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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  
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 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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