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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

A) தமிழ் 

B) மலையாளம் 

C) ததலுங்கு  

D) கன்னடம் 

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

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

2.நடப்ொண்டில் வரும் உைக பவறிநாய்க்கடி நநாய் நாளுக்கான கருப்பொருள் என்ன? 

A) End Rabies by campaigning 

B) Rabies: Vaccinate to Eliminate  

C) Rabies: Defeat this horrifying disease 

D) Rabies- Educate, Vaccinate, Eliminate 

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

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

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

A) இந்தியா  

B) வங்கததசம் 

C) தநபாளம் 

D) ததன்னாப்பிாிக்கா 

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

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

A) கா்பி அங்ைாங் 

B) ததமாஜி 

C) தபாங்லககாதவான்  

D) தகாை்பாரா 

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

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

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

A) ஹாியானா  

B) பஞ்சாப் 

C) உத்தரபிரததசம் 

D) ஜாா்க்கண்ட் 

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

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

A) வங்கததசம்   B) தநபாளம்  

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

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

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

A) இராஜ்நாத் சிங் 

B) இராம்நாத் தகாவிந்த் 

C) நதரந்திர தமாடி 

D) ஓம் பிா்ைா  

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

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

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

A) தஜயந்த் நா்ைிகா் 

B) தானு பத்மநாபன்  

C) யமுனா கிருஷ்ணன் 

D) சுைபா K குை்கா்னி 

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

A) தமிழ் 

B) மராத்தி  

C) ததலுங்கு 

D) மலையாளம் 

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

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

A) ததலுங்கானா  

B) ஆந்திர பிரததசம் 

C) கா்நாடகம்  

D) ஒடிசா 

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

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

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

A) பிரான்ஸ் 

B) சுவீடன் 

C) ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள் (USA)  

D) ஐக்கிய பபரரசு 

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

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

A) K S தத்வாலியா  

B) சிதன்ஷு கா் 

C) ஐரா ப ாஷி 

D) சத்பயந்திர பிரகாஷ் 

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

3. N வில்சன் சிங், எந்ே விமையாட்டுடன் ஜோடர்புமடயவர்? 

A) சதுரங்கெ் 

B) நீச்சல்  

C) குத்துச்சண்டட 

D) ெல்யுத்தெ் 

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

A) மசப்டெ்பா் 30 

B) அக்படாபா் 2 

C) அக்படாபா் 1  

D) மசப்டெ்பா் 29 

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

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

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

5.நடப்பாண்டில் வரும் சர்வதேச ஜைாழிஜபயர்ப்பு நாளுக்கான கருப்ஜபாருள் என்ன? 

A) Enthusiasm in Translation and Interpreting 

B) Translation and Interpreting: Connecting Worlds 

C) Translate with Respect for Everyone 

D) Translation and Indigenous Languages  

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

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

A) புதுச்பசாி 

B) பகரளா  

C) இரா ஸ்தான் 

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

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

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

A) ராணா அய்யூப் 

B) கல்லி பியூாி (Kalli Purie)  

C) பநஹா தீட்சித் 

D) பஷாொ மசளத்ாி 

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

8.பன்னாட்டு முட்மட ஆமணயத்தின் ேமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

A) ஹாிஷ் கபர 

B) அனுரஞ்சன்  ா 

C) சுபரஷ் சித்துூாி  

D) பாட்ாிசியா முகீெ் 

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

A) Longevity: Shaping the Future 

B) Rights of Older Persons 

C) Take a Stand against Ageism 

D) The Journey to Age Equality  

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

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

A) UNICEF  

B) WHO 

C) UNCTAD 

D) FAO 

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

 கணக்ஜகடுப்பின் முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் பின்வருைாறு: 

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

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

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

1.எந்த இந்திய இசைக்கசைஞரின் பெயர் ஒரு சிறிய ககோளுக்கு சூட்டப்ெட்டுள்ளது? 

A) பர்வீன் சுல்தரனர 

B) பண்டிட் ஜஸ்ரரஜ்  

C) குமரர் கந்தர்வர 

D) பிரபர ஆத்ரர 

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

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

A) சுனில் அம்ரபகர்  

B) விரவக் அகர்வரல் 

C) யரஸ்மின் அலி ஹக் 

D) M S ரகரல்வரக்கர் 

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

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

A) மரகஷ் கரரல 

B) அஜய் சக்ரவர்த்தி 

C) அபிரசக் சிங்  

D) அரவிந்த் குப்தர 

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

Challenge”ஐ அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது? 

A) UNESCO 

B) UNICEF  

C) FAO 

D) WHO 

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

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

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

A) இன்ரபரசிஸ் 

B) ரிலலயன்ஸ் 

C) எல்ஜி (Elgi) உபகரணங்கள்  

D) விப்ரரர 

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

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

A) ரதனர வங்கி  B) பரரத ஸ்ரடட் வங்கி  

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

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

A) ஐஐடி மமட்ரரஸ் 

B) ஐஐடி பரம்ரப  

C) ஐஐடி தில்லி 

D) ஐஐடி இந்தூர் 

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

8.கெரிகைகெோன் கிரிக்பகட் கிளப்பின் புதிய தசைவரோனவர் யோர்? 

A) கிமளன் மமக்ரரத் 

B) கபில் ரதவ் 

C) குமரர் சங்ககரர  

D) ரஜம்ஸ் ஆண்டர்சன் 

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

9.கதசிய கட்டிட கட்டுெோனக் கழகத்தின் தசைசெயகம் எங்கு அசெந்துள்ளது? 

A) புரன 

B) புத தில்லி  

C) இலக்ரனர 

D) சிம்லர 

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

10.அன்னு இரோணி, எந்த விசளயோட்டுடன் பதோடர்புசடயவர்? 

A) ஈட்டிமயறிதல்  

B) கிரிக்மகட் 

C) மல்யுத்தம் 

D) குத்தச்சண்லட 

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

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

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

A) சுற்றுச்சூழல் வன மற்றும் காலநிலல மாற்ற அலமச்சகம் 

B) விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துலற அலமச்சகம் 

C) சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அலமச்சகம்  

D) கலாசார அலமச்சகம் 

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

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

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

A) அமிதாப் பச்சன் 

B) மமாிமகாம் 

C) P V சிந்து  

D) சச்சின் டெண்டுல்கா்  

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

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

A) டெய்ப்பூா்  

B) மொத்பூா் 

C) துா்காபுரா 

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

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

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

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

A) புது தில்லி – டெய்ப்பூா் மதெஸ் விலரவு வண்டி 

B) புது தில்லி – இலக்மனா மதெஸ் விலரவு வண்டி  

C) புது தில்லி – ஆக்ரா மதெஸ் விலரவு வண்டி 

D) புது தில்லி – மபாபால் மதெஸ் விலரவு வண்டி 

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

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

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

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

A) டகால்கத்தா 

B) காந்திநகா் 

C) பிகாமனா் 

D) டநாய்ொ  

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

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

A) நாக்பூா் 

B) ஹிங்மகாலி 

C) நந்மதெ் 

D) அமராவதி  

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

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

A) இராய்ப்பூா் 

B) இந்துூா் 

C) அகமதாபாத்  

D) சூரத் 

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

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

A) உத்தர பிரமதசம்   B) உத்தரகாண்ெ் 

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

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

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

A) P C சாக்லா 

B) நவ்மதெ் சா்ணா 

C) மவணு இராெமமானி  

D) ஹா்ஷ் வா்தன் ஷ்ாிங்லா 

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

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

A) இலளமயாா் விவகாரங்கள் மற்றும் விலளயாெ்டு அலமச்சகம்  

B) நலவாழ்வு மற்றும் குடும்பநல அலமச்சகம் 

C) மனித வள மமம்பாெ்டு அலமச்சகம் 

D) சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்ற அலமச்சகம் 

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

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

1.எந்த நகரத்தினருகக நாட்டின் முதல் மிதக்கும் கூடைப்பந்து டைதானம் திறக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) ககொல்கத்தொ 

B) ககொச்சி 

C) ஹூக்லி 

D) மும்பை  

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

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

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

A) சுற்றுலொ அபமச்சகம்  

B) ஆயுஷ் அபமச்சகம் 

C) உள்துபற அபமச்சகம் 

D) ஜல் சக்தி அபமச்சகம் 

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

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

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

A) ைர ொடொ வங்கி  

B) ைொ த ஸ்ரடட் வங்கி 

C) ைஞ்சொை் ரதசிய வங்கி 

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

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

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

A) ைஞ்சொை் 

B) உத்த  ைி ரதசம் 

C) தில்லி  

D) மத்திய ைி ரதசம் 

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

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

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

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

A) இ ொஜஸ்தொன்  

B) ைீகொொ் 

C) மகொ ொஷ்டி ொ 

D) கொ்நொடகொ 

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

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

Real Time Performance Smart - Board) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

A) சட்டம் மற்றும் நீதித்துபற அபமச்சகம் 

B) மனிதவள ரமம்ைொட்டு அபமச்சகம் 

C) மின்னணு மற்றும் தகவல் கதொழில்நுட்ை அபமச்சகம்  

D) தகவல் மற்றும் ஒலிை ை்ைு அபமச்சகம் 

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

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

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

A) 5.75% 

B) 5.15%  

C) 5.50% 

D) 5.25% 

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

8.நைப்பாண்டில்  ரும் உலக விண்வ ளி  ாரத்துக்கான கருப்வபாருள் என்ன? 

A) Exploring New Worlds in Space 

B) The Moon: Gateway to the Stars  

C) Remote Sensing: Enabling our Future 

D) Mysteries of the Cosmos 

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

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

9.எந்தத் கததியில், உலக விலங்கு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

A) அக்ரடொைொ் 2 

B) அக்ரடொைொ் 3 

C) அக்ரடொைொ் 4  

D) அக்ரடொைொ் 5 

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

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

online fixed deposit product) அறிமுகம் வசய்துள்ள  ங்கி எது? 

A) ஆக்சிஸ் வங்கி  

B) கஹச் டி எஃை் சி வங்கி 

C) ைொ sத ஸ்ரடட் வங்கி 

D) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

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

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

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

A) உத்தரகண்ட்  

B) ஜாா்கண்ட் 

C) பீகாா் 

D) பஞ்சாப் 

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

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

A) மியான்மா் 

B) நேபாளம் 

C) வங்கநதசம்  

D) இலங்கக 

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

3. ைப்பாண்டில் வரும் சர்வநதச ஆசிரிைர்  ாளுக்கான கருப்தபாருள் என்ன? 

A) Empowering Teachers 

B) Young Teacshers: The Future of the Profession   

C) Valuing Teachers, Improving their Status 

D) A Call for Teachers 

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

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

A) சிறுேீரகவியல் (Nephrology)  

B) ோளமில்லா சுரப்பியியல் 

C) இருதயவியல் 

D) நுகரயரீலியல் 

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

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

A) நமற்கு வங்கம் 

B) திாிபுரா 

C) ோகாலாே்து 

D) ஒடிசா  

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

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

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

A) ேிலக்காி  

B) பபட்நராலியம் 

C) மின்சாரம் 

D) ேீா் 

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

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

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

A) தமிழ்ோடு 

B) கா்ோடகா 

C) நகரளாs 

D) ஆே்திர பிரநதசம்  

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

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

A) இே்திய எண்பணய் ேிறுவனம் (IOC)  

B) எண்பணய் மற்றும் இயற்கக எாிவாயு ேிறுவனம் 

C) ஹிே்துஸ்தான் பபட்நராலியம் 

D) GAIL 

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

9. 2019ஆம் ஆண்டின் PCA வீரராக நதர்வு தசய்ைப்பட்ைவர் ைார்? 

A) விராட் நகாலி 

B) பபன் ஸ்நடாக்ஸ்  

C) நராகித் சா்மா  

D) நஜா படன்லி 

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

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

A) ஹிமாச்சல பிரநதசம்  

B) உத்தர பிரநதசம் 

C) அருணாச்சல பிரநதசம் 

D) மத்திய பிரநதசம் 

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

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

நபாது தகவல் ததரிவித்தால் கண்காணிக்கப்படும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சுரேந்தர் சிங், எந்த விளையாட்டுடன் ததாடர்புளடயவர்? 

A) மல்யுத்தம் 

B) குத்துச்சண்டை 

C) வலு துூக்குதல்  

D) பளு துூக்குதல் 

 தெர்மனியின் தெர்லினில் நடந்துவரும் 2019 உலக வலுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் 
சுரேந்தர் சிங், 110 கிரலா பிரிவில் தங்கம் தவன்றது, கிைாசிக் ோ மற்றும் கிைாசிக் ோ மற்றும் சிங்கிள் 
பிளை ஆகியவற்றில் சிறந்த லிப்டர் விருளத தவன்றது ஆகியவற்றின் மூலம் 3 உலக சாதளைகளை 
ெளடத்துள்ைார். மூன்று முளற உலக சாம்பியைாை முரகஷ் சிங், மற்றுதமாரு தங்கத்ளத தவன்றதன் 
மூலம் நான்கு முளற உலக சாம்பியன் தவன்றவோக மாறியுள்ைார். 

2.உலக வர்த்தக அளமப்ொைது முதலாவது உலக ெருத்தி நாளை, எந்த நகேத்தில் நடத்துகிறது? 

A) ஜெனிவா  

B) புது தில்லி 

C) பாாிஸ் 

D) நியூயாா்க் 

 உலக ெருத்தி நாள் விழாவாைது அக்ரடாெர் 7-11 வளே தெனிவாவில் நளடதெறுகிறது. இதில், உலக 
நாடுகளின் தளலவர்கள், வர்த்தக அளமப்பு பிேதிநிதிகள் கலந்துதகாள்கின்றைர். மத்திய ெவுளி 
அளமச்சர் ஸ்மிருதி இோணி இந்தியா சார்பில் இவ்விழாவில் கலந்துதகாள்கிறார். 

 ெருத்தி உற்ெத்தி ரமம்ொடு, வர்த்தக வாய்ப்புகள், ததாழில்நுட்ெ வசதிகள், முதலீட்டாைர்கள் மற்றும் 
தனியார் நிறுவைங்கள் இளடரயயாை வர்த்தக ஒத்துளழப்பு உள்ளிட்ட ெல்ரவறு விஷயங்கள் 
குறித்து விவாதிக்கப்ெடவுள்ைது. இந்திய ெருத்தி கழகம் சார்பில், தமிழ்நாட்டில் உற்ெத்தியாகும் தேமாை 
நீண்ட இளழ ெருத்தியாை, ‘சுவின்’ உட்ெட ெருத்தியின் தவவ்ரவறு இேகங்கள் குறித்த கண்காட்சியும் 
இந்த விழாவில் இடம்தெறுகிறது. 

3.நடப்ொண்டின் ெப்ொன் ஓப்ென் தடன்னிஸ் ெட்டத்ளத தவன்றவர் யார்? 

A) ஆண்டி முா்ரே 

B) ேஃரபல் நைால் 

C) ரநாவக் ரொரகாவிச்  

D) ரோொ் ஜபைோ் 
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 ெப்ொனின் ரடாக்கிரயாவில் நடந்த ெப்ொன் ஓப்ென் தடன்னிஸ் ததாடரின் ஒற்ளறயர் பிரிவு இறுதிப் 
ரொட்டியில், உலகின் No.1 வீேோக இருக்கும் தசர்பியாவின் ரநாவக் ரொரகாவிச், 80ஆவது இடத்தில் 
இருக்கும் ஆஸ்திரேலியாவின் ொன் மில்ரமளை 6–3, 6–2 என்ற ரநர் தசட் கணக்கில் தவற்றிதெற்று 
ரகாப்ளெளய தவன்றார். இது, ATP ஒற்ளறயர் பிரிவில் இவேது 76ஆவது ெட்டமாகும். தவிே இவர், 

முதன்முளறயாக இந்தத்ததாடரில் ெங்ரகற்று ரகாப்ளெ தவன்றுள்ைார். இதன்மூலம் இவர், ெத்தாவது 
முளறயாக பிேதாை சுற்றில் அறிமுகமாை ஒரு ததாடரில் சாம்பியன் ெட்டத்ளதக் ளகப்ெற்றிைார். 

4.எந்த இந்திய மாநிலத்ளதச் சார்ந்த ரொளதயா ொய் ளெகாவின் ஓவியங்கள், இத்தாலியில் 
நளடதெறும் கண்காட்சியில் காட்சிக்கு ளவக்கப்ெடுகின்றை? 

A) குெோத் 

B) இோெஸ்தான் 

C) மத்திய பிேரதசம்  

D) சத்தீஸ்கா் 

 இத்தாலியில், நவநாகரிகம் மற்றும் ஆளட வடிவளமப்பின் தளலநகோை மிலனில் நளடதெற்றுவரும் 
கண்காட்சியில் 80 வயதாை ெழங்குடிப்தெண் ‘ரொளதயா ொய் ளெகா’ தீட்டிய ஓவியங்கள் மற்றும் 
களல ெளடப்புகள் காட்சிக்கு ளவக்கப்ெட்டுள்ைை. இவர், மத்தியபிேரதசத்தின் உமரியா மாவட்டத்தின் 
ரலார்கா கிோமத்ளதச் ரசர்ந்தவர். அவேது ஓவிய ொணியில் முக்கியமாக இயற்ளகயும் விலங்குகளும் 
அடங்கும். இது, ெழங்குடி சமூகத்தின் பிற உறுப்பிைர்களை தவவ்ரவறு நடவடிக்ளககளில் ஈடுெட 
ஊக்குவிக்கும் எை அவேது ஆசிரியர் ஆஷிஷ் சுவாமி கூறியுள்ைார். 

5.இந்திய இோணுவம் தைது ‘ஹிம் விெய்’ என்னும் மளலப்ொங்காை ரொர்ப்ெயிற்சிளய எந்த 
மாநிலத்தில் ததாடங்கியுள்ைது? 

A) ெம்மு மற்றும் காஷ்மீா் 

B) சிக்கிம் 

C) ஹிமாச்சல பிேரதசம் 

D) அருணாச்சல பிேரதசம்  

 அக்.7 அன்று இந்திய இோணுவம் தைது முதல் மளலப் ெகுதி ரொர்ப் ெயிற்சிளயத் ததாடங்கவுள்ைது. 
கடிைமாை நிலப்ெேப்பில் ெளடப்பிரிவுகளின் இயக்கம், ஒருங்கிளணப்பு மற்றும் தகவல்ததாடர்புகளை 
ரசாதிப்ெரத இப்ெயிற்சியின் ரநாக்கமாகும். இந்தப்ெயிற்சி இேண்டு கட்டங்கைாக நடத்தப்ெடவுள்ைது. 
முதல் கட்டம், அக்.7–10 வளே நளடதெறும். இேண்டாம் கட்டம், அக்.20-24 வளே நளடதெறும். 

 இந்தப் ெயிற்சியில், ஒவ்தவான்றிலும் 4,000 வீேர்கள் தகாண்ட மூன்று ரொர் குழுக்கள் ெங்ரகற்கும். 
இது இந்திய ொதுகாப்பு வேலாற்றில் மிகப்தெரிய இோணுவப் ெயிற்சியாகும். இந்தப் ெயிற்சியில், மளலப் 
ெகுதியில் தாக்குதல் நடத்துதல் மற்றும் வான்தவளித் தாக்குதல் ஆகியளவ அடங்கும். தமய்யாை 
எல்ளலக் கட்டுப்ொட்டு ரகாட்டிலிருந்து இந்திய பிோந்தியத்துக்குள் சுமார் 100 கி.மீ வளே இந்தப் ெயிற்சி 
ரமற்தகாள்ைப்ெடுகிறது.  
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6.பிேதான் மந்திரி ென் ஆரோக்கிய ரயாெைாவின் (PMJAY) அண்ளமய தேவுகளின்ெடி, எந்த 
மாநிலத்தின் தெரும்ொலாை புற்றுரநாயாளிகள் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் சிகிச்ளச தெற்றைர்? 

A) தமிழ்நாடு  

B) சத்தீஸ்கா் 

C) மத்திய பிேரதசம் 

D) குெோத் 

 மத்திய சுகாதாே அளமச்சகமாைது பிேதம மந்திரி ென் ஆரோக்ய திட்டத்தின் புற்றுரநாய் ெயைாளிகள் 
குறித்த விவேங்களை தவளியிட்டுள்ைது. இதில் தமிழ்நாட்டில் 40,056 ரெரும், ரகேைாவில் 22,000 
ரெரும் மத்திய பிேரதசத்தில் 19455 ரெரும் சிகிச்ளச தெற்று வருகின்றைர். இதற்கு அடுத்தெடியாக 
சத்தீஸ்கரில் 15997 ரெரும், குெோத்தில் 14380 ரெரும் சிகிச்ளச தெற்று வருகின்றைர். 

 இந்தத் தேவுகளின்ெடி, நாதடங்கும் ஒவ்ரவார் ஆண்டும் புற்றுரநாயால் 7.84 இலட்சம் ரெர் மேணம் 
அளடகின்றைர். ஆண்டுக்கு சுமார் 11.57 இலட்சம் புதிய புற்றுரநாயாளிகள் உருவாகின்றைர். சுமார் 
22.5 இலட்சம் இந்தியர்கள் புற்றுரநாயுடன் வாழ்ந்துதகாண்டிருக்கின்றைர். 

7.ஆசியாவிலிருந்து 400 மீ., தங்கம் தவன்ற முதல் தடகை வீோங்களையாை சல்வா ஈத் நாசர், 
எந்த நாட்ளடச் ரசர்ந்தவர்? 

A) ஜலபனான் 

B) பஹ்டேன்  

C) மங்ரகாலியா 

D) ஓமன் 

 ரதாஹாவில் தற்ரொது நளடதெற்றுவரும் IAAF உலக தடகை சாம்பியன்ஷிப்பில், ஆசியாவிலிருந்து 
400 மீட்டர் தங்கம் தவன்ற முதல் தடகை வீோங்களை என்ற தெருளமளய ெஹ்ளேளைச் 
ரசர்ந்த சல்வா ஈத் நாசர் தெற்றுள்ைார். 48.14 விைாடிகளில் அவர் ரொட்டிளய நிளறவுதசய்தார். அது, 
34 ஆண்டுகளில் மிக ரவகமாைதும் வேலாற்றில், ரொட்டிளய நிளறவுதசய்ய எடுத்துக்தகாண்ட 
மூன்றாவது அதிரவகமாை விைாடிகளும் ஆகும். 

8. 100 T20 சர்வரதச ரொட்டிகளில் விளையாடிய முதல் இந்திய கிரிக்தகட் வீேர் யார்? 

A) ரோகித் சா்மா 

B) ஸ்மிருதி மந்தனா 

C) விோை் ரகாலி 

D) ஹா்மன்பிாீத் கவுா்  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்            2019 அக்ட ாபர் 08  

  

 

ந ப்பு நிகழ்வுகள்                          4 

 ததன்ைாப்பிரிக்காவுக்கு எதிோக கைமிறங்கிய ரொட்டியில் தன்னுளடய நூறாவது T20 சர்வரதச 

ரொட்டிளய விளையாடிய முதல் இந்திய கிரிக்தகட்டாைர் ஆைார் ஹர்மன்பிரீத் கவுர். இந்தியாவுக்காக 
98 T20 ரொட்டிகளில் விளையாடிய M S ரதானி மற்றும் ரோகித் சர்மா ஆகிரயாருக்கு முன்ொக 
ஹர்மன்பிரீத் கவுர் இந்த ளமல்கல்ளல எட்டியுள்ைார். 

 இதுதவிே, ஆஸ்திரேலியாவில் சிட்னி தண்டருடன் பிக் ொஷ் லீக் ஒப்ெந்தத்தில் ளகதயழுத்திட்ட முதல் 
இந்திய கிரிக்தகட்டாைோகவும் (ஆண் அல்லது தெண்) இவர் உள்ைார். ெூன் 2017இல், ECBஇன் கியா 
சூப்ெர் லீக்கில் சர்ரே ஸ்டார்ஸுடன் ளகதயழுத்திட்ட முதல் இந்தியோகவும் இவர் உள்ைார். 

9.ஒரு ததாடக்க ஆட்டக்காேோக தைது முதல் தடஸ்டில் இேட்ளட சதங்களை அடித்த முதல் 
ரெட்ஸ்ரமன் யார்? 

A) விோை் ரகாலி 

B) ஷிகா் தவான் 

C) ரோகித் சா்மா  

D) K L இோகுல் 

 ததன்ைாப்பிரிக்காவுக்கு எதிோக விசாகப்ெட்டிைத்தில் நடந்த ரொட்டியில், ததாடக்க ஆட்டக்காேோக 
கைமிறங்கிய இந்தியாளவச் ரசர்ந்த ரோகித் சர்மா தைது முதல் தடஸ்டின் ஒவ்ரவார் இன்னிங்சிலும் 
சதமடித்த முதல் ரெட்ஸ்ரமன் ஆைார். 1996ஆம் ஆண்டில் ஜிம்ொப்ரவவுக்கு எதிோை ஆட்டத்தில் 12 
சிக்ஸர்களை அடித்த ொகிஸ்தானின் வசீம் அக்ேளம மிஞ்சி, ஒரு தடஸ்டில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்தவர் 
(13) என்ற சாதளைளயயும் அவர் ெளடத்தார். இதுதவிே, ரோகித், ஒரு தடஸ்டின் இரு இன்னிங்சிலும் 
ஸ்டம்பிங் தசய்த முதல் இந்திய ரெட்ஸ்ரமன் என்ற தெருளமளயயும் தெற்றார். 

10. T20Iஇல் ஹாட்ரிக் எடுத்த இைம் கிரிக்தகட் வீேோை முகமது ஹஸ்ளைன், எந்த நாட்ளடச் 
ரசர்ந்தவர்? 

A) ஜதன்னாப்பிாிக்கா 

B) ஆப்கானிஸ்தான் 

C) பாகிஸ்தான்  

D) வங்கரதசம் 

 ொகிஸ்தானிய ரவகப்ெந்து வீச்சாைோை முகமது ஹஸ்ளைன், T20 ரொட்டியில் ஹாட்ரிக் எடுத்த மிக 
இைம் வயது வீேோக உள்ைார். இலாகூரில் நடந்த முதல் T20 சர்வரதச ரொட்டியில் இலங்ளகக்கு 
எதிோக அவர் இந்தச் சாதளைளய புரிந்தார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்தத் துறையில் கண்டுபிடிப்பு மேற்ககொண்டதற்கொக இயற்பியலுக்கொன நடப்பொண்டு மநொபல் 
பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) அண்டவியல்  

B) லலசர் 

C) ஈர்ப்பு அலலகள் 

D) நியூட்ரில ர ஊசலரட்டங்கள் 

 மபரண்டத்றதப்பற்றி முற்றிலும் வியக்கத்தக்க கண்டுபிடிப்புகறள நிகழ்த்தியதற்கொக மூன்று 
அறிவியலொளர்களுக்கு இயற்பியலுக்கொன மநொபல் பரிசு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேம்ஸ் பீட்பிள்ஸ், 

டிடியர் குவிலொஸ், றேக்கல் மேயர் ஆகிய மூவருக்கும் இந்த விருது கூட்டொக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 50 
ஒளியொண்டு கதொறலவில் உள்ள சூரியறனப் மபொன்ை ஒரு விண்மீறனச் சுற்றிவரும் ‘51 கபகொசி’ 
என்ை வொயுக்மகொள் ஒன்றிறனக் கண்டுபிடித்ததற்கொக டிடியர் குவிலொஸ், றேக்கல் மேயர் ஆகிய 
இருவரும் மநொபல் பரிசுக்குத் மதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 அவர்கள் மூவரும் 9 மில்லியன் குமரொனர் கரொக்கப்பரிசு, தங்கப்பதக்கம் ேற்றும் பொரொட்டுப் பட்டயம் 
ஆகியவற்றை பகிர்ந்துககொள்வொர்கள். டிசம்பர்.10 அன்று ஸ்டொக்ம ொமில் நறடகபைவுள்ள விருது 
வழங்கும் விழொவில், பரிசொளர்கள் அறனவரும் பரிசிறனப் கபற்றுக்ககொள்வொர்கள். 

2. 63ஆவது தம்ே சக்ரொ பிரவர்த்தன் நொளொனது சமீபத்தில் எந்தக் குறிப்பிடத்தக்க ஆளுறேக்கொக 
அனுசரிக்கப்பட்டது? 

A) மகரத்மர கரந்தி 

B) B R அம்லபத்கர்  

C) லரல் பகதூர் சரஸ்திரி 

D) சர்தரர் வல்லபரய் பலடல் 

 63ஆவது தம்ே சக்ரொ நொளொனது அக்.9 அன்று ேகொரொஷ்டிர ேொநிலம் நொக்பூரில் உள்ள தீக்ஷொபூமியில் 
ககொண்டொடப்பட்டது .நொட்டின் பல்மவறு பகுதிகளிலிருந்தும் அயல்நொட்டிலிருந்தும் கபௌத்த ேதத்றத 
பின்பற்றுபவர்கள் ,இந்திய அரசியலறேப்பின் சிற்பி டொக்டர். பொபொசொமகப் அம்மபத்கருக்கு ேரியொறத 
கசலுத்துவதற்கொக அவ்விடத்திற்கு வருறகதந்தனர்  .டொக்டர் . அம்மபத்கரின் கபளத்த ேதேொற்ைத்றத 
ககொண்டொடுவதற்கொக இந்த நொள் கறடபிடிக்கப்படுகிைது. 

3.எந்த நகரத்தில், இந்தியொவின் முதல் மின்னனு-கழிவு ேருத்துவேறன அறேயவுள்ளது? 

A) லபரபரல்    B) புத தில்லி 

C) ஜெய்ப்பூர்   D) நரக்பூர் 
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 இந்தியொவின் முதல் மின்னனு-கழிவு ேருத்துவேறனயொனது (e-waste clinic) ேத்தியபிரமதசத்தின் 
மபொபொலில் அறேயவுள்ளது. இந்த உன்னத கொரணத்திற்கொக, மபொபொல் ேொநகரொட்சி ேற்றும் ேத்திய 
ேொசு கட்டுப்பொட்டு வொரியம் ஆகியறவ ஒப்பந்தத்தில் றககயழுத்திட்டுள்ளன. அது, வீடு ேற்றும் வணிக 
பிரிவுகளிலிருந்து கழிவுகறள பிரிப்பது, பதப்படுத்துவது ேற்றும் அகற்றுவது ஆகியவற்றில் உதவும்.  

 கதொடக்கத்தில், இது மூன்று ேொத கொலம் நீளும் முன்மனொடித் திட்டேொக இருக்கும். அதன் கவற்றிறயப் 
கபொறுத்து, இது, நொட்டின் பிை இடங்களிலும் கசயல்படுத்தப்படும். 2016ஆம் ஆண்டின் திடக்கழிவு 
மேலொண்றே விதிகளுக்கு இணங்க இந்த ேருத்துவேறன உருவொக்கப்படும். 

4.நடப்பொண்டின் உலக அறிவியல், ேதம் ேற்றும் தத்துவ நொடொளுேன்ைம் நறடகபற்ை நகரம் எது? 

A) ெபல்பூர் 

B) புத தில்லி 

C) புல   

D) ஜகரல்கத்தர 

 ஐந்தொவது உலக அறிவியல், ேத ேற்றும் தத்துவ நொடொளுேன்ைேொனது அக்மடொபர் 2 அன்று புமனவில் 
உள்ள MIT அறேதி உலக அறேதிப் பல்கறலக்கழகத்தொல் நடத்தப்பட்டது. ஐந்து நொள் நறடகபற்ை 
இந்நிகழ்விற்கொன கருப்கபொருள், “உலக அறேதி & ேனித குலத்தின் நலவொழ்வில் அறிவியல், ேதம் 
ேற்றும் தத்துவத்தின் பங்கு” ஆகும். உலக அறேதிக்கொக ேத நம்பிக்றக & ேதங்களுக்கிறடயிலொன 
இயக்கத்றத உருவொக்கி ஊக்குவிப்பமத இதன் மநொக்கேொகும். 

5. NITI ஆமயொக் ஆனது எந்தச் சர்வமதச அறேப்புடன் இறணந்து யூத்மகொ: ஆய்வகத்றத (Youth 

Co: Lab) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

A) UNDP  

B) WHO 

C) UNESCO 

D) WTO 

 அடல் புதுறே திட்டம் (AIM), NITI ஆமயொக் ேற்றும் ஐ.நொ வளர்ச்சித் திட்டம் (UNDP) இந்தியொ ஆகியறவ 
இறணந்து யூத்மகொ: ஆய்வகத்றத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. இது, இந்தியொவில், இறளமயொர்கள் 
தறலறேயிலொன சமூக கதொழிற்முறனறவயும் புத்தொக்கத்றதயும் விறரவுபடுத்துவறத மநொக்கேொகக் 
ககொண்டுள்ளது. 

 யூத்மகொ: ஆய்வகத்தின் மூலம் இளந்கதொழில்முறனமவொர் ேற்றும் புத்தொக்குநர்கள், கதொழில்முறனவுத் 
திைன்கறளச் சித்தப்படுத்த உதவும் அரசுகள், வழிகொட்டிகள், அறடவகங்கள் & முதலீட்டொளர்களுடன் 
இறணவதற்கொன வொய்ப்றபப்கபறுவொர்கள். இது, பிரொந்தியத்தின் மிகப்கபரிய சமூக சவொல்களுள் 
சிலவற்றைக் றகயொளவும், முன்கேொழியப்பட்ட மயொசறனகறளயும் தீர்வுகறளயும் கவளிப்படுத்தவும் 
18-29 வயதுறடய இறளமயொர்களுக்கு அறழப்பு விடுக்கிைது. 
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6. ‘150 Years of Celebrating the Mahatma the South African Legacy’ என்ை நூலின் ஆசிரியர் 
யொர்? 

A) தளசி ஜெயி ் 

B) சித்தரர்த் கபூர் 

C) பிரபரஸ் ஜெயவர்த ் 

D) பரகிர் ஹரச ் (Fakir Hassen)  

 ‘150 Years of Celebrating the Mahatma the South African Legacy’ என்னும் நூறல எழுத்தொளரும் 
இதழொளருேொன பொகிர்  ொசன் எழுதியுள்ளொர். 160 பக்கங்கள் ககொண்ட இந்த நூலொனது கொந்தியின் 
கசயல்பொடுகளின் (பிைப்பு ேற்றும் இைப்பு நிகழ்வுகள் உட்பட) நிறனவுகள் குறித்து கவளிப்படுத்துகிைது. 

7. UNESCO நல்கலண்ண தூதரொக மதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ள யலிட்சொ அபொரிசிமயொ (Yalitza 

Aparicio), எந்த நொட்றடச் மசர்ந்தவர்? 

A) க டர 

B) ஜமக்சிலகர  

C) ஐக்கிய அஜமரிக்க நரடுகள் 

D) அர்ஜெ ்டி ர 

 கேக்ஸிக நடிறக யலிட்சொ அபொரிசிமயொ, பழங்குடி ேக்களுக்கொன UNESCO நல்கலண்ண தூதரொக 
மதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளொர். 2019ஆம் ஆண்டு அகொடமி விருதுகளில் “மரொேொ” திறரப்படத்தில் 
நடித்ததற்கொக, ‘சிைந்த நடிறக’ விருதுக்குப்பரிந்துறரக்கப்பட்ட முதல் பழங்குடி (Indigenous) நடிறகயொக 
அவர் வரலொறு பறடத்தொர். அந்தத் திறரப்படத்தில், அவர் ஓர் உள்நொட்டு கேொழியிலும் ஸ்பொனிய 
கேொழியிலும் மபசி நடித்தொர். 

8.இந்மதொ - ேங்மகொலிய கூட்டுப்பயிற்சியொன, “நொமடொடி யொறன (Nomadic Elephant) – 2019” 
ஆனது எந்த ேொநிலத்தில் கதொடங்கியுள்ளது? 

A) ஹிமரச்சலப் பிரலதசம்  

B) ெரர்கண்ட் 

C) அருணரச்சல பிரலதசம் 

D) சிக்கிம் 

 “நொமடொடி யொறன - 2019” என்னும் இந்மதொ-ேங்மகொலிய கூட்டு இரொணுவப் பயிற்சியின் 14ஆவது 
பதிப்பு, ஹிேொச்சலப் பிரமதசத்தின் பக்மலொவில் அக்.5-18 வறர நறடகபறுகிைது. 2006ஆம் ஆண்டு 
முதல் ேங்மகொலியொவுடன் ஆண்டுமதொறும் இருநொட்டு இரொணுவங்களுக்கும் இறடமய ஒத்துறழப்றப 
வலுப்படுத்த இத்தறகய பயிற்சிகள் நறடகபறுகின்ைன. 
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 ஐ.நொ ஆறணயின் கீழ் நறடகபறும் இந்தப் பயிற்சிகள், கிரொேப்புை ேற்றும் நகர்ப்புை சூழ்நிறலயில் 
பயங்கரவொத நடவடிக்றககறள எதிர்ககொள்வதற்கொன உத்திசொர் ேற்றும் கதொழில்நுட்ப திைன்கறள 
மேம்படுத்துவதற்கு உதவுகின்ைன. 

9. UNEPஇன் ஆசிய சுற்றுச்சூழல் அேலொக்க விருதுக்கு மதர்ந்கதடுக்கப்பட்டவர் யொர்? 

A) விலவக் குந்த்ரர 

B) S H கர ் 

C) சுலபரத் குமரர் 

D) இரலமஷ் பரண்லட  

 ஐ.நொ சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தின்கீழ் (United Nations Environment Programme) வழங்கப்படும் உயரிய 
விருதொன ஆசிய சுற்றுச்சூழல் அேலொக்க விருதுக்கு இந்திய வன மசறவ அதிகொரி (IFS) இரமேஷ் 
பொண்மட மதர்வொகியுள்ளொர். கடந்த 1996இல் IFS அதிகொரியொக கபொறுப்மபற்ை இரமேஷ் பொண்மட, 
உ.பிஇல் தறலறே வனத்துறை அதிகொரியொக பணியொற்றி வருகிைொர். இவர் மவட்றடயர்களுக்கு 
எதிரொன நடவடிக்றககளுக்கு மபர்கபற்ைவர். 

 நொடுதொண்டிய சுற்றுச்சூழல் குற்ைங்கறளத் தடுக்கும் ஆசியொறவச் மசர்ந்த தனிநபர்கள் அல்லது 

நிறுவனங்கறள ககளரவிப்பதற்கொக ஆசிய சுற்றுச்சூழல் அேலொக்க விருது வழங்கப்படுகிைது. வரும் 
நவ.13 அன்று பொங்கொக்கில் உள்ள ஐ.நொ ேொநொட்டு றேயத்தில் நறடகபைவுள்ள நிகழ்ச்சியில் இரமேஷ் 
பொண்மடவுக்கு இவ்விருது வழங்கப்படும். 

10.எந்தத் மததியில், உலக அஞ்சல் தினம் (World Post Day) கறடப்பிடிக்கப்படுகிைது? 

A) அக்லடரபர் 9  

B) அக்லடரபர் 8 

C) அக்லடரபர் 10 

D) அக்லடரபர் 7 

 கபொதுேக்கள் ேற்றும் வணிகங்களின் அன்ைொட வொழ்வில் அஞ்சல் துறையின் பங்கு ேற்றும் நொடுகளின் 
சமூக ேற்றும் கபொருளொதொர வளர்ச்சிக்கு அதன் பங்களிப்பு குறித்த விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்துவதற்கொக 
ஒவ்மவொர் ஆண்டும் அக்.9 அன்று உலக அஞ்சல் நொள் ககொண்டொடப்படுகிைது. 1874ஆம் ஆண்டில், 
சுவிஸ் தறலநகர் கபர்னில், அறனத்துலக அஞ்சல் ஒன்றியம் நிறுவப்பட்டறதயும் இந்நொள் குறிக்கிைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த நிறுவனத்தின் பரஸ்பர நிதியமானது நிப்பான் இந்தியா பரஸ்பர நிதியம் (Nippon India 

Mutual Fund) என மறுபபயரிடப்பட்டுள்ளது? 

A) ஆதித்யா பிா்லா 

B) விப்ர ா 

C) டாடா 

D) ாிலலயன்ஸ்  

 ரிலையன்ஸ் பரஸ்பர நிதியமானது நிப்பான் இந்தியா பரஸ்பர நிதியம் என மறுபபயரிடப்பட்டுள்ளது. 
ஜப்பானின் நிப்பான் ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனமானது ரிலையன்ஸ் மூைதனத்திலிருந்து ரிலையன்ஸ் 
நிப்பான் லைப் ப ாத்து மமைாண்லமயில் 75  தவீத பங்குகலள லகயகப்படுத்திய பின்னர் இந்தப் 
பபயர்மாற்றம் நிகழ்ந்தது. நிப்பான் லைப் என்பது ஜப்பானின் மிகப்பபரிய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனமும் 
உைகளாவிய நிதிச்ம லவ நிறுவனமுமாகும். இது $700 பில்லியன் டாைருக்கும் அதிகமான 
ப ாத்துக்கலள நிர்வகித்து வருகிறது. 

2. ர்வமத  கிரிக்பகட்டில் 20 ஆண்டுகலள நிலறவுப ய்த முதல் கிரிக்பகட் வீராங்கலன யார்? 

A) மிதாலி  ாஜ்  

B) ஜுலன் ர ாஸ்வாமி 

C) ரவதா  ிருஷ்ணமூா்த்தி 

D) லிசா தாரல ா் 

  ர்வமத  கிரிக்பகட்டில் 20 ஆண்டுகலளக் கடந்த முதல் கிரிக்பகட் வீராங்கலன என்ற  ாதலனலயப் 
பலடத்தார் இந்திய அணியின் ஒருநாள் அணியின் மகப்டன் மிதாலி ராஜ். கடந்த 1999 ஜூன் 26 அன்று 
அயர்ைாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் ஆட்டத்தில் அறிமுகமானார் மிதாலி ராஜ். கிரிக்பகட்டில் 20 
ஆண்டுகள் 105 நாள்கலள நிலறவு ப ய்துள்ளார். 

 வமதாதராவில் அக்.10 அன்று நலடபபற்ற முதைாவது ஒருநாள் கிரிக்பகட் மபாட்டியில் இந்தியா  ார்பாக 
களமிறங்கிய மபாது அவர் தனது ஒருநாள் மபாட்டி வரைாற்றில் 20 ஆண்டுகள் 150 நாட்கலள நிலறவு 
ப ய்தார். முன்னதாக பபண்கள் ஒருநாள் கிரிக்பகட்டில் அதிக மபாட்டிகள் (204) விலளயாடியவர் 
என்ற  ாதலனயும் இவர் வ ந்தான் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

3.நடப்பாண்டில் வரும் உைக மனநை நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன? 

A) Living with Schizophrenia 

B) Mental health and older adults 

C) Mental Health Promotion and Suicide Prevention  

D) Dignity in Mental Health 
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 மனநைப் பிரச் லனகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்மவார் ஆண்டும் அக்.10 அன்று 
உைக மனநை நாள் அனு ரிக்கப்படுகிறது. “மனநை மமம்பாடு & தற்பகாலை தடுப்பு - Mental Health 

Promotion & Suicide Prevention” என்பது நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

4.எந்தத் துலறயில் கண்டுபிடிப்பு மமற்பகாண்டதற்காக மவதியியலுக்கான நடப்பாண்டு மநாபல் 
பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) ந ாதி ளின் ர  டி பாிணாமம் 

B)  ில ரயா – எல ்ட் ான் நுண்ரணா ் ி 

C) லித்தியம் அயன் மின் லங் ள்  

D) நபப்லடடு ள் மற்றும் ஆன்டிபாடி ளின் ரபஜ்  ாட்சி 

 நடப்பாண்டின் மவதியியல் துலறக்கான மநாபல் பரிசு, மமம்படுத்தப்பட்ட லித்தியம் அயன் (lithium–ion) 
மின்கைத்லதக் கண்டுபிடித்ததற்காக ஜான் பி குட்எனாப், ஸ்டான்லி விட்டிங்காம் மற்றும் அகிமரா 
மயாஷிமனா ஆகிய மூன்று அறிவியைாளர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. அலைமபசிகள் முதல் 
மின் ாரத்தில் இயங்கும் வாகனங்கள் வலர அன்றாட வாழ்வில் நாம் பயன்படுத்தும் லித்தியம் அயன் 
மின்கைத்தின் மமம்பாட்டுக்கு பங்களித்தலமக்காக அவர்களுக்கு மநாபல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது. 

5.எந்தத் துலறயில் கண்டுபிடிப்பு மமற்பகாண்டதற்காக உடலியல் அல்ைது மருத்துவத்துக்கான 
நடப்பாண்டு மநாபல் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) நசல்லுலாா் சுவாசம்  

B) புற்றுர ாய் சி ிச்லச 

C) சா் ்ர டியன் இலசவு 

D) தன்னிய ் வியல் 

 உடலியல் துலறயில் புதிய கண்டுபிடிப்புகலள நிகழ்த்தியதன் மூைம் மருத்துவத்துலறக்கு அரிய 
பங்களிப்லப வழங்கியதற்காக, வில்லியம் ஜி மகலின், கிபரக் எல் ப பமன் ா ஆகிய இரு அபமரிக்க 
அறிவியைாளர்களும், பிரிட்டலனச் ம ர்ந்த பீட்டர் மஜ ராட்கிளிஃபும் மருத்துவத்துலறக்கான மநாபல் 
பரிசுக்குத் மதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 உயிர்வளி (oxygen) அளவுகலள உயிரணுக்கள் எவ்வாறு உணர்கின்றன, அந்த அளவு மாற்றங்கள் 
உயிரணுக்களில் எத்தலகய மாற்றங்கலள ஏற்படுத்துகின்றன என்பது குறித்து இவர்கள் 
மமற்பகாண்ட ஆய்வு, இரத்தம ாலக, புற்றுமநாய் உள்ளிட்ட மநாய்களுக்கான மருந்துகலள 
உருவாக்குவதில் பபரும்பங்கு வகிக்கின்றன. 

6.நடப்பாண்டு WEF உைகளாவிய மபாட்டித்திறன் குறியீட்டில் இந்தியாவின் தரநிலை என்ன? 

A) 54ஆவது    B) 66ஆவது 

C) 68ஆவது    D) 75ஆவது 
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 பல்மவறு நாடுகளின் பபாருளாதாரங்கள் கண்ட முன்மனற்றங்களால், 2019 WEF உைகளாவிய 
மபாட்டித்திறன் குறியீட்டில் இந்தியா 10 இடங்கள் பின்தங்கி 68ஆவது இடத்லதப் பிடித்துள்ளது. இந்தக் 
குறியீட்லட பஜனீவாலவ தளமாகக்பகாண்ட உைக பபாருளாதார மன்றம் (World Economic Forum) 

பதாகுத்துள்ளது. ஒட்டுபமாத்த மபாட்டித்திறன் தரவரில யில், சிங்கப்பூர் அபமரிக்காலவ பின்னுக்குத் 

தள்ளி முதலிடத்லதப் பிடித்தது. 

7.விருது பவன்ற “Spirit of Kerala” என்னும் குறும்படத்தின் இயக்குநர் யார்? 

A) ந ய் ா நஜஹ்தாப்சி 

B) சுரஜாய் ர ாஷ் 

C) அருண் ரஜாசப்  

D) லமத்ாி பாஜ்பாய் 

 அருண் மஜா ப் இயக்கிய “Spirit of Kerala” என்னும் குறும்படம்,  மீபத்தில் முடிவலடந்த ‘லம மராட் 
ரீல்’ திலரப்பட மபாட்டியில் ‘மக்களின் மதர்வு – People’s Choice’ விருலதப் பபற்ற முதல் இந்திய குறும் 

படமாக மாறியது. வல்ைம்கலி (படகுப்பந்தயம்) பற்றிய மலையாள இலளஞர்கள் குழு எழுதிய இந்தக் 
குறும்படம், மபரிடலர எதிர்பகாண்டு உயிர்வாழும் மக்களின் பகாண்டாட்டத்லதக் காட்டுகிறது. ‘லம 
மராட் ரீல்’ திலரப்படப் மபாட்டி, ‘உைகின் மிகப்பபரிய குறும்படப் மபாட்டி’ என்று அலழக்கப்படுகிறது. 

8. நான்கு ஆண்டுகளுக்கு தலடவிதிக்கப்பட்டுள்ள நிர்மைா ஷிமயாரன், எந்த விலளயாட்டுடன் 
பதாடர்புலடயவர்? 

A) குறுவில ரயாட்டம் (Sprint) 

B) மல்யுத்தம் 

C) குத்துச்சண்லட 

D) பளு துூ ்குதல் 

 ஊக்கமருந்து பயன்படுத்திய புகாரின் அடிப்பலடயில், இந்திய தடகள வீராங்கலன நிர்மைா 
ஷிமயாரனுக்கு, தடகள மபாட்டிகளில் விலளயாட 4 ஆண்டு தலட விதிக்கப்பட்டது. 2018 ஜூன் 29 
மததியிட்டு இந்தத் தலட உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 விலளயாட்டு வீரர் / வீராங்கலனகள் ஊக்கமருந்து உட்பகாள்வது பதாடர்பாக கண்காணித்து வரும் 
அதைடிக் இன்டகிரிட்டி யூனிட் எனும் அலமப்பு, 2017ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடந்த ஆசிய தடகள 
மபாட்டியில் நிர்மைா ஊக்கமருந்துகலள உட்பகாண்டதாக தனது ஆய்வில் பதரிவித்துள்ளது. நிர்மைா 
ஷிமயாரன், ஆசிய  ாம்பியன்ஷிப் மபாட்டிகளில் 400 மீ ஓட்டப்பந்தயத்திலும் மற்பறாரு 4*400 மீ ரிமை 
பந்தயத்திலும் இரு தங்கப்பதக்கங்கலள பவன்றிருந்தார். ஊக்கமருந்து ம ாதலனலய அடுத்து அவர் 
பவன்ற இரு பதக்கங்களும் பறிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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9.மூத்த குடிமக்களுக்கான முதல் அரசு நிதியளிக்கும் பகல்மநர கவனிப்புப் பபாழுதுமபாக்கு 
லமயமானது எந்த நகரத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) தில்லி 

B) ரல  

C) சிம்லா 

D) ரட ாடூன் 

 மூத்த குடிமக்களுக்கான முதல் அரசு நிதியுதவி அளிக்கும் மற்றும் அர ால் இயக்கப்படும் பகல்மநர 
கவனிப்புப் பபாழுதுமபாக்கு லமயத்லத உச் நீதிமன்ற நீதிபதி S அப்துல் நசீர் மைவில் திறந்து 
லவத்தார். ைடாக் பிராந்தியத்தில் உள்ள முதிமயார்களுக்கு பபாழுதுமபாக்கு, மருத்துவ ம லவகள் 
மற்றும்  ட்ட உதவிகளுக்கான ஒரு லமயமாக இது இருக்கும். இந்த வளாகத்தில், கணினிவழி கற்றல் 
மற்றும் ஒரு நூைகம் அலமக்கப்பட்டிருக்கும். மமலும், உள்ளரங்கு விலளயாட்டு & பபாழுதுமபாக்கு 
நடவடிக்லககளில் ஈடுபடுவதன் மூைம் முதிமயார்கள் தங்கலள புத்துணர்வாக லவத்திருக்க முடியும். 

10.மத்திய சுகாதார அலமச் கமானது எந்த நிறுவனத்துடன் இலணந்து இ-தந்த் ம வாலவ 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

A) டாடா  ிலனவு மருத்துவமலன 

B) அப்பல்ரலா 

C) எய்ம்ஸ்  

D) ஃரபாா்டிஸ் நஹல்த்ர ா் 

 “e-Dantseva” என்னும் இலணயவழி பல்மருத்துவ தகவல் ம லவ மற்றும் அலைமபசி ப யலிலய 
AIIMS உடன் இலணந்து மத்திய சுகாதார அலமச் கம் பதாடங்கியுள்ளது. வாய்  ம்பந்தப்பட்ட சுகாதார 
தகவல் மற்றும் அறிலவப்பபறுவதற்கு மதசிய அளவில் முதைாவது டிஜிட்டல் மமலடயாக இது 
இருக்கும். இலணயம் மற்றும் ப ல்மபசி ப யலி வடிவில், ஒமர ப ாடுக்கில் 100 மகாடி மக்களுக்கும் 
அதிகமானவர்கலளச் ப ன்றும ரும் இ-தந்த் ம வா ஒரு முக்கியமான லமல் கல்ைாகும். 

 இதில், மதசிய வாய்வழி சுகாதார திட்டம் (NOHP), அலனத்து பல் வ திகள் மற்றும் கல்லூரிகளின் 
விரிவான பட்டியல், தகவல், கல்வி மற்றும் பதாடர்பு குறிப்புகள் மற்றும் ‘அறிகுறி  ரிபார்ப்பு’ எனப்படும் 
ஒரு தனித்துவமான அம் ம் ஆகியலவ உள்ளன. 

 வாய்ச்சுகாதாரத்லத அதிகபட் ம் பராமரிப்பதன் முக்கியத்துவம்குறித்து மக்களிலடமய விழிப்புணர்லவ 
ஏற்படுத்துவதும், அது அருகிலுள்ள வாய்ச்சுகாதாரச் ம லவ லமயத்லத அணுகி, அதுபற்றி தகவல்கலள 
அறியச் ப ய்வதும், எய்ம்ஸ் மற்றும் பிறருடன் ம ர்ந்த சுகாதார அலமச் கத்தின் இந்த முன்முயற்சியின் 
மநாக்கமாகும். அதிகாரபூர்வமான அறிவியல் ஆதாரங்களிலிருந்து திரட்டப்பட்ட வாய்ச்சுகாதாரத் 
தகவல், இலணயத்திலும் அலைமபசி ப யலியிலும் கிலடக்கும். 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

****ஏழாவது பபாருளாதாரக் கணக்பகடுப்பு**** 

 மத்திய புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமைாக்க அலமச் கம் 2019இல் ஏழாவது பபாருளாதாரக் 
கணக்பகடுப்லப நடத்துகிறது. இந்தக் கணக்பகடுப்பு தகவல் பதாழில்நுட்ப அடிப்பலடயிைான டிஜிட்டல் 
முலறயில் தகவல்கலளத் திரட்டி  ரிபார்த்து பவளியிடவுள்ளது. 

 1977 பதாடங்கி 2013 வலர பபாருளாதாரக் கணக்பகடுப்பு ஆறு முலற நடந்துள்ள நிலையில், 7ஆவது 
கணக்பகடுப்பு இந்த ஆண்டு நலடபபறுகிறது. இதில் பதாழில் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்லக, 

இவற்றில் நகர்ப்புறத்தில் உள்ளலவ, ஊரகப்பகுதிகளில் உள்ளலவ, மவலைவாய்ப்பு உருவாக்க 
நிலைலம மபான்ற தகவல்கள் திரட்டப்படும். 

 இந்தக் கணக்பகடுப்பு, 27.5 மகாடி வீடுகலளயும், 5.5 மகாடி பதாழில் நிறுவனங்கலளயும் 
உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். சுமார் மூன்றலர மாதம் நடத்தப்படும் இந்தக் கணக்பகடுப்பில், சுமார் 12 
இைட் ம் மபர் ஈடுபடுவார்கள். 

****---------****---------****---------****---------**** 

 பிரதமர் நமரந்திர மமாடி விடுத்த அலழப்பின்மபரில் சீன அதிபர் சீ சின்பிங், அரசுமுலற அல்ைாத 
மபச்சுவார்த்லத நடத்துவதற்காக, அக்மடாபர்.11-12 ஆகிய மததிகளில் ப ன்லனக்கு அருமகயுள்ள 
மாமல்ைபுரத்திற்கு வருலக தரவுள்ளதாக இந்திய பவளியுறவுத்துலற அதிகாரப்பூர்வமாக 
அறிவித்துள்ளது. இருதலைவர்களும் ஏற்கனமவ சீனாவின் வூஹான் நகரில் 27-28 ஏப்ரல் 2018இல் 
முதன்முலறயாக அரசுமுலற அல்ைாத மபச்சுவார்த்லதலய மமற்பகாண்டனர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்நகரத்தில், முதலாவது ததசிய ஹிந்தி அறிவியல் எழுத்தாளர்கள் மாநாடு ததாடங்கியுள்ளது? 

A) ஜபல்பூர் 

B) புது தில்லி 

C) சிம்லர 

D) இலக்ன ர  

 உத்தரபிரததசத்தில், ஆங்கிலத்தின் பிடியிலிருந்து அறிவியல் எழுத்துக்களள மீட்பளதயும், ஹிந்தி & 
பிற வடதமாழிகளின் பயன்பாட்ளட ஊக்குவிப்பளதயும் தநாக்கமாகக் தகாண்டு அக்தடாபர்.11 அன்று 
இலக்த ாவில் முதலாவது ததசிய ஹிந்தி அறிவியல் எழுத்தாளர்கள் மாநாடு ததாடங்கப்பட்டது. ஹிந்தி 
& வடதமாழி அறிவியல் எழுத்தாளர்கள் அள வளரயும் ஒதர தமளடயில் தகாண்டுவருவளதயும், 

அறிவியல் எழுத்துத்துளறயில் ஹிந்திளய ஊக்குவிப்பளதயும் தநாக்கமாகக்தகாண்ட இந்த மாநாட்டில், 
நாடு முழுவதுமிருந்து ஆயிரத்துக்கும் தமற்பட்ட அறிவியல் எழுத்தாளர்கள் பங்தகற்ற ர். 

2. 2018ஆம் ஆண்டுக்கா  இலக்கியத்திற்கா  தநாபல் பரிளச தவன்ற ஒல்கா தடாக்கர்ஸக், 
எந்த நாட்ளடச் தசர்ந்தவர்? 

A) னபரலந்து  

B) ஆஸ்திரியர  

C) பிரர ்ஸ் 

D) பிரிட்ட ் 

 தபாலந்து நாட்ளடச்தசர்ந்த எழுத்தாளர் ஒல்கா தடாக்கர்ஸக், 2018ஆம் ஆண்டு இலக்கியத்துக்கா  
தநாபல் பரிசுக்கு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது முதல் புதி மா , “The Journey of the People of 

the Book” 1993ஆம் ஆண்டில் தவளியா து. ஒல்கா தடாக்கர்ஸக், 2007ஆம் ஆண்டில் தவளியா  
த து “பிளளட்ஸ்” என்னும் புதி த்துக்காக கடந்தாண்டு புக்கர் பரிசு தபற்றவர். சிறந்த தமாழி 
நளடக்காக அவருக்கு தநாபல் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஒல்கா தடாக்கர்ஸக், இலக்கியத்துக்கா  தநாபல் பரிளச தவல்லும் பதிள ந்தாவது தபண்ணாவார். 
1901ஆம் ஆண்டு முதல் இலக்கியத்துக்கு இதுவளர வழங்கப்பட்ட 116 தநாபல் பரிசுகளில், 14 மட்டுதம 
தபண்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இலக்கியத்துக்கா  தநாபல் ததர்வுக் குழுளவச் தசர்ந்த ஜான்-கிளாட் அர் ாட் என்பவர் பாலியல் 
வழக்கில் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு சிளறயில் அளடக்கப்பட்டார். அதள த்ததாடர்ந்து, அந்தப் 
பரிசுக்கா  ததர்வு முளற குறித்து சர்ச்ளச எழுந்தது. இத ால் கடந்த ஆண்டின் இலக்கியத்துக்கா  
தநாபல் பரிசு அறிவிக்கப்படவில்ளல. இந்நிளலயில், அந்த ஆண்டுக்கும் தசர்த்து தற்தபாது 
இலக்கியத்துக்கா  தநாபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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3. “A Sorrow beyond Dreams” என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) கசுன ர இஷிகுனரர 

B) பீட்டர் னேண்ட்னக  

C) ஓல்கர னடரகரர்ஸக் 

D) பரப் டிலர ் 

 ஆஸ்திரிய நாட்டு எழுத்தாளர் பீட்டர் தேண்ட்தக, 2019ஆம் ஆண்டு இலக்கியத்துக்கா  தநாபல் 
பரிசுக்கு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார். பீட்டர் தேண்ட்தகளவப் தபாருத்தவளர, மனித அனுபவங்களள 
ஆய்வுதசய்து, அதள  அழகியலுடன் தவளிப்படுத்துவதில் அவர் வல்லவராவார். அவரது பளடப்புகள் 
அள த்திலும் புதிய வற்ளற அறிந்துதகாள்ளும் தவட்ளகயும், அந்தப் புதிய வற்றுக்கு உயிரூட்டம் 
தரும் புத்தாக்க இலக்கியச் தசழுளமயும் நிளறந்திருக்கும். 

 அவரது குறிப்பிடத்தக்க பளடப்புகளுள், “Short Letter, Long Farewell” மற்றும் “A Sorrow Beyond 

Dreams” ஆகியளவ அடங்கும். அவர் 9 மில்லியன் சுவீட குதரா ர் (£740,000), அத்துடன் பதக்கம் 
மற்றும் பாராட்டுப்பத்திரம் ஆகியவற்ளறப் தபறுவார். 

4.எந்த தநாக்கத்திற்காக SUMAN திட்டம் ததாடங்கப்பட்டுள்ளsது? 

A) அய மண்டலத்தத ஆரரய 

B) எதிர் ரும் னபரிடர்களிலிருந்து மீ  ர்கதள எச்சரிக்க 

C) தரமர  சுகரதரர பரரமரிப்பு  

D) மரண ர் கற்றல் திட்டம் 

 மத்திய சுகாதார & குடும்பநல கவுன்சிலின் 13ஆவது மாநாட்டின் தபாது, மத்திய சுகாதார அளமச்சர் Dr. 

ேர்ஷ் வர்தன், அக்.11 அன்று, புது தில்லியில் சுரக்ஷித் மாத்ரித்வா ஆஷ்வாசன் (சுமன்) என்னும் ஒரு 
திட்டத்ளதத் ததாடங்கிளவத்தார். 

 தடுக்கக்கூடிய அள த்து தாய்வழி & புதிதாகப் பிறந்த குழந்ளதகளின் இறப்புகளளயும் முடிவுக்குக் 
தகாண்டுவருவதற்காக, தபாது சுகாதார நிளலயத்திற்கு வருளக தரும் ஒவ்தவாரு தபண் & புதிதாகப் 
பிறந்த குழந்ளதகளுக்கா  தசளவகள் மறுக்கப்படுவளத முற்றிலும் தடுப்பதும் கண்ணியமிக்க, 

மரியாளதக்குரிய மற்றும் தரமா  சுகாதார தசளவளய எந்ததவாரு கட்டணமுமின்றி வழங்குவளத 
உறுதிதசய்வதும் இதன் தநாக்கமாகும். இது தாய் மற்றும் குழந்ளத இருவருக்கும் ஒரு தநர்மளறயா  
அனுபவத்ளத வழங்கும். 

5.அண்ளமயில் காலமா  கத்ரி தகாபால்நாத், எந்த இளசக்கருவிளய வாசிப்பதில் சிறந்தவர்? 

A) யுகுனலனல   B)  யலி ் 

C) சரக்ஸனபர ்   D) புல்லரங்குழல் 
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 பிரபல சாக்ஸதபான் வாத்திய களலஞரும், ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது தபற்றவருமா  கத்ரி தகாபால்நாத் (69), 
அக்.11 அன்று கர்நாடகா மாநிலம் மங்களூருவில் காலமா ார். அவர் த து சாக்ஸதபானில் கர்நாடக 
இராகங்களள வாசிப்பதில் முன்த ாடியாக கருதப்பட்டார். அவரது தயாரிப்பு நிறுவ மா  ஈஸ்ட்-
தவஸ்ட், தமற்கத்திய மற்றும் இந்திய இளசயின் இளணவு ஆகும். 

6.முதலாவது இந்திய சர்வததச கூட்டுறவு வர்த்தக கண்காட்சி ததாடங்கிய நகரம் எது? 

A) சச ்த  

B) புது தில்லி  

C) சபங்களூரு 

D) புன  

 முதலாவது இந்திய சர்வததச கூட்டுறவு வர்த்தக கண்காட்சியா து புது தில்லியில் உள்ள பிரகதி 
ளமதா த்தில் அக்.11 அன்று ததாடங்கியது. 3 நாள் நளடதபறும் இந்தக் கண்காட்சி, இந்திய கூட்டுறவு 
உற்பத்திகளின் ஏற்றுமதிளய தமம்படுத்துவதற்கா  ஒரு முக்கிய தளமாகும்; இது தமம்பட்ட கிராமப்புற 
மற்றும் பண்ளண தசழிப்புக்கு வழிவகுக்கும். இந்நிகழ்வில் கண்காட்சிகள், B2B / C2C கூட்டங்கள், 

மாநாடுகள், கலாசார நிகழ்வுகள் தபான்றளவயும் நளடதபறும். 36 நாடுகளளச் தசர்ந்த அளமப்புகள் 
இந்தக் கண்காட்சியில் பங்தகற்கின்ற . 

7.வளியா து விண்தவளிளயச் சந்திக்கும் இடத்ளத ஆராய, எந்த விண்தவளி நிறுவ ம் ‘Icon’ 
தசயற்ளகக்தகாளள ஏவியுள்ளது? 

A) இஸ்னரர 

B) நரசர  

C) ஜரக்ஸர 

D) னரரஸ்னகரஸ்னமரஸ் 

 காற்று விண்தவளிளயச் சந்திக்கும் மர்மமா , மாறிக்தகாண்தட இருக்கும் தன்ளமதகாண்ட 
அய மண்டலப் பகுதிளய ஆராய்வதற்காக நாசா அண்ளமயில் த து புதிய Ionospheric Connection 

Explorer (Icon) தசயற்ளகக்தகாளள புதளாரிடாவில் உள்ள தகப் க ாதவரல் வான்பளட தளத்தில் 
இருந்து ஏவியது. குளிர்சாத  தபட்டி அளவிலா  Icon தசயற்ளகக்தகாள், அய மண்டலத்தில்  உள்ள 
வாயுக்களிலிருந்து உருவாகும் காற்தறாட்டத்ளதப் பற்றி ஆய்வுதசய்யும். 

 தமலும் 360 ளமல் (580 கி.மீ) உயரத்துக்கு மின்த ற்றம் தசய்யப்பட்ட அச்சூழளலயும் அளவிடும். இது 
தவிர, ‘தகால்டு’ என்னும் 2018ஆம் ஆண்டில் ஏவப்பட்ட நாசாவின் தசயற்ளகக்தகாள், தமல் வளி 
மண்டலத்ளதயும் ஆய்வு தசய்கிறது. 
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8.ஆழ்கடல் மீ வர்களுக்காக எந்தச்தசயற்ளகக்தகாள் அடிப்பளடயிலா  ஆதலாசள  தசளவ 
ததாடங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) னமஷம் 

B) மிது ம் (Gemini)  

C) க ் ி 

D) கும்பம் 

 இந்திய ததசிய தபருங்கடல் தகவல் தசளவ ளமயமும் (INCOIS) இந்திய வானூர்தி நிளலய 
ஆளணயமும் (AAI) இளணந்து புதிய தசயற்ளகக்தகாள் அடிப்பளடயிலா  GEMINI அளமப்ளப 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ள . இது எதிர்வரும் தபரிடர்கள் குறித்து ஆழ்கடல் மீ வர்களள எச்சரிக்கும். 
“GAGAN Enabled Mariner’s Instrument for Navigation and Information” என்பதன் சுருக்கந்தான் 
‘GEMINI’. தமலும் இது, இஸ்தரா மற்றும் AAIஇன் GAGAN (GPS-Aided Geo Augmented Navigation) 

தசயற்ளகக் தகாள் அளமப்பில் தசயல்படுகிறது. 

 GEMINI மூலம், அள த்து முக்கிய விழிப்பூட்டல்களும் தசய்திகளும் GAGAN வழியாக அனுப்பப்படும், 

தமலும் இதற்தக  வடிவளமக்கப்பட்ட சாத மா து புளூடூத் தகவல்ததாடர்பு மூலம் அளதப்தபற்று 
அளலதபசிக்கு மாற்றும். அது ததாடர்புளடய தசயலியா து பின் ர் அந்தத் தகவளல டீதகாட் தசய்து 
பய ருக்கு தகவளலக்காண்பிக்கும். இளத 9 தமாழிகளில் டீதகாட் தசய்யலாம். சாத த்திற்கா  
ததாழில்நுட்பம் தபங்களூருளவச் தசர்ந்த ‘Acord’ நிறுவ த்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. 

9.எந்த, ‘பிரதமரின் புதுளமக் கற்றல் திட்டத்ளத’ மத்திய அளமச்சகம் ததாடங்கியுள்ளது? 

A) மிது ம் 

B) துலரம் 

C) மீ ம் 

D) துரு ் (Dhruv)  

 அபாரத்திறளம தகாண்ட மாணவர்களின் வாழ்வில் திருப்புமுள ளய ஏற்படுத்தக்கூடிய பிரத்தயக 
திட்டமா , பிரதமரின் புதுளமக் கற்றல் திட்டம் – துருவ்’ஐ, மத்திய மனிதவள தமம்பாட்டுத் துளற 
அளமச்சர் இரதமஷ் தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்’, தபங்களூருவில் உள்ள இந்திய விண்தவளி ஆய்வுக் 
கழகத்தில் அக்.10 அன்று ததாடங்கிளவத்தார். 

 தளலசிறந்த படிப்பாற்றல் தகாண்ட மாணவர்களள அளடயாளம் கண்டு, அவர்களள ஊக்குவித்து, 

அவர்களது திறளமளய தவளிக்தகாணர்வதுடன், மாணவர்களின் திறன் மற்றும் அறிவாற்றளல 
தமம்படுத்தும் தநாக்கிலும் துருவ் என்ற இந்த புதிய திட்டம் தசயல்படுத்தப்படுகிறது. அறிவியல், கணிதம் 
மற்றும் நிகழ்த்துக் களலகளளச்தசர்ந்த 60 பிரகாசமா  மற்றும் திறளமயா  மாணவர்கள் இந்தத் 
திட்டத்திற்கு ததர்வுதசய்யப்பட்டுள்ள ர். துருவ நட்சத்திரத்தின் தபயரால் அளழக்கப்படும் இந்தத் 
திட்டத்தில் உள்ள ஒவ்தவாரு மாணவரும் ‘துருவ் தாரா’ என்று அளழக்கப்படுகிறார்கள். 
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10. “கங்கா ஆமந்திரன் அபியான்” என்னும் ஒரு மாதகால நீளும் ஆய்வுக்குரிய திறந்ததவளி 
நீர்வழிப் பயணத்ளதத் ததாடங்கியுள்ள மத்திய அளமச்சகம் எது? 

A) சுற்றுச்சூழல்,   ம் மற்றும் கரலநிதல மரற்ற அதமச்சகம் 

B) ஜல் சக்தி அதமச்சகம்  

C) ன ளரண்தம மற்றும் உழ ர்நல அதமச்சகம் 

D) நல ரழ் ு மற்றும் குடும்பநல அதமச்சகம் 

 ஆற்றின் பங்குதாரர்களுடன் இளணவதற்காக மத்திய ஜல் சக்தி அளமச்சர் கதஜந்திர சிங் தசகாவத் 
சமீபத்தில் ‘கங்கா ஆமந்திரன்’ என்ற தனித்துவமா  திட்டத்ளதத் ததாடங்கிளவத்தார். இது, கங்ளக 
ஆற்றில் தமற்தகாள்ளப்படும் ஒரு மாதகால நீளும் ஆய்வுக்குரிய திறந்ததவளி படகுப்பயணமாகும்.  

 சுமார் 25,000 கிதலாமீட்டருக்கும் அதிகமா  ஆற்றின் முழுப்பகுதிளயயும் உள்ளடக்கும் இப்பயணம், 
ததவப்பிரயாகில் ததாடங்கி கங்கா சாகரில் நிளறவளடயும். ததசிய தூய்ளம கங்ளக திட்டத்துக்காக 
ஆறு முழுவளதயும் படகில் தசன்று கடப்பதற்கா  முதல் முயற்சி இதுவாகும். தமலும், ஆறு பு ரளமப்பு 
மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு பற்றிய தசய்திளய தபரளவில் பரப்ப, ஒரு சாகச விளளயாட்டு தசயல்பாடு மூலம் 
தமற்தகாள்ளப்பட்ட மிகநீண்ட சமூக பரப்புளரயாகும் இது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எத்தியயோப்பியோவிற்கும் எந்நோட்டிற்கும் இடையிலோன இருபதோண்டுகோல யபோடை முடிவுக்குக் 
ககோண்டுவந்ததற்கோக, எத்தியயோப்பியோவின் பிைதமர் அபி அகமது, நைப்போண்டில் அடமதிக்கோன 
யநோபல் பரிடை கவன்றுள்ளோர்? 

A) தான்சானியா 

B) கென்யா 

C) எாித்திாியா  

D) சூடான் 

 2019ஆம் ஆண்டின் அடமதிக்கோன யநோபல் பரிசுக்கு எத்தியயோப்பிய பிைதமர் அபி அகமது அலி யதர்வு 
கைய்யப்பட்டுள்ளோர். அண்டைநோைோன எரித்ரியோவுைன் நீடித்துவந்த படகடமடயப் யபோக்குவதற்கு 
யமற்ககோண்ை நைவடிக்டககளுக்கோக, இப்பரிசு அவருக்கு வழங்கப்பைவுள்ளது. எரித்திரியோவுைனோன 
அவைது அடமதி ஒப்பந்தம், 1998-2000 வடை நீடித்த எல்டல விவகோைத்துக்கு முடிவுகட்டியது. 
அடமதிக்கோக வழங்கப்பைவுள்ள நூறோவது யநோபல் பரிடை வரும் டிைம்பரில் ஒஸ்யலோவில் நைக்கவுள்ள 
விழோவில் அபி அகமது அலி கபறவுள்ளோர். 

2.அண்டமச் கைய்திகளில் கவளிவந்த போஞ்சியயோ பூஜியோ, எந்த வடகயோன விலங்கினத்துைன் 
கதோைர்புடையது? 

A) மீன்  

B) ஆமம 

C) புலி 

D) சிங்ெம் 

 யகைள மீன்வள மற்றும் கபருங்கைல் ஆய்வுகள் பல்கடலக்கழகத்தின் (KUFOS) தடலடமயிலோன ஓர் 
ஆய்வுக்குழு, யகோழிக்யகோட்டில் ‘போஞ்சியயோ பூஜியோ’ என்னும் ஒரு தனித்துவமிக்க நிலத்தடியில் வோழும் 
ஒரு மீடனக் கண்டுபிடித்துள்ளது. உலகின் முதல் வடக விலோங்கு-அயிடையோன இதடன நிலத்தடி 
சூழலில் வோழ்வது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 விலோங்கு-அயிடைகள் கபோதுவோக கதற்கு & கதன்கிழக்கு ஆசியோவில் யவகமோக ஓடும் நீயைோடைகளில் 
கோணப்படுகின்றன. ‘போஞ்சியயோ பூஜியோ’ யதோைோயமோக 3 கை.மீ நீளமும் இளஞ்சிவப்பு-சிவப்பு நிறமும் 
ககோண்டுள்ளது. யமலும், ஆழமோன நிலத்தடி நீர்நிடலகளின் தூய்டமயோன நீரில் இது வோழ்கிறது. 

3.நைப்போண்டில் ைைஸ் ஆஜீவிகோ யமளோடவ ஏற்போடு கைய்துள்ள மத்திய அடமச்ைகம் எது? 

A) திறன் மமம்பாடு & கதாழில்முமனவு அமமச்செம் 

B) மவளாண்மம & உழவா்நல அமமச்செம் 

C) ஊரெ வளா்ச்சி அமமச்செம்  
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D) ஜவுளி அமமச்செம் 

 மத்திய ஊைக வளர்ச்சி அடமச்ைகத்தின் ைோர்பில் தீனதயோள் நலிவுற்யறோர் உதவித்திட்ைம் – யதசிய 
ஊைக வோழ்வோதோை இயக்கத்தின் முன்முயற்சியில் ைைஸ் எனும் வோழ்வோதோைத் திருவிழோ இந்தியோ யகட் 
வளோகத்தில் நடைகபறுகிறது. 

 அக்.10 கதோைங்கிய அக்.23 வடை நடைகபறவுள்ள இந்த விழோடவ, மத்திய ஊைக வளர்ச்சித்துடற 
அடமச்ைர் நயைந்திை சிங் யதோமர் முடறப்படி கதோைங்கிடவத்தோர். ஊைகப்பகுதிகளில் உள்ள மகளிர் 
சுய உதவிக்குழுக்கள் உற்பத்தி கைய்த கபோருட்கடள ைந்டதப்படுத்துவதும், அவர்களின் திறன்கடள 
கவளிப்படுத்துவதும் ஒட்டுகமோத்தமோகக் ககோள்முதல் கைய்யவோருைன் கதோைர்புகடள ஏற்படுத்துவதும் 
இந்த விழோவின் யநோக்கமோகும். 

4. “Ex தர்மோ கோர்டியன்” என்பது இந்தியோவிற்கும் எந்த நோட்டிற்கும் இடையிலோன கூட்டு 
இைோணுவப் பயிற்சி? 

A) இலங்மெ 

B) ஜப்பான்  

C) மநபாளம் 

D) மியான்மா் 

 இந்தியோவிற்கும் ஜப்போனிற்கும் இடையிலோன “தர்மோ கோர்டியன்” என்னும் கூட்டு இைோணுவப் 
பயிற்சியின் இைண்ைோவது பதிப்போனது அக்.19 முதல் நவ.2 வடை மியைோைத்தில் நடைகபறவுள்ளது. இரு 
வோைகோலம் நடைகபறும் இந்தப் பயிற்சியின்யபோது, இருநோட்டுப்படைகளிடையய இருக்கும் கதோைர்பு 
அதிகரிக்கப்படும். இருதைப்பினரும் கூட்ைோக பயணித்து, திட்ைமிட்டு, நன்கு திட்ைமிைப்பட்ை உத்திைோர் 
பயிற்சிகடள யமற்ககோள்வோர்கள். இருதைப்புைோர்ந்த வல்லுநர்களும் நிபுணத்துவம் குறித்த தங்களின் 
விரிவோன அனுபவங்கடள பகிர்ந்துககோள்வோர்கள். 

5. “How to Avoid a Climate Disaster” என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யோர்? 

A) சத்யா நாகதல்லா 

B) சுந்தா் பிச்மச 

C) பில் மெட்ஸ்  

D) மாா்ெ் ஜூெ்ொ்கபா்ெ் 

 டமக்யைோைோப்ட் நிறுவனத்தின் நிறுவனைோன பில் யகட்ஸ், “How to Avoid a Climate Disaster” என்ற 
தடலப்பிலோன ஒரு நூடல எழுதியுள்ளோர். இந்நூலில், கோலநிடல மோற்றத்தின் மீது பில் யகட்ஸ் ஏன் 
இவ்வளவு ஆழமோக அக்கடற கோட்டுகிறோர் என விளக்கியுள்ளோர். 

 யமலும், கோலநிடல கநருக்கடியின் யமோைமோன தோக்கங்கடள உலகத்தோல் தடுக்க முடியும் என்ற 
நம்பிக்டகடய எது அவருக்கு அளிக்கிறது எனவும் அவர் இதில் குறிப்பிட்டுள்ளோர். இந்நூல், 2020 
ஜூன் 24 அன்று கவளியிைப்பைவுள்ளது. 
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6. 2018ஆம் ஆண்டுக்கோன, ‘யதசிய ஒருங்கிடணப்புக்கோன இந்திைோ கோந்தி விருது’ யோருக்கு 
வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) வந்தனா சிவா 

B) சண்டி பிரசாத் பட்  

C) சுனிதா நமரன் 

D) சுெதாகுமாாி 

 யதசியோ ஒருடமப்போட்டைப் போதுகோக்கவும், அதுகுறித்த விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்தவும் ஆற்றிய 
யைடவக்கோக பிைபல சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் ைண்டி பிைைோத் பட்டுக்கு 31ஆவது ‘இந்திைோ கோந்தி யதசிய 
ஒருடமப்போடு விருது’ வழங்கப்பைவுள்ளது. கைந்த 2017 மற்றும் 2018ஆம் ஆண்டுக்கோன விருதோக இது 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. `.10 இலட்ைம் கைோக்கப்பரிடையும், ைோன்றிதடழயும் உள்ளைக்கிய இந்த விருடத 
கோங்கிைஸ் கட்சியின் தடலவர் யைோனியோ கோந்தி வழங்கவுள்ளோர். 

 உத்தைகண்ட் மோநிலத்டதச் யைர்ந்த ைண்டி பிைைோத் பட், தயைோலி கிைோம் ஸ்வைோஜ்ய ைங்கத்டத கைந்த 
1964இல் கதோைங்கினோர். ‘சிப்யகோ இயக்கம்’ கதோைங்கியதற்கு இச்ைங்கம் முக்கிய கோைணமோக இருந்தது. 

7.நைப்போண்டின் இந்திய விடளயோட்டு ககளைவங்களில் (Indian Sports Honours), ‘வோழ்நோள் 
ைோதடனயோளர் விருது’ யோருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) ெபில் மதவ் 

B) மில்ொ சிங்  

C) புல்மலலா மொபிசந்த் 

D) ொ்ணம் மல்மலஸ்வாி 

 மும்டபயில் நடைகபற்ற இந்திய விடளயோட்டு ககளைவங்களின் (ISH) 2ஆவது பதிப்பில் மில்கோ சிங் 
(92) அவர்களுக்கு வோழ்நோள் ைோதடனயோளர் விருது வழங்கப்பட்ைது. ‘பறக்கும் சீக்கியர்’ என்று மிகவும் 
பிைபலமோக அறியப்படும் அவர், 1960 யைோம் ஒலிம்பிக் யபோட்டிகளில் 400 மீட்ைர் இறுதிப்யபோட்டியில் 
நோன்கோவது இைத்டதப் பிடித்ததற்கோக நிடனவுகூைப்படுகிறோர். 

 நட்ைத்திை கிரிக்ககட் வீைோங்கடன ஸ்மிருதி மந்தனோ, அணி பிரிவில், ‘ஆண்டின் சிறந்த விடளயோட்டு 
வீைோங்கடனக்கோன’ விருடதப் கபற்றோர். இதுதவிை, இந்திய கிரிக்ககட்டின் ஆண்கள் அணி, ‘ஆண்டின் 
சிறந்த அணிக்கோன’ ககளைவத்டதப் கபற்றது. RP-SG குழுமத்தின் தடலவர் ைஞ்சீவ் யகோயங்கோ 
மற்றும் இந்திய கிரிக்ககட் அணியின் தடலவர் விைோட் யகோலி ஆகியயோரின் முன்முயற்சியய ISH. 

8. எந்த இந்தியருக்கு, கோயமோயைோஸின் மிகவுயர்ந்த குடிமக்கள் ககளைவம் வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) இராஜ்நாத் சிங்   B) நமரந்திர மமாடி 

C) இராம்நாத் மொவிந்த்  D) கவங்மெயா  
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 இந்திய குடியைசுத்துடணத்தடலவர் கவங்டகயோவுக்கு கிழக்கு ஆப்பிரிக்க தீவு நோைோன கோயமோயைோஸ் 
நோட்டின் மிகவுயரிய குடிமக்கள் விருதோன “கிரீன் கிைைன்ட்” விருடத அந்த நோட்டின் அதிபர் அைோலி 
அைவ்மோனி, அந்நோட்டின் தடலநகைமோன கமோயைோனியில் டவத்து வழங்கினோர். 

 இந்தியோவும், கோயமோயைோசும் போதுகோப்பு ஒத்துடழப்பு, சுகோதோைம் & மருத்துவம், கடல மற்றும் பண்போடு, 

கதோடலநிடலக்கல்வி, கதோடலநிடல மருத்துவம் உள்ளிட்ை ஆறு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் 
டககயழுத்திட்டுள்ளன. தூதைக மற்றும் அதிகோைப்பூர்வ கைவுச்சீட்டு டவத்திருப்யபோரின் குறுகியகோல 
வருடககளுக்கு நுடழவு இடைவிலிருந்து பைஸ்பைம் விலக்கு அளிக்க இரு நோடுகளும் முடிவுகைய்தன. 
எரிைக்தி மற்றும் கைல்ைோர் போதுகோப்பு ஒத்துடழப்பு துடறயில் கோயமோயைோசுக்கு 60 மில்லியன் ைோலர் 
கைடன இந்தியோ வழங்கியுள்ளது. 

9.எந்த மோநிலத்தின் மணப்கபண்கள், “முக்கிய மந்திரி கன்யோ விவோஹ் / நிக்கோ யயோஜனோ”வின் 
கீழ், திருமணத்திற்கு முன்பு மணமகனின் வீட்டில் கழிப்படற இருப்படத நிரூபித்தோல், `51000 

கபற தகுதியுடையுவர்கள் ஆகிறோர்கள்? 

A) உத்தரப்பிரமதசம் 

B) மத்தியப்பிரமதசம்  

C) பீொா் 

D) இராஜஸ்தான் 

 மத்தியப்பிையதை மோநிலத்தின் கபோருளோதோை ரீதியோக பின்தங்கிய பிரிவுகடளச்யைர்ந்த மணப்கபண்கள், 

“முக்கிய மந்திரி கன்யோ விவோஹ் / நிக்கோ யயோஜனோ”வின் கீழ், திருமணத்திற்கு முன்பு மணமகனின் 
வீட்டில் கழிப்படற இருப்படத நிரூபித்தோல், `51000 கபற தகுதியுடையுவர்கள் ஆகிறோர்கள். இதற்கோக, 
மணமகன், தனது வீட்டில் உள்ள கழிப்படறயில் நிற்பது யபோன்ற ‘கைல்பி’ பைம் எடுத்து அனுப்புவது 
கட்ைோயமோக்கப்பட்டுள்ளது. மோநிலத்தின் ஒவ்கவோரு வீட்டிலும் கழிப்படறகள் கட்ைப்பட்டிருப்படத 
உறுதிகைய்வயத இந்த முயற்சியின் யநோக்கமோகும். 

10.கபண்களுக்கு அதிகோைமளிக்கும் விதமோக, ‘கன்யோஸ்ரீ பல்கடல’ அடமக்க முடிவுகைய்துள்ள 
மோநில அைசு எது? 

A) ொ்நாடொ 

B) மமற்கு வங்ெம்  

C) ஒடிசா 

D) அஸ்ஸாம் 

 யமற்கு வங்க அைசு நதியோ மோவட்ைத்தில் உள்ள கிருஷ்ணோ நகைத்தில் கன்யோஸ்ரீ பல்கடலக்கழகமும் 
மோநிலம் முழுடமக்கும் கன்யோஸ்ரீ கல்லூரிகடளயும் அடமக்க முடிவுகைய்துள்ளது. இந்தப் பல்கடல, 
முழுவதும் கபண்களுக்கோனதோக மட்டுயம இருக்கும். முன்னதோக, 2013இல், அம்மோநிலத்தின் முதல்வர் 
மம்தோ போனர்ஜி, கபோருளோதோை ரீதியோக பின்தங்கிய குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவி கைய்வதன் மூலம் 
சிறுமிகளின் வோழ்க்டகடயயும் தகுதிடயயும் யமம்படுத்த ‘கன்யோஸ்ரீ’ திட்ைத்டத கதோைங்கினோர்.  
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 இதனோல், கபோருளோதோை பிைச்ைடனயின் கோைணமோக குடும்பங்கள் தங்கள் கபண் குழந்டதயின் 
திருமணத்டத பதிகனட்டு வயதுக்கு முன்யப ஏற்போடு கைய்வது கபருமளவு தடுக்கப்படுகிறது. இந்தத் 
திட்ைத்திற்கு ஐக்கியப் யபைைசின் ைர்வயதை யமம்போட்டுத் துடறயும் UNICEFஉம் ைர்வயதை அங்கீகோைம் 
அளித்துள்ளன. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 யகோயம்புத்தூரில் அடமந்துள்ள போைதியோர் பல்கடலக்கழகத்தின் புதிய துடணயவந்தைோக பி கோளிைோஜ் 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். இவர், கதோைர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இந்தப் பதவிடய வகிப்போர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த மாநிலத்தில், 10ஆவது ததசிய கலாசார விழா நடைபெறுகிறது? 

A) இராஜஸ்தான் 

B) ஹிமாச்சலபிரததசம் 

C) மத்தியபிரததசம்  

D) உத்தரபிரததசம் 

 மத்திய பிரததசத்தில், இராஷ்டிரிய சமற்கிருத மதகாத்சவம் - ததசிய கலாச்சார விழாவின் 10ஆவது 
ெதிப்பு அக்.14-21 வடர ஜெல்பூர், சாகர் மற்றும் தரவாவில் நடைபெறும். ‘ஒதர ொரதம் உன்னத ொரதம்’ 
என்னும் ெரப்புடரயின் கீழ், மத்திய கலாசார அடமச்சகத்தால் இது ஏற்ொடு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

 இந்த விழாவில், 22 மாநிலங்களின் நாட்டுப்புறக்கடல, கடல மற்றும் கலாசாரத்தின் ெல்தவறு 
வடிவங்கள் காண்பிக்கப்ெடும். இது தல, உத்தரபிரததசம், மகாராஷ்டிரா, ெஞ்சாப் & தமற்கு வங்கத்தின் 
கடல, நாட்டுப்புற இடச, நைனம், டகவிடனப்பொருட்கள் மற்றும் உணவு வடக ஆகியவற்றின் 
மூலம் இந்தியாவின் கலாசார ொரம்ெரியத்டத பவளிப்ெடுத்தும். 

2. ‘South Asia Economic Focus, Making (De) Centralization Work” என்னும் தனது அண்டமய 
அறிக்டகடய பவளியிட்டுள்ள சர்வததச அடமப்பு எது? 

A) சா்வததச நாணய நிதியம் 

B) உலக வங்கி  

C) ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி 

D) ஐக்கிய நாடுகள் அவவ 

 உலக வங்கி அண்டமயில், ‘South Asia Economic Focus, Making (De) Centralization Work’ என்ற 
தடலப்பில் தனது அறிக்டகடய பவளியிட்ைது. அறிக்டகயின்ெடி, பூட்ைானுக்குப் பிறகு பதற்காசியாவில் 
தவகமாக வளர்ந்துவரும் இரண்ைாவது பொருளாதாரமாக வங்கததசம் மாறியுள்ளது. 

 ஒரு வலுவான பொருளாதார கட்ைடமப்பு, அரசியல் நிடலத்தன்டம மற்றும் வலுவான பொதுத்துடற 
முதலீடுகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவில் வங்கததசம் தனது பொருளாதார வளர்ச்சிடய 7 சதவீதத்துக்கும் 
தமல் தக்கடவத்துக் பகாள்ளும் என இவ்வறிக்டக சுட்டிக்காட்டுகிறது. நிதித்துடற ொதிப்பு, நிதியியல் 
அழுத்தங்கள் மற்றும் பவளிப்புற தொட்டித்திறன் இழப்பு ஆகியடவ அதன் வளர்ச்சி விகிதத்திற்கு 
சவால்கடள ஏற்ெடுத்துகின்றன என்றும் அந்த அறிக்டக கூறியுள்ளது. 

3.சிதமான் டெல்ஸ், எந்த விடளயாட்டுைன் பதாைர்புடையவர்? 

A) மல்யுத்தம்   B) குத்துச்சண்வை 

C) பளு துூக்குதல்   D) சீருைற்பயிற்சி (Gymnastics)  
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 உலக சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றிதலதய அதிக ெதக்கங்கடள பவன்ற ஜிம்னாஸ்டிக் வீராங்கடனயாக 
உள்ளார் அபமரிக்காவின் சிதமான் டெல்ஸ் (22). பஜர்மனியின் ஸ்ைட்கர்ட் நகரத்தில் நைந்த இறுதிச் 
சுற்றில் ஒட்டுபமாத்தமாக 25 ெதக்கங்கடள பவன்று, ஏற்கனதவ பெலாரஸ் வீராங்கடன விைாலி 
பசர்தொவின் 23 ெதக்கங்கள் சாதடனடய சிதமான் டெல்ஸ் முறியடித்தார். புதளார் பிரிவிலும் தனது 
சாம்பியன் ெட்ைத்டத அவர் பவற்றிகரமாக தக்கடவத்துக்பகாண்ைார். 

4.நைப்ொண்டில் வரும் உலக பெண்குழந்டத நாளுக்கான கருப்பொருள் என்ன? 

A) With Her: A Skilled Girl Force 

B) Girl Force: Unscripted and Unstoppable  

C) Empower Girls: Before, during and after crises 

D) Girls’ Progress = Goals’ Progress 

 பெண் குழந்டதகளுக்கான உரிடமகடள நிடலநாட்ை, அவர்களுக்கான அதிகாரத்டதப் பெற மற்றும் 
அவர்களின் சாதடனகடளக் பகாண்ைாடுவதற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் அக்.11 அன்று உலக பெண் 
குழந்டத நாள் பகாண்ைாட்ைப்ெட்டு வருகிறது. நைப்ொண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பொருள், “Girl 

Force: Unscripted and Unstoppable” என்ெதாகும். 

5. “Ex வஜ்ர பிரஹார்” என்ெது இந்தியாவிற்கும் எந்நாட்டிற்கும் இடையிலான கூட்டு இராணுவப் 
ெயிற்சி? 

A) ஐக்கிய அமமாிக்க நாடுகள் (USA)  

B) ஜப்பான் 

C) மஜா்மனி 

D) இலங்வக 

 இந்தியாவிற்கும் அபமரிக்காவுக்கும் இடையிலான “வஜ்ர பிரஹார்” என்னும் கூட்டு இராணுவப் 
ெயிற்சியின் ெத்தாவது ெதிப்ொனது அக்தைாெர்.13-28 வடர சியாட்டிலில் உள்ள லூயிஸ் – பமக்கார்ட் 
தளத்தில் நடைபெறுகிறது. இருநாட்டு சிறப்புப் ெடைகளுக்கு இடைதயயான இந்தக் கூட்டுப்ெயிற்சி, 
இந்தியாவிலும் அபமரிக்காவிலும் மாறி மாறி நைத்தப்ெடுகிறது. 

6.பிதரசிலில் நைந்த 2019 BRICS கலாசார அடமச்சர்கள் கூட்ைத்தில், இந்திய தூதுக்குழுவிற்கு 
தடலடமதாங்கியவர் யார்? 

A) ஸ்மிருதி இராணி  

B) நிா்மலா சீதாராமன் 

C) பிரகலாத் சிங் பதைல்  

D) அமித் ஷா 
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 பிதரசிலின் குரிட்டிொவில் நைந்த 2019 BRICS கலாசார அடமச்சர்கள் கூட்ைத்தில், மத்திய கலாசார & 
சுற்றுலாத்துடற இடணயடமச்சர் பிரகலாத் சிங் ெதைல் ெங்தகற்றார். உறுப்பு நாடுகளுக்குகிடைதய 
-யான பிடணப்டெ வலுப்ெடுத்துவதில் இந்தியாவின் ெங்களிப்டெ அவர் மீண்டும் உறுதிப்ெடுத்தினா 
-ர். தமலும், இலக்கியப் ெடைப்புகளில் ஒத்துடழப்டெ தமம்ெடுத்துவதற்காக நாடுகளுக்கிடைதயயான 
ஒத்துடழப்புப் புலமாக இலக்கியத்டதச் தசர்க்கவும் அவர் முன்பமாழிந்தார். 

7. 2018-19ஆம் ஆண்டிற்கான ததசிய கித ார் குமார் சம்மடனப் பெற்றுள்ளவர் யார்? 

A) வகீதா மரஹ்மான் 

B) அமிதாப் பச்சன் 

C) பிாியதா்ஷன்  

D) ஷாருக்கான் 

 அக்.13 அன்று பிரெல இயக்குநரும் தயாரிப்ொளருமான பிரியதர் னுக்கு 2018-19ஆம் ஆண்டுக்கான 
ததசிய கித ார் குமார் சம்மன் வழங்கப்ெட்ைது. அதிகாரப்பூர்வ தகவலின்ெடி, கித ார் குமார் சம்மன் 
நடுவர் குழுவானது 2017-18ஆம் ஆண்டுக்கான விருதுக்கு பிரெல நடிகர் வகீதா பரஹ்மாடன ததர்வு 
பசய்துள்ளது. இந்த விருடத மத்திய பிரததச அரசின் கலாசாரத்துடற நிறுவியுள்ளது. இது `2 இலட்சம் 
பராக்கப்ெரிடசயும் ொராட்டுப்ெத்திரத்டதயும் உள்ளைக்கியது. 

 1987 அக்.13 அன்று காலமான கித ார் குமார், ஹிந்தி திடரத்துடறயின் மிகவும் பிரெலமான மற்றும் 
பவற்றிகரமான ொைகர்களுள் ஒருவராகக் கருதப்ெடுகிறார். 

8. ’தி ைான்’ விருது என்ெது எந்த நாட்டின் விடளயாட்டுத் துடறயில் வழங்கப்ெடும் மிகவுயரிய 
தனிநெர் விருதாகும்? 

A) இங்கிலாந்து 

B) ஆஸ்திதரலியா  

C) நியூசிலாந்து 

D) மதன்னாப்பிாிக்கா 

 ஆஷ்லீ ொர்டி, வருைாந்திர ஸ்தொர்ட் ஆஸ்திதரலியா ஹால் ஆஃப் ஃதெமில், ‘The Don’ விருடத 
பவன்றுள்ளார். தமலும், தற்தொது ஆஸ்திதரலியாவின் சிறந்த விடளயாட்டு வீரராகவும் அவர் 
அங்கீகரிக்கப்ெட்டுள்ளார். 2019 பிபரஞ்சு ஓப்ென் பைன்னிஸ் தொட்டியில் பவன்ற அவர், தற்தொது 
உலகின் முதலிைத்தில் உள்ள WTA வீராங்கடனயாவார். 

 2001ஆம் ஆண்டில் இந்த விருடத பவன்ற ொட் ராப்ைருக்குப் பிறகு, இம்மதிப்புமிக்க விருடத பவன்ற 
இரண்ைாவது பைன்னிஸ் ஆளுடம என்ற பெருடமடய ொர்டி பெற்றுள்ளார். ‘தி ைான்’ விருது என்ெது 
ஆஸ்திதரலிய நாட்டின் விடளயாட்டுத்துடறயில், தனிநெருக்கு வழங்கப்ெடும் மிகவுயரிய விருதாகும். 
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9.எந்தத் தததியில், நைப்ொண்டின் சர்வததச தெரிைர் இன்னல் குடறப்பு நாள் (International Day 

for Disaster Reduction) கடைப்பிடிக்கப்ெட்ைது? 

A) அக்தைாபா் 14 

B) அக்தைாபா் 13  

C) அக்தைாபா் 12 

D) அக்தைாபா் 11 

 தெரிைர் இன்னல் குடறப்புெற்றி ென்னாட்ைளவில் விழிப்புணர்வு ஏற்ெடுத்துவதற்காக ஆண்டுததாறும் 
அக்.13 அன்று சர்வததச தெரிைர் இன்னல் குடறப்பு நாள் கடைப்பிடிக்கப்ெடுகிறது. உலக மக்கள் 
தங்களுக்கு ஏற்ெடும் தெரிைர் இன்னல்கடள எங்ஙனம் குடறத்துக்பகாள்கிறார்கள் என்ெடதயும் 
அதுகுறித்து எவ்வாறு விழிப்புணர்வு ஏற்ெடுத்துகிறார்கள் என்ெடதயும் இந்த நாள் கூறுகிறது.  

 நைப்ொண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பொருள், “Reduce disaster damage to critical infrastructure 

and disruption of basic services” என்ெதாகும். இது, தெரிைர் இன்னல் குடறப்புக்கான பசண்ைாய் 
கட்ைடமப்பின் இலக்டக அடிப்ெடையாகக் பகாண்டுள்ளது. 

10.தகரள சர்வததச திடரப்ெை விழாவிற்கு ததர்ந்பதடுக்கப்ெட்டுள்ள ‘பினிசுதைாய் – Binisutoy’ 
எந்த பமாழியுைன் பதாைர்புடையது? 

A) மபங்காலி  

B) மராத்தி 

C) காசி 

D) ஹிந்தி 

 ததசிய விருது பவன்ற இயக்குநர் அதானு தகாஷின் வரவிருக்கும் பெங்காலி பமாழி திடரப்ெைமான 
‘பினிசுதைாய்’, தகரள சர்வததச திடரப்ெை விழாவிற்கு ததர்வுபசய்யப்ெட்டுள்ளது. ‘பினிசுதைாய்’ தவிர, 
திருவிழாவின் ‘இந்திய சினிமா நவ்’ பிரிவில் ததர்ந்பதடுக்கப்ெட்ை மற்ற 6 ெைங்கள்: ஆனந்தி தகாொல் 
(மராத்தி), ஆக்தசான் (ஹிந்தி / ஆங்கிலம்), டமகாட்: குற்றம் எண் 103/2005 (மராத்தி), பஹலாதரா 
(குஜராத்தி), சந்டத / பலது (காசி), மற்றும் இறுதி ஊர்வலம் / இராம்பிரசாத் கி ததர்வி (ஹிந்தி).  

 ஒவ்தவார் ஆண்டும், தகரளாவின் மதிப்புமிக்க சர்வததச திடரப்ெை விழாவின், ‘இந்திய சினிமா நவ்’, 
7 குறிப்பிைத்தக்க இந்திய திடரப்ெைங்கடள மட்டும் பகாண்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.புனைகனைக்காை நடப்பாண்டின் மேன் புக்கர் பரினை வென்ற முைல் கறுப்பிை வபண் யார்? 

A) எலின ோோ் னேட்ட ் 

B) மோோ்ேரெட் அட்வுட் 

C) அ ்ன  எ ்ரெட் 

D) ரெோ் ோோ்டி ் எவோிஸ்னடோ (Bernardine Evaristo)  

 ோர்கவெட் அட்வுட் ேற்றும் வபர்ைார்டின் எெரிஸ்மடா ஆகிமயார் 2019ஆம் ஆண்டுக்காை மேன் புக்கர் 
பரினை வென்றுள்ளைர். புக்கர் விதிகள் பரினைப் பிரிக்கக்கூடாது எைக் கூறுகின்றை, ஆைால் 
நீதிபதிகள் அட்வுட்டின் ‘தி வடஸ்டவேன்ட்’ ேற்றும் வபர்ைார்டின் எெரிஸ்மடாவின் ‘மகர்ள், வுேன், அைர்’ 
இனெ இெண்னடயும் “பிரிக்க முடியாது” என்று ெலியுறுத்திைர். £50,000 பவுண்டுகள் ேதிப்பிலாை 
இவ்விருனை ஆசிரியர்கள் இருெரும் பகிர்ந்துவகாள்ொர்கள். 

 இந்ை ேதிப்புமிக்க விருனை வென்ற முைல் கறுப்பிை வபண் எெரிஸ்மடா என்பது குறிப்பிடத்ைக்கது. 
அமைமபால 79 ெயதில் இவ்விருனை வென்றைன் மூலம் மேன் புக்கர் பரிசு வபறும் மூத்ைெர் என்ற 
அனடயாளத்னைப் வபற்றிருக்கிறார் ோர்க்கவெட் அட்வுட்.  

2. A-320 விோைத்தில் டாக்ஸிமபாட்னடப் பயன்படுத்திய உலகின் முைல் விோை நிறுெைம் 
எது? 

A) அலோஸ்ேோ ஏோ்ரல ்ஸ் 

B) ஏோ் இந்தியோ  

C) நிே்னேோ 

D) ஹவோய ் ஏோ்ரல ்ஸ் 

 ஏர் இந்தியா நிறுெைோைது விோைம் நிறுத்துமிடத்திலிருந்து ஓடுைளத்துக்கு விோைத்னை இழுத்து 
ெரும் ‘டாக்ஸிமபாட் - Taxibot’ என்ற மொமபானெ முைல்முனறயாக பயன்படுத்ைத் வைாடங்கியுள்ளது. 
உலகிமலமய ‘டாக்ஸிமபாட்’ மொமபானெ பயன்படுத்தும் முைல் விோை மைனெ நிறுெைம் ஏர் 
இந்தியா. A-320 விோைத்தில் பயணிகள் இருக்கும்மபாமை இைனை பயன்படுத்தியுள்ளது. 

 ஏர் இந்தியா ைனலெரும் மேலாண்னே இயக்குநருோை அஸ்வினி மலாகானி தில்லியிலிருந்து 
மும்னப வைல்லும் விோைத்தில் இந்ை ெைதினயக் வகாடியனைத்துத் வைாடங்கினெத்ைார். அப்மபாது, 

AI665 விோைம், தில்லி விோை நினலயத்தின் மூன்றாெது ொயில் பகுதிக்கு ‘டாக்ஸிமபாட்’ மூலம் 
ஓடுைளத்துக்குக் வகாண்டுெெப்பட்டது. இது, புறப்படும் விோைங்களுக்கு ேட்டுமே பயன்படுத்ைப்படும். 
ஒரு விோனி மூலம் கட்டுப்படுத்ைப்படும் இது, விோைத்னை ஓடுைளத்துக்குக் வகாண்டுெருெைற்காை 
ஒரு ோற்றுெழியாக இருக்கும். 
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3. 2019 பஹ்னென் ைர்ெமைை வைாடர் பாட்மிண்டனில் ஆடெர் ஒற்னறயர் பட்டத்னை வென்ற 
இந்திய வீெர் யார்? 

A) லக்்ஷயோ ரெ ் 

B) ெிோியோ ்ஷு ெோஜோவத்  

C) ரவங்ேட் ரேளெவ் ெிெெோத்  

D) ேிடோம்ெி ஸ்ரீேோந்த் 

 ஈைா நகெத்தில் நடந்ை 2019 பஹ்னென் ைர்ெமைை வைாடர் பாட்மிண்டன் மபாட்டியில் இந்திய வீெர் 
பிரியான்ஷு ொஜாெத், ஆடெர் ஒற்னறயர் பட்டத்னை வென்றார். இறுதிப்மபாட்டியில் 16-21, 21-7, 21-
12 என்ற வைட்கணக்கில் கைடானெச் மைர்ந்ை மஜைன் அந்மைானி ம ா-ஷூனெ அெர் வீழ்த்திைார். 
இந்திய கலப்பு இெட்னடயர் இனண - ஜூஹி மைொங்கன், வெங்கட் வகளெவ் பிெைாத் ஆகிமயாரும் 
முைலிடத்னைப் பிடித்ைைர். வபண்கள் ஒற்னறயர் பிரிவில், ஈொ ஷர்ோ 2ஆெது இடத்னைப் பிடித்ைார். 

4.அண்னேயில், எந்ைத் மைதியில், உலக கிொேப்புற வபண்கள் திைம் கனடப்பிடிக்கப்பட்டது? 

A) அே்னடோெோ் 19 

B) அே்னடோெோ் 15  

C) அே்னடோெோ் 17 

D) அே்னடோெோ் 16 

 கிொேப்புற குடும்பங்கள் ேற்றும் ைமூகங்களின் நினலத்ைன்னேனய உறுதிப்படுத்துைல், கிொேப்புற 
ொழ்ொைாெங்கனள மேம்படுத்துைல் ேற்றும் ஒட்டுவோத்ை நலனை உறுதிப்படுத்துைல் ஆகியெற்றில் 
வபண்கள் ேற்றும் சிறுமியரின் முக்கியப்பங்னக அங்கீகரிப்பைற்காக ஒவ்மொர் ஆண்டும் அக்.15 அன்று 
உலக கிொேப்புற வபண்கள் திைம் கனடப்பிடிக்கப்படுகிறது. நடப்பாண்டில் ெரும் இந்நாளுக்காை 
கருப்வபாருள், “Rural women and girls building climate resilience” என்பைாகும். 

5.அண்னேயில் காலோை அவலக்ஸி லிமயாமைாவ், எந்ை நாட்னடச் மைர்ந்ை பிெபல விண்வெளி 
வீெர்? 

A) இெஷ்யோ  

B) ஜெ்ெோ ் 

C) ரத ் ரேோோியோ 

D) ஐே்ேிய அரமோிே்ே நோடுேள் 

 மைாவியத் இெஷ்ய விண்வெளி வீெொை அவலக்ஸி லிமயாமைாவ் (85), அக்.11 அன்று ோஸ்மகாவில் 
காலோைார். இெர், 1965இல் மொஸ்மகாட்-2 விண்கலத்னைவிட்டு வெளிமயறி 12 நிமிடங்கள் 9 

விைாடிகள் விண்வெளியில் நடந்து ைாைனை பனடத்ைார். 
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6.இந்திய ேருந்து கூட்டணியின் புதிைாக நியமிக்கப்பட்ட ைனலெர் யார்? 

A) ெோனஜஷ் ரஜயி ் 

B) னவணு ெீ ிவோெ ் 

C) K ெதீஷ் ரெட்டி  

D) V A ெோஜ்ேினஷோோ் 

 டாக்டர்.வெட்டியின் ைனலெொை K ைதீஷ் வெட்டி, 2019-2021ஆம் ஆண்டுக்காை இந்திய ேருந்து 
கூட்டணியின் (Indian Pharmaceutical Alliance - IPA) ைனலெொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். IPA, ஆொய்ச்சி 
அடிப்பனடயிலாை மைசிய ேருந்து நிறுெைங்கனள பிெதிநிதித்துெப்படுத்துகிறது. 

7.ெறுனே குறித்ை ஆய்வுக்காக 2019ஆம் ஆண்டுக்காை மநாபல் வபாருளாைாெ பரினை வென்ற 
இந்திய வபாருளாைாெ ெல்லுநர் யார்? 

A) அெிஜித் ெோ ோ்ஜி  

B) அெவிந்த் சுெ்ெிெமணிய ் 

C) ெிெணோெ் ெோ்தோ ் 

D) ஸ்ரீஜித் முேோ்ஜி 

 நடப்பாண்டு வபாருளாைாெத்துக்காை மநாபல் பரிசு இந்திய-அவேரிக்கப் வபாருளாைாெ ெல்லுநர் அபிஜித் 
பாைர்ஜி, பிொன்ஸ் ெம்ைாெளி அவேரிக்கொை எஸ்ைர் டப்மலா, அவேரிக்கப் வபாருளாைாெ ெல்லுநர் 
னேக்மகல் கிவெேர் ஆகிமயாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அபிஜித் பாைர்ஜி, எஸ்ைர் டப்மலா 
ஆகிமயார் கணெர்-ேனைவியாெர். பன்ைாட்டளவில் ெறுனேனய ஒழிப்பைற்காக அெர்களது 
வபாருளாைாெ ஆய்வு சிறப்பாக உைவியனை வகளெவித்து மநாபல் பரிசுக்கு அெர்கள் மைர்வு 
வைய்யப்பட்டுள்ளைர். 

 அபிஜித் பாைர்ஜி, வகால்கத்ைா பல்கனலக்கழகத்தில் வபாருளாைாெத்தில் பட்டப்படிப்பு முடித்ை பின்ைர், 
தில்லி ஜெ ர்லால் மநரு பல்கனலயில் வபாருளாைாெத்தில் முதுநினலப் பட்டம் வபற்றார். அனைத் 
வைாடர்ந்து அவேரிக்காவின்  ார்ெர்டு பல்கனலயில், 1988ஆம் ஆண்டு முனைெர் பட்டம் வபற்றார். 
ெளர்ச்சிப் வபாருளாைாெத்தில் நிபுணத்துெம் வபற்றெொை பாைர்ஜி, ைற்மபாது ோைசூவைட்ஸ் ஆய்வுக் 
கல்வி நிறுெைத்தில் வபாருளாைாெப் மபொசிரியொக உள்ளார். 

 எஸ்ைர் டஃப்மலா, வபாருளாைாெத்துக்காை மநாபல் பரினைப் வபறும் இெண்டாெது வபண் (முைலாேெர் 
எலிமைார் ஆஸ்டர்ம் (2009)). மேலும், மிக இளம்ெயதில் (46) வபாருளாைாெத்துக்காை மநாபல் பரிசு 
வபறுபெர் என்ற வபருனேயும் அெருக்குக் கினடத்துள்ளது. இந்ை மநாபல் பரிசுடன் 9,18,000 அவேரிக்க 
டாலர் (இந்திய ேதிப்பில் ரூ. 6.53 மகாடி), ைங்கப்பைக்கம், பாொட்டுச் ைான்றிைழ் ஆகியனெயும் அடங்கும். 
பரிசுத் வைானக மூெருக்கும் ைேோக பகிர்ந்ைளிக்கப்படும். 
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8.புதிய ேத்திய ைட்ட வையலாளொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளெர் யார்? 

A) சுனெஷ் ெந்திெோ 

B) அனூெ் குமோோ் ரமண்டிெட்டோ  

C) அனலோே் ஸ்ரீவஸ்தவோ 

D) P S னஜோஷி 

 2023 ோர்ச் 30 ெனெ ஒப்பந்ை அடிப்பனடயில் ேத்திய ைட்ட அனேச்ைகத்தின் புதிய ைட்ட வையலாளொக 
(வையலாளர், ைட்ட விெகாெங்கள்) அனூப் குோர் வேண்டிொட்டா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ைற்மபாது அெர், 
தில்லியின் கர்கார்டூோ நீதிேன்றங்களின் ோெட்ட ேற்றும் அேர்வு நீதிபதியாக (ெட கிழக்கு) உள்ளார். 
அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, பணியிலிருக்கும் ஒரு நீதிபதி ைட்டவையலாளொக நியமிக்கப்படுெது இதுமெ 
முைல் முனறயாகும். 

9.அண்னேயில், ைங்கம் இனளமயார் விழானெ ஏற்பாடு வைய்ை இந்திய ஆயுைப்பனட எது? 

A) இந்திய ேடனலோெ ேோவல்ெரட 

B) இந்திய வோ ்ெரட 

C) இந்திய இெோணுவம்  

D) இந்திய ேடற்ெரட 

 அனேதி, வைழிப்பு, ெகுப்புொை நல்லிணக்கம் ேற்றும் மைசிய ஒருங்கினணப்பின் வைய்தினய பெப்பும் 
ஒரு முயற்சியாக ஜம்மு-காஷ்மீரில் உள்ள பைர்ொவில் இந்திய இொணுெத்ைால் ைங்க இனளமயார் 
விழா ஏற்பாடு வைய்யப்பட்டது. இந்ை விழாவில் 32 கல்லூரிகள் ேற்றும் பல்கனலக்கழகங்கனளச்மைர்ந்ை 
1500க்கும் மேற்பட்ட ோணெர்கள் பங்மகற்றைர். 

10.துனிசியாவின் புதிய ஜைாதிபதியாக மைர்ந்வைடுக்கப்பட்டுள்ளெர் யார்? 

A) ரேஸ் ரெயத் (Kais Saied)  

B) நெில் ேனெோய் 

C) யூரெெ் ெோரஹத் 

D) முேமது எ ் ோசூோ் 

 நடந்து முடிந்ை 2019 துனிசிய ஜைாதிபதித் மைர்ைலில் அனடந்ை ேகத்ைாை வெற்றினயத் வைாடர்ந்து, 
ஓய்வுவபற்ற கல்வியாளர் னகஸ் னையத் துனிசியாவின் புதிய ஜைாதிபதியாக மைர்ந்வைடுக்கப்பட்டார். 
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 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 36 ஆண்டுகளுக்கு பின்ைர் ைமிழ்நாட்டிலிருந்து இலங்னகயின் யாழ்ப்பாணத்திற்கு விோைமைனெ 
வைாடங்கப்பட்டுள்ளது. ஏர் இந்தியா நிறுெைத்தின் அனலயன்ஸ் ஏர் விோைம் வைன்னையிலிருந்து 
புறப்பட்டுச் வைன்றது. முன்ைைாக, இலங்னக அதிபர் னேத்திரிபால சிறிமைைா ேற்றும் பிெைேர் இெணில் 
விக்ெேசிங்மக ஆகிமயார் இனணந்து ைெமுயர்த்ைப்பட்டு ‘யாழ்ப்பாணம் பன்ைாட்டு விோை நினலயம்’ 
எை வபயர் சூட்டப்பட்ட பலாலி உள்நாட்டு ொனூர்தி நினலயத்னை திறந்துனெத்ைைர். 

 டாக்டர் எம்ஜிஆர் கல்வி ேற்றும் ஆொய்ச்சி பல்கனலக்கழகம் ைார்பில் ெரும் அக்.20 அன்று ைமிழ்நாடு 
முைலனேச்ைர் K பழனிைாமிக்கு வகளெெ டாக்டர் பட்டம் ெழங்கப்படவுள்ளது. 

 விபத்து ேற்றும் இயற்னக இடர்பாடுகளில் சிக்குபெர்கனள உரிய மநெத்தில் ேருத்துெேனைகளில் 
மைர்ப்பைற்காக வெளிநாடுகளில் வ லிகாப்டர் அெைெ ஊர்தி மைனெ உள்ளது. இமைமபான்று 
ைமிழ்நாட்டிலும் வினெவில் வ லிகாப்டர்கள் பயன்படுத்ைப்படவுள்ளை. இைற்வகை, ைமிழ்நாட்டில் 
உள்ள அெசு ேருத்துெக் கல்லூரி ேருத்துெேனைகள் ேற்றும் ைனலனே ேருத்துெேனைகளில் 
வ லிகாப்டர் இறங்குைளம் அனேக்க ைமிழ்நாடு அெசு உத்ைெவிட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பள்ளிக்கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத் துறையின் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

A) K M சந்திரசசகர் 

B) அமித் கசர  

C) ரரஜீவ் ககளபர 

D) N R பிள்ளள 

 தகவல் & ஒலிபரப்புத்துறை செயலாளர் அமித் கரர IAS அவர்களுக்கு (ஜார்க்கண்ட்: 1985) மனிதவள 
ரமம்பாட்டு அறமச்ெகத்தின் பள்ளிக்கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத் துறையின் செயலாளர் சபாறுப்பு 
கூடுதலாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. உயர்கல்வித்துறையானது இறடநிறல மற்றும் இறடநிறலக்குப் 
பிந்றதய கல்விக்குப் சபாறுப்பாகும். 1956ஆம் ஆண்டு பல்கறலக்கழக மானியக்குழு ெட்டத்தின் பிரிவு 
3இன் கீழ், பல்கறலக்கழக மானியக்குழுவின் ஆரலாெறனயின் ரபரில், கல்வி நிறுவனங்களுக்கு 
பல்கறலக்கழக அந்தஸ்றத வழங்குவதற்கான அதிகாரம் இதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

2.நடப்பாண்டு பட்டினி ஒழிப்பு நாடுகளின் குறியீட்டில் இந்தியாவின் தரநிறல (rank) என்ன? 

A) 84ஆவது 

B) 112ஆவது 

C) 102ஆவது  

D) 93ஆவது 

 மக்கள் பட்டினியுடன் வாழும் நாடுகளின் பட்டியலில், நடப்பாண்டில் 117 நாடுகளுள் இந்தியா 102ஆவது 
இடத்தில் உள்ளது. இந்தப் பட்டியலில், இந்தியா, கடந்த ஆண்டு (2018) 95ஆவது இடத்திலிருந்தது. 
அயர்லாந்றதச்ரெர்ந்த ‘கான்செர்ன் ரவர்ல்ட்றவட்’ என்கிை அறமப்பும், சஜர்மனியின் ‘சவல்ட் ஹங்கர் 
ஹில்ரப’ என்கிை அறமப்பும் இறைந்து நடப்பாண்டுக்கான தரவரிறெப்பட்டியறல தயாரித்துள்ளன. 

 ஊட்டச்ெத்து குறைபாடு, ரபாதிய உைவு கிறடக்காறம ரபான்ை காரைங்களால் சிைார்கள் 
பாதிக்கப்படுவது, வயதுக்ரகற்ை உயரம் இல்லாதது, உடல் சமலிந்து காைப்படுவது, 5 வயதுக்குட்பட்ட 
சிைார்களின் இைப்பு விகிதம் ஆகியவற்றை அடிப்பறடயாகக்சகாண்டு பட்டினி ஒழிப்பு தரவரிறெப் 
பட்டியல் தயாரிக்கப்படுகிைது. 

 100 புள்ளிகறளக்சகாண்ட இப்பட்டியலில் குறைவான புள்ளிகள் எடுக்கும் நாடுகள் பட்டினி ஒழிப்பில் 
சிைப்பாக செயல்படுவதாகவும், அதிக புள்ளிகள் எடுக்கும் நாடுகள் பட்டினி ஒழிப்பில் மிகவும் ரமாெமான 
நிறலயில் இருப்பதாகவும் கைக்கிடப்படுகிைது. இதில், குறைவான அளவு (0-9.9%), மிதமான அளவு 
(10-19.9%), தீவிரமான அளவு (19.9-34.9%), மிகத்தீவிரமான அளவு (35-49.9%), எச்ெரிக்றக தரும் 
அளவு (ஐம்பதுக்கும் ரமல்) எனக் கைக்கிடப்படுகிைது. இதில், இந்தியா 30.3% புள்ளிகளுடன் 
தீவிரமான அளவு என்ை நிறலயில் உள்ளது. 
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3.நடப்பாண்டில் வரும் உலக உைவு நாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன? 

A) #FamilyFarming 

B) #ZeroHunger World  

C) #FeedingWorld 

D) #FoodPrices - from crisis to stability 

 அக்.16 அன்று ஐ.நா அறவயின் ஐ.நா உைவு மற்றும் ரவளாண்றம அறமப்பு சதாடங்கப்பட்டது. இந்த 
நாறள நிறனவுகூரும் வறகயில், நாம் உயிர் வாழ அத்தியாவசியமான உைறவச் சிைப்பிக்கும் 
சபாருட்டு கடந்த 1979ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் நறடசபற்ை ஐ.நா’இன் இருபதாவது சபாது மாநாட்டில் 
உலக உைவு நாளாக (World Food Day) அந்நாள் ரபரறிவிப்பு செய்யப்பட்டது. “நமது செயல்கரள நமது 
எதிர்காலம்: பசியற்ை உலகுக்கான நலம்மிக்க உைவுகள் - Our Actions Are Our Future, Healthy Diets 

for A #ZeroHunger World” என்பது நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

4.உைவு பாதுகாப்பு மித்ரா என்னும் திட்டத்றத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள அறமப்பு எது? 

A) கசஞ்சிலுளவச் சங்கம் 

B) FSSAI  

C) இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் 

D) NCHRH 

 நடப்பாண்டு உலக உைவு நாறள முன்னிட்டு, மத்திய அறமச்ெர் Dr. ஹர்ஷ் வர்தன் ‘உைவு 
பாதுகாப்பு மித்ரா – Food Safety Mitra’ என்னும் திட்டத்றத சதாடங்கிறவத்தார். FSM என்பது இந்திய 
உைவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ைய ஆறையத்தால் (FSSAI) ொன்ைளிக்கப்பட்ட ஒரு சதாழில்முறை 
தனிநபராவார். அவர் FSS ெட்டம், விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள் ஆகிய மூன்ைனுக்கு இைங்க 
டிஜிட்டல் மித்ரா, பயிற்சி மித்ரா மற்றும் சுகாதார மித்ரா உள்ளிட்ட மூன்று பாத்திரங்களில் உதவுகிைார்.  

 ஆய்வில் சவளிப்பறடத்தன்றமறய உறுதிசெய்யும் ரநாக்கில், FSSAI ஊழியர்களுக்கு அறடயாளம் 
ஒன்றை வழங்குவதற்காக “Eat Right Smart Jacket” என்ைசவான்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது 
ஒரு RFID குறிச்சொல் & QR குறியீட்றடக் சகாண்டு உட்சபாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு ஊழியர்களின் 
நுறழறவ ெரிபார்ப்பதற்காக இது ஒரு சமன்சபாருளுடன் இறைக்கப்பட்டுள்ளது. 

5. ‘FD சஹல்த்’ என்னும் புதிய நிறலறவப்புத் திட்டத்றத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள வங்கி எது? 

A) பரரத ஸ்சேே் வங்கி 

B) ஐசிஐசிஐ வங்கி  

C) கெச்டிஎஃப்சி வங்கி 

D) ஆக்ஸிஸ் வங்கி 
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 ஐசிஐசிஐ வங்கியானது ‘FD சஹல்த்’ என்னும் ஒரு புதிய நிறலறவப்புத்சதாறக திட்டத்றத அறிமுகம் 
செய்துள்ளது. இது, அதன் வாடிக்றகயாளர்களுக்கு ICICI ரலாம்பார்ட் சபாது காப்பீட்டு நிறுவனத்திடம் 
இருந்து `.1 இலட்ெம் மதிப்புறடய எதிர்பாராத விதமான ரநாய்த் தாக்குதலுக்கான இலவெ காப்பீட்றட 
வழங்குகிைது. குறைந்தபட்ெம் ஈராண்டுகளுக்கு `.2 முதல் 3 இலட்ெம் வறர சகாண்ட நிறலறவப்புக் 
கைக்றக சதாடங்கும் வாடிக்றகயாளருக்கு இது கிறடக்கும்.  

 ‘FD சஹல்த்’ முதலீட்டாளர்களுக்கு, ஐசிஐசிஐ வங்கி, முதலாம் ஆண்டிற்கான காப்பீட்டுத் சதாறகறய 
இலவெமாகரவ செலுத்தும். அதன்பிைகு வாடிக்றகயாளர்கள் அதறன புதுப்பித்துக் சகாள்ள ரவண்டும். 

6. ‘ஷின்யூ றமத்ரி’ என்னும் இந்தியா-ஜப்பான் இறடரயயான வான்பறடப் பயிற்சியானது 
எந்த மாநிலத்தில் சதாடங்கியுள்ளது? 

A) ஜம்மு மற்றும் கரஷ்மீர் 

B) கர்நரேகர 

C) சமற்கு வங்கம்  

D) இரரஜஸ்தரன் 

 இந்திய விமானப்பறட மற்றும் ஜப்பானிய விமான தற்காப்புப் பறட ஆகியவற்றுக்கு இறடயிலான 
‘ஷின்யூ றமத்ரி’ என்னும் கூட்டு இராணுவ பயிற்சியானது அக்.17 முதல் 23 வறர பனகர் நகரிலுள்ள 
அர்ஜன் சிங் விமானநிறலயத்தில் நறடசபைவுள்ளது. இருநாட்டுப் பறடகளுக்கிறடரயயான கூட்டு 
இயக்கம் மற்றும் இயங்குதன்றமறய ரமம்படுத்திக்சகாள்வரத இப்பயிற்சியின் ரநாக்கமாகும். 

7.உயிரி எரிசபாருள் ஆராய்ச்சிறய அதிகப்படுத்துவதற்காக ‘ExxonMobil’உடன் ஒப்பந்தம் 
செய்துள்ள IIT எது? 

A) ஐஐடி கமே்ரரஸ்  

B) ஐஐடி இந்துூர் 

C) ஐஐடி மும்ளப 

D) ஐஐடி கரன்பூர் 

 சமட்ராஸ் IIT நிறுவனமானது எக்ஸான்சமாபில் ஆராய்ச்சி மற்றும் சபாறியியல் நிறுவனத்துடன் (EMRE) 
ஆற்ைல் மற்றும் உயிரி எரிசபாருள்கள் குறித்த ஆராய்ச்சிக்காக கூட்டுரெர்ந்துள்ளது. 5 ஆண்டுகால 
நீண்ட இந்தக் கூட்டு - ஆராய்ச்சி ஒப்பந்தம் உயிரி எரிசபாருள்கள், தரவு பகுப்பாய்வு, வாயு மாற்ைம் 
மற்றும் ரபாக்குவரத்து ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகிைது. ரமலும் இது, குறைந்தளரவ நச்சுக்கறள 
உமிழும் எரிசபாருறளக் கண்டறியும் ரநாக்கம் சகாண்டுள்ளது. 
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8.நடப்பாண்டில் வரும் ெர்வரதெ றககழுவும் நாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன? 

A) Clean Hands for All  

B) Make handwashing a habit 

C) Our hands, our future 

D) Clean hands - a recipe for health 

 உலக மக்களிறடரய றககழுவும் பழக்கத்றத ஊக்குவிப்பதற்காக ஒவ்ரவார் ஆண்டும் அக்.15 அன்று 
ெர்வரதெ றககழுவும் நாள் அனுெரிக்கப்படுகிைது. ரநாறயத் தடுக்கும் முக்கிய காரணிகளுள் ஒன்ைாக 
இருக்கும் வழறலக்கட்டிறயப் (soap) பயன்படுத்தி றகறயக் கழுவும் பழக்கம் குறித்து விழிப்புைர்வு 
ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு பரப்புறர நாளாகவும் இது உள்ளது. “Clean hands for all” என்பது 
நடப்பாண்டில் (2019) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

9.இந்தியாவில், உலகப்புகழ்சபற்ை KHON இராம்லீலாவின் முதல் பயிற்சி மற்றும் நிகழ்த்துதறல 
(Training and Performance) நடத்த முடிவு செய்துள்ள மாநில அரசு எது? 

A) இரரஜஸ்தரன் 

B) மத்தியபிரசதசம் 

C) உத்தரபிரசதசம் 

D) ெிமரச்சலபிரசதசம் 

 இந்தியாவில், உலகப்புகழ்சபற்ை KHON இராம்லீலாவின் முதல் பயிற்சி மற்றும் நிகழ்த்துதறல நடத்த 
உத்தரபிரரதெ மாநில அரசின் கலாொரத் துறை முடிவு செய்துள்ளது. இரு நாடுகளுக்கிறடயிலான 
கலாொர பரிமாற்ை திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, அம்மாநிலத்தின் கறலஞர்கள், தாய்லாந்து கறலஞர்களி 
-டம் பயிற்சிசபறுவார்கள். பின்னர், அக்.26 அன்று அரயாத்தியில் நடத்தப்படும் பிரம்மாண்ட தீரபாத்ெவ 
விழாவில் அவர்கள் தங்கள் திைறமறய சவளிப்படுத்துவார்கள். 

 தாய்லாந்தின் KHON இராம்லீலா, UNESCO’இன் சதாட்டுைர முடியாத கலாொர பாரம்பரியத்தின் 
பட்டியலில் ரெர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது, இராம்லீலாவின் காட்சிகறள சித்தரிக்கும் ஒரு முகமூடி நடனம். 
இதற்சகன பிரத்ரயகமாக எந்த வெனமுமில்றல, பின்னணியில் வரும் குரல்கரள இராமாயைத்தின் 
முழு கறதறயயும் விவரிக்கின்ைன. KHON இராம்லீலா அதன் அழகான உறட மற்றும் தங்க 
முகமூடிகளுக்கு பிரபலமானதாகும். 

10.ஒருநாள் கிரிக்சகட் ரபாட்டியில் 200 இரன்கள் எடுத்த இளம்வயது கிரிக்சகட் வீரரான 
யஷஸ்வி சஜய்ஸ்வால், எந்த நகரத்றதச் ரெர்ந்தவர்? 

A) மும்ளப   B) இரரஞ்சி 

C) கரன்பூர்   D) நரக்பூர் 
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 மும்றபறயச் ரெர்ந்த 17 வயதான இறளஞர் யஷஸ்வி சஜய்ஸ்வால், A பட்டியல் மற்றும் ஒருநாள் 
உள்ளிட்ட 50 ஓவர்கள் கிரிக்சகட்டில் இரட்றடச்ெதம் அடித்த உலகின் மிக இளவயது கிரிக்சகட் வீரர் 
என்ை சபருறமறயப் சபற்றுள்ளார். 

 கர்நாடகாவின் ஆலூரில் நறடசபற்று வரும் விஜய் ஹொரர ரகாப்றபக்கான ரபாட்டியில் ஜார்கண்ட் 
அணிக்கு எதிராக 154 பந்துகளில் 203 ரன்கள் எடுத்தார். எறலட் குரூப் ஏ ரபாட்டியில், ஜார்கண்ட் 
அணிக்கு மும்றப அணி 359 என்ை மகத்தான இலக்றக நிர்ையிக்க அவரது விறுவிறுப்பான 
இன்னிங்ஸ் உதவியது. 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 நான்காவது காவல் ஆறையம் அறமக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் தறலவராக ஓய்வுசபற்ை IAS அதிகாரி 
ஷீலா பிரியா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். காவலர்களின் குறைகறளப் ரபாக்கவும், காவல்துறையில் 
சீர்திருத்தங்கறள சகாண்டுவரவும், 4ஆவது காவல் ஆறையத்றத தமிழ்நாடு அரசு அறமத்துள்ளது. 
ஷீலா பிரியா, காவல் ஆறையத்திற்கு தறலவராக நியமிக்கப்பட்ட முதல் சபண்ைாவார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் நடத்தப்பட்ட 20ஆவது கால்நமட கணக்ககடுப்பு-2019இன்படி, எம்ைாநிலத்தில் 
அதிக எண்ணிக்மகயிலான கால்நமடகள் உள்ளன? 

A) ஜாா்க்கண்ட் 

B) இராஜஸ்தான் 

C) உத்தர பிரததசம்  

D) மத்திய பிரததசம் 

 கால்நமடப் பராைரிப்பு & பால்வளத்துமையானது அண்மையில் 20ஆவது கால்நமட கணக்ககடுப்பு - 
2019 குறித்த அறிக்மகமய கவளியிட்டுள்ளது. அண்மையில் நடத்தப்பட்ட இந்தக்கணக்ககடுப்பின்படி, 
இந்தியாவில், கால்நமடகளின் எண்ணிக்மக 535 மில்லியன் எண்ணிக்மகக்கும் அதிகைாக 
உள்ளது. இது, 2012இல் நடத்தப்பட்ட கால்நமட கணக்ககடுப்மபக்காட்டிலும் 4.6 சதவீதம் அதிகைாகும்.  

 ைாநிலங்களில், 67.8 மில்லியன் கால்நமட எண்ணிக்மகயுடன் உத்தரபிரததச ைாநிலம் முதலிடத்தில் 
உள்ளது. அமதத்கதாடர்ந்த இடங்களில் இராஜஸ்தான், ைத்திய பிரததசம் ைற்றும் தைற்கு வங்கம் ஆகிய 
ைாநிலங்கள் உள்ளன. கால்நமட கணக்ககடுப்பானது 1919ஆம் ஆண்டு முதல் அவ்வப்தபாது நடத்தப்ப 
-ட்டு வருகிைது. இந்தக் கால்நமட கணக்ககடுப்பு கபாதுவாக வீட்டில் வளர்க்கப்படும் அமனத்து 
விலங்குகமளயும் உள்ளடக்கியது. இந்த 20ஆவது கால்நமட கணக்ககடுப்பு, நாடு முழுவதும் சுைார் 
6.6 இலட்சம் கிராைங்கள் ைற்றும் 89,000 நகர வார்டுகளில் தைற்ககாள்ளப்பட்டது. 

2.ஷிருய் லில்லி விழாமவ ககாண்டாடும் ைாநிலம் எது? 

A) திாிபுரா 

B) அருணாச்சல பிரததசம் 

C) மிதசாரம்  

D) மணிப்பூா்  

 வடகிழக்கு ைாநிலைான ைணிப்பூர், அக்.16-19 வமர ைாநில அளவில் நமடகபறும் மூன்ைாவது ஷிருய் 
லில்லி விழாமவ நடத்துகிைது. இந்த விழாமவ ைணிப்பூரில் உள்ள உக்ருலின் ஷிருய் தவங்மகயன் 
மைதானத்தில், சுற்றுலா ைற்றும் கலாசாரத்துமை அமைச்சர் பிரகலாத்சிங் பதடல் கதாடங்கிமவத்தார். 

 அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் ஷிருய்லில்லியின் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவமதயும், 

உக்ருல் ைாவட்டத்மத ைணிப்பூர் ைாநிலத்தின் ஒரு சுற்றுலாத்தலைாக ைாற்றுவமதயும் தநாக்கைாகக் 
ககாண்டு ைணிப்பூர் ைாநில சுற்றுலாத்துமையால் இந்த விழா நடத்தப்படுகிைது. 
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3.இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டுக்கும் இமடதய ‘ஈஸ்டன் பிரிட்ஜ்-V’ என்னும் கூட்டுப் பயிற்சி 
கதாடங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) ஓமன்  

B) தஜாா்டான் 

C) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

D) குவைத் 

 இந்திய விைானப்பமட தனது “ஈஸ்டன் பிரிட்ஜ்-V” என்னும் இருதரப்பு கூட்டுப் பயிற்சிமய இராயல் 
ஓைன் விைானப்பமடயுடன் இமணந்து அக்தடாபர்.17 அன்று ஓைனில் உள்ள விைானப்பமடத் தளைான 
ைசிராவில் கதாடங்கியுள்ளது. அக்.26 வமர இந்தப் பயிற்சி நமடகபறும். MiG-29 தபார் விைானைானது 
இந்தியாவுக்கு கவளிதய ஒரு சர்வததச பயிற்சியில் பங்தகற்பது இதுதவ முதல்முமையாகும். 

4.எந்த நாட்டில், கைய்ஞானத் துைவியான பகிர் லதலான் ஷாவின் 129ஆவது நிமனவு ஆண்டு 
அனுசரிக்கப்பட்டது? 

A) ைங்கததசம்  

B) பாகிஸ்தான் 

C) இந்தியா 

D) இலங்வக 

 அக்.17 அன்று வங்கததசத்தில், கைய்ஞானத் துைவியான பகிர் லதலான் ஷாவின் 129ஆவது நிமனவு 
ஆண்டு அனுசரிக்கப்பட்டது. லதலான் அகாதமி ைற்றும் வங்கததசத்தின் கலாசார அமைச்சகத்தால் 
ஏற்பாடு கசய்யப்பட்ட மூன்று நாள் நமடகபறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்தகற்பதற்காக உள்நாடு ைற்றும் 
அயல்நாடுகமளச் தசர்ந்த லதலானின் சீடர்கள் அவரது சன்னதியில் கூடினர்.  

 எழுத்துப்பூர்வ குறிப்புகள் எதுவுமில்மல என்ைாலும் அவர் 1774இல் பிைந்ததாக நம்பப்படுகிைது. அவர், 
1890இல் காலைானார். அவரது பாடல்கள் ைதம், சாதி ைற்றும் ைத நம்பிக்மககளுக்கு அப்பாற்பட்ட 
ைனிததநயம், அன்பு ைற்றும் சைத்துவம் குறித்து தபசுகின்ைன. அவரது சைகாலத்மதச்தசர்ந்த குருததவ் 
இரவீந்திரநாத் தாகூர், அவரது சில பாடல்கமள படிகயடுத்து கவளியிட்டுள்ளார். 

5.சர்வததச வறுமை ஒழிப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படும் தததி எது? 

A) அக்தடாபா் 15   B) அக்தடாபா் 17  

C) அக்தடாபா் 18   D) அக்தடாபா் 16 

 உலகளாவிய ரீதியில் குறிப்பாக வளரும் நாடுகளில் வறுமை குறித்த விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்தி பசிப் 

பிணியிலிருந்து ைக்கமள விடுவிப்பதற்காக சர்வததச வறுமை ஒழிப்பு நாளானது ஆண்டுததாறும் 
அக்.17 அன்று உலகம் முழுவதும் கமடப்பிடிக்கப்படுகிைது. “Acting Together to Empower Children, their 

Families and Communities to End Poverty” என்பது நடப்பாண்டில் (2019) வரும் இந்நாளுக்கான கருப் 

கபாருளாகும். 
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6. 2019 ஹுருன் குதளாபல் யூனிகான் பட்டியலில் இந்தியாவின் தரநிமல (rank) என்ன? 

A) முதலாைது  B) இரண்டாைது 

C) மூன்றாைது   D) நான்காைது 

 ஹுருன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தனது முதல் ஹுருன் குதளாபல் யூனிகான் பட்டியமல நடப்பாண்டில் 
கவளியிட்டுள்ளது. இது 2000ஆம் ஆண்டுகளில் நிறுவப்பட்ட உலகின் பில்லியன் டாலர் ைதிப்பிலான 
கதாழில்நுட்ப ‘துளிர் நிறுவனங்களின்’ தரவரிமசயாகும். இப்பட்டியலில் சீனா 206 யூனிகான்களுடன் 
முதலிடத்மதயும், அகைரிக்கா 203 யூனிகான்களுடன் இரண்டாமிடத்மதயும் பிடித்துள்ளது. 

 ககாடுப்பனவு தீர்வுகள் தளைான ஒன்97 கம்யூனிதகஷன்ஸ் ($10 பில்லியன்) ைற்றும் வாடமகயுந்துகள் 
ஒருங்கிமணப்பாளரான ஓலா தகப்ஸ் ($6 பில்லியன்); ஆன்மலன் கல்வியாளரான மபஜூஸ் ($6 
பில்லியன்) ைற்றும் பயணத்தின்தபாது இருப்பிடத்மதக் கண்டறிய உதவும் OYO அமைகள் ($5 
பில்லியன்) உள்ளிட்ட 21 யூனிகான்களுடன் இந்தியா மூன்ைாவது இடத்தில் உள்ளது. 

7.நஷ்ரி சுரங்கம் அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 

A) உத்தரகண்ட் 

B) ஜம்மு & காஷ்மீா்  

C) ஹிமாச்சல பிரததசம் 

D) சிக்கிம் 

 இந்தியாவின் மிக நீளைான கசனானி-நஷ்ரி சாமல சுரங்கப்பாமதக்கு பாரதிய ஜனசங் நிறுவனர் Dr. 

ஷியாைா பிரசாத் முகர்ஜியின் கபயர்சூட்டப்பட்டுள்ளது. இது NH44இல் அமைந்துள்ள 9.2 கிமீ நீளமுள்ள 
சுரங்கப்பாமதயாகும். இது, ஜம்மு & ஸ்ரீநகர் இமடதயயான தூரத்மத 31 கிமீ வமர குமைக்கிைது. 

8.நடப்பாண்டின் இந்ததா - பிகரஞ்சு அறிவு உச்சிைாநாடு நமடகபற்ை நகரம் எது? 

A) தில்லி 

B) பாாிஸ் 

C) லிதயான்  

D) புதன 

 இந்ததா-பிகரஞ்சு அறிவு உச்சிைாநாட்டின் 2ஆவது பதிப்பு, அக்.17-18 ஆகிய தததிகளில் பிரான்சில் 
உள்ள லிதயான் பல்கமலக்கழகத்தில் நடந்தது. இது உயர்கல்வி, ஆராய்ச்சி ைற்றும் புதுமைகளுக்கு 
அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள பிரான்ஸ் தூதரகைானது அறிவியல் ைற்றும் கதாழினுட்ப 
அமைச்சகம் ைற்றும் ைனிதவள தைம்பாட்டு அமைச்சகத்துடன் இமணந்து இந்த உச்சிைாநாட்மட 
ஏற்பாடு கசய்திருந்தது.  
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9.எந்தப் புகழ்கபற்ை ஆளுமையின் பிைந்தநாமளக் குறிக்கும் வமகயில் உலக ைாணவர் நாள் 
ககாண்டாடப்படுகிைது? 

A) பால கங்காதர திலகா் 

B) அன்வன ததரசா 

C) APJ அப்துல் கலாம்  

D) லாலா லஜபதி ராய் 

 இந்தியாவின் முன்னாள் குடியரசுத்தமலவரும் சிைந்த அறிவியலாளருைான Dr APJ அப்துல் கலாமின் 
பிைந்தநாமளக் ககாண்டாடுவதற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் அக்.15 அன்று உலக ைாணவர் நாள் 
ககாண்டாடப்படுகிைது. அவர், 2002 - 2007 வமர இந்தியாவின் 11ஆவது குடியரசுத்தமலவராக 
பணியாற்றினார். இந்தியாவின் விண்கவளி திட்டம் ைற்றும் இராணுவ ஏவுகமண அமைப்புகளுக்காக 
கபரிதும் பாராட்டப்பட்ட அவர் ‘ைக்களின் குடியரசுத்தமலவர்’ எனப் பரவலாகக் குறிப்பிடப்பட்டார். 

10.உலகின் முதல் பட்டப்படிப்பு அளவிலான, ஆராய்ச்சி அடிப்பமடயிலான கசயற்மக 
நுண்ணறிவு பல்கமலக்கழகத்மத நிறுவுவதாக அறிவித்துள்ள அரபு நாடு எது? 

A) ஓமன் 

B) தஜாா்டான் 

C) இஸ்தரல் 

D) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

 கைாகைத் பின் மசயீத் கசயற்மக நுண்ணறிவு பல்கமலக்கழகம் என்னும் உலகின் முதல் பட்டப்படிப்பு 
அளவிலான, ஆராய்ச்சி அடிப்பமடயிலான கசயற்மக நுண்ணறிவு பல்கமலக்கழகத்மத நிறுவுவதாக 
ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அறிவித்துள்ளது. 

 இந்தப் பல்கமலக்கழகம் பட்டதாரி ைாணவர்கள், வணிகங்கள் ைற்றும் அரசாங்கங்கமள கசயற்மக 
நுண்ணறிவு துமையில் முன்தனற்ைைமடய உதவும். அபுதாபியின் இளவரசரும் ஐக்கிய அரபு அமீரக 
ஆயுதப்பமடகளின் துமணத் தளபதியுைான தஷக் கைாகைத் பின் மசயீத் அல் நயானின் கபயரால் இப் 
பல்கமலக்கழகம் அமழக்கப்படுகிைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. NITI ஆய ோக்கின் முதலோவது இந்தி  புத்தோக்கக் குறியீட்டில் முதலிடம் பிடித்துள்ள மோநிலம் 
எது? 

A) மகாராஷ்டிரா 

B) தெலுங்கானா 

C) கா்நாடகா  

D) ககரளா 

 மோநிலங்களிடடய  ய ோட்டித்தன்டமட  ஊக்குவிக்கும் ய ோக்கில் முதல்முடை ோக இந்தி  
புத்தோக்கக் குறியீட்டட (India Innovation Index) புது தில்லியில் டவத்து NITI ஆய ோக் வவளியிட்டது. இக் 
குறியீட்டில், கர் ோடக மோநிலம் முதலிடத்திலும் அடதத்வதோடர்ந்த இடங்களில் தமிழ் ோடு, மகோரோஷ்டிரோ, 
வதலுங்கோனோ, ஹரி ோனோ, உத்தர பிரயதசம், யமற்கு வங்கம், குஜரோத் மற்றும் ஆந்திர பிரயதசம் ஆகி  
மோநிலங்களும் உள்ளன. 

 17 மோநிலங்கள் இடம்வ ற்றுள்ள இந்தப்  ட்டி லின் கடடசி இடத்தில் ஜோர்க்கண்ட் மோநிலம் உள்ளது. 
வடகிழக்கு மோநிலங்களில் சிக்கிமும் யூனி ன் பிரயதசங்களில் தில்லியும் முதல் இடத்டதப் பிடித்தன 

2.தனி ோர் கல்வித்துடையில், ய றுகோல   ன்கடள வழங்கவுள்ள முதல் இந்தி  மோநிலம் எது? 

A) மகாராஷ்டிரா 

B) தெலுங்கானா 

C) கா்நாடகா 

D) ககரளா  

 மகப்ய று  லச்சட்டத்தின் டி, தனி ோர்  ள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில்  ணிபுரியும் ஆசிரிட கள், 

ய ரோசிரிட கள் மற்றும் வ ண் ஊழி ர்களுக்கு ஊதி த்துடன் கூடி  மகப்ய று விடுப்பு வழங்கும் 
யகரள மோநில அரசின் முடிவுக்கு மத்தி  அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதுய ோன்ை  டடமுடை 
 ோட்டியலய  முதல்முடை ோக யகரளத்தில்தோன்  டடமுடைக்கு வருகிைது என் து குறிப்பிடத்தக்கது. 

 இதன் டி, யகரளோவில் அரசு ஊழி ர்கள் மட்டுமில்லோது தனி ோர்  ள்ளி ஆசிரிட கள், தனி ோர் 
கல்லூரி ய ரோசிரிட கள் மற்றும் தனி ோர் கல்வி நிறுவன அடனத்து வ ண் ஊழி ர்களுக்கும் 26 
வோரங்கள் ஊதி த்துடன் கூடி  மகப்ய று விடுப்பு வழங்கப் டும். அதுமட்டுமின்றி குழந்டத பிைக்கும் 
வடர மோதம் `1000 உதவித்வதோடக ோக வழங்கப் டும் என்று யகரள மோநில அரசு வதரிவித்துள்ளது. 

3.துலோகி தீவு, எந்த  ோட்டின் பிரயதசம்? 

A) கிாிபெி   B) சாலமன்  

C) துவாலு   D) தநளரு 
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 சீன நிறுவனமோன “சோம் எண்டர்பிடரஸ் குழுமம்”, முழு துலோகி தீடவயும் 75 ஆண்டுகளுக்கு 
குத்தடகக்கு விடுவதற்கோக சோலமன் தீவு அரசோங்கத்துடனோன ஒரு இரகசி  ஒப் ந்தத்தில் 
டகவ ழுத்திட்டுள்ளது. குத்தடகயின் நிடல குறித்த வதளிவோன தகவல் எதுவும் இல்டல. 

 சோலமன் தீவுகள் டதவோடன விடுத்து, சீனத்தின் உதவி மற்றும் முதலீட்டடப்   ன் டுத்துவடத 
அலுவல் ரீதி ோக அங்கீகரிக்கத் வதோடங்கி  சில  ோட்களியலய  இந்த ஒப் ந்தம் டகவ ழுத்தோனது. 
ஆஸ்தியரலி ோவுக்கோன ஓர் உத்திசோர் நுடழவோயிலில்  சிபிக் இரோணுவ தளத்டத நிறுவுவயத இந்த 
ஒப் ந்தத்தின் ய ோக்கமோகும். துலோகி தீவு, முதலில் பிரிட்டனுக்கும் பின்னர் ஜப் ோனுக்கும் வதன்  சிபிக் 
தடலடம கமோக வச ல் ட்டு வந்தது. இது ஒரு முன்னோள் ஜப் ோனி  கடற் டடத் தளமும் இரண்டோம் 
உலகப்ய ோரில் கடுடம ோக ய ோர்  டந்த இடமுமோகும். 

4.அண்டமயில், வதோடர்புகள் ஏதுமற்ை அடலய சி வகோடுப் னவு வசதிட  (contactless mobile 

phone payments facility) அறிமுகப் டுத்தி  வங்கி எது? 

A) பாரெ ஸ்கடட் வங்கி (SBI)  

B) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

C) தெச்டிஎஃப்சி வங்கி 

D) பகராடா வங்கி 

 SBI கோர்ட் ஆனது விற் டன முடன ங்களில் அடலய சிகடளப்   ன் டுத்தி வதோடர்பு ஏதுமற்ை 
வகோடுப் னவுகடள யமற்வகோள்ள அனுமதிக்கும் ‘SBI கோர்ட் ய ’ வசதிட  அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. ‘SBI 

கோர்ட் ய ’ஐப்   ன் டுத்தி, வோடிக்டக ோளர்கள் வமய் ோன கடனட்டடட ப்   ன் டுத்தோமலும் எந்த 
விதமோன PINஐ உள்ளிடோமலும் தங்கள் அடலய சியில் உள்ள அண்டமக் கள வதோடர் ோடல் (NFC) 
வசதிட  இ க்குவதன் மூலம் விற் டன முடன ங்களில் வதோடர்பு ஏதுமற்ை வகோடுப் னவுகடள 
யமற்வகோள்ள முடியும். 

 ‘SBI கோர்ட் ய ’ என் து அடலய சிகடளப்   ன் டுத்தி விடரவோன, வசதி ோன மற்றும்  ோதுகோப் ோன 
வகோடுப் னவுகடள யமற்வகோள்வதற்கோக ‘Host Card Emulation (HCE)’ என்னும் வதோழில்நுட் த்டத 
அடிப் டட ோகக் வகோண்டு இ ங்கும் ஒரு வகோடுப் னவு வசலுத்தும் அம்சமோகும். 

5.கோற்றுமோசு ோட்டடக் கட்டுப் டுத்துவதற்கோக ‘PM 2.5’ கருவிட க் கண்டுபிடித்துள்ள யத  ன் 
சஹோ, எந்த IITஇல்  ட்டம் வ ற்ைவர்? 

A) ஐஐடி கரக்பூா்  

B) ஐஐடி பம்பாய் 

C) ஐஐடி ெில்லி 

D) ஐஐடி இந்துூா் 

 IIT கரக்பூடரச் யசர்ந்த எந்திர வ ோறியி ல்  ட்டதோரி யத  ன் சஹோ, “PM 2.5” என்ை சோதனத்டத 
கண்டுபிடித்துள்ளோர். இது, வோகனங்களில் புடகய ோக்கிக் குழோயின் அருயக வ ோருத்தப் டும்ய ோது 
கோற்று மோசு ோட்டடக் கட்டுப் டுத்தும் என அவர் வதரிவித்துள்ளோர். 
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 அவர் உருவோக்கி  இந்தத் வதோழில்நுட் ம், மின்னோற்ைல் மற்றும் அடல ோற்ைலின் கலடவட ப் 
  ன் டுத்தி PM 2.5 ய ோன்ை மோசு டுத்திகடள ஈர்க்கிைது. ஒரு கோந்தத்டதப்ய ோல வச ல் டும் அடவ, 

சுற்றுப்புை வளிமண்டலத்திலிருந்து பிை துகள் ய ோன்ை மோசு டுத்திகடளயும் ஈர்க்கின்ைன. ஈர்க்கப் ட்ட 
துகள்களினோல் அடவ அளவு வ ரிதோகும்ய ோது, கனமோகி மண்டைப் ய ோல தடரயில்  ோதுகோப் ோக 
விழுந்துவிடும். 

6. 2019 உலக வகோடுத்தல் குறியீட்டில் (World Giving Index) இந்தி ோவின் தரநிடல என்ன? 

A) 75ஆவது 

B) 82ஆவது  

C) 73ஆவது 

D) 97ஆவது 

 Charities Aid Foundation (CAF) ஆய்வுவசய்த 2019 உலக வகோடுத்தல் குறியீட்டில், 128  ோடுகளுள் 
இந்தி ோ 82ஆவது இடத்திலுள்ளது. கடந்த தசோப்தத்தில் இந்தி ோவுக்கோன சரோசரி புள்ளிவிவரங்கள், 
34% ய ர் ஓர் அந்நி ருக்கு உதவி தோகவும், 24% ய ர்  ைத்டத  ன்வகோடட ோக அளித்ததோகவும், 

19% ய ர் தங்களின் ய ரத்டத தோமோக முன்வந்யதோ அல்லது  ன்வகோடட ோகயவோ அளித்ததோக 
கோட்டுகின்ைன. இந்தக் குறியீட்டில் அவமரிக்கோ முதலிடத்தில் உள்ளது. அடதத்வதோடர்ந்து மி ோன்மர், 
நியூசிலோந்து, ஆஸ்தியரலி ோ ஆகி   ோடுகள் உள்ளன. 

7. YSR டரத்து  யரோசோ-பிரதமர் கிசோன் ய ோஜனோடவ வதோடங்கியுள்ள மோநில அரசு எது? 

A) ெிமாச்சல பிரகெசம் 

B) ெமிழ்நாடு 

C) ககரளா 

D) ஆந்ெிர பிரகெசம்  

 ஆந்திர பிரயதச முதலடமச்சர் Y S ஜகன்யமோகன் வரட்டி YSR டரத்து  யரோசோ - பிரதமர் கிசோன் சம்மன் 
ய ோஜனோடவ வ ல்லூர் மோவட்டத்தில் வதோடங்கி டவத்தோர். இந்தப்  யிர் முதலீட்டு ஆதரவு திட்டத்தின் 
கீழ், விவசோயிகளுக்கு மூன்று தவடைகளில் ஆண்டுக்கு `13,500 (மோநில அரசின்  ங்களிப் ோக 
`7,500 + மத்தி  அரசின்  ங்களிப் ோக `6,000) நிதியுதவி கிடடக்கும். ஆளும் YSR கோங்கிரஸ் கட்சி 
தனது அறிக்டகயில் அளித்த 9 முக்கி  வோக்குறுதிகளில் ( வரத்னலூ) டரத்து  யரோசோவும் ஒன்ைோகும். 

8.அண்டமயில் கோலமோன கன்வர் டசன் ஜோலி, எந்தத் துடையுடன் வதோடர்புடட வர்? 

A) இெழியல்  

B) அரசியல் 

C) கலல 

D) அறிவியல் 

82 
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 மூத்த இதழோளரோன கன்வர் டசன் ஜோலி (86) குருகிரோமில் கோலமோனோர். இந்தி ோவின் முதன்டம 
வசய்தி நிறுவனமோன பிரஸ் டிரஸ்ட் ஆப் இந்தி ோவில் (PTI) 40 ஆண்டுகளோக  ல்யவறு  தவிகளில் 
அவர்  ணி ோற்றியுள்ளோர். 1993ஆம் ஆண்டில் PTI வசய்தி நிறுவனத்தின் துடை வ ோது யமலோளரோக 
 தவிவகித்து அவர் ஓய்வுவ ற்ைோர். 

9.”Dark Fear, Eerie Cities: New Hindi Cinema in Neo-liberal India” என்ை நூலின் ஆசிரி ர்  ோர்? 

A) சிெ்ரா பானா்ஜி ெிவாகருணி 

B) கசென் பகெ் 

C) சாருனாஸ் பாங்க்னிஸ் (Sarunas Paunksnis)  

D) அஸ்வின் சங்கி 

 “Dark Fear, Eerie Cities: New Hindi Cinema in Neo-liberal India” என்ை நூடல சோருனோஸ்  ோங்க்னிஸ் 
எழுதியுள்ளோர். 1990களின் முற் குதியில், நிலப்பிரபுத்துவ கோலகட்டத்திலிருந்து கோலனித்துவத்திற்கு 
பிந்டத  சூழலுக்கு மோறும் திடரயுலக கற் டனயின் தத்துவம் மற்றும் மயனோவி ல் விமர்சனத்டத 
வழங்குவதற்கோக இரு த்திய ோரோம் நூற்ைோண்டின் முற் குதியில் த ோரிக்கப் ட்ட திடரப் டங்களுள் 
வ ரும் ோலோனவற்டை இந்நூல்  குப் ோய்வு வசய்கிைது. 

10. OASIS (Officers Automated & Structured Information System) வமன்வ ோருடள அறிமுகம் 
வசய்துள்ள இந்தி  ஆயுதப் டட எது? 

A) இந்ெிய இராணுவம்  

B) இந்ெிய விமானப்பலட 

C) இந்ெிய கடற்பலட 

D) இந்ெிய கடகலார காவல்பலட 

 இந்தி  இரோணுவம், ‘OASIS’ (Officers Automated & Structured Information System) என்னும் தனது 
புதி  வமன்வ ோருடள அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. இது இரோணுவ அதிகோரிகளின் ஆவைங்கடள 
டிஜிட்டல் ம மோக்கத் வதோடங்கியுள்ளது. இப்புதி  வமன்வ ோருள், இரோணுவத்தின் அக இடை த்தில் 
நிறுவப் ட்டுள்ளது. 

 இரோணுவ அதிகோரிகள் அவர்களின் விவரங்கடளச் சரி ோர்ப் தற்கோக இதடன அணுகலோம். யசடவ 
ஆவைங்கடளப்  ோர்க்கவும், கண்கோணிப்புகடள தீவிரப் டுத்தவும் ‘OASIS’ அதிகோரிகளுக்கு உதவும். 
இது மோதோந்திர கைக்கு அறிக்டககள்,  டிவம்-16 மற்றும் DSOP நிதி அறிக்டககடள  ோர்டவயிட்டு 
 திவிைக்கம் வசய் வும் உதவுகிைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தேசிய பாதுகாப்புப் படையின் ேடைடை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) அனுப் சிங்  

B) K L தில்லான் 

C) வெங்கடேஷ் பிரசாத் 

D) பிரஞ்சல் குமாா் 

 தேசிய பாதுகாப்புப் படையின் (NSG) புதிய ேடைடை இயக்குநராக அனுப் சிங் IPS (குஜராத்: 1985) 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவரது நியைனம் பேவியில் தேர்ந்ே தேதி முேல் 2020 சேப்.30 வடர நைப்பில் 
இருக்கும். உள்நாட்டு கைவரங்களுக்கு எதிராக ைாநிைங்கடளப் பாதுகாக்கும் தநாக்கில் பயங்கரவாே 
நைவடிக்டககடள எதிர்த்துப் தபாராடுவேற்காக 1984 அக்.15 அன்று NSG உருவாக்கப்பட்ைது. 

2. 91ஆவது இன்ைர்தபால் சபாதுக்கூட்ைத்டே, இந்தியா, எந்ே ஆண்டில் நைத்ேவுள்ளது? 

A) 2020 

B) 2024 

C) 2023 

D) 2022  

 சிலியின் ோண்டியாதகாவில் நைந்ே இன்ைர்தபாலின் 88ஆவது சபாதுக்கூட்ைத்தில், 91ஆவது 
கூட்ைத்டே நைத்துவேற்கான முன்சைாழிவுகளின் மீது நைத்ேப்பட்ை வாக்சகடுப்பில், இந்தியாவின் 
முன்சைாழிவுக்கு உறுப்புநாடுகள் சபருவாரியாக ஆேரவளித்ேன. இந்ே வாக்சகடுப்பில் இந்தியா 
சவன்றடேயடுத்து ‘இன்ைர்தபால்’ சபாதுச்ேடபயின் 91ஆம் கூட்ைம் 2022ஆம் ஆண்டு தில்லியில் 
நடைசபறுகிறது. 

 இந்திய விடுேடையின் 75ஆவது ஆண்டு நிடறவுக் சகாண்ைாட்ைத்தின் ஒருபகுதியாக 91ஆவது 
‘இன்ைர்தபால்’ சபாதுக்கூட்ைம் நடைசபறும். பிரான்சின் லிதயாடன ேளைாகக்சகாண்ை ‘இன்ைர்தபால்’, 
194 உறுப்புநாடுகடளயும், ேர்வதேே அளளவில் காவல்துடற ஒத்துடைப்பின் 100 ஆண்டுகாை 
அனுபவத்டேயும் சகாண்டுள்ளது. இந்ே அடைப்பு 17 ேரவுத்ேளங்களில் சுைார் 90 மில்லியனுக்கும் 
அதிகைான ஆவணங்கடளக் சகாண்டுள்ளது.s 

3.அண்டையில் காைைான காளிோஸ் கர்ைாகர், எந்ே நாட்டைச் ோர்ந்ே புகழ்சபற்ற ஓவியராவார்? 

A) இலங்கக 

B) ெங்கடதசம்  

C) இந்தியா 

D) டநபாளம் 
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 வங்கதேேத்டேச் தேர்ந்ே பன்னாட்ைளவில் புகழ்சபற்ற ஓவியர் காளிோஸ் கர்ைாகர் (73), ைாக்காவில் 
அக்.18 அன்று காைைானார். காளிோஸ் ேனக்தக உரிய கடைபாணிக்காக சிறந்து விளங்கியவர். அவர் 
ேனது படைப்புகடள ‘வண்ைல் கடை’ என அடைத்ோர். அேற்கு, ‘சைல்ைா நிைத்தின் கடை’ எனப் 
சபாருள். அது, வண்ைல் நிைப்பரப்டபயும் அங்கு வாழும் ைக்கடளயும் அவர்களின் இன்னல்கடளயும் 
நம்பிக்டககடளயும் சவளிப்படுத்துகிறது. 

4. பாலியாத்ரா என்பது எந்ே ைாநிைத்தின் மிகப்சபரிய வர்த்ேக கண்காட்சிகளில் ஒன்று? 

A) ஒடிசா  

B) கா்நாேகா 

C) மகாராஷ்டிரா 

D) ஜாா்கண்ே் 

 ‘பாலியாத்ரா’ என்பது ஒடிோவின் மிகப்சபரிய வர்த்ேக கண்காட்சிகளில் ஒன்றாகும். அது, நவ.12 அன்று 
சோைங்க திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. 8 நாட்கள் நடைசபறும் இந்ே வர்த்ேக கண்காட்சிடய கட்ைாக் ைாவட்ை 
நிர்வாகம், ைாவட்ை கைாோர கவுன்சில் ைற்றும் கட்ைாக் ைாநகராட்சி ஆகியடவ இடணந்து நைத்தும். 

5.வாஷிங்ைனில் நைந்ே G20 நிதியடைச்ேர்கள் ைற்றும் ைத்திய வங்கி ஆளுநர்கள் கூட்ைத்தில், 
இந்திய தூதுக்குழுடவ வழிநைத்தியது யார்? 

A) நடரந்திர டமாடி 

B) இராஜ்நாத் சிங் 

C) பியூஸ் டகாயல் 

D) நிா்மலா சீதாராமன்  

 வாஷிங்ைனில் நடைசபற்ற G20 & BRICS நாடுகளின் நிதியடைச்ேர்கள் ைற்றும் ைத்திய வங்கி 
ஆளுநர்களின் கூட்ைத்தில் ைத்திய நிதியடைச்ேர் நிர்ைைா சீோராைன் ேடைடையிைான இந்தியக் குழு 
கைந்துசகாண்ைது. நிதியடைச்ேர் ேடைடையிைான இந்ேக் குழு, வாஷிங்ைனில் நடைசபற்றுவரும் 
ேர்வதேே சேைாவணி நிதியம் ைற்றும் உைக வங்கியின் ஆண்டுக்கூட்ைத்திலும் பங்தகற்றது. 

 G20 நாடுகளின் நிதியடைச்ேர்கள் & ைத்திய வங்கி ஆளுநர்கள் கூட்ைத்தில், உைகப் சபாருளாோரம் 
ேற்தபாது ேந்தித்து வரும் ேவால்கள் குறித்தும், இேடனக் குடறப்பது குறித்தும் விரிவாக 
விவாதிக்கப்பட்ைது. 

6.நைப்பாண்டின் அணுவாற்றல் ைாநாடு நடைசபற்ற நகரம் எது? 

A) வகாச்சின் 

B) இலோக் 

C) புது தில்லி  

D) வபங்களூரு 
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 புது தில்லியில் நைந்ே 11ஆவது அணுவாற்றல் ைாநாட்டை ைத்திய அடைச்ேர் ஜிதேந்திர சிங் சோைங்கி 
டவத்ோர். “அணுவாற்றலின் சபாருளாோரம்: பாதுகாப்பான ைற்றும் ைலிவுவிடை சோழில்நுட்பங்கடள 
தநாக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் - Economics of Nuclear Power- Innovation towards Safer & Cost-Effective 

Technologies” என்பது இந்ே ைாநாட்டுக்கான கருப்சபாருளாகும். இேடன இந்திய ஆற்றல் ைன்றம் 
(India Energy Forum) ஏற்பாடு சேய்திருந்ேது. 

7. “Mind Master: Winning Lessons from a Champion’s Life” என்னும் நூடை எழுதியவர் யார்? 

A) அபிநெ் பிந்த்ரா 

B) அஞ்சு பாபி ஜாா்ஜ் 

C) ெிஸ்ெநாதன் ஆனந்த்  

D) ஜீெ் மில்கா சிங் 

 “Mind Master: Winning Lessons from a Champion’s Life” என்னும் நூடை ேதுரங்க விடளயாட்டு வீரர் 
விஸ்வநாேன் ஆனந்த் எழுதியுள்ளார். ஆனந்த் ேனது மிகப்சபரிய தபாட்டிகடளயும் தைாேைான 
தோல்விகடளயும், சிறந்ே தபாட்டியாளர்களுக்கு எதிரான அவரது ேனித்துவைான அனுபவங்கடளயும், 

சவற்றிகளுக்காக ேயாராவேற்கும், ஏைாற்றங்கடளக் டகயாள்வேற்கும் அவர் பயன்படுத்தும் 
முடறகள் ஆகியன குறித்து இந்நூலினூைாக திரும்பிப் பார்க்கிறார். 

8.ஐதராப்பிய ைத்திய வங்கியின் புதிய ேடைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) டேகிடகா நகாடொ 

B) அன்டோனிடயா குவேவரஸ் 

C) கிறிஸ்ோலினா ஜாா்ஜீொ 

D) கிாிஸ்கேன் லகாா்ே் (Christine Lagarde)  

 ேர்வதேே நாணய நிதியத்தின் முன்னாள் ேடைவரான் கிறிஸ்டைன் ைகார்ட், ஐதராப்பிய ைத்திய 
வங்கியின் புதிய ேடைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ைரிதயா திராகிக்குப்பின் (இத்ோலி) இப்பேவிக்கு 
வரவுள்ள அவர் நவ.1 அன்று சபாறுப்தபற்றுக்சகாள்வார். ஜூடை.2 அன்று ஐதராப்பிய ஒன்றியத் 
ேடைவர்களால் இந்ேப் பேவிக்கு அவர் பரிந்துடரக்கப்பட்ை பின்னர், மீண்டும் புதுப்பிக்க இயைாே 8 
ஆண்டு காைத்திற்கு அவர் உறுதியாக இப்பேவியில் இருப்பார். 

9.இந்திய ஆயுேப்படையின் எந்ேப் படைப்பிரிவின் கீழ், ‘DANX-19’ நைத்ேப்பட்டுள்ளது? 

A) அந்தமான் & நிக்டகாபாா் பகேப்பிாிெு  

B) வதன்டமற்குப் பகேப்பிாிெு 

C) இராணுெப் பயிற்சிப் பகேப்பிாிெு 

D) வதற்குப் பகேப்பிாிெு 
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 Defence of Andaman and Nicobar Islands Exercise (DANX-19)’இன் 2ஆவது பதிப்பானது அந்ேைான் & 

நிக்தகாபார் படைப்பிரிவின் ேடைடையின் கீழ், அக்.14-18 வடர நைத்ேப்பட்ைது. 5 நாள் நடைசபற்ற 
இந்ேப் பயிற்சியானது இந்திய இராணுவம், கைற்படை, விைானப்படை ைற்றும் கைதைார காவல்படை 
ஆகியடவ பங்தகற்ற ஒரு சபரிய அளவிைான கூட்டுப் பயிற்சியாகும். தீடவப் பாதுகாப்பதும், தீவுகடள 
கட்டுக்குள் டவப்பதுதை இப்பயிற்சியின் தநாக்கைாக இருந்ேது. 

10. சீனாவின் எந்நகரத்தில், உைக இராணுவ விடளயாட்டுப் தபாட்டிகள் சோைங்கியுள்ளன? 

A) ஹாங்க்டசா 

B) வபய்ஜிங் 

C) வூகான்  

D) ஷாங்காய் 

 7ஆவது உைக இராணுவ வீரர்கள் விடளயாட்டுப் தபாட்டியின் சோைக்கவிைா, அக்.18 அன்று சீனாவின் 
வூகான் நகரத்தில் நைந்ேது. “Military Glory and Peace” என்பது இப்தபாட்டிக்கான கருப்சபாருளாகும். 4 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுடற நைக்கும், ‘இராணுவ ஒலிம்பிக்’ என அடைக்கப்படும் இந்ேப் தபாட்டி, 
சோைங்கப்பட்ை 24 ஆண்டுகளில், முேல்முடறயாக சீனாவில் ேற்தபாது நடைசபறுகிறது. 

 இதில், இந்தியா உட்பை 140க்கும் தைற்பட்ை நாடுகடளச் தேர்ந்ே 10,000க்கும் தைற்பட்ை இராணுவ 
அதிகாரிகள் பங்தகற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முேைாவது உைக இராணுவ வீரர்கள் 
விடளயாட்டுப் தபாட்டிகளானது தராமில் 1955இல் நைத்ேப்பட்ைது. அேன் பின்னர், இது, ஒவ்சவாரு 4 
ஆண்டுக்கும் ஒருமுடற ேர்வதேே இராணுவ விடளயாட்டு கவுன்சிைால் நைத்ேப்படுகிறது. 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ேமிழ்நாட்டில் அதிகரித்துவரும் குற்றங்கடளச் ேைாளிக்க, ைாநிைத்தில் விடரவில் 40 டேபர் கிடரம் 
காவல் நிடையங்களும் ஆறு இடணய ஆய்வகங்களும் விடரவில் அடைக்கப்பைவுள்ளன.  

o அடைக்கப்படும் டேபர் கிடரம் காவல் நிடையங்கள் ைற்றும் ஆய்வகங்களில் அடைதபசிகள், 

சிம் அட்டைகள், ைடிக்கணினிகள் ைற்றும் வன்ேகடுகள், கணினி அடைப்புகடள தேக்கிங் 
ைற்றும் கண்காணிப்பேற்கான சைன்சபாருள், நீக்கப்பட்ை ேகவல்கடள மீட்சைடுப்பேற்கான 
நவீன வேதிகடளக் சகாண்டிருக்கும். 

o டேபர் கிடரம் காவல் நிடையங்கள் டேபர் கிடரம் வைக்குகடள டகயாள்வடேத்ேவிர, புதிய 
டேபர் உட்கட்ைடைப்பு டேபர் குற்ற வைக்குகடளத் தீர்ப்பேற்குத் தேடவயான டிஜிட்ைல் 
ஆோரங்கடள தேகரிக்க இந்ேக் காவல் நிடையங்கள் ைற்றும் ஆய்வகங்கள் காவல்துடறக்கு 
உேவும்  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சேவாங் ரிஞ்சேன் சேது அமைந்துள்ள நகரம் எது? 

A) ஷில்லாங் 

B) கேங்டாே் 

C) இலடாே்  

D) டாா்ஜீலிங் 

 ஜம்மு - காஷ்மீர் ைாநிலம் இலடாக்கின் கிழக்குப்பகுதியில் ஷிச ாக் ஆற்றின் குறுக்சக 1400 அடி 
நீளத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள கர்னல் சேவாங் ரிஞ்சேன் பாலத்மை இராஜ்நாத் சிங் திறந்து மவத்ைார். 
இலடாக் பகுதிம ச் சேர்ந்ை 2 முமற ைகா வீர் ேக்ரா விருது வவன்ற ைமறந்ை இராணுவ அதிகாரி ான 
சேவாங் ரிஞ்சேனின் வப ரில் இப்பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இலடாக்கில் உள்ள துர்புக் பகுதிக்கும் 
வைௌலத் சபக் ஓல்டி பகுதிக்கும் இமடச , சீனாவுடனான எல்மலக் கட்டுப்பாட்டுக் சகாட்டுக்கு 45 கி.மீ 
வைாமலவில் இந்ைப் பாலத்மை எல்மலச் ோமலகள் அமைப்பு கட்டியுள்ளது. 

 நவீன ‘மைக்சரா மபல்’ வைாழில்நுட்பத்மைக் வகாண்டு இது கட்டப்பட்டுள்ளது. ஆசி ாவிசலச  இந்ைத் 
வைாழில்நுட்பம் ப ன்படுத்ைப்படுவது இதுசவ முைல்முமற. இப்பாலம் கடல் ைட்டத்தில் இருந்து 14,650 
அடி உ ரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

2.இந்சைாசனசி ாவின் புதி  அதிபராக பைவிச ற்றுள்ளவர்  ார்? 

A) சுசிகலா யுக ாகயாக ா 

B) ஜூசுப் ேல்லா 

C) மருப் அமீ ் 

D) கஜாகோ விகடாகடா (Joko Widodo)  

 இந்சைாசனசி  அதிபர் சஜாசகா விசடாசடா, இரண்டாவது ைவமைக்கும் இறுதி ஐந்ைாண்டு 

காலத்துக்குைாக இந்சைாசனசி  அதிபராக ஜகார்த்ைாவில் பைவிச ற்றார். பாதுகாப்பு, ஊழல் ைற்றும் 
வபாருளாைார ைந்ைநிமலகமளச் சுற்றியுள்ள புதி  ேவால்கமள மக ாள்வைற்காக துணிச்ேலான 
நடவடிக்மககமள எடுப்பைாக அவர் உறுதி ளித்துள்ளார். கடந்ை ஏப்ரலில் நடந்ை அதிபர் சைர்ைலில், 
55.5% வாக்குகமளப் வபற்று விசடாசடா வவற்றி வபற்றார். 

3.அமனத்து அரசுப் பள்ளிகளிலும் 9 ைற்றும் 10ஆம் வகுப்புகளில் NCERT பாடத்திட்டத்மைப் 
பின்பற்ற முடிவுவேய்துள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) ஹிமாசல பிரக சம் 

B) ம ் ிய பிரக சம்  

C) இராஜஸ் ா ் 

D) ஹாியா ா 
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 அடுத்ை கல்வி ாண்டிலிருந்து ைாநிலத்தின் அமனத்து அரசுப் பள்ளிகளிலும் 9 ைற்றும் 10ஆம் வகுப்பில் 
NCERT பாடத்திட்டத்மைப் பின்பற்ற ைத்தி  பிரசைே ைாநில அரசு முடிவுவேய்துள்ளது. அரசுப் பள்ளிகளில் 
கல்வித்ைரத்மை சைம்படுத்துவைற்காக, ‘வபற்சறார்-ஆசிரி ர் ேங்கக் கூட்டங்கள்’ ஒவ்வவாரு மூன்று 
ைாைங்களுக்கும் ஒருமுமற நடத்ைப்படும் என அம்ைாநிலத்தின் பள்ளிக்கல்வி அமைச்ேர் Dr. பிரபுராம் 
வேளத்ரி வைரிவித்துள்ளார். 

 அதில், வபற்சறார்களும் ஆசிரி ர்களும் ைாைவர்களின் கல்வி ைற்றும் அவர்களின் பிரச்ேமனகள் 
குறித்து வவளிப்பமட ான கலந்துமர ாடமல சைற்வகாள்வார்கள். ஆசிரி ர்கள் ைங்கள் வேதிக்கு 
ஏற்ப இடைாற்றம் வேய்துவகாள்ளும் நமடமுமற வழக்கம் ஆன்மலனில் வைாடங்கப்பட்டுள்ள நாட்டின் 
முைல் ைாநிலம் ைத்தி ப் பிரசைேம் எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 

4.அண்மையில் காலைான KB சித்மை ா, எந்ைத் துமறோர்ந்ைவராவார்? 

A) ேவித   

B) இ ழியல் 

C) அரசியல் 

D) ேதல 

 ேமூக அரசி ல் ைத்துவவாதியும் எழுத்ைாளருைான KB சித்மை ா (65), வபங்களூருவில் காலைானார். 
எண்பதுகளில் ைலிை ேங்கர்ஷா ேமிதியின் நிறுவன உறுப்பினர்களுள் ஒருவராக இருந்ை அவர், அந்ை 
இ க்கத்மை ஊக்குவிப்பைற்காக பல கவிகமள பல்சவறு ஆசிரி ர்களுடன் இமைந்து எழுதியுள்ளார். 
அவர், ஞானபீட விருது வபற்ற Dr. U R அனந்ைமூர்த்தி ைற்றும் விைர்ேகர் கி ராம் நாகராஜ் ஆகிச ாரின் 
சீடராக இருந்ைார். 

5.இந்தி  வங்கிகள் ேங்கத்தின் புதி  ைமலவராக நி மிக்கப்பட்டுள்ளவர்  ார்? 

A) இராகேஷ் சா்மா 

B) இரஜ் ிஷ் குமாா்  

C) S மல்லிோா்ஜு ா ராவ் 

D) மா வ் ேல்யாண் 

 பாரை ஸ்சடட் வங்கியின் ைமலவர் இரஜ்னிஷ் குைார், இந்தி  வங்கிகள் ேங்கத்தின் 2019-20ஆம் 
ஆண்டுக்கான ைமலவராக நி மிக்கப்பட்டுள்ளார். பஞ்ோப் சைசி  வங்கியின் (PNB) சைலாண்மை 
இ க்குநரும் (MD) ைமலமைச் வே ல் அதிகாரியுைான (CEO) சுனில் சைத்ைாவுக்குப் பிறகு அவர் இந்ைப் 
பைவிக்கு வந்துள்ளார். இந்தி  வங்கிகள் ேங்கைானது அரோங்கம் ைற்றும் ஒழுங்காற்றுநர்களிடத்தில் 
வங்கிகளின் விருப்பங்கமளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. 
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6.நடப்பாண்டில் புசரா கபடி லீக் (PKL) பட்டத்மை வவன்ற அணி எது? 

A) யு மும்பா 

B) பாட் ா தபகரட்ஸ் 

C) பபங்ோல் வாாியா்ஸ்  

D)  பாங்  ில்லி 

 விசவா புசரா கபடி லீக்-2019 7ஆவது சீேன் சபாட்டியில் முைன்முமற ாக ோம்பி ன் பட்டம் வவன்றது 
வபங்கால் வாரி ர்ஸ். அகைைாபாத்தில் உள்ள EKA அரங்கில் நமடவபற்ற இறுதி ாட்டத்தில் ைபாங் 
தில்லி அணிம  39-34 என்ற புள்ளிக்கைக்கில் வவன்றது வபங்கால் வாரி ர்ஸ். 

7. ‘Bridgital Nation’ என்னும் நூமல எழுதி  N ேந்திரசேகரன், எந்ை நிறுவனத்தின் ைமலவராக 
உள்ளார்? 

A) இ ்கபாசிஸ் 

B) டாடா ச ்ஸ்  

C) விப்கரா 

D) பிா்லா 

 பிரைைர் சைாடி, அண்மையில், புதுதில்லி ல், ‘பிரிட்ஜிடல் சநஷன்’ என்னும் நூமல வவளியிட்டார். 
இந்நூல், N ேந்திரசேகரன் ைற்றும் ரூபா புருசஷாத்ைைன் ஆகிச ாரால் எழுைப்பட்டுள்ளது. ைக்களும், 

வைாழில்நுட்பமும் ஒன்றுடன் ஒன்றிமைந்து பரஸ்பரம் ப ன்வபறும் சுற்றுச்சூழல் குறித்ை வலுவான 
எதிர்கால வைாமலசநாக்மக இந்நூல் வகாண்டுள்ளது. 

8. 2019 ஆசி  டிராக் மிதிவண்டி ஓட்டுைல் ோம்பி ன்ஷிப்பின் ஆடவர் ஜூனி ர் கி ர்ன் 
நிகழ்வில் (Keirin event), ைங்கம் வவன்ற இந்தி  மிதிவண்டி ஓட்டுநர்  ார்? 

A) கஜம்ஸ் சிங் 

B) பரா ால்கடா சிங்  

C) கராஜி ் சிங் 

D) ஈகசா ஆல்ப ் 

 வைன்வகாரி ாவின் இஞ்சிச ானில் நடந்ை 2019 ஆசி  டிராக் மிதிவண்டி ஓட்டுைல் ோம்பி ன்ஷிப் 
சபாட்டியின் ஆடவர் ஜூனி ர் கி ர்ன் நிகழ்வில் இந்தி  மிதிவண்டி ஓட்டுநர் வரானால்சடா சிங் 
ைங்கப்பைக்கம் வவன்றார். அசை நிகழ்வில், சஜம்ஸ் சிங் வவண்கலப்பைக்கத்மை வவன்றார். அத்துடன் 
ஆண்கள் & வபண்கள் ஜூனி ர் ஸ்பிரிண்ட் அணியில் இந்தி ா 2 வவண்கலங்கமளயும் வவன்றது. 
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9.அணிசேரா இ க்கத்தின் 18ஆவது உச்சிைாநாடு நமடவபறவுள்ள நகரம் எது? 

A) பாகு  

B) புது  ில்லி 

C) கோலாலம்பூா் 

D) பாங்ோே் 

 அக்.25-26 வமர அேர்மபஜானின் ைமலநகரைான பாகுவில், அணிசேரா இ க்கத்தின் (Non – Aligned 

Movement) ைமலவர்கள் பங்சகற்கும் 18ஆவது உச்சிைாநாடு நமடவபறவுள்ளது. அணிசேரா இ க்கம் 
என்பது எந்ைவவாரு அதிகார மை த்தின் ோர்பாகசவா எதிராகசவா அணிசேராை நாடுகளின் குழுைம் 
ஆகும். இதில், 120 வளரும் நாடுகள் உறுப்பினர்களாக உள்ளன. 

 இந்ை இ க்கம், 1961ஆம் ஆண்டு வபல்கிசரட்டில் உருவானது. யுசகாசுலாவி ாவின் அதிபராக இருந்ை 
சஜாசிப் புசராஸ் டிசடா, இந்தி ாவின் முைல் பிரைைர் ஜவகர்லால் சநரு ஆகிச ாரின் கருத்ைாக்கத்தில் 
இந்ை இ க்கம் வைாடங்கப்பட்டது. இது, காலனித்துவ அமைப்பு ேரி த் வைாடங்கி காலகட்டத்தில், 
ஆப்பிரிக்கா, ஆசி ா, இலத்தீன் அவைரிக்கா ைற்றும் உலகின் பிற பிராந்தி ங்களில் விடுைமலப் 
சபாராட்டங்கள் நமடவபற்றுக் வகாண்டிருந்ை சநரத்தில், பனிப்சபார் உச்ேம் வபற்றிருந்ை ேை த்தில் 
நிறுவப்பட்டைாகும். 

10. EKUVERIN-2019 என்னும் இந்தி ா-ைாலத்தீவுக்கு இமடச  ான கூட்டு இராணுவப் 
பயிற்சி ானது எந்ை நகரத்தில் நடந்து முடிந்துள்ளது? 

A) போச்சி ் 

B) விசாேப்பட்டி ம் 

C) புக   

D) பபங்ேளூரு 

 இந்தி ா-ைாலத்தீவுக்கு இமடச  ான ‘EKUVERI-2019’ என்னும் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சி ானது 

அண்மையில், புசனவில் உள்ள ஆந்த் இராணுவ நிமல த்தின் வவளிநாட்டு பயிற்சி முமன த்தில் 
நிமறவமடந்ைது. ஐ.நாவின் ஆமைப்படி அமர-நகர்ப்புற சூழலில் கிளர்ச்சி ைற்றும் ப ங்கரவாை 
எதிர்ப்பு நடவடிக்மககளில் கூட்டுப் பயிற்சி அளித்ைல், இரு குழுக்களுக்கும் இமடச  இ ங்குைன்மை 
ைற்றும் ஒத்திமேவு ஆகி வற்மற வளர்த்ைல் உள்ளிட்டமவ இந்ை 14 நாள் பயிற்சியில் அடங்கும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்தத் தீவில், உலகின் பழமையான இயற்மை முத்து ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டுள்ளது? 

A) ராஸ் அல் கைமா 

B) உம் அல் கைகைன் 

C) அபுதாபி  

D) ஷாா்ஜா 

 அபுதாபியின் ைமையயாைத்தில் உள்ள ைாைாவா தீவில் உள்ள ஒரு புதிய ைற்ைால தளத்தில் பணிபுரிந்து 
வரும் அபுதாபி ததால்தபாருள் ஆைாய்ச்சியாளர்ைளால், உலகின் பழமையான இயற்மை முத்து 
ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டுள்ளது. இந்த முத்து, ‘அபுதாபி முத்து’ என்று அமழக்ைப்படுகிறது. புதிய ைற்ைாலத்தில், 

தபா.ஆ.மு 5800 – 5600 யததியிட்ட ைதிர்க்ைரிை அடுக்குைளில் இது ைாணப்பட்டது. 

 இந்தக் ைண்டுபிடிப்பு, கிட்டத்தட்ட 8000 ஆண்டுைளுக்கு முன்பு ஐக்கிய அைபு அமீைைத்தில் முத்துக்ைள் 
& சிப்பிைள் பயன்படுத்தப்பட்டன என்பதற்ைான ஒரு சான்றாை உள்ளது. ‘அபுதாபி முத்து’ ைண்டறிவதற்கு 
முன்னர், ஐக்கிய அைபு அமீைைத்தில் உம் அல் மைமவனில் உள்ள ஒரு புதிய ைற்ைால தளத்திலிருந்து 
முதன்முதலில் முத்து ைண்டறியப்பட்டது. 

2.எந்த நாட்டின் ஆைாய்ச்சியாளர்ைள், புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி யசமிப்பு சாதனத்மத 
உருவாக்கியுள்ளனர்? 

A) ஐை்ைிய பபரரசு (UK)  

B) ஐை்ைிய அமமாிை்ை நாடுைள் 

C) பிரான்ஸ் 

D) மஜா்மனி 

 இலண்டனின் குயின் யைரி நிறுவனத்மதச் சார்ந்த ஆைாய்ச்சியாளர்ைள், ஒரு புதிய மின்ைடத்தா 
மின்யதக்கிமய உருவாக்கியுள்ளனர். பிதைஞ்சு தின்பண்ட ைாதிரியில் உள்ள இது, மின்ைலம் யபான்ற 
ஆற்றமலச் யசமிக்கும் ஒரு சாதனைாகும். ைாமவ பல்லடுக்குைளாை ைடிப்பதன் மூலம் அந்தக் குறிப்பிட்ட 
தின்பண்டம் தயாரிக்ைப்படுகிறது. அதுயபால, பாலிைர் படல மின்யதக்கிமய அழுத்தி ைடிப்பதன் மூலம், 

வணிைரீதியாை தற்யபாது சந்மதைளில் கிமடக்ைக்கூடிய மின்ைடத்தா மின்யதக்கிமய விட, 30 ைடங்கு 
அதிை ஆற்றமல யசமிக்ை முடிந்தது என்பமத அவர்ைள் ைண்டறிந்தனர். 

 பாலிைர் படல மின்யதக்கியில் இதுவமை அறிவிக்ைப்பட்ட மிை உயர்ந்த ஆற்றல் அடர்த்தி இதுவாகும். 
இந்நவீன ைண்டுபிடிப்பானது ைாற்று ைற்றும் சூரிய மூலங்ைளுக்ைான திறமையான, குமறந்த விமல 
ைற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உைந்த மின்சாை ஆற்றல் யசமிப்பு அமைப்புைளுக்கு வழிவகுக்ைக்கூடும். இந்த 
நுட்பத்துடன், புதுப்பிக்ைத்தக்ை ஆற்றமல அதிை அளவில் யசமிக்ை முடியும். 
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3. ‘இந்தியாவில் குற்றம்-2017’ அறிக்மையின்படி, எந்த ைாநிலத்தில் தபண்ைளுக்கு எதிைாை 
அதிை எண்ணிக்மையிலான குற்றங்ைள் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது? 

A) மத்திய பிரபதசம் 

B) உத்தர பிரபதசம்  

C) இராஜஸ்தான் 

D) பீைாா் 

 ‘இந்தியாவில் குற்றம்-2017’ என்னும் அறிக்மைமய சமீபத்தில் யதசிய குற்றப்பதியவடு பணியைம் 
தவளியிட்டுள்ளது. 2017ஆம் ஆண்டில் தபண்ைளுக்கு எதிைாை 3.59 லட்சம் குற்றங்ைள் பதிவாகியுள்ள 
நிமலயில், நாட்டின் யைாசைான சட்ட-ஒழுங்கு நிமலமைமய இந்தப் புள்ளிவிவைங்ைள் எடுத்துக் 
ைாட்டுகின்றன. 2017ஆம் ஆண்டில் 56,011 வழக்குைளுடன் தபண்ைளுக்கு எதிைான அதிைபட்ச 
குற்றங்ைமள உத்தைபிையதச ைாநிலம் பதிவு தசய்துள்ளது. 

 அதமனத் ததாடர்ந்து ைைாைாஷ்டிைா (31,979), யைற்கு வங்ைம் ( 30,992), ைத்திய பிையதசம் (29,778), 
இைாஜஸ்தான் (25,993), அஸ்ஸாம் (23,082) ஆகிய ைாநிலங்ைள் உள்ளன. ‘தபண்ைளுக்கு எதிைான 
குற்றம்’ என்பதன் வமையமற தைாமல, வன்புணர்வு, ைணக்தைாமடயால் ஏற்படும் ைைணம், 

தற்தைாமல தசய்துதைாள்ளுதல், அமிலத்தாக்குதல், தபண்ைளுக்கு எதிைான தைாடுமை ைற்றும் ைடத்தல் 
ஆகியமவ அடங்கும். 

 2017ஆம் ஆண்டில் நாட்டில் மிை அதிைைான குற்ற விகிதத்மத (143) அஸ்ஸாம் ைாநிலம் பதிவு 
தசய்துள்ளது. குற்ற விகிதம் என்பது ஒரு இலட்சம் யபருக்கு எத்தமன யபர் குற்றம் தசய்துள்ளனர் 
என்பது குறித்ததாகும். ஒடிசா ைற்றும் ததலுங்ைானா ஆகிய ைாநிலங்ைளில் இந்த விகிதம் தலா 94 என 
உள்ளன. இது, ஹரியானாவில் 88 எனவும், இைாஜஸ்தானில் 73 எனவும் உள்ளது. 

4.உலை அயயாடின் பற்றாக்குமற நாள் அனுசரிக்ைப்படும் யததி எது? 

A) அை்ப ாபா் 20 

B) அை்ப ாபா் 23 

C) அை்ப ாபா் 21  

D) அை்ப ாபா் 22 

 அயயாடின் பற்றாக்குமற குறித்தும் மூமள வளர்ச்சியில் அதன் பாதிப்புைள் குறித்தும் விழிப்புணர்வு 
ஏற்படுத்துவதற்ைாை ஒவ்யவார் ஆண்டும் அக்.21 அன்று உலை அயயாடின் பற்றாக்குமற நாள் 
ைமடப்பிடிக்ைப்படுகிறது. அயயாடின் என்பது இயல்பான மதைாய்டு தசயல்பாடு, ைற்றும் வளர்ச்சிக்குத் 
யதமவயான ஒரு நுண்ணூட்டச்சத்து ஆகும். இதன் குமறபாடு, தடுக்ைக்கூடிய ைனயநாய் பாதிப்புக்கு 
ஒரு முக்கிய ைாைணியாை உள்ளது. 
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5.நடப்பாண்டில், ‘யவாக் விமளயாட்டு ஆளுமை’ விருமத தவன்ற இந்திய விமளயாட்டு வீைர் 
அல்லது வீைாங்ைமன யார்? 

A) டூ ்டி சந்த்  

B) P V சிந்து 

C) பமாி பைாம் 

D) மிதாலி ராஜ் 

 “Vogue Women of the Year” விருதுைளின் 3ஆவது பதிப்பில், இந்திய ஸ்ப்ரிண்டர் டூட்டி சந்த் 2019ஆம் 
ஆண்டின் ‘யவாக் விமளயாட்டு ஆளுமை’ விருமத தவன்றுள்ளார். ைதிப்புமிக்ை இந்த விருமத 
தவன்றயதாடு ைட்டுைல்லாைல், யவாக் இந்தியாவின் நவம்பர் 2019 பதிப்பின் அட்மடப்படத்திலும் டூட்டி 
இடம்தபறவுள்ளார். அக்.11 அன்று இைாஞ்சியில் நடந்த யதசிய ஓப்பன் தடைள சாம்பியன்ஷிப் யபாட்டியின் 
100 மீ ஓட்டப்பந்தயத்தில், டூட்டி சந்த், யதசிய சாதமனமய முறியடித்தது குறிப்பிடத்தக்ைது. அவர், 
நாட்டின் முதல் தவளிப்பமடயான ஓரினச்யசர்க்மை விமளயாட்டு ஆளுமையாை ைருதப்படுகிறார். 

6.எந்த நைைத்தில், தநல் மவக்யைாமல அழுத்தப்பட்ட உயிரிவாயுவாை (Compressed Bio-Gas) 
ைாற்றும் இந்தியாவின் முதல் ஆமல வைவுள்ளது? 

A) உதய்பூா் 

B) ைா்னல்  

C) ஜபல்பூா் 

D) நாை்பூா் 

 தநல் மவக்யைாமல அழுத்தப்பட்ட உயிரி எரிவாயுவாை (CBG) ைாற்றும் இந்தியாவின் முதல் ஆமல, 
ஹரியானா ைாநிலம் ைர்னலில் உள்ள ைைாண்டா கிைாைத்தில் அமையவுள்ளது. இந்திைா இந்திைபிைஸ்தா 
எரிவாயு நிறுவனத்தின் (IGL) ஆமலயில் உருவாக்ைப்படும் இந்த உயிரி எரிவாயு, வாைனங்ைளில் CNG 

ஆைவும், சமையல் எரிவாயுவாைவும் பயன்படுத்தப்படும். 

 இந்த ஆமல, 2020ஆம் ஆண்டு யை ைாதத்திற்குள் நிமறவமடயும் என்று ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது, 
ஆண்தடான்றுக்கு 20,000 ஏக்ைரிலிருந்து உற்பத்தி தசய்யப்படும் மவக்யைால்ைமள எரிவாயுவாை 
ைாற்றும் திறன் தைாண்டதாை இருக்கும். இந்த அலகு, அஜய் பயயா எனர்ஜி பிமையவட் லிமிதடட் 
நிறுவனத்தால், தபட்யைாலியம் & இயற்மை எரிவாயு அமைச்சைத்தால் ததாடங்ைப்பட்ட CBG குறித்த 
‘SATAT’ (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) திட்டத்தின் கீழ் நிறுவப்படும். 
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7.நடப்பாண்டில் வரும் உலை எலும்புத்துமள யநாய் (Osteoporosis) நாளுக்ைான ைருப்தபாருள் 
என்ன? 

A) Strong Women Make Stronger Women 

B) Stop at One: Make your First Break your Last 

C) Love your bones and protect your future  

D) Real Men Build Their Strength from Within 

 எலும்புத்துமள யநாய் ைற்றும் வளர்சிமத ைாற்ற எலும்பு யநாய்ைமளத் தடுப்பது, ைண்டறிவது ைற்றும் 
சிகிச்மசயளிப்பது குறித்த விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவதற்ைாை சர்வயதச எலும்புத்துமள யநாய் 
அறக்ைட்டமளயானது ஒவ்யவார் ஆண்டும் அக்.20 அன்று உலை எலும்புத்துமள யநாய் நாமள 
அனுசரித்துவருகிறது. “உங்ைள் எலும்புைமள யநசிக்ைவும், உங்ைள் எதிர்ைாலத்மதப் பாதுைாக்ைவும்” 
என்பது நடப்பாண்டில் (2019) வரும் இந்நாளுக்ைான ைருப்தபாருளாகும். 

8.இந்தியாவில் உள்ள பசி ைற்றும் ஊட்டச்சத்து குமறபாட்டிற்கு எதிைாை ‘Feed our Future’ 
என்னுதைாரு பைப்புமைமயத் ததாடங்கியுள்ள ஐ.நா அமைப்பு எது? 

A) UNESCO 

B) WFP  

C) FAO 

D) UNIDO 

 நடப்பாண்டு உலை உணவு நாமள முன்னிட்டு, ஐ.நா அமவயின் உலை உணவுத் திட்டைானது ‘Feed 

our Future’ என்ற தனது திமையைங்ை பைப்புமைமய UFO மூவிஸின் ஆதைவுடன் ததாடங்கியுள்ளது. இது, 
இந்தியாவில், திமைப்பட பார்மவயாளர்ைளிமடயய விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவதற்கு உதவும். 
யைலும், பசியற்ற ஓர் உலைத்மத உருவாக்குவதற்ைான பணிமயயும் யைற்தைாள்ளும். 

 இந்தப் புதிய பைப்புமை, ைடந்த ஆண்மடப் யபாலயவ தவற்றிைைைான முடிவுைமள உருவாக்குவமத 
யநாக்ைைாைக் தைாண்டுள்ளது, தசன்ற ஆண்டில் விளம்பைத்மதப் பார்த்தவர்ைளிமடயய உலை 
உணவுத் திட்டம் பற்றிய விழிப்புணர்மவ இைட்டிப்பாக்ை இது உதவியது. இமணயவழி நிதி 
யசைரிப்பின் மூலம் அமை மில்லியனுக்கும் அதிைைான டாலர்ைமள இது திைட்டியது. #ShareTheMeal 

என்னும் நன்தைாமட தசயலியின் பதிவிறக்ைமும் 38% இதன்மூலம் அதிைரித்தது. 

9. 2021 முதல் இைண்டுக்கும் யைற்பட்ட குழந்மதைமளக் தைாண்டவர்ைளுக்கு எந்த அைசு 
யவமலயும் தைாடுக்ைப்படாது என முடிவு தசய்துள்ள ைாநில அைசு எது? 

A) இராஜஸ்தான்   B) பஞ்சாப் 

C) ஜாா்ை்ைண் ்   D) அஸ்ஸாம்  
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 126 உறுப்பினர்ைமளக்தைாண்ட அஸ்ஸாம் சட்டைன்றம், ஒரு “ைக்ைள்ததாமை ைற்றும் தபண்ைள் 
அதிைாைைளித்தல் தைாள்மை”மய ஏற்றுக்தைாண்டுள்ளது. சிறிய குடும்பம் விதிமுமறைளின்படி 2021 
ஜன.1 முதல் அைலுக்கு வரும் இந்தக் தைாள்மையின் மூலம் இைண்டுக்கும் யைற்பட்ட குழந்மதைமளக் 
தைாண்ட ைக்ைளுக்கு அைசு யவமல எதுவும் வழங்ைப்படாது. 

10.பாைம்பரிய ைருத்துவத்மத வழங்குவதற்ைாை பாதுைாப்பு அமைச்சைத்துடன் ஒப்பந்தம் 
தசய்துள்ள ைத்திய அமைச்சைம் எது? 

A) ஆயுஷ் அகமச்சைம்  

B) சுற்றுச்சூழல், ைனம் மற்றும் ைாலநிகல மாற்ற அகமச்சைம் 

C) பைளாண்கம மற்றும் உழைா் நல அகமச்சைம் 

D) சுைாதார மற்றும் குடும்ப நல அகமச்சைம் 

 ஆயுதப்பமட ைருத்துவைமனைள் ைற்றும் ைருந்தைங்ைளில் பாைம்பரிய ைருத்துவ யசமவைமள 
வழங்குவதற்ைாை ைத்திய ஆயுஷ் அமைச்சைைானது பாதுைாப்பு அமைச்சைத்துடனான புரிந்துணர்வு 
ஒப்பந்தத்தில் மைதயழுத்திட்டுள்ளது. இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் கீழ், இைாணுவ ஆைாய்ச்சி 
ைற்றும் பரிந்துமை ைருத்துவைமன, வான்பமட ைருத்துவைமன, ைாசியாபாத்தில் உள்ள ஹிண்டன் 
ைற்றும் தில்லியில் ைண்டறியப்பட்ட 5 முன்னாள் இைாணுவத்தினர் பங்ைளிப்பு சுைாதாை திட்டம் உள்ள 
பல்யநாய் ைருத்துவைமனைள் ஆகிய இடங்ைளில் உள்ள யநாய்த்தடுப்பு சிகிச்மச மையங்ைளில் 
ஆயுர்யவத அலகுைள் நிறுவப்படும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சர்வதேச பனிச்சிறுத்தே மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் (GSLEP) நடப்பாண்டு 
உச்சிமாநாடு நதடபபற்ற நகரம் எது? 

A) டேராடூன் 

B) சிம்லா 

C) ோா்ஜீலிங் 

D) தில்லி  

 நடப்பாண்டு (2019) சர்வதேச பனிச்சிறுத்தே நாதை முன்னிட்டு, மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதமச்சர் 
பிரகாஷ் ஜவதடகர், இந்தியாவில், பனிச்சிறுத்தே எண்ணிக்தகதய கணக்கிடுவேற்கான முேல் 
தேசிய திட்டத்தேத் போடங்கிதவத்ோர். தில்லியில் நதடபபற்ற சர்வதேச பனிச்சிறுத்தே மற்றும் 
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் 4ஆவது வழிநடத்ேல் குழு கூட்டத்தின் போடக்க அமர்வில் இது 
போடங்கப்பட்டது. 

 பனிச்சிறுத்தேகளுக்கு தவட்தடயாடுேல் ஒரு பபரிய அச்சுறுத்ேலாக உள்ைது. ‘பனிச்சிறுத்தே திட்டம்’ 
என்பது சுற்றுச்சூழல் அதமச்சகத்தின் ஒரு முன்பனடுப்பாகும். இது, பங்தகற்பு பகாள்தககள் மற்றும் 
நடவடிக்தககள் மூலம் பாதுகாப்தப அதிகரித்து, அதிக உயரமான பகுதியில் வாழும் பனிச் 
சிறுத்தேகதையும் அவற்றின் வாழ்விடங்கதையும் பாதுகாப்பதே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. பனிச் 
சிறுத்தேகள் ேங்கள் சுற்றுச்சூழல் அதமப்பில் ஒரு சிறந்ே தவட்தடயாடிகைாக முக்கிய பங்கு 
வகிக்கின்றன. 

2.நடப்பாண்டில் வரும் சர்வதேச பனிச்சிறுத்தே நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன? 

A) அக்டோபா் 23  

B) அக்டோபா் 26 

C) அக்டோபா் 25 

D) அக்டோபா் 24 

 பனிச்சிறுத்தேகதைப் பாதுகாப்பேற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் அக்.23 அன்று சர்வதேச பனிச்சிறுத்தே 
நாள் கதடப்பிடிக்கப்படுகிறது. ஹிமாச்சல பிரதேசம், உத்ேரகாண்ட், சிக்கிம், அருணாச்சல பிரதேசம், 

ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மற்றும் இலடாக் முழுவதும் 400-700 எண்ணிக்தகயிலான பனிச்சிறுத்தே 
இருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது. 

3.இந்திய ேரவு பாதுகாப்பு கவுன்சிலானது எந்ேத் தேசிய துளிர்நிறுவனங்கள் கைஞ்சியத்தே 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது? 

A) டேக்பாரத்   B) டேக்வாக் 

C) டேக்சாகா்    D) டேக்டீ 
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 இந்திய ேரவு பாதுகாப்பு கவுன்சிலானது தேசிய இதணயபவளி பாதுகாப்பு ஒருங்கிதணப்பாைர் 
அலுவலகத்துடன் இதணந்து, சமீபத்தில், ‘படக்சாகர்’ என்றபவாரு தேசிய கைஞ்சியத்தே அறிமுகம் 
பசய்துள்ைது. இது, எதிர்காலத்தில், வணிகம் மற்றும் கல்வியாைர்கள் ஒன்றிதணந்து பசயல்படுவதே, 

எளிோக்குகிறது. 

 இதணய உலகம் (IoT), பசயற்தக நுண்ணறிவு (AI) / எந்திர கற்றல், பிைாக்பசயின், தமகக்கணிதம 
& பமய்நிகராக்கம், தராபாட்டிக்ஸ் & ஆட்தடாதமஷன் தபான்ற 25 போழில்நுட்ப துதறகதைச் சார்ந்ே 
நான்காயிரத்துக்கும் தமற்பட்ட நிறுவனங்களின் திறன்கதைப் பற்றிய நுண்ணறிவுகதை ‘படக்சாகர்’ 
வழங்குகிறது. 

4.பாஷன் சார் தீவு, எந்ே நாட்டில் அதமந்துள்ைது? 

A) இந்தியா 

B) இலங்கக 

C) வங்கடதசம்  

D) பாகிஸ்தான் 

 தோராயமாக 6000-7000 தராகிங்கியா அகதிகள், பாஷன் சார் தீவில் புதிோக அதமக்கப்பட்டுள்ை 
முகாமிற்கு புலம்பபயர ஒப்புக்பகாண்டுள்ைனர். இந்ேத் தீவு, பேன்கிழக்கு வங்கதேசத்தில் உள்ை 
அதியா தீவுக்குக் கிழக்தக 30 கி.மீ., போதலவில் அதமந்துள்ைது. சுமார் இருபோண்டுகளுக்கு முன்பு 
தமக்னா ஆற்றின் முகத்துவாரத்தில் இந்ேத் தீவு உருவாக்கப்பட்டது. 

5.அணிதசரா நாடுகள் அதமப்பின் அரசுத்ேதலவர்கள் பங்தகற்கும் 18ஆவது உச்சிமாநாட்டில், 
இந்திய தூதுக்குழுதவ வழிநடத்தியது யார்? 

A) நடரந்திர டமாடி 

B) இராம்நாத் டகாவிந்த் 

C) டவங்ககயா  

D) இராஜ்நாத் சிங்s 

 அசர்தபஜானின் பாக்கூ நகரத்தில் அக்.25-26 தேதிகளில் நதடபபறவுள்ை அணிதசரா நாடுகள் 
அதமப்பின் (NAM) அரசுத்ேதலவர்கள் பங்தகற்கும் 18ஆவது உச்சிமாநாட்டில் இந்தியக் குழுவுக்கு 
குடியரசுத்துதணத் ேதலவர் பவங்தகயா ேதலதமோங்குவார். 

 “சமகால உலகின் சவால்கதை எதிர்பகாள்ை பாண்டுங் தகாட்பாடுகதைப் பின்பற்றுவேற்கு 
ஒருங்கிதணந்ே மற்றும் தேதவயான நடவடிக்தககதை உறுதிபசய்வது - Upholding the Bandung 

Principles to ensure concerted and adequate response to the challenges of the contemporary world” 
என்பது 18ஆவது NAM உச்சிமாநாட்டின் தமயப்பபாருைாகும். இந்ேக் தகாட்பாடுகள், உலக அதமதி 
மற்றும் ஒத்துதழப்தப தமம்படுத்துவேற்கான தேதவதய கருத்தில்பகாண்டு 1955ஆம் ஆண்டில் 
நதடபபற்ற ஆசிய -ஆப்பிரிக்க மாநாட்டில் வடிவதமக்கப்பட்டன. 
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6.பிரேமர் தமாடியின் ‘பாரத் கி இலக்ஷ்மி’ திட்டத்துக்கு தூேராக தேர்வு பசய்யப்பட்டுள்ை இந்திய 
விதையாட்டு வீராங்கதன யார்? 

A) சாய்னா டநவால் 

B) P V சிந்து  

C) மிதாலி ராஜ் 

D) டமாி டகாம் 

 பிரேமர் தமாடி போடங்கியுள்ை ‘பாரத் கி லக்ஷ்மி’ பரப்புதரயின் விைம்பர தூேர்கைாக நடிதக தீபிகா 
படுதகான் மற்றும் படன்னிஸ் வீராங்கதன P V சிந்து ஆகிதயார் அறிவிக்கப்பட்டுள்ைனர். தீபாவளி 
பண்டிதகதயபயாட்டி நாடு முழுவதுமுள்ை பபண்கள் பசய்துள்ை சாேதனகதை பவளிச்சத்துக்கு 
பகாண்டுவருவேற்காக இந்ேப் பரப்புதரதய பிரேமர் நதரந்திர தமாடி போடங்கியுள்ைார். 

7. UIDAIஇன் புதிய ேதலதம நிர்வாக அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ைsவர் யார்? 

A) பிரகாஷ் சா்மா 

B) பங்கஜ் குமாா்  

C) மாயங்க் தத் 

D) விஜய் குமாா் 

 இந்திய ேனித்துவ அதடயாை ஆதணயத்தின் (UIDAI) புதிய ேதலதம நிர்வாக அதிகாரியாக (CEO) 
பங்கஜ் குமார் IAS நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். UIDAI என்பது மின்னணு மற்றும் ேகவல் போழில்நுட்ப 
அதமச்சகத்தின்கீழ், 2016ஆம் ஆண்டு ஆோர் சட்டவிதிகளின்கீழ் நிறுவப்பட்ட ஒரு சட்டபூர்வ 
அதமப்பாகும். இது நகல்/தபாலி அதடயாை அட்தட நிறுவனங்கதை அகற்றுவேற்காக இந்தியாவில் 
வசிக்கும் அதனவருக்கும் UID/ஆோர் வழங்கதவண்டும் என்ற தநாக்கத்துடன் பசயல்பட்டு வருகிறது. 

8.பசயற்தக நுண்ணறிவு (AI) சம்பந்ேமாக மின்னணு மற்றும் ேகவல் போழில்நுட்ப அதமச்சகம் 
மற்றும் NITI ஆகியவற்றுக்கு இதடதயயான சிக்கலுக்குத் தீர்வுகாணும் குழுவின் ேதலவர் யார்? 

A) K விஜய் ராகவன்  

B) S K சின்ஹா 

C) டஷாபனா K பே்ேநாயக் 

D) தருண் ஸ்ரீதா் 

 இந்தியாவின் இலட்சிய பசயற்தக நுண்ணறிவுத் (AI) திட்டத்தே யார் பசயல்படுத்துவார்கள் என்பது 
குறித்து NITI ஆதயாக் மற்றும் மின்னணு மற்றும் ேகவல் போழில்நுட்ப அதமச்சகம் ஆகியவற்றுக்கு 
இதடதயயுள்ை தவறுபாடுகதை தீர்ப்பேற்காக இந்திய அரசு குழுபவான்தற அதமத்துள்ைது. இந்ேக் 
குழுவுக்கு ேதலதம அறிவியல் ஆதலாசகர் K விஜய் ராகவன் ேதலதம ோங்குவார். 
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 அறிவியல் மற்றும் போழில்நுட்பத் துதறயின் பசயலாைர், NITI ஆதயாக் ேதலதம நிர்வாக அதிகாரி 
மற்றும் மின்னணு & ேகவல் போழில்நுட்ப அதமச்சகத்தின் பசயலாைர் ஆகிதயார் அந்ேக் குழுவின் 
பிரதிநிதிகைாக இருப்பார்கள். 

9. ‘சிந்து சுேர்சன்’ என்ற பபயரில் பயிற்சி தமற்பகாள்ை முடிவு பசய்துள்ை இந்திய ஆயுேப்பதட 
எது? 

A) இந்திய விமானப்பகே 

B) இந்திய கேற்பகே 

C) அஸ்ஸாம் கரபிள்ஸ் 

D) இந்திய இராணுவம்  

 நவ.29 முேல் டிச.4 வதர இராஜஸ்ோன் பாதலவனங்களில் ‘சிந்து சுேர்சன்’ என்ற பபயரில் 
பயிற்சிதய தமற்பகாள்ை இந்திய இராணுவம் முடிவுபசய்துள்ைது. பாதுகாப்புப் பதடகளின் திறதன 
மதிப்பீடு பசய்வதே இந்ேப் பயிற்சியின் தநாக்கமாகும். 40 ஆயிரத்துக்கும் தமற்பட்ட வீரர்கள் இந்ேப் 
பயிற்சியில் பங்தகற்கவுள்ைனர். 

10.தில்லியில், நீதராட்டங்கள் குறித்ே சர்வதேச பயிலரங்தகத் போடங்கியுள்ை மத்திய 
அதமச்சகம் எது? 

A) ஜல் சக்தி அகமச்சகம்  

B) சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிகல மாற்ற அகமச்சகம் 

C) டவளாண்கம மற்றும் உழவா் நல அகமச்சகம் 

D) சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அகமச்சகம் 

 ஜல் சக்தி அதமச்சர் கதஜந்திர சிங் பசகாவத், அண்தமயில் தில்லியில், நீதராட்டங்கள் (environmental 

flows) குறித்ே சர்வதேச பயிலரங்கத்தேத் போடங்கிதவத்ோர். இந்தியாவில் நீதராட்டங்களின் 
மதிப்பீடு குறித்ே வழிகாட்டுேல் ஆவணத்தின் முேல் பதிப்தபயும் அவர் முதறயாக பவளியிட்டார்.  

 1) இந்தியாவில் நீதராட்டங்களின் மதிப்பீட்டிற்கான ஒட்டுபமாத்ே தநாக்கங்கள் மற்றும் இலக்குகள் 
யாதவ?; 2) ஒட்டுபமாத்ே தநாக்கங்களுக்கும் இலக்குகளுக்கும் ஏற்ப நீதராட்டங்கதை உயிர்ப்பிக்க 
குறுகிய மற்றும் நீண்ட கால நடவடிக்தககள் யாதவ? ஆகிய 2 தகள்விகளுக்கு பதிலளிப்பேன் மூலம் 
இந்தியாவில் நீதராட்டங்கதை உயிர்ப்பிக்க உேவுவதே இந்ேப் பயிலரங்கத்தின் தநாக்கமாகும். 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 2017ஆம் ஆண்டு நடந்ே குற்றச்சம்பவங்களின் எண்ணிக்தக போடர்பான புள்ளிவிவர பட்டியதல 
தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம் பவளியிட்டுள்ைது. அதில், ேமிழ்நாடு ஏழாவது இடத்தேப் பிடித்துள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.கர்தார்பூர் சாகிப் வழித்தட ஒப்பந்தத்தில், இந்தியா, எந்த நாட்டுடன் ககயயழுத்திட்டது? 

A) நேபாளம் 

B) வங்கநேசம் 

C) ஆப்கானிஸ்ோன் 

D) பாகிஸ்ோன்  

 சீக்கிய மதத்தின் நிறுவனர் குருநானக் ததவின் 550ஆவது பிறந்தநாகைக் யகாண்டாடும் விதமாக, 

இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் சமீபத்தில் பன்னாட்டு எல்கையில் அகமக்கப்பட்டுள்ை கர்தார்பூர் வழித்தட 
திட்டத்கத யசயல்படுத்துவதற்கான முக்கிய ஒப்பந்தத்தில் ககயயழுத்திட்டன. இந்த வழித்தடம், பஞ்சாப் 
மாநிைத்தில் உள்ை ததரா பாபா குருத்வாரா, பாகிஸ்தானின் கர்தார்பூரில் உள்ை தர்பார் சாகிப் 
குருத்வாரா ஆகியவற்றுக்கு இகடதய உள்ை 4 கி.மீ., யதாகைகவ இகைக்கும். 

 இந்த ஒப்பந்தம் பாகிஸ்தானின் தநாதராவல் மாவட்டத்தில் உள்ை குருத்வாரா தர்பார் சாகிப்புக்கு 
யசன்றுவர அனுமதிக்கும். அங்கு, சீக்கிய மதத்தின் நிறுவனர் குருநானக் ததவ் தனது வாழ்நாளின் 
ககடசி 18 ஆண்டுககை கழித்தார். இந்த ஒப்பந்தத்தின் சிறப்பம்சங்கள் பின்வருமாறு: அகனத்து 
மதங்ககைச்தசர்ந்த இந்திய யாத்ரீகர்கள், இந்திய வம்சாவளிகயச் தசர்ந்தவர்கள் இவ்வழித்தடத்கத 
பயன்படுத்தைாம். தமலும், கர்தார்பூர் யசல்வதற்கு நுகைவு இகசவு ததகவயில்கை. 

2.உைக வங்கியின், ‘யதாழில் யதாடங்க உகந்த நாடுகள் – 2020’ அறிக்ககயில் இந்தியாவின் 
தரநிகை (rank) என்ன? 

A) 62 

B) 60 

C) 52 

D) 63  

 உைக வங்கியின் சமீபத்திய ‘யதாழில் யதாடங்க உகந்த நாடுகள் – 2020’ அறிக்ககயின்படி, 190 
நாடுகளில் இந்தியா 63ஆவது இடத்தில் உள்ைது. இவ்வறிக்ககயின்படி, உைக வங்கி, யதாடர்ச்சியாக 
மூன்றாவது ஆண்டாக, இந்தியாகவ முன்தனற்றமகடந்த நாடுகள் இடம்யபற்றுள்ை முதல் பத்து 
இடங்களில் ஒன்றாக அங்கீகரித்துள்ைது. 

 திவால் நிகைகயக் ககயாள்வதன்கீழ், இந்தியாவின் மீட்புத் திறன் விகிதம் 26.5 சதவீதத்தில் இருந்து 
71.6% ஆக முன்தனறியுள்ைது. திவால் நிகையிலிருந்து இந்தியா மீள்வதற்கான காை அவகாசம், 4.3 
ஆண்டுகளில் இருந்து 1.6 ஆண்டுகைாகக் குகறந்துள்ைது. கட்டுமான அனுமதி வைங்குவதற்கான 
நகடமுகறகளின் எண்ணிக்கககய இந்தியா குகறத்துள்ைது. இதுதவிர, யதற்காசிய நாடுகளில் 
இந்தியா முதலிடத்கதத் யதாடர்ந்து தக்ககவத்துக் யகாண்டுள்ைது. 
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3.வுஷு உைக சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் யவன்ற முதல் இந்தியர் யார்? 

A) இராஜ்வீா் சிங் 

B) சே்நோஷ் குமாா் 

C) இரவீே்ோ் கிநரவால் 

D) பிரவீன் குமாா்  

 15ஆவது வுஷு உைக சாம்பியன்ஷிப்பின் 48 கிதைா பிரிவில் தங்கம் யவன்ற முதல் இந்தியர் என்ற 
யபருகமகய பிரவீன் குமார் யபற்றுள்ைார். இறுதிப்தபாட்டியில், ஷாங்காயில் நடந்த ஆடவர் சாண்டா 
தபாட்டியில், பிலிப்கபன்ஸின் ரஸ்ஸல் டயகஸ அவர் வீழ்த்தினார். ‘வுஷு’ என்பது ஒரு சீன தற்காப்புக் 
ககையாகும். இது மரபார்ந்த சீனக் ககைககை அடிப்பகடயாகக் யகாண்ட ஒருவதராயடாருவர் 
தமாதும் உடல்திறன் விகையாட்டாகும். 

4.மத்திய அரசு பணியாைர் ததர்வாகையத்தின் (Staff Selection Commission - SSC) புதிய 
தகைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

A) பிரஜ் ராஜ் சா்மா  

B) பங்கஜ் குமாா் 

C) பூஜா கேியன் 

D) சே்ேியாராணி நேவி 

 மத்திய அரசு பணியாைர் ததர்வாகையத்தின் புதிய தகைவராக பிரஜ் ராஜ் சர்மா IAS (1984: ஜம்மு 
& காஷ்மீர்) நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். சமீபத்தில், இந்திய தனித்துவ அகடயாை அட்கட ஆகையத்தின் 
(UIDAI) புதிய தகைகம நிர்வாக அதிகாரியாக பங்கஜ் குமார் நியமிக்கப்பட்டகத அடுத்து, பிரஜ் ராஜ் 
சர்மா இப்பதவிக்கு வந்துள்ைார். 

5. “Ten Studies in Kashmir: History and Politics” என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) ஞான சே்ேிர நகாஷ் 

B) இராநஜஸ்வா் ஆச்சாா்யா 

C) காசி ோே் பண்டிட்  

D) கீோ நமே்ோ 

 “Ten Studies in Kashmir: History and Politics” என்னும் நூகை கல்வியாைரும் ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது 
யபற்றவருமான தபராசிரியர் காசி நாத் பண்டிட் எழுதியுள்ைார். இந்நூல், 1947 முதல் ஜம்மு & காஷ்மீர் 
மாநிைத்தின் சிறப்பு நிகைகய நீக்கம் யசய்யும் வகர (1947-2019 நிகழ்வுகள்) நிகழ்ந்த நிகழ்வுககை 
யவளிச்சம் தபாட்டுக்காட்டுகிறது. சமகாை காஷ்மீர் வரைாற்றின் பல்தவறு அம்சங்களில் உள்ை 
சிக்கல்ககையும் ஆசிரியர் இதில் விவரித்துள்ைார். 
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 காஷ்மீர் யநருக்கடிகளின் ததாற்றம், அதன் ததாற்றுவாய்கள் மற்றும் கிைர்ச்சிகள், மற்றும் பாகிஸ்தான் 
ஆக்கிரமித்த காஷ்மீர் மற்றும் ஐ.நாவில் காஷ்மீர் விவாதம் தபான்ற விஷயங்ககையும் அவர் இதில் 
விவரித்துள்ைார். 

6. 2020 QS இந்திய பல்ககைக்கைகத் தரவரிகசயில் முதலிடம் பிடித்துள்ை நிறுவனம் எது? 

A) ஐஐடி கரக்பூா் 

B) ஐஐடி பம்பாய்  

C) ஐஐடி ேில்லி 

D) ஐஐடி இே்தூா் 

 Quacquarelli Symonds (QS) இந்திய பல்ககைக்கைகத் தரவரிகச - 2020இல், IIT பம்பாய் கல்வி 
நிறுவனம் முதலிடத்கதப் பிடித்துள்ைது. QS இந்திய தரவரிகச என்பது கல்விசார் மதிப்பீடுகள் (30%), 

நிறுவனரின் மதிப்பீடுகள் (20%), தபராசிரியர்களின் ஆராய்ச்சிகள் (10%), ஆராய்ச்சிக்கட்டுகரகளின் 
தமற்தகாள் எண்ணிக்கக (10%), மாைவ-ஆசிரியர் விகிதம் (20%), பன்னாட்டு மாைவர்கள் (2.5%) 

மற்றும் பன்னாட்டு ஆசிரியர்கள் எண்ணிக்கக (2.5%), தவகைவாய்ப்பு வைங்கும் நிறுவனங்களின் 
மதிப்பீடுகள் (5%) ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் வைங்கப்படுவதாகும். 

 யபங்களூரில் உள்ை இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISc) இரண்டாவது இடத்கதயும், அகதத் யதாடர்ந்த 
இடங்களில் தில்லி, யமட்ராஸ், கரக்பூர், கான்பூர், ரூர்க்கி மற்றும் யகைகாத்தி ஆகிய IITகள் உள்ைன. 

7.உைக தகவல் தமம்பாட்டு நாள் ககடப்பிடிக்கப்படும் தததி எது? 

A) அக்நடாபா் 25 

B) அக்நடாபா் 27 

C) அக்நடாபா் 26 

D) அக்நடாபா் 24  

 வைர்ச்சிக்கு இகடயூறாக இருக்கும் சிக்கல்ககை தநாக்கி உைகின் கவனத்கத ஈர்க்கவும் அவற்றுக்கு 
தீர்வுகாண்பதற்கு சர்வததச ஒத்துகைப்கப வலுப்படுத்துவதின் அவசியத்கதயும் உைர்ந்துயகாள்வத 
–ற்காகவும் ஒவ்தவார் ஆண்டும் அக்.24 அன்று உைக தகவல் தமம்பாட்டு நாள் (World Development 

Information Day) ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 1972ஆம் ஆண்டு, ஐ.நா யபாது அகவயால் உருவாக்கப்பட்ட 
இந்தச் சிறப்புநாள், ஐ.நா நாளுடன் இகைந்து யகாண்டாடப்படுகிறது. 

8.உைக தபாலிதயா நாள் (World Polio Day) ககடப்பிடிக்கப்படும் தததி எது? 

A) அக்நடாபா் 25 

B) அக்நடாபா் 27 

C) அக்நடாபா் 26 

D) அக்நடாபா் 24  
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 இைம்பிள்கைவாதம் என்னும் தபாலிதயா தநாய்க்கு எதிரான தடுப்பு மருந்கதக் கண்டுபிடித்த 
தஜானஸ் சால்க் அவர்களின் நிகனகவப் தபாற்றும் விதமாக தராட்டரி இண்டர்தநஷனல் உைக 
தபாலிதயா நாகை ஏற்படுத்தியது. யசயலிைப்பு யசய்யப்பட்ட தபாலிதயா கவரஸ் தடுப்புமருந்து மற்றும் 
உயிருள்ை வாய்வழிப் தபாலிதயா கவரஸ் தடுப்புமருந்து ஆகியவற்றின் பயன்பாட்டால், 1988ஆம் 
ஆண்டில் ‘உைக தபாலிதயா ஒழிப்புத் திட்டம்’ உருவாக்கப்பட்டது. 

9. 2019 யமல்பர்ன் யமர்சர் சர்வததச ஓய்வூதிய குறியீட்டில் இந்தியாவின் தரநிகை என்ன? 

A) 43 

B) 55 

C) 17 

D) 32  

 2019 யமல்பர்ன் யமர்சர் சர்வததச ஓய்வூதிய குறியீட்டில், 39 நாடுகளில் இந்தியா 32ஆவது இடத்தில் 
உள்ைது. இந்தக் குறியீடு, யவவ்தவறு வருமானக் குழுக்களில் உள்ை குடிமக்களுக்கு, ஓய்வூதியம் 
மற்றும் ஓய்வூதிய சலுககககை நாடுகள் எவ்வைவு நியாயமாக வைங்குகின்றன என்பகத 
அடிப்பகடயாகக் யகாண்டதாகும். 

 தபாதுமான அைவு (adequacy), நிகைத்தன்கம (sustainability) மற்றும் ஒருகமப்பாடு (integrity) ஆகிய 
மூன்று துகை-குறியீடுகளின் முன்தனற்றத்தின் காரைமாக இந்தியாவின் குறியீட்டு மதிப்பு 
யபரும்பாலும் அதிகரித்துள்ைது. இந்தக் குறியீட்டின்படி, நிகர வீட்டு தசமிப்பு, ஓய்வூதியம் மற்றும் 
பகுதிதநர தவகைககை நிர்வகிப்பதில் அதிக யநகிழ்வுத்தன்கம, நிர்வாகத்தில் நிகையான 
முன்தனற்றம் மற்றும் தனியார் ஓய்வூதிய திட்டங்ககைச் சுற்றி அறிக்ககயசய்தல் உள்ளிட்ட பல்தவறு 
பரிமாைங்களில், மதிப்யபண்களில் சிறிதைவு முன்தனற்றம் கண்டதன் காரைமாக இந்தியாவுக்கு 
இந்த முன்தனற்றம் ஏற்பட்டுள்ைது. 

10. 2021ஆம் ஆண்டில் கிைப்களுக்கான விரிவாக்கப்பட்ட 24 அணிகள் யகாண்ட FIFA உைகக் 
தகாப்கபயின் முதல் பதிப்கப நடத்தவுள்ை நாடு எது? 

A) கே்ோா் 

B) இே்ேியா 

C) சீனா  

D) இலங்கக 

 2021இல் கிைப்களுக்கான விரிவாக்கப்பட்ட 24 அணிகள் யகாண்ட FIFA உைகக்தகாப்கபயின் 
யதாடக்க பதிப்கப சீனா நடத்துகிறது. தற்தபாகதய கிைப் உைகக்தகாப்கபயில், UEFA சாம்பியன்ஸ் 
லீக் கவத்திருப்பவர்கள் உட்பட 7 அணிகள் உள்ைன. 2019 மற்றும் 2020ஆம் ஆண்டுகளில் இந்தப் 
தபாட்டிகய கத்தார் நடத்துகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டுக்கான (2019) ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணர்வு வாரத்தின் கருப்பபாருள் என்ன? 

A) Promote Integrity and Eradicate Corruption 

B) My Vision – Corruption Free India 

C) Eradicate Corruption – Build a New India 

D) Integrity – A Way of Life  

 அக்டடாபர் கடடசி வாரம் முழுவதும் மத்திய விழிப்புணர்வு ஆடணயத்தின் உதவியுடன் ஊழல் தடுப்பு 
விழிப்புணர்வு வாரம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. “Integrity - A Way of Life” என்னும் கருப்பபாருளுடன் 
நடப்பாண்டின் (2019) ஊழலுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு வாரம் அக்டடாபர்.28 முதல் நவம்பர்.2 வடர 
கடடப்பிடிக்கப்படவுள்ளது. பவளிப்படடத்தன்டம, ஒருடமப்பாடு மற்றும் பபாறுப்புக்கூறடை டமம்படுத் 
-துவதற்காக மத்திய விழிப்புணர்வு ஆடணயத்தால் ஆண்டுடதாறும் ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணர்வு 
வாரம் கடடப்பிடிக்கப்படுகிறது. ஊழல் பதாடர்பான நடடமுடறகடளப்பற்றி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு 
ஏற்படுத்துவது இதன் டநாக்கமாகும். 

2.ஒடிசாவில் உள்ள சிறுபதாழில் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் ஒப்பந்த திட்டத்தில் 
டகபயழுத்திட்டுள்ள சர்வடதச அடமப்பு எது? 

A) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

B) சர்வதேச நரணய நிேியம் 

C) உலக வங்கி  

D) ஆசிய உட்கட்டமமப்பு மற்றும் முேலீட்டு வங்கி 

 ஒடிசாவின் 15 மாவட்டங்கடளச் டசர்ந்த 1,25,000 சிறுபதாழில் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக இந்திய 
அரசு, ஒடிசா மாநிை அரசு மற்றும் உைக வங்கி சமீபத்தில் $165 மில்லியன் அபமரிக்க டாைர் கடன் 
ஒப்பந்தத்தில் டகபயழுத்திட்டன. 

 பநகிழ்திறன்மிக்க விடத வடககள் மற்றும் உற்பத்தி பதாழில்நுட்பங்களுக்கான அணுகடை 
டமம்படுத்துதல், அதிக காைநிடை-பநகிழ்திறனுடன் கூடிய பயிர்கடள டநாக்கிய பரவைாக்கல் மற்றும் 
சிறந்த நீர் டமைாண்டம மற்றும் நீர்ப்பாசன டசடவகளுக்கான அணுகடை டமம்படுத்துவதன் மூைம் 
பாதகமான காைநிடைக்கு எதிராக சிறுபதாழில் விவசாயிகளின் பநகிழ்டவ இத்திட்டம் வலுப்படுத்தும். 

3.58ஆவது இந்டதா-திபபத்திய எல்டைக் காவல்படட எழுச்சி நாள் பகாண்டாடப்படும் டததி 
எது? 

A) அக்தடரபர் 25    B) அக்தடரபர் 27 

C) அக்தடரபர் 26    D) அக்தடரபர் 24  
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 58ஆவது இந்டதா-திபபத்திய எல்டைக் காவல்படடயின் எழுச்சிநாளானது கடந்த அக்.24 அன்று 
பகாண்டாடப்பட்டது. இது இைடாக் பகுதியிலுள்ள கரடகாரம் கணவாய் முதல் அருணாசை பிரடதசம் 
ஜசிப்ைா வடரயுள்ள 3488 கி.மீ., இந்திய-சீன எல்டைடயப் பாதுகாக்கிறது. பனிப்புயல், பனிப்பாடற 
சரிவுகள், நிைச்சரிவுகள் டபான்ற இயற்டக சீற்றங்களுடன் -40°C பவப்பநிடையிலும் 9000–18000 
அடி உயரத்திலும் எல்டைடயக் காக்கிறார்கள்.  

 இந்திய–திபபத் எல்டைக் காவல்படடயானது 1962 அக்.24 அன்று மத்திய டசமக்காவல் படடச்சட்டம் 
மூைம் உருவாக்கப்பட்டது. பின்னர் இந்திய-திபபத் எல்டைக் காவல்படடச் சட்டம் உருவாக்கப்பட்டு 
1994 முதல் மறுவடரயடற பசய்யப்பட்டது. 

4.முதைாவது சர்வடதச படயா இந்தியா-2019 உச்சிமாநாடு நடடபபறவுள்ள நகரம் எது? 

A) சசன்மன 

B) கரந்ேி நகர் 

C) அகர்ே்ேலர 

D) புது ேில்லி  

 முதைாவது சர்வடதச படயா இந்தியா-2019 உச்சிமாநாடானது நவ.21 முதல் 23 வடர புது தில்லியில் 
நடடபபறுகிறது. இம்மாநாடு உள்நாட்டு ஆராய்ச்சி திறன்கள், உயிரி-பதாழில்முடனவு, முதலீடுகள் 
மற்றும் கிராமப்புற இந்தியா மற்றும் இரண்டாம் கட்ட, மூன்றாம் கட்ட நகரங்களுக்கு பதாழில்நுட்ப 
வசதிடயக் பகாண்டுபசல்லுதல் ஆகியவற்டற வலுப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  இது, மிகப் 
பபரிய உயிரி பதாழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் உச்சிமாநாடுகளுள் ஒன்றாகும். 

5. ABADHA திட்டம் பதாடர்புடடய மாநிைம் எது? 

A) ஜரர்கண்ட் 

B) பீகரர் 

C) ஒடிசர  

D) தமற்கு sவங்கம் 

 மூன்டற ஆண்டுகளில், ‘பூரி’ நகரத்டத உைகத்தரம் வாய்ந்த பாரம்பரிய நகரமாக மாற்றுவதற்காக 
ஒடிசா மாநிை அரசு, அடிப்படட வசதிகள் மற்றும் பாரம்பரிய & கட்டிடக்கடை டமம்பாடு (Augmentation 

of Basic Amenities and Development of Heritage and Architecture – ABADHA) திட்டத்தின் கீழ், `3208 

டகாடிடய பசைவிட முடிவுபசய்துள்ளது. 

6. தந்டதராஸின்டபாது முக்கியமந்திரி கன்யா சுமங்கை டயாஜனாடவ பதாடங்கிய மாநிை அரசு 
எது? 

A) உே்ேரபிரதேசம்   B) இரரஜஸ்ேரன் 

C) மே்ேியபிரதேசம்  D) பஞ்சரப் 
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 தந்டதராஸின்டபாது, பபண் குழந்டதகட்கு அதிகாரமளிக்கும் விதமாக உத்தரபிரடதச மாநிை அரசானது 
முக்கியமந்திரி கன்யா சுமங்கை டயாஜனாடவ அறிமுகம் பசய்தது. இத்திட்டத்தின்படி, பபண் குழந்டத 
பிறக்கும் ஒவ்பவாரு குடும்பத்திற்கும் `15,000 வழங்கப்படும். தடுப்பூசி டபாடும்டபாது, 1, 5 மற்றும் 9ஆம் 
வகுப்புகளில் டசர்க்கும்டபாது, பட்டப்படிப்பில் டசரும்டபாது டபான்ற பல்டவறு கட்டங்கடள ஒரு பபண் 
குழந்டத நிடறவு பசய்யும்டபாது, சிறுமிகளின் பதிவுபசய்யப்பட்ட வங்கிக்கணக்கில் மாநிை அரசானது 
ஒடர தவடணயில் நிதிடய டநரடியாக பசலுத்தும். 

7.அண்டமயில் காைமான K R வாத்வாடன, எந்தத் துடறயுடன் பதாடர்புடடயவர்? 

A) விமளயரட்டு  

B) சட்டம் 

C) ஓவியம் 

D) இமச 

 மூத்த விடளயாட்டுத்துடற பத்திரிடகயாளரும் எழுத்தாளருமான K R வாத்வாடன (90), தில்லியில் 
காைமானார். கராச்சியில் பிறந்த இவர் (தற்டபாது பாகிஸ்தானில் உள்ளது), 1947இல் பிரிவிடனக்குப் 
பிறகு இைக்டனாவுக்கு குடிபபயர்ந்தார். 1960களில் புது தில்லிக்குச் பசல்வதற்கு முன்பு இைக்டனாவில் 
அவர் தனது வாழ்க்டகடயத் பதாடங்கினார். அவர் கிட்டத்தட்ட 50 ஆண்டுகளாக விடளயாட்டுத் 
துடற இதழாளராக பணியாற்றியுள்ளார். முன்னணி நிறுவனங்களில் பணியாற்றிய பின்னர், அவர், 
இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பசய்தித்தாளின் விடளயாட்டுத் துடற ஆசிரியரானார். அவர் ஓய்வுபபற்ற பிறகு 
பை இந்திய பசய்தித்தாள்களில் சார்பற்ற எழுத்தாளராக பணியாற்றினார். 

8.பதாட்டைபகாண்டா புத்த மடாையம் அடமந்துள்ள மாநிைம் எது? 

A) ஆந்ேிரப் பிரதேசம்  

B) கர்நரடகம் 

C) தகரளம் 

D) மகரரரஷ்டிரர 

 ஆந்திரத்தின் விசாகப்பட்டினத்தில் பபய்த கனமடழயால் பதாட்டைபகாண்டாவில் அடமந்துள்ள 2000 
ஆண்டுகள் பழடமயான பாரம்பரியமிக்க புகழ்பபற்ற மகாதூபியின் முக்கியப்பகுதியானது சமீபத்தில் 
டசதமடடந்தது. மகாதூபியின் குவிமாடம், பபளத்த மதத்தின் ஹீனயானா பிரிவுக்குச் பசாந்தமானது.  

 இந்தத் தைம், பதாட்டைபகாண்டாவின் தூபிகள், டசத்தியங்கள் மற்றும் விகாரங்களின் எச்சங்கடளக் 
பகாண்ட ஒரு முக்கிய சுற்றுைாத்தைமாகும். இைங்டக, இந்டதாடனசியா, கம்டபாடியா டபான்ற பிற 
நாடுகளில் பபளத்த மதத்டத பரப்புவதற்கான கருடமயமாக இது திகழ்ந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்       2019 அக்ட ாபர் 27 & 28  

  

 

ந ப்பு நிகழ்வுகள்                          4 

9.ஐடராப்பிய ஒன்றியத்தின் நடப்பாண்டு (2019) சாகடராவ் மனித உரிடம பரிடச பவன்றவர் 
யார்? 

A) ஒசலக் சசன்ட்தசரவ் 

B) இல்கரம் தேரே்ேி (Ilham Tohti)  

C) லியு சியரதவர 

D) நஸ்ரின் தசரேவ்தட 

 சீனாவில் பிரிவிடனவாதத்டத தூண்டியதற்காக சிடறயில் அடடக்கப்பட்டுள்ள கல்வியாளர் இல்காம் 
டதாத்திக்கு, சின்சியாங்கில் இனப்பதட்டங்கள் குறித்து கவன ஈர்ப்பு பகாண்டுவந்ததற்காக ஐடராப்பிய 
நாடாளுமன்றத்தின் ‘சாகடராவ்’ என்னும் சிறந்த மனித உரிடம பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 உய்குர் சிறுபான்டமயினடரச் டசர்ந்தவரான டதாத்தி, உய்குர் இன மக்கடள சீன அரசு நடத்தும் 
விதத்டத கடுடமயாக விமர்சிப்பவராவார். பிரிவிடனவாத குற்றச்சாட்டில் 2014இல் அவருக்கு ஆயுள் 
தண்டடன விதிக்கப்பட்டது. இந்நடவடிக்டக, இஸ்ைாம் இன சிறுபான்டமயினடர சீன அரசு நடத்தும் 
விதத்டத பவளிப்படடயாகக் கண்டிக்கும். டமலும், பபய்ஜிங்கிலிருந்து பதிைடி நடவடிக்டகடயயும் 
இது பபற்றுத்தரும். 

10.பபாருளாதார ஆய்வுகள் நிறுவனத்தின் ‘உத்டயாக் இரத்தன் விருது – 2019’ஐ பவன்றவர் 
யார்? 

A) கிஷன் குமரர் 

B) பிரேீப் மஜன் 

C) ேரக்கூர் அனுப் சிங்  

D) குல்ேீப் யரேவ் 

 Marg ERPஇன் தடைவரும் டமைாண்டம இயக்குநருமான தாக்கூர் அனுப் சிங், பதாழில்நுட்பத்டதப் 
பயன்படுத்தி சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் எவ்வாறு தங்கள் வணிகத்டத டமம்படுத்த 
முடியும் என்பது குறித்த அவரது உன்னத பணிக்காக மதிப்புமிக்க ‘உத்டயாக் இரத்தன் விருது-2019’ஐ 
பவன்றுள்ளார். 

 நாட்டின் பபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு சிறப்பான பங்களிப்டபச் பசய்யும் இந்திய குடிமக்கடளக் 
பகளரவிக்கும் விதமாக ஆண்டுடதாறும் இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. இதடன இந்திய அரசுடன் 
இடணந்து பபாருளாதார ஆய்வுகள் நிறுவனம் (IES) வழங்கி வருகிறது. 
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 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 2020ஆம் ஆண்டுக்கான QS இந்திய தரவரிடசப்பட்டியலில் காடரக்குடி அழகப்பா பல்கடைக்கழகம் 
24ஆவது இடத்டதயும், தமிழ்நாட்டில் உள்ள கடை மற்றும் அறிவியல் பல்கடைக்கழகங்களில் 
முதைாவது இடத்டதயும் பபற்றுள்ளது. தமிழக அளவில் பசன்டன IIT, அண்ணா பல்கடைக்கழகம் 
ஆகியவற்டற அடுத்து அழகப்பா பல்கடைக்கழகம் மூன்றாமிடம் பபற்றுள்ளது. 

 ஒப்பந்த அடிப்படடயில் சாகுபடி டமற்பகாள்ளும் விவசாயிகளின் நைன்கடளக் காப்பதற்கு புதிய சட்டம் 
பகாண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. அகிை இந்திய அளவில் ஒப்பந்த சாகுபடி 
முடறக்பகன்று, முதன்முடறயாக தனிபயாரு சட்டத்டத வடிவடமத்துள்ள மாநிைம் தமிழ்நாடு ஆகும். 

 பசன்டனயிலிருந்து ஜப்பான் தடைநகரம் டடாக்கிடயாவுக்கு டநரடி வான் டபாக்குவரத்து டசடவ 
பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஜனவரியில் பசன்டனயில் நடந்த உைக முதலீட்டாளர் மாநாட்டின்டபாது, 

டநரடி வான் டபாக்குவரத்து டசடவடய இயக்குவதற்கு ஜப்பான் தூதர் பகாஜிடரா உச்சியாமா 
அறிவிப்பு பவளியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 மகாத்மா காந்தியின் 150ஆவது பிறந்தநாடளபயாட்டி தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரம் கல்லூரியில், மத்திய 
தகவல் ஒலிபரப்புத்துடற சார்பில் புடகப்படம் மற்றும் டிஜிட்டல் கண்காட்சி நடடபபற்றது. 

 இந்திய அணுசக்தி துடறயின் கல்பாக்கம் வளாகத்தில், பசன்டன அணு மின் நிடையம் (MAPS), 

இந்திராகாந்தி அணு ஆராய்ச்சி டமயம் (IGCAR), கல்பாக்கம் அணு மறுசுழற்சி முன்மாதிரி அதிடவக 
ஈனுடை (PFBR) (அணு மின் திட்டம்) மற்றும் பாபா அணு ஆராய்ச்சி டமய (BARCF) பிரிவுகள் 
பசயல்பட்டு வருகின்றன. இந்த வளாகத்தில் அவசரகாை தயார் நிடை திட்டத்தின்படி, ஆண்டுக்கு 
ஒருமுடற நடத்தப்படும் வளாக அவசர நிடை ஒத்திடக, கடந்த 21.10.2019 அன்று நடத்தப்பட்டது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்திய வானூர்தி நிலைய ஆலையத்தின் தலைவராக அண்லையில் (அக்ட ாபர் 2019) 

நியமிக்கப்பட் வர் யார்? 

A) அரவிந்த் சிங்  

B) சுக்பீர் சிங் சந்து 

C) சஞ்சீவ் சரண் 

D) பூபபந்திர சிங் 

 இந்திய வானூர்தி நிலைய ஆலையத்தின் (AAI) தலைவராக மூத்த IAS அதிகாரி அரவிந்த் சிங் 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த நியைனம் பணியாளர் நைன், பபாதுைக்கள் குலைதீர்ப்பு ைற்றும் ஓய்வூதிய 
அலைச்சகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. AAIஇன் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அவர், ைத்திய 
அரசில் பணிபுரியும் கூடுதல் பசயைாளரின் பதவி ைற்றும் ஊதியத்தரத்தில் பணியாற்றுவார். ைற்பைாரு 
நியைனைாக, இந்திய டதசிய பநடுஞ்சாலை ஆலையத்தின் (NHAI) தலைவராக சுக்பீர் சிங் சந்து IAS 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

2. பாராலிம்பிக் சாம்பியனான ைரியடக பவர்வூட், அண்லையில் தனது நாற்பதாவது வயதில், 
தலச சீரழிவுடநாய் காரைைாக தனக்டகற்பட்  துன்பங்களுக்கு முடிவுகட்டுவதற்காக கருலைக் 
பகாலை மூைம் தனது வாழ்க்லகலய முடித்துக்பகாண் ார். அவர் எந்த நாட்ல ச் சார்ந்தவர்? 

A) ஸ்பபயின் 

B) பபல்ஜியம்  

C) பிரரன்ஸ் 

D) இத்தரலி 

 பபல்ஜிய பாராலிம்பிக் சாம்பியனான ைரியடக பவர்வூட் (40), அக்.22 அன்று கருலைக்பகாலை மூைம் 
தனது வாழ்க்லகலய முடித்துக்பகாண் ார். பபல்ஜியத்தில் கருலைக்பகாலை சட் பூர்வைானதாகும். 
2016ஆம் ஆண்டு ரிடயா விலளயாட்டுகளுக்குப் பிைகு அவர் தனது கருலைக்பகாலை (euthanasia) 
குறித்த விருப்பத்லத பதரிவித்தார். 

 க ந்த 2012இல் இைண் னில் ந ந்த ைாற்றுத்திைனாளிகளுக்கான பாராலிம்பிக் டபாட்டியில் சக்கர 
நாற்காலி 100 மீட் ர் பிரிவில் தங்கம் பவன்ைார். 200 மீட் ர் ஓட் த்தில் பவள்ளி லகப்பற்றினார். 
2016ஆம் ஆண்டில் ந ந்த ரிடயா பாராலிம்பிக்கில், 400 மீட் ர் பிரிவில் பவள்ளியும் 100 மீட் ர் பிரிவில் 
பவண்கைமும் லகப்பற்றினார். இதன்பின், பார்லவ குலைபாடு ஏற்ப , அதுடவ கல சிப்டபாட்டி என 
அறிவித்தார். 
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3.டநாபல் பரிசு பபற்ை அபிஜித் பானர்ஜிக்கு அண்லையில், வாழ்நாள் உறுப்பினர் தகுதிலய 
வழங்கிய பதாழில்முலை கால்பந்து சங்கம் எது? 

A) பபங்களூரு FC 

B) பமரகுன் பகன்  

C) யுனனபெெ் சிக்கிம் 

D) இந்திய ஏபரரஸ் 

 டநாபல் பரிசு பபற்ை அபிஜித் பானர்ஜிக்கு டைாகுன் பகன் த கள சங்கைானது வாழ்நாள் உறுப்பினர் 
தகுதிலய வழங்கி பகளரவித்துள்ளது. டைாகுன் பகன் சங்கத்தின் உதவி பபாதுச்பசயைாளரான 
ஸ்ரீஞ்ட ாய் டபாஸ் ைற்றும் அச்சங்கத்தின் பிை அதிகாரிகள் அலனவரும் பபாருளாதார வல்லுநர் 
அபிஜித் பானர்ஜியின் வீட்டிற்டக பசன்று இதலன வழங்கியுள்ளனர். 

 1911ஆம் ஆண்டில், பிரிட்டிஷ் இராணுவத்தின் கிழக்கு யாக்ஷயர் பரஜிபைன்ட் அணிலய இறுதிப் 
டபாட்டியில் வீழ்த்தி, இந்திய கால்பந்து கழகம் (IFA) டக யத்லத பவன்ை முதல் இந்திய கிளப்பாக 
டைாகுன் பகன் கிளப் ஆனது. 

4.சமீபத்தில் காைைான திலீப் பாரிக், எந்த ைாநிைத்தின் முன்னாள் முதைலைச்சராக இருந்தார்? 

A) மகரரரஷ்டிரர 

B) குஜரரத்  

C) உத்தரபிரபதசம் 

D) மத்தியபிரபதசம் 

 கு ராத் ைாநிைத்தில் முன்னாள் முதைலைச்சரான திலீப் பாரிக் (82), அக்.25 அன்று அகைதாபாத்தில் 
காைைானார். அக்ட ாபர் 1997 - ைார்ச் 1998 வலர கு ராத் ைாநிைத்தின் 13ஆவது முதைலைச்சராக 
அவர் பணியாற்றினார். பதாழிைதிபரான அவர், கு ராத் வர்த்தக ைற்றும் பதாழில்துலை அலைப்பின் 
தலைவராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். 

5. T P இராதாைணி, எந்த பைாழி திலரயுைகிலனச் சார்ந்தவராவார்? 

A) தமிழ் 

B) பதலுங்கு 

C) கன்னெம் 

D) மனலயரளம்  

 ைலையாள திலரயுைலகச் சார்ந்த மூத்த நடிலக T P இராதாைணி (67), அக்.27 அன்று பசன்லனயில் 
காைைானார். தனது பதினான்காம் வயதில் திலரயுைக பயைத்லத பதா ங்கிய அவர், சுைார் நூறு 
ப ங்களுக்கு டைல் நடித்துள்ளார். 
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 ‘உத்தராயைம்’ என்னும் திலரப்ப த்தில் நடித்ததற்காக அவர் பிரபைைாக அறியப்படுகிைார். 1997இல் 
டைாகன்ைால் நடித்து பவளிவந்த, ‘ஒரு யாத்ராபைாழி’ என்னும் ப த்தில் அவர் கல சியாக நடித்தார். 

6.அண்லையில் காைைான K R வாத்வாடன, எந்தத் துலையு ன் பதா ர்புல யவர்? 

A) வினளயரெ்டு  

B) செ்ெம் 

C) ஓவியம் 

D) இனச 

 மூத்த விலளயாட்டுத்துலை பத்திரிலகயாளரும் எழுத்தாளருைான K R வாத்வாடன (90), தில்லியில் 
காைைானார். கராச்சியில் பிைந்த இவர் (தற்டபாது பாகிஸ்தானில் உள்ளது), 1947இல் பிரிவிலனக்குப் 
பிைகு இைக்டனாவுக்கு குடிபபயர்ந்தார். 1960களில் புது தில்லிக்குச் பசல்வதற்கு முன்பு இைக்டனாவில் 
அவர் தனது வாழ்க்லகலயத் பதா ங்கினார். 

 கிட் த்தட்  50 ஆண்டுகளாக அவர் விலளயாட்டுத்துலை இதழாளராக பணிபுரிந்துள்ளார். முன்னணி 
நிறுவனங்களில் பணியாற்றிய பின்னர், அவர், இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பசய்தித்தாளின் விலளயாட்டுத் 
துலை ஆசிரியரானார். ஓய்வுபபற்ை பிைகு, பை இந்திய பசய்தித்தாள்களில் சார்பற்ை எழுத்தாளராகவும் 
அவர் பணியாற்றினார். 

7. ந ப்பாண்டு உைக சுகாதார பாதுகாப்பு குறியீட்டில் இந்தியாவின் தரநிலை என்ன? 

A) 54 

B) 58  

C) 67 

D) 65 

 உைக சுகாதார பாதுகாப்பு குறியீட்டில் (Global Health Security), 195 நாடுகளுள் இந்தியா 57ஆவது 
இ த்லதப் பிடித்துள்ளது. இந்தப் பட்டியலில் ஐக்கிய அபைரிக்க நாடுகள் (USA) முதலி த்திலும், ஐக்கிய 
டபரரசு (UK) ைற்றும் பநதர்ைாந்து ஆகிய நாடுகள் முலைடய 2 ைற்றும் 3ஆவது இ ங்களிலும் உள்ளன.  

 GHS குறியீடு என்பது உைகளவில் பதாற்றுடநாய் ைற்றும் அதன் அச்சுறுத்தல்கள் குறித்த முதல் 
விரிவான ைதிப்பீ ாகும். இந்த அறிக்லக Nuclear Threat Initiative (NTI) ைற்றும் பபாருளாதார வல்லுநர் 
புைனாய்வு அைகின் (EIU) ஆராய்ச்சியு ன் இலைந்த சுகாதார பாதுகாப்புக்கான  ான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் 
பல்கலைக்கழக லையத்தின் திட் ைாகும். உைகில் 13 நாடுகள் ைட்டுடை எந்தபவாரு சுகாதார டபரி ர் 
வந்தாலும் அதலனக் லகயாள தயாராக உள்ளதாக இந்த அறிக்லக பதரிவித்துள்ளது. 
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8.ைனித உரிலைகளுக்கான சாகடராவ் பரிலச வழங்கும் அலைப்பு எதுs? 

A) ஐநர மனித உரினமகள் அனமப்பு 

B) சர்வபதச மன்னிப்பு அனவ 

C) சர்வபதச அகதிகள் அனமப்பு 

D) ஐபரரப்பிய ஒன்றியம் (நரெரளுமன்றம்)  

 சீனாவில் பிரிவிலனவாதத்லத தூண்டியதற்காக சிலையில் அல க்கப்பட்டுள்ள கல்வியாளர் இல்காம் 
டதாத்திக்கு, சின்சியாங்கில் இனப்பதட் ங்கள் குறித்து கவன ஈர்ப்பு பகாண்டுவந்ததற்காக ஐடராப்பிய 
நா ாளுைன்ைத்தின் ‘சாகடராவ்’ என்னும் சிைந்த ைனித உரிலை பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 உய்குர் சிறுபான்லையினலரச் டசர்ந்தவரான டதாத்தி, உய்குர் இன ைக்கலள சீன அரசு ந த்தும் 
விதத்லத கடுலையாக விைர்சிப்பவராவார். பிரிவிலனவாத குற்ைச்சாட்டில் 2014இல் அவருக்கு ஆயுள் 
தண் லன விதிக்கப்பட் து. இந்ந வடிக்லக, இஸ்ைாம் இன சிறுபான்லையினலர சீன அரசு ந த்தும் 
விதத்லத பவளிப்பல யாகக் கண்டிக்கும். டைலும், பபய்ஜிங்கிலிருந்து பதிைடி ந வடிக்லகலயயும் 
இது பபற்றுத்தரும். 

9.ந ப்பாண்டில் (2019) ைதிப்புமிக்க விஸ் ன் இந்தியா அல்ைானாக் கிரிக்பகட் ாளர் விருலத 
பவன்ை இரண்டு இந்திய கிரிக்பகட் வீரர்கள் யார்? 

A) புவபனஷ்வர் குமரர் & மிதரலி ரரஜ் 

B) ஹர்திக் பரண்டியர & ஜுலன் பகரஸ்வரமி 

C) ஹர்திக் பரண்டியர & ஸ்மிருதி மந்தனர 

D) ஜஸ்பிரத்ீ பும்ரர & ஸ்மிருதி மந்தனர  

 ந ப்பாண்டுக்கான ைதிப்புமிக்க ‘விஸ் ன் இந்தியா அல்ைனாக் கிரிக்பகட் ாளர்’ விருலத  ஸ்பிரீத் 
பும்ரா & ஸ்மிருதி ைந்தனா ஆகிடயார் பவன்றுள்ளனர். மிதாலி இராஜ் & தீப்தி சர்ைா ஆகிடயாருக்குப் 
பிைகு ‘ஆண்டின் சிைந்த கிரிக்பகட் ாளர்’ எனப் பபயரி ப்பட்  மூன்ைாவது வீராங்கலன ைந்தனா.  

 பாகிஸ்தானிய வீரர் பக்கர்  ைான், இைங்லகயின் திமுத் கருைாரத்னா ைற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் 
இரஷீத் கான் ஆகிடயார் ஆசியாவிலிருந்து இவ்விருலதப் பபற்ை பிை பவற்றியாளர்களாவர். குண் ப்பா 
விஸ்வநாத் ைற்றும் ைாைா அைர்நாத் ஆகிடயார் ‘விஸ் ன் இந்தியா ஹால் ஆப் ஃடபமில்’ 
டசர்க்கப்பட்டுள்ளனர். பிரஷாந்த் கி ாம்பி எழுதிய, “Cricket Country: The Untold History of the First All 

India Team” என்னும் நூல் ந ப்பாண்டின் ‘விஸ் ன் இந்தியா நூல்’ என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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10.ைாைவர்களின் எண்ணிக்லகயின் அடிப்பல யில், ‘உைகின் மிகப்பபரிய பள்ளி’ என 
கின்னஸ் உைக சாதலன பல த்துள்ள பள்ளி அலைந்துள்ள நகரம் எது? 

A) மும்னப 

B) னஹதரரபரத் 

C) இலக்பனர  

D) பெரரடூன் 

 இைக்டனாவில் அலைந்துள்ள சிட்டி ைாண்டிடசாரி பள்ளி (CMS) ைாைவர்களின் எண்ணிக்லகயின் 
அடிப்பல யில் ‘உைகின் மிகப்பபரிய பள்ளி’ என கின்னஸ் உைக சாதலன பல த்துள்ளது. இந்தப் 
பள்ளியின் 18 கிலளகளிலும், 2019-20ஆம் கல்வியாண்டில் 56,000 ைாைாக்கர்கள் படிக்கின்ைனர். 

 2014ஆம் ஆண்டில் CMS சமூகம் ஐ.நா பபாது தகவல் துலையு ன் இலைந்த தன்னார்வ பதாண்டு 
நிறுவனைாக அங்கீகாரம் பபற்ைது. 2002ஆம் ஆண்டில் அலைதி கல்விக்கான UNESCO பரிசு CM 

பள்ளிக்கு வழங்கப்பட் து. ஆன்மீகத் தலைவர் தைாய் ைாைாவி மிருந்து ‘ைனிதடநயத்தின் நம்பிக்லக’ 
என்னும் விருதும் இந்தப் பள்ளிக்கு கில த்துள்ளது. 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 இந்திய ைருத்துவ கழகத்தின் பதாழில்நுட்பக்குழு தமிழ்நாட்டில் ஆறு (இராைநாதபுரம், விருதுநகர், 
நீைகிரி, திருப்பூர், திண்டுக்கல், நாைக்கல் ஆகிய 6 ைாவட் ங்களில்) புதிய ைருத்துவக்கல்லூரிகலள 
அலைக்க இலசவு பகாடுத்துள்ளது. தற்டபாது, தமிழ்நாட்டில், 24 அரசு ைருத்துவக் கல்லூரிகள் உள்ளது 
குறிப்பி த்தக்கது. 

 2018ஆம் ஆண்டில், ‘பத்ைஸ்ரீ’ விருதுபபற்ை டகாயம்புத்தூலரச் டசர்ந்த ‘டயாகா பாட்டி’ நானம்ைாள் (99) 
அக்.26 அன்று காைைானார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.யுனிவர்சல் சசோம்ச ோ ப ோது கோப்பீட்டு நிறுவனத்துடன் இணைந்து, அண்ணையில், சுகோதோர 
கோப்பீட்டுத் திட்டத்ணத அறிமுகப் டுத்திய இந்திய ப ோதுத்துணை வங்கி எது? 

A) கனரா வங்கி 

B) இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கி  

C) யூனியன் பாங்க் ஆப் இந்தியா 

D) பாங்க் ஆப் இந்தியா 

 இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி தனது வோடிக்ணகயோளர்களுக்கோக தனித்துவம்மிக்க சைம் டுத்தப் ட்ட 
பெல்த்சகர்+ கோப்பீட்டுத் திட்டம் யுனிவர்சல் சசோம்ச ோ ப ோது கோப்பீட்டு நிறுவனத்தின் மூலைோக 
அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. இந்தக் கோப்பீட்டுத் திட்டத்தின் குணைந்த ட்ச கோப்பீட்டுத் பதோணக `50,000 
ஆகும். அதிக ட்சைோக `15 இலட்சம் வணர கோப்பீடு வழங்கப் டும். 

 இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கிக்கிணளகளில் வோடிக்ணகயோளர்களுக்கு இந்தக் கோப்பீட்டுத் திட்டம் 
கிணடக்கப்ப றும். இந்தக் கோப்பீட்டுத் திட்டத்துக்கு 50 வயது வணர ைருத்துவப்  ரிசசோதணன எதுவும் 
சதணவயில்ணல என இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி பதரிவித்துள்ளது. 

2.அண்ணையில், இரண்டோம் முணையோக ெரியோனோ ைோநிலத்தின் முதலணைச்சரோன ைசனோகர் 
லோல் கட்டோர், ெரியோனோ சட்டைன்ைத்தின் எந்தத் பதோகுதியிலிருந்து ச ோட்டியிட்டோர்? 

A) ஜிந்த் 

B) கா்னல்  

C) ரராதக் 

D) பிவானி 

 அக்.27 அன்று ைசனோகர் லோல் கட்டோர் இரண்டோம் முணையோக ெரியோனோ ைோநிலத்தின் முதல்வரோக 
 தவிசயற்றுக்பகோண்டோர். கோங்கிரசு அல்லோத அரசோங்கம் ெரியோனோவில் பதோடர்ச்சியோக இரண்டோம் 
முணையோக அரசணைப் து இதுசவ முதல்முணை. 

 துஷ்யந்த் பசளதோலோவின் ஜனநோயக் ஜனதோ கட்சியுடன் (JJP) கூட்டணி ணவத்து ெரியோனோவில் 
 ோஜக அரசணைத்துள்ளது. ெரியோனோ முதலணைச்சரோக கட்டோர்  தவிசயற்றுக்பகோண்ட அசதசநரத்தில், 

JJB தணலவர் துஷ்யந்த் பசளதோலோ ெரியோனோவின் துணை முதல்வரோக  தவிசயற்றுக்பகோண்டோர். 
துஷ்யந்த் பசளதோலோ, இந்தியோவின் முன்னோள் துணைப்பிரதைர் சதவி லோலின் ச ரனோவோர். 
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3.கடந்த 12 ஆண்டுகளில், அரபிக்கடலின் முதல் சூப் ர் சூைோவளிப் புயலோக ைோறிய அண்ணைய 
புயல் எது? 

A) பானி சூறாவளி 

B) ஹிக்கா சூறாவளி 

C) கியாா் சூறாவளி  

D) வாயு சூறாவளி 

 கியோர் சூைோவளியோனது ஒரு பவப் ைண்டல சூைோவளியோகும். இது வட அரபிக்கடலில், இந்தியோவுக்கு 
சைற்சக 150 ணைல் சவகத்தில் வணக 4 புயலோக தீவிரைணடந்துள்ளது. இது, கடந்த 12 ஆண்டுகளில் 
அரபிக்கடலில் உருவோன முதல் சூப் ர் சூைோவளிப் புயல் என இந்திய வோனிணல ஆய்வு ணையம் (IMD) 
பதரிவித்துள்ளது. இதற்கு மியோன்ைர் ப யரிட்டுள்ளது. 

 இது வட அரபிக்கடலில்  திவுபசய்யப் ட்ட இரண்டோவது மிகத்தீவிரைோன பவப் ைண்டல சூைோவளி 
ஆகும். அரபிக்கடலில்  திவுபசய்யப் ட்ட ஒசர வலுவோன புயல் 2007ஆம் ஆண்டில் உருவோன வணக 
5ஐச் சசர்ந்த  சகோனு சூைோவளியோகும். 

4.மும்ண யில், உள்ளூர் இரயில்களுக்கோன  யைச்சீட்டுகணள விணரவோக வழங்குவதற்கோக 
இந்திய இரயில்சவ அண்ணையில் 42 தோனியங்கி  யைச்சீட்டுகள் வழங்கும் இயந்திரங்கணள 
அறிமுகப் டுத்தியது. இந்த இயந்திரங்கள் எந்த இயங்குதளத்தில் (OS) சவணல பசய்கின்ைன? 

A) விண்ர ாஸ் 

B) லினக்ஸ்  

C) ட பியன் 

D) டஹலிரயாஸ் 

 அக்.24 அன்று மும்ண யில் உள்ள 42 புைநகர் நிணலயங்களில், இந்திய ரயில்சவ, “ஒன் டச் ATVM”ஐ 
அறிமுகப் டுத்தியது. இந்தச் சசணவயின் சநோக்கைோனது, குறிப் ோக மும்ண  புைநகர வணலயணைப்பில், 

மில்லியன் கைக்கோன  யணிகளுக்கு விணரவோக  யைச்சீட்டுகணள வழங்குவதோகும். ATVM – 

Automatic Ticket Vending Machine என் து தோனியங்கி  யைச்சீட்டு வழங்கும் எந்திரங்களோகும். 
இணவ லினக்ஸ் இயங்குதளத்தில் சவணல பசய்கின்ைன. 

5.விஸ்வ சோந்தி தூபியின் (உலக அணைதி  சகோடோ) 50ஆவது ஆண்டு விழோவிற்கோக அண்ணைச் 
பசய்திகளில் இடம்பிடித்த பீகோணரச் சசர்ந்த ப ளத்த தளம் எது? 

A) கயா 

B) இராஜ்கிா்  

C) நாளந்தா 

D) ரபாத்கயா 
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 பீகோரின் இரோஜ்கிரில் அணைந்துள்ள விஸ்வ சோந்தி தூபியின் (உலக அணைதி  சகோடோ) ப ோன்விழோ 
(50ஆம்) பகோண்டோட்டங்கணள இந்திய குடியரசுத் தணலவர் இரோம்நோத் சகோவிந்த் பதோடங்கிணவத்தோர். 
இந்த விழோவில்  ங்சகற் தற்கோக ஜப் ோன், தோய்லோந்து, இலங்ணக, பூட்டோன், சந ோளம், அபைரிக்கோ 
ைற்றும் பிை நோடுகணளச்சசர்ந்த 300க்கும் சைற் ட்ட புத்த பிக்குகள், சீடர்கள் ைற்றும் பிர லங்கள் அங்கு 
வருணக தந்துள்ளனர். 

 இரத்னகிரி ைணலயடிவோரத்தில் அணைந்துள்ள இந்தப்  ோரம் ரிமிக்க கட்டணைப்ண , 1969ஆம் ஆண்டில், 
ஜப் ோனிய ப ளத்த ைதத் துைவி புஜி குருஜி நிறுவினோர். 

6. ‘சக்தி-2019’ என் து இந்தியோ ைற்றும் எந்த நோட்டின்  ணடகளுக்கு இணடசயயோன கூட்டு 
 யங்கரவோத எதிர்ப்புப்  யிற்சியோகும்? 

A) ஐக்கிய அடொிக்க நாடுகள் (USA) 

B) ஐக்கிய ரபரரசு (UK) 

C) பிரான்ஸ்  

D) இஸ்ரரல் 

 ‘சக்தி-2019’ என் து இந்தியோ ைற்றும் பிரோன்சில் என ஈரோண்டுக்பகோரு முணை ைோறி ைோறி நடத்தப் டும் 
ஒரு  யிற்சியோகும். நடப் ோண்டில், அக்.31 முதல் நவ.13 வணர இந்தியோவில் இரோஜஸ்தோன் ைோநிலத்தில் 
இது நடத்தப் டவுள்ளது.  ோணலவனம் ச ோன்ை நிலப் ரப்பின் பின்னணியில்  யங்கரவோத எதிர்ப்பு 
நடவடிக்ணககணள  யிற்சியளிப் தில் இது கவனம் பசலுத்தும். இரு  ணடகளுக்கிணடசயயோன புரிதல், 

ஒத்துணழப்பு ைற்றும் இயங்குதன்ணைணய சைம் டுத்துவணத இது சநோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது. 

7. ‘ருத்ரஷீலோ’ என அணழக்கப் டும் ஒரு நீர்வழி  யைத்திற்கோக கலிதர்  ணடப்பிரிவு அண்ணைச் 
பசய்திகளில் இடம்ப ற்ைது. ‘கலிதர் ச ோர்’ எந்தப் ச ோரின் ஒரு குதியோகும்? 

A) இந்தியா – பாகிஸ்தான் ரபாா், 1948 

B) இந்தியா – பாகிஸ்தான் ரபாா், 1965  

C) இந்தியா – சீனா ரபாா், 1962 

D) இந்தியா – பாகிஸ்தான், 1971 

 அக்.25 அன்று சஜோத்பூர் இரோணுவ நிணலயத்திலிருந்து, ‘ருத்ரஷீலோ’ என அணழக்கப் டும் ஒரு நீர்வழி 
 யைத்ணத Lt.Gen V S ஸ்ரீனிவோஸ் பகோடியணசத்து பதோடங்கிணவத்தோர். இது, கலிதர்  ணடப்பிரிவின் 
கீழ் சைற்பகோள்ளப் டுகிைது.  ணடவீரர்கணள ைன உறுதியுடன் இருப் தற்கு தயோர்ப் டுத்துவசத இந்தப் 
 யைத்தின் சநோக்கைோகும்.  

 ‘தூய்ணை இந்தியோ’ இயக்கம் ைற்றும் ‘ஆற்றின் சூழலணைப்ண   ோதுகோத்தல்’ உள்ளிட்ட சமூகம் சோர்ந்த 
பிரச்சணனகள் குறித்தும் இக்குழு விழிப்புைர்வு ஏற் டுத்தும். இந்தப்  யைத்திற்கு சைஜர் இரவிகோந்த் 
பகௌரவ் தணலணைதோங்குகிைோர். இரண்டு அதிகோரிகள், 4 ஜூனியர் அதிகோரிகள் ைற்றும் 18 வீரர்களும் 
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பைோத்தம் 140 கி.மீ தூர இப் யைத்ணத ருத்ரபிரயோகிலிருந்து பதோடங்கி ரிஷிசகஷ் வணர பசன்று 
நிணைவு பசய்வர். 

8.உலக சகட்ப ோலிக்கோட்சி  ோரம் ரிய நோள் (World Day for Audiovisual Heritage) 

பகோண்டோடப் டும் சததி எது? 

A) அக்ர ாபா் 25 

B) அக்ர ாபா் 26 

C) அக்ர ாபா் 24 

D) அக்ர ாபா் 27  

 ஒலி ஆவைங்கணள  ோதுகோப் தன் அவசியம் குறித்த விழிப்புைர்ணவ ஏற் டுத்துவதற்கோக ஒவ்சவோர் 
ஆண்டும் அக்.27 அன்று உலக சகட்ப ோலிக் கோட்சி  ோரம் ரிய நோள் பகோண்டோடப் டுகிைது. சதசிய 
திணரப் ட ஆவைக்கோப் கம், ஒலி சங்கங்கள், பதோணலக்கோட்சி, வோபனோலி நிணலயங்கள் ைற்றும் 
அரசுகளுக்கிணடசய ஒத்துணழப்ண  ஏற் டுத்துவதற்கோக இந்தச் சிைப்புநோள் முதன்முதலோக 2007ஆம் 
ஆண்டில் பகோண்டோடப் ட்டது. UNESCO அணைப்பு இந்நோணள 2005ஆம் ஆண்டில் அங்கீகரித்தது.  

 “Engage the Past Through Sound and Images” என் து நடப் ோண்டில் (2019) வரும் இந்த நோளுக்கோன 
கருப்ப ோருளோகும். 

9.நடப் ோண்டுக்கோன (2019) ஊழல் தடுப்பு விழிப்புைர்வு வோரத்தின் கருப்ப ோருள் என்ன? 

A) Promote Integrity and Eradicate Corruption 

B) My Vision – Corruption Free India 

C) Eradicate Corruption – Build a New India 

D) Integrity – A Way of Life  

 அக்சடோ ர் கணடசி வோரம் முழுவதும் ைத்திய விழிப்புைர்வு ஆணையத்தின் உதவியுடன் ஊழல் தடுப்பு 
விழிப்புைர்வு வோரம் அனுசரிக்கப் டுகிைது. 

 “Integrity - A Way of Life” என்னும் கருப்ப ோருளுடன் நடப் ோண்டின் (2019) ஊழலுக்கு எதிரோன 
விழிப்புைர்வு வோரம் அக்.28 முதல் நவம் ர்.2 வணர கணடப்பிடிக்கப் டவுள்ளது. பவளிப் ணடத்தன்ணை, 

ஒருணைப் ோடு & ப ோறுப்புக்கூைணல சைம் டுத்துவதற்கோக ைத்திய விழிப்புைர்வு ஆணையத்தோல் 
ஆண்டுசதோறும் ஊழல் தடுப்பு விழிப்புைர்வு வோரம் கணடப்பிடிக்கப் டுகிைது. ஊழல் பதோடர் ோன 
நணடமுணைகணளப் ற்றி ைக்களுக்கு விழிப்புைர்வு ஏற் டுத்துவது இதன் சநோக்கைோகும். 
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10.குழந்ணதகள் மீதோன  ோலியல் துஷ்பிரசயோகத்திற்கு எதிரோக விழிப்புைர்ணவ ஏற் டுத்தவும் 
ச சவும், UNICEF ைற்றும் ைத்திய ப ண்கள் ைற்றும் குழந்ணதகள் சைம் ோட்டு அணைச்சகத்துடன் 
ணகசகோர்த்துள்ள நடிகர் யோர்? 

A) ஆயுஷ்ொன் குரானா  

B) ாித்திக் ரராஷன் 

C) இராஜ்குொா் ராவ் 

D) விக்கி டகௌஷல் 

 ஹிந்தி நடிகர் ஆயுஷ்ைோன் குரோனோ, குழந்ணதகள் மீதோன  ோலியல் துஷ்பிரசயோகத்திற்கு எதிரோக 
விழிப்புைர்ணவ ஏற் டுத்துவதற்கும் குரபலழுப்புவதற்குைோக UNICEF ைற்றும் ைத்திய ப ண்கள் ைற்றும் 
குழந்ணதகள் சைம் ோட்டு அணைச்சகத்துடன் ணகசகோர்த்துள்ளோர். 

 குழந்ணதகள் மீதோன  ோலியல் துஷ்பிரசயோகங்களுக்கு எதிரோக ப ண்கள் & குழந்ணதகள் சைம் ோட்டு 
அணைச்சகத்தின் POCSO சட்டம் வழங்கும்  ோதுகோப்பு ைற்றும் சட்ட ஆதரவு குறித்து ப ோதுைக்களிணடசய 
விழிப்புைர்ணவ ஏற் டுத்தும் சநோக்கில் ஆயுஷ்ைோன் குரோனோ அணைச்சகத்துடன் இணைந்துள்ளோர். 
இதற்பகன ஒரு பிரத்திசயகைோன கோபைோளியில் அவர் நடித்துள்ளோர். அது சமூக வணலத்தளங்கள், 
பதோணலக்கோட்சி, திணரயரங்கம் ச ோன்ை இடங்களில் கோட்சிப் டுத்தப் டும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2018-2019ஆம் ஆண்டிற்கான ‘DigiDhan Mission Fintech’ விருதை வென்ற நிறுெனம் எது? 

A) PayTM 

B) BharatPe  

C) PhonePe 

D) MobiKwik 

 தில்லியில் நடந்ை MeitY துளிர் நிறுெனங்கள் உச்சிமாநாட்டில் ‘ெளர்ந்துெரும் வைாழில்நுட்பத்தின் 
மூலம் டிஜிட்டல் வகாடுப்பனவுகளில் புதுதம’ என்னும் ‘DigiDhan Mission Fintech’ விருதை பாரத்பப 
வென்றுள்ளது. இந்தியாவில் டிஜிட்டல் கட்டணத்தை ஊக்குவிப்பபை இவ்விருதின் பநாக்கமாகும். இந்ை 
விருதை மத்திய ைகெல் வைாடர்பு, மின்னணு & ைகெல் வைாழில்நுட்பம் மற்றும் சட்டம் & நீதித்துதற 
அதமச்சர் இரவிசங்கர் பிரசாத் ெழங்கினார். 

2. 4 இலட்சம் அகல்விளக்குகதள ஏற்றி, உலக கின்னஸ் சாைதன பதடத்ை இந்திய நகரம் எது? 

A) இலக்ன ோ 

B) அனயோத்தியோ  

C) னபோபோல் 

D) ஜெய்ப்பூோ் 

 தீபாெளிப் பண்டிதகயின் ஒருபகுதியாக இந்திய நகரமான அபயாத்தி கின்னஸ் உலக சாைதன 
பதடத்ைது. சரயு ஆற்றின் கதரயில் 409,000 அகல்விளக்குகள் ஏற்றியதைக் கண்ட கின்னஸ் உலக 
சாைதனகளின் பிரதிநிதிகள் உத்ைரபிரபைச மாநிலத்தின் முைலதமச்சர் பயாகி ஆதித்யநாத்திடம் 
கின்னஸ் உலக சாைதனக்கான சான்றிைதழ ெழங்கினர். 

 கடந்ை ஆண்டின் பண்டிதகயின்பபாது 300,150 அகல்விளக்குகதள ஏற்றி சாைதன பதடக்கப்பட்டது. 
ஹிந்துக்கள் ைங்களின் பிரைான வைய்ெமான ஸ்ரீராமர், அபயாத்தியில் பிறந்ைைாக நம்புகின்றனர். 14 
ஆண்டுகள் ெனொசத்துக்குப் பின்னர் அெர் நாடுதிரும்பிய அந்நன்னாதளக் வகாண்டாடும் வபாருட்டு, 

மக்கள் அகல்விளக்குகதள ஏற்றுகின்றனர். 

3. 2019 அக்படாபரில், ‘மகாரத்னா’ ைகுதி கிதடக்கப்வபற்ற இரண்டு நிறுெனங்கள் எதெ? 

A) BHEL மற்றும் பவோ் கிோிட் கோோ்ப்பனேச ் 

B) HPCL மற்றும் பவோ் கிோிட் கோோ்ப்பனேச ்  

C) BHEL மற்றும் HPCL 

D) GAIL மற்றும் HPCL 
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 அக்.23 அன்று, கனரக வைாழிற்சாதல மற்றும் வபாதுத்துதற நிறுெனங்கள் அதமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள 
வபாதுத்துதற நிறுெனங்கள் துதறயானது, அரசுக்கு வசாந்ைமான ஹிந்துஸ்ைான் வபட்பராலியம் 
கார்ப்பபரஷன் லிட் மற்றும் பெர் கிரிட் கார்ப்பபரஷன் ஆப் இந்தியா லிட் ஆகிய இரு வபாதுத்துதற 
நிறுெனங்களுக்கு ‘மகாரத்னா’ ைகுதிதய ெழங்கியது. 

 இைன்மூலம் இவ்விரு வபாதுத்துதற நிறுெனங்களும் இப்பபாது ைன்னாட்சி நிதலயுடன் வசயல்படும். 
பமலும், நிதிசார்ந்ை முடிவுகதள இந்நிறுெனங்கபள எடுக்க முடியும். ‘மகாரத்னா’ ைகுதிதய வபற்றுள்ள 
ஒரு வபாதுத்துதற நிறுெனத்ைால் வசாத்துக்கதள பிற நிறுெனங்களுக்கு மாற்றமுடியும், புதிய 
பங்குகதள ொங்க முடியும் மற்றும் அைன் துதணநிறுெனங்களின் பங்குகதள விலக்கிக் வகாள்ளவும் 
முடியும் 

4. அண்தமயில் ைனது 58ஆெது எழுச்சி நாதள வகாண்டாடிய மத்திய காெல்பதட எது? 

A) எல்லலக் கோவல்பலட 

B) சசத்ே சீமோ போல் 

C) மத்திய னசமக்கோவல் பலட 

D) இந்திய – திஜபத்திய எல்லலக்கோவல்பலட  

 58ஆெது இந்பைா-திவபத்திய எல்தலக் காெல்பதடயின் எழுச்சிநாளானது கடந்ை அக்.24 அன்று 
வகாண்டாடப்பட்டது. இது இலடாக் பகுதியிலுள்ள கரபகாரம் கணொய் முைல் அருணாசல பிரபைசம் 
ஜசிப்லா ெதரயுள்ள 3488 கி.மீ., இந்திய-சீன எல்தலதயப் பாதுகாக்கிறது. பனிப்புயல், பனிப்பாதற 
சரிவுகள், நிலச்சரிவுகள் பபான்ற இயற்தக சீற்றங்களுடன் -40°C வெப்பநிதலயிலும் 9000–18000 
அடி உயரத்திலும் எல்தலதயக் காக்கிறார்கள்.  

 இந்திய–திவபத் எல்தலக் காெல்பதடயானது 1962 அக்.24 அன்று மத்திய பசமக்காெல் பதடச்சட்டம் 
மூலம் உருொக்கப்பட்டது. பின்னர் இந்திய-திவபத் எல்தலக் காெல்பதடச் சட்டம் உருொக்கப்பட்டு 
1994 முைல் மறுெதரயதற வசய்யப்பட்டது. 

5.சமீபத்தில், 6 புதிய மருத்துெக்கல்லூரிகதள நிறுவுெைற்கான ைமிழ்நாட்டின் பகாரிக்தகக்கு 
மத்திய அரசு இறுதி ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. பின்ெருெனெற்றில் இந்ைப் புதிய மருத்துெக் 
கல்லூரிகள் அதமயப்வபறாை இடம் எது? 

A) திருப்பூோ் 

B) இேோமநோதபுேம் 

C) திண்டுக்கல் 

D) சிவகங்லக  

 6 புதிய மருத்துெக்கல்லூரிகதள நிறுவுெைற்கான ைமிழ்நாட்டின் பகாரிக்தகக்கு மத்திய சுகாைார & 
குடும்பநல அதமச்சகம் இறுதி ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. திருப்பூர், நீலகிரி, இராமநாைபுரம், நாமக்கல், 

திண்டுக்கல் மற்றும் விருதுநகர் ஆகிய மாெட்டங்களில் `1,950 பகாடி வசலவில் இந்ைக் கல்லூரிகள் 
அதமக்கப்பட்டு, இந்ை மாெட்டங்களில் ைற்பபாதுள்ள மருத்துெமதனகளுடன் இதணக்கப்படும். 
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 இந்ைப் புதிய மருத்துெக் கல்லூரிகதள அதமப்பைற்கான 60% நிதியுைவிதய மத்திய அரசும் 40% 
நிதியுைவிதய மாநில அரசும் பகிர்ந்து ெழங்கும். அைன்படி `1,170 பகாடி ரூபாதய மத்திய அரசும் `780 
பகாடி ரூபாதய மாநில அரசும் ெழங்கும். இந்ை மருத்துெக்கல்லூரிகள் ஒவ்வொன்றும் `325 பகாடி 
வசலவில் அதமக்கப்படும் என ைமிழ்நாடு சுகாைாரத்துதற அதமச்சர் விஜயபாஸ்கர் வைரிவித்துள்ளார்.  

 இைன் மூலம் ைமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துெக் கல்லூரிகளின் எண்ணிக்தக முப்பைாக உயரும். 
ைற்பபாது ெதர ைமிழ்நாட்டில் 24 அரசு மருத்துெக்கல்லூரிகளும் 3750 மருத்துெ இடங்களும் 
உள்ளன. 

6.சமீபத்தில் காலமான ஐ.நா அகதிகள் அதமப்பின் முைல் வபண் ைதலெர் சடாபகா ஒகாடா, எந்ை 
நாட்தடச் பசர்ந்ைெராொர்? 

A) ஐக்கிய அஜமோிக்க நோடுகள் (USA) 

B) நியூசிலோந்து 

C) ெப்போ ்  

D) பிேோ ்ஸ் 

 ஐநா அகதிகள் அதமப்புக்கு (UNHCR) ைதலதமைாங்கிய முைல் வபண்மணியான ஜப்பானின் சடாபகா 
ஒகாடா (92), அக்படாபர்.29 அன்று காலமானார். அெர் 1991-2000 ெதர ஐநா அகதிகள் அதமப்பின் 
உயராதணயராக பணியாற்றினார். 2003-2012 ெதர ஜப்பான் சர்ெபைச ஒத்துதழப்பு அதமப்பின் 
(JICA) ைதலெராகவும், 1978-1979 ெதர ஐ.நா சிறார்கள் நிதியத்தின் (UNICEF) ைதலெராகவும் 
பணியாற்றினார். 

7.ஈராக்கிற்கான புதிய இந்திய தூைராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளெர் யார்? 

A) P S சோவ்லோ 

B) பியூஷ் அகோ்வோல் 

C) பினேந்தோ் சிங் யோதவ்  

D) முக்னதஷ்குமோோ் பேனதசி 

 ஈராக்கிற்கான இந்தியாவின் அடுத்ை தூைராக பிபரந்ைர் சிங் IFS யாைவ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளைாக 
வெளியுறவு அதமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. இைற்கிதடயில், சபமாொவுக்கான இந்தியாவின் அடுத்ை 
உயராதணயராக முக்பைஷ்குமார் பரபைசி IFS நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஏற்கனபெ நியூசிலாந்தின் 
தூைராக பணியாற்றிெரும் பரபைசி, சபமாொவின் அடுத்ை உயராதணயராகவும் பணியாற்றுொர். 

8.அண்தமயில் காலமான Sequoia Capital’இன் நிறுெனர் டான் ொலண்தடன், எந்ை நாட்தடச் 
பசர்ந்ைெராொர்? 

A) ஐக்கிய அஜமோிக்க நோடுகள் (USA)   B) நியூசிலோந்து 

C) ெப்போ ்      D) பிேோ ்ஸ் 
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 அவமரிக்காவில் அதமந்துள்ள Sequoia Capital’இன் நிறுெனர் டான் ொலண்தடன் (87), அக்.26 

அன்று கலிபபார்னியாவில் காலமானார். 

9.அண்தமயில் காலமான இந்தியாவின் ெயைான பயாகா ஆசிரிதய V நானம்மாள், எந்ை 
மாநிலத்தைச் பசர்ந்ைெராொர்? 

A) தமிழ்நோடு  

B) னகேளோ 

C) கோ்நோடகோ 

D) ஆந்திே பிேனதசம் 

 2018ஆம் ஆண்டில், ‘பத்மஸ்ரீ’ விருதுவபற்ற பகாயம்புத்தூதரச் பசர்ந்ை ‘பயாகா பாட்டி’ நானம்மாள் (99) 
அக்படாபர்.26 அன்று காலமானார். 

10.இந்தியாவின் 47ஆெது ைதலதம நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளெர் யார்? 

A) ெஸ்தி ஜசல்லனமஸ்வோ் 

B) அ ிருத்தோ னபோஸ் 

C) சேத் அேவிந்த் னபோப்னட  

D) மத ் னலோகூோ் 

 உச்சநீதிமன்றத்தின் அடுத்ை ைதலதம நீதிபதியாக சரத் அரவிந்த் பபாப்பட (63) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
இைற்கான ஒப்புைதல குடியரசுத்ைதலெர் இராம்நாத் பகாவிந்த் ெழங்கியுள்ளைாக மத்திய சட்ட 
அதமச்சகம் வைரிவித்துள்ளது. உச்சநீதிமன்றத்தின் 47ஆெது நீதிபதியாக S A பபாப்பட, நெ.18 அன்று 
பைவிபயற்கவிருக்கிறார். ைற்பபாதைய ைதலதம நீதிபதி இரஞ்சன் பகாபகாய், 46ஆெது ைதலதம 
நீதிபதியாகக் கடந்ை 2018 அக்.3 அன்று பைவிபயற்றார். அெரது பைவிக்காலம் நெ.17ஆம் பைதியுடன் 
நிதறெதடகிறது. 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 இந்தியா - சீனா இதடயிலான இருைரப்பு உறவுகதளயும், சுற்றுலாதெயும் பமம்படுத்தும் பநாக்குடன் 
காஞ்சிபுரத்தில் பபாதி ைர்மருக்கு பிரமாண்ட சிதலயதமக்கவும், வபளத்ை மைத்துடன் வைாடர்புதடய 
ஆறு ைமிழ்நாட்டு நகரங்கதள (காஞ்சிபுரம், மாமல்லபுரம், நாகப்பட்டினம் மற்றும் திருொரூர் உட்பட) 
இதணத்து சுற்றுலா ெதளயம் அதமக்கவும் ைமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

 

 

  

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

