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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘முக்கியமந்திரி தால் ப ாஷித் பயாஜனா’வை ததாடங்கியுள்ள மாநில அரசு எது? 

A) ஹிமாச்சல பிரதேசம் 

B) உே்ேர பிரதேசம் 

C) மே்ேிய பிரதேசம் 

D) உே்ேரகாண்ட்  

 மாநிலத்தில் உள்ள ஏவை மக்களுக்கு மலிவு விவலயில்  ருப்பு ைவககவள விநிபயாகிப் தற்காக 
உத்தரகாண்ட் அரசு அண்வமயில், ‘முக்கியமந்திரி தல் ப ாஷித் பயாஜனா’வை அறிமுகப் டுத்தியது.  

 இத்திட்டத்தின்  டி, ஒவ்தைாரு மாதமும் 23.32 இலட்சம் குடும்  அட்வடதாரர்களுக்கு மானிய 
விவலயில் 2 கிபலா  ருப்பு ைவககள் கிவடக்கும். தகாண்வடக்கடவல ஒரு கிபலா / மாதத்திற்கு ̀ 44 
என்ற விவலயில் கிவடக்கும். இந்தக் கடவலயின் தற்ப ாவதய சந்வத விவல, கிபலாவுக்கு `65 - 
70 ைவர உள்ளது. 

2. எந்தத் பததியில், ஹிந்தி தமாழி நாள் தகாண்டாடப் டுகிறது? 

A) சசப்டம்பா் 12 

B) சசப்டம்பா் 13 

C) சசப்டம்பா் 14  

D) சசப்டம்பா் 15 

 பதசிய ஹிந்தி தமாழி நாள் (National Hindi Day), ஒவ்பைார் ஆண்டும் தசப்டம் ர்.14 அன்று இந்தியாவில் 
தகாண்டாடப் டுகிறது. 1949ஆம் ஆண்டு இபத நாளில் இந்தியாவின் அரசியலவமப்பு அவையானது 
பதைநாகரி எழுத்துைடிவில் எழுதப் ட்ட ஹிந்திவய 343ஆைது பிரிவின் கீழ், ஹிந்தியக் குடியரசின் 
அலுைல்பூர்ை தமாழியாக அறிவித்தது. இந்தியாவில் தமாத்தம் 22 அட்டைவைப் டுத்தப் ட்ட தமாழிகள் 
உள்ளன. அதில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய இரண்டு தமாழிகளும் அதிகாரப்பூர்ைமாக இந்திய 
ஒன்றிய அரசாங்கத்தால்  யன் டுத்தப் டுகின்றன. 

3. த ப்ஸிபகா நிறுைனத்தின், விவளயாட்டின்ப ாது அருந்தப் டும்  ானமான ‘Gatorade’இன் 
விளம் ர தூதராக பதர்வு தசய்யப் ட்டுள்ள இந்திய தடகள வீரர் / வீராங்கவன யார்? 

A) பஜ்ரங் புனியா 

B) விதனஷ் தபாகே் 

C) ஹிமா ோஸ்  

D) சசளரப் சவுே்ாி 
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 அஸ்ஸாம் மாநிலத்வதச் பசர்ந்த இந்திய தடகள வீராங்கவனயான ஹிமா தாஸ், த ப்ஸிபகா 
நிறுைனத்தின், விவளயாட்டின்ப ாது அருந்தப் டும்  ானமான ‘Gatorade’இன் இந்தியாவுக்கான 
விளம் ர தூதராக பதர்வுதசய்யப் ட்டுள்ளார். 

 இதன்மூலம், பூப் ந்து வீராங்கவன P V சிந்து மற்றும் ஈட்டிதயறி வீரர் நீரஜ் பசாப்ரா ஆகிபயாருடன் 
இந்தியாவுக்கான விளம் ர தூதராக இருப்ப ாரின்  ட்டியலில் ஹிமா தாஸும் இவைந்துள்ளார். 
‘Gatorade’ இந்தியாைானது  யிற்சி &  ந்தயநாள் ஊட்டச்சத்து குறித்து நன்கு புரிந்துதகாள்ைதற்காக 
இந்த ஒப் ந்த காலத்தின்ப ாது ஹிமா தாஸுடன் இவைந்து தசயல் டும். 

4. 2020 FIFA U-17 த ண்கள் உலகக்பகாப்வ  நவடத றவுள்ள நாடு எது? 

A) இந்ேியா  

B) இலங்கக 

C) சேன்னாப்பிாிக்கா 

D) தமற்கிந்ேிய ேீவுகள் 

 FIFA U-17 த ண்கள் உலகக்பகாப்வ  2020இன் 7ஆைது  திப்வ  2020 நை.2-21 ைவர இந்தியா 
நடத்தவுள்ளது. ப ாட்டிகள் நடத்தப் டவுள்ள நகரங்களின்  ட்டியல், FIFAஉடன் அங்கீகரிக்கப் ட்டு, 
பின்னர் அறிவிக்கப் டும். ஸ்த யின் நடப்புச் சாம்பியனாக உள்ளது. இதற்குமுன்பு 2017ஆம் ஆண்டில் 
ஆண்கள் U-17 உலகக்பகாப்வ வய இந்தியா நடத்தியுள்ளது. 

5. “Fortune Turners: The Quartet That Spun India to Glory” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) டிக்கி ரே்னாகா் 

B) தபாாியா மஜும்ோா் 

C) ஆேிே்யா பூஷன்  

D) S இராமசாமி 

 “Fortune Turners: The Quartet That Spun India to Glory” என்ற நூவல ஆதித்ய பூஷன் மற்றும் சச்சின் 
 ஜாஜ் ஆகிபயார் எழுதியுள்ளனர். இது, 853 தடஸ்ட் விக்தகட்டுகவள வீழ்த்திய பிர ல இந்திய சுைற் 
 ந்து நால்ைர்களான பிஷன் சிங் ப டி, எர ள்ளி பிரசன்னா,  கைத் சந்திரபசகர் மற்றும் சீனிைாஸ் 
தைங்கடராகைன் ஆகிபயாருக்கான ைாழ்த்துப் ாைாகும். 

6.எவ்ைவக இனத்துடன் ததாடர்புவடயது Cryodrakon boreas? 

A) Pterosaurs    B) Rapidosaurus 

C) Dinosaurs   D) Stegosaurus 
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 இலண்டனில் உள்ள குயின் பமரி  ல்கவலக்கைகத்தின் அறிவியலாளர்கள், அண்வமயில், 77 
மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ைட அதமரிக்காவின் பமல்  றந்து திரிந்த இதுைவர ைாழ்ந்த மிகப் 
த ரிய  றக்கும் விலங்குகளுள் ஒன்றான ‘தடபராசார் – கிவரபயாடிராகன் ப ாரியாஸ்’ என்ற ஒரு 
புதிய ைவகயின்  டிமத்வதக் கண்டறிந்துள்ளனர். 

 ைானூர்தி அளவிலான இந்த ஊர்ைனம், 10 மீட்டர் நீள இறக்வககவளயும் 250 கிபலா எவடவயக் 
தகாண்டுள்ளது. கிபரக்க தமாழியில், அதன் த யர் “ைாவடக்காற்றின் உவறந்த டிராகன்” என்று 
தமாழித யர்க்கப் ட்டுள்ளது. 

7.இந்திய தாைரவியல் அளைாய்வின் (BSI) தவலவமயகம் எங்கு அவமந்துள்ளது? 

A) புதன 

B) சசன்கன 

C) சகால்கே்ோ  

D) ேில்லி 

 இந்திய தாைரவியல் அளைாய்வின் அறிவியலாளர்கள், அண்வமயில், நாகாலாந்து மாநிலத்தின் 
த தரன் மற்றும் திமாபூர் மாைட்டத்தில், 2 புதிய இஞ்சி இனங்கவளக் கண்டறிந்தனர். இவ்விரண்டு 
இனங்களில், Zingiber dimapurense அளவில் உயரமாக உள்ளது; அதன் இவலதளிர்கள் 90-120 தச.மீ 
உயரத்வதக் தகாண்டுள்ளன. அபதசமயம், Zingiber perenense இவலகளின் தளிர்கள் 70 தச.மீ 
உயரம் ைவர உள்ளன. 

 Zingiber officinaleஇன் (த ாதுைான இஞ்சி) பைர்த்தண்டுக்கிைங்கு ஆசியா முழுைதும் சவமயல் 
 யன் ாட்டுக்காகவும், அதன் மருத்துை மதிப்புக்காகவும்  யன் டுத்தப் டுகிறது என் வத கைனத்தில் 
தகாள்ளபைண்டும். BSIஇன் தவலவமயகம் தகால்கத்தாவில் அவமந்துள்ளது. 

8.இந்திய தர நிர்ைய அவமைனத்தின் (BIS) கூற்றுப் டி, உலகத்தரம்மிக்க குண்டுதுவளக்காத 
பமல் சட்வடகவள ைைங்குைதில் உலகளவில் இந்தியாவின் நிவல என்ன? 

A) 6ஆவது 

B) 5ஆவது 

C) 3ஆவது 

D) 4ஆவது  

 360°  ாதுகாப்வ  ைைங்கும் குண்டு துவளக்காத பமல் சட்வடகவள (bulletproof jackets) ைைங்கும் 
நாடுகளின் ைரிவசயில் அதமரிக்கா, இங்கிலாந்து மற்றும் தஜர்மனி முதலிய நாடுகளுக்குப் பிறகு தனது 
தசாந்த பதசிய தரத்வத த ற்ற நான்காைது நாடாக இந்தியா உள்ளது என இந்திய தர நிர்ைய 
அவமைனம் (BIS) ததரிவித்துள்ளது. 
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 இப்ப ாது, இந்தியா தனது தசாந்த தரத்தின் டி குண்டுதுவளக்காத பமல் சட்வடகவள ஐபராப்பிய 
நாடுகள் உட் ட நூற்றுக்கும் பமற் ட்ட நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி தசய்யத்ததாடங்கியுள்ளது. BIS 

விதிமுவறகளின் டி, இரண்டு த ாதுத்துவற நிறுைனங்களான பமதனி மற்றும் தசன்வன ஆைடியில் 
உள்ள ப ார்த்தள ாடங்கள் உற் த்தித் ததாழிற்சாவல மற்றும் தனியார் நிறுைனங்களான SNPP 

( ல்ைால்), ஹரியானாவின் ஸ்டார்ையர் ( ரிதா ாத்) மற்றும் உத்தரபிரபதசத்தின் MKU (கான்பூர்) 
ஆகியவை குண்டு துவளக்காத பமல் சட்வடகவள உற் த்தி தசய்கின்றன. BIS என் து  ல்பைறு 
தயாரிப்புகள் மற்றும் பசவைகளுக்கான தரங்கவள நிர்ையிக்கும் ஒரு பதசிய அவமப் ாகும். 

9.ப ாரினால்  ாதிக்கப் ட்ட ஏமனில், ஐக்கிய நாடுகளின் திட்டத்வத ைழிநடத்துைதற்காக 
நியமிக்கப் ட்டுள்ள மூத்த இந்திய இராணுை அதிகாரி யார்? 

A) அபிஜிே் குகா  

B) ேிவ்யா அஜிே் குமாா் 

C) சேீந்ோ் குமாா் கசனி 

D) K ஸ்ரீராம் குமாா் 

 ஏமனில் உள்ள பஹாவததா நகரத்தில் அரசுக்கும் கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இவடபய ப ார் நடந்து 
ைந்தது. அந்தப் ப ாவர நிறுத்த ஐ.நா அவை ஒப் ந்தம் ஒன்வற கடந்த ஆண்டு நிவறபைற்றியது. இந்த 
ஒப் ந்தத்வதக் கண்காணிக்க ஐ.நா ஒரு  ாதுகாப்புக் குழுவை நிறுவியது. ஐ.நா அவை சார்பில் ஏமன் 
பஹாவததா குழுத்தவலைராக  ணிபுரிந்த வமக்பகல் லாதலஸ்கார்ட்  ணி ஓய்வு த ற்றவதயடுத்து 
ஐ.நா த ாதுச்தசயலாளர் அன்படானிபயா குட்டரஸ், மூத்த இந்திய இராணுை அதிகாரியான ஓய்வு 
த ற்ற தலப்டினன்ட் தஜனரல் அபிஜித் குஹாவை அந்தப்  தவிக்கு நியமித்துள்ளார். 

10. ‘ஜன் சூச்னா ைவலத்தளத்வத’ ததாடங்கியுள்ள மாநில அரசு எது? 

A) பஞ்சாப் 

B) ஒடிசா 

C) மே்ேிய பிரதேசம் 

D) இராஜஸ்ோன்  

 தகைலறியும் உரிவமச் சட்டத்திற்கு இைங்கும் உைர்வில் அரசு அலுைலர்கள் மற்றும் துவறகள் 
 ற்றிய தகைல்கவள த ாதுமக்களுக்கு தன்னிச்வசயாக ைைங்குைதற்காக இராஜஸ்தான் அரசு ‘ஜன் 
சூச்னா ைவலத்தளம்’ என்றதைான்வற தஜய்ப்பூரில் ததாடங்கியது. இதன் ைவகயில் இந்தியாவின் 
முதன்வமத் தளமாக விளங்கும் இத்தளம், தைளிப் வடத்தன்வம & த ாறுப்புக்கூறல் ஆகியைற்வறக் 
தகாண்டுைருகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்தியாவில் உணவு பூங்காக்களுக்கு `3000 ககாடி உதவி வழங்க ஒப்புதல் வழங்கியுள்ள 
சர்வகதச அமைப்பு எது? 

A) உலக வங்கி  

B) ஆசிய உட்கட்டமைப்பு ைற்றுை் முதலீட்டு வங்கி 

C) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

D) சர்வததச நரணய நிதியை் 

 நாடு முழுவதும் சிறிய ைற்றும் பெரிய அளவிலான உணவு பூங்காக்கமள அமைக்க `3000 ககாடி நிதி 
உதவிமய அளிப்ெதற்கு உலக வங்கி ஒப்புக்பகாண்டுள்ளது. இத்தகவமல ெதிமனந்தாவது இந்திய -
அபைரிக்க பொருளாதார உச்சிைாநாட்டின்கொது, ைத்திய உணவு ெதப்ெடுத்தும் பதாழில்கள் துமை 
அமைச்சர் இராகைஸ்வர் கதலி பதரிவித்தார். இந்த உச்சிைாநாட்மை பசப்ைம்ெர்.13 அன்று புது தில்லியில் 
இந்திய-அபைரிக்க வர்த்தக சமெயின் வை இந்திய கவுன்சில் (IACC-NIC) ஏற்ொடு பசய்திருந்தது. 

2. பகளஷல் தர்ைகைர், எந்த விமளயாட்டுைன் பதாைர்புமையவர்? 

A) ஸ்குவரஷ் 

B) பூப்பந்து  

C) டடன்னிஸ் 

D) சதுரங்கை் 

 இரங்கூனில் நைந்த விறுவிறுப்ொன ஆண்கள் ஒற்மையர் இறுதிப்கொட்டியில், இந்கதாகனசியாவின் 
ககராகனா ககராகனாமவ வீழ்த்தி 2019 மியான்ைர் சர்வகதச பதாைமர மும்மெமயச் கசர்ந்த இந்திய 
வீரர் பகளஷல் தர்ைர் பவன்ைார். 

3. நைப்ொண்டு ACC U-19 ஆசியக்ககாப்மெக்கான கிரிக்பகட் கொட்டிமய பவல்வதற்கு இந்தியா 
வீழ்த்திய நாடு எது? 

A) பரகிஸ்தரன் 

B) ஆப்கரனிஸ்தரன் 

C) இலங்மக 

D) வங்கததசை்  

 பசப்.14 அன்று பகாழும்புவில் நைந்த 19 வயதுக்குட்ெட்கைாருக்கான ஆசியக்ககாப்மெ இறுதிச்சுற்றில் 
வங்ககதச அணிமய 5 இரன்கள் வித்தியாசத்தில் பவன்றுள்ளது இந்திய அணி. ஐந்து விக்பகட்டுகள் 
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எடுத்து இந்திய அணி ககாப்மெமய பவல்ல உதவிய இைதுமக சுழற்ெந்துவீச்சாளரான அதர்வா 
அன்ககால்கருக்கு ‘ஆட்ை நாயகன்’ விருது வழங்கப்ெட்ைது. 

4.மியான்ைரில் நைந்த 2019 IBSF உலக பில்லியர்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்மெ பவன்ை இந்தியர் யார்? 

A) சுபரஷ் அகர்வரல் 

B) யரசின் டைர்ச்சன்ட் 

C) பங்கஜ் அத்வரனி  

D) ஆதித்யர தைத்தர 

 IBSF உலக பில்லியர்ட்ஸ் கொட்டியில் 22ஆவது முமையாக சாம்பியன் ெட்ைம் பவன்றுள்ளார் இந்திய 
வீரர் ெங்கஜ் அத்வானி. இவர் இந்தியாவின் நிமலயான விமளயாட்டு வீரர்களுள் ஒருவராவார். 
பில்லியர்ட்ஸின் சிறிய வடிவ பிரிவில், கைந்த 6 ஆண்டுகளில் ெங்கஜ் அத்வானி பவல்லும் ஐந்தாவது 
ெட்ைம் இதுவாகும். ஐக்கிய கெரரசின் பதாழிற்முமை கொட்டிகளிலிருந்து 2014இல் திரும்பிய பின்னர், 
ஒவ்கவார் ஆண்டும் ெங்கஜ் அத்வானி வாமக சூடிவருகிைார். 

5.நைப்ொண்டு வியட்நாம் ஓப்ென் சூப்ெர் 100 இைகுப்ெந்து கொட்டியில் ஆைவர் ஒற்மையர் 
ெட்ைத்மத பவன்ை இந்திய வீரர் யார்? 

A) டகளஷல் தர்ைதைர் 

B) டசளரப் வர்ைர  

C) இலக்்ஷயர டசன் 

D) சன் டபய் சியரங் 

 வியட்நாமின் க ா சி மின் நகரத்தில் நைந்த வியட்நாம் ஓப்ென் சூப்ெர் 100 இைகுப்ெந்து கொட்டியின் 
ஆைவர் ஒற்மையர் பிரிவின் இறுதிச்சுற்றில், சீன வீரர் சன் பெய் சியாங்மக இந்திய வீரர் பசளரப் 
வர்ைா 21-12 17-21 21-14 என்ை புள்ளிக்கணக்கில் வீழ்த்தி ெட்ைத்மதக் மகப்ெற்றினார். இந்த 
ஆண்டில் ம தராொத் ஓப்ென், ஸ்கலாகவனியன் ஓப்ென் ஆகிய சர்வகதச கொட்டிகளில் பசளரப் 
வர்ைா சாம்பியன் ெட்ைம் பவன்றிருந்தார் என்ெது குறிப்பிைத்தக்கது. 

6.ககரள அரசு சமீெத்தில் எந்த நாட்டுைன் புற்றுகநாய் ெராைரிப்பு குறித்து புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் 
பசய்துள்ளது? 

A) இலங்மக 

B) வியட்நரை் 

C) இந்ததரதனசியர 

D) ைரலத்தீவு  
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 ககரள அரசும் பிராந்திய புற்றுகநாய் மையமும் இமணந்து, தீவு நாைான ைாலத்தீவில் புற்றுகநாய் 
ெரைாரிப்மெ வலுப்ெடுத்துவதற்காக அந்நாட்டு அரசாங்கத்துைனான ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் 
மகபயழுத்திட்டுள்ளன. பிராந்திய புற்றுகநாய் மையத்தின் நிபுணத்துவத்தின் மூலம் ைாலத்தீவில் 
புற்றுகநாய் ெராைரிப்புத் திட்ைங்கமள கைம்ெடுத்துவகத இந்த ஒப்ெந்தத்தின் கநாக்கைாகும். 

 இந்த ஒப்ெந்தத்தின் ஒருெகுதியாக, ைாலத்தீவில் உள்ள நலப்ெராைரிப்பு மையங்களின் ைருத்துவர்கள், 

பசவிலியர்கள், ைருந்தாளுநர்கள் ைற்றும் ஆய்வக ஊழியர்களுக்கு பிராந்திய புற்றுகநாய் மையத்தில்  
சிைப்பு ெயிற்சி அளிக்கப்ெைவுள்ளது. 

7.அண்மையில் காலைான சஞ்சிவ் தத்தா, எந்தத் துமைமயச் கசர்ந்தவர்? 

A) கிரிக்டகட் 

B) திமரத்துமற  

C) நிழற்படை் எடுத்தல் 

D) நீச்சல் 

 ஹிந்தித் திமரயுலகின் புகழ்பெற்ை திமரப்ெைத் பதாகுப்ொளாரான சஞ்சிவ் தத்தா (54), பகால்கத்தாவில் 
பசப்ைம்ெர்.15 அன்று காலைானார். அவர், ‘கைார்’, ‘ைர்தானி’, ‘ஏக்  சினி தி’ கொன்ை திமரப்ெைங்களில் 
ெணியாற்றினார். ஹிந்தி, பெங்காலி பைாழித் திமரப்ெைங்கள் உட்ெை எண்ெதுக்கும் கைற்ெட்ை திமரப் 
ெைங்கமள பதாகுத்த பெருமைக்குரியவர் சஞ்சிவ் தத்தா. குந்தன் ஷா, ஸ்ரீராம் ராகவன், பிரதீப் சர்க்கார் 
கொன்ை திமரப்ெை இயக்குநர்களுைன் அவர் ெணியாற்றியுள்ளார். 

8. 2019 சர்வகதச ஓகசான் அடுக்கு ொதுகாப்பு நாளுக்கான கருப்பொருள் என்ன? 

A) 44 Years and Healing 

B) 32 Years and Healing  

C) 50 Years and Healing 

D) 48 Years and Healing 

 ஓகசான் ெைலத்மத ொதுகாக்க 1987ஆம் ஆண்டில் ‘ைாண்ட்ரியல் ஒப்ெந்தம்’ மகபயழுத்தானது. 
அதமன நிமனவுகூரும் வமகயில் ஒவ்கவார் ஆண்டும் பசப்ைம்ெர்.16 அன்று சர்வகதச ஓகசான் 
அடுக்கு ொதுகாப்பு நாள் கமைப்பிடிக்கப்ெடுகிைது. ஓகசான் ெைலம் அழிவது குறித்த விழிப்புணர்மவ 
ஏற்ெடுத்துவதும், அமத தக்கமவத்துக்பகாள்வதற்கான தீர்மவ ஆராய்வதுகை இதன் கநாக்கைாகும். 

 ைாண்ட்ரியல் ஒப்ெந்தத்தின்கீழ் ஓகசான் அடுக்கு ைற்றும் காலநிமலமயப் ொதுகாக்க 30 ஆண்டுகளாக 
ென்னாட்ைளவில் அளிக்கப்ெட்டு வரும் ஒத்துமழப்மெ, நைப்ொண்டில் வரும் இந்த நாளுக்கான, “32 

Years and Healing” என்ை கருப்பொருள் பகாண்ைாடுகிைது. 
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9. குருநானக் கதவின் ெமைப்புகமள உலக பைாழிகளில் பவளியிை முடிவுபசய்துள்ள சர்வகதச 
அமைப்பு எது? 

A) UNESCO  

B) UNICEF 

C) உலக நலவரழ்வு அமைப்பு 

D) SAARC 

 ஐ.நா கல்வி, அறிவியல் ைற்றும் கலாசார அமைப்ொனது (UNESCO) குருநானக் கதவின் 550ஆவது 
பிைந்தநாமளக்குறிக்கும் வமகயில் அவரது ெமைப்புகளின் பதாகுப்மெ உலக பைாழிகளில் பைாழி 
பெயர்த்து பவளியிை முடிவுபசய்துள்ளது. இந்த நிகழ்மவக்குறிக்கும் வமகயில், இந்திய அரசாங்கமும் 
பதாைர்ச்சியான நிகழ்வுகமள நைத்திவருகிைது. 

 இதில், ெஞ்சாபின் குர்தாஸ்பூர் ைாவட்ைத்தில் உள்ள கதவொொ நானக் முதல் ென்னாட்டு எல்மல 
வமரயிலான கர்தார்பூர் வழித்தைத்மத நிர்ைாணித்தல், வரலாற்றுச் சிைப்புமிக்க நகரைான சுல்தான்பூர் 
கலாதிமய கைம்ெடுத்துதல், சுல்தான்பூர் கலாதி ரயில் நிமலயத்மத தரமுயர்த்துதல் ைற்றும் நிமனவு 
நாணயங்கள் ைற்றும் அஞ்சல் தமலகமள பவளியிடுதல் உள்ளிட்ை ெல்கவறு திட்ைங்கள் அைங்கும். 
கதசிய நூல் அைக்கட்ைமளயும் குர்ொனிமய பவவ்கவறு இந்திய பைாழிகளில் பவளியிைவுள்ளது. 

10.கசான்ெட்டில் உள்ள இராய் விமளயாட்டு ெல்கமலக்கழகத்தின் முதல் கவந்தராக 
நியமிக்கப்ெட்டுள்ள இந்திய கிரிக்பகட் வீரர் யார்? 

A) இரவி சரஸ்திரி 

B) கபில் ததவ்  

C) சச்சின் டடண்டுல்கர் 

D) VVS இலக்்ஷைன் 

  ரியானா ைாநிலம் கசானிெட் ைாவட்ைத்தின் இராய் ெகுதியில் விமளயாட்டுப் ெல்கமலக்கழகம் 
பதாைங்கப்ெட்டுள்ளது. இதன் முதல் கவந்தராக கிரிக்பகட் வீரர் கபில் கதவ் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 
உைற்கல்வி, விமளயாட்டு அறிவியல், நவீன பதாழில்நுட்ெம், ஊட்ைச்சத்து, விமளயாட்டு ஊைகம், 
சந்மதப்ெடுத்துதல் பதாைர்ொன ொைங்கள் இங்கு ெயிற்றுவிக்கப்ெடும். 

 சுவர்னிம் குஜராத் விமளயாட்டு ெல்கமலக்கழகம் (காந்திநகர்) ைற்றும் தமிழ்நாடு உைற்கல்வி ைற்றும் 
விமளயாட்டு ெல்கமலக்கழகம் (பசன்மன) ஆகியவற்றுக்கு அடுத்தெடியாக நாட்டின் மூன்ைாவது 
விமளயாட்டு ெல்கமலக்கழகைாக  ரியானா விமளயாட்டு ெல்கமலக்கழகம் இருக்கும். 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

மின்சார வாகனக் ககாள்கக - 2019 

o சுற்றுப்புைச் சூழல்கமள ொதுகாத்து, காற்று ைாசுெடுவமத குமைக்கின்ை வமகயில், 

மின்சாரத்தில் இயங்கிடும் வாகனங்கமள தமிழ்நாட்டில் உற்ெத்தி பசய்வதற்கு ஏதுவாக 
தமிழ்நாடு அரசினால் தமிழ்நாடு மின்சார வாகனக் பகாள்மக - 2019 தயாரிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

o இதன்ெடி, மின்சாரத்தில் இயங்கும் அமனத்து இருசக்கர வாகனங்கள், ைகிழுந்துகள், மூன்று 
சக்கர வாகனங்கள், கெருந்துகள் ைற்றும் இலகுரக சரக்கு வாகனங்கள் ஆகியவற்றுக்கு 100% 
கைாட்ைார் வாகன வரிவிலக்கு அளிக்கப்ெடும். இந்த வரிவிலக்கு, 2022ஆம் ஆண்டு இறுதி 
வமர வழங்கப்ெடும். 

o மின்சார வாகனங்கள் உற்ெத்திக்கான முதலீடுகளுக்கு 15 சதவீதம் வமரயிலும், மின்கல 
உற்ெத்திக்கான முதலீடுகளுக்கு 20 சதவீதம் வமரயிலும் மூலதன ைானியம் அளிக்கப்ெடும். 
இந்தச் சலுமக 2025ஆம் ஆண்டு வமர பசய்யப்ெடும் முதலீடுகளுக்குப் பொருந்தும். முதல் 
மின்சார வாகனக் பகாள்மகயின் மூலைாக `50,000 ககாடிக்கு முதலீடுகமள ஈர்க்கத் திட்ைம் 
வகுக்கப்ெட்டுள்ளது. 

o அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் 6 ைாநகரங்களில் மின்சார தானிகள் இயக்கப்ெடும். 
பசன்மன, ககாயம்புத்தூர், திருச்சி, ைதுமர, கசலம், திருபநல்கவலி ஆகிய ஆறு ைாநகரங்களில் 
உள்ள அமனத்து தானிகளும் மின்சாரத்தில் இயங்கும் வமகயில் ைாற்ைப்ெடும். அமதத் 
பதாைர்ந்து அமனத்து இைங்களிலும் ெடிப்ெடியாக மின்சார தானிகள் இயக்கப்ெடும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.யாருக்கு நடப்பாண்டுக்கான ‘சர்வதேச Dr.கலாம் ஸ்மிருதி சிறப்பு விருது’ வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) சஷி தரூர் 

B) நரேந்திே ர ரடி 

C) ஆங் சரன் சூகி 

D) ரஷக் ஹசீனர  

 பேற்றம், த ாேல்கள் & பயங்கரவாேம் இல்லாே அம தியான  ற்றும் வள ான தேற்காசியாவுக்கான 
அவரது தோமலதநாக்குப் பார்மவக்காக வங்கதேசத்தின் பிரே ர் தேக் ஹசீனாவுக்கு டாக்காவில், 
நடப்பாண்டுக்கான ‘சர்வதேச Dr.கலாம் ஸ்மிருதி சிறப்பு விருது’ வழங்கப்பட்டது. 

 இந்தியாவுக்கும் வங்கதேசத்துக்கும் இமடயிலான ஒத்துமழப்மப த ம்படுத்துவதில் அவராற்றிய 
பங்களிப்மப இவ்விருது அங்கீகரிக்கிறது. இந்தியாவின் முன்னாள் குடியரசுத்ேமலவர் Dr. APJ அப்துல் 
கலாம் அவர்களின் நிமனவாக இவ்விருது நிறுவப்பட்டது. ேங்களது நாடு சிறந்து விளங்குவேற்காக, 

ேங்களது துமறகளில் சிறந்து விளங்கிய அரசியல் ேமலவர்கள் அல்லது ேமலவர்கமளக் 
தகௌரவிப்பேற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. 

2. 38ஆவது சர்வதேச ோர்ஜா புத்ேக கண்காட்சியின் (SIBF-2019) கருப்தபாருள் என்ன? 

A) Share a Story 

B) Read the World 

C) Open Books, Open Minds  

D) Reading, it's my right 

 ோர்ஜா சர்வதேச புத்ேக கண்காட்சியின் (SIBF-2019) 38ஆவது பதிப்பு, அக்.30 முேல் நவம்பர்.9 வமர 
“Open Books, Open Minds” என்ற கருப்தபாருளுடன் நமடதபறவுள்ளது. இதில், உலதகங்கிலும் உள்ள 
ஆசிரியர்கள், தவளியீட்டாளர்கள், அறிவுஜீவிகள்  ற்றும் கமலஞர்கள் ேங்கள் அனுபவங்கமளயும் 
நிபுணத்துவத்மேயும் இந்ே முக்கிய நிகழ்வுக்கு தகாண்டுவருவதோடு இந்ேத் துடிப்பான கலாசார 
நிகழ்வில் பங்தகற்கவும் தசய்வார்கள். 

 இதுேவிர, நூல்கள் & கல்வியறிமவ த ம்படுத்துவதில் ோர்ஜாவின் தோடர்ச்சியான முயற்சிகமள 
அங்கீகரிப்பேற்காக UNESCO, 2019ஆம் ஆண்டிற்கான உலக புத்ேக ேமலநகர ாக ோர்ஜாமவ 
அறிவித்துள்ளது. 

3.தகாடியக்கமர கானுயிரி சரணாலயம் அம ந்துள்ள  ாநிலம் எது? 

A) த ிழ்நரடு   B) கர்நரடகர 

C) ஒடிசர   D) ரகேளர 
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 ேஞ்சாவூர் சிவகங்மக பூங்கா, தபாலிவுறு நகரம் திட்டத்தின்கீழ் `8 தகாடிதய 10 இலட்சம்  திப்பீட்டில் 
புனரம க்கப்பட்டு வருகின்றது. இந்ேப் பூங்காவில்,  ான்கள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. தபாலிவுறு 
நகரம் திட்டத்தில் நகரங்களில் விலங்குகமளப் பரா ரிக்கக்கூடாது எனச்சட்டம் உள்ளோல் பூங்காவில் 
உள்ள  ான்கமள இட ாற்றம் தசய்வது என முடிவுதசய்யப்பட்டது. அேன்படி, பூங்காவில் உள்ள 41 
 ான்களும், நாகப்பட்டினம்  ாவட்டம் தவோரண்யம் அருதகயுள்ள தகாடியக்கமர சரணாலயத்துக்கு 
சிறப்பு வாகனங்கள் மூலம் தகாண்டுதசன்று விடப்பட்டன. 

4. “Turbulence & Triumph: The Modi Years” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) அனிதர ரதசரய் 

B) துர்ர ரய் தத்தர 

C) ரசதன் பகத் 

D) இேரகுல் அகர்வரல்  

 இந்தியப் பிரே ர் நதரந்திர த ாடியின் வாழ்க்மக வரலாறு தோடர்பான நிழற்படத்தோகுப்பு அடங்கிய 
“Turbulence & Triumph: The Modi Years” என்ற நூல்  தவளியிடப்பட்டுள்ளது. குஜராத்தின் வாத்நகரில் 
சிறுவனாக இருந்ேதிலிருந்து பிரே ரானது வமரயிலான அவருமடய வாழ்க்மகயின் முக்கிய 
நிகழ்வுகளின் புமகப்படங்கள் இதில் இடம்தபற்றுள்ளன. அவருமடய குடும்பத்ோர், நண்பர்கள், தேசிய 
 ற்றும் தவளிநாட்டுத்ேமலவர்களின் கருத்துக்களும் இதில் இடம்தபற்றுள்ளது. இந்நூமல, இராகுல் 
அகர்வால்  ற்றும் பாரதி S பிரோன் ஆகிதயார் தோகுத்துள்ளனர். 

5.அண்ம யில் கால ான சத்ோர், எந்ேப்பிராந்திய திமரயுலகில் புகழ்தபற்ற நடிகராக இருந்ோர்? 

A) ஒடியர 

B) ஹிந்தி 

C) கன்னட ் 

D)  லலயரள ்  

 திமரப்படங்களில் குணச்சித்திர தவடங்களுக்காக புகழ்தபற்ற மூத்ே  மலயாள நடிகரான சத்ோர் 
தசப்.17 அன்று ஆலுவாவில் கால ானார். ேமிழ்  ற்றும் தேலுங்கு த ாழித் திமரப்படங்கள் உட்பட 
முந்நூற்றுக்கும் த ற்பட்ட திமரப்படங்களில் அவர் நடித்துள்ளார். 

 அவர் ேனது திமரத்துமற வாழ்வின் உச்சத்திலிருந்ேதபாது 1979இல் பிரபல நடிமக தஜயபாரதிமய 
 ணந்ோர். ஆனால், பின்னர் அவர்கள் பிரிந்ேனர். இவர்களது  கன் கிருஷ் சத்ோரும் ஒரு நடிகராவார். 

6.இந்தியாவின் முேல் தபண் இராணுவ தூேரக அதிகாரி யார்? 

A) நிகிதர சிங்   B) அபர தரரவசர் 

C)  ிருதுலர ரகரஷி  D) அஞ்சலி சிங்  
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 இந்திய தூேரகங்களில் பணிய ர்த்ேப்பட்ட முேல் தபண் விங் க ாண்டர் என்ற தபரும மய அஞ்சலி 
சிங் தபற்றுள்ளார். தவளிநாட்டுத் தூேரகங்களில் முப்பமடகளில் ஏதேனும் ஒரு பிரிமவச் தசர்ந்ே 
அதிகாரி பணியில ர்த்ேப்படுவது வழக்க ாக இருந்ோலும் முேல்முமறயாக இந்திய வான்பமடயின் 
வானூர்தி தபாறியியல் பிரிமவச் தசர்ந்ே விங் க ாண்டர் அஞ்சலி சிங்,  ாஸ்தகாவில் உள்ள இந்திய 
தூேரகப் பணிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 இவர், வி ானப்பமடயில் 17 ஆண்டுகளாக பணியாற்றிவருகிறார். தவளிநாட்டு தூேரகத்தில் வி ானப் 
பமடயின் சார்பில் இருக்கும் அதிகாரி, இந்திய வி ானப்பமட அந்ே நாட்டில் பிரிதிநிதியாக இருப்பார் 
என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

7. ‘Enduroman Triathlon’ஐ முடித்ே முேல் இந்தியரான  ாயங்க் மவத், எந்ே  ாநிலத்மேச் 
தசர்ந்ேவராவார்? 

A) ஹரியரனர 

B) திரிபுேர 

C) ஹி ரச்சல பிேரதச ்  

D) ர ற்கு வங்க ் 

 உலகின் மிகவும் கடின ான சகிப்புத்ேன்ம  தபாட்டிகளுள் ஒன்றாக கருேப்படும்,  இங்கிலாந்து முேல் 
பிரான்ஸ் வமரயிலான, ‘Enduroman – Arch to Arc’ என்னும் டிமரயத்லான் தபாட்டிமய முடித்ே 
உலகின் 44ஆவது நபராகவும் முேல் இந்தியராகவும் ஹி ாச்சல பிரதேசத்மேச் தசர்ந்ே  ாயங்க் 
மவத் ஆனார். இேமன ேனித்திறனில் முடித்ே முேல் ஆசிய நபராகவும் இவருள்ளார். 

 50  ணி 24 நிமிடங்களில் ஓடுேல், நீச்சல்  ற்றும் மிதிவண்டி ஓட்டுேல் ஆகியவற்மற உள்ளடக்கிய 
இந்ே டிமரயத்லாமன முடித்து, இதுவமர இந்ேப் தபாட்டிமய முடிக்க எடுக்கப்பட்ட மிகக்குறுகிய 
தநரத்திற்கான சாேமனமயயும்  ாயங்க் மவட் முறியடித்துள்ளார். 

8.ஆந்திரத்தின் முேல் தலாகாயுக்ோவாக பேவிதயற்றுள்ளவர் யார்? 

A) P இலட்சு ன் ரேட்டி  

B) அ ய கல்ல ் 

C) துவரேகர திரு லல ேரவ் 

D)  ல்லரடி விஷ்ணு 

 முன்னாள் ஆந்திர உயர்நீதி ன்றத்தின் ஓய்வுதபற்ற நீதிபதி P இலட்சு ன் தரட்டி, 2014ஆம் ஆண்டில் 
 ாநிலம் இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டதிலிருந்து ஆந்திர பிரதேச  ாநிலத்தின் முேல் தலாகாயுக்ோவாக 
பேவிதயற்றுள்ளார். அவர் ஐந்ோண்டு காலத்திற்கு இந்ேப் பேவிமய வகிப்பார். 

 ஆளுநர் பிஸ்வா பூசன் ஹரிச்சந்ேன், தும் லப்பள்ளி தசத்மரயா கலாதேத்திரத்தில் அவருக்கு பேவிப் 
பிர ாணம் தசய்ோர். YSR காங்கிரஸ் ேமலம யிலான அரசாங்க ானது ேனது சமீபத்திய பட்தஜட் 
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அ ர்வின்தபாது, தலாகாயுக்ோ சட்டத்தில் திருத்ேம் தசய்து, ஓய்வுதபற்ற நீதிபதிமய தலாகாயுக்ோவாக 
நியமிக்க உேவியது. அது, ஊழல் விசாரமண அம ப்மப அம ப்பேற்கு வழிவகுத்ேது. 

9. 52ஆவது தேசிய தபாறியாளர்கள் நாளின் கருப்தபாருள் என்ன? 

A) Role of Engineers in a developing India 

B) Engineering for change  

C) Find Smart Engineering Solutions 

D) Engineering Challenges for Knowledge Era 

 புகழ்தபற்ற கட்டடப் தபாறியாளர் சர் த ாேகுண்டம் விஸ்தவஸ்வமரயாவின் பிறந்ேநாமளக் 
குறிக்கும் வமகயில் ஒவ்தவார் ஆண்டும் தசப்.15 அன்று தேசிய தபாறியாளர் நாள் இந்தியாவில் 
தகாண்டாடப்படுகிறது. நவீன ம சூரின் ேந்மே என இவர் தபாற்றப்படுகிறார். நாட்டிற்கு அவராற்றிய 
பங்களிப்புகளுக்காக 1955இல் அவருக்கு ‘இந்திய  ா ணி’ வழங்கப்பட்டது. 52ஆவது தபாறியாளர் 
நாள், அண்ம யில், “ ாற்றத்திற்கான தபாறியியல்” என்ற கருப்தபாருளுடன் தகாண்டாடப்பட்டது. 

10. 2019 ஆண்கள் FIBA உலக கூமடப்பந்து சாம்பியன்ஷிப்மப தவன்ற நாடு எது? 

A) அர்ர ன்டினர 

B) சீனர 

C) ஸ்ரபயின்  

D) பிேரன்ஸ் 

 சீனத்தின் தபய்ஜிங்கில் நடந்ே 2019 ஆண்கள் FIBA உலக கூமடப்பந்து சாம்பியன்ஷிப்மப ஸ்தபயின் 
ஆண்கள் தேசிய கூமடப்பந்து அணி தவன்றுள்ளது. இறுதிப்தபாட்டியில், அவர்கள், அர்தஜன்டினாமவ 
95-75 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வீழ்த்தினர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2020 ட ோக்கிட ோ ஒலிம்பிக்கிற்கு தகுதிபெற்றுள்ள முதலோவது இந்தி  மல்யுத்த வீரர் / 
வீரோங்கனை  ோர்? 

A) சாக்ஷி மாலிக் 

B) பவன் குமாா் 

C) பபிதா குமாாி 

D) வினனஷ் னபாகத்  

 பெப்.18 அன்று கஜகஸ்தோனின் நூர் சுல்தோனில் ந ந்த உலக ெோம்பி ன்ஷிப் டெோட்டியில், அபமரிக்க 

வீரோங்கனை ெோரோ ஹில்ப பிரோண்ட்ன  வீழ்த்தி, 53 கி.கி பிரிவில் 2020 ட ோக்கிட ோ ஒலிம்பிக்கிற்கு 
தகுதிபெற்ற முதல் இந்தி  மல்யுத்த வீரோங்கனை என்ற பெருனமன  விடைஷ் டெோகத் பெற்றுள்ளோர். 
ட ோக்கிட ோ ஒலிம்பிக்கில் தைது இ த்னதப்பெறுவதற்கோக உலக ெோம்பி ன்ஷிப்பில் பவள்ளிப்ெதக்கம் 
பவன்ற ெோரோனவ 8-2 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் விடைஷ் டெோகத் பவன்றோர். 

2.எந்தத் டததியில், ந ப்ெோண்டுக்கோை உலக மூங்கில் நோள் பகோண் ோ ப்ெட் து? 

A) சசப்டம்பா் 17 

B) சசப்டம்பா் 20 

C) சசப்டம்பா் 18  

D) சசப்டம்பா் 19 

 மூங்கில் பதோழினலப்ெோதுகோத்தல் மற்றும் டமம்ெடுத்துதல் குறித்த விழிப்புணர்னவ ஏற்ெடுத்துவதற்கோக 
உலக மூங்கில் அனமப்ெோல் ஒவ்டவோர் ஆண்டும் பெப்.18 அன்று உலக மூங்கில் நோள் (World Bamboo 

Day) பகோண் ோ ப்ெடுகிறது. 130க்கும் டமற்ெட்  இைங்களு ன் சீைோவுக்கு அடுத்தெடி ோக உலகின் 
இரண் ோவது மிகப்பெரி  மூங்கில் ெோகுெடி ோளரோக இந்தி ோ உள்ளது. 

 க ந்த ஜூனல மோதத்தில், நோ ோளுமன்றத்தில் ெமர்ப்பிக்கப்ெட்  வரவு பெலவுத் திட் த்தில், குழுக்கள் 
அடிப்ென யிலோை அணுகுமுனறயின் மூலம் ெோரம்ெரி  பதோழில்களோை மூங்கில், கோதி மற்றும் டதன் 
டெோன்றவற்னற புதுப்பிக்க இந்தி  அரெோங்கம் கவைம் பெலுத்தி து. ெோரம்ெரி  பதோழில்கனள 
மீளுருவோக்கம் பெய்வதற்கோை நிதித்திட் த்தின்கீழ் (SFURTI) இது டமற்பகோள்ளப்ெடும். இது அத்தனக  
பதோழில்கள் & னகவினைஞர்கனள குழுக்களோக ஒழுங்கனமப்ெனத டநோக்கமோகக்பகோண்டுள்ளது. 

3. ந ப்ெோண்டுக்கோை ெர்வடதெ மக்களோட்சி நோளின் கருப்பெோருள் என்ை? 

A) Space for Civil Society 

B) Participation  

C) Democracy under Strain 

D) Engage for Change 
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 மக்களோட்சியின் பகோள்னககனள டமம்ெடுத்துவதற்கும் நினலநிறுத்துவதற்குமோக ஒவ்டவோர் ஆண்டும் 
பெப் ம்ெர்.15 அன்று ெர்வடதெ மக்களோட்சி நோள் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. ‘ெங்டகற்பு’ என்ெது ந ப்ெோண்டில் 
வரும் இந்த நோளுக்கோை கருப்பெோருளோகும்; இது மக்களோட்சி என்ெது மக்கனளப் ெற்றி து என்ெனத 
நினைவுெடுத்துகிறது. உள்ள ங்கி , ெமமோை & ெங்டகற்பு ஆகி வற்றின் அடிப்ென யில் மக்களோட்சி 
கட் னமக்கப்ெட்டுள்ளது. டமலும் இது அனமதி, நினலத்த வளர்ச்சி மற்றும் மனித உரினமகளுக்கோை 
அடிப்ென  கட் னமப்ெோகும் 

4.அண்னம  ஐ.நோ. ெர்வடதெ புலம்பெ ர்ந்டதோர் அறிக்னகயின்ெடி, ந ப்ெோண்டில், ெர்வடதெ 
அளவில், எந்த நோட்டிலிருந்து அதிகம்டெர் புலம்பெ ர்ந்துள்ளைர்? 

A) இந்தியா  

B) சமக்ஸினகா 

C) சீனா 

D) இரஷ்யா 

 ‘ெர்வடதெ புலம்பெ ர்ந்டதோர் – 2019’ என்ற தரவுத்பதோகுப்பு, அண்னமயில் ஐ.நோ. பெோருளோதோர மற்றும் 
ெமூக விவகோரத்துனறயின் மக்கள்பதோனக பிரிவோல் பவளியி ப்ெட் து. உலகின் அனைத்து 
நோடுகளுக்கும் ெகுதிகளுக்கும் வ து, ெோலிைம் மற்றும் டதோற்றம் ஆகி வற்றின் அடிப்ென யில் 
ெர்வடதெ புலம்பெ ர்ந்டதோரின் எண்ணிக்னகயின் அண்னம  மதிப்பீடுகனள இத்தரவு வழங்குகிறது.  

 இவ்வறிக்னகயின்ெடி, உலகம் முழுவதும் புலம்பெ ர்ந்து வசிப்டெோர் எண்ணிக்னக 272 மில்லி ைோக 
உள்ளது. ென்ைோட் ளவில் புலம்பெ ர்ந்டதோர் ெட்டி லில் இந்தி ர்கள் முதலி ம் பிடித்துள்ளைர். 
அதோவது 17.5 மில்லி ன் டெர் உலகின் ெல்பவறு நோடுகளில் வசிக்கின்றைர். இது ெர்வடதெ 
அளவிலோை புலம்பெ ர்ந்டதோர் எண்ணிக்னகயில் 6% ஆகும். இந்தி ோனவத் பதோ ர்ந்து, பமக்ஸிடகோ 
(11.8 மில்லி ன்), சீைோ (10.7 மில்லி ன்), இரஷ் ோ (10.5 மில்லி ன்) ஆகி  நோடுகனளச் டெர்ந்தவர்கள் 
அதிகளவில் பவளிநோடுகளில் வசிக்கின்றைர். 

5. “The Cousins Thackeray: Uddhav, Raj and the Shadow of their Senas” என்ற நூலின் ஆசிரி ர் 
 ோர்? 

A) அமிா்தா முகா்ஜி 

B) தவால் குல்கா்னி  

C) வாணி சகளஷல் 

D) ஷஷலி னசாப்ரா 

 “The Cousins Thackeray: Uddhav, Raj and the Shadow of their Senas” என்ற நூனல இதழோளரும் –
எழுத்தோளருமோை தவோல் குல்கர்னி எழுதியுள்ளோர். இந்த நூல், தோக்கடர குடும்ெத்தின் வரலோறு, ெமூக 
சீர்திருத்தவோதியும் எழுத்தோளருமோை பிரடெோதங்கர் தோக்கடரவின் கோலங்கள் ெற்றியும் உத்தவ் மற்றும் 
இரோஜ் தோக்கடர ஆகிட ோரின் குழந்னதப்ெருவம் மற்றும் அரசி ல் வோழ்க்னகன ப் ெற்றியும் ஆழமோகக் 
கூறுகிறது. 
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 அன  ோள அரசி ல் ெற்றி  டகள்விகனளயும், அதிலிருந்து சிவடெைோ மற்றும் MNS உருவோவதற்கு 
ஊக்கமளித்த ெமூக, கலோெோர மற்றும் பெோருளோதோர அணி ெற்றியும் இந்நூல் ஆரோய்கிறது. 

6.ந ப்ெோண்டு ஆஸ்கர் விருதுக்கு ெரிந்துனரக்கப்ெட்டுள்ள இந்தி  ஆவணப்ெ மோை ‘டமோதி 
ெோக்’ தினரப்ெ த்தின் இ க்குநர்  ோர்? 

A) சஞ்சய் காக் 

B) அஸ்வின் குமாா் 

C) நிா்மல் சந்தா்  

D) ஆா்த்தி ஸ்ரீவஸ்தாவா 

 பதோனலதூர இம மனல கிரோமத்தில் உள்ள 83 வ தோை ‘வித் ோதத்’ என்னும் விவெோயியின் 
டெோரோட் த்னத அடிப்ென  ோகக்பகோண்  ‘டமோதி ெோக் – Moti Bagh’ என்ற ஆவணத்தினரப்ெ ம், 
ந ப்ெோண்டுக்கோை ஆஸ்கர் விருதுக்கு ெரிந்துனரக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 இப்ெ த்னத நிர்மல் ெந்தர் இ க்கியுள்ளோர்; உத்தரகோண்ட் மனலப்ெகுதியில் உள்ள முள்ளங்கிகனள 
வளர்க்கும் ஒரு விவெோயி ந த்தும் ெண்னணன ப் ெற்றி தோகும் இப்ெ ம். அம்மோநிலத்தின் கோர்வோல் 
& குமோடவோன் பிரோந்தி ங்களில் உள்ள ெல சிற்றூர்களிலிருந்து உள்ளூர்வோசிகள் புலம்பெ ர்ந்தனத 
இந்தப் ெ ம் எடுத்துக்கோட்டுகிறது. 

7.பதற்கோசி ோவின் மிகவு ரமோை டகோபுரத்னத திறந்துள்ள நோடு எது? 

A) மியான்மா் 

B) வங்கனதசம் 

C) இலங்ஷக  

D) இந்தியா 

 அண்னமயில் பதற்கோசி ோவின் மிகவு ரமோை டகோபுரத்னத பகோழும்புவில் இலங்னக திறந்தது. இது, 
$100 மில்லி ன்  ோலர் பெலவில் கட் ப்ெட்டுள்ளது. இதன், 80% பெலனவ ெர்ச்னெக்குரி  ெட்ன  & 
ெோனத திட் த்தின்கீழ் சீைோ நிதி ளித்தது. 

 350 மீ உ ரமும் 17 அடுக்கும் பகோண்  இந்தத் ‘தோமனர டகோபுரமோைது’ ஒரு பதோனலக்கோட்சி டகோபுரம், 

ஓர் உணவகம், பதோனலத்பதோ ர்பு அருங்கோட்சி கம், உணவகங்கள், அரங்கம், ஒரு கண்கோணிப்புத் 
தளம், ஒரு வணிக வளோகம் மற்றும் ஒரு மோநோட்டு னம ம் ஆகி வற்னறக் பகோண்டுள்ளது. 30,600 
ெ.மீ ெரப்ெளவில் அனமந்துள்ள இந்தக் டகோபுரம் இலங்னகயின் ‘டிஜிட் ல் பதோனலக்கோட்சி டகோபுரமோக’ 
பெ ல்ெடும் எை எதிர்ெோர்க்கப்ெடுகிறது. இது கண்ணோடி இனழ வ ங்களோல் கட் ப்ெட்டுள்ளது மற்றும் 
டதனவ ோை பதோனலபதோ ர்பு ெோதைங்கள் இதில் முழுனம ோக பெோருத்தப்ெட்டுள்ளது. 
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8. ’ெடரோெோ டெமிப்புக்கணக்னக’ அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள பகோடுப்ெைவு (Payment) வங்கி எது? 

A) Paytm சகாடுப்பனவுகள் வங்கி 

B) ஜினயா சகாடுப்பனவுகள் வங்கி 

C) இந்திய அஞ்சல் சகாடுப்பனவுகள் வங்கி 

D) ஏா்சடல் சகாடுப்பனவுகள் வங்கி  

 நோட்டில் நிதிெோர் டெர்ப்னெ ஆழப்ெடுத்துவதற்கோக ஏர்ப ல் பகோடுப்ெைவுகள் வங்கி, ‘ெடரோெோ டெமிப்புக் 
கணக்னக’ அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. இது இந்தி ோவில் வங்கிச் டெனவ ெரிவர கின க்கப்பெறோத 
மற்றும் வங்கிச் டெனவயில் ஈடுெ ோத மக்களின் தனிப்ெட்  டதனவகளுக்கு டெனவ பெய்வதற்கோக 
வடிவனமக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 மோதத்திற்கு ஒரு ெற்று ெரிவர்த்தனையு ன் பவறும் `500 னவப்புத்பதோனகன  ெரோமரித்து வரும் 
வோடிக்னக ோளருக்கு `5 இலட்ெம் மதிப்புள்ள இலவெ தனிநெர் விெத்துக் கோப்பீட்ன  இந்தக் கணக்கு 
வழங்குகிறது. வோடிக்னக ோளர்கள் தங்கள் ‘ெடரோெோ’ கணக்கில் அரெோங்க மோனி ங்கனளப்பெற முடிவு 
பெய்தோல் / அதில் னவப்புபெய்தோல், அவர்கள் பரோக்கச்ெலுனக பெறவும் தகுதியுன  வர்களோவோர்கள். 

9.முக்கி மந்திரி டெவோ ெங்கல்ப் உதவித்பதோனலடெசி டெனவ - 1100ஐ அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள 
மோநில அரசு எது? 

A) ஹிமாச்சல பிரனதசம்  

B) ஆந்திர பிரனதசம் 

C) மத்திய பிரனதசம் 

D) அருணாச்சல பிரனதசம் 

 ஹிமோச்ெல பிரடதெ மோநில அரெோங்கமோைது பெோதுமக்களின் குனறகனள வினரவோகவும் குறித்த 
கோலத்திற்குள்ளோகவும் தீர்க்கும் வனகயில், ‘முக்கி மந்திரி டெவோ ெங்கல்ப் உதவித் பதோனலடெசி 
டெனவ - 1100’ஐ அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. இது, வோரத்தில் 6 நோட்களில் (திங்கள்-ெனி) கோனல 7 மணி 
முதல் இரவு 10 மணி வனர பெ ல்ெடும்.  

10.இந்தி ோவுக்கும் எந்த நோடுகளுக்கும் இன ட  ‘SITMEX’ என்னும் முதலோவது முத்தரப்பு 
க ற்ென ப் ெயிற்சி பதோ ங்கியுள்ளது? 

A) இந்னதானனசியா & வியட்நாம் 

B) சீசஷல்ஸ் & சமாாிசியஸ் 

C) சிங்கப்பூா் & தாய்லாந்து  

D) மாலத்தீவுகள் & கம்னபாடியா 

 இந்தி ோ, சிங்கப்பூர் மற்றும் தோய்லோந்து ஆகி  நோடுகளின் க ற்ென  ெங்டகற்கும், ‘SITMEX’ என்னும் 
முத்தரப்பு கூட்டுப்ெயிற்சி ோைது பெப்.16 அன்று அந்தமோன் மற்றும் நிடகோெோர் தீவுகளில் உள்ள டெோர்ட் 
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பிடளரில் பதோ ங்கி து. இம்மூன்று நோடுகளும் இத்தனக  முத்தரப்பு ெயிற்சியில் ெங்டகற்ெது இது 
முதல்முனற ோகும். 

 இந்தப்ெயிற்சியின் மூலம் 3 நோடுகளின் க ற்ென யும் ெரஸ்ெரம் தங்கள் அனுெவங்கனளப் ெகிர்வது 
மூலம் புதி  உத்திகனள கற்றுக்பகோள்ள இ லும். சிங்கப்பூர் க ற்ென யின் ‘RSS ப டைஷி ஸ்’ 
சிறுரக தோக்குதல் கப்ெல், தோய்லோந்து க ற்ென யின் ‘HTMS கிரோபுரி’ டெோர்க்கப்ெல், இந்தி  க ற் 

ென யின் ‘இரன்வீர்’, ‘டகோரோ’ டெோர்க்கப்ெல்கள், ‘சுகன் ோ’ டரோந்துக்கப்ெல் ஆகி னவ இப்ெயிற்சியில் 
ெங்டகற்கின்றை. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ககன்யான் திட்டத்திற்காக எந்த அமைப்புடன் ISRO ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது? 

A) VSSC 

B) NASA 

C) DRDO  

D) BARC 

 விண்செளிக்கு ைனிதர்கமள அனுப்பும் ‘ககன்யான்’ திட்டம் சதாடர்பாக, இந்திய விண்செளி ஆய்வு 
மையத்துக்கும் (ISRO) பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் மைம்பாட்டு நிறுெனத்துக்கும் (DRDO) இமடமய, 
விண்செளி வீரர்களுக்குத் மதமெயான உணவு, அெர்களது உடல்நலத்மதக் கண்காணிக்கும் 
கருவிகள், அெெரகால உதவிக்குத் மதமெயான சபாருட்கள், பாராசூட் உள்ளிட்டெற்மை ெழங்கும் 
ெமகயில் சில ெெதிகமள ஏற்படுத்தித் தருெதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 
75ஆெது விடுதமல நாமளக் சகாண்டாடும் 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் இத்திட்டம் நிமைமெற்ைப்படும். 

2. 5ஆெது ெர்ெமதெ இராைாயண விழா நமடசபற்ை நகரம் எது? 

A) க ொச்சி 

B) இல ்ன ொ 

C) புது தில்லி  

D) கச ்ன  

 ெர்ெமதெ ராைாயண விழாவின் 5ஆெது பதிப்பானது இந்திய கலாொர உைவுகளுக்கான கவுன்சிலால் 
செப்டம்பர்.17-19 ெமர புது தில்லியில் நடத்தப்பட்டது. சபாதுொக நெராத்திரத்திற்கு முன்பு ஏற்பாடு 
செய்யப்படும் இவ்விழாவில், இராைாயண காவியத்தின் கலாொர விளக்கங்கமள கமலக்குழுவினர்  
நடித்துக்காண்பிப்பர். 17 நாடுகமளச்மெர்ந்த கமலஞர்கள் இவ்விழாவில் பங்மகற்று இராைாயணத்தின் 
பல்மெறு பதிப்புகமள ைக்களின் பார்மெக்கு ெழங்கினர். 

3.2020ஆம் ஆண்மட ‘செயற்மக நுண்ணறிவு’ ஆண்டாக அறிவிக்க முடிவுசெய்துள்ள ைாநில 
அரசு எது? 

A) ஜொொ் ் ண்ட் 

B)  ொ்நொட ம் 

C) ஹிமொச்சல பிரனதசம் 

D) கதலுங் ொ ொ  

 ெளர்ந்துெரும் சதாழில்நுட்பம் சதாடர்பான பல்மெறு செயற்பாடுகமள ஏற்பாடு செய்ெதன் மூலம் 
2020ஆம் ஆண்மட செயற்மக நுண்ணறிவின் (Artificial Intelligence) ஆண்டாக அறிவிக்க 
சதலுங்கானா ைாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது. 
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 ைாநிலத்தில் முன்மனாடித் திட்டங்கமள செயல்படுத்துெதற்காக ‘செயற்மக நுண்ணறிவுக்கான 
மதசிய உத்தி’மய செளியிட்டுள்ள NITI ஆமயாக்குடனான ஒப்பந்தத்தில் சதலுங்கானா ைாநில அரசு 
மகசயழுத்திட்டுள்ளது. 

4.எந்த நகரத்தில், மதசிய தூய நிலக்கரி ஆராய்ச்சி ைற்றும் மைம்பாட்டு மையம் (National Centre 

for Clean Coal Research and Development – NCCCR & D) சதாடங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) கபங் ளூரு  

B) க ொல் த்தொ 

C) தில்லி 

D) கச ்ன  

 சபங்களூருவில், அறிவியல் ைற்றும் சதாழில்நுட்பத் துமையால் இந்திய அறிவியல் கழகத்தில் (IISc.) 
மதசிய தூய நிலக்கரி ஆராய்ச்சி & மைம்பாட்டு மையம் (NCCCR&D) சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. NCCCR&D 

என்பது ஒரு மதசிய கூட்டமைப்பு ஆகும்; இது தூய்மையான நிலக்கரி ொர்ந்த சதாழில்நுட்பங்களின் 
ெளர்ச்சியில் உள்ள ொய்ப்புகள் ைற்றும் ெொல்கமள எதிர்சகாள்ளும். 

 NCCCR&D இலக்குமெத்துள்ள பயனாளிகளுள் மதசிய அனல்மின் நிறுெனம் (NTPC), GAIL இந்தியா 
நிறுெனம், பாரத மிகு மின் நிறுெனம் (BHEL), டாடா பெர் ைற்றும் திரிமெணி டர்மபன்ஸ் லிமிசடட் 
மபான்ை நிறுெனங்கள் அடங்கும். 

5.முதலாெது ‘William Klein - Acadmie des beaux – arts’ நிழற்படக்கமல விருதுக்கு சதரிவு 
செய்யப்பட்டுள்ள புகழ்சபற்ை இந்திய நிழற்படக் கமலஞர் யார்? 

A) பப்னலொ பொொ்தனலொகமவ் 

B) அதுல்  ஸ்னப ொ் 

C) இரகு ரொய்  

D) அனசொ ் சொலிய ் 

 புகழ்சபற்ை இந்திய நிழற்படக் கமலஞர் இரகு ராய், முதலாெது ‘William Klein - Acadmie des beaux – 
arts’ என்னும் ைதிப்புமிக்க பிசரஞ்சு விருதுக்கு சதரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார். €120,000 யூமராக்கள் 
பரிசுசகாண்ட இந்த விருது, ெரும் அக்.30 அன்று பாலாய்ஸ் டி இன்ஸ்டிட்யூட் டி பிரான்ஸில் ராய்க்கு 
ெழங்கப்படும். முதன்முமையாக ெழங்கப்படும் ஒரு விருதாக, இவ்விருது ஒரு நிழற்படக்கமலஞரின் 
நிழற்படம் எடுத்தல் மீதான அெரது அர்ப்பணிப்புக்கு செகுைதி அளிக்கும் மநாக்கம் சகாண்டுள்ளது.  

 தனது ெழக்கைற்ை நிழற்பட உத்திகளுக்காக பிரபலைாக அறியப்படும் நிழற்படக்கமலஞரும் திமரப்பட 
இயக்குநருைான அசைரிக்க ெம்ொெளிமயச் மெர்ந்த பிசரஞ்சு நிழற்படக் கமலஞரான வில்லியம் 
கிமளமன சகளரவிக்கும் விதைாக இந்த விருது ெழங்கப்படுகிைது. 1984ஆம் ஆண்டு நடந்த மபாபால் 
நச்சுொயு மொகத்மத தனது நிழற்படங்கள் மூலம் காண்பித்தெரும், 1971ஆம் ஆண்டு நடந்த 
ெங்கமதெப்மபாரின் கடுமையான பின்விமளவுகமள காண்பித்தெருைாொர் இரகு. 
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6.முதலாெது உலக மநாயாளிகள் பாதுகாப்பு நாள் அனுெரிக்கப்பட்ட மததி எது? 

A) கசப்டம்பொ் 14 

B) கசப்டம்பொ் 15 

C) கசப்டம்பொ் 17  

D) கசப்டம்பொ் 16 

 மநாயாளிகளின் பாதுகாப்பு குறித்த உலகளாவிய விழிப்புணர்மெ ஏற்படுத்துெதற்கும், உலகளாவிய 
ஒற்றுமை ைற்றும் செயற்பாட்மட ஊக்குவிப்பதற்குைாக முதலாெது உலக மநாயாளிகள் பாதுகாப்பு 
நாள் (World Patient Safety Day) செப்.17 அன்று அனுெரிக்கப்பட்டது. “Patient Safety: a global health 

priority” என்பது இந்த நாளுக்கான கருப்சபாருளாகவும், “Speak up for Patient Safety!” என்பது இந்த 
நாளுக்கான முழக்கெரியாகவும் இருந்தது. 

7.அருணாச்ெல பிரமதெ ைாநிலத்தின் எந்த ைாெட்டத்தில், இந்தியாவின் கிழக்கத்திய சிற்றூராக 
இருக்கும், ‘விஜயநகர்’ அமைந்துள்ளது? 

A) னமல் சியொங் 

B) சங்லங்  

C)  ிழ ்கு னலொ ித் 

D)  கமங் 

 அருணாச்ெலபிரமதெ ைாநிலத்தின் ெங்லங் ைாெட்டத்தில் உள்ள இந்தியாவின் கிழக்கத்திய சிற்றூரான 
விஜயநகரில், இந்திய ொன்பமடயானது ெமீபத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஓடுபாமதமய திைந்துமெத்தது. 
பமடயினமர விமரொக அணிதிரட்டுெமத உறுதிசெய்ெதற்கும், சீனாவுடனான ஆதிக்க எல்மலக் 
மகாட்டுக்கு சபாருட்கமள அனுப்புெதற்கும் இந்தப் புதுப்பிக்கப்பட்ட விஜயநகர் தமரயிைங்கு தளம் 
முக்கியைானதாகும். 

 4000 அடி நீளங்சகாண்ட இந்த ஓடுதளம், AN-32 இரக விைான இயக்கத்துக்கு ைட்டுமை சபாருந்தும். 
டமகாட்டா ைற்றும் ஒட்டர் விைானங்களுடன் விஜயநகரில், 1962இல், முதன்முதலில் இந்திய ொன் 
பமட தனது செயல்பாடுகமளத் சதாடங்கியது. இந்தியா-சீனா மபார் நடந்த ஆண்டு இது. விஜயநகர், 
ொமல ெழியாக இமணக்கப்படவில்மல. இது மூன்று பக்கங்களிலும் மியான்ைரால் சூழப்பட்டுள்ளது 
ைற்றும் நான்காெது பக்கம் நம்தாபா மதசியப்பூங்காவின் நீட்சிப்பகுதிகமளக் சகாண்டுள்ளது. 

8.ைனித-விலங்கு மைாதமலக்குமைப்பதற்காக உயிரி-மெலிமய (Bio-fencing) அமைக்க முடிவு 
செய்துள்ள ைாநில அரசு எது? 

A)  ொ்நொட ம்  B) உத்தர ண்ட்  

C) உத்தரபிரனதசம் D) ஹிமொச்சல பிரனதசம் 
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 ைனித-விலங்கு மைாதமலக்குமைப்பதற்காக, உத்தரகண்ட் ைாநில அரசு அந்தப்பகுதிகளில் பல்மெறு 
ெமகயான தாெரங்கமள (எலுமிச்மெப் புல், நீலக்கற்ைாமழ ைற்றும் மிளகாய்) ெளர்ப்பதன் மூலம் 
உயிரி-மெலி அமைக்க முடிவுசெய்துள்ளது. 

 ெனவிலங்குகள் குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் நுமழெமதத் தடுப்பதற்காகவும், ெனங்கமள ஒட்டிய 
பகுதிகளில் மெளாண் பயிர்கள் ைற்றும் கால்நமடகமள பாதுகாப்பதற்காகவுமை இந்த நடெடிக்மக 
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உயிரியல் முமையானது சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாக உள்ளது. சிறுத்மத, 

கரடி, யாமன ைற்றும் காட்டுப்பன்றி முதலான விலங்குகள் ைனித உயிர்கட்கும் கால்நமடகட்கும் 
மபரச்சுறுத்தலாக உள்ளன. 

9.மின்னணு முமையில் மதாற்றுொய்ச் ொன்றிதழ்கமள (elecroic Certificates of Origin – CoO) 

ெழங்குெதற்கான சபாதுமையான டிஜிட்டல் தளத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ைத்திய அமைச்ெகம் 

எது? 

A) கவளியுறவு அனமச்ச ம் 

B) உள்துனற அனமச்ச ம் 

C) வொ்த்த ம் மற்றும் கதொழிற்துனற அனமச்ச ம்  

D) இரயில்னவ அனமச்ச ம் 

 ைத்திய ெர்த்தகம் & சதாழிற்துமை அமைச்ெரான பியூஷ் மகாயல், மின்னணு முமையில் மதாற்றுொய்ச் 
ொன்றிதழ்கமள ெழங்குெதற்கான ஒரு சபாதுமையான டிஜிட்டல் தளத்மத புது தில்லியில் 
அறிமுகப்படுத்தினார். 

 இந்தத் தளம் அமனத்து ஏற்றுைதியாளர்களுக்கும், அமனத்து FTA’கள் / PTA’களுக்கும் ைற்றும் 
ெம்பந்தப்பட்ட அமனத்து முகெர்களுக்கும் ஓர் ஒற்மை அணுகல் புள்ளியாக இருக்கும். பங்காண்மை 
நாடுகள் ஒப்புக்சகாண்டால், மதாற்றுொய்ச் ொன்றிதழ்கள் மின்னணு முமையில் ெழங்கப்படும். 
பங்காண்மை நாடுகளின் அதிகாரிகள், ெமலத்தளத்திலிருந்மத ொன்றிதழ்களின் நம்பகத்தன்மைமய 
ெரிபார்க்க இயலும். இந்தப் புதிய தளம் பரிெர்த்தமன செலவுகள் ைற்றும் ஏற்றுைதியாளர்களின் 
மநரத்மத மீதப்படுத்துகிைது. 

10. ‘கரண் ெந்தனா’ என்பது எந்தப் பயிரின் புதிய கலப்பின ெமகயாகும்? 

A) ம ் ொச்னசொளம் 

B) தொ ியங் ள் 

C) ன ொதுனம  

D) அொிசி 

 கரண் ெந்தனா (DBW 187) என்பது ஒரு புதிய கலப்பின மகாதுமை ெமகயாகும்; இது ைஞ்ெள் சொறி 
மநாய் ைற்றும் செண் செடிப்பு மநாமயத்தாங்கி ெளரும் ஆற்ைல் சகாண்டதாகும். மைலும், ெழக்கைான 
மகாதுமை ெமககமள விடவும் கணிெைாக அதிக ைகசூமல இது தரும். 

 

 

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


விண்மீன்.காம்             2019 செப்டம்பர்  20  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          5 

 இது, விமரவில் நாடு முழுெதும் அறிமுகப்படுத்தப்படும். புரதம் ைற்றும் இரும்புச்ெத்து நிமைந்த இது, நாடு 
முழுெதும் அதிக செப்பத்மதத் தாங்கி ெளரும் ஆற்ைல் உமடயது. இமத இந்திய மெளாண் ஆராய்ச்சி 
கழகத்தின்கீழ் இயங்கும் இந்திய மகாதுமை ைற்றும் பார்லி ஆராய்ச்சி நிறுெனம் உருொக்கியுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

“கீழடி, வைவை நதிக்ைவையில் சங்ைைால நாைரிைம்” 

 “கீழடி, மெமக நதிக்கமரயில் ெங்ககால நாகரிகம்” என்ை தமலப்பில் தமிழ்நாடு சதால்லியல் 
துமையால் அறிக்மக ஒன்று செளியிடப்பட்டுள்ளது. கீழடியில் மைற்சகாள்ளப்பட்ட நான்காம் கட்ட 
அகழாய்வு குறித்த இந்த அறிக்மகயின் மூலம் சதால்குடி தமிழ்ச்ெமூகம் கி.மு. 6ஆம் நூற்ைாண்டிமலமய 
எழுத்தறிவு சபற்ை ெமூகைாக விளங்கியுள்ளது சதரியெந்துள்ளது. 

 ைதுமர நகருக்கு சதன்கிழக்கில் சுைார் 15 கி.மீட்டர் சதாமலவில் சிெகங்மக ைாெட்டம், திருப்புெனம் 
அருமகயுள்ள கீழடியில் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு அரொல் நடத்தப்பட்ட நான்காெது 
அகழ்ொய்வில் கிமடத்த சபாருள்கமளமெத்து கிமடத்த முடிவுகள் இதில் சதாகுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அசெரிக்க ஆய்வகத்தில் சொதனையில் சவளியாை தகவல்கள்: 

 கீழடியில் 2018ஆம் ஆண்டு 
மைற்சகாள்ளப்பட்ட நான்காம்கட்ட 
அகழ்ொய்வின்மபாது மெகரிக்கப்பட்ட ஆறு 
கரிை ைாதிரிகள் அசைரிக்க நாட்டின் 
புமளாரிடா ைாகாணம், மியாமி நகரத்தில் 
அமைந்துள்ள பீட்டா பகுப்பாய்வு மொதமன 
ஆய்ெகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டன.  

 பகுப்பாய்வுக்கு அனுப்பப்பட்ட 
ைாதிரிகளில் அதிகபட்ெைாக 353 செ.மீட்டர் 
ஆழத்தில் கிமடக்கப் சபற்ை கரிைத்தின் 
காலம் கி.மு. 580 என்று கணக்கீடு 
செய்யப்பட்ட ஆய்ெறிக்மக கிமடத்துள்ளது. 

 

 இக்கால கணிப்பு கி.மு. 6ஆம் நூற்ைாண்டு முதல் கி.பி. ஒன்ைாம் நூற்ைாண்டு ெமர ெளமையான 
பண்பாடுசகாண்ட பகுதியாக கீழடி விளங்கியிருக்க மெண்டும் எனத்சதரிகிைது. தற்மபாது கிமடக்கப் 
சபற்றுள்ள ொன்றுகள் மூலம் மெமக ஆற்றின்கமரயில் நகரையைாதல், கி.மு. 6ஆம் நூற்ைாண்டில் 
இருந்து சதாடங்குகிைது என்பது சதளிொகிைது. 
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 இமத காலகட்டத்தில்தான் ெட இந்தியாவின் கங்மகச் ெைசெளிப் பகுதியிலும் நகரையைாதல் 
சதாடங்கியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கீழடி அகழ்ொய்வில் கிமடத்த அறிவியல் ரீதியான காலக் 
கணிப்புகள் தமிழ்-பிராமியின் காலம். மைலும், நூைாண்டுகள் (கி.மு.6ஆம் நூற்ைாண்டு) பழமை 
ொய்ந்தது எனும் முடிவுக்கு நம்மை இட்டுச்செல்கிைது. இதன்மூலம் 2,600 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பாகமெ தமிழ்நாடு எழுத்தறிவு சபற்ை ெமூகைாக விளங்கியுள்ளமத நிமலநிறுத்த முடிகிைது. 

சவளாண்னெசய முதன்னெத் சதாழில்: 

 கீழடியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 70 எலும்புத்துண்டுகள் கண்சடடுக்கப்பட்டன. இெற்றில் 
சபரும்பாலானமெ (53%) காமள, எருமை, ஆடு, பசு ஆகியெற்றினுமடயமெ. இந்தப் பகுப்பாய்வு 
முடிவுகளின் மூலம் ெங்ககாலச் ெமூகம், மெளாண்மைமய முதன்மைத் சதாழிலாகக் 
சகாண்டிருந்தமதாடு கால்நமட ெளர்ப்மபயும் மைற்சகாண்டிருந்தனர் என்பது சதளிொகிைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 கீழடியில் கிமடத்த ஓடுகள், செங்கற்கள், காமர ஆகியெற்றில் ைண், சுண்ணாம்பு, இரும்பு, 

சைக்னீசியம், அலுமினியம் ஆகியமெ இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இங்கு நடத்தப்பட்ட 
ஆய்வுகளில் சுெர்கள், கட்டடங்களின் இடிபாடுகளும் கிமடத்தன. 

 தமரகள் ெழுெழுப்பான களிைண்ணால் சைழுகப்பட்டிருந்தன. கட்டடங்கமளப் சபாருத்தெமர 
அெற்றின் சுெர்கள், கூமர ெமர எழுப்பப்பட்டிருக்கவில்மல. ைாைாக சுெர்களுக்கு அருகில் கம்புகள் 
நடப்பட்டு கூமரகள் மபாடப்பட்டிக்கின்ைன. அமத மபான்று இந்தக் கீழடி அகழ்ொய்வில் தமிழ் பிராமி 
எழுத்துகள் சபாறிக்கப்பட்ட 56 பாமன ஓடுகள் கிமடத்துள்ளன. 

 இெற்றில் குவிரன், ஆத(ன்) உள்ளிட்ட சபயர்களும் முழுமையமடயாத எழுத்துகளும் கிமடத்துள்ளன. 
இதில் ஆதன் என்ை சபயர், அதன் என்று குறிப்பிடப்படுகிைது. முற்கால தமிழ் பிராமியில், சநடிமலக் 
குறிக்க ஒலிக்குறியீடு இடும் ெழக்கம் இல்மல என்பதால், இந்த தமிழ் பிராமி எழுத்துகள் காலத்தால் 
மிகவும் முந்மதயமெயாகக் கருதப்படுகின்ைன. 

 

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


விண்மீன்.காம்             2019 செப்டம்பர்  20  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          7 

சநெவுத் சதாழில்- தாய வினளயாட்டு: 

 மைலும் கீழடியில் நூல்நூற்கப் பயன்படும் தக்களி, தறிகளில் 
பயன்படுத்தப்படும் தூரிமக, தறியில் சதாங்கவிடும் கருங்கல் 
மபான்ைமெயும் கிமடத்திருப்பதால், இப்பகுதியில் ொழ்ந்தெர்கள் 
சநெவுத் சதாழிலிலும் ஈடுபட்டிருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகிைது.  

 இங்கு பல விமளயாட்டுப் சபாருள்கள் குறிப்பாக ஆட்டக் 
காய்கள், தாய விமளயாட்டிற்கான பகமடக் காய்கள் அதிகளவில் 
கிமடத்துள்ளன. இமெ சபரும்பாலும் சுட்டைண்ணாலானமெ. 

 அமதமபான்று சபண்கள் விமளயாடும் ெட்டச்சில்லுகள் 600 
எண்ணிக்மகயிலும், சிறுெர்கள் கயிறு சுட்டி விமளயாடும் 
சுடுைண்ணாலான ெட்டச் சுற்றிகள், ெண்டி இழுத்து 
விமளயாடும் ெண்டிகளின் ெக்கரங்கள் கிமடத்துள்ளன. 
மைலும் சபரியெர்கள் தங்கள் திைமையில் செளிப்படுத்தும் 
ெமகயில் விமளயாடும் ெதுரங்க விமளயாட்டுக்குப் 
பயன்படும் பல்மெறு அளவிலான 80 ெதுரங்கக் காய்கள் 
கிமடத்துள்ளன. 

தமிழ்நாட்டில் ச ாம் வணிகர்கள்: 

 மைலும், ெடமைற்கு இந்தியாவின் ைகாராஷ்டிரம், குஜராத் மபான்ை பகுதிகளில் பரெலாகக் காணப்படும் 
அமகட் ைற்றும் கார்னீலியம் கற்களால் ஆன ைணிகளும் கிமடத்துள்ளன. மராம் நாட்மட மெர்ந்த 
அரிட்மடன் பாமன ஓடு ைண்ணடுக்கின் மைல் நிமலயில் கிமடத்திருக்கிைது. இமெ மராம் நாட்டில் 
கி.மு. இரண்டாம் நூற்ைாண்டில் புழக்கத்தில் இருந்தமெ. 

 எனமெ, மராம் நாட்மடச் மெர்ந்த ெணிகர்கள் அல்லது அழகன்குளத்தில் தங்கியிருந்த மராம் நாட்மடச் 
மெர்ந்த ெணிகர்கள் இந்தப் பகுதிக்கு ெந்திருக்கலாம். இங்கு ஒட்டுசைாத்தைாக சுடுைண்ணாலான 13 
ைனித உருெங்கள், 3 விலங்கு உருெங்கள், 650-க்கும் மைற்பட்ட விமளயாட்டுப் சபாருள்கள், 35 
காதணிகள், பிை அணிகலன்கள் கிமடத்துள்ளன. ஆனால், ெழிபாடு சதாடர்பான சதால்சபாருள்கள் 
எமெயும் சதளிொன முமையில் இதுெமர கிமடக்கவில்மலசயன சதால்லியல் துமையின் 
ஆய்ெறிக்மக கூறுகிைது. 

நன்றி: தினமணி. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. Audit Bureau of Circulationsஇன் 2019-20ஆம் ஆண்டிற்கான தலைவராக ததர்ந்ததடுக்கப்பட் 
–டுள்ளவர் யார்? 

A) பிரபுல்லா சென் 

B) கிாிஷ் அகுஜா 

C) மதுகா் காமத்  

D) மிலன் ெக்செனா 

 இந்தியாவில் உள்ள பத்திரிக்லககளின் விற்பலனலய தணிக்லக தெய்து, ொன்றிதழ் வழங்கும் 
நிறுவனம் ‘ABC’ என்றலழக்கப்படும் “Audit Bureau of Circulations”. இந்நிறுவனத்தின் 2019-20ஆம் 
ஆண்டுக்கான தலைவராக முத்ரா விளம்பர நிறுவனத்தின் தலைவர் மதுகர் காமத் ஒருமனதாக 
ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டார். இதுதவிர, அவர் இந்திய விளம்பர முகவர்கள் ெங்கத்தின் தலைவராகவும், 

இந்திய விளம்பர தர நிர்ணய கழகத்தின் தலைவராகவும் உள்ளார். 

2.இைண்டனில் நடந்த 21ஆம் நூற்றாண்டு ஐகான் விருதுகள் வழங்கும் விழாவில், ‘மகத்தான 
நிகழ்த்துக்கலை - Magnificent Performing Art’ விருலத தவன்ற இந்திய பாடகர் யார்? 

A) ஸ்சரயா சகாஷல் 

B) சொனு நிகம்  

C) அாிஜித் ெிங் 

D) சுனிதி செளகான் 

 ஆண்டுததாறும் இைண்டனில் நலடதபறும் ‘21ஆம் நூற்றாண்டு Icon’ விருதுகள் வழங்கும் விழாவில், 
பிரபை ஹிந்தி பின்னணிப் பாடகர் தொனு நிகமுக்கு, ‘மகத்தான நிகழ்த்துக்கலை’ விருது வழங்கிக் 
தகளரவிக்கப்பட்டது. இவ்விருதுகள், இங்கிைாந்தில் வசித்துவரும் இந்திய வம்ொவளிலயச் தெர்ந்த 
ததாழில்முலனதவார்களான தருண் குைாட்டி & பிரீத்தி ராணா ஆகிதயாரின் சிந்தலனயில் உதித்த 
ஒன்றாகும். 

3.மின்னணு-தராந்துப் புத்தக (e-beat book) அலமப்பு அறிமுகம் தெய்யப்பட்டுள்ள நகரம் எது? 

A) தில்லி 

B) சென்னன 

C) சபங்களூரு 

D) ெண்டிகா்  

 மத்திய உள்துலற அலமச்ெர் அமித் ஷா, ெண்டிகரில், அவெரகாை பதிைளிப்பு அலமப்பு (ERSS - டயல் 
112), ‘மின்னணு - தராந்துப் புத்தக’ அலமப்பு மற்றும் ெண்டிகர் காவல்துலறயின் ‘E-Saathi’ தெயலி 
ஆகிய மூன்று குடிமக்கள் லமய தெலவகலள ததாடங்கிலவத்தார். ERSS, குறிப்பாக தபண்கள் மற்றும் 
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குழந்லதகளுக்கு எதிரான குற்றங்கலளக் குலறப்பதில் அல்ைது தடுப்பதில் முக்கிய பங்கு 
வகிப்பதற்காக வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. குடிமக்கள் தங்களின் அவெரகாை தகவல்கலள அலழப்பு, 

குறுந்தகவல், மின்னஞ்ெல் மற்றும் 112 இந்தியா அலைதபசி தெயலி மூைம் அனுப்பைாம். 

 ‘மின்னணு – தராந்துப் புத்தகம்’ என்பது வலைத்தள மற்றும் அலைதபசி தெயலி அடிப்பலடயிைான 
ஒரு பயன்பாடாகும். இது, குற்றம் மற்றும் குற்றவாளிகள் ததாடர்பான தகவல்கலள நிகழ்தநரத்தில் 
தெகரித்தல், புதுப்பித்தல் & பகுப்பாய்வு தெய்தல் ஆகியவற்லற எளிதாக்கும். ‘E-Saathi’ தெயலியானது 
தபாதுமக்கள் காவல்துலறயுடன் ததாடர்பிலிருக்க உதவும் ஒரு முயற்சியாகும். 

4. “From Leeches to Slug Glue: 25 Explosive Ideas that Made (and Are Making) Modern Medicine” 
என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) ரூபா னப  

B) அமிஷ் திாிபாதி 

C) இரவீந்தா் ெிங் 

D) ெவி ொ்மா 

 “From Leeches to Slug Glue: 25 Explosive Ideas that Made (and Are Making) Modern Medicine” என்ற 
நூலை எழுத்தாளர் ரூபா லப எழுதியுள்ளார். இந்நூல், அதன் 25 அத்தியாயங்களில் தடுப்பூசி, மயக்க 
மருந்து, X-கதிர்கள் மற்றும் கிருமிக்தகாட்பாடு தபான்ற முன்தனற்றங்கலள ஆராய்கிறது. 

5.இலணயத்லத பயன்படுத்துவதற்கான உரிலம என்பது அடிப்பலட கல்வி உரிலம மற்றும் 
தனியுரிலமக்கான உரிலம என அண்லமயில் தீர்ப்பளித்த உயர்நீதிமன்றம் எது? 

A) சகரளா  

B) தில்லி 

C) அலகாபாத் 

D) ஜபல்பூா் 

 அரசியைலமப்பின் 21ஆவது பிரிவின்கீழ், இலணயத்லத பயன்படுத்துவதற்கான உரிலம என்பது 
அடிப்பலட கல்வி உரிலம மற்றும் தனியுரிலமக்கான உரிலம என தகரள உயர்நீதிமன்றம் 
அண்லமயில் தீர்ப்பளித்தது. அலைதபசி பயன்படுத்துவதற்கான விதிகலள மீறியதற்காக தன்லன 
தவளிதயறுமாறு கூறிய விடுதிலய எதிர்த்து தகாழிக்தகாட்லடச் தெர்ந்த கல்லூரி மாணவி தாக்கல் 
தெய்த வழக்கில் இந்தத் தீர்ப்பு வந்துள்ளது. 

6.அண்லமச் தெய்திகளில் தவளிவந்த கீழடி, எந்த மாநிைத்லதச்தெர்ந்த வரைாற்றுத் தைமாகும்? 

A) தமிழ்நாடு    B) சகரளா 

C) கா்நாடகம்   D) ஆந்திர பிரசதெம் 
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 “கீழடி, லவலக நதிக்கலரயில் ெங்ககாை நாகரிகம்” என்ற தலைப்பில் தமிழ்நாடு ததால்லியல் 
துலறயால் அறிக்லக ஒன்று தவளியிடப்பட்டுள்ளது. தபாதுவாக கிமு 300 முதல் கிபி 300 வலர 
கருதப்படும் பண்லடய ெங்ககாைத்தின் வரைாற்றில் இந்த அறிக்லக முக்கிய திருப்புமுலனயாகும்.  

 இக்காை கணிப்பு கி.மு. 6ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி. ஒன்றாம் நூற்றாண்டு வலர வளலமயான 
பண்பாடுதகாண்ட பகுதியாக கீழடி விளங்கியிருக்க தவண்டும் எனத்ததரிகிறது. தற்தபாது கிலடக்கப் 
தபற்றுள்ள ொன்றுகள் மூைம் லவலக ஆற்றின்கலரயில் நகரமயமாதல், கி.மு. 6ஆம் நூற்றாண்டில் 
இருந்து ததாடங்குகிறது என்பது ததளிவாகிறது. 

 கீழடி அகழ்வாய்வில் கிலடத்த அறிவியல் ரீதியான காைக்கணிப்புகள் தமிழ்-பிராமியின் காைம். தமலும், 

நூறாண்டுகள் (கி.மு.6ஆம் நூற்றாண்டு) பழலம வாய்ந்தது எனும் முடிவுக்கு நம்லம இட்டுச்தெல்கிறது. 
இதன்மூைம் 2,600 ஆண்டுகளுக்கு முன்தப தமிழ்நாடு எழுத்தறிவுதபற்ற ெமூகமாக விளங்கியுள்ளலத 
நிலைநிறுத்த முடிகிறது. 

7.ெமூக பங்குச்ெந்லதகளுக்கான விதிமுலறகலள பரிந்துலரக்கும் SEBI குழுவின் தலைவர் 
யார்? 

A) ஷாமிகா ரவி 

B) அமித் ெந்திரா 

C) இஷாத் உசென்  

D) வினீத் ராய் 

 இந்திய பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தலன வாரியமானது (SEBI) அண்லமயில் SBI அறக்கட்டலளயின் 
இயக்குநர் இஷாத் உதென் தலைலமயில் ெமூக பங்குச் ெந்லதகள் (Social Stock Exchanges) குழுலவ 
அலமத்தது. இந்தக் குழு, ெமூக நிறுவனங்கள் மற்றும் தன்னார்வ அலமப்புகள், பத்திர ெந்லதக் 
களத்திற்குள் நிதி திரட்டுவதற்கு ஏதுவான கட்டலமப்புகள் மற்றும் வழிமுலறகள் குறித்து ஆய்வு 
தெய்து அதன்பின் பரிந்துலரகலள வழங்கும். 

8.கிழக்கு இைடாக்கில் ொங்தாங் பிரகார் என்ற அரிய பயிற்சிலய நடத்திய இந்திய ஆயுதப்பலட 
எது? 

A) இந்திய கடசலார காவல்பனட 

B) இந்திய கடற்பனட 

C) இந்திய விமானப்பனட 

D) இந்திய இராணுவம்  

 இந்திய ராணுவம் அதன் தபாரிடும் திறன்கலள பரிதொதிப்பதற்கும் தமம்படுத்துவதற்குமாக சீனத்தின் 
எல்லையில் உள்ள கிழக்கு இைடாக்கில் அலமந்துள்ள ஓர் உயரமான பகுதியில் ‘ொங்தாங் பிரகார்’ 
என்ற தபயரிைான ஒரு தபரிய அரிய பயிற்சிலய நடத்தியது. இந்த ஒருங்கிலணந்த பயிற்சியில் 
காைாட்பலட, எந்திரமயமாக்கப்பட்ட பலடகள், T-72 டாங்கிகள், பீரங்கி துப்பாக்கிகள் மற்றும் ஆளில்ைா 
வான்வழி வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 
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9.அரொங்க மருத்துவர்கள் தனியார்துலறயில் மருத்துவச் தெலவ புரிவலதத் தலடதெய்துள்ள 
மாநிை அரசு எது? 

A) ஆந்திரப் பிரசதெம்  

B) ெத்தீஸ்கா் 

C) இராஜஸ்தான் 

D) ஒடிொ 

 முன்னாள் மத்திய நைவாழ்வுச் தெயைாளர் K சுஜாதா ராவ் தலைலமயிைான நைவாழ்வுத் துலறயில் 
சீர்திருத்தங்கள் குறித்து வல்லுநர்கள் குழு அளித்த பரிந்துலரகளுக்கு இணங்க அரொங்க 
மருத்துவமலனகளில் பணிபுரியும் மருத்துவர்கள், தனியார்துலற மருத்துவச் தெலவ புரிவதற்கு தலட 
விதித்து அவர்களின் வருமான இழப்புக்கு ஈடாக ெம்பளத்லத அதிகரிக்க ஆந்திர மாநிை அரசு முடிவு 
தெய்துள்ளது. ஆந்திரத்தில் அரொங்க மருத்துவர்கள் தனியார்துலற மருத்துவச் தெலவ புரிவதற்கு 
தலட விதிக்கப்படுவது இது இரண்டாவது முலறயாகும். பிரிக்கப்படாத ஆந்திரத்தில் 1993 ஏப்ரலில் 
அப்தபாலதய முதைலமச்ெர் NT இராமா ராவ் ஏற்கனதவ இதுதபான்ற ஒரு தலடலய தகாண்டுவந்தார். 

10. ‘பூொ யஷஸ்வி’ என்பது எந்தப் பயிரின் புதிய திறன்மிகு வலகயாகும்? 

A) மக்காெ்சொளம் 

B) தானியங்கள் 

C) சகாதுனம  

D) அாிெி 

 இந்திய தவளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனமானது வரவிருக்கும் ராபி பயிர் பருவத்தில் நடவுதெய்வதற்காக 
பூொ யஷஸ்வி (HD-3266) என்ற புதிய திறன்மிகு தகாதுலம வலகலய தவளியிட்டுள்ளது. இப்புதிய 
வலக மற்ற தகாதுலம வலககளுடன் ஒப்பிடும்தபாது 79.6 குவிண்டால் அதிக விலளச்ெல் திறலனக் 
தகாண்டுள்ளது. இது அலனத்து வலகயான தொறி தநாலயயும் தாங்கி வளரும் ஆற்றல் தகாண்டது.  

 HD - 3326, துத்தநாகம் (மில்லியனுக்கு 36.8 பாகங்கள், HD - 3086இல் 34.8 மற்றும் HD -2967இல் 
36), புரதம் மற்றும் பலெயத்தின் (மாவின் வலிலம மற்றும் தநகிழ்ச்சிக்கு பங்களிக்கிறது) அதிக 
உள்ளடக்கத்லதக் தகாண்டுள்ளது. இதலனக் தகாண்டு நல்ை ெப்பாத்தி, தராட்டி மற்றும் பிஸ்கட் 
தபான்றலவ தயார் தெய்யவியலும். 
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