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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. 

 

 

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


விண்மீன்.காம்            2019 அக்ட ாபர் 24 

  

 

ந ப்பு நிகழ்வுகள்                          3 

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. 
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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. 
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