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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. MITஇல் உள்ள அப்துல் இலத்தீப் ஜமீல் வறுமை ஒழிப்பு ஆய்வகத்துடன் (J-PAL) கூட்டுசேர 
முடிவுசேய்துள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) மேற்கு வங்கே் 

B) பீகாா் 

C) ஒடிசா  

D) உத்தர பிரமதசே் 

 ைாநிலத்தின் பல்சவறு துமைகள் ோர்ந்த வறுமை ஒழிப்புத்திட்டங்களின் தாக்கத்மத அதிகரிப்பதற்காக 
ச ாபல்பரிசுசபற்ை அபிஜித் பானர்ஜி ைற்றும் எஸ்தர் டுப்சலா ஆகிச ாரால் நிறுவப்பட்ட அப்துல் இலத்தீப் 
ஜமீல் வறுமை ஒழிப்பு ஆய்வகத்துடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் ஒடிோ ைாநில அரோங்கம் 
மகச ழுத்திட்டுள்ளது. 5T (Teamwork, Technology, Transparency, Time leading to Transformation) 
மு ற்சியின் ஒருபகுதி ாக, இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மகச ழுத்தாகியுள்ளது. 

2.  டப்பாண்டில் வரும் உலக  கரங்கள்  ாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன? 

A) Designed to Live Together 

B) Inclusive Cities, Shared Development 

C) Changing the world  

D) Promoting a better urban future 

 உலகளாவி   கரை ைாக்கலில் ஆர்வங்சகாண்ட ேர்வசதே ேமூகங்ககமள ஊக்குவிப்பதற்காகவும் 
 கரை ைாக்கலில் ேவால்கமள எதிர்சகாள்ளும்  ாடுகளுக்கிமடச  ஒத்துமைப்பு  ல்குவதற்காகவும் 
ஒவ்சவார் ஆண்டும் அக்.31 அன்று ஐ. ா அமைப்பின் உலக  கரங்கள்  ாள் கமடப்பிடிக்கப்படுகிைது.  

 “Changing the world: innovations and better life for future generations” என்பது  டப்பாண்டில் வரும் 
இந் ாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். “Better City, Better Life” என்பது இந் ாளுக்கு வைங்கப்சபறும் 
சபாதுவான கருப்சபாருளாகும். 

3.ஜப்பானில், 2019 சோசோ (ZoZo) ோம்பி ன்ஷிப்மப சவன்ை சகால்ப் வீரர்  ார்? 

A) அனிா்பன் லஹிாி 

B) ம ாதி ரந்தவா 

C) ககன் ீத் புல்லா் 

D) டைகா் உை்ஸ்  

 ஜப்பானில்  டந்த 2019 சோசோ ோம்பி ன்ஷிப் சபாட்டியில், அசைரிக்காவின் மடகர் உட்ஸ் பட்டத்மத 
சவன்ைார். இது அவரது 82ஆவது PGA சுற்றுப்ப ண பட்டைாகும். இதன்மூலம், இச்சுற்றுப்ப ணத்தில் 
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அதிக பட்டங்கமளப் சபற்ை ோம் ஸ்னீடின் (அசைரிக்கா) ோதமனகமள அவர் ேைன் சேய்துள்ளார். 
இந்தப் சபாட்டிக்கான பரிசுத்சதாமக $9.75 மில்லி ன் அசைரிக்க டாலர்களாகும். 

4. “ச கிழிக்குப்மபகளுக்கு ஈடாக உணவு” என்ைசவாரு புதி  மு ற்சிம  சதாடங்கியுள்ள 
ைாநில அரசு எது? 

A) தேிழ்நாடு 

B) ஒடிசா  

C)  ாா்க்கண்ை் 

D) மேற்கு வங்கே் 

 ச கிழி ப ன்பாட்டால் ஏற்படும் அபா ங்கள் குறித்து விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்தும் ஒரு மு ற்சி ாக, 

சகாராபுத் ைாவட்டத்தில் உள்ள சகாட்பாட் ச ாட்டிஃமபடு ஏரி ா கவுன்சிலானது ஒரு கிசலா ச கிழிக் 
குப்மபகளுக்கு ஈடாக ஏமைகளுக்கு இலவே உணமவ வைங்கிவருகிைது. இது, ஒடிோ ைாநில அரசின் 
‘ஆகார்’ திட்டத்தின்கீழ் சைற்சகாள்ளப்படுகிைது. 

 ஒடிோ ைாநில அரோங்கத்தின் ‘ஆகார்’ திட்டத்தின்கீழ்,  கர்ப்புைங்களில் உள்ள ஏமை ைக்களுக்கு `5 

சேலவில் அரிசி ைற்றும் காய்கறிகளுடன் கூடி  ப று அடங்கி  உணவு வைங்கப்படுகிைது. 

5.அண்மையில் காலைான ஜான் விதர்ஸ்பூன், எந்த  ாட்மடச் சேர்ந்த பிரபல  மகச்சுமவ 
 டிகராவார்? 

A) ஐக்கிய அமோிக்க நாடுகள் (USA)  

B) நியூசிலாந்து 

C)  ப்பான் 

D) பிரான்ஸ் 

 ‘Friday’ & ‘The Wayan Brothers’ ஆகி   மகச்சுமவ  ாடகத்தில்  டித்தமைக்காக மிகவும் பிரபலைாக 
அறி ப்பட்ட  மகச்சுமவ  டிகரான ஜான் விதர்ஸ்பூன் (77), அக்.30 அன்று காலைானார். ‘Hollywood 

Shuffle’, ‘Boomerang’, ‘Vampire in Brooklyn’, ‘I’m Gonna Get You Sucka’, ‘Bird’ ைற்றும் ‘The Meteor Man’ 
உள்ளிட்டமவ அவர்  டித்த சில திமரப்படங்களாகும். 

6.அண்மையில் ISA கட்டமைப்பின் ஒப்பந்தத்தில் மகச ழுத்திட்ட புனித கிட்ஸ் ைற்றும் ச விஸ் 
ஆகி மவ எந்தப் சபருங்கடலில் அமைந்துள்ள தீவு  ாடுகளாகும்? 

A) பசிபிக் மபருங்கைல் 

B) இந்தியப் மபருங்கைல் 

C) ஆா்டிக் மபருங்கைல் 

D) அை்லாண்டிக் மபருங்கைல்  
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 புது தில்லியில்  டந்த அதன் ISAஇன் இரண்டாவது கூட்டத்தில், எரித்ரி ா ைற்றும் புனித கிட்ஸ் ைற்றும் 
ச விஸ் ஆகி   ாடுகள் ேர்வசதே சூரி  ஆற்ைல் கூட்டணியின் (ISA) கட்டமைப்பு ஒப்பந்தத்தில் 
மகச ழுத்திட்டன. இதன்மூலம், ISA கட்டமைப்பின் ஒப்பந்தத்தில் மகச ழுத்திட்டுள்ள  ாடுகளின் 
எண்ணிக்மக 83 ஆக ைாறியுள்ளது. 

 இந்தக் கூட்டத்தில் சபசி  ISAஇன் தமலவரான R K சிங், (மின்ோரம், புதி  ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க 
எரிேக்தி அமைச்ேகத்தின் அமைச்ேர்) சூரி  ஆற்ைலின் முக்கி த்துவம் குறித்து வலியுறுத்தினார். 

7.அண்மையில் காலைான கிரிஜா கிர், எந்த சைாழிோர்ந்த புகழ்சபற்ை எழுத்தாளர்? 

A) தேிழ் 

B) ேராத்தி  

C) மதலுங்கு 

D) ஒடியா 

 பிரபல ைராத்தி எழுத்தாளரான கிரிஜா கிர் (86), அக்.31 அன்று பாந்த்ராவில் காலைானார். பல  ாவல்கள், 

கமதகள், ப ணக்குறிப்புகள் ைற்றும் சிைார்களுக்கான நூல்கமள அவர் எழுதியுள்ளார். 1968-1978 
வமர ‘அனுராதா’ இதழில் உதவி ாசிரி ராகவும் அவர் பணி ாற்றினார். 

8. UNESCO, இந்தி ாவின் எந்த  கரத்மத ‘Creative City of Gastronomy’ என அறிவித்துள்ளது? 

A) முே்டப  

B) மசன்டன 

C) டஹதராபாத்  

D) வாரணாசி 

  டப்பாண்டு (அக்.31) உலக  கரங்கள்  ாளன்று ஐ. ா கல்வி, அறிவி ல் ைற்றும் கலாோர அமைப்பால் 
(UNESCO) சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட 66  கரங்களில் மும்மப ைற்றும் மைதராபாத் ஆகி   கரங்கள் 
இடம்சபற்றுள்ளன. இவ்விரு  கரங்கமளயும் UNESCO தனது ‘பமடப்பாக்க  கரங்கள் – Creative 

Cities’ வமல மைப்பில் சேர்த்துள்ளது. 

 மும்மப திமரப்பட  கரைாகவும் (Creative City of Films) மைதராபாத் அறுசுமவ உணவு  கரைாகவும் 
(Creative City of Gastronomy) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, இந்தி   கரங்களான சேன்மன, 

வாரணாசி ஆகி மவ இமே  கரங்களாகவும் (Creative City of Music), சஜய்ப்பூர் - மகவிமன ைற்றும் 
 ாட்டுப்புைக்கமல  கரைாகவும் (Creative City of Handicrafts & Folks) பட்டி லிடப்பட்டுள்ளன. 

9.உலக சிக்கன  ாள் (World Thrift Day) கமடப்பிடிக்கப்படும் எது? 

A) அக்மைாபா் 30   B) அக்மைாபா் 31 

C) அக்மைாபா் 29   D) அக்மைாபா் 28 
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 ைக்களிடம் சிக்கனத்தின் அவசி த்மதயும், சேமிப்பின் முக்கி த்துவத்மதயும் உணர்த்தும் ச ாக்கில், 

ஒவ்சவார் ஆண்டும் அக்.30 அன்று இந்தி ாவில் (அக்.31 அன்று உலகளவில்) உலக சிக்கன  ாள் 
சகாண்டாடப்படுகிைது. 

10. 35ஆவது ASEAN உச்சிைா ாட்டில் பங்சகற்கும் இந்தி  தூதுக்குழுமவ வழி டத்துவது 
 ார்? 

A) இராே்நாத் மகாவிந்த் 

B) மவங்டகயா 

C) நமரந்திர மோடி  

D) இரா ்நாத் சிங் 

 அக்.31 சதாடங்கி  வ.4 வமர பாங்காக்கில் 35ஆவது ASEAN உச்சிைா ாடு  மடசபறுகிைது. இதமன 
தாய்லாந்து பிரதைர் பிரயுத் ோன்-ஓ-ோ, IMPACT ைா ாட்டு வளாகத்தில் சதாடங்கிமவத்தார். 
சதன்கிைக்கு ஆசி   ாடுகளின் ேங்கம் (ASEAN) என்பது சதன்கிைக்காசி  பிராந்தி த்தில் அரசி ல், 

சபாருளாதாரம் ைற்றும் ேமூக-ஒத்துமைப்மப ஊக்குவிக்கும் 10 உறுப்பு ாடுகளின் கூட்டணி ாகும். 
 வ.3, 4 ஆகி  சததிகளில்  மடசபறும் இவ்வுச்சி ைா ாட்டில் பிரதைர் சைாடி கலந்துசகாள்வார்.  

 “Advancing Partnership for Sustainability” என்பது இந்த உச்சிைா ாட்டின் கருப்சபாருளாகும். 5  ாட்கள் 
 டக்கும் இவ்வுச்சிைா ாட்டின்சபாது கிைக்காசி ா உச்சிைா ாடு (EAS) ைற்றும் பிராந்தி  விரிவான 
சபாருளாதார உச்சிைா ாடு ஆகி மவ  மடசபறும். இந்தி ா, அசைரிக்கா, சீனா, ஜப்பான், சகாரி  
குடி ரசு, ஆஸ்திசரலி ா ைற்றும் நியூசிலாந்து உள்ளிட்ட எட்டு சபச்சுவார்த்மத கூட்டாளர்  ாடுகளின் 
தமலவர்கமளத்தவிர 10 ASEAN  ாடுகளின் தமலவர்களும் இதில் பங்சகற்கின்ைனர். 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ் ாடு  ாள் –  வம்பர் 1. 

 கீைடி அகைாய்வில் கிமடத்த சபாருட்கமள காட்சிப்படுத்துவதற்காக ̀ 12.21 சகாடி சேலவில், சிவகங்மக 
ைாவட்டத்தில் உள்ள சகாந்தமக கிராைத்தில் அருங்காட்சி கம் அமைக்கப்படும் எனத் தமிழ் ாடு அரசு 
அறிவித்துள்ளது. தமிைர்களின் பண்பாடு, சதான்மை குறித்து அறிந்துசகாள்ளும் வமகயில் இந்த 
அருங்காட்சி கம் அமைக்கப்படவுள்ளது. 

 தஞ்ோவூர் சபரி  சகாவிமலச் சுற்றியுள்ள அகழியும், சகாட்மடச்சுவரும் ‘சபாலிவுறு  கரம்’ திட்டத்தின் 
கீழ் `180 சகாடி ைதிப்பில் சீரமைக்கப்படவுள்ளன. தஞ்ோவூர்  கராட்சி கடந்த 2014இல் ைா கராட்சி ாக 
தரமு ர்த்தப்பட்டது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இஸ்ர ோவுடன் இணைந்து விண்வெளி வ ோழில்நுட்ப ணையத்ண  அணைப்ப ற்கு முடிவு 
வெய்துள்ள IIT எது? 

A) ஐஐடி தில்லி  

B) ஐஐடி கான்பூா் 

C) ஐஐடி பாம்பப 

D) ஐஐடி சென்னன 

 இந்திய விண்வெளி ஆய்வு ணையத்தின் (ISRO) உ வியுடன் தில்லியில் உள்ள இந்திய வ ோழில்நுட்பக் 
கல்வி நிறுெனத்தில் (ஐஐடி) விண்வெளி வ ோழில்நுட்ப ணையம் அணைக்க முடிவுவெய்யப்பட்டுள்ளது. 
விண்வெளி வ ோழில்நுட்பத் துணையில் புதிய ஆ ோய்ச்சிகணள ரைற்வகோள்ெ ற்கோக இந்  ணையம் 
வெயல்படும். வெயற்ணக நுண்ைறிவு, நோரனோ வ ோழில்நுட்பம், வெயல்பணி ஜவுளி (functional textiles) 
உள்ளிட்ட எந் வெோரு துணையிலும், ஓர் ஆ ோய்ச்சி நிறுெனைோக ஐஐடி தில்லியோனது இஸ்ர ோவின் 
கல்விப்பங்கோள ோக இருக்கும் எனவும் வ ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2.எந்  நக த்தில், “eCAPA 2019” என்ை அறிவுெோர் குணைபோடுணடய திைணையோளர்களுக்கோன 
இந்தியோவின் மு ல் கணை கண்கோட்சி வ ோடங்கியுள்ளது? 

A) கான்பூா் 

B) சகாெ்ெி 

C) புது தில்லி  

D) பேராடூன் 

 வடளன் ரநோய்க்குறி, ஆட்டிெம், ைனநை குணைபோடு, ெலிப்புத் ோக்கக் ரகோளோறு ைற்றும் டிஸ்வைக்ஸியோ 
ஆகியெற்ைோல் போதிக்கப்பட்ட கணைஞர்களுக்கோன இந்தியோவின் மு ல் கணை கண்கோட்சியோனது 
நெ.2 அன்று புது தில்லியில் வ ோடங்கியது. 

 “eCAPA 2019 – Art from the Heart” என்பது அத் ணகய கணைஞர்கள் அெர்களின் திைணைணய 
வெளிப்படுத்துெ ற்கோன ஒரு  னித்துெைோன ெோய்ப்ணப ெழங்குகிைது. இந் க் கண்கோட்சி நெ.14ஆம் 
ர தி ெண  ெத் ர்பூர் பண்ணைகளின் STIR அ ங்கில் நணடவபறும். 

3.சிலி விைகிய பின்னர் ஐ.நோ.வின் கோைநிணை ைோற்ை ைோநோட்ணட (COP 25) நடத்தும் நக ம் எது? 

A) நியூயாா்க் 

B) பாாிஸ் 

C) மாே்ாிே்  

D) புது தில்லி 
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 ஸ்வபயினோனது ைோட்ரிடில் ெரும் டிெ.2-13 ெண  கோைநிணை ைோற்ைம் வ ோடர்போன ஐக்கிய நோடுகளின் 
கட்டணைப்பு ைோநோட்ணட (COP 25) நடத் வுள்ளது. இந்  அறிவிப்ணப ஐக்கிய நோடுகளின் கோைநிணை 
ைோற்ை நிர்ெோக வெயைோளர் போட்ரிசியோ எஸ்பிரனோெோ வெளியிட்டோர். 

 சிலி அ ெோங்கத்திற்கு எதி ோன ர சிய அணைதியின்ணை கோ ைைோக சிலி இந்  நிகழ்ணெ நடத்துெதில் 
இருந்து விைக முடிவு வெய் ண  அடுத்து, ைோநோடு நடத்  முடிவு வெய்யப்பட்ட அர  ர திகளில் COP 
25ஐ ைோட்ரிட்டில் நடத்  ஸ்வபயின் முன்ெந் து. நோட்டின் அணைதியின்ணைணயக் கருத்தில் வகோண்டு 
COP 25 ைோநோட்ணட நடத் வில்ணை என்ை முடிணெ அக்.30 அன்று UNFCCக்கு சிலி வ ரிவித்திருந் து. 

4.இந்திய ெர்ெர ெ திண ப்பட விழோவில் (IFFI-2019) கூட்டோள ோக (partner) இருக்கும் நோடு எது? 

A) ஆப்கானிஸ்தான் 

B) இரஷ்யா  

C) ெீனா 

D) ஜப்பான் 

 ஐம்ப ோெது இந்திய ெர்ெர ெ திண ப்பட விழோெோனது (IFFI-2019) நெ.20-28 ெண  ரகோெோவில் 
நணடவபைவுள்ளது. நடப்போண்டு விழோவில், இ ஷ்யோ கூட்டோளர் நோடோக (partner country) இருக்கும். 
இந்நிகழ்வின்ரபோது, நடிகர் இ ஜினிகோந்துக்கு, ‘Icon of Golden Jubilee’ என்னும் விருதும், பிவ ஞ்சு 
நடிணக இெவபல் ஹுப்வபர்டுக்கு ‘ெோழ்நோள் ெோ ணனயோளர்’ விருதும் ெழங்கப்படும் என ைத்திய அ சு 
அறிவித்துள்ளது. 

5.நடப்போண்டுக்கோன ெோஸ் ோ ோம் விருண  வென்றுள்ளெர் யோர்? 

A) M பத்மகுமாா் 

B) K P நந்தகுமாா்  

C) V A ஸ்ரீகுமாா் பமனன் 

D) உன்னி பமனன் 

 ஓமிரயோபதி ைருத்துெரும், பர ோபகோரியுைோன K P நந் குைோர், ெடக்கந்  த்தில் அணைந்துள்ள  ோைண க் 
குளம் ஸ்ரீ ெபரிைணை ஐயப்ப சுெோமி ரகோவிைோல் நிறுெப்பட்ட நடப்போண்டின் (2019) ெோஸ் ோ ம் விருண  
வென்றுள்ளோர். கணை ைற்றும் ெமூக-கைோெோ  துணைகளுக்கு அெர்வெய்  பங்களிப்புகணள கருத்தில் 
வகோண்டு, K P நந் குைோர் இவ்விருதுக்கு ர ர்வுவெய்யப்பட்டுள்ளோர். 

 `25,000 வ ோக்கப்பரிசு, ஒரு ெோன்றி ழ் ைற்றும் போ ோட்டுப்பத்தி ம் உள்ளிட்டணெ அடங்கிய இவ்விருது, 
ெரும் டிெ.22 அன்று நணடவபைவுள்ள ஒரு விழோவில் K P நந் குைோருக்கு ெழங்கப்படும். 
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6.2019 இத் ோலிய ரகோல்டன் ைைல்சிற்பக்கணை விருதுக்கு ர ர்வு வெய்யப்பட்டுள்ள இந்திய 
ைைல் சிற்பக்கணைஞர் யோர்? 

A) மனிஷா ஸ்வங்கா் 

B) தன்ராஜ் சஷல்பக 

C) நிதிஷ் பாரதி 

D) சுதா்ென் பே்நாயக்  

 புகழ்வபற்ை ைைல் சிற்பக்கணைஞ ோன சு ர்ென் பட்நோயக், நடப்போண்டுக்கோன இத் ோலிய ரகோல்டன் 
ைைல்சிற்பக்கணை விருதுக்கு ர ர்வு வெய்யப்பட்டுள்ளோர். இத் ோலியில், நெ.13-18 ெண  நணடவபறும் 
ெர்ெர ெ ஸ்ரகோ ோனோ ைைல் ரநட்டிவிட்டி ரபோட்டியின்ரபோது அெருக்கு இந்  விருது ெழங்கப்படும். 
ரைலும், இந்நிகழ்வில், பட்நோயக் இந்தியோணெ பி திநிதித்துெப்படுத்துெோர். 

7. `250 ரகோடி நிதி தி ட்டுெ ற்கோக ெர்ெர ெ முன்னோள் ைோைெர் நன்வகோணட திட்டத்ண  
அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ஐஐடி எது? 

A) ஐஐடி தில்லி  

B) ஐஐடி கான்பூா் 

C) ஐஐடி பாம்பப 

D) ஐஐடி சென்னன 

 தில்லி ஐஐடி நிறுெனத்துக்கு `250 ரகோடி நிதி தி ட்டும் முன்னோள் ைோைெர்கள் நன்வகோணட 
திட்டத்ண  இந்திய குடிய சுத் ணைெர் இ ோம்நோத் ரகோவிந்த் வ ோடங்கிணெத்துள்ளோர். மு லில் `255 
ரகோடிக்கு வ ோடங்கும் இந்  நன்வகோணட திட்டம், ெரும் 2020ஆம் ஆண்டில் `1000 ரகோடியோகவும் 
2025ஆம் ஆண்டில் `7000 ரகோடியோகவும் படிப்படியோக உயர்த்  திட்டமிடப்பட்டுள்ள ோக முன்னோள் 
ைோைெர்கள் அணைப்பினர் வ ரிவித்துள்ளனர். 

 பிளிப்கோர்ட் இணை நிறுெனர்களோன பின்னி பன்ெோல் ைற்றும் ெச்சின் பன்ெோல் ஆகிரயோர் `125 ரகோடி 
நிதி அளித்துள்ளனர். அெர்கணளத்  வி , பல்ரெறு முன்னோள் ைோைெர்களிடமிருந்து  ைோ `5 ரகோடி 
மு ல் `25 ரகோடி ெண  நிதி அளித்துள்ளனர். 

8.எந்  நக த்தில், சீக்கிய அருங்கோட்சியகமும் ஆ ோய்ச்சி ணையமும் அணைக்க ைத்திய பி ர ெ 
அ சு முடிவுவெய்துள்ளது? 

A) பபாபால்  

B) ஜபல்பூா்  

C) இந்துூா் 

D) குவாலியா் 
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 சீக்கிய ை த்ண த் ர ோற்றுவித்  குருநோனக் ர வின் 550ஆெது பிைந் நோணள முன்னிட்டு ஜபல்பூரில் 
`20 ரகோடி வெைவில் சீக்கிய அருங்கோட்சியகமும் ஆ ோய்ச்சி ணையமும் நிறுவுெ ற்கு ைத்தியப்பி ர ெ 
கோங்கி சு அ சு முடிவெடுத்துள்ளது. இது வி  குருநோனக் ர வுடன் வ ோடர்புணடய அம்ைோநிைத்தில் 
உள்ள ஆறு இடங்கணள ெைய சுற்றுைோ  ைங்களோக ரைம்படுத் வும் ை.பி அ சு தீர்ைோனித்துள்ளது. 

 ரபோபோலில் உள்ள வ க்ரி ெோகிப், இந்தூரில் உள்ள இம்லி ெோகிப் ைற்றும் வபத்ைோ ெோகிப், ஓம்கோர சுெரில் 
உள்ள குருத்ெோ ோ, உஜ்ணஜனில் உள்ள குருநோனக் கத் குருத்ெோ ோ ைற்றும் ஜபல்பூரில் உள்ள குெோரி 
கத் குருத்ெோ ோ ஆகிய இடங்கள் ர ர்ந்வ டுக்கப்பட்டுள்ளன. 

9. ‘ெக்தி-2019’ என்னும் இந்ர ோ-பிவ ஞ்சு பயிற்சியோனது எந் ப் பி ோந்தியத்தில் வ ோடங்கியது? 

A) உதய்பூா் 

B) பஜாத்பூா் 

C) பிகாபனா்  

D) சஜய்ப்பூா் 

 ‘ெக்தி-2019’ என்பது இந்தியோ ைற்றும் பி ோன்சில் என ஈ ோண்டுக்வகோரு முணை ைோறி ைோறி நடத் ப்படும் 
ஒரு பயிற்சியோகும். நடப்போண்டில், அக்.31 மு ல் நெ.13 ெண  இந்தியோவில்  ோஜஸ் ோனின் பிகோரனரில் 
இது நடத் ப்படவுள்ளது. போணைெனம் ரபோன்ை நிைப்ப ப்பின் பின்னணியில் பயங்க ெோ  எதிர்ப்பு 
நடெடிக்ணககணள பயிற்சியளிப்பதில் இது கெனம் வெலுத்தும். இரு பணடகளுக்கிணடரயயோன புரி ல், 

ஒத்துணழப்பு ைற்றும் இயங்கு ன்ணைணய ரைம்படுத்துெண  இது ரநோக்கைோகக் வகோண்டுள்ளது. 

10. SCO உறுப்பு நோடுகளின்  ணைெர்கள் கவுன்சிலின் நடப்போண்டு கூட்டம் நணடவபற்ை நக ம் 
எது? 

A) தாஷ்கண்ே்  

B) பிஷ்பகக் 

C) அஷ்கபாத் 

D) பாகு 

 நெ.1-2 அன்று உஸ்வபகிஸ் ோனின்  ோஷ்கண்டில் நணடவபறும் SCO உறுப்புநோடுகளின்  ணைெர்கள் 
கவுன்சில் (CHG) கூட்டத்தில், இந்தியோவின் ெோர்போக போதுகோப்பு அணைச்ெர் இ ோஜ்நோத் சிங் பங்ரகற்போர். 
இது, இந்தியோ SCO உறுப்பின ோன பிைகு நணடவபறும் மூன்ைோெது CHG கூட்டைோகும். கணடசி இ ண்டு 
CHG கூட்டங்கள் 30 நெம்பர் - 1 டிெம்பர் 2017 ெண , இ ஷ்யோவின் ரெோச்சியிலும், 2018 11-12 
அக்ரடோபரில்  ஜிகிஸ் ோனின் துஷோன்ரபவிலும் நணடவபற்ைன. 

 கூட்டத்தில் பங்ரகற்கும்  ணைெர்கள்,  ங்கள் கைந்துண யோடல்களில் SCO பி ோந்தியத்தில் பை  ப்பு 
வபோருளோ ோ  ஒத்துணழப்பு / வபோருளோ ோ  ரைம்போடு குறித்து கெனம் வெலுத்துெோர்கள் என்று 
எதிர்போர்க்கப்படுகிைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘டஸ்ட்லிக்-2019’ என்னும் இந்தியா-உஸ்பெகிஸ்தான் இடடயிலான முதலாவது கூட்டு 
இராணுவப் ெயிற்சியானது எந்தப் பிராந்தியத்தில் பதாடங்கப்ெட்டுள்ளது? 

A) புகாரா 

B) ஷாாிசாப்ஸ் 

C) சமா்கண்ட் 

D) தாஷ்கண்ட்  

 ‘டஸ்ட்லிக்-2019’ என்னும் இந்தியா-உஸ்பெகிஸ்தான் இடடயிலான முதலாவது கூட்டு இராணுவப் 
ெயிற்சியானது தாஷ்கண்டுக்கு அருககயுள்ள சிர்ச்சிக் ெயிற்சிக் களத்தில் பதாடங்கப்ெட்டுள்ளது. இந்திய 
ொதுகாப்பு அடைச்சர் இராஜ்நாத் சிங் ைற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான் ொதுகாப்பு அடைச்சர் கைஜர் பஜனரல் 
ெககாதிர் நிசாகைாவிச் குர்ெகனாவ் ஆகிகயார் இந்த இராணுவப் ெயிற்சிடயத் பதாடங்கி டவத்தனர்.  

 ெயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்டககடள டையைாகக் பகாண்ட இந்தப் ெயிற்சி நவ.13 வடர பதாடரும். 
இந்தப் ெயிற்சியின்கொது, உஸ்பெகிஸ்தான் இராணுவத்துடன் இந்திய இராணுவப் ெடட இடைந்து 
ெயிற்சிபெறும். இப்ெயிற்சி, இரு நாடுகளின் ஆயுதப்ெடடகளுக்கு இடடயில் சிறந்த நடடமுடறகள் & 
அனுெவங்கடளப் ெகிர்ந்து பகாள்ள உதவும். இந்தியாவும் உஸ்பெகிஸ்தானும் இராணுவ ைருத்துவம் 
ைற்றும் இராணுவ கல்வி ஆகிய துடறகளில் 3 புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தங்களில் டகபயழுத்திட்டுள்ளன. 

2.ஜப்ொனில் நடப்ொண்டுக்கான (2019) ரக்பி உலகக்ககாப்டெடய பவன்ற நாடு எது? 

A) ஜப்பான் 

B) இங்கிலாந்து 

C) ததன்னாப்பிாிக்கா  

D) சிங்கப்பூா் 

 நவ.3 அன்று பதன்னாப்பிரிக்க அணி இங்கிலாந்து அணிடய கதாற்கடித்து ரக்பி உலகக்ககாப்டெடய 
பவன்றது. 2007ஆம் ஆண்டுக்குப்பின்னர் முதல்முடறயாக பதன்னாப்பிரிக்கா அணி ககாப்டெடய 
பவன்றுள்ளது. நியூசிலாந்து அணிக்குப்பிறகு 3 உலகக்ககாப்டெ ெட்டங்கடள பவன்ற இரண்டாவது 
அணியாக பதன்னாப்பிரிக்க அணி உருபவடுத்துள்ளது. 

3.பஜர்ைனியில் நடடபெற்ற 2019 சார்லார்லக்ஸ் ஓப்ென் பூப்ெந்து கொட்டியில் பவன்ற இந்திய 
விடளயாட்டு வீரர் யார்? 

A) ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி   B) லக்்ஷய தசன்  

C) பருபள்ளி காஷ்யப்   D) B சாய் பிரனீத் 
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 பஜர்ைனியில் உள்ள சப்ரூக்கனில் நடடபெற்ற சார்லார்லக்ஸ் ஓப்ென் பூப்ெந்து கொட்டியின் இறுதிப் 
கொட்டியில், சீனாவின் பசன் பவங்ஹாங் யாங்டக வீழ்த்தி இந்தியாவின் லக்ஷ்யா பசன் பவற்றி 
பெற்றுள்ளார். 

4.நிலநடுக்க மீட்புப்ெணி குறித்த நடப்ொண்டு (2019) SCO கூட்டுப்ெயிற்சிடய நடத்தவுள்ள 
இந்திய அடைப்பு எது? 

A) NDRF  

B) CISF 

C) CRPF 

D) BSF 

 நகர்ப்புறங்களில் நிலநடுக்கம் ஏற்ெடும்கொது கைற்பகாள்ளகவண்டிய கதடல் & மீட்புப்ெணி குறித்த 
ஷாங்காய் ஒத்துடைப்பு அடைப்பு (SCO) கூட்டுப்ெயிற்சியின் நடப்ொண்டு (2019) ெதிப்டெ உள்துடற 
அடைச்சர் அமித்ஷா புது தில்லியில் உள்ள அம்கெத்கர் சர்வகதச டையத்தில் பதாடங்கி டவத்தார். 

 கெரிடர் மீட்பு நடவடிக்டககடள ஒத்திடக ொர்ப்ெதற்கும் அறிவு, அனுெவம் ைற்றும் பதாழில்நுட்ெத்டதப் 
ெகிர்ந்துபகாள்வதற்குைாக இந்த 4 நாள் ெயிற்சிடய கதசிய கெரிடர் மீட்புப்ெடட (NDRF) நடத்துகிறது. 

5.ஈராண்டுக்கு ஒருமுடற நடடபெறும் காைன்பவல்த் சட்ட அடைச்சர்கள் ைாநாடானது 
அண்டையில் எந்த நகரத்தில் பதாடங்கியது? 

A) புது தில்லி 

B) தகாழும்பு  

C) டடாக்கிடயா 

D) மாடல 

 ஈராண்டுக்கு ஒருமுடற நடடபெறும் காைன்பவல்த் சட்ட அடைச்சர்கள் ைாநாடானது “Equal Access to 

Justice and the Rule of Law” என்னும் கருப்பொருளில் இலங்டகயில் உள்ள பகாழும்புவில் நவ.4 

அன்று பதாடங்கியது. இம்ைாநாட்டில், ைத்திய சட்டம் ைற்றும் நீதித்துடற அடைச்சர் இரவிசங்கர் பிரசாத் 
இந்தியாடவ பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தவுள்ளார். 

 காைன்பவல்த் நாடுகடளச் கசர்ந்த சட்ட அடைச்சர்களும் தடலடை வைக்குடரஞர்களும் ெங்ககற்கும் 
இந்த 4 நாள் ைாநாட்டில் சட்ட சிக்கல்கடளத் தீர்ப்ெதில் மில்லியன் கைக்கான ைக்கள் எதிர்பகாள்ளும் 
சவால்கள் குறித்து விவாதிக்கப்ெடும். நீதிபெறுவதில் ெல்கவறு தடடகள் நிலவும் இக்காலகட்டத்தில் 
நடடபெறும் இந்த நிகழ்வின் முக்கியத்துவம் குறித்து காைன்பவல்த் பொதுச்பசயலாளர் ொட்ரிசியா 
ஸ்காட்லாந்து வலியுறுத்தியுள்ளார். 
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6.ஆசிய ெசிபிக் ககால்ப் உச்சிைாநாடு பதாடங்கியுள்ள நகரம் எது? 

A) டடராடூன் 

B) சிம்லா 

C) குருகிராம்  

D) இலக்டனா 

 ஆசிய-ெசிபிக் ககால்ப் உச்சிைாநாடானது நவ.4 அன்று குருகிராமில் உள்ள DLF ககால்ப் & கன்ட்ரி 
கிளப்பில் பதாடங்கியது. இவ்வுச்சிைாநாடு, 2007ஆம் ஆண்டு முதல் ஆசியாவின் ெல்கவறு இடங்களில் 
பதாடர்ந்து நடடபெற்று வருகிறது. “5G Technology – A New Mindset” என்ெது நடப்ொண்டு (2019) 
ைாநாட்டுக்கான கருப்பொருளாகும். 5G பதாழில்நுட்ெந்தான் எதிர்கால டிஜிட்டல் & பதாடலத்பதாடர்பு 
பதாழில்நுட்ெங்கடள இயக்கம் என்ெதன் அடிப்ெடடயில் இக்கருப்பொருள் பதரிவு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

7. ‘பரட் அட்லஸ் பசயல்திட்ட வடரெடம்’ என்றபவான்டற அறிமுகம் பசய்துள்ள ைத்திய 
அடைச்சகம் எது? 

A) பாதுகாப்பு அமமச்சகம் 

B) புவி அறிவியல் அமமச்சகம்  

C) தவளியுறவு அமமச்சகம் 

D) சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிமல மாற்ற அமமச்சகம் 

 ‘பரட் அட்லஸ் பசயல்திட்ட வடரெடம்’ ைற்றும் பசன்டன பவள்ளத் தணிப்புக்கான ‘கடகலார பவள்ள 
எச்சரிக்டக அடைப்பு (Coastal Flood Warning System App (CFLOWS) - பசன்டன)’ ஆகியவற்டற 
குடியரசு துடைத்தடலவர் M பவங்டகயா பசன்டனயில் பவளியிட்டார். 

 இந்த வடரெடம் ைற்றும் CFLOWS-பசன்டன ஆகிய இரண்டும் தயார்நிடல ைற்றும் தடுப்பு உள்ளிட்ட 
அம்சங்கடள உள்ளடக்கிய அடைப்புகளாக கருதப்ெடுகின்றன. நகர்ப்புறத்தில் ஏற்ெடும் பவள்ளத்டத 
திறம்ெட சைாளிப்ெதற்கான இத்தடகய முயற்சிகள் மும்டெ, ைகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட பிற இந்திய 
நகரங்களிலும் விடரவில் பசயல்ொட்டுக்கு வரும். 

8.இலக்கியத்திற்கு வைங்கப்ெடும் JCB ெரிடச நடப்ொண்டில் பவன்ற இந்திய எழுத்தாளர் யார்? 

A) மாதுாி விஜய்  

B) பிரதீப் கிாிதஷன் 

C) அஞ்சும் ஹாசன் 

D) K R மீரா 

 27 வயதான ைாதுரி விஜய், ‘The Far Field’ என்ற தனது முதல் புதினத்துக்காக இலக்கியத்திற்கு 
வைங்கப்ெடும் JCB ெரிடச நடப்ொண்டில் (2019) பவன்றுள்ளார். பஹன்பீல்ட் ெரிசு ைற்றும் புஷ்கர்ட் 
ெரிடசயும் ைாதுரி பெற்றுள்ளார். 
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 இது, 2018ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்ெட்டு, ஆண்டுகதாறும் வைங்கப்ெடும் ஓர் இந்திய இலக்கியவிருதாகும். 
ஆங்கிலத்தில் ெணியாற்றும் இந்திய எழுத்தாளர் ஒருவரின் புகழ்பெற்ற புடனகடதக்ககா அல்லது 
இந்திய எழுத்தாளர் ஒருவரின் பைாழிபெயர்க்கப்ெட்ட புடனகடதக்ககா இந்தப் ெரிசு வைங்கப்ெடுகிறது. 
`25 லட்சம் ($38400) பராக்கப்ெரிடசக்பகாண்டுள்ள இவ்விருடத, JCB இலக்கிய அறக்கட்டடளடய 
நிறுவிய ஆங்கில கட்டுைான எந்திரங்கள் உற்ெத்திக் குழுவான JCB வைங்கிவருகிறது. 

9. 23 வயதிற்குட்ெட்கடார் உலக ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பின் எந்தப் பிரிவில், பூஜா பகலாட் 
இந்தியாவின் 2ஆவது பவள்ளிடய பவன்றார்? 

A) 57 கி.கி 

B) 53 கி.கி  

C) 63 கி.கி 

D) 65 கி.கி 

 23 வயதுக்குட்ெட்கடார் உலக ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் கொட்டியில், இந்தியாவின் பூஜா பகலாட் 
பவள்ளிப் ெதக்கம் பவன்றார். ெல்ககரியாவின் புடாபெஸ்ட் நகரத்தில் நடந்துவரும் இந்தப் கொட்டியில் 
ைகளிர் 53 கி.கி எடடப்பிரிவு இறுதிச்சுற்றில், இந்தியாவின் பூஜா பகலாட், முன்னாள் உலக சாம்பியன் 
ஜப்ொனின் ஹருனா ஓகுகனாவிடம் 0-2 என்ற புள்ளிக்கைக்கில் கதால்வியுற்று பவள்ளி பவன்றார். 
ஏற்கனகவ ஆடவர் 61 கி.கி பிரிவில் இந்தியாவின் இரவீந்தர் பவள்ளிப்ெதக்கம் பவன்றிருந்தார். 

10. ‘ஒற்டற ஆவைப்ெட’ பிரிவில், எந்த இந்திய கால்ெந்து லீகின் ஆவைப்ெடத்துக்கு 
நடப்ொண்டுக்கான ‘BAFTA ஸ்காட்லாந்து’ விருது கிடடத்துள்ளது? 

A) சா்ச்சில் பிரதா்ஸ் 

B) டலான்ஸ்டாா் காஷ்மீா் 

C) ாியல் காஷ்மீா்  

D) மத்திய பாரத் 

 ரியல் காஷ்மீர் FCஇன் BBC ஆவைப்ெடைானது பிரிட்டிஷ் அகாடமி திடரப்ெட ைற்றும் பதாடலக்காட்சி 
கடலகள் (BAFTA) ஸ்காட்லாந்தில் ‘ஒற்டற ஆவைப்ெடம்’ பிரிவில் விருது பவன்றுள்ளது. காஷ்மீடரச் 
கசர்ந்த இந்தக் கால்ெந்து கிளப், 2017-18 சீசனில் ஐ-லீக் இரண்டாம் பிரிவின் சாம்பியனானது. 
BBCஇன் இந்த ஆவைப்ெடம், BAFTA ஸ்காட்லாந்தில், ‘Director-Factual’ ைற்றும் ‘Single Documentary’ 
என இரண்டு பிரிவுகளின்கீழ் ெரிந்துடரக்கப்ெட்டது. 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாட்டில் கால்நடடகளுக்கான அவசர ஊர்தி கசடவடய விரிவுெடுத்தும் திட்டத்டத தமிழ்நாடு 
முதலடைச்சர் ெைனிசாமி பதாடங்கிடவத்தார். இச்கசடவடயப்பெற 1962 என்ற எண்ணில் பதாடர்பு 
பகாள்ளகவண்டும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தேசிய பழங்குடியினர் விழா நடைபபறவுள்ள நகரம் எது? 

A) கான்பூா் 

B) பாட்னா 

C) மும்பப 

D) புது தில்லி  

 15 நாட்கள் நடைபபறும் தேசிய பழங்குடியினர் திருவிழாவானது (அல்லது ஆதி மதகாத்ஸவம்) புது 
தில்லியில் நவ.16 அன்று போைங்கவுள்ளது. பழங்குடியினரின் கலாசாரம், டகவிடனப்பபாருட்கள், 
அவர்ேம் உணவு மற்றும் வணிகத்தின் பகாண்ைாட்ைந்ோன் இந்ே விழாவின் கருப்பபாருளாகும். 

 இவ்விழாவின்தபாது, இருநூற்றுக்கும் தமற்பட்ை சிற்றங்காடிகள் மூலம் பழங்குடியினரின் டகவிடனப் 
பபாருட்கள், ஓவியங்கள், உடைகள், நடககள் மற்றும் பலடவ கண்காட்சிப்படுத்ேப்பட்டு விற்படன 
பசய்யப்படும். இந்ே நிகழ்வில், இருபத்தேழு மாநிலங்கடளச்தசர்ந்ே சுமார் ஆயிரம் பழங்குடியின 
டகவிடனஞர்கள் பங்தகற்பார்கள். 

2.ஐந்ோவது இந்திய சர்வதேச அறிவியல் விழாவில் கருப்பபாருள் என்ன? 

A) Science for Transformation 

B) Science for New India 

C) RISEN India  

D) Boost New India 

 ஐந்ோவது இந்தியா சர்வதேச அறிவியல் விழாவானது தமற்கு வங்க மாநிலத்தின் பகால்கத்ோவில் 
நவ.5-8 வடர நடைபபறுகிறது. 4 நாள் நடைபபறும் இவ்விழாடவ பிரேமர் தமாடி காபணாளிக்காட்சி 
மூலம் போைங்கிடவத்ோர். இேடன மத்திய அறிவியல் மற்றும் போழில்நுட்பம் மற்றும் புவி அறிவியல் 
அடமச்சகமும் விஞ்ஞான பாரதியும் (VIBHA) இடணந்து ஏற்பாடுபசய்துள்ளன. நாடு முழுவதுமிருந்து 
12,000க்கும் தமற்பட்ை பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் இந்ே நிகழ்வில் கலந்துபகாள்வார்கள் என 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 மக்களிடைதய அறிவியல் உணர்டவத் தூண்டுவதும், அறிவியல் மற்றும் போழில்நுட்பத் துடறயில் 
இந்தியாவின் பங்களிப்டப எடுத்துக்காட்டுவதும் இவற்றின் பயன்கள் மக்களுக்கு மாற்றப்படுவடே 
ஊக்குவிப்பதும் இந்ே விழாவின் முேன்டம தநாக்கமாகும். அடனத்டேயும் உள்ளைக்கிய அறிவியல் 
போழில்நுட்பத்தின் முன்தனற்ற உத்திடயக் கட்ைடமப்பதும் இேன் தநாக்கமாகும். ஆராய்ச்சி, புதிய 
கண்டுபிடிப்பு, அறிவியல் ஆகியடவ தேசத்டே வலுவாக்குகிறது என்படேக் குறிக்கும் வடகயில், 

‘RISEN India’ என்பது நைப்பாண்டு (2019) நடைபபறும் இவ்விழாவின் கருப்பபாருளாக உள்ளது. 
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3. 15ஆவது SACEP நிர்வாகக்குழு கூட்ைத்தில் இந்திய தூதுக்குழுடவ வழிநைத்துவது யார்? 

A) நரேந்திே ரமாடி 

B) ஓம் பிா்லா 

C) பிேகாஷ் ஜவரடகா்  

D) இோம்நாத் ரகாவிந்த் 

 நவம்பர் 6 அன்று ைாக்காவில் நடைபபறும் பேற்காசியா கூட்டுறவு சுற்றுச்சூழல் திட்ைத்தின் (SACEP) 

15ஆவது கூட்ைத்தில் சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிடல மாற்றம் மற்றும் ேகவல் & ஒலிபரப்பு அடமச்சர் 
பிரகாஷ் ஜவதைகர் கலந்துபகாள்ளவுள்ளார். 

 SACEP என்பது 1982ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ை அரசுகளுக்கிடைதயயான ஓர் அடமப்பு ஆகும். அேன் 
உறுப்புநாடுகளான ஆப்கானிஸ்ோன், வங்கதேசம், பூைான், இந்தியா, மாலத்தீவு, தநபாளம், பாகிஸ்ோன் 
மற்றும் இலங்டக ஆகியடவ பேற்காசிய பிராந்தியத்தில் சுற்றுச்சூழலின் பாதுகாப்பு, தமலாண்டம 
மற்றும் வளர்ச்சிடய தமம்படுத்துவடேயும் ஆேரிப்படேயும் தநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளன. SACEP 

நிர்வாகக்குழுவின் 14ஆவது கூட்ைம் கைந்ே ஆண்டு மார்ச் மாேம் பகாழும்புவில் நடைபபற்றது. 

4.பிராந்திய பபாருளாோர ஒத்துடழப்புக்கான கூட்ைடமப்பு (RCEP) ஒப்பந்ேத்தில் தசரதவண்ைாம் 
என முடிவுபசய்துள்ள நாடு எது? 

A) இந்தியா  

B) ஐக்கிய அமமாிக்க நாடுகள் (USA) 

C) நியூசிலாந்து 

D) ஐக்கிய ரபேேசு 

 நவ.4 அன்று தேசிய அளவிலான 16ஆவது பிராந்திய பபாருளாோர ஒத்துடழப்புக்கான கூட்ைடமப்பில் 
(RCEP) இருந்து இந்தியா விலகிச்பசல்ல முடிவுபசய்ேது. நாட்டில் சீனப்பபாருட்களின் இறக்குமதி 
அதிகளவில் ஏற்பைக்கூடும் என்ற அச்சத்தின் தபரில், இக்கூட்ைடமப்பில் தசரதவண்ைாம் என இந்திய 
அரசு முடிவுபசய்துள்ளது. 

 RCEPஇன்கீழ் சீனா, ஆஸ்திதரலியா & நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி பசய்யப்படும் 
74% பபாருட்கள் மற்றும் ஜப்பான், பேன்பகாரியா மற்றும் ASEAN ஆகிய நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி 
பசய்யப்படும் 90% பபாருட்களுக்கான வரிகடள நீக்குவேற்கு இந்தியா கட்ைாயப்படுத்ேப்பட்டிருக்கும். 
இந்தியா ஏற்கனதவ சீனாவுைன் $57 பில்லியன் ைாலர் வர்த்ேக பற்றாக்குடறடய பகாண்டுள்ளது. 
இது, பகாள்டக வகுப்பாளர்களுக்கு சிக்கலாக உள்ளது. 
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5.இருபத்தேழாவது எழுத்ேச்சன் புரஸ்காரம் விருதுக்கு தேர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) M முகுந்தன் 

B) ஆனந்த்  

C) K மஜயக்குமாா் 

D) இோணி ஜாா்ஜ் 

 பிரபல எழுத்ோளரான ஆனந்த், மடலயாள பமாழி மற்றும் இலக்கியத்துக்கான அவரது ஒட்டுபமாத்ே 
பங்களிப்புகளுக்காக 27ஆவது எழுத்ேச்சன் புரஸ்காரத்திற்கு தேர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளார். இது தகரள 
அரசால் வழங்கப்படும் மிகவுயர்ந்ே இலக்கிய பகௌரவமாகவும். ‘மடலயாள பமாழியின் ேந்டே’ என 
அடழக்கப்படும் எழுத்ேச்சன் பபயரால் இந்ே விருது வழங்கப்படுகிறது. `5 இலட்சம் பராக்கப்பரிசும் ஒரு 
பாராட்டுப்பத்திரத்டேயும் உள்ளைக்கியது இவ்விருது. 

6.ஆஸ்திதரலிய அரசாங்கத்தின், ‘நைப்பாண்டுக்கான ஆரம்பகால வாழ்க்டக ஆராய்ச்சியாளர்’ 
விருடே பவன்ற இந்திய வம்சாவளிடயச்தசர்ந்ே ஆராய்ச்சியாளர் யார்? 

A) K S முகா்ஜி 

B) நிஷாந்த் பாட்டீல் 

C) M K சனூ 

D) நீேஜ் சா்மா  

 குடறந்ே அளவில் சுற்றுச்சூழல் ோக்கத்டே ஏற்படுத்தும் லித்தியம் அயன் மின்கலங்கள், தசாடியம் 
அயன் மின்கலங்கள் தபான்ற அடுத்ே ேடலமுடற மின்கலங்கடள உருவாக்கியேற்காக இந்திய 
வம்சாவளி ஆராய்ச்சியாளரான நீரஜ் சர்மாவுக்கு, ஆஸ்திதரலிய அரசாங்கம், நைப்பாண்டுக்கான (2019) 
‘ஆரம்பகால வாழ்க்டக ஆராய்ச்சியாளர்’ என்ற விருதிடன வழங்கியுள்ளது. நீரஜ் ஷர்மா, ேற்தபாது, 
ஆஸ்திதரலியாவில் உள்ள சவுத் தவல்ஸ் பல்கடலக்கழகத்தின் (UNSW) தவதியியல் பிரிவு 
தபராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். 

7.மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக ‘Arise - A Standing Wheelchair - நின்றபடிதய பசல்லக்கூடிய 
சக்கர நாற்காலி’டய வடிவடமத்துள்ள ஐஐடி எது? 

A) ஐஐடி மசன்பன  

B) ஐஐடி பாம்ரப 

C) ஐஐடி இந்துூா் 

D) ஐஐடி கான்பூா் 

 பசன்டன IIT நிறுவனமானது பீனிக்ஸ் மருத்துவ சாேனங்கள் ேயாரிப்பு நிறுவனத்துைன் இடணந்து, 

இந்தியாவின் முேலாவது உள்நாட்டிதலதய வடிவடமக்கப்பட்ை ‘நின்றபடிதய பசல்லக்கூடிய சக்கர 
நாற்காலி’டய பவளியிட்டுள்ளது. அமர்ந்ே நிடலயிலிருந்து, நின்றநிடலயில் பயணம் பசய்யக்கூடிய 
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சக்கர நாற்காலி தேடவப்படும் மாற்றுத்திறனாளிகள், ோமாகவும், பிறரது கட்டுப்பாட்டிலும் பசல்வேற்கு 
இந்ேச் சக்கரநாற்காலி வடகபசய்யும். 

 ‘Arise’ எனப் பபயரிைப்பட்டுள்ள இந்ே நவீன சக்கரநாற்காலி, பசன்டன IITஇன் இயந்திர பபாறியியல் 
துடற தபராசிரியர் சுஜாோ ஸ்ரீநிவாசன் ேடலடமயிலான குழுவினரால், IITஇல் உள்ள மறுவாழ்வு 
ஆராய்ச்சி மற்றும் கருவிகள் ேயாரிப்புக்கான TTK டமயத்ோல் வடிவடமத்து ேயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8.நைப்பாண்டு திதயாேர் தகாப்டபடய பவன்ற அணி எது? 

A) இந்தியா B  

B) இந்தியா A 

C) இந்தியா C 

D) இந்தியா E 

 ஜார்கண்ட் மாநிலம் இராஞ்சியில் அடமந்துள்ள JSCA சர்வதேச அரங்க வளாகத்தில் நடைபபற்ற 
இறுதிப்தபாட்டியில், பார்த்திவ் பதைல் ேடலடமயிலான இந்தியா B அணி, இந்தியா C அணிடய 51 
இரன்கள் வித்தியாசத்தில் பவற்றிபகாண்டு 47ஆவது திதயாேர் தகாப்டபடய பவன்றது. 

9.இந்திய நிலத்துடறமுக ஆடணயத்தின் (LPAI) ேடலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) விோட் சிங் 

B) நிதீஷ் ோணா 

C) ஆதித்யா மிஸ்ோ  

D) இஷான் மபாேல் 

 இந்திய நிலத்துடறமுக ஆடணயத்தின் (Land Ports Authority of India) ேடலவராக ஆதித்யா மிஸ்ரா 

IPS (1989: உத்ேரபிரதேசம்) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தேைல் - தேர்வுக்குழுமத்தின் பரிந்துடரகளின் 
தபரில் அவர் நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார். அவர், பபாறுப்தபற்ற நாளிலிருந்து அடுத்துவரும் ஐந்து 
ஆண்டு காலத்திற்கு LPAIஇன் ேடலவராக பணியாற்றுவார். 

 LPAI என்பது 2012 மார்ச் 1 அன்று நிலத்துடறமுக ஆடணயச் சட்ைம் 2010இன்கீழ் அடமக்கப்பட்ை ஒரு 
சட்ைபூர்வமான அடமப்பாகும். இது மத்திய உள்துடற அடமச்சகத்தின் கீழ் பசயல்படுகிறது. இது, 
இந்தியாவின் சர்வதேச எல்டலகளில் அடமந்துள்ள முடனயங்களில் பயணிகளின் தபாக்டக 
கண்காணிக்கிறது. தமலும், பபாருட்களின் தபாக்குவரடவ பராமரிக்கிறது மற்றும் நிர்வகிக்கிறது. இது 
இந்தியாவின் எல்டலகள் முழுவதும் அடமந்துள்ள பல ஒருங்கிடணந்ே தசாேடனச் சாவடிகடளயும் 
நிர்வகித்து வருகிறது. 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்                2019 நவம்பர்  05  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          5 

10.இந்திய சுங்கத்துடறயின் கண்காணிப்புப் பணிகடள எளிடமயாக்குவேற்காக சமீபத்தில் 
போைங்கப்பட்ை ேகவல் போழில்நுட்ப முயற்சி எது? 

A) TECHDASH 

B) CUSTOMDASH 

C) ICEDASH  

D) PORTDASH 

 இறக்குமதி பசய்யப்பட்ை பபாருட்களுக்கான சுங்கத்துடறயின் அனுமதிடய தமம்படுத்துேல், பயண 
உடைடமகள் மற்றும் நாணய அறிக்டககடள மின்னணு முடறயில் ோக்கல் பசய்வேன் மூலம் 
சர்வதேச பயணிகளுக்கு வசதி வழங்குேல் ஆகியவற்றுக்காக முடறதய, ‘ICEDASH’ மற்றும் ‘ATITHI’ 
என்ற இரண்டு புதிய ேகவல் போழில்நுட்ப முயற்சிகடள மத்திய நிதி மற்றும் பபருநிறுவனங்கள் 
விவகார அடமச்சர் நிர்மலா சீோராமன் பவளியிட்டுள்ளார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ஆறாவது G20 நாடாளுமன்ற அவவத்தவைவர்கள் உச்சிமாநாட்டில் பங்ககற்ற இந்திய 
நாடாளுமன்ற பிரதிநிதிகள் குழுவவ வழிநடத்தியது யார்? 

A) S ஜெய்சங்கர் 

B) ஓம் பிர்லர  

C) பியூஷ் ககரயல் 

D) நிதின் கட்கரி 

 மக்களவவ அவவத்தவைவர் ஓம் பிர்ைா தவைவமயிைான இந்திய நாடாளுமன்ற பிரதிநிதிகள் குழு, 

ஜப்பானின் கடாக்கிகயாவில் நவ.3-5 கததிகளில் நடந்த G20 நாடுகளின் ஆறாவது நாடாளுமன்ற 
அவவத்தவைவர் உச்சிமாநாட்டில் பங்ககற்றது. இந்த உச்சிமாநாட்டில் G20 நாடுகவளச் கேர்ந்த 
நாடாளுமன்றங்களின் தவைவம அதிகாரிகள் கைந்துககாண்டனர். 

 இந்த நாடாளுமன்ற உச்சிமாநாடு, கபாதுவாக ‘P20’ என்று அவைக்கப்படுகிறது. இது, கஜனீவாவவ 
தவைவமயாகக்ககாண்டு இயங்கும் ேர்வகதே நாடாளுமன்றங்களுக்கிவடகயயான அவமப்பு (IPU) & 
ஜப்பானின் கதசிய டயட்டின் கவுன்சிைர்கள் மன்றம் ஆகியவற்றால் கூட்டாக ஏற்பாடு கேய்யப்பட்டு 
நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த உச்சிமாநாட்டில் வர்த்தகம் (Promotion of Free, Open and Fair Trade and 

Investment), கதாழில்நுட்பம் (Utilization of Innovative Technology towards a human-centred Future 

Society) மற்றும் நீடித்த வளர்ச்சி இைக்குகள் (Efforts towards Resolution of Global Challenges and 

Achievement SDGs’) கதாடர்பான தனித்தனி கருப்கபாருள்களில் அமர்வுகள் இடம்கபற்றிருந்தன 

2.எந்த நகரத்தின் மாணவர்கள், வானியற்பியல் வகுப்புக்காக மிகப்கபரிய அளவில் ஒன்றுகூடி 
கின்னஸ் உைக ோதவனவய நிகழ்த்தியுள்ளனர்? 

A) ஜகரல்கத்தர  

B) மமசூர் 

C) புகன 

D) புது தில்லி 

 நடப்பாண்டு (2019) இந்திய ேர்வகதே அறிவியல் விைாவின் முதல்நாளன்று ஆயிரத்து ஐந்நூற்று 
கதாண்ணூற்கறட்டுக்கும் கமற்பட்ட மாணவர்கள் பங்ககற்றதன் மூைம் ககால்கத்தாவின் அறிவியல் 
நகரத்தில் மிகப்கபரிய வானியற்பியல் பாடம் (45 நிமிடங்கள்) மற்றும் நிறமாவைகாட்டி திரட்டல் 
ஆகியவற்றுக்கான கின்னஸ் உைக ோதவன கவற்றிகரமாக அவடயப்பட்டது. 
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3. DRDO இக்வனட்டர் வளாகமானது எந்த DRDO ஆய்வகத்தில் அவமக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) Centre for Artificial Intelligence & Robotics (CAIR) 

B) Defence Research & Development Establishment (DRDE) 

C) Armaments Research & Development Establishment (ARDE) 

D) High Energy Materials Research Laboratory (HEMRL)  

 மத்திய பாதுகாப்பு இவணயவமச்ேர் ஸ்ரீபத் நாயக், புகனவில் உள்ள உயராற்றல் கபாருட்கள் ஆராய்ச்சி 
ஆய்வகத்தில் (HEMRL) பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் கமம்பாட்டு அவமப்பின் (DRDO) ‘Igniter Complex’ஐ 

திறந்துவவத்தார். HEMRL என்பது DRDOஇன் ஒரு முதன்வமயான ஆய்வகமாகும். இது, ஏவுகவண 
மற்றும் துப்பாக்கி இயக்கிகள், வபகராகடக்னிக் ோதனங்கள், கபருகவடிப்பு அவமப்புகள் மற்றும் உயர் 
ஆற்றல் மூைக்கூறுகளின் கதாகுப்பு ஆகியவற்வற உருவாக்குவதில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

4.5ஆவது தரிசு நிைங்கள் வவரபடத்வத கவளியிட்டுள்ள மத்திய அவமச்ேகம் எது? 

A) ஊரக வளர்ச்சி அமமச்சகம்  

B) சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் கரலநிமல மரற்ற அமமச்சகம் 

C) ெல் சக்தி அமமச்சகம் 

D) சுகரதரர மற்றும் குடும்பநல அமமச்சகம் 

 தரிசு நிைங்கள் வவரபடம்-2019இன் ஐந்தாவது பதிப்வப கவளாண் அவமச்ேர் நகரந்திர சிங் கதாமர் 
கவளியிட்டுள்ளார். நிைவளங்கள் துவறயும் கதசிய கதாவையுணர்திறன் வமயமும் இவணந்து 
கவளியிட்டுள்ள இந்த வவரபடம், தரிசு நிைம் குறித்த வலுவான புவியியல் தகவல்கவள வைங்குகிறது. 
பல்கவறு நிை கமம்பாட்டு திட்டங்கள் மூைம் தரிசு நிைங்கவள உற்பத்தி பயன்பாட்டிற்கு மாற்றுவதற்கு 
இது கபருதவியாக இருக்கும். 

5.நடப்பாண்டின் (2019) மிஸ் ஆசியா குகளாபல் பட்டத்வத கவன்ற ோரா டாம்ஜகனாவிக், எந்த 
நாட்வடச் கேர்ந்தவராவார்? 

A) பிரரன்ஸ் 

B) வியட்நரம் 

C) ஜசர்பியர  

D) ஸ்ஜபயின் 

 ககரளாவின் ககாச்சியில் உள்ள ககாகுைம் மாநாட்டு வமயத்தில், ‘மிஸ் ஆசியா குகளாபல் பட்டம் – 
2019’இன் ஐந்தாவது பதிப்பு ஏற்பாடு கேய்யப்பட்டது. அதில், கேர்பியாவவச்கேர்ந்த ோரா டாம்ஜகனாவிக் 
‘மிஸ் ஆசியா குகளாபல்-2019’ என பட்டம் சூட்டப்பட்டார். வியட்நாவமச் கேர்ந்த நுகயன் தி கயன் 
டிராங்கிற்கு ‘மிஸ் ஆசியா-2019’ பட்டம் வைங்கப்பட்டது. 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                2019 நவம்பர்  06  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          3 

 ‘மிஸ் பியூட்டிஃபுல் ஃகபஸ்’ பட்டத்தின் உப பட்டத்வத இந்தியாவவச் கேர்ந்த ேமிக்ஷா சிங் கவன்றார். 
அடுத்த ‘மிஸ் ஆசியா குகளாபல் பட்டம்-2020’ கபாட்டியானது மகைசியாவில் நவடகபறும். 

6.திறன் கமம்பாடு & கதாழில்முவனவு அவமச்ேகமானது எந்த நிறுவனத்துடன் இவணந்து 
திறன் கமம்பாட்டுத் தளத்வத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

A) மமக்கரரசரப்ட் 

B) இன்கபரசிஸ் 

C) கபஸ்புக் 

D) ஐ பி எம் (IBM)  

 திறன் கமம்பாடு & கதாழில்முவனவு அவமச்ேகத்தின் உதவியுடன் பயிற்சி இயக்குநரகமானது IBM 

நிறுவனத்துடன் இவணந்து திறன் கமம்பாட்டுத் தளத்வத கதாடங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. இந்தத் 
திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, IBM நிறுவனம் இவணந்து உருவாக்கி வடிவவமத்த தகவல் கதாழினுட்பம், 
கநட்கவார்க்கிங் மற்றும் கமகக்கணிவம ஆகியவற்றில் ஈராண்டுகாை கமம்பட்ட பட்டயப்படிப்வப, 

கதாழில்துவற பயிற்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் கதசிய திறன் பயிற்சி நிறுவனங்களுக்கு வைங்கப்படும். 

 இத்தளம், மாணவர்களுக்கு அறிவாற்றல் திறன்கள் மற்றும் ஆளுவம பற்றிய தனிப்பட்ட மதிப்பீட்வட, 
‘MyInnerGenius’ ஊடாக மாணவர்களுக்கு வைங்கும். பின்னர் அவர்கள் டிஜிட்டல் கதாழினுட்பங்கவளப் 
பற்றிய அடிப்பவட அறிவவக் கற்றுக்ககாள்வார்கள், அத்துடன் விண்ணப்பம் எழுதுதல், சிக்கலுக்குத் 
தீர்வு காணல் மற்றும் தகவல் கதாடர்பு கபான்ற கதாழில்முவற திறன்கவளயும் கற்றுக்ககாள்வார்கள். 

7.காைநிவைக்கான மண் & நீர்வள கமைாண்வம கதாடர்பான ேர்வகதே மாநாடு கதாடங்கிய 
நகரம் எது? 

A) புது தில்லி  

B) பரரிஸ் 

C) ஜகரழும்பு 

D) கரத்மரண்டு 

 காைநிவை திறன்மிக்க கவளாண்வம மற்றும் ேர்வகதே உணவு மற்றும் வாழ்வாதார பாதுகாப்புக்கான 
மண் மற்றும் நீர்வள கமைாண்வம கதாடர்பான ேர்வகதே மாநாடு புது தில்லியில் உள்ள கதசிய 
கவளாண் அறிவியல் வமய வளாகத்தில் கதாடங்கியது. 

 உைக மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு ேங்கம் (WASWAC), சீனா மற்றும் அகமரிக்காவின் ேர்வகதே மண் 
பாதுகாப்பு அவமப்பு (ISCO) ஆகியவற்றுடன் இவணந்து இந்திய மண் பாதுகாப்பு ேங்கம் இம்மாநாட்வட 
ஏற்பாடு கேய்துள்ளது. இம்மாநாட்டில் சீனா, ஜப்பான், ஸ்கபயின் மற்றும் எகிப்து கபான்ற 21 நாடுகவளச் 
கேர்ந்த கமாத்தம் 400 பிரதிநிதிகள் பங்ககற்கின்றனர். 
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8. CARAT-2019 என்பது பின்வரும் எந்த இரு நாடுகளுக்கிவடகயயான மிகப்கபரிய கடற்பவட 
பயிற்சியாகும்? 

A) பிரரன்ஸ் மற்றும் இந்தியர 

B) இந்தியர மற்றும் இலங்மக 

C) ஐக்கிய அஜமரிக்க நரடுகள் (USA) மற்றும் வங்ககதசம்  

D) இலங்மக மற்றும் வங்ககதசம் 

 ‘Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) – 2019’ என்ற கபயரில் அகமரிக்கா-வங்ககதேம் 
இவடயிைான மிகப்கபரிய கடற்பவட பயிற்சியின் இரண்டாம் கட்டம் ேட்கடாகிராமில் கதாடங்கியது. 
அது, நவம்பர் 4-7 வவர பல்கவறு பயிற்சிகளுடன் நடத்தப்படும். இருநாடுகளின் கடற்பவடயினரின் 
கேயல்பாட்டு நடவடிக்வககள் குறித்து நன்கு புரிந்துககாள்ளவும், பல்கவறு தத்துவார்த்த மற்றும் 
நவடமுவற பயிற்சிகள் மூைம் கமம்பட்ட கதாழில்நுட்பத்வதப் பற்றி அறிந்துககாள்ளவும் இந்தப்பயிற்சி 
ஒரு நல்வாய்ப்வப வைங்குகிறது. 

9.எந்தத் கததியில், உைக சுனாமி விழிப்புணர்வு நாள் அனுேரிக்கப்படுகிறது? 

A) நவம்பர் 4 

B) நவம்பர் 6 

C) நவம்பர் 5  

D) நவம்பர் 7 

 ஆழிப்கபரவை குறித்த விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்தும் வவகயில் ஒவ்கவார் ஆண்டும் நவ.5 அன்று 
உைக சுனாமி விழிப்புணர்வு நாள் கவடப்பிடிக்கப்படுகிறது. எப்கபாதாவது ஒருமுவற அதிேயமாக 
கநரக்கூடிய ஓர் இயற்வக சீற்றந்தான் ஆழிப்கபரவை. ஆனால் இது மிகவும் பயங்கரமானது. கடந்த 
100 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட 58 ஆழிப்கபரவைகளால் மட்டும் சுமார் 2,60,000 கபர் மாண்டுள்ளார்கள். 

10.டனகில் மந்தநிவையுடன் (Danakil Depression) கதாடர்புவடய ஆப்பிரிக்க நாடு எது? 

A) ஜமரரரக்ககர 

B) எத்திகயரப்பியர  

C) அல்ெீரியர 

D) ஜகன்யர 

 எத்திகயாப்பியாவில் உள்ள டனகில் பகுதியானது உயிரினங்கள் இயற்வகயாக வாழ்வதற்ககற்ற 
சூைைவமப்வபக் ககாண்டிருக்கவில்வை என அண்வமய ஆய்கவான்று கதரிவித்துள்ளது. கேல்கள் 
உவடந்துகபாகும் அளவுக்கு கமக்னீசியத்தின் தாக்கம் நிவறந்த உப்புநீரும், மிகக்குவறந்த pH மதிப்பும் 
அதீத உப்புத்தன்வமககாண்ட சூைலுகம அச்சூழ்நிவைக்குக் காரணமாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. 
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 வடகிைக்கு எத்திகயாப்பியாவில் கபரும்பிளவுப் பள்ளத்தாக்கின் வடக்கு முவனயில் அவமந்துள்ள இது, 
உயிருள்ள எரிமவைகளால் கேங்கடலிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. கடல் மட்டத்திலிருந்து 100 
மீட்டருக்கும் கீகை அவமந்துள்ள உைகின் சிை பகுதிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். அங்குள்ள நீர்நிவைகள் 
அவனத்தும் ஆவியாதலின் காரணமாக இந்தச்ேமகவளி உருவாகிறது. 10 இைட்ேம் டன்களுக்கும் 
அதிகமான உப்பு இப்பகுதியில் படர்ந்து மூடப்பட்டுள்ளது. 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 திருகநல்கவலி மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கும் மாவட்ட கதசிய தகவலியல் கதாழில்நுட்பத்துவறக்கும், 
‘Digital Transformation Award-2019’ என்னும் விருது ‘Goverance–Now’ என்ற கதசிய குழு மூைம் புது 
தில்லியில் வைங்கப்பட்டது. இவ்விருது அரசு துவறயில் மின்னணு மாற்றம் என்ற அடிப்பவடயில், கடந்த 
2019 நாடாளுமன்ற கபாதுத்கதர்தலில் மாவட்டத்தில் உள்ள 2979 வாக்குச்ோவடி வமயங்களிலும் 
புவிோர் அவமப்பு மூைமாக கண்காணித்து சிறப்பான முவறயில் கதர்தவை நடத்தியவமக்காக 
மாவட்ட அளவிைான மின்னணு மாற்றத்துக்காக வைங்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘அலார் ட ால் – Allar Dol’ என்ற இஸ்லாமிய அமைப்மை தம செய்துள்ள நாடு எது? 

A) இந்தியா 

B) வங்கததசம்  

C) பாகிஸ்தான் 

D) இலங்கக 

 சைாது அமைதிக்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்ைதால், ‘அலார் ட ால்’ என்ற இஸ்லாமிய அமைப்மை வங்கடதெ 
அரசு தம செய்துள்ளது. வங்கடதெத்தில் தீவிரவாதத்திற்காக தம செய்யப்ைட்  9ஆவது இஸ்லாமிய 
குழு இதுவாகும். ஆயுதப்டைாராட் த்தின் மூலம் கலீைகத்மத நிறுவும் டநாக்கத்து ன் 1995இல் ‘அலார் 
 ால்’ உருவாக்கப்ைட் து. 

 2004ஆம் ஆண்டில், அவ்வமைப்பு, தம செய்யப்ைட்  டைாராட் க் குழுவான ஜைாஅதுல் முஜாஹிதீன் 
வங்கடதெத்து ன் (JMB) இமைந்தது. 2005ஆம் ஆண்டு ந ந்த சதா ர் குண்டுசவடிப்மைத்சதா ர்ந்து 
JMBஇன் தமலவர்கள் மகது செய்யப்ைட்  பின்னர், அதன் தமலவர்கள் சிலர் அலார் ட ாமல மீண்டும் 
கட் மைத்தனர். 

2. “GV-971” என்னும் ஆல்மெைர் டநாய்க்கான (Alzheimer’s disease) உலகின் முதல் ைருந்மத 
அண்மையில் அங்கீகரித்த நாடு எது? 

A) சீனா  

B) இந்தியா 

C) ஐக்கிய அமமாிக்க நாடுகள் 

D) பிரான்ஸ் 

 அல்மெைர் டநாய்க்கான உலகின் முதல் ைல்-இலக்கு ைற்றும் கார்டைாமைட்டரட் அடிப்ைம யிலான 
“GV-971” என்னும் ைருந்தானது ைழுப்புநிற ஆல்காவிலிருந்து எடுக்கப்ைடுகிறது. வீட்டில் வளர்க்கப்ைடும் 
க ற்ைாசி ொர்ந்த இந்த ைருந்துக்கு அண்மையில் சீனா ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 உலசகங்கிலும் உள்ள ைருந்து நிறுவனங்களால் அல்மெைர் டநாய்க்காக உருவாக்கப்ைட்  320க்கும் 
டைற்ைட்  ைருந்துகளில், ைருத்துவப் ைரிடொதமனயில் இந்த ஒரு ைருந்து ைட்டுந்தான் சவற்றிசைற்றது. 
வாய்வழியாக எடுக்கப்ைடும் இந்த ைருந்தின் மூலம், அல்ெமைர் டநாயின் டலொன ைற்றும் மிதைான 
வடிவங்களுக்கு சிகிச்மெயளிக்க முடியும். டைலும், அறிவாற்றமலயும் டைம்ைடுத்த இயலும். அல்மெைர் 
டநாய் என்ைது மீளமுடியாத ஒரு மூமளக்டகாளாறாகும். இது நிமனவுகள், சிந்தமனத்திறன் ைற்றும் 
எளிய ைணிகமளச் செய்வதற்கான திறமன சைதுவாக அழிக்கிறது. 
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3.கார்ைன் பிரீப்பில் சவளியி ப்ைட்  ஒரு ைகுப்ைாய்வின்ைடி, இந்தியாவின் CO2 உமிழ்வானது 
2019ஆம் ஆண்டில் எத்தமன ெதவீதைாகக் குமறயும்? 

A) 3 % 

B) 4 % 

C) 1 % 

D) 2 %  

 கார்ைன் பிரீப்பில் (Carbon Brief) சவளியி ப்ைட்  ஒரு ைகுப்ைாய்வின்ைடி, இந்தியாவின் கரியமிலவாயு 
(CO2) உமிழ்வு வளர்ச்சியானது ந ப்ைாண்டில் (2019) இரண்டு ெதவீதைாகக் குமறந்துவிடும் என்று 
எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது. நிலக்கரி அடிப்ைம யிலான மின்னுற்ைத்தியில் ைந்தைான வளர்ச்சி ைற்றும் 
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அடிப்ைம யிலான மின்னுற்ைத்தியில் மிமகயான வளர்ச்சியின் காரைைாக 
2001ஆம் ஆண்டிலிருந்து எந்தசவாரு ஆண்டிலும் காைப்ைடும் வரு ாந்திர அதிகரிப்மைவி  2019இல் 
உமிழ்வு குமறவாகடவ உள்ளது. 

 எண்சைய் டதமவயின் வளர்ச்சி 2019ஆம் ஆண்டின் முதல் எட்டு ைாதங்களில் 2.6 ெதவீதம் என 
குமறந்துள்ளது. இது 2018ஆம் ஆண்டில் 4.6 ெதவீதம் எனவும், க ந்த 10 ஆண்டுகளில் ெராெரியாக 5 
ெதவீதம் எனவும் இருந்தது. ‘Carbon Brief’ என்ைது உமிழ்வு & CO2 ஆகியவற்றின் டைாக்குகமளக் 
கண்காணிக்கும் ஒரு வமலத்தளைாகும். 

4.ைாஸ்டகாவில் ந ந்த IRIGC – M & MTC கூட் த்திற்கு இமைந்து தமலமைதாங்கிய இந்திய 
தமலவர் யார்? 

A) பியூஷ் தகாயல் 

B) மவங்ககயா 

C) இராஜ்நாத் சிங்  

D) நதரந்திர தமாடி 

 ைாஸ்டகாவில் ந ந்த 19ஆவது இராணுவம் ைற்றும் இராணுவ-சதாழில்நுட்ை ஒத்துமைப்பு சதா ர்ைான 
இந்தியா-இரஷ்ய அரசுகளுக்கு இம டயயான ஆமையத்தின் (IRIGC – M & MTC) கூட் த்திற்கு 
ைத்திய ைாதுகாப்பு அமைச்ெர் இராஜ்நாத் சிங் ைற்றும் இரஷ்ய ைாதுகாப்பு அமைச்ெர் சஜனரல் செர்ஜி 
ட ாயுக் ஆகிடயார் இமைந்து தமலமைதாங்கினர். 

 முக்கிய ைாதுகாப்பு தளங்களின் விற்ைமனக்குப் பின்னான ஆதரவுக்காக குறிப்பிட்  ைணிக்குழுக்கமள 
உருவாக்க இருதரப்பினரும் ஒப்புக்சகாண்டுள்ளனர். உத்தரபிரடதெ தமலநகரம் இலக்டனாவில் பிப்.5 
முதல் 8 வமர நம சைறவுள்ள DEFEXPO-2020இல் இரஷ்யாவின் ைங்டகற்மை இரஷ்ய ைாதுகாப்பு 
அமைச்ெர் உறுதிப்ைடுத்தியுள்ளார். ‘இந்தியாவில் தயாரிப்டைாம்’ என்னும் திட் த்தின்கீழ் இந்தியாவின் 
ைாதுகாப்பு திறன்கமள அதிகரிப்ைதில் இரஷ்யா தனது முழு ஆதரமவயும் அளித்து வருகிறது. 
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5. “டைாகன் இராடகஷ் நாட்டியா எவாம் ெம்ைன் ெைடரா” என்ற நா க விைாமவ ஏற்ைாடு 
செய்யவுள்ள ைாநில / யூனியன் பிரடதெ அரசு எது? 

A) மத்தியப்பிரததசம் 

B) உத்தரப்பிரததசம் 

C) பஞ்சாப் 

D) தில்லி  

 புகழ்சைற்ற நா க ஆசிரியர் டைாகன் இராடகசுக்கு அஞ்ெலி செலுத்தும் வமகயில், “டைாகன் இராடகஷ் 
நாட்டிய எவாம் ெம்ைன் ெைடரா” என்ற 4 நாள் திருவிைாமவ தில்லி அரசின் கமல ைற்றும் கலாொர 
பிரிவான, “ொகித்திய கலா ைரி த்” நவ.11 முதல் கைணி அரங்கில் ந த்துகிறது. நா கத்துமறயில் 
வரவிருக்கும் திறமையாளர்களுக்கு ஒரு தளத்மத வைங்குவடத இந்நிகழ்வின் டநாக்கைாகும். 

 1950களில் ‘நய் கைானி’ (புதிய சிறுகமத) என்ற ஹிந்தி இலக்கிய இயக்கத்தின் பின்னணியில் 
இருந்தவர்களுள் ஒருவராக இராடகஷ் அறியப்ைடுகிறார். டைலும், 1958ஆம் ஆண்டில் “ஆ ாத் கா ஏக் 
தின்” என்ற தமலப்பில் முதல் நவீன ஹிந்தி நா கத்மதயும் அவர் எழுதினார். 

6.ைத்திய கப்ைல் டைாக்குவரத்து அமைச்ெகைானது எந்த நகரத்தில், முதலாவது BIMSTEC 

துமறமுகங்கள் ைாநாட்ம  ந த்துகிறது? 

A) மகாச்சி 

B) விசாகப்பட்டினம்  

C) மும்கப 

D) மகால்கத்தா 

 வங்கக்க ல் ைல்துமற சதாழில்நுட்ை ைற்றும் சைாருளாதார ஒத்துமைப்புக்கான அமைப்மைச் (BIMSTEC) 

டெர்ந்த நாடுகளின் முதலாவது துமறமுகங்கள் ைாநா ானது நவம்ைர் 7-8 ஆகிய டததிகளில் ஆந்திர 
ைாநிலம் விொகப்ைட்டினத்தில் நம சைறுகிறது. இம்ைாநாட்ம  ைத்திய கப்ைல் துமற இமையமைச்ெர் 
ைன்சுக் ைாண் வியா சதா ங்கிமவத்தார். 

 BIMSTEC நாடுகளின் இந்த முதலாவது துமறமுக ைாநாடு ஏற்றுைதி, இறக்குைதி வர்த்தகம் ைற்றும் 
கப்ைல் டைாக்குவரத்துகமள அதிகரிப்ைதன் மூலம், சைாருளாதார ஒத்துமைப்மை அதிகரிப்ைதற்கான 
ொத்தியக்கூறுகமள ஆராயும் என எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது. சதற்காசியா ைற்றும் சதன்கிைக்காசியாவில் 
உள்ள வங்கடதெம், இந்தியா, மியான்ைர், இலங்மக, தாய்லாந்து, பூ ான் ைற்றும் டநைாளம் ஆகிய 

நாடுகள் BIMSTEC அமைப்பில் உறுப்பினர்களாக உள்ளன. 
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7. இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இம யில் “Tiger TRIUMPH” என்ற முதலாவது முப்ைம  
டெமவகள் ையிற்சி ந த்தப்ைடுகிறது? 

A) ஐக்கிய அமமாிக்க நாடுகள் (USA)  

B) பிரான்ஸ் 

C) மஜா்மனி 

D) ஸ்மபயின் 

 இந்தியாவும் அசைரிக்காவும் இமைந்து விொகப்ைட்டினம் ைற்றும் காக்கிநா ாவில் “Tiger TRIUMPH” 
என்ற சையரில் தங்களின் முதல் முப்ைம  இராணுவப் ையிற்சிமய ந த்தவுள்ளன. ஒருங்கிமைந்த 
ைாதுகாப்புப் ைணியாளர்களின் (Integrated Defence Staff) தமலமையகத்தின் தமலமையில் இந்தப் 
ையிற்சிகள் ஏற்ைாடு செய்யப்ைட்டுள்ளன. இது ைனிதடநய அடிப்ைம யிலான நிவாரை ந வடிக்மககள் 
ைற்றும் டைரி ர் மீட்பு ந வடிக்மககளில் கவனம் செலுத்தும். 

8. ந ப்ைாண்டுக்கான (2019) TATA Literature Live! வாழ்நாள் ொதமனயாளர் விருதுக்கு சதரிவு 
செய்யப்ைட்டுள்ளவர் யார்? 

A) சாந்தா தகாகதல  

B) அருண் தகாலகா் 

C) K சச்சிதானந்தன் 

D) பாவ் பஞ்ச்பாய் 

 ந ப்ைாண்டுக்கான (2019) TATA Literature Live! வாழ்நாள் ொதமனயாளர் விருதானது எழுத்தாளரும் 

சைாழிசையர்ப்ைாளரும் திமர-விைர்ெகருைான ொந்தா டகாகடலவுக்கு வைங்கப்ைட்டுள்ளது. ைகாராட்டிர 
ைாநிலம் தகானு நகரத்தில் 1939இல் பிறந்த அவர், அண்மையில் தனது நிமனவுக்குறிப்ைான “One 

Foot on the Ground: A Life Told Through the Body” என்ற நூமல சவளியிட் ார். 2015ஆம் ஆண்டில் 
இமெநா க அகா மி விருமத அவர் சைற்றார். கவிஞர் K ெச்சிதானந்தன் அவர்கள் ந ப்ைாண்டுக்கான 
(2019) TATA Literature Live! கவிஞர் என அறிவிக்கப்ைட் ார். 

9.ந ப்ைாண்டுக்கான (2019) இராஜாராம் டைாகன் ராய் விருதுக்கு டதர்வு செய்யப்ைட்டுள்ள பிரைல 
இதைாளர் யார்? 

A) அகில் ES 

B) மசளரப் துக்கல்  

C) P G உன்னி கிருஷ்ணன் 

D) குலாப் தகாத்தாாி  

 இராஜஸ்தான் ைத்திரிமக குழுைத்தின் தமலவரான குலாப் டகாத்தாரி, ந ப்ைாண்டுக்கான (2019) 
இராஜாராம் டைாகன் ராய் விருதுக்கு டதர்வுசெய்யப்ைட்டுள்ளார். ைத்திரிமகத் துமறயில் அவரது சிறந்த 
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ைங்களிப்மை சகளரவிக்கும் விதைாக, டதசிய ைத்திரிமக நாளன்று, இந்திய ைத்திரிமக கவுன்சில் (PCI) 
அவருக்கு இந்த விருமத வைங்கி சகளரவிக்கும். 

10. Harmonized System குறியீடு என்ைது எந்தத் துமறயு ன் சதா ர்பும யது? 

A) காப்பீடு 

B) கிராமப்புற வங்கி 

C) காதி  

D) மருத்துவம் 

 ஏற்றுைதியின்டைாது காதித் தயாரிப்புகமள பிரத்திடயகைாக வமகப்ைடுத்துவதற்காகவும், இந்தியாவில் 
தயாரிக்கப்ைடும் சைாதுவான ஜவுளி தயாரிப்புகளிலிருந்து காதித் தயாரிப்புகமள தனியாகப் பிரித்து 
வமகப்ைடுத்துவதற்காகவுைாக ைத்திய வர்த்தகம் & சதாழிற்துமற அமைச்ெகைானது ஓர் ஒத்திமெந்த 
அமைப்புக் குறியீட்ம  (Harmonized System Code - HS) சவளியிட்டுள்ளது. 

 HS குறியீடு என்ைது உலக சுங்க அமைப்ைால் உருவாக்கப்ைட்  6 இலக்கங்கள்சகாண்  ஓர் அம யாள 
குறியீ ாகும். அது, சுங்க அதிகாரிகளால், தயாரிப்புகள் ெர்வடதெ எல்மலகமள க க்க அனுைதிப்ைதற்கு 
ையன்ைடுத்தப்ைடுகிறது. தயாரிப்புகளின் வமகப்ைாட்டிற்கான ஒரு ைன்னாட்டுப் சையரி ல் முமறயாகும் 
இது. சுங்க டநாக்கங்களுக்காக வர்த்தகையைாக்கப்ைட்  சைாருட்கமள சைாதுவான அடிப்ைம யில் 
வமகப்ைடுத்துவதற்கு இது அனுைதிக்கிறது. 1974ஆம் ஆண்டில் ந ந்த கிடயாட்ட ா ைாநாட்டில் 
உருவாக்கப்ைட்  இந்தக்குறியீடு, தற்டைாது 200க்கும் டைற்ைட்  நாடுகளால் ையன்ைடுத்தப்ைடுகிறது. 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தஞ்ொவூர் சைரியடகாவிலில் ைாைன்னர் இராஜராஜ டொைனின் 1034ஆம் ஆண்டு ‘ெதய விைா’ சிறப்ைாக 
சகாண் ா ப்ைட் து. 

 சைண் குைந்மதகளுக்கு எதிரான ைாலியல் குற்றங்களில் ைாதிக்கப்ைட் வர்களுக்கு ைனதளவிலும், 

உளவியல் ைற்றும் ெட் ரீதியாக ஆடலாெமனகள் வைங்கவும், உதவிபுரியவும் ‘டதாழி’ என்ற 
திட் த்மத சென்மன காவல் ஆமையர் A K விஸ்வநாதன் சதா ங்கிமவத்தார். ‘டதாழி’ அமைப்பில் 
செயல்ைடும் சைண் காவலர்களுக்கு நிர்ையா முத்திமரயும், இளஞ்சிவப்பு வண்ைச் சீரும யும் 
வைங்கப்ைட்டுள்ளது. 
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