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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையச் செய்திகளில் இடம்செற்ற காந்தன் சடக்சென்லிங் ைடாலயம், எந்த நாட்டில் 

அமைந்துள்ளது? 

A) க ொழும்பு 

B) புது தில்லி 

C) உலொன் பொட ொொ்  

D) தொ்மசொலொ 

 இந்தியப் பிரதைர் நரரந்திர ரைாடியும் ைங்ரகாலிய அதிெர் கல்த்ைாகின் ெத்துல்காவும் இமைந்து 

சகளதை புத்தர் சிமலமயயும் அவரது பிரதான சீடர்கள் சிமலகமளயும் திறந்துமவத்தனர். உலான் 

ொரடார் என்ற இடத்தில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க காந்தன் சடக்சென்லிங் ைடாலயத்தில் இந்தச் 

சிமலகள் திறந்து மவக்கப்ெட்டன. 

 காந்தன் சடக்சென்லிங் ைடாலயம் ைங்ரகாலிய செளத்தர்களின் ஒரு மிகமுக்கியைான மையைாகும். 

செளத்த ொரம்ெரியம்மிக்க சொக்கிஷைாகவும் இது திகழ்கிறது. 19ஆம் நூற்றாண்டின் இமடப்ெட்ட 

காலத்தில் கட்டப்ெட்ட இந்த ைடாலயம், சொதுவுமடமைவாதிகளின் காலத்தில்கூட செளத்த ரெமவகள் 

சதாடர்ந்து செயல்ெட்டு வந்த ஒரர ைடாலயம் ஆகும். 

2.இந்தியாவின் முதல் திருநங்மகயர் கமலவிழாமவ (trans-art) நடத்தும் ைாநிலம் எது? 

A) தமிழ்நொடு 

B) ம ொரொஷ்டிரொ 

C)  ொ்நொ  ம் 

D) ட ரளொ  

 இந்தியாவின் முதல் திருநங்மகயர் கமலவிழாமவ “வர்ைாெகிட்-2019” என்ற செயரில் ரகரளா 

நடத்தவுள்ளது. அதில், திறமையான திருநங்மககள் தங்களின் கமல ைற்றும் ெமடப்புத் திறன்கமள 

சவளிப்ெடுத்துவார்கள். கமலவிழாவின் ஒருெகுதியாக, திமரத்துமற தவிர ெல்ரவறு துமறகளில் 

சிறந்து விளங்கிய 10 திருநங்மகயர்களுக்கு சராக்கப் ெரிசுகள் வழங்க விண்ைப்பிக்கவும் ைாநில 

அரசு ரகட்டுக்சகாண்டுள்ளது. 2 நாள் நிகழ்வு, நாட்டிரலரய ஒரு ைாநில அரொல் திருநங்மககளுக்காக 

பிரத்திரயகைாக ஏற்ொடு செய்யப்ெடும் ஒரு கமல விழாவாக கருதப்ெடுகிறது. 

3. ‘Being Gandhi’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) தவொல் குல் ொ்னி 

B) அமிொ்தொ மு ொ்ஜி 

C) படரொ ஆனந்த்  

D) சஞ்சய்  ொ ் 
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 ‘Being Gandhi’ என்ற நூமல விருதுசெற்ற எழுத்தாளர் ெரரா ஆனந்த் எழுதியுள்ளார். காந்திமய ஒரு 

தமலவர் என்ெமதயும் அவரது அரசியமலத் தாண்டியும் அவரது வாழ்க்மக முமறமயப் ொர்க்கும் 

வமகயில் இந்நூல் உள்ளது. ரைலும், ைகாத்ைா காந்தியின் 150ஆவது ஆண்டு நிமறமவக்குறிக்கும் 

வமகயில் இப்புதிய நூல் எழுதப்ெட்டுள்ளது. 

4.அண்மையச் செய்திகளில் இடம்செற்ற NEAT திட்டம், எந்தத் துமறயுடன் சதாடர்புமடயது? 

A)  ல்வி  

B) விளளயொ ்டு 

C)  ளல 

D) இதழியல் 

 ைத்திய ைனிதவள ரைம்ொட்டு அமைச்ெகைானது சதாழில்நுட்ெத்திற்கான ரதசிய கல்வி கூட்டணி 

(NEAT) என்னும் ஒரு ஒரு புதிய அரசு-தனியார் கூட்டிமைவுத் திட்டத்மத அறிமுகம் செய்துள்ளது. 

செயற்மக நுண்ைறிவுமவப் ெயன்ெடுத்தி கற்ரொரின் ரதமவகளுக்கு ஏற்ெ கற்றமல ரைலும் 

தனிப்ெயனாக்கவும் திருத்தியமைக்கவும் முடிவு செய்யப்ெட்டுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டம் வரும் நவம்ெர் ைாத சதாடக்கத்தில் தனது செயற்ொடுகமளத் சதாடங்கும் என 

எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. ரைலும், உயர்கல்வியில் சிறந்த கற்றல் விமளவுகமளப் செறுவதற்கு நவீன 

சதாழில்நுட்ெத்மதப் ெயன்ெடுத்துவமத இது ரநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. அரொங்க தளத்தில் ரெரும் 

துளிர் நிறுவனங்கள், பின்தங்கிய ெமூகங்கமளச் ரெர்ந்த ைாைவர்களுக்கு கண்டிப்ொக 25 ெதவீத 

ெலுமககமள வழங்கரவண்டும். 

5.இந்திய விைானப்ெமடயின் புதிய தமலவராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளவர் யார்? 

A) சித்தொொ்த் ஸ்ரீவஸ்தொவொ 

B) இரொட ஷ் K சிங் பதொொியொ  

C) P S சந்தொ் 

D) நடரந்திர ரொஜ்புத் 

 ரரெல் ஒப்ெந்த ரெச்சுவார்த்மதயில் முக்கிய ெங்கு வகித்த ஏர் ைார்ஷல் இராரகஷ் K சிங் ெதாரியா, 

இந்திய விைானப்ெமடயின் அடுத்த தமலமைத் தளெதியாக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். விைானப்ெமடயின் 

தமலமைத்தளெதியாக இருக்கும் B S தரனாவாவின் ெதவிக்காலம் வரும் செப்டம்ெர்.30 அன்று 

முடிவமடயவுள்ளது. வான்ெமடயின் துமைத்தளெதியாக கடந்த ரை ைாதம் நியமிக்கப்ெட்ட ெதாரியா, 

தற்ரொது வான்ெமடயின் 26ஆவது தமலமைத்தளெதியாக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 
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6.எந்த நகரத்தில், அதிநவீன ரதசிய காவல்துமற ெல்கமலக்கழகத்மத அமைக்க ைத்திய அரசு 

முடிவு செய்துள்ளது? 

A) ட ரொடூன் 

B) கநொய் ொ கபருந ரம்  

C) புடன 

D) டபொபொல் 

 உ.பி ைாநிலம் சநாய்டா செருநகரப்ெகுதியில் உலகத்தரம்வாய்ந்த ரதசிய காவலர் ெல்கமலக்கழகத்மத 

அமைக்க ைத்திய உள்துமற அமைச்ெகம் முடிவுசெய்துள்ளது. குற்றவியல், தடயவியல் அறிவியல், 

இமையசவளி ொர்ந்த தடயவியல் குற்றவியல், இடர் ரைலாண்மை உள்ளிட்ட ெடிப்புகள் கற்றுத் 

தரப்ெடும். காவல்துமற சதாடர்ொன இளநிமல, முதுநிமல ைற்றும் முமனவர் ெட்டப்ெடிப்புகள் 

நடத்தப்ெடும். இந்தப் ெல்கமலக்கழகத்தில் சதாமலதூர கல்வி மூலைாக ெயிலலாம். கல்வியில் சிறந்து 

விளங்கும் ைாைவர்கமள ஊக்குவிக்கும் வமகயில் உதவித்சதாமக வழங்கப்ெடும். 

7.திரயாகா ெச்ெமி ரதவாங்கஞ்ச் - ஹரின்சிங்கா (Deocha Pachami Dewanganj - Harinsingha) 

நிலக்கரித் சதாகுதி அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 

A) ஜொொ் ் ண் ் 

B) டமற்கு வங் ம்  

C) ஒடிசொ 

D) திொிபுரொ 

 திரயாகா ெச்ெமி ரதவாங்கஞ்ச் – ஹரின்சிங்கா நிலக்கரித் சதாகுதிக்காக ரைற்கு வங்க மின்ொர 

ரைம்ொட்டுக் கழகத்துடன் ைத்திய அரசு ஒப்ெந்தம் செய்துள்ளது. இது உலகின் இரண்டாவது செரிய 

சதாகுதி ஆகும். இத்திட்டம் ரைற்கு வங்க ைாநிலத்தில் ரநரடியாகவும் ைமறமுகைாகவும் கணிெைான 

ரவமலவாய்ப்புகமள உருவாக்கும். ரைலும், பிராந்தியத்தின் ெமூக-சொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் இது 

ெங்களிக்கும். 

8. டிஜிட்டல் ரெசைண்ட் அபியானுக்காக எந்நிறுவனத்துடன் நடுவைரசு கூட்டிமைந்துள்ளது? 

A) டபஸ்பு ் 

B) டுவி ் ொ் 

C) கூ ிள்  

D) ளம ்டரொசொப் ் 

 ‘Digital Payment Abhiyan’ என்ற ஒரு நாடு தழுவிய விழிப்புைர்வு ெரப்புமரமயத் சதாடங்குவதற்காக 

நாஸ்காமின் தரவுப் ொதுகாப்புக் கழகைானது அண்மையில் மின்னணு ைற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ெ 

அமைச்ெகம் ைற்றும் கூகிள் இந்தியாவுடன் இமைந்துள்ளது. 
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 இந்தப் ெரப்புமர, ெயனர்களுக்கு டிஜிட்டல் முமறயில் கட்டைம் செலுத்துவதன் நன்மைகள் குறித்து 

அறிவுறுத்துவரதாடு, ொதுகாப்பின் சிறந்த நமடமுமறகமள பின்ெற்றுைாறு சொதுைக்கமள 

வலியுறுத்தவும் செய்யும். நாடு தழுவிய இந்தப் ெரப்புமர தமிழ், சதலுங்கு, கன்னடம், செங்காலி, இந்தி, 

ஆங்கிலம் ைற்றும் ைராத்தி ஆகிய ஏழு சைாழிகளில் வடிவமைக்கப்ெட்டுள்ளது. 

9. 3-8ஆம் வகுப்பு வமரயில் அமனத்து ெள்ளிகளிலும் ெைற்கிருதத்மத கட்டாயைாக்க முடிவு 

செய்துள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) உத்தர ண் ்  

B) ஹிமொச்சல பிரடதசம் 

C) மத்திய பிரடதசம் 

D) சத்தீஸ் ொ் 

 3-8ஆம் வகுப்பு வமரயில் அமனத்து அரசு ைற்றும் தனியார் ெள்ளிகளிலும் ெைற்கிருத சைாழிமய 

கட்டாயைாக்க உத்தரகண்ட் ைாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது. ைதிப்பீடுகளின்ெடி, ைாநில ைக்களில் 89 

ெதவீதத்துக்கும் அதிகைாரனார் இந்தி (45%), கர்வாலி (23.03), குைாரவான் (19.94%) ைற்றும் ஜன்ொரி 

(1.35%) உள்ளிட்ட நான்கு சைாழிகமளப் ரெசுகிறார்கள். முக்கிய பிராந்திய சைாழிகளான குைாரவான் 

ைற்றும் கர்வாலிமய ஐ.நா கல்வி, அறிவியல் & கலாொர அமைப்பு (UNSECO) அருகிவரும் சைாழிகளாக 

அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

10. 2022 செய்ஜிங் குளிர்கால ொராலிம்பிக்குக்கான அதிகாரப்பூர்வ சின்னம் எது? 

A) பிங் டுகவன் டுகவன் (Bing Dwen Dwen)  

B) ஷூய் டரொன் டரொன் 

C) ஆசிய  ருப்பு ் ரடி 

D) பிங்  ியுன்–சு ் 

 2022 ைார்ச் 4-13 வமர சீன ைக்கள் குடியரசின் செய்ஜிங்கில் நமடசெறவுள்ள 2022 செய்ஜிங் 

குளிர்கால ொராலிம்பிக்கின் அதிகாரப்பூர்வ சின்னைாக “ஷூய் ரரான் ரரான்” உள்ளது. ‘Bing’ என்ெது 

ெனிமயயும் தூய்மைமயயும் வலிமைமயயும், ‘Dwen Dwen’ என்ெது குழந்மதகமளயும் குறிக்கிறது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாட்டில், 95 சுற்றுலாத் தலங்கமள ரைம்ெடுத்தும் புதிய திட்டப்ெணிகமள, உட்கட்டமைப்பு, நிதி 

ரைலாண்மை கழகம் சதாடங்கியுள்ளது. இதில், அதிகெட்ெைாக, காஞ்சிபுரம் ைாவட்டத்தில் 11 இடங்கள், 

சென்மன, ைதுமர, திருசநல்ரவலி ைாவட்டங்களில் தலா 7 இடங்கள் என சைாத்தம் 95 இடங்கள் 

ரதர்வு செய்யப்ெட்டுள்ளன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த நகரத்தில், ஐ.நா ப ாது அவையின் 74ஆைது அமர்வு பதாடங்கியுள்ளது? 

A) ஜெனிவா 

B) நியூயாா்க்  

C) ககாபன்கேகன் 

D) ஜபா்லின் 

 நியூயார்க்கில், பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி ஐ.நா ப ாது அவையின் 74ஆைது அமர்வில் உவரயாற்றினார். 

ரமலும், பிற  லதரப்பு மற்றும் இருதரப்பு நடைடிக்வககளிலும் அைர்  ங்ரகற்றார். ரமாடி, உலகளாவிய 

சுகாதார காப்பீடு பதாடர் ான முதல் உயர்நிவலக் கூட்டத்தில் உவரயாற்றினார்; இது அவனைருக்கும் 

மலிைான, உள்ளடக்கிய மற்றும் பநகிழ்திறன்மிக்க நலைாழ்வு அவமப்புகளுக்கு அணுகவல ைழங்கக் 

கூடிய புதிய முயற்சிகவளத்பதாடங்கும். 

2.நடப் ாண்டின் சர்ைரதச வசவக பமாழிகள் நாளுக்கான கருப்ப ாருள் என்ன? 

A) Sign Language for Peace 

B) With Sign Language, Everyone is Included 

C) Sign Language for Deaf 

D) Sign Language Rights for All  

 காது ரகளாரதாரின் மனித உரிவமகவள முழுவமயாக உணர்ந்துபகாள்ைதில் வசவக பமாழியின் 

முக்கியத்துைம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற் டுத்துைதற்காக ஒவ்ரைார் ஆண்டும் பசப்டம் ர்.23 அன்று 

சர்ைரதச வசவக பமாழிகள் நாள் (International Day of Sign Languages) அனுசரிக்கப் டுகிறது. “Sign 

Language Rights for All” என் து நடப் ாண்டில் ைரும் இந்நாளுக்கான கருப்ப ாருளாகும். 

3.உலக குத்துச்சண்வட சாம்பியன்சிப்பின் இறுதிப்ர ாட்டிக்கு தகுதிப ற்ற முதல் இந்திய குத்துச் 

சண்வட வீரர் யார்? 

A) முகமது அலி காமா் 

B) ஜகளரவ் க ாலங்கி 

C) அமித் பங்கல்  

D) திகனஷ் குமாா் 

 இரஷ்யாவின் எகபடரின் ர்க்கில் நடந்த AIBA ஆடைர் உலக குத்துச்சண்வட சாம்பியன்ஷிப்பில், 

இந்திய குத்துச்சண்வட வீரர் அமித்  ங்கல் பைள்ளி பைன்றார். பிவளபையிட் (48-52 கிரலா) பிரிவில், 

உஸ்ப கிஸ்தானின் ஷாரகாபிடின் ரசாயிரராவிடம் அைர் வீழ்ந்தார். இருப்பினும், சாம்பியன்ஷிப்பின் 

இறுதிப்ர ாட்டிக்கு தகுதிப ற்ற முதல் இந்திய குத்துச்சண்வட வீரர் என்ற ப ருவமவய அைர் 

ப ற்றார். அைர், ஏற்கனரை 2020 ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக்கிற்கு தகுதிப ற்றுள்ளார். 
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4.அண்வமயில் காலமான மாதவ் ஆப்ரத, எந்த விவளயாட்டில் புகழ்ப ற்ற வீரராக இருந்தார்? 

A)  துரங்கம் 

B) கால்பந்து 

C) கிாிக்ஜகட்  

D) ோக்கி 

 முன்னாள் கிரிக்பகட் வீரர் மாதவ்ராவ் லக்ஷ்மன்ராவ் ஆப்ரத (86), மகாராஷ்டிர மாநிலம் மும்வ யில் 

பசப்.23 அன்று காலமானார். கடந்த 1952இல் மும்வ யில் நடந்த  ாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான 

தகுதிகாண் ர ாட்டியில் மாதவ் அறிமுகமனார். பதாடர்ந்து கடந்த 1953இல் கிங்ஸ்டனில் நடந்த 

ரமற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான தகுதிகாண் ர ாட்டியில் மாதவ் கவடசியாக  ங்ரகற்றார். இைர் 

இந்திய கிரிக்பகட் அணிக்காக 7 தகுதிகாண் ர ாட்டியில்  ங்ரகற்று, 542 இரன்கள் எடுத்துள்ளார். 

5. “Girl Power: Indian Women Who Broke the Rules” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) பகரா ஆனந்த் 

B) ரூபா பாய் 

C) அமிஷ் திாிபாதி 

D) கநகா J ேிராநந்தனி  

 “Girl Power: Indian Women Who Broke the Rules” என்ற நூவல ரநகா J ஹிராநந்தனி எழுதியுள்ளார். 

இது குறிப்பிடத்தக்க 50 ப ண்களின் ர ாராட்டங்கள் மற்றும் சாதவனகள்  ற்றிய விைரங்கவள 

அளிக்கிறது. இந்நூலில் ஒலிம்பிக்கில்  தக்கம் பைன்ற P V சிந்து ர ான்ற சமகால மகளிர்  ற்றியும், 

தனிபயாருைளாக நின்று ர ார்த்துகீசியர்கவள ஆறுமுவற ரதாற்கடித்த பசளதா ைம்சத்தின் ர ார் 

வீராங்கவன இராணி அப் க்கா ர ான்ற ைரலாற்று மகளிர்  ற்றியும் குறிப்பிடப் ட்டுள்ளது. ‘ரிைால்ைர் 

தாதி’ எனப் பிர லமாக அறியப் டும் சந்திரரா ரதாமரின் ைாழ்க்வகவயப்  ற்றியும் கூறப் ட்டுள்ளது. 

6. 2019 ஆசிய ஆடைர் வகப் ந்து சாம்பியன்ஷிப்  ட்டத்வத பைன்ற நாடு எது? 

A) ஆஸ்திகரலியா 

B) இந்தியா 

C) பாகிஸ்தான் 

D) ஈரான்  

 பதகுரானில் உள்ள ஆசாதி விவளயாட்டு ைளாகத்தில் நடந்த ர ாட்டியில், ஆஸ்திரரலியாவை ரநர் 

பசட்களில் ரதாற்கடித்து நடப் ாண்டின் ஆசிய ஆண்கள் வகப் ந்து (volleyball) சாம்பியன்சிப்  ட்டத்வத 

ஈரான் பைன்றது. 
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7.எந்ரநாய்க்கு எதிராக ர ாராடுைதற்காக தில்லி அரசு சமீ த்தில், “சாம்பியன்ஸ்  ரப்புவர”வய 

பதாடங்கியது? 

A) ஜடங்கு  

B) மகலாியா 

C)  ிக்குன்குனியா 

D) ெப்பானிய மூளளக்காய் ் ல் 

 தில்லி முதலவமச்சர் அரவிந்த் பகஜ்ரிைால் சமீ த்தில் படங்குவுக்கு எதிரான ஒரு ர ாராட்டமாக ரதசிய 

தவலநகரத்தில் “சாம்பியன்ஸ்  ரப்புவர”வய பதாடங்கியுள்ளார். வீடுகவளச் சுற்றி பகாசுப்புழுக்கள் 

உள்ளனைா? எனச் சரி ார்க்கவும், வீடுகவளச் சுற்றி ரதங்கிநிற்கும் தண்ணீவர சுத்தம் பசய்யவும் 

ப ாதுமக்கள் தங்கள் சுற்றங்கவள ஊக்குவிக்குமாறு அைர் அப்ர ாது ரகட்டுக்பகாண்டார். குடிமக்கள் 

உடனடியாக தங்களுக்குத் பதரிந்த 10 நண் ர்கவள அணுகி, அைர்களது வீடுகவளச் சுற்றி படங்கு 

அறிகுறிகள் உள்ளதா என சரி ார்க்கும் டி ரகட்கரைண்டும் என இப் ரப்புவர ஊக்கப் டுத்துகிறது. 

8.இந்தியாவின் சார் ாக 2020ஆம் ஆண்டு ஆஸ்கர் விருதுக்கு அதிகாரப்பூர்ைமாக பதரிவு 

பசய்யப் ட்ட திவரப் டம் எது? 

A) ஆா்ட்டிக்கிள் 15 

B) கல்லி பாய் (Gully Boy)  

C) கக ாி 

D) பதாய் கோ 

 இயக்குநர் ரசாயா அக்தரின் திவரப் டமான ‘கல்லி  ாய்’, 92ஆைது அகாடமி விருதுகளுக்கு (ஆஸ்கர் 

2020) சிறந்த அயல்பமாழி திவரப் ட (Best Foreign Language Film) பிரிவில் ர ாட்டியிடுைதற்காக, 

இந்தியாவின் சார் ாக அதிகாரப்பூர்ைமாக பதரிவு பசய்யப் ட்டுள்ளது. இந்தத் திவரப் டம், மும்வ யின் 

பசால்லிவசக் கவலஞர்களின் கவதவய விைரிக்கிறது. ரமலும், பசால்லிவசக் கவலஞர் பநய்சியின் 

ைாழ்க்வகவய அடிப் வடயாகக் பகாண்டது. 

9.2019 C40 உலக மாநகரத் தவலைர்கள் (Mayors) உச்சிமாநாடு நவடப றவுள்ள நகரம் எது? 

A) ஜெனிவா 

B) நியூயாா்க் 

C) ககாபன்கேகன்  

D) ஜபா்லின் 

 படன்மார்க்கின் ரகா ன்ரேகன் நகரத்தில் நவடப றவுள்ள C40 உலக மாநகரத் தவலைர்கள் 

உச்சிமாநாட்டில்  ங்ரகற்க அடுத்தமாதம் தில்லி முதல்ைர் அரவிந்த் பகஜ்ரிைால் பசல்லவுள்ளதாகவும், 
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அந்த மாநாட்டில் தில்லியில் காற்றுமாவசக் குவறக்க ரமற்பகாள்ளப் ட்ட ைாகனக் கட்டுப் ாட்டுத் 

திட்டம் உள்ளிட்ட நடைடிக்வககள் குறித்து அைர் ர சவுள்ளதாகவும் தில்லி அரசு பதரிவித்துள்ளது. 

 ைரும் அக்.9-12 ைவர நவடப றும் இந்த மாநாட்டில் நியூயார்க், இலண்டன்,  ாரிஸ், இலாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், 

ப ர்லின் உள்ளிட்ட ப ருநகரங்களில் இருந்து தவலைர்கள்  ங்ரகற்று,  ருைகால பநருக்கடி குறித்து 

உவரயாற்றவுள்ளனர். 

10.மத்திய பிரரதசத்தின் விளம் ரத் தூதராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளைர் யார்? 

A)   ் ின் ஜடண்டுல்கா் 

B)  ந்தீப்  ிங் 

C) ககாவிந்தா  

D) ஆஷா கபாஸ்கல 

 மத்திய பிரரதச மாநிலத்தின்  ாரம் ரியத்வதயும் சுற்றுலாத் தலங்கவளயும் பிர லப் டுத்துைதற்காக 

திவரப் ட நடிகர் ரகாவிந்தா அதன் விளம் ரத் தூதராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். மாநிலத்தின் 

 ாரம் ரியங்கள் மற்றும் சுற்றுலாத் தலங்கள்  ற்றிய தகைல்கள் மக்கவளச் பசன்றவடய ரைண்டும் 

என் ரத அம்மாநில அரசின் ரநாக்கமாக உள்ளது. ரமலும், மாநிலத்தில் ஒரு திவரப் ட நகரத்வத 

உருைாக்கவும், மத்திய பிரரதச மாநிலத்வத திவரப் டங்கள் தயாரிப்பிற்கான இடமாக ரமம் டுத்தவும் 

கமல்நாத் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாடு இவச மற்றும் கவின்கவலப் ல்கவலக்கழகத்துக்கு, மவறந்த முன்னாள் முதலவமச்சர் 

பெ.பெயலலிதா ப யர் சூட்டப் ட்டுள்ளது. இந்தப்  ல்கவலக்கழகத்வத நிறுவுைதற்கு கடந்த 2013இல் 

சட்டம் இயற்றப் ட்டு, அரத ஆண்டு நைம் ர்.14இல்  ல்கவலக்கழகம் பதாடங்கப் ட்டது. 

 எண்வணய் வித்து  யிர்களின் சாதவனக்காக 2017-18ஆம் ஆண்டின் “கிருஷி கர்மான்” விருது, 

தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஐந்தாைது முவறயாக கிவடத்துள்ளது. 

 மூன்றாைது ‘உலகத்தமிழ் பதாழிலதி ர்கள் மற்றும் திறனாளர்கள் மாநாடு’ ைரும் நை.14-16 ஆகிய 

ரததிகளில் பசன்வனயில் நவடப றவுள்ளது. 

 உலகத்தமிழ் தகைல் பதாழில்நுட்  மன்றம் சார்பில் 3 நாட்கள் நவடப றும் 18ஆைது இவணய தமிழ் 

மாநாடு, பசன்வன அண்ணா  ல்கவலக்கழகத்தில் பசப்.20 அன்று பதாடங்கியது. முதல்நாள் 

விழாவில், தமிழ் பமன்ப ாருள் உருைாக்குநர்களான மவறந்த ஆன்ரடாபீட்டர், மவறந்த தகடூர் ரகாபி 

ஆகிரயாருக்கு “தமிழ் கணிவம முன்ரனர்” விருது ைழங்கப் ட்டது. 

 தமிழ்நாட்டிரலரய முதன்முவறயாக தூத்துக்குடி மாைட்டத்துக்கு ‘முத்து மாைட்டம்’ என்ற பசயலி 

உருைாக்கப் ட்டுள்ளது. இந்தச் பசயலி மூலம் தூத்துக்குடி மாைட்டத்தில் அவனத்து துவற சார்பில் 

நவடப றும் திட்டப் ணிகள் குறித்து மக்கள் அறிந்துபகாள்ளலாம். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.உலகின் முதல் ஒட்டக மருத்துவமனை அனமந்துள்ள நகரம் எது? 

A) தெகுரான் 

B) தெய்ப்பூா் 

C) துபாய்  

D) பிகானனா் 

 துபாயில் அனமந்துள்ள உலகின் முதல் ஒட்டக மருத்துவமனையாைது அதன் சேனவகளுக்காை 

சதனவ அதிகரிப்பிற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக அதன் வேதிகனள கூடுதலாக 50% வனர விரிவுபடுத்த 

உள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக வளர்ந்துவரும் ஒட்டகம் ோர்ந்த ததாழிலின் சதனவகனளப் பூர்த்தி 

தேய்யும் ஒரு தனித்துவமாை மருத்துவமனையாகும் இது. 

 ஒட்டக மருத்துவத்தின் ஆராய்ச்சி மற்றும் சமம்பாட்டுக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்னப வழங்குவசத 

இந்த மருத்துவமனையின் சநாக்கமாகும். ஒட்டகங்கள் ஐக்கிய அரபு அமீரக (UAE) பாரம்பரியத்தின் 

ஒருங்கினைந்த பகுதியாகும். வரலாற்று ரீதியாக, ‘பானலவைத்தின் கப்பல்’ என்று அனழக்கப்படும் 

ஒட்டகங்கள் அந்நாட்டின் சபாக்குவரத்துக்கு ஆதாரமாகவும், அப்பகுதியின் உைவு மற்றும் பால் 

சதனவக்காை மூலமாகவும் உள்ளை. 

2.பின்வரும் எந்தக் காரைத்துடன் UMMID திட்டம் ததாடர்புனடயது? 

A) முெினயாா் தொடா்பான பிரச்சனனகள் 

B) பச்சிளங்குழந்னெகளின் மரபணு னநாய்கள்  

C) நீாினால் பரவும் னநாய்கள் 

D) மாசு தொடா்பான னநாய்கள் 

 பச்சிளங்குழந்னதகளில் மரபணு ோர்ந்த சநாய்கனளக் னகயாள்வதற்காக, மத்திய அறிவியல் மற்றும் 

ததாழில்நுட்பம் மற்றும் நலவாழ்வுத் துனை அனமச்ேர் Dr.ஹர்ஷ் வர்தன் அண்னமயில், ‘UMMID’ (Unique 

Methods of Management and treatment of Inherited Disorders – மரபுவழிக் குனைபாட்டு சநாய்களின் 

சமலாண்னம & சிகிச்னேயின் தனித்துவமாை முனைகள்) என்னும் திட்டத்னதத் ததாடங்கிைார். 

 இப்புதிய திட்டத்தின் சநாக்கம் மருத்துவர்களினடசய மரபணுக் சகாளாறுகள் குறித்த விழிப்புைர்னவ 

ஏற்படுத்துவதும், மருத்துவமனைகளில் மூலக்கூறு கண்டறியும் முனைகனள நிறுவுவதும் ஆகும். 

இதைால், மரபியல் மருத்துவ வளர்ச்சியின் நன்னமகள் சநாயாளிகனள தேன்ைனடயக்கூடும். 

3.தாமஸ் குக் திவாலாைனதயடுத்து தைது மிகப்தபரிய அனமதிக்கால நடவடிக்னகனயத் 

ததாடங்கிய நாடு எது? 

A) பிரான்ஸ்   B) ஐக்கிய அதமாிக்க நாடுகள் 

C) ஐக்கியப் னபரரசு (UK)  D) தொ்மனி 
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 தேப்.23 அன்று பிரிட்டிஷ் பயை நிறுவைமாை தாமஸ் குக் திவாலாைனத அடுத்து, இங்கிலாந்து 

அரோங்கம் தைது வரலாற்றிசலசய மிகப்தபரியதாை ‘Operation Matterhorn’ என்னும் தாயகத்துக்கு 

மீட்டுக் தகாண்டு வருதல் நிகழ்னவத் ததாடங்கியுள்ளது. அந்நிறுவைத்தின் மூலம் பல்சவறு 

நாடுகளுக்கு சுற்றுலா தேன்றுள்ள ஆறு இலட்ேம் பயணிகள் நடுவழியில் சிக்கித் தவிக்கின்ைைர். 

சமலும், தாமஸ் குக் நிறுவைத்தின் 22,000 ஊழியர்கள் ஒசர இரவில் சவனல இழந்துள்ளைர். இந்தப் 

பயை நிறுவைம் 1841ஆம் ஆண்டில் தாமஸ் குக் என்பவரால் நிறுவப்பட்டது. 

4.நடப்பாண்டின் ேர்வசதே அனமதி நாளுக்காை கருப்தபாருள் என்ை? 

A) Stand-Up For International Peace 

B) Partnerships for Peace – Dignity for All 

C) Climate Action for Peace  

D) Together for Peace: Respect, Safety and Dignity for All 

 அனைத்து நாட்டு மக்களினடசயயும் அனமதிக்காை தகாள்னககனள நினைவுகூருவதற்காகவும் 

வலுப்படுத்துவதற்காகவுமாக ஒவ்சவார் ஆண்டும் தேப்டம்பர்.21 அன்று ேர்வசதே அனமதி நாள் 

அனுேரிக்கப்படுகிைது. உலதகங்கிலும் அனமதினயப் பாதுகாப்பதற்கும் ஊக்குவிப்பதற்குமாை ஒரு 

வழியாக, காலநினல மாற்ைத்னத எதிர்ப்பதன் முக்கியத்துவத்னத கவைத்தில் தகாள்வசத “Climate 

Action for Peace” எனும் நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்காை கருப்தபாருளின் சநாக்கமாக உள்ளது. 

5.ேமீபத்தில் காலமாை S K பத்மாசதவி, எந்தப் பிராந்திய தினரயுலகில் புகழ்தபற்ை நடினகயாக 

இருந்தார்? 

A) ெமிழ் 

B) தெலுங்கு 

C) ஒடியா 

D) கன்னடம்  

 மூத்த நடினகயும் பன்முக கனலஞருமாை S K பத்மாசதவி (95), தேப்.19 அன்று கர்நாடக மாநிலம் 

தபங்களூருவில் காலமாைார். HLN சிம்ஹா மற்றும் பல்லாரி இராகவாச்ோர்யா ஆகிசயாரின் 

நாடகங்களில் 1960களின் பிற்பகுதி வனர அவர் சுறுசுறுப்பாக இருந்தார். பின்ைர் அகில இந்திய 

வாதைாலியில் சேர்ந்த அவர் 20 ஆண்டுகளுக்கும் சமலாக ஒலிவடிவ நாடகங்களில் பணியாற்றிைார். 

2016இல் கர்நாடக ேலஞ்சித்ரா அகாடமியால் வாழ்நாள் ோதனையாளர்களுக்காை R. நாசகந்திர ராவ் 

விருது பத்மாசதவிக்கு வழங்கப்பட்டது. 

6.கின்ைஸ் புத்தகத்தில் மிகப்தபரிய நடைமாக இடம்பிடித்து வரலாற்றுச் ோதனை புரிந்துள்ள 

த ாண்சடால் நடைம் எந்த நகரத்னதச் ோர்ந்ததாகும்? 

A) உெய்பூா்   B) இலடாக்  

C) தகாச்சி   D) சிம்லா 
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 ஆண்டுசதாறும் நனடதபறும் ‘நசராபா’ திருவிழாவின்சபாது 408 தபண் கனலஞர்கள் நிகழ்த்திய 

லடாக்கின், ‘த ாண்சடால்’ நடைமாைது உலக கின்ைஸ் ோதனைப் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்துள்ளது. 

‘நசராபா திருவிழா’ என்பது இலடாக்கில் உள்ள 11ஆம் நூற்ைாண்னடச்சேர்ந்த உலகப்புகழ்தபற்ை 

தஹமிஸ் மடாலயத்திற்கு அருசக நடந்துவரும் ஒரு தபளத்த மதத்திருவிழாவாகும். 

 ‘த ாண்சடால்’ என்பது லடாக் மன்ைர் காலத்து பாரம்பரிய நடைமாகும். சிைப்பு நிகழ்ச்சிகளின்சபாது 

இலடாக் மன்ைனரப் புகழ்வதற்காக தபண் நடைக்கனலஞர்களால் இந்த நடைம் நிகழ்த்தப்படுகின்ைது. 

7.சதசிய மின்ைணு-மதிப்பீட்டு னமயத்தின் (NeAC) வருமாை வரிக்காை புதிய முதன்னமத் 

தனலனம ஆனையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) P S னொஷி 

B) M S முட்கல் 

C) K M பிரசாெ்  

D) T K சா்மா 

 வரும் அக்சடாபர் 2019 முதல் வருமாைவரி தேலுத்துசவாருக்கு அனடயாளமற்ை (faceless & nameless) 

மதிப்பீட்னடத் ததாடங்குவதற்காை அரோங்கத்தின் இலட்சியத் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக சதசிய 

மின்ைணு-மதிப்பீட்டு னமயத்னத (National e-Assessment Centre - NeAC) சதசிய தனலநகரில், 

மத்திய சநரடி வரி வாரியம் அனமத்துள்ளது. 1984ஆம் ஆண்டுப் பிரிவின் இந்திய வருவாய் சேனவ 

அதிகாரியாை K M பிரோத், இந்தப் புதிய னமயத்தின் வருமாைவரிக்காை முதன்னமத் தனலனம 

ஆனையராக (Principal Chief Commissioner of Income-tax) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

8.எந்த மாநிலத்தின் சுற்றுலாத் துனை, தபண்கள் நடத்தும் ஓர் இைக்குழு உைவுகள் ோர்ந்த 

உைவகத்திற்காக PATA தங்க விருனத தவன்றுள்ளது? 

A) மகாராஷ்டிரா 

B) னகரளா  

C) ெிாிபுரா 

D) ஒடிசா 

 கஜகஸ்தானில் உள்ள நூர்-சுல்தானில் (அஸ்தாைா) நடந்த நிகழ்வில், சகரள சுற்றுலாத்துனையாைது 

மூன்று மதிப்புமிக்க பசிபிக் ஆசிய பயை ேங்கத்தின் (PATA) தங்க விருதுகனள தவன்றுள்ளது. சகரள 

சுற்றுலாத் துனையின் தபாறுப்புமிக்க சுற்றுலா திட்டத்தின்கீழ், குமாரகமில் தபண்களால் நடத்தப்பட்டு 

வரும் ஓர் இைக்குழு உைவுகள் ோர்ந்த உைவகத்திற்காகவும், சகரள சுற்றுலாவின் ‘Come out 

and Play’ என்ை விளம்பர பரப்புனரக்காகவும், அதன் வனலத்தளத்திற்காகவும் (www.keralatourism.org)  

சகரள சுற்றுலாத்துனை விருதுகனள தவன்ைது. 

 விளம்பர பரப்புனரனய ஸ்டார்க் கம்யூனிசக ன் நடத்தியது. சகரள சுற்றுலாத் துனையின் வனலத் 

தளத்னத Invis மல்டிமீடியா என்னும் நிறுவைமும் வடிவனமத்து பராமரித்து வருகிைது. 
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9.இந்தியாவும் எந்த நாடும் இனைந்து, ‘Tiger Triumph’ என்னும் தங்களின் முதல் முப்பனடப் 

பயிற்சினய நடத்தவுள்ளை? 

A) ஐக்கிய அதமாிக்க நாடுகள் (USA)  

B) ஐக்கியப் னபரரசு 

C) பிரான்ஸ் 

D) னபாலந்து 

 இந்தியாவும் அதமரிக்காவும் இனைந்து வரும் நவம்பரில் விோகப்பட்டிைம் மற்றும் காக்கிநாடாவில் 

‘Tiger Triumph’ என்ை குறியீட்டுப் தபயரில் தங்களின் முதல் முப்பனட இராணுவப் பயிற்சினய நடத்த 

உள்ளை. ஒருங்கினைந்த பாதுகாப்புப் பணியாளர்களின் தனலனமயகத்தின் தனலனமயில் இந்தப் 

பயிற்சிகள் ஏற்பாடு தேய்யப்பட்டுள்ளை. 

10.இதழியலுக்காை முதல் தகளரி லங்சகஷ் சதசிய விருனத தவன்ை பிரபல இதழாளர் யார்? 

A) இராெ்ெீப் சா்னெசாய் 

B) கரண் ெபாா் 

C) பிரனாய் ராய் 

D) இராவிஷ் குமாா்  

 மூத்த இதழாளரும், இரசமான் மகசேசே விருது தபற்ைவருமாை இராவிஷ்குமார், அண்னமயில், 

தபங்களூரில் நடந்த ஒரு நிகழ்வில், விடுதனலப் சபாராட்ட வீரர் H S ததாரஸ்வாமி அவர்களிடமிருந்து 

இதழியலுக்காை முதல் தகளரி லங்சகஷ் சதசிய விருனதப் தபற்றுக்தகாண்டார். சநர்னமயாை 

தேய்தி பகுப்பாய்வு மற்றும் ேமரேமற்ை மதச்ோர்பற்ை நினலப்பாட்டிற்காக தகளரி லங்சகஷ் நினைவு 

அைக்கட்டனளயாைது அவனர இந்த விருதுக்கு சதர்ந்ததடுத்துள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. அண்மையில் எந்த சர்வததச அமைப்பின் தமைமையகத்தில், ‘காந்தி சூரிய ஆற்றல் பூங்கா’ 

திறக்கப்பட்டது? 

A) சர்வதேச நரணய நிேியம் 

B) ஐத ரப்பிய ஒன்றியம் 

C) ஐக்கிய நரடுகள் அவவ  

D) உலக நலவரழ்வு அவமப்பு 

 நியூயார்க்கில் உள்ள ஐ.நா. அமவ கட்டடத்தின் தைற்கூமையில், இந்தியா சார்பில் அமைக்கப்பட்ட 

‘காந்தி சூரிய ஆற்றல் பூங்கா’ ைற்றும் நியூயார்க் பல்கமைக்கழக வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்ட ‘காந்தி 

அமைதிப்பூங்கா’ ஆகியவற்மற உைக நாடுகளின் தமைவர்களுடன் இமைந்து பிைதைர் தைாடி 

சசப்.24 அன்று திறந்துமவத்தார். ைகாத்ைா காந்தியின் 150ஆவது பிறந்தநாமள முன்னிட்டு, சிறப்பு 

அஞ்சல்தமைமயயும் ஐ.நா. அமவ சவளியிட்டது. 

 ‘தூய்மை இந்தியா’ திட்டத்திற்காக பிைதைர் தைாடிக்கு, ‘குதளாபல் தகால்கீப்பர்’ விருது வழங்கப்பட்டது. 

இவ்விருமத மைக்தைாசாப்ட் நிறுவனர் பில்தகட்ஸின் சதாண்டு நிறுவனைான பில் & சைலிண்டா 

தகட்ஸ் அறக்கட்டமள வழங்கி சகளைவித்தது. 

2.நடப்பாண்டின் தாதாசாதகப் பால்தக விருதுக்கு ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A)  ரஜ்குமரர் ஹி ரனி 

B) லேர மங்தகஷ்கர் 

C) சஞ்சய் லீலர பன்சரலி 

D) அமிேரப்பச்சன்  

 திமைத்துமறயில் சிறப்பான பங்களிப்பு சசய்தமைக்காக நடப்பாண்டுக்கான ைதிப்புமிக்க ‘தாதாசாதகப் 

பால்தக விருது’க்கு நடிகர் அமிதாப்பச்சன் சதரிவுசசய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த விருது, இந்திய திமைத் 

துமறயில் வழங்கப்படும் மிகவுயர்ந்த விருதாகும். திமைத்துமறயின் வளர்ச்சிக்கும் தைம்பாட்டுக்கும் 

சிறப்பான பங்களிப்பு சசய்த ஒருவருக்கு இந்திய அைசால் இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. 

 ஒரு தங்கத்தாைமை ைற்றும் `.10 இைட்சம் சைாக்கப்பரிசு ஆகியவற்மற இவ்விருது சகாண்டுள்ளது. 

தனது 50 ஆண்டுகாை திமைத்துமற வாழ்க்மகயில், 4 முமற சிறந்த நடிகருக்கான ததசிய விருமத 

அவர் சபற்றிருக்கிறார். 

3. ‘அதபானர் அபன் கர்’ என்னும் வீட்டுக்கடன் ைானிய திட்டத்மத சதாடங்கியுள்ள ைாநிை அைசு 

எது? 

A) அஸ்ஸரம்    B) ஒடிசர 

C) ஜரர்க்கண்ட்   D) தமற்கு வங்கம் 
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 அஸ்ஸாம் ைாநிை அைசானது சகளகாத்தியில் ‘அதபானர் அபன் கர்’ என்ற வீட்டுக்கடன் ைானிய 

திட்டத்மத அறிமுகம் சசய்தது. இத்திட்டத்தின் மூைம், ஒரு குடும்பம் தனக்கான முதல் வீட்மட 

வாங்கதவா அல்ைது கட்டதவா எண்ணினால் அந்தக் குடும்பத்திற்கு நிதியுதவி வழங்கப்படும். 

 `5-40 இைட்சம் வமையிைான கடன்சதாமகக்கு `2.5 இைட்சம் வமையிலும் ைானியம் வழங்கப்படும். 

இந்நடவடிக்மக, வீட்டுத்ததமவமய அதிகரிக்கும் ைற்றும் ைாநிைத்தில் ரியல் எஸ்தடட் சதாழில் 

துமறயின் விரிவாக்கத்திற்கும் வழிவகுக்கும். 

4. 25ஆவது சீனியர் சபண்கள் ததசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்மப சவன்ற ைாநிைம் எது? 

A) பஞ்சரப் 

B) மணிப்பூர்  

C) அருணரசல பி தேசம் 

D) சே்ேீஸ்கர் 

 நடப்புச் சாம்பியனான ைணிப்பூர் அணி 25ஆவது சீனியர் சபண்கள் ததசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் 

தபாட்டிமய 20ஆவது முமறயாக சவன்றுள்ளது. பசிகாட்டில் (அருைாச்சைபிைததசம்) உள்ள களத்தில் 

நடந்த பைபைப்பான இறுதிப்தபாட்டியில், ைணிப்பூர் அணி 1-0 என்ற தகால் கைக்கில் இையில்தவ 

அணிமய வீழ்த்தியது. பாைாததவி, தபாட்டியில் அதிக ைதிப்சபண் சபற்றவைாக உள்ளார். ‘சிறந்த தகால் 

கீப்பர்’ ைற்றும் ‘மிகவும் ைதிப்புமிக்க வீைாங்கமன’ ஆகிய விருமத முமறதய ைணிப்பூரின் எைங்பம் 

பந்ததாய் சானு ைற்றும் இையில்தவ அணியின் சஞ்சு ஆகிதயார் சவன்றனர். 

5.இைாகுல் அதவர், எந்த விமளயாட்டுடன் சதாடர்புமடயவர்? 

A) டடன்னிஸ் 

B) பரட்மிண்டன் 

C) மல்யுே்ேம்  

D) குே்துச்சண்வட 

 கஜகஸ்தானில் உள்ள நூர் – சுல்தானில் நமடசபற்ற 2019 உைக சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்திய ைல்யுத்த 

வீைர் இைாகுல் அதவர் ஆண்கள் 61 கிதைா ‘பிரீ – ஸ்மடல்’ பிரிவில் சவண்கைம் சவன்றுள்ளார். 

இருப்பினும், இது ஒலிம்பிக் தபாட்டி வமகமயச் சாைாது என்பதால் இதில்சபற்ற சவண்கைம் அவருக்கு 

தடாக்கிதயா விமளயாட்டுக்குத் தகுதிசபற உதவவில்மை. 

 உைக சாம்பியன்ஷிப்பின் இப்பதிப்பில், சைாத்தம் 1 சவள்ளி ைற்றும் 4 சவண்கைங்களுடன் இந்தியா 

இதுவமை ஐந்து பதக்கம் சபற்றுள்ளது. நமடசபற்றுக்சகாண்டிருக்கும் இப்தபாட்டிகளில், ஆண்கள் 86 

கிதைா பிரிவில், தீபக் புனியா காயம் காைைைாக இறுதிப்தபாட்டியிலிருந்து சவளிதயற தவண்டிய 

கட்டாயம் ஏற்பட்டது; அதன் காைைைாக அவருக்கு சவள்ளிப்பதக்கம் ைட்டுதை கிமடத்தது. 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்            2019 செப்டம்பர் 26  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          3 

6. ‘ஸ்வச்சதா ஹி தசவா’ அபியாமன சதாடங்கியுள்ள ைாநிை அைசு எது? 

A) மே்ேிய பி தேசம்  

B) உே்ே  பி தேசம் 

C) ஹிமரச்சல பி தேசம் 

D) அருணரச்சல பி தேசம் 

 ஒற்மறப்பயன்பாடுமடமய சநகிழிகளுக்கு எதிைாக சசப்.25 - அக்.25 வமை ஒரு ைாதகாைம் நீளும் 

‘ஸ்வச்சதா ஹி தசவா’ அபியாமன ைத்திய பிைததச அைசு சதாடங்கியுள்ளது. சந்மதகள், வணிக 

வளாகங்கள் ைற்றும் கமடகள் ஆகியவற்றில் ஒற்மறப் பயன்பாடுமடய சநகிழிகள் ைற்றும் தைைற்ற 

பாலித்தீன் ஆகியவற்றின் பயன்பாட்மட அகற்றுவததாடு அதற்கான ைாற்றுகமள பயன்படுத்த இந்தப் 

பைப்புமை ஊக்குவிக்கும். 

 ஒற்மறப் பயன்பாடு சகாண்ட சநகிழிப்பயன்பாட்டுக்கு எதிைாக குமறந்தது 50 இைட்சம் குடிைக்கமள 

உறுதிதயற்கச் சசய்வதத இப்பைப்புமையின் தநாக்கைாகும். இப்பைப்புமையின் மூைம், இைண்டு தகாடி 

நகர்ப்புற சபாதுைக்கமள அமடவதற்கு அைசாங்கம் இைக்கு மவத்துள்ளது; இதனால் சநகிழிப் 

பயன்பாடற்ற நகைத்மத உருவாக்கவும் சநகிழியில்ைா தீபாவளிமயக் சகாண்டாடவும் அவர்களுக்கு 

விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்த முடியும். இப்பைப்புமையின்தபாது, துணிப்மபகமள பயன்படுத்துவது குறித்து 

ைக்களிமடதய விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தப்படும். 

7.அகிை பாைதீய ைைாத்தி சாகித்திய சம்தைளனத்தின் 2020ஆம் ஆண்டுக்கான தமைவைாக 

சதரிவு சசய்யப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) இ ரவமயர ேரிபள்ளி 

B) ஜரேவ் படயங் 

C) பி ரன்சிஸ் டி’ பிரிட்தடர  

D) சரலுமர ரேர ேிம்மக்கர 

 எழுத்தாளரும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைருைான கத்ததாலிக்க பாதிரியார் அருட்தந்மத பிைான்சிஸ் டி’ 

பிரிட்தடா அகிை பாைதீய ைைாத்தி சாகித்திய சம்தைளனத்தின் 2020ஆம் ஆண்டுக்கான தமைவைாக 

ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். இதன் தமைவைாக ததர்ந்சதடுக்கப்பட்ட முதல் கிறிஸ்தவைாவார் இவர். 

அருட்தந்மத பிைான்சிஸ் டி’ பிரிட்தடா, கத்ததாலிக்க திருச்சமபமயத் தாண்டி ைக்களுக்கு தசமவ 

சசய்வதில் சபயர் சபற்றவைாவார். 

8. 2019 SASTRA இைாைானுஜன் பரிசு சபற்ற ஆடம் ஹார்பர், எந்த நாட்மடச் தசர்ந்தவைாவார்? 

A) தபரலந்து   B) டஜர்மனி  

C) இங்கிலரந்து   D) இே்ேரலி 
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 நடப்பாண்டுக்கான சாஸ்த்ைா – இைாைானுஜன் விருதுக்கு இங்கிைாந்தின் வார்விக் பல்மகைக்கழக 

எண்ணியல் தபைாசிரியர் முமனவர் ஆடம் ஹார்பர் ததர்வுசசய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் பகுப்பாய்வு, நிகழ் 

தகவு எண் தகாட்பாட்டில் மிகச்சிறந்த பங்களிப்பு அளித்து வருகிறார். இைாைானுஜத்தின் தாக்கத்தால் 

கணிதவியல் ஆய்வில் மிகச்சிறந்த பங்களித்து வரும் 32 வயதுக்குட்பட்ட இமளஞருக்கு சாஸ்த்ைா – 

இைாைானுஜன் விருது ஆண்டுததாறும் வழங்கப்படுகிறது. 

 சாஸ்த்ைா நிகர்நிமைப் பல்கமைக்கழகத்தின் கும்பதகாைம் வளாகத்தில் இைாைானுஜனின் பிறந்த 

நாளான டிச.22 அன்று நமடசபறவுள்ள பன்னாட்டுக் கருத்தைங்கத்தில் ஆடம் ஹார்பருக்கு $10,000 

அசைரிக்க டாைருடன் கூடிய இந்த விருதுடன் சான்று வழங்கப்படவுள்ளது. 

9.அண்மையில் காைைான பகத் ைாம் வாட்ஸ், எந்தத் துமறயுடன் சதாடர்புமடயவர்? 

A) இேழியல்  

B) விவளயரட்டு 

C) அ சியல் 

D) அறிவியல் 

 இந்தியாவின் முதல் ைக்களமவத் ததர்தமை அறிக்மக சசய்த முன்னாள் PTI மூத்த நிருபர் பகத் ைாம் 

வாட்ஸ் (97), சசப்.18 அன்று காைைானார். புது தில்லியின் ஸ்தடட்ஸ்தைன் நிறுவனத்துடன் தனது 

வாழ்க்மகமயத் சதாடங்கிய அவர், பின்னர் பிைஸ் டிைஸ்ட் ஆப் இந்தியாவில் (PTI) இமைந்தார். 

வாட்ஸ், ‘இந்தியாவுக்கு எதிைான சவளிநாட்டு சூழ்ச்சி’ என்ற நூமை எழுதியுள்ளார். 

10.எந்த விடுதமைப்தபாைாட்ட வீைரின் சபயரில் இந்திய ஒற்றுமை ைற்றும் ஒருமைப்பாட்டிற்கான 

பங்களிப்புத் துமறயில் ைத்திய அைசு மிகவுயர்ந்த குடிைக்கள் விருமத நிறுவியுள்ளது? 

A) பரலகங்கரே  ேிலகர் 

B) பீமர ரவ் அம்தபே்கர் 

C) சர்ேரர் வல்லபரய் பட்தடல்  

D) தநேரஜி சுபரஷ் சந்ேி தபரஸ் 

 இந்திய ஒற்றுமை ைற்றும் ஒருமைப்பாட்டுக்கு பங்களிப்பதற்கான மிகவுயரிய குடிைக்கள் விருமத 

சர்தார் வல்ைபாய் பட்தடல் சபயரில் ைத்திய அைசு நிறுவியுள்ளது. ததசிய ஒற்றுமை & ஒருமைப்பாட்மட 

தைம்படுத்துதல், வலுவான, ஒற்றுமையான இந்தியா என்ற சநறிமய வலுப்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு 

பங்களிக்கும், உத்தவகம் ஏற்படுத்தக்கூடிய பணிகமள அங்கீகரிக்கும் வமகயில் இந்த விருது 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. ததசிய ஒருமைப்பாட்டு நாள், அதாவது சர்தார் வல்ைபாய் பட்தடலின் பிறந்தநாளான 

அக்.31ஆம்  தததி இந்த விருது அறிவிக்கப்படும். 

 இந்த விருதுடன் பதக்கமும், பாைாட்டுப்பத்திைமும் வழங்கப்படும். சைாக்கம் ஏதும் இதில் இடம்சபறாது. 

ஆண்டுக்கு மூன்றுக்கு தைற்பட்ட ததசிய ஒற்றுமை விருதுகள் வழங்கப்படைாட்டாது. நாட்டின் 

அமனத்து குடிைக்களும் இந்த விருது சபறுவதற்கு தகுதி சபற்றவர்களாவர். 

 

 

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


விண்மீன்.காம்            2019 செப்டம்பர் 27  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.6ஆவது இந்திய நீர் வாரத்திற்கான பங்காண்மை நாடாக உள்ள நாடு எது? 

A) ஜப்பான்  

B) பிரான்சு 

C) ஜஜா்மனி 

D) ஐக்கிய பபரரசு 

 “நீர் ஒத்துமைப்பு - 21ஆம் நூற்றாண்டின் சவாமைக் மகயாளுதல் "என்ற தமைப்பில் ைத்திய ஜல்சக்தி 

அமைச்சகத்தால் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்ட ஆறாவது இந்திய நீர் வாரத்மத, புதுதில்லியில் உள்ள அறிவியல் 

மையத்தில்  ,இந்திய குடியரசுத் தமைவர் இராம்நாத் ககாவிந்த் சதாடங்கிமவத்தார்  .இந்த ப்பிரம்ைாண்ட 

நிகழ்வுக்கு ஜப்பான் ைற்றும் ஐகராப்பிய ஒன்றியம் ஆகியமவ பங்காண்மை நாடுகளாக இருந்தன.  

 இந்தப்பரப்புமரயின் கீழ்  ,இந்திய அரசு இயந்திர த்மதச் கசர்ந்த ஆயிரத்துக்கும் கைற்பட்ட மூத்த ைத்திய 

அரசு அதிகாரிகள் உட்பட அமனவரும் நீர் கசமிப்பு & பாதுகாப்பில் கவனம் சசலுத்தும் சசயல்பாடுகமள 

ஊக்குவிப்பர். இதில் பாரம்பரிய நீர்நிமைகமள புனரமைத்தல் ஆகியமவ அடங்கும். 

2.துமைநிமை பமடத்தமைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள முதல் சபண் அதிகாரியான சபானுங் 

கடாமிங் எந்த ைாநிைத்மதச் கசர்ந்தவராவார்? 

A) மணிப்பூா்  

B) அருணாச்சல பிரபேசம்  

C) மிபசாரம் 

D) நாகாலாந்து 

 அருைாச்சை பிரகதசத்மதச் சார்ந்த சபானுங் கடாமிங், இந்திய இராணுவத்தில் துமைநிமை 

பமடத்தமைவர் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட முதல் சபண் ராணுவ அதிகாரியாக உள்ளார். முன்னதாக, 

இந்திய விைானப் பமடயில் ‘விங் கைாண்டர்’ ஷாலிசா தாமி, வான் பமடப்பிரிசவான்றுக்கு தளபதியாக 

நியமிக்கப்பட்ட முதல் சபண் அதிகாரியாக ஆனார். 

3. ‘IAAF Veteran Pin’ விருது வைங்கி சகௌரவிக்கப்பட்ட இந்திய விமளயாட்டு வீரர் அல்ைது 

வீராங்கமன யார்? 

A) விஸ்வநாேன் ஆனந்ே் 

B) மில்கா சிங் 

C) P T உஷா  

D) அபினவ் பிந்ே்ரா 
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 இந்தியாவின் புகழ்சபற்ற முன்னாள் தடகள வீராங்கமையான P T உஷாவுக்கு, சர்வகதச தடகள 

சம்கைளனம் வைங்கும் (IAAF) ‘Veteran Pin’ விருது வைங்கி சகளரவிக்கப்பட்டுள்ளது. கத்தார் தமைநகர் 

கதாகாவில் நடந்த 52ஆவது IAAF ைாநாட்டில் அவருக்கு இந்த விருது வைங்கப்பட்டது. 

 1984 ைாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக்கில், 400 மீ தமடதாண்டல் இறுதிப்கபாட்டியில், சவண்கைத்மத 1/100 

வினாடியில் P T உஷா தவறவிட்டார். ‘பய்கயாலி எக்ஸ்பிரஸ்’ என அமைக்கப்படும் இவருக்கு, 1983ஆம் 

ஆண்டில் ‘அர்ஜுனா’ விருது வைங்கப்பட்டது. 

4.ககட்ஸ் அறக்கட்டமளயின் ‘கசஞ்ச்கைக்கர்’ விருமத சவன்ற முதல் இந்தியரான பாயல் 

ஜாங்கிட், எந்த ைாநிைத்மதச் கசர்ந்தவராவார்? 

A) பஞ்சாப் 

B) இராஜஸ்ோன்  

C) அருணாசல பிரபேசம் 

D) சே்ேீஸ்கா் 

 குைந்மதத் திருைைம் ைற்றும் குைந்மதத் சதாழிைாளர் முமறகமள எதிர்த்து கபாராடியதற்காக, 

இராஜஸ்தான் ைாநிைத்தின் ஹின்ஸ்ைா கிராைத்மதச் கசர்ந்த சிறுமி பாயல் ஜாங்கிட்டுக்கு (17) 

பில்ககட்ஸ் அறக்கட்டமள சார்பில் ‘ைாற்றத்துக்கு வித்திட்டவர்’ விருது வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 அவருமடய கிராைத்தில் நிைவிய குைந்மதத் திருைை முமற, குைந்மதத் சதாழிைாளர் முமற 

ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவர் தீவிர பரப்புமர கைற்சகாண்டார். அவரது கிராைத்துக்கு அருகிலிருந்த 

சிை கிராைங்களிலும் அவர் இந்தப் பரப்புமரமய கைற்சகாண்டார். அதனால் அந்தப் பகுதிகளில் பை 

குைந்மதத் திருைைங்கள் தடுக்கப்பட்டன. பாயலின் இந்தச் சசயமை சகளரவிக்கும் வமகயில் 

அவருக்கு பில் ைற்றும் சைலிண்டா ககட்ஸ் அறக்கட்டமள சார்பில் விருது வைங்கப்பட்டது. 

5. IAAF தமைவராக மீண்டும் கதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட சசபாஸ்டியன் ககா, எந்த நாட்மடச் 

கசர்ந்தவராவார்? 

A) ஜஜா்மனி 

B) பிரான்சு 

C) பிாிட்டன்  

D) ஜப்பான் 

 கதாகாவில் நடந்த 52ஆவது IAAF ைாநாட்டின்கபாது, பிரிட்டமனச் கசர்ந்த சசபாஸ்டியன் ககா, 

சர்வகதச தடகள கூட்டமைப்பு சங்கத்தின் தமைவராக 4 ஆண்டுகளுக்கு இரண்டாவது முமறயாக 

மீண்டும் கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். தவிர, அடில் சுைரிவல்ைா (இந்திய தடகள சம்கைளனத்தின் தமைவர்) 

இரண்டாவது 4 ஆண்டு காைத்திற்கு IAAF கவுன்சில் உறுப்பினராக மீண்டும் கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். 
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6. ஒகர T20 கபாட்டியில் 3 சைய்டன்கமள வீசும் முதல் இந்திய கிரிக்சகட் வீராங்கமன யார்? 

A) ஜஸ்பிாீே் பும்ரா 

B) ஜுலன் பகாஸ்வாமி 

C) ேீப்ேி சா்மா  

D) புவபனஷ்வா் குமாா் 

 சதன்னாப்பிரக்க சபண்கள் கிரிக்சகட் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயைம் கைற்சகாண்டுள்ளது. 

இந்திய சபண்கள் கிரிக்சகட் அணி ைற்றும் சதன்னாப்பிரிக்க அணி இமடகய ஐந்து T20 கபாட்டிகள் 

சகாண்ட சதாடர் நமடசபற்று வருகிறது. இந்தத் சதாடரின் முதல் கபாட்டி சூரத்தில் உள்ள ைாைாபாய் 

காண்டிராக்டர் மைதானத்தில் நமடசபற்றது. 

 இந்தப் கபாட்டியில், டாஸ் சவன்ற சதன்னாப்பிரிக்க அணி பந்துவீச்மசத் கதர்வு சசய்தது. இதமனத் 

சதாடர்ந்து, இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில், 8 விக்சகட்கள் இைப்பிற்கு130 இரன்கள் எடுத்தது. 131 

இரன்கள் என்ற இைக்குடன் விமளயாடிய சதன்னாப்ரிக்க அணி 19.5 ஓவரில் 119 இரன்களுக்கு 

ஆட்டமிைந்து கதால்வியமடந்து. இந்திய அணி 11 இரன்கள் வித்தியாசத்தில் சவற்றி சபற்றது. இந்திய 

அணி தரப்பில் தீப்தி சர்ைா நான்கு ஓவர்கள் வீசி எட்டு இரன்கள் ைட்டுகை விட்டுக்சகாடுத்து 3 

விக்சகட்மட வீழ்த்தினார். அத்துடன், Tகபாட்டியில் 3 சைய்டன் ஓவர்கள் வீசிய இந்திய வீராங்கமன 

என்ற சாதமனமயயும் அவர் பமடத்தார். 

7.நடப்பாண்டுக்கான வாழ்வாதார உரிமைகள் விருது வைங்கி சகௌரவிக்கப்பட்டவர் யார்? 

A) ப ாலி கில்லிபிரான்ட் 

B) ஜான் பால் பஜாஸ் 

C) கிபரட்டா துன்பா்க்  

D) ாிேிமா பாண்பட 

 சுவீடமனச் சார்ந்த சுற்றுச்சூைல் ஆர்வைர் கிகரட்டா துன்பர்க், ‘ைாற்று கநாபல்பரிசு’ என்றமைக்கப்படும் 

வாழ்வாதார உரிமை விருதுக்காகத் கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார். சுற்றுச்சூைமைப் பாதுகாப்பதற்குத் 

கதமவயான அவசர நடவடிக்மககமள உடனடியாக எடுக்ககவண்டியதன் அவசியத்மத உைக 

அரசியல் அரங்கில் உரக்க ஒலிக்கச்சசய்தமைக்காக, கிகரட்டா துன்பர்குக்கு ‘வாழ்வாதார உரிமை 

விருது’ வைங்கப்படுகிறது. 

 சசல்வி துன்பர்க், இந்த விருமத யாகனாைாமி ைக்களின் பிகரசிலிய பைங்குடித் தமைவர் கடவி 

ககாசபனாவா, சீன சபண்ணுரிமை வைக்குமரஞர் குகவா ஜியான்சைய் ைற்றும் கைற்கு சஹாரா ைனித 

உரிமை பாதுகாவைர் அமினாகடா மஹதர் ஆகிகயாருடன் பகிர்ந்துசகாள்கிறார், இந்நால்வருக்கும் 

தைா 1 மில்லியன் சுவீட குகரானாக்கள் ($103,000) சராக்கப்பரிசு வைங்கப்படும். 
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8.சர்வகதச நாைய நிதியத்தின் (IMF) புதிய தமைவராக கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டவர் யார்? 

A) கிறிஸ்டலினா ஜாா்ஜீவா  

B) ஸ்காட் பமாாிஸ் 

C) இம்மானுபவல் மக்பரான் 

D) கிறிஸ்டின் லகாா்ட் 

 பல்ககரிய சபாருளாதார வல்லுநர் கிறிஸ்டலினா ஜார்ஜீவா, சர்வகதச நாைய நிதியத்தின் (IMF) புதிய 

கைைாண்மை இயக்குநராக கதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளார். வளர்ந்துவரும் சந்மதப் சபாருளாதாரத்தில் 

இருந்து சர்வகதச நாைய நிதியத்மத வழிநடத்தும் முதல் நபராக இவர் இருப்பார். கிறிஸ்டின் 

ைகார்ட்டுக்குப் பிறகு இப்பதவிக்கு வரும் ஜார்ஜீவா, வரும் அக்கடாபர் முதல் அடுத்துவரும் ஐந்தாண்டு 

காைத்திற்கு இப்பதவிமய வகிப்பார். 

9.முதைாவது இந்தியா-கரீகாம் தமைவர்களின் உச்சிைாநாடு நமடசபற்ற நகரம் எது? 

A) புபன 

B) புது ேில்லி 

C) இலண்டன் 

D) நியூயாா்க்  

 நியூயார்க்கில் ஐ.நா சபாது அமவக்கூட்டத்திற்கு இமடகய சசப்.25 அன்று கரீபிய சமுதாயக்குழுவின் 

நாடுகமளச்கசர்ந்த 14 தமைவர்கமள பிரதைர் நகரந்திர கைாடி சந்தித்தார். இந்தியாவுக்கும், கரீபிய 

நாடுகளுக்கும் இமடயிைான இருதரப்பு உறவுகள் ைட்டுைல்ைாைல், பிராந்திய அளவிலும் உறவுகமளத் 

சதாடர்ந்து வலுப்படுத்த இந்தக்கூட்டம் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 சர்வகதச சூரிய ஆற்றல் கூட்டணி, கபரிடர் தடுப்பு கட்டமைப்பு ஆகியவற்றில் கசருைாறு கரீபிய 

நாடுகளுக்கு பிரதைர் கைாடி அமைப்புவிடுத்தார். பிரதைர் கைாடி கரீபிய நாடுகளின் சமுதாய கைம்பாட்டு 

திட்டங்களுக்கு $14 மில்லியன் அசைரிக்க டாைர் நிதியுதவி வைங்குவதாக அறிவித்தார். சூரிய ஆற்றல் 

ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ைற்றும் பருவநிமை ைாற்றம் சதாடர்பான திட்டங்களுக்கு கைலும், 

$150 மில்லியன் டாைர் கடனுதவி வைங்குவதாக அவர் சதரிவித்தார். 

10. 2ஆவது சிங்கப்பூர் - இந்தியா கஹக்கத்தான் நமடசபறுகிற IIT எது? 

A) ஐஐடி ஜமட்ராஸ்  

B) ஐஐடி இந்துூா் 

C) ஐஐடி ேில்லி 

D) ஐஐடி பம்பாய் 

 புத்தாக்கங்கமள வளர்த்சதடுப்பதற்காக, சிங்கப்பூர் - இந்தியா கஹக்கத்தானின் 2ஆவது பதிப்பு, வரும் 

சசப்.28 & 29 ஆகிய கததிகளில் சசன்மனயில் உள்ள ஐஐடி சைட்ராஸில் நடத்தப்படும். சுற்றுச்சூைல், 
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ைருத்துவம், கல்வி ஆகிய மூன்று துமறகளில் இந்தியாவுக்கு கதமவயான அம்சங்கள், இப்கபாமதய 

சிக்கல்களுக்கான தீர்வுகமளக் கண்டறிந்து அதற்கான ஆகைாசமனகமள முன்மவப்பதற்காக 

இந்தப் கபாட்டி நடத்தப்படுகிறது. 

 இந்திய IIT’களிலும், சிங்கப்பூர் என்டியூ பல்கமைக்கைகத்திலும் படிக்கும் ைாைவர்கள் 120 கபர் 

பல்கவறு குழுக்களாக பிரிந்து கபாட்டியில் பங்ககற்பர். அதில் சிறந்த ஆகைாசமனகமள வைங்கிய 3 

குழுக்கள் கதர்வுசசய்யப்படும். இப்கபாட்டியில் சவல்பவர்களுக்கு பிரதைர் நகரந்திர கைாடி பரிசுகமள 

வைங்குவார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்நகரத்தில், ஐந்தாவது இந்திய சர்வததச அறிவியல் விழாவவ நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது? 

A) ககொல்கத்தொ  

B) கென்னன 

C) புது தில்லி 

D) ககொெ்ெி 

 இந்திய சர்வததச அறிவியல் விழாவின் (ISSF-2019) ஐந்தாவது பதிப்பானது, “RISEN India – Research, 

Innovation, and Science Empowering the Nation” என்ற கருப்பபாருளுடன் நவம்பர் 5 முதல் 8 வவர 

பகால்கத்தாவில் நவடபபறவுள்ளது. இந்த நிகழ்வில், இந்தியா மற்றும் பவளிநாடுகவளச் தசர்ந்த சுமார் 

12,000 தபர் பங்தகற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

2.ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ், அதிக எண்ணிக்வகயிலான தங்க அட்வடகவள வழங்கிய 

முதல் இந்திய மாநிலம் எது? 

A) மணிப்பூொ்  

B) ஜம்மு மற்றும் கொஷ்மீொ்  

C) மிசெொரம் 

D) நொகொலொந்து 

 ஆயுஷ்மான் பாரத்-பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆதராக்கிய தயாஜனாவின் (AB-PMJAY) கீழ், அதிக 

எண்ணிக்வகயிலான தங்க அட்வடகவள (golden card) வழங்கிய இந்தியாவின் முதல் மாநிலமாக 

ஜம்மு - காஷ்மீர் திகழ்கிறது. இந்தத் திட்டம் பதாடங்கப்பட்ட முதல் 90 நாட்களுக்குள் 11 இலட்சத்துக்கும் 

தமற்பட்ட தங்க அட்வடகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. நாட்டிதலதய மிக அதிகமாக அந்த மாநிலத்தில் 

உள்ள 60% குடும்பங்கள் குவறந்தது ஒரு தங்க அட்வடவயயாவது வவத்துள்ளன. 

3.தடாக்கிதயா 2020 ஒலிம்பிக் விவளயாட்டுக்கான விசா அணியின் தடகள உறுப்பினராக ஆன 

இந்திய விவளயாட்டு வீரர் யார்? 

A) ெெ்ெின் கெண்டுல்கொ் 

B) சமொி சகொம் 

C) P V ெிந்து  

D) அபிநவ் பிந்த்ரொ 

 பகாடுப்பனவு நிறுவனமான விசா, உலக பாட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்பான PV சிந்துவவ, அடுத்த 

ஈராண்டுகளுக்கு அதன் விளம்பர தூதராக நியமித்துள்ளது. விளம்பரங்கள் மூலம் நிறுவனத்வத 

பிரபலப்படுத்துவததாடு மட்டுமல்லாமல், தடாக்கிதயா 2020 ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளுக்கான விசா (VISA) 

அணியின் உறுப்பினராகவும் அவர் தசர்க்கப்பட்டுள்ளார். 
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 1986ஆம் ஆண்டு முதல் ஒலிம்பிக் விவளயாட்டுப் தபாட்டிகளுக்கு விசா நிறுவனம் ஆதரவளித்து 

வருகிறது. 2032 வவர பிரத்திதயக பகாடுப்பனவு கூட்டாளராக இருக்கும் ஓர் ஒப்பந்தத்திலும் விசா 

வகபயழுத்திட்டுள்ளது. ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள் நவடபபறும் இடங்களில் பிரத்திதயகமாக கட்டணம் 

பசலுத்துதல் சம்பந்தப்பட்ட தவவலகவளக் வகயாள்வது இந்த விசா நிறுவனம் மட்டுந்தான். 

4.துணிச்சல்மிக்க இதழியல் பணிக்காக வழங்கப்படும் பீட்டர் தமக்லர் விருவத நடப்பாண்டில் 

பவன்றுள்ள பாதலா தபாதராபமட்டி (Paolo Borrometi), எந்த நாட்வடச் தசர்ந்தவராவார்? 

A) இத்தொலி  

B) கென்மொொ்க் 

C) சுவீென் 

D) சநொொ்சவ 

 சிசிலியில் உள்ள ஒரு பகாள்வளக்கும்பலின் பசயல்பாட்வடப்பற்றி பவளிக்பகாணர்ந்து, அதனால் 

தாக்கப்பட்டு, தற்தபாது காவல்துவறயின் பாதுகாப்பில் வாழ்ந்துவரும் இத்தாலிய இதழாளரான பாதலா 

தபாதராபமட்டி, கிபரய்க் நியூமார்க் இதழியல் பட்டதாரி பள்ளியில் துணிச்சல் மற்றும் தநர்வமயான 

இதழியல் பணிக்காக வழங்கப்படும் மதிப்புமிக்க பீட்டர் தமக்லர் விருவத நடப்பாண்டில் பவன்றார். 

5. ‘Climate Neutral Now’ என்னும் பிரிவில் ஐ.நா. சர்வததச காலநிவல பசயல்பாட்டு விருவத 

பவன்ற இந்திய பபருநிறுவனம் எது? 

A) ொினலயன்ஸ் 

B) இன்சபொெிஸ்  

C) ெொெொ 

D) பிொ்லொ 

 இன்தபாசிஸ் நிறுவனமானது ஐ.நாவின் மதிப்புமிக்க சர்வததச காலநிவல பசயல்பாட்டு விருவத 

‘Climate Neutral Now’ என்னும் பிரிவில் பவன்றுள்ளது. இதன்மூலம், காலநிவல மாற்றத்வத எதிர்த்துப் 

தபாராடுவதற்கான முயற்சிகளுக்கு அங்கீகாரம் பபற்ற ஒதர நிறுவனமாக இன்தபாசிஸ் மாறியுள்ளது. 

இவ்விருது, வரும் டிசம்பரில் சிலியில் உள்ள சாண்டியாதகாவில் நடக்கும் ஐ.நா. காலநிவல மாற்றம் 

குறித்த மாநாட்டில் (COP 25) இன்தபாசிஸ் நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்படும். 

6. IMD உலக டிஜிட்டல் தபாட்டித்திறன் தரவரிவச 2019இல், இந்தியாவின் தரநிவல என்ன? 

A) 45ஆவது 

B) 46ஆவது 

C) 44ஆவது  

D) 48ஆவது 
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 IMD உலக டிஜிட்டல் தபாட்டித்திறன் தரவரிவச 2019இல், இந்தியா 44ஆவது இடத்திற்கு இந்தியா 

முன்தனறியுள்ளது. இந்தியா, அறிவுசார் மற்றும் டிஜிட்டல் பதாழில்நுட்பங்கவளப் பின்பற்றுவதற்கும் 

ஆராய்வதற்கும் தயார்நிவலயில் முன்தனற்றம் கண்டுள்ளது என இத்தரவரிவசயில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 டிஜிட்டல் பதாழில்நுட்பத்தில் ஐக்கிய அபமரிக்க நாடுகள், சிங்கப்பூர், சுவீடன் ஆகிய நாடுகள் முதல் 

மூன்று இடங்கவளப் பிடித்துள்ளன. IMD உலக தபாட்டி வமயம் தயாரித்துள்ள தரவரிவசகள், 63 

உலக நாடுகளின் திறவனயும், முன்தனற்றத்வதயும் அளவிட உதவுகிறது. 

7.குழந்வதகளிவடதய உள்ள ஊட்டச்சத்துக் குவறபாட்வட எதிர்த்துப் தபாராடுவதற்காக ‘டிக்கி 

பமளசி – Tikki Mausi’ என்ற சின்னத்வத பவளியிட்டுள்ள மாநில அரசு எது? 

A) ஒடிெொ  

B) ஜொொ்க்கண்ெ் 

C) சமற்கு வங்கொளம் 

D) பீகொொ் 

 குழந்வதகள் மற்றும் பபண்களுக்கான ஊட்டச்சத்து குறித்த விழிப்புணர்வவ பரப்புவதற்காக UNICEF 

உடன் இவணந்து ஒடிசா அரசாங்கத்தால் ‘டிக்கி பமளசி’ என்ற சின்னத்வத அறிமுகம் பசய்துள்ளது. 

ஒரு குழந்வதயின் இரண்டாவது தாவயக் குறிக்கும் வவகயில் இந்தச் சின்னம், ‘டிக்கி பமளசி’ என்று 

பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

8.சமீபத்தில் காலமான தவணு மாதவ், எந்தப்பிராந்திய திவரயுலகில் பிரபல நடிகராக இருந்தார்? 

A) ஒடியொ 

B) மனலயொளம் 

C) கதலுங்கு  

D) ஹிந்தி 

 பிரபல பதலுங்கு நவகச்சுவவ நடிகரான தவணு மாதவ் (51), பசப்டம்பர்.25 அன்று பசகந்திராபாத்தில் 

காலமானார். பலகுரல் கவலஞராகக் கவனம் பபற்றதால், திவரப்பட வாய்ப்வபப்பபற்ற இவர், 170க்கும் 

தமற்பட்ட பதலுங்கு மற்றும் ஒருசில தமிழ்ப்படங்களில் நடித்துள்ளார். கவடசியாக 2016ஆம் ஆண்டில் 

‘Dr பரமானந்வதயா’ஸ் ஸ்டூடன்ஸ் தகங்’ என்கிற திவரப்படத்தில் நடித்தார். 

9.ஆராய்ச்சி, கல்வி மற்றும் பதாழில்நுட்பத்திற்காக எந்த IIT நிறுவனத்துடன் JNU ஒப்பந்தம் 

பசய்துள்ளது? 

A) ஐஐடி கமெ்ரொஸ் 

B) ஐஐடி இந்துூொ் 

C) ஐஐடி தில்லி  

D) ஐஐடி பம்பொய் 
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 ஜவஹர்லால் தநரு பல்கவலக்கழகமானது (JNU) அறிவியல் மற்றும் பிற துவறகளில் ஆராய்ச்சி, கல்வி 

மற்றும் பதாழில்நுட்ப தமம்பாடுகளில் ஒத்துவழப்பு தவண்டி IIT தில்லியுடன் ஒப்பந்தம் பசய்துள்ளது. 

கூட்டு ஆராய்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் பிற பதாடர்புவடய கல்விசார் நடவடிக்வககவள தீவிரப்படுத்த, 

ஒருவருக்பகாருவர் நூலகங்கள் மற்றும் மத்திய ஆராய்ச்சி வசதிகவள அணுகவும் இது உதவும். 

10.எந்தத் தததியில், சர்வததச ஒட்டுபமாத்த அணுவாயுத ஒழிப்பு நாள் கவடப்பிடிக்கப்படுகிறது? 

A) கெப்ெம்பொ் 26  

B) கெப்ெம்பொ் 25 

C) கெப்ெம்பொ் 27 

D) கெப்ெம்பொ் 28 

 பபாதுமக்களுக்கும் அவர்கவள வழிநடத்தும் தவலவர்களுக்கும் இவடதய அணுவாயுதங்கவள 

ஒழிப்பதால் கிவடக்கும் உண்வமயான பயன்கள் பற்றியும், அவற்றால் ஏற்படும் சமூகம் மற்றும் 

பபாருளாதார பசலவினங்கள் குறித்தும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் ஒரு வாய்ப்பாக சர்வததச 

ஒட்டுபமாத்த அணுவாயுத ஒழிப்பு நாள் (International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons), 

ஒவ்தவார் ஆண்டும் பசப்.26 அன்று கவடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

 பன்னாட்டளவில் அணுவாயுதங்கவளக் குவறப்பது மிகமுக்கியம் என்பவத உலக சமுதாயத்திற்கு 

மீண்டும் வலியுறுத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்வப வழங்குவவத இந்த நாளின் தநாக்கமாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மகாத்மா காந்தி குறித்த 30 சுருள் அளவுள்ள ததாகுக்கப்படாத காட்சிகளளக் கண்டுபிடித்துள்ள 

இந்திய அளமப்பு எது? 

A) NITI ஆய ோக் 

B) NFDC 

C) NFAI  

D) போக்ஸ் ஸ்டோோ் ஸ்டூடிய ோஸ் 

 மகாராஷ்டிர மாநிலம், புனே நகரத்தில் இயங்கிவரும் னதசிய திளரப்பட ஆவணக்காப்பகம், மகாத்மா 

காந்தியின் வாழ்க்ளக வரலாற்றில் நிகழ்ந்த அரிய நிகழ்வுகள் அடங்கிய 6 மணினநரங்கள் தகாண்ட 

30 சுருள்கள் அளவிலாே ஆவணப்படங்களளச் னேகரித்துள்ளது. இந்த ஆவணப்படத்தில், 1948ஆம் 

ஆண்டு மகாத்மா காந்தியின் அஸ்திளய தேன்ளேயிலிருந்து இரயிலில் இரானமசுவரத்திற்குக் 

தகாண்டுதேல்லும்னபாது தமிழ்நாட்டு மக்கள் இறுதி அஞ்ேலி தேலுத்தும் அரிய காதணாளியும் அடங்கும்.  

 மகாத்மா காந்தி மளைந்து எழுபத்ததாரு ஆண்டுகள் கழித்து இந்த காதணாளிக் காட்சி கிளடத்துள்ளது 

குறிப்பிடத்தக்கது. னதசிய திளரப்பட ஆவணக்காப்பம் 30 சுருள்கள் அடங்கிய ஆவணப்படங்களள, 

உலகப்புகழ்தபற்ை படத்தயாரிப்பு நிறுவேங்களாே பாரமவுண்ட், வார்ேர், யுனிவர்ேல், பார்னத, 

பிரிட்டிஷ் மூவினடான் மற்றும் பல்னவறு தனிநபர்களிடமிருந்தும் னேகரித்துள்ளது. 1964ஆம் ஆண்டில், 

தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அளமச்ேகத்தின் ஊடக அலகாக NFAI நிறுவப்பட்டது. 

2.விண்தவளி நிளலயத்திற்கு உலகின் மிகப்தபரிய னபாக்குவரத்து விண்தவளி ஓடத்ளதச் 

தேலுத்தியுள்ள நாடு எது? 

A) இஸ்யேல் 

B) ஜப்போன்  

C) ஜஜோ்மனி 

D) யபோலந்து 

 விண்தவளி வீரர்களுக்குத் னதளவயாே உணவு, குடிநீர், மின்கலங்கள், இதர உபகரணங்களுடன் 

Kounotori8 என்ை ஆளில்லா விண்கலத்ளத ஜப்பானின் விண்தவளி ஆய்வு நிறுவேமாே JAXA 

விண்ணில் ஏவியது. ததன்னமற்னக உள்ள தனேகஷிமா ஏவுதளத்திலிருந்து H-2B ஏவுகளண மூலம், 

Kounotori8 விண்ணில் ஏவப்பட்டது. 

 ‘Kounotori8’ என்பது ஜப்பானிய தமாழியில் ‘தவள்ளள நாளர’ என்பளதக் குறிக்கிைது. இது, ISSஇல் 

உள்ள விண்தவளி வீரர்களுக்கு சுமார் 5.3 டன் எளடயுள்ள தபாருட்களள வழங்கும். 
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3.இந்திய இராணுவ பணியாளர் கமிட்டியின் புதிய தளலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) பிபின் ேோவத்  

B) B S தயனோவோ 

C) கேம்பீோ் சிங் 

D) சுனில் லம்போ 

 இந்திய இராணுவத்தின் தளலளமத் தளபதி பிபின் ராவத், இந்திய இராணுவ பணியாளர் கமிட்டியின் 

புதிய தளலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். IAF தளலவர் B S தனோவாவுக்குப் பிைகு பிபின் ராவத் இந்தப் 

பதவிக்கு வந்துள்ளார். இந்திய இராணுவ பணியாளர் கமிட்டி (COSC) என்பது இராணுவம், கடற்பளட 

மற்றும் விமாேப்பளடத் தளலவர்களள உறுப்பிேர்களாகக் தகாண்டுள்ளது. வழக்கமாக அதன் மூத்த 

உறுப்பிேர் அதன் தளலவராக நியமிக்கப்படுகிைார். 

 COSCஇன் தளலவர் என்பவர் முப்பளடகளின் கூட்டாற்ைளல உறுதிப்படுத்துகிைார். னமலும், நாடு 

எதிர்தகாள்ளும் பாதுகாப்புச் ேவால்களளச் ளகயாள்வதற்கு தகுந்த ஆனலாேளேகளள வழங்குகிைார். 

4.சுற்றுலா பிரிவில் ஒட்டுதமாத்த வளர்ச்சிக்காே ‘சிைந்த மாநில விருளத’ தபற்ை மாநிலம் எது? 

A) ஜதலுங்கோனோ 

B) யகோவோ 

C) மத்தி  பிேயதசம் 

D) ஆந்திே பிேயதசம்  

 உலக சுற்றுலா நாளள முன்னிட்டு 2017-18ஆம் ஆண்டுக்காே னதசிய சுற்றுலா விருதுகளள இந்திய 

குடியரசு துளணத்தளலவர் தவங்ளகயா ேமீபத்தில் வழங்கிோர். அதில், ‘ஒட்டுதமாத்த வளர்ச்சிக்காே 

சிைந்த மாநிலம்’, ‘ஆங்கிலத்தில் பதிப்பிப்பதற்காே சிைப்பு விருது’ மற்றும் ‘சுற்றுலாவுக்குகந்த சிைந்த 

இரயில் நிளலயம் (விோகப்பட்டிேம்)’ உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் ஆந்திர பிரனதே மாநிலம் மூன்று னதசிய 

சுற்றுலா விருதுகளள தபற்ைது. 

 ோகே சுற்றுலா பிரிவில், னகாவாவும், மத்திய பிரனதேமும் இளணந்து விருதிளே தவன்ைே. 

திளரப்படம் எடுப்பதற்கு உகந்த மாநிலத்திற்காே விருளத உத்தரகாண்ட் மாநிலம் தபற்ைது. தகவல் 

ததாழில்நுட்பத்தின் புதுளமயாே பயன்பாட்டிற்காே விருளத ததலுங்காோ மாநிலம் தவன்ைது. 

5.அண்ளமயில் ேர்வனதே கிரிக்தகட்டிலிருந்து ஓய்வுதபற்ை ோரா தடய்லர், எந்த நாட்ளடச் 

னேர்ந்தவராவார்? 

A) யமற்கிந்தி த் தீவுகள்  

B) நியூசிலோந்து 

C) இங்கிலோந்து  

D) ஆஸ்தியேலி ோ 
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 உலகின் சிைந்த விக்தகட் கீப்பர்களுள் ஒருவராகக் கருதப்படும் இங்கிலாந்து விக்தகட் கீப்பர் ோரா 

தடய்லர், ேமீபத்தில், ேர்வனதே கிரிக்தகட்டிலிருந்து ஓய்வுதபற்ைார். 2006இல் இங்கிலாந்து கிரிக்தகட் 

அணியில் அறிமுகமாே ோரா, மூன்றுவித கிரிக்தகட் னபாட்டிகளிலும் னேர்த்து தமாத்தம் 6,553 ேர்வனதே 

இரன்கள் எடுத்துள்ளார். விக்தகட் கீப்பராே ோரா, தமாத்தம் 232 விக்தகட் வீழ்ச்சிகள் தேய்துள்ளார். 

6.நடப்பாண்டின் உலக சுற்றுலா நாளுக்காே கருப்தபாருள் என்ே? 

A) Tourism opens doors for women 

B) Tourism and the Digital Transformation 

C) Tourism and Jobs  

D) Tourism: Responding to the Challenge of Climate Change 

 பன்ோட்டுச் ேமூகங்களிளடனய சுற்றுலாவின் பங்கு குறித்த விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவதற்கும், 

உலதகங்கிலும் உள்ள ேமூக, கலாோர, அரசியல் மற்றும் தபாருளாதார விழுமியங்களள அது எவ்வாறு 

பாதிக்கிைது என்பளத நிரூபிப்பதற்குமாக ஒவ்னவார் ஆண்டும் தேப்.27 அன்று உலக சுற்றுலா நாள் 

அனுேரிக்கப்படுகிைது. “சுற்றுலா மற்றும் னவளலகள்: அளேவருக்குமாே சிைந்த எதிர்காலம்” என்பது 

நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்காே கருப்தபாருளாகும். 

7.மகாராஷ்டிர னதர்தலுக்காே நல்தலண்ண தூதராக னதர்வு தேய்யப்பட்டுள்ள நடிகர் யார்? 

A) அக்ஷ ் குமோோ் 

B) சல்மோன் கோன் 

C) பிோி ங்கோ யசோப்ேோ 

D) மோதுோி தீட்சித்  

 மகாராஷ்டிர ேட்டேளபக்கு அக்.21 அன்று னதர்தல் நடத்தப்பட்டு, அக்.24 அன்று முடிவுகள் தவளியிட 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்நிளலயில், னதர்தலில் மக்கள் வாக்களிப்பதன் அவசியத்ளத வலியுறுத்தியும், 

ஜேநாயக கடளமளய நிளைனவற்றும் விதமாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திடவும் ‘னதர்தல் நல்தலண்ண 

தூதராக’ நடிளக மாதூரி தீட்சித்ளத மகாராஷ்டிர னதர்தல் ஆளணயம் நியமித்துள்ளது. 

 இது ததாடர்பாக நடிளக மாதூரி தீட்சித் நடித்துள்ள ‘Let’s Vote’ என்ை விழிப்புணர்வு காதணாளிளயயும் 

அம்மாநில னதர்தல் ஆளணயம் தவளியிட்டுள்ளது. 

8.ஈஸ்வர் ேந்திர வித்யாோகரின் வீட்டில் அருங்காட்சியகம் அளமக்க முடிவுதேய்துள்ள மாநில 

அரசு எது? 

A) பீகோோ் 

B) ஜோோ்க்கண்ட் 

C) யமற்கு வங்கம்  

D) ஒடிசோ 
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 19ஆம் நூற்ைாண்ளடச் னேர்ந்த ேமூக சீர்திருத்தவாதியாே ஈஸ்வர் ேந்திர வித்யாோகரின் வடக்கு 

தகால்கத்தா வீட்டில் அருங்காட்சியகம் ஒன்ளை அளமக்க னமற்கு வங்க அரசு முடிவுதேய்துள்ளது. அங்கு 

அவர் தேது வாழ்வின் களடசி சில ஆண்டுகளள கழித்தார். பாசிம் னமதினிபூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 

பிர்சிங்காபூர் கிராமத்தில் அவர் பிைந்தது முதல் வடக்கு தகால்கத்தாவில் அவர் மளைந்தது வளர இந்த 

அருங்காட்சியகம் அவரது வாழ்க்ளகளய விவரிக்கிைது. அவர் வங்காள மறுமலர்ச்சியில் முக்கிய 

நபராகவும், ஹிந்து விதளவ மறுமணத்துக்காே மிக முக்கியமாே பரப்புளரயாளராகவும் இருந்தார். 

9. “KAZIND–2019” என்பது இந்தியா மற்றும் எந்நாட்டுக்கும் இளடனயயாே கூட்டு இராணுவப் 

பயிற்சியாகும்? 

A) கஜகஸ்தோன்  

B) கிோ்கிஸ்தோன் 

C) தஜிகிஸ்தோன் 

D) துோ்க்ஜமனிஸ்தோன் 

 இந்னதா-கஜகஸ்தான் கூட்டு ராணுவப்பயிற்சியாே “KAZIND-2019”இன் 4ஆவது பதிப்பு பித்னதாகரில் 

வரும் அக்னடாபர்.2 முதல் 15 வளர நடத்தப்படும். மளலப்பாங்காே நிலப்பரப்பில் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு 

நடவடிக்ளககளுக்கு முக்கியத்துவமளித்து, கூட்டுப்பயிற்சிளய னமற்தகாள்வனத இதன் னநாக்கமாகும். 

10.இராமன்ோட் 2 என்ை மிகச்சிறிய அளவிலாே தேயற்ளகக்னகாளள தவற்றிகரமாக ஏவிய 

விண்தவளி நிறுவேம் எது? 

A) நோசோ  

B) இஸ்யேோ 

C) ஜோக்ஸோ 

D) யேோஸ்யகோஸ்யமோஸ் 

 17 வயதாே இந்திய மாணவர் அபாஸ் சிக்கா வடிவளமத்த ‘இராமன்ோட் 2’ என்னும் மிகச்சிறிய 

தேயற்ளகக்னகாளள NASA தவற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவியது. SPACE குழுமத்தின் நிறுவேரும் 

தளலவர் மற்றும் னமலாண்ளம இயக்குநருமாே ேச்சின் பம்பா மற்றும் அந்நிறுவேத்தின் ஆராய்ச்சிக் 

குழுமத்தின் உதவினயாடு SPACE இந்தியாவுடோே உள்ளுளை பயிற்சியின்னபாது சிக்கா இந்தச் 

தேயற்ளகக்னகாளள உருவாக்கிோர். சூரியன் மற்றும் விண்தவளியிலிருந்து வரும் கதிர்வீச்ளே 

அளவிடுவதற்காே உபகரணங்களள இது எடுத்துச்தேல்கிைது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 பழளமயாே மரங்கள் மற்றும் பலவளக னராஜா தேடிகளள பராமரிப்பதற்காக, தமிழ்நாடு அரசின் 

னதாட்டக்களலத்துளைக்கு, மத்திய அரசு மூன்று ‘SKOCH’ விருதுகளள வழங்கியுள்ளது. 
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