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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. 

 

  

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


விண்மீன்.காம்             2019 அக்ட ாபர் 17  

  

 

ந ப்பு நிகழ்வுகள்                          1 

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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