மின் இமைப்பின் கீழ், 200 

அைகுகள் வமை பயன்படுத்தும் ைக்களுக்கு இைவச மின்சாைத்மத அறிவித்துள்ளார். ஆகஸ்ட்.1 முதல் 

நமடமுமறக்கு வந்துள்ள இந்த அறிவிப்பு, வரும் 2020 பிப்ைவரியில் நடக்கவுள்ள தில்லி சட்டைன்றத் 

ததர்தலுக்கு ஆறு ைாதங்களுக்கு முன்பாக வந்துள்ளது. 200 அைகுகளுக்குக் குமறவாக மின்சாைம் 

பயன்படுத்தும் நுகர்தவாருக்கு மின்சாைக் கட்டைம் வசூலிக்கப்படைாட்டாது. 200 - 400 அைகு வமை 

பயன்படுத்துதவாருக்கு, மின்சாைக் கட்டைத்தில் 50% ைானியம் வழங்கப்படும். 

6.ஐஸ்வரி பிரதாப் சிங் பதாைர், எந்த விமளயாட்டுடன் வதாடர்புமடயவர்? 

A) துப்பாக்கி சுடுதல்  

B) குத்துச்சண்நே 

C) மல்யுத்தம் 

D) பாே்மிண்ேன் 

 புது தில்லியில் நடந்த 12ஆவது சர்தார் சஜ்ஜன் சிங் தசத்தி நிமனவு ைாஸ்டர்ஸ் தபாட்டியில், ைத்திய 

பிைததசத்மதச் தசர்ந்த ஐஸ்வரி பிைதாப் சிங் ததாைர், ஆண்கள் ‘மைபிள்-3’ (3P) பிரிவில், 459.9 

புள்ளிகள் வபற்று தங்கப்பதக்கம் வவன்றார். வவள்ளி, வவண்கைப்பதக்கத்மத முமறதய சஞ்சீவ் ைாஜ்புத் 

(455.5 புள்ளிகள்), பருல் குைார் மகப்பற்றினர். 

7. “Tools and Weapons: The Promise and the Peril of the Digital Age" என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) சுை்தா் பிச்நச 

B) பிராே் ஸ்மித் (Brad Smith)  

C) சத்யா ைாபதல்லா 

D) பஜப் பபகசாஸ் 

 “Tools and Weapons: The Promise and the Peril of the Digital Age" என்ற நூமை மைக்தைாசாப்ட் 

தமைவர் பிைாட் ஸ்மித் ைற்றும் கதைால் ஆன் பிைவுன் இமைந்து எழுதியுள்ளனர். இந்த நூல், வரும் 

வசப்டம்பர்.11 அன்று வவளியிடப்படும். இந்த நூல், பன்னாட்டு வதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் திமைக்குப் 
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பின்னாைான கமதகமளச் வசால்லும். தனியுரிமை, இமைய குற்றம் ைற்றும் இமையப் தபார், சமூக 

ஊடகங்கள் உள்ளிடமவ இதிைடங்கும். 

8.இந்திய வன பைலாண்மை நிறுவனம் (IIFM), எந்த நகரத்தில் அமைந்துள்ளது? 

A) பஜய்ப்பூா் 

B) கபாபால்  

C) கேராடூன் 

D) தில்லி 

 ததசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆமையைானது “இந்தியாவில் புலி காப்பகங்களின் வபாருளாதாை ைதிப்பீடு: 

ஒரு ைதிப்பு + அணுகுமுமற” என்ற தமைப்பில் ஓர் ஆய்மவ வவளியிட்டுள்ளது. இந்த ஆய்மவ, இந்திய 

வன தைைாண்மை நிறுவனத்தில் (தபாபால்) உள்ள சுற்றுச்சூழல் தசமவகள் தைைாண்மை மையம் 

எழுதியுள்ளது. இது பந்திப்பூர் புலிகள் காப்பகம் ைற்றும் நாட்டின் 9 புலிகள் காப்பகத்தின் வபாருளாதாை 

ைதிப்பீட்மட ைதிப்பிடுகிறது. பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளின் முழுமையான வபாருளாதாை நன்மைகமள 

எடுத்துக்காட்டுவதன் மூைம் புலிகள் பாதுகாப்மப தைம்படுத்துவதத இவ்வறிக்மகயின் தநாக்கைாகும்.  

 புலிகள் காப்பகத்தின் வபாருளாதாை, அறிவியல், கல்வி, கைாசாை ைற்றும் வபாழுதுதபாக்கு தசமவகமள 

தீர்ைானிக்க ஆைாய்ச்சியாளர்கள் பை முமறகமளப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். தைல்காட் புலிகள் காப்பகம் 

(ைகாைாஷ்டிைா), நாகார்ஜுனாசாகர் ஸ்ரீமசைம் (ஆந்திைா), ஆனைமை (தமிழ்நாடு), பந்திப்பூர் (கர்நாடகா), 

தூத்வா (உத்தைப்பிைததசம்), பக்தக (அருைாச்சை பிைததசம்), பைாமூ (ஜார்க்கண்ட்), சிமிலிபால் (ஒடிசா), 

பன்னா (ைத்திய பிைததசம்) ைற்றும் வால்மீகி (பீகார்) ஆகியமவ ஆய்வு நடத்தப்பட்ட காப்பகங்களாகும்.  

 1982ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட IIFM என்பது வனம், சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் இயற்மகவள தைைாண்மை 

ைற்றும் அதனுடன் வதாடர்புமடய துமறகளில் கல்வி, ஆைாய்ச்சி, பயிற்சி ைற்றும் ஆதைாசமனகளில் 

ஈடுபட்டுள்ள ஒரு ததசிய அளவிைான முன்னணி நிறுவனைாகும். 

9.நடப்ொண்டுக்கான உலக தாய்ப்ொலூட்டல் வாரத்தின் கருப்வொருள் என்ன? 

A) Breastfeeding and Work: Let's Make It Work! 

B) Sustaining Breastfeeding Together 

C) Breastfeeding: Foundation of Life 

D) Empower Parents, Enable Breastfeeding  

 தாய்ப்பாலூட்டல் குறித்து வபற்தறார்களிமடதய விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துவதும், தாய்ப்பால் வகாடுக்க 

வபற்தறாமை ஊக்குவிப்பமதயும் தநாக்கைாகக் வகாண்டு உைக தாய்ப்பாலூட்டல் வாைைானது ஆண்டு 

ததாறும் நூற்றியிருபதுக்கும் தைற்பட்ட நாடுகளில் ஆக.1-7 வமை கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது.  
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 தாய்ப்பாலின் முக்கியத்துவத்மதப் பற்றி ஒரு வாதிடும் வபாருமள இந்த நாள் வழங்குகிறது. “Empower 

Parents, Enable Breastfeeding” என்பது நடப்பாண்டில் வரும் இவ்வாைத்துக்கான கருப்வபாருளாகும். 

இது பாதுகாப்பு, ஊக்குவிப்பு & தாய்ப்பாலூட்டலுக்கான ஆதைவு ஆகியவற்றில் கவனம் வசலுத்துகிறது. 

10.இந்தியாவின் முதலாவது பதசிய பநர பைலாண்மை ஆய்மவ (Time Release Study) நடத்தும் 

ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

A) உே்துநற அநமச்சகம் 

B) ைிதி அநமச்சகம்  

C) பபருைிறுவன விவகாரங்கே் அநமச்சகம் 

D) மின்னணு மற்றும் தகவல் பதாழில்நுே்ப அநமச்சகம் 

 வணிகர்களுக்குப் பயனளிக்கும் விதைாக நாட்டின் எல்மைப்புறங்களில் சைக்குப் தபாக்குவைமவ 

விமைவுபடுத்தும் தநாக்குடன் ைத்திய நிதி அமைசக்கத்தின் வருவாய்த் துமறயானது இந்தியாவின் 

முதைாவது தநை தைைாண்மை ஆய்மவ (Time Release Study - TRS) ஆக.1-7 வமை நடத்துகிறது. 

இந்த ஆய்வு, வருடாந்திை அடிப்பமடயில் இனி ஒவ்தவார் ஆண்டும் இதத காைகட்டத்தில் நடத்தப்படும். 

TRS என்பது பன்னாட்டு வணிகப் தபாக்குவைத்தின் வசயல்திறமன அளவிடுவதற்காக உைக சுங்க 

அமைப்பினால் பரிந்துமை வசய்யப்பட்ட, பன்னாட்டளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கருவியாகும். 

 இது கடல், வான், நிைம், ைற்றும் உைர் துமறமுகங்கள் உட்பட 15 துமறமுகங்களில் ஒதை தநைத்தில் 

நடத்தப்படும். ததசிய TRS ஆனது அடிப்பமட வசயல்திறன் அளவீட்மட நிறுவும் ைற்றும் அமனத்துத் 

துமறமுகங்களிலும் தைப்படுத்தப்பட்ட வசயல்பாடுகமளயும் நமடமுமறகமளயும் அது வகாண்டிருக்கச் 

வசய்யும். TRS முடிவுகளின் அடிப்பமடயில், எல்மை தாண்டிய வணிகத்துடன் வதாடர்புமடய அைசு 

நிறுவனங்கள், தமடயற்ற வணிகப் தபாக்குவைவிற்கு தமடகளாக இருக்கும் தற்தபாமதய தமடகமள 

கண்டறிய முடியும். தைலும் சைக்கு தைைாண்மை தநைத்மத குமறப்பதற்கான தீர்வு நடவடிக்மககமள 

எடுக்க முடியும். இம்முயற்சி, ைத்திய ைமறமுக வரி ைற்றும் சுங்க வாரியத்தின் தமைமையில் உள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.கினிய குடியரசின் “National order of Merit” என்ற மிகவுயர்ந்த விருது வழங்கிக் வகளரவிக்கப்ெட்ட 

இந்தியர் யார்? 

A) இராஜ்ைாத் சிங் 

B) இராம்ைாத் ககாவிை்த்  

C) ைகரை்திர கமாடி 

D) சுப்பிரமணியம் பஜய்சங்கா் 

 ஒட்டுவைாத்த உறவுகளின் முன்தனற்றத்திற்கும், இந்தியாவுக்கும் கினியாவுக்கும் இமடயிைான 

பைஸ்பை ஒத்துமழப்பின் வளர்ச்சிக்கும், இருநாடுகளின் ைக்களிமடதயயான நட்மபயும் கூட்டாண்மை 

–மயயும் தைம்படுத்துவதில் சிறப்பான பங்களிப்மப வழங்கியதற்காகவும் இந்திய குடியைசுத்தமைவர் 

இைாம்நாத் தகாவிந்துக்கு “National Order of Merit” என்ற மிகவுயர்ந்த வகளைவத்மத கினிய குடியைசுத் 

தமைவர் வழங்கியுள்ளார். இது கினிய குடியைசின் மிகவுயர்ந்த விருதாகும். 

 இதுதவிை, இைண்டு நாடுகளுக்கும் இமடதய பாைம்பரிய ைருத்துவ முமற துமறயில் ஒத்துமழப்பு, e- 

வித்யாபாைதி – e-ஆதைாக்கியா பாைதி வமையமைப்புத் திட்டம் ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆகிய 

மூன்று புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்கள் மகவயழுத்திடப்பட்டுள்ளன. வகானாக்ரி நகைத்தின் நீர் வழங்கல் 

திட்டத்திற்காக குடியைசுத்தமைவர் இைாம்நாத் தகாவிந்த் $170 மில்லியன் அவைரிக்க டாைர் கடமன 

அறிவித்துள்ளார். சைகாை யதார்த்தங்கமள பிைதிபலிக்கும் வமகயில் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புக் 

குழுவின் சீர்திருத்தத்தின் அவசியத்மதயும் இருநாடுகளும் ஒப்புக்வகாண்டுள்ளன. 

2.நடுத்தர-ரக அணுவாயுதங்கள் தமட ஒப்ெந்தத்தில் இருந்து (Intermediate-Range Nuclear Forces 

Treaty - INF) அதிகாரப்பூர்வைாக விலகியுள்ள நாடு எது? 

A) பிரான்சு 

B) பஜா்மனி 

C) அபமாிக்க ஐக்கிய ைாடுகே் (USA)  

D) ஐக்கிய கபரரசு 

 இைஷ்யாவுடனான நடுத்தை - ைக அணுவாயுதங்கள் தமட ஒப்பந்தத்திலிருந்து (INF) அவைரிக்க ஐக்கிய 

நாடுகள் அதிகாைப்பூர்வைாக விைகியுள்ளது. INF ஒப்பந்தம் என்பது 1987ஆம் ஆண்டில் அப்தபாமதய 

அவைரிக்க அதிபர் வைானால்ட் ரீகன் ைற்றும் தசாவியத் தமைவர் மிக்தகல் தகார்பச்தசவ் ஆகிதயாைால் 

மகவயழுத்திடப்பட்ட ஒரு பனிப்தபார் காை ஏவுகமை ஒப்பந்தைாகும். 

 இந்த ஒப்பந்தம், இருநாடுகமளயும் 500 கி.மீ - 5500 கி.மீ வமை வசன்று தாக்கவல்ை ஏவுகமைகமள 

பயன்படுத்துவதிலிருந்து தமடவசய்தது. இரு வல்ைைசு நாடுகளுக்கு (அப்தபாது) இமடயிைான ஆயுதப் 

தபாட்டிமய முடிவுக்குக் வகாண்டுவருவதற்கான ஒரு முக்கிய அம்சைாக இந்த ஒப்பந்தம் இருந்தது. 
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தைலும், ஐதைாப்பாவில் உள்ள அவைரிக்காவின் NATO நட்பு நாடுகமள தசாவியத் யூனியனின் 

ஏவுகமைத் தாக்குதல்களிலிருந்து பாதுகாக்கவும் அது உதவியது. 

 ஐதைாப்பாமவ குறுகிய காை இமடவவளியில் தாக்கவல்ை Novator 9M729 (NATO “SSC-8” வமக) 

ஏவுகமைகமளப் பயன்படுத்தி வருவதன் மூைம் இந்த ஒப்பந்தத்மத இைஷ்யா மீறிவருவதாக ஒபாைா 

ைற்றும் டிைம்ப் நிர்வாகங்கள் பைமுமற குற்றம்சாட்டியுள்ளன. ஆனால், இமத இைஷ்யா ைறுத்துவந்தது. 

இதுதவ, ஐக்கிய அவைரிக்க நாடுகள் (USA) இந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து விைகுவதற்கான காைைைாகும். 

3.வெண் குழந்மதகளின் நலனுக்காக ‘வாலி டிக்ரி பயாஜனா’ என்ற திட்டவைான்மற அறிமுகம் 

வசய்துள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) குஜராத்  

B) மத்திய பிரகதசம் 

C) இராஜஸ்தான் 

D) சத்தீஸ்கா் 

 ஆகஸ்ட்.3 அன்று வபண் குழந்மதகளின் நைனுக்காக இைாஜ்தகாட்டில் ‘வாலி டிக்ரி தயாஜனா’ என்ற 

ஒரு திட்டத்மத குஜைாத் முதல்வர் விஜய்ரூபானி வதாடங்கிமவத்தார். இது, குஜைாத் ைாநிைத்தில் பிறந்த 

ஒவ்வவாரு வபண் குழந்மதக்கும் நிதயுதவி அளிக்கும் திட்டைாகும். பாலின சைத்துவத்மத அமடயும் 

வபாருட்டு, வபண் குழந்மத பிறப்பு விகிதத்மத ஆண் குழந்மத பிறப்பு விகிதத்துக்கு இமையாக 

உயர்த்தும் தநாக்தகாடு இந்தத் திட்டம் உள்ளது. 

 இத்திட்டத்தின்படி, ஒவ்வவாரு வபண் குழந்மதக்கும், அக்குழந்மத 4ஆம் வகுப்பில் தசர்க்கப்படும்தபாது 

ரூ.4000-/உம், 9ஆம் வகுப்புக்கு வசல்லும்தபாது ரூ.6000-/உம், 18 வயதில் உயர்கல்வியில் தசரும் 

தபாது ரூ.1 இைட்சமும், திருைைத்தின்தபாது மீண்டும் ரூ.1 இைட்சமும் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்திற்கு 

என, சுைார் ரூபாய் 133 தகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

4.சீனத்தின் பதசிய முன்கூட்டிபய ெணஞ்வசலுத்தும் அமைப்புடன் (China’s National Advance Payment 

System – CNAPS) இமணந்துள்ள முதல் இந்திய வங்கி எது? 

A) பகராோ வங்கி 

B) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

C) இை்திய ஸ்கேே் வங்கி (SBI)  

D) பஞ்சாப் கதசிய வங்கி 

 இந்திய ஸ்தடட் வங்கியின் (SBI) ஷாங்காய் கிமளயானது சீனத்தின் ததசிய முன்கூட்டிதய பைஞ் 

வசலுத்தும் அமைப்புடன் (CNAPS) இமைந்த முதல் இந்திய வங்கியாக ைாறியுள்ளது. CNAPSஇன் 

உறுப்பினைானபின், SBI ஷாங்காய் கிமளயால், சீனத்துக்குள், உள்ளூர் பைங்கமள PBOC மூைம் 

வழிநடத்துவதன் மூைம் நிகழ்தநை பரிைாற்றத்மதயும் (Realtime Transfer) அளிக்க முடியும். 
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 பைப் பரிைாற்றத்துக்காக பல்தவறு வங்கிகளுடன் கைக்குகமள பைாைரிப்பதன் ததமவமய இது 

நீக்குகிறது. சீனப்வபருநிைத்தில் தீர்க்கப்பட்ட அமனத்துக் வகாடுப்பனவுகளுக்கும் (Cleared Payments), 

அதததபால்,  ாங்காங் தபான்ற அக்கமை யுவான் (Yuan) மையங்களில் உள்ள அமனத்து தீர்வக 

வங்கிகளுக்கும் (Clearing Banks) CNAPS நிகழ்தநை தீர்வுச் தசமவகமள வழங்குகிறது. 

 சீன நாையைான யுவானின் சர்வததச பயன்பாட்மட அதிகரிக்கும் தநாக்கத்துடன் 2015ஆம் ஆண்டில் 

வதாடங்கப்பட்ட CNAPS அமைப்பின் பன்னாட்டுப் தபாட்டியாளைான CIPSஆல் (சீன பன்னாட்டுக் 

வகாடுப்பனவு அமைப்பு அல்ைது எல்மை கடந்த வங்கிகளுக்கு இமடதயயான பைஞ்வசலுத்தும் 

முமற) CNAPSஇன் சிை குமறகள் பூர்த்திவசய்யப்பட்டன. 2008ஆம் ஆண்டில், சீன ைக்கள் வங்கியால் 

(PBOC) CNAPS வதாடங்கப்பட்டது. 

5.அண்மையில் காலைான பதவதாஸ் கனகலா, எந்த வைாழி திமரத்துமற சார்ந்த நடிகராவார்? 

A) தமிழ் 

B) பதலுங்கு  

C) மநலயாேம் 

D) கன்னேம் 

 மூத்த வதலுங்கு நடிகைான ததவதாஸ் கனகைா (75), ஆக.3 அன்று ம தைாபாத்தில் காைைானார். 

வதன்னிந்திய நடிகர்களான இைசினிகாந்த், சிைஞ்சீவி ைற்றும் இைாதசந்திை பிைசாத் ஆகிதயாருக்கு, தான் 

நடத்தி வந்த திமைப்பட நிறுவனம் மூைம் பயிற்சியளித்தவைாக இவர் அறியப்படுகிறார். 

6.மிஸ் இங்கிலாந்து 2019 ைகுடம் சூட்டப்ெட்ட இந்திய வம்சாவளி வெண்ைணி யார்? 

A) சுவாதி சா்மா 

B) கராஷிணி ராய் 

C) பாஷா முகா்ஜி  

D) சுகவதா சிங் 

 இந்திய வம்சாவளி ைருத்துவைான பாஷா முகர்ஜி (23), நடப்பாண்டு ‘மிஸ் இங்கிைாந்து’ என ைகுடம் 

சூட்டப்பட்டுள்ளார். 146 IQ வகாண்டவரும் ஆங்கிைம், வபங்காலி, ஹிந்தி, வஜர்ைன் ைற்றும் பிவைஞ்சு 

ஆகிய 5 வைாழிகளில் சைளைாக உமையாட கூடியவருைான இவர், நாட்டிங் ாம் பல்கமைக்கழகத்தில் 

ைருத்துவ அறிவியலில் ஒரு பட்டமும், ைருத்துவம் & அறுமவச்சிகிச்மசயில் ஒரு பட்டமும் வபற்றுள்ளார்.  

 2019 ‘மிஸ் இங்கிைாந்து’ பட்டம் வவன்றதன் மூைம், அவர் உைக அழகிப் தபாட்டிக்கு தநைடியாக தகுதி 

வபற்றுள்ளார். விடுமுமறயில் வைாரிஷியஸ் வசல்லும் வாய்ப்பும் அவருக்குக் கிமடத்துள்ளது. 
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7.ைக்கள்வதாமக கணக்வகடுப்பு (Census) 2021, எத்தமன அட்டவமணப்ெடுத்தப்ெட்ட வைாழிகளில் 

(Scheduled Languages) நடத்தப்ெடும்? 

A) 16 

B) 18  

C) 22 

D) 20 

 16ஆவது ைக்கள்வதாமக கைக்வகடுப்பு 2021 ஆனது அட்டவமைப்படுத்தப்பட்ட 22 வைாழிகளுள் 18 

வைாழிகளில் நடத்தப்படவுள்ளது. ைக்கள்வதாமக கைக்வகடுப்பு 2011 ஆனது அட்டவமைப்படுத்தப்பட்ட 

18 வைாழிகளுள் 16 வைாழிகளில் நடத்தப்படும் என அப்தபாது அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. வசயல்முமறமய 

சீைாக்க, இந்தக் கைக்வகடுப்பில், ஒரு குறியீடு தகாப்பகம் (Code Directory) அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.  

 முக்கியைாக, எடுக்கப்படவுள்ள இந்த ைக்கள்வதாமக கைக்வகடுப்பு, தற்தபாதுள்ள திட்டத்தின் படி, சாதி 

சார்ந்த தைவுகமள தசகரிக்காது. பாலின பிரிவின் கீழ், ‘பிற’ என்றிருந்த விருப்பத்வதரிவானது இப்தபாது 

‘மூன்றாம் பாலினம்’ என்று ைாற்றம் வசய்யப்பட்டுள்ளது. ஏப்ைல் 2020 முதல் வசப்டம்பர் 2020 வமை 

34 அளவுருக்கள் வகாண்ட வீட்டுவசதி பட்டியலிடலும், பிப்ைவரி 9 2021 முதல் பிப்ைவரி 28 2021 வமை 

28 அளவுருக்கள் வகாண்ட ைக்கள்வதாமக கைக்வகடுப்பும் என இந்த ைக்கள்வதாமக கைக்வகடுப்பு 

இைண்டு கட்டங்களாக நடத்தப்படவுள்ளது. 

 31 இைட்சம் பயிற்சிவபற்ற கைக்கீட்டாளர்கள் ஆண்ட்ைாய்டு அடிப்பமடயிைான அமைதபசிகமளப் 

பயன்படுத்தி எண்ணிை முமறயில் தைவுகமளச் தசகரிக்கும் இந்தப் பணியில் ஈடுபடவுள்ளனர். 2024 

- 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்த ைக்கள்வதாமக கைக்வகடுப்பு குறித்த முழுத்தைவுகளும் கிமடக்கும். 

8.அரசியலமைப்பின் எப்பிரிவின்ெடி, குற்றஞ்சாட்டப்ெட்டவர்களின் குரல் ைாதிரிகமள வெறுவதற்கு 

ஆமணயிட குற்றவியல் நீதித்துமற நீதிெதிக்கு அதிகாரம் உண்வடன இந்திய உச்சநீதிைன்றம் 

தீர்ப்ெளித்துள்ளது? 

A) பிாிவு 144 

B) பிாிவு 142  

C) பிாிவு 143 

D) பிாிவு 141 

 குற்றவியல் விசாைமையின்தபாது, ஒரு குற்றவாளியின் சம்ைதத்திற்கு எதிைாகக்கூட அவரின் குைல் 

ைாதிரிகமளப் வபற குற்றவியல் நீதித்துமற நடுவைால் உத்தைவிட முடியும் என உச்சநீதிைன்றம் 

அண்மையில் தீர்ப்பளித்துள்ளது. இந்தத் தீர்ப்மப, இந்திய தமைமை நீதிபதி இைஞ்சன் தகாதகாய் 

தமைமையிைான அைர்வு ைற்றும் நீதிபதிகள் தீபக் குப்தா ைற்றும் சஞ்சீவ் கன்னா ஆகிதயார் அடங்கிய 

அைர்வு வழங்கியது. 

மக்கள்த ொகக 

கணக்தகடுப்பு 
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 குற்றவியல் நமடமுமற விதித் வதாகுப்பில் (CrPC) எந்தவவாரு முன்தனற்பாடும் இல்ைாதிருந்தால், 

குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபரின் குைல் ைாதிரிமயப்பதிவுவசய்ய ஒரு புைனாய்வு விசாைமை நிறுவனத்திற்கு 

அங்கீகாைம் வழங்க முடியுைா? என்பது உள்ளிட்ட பிைச்சமனகமள அந்த அைர்வு மகயாண்டது. 

சம்பந்தப்பட்ட அமனத்து சட்டங்களுக்கும் விளக்கம் அளித்தமதத்வதாடர்ந்து அைசியைமைப்பின் 142ஆவது 

பிரிவின் கீழ் உச்சநீதிைன்றம் இந்த உத்தைமவ பிறப்பித்துள்ளது என CJI சுட்டிக்காட்டிள்ளது. 

9.எந்தக் குழுவின் அறிக்மகயின்ெடி, UGC ஆனது 20 நிறுவனங்கமள ‘சிறந்த நிறுவனங்கள்’ 

(Institutes of Eminence – IoE) எனப் ெரிந்துமரத்துள்ளது? 

A) அம்பிகா கசானி குழு 

B) N S விஸ்வைாதன் குழு 

C) N ககாபாலசுவாமி குழு  

D) விரால் ஆச்சாா்யா குழு 

 வைட்ைாஸ் ைற்றும் கைக்பூர் IIT நிறுவனங்கள், தில்லி பல்கமைக்கழகம், ம தைாபாத் பல்கமைக்கழகம், 

அமிர்த விசுவ வித்யாபீடம் ைற்றும் VIT தபான்ற இருபது கல்வி நிறுவனங்களுக்கு, ‘சிறந்த கல்வி 

நிறுவனங்கள்’ என்னும் தகுதிமய வழங்க பல்கமைக்கழக ைானியக்குழு (UGC) பரிந்துமைத்துள்ளது.  

 N தகாபாைசுவாமியின் தமைமையிைான வல்லுநர் குழுவின் அறிக்மககளின் அடிப்பமடயில், இந்தப் 

பரிந்துமைகள் தைற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளன. சர்வததச கல்வி வமைபடத்தில் இந்தியாமவ பிைதிநிதித்துவ 

–ப்படுத்தும் இருபது உைகத்தைம் வாய்ந்த கல்வி நிறுவனங்கமள உருவாக்குவதத இந்த ‘சிறந்த கல்வி 

நிறுவனங்கள்’ திட்டத்தின் தநாக்கைாகும். 

 ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களுக்கு கட்டைம், பாடத்திட்டத்தின் காைம் ைற்றும் நிர்வாகக் 

கட்டமைப்புகமள தீர்ைானிப்பதற்கு அதிக சுயாட்சி ைற்றும் சுதந்திைம் வழங்கப்படும். பட்டியலில் உள்ள 

வபாதுத்துமற நிறுவனங்களுக்கு அைசாங்கம் ரூ.1000 தகாடி ைானியம் வழங்கும். பட்டியலில் உள்ள 

தனியார் நிறுவனங்களுக்கு இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் எந்த நிதியும் அளிக்கப்படாது. 

10.திடக்கழிவு பைலாண்மைக்காக நீர்வவப்ெக் கரியாக்கத் வதாழில்நுட்ெத்மத (Hydro Thermal 

Carbonization - HTC) உருவாக்கியுள்ள IIT நிறுவனம் எது? 

A) ஐஐடி கான்பூா் 

B) ஐஐடி கரக்பூா்  

C) ஐஐடி பமே்ராஸ் 

D) ஐஐடிபேல்லி 

 IIT கைக்பூமைச் தசர்ந்த ஓர் ஆைாய்ச்சிக் குழுவினர் அதிக ஈைப்பதங்வகாண்ட திடக்கழிவுகளிலிருந்து 

ஆற்றமை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு வதாழில்நுட்பத்மத உருவாக்கியுள்ளனர். இந்தப் புதிய, நீர்வவப்பக் 

கரியாக்கத் வதாழில்நுட்பத்தால் நகைாட்சி திடக்கழிவுகமள உயிரி எரிவபாருள், ைண் திருத்தி ைற்றும் 
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உறிஞ்சியாக ைாற்ற முடியும். ஒரு வதாகுப்புமைமய பயன்படுத்துவதன் மூைம் நகைாட்சி திடக்கழிவின் 

கரிைப்பகுதிமய நீர்வவப்பக்கரியாக (Hydrochar) இந்தத் வதாழில்நுட்பம் ைாற்றுகிறது. 

 கழிவுகளில் உள்ள ஈைப்பதைானது தவதிவிமனக்கு தண்ணீமைப்பயன்படுத்தும் வசயல்முமறக்காகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தச் வசயல்முமற, நகர்ப்புற கரிைக்கழிவுகளில் 50 - 65% வமை வள மீட்பு 

விமளச்சமை (Resource Recovery Yield) அதிகரித்துள்ளது. தைம்பட்ட வவப்ப ஒருங்கிமைப்புடன் 

கூடிய முமறயான நீர்வவப்பக் கரியாக்கத் வதாழில்நுட்ப உமைமய வடிவமைப்பதில்தான் இந்தத் 

வதாழில்நுட்பத்தின் வவற்றிக்கான திறவுதகால் உள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 வசன்மனயில் உள்ள இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) பிைாந்திய இயக்குநைாக, தமிழ்நாடு ைற்றும் 

புதுச்தசரிக்கு, S M N சுவாமி வபாறுப்தபற்றுள்ளார். 

 ஆகஸ்ட்.15 முதல் நீைகிரி ைாவட்டத்தில் வநடுஞ்சாமை ஓைங்களில் உள்ள கமடகளில் வநகிழி 

தபாத்தல்களில் குடிநீர் ைற்றும் குளிர்பானம் விற்க தமடவிதிக்கப்படவுள்ள நிமையில், முக்கியைான 70 

சுற்றுைாத்தைங்களில் தண்ணீர் ATMகள் திறக்கப்படவுள்ளன. 

 தூத்துக்குடி வ.உ.சி துமறமுகம் ஜூமை.27 அன்று ஒதைநாளில் 1,80,597 வைட்ரிக் டன் சைக்குகமளக் 

மகயாண்டு சாதமன பமடத்துள்ளது. இதற்கு முன்பு, கடந்த 2017 நவம்பர்.16 அன்று ஒதை நாளில் 

1,77,639 வைட்ரிக் டன் சைக்குகமளக் மகயாண்டதத சாதமனயாக இருந்தது. 

 வசன்மனயில் 7 வழித்தடங்களில் விமைவுப் தபருந்து தசமவ திட்டத்மத (Bus Rapid Transit System) 

வசயல்படுத்த முடிவு வசய்யப்பட்டுள்ளது. வழித்தடங்கள் விவைம்.,

o தகாயம்தபடு – பூந்தைல்லி. 

o தகாயம்தபடு – அம்பத்தூர். 

o தகாயம்தபடு – ைாதவைம். 

o மசதாப்தபட்மட – சிறுதசரி. 

o மசதாப்தபட்மட – ைதகந்திைா சிட்டி. 

o தகாயம்தபடு – மசதாப்தபட்மட. 

o குதைாம்தபட்மட – துமைப்பாக்கம்.

 வசன்மனயில் தினசரி வபாதுைக்களிடமிருந்து தசகரிக்கப்படும் உைவுக் கழிவுகளிலிருந்து இயற்மக 

எரிவாயு தயாரிக்கும் வமகயில் பள்ளிக்கைமன, தசாழிங்கநல்லூர், அண்ைாநகர் முதலிய மூன்று 

இடங்களில் இயற்மக எரிவாயு ஆமைகமள அமைக்க வசன்மன ைாநகைாட்சி முடிவு வசய்துள்ளது. 

 வசன்மன அருகில் உள்ள வண்டலூர் அறிஞர் அண்ைா உயிரியல் பூங்காவுக்கு அஸ்ஸாம் ைாநிைம் 

காசிைங்கா ததசியப்பூங்காவிலிருந்து நான்கு வயதான ஆண் காண்டாமிருகம் ஒன்று வகாண்டு 

வைப்பட்டுள்ளது. சுைார் முப்பது ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு இந்தப் பூங்காவுக்கு காண்டாமிருகம் வகாண்டு 

வைப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் காலைான காந்தி ெட், எந்தத் துமறமயச் சார்ந்தவராக இருந்தார்? 

A) இதழியல்  

B) அரசியல் 

C) விநேயாே்டு 

D) கநல 

 மூத்த குஜைாத்தி பத்திரிமகயாளரும், எழுத்தாளரும், கட்டுமையாளருைான காந்தி பட் (88), மும்மபயில் 

காைைானார். இவர் 1931 ஜூமை 15 அன்று குஜைாத்தின் அந்நாமளய பாவ்நகர் ைாகாைத்தில் உள்ள 

சச்ைா என்ற சிற்றூரில் பிறந்தார். 1960களின் பிற்பகுதியில் மும்மபயில் நிதியியல் இதழாளைாக தனது 

இதழியல் பணிமய அவர் வதாடங்கினார். சித்ைதைகா, மும்மப சைாச்சார், ஜனசக்தி, சந்ததஷ், யுவ 

தர்சன், ஜனசத்தா, வியாபார் ைற்றும் அபியான் தபான்ற பல்தவறு குஜைாத்தி இதழ்களில் இதழாளர், 

எழுத்தாளர், கட்டுமையாளர் ைற்றும் ஆசிரியைாக இவர் பணியாற்றியுள்ளார். ‘அபியான்’ என்னும் ஒரு 

முன்னணி குஜைாத்தி இதழின் நிறுவன ஆசிரியைாகவும் இவர் இருந்துள்ளார். 

2.அண்மையில் காலைான ஆனந்த் வசடல்வாட், எந்த விமளயாட்டின் மூத்த ஆளுமையாவார்? 

A) பாே்மிண்ேன் 

B) ஹாக்கி 

C) குத்துச்சண்நே 

D) கிாிக்பகே்  

 கிரிக்வகட் வர்ைமனயாளைான ஆனந்த் வசடல்வாட் (84), ஆகஸ்ட்.4 அன்று மும்மபயில் காைைானார். 

அவைது இனிமையான ஏற்றவிறக்கம் மிக்கக் குைைானது, 1960களின் ைத்தியிலிருந்து 1980கள் வமை 

ைற்ற கிரிக்வகட் வர்ைமனயாளர்களிடமிருந்து அவமை தவறுபடுத்திக் காண்பித்தது. ைஞ்சிக்தகாப்மப, 

BCCI தபாட்டிகள் & தகுதிகாண் தபாட்டிகளுக்கும் AIRஇன் வர்ைமனயாளைாக அவர் இருந்துள்ளார். 

1969ஆம் ஆண்டு மும்மபயில் நடந்த இந்திய-ஆஸ்திதைலிய தகுதிகாண் தபாட்டிக்கான AIR குழுவிலும் 

அவர் இடம்வபற்றிருந்தார். 

3.சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிவரட்டி, எந்த விமளயாட்டுடன் வதாடர்புமடயவர்? 

A) பாே்மிண்ேன்  

B) ஹாக்கி 

C) குத்துச்சண்நே 

D) மல்யுத்தம் 
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 BWF சூப்பர் 500 பூப்பந்து தபாட்டிமய வவன்ற முதல் இந்திய தஜாடியாக சாத்விக்சாய்ைாஜ் ைாங்கிவைட்டி 

– சிைாக் வஷட்டி ஆகிதயார் திகழ்கின்றனர். பாங்காக்கில் நடந்த தாய்ைாந்து ஓப்பனில் 21-19, 18-21, 

21-18 என்ற வசட் கைக்கில் உைக சாம்பியனான சீனத்தின் லி ஜுன்  ுய் ைற்றும் லியு யூ வசன் 

ஆகிதயாமை வீழ்த்தி, ஆண்கள் இைட்மடயர் பிரிவில் அவர்கள் வவற்றிவாமகசூடினர். 

4.எந்த நகரத்தில், விண்வவளி சூழ்நிமல விழிப்புணர்வு கட்டுப்ொட்டு மையத்மத அமைக்க ISRO 

முடிவுவசய்துள்ளது? 

A) பகாச்சின் 

B) பபங்களூரு  

C) நஹதராபாத் 

D) இராய்ப்பூா் 

 ISRO தமைவர் K சிவன், அண்மையில், வபங்களூருவின் பீனியாவில் விண்வவளி சூழ்நிமை 

விழிப்புைர்வு கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கு (Space Situational Awareness Control Centre – SSACC) 

அடிக்கல் நாட்டினார். விண்வவளிக்குப்மபகளிலிருந்து அதிக ைதிப்புள்ள விண்வவளிச்வசாத்துக்கமள 

கண்காணித்து பாதுகாப்பதத இந்தக் கட்டுப்பாட்டு மையத்தின் தநாக்கைாகும். விண்வவளி சூழ்நிமை 

விழிப்புைர்வு ைற்றும் தைைாண்மைக்கான நடவடிக்மககமள இந்த மையம் முன்னறிவிக்கும். 

 இந்நடவடிக்மக, இந்தியாவின் விமையுயர்ந்த ைற்றும் உத்திசார் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வசயற்மகக் 

தகாள்கள் ைற்றும் எதிர்காை விண்கைங்கமள விண்வவளியில் சுற்றிவரும் வசயலிழந்த வசயற்மகக் 

தகாள்களின் எச்சங்கள், பூமிக்கு அருகிலுள்ள சிறுதகாள்கள் ைற்றும் தீவிை வானிமை சூழ்நிமைகள் 

ஆகியவற்றிலிருந்து பாதுகாக்கும். உள்நாட்டு கண்காணிப்பு மையங்களிலிருந்து வசயலிழந்த 

வசயற்மகக்தகாள்களின் கண்காணிப்புத் தைமவ இது ஒருங்கிமைக்கும். 

5. VPM1002 & Immuvacக்கான இந்தியாவின் முதலாவது வெரிய அளவிலான பசாதமனயானது 

எந்த பநாயுடன் வதாடர்புமடயது? 

A) AIDS 

B) மகலாியா 

C) காசகைாய்  

D) இேம்பிே்நே வாதம் 

 இந்திய ைருத்துவ ஆைாய்ச்சிக் கவுன்சிைானது (ICMR) VPM1002 ைற்றும் Immuvac என்ற இைண்டு புதிய 

காசதநாய் (Tuberculosis) தடுப்பூசிகளுக்கான இந்தியாவின் முதல் வபரிய அளவிைான தசாதமனமய 

வதாடங்கியுள்ளது. VPM1002 தடுப்பூசிமய புதனவின் சீைம் (Serum) இந்தியா நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. 

Immuvac தடுப்பூசிமய தகடிைா (Cadila) என்ற ைருந்துநிறுவனம் தயாரிக்கிறது. 
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 இந்தக் காசதநாய் எதிர்ப்பு தடுப்பூசிகள், வதாற்மறத்தடுப்பமத தநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளன (தநாய் 

வவளிப்பாட்டுக்கு முன்பாக) அல்ைது முதல்நிமை முன்தனற்றம் / ைமறந்துள்ள காசதநாய்த் வதாற்று 

ைறுவசயல்பாட்டுக்கு வருவமதத் தடுக்கின்றன (தநாய் வவளிப்பாட்டுக்கு பின்பாக). உைக சுகாதாை 

அமைப்பு வவளியிட்டுள்ள சர்வததச காசதநாய் அறிக்மக 2017இன் படி, உைகில் அதிகளவு காசதநாய் 

பாதிப்பானது இந்தியாவில் உள்ளது. 

6.எந்தத் பததியில், நடப்ொண்டின் ஐ.நா. சர்வபதச நட்பு நாள் வகாண்டாடப்ெட்டது? 

A) ஜூநல 24 

B) ஜூநல 30   

C) ஜூநல 26 

D) ஜூநல 27 

 பல்தவறு கைாசாைங்களுக்கிமடயில் அமைதிமய வளர்ப்பதில் நட்பின் முக்கியத்துவத்மதக் தநாக்கும் 

வமகயில், ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூமை.30 அன்று உைகம் முழுவதும் ஐ.நா. சர்வததச நட்பு நாள் (UN 

International Day of Friendship) வகாண்டாடப்படுகிறது. உைவகங்கும் உள்ள ைாந்தர்களின் வாழ்வில் 

ஓர் உன்னதைான ைற்றும் ைதிப்புமிக்க உைர்வாக உள்ள நட்பின் முக்கியத்துவத்மத அங்கீகரிப்பதன் 

அடிப்பமடயில் இந்நாள் அமைந்துள்ளது. இருப்பினும், ஆகஸ்ட் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை, இந்தியா நட்பு 

நாமள வகாண்டாடுகிறது. 

7.எண்ணிை மகபரமக (Digital Fingerprint) ைற்றும் கருவிழி பைவல் (Iris Scanning) முமறமய 

ஏற்றுக்வகாண்டுள்ள இந்தியாவின் முதல் ைாநிலம் எது? 

A) சத்தீஸ்கா் 

B) மகாராஷ்டிரா  

C) இராஜஸ்தான் 

D) ஒடிசா 

 காவல்துமற விசாைமைகளுக்கு உதவுவதற்காக எண்ணிை மகதைமக ைற்றும் கருவிழி தைவல் 

முமறமய – (Automated Multi-modal Biometric Identification System – AMBIS) – ஏற்றுக்வகாண்டுள்ள 

இந்தியாவின் முதல் ைாநிைைாக ைகாைாஷ்டிைா ைாறியுள்ளது. இந்த முமறயானது விமைவில் நாடு 

முழுவதும் உள்ள பிற ைாநிைக் காவல்துமறயினைால் பயன்படுத்தப்படவுள்ளது. ஒரு AMBIS அைகானது 

ஒரு கணினி முமனயம், ஒரு தகைைா, ைற்றும் கருவிழி, மகதைமக ைற்றும் உள்ளங்மக தைவல் 

கருவிகமளக் வகாண்டிருக்கும். குற்றம் நமடவபற்ற இடத்திலிருந்து மகதைமககமள எடுப்பதற்காக 

ஒரு சிறிய அளவிைான அமைப்பும் இதில் இடம்வபற்றிருக்கும். 

 இந்தப் புதிய அமைப்பானது இந்திய சட்ட அைைாக்க நிறுவனங்களால் மகவிைல் ைற்றும் உள்ளங்மக 

தைமககமளத் ததட பயன்படுத்தப்படும் தானியங்கு மகதைமக அமடயாளங்காைல் அமைப்புக்கு 

(Automated Fingerprint Identification System – AFIS) ைாற்றாக இருக்கும். 
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8.ரூ.4900 பகாடி ைதிப்பிலான பகாசி – பைச்சி இமணப்புத் திட்டத்திற்கு ைத்திய அரசு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. எந்த ஆற்று வடிநிலத்தின் முக்கிய கிமளயாறாகும் பைச்சி? 

A) கங்நக 

B) மகானை்தா  

C) பிரம்மபுத்திரா 

D) யமுநன 

 பீகார் ைாநிைத்தின் தகாசி & தைச்சி ஆறுகமள ஒன்றிமைப்பதற்காக ரூ.4900 தகாடி ைதிப்பிைான 

தகாசி – தைச்சி இமைப்புத் திட்டத்திற்கு ைத்திய அைசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ைத்தியபிைததசத்தில் 

வகன் - வபத்வா திட்டத்திற்குப்பிறகு, ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட நாட்டின் இைண்டாவது மிகப்வபரிய ஆறுகள் 

இமைப்புத் திட்டம் இதுவாகும். இந்தக் தகாசி – தைச்சி திட்டம், பை வழிகளில் தனித்துவமுமடயது. 

 இது வடக்கு பீகாரில் மீண்டும் மீண்டும் வரும் வவள்ளத்மதத் தடுப்பததாடு ைட்டுைல்ைாைல், அதைரியா, 

பூர்னியா, கிசான்கஞ்ச் & கதிகார் ைாவட்டங்களில் (கூட்டாக சீைாஞ்சல் பகுதி என்றமழக்கப்படுகிறது) 

2.14 ைட்சம் வ க்தடருக்கு தைல் சாகுபடி நடக்கக்கூடிய நிைங்களுக்கு நீர்ப்பாசனத்மத அளிக்கிறது. 

ைத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் காைநிமை ைாற்ற அமைச்சகத்தின் வதாழில்நுட்பத்துடன் கூடிய 

நிர்வாக இமசமவப் வபற்றபிறதக இந்தத் திட்டத்திற்கு இந்த ஒப்புதல் கிமடத்தது. தைச்சி, ைகானந்தா 

ஆற்றின் முதன்மையான கிமளயாறாகும். 

9.விக்படாரிய அரசாங்கத்தால் ‘Excellence in Cinema’ விருது வழங்கிக் வகௌரவிக்கப்ெடவுள்ள நடிகர் 

யார்? 

A) பிாியங்கா கசாப்ரா 

B) கசகா் கபூா் 

C) ஷாருக்கான்  

D) தீபிகா படுககாகன 

 ஆகஸ்ட்.8 அன்று நமடவபறவுள்ள வைல்பர்ன் இந்திய திமைப்பட விழாவின் (IFFM) விருது வழங்கும் 

இைவு நிகழ்வில், நடிகர் ஷாருக்கானுக்கு ‘Excellence in Cinema’ விருது வழங்கப்படவுள்ளது. இந்த 

விருது வழங்குவதன் மூைம், இந்தியாவில், திமைத்துமறக்கு வதாடர்ச்சியாக பங்களிப்பு வசய்துவரும் 

திமைக்கமைஞமை இந்த விழா வகௌைவிக்கிறது. இந்த விழாவின் சிறப்பு விருந்தினைாக ஷாருக்கான் 

கைந்துவகாள்கிறார். விக்தடாரியா ைாகாைத்தின் முதல் வபண் ஆளுநைான லிண்டா வடஸ்ஸா ஷாருக் 

கானுக்கு இந்த விருமத வழங்குவார். 

 ஆஸ்திதைலியாவின் விக்தடாரிய அைசின் தமைமையில், IFFMஇன் 10ஆவது பதிப்பு நமடவபறவுள்ளது. 

தைலும், நடப்பாண்டில், "Courage"ஐ அதன் கருப்வபாருளாக அது வகாண்டாடுகிறது. வைல்பர்னில் உள்ள 

Palais அைங்கில் இந்த நிகழ்வு நமடவபறும், இது அந்நகரின் பாைம்பரிய அமடயாளங்களுள் ஒன்றாகும். 
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10.நடப்ொண்டின் மிஸ் பவர்ல்ட் ெல்வமகமை (Miss World Diversity) ெட்டத்மத வவன்ற நாஸ் 

பஜாஷி, எந்த நாட்மடச் பசர்ந்தவராவார்? 

A) பமாாிசியசு 

B) இை்கதாகனஷியா 

C) இை்தியா  

D) தாய்லாை்து 

 இந்திய திருநங்மக நாஸ் தஜாஷி, ஆக.3 அன்று வைாரிசியசில் உள்ள தபார்ட் லூயிசில், நடப்பாண்டின் 

‘Miss World Diversity’ என ைகுடம் சூட்டப்பட்டார். ‘Miss World Diversity’ தபாட்டியில் வதாடர்ச்சியாக 3ஆவது 

முமறயாக வவற்றிவபற்று அவர் நாட்டிற்குப் வபருமைதசர்த்துள்ளார். ‘Miss World Diversity’ பட்டத்மதத் 

தவிை, Best Project, Miss Congeniality, Miss People’s Choice Ambassador ைற்றும் Best National Costume 

பட்டங்கமளயும் நாஸ் தஜாஷி வவன்றுள்ளார். இவர், 2017ஆம் ஆண்டில், பிறப்பிதைதய வபண்ைாக 

பிறந்தவர்களுக்கு எதிைாக சர்வததச கிரீடம் வவன்ற உைகின் முதல் திருநங்மகயாவார். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 வசன்மனயில் ைமழநீர் தசகரிப்புத் திட்டத்மத முமறயாகப் பின்பற்றுபவர்கமளப் பாைாட்டும் 

வமகயில், அவர்களின் வீடுகளில் பச்மச நிற ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டப்படுவதாக ைாநகைாட்சி ஆமையர் 

பிைகாஷ் வதரிவித்துள்ளார். 

 கிைாை ஊைாட்சிகளில் பணிபுரியும் வபண் ஊைாட்சி வசயைாளர்களுக்கு ைகப்தபறு காை விடுப்மப 180 

நாள்களில் இருந்து 9 ைாதங்களாக உயர்த்தி தமிழ்நாடு அைசு உத்தைவிட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.யாமனகள் கணக்வகடுப்ொனது பதசிய அளவில் எத்தமன ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற 

நடத்தப்ெடுகிறது? 

A) ைான்கு 

B) எே்டு 

C) ஐை்து  

D) பத்து 

 2017ஆம் ஆண்டு கைக்வகடுப்பின் அடிப்பமடயில் திருத்தப்பட்ட–ைாநிை வாரியான காட்டு யாமனகள் 

எண்ணிக்மகயின் ைதிப்பீட்டின்படி, நாடு முழுவதும் யாமனகளின் எண்ணிக்மக 29,964 ஆக 

இருந்தது. இந்த எண்ணிக்மக 2012ஆம் ஆண்டில் 29,576 என இருந்தது. வதற்குப் பிைாந்தியத்தில் 

14,612 யாமனகளும், வடகிழக்கில் 10,139 யாமனகளும் உள்ளன. 

 வதன்னிந்திய ைாநிைங்களுள் 6049 யாமனகளுடன் கர்நாடக ைாநிைம் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

அமதத்வதாடர்ந்து தகைள ைாநிைம் உள்ளது. 2018ஆம் ஆண்டு கைக்வகடுப்பின்படி, நாடு முழுவதும் 

புலிகளின் எண்ணிக்மக 2,967 என ைதிப்பிடப்பட்டது. புலிகள் கைக்வகடுப்பு-ததசிய அளவில் நான்கு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமறயும், யாமனகள் கைக்வகடுப்பு-ததசிய அளவில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு 

முமறயும் தைற்வகாள்ளப்படுகிறது. 2015ஆம் ஆண்டின் ைதிப்பீட்டுடன் ஒப்பிடுமகயில் ததசிய அளவில் 

6,778 கி.மீ., வனப்பகுதி அதிகரித்துள்ளதாக இந்திய வன அறிக்மக – 2017 கூறுகிறது. 

2.அவைரிக்காவால் ‘ெண ைதிப்மெ திரிக்கும் நாடு’ (Currency Manipulator) என அறிவிக்கப்ெட்டுள்ள 

நாடு எது? 

A) மியான்மா் 

B) பதன்பகாாியா 

C) சீனா  

D) வேபகாாியா 

 யுவானின் ைதிப்பிழப்மபத் வதாடர்ந்து சீனாமவ ‘பைத்தின் ைதிப்மப திரிக்கும் நாடு’ என அவைரிக்கா 

அறிவித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்மக, இருநாடுகளுக்கும் இமடயிைான பதட்டைான வர்த்தக உறமவ 

தைலும் அதிகரிக்கும். கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கும் தைைான காைகட்டத்தில் முதல்முமறயாக ஓர் 

அவைரிக்க டாைருக்கு ஏழு யுவான் என்ற வமகயில் சீனா யுவாமன ைதிப்பிழப்பு வசய்தமதயடுத்து 

அவைரிக்காவின் இந்த நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்நிமையில், ஆதைாக்கியைான தபாட்டிமய சீர்குமைக்கும் வமகயில் நியாயைற்ற வமகயில் சீனா 

நடந்துவகாள்வதாக சர்வததச நாைய நிதியத்திடம் (IMF) புகாைளிக்க உள்ளதாக அவைரிக்க நிதித்துமற 

வதரிவித்துள்ளது. 1994ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு அவைரிக்கா முதன்முமறயாக இத்தமகய அறிவிப்மப 
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விடுத்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பு, US கருவூைம் அதன் அமையாண்டு நாைய அறிக்மகயின் ஒரு 

பகுதியாக இதுதபான்ற முமறயான அறிவிப்மப வழங்குவதற்கான வாய்ப்மபப்வபற்ற 4 ைாதங்களுக்கு 

பிறகு வந்துள்ளது. அவற்றின் பைச்சந்மதகளில் தீவிைைாக தமையிடல்; அவைரிக்காவுடன் மிகப்வபரிய 

வர்த்தக உபரிகமளக் வகாண்டிருத்தல் ைற்றும் ஒட்டுவைாத்த நடப்புக்கைக்கு உபரிகமளக் வகாண்டி 

–ருத்தல் முதலிய மூன்று அளவுதகால்கமள இதுதபான்ற அறிவிப்மப வவளியிடுவதற்கு அவைரிக்கக் 

கருவூைம் பயன்படுத்துகிறது. 

3.ஜூமல ைாத PCA வீரராக பதர்வு வசய்யப்ெட்டுள்ள இந்திய கிரிக்வகட் வீரர் யார்? 

A) கசகதஷ்வா் புஜாரா 

B) ஷிகா் தவான் 

C) அஜிங்யா ரஹாகன 

D) R அஸ்வின்  

 இந்திய வைச்சுழற்பந்து வீச்சாளைான (off-spinner) இைவிச்சந்திைன் அஸ்வின், கவுண்டி சாம்பியன்ஷிப் 

தபாட்டிகளில் வதாடர்ந்து விமளயாடிவருவதற்காக நடப்பாண்டு ஜூமை ைாதத்துக்கான வதாழிற்முமற 

கிரிக்வகட் வீைர்கள் சங்கத்தின் (PCA) வீைைாக ததர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளார். தைற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு 

எதிைான இந்தியாவின் உைக தகுதிகாண் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டிகளுக்கான பயிற்சி ஆட்டைாக இந்த 

ைாத இறுதியில் நமடவபறவுள்ள ஆறு கவுண்டி சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டிகளில் விமளயாட நாட்டிங் ா 

–ம்மஷயர் அணியுடன் அஸ்வின் ஒப்பந்தைாகியுள்ளார். 

4. IIS அதிகாரிகளின் 2ஆவது அகில இந்திய ஆண்டு ைாநாட்மட நடத்திய ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

A) மின்னணு மற்றும் தகவல் பதாழில்நுே்ப அநமச்சகம் 

B) தகவல் பதாோ்பு அநமச்சகம் 

C) வணிகம் மற்றும் பதாழிற்துநற அநமச்சகம் 

D) தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அநமச்சகம்  

 இந்திய தகவல் பணி அதிகாரிகளின் (IIS) 2ஆவது அகிை இந்திய ஆண்டு ைாநாடு, புதுதில்லியில் உள்ள 

வவளிநாடுவாழ் இந்தியர்கள் மையத்தில் ஆகஸ்ட்.5 அன்று நமடவபற்றது. ைத்திய தகவல் & ஒலிபைப்பு 

அமைச்சகத்தின்கீழ் வசயல்படும் அமனத்து ஊடகப்பிரிவுகளிமடதய சிறப்பான ஒருங்கிமைப்மப 

ஏற்படுத்தி அைசு தகவல் வதாடர்புப் பணிகமள தைம்படுத்தும் தநாக்கில் இந்த ைாநாடு நடத்தப்பட்டது. 

 தைலும், தகவல் & ஒலிபைப்பு அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஊடகப்பிரிவுகளின் வசயல்பாடுகள் 

குறித்தும் இந்த ைாநாட்டில் ஆய்வுவசய்யப்பட்டது. நாடுமுழுவதும் பணியாற்றும் முதுநிமை இந்திய 

தகவல்பணி அதிகாரிகள், ைத்திய தகவல் & ஒலிபைப்பு அமைச்சகம், பிைசார்பாைதி ைற்றும் இந்திய ைக்கள் 

வதாடர்பு நிறுவனத்தின் அதிகாரிகள் இந்த ைாநாட்டில் கைந்துவகாண்டனர். 
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5.எந்த இந்திய கிரிக்வகட் வீரருக்கு, கார்த்திக் பொஸ் வாழ்நாள் சாதமனயாளர் விருது 

வழங்கப்ெட்டுள்ளது? 

A) பிஷன் சிங் கபடி 

B) அருண் லால்  

C) பகராக் எஞ்சினியா் 

D) நசயத் கிா்மானி 

 முன்னாள் இந்திய வதாடக்க வீைரும், வங்காள கிரிக்வகட் அணியின் தமைவருைான அருண் ைாலுக்கு, 

வகால்கத்தாவில் உள்ள வங்காள கிரிக்வகட் சங்கத்தின் ‘கார்த்திக் தபாஸ் வாழ்நாள் சாதமனயாளர் 

விருது’ வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர் 1982 ைற்றும் 1989க்கு இமடயில் இந்தியாவுக்காக 16 தகுதிகாண் 

தபாட்டிகளிலும், 13 சர்வததச ஒருநாள் தபாட்டிகளிலும் விமளயாடியுள்ளார். வங்காள அணிக்கான 

வழக்கைான வீைைாக ைாறுவதற்கு முன்பு, தில்லிக்காக 6 பருவங்களில் விமளயாடிய அவர், 1989இல் 

வங்காளத்தின் ைஞ்சிக் தகாப்மப வவற்றியிலும் வபரும்பங்கு வகித்தார். 

6.ஸ்கூநியூஸ் (ScooNews) சர்வபதச ெயிற்றுநர் விழா நமடவெறவுள்ள நகரம் எது? 

A) புது தில்லி 

B) கான்பூா் 

C) உதய்பூா்  

D) இராஞ்சி 

 இந்தியாவின் மிகப்வபரிய கல்வி அறிவுக்கிளர்ச்சி நிகழ்ச்சியான மூன்றாவது ஸ்கூநியூஸ் சர்வததச 

பயிற்றுநர் விழாவானது (ScooNews Global Educators Fest) ஆக.9–10 ஆகிய தததிகளில் இைாஜஸ்தான் 

ைாநிைம் உதய்பூரில் நமடவபறவுள்ளது. இந்தியாமவ அடுத்த சர்வததச கல்வி ஆற்றல்மையைாக 

நிறுவுவதற்கான வழிகள் குறித்து விவாதிக்க ஐந்நூற்றுக்கும் தைற்பட்ட கல்வியாளர்கமள இந்த விழா 

ஒன்றிமைக்கும். “Education for Sustainability: Moving on from Conformity to Creativity” என்பது இந்த 

நிகழ்வுக்கான கருப்வபாருளாகும். 

 வதாழிற்துமற-கல்வித்துமற கூட்டாண்மை வதாடர்பான வதாழில் தமைவர்களுடன் புத்தாக்கம் பற்றி 

விவாதிக்க கல்வி, பள்ளிகள் ைற்றும் துளிர் நிறுவனங்களுக்கு பங்களிக்கும் தனிநபர்கள் ைற்றும் 

நிறுவனங்களுக்கு இவ்விழா ஒரு சிறந்த தளத்மத வழங்கும். சூப்பர் 30இன் பிைபை பயிற்றுநர் ஆனந்த் 

குைார், 3 இடியட்ஸ் புகழ் தசானம் வாங்சுக் ைற்றும் பைர் புதிய உைகில் கல்வி வதாடர்பான முக்கிய 

பிைச்சமனகள் (Key Issues) குறித்து உமையாற்றுவார்கள். 
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7. ‘மிஷன் சக்தி’ என்னும் விமளயாட்டுத் திட்டத்மத வதாடங்கியுள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) சத்தீஸ்கா் 

B) மகாராஷ்டிரா  

C) இராஜஸ்தான் 

D) ஒடிசா 

 சந்திைாபூர் ைற்றும் கட்சிதைாலிமயச் தசர்ந்த தடகள வீைர்/வீைாங்கமனகளுக்கு ஒலிம்பிக் தபான்ற 

பன்னாட்டு நிகழ்வுகளுக்கு பயிற்சியளிப்பதற்காக பல்ைார்பூரில் நடந்த ஒரு விழாவில் ைகாைாஷ்டிை 

அைசின் ‘மிஷன் சக்தி’ என்ற விமளயாட்டுத் திட்டத்மத ஹிந்தி நடிகர் ஆமீர்கான் வதாடங்கிமவத்தார்.  

 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் பழங்குடி தடகள வீைர்/வீைாங்கமனகமள ஒலிம்பிக் பதக்கம் வபறும் அளவிற்கு 

தயார்வசய்வதத இந்த ‘மிஷன் சக்தி’ திட்டத்தின் தநாக்கைாகும். வில்வித்மத, துப்பாக்கி சுடுதல், மகப் 

பந்து, நீச்சல், பளுதூக்குதல் ைற்றும் சீருடற்பயிற்சி  முதலிய ஆறு விமளயாட்டுப் பிரிவுகளில் இத்திட்டம் 

தனது கவனத்மதச் வசலுத்துகிறது. ‘மிஷன் வசளர்யா’வின் ஒருபகுதியாக அண்மையில் எவவைஸ்ட் 

சிகைத்தின் உச்சிமய அமடந்த பழங்குடி ைமைதயற்ற வீைர்கள் குழுமவயும் அப்தபாது ஹிந்தி நடிகர் 

ஆமிர்கான் பாைாட்டினார். 

8. 2019 பொலந்து ஓப்ென் ைல்யுத்த பொட்டியில், வெண்கள் 53 கிபலா பிரிவில், தங்கம் வவன்ற இந்திய 

ைல்யுத்த வீராங்கமன யார்? 

A) சாக்ஷி மாலிக் 

B) பபிதா குமாாி 

C) விகனஷ் கபாகத்  

D) கவிதா கதவி 

 ஆக.4 அன்று வார்சாவில் நடந்த தபாைந்து ஓப்பன் ைல்யுத்த தபாட்டியில், வபண்களுக்கான 53 கி.கி 

எமடப்பிரிவில் இந்திய வீைாங்கமன விதனஷ் தபாகத், தபாைந்தின் தைாக்சனாமவ 3–2 என்ற 

கைக்கில் வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் வவன்றார். ஸ்வபயினில் நடந்த கிைாண்ட் பிரிக்ஸ் ைற்றும் கடந்த 

ைாதம் துருக்கியின் இஸ்தான்புல்லில் நடந்த யாசர் தடாகு தபாட்டியில் தங்கம் வவன்ற பிறகு 53 கி.கி 

பிரிவில் இது அவர் வதாடர்ச்சியாக வவல்லும் மூன்றாவது தங்கைாகும். 

9.அருகிலுள்ள முதலாவது மீ-புவி பகாளான GJ357dஐ கண்டுபிடித்த விண்வவளி நிறுவனம் எது? 

A) NASA  

B) Roscosmos 

C) CNES 

D) ISRO 
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 NASA அறிவியைாளர்கள் நைது சூரிய ைண்டைத்துக்கு வவளிதய வாழத்தகுந்த முதல் புவிமய கண்டறி 

–ந்துள்ளனர்; அது வாழ்வதற்கு ஏற்றதாக இருக்கைாம். GJ357d எனப் வபயரிடப்பட்டுள்ள அந்த மீ-புவி 

(Super Earth) தகாமள NASAஇன் Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) கண்டறிந்தது. இப்புதிய 

தகாள், நைது புவிமயவிட 6 ைடங்கு வபரியதாகவும் ைற்றும் 31 ஒளி ஆண்டுகள் வதாமைவில் அமைந்து 

உள்ளதாகவும் ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தக் தகாள், ம ட்ைா விண்மீன் வதாகுப்பில் உள்ள ஒரு குள்ள 

நட்சத்திைத்மத சுற்றிவருகிறது. 

 ஒரு மீ-புவி என்பது புவிமயவிட அதிகைான நிைப்பைப்மபக் வகாண்ட ஒரு புற சூரிய ைண்டை தகாள் 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால் சூரிய ைண்டைத்தின் வபரும் பனிக்தகாள்களான யுதைனஸ் ைற்றும் 

வநப்டியூன் ஆகியவற்மறக் காட்டிலும் கணிசைான அளவில் இது சிறிதாகதவ உள்ளது. 

10. ‘Intelights’ என்னும் முப்ெரிைாண ஸ்ைார்ட் பொக்குவரத்து சமிக்மை அறிமுகம் வசய்யப்ெட்டுள்ள 

இந்தியாவின் முதலாவது நகரம் எது? 

A) இலக்கனா 

B) இை்துூா் 

C) பஜய்ப்பூா் 

D) பமாகாலி  

 இதன்வமகயில் நாட்டிதைதய முதன்முதைாக, வைாகாலி தபாக்குவைத்துக்காவல்துமறயினர், சண்டிகர் 

பல்கமை ைாைவர்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட முப்பரிைாை ஸ்ைார்ட் தபாக்குவைத்து சமிக்மஞகமள 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். ‘Intelights’ எனப்படும் கம்பியிைா அமைப்பானது விைான நிமைய சாமைக்கு 

அருகிலுள்ள தபாக்குவைத்துச் சந்திப்பில், முன்தனாட்ட அடிப்பமடயில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. தைலும், 

ஸ்ைார்ட் பருந்துப் பார்மவ கம்பியிைா உைரி அமைப்பின் (Smart Bird's Eye View Wireless Sensor 

System) மூைம் தபாக்குவைத்து சமிக்மஞகமள அது ஒழுங்குபடுத்தும். 

 அதிகரித்துவரும் தபாக்குவைத்து வநரிசலின் சிக்கமைத் தடுப்பதற்கு 360° தீர்மவ இந்த ‘Intelights’ 

வழங்குகிறது. குறுக்குச்சாமை சந்திப்புகளில் நிறுவப்பட்ட தபாக்குவைத்து சமிக்மஞ தநைங்காட்டிகள் 

(Timers) சரியாக பணி வசய்யாததத தபாக்குவைத்து வநரிசலுக்கான ஒரு முக்கிய காைைைாக உள்ளது. 

தற்தபாதுள்ள தபாக்குவைத்து விளக்குகளின் தநைங்காட்டிகள் முன்னமைக்கப்பட்ட ைதிப்பிமனதய 

காண்பிக்கின்றன; இது தநைவிையத்துக்கு வழிவகுக்கிறது. 

 எடுத்துக்காட்டாக ஒரு சாமைச்சந்திப்பில் எந்த ஒரு வண்டியும் இல்ைாத சையத்தில் 20 வினாடிகளுக்கு 

பச்மச விளக்கு காட்டப்படும் எனில் அவ்விடத்தில் தநைம் வீைடிக்கப்படுகிறது. இச்சிக்கமை மகயாள, 

‘Intelights’ ஒரு நுண்ைறிவு தபாக்குவைத்து தநைக்கட்டுப்பாட்டு முமறமய வழங்குகிறது. அது, ஒரு 

சந்திப்பில், தபாக்குவைத்து வநரிசலுக்தகற்ப சிவப்பு, ைஞ்சள் & பச்மச விளக்குகளின் தநைங்காட்டிகமள 

அந்தச் சூழலுக்கு ஏற்ப கட்டுப்படுத்தும் வதாழில்நுட்பத்மத பயன்படுத்தும். தநைமை தபாக்குவைத்து 

காவைாளித் தைமவ தசகரிக்க இவ்வமைப்பு ஏற்கனதவயுள்ள CCTV தகைைாக்கமளப் பயன்படுத்தும். 

தைலும், வசயற்மக நுண்ைறிமவப் பயன்படுத்தி தபாக்குவைத்து அடர்த்திமய தானாக ைதிப்பிடும். 

தைலும், அதற்தகற்ப சமிக்மஞ தநைங்காட்டிகமள அமைக்கும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த IITஐச் பசர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், வசல் வளர்ப்பு அல்லது நுண்ணுயிரியல் ஆய்வுகள் ஏதும் 

இல்லாைல் நுண்ணுயிரிமயக் கண்டறியும் ஒரு சிறிய சாதனத்மத உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) ஐஐடி கரக்பூா் 

B) ஐஐடி பாம்கப 

C) ஐஐடி குவஹாத்தி  

D) ஐஐடி பமே்ராஸ் 

 IIT குவ ாத்திமயச் தசர்ந்த ஆைாய்ச்சியாளர்கள், வசல் வளர்ப்பு கைாசாைம் அல்ைது நுண்ணுயிரியல் 

ஆய்வுகள் ஏதுமில்ைாைல் நுண்ணுயிரிமயக் கண்டறியும் ஒரு சிறு ைலிவு விமை சாதனத்மத உருவா 

–க்கியுள்ளனர். உயிரி–இமைக்க உைரிவகாண்ட இந்தக் மகயடக்க சாதனத்தால் மூமளக்காய்ச்சல் 

தபான்ற அவசைகாை தநாய்கமள விமைவாக கண்டறிய முடியும். 

 உைவகங்கும் தநாயுற்ற தன்மைக்கும், இறப்புக்கும் நுண்ணுயிர் வதாற்று ஒரு வபாதுவான காைைைாக 

உள்ளது. பல்தவறு விதைான நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் உருவாக்கப்பட்ட தபாதிலும், வதாடக்கநிமை 

நுண்ணுயிர்த் வதாற்மறக் கண்டறிவது சவாைாகதவ இருந்துவருகிறது. தற்தபாதுள்ள நுட்பங்கள் 

அதிக தநைம் எடுத்துக்வகாள்பமவயாக உள்ளன. தற்தபாது, ஒரு தநாயாளியிடமிருந்து வபறப்பட்ட 

வசல்களில் நுண்ணுயிரிமயக் கண்டறியவும், நுண்-பகுப்பாய்வு வசய்யவும் அமவ ஆய்வகங்களில் 

வளர்க்கப்பட தவண்டும். ஆனால், இந்தப் புதிய சிறிய சாதனத்தால், நுண்ணுயிரியின் வசல்சுவர்களில் 

உள்ள மின்சுமைகமள (Charges) உடனடியாக கண்டறிய முடியும். 

 இந்த ஆைாய்ச்சியானது நுண்ணுயிரிமய விமைவாக கண்டறிய உதவுவததாடு ைட்டுைல்ைாைல், 

சுகாதாைத் துமறயில் உயிரி-பயங்கைவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்மககள் & சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பிலும் 

முக்கியத்துவம் வபறுகிறது. இக்குழுவின் பணிகள், அண்மையில் காப்புரிமை வபறப்பட்டு, 2019 ஜூமை 

ைாத “Journal of Materials Chemistry of the Royal Society of Chemistry” இதழில் வவளியிடப்பட்டது. 

2.அண்மையில் காலைான வஜய் ஓம் பிரகாஷ், எந்தத் துமறமயச் சார்ந்தவராவார்? 

A) ைிழற்பேத்துநற 

B) திநரத்துநற  

C) இதழியல் 

D) விநேயாே்டு 

 மூத்த திமைப்பட தயாரிப்பாளரும், ரித்திக் தைாஷனின் தாய்வழி தாத்தாவுைான வஜய் ஓம் பிைகாஷ் (93), 

ைகாைாஷ்டிைா ைாநிைம் மும்மபயில் ஆக.7 அன்று காைைானார். 
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3.எந்த இராணுவ நிமலயத்தில், ஐந்தாவது ென்னாட்டு இராணுவ சாரண ைாஸ்டர்கள் பொட்டி 

வதாடங்கியுள்ளது? 

A) பஜய்சால்மா்  

B) குவாலியா் 

C) கேராடூன் 

D) ஆக்ரா 

 ஐந்தாவது பன்னாட்டு இைாணுவ சாைை ைாஸ்டர்கள் தபாட்டியானது ஆக.5-16 வமை இைாஜஸ்தான் 

ைாநிைம் வஜய்சால்ைர் இைாணுவ நிமையத்தில் நமடவபறுகிறது. பங்தகற்கும் நாடுகளுக்கு இமடதய 

இைாணுவ ஒத்துமழப்மப அதிகரிப்பதும்; நம்பிக்மகமய வளர்ப்பதும்; அமைதியான சமுதாயத்மத 

நிறுவுவதும், வதாழிற்முமற பயிற்சியிமன தைம்படுத்துவதும்; பங்தகற்கும் நாடுகளால் பின்பற்றப்படும் 

சிறந்த நமடமுமறகமள பகிர்ந்து வகாள்வதுதை இந்த இைாணுவ விமளயாட்டுக்களின் தநாக்கைாகும். 

 இந்தியா, சீனா, இைஷ்யா, வபைாைஸ், ஆர்மீனியா, கஜகஸ்தான், உஸ்வபகிஸ்தான், சூடான் முதலிய 8 

நாடுகமளச்தசர்ந்த அணிகள் இப்தபாட்டியில் பங்தகற்கின்றன. ஊடுருவுதல் திறன், வபாமறயுமடமை, 

குறிதவறாது சுடும் திறன் ைற்றும் குழு வசயல்பாடுகள் தபான்ற ஐந்து நிமைகமள இந்தப் தபாட்டிகள் 

வகாண்டுள்ளன. இப்தபாட்டிகமள, பன்னாட்டு நடுவர் குழு ைதிப்பீடு வசய்யும். 

4.பநாெல் ெரிசு வெற்ற படானி ைாரிசன் காலைானார். அவர் எந்த நாட்மடச் பசர்ந்தவராவார்? 

A) பஜா்மனி 

B) ஐக்கிய கபரரசு 

C) பிரான்ஸ் 

D) ஐக்கிய அபமாிக்க ைாடுகே் (USA)  

 தநாபல் பரிசு வபற்ற அவைரிக்க எழுத்தாளர் தடானி ைாரிசன் (88), அவைரிக்காவின் நியூயார்க்கில் ஆக.5 

அன்று காைைானார். இனப்பாகுபாடுகளால் நிைம்பிவழிந்த வவள்மளயர்களின் சமூகத்தில் வாழும் 

கறுப்பின அவைரிக்கர்களின் தபாைாட்டங்கமள சித்தரிக்கும் புதினங்களுக்காக இைக்கியத்திற்கான 

தநாபல் பரிமச வவன்ற முதல் ஆப்பிரிக்க - அவைரிக்க கறுப்பின வபண்ைணியாவார் இவர். 

 1988ஆம் ஆண்டில், தனது ‘Beloved’ புதினத்துக்காக புலிட்சர் விருமதப் வபற்றார். 2012ஆம் ஆண்டில் 

அப்தபாமதய அவைரிக்க அதிபர் பைாக் ஒபாைா அவருக்கு மிகவுயர்ந்த குடிைக்கள் வகளைவைான 

‘விடுதமைக்கான அதிபர் பதக்கத்மத’ வழங்கிக் வகளைவித்தார். 
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5.5ஆவது பதசிய மகத்தறி நாளின் முக்கிய நிகழ்வு நமடவெறும் இடைாக வதரிவு வசய்யப்ெட்ட நகரம் 

எது? 

A) பாே்னா 

B) உதய்பூா் 

C) புவகனசுவரம்  

D) அமராவதி 

 நாட்டில் உள்ள மகத்தறி வநசவாளர்கமள வகளைவிப்பதற்காகவும், இந்தியாவின் மகத்தறி வதாழிமை 

சிறப்பிப்பதற்காகவும் தவண்டி ஐந்தாவது ததசிய மகத்தறி நாளானது ஆகஸ்ட்.7 அன்று இந்தியாவில் 

வகாண்டாடப்பட்டது. இந்தியாவின் சமூக - வபாருளாதாை வளர்ச்சிக்கு மகத்தறி வதாழிற்துமறயின் 

பங்களிப்பு குறித்தும், வநசவாளர்களின் வருைானத்மத அதிகரிப்பதற்கும் இந்த நாள் முயற்சி வசய்தது.  

 இந்த ஆண்டு, மகத்தறிகளின் வளைான பாைம்பரியத்தின் காைைைாக புவதனசுவைம் இந்த நாளின் 

முக்கிய நிகழ்வு நமடவபறும் இடைாக ததர்வுவசய்யப்பட்டது. வபண்கள் ைற்றும் சிறுமிகளுக்கு அதிகாைம் 

அளிப்பதத புவதனசுவைத்தில் ததசிய மகத்தறி நாளின் முக்கிய நிகழ்மவ நடத்துவதன் தநாக்கைாகும்.  

 ஆங்கிதைய அைசாங்கம் வங்காளத்மத பிரிப்பமத எதிர்த்து 1905 ஆகஸ்ட்.7 அன்று கல்கத்தா டவுன் 

அைங்கில் வதாடங்கப்பட்ட சுததசி இயக்கத்மத நிமனவுகூரும் வமகயில், ததசிய மகத்தறி நாளாக 

ஆக.7 ததர்வுவசய்யப்பட்டது. இந்த இயக்கம் உள்நாட்டுப் வபாருட்கள் & உற்பத்திச் வசயல்முமறகமள 

புதுப்பிப்பமத தநாக்கைாகக் வகாண்டிருந்தது. 

6.நுகர்பவார் ொதுகாப்புக்காக வமரவு மின்னணு-வணிக விதிமுமறகமள வவளியிட்டுள்ள 

ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

A) ைிலக்காி அநமச்சகம் 

B) இரயில்கவ அநமச்சகம் 

C) பபருைிறுவன விவகாரங்கே் அநமச்சகம் 

D) நுகா்கவாா் விவகாரங்கே் அநமச்சகம்  

 நுகர்தவார் விவகாைங்கள், உைவு ைற்றும் வபாது விநிதயாக அமைச்சகத்தின்கீழ் வரும் நுகர்தவார் 

விவகாைங்கள் துமறயானது இமையவழி நுகர்தவார்கமள பாதுகாப்பதற்காக ‘நுகர்தவார் பாதுகாப்பு 

சட்டம் 2019க்கான மின்னணு-வணிக வழிகாட்டுதல்’கள் வமைமவ வவளியிட்டுள்ளது. 

 அதைசான்&பிளிப்கார்ட் தபான்ற மின்னணு-வணிக நிறுவனங்கள் வபாருட்கள் அல்ைது தசமவகளின் 

விமையில் தநைடியாகதவா அல்ைது ைமறமுகைாகதவா தாக்கத்மத ஏற்படுத்தக் கூடாது என இந்த 

வமைவு குறிப்பிட்டுள்ளது. மின்-வணிக நிறுவனங்கள், புகாைதிகாரியின் வபயர், வதாடர்பு விவைங்கள் 

ைற்றும் புகாைளிக்கும் வழிமுமறகமள இமையதளத்தில் வவளியிடதவண்டும் எனவும் இந்த வமைவு 

குறிப்பிட்டுள்ளது. 
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 நிறுவனங்கள் எந்தவிதைான தவறான அணுகுமுமறமயயும் பின்பற்றக்கூடாது, தங்கள் வபயரில் 

வபாருட்களின் விைர்சனங்கள் / ைதிப்புமைகமள வவளியிடக்கூடாது (அ) வபாருட்களின் தைத்மத மிமக 

–ப்படுத்தக்கூடாது எனவும் பரிவர்த்தமனகளில் வவளிப்பமடத்தன்மைமய உறுதிவசய்ய, நிறுவனங் 

–கள் தங்களுக்கும் விற்பமனயாளர்களுக்கும் இமடயிைான ஒப்பந்த விவைங்கமள வவளியிட 

தவண்டும் எனவும் இந்த வமைவில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த வமைவு விதிமுமறகள் வதாடர்பான கருத்துக்கமள 45 நாட்களுக்குள்தளா அல்ைது வசப்.16ஆம் 

தததிக்குள்தளா சைர்பிக்குைாறு நுகர்தவார் அமைச்சகம் வதரிவித்துள்ளது 

7.எந்த ைாநில அரசு, ‘RACE’ என்னும் புதிய உயர்கல்வி ைாதிரிமய அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது? 

A) சத்தீஸ்கா் 

B) மகாராஷ்டிரா 

C) இராஜஸ்தான்  

D) ஒடிசா 

 இருக்கும் வளங்கமள எல்தைாருக்கும் சைைாக கிமடக்கும் வமகயில் பகிர்ந்து அளிக்கும் தநாக்கில், 

ைாவட்ட அளவிைான அைசுக் கல்லூரிகளுக்கு ஆசிரியர்கள் ைற்றும் அமசயும் வசாத்துக்கமள பகிர்ந்து 

பைவைாக்குவதற்காக ‘Resource Assistance for Colleges with Excellence’ என்னும் புதிய உயர்கல்வி 

ைாதிரிமய இைாஜஸ்தான் ைாநிை அைசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இந்தப் புதிய உயர்கல்வி ைாதிரியானது இருக்கும் வசதிகமள பகிர்ந்து பைவைாக்குவதற்கான ஒரு 

வழிமய உருவாக்கும்; அது உட்கட்டமைப்பற்ற கல்லூரிகளுக்கு மிகுந்த பயமன அளிக்கும். வசதிகள் 

ததமவப்படும் கல்லூரிகள் தங்களது ததமவகமளப் பட்டியலிட்டு ைாவட்டத்தில் உள்ள மைய 

கல்லூரியில் சைர்ப்பிக்கதவண்டும். பின்னர் ஆசிரியர்கள் (ததமவப்பட்டால்), படவீழ்த்திகள், மின்னணு 

நூைகங்கள், உபகைைங்கள், வதாழில்நுட்ப வசதிகள் தபான்றமவ சம்பந்தப்பட்ட கல்லூரிகளுக்கு 

வழங்கப்படும். 

8.அண்மைச் வசய்திகளில் இடம்வெற்ற உர்குந்த் வைன்வொருள், எந்தத்துமறயுடன் வதாடர்புமடயது? 

A) ஆயுே் காப்பீடு 

B) கல்வி  

C) மின்னணு வங்கியியல் 

D) பங்குச்சை்நத 

 பல்கமை ைானியக் குழுவின்படி (UGC), இந்தியாவில் உள்ள வபாது ைற்றும் தனியார் என அமனத்துப் 

பல்கமைகளுக்கும் வரும் வசப்.1 முதல் சுவீட நாட்டின் பமடப்புத் திருட்டுக்கு எதிைான (anti-plagiarism) 

வைன்வபாருளான உர்குந்மத (Urkund) அணுகுவதற்கான இறுதி சந்தா (Subscription) கிமடக்கப்வபறும். 

பன்னாட்டு ஒப்பந்தக்தகாைல் வசயல்முமற மூைம் ‘உர்குந்த்’ வைன்வபாருள் வதரிவுவசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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 வருங்காைங்களில் பமடப்புத் திருட்மடத் தடுப்பதற்கான முயற்சியின் ஒருபகுதியாக தனியார் 

பல்கமைகள் உட்பட அமனத்து 900 பல்கமைக்கழகங்களுக்கும் இந்தப்பமடப்பு திருட்டுக்கு எதிைான 

வைன்வபாருள் இைவசைாக வழங்கப்படும். இது ஆசிரியர்கள், ைாைவர்கள், ஆைாய்ச்சியாளர்கள் என 

அமனவருக்கும் கிமடக்கும். பமடப்புத் திருட்டுக்கான தைப்படுத்தப்பட்ட தண்டமனமய பரிந்துமைக்க 

UGC (கல்வி ஒருமைப்பாட்மட ஊக்குவித்தல் ைற்றும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் பமடப்புத்திருட்மட 

தடுப்பது) விதிமுமறகள், 2018ஐ ைத்திய அைசு அறிவித்துள்ளது. 

 இதுதவிை, முன்னாள் இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தின் (IIS) இயக்குநர் P பாைைாம் தமைமையிைான 

ஆைாய்ச்சி கைாசாைத்மத தைம்படுத்துவதற்கான UGC குழு, 2010 & 2014க்கு இமடயில் சுைார் 11,000 

தபாலி இதழ்களில் வவளியிடப்பட்ட அமனத்துக் கட்டுமைகளிலும் 35% இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள் 

பங்களித்திருப்பதாகக் குறிப்பிட்டார். இந்தக் கட்டுமைகள் தபாலி வபாறியியல் இதழ்களில் அதிகம் இடம் 

வபற்றிருந்தன. அமதத்வதாடர்ந்து உயிரி - ைருத்துவம் ைற்றும் சமூக அறிவியல் தபாலி இதழ்களில் 

அக்கட்டுமைகள் இடம்வபற்றிருந்தன. 

9.இந்திய இரயில்பவயின் எந்த ைண்டலம், புதிய உயிரியளவு அமடயாள வில்மல முமறமய 

(Biometric Token System) அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது? 

A) வேகமற்கு இரயில்கவ 

B) கமற்கு இரயில்கவ  

C) கிழக்கு மத்திய இரயில்கவ 

D) பதன்கமற்கு இரயில்கவ 

 தைற்கு ைற்றும் ைத்திய இையில்தவ ஆனது ஒரு புதிய உயிரியளவு அமடயாள வில்மை முமறமய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது, முன்பதிவு வசய்யப்படாத இருக்மககமளக்வகாண்ட பயணிகள் வபாதுப் 

வபட்டிக்கான அமடயாள வில்மையாகும். இையில் புறப்படுவதற்கு சுைார் 3 ைணிதநைத்துக்கு முன்பாக 

இந்த அமடயாள வில்மைகள் வகாடுக்கப்படும். 

 இந்த அமடயாள வில்மைகள் பயணிகளின் உயிரியளவு தகவல்கமளப் வபற்றுக்வகாண்டு முதலில் 

வருபவர்களுக்கு முன்னுரிமை என்ற அடிப்பமடயில் பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும். இவ்வில்மையில் 

ஒரு தனித்துவமிக்க வரிமச எண் இருக்கும். அதன்மூைம், அந்த எண் வகாண்டுள்ளவர் ைட்டுதை 

வபட்டியில் பயணிக்க அனுைதிக்கப்படுவர். உயிரியளவு தகவல்கமளப் பயன்படுத்துவதன் மூைம் 

பயைச்சீட்டு முகவர்கள் தவிர்க்கப்படுவார்கள் ைற்றும் அசல் பயணிகளுக்கு இது மிகுந்த உதவியாக 

இருக்கும். தைலும், இவ்வமைப்பு வசைவுகுமறந்ததாகும், சைாசரியாக ஒரு இையிலுக்கு `20 வசைவாகும். 

10. ‘வாய்வைாழி வரலாற்றுத் திட்டம்’ என்ற தமலப்பிலான ஒரு திட்டத்மத அறிமுகம் வசய்துள்ள 

ைாநிலம் / யூனியன் பிரபதச அரசு எது? 

A) தமிழ்ைாடு  B) ககரோ 

C) இராஜஸ்தான்  D) தில்லி  
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 தில்லியில் வசிக்கும் மூத்த குடிைக்கள் வாய்வைாழியாகக் கூறும் வைைாற்றுத் தகவல்கமளப் பதிவு 

வசய்யும் ‘வாய்வைாழி வைைாற்றுத் திட்டம் - Oral History Programme’ என்னும் திட்டத்மத தில்லி அைசு 

வதாடங்கியுள்ளது. வரும் ஈைாண்டுகளில் தில்லியில் நூற்றுக்கைக்கான ைக்கள் வாய்வைாழியாகக் 

கூறும் வைைாற்றுத் தகவல்கள் பதிவுவசய்யப்படும். தில்லி அைசின் ஆவைக்காப்பகத் துமறயுடன் 

இமைந்து தில்லி அம்தபத்கர் பல்கமைக்கழகம் இதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

 நகைத்தின் வைைாற்மற அதன் குடிைக்களின் பார்மவயில் ஆவைப்படுத்துவமத இது தநாக்கைாகக் 

வகாண்டுள்ளது. ‘வாய்வைாழி வைைாற்றுத் திட்ட’ைானது உண்மையில் தில்லி ஆவைக்காப்பகங்களின் 

முப்பதாண்டு காை திட்டத்மத உயிர்ப்பிக்கிறது. 1980களில், தில்லி ஆவைக்காப்பகைானது ஒரு ‘வாய் 

வைாழி வைைாற்றுத் திட்ட’த்மதத் வதாடங்கியது; இதில் நாட்டின் பிைதைைாக இருமுமற பணியாற்றிய 

குல்சரிைால் நந்தா ைற்றும் ைகாத்ைா காந்தியின் வநருங்கிய உதவியாளைான சுசிைா மநயார் உள்ளிட்ட 

பிைபைங்கள் தநர்காைல் வசய்யப்பட்டனர். ஆனால், 56 பிைபைங்கமள தநர்காைல் வசய்தபின்னர், 

இத்திட்டம் பாதியிதைதய மகவிடப்பட்டது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அைசு ைற்றும் அைசு உதவிவபறும் பள்ளிகளில் பயிலும் ைாைாக்கர்களுக்கு, 

ஆதார் எண் கட்டாயம் என பள்ளிக்கல்வித்துமற உத்தைவிட்டுள்ளது. ைாைாக்கர்களின் ஆதார் எண் 

ைற்றும் அவர்களது வபற்தறாரின் ஆதார்எண் தபான்றவற்மற தசகரித்து, கல்வித்தகவல் தைைாண்மை 

இமையதளைான (Educational Management Information System - EMIS)இல் பதிவுவசய்ய தவண்டும் 

எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 தமிழ்நாடு முழுவதும் நீர் பாதுகாப்பு வாரியம் அமைத்து, ஒரு வாைம் முழுவதும் விழிப்புைர்வு பைப்புமை 

இயக்கம் தைற்வகாள்ளப்படும் என தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் பழனிசாமி வதரிவித்துள்ளார். 

 வதன்னிந்திய வதாழில் நிறுவன உரிமையாளர்கள் கூட்டமைப்பின் சார்பில் ததசிய வதாழிைாளர் 

நல்லுறவு ைாநாடு வரும் 9 ைற்றும் 10 ஆகிய தததிகளில் வசன்மனயில் நமடவபறவுள்ளது. இதமன 

தமிழ்நாட்டின் ஆளுநர் பன்வாரிைால் புதைாகித் வதாடங்கிமவக்கிறார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் காலைான குறிப்பிடத்தக்க கல்வியாளர் இராஜலட்சுமி ொர்த்தசாரதி, எந்த 

ைாநிலத்மதச் பசர்ந்தவராவார்? 

A) தமிழ்ைாடு  

B) ககரோ 

C) கா்ைாேகா 

D) பதலுங்கானா 

 புகழ்வபற்ற கல்வியாளரும், இதழாளரும், மூத்த கமைஞருைான இைாஜைட்சுமி பார்த்தசாைதி (93), 

வசன்மனயில் ஆகஸ்ட்.5 அன்று காைைானார். ‘பள்ளிக்கல்விமய இந்தியையைாக்குவது’ என்ற அவைது 

விருப்பத்தின் தபரில் பத்ை தசஷாத்ரி பாைபவன் பள்ளிகமள இைாஜைட்சுமி பார்த்தசாைதி நிறுவினார். 

அவர் வபாதுவாக தைஷ்மி அல்ைது ‘திருைதி YGP’ என்று அமழக்கப்பட்டார். 2010இல் இைக்கியம் 

ைற்றும் கல்வித் துமறயில் அவைாற்றிய பங்களிப்புக்காக ‘பத்ைஸ்ரீ’ விருதுவபற்றார். ‘தி ஹிந்து’ இதழிலும் 

அவர் பணிபுரிந்துள்ளார். 

2.ென்னாட்டு தாவா தீர்வு ஒப்ெந்தங்கள் குறித்த ஐ.நா. தீர்ைானம் (United Nations Convention on 

International Settlement Agreements - UNISA) _____ என்றும் அமழக்கப்ெடுகிறது? 

A) சிங்கப்பூா் மத்தியஸ்த தீா்மானம்  

B) ஆஸ்திகரலியா மத்தியஸ்த தீா்மானம் 

C) பமக்சிககா மத்தியஸ்த தீா்மானம் 

D) பதன்னாப்பிாிக்கா மத்தியஸ்த தீா்மானம் 

 வவளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்மகமய அதிகரிப்பதற்காக இந்தியா, சமீபத்தில், பன்னாட்டு 

தாவா தீர்வு ஒப்பந்தங்கள் குறித்த ஐக்கிய நாடுகளின் தீர்ைானத்தில் மகவயழுத்திட்டது. இதில், இந்திய 

அைசாங்கத்மத பிைதிநிதித்துவப்படுத்தும் சிங்கப்பூருக்கான இந்திய உயைாமையர் ஜாதவத் அஷ்ைப் 

மகவயழுத்திட்டார். பன்னாட்டு தாவாக்கமளத் தீர்க்கும் கட்டமைப்மப வலுப்படுத்துவததாடு நாடுகள் 

இமடதய வணிகம் ைற்றும் வர்த்தகத்மத எளிதாக்க உதவுவதத இந்தத் தீர்ைானத்தின் தநாக்கைாகும். 

மகவயாப்பமிட்ட நாடுகளிமடதய ைத்தியஸ்த தீர்வு ஒப்பந்தங்கமள அைல்படுத்த இது உதவும். 

 தற்தபாதுவமை, ‘சிங்கப்பூர் ைத்தியஸ்த தீர்ைானம்’ என்ற இந்த ஒப்பந்தத்தில் அவைரிக்கா, சீனா, இந்தியா 

உள்ளிட்ட 46 நாடுகள் மகவயழுத்திட்டுள்ளன. ஐ.நா வபாது அமவ தனது 73ஆவது அைர்வின்தபாது 

2018 டிச.20 அன்று இந்தத் தீர்ைானத்மத ஏற்றுக்வகாண்டது. 
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3.எந்த நாட்டின் அறிவியலாளர்கள், உலகின் மிக வைல்லிய தங்கத்மத உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) ஐக்கிய அபமாிக்க ைாடுகே் 

B) பிாிே்ேன்  

C) பிரான்ஸ் 

D) பஜா்மனி 

 பிரிட்டனில் உள்ள லீட்ஸ் பல்கமைக்கழக ஆைாய்ச்சியாளர்கள் 0.47 நாதனாமீட்டர் தடிைனுமடய ஒரு 

புதிய வடிவ தங்கத்மத உருவாக்கியுள்ளனர். இது ைனித விைலில் உள்ள நகத்மதவிடவும் 1 மில்லியன் 

ைடங்கு வைல்லியதாக உள்ளது. ஆைாய்ச்சியாளர்கள் தாங்கள் உருவாக்கிய விமைைதிப்பற்ற இந்த 

உதைாகத்துக்கு நீருக்கடியில் அதன் பச்மச நிறத்தின் காைைைாகவும், அதன் வடிவத்திற்கும் பாசியின் 

வடிவத்திற்கும் இமடயிைான ஒற்றுமையின் காைைைாகவும் "தங்க ஆல்கா" எனப் வபயரிட்டுள்ளனர். 

 ஆைாய்ச்சியாளர்களின் கூற்றுப்படி, இந்தத் ‘தங்க ஆல்கா – Golden  Algae’ ைருத்துவ சாதனம் ைற்றும் 

மின்னணுத் வதாழில்களில் பைந்த அளவிைான பயன்பாடுகமளக்வகாண்டிருக்கக்கூடும். வதாழிற்துமற 

வசயல்முமறகளின் வைம்பில் தவதியியல் எதிர்விமனகமள விமைவுபடுத்துவதற்கு இது ஒரு விமன 

ஊக்கியாகவும் (Catalyst) பயன்படுத்தப்படைாம். 

4.இந்திய மின்சார விநிபயாகக் கட்டமைப்பு நிறுவனத்தின் (Power Grid Corporation of India) புதிய 

தமலவர் ைற்றும் பைலாண்மை இயக்குநராக வொறுப்பெற்றுள்ளவர் யார்? 

A) அமிா்தா சிங் 

B) இரவி P சிங் 

C) கை்திகுப்பா ஸ்ரீகாை்த் (Kandikuppa Sreekant)  

D) பிரதீப் L பகேல்  

 இந்திய மின்சாை விநிதயாகக் கட்டமைப்பு நிறுவனத்தின் புதிய தமைவர் ைற்றும் தைைாண்மை 

இயக்குநைாக கந்திகுப்பா ஸ்ரீகாந்த் வபாறுப்தபற்றுள்ளார். 2023 டிசம்பர் 31 வமை அவர் இந்தப் பதவியில் 

இருப்பார். அவைது ஓய்வுறுகாைம் வரும்வமைதயா அல்ைது அடுத்த உத்தைவு வரும்வமைதயா அவர் 

இந்தப் பதவியிலிருப்பார். இந்த நியைனத்திற்கு முன்பாக, அவர் ‘Power Grid’ நிறுவனத்தின் நிதியியல் 

இயக்குநைாக பணிபுரிந்து வந்தார். 

 ‘Power Grid’ என்பது குருகிைாமை தமைமையிடைாகக்வகாண்டு இயங்கும், இந்திய அைசாங்கத்துக்குச் 

வசாந்தைான ஒரு மின்சாை பயன்பாட்டு நிறுவனைாகும். இது இந்தியாவில் உற்பத்தி வசய்யப்படும் 

வைாத்த மின்சாைத்தில் 50 சதவீதத்மத அதன் பரிைாற்ற வமையமைப்பின் மூைம் வகாண்டுவசல்கிறது. 
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5. Ethnologueஇன் கூற்றுப்ெடி, உலகில் அதிக எண்ணிக்மகயிலான வழக்கிலிருக்கும் உள்ளூர் 

வைாழிகமளக் வகாண்ட நாடு எது? 

A) ஐக்கிய அபமாிக்க ைாடுகே் 

B) ஆஸ்திகரலியா 

C) இை்தியா 

D) பப்புவா ைியூ கினியா  

 உைகளவில் 7,111 வைாழிகமள வழக்கிலிருக்கும் வைாழிகளாக (தற்தபாதும் ைக்களால் பயன்படுத்தப்பட் 

-டும், தபசப்பட்டும் வரும் வைாழிகள்) Ethnologue (வைாழிகளின் அமடவு) பட்டியலிட்டுள்ளது. அதன்படி, 

பசிபிக் தீவு நாடான பப்புவா நியூ கினியா, உைகில் அதிக எண்ணிக்மகயிைான வழக்கிலிருக்கும் 

உள்ளூர் வைாழிகமள (840) வகாண்டுள்ளது. இந்தியா 453 வைாழிகளுடன் 4ஆவது இடத்தில் உள்ளது.  

 பைவைாக ஆங்கிைம் தபசும் நாடுகளான ஐக்கிய அவைரிக்கா (335 வைாழிகள்) ைற்றும் ஆஸ்திதைலியா 

(319) ஆகியன அதிக எண்ணிக்மகயிைான உள்ளூர் வைாழிகள் தபசும் நாடுகளின் பட்டியலில் இடம் 

வபற்றுள்ளன. பிைாந்தியங்களில், ஆசியா (2303) & ஆப்பிரிக்கா (2140) ஆகியன அதிக எண்ணிக்மக 

–யிைான உள்ளூர் வைாழிகமளக் வகாண்டுள்ளன (வைாத்தத்தில் 70 சதவீதத்துக்கும் அதிகைானமவ). 

ஐ.நா அமவ 2019ஆம் ஆண்மட உள்ளூர் வைாழிகளின் சர்வததச ஆண்டாக அறிவித்துள்ளது. 

6.நடப்ொண்டு ெட்மட ைற்றும் ொமத சீனா ஹுனான் சர்வபதச வசஸ் பொட்டியில் வவன்ற இந்திய 

கிராண்ட்ைாஸ்டர் யார்? 

A) பாிமா்ஜன் கைகி 

B) சூா்ய கசகா் கங்குலி  

C) பபண்ேலா ஹாிகிருஷ்ணா 

D) கிருஷ்ணன் சசிகிரண் 

 வகால்கத்தாமவச் தசர்ந்த இந்திய கிைாண்ட்ைாஸ்டர் சூர்ய தசகர் கங்குலி, 2019 பட்மட ைற்றும் பாமத 

சீனா  ுனான் சர்வததச வசஸ் தபாட்டியில் வவன்றுள்ளார். அவர் 7 புள்ளிகளுடன் 5 வவற்றிகமளயும் 

4 சைநிமை ஆட்டத்மதயும் பதிவுவசய்தார். அவர், 27.5 எதைா புள்ளிகமள தசகரித்தததாடு $50,000 

டாைர் (ரூ.35.6 இைட்சம்) வைாக்கப்பரிமசயும் வவன்றார். 

7.ரிசர்வ் வங்கி, 2019-20ஆம் நிதியாண்டிற்கான அதன் மூன்றாவது இருைாத ெணக்வகாள்மக 

அறிக்மகயில், எவ்வளவு அடிப்ெமடப் புள்ளிகளால் வகாள்மக வரப்பொ வீதத்மத குமறத்துள்ளது? 

A) 25  B) 35  

C) 45  D) 10 
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 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் பைக்வகாள்மகக் குழுவானது (Monetary Policy Committee) சமீபத்தில், 

தனது 2019-20ஆவது நிதியாண்டுக்கான மூன்றாவது இருைாதத்திற்கு ஒருமுமற வவளியிடப்படும் 

பைக்வகாள்மக அறிக்மகமய அறிவித்தது. அதில், பைப்புழக்கத்மத சரிவசய்தல் வசதியின் (LAF)கீழ், 

வகாள்மக வைப்தபா வீதத்மத ரிசர்வ் வங்கி 35 அடிப்பமடப் புள்ளிகள் (5.75 சதவீதத்திலிருந்து 5.40 

சதவீதைாக) குமறத்தது. 

 இதன் விமளவாக, LAFஇன் கீழ் தமைகீழ் வைப்தபா வீதம் 5.15 % ஆகவும், வங்கிகளின் அவசை நிதி 

ததமவக்கான கடன் வசதி (MSF) வீதமும், வங்கி வீதமும் 5.65 % ஆகவும் திருத்தப்பட்டுள்ளது. ரிசர்வ் 

வங்கி வட்டி வீதங்கமள குமறப்பது இது 4ஆவது முமறயாகும். இந்நடவடிக்மக வபாருளாதாைத்திற்கு 

ஓர் ஊக்கத்மத அளிக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது. சக்திகாந்த தாஸ் தமைமையிைான பைக்வகாள்மகக் 

குழுவானது, வைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி இைக்மக நடப்பு நிதியாண்டில் 7 சதவீதத்தில் 

இருந்து 6.9 சதவீதைாகக் குமறத்துள்ளது. 

8.சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் சமூக பைலாண்மை கட்டமைப்புக்கு நிதியளிக்கும் சர்வபதச அமைப்பு எது? 

A) பன்னாே்டு ைாணய ைிதியம் 

B) உலக வங்கி  

C) ஆசிய உே்கே்ேநமப்பு மற்றும் முதலீே்டு வங்கி 

D) ஆசிய வோ்ச்சி வங்கி 

 ஒருங்கிமைந்த கடற்கமை ைண்டை தைைாண்மைக்காக (ICZM), ைத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் 

காைநிமை ைாற்ற அமைச்சகைானது ‘சுற்றுச்சூழல் & சமூக தைைாண்மை கட்டமைப்பு (Environmental 

& Social Management Framework – ESMF)” என்ற தமைப்பில் ஒரு வமைமவ வவளியிட்டுள்ளது. இது 

உைக வங்கி நிதியுதவி அளிக்கும் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக உள்ளது. கடதைாைத்தில் அமைந்துள்ள 

வதாமைதநாக்கு உட்கட்டமைப்பு திட்டங்கள், அனுைதிக்கு விண்ைப்பிப்பதற்கு முன்பு எவ்வாறு 

ைதிப்பிடப்பட தவண்டும் என்பமத இந்த வமைவு விளக்குகிறது. 

 கடற்கமை ைண்டைங்களில் திட்டங்கமள அங்கீகரிக்கும்தபாதும், ஒழுங்குபடுத்தும்தபாதும் கடதைாை 

ைாநிைங்கள் பின்பற்ற தவண்டிய வழிகாட்டுதல்கமள இந்த வமைவு வகுத்துள்ளது. அமைச்சகத்துடன் 

இமைந்த அமைப்பான ஒருங்கிமைந்த கடதைாை தைைாண்மை சங்கத்தால் இந்த வமைவு 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவமை 3 கடதைாை ைாநிைங்கள் (குஜைாத், ஒடிசா ைற்றும் தைற்கு வங்கம்) 

உைக வங்கியின் ஆதைவுடன் ICZM திட்டங்கமளத் தயாரித்துள்ளன. இத்தமகய திட்டங்கள் பிற 

ைாநிைங்கள்/யூனியன் பிைததசங்களில் ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ட கடதைாைப்பகுதிகளுக்கும் தயாரிக்கப்படும். 

9.விக்ரம் சாராொய் இதழியல் விருமத அறிவித்துள்ள அமைப்பு எது? 

A) ISRO    B) DRDO 

C) BARC   D) VSSC 

 

 



விண்மீன்.காம்                   08 ஆகஸ்ட் 2019 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                             37 

 விண்வவளி அறிவியல், பயன்பாடுகள் ைற்றும் ஆைாய்ச்சித் துமறயில் தீவிைைாக பங்களிப்பு வசய்த 

ஊடகவியைாளர்கமள அங்கீகரித்து வவகுைதி அளிப்பதற்காக இந்திய விண்வவளி ஆய்வுமையைானது 

(ISRO) தனது “விண்வவளி அறிவியல், வதாழில்நுட்பம் ைற்றும் ஆைாய்ச்சித் துமறயில் விக்ைம் சாைபாய் 

இதழியல் விருமத” அறிவித்துள்ளது. 

 அடிப்பமடயில், இந்திய விண்வவளித் திட்டத்தின் தந்மத Dr. விக்ைம் சாைாபாய் நூற்றாண்டு விழாவின் 

ஒருபகுதியாக இதழியலில் இைண்டு வமகமையிைான விருதுகமள ISRO நிறுவியுள்ளது. இதழியல் 

துமறயில் நல்ை அனுபவம் உள்ள அமனத்து இந்தியர்களும் இந்த விருதுக்கு விண்ைப்பிக்கைாம். 

இந்தியாவிலிருந்து வவளிவரும் பிைபைைான இதழ்கள், அறிவியல் இதழ்கள் அல்ைது சஞ்சிமககளில் 

2019ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2020ஆம் ஆண்டுவமை வவளியான பமடப்புகளிலிருந்து வதரிவுவசய்யப்படும். 

 வதரிவு வசய்யப்பட்டவர்களின் விவைம், 2020 ஆக.1 அன்று அறிவிக்கப்படும் என ISRO வதரிவித்துள்ளது. 

விருதின் முதல் வமகயில் இருவருக்கு தைா ரூ.5 இைட்சம் பரிசுத்வதாமகயும், பதக்கமும், பாைாட்டுப் 

பத்திைமும் வழங்கப்படும். விருதின் இைண்டாவது வமகயில் ரூ.3 இைட்சம், ரூ.2 இைட்சம், ரூ.1 இைட்சம் 

என மூன்று வைாக்கப்பரிசுகளும், பாைாட்டுப் பத்திைங்களும் வழங்கப்படும். 

10.ஐ.நா. வதாழிற்துமற பைம்ொட்டு அமைப்பின் (UNIDO) தமலமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது? 

A) பபா்லின் 

B) ைியூயாா்க் 

C) வியன்னா  

D) பாாிஸ் 

 சூரிய வவப்ப ஆற்றல் துமறமயச் சார்ந்த பல்தவறுநிமை பயனாளிகளுக்கு திறன் தைம்பாட்டுத் 

திட்டத்மதத் வதாடங்குவதற்காக இந்தியாவின் ததசிய சூரிய ஆற்றல் நிறுவனம் (NISE), அண்மையில் 

ஐ.நா. வதாழிற்துமற தைம்பாட்டு அமைப்புடனான ஓர் ஒப்பந்தத்தில் மகவயழுத்திட்டது. சிறந்த பயிற்சிக் 

குறிப்புகமள உருவாக்குவதன் மூைம் சிறந்த நமடமுமறகமளக் வகாண்டுவை இரு நிறுவனங்களும் 

ததசிய ைற்றும் பன்னாட்டு வல்லுநர்கமள அதன் தயாரிப்பில் ஈடுபடுத்தும். 

 இந்த ஒப்பந்தம், UNIDOஆல் கூட்டாகச் வசயல்படுத்தப்பட்டுவரும் MNRE – GEF - UNIDO திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாகும். தைலும், நிைக்கரி, டீசல், உமை எண்வைய் (furnace oil) தபான்ற வழக்கைான புமதபடிவ 

எரிவபாருளுக்கு ைாற்றாக பயன்படுத்தப்படவுள்ள வசறிவூட்டப்பட்ட சூரிய வவப்ப ஆற்றல் வதாழில்நுட்பங் 

-களில் திறன் தைம்பாடு ைற்றும் வதாழில்நுட்ப ைனித ஆற்றலின் திறன் கட்டமைப்புக்கும் இது உதவும்; 

ைற்றும் வதாழிற்துமற வசயல்முமற வவப்ப பயன்பாடுகளில் வசைவுகள் ைற்றும் உமிழ்வுகமள இது 

குமறக்கும். 

 



விண்மீன்.காம்                   09 ஆகஸ்ட் 2019 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                             38 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. “தாய்ப்ொலூட்டல் ைற்றும் ெச்சிளங்குழந்மதகள் ைற்றும் குழந்மதகளுக்கு உணவளிக்கும் 

நமடமுமறகள்” குறித்த ைத்திய சுகாதார அமைச்சகத்தின் அறிக்மக அட்மடயின் தரவரிமசயில் 

முதலிடம் பிடித்துள்ள ைாநிலம் எது? 

A) தமிழ்ைாடு 

B) ககரோ 

C) மணிப்பூா்  

D) பதலுங்கானா 

 ைத்திய சுகாதாைம் ைற்றும் குடும்பநைத்துமற அமைச்சர் Dr. ர்ஷ்வர்தன், சமீபத்தில், “தாய்ப்பாலூட்டல் 

ைற்றும் பச்சிளங்குழந்மதகள் ைற்றும் குழந்மதகளுக்கு உைவளிக்கும் நமடமுமறகள்” குறித்த 

அறிக்மக அட்மடமய ைாநிைம் ைற்றும் யூனியன் பிைததசங்களின் தைவுகளுடன் ஆகஸ்ட்.8 அன்று புது 

தில்லியில் வவளியிட்டார். அதில், தாய்ப்பாலூட்டல் அறிக்மக அட்மடயின் தைவரிமசயில் நாட்டிதைதய 

ைணிப்பூர் ைாநிைம் முதலிடத்தில் உள்ளது. மிக தைாசைாக வசயல்படும் ைாநிைங்களுள் இந்தியாவின் 

தமைநகைைான தில்லியும் உள்ளது. 

 தாய்ப்பாலூட்டலின் வதாடக்ககாைம், 6 ைாதங்களுக்கு தாய்ப்பால் தருவது ைற்றும் குழந்மதயின் வயதில் 

ஆறு - எட்டு ைாதங்களில் ஊக்கமூட்டும் உைவுகமள அளித்தல் முதலிய 3 சுட்டிகளின் (Indicators) 

அடிப்பமடயில் ஒரு கூட்டு ைதிப்வபண்மை (Composite Score) உருவாக்குவதன் மூைம் இவ்வறிக்மக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. உத்தைப்பிைததசம், இைாஜஸ்தான் ைற்றும் பிகார் முதைான ைாநிைங்கள் அறிக்மக 

அட்மடயின் கீழ் நிமைகளில் உள்ளன. 

2.நடப்ொண்டின் உலக ெழங்குடியினர் நாளுக்கான கருப்வொருள் என்ன? 

A) Indigenous People 

B) Indigenous Regions 

C) Indigenous Cultures 

D) Indigenous Languages (உே்ளூா் பமாழிகே்)  

 உைகில் உள்ள பழங்குடி ைக்களின் உரிமைகமள முன்மவத்து அவற்மறப்பாதுகாப்பதற்காக ஆக.9 

அன்று உைகின் பழங்குடி ைக்களுக்கான பன்னாட்டு நாள் அல்ைது உைக பழங்குடியினர் நாள் (World 

Tribal Day) கமடபிடிக்கப்படுகிறது. “உள்ளூர் வைாழிகள்” என்பது நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான 

கருப்வபாருளாகும். சுைார் 2680 உள்ளூர் வைாழிகள் அழிவின் விளிம்பிலிருப்பதாக 2016ஆம் ஆண்டில் 

வதரிவிக்கப்பட்டது. இவ்வுள்ளூர் வைாழிகமள அழிவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக ஐ.நா. அமவயானது 

நடப்பாண்மட (2019) சர்வததச உள்ளூர் வைாழிகள் ஆண்டாக அறிவித்துள்ளது. 
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3.மின்னாளுமக வதாடர்ொன 22ஆவது பதசிய ைாநாட்டின் கருப்வொருள் என்ன? 

A) Technology for accelerating Development 

B) Digital Connectivity to the Last Mile 

C) Digital Transformation 

D) Digital India: Success to Excellence  

 தைகாையாவில், மின்னாளுமக வதாடர்பான 22ஆவது ததசிய ைாநாடு, ஆக.8-9 அன்று ஷில்ைாங்கில் 

“Digital India: Success to Excellence” என்ற கருப்வபாருளுடன் நமடவபற்றது. இமத ைத்திய அமைச்சர் 

Dr. ஜிததந்திை சிங் ைற்றும் தைகாையா முதைமைச்சர் கன்ைாட் K சங்ைா ஆகிதயார் வதாடங்கிமவத்தனர்.  

 இம்ைாநாடு, நடுவைைசின் நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் ைற்றும் வபாதுைக்கள் குமறதீர்ப்புத்துமறயின் 100 

நாள் திட்டங்களின் ஒருபகுதியாக நடந்தது. இந்த நிகழ்வு, நாட்டின் வடகிழக்கில் நடத்தப்பட்டது இதுதவ 

முதல்முமறயாகும். இதில், 28 ைாநிைங்களும் அமனத்து யூனியன் பிைததசங்களும் பங்தகற்றன. 

4.விண்வவளிப் பூங்காமவ உருவாக்க எந்த அமைப்புடனான புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் பகரள 

அரசு மகவயழுத்திட்டுள்ளது? 

A) ISRO 

B) DRDO 

C) VSSC  

D) BARC 

 ைாநிைத்தில் விண்வவளி வதாழில்நுட்பத்மத தைம்படுத்துவதற்கும், அதன் முயற்சிகமள ஆதரிப்பதற்கும் 

தநாக்கம் வகாண்டு தகைள அைசு விக்ைம் சாைாபாய் விண்வவளி மையத்துடனான (VSSC) புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் மகவயழுத்திட்டுள்ளது. 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூைம், விண்வவளித் துமறசார்ந்த பன்னாட்டு துளிர் நிறுவனங்கமள ஈர்க்கவும், 

விண்வவளி வதாடர்பான வதாழில்நுட்பம், ஆைாய்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டுக்கான முதன்மை மையத்மத 

உருவாக்கவும் உதவும் இந்தியாவின் முதல் அதிநவீன விண்வவளிப் பூங்காமவ திருவனந்தபுைத்தின் 

அறிவு நகைத்தில் அமைக்கும் தகைளத்தின் திட்டத்திற்கு VSSC ஆதைவளிக்கும். 

 இதன் மூைம் வதாழினுட்பம் & தமைமைத்துவ வபாறுப்புகளில் தகைள விண்வவளி பூங்காவுக்கு VSSC 

ஆதைவளிக்கும். தைலும், விண்வவளித் துமறக்கான தசமவகமள தைம்படுத்துவதில் குறு & நடுத்தை 

வதாழில் நிறுவனங்கள் ைற்றும் பிற நிறுவனங்கமள VSSC ஊக்குவிக்கும். 
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5.லாகூர்-அட்டாரி சம்ஜவுதா விமரவு இரயில் பசமவயானது எந்த ஆண்டில் வதாடங்கப்ெட்டது? 

A) 1984 

B) 1981 

C) 1976  

D) 1978 

 ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு சிறப்புத்தகுதி அளிக்கும் 370ஆவது பிரிமவ நீக்கியமதத் வதாடர்ந்து ஆக.8 அன்று 

ைாகூர்-அட்டாரி சம்ஜவுதா விமைவு இையில் தசமவமய பாகிஸ்தான் நிறுத்தியது. இருப்பினும், இையில் 

தசமவ இமடநிறுத்தம் வசய்யப்படவில்மை என்றும் வழக்கம்தபால் இந்த இையில் இயக்கப்படும் 

என்றும் இந்திய இையில்தவ வதளிவுபடுத்தியுள்ளது. சம்ஜவுதா விமைவு இையில் தசமவ (பிைண்ட்ஷிப் 

எக்ஸ்பிைஸ் எனவும் அமழக்கப்படுகிறது) படுக்மக வசதிகள் வகாண்ட 6 வபட்டிகமளயும், 3 அடுக்கு 

குளிர்பதனவசதிவகாண்ட வபட்டிகமளயும் வகாண்டுள்ளது. 

 கடந்த 1971ஆம் ஆண்டு தபாருக்குப்பிறகு சிம்ைா ஒப்பந்தம் மகவயழுத்திடப்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி 

கடந்த 1976 ஜூமை.22 அன்று சம்ஜவுதா விமைவு இையில் தசமவ வதாடங்கப்பட்டது. இந்த இையில், 

இந்தியப் பகுதியில் தில்லியிலிருந்து அட்டாரி வமையிலும், பாகிஸ்தான் பகுதியில் ைாகூரிலிருந்து 

அட்டாரி வமையிலும் இயக்கப்பட்டது. ‘சம்ஜவுதா’ என்ற வசால்லுக்கு ஹிந்தி ைற்றும் உருது வைாழிகளில் 

"ஒப்பந்தம்" என்று வபாருளாகும். 

6.அயல்நாட்டிலுள்ள ரூொய் சந்மதகள் மீதான ரிசர்வ் வங்கி ெணிக்குழுவின் தமலவர் யார்? 

A) M K பஜயின் 

B) உஷா கதாரே் (Usha Thorat)  

C) B P கனுங்ககா 

D) N S விஸ்வைாதன் 

 உஷா ததாைட் தமைமையிைான அயல்நாட்டிலுள்ள ரூபாய் சந்மதகள் மீதான ரிசர்வ் வங்கி பணிக் 

குழுவானது அயல்நாட்டு பயனர்களுக்கு தாைாளைய பைச்சந்மதமய பரிந்துமைத்துள்ளது. அயல் 

நாட்டுச் சந்மதகளால் (Offshore Markets) வழங்கப்படும் வநகிழ்வுத் தன்மையுடன் வபாருந்தக்கூடிய 

வமகயில், வசாந்தநாட்டுச் சந்மதகளின் (Onshore Markets) தநைங்கமள நீட்டிக்கைாம் எனவும் அந்தக் 

குழு பரிந்துமைத்துள்ளது. 

 உள்நாட்டு விற்பமனக் குழுவினைால் (அ) அயல்நாட்டு கிமளகளில் பணிபுரியும் பணியாளர்கமளப் 

பயன்படுத்துவதன் மூைம் புறக்குடியிருப்பாளர்களுக்கு அவர்களின் இந்திய புத்தகங்களிலிருந்து 

எல்ைா தநைங்களிலும் இைவசைாக விமைகமள வழங்க வங்கிகள் அனுைதிக்கப்படைாம் எனத் ததாைட் 

குழு பரிந்துமைத்துள்ளது. 

 வழங்கப்படாத ரூபாய் பங்குகள் (அயல்நாட்டு நாையத்தில் தைற்வகாள்ளப்படும் தீர்மவகள்) சர்வததச 

நிதியியல் தசமவ மையத்தில் (IFSC) வர்த்தகம் வசய்ய அனுைதிக்கப்படைாம் ைற்றும் IFSC வங்கி 

 

 



விண்மீன்.காம்                   09 ஆகஸ்ட் 2019 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                             41 

அைகுகள் ஒரு தனித்துவைான அயல்நாட்டு நாைய - இந்திய ரூபாய் (INR) நிமை வைம்மபக்வகாண்டு 

இத்தமகய பங்குகமளக் மகயாள அனுைதிக்கப்படைாம். 

7.ைணிப்பூரின் ெசுமை தூதராக (Green Ambassador) நியமிக்கப்ெட்டுள்ளவர் யார்? 

A) டிங்ககா சிங் 

B) மீராபாய் சானு 

C) கமாி ககாம் 

D) வாலண்டினா எலங்பம்  

 ைணிப்பூர் ைாநிை அைசாங்கம் 9 வயது சிறுமியான வாைண்டினா எைங்பமை அம்ைாநிைத்தின் ‘பசுமை 

தூதைாக’ நியமித்துள்ளது. தான் ஆமசயாக வளர்த்த ைைங்கள் வவட்டி வீழ்த்தப்பட்டமத கண்டு அவர் 

கதறியழுத காவைாளி சமூக வமைத்தளத்தில் மவைைாகியமதத் வதாடர்ந்து அவர் அம்ைாநிைத்தின் 

பசுமை தூதைாக நியமிக்கப்பட்டார். 

 ைைங்கள் மீதான அச்சிறுமியின் அளவிைான அன்மபயும் பாசத்மதயும் அங்கீகரிப்பதற்காகவும், உத்தைவு 

பிறப்பித்த நாளிலிருந்து ஓைாண்டு காைத்திற்கு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்து வபாதுைக்களிமடதய 

விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காகவும் அம்ைாநிை அைசு ஓர் உத்தைமவ பிறப்பித்துள்ளது. கக்சிங் 

நகைத்தில் உள்ள அமுததாம்பி டிமவன் மைப் ஆங்கிைப் பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் 

வாைண்டினா. அவர் முதைாம் வகுப்பு படித்துக்வகாண்டிருந்ததபாது 2 குல்வைாகர் (Royal poinciana) 

ைைங்களின் கன்றுகமள ஆற்றின் ஓைத்தில் நட்டு வளர்த்துவந்தார். 

 இருப்பினும், சிறுமிக்கு ஒரு தபைதிர்ச்சியாக, சாமை விரிவாக்க திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக அம்ைைங்கள் 

சமீபத்தில் வவட்டி வீழ்த்தப்பட்டன. பின்னர், ைைங்கள் வவட்டப்பட்டதற்காக வாைண்டினா கதறியழுகிற 

காவைாளிமய அவைது ைாைா தபஸ்புக் சமூக வமைத்தளத்தில் பகிர்ந்தார். 

8. 'சைக்ர சிக்ஷா - ஜல் சுரக்ஷா' இயக்கத்மத வதாடங்கியுள்ள ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

A) மனிதவே கமம்பாே்டு அநமச்சகம்  

B) சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப ைலத்துநற அநமச்சகம் 

C) சுற்றுச்சூழல் வனம் மற்றும் காலைிநல மாற்றம் அநமச்சகம் 

D) ஜல்சக்தி அநமச்சகம் 

 ைத்திய ைனிதவள தைம்பாட்டுத்துமற அமைச்சர் இைதைஷ் தபாக்ரியால் ‘நிசாங்க்’, நாடு முழுவதுமுள்ள 

அமனத்துப் பள்ளி ைாைாக்கர்களிமடதயயும் நீர் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்த ஆக.9 

அன்று ‘சைக்ை சிக்ஷா - ஜல் சுைக்ஷா’ இயக்கத்மத வதாடங்கிமவத்தார். ைாைவர்கள், பள்ளி ைற்றும் 

வீடுகளில் நீமைச் சிக்கனைாக பயன்படுத்துவதன் மூைம் தண்ணீர் வீைாவமத தடுப்பதத இந்தப் 

பிைைாண்ட இயக்கத்தின் தநாக்கைாகும். 
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 நீர்ப்பாதுகாப்பு குறித்த இந்தக் கருத்துரு, ைாைவர்களுக்கு இன்றியமையாததாகும். இதனால் அவர்கள் 

நீரின் முக்கியத்துவத்மதயும் அது அவர்களின் வாழ்மவ எவ்வாறு அர்த்தமுள்ளதாக வடிவமைக்கிறது 

என்பமதயும் புரிந்துவகாள்ள முடியும். இது, அவர்கமள அவர்களின் அன்றாட வாழ்வில் நீர்ப்பாதுகாப்பு 

நடவடிக்மககளில் ஈடுபடவும் உதவும். 

9. 2018 பதசிய திமரப்ெட விருதுகளில், ‘திமரப்ெட பதாழமை மிகுந்த ைாநில’ விருமத வவன்ற 

ைாநிலம் எது? 

A) தமிழ்ைாடு 

B) ககரோ 

C) உத்தரகாண்ே்  

D) ஒடிசா 

 66ஆவது ததசிய திமைப்பட விருதுகளில் உத்தைகாண்ட் ைாநிைம் ‘திமைப்பட-ததாழமை மிகுந்த 

ைாநிைம் - Most Film-Friendly State’ விருமத வவன்றுள்ளது. ததசிய விருதுகள் பட்டியலில் இந்த வமக 

விருது தசர்க்கப்படுவது இதுதவ முதல்முமறயாகும். இைாகுல் ைமவல், உத்பால் தபார்புஜாரி ைற்றும் A 

S கனல் ஆகிதயார் அடங்கிய குழு இந்த விருமத அறிவித்தது. அபிதஷக் கபூர் இயக்கிய ‘தகதார்நாத்’ 

என்னும் ஹிந்தித் திமைப்படம் இம்ைாநிைத்தில் படைாக்கப்பட்டது. 

10. 2018 பதசிய திமரப்ெட விருதுகளில், ‘சிறந்த திமரப்ெட’ விருமத வவன்ற திமரப்ெடம் எது? 

A) பஹல்லாகரா (Hellaro)  

B) அை்ததுூன் 

C) சும்பக்  

D) கபே்கமன் 

 2018ஆம் ஆண்டுக்கான 66ஆவது ததசிய திமைப்பட விருதுகளில் வ ல்ைாதைா (குஜைாத்தி) ‘சிறந்த 

திமைப்பட’ விருமத வவன்றுள்ளது. அதத தநைத்தில், ஆயுஷ்ைான் குைானா ைற்றும் விக்கி வகளஷல் 

ஆகிதயார் முமறதய அந்ததூன் & உரி: தி சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்மைக்ஸ் படத்துக்காக ‘சிறந்த நடிகருக்கான’ 

விருமதப் பகிர்ந்துவகாள்கின்றனர். ‘ைகாநடி’ திமைப்படத்துக்காக ‘சிறந்த நடிமக’க்கான விருமத 

நடிமக கீர்த்தி சுதைஷ் வவன்றுள்ளார். 

 சிறந்த இயக்குநருக்கான விருமத உரி திமைப்படத்தின் இயக்குநர் ஆதித்யா தர்ரும், சிறந்த அறிமுக 

இயக்குநருக்கான விருமத சுதாகர் வைட்டி யகாந்தியும் வவன்றனர். ‘பதாய் த ா’ படத்திற்காக ‘சிறந்த 

துமை நடிமக’க்கான விருமத சுதைகா சிக்ரியும், ைைாத்தி திமைப்படைான ‘சும்பக்’ படத்திற்காக ‘சிறந்த 

துமை நடிகர்’ விருமத பாடைாசிரியரும் நடிகருைான ஸ்வனந்த் கிர்கிதைவும் வவன்றுள்ளனர். 

தைலும், ‘சிறந்த வபாழுதுதபாக்கு திமைப்பட’த்திற்கான விருமத ‘பதாய் த ா’ திமைப்படமும், ‘சமூக 

நைனுக்கான சிறந்த திமைப்பட’ விருமத ‘தபட்தைன்’ திமைப்படமும் வவன்றுள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்ொண்டு உலக உயிரி எரிவொருள் நாளுக்கான கருப்வொருள் என்ன? 

A) Production of Biodiesel from Used Cooking Oil (UCO)  

B) Promote Green Fuels & Save Earth 

C) End use of Fossil Fuels 

D) Save Green Planet 

 வழக்கைான புமதபடிவ எரிவபாருட்களுக்கு ைாற்றாக புமதபடிவஞ்சாைாத எரிவபாருட்களின் 

முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்த ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஆக.10 அன்று உைக உயிரி 

எரிவபாருள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. உயிரி எரிவபாருள் துமறயில் அைசு தைற்வகாண்ட பல்தவறு 

முயற்சிகமளயும் இந்த நாள் எடுத்துக்கூறுகிறது. நடப்பாண்டில் வரும் இந்த நாளுக்கான கருப்வபாருள், 

“Production of Biodiesel from Used Cooking Oil (UCO)” ஆகும். இறக்குைதி சார்பு குமறப்பு, தூய்மையான 

சுற்றுச்சூழல், விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் வருைானம் & தவமைவாய்ப்பு உருவாக்கம் ஆகியவற்றின் 

நன்மைகமள உயிரி எரிவபாருள் வகாண்டுள்ளது. 

2.கடன் வழங்குநர்களிடமிருந்து ெழங்குடியினர் வெற்ற கடன்கமள தள்ளுெடி வசய்வதாக 

அறிவித்துள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) இராஜஸ்தான் 

B) சத்தீஸ்கா் 

C) மத்திய பிரகதசம்  

D) திாிபுரா 

 உைக பழங்குடியினர் நாமள முன்னிட்டு, ைாநிைத்தின் கடன் வழங்குநர்களிடமிருந்து பழங்குடியினர் 

வபற்ற கடன்கமள ைாநிைத்தின் அமனத்துப் பழங்குடிகள் வதாகுதிகளிலும் தள்ளுபடி வசய்யப்படும் 

என ைத்திய பிைததச அைசு அறிவித்துள்ளது. பழங்குடியினருக்கு பற்றட்மடகமளயும் அைசு வழங்கும். 

இதன்மூைம், அவர்கள் ATMகளிலிருந்து ரூ.10,000 வமை எடுத்துக்வகாள்ளைாம். ATMகளிலிருந்து 

பைம் எடுக்கும் வசதியானது வாைச்சந்மதகளில் வழங்கப்படும். இந்த முடிவு, 1.5 தகாடி பழங்குடியின 

ைக்களுக்கு பயனளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 கடன் வபறுவதற்காக பிமையைாக மவக்கப்பட்ட நமககள் தபான்ற விமைைதிப்புமிக்க வபாருட்கள் 

ைற்றும் நிைங்கள் திரும்பப் வபற்றுத்தைப்படும் என முதைமைச்சர் கைல்நாத் உறுதி வதரிவித்துள்ளார். 

கடன் வழங்குநர்கள், இப்தபாது, பழங்குடிப் பகுதிகளில் பணியாற்றுவதற்காக அைசிடமிருந்து உரிைம் 

வபறதவண்டும். நிர்வாக வசதிக்காக வனப்பகுதிகளில் உள்ள சிற்றூர்கள் ‘வருவாய் சிற்றூர்களாக 

ைாற்றப்படும்’ என்றும் அம்ைாநிை அைசு அறிவித்துள்ளது. பழங்குடியினரின் தகாரிக்மகக்கு ஏற்ப, பழங் 

குடியினர் துமறயானது ‘பழங்குடியினர் தைம்பாட்டுத் துமற’ என ைறுவபயரிடப்படும். 
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3.ெழங்குடியினருக்காக ‘முதலமைச்சர் ைதத் பயாஜனா’மவ அறிவித்துள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) குஜராத் 

B) மத்திய பிரகதசம்  

C) இராஜஸ்தான் 

D) சத்தீஸ்கா் 

 பழங்குடியின குடும்பங்களில் குழந்மத பிறந்தாதைா அல்ைது அவர்கள் குடும்பத்மதச் சார்ந்தவர்கள் 

எவதைனும் ைைணித்தாதைா அந்தக் குறிப்பிட்ட குடும்பத்திற்கு உதவிகள் வசய்வதற்காக ைத்திய பிைததச 

ைாநிை அைசு அண்மையில் ‘முதைமைச்சர் ைதத் தயாஜனா’ எனும் திட்டவைான்மற வதாடங்கியுள்ளது.  

 பழங்குடியினர் குடும்பத்தில் ஆண் அல்ைது வபண் குழந்மத பிறந்தவுடன், அக்குடும்பத்திற்கு 50 கிதைா 

அரிசி (அ) தகாதுமை வழங்கப்படும். பழங்குடியின குடும்பத்தில் ைைைம் ஏற்பட்டால் அக்குடும்பத்திற்கு 

100 கிதைா அரிசி (அ) தகாதுமை ைற்றும் உைவு சமைப்பதற்கான பாத்திைங்கள் வழங்கப்படும். இது 

தவிை, பழங்குடியினர் பகுதிகளில் தைைான கல்விமய வழங்குவதற்காக 40 புதிய ஏகமைவா பள்ளிகள் 

அமைக்கப்படும். பழங்குடியினரின் வைைாற்மறப் பாதுகாப்பதற்காக, இைாஜ ஷங்கர்ஷா ைற்றும் இைாஜ 

இைகுநாத் ஷா ஆகிதயாரின் நிமனவாக, ஜபல்பூரில், ரூ.500 தகாடி வசைவில் ஓர் அருங்காட்சியகம் 

அமைக்கப்படும். 

4.ைத்திய புலனாய்வுப் பிரிவின் (CBI) புதிய குற்றவழக்கு விசாரமண இயக்குநர் யார்? 

A) T S தாஸ் 

B) சுதா ராணி பரலாங்கி  

C) ஓம் பிரகாஷ் வா்மா 

D) இராஜ் பமஹ்ரா 

 தற்தபாது சட்டம் ைற்றும் நீதி அமைச்சகத்தின் இமைச் வசயைாளைாக பணியாற்றிவரும் சுதா ைாணி 

வைைாங்கி, ஈைாண்டு காைத்துக்கு ைத்திய புைனாய்வுப் பிரிவில் (CBI) புதிய குற்றவழக்கு விசாைமை 

இயக்குநைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவருக்கு முன்பு இந்தப் பதவியிலிருந்த O P வர்ைா தனது பதவிக் 

காைத்மத 24 டிசம்பர் 2018 அன்று நிமறவு வசய்ததிலிருந்து இந்தப் பதவி காலியாகதவ இருந்தது. 

5.எந்த IITஐச் பசர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், சிறுநீமர ைறுசுழற்சி வசய்யும் ஓர் அமைப்மெ 

வடிவமைத்துள்ளனர்? 

A) ஐஐடி மும்நப 

B) ஐஐடி பமே்ராஸ்  

C) ஐஐடி இை்துூா் 

D) ஐஐடி கான்பூா் 
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 வைட்ைாஸ் IITஐச் தசர்ந்த ஆைாய்ச்சியாளர்கள் ைனித சிறுநீமை ைறுசுழற்சி வசய்வதற்காக ‘Project Water 

Chakra’ என்ற ஓர் அமைப்மப வடிவமைத்துள்ளனர். இத்திட்டம் 2019 ஜூமையில், ‘இந்திய புத்தாக்க 

வளர்ச்சித் திட்டம் 2.0’ என்ற ஒரு விருமத வவன்றது. ஆைாய்ச்சியாளர்கள், சிறுநீமைச் தசகரிப்பதற்காக 

வளாகத்தில் உள்ள சிறுநீர் கழிப்பிடங்கமள ைறுசீைமைப்பு வசய்துள்ளனர். அதாவது, பின்னர் 

உற்பத்தியில் பயன்படுத்துவதற்காக அது பை பயனுள்ள வபாருட்களாக வசயைாக்கப்படும். யூரியாமவ 

அம்தைானியாவாக ைாற்றுவதற்காக வசறிவூட்டப்பட்ட சிறுநீர் 3 நாட்களுக்குச் தசமிக்கப்படும். 

 நீைாவியால் காய்ச்சி வடித்தல் வசயல்முமறயின் மூைம் அதைானியா பிரிக்கப்பட்ட வணிகத் தைத்திைான 

அந்தத் திைவத்மத சைமவத்தூள் தபான்ற தூய்மைப்படுத்திகமள தயாரிப்பதற்தகா அல்ைது இைப்பர் 

உற்பத்தியிதைா பயன்படுத்த முடியும். பின்னர், ஸ்ட்ரூமவட் வசயல்முமற மூைம் பாஸ்பைமஸ படிய 

மவக்க, மீதமுள்ள திைவத்தில் வைக்னீசியம் தசர்க்கப்படும். எனதவ, மின் தவதியியல் வசயல்முமற 

மூைம் நாம் 90% தண்ணீமை மீட்வடடுக்க முடியும். அந்த நீமை, ததாட்டக்கமை ததமவகளுக்காகவும், 

சுத்தப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்பட முடியும். 

6.ஹார்வர்ட் ெல்கமலக்கழகத்துடன் இமணந்து எந்த IIT, மீன்களில் ொதரசம் பசர்வது குறித்து 

ஆய்வு வசய்துள்ளது? 

A) ஐஐடி மும்நப 

B) ஐஐடி நஹதராபாத்  

C) ஐஐடி இை்துூா் 

D) ஐஐடி கான்பூா் 

 காைநிமை ைாற்றம் ைற்றும் அதிகப்படியான மீன்பிடித்தல் முதைானமவ வபருங்கடல் மீன்களான 

அட்ைாண்டிக் தகாட், அட்ைாண்டிக் புளூஃபின் டூனா தபான்றவற்றில் வைத்தில்வைர்குரி (MeHg) என்ற 

நச்சுத்தன்மைமய அதிகரிப்பதாக  ார்வர்ட் பல்கமை ைற்றும் ம தைாபாத் IIT ஆைாய்ச்சியாளர்கள் 

நடத்திய ஆய்வில் வதரியவந்துள்ளது. 

 இந்த மீன்கள், ைனிதர்களால் பைவைாக உைவுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மீன்களில் பாதைசம் 

குவிவதற்கான மூன்று காைணிகமள ஆைாய்ச்சியாளர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். ௧) அதிகப்படியான 

மீன்பிடித்தல் (இது கடல்வாழ் உயிரினங்களிமடதய உைவுமுமற ைாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது), 

௨) கடல்நீரின் வவப்பநிமையிலுள்ள ைாறுபாடுகள் (இது மீன் வளர்சிமத ைாற்றத்தில் ைாற்றங்களுக்கு 

வழிவகுக்கிறது) ைற்றும் ௩) ைாசுபாட்டின் விமளவாக கடல் நீரில் காைப்படும் பாதைசத்தின் அளவில் 

ைாற்றங்கள். 

 வைத்தில்வைர்குரி, ைனிதர்களின் நைம்பு ைண்டைத்திற்கு கடுமையான தசதத்மத ஏற்படுத்தும். பல்தவறு 

ைாசுபடுத்தும் மூைங்களிலிருந்து வவளிதயறும் பாதைசத்தால் கடல் ைற்றும் ஆற்றுநீரில் பாதைச ைாசுபாடு 

ஏற்படுகிறது. காைநிமை ைாற்றம் காைைைாக கடல்கமள வவப்பையைாக்குவது என்பது மீன்களில் 

நச்சின் அளவு உயை வழிவகுக்கும் என ஆய்வில் வதரியவந்துள்ளது. 
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7. CITESஇல், ஐந்து வனவுயிரி இனங்களின் ொதுகாப்பு நிமலமய பைம்ெடுத்துவதற்கான 

ெரிந்துமரகமள இந்தியா அண்மையில் சைர்ப்பித்தது. CITESஇன் தமலமையகம் எங்குள்ளது? 

A) வாஷிங்ேன்  

B) ைியூயாா்க் 

C) பாாிஸ் 

D) பபா்லின் 

 சுவிச்சர்ைாந்தின் வஜனிவாவில் நடந்த CITES வசயைகக்கூட்டத்தில், ஐந்து வனவுயிரி இனங்களின் 

(ஆற்று நீர்நாய் (Smooth-Coated Otter), காட்டு நீர்நாய் (Small-Clawed Otter), இந்திய நட்சத்திை ஆமை, 

Tokay gecko, ஆப்பு மீன் (Wedge fish) ைற்றும் சிதச ைைம்) பட்டியலில் ைாற்றங்கள் வசய்வது வதாடர்பான 

பரிந்துமைகமள இந்தியா சைர்ப்பித்தது. விவசாயத்திற்காக வாழ்விடத்மத இழத்தல் ைற்றும் வசல்ைப் 

பிைாணி வர்த்தகத்திற்காக சட்டவிதைாதைாக கடத்தப்படுதல் முதலிய இைண்டு அச்சுறுத்தல்கமள இந்த 

இனங்கள் எதிர்வகாள்கின்றன. 

 சர்வததச வர்த்தகத்தில் அதிக ஆபத்மத எதிர்வகாள்ளும் இந்த 5 வனவுயிரினங்களின் பாதுகாப்மப 

அதிகரிப்பதற்கு இந்தியா முற்படுகிறது. இவ்வினங்கமள, CITES பிற்தசர்க்மக (Appendix) IIஇல் இருந்து 

பிற்தசர்க்மக Iக்கு ைறுபட்டியலிட முன்வைாழியும் கட்சிகளுள் இந்தியாவும் ஒன்றாக உள்ளது. CITES 

(Convention on International Trade in Endangered Species on Wild Fauna and Flora) என்பது வன 

விைங்குகள் ைற்றும் தாவைங்களின் வர்த்தகைானது அவற்றின் உயிர்வாழலுக்கு அச்சுறுத்தைாக 

இருக்காது என்பமத உறுதிவசய்வதற்கான ஒரு சர்வததச ஒப்பந்தைாகும். CITESஇன் தமைமையகம் 

வாஷிங்டன் DCஇல் அமைந்துள்ளது. 

8.காதி ைற்றும் கிராைப்புற வதாழிற்துமற ஆமணயைானது (KVIC) இராஜஸ்தானின் எந்த 

ைாவட்டத்திலிருந்து பதால் திட்டத்மதத் (Leather Mission) வதாடங்கியுள்ளது? 

A) ஹனுமன்கா் 

B) சிகராஹி  

C) அஜ்மீா் 

D) ஜாலவாா் 

 உைக பழங்குடியினர் நாமள முன்னிட்டு, இைாஜஸ்தானின் சிதைாஹி ைாவட்டத்தில் பழங்குடியினர் 

அதிகம் வசிக்கும் சிற்றூைான சந்தைாவில், காதி ைற்றும் கிைாைப்புற வதாழிற்துமற ஆமையைானது 

(KVIC) ‘ததால் திட்டம்’ என்னும் புதிய திட்டவைான்மற அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தப்புதிய திட்டத்தின் 

கீழ், KVIC, நாடு முழுவதுமுள்ள ததால் மகவிமனஞர்களுக்கு ததால் வதாழில் கருவிகமள வழங்கும்.  

 இது அவர்களின் வருைானத்மத பன்ைடங்கு அதிகரிப்பததாடு ைட்டுைல்ைாைல், பாைம்பரிய வதாழிலில் 

இருந்து பிற பணிகளுக்குச் வசன்ற பாைம்பரிய ததால் மகவிமனஞர்களுக்கும் இத்வதாழிமை மீண்டும் 

பின்பற்ற ஊக்குவிக்கும். ததால் திட்டம், குைார் சஷக்திகைண் திட்டம் ைற்றும் ததன் திட்டம் தபான்ற 
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திட்டங்களின் கீழ், KVIC, சுைார் 50 ததால் வதாழில் கருவிகள் ைற்றும் ததனீக் கூட்டங்களுடன் கூடிய 

350 ததனீப் வபட்டிகமளயும் விநிதயாகித்துள்ளது. 

9.சட்டவிபராத பொமதப் வொருள் உற்ெத்தி ைற்றும் கடத்தும் நாடுகளின் ெட்டியலில் இந்தியாமவ 

பசர்த்துள்ள நாடு எது? 

A) ஐக்கிய அபமாிக்க ைாடுகே் (USA)  

B) சீனா 

C) ஈரான் 

D) பாகிஸ்தான் 

 அவைரிக்க அதிபர் வடானால்ட் டிைம்ப், இருபதுக்கும் தைற்பட்ட தபாமதப்வபாருள் கடத்தும் (அ) சட்டத்துக்கு 

புறம்பாக தபாமதப்வபாருள் உற்பத்திவசய்யும் நாடுகளில் இந்தியாமவ தசர்த்துள்ளார். ஆப்கானிசுதான், 

பகாைாஸ், வபலீசு, வபாலிவியா, பர்ைா, வகாைம்பியா, தகாஸ்டாரிகா, வடாமினிகன் குடியைசு, ஈக்குவதடார், 

எல் சால்வடார், வகளதைாைா, ம த்தி, தகாண்டுைாஸ், சமைக்கா, ைாதவாஸ், வைக்சிதகா, நிகைகுவா, 

பாகிஸ்தான், பனாைா, வபரு ைற்றும் வவனிசுைா ஆகியன பட்டியலில் இனங்காைப்பட்ட பிற நாடுகளாம்.  

 புவியியல், வணிகம் ைற்றும் வபாருளாதாை காைணிகளின் கைமவதய இந்த நாடுகள் அவைரிக்காவின் 

பட்டியலில் இருப்பதற்கான காைைங்களாகும். ஓர் அைசாங்கம் வலுவான ைற்றும் தளைா முயற்சியுமடய 

தபாமதப்வபாருள் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்மககளில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் கூட அந்தக் காைணிகள், தபாமத 

ைருந்துகமள கடத்ததவா அல்ைது உற்பத்தி வசய்யதவா அனுைதிக்கின்றன. 

10.இந்தியாவின் முதல் சுற்றுச்சூழல் நச்சியல் ெரிபசாதமனக் கூடைானது (Clinical Ecotoxicology 

Facility) எந்த நகரத்தில் வதாடங்கப்ெட்டுள்ளது? 

A) தில்லி  

B) இலக்கனா 

C) பாம்கப 

D) பசன்நன 

 தில்லியில் நீர், உைவு ைற்றும் காற்மற ைாசுபடுத்தும் சுற்றுச்சூழல் நச்சுகள் வவளிப்படுவதால் ஏற்படும் 

தநாய்கள் அதிகரிப்மப புைனாய்வு வசய்ய இந்தியாவின் முதல் சுற்றுச்சூழல் நச்சியல் பரிதசாதமனக் 

கூடம் AIIMSஇல் வதாடங்கப்பட்டுள்ளது. புதிதாக வதாடங்கப்பட்ட இக்கூடம், நாட்டில் வசய்யப்படும் சுற்றுச் 

சூழல் நச்சியல் குறித்த ஆைாய்ச்சிக்கான மையைாகஇருக்கும். சுற்றுச்சூழல் நச்சுக்களால் ஏற்படும் 

தநாய்கமளக் மகயாளும் அமனத்து ைருத்துவத் துமறக்கும் இது கண்டறி ஆதைாசமனகமளயும், 

ஆைாய்ச்சி தசமவகமளயும் வழங்கும். 

 ைாசு ைற்றும் நைத்திற்கான ைான்வசட் ஆமையத்தின் கூற்றுப்படி, அசுத்தைான நீர், காற்று ைற்றும் 

ைண் ஆகியமவ சுைார் ஒன்பது மில்லியன் முன்கூட்டிய ைைைங்களுக்கு காைைைாக அமைகின்றன. 
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சுற்றுச்சூழல் நச்சுத்தன்மையால் ஏற்படும் இந்த இறப்புகளில் சுைார் 92% இந்தியா உள்ளிட்ட குமறந்த 

வருைானம் ைற்றும் நடுத்தை வருைானம் உள்ள நாடுகளிதைதய நிகழ்கிறது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாட்டில் சிறப்பாகச் வசயல்படும் ைாநகைாட்சி ைற்றும் சிறந்த விளங்கும் 3 நகைாட்சிகள் ஒவ்தவார் 

ஆண்டும் ததர்வு வசய்யப்பட்டு முதைமைச்சர் விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

o நடப்பாண்டுக்கான சிறந்த ைாநகைாட்சியாக தசைம் ைாநகைாட்சி ததர்வுவசய்யப்பட்டுள்ளது. சிறந்த 

நகைாட்சிக்கான முதைமைச்சர் விருதுக்கு முதலிடத்மத தருைபுரி நகைாட்சியும், தவதாைண்யம், 

அறந்தாங்கி ஆகியமவ அடுத்தடுத்த இடங்கமளயும் பிடித்துள்ளன. 

o விருது வபறும் ைாநகைாட்சிக்கு ரூ.25 இைட்சம் வைாக்கப்பரிசும், வாழ்த்து ைடலும் வழங்கப்படும்.  

o விருதுக்கு முதலிடத்தில் ததர்வாகும் நகைாட்சிக்கு ரூ.15 இைட்சம் வைாக்கப்பரிசும், இைண்டாம் 

இடம் பிடிக்கும் நகைாட்சிக்கு ரூ.10 இைட்சமும், மூன்றாமிடத்துக்கு ததர்வாகும் நகைாட்சிக்கு ரூ.5 

இைட்சம் வைாக்கப்பரிசுகளுடன் வாழ்த்து ைடலும் வழங்கப்படும். 

 

 மீனவர்களுக்குப் பயனுள்ள தகவல்கமள வழங்குவதற்காக ‘தூண்டில்’ என்ற வபயரில் ஆன்ட்ைாய்ட் 

வசயலிமய தமிழ்நாடு அைசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

  



விண்மீன்.காம்                   12 ஆகஸ்ட் 2019 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                             49 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்ொண்டு பிலிசி கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ைல்யுத்த பொட்டியில் 65 கிபலா பிரிவில் தங்கம் வவன்ற 

இந்திய ைல்யுத்த வீரர் யார்? 

A) சுசில்குமாா் 

B) பஜ்ரங் புனியா  

C) கயாககஷ்வா் தத் 

D) பவன் குமாா் 

 ஜார்ஜியாவில் நடந்த பிலிசி கிைாண்ட் பிரிக்ஸ் ைல்யுத்த வதாடரில், ஆண்களுக்கான ‘பிரீ-ஸ்மடல்’ 65 

கி.கி எமடப்பிரிவு இறுதிப்தபாட்டியில், இந்தியாவின் பஜ்ைங் புனியா, ஈைானின் வபய்ைன் பிப்யானிமய 

2–0 என்ற கைக்கில் வீழ்த்தி தங்கத்மத மகப்பற்றினார். டான் தகாதைாவ், ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் 

ைற்றும் அலி அலீவ் தபாட்டிகளில் வவன்ற பின்னர், இந்த சீசனில் பஜ்ைங் புனியா மகப்பற்றும் 4ஆவது 

தங்கைாகும் இது. 

2.நடப்ொண்டு மஹதராொத் ஓப்ென் பூப்ெந்து சாம்பியன்ஷிப்பில் ஆடவர் ெட்டத்மத வவன்ற இந்திய 

விமளயாட்டு வீரர் யார்? 

A) B. சாய் பிரனீத் 

B) பருப்பே்ேி காஷ்யப் 

C) ஸ்ரீகாை்த் கிோம்பி 

D) சவுரப் வா்மா  

 பூப்பந்தில், கச்சிவபளலி உட்புற அைங்கில் நடந்த நடப்பாண்டு ம தைாபாத் ஓப்பன் சாம்பியன்ஷிப்பில், 

ைத்திய பிைததசத்மதச் தசர்ந்த சவுைப் வர்ைா ஆடவர் ஒற்மறயர் பட்டத்மத வவன்றார். 52 நிமிடங்கள் 

நீடித்த விறுவிறுப்பான இறுதிப்தபாட்டியில், அவர், சிங்கப்பூரின் தைா கீன் யூமவ 21-13, 14-21, 21-16 

என்ற வசட்-கைக்கில் ததாற்கடித்தார். முன்னதாக, கடந்த தை ைாதம், சவுைப், ஸ்தைாதவனிய சர்வததச 

பட்டத்மத வவன்றிருந்தார். கடந்த ஆண்டு டச்சு ஓப்பன் ைற்றும் இைஷ்ய ஓப்பனில் இைண்டு சூப்பர் 100 

பட்டங்கமளயும் அவர் வவன்றிருந்தார். 

3.ஜம்முவில் "Mission Reach Out"ஐ வதாடங்கிய இந்திய ஆயுதப்ெமட எது? 

A) இை்திய வான் பநே 

B) இை்திய கேற்பநே 

C) இை்திய இராணுவம்  

D) இை்திய கேகலார காவல்பநே 
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 370ஆவது சட்டப்பிரிவின் விதிகள் இைத்து வசய்யப்பட்டு ஜம்மு-காஷ்மீர் ைறுசீைமைக்கப்பட்ட பின்னர், 

அப்பிைாந்தியத்தில் அடிப்பமட ததமவகள் ைற்றும் அத்தியாவசிய தசமவகள் கிமடப்பமத உறுதி 

வசய்வதற்காக இந்திய இைாணுவம் ஜம்முவில், "Mission Reach Out" என்ற ஒன்மறத் வதாடங்கியுள்ளது. 

இச்சிக்கல் வதாடர்பாக, நக்தைாடா இைாணுவ நிமையத்தில், பிைாந்தியத்தில் நிைவும் நிமைமை குறித்து 

மீளாய்வு வசய்வதற்காக உயர்ைட்ட “Mission Reach Out” ைாநாடு நமடவபற்றது. இதற்கு White Knight 

Corps பமடத்தளபதி Lt.Gen பைம்ஜித் சிங் தமைமைதாங்கினார். 

 “Mission Reach Out”இன் கீழ் இந்திய இைாணுவம் தைற்வகாண்ட பல்தவறு பணிகள் பின்வருைாறு:  

1. அத்தியாவசிய ைருந்துகள் ைற்றும் வபண் ைருத்துவ அதிகாரிகளுடன் கூடிய நடைாடும் ைருத்துவ 

பைாைரிப்பு பிரிவுகள் (ததமவயான இடங்களில்) 

2. நீர் வழங்கல் தமடபட்ட இடங்களில் நீர் வழங்குதல், அத்தியாவசிய வபாருட்கள் (உைவுப் 

வபாருட்கள் உட்பட) 

3. தநாயாளிகமள ைருத்துவைமனகளுக்கு அமழத்துச் வசல்வதற்கான உதவி, இைாணுவ 

வதாமைதபசியகத்தின் மூைம் வபாதுைக்கள் தங்களின் உறவினர்களுடன் தபசுவதற்கான வசதி 

ஏற்படுத்தித் தருதல் ைற்றும் ATMகள், வங்கிகள் ைற்றும் ைருத்துவைமனகள் வழக்கம்தபாை 

வசயல்படுவதற்கு பாதுகாப்பான சூழமை உருவாக்குதல். 

4.அரசியல் அறிக்மகக்காக நடப்ொண்டு பிபரம் ொட்டியா விருமத வவன்ற இந்திய இதழாளர் யார்? 

A) இராஜ்தீப் சா்கதசாய்  

B) இராவீஷ்குமாா் 

C) பா்கா தத் 

D) பிரகணாய் ராய் 

 இந்தியா டுதட வதாமைக்காட்சியின் மூத்த இதழாளரும் ஆதைாசமன ஆசிரியருைான இைாஜ்தீப் 

சர்ததசாய்க்கு சிறந்த அைசியல் அறிக்மகக்கான ைதிப்புமிக்க நடப்பாண்டு ‘பிதைம் பாட்டியா விருது’ ஆக.11 

அன்று புது தில்லியில் உள்ள இந்திய சர்வததச மையத்தில் வழங்கப்பட்டது. 2019 வபாதுத்ததர்தல்கள் 

குறித்த தனது வர்ைமனக்காக அவர் இவ்விருமத வவன்றார். 1995இல் காைைான மூத்த இதழாளர் 

பிதைம் பாட்டியாவின் நிமனவாக வழங்கப்படும் இவ்விருது, ரூ.2 இைட்சம் வைாக்கப்பரிமச உமடயது. 

5.இந்திய பதசிய அறிவியல் அகாடமியின் (INSA) முதல் வெண் தமலவராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளவர் 

யார்? 

A) அதிதி பாண்ே் 

B) சை்திாிமா ஷாஹா  

C) அசிமா சாே்ோ்ஜி 

D) சுகலாச்சனா கே்கில் 
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 Dr.சந்திரிைா ஷா ா இந்திய ததசிய அறிவியல் அகாடமியின் (INSA) முதல் வபண் தமைவைாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் தற்தபாது தில்லியில் உள்ள ததசிய தநாவயதிர்ப்பு நிறுவனத்தில் (NII) 

சிறப்புப் தபைாசிரியைாக பணிபுரிந்து வருகிறார். ஓர் உயிரியைாளைாக ஷா ா, Apoptosisஇல் (அல்ைது 

திட்டமிடப்பட்ட உயிைணு இறப்பு) தனது கவனத்மத வசலுத்துகிறார். அவைது ஆய்வகைானது ஒற்மறச் 

வசல் லீஷ்தைனியா ஒட்டுண்ணிமய தனது ைாதிரியாகப் பயன்படுத்துகிறது. 

6.இந்தியாவின் முதலாவது நலமன மையப்ெடுத்திய கடன் அட்மடமய (Credit Card) அறிமுகம் 

வசய்துள்ள வங்கி எது? 

A) எச்டிஎஃப்சி வங்கி 

B) ஆா்பிஎல் வங்கி  

C) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

D) ஆக்சிஸ் வங்கி 

 இந்தியாவின் முதல் நைமன மையப்படுத்திய கடன் அட்மடமய RBL வங்கியும் இமையவழி நைன் 

பைைாரிப்பு தளைான Practoஉம் இமைந்து அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. இந்தச் சுகாதாை கடன் அட்மட, 

ைாஸ்டர்கார்டு மூைம் இயக்கப்படுகிறது. இது Practo ைற்றும் RBLஇன் அமைதபசி வசயலிகளிலும் 

வமைத்தளங்களிலும் கிமடக்கப்வபறும். 

 இது, அனுபவமிக்க ைற்றும் தகுதிவாய்ந்த ைருத்துவர்களிடமிருந்து வைம்பற்ற & 24*7 இமையவழி 

ஆதைாசமனகள், ஓர் இைவச முழு உடல்நைப் பரிதசாதமன தபான்ற நன்மைகமள வழங்குகிறது. 

இதுதவிை, பயனர்கள் இந்த அட்மடமயப் பயன்படுத்தி ைருந்துகமள ஆர்டர் வசய்யைாம் ைற்றும் Practo 

தசமவகமளப் வபறைாம். 

7.ஆசிய துமணக்கண்டத்தில் அதிகம் ொர்மவயிடப்ெட்ட அருங்காட்சியகம் எது? 

A) விக்கோாியா ைிநனவிேம் 

B) கைப்பியா் அருங்காே்சியகம் 

C) ஆல்பா்ே் மண்ேப அருங்காே்சியகம் 

D) கால்சாவின் மரபுநேநம (விரசத் – இ – கால்சா)  

 பஞ்சாப் ைற்றும் சீக்கிய ைதத்தின் 550 ஆண்டுகாை வைைாறு ைற்றும் கைாசாைத்மத பிைதிபலிக்கும் 

முன்தனாடி அருங்காட்சியகைான ‘கால்சாவின் ைைபுமடமை அருங்காட்சியகம்’, ஒதைநாளில் ஆசிய 

துமைக்கண்டத்திதைதய அதிகம் தபைால் பார்மவயிடப்பட்ட அருங்காட்சியைாக ைாறியுள்ளது.  

 ைார்ச்.20 அன்று ஒதைநாளில் இந்த அருங்காட்சியகத்துக்கு 20,569 தபர் வருமகபுரிந்தனர். எனதவ, 

விைசத்–இ-கால்சா என்ற வபயரில் ‘ஒதைநாளில் அதிகபட்ச பார்மவயாளர்கமளக் கண்ட அருங்காட்சிய 

–கம்’ என்ற சாதமனமய பமடத்ததாக ‘ஆசிய சாதமன நூல்’ இதமன உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. ஆசிய 

சாதமன நூலின் அடுத்த பதிப்பில் கால்சா இடம்வபறும். 
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 முன்னதாக, இந்த அருங்காட்சியகம் "லிம்கா சாதமன நூல் - பிப்ைவரி 2019 பதிப்பு" ைற்றும் "இந்தியா 

சாதமன நூல் - 2020 பதிப்பு" ஆகியவற்றில் இடம்வபற்றிருந்தது. இந்த அருங்காட்சியகம், பஞ்சாப் 

அைசாங்கத்தால் கட்டப்பட்டு, 2011 நவம்பரில் திறக்கப்பட்டது. 

8.வணிகங்களுக்கு பைகக்கணிமை உட்கட்டமைப்மெ (Cloud Infrastructure) வழங்குவதற்காக 

எந்தத் வதாழில்நுட்ெ நிறுவனத்துடன் ரிமலயன்ஸ் ஜிபயா கூட்டுச் பசர்ந்துள்ளது? 

A) நமக்கராசாப்ே்  

B) அகமசான் 

C) இன்கபாசிஸ் 

D) கபஸ்புக் 

 இந்தியாவில் டிஜிட்டல் ைாற்றத்மத விமைவுபடுத்துவதற்காக மைக்தைாசாப்ட் நிறுவனத்துடன் 

ரிமையன்ஸ் ஜிதயா கூட்டுச்தசர்ந்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், வதாழில்நுட்ப ைாற்றத்மத 

எதிர்பார்க்கும் நிறுவனம் ைற்றும் வணிகப் பயனர்கமள குறிமவத்து, மைக்தைாசாப்ட் நிறுவனைானது 

ஜிதயா வமையமைப்பில் அசூர் கிளவுட் தசமவமயக் வகாண்டுவரும். ஜிதயா என்பது ரிமையன்ஸ் 

வதாழிற்துமறயின் துமைநிறுவனைாகும். 

 சிறு & நடுத்தை நிறுவனங்களிமடதய முன்னணி வதாழில்நுட்பங்கமள (தைவு பகுப்பாய்வு, வசயற்மக 

நுண்ைறிவு (AI), அறிவாற்றல் தசமவகள், பிளாக்வசயின், இமைய உைகம் ைற்றும் நவீன கணினி 

வசதி) வகாண்டு வசல்வதத இவ்விரு நிறுவனங்களின் தநாக்கைாகும். 

9.நடப்ொண்டு சர்வபதச இமளபயார் நாளுக்கான கருப்வொருள் என்ன? 

A) Safe Spaces for Youth 

B) Youth Building Peace 

C) Transforming Education  

D) Youth and Mental Health 

 உைகளாவிய சமூகத்மத தைம்படுத்துவதில் இமளதயாரின் முயற்சிகமள அங்கீகரிப்பதற்காக 

ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஆக.12 அன்று சர்வததச இமளதயார் நாள் வகாண்டாடப்படுகிறது. தற்காை 

இமளதயாமைச் சுற்றியுள்ள கைாசாை ைற்றும் சட்ட சிக்கல்கள் குறித்து கவனம் வசலுத்தும் விதைாக ஐ.நா 

அமவ இந்நாமள வகாண்டாடுகிறது. இமளதயாைது முயற்சிகள் உட்பட, அமனத்து இமளதயாருக்கும் 

கல்விமய மிகவும் வபாருத்தைான, சைைான ைற்றும் உள்ளடக்கியதாக ைாற்றுவதற்கான முயற்சிகமள 

2019இல் வரும் இந்நாளுக்கான “Transforming Education” என்ற கருப்வபாருள் எடுத்துக்காட்டுகிறது. 
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10.மூன்றாம் ொலினத்தவர் & ொலின பவறுொடுமடபயார் வகாள்மகமய அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள 

கிரிக்வகட் வாரியம் எது? 

A) ஆஸ்திகரலியா  

B) கமற்கிை்தியத் தீவுகே் 

C) இங்கிலாை்து 

D) ைியூசிலாை்து 

 ஒரு புைட்சிகை நடவடிக்மகயாக, 3ஆம் பாலினத்தவர் & பாலின தவறுபாடுமடதயார் ஆஸ்திதைலியாவில் 

மிகவுயர்ைட்ட விமளயாட்டுகளில் பங்தகற்க இயலும் என்பமத உறுதிப்படுத்தும் விதைாக மூன்றாம் 

பாலினத்தவர்கமள உள்ளடக்கிய புதிய வகாள்மகமய (Transgender Inclusive Policy) ஆஸ்திதைலிய 

கிரிக்வகட் வாரியம் அண்மையில் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த நடவடிக்மக, பன்னாட்டு கிரிக்வகட் 

கவுன்சிலின் பாலின அங்கீகாைக் வகாள்மக ைற்றும் பாலின தவறுபாடு வழிகாட்டுதல்களின்படி 

தைற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 ைாநிை ைற்றும் ததசிய வபண்கள் அணிகளுக்காக விமளயாட விரும்பும் திருநங்மககள் ைற்றும் 

பாலின தவறுபாடுள்ள வீைர்களுக்கான வடஸ்தடாஸ்டிதைான் வைம்மப இந்தக் வகாள்மக வகுக்கிறது. 

உயைடுக்கு வபண்கள் அணிகளுக்கு தகுதிவபற, குமறந்தபட்சம் 12 ைாதங்களுக்கு லிட்டர் ஒன்றுக்கு 10 

நாதனாதைால்களுக்கு குமறவான வடஸ்தடாஸ்டிதைான் வசறிமவ வீைர்கள் சான்று பகை தவண்டும்.  

 அவர்கள் ததர்வு வசய்த பாலினம், அவர்களின் அன்றாட வாழ்தவாடு எவ்வாறு ஒத்துப்தபாகிறது 

என்பமதயும் அவர்கள் நிரூபிக்க தவண்டும். பழிவாங்குதல் முதல் தனியுரிமை வமை அமனத்மதயும் 

உள்ளடக்கியுள்ளது இந்த வழிகாட்டுதல்கள். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 கடந்த 8 ஆண்டுகளாக (2011-2018) வழங்கப்படாைல் இருந்த கமைைாைணி விருதுகள், வசன்மனயில் 

நமடவபற்ற விழாவில் பல்தவறு கமைஞர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டன. இந்த விழாவில், 200 தபருக்கு 

கமைைாைணி விருதுகமள முதைமைச்சர் க.பழனிசாமி வழங்கினார். 

2018ஆம் ஆண்டுக்கான ‘கலைமாமணி’ விருது பெற்றவர்கள்: 

o அமுதகுைார் (ைருத்துவ நூைாசிரியர்). 

o A.M தஜம்ஸ் (நூைாசிரியர்). 

o இைைைன் (கவிஞர்). 

o கதைசன், நிர்ைைா வபரியசாமி, ைைமவ வபான்.ைாணிக்கம் - (இயற்றமிழ்). 

o S J ஜனனி, இைட்சுமி தைாகன், வித்யா சுப்ைைணியன், பிரியா சதகாதரிகள் - சண்முகப்பிரியா, 

 ரிப்பிரியா, இைாஜ்குைார் பாைதி - (குைலிமச). 

o ைணிபாைதி (வயலின்). 
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o வீமை M.இைாகவன் (வீமை). 

o திருப்பனந்தாள் S.பாைசுப்பிைைணியம் (நாதஸ்வைம்). 

o K.சத்தியநாைாயைன் (கீ தபார்டு). 

o V.இைாஜா (வைல்லிமச). 

o பத்ைைட்சுமி சுதைஷ், நந்தினி ைைணி, இைாவண்யா சங்கர், நிதவதிதா பார்த்தசாைதி, பிதனஷ் 

ைகாததவன், இைதா இைாதஜந்திைன், முைளிதைன் - (பைதநாட்டியம்). 

o வைதைாஜன் (நாடக நடிகர்). 

o ஸ்ரீகாந்த் (நடிகர்). 

o சந்தானம் (நமகச்சுமவ நடிகர்). 

o A.M இைத்னம் (தயாரிப்பாளர்). 

o இைவிவர்ைன் (ஒளிப்பதிவாளர்). 

o உன்னிதைனன் (பின்னணிப் பாடகர்). 

o முத்துைட்சுைை இைாவ் (ததால்பாமவக்கூத்து). 

o முத்துச்சந்திைன் (ததால்பாமவக்கூத்து) 

o K.குைைதவல் (பம்மப). 

o S A கருப்மபயா (மநயாண்டி தைளம்). 

o தகாவிந்தைாஜ் (வகக்கலிக்கட்மட). 

3 புதிய அறிவிப்புகள்: 

o கமைைாைணி விருது 3 சவைனுக்குப் பதிைாக இனி 5 சவைன், அதாவது 40 கிைாம் எமடயுள்ள 

வபாற்பதக்கங்களாக அளிக்கப்படும். 

o ைமறந்த முன்னாள் முதைமைச்சர் வஜ.வஜயைலிதா வபயரில் மூன்று ‘சிறப்பு கமைைாைணி 

விருதுகள்’ ஒவ்தவார் ஆண்டும் வழங்கப்படும். இமவயும் தைா 5 சவைன் எமடயுள்ள வபாற் 

பதக்கங்களாக வழங்கப்படும். 

o நலிந்த மூத்த கமைஞர்களுக்கு ைாதந்ததாறும் வழங்கப்படும் உதவித்வதாமக ரூபாய் இைண்டு 

ஆயிைத்திலிருந்து ரூபாய் மூன்றாயிைைாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் எனத் தமிழ்நாடு ைாநிை 

அைசு அறிவித்துள்ளது. 

 சிறு வணிகர்களின் வபாருட்கமள இமையதளம் வழியாக சந்மதப்படுத்தும் 

முயற்சியாக ‘வைரினா’ என்னும் வபயருமடமய வசயலிமய தமிழ்நாடு வணிகர் 

சங்கம் அறிமுகம் வசய்துள்ளது. இதில் முழுவதும் தமிழ்நாடு வணிகர்களின் 

வபாருட்கள் ைட்டும் விற்பமன வசய்யப்படும். வாடிக்மகயாளர்கள் இச்வசயலிமய 

பிதள ஸ்தடாரில் பதிவிறக்கம் வசய்து, தங்களுக்கு அருதக நான்கு கிமீ வதாமைவில் 

உள்ள கமடகளில் வபாருட்கமள ஆர்டர் வசய்து வாங்கிக்வகாள்ளைாம். அதிகபட்சம் 48 நிமிடத்தில் 

வபாருட்கள் தநரில் ஒப்பமடக்கப்படும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பைாட்டார் விமளயாட்டுகளில் உலக ெட்டத்மத வவன்ற முதல் இந்தியரான ஐஸ்வர்யா பிஸ்பே, 

எந்த நகரத்மதச் பசர்ந்தவராவார்? 

A) பபங்களூரு  

B) தில்லி 

C) பசன்நன 

D) பகால்கத்தா 

 வபங்களூமைச் தசர்ந்த ஐஸ்வர்யா பிஸ்தஸ, தைாட்டார் விமளயாட்டுகளில் உைக பட்டத்மத வவன்ற 

முதல் இந்தியர் என்ற வைைாற்றுச் சாதமனமய உருவாக்கியுள்ளார்.  ங்தகரியில் உள்ள 

வார்பதைாட்டாவில் நடந்த சாம்பியன்ஷிப்பின் இறுதிச்சுற்றில் வபண்கள் பிரிவில் வவன்ற பின்னர், FIM 

உைகக் தகாப்மபமய (Federation Internationale de Motocyclisme) அவர் வவன்றார். 

 துபாயில் நமடவபற்ற முதல்சுற்றில் வவன்ற அவர், அடுத்தடுத்த தபாட்டிகளில் மூன்றாவது (தபார்ச்சுகல்), 

ஐந்தாவது (ஸ்வபயின்) ைற்றும் நான்காவது ( ங்தகரி) இடங்கமளப் பிடித்தார். வபண்களுக்கான 

ஒட்டுவைாத்த புள்ளிகளில் தபார்ச்சுகலின் ரீட்டா விதயைாமவ விட பிஸ்தஸ 65 புள்ளிகள் கூடுதைாக 

வபற்றார். சிலிமயச் தசர்ந்த சாம்பியன்ஷிப் வவற்றியாளர் தடாைாஸ் டி கவார்தடாவுக்கு (60) அடுத்ததாக 

ஐஸ்வர்யா, 46 புள்ளிகளுடன் FIM ஜூனியர் பிரிவில் இைண்டாவது இடத்மதப் பிடித்தார். 

2.உயிரி எரிவொருள்கள் வதாடர்ொன பதசிய வகாள்மகமய அைல்ெடுத்திய இந்தியாவின் முதல் 

ைாநிலம் எது? 

A) ஜாா்கண்ே் 

B) உத்தரப்பிரகதசம் 

C) இராஜஸ்தான்  

D) பஞ்சாப் 

 உைக உயிரி எரிவபாருள் நாமள முன்னிட்டு, உயிரி எரிவபாருள் விதிகள் - 2019ஐ இைாஜஸ்தான் அைசு 

வவளியிட்டது. தைலும், உயிரி எரிவபாருட்கள் வதாடர்பான ததசிய வகாள்மகமய அைல்படுத்திய 

இந்தியாவின் முதல் ைாநிைைாகவும் ைாறியுள்ளது. இக்வகாள்மக, இந்திய அைசாங்கத்தால் கடந்த தை 

ைாதம் வவளியிடப்பட்டது. எண்வைய் வித்துக்களின் உற்பத்திமய அதிகரிப்பதற்கு முக்கியத்துவம் 

அளித்து, ைாற்று எரிவபாருள்கள் ைற்றும் எரிசக்தி வளங்களின் துமறகளில் ஆைாய்ச்சிமய ஊக்குவிக்க 

உதய்பூரில் ஒரு சிறப்பு மையத்மத இைாஜஸ்தான் ைாநிை அைசு நிறுவவுள்ளது. 

 தைலும் இதுகுறித்து விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக ைாஜஸ்தான் ைாநிை அைசு உயிரி எரிவபாருள் 

விளம்பைங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும். உயிரி எரிவபாருட்களின் பயன்பாடு குறித்து ஊக்குவிக்க 

-ப்பதற்காக ைாநிை கிைாைப்புற வாழ்வாதாை தைம்பாட்டுக் கழகத்தால் ைகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் 
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உருவாக்கப்படும். இதுதவிை, இந்திய ையில்தவயின் நிதியுதவியுடன் ஒரு நாமளக்கு 8 டன் அளவிைான 

உயிரி எரிவபாருள் உற்பத்தி வசய்யும் உயிரி எரிவபாருள் ஆமையானது அம்ைாநிைத்தில் ஏற்கனதவ 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. உயிரி எரிவபாருள் (Biodiesel) என்பது ஒரு ைாற்று எரிவபாருளாகும். இது புமதபடிவ 

எரிவபாருளுக்கு ைாற்றாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது தாவை எண்வைய்கள், ைறுசுழற்சி வசய்யப்பட்ட 

உயவு எண்வைய், பாசி ைற்றும் விைங்குகளின் வகாழுப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. 

3.அண்மைச் வசய்திகளில் இடம்வெற்ற Holmberg 15A, எந்தத் துமறயுடன் வதாடர்புமடயது? 

A) கபாா் பயிற்சி 

B) கருை்துநே  

C) சுற்றுச்சூழல் ஒப்பை்தம் 

D) வங்கி சாா்ை்த பசயல்பாடு 

 வஜர்ைனியின் தைக்ஸ் பிளாங்க் நிறுவனத்தில் உள்ள வானியைாளர்கள் அண்மையில் Holmberg 15A 

என்ற புதிய கருந்துமளமய கண்டுபிடித்தனர், இது சூரியனின் நிமறமயப் தபான்று 40 பில்லியன் 

ைடங்கில் உள்ளது. இந்தக் கருந்துமளயானது ஒரு மீஒளிர் நீள்வட்ட விண்மீன் திைளாகும் (Supergiant 

Elliptical Galaxy), அது பூமியிலிருந்து சுைார் 700 மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் வதாமைவில் உள்ளது 

ைற்றும் Abell 85 விண்மீன் வகாத்தின் மையத்தில் உள்ளது. 

 Holmberg 15A என்பது அமதச் சுற்றியுள்ள நட்சத்திைங்களின் இயக்கத்மதக் கண்காணித்தவமையிலும் 

இதுவமை கண்டறியப்பட்ட மிகப்வபரிய கருந்துமளகளுள் ஒன்றாகும் என்பமதக் கவனத்தில் வகாள்ள 

தவண்டும். கருந்துமளகள் என்பது வவளி-தநைத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இமவ ஈர்ப்பு முடுக்கத்மத 

மிகவும் வலுவாக வவளிப்படுத்துகிறது. அதிலிருந்து, எந்தவவாரு துகள்களும் அல்ைது ஒளி தபான்ற 

மின்காந்த கதிர்வீச்சும் கூட தப்பவியைாது. 

4.ஒபர நாளில் 22 பகாடி ைரக்கன்றுகமள நட்டு, உலக சாதமன ெமடத்துள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) இராஜஸ்தான் 

B) உத்தரப்பிரகதசம்  

C) மகாராஷ்டிரா 

D) மத்திய பிரகதசம் 

 வவள்மளயதன வவளிதயறு இயக்கத்தின் 77ஆவது ஆண்டு நிமறமவக் குறிக்கும் வமகயில், 

உத்தைப்பிைததச ைாநிை அைசு ஒதை நாளில் 22 தகாடிக்கு தைற்பட்ட ைைக்கன்றுகமள, ைாநிைத்தின் 12.2 

இைட்சம் இடங்களில் நட்டு உைக சாதமன பமடத்துள்ளது. இதற்காக, ஒதை நாளில் 22 தகாடி ைைக் 

கன்றுகமள நட இைக்கு மவத்து, ‘விருக்ஷரூபன் ைகாகும்ப்’ என்ற ஒரு பிைம்ைாண்ட காடு வளர்ப்பு 

இயக்கத்மத அம்ைாநிை அைசு வதாடங்கியது. 30,000 ைைக்கன்றுகமள நட்ட முந்மதய சாதமனமய 

ைகாைாஷ்டிைாவின் சாவித்ரிபாய் பூதை புதன பல்கமை, கடந்த ஜூன் ைாதத்தில் பமடத்தது. 
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5.ெணியாளர் ைற்றும் ெயிற்சித்துமறயானது குழந்மதப் ெராைரிப்பு விடுப்பின் (CCL) குமறந்தெட்ச 

காலத்மத 15 நாட்களிலிருந்து எத்தமன நாளாக குமறத்துள்ளது? 

A) 12 

B) 5  

C) 10 

D) 8 

 குழந்மதப் பைாைரிப்பு விடுப்புப் பயன்கமள இைாணுவத்தில் பணிபுரியும் ஆண்களுக்கு நீட்டிக்கவும், 

பாதுகாப்புப் பமடயில் உள்ள வபண் அதிகாரிகளுக்கு சிை விதிவிைக்குகள் அளிக்கவும் பாதுகாப்பு 

அமைச்சர் இைாஜ்நாத் சிங் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். குழந்மதப் பைாைரிப்பு விடுப்மப ஒத்த நன்மைகமள 

இைாணுவ ஊழியர்களுக்கு நீட்டிப்பதற்கான பணியாளர் & பயிற்சித்துமறயின் சமீபத்திய உத்தைவின் 

படி, இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 தற்தபாது, பாதுகாப்புப்பமடகளில் உள்ள வபண் அதிகாரிகளுக்கு CCL வழங்கப்படுகிறது. வபண் 

அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுவரும் குழந்மதப் பைாைரிப்பு விடுப்பு இனி தனியாக வசிக்கும் ஆண் 

அதிகாரிகளுக்கும் வழங்கப்படுவைன பணியாளர் & பயிற்சித்துமற தனது விதிகளில் திருத்தம் வசய்தது. 

இதன்மூைம், வபண் ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட குழந்மதப் பைாைரிப்பு விடுப்பு, இனி தனியாக 

வசிக்கும் ஆண் ஊழியர்களுக்கும் நீட்டிக்கப்படும். 

 40% குமறபாட்டுடன் உள்ள குழந்மதகமளப் பைாைரிப்பதற்கு 22 வயது என்ற உச்சவைம்பு தற்தபாது 

நீக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுப்மபப் பயன்படுத்துவதற்கு குமறந்தபட்சம் 15 நாட்கள் கட்டாயம் என்பது 

5 நாட்களாக குமறக்கப்பட்டுள்ளது. 

6.பிரிட்டிஷ் அகாடமியின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கிமளயின் 2019 சார்லி சாப்ளின் விருது வழங்கிக் 

வகளரவிக்கப்ெடவுள்ளவர் யார்? 

A) ஆல்பா்ே் புகராக்ககாலி 

B) கஜன் கபான்ோ 

C) ஸ்டீவ் கூகன் (Steve Coogan)  

D) ஜாக்கி சான் 

 பிரிட்டிஷ் அகாடமியின் ைாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கிமளயின் மிகச்சிறந்த நமகச்சுமவக் கமைஞருக்கான 

‘சார்லி சாப்ளின் விருது’ நடிகர் ஸ்டீவ் கூகனுக்கு வழங்கப்படவுள்ளது. சிறந்த நமகச்சுமவயாளமை 

இவ்விருது அங்கீகரிக்கிறது. கூகமனத் தவிை, மிகச்சிறந்த திமைக்கமைஞருக்கான ‘ஸ்டான்லி குப்ரிக் 

பிரிட்டானியா விருது’ தஜன் தபான்டாவுக்கும் (Jane Fonda), வபாழுதுதபாக்குக்கான உைகளாவிய 

பங்களிப்புக்கு வழங்கப்படும் ‘ஆல்பர்ட் R. புதைாக்தகாலி பிரிட்டானியா விருது’ நடிகர் ஜாக்கிசானுக்கும் 

வழங்கப்படவுள்ளது. நடப்பாண்டின் பிரிட்டானியா விருதுகள் வழங்கும் விழா, வரும் அக்.25 அன்று 

வபவர்லி ஹில்டன் உைவகத்தில் நமடவபறவுள்ளது. 
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7. ‘‘Sridevi: Girl Woman Superstar” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) அக்ஷத் வா்மா 

B) சத்யாா்த் ைாயக்  

C) ஜூஹி சதுா்கவதி 

D) கசல் தலிவால் 

 ‘‘Sridevi: Girl Woman Superstar” என்ற நூமை ஆசிரியர் - திமைக்கமத எழுத்தாளர் சத்யார்த் நாயக் 

எழுதியுள்ளார். ஸ்ரீததவியின் 56ஆவது பிறந்தநாளின்தபாது இந்நூல் வவளியிடப்படும். ஆைாதிக்கம் 

நிமறந்த திமைப்படத் துமறயில் வபண் நட்சத்திைைாக அவர் எவ்வாறு ஆனார் என இது விவரிக்கிறது. 

எழுத்தாளரின் கூற்றுப்படி, தமிழ், ைமையாளம், வதலுங்கு, கன்னடம் ைற்றும் ஹிந்தி சினிைாவில் 

ஸ்ரீததவியின் சாதமனகமள இந்நூல் மிக ஆழைாக ஆைாயும். இந்நூல், வரும் அக்தடாபரில் வபன்குயின் 

தைண்டம் பதிப்பகத்தால் ‘Ebury Press’ முத்திமையின் கீழ் வவளியிடப்படும். 

8.தூர்தர்ஷன் தயாரித்த ‘வதன்’ என்ற பதசப்ெற்றுப் ொடமலப் ொடிய ொடகர் யார்? 

A) ஜாகவத் அலி  

B) அதிஃப் அஸ்லம் 

C) அபிஜீத் பே்ோச்சாா்யா 

D) கவிதா கிருஷ்ணமூா்த்தி 

 73ஆவது விடுதமை நாமள முன்னிட்டு, ைத்திய தகவல் ைற்றும் ஒலிபைப்புத் துமற அமைச்சர் பிைகாஷ் 

ஜவதடகர், ‘வதன்’ என்னும் ததசப்பற்றுப் பாடமை புது தில்லியில் வவளியிட்டார். தூர்தர்ஷன் தயாரித்த 

இந்தச் சிறப்புப் பாடல், புதிய இந்தியாவுக்கு சைர்ப்பிக்கப்படுகிறது. பாடலின் காவைாளி ததசிய தபார் 

நிமனவிடம், ஒற்றுமை சிமை ைற்றும் சந்திையான் 2 தபான்ற அைசாங்கத்தின் பல்தவறு புைட்சிகை 

முயற்சிகமள எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 இந்தப் பாடல் ஆயுதப்பமடகளின் துணிச்சமையும் வீைத்மதயும் தபாற்றுகிறது ைற்றும் நாட்டின் 

தியாகிகளுக்கு அஞ்சலி வசலுத்துகிறது. இந்தப் பாடமை பாடகர் ஜாதவத் அலி பாடியுள்ளார். இதமன 

பாடைாசிரியர் அதைாக் ஸ்ரீவாஸ்தவ் இயற்றியுள்ளார் ைற்றும் துஷ்யந்த் இமசயமைத்துள்ளார். 

9.வடதுருவத்தின் மீது ெறக்கும் முதல் இந்திய விைான நிறுவனம் எது? 

A) பஜே் ஏா்கவஸ் 

B) ஏா் இை்தியா (Air India)  

C) ஸ்நபஸ்பஜே் 

D) இண்டிககா 
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 73ஆவது விடுதமை நாமள முன்னிட்டு, ததசிய விைானப் தபாக்குவைத்து தசமவயான ஏர் இந்தியா, 

வடதுருவத்தின் மீது பறக்கும் முதல் இந்திய விைானப் தபாக்குவைத்து நிறுவனைாக ைாறும். தில்லி - 

சான் பிைான்சிஸ்தகா வமை பறக்கவுள்ள அதன் விைானம், 2000 முதல் 7000 கிதைா எரிவபாருமள 

மிச்சப்படுத்தும் ைற்றும் விைானம் ஒன்றுக்கு கரியுமிழ்மவ 6000 - 21000 கிதைா வமை குமறக்கும். 

 இது கிர்கிஸ்தான், கஜகஸ்தான், இைஷ்யா, ஆர்டிக் வபருங்கடல், கனடா வழியாக பறந்து பின்னர் 

அவைரிக்காவுக்குள் நுமழயும். எனதவ, இந்தப் புதிய பாமதயானது சுைார் 12,000 கிமீ உள்ள பயை 

தூைத்மத 8,000 கிதைா மீட்டைாகக் குமறக்கும். தைலும் பயை தநைத்மத சைாசரியாக 30 நிமிடங்கள் 

வமை குமறக்கும். ஆக.15 அன்று பறக்கவுள்ள சான் பிைான்சிஸ்தகாவுக்கான பயணிகள் விைானத்மத 

தகப்டன் ைஜினீஷ் சர்ைா ைற்றும் தகப்டன் திக்விஜய் சிங் ஆகிதயார் இயக்குகின்றனர். இந்தியாவின் 

புவியியல் அமைப்பு காைைைாக அட்ைாண்டிக், பசிபிக் ைற்றும் துருவம் ஆகிய மூன்று வழிகளிலும் 

பறக்கும் ஒதை விைான நிறுவனைாக ஏர் இந்தியா ைாறவுள்ளது. 

10.புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்ெட்ட கஜின் சாரா ஏரி (Kajin Sara Lake) எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளது? 

A) வங்ககதசம் 

B) கைபாேம்  

C) பூோன் 

D) இை்தியா 

 தநபாளத்தின் ைனாங் ைாவட்டத்தில் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கஜின் சாைா ஏரி உைகின் மிக 

உயைைான இடத்திலுள்ள ஏரி என்ற புதிய உைக சாதமனமய பமடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

இது 5,200 மீ உயைத்தில் அமைந்துள்ளது. இது இன்னும் அதிகாைப்பூர்வைாக சரிபார்க்கப்படவில்மை. 

தற்தபாது, தநபாளத்தில் உள்ள திலிச்தசா ஏரி 4,919 மீட்டர் உயைத்தில் அமைந்துள்ளது. திலிச்தசா ஏரி 

4 கி.மீ நீளமும், 1.2 கி.மீ அகைமும், 200 மீ ஆழமும் வகாண்டது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 புது தில்லியில் நமடவபற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஜவுளி அமைச்சகத்துடன் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பதினாறு 

ைாநிை அைசுகள், சைர்த் – ஜவுளித்துமறயில் திறன் வளர்ப்பு திட்டத்தில் பங்தகற்க மகவயழுத்திட்டன. 

 முருகப்வபருைானின் அறுபமட வீடுகளுள் முதன்மையான திண்டுக்கல் 

ைாவட்டம், பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி முருகன் தகாவிலின் 

பஞ்சாமிர்தத்திற்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டிலிருந்து 

சர்வததச அங்கீகாைம் வபற்ற முதல் பிைசாதம் இதுவாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தூய்மை கணக்வகடுப்பு - ஊரகத்மத (Swaccha Survakshan - Grameen) வதாடங்கியுள்ள ைத்திய 

அமைச்சகம் எது? 

A) ஊரக வோ்ச்சி அநமச்சகம் 

B) ஜல் சக்தி அநமச்சகம்  

C) கவோண்நம மற்றும் உழவா் ைல அநமச்சகம் 

D) பஞ்சாயத்து ராஜ் அநமச்சகம்  

 ைத்திய ஜல் சக்தி அமைச்சைான கதஜந்திை சிங் வசகாவத், ‘சுவச் சர்தவக்ஷன் - கிைாமின்’ என்னும் 

இந்தியாவின் மிகப்வபரிய தூய்மை கைக்வகடுப்மப புது தில்லியில் வதாடங்கிமவத்தார். தீவிை 

பைப்புமையின் மூைம் கிைாைப்புறத்தினர் தங்களது ைாவட்டம் ைற்றும் ைாநிைத்தின் சுகாதாை நிமைமய 

தைம்படுத்துவதத 45 நாட்கள் நீடிக்கும் இந்தக் கைக்வகடுப்பின் தநாக்கைாகும். 

 698 ைாவட்டங்களில் உள்ள 18,000 சிற்றூர்களில் இந்த ஆய்வு நமடவபறும். சமுதாயக் கூட்டங்கள் 

நடத்தப்படும் சுைார் 87,000 வபாது இடங்களில் சுவச்சதா நடவடிக்மககள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. 

அமைதபசி வசயலியின் மூைம் வபாதுைக்கள் தநைடியாக தங்கள் கருத்துக்கமள வழங்கைாம். சுவச் 

சர்தவக்ஷன் கிைாமினின் இைண்டாவது பதிப்பின் கீழ், வபாதுைக்கள் கருத்து, கள ஆய்வு ைற்றும் தசமவ 

அளவிைான முன்தனற்றம் ஆகியவற்றிலிருந்து வபறப்படும் தைவுகளின் அடிப்பமடயில் ைாவட்டங்களும் 

ைாநிைங்களும் தைவரிமசப்படுத்தப்படும். 

2.அருள்மிகு ெழனி தண்டாயுதொணி சுவாமி திருக்பகாவிலின் புகழ்வெற்ற ‘ெஞ்சாமிர்தம்’, 

அண்மையில் புவிசார் குறியீமடப் வெற்றது. இந்தக் பகாவில், எந்த ைாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது? 

A) தமிழ்ைாடு  

B) ககரோ 

C) கா்ைாேகா 

D) ஆை்திரப்பிரகதசம் 

 அருள்மிகு பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்தகாவிலின் புகழ்வபற்ற ‘பஞ்சாமிர்த’த்திற்கு புவிசார் 

குறியீடு கிமடத்துள்ளது. தமிழ்நாட்மடச் தசர்ந்த தகாவில்களில் வழங்கப்படும் பிைசாதத்திற்கு புவிசார் 

குறியீடு வழங்கப்படுவது இதுதவ முதல்முமறயாகும். பழனிக்தகாவிலின் தனித்துவமிக்க‘பஞ்சாமிர்தம்’ 

வாமழப்பழம், வவல்ைம், பசு வநய், ைமைத்ததன் & ஏைக்காய் தபான்ற 5 இயற்மகப் வபாருட்கமளப் 

பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்தப் பஞ்சாமிர்தம், முருகனுக்கு அபிதஷகம் வசய்யப்பட்டு, பின்னர், 

பக்தர்களுக்குப் பிைசாதைாக வழங்கப்படுகிறது. 

 தித்திப்புச் சுமவயுமடய இது, பழனி ைமையின் மீது அமைந்துள்ள அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி 

திருக்தகாவிலின் மூைவைான தண்டாயுதபாணி சுவாமிக்கு பமடக்கப்படும் முக்கிய பிைசாதங்களுள் 

 

 

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


விண்மீன்.காம்            14 & 15 ஆகஸ்ட் 2019 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                             61 

ஒன்றாக உள்ளது. பஞ்சாமிர்தத்தின் தைத்மத மைசூரில் உள்ள ைத்திய உைவு வதாழினுட்ப ஆைாய்ச்சி 

நிறுவனம் கண்காணித்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள முருகனின் அறுபமட வீடுககளுள் ‘பழனி’ 

முதன்மையானதும் முக்கியைானதும் ஆகும். ‘குறிஞ்சி’ நிைத்தின் தமைவனான முருகப்வபருைானின் 

வாழ்க்மகயுடன் சிறப்புத் வதாடர்பிமன வகாண்டுள்ளது பழனிைமை. 

3.எந்த IITஐச் பசர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு ைலிவு விமல இரத்தப் ெரிபசாதமன சாதனத்மத 

உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) ஐஐடி கான்பூா் 

B) ஐஐடி கரக்பூா்  

C) ஐஐடி பம்பாய் 

D) ஐஐடி தில்லி 

 விைல் நுனியிலிருந்து வபறப்பட்ட துளி இைத்தத்மதப்பயன்படுத்தி பல்தவறு தநாயறி தசாதமனகமள 

தைற்வகாள்ளும் ஒரு ைலிவுவிமை தநாயறி சாதனத்மத IIT கைக்பூமைச்தசர்ந்த ஆைாய்ச்சியாளர்கள் 

உருவாக்கியுள்ளனர். இந்தச் சாதனம், பகுப்பாய்வு ைற்றும் ஆய்வுச்வசயல்பாடுகமள தைற்வகாள்வதற்கு, 

திறன்தபசியுடன் ஒருங்கிமைந்த ஒரு காகிதத்துண்டு (Paper Strip) அடிப்பமடயிைான உபகைைமும், 

படைாக்கலுக்கான LED ஒளியும் ைட்டுதை ததமவப்படுகிறது. வசயல்பாட்டில் எளிமையும், மிகக் குமறந்த 

இயக்கச் வசைவுதை இதன் முக்கிய அம்சைாகும். தபைாசிரியர் சுைன் சக்ைவர்த்தி தமைமையிைான 

ஆய்வுக் குழுவால் இந்த உபகைைம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

4.பிவரஞ்சு வகளரவத்மதப் வெற்ற முதல் இந்திய சமையல்காரர் யார்? 

A) சஞ்சீவ் கபூா் 

B) இரன்வீா் பிராா் 

C) விகாஸ் கன்னா 

D) பிாியம் சாே்ோ்ஜி  

 பிரியம் சாட்டர்ஜி, பிைான்ஸ் அைசாங்கத்தால் 'Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricoleto' வழங்கிக் 

வகளைவிக்கப்பட்ட முதல் இந்திய சமையல்காைைாக ைாறியுள்ளார். இந்தியாவில் அறுசுமவ உைமவ 

புதுப்பிப்பதில் அவைாற்றிய பங்களிப்மப இவ்விருது அங்கீகரிக்கிறது. தற்தபாது, பிைான்சில் உள்ள ஜான் 

உைவக படகில் தமைமைச் சமையல்காைைாக பிரியம் பணிபுரிந்து வருகிறார். 
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5.’எண்ெலமக நடவடிக்மக – Operation Number Plate’ என்ற வெயரில் சிறப்பு நடவடிக்மகமய 

வதாடங்கிய அமைப்பு எது? 

A) கதசிய பாதுகாப்புப் பநே 

B) எல்நலப் பாதுகாப்புப் பநே 

C) மத்திய கசமக் காவல் பநே 

D) இரயில்கவ பாதுகாப்புப் பநே  

 இந்திய இையில்தவயின் இையில்தவ பாதுகாப்பு பமட (RPF) இையில் பயணிகளின் பாதுகாப்மப உறுதி 

வசய்வதற்காக ‘எண்பைமக நடவடிக்மக’ என்ற சிறப்பு நடவடிக்மகமய வதாடங்கியுள்ளது. இந்திய 

இையில்தவயின் இருசக்கை வாகன நிறுத்தகங்களில் உள்ள பதிவவண்ைற்ற வாகனங்கள் ைற்றும் 

நீண்ட நாட்களாக தகட்பாைற்று கிடக்கும் வாகனங்கமள அமடயாளங்காண்பதத இந்தச் சிறப்பு 

நடவடிக்மகயின் தநாக்கைாகும். 

6.குவாத்தைாலாவின் புதிய அதிெராக பதர்ந்வதடுக்கப்ெட்டவர் யார்? 

A) மாியாகனா ாிகவரா பாஸ் 

B) ஜிம்மி கமாரல்ஸ் 

C) அபலஜான்ே்கரா கியாமே்கே (Alejandro Giammattei)  

D) அபலஜான்ே்கரா மால்கோனாகோ 

 2019 குவாத்தைாைா அதிபர் ததர்தலின் இைண்டாவது சுற்றில் வவன்றபின் குவாத்தைாைாவின் புதிய 

அதிபைாக அவைஜான்ட்தைா கியாைட்தட ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டார். ஏற்கனதவ மும்முமற அதிபர் ததர்தலில் 

தபாட்டியிட்டு ததால்வியுற்ற இவர், நான்காவது முமறயாக இம்முமற தபாட்டியிட்டு வவன்றுள்ளார். 

ைகாத்ைா காந்திமய தனது தபாற்றுதலுக்குரிய உைக நபைாக அவர் குறிப்பிடுகிறார். 

7.பிரதை ைந்திரி கிசான் ைான்-தன் திட்டத்தின்ெடி (PM-KMY), 60 வயமத எட்டும் தகுதிவாய்ந்த 

விவசாயிகளுக்கு, ைாதந்பதாறும் ஓய்வூதியைாக எவ்வளவு வதாமக வழங்கப்ெடும்? 

A) ரூ 5000 

B) ரூ 6000 

C) ரூ 3000  

D) ரூ 4000 

 நாட்டின் சிறு ைற்றும் குறு விவசாயிகளின் வாழ்க்மகமய தைம்படுத்தும் தநாக்கில், ைத்திய அைசு 

அண்மையில் பிைதை ைந்திரி கிசான் ைான்-தன் திட்டத்துக்கான (PM-KMY) பதிமவத் வதாடங்கியது. 

விவசாயிகளுக்கான இத்திட்டம், 2019-20 ைத்திய வைவு வசைவுத் திட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. 
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இந்தத் திட்டம், 18 முதல் 40 வயது வமையிைான விவசாயிகளுக்கு தன்னார்வத்துடன் பங்தகற்பு 

அடிப்பமடயிைான ஓய்வூதியத் திட்டத்மத வழங்குகிறது. 

 திட்டத்தில் தசர்ந்த வயமதப்வபாறுத்து விவசாயிகள் 60 வயமத எட்டும் வமை ைாதந்ததாறும் ரூ.55 

முதல் ரூ.200 வமை பங்களிப்பு வசய்ய தவண்டும். அததயளவு வதாமகமய ைத்திய அைசு ஓய்வூதிய 

நிதியில் சைைாக வழங்கும். விவசாயியின் ைமனவி தனியாக பங்தகற்பு நிதியளித்தால் அவரும் 

தனியாக ைாதம் ரூ.3000 ஓய்வூதியைாக வபற தகுதியுமடயவைாவார். 

 இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் (LIC) ஓய்வூதிய நிதியின் தைைாளைாகவும், ஓய்வூதியம் வழங்கலுக்கு 

வபாறுப்புமடயதாகவும் இருக்கும். ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீர், இைடாக் உட்பட நாடு முழுவதும் PM-KMY 

வசயல்படுத்தப்படும். 

8.எந்தத் பததியில், உலக யாமனகள் நாள் கமடப்பிடிக்கப்ெடுகிறது? 

A) ஆகஸ்ே் 12  

B) ஆகஸ்ே் 14 

C) ஆகஸ்ே் 13 

D) ஆகஸ்ே் 10 

 ஆசிய & ஆப்பிரிக்க யாமனகளின் தைாசைான நிமைகுறித்து விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக 

ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஆக.12 அன்று உைக யாமனகள் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. யாமன, இந்திய 

நாட்டின் ‘ததசிய பாைம்பரிய விைங்கு’ ஆகும். பன்னாட்டு இயற்மகப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் (IUCN) 

அச்சுறுத்த நிமை இனங்களுக்கான சிவப்புப்பட்டியலில், ஆப்பிரிக்க யாமனகள் ‘இடர்மிகு-Vulnerable’ 

இனைாகவும் ஆசிய யாமனகள் ‘அருகிவிட்ட - Endangered’ இனைாகவும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

தவட்மடக்காைர்கள் யாமனகளின் தந்தங்கமள குறிமவப்பதாதைதய அவற்றின் எண்ணிக்மக 

குமறந்து வருகிறது. அவற்றின் எண்ணிக்மக குமறவதற்கு வாழ்விட இழப்பு ைற்வறாரு காைைைாகும். 

9.எந்தத் பததியில், உலக உடலுறுப்புதான நாள் கமடப்பிடிக்கப்ெடுகிறது? 

A) ஆகஸ்ே் 12 

B) ஆகஸ்ே் 13  

C) ஆகஸ்ே் 14 

D) ஆகஸ்ே் 15 

 ைக்கள் தங்களின் விமைைதிப்பற்ற உடலுறுப்புகமள தானம் வசய்வமத ஊக்குவிப்பதற்காக, ஒவ்தவார் 

ஆண்டும் ஆக.13 அன்று உைக உடலுறுப்புதான நாள் கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. ஒவ்தவார் ஆண்டும், 

உடலுறுப்பு ைாற்று சிகிச்மசக்காக காத்திருப்தபாரில் சுைார் ஐந்து இைட்சம் தபர், உடலுறுப்பு கிமடக்காத 

காைைத்தினால் ைைணிக்கிறார்கள். உடலுறுப்பு ைாற்று சிகிச்மசக்கு காத்திருப்தபாரின் எண்ணிக்மக 

–க்கும், உடலுறுப்பு கிமடக்கும் எண்ணிக்மகக்கும் இமடதய வபருைளவு வித்தியாசம் உள்ளது. 
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 உடலுறுப்பு தானம் என்பது தநாயுற்று, உடலுறுப்பு பாதிக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு ைற்வறாருவர் அந்த 

உடலுறுப்மபத் தானைாக அளிப்பதாகும். இமத, ஒருவர், உயிருடன் இருக்கும்தபாததா அல்ைது இறந்த 

பிறதகா தைற்வகாள்ளமுடியும். சிறுநீைகம், நுமையீைல், இருதயம், கண், சிறு குடல், கல்லீைல், கமையம், 

விழிப்படைம், ததால் திசுக்கள், எலும்புத்திசுக்கள், இதயக்குழாய்கள் ைற்றும் நைம்புகள் ஆகியவற்மற 

ஒருவர் தானைாக வழங்கவியலும். 

10. CSR வசலவினங்கமள வரி விலக்குச் வசலவாக ைாற்ற ெரிந்துமரக்கும் CSR வதாடர்ொன உயர் 

ைட்டக் குழுவின் தமலவர் யார்? 

A) இஞ்பசே்டி சீனிவாஸ்  

B) ைிருகபை்திர மிஸ்ரா 

C) பிரகமாத் குமாா் மிஸ்ரா 

D) பாஸ்கா் குல்கப 

 வபருநிறுவன விவகாை வசயைாளர் இஞ்வசட்டி சீனிவாஸ் தமைமையிைான வபருநிறுவனங்களின் 

சமூக வபாறுப்புைர்வுக்கான உயர்ைட்டக் குழு, சமீபத்தில் தனது அறிக்மகமய நிதியமைச்சர் நிர்ைைா 

சீதாைாைனிடம் சைர்ப்பித்தது. அந்த அறிக்மகயின் முக்கிய பரிந்துமைகளுள் CSR வசைவின வரி விைக்கு 

அளிக்கப்படுவது, 3-5 ஆண்டுகாைத்திற்கு வசைவிடப்படாத நிலுமவத் வதாமகமய முன்வகாைர்வது 

ைற்றும் நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் ஏழாவது அட்டவமைமய (CSR ஆக தகுதிவபறும் வசயல்பாடுகமள 

தகாடிட்டுக் காட்டுகிறது) ஐ.நா நீடித்த வளர்ச்சி இைக்குகளுடன் இமைத்தல் ஆகியமவ அடங்கும். 

 CSR பரிந்துமைத்த வதாமகயான ரூ.50 இைட்சத்துக்குக் குமறவாகவுள்ள நிறுவனங்களுக்கு CSR 

குழு அமைப்பதிலிருந்து விைக்களிக்கைாம் எனவும் அக்குழு பரிந்துமைத்துள்ளது. வபருநிறுவனங்கள் 

சமூக-வபாறுப்புைர்வு இைக்கத்மத மீறுவது என்பது ஓர் உரிமையியல் குற்றைாக்கப்பட்டு அபைாதம் 

விதிக்கும் அளவுக்கு ைாற்றைாம் என்றும் அக்குழு பரிந்துமைத்துள்ளது. 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 
 

2016 – 2018ஆம் ஆண்டுகளுக்கான விருதுபெறும் அகில இந்திய அளவில் 

புகழ்பெற்ற தமிழ்நாட்டுக் கலலஞர்களுக்கான விருதுகள்: 

 

o   ொரதி விருது:  

1. புைவர் புைமைப்பித்தன் (கவிஞர்-பாடைாசிரியர்) 

2. கவிஞர் சுப்பு ஆறுமுகம் (வில்லிமச) 3. சிவசங்கரி (எழுத்தாளர்) 

o   ொலசரஸ்வதி விருது:  

1. சி.வி.சந்திைதசகர் (பைதநாட்டியம்) 2. மவவஜயந்தி ைாைா பாலி (பைதநாட்டியம்). 

3.  வி.பி.தனஞ்வஜயன் (பைதநாட்டிய ஆசிரியர்) 

o   எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமி விருது: 

1. எஸ்.ஜானகி (திமைப்பட பாடகி - குடும்பத்தினர் வபற்றனர் ) 

2. பாம்தப சதகாதரிகள் சி.சதைாஜா - சி.ைலிதா (கர்நாடக இமசக் கமைஞர்கள்). 

3. டி.வி. தகாபாைகிருஷ்ைன் (கர்நாடக இமசக்கமைஞர்). 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த IITஐச் பசர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், முட்மட ஓட்டிலிருந்து எலும்புக்கான ைாற்றுகமள 

உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) ஐஐடி பமே்ராஸ் 

B) ஐஐடி தில்லி 

C) ஐஐடி பம்பாய் 

D) ஐஐடி நஹதராபாத்  

 IIT ம தைாபாத் ைற்றும் ஜைந்தரில் உள்ள B R அம்தபத்கர் ததசிய வதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் 

ஆைாய்ச்சியாளர்கள் (NIT) ஒரு வசயல்முமறமய உருவாக்கியுள்ளனர். இதன்மூைம் எலும்பு உள்மவப்பு 

வபாருட்கமள கழிவு முட்மட ஓடுகளிலிருந்து உருவாக்க முடியும். டிமை-கால்சியம் பாஸ்தபட் (TCP) 

தபான்ற எலும்பு ைாற்றுப் வபாருள்கமள நச்சு இைசாயனங்கள் பயன்படுத்தாைல் உருவாக்குவதற்கு 

அவர்கள் முயற்சி வசய்கிறார்கள். 

 IIT ம தைாபாத் ஆைாய்ச்சியாளர்களின் இயற்மக ஆதாை ததர்வாக முட்மட ஓடுகள் உள்ளன. முட்மட 

ஓடுகள் வபரும்பாலும் கால்சியம் (95.1%) ைற்றும் சிறிய அளவு புைதங்கள் ைற்றும் தண்ணீைால் ஆனமவ. 

நவீனகாை ைருத்துவத்தில், தசதைமடந்த ைற்றும் வதாமைந்த எலும்புகள் தநாயாளியிடமிருந்ததா 

அல்ைது நன்வகாமடயாளரிடமிருந்து வபறப்படும் எலும்புகமளக் வகாண்தடா அல்ைது பாரிசச் சாந்து 

தபான்ற கால்சியம் நிமறந்த வசயற்மகப் வபாருட்கமளயும், ம ட்ைாக்ஸிபமடட் ைற்றும் கால்சியம் 

பாஸ்தபட் தபான்ற பாஸ்தபட் கைமவகமளப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் எலும்பு ைாற்றுப் 

வபாருட்கமளக் வகாண்தடா ைாற்றப்படுகின்றன. TCP (Tri-Calcium Phosphate) என்பது எலும்பு ைாற்றுப் 

வபாருளாக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வபாதுவான இயற்மக மூைப் வபாருளாகும். 

2.எந்த IITஐச் பசர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், ‘GraspMan’ என்னும் வதாழிற்துமற ைற்றும் களத்தில் 

ெயன்ெடுத்தக்கூடிய பராபொமவ உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) ஐஐடி பமே்ராஸ்  

B) ஐஐடி தில்லி 

C) ஐஐடி பம்பாய் 

D) ஐஐடி நஹதராபாத் 

 வதாழில் நிறுவனங்களில் பை பணிகளுக்குப் பயன்படும் வமகயிைான நவீன வதாழில்நுட்பங்களுடன் 

கூடிய தைாதபாட்மட வைட்ைாஸ் IIT ஆைாய்ச்சியாளர்கள் வடிவமைத்துள்ளனர். ‘GraspMan’ எனப் 

வபயரிடப்பட்டிருக்கும் இந்த தைாதபாட் வைட்ைாஸ் IIT வபாறியியல் வடிவங்கள் துமறயின் கீழ் இயங்கி 

வரும் தானியங்கி ஆய்வகப் தபைாசிரியர் அதசாகன் வதாண்டியாத் தமைமையிைான குழு 

வடிவமைத்துள்ளது. 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/
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 வதாழில்நிறுவனங்களில் பல்தவறு பணிகமள தைற்வகாள்ளும் வமகயில் புரிதல், கட்டமளமய ஏற்று 

நடத்தல், இடம்வபயர்தல் ஆகிய திறன்களுடன் இந்த தைாதபாட் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ைாறுபட்ட 

சூழல்களுக்கு ஏற்ப வசயல்படும் திறன்வகாண்டது. இந்த தைாதபாட்டுடன் இமைக்கப்பட்டிருக்கும் 

மககள், ைனித மககளுக்கு இமையாக பல்தவறு வடிவங்களிைான வபாருள்கமள எளிதாகக் 

மகயாளும் திறன்வகாண்டதாகும். 

3. 18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உலக ஜூனியர் ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் வவன்ற முதல் 

இந்தியர் யார்? 

A) ஆகாஷ் ஆன்டில் 

B) பா்வீன் மாலிக் 

C) விஜய் பாே்டீல் 

D) தீபக் புனியா  

 எஸ்தடானியாவின் தாலினில் நடந்த உைக ஜூனியர் ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பின் ஆண்களுக்கான 

‘பிரீஸ்மடல்’ 86 கிதைா எமடப்பிரிவு இறுதிப்தபாட்டியில், இந்தியாவின் தீபக் புனியா, இைஷ்யாவின் 

அலிக் வஷப்ஜுதகாமவ வீழ்த்தி தங்கம் வவன்றார். இதன்மூைம் இந்தத் வதாடரில் 18 ஆண்டுக்குப்பின் 

இந்தியாவுக்கு தங்கப்பதக்கம் கிமடத்துள்ளது. இதற்குமுன், 2001ஆம் ஆண்டில் இைதைஷ் குைார் (69 

கிதைா), பால்விந்தர் சிங் சீைா (130 கிதைா) ஆகிதயார் தைா ஒரு தங்கம் வவன்றிருந்தனர். 

4.உலக கல்வி உச்சிைாநாடு -2019இல் விருது வெற்ற ைாநிலம் எது? 

A) இராஜஸ்தான்  

B) உத்தரப்பிரகதசம் 

C) மகாராஷ்டிரா 

D) மத்திய பிரகதசம் 

 புது தில்லியில் நடந்த 14ஆவது உைக கல்வி உச்சிைாநாட்டில் (World Education Summit - 2019), உயர் 

கல்வியில் புரிந்த சாதமனகளுக்காக “Best Innovation & Initiative Leadership Award  - சிறந்த புத்தாக்கம் 

ைற்றும் முன்வனடுப்புக்கான தமைமைத்துவ விருது” இைாஜஸ்தான் ைாநிை அைசுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

இவ்விருமத அம்ைாநிைத்தின் உயர்கல்வித்துமற அமைச்சர் பன்வர் சிங் பாட்டி வபற்றுக்வகாண்டார். 

இந்த 2 நாள் ைாநாட்டில் 8 நாடுகள் & இந்தியாவின் 17 ைாநிைங்களின் பிைதிநிதிகள் பங்தகற்றனர். 

5.அண்மையில் காலைான V B சந்திரபசகர், எந்த விமளயாட்டுடன் வதாடர்புமடயவர்? 

A) கூநேப்பை்து  B) கிாிக்பகே்  

C) கால்பை்து  D) ஹாக்கி 
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 முன்னாள் இந்திய ைற்றும் தமிழக கிரிக்வகட் வீைைான V B சந்திைதசகர் (57), ஆகஸ்ட்.15 அன்று 

வசன்மனயில் காைைானார். VB என அன்புடன் அமழக்கப்படும் இவர், இந்திய கிரிக்வகட் அணிக்காக 

7 ஒருநாள் சர்வததச தபாட்டிகளில் விமளயாடியுள்ளார். இதில், அதிகபட்சைாக 53 இைன்கமள அவர் 

எடுத்துள்ளார். 81 முதல்தைப் தபாட்டிகளில் 4,999 இைன்கமள 10 சதங்களுடன் எடுத்துள்ளார். 

 1988இல், தமிழ்நாடு, இைஞ்சிக்தகாப்மபமய வவன்றதபாது அவ்வணியின் ஓைங்கைாக அவர் இருந்தார். 

பின்னர், ஒருகட்டத்தில் தகாவா அணிக்காக ஆடினார். தமிழ்நாடு அணிமயயும் வழிநடத்தியுள்ளார். 

ஓய்வுக்குப்பிறகு, பயிற்சி ைற்றும் வர்ைமனயில் கவனம் வசலுத்திவந்தார். வசன்மன சூப்பர் கிங்ஸ் 

அணியின் தைைாளைாகவும் வசயல்பட்டார். முதல் IPL ஏைத்தில் ததானிமய ஏைம் எடுக்க பிைதான 

காைைைாக இருந்தவர் V B சந்திைதசகர் ஆவார். 

6.ஆசிய தடகள சங்கத்தின் (AAA) தடகள ஆமணயத்தில், உறுப்பினராக நியமிக்கப்ெட்ட முன்னாள் 

இந்திய விமளயாட்டு வீரர் யார்? 

A) அஞ்சு பாபி ஜாா்ஜ் 

B) இராஜ்யவா்தன் சிங் ரத்கதாா் 

C) P T உஷா  

D) கா்ணம் மல்கலஸ்வாி 

 புகழ்வபற்ற இந்திய தடகள வீைாங்கமனயும் ஒலிம்பிக் வவற்றியாளருைான P T உஷா, ஆசிய தடகள 

சங்கத்தின் (AAA) தடகள ஆமையத்தின் உறுப்பினைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். AAA தடகள 

ஆமையத்தின் ஆறு உறுப்பினர்களுள் ஒருவைாக P T உஷா இருப்பார். இந்த ஆமையத்திற்கு 

1992ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வவன்ற சம்ைட்டி எறி வீைைான உஸ்வபகிஸ்தாமனச் தசர்ந்த 

ஆண்ட்ரி அப்துவலீவ் தமைமைதாங்குவார். 

 1984 ைாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக்கில், 400 மீ தமடதாண்டல் இறுதிப்தபாட்டியில், வவண்கைத்மத 1/100 

வினாடியில் P T உஷா தவறவிட்டார். 'பய்தயாலி எக்ஸ்பிைஸ்' என அமழக்கப்படும் இவருக்கு, 1983ஆம் 

ஆண்டில் ‘அர்ஜுனா’ விருது வழங்கப்பட்டது. அண்மையில், சர்வததச தடகள கூட்டமைப்பின் (IAAF) 

ைதிப்புமிக்க ‘Veteran Pin’ விருதுக்கு P T உஷா பரிந்துமைக்கப்பட்டார். 

7.ைாணவ வதாழில்முமனபவாருக்கான ‘E-Step’ திட்டத்மத வதாடங்கியுள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) தமிழ்ைாடு 

B) கா்ைாேகா  

C) பஞ்சாப் 

D) ககரோ 

 ைாைவர்களின் துளிர் - நிறுவனங்கமள தைம்படுத்துவதற்கான ஒரு முன்முயற்சியாக ‘E – Step’ஐ 

கர்நாடக அைசு வதாடங்கியுள்ளது. வதாழில்முமனவின் பல்தவறு அம்சங்கமள உள்ளடக்கிய வதாடக்க 

முகாம்கள் (Boot Camps), வழிகாட்டுதல் ைற்றும் பயிற்சித் திட்டங்களில் ‘E-Step’ தனது கவனத்மதச் 
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வசலுத்தும். இந்தத் திட்டம், கர்நாடகா புத்தாக்கம் ைற்றும் வதாழினுட்ப சங்கத்தின் (KITS) ஒருபகுதியாக 

உள்ளது. அனுபவம்வாய்ந்த பயிற்சியாளர்களிடமிருந்து வதாழில்முமனவின் அடிப்பமடகமளப் புரிந்து 

வகாள்வதற்காக ைாைவர்கள்/துளிர்–நிறுவனர்கள் (Startups)/வதாழில்முமனதவாருக்காக சிறப்பாக 

வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ‘E-Step’ ஆனது முதற்கட்டைாக ைாநிைம் முழுவதுமுள்ள அமனத்து தற்காை அமடவு வமையமைப்புக 

-ளிலும் (NAIN) நாள் முழுவதும் நமடவபறும் வதாடக்க முகாம்கமள நடத்தும். இத்வதாடக்க முகாம்கள், 

பங்தகற்பாளர்களுக்கு தற்தபாமதய துளிர்-நிறுவன அமைப்பின் கண்தைாட்டத்மத வழங்கும். 

8.எந்த நகரத்தில், இந்தியாவின் முதலாவது தனியார் விண்வவளி அறிவியல் அருங்காட்சியகம் 

திறக்கப்ெட்டுள்ளது? 

A) நஹதராபாத்  

B) உஜ்நஜன் 

C) கேராடூன் 

D) இலக்கனா 

 இந்தியாவின் முதைாவது தனியார் விண்வவளி அறிவியல் அருங்காட்சியகம், ம தைாபாத்தில், பிர்ைா 

வதால்வபாருள் ைற்றும் கைாசாை ஆைாய்ச்சி நிறுவனத்தின் (BACRI) வபான்விழாமவக் குறிக்கும் 

வமகயில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்திய விண்வவளி ஆய்வு மையம் (ISRO) ைற்றும் B M பிர்ைா 

அறிவியல் மையத்துக்கும் இமடயிைான கூட்டுத் திட்டைாகும். ISRO அதன் பங்குக்கு சுைார் 65 

ைாதிரிகளில் பல்தவறு விண்கைங்கள், வசயற்மகக்தகாள்கள் ைற்றும் பல்தவறு அளவிைான 

ஏவுகமைகமள இந்த அருங்காட்சியகத்துக்கு வழங்கும். 

 இந்த அருங்காட்சியகத்தில், இந்திய ஏவுகைங்களான GSLV Mk - III, GSLV Mk - II ைற்றும் PSLV, 

சந்திையான் - I, வசவ்வாய் விண்சுற்றுக்கைம், ஆப்பிள், ஆர்யபட்டா, பாஸ்கைா, தைாகிணி RS-1 ைற்றும் 

சர்வததச விண்வவளி நிமையத்தின் (ISS) ைாதிரி ஆகியமவ காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. விண்வவளி 

அறிவியல் ைற்றும் வதாழினுட்பத்மத ஆைாய்வதற்கு இமளதயாமை ஊக்குவிக்கும் வமகயில், தற்தபாது 

24 கண்காட்சிகள் இவ்வருங்காட்சியகத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளன. 

9.அண்மையில் கிளிைஞ்சாபரா ைமலமய ஏறிய அத்மவத் ொர்தியா, எந்த நகரத்மதச் பசர்ந்தவர்? 

A) தில்லி 

B) புகன  

C) சண்டிகா் 

D) புவகனஸ்வா் 

 புதனமவச் தசர்ந்த அத்மவத் பார்தியா என்ற 9 வயது சிறுவன் அண்மையில் ஆப்பிரிக்காவின் மிக 

உயர்ந்த சிகைைான கிளிைஞ்சாதைாமவ வவறும் 7 நாட்களில் ஏறியுள்ளான். அத்மவத்மத அன்பாக 
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‘சிம்பம் தடாட்தடா’ (சிறு சிம்பா) என அமழக்கிறார்கள். பயிற்சியாளர் சமீர் பதாமின் கண்காணிப்புடன் 

கடந்த ஜூமை.31 அன்று அச்சிறுவன் அம்ைமையின் உச்சிமய அமடந்தான். 

 இந்த ைமைதயற்றத்மத புதனமவச்தசர்ந்த சாகச ைற்றும் ைமைதயற்ற நிறுவனைான அட்வவன்ச்சர் 

பல்ஸ் ஏற்பாடுவசய்தது. தான்சானியாவில் உள்ள கிளிைஞ்சாதைா அதன் அடிவாைத்திலிருந்து சுைார் 

4,900 மீ உயைமும், கடல் ைட்டத்திலிருந்து 5,895 மீ உயைமும் வகாண்டுள்ளது. பனிப்பாமறகள் 

சுருங்கி, பனிப்பகுதிகள் ைமறந்துவருவதால் இம்ைமை பை அறிவியல் ஆய்வுகளுக்கு ஆட்பட்டுள்ளது. 

10. “Kashmir's Untold Story: Declassified” என்ற நூலின் ஆசரியர் யார்? 

A) பா்கவஸ் சா்மா 

B) இக்பால் சை்த் மல்ககாத்ரா  

C) ஜாபா் பகேல் 

D) அபலக்ஸா முகமது பாசில் 

 “Kashmir's Untold Story: Declassified” என்ற நூமை திமைப்பட தயாரிப்பாளர் இக்பால் சந்த் ைல்தகாத்ைா 

ைற்றும் பாதுகாப்பு பகுப்பாய்வாளர் ைரூப் ைசா ஆகிதயார் இமைந்து எழுதியுள்ளனர். ைகாைாஜா குைாப் 

சிங்கின் கீழ் அைசியல் ைற்றும் புவியியல் ஒருங்கிமைப்பு ஏற்பட்டதிலிருந்து இன்று வமை ஜம்மு & 

காஷ்மீரின் விறுவிறுப்பான வைைாற்மற இந்நூல் கூறுகிறது. இமைப்பு ஒப்பந்தத்தில் சிறப்புத்தகுதி 

ஏன் ஒருங்கிமைந்துள்ளது என்பமதயும் இந்நூல் வவளிக்காட்டும். 

 அப்தபாமதய ைகாைாஜாவின் ஆட்சிமய இன்றுவமை அகற்றி, 1889ஆம் ஆண்டில் ைத்திய ஆட்சிமய 

முதன்முதைாக திணித்ததும், இந்திய அைசின் வகாள்மக பற்றியும் இந்நூல் வவளிப்படுத்தும். "இந்தியப் 

பிரிவிமனக்குப் பின்னர் 72 ஆண்டுகளாக காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் இந்த வநருக்கடி நிமை ஏன் 

வதாடர்ந்து வருகிறது?", "இத்தமன ஆண்டுகளாக பாகிஸ்தான் என்ன பங்கு வகித்தது?" அல்ைது 

தற்தபாமதய தநைத்தின் தகள்வியான “ைாநிைத்தில் நிைவும் தீவிைவாதத்துக்கு எப்தபாதாவது தீர்வு 

வருைா? தபான்ற காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கின் நிமைமை குறித்து அதிகம் தகட்கப்படும் சிை 

தகள்விகளுக்கும் இந்நூல் பதில்கமள வழங்கும். 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாட்டிதைதய அதிக பைப்பளவுவகாண்ட ைாவட்டைாக விளங்கும் தவலூர் ைாவட்டத்மத தவலூர், 

திருப்பத்தூர், இைாணிப்தபட்மட என மூன்று ைாவட்டங்களாகப் பிரிக்கப்படும் என தமிழ்நாடு அைசு 

அறிவித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பால், தமிழ்நாட்டில் வைாத்தமுள்ள ைாவட்டங்களின் எண்ணிக்மக 

35இல் இருந்து 37ஆக உயர்ந்துள்ளது. 

o ஆங்கிதையர் காைத்தில் இையத்துவாரி வரிவசூல் முமறமய (உழுபவர்களிடம் தநைடியாக 

வரி வசூல் வசய்யும் முமற) முதன்முதலில் அைல்படுத்திய திருப்பத்தூமை தமைநகைாகக் 

வகாண்ட ைாவட்டம், 225 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் உதயைாக இருப்பது வைைாற்று 

முக்கியத்துவம் வபற்றுள்ளது. 

 

73ஆவது சுதந்தர நாளன்று தமிழ்நாடு அரசால் வழங்கப்ெட்ட விருதுகள் 

விருதின் பெயர் விருது பெற்றவர்கள் 

அப்துல்கலாம் விருது ISRO தலைவர் K. சிவன் 

கல்பனா சாவ்லா விருது இரம்யா ைட்சுமி (மீன்வள உதவி இயக்குநர்) 

அதீத துணிவுக்கான விருது 
சண்முகவவலு – சசந்தாமலர தம்பதி 

(கலடயம், திருசநல்வவலி) 

பரிசுத்சதாலக : ரூ.2 இைட்சம். 

நல் ஆளுமை விருது 

1) சசன்லை சபருநகர காவல் ஆலையரகம். 
 

2) வவலூர் மாவட்டம் நாகநதி ஆற்றுக்கு 

புத்துயிர் அளித்த நடவடிக்லகக்காக ஊரக 

வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துலைக்கு. 
 

3) GST சதாடர்பாக 24 மணி வநரமும் 

தகவல்கலள அளிக்கும் அலமப்பு, தனி 

சசயலிலய உருவாக்கியதற்காக வணிகவரித் 

துலைக்கு. 

 

ைாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக 
சிறப்பாகப் பணியாற்றியதற்கான தமிழக 

அரசு விருது 

ஆப்பர்சூனிட்டி அறிவுசார் குலைபாடுலடய 

குழந்லதகளுக்காை பள்ளி, வவப்வபரி. 

சிறந்த ைருத்துவருக்கான விருது 

1) வகாயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி 

முடநீக்கியல் மற்றும் விபத்து சிகிச்லசப் பிரிவு 

இயக்குநர் சச.சவற்றிவவல் சசழியன். 
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2) கீழ்ப்பாக்கம் ஒட்டுறுப்பு அறுலவசிகிச்லசத் 

துலை தலைவர் வீ.ரமாவதவி. 

ைாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிகளவில் 
வவமலவாய்ப்பு அளித்த தனியார் 

நிறுவனத்துக்கான விருது 
எவசரஸ்ட் ஸ்சடபிலைசர்ஸ் நிறுவைம். 

சிறந்த சமூகப் பணியாளருக்கான விருது திருவான்மியூர் பாத்வவ நிறுவைத்தின் 

சபாதுச்சசயைாளர் சந்திரா பிரசாத். 

ைாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அதிகளவில் 
கடனுதவி வழங்கிய வமகயில் சிறந்த 

வங்கிக்கான விருது 
வசைம் மாவட்ட மத்திய கூட்டுைவு வங்கி. 

ைகளிர் நலனுக்காகச் சிறப்பாகத் 
ததாண்டாற்றிய அமைப்புக்கான விருது. 

1) பி.எம்.எச் - இந்தியா அலமப்பு 

 

2) வபாதிமரம் அலமப்பு. 

சிறந்த ைாநகராட்சி வசைம் மாநகராட்சி. 

(பரிசுத்சதாலக – ரூ.25 இைட்சம்). 

சிறந்த நகராட்சி 

1) முதல் பரிசு – தருமபுரி. 

(பரிசுத்சதாலக – ரூ.15 இைட்சம்). 
 

2) இரண்டாம் பரிசு – வவதாரண்யம். 

(பரிசுத்சதாலக – ரூ.10 இைட்சம்). 
 

3) மூன்ைாம் பரிசு – அைந்தாங்கி. 

(பரிசுத்சதாலக – ரூ.5 இைட்சம்). 

சிறந்த வபரூராட்சி 

1) முதல் பரிசு – டி.கல்லுப்பட்டி 

(பரிசுத்சதாலக – ரூ.10 இைட்சம்). 
 

2) இரண்டாம் பரிசு – நன்னிைம். 

(பரிசுத்சதாலக – ரூ.5 இைட்சம்). 
 

3) மூன்ைாம் பரிசு – பவானிசாகர். 

ைாநில இமளஞர் விருதுகள் 

1) நாமக்கல் மாவட்டம் அட்சயம் 

அைக்கட்டலளயின் சப.நவீன்குமார்.  
 

2) பாரதமாதா நிறுவைத்தின் மூைம் 

உைவளித்து வரும் திண்டுக்கல் மாவட்டம் 

மு.ஆைந்தகுமார். 
 

3) ஆதரவற்வைாருக்கு மறுவாழ்வுகலள 

அளித்து வரும் மதுலர மாவட்டம் 

ரா.கலைவாணி. 
 

பரிசுத்சதாலக : தைா ரூ.50,000 சராக்கம் 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பதசிய ெழங்குடியினர் திருவிழாவான “ஆதி ைபகாத்சவம்”, எவ்விடத்தில் வதாடங்கியுள்ளது? 

A) சிம்லா 

B) உதய்பூா் 

C) இலோக்  

D) தில்லி 

 ஒன்பது நாட்கள் நமடவபறும் “ஆதி ைதகாத்சவம்” என்னும் ததசிய பழங்குடியினர் திருவிழா என்பது 

ைத்திய பழங்குடியினர் விவகாைங்கள் ைற்றும் பழங்குடியினர் கூட்டுறவு சந்மதப்படுத்தல் தைம்பாட்டு 

கூட்டமைப்பின் (TRIFED) கூட்டு முயற்சியாகும். ஆக.17 அன்று, தை - ைடாக்கிலுள்ள தபாதைா களத்தில் 

“A Celebration of the Spirit of Tribal Craft, Culture and Commerce – பழங்குடி மகவிமன, கைாசாைம் 

ைற்றும் வர்த்தகத்தின் வகாண்டாட்டம்” என்ற கருப்வபாருளுடன் இவ்விழா வதாடங்கியது. 

 இவ்விழாவில் நாடு முழுவதும் இருபதுக்கும் தைற்பட்ட ைாநிைங்கமளச் தசர்ந்த 160 பழங்குடியின 

மகவிமனஞர்கள், ஆர்வத்துடன் பங்தகற்று, அவர்களின் தமைசிறந்த பமடப்புகமளக் காட்சிப்படுத்து 

-வார்கள். இந்த விழா, நாட்டின் பாைம்பரிய கமை ைற்றும் மகவிமனப்வபாருட்கள் ைற்றும் கைாசாை 

பாைம்பரியத்மத வவளிப்படுத்தும். 

 இைாஜஸ்தான், ைகாைாஷ்டிைா, ஒடிசா, தைற்கு வங்கத்மதச் தசர்ந்த பழங்குடியின உமடகள்; ஹிைாச்சை 

பிைததசம், ைத்திய பிைததசம் ைற்றும் வடகிழக்கு பகுதிகமளச் தசர்ந்த பழங்குடியின அணிகைன்கள்; 

ைத்திய பிைததசத்மதச் தசர்ந்த தகாண்ட் கமை, ைகாைாஷ்டிைாமவச் தசர்ந்த வார்லி கமை தபான்ற 

பழங்குடியின ஓவியங்கள்; சத்தீஸ்கமைச் தசர்ந்த உதைாகக் மகவிமனப் வபாருட்கள்; ைணிப்பூமைச் 

தசர்ந்த கருப்பு ைட்பாண்டங்கள் ைற்றும் உத்தைகண்ட், ைத்திய பிைததசம் ைற்றும் கர்நாடகாமவச் 

தசர்ந்த இயற்மகயாக உற்பத்தி வசய்யப்பட்ட வபாருட்கள் இவ்விழாவில் காட்சிப்படுத்தப்படும். 

2.அண்மையில் காலைான ரிசியா ரஹ்ைான், எந்த நாட்டின் புகழ்வெற்ற நாவலாசிரியராவார்? 

A) இை்கதாகனஷியா 

B) மியான்மா் 

C) ஈரான் 

D) வங்ககதசம்  

 புகழ்வபற்ற வங்கததச நாவைாசிரியரும், ‘ஏகுதஷ பதக்கம்’ வவன்ற எழுத்தாளருைான ரிசியா ைஹ்ைான் 

(79), ஆகஸ்ட்.17 அன்று டாக்காவில் காைைானார். அவைது சிை புதினங்கள் பின்வருைாறு: ‘Bong Theke 

Bangla’, ‘Rokter Okshor’ ைற்றும் ‘Ghar-Bhanga-Ghar’. 

  

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/
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3.வதாழிலாளர்களின் குழந்மதகளுக்காக அடல் பிஹாரி வாஜ்ொய் உமறவிட ெள்ளிகமள 

அமைக்க முடிவுவசய்துள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) ஜாா்க்கண்ே் 

B) உத்தரபிரகதசம்  

C) கா்ைாேகா 

D) ஹாியானா 

 வதாழிைாளர்களின் குழந்மதகளுக்காக ைாநிைத்தின் 18 தகாட்டங்களிலும், அடல் பி ாரி வாஜ்பாய் 

உமறவிட பள்ளிகமள அமைக்க உத்தைபிைததச ைாநிை அைசு முடிவுவசய்துள்ளது. இதுதவிை, முன்னாள் 

பிைதைர் அடல் பி ாரி வாஜ்பாமய நிமனவுகூரும் வமகயில், அவைது வசாந்த கிைாைைான ஆக்ைாவில் 

உள்ள பததஸ்வரில் நிமனவாையம் அமைப்பது உள்ளிட்ட பல்தவறு திட்டங்கமள உத்தைபிைததச 

முதைமைச்சர் தயாகி ஆதித்யநாத் அறிவித்துள்ளார்.  

 கான்பூரில் உள்ள அடல் கல்விபயின்ற DAV கல்லூரியில் ‘சிறப்பு மையம்’ ஒன்று நிறுவப்படும் எனவும், 

இைக்தனாவில் ஒரு ைருத்துவ பல்கமை அமைப்பதற்கான பணிகள் நமடவபற்று வருவதாகவும், 

1957இல் வாஜ்பாய் ததர்தலில் தபாட்டியிட்ட பல்ைாம்பூரில், KGMUஇன் வசய்ைதி மையம் (Satellite Centre) 

அமைக்கப்படுவதாகவும் அம்ைாநிை அைசு வதரிவித்துள்ளது. 

4.கிராைம் ைற்றும் வார்டு தன்னார்வலர் முமறமய உருவாக்கியுள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) ஆை்திரப்பிரகதசம்  

B) சத்தீஸ்கா் 

C) இராஜஸ்தான்  

D) மகாராஷ்டிரா 

 73ஆவது விடுதமை நாமள முன்னிட்டு, ஆந்திைப்பிைததச முதைமைச்சர் Y S வஜகன் தைாகன் வைட்டி 

திட்டங்கமள திறம்பட வழங்குவதற்காக கிைாைம் ைற்றும் வார்டு தன்னார்வைர் முமறமய வதாடங்கி 

மவத்தார். ஊழைற்ற நிர்வாகம் ைற்றும் ைாநிைத்தில் உள்ள ஒவ்வவாருவருக்கும் நைத்திட்டங்களின் 

பயன்கள் வசன்றுதசர்வமத உறுதிவசய்வதத இந்தத்திட்டத்மத வசயல்படுத்துவதன் பின்னணியில் 

உள்ள அடிப்பமட தநாக்கைாகும். 

 இந்தத் திட்டத்தில், 2.8 இைட்சத்துக்கும் தைற்பட்ட தன்னார்வைர்கள் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள். இந்தத் 

திட்டத்தின்கீழ், ஒவ்வவாரு கிைாைத்திலும் தைா ஐம்பது குடும்பங்களுக்கு ஒரு தன்னார்வைர் என 

நியமிக்கப்படுவார்கள். ஒவ்வவாரு தன்னார்வைருக்கும் அமடயாள அட்மட வழங்கப்படும்; தைலும் 

அவர்களுக்கு ைாதந்ததாறும் ரூ.5000 ைதிப்பூதியைாக வழங்கப்படும். ைக்களின் குமறகமளக் தகட்டுப் 

வபற, முதைமைச்சர் அலுவைகத்தில், ‘1902’ என்ற கட்டைமில்ைா வதாமைதபசி உதவி தசமவயும் 

அமைக்கப்படும். 
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5.தமிழ்நாடு அரசின் Dr. APJ அப்துல் கலாம் விருது யாருக்கு வழங்கப்ெட்டுள்ளது? 

A) நகலாசவடிவூ சிவன்  

B) A.S கிரண் குமாா் 

C) ாீத்து காிதால் 

D) மயில்சுவாமி அண்ணாதுநர 

 73ஆவது விடுதமை நாமள முன்னிட்டு ISRO தமைவர் Dr. மகைாசவடிவூ சிவனுக்கு தமிழ்நாடு அைசு 

Dr. APJ அப்துல் கைாம் விருமத வழங்கியது. இருப்பினும், புனித ஜார்ஜ் தகாட்மடயில் நடந்த விடுதமை 

நாள் வகாண்டாட்டங்களின்தபாது Dr.மக.சிவனால் இவ்விருமதப்வபற இயைவில்மை. ஆனால், அவர், 

பின்வனாரு நாளில் தமிழ்நாடு முதைமைச்சரிடமிருந்து அந்த விருமதப் வபற்றுக்வகாள்வார் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 அறிவியல் ைற்றும் வதாழில்நுட்பத்மத தைம்படுத்துவதில் அவைாற்றிய சிறப்பான பணிகளுக்காக அவர் 

இந்த விருமத வவன்றார். அறிவியல் வளர்ச்சி, ைனிததநயம் ைற்றும் ைாைாக்கரின் நைமன 

தைம்படுத்துவதற்காக பணியாற்றும் தமிழ்நாட்மடச் தசர்ந்ததாமை ‘கைாம் விருது’ வகளைவிக்கிறது. 

இவ்விருது, ரூ.5 இைட்சத்துக்கான காதசாமை, 8 கிைாம் தங்கம் ைற்றும் சான்றிதமழக் வகாண்டதாகும். 

6.அண்மையில் காலைான மூத்த எழுத்தாளரும் இதழாளருைான ைதன் ைணி தீட்சித், எந்த 

நாட்மடச் பசர்ந்தவராவார்? 

A) பதன்னாப்பிாிக்கா 

B) இை்தியா 

C) இலங்நக 

D) கைபாேம்  

 மூத்த எழுத்தாளரும் இதழாளருைான ைதன் ைணி தீட்சித் (96), காத்ைாண்டுவில் ஆகஸ்ட்.15 அன்று 

காைைானார். அவர் தனது சைகாைத்தவர்களாலும் நண்பர்களாலும் ‘ைாட்சாப்’ என்று அன்பாக 

அமழக்கப்பட்டார். தைரி நீலிைா, பூமிசுக்த், ரிக் தவதமும் சிறுகமதயும், காஸ்தை ஜித்திதயா காஸ்தை 

 ரிதயா? உள்ளிட்டமவ அவைது பிைபைைான சிை பமடப்புகளாகும். தநபாளத்தின் ைதிப்புமிக்க ‘ைதன் 

புைஸ்கர்’ அவைது தமைசிறந்த இைக்கியப்பணியான ‘ைாதவி’க்கு வழங்கப்பட்டது. தநபாளத்தின் முதல் 

புமகப்பட இதழாளர் என்றும் ைதன் ைணி தீட்சித் அமழக்கப்படுகிறார். 

7.உலகிபலபய முதன்முமறயாக எதிர்ைமற வட்டி வீத அடைானத்மத அறிமுகப்ெடுத்திய Jyske 

வங்கி, எந்த நாட்டுடன் வதாடர்புமடயது? 

A) சுவீேன்   B) பேன்மாா்க் 

C) ைாா்கவ   D) பின்லாை்து 
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 வடன்ைார்க்கின் மூன்றாவது வபரிய வங்கியான Jyske வங்கி, உைகின் முதல் எதிர்ைமற வட்டி வீத 

அடைானத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. தைலும் 10 ஆண்டு அடைான ஒப்பந்தங்கமள ஆண்டுக்கு 0.5% 

எதிர்ைமற வட்டி விகிதத்தில் வழங்கவும் வதாடங்கியுள்ளது. அதன் எதிர்ைமற அடைானத்தின்கீழ், கடன் 

வாங்கியவர்கள் வழக்கைான சைப்படுத்தப்பட்ட ைாதத் தவமைமய (EMI) வசலுத்துவார்கள். ஆனால், 

நிலுமவயில் உள்ள வதாமகயானது ஒவ்வவாரு ைாதமும் கடன் வாங்கியவர் வசலுத்தியமத விட 

அதிகைாக குமறக்கப்படும். 

 நவீன வபாருளாதாைங்கமள ஏற்றுக்வகாண்டுள்ள ைத்திய & வணிக வங்கிகள் தங்களது ததமவக்கு 

புத்துயிரூட்டவும், நுகர்மவ அதிகரிக்கவும் தைற்வகாண்ட வதாடர் நடவடிக்மககளின் ஒரு பகுதியாக 

வழக்கத்திற்கு ைாறான இந்த சமீபத்திய முடிவு உள்ளது. 

8.இந்தியாவின் முதலாவது பதசிய அத்தியாவசிய பநாயறிதல் ெட்டியமல (National Essential 

Diagnostics List - NEDL) இறுதி வசய்துள்ள அமைப்பு எது? 

A) இை்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி அநவ (ICMR)  

B) சுகாதார மற்றும் குடும்பைல அநமச்சகம் 

C) AIIMS 

D) ோோ ைிநனவு மருத்துவமநன 

 இந்திய ைருத்துவ ஆைாய்ச்சி அமவ (ICMR) அண்மையில் இந்தியாவின் முதல் ததசிய அத்தியாவசிய 

தநாயறிதல் பட்டியமை இறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்தப்பட்டியல், அடிப்பமட அைசு சுகாதாை மையங்களில் 

கூட தநாயாளிகளுக்கு குமறந்தது 159 தநாயறி தசாதமனகள் கிமடக்கதவண்டும் எனப் பரிந்துமைக் 

-கிறது. அமனத்து ைருத்துவ சாதனங்கள் ைற்றும் ஆய்வக தநாயறிதல் (In-Vitro Diagnostic) சாதனம்  

ஆகியவற்மற உள்ளடக்காத தற்தபாமதய ஒழுங்குமுமற அமைப்பின் இமடவவளிமயக்குமறப்பமத 

இந்தப்பட்டியல் தநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 குறிப்பட்ட சிை சாதனங்கமள நிர்வகிக்க ைட்டுதை தற்தபாமதய அமைப்பில் வசதி உள்ளது. இதன் 
மூைம், சிற்றூர்கள் ைற்றும் வதாமைதூைப் பகுதிகளில் உள்ள வவவ்தவறு சுகாதாை மையங்களின் 

ததமவக்தகற்ப, தநாயறிதல் தசாதமனகமள தீர்ைானிப்பதற்கு, அைசாங்கத்திற்கு வழிகாட்டுதல்கமள 

வழங்கும் இத்தமகயப் பட்டியமை வதாகுத்த முதல்நாடாக, இந்தியா ைாறும். இப்பட்டியல், கிைாைம் முதல் 

ைாவட்டம் வமையிைான மையங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பிைதை ைந்திரி ஜன் ஆதைாக்கிய தயாஜனாவின்கீழ், சுகாதாை & நைவாழ்வு மையங்கள் தபான்ற புதிய 

திட்டங்களுக்குப் வபாருத்தைான பரிதசாதமனகமளயும் இப்பட்டியல் உள்ளடக்கியுள்ளது. தநாயறிதல், 

ைருந்துகள் ைற்றும் அழகுசாதனப் வபாருட்கள் சட்டம், 1940 ைற்றும் ைருந்துகள் ைற்றும் அழகுசாதனப் 

வபாருட்கள் விதிகள், 1945 ஆகியவற்றின் கீழ், ைருந்து விதிகளின் அடிப்பமடயில் ஓர் ஒழுங்குமுமற 

கட்டமைப்பு இந்தியாவில் பின்பற்றப்படுகிறது. ைருத்துவ சாதன விதிகள், 2017இன் ஒழுங்குமுமற 

விதிகளின்கீழ், தநாயறிதல்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. 
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9.அண்மையச் வசய்திகளில் இடம்வெற்ற SUPRA திட்டம், எந்தத் துமறயுடன் வதாடர்புமடயது? 

A) பபண்கே் அதிகாரமேித்தல் 

B) அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுே்பம்  

C) சிறாா் கல்வி 

D) டிஜிே்ேல் வங்கி 

 உைகளாவிய தாக்கத்துடன் கூடிய புதிய அறிவியல் & வபாறியியல் ஆைாய்ச்சிகளுக்கு நிதியளிக்கும் 

ஒதை தநாக்கத்துடன் அறிவியல் ைற்றும் வபாறியியல் ஆைாய்ச்சி வாரியைானது ‘SUPRA’ என்ற புதிய 

திட்டத்மத முன்வைாழிந்துள்ளது. இந்த முயற்சி, பிைதைர் தைாடியின் 100 நாள் தயாசமனகளின் ஒரு 

பகுதியாகும். புதிய கருதுதகாள்கமளக் வகாண்ட உயர்தை ஆைாய்ச்சித் திட்டங்கமள ஈர்க்க அல்ைது 

ஏற்கனதவ உள்ளவற்மற சவால் வசய்து தீர்வுகமள வழங்குவதற்காக SUPRA (Scientific and Useful 

Profound Research Advancement) திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 அறிவியல் ைற்றும் வபாறியியல் ஆைாய்ச்சி வாரியம் என்பது அறிவியல் ைற்றும் வதாழில்நுட்பத் துமறயின் 

கீழுள்ள ஒரு சட்டபூர்வைான அமைப்பாகும். இது, பல்தவறு அறிவியல் துமறகளில் தைற்வகாள்ளப்படும் 

ஆைாய்ச்சிகமள ஊக்குவிக்கவும், அவற்றுக்கு நிதியளிக்கவும் வசய்கிறது. 

10.ஐந்தாவது தூய்மை கணக்வகடுப்பு – 2020ஐ வதாடங்கியுள்ள ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

A) சுகாதார மற்றும் குடும்பைல அநமச்சகம் 

B) ஊரக கமம்பாே்டு அநமச்சகம் 

C) வீே்டுவசதி மற்றும் ைகா்ப்புற விவகாரங்கே் அநமச்சகம்  

D) சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலைிநல மாற்றம் அநமச்சகம் 

 ைத்திய வீட்டுவசதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகாைங்கள் அமைச்சகைானது வருடாந்திை தூய்மை ஆய்வின் 

ஐந்தாவது தூய்மை கைக்வகடுப்பு–2020ஐ (Swachh Survekshan-2020) “Cleanliness is Our Right  - 

தூய்மை எங்கள் உரிமை” என்ற கருப்வபாருளுடன் புது தில்லியில் வதாடங்கியது. இக்கைக்வகடுப்பு, 

வரும் 2020 ஜனவரி ைாதத்தில் நடத்தப்படும். இந்நிகழ்வின்தபாது ைத்திய வீட்டுவசதி ைற்றும் நகர்ப்புற 

விவகாைங்கள் அமைச்சகைானது கழிவு தசகரிப்புக்காக ‘Swachh Nagar’ என்றவவாரு வசயலிமயயும் 

அறிமுகம் வசய்தது. 

 தைலும், Water PLUS வநறிமுமறமயயும் அந்த அமைச்சகம் அறிமுகப்படுத்தியது. சுத்திகரிக்கப்படாத 

எந்தவவாரு கழிவுநீரும் சுற்றுச்சூழலில் அப்படிதய வவளிதயற்றப்படாதமத உறுதிவசய்வதற்காக 

நகைங்களுக்கும் ஊர்களுக்கும் ஒரு வழிகாட்டுதமை வழங்குவமத இது தநாக்கைாகக்வகாண்டுள்ளது; 

இதன்மூைம் தூய்மை ைதிப்பு சங்கிலியின் நீடித்த தன்மைமய வசயல்படுத்த முடியும். கழிவுநீமை 100% 

சுத்திகரிப்பு வசய்து, அந்நீமை பிற உபதயாகங்களுக்கு 10% வமை பயன்படுத்துவமத உறுதிவசய்தால், 

ஒரு நகைத்திற்கு நீர்+ குறிச்வசால் வழங்கப்படும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்தியாவின் முதல் ைத்திய பவதிப்வொறியியல் ைற்றும் வதாழில்நுட்ெ நிறுவனைானது (CICET) 

எந்த ைாநிலத்தில் அமைக்க முடிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளது? 

A) மகாராஷ்டிரா 

B) குஜராத்  

C) கா்ைாேகம் 

D) உத்தரபிரகதசம் 

 இைசாயனத் வதாழிலுக்கு ஊக்கைளிக்கும் வமகயில் குஜைாத் ைாநிைத்தில் இந்தியாவின் முதல் ைத்திய 

தவதிப்வபாறியியல் ைற்றும் வதாழில்நுட்ப நிறுவனம் (CICET) அமைக்கப்படும் என ைத்திய இைசாயன 

ைற்றும் உைங்களுக்கான இமையமைச்சர் ைான்சுக் ைாண்டவியா அண்மையில் அறிவித்தார். CICET 

ஆனது அகைதாபாத் அல்ைது சூைத்தில் அமைக்கப்படும். இந்நிறுவனம் இைசாயனத் வதாழிற்துமறயின் 

ஆைாய்ச்சி ைற்றும் புத்தாக்கங்களுக்கு உதவும். 

2.அண்மையில் காலைான தாபைாதர் கபணஷ் ொெத், எந்தத்துமறயுடன் வதாடர்புமடயவர்? 

A) ஓவியம் வநரதல் 

B) சமூகப்பணி  

C) ைிழற்பேம் எடுத்தல் 

D) இதழியல் 

 பிைபை சமூக தசமவயாளரும், ‘பத்ைஸ்ரீ’ விருது வபற்றவருைான தாதைாதர் கதைஷ் பாபத் (84), ஆக.17 

அன்று சத்தீஸ்கரின் பிைாஸ்பூர் ைாவட்டத்தில் காைைானார். கடந்த நாற்பத்மதந்து ஆண்டுகளாக 

அம்ைாநிைத்தின் ஜஞ்ச்கீர் - சம்பா ைாவட்டத்தின் தசாதி கிைாைத்தில் உள்ள பாைதீய குஷ்ட நிவாைக் 

சங்கத்தால் நடத்தப்படும் ஆசிைைத்தில் வதாழுதநாயாளிகளின் சிகிச்மச ைற்றும் தசமவக்காக தனது 

வாழ்க்மகமய அவர் அர்ப்பணித்தார். பழங்குடியினத்தவர் வசிக்கும் பகுதிகளில் வதாழுதநாய் குறித்து 

விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துவதில் அவர் ஒரு முக்கியக்கருவியாகப் பங்குவகித்தார். 

3. 2019 T20 ைாற்றுத்திறனாளிகள் உலக கிரிக்வகட் வதாடமர வவன்ற நாடு எது? 

A) இை்தியா  

B) இங்கிலாை்து 

C) ைியூசிலாை்து 

D) பாகிஸ்தான் 
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 இங்கிைாந்தில் நடந்த T20 ைாற்றுத்திறனாளிகள் உைக கிரிக்வகட் வதாடரில் இந்திய கிரிக்வகட் அணி 

வவன்றுள்ளது. இறுதிப்தபாட்டியில், தவார்வசஸ்டரில் உள்ள பிளாக்பிஞ்ச் நியூ தைாடு களத்தில், இந்தியா 

இங்கிைாந்மத 36 இைன்கள் வித்தியாசத்தில் ததாற்கடித்தது. அகிை இந்திய ைாற்றுத் திறனாளிகள் 

கிரிக்வகட் சங்கத்தில் (AICAPC) தீவிை பங்கு வகித்த முன்னாள் இந்திய தகப்டன் அஜித் வதடகரின் 

நிமனவாக இந்திய அணி தன்மன ‘வதடக்கர் வாரியர்ஸ்’ என அமழத்துக்வகாள்கிறது. இந்த 

நிகழ்விற்கான ததர்வு ைற்றும் ஆயத்தப் பணிகமள AICAPC தைற்வகாண்டது. ஆறு நாடுகள் பங்தகற்ற 

இந்தப் தபாட்டிமய இங்கிைாந்து ைற்றும் தவல்ஸ் கிரிக்வகட் வாரியம் ஏற்பாடு வசய்திருந்தது. 

4.எந்த சர்வபதச அமைப்புடன் சிறப்பு பநாக்கம் அறக்கட்டமள நிதியம் வதாடர்புமடயது? 

A) ஐக்கிய ைாடுகே்  

B) உலக வங்கி 

C) ஆசிய உே்கே்ேநமப்பு மற்றும் முதலீே்டு வங்கி 

D) ஆசிய வோ்ச்சி வங்கி 

 இருப்பிட ஒருங்கிமைப்பாளர் அமைப்புக்காக (Resident Coordinator System) ஐ.நா. சிறப்பு தநாக்கம் 

அறக்கட்டமள நிதியத்துக்கு (Special Purpose Trust Fund – SPTF) இந்தியா அண்மையில் $1 மில்லியன் 

டாைர் பங்களித்துள்ளது. SPTF என்பது ஐநா வசயைகத்துக்குள் வசயல்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிதியைாகும்.  

 புதிய இருப்பிட ஒருங்கிமைப்பாளர் அமைப்பின் அமனத்து பங்களிப்புகள் ைற்றும் பைப் 

பரிவர்த்தமனகமள வவளிப்பமடயான ைற்றும் பயனுள்ள வழியில் வபற, ஒருங்கிமைக்க, நிர்வகிக்க 

ைற்றும் கைக்கிடுவதற்காக இந்த நிதியம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. SPTFஇன் வமைத்தளைானது நிதிக்காக 

பதிவுவசய்யப்பட்ட அமனத்து கடமைகள், பங்களிப்புகள் ைற்றும் வசைவினங்கமள நிகழ்தநை 

அடிப்பமடயில் காண்பிக்கும். 

5.அண்மையில் எந்தத் பததியில், உலக நிழற்ெட நாள் கமடப்பிடிக்கப்ெட்டது? 

A) ஆகஸ்ே் 18 

B) ஆகஸ்ே் 21 

C) ஆகஸ்ே் 19  

D) ஆகஸ்ே் 20 

 நிழற்படக்கமைமயயும், அதில் ஈடுபட்டிருக்கும் நிழற்படக் கமைஞர்கமளயும் வபருமைப்படுத்தும் 

வமகயில் ஆண்டுததாறும் ஆக.19 அன்று உைக நிழற்பட நாள் வகாண்டாடப்படுகிறது.  பத்வதான்பதாம் 

நூற்றாண்டில் லூயிசு டாகுதவதை என்பவர் ‘டாகுரிதயாமடப்’ என்ற நிழற்பட வசயல்முமறமய 

வடிவமைத்தார். பிைான்ஸ் அகாடமி இம்முயற்சிமய 1839 ஜனவரி 9 அன்று அறிவித்தது. 

 அதன்பின், 1839இல் பிைான்ஸ் நாட்டு அைசு, ஆகஸ்ட்.19 அன்று ‘டாகுரிதயாமடப்’ வசயல்பாட்மட உைக 

ைக்கள் அமனவரும் இைவசைாகப் பயன்படுத்தைாம் என அறிவித்தது. அந்த ஆகஸ்ட்.19ஆம் தததிதான் 
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உைகம் முழுவதும் நிழற்பட நாளாகக் வகாண்டாடப்பட்டுவருகிறது. 1826இல் பிைான்ஸ் நாட்மடச்தசர்ந்த 

தஜாசப் மநஸ்தபார் நீப்ஸ் என்பவர் முதல் நிமையான நவீன நிழற்படத்மத எடுத்தார். 

6.நடப்ொண்டின் உலக ைனிதபநய நாளுக்கான கருப்வொருள் யாது? 

A) #NotATarget 

B) #PeopleHelpingPeople 

C) #WomenHumanitarians  

D) #WorldNeedsMore 

 உைக ைனிததநய நாள் (World Humanitarian Day) என்பது ைனிததநயப் பணியாளர்கமளயும், 

ைனிததநய காைைங்களுக்காக தம் இன்னுயிமை இழந்தவர்கமளயும் நிமனவுகூரும் ஒரு நாளாகும். 

2003 ஆக.19 அன்று பாக்தாத்தில் உள்ள ஐ.நா தமைமையகத்தில் நடந்த வவடிகுண்டுத்தாக்குதலில் 

21 தபர் வகால்ைப்பட்டனர். அதமன நிமனவுகூரும் விதைாக ஆண்டுததாறும் ஆகஸ்ட்.19 அன்று உைக 

ைனிததநய நாள் கமடப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. 

 “#WomenHumanitarians” என்பது நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான பைப்புமைக் கருப்வபாருளாகும். 

வநருக்கடி காைங்களில் வபண் ைனிததநயப் பணியாளர்களின் பணிகமள தபாற்றும் விதைாக இந்தக் 

கருப்வபாருள் வதரிவு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

7.அடல் வசளக் என ைறுவெயரிடப்ெட்ட புகழ்வெற்ற ஹஸ்ரத்கஞ்ச் வசளரஹா, உத்தரபிரபதசத்தின் 

எந்த ைாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது? 

A) ஆக்ரா 

B) அலகாபாத் 

C) மீரே் 

D) இலக்கனா  

 முன்னாள் பிைதைர் அடல் பி ாரி வாஜ்பாயின் நிமனவாக இைக்தனாவின் புகழ்வபற்ற ' ஸ்ைத்கஞ்ச் 

வசளை ா' 'அடல் வசளக்’ எனப் வபயர்ைாற்றம் வசய்யப்பட்டுள்ளது. முன்னாள் பிைதைரின் முதைாைாண்டு 

நிமனவுநாளன்று இந்த அறிவிப்பு வவளியிடப்பட்டது. ‘ ஸ்ைத்கஞ்ச்’ என்பது நகைத்தின் மையத்தில் 

அமைந்துள்ள ஒரு முக்கிய விக்தடாரிய பாணியிைான கமடவீதியாகும். 

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

அலுவைகங்கள் ைற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் அமைந்துள்ளன.  ஸ்ைத்கஞ்ச் கமடகள், பிைபைைான 

இைக்தனா பூத்மதயல் வபாருட்கமள விற்பமன வசய்கின்றன.  ஸ்ைத்கஞ்சின் ஒருபகுதியான Naza 

சந்மத, ைாநிைத்தின் கணினி / தகவல் வதாழில்நுட்ப வபாருட்களுக்கான மிகப்வபரிய சந்மதயாகவும், 

தில்லியின் தநரு இடத்திற்குப்பிறகு இந்தியாவிதைதய இைண்டாவது வபரிய சந்மதயாகவும் உள்ளது. 

தைலும், வைாத்த ஆசியாவிலும் திருட்டுப் வபாருட்கள் விற்கும் மிகப்வபரிய சந்மதயாகவும் உள்ளது . 
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8.பதசிய சுகாதார ைற்றும் குடும்ெநல நிறுவனத்தின் தமலமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது? 

A) கபாபால் 

B) ஆக்ரா 

C) புது தில்லி  

D) பஜய்ப்பூா் 

 டாடா சமூக அறவியல் கழகத்தின் (TISS) தபைாசிரியர்  ர்ஷத் பாண்டுைங் தாக்கூர், புது தில்லியின் 

ததசிய சுகாதாை ைற்றும் குடும்பநை நிறுவனத்தின் (NIHFW) புதிய இயக்குநைாக 5 ஆண்டுகாைத்திற்கு 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். NIHFW என்பது சுகாதாை ைற்றும் குடும்பநை அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் ஒரு 

தன்னாட்சி அமைப்பாகும். இது, புது தில்லிமய தமைமையிடைாகக் வகாண்டுள்ளது. நாட்டில் சுகாதாை 

ைற்றும் குடும்பநைத்திட்டங்கமள தைம்படுத்துவதற்கான ஒரு சிந்தமனக் குழுவாகவும், ஓர் உச்சபட்ச 

வதாழில்நுட்ப நிறுவனைாகவும் இது வசயல்படுகிறது. 

9.ைதிப்புமிக்க J C பொஸ் வெல்பலாஷிப்மெப் வெற்ற புகழ்வெற்ற அறிவியலாளர் யார்? 

A) K தங்கராஜ்  

B) ஆன்னி நசதி 

C) இரகுைாத் அனை்த் மகஷல்கா் 

D) ஷிராஸ் மின்வல்லா 

 உயிைணு ைற்றும் மூைக்கூறு உயிரியல் மையத்தின் (CCMB) தமைமை அறிவியைாளர் Dr K தங்கைாஜ், 

ைக்கள்வதாமக ைற்றும் ைருத்துவ ைைபியல் துமறயில் அவைது சிறப்பான அறிவியல் பங்களிப்புக்காக 

ைதிப்புமிக்க J C தபாஸ் வபல்தைாஷிப்மபப் வபற்றுள்ளார். அறிவியல் ைற்றும் வபாறியியல் ஆைாய்ச்சி 

வாரியம், அறிவியல் & வதாழில்நுட்பத் துமறயின் சிறப்பான வசயல்திறமன அங்கீகரிக்கும் வமகயில், 

பணியில் உள்ள அறிவியைாளர்களுக்கு J C தபாஸ் வபல்தைாஷிப் வழங்கப்படுகிறது. 

 Dr K தங்கைாஜ் ஒரு ைக்கள்வதாமக ைைபியைைாவார். அவைது சிை முதன்மைப் பணிகளுள், வவவ்தவறு 

காைகட்டங்களின்தபாது, ைாந்தர்கள் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து எவ்வாறு இந்தியாவின் பல்தவறு பகுதிக 

-ளுக்கு இடம்வபயர்ந்தனர் என்பனதபான்ற இந்திய ைக்கட்வதாமகயின் ததாற்றத்மதக் கண்டறிவதும் 

அடங்கும். இந்த ஆய்வுகள் இனக்கைப்மபப் புரிந்துவகாள்வதற்கான தைைதிக ஆைாய்ச்சிப்பணிகளுக்கு 

வழிவகுத்தன. கடந்த 2000 ஆண்டுகளில், இந்தியர்கள், தங்கள் இனத்மதச் சார்ந்தவதைாடு ைட்டுதை 

திருைைம் வசய்துவகாள்ளும் வழக்கத்மத பின்பற்றத் வதாடங்கியதன் விமளவாக பல்தவறு ைக்கள் 

வதாமக சார்ந்த ைைபணுக் தகாளாறுகள் ஏற்பட்டமதயும் அவர் நிறுவியுள்ளார். 
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10.பிரெல இதழாளரும் கட்டுமரயாளருைான ரஞ்சித் குரு காலைானார். அவர் எந்த ைாநிலத்மதச் 

பசர்ந்தவராவார்? 

A) ஜாா்க்கண்ே் 

B) ஒடிசா  

C) பீகாா் 

D) உத்தரபிரகதசம் 

 பிைபை ஒடிசா இதழாளரும் கட்டுமையாளருைான ைஞ்சித் குரு (61), புவதனஸ்வரில் ஆகஸ்ட்.18 அன்று 

காைைானார். இவர், முன்னணி ஒடிய நாதளடான ‘சம்பதா’வில், மூத்த வசய்தி ஆசிரியைாக பணியாற்றி 

வந்தார். 30 ஆண்டுகளுக்கும் தைைாக இதழியல் துமறயில் அவர் பணியாற்றிய காைத்தில், ‘ஆனந்த 

பஜார் பத்ரிகா’ ைற்றும் ‘தி ஆசியன் ஏஜ்’ தபான்ற முன்னணி வசய்தித்தாள்களிலும் பணிபுரிந்தார். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 வதற்காசியாவின் மிகப்வபரிய ைண்-அமையான பவானிசாகர் அமை இன்று (19-08-2019) 65ஆம் 

ஆண்டில் அடிவயடுத்து மவக்கிறது. ஈதைாடு ைாவட்டம் சத்தியைங்கைம் வட்டத்தில் பவானிசாகர் 

அமை அமைந்துள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 அரியலூர் ைாவட்டம், வாைைவாசியில் தமிழ்நாட்டின் முதைாவது புமத உயிரிப்படிவ அருங்காட்சியகம் 

திறக்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த ைாநிலத்தில், அன்சுொ ஏரி அமைந்துள்ளது? 

A) மகாராஷ்டிரா 

B) ஒடிசா  

C) ககரோ 

D) உத்தரபிரகதசம் 

 சிலிக்கா (இந்தியாவின் மிகப்வபரிய கடற்கமைக் காயல்) ைற்றும் அன்சுபா (ஒடிசா ைாநிைத்தின் மிகப் 

வபரிய நன்னீர் ஏரி) ஆகியவற்றுக்கான ஒருங்கிமைந்த தைைாண்மை திட்டத்மத வசயல்படுத்த 

ஒடிசா ஈைநிை ஆமையம் அண்மையில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. சிலிக்கா ைற்றும் அன்சுபா திட்டத்திற்கு 

ரூ.180 தகாடி வசைவாகும். இவ்விரு ஏரிகளின் 5 ஆண்டுகாை தைைாண்மையானது 2 நீர்நிமைகமள 

நம்பியுள்ள ஆயிைக்கைக்கான மீனவர்களின் வாழ்வாதாைத்மத வலுப்படுத்தும் தநாக்கில் உள்ளது.  

 1,100 சதுை கி.மீ பைப்பளவில் அமைந்துள்ள சிலிக்கா ஏரிக்கு, குளிர்காைத்தில், அருகிவரும் ஐைாவதி 

டால்பின்கள் ைற்றும் புைம்வபயர்ந்த பறமவகமளப் பார்க்க இைட்சக்கைக்கான சுற்றுைாப் பயணிகள் 

வருமக தருகின்றனர். அன்சுபா ஏரி அதன் நன்னீர் மீன்களுக்கு குறிப்பாக உள்ளூரில் ‘தபாகைா’ 

என்று அமழக்கப்படும் ‘தைபிதயா பாட்டா’வுக்கு பிைபைைானது. இது கிட்டத்தட்ட 2 சதுை கி.மீ பைப்பளவில் 

அமைந்துள்ளது. குளிர்காைத்தில் 32 வமகயான புைம்வபயர்ந்த பறமவகள், இந்த ஏரிக்கு வருமக 

தருகின்றன. அதன் அமைதி, கண்ணுக்கினிய அழகு & வனப்பகுதி ஆகியமவ பார்மவயாளர்கமள 

வவகுவாக ஈர்க்கின்றது. 

2.அரசுப் ெள்ளிகளில் உட்கட்டமைப்மெ பைம்ெடுத்த ‘ெள்ளி ெகதாொ’ என்றவவாரு திட்டத்மத 

வதாடங்கியுள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) அருணாச்சல பிரகதசம் 

B) மணிப்பூா்  

C) ைாகாலாை்து 

D) திாிபுரா 

 ைணிப்பூர் முதைமைச்சர் N மபைன் சிங், ைாநிைத்தில் உள்ள அைசுப் பள்ளிகளின் உட்கட்டமைப்மப 

தைம்படுத்த “School Fagadaba” (கல்விமய சிறந்ததாக்குங்கள்) என்ற திட்டத்மத வதாடங்கினார். சிறந்த 

உட்கட்டமைப்பு, தைைான கல்வி ைற்றும் அைசுப் பள்ளிகளின் ஒட்டுவைாத்த முன்தனற்றத்மத உறுதி 

வசய்வதத இந்தத் திட்டத்தின் தநாக்கம். இத்திட்டத்தின் முதல் கட்டத்தில், ைாநிைத்தின் 60 சட்டைன்றத் 

வதாகுதிகளிலிருந்து தைா ஒரு பள்ளி ததர்வு வசய்யப்படும். 

 உடல் ைற்றும் ைனித ஆற்றல் இமடவவளிகளின் அடிப்பமடயில் அைசுப் பள்ளிகமள தைம்படுத்துவதும், 

ைாைாக்கரின் தசர்க்மக அதிகரிப்பதுதை இந்தத் திட்டத்தின் ஒட்டுவைாத்த தநாக்கைாகும். 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/
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3.ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் மிகவுயர்ந்த குடிைக்கள் வகளரவைான ‘Order of Zayed’ வழங்கிக் 

வகளரவிக்கப்ெடவுள்ள இந்தியர் யார்? 

A) ைகரை்திர கமாடி  

B) இராம்ைாத் ககாவிை்த் 

C) இலதா மங்ககஷ்கா் 

D) அமிதாப்பச்சன் 

 ஆகஸ்ட்.23 அன்று, பிைதைர் நதைந்திை தைாடி ஐக்கிய அைபு அமீைகம் (UAE) ைற்றும் பஹ்மைன் முதலிய 

நாடுகளுக்கு மூன்று நாள் அலுவல்பூர்வ பயைத்மத தைற்வகாள்ளவுள்ளார். இப்பயைத்தின்தபாது, 

பிைதைர் தைாடி ஐக்கிய அைபு அமீைகத்தின் மிகவுயர்ந்த குடிைக்கள் வகளைவைான ‘Order of Zayed’ 

வழங்கிக் வகளைவிக்கப்படுவார். இருநாடுகளுக்கும் இமடயிைான இருதைப்பு உறவுகளுக்கு ஒரு வபரிய 

ஊக்கத்மத அளித்த அவைது சிறந்த தமைமைத்துவத்மத அங்கீகரிக்கும் விதைாக கடந்த ஏப்ைல் ைாதம் 

அவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 ஐக்கிய அைபு அமீைகத்தின் நிறுவன தந்மத தஷக் சயீத் பின் சுல்தான் அல் நஹ்யானின் வபயைால் இந்த 

விருது வழங்கப்படுகிறது. இதுவமை இைஷ்யா, வதன்வகாரியா, சவூதி அதைபியா, ஐக்கிய அைபு அமீைகம், 

பாைஸ்தீனம் ைற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய ஆறு நாடுகள் பிைதைர் தைாடிக்கு மிகவுயர்ந்த விருமத 

வழங்கியுள்ளன. ஐக்கிய அைபு அமீைக பயைத்மத முடித்துக்வகாண்ட பின்னர், பிைதைர் நதைந்திை தைாடி 
பஹ்மைன் வசல்கிறார். அைபு நாடுகளுள் ஒன்றான பஹ்மைனுக்குச் வசல்லும் முதல் இந்தியப் பிைதைர் 

தைாடியாவார். 

4.ொலியல் துஷ்பிரபயாகம் குறித்த விழிப்புணர்மவ ெரப்புவதற்காக NCPCRஉம், எந்த IITஉம் 

இமணந்து கருவி ஒன்மற உருவாக்கியுள்ளன? 

A) ஐஐடி கான்பூா்  

B) ஐஐடி கரக்பூா் 

C) ஐஐடி பம்பாய் 

D) ஐஐடி பமே்ராஸ் 

 IIT கான்பூருடன் இமைந்து ததசிய குழந்மதகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆமையைானது (NCPCR) 

தன்பாதுகாப்பு (Personal Safety) குறித்து கற்பிப்பதற்காக ஊடாடும் (Interactive) வழிகமளப்பயன்படுத்தி 

குழந்மதகளிமடதய பாலியல் துஷ்பிைதயாகம் (Sexual–abuse) பற்றி விழிப்புைர்மவ பைப்புவதற்கான 

கருவிவயான்மற உருவாக்கியுள்ளது. இந்தக் கருவி அட்மடகள், சுவவைாட்டிகள், குறுகிய அனிதைஷன் 

படங்கள் ைற்றும் விமளயாட்டுகளின் வதாகுப்பாகும். பாலியல் துஷ்பிைதயாக விழிப்புைர்வு குறித்து 

குழந்மதகளுக்காக ஓர் ஊடாடும் பயிைைங்மக நடத்த விரும்பும் ஆசிரியர்கள் அல்ைது தன்னார்வ 

வதாண்டு நிறுவனங்கள் இமதப் பயன்படுத்தைாம். 
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 குழந்மதகள் அமடந்த கற்றமை ைதிப்பிடுவதற்கான விமளயாட்டு அட்மடகமளயும் இந்தக் கருவி 

வகாண்டுள்ளது. 8-12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்மதகளுக்கான வகுப்பமறகளிலும், ஓர் அைர்வில் 30-35 

ைாைாக்கர்கள் உள்ள குழுவிலும் இதமன பயன்படுத்த முடியும். இைாஞ்சியின் ைத்திய உளவியல் 

நிறுவனத்தின் உளவியைாளர்களால் இந்தப் பயிைைங்க உபகைைம் பரிதசாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தைலும், 

அவர்களின் கருத்துமையின் அடிப்பமடயில் தைம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பு உருவாக்கப்படும். 

5.அண்மையில் காலைான முகைது ஜாகூர் ஹாஷ்மி, எந்தத் துமறயுடன் வதாடர்புமடயவர்? 

A) இதழியல் 

B) அரசியல் 

C) திநரத்துநற  

D) ைிழற்பேம் 

 மூத்த இமசயமைப்பாளைான முகைது ஜாகூர்  ாஷ்மி (92), ஆக.20 அன்று மும்மபயில் காைைானார். 

‘கயாம்’ எனப் பிைபைைாக அறியப்பட்ட இவர், 'உம்ைாவ் ஜான்' & 'கபி கபி' தபான்ற திமைப்படங்களில் 

தனது இமசயால் மிகவும் பிைபைைானவர். அவர் ‘சங்கீத நாடக அகாடமி விருது’ ைற்றும் ‘பத்ை பூஷன்’ 

ஆகிய விருதுகமளப் வபற்றுள்ளார். 2016இல், கயாம் ஜக்ஜீத் கவுர் KPG வதாண்டு அறக்கட்டமளமய 

நிறுவி, இந்தியாவில் வளர்ந்துவரும் கமைஞர்கள் & வதாழினுட்ப வல்லுநர்கமள ஆதரிப்பதற்காக 

தனது முழு வசல்வத்மதயும் அறக்கட்டமளக்கு நன்வகாமடயாக அளிப்பதாக அவர் உறுதியளித்தார். 

6.அண்மையில் ைத்திய நிதியமைச்சகத்திடம் தனது அறிக்மகமய சைர்ப்பித்த பநரடி வரி விதி 

(Direct Tax Code) ெணிக்குழுவின் தமலவர் யார்? 

A) G C ஸ்ரீவஸ்தவா 

B) மான்சி பகடியா 

C) அகிகலஷ் ரஞ்சன்  

D) கிாிஷ் அஹுஜா 

 புதிய தநைடி வரி விதிகமள உருவாக்குவதற்காக ைத்திய அைசால் அமைக்கப்பட்ட ைத்திய தநைடி 

வரிகள் வாரியத்தின் உறுப்பினர் அகிதைஷ் ைஞ்சன் தமைமையிைான பணிக்குழு அண்மையில் 

தனது அறிக்மகமய ைத்திய நிதி & வபருநிறுவன விவகாைங்கள் அமைச்சர் நிர்ைைா சீதாைாைனிடம் 

சைர்ப்பித்துள்ளது. அறுபது ஆண்டுகள் பழமையான வருைானவரிச் சட்டம்,1961ஐ ைாற்றியமைக்கும் 

தநாக்கில் இந்தக் குழு அமைக்கப்பட்டது. 

 தனிநபர் வருைானவரி & வபருநிறுவன வரிக்கு படிமுமறயில் (Slab) ைாற்றங்கமள இந்தப் பணிக்குழு 

பரிந்துமைத்துள்ளதாக நம்பப்படுகிறது. தற்தபாது, தனிநபர் வருைானவரி கட்டமைப்பில் முப்பிரிவுகள் 

உள்ளன - 60 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கு, 60 வயதிற்கு தைற்பட்டவர்கள் ஆனால் எண்பது வயதுக்கு 

மிகாதவர்களுக்கு, மூன்றாவது 80 வயது ைற்றும் அதற்கு தைற்பட்டவர்களுக்கு. 
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 தற்தபாமதய நிமையில், 400 தகாடி ரூபாய் வமை விற்பமன வசய்யும் உள்நாட்டு நிறுவனங்கள் 25% 

வரி வசலுத்துகின்றன. பதிவுவசய்த வைாத்த நிறுவனங்களுள் 99.3% நிறுவனங்கள் இப்பிரிவில் வரும். 

ைத்திய வைவு வசைவு அறிக்மக 2020-21இன் ஒருபகுதியாக, இந்த அறிக்மக, நாடாளுைன்றத்தில் 

தாக்கல் வசய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

7.சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த அரசுசாரா நிறுவனைான கிரீன்பீஸின் அண்மைய அறிக்மகயின்ெடி, 

உலகில் ைனிதச் வசயல்வழிகளின் மூலம் மிக அதிக அளவில் சல்ெர் மட ஆக்மேமட (SO2) 

வவளியிடும் நாடு எது? 

A) ஈரான் 

B) இை்தியா  

C) இரஷ்யா 

D) பதன்னாப்பிாிக்கா 

 சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த அைசுசாைா நிறுவனைான கிரீன்பீஸ், அண்மையில், ததசிய வானூர்தியியல் ைற்றும் 

விண்வவளி நிர்வாகத்தின் (NASA) ஓதசான் கண்காணிப்பு கருவி (OMI) வசயற்மகக்தகாள் தைவின் 

பகுப்பாய்மவ வவளியிட்டுள்ளது. நாடு வாரியான உைக தைவரிமசப்படி, இந்தியா, உைகின் மிகப்வபரிய 

கந்தக மட ஆக்மசடு (SO2) வவளியிடும் நாடாக உள்ளது. ைனிதச் வசயல்வழிகளின் மூைம் வளிைண்ட 

-ைத்துக்குச் வசல்லும் கந்தக மட ஆக்மசடில் 15% இந்திய வதாழில்துமறயிடமிருந்து வசல்கிறது. 

 இந்தியாவில் அதிகம் கந்தக மட ஆக்மசடு வவளியாகும் இடங்களில் ைத்தியபிைததசத்தின் சிங்ைாலி, 

தமிழ்நாட்டின் வநய்தவலி ைற்றும் வசன்மன, ஒடிசாவின் தால்சர் ைற்றும் ஜார்சுகுடா, சத்தீஸ்கரின் 

தகார்பா, குஜைாத்தின் கச், வதைங்கானாவின் இைாைகுண்டம், ைகாைாஷ்டிைாவின் சந்திைபூர் ைற்றும் 

வகாைடி ஆகியமவ குறிப்பிடத்தகுந்தமவ. 

 தைலும், இந்தியாவில் உள்ள வபரும்பாைான ஆமைகளில் கந்தக நீக்க நுட்பம் இல்ைாைல்தபானதும் 

ஒரு பின்னமடவாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் காற்றில் ைாசுபடிவமத தடுக்க இயைவில்மை. தனித் 

தனியாகப் பார்த்தால், இைஷ்யாவின் நாரில்ஸ்க் உருக்கு வளாகம் உைகிதைதய அதிகளவு கந்தக 

வவளியீட்டு வதாழிற்துமறயாகும். அமதத்வதாடர்ந்து வதன்னாப்பிரிக்காவின் புைைங்கா ைாகாைத்தில் 

கிரிதயலும், ஈைானில் சாக்தைாசும் உள்ளன. ை.பி’இன் சிங்ைாலி ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது. 

 இந்தியாவிதைதய அதிகபட்சைாக தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுததாறும் 751 கிதைா டன் கந்தக மட ஆக்மசடு 

வாயு வவளிதயற்றப்படுகிறது. அதற்கடுத்தபடியாக ஒடிசா (648 கிதைா டன்), குஜைாத் (596 கிதைா டன்) 

ஆகிய ைாநிைங்கள் உள்ளன. ஆண்டுக்கு 215 கிதைா டன் கந்தக மட ஆக்மசடு வவளிதயற்றும் 

வசன்மன உைகிதைதய 29ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 
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8.அண்மையில், நிக்பகாட்டிமன A வமக நஞ்சு என வமகப்ெடுத்திய ைாநில அரசு எது? 

A) பஞ்சாப் 

B) கா்ைாேகா  

C) ஹாியானா 

D) ஒடிசா 

 கர்நாடக நஞ்சுகள் (மவத்திருத்தல் ைற்றும் விற்பமன வசய்தல்) விதிகள், 2015ஐ திருத்தியதன் மூைம் 

கர்நாடக அைசு அண்மையில் நிக்தகாட்டிமன ‘A வமக நஞ்சு’ என வமகப்படுத்தியுள்ளது. சட்டவிதைாத 

விற்பமன, நிக்தகாட்டின் வபாதியுமறகள் & மின்னணு - சிகவைட்டுகமள கடத்துதல் ஆகியவற்மறக் 

கட்டுப்படுத்துவதத இந்த நடவடிக்மகயின் தநாக்கைாகும். அதிக நச்சுவாய்ந்த தவதிகள் (சயதனாவஜன், 

ம ட்தைாமசயனிக் அமிைம், மநட்ைஜன் வபைாக்மசடு ைற்றும் பாஸ்ஜீன் தபான்றமவ) மிகக்குமறந்த 

அளவில்கூட காற்றில் வாயுவாகதவா அல்ைது நீைாவியாகதவா இருந்தால் அமவ உயிருக்கு ஆபத்மத 

விமளவிக்கும். 

9.அண்மையில் காலைான Dr. ஜகந்நாத் மிஸ்ரா, எந்த ைாநிலத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சராக 

இருந்தார்? 

A) பீகாா்  

B) ஜாா்க்கண்ே் 

C) உத்தரபிரகதசம் 

D) இராஜஸ்தான் 

 மும்முமற பீகாரின் முதைமைச்சைாக இருந்த Dr.ஜகந்நாத் மிஸ்ைா (82), ஆகஸ்ட்.19 அன்று தில்லியில் 

காைைானார். டிசம்பர் 1989 ைற்றும் ைார்ச் 1990க்கு இமடயில் பீகாரின் கமடசி காங்கிைஸ் முதல்வைாக 

மிஸ்ைா இருந்தார். P V நைசிம்ைைாவ் அமைச்சைமவயில் ைத்திய அமைச்சைாகவும் இடம்வபற்றிருந்தார். 

பத்திரிமக சுதந்தைத்துக்குத் தமட விதிக்கும் வமகயிைான, ‘அவதூறுச்வசய்தி ைதசாதா’ ைாநிை சட்டப் 

தபைமவயில் அவர் நிமறதவற்றினார். இறுதியாக, அவர் பாைதிய ஜன் காங்கிைசில் (இைாஷ்டிரிய) 

உறுப்பினைாக இருந்தார். 

10.ைகாராஷ்டிராவின் எந்த நகரத்தில், பிரிட்டிஷ் காலத்து ெதுங்கு குழியானது நிலத்தடி 

அருங்காட்சியகைாக ைாற்றி அமைக்கப்ெட்டுள்ளது? 

A) மும்நப  

B) ைாக்பூா் 

C) ைாசிக் 

D) ஒேரங்காபாத் 
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 மும்மப ைைபார் ைமையில் உள்ள ஆளுநர் ைாளிமகக்குள் அருங்காட்சியகைாக ைாற்றப்பட்ட பிரிட்டிஷ் 

காைத்து பதுங்கு குழிமய குடியைசுத்தமைவர் இைாம்நாத் தகாவிந்த் அண்மையில் திறந்துமவத்தார். 

15000 சதுை அடி பைப்பளவில் அமைந்துள்ள இந்த அருங்காட்சியகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள “வைய்நிகர் 

சாவடிகள் (Virtual Reality Booths) மூைம், எதிரி நாட்டுக் கப்பல்கள் வநருங்கும்தபாது, பீைங்கிகமளக் 

வகாண்டு தாக்கியழிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட பதுங்கு குழிகமள, பத்வதான்பதாம் நூற்றாண்டின் 

காைத்துக்தக வசன்று வபாதுைக்களால் காைமுடியும். 

 ஆளுநர் ைாளிமகயின் வைைாறும் ைற்வறாரு பகுதியில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. 2016ஆம் ஆண்டில், 

ஆளுநர் வித்யாசாகர் ைாவ் அவர்களால் இந்தப் பிரிட்டிஷ் காைத்து பதுங்கு குழி கண்டறியப்பட்டது. இது 

எறிகமை அங்காடி, துப்பாக்கி எறிகமை, வபாதியுமற அங்காடி ைற்றும் பீைங்கி அங்காடி மையம் 

தபான்ற 13 அமறகளால் ஆனது. 

 முழு பதுங்கு குழியிலும் சரியான வடிகால் அமைப்பு ைற்றும் புதிய காற்று ைற்றும் வவளிச்சத்திற்கான 

நுமழவாயில்கள் உள்ளன. இந்தப் பதுங்கு குழி, முதைாம் உைகப்தபாருக்கு முந்மதய காைத்தியது 

என்றும், கடற்பமட தாக்குதல்களில் இருந்து பம்பாய் தகாட்மடமய பாதுகாப்பதற்காக கடற்கமைக்கு 

அருகில் நிறுவப்பட்டது என்றும் நம்பப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘ைகாத்ைா காந்தி சர்ெத் பசகத் பீைா பயாஜனா’ என்னும் சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டத்மத அறிமுகம் 

வசய்துள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) மகாராஷ்டிரா 

B) பஞ்சாப்  

C) இராஜஸ்தான் 

D) உத்தரபிரகதசம் 

 முன்னாள் பிைதைர் இைாஜீவ் காந்தியின் 75ஆவது பிறந்தநாமளக் குறிக்கும் வமகயில், பஞ்சாப் அைசு 

‘ைகாத்ைா காந்தி சர்பத் தசகத் பீைா தயாஜனா’ என்ற பிைம்ைாண்ட சுகாதாை காப்பீட்டுத் திட்டத்மத 

உருவாக்கியுள்ளது. இது, ைாநிைத்தின் 76% ைக்கமள உள்ளடக்கும். இந்தத் திட்டம், ஏமழகளுக்கான 

நடுவைைசின் ‘பிைதை ைந்திரி ஜன் ஆதைாக்கிய தயாஜனா’ (PMJAY) என்ற சுகாதாை காப்பீட்டுத் 

திட்டத்துடன் இமைக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய சமூக-வபாருளாதாை ைற்றும் சாதி கைக்வகடுப்பின்படி, 

ஆயுஷ்ைான் பாைத், 14.86 இைட்சம் குடும்பங்கமள ைட்டுதை உள்ளடக்கியுள்ளது. ஆனால் பஞ்சாபின் 

இந்தத் திட்டம், வைாத்தம் 46 இைட்சம் குடும்பங்களுக்கு பயனளிக்கும். 

 PMJAY திட்டத்மதப்தபாைதவ, பஞ்சாப் அைசாங்கமும் ஆண்டுக்கு ரூ.5 இைட்சம் வமையிைான சுகாதாை 

காப்பீட்மட வழங்கும். 14.86 ைட்சம் குடும்பங்களுக்கான ஆண்டு காப்பீட்டுத்வதாமக வசைமவ 60:40 

என்ற விகிதத்தில் நடுவைைசும் ைாநிை அைசும் ஏற்கும். மீதமுள்ள பயனாளிகளுக்கு, பஞ்சாப் அைசு முழு 

வசைமவயும் ஏற்கும். 1,396 வமக ைருத்துவச் சிகிச்மசகளுக்கு சுகாதாை காப்பீட்மட வழங்கும் பஞ்சாப் 

திட்டைானது, 200 அைசாங்க ைருத்துவைமனகள் உட்பட அதிகாைப்பூர்வ பட்டியலில் உள்ள 450க்கும் 

தைற்பட்ட ைருத்துவைமனகளின் மூைம் வசயல்படுத்தப்படும். 

2.எந்தத் துமறயுடன் NISHTHA திட்டம் வதாடர்புமடயது? 

A) மங்கல்யான் 

B) கல்வி  

C) மின்னணு வங்கியியல் 

D) பபண்கே் அதிகாரமேித்தல் 

 ஆக.21 அன்று, ைத்திய ைனிதவள தைம்பாட்டுத்துமற அமைச்சர் இைதைஷ் தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’, 

‘NISHTHA’ என்னும் உைகின் மிகப்வபரிய ஆசிரியர் பயிற்சித் திட்டத்மத புதுதில்லியில் வதாடங்கி 

மவத்தார். இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், நாடு முழுவதும் 42 இைட்சத்துக்கும் தைற்பட்ட ஆசிரியர்களுக்குப் 

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

என்பதன் சுருக்கதை ‘NISHTHA’. 

 அமனத்து அைசு ஆைம்பப் பள்ளிகளில் பணியாற்றி வரும் அமனத்து ஆசிரியர்கள் ைற்றும் பள்ளித் 

தமைமையாசிரியர்கள், ைாநிை கல்வி ஆைாய்ச்சி ைற்றும் பயிற்சி கவுன்சில்கள் ைற்றும் பிற கல்வித் 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/
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துமறகளில் பணியாற்றும் ஆசிரிய உறுப்பினர்கள் ஆகிதயாமை உள்ளடக்கிய சுைார் 42 இைட்சம் 

பங்தகற்பாளர்களின் திறன்கமள கட்டமைப்பதத இந்த ஒருங்கிமைந்த திட்டத்தின் தநாக்கைாகும். 

3.அண்மையில் காலைான ொபுலால் வகளர், எந்த ைாநிலத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சராக 

இருந்தார்? 

A) ஜாா்க்கண்ே் 

B) ஹிமாச்சலபிரகதசம் 

C) உத்தரபிரகதசம் 

D) மத்தியபிரகதசம்  

 ைத்தியபிைததச ைாநிைத்தின் முன்னாள் முதல்வர் பாபுைால் வகளர் (89), தபாபாலில், ஆக.21 அன்று 

காைைானார். முதுமையின் காைைைாக 2018இல் ததர்தல் அைசியலிலிருந்து அவர் ஓய்வு வபற்றார். 

ஆகஸ்ட் 2004 முதல் 2005 நவம்பர் வமை ைத்தியபிைததசத்தின் முதைமைச்சைாக பணியாற்றிய அவர், 

பத்து முமற தகாவிந்த்புைா சட்டப்தபைமவத்வதாகுதியிலிருந்து சட்டைன்றத்துக்கு ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டார். 

4.அவைரிக்காவின் பகடலினா வாய்க்காமலக் கடந்த முதல் ஆசிய நீச்சல் வீரரான சபதந்திர சிங் 

பலாஹியா, எந்த ைாநிலத்மதச் பசர்ந்தவர்? 

A) மத்தியபிரகதசம்  

B) இராஜஸ்தான் 

C) பஞ்சாப் 

D) ஹாியானா 

 ஆக.21 அன்று, ைத்தியபிைததசத்மதச் தசர்ந்த இந்திய பாைா நீச்சல் வீைர் சததந்திை சிங் தைாஹியா, 

அவைரிக்காவின் தகடலினா வாய்க்காமைக்கடந்த முதைாவது ஆசிய நீச்சல் வீைர் என்ற வைைாற்றுச் 

சாதமனமய புரிந்தார். ஆங்கிை ைற்றும் தகடலினா வாய்க்கால்கமளக் கடந்து ஆசிய சாதமனமய 

அவர் பமடத்துள்ளார். குவாலியரில் பிறந்த சததந்திைா, ஐந்து அணி வீைர்களுடன் இந்திய பாைா ரிதை 

அணிமய வழிநடத்தி 11 ைணி 34 நிமிடங்களில் தகடலினா வாய்க்காமைக்கடந்தார். அந்த தநைத்தில், 

நீரின் வவப்பநிமை 13°C வமை இருந்தது. 2014இல் ைத்தியபிைததசத்தின் மிகவுயர்ந்த விமளயாட்டு 

விருதான ‘விக்ைம் விருமத’ சத்தயந்திைா வபற்றார். 
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5.2019 வதற்காசிய ‘Spelling Bee’ பொட்டியில் வவன்ற இந்திய - அவைரிக்க இமளைர் யார்? 

A) காவ்யா பகாப்பரப் 

B) ைவ்னீத் முரேி  

C) துருவ் பகோ் 

D) சியாமை்தக் கபரா 

 நியூ வஜர்சிமயச் தசர்ந்த இந்திய - அவைரிக்க இமளஞைான நவ்னீத் முைளி, நடப்பாண்டு வதற்காசிய 

‘Spelling Bee’ (SASB) தபாட்டிமய வவன்றுள்ளார். இப்தபாட்டிக்கான பரிசுத்வதாமக $3,000 அவைரிக்க 

டாைர்களாகும். SASB என்பது வதற்காசிய வம்சாவளிமயச் தசர்ந்த சிறார்களுக்காக ஆண்டுததாறும் 

நடத்தப்படும் ஒரு தபாட்டியாகும். வதற்காசிய வம்சாவளிமயச் தசர்ந்த குமறந்தபட்சம் ஒரு வபற்தறார் 

(அ) தாத்தா-பாட்டி அல்ைது ஆப்கானிஸ்தான், வங்கததசம், பூட்டான், இந்தியா, ைாைத்தீவு, தநபாளம், 

பாகிஸ்தான் அல்ைது இைங்மக ஆகிய நாடுகமள பூர்வீகைாகக் வகாண்ட 14 வயது அல்ைது அதற்கு 

குமறவான எந்தவவாரு ைாைாக்கரும் இந்தப் தபாட்டியில் பங்தகற்கைாம். 

6. SAARC வவளியுறவு அமைச்சர்களின் முமறசாரா கூட்டத்மத நடத்த முடிவு வசய்துள்ள நாடு எது? 

A) பூே்ோன் 

B) கைபாேம்  

C) இை்தியா 

D) இலங்நக 

 வரும் வசப்டம்பரில் நமடவபறவுள்ள 74ஆவது ஐக்கிய நாடுகள் வபாது அமவ அைர்வின் ஒருபகுதியாக, 

SAARC வவளியுறவு அமைச்சர்களின் முமறசாைா கூட்டத்மத நடத்த தநபாளம் திட்டமிட்டுள்ளது. 

18ஆவது SAARC உச்சிைாநாடு காத்ைாண்டுவில் 2014இல் நமடவபற்றது; அடுத்த உச்சிைாநாட்மட 

2016இல் பாகிஸ்தான் நடத்தவிருந்தது. ஆனால், ஜம்மு – காஷ்மீரின் உரியில் உள்ள ஒரு இைாணுவத் 

தளத்தில் நடத்தப்பட்ட பயங்கைவாதத் தாக்குதலில் 19 வீைர்கள் வகால்ைப்பட்டமத அடுத்து, இந்தியா 

பங்தகற்பமத புறக்கணித்த பின்னர் அவ்வுச்சிைாநாடு இைத்து வசய்யப்பட்டது. 

 பாகிஸ்தான் மீதான அழுத்தத்மத அதிகரிப்பதற்காக உச்சிைாநாட்டிலிருந்து வவளிதயற இந்தியா முடிவு 

வசய்தமதத் வதாடர்ந்து வங்கததசம், பூட்டான் ைற்றும் ஆப்கானிஸ்தானும் வவளிநடப்பு வசய்தன. 

பயங்கைவாதத்மத மகயாள பாகிஸ்தான் நடவடிக்மக எடுத்தால் ைட்டுதை மீண்டும் பங்தகற்பதாக 

இந்தியா அறிவித்தது. 
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7.எந்த நகரத்தில், நடப்ொண்டு உலக இமளபயார் வசஸ் சாம்பியன்ஷிப் நமடவெறவுள்ளது? 

A) பகால்கத்தா 

B) மும்நப  

C) புகன 

D) புது தில்லி 

 அக்.1-13 வமை மும்மபயில் நமடவபறவுள்ள ைதிப்புமிக்க உைக இமளதயார் வசஸ் சாம்பியன்ஷிப்மப 

இந்தியா முதன்முமறயாக நடத்துகிறது. U-14, U-16 ைற்றும் U-18 பிரிவுகளில் உைகின் சிறந்த திறமை 

மிக்க வசஸ் வீைர்கள் இதில் பங்தகற்பார்கள். அகிை இந்திய வசஸ் சம்தைளனத்தின்கீழ், இப்தபாட்டிமய 

அகிை ைைாத்தி சதுைங்க சங்கம் ஏற்பாடு வசய்துவருகிறது. இைஷ்யா, அவைரிக்கா, பிைான்சு, இத்தாலி, 

அசர்மபஜான் உள்ளிட்ட 62 நாடுகளின் வீைர்கள் தங்களின் பங்தகற்மப உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். 

8.எந்த IITஐச் பசர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், சர்க்கமர & உப்மெக் வகாண்டு உயிரி எரிவொருமள (Bio 

fuel) உருவாக்கும் ஒரு முமறமய உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) ஐஐடி இை்துூா் 

B) ஐஐடி பாம்கப 

C) ஐஐடி ஐதராபாத்  

D) ஐஐடி கான்பூா் 

 சர்க்கமை, கந்தக அமிைம் ைற்றும் உப்பு முதலியவற்மறப் பயன்படுத்துவதன் மூைம், IIT ஐதைாபாத்மதச் 

தசர்ந்த ஆைாய்ச்சியாளர்கள், உயிரி-எரிவபாருள் முன்தனாடிகளின் தயாரிப்புக்கு உதவும் ைலிவான 

ைற்றும் திறமையான ஒரு நாதனா-கார்பன் விமனயூக்கிமய உருவாக்கியுள்ளனர். டீசல் ைற்றும் 

வஜட் எரிவபாருளின் முன்தனாடியான C15 ஆக்ஸிஜதனற்றப்பட்ட மகட்தைாகார்பமன உற்பத்தி 

வசய்வதற்கு வணிகரீதியாக கிமடக்கக்கூடிய வமககமள விடவும் சிறந்த வசயல்திறமனயும் ததர்வுத் 

திறமனயும் இந்த விமனயூக்கி வகாண்டுள்ளது. 

 உத்தைபிைததசம் ைற்றும் ஆந்திை பிைததசம் / வதைங்கானா தபான்ற ைாநிைங்கள் நாட்டில் அதிக அளவு 

தசாளக்கழிவுகமள உற்பத்தி வசய்வதால் இவ்வளர்ச்சி முக்கியத்துவம் மிகுந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. 

இந்தச் தசாளக்கழிவுகமள எரிப்பதற்கு பதிைாக ைதிப்புமிக்க எரிவபாருளாக ைாற்றைாம். IIT ஐதைாபாத் 

நிறுவனம் உருவாக்கிய நாதனா-கார்பன் விமனயூக்கியானது உயிரி-எரிவபாருளாக ைாற்றும் வசயல் 

முமறமயத் தூண்டும். கூடுதல் எரிசக்தி ஆதாைைாக இருப்பமதத் தவிை, தசாள விவசாயிக்கு கூடுதல் 

வருவாய் ஈட்டும் வாய்ப்மபயும் இது வழங்குகிறது. 
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9.வசக் குடியரசில் நடந்த 2019 தடகள மிடிங்க் வரய்ட்டர் நிகழ்வில் ஆண்கள் 300 மீட்டர் ஓட்டத்தில் 

தங்கம் வவன்ற இந்திய ஸ்ப்ரிண்டர் யார்? 

A) குன்ஹூ முகமது 

B) கமாகன் குமாா் ராஜா 

C) முகமது அனாஸ்  

D) ைிா்மல் ோம் 

 வசக் குடியைசில் நடந்த நடப்பாண்டு தடகள மிட்டிங்க் வைய்ட்டர் நிகழ்வில், இந்திய ஸ்ப்ரிண்டர்களான 

ஹிைா தாஸ் ைற்றும் முகைது அனாஸ் முமறதய வபண்கள் & ஆண்கள் 300 மீ., ஓட்டப்பந்தயங்களில் 

தைா ஒரு தங்கப்பதக்கம் வவன்றனர். கடந்த ஜூமை.2 முதல் ஐதைாப்பிய ைண்ணில் இவர் வவல்லும் 

ஆறாவது தங்கைாகும் இது. ஆண்களுக்கான 300 மீட்டர் ஓட்டத்தில் அசத்திய இந்தியாவின் முகைது 

அனாஸ், 32.41 வினாடியில் இைக்மக அமடந்து தங்கம் வவன்றார். 

 இதத நிகழ்வில், இந்தியாவின் நிர்ைல் டாம் 33.03 வினாடிகளில் இைக்மக அமடந்து வவண்கைம் 

வவன்றார். வசப்டம்பர் - அக்தடாபர் ைாதங்களில் ததாகாவில் நடக்கவுள்ள உைக சாம்பியன்சிப்பிற்கான 

400 மீட்டர் தபாட்டிக்கு, ததசிய சாதமன பமடத்த அனாஸ் ஏற்கனதவ தகுதிவபற்றுள்ளார். ஹிைா தாஸ் 

இன்னும் அந்தத் தகுதிமய அமடயவில்மை. 

10.எந்தத் பததியில், இந்தியாவில் சமூக நல்லிணக்க நாள் வகாண்டாடப்ெடுகிறது? 

A) ஆகஸ்ே் 21 

B) ஆகஸ்ே் 22 

C) ஆகஸ்ே் 20  

D) ஆகஸ்ே் 23 

 இந்தியாவில், ைமறந்த முன்னாள் பிைதைர் ைாஜீவ் காந்தியின் பிறந்தநாமள நிமனவுகூரும் வமகயில் 

ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஆகஸ்ட்.20 அன்று ‘சத்பவன திவாஸ்’ (அல்ைது சமூக நல்லிைக்க நாள்) 

வகாண்டாடப்படுகிறது. ைாஜீவ் காந்தியின் 75ஆவது பிறந்தநாமள முன்னிட்டு, காங்கிைசு இமடக்காைத் 

தமைவர் தசானியா காந்தியும், இைாகுல் காந்தியும் இமைந்து ஆக.20 அன்று 'Memories and Archives 

of Rajiv Gandhi' என்ற தமைப்பிைான ஒரு கண்காட்சிமயத் வதாடங்கிமவத்தனர். 

 இைாஜீவ் காந்தி, 1984 முதல் 1989 வமை இந்தியாவின் 6ஆவது பிைதைைாக பணியாற்றினார். 1984ஆம் 

ஆண்டு தனது தாயார் பிைதைர் இந்திைா காந்தி படுவகாமை வசய்யப்பட்ட பின்னர் நாற்பதாவது வயதில் 

இளவயது இந்திய பிைதைைாக பதவிதயற்றார். 1991 தை.21 அன்று, இைாஜீவ், தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருப் 

வபரும்புதூரில் நடந்த ததர்தல் தபைணியில், தமிழீழ விடுதமைப் புலிகளின் (LTTE) ைனித வவடிகுண்டு 

தாக்குதைால் படுவகாமை வசய்யப்பட்டார். அவைது நிமனவுநாள், “ததசிய பயங்கைவாத எதிர்ப்பு 

நாளாகவும்” அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்திய அமைச்சரமவ வசயலாளர், ____ இன் பநரடி வொறுப்பில் வசயல்ெடுகிறார்? 

A) பபருைிறுவன விவகார அநமச்சகம் 

B) பிரதமா்  

C) உே்துநற அநமச்சகம் 

D) ைிதி அநமச்சகம் 

 இைாஜீவ் வகளபா IAS (ஜார்கண்ட்: 1982) புதிய அமைச்சைமவயின் வசயைாளைாக ஈைாண்டுகளுக்கு 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். பிைதீப் குைார் சின் ாவுக்குப் பின் இந்தப் பதவிக்கு வரும் இவரின் பதவிக்காைம் 

2019 ஆகஸ்ட்.30 முதல் நமடமுமறக்கு வரும். வகளபா, தற்தபாது ைத்திய உள்துமற வசயைாளைாக 

பணிபுரிந்து வருகிறார். அமைச்சைமவ வசயைாளர் என்பவர் இந்திய அைசின் மிகவுயர்ந்த நிர்வாக 

அதிகாரியும், மிக-மூத்த அைசு ஊழியரும் ஆவார். அவர் பிைதைரின் தநைடி வபாறுப்பில் வசயல்படுகிறார். 

2.இந்தியாவின் புதிய ொதுகாப்பு வசயலாளராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளவர் யார்? 

A) அஜய் குமாா்  

B) இராஜ் குமாா் அகா்வால் 

C) சுபாஷ் சை்திரா 

D) இராஜீவ் பகேபா 

 அஜய் குைார் IAS (தகைளா: 1985) புதிய பாதுகாப்பு வசயைாளைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சஞ்மச 

மித்ைாவுக்குப் பிறகு அவர் இந்தப் பதவிக்கு வந்துள்ளார். அவமைத்தவிை, ைக்களமவயின் வசயைாளைாக 

பிரிஜ் குைார் அகர்வாலும், பாதுகாப்பு உற்பத்தித்துமறயின் வசயைாளைாக சுபாஷ் சந்திைாவும் நியைனம் 

வசய்யப்பட்டுள்ளனர். பிைதைர் தைாடி தமைமையிைான அமைச்சைமவயின் நியைனக்குழு, இந்த 

நியைனங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

3.வர்ை அறிவியல் வதாடர்ொன பதசிய ைாநாடு, அண்மையில் எந்த நகரத்தில் நமடவெற்றது? 

A) பசன்நன  

B) புது தில்லி 

C) பகாச்சின் 

D) பஜய்ப்பூா் 

 ஆகஸ்ட்.22 அன்று, ைத்திய AYUSH இமையமைச்சர் ஸ்ரீபத் வயதசா நாயக், வர்ை அறிவியல் குறித்த 

இைண்டு நாள் ததசிய ைாநாட்மட வசன்மனயில் வதாடங்கிமவத்தார். ‘வர்ைம்' என்பது சித்த ைருத்துவ 
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முமறயின் ஓர் அங்கைாகும். தைலும், இது ஒரு தற்காப்புக் கமையுைாகும். இந்தத் ததசிய ைாநாட்மட, 

வசன்மனயில் உள்ள ததசிய சித்த ைருத்துவ நிறுவனம் ஏற்பாடு வசய்திருந்தது. 

4. 'Op-Blue Freedom' என்ெது எந்த விமளயாட்டுடன் வதாடர்புமடயது? 

A) Water Skiing 

B) Water Polo 

C) Parasailing 

D) Scuba Diving (மூச்சுவிடு அநமப்புேன் ைீாில்குதித்தல்)  

 ஆசியாவிதைதய முதன்முதைாக, 8 ஆயுதப்பமட வீைர்கள் தங்களின் ‘சிறப்புப் பமட சாகசங்கள்’ என்ற 

முதன்மைத் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, ‘Op-Blue Freedom’ என்ற தமைப்பில் ததசிய அளவிைான ஓர் 

உயர்நிமை சாகச விமளயாட்டுக்கள் உயிர்வாழ் பயிற்சி ைற்றும் தற்காப்புத் திட்டத்மதத் வதாடங்கினர். 

இந்தச் சிறப்புப் பமட சாகசங்கள், தைஜர் விதவக் தஜக்கப் (ஓய்வு) தமைமையிைானது ைற்றும் இந்திய 

இைாணுவ பாைா கைாண்தடாக்கள் ைற்றும் கடற்பமட கைாண்தடாக்கள் (MARCOS) ஆகியவற்றின் 

வீைர்கள் இதில் உள்ளனர். ‘Op-Blue Freedom’ என்பது குமறபாடுகள் உள்ளவர்களுக்கும், உடல் 

திறன் உமடயவர்களுக்குைான ஒரு நாடு தழுவிய ஸ்கூபா மடவிங் திட்டைாகும். 

 சிறப்புப் பமடகளில் உள்ள சாகச ஆர்வைர்களுக்கு பயிற்சியளிப்பதத இந்தத் திட்டத்தின் தநாக்கைாகும். 

ைத்திய விமளயாட்டுத்துமற அமைச்சர் கிைண் ரிஜிஜு ைற்றும் கால்பந்து வீைர் மபச்சுங் பூட்டியா 

ஆகிதயார் ‘Op-Blue Freedom’காக தில்லி - NCT பிரிவுக்கான ஸ்கூபா மடவ் தபாட்டிமய வகாடி 

அமசத்து வதாடங்கிமவத்ததன் காைைைாக அண்மைச் வசய்திகளில் ‘Op-Blue Freedom’ இடம்வபற்றது. 

5.இந்திய - ெசிபிக் தீவுகள் ஒத்துமழப்புக்கான (FIPIC) ைன்றத்தில் உறுப்பினர்களாக உள்ள தீவு 

நாடுகள் எத்தமன? 

A) 20 

B) 14  

C) 16 

D) 18 

 160க்கும் தைற்பட்ட நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்கு அயல்நாட்டு பயணிகமள ஈர்ப்பதற்காக சுற்றுைாப் 

பயணிகளின் வருமகக்தகற்ப மின்னணு முமறயில் விசா கட்டைத்மத வசலுத்தி, விசா வபறும் வசதி 

அளிக்க ைத்திய சுற்றுைா அமைச்சகம் முடிவு வசய்துள்ளது. சுற்றுைாப் பயணியர் அதிகம் வரும், ஜூமை 

முதல் ைார்ச் வமை $25 டாைர் என்ற கட்டைத்திலும், சுற்றுைாப் பயணியர் குமறவாக வரும் ஏப்ைல் – 

ஜூன் வமை $10 டாைர் என்ற கட்டைத்திலும் மின்னணு முமறயில் நுமழவு இமசவு கட்டைத்மத 

அறிமுகப்படுத்த அமைச்சகம் பரிந்துமைத்துள்ளது. 
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 அமைச்சகைானது ஐந்தாண்டுக்கு வசல்லுபடியாகும் ஒரு புதிய மின்னணு சுற்றுைா விசாமவயும் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன்கட்டைம் $80 ஆகவும், ஓைாண்டுக்கான மின்னணு சுற்றுைா விசாவின் 

கட்டைம் $40 ஆகவும் நிர்ையம் வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இருப்பினும், இந்திய-பசிபிக் தீவுகள் ஒத்துமழப்பு ைன்றத்தில் உறுப்பினர்களாக உள்ள 14 பசிபிக் தீவு 

நாடுகமளச் தசர்ந்த (பிஜி, குக் தீவுகள், கிரிபட்டி, ைார்ஷல் தீவுகள், மைக்தைாதனசியா, வநளரு, நியு தீவு, 

பைாவ், பப்புவா நியூ கினியா, சதைாவா, சாைைன் தீவுகள், தடாங்கா, துவாலு ைற்றும் வனாடு ைற்றும் 

மியானைர், அர்வஜன்டினா, இந்ததாதனசியா, சமைக்கா, வைாரிசியஸ், சீவஷல்ஸ், வதன்னாப்பிரிக்கா 

ைற்றும் உருகுதவ) சுற்றுைாப் பயணிகளுக்கு நுமழவு இமசவு கட்டைம் இருக்காது. உள்துமற 

அமைச்சகம் ைற்றும் வவளியுறவு அமைச்சகம் ஆகிய இைண்டும் வநகிழ்வான இந்த மின்னணு சுற்றுைா 

நுமழவு இமசவுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளன. 

6.பராபொடிக்ஸ் & 5G வதாடர்ொக IISc உடன் கூட்டுச்பசர்ந்துள்ள இந்திய வதாழினுட்ெ நிறுவனம் எது? 

A) விப்கரா  

B) இன்கபாசிஸ் 

C) ோோ 

D) ாிநலயன்ஸ் 

 தைாதபாடிக்ஸ் ைற்றும் 5G முதலிய தானியங்கி அமைப்புகளில் நவீன பயன்பாட்டு ஆைாய்ச்சிமய 

தைற்வகாள்வதற்காக WIPRO நிறுவனைானது இந்திய அறிவியல் கழகத்துடன் கூட்டுச் தசர்ந்துள்ளது. 

இைண்டு நிறுவனங்களும் கூட்டாக, ‘WIPRO IISc ஆைாய்ச்சி ைற்றும் கண்டுபிடிப்பு வநட்வவார்க் (WIRIN)’ 

என்றவவாரு வதாழில் - கல்வி ஒத்துமழப்பு அைமக அமைத்துள்ளன. இது, வதாழில்நுட்பம் ைற்றும் 

தயாரிப்பு வடிவமைப்பில் எண்ைைாக்கம், ஆைாய்ச்சி ைற்றும் புத்தாக்கங்கமள ஊக்குவிக்கும்.  

 வசயற்மக நுண்ைறிவு (AI), எந்திை கற்றல், Visual Computing, Human Computer Interaction (HCI) & 

Vehicle-to-everything Communication (V2X) ஆகியவற்றில் அதிநவீன வதாழில்நுட்பங்களின் ஆைாய்ச்சி 

ைற்றும் தைம்பாடு குறித்து இரு நிறுவனங்களும் கவனம் வசலுத்தும். ஆைாய்ச்சியின் முடிவுகள் WIPRO 

நிறுவனத்தால் அதன் வாடிக்மகயாளர்களுக்கும் வதாழில் சூழல் அமைப்புக்கும் வழங்கப்படும். 

7. SARAL – ‘State Rooftop Solar Attractiveness Index’இல் முதலிடத்மதப் வெற்ற ைாநிலம் எது? 

A) ஆை்திரப்பிரகதசம் 

B) குஜராத் 

C) கா்ைாேகா  

D) பதலங்கானா 

 சூரிய தைற்கூமை பயன்பாட்டின் அடிப்பமடயில் இந்திய ைாநிைங்கமள ைதிப்பிடும் SARAL - ‘State 

Rooftop Solar Attractiveness Index’இல் கர்நாடக ைாநிைத்திற்கு முதலிடம் கிமடத்துள்ளது. இந்தக் 

குறியீட்மட, அண்மையில், ைத்திய மின் ைற்றும் புதிய & புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் துமற அமைச்சர் 
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RK சிங் வவளியிட்டார். வதைங்கானா 2ஆவது இடத்மதயும், அதமனத்வதாடர்ந்த இடங்கமள குஜைாத், 

ஆந்திைப்பிைததசம் ஆகிய ைாநிைங்கள் வபற்றுள்ளன. இக்குறியீட்மட புதிய & புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி 

அமைச்சகம், சக்தி நீடித்த ஆற்றல் அறக்கட்டமள, ASSOCHAM ைற்றும் Ernst ைற்றும் Young ஆகியமவ 

இமைந்து வடிவமைத்துள்ளன. 

8.வசன்மனக் கடற்கமரயில் நிகழ்ந்த 'கடல் ஒளிர்வு'க்குக் காரணைான ொசி எது? 

A) Cryptomonad 

B) Diatom 

C) Noctiluca  

D) Wakame 

 ஆக.18 அன்று, வசன்மனயில் உள்ள ஈஞ்சம்பாக்கம் கடற்கமை ைற்றும் வபசன்ட் நகரின் எலியட்ஸ் 

கடற்கமைக்கு வந்திருந்தவர்கள் கடைமைகள் நீைநிறத்தில் மின்னியமதக்கண்டனர். இது வபாதுவாக 

‘கடல் ஒளிர்வு – Sea Tinkle’ என அறியப்படுகிறது. கடல்சார் வல்லுநர்களின் கூற்றுப்படி, கடைமைகள் 

நீைநிறைாக ஒளிர்ந்ததற்கு மின்னிய அந்த நிகழ்வுக்குப் பின்னால் ‘Noctiluca’ என்னும் ஒரு பாசி வமக 

காைைைாக இருந்துள்ளது. 

 பாசிகள் உயிவைாளிர்தல் (Bioluminescence) (வதாந்தைவு ஏற்படும்தபாது உயிரியல் ரீதியாக ஒளிமய 

உமிழ்வது) நிகழ்மவ வவளிப்படுத்துகின்றன. ‘Luciferase’ என்னும் ஒரு வநாதி ஆக்சிசனுடன் விமன 

புரிந்து ஒரு தவதி எதிர்விமனயின் மூைம் ஒளிமய உருவாக்குகிறது. மின்மினிப்பூச்சிகள், ஒருசிை 

வண்டுகள் ைற்றும் கடல் உயிரினங்களான ஆங்கிைர் மீன் ைற்றும் கடல் முகட்டுப் பூச்சிகளில் இந்த 

உயிவைாளிர்தல் காைப்படுகிறது. 

 பாசிகள் உற்பத்தி வசய்யும் இந்த ஒளியானது பார்மவக்கு அழகாக இருந்தாலும், அவற்றின் வருமக 

கடலின் நைத்திற்கு நன்றன்று. ‘Noctiluca’ என்பது மிதமவ உயிரினங்கமள (Diatom) வகாடூைைாக 

தவட்மடயாடும் ஒரு பாசி வமகயாக அறியப்படுகிறது. அது, கடலின் உைவுச்சங்கிலிமய சீர்குமைக்க 

வழிவகுக்கிறது. 2000ஆம் ஆண்டுகளின் முற்பகுதியில் வடக்கு அதைபிய கடலில் ஆண்டுததாறும் 

இத்தமகய நிகழ்வுகள் ஏற்பட்டதாக பதிவுகள் உள்ளன. தகாவா, மும்மப ைற்றும் தகைள உப்பங்கழிகள் 

இத்தமகய நிகழ்வுகமளக் கண்டுள்ளன. 

9. 'Quality Unknown: The Invisible Water Crisis' என்ற தமலப்பில் அறிக்மக வவளியிட்டுள்ள சர்வபதச 

அமைப்பு எது? 

A) வா்த்தகம் மற்றும் வோ்ச்சி பதாோ்பான ஐ.ைா தீா்மானம் 

B) ஆசிய வோ்ச்சி வங்கி 

C) உலக வங்கி  

D) ஐ.ைா பபாது அநவ 
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 ைனித ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்காக உைக வங்கி அண்மையில் 'Quality 

Unknown: The Invisible Water Crisis' என்ற தமைப்பில் அறிக்மகவயான்மற வவளியிட்டுள்ளது. நுண் 

-உயிரி, கழிவுநீர், தவதிகள் & வநகிழி ஆகியவற்றின் கூட்டுக்கைமவயானது நீர் வழங்கலிலிருந்து 

உயிர்வளிமய உறிஞ்சி, ைக்களுக்கும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளுக்குைான நீமை எவ்வாறு நஞ்சாக 

ைாற்றுகிறது என்பமத இந்த ஆய்வு ைதிப்பீடு வசய்துள்ளது. 

 ைாசுபாட்டின் விமளவாக ஏமழ ைற்றும் பைக்காை நாடுகள் என அமனத்தும் தைாசைான நீர்தை 

ஆபத்தில் உள்ளன. தைாசைான நீர்தைத்திற்கு மிக முக்கியக் காைணியாக இருப்பது மநட்ைஜன் ஆகும். 

இது, தவளாண்மையில் உைைாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இறுதியில் இது ஆறுகள், ஏரிகள் ைற்றும் 

வபருங்கடல்களில் நுமழயும்தபாது அங்கு மநட்தைட்டுகளாக ைாற்றம் வபறுகின்றது. மநட்தைட்டுகள், 

சிறார்களின் வளர்ச்சி ைற்றும் மூமளவளர்ச்சிமய பாதிக்கின்றன. தைலும், வயதுவந்ததாரில் வளர்ச்சித் 

திறமனயும் அது பாதிக்கிறது. 

 உயிரிகளுக்கான உயிர்வளியின் ததமவ – Biological Oxygen Demand (ஒட்டுவைாத்த நீர்தைத்மத 

அளவிட பயன்படும் காைணி) ஒரு குறிப்பிட்ட வைம்மபக் கடக்கும்தபாது, பிைச்சமனயால் பாதிக்கப்பட்ட 

பகுதிகளில் வைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) வளர்ச்சி 1/3 பங்காக குமறயும். இதற்குக்காைைம் 

நைவாழ்வு, தவளாண்மை ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் ஏற்படும் தாக்கதை ஆகும். 

10.வனவுயிரி வர்த்தக கண்காணிப்பு வமலயமைப்பின் (TRAFFIC) தமலமையகம் எங்குள்ளது? 

A) பிரான்ஸ் 

B) பஜா்மனி 

C) ஐக்கிய கபரரசு  

D) ஐக்கிய அபமாிக்க ைாடுகே் 

 வனவிைங்கு வர்த்தக கண்காணிப்பு வமையமைப்பானது (TRAFFIC) அண்மையில், ‘Skin and Bones 

Unresolved: An Analysis of Tiger Seizures from 2000-2018’ என்ற புதிய அறிக்மகமய வவளியிட்டது. 

இந்தப் புதிய TRAFFIC பகுப்பாய்வின்படி, 2000 முதல் அடுத்து வந்த 19 ஆண்டுகளில் புலிகள் ைற்றும் 

புலிகளின் உடல் பாகங்கள் கடத்தலில் இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளது. புலித்ததால் ைற்றும் எலும்புகள் 

தவிை, உயிருடன் இருக்கும் புலிகள் கடத்தப்பட்டு, சட்டவிதைாதைாக அமவ விற்பமன வசய்யப்பட்டதாக 

பை வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது, நமடவபற்ற 463 சம்பவங்களில் 40.5% ஆகும். 

 ஒட்டுவைாத்தைாக, உைகளவில் 2000 – 2018 வமை 32 நாடுகளில் எடுக்கப்பட்ட கைக்கீடுப்படி 2359 

புலிகள் இந்தச் சட்டவிதைாத கடத்தைால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதுவமை பல்தவறு நாடுகளில் நிகழ்ந்த 

1142 சம்பவங்கள் இந்தச் சட்டவிதைாத புலிகள் கடத்தமை உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. இந்தச்சம்பவங்களில் 

95%, புலிகள் பூர்வீகைாக வசிக்கும் நாடுகளிதைதய பதிவாகியுள்ளன. CITESஇன் உறுப்பினர்களுக்கு 

இமடதய நடந்த பதிவனட்டாவது கூட்டத்தில், புலிகள் & பிற வபரும் பூமனயினங்களின் வர்த்தகம் 

குறித்த கைந்துமையாடல்களுடன் இமைந்து இந்த ஆய்வு வதாடங்கப்பட்டது. உைகில் புலிகளின் 

எண்ணிக்மக மிக அதிகைாக இருப்பது இந்தியாவில்தான். TRAFFICஇன் தமைமையகம் ஐக்கிய 

தபைைசின் (இங்கிைாந்து) தகம்பிரிட்ஜில் அமைந்துள்ளது.
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1.சர்வபதச விண்வவளி நிமலயத்திற்கு (ISS) ‘Fedor’ என்னும் ைனித அளவிலான பராபொமவ 

வகாண்டுவசல்லும் ஏவுகமணமய ஏவிய நாடு எது? 

A) ஐக்கிய அபமாிக்க ைாடுகே் 

B) இரஷ்யா  

C) சீனா 

D) பிரான்ஸ் 

 கசகஸ்தானில் உள்ள இைஷ்யாவுக்கு வசாந்தைான மபக்கனூர் விண்வவளி ஏவுதளத்திலிருந்து ‘Fedor’ 

என்னும் தைாதபாவுடன் தசாயூஸ் ஏவுகமைமய இைஷ்யா விண்ணில் ஏவியது. இந்த ‘தைாதபா’ சனிக் 

கிழமையன்று சர்வததச விண்வவளி மையத்மத வசன்றமடயும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ‘Fedor - 

Experimental Demonstration Object Research’ எனப் வபயரிடப்பட்ட இந்த தைாதபா இைஷ்யாவால் 

விண்வவளிக்கு அனுப்பப்படும் முதல் தைாதபாவாகும். 

 இந்த தைாதபா 5 அடி 11” உயைமும், 160 கிதைா எமடயும் வகாண்டுள்ளது. ‘Fedor’ தைாதபா, சர்வததச 

விண்வவளி மையத்தில் மின்சாை வடங்கமள இமைத்தல் ைற்றும் துண்டித்தல், தீயமைக்கும் 

கருவிமய பயன்படுத்துதல் தபான்ற மீட்புப்பணிகளுக்கான புதிய திறன்கமளக் கற்றுக்வகாள்ளும். 

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

A) மிஹிா் தலால்  

B) பிரஹ்லாத் கஜாஷி 

C) இராஜ் குமாா் சிங் 

D) அஸ்வானி குமாா் 

 “Big Billion Startup: The Untold Flipkart Story” என்ற நூமை மிஹிர் தைால் எழுதியுள்ளார். ITI 

பட்டதாரிகளான சச்சின் ைற்றும் பின் பன்சால் ஆகிதயார் பிளிப்கார்ட்மட எவ்வாறு உருவாக்கினார்கள் 

என்பமதயும் இமைய வதாழில்முமனவு எவ்வாறு விரும்பத்தக்க வதாழிைாக ைாற்றப்பட்டது 

என்பமதயும் இந்த நூல் விவரிக்கின்றது. 

3.எந்தத் பததியில், உலக மூத்த குடிைக்கள் நாள் வகாண்டாடப்ெடுகிறது? 

A) ஆகஸ்ே் 20 

B) ஆகஸ்ே் 23 

C) ஆகஸ்ே் 21  

D) ஆகஸ்ே் 22 
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 முதிதயார்கமள பாதிக்கும் பிைச்சமனகள் குறித்த விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்தவார் 

ஆண்டும் ஆகஸ்ட்.21 அன்று உைக மூத்த குடிைக்கள் நாள் வகாண்டாடப்படுகிறது. முதிதயார்கள் 

சமுதாயத்திற்கு அளித்த பங்களிப்புகமள இந்நாள் அங்கீகரிக்கிறது ைற்றும் ஏற்றுக்வகாள்கிறது. 

முதிதயார்களின் அர்ப்பணிப்பு, சாதமனகள் ைற்றும் வாழ்நாள் முழுவதும் அவர்கள் இச்சமுதாயத்திற்கு 

வழங்கிய தசமவகமள பாைாட்டுவதற்கு இந்நாள் ஒரு வாய்ப்மப வழங்குகிறது. 

4.எந்த இந்தியப் பெராசிரியருக்கு ‘புஷ்கின் ெதக்கம் – 2019’ வழங்கப்ெட்டுள்ளது? 

A) விஷ்ணுபிாியா தத் 

B) மீதா ைகரன் (Meeta Narain)  

C) அனிை்த்ய சின்ஹா 

D) அய்ஜாஸ் அகமது 

 ஜவகர்ைால் தநரு பல்கமையின் தபைாசிரியர் மீதா நதைனுக்கு, இைஷ்ய ஆய்வுக்கு பங்களித்தமைக்காக 

ைதிப்புமிக்க ‘புஷ்கின் பதக்கம் - 2019’ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. தசாவியத் ஒன்றியம் கமைக்கப்பட்ட 

பின்னர் பட்டதாரி ைாைவர்களுக்கான இைஷ்ய ஆய்வுகள் பாடப்புத்தகங்கமள மீண்டும் எழுதுவதற்கு 

நதைன் பங்களித்துள்ளார். அவைது பணிகள் பாடநூல்களுக்கு ஒரு சைகாை உைர்மவ அளித்தன. 

 அமவ இப்தபாது, இந்தியாவின் பல்தவறு பல்கமைக்கழகங்களில், பை முன்னாள் தசாவியத் ததச 

நிறுவனங்களில், ஐதைாப்பா, அவைரிக்கா ைற்றும் பிற நாடுகளில் இைஷ்ய வைாழி ஆய்வுத் துமறகளில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ைஷ்ய வைாழி ைற்றும் கைாசாைத்மத தைம்படுத்துவதில் சிறப்பான பங்களிப்பு 

வசய்யும் இந்திய அறிஞர் ஒருவருக்கு இைஷ்ய அைசு வழங்கும் மிகவுயர்ந்த வகளைவந்தான் இப்‘புஷ்கின் 

பதக்கம்’. இது பிைபை இைஷ்ய எழுத்தாளரும் கவிஞருைான அவைக்சாண்டர் S. புஷ்கின் வபயைால் 

வழங்கப்படுகிறது. 

5. 'டிஜிட்டல் வதலுங்கானா'வுக்காக எந்தத் வதாழில்நுட்ெ நிறுவனத்துடன் வதலுங்கானா ைாநில 

அரசு ஒப்ெந்தம் வசய்துள்ளது? 

A) நமக்கராசாப்ே் 

B) கூகிே்  

C) விப்கரா 

D) இன்கபாசிஸ் 

 'டிஜிட்டல் வதலுங்கானா'வுக்காக கூகிள் இந்தியா நிறுவனத்துடனான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

வதலுங்கானா அைசு மகவயழுத்திட்டுள்ளது. இந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தைானது கூகிளின் டிஜிட்டல் 

பதிப்பக கருவியான ‘நவதைகா’மவப் பயன்படுத்தி ஆன்மைனில் உள்ளூர் வைாழி உள்ளடக்கத்மத 

தைம்படுத்தும். 
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 இந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தின் ஒருபகுதியாக, வபாதுைக்களுக்கு அைசாங்க வமைத்தளங்களில் 

உள்ள அமனத்து தகவல்களும் தசமவகளும் உள்ளூர் வைாழிகளிதைதய கிமடப்பமத உறுதி 

வசய்வதற்காக வதலுங்கில் அைசாங்கத்தின் உள்ளடக்கத்மத ைாற்ற ைாநிை அைசுடன் கூகிள் இமைந்து 

வசயல்படும். இதுதவிை, கூகிள் தனது டிஜிட்டல் கல்வியறிவு தநாக்கம் ைற்றும் ைாநிைத்தின் ஒட்டுவைாத்த 

டிஜிட்டல் ையைாக்கல் நிகழ்ச்சி நிைலில் உதவுவதற்கு அைசாங்கத்துடன் ஒத்துமழக்கும். 

6.ஐந்தாண்டுகளுக்கு இந்திய கிரிக்வகட் அணியின் ‘மடட்டில் ஸ்ொன்சர்ஷிப்’ உரிமைமய 

வெற்றுள்ள நிறுவனம் எது? 

A) Paytm  

B) கவாேகபான் 

C) கபான்கப 

D) ஏா்பேல் 

 இந்திய கிரிக்வகட் அணியின் சர்வததச ைற்றும் உள்ளூர் தபாட்டிகளுக்கான ‘Title Sponsorship’ 

உரிமைமய Paytm நிறுவனத்துக்கு நீட்டித்து வழங்கியுள்ளதாக இந்திய கிரிக்வகட் கட்டுப்பாட்டு 

வாரியம் (BCCI) வதரிவித்துள்ளது. 2019 அக்தடாபரில் வதாடங்கும் இந்த நான்காண்டு ஒப்பந்தகாைம், 

2023இல் நிமறவமடயும். இதன் ஒப்பந்தத்வதாமக `326.80 தகாடி. 

 ஒரு தபாட்டிக்கு `3.80 தகாடிமய, Paytm நிறுவனம் வசலுத்த தவண்டும். முந்மதய ஒப்பந்தத் 

வதாமகயுடன் ஒப்பிட்டால், 58% அதிகம். அடுத்த 4 ஆண்டுகளில், இருதைப்பு வதாடர்களில் குமறந்தது 

86 சர்வததச ஆண்கள் தபாட்டிகமள இந்தியா நடத்தவுள்ளது. சர்வததச ஆண்கள் கிரிக்வகட்மடத் 

தவிை, உள்ளூர் கிரிக்வகட் ைற்றும் வபண்கள் சர்வததச கிரிக்வகட் தபாட்டிகளுக்கு கூடுதல் வசைதவதும் 

இல்ைாைல் ஸ்பான்சர்ஷிப் உரிமைகமள Paytm நிறுவனத்துக்கு BCCI நீட்டித்து வழங்கியுள்ளது. 

7.ைதம்/நம்பிக்மகயின் அடிப்ெமடயில் வன்முமறச் வசயல்களால் ொதிக்கப்ெட்படாருக்கான முதல் 

சர்வபதச நாள், எந்தத் பததியில் கமடப்பிடிக்கப்ெட்டது? 

A) ஆகஸ்ே் 20 

B) ஆகஸ்ே் 23 

C) ஆகஸ்ே் 21 

D) ஆகஸ்ே் 22  

 ைதம் அல்ைது நம்பிக்மகமய அடிப்பமடயாகக் வகாண்ட வன்முமறச் வசயல்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்க 

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

or Belief) 2019 ஆக.22 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. ைத சகிப்பின்மை பற்றிய விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்த 

இந்த நாள் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக உள்ளது. 
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8.ைாற்றுத்திறனாளிகள் அணுகக்கூடிய கழிப்ெமறகளுக்காக ‘சன்-சதன்’ பஹக்கத்தாமன 

ஏற்ொடு வசய்துள்ள ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

A) ைலவாழ்வு மற்றும் குடும்பைல அநமச்சகம் 

B) ஜல் சக்தி அநமச்சகம்  

C) சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலைிநல மாற்ற அநமச்சகம் 

D) ஊரக வோ்ச்சி அநமச்சகம் 

 தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ், ைாற்றுத்திறனாளிகள் அணுகக்கூடிய கழிப்பமறகளுக்காக இந்திய 

அைசு தனது சமீபத்திய முயற்சிமய ‘சன்-சதன்’ த க்கத்தான் என்ற வபயரில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

கழிவமறகமள சிறந்ததாகவும், அணுகக்கூடியதாகவும், பயன்படுத்த எளிதானதாகவும் ைாற்றுவதன் 

மூைம் ைாற்றுத்திறனாளிகளின் வாழ்மவ எளிதாக்குவதத இந்த முயற்சியின் தநாக்கைாகும். 

 இந்த த க்கத்தானில், கிைாைப்புற ைற்றும் நகர்ப்புற சூழல்களில் தனிநபர் ைற்றும் வபாதுப் 

பயன்பாட்டிற்கான சிக்கன கழிவமறகளுக்கான புதுமையான தீர்வுகமள அைசாங்கம் எதிர்பார்க்கிறது. 

ஆைாய்ச்சியாளர்கள், துளிர் நிறுவனங்கள், ைாைவ கண்டுபிடிப்பாளர்கள், வதாழில்நுட்ப ஆர்வைர்கள் 

ைற்றும் வதாழில் வல்லுநர்கமள பங்தகற்க இந்த த க்கத்தான் அமழக்கிறது. இந்த த க்கத்தானில் 

பங்தகற்க விண்ைப்பிப்பதற்கான கமடசி தததி ஆகஸ்ட்.28 ஆகும். 

 ததர்வுவசய்யப்பட்ட விண்ைப்பதாைர்கள் வசப்டம்பரில் புது தில்லியில் இைண்டுநாள் நமடவபறவிருக்கும் 

த க்கத்தானின்தபாது தங்கள் முன்ைாதிரிகமள உருவாக்க பணியாற்றுவார்கள். அடல் புத்தாக்க 

திட்டம், NITI ஆதயாக், பில் ைற்றும் வைலிண்டா தகட்ஸ் அறக்கட்டமள ைற்றும் 91 ஸ்ப்ரிங் தபார்டு 

ஆகியவற்றுடன் இமைந்து ஜல் சக்தி அமைச்சகம் ைற்றும் ைாற்றுத்திறனாளிளுக்கு அதிகாைைளித்தல் 

துமற இமைந்து இந்த முயற்சிமய ஏற்பாடு வசய்து வருகிறது. 

9.பதசிய நலவாழ்வு திட்டத்தின்கீழ், விமலயில்லா ைருந்துத் திட்டத்மத வசயல்ெடுத்துவதில் 

முதலிடத்தில் உள்ள ைாநிலம் எது? 

A) மத்தியபிரகதசம் 

B) உத்தரபிரகதசம் 

C) இராஜஸ்தான்  

D) ஜாா்க்கண்ே் 

 ததசிய நைவாழ்வு திட்டத்தின்கீழ் இயங்கும் விமையில்ைா ைருந்துத் திட்டத்மத வசயல்படுத்துவமத 

விவரிக்கும் 16-ைாநிை தைவரிமசயில், இைாஜஸ்தான் அைசாங்கத்தின் முதன்மை திட்டம் முதலிடத்தில் 

உள்ளது. ைருந்துகள் ைற்றும் தடுப்பூசி விநிதயாக தைைாண்மை அமைப்பு (DVDMS), அத்தியாவசிய 

ைருந்துகளின் இருப்பு, காைாவதியாகும் ைருந்துகளின் ைதிப்பு ைற்றும் இதுதபான்ற பிற அளவுருக்களின் 

அடிப்பமடயில் ைாநிைங்களின் வசயல்திறமன ததசிய நைவாழ்வு திட்டம் (NHM) ைதிப்பீடு வசய்தது.  
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 NHM ைடலின்படி, இைாஜஸ்தானில் DVDMSஇன் வசயவைல்மை 77.26 சதவீதைாகவும், ஆன்மைன் 

ைருந்து விநிதயாகத்தின் விகிதம் 96.03 சதவீதைாகவும் உள்ளது. உமடப்பு, வீைானது ைற்றும் இழப்பு 

உள்ளிட்ட காைாவதியான அளவு விகிதம் வவறும் 7.43 ஆகும். 

10.அண்மையில் வெருங்கடலாற்றமல ெசுமை ஆற்றலாக அறிவித்த ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

A) ஜல் சக்தி அநமச்சகம் 

B) கால்ைநே பராமாிப்பு, பால்வேம் & மீன்வேத்துநற 

C) புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அநமச்சகம்  

D) சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலைிநல மாற்ற அநமச்சகம் 

 வபருங்கடைாற்றமை புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் ஆதாைைாக அறிவிக்கும் திட்டத்திற்கு புதிய ைற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இம்முடிவு கடைாற்றலின் பயன்பாட்மட 

அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஓதம், அமை, கடல் வவப்ப ஆற்றல் ைாற்றம் தபான்ற பல்தவறு 

வமகயான கடைாற்றமைப் பயன்படுத்தி உற்பத்தி வசய்யப்படும் ஆற்றல் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றைாகக் 

கருதப்படும் என்றும் சூரிய ஆற்றல் அல்ைாத புதுப்பிக்கத்தக்க வகாள்முதல் கடமைகமள பூர்த்தி வசய்ய 

அமவ தகுதியுமடயமவ என்றும் புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அமைச்சகம் அமனத்து 

பங்குதாைர்களுக்கும் வதளிவுபடுத்தியுள்ளது. 

 வபருங்கடல் வவப்ப ஆற்றல் ைாற்றைானது வபாருத்தைான வதாழில்நுட்ப பரிைாைத்திற்கு உட்பட்டு 

இந்தியாவில் 180,000 MW தகாட்பாட்டுத் திறமனக் வகாண்டுள்ளது. இந்தியாவில் அமடயாளங் 

காைப்பட்டுள்ள வைாத்த ஓத ஆற்றல் திறன் 12,455 MW ஆகும். அதததநைம், நாட்டின் கடற்கமையில், 

அமடயாளங் காைப்பட்டுள்ள அமையாற்றலின் வைாத்த தகாட்பாட்டுத் திறன் 40,000 வைகாவாட் என 

ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 பூச்சிக்வகால்லிகள், கனைான உதைாகங்கள், மகட்தைா கார்பன்கள், சாயக்கழிவுகள் ஆகியவற்றால் 

பறமவகளுக்கு ஏற்படும் அபாயைான தாக்கங்கள் குறித்து ஆய்வுவசய்ய தகாயம்புத்தூருக்கு அருதக 

ஆமனகட்டியில் உள்ள சலீம் அலி பறமவயியல் ைற்றும் இயற்மக அறிவியல் மையத்தில் (Salim Ali 

Centre for Ornithology and Natural Sciences - SACON) பறமவகள் சூழல் நச்சுத்தன்மைக்கான ததசிய 

மையத்மத ைத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் காைநிமை ைாற்றத்துமற அமைச்சர் பிைகாஷ் 

ஜவதடகர் திறந்துமவத்தார். 

 தசைம், நாைக்கல் ைற்றும் ததனி ஆகிய ைாவட்டங்களில் புதிய அைசு சட்டக்கல்லூரிகள் தமிழ்நாடு 

அைசால் திறக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக் கல்லூரிகள், தமிழ்நாடு Dr. அம்தபத்கர் சட்டப்பல்கமையின் கீழ் 

வசயல்படும். இந்த மூன்று புதிய சட்டக்கல்லூரிகளுடன் தசர்த்து தமிழ்நாட்டில் வைாத்தைாக 13 அைசு 

சட்டக்கல்லூரிகள் உள்ளன.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. “The Diary of Manu Gandhi (1943–44)” என்ற நூலின் வைாழிவெயர்ப்ொளர் யார்? 

A) சரஸ்வதி ைாகராஜன் 

B) ைீதா சத்திகயை்திரன் 

C) திாிதீப் சுரூத் (Tridip Suhrud)  

D) கிருஷ்ணா கிருபாேினி 

 ைத்திய கைாசாை ைற்றும் சுற்றுைாத்துமற அமைச்சர் பிைகைாத் சிங் பதடல், அண்மையில் புது தில்லியில் 

நடந்த ஒரு விழாவில் “The Diary of Manu Gandhi (1943–44)” என்ற நூமை வவளியிட்டார். ைகாத்ைா 

காந்தியின் 150ஆவது ஆண்டுவிழாமவ முன்னிட்டு ஆக்ஸ்தபார்டு பல்கமைக்கழக அச்சகத்துடன் 

இமைந்து இந்நூமை இந்திய ததசிய ஆவைக்காப்பகம் வவளியிடுகிறது. 

 இந்த நூல், முதலில் குஜைாத்தி வைாழியில் எழுதப்பட்டு, பின்னர், பிைபை அறிஞர் டாக்டர். திரிதீப் சுரூத் 

அவர்களால் திருத்தப்பட்டு வைாழிவபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. நூலின் முதற்வதாகுதி 1943–1944 காைத்மத 

உள்ளடக்கியுள்ளது. இது ஒரு மகதியாக ‘ைகாத்ைா’ காந்தியின் வாழ்க்மகமயயும், அகிம்மசமய 

நிறுவுவதற்கான அவைது முயற்சிகமளயும் வவளிக்வகாைர்கிறது. காந்தியின் உடன் பிறந்தாரின் 

ைகளான ைனுகாந்தி (மிருதுளா), காந்தி வகால்ைப்படும் வமை அவருடன் இருந்தார். 1943ஆம் ஆண்டில் 

ஆகாகான் அைண்ைமனயில் சிமறயிலிருந்ததபாது கஸ்தூரிபா காந்தியின் உதவியாளைாக இருந்தார். 

2.சூடானின் புதிய பிரதைராக வொறுப்பெற்றுள்ளவர் யார்? 

A) பமாகமத் தாஹிா் அயலா 

B) அப்தல்லா ஹம்கதாக்  

C) பக்ாி ஹசன் சகல 

D) கமாதாஸ் பமேசா 

 சூடான் நாட்டின் வபாருளாதாை நிபுைைான அப்தல்ைா  ம்ததாக் சூடான் நாட்டின் புதிய பிைதைைாக 

பதவிதயற்றுள்ளார். இந்நிமையில் நாட்டின் வபாருளாதாை வநருக்கடி ைற்றும் நீதிமய நிமைநாட்டுதல் 

ஆகியவற்றில் தாம் முன்னின்று வசயல்படப்தபாவதாக அப்தல்ைா  ம்ததாக் உறுதியளித்துள்ளார். 

அவைரிக்காவின் வர்த்தக தமடயால் இருபது ஆண்டுகளாக முடங்கியிருந்த சூடான் நாட்மட சர்வததச 

வபாருளாதாைத்துடன் ஒருங்கிமைப்பதத அவைது மிகப்வபரிய சவாைாக இருக்கும். 

3.ெயங்கரவாத நிதி தரங்களுக்கு இணங்க தவறியதற்காக ஆசிய–ெசிபிக் குழுைைான FATFஆல் 

தடுப்புப்ெட்டியலில் (Blacklist) மவக்கப்ெட்டுள்ள நாடு எது? 

A) ஈரான்   B) பாகிஸ்தான்  

C) வே பகாாியா  D) ஆப்கானிஸ்தான் 

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/
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 நிதி நடவடிக்மக பணிக்குழுவின் (FATF) ஆசிய–பசிபிக் குழு (APG) என்பது பயங்கைவாத நிதி ைற்றும் 

பைதைாசடி வதாடர்புமடய சர்வததச கண்காணிப்புக் குழுவாகும். இது, அண்மையில் பாகிஸ்தாமன 

அதன் தைங்கமள பூர்த்தி வசய்யத் தவறியதற்காக தைம்படுத்தப்பட்ட விமைவான பின்வதாடர்தல் 

பட்டியலில் (தடுப்புப்பட்டியலில்) தசர்த்தது. 

 தீவிைவாதத்மத கட்டுப்படுத்த ஆசிய–பசிபிக் குழு நிர்ையித்துள்ள 40 அம்சங்களில் 32 அம்சங்கமள 

பாகிஸ்தான் நிமறதவற்றாதது கண்டறியப்பட்டதால், அந்த நாடு தடுப்புப்பட்டியலில் தசர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

FATF விதித்துள்ள 15 ைாதகாை அவகாசம் வரும் அக்தடாபரில் நிமறவமடவமதத் வதாடர்ந்து, தடுப்புப் 

பட்டியலில் பாகிஸ்தான் இடம்வபறுவமத தடுக்க அந்நாடு தீவிை கவனம் வசலுத்திவருகிறது. 

4.டிஜிட்டல் இந்தியா ெரப்புமரயின் கீழ், ைத்திய பிரபதசத்தின் எந்த ைாவட்டத்தில் உள்ள ெஞ்சாரி 

கிராைம், நாட்டின் டிஜிட்டல் வமரெடத்தின் ஒருங்கிமணந்த ெகுதியாக ைாறியுள்ளது? 

A) கே்னி  

B) ஜபல்பூா் 

C) சிை்த்வாரா 

D) குவாலியா் 

 ைத்தியபிைததசத்தின் கட்னி ைாவட்டத்தில் உள்ள பஞ்சாரி கிைாைம் நாட்டின் டிஜிட்டல் வமைபடத்தின் 

ஒருங்கிமைந்த பகுதியாக ைாறியுள்ளது. பிைதைரின் இைட்சியத் திட்டைான ‘டிஜிட்டல் இந்தியா’வுடன் 

வதாடர்புமடய ைாநிைத்தின் முதல் கிைாைைாக இது உள்ளது. ‘டிஜிட்டல் இந்தியா’ பைப்புமைக்கிைங்க, 

ைத்திய மின்னணு & தகவல் வதாழினுட்ப அமைச்சகம் ‘டிஜிட்டல் கிைாைம்’ திட்டத்மத வகுத்துள்ளது.  

 இந்தத் திட்டம், நாடு முழுவதும் 1000 டிஜிட்டல் கிைாைங்கமள உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளது. டிஜிட்டல் 

கிைாைைானது ஒவ்வவாரு கிைாைத்திலும் இமைப்மப வழங்க உதவுவததாடு ைட்டுைல்ைாைல், ஊைக 

ைற்றும் நகர்ப்புறங்களுக்கு இமடயிைான டிஜிட்டல் இமடவவளிகமளத் தடுக்கவும் உதவும். இது, புதிய 

தவமைவாய்ப்புக்கான கதமவயும் திறக்கும். குஜைாத்தின் சபர்கந்தா ைாவட்டத்தின் அதகாதைா கிைாைம் 

நாட்டின் முதல் டிஜிட்டல் கிைாைைாகும். 

5.உலக காவலர் விமளயாட்டுப் பொட்டிகளில் 3 ெதக்கங்கமள வவன்ற பைானாலி ஜாதவ், எந்த 

ைாநிலத்மதச் பசர்ந்தவராவார்? 

A) மத்திய பிரகதசம் 

B) மகாராஷ்டிரா  

C) இராஜஸ்தான் 

D) உத்தர பிரகதசம் 
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 சீனாவின் வசங்டூவில் அண்மையில் நடந்த நடப்பாண்டு உைக காவல்துமற ைற்றும் தீயமைப்பு 

விமளயாட்டு சர்வததச சாம்பியன்ஷிப்பில், ைகாைாஷ்டிைாமவச் தசர்ந்த காவைர் தைானாலி ஜாதவ் 

இந்திய காவல் பமடமய பிைதிநிதித்துவப்படுத்தினார். 

 நமடவபற்ற தபாட்டிகளில், இைக்கு ைற்றும் கள வில்வித்மத ஆகியவற்றில் தங்கமும், ‘3D வில்வித்மத’ 

தபாட்டியில் வவண்கைத்மதயும் அவர் வபற்றார். 720 புள்ளிகளில் 716 புள்ளிகமளப் வபற்று அவர் ஒரு 

புதிய சாதமனமய பமடத்தார். தைானாலி, ைகாைாஷ்டிைாவின் புல்தானா ைாவட்டத்தில் உள்ள ஜைம்ப் 

காவல் நிமையத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். 

6.அண்மையில் வவளியிடப்ெட்ட ஒருங்கிமணந்த நீர் பைலாண்மை குறியீடு 2.0க்கான குறிப்பு 

ஆண்டு (Reference Year) என்ன? 

A) 2019–20 

B) 2018–19 

C) 2016–17 

D) 2017–18  

 ஜல் சக்தி அமைச்சகம் ைற்றும் ஊைக வளர்ச்சி அமைச்சகம் ஆகியவற்றுடன் இமைந்து NITI ஆதயாக் 

ஆனது ஒருங்கிமைந்த நீர் தைைாண்மை குறியீடு 2.0ஐ (Composite Water Management Index 2.0 – 

CWMI 2.0) வவளியிட்டுள்ளது. இது, அடிப்பமட ஆண்டான 2016-17ஐவிட 2017-18 குறிப்பு ஆண்டிற்கு 

பல்தவறு ைாநிைங்கமள தைவரிமசப்படுத்தியுள்ளது. 

 நீர்வளங்கமள திறம்பட நிர்வகிப்பதில் ைாநிைங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிைததசங்களின் வசயல்திறமன 

ைதிப்பிடுவதற்கும் தைம்படுத்துவதற்கும் CWMI ஒரு முக்கியைான கருவியாகும். இந்தக் குறியீடானது 

ைாநிைங்களுக்கும், சம்பந்தப்பட்ட ைத்திய அமைச்சகங்கள் / துமறகளுக்கும் பயனுள்ள தகவல்கமள 

வழங்குகிறது. தைலும், நீர்வளங்கமள சிறப்பாக நிர்வகிக்க வபாருத்தைான உத்திகமள வகுத்து வசயல் 

-படுத்தவும் உதவுகிறது. 

7.அண்மையில் வவளியிடப்ெட்ட ஒருங்கிமணந்த நீர் பைலாண்மை குறியீடு 2.0இல், முதலிடம் 

பிடித்த ைாநிலம் எது? 

A) மத்திய பிரகதசம் 

B) ஆை்திர பிரகதசம் 

C) குஜராத்  

D) ககாவா 

 NITI ஆதயாக் அண்மையில் 2017-18ஆம் ஆண்டிற்கான ஒருங்கிமைந்த நீர் தைைாண்மை குறியீடு 

2.0 (CWMI 2.0) குறித்த அறிக்மகமய வவளியிட்டது. இதில் குஜைாத் முதலிடத்மதயும், அதமனத் 

வதாடர்ந்த இடங்கமள ஆந்திை பிைததசம், ைத்திய பிைததசம், தகாவா, கர்நாடகா ைற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய 
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ைாநிைங்களும் பிடித்துள்ளன. வடகிழக்கு ைற்றும் இையைமை ைாநிைங்களில், ஹிைாச்சை பிைததசம் 

2017-18ஆம் ஆண்டில் முதலிடத்மதப் பிடித்துள்ளது. அமதத் வதாடர்ந்த இடங்கமள உத்தைகாண்ட், 

திரிபுைா ைற்றும் அசாம் ஆகிய ைாநிைங்கள் பிடித்துள்ளன. 

 யூனியன் பிைததசங்கள் முதல்முமறயாக தங்கள் தைமவ சைர்ப்பித்துள்ளன, அதில் புதுச்தசரி 

முதலிடத்மத பிடித்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. குறியீட்டில் அதிகரிக்கும் ைாற்றத்தின் அடிப்பமடயில் 

(2016-17 ைட்டத்திற்கு தைல்), வபாதுவான ைாநிைங்களில்  ரியானா முதலிடத்மதயும், வடகிழக்கு 

ைற்றும் இையைமை ைாநிைங்களில் உத்தைகாண்ட் முதலிடத்மதயும் பிடித்துள்ளது. சைாசரியாக, கடந்த 

3 ஆண்டுகளில் குறியீட்டில் ைதிப்பிடப்பட்ட 80 சதவீத ைாநிைங்கள், சைாசரியாக +5.2 புள்ளிகள் 

முன்தனற்றத்துடன் அவற்றின் நீர் தைைாண்மை ைதிப்வபண்கமள தைம்படுத்தியுள்ளன. 

8.கருமணக்கான முதல் உலக இமளபயார் ைாநாடு, அண்மையில் எந்த நகரத்தில் நமடவெற்றது? 

A) புது தில்லி  

B) புகன 

C) சிம்லா 

D) இலக்கனா 

 கருமைக்கான முதல் உைக இமளதயார் ைாநாட்மட புது தில்லியில் உள்ள அறிவியல் நிமையத்தில் 

குடியைசுத்தமைவர் ைாம்நாத் தகாவிந்த் திறந்துமவத்தார். இதமன UNESCO ைகாத்ைா காந்தி அமைதி 

ைற்றும் நீடித்த வளர்ச்சிக்கான கல்வி நிறுவனம் (MGIEP) ஏற்பாடு வசய்திருந்தது. “Vasudhaiva 

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

Gandhi” என்பது இந்த ைாநாட்டின் கருப்வபாருளாகும். ைகாத்ைா காந்தியின் 150ஆவது பிறந்தநாள் 

வகாண்டாட்டத்மத நிமனவுகூரும் வமகயில் இந்த ைாநாடு நமடவபற்றது. 

 ஐ.நா அமவயின் நீடித்த வளர்ச்சி இைக்குகமள (SDG) உைர்ந்துவகாள்வதில் ஆக்கபூர்வைான, 

பயனுள்ள வழிமுமறகமள இமளஞர்களுக்கு வழங்குவதத இதன் தநாக்கைாகும். இம்ைாநாட்டில், 

27க்கும் தைற்பட்ட நாடுகமளச்தசர்ந்த 60 சர்வததச பிைதிநிதிகள் கைந்துவகாண்டனர். அவர்கள் 

ஒவ்வவாருவரும் தநர்ைமறயான சமூக ைாற்றத்துமறயில் பணியாற்றுகின்றனர். 

9.அபைசான் ைமழக்காடுகள், எந்தக் கண்டத்தில் அமைந்துள்ளன? 

A) பதன்னபமாிக்கா  

B) ஆப்பிாிக்கா 

C) ஆஸ்திகரலியா 

D) ஐகராப்பா 

 பிதைசிலின் ததசிய விண்வவளி ஆைாய்ச்சி நிறுவனத்தின் (Inpe) சமீபத்திய தகவலின்படி, பிதைசிலில் 

உள்ள அதைசான் ைமழக்காடுகளில் 2019 ஜனவரி முதல் 74,155 காட்டுத்தீ சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. 

2018ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில் இது 84% அதிகைாகும். அதைசான் ைமழக்காடுகள் உைகின் 
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மிகப்வபரிய வவப்பைண்டை காடுகளாகும். இது பிதைசில், வபாலிவியா, வகாைம்பியா, ஈக்குவதடார், 

பிவைஞ்சு கயானா, கயானா, வபரு, சுரினாம் ைற்றும் வவனிசுைா முதலிய 9 நாடுகளில் ஐந்து மில்லியன் 

சதுை கி.மீட்டருக்கும் அதிகைான பைப்பளமவக் வகாண்டுள்ளது. 

 இது ஒரு ைகத்தான கரியமிைவாயு (CO2) உறிஞ்சியாக வசயல்படுகிறது. தைலும் புவி வவப்பைமடதலின் 

தவகத்மத குமறப்பதில் இது முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. நாம் சுவாசிக்கும் காற்றில் 20 சதவீத்மத இது 

உருவாக்குவதால் இது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க காைநிமை நிமைப்படுத்தியாகும். தைலும், இது, புவியில் 

பாயும் நன்னீரில் 20 சதவீதத்மத தன்னகத்தத வகாண்டுள்ளது. 

10.சப்கா விஸ்வாஸ் திட்டம், எந்த பநாக்கத்துடன் வதாடர்புமடயது? 

A) ைிலுநவயில் உே்ே SC / ST வழக்குகளுக்கு தீா்வுகாண்பதற்கு 

B) ைிலுநவயில் உே்ே PIL வழக்குகளுக்கு தீா்வுகாண்பதற்கு 

C) ைிலுநவயில் உே்ே மநறமுக வாி பிரச்சநனகளுக்கு தீா்வுகாண்பதற்கு  

D) ைிலுநவயில் உே்ே பபண்கே் பதாோ்பான வழக்குகளுக்கு தீா்வுகாண்பதற்கு 

 பண்டங்கள் & தசமவகள் வரி அைல்படுத்துவதற்கு முந்மதய காைத்தில் நிலுமவயில் இருந்த ைைபு 

தசமவ வரி ைற்றும் ைத்திய கைால் வழக்குகமள குமறப்பதற்காக இந்திய அைசு அண்மையில் சப்கா 

விஸ்வாஸ் – ைைபுசார் பிைச்சமன தீர்வுத்திட்டத்மத அறிவித்துள்ளது. 2019 வசப்டம்பர்.1 முதல் வசயல்படு 

-த்தப்படவுள்ள இந்தத் திட்டம், 2019 டிசம்பர் 31 வமை வதாடரும். பிைச்சமனக்கு தீர்வு ைற்றும் வபாது 

ைன்னிப்பு ஆகிய இைண்டும் இந்தத் திட்டத்தின் இைண்டு முக்கிய கூறுகளாகும். 

 இந்தத் திட்டத்தின் மிகவும் கவர்ச்சிகைைான அம்சம் என்னவவன்றால், இது அமனத்து வமகயான வரி 

நிலுமவ வழக்குகளுக்கும் கணிசைான நிவாைைம் அளிக்கிறது. அத்துடன் வட்டி ைற்றும் அபைாதம் 

ஆகியவற்மற முழுமையாக தள்ளுபடி வசய்கிறது. எந்தவவாரு தீர்ப்பாயத்திலும் தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட 

அல்ைது தைல்முமறயீட்டில் நிலுமவயில் உள்ள அமனத்து வழக்குகளுக்கும் இந்தத் திட்டம் `.50 

இைட்சம் அல்ைது அதற்கும் குமறவாக இருந்தால் வரி வசலுத்துவதிலிருந்து 70% சலுமகமயயும், `.50 

இைட்சத்துக்கு தைலிருந்தால் 50% சலுமகமயயும் வழங்குகிறது. வரி நிர்வாகத்துடன் நிலுமவயில் 

உள்ள சர்ச்மசகளில் சிறுவரி வசலுத்துதவாமை விடுவிப்பதற்காக இத்திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. நடப்ொண்டு துரந்த் பகாப்மெ பொட்டிமய வவன்ற கால்ெந்தணி எது? 

A) ககாகுலம் ககரோ  

B) கமாகுன் பாகன் 

C) கிழக்கு வங்கம் 

D) FC ககாவா 

 ஆக.25 அன்று வகால்கத்தாவில் உள்ள உப்பு ஏரி மைதானத்தில் நடந்த நடப்பாண்டு 129ஆவது துைந்த் 

தகாப்மபக்கான தபாட்டியில் தைாகுன் பாகன் அணிமய 2-1 என்ற கைக்கில் ததாற்கடித்து தகாகுைம் 

தகைள அணி தகாப்மபமய வவன்றது. இந்த வவற்றியின் மூைம், 22 ஆண்டுகளில் தகைள ைாநிைத்தில் 

இருந்து இப்தபாட்டிமய வவன்ற முதல் கால்பந்தணியாக தகாகுைம் தகைளா அணி ைாறியுள்ளது. 

2. 45ஆவது G7 உச்சிைாநாட்டின் கருப்வொருள் என்ன? 

A) Fight for Peace and Equality 

B) Fighting Injustice 

C) Fighting Inequality  

D) Fighting for Migrants 

 G7 உச்சிைாநாட்டின் 45ஆவது பதிப்பு, பிைான்சின் பியாரிட்ஸில், ஆக.24-26 வமை “Fighting Inequality” 

என்ற கருப்வபாருளுடன் நடந்தது. இந்த வருடாந்திை கூட்டத்தில் பிைான்சு, இத்தாலி, கனடா, அவைரிக்கா, 

ஜப்பான், வஜர்ைனி ைற்றும் ஐக்கிய தபைைசு ஆகிய ஏழு உறுப்பு நாடுகளின் தமைவர்களும் கைந்து 

வகாண்டனர். அவைரிக்க அதிபர் வடானால்ட் டிைம்ப், பிரிட்டிஷ் பிைதைர் தபாரிஸ் ஜான்சன் ைற்றும் 

வஜர்ைன் அதிபர் ஏஞ்சைா வைர்கல் ஆகிதயார் பியாரிட்ஸில் நடந்த G7 கூட்டத்தின்தபாது பல்தவறு 

சிக்கல்கள் குறித்து விவாதித்தனர். ஒரு பங்காண்மை நாடாக G7 கூட்டத்திற்கு அமழக்கப்பட்ட இந்திய 

நாட்டின் சார்பாக பிைதைர் நதைந்திை தைாடியும் இதில் கைந்துவகாண்டார். 

3.பகாபைாலிகா ெரி, எந்த விமளயாட்டுடன் வதாடர்புமடயவர்? 

A) கூநேப்பை்து 

B) கால்பை்து 

C) பூப்பை்து 

D) வில்வித்நத  

 ஆக.25 அன்று, ஸ்வபயினின் ைாட்ரிட்டில் நமடவபற்ற உைக வில்வித்மத இமளஞர் சாம்பியன்ஷிப்பில் 

ஜார்கண்மடச் தசர்ந்த தகாதைாலிகா பரி மீண்டும் தகடட் உைக சாம்பியனானார். இறுதிப்தபாட்டியில், 
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ஜப்பானின் தசாதனாதா வகாமவ 7-3 என்ற கைக்கில் ததாற்கடித்து சாம்பியன்ஷிப்பின் இறுதி 

நாளில் இந்தியாவின் இைண்டாவது தங்கத்மத அவர் வவன்றார். முன்னதாக, கூட்டு ஜூனியர் கைப்பு 

தஜாடி தபாட்டியில் இந்தியா ஒரு தங்கப்பதக்கத்மதயும், கூட்டு ஜூனியர் ஆடவர் அணி தபாட்டியில் 

வவண்கைப்பதக்கத்மதயும் வவன்றிருந்தது. இதன் விமளவாக, இந்தியா இைண்டு தங்கம் ைற்றும் ஒரு 

வவண்கைத்துடன் தனது தபாட்டிமய நிமறவுவசய்தது. 

 17 வயதான தகாதைாலிகா, 2009இல் பட்டத்மத வவன்ற தீபிகா குைாரிக்குப் பிறகு இந்தியாவின் 

இைண்டாவது ‘ரீகர்வ் தகடட்’ உைக சாம்பியனாக (18 வயதுக்குட்பட்டவர்) உள்ளார். இது, தீபிகா (தகடட் 

ைற்றும் ஜூனியர்) ைற்றும் பால்டன்  ன்ஸ்தாவுக்குப் (2006ஆம் ஆண்டில் கூட்டு ஜூனியர்) பிறகு 

இந்தியா வபறும் நான்காவது தனிநபர் உைக சாம்பியன்ஷிப் பட்டைாகும். 

4.உலக பூப்ெந்து சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் வவன்ற முதல் இந்திய வீரர் / வீராங்கமன யார்? 

A) பருப்பே்ேி காஷ்யப் 

B) சாய்னா கைவால் 

C) ஸ்ரீகாை்த் கிோம்பி 

D) P V சிை்து  

 சுவிச்சர்ைாந்தின் தபவசலில் நடந்த உைக பூப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வவன்ற 

முதல் இந்தியர் என்ற வபருமைமய P V சிந்து வபற்றுள்ளார். இறுதிப்தபாட்டியில், ஜப்பானின் வநாதசாமி 

ஒகு ாைாமவ 21-7, 21-7 என்ற வசட் கைக்கில் ததாற்கடித்தார். சிந்துவுக்கு இது மூன்றாவது உைக 

சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்தபாட்டியாகும். 5 பதக்கங்கமளப்வபற்ற 2ஆவது வபண் பூப்பந்து வீைாங்கமனயும், 

மூன்று வண்ைங்களிலும் பதக்கங்கமளப் வபற்ற மூன்றாவது வீைாங்கமனயும் ஆவார் சிந்து. 

5. 50 பகாடிக்கு பைலான வங்கி நிதி பைாசடிகமள ஆய்வு வசய்யும் ைத்திய ஊழல் தடுப்பு ஆமணயக் 

குழுவின் தமலவர் யார்? 

A) T K பதக் சுகரஷ் 

B) N பகேல் 

C) T M பாசின்  

D) மதுசூதன் பிரசாத் 

 ரூ.50 தகாடிக்கு தைைான வங்கி நிதி தைாசடிகமள விசாரிக்க ைத்திய ஊழல் தடுப்பு ஆமையம் (CVC) 

புதிய குழுவவான்மற அமைத்துள்ளது. “வங்கி நிதி தைாசடிகள் ஆதைாசமன அமைப்பு” என்று 

வபயரிடப்பட்டுள்ள இக்குழுவுக்கு CVC முன்னாள் ஆமையர் T M பாசின் தமைவைாக நியமிக்கப்பட்டு 

உள்ளார். இதற்கு முன்பு வங்கி, வர்த்தக, நிதி நிறுவனங்களின் தைாசடி வதாடர்பான ஆதைாசமன 

அமைப்பு CVCஇல் இருந்தது. இக்குழுவுக்கு ைாற்றாக புதிய குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கியுடன் நடத்தப்பட்ட ஆதைாசமனக்குப் பிறகு இது வதாடர்பாக முடிவவடுக்கப்பட்டது. 
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 இந்தப் புதிய குழுவில் நான்கு தபர் இடம்வபற்றுள்ளனர். வபாதுத்துமற வங்கிகளின் வபாது தைைாளர் 

நிமையிைான அதிகாரிகள் மீதான குற்றச்சாட்டுகமள இந்தக் குழு விசாரிக்கும். `.50 தகாடிக்கு தைல் 

உள்ள அமனத்துப் வபரிய தைாசடி வழக்குகமளயும் வங்கிகள் இந்தக்குழுவுக்கு பரிந்துமைக்கும், அதன் 

பரிந்துமை கிமடத்ததும், இதுதபான்ற வழக்குகளில் தைைதிக நடவடிக்மககள் எடுக்கப்படும். தமைவர் 

ைற்றும் உறுப்பினர்களின் பதவிக்காைம் ஆக.21 வதாடங்கி இைண்டாண்டு காைத்திற்கு இருக்கும். 

6.படாக்படா தீவுகள், எந்த நாடுகளுக்கு இமடயிலான சர்ச்மசயின் முதுவகலும்ொக உள்ளது? 

A) பதன்பகாாியா & ஜப்பான்  

B) இை்தியா & இலங்நக 

C) இை்தியா & வங்ககதசம் 

D) வே பகாாியா & பதன் பகாாியா 

 ஜப்பானின் எதிர்பாைாத தாக்குதமை சைாளிப்பதற்காக, வதன்வகாரியா தனது கீமழக்கடற்கமையில் 

உள்ள சர்ச்மசக்குரிய தீவுகமள பாதுகாக்கும் தநாக்கத்ததாடு இைண்டு நாள் பயிற்சிமய நடத்தியது. 

தடாக்கிதயாவுடனான இைாணுவ உளவுத்துமற பகிர்வு ஒப்பந்தத்மத சிதயால் இைத்து வசய்த சிை 

நாட்களுக்குள்தளதய ஆண்டுததாறும் நடத்தப்படும் இந்தப் பயிற்சிகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தப் 

பயிற்சியில் தபார்க்கப்பல்கள் ைற்றும் விைானங்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டன. 

 “கிழக்குக் கடல்பிைததச பாதுகாப்புப் பயிற்சி” என்று ைறுவபயரிடப்பட்ட இந்தப் பயிற்சி, தடாக்தடா தீவுகள் 

ைற்றும் ஜப்பான் கடமைச்சுற்றியுள்ள பகுதிகமளப் பாதுகாப்பதற்கான இைாணுவத்தின் தீர்ைானத்மத 

உறுதிப்படுத்துகிறது. அண்மடநாடான ஜப்பானுடன் பதட்டங்கள் நீடித்து வருவதால் இந்தப் பயிற்சிகள் 

தாைதைாக நடந்துள்ளன. 

 வகாரிய தீபகற்பத்தில் தடாக்கிதயாவின் 35 ஆண்டுகாை காைனித்துவ ஆட்சி முடிவமடந்த 1945 முதல் 

ஜப்பான் கடலில் உள்ள பாமறத் தீவுகமள சிதயால் கட்டுப்படுத்திவருகிறது. தடாக்கிதயா, தீவுகளுக்கு 

உரிமை தகாருவததாடு அல்ைாைல் வதன்வகாரியா அவற்மற சட்டவிதைாதைாக ஆக்கிைமித்ததாக குற்றம் 

சாட்டியும் வருகிறது. இரு நாடுகளும் சந்மதப் வபாருளாதாைத்மத பின்பற்றும் நாடுகளாகும், ஜனநாயக 

நாடுகளாகும் ைற்றும் அவைரிக்காவின் நட்பு நாடுகளாகும். இவ்விைண்டும் அணுவாயுத பைம்வாய்ந்த வட 

வகாரியாவால் அச்சுறுத்தப்படுகின்றன. 

7.எந்த IITஐச் பசர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஆய்வகத்தில் வளர்க்கப்ெட்ட இமறச்சிமய 

உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) ஐஐடி பம்பாய் 

B) ஐஐடி பகேகாத்தி  

C) ஐஐடி தில்லி 

D) ஐஐடி பமே்ராஸ் 
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 IIT வகளகாத்திமயச்தசர்ந்த ஆைாய்ச்சியாளர்கள் இமறச்சி உற்பத்திக்கான ஒரு புதிய ைற்றும் முற்றிலும் 

இயற்மகயான ஒரு நுட்பத்மத உருவாக்கியுள்ளனர். ஆய்வகத்தில் வளர்க்கப்பட்ட இந்த இமறச்சி, 

சத்தான ைற்றும் வகாடுமையற்ற உைமவ தநாக்கிய ஒரு படியாக இருக்கும். இந்த இமறச்சியின் 

சுமவயானது அசல் இமறச்சியின் சுமவக்கு ஈடாக இருக்கும். தைலும், வாடிக்மகயாளர்களின் 

ததமவக்தகற்ப தைம்படுத்தப்பட்ட ஊட்டச்சத்து ைதிப்புகளுடன் இது உற்பத்தி வசய்யப்படும். 

 இந்த இமறச்சி உற்பத்திமய ைாறுபட்ட வடிவங்கள் ைற்றும் அளவுகளில் 3D உயிரி அச்சுப்வபாறிமயப் 

பயன்படுத்தி, உண்ைக்கூடிய கூறுகளுடன் அச்சிட்டு, எதிர்காை பயன்பாட்டுக்காக பாதுகாக்கவும் 

முடியும். ைக்கள்வதாமக விமைவாக அதிகரித்து வருவதால் இமறச்சித்வதாழில் உைவுத்ததமவகமள 

பூர்த்திவசய்வதில் தபைழுத்தத்மத எதிர்வகாண்டுள்ளதாக ஆைாய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர். 

 ஐ.நா. ைக்கள்வதாமக கணிப்புகமள தைற்தகாள்காட்டி Dr. பீைன் B ைண்டல், “2050க்குள் தற்தபாதுள்ள 

இமறச்சித் வதாழிைால் உைகளாவிய ததமவகமளப் பூர்த்திவசய்ய முடியாது” என்று கூறியுள்ளார். ஒரு 

கிதைா தகாழி இமறச்சிமய உற்பத்தி வசய்ய சுைார் 4000 லிட்டர் நீரும்,  ஒரு கிதைா ஆட்டிமறச்சிமய 

உற்பத்தி வசய்ய சுைார் 8000 லிட்டருக்கும் அதிகைான நீரும் ததமவப்படுகிறது. எனதவ, ஆய்வகத்தில் 

வளர்க்கப்படும் இமறச்சியானது இந்திய ைற்றும் அயல்நாட்டு சந்மதகளில் ைகத்தான ைதிப்மபக் 

வகாண்டிருக்கும். 

8.வவப்ெைண்டல வன ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (TFRI) தமலமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது? 

A) கேராடூன் 

B) கான்பூா் 

C) தில்லி 

D) ஜபல்பூா்  

 ஜபல்பூரில் உள்ள வவப்பைண்டை வன ஆைாய்ச்சி நிறுவனைானது (TFRI) பூச்சிகள் ைற்றும் தீம்பூச்சிகள் 

ைற்றும் அவற்றின் தைைாண்மை பற்றிய விவைங்கமளக்வகாண்ட திறன்தபசி வசயலிமய அறிமுகம் 

வசய்துள்ளது. “INSECT PESTS” எனப் வபயரிடப்பட்டுள்ள அந்தச் வசயலி, பல்தவறு வனப்பகுதிகளில் 

காைப்படும் பூச்சிகள் ைற்றும் தீம்பூச்சிகள் பற்றிய தகவல்கமளயும், ைத்திய இந்தியாவில் அமைந்துள்ள 

வவப்பைண்டை காடுகளில் அவற்றின் தைைாண்மை பற்றிய விவைங்கமளயும் தரும் ஒரு கருவியாகும்.  

 இந்தச் வசயலியில், மூன்று வமககளில் தகவல்கள் உள்ளன – வனப்பண்மைகள், ததாட்டங்கள், 

இயற்மகக்காடுகளில் உள்ள பூச்சிகள் ைற்றும் தீம்பூச்சிகள் (pests) ைற்றும் அவற்றின் தைைாண்மை. 

பூச்சிகமள இனங்காணுதல், அமவவாழும் தாவைங்கள், வதாற்றுகாைம், தசதத்தின் தன்மை, அவற்றின் 

சுருக்கைான வாழ்க்மக வைைாறு ைற்றும் அவற்மறக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்மககள் உள்ளிட்ட 

பல்தவறு பயன்பாடுகள் இந்தச் வசயலியில் உள்ளன. சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் காைநிமை ைாற்ற 

அமைச்சகத்தின் இந்திய வன ஆைாய்ச்சி ைற்றும் கல்விக்கழகத்தின்கீழ் TFRI வசயல்படுகிறது. 
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9.”கல்வி வதாமலக்காட்சி" என்ற பிரத்பயக கல்விக்கான வதாமலக்காட்சி அமலவரிமசமய 

வதாடங்கியுள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) தமிழ்ைாடு  

B) கா்ைாேகா 

C) ககரோ 

D) ஆை்திரப்பிரகதசம் 

 ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பன்னிைண்டாம் வகுப்பு வமையிைான ைாைவர்களுக்கு பயனளிக்கும் விதைாக 

தமிழ்நாடு அைசு அண்மையில் தனது பிைத்தயக கல்வி வதாமைக்காட்சி அமைவரிமசயான “கல்வி 

வதாமைக்காட்சி”மய அறிமுகம் வசய்தது. தவமைவாய்ப்புகள் ைற்றும் வதாடர்புமடய நிகழ்ச்சிகள் தவிை 

பள்ளிக் குழந்மதகமள இைக்காகக் வகாண்ட நிகழ்ச்சிகள் இதில் ஒளிபைப்பப்படும். நாள்ததாறும் 

காமை 6 ைணி முதல் இைவு 9.30 ைணிவமை நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபைப்பு வசய்யப்படும். 

 வாரியத் ததர்வுக்கான தயாரிப்பு, இமளஞர்களுக்கான தவமைவாய்ப்பு வசய்திகள் ைற்றும் வாய்ப்புகள் 

ைற்றும் வதாழில் - வழிகாட்டல் தகவல்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும். 

இதற்கான நிகழ்ச்சிகள் அமனத்தும் 25 ஆசிரியர்கள் வகாண்ட ஒரு குழுவால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தைலும், நிகழ்ச்சிகளின் இமடதய ஆசிரியர்கள் / பாட வல்லுநர்களின் சிறப்புமைகளும் இடம்வபறும்.  

 தமிழ்நாடு ைாநிைக் கல்வியியல் ஆைாய்ச்சி ைற்றும் பயிற்சி நிறுவனைானது (TNSCERT) இந்தத் 

வதாமைக்காட்சிக்கான நிகழ்சிகளுக்கு வபரும்பங்களித்துள்ளது. TNSCERT, ஏற்கனதவ 2.5 இைட்சம் 

சந்தாதாைர்கமளயும் மூவாயிைத்துக்கும் தைற்பட்ட காவைாளிகமளயும் வகாண்ட ஒரு YouTube அமை 

வரிமசமய தன்னகத்தத வகாண்டுள்ளது. 

10.எம்ைாநிலத்தில், ஆண்டுபதாறும் நமடவெறும் புகழ்வெற்ற ைதுமர மீனாட்சியம்ைன் பகாவிலின் 

ஆவணிமூலத் திருவிழா வதாடங்கியுள்ளது? 

A) தமிழ்ைாடு  

B) ககரோ 

C) கா்ைாேகா 

D) ஆை்திரப்பிரகதசம் 

 புகழ்வபற்ற ைதுமை மீனாட்சியம்ைன் தகாவிலில் ஆண்டுததாறும் 10 நாள் நமடவபறும் ஆவணிமூைத் 

திருவிழாவானது ஆகஸ்ட்.26 அன்று தகாவில் வளாகத்தில் முமறயான வகாடிதயற்ற விழாவுடன் 

வதாடங்கியது. ‘வசாக்கநாதர் முடிசூட்டு விழா’ வசப்டம்பர்.7 அன்று நமடவபறும். அதன்பிறகு வரும் ஆறு 

ைாதங்களுக்கு வசாக்கநாதர் ைதுமைமய ஆட்சிவசய்வார். 

 வசாக்கநாதர் ைற்றும் மீனாட்சியம்ைனின் வாழ்வில் நடந்த பல்தவறு திருவிமளயாடல்கள் லீமைகளாக 

நடத்திக்காட்டப்படுவது இத்திருவிழாவின் முக்கிய அம்சங்களுள் ஒன்று. ஆண்டுததாறும் நமடவபறும் 
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இத்திருவிழாவின்தபாது நடத்தப்படும் ஒரு முக்கியைான திருவிமளயாடலில், வசாக்கநாத இமறவன் 

‘வந்தி’ என்ற ஓர் ஏமழ மூதாட்டிக்கு உதவும்வபாருட்டு ஒரு தவமையாளாக தவடைணிந்து வருவார்.  

 புகழ்வபற்ற வபாற்றாைமைக்குளம் ைற்றும் ஆயிைங்கால் ைண்டபம் உள்ளிட்ட தகாவிலின் வளாகத்தில் 

இமச ைற்றும் ஆடல் நிகழ்ச்சிகள் ைற்றும் ஊர்வைங்கள் நமடவபறும். அண்மையில் வபாற்றாைமைக் 

குளம் முழுமையாக சுத்தம் வசய்யப்பட்டு, குளத்தின் அடியில் இயற்மகயாக அமைந்துள்ள நீரூற்றுகள் 

சூழலுக்குகந்த புவி தமைவிரிப்பு (Geo-Carpeting) வதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்தி புதுப்பிக்கப்பட்டன 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ‘தமிழ்த்வதன்றல்’ திரு.வி.கலியாைசுந்தைனாரின் 136ஆவது பிறந்தநாள் (26-08-1883). 

 தமிழ்நாட்டிதைதய முதன்முமறயாக வசன்மனயில் மின்கைப் தபருந்துதசமவ வதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

அைசுப்தபாக்குவைத்துக் கழகத்தில் தபருந்துகமள இயக்க ஆகும் வசைவு ைற்றும் காற்று ைாசுபாடு 

காைைைாக, மின்கைப்தபருந்துகமள இயக்க தமிழ்நாடு அைசு முடிவவடுத்து அதமன வசயல்படுத்தி 

உள்ளது. அதசாக் தைைண்ட் வாகன உற்பத்தி வதாழிற்சாமையில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்தப் தபருந்தில் 

54 தபர் பயைம் வசய்யைாம். 

 வதன் ைண்டை இந்திய தை நிர்ைய ஆமையத்தின், புதிய துமை தமைமை இயக்குநைாகவும், 

G-நிமை அறிவியைாளைாகவும் கமைவாைன் ஆக.26 அன்று வபாறுப்தபற்றார். தமிழ்நாடு, புதுச்தசரி, 

தகைளா, கர்நாடகா, ஆந்திைா, வதலுங்கானா ஆகிய ைாநிைங்களும், அந்தைான் & நிக்தகாபார் தீவுகள், 

ைற்றும் இைட்சத்தீவுகள் ஆகிய யூனியன் பிைததசங்களும் வதன் ைண்டை அலுவைகத்தின் கீழ் வரும். 

 ைத்திய அைசின் அறிவியல் ைற்றும் வதாழில்நுட்ப அமைச்சகமும், வைட்ைாஸ் IITஉம் இமைந்து 

நாட்டிதைதய தனித்துவமிக்க ததசிய புற்றுதநாய் திசுக்கள் உயிரி வங்கியிமன வைட்ைாஸ் IITஇல் 

உருவாக்கியுள்ளன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. UNCCD உறுப்பினர்களின் ைாநாடு (COP 14) நமடவெறவுள்ள நாடு எது? 

A) இை்தியா  

B) இஸ்கரல் 

C) ைியூசிலாை்து 

D) சீனா 

 புது தில்லியின் வநாய்டா வபருநகை பகுதியில் உள்ள இந்திய சந்மத ைற்றும் கண்காட்சியில் வரும் 

வசப்டம்பர் 2-13 வமை பாமைவனையைாக்கலுக்கு எதிைான ஐ.நா அமவ (UNCCD) உறுப்பினர்களின் 

ைாநாட்மட (COP 14) இந்தியா நடத்துகிறது. இந்த நிகழ்வில், இருநூற்றுக்கும் தைற்பட்ட நாடுகமளச் 

தசர்ந்த சுைார் 100 நாடுகமளச்தசர்ந்த அமைச்சர்கள் உட்பட மூவாயிைத்துக்கும் தைற்பட்ட பிைதிநிதிகள் 

பங்தகற்கவுள்ளனர். பாமைவனையைாக்கல் ைற்றும் நிைச்சீைழிவு ஆகியவற்றில் இம்ைாநாடு தனது 

கவனத்மத வசலுத்தும். 

2. SU.RE (Sustainable Resolution) திட்டம், எந்தத் துமறயுடன் வதாடர்புமடயது? 

A) ஆநே வடிவநமப்பு பதாழில்  

B) திநரப்பே பதாழில் 

C) சணல் பதாழில் 

D) பருத்தி பதாழில் 

 SU.RE (Sustainable Resolution) திட்டம் என்பது ஐக்கிய நாடுகள் அமவயின் CMAI (இந்திய ஆமட 

உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்) ைற்றும் IMG ரிமையன்ஸ் (பன்னாட்டு தைைாண்மைக்குழு) ஆகியவற்றின் 

கூட்டுத்திட்டைாகும். மும்மபயில் நடந்த ைக்தை குளிர்காைத்திருவிழா 2019இன்தபாது இதமன ைத்திய 

ஜவுளித்துமற அமைச்சர் ஸ்மிருதி ஜூபின் இைாணி வதாடங்கிமவத்தார்.  

 தூய்மையான சூழலுக்கு பங்களிக்கும் நீடித்த ஆமட வடிவமைப்மப தநாக்கி வசல்வதத இதன் 

தநாக்கைாகும். இது ைகாத்ைா காந்தியின் சிந்தமனமய பிைதிபலிக்கிறது. SU.RE திட்டம், 16 முன்னணி 

சில்ைமற ஆமட வடிவமைப்பு பிைாண்டுகமள உள்ளடக்கியுள்ளது. பியூச்சர் குரூப், ஷாப்பர்ஸ் ஸ்டாப், 

ஆதித்யா பிர்ைா ரீமடல், அைவிந்த் பிைாண்ட்ஸ், மைஃப்ஸ்மடல், தைக்ஸ், தைைண்ட்,  வுஸ் ஆப் 

அனிதா தடாங்தை, வவஸ்மடட், ஸ்மபக்கர், வைவிஸ், வபஸ்ட்வசல்ைர்ஸ் ைற்றும் டிவைண்ட்ஸ் தபான்ற 

சிறந்த ஆமட வடிவமைப்பு ைற்றும் சில்ைமற வணிக பிைாண்டுகள் இத்திட்டத்தில் இமைந்துள்ளன. 
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3.எந்த நகரத்தில், ெறமவகள் சூழல் நச்சுத்தன்மைக்கான பதசிய மையம் அமைக்கப்ெட்டுள்ளது? 

A) பசன்நன 

B) கசலம் 

C) ககாயம்புத்துூா்  

D) மதுநர 

 பூச்சிக்வகால்லிகள், கனைான உதைாகங்கள், மகட்தைா கார்பன்கள், சாயக்கழிவுகள் ஆகியவற்றால் 

பறமவகளுக்கு ஏற்படும் அபாயைான தாக்கங்கள் குறித்து ஆய்வுவசய்ய தமிழ்நாட்டின் தகாயம்புத்தூரில் 

உள்ள சலீம் அலி பறமவயியல் ைற்றும் இயற்மக அறிவியல் மையத்தில் (SACON) பறமவகள் சூழல் 

நச்சுத்தன்மைக்கான ததசிய மையத்மத ைத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் & காைநிமை ைாற்றத்துமற 

அமைச்சர் பிைகாஷ் ஜவதடகர் திறந்துமவத்தார். 

 பறமவகளின் தனித்தனி இனங்கள் தவதிக்கழிவுகளால் பாதிக்கப்படுவது குறித்து, ததமவப்பட்டால் 

இமவ ைக்கதளாடும், சமூகத்ததாடும் வகாண்டுள்ள வதாடர்பு குறித்து இந்த மையம் ஆய்வுவசய்யும். 

இந்த மையத்துக்கு ைத்திய அமைச்சகம் ரூ.4 தகாடி ஒதுக்கியுள்ளது. இம்மையத்தில், High Performance 

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

Plasma Mass Spectrometer (ICP - MS) தபான்ற நவீன கருவிகள் இடம்வபற்றுள்ளன. 

4. வொறியாளர்கள் நிறுவனத்தின் (இந்தியா) ‘நடப்ொண்டிற்கான சிறந்த வொறியாளர் விருது’க்கு 

பதர்வு வசய்யப்ெட்டுள்ளவர் யார்? 

A) P S ஜூகனஜா 

B) பிரபாகா் சிங்  

C) துேசி வா்மா 

D) ஜிகதை்திர சா்மா 

 ைத்திய வபாதுப்பணித் துமறயின் தமைமை இயக்குநர் பிைபாகர் சிங் அவர்கள் வபாறியியல் ைற்றும் 

வதாழில்நுட்பம் துமறயில் அவைது அளப்பரிய தசமவக்காக வபாறியாளர்கள் நிறுவனத்தின் (இந்தியா) 

‘நடப்பாண்டிற்கான சிறந்த வபாறியாளர் விருது’க்கு ததர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளார். வரும் வசப்.15 அன்று 

புது தில்லியில் நமடவபறவுள்ள ‘வபாறியாளர்கள் நாள்’ நிகழ்வில் அவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்படும்.  

 ஒரு சிறந்த வதாழில்நுட்ப வல்லுநைாக நாட்டிற்கு அவர் வசய்த ைகத்தான பங்களிப்புகளும் அர்ப்பணிப்பு 

தசமவயும் ைத்திய அைசின் முன்னணி வபாறியியல் அமைப்பான ைத்திய வபாதுப்பணித் துமறமய 

அடுத்தக்கட்டத்துக்கு வகாண்டுவசல்வதில் முக்கிய பங்குவகித்துள்ளன. 
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5. எந்த IITஐச் பசர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், விலாங்கு மீனின் பதால் கழிவிலிருந்து தமச நார்ப் 

புரதத்மத (Collagen) உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) ஐஐடி பம்பாய் 

B) ஐஐடி நஹதராபாத்  

C) ஐஐடி தில்லி 

D) ஐஐடி பமே்ராஸ் 

 ம தைாபாத் IITஐச் தசர்ந்த ஆைாய்ச்சியாளர்கள் அசிட்டிக் அமிைம், உப்பு ைற்றும் வபப்சின் ஆகியவற்றால் 

பதப்படுத்துவதன் மூைம் விைாங்கு (eel) மீனின் ததால் கழிவிலிருந்து தமசநார்ப் புைதத்மத (Collagen) 

உருவாக்கியுள்ளனர். அதுபின்னர் ஆல்சிதனட் நீதைறியகளியுடன் (hydrogel) தசர்க்கப்பட்டு 3D அச்சிடும் 

வசயல்முமறமயப் பயன்படுத்தி சாைக்கட்டுகளாக (Scaffolds) வபறப்படுகிறது. 

 அத்தமகய தமசநார்ப்புைதத்மத பயன்படுத்தி கட்டமைக்கப்பட்ட திசு சாைக்கட்டுகள், முதல்நிமை 

உயிைணுக்களின் (Stemcell) வளர்ச்சிமயயும் வபருக்கத்மதயும் அனுைதிக்கின்றன என்பமத அவர்கள் 

நிரூபித்துள்ளனர். ஆமகயால், விைாங்கு மீனின் ததாலிலிருந்து வபறப்பட்ட இத்தமசநார்ப் புைதைானது 

திசு வபாறியியல் பயன்பாடுகளுக்கு ஒரு நம்பிக்மகக்குரிய உயிரி மூைப்வபாருளாக உள்ளது. 

 இந்த ஆைாய்ச்சிக்கு ைத்திய அைசின் அறிவியல் ைற்றும் வதாழில்நுட்ப - அறிவியல் ைற்றும் வபாறியியல் 

ஆைாய்ச்சி வாரியம், ததசிய முமனவர் பட்டத்துக்குப் பிந்மதய வபல்தைாஷிப் திட்டத்தின் மூைம் 

நிதியுதவி வசய்தது. தமசநார்ப்புைதம் (Collagen) என்பது ைனிதர்கள் ைற்றும் விைங்குகளின் மூட்டுகளில் 

காைப்படும் ஒரு புைதைாகும். 

6.எந்த நகரத்தில், நான்காவது இமணய உலக (IoT) இந்திய ைாநாடு 2019 நமடவெற்றது? 

A) பபங்களூரு  

B) கபாபால் 

C) அமராவதி 

D) ராய்ப்பூா் 

 நான்காவது இமைய உைக (IoT) இந்திய ைாநாடு 2019 ஆனது வபங்களூருவில் நமடவபற்றது. 

“Mainstreaming the Internet of Things” என்பது இந்த ைாநாட்டுக்கான கருப்வபாருளாகும். இது, டிஜிட்டல் 

வதாழில்நுட்பம் குறித்த இந்தியாவின் மிகப்வபரிய சங்கைைாகும். இைண்டு நாட்கள் நடந்த இம்ைாநாடு 

எரிசக்தி, நைவாழ்வு, பாதுகாப்பு, தைநிமைகள் ைற்றும் ஒழுங்குமுமற, சில்ைமற, டிஜிட்டல் வதாடர்பு, 

திறன்கள் ைற்றும் தைம்பாடு, தவளாண்மை, உற்பத்தி ைற்றும் சீர்மிகு நகைங்கள் உள்ளிட்ட பத்துத் 

தடங்களில் தனது கவனத்மத வசலுத்தியது. 
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7.அண்மையில் காலைான இந்தியாவின் முதல் வெண் DGP காஞ்சன் சவுத்ரி ெட்டாச்சார்யா, எந்த 

ைாநிலத்மதச் பசர்ந்தவராவார்? 

A) பஞ்சாப்  

B) ஹாியானா 

C) உத்தரபிரகதசம் 

D) மத்தியபிரகதசம் 

 இந்தியாவின் முதல் வபண் காவல்துமற தமைமை இயக்குநைான காஞ்சன் சவுத்ரி பட்டாச்சார்யா, 

ஆகஸ்ட்.26 அன்று மும்மபயில் காைைானார். பஞ்சாப் ைாநிைம் அமிர்தசைமசச் தசர்ந்த இவர், கடந்த 

2004இல் உத்தைகாண்ட் காவல்துமற தமைமை இயக்குநைாக நியமிக்கப்பட்டார். இதன்மூைம் 

நாட்டின் முதல் வபண் காவல்துமற தமைமை இயக்குநர் என்ற வபருமைமய காஞ்சன் சவுத்ரி 

வபற்றார். பட்டாச்சார்யா நாட்டின் இைண்டாவது வபண் IPS அதிகாரியுைாவார், முதைாைவர் கிைண் தபடி.  

 கடந்த 2007இல் ஓய்வுவபற்ற இவர், ஆம்ஆத்மி கட்சியில் இமைந்து சமூகப்பணியாற்றி வந்தார். கடந்த 

2014ஆம் ஆண்டு ைக்களமவத்ததர்தலின்தபாது,  ரித்துவார் வதாகுதியில் தபாட்டியிட்டார். ஆனால், 

அவர் ததால்வியமடந்தார். 

8. 7ஆவது ‘சமூக வாவனாலி ைாநாடு’ நடத்த திட்டமிடப்ெட்டுள்ள நகரம் எது? 

A) கேராடூன் 

B) கான்பூா் 

C) தில்லி  

D) ஜபல்பூா் 

 தகவல் ைற்றும் ஒலிபைப்பு அமைச்சகைானது ஆக.27-29 வமை தில்லியில் உள்ள Dr. B R அம்தபத்கர் 

பவனில் ஏழாவது ‘சமூக வாவனாலி’ ைாநாட்மட நடத்தவுள்ளது. ஜல் சக்தி அபியான் தபான்ற அைசின் 

பல்தவறு முக்கிய திட்டங்கள் ைற்றும் தபரிடர் அபாயத்மதக் குமறப்பதற்கான முயற்சிகள் குறித்து 

இம்ைாநாட்டில் கைந்துமையாடப்படும். இதுதவிை ஆைாய்ச்சி, உற்பத்தி, ஒலிபைப்பு, சமூக ஊடகங்கள் 

மூைம் சமூக நைச்வசய்திகமளப் பைப்புதல் ைற்றும் சமூக வாவனாலி நிமையங்களுக்கான உள்ளடக்க 

தைைாண்மை குறித்தும் இதில் விவாதிக்கப்படும். நாடு முழுவதும் வசயல்பாட்டில் உள்ள அமனத்து 

சமூக வாவனாலி நிமையங்களும் இந்த ைாநாட்டில் பங்தகற்கும். 

9.ொங்காக்கில் நடக்கும் நடப்ொண்டு இந்திய - ெசிபிக் ொதுகாப்புத் தமலவர்கள் ைாநாட்டில் இந்திய 

நாட்டின் சார்ொக ெங்பகற்றவர் யார்? 

A) ாிஷி குமாா் சுக்லா 

B) பிகரை்தா் சிங் தகனாவா  
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C) பிபின் ராவத் 

D) சுனில் லம்பா 

 தாய்ைாந்தின் பாங்காக்கில் நமடவபறும் நடப்பாண்டு இந்திய-பசிபிக் பாதுகாப்புத் தமைவர்கள் (CHOD) 

ைாநாட்டில் வான்பமடத் தளபதி பிதைந்தர் சிங் ததனாவா இந்தியாமவப் பிைதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார். 

"Collaboration in a free and Open Indo - Pacific" என்பது இம்ைாநாட்டின் கருப்வபாருளாகும். பங்தகற்கும் 

நாடுகள் எதிர்வகாள்ளும் வபாதுவான சவால்கள் பற்றிய பார்மவகமள இம்ைாநாடு வழங்குகிறது. 

இந்த ைாநாட்டில் 33 நாடுகளின் பாதுகாப்புத் தமைவர்கள் பங்தகற்கின்றனர். 

10.எதிர்ப்புகள் இருந்தபொதிலும் உலகின் முதலாவது மிதக்கும் அணுவுமலமய ஆர்டிக்கில் 

அறிமுகம் வசய்துள்ள நாடு எது? 

A) ஐக்கிய அபமாிக்க ைாடுகே் 

B) ஐக்கிய கபரரசு 

C) இரஷ்யா  

D) சீனா 

 சுற்றுச்சூழல் வல்லுநர்கள் அப்பகுதிக்கு கடுமையான அபாயங்கள் ஏற்படும் என எச்சரித்த தபாதிலும், 

அகாவடமிக் தைாதைாதனாதசாவ் (Akademik Lomonosov) என்னும் உைகின் முதைாவது மிதக்கும் 

அணுவுமைமய இைஷ்யா ஆர்டிக்கில் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த அணுவுமைமயத் தாங்கியுள்ள 

கப்பைானது இைஷ்யாவின் முர்ைான்ஸ்க் என்ற துமறமுகத்திலிருந்து புறப்பட்டது. சுைார் 5,000 கி.மீ., 

வதாமைவிலுள்ள மசபீரியாவுக்கு இந்தக் கப்பல் வசல்ைவுள்ளது. பருவநிமைமயப்வபாறுத்து சுைார் 4 

முதல் 6 வாை காைங்கள் வமை இந்த அணுவுமைக் கப்பலின் பயைம் அமையும். 

 இந்தக்கப்பல் 21,000 டன் எமடவகாண்டது. 35 MW மின்சாைத்மத உற்பத்தி வசய்யும் வமகயில் இரு 

அணுவுமைகள் இதில் வபாருத்தப்பட்டுள்ளன. 69 தபர் பயணிக்கும் இக்கப்பல் 3.5 - 4.5 கடல்மைல் 

தவகத்தில் பயணிக்கும். எவ்வாறாயினும், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைர்கள் இந்தத் திட்டத்தால் ஏற்படப் 

தபாகும் ஆபத்துக்கள் குறித்து எச்சரித்துள்ளன. 

 தைலும், இது “பனியின் மீதுள்ள வசர்தனாபில்” & “அணுசக்தி மடட்டானிக்” என்று அமழக்கப்படுகிறது. 

இருப்பினும், இத்திட்டம் வதாமைதூை பிைாந்தியத்திற்கு தூய்மையான ஆற்றமை வழங்கும் என்றும், 

பமழமையான அணுசக்தி ஆமை ைற்றும் நிைக்கரி மின்நிமையங்களுக்கு ஓய்வளிக்க அதிகாரிகமள 

அனுைதிக்கும் என்றும் இைஷ்யா கூறுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ஷாஹீன் VIII என்ெது ொகிஸ்தானுக்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இமடயிலான கூட்டு இராணுவப் 

ெயிற்சியாகும்? 

A) சீனா  

B) இஸ்கரல் 

C) இலங்நக 

D) மியான்மா் 

 இைடாக் அருதக இந்திய எல்மைக்கு மிகவநருக்கைாக அமைந்துள்ள சீன நகைைான த ால்டனில் 

சீனா ைற்றும் பாகிஸ்தான் விைானப்பமடகளுக்கு இமடதய ‘ஷாஹீன் VIII’ என்ற கூட்டு இைாணுவப் 

பயிற்சியின் 8ஆவது பதிப்பு வதாடங்கப்பட்டுள்ளது. பைஸ்பை கற்றல் மூைம் இருநாட்டு விைானப்பமடகளின் 

பயிற்சித் தைத்மத தைம்படுத்துவதத இந்தப் பயிற்சியின் தநாக்கைாகும். பாகிஸ்தான் – சீனாவின் இந்த 

வான்பமடப் பயிற்சிமய இந்திய விைானப்பமட உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகிறது; இதில் இரு 

நாடுகளும் நவீன தபார் விைானங்கமள ஈடுபடுத்தியுள்ளன. 

2.இந்தியாவின் முதல் வெண் விைானத் தளெதி யார்? 

A) மிதாலி மதுமிதா 

B) சீமா ராவ் 

C) ஷாலிஜா தாமி  

D) புனிதா அகராரா 

 இந்திய விைானப்பமடயின் ‘Wing Commander’ ஷாலிஜா தாமி, பறக்கும் பிரிவுக்கான விைானத் 

தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தாமி, இப்வபாறுப்பில் நியமிக்கப்பட்ட முதல் வபண் அலுவைைாவார். 

ஆசியாவின் மிகப்வபரிய வான்பமடயான உத்தைபிைததசத்திலுள்ள ஹிண்டன் வான் பமடயிலுள்ள 

தசதக் (Chetak) உைங்குவானூர்தி பிரிவின் விைானத்தளபதியாக அவர் வபாறுப்தபற்றுள்ளார். 

 தசதக் இைக உைங்குவானூர்தி ைணிக்கு 220 கி.மீ தவகம் வசல்ைக்கூடியது. இந்த உைங்குவானூர்தி 

நிவாைைப்வபாருட்கள் அளிப்பதற்கும், அவைச ைருத்துவ உதவியளிக்கவும், ததடுதல் பணிக்கும், ஆய்வுப் 

பணிக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் இைண்டாம் தளபதியாக தாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

அதாவது விைானத்தின் தமைமைத் தளபதிக்கு அடுத்தப்பதவியாக இப்பதவி கருதப்படுகிறது. 

3.இந்தியாவில் முன்னாள் ராணுவப் ெமடவீரர் பவமலவாய்ப்புத் திட்டத்மத அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள 

மின்னணு வணிக நிறுவனம் எது? 

A) மிை்த்ரா   B) ஸ்னாப்டீல் 

C) அகமசான்   D) பிேிப்காா்ே் 
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 மின்னணு வணிக நிறுவனைான அதைசான், முன்னாள் இைாணுவ வீைர்களுக்கு நாடு முழுவதுமுள்ள 

அதன் மையங்களில் பணிவாய்ப்பு வழங்குவதற்காக முன்னாள் ைாணுவப்பமடவீைர் தவமைவாய்ப்புத் 

திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத்திட்டத்மத வசயல்படுத்துவதற்காக மீள்குடிதயற்றத்துக்கான 

தமைமை இயக்குநரின் அலுவைகம் ைற்றும் இைாணுவ நை பணிவாய்ப்பு அமைப்பு ஆகியவற்றுடன் 

அதைசான் இந்தியா நிறுவனம் கூட்டு தசர்ந்துள்ளது. 

4.இந்திய பதசிய டிஜிட்டல் நூலகத்மத வதாடங்கியுள்ள ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

A) சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலைிநல மாற்ற அநமச்சகம் 

B) திறன் கமம்பாடு மற்றும் பதாழில்முநனவு அநமச்சகம் 

C) மின்னணு மற்றும் தகவல் பதாழில்நுே்ப அநமச்சகம் 

D) மனிதவே கமம்பாே்டு அநமச்சகம்  

 ஒற்மறச்சாளை ததடுதல் வசதியுடன் கற்றல் வளங்களின் வைய்நிகர் களஞ்சியத்தின் கட்டமைப்மப 

உருவாக்குவதற்காக ைத்திய ைனிதவள தைம்பாட்டு அமைச்சகம் அதன் தகவல் ைற்றும் தகவல் வதாடர்பு 

வதாழில்நுட்பத்தின் ஊடான ததசிய கல்வித் திட்டத்தின்கீழ், இந்திய ததசிய டிஜிட்டல் நூைகத் 

திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இன்மறய தததியில், மூன்று தகாடிக்கும் அதிகைான டிஜிட்டல் வளங்கமள ததசிய டிஜிட்டல் நூைகம் 

வகாண்டுள்ளது. 50 இைட்சத்துக்கும் தைற்பட்ட ைாைாக்கர் இதில் தங்கமள பதிவுவசய்துள்ளனர். 

ததசிய டிஜிட்டல் நூைகைானது ‘UMANG’ வசயலியுடன் ஒருங்கிமைக்கப்பட்டுள்ளது. தைலும், அதன் 

பயனர்கள் www.ndl.gov.in மூைைாகதவா அல்ைது அமைதபசி வசயலின் மூைைாகதவா தங்கமள பதிவு 

வசய்துவகாள்ளைாம். 

5.இந்திய வெட்பராலியம் நிறுவனத்தின் தமலமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது? 

A) தில்லி 

B) கேராடூன்  

C) மும்நப 

D) பகால்கத்தா 

 வநகிழிக்கழிவுகமள டீசைாக ைாற்றக்கூடிய ஆமை ஒன்மற தடைாடூனில் இந்திய வபட்தைாலிய 

நிறுவனம் அமைத்துள்ளது. இந்த ஆமைமய அண்மையில் ைத்திய அறிவியல் ைற்றும் வதாழில்நுட்ப 

அமைச்சர் Dr.  ர்ஷ் வர்தன் திறந்துமவத்தார். இந்த ஆமை வநகிழியிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஒரு 

நல்ை முயற்சியாக இருப்பததாடு ைட்டுைல்ைாைல், வபட்தைாலிய வபாருட்களுக்கு பிறநாடுகமள இந்தியா 

சார்ந்திருப்பமதக் குமறக்கும். 

 இந்த ஆமை வபாருளாதாை வளர்ச்சிமய அதிகரிக்கும்; ஏவனனில் இது ஒரு டன் வநகிழிக் கழிவுகளில் 

இருந்து 800 லிட் டீசமை உற்பத்தி வசய்யும்; இது அைசு சாைா நிறுவனங்களின் (NGOs) உதவியுடன் 

தசகரிக்கப்படும். 
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6.நடப்ொண்டு BWF ொரா பூப்ெந்து உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் வவன்ற ைானசி பஜாஷி, எந்த 

நகரத்மதச் பசர்ந்தவராவார்? 

A) ஜபல்பூா் 

B) புகன 

C) இராஜ்ககாே்  

D) இராஞ்சி 

 சுவிச்சர்ைாந்தின் தபசவசலில் நடந்த BWF பாைா பூப்பந்து உைக சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில், வபண்கள்  

ஒற்மறயர் பிரிவில், இைாஜ்தகாட்மடச் தசர்ந்த இந்திய பாைா - பூப்பந்து வீைாங்கமன ைானசி தஜாஷி 

தனது முதல் தங்கத்மத வவன்றார். இறுதிப்தபாட்டியில், மும்முமற SL3 உைக சாம்பியனான பருல் 

பர்ைமை 21-12, 21-7 என்ற புள்ளிகளில் அவர் ததாற்கடித்தார். 

7. 2019 அவைரிக்க வதாழில்நுட்ெ புத்தாக்க சவாலில் வவண்கலம் வவன்ற இந்திய வசயலி எது? 

A) நமத்ாி (Maitri)  

B) BHIM 

C) IRCTC 

D) விது 

 US Technovation Challenge என்பது 100+ நாடுகளில் நடக்கும் சிறுமிகளுக்கான உைகின் மிகப்வபரிய 

வதாழில்நுட்பம் ைற்றும் வதாழில்முமனவுப் தபாட்டியாகும். இதமன Salesforce.org, Google.org, அதடாபி 

அறக்கட்டமள, உவபர், சாம்சங், BNY வைல்ைன் ைற்றும் UNESCO, அமைதிப் பமடகள் ைற்றும் ஐ.நா. 

வபண்கள் ஆதரிக்கின்றன. இந்தப் தபாட்டி, அண்மையில், சான் பிைான்சிஸ்தகாவில் நமடவபற்றது. 

அதில், இந்தியாமவச் தசர்ந்த, ‘மைத்ரி’ என்னும் அமைதபசி வசயலி, வவண்கைம் வவன்றது. 

 ஆதைவற்தறார் இல்ைங்களில் வசிக்கும் குழந்மதகமள முதிதயார் இல்ைங்களில் வசிக்கும் 

முதிதயாருடன் இமையவழியில் இமைப்பதற்காக வநாய்டாமவச் தசர்ந்த ‘Tech Witches’ என்னும் 

வபயருமடய வபண்கள் குழு இந்தச் வசயலிமய உருவாக்கியது. 

 தனிமை ைற்றும் ைனவழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கமளயும், முதிதயார்களின் அன்பு, அைவமைப்பு 

கிமடக்கப்வபறாதவர்கமளயும் ஒன்றிமைப்பதத இச்வசயலியின் தநாக்கைாகும். இந்தச்வசயலி, கூகிள் 

பிதளஸ்தடாரில் இைவசைாகக் கிமடக்கிறது. தைலும், முதிதயார் இல்ைங்கள் ைற்றும் ஆதைவற்தறார் 

இல்ைங்களுக்கு நன்வகாமட அளிக்கவும் இந்தச் வசயலி அனுைதிக்கிறது. 
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8. 2019 UEFA அதிெர் விருமத வவன்றுள்ள முன்னாள் கால்ெந்து வீரர் யார்? 

A) கஜாகன் குரூப் 

B) பிரான்ஸ் பபக்கன்பவுா் 

C) எாிக் கான்கோனா (Eric Cantona)  

D) கேவிே் பபக்காம் 

 ைான்வசஸ்டர் யுமனவடட் அணியின் முன்னாள் முன்கள வீைரும், பிைான்ஸ் ஜாம்பவானுைான எரிக் 

கான்தடானாவுக்கு வைானாக்தகாவில் நடப்பாண்டுக்கான UEFA அதிபர் விருது வழங்கப்பட்டது. 

வதாழிற்முமற வாழ்க்மக ைற்றும் வதாண்டு நிறுவனங்களுக்கான அவைது அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்மற 

அங்கீகரிக்கும் வபாருட்டு இவ்விருது வழங்கப்பட்டது. 1990களில் யுமனவடட் அணியில் பங்தகற்றதன் 

மூைம் ஐந்து ஆண்டுகளில் நான்கு பிரீமியர் லீக் பட்டங்கமள கான்தடானா வவன்றார். தைலும், ஓல்ட் 

டிைாஃதபார்ட் அணிக்காக 143 தபாட்டிகளில் பங்தகற்ற அவர் 64 தகால்கமள அடித்தார். 

9.ைழமலயர் ெள்ளிகளில் நவீன ஆரம்ெக்கல்விமய வழங்க முடிவு வசய்துள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) மத்திய பிரகதசம்  

B) சத்தீஸ்கா் 

C) பஞ்சாப் 

D) ஹாியானா 

 தனியார் ைழமையர் பள்ளிகளின் அடிவயாற்றி ைழமையர் பள்ளிகளில் (அல்ைது குழந்மத பைாைரிப்பு 

மையங்களில்) நவீன ஆைம்பக்கல்விமய வழங்க ைத்தியபிைததச ைாநிை அைசு முடிவுவசய்துள்ளது. 

இத்திட்டத்தின்கீழ், ைாநிைத்தில் உள்ள அமனத்து 97,000 ைழமையர் பள்ளிகளும் உள்ளடக்கப்படும். 

முதற்கட்டைாக, ஆகஸ்ட்.28 அன்று ைாநிைம் முழுவதும் 313 நிர்வாகத் வதாகுதிகளிலும் தைா ஒரு 

ைழமையர் பள்ளி திறக்கப்படும். சிறார்களுக்கு ‘விமளயாட்டினூதட கற்றல்’ முமறயின் அடிப்பமடயில் 

கல்வி கற்பிக்கப்படும். 

10. ‘Shagun’ வமலத்தளம், எந்தத் துமறயுடன் வதாடர்புமடயது? 

A) ைிலத்தடி ைீா் பாதுகாப்பு 

B) பே்ேிக்கல்வி  

C) பபண்கே் அதிகாரம் 

D) ஒலி மாசுபாடு 

 ைத்திய ைனிதவள தைம்பாட்டு அமைச்சர் இைதைஷ் தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’, அண்மையில் ‘Shagun’ 

என்ற பள்ளிக்கல்வி இமையதளத்மத அறிமுகம் வசய்துமவத்தார். இது பள்ளிக்கல்வி குறித்த 
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அமனத்து தகவல்கமளயும் வழங்குவதற்காக நாடு முழுவதுமுள்ள 15 இைட்சத்திற்கும் தைற்பட்ட 

பள்ளிகமள ஒருங்கிமைத்துள்ளது. 

 பள்ளிகள் நிைக்குறியிடப்பட்டுள்ளன (Geo-tag); தைலும், பள்ளிகள் வழங்கிய அமனத்து தைவுகமளயும் 

இந்த வமைத்தளம் மூைம் அணுகைாம். ைனிதவள தைம்பாட்டு அலுவைர்களின் கூற்றுப்படி, பள்ளிகள் 

வழங்கும் தகவல்கள் மூன்றாம் தைப்பால் சரிபார்ப்பு வசய்யப்படும். இதன்மூைம், 2.3 இைட்சத்துக்கும் 

தைற்பட்ட கல்வி வமைத்தளங்கமள ஒருங்கிமைக்க முடியும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் கிழக்குத் வதாடர்ச்சி ைமலயில் கண்டறியப்ெட்ட ையில் வான்குமட சிலந்தி 

(Peacock Parachute Spider), எந்த இனத்மதச் பசர்ந்ததாகும்? 

A) Avicularia 

B) Poecilotheria  

C) Mygale 

D) Chilobrachys 

 கிழக்குத்வதாடர்ச்சி ைமையில் அதன் வபாதுவான வாழ்விடங்களுக்கு அப்பால், முதன்முமறயாக 

அருகிவரும் உயிரினைான ையில் வான்குமட சிைந்தி அல்ைது நச்சுமிக்க சிைந்திமய (Trantula) 

ஆைாய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். இந்தச் சிைந்தி ‘Poecilotheria’ இனத்மதச் தசர்ந்ததாகும். 

விழுப்புைம் ைாவட்டத்தில் வசஞ்சிக்கு அருகிலுள்ள பக்கைமை காப்புக்காடுகளில் புதுச்தசரிமயச்  தசர்ந்த 

உள்நாட்டு பல்லுயிர் அறக்கட்டமளயின் ஆைாய்ச்சியாளர்கள் குழு இச்சிைந்திமயக் கண்டறிந்தது. 

 1899ஆம் ஆண்டில் வைஜினால்ட் இன்வனஸ் தபாக்காக் என்பவர் முதன்முதலில் கூட்டியில், இந்தச் 

சிைந்தியின் வபண்ணினத்மதக் கண்டார். ையில் வான்குமட சிைந்திகளின் வபாதுவான வாழ்விடம் 

ஆந்திைத்தின் நந்தியாலுக்கு அருகிலுள்ள மகவிடப்பட்ட வனங்களாகும். இமவ தீம்பூச்சி (pests) 

கட்டுப்படுத்திகளாக உள்ளன. பன்னாட்டு இயற்மகப் பாதுகாப்புச் சங்கைானது (IUCN) இமத அழிவின் 

விளிம்பிலிருக்கும் உயிரினைாக வமகப்படுத்தியுள்ளது. 

2.உலகிபலபய முதன்முமறயாக ைாலுமிகள் முகத்தின் வழியான ெபயாவைட்ரிக் அமடயாள 

ஆவணத்மத வழங்கும் நாடு எது? 

A) இை்தியா  

B) சீனா 

C) பதன் பகாாியா 

D) இரஷ்யா 

 உைகிதைதய முதன்முமறயாக ைாலுமிகள் முகத்தின் வழியான பதயாவைட்ரிக் அமடயாள 

ஆவைத்மத வழங்கும் முதல் நாடாகியுள்ளது இந்தியா. இந்த ஆவைம், இந்திய ைாலுமிகமள 

முழுமையாக அமடயாளங்காை உதவுவததாடு, உைகின் எந்தப்பகுதியில் இருந்தாலும் அமடயாளம் 

காைவும் வசதியாக இருக்கும். ைாலுமிகளுக்கான இந்தப் புதிய பதயாவைட்ரிக் அமடயாள ஆவைம், 

நவீன பாதுகாப்பு அம்சங்கமளக்வகாண்டதாகும். இந்த ஆவைத்மத மவத்திருப்பவரின் முகத்ததாடு 

கடவுச்சீட்டில் உள்ள படம் வைன்வபாருள் மூைம் சரிபார்க்கப்பட்டு அமடயாளம் உறுதிவசய்யப்படும். 

 பன்னாட்டு வதாழிைாளர் அமைப்பின் 185ஆவது ைாநாட்டில் இந்தப் புதிய அமடயாள அட்மடக்கு ஏற்பு 

அளிக்கப்பட்டது. இந்த ைாநாட்டு தீர்ைானத்மத, இந்தியா, அக்தடாபர் 2015இல் ஏற்றுக்வகாண்டது. 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/
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நடுவைைசால் வழங்கப்பட்டுள்ள வதாடர்ச்சியான பணிச்சான்றிதழ் மவத்திருக்கும் இந்திய ைாலுமிகள் 

ஒவ்வவாருவரும் இந்த அமடயாள ஆவைம் வபறத் தகுதியுள்ளவர் ஆவார். வைாத்தமுள்ள 3,50,000 

ைாலுமிகளுக்கும் அடுத்த 2 ஆண்டுகளுக்குள் பதயாவைட்ரிக் அமடயாள ஆவைம் வழங்கப்பட்டுவிடும். 

இதற்குப்பின், ஒவ்தவார் ஆண்டும் சுைார் 15,000 புதிய ைாலுமிகளுக்கு அமடயாள அட்மட வழங்க 

தவண்டியிருக்கும் என ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

3. 25ஆவது சீனியர் வெண்கள் பதசிய கால்ெந்து சாம்பியன்ஷிப் நமடவெறவுள்ள ைாநிலம் எது? 

A) ஆை்திர பிரகதசம் 

B) ஹிமாச்சல பிரகதசம் 

C) அருணாச்சல பிரகதசம்  

D) உத்தரப் பிரகதசம் 

 25ஆவது சீனியர் வபண்கள் ததசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் – 2019 ஆனது முதல்முமறயாக 

அருைாச்சை பிைததசத்தில்,  வரும் வசப்.10-24 வமை நமடவபறவுள்ளது. இந்தப் தபாட்டி, கிழக்கு சியாங் 

ைாவட்டத்தில் உள்ள அம்ைாநிைத்தின் மிகப்பழமையான நகைைான பசிகாட்டில் நமடவபறும். 

 பல்தவறு ைாநிைங்கள், யூனியன் பிைததசங்கள் ைற்றும் இந்திய ையில்தவமய பிைதிநிதித்துவப்படுத்தும் 

வைாத்தம் 30 அணிகள் இந்தப் தபாட்டியில் பங்தகற்கின்றன. அணிகள், A, B, C, D, E, F, G & H என 8 

குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அருைாச்சை பிைததசம், ஜம்மு - காஷ்மீர் ைற்றும் வதலுங்கானம் 

ஆகியன H குழுவில் உள்ளன. வதாடக்க ஆட்டம் ையில்தவ ைற்றும் மிதசாைம் அணிகளிமடதய நடக்கும். 

4.இந்திய குழந்மதகள் நலவாழ்வு குறியீட்டில் முதலிடம் பிடித்துள்ள நாடு எது? 

A) ஜாா்க்கண்ே் 

B) ஹிமாச்சல பிரகதசம் 

C) தமிழ்ைாடு 

D) ககரோ  

 குழந்மதகளின் நைத்துக்கான குறியீடுகள் குறித்து World Vision India என்ற வதாண்டு நிறுவனம் 

ஆய்வறிக்மகமய வவளியிட்டுள்ளது. அந்த ஆய்வறிக்மக 3 முக்கிய பகுதிகமள, 24 குறியீடுகமள 

ஆய்வுவசய்து குழந்மதகளின் நைத்மதக் கைக்கிட்டுள்ளது. தனிப்பட்ட நைம்மிக்க வளர்ச்சி, 

தநர்ைமறயான உறவுகள், பாதுகாப்பான தன்மைகள் ஆகிய 3 பிரிவுகளின்கீழ் ஆைாய்ச்சிவசய்துள்ளது. 

நாடு முழுவதுமுள்ள ைாநிைங்கள் ைற்றும் யூனியன் பகுதிகளில் இந்த ஆய்வு தைற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது.  

 அதில், 0.76 புள்ளியுடன் தகைளா முதலிடத்திலும், 0.67 புள்ளியுடன் தமிழ்நாடு, ஹிைாச்சை பிைததசம் 

இைண்டாவது இடத்திலும் உள்ளன. 0.53 புள்ளியுடன் தைகாையா, 0.50 புள்ளியுடன் ஜார்க்கண்ட், 0.44 

புள்ளியுடன் ைத்திய பிைததசம் ஆகிய 3 ைாநிைங்களும் கமடசி மூன்று இடங்கமளப்வபற்றுள்ளன. 

யூனியன் பிைததசங்களில், புதுச்தசரி 0.77 புள்ளியுடன் முதலிடத்திலும், தாத்ைா ைற்றும் நாகர்  தவலி 

0.52 புள்ளியுடன் கமடசி இடத்திலும் உள்ளது. 
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5.அண்மையில், எந்த நகரத்தில், 12ஆவது இந்திய ொதுகாப்பு உச்சிைாநாடு நமடவெற்றது? 

A) புது தில்லி  

B) கேராடூன் 

C) மும்நப 

D) பகால்கத்தா 

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

Cyber Security Strategy” என்ற தமைப்பில் நமடவபற்றது. இந்த ைாநாட்டின்தபாது, முக்கியைான ததசிய 

உட்கட்டமைப்மபப் பாதுகாத்தல், வளர்ந்துவரும் இமைய அச்சுறுத்தல்கள்: சம்பவங்கள், சவால்கள் 

ைற்றும் நடவடிக்மக தபான்ற பல்தவறு பிைச்சமனகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டன. 

 இமைய அச்சுறுத்தல்கமள எதிர்த்துப்தபாைாட இந்திய அைசு பல்தவறு நடவடிக்மககமள எடுத்து 

வருகிறது. இமைய குற்றங்களுக்கு எதிைாக, ைத்திய உள்துமற அமைச்சகம் ஏற்கனதவ நாட்டில் 

‘இந்திய இமைய குற்ற ஒருங்கிமைப்பு மையம் (I4C)’ என்ற திட்டத்மத உருவாக்கியுள்ளது. இது 

தவிை, மின்னணு ைற்றும் தகவல் வதாழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின்கீழ், இந்திய அைசாங்கத்தின் டிஜிட்டல் 

இந்தியா முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ‘மசபர் ஸ்வச்சதா தகந்திைா’வும் நடப்பில் உள்ளது. 

6.இந்தியாவின் பதசிய விமளயாட்டு நாளானது எந்த விமளயாட்டு வீரரின் பிறந்தநாமளக் 

குறிக்கும் வமகயில் வகாண்டாடப்ெடுகிறது? 

A) சாை்தா ரங்கசாமி 

B) நபச்சுங் பூே்டியா 

C) தியான் சை்த்  

D) P.T உஷா 

 இந்தியாவின் சிறந்த  ாக்கி வீைைாக திகழ்ந்த தியான் சந்த்மதப் தபாற்றும் விதைாக ஒவ்தவார் 

ஆண்டும் அவைது பிறந்தநாளான ஆக.29 அன்று ததசிய விமளயாட்டு நாள் (National Sports Day) 

வகாண்டாடப்படுகிறது. 

 இந்திய  ாக்கி அணித்தமைவைாக இருந்த தியான் சந்த் 1928, 1932, 1936 ஆகிய ஆண்டுகளில் 

நமடவபற்ற ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் இந்தியா தங்கம் வவல்ை முக்கிய காைைைாக விளங்கினார். 22 

ஆண்டுகள்  ாக்கி விமளயாடிய அவர், நானூற்றுக்கும் தைற்பட்ட தகால்கள் அடித்துள்ளார். 1952இல் 

ஸ்தபார்ட் & பாஸ்மடம், வசன்மன “தகால்!” என்ற அவைது சுயசரித நூமை வவளியிட்டது. 1956ஆம் 

ஆண்டில் அவருக்கு ‘பத்ைபூஷன்’ விருது வழங்கப்பட்டது. இவைது நிமனமவப் தபாற்றும் விதைாக 

இந்தியாவில் விமளயாட்டில் வாழ்நாள் சாதமன நிகழ்த்தியவர்களுக்கு, ‘தியான் சந்த்’ விருமத 

இந்திய அைசு வழங்குகிறது. 2002ஆம் ஆண்டு இந்த விருது நிறுவப்பட்டது. 
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7. ‘10 Hafte, 10 Baje, 10 Minute – Har Ravivar, dengue par war’ என்ற புதிய முயற்சிமயத் வதாடங்க முடிவு 

வசய்துள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) தில்லி  

B) மத்திய பிரகதசம் 

C) உத்தர பிரகதசம் 

D) பீகாா் 

 தில்லியில் வடங்கு காய்ச்சலுக்கு எதிைாக தங்களது வீடுகமள தாங்கதள ஆய்வுவசய்யும் “10 வாைம், 10 

ைணி, 10 நிமிடங்கள் ஞாயிறுததாறும் வடங்குவுக்கு எதிைான தபார்” என்ற பைப்புமை இயக்கத்மத 

தில்லி முதல்வர் அைவிந்த் வகஜ்ரிவால் வதாடங்கவுள்ளார். வசப்.1 முதல் நவ.15ஆம் தததி வமையிைான 

காைத்தில், நன்னீரில் வடங்கு தநாமயப்பைப்பும் ஏடிஸ் வகாசுக்கள் உற்பத்தியாவதால், ஒவ்வவாரு 

ஞாயிற்றுக்கிழமையும் தில்லி வாசிகள் சுைார் 10 நிமிடங்கள் ஒதுக்கி வீடுகள் ைற்றும் வீடுகமளச்சுற்றி 

தண்ணீர் ததங்காைல் இருப்பமத குடியிருப்பாளர்கள் உறுதிவசய்ய தவண்டும் என தில்லி அைசு வபாது 

ைக்கமளக் தகட்டுக்வகாண்டுள்ளது. 

8.எந்தத் பததியில், அணுசக்தி பசாதமனகளுக்கு எதிரான சர்வபதச நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது? 

A) ஆகஸ்ே் 30 

B) ஆகஸ்ே் 28 

C) ஆகஸ்ே் 29  

D) ஆகஸ்ே் 31 

 அணுவாயுத தசாதமனயின்தபாது ஏற்படும் வவடி விபத்துகள் ஏற்படுத்தும் விமளவுகள் குறித்த 

அறிமவயும் அணுவாயுத தசாதமனகள் நிறுத்தப்பட தவண்டியதன் அவசியத்மதயும் குறித்த 

விழிப்புைர்மவ அதிகரிப்பதற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஆக.29 அன்று அணுசக்தி தசாதமனகளுக்கு 

எதிைான சர்வததச தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

9.விதிவிலக்கான சூழ்நிமலகளில் ைட்டுபை ைத்திய அரசுக்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இமடக்கால 

ஈவுத்வதாமகமய (interim dividend) வழங்கலாம் என ெரிந்துமரத்த குழுவின் தமலவர் யார்? 

A) பிமல் ஜலான்  

B) ராஜீவ் பமஹ்ாிஷி 

C) விரால் ஆச்சாா்யா 

D) ஹஸ்முக் ஆதியா 

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் வபாருளாதாை மூைதனக் கட்டமைப்மப ஒவ்வவாரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகு அவ்வப்தபாது ைதிப்பாய்வு வசய்ய தவண்டும் என்றும் அதன் கைக்கியல் ஆண்டு (ஜூமை-
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ஜூன்) ைார்ச் 31 ஆம் தததியுடன் முடிவமடயும் நிதியாண்டுடன் சீைமைக்கப்பட தவண்டும் என்றும் 

பிைல் ஜைான் குழு பரிந்துமைத்துள்ளது. 

 விதிவிைக்கான சூழ்நிமைகளில் ைட்டுதை ரிசர்வ் வங்கியானது அைசாங்கத்திற்கு இமடக்காை ஈவுத் 

வதாமகமய (2016-17இல் வதாடங்கிய ஒரு நமடமுமற) வசலுத்துைாறு குழு பரிந்துமைத்துள்ளது. 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அதன் அதிகரித்துவரும் முக்கியத்துவத்மத கருத்தில் வகாண்டு அதன் இருப்பு 

நிமை வவளிப்பாடுகளின் சந்மத அபாயத்மத ைதிப்பிடுவதற்கான ஒரு கட்டமைப்மப ஏற்படுத்த 

தவண்டும் என்றும் இக்குழு பரிந்துமைத்துள்ளது. 

 வபாருளாதாை மூைதனத்தின் இருகூறுகளுக்கிமடதயயான (உைைப்பட்ட சைபங்கு & ைறுைதிப்பீட்டு 

நிலுமவகள்) வதளிவான தவறுபாட்மட முக்கியைாக ைறுைதிப்பீட்டு நிலுமவகளின் நிமையற்ற 

தன்மைகாைைைான வதளிவான ைறுைதிப்பீட்மட இக்குழு பரிந்துமைத்துள்ளது. 

10. இளபவனில் வாலறிவன், எந்த விமளயாட்டுடன் வதாடர்புமடயவர்? 

A) மல்யுத்தம் 

B) துப்பாக்கிச் சுடுதல்   

C) குத்துச்சண்நே 

D) சதுரங்கம் 

 ஆக.28 அன்று பிதைசிலில் உள்ள ரிதயா டி வஜனிதைாவில் நமடவபற்ற வபண்களுக்கான 10 மீட்டர் ‘ஏர் 

மைபிள்’ தபாட்டியில், இந்தியாமவச் தசர்ந்த 20 வயதான இளதவனில் வாைறிவன் 251.7 புள்ளிகள் 

வபற்று தனது முதல் சீனியர் உைகக்தகாப்மப தங்கப்பதக்கத்மத வவன்றார். இதன்மூைம், இளதவனில் 

இச்சாதமனமய நிகழ்த்திய மூன்றாவது இந்தியைானார். 

 இருப்பினும், இளதவனிலின் இந்தச்சாதமன அவமை ஒலிம்பிக்கில் பங்தகற்கமவக்க உதவவில்மை. 

ஏவனனில், ஒரு நாட்டின் சார்பாக ஒலிம்பிக்கில் பங்தகற்க அதிகபட்சம் இருவர் ைட்டுதை 

அனுைதிக்கப்படுவார்கள் என்னும் நிமையில் அபூர்வி சந்ததைா ைற்றும் அஞ்சும் முட்கில் ஆகிதயார் 

இந்தியாவின் சார்பாக ஏற்கனதவ ஒலிம்பிக்கிற்குத் தகுதிவபற்றுள்ளனர். இளதவனில், ஏற்கனதவ 

ஜூனியர் உைகக்தகாப்மபயில் தங்கம் வவன்றவரும் ஆசிய சாம்பியனும் ஆவார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பகாபரவாடா ென்னாட்டு உயிரியல் பூங்கா அமையவுள்ள நகரம் எது? 

A) ைாக்பூா்  

B) தில்லி 

C) பஜய்ப்பூா் 

D) சிம்லா 

 வனங்கமளப் பாதுகாக்கும் ஒரு முயற்சியாக நாக்பூரின் தகாதைவாடாவில் உள்ள வனத்தில் சர்வததச 

தைத்திைான மிருகக்காட்சிச் சாமை ைற்றும் உயிரியல் பூங்காமவ அமைக்க இந்திய அைசு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. இந்த மிருகக்காட்சிச் சாமையில் உயிரியல் பூங்கா, இந்திய சவாரி, ஆப்பிரிக்க சவாரி, 

இைவுதநை சவாரி, ஆைாய்ச்சி, கல்வி ைற்றும் பயிற்சி, சுற்றுைாப் பயணிகளுக்கான வசதிகள் தபான்றமவ 

அமையவுள்ளன. ைகாைாஷ்டிைா லிமிட்வடடின் வன தைம்பாட்டு கழகத்தின் (FDCM. Ltd.) மூைம் இந்தச் 

சர்வததச மிருகக்காட்சிச் சாமைமய அமைக்க ைகாைாஷ்டிை அைசு அனுைதியளித்துள்ளது. 

 தகாதைவாடா காடுகளில் காடுகள் ைற்றும் வனவிைங்குகமளப் பாதுகாத்தல் ைற்றும் வனவிைங்கு 

வாழ்விட தைம்பாடு ஆகிய பணிகள் FDCM. Ltd. நிறுவனத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்காக FDCM. 

Ltd. வசம் ைாநிை வனத்துமற ைானியங்கமளயும் ைனிதவளத்மதயும் வழங்கிவருகிறது. 

2.புவிசார் குறியீடு வெற்றுள்ள ‘கண்டாங்கி பசமல’, எந்த ைாநிலத்துடன் வதாடர்புமடயது? 

A) தமிழ்ைாடு  

B) கா்ைாேகா 

C) ககரோ 

D) பதலுங்கானா 

 தமிழ்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் ‘திண்டுக்கல் பூட்டு’ ைற்றும் ‘கண்டாங்கி தசமை’ ஆகியவற்றுக்கு 

வசன்மனயிலுள்ள புவிசார் குறியீடு பதிதவட்டால் புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ‘திண்டுக்கல் 

பூட்டு’ அதன் உயர்ந்த தைம் ைற்றும் நீண்ட காைம் உமழக்கும் திறன் ஆகியவற்றுக்காக உைகம் 

முழுவதும் பிைபைைாக அறியப்படுகிறது. அந்த நகைமும், ‘பூட்டு நகைம்’ என்தற அமழக்கப்படுகிறது.  

 சிமறச்சாமைகள், கிடங்குகள், ைருத்துவைமனகள் ைற்றும் தகாவில்கள் தபான்ற அைசு நிறுவனங்கள் 

கூட இந்தப் பூட்டுகமளதய வபரும்பாலும் பயன்படுத்துகின்றன. இந்தப் பகுதியில் அதிகளவு இரும்பு 

கிமடப்பதத இந்த வமக பூட்டு தயாரிக்கும் வதாழிலின் வளர்ச்சிக்குக் காைைைாக அமைந்துள்ளது. 

 சிவகங்மக ைாவட்டத்தின் காமைக்குடி வட்டத்தில் ‘கண்டாங்கி தசமை’கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. 

அதன் வபரிய கமைகளுக்காக அவ்வமக தசமைகள் பிைபைைாக அறியப்படுகின்றன. சிை தசமைகளில் 

மூன்றில் இைண்டு பங்கு வமை கமை இருக்கும். வழக்கைாக 5.10 மீ - 5.60 மீ நீளம் வகாண்டமவயாக 

இந்தச் தசமைகள் இருக்கும். 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/
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3.குறு, சிறு & நடுத்தர நிறுவனங்கள், துளிர் நிறுவனங்கள் ைற்றும் வெண் வதாழில் முமனபவார் 

ஆகியவற்றின் வளர்ச்சிமயச் வசயல்ெடுத்துவதற்காக எந்த நிறுவனத்துடன் அரசு மின்னணுச் 

சந்மத (GeM) ஒப்ெந்தம் வசய்துள்ளது? 

A) NABARD 

B) SIDBI  

C) NHB 

D) IRDA 

 குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தை நிறுவனங்கள், வபண் வதாழில்முமனதவார்கள், சுய உதவிக்குழுக்கள், 

ைகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் ைற்றும் MUDRA ைற்றும் எழுக இந்தியா திட்டத்தின் கீழ்வரும் பல்தவறு 

கடன் பயனாளிகளுக்கு பயனளிப்பதற்காக அைசு மின்னணுச் சந்மதயானது (GeM) இந்திய சிறு 

வதாழிற்துமற தைம்பாட்டு வங்கியுடனான (SIDBI) புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் மகவயழுத்திட்டுள்ளது. 

SIDBI பங்குதாைர்களுடன் ‘Womaniya’ ைற்றும் ‘Start-up Runway’ தபான்ற அைசு மின்னணுச் 

சந்மதயின் சிறப்பு முயற்சிகமள ஊக்குவிப்பதற்கு இந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் உதவும். 

4.காசபநாமய எதிர்த்துப் பொராடுவதற்கான வசயற்மக நுண்ணறிவு (AI) சாத்தியக்கூறுகமள 

ஆராய்வதற்கு, எந்த நிறுவனத்துடனான புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் ைத்திய நலவாழ்வு 

அமைச்சகம் மகவயழுத்திட்டுள்ளது? 

A) IISc பபங்களூரு 

B) நஹதராபாத் பல்கநலக்கழகம் 

C) IIT பமே்ராஸ் 

D) வாத்வானி பசயற்நக நுண்ணறிவு ைிறுவனம்  

 காசதநாய்க்கு எதிைான தபாைாட்டத்தில் அதிநவீன வசயற்மக நுண்ைறிவு வதாழில்நுட்பத்மதப் 

பயன்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகமள ஆைாய்வதற்காக நைவாழ்வு அமைச்சகத்தின் ைத்திய 

காசதநாய் பிரிவு, வாத்வானி வசயற்மக நுண்ைறிவு நிறுவனத்துடனான (WIAI) ஓர் ஒப்பந்தத்தில் 

மகவயழுத்திட்டுள்ளது. ஒப்பந்தத்தின்படி, பாதிப்பு ைற்றும் பாதிக்கப்பட்ட இடங்கமளத் வதாகுத்தல், 

பிரித்தறிதல் ைற்றும் கண்டறியும் புதிய முமறகமள ைாதிரியமைத்தல் ஆகியவற்றில் ததசிய காசதநாய் 

திட்டத்துக்கு வாத்வானி AI தனது ஆதைமவ வழங்கும். தைலும், திருத்தப்பட்ட ததசிய காசதநாய் 

திட்டத்மத ஆதரிப்பமதத் தவிர்த்து பைாைரிப்பாளர்களுக்கு முடிவவடுக்கும் ஆதைமவயும் அது வழங்கும். 

 உைக நைவாழ்வு அமைப்பின் (WHO) ைதிப்பீடுகளின்படி, இந்தியாவில் ஒவ்தவார் ஆண்டும் 27 ைட்சம் 

தபர் காசதநாயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். தைலும் 4.23 இைட்சம் தநாயாளிகள் ைைணிக்கின்றனர். 

சர்வததச நீடித்த வளர்ச்சி இைக்குகளுக்கு 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகதவ, அதாவது 2025க்குள் 

காசதநாமய முடிவுக்குக் வகாண்டுவருவதற்கு இந்தியா உறுதிபூண்டுள்ளது. 
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5.ைமலயாள ைபனாரைா வசய்தி ைாநாடு – 2019, பகரளாவின் எந்த நகரத்தில் நமடவெற்றது? 

A) திருவனை்தபுரம் 

B) பகாச்சின்  

C) திருச்சூா் 

D) பாலக்காடு 

 ஆகஸ்ட்.30 அன்று, ைமையாள ைதனாைைா வசய்தி ைாநாடு – 2019, வகாச்சினில் நமடவபற்றது. இது 

தகைளாவின் முதல் ைற்றும் ஒதை வசய்தி ைாநாடாகும். புதிய இந்தியா; புதிய அைசு; புதிய விமழவுகள்; 

புதிய சவால்கள்; புதிய எல்மைகள்; புதிய வழிகள் தபான்ற சைகாை கருப்வபாருட்களில் இந்தச் வசய்தி 

ைாநாடு தனது கவனத்மதச் வசலுத்தியது.  பிைதைர் நதைந்திை தைாடி, புது தில்லியிலிருந்து காவைாளி 

மூைம் இந்த ைாநாட்மட வதாடங்கிமவத்தார். 

 இந்த ைாநாட்டின்தபாது புதிய இந்திய ததசியவாதி, அைசியல், நம்பிக்மகயின் புதிய எல்மைகள், 

இமளஞர்கள் ைற்றும் தகைளாவிற்கான வாய்ப்புகள் தபான்ற பல்தவறு தமைப்புகளில் விவாதங்கள் 

நடத்தப்பட்டன. இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில், சசிதரூர், டுவிட்டரில், #LanguageChallenge என்ற ஒரு வைாழி 

சவாமை வதாடங்கினார். ைக்கள் தங்களின் தாய்வைாழிமயத்தவிை தவறு வைாழிகளிலிருந்து தைா ஒரு 

வசால்மை கற்றுக்வகாள்ள உதவும் தநாக்கில் இந்தச் சவால் வதாடங்கப்பட்டது. 

6.பெரிடர் ைறுசீரமைப்பு கட்டமைப்புக்கான சர்வபதச கூட்டமைப்பு அமைக்கப்ெடவுள்ள நகரம் எது? 

A) புது தில்லி  

B) பகால்கத்தா 

C) புகன 

D) பசன்நன 

 பிைதைர் தைாடி தமைமையிைான ைத்திய அமைச்சைமவ, தபரிடர் ைறுசீைமைப்பு கட்டமைப்புக்கான 

சர்வததச கூட்டமைப்மப உருவாக்கவும், அதற்கான வசயைகத்மத புது தில்லியில் அமைக்கவும் 

பின்தனற்பு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்தப் தபரிடர் ைறுசீைமைப்பு கட்டமைப்பு கூட்டமைப்பு (Coalition for 

Disaster Resilient Infrastructure – CDRI), அவைரிக்காவின் நியூயார்க்கில், 23 வசப்டம்பர் 2019 அன்று 

நமடவபறவுள்ள ஐ.நா. பருவநிமை ைாநாட்டின்தபாது வதாடங்கிமவக்கப்படவுள்ளது. 

 இந்த CDRI, பல்தவறு அறிவாற்றல் உருவாகக்கூடிய ைற்றும் தபரிடர் ைற்றும் பருவநிமை ைறுசீைமைப்பு 

கட்டமைப்புக்கான பல்தவறு அம்சங்கள் குறித்து கருத்துகமளப் பரிைாறிக்வகாள்ளும் அமைப்பாகத் 

திகழும். பல்தவறு உறுப்புநாடுகளின் வதாழில்நுட்ப நிபுைத்துவத்மத ஓைணியில் திைட்டவும் இது 

உதவும். அதுதபான்று வசய்வதன்மூைம், கூட்டமைப்பின் உறுப்புநாடுகள் தத்தைது வசயல்பாட்மட 

தைம்படுத்திக்வகாள்வதுடன், அவைவர் பாதிப்புக்கு ஏற்றவாறும், வபாருளாதாைத் ததமவகளுக்கும் ஏற்ற 

கட்டமைப்புகமள உருவாக்கிக்வகாள்ளவும் வழிவகுக்கும். 
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7. 2019 உலக திறன்கள் கசான் சர்வபதச பொட்டி 2019இல், நீர் வதாழில்நுட்ெத்தில் தங்கம் வவன்ற 

S. அஸ்வதா நாராயணா, எந்த ைாநிலத்மதச் பசர்ந்தவராவார்? 

A) கமற்கு வங்கம் 

B) ஒடிசா  

C) திாிபுரா 

D) ஆை்திர பிரகதசம் 

 ைஷ்யாவின் கசான் நகரில் நடந்த 45ஆவது உைக திறன்கள் தபாட்டி 2019இல், தங்கம் வவன்ற முதல் 

இந்தியர் என்ற வபருமைமய ஒடிசாமவச்தசர்ந்த S.அஸ்வதா நாைாயைா வபற்றுள்ளார். ஆக.23-27 

வமை நடந்த தபாட்டியில் நீர் வதாழினுட்பத்தில் அவர் தங்கம் வவன்றார். இந்திய தபாட்டியாளர்களிமட 

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

 கர்நாடகாமவச் தசர்ந்த பிைைவ் நுதைபதி, வமை வதாழில்நுட்பங்களில் வவள்ளி வவன்றார். தைற்கு 

வங்கத்மதச்தசர்ந்த சஞ்தசாய் பிைைானிக் ைற்றும் ைகாைாஷ்டிைாமவச் தசர்ந்த சுதவதா ைத்தன்புைா 

ஆகிதயார் முமறதய நமக & வமைகமை வடிவமைப்பு வதாழில்நுட்பத்தில் வவண்கைம் வவன்றனர். 

உைக திறன்கள் கசான் - 2019இல் இந்தியாவுக்காக பதக்கம் வவன்ற ஒதை வபண் தபாட்டியாளர் என்ற 

வபருமைமயயும் சுதவதா வபற்றுள்ளார். வைாத்தத்தில், 48 உறுப்பினர்கமளக் வகாண்ட இந்திய அணி 

19 பதக்கங்களுடன் தபாட்டிமய நிமறவு வசய்தது. 

8.ைாற்ற பைலாண்மைக்காக ‘அங்கிகார்’ ெரப்புமரமயத் வதாடங்கியுள்ள ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

A) வீே்டுவசதி & ைகா்ப்புற விவகாரங்கே் அநமச்சகம்  

B) கவதிகே் மற்றும் உரங்கே் அநமச்சகம் 

C) வா்த்தகம் மற்றும் பதாழிற்துநற அநமச்சகம் 

D) ஆயுஷ் அநமச்சகம் 

 ைத்திய வீட்டுவசதி ைற்றும் நகர்ப்புற அமைச்சகம், அண்மையில், சமூக நடத்மத ைாற்றத்திற்கான 

‘அங்கிகார்’ என்னும் ைாற்ற தைைாண்மை பைப்புமைமயத் வதாடங்கியுள்ளது. சமூக அணிதிைட்டல் & 

IEC நடவடிக்மககள் மூைம் PMAY(U)இன் கீழ் கட்டப்பட்ட வீடுகளின் பயனாளிகளுக்கு நீர் ைற்றும் 

ஆற்றல் பாதுகாப்பு, கழிவு தைைாண்மை, நைவாழ்வு, ைை நடவு, துப்புைவு & தூய்மை தபான்றவற்றில் 

இந்தப் பைப்புமை கவனம் வசலுத்துகிறது. 

 இந்தநாக்கத்திற்காக, இந்த அம்சங்கமளக் மகயாளும் திட்டங்கள் ைற்றும் பிற அமைச்சகங்களின் 

பணிகள் ஆகியவற்றுடன் இந்தப் பைப்புமை ஒன்றிமையும். இந்த ஒருங்கிமைப்பு குறிப்பாக எரிவாயு 

இமைப்பிற்காக உஜ்வாைா திட்டத்தின் மீதும், சுகாதாை காப்பீட்டுக்காக ஆயுஷ்ைான் பாைத் திட்டத்தின் 

மீதும் தனது கவனத்மதச் வசலுத்தும். இதுதவிை, இந்தியாவின் எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகள் 

வமைபடம் குறித்த இமையவழி பாடத்மதயும் அவ்வமைச்சகம் வதாடங்கியுள்ளது. 
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9.இராஜீவ் காந்தி பகல் ரத்னா விருது வழங்கி வகளரவிக்கப்ெட்ட முதல் இந்திய வெண் ைாற்றுத் 

திறனாளி விமளயாட்டு வீராங்கமன யார்? 

A) மானசி கஜாஷி 

B) தீபா மாலிக்  

C) கரம்கஜாதி தலால் 

D) பூஜா ராணி 

 ததசிய விமளயாட்டு நாமள முன்னிட்டு, குடியைசுத்தமைவர் ைாளிமகயில் நடந்த விருது வழங்கும் 

விழாவில், பஜ்ைங் புனியா ைற்றும் தீபா ைாலிக் (49) ஆகிதயாருக்கு 2019ஆம் ஆண்டிற்கான ைதிப்புமிக்க 

இைாஜீவ் காந்தி தகல் ைத்னா விருது வழங்கி வகளைவிக்கப்பட்டது. இந்த விருமதப் வபறும் முதல் வபண் 

ைாற்றுத்திறனாளி வீைாங்கமனயும் அதிகவயது வகாண்டவரும் தீபா ைாலிக் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  

 தததவந்திை ஜஜாரியாவுக்குப் பிறகு ைதிப்புமிக்க இந்த விருமதப் வபறும் இைண்டாவது ைாற்றுதிறனாளி 

விமளயாட்டு ஆளுமையாக தீபா உள்ளார். இவ்விருது, `7.5 ைட்சம் பைப்பரிமச உள்ளடக்கியதாகும். 

10. ‘Animal Spirits – ஜீவ ஆற்றல்’ என்ற வசால்லாடல், எந்தத் துமறயுடன் வதாடர்புமடயது? 

A) பபாருோதாரம்  

B) சுற்றுச்சூழல் 

C) அறிவியல் 

D) புவியியல் 

 உள்நாட்டு ததமவ இல்ைாதது, வபாருளாதாைத்தில் ஜீவ ஆற்றமைத் தடுத்து நிறுத்துவதாகவும், 2019-

20ஆம் ஆண்டில் நுகர்வு ததமவ ைற்றும் தனியார் முதலீட்மட புதுப்பிக்க தவண்டியதன் அவசியத்மத 

வலியுறுத்தியுள்ளதாகவும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 2018-19ஆம் ஆண்டுக்கான தனது ஆண்டறிக்மகயில் 

குறிப்பிட்டுள்ளது. ஆழ்ந்த கட்டமைப்புக்கு ைாறாக வபாருளாதாைம் சுழற்சிமுமற ைந்தநிமைக்கு ஆளாகி 

வருவதாக அவ்வறிக்மக வதரிவித்துள்ளது. உற்பத்தி, வர்த்தகம், உைவகங்கள், தபாக்குவைத்து, 

தகவல் வதாடர்பு ைற்றும் ஒலிபைப்பு, கட்டுைானம் ைற்றும் தவளாண்மை தபான்ற துமறகளில் பைந்த 

அடிப்பமடயிைான சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதால் “நிைம், வதாழிைாளர் ைற்றும் சந்மதப்படுத்தல்” வதாடர்பான 

பிைச்சமனகளுக்கு தீர்வு காைப்பட தவண்டும் எனவும் அது வலியுறுத்தியது. 

 வபாருளாதாைத்தில், ‘ஜீவ ஆற்றல்’ என்னும் வசால்ைாடல், பிரிட்டிஷ் வபாருளாதாை வல்லுநர் ஜான் 

தைனார்ட் வகய்ன்ஸ் என்பவைால் 1936இல், ‘The General Theory of Employment, Interest, and Money’ 

என்ற அவைது நூலில், முதைாளித்துவத்தின் கீழ் வபாருளாதாை ஏற்ற இறக்கங்களின் நிமைத் 

தன்மைமய விளக்குவதற்காக முதன்முதைாக பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 சந்மதப் வபாருளாதாைத்தில் முதலீட்டாளர்கள் ைற்றும் நுகர்தவாரின் நடவடிக்மகக்கு வழிகாட்டும் 

உைர்ச்சிகள் ைற்றும் உள்ளுைர்வுகமள இச்வசால் குறிக்கிறது. இது ஒருவமகயான வபாருளாதாை 
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நன்னம்பிக்மகயாகும். வபாருளாதாைம் நிச்சயைற்ற நிமையில் இருக்கும்தபாதுகூட முதலீட்டாளர்கமள 

அதிக முதலீடு வசய்ய இது தூண்டுகிறது. எளிமையான வசால்ைதவண்டுைானால், ைனித உளவியல் 

எவ்வாறு வபாருளாதாைத்மத இயக்குகிறது என்பமத ‘ஜீவ ஆற்றல்’ காட்டுகிறது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 வசன்மன புறநகர் இையில் பயைத்மத சிறப்பாக அமைக்கும் வமகயில், வசன்மன - அைக்தகாைம் 

இமடதய, நவீன வசதிகளுடன் கூடிய MEMU (Mainline Electric Multiple Unit - MEMU) மின்சாை இையில் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

 

  


