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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2018ஆம் ஆண்டுக்கான சரஸ்வதி சம்மன் விருது பெற்ற Dr. K சிவா பரட்டி, எந்த பமாழியுடன் 
பதாடர்புடடயவர்? 

A) தமிழ் 

B) மலையாளம் 

C) ததலுங்கு  

D) கன்னடம் 

 2018ஆம் ஆண்டுக்கான மதிப்புமிக்க சரஸ்வதி சம்மன் விருது, பதலுங்குபமாழிக் கவிஞர் Dr. K சிவா 
பரட்டிக்கு, ‘ெக்காக்கி ஒட்டிகிடைட்’ என்ற அவரது கவிடதத்பதாகுப்புக்காக வழங்கப்ெட்டுள்ளது. `15 

இைட்சம் பராக்கப்ெரிசு, ொராட்டுப்ெத்திரம் மற்றும் ொராட்டுப்ெட்டயம் ஆகியவற்டறக் பகாண்டுள்ள 
இந்த விருடத K K பிர்ைா அறக்கட்டடள வழங்கியது. 

2.நடப்ொண்டில் வரும் உைக பவறிநாய்க்கடி நநாய் நாளுக்கான கருப்பொருள் என்ன? 

A) End Rabies by campaigning 

B) Rabies: Vaccinate to Eliminate  

C) Rabies: Defeat this horrifying disease 

D) Rabies- Educate, Vaccinate, Eliminate 

 ‘நரபிஸ்’ என்ற தீநுண்மத்தால் (virus) ஏற்ெடும் ொதிப்புகள் மற்றும் தடுப்ெதற்கான முன்பனச்சரிக்டக 
நடவடிக்டககள் ெற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்ெடுத்தும் விதமாக ஆண்டுநதாறும் பசப்டம்ெர்.28 அன்று உைக 
பவறிநாய்க்கடி நநாய் நாள் கடடப்பிடிக்கப்ெடுகிறது. “Rabies: Vaccinate to Eliminate” என்ெது 
நடப்ொண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பொருளாகும். 

 நரபிஸ் தீநுண்மத்துக்கு, 1885ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலில் பிரான்டசச் நசர்ந்த லுாயி ொஸ்டர் தடுப்பு 
மருந்டதக் கண்டறிந்தார். இவடரப் நொற்றும் விதமாக அவரது நிடனவுநாள், உைக பவறிநாய்க்கடி 
நநாய் நாளாக கடடப்பிடிக்கப்ெட்டு வருகிறது. 

3. 2019 SAFF U-18 சாம்பியன்ஷிப் ெட்டத்டத பவன்ற அணி எது? 

A) இந்தியா  

B) வங்கததசம் 

C) தநபாளம் 

D) ததன்னாப்பிாிக்கா 

 பசப்.30 அன்று காத்மண்டுவில் நடந்த SAFF U-18 கால்ெந்து சாம்பியன்ஷிப் நொட்டியில், வங்கநதச 
அணிடய 2-1 என்ற நகால் கணக்கில் நதாற்கடித்து இந்தியா ெட்டத்டத பவன்றது. இதன்மூைம், 
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SAFF U-18 கால்ெந்து நொட்டித் பதாடரில் இந்திய அணி முதன்முடறயாக சாம்பியன் ெட்டம் பவன்று 
சாதடன ெடடத்தது. இந்திய அணி வீரர் நிந்நதாய்ன்கன்ொ மீட்டி, பதாடரின் ‘மிகவும் மதிப்புவாய்ந்த 
வீர’ராகத் நதர்வு பசய்யப்ெட்டார். 

4.அஸ்ஸாம் மாநிைத்தில் உள்ள எந்த மாவட்டம், “பநகிழிக்கு தாவரங்கள்” என்ற ெரப்புடரடய 
பதாடங்கியுள்ளது? 

A) கா்பி அங்ைாங் 

B) ததமாஜி 

C) தபாங்லககாதவான்  

D) தகாை்பாரா 

 சுற்றுச்சூழல் அடமப்பிலிருந்து தீங்கு விடளவிக்கும் பநகிழிகடள ெடிப்ெடியாக நசகரித்து அகற்றும் 
ஒரு முயற்சியாக அஸ்ஸாம் மாநிைத்தின் நொங்டககாபவான் மாவட்ட நிர்வாகத்தால் ‘பநகிழிக்கு 
தாவரங்கள்’ என்னும் ெரப்புடரடயத் பதாடங்கியுள்ளது. வீடுகள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் கல்வி 
நிறுவனங்களிலிருந்து பநகிழிடயச் நசகரித்து அதடன ஒழிப்ெதற்கு பொதுமக்கடள ஊக்குவிப்ெநத 
இந்தப் ெரப்புடரயின் நநாக்கமாகும். 

 தனித்துவமிக்க இந்த முயற்சியின் கீழ், எந்தபவாரு நெரும் 1 கிநைா அளவிைான பநகிழிடய நகராட்சி 
அலுவைகத்தில் பகாடுத்து ஒரு மதிப்புமிக்க மரக்கன்டற இைவசமாகப் பெற்றுச் பசல்ை முடியும். 

5.பதன்னபமரிக்க களிமண் களத்தில் பவன்ற முதல் இந்திய படன்னிஸ் வீரராக மாறிய சுமித் 
நாகல், எந்த மாநிைத்டதச் நசர்ந்தவராவார்? 

A) ஹாியானா  

B) பஞ்சாப் 

C) உத்தரபிரததசம் 

D) ஜாா்க்கண்ட் 

 அர்பென்டினாவின் பியூனஸ் ஏர்ஸ் நகரத்தில் நடந்த ATP நசைஞ்சர் இறுதிப்நொட்டியில், இந்திய வீரர் 
சுமித் நாகல் 6-4, 6-3 என்ற நநர் பசட்களில் உள்ளூர் வீரர்  ெகுன்நடா ொக்னிடஸ வீழ்த்தி $54,160 
ெரிசுத்பதாடகடயப் பெற்றார். இச்சாதடனயுடன், பதன்னபமரிக்க களிமண் களத்தில் பவன்ற முதல் 
இந்தியரானார் நாகல். US ஓப்ென் நொட்டி பதாடக்க சுற்றில் நராெர் பெடரடர ஒரு பசட் வீழ்த்தினார் 
சுமித் நாகல். இதனால் அவர் நமலும் புகழ்பெற்றார். 

6. ‘ெடா தடைன்’ என்ெது எந்த நாட்டின் மிகப்பெரிய திருவிழாவாகும்? 

A) வங்கததசம்   B) தநபாளம்  

C) இைங்லக   D) இந்தியா 
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 நநொளத்தின் மிகப்பெரிய திருவிழாவான, “ெடா தடைன்” காத்மாண்டுவில் உள்ள பிரெைமான 
ஹனுமந்நதாகா தடைன் கர்ரில் நவத சடங்குகளுடன் பதாடங்கியது. 15 நாட்கள் நடடபெறும் இந்தத் 
திருவிழா, நவராத்திரியின் முதல் நாளில் காட்ஸ்தெனாவுடன் (ொரம்ெரிய சடங்கு) பதாடங்குகிறது.  

 ெக்தர்கள் காட்ஸ்தெனாடவ நடத்தி, நாட்டின் ெல்நவறு ெகுதிகளில் நல்ை சமாரா (ொர்லி தளிர்கள்) 
முடளப்ெதற்காக மக்காச்நசாளம் மற்றும் ொர்லி விடதகடள விடதத்தனர். தடைனின்நொது, மக்கள் 
துர்கா நதவிடய ஒன்ெது நாட்கள் வணங்குகிறார்கள். திருவிழாவின் ெத்தாம் நாளில், பெரியவர்கள் 
தங்க ொர்லி தளிர்கடளக் பகாடுத்து, திைகத்டத குடும்ெத்தின் இடளய உறுப்பினர்களின் பநற்றியில் 
டவத்து, வாழ்க்டகயில் அடமதி, முன்நனற்றம் மற்றும் பசழிப்பு பெற ஆசீர்வதிப்ொர்கள். 

7. 64ஆவது காமன்பவல்த் நாடாளுமன்ற மாநாட்டில் ெங்நகற்ற இந்திய தூதுக்குழுடவ 
வழிநடத்தியவர் யார்? 

A) இராஜ்நாத் சிங் 

B) இராம்நாத் தகாவிந்த் 

C) நதரந்திர தமாடி 

D) ஓம் பிா்ைா  

 உகாண்டாவின் தடைநகர் கம்ொைாவில் நடந்த 64ஆவது காமன்பவல்த் நாடாளுமன்ற மாநாட்டின் 
பொதுக்கூட்டத்தில் காஷ்மீர் குறித்த ொகிஸ்தானின் கூற்றுக்கு இந்தியா கடும் எதிர்ப்பு பதரிவித்தது. 
இதில் ெங்நகற்ற இந்திய நாடாளுமன்றக்குழுவுக்கு மக்களடவயின் அடவத்தடைவர் ஓம் பிர்ைா 
தடைடம தாங்கினார். 

 முன்னதாக, மாைத்தீவின் மாநை நகரத்தில் நடடபெற்ற 4ஆவது பதற்காசிய அடவத்தடைவர்கள் 
உச்சிமாநாட்டின்நொதும் இநத பிரச்சிடனடய ொகிஸ்தான் எழுப்பியிருந்தது. இருப்பினும், ொகிஸ்தான் 
எழுப்பிய பிரச்சடனகள் நிராகரிக்கப்ெட்டு மாநை பிரகடனம் நிடறநவற்றப்ெட்டது. 

8.நடப்ொண்டுக்கான M P பிர்ைா நிடனவு விருது பவன்ற இந்திய அறிவியைாளர் யார்? 

A) தஜயந்த் நா்ைிகா் 

B) தானு பத்மநாபன்  

C) யமுனா கிருஷ்ணன் 

D) சுைபா K குை்கா்னி 

 புநனவில் உள்ள வானியல் மற்றும் வானியற்பியல் ெல்கடைகளுக்கு இடடநயயான டமயத்தின் 
நெராசிரியரும் புகழ்பெற்ற இயற்பியைாளருமான தானு ெத்மநாென், அண்டவியல் உைகிற்கு அவர் 
பசய்த ெங்களிப்புகளுக்காக நடப்ொண்டுக்கான M P பிர்ைா நிடனவு விருடத பவன்றுள்ளார். இந்த 
விருது ொராட்டுப்ெத்திரம், நகாப்டெ மற்றும் `2,51,000 மதிப்பிைான ஒரு காநசாடை ஆகியவற்டறக் 
பகாண்டுள்ளது. 
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9.அண்டமயில் காைமான விெு நகாட், எந்தப் பிராந்திய திடரயுைடகச் நசர்ந்த புகழ்பெற்ற 
நடிகராக இருந்தார்? 

A) தமிழ் 

B) மராத்தி  

C) ததலுங்கு 

D) மலையாளம் 

 மூத்த ஹிந்தி மற்றும் மராத்தி திடரப்ெட-நாடக நடிகரான விெு நகாட் (77) மகாராஷ்டிர மாநிைம் 
மும்டெயில் காைமானார். முந்நூற்றுக்கும் நமற்ெட்ட ஹிந்தி மற்றும் மராத்தி ெடங்களில் நடித்துள்ளார். 
‘நைாநை’ என்ற ெடத்தில் ‘கலியா’ என்ற கதாொத்திரத்தில் நடித்ததன் மூைம் அவர் புகழ்பெற்றார். 

10.அண்டமயில் எந்த மாநிைத்தில், ‘ெதுகம்மா’ என்ற மைர்த்திருவிழா பதாடங்கியது? 

A) ததலுங்கானா  

B) ஆந்திர பிரததசம் 

C) கா்நாடகம்  

D) ஒடிசா 

 ‘ெதுகம்மா’ என்ற மைர்த்திருவிழா பதலுங்கானாவில் பசப்.28 அன்று பதாடங்கியது. இது குறிப்ொக அந்த 
மாநிைத்தின் பெண்களால் பகாண்டாடப்ெடுகிறது. 9 நாள் நடடபெறும் இந்தத் திருவிழா, குளிர்காைம் 
பதாடங்குவதற்கு சற்றுமுன்பு, ெருவமடழ முடிவடடயும் காைத்தில் நடடபெறுகிறது. ொரம்ெரியமாக, 

‘ெதுகம்மா’ என்ெது பதலுங்கானாவின் உள்ளூர் பதய்வங்கடள வணங்கும் ஒரு திருவிழாவாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் காலைான சர்வதேச இமசநாடகப்பாடகரான ஜெஸ்ஸி நார்ைன், எந்ே நாட்மடச் 
தசர்ந்ேவராவார்? 

A) பிரான்ஸ் 

B) சுவீடன் 

C) ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள் (USA)  

D) ஐக்கிய பபரரசு 

 இருபோம் நூற்றாண்டின் புகழ்ஜபற்ற சர்வதேச இமசநாடகப் பாடகரான ஜெஸ்ஸி நார்ைன் (74), 
நியூயார்க்கில் காலைானார். ஜவள்மையர்கள் ஆதிக்கம் ஜசலுத்திவந்ே பாரம்பரிய இமசயுலகில் ஒரு 
முன்தனாடி இைம் கறுப்பினப் ஜபண்ணாக நுமைந்ே அவர், உலஜகங்கிலும் நமடஜபற்ற நிகழ்ச்சிகளில் 
ேனது கம்பீரைான குரமல ஜவளிப்படுத்தினார். நான்கு கிராமி விருதுகமையும் கமலகளுக்காக 
வைங்கப்படும் தேசிய பேக்கத்மேயும் அவர் ஜவன்றுள்ைார். 

2.பத்திரிமக ேகவல் ேமலமையகத்தின் (PIB) புதிய முேன்மை ேமலமை இயக்குநராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

A) K S தத்வாலியா  

B) சிதன்ஷு கா் 

C) ஐரா ப ாஷி 

D) சத்பயந்திர பிரகாஷ் 

 மூத்ே இந்திய ேகவல் தசமவ அதிகாரியான K S ேத்வாலியா பத்திரிமக ேகவல் பணியகத்தின் (PIB) 
முேன்மை ேமலமை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். அவர், இந்திய ைக்கள் ஜசய்தித் ஜோடர்பியல் 
நிறுவனத்தின் ேமலமை இயக்குநர் பேவிமயயும் கூடுேல் ஜபாறுப்பாக ஜோடர்ந்து வகிப்பார். 

3. N வில்சன் சிங், எந்ே விமையாட்டுடன் ஜோடர்புமடயவர்? 

A) சதுரங்கெ் 

B) நீச்சல்  

C) குத்துச்சண்டட 

D) ெல்யுத்தெ் 

 கர்நாடக ைாநிலம் ஜபங்களூருவில் நமடஜபற்று வரும் பத்ோவது ஆசிய அகமவப் பிரிவு சாம்பியன்ஷிப் 
தபாட்டியில், இந்திய வீரர்கைான N வில்சன் சிங் ைற்றும் சதீஷ்குைார் பிரொபதி ஆகிதயார் 10 மீட்டர் 
தைமட ஒத்திமசக்கப்பட்ட தபாட்டியில் ேங்கம் ஜவன்றனர். ஆசியாவின் மிகப்ஜபரிய நீர்சார் நிகழ்வான 
இந்ே ைதிப்புமிக்க சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில், இந்தியா இதுவமர ஜைாத்ேம் 60 (17 ேங்கம், 23 ஜவள்ளி 
ைற்றும் 20 ஜவண்கலம்) பேக்கங்கமை ஜவன்றுள்ைது. 
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4.இராணுவ ைருத்துவச் தசமவயின் 94ஆவது உேய தினைானது அண்மையில் இந்தியாவில் 
எந்ேத் தேதியில் ஜகாண்டாடப்பட்டது? 

A) மசப்டெ்பா் 30 

B) அக்படாபா் 2 

C) அக்படாபா் 1  

D) மசப்டெ்பா் 29 

 இராணுவ ைருத்துவச் தசமவயின் 94ஆவது உேய தினம், 2019 அக்.1 அன்று ஜகாண்டாடப்பட்டது. 
இராணுவ ைருத்துவச்தசமவ ைட்டுந்ோன் ஆயுேப்பமடகளில் அமனத்து ைகளிர் பமடயாக ஜசயல்பட்டு 
வருகிறது. இந்தியாவில் உள்ை இராணுவ ைருத்துவைமனகளில் ைருத்துவச்தசமவமய புரிவேற்காக, 

1888 ைார்ச் 28 அன்று பம்பாய்க்கு வரவமைக்கப்பட்ட ேகுதிவாய்ந்ே 10 பிரிட்டிஷ் ஜசவிலியர்களின் 
வருமகதயாடு இது நமடமுமறக்கு வந்ேது. 

 1893இல், இது இந்திய இராணுவ ைருத்துவச் தசமவயாகவும் 1902இல் இராணி அஜலக்ஸாண்ட்ரா 
இராணுவ ைருத்துவச் தசமவயாகவும் (QAMNS) ஜசயல்பட்டு வந்ேது. 1926 அக்தடாபர்.1 அன்று, இந்திய 
பமடகளுக்கான நிரந்ேர ைருத்துவச் தசமவ உருவாக்கப்பட்டது; அது இந்திய இராணுவ ைருத்துவச் 
தசமவ என வைங்கப்பட்டது. 

5.நடப்பாண்டில் வரும் சர்வதேச ஜைாழிஜபயர்ப்பு நாளுக்கான கருப்ஜபாருள் என்ன? 

A) Enthusiasm in Translation and Interpreting 

B) Translation and Interpreting: Connecting Worlds 

C) Translate with Respect for Everyone 

D) Translation and Indigenous Languages  

 ஜைாழிஜபயர்ப்பாைர்களின் பணிக்கு நன்றிஜசலுத்தும் விேைாக ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜசப்.30 அன்று 
சர்வதேச ஜைாழிஜபயர்ப்பு நாள் ஜகாண்டாடப்படுகிறது. “ஜைாழிஜபயர்ப்பு ைற்றும் உள்நாட்டு ஜைாழிகள்” 
என்பது நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்ஜபாருைாகும். இது அழிந்துவரும் அபாயத்தில் 
இருக்கும் உள்நாட்டு ஜைாழிகளில் கவனத்மேச் ஜசலுத்துகிறது. 

6. “நைது பள்ளிகளின் ஜவற்றி - பள்ளிக்கல்வி ேரக்குறியீடு” என்ற ேமலப்பில் NITI ஆதயாக் 
ஜவளியிட்டுள்ை அறிக்மகயில் முேலிடம் பிடித்துள்ை ைாநிலம் எது? 

A) புதுச்பசாி 

B) பகரளா  

C) இரா ஸ்தான் 

D) கா்நாடகா 
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 “நைது பள்ளிகளின் ஜவற்றி - பள்ளிக்கல்வி ேரக்குறியீடு” என்னும் ேமலப்பில் NITI ஆதயாக் 
ஜவளியிட்டுள்ை 20 ைாநிலங்கள் அடங்கியுள்ை அறிக்மகயில், தகரை ைாநிலம் முேலிடத்திலும் அமேத் 
ஜோடர்ந்ே இடங்களில் இராெஸ்ோனும் கர்நாடகமும் உள்ைன. அதிக ைக்கள்ஜோமக ஜகாண்ட 
ைாநிலைான உத்ேரபிரதேசம், 2016-17ஆம் ஆண்டில் கமடசி இடத்தில் இருந்ேது. 

 பள்ளி ஜசல்லும் குைந்மேகளின் கற்றல் விமைவுகளின் அடிப்பமடயில் ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் 
பிரதேசங்கமை இந்ே அறிக்மகமய ேரவரிமசப்படுத்துகிறது. 7 யூனியன் பிரதேசங்களில் சண்டிகர் 
முேலிடத்திலும் அமேத்ஜோடர்ந்ே இடங்களில் ோத்ரா-நாகர் ஹதவலி, தில்லி, புதுச்தசரி, டாைன் மடயூ, 
அந்ேைான் & நிதகாபார் தீவுகள் ைற்றும் இலட்சத்தீவுகள் உள்ைன. இப்பள்ளிக்கல்வி அறிக்மகயானது 
2015-16ஆம் ஆண்மட அடிப்பமட ஆண்டாகவும் (base year) 2016-17ஆம் ஆண்மட குறிப்பு 
ஆண்டாகவும் (reference year) கருதுகிறது 

7.பிரிட்டிஷ் நாடாளுைன்றத்தில், ‘ஊடகத்தில் இந்தியாவின் மிகவும் ஆற்றல்வாய்ந்ே ஜபண்’ 
விருது யாருக்கு வைங்கப்பட்டது? 

A) ராணா அய்யூப் 

B) கல்லி பியூாி (Kalli Purie)  

C) பநஹா தீட்சித் 

D) பஷாொ மசளத்ாி 

 பிரிட்டிஷ் நாடாளுைன்றத்தில் நடந்ே புகழ்ஜபற்ற சங்கை சிறப்பு விருதுகள் வைங்கும் விைாவில், இந்தியா 
டுதட குழுைத்தின் துமணத்ேமலவரான பிரபல இேைாைர் கல்லி பியூரிக்கு, ‘ஊடகத்தில் இந்தியாவின் 
மிகவும் ஆற்றல்வாய்ந்ே ஜபண்’ விருது வைங்கப்பட்டது. முன்னோக, இலண்டனில் ஆண்டுதோறும் 
நமடஜபறும் 21ஆம் நூற்றாண்டின் ஐகான் விருதுகள் - 2019இல் ‘சிறந்ே ஊடக & ஜபாழுதுதபாக்கு’ 
விருது அவருக்கு வைங்கப்பட்டது. 

8.பன்னாட்டு முட்மட ஆமணயத்தின் ேமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

A) ஹாிஷ் கபர 

B) அனுரஞ்சன்  ா 

C) சுபரஷ் சித்துூாி  

D) பாட்ாிசியா முகீெ் 

 மஹேராபாத்தில் உள்ை சீனிவாச பண்மணகளின் துமணத்ேமலவரும் நிர்வாக இயக்குநருைான 
சுதரஷ் சித்தூரி, பன்னாட்டு முட்மட ஆமணயத்தின் (International Egg Commission) ேமலவராக 
ஈராண்டு காலத்திற்கு தேர்ந்ஜேடுக்கப்பட்டுள்ைார். இேன்மூலம், இந்ே ஆமணயத்தின் ேமலவராக 
தேர்ந்ஜேடுக்கப்பட்ட முேல் இந்தியர் ைற்றும் ஆசியர் என்ற ஜபருமைமய அவர் ஜபற்றுள்ைார். 1964ஆம் 
ஆண்டில் இத்ோலியிலுள்ை தபாதலாக்னா நகரத்தில் நமடஜபற்ற இரண்டாவது பன்னாட்டு முட்மட 
ைாநாட்டில், இலண்டமன ேைைாகக் ஜகாண்டு பன்னாட்டு முட்மட ஆமணயம் நிறுவப்பட்டது. 
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9.நடப்பாண்டில் வரும் சர்வதேச முதிதயார் நாளுக்கான கருப்ஜபாருள் என்ன? 

A) Longevity: Shaping the Future 

B) Rights of Older Persons 

C) Take a Stand against Ageism 

D) The Journey to Age Equality  

 முதிதயார்கள் சமூகத்திற்கு அளிக்கும் முக்கிய பங்களிப்புகமை எடுத்துக்காட்டுவேற்கும், இன்மறய 
உலகில் முதிதயார்களுக்கு கிமடக்கும் வாய்ப்புகள் ைற்றும் அவர்கள் எதிர்ஜகாள்ளும் சவால்கள் 
குறித்ே விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவேற்குைாக ஒவ்தவார் ஆண்டும் அக்.1 அன்று சர்வதேச முதிதயார் 
நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. “The journey to age equality” என்பது நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான 
கருப்ஜபாருைாகும். 

10.முேலாவது தேசிய ஊட்டச்சத்து கணக்ஜகடுப்மப, இந்திய அரசு, எந்ே சர்வதேச அமைப்புடன் 
இமணந்து நடத்தியுள்ைது? 

A) UNICEF  

B) WHO 

C) UNCTAD 

D) FAO 

 ஊட்டச்சத்து குமறபாட்மட அைவிடுவேற்காக முேலாவது தேசிய ஊட்டச்சத்து கணக்ஜகடுப்பானது 
நலவாழ்வு ைற்றும் குடும்பநல அமைச்சகம் ைற்றும் யுனிஜசப் ஆகியவற்றால் 2016 பிப்ரவரி முேல் 2018 
அக்தடாபர் வமர நடத்ேப்பட்டது. 

 கணக்ஜகடுப்பின் முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் பின்வருைாறு: 

 5-9 வயதுக்குட்பட்ட குைந்மேகளில் கிட்டத்ேட்ட பத்து % குைந்மேகளும், 10-19 வயதுக்குட்பட்ட 
வைரிைம்பருவத்தினரும் ஜோடக்க நிமல நீரிழிவு தநாய் பாதிப்பு உள்ைவர்கள். 

 5 சேவீேத்தினர் அதிக எமட ஜகாண்டவர்கள். தைலும், 5 சேவீேத்தினர் இரத்ே அழுத்ேத்ோல் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள். பள்ளிஜசல்லும் குைந்மேகளிமடதய உடல் பருைன் ைற்றும் ஊட்டச்சத்து 
குமறவு ஆகியமவ உள்ைோக இந்ே அறிக்மக கூறுகிறது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ைாணவர் தசர்க்மக, உயர்கல்விக்கு ஜசல்தவார் விகிேம், பள்ளிக்கு ஜசல்லாே குைந்மேகமையும் 
பள்ளிகளில் தசர்த்ேல் ஆகிய பிரிவுகளில் ேமிழ்நாடு முேலிடத்தில் உள்ைோக NITI ஆதயாக் ேனது 
அண்மைய அறிக்மகயில் ஜேரிவித்துள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த இந்திய இசைக்கசைஞரின் பெயர் ஒரு சிறிய ககோளுக்கு சூட்டப்ெட்டுள்ளது? 

A) பர்வீன் சுல்தரனர 

B) பண்டிட் ஜஸ்ரரஜ்  

C) குமரர் கந்தர்வர 

D) பிரபர ஆத்ரர 

 பைவ்வோய், வியோழன் ஆகிய ககோள்களுக்கு இசடகய வைம்வரும் சிறிய ககோளுக்கு ஹிந்துஸ்தோனி 
ெோடகர் ெண்டிட் ஜஸ்ரோஜ் பெயசர சூட்டி ைர்வகதை வோனியல் யூனியன் (IAU) பகௌரவம் பைய்துள்ளது. 
இந்தச்சிறிய ககோள் கடந்த 2006 நவ.11 அன்று அரிகைோனோவில் (அபெரிக்கோ) உள்ள Mt.பைம்ெனில் 
உள்ள ெவுண்ட் பைம்ென் ைர்கவ மூைம் கண்டறியப்ெட்டது. 

2. “The RSS: Roadmaps for the 21st Century” என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யோர்? 

A) சுனில் அம்ரபகர்  

B) விரவக் அகர்வரல் 

C) யரஸ்மின் அலி ஹக் 

D) M S ரகரல்வரக்கர் 

 “The RSS: Roadmaps for the 21st Century” என்னும் நூசை இரோஷ்டிரிய ஸ்வயம்கைவோ ைங்கத்தின் 
(RSS) ெோணவர் அணிசயச் கைர்ந்த சுனில் அம்கெகர் எழுதியுள்ளோர். இந்நூல் RSSஇன் பையல்திட்டம் 
ெற்றும் நோட்டின் ஒவ்பவோரு துசை குறித்த பதோசைகநோக்குப் ெோர்சவசயயும் வழங்குகிைது. 

3. ‘செகவ் இந்தியோ’வின் புதிய தசைசெ நிர்வோக அதிகோரியோக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளவர் யோர்? 

A) மரகஷ் கரரல 

B) அஜய் சக்ரவர்த்தி 

C) அபிரசக் சிங்  

D) அரவிந்த் குப்தர 

 அரைோங்கத்தின் குடிெக்கசள செயெோகக்பகோண்ட ஆன்சைன் தளெோன ‘MyGov India’இன் தசைசெ 
நிர்வோக அதிகோரியோக அபிகைக் சிங் IAS (நோகோைோந்து: 1995) நியமிக்கப்ெட்டுள்ளோர். அவர், பதோழில்நுட்ெ 
பதோழில்முசனகவோரோன அரவிந்த் குப்தோவுக்குப் பின் இந்தப்ெதவிக்கு வந்துள்ளோர். அரைோங்கத்துடன் 
இசணவதற்கும், நல்ைோட்சிக்கு ெங்களிப்ெதற்கும் நோட்டின் குடிெக்களுக்கு அதிகோரெளிப்ெகத ‘செகவ் 
இந்தியோ’வின் கநோக்கெோகும். 
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4. NITI ஆகயோக்கும் எந்த ைர்வகதை அசெப்பும் இசணந்து “கோந்தியவோதி ைவோல் – Gandhian 

Challenge”ஐ அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது? 

A) UNESCO 

B) UNICEF  

C) FAO 

D) WHO 

 ெகோத்ெோ கோந்தியின் 150ஆவது பிைந்த ஆண்சட முன்னிட்டு அடல் புத்தோக்க திட்டம், NITI ஆகயோக்கின் 
அடல் டிங்கரிங் ஆய்வகங்கள் ெற்றும் UNICEF இந்தியோ ஆகியசவ இசணந்து ‘கோந்தியவோதி 
ைவோசை’ பதோடங்கியுள்ளன. இந்தப் புத்தோக்க ைவோைோனது இந்தியோ முழுவதும் உள்ள ஒவ்பவோரு 
குழந்சதக்கும், கோந்திய பகோள்சககசள ெயன்ெடுத்தி நீடித்த இந்தியோவுக்கோன புதுசெயோன 
தீர்வுகசள வழங்குவதற்கோன ஒரு தளத்சத வழங்குகிைது. 

 “கோந்தியின் பகோள்சககசளப் பின்ெற்றி உங்கள் கனவுகளின் எதிர்கோை & நிசையோன உைகத்சத 
உருவோக்க உங்களின் புதுசெயோன தீர்வுகள் / கயோைசனகசளப் ெகிர்ந்துபகோள்ளுங்கள்”  என்ெது 
இந்தக் கோந்தியவோதி ைவோலுக்கோன தசைப்ெோகும். அக்.2-20 வசர இந்தியோவில் உள்ள ஒவ்பவோரு 
குழந்சதயும் இப்கெோட்டியில் ெங்ககற்கைோம். “அசனத்து குழந்சதகளுக்கும் அசனத்து உரிசெயும்” 
என்ெசத பையல்ெடுத்த, இந்திய அரசுக்கும் UNICEF இந்தியோவுக்கும் இசடயிைோன 70 ஆண்டுகோை 
கூட்டோண்செசயயும் இது பகோண்டோடுகிைது. 

5.பெோத்த தரகெைோண்செக்கோக நடப்ெோண்டின் படமிங் ெரிசை பவன்ை இந்திய நிறுவனம் எது? 

A) இன்ரபரசிஸ் 

B) ரிலலயன்ஸ் 

C) எல்ஜி (Elgi) உபகரணங்கள்  

D) விப்ரரர 

 ககோயம்புத்தூசர தசைசெயோகக்பகோண்டு பையல்ெட்டுவரும் எல்ஜி உெகரணங்கள் நிறுவனெோனது 
பெோத்த தர கெைோண்செக்கோக நடப்ெோண்டின் படமிங் ெரிசை பவன்றுள்ளது. 60 ஆண்டுகளில், 
ஜப்ெோன் நோட்டுக்கு பவளிகய இந்தப் ெரிசை பவன்ை முதல் கோற்ைழுத்த உற்ெத்தியோளர் நிறுவனெோக 
இந்நிறுவனம் உள்ளது. வரும் நவம்ெர்.6 அன்று ஜப்ெோனின் கடோக்கிகயோவில் நசடபெறும் விழோவில், 
இப்ெரிைோனது அந்நிறுவனத்துக்கு முசையோக வழங்கப்ெடும். 

6.ஆஸ்திகரலியோவின் விக்கடோரியோ அரசில் அலுவைகம் திைந்துள்ள முதல் இந்திய வங்கி எது? 

A) ரதனர வங்கி  B) பரரத ஸ்ரடட் வங்கி  

C) பரரரடர வங்கி  D) பஞ்சரப் ரதசிய வங்கி 
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 ெோரத ஸ்கடட் வங்கியோனது (SBI) தனது பெல்ெர்ன் கிசள அலுவைகத்சதத் திைந்ததன்மூைம் 
ஆஸ்திகரலியோவின் விக்கடோரியோ ெோகோணத்தில் கிசள அசெத்த முதல் இந்திய வங்கியோக ெோறியது. 
இந்த பெல்ெர்ன் அலுவைகெோனது விக்கடோரிய ெோகோணத்திற்கும் இந்தியோவிற்கும் இசடயில் வளர்ந்து 
வரும் வர்த்தகம் ெற்றும் முதலீட்டு உைவுகளுக்கு உதவிகரெோக இருக்கும். 

7.ெத்திய புதிய & புதுப்பிக்கத்தக்க எரிைக்தி அசெச்ைகத்தின் ஒத்துசழப்புடன் ைர்வகதை ெோணவர் 
சூரிய ஆற்ைல் அசவசய ஏற்ெோடு பைய்த IIT எது? 

A) ஐஐடி மமட்ரரஸ் 

B) ஐஐடி பரம்ரப  

C) ஐஐடி தில்லி 

D) ஐஐடி இந்தூர் 

 IIT ெோம்கெயுடன் இசணந்து ெத்திய புதிய & புதுப்பிக்கத்தக்க எரிைக்தி அசெச்ைகெோனது ெகோத்ெோ 
கோந்தியின் 150ஆவது பிைந்தநோசள நிசனவுகூரும் விதெோகவும், நிசையோன வோழ்க்சக ெற்றிய 
கோந்திய எண்ணங்கசள ஊக்குவிப்ெதற்கோகவும் அக்.2 அன்று புது தில்லியில் உள்ள இந்திரோகோந்தி 
வளோகத்தில் ைர்வகதை ெோணவர் சூரிய ஆற்ைல் அசவசய ஏற்ெோடு பைய்திருந்தது. இதன் கநோக்கம், 
ஆற்ைல் நிசைத்தன்செ & சுற்றுச்சூழல் ெோதுகோப்பு ெற்றி இசளகயோர்கசள உணரச்பைய்வதோகும். 

8.கெரிகைகெோன் கிரிக்பகட் கிளப்பின் புதிய தசைவரோனவர் யோர்? 

A) கிமளன் மமக்ரரத் 

B) கபில் ரதவ் 

C) குமரர் சங்ககரர  

D) ரஜம்ஸ் ஆண்டர்சன் 

 இைங்சக கிரிக்பகட் அணியின் முன்னோள் அணித்தசைவரோன குெோர் ைங்ககரோ, கெரிகைகெோன் 
கிரிக்பகட் கிளப்பின் முதைோவது பிரிட்டிஷ் அல்ைோத தசைவரோக பெோறுப்கெற்றுள்ளோர். அவரது ெதவிக் 
கோைம் ஓரோண்டு ஆகும். அவரது ெதவிக்கோைத்தின்கெோது ைோர்ட்ஸ் செதோனத்தில் இரண்டு தகுதிகோண் 
(கெற்கிந்திய தீவுகள் ெற்றும் ெோகிஸ்தோனுக்கு எதிரோன) கெோட்டிகள் நசடபெறும். 

9.கதசிய கட்டிட கட்டுெோனக் கழகத்தின் தசைசெயகம் எங்கு அசெந்துள்ளது? 

A) புரன 

B) புத தில்லி  

C) இலக்ரனர 

D) சிம்லர 

 ெணிப்பூர் ெோநிைம் இம்ெோலில் உள்ள கதசிய விசளயோட்டுப் ெல்கசைக்கழகத்தின் கெம்ெோட்டுக்கோன 
திட்ட கெைோண்செ ஆகைோைசனசய வழங்குவதற்கோக ெத்திய இசளகயோர் விவகோரங்கள் ெற்றும் 
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விசளயோட்டு அசெச்ைகெோனது அரைோங்கத்துக்கு பைோந்தெோன கட்டுெோன நிறுவனெோன கதசிய கட்டிட 
கட்டுெோன கழகத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் பைய்துள்ளது. திட்டத்தின் கதோரோயெோன பைைவு `400 
ககோடி. கதசிய கட்டிட கட்டுெோன கழகத்தின் தசைசெயகம் புது தில்லியில் அசெந்துள்ளது. 

10.அன்னு இரோணி, எந்த விசளயோட்டுடன் பதோடர்புசடயவர்? 

A) ஈட்டிமயறிதல்  

B) கிரிக்மகட் 

C) மல்யுத்தம் 

D) குத்தச்சண்லட 

 கதோகோவில் நடந்த உைக தடகள ைோம்பியன்ஷிப்பில், பெண்கள் ஈட்டிபயறிதல் இறுதிப்கெோட்டிக்கு தகுதி 
பெற்ை முதல் இந்தியர் என்ை பெருசெசய அன்னு இரோணி பெற்றுள்ளோர். ைோம்பியன்ஷிப்பின் தகுதி 
சுற்றில் 62.43 மீ தூரத்துக்கு ஈட்டிபயறிந்து தனது பைோந்த கதசிய ைோதசனசய அவர் முறியடித்தோர். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ஊரகத் தூய்செ கணக்பகடுப்பின் அடிப்ெசடயில், இந்தியோவின் சிைந்த ெோநிைெோக தமிழ்நோடு பதரிவு 
பைய்யப்ெட்டுள்ளது. தமிழ்நோட்டிலுள்ள 31 ஊரக ெோவட்டங்களில் உள்ள எண்ணூறுக்கும் கெற்ெட்ட 
கிரோெ ஊரோட்சிகளில் தூய்செ கணக்பகடுப்பு நசடபெற்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. வய ோஷ்யேஷ்தோ சம்மன்-2019ஐ நிறுவியுள்ள மத்தி  அமமச்சகம் எது? 

A) சுற்றுச்சூழல் வன மற்றும் காலநிலல மாற்ற அலமச்சகம் 

B) விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துலற அலமச்சகம் 

C) சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அலமச்சகம்  

D) கலாசார அலமச்சகம் 

 நடப்போண்டில் வரும் சர்வயதச  முதிய ோர் நோமளக் ககோண்டோடும் ஒருபகுதி ோக மூத்யதோர்களின் 
நலமை யநோக்கி  நபர்களின் யசமவகமள அங்கீகரிப்பதற்கோக சிறந்த மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் 
நிறுவைங்களுக்கு நடப்போண்டுக்கோை வய ோஷ்யேஷ்தோ சம்மமை குடி ேசுத்தமலவர் இேோம்நோத் 
யகோவிந்த் வழங்கிைோர். 

 மத்தி  சமூக நீதி மற்றும் அதிகோேமளித்தல் அமமச்சகத்தோல் நிறுவப்பட்ட இந்த வய ோஷ்யேஷ்தோ 
சம்மன் என்னும் விருதுத்திட்டமோைது முதிய ோரின் நலனுக்கோக சிறப்போை யசமவம  வழங்குவதில் 
ஈடுபட்டுள்ள நிறுவைங்களுக்கு வழங்கப்படும் யதசி விருதுக்கு இமை ோை விருதோகும். 

2.  ோருக்கு, “தூய்மம திட்டத்துக்கோை மிகவும் திறன்மிக்க தூதர் விருது” வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) அமிதாப் பச்சன் 

B) மமாிமகாம் 

C) P V சிந்து  

D) சச்சின் டெண்டுல்கா்  

 மகோத்மோ கோந்தியின் 150ஆவது பிறந்தநோமள முன்னிட்டு, கிரிக்ககட் வீேர் சச்சின் கடண்டுல்கர் தைது 
புகமழப்ப ன்படுத்தி இந்தி ோ தைது “தூய்மம இந்தி ோ” இலக்மக அமடவமத உறுதிகசய்ததற்கோக 
குடி ேசுத் தமலவர் இேோம்நோத் யகோவிந்த், “தூய்மம திட்டத்துக்கோை மிகவும் திறன்மிக்க தூதர்” 
விருமத அவருக்கு வழங்கிைோர். கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகளுக்கு யமலோக இந்தி ோவின் தூய்மம 
இ க்கங்கமள அவர் ஊக்குவித்து வருகிறோர். 

3. “தூய்மம ோை இேயில், தூய்மம ோை இந்தி ோ – 2019” அறிக்மகயின்படி, புறநகர் அல்லோத 
இேயில் நிமல ங்களில், தூய்மம ோை இேயில் நிமல ங்களின் பட்டி லில் எந்த இேயில் 
நிமல ம் முதலிடம் வகிக்கிறது? 

A) டெய்ப்பூா்  

B) மொத்பூா் 

C) துா்காபுரா 

D) ெம்மு தாவி 
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 மத்தி  இேயில்யவ அமமச்சகம் கவளியிட்டுள்ள “தூய்மம ோை இேயில் தூய்மம ோை இந்தி ோ-
2019” என்னும் அறிக்மகயின்படி, புறநகர் அல்லோத இேயில் நிமல ங்களில் உள்ள தூய்மம ோை 
இேயில் நிமல ங்களின் பட்டி லில், கெய்ப்பூர் இேயில் நிமல ம் 931.75 மதிப்கபண்களுடன் 
முதலிடத்மதப் பிடித்துள்ளது. 

 அமதத்கதோடர்ந்து கோந்திநகர், விெ வோடோ, உதய்பூர் நகேம், அஜ்மீர் மற்றும் ஹரித்வோர் ஆகி  இேயில் 
நிமல ங்கள் அமதத்கதோடர்ந்த இடங்களில் உள்ளை. புறநகர் இேயில் நிமல ங்களில் மகோேோஷ்டிே 
மோநிலத்தில் உள்ள அந்யதரி இேயில் நிமல ம் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 தமிழ்நோட்மடச் யசர்ந்த திண்டுக்கல் இேயில் நிமல ம் இப்பட்டி லில் 39ஆவது இடத்மதயும் 
கசன்மை கசன்ட்ேல் இேயில் நிமல ம் 58ஆவது இடத்மதயும் பிடித்துள்ளது. கெய்பூர் ேயில் நிமல ம் 
வரும் வடயமற்கு இேயில்யவ மண்டலத்திற்கு “தூய்மம ோை இேயில்யவ மண்டலத்திற்கோை விருது 
- 2019” வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கைக்ககடுப்மப இந்தி  தே கவுன்சில் யமற்ககோண்டுள்ளது. 

4.தோமதமோக வரும் எந்த இேயிலின் ப ணிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்க IRCTC முடிவு கசய்துள்ளது? 

A) புது தில்லி – டெய்ப்பூா் மதெஸ் விலரவு வண்டி 

B) புது தில்லி – இலக்மனா மதெஸ் விலரவு வண்டி  

C) புது தில்லி – ஆக்ரா மதெஸ் விலரவு வண்டி 

D) புது தில்லி – மபாபால் மதெஸ் விலரவு வண்டி 

 புது தில்லி – இலக்யைோ இமடய  அக்.4 அன்று இ க்கத்மதத் கதோடங்கியுள்ள யதெஸ் இேயில் 
தோமதமோக வந்தோல் ப ணிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்கப்படும் எை IRCTC கதரிவித்துள்ளது. அதன்படி 1 
மணி யநே தோமதத்திற்கு 100 ரூபோயும், 2 மணி யநேத்திற்கும் யமல் தோமதம் ஏற்பட்டோல் 250 ரூபோயும் 
இழப்பீடு வழங்கப்படும் எைத் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 அயதோடு, யதெஸ் இேயிலில் ப ணிப்பவர்களுக்கு `25 இலட்சம் மதிப்பிலோை இலவச கோப்பீடு 
அளிக்கப்படும். யமலும், ப ணிகளின் இல்லத்துக்கும் யசர்த்து கோப்பீட்டுப் பலன் கிமடக்கும். அதோவது, 

ப ையநேத்தில் ப ணிகளின் இல்லத்தில் ககோள்மளச் சம்பவங்கள் யநர்ந்தோல் அதற்கும் இழப்பீடு 
வழங்கப்படும். இதுவும் முதல்முமற ோகும். 

5.எந்த நகேத்தில், கநகிழிக் கழிவுகளோல் உருவோக்கப்பட்ட இந்தி ோவின் மிகப்கபரி  “நூற்புச் 
சக்கேம்” திறக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) டகால்கத்தா 

B) காந்திநகா் 

C) பிகாமனா் 

D) டநாய்ொ  

 மகோத்மோ கோந்தியின் 150ஆவது பிறந்தநோமள முன்னிட்டு, ப ன்படுத்தப்பட்ட கநகிழிக் கழிவுகளோல் 
கசய் ப்பட்ட இந்தி ோவின் மிகப்கபரி  ‘நூற்புச் சக்கேத்மத’ (1,650 கியலோ) மத்தி  அமமச்சர் ஸ்மிருதி 
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இேோணி கநோய்டோவில் திறந்துமவத்தோர். கோந்தியின் சுயதசி கைமவ (தன்னிமறவு & தன்ைம்பிக்மக) 
இந்த ‘நூற்புச்சக்கேம்’ குறிக்கிறது. 14 அடி × 20 அடி × 8 அடி அளவில் உள்ள இது, 1,50 கியலோ 
ப ன்படுத்தப்பட்ட கநகிழிம க் ககோண்டு உருவோக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தி  சோதமை நூலோல், நோட்டில் 
ப ன்படுத்தப்பட்ட கநகிழிக்கழிவுகளோலோை மிகப்கபரி  ‘நூற்புச் சக்கேம்’ எை அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

6. KBCஇல் ̀ 1 யகோடி கேோக்கப்பரிசு கவன்ற பபிதோ தோயட, மகோேோஷ்டிே சட்டமன்றத் யதர்தலுக்கோக 
எந்த மோவட்டத்தின் யதர்தல் ஆமை  தூதேோக யதர்வு கசய் ப்பட்டுள்ளோர்? 

A) நாக்பூா் 

B) ஹிங்மகாலி 

C) நந்மதெ் 

D) அமராவதி  

 மகோேோஷ்டிே மோநிலம் அமேோவதி மோவட்டத்திலுள்ள சுர்ஜி கிேோமத்மதச் யசர்ந்த பபிதோ தோயட, ஹிந்தி 
நடிகர் அமிதோப்பச்சன் நடத்தி வரும் KBC விநோடி விைோ நிகழ்ச்சியில் கடந்த மோதம் `1 யகோடி கவன்றோர். 
இதன்மூலம் மகோேோஷ்டிே மக்களிமடய  அவர் பிேபலமோைோர். இந்நிமலயில், யதர்தலில் வோக்களிப்பது 
குறித்து வோக்கோளர்களிமடய  விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தும் முக்கி  பேப்புமேத் திட்டமோை ‘வோக்கோளர் 
கல்வி மற்றும் யதர்தலில் பங்யகற்பு - SVEEP’ திட்டத்தின் தூதேோத பபிதோ தோயடமவ அமேோவதி மோவட்ட 
நிர்வோகம் நி மித்துள்ளது. 

7.எந்த நகேத்திலிருந்து ‘தூய்மம இந்தி ோ கவற்றி நோள்-2019’ கதோடங்கப்பட்டது? 

A) இராய்ப்பூா் 

B) இந்துூா் 

C) அகமதாபாத்  

D) சூரத் 

 குெேோத் மோநிலம் அகமதோபோத்தில், பிேதமர் யமோடி, ‘தூய்மம இந்தி ோ கவற்றி நோள்-2019’ஐ கதோடங்கி 
மவத்தயதோடு, இந்தி ோமவ திறந்தகவளி மலங்கழித்தலற்ற நோடோகவும் அறிவித்தோர். மகோத்மோ 
கோந்தியின் 150ஆவது பிறந்தநோமள நிமைவுகூரும் வமகயில் அஞ்சல்தமல & கவள்ளி நோை த்மத 
அவர் கவளியிட்டோர். 2022ஆம் ஆண்டளவில் ஒற்மறப் ப ன்போட்டு கநகிழி ற்ற இந்தி ோ என்ற 
இலக்மக அேசோங்கம் அமடயும் என்பமதயும் பிேதமர் யமோடி குறிப்பிட்டுக் கூறிைோர். 

8.கங்மக மற்றும்  முமை ஆற்மற இமைத்த எந்த மோநிலத்தின், “பண்மட  ஆற்மற” 
அறிவி லோளர்கள் கண்டறிந்துள்ளைர்? 

A) உத்தர பிரமதசம்   B) உத்தரகாண்ெ் 

C) மமற்கு வங்கம்   D) பீகாா் 
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 கங்மக மற்றும்  முமை ஆறுகமள இமைக்கும் பிே ோக்ேோஜில் (அலகோபோத்) உள்ள ஒரு பண்மட  
ஆற்மற மத்தி  நீர் அமமச்சகம் அகழ்ந்து கண்டறிந்துள்ளது. புதிதோக கண்டறி ப்பட்ட இவ்வோமற 
நிலத்தடி நீயேற்று மூலமோக மீண்டும் உருவோக்குவயத இதன் யநோக்கமோகும். 

 இந்தப் “பண்மட  புமதயுண்ட ஆறோைது” சுமோர் 4 கி.மீ அகலமும் 45 கி.மீ நீளமும் 15 மீட்டர் தடிமனும் 
ககோண்ட அடுக்மக மண்ைடியில் ககோண்டுள்ளது. உத்தேபிேயதசத்தில் பிே ோகேோஜ் & ககளசோம்பி 
பகுதிம  உள்ளடக்கி  புவி இ ற்பி ல் கைக்ககடுப்பின்யபோது, CSIR-NGRI (யதசி  புவி இ ற்பி ல் 
ஆேோய்ச்சி நிறுவைம்) மற்றும் மத்தி  நிலத்தடி நீர் வோரி த்தின் அறிவி லோளர்கள் குழுவோல் இந்தக் 
கண்டுபிடிப்பு யமற்ககோள்ளப்பட்டது. 

9. “India and the Netherlands - Past, Present and Future” என்ற நூலின் ஆசிரி ர்  ோர்? 

A) P C சாக்லா 

B) நவ்மதெ் சா்ணா 

C) மவணு இராெமமானி  

D) ஹா்ஷ் வா்தன் ஷ்ாிங்லா 

 “இந்தி ோ மற்றும் கநதர்லோந்து - கடந்த கோலம், நிகழ்கோலம் மற்றும் எதிர்கோலம்” என்ற நூமல 
கநதர்லோந்தில் உள்ள இந்தி  தூதர் யவணு இேோெயமோனி எழுதியுள்ளோர். டச்சுலகப் போர்மவயில் 
இந்தி ோ ஆக்கிேமித்துள்ள குறிப்பிடத்தக்க இடத்மதயும் வலுவோை கபோருளோதோே உறவுகள் மற்றும் 
கலோசோேம், விமள ோட்டு மற்றும் ய ோகோ ஆகி வற்றில் துடிப்போை பரிமோற்றங்களோல் போதுகோக்கப்பட்ட 
இருநோடுகளுக்கும் இமடயிலோை உறமவயும் இந்நூல் எடுத்துக்கோட்டுகிறது. 

10.கட்டுடல் இந்தி ோ விழிப்புைர்வு ஓட்டத்மத ஏற்போடு கசய்துள்ள மத்தி  அமமச்சகம் எது? 

A) இலளமயாா் விவகாரங்கள் மற்றும் விலளயாெ்டு அலமச்சகம்  

B) நலவாழ்வு மற்றும் குடும்பநல அலமச்சகம் 

C) மனித வள மமம்பாெ்டு அலமச்சகம் 

D) சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்ற அலமச்சகம் 

 150ஆவது கோந்தி கெ ந்திம க் குறிக்கும் விதமோக புது தில்லியில் உள்ள இந்திேோகோந்தி களத்தில் 
‘கட்டுடல் இந்தி ோ விழிப்புைர்வு ஓட்டம்’ என்ற நோடு தழுவி  நிகழ்மவ மத்தி  விமள ோட்டுத் துமற 
அமமச்சர் கிேண் ரிஜிெு ககோடி மசத்து கதோடங்கிமவத்தோர். 

 இது பங்யகற்போளர்கள் கமல்யலோட்டம் யமற்ககோள்ளும்யபோது, சோமலயில் இருக்கும் கநகிழி மற்றும் பிற 
குப்மபகமள எடுக்கச் கசய்யும் ஒரு நிகழ்வோகும். உடற்பயிற்சிம யும் தூய்மமம யும் இது ஒன்றோக 
இமைக்கிறது. யதசி  தமலநகேத்தில் 225 இடங்கள் உட்பட நோடு முழுவதும் இேண்டோயிேத்திற்கும் 
யமற்பட்ட இடங்களில் இந்த ஓட்டம் ஏற்போடு கசய் ப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த நகரத்தினருகக நாட்டின் முதல் மிதக்கும் கூடைப்பந்து டைதானம் திறக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) ககொல்கத்தொ 

B) ககொச்சி 

C) ஹூக்லி 

D) மும்பை  

 இந்தியாவின் முதல் மிதக்கும் கூடைப்பந்து டைதானைானது மும்டபயில் பாந்த்ரா வ ார்லி அருகக 
அகரபிய கைலில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதடன கதசிய கூடைப்பந்து கழகம் (NBA) நிறுவியுள்ளது. NBA 

இந்திய விடளயாட்டுகள் 2019இல், சாக்ரவைன்கைா கிங்ஸ் ைற்றும் இந்தியானா கபசர்ஸ் ஆகிய 
அணிகள் இைம்வபறும். இவ் ணிகள், அக்.4 ைற்றும் 5 ஆகிய கததிகளில் இரண்டு சீசனுக்கு முந்டதய 
ஆட்ைங்கடள NSCI, SVP அரங்கில் விடளயாடும். 

2. ’Audio Odigos’ என்னும் வசயலிடய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ைத்திய அடைச்சகம் எது? 

A) சுற்றுலொ அபமச்சகம்  

B) ஆயுஷ் அபமச்சகம் 

C) உள்துபற அபமச்சகம் 

D) ஜல் சக்தி அபமச்சகம் 

 நாடு தழுவிய பரியதன் பர்வ்-2019 நிகழ்ச்சிடய முன்னிட்டு, சுற்றுலாப் பயணிகளின் நலனுக்காக 
இந்தியாவின் 12 சுற்றுலாத் தலங்களுக்கான (பாரம்பரிய தலங்கள் உட்பை) ஒலி  டி  டககயடு 
 சதிடய  ழங்கும் ‘Audio Odigos’ என்ற வசயலிடய சுற்றுலா அடைச்சகம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
இது பைங்கள் ைற்றும் குரல்  ழி ஆதரவுைன் இந்திய அரசாங்கத்தால் சரிபார்க்கப்பட்ை உள்ளைக்கத்டத 
 ழங்குகிறது. 

 சுற்றுலா பயணத்தின்கபாது குழப்பைற்ற  ழிவசலுத்தலுக்காக, அந்தக் குறிப்பிட்ை சுற்றுலாத் தலத்தின் 
 டரபைத்டதயும் இந்தச் வசயலி வகாண்டுள்ளது. ககட்ப ர்களுக்கு சுருக்கைான, விரி ான ைற்றும் 
கருத்தான கபான்ற  ரலாற்றின் பல்க று பதிப்புகள்  ழங்கப்படும். ஒலிக்ககாப்டப விரும்பும் 
வைாழியில் ககட்கும்  சதியும் இதில் உண்டு. 

3.தனிப்பயனாக்கப்பட்ை கசட கடள  ழங்கு தற்காக இந்திய இராணு த்துைனான 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் டகவயழுத்திட்ை  ங்கி எது? 

A) ைர ொடொ வங்கி  

B) ைொ த ஸ்ரடட் வங்கி 

C) ைஞ்சொை் ரதசிய வங்கி 

D) ைொங்க் ஆை் இந்தியொ 
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 இந்திய இராணு த்துைனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் பகராைா  ங்கி டகவயழுத்திட்டுள்ளது. 
இதன்கீழ், அவ் ங்கியானது தனிப்பயனாக்கப்பட்ை கசட கடளயும் கணக்கு ட த்திருப்கபாருக்கு 
ஏராளைான  சதிகடளயும்  ழங்கும். இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், இல ச தனிநபர் விபத்து காப்பீடு, 

`15 இலட்சம் - `50 இலட்சம்  டர இல ச விைான விபத்து காப்பீடு ைற்றும் ைாத நிகர சம்பளத்டதப் 
கபான்று 3 ைைங்கு  டர மிடகப்பற்று  சதி ஆகிய ற்டற  ழங்குகிறது. 70  யது  டரயுள்ள 
இந்திய இராணு த்தின் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இந்த அம்சங்கள் வபாருந்தும். 

4.இந்தியாவின் முதல் விடளயாட்டுப் பல்கடலக்கழகத்திற்கு எந்த ைாநில அடைச்சரட  
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

A) ைஞ்சொை் 

B) உத்த  ைி ரதசம் 

C) தில்லி  

D) மத்திய ைி ரதசம் 

 தில்லியில் இந்தியாவின் முதல் விடளயாட்டுப் பல்கடலக்கழகத்டத அடைப்பதற்கான ைகசாதாவுக்கு 
தில்லி அடைச்சரட  சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது கிரிக்வகட், கால்பந்து ைற்றும் ஹாக்கி 
ஆகிய விடளயாட்டுக்களில் இளங்கடல, முதுகடல ைற்றும் முடன ர் பட்ைப்படிப்புகடள  ழங்கும்.  

 தில்லி விடளயாட்டு பல்கடலக்கழகத்டத ஒரு ைாநிலப் பல்கடலக்கழகைாக அடைக்க 
உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. கைலும், விடளயாட்டுக்கு முக்கியத்து ைளித்து கல்விடய  ழங்கு தற்கும், 

ைாண ர்கடள ஒரு வதாழிற்முடற  ாழ்க்டகக்கு அடழத்துச் வசல் தற்கும் முழு அளவிலான தில்லி 
விடளயாட்டுப்பள்ளியும் இதில் (CBSE உைன் இடணக்கப்பட்டுள்ளது) இருக்கும். முண்ட்காவில் 90 
ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இப்பல்கடலக்கழகம் அடைக்கப்பைவுள்ளது.s 

5.சில குறிப்பிட்ை  டக பான் ைசாலாட  தடைவசய்த இந்தியாவின் மூன்றா து ைாநிலைாக 
ைாறியுள்ள ைாநிலம் எது? 

A) இ ொஜஸ்தொன்  

B) ைீகொொ் 

C) மகொ ொஷ்டி ொ 

D) கொ்நொடகொ 

 2006ஆம் ஆண்டின் உணவு பாதுகாப்புச்சட்ைத்தின் கீழ், வைக்னீசியம் கார்பகனட், நிககாடின், 

புடகயிடல, கனிை எண்வணய் ைற்றும் சுட யூட்டியான ‘சுபாரி’ ஆகிய ற்டறக் வகாண்ை சில 
குறிப்பிட்ை  டக பான் ைசாலாட த் தடை வசய்துள்ள இந்தியாவின் மூன்றா து ைாநிலைாக 
இராஜஸ்தான் ைாநிலம் ைாறியுள்ளது. இதன்மூலம், ைகாராஷ்டிரா ைற்றும் பீகார் ைாநிலங்களுக்குப் பிறகு 
இதுகபான்ற ஒரு தடைடய அறிவித்த மூன்றா து ைாநிலைாக இராஜஸ்தான் ைாறியுள்ளது. 
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6.எந்த ைத்திய அடைச்சகம், தானியங்கு நிகழ்கநர வசயல்திறன் திறன்  ாரியத்டத (Automated 

Real Time Performance Smart - Board) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

A) சட்டம் மற்றும் நீதித்துபற அபமச்சகம் 

B) மனிதவள ரமம்ைொட்டு அபமச்சகம் 

C) மின்னணு மற்றும் தகவல் கதொழில்நுட்ை அபமச்சகம்  

D) தகவல் மற்றும் ஒலிை ை்ைு அபமச்சகம் 

 டிஜிட்ைல் இந்தியா, ஆதார், டிஜிட்ைல் வகாடுப்பனவுகள் கபான்ற அரசாங்கத்தின் முக்கிய திட்ைங்கடள 
திறம்பை கண்காணிப்பதற்கும் அளவிடு தற்குைாக ைத்திய மின்னணு ைற்றும் தக ல் வதாழில்நுட்ப 
அடைச்சகைானது ஒரு தானியங்கி நிகழ்கநர வசயல்திறன் திறன்  ாரியத்டத அடைத்துள்ளது. 

 இது, அடைச்சகத்தால் வசயல்படுத்தப்படும் ைத்திய, ைாநில அல்லது ைா ட்ைங்களுக்கான குறிப்பிட்ை 
திட்ைங்களுக்கான ஒற்டறச் சாளர அணுகலாக இருக்கும். இது, அடைச்சகத்தின் முக்கியைான ைற்றும் 
உயர் முன்னுரிடை திட்ைத்திற்கான நிகழ்கநர, ைாறும் பகுப்பாய்வு திட்ை கண்காணிப்டப  ழங்கும். 

7. 2019-20ஆம் ஆண்டுக்கான ரிசர்வ்  ங்கியின் 4ஆ து நிதிக்வகாள்டக அறிக்டகயின்படி, 
தற்கபாடதய வரப்கபா விகிதம் என்ன? 

A) 5.75% 

B) 5.15%  

C) 5.50% 

D) 5.25% 

 பணவீக்கம் எஞ்சியுள்ள நிடலயில் ைந்தைான வபாருளாதாரத்டத உயர்த்தும் முயற்சியில், இந்திய 
ரிசர்வ்  ங்கி அதன் முக்கிய கைன் விகிதைான வரப்கபா விகிதத்டத 25 அடிப்படை புள்ளிகள் குடறத்து 
5.15% என் நிர்ணயித்துள்ளது. கைந்த சுைார் பத்தாண்டு அளவில், வதாைர்ச்சியாக ஐந்து முடற வரப்கபா 
 ட்டி விகிதங்கடள குடறத்தது ரிசர்வ்  ங்கி  ரலாற்றில் இதுக  முதல்முடற. 

8.நைப்பாண்டில்  ரும் உலக விண்வ ளி  ாரத்துக்கான கருப்வபாருள் என்ன? 

A) Exploring New Worlds in Space 

B) The Moon: Gateway to the Stars  

C) Remote Sensing: Enabling our Future 

D) Mysteries of the Cosmos 

 உலகம் முழு தும் 1982இல் வதாைங்கி ஒவ்க ார் ஆண்டும் அக்.4-10  டர உலக விண்வ ளி  ாரம் 
வகாண்ைாைப்பட்டு  ருகிறது. 1957 அக்.4 அன்று முதலா து வசயற்டகக்ககாள் ‘ஸ்புட்னிக்’ உலடகச் 
சுற்றி ந்தது. 1967 அக்கைாபர்.10 அன்று புவிக்கு அப்பால் புற விண்வ ளி உைன்படிக்டக உரு ானது. 
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அதன்படி நிலா, வசவ் ாய் கபான்ற புற விண்வ ளிடய அடைதிப்பணிக்குப் பயன்படுத்தும் பன்னாட்டு 
ஒப்பந்தத்தில் அவைரிக்கா, கசாவியத் இரஷ்யா, பிரிட்ைன் ஆகிய நாடுகள் டகவயழுத்திட்ைன. 

 இந்த ஆண்டு ஐ.நா அட யின் உலக விண்வ ளி  ார அடைப்பு அறிவித்துள்ள கருப்வபாருள், “நிலா: 
வின்மீண்களுக்கு ஒரு நுடழ ாயில்” என்பகத ஆகும். 

9.எந்தத் கததியில், உலக விலங்கு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

A) அக்ரடொைொ் 2 

B) அக்ரடொைொ் 3 

C) அக்ரடொைொ் 4  

D) அக்ரடொைொ் 5 

 ைனிதர்களின் வசயல்கள் விலங்குகடள எவ் ாறு பாதிக்கின்றன என்படதப் பற்றியும், உலவகங்கிலும் 
உள்ள விலங்குகளின் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்ட  ஏற்படுத்து தற்குைாக ஒவ்க ார் ஆண்டும் 
அக்.4 அன்று உலக விலங்கு நாள் வகாண்ைாைப்படுகிறது. 

10. “Express FD” என்ற குறுகியகால இடணய ழி நிடலட ப்புத் திட்ைத்டத (short-term 

online fixed deposit product) அறிமுகம் வசய்துள்ள  ங்கி எது? 

A) ஆக்சிஸ் வங்கி  

B) கஹச் டி எஃை் சி வங்கி 

C) ைொ sத ஸ்ரடட் வங்கி 

D) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

 ஆக்சிஸ்  ங்கியானது ‘Express FD’ என்ற ஒரு குறுகியகால இடணய ழி நிடலட ப்புத் திட்ைத்டத 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது ஒரு  ாடிக்டகயாளடர  ங்கியில் கசமிப்புக் கணக்கு ஏதும் இல்லாைகல 
டிஜிட்ைல் முடறயில் 3 நிமிைங்களுக்குள் FD கணக்டகத் வதாைங்க அனுைதிக்கிறது. 

 இந்தப் புதிய திட்ைைானது க ர்ச்சிகரைான  ட்டி விகிதங்கள், சுழிய  ழங்கல் கட்ைணம் ைற்றும் 
முதிர்ச்சியடையும் முன் பணத்டத எடுத்டுக்வகாள்ளும்கபாது அபராதம் ஏதும் இல்லாதது (25%  டர) 
கபான்ற பல அம்சங்கடள  ழங்குகிறது. 6-12 ைாதங்கள்  டர குடறந்தபட்சம் `5000 - `90000 
 டர முதலீடு வசய் தன் மூலம் ‘Express FD’ கணக்டகத் வதாைங்கமுடியும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மின்சார திருட்டைத் தடுக்கும் ந ாக்கில் “உர்ஜகிரி பரப்புடர”டை ததாைங்கியுள்ள மாநில அரசு 
எது? 

A) உத்தரகண்ட்  

B) ஜாா்கண்ட் 

C) பீகாா் 

D) பஞ்சாப் 

 மின்சார திருட்டதத் தடுப்பதற்கும் மின்சார நசமிப்டப ஊக்குவிப்பதற்குமாக உத்தரகண்ட் மாநில அரசு 
‘உர்ஜகிரி’ என்னும் ஒரு விழிப்புணர்வு பரப்புடரடைத் ததாைங்கியுள்ளது. மின்சார திருட்டின் 
விடளவுகடள ந ர்டமைான வாடிக்டகைாளர்கள் அனுபவிக்க நவண்டிைதில்டல என்பதற்காக 
மின்சார திருட்டை திறம்பை நிறுத்துமாறு முதலடமச்சர் திரிநவந்திர சிங் ராவத் UPCL கண்காணிப்புப் 
பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார். 

2.அண்டமயில் காலமான தபளத்த தடலவர் சத்ைபிரிைா தமாஹநதநரா, எந்த  ாட்ைவராவார்? 

A) மியான்மா் 

B) நேபாளம் 

C) வங்கநதசம்  

D) இலங்கக 

 வங்கநதசத்தின் இரண்ைாவது மிகவுைர்ந்த தபௌத்த தடலவராகவும், காக்ஸ் பஜாரில் இராமுவின் சீமா 
பீகாரின் தடலவராகவும் உள்ள சத்ைபிரிைா தமாஹநதநரா அக்.5 அன்று ைாக்காவில் காலமானார். 
சமூகப்பணிகளுக்காக வழங்கப்படும் வங்கநதசத்தின் இரண்ைாவது மிகவுைரிை குடிமக்கள் விருதான 
‘ஏகுநே பதக்’ விருது. 2015ஆம் ஆண்டில் அவருக்கு வழங்கப்பட்ைது. 1971இல்  ைந்த வங்கநதச 
விடுதடலப்நபாரின்நபாது பாகிஸ்தானிை வன்முடறகளால் பாதிக்கப்பட்ை பல்லாயிரக்கணக்கான 
மக்களுக்கு இராமு மைாலைம் புகலிைம் அளித்தது குறிப்பிைத்தக்கது. 

3. ைப்பாண்டில் வரும் சர்வநதச ஆசிரிைர்  ாளுக்கான கருப்தபாருள் என்ன? 

A) Empowering Teachers 

B) Young Teacshers: The Future of the Profession   

C) Valuing Teachers, Improving their Status 

D) A Call for Teachers 

 உலதகங்கிலும் உள்ள ஆசிரிைர்களின் குறிப்பிைத்தக்க பங்டக ஒப்புக்தகாள்ளும் ந ாக்கில் சர்வநதச 
ஆசிரிைர்  ாளானது ஒவ்நவார் ஆண்டும் அக்.5 அன்று தகாண்ைாைப்படுகிறது.  ைப்பாண்டில் வரும் 
இந் ாளுக்கான, “இளம் ஆசிரிைர்கள்: ஆசிரிைர் பணியின் எதிர்காலம்” என்னும் கருப்தபாருளானது 
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கற்பித்தல் பணியின் மதிப்டப மீண்டும் உறுதிப்படுத்துவதன் முக்கிைத்துவத்டத அங்கீகரிக்கிறது. 
ஆசிரிைர் பணிக்காக இளம் திறடமைாளர்கடள ஈர்ப்பதிலும் அவர்கடள தக்கடவத்துக்தகாள்வதிலும் 
உள்ள முக்கிைமான சில சிக்கல்கடளத் தீர்ப்பதற்கும் இந் ாள் ந ாக்கம் தகாண்டுள்ளது. 

4.அண்டமயில் காலமான Dr H L திரிநவதி, எந்தத் துடறயில் புகழ்தபற்ற நிபுணராக இருந்தார்? 

A) சிறுேீரகவியல் (Nephrology)  

B) ோளமில்லா சுரப்பியியல் 

C) இருதயவியல் 

D) நுகரயரீலியல் 

 புகழ்தபற்ற சிறுநீரகவிைலாளரும் ந ாதைதிர்ப்பு வல்லு ரும் முதல்நிடல உயிரணு (stem cell) 
ஆராய்ச்சிைாளருமான மருத்துவர் ஹர்நகாவிந்த் இலட்சுமி சங்கர் திரிநவதி (87), அக்.2 அன்று குஜராத் 
மாநிலம் அகமதாபாத்தில் காலமானார். சிறுநீரக மாற்று அறுடவச் சிகிச்டசகடளக் டகைாள்வதில் 
வல்லு ராக இருந்த அவர், ஒரு சிறுநீரகவிைலாளராக சமூகத்திற்கு ஆற்றிை பங்களிப்புக்காக 2015ஆம் 
ஆண்டில் ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது தபற்றார். 

5. ‘நமா சர்கார்’ என்னும் புதிை ஆளுடக முைற்சிடை ததாைங்கியுள்ள மாநில அரசு எது? 

A) நமற்கு வங்கம் 

B) திாிபுரா 

C) ோகாலாே்து 

D) ஒடிசா  

 மகாத்மா காந்தியின் 150ஆவது பிறந்த ாடள முன்னிட்டு ‘நமா சர்கார்’ என்னும் ஒரு புதிை ஆளுடக 
முைற்சிடை ஒடிசா முதலடமச்சர்  வீன் பட் ாைக் ததாைங்கியுள்ளார். தவவ்நவறு ந ாக்கங்களுக்காக 
அரசு அலுவலகங்களுக்கு வரும் தபாதுமக்களுக்கு கண்ணிைத்துைன்கூடிை நசடவடை வழங்குவநத 
இதன் ந ாக்கமாகும். 

 அரசு அதிகாரிகளின்  ைத்டத மற்றும் நசடவ வழங்குதல் குறித்த கருத்துக்கடள நசகரிப்பதன் மூலம் 
நிர்வாக முடறடை நமம்படுத்தும் ந ாக்கத்துைன், அலுவலங்களுக்கு வரும்  பர்களின் ததாடலநபசி 
எண்கள் நதாராை முடறயில் நசகரிக்கப்படும். 

 வழங்கப்பட்ை கருத்துக்களின் அடிப்படையில் பணிைாளர்கள்  ல்லவர்கள் அல்லது நமாசமானவர்கள் 
என தரவரிடசப்படுத்தப்படுவார்கள். ‘ ல்நலார்’ என தரவரிடசப்படுத்தப்பட்ைவர்களுக்கு பதவி உைர்வு 
அளிக்கப்படும். ‘தீநைார்’ என தரவரிடசப்படுத்தப்பட்ைவர்கள் மீது  ைவடிக்டக எடுக்கப்படும். 
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6.எதன் விநிநைாகத்டத கண்காணிப்பதற்காக மத்திை அரசு பிரகாஷ் வடலத்தளத்டத 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

A) ேிலக்காி  

B) பபட்நராலியம் 

C) மின்சாரம் 

D) ேீா் 

 மின்னுற்பத்தி நிடலைங்களுக்கு நிலக்கரி வழங்குவதற்காகவும் மின்சாரம், நிலக்கரி மற்றும் இந்திை 
இரயில்நவ அடமச்சகங்களிடைநை சிறந்த ஒருங்கிடணப்புக்காகவும் நவண்டி, மத்திை அரசு, Prakash 

‘Power Rail Koyla Availability through Supply Harmony’ என்னும் ஒரு வடலத்தளத்டதத் 
ததாைங்கியுள்ளது. NTPC உருவாக்கிை இந்த வடலத்தளமானது, மின்னுற்பத்தி நிடலைங்களுக்கு 
வழங்கப்படும் நிலக்கரி குறித்த முழு தசைற்பாடுகடளயும் (சுரங்கங்களில் நிலக்கரி இருப்பு, நிலக்கரி 
அளவு, நபாக்குவரத்தின்நபாது நிலக்கரியின் அளவு மற்றும் மின்னுற்பத்தி நிடலைத்தில் நிலக்கரியின் 
கிடைப்புத்தன்டம) கண்காணிக்க உதவும் வடகயில் வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது. 

7. “YSR வாகன மித்ரா” என்ற  லத்திட்ைத்டத ததாைங்கியுள்ள மாநில அரசு எது? 

A) தமிழ்ோடு 

B) கா்ோடகா 

C) நகரளாs 

D) ஆே்திர பிரநதசம்  

 ஆந்திர பிரநதச முதலடமச்சர் YS தஜகன்நமாகன் தரட்டி, “YSR வாகன மித்ரா” திட்ைத்டத ததாைங்கி 
டவத்துள்ளார். இந்தத் திட்ைத்தின்கீழ், அம்மாநிலத்தில் உள்ள சுைததாழில்புரியும் ஓட்டு ர்களுக்கு, 
ஐந்து ஆண்டுகாலத்திற்கு, ஆண்தைான்றுக்கு `10000 என உதவித்ததாடக வழங்கப்படும். இதன் 
விநிநைாகம் தவளிப்படைைான முடறயில் இருக்கநவண்டும் என்பதற்காக, பைனாளிகளின் வங்கிக் 
கணக்கில் இந்தத் ததாடகைானது ந ரடிைாக வரவு டவக்கப்படும். 

8.த கிழிடை ஒரு சிறப்புமிக்க தபட்நராலிை வண்ைலாக (bitumen) மாற்றுவதற்கான இைக்கத்டத 
ததாைங்கியுள்ள எண்தணய் நிறுவனம் எது? 

A) இே்திய எண்பணய் ேிறுவனம் (IOC)  

B) எண்பணய் மற்றும் இயற்கக எாிவாயு ேிறுவனம் 

C) ஹிே்துஸ்தான் பபட்நராலியம் 

D) GAIL 

 சாடலகள் & த டுஞ்சாடலகடள நிர்மாணிப்பதற்கு ஒற்டறப் பைன்பாடுடைை த கிழிக்கழிவுகடள 
சிறப்புமிக்க தபட்நராலிை வண்ைலாக (CRMB55) மாற்றும் ஓர் இைக்கத்டத இந்திை எண்டண 
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நிறுவனம் ததாைங்கியுள்ளது. மகாத்மா காந்தியின் 150ஆவது பிறந்த ாடளக் குறிக்கும் விதமாகவும் 
தூய்டம இந்திைா திட்ைத்தின் ஒரு பகுதிைாகவும் இது ததாைங்கப்பட்டுள்ளது. 

9. 2019ஆம் ஆண்டின் PCA வீரராக நதர்வு தசய்ைப்பட்ைவர் ைார்? 

A) விராட் நகாலி 

B) பபன் ஸ்நடாக்ஸ்  

C) நராகித் சா்மா  

D) நஜா படன்லி 

 இங்கிலாந்து ததாழிற்முடற கிரிக்தகட் வீரர்களுக்கான சங்கம் சார்பில் ஆண்டுநதாறும் சிறப்பாக 
விடளைாடும் வீரர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்படும். இங்கிலாந்து அணியின் நவகப்பந்துவீச்சாளரான 
தபன் ஸ்நைாக்ஸ், உலகக்நகாப்டப இறுதிப்நபாட்டியில் இங்கிலாந்து தவற்றிதபற முக்கிை காரணமாக 
இருந்தார். அநதநபால் ஆேஸ் ததாைரின் மூன்றாவது தைஸ்டில் 135 இரன்கள் அடித்து அணியின் 
தவற்றிக்கு முக்கிை காரணமாக இருந்தார். இதனால் கிரிக்தகட் வீரர்களுக்கான சங்கம் இந்த 
ஆண்டின் சிறந்த வீரர் விருடத தபன் ஸ்நைாக்ஸ்க்கு வழங்கி தகளரவித்துள்ளது. 

10. HDFC வங்கியின் ‘பிரகதி இரதத்’டத ததாைங்கியுள்ள மாநில அரசு எது? 

A) ஹிமாச்சல பிரநதசம்  

B) உத்தர பிரநதசம் 

C) அருணாச்சல பிரநதசம் 

D) மத்திய பிரநதசம் 

 ஒரு மாதகாலத்திற்கு மாநிலத்தின் பல்நவறு பகுதிகளுக்குச் தசன்று தபாதுமக்களுக்கு நிதியிைல் 
மற்றும் டிஜிட்ைல் கல்விைறிடவ வழங்கும், HDFC வங்கியின் ‘பிரகதி இரதத்’டத ஹிமாச்சல பிரநதச 
முதலடமச்சர் தஜைராம் தாக்கூர் தகாடிைடசத்து ததாைங்கிடவத்தார். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 பூட்டியிருக்கும் வீடுகடளக் கண்காணிக்கும் வடகயில் , ‘காவிரி காவலன்’ 
என்னும் திறன்நபசி தசைலிடை திருச்சி சரக காவல்துடற அறிமுகம் 
தசய்துள்ளது. இச்தசைலி மூலம் தபாதுமக்கள் வீடுகடள பூட்டிவிட்டுச் தசல்லும் 

நபாது தகவல் ததரிவித்தால் கண்காணிக்கப்படும். 
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