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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. கார்பெட் புலிகள் காப்ெகத்திற்பகன சிறப்பு புலிகள் ெடைடை அடைக்க முடிவு பெய்துள்ள ைாநில 
அரசு எது? 

A) உத்தரகண்ட்  

B) ஜாா்க்கண்ட் 

C) பீகாா் 

D) உத்தரபிரததசம் 

 கார்பெட் புலிகள் காப்ெகத்திற்பகன சிறப்பு புலிகள் ெடைடை அடைக்க உத்தரகண்ட் அரசு முடிவு 
பெய்துள்ளது. இப்ெடையில் 85 அதிகாரிகள் இருப்ொர்கள். அவர்கள், கார்பெட் புலிகள் காப்ெகப் ெகுதியில் 
இருக்கும் புலிகளுக்கு ஈரைடுக்கு ொதுகாப்டெ வழங்குவார்கள். புலிகள் காப்ெகத்தின் எல்டைகளில் 
அடைந்துள்ள கிராைங்கள் வழிைாக ெட்ைவிரராதைாக ரவட்டைக்காரர்கள் ஊடுருவுகிறார்களா 
என்ெடத கண்காணிக்க இந்தச் சிறப்பு புலிகள் ெடை உதவும். 

 ைத்திை அரசின் வழிகாட்டுதலின்ெடி சிறப்பு புலிகள் ெடையினர் நிைமிக்கப்ெடுவர். பைாத்தம் மூன்றடுக்கு 
ொதுகாப்பு ஏற்ொடுகள் பெய்ைப்ெடும். முதைாவதாக, புலிகளுக்கு பெருக்கைான ெகுதிகளில் வனத் 
துடறயினர் ொதுகாப்புப் ெணியில் ஈடுெடுவார்கள். இரண்ைாவது அடுக்கில் சிறப்பு அதிரடிப்ெடையினர் 
ொதுகாப்பு பெய்வார்கள். 3ஆவது அடுக்கில் உளவுத்துடறயினர் தகவைளித்து அதன்மூைம் புலிகளுக்கு 
ஏற்ெடும் அச்சுறுத்தல்கள் நீக்கப்ெடும். 

2. Walk to Work on Wednesdays (WWW) என்னும் ெரப்புடரடைத் ப ாைங்கியுள்ள ைாநிலம் எது? 

A) ஒடிசா 

B) தமகாலயா  

C) திாிபுரா 

D) நாகாலாந்து 

 ரைகாைைா முதைடைச்ெர் கான்ராட் K ெங்ைா, ‘Walk to Work on Wednesdays’ என்னும் ெரப்புடரடை 
அம்ைாநிைத்தில் பதாைங்கியுள்ளார். இப்ெரப்புடர, ரதசிை அளவில் பிரதைரால் பதாைங்கப்ெட்ை ‘Fit India’ 
இைக்கத்தின் ஒருெகுதிைாக உள்ளது. ‘ெைந்ரத ெணியிைத்துக்குச் பெல்லுதல்’ என்ற ரைாெடனைானது 
கரிைமிைவாயு உமிழ்டவக் குடறத்தல், ெகரத்தில் பெரிெடைக் குடறத்தல் ைற்றும் பொதுைக்களுக்கு 
“உைல்ெைத்துைன் கூடிை உைற்ெயிற்சி”டை அளித்தல் ரொன்ற ெல்ரவறு ென்டைகடள அளிக்கின்றது. 
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3.பொருளா ாரப் புலனாய்வு அலகின் (EIU) ொதுகாப்ொன நகரங்கள் குறியீட்டில் (SCI-2019) 
மு லிைம் பிடித்துள்ள நகரம் எது? 

A) ஒசாகா 

B) பாாிஸ் 

C) தடாக்கிதயா  

D) சிங்கப்பூா் 

 2019ஆம் ஆண்டிற்கான உைகின் ொதுகாப்ொன ெகரங்களின் ெட்டிைடை பொருளாதாரப் புைனாய்வு 
அைகு பவளியிட்டுள்ளது. டிஜிட்ைல் ொதுகாப்பு, தனிெெர் ொதுகாப்பு, ெைவாழ்வுப்ொதுகாப்பு உள்ளிட்ை 57 
அம்ெங்களின் அடிப்ெடையில் தைாரிக்கப்ெட்ை இப்ெட்டிைலில், ஐந்து கண்ைங்கடளச் ரெர்ந்த 60 ொடுகள் 
இைம்பெற்றுள்ளன. ொதுகாப்ொன ெகரங்களின் ெட்டிைலில், ரைாக்கிரைா முதலிைத்டதப் பிடித்துள்ளது. 
சிங்கப்பூர் இரண்ைாமிைத்டதயும் ஒொகா மூன்றாமிைத்டதயும் பிடித்துள்ளது. இந்திை ெகரங்களில் 
மும்டெயும் (45ஆவது) தில்லியும் (52ஆவது) ைட்டுரை இந்தப்ெட்டிைலில் இைம்பெற்றுள்ளன. 

4.நகரப்பெருந்துகள் ைற்றும் பைட்பரா இரயில்களில் பெண்களுக்கு இலவெப் ெைணம் வழங்க முடிவு 
பெய்துள்ள ைாநில / யூனிைன் பிரப ெ அரசு எது? 

A) இலடாக் 

B) பஞ்சாப் 

C) சத்தீஸ்கா் 

D) தில்லி  

 ெகரப்ரெருந்துகள் ைற்றும் பைட்ரரா இரயில்களில் பெண்களுக்கு இைவெப்ெைணம் வழங்கும் 
திட்ைத்திற்கு தில்லி அடைச்ெரடவ ‘பகாள்டக அளவில்’ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்தத் திட்ைத்திற்காக, 

தில்லி ெட்ைைன்றம் ரூ.290 ரகாடி நிதிடை ஒதுக்கீடுபெய்துள்ளது. ஒதுக்கப்ெட்டுள்ள ரூ.290 ரகாடியில், 

ரூ.140 ரகாடி நிதி, ரெருந்துகளில் பெண்களுக்கு இைவெப்ெைணத்டதயும் ரூ.150 ரகாடி நிதி, பைட்ரரா 
இரயில்களில் இைவெப்ெைணத்டதயும் வழங்க ெைன்ெடுத்தப்ெடும். இந்தத்திட்ைம், வரும் அக்.29 அன்று 
பதாைங்கவுள்ளது. 

 தில்லி அரசு, உள்ளாட்சி அடைப்புகள் ைற்றும் நிறுவனங்களில் ெணிபுரியும் பெண் ஊழிைர்கள், தில்லி 
ரொக்குவரத்துக்கழகம் ைற்றும் கிளஸ்ைர் ரெருந்துகளில் இைவெப் ெைணம் பெய்ை விரும்பினால் 
அவர்கள் ெைணப்ெடி என எதுவும் தரப்ெைைாட்ைாது. 
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5. 2018 பைன்சிங் பநார்பக ப சிை ொகெ விருது வழங்கி பகளரவிக்கப்ெட்ை மு ல் IPS அதிகாரி ைார்? 

A) தசானியா நரங் 

B) சஞ்சுக்தா பராஷா் 

C) மீரா தபாா்வாங்கா் 

D) அபா்ணா குமாா்  

 2018ஆம் ஆண்டுக்கான பைன்சிங் ரொர்ரக ரதசிை ொகெ விருது வழங்கி, அெர்ணா குைார் இ.கா.ெ 
(உத்தரபிரரதெம்: 2002) பகளரவிக்கப்ெட்டுள்ளார். இதன்மூைம், இந்த ைதிப்புமிக்க விருடதப் பெற்ற 
முதல் IPS அதிகாரிைாக அவர் ைாறியுள்ளார். தற்ரொது, அவர் ரைராடூனில் இந்திை-திபெத்திை காவல் 
ெடையில் DIGஆக ெணிபுரிந்து வருகிறார். 

 இந்த விருது நிைம், நீர் ைற்றும் காற்று ொகெ விடளைாட்டுத் துடறயில் சிறந்த ொதடனகடள 
அங்கீகரிப்ெதற்காக வழங்கப்ெடும் ரதசிை அளவிைான உைரிை விருதாகும். நிைம் ொகெம், நீர் ொகெம், 

காற்று ொகெம், வாழ்ொள்ொதடன ஆகிை ொன்கு பிரிவுகளில் இவ்விருது வழங்கப்ெடுகிறது. 

 இளம் தடைமுடறயினரிைம் பொறுடை, துணிந்து முடிபவடுப்ெது, கூட்டுறவுக் குழு ெணி, ெவாைான 
தருணங்களில் உைனடிைாகச் பெைல்ெடுவது ஆகிைவற்டற ஊக்குவிக்கும் வடகயிலும், ொகெ 
ெைவடிக்டககளில் ஈடுெடும் இளந்தடைமுடறயினடர ஊக்கப்ெடுத்துவதற்காகவும் இந்த விருதுகள் 
வழங்கப்ெட்டு வருகின்றன. 

 இந்த விருதுக்கு 6 ரெடர ைத்திை அரசு ரதர்வுபெய்துள்ளது. அதன்ெடி, நிைம் ொகெப்பிரிவில் அெர்ணா 
குைார், ைடறந்த தீெங்கர் ரகாஷ், K ைணிகண்ைன் ஆகிரைாரும், நீர் ொகெப்பிரிவில் பிரொத் ராஜு 
ரகாலி, காற்று ொகெப்பிரிவில் இராரைஸ்வர ஜாங்ரா, வாழ்ொள் ொதடன பிரிவில் வாங்சுக் பெர்ொ 
ஆகிரைார் அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளனர். விருதுபெறுரவாருக்கு தைா ரூ.5 இைட்ெம் பராக்கப்ெரிசு, ொராட்டுச் 
ொன்றிதழ் ைற்றும் சிறிை சிடை வழங்கப்ெடும். 

6.நைப்ொண்டின் இராஷ்டிரிை பகல் புபராத்ெகான் புரஸ்கடர பவன்ற விடளைாட்டு வீரர் ைார்? 

A) அபிநவ் பிந்த்ரா 

B) ஜீவ் மில்கா சிங் 

C) தமாி தகாம் 

D) ககன் நரங்  

 ெைப்ொண்டு ரதசிை விடளைாட்டு ொளன்று புது தில்லியில் உள்ள குடிைரசுத்தடைவர் ைாளிடகயில் 
ெடைபெற்ற ‘அர்ஜுனா விருது’ வழங்கும் விழாவில், ககன் ெரங் ைற்றும் ெவன் சிங் ஆகிரைாருக்கு 
அவர்களது ‘ககன் ெரங் விடளைாட்டு ஊக்குவிப்பு அறக்கட்ைடள’க்காக “இராஷ்டிரிை ரகல் 
புரராத்ெகான் புரஸ்கர் விருது” வழங்கப்ெட்ைது. 
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 2011இல், ெரங் ைற்றும் இடண நிறுவனர் ெவன் சிங் ஆகிரைாரால், வளர்ந்துவரும் திறடைகடள 
ஊக்குவிப்ெதற்காக ‘ககன் ெரங் விடளைாட்டு ஊக்குவிப்பு அறக்கட்ைடள’ பதாைங்கப்ெட்ைது. Gun for 

Glory Shooting Academy, இந்த அறக்கட்ைடளயின் உதவியுைன் உருவாக்கப்ெட்ைதாகும். இந்திைா 
முழுவதும் 16 டைைங்கடள இது பகாண்டுள்ளது. 

7.ெர்வப ெ சுப்பராட்பைா பகாப்டெக்கான கால்ெந்து பொட்டியில், ெப்-ஜூனிைர் சிறுவர்கள் (14 
வைதுக்குட்ெட்ை) பிரிவில் பவன்ற அணி எது? 

A) மிதசாரம்  

B) திாிபுரா 

C) தகாவா 

D) மணிப்பூா் 

 ெைந்து முடிந்த இறுதிப்ரொட்டியில், ைணிப்பூரின் யுனிக் ைாைல் அகாைமிடை 2-0 என்ற ரகால் 
கணக்கில் வீழ்த்தி, மிரொரத்தின் டெதன் ரைல்நிடைப்ெள்ளி, 2019 ெப்-ஜூனிைர் சிறுவர்கள் (14 
வைதுக்குட்ெட்ை) பிரிவில், ெர்வரதெ சுப்ரராட்ரைா ரகாப்டெ கால்ெந்து ரொட்டிடை பவன்றது. இது 
மிரொரம் ெள்ளி பவல்லும் முதல் ெட்ைைாகும். ‘சிறந்த அணி’க்கான விருடதயும் (ரூ.3 இைட்ெம்) டெதன் 
பவன்றது. அவ்வணியின் வீரர் B ரராைால்ொவ்ைா ரொட்டியின் சிறந்த வீரராக ரதர்வுபெய்ைப்ெட்ைார்.  

 ‘சிறந்த ரகால்கீப்ெர்’ விருது ைணிப்பூரின் பிஜாண்ரைாவிற்கும், ‘சிறந்த ெயிற்சிைாளர்’ விருது டெதன் 
ெள்ளியின் ைல்புல்லிைானாவுக்கும் அறிவிக்கப்ெட்ைது. ‘ரெர்டைைாக விடளைாடிை அணி’க்கான 
விருது ரகாவாவின் ஆர் ரைடி ைவுண்ட் கார்ைல் உைர்நிடைப்ெள்ளிக்குச் பென்றது. சிறந்த ரகால்கீப்ெர், 

சிறந்த வீரர் ைற்றும் ‘fairplay’ விருது பவன்றவர்களுக்கு தைா ரூ.50,000 பராக்கப்ெணம் வழங்கப்ெடும். 

8. ‘ஐந் ாவது அக்வா அக்வாரிைா இந்திைா 2019’ நடைபெற்ற நகரம் எது? 

A) இராஞ்சி 

B) ஹைதராபாத்  

C) தடராடூன் 

D) மணாலி 

 ைத்திை வர்த்தக ைற்றும் பதாழிற்துடற அடைச்ெகத்தின்கீழ், கைல்ொர் பொருட்கள் ஏற்றுைதி ரைம்ொட்டு 
ஆடணைம் (MPEDA) ஏற்ொடு பெய்துள்ள ‘அக்வா அக்வாரிைா இந்திைா 2019’இன் ஐந்தாவது ெதிப்டெ 
குடிைரசு துடணத்தடைவர் M பவங்டகைா திறந்துடவத்தார். இந்நிகழ்வு, ஆக.30 முதல் பெப்.1 வடர 
டைதராொத்தில் உள்ள HITEX கண்காட்சி டைைத்தில் ெடைபெற்றது. “To take Blue Revolution to 

India's hinterland” என்ெது இதன் கருப்பொருளாகும். 
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 ெல்வடக மீனினங்கள் வளர்த்தடை ஊக்குவிப்ெதற்காக மீன்வளர்ப்பு ைற்றும் அைங்கார மீன்வளர்ப்பு 
பதாழில்நுட்ெத்தின் அண்டைை முன்ரனற்றங்கடள இந்நிகழ்வு காட்சிப்ெடுத்திைது. இது ஈராண்டுக்கு 
ஒருமுடற ெடைபெறும் கண்காட்சிைாகும். இது ஏற்றுைதிொர்ந்த மீன்வளர்ப்டெ அதிகரிக்கும். 

9.ப சிை ஆய்வக அடைடவ அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள ைத்திை அடைச்ெகம் எது? 

A) தவளாண்ஹம மற்றும் உழவா்நல அஹமச்சகம் 

B) நுகா்தவாா் நலன், உணவு & பபாது விநிதயாக அஹமச்சகம்  

C) வா்த்தக மற்றும் பதாழில்துஹற அஹமச்சகம்  

D) பபருநிறுவன விவகாரங்கள் அஹமச்சகம் 

 ரதசிை ஆய்வக அடைடவ (National Lab Directory - NLD), ைத்திை நுகர்ரவார் ெைன், உணவு ைற்றும் 
பொது விநிரைாக அடைச்ெர் ராம்விைாஸ் ெஸ்வான் அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளார். NLD என்ெது பதாழில்கள், 

கல்விைாளர்கள் & ஆராய்ச்சிைாளர்களுக்கு அவர்களின் அடனத்து ரொதடனத் ரதடவகளுக்குைான 
(அங்கீகாரம் பெற / ொன்றிதழ் பெற / அங்கீகாரம் பெற) ஒரு டைைைாகும். 

 தற்ரொது, National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), Bureau of Indian 

Standards (BIS) & Hallmarking ஆய்வகங்கடள NLD உள்ளைக்கியுள்ளது. தற்ரொது, FASAI, APEDA, 

EICஆல் அங்கீகரிக்கப்ெட்ை அல்ைது அறிவிக்கப்ெட்ை ஆய்வகங்களும் அதற்ரகற்ெ சுட்டிக்காட்ைப்ெைைாம். 
தைாரிப்புகளின் இணக்கத்டத ைதிப்பிடுவதற்கு அல்ைது ஆராய்ச்சி ைற்றும் ரைம்ொட்டு ரொக்கத்திற்காக 
ெரிரொதடன பெய்வதில் ரதடவப்ெடும் ரொதடன வெதிகடள அடைைாளங்காண்ெதில் 
உற்ெத்திைாளர்கள், நுகர்ரவார், ஒழுங்குமுடற முகவர், அரசு ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் ரொன்ற 
அடனவருக்கும் NDL ெைனளிக்கும். 

10.எந்  நகரத்தில், இந்திைாவின் மு ல் ‘Sky Cycling’ பூங்கா திறக்கப்ெடுகிறது? 

A) மணாலி  

B) முதசாாி 

C) ஹநனிடால் 

D) சிம்லா 

 சுற்றுைாடவ ஊக்குவிப்ெதற்கும் ொர்டவைாளர்களுக்கு ஒரு புதிை அனுெவத்டத அளிப்ெதற்குைாக 

இந்திைாவின் முதல் ‘Sky Cycling’ பூங்காவானது விடரவில் ஹிைாச்ெைபிரரதெத்தின் ைணாலிக்கு 
அருகிலுள்ள குைாொ ெகுதியில் திறக்கப்ெைவுள்ளது. இது 350 மீட்ைர் நீளத்துைன் கைல் ைட்ைத்திலிருந்து 
9000 அடி உைரத்தில் அடைந்துள்ளது. வனத்துடறயும் அைல் பிைாரி வாஜ்ொய் ைடைரைற்ற 
நிறுவனம் ைற்றும் அதனுைன் இடணந்த விடளைாட்டுகளும் கூட்ைாக இடணந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு 
உகந்த இப்பூங்காடவ உருவாக்கியுள்ளன. இது உள்ளூர் ைக்களுக்கு ரவடைவாய்ப்புக்கும் உதவும். 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 சூழலுக்கு உகந்த வடகயில், பெடிகளாக வளரும் பிள்டளைார் சிடைகடள தமிழ்ொடு அரசு அறிமுகம் 
பெய்துள்ளது. தமிழ்ொடு அரசின் ரதாட்ைக்கடைத்துடற ொர்பில் இச்சிடைகள் உருவாக்கப்ெட்டுள்ளன. 
சூழல் ைாசுொட்டைத் தடுக்கும் ரொக்கில் இது ெடைமுடறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. 

 சிவகங்டக ைாவட்ைம் திருப்புவனம் அருரக கீழடியில் ெைந்து வரும் ஐந்தாம் கட்ை அகழாய்வில் சூது 
ெவளம், பவள்ளிக்காசு ைற்றும் பெப்புப்பொருட்கள் கண்பைடுக்கப்ெட்டுள்ளன. 

 ொன்காவது ெர்வரதெ ெல் ைருத்துவ ைாொடு பென்டனயில் ெைந்தது. இதில், தமிழ்ொட்டின் ஆளுெர் 
ென்வாரிைால் புரராகித் சிறப்பு விருந்தினராக கைந்துபகாண்ைார். இைண்ைனுக்கு பவளிரை ெர்வரதெ 
ெல் ைருத்துவ ைாொடு முதல்முடறைாக பென்டனயில் ெடைபெறுகிறது. 

 

  

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


விண்மீன்.காம்            2019 செப்டம்பர் 03  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.யஷஸ்வினி சிங் தேஸ்வால், எந்ே நகரத்துடன் தோடர்புடடயவர்? 

A) பபோபோல் 

B) இரோஞ்சி 

C) மும்பப 

D) தில்லி  

 பிரேசில் நாட்டின் ரிர ா டி ஜெனிரோவில் நடந்த ISSF உலகக்ரகாப்பை துப்ைாக்கிச்சுடும் ரைாட்டியில், 
10 மீட்டர் ‘ஏர் பிஸ்டல்’ மகளிர் பிரிவில் இந்தி  வீோங்கபை  ஷஸ்வினி சிங் ரதஸ்வால் 236.7 
புள்ளிகள் ஜைற்று தங்கம் ஜவன்றார். இரத பிரிவில் உக்பேன் வீோங்கபை ஒரலைா ரகாஸ்ஜடவிச் 
ஜவள்ளியும், ஜெர்பி  வீோங்கபை ொஸ்மிைா மிலாரவாரைாவிக் ஜவண்கலமும் ஜவன்றைர். இந்தப் 
ரைாட்டியில் தங்கம் ஜவன்றபத அடுத்து  ஷஸ்வினி, 2020 ரடாக்கிர ா ஒலிம்பிக் ரைாட்டிக்குத் தகுதி 
ஜைற்றுள்ளார். 

2. ‘நமஸ்தே பசிபிக்’ என்ற கலாசார நிகழ்வு நடடதபற்ற நகரம் எது? 

A) சசன்பன 

B) இலக்பனோ 

C) தில்லி  

D) சகோல்கத்தோ 

 தில்லியில், ைசிபிக் நாடுகளின் கலாொேத்பத இந்தி ாவில் காண்பிக்கும் ரநாக்ரகாடு ஆஸ்திரேலி ா, 
நியூசிலாந்து, ைப்புவா நியூ கினி ா மற்றும் பிஜி உ ோபை ர்கள் இபைந்து, ‘நமஸ்ரத ைசிபிக்’ என்ற 
கலாொே நிகழ்பவ ெமீைத்தில் நடத்திை. நியூசிலாந்பதச் ரெர்ந்த ஆோதைா தைது இபெக்குழுவுடன் 
இதில் ைங்ரகற்றார். ைப்புவா நியூ கினி ா மற்றும் ைசிபிக்கில் த ாரிக்கப்ைட்ட ைசுபம மேச்ொமான்கள் & 
பிஜியில் த ாரிக்கப்ைட்ட ைாேம்ைரி  முகமூடிகள் மற்றும் கபலப்ஜைாருட்கள் இதன்ரைாது காட்சிக்கு 
பவக்கப்ைட்டை. 

3. தேசிய தசயற்டக நுண்ணறிவு வள வடலத்ேளத்டே தோடங்க அதமசான் வடலத்ேள 
தசடவகளுடன் கூட்டிடணந்துள்ள IIT எது? 

A) ஐஐடி கரக்பூோ்  

B) ஐஐடி கோன்பூோ் 

C) ஐஐடி போம்பப 

D) ஐஐடி சமட்ரோஸ்  
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 ஜெ ற்பக நுண்ைறிவில் (AI) கற்றல் மற்றும் வளர்ச்சிப  ஊக்குவிப்ைதற்காக ரதசி  ஜெ ற்பக 
நுண்ைறிவு வள வபலத்தளத்பத (NAIRP) உருவாக்கும் ரநாக்கில் கேக்பூர் IIT நிறுவைமாைது 
அரமொன் வபலத்தள ரெபவகளுடன் கூட்டிபைந்துள்ளது. 

 இந்தி ாவில், ஜெ ற்பக நுண்ைறிவு கற்றல் வளங்களுக்காை ரதடபல கற்ரைார், ையிற்சி ாளர்கள் 
மற்றும் ஆோய்ச்சி ாளர்களுக்கு எளிபம ாகவும் அணுகக்கூடி தாகவும் மாற்றுவரத இந்த வபலத் 
தளத்தின் ரநாக்கமாகும். இந்த மு ற்சிக்கு இந்தி  ரதசி  டிஜிட்டல் நூலக திட்டத்தின் ஒருைகுதி ாக, 

மனிதவள ரமம்ைாட்டு அபமச்ெகத்தின் நிதியுதவி கிபடத்துள்ளது. 

4.மத்திய ேகவல் தோழில்நுட்ப அடமச்சகம், எந்ே நிறுவனத்துடன் இடணந்து 'Build for Digital 

India' என்ற ஒன்டற அறிமுகம் தசய்துள்ளது? 

A) பமக்பரோசோப்ட் 

B) கூகிள்  

C) இன்ஃபபோசிஸ் 

D) விப்பரோ 

 மத்தி  தகவல் ஜதாழில்நுட்ை அபமச்ெகம், இந்தி  மாைவர்களின் ஜதாழில்நுட்ைத் திறபை 
வளர்ப்ைதற்காக கூகிள் நிறுவைத்துடன் ஒப்ைந்தம் ஜெய்துள்ளது. இதன்ைடி, கூகிள் நிறுவைம் இந்தி  
மாைவர்களின் ஜதாழில்நுட்ைத்திறபை ெமூக முன்ரைற்றத்துக்காக ை ன்ைடுத்தும் வழிமுபறகபள 
கற்றுக்ஜகாடுக்க உள்ளது. இதற்ஜகன்று ‘டிஜிட்டல் இந்தி ாபவ உருவாக்குங்கள்’ என்ற தபலப்பில் 
ைல்ரவறு நிகழ்ச்சிகபள கூகிள் நிறுவைம் ஒருங்கிபைக்கவுள்ளது. 

 நலவாழ்வு, ரவளாண்பம, கல்வி, ஜைண்கள் ைாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல், ஜைாலிவுறு நகேம், நாட்டின் உட் 
கட்டபமப்பு ஆகி வற்பற ரமம்ைடுத்துவதற்காை திட்டங்கள் மாைவர்களிடமிருந்து ஜைறப்ைட்டு 
அவற்பற நபடமுபறப்ைடுத்துவதற்காை வழிமுபறகபள கூகிள் நிறுவைம் அந்த நிகழ்ச்சிகளில் 
கற்றுத்தேப்ைடும். விண்ைப்பிக்கும் மாைவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகளில் ரநேடி ாகவும், இபை த்தின் 
மூலமாகவும் கலந்துஜகாள்ள முடியும். எந்திே கற்றல், ரமகக்கணிபம, ஆண்ட்ோய்ட் ரைான்ற நவீை 
ஜதாழில்நுட்ைங்களும் கற்றுக்ஜகாடுக்கப்ைடும். 

5. நடப்பாண்டு தநரு தகாப்டப படகுப் பந்ேயத்தில் தவன்ற அணி எது? 

A) நடுபோகம் சுந்தன்  

B) சம்பக்குளம் சுந்தன் 

C) கோிச்சல் சுந்தன் 

D) பதவஸ் சுந்தன் 

 ஆலப்புபழயில் அபமந்துள்ள புன்ைமட ஏரியில் நடந்த 67ஆவது ரநரு ரகாப்பை ைடகுப் ைந்த த்தில், 
ைல்லதுருத்தி ைடகுமன்றத்தின் நடுைாகம் சுந்தன் ைாம்புப் ைடகாைது ரைாட்டிப  ஜவன்றது. ெம்ைக்குளம் 
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சுந்தன், கரிச்ெல் சுந்தன் மற்றும் ரதவஸ் சுந்தன் ஆகி பவ முபறர  இேண்டாம், மூன்றாம் மற்றும் 
நான்காம் இடத்பதப் பிடித்தை. 

 இந்தி ாவின் முதல் பிேதமோை ெவஹர்லால் ரநருவின் வருபக மற்றும் ஏரியில் அவர் ரமற்ஜகாண்ட 
ைடகுெவாரி ஆகி வற்பற நிபைவுகூரும் வபகயில் ரநரு ரகாப்பை ைடகுப்ைந்த ம் ஜதாடங்கப்ைட்டது. 
ரநரு ரகாப்பை என்ைது ொம்பி ன்ஸ் ைடகு லீக்கின் ஜதாடக்க ைந்த மாக உள்ளது. ரகேள சுற்றுலாத் 
துபற நடத்தும் ொம்பி ன்ஸ் லீக் ஆைது IPL வரிபெயில் நடத்தப்ைடும் இந்தி ாவின் முதல் ைந்த ம் 
ஆகும். இதில் 12 ைந்த ங்கள் நடத்தப்ைடும். நவ.23 அன்று ஜகால்லத்தில், குடி ேசுத்தபலவர் ரகாப்பை 
ைடகுப் ைந்த த்துடன் இந்தப் ரைாட்டிகள் நிபறவபடயும். 

6. 2019 SAFF 15 வயதுக்குட்பட்தடாருக்கான கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்டப தவன்ற நாடு எது? 

A) இந்தியோ  

B) பநபோளம் 

C) இலங்பக 

D) வங்கபதசம் 

 ரமற்கு வங்க மாநிலத்தில் உள்ள கல் ாணி அேங்கில் நடந்த இறுதிப்ரைாட்டியில் ரநைாளத்பத 7-0 
என்ற ரகால் கைக்கில் வீழ்த்தி, இந்தி ா நடப்ைாண்டு SAFF 15 வ துக்குட்ைட்ரடாருக்காை கால்ைந்து 
ொம்பி ன்ஷிப்பை ஜவன்றது. இந்த ஜவற்றியின் மூலம், 2013 மற்றும் 2014ஆம் ஆண்டுக்குப்பிறகு 
ஜதாடர்ந்து மூன்றாவது முபற ாக இந்தி ா இப்ைட்டத்பத ஜவல்கிறது. 

7.தமக்னாகாட்டில் எரிவாயு அடிப்படடயிலான மின்னுற்பத்தி நிடலயத்டே அடமக்க, எந்ே இந்திய 
நிறுவனத்துடன் வங்கதேசம் ஒப்பந்ேம் தசய்துள்ளது? 

A) ோிபலயன்ஸ் பவோ்  

B) அதோனி பவோ் 

C) ஹிந்துஸ்தோன் பவோ் 

D) டோட்டோ பவோ் 

 டாக்கா அருரக ரமக்ைகாட்டில் 750 MW திறன்ஜகாண்ட எரிவாயு அடிப்ைபடயிலாை மின்னுற்ைத்தி 
நிபல த்பத அபமக்க வங்கரதெ அேசு ரிபல ன்ஸ் ைவர் ஆப் இந்தி ாவுடன் ஒப்ைந்தம் ஜெய்துள்ளது. 
இந்நிபல த்தின் கட்டுமாைம் 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் நிபறவபடயும், அதன் மதிப்பிடப்ைட்ட ஜெலவு 
ஒரு பில்லி ன் டாலர்களாகும். இந்த ஒப்ைந்தத்தின் கீழ், இத்திட்டத்திலிருந்து 22 ஆண்டுகாலத்திற்கு, 
முன்ரை தீர்மானிக்கப்ைட்ட கட்டை விகிதத்தில், ஓர் அலகு மின்ொேத்பத 5.85 டாக்கா மதிப்புக்கு வங்க 
ரதெம் ஜைற்றுக்ஜகாள்ளும். இதுதவிே, வங்கரதெத்தின் சிட்டகாங்கிற்கு அருகிலுள்ள குதுப்தி ா தீவில் 
LNG முபை ம் அபமப்ைதற்காக ஜைட்ரோ ைங்களாவுடைாை ஒப்ைந்தமும் பகஜ ழுத்தாைது. 
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8.தநகிழி ஏதும் பயன்படுத்ேப்படாே முேல் ஹிந்திப்படம் எது? 

A) வோோ் 

B) டிோீம் பகோ்ள் 

C) மிஷன் மங்கல் 

D) கூலி No.1  

 வருண் தவானின் அடுத்து வேவிருக்கும் ைடமாை ‘கூலி No.1’, ஜநகிழி ஏதும் ை ன்ைடுத்தாத முதல் 
ஹிந்திப்ைடமாக மாறியுள்ளது. சூழலுக்குந்த இந்த மு ற்சிப  திபேப்ைட இ க்குநர் ரடவிட் தவான் 
மற்றும் அதன் த ாரிப்ைாளர்களாை வாசு ைகானி, ொக்கி ைகானி மற்றும் தீப்சிகா ரதஷ்முக் ஆகிர ார் 
எடுத்துள்ளைர். இந்தத் திபேப்ைடம் 2020 ரம.1 அன்று ஜவளியிடப்ைடவுள்ளது. 

 பிேதமர் ரமாடி தைது சுதந்தே நாள் உபேயில், ஒற்பறப் ை ன்ைாடுபட  ஜநகிழிப் ை ன்ைாட்பட 
ஒழிக்குமாறு மக்கபள வலியுறுத்தி ரதாடு, சூழபலப்ைாதுகாக்க ெைல் மற்றும் துணிப்பைகபளப் 
ை ன்ைடுத்த ஊக்குவித்தார். 

9.இந்தியாவின் மிகநீளமான மின்மயமாக்கப்பட்ட இரயில் சுரங்கப்பாடேயானது, அண்டமயில் 
எந்ே மாநிலத்தில் திறக்கப்பட்டது? 

A) தமிழ்நோடு 

B) பகரளம் 

C) கோ்நோடகம் 

D) ஆந்திரம்  

 ஆந்திேத்தில் அபமக்கப்ைட்டுள்ள நாட்டின் மிகநீளமாை சுேங்க மின்வழித் தட இேயில் ைாபதப  
குடி ேசு துபைத்தபலவர் ஜவங்கய் ா திறந்துபவத்தார். ஆந்திேப்பிேரதெ மாநிலம், ஜெர்ரலாைள்ளி 
- ோபூரு இபடயிலாை இேயில் வழித்தடத்தில் மிக நீளமாை சுேங்கப்ைாபத அபமக்கப்ைட்டுள்ளது. 
இதில் முழுவதும் மின்ொே வெதி ஜெய் ப்ைட்டுள்ளது. 6.7 கி.மீ நீளமுள்ள இதுரவ நாட்டின் மிகநீளமாை 
சுேங்க மின்வழித்தட இேயில் ைாபத ாகும். ரூ.437 ரகாடி ஜெலவில் இந்தப்ைாபத அபமக்கப்ைட்டது.  

 ஜவங்கடாச்ெலம் – ஓபுலாவாரிைள்ளி இபடர  112 கிரலா மீட்டர் நீள அதிரவக இேயில் ரைாக்குவேத் 

-பதயும் ஜவங்கய் ா ஜதாடங்கிபவத்தார். புதிதாக கட்டப்ைட்ட இச்சுேங்கப்ைாபத, கிருஷ்ைாைட்டிைம் 
துபறமுகம் மற்றும் உள்நாட்டுப்ைகுதிகளுக்கு இபடர  தபட ற்ற ேயில் ரைாக்குவேத்து இபைப்பை 
வழங்கும்.  
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10.ேஜிந்ேர்பால் சிங் தூர், எந்ே விடளயாட்டுடன் தோடர்புடடயவர்? 

A) மல்யுத்தம் 

B) படபிள் சடன்னிஸ் 

C) குண்சடறிதல்  

D) குத்துச்சண்பட 

 ஜெக் குடி ேசின் ஜடசினில் நடந்த ஒரு தடகள ெந்திப்பின்ரைாது, ஆசி  விபள ாட்டுப் ரைாட்டிகளில் 
தங்கப்ைதக்கம் ஜவன்ற குண்ஜடறி வீேர் தஜிந்தர்ைால் சிங் தூர், தைது கபடசி மு ற்சியில் 20.09 மீ 
தூேத்துக்கு குண்ஜடறிந்து ஜவள்ளி ஜவன்றார். அவருக்கு நடப்ைாண்டுக்காை ‘அர்ெுைா விருது’ 
வழங்கப்ைட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. LED வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் முதல் வரலாற்று நினைவுச் 
சின்ைம் எது? 

A) குதுப்மினாா்  

B) துக்ளக்காபாத் ககாட்டட 

C) கஜூராக ா 

D) ககானாா்க் 

 புதுதில்லியில் உள்ள பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டடச் சேர்ந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க குதுப்மினார் 
நிடனவுச்சின்னமானது LED வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் 
வரலாற்று நிடனவுச்சின்னமாக மாறியுள்ளது. இதடன கலாோரம் மற்றும் சுற்றுலாத்துடற அடமச்ேர் 
பிரகலாத் சிங் பசடல் திறந்துடவத்தார். இதன்மூலம் சூரிய அஸ்தமனத்திற்குப் பிறகும் இந்த வரலாற்று 
நிடனவுச்சின்னத்தின் அழடக நாம் காணமுடியும். 

 தினமும் இரவு 7 - 11 மணி வடர `16615 சேலவில் இந்த நிடனவுச்சின்னம் வண்ண விளக்குகளால் 
அலங்கரிக்கப்படும். இதற்காக, ஓராண்டுக்கு `1,99,388 சேலவாகிறது. சூரிய அஸ்தமனத்திற்குப் பிறகு 
பார்டவயாளர்கடள ஈர்ப்பசத, வரலாற்று நிடனவுச் சின்னங்கடள ஒளிரச்சேய்வதற்கான சநாக்கம் 
ஆகும். குதுப்மினார், UNESCOஇன் உலக பாரம்பரிய தளங்களுள் ஒன்றாக உள்ளது. இந்திய சதசிய 
தடலநகரில், அதிகம் பார்டவயிடப்பட்ட வரலாற்று நிடனவிடங்களுள் இதுவும் ஒன்றாக உள்ளது. 

2.எந்த நகரத்தில், இந்தியாவின் முதல் குப்னப உணவகம் (Garbage Cafe) திறக்கப்படவுள்ளது? 

A) இராஞ்சி 

B) இலக்கனா 

C) அம்பிகாபூா்  

D) புது தில்லி 

 தனித்துவம்மிக்க ஒருமுயற்சியாக ேத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் அம்பிகாபூர் நகராட்சியானது விடரவில் 
இந்தியாவின் முதல் ‘குப்டப உணவகத்டத’ அம்பிகாபூர் நகரத்தில் திறக்கவுள்ளது. இந்த முயற்சி, 
நகரத்டத சநகிழிக்குப்டபகளற்ற நகரமாக அந்நகரத்டத மாற்றுவதற்கான ஒரு படியாக இருக்கும். 
தனித்துவமிக்க இந்த உணவகத்தில், ஏடழ எளிய மக்கள் அல்லது குப்டப சேகரிப்பவர்கள் 1 கிசலா 
அளவிலான சநகிழிடயக் சகாண்டுவந்து சகாடுத்தால் இலவே உணவு வழங்கப்படும். அசத சநரம், ½ 

கிசலா அளவிலான சநகிழிக்குப்டபடய சகாண்டுவந்து சகாடுத்தால் காடல உணவு வழங்கப்படும்.  

 சேகரிக்கப்பட்ட இந்தக் குப்டபகள் திட திரவ வள சமலாண்டம டமயத்தில் விற்கப்படும். இந்சநகிழிக் 
கழிவுகள், சமலும் துகள்களாக மாற்றப்பட்டு, நகரத்தில் ோடலகள் அடமப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். 
அம்பிகாபூர் நகரம், ேத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் முதல் ‘குப்டபத்சதாட்டியற்ற நகரமாகும்’. இந்த நகரத்தில், 
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திறடமயான திடக்கழிவு சமலாண்டம அடமப்பு உள்ளது. மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் வீடுவீடாகச் 
சேன்று குப்டபகடளச் சேகரிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளன. தூய்டமயான நகரங்கள் தரவரிடேயில் இந்த 
நகரம் நாட்டின் இரண்டாவது தூய்டமயான நகரம் எனப் பாராட்டப்பட்டது. 

3.கர்வி குஜராத் பவன் அனைந்துள்ள நகரம் எது? 

A) சண்டிகா் 

B) புது தில்லி  

C) காந்திநகா் 

D) அகமதாபாத் 

 பிரதமர் நசரந்திர சமாடி, ேமீபத்தில், புது தில்லியில் கர்வி குஜராத் பவடன திறந்துடவத்தார். சதசிய 
தடலநகரில் அக்பர் ோடலயில் உள்ள காங்கிரஸ் தடலடமயகத்துக்கு அருகில் அடமக்கப்பட்டுள்ள 
இந்தப் புதிய கட்டிடத்டத குஜராத் அரசு சுமார் `131 சகாடி ரூபாய் சேலவில் கட்டியுள்ளது. இதில் 19 சூட் 
அடறகள், 59 வழக்கமான அடறகள், ஓர் உணவகம், ஒரு சபாது உணவரங்கம், ஒரு வணிக டமயம், 
ஒரு நிடனவுப்பரிசு அங்காடி, ஒரு பல்சநாக்கு மண்டபம், ஒரு மாநாட்டு மண்டபம், 4 ஓய்வடறகள், ஒரு 
உடற்பயிற்சிக்கூடம், ஒரு சயாகா டமயம், ஒரு மாடித்சதாட்டம் மற்றும் 20,325 ேதுர மீட்டர் பரப்பளவில் 
கட்டப்பட்டுள்ள ஒரு நூலகம் ஆகியடவ உள்ளன. 

 பாரம்பரிய மற்றும் நவீன கடலப்சபாருட்கள் மற்றும் சதாழினுட்பங்கடள இப்பவன் சகாண்டுள்ளது. 
சதசிய தடலநகரில் குஜராத்திகளுக்கான ஓர் இல்லமாகவும் இது சேயல்படும். குஜராத்தின் கலாோரம் 
டகவிடன மற்றும் உணவு வடககடள இது பிரதிநிதித்துவம் சேய்யும். இந்தக் கட்டிடம், ஏற்கனசவ 
ோணக்கியபுரியில் உள்ள குஜராத் பவனுடன் இடணந்து சேயல்படும். 

4. 'நுகாய்' என்னும் வவளாண் திருவிழானவ சமீபத்தில் ககாண்டாடிய ைாநிலம் எது? 

A) ஒடிசா  

B) கமற்கு வங்கம் 

C) கா்நாடகம் 

D) ஜாா்கண்ட் 

 சவளாண் திருவிழாவான ‘நுகாய் அண்டமயில் சமற்கு ஒடிோ மாவட்ட மக்களால் விமரிடேயாகவும் 
மகிழ்ச்சியாகவும் சகாண்டாடப்பட்டது. இது, இந்தப் பகுதியில் சகாண்டாடப்படும் மிகப்சபரிய விவோயத் 
திருவிழாவாகும். ‘நுகாய் ஜுகார்’ என்பது இந்தத் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாகும். 

 நண்பர்கள், உறவினர்கள் மற்றும் நலம்விரும்பிகளுடன் வாழ்த்துப்பரிமாற்றம் சேய்துசகாள்வசத இந்த 
நிகழ்வின் அம்ேமாகும். நீண்ட ஆயுள், மகிழ்ச்சி மற்றும் சேல்வச்சேழிப்டபப் சபற்று நீடூழி வாழ்வதற்காக 
சபரியவர்கள், ‘நுகாய் ஜுகார்’ எனக்கூறி வாழ்த்துவார்கள். கிராமப்புறங்களில் சநல்வயல்கடள மக்கள் 
வணங்குவார்கள். வீட்டிலுள்ள சபண்கள் அதிகாடலயில் எழுந்து, வீட்டின்முன் வண்ணமயமான 
இரங்சகாலி சகாலங்கள் இடுவார்கள். 
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5.கவளிநாட்டில் பணிகசய்ய விரும்பும் இனளஞர்களுக்காை ஆட்வசர்ப்பு முகனையாக கசயல்பட 
முடிவுகசய்துள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) உத்தர பிரகதசம் 

B) பஞ்சாப்  

C) மத்திய பிரகதசம் 

D)  ிமாச்சல பிரகதசம் 

 கல்வி & சவடலக்காக சவளிநாடு சேல்ல விரும்பும் இடளஞர்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு முகடமயாக 
சேயல்பட பஞ்ோப் சவடலவாய்ப்பு உருவாக்கும் துடற முடிவுசேய்துள்ளது. இடளஞர்கடள 
சவளிநாடுகளுக்கு கல்வி கற்க அனுப்புவதற்கான ஒரு சிறப்புப் பிரிடவயும் இது அடமக்கும். பயண 
முகவர்கள் சமாேடி சேய்வதாக வந்த புகார்கடளத் சதாடர்ந்து இந்த நடவடிக்டக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இந்தச் சிறப்புப் பிரிவானது நியாயமான கட்டணத்தில் கல்வி வழங்கும் அயல்நாட்டு பல்கடலகளுடன் 
ஒரு கூட்டணிடயக் சகாண்டிருக்கும். இது மாணவர்கடள சமாேடிகளிலிருந்து காப்பாற்றுவசதாடு 
மட்டுமல்லாமல், சவளிநாட்டு நிறுவனங்கள் முகவர்களுக்கு சேலுத்தும் கமிஷன் அவர்களுக்குத் 
திருப்பித்தரப்படும் என்பதால் அவர்களுக்கு நிதிரீதியாகவும் உதவும். இந்த வேதி, ஏற்கனசவ ஆந்திரம், 

சகரளம் மற்றும் சதலுங்கானத்தில் கிடடத்துவருகிறது. 

6.உலக வளங்கள் நிறுவைத்தின் தனலனையகம் எங்கு அனைந்துள்ளது? 

A) நியூயாா்க் 

B) பாாிஸ் 

C) பபா்லின் 

D) வாஷிங்டன்  

 ராக்சபல்லர் அறக்கட்டடளயின் உதவியுடன் “Reducing Food Loss and Waste” என்ற தடலப்பில் 
உலக வளங்கள் நிறுவனம் அண்டமயில் அறிக்டக ஒன்டற சவளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிக்டக 
உலகளாவிய உணவு விரயத்டத அளவீடு சேய்துள்ளது. அதாவது, ஒவ்சவார் ஆண்டும் உற்பத்தி 
சேய்யப்படும் உணவில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பங்கு உணவு உண்ணாமல் வீணடிக்கப்படுவதாக 
இவ்வறிக்டக கூறுகிறது. அது, உலக சபாருளாதாரத்தில் $940 பில்லியன் டாலருக்கு ேமமாக உள்ளது.  

 புவி சவப்பமயமாதல், டபங்குடில் வளிகளில் சுமார் 8% வாயுக்கள் வளிமண்டலத்தில் கலப்பதற்கு இந்த 
உண்ணப்படாத உணவுகசள காரணமாக உள்ளன. உணவு இழப்பு மற்றும் வீணாக்கப்படுவடத 
குடறப்பதற்கான சதசிய அளவிலான உத்திகடள உருவாக்குதல், சதசிய அளவில் சபாது - தனியார் 
கூட்டாண்டமகடள உருவாக்குதல், விநிசயாக ேங்கிலி முயற்சிகடளத் சதாடங்குதல், சிறு 
உரிடமயாளர்களின் இழப்புகடளக் குடறத்தல் மற்றும் நுகர்சவார் ேமூக விதிமுடறகடள 
மாற்றுவது ஆகியடவ இந்த நடவடிக்டககள் சிலவற்றுள் அடங்கும். 
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 உலக வளங்கள் நிறுவனம் என்பது ஓர் உலகளாவிய ஆராய்ச்சி சநாக்கிலான இலாப சநாக்கற்ற 
அடமப்பாகும்; இது 1982ஆம் ஆண்டில் சஜம்ஸ் குஸ்டாவ் ஸ்சபத்தின் தடலடமயில் சமக்ஆர்தர் 
அறக்கட்டடளயின் நிதியுதவியுடன் நிறுவப்பட்டது. இதன் தடலடமயகம் வாஷிங்டனில் உள்ளது. 

7. 72ஆவது WHO –SEARO அைர்வின் தனலவராக வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டவர் யார்? 

A) நிா்மலா சீதாராமன் 

B) இராஜ்நாத் சிங் 

C) நகரந்திர கமாடி 

D)  ா்ஷ் வா்தன்  

 மத்திய நலவாழ்வு அடமச்ேர் Dr. ஹர்ஷவர்தன், புது தில்லியில், உலக சுகாதார அடமப்பின் (WHO) 
சதன்கிழக்காசியாவிற்கான மண்டல அலுவலகத்தின் இரண்டாவது அமர்டவ சதாடங்கிடவத்தார். 
இந்தக்கூட்டத்டத இந்தியா நடத்துவது இது இரண்டாவது முடறயாகும். 72ஆவது WHO –SEARO 
அமர்வின் தடலவராக Dr. ஹர்ஷ்வர்தன் ஒருமனதாக சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். சயாகா, விடளயாட்டு, 
மிதிவண்டி ஓட்டுதல் சபான்ற உடலியல் சேயல்பாடுகடள சமற்சகாள்வது குறித்து பிரதமர் சமாடி 
சதாடங்கிய “கட்டுடல் இந்தியா” இயக்கத்துடன் இந்த நிகழ்வு ஒத்துப்சபாகிறது. சேப்டம்பர் மாதம் 
முழுவடதயும் “ஊட்டச்ேத்து மாதம்” எனக் கடடப்பிடிக்க இந்திய அரசு முடிவுசேய்துள்ளது. 

8.எந்த நகரத்தில், காதி ைற்றும் கிராை கதாழிற்துனற ஆனணயைாைது முழுமுதற் ‘கடரவகாட்டா 
கினரண்டனர’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

A) நாசிக் 

B) ட தராபாத் 

C) வாரணாசி  

D) திருவனந்தபுரம் 

 காதி மற்றும் கிராமப்புற சதாழிற்துடற ஆடணயமானது (KVIC) தனது முழுமுதற் ‘சடரசகாட்டா 
கிடரண்டடர’ வாரணாசியில் உள்ள சேவாபூரில் அறிமுகம் சேய்துள்ளது. மட்பாண்டத் தயாரிப்பில் 
மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய வீணான மற்றும் உடடந்த மட்பாண்ட சபாருட்கடள அடரப்பதற்கு 
இந்த எந்திரத்டத பயன்படுத்த முடியும். KVICஇன் தடலவரால் வடிவடமக்கப்பட்டுள்ள இதடன 
ராஜ்சகாட்டில் உள்ள சபாறியியல் பிரிவு உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது வழக்கமான மட்பாண்ட சபாருட்கடள அடரக்கும் கிடரண்டடர விடவும் மிக விடரவாக 
வீணான மட்பாண்ட சபாருட்கடள அடரக்கும். இதன் உற்பத்தி சேலவும் மிகக்குடறவாகும். சமலும், 
களிமண் பற்றாக்குடறயின் சிக்கடலத் தீர்க்கவும் இது உதவும். மத்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர 
நிறுவனங்கள் அடமச்ேரான நிதின் கட்கரி, 400 முக்கிய இரயில் நிடலயங்களில் சடரசகாட்டா 
தயாரிப்புகடள அறிமுகப்படுத்த முன்சமாழிந்துள்ளதால் இந்த எந்திரம் குயவர்களுக்கு ஒரு வரப் 
பிரோதமாக அடமயும். இந்தத் திட்டம், இரயில்சவயின் தீவிர பரிசீலடனயில் உள்ளது. 
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9. 2019 ‘சர்வவதச இலக்காளர்’ விருதுக்கு பில் & கைலிண்டா வகட்ஸ் அறக்கட்டனளயால் வதர்வு 
கசய்யப்பட்ட இந்தியர் யார்? 

A) அசீம் பிகரம்ஜி 

B) கமதா பட்கா் 

C) வந்தனா சிவா 

D) நகரந்திர கமாடி  

 ‘தூய்டம இந்தியா’ திட்டத்தின் மூலம் நாட்டு மக்களிடடசய விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்தி, அந்த 
இலக்டக அடடவதற்கு பிரதமர் சமாடி அளித்த சிறப்பான பங்களிப்புக்காக, பில் & சமலிண்டா சகட்ஸ் 

அறக்கட்டடள ோர்பில் அவருக்கு ‘2019 Global Goalkeeper’ விருது வழங்கப்படவுள்ளது. 

 ஐ.நா. அடவயால் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள நீடித்த வளர்ச்சிக்கான இலக்குகடள அடடவதற்கான 
முயற்சிகடளத் தங்கள் நாட்டிசலா அல்லது பல்சவறு நாடுகளிசலா சவற்றிகரமாகச் சேயல்படுத்தும் 
உலக நாடுகளின் தடலவர்களுக்கு ‘ேர்வசதே இலக்காளர்’ விருடத பில் & சமலிண்டா அறக்கட்டடள 
வழங்கிவருகிறது. சேப்டம்பர்.24 அன்று அசமரிக்காவில் நடக்கவுள்ள நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நசரந்திர 
சமாடிக்கு இந்த விருது வழங்கப்படும். புளூம்பர்க் ேர்வசதே வர்த்தக மாநாட்டிலும் பிரதமர் நசரந்திர 
சமாடி உடரயாற்றுகிறார். இதில், உலக நாடுகளின் தடலவர்கள் மற்றும் சபருநிறுவனங்களின் 
தடலவர்கள் பங்சகற்கின்றனர். 

 2014 அக்.2 அன்று சதாடங்கப்பட்ட ‘தூய்டம இந்தியா’ இயக்கமானது ஒரு நாடு தழுவிய இயக்கமாகும். 
சபாது இடங்கடள சபாதுமக்கள் தாமாக முன்வந்து தூய்டம சேய்ய ஊக்குவிக்கும் சநாக்கம் 
சகாண்டது இந்த இயக்கம். 2019 அக்.2ஆம் சததிக்குள் ‘தூய்டம இந்தியா’ இயக்கத்தின் சநாக்கம் 
எட்டப்படும். பில் & சமலிண்டா சகட்ஸ் அறக்கட்டடள என்பது சகாடீசுவரரும், சகாடடயாளியுமான 
டமக்சராோஃப்ட் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் பில் சகட்ஸ் மற்றும் அவரது மடனவி சமலிண்டா சகட்ஸ் 
ஆகிசயாருக்குச் சோந்தமான ஒரு தனியார் அறக்கட்டடளயாகும். 

10.சமீபத்தில் எந்த நகரத்தில், 4ஆவது கதற்காசிய அனவத்தனலவர்கள் உச்சிைாநாடு நடந்தது? 

A) பாாிஸ் 

B) பஜனீவா 

C) புது தில்லி 

D) மாகல  

 4ஆவது சதற்காசிய அடவத்தடலவர்களின் உச்சிமாநாடு, ேமீபத்தில் மாலத்தீவின் தடலநகரமான 
மாசல நகரத்தில் நடடசபற்றது. இந்த மாநாடு நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகடள அடடவதற்காக 
நடத்தப்பட்டது. ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சி நிரலின் ஒருபகுதியாக இல்லாத, ஜம்மு-காஷ்மீர் சதாடர்பான 
370ஆவது விதிமுடறகடள இரத்து சேய்வதற்கான சிக்கடல பாகிஸ்தான் எழுப்ப முயன்றது. 
இருப்பினும் ஜம்மு-காஷ்மீர் ஓர் உள்நாட்டுச் சிக்கசலன இந்தியா சதரிவித்தது. 
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 இந்த உச்சிமாநாட்டில் பங்சகற்ற இந்தியத் தூதுக்குழுடவ மக்களடவத்தடலவர் ஓம்பிரகாஷ் மற்றும் 
மாநிலங்களடவ துடணத்தடலவர் ஹரிவன்சு நாராயன் சிங் ஆகிசயார் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினர். 
இந்த உச்சிமாநாட்டில், மாசல பிரகடனம் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டசதாடு மட்டுமல்லாமல், காஷ்மீர் மீதான 
பாகிஸ்தானின் அக்கடற புறக்கணிக்கவும் சேய்யப்பட்டது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 பன்னாட்டு தமிழர் நடுவர், அங்சகார் தமிழ்ச்ேங்கம் ஆகியடவ இடணந்து நடத்தும் உலக தமிழ்க் 
கவிஞர்கள் மாநாடு, கம்சபாடிய நாட்டில் சேப்.21 & 22 ஆகிய சததிகளில் நடடசபறவுள்ளது. இந்த 
மாநாட்டில், தமிழ்க்கவிஞர்களுக்கு கம்சபாடிய அரசின் ோர்பில் திருவள்ளுவர் விருது, சதால்காப்பியர் 
விருது, இளங்சகாவடிகள் விருது, நந்திவர்மன் விருது, இராசஜந்திர சோழன் விருது, கம்பர் விருது, 

பாரதியார் விருது, கபிலர் விருது, ஒளடவயார் விருது, சுப்ரேனா விருது, சோதரவர்மன் விருது, 

சூரியவனா விருது, ேர்தரணிந்தரவர்மன் விருது உள்ளிட்ட விருதுகள் வழங்கப்படவுள்ளன. 

 தமிழ்நாட்டிசலசய முதன்முதலாக தூத்துக்குடி மாநகராட்சி புதிய சபருந்து நிடலயத்தில், ஆன்டலன் 
மூலம் இருேக்கர வாகனங்கடளப் பாதுகாக்க ரசீது வழங்கும் வேதி சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. பாலைநிைமாதலுக்கு எதிரான ஐ.நா (UNCCD) தீர்மான உறுப்பினர்களின் மாநாட்லை (COP 14) 
நைத்தும் நகரம் எது? 

A) ந ொய்டொ நெரு கரம்  

B) அமிொ்தசரஸ் 

C) ஹைதரொெொத் 

D) ெுனே 

 பாலைநிைமாதலுக்கு எதிரான ஐ.நா. தீர்மான உறுப்பினர்களின் 14ஆவது மாநாடு, செப்டம்பர் 2 அன்று 
சநாய்டா சபருநகரத்தில் நடந்தது. சபாதுமக்களுக்கும் சுற்றுச்சூழல் அலமப்புகளுக்கும் ொதகமான 
நைன்கலை ஏற்படுத்தும் செயல்கலை விலரவுபடுத்தும் அதததநரத்தில், நிைச்சீரழிலவயும் அதன் 
விலைவுகலையும் மீட்டலமப்பதத இந்த மாநாட்டின் முக்கிய நிகழ்ச்சி நிரைாக இருந்தது. 

 கடுலமயான வறட்சி (அ) பாலைநிைமாதலை அனுபவிக்கும் நாடுகளில் வறட்சியின் விலைவுகலை 
தணிப்பது மற்றும் பாலைநிைமாதலுக்கு எதிராக செயல்படுவதத இம்மாநாட்டின் முக்கிய தநாக்கமாகும். 
196 நாடுகலைச்தெர்ந்த பிரதிநிதிகள் இந்த COP 14இல் பங்தகற்றனர். 

2.உைக ததர்தல் ஆலையங்கள் சங்கத்தின் (A-WEB) புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் 
யார்? 

A) அனசொக் லவொசொ 

B) N னகொெொலசொமி 

C) சுேில் அனரொரொ  

D)  வீே் சொவ்லொ 

 ருதமனியாவிடமிருந்து தலைவர் பதவி சுழற்சி முலறயில் இந்தியாவுக்கு வருவதால் 2019-21ஆம் 
ஆண்டு வலரயிைான காைகட்டத்திற்கு உைக ததர்தல் ஆலையங்கள் ெங்கத்தின் (A-WEB) 
தலைவராக இந்தியாவின் தலைலம ததர்தல் ஆலையர் சுனில் அதராரா ெமீபத்தில் சபாறுப்தபற்றார்.  

 ஏற்கனதவ இந்தப் பதவியிலிருந்த ைான் மிங்கு ரடுசைஸ்குவுக்குப் பிறகு சுனில் அதராரா இப்பதவிக்கு 
வந்துள்ைார். A-WEB அலமப்பின் சகாடியானது அதன் புதிய தலைவரான சுனில் அதராராவிடம் 
ஒப்பலடக்கப்பட்டது. 2021ஆம் ஆண்டு முதல் அடுத்துவரும் ஈராண்டு காைத்திற்கு அது இந்திய ததர்தல் 
ஆலையத்திடம் இருக்கும். 

 45 நாடுகலைச் தெர்ந்த நூற்றுக்கும் தமற்பட்ட பிரதிநிதிகள் இந்த கூட்டத்தில் பங்தகற்றனர். A-WEB 

என்பது ததர்தல் நிர்வாக அலமப்புகளின் முதல் ெர்வததெ அலமப்பாகும். தற்தபாது, 94 நாடுகலைச் 
தெர்ந்த 97 அலமப்புகலை இது உறுப்பினராக சகாண்டுள்ைது. ததர்தல் ஆலையங்களின் பணிகள் 
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குறித்தும், அலத வலுப்படுத்துவது குறித்த தகவல்கலை அலனத்து நாடுகளும் பகிர்ந்துசகாள்ளும் 
வலகயில் இந்தக் கூட்டலமப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

3.இந்தியாவின் ‘சிறந்த தூய்லமயான பாரம்பரிய இைம்’ எனத் ததர்வு சசய்யப்பட்ை இைம் எது? 

A) திருெ்ெதி னகொவில் 

B) அே்ஹே ஹவஷ்ணவி னதவி னகொவில்  

C) சத்ரெதி சிவொஜி முஹேயம் 

D) அஜ்மீொ் நஷொிெ் ெள்ளிவொசல் 

 ஜம்மு-காஷ்மீரில் அலமந்துள்ை புகழ்சபற்ற அன்லன லவஷ்ைவ ததவி தகாவில், தூயலமக்கான 
ஒட்டுசமாத்த முன்தனற்றத்தின் அலடப்பலடயில் இந்தியாவின் ‘சிறந்த தூய்லமயான பாரம்பரியமிக்க 
இடம் - Best Swachh Iconic Place’ ததர்வு செய்யப்பட்டுள்ைது. தூய்லமயுடன் கூடிய பாரம்பரியமிக்க 
இடங்களின் தரவரிலெலய அண்லமயில் ஜல்ெக்தி அலமச்ெகம், குடிநீர் மற்றும் துப்புரவு அலமச்ெகம் 
சவளியிட்டது. 1300 துப்புரவு சதாழிைாைர்கள் மற்றும் பல்தவறு விதமான தூய்லம ொர்ந்த முன் 
முயற்சிகைால் முன்முயற்சிகள் இந்த இடத்லத அந்தக் தகாவில் எட்டியுள்ைது. 

 செப்.6 அன்று குடிநீர் மற்றும் துப்புரவு அலமச்ெகத்தினால் நடத்தப்படவுள்ை ‘தூய்லம திருவிழா’வின் 
தபாது, இந்தக் தகாவிலுக்கு, குடியரசுத்தலைவர் மதிப்புமிக்க விருலத வழங்குவார். 

4.எய்ட்ஸ், காசதநாய் மற்றும் மதைரியா ஆகிய தநாய்கலள ஒழிப்பதற்கான சர்வததச நிதியத்தின் 
தலைலமயகம் அலமந்துள்ள இைம் எது? 

A) நஜேிவொ  

B) ெொொிஸ் 

C)  ியூயொொ்க் 

D) நெொ்லிே் 

 எய்ட்ஸ், காெதநாய் (TB), மதைரியா ஆகிய தநாய்கலை ஒழிப்பதற்கான ெர்வததெ நிதியத்துக்கு $22 

மில்லியன் அசமரிக்க டாைர்கள் வழங்க இந்தியா முடிவுசெய்துள்ைது. 2020-22ஆம் ஆண்டுக்கான 
இந்தியாவின் பங்களிப்பாக இந்த நிதி வழங்கப்படும். இது இதற்குமுன்பு ஐந்தாவது தவலையில் 
அளிக்கப்பட்ட பங்களிப்லபவிட 10% அதிகமாகும். 2002ஆம் ஆண்டு முதல் இந்நிதியத்துக்கு இந்தியா 
தனது பங்களிப்லபச் செலுத்தி வருகிறது. தமலும், இந்த தநாய்கலை ஒழிப்பதற்காக நிதிலய சபற்றும் 
வருகிறது. 

 இந்தச் ெர்வததெ நிதியம் என்பது எய்ட்ஸ், காெதநாய் மற்றும் மதைரியா ஆகிய தநாய்கலை விலரவாக 
ஒழிப்பதற்காக வடிவலமக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டலமப்பாகும். இது ஐ.நா அலவயால் நிறுவப்பட்ட நீடித்த 
வைர்ச்சி இைக்குகலை அலடவதற்கு ஆதரவாக எய்ட்ஸ், காெதநாய் மற்றும் மதைரியா ஆகிய சதாற்று 
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தநாய்கலை ஒழித்துக்கட்டுவதற்காக கூடுதல் நிதி ஆதாரங்கலை ஈர்ப்பது மற்றும் முதலீடு செய்வலத 
தநாக்கமாகக்சகாண்டுள்ைது. இதன் தலைலமயகம் சுவிச்ெர்ைாந்தின் சஜனிவாவில் அலமந்துள்ைது. 

5.நைப்பாண்டு உைக ததங்காய் நாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன? 

A) Coconut for Good Health, Wealth & Wellness 

B) Coconut for Family Wellness  

C) Coconut for Healthy Life 

D) Coconut for Family Nutrition, Health, and Wellness 

 உற்பத்தித்திறன் மற்றும் விலைசபாருள் பன்முகப்படுத்துதலுடன் கூடிய ததங்காய் பண்லை 
தமம்படுத்தலில் கவனம் செலுத்துவதற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் செப்.2 அன்று உைக ததங்காய் நாள் 
கலடப்பிடிக்கப்படுகிறது. ஆசிய பசிபிக் ததங்காய் உற்பத்தியாைர்களின் மாநாடு 1998ஆம் ஆண்டில் 

வியட்நாமில் நடந்தது. இந்த மாநாட்டில் செப்.2 உைக ததங்காய் நாைாக பிரகடனம் செய்யப்பட்டது.  

 சதன்லனயின் முக்கியத்துவத்லத எடுத்துக்கூறி அதன் பயன்பாட்லட அதிகரிக்க நடவடிக்லக 
எடுக்கும் விதத்தில் மக்களிலடதய விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துவது இதன் தநாக்கமாகும். இந்தியாவில் 
இந்நிகழ்வு சதன்லன வைர்ச்சி வாரியத்தால் (Coconut Development Board) ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது.  

 நடப்பாண்டுக்கான உைக ததங்காய் நாளுக்கான கருப்சபாருள், “Coconut for Family Wellness - 
குடும்ப நைனுக்கான ததங்காய்” என்பதாகும். ஆசிய பசிபிக் ததங்காய் உற்பத்தியாைர்கள் ெமுதாயம் 
என்பது 18 உறுப்புநாடுகலைக் சகாண்ட நாடுகளுக்கிலடதயயான ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனமாகும். 
இது அதிகபட்ெ சபாருைாதார வைர்ச்சிலய அலடவதற்காக, ஆசிய பசுபிக் பிராந்தியத்தின் ததங்காய் 
வைர்ச்சி தமம்பாட்டு நடவடிக்லககலை ஊக்குவிக்கவும், ஒருங்கிலைக்கவும், அதிகபட்ெ சபாருைாதார 
வைர்ச்சிலய அலடயவும் தநாக்கம் சகாண்டுள்ைது. 

6.முதல் அசமரிக்க – Asean கைல்சார் பயிற்சியானது, எந்த நாட்டில் அதிகாரப்பூர்வமாக 
சதாைங்கியுள்ளது? 

A) தொய்லொ ்து  

B) வியட் ொம் 

C) ெுரூஹண 

D) சிங்கெ்பூொ் 

 தாய்ைாந்தில், முதல் அசமரிக்க – Asean கடல்ொர் பயிற்சியானது (AUMX) தொன் பூரியின் ெத்தாகிப் 
மாவட்டத்தில் உள்ை இராயல் தாய் கடற்பலட தலைலமயகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக சதாடங்கியது. 
மனிதாபிமான அடிப்பலடயிைான உதவிகலை வழங்குவதிலும், தபரிடர்கலைத் தணிப்பதிலும் 
பிராந்திய கடற்பலடகளுக்கு பயிற்சியளிப்பதத 5 நாள் நலடசபறும் இந்த AUMXஇன் தநாக்கமாகும்.  
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 இப்பயிற்சியில் 1,250 இராணுவ வீரர்கள் ஈடுபடுவார்கள். AUMXஐ அசமரிக்காவும், இராயல் தாய் கடற் 
பலடயும் இலைந்து வழிநடத்துகின்றன. தாய்ைாந்து, சிங்கப்பூர் மற்றும் புரூலை ஆகிய நாடுகளில் 
பயைம் செய்வதற்கான முன்தனற்பாட்டு பயிற்சிகளும் இதன்ெமயம் தமற்சகாள்ைப்படும். அலதத் 
சதாடர்ந்து தாய்ைாந்து, வலைகுடா மற்றும் சதன் சீனக்கடலில் பயிற்சிகள் தமற்சகாள்ைப்படும். இந்தப் 
பயிற்சிகள் அலனத்தும் சிங்கப்பூரில் நிலறவலடயும். 

7. சர்வததச புலிகள் மன்றத்தின் தலைலமயகம் அலமந்துள்ள இைம் எது? 

A) நசே்ஹே 

B) இலக்னேொ 

C) ெுது தில்லி  

D) கொ ்தி கொ் 

 மத்திய சுற்றுச்சூழல் அலமச்ெகத்திற்கு ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆய்வில் சிக்கிம், உத்தரகண்ட், தமற்கு வங்கம் 
மற்றும் அருைாச்ெை பிரததெம் ஆகிய மாநிைங்களின் உயரமான பகுதிகளில் புலிகள் இருப்பலத 
ததசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆலையம் உறுதிப்படுத்தியுள்ைது. அதிக உயரமுள்ை இடங்களில் புலியின் 
வாழ்விடங்கள் பற்றிய சபருந்திட்டத்லத உருவாக்குவதற்காக, உயரமான சுற்றுச்சூழல் அலமப்புகளில் 
புலி வாழ்விடங்களின் நிலைகுறித்த இந்த ஆய்லவ அலமச்ெகம் பயன்படுத்தும். 

 பூட்டான், இந்தியா மற்றும் தநபாை நாட்டு அரொங்கங்களுடன் இலைந்து ெர்வததெ புலிகள் மன்றம் 
இந்த ஆய்வுக்கு தலைலமதாங்கியது. IUCN மற்றும் KfW (சஜர்மன் வைர்ச்சி வங்கி) ஆகியவற்றின் 
ஒருங்கிலைந்த புலிகள் வாழ்விட பாதுகாப்புத் திட்டம் இதலன ஆதரிக்கிறது. ெர்வததெ புலிகள் மன்றம் 
என்பது புலிகலைப் பாதுகாப்பதற்கான ஒரு ெர்வததெ பரப்புலரலய தமற்சகாள்ை விரும்பும் நாடுகளின் 
உறுப்பினர்களின் துலையுடன் நிறுவப்பட்ட ஒதர ஓர் அரசுகளுக்கு இலடதயயானதும் பன்னாட்டு 
அலமப்புமாகும். இதன் தலைலமயகம், புது தில்லியில் அலமந்துள்ைது. 

8.கனரக பாரவுந்துகளுக்கு BS-VI சான்றிதழ் சபற்ற இந்தியாவின் முதல் வணிக வாகன உற்பத்தி 
நிறுவனம் எது? 

A) டொட்டொ னமொட்டொொ்ஸ் 

B) அனசொக் னலலண்ட்  

C) மனக ்திரொ & மனக ்திரொ 

D) சுவரொஜ் மஸ்தொ 

 அதன் 16.2 டன் மற்றும் அதற்கு தமற்பட்ட நிகர எலடசகாண்ட கனரக பாரவுந்துகளுக்கு பாரத் நிலை 
– VI உமிழ்வு விதிமுலறகலை பூர்த்தி செய்த முதல் இந்திய மூைக்கருவி உற்பத்தி நிறுவனமாக 
அதொக் தைைண்ட் மாறியுள்ைது. 
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 BS–VI உமிழ்வு தரத்துடன் இைங்குவலத உறுதிப்படுத்துவதற்கான ொன்றிதலழ இந்நிறுவனம் 
இந்திய தானியங்கி ஆராய்ச்சி ெங்கத்திடமிருந்து (ARAI) அண்லமயில் சபற்றது. ARAI என்பது கனரக 
சதாழில்கள் மற்றும் சபாது நிறுவனங்கள் அலமச்ெகத்துடன் இலைந்த ஒரு தன்னாட்சி அலமப்பாகும். 

இது அலனத்து வலகயான வாகனங்களுக்கும் ஒருங்கிலைந்த ொன்றிதலழயும், ஒத்திலெவு 
தெலவகலையும் வழங்கி வருகிறது. 

 உச்ெநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி, வரும் 2020 ஏப்ரல்.1 முதல் பாரத் நிலை – IV தரச்ொன்று சபற்ற எந்த ஒரு 
வாகனமும் நாட்டில் விற்பலன செய்யப்படமாட்டாது. அதற்கு மாற்றாக பாரத் நிலை – VI உமிழ்வு 
தரத்துடன் கூடிய வாகனங்கள் நாடு முழுவதும் நலடமுலறக்கு வரும். அதொக் தைைண்ட், இந்துஜா 
குழுமத்தின் ஒரு முன்னணி நிறுவனமாகும். தமலும், இந்தியாவின் இரண்டாவது மிகப்சபரிய வணிக 
வாகன உற்பத்தியாைராகும். 

9. லிதயா பார்கில் என்பது எந்த மாநிைத்தில் அலமந்துள்ள மலைச்சிகரமாகும்? 

A) சிக்கிம் 

B) ஜம்மு மற்றும் கொஷ்மீொ் 

C) ைிமொச்சல ெிரனதசம்  

D) உத்தரகண்ட் 

 இந்திய இராணுவ அணியானது ஆக.20 அன்று லிதயா பார்கில் (6773 மீ) மலையுச்சிலய அலடந்தது. 
அங்கு இந்திய ததசியக்சகாடிலய அவர்கள் ஏற்றினர். இந்தப் பயைத்லத சைப்டினன்ட் சஜனரல் PM 

பாலி, இராம்பூர் புஷார் அருதக ஜாக்ரியில் சகாடியலெத்து சதாடங்கிலவத்தார். லிதயா பார்கில் என்பது 
ஹிமாச்ெை பிரததெத்தின் மூன்றாவது மிகவுயர்ந்த சிகரமாகும். இது ஜான்ஸ்கர் வரம்பில் உள்ைது. 

10.இந்ததா-அசமரிக்க இராணுவப் பயிற்சியான ‘யுத் அபியாஸ் – 2019’ நைத்தப்படுகிற நகரம் எது? 

A) ஜொே்சி 

B)  ியூயொொ்க் 

C) அஜ்மீொ் 

D) வொஷிங்டே்  

 “யுத் அபியாஸ் - 2019” என்ற கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியின் 15ஆவது பதிப்பு செப்டம்பர் 05-18 வலர 
அசமரிக்காவின் வாஷிங்டனில் உள்ை லூயிஸ் சமக் தொர்ட் கூட்டுத்தைத்தில் இந்தியாவிற்கும் 
அசமரிக்காவிற்கும் இலடதய நடத்தப்படுகிறது. இது இந்தியாவிற்கும் அசமரிக்காவிற்கும் இலடயிைான 
சபரிய கூட்டு இராணுவப் பயிற்சிகளுள் ஒன்றாகும். பல்தவறு விதமான பலடகளின் அச்சுறுத்தல்கலை 
ஒழித்துக்கட்டுவதற்காக இருபலடகளும் கூட்டாக இலைந்து பயிற்சிகலை தமற்சகாள்ளும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.கடந்த பத்தாண்டுகளில் அமெரிக்க ஓபன் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியிருக்கும் முதல் இளம் 
வீைாங்கரேயாக உள்ள பியாங்கா ஆண்டரீஸ்கு, எந்த நாட்ரடச் னேர்ந்தவைாவார்? 
A) கனடா  

B) ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள் 

C) மொ்ெனி 

D) ஆஸ்திாியா 

 2009ஆம் ஆண்டில் US ஓப்பன் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய கனைோலின் ன ோஸ்னியோக்கிக்குப் பின், 
கடந்த பத்தோண்டுகளில் US ஓப்பன் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய முதல் இளம் வீைோங்கரேயோக 19 
 யதோே கேடிய இளம் வீைோங்கரே பியோங்கோ ஆண்டரீஸ்கு மோறியுள்ளோர். 

 இறுதிப்னபோட்டியில் இடம்பபறு தற்கோக, பபல்ஜியத்ரதச் னேர்ந்த எலிஸ் பமர்படன்ரே 3-6, 6-2, 6-
3 என்ற பேட் கணக்கில் அ ர் னதோற்கடித்தோர். இறுதிப்னபோட்டியில் ப ல்லும் பட்ேத்தில், 2006இல் US 

ஓப்பன் கிைோண்ட்ஸ்லோம் பட்டத்ரத ப ன்ற மரியோ ஷைனபோ ோவுக்குப் பிறகு, அப்பட்டத்ரத ப ல்லும் 
முதல் இளம் வீைோங்கரேயோக பியோங்கோ ஆண்டரீஸ்கு மோறு ோர். னமலும் 2004ஆம் ஆண்டில் US 

ஓப்பன் ேோம்பியன் பட்டத்ரத ப ன்ற இைஷ்ய வீைோங்கரே ஸ்ப ட்லேோ குஸ்பெட்னேோ ோவுக்குப் 
பிறகு அப்பட்டத்ரத ப ல்லும் முதல் மிகவும் இள யது வீைோங்கரேயோக அ ர் ஆ ோர். 

2.வாத்திகனின் ‘புனித பிைான்சிஸ் அரெதியின் விளக்கு’ விருது வழங்கி மகௌைவிக்கப்பட்டவர் 
யார்? 

A) நரேந்திே ரொடி 

B) முகெது யூனுஸ்  

C) சச்சின் மடண்டுல்கா் 

D) ஏ ஆா் ேகுொன் 

 அரமதிரயயும் ெல்லிணக்கத்ரதயும் நிரலெோட்டு தற்கு பங்களித்தரமக்கோக  ோத்திகேோல் 
 ங்கனதேத்ரதச்னேர்ந்த னெோபல் பரிசுபபற்ற னபைோசிரியர் முகமது யூனுஸ் அ ர்கட்கு, ‘புனித பிைோன்சிஸ் 
அரமதியின் விளக்கு’ விருது  ழங்கி பகளைவிக்கப்பட்டது. இந்த விருது  ழங்கும் விழோ, அண்ரமயில், 
இத்தோலியில் உள்ள  ைலோற்றுச் சிறப்புமிக்க அசிசியின் போப்பல் னபைோலயத்தில் ெடந்தது. 

 மக்களிரடனய அரமதிரய ஊக்குவிப்பதற்கோக பணியோற்றும் ஒரு தனிெபரின் சிறப்போே பணிரய 
அங்கீகரிக்கும் விதமோக இவ்விருது  ழங்கப்படுகிறது. இந்த விருது, முதன்முதலில், னபோலந்து பதோழிற் 
ேங்க தரல ைோே பலக்  ோனலேோவுக்கு 1981ஆம் ஆண்டில்  ழங்கப்பட்டது. தலோய்லோமோ, மிக்ரகல் 
னகோர்பச்னேோவ் & ஏஞ்ேலோ பமர்கல் ஆகினயோர் இவ்விருரத ஏற்கேன பபற்ற சில முக்கிய ெபர்களோ ர். 

 

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


விண்மீன்.காம்            2019 செப்டம்பர் 06  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          2 

3.எந்த நகைத்திலிருந்து ‘நடொடும் அறிவியல் கண்காட்சி’ திட்டம் மதாடங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) இோஞ்சி 

B) புது தில்லி 

C) சிெ்லா 

D) ரல  

 மத்திய சுற்றுலோ மற்றும் கலோேோை அரமச்ேர் பிைகலோத் சிங் பனடல், அண்ரமயில், னலவில் உள்ள னல 
அைண்மரேயில், ெோட்டின் முதல், ‘ெடமோடும் அறிவியல் கண்கோட்சி’ரய பகோடியரேத்து பதோடங்கி 
ர த்தோர். னலவிலிருந்து ஒரு னதசியத் திட்டம் பதோடங்கப்படு து இதுன  முதல் முரறயோகும். 
மோண ர்கள் மற்றும் மக்களிரடனய அறிவியல் மற்றும் பதோழில்நுட்பத்ரத பிைபலப்படுத்து னத இந்தத் 
திட்டத்தின் னெோக்கமோகும். 

 ‘ெடமோடும் அறிவியல் கண்கோட்சி’ என்பது ஒரு னபருந்தினுள் சிறப்போக  டி ரமக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் 
மூலம், பபோதுமக்கரள னெைடியோக அணுகி அறிவியல் பதோழில்நுட்பத்ரத கோண்பிக்க முடியும். இந்தப் 
னபருந்து கிைோமப்புறங்களில் உள்ள அரேத்து பள்ளிகளுக்கும் பயணித்து ஆண்டு முழு தும் 
கண்கோட்சிகரள ெடத்தும். இந்தக் கண்கோட்சியுடன் பதோரலனெோக்கி மூலம்  ோன் கண்கோணிப்புத் 
திட்டம், அறிவியல் திரைப்பட நிகழ்வு, அறிவியல் விளக்க விரிவுரைகள் னபோன்ற சில நிகழ்ச்சிகளும் 
ஏற்போடு பேய்யப்படும். 

 இத்திட்டம் அன்றோட அறிவியல் பதோடர்போே பல்ன று ஊடோடும் கண்கோட்சிகரளயும் பகோண்டுள்ளது. 
இந்தப் னபருந்தில், 20 ஊடோடும் கண்கோட்சிகள் உள்ளே. ெோடு முழு தும் 25 ‘ெடமோடும் அறிவியல் 
கண்கோட்சி’ப் னபருந்துகரள கலோேோை அரமச்ேகம் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. 

4.சிறார்களுக்காே ‘2019 UNICEF மதற்காசிய நாடாளுென்றவாதிகள் ொநாடு’ நடந்த நகைம் எது? 

A) மகாழுெ்பு  

B) பாாிஸ் 

C) நியூயாா்க் 

D) மபா்லின் 

 சிறோர்கள் உரிரம தீர்மோேம் பதோடர்போே UNICEF பதற்கோசிய ெோடோளுமன்ற ோதி மோெோடோேது 
பேப்டம்பர் 2 மற்றும் 3 ஆகிய னததிகளில், இலங்ரகயில் உள்ள பகோழும்புவில் ெரடபபற்றது. சிறோர்கள் 
உரிரமகரள அரட தற்கோே னதசிய அளவிலோே திட்டங்கரள முன்பேடுப்பதற்கு, ெோடோளுமன்ற 
உறுப்பிேர்களுக்கு இம்மோெோடு ஒரு  ோய்ப்பளித்தது. 

 சிறோர்களின் உரிரமகள் பதோடர்போே ஒப்பந்தமோேது பபரும்போலும் எல்னலோரும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
மனித உரிரமகள் ஒப்பந்தமோகும். ஆேோல், இம்மோெோட்டின்னபோது போகிஸ்தோரேச் னேர்ந்த பிைதிநிதிகள் 
கோஷ்மீர் பிைச்ேரேரய எழுப்ப முயன்றேர். இதற்கு இந்தியத் தைப்பிலிருந்து கடுரமயோே எதிர்ப்பு 
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கிளம்பியது. இந்திய பங்னகற்பு குழுவிலிருந்த கோங்கிைஸ் MP பகௌைவ் னகோனகோய் மற்றும் போ.ஜ.க MP 

ேஞ்ேய் பஜய்ஸ் ோல் ஆகினயோர் போகிஸ்தோனின் கூற்றுக்கு எதிைோக ஒற்றுரமயோக குைல் பகோடுத்தேர். 

5. ேனகாதரி ொநிலத்திற்காக அமெரிக்காவின் மடலமவயர் ொநிலத்துடன் ேமீபத்தில் ஒப்பந்தம் 
மேய்துள்ள ொநில அைசு எது? 

A) ஆந்திே பிேரதசெ் 

B) குெோத்  

C) ொா்க்கண்ட் 

D) ெகாோஷ்டிோ 

 குஜைோத் மோநில அைசு ேமீபத்தில் கோந்திெகரில், அபமரிக்கோவின் படலப யர் மோநிலத்துடன் ேனகோதரி 
மோநில புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் (Sister State MoU) ரகபயழுத்திட்டது. ஓர் அபமரிக்க மோநிலத்துடன் 
குஜைோத் ரகபயழுத்திட்ட முதல் ேனகோதரி மோநில புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் இது ோகும். அலு ல்பூர்  
 ட்டோைங்களின்படி, னேர த் துரறயில் ஒத்துரழப்பு மற்றும் GIFT IFSCஇல் முதலீட்டு  ோய்ப்புகள் 
பற்றியும் கூட்டத்தில் வி ோதிக்கப்பட்டுள்ளே. உயிரி பதோழில்நுட்ப பல்கரலக்கழகம், உயிரி அறிவியல், 

நிதியியல் னேர கள், கோல்ெரட  ளர்ப்பு மற்றும் போல் பண்ரண, துரறமுக னேர கள் னபோன்ற 
துரறகள் எதிர்கோல ஒத்துரழப்புக்கோக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளே. 

6.டிஜிட்டல் மதாழில்நுட்பம் ோர்ந்த னேரவகரள வழங்குவதற்காக ICICI வங்கியிடமிருந்து $300 
மில்லியன் டாலர் ஒப்பந்தத்ரத ேமீபத்தில் மபற்ற நிறுவேம் எது? 

A) விப்ரோ  

B) இன்ரபாசிஸ் 

C) டாடா 

D) ாிலலயன்ஸ் 

 டிஜிட்டல் பதோழில்நுட்பம் ேோர்ந்த னேர கரள  ழங்கு தற்கோக ICICI  ங்கியிடமிருந்து $300 
மில்லியன் டோலர் மதிப்பிலோே ஒப்பந்தத்ரத ேமீபத்தில் WIPRO நிறு ேம் பபற்றது. WIPRO – ICICI 

 ங்கி இரடயில் ெடந்துள்ள இந்த ஒப்பந்தம் ஏழோண்டு கோலத்திற்கோேதோகும். இதன் மதிப்பு $300 
மில்லியன் டோலர் எே WIPRO பதரிவித்துள்ளது. ஏற்கேன  இந்தச் னேர கரள  ோைோ இன்னபோபடக் 
நிறு ேம் அளித்து  ந்தது. 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ்  ோைோ இன்னபோபடக் நிறு ேத்தின் 3800 பணியோளர்கள், இந்நிறு ேத்தின் 
திட்டங்கரளயும், அரேத்து னேர கரளயும், `321 னகோடி ரூபோய்க்கு WIPRO  ோங்கியுள்ளது. இதன் 
மூலம், இனி  ோைோ இன்னபோபடக் நிறு ேம் விப்னைோ நிறு ேத்தின் இரணநிறு ேமோக பேயல்படும். 
இந்த இரணப்பு பேப்.30ஆம் னததிக்குள் நிரற ரடயும் எே எதிர்போர்க்கப்படுகிறது. 
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7. EIUஇன் உலகளாவிய வாழத்தகுந்த நகைங்கள் குறியீட்டின்படி, உலகின் மிகவும் வாழத்தகுந்த 
நகைம் எது? 

A) சிட்னி 

B) வியன்னா  

C) மெல்பா்ன் 

D) பாாிஸ் 

 ெடப்போண்டுக்கோே உலகில் மனிதர்கள்  ோழத்தகுந்த ெகைங்களின் குறியீட்ரட பபோருளோதோை 
புலேோய்வு பிரிவு (EIU) ப ளியிட்டுள்ளது. எந்பதந்த ெகைங்கள் சிறந்த அல்லது னமோேமோே  ோழத்தகுந்த 
நிரலரமகரள  ழங்குகின்றே என்பரத இந்தக் குறியீடு மதிப்பீடு பேய்கிறது. ஒரு ெகைத்தின் 
ஒவ்ப ோரு கோைணியும் ஏற்றுக்பகோள்ளக்கூடியர , ேகித்துக்பகோள்ளக்கூடியர , ேங்கடமோேர , 

விரும்பத்தகோதர  அல்லது ேகித்துக்பகோள்ள முடியோதர  எே மதிப்பிடப்படுகின்றே. 

 ெடப்போண்டு குறியீட்டில் வியன்ேோ (ஆஸ்திரியோ) முதலிடத்திலும், பமல்பர்ன் மற்றும் சிட்னி ஆகிய 
ெகைங்கள் அரதத் பதோடர்ந்த இடங்களிலும் உள்ளே. 140 ெகைங்களில் இந்தியோவிலிருந்து, புது தில்லி 
மற்றும் மும்ரப ஆகிய ெகைங்கள் முரறனய 118ஆ து இடத்திலும் 119ஆ து இடத்திலும் உள்ளே. 
னபோரிேோல் போதிக்கப்பட்ட டமோஸ்கஸ் (சிரியோ) பட்டியலின் கரடசி இடத்ரதப் பிடித்துள்ளது. 

8.எந்தத் னததியில், ேர்வனதே மதாண்டு நாள் (International Day of Charity) கரடப்பிடிக்கப்படுகிறது? 

A) மசப்டெ்பா் 5  

B) மசப்டெ்பா் 4 

C) மசப்டெ்பா் 6 

D) மசப்டெ்பா் 3 

 அரேத்து மட்டங்களிலும் பதோண்டுேோர் ெட டிக்ரககட்கு ஒரு பபோது ோே தளத்ரத  ழங்கு தும், 

பதோண்டு குறித்த விழிப்புணர்ர  மக்களிரடனய ஏற்படுத்து தற்கோகவும் பபோருட்டு, ஆண்டுனதோறும் 
பேப்டம்பர்.5 அன்று ேர் னதே பதோண்டு ெோள் கரடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

9. னநைடி பயன்கள் பரிொற்ற வேதிக்காக மதாழிலாளர் அைசு காப்பீட்டுக்கழகொேது (ESIC) எந்த 
வங்கியுடன் இரைந்துள்ளது? 

A) பஞ்சாப் ரதசிய வங்கி 

B) பாேத ஸ்ரடட் வங்கி  

C) பரோடா வங்கி 

D) ஆக்சிஸ் வங்கி 
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 அரேத்து பயேோளிகளின்  ங்கிக்கணக்குகளிலும் மின்ேணு முரறயில் னெைடி பயன்கள் 
பரிமோற்றத்ரத னமற்பகோள் தற்கோக பதோழிலோளர் அைசு கோப்பீட்டுக்கழகமோேது (ESIC) போைத ஸ்னடட் 
 ங்கியுடன் (SBI) கூட்டு னேர்ந்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் படி, ஒருங்கிரணந்த மற்றும் தோனியங்கி 
பேயல்முரறயோக எந்தப ோரு மனித தரலயீடும் இல்லோமல், அரேத்து ESIC பயேோளிகளின்  ங்கிக் 
கணக்குகளுக்கும் SBI னெைடியோக மின்ேணு பகோடுப்பேவு னேர கரள  ழங்கும். 

  ங்கி அதன் மின்ேணு பகோடுப்பேவு பதோழினுட்ப தளத்தின் மூலம் ESICஇன் நிறு ே  ள திட்டமிடல் 
பேயல்முரறகளுடன் மின்ேணு பகோடுப்பேவு (e-payment) ஒருங்கிரணப்ரப  ழங்கும். அது, ESIC 

பயேோளிகளுக்கு நிகழ்னெை அடிப்பரடயில் ேட்டரீதியோே பயன் பகோடுப்பேவுகரள  ழங்கும். இது 
னெை விையங்கள் மற்றும் தோமதங்கரள குரறக்கும் அனதனெைத்தில், மனிதர்களோல் தைவு உள்ளீடு 
பேய்யப்படும்னபோது ஏற்படும் த றுகரளயும் பிரழகரளயும் அகற்ற உதவுகிறது. 

10. WEFஇன் நடப்பாண்டு உலக பயைம் & சுற்றுலா னபாட்டித்திறன் குறியீட்டில், இந்தியாவின் 
தைநிரல என்ே? 

A) 55ஆவது 

B) 34ஆவது  

C) 67ஆவது 

D) 25ஆவது 

 உலக பபோருளோதோை மன்றத்தோல் (WEF) ெடப்போண்டுக்கோே உலக பயணம் & சுற்றுலோ னபோட்டித்திறன் 
குறியீடு ப ளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில், இந்தியோ அதன்  ளமோே இயற்ரக மற்றும் கலோேோை  ளங்கள் 
ஆகிய ற்றுக்கோக ஆறு இடங்கள் முன்னேற்றி 34ஆ து இடத்ரதப் பிடித்துள்ளது. இந்தக் குறியீட்டில், 
ஸ்பபயின் முதலிடத்திலும் பிைோன்ஸ், பஜர்மனி, ஜப்போன் மற்றும் ஐக்கிய அபமரிக்க ெோடுகள் அரதத் 
பதோடர்ந்த அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளே. 

 இக்குறியீடோேது 140 உலக பபோருளோதோைங்கரள தை ரிரேப்படுத்தியுள்ளது. ஒரு ெோட்டின்  ளர்ச்சி 
மற்றும் னபோட்டித்திறனுக்கு பபரிதும் பங்களிக்கும் பயணம் மற்றும் சுற்றுலோத்துரறயின் நீடித்த 
 ளர்ச்சிக்கு உதவும் கோைணிகள் மற்றும் பகோள்ரககளின் பதோகுப்ரப இது அளவிடுகிறது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 அபமரிக்கோவின் நியூயோர்க் ெகைத்தில் பதோழில்முரேன ோர்களுக்கோே ‘யோதும் ஊனை’ திட்டத்ரத 
தமிழ்ெோட்டு முதலரமச்ேர் க.பழனிேோமி பதோடங்கிர த்தோர். இத்திட்டத்தின்படி, `60 லட்ேம் பேலவில், 

தனியோக ஒரு  ரலத்தளம் உரு ோக்கப்படும். இதன்மூலம் உலபகங்கும் உள்ள பதோழில்முரேன ோ 
-ர்கள், தங்களின் முதலீடுகரள தமிழ்ெோட்டில் ஏற்படுத்த முடியும். அனதனபோல ‘பதோழில் ளர் தமிழகம்’ 
என்ற பபயரில் பதோழில் நிகழ்வுகள் ெடத்தப்படும். 
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தேசிய நல்லாசிரியர் விருது – 2019 

o தமிழ்ெோட்ரடச் னேர்ந்த இைண்டு ஆசிரியர்கள், புதுச்னேரிரயச் னேர்ந்த ஒரு ர் உட்பட 46 

னபருக்கு ‘னதசிய ெல்லோசிரியர் விருது’கரள குடியைசுத்தரல ர் இைோம்ெோத் னகோவிந்த்  ழங்கி 
பகௌைவித்தோர். முன்ேோள் குடியைசுத்தரல ர் Dr. S. இைோதோகிருஷ்ணனின் பிறந்தெோளோே 
பேப்.5 ஆசிரியர் ெோளோக பகோண்டோடப்படுகிறது. இரதபயோட்டி, ‘னதசிய ெல்லோசிரியர் விருது’ 
குடியைசுத்தரல ைோல் ஆண்டுனதோறும்  ழங்கப்பட்டு  ருகிறது. 

o ‘னதசிய ெல்லோசிரியர் விருது’க்கு னதர்வு பேய்யப்பட்ட 46 னபரில் தமிழ்ெோட்டின் கரூர் மோ ட்டம், 

பைமத்தி ஊைோட்சி ஒன்றியப்பள்ளியின் தரலரமயோசிரியர் R.பேல் க்கண்ணன், னகோபிபேட்டிப் 
போரளயம் ர ைவிழோ னமல்நிரலப்பள்ளியின் ேமூக அறிவியல் ஆசிரியர் M.மன்சூர் அலி, 

புதுச்னேரி கூனிச்ேம்பட்டு போன ந்தர் போைதிதோேன் அைசுத் பதோடக்கப்பள்ளியின் பபோறுப்புத்தரல 

-ரமயோசிரியர் S.ேசிகுமோர் ஆகினயோர் இடம்பபற்றிருந்தேர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் காலைான கிரண் நாகர்கர், எந்தத் துமைசார்ந்தவராவார்? 

A) அரசியல் 

B) நாடகம்  

C) விளையாட்டு 

D) அறிவியல் 

 புகழ்பெற்ை ஆங்கில-ைராத்தி புதின ஆசிரியரும் நாடக ஆசிரியருைான கிரண் நாகர்கர் (77), 
மும்மெயில் பசப்.5 அன்று காலைானார். ‘ஏழும் ஆறும் நாற்ெத்து மூன்று (1974)’, ‘இராவணனும் எடியும் 
(1994)’ ைற்றும் ஆங்கிலப் புதினைான ‘கக் ஓல்ட் (1997)’ பொன்ைமவ அவரது சில ெமடப்புகளாகும். 
அவர் தனது சமீெத்திய புதினைான ‘ஜபசாதா’மவ 2017ஆம் ஆண்டு நவம்ெரில் பவளியிட்டார். 

2.ஸ்ரீஹரி நடராஜ், எந்த விமளயாட்டுடன் பதாடர்புமடயவர்? 

A) குத்துச்சண்ளட 

B) நீச்சல்  

C) ஜூடடா 

D) சதுரங்கம் 

 பிரகாஷ் தருண் புஷ்கர் நீச்சல் குளத்தில் நடந்த 73ஆவது கிபளன்ைர்க் பதசிய மூத்த நீர் சாம்பியன்ஷிப் 
பொட்டியில், பெங்களூருமவச் பசர்ந்த ஸ்ரீஹரி நடராஜ், ‘சிைந்த நீச்சல் வீரர்’ விருமத பவன்றுள்ளார். 
ஆடவர் 100 மீட்டர் பின்பனாக்கிய நீந்தலில் (backstroke) அவர் பதசிய சாதமன ெமடத்துள்ளார். 
இதற்கிமடயில், ஹரியானாமவச் பசர்ந்த சிவானி கட்டாரியா, ‘சிைந்த நீச்சல் வீராங்கமன’யாக பதர்வு 
பசய்யப்ெட்டார். ஒட்டுபைாத்த சாம்பியன்ஷிப் ைற்றும் ஆண்கள் அணிக்கான ெட்டத்மத கர்நாடகா 
அணியும், பெண்கள் அணிக்கான பகாப்மெமய ைகாராஷ்டிரா அணியும் பவன்ைது. 

3.4ஆவது இந்திய பெருங்கடல் ைாநாடு நமடபெற்ை நகரம் எது? 

A) புது தில்லி 

B) பபய்ஜிங் 

C) பகாழும்பு 

D) மாடல  

 நான்காவது இந்திய பெருங்கடல் ைாநாடானது பசப்.3 & 4 ஆகிய பததிகளில் ைாபலவில் நமடபெற்ைது. 
இந்திய அைக்கட்டமளயானது ைாலத்தீவு அரசாங்கம் ைற்றும் S. இராஜரத்தினம் சர்வபதச ஆய்வுகள் 
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ெள்ளி ஆகியவற்றுடன் இமணந்து இதமன ஏற்ொடு பசய்திருந்தது. “Securing the Indian Ocean Region: 

Traditional and Non-Traditional Challenges” என்ெது இந்த ைாநாட்டின் கருப்பொருளாகும். 

4.இந்திய உலக விவகாரங்கள் கழகத்தின் தமலமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது? 

A) பகால்கத்தா 

B) புடே 

C) புது தில்லி  

D) பசே்ளே 

 ‘India-Africa Partnership in a Changing Global Order–Priorities, Prospects and Challenges’ என்ை 
தமலப்பில், புது தில்லியில், இந்திய உலக விவகாரங்கள் கழகைானது (Indian Council of World Affairs 
- ICWA) ைாநாடு ஒன்மை ஏற்ொடு பசய்திருந்தது. ICWA என்ெது ென்னாட்டு உைவுகள் ைற்றும் 
பவளிநாட்டு விவகாரங்களின் ஆய்வுக்காக ைட்டுபை முழுவதும் அர்ப்ெணிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 இது ஐ.நா கல்வி தாக்கத்தின் உறுப்பினராகவும் உள்ளது. இந்தியாவின் துமண குடியரசுத்தமலவர் 
இதன் ெதவிவழித் தமலவராகவும் பவளிவிவகாரத்துமை அமைச்சர் இதன் துமணத்தமலவராகவும் 
உள்ளனர். இதன் தமலமையகம் பதசிய தமலநகரான புது தில்லியில் அமைந்துள்ளது. 

5.மின்பவளிக்குற்ை விசாரமண பதாடர்ொன முதலாவது பதசிய ைாநாடு நமடபெற்ை நகரம் எது? 

A) புது தில்லி   

B) இலக்டோ 

C) பஜய்ப்பூா் 

D) டபாபால் 

 ைத்திய புலனாய்வு பிரிவானது (CBI) சமீெத்தில் மின்பவளிக் குற்ை (cyber crime) விசாரமண ைற்றும் 
தடயவியல் பதாடர்ொன முதலாவது பதசியைாநாட்மட புது தில்லியில் உள்ள அதன் தமலமையகத்தில் 
ஏற்ொடு பசய்திருந்தது. புலனாய்வாளர்கள், வழக்குமரஞர்கள், தடயவியல் வல்லுநர்கள் ைற்றும் 
கல்வியாளர்கமள ஒருங்கிமணத்து மின்பவளிக் குற்ைம் பதாடர்ொன சவால்கள் ைற்றும் தீர்வுகள் 
கண்டறிவதற்கான வழிகள் குறித்து விவாதிப்ெபத இந்த 2 நாள் ைாநாட்டின் பநாக்கைாக இருந்தது. 

6.அதிநவீன ெகுப்ொய்வு & பதாழில்நுட்ெ உதவி நிறுவனைாக (SATHI) பதர்வாகியுள்ள IIT எது? 

A) ஐஐடி காே்பூா் 

B) ஐஐடி கரக்பூா்  

C) ஐஐடி பமட்ராஸ் 

D) ஐஐடி இந்துூா் 
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 தில்லி ITIக்குப்பிைகு, ைத்திய அரசாங்கத்தின் அறிவியல் ைற்றும் பதாழில்நுட்ெத் துமையின் “அதிநவீன 
ெகுப்ொய்வு ைற்றும் பதாழில்நுட்ெ உதவி நிறுவனத்திற்கு (SATHI) கரக்பூர் IIT பதர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. 
SATHI (Sophisticated Analytical and Technical Help Institute) மையைானது ஆண்டு முழுவதும் (24×7) 
இயங்கும். 

 பிை கல்வி நிறுவனங்கள், பதசிய ஆய்வகங்கள், துளிர் நிறுவனங்கள், பதாழில்முமனபவார் ைற்றும் 
பதாழிற்துமைசார்ந்த பவளி ெயனர்களுக்கு குமைந்தெட்சம் 70% கருவிகமளப் ெயன்ெடுத்தும் பநரம் 
ஒதுக்கப்ெடும். நாட்டில் அறிவியல் அடிப்ெமடயிலான பதாழில்முமனவு ைற்றும் துளிர் நிமலகளின் 
கலாசாரத்மத பைம்ெடுத்துவதற்கான SATHI மையத்மத அதன் சமூக அறிவியல் பொறுப்புத் திட்டைாக 
கரக்பூர் IIT நிறுவனம் கருதுகிைது. 

7. தகுதிகான் கிரிக்பகட் பொட்டி (test match) வரலாற்றில் மிகவும் இளவயது அணித்தமலவராக 
உள்ளவர் யார்? 

A) நயம்ீ ஹசே் 

B) ளதசூல் இசுலாம் 

C) டமாமினுல் ஹக் 

D) இரஷீத் காே்  

 வங்கபதசத்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தகுதிகாண் பொட்டியில் தனது அணிமய வழி நடத்திய பின்னர், 
தகுதிகான் கிரிக்பகட் பொட்டி வரலாற்றில் மிகவும் இளவயது அணித்தமலவராக ஆப்கானிஸ்தான் 
கிரிக்பகட் அணியின் இடச்சுழற்ெந்துவீச்சாளர் இரஷீத் கான் வரலாற்றுச் சாதமன ெமடத்துள்ளார். 
இதன்மூலம், ஏற்கனபவ இந்தச் சாதமனமய புரிந்த ஜிம்ொப்பவ அணியின் முன்னாள் விக்பகட் கீப்ெர் 
டாபடன்டா மதபுவின் சாதமனமய இரஷீத் முறியடித்தார். 19 ஆண்டு & 165 நாட்களில், ஒரு சர்வபதச 
அணியின் அணித்தமலவராக இருந்த இளம்வீரர் என்ை பெருமைமயயும் இரஷீத் கான் பெற்றுள்ளார். 

8.ஐந்தாவது கிழக்கத்திய பொருளாதார ைன்ைத்தில் ெங்பகற்ை இந்தியத் தூதுக்குழுவிற்கு 
தமலமைதாங்கியவர் யார்? 

A) விஜய் டகசவ் டகாகடல 

B) நடரந்திர டமாடி  

C) சுப்பிரமணியம் பஜய்சங்கா் 

D) இராம்நாத் டகாவிந்த் 

 இரஷ்யாவின் தூரக்கிழக்கு பிராந்தியத்திற்கு ெயணம் பைற்பகாள்ளும் முதலாவது இந்தியப் பிரதைராக 
நபரந்திர பைாடி ைாறியுள்ளார். அதிெர் புதினுடன் 20ஆவது இந்திய–இரஷ்ய ஆண்டு உச்சிைாநாட்டில் 
கலந்துபகாண்ட அவர் தூரக்கிழக்குப் பிராந்தியத்தின் வளர்ச்சிக்காக $1 பில்லியன் டாலர் கடமன 
அறிவித்தார். ஐந்தாவது கிழக்கத்திய பொருளாதார ைன்ைத்திலும் நபரந்திர பைாடி கலந்துபகாண்டார்.  
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 இரஷ்யாவின் தூரக்கிழக்குப் பிராந்தியத்தின் பதாழில் ைற்றும் முதலீட்டு வாய்ப்புகமள பைம்ெடுத்துவது 
குறித்து இந்த அமைப்பு கவனம் பசலுத்தும். இந்தப் பிராந்தியத்தில், இந்தியா – இரஷ்யா இமடபய 
ெரஸ்ெரம் நலன்சார்ந்த பநருங்கிய ஒத்துமழப்மெ ஏற்ெடுத்துவதற்கான ஆற்ைல் வளத்மத இந்த 
அமைப்பு வழங்கும். 

9.உலக தங்க கவுன்சிலின்ெடி (World Gold Council), பைாத்த தங்க இருப்பின் அடிப்ெமடயில் 
இந்தியாவின் தரநிமல யாது? 

A) 7ஆவது 

B) 10ஆவது  

C) 6ஆவது 

D) 9ஆவது 

 உலக தங்க கவுன்சிலின் அண்மைய அறிக்மகயின்ெடி, 8133.5 டன்கள் பைாத்த தங்க இருப்புடன் 
அபைரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ளது. பஜர்ைனி (3366.8 டன்), சர்வபதச நாணய நிதியம் (IMF) (2451.8 
டன்), இத்தாலி (2451.8 டன்) ைற்றும் பிரான்ஸ் (2436.1 டன்) பைாத்த தங்க இருப்புடன் அடுத்தடுத்த 
இடங்களில் உள்ளன. 618.2 டன் பைாத்த தங்க இருப்புடன் இந்தியா ெத்தாவது இடத்தில் உள்ளது. 
இதில் சுவாரஸ்யைான விஷயம் என்னபவனில், அபைரிக்கா ைற்றும் பஜர்ைனிக்கு அடுத்தெடியாக IMF 

மூன்ைாவது இடத்மதப் பிடித்திருப்ெதால், நாடுகளின் அடிப்ெமடயில் இந்தியா உண்மையில் ஒன்ெதாம் 
இடத்தில் உள்ளது. 

10.பெருநிறுவன கடன்களுக்கான இரண்டாம் நிமல சந்மதமய உருவாக்குவதற்காக, வங்கி 
சாரா நிறுவனங்கமளப் ெங்பகற்க அமழக்கும் ரிசர்வ் வங்கிப் ெணிக்குழுவின் தமலவர் யார்? 

A) B P கனுங்டகா 

B) T N மடோகரே்  

C) M K பஜயிே் 

D) N S விஸ்வநாதே் 

 கனரா வங்கித் தமலவர் T N ைபனாகரன் தமலமையிலான 6 உறுப்பினர்கமளக் பகாண்ட ரிசர்வ் 
வங்கிப் ெணிக்குழுவானது ஆவணங்கள் தரப்ெடுத்துதல் உள்ளிட்ட பெருநிறுவன கடன்களுக்கான 
இரண்டாம் நிமல சந்மதக்கான விவரங்கமள இறுதிபசய்வதற்காக, சந்மதப்ெங்பகற்ொளர்களின் 
தன் கட்டுப்ொட்டு அமைப்மெ உருவாக்க ெரிந்துமரத்துள்ளது. 

 ெரஸ்ெர நிதியங்கள், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ைற்றும் ஓய்வூதிய நிதியங்கள் பொன்ை வங்கிசாரா 
நிறுவனங்களின் ெங்களிப்மெ பதாடங்குவதற்காக SEBI, IRDA ைற்றும் PFRDA ஆகியவற்றின் 
விதிமுமைகமள திருத்துவதற்கும் இது அமழப்பு விடுத்துள்ளது. பெருநிறுவன கடன்கமள ஏலம் 
விடுவதற்கும் விற்ெமன பசய்வதற்கும் ஆன்மலன் கடன் விற்ெமன தளைாகவும் பசயல்ெடும் ஒரு 
ைத்திய கடன் ஒப்ெந்த ெதிபவட்மட அமைப்ெதற்கும் அக்குழு ெரிந்துமரத்துள்ளது. 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 பதசிய அளவில் “பெண் குழந்மதகமளக் காப்பொம்; கற்பிப்பொம்” எனும் ைத்திய அரசின் திட்டத்மதச் 
சிைப்ொகச் பசயல்ெடுத்திதற்காக தமிழ்நாட்டின் நாைக்கல் (பதாடர்ந்து 5 ஆண்டுகளாக பெண் ொலின 
பிைப்பு விகிதத்மத அதிகரிக்க நடவடிக்மக எடுத்ததற்காக), திருவள்ளூர் (பெண் குழந்மதகளின் பிைப்பு 
விகிதத்மத சிைந்த முமையில் உயர்த்தியதற்காகவும், விழிப்புணர்வு ஏற்ெடுத்தியதற்காகவும்) முதலிய 
ைாவட்டங்களுக்கு தில்லியில் நமடபெற்ை விழாவில் விருது வழங்கப்ெட்டது. 

 பசலம் ைாவட்டத்தின் பைட்டூர் அமணயானது அது கட்டிமுடிக்கப்ெட்டு 86 ஆண்டுகள் ஆன நிமலயில், 

43ஆவது முமையாக தனது முழு பகாள்ளளவான 120 அடிமய எட்டியுள்ளது. 

 தமிழ்நாட்டில் பதாழில்முமனபவாருக்குத் பதமவயான உதவிகமள அளிக்க ‘டிஜிட்டல் ஊக்கமூட்டும் 
திட்டம்’ என்ைபவாரு புதிய திட்டத்மத தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் க.ெழனிசாமி பதாடங்கிமவத்தார். 
அபைரிக்க பதாழில்முமனபவார் என்ை அமைப்பின் உதவியுடன் பசயல்ெடுத்தப்ெடவுள்ள இந்தத் 
திட்டத்தின் மூலம் நிதியுதவி பெைவுள்ள தமிழ்நாட்டு பதாழில்முமனபவாருக்கு அவர்கள் பதாடங்கும் 
புதிய பதாழிலுக்குத் பதமவயான நிதியில் 10 சதவீதத்மத தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் காலைான விடுதமலப் ப ாராட்ட வீரர் ஹீராலால் சர்ைா, இராஜஸ்தானின் எந்த 
ைாவட்டத்மதச் பசர்ந்தவராவார்? 

A) பிகானோ்  

B) உதய்பூா் 

C) ஜெய்ப்பூா் 

D) னகாட்டா 

 விடுதமலப் ப ாராட்ட வீரரான ஹீராலால் சர்ைா தனது 95ஆம் வயதில் இராஜஸ்தானின் பிகாபனரில் 
காலைானார். இந்திய விடுதமலப்ப ாராட்டத்தில் தீவிரைாக  ங்பகற்ற காரணத்தினால் ஈராண்டுகள் 
அவர் சிமறயில் அமடக்கப் ட்டார். 

2.எந்த நகரத்தில், இந்பதா - தாய் CORPATஇன் 28ஆவது சுற்று ததாடங்கியுள்ளது? 

A) ஜகாச்சிே் 

B) பாங்காக்  

C) ஜசே்னே 

D) ஜகால்கத்தா 

 இந்தியா - தாய்லாந்து ஆகிய இருநாடுகளின் கடற் மடகளுக்கு இமடயிலான இந்தியா - தாய்லாந்து 
ஒருங்கிமணந்த பராந்தின் (COoRdinated PATrol - CORPAT) 28ஆவது சுற்றானது தசப்.5 ததாடங்கி 
தசப்.15 வமர தாய்லாந்தின்  ாங்காங்கில் நமடத றவுள்ளது. கடல்சார் சட்டங்கள் ததாடர் ான ஐக்கிய 
நாடுகளின் தீர்ைானத்மத (UNCLOS) திறம் ட தசயல் டுத்துவமத உறுதிதசய்வபத இந்பதா - தாய் 
CORPATஇன் பநாக்கைாகும். 

3.அண்மையில் காலைான அப்துல் காதிர், எந்த நாட்மடச் பசர்ந்த புகழ்த ற்ற இடச்சுழற் ந்து 
வீச்சாளராவார் (leg-spinner)? 

A) இந்தியா 

B) பாகிஸ்தாே்  

C) வங்கனதசம் 

D) ஜதே்ோப்பிாிக்கா 

  ாகிஸ்தானின் முன்னாள் இடச்சுழற் ந்து வீச்சாளரான அப்துல் காதிர் கான் (63) தசப்டம் ர்.7 அன்று 
இலாகூரில் காலைானார். தைாத்தம் 67 தடஸ்ட் ைற்றும் 104 ஒருநாள் ஆட்டங்களில் ஆடி, 368 சர்வபதச 
விக்தகட்டுகமள அவர் வீழ்த்தியுள்ளார். உலக கிரிக்தகட்டில் பவகப் ந்து வீச்சு ஆதிக்கம் தசலுத்திக் 

 

 

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


விண்மீன்.காம்       2019 செப்டம்பர் 08 & 09  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          2 

தகாண்டிருந்த ப ாது, இடச்சுழற் ந்துவீச்சுக் கமல முடிவுக்கு வரும் என்ற நிமலயில் அதமன உலக 
கிரிக்தகட்டுக்கு புதுப்பித்துக் தகாடுத்தவர் அப்துல் காதிர் கான். 

4.உட்கட்டமைப்பிற்கான திட்ட வமரமவ தயார் தசய்யும்  ணிக்குழுவின் தமலவர் யார்? 

A) னசாபோ K. பட்டநாயக் 

B) அருண் னகாயல் 

C) இராெீவ் குமாா்  

D) திாினலாச்சே் னமாகபத்ரா 

 2019-20 முதல் 2024-25 நிதியாண்டு வமர `100 இலட்சம் பகாடி பதசிய உட்கட்டமைப்பிற்கான 
திட்ட வமரமவ தயாரிப் தற்கான  ணிக்குழுமவ ைத்திய அரசு அமைத்துள்ளது. இராஜீவ் குைார் 
(த ாருளாதார விவகாரங்கள் தசயலர்) தமலமையிலான இக்குழு, 2019-20ஆம் நிதியாண்டிபலபய 
ததாடங்கக்கூடிய ததாழில்நுட் ம், த ாருளாதாரம் ைற்றும் நிதியியல் ரீதியாக சாத்தியைாகக்கூடிய 

உட்கட்டமைப்புத் திட்டங்கமள  ரிந்துமரக்கும். 

 Greenfield ைற்றும் Brownfield திட்டங்களுக்காக தலா `100 பகாடி ஒதுக்கீடும் இந்தத் திட்டத்தில் இடம் 

த றுகிறது. இந்திய முதலீட்டு கட்டமைப்பு ைற்றும் பதசிய முதலீட்டு & உட்கட்டமைப்பு நிதியத்தின் 
மூலம் தனியார் முதலீடு பதமவப் டும் திட்டங்களுக்கு சந்மதப் டுத்தமல பைற்தகாள்ளவும் இது 
உதவுகிறது. 

5. றமவயின சளிக்காய்ச்சலில் (H5N1) இருந்து விடு ட்டதாக அறிவிக்கப் ட்டுள்ள நாடு எது? 

A) னநபாளம் 

B) இந்தியா  

C) இலங்னக 

D) வங்கனதசம் 

  றமவயின சளிக்காய்ச்சலில் இருந்து இந்தியா விடு ட்டுள்ளதாக விலங்குகள் நலத்திற்கான உலக 
அமைப்பு அறிவித்துள்ளது. ைற்தறாரு பநாய்த்ததாற்று கண்டறியப் டும் வமர இத்தகுதி இந்தியாவுக்கு 
வழங்கப் டும். இது ஒரு மிகக்தகாடிய ததாற்றுபநாய் நச்சுயிரியாகும் (virus); இது குறிப் ாக பகாழிகள், 
வான்பகாழிகள் ைற்றும் வாத்துகள் ப ான்ற  றமவயினங்கமள  ாதிக்கின்றது. சிலபவமளகளில் 
ைனிதர்கமள தாக்கும் இந்த நச்சுயிரி ைரணத்மதக் கூட ஏற் டுத்தவல்லது. 

6.உலக நலவாழ்வு அமைப்பின் ததன்கிழக்காசிய பிராந்தியத்தில் உள்ள எந்ததந்த உறுப்பு 
நாடுகள், B வமக கல்லீரல் அழற்சிமய தவற்றிகரைாக கட்டுப் டுத்தியுள்ளன? 

A) இந்தியா, பூட்டாே், னநபாளம் & இலங்னக 

B) வங்கனதசம், இந்னதானேசியா, வியட்நாம் & மியாே்மா் 
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C) இந்தியா, னநபாளம், மியாே்மா் & தாய்லாந்து 

D) வங்கனதசம், பூட்டாே், னநபாளம் & தாய்லாந்து  

 உலக நலவாழ்வு அமைப்பின் (WHO) ததன்கிழக்காசிய பிராந்தியத்தில், B வமக கல்லீரல் அழற்சிமய 
தவற்றிகரைாக கட்டுப் டுத்தியுள்ள முதல் நான்கு நாடுகளாக வங்கபதசம், பூட்டான், பந ாளம் ைற்றும் 

தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 5 வயதுக்கும் குமறவான குழந்மதகளிமடபய பநாய்த்தாக்கம் 
1 சதவீதத்திற்கும் குமறவாக இருக்கும்ப ாது இந்த நச்சுயிரி கட்டுப் ாட்டில் இருப் தாக கூறப் டுகிறது.  

 B வமக கல்லீரல் அழற்சி என் து ஒரு நச்சுயிரி ததாற்று ஆகும். இது கல்லீரமலத் தாக்குகிறது. பைலும், 
கடுமையான ைற்றும் நாட் ட்ட பநாய்கமள ஏற் டுத்துகிறது. 

7. ‘Mid-Monsoon 2019 Lightning’ என்ற தமலப்பில் அறிக்மக தவளியிட்டுள்ள இந்திய அமைப்பு 
எது? 

A) இந்திய விண்ஜவளி ஆராய்ச்சி னமயம் 

B) இந்திய வாேினல ஆய்வுனமயம்  

C) இந்திய பங்கு மற்றும் பாிவா்த்தனே வாாியம் 

D) இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 

 ‘Mid-Monsoon 2019 Lightning’ என்ற தமலப்பிலான அறிக்மகமய இந்திய வானிமல ஆய்வு 
மையத்தின் ஆராய்ச்சி அமைப் ான காலநிமல மீள் கண்காணிப்பு அமைப்புகள் ஊக்குவிப்பு கழகம் 
(CROSPC) தயாரித்துள்ளது. இது இந்தியாவில் நிகழ்ந்த மின்னல் தாக்குதல் குறித்து தவளியிடப் டும் 
முதலாவது அறிக்மகயாகும். 

 ஏப்ரல் - ஜூமல வமரயிலான 4 ைாத காலப் குதியில், ஒடிசாவில் அதிக மின்னல் தாக்குதல்கள்  திவு 
தசய்யப் ட்டுள்ளன. ைகாராஷ்டிரத்தில் 6.26 இலட்சம் மின்னல்களும், கர்நாடகத்தில் 6.21 இலட்சம் 
மின்னல்களும் தாக்கியுள்ளன. மின்னல் தாக்கியதில் ைட்டும் குமறந்தது 1311 ப ர் உயிரிழந்துள்ளனர். 
224 உயிரிழப்புகளுடன் உத்தரப்பிரபதசம் முதலிடத்திலும் பீகார் (170), ஒடிசா (129), ஜார்க்கண்ட் (118) 
ஆகிய ைாநிலங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன. 

8.எந்தப் த ருந்திரள் ஊடக  ரப்புமரயுடன், ‘POSHAN ைா – 2019’ ததாடங்கப் ட்டுள்ளது? 

A) POSHAN அபியாே் 

B) துூய்னம இந்தியா இயக்கம் 

C) ஆயுஷ்மாே் பாரத் 

D) சாியாேனத உண்ணுங்கள் இந்தியா (Eat Right India)  

 ைத்திய நலவாழ்வு அமைச்சர் Dr. ஹர்ஷ்வர்தன், ‘ஊட்டச்சத்து ைாதம் - 2019’ஐ ததாடங்கி, ‘சரியானமத 
உண்ணுங்கள் இந்தியா’ இயக்கம் குறித்த ஓராண்டுகால த ருந்திரள் ஊடக  ரப்புமரமய ததாடங்கி 
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மவத்தார். இந்த இயக்கைானது அரசின் முன்னணி நலவாழ்வுத் திட்டங்களான POSHAN அபியான், 
இரத்தபசாமக முக்த்  ாரத் திட்டம் & தூய்மை இந்தியா இயக்கம் ஆகியவற்றுடன் ஒத்திமசந்துள்ளது. 
பைலும், நலம்  யக்கும் உணவுகள் அடங்கிய ஒரு தட்டு, சரியானமத உண்ணுவது குறித்த ஓர் 
இமணயவழி வினாடி வினா ைற்றும் ஓர் இமணயவழி  ாடத்திட்டம் உள்ளிட்ட ைக்கள் நலவாழ்மவ 
முன்னிமலப் டுத்திய ஒரு புதிய “சரியானமத உண்ணுங்கள் இந்தியா” இலச்சிமனமயயும் Dr. 

ஹர்ஷ்வர்தன் அறிமுகப் டுத்தினார். 

9.உலக நலவாழ்வு அமைப்பின் ததன்கிழக்காசிய பிராந்தியைானது தட்டம்மை ைற்றும் ரூத ல்லா 
முதலிய பநாய்கமள ஒழிப் தற்கு, எந்த ஆண்மட இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது? 

A) 2022 

B) 2023  

C) 2024 

D) 2025 

 உலக நலவாழ்வு அமைப்பின் (WHO) ததன்கிழக்காசிய பிராந்தியத்தின் உறுப்பு நாடுகள், 2023ஆம் 
ஆண்டளவில் குழந்மதகமளத் தாக்கியழிக்கும் மிகக்தகாடிய ததாற்றுபநாய்களான தட்டம்மை ைற்றும் 
ரூத ல்லா முதலிய பநாய்கமள முற்றாக ஒழித்துக்கட்ட முடிவு தசய்துள்ளன. புது தில்லியில் நடந்த 
ததன்கிழக்காசியாவுக்கான உலக நலவாழ்வு அமைப்பின் பிராந்திய குழுக்கூட்டத்தின் 72ஆவது 
அைர்வில், இந்தத் தீர்ைானம் ஏற்றுக்தகாள்ளப் ட்டது. 

 இதுநாள்வமர பூட்டான், ைக்களாட்சிக் குடியரசு தகாரியா, ைாலத்தீவுகள், இலங்மக ைற்றும் திபைார் 
தலஸ்பட ஆகிய 5 நாடுகள் தட்டமை பநாமய ஒழித்துள்ளன. வங்கபதசம், பூட்டான், ைாலத்தீவுகள், 
பந ாளம், இலங்மக & திபைார் தலஸ்பட ஆகிய 6 நாடுகளும் ரூத ல்லாமவ கட்டுப் டுத்தியுள்ளன.  

 ஏமழ ைக்களுக்கு தட்டம்மை பநாய் ப ரா த்மத விமளவிக்கின்றது; ஏதனனில் இது ஊட்டச்சத்துக் 
குமற ாடுள்ள சிறார்கள் ைற்றும் பநாதயதிர்ப்பு ஆற்றல் குமறவாக உள்ளவர்கமளத் தாக்குகிறது. இது 
குருட்டுத்தன்மை, மூமளயழற்சி, கடுமையான வயிற்றுப்ப ாக்கு, தசவித்ததாற்று ைற்றும் நிபைானியா 
உள்ளிட்ட கடுமையான சிக்கல்கமள ஏற் டுத்தக்கூடும். அபதபநரத்தில் ரூத ல்லா / பிறவி ரூத ல்லா 
பநாய்க்குறியானது சரிதசய்யவியலா பிறவிக்குமற ாடுகமள ஏற் டுத்துகிறது. 

10.சர்ச்மசக்குரிய கமளக்தகால்லியான கிமளப ாபசட்டுக்கு (glyphosate), 2023ஆம் ஆண்டில் 
தமடவிதிக்க முடிவுதசய்துள்ள ஐபராப்பிய ஒன்றிய நாடு எது? 

A) ஜொ்மேி  

B) னபாலந்து 

C) பிராே்ஸ் 

D) பிாிட்டே் 
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 சூழலமைப்புகளிலும் உணவுப் யிர்களின் ைகரந்தச் பசர்க்மகயிலும் முக்கிய  ங்கு வகிக்கும் பூச்சி 
இனங்கமளப்  ாதுகாக்க 2023ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் சர்ச்மசக்குரிய கமளக்தகால்லியான 
கிமளப ாபசட்டுக்கு தமடவிதிக்க தஜர்ைனி முடிவுதசய்துள்ளது. இந்த பவதியானது ைனிதர்களுக்கு 
புற்றுபநாமய ஏற் டுத்தும் எனவும் சந்பதகிக்கப் டுகிறது. 

 இந்தத் தமட, தஜர்ைன் பவளாண் பவதி உற் த்தியாளரான ப யர் கிராப் மசன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு 
ப ரிடியாக இருக்கும். இந்தியாவிலும் கிமளப ாபசட் கமளக்தகால்லி  ரவலாக  யன் டுத்தப் ட்டு 
வருகிறது. முன்னதாக, 2019 ஜூமலயில் கிமளப ாபசட்  யன் ாட்மட தமடதசய்த முதல் ஐபராப்பிய 
ஒன்றிய உறுப்பு நாடாக ஆஸ்திரியா ஆனது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 அழிவின் விளம்பிலுள்ள நீலகிரி வமரயாடுகளின் எண்ணிக்மக 
முக்கூர்த்தி பதசிய பூங்காவில் கடந்த மூன்றாண்டுகளில் 27% 
அதிகரித்துள்ளது. 2018இல் 568ஆக இருந்த அதன் எண்ணிக்மக 
தற்ப ாது 612ஆக உயர்ந்துள்ளது. Nilgiritragus hylocrius என்ற 
விலங்கியல் த யர்தகாண்ட இவ்விலங்கினம் தமிழ்நாட்டின் ைாநில 
விலங்காகும். 

 இந்திய கடபலார காவல் மடயின் கமரபயார பராந்துக் கப் லான யார்ட்–45005, வடதசன்மனயின் 
எண்ணூரில் அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது. த ாருத்தப் ட்ட கருவிகள் & எந்திரங்கள் மீதான பசாதமனகள் 
முடிந்தபின், 2020ஆம் ஆண்டின் ததாடக்கத்தில் இது இந்திய கடபலார காவல் மடயில் பசர்க்கப் டும் 
என எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘ANGAN’ என்னும் பன்னாட்டு மாநாட்டை நைத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்ை நகரம் எது? 

A) பெர்லின் 

B) ெுது தில்லி  

C) பெனிவர 

D) ெரரிஸ் 

 கட்ைைத் துடையில் எரிெக்தி செயல்திைன் குறித்து 3 நாள் நடைசபறும், ‘ANGAN’ என்னும் பன்னாட்டு 
மாநாட்டை புது தில்லியில் செப்.9 முதல் நைத்த எரிெக்தித் திைன் செயலகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இந்த 
நிகழ்வு, இந்திய – செர்மானிய சதாழினுட்ப ஒத்துடைப்புைன் நைத்தப்படுகிைது. 

 இந்நிகழ்வில், 16 நாடுகடளச் செர்ந்த வல்லுநர்களும் சகாள்டக வகுப்பாளர்களும், எரிெக்தித் திைன் 
மிக்க வணிக மற்றும் குடியிருப்பு கட்ைைங்களின் வடிவடமப்பு குறித்தும் கட்டுமானத்துடையில் உள்ள 
பல்சவறு மாற்று விருப்பங்கள் குறித்தும் கட்டுமானத்துடையில் உள்ள சதாழில்நுட்பங்கள் குறித்தும் 
விவாதிக்கவுள்ளனர். 

2.நைப்பாண்டு US ஓப்பன் சைன்னிஸில், ஆைவர் ஒற்டையர் பட்ைத்டத சவன்ைவர் யார்? 

A) ந ரவக் நெரநகரவிச் 

B) நரரெர் பெடரர் 

C) ரநெல்  டரல்  

D) நடனியல் பெட்பவநடவ் 

 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 என்ை ஐந்து செட்கணக்கில் சைனியல் சமட்சவசைடவ வீழ்த்தி ஸ்சபயினின் 
ரசபல் நைால் US ஓப்பன் சைன்னிஸில் ஆண்கள் ஒற்டையர் பட்ைத்டத சவன்றுள்ளார். இது அவரது 
நான்காவது US ஓப்பன் பட்ைமும் 19ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் சகாப்டபயும் ஆகும். ரசபல் நைாலுக்கு, 20 
கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்ைங்கள் சவன்று அதிக பட்ைங்கள் டகப்பற்றியவர்களின் பட்டியலில் முதலிைத்தில் 
உள்ள சுவிச்ெர்லாந்தின் சராெர் சபைரரின் ொதடனடய எட்டிப்பிடிக்க இன்னும் ஒரு கிராண்ட்ஸ்லாம் 
பட்ைசம சதடவயாக உள்ளது. 

 ஓப்பன் ெகாப்தத்தில் அதிக வயதில் அசமரிக்க ஓப்பனில் பட்ைம் சவன்ை இரண்ைாவது வீரர் என்ை 
சபருடமடய ரசபல் நைால் (33) சபற்றுள்ளார். இவ்வடகயில் கைந்த 1970இல் ஆஸ்திசரலியாவின் 
சகன் சராஸ்வால் தனது முப்பத்டதந்தாம் வயதில் அசமரிக்க ஓப்பனில் வாடக சூடியிருந்தார். 
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3. 24ஆவது உலக ஆற்ைல் மாநாட்டின் கருப்சபாருள் என்ன? 

A) Securing Tomorrow's Energy Today 

B) Energy Transition Towards 2030 

C) Energy for Prosperity  

D) Embracing New Frontiers 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ெனாதிபதி சேக் கலிபா பின் ெயித் அல் நகியான் ஆதரவின் கீழ், 24ஆவது 
உலக ஆற்ைல் மாநாடு அபுதாபியில் சதாைங்கப்பட்ைது. அரசுகள், அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள், 
கல்வித்துடை & ஊைகங்கள் உள்ளிட்ை பன்னாட்டு ஆற்ைல்ொர் நிறுவனங்கடள ஒருங்கிடணப்பசத 
இம்மாநாட்டின் சநாக்கமாகும். “செழுடமக்கான ஆற்ைல்” என்பது இம்மாநாட்டின் கருப்சபாருளாகும். 

4.எந்த நகரத்தில், ஆசியாவின் முதல் ஐந்தாம் தடலமுடை – சமய்நிகர் அடிப்படையிலான 
அதிநவீன ஓட்டுநர் பயிற்சி சிமுசலட்ைர் டமயம் சதாைங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) பசன்னன  

B) நகரயெ்ெுத்துூர் 

C) நசலெ் 

D)  ரகர்நகரவில் 

 ஆசியாவின் முதல் ஐந்தாம் தடலமுடை – சமய்நிகர் அடிப்படையிலான அதிநவீன ஓட்டுநர் பயிற்சி 
சிமுசலட்ைர் டமயம் சென்டனயில் உள்ள இந்திய தானியங்கி வாகனங்களுக்கான ெங்கத்தின் 
சதன்னிந்திய கிடள அலுவலகத்தில் (AASI) சதாைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் பயிற்சி டமயத்தில், “பாதுகாப்பாக வண்டிசயாட்டுதல்” என்ை பரப்புடரயின் கீழ் – அவெர ஊர்தி 
ஓட்டுநர்கள் இருநூறு சபருக்கு இலவெப்பயிற்சி அளிக்கும் திட்ைமும் சதாைங்கப்பட்ைது. இது அடுத்த ஆறு 
மாதங்களில் நிடைவுசெய்யப்படும். இந்தச் சிமுசலட்ைடர சென்டனடயச் செர்ந்த ‘சரட் செரியட்’ 
சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் வடிவடமத்து உருவாக்கியுள்ளது. 

5. UNESCO அதன் சதாட்டுணர முடியா கலாொர பாரம்பரியத்டத ஊக்குவிப்பதற்காக, எந்த 
இந்திய மாநிலத்துைன் கூட்டிடணந்துள்ளது? 

A) இரரெஸ்தரன்   

B) ெத்திய ெிரநதசெ் 

C) ெரர்க்கண்ட் 

D) ெஞ்சரெ் 
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 இராெஸ்தான் மாநிலத்தின் வளமிகு சதாட்டுணர முடியா கலாொர பாரம்பரியத்டத அடிப்படையாகக் 
சகாண்ை ெமூகம் ொர்ந்த சபாறுப்பான சுற்றுலாடவ ஊக்குவிப்பதற்காக UNESCO இராெஸ்தான் 
அரொங்கத்துைன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இத்திட்ைம் சொத்பூர், பார்சமர், செய்ெல்மார் மற்றும் பிகாசனர் 
மாவட்ைங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டு, சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ை கடலச்ெமூகங்களின் ெமூக-சபாருளாதார 
வளர்ச்சிடயத் தூண்ை முற்படுகிைது. 

 கடலச்ெமூகத்திற்கு பயனளிக்கும் சுற்றுலா வாய்ப்புகடள உருவாக்குவதற்காக மட்பாண்ைங்கள், 

சநெவு மற்றும் பிை டகவிடனப்சபாருட்கள் கடலயுைன் இடெ மரபுக்கடலகள் சபான்ை சதாட்டுணர 
முடியாத கலாொர பாரம்பரிய மரபுகளில் இது கவனம் செலுத்தும். 

6.2020ஆம் ஆண்டுக்கான ‘Oscars of Science’ஐ சவன்றுள்ள சதாடலசநாக்கிக் குழு எது? 

A) ெிகெ்பெரிய பதரனலந ரக்கி 

B) ெரபெருெ் ெரபகல்லன் பதரனலந ரக்கி 

C) முெ்ெது ெீட்டர் பதரனலந ரக்கி 

D) இபவண்ட் ஹரரிசன் பதரனலந ரக்கி (Event Horizon Telescope)  

 347 அறிவியலாளர்கடளக் சகாண்ை இசவண்ட் ஹாரிென் சதாடலசநாக்கிக் குழு, வரும் 2020ஆம் 
ஆண்டுக்கான, “அடிப்படை இயற்பியலில் திருப்புமுடன ஏற்படுத்தியதற்கான பரிடெ” சவன்றுள்ளது. 
$3 மில்லியன் ைாலர்கள் மதிப்பிலான இந்தப் பரிசு “அறிவியலின் ஆஸ்கர்” என்றும் அடைக்கப்படுகிைது.  

 2019 ஏப்.10 அன்று சமஸ்ஸியர் 87 (M87) விண்மீன் திரளில் உள்ள கருந்துடளடய பைமாக்கியதன் 
மூலம் உலகின் முதல் கருந்துடள பைத்டத இந்தக் குழு உருவாக்கியது. ஆரஞ்சு மற்றும் சவளிறிய 
வாயுக்களின் மத்தியில் அந்தக் கருந்துடள காணப்பட்ைது. உலகின் பல இைங்களில் எட்டு சரடிசயா 
சதாடலசநாக்கிகடள ஒன்றிடணத்து சமற்சகாள்ளப்பட்ை ஆய்வுத் திட்ைம்தான் இசவண்ட் ஹாரிென் 
சதாடலசநாக்கித் திட்ைம். 

7. ‘TSENTR 2019’ என்ை பன்னாட்டுப் பயிற்சிடய நைத்தும் நாடு எது? 

A) இ ்தியர 

B) இரஷ்யர  

C) சீனர 

D) உஸ்பெகிஸ்தரன் 

 சீனா, கெகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், பாகிஸ்தான் மற்றும் உஸ்சபகிஸ்தான் முதலிய 
நாடுகளின் படைகளுைன் இந்திய இராணுவம் பன்னாட்டுப் சபார் விடளயாட்டுகள் பயிற்சியான 
‘TSENTR - 2019’இல் பங்சகற்கிைது. செப்.9-23 வடர இரஷ்யாவின் மத்திய ராணுவ ஆடணயத்தால் 
ஒசரன்பர்க்கில் உள்ள சைாங்குஸ் பயிற்சித் தளங்களில் இந்தப் பயிற்சி சமற்சகாள்ளப்படுகிைது. 
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 நைப்பாண்டின் பயிற்சிகள் இரண்டு சதாகுதிகடளக் சகாண்டுள்ளது. முதல் சதாகுதியில் பயங்கரவாத 
எதிர்ப்பு நைவடிக்டககள், வான்வழித் தாக்குதல்கடளத் தடுப்பது, உளவு நைவடிக்டககள் மற்றும் 
தற்காப்பு நைவடிக்டககள் ஆகியடவ அைங்கும். அசதெமயத்தில், இரண்ைாம் சதாகுதியானது தாக்குதல் 
நைவடிக்டககளில் கவனம் செலுத்தும். 

8.நைப்பாண்டின் ெர்வசதெ எழுத்தறிவு நாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன? 

A) Literacy in a digital world 

B) Reading the Past, Writing the Future 

C) Literacy and Multilingualism  

D) Literacy and skills development 

 கல்வியறிவின் முக்கியத்துவம் குறித்து சபாதுமக்களிடைசய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக 
ஒவ்சவார் ஆண்டும் செப்.8 அன்று ெர்வசதெ கல்வியறிவு நாள் சகாண்ைாைப்படுகிைது. நைப்பாண்டில் 
நாளுக்கான கருப்சபாருள், “கல்வியறிவு மற்றும் பன்சமாழித்துவம்” என்பதாகும். 

9.சநர வங்கி (Time Bank) அடமக்க முடிவு செய்துள்ள மாநில அரசு எது? 

A) ெத்திய ெிரநதசெ்  

B) ஹிெரச்சல ெிரநதசெ் 

C) அருணரச்சல ெிரநதசெ் 

D) ஆ ்திர ெிரநதசெ் 

 மத்திய பிரசதெ மாநில அரசின் மகிழ்ச்சித் துடையானது சநர வங்கிடய அடமக்க முடிவுசெய்துள்ளது. 
சநர வங்கி என்பது பணத்துக்குப் பதிலாக சநரத்டத அலகாகப் பயன்படுத்தி செடவப் பரிமாற்ைத்டத 
ஏதுவாக்கும் ஒரு முடைடமயாகும். இந்த வங்கியில் உறுப்பினராக இருக்கும் ஒருவருக்கு செடவடய 
வைங்குவதன் மூலம் (சநரத்டத வைங்குதல்) ஒருவர் சநர வங்கியில் டவப்புச் செய்யலாம். 

 பின்னர் அவருக்கு ஓர் உதவி / செடவ சதடவப்படும்சபாது அந்த வங்கியின் பிை ஓர் உறுப்பினரிைம் 
இருந்து தனது டவப்டபப் பயன்படுத்தி சபற்றுக்சகாள்ளலாம். உலகின் முதலாவது சநர வங்கியானது 
1973ஆம் ஆண்டில் ெப்பானில் அடமக்கப்பட்ைது. 

10.நைப்பாண்டு US ஓப்பன் சைன்னிஸில் மகளிர் ஒற்டையர் பட்ைத்டத சவன்ைவர் யார்? 

A) ெியரங்கர ஆண்ட்ரஸ்ீகு  

B) கநரரலின் நவரஸ்னியரக்கி 

C) சிநெரனர ஹரபலெ் 

D)  நவரெி ஒசரகர 
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 இறுதிப்சபாட்டியில் செரீனா வில்லியம்டை 6-3, 7-5 என்ை செட் கணக்கில் வீழ்த்தி, நைப்பாண்டு US 

ஓப்பன் சைன்னிஸில் மகளிர் ஒற்டையர் பட்ைத்டத பியாங்கா ஆண்ட்ரீஸ்கு சவன்றுள்ளார். இந்த 
சவற்றியின் மூலம், கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்டையர் பட்ைத்டத சவன்ை முதல் கனடிய வீராங்கடன என்ை 
சபருடமடயயும் அவர் சபற்ைார். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 மத்திய அரசின் தூய்டம இந்தியா திட்ைத்தின்கீழ், தூய்டமயான புனித தலங்கடள உருவாக்கும் 
முயற்சியில் முதற்கட்ைமாக இந்தியா முழுவதும் பத்து புனித தலங்கள் சதர்வுசெய்யப்பட்ைன. இதில், 
மதுடர மீனாட்சி சொக்கநாதர் சகாவில் சதர்வுசெய்யப்பட்டு இரண்ைாம் பரிசு வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 சென்டன சகாயம்சபட்டில் தமிழ்நாட்டின் முதல் நவீன ஆதார் செடவ டமயம் திைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சதனி மாவட்ைம், சபாடிநாயக்கனூர் ெட்ைமன்ை சதாகுதிக்குட்பட்ை உப்பார்பட்டி, ெந்திர குப்த சமௌரியா 
பள்ளி வளாகத்தில், தமிழ்நாட்டின் 14ஆவது அரசு ெட்ைக்கல்லூரியிடன துடண முதலடமச்ெர் ஓ. 
பன்னீர் செல்வம் சதாைங்கிடவத்தார். 

 திருவில்லிப்புத்தூரில் கைந்த 79 ஆண்டுகளாக தயாரிக்கப்பட்டுவரும் 
தனிச்சுடவசகாண்ை பால்சகாவாவுக்கு நடுவணரசின் புவிொர் குறியீடு 
வைங்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த நகரத்தில், சமீபத்தில், இந்தியாவின் முதல் உலங்குவானூர்தி (helicopter) உச்சிமாநாடு 
நடைபபற்றது? 

A) பாட்னா 

B) டடராடூன்  

C) இலக்டனா 

D) புது தில்லி 

 உலங்குவானூர்திகள் மூலம் இடைப்டப விரிவுபடுத்துதல் என்ற கருப்பபாருளில் உத்தரகாண்ட் 
மாநிலத்தின் டைராடூனில் உள்ள சஹஸ்ரதாரா பஹலிட்டராம் என்ற இைத்தில் மத்திய உள்நாட்டு 
வான் டபாக்குவரத்து அடமச்சகத்தால் இந்தியாவின் முதல் உலங்குவானூர்தி உச்சிமாநாடு ஏற்பாடு 
பசய்யப்பட்ைது. டதசிய அளவில் MEDEVACஇல் இந்திய வான்படை உலங்குவானூர்திகளின் பங்கு 
குறித்து டபசுவதற்காக இந்திய வான்படையும் இந்த உச்சிமாநாட்டிற்கு அடைக்கப்பட்ைது. 

2. UNCCD COP 14 நடைபபறுகிற நகரம் எது? 

A) ககாழும்பு 

B) பாாிஸ் 

C) புது தில்லி  

D) கெனிவா 

 பாடலநிலமாதலுக்கு எதிரான ஐ.நா. தீர்மான உறுப்பினர்களின் 14ஆவது மாநாடு (UNCCD COP 14), 
பசப்ைம்பர்.2 - 13 வடர புது தில்லியில் நடைபபறுகிறது. நிலச்சீரழிடவயும் அதன் விடளவுகடளயும் 
மீட்ைடமப்படத இந்த மாநாட்டின் முக்கிய நிகழ்ச்சி நிரலாகும். ஐக்கிய நாடுகள் மாநாட்டில் பங்டகற்கும் 
ஆராய்ச்சியாளர்களின் கூற்றுப்படி, இந்திய சிவிங்கிப்புலி, இளஞ்சிவப்பு தடல வாத்து மற்றும் இந்திய 
கானமயில் ஆகியடவ பாடலநிலமாதல் காரைமாக அழிவின் விளிம்பில் உள்ளன. 

3.சமீபத்தில் காலமான வீரு கிருஷ்ைன், எந்த நைன வடிவத்தில், புகழ்பபற்ற இந்திய பாரம்பரிய 
நைனக்கடலஞராக இருந்தார்? 

A) டமாகினியாட்டம் 

B) கதக்  

C) கதகளி 

D) பரதநாட்டியம் 
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 ஹிந்தி நடிகரும் புகழ்பபற்ற கதக் நைனக்கடலஞருமான வீரு கிருஷ்ைன், மும்டபயில், பசப்.7 அன்று 
காலமானார். ‘இராஜா ஹிந்துஸ்தானி’, ‘துல்டஹ இராஜா’ மற்றும் ‘அடகடல ஹம் அடகடல தும்’ டபான்ற 
திடரப்பைங்களில் நடித்ததற்காக அவர் நிடனவுகூரப்படுகிறார். 

4.ஜம்மு & காஷ்மீர் இரண்ைாகப் பிரிபடுவடத டமற்பார்டவயிடும் குழுவின் தடலவர் யார்? 

A) சஞ்சய் மித்ரா  

B) கிாிராெ் பிரசாத் குப்தா 

C) அருண் டகாயல் 

D) K L மிஸ்ரா 

 இரு யூனியன் பிரடதசங்களாக பசயல்பைவிருக்கும் ஜம்மு & காஷ்மீரின் பசாத்துக்கள் மற்றும் கைன்கள் 
பங்கீடு பதாைர்பான ஆடலாசடனகடள வைங்குவதற்காக மூன்று உறுப்பினர்கள்பகாண்ை குழுடவ 
நடுவைரசு அடமத்துள்ளது. பாதுகாப்புத்துடற முன்னாள் பசயலர் சஞ்சய் மித்ரா, இந்தக் குழுவின் 
தடலவராக பசயல்படுவார். 2019 அக்டைாபர் 31 முதல் ஜம்மு - காஷ்மீர் இரு யூனியன் பிரடதசங்களாக 
பசயல்பைவுள்ளது. 

5.ஆசிய அடமச்சரடவகளுக்கு இடைடயயான எரிசக்தி பதாைர்பான எட்ைாவது வட்ைடமடச 
மாநாட்டை (AMER8) எந்த நாட்டுைன் இடைந்து இந்தியா நைத்தவுள்ளது? 

A) இஸ்டரல் 

B) வியட்நாம் 

C) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

D) மடலசியா 

 ஆசிய அடமச்சரடவகளுக்கு இடைடயயான எரிசக்தி பதாைர்பான எட்ைாவது வட்ைடமடச மாநாட்டை 
(8th Asian Ministerial Energy Roundtable - AMER8) ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துைன் இடைந்து இந்தியா 
நைத்தவுள்ளது. ஆசியாவிலும் உலகிலும் பபாறுப்புமிக்க வளர்ச்சிடய டமம்படுத்தும் டநாக்கில், மாறி 
வரும் உலகில் ஆற்றல் பாதுகாப்பு குறித்து விவாதிக்கவுள்ள இந்த மூன்றுநாள் மாநாட்டில் பபட்டராலிய 
மற்றும் இயற்டக எரிவாயுத் துடற அடமச்சரான தர்டமந்திர பிரதான் பங்டகற்கின்றார். 

6. 25ஆவது சீனியர் மகளிர் டதசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் பதாைங்கியுள்ள மாநிலம் எது? 

A) கதலுங்கானா 

B) அருணாசல பிரடதசம்  

C) ொா்கண்ட் 

D) உத்தர பிரடதசம் 
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 ஹீடரா சீனியர் மகளிர் டதசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்பின் 25ஆவது பதிப்பு, பசப்ைம்பர்.10 அன்று 
அருைாச்சல பிரடதசத்தின் பசிகாட்டில் பதாைங்கியது. 15 நாட்கள் நடைபபறும் இந்தச் சாம்பியன்ஷிப் 
நிகழ்வில், இந்தியா முழுவதுமிருந்து முப்பது அணிகள் பங்டகற்கின்றன. அந்த அணிகள் 8 குழுக்களாக 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

7.நைப்பாண்டு உலக தற்பகாடல தடுப்பு நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன? 

A) Take a Minute, Change a Life 

B) Working Together to Prevent Suicide  

C) Connect, Communicate, Care 

D) Light a candle near a Window? 

 தற்பகாடலகடளத் தடுக்க உலகளாவிய அர்ப்பணிப்பு மற்றும் நைவடிக்டககடள வைங்குவதற்காக 
ஒவ்டவார் ஆண்டும் பசப்.10 அன்று உலக தற்பகாடல தடுப்பு நாள் (World Suicide Prevention Day) 

கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. “Working Together to Prevent Suicide” என்பது நைப்பாண்டில் வரும் இந்த 
நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

8. 2019 துலீப் டகாப்டபக்கான பட்ைத்டத பவன்ற அணி எது? 

A) இந்தியா நீலம் 

B) இந்தியா பச்சச 

C) இந்தியா சிவப்பு  

D) இந்தியா மஞ்சள் 

 பபங்களூருவில் நைந்த இறுதிப்டபாட்டியில், இந்தியா பச்டச அணிடய ஓர் இன்னிங்ஸ் மற்றும் 38 
இரன்கள் வித்தியாசத்தில் டதாற்கடித்து துலீப் டகாப்டபக்கான டபாட்டியின் 58ஆவது பருவத்டத 
இந்தியா சிவப்பு அணி பவன்றுள்ளது. இந்தியா சிவப்பு அணிக்காக 153 இரன்கள் எடுத்த அபிமன்யு 
ஈஸ்வரன், ஆட்ைநாயகனாக டதர்வுபசய்யப்பட்ைார். 

9.எந்த நகரத்தில், இந்திய – இலங்டக கைல்சார் கைற்படை கூட்டுப்பயிற்சியான ‘SLINEX-2019’ 
பதாைங்கியுள்ளது? 

A) விசாகப்பட்டினம்  

B) புடன 

C) கசன்சன 

D) ககால்கத்தா 
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 ‘SLINEX-2019’ என்னும் இந்தியா மற்றும் இலங்டக கைற்படைகளுக்கு இடையிலான இருதரப்பு 
கைல்சார் பயிற்சியின் ஏைாம் பதிப்பு அண்டமயில் ஆந்திரத்தில் உள்ள விசாகப்பட்டின துடறமுகத்தில் 
பதாைங்கியது. ஒத்துடைப்டப டமம்படுத்துவடதாடு இரு கைற்படையினருக்கும் இடையிலான பரஸ்பர 
நம்பிக்டகடயயும் இயங்குதன்டமடயயும் டமலும் வலுப்படுத்துவடத இப்பயிற்சியின் டநாக்கமாகும். 

10.எந்த நகரத்தில், SCO உறுப்புநாடுகளுக்கான இராணுவ மருத்துவம் குறித்த முதல் மாநாடு 
நடைபபறவுள்ளது? 

A) புது தில்லி  

B) கபய்ெிங் 

C) மாஸ்டகா 

D) தாஷ்கண்ட் 

 சாங்காய் ஒத்துடைப்பு அடமப்பின் (SCO) உறுப்புநாடுகளுக்கான இராணுவ மருத்துவம் குறித்த முதல் 
மாநாடு பசப்.12-13 வடர புதுதில்லியில் நைத்த திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. இராணுவ மருத்துவத் துடறயில் 
உள்ள சிறந்த நடைமுடறகடளப் பகிர்ந்துபகாள்வது, திறன்கடள கட்ைடமப்பது & பபாதுடமயான 
சவால்கடள டகயாள்வது ஆகியன இந்த மாநாட்டின் டநாக்கங்களாகும். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 இந்திய அடயாடின் கைக்பகடுப்பு 2018-2019இல், அடயாடின் உப்டபப்பயன்படுத்தும் மாநிலங்களின் 
பட்டியலில் தமிழ்நாடு கடைசி இைத்டதப் பிடித்துள்ளது. தமிழ்நாடு, உப்பு உற்பத்தியில் நாட்டின் 
மூன்றாவது பபரிய மாநிலமாக உள்ளது இங்கு குறிப்பிைத்தக்கது. 61.9% டபர் மட்டுடம தமிழ்நாட்டில் 
அடயாடின் உப்டபப் பயன்படுத்துகின்றனர். 

 தமிழ்நாட்டிடலடய முதன்முடறயாக விழுப்புரம் மாவட்ைம் சின்னடசலத்தில் 100 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில், 

உலகத்தரத்தில் கால்நடை ஆராய்ச்சி டமயம் அடமக்கப்பைவுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்திய இரயில்வே குழந்தைகளுக்கான ைனது முைல் ‘ப ாழுதுவ ாக்குப்  குதி’தய எந்ை 
இரயில் நிதையத்தில் அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது? 

A) ஹஸ்ரத் நிசாமுதீன் 

B) பபாபால் 

C) விசாகப்பட்டினம்  

D) சத்ரபதி சிவாஜி முனனயம் 

 ஆந்திரத்தின் விசாகப் ட்டினம் இரயில் நிதையத்தில் இந்திய இரயில்வே குழந்தைகளுக்கான ைனது 
முைல் ‘Fun Zone – ப ாழுதுவ ாக்குப் குதி’தய அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. இரயில்வே நதைவேதைகளில் 
இரயிலுக்காக நீண்ைவநரம் காத்திருக்கும் வநரங்களில் குழந்தைகதள  ல்வேறு உள்ளரங்கு 
விதளயாட்டுகளில் ஈடு டுத்துேவை இைன் வநாக்கோகும். இது கிழக்குக் கைற்கதர இரயில்வேயின் 
ோல்வைர் பிரிவின் ஒரு புதுதேயான முயற்சியாகும். 

2. T20 சர்ேவைச கிரிக்பகட்டில் 100 விக்பகட்டுகதள வீழ்த்திய முைல்  ந்துவீச்சாளர் யார்? 

A) லசித் மலிங்கா  

B) முகமது ஷமி 

C) பகமரூன் பான்கிராப்ட் 

D) ஜஸ்பிாித் பும்ரா 

 இைங்தக கிரிக்பகட் அணிதயச் வசர்ந்ை ைசித் ேலிங்கா, நியூசிைாந்துக்கு எதிரான மூன்றாேது T20 
வ ாட்டியில், 4  ந்துகளுக்கு 4 விக்பகட்தை வீழ்த்தினார். இைன்மூைம், சர்ேவைச T20 வ ாட்டிகளில் 
100 விக்பகட்தை வீழ்த்திய முைல் வீரராக அேர் ஆனார். வேலும், 97 விக்பகட் வீழ்த்தியிருந்ை 
 ாகிஸ்ைான் அணிதயச் வசர்ந்ை ஷாஹித் அப்ரிடியின் சாைதனதய ேலிங்கா முறியடித்துள்ளார். 

3.ஆங்கிைக்கால்ோதயக் கைந்ை உைகின் மிகவும் இளம் நீச்சல் வீரரான பகளர்வி சிங்வி, எந்ை 
ோநிைத்தைச் வசர்ந்ைேராோர்? 

A) இராஜஸ்தான்  

B) குஜராத் 

C) ஹிமாச்சல பிரபதசம் 

D) மகாராஷ்டிரா 

 இராஜஸ்ைான் ோநிைம் உைய்பூதரச்வசர்ந்ை பகளர்வி சிங்வி (16), கைந்ை ஆகஸ்ட் ோைத்தில் 13 ேணி 
26 நிமிைங்களில் ஆங்கிைக் கால்ோதயக் கைந்ை உைகின் மிகவும் இளம் திறந்ைபேளி நீர்ப் ரப்பு 
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நீச்சல் வீரராக ஆனைன் மூைம் இந்தியாவுக்குப் ப ருதேவசர்த்துள்ளார். இந்ைக் கால்ோய், பைற்கு 
இங்கிைாந்தை ேை பிரான்சிலிருந்து பிரிக்கிறது ேற்றும் ேைகைலின் பைற்குப் குதிதய அட்ைாண்டிக் 
ப ருங்கைலுைன் இதைக்கும் ஒரு நீர்நிதையாகும். 

4.இந்திய  த்திரிதக அதேப்பின் (PTI) புதிய ைதைேராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளேர் யார்? 

A) K N சாந்த் குமாா் 

B) மபகந்திர பமாகன் குப்தா 

C) விஜய் குமாா் பசாப்ரா  

D) அவீக் குமாா் சா்க்காா் 

 இந்திய  த்திரிதக அதேப்பின் (PTI) ைதைேராக  ஞ்சா  வகசரி குழுேத்தின் ைதைதேயாசிரியர் 
விஜய் குோர் வசாப்ரா நியமிக்கப் ட்டுள்ளார்.  திப் ாளரும், தி இந்து  த்திரிதகயின் முன்னாள் 
ைதைதேயாசிரியருோன N ரவிக்குப்பிறகு அேர் இப் ைவிக்கு ேந்துள்ளார். இந்தியாவின் மிகப்ப ரிய 
பசய்தி நிறுேனம் PTI, புது தில்லிதய ைதைதேயிைோகக் பகாண்டு இயங்கி ேருகிறது. 

5. 40ஆேது சரளா புரஸ்காரருக்கு வைர்ந்பைடுக்கப் ட்டுள்ள பிர ை எழுத்ைாளர் யார்? 

A) ஹரபிரசாத் தாஸ் 

B) இராதா பமாகன் கடனாயக் 

C) மானசி பிரதான் 

D) பிரதீப் தாஷ்  

 புகழ்ப ற்ற ஒடிய எழுத்ைாளரான Dr. பிரதீப் ைாஷ் அேர்களுக்கு ேரும் அக்.26 அன்று ‘சாரு சி ார் ஓ 
சார்ஜியா’ என்ற அேரது கவிதை  தைப்பிற்காக ேதிப்புமிக்க ‘சரளா புராஸ்கர்’ ேழங்கி பகளரவிக்கப்  
- ைவுள்ளார். இந்ை விருது, ஒடிசாவின் முைன்தே இைக்கிய விருைாக அங்கீகரிக்கப் ட்டு, IMFA 

நிறுேனத்தின் பைாண்டு நிறுேனோன இந்திய உவைாகங்கள் ப ாதுத் பைாண்டு நிறுேனத்ைால் 
(IMPaCT) நிறுேப் ட்ைைாகும். IMFA லிட், இந்தியாவில் இரும்பு உவைாகக் கைதேகளின் முன்னணி 
ேற்றும் ஒவர முழுதேயான ஒருங்கிதைந்ை ையாரிப் ாளராகும். 

6. 2019 ஆசிய  சிபிக் ‘Golf Hall of Fame’க்கு வைர்வு பசய்யப் ட்டுள்ள இந்தியர் யார்? 

A) ஷியாம் சரண் 

B) தீபக் நயாா் 

C) பவன் முஞ்சல்  

D) பிரவீன் பசாபமஷ்வா் 
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 ஹீவரா வோட்வைாகார்ப் நிறுேனத்தின் ைதைேரும் வேைாண்தே இயக்குநருோன Dr.  ேன் முஞ்சல், 
ேரும் நே.6 அன்று 2019 ஆசிய  சிபிக் ‘Golf Hall of Fame’இல் இதைக்கப் டுோர். இைன்மூைம், 

ஏற்கனவே இந்ைப் ட்டியலில் உள்ள ஜாக் நிக்ைாஸ், வகரி பிவளயர் வ ான்ற  ை புகழ்ப ற்ற வகால்ப் 
வீரர்களுைன் அேர் இதைோர். 

 Dr.  ேன் முஞ்சல் ைனது இருசக்கர ேணிகத்தைத் ைவிர, வகால்ப், கால் ந்து, கள ஹாக்கி & கிரிக்பகட் 
ஆகிய விதளயாட்டுகளுக்கான  ன்னாட்டு விளம் ரைாரர்களுள் ஒருேரும் ஆோர். 

7. CRPD பைாைர் ான ஐ.நா குழுவின் 22ஆேது  திப்பு நதைப ற்ற நகரம் எது? 

A) ஜஜனிவா  

B) பாாிஸ் 

C) நியூயாா்க் 

D) ஜபா்லின் 

 ோற்றுத்திறனாளிகள் உரிதேகள் பைாைர் ான ஐ.நா சாசனத்தின் 22ஆேது அேர்வு, பசப்.2 & 3 ஆகிய 
வைதிகளில் பஜனிோவில் உள்ள UNHRCஇல் நதைப ற்றது. இந்ை அேர்வில், CRPD பைாைர் ான 
‘இந்தியாவில் ோற்றுத்திறனாளிகளின் நிதைதே’ குறித்ை இந்தியாவின் முைல் அறிக்தகதய ஐ.நா. 
 ரிசீைதனக்கு எடுத்துக்பகாண்ைது. இதில்  ங்வகற்ற இந்திய தூதுக்குழுவுக்கு சகுந்ைைா D காம்லின் 
ைதைதேைாங்கினார். UNCRPDஇன் கைதேகளுக்கு ஏற்  ோற்றுத்திறனாளிகளின் வேம் ாட்டுக்காக 
இந்திய அரசால் எடுக்கப் ட்ை முயற்சிகதள அப்வ ாது அேர் எடுத்துதரத்ைார். இந்ைத் தீர்ோனத்தின் 
35ஆேது பிரிவுக்கு இைங்க 2007 அக்.1 என பின்வனற்பு இட்டு இந்தியா இைற்கு ஒப்புைல் அளித்ைது.  

8.எந்ை நகரத்திலிருந்து வைசிய கால்நதை வநாய்கள் கட்டுப் ாட்டுத் திட்ைம் பைாைங்கப் ட்ைது? 

A) ஜசன்னன 

B) மதுரா  

C) காந்தி நகா் 

D) புது தில்லி 

 நாட்டில் உள்ள கால்நதைகளுக்கு ஏற் டும் கால் & ோய்ப் குதி வநாய், புரூபசைாஸிஸ் ஆகியேற்தற 
கட்டுப் டுத்ைவும், ஒழிக்கவும், வைசிய கால்நதை வநாய்த்ைடுப்புத் திட்ைத்தைப் பிரைேர் நவரந்திர வோடி 
உத்ைரப்பிரவைச ோநிைம் ேதுராவில் பைாைங்கிதேத்ைார்.  

 கால்நதைகள், எருதே, பசம்ேறி ஆடு, ஆடு,  ன்றிகள் உள்ளிட்ை 500 மில்லியனுக்கும் அதிகோன 
கால்நதைகளுக்கு சுோர் `13000 வகாடி பசைவில் ைடுப்பூசி வ ாடுேவை இத்திட்ைத்தின் வநாக்கோகும். 
இது 2024 ேதர ஐந்ைாண்டு காைத்திற்கு பசயல் டுத்ைப் டும். இதுைவிர, ‘ஸ்ேச்சைா ஹி வசோ’ திட்ைம் 
- 2019 ேற்றும் வைசிய பசயற்தக கருவூட்ைல் திட்ைத்தையும் அப்வ ாது அேர் பைாைங்கி தேத்ைார். 
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9.பிரைேர் நவரந்திர வோடியின் முைன்தேச் பசயைாளராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளேர் யார்? 

A) ஷியாம் சரண் 

B) ாியாத் பமத்யூ 

C) பிரபமாத் குமாா் மிஸ்ரா  

D) வீபரந்திர குமாா் 

 Dr. பிரவோத் குோர் மிஸ்ரா IAS (குஜராத்: 1972) பசப்ைம் ர்.11 முைல் அேலுக்கு ேரும் ேதகயில் பிரைேர் 
வோடியின் புதிய முைன்தேச் பசயைாளராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். இந்ை நியேனத்திற்கு முன்னர், 

அேர் பிரைேரின் கூடுைல் முைன்தேச் பசயைாளராகவும் அதேச்சரதே  ைவியிலும் இருந்ைார். 

10.இந்தியாவின் முைல்  ன்னாட்டு ேகளிர் ேர்த்ைக தேயத்தை அதேக்க முடிவுபசய்துள்ள 
ோநிை அரசு எது? 

A) மகாராஷ்டிரா 

B) கா்நாடகா 

C) பகரளா  

D) ஒடிசா 

 ப ண் பைாழில்முதனவோதர அதிகரிப் ைற்கும்  ாலின சேத்துேத்தைப் ப றுேைற்குோக நாட்டின் 
முைல்  ன்னாட்டு ேகளிர் ேர்த்ைக தேயத்தை (international Women’s Trade Centre - iWTC) வகாழிக் 

வகாட்டில் அதேக்க வகரள ோநிை அரசு முடிவுபசய்துள்ளது. இது ஐக்கிய நாடுகளின் நீடித்ை ேளர்ச்சி 
இைக்குகளுைன் (SDGs’) ஒத்துப்வ ாகிறது. "விஷன் 2020"இன் கீழ் iWTCஇன் முைல் கட்ைப் ணிகள் 
பசயல் டுத்ைப் ை உள்ளன. இது 2021ஆம் ஆண்டுக்குள் முடிக்க திட்ைமிைப் ட்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 திருபநல்வேலி ோேட்ைம், கல்லிதைக்குறிச்சியில் உள்ள அருள்மிகு குைவசகரமுதையார் உைனுதற 
அறம்ேளர்த்ைநாயகி அம்ேன் வகாவிலிலிருந்து 37 ஆண்டுகட்கு முன்பு திருடுவ ான, 700 ஆண்டுகள் 
 ழதேோய்ந்ை நைராஜர் சிதைதய பேட்ராஸ் உயர்நீதிேன்ற சிறப்பு விசாரதைக் குழுவினர் 
மீட்டுள்ளனர். இந்ைக் வகாவில், ேன்னர் குைவசகர  ாண்டியனால் கட்ைப் ட்ைைாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. “K2-18b” என்னும் மீ புவியின் வளிமண்டலத்தில் நீராவியைக் கண்டறிை அறிவிைலாளர்கள் 
பைன்படுத்திை த ாயலந ாக்கி எது? 

A) மிகப்பபரிய ப ரலைந ரக்கி 

B) ஹப்பிள் விண்பவளி ப ரலைந ரக்கி  

C) ஆஸ்ட்ந ரசரட் 

D) Spektr – RG 

 இலண்டன் பல்கயலக்கழக கல்லூரியின் வானிைலாளர்கள், NASAஇன் ஹப்பிள் விண்தவளி 
த ாயலந ாக்கியிலிருந்து  ரயவப் பைன்படுத்தி, ‘K2-18b’ எனப்படும் புவி அளவிலான நகாளின் 
வளிமண்டலத்தில் மு ன்முயைைாக நீராவியைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். ‘K2-18b’ என்னும் இந் ப் 
புைக்நகாள்,  மது புவியைப்நபான்று எட்டு மடங்கு நியை தகாண்ட ாக இருப்ப ால் இது, ‘மீ புவி–Super 

Earth’ என்று அயழக்கப்படுகிைது. 

 இது லிநைா விண்மீன் மண்டலத்தில், புவியிலிருந்து 110 ஒளி ஆண்டுகள் த ாயலவில் ஒரு சிவப்பு 
குள்ள  ட்சத்திரத்ய ச் சுற்றிவருகிைது. இக்நகாள் மு ன்மு லில் NASAஇன் தகப்லர் விண்கலத் ால் 
2015ஆம் ஆண்டில் கண்டறிைப்பட்டது. புைக்நகாள் என்பது  மது சூரிை மண்டலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட 
ஒரு நகாயளக் குறிக்கிைது. 

2.எந்  இந்திை தூ ருக்கு ஐக்கிை அரபு அமீரகத்தின் மு ல் ர ‘Order of Zayed II’ விருது வழங்கி 
தகளரவிக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) இ வீஷ் குமரர் 

B)  வ் ீப் சிங் சூரி  

C) இ ஹி மசூம்  ரசர 

D) லசய ் அக்பரு ீன் 

 ஐக்கிை அரபு அமீரகத்தின் ஜனாதிபதி நேக் கலீபா பின் சயீத் அல்  ஹிைான், இந்திை தூ ர்  வ்தீப் 
சிங் சூரிக்கு மு ல் ர ‘Order of Zayed II’ விருய  வழங்கியுள்ளார். இரு ாடுகளுக்கும் இயடயிலான 
 ட்புைவுகள் & ஒத்துயழப்யப நமம்படுத்துவ ற்கும் வலுப்படுத்துவ ற்கும் அவராற்றிை பங்களிப்யப 
அங்கீகரிக்கும் வி மாக அவருக்கு இந்  விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

3. Cheapflightsall.com என்னும் உலகின் மிகப்தபரிை நியல வயலத் ளத்ய  உருவாக்கிை 
அமித் சர்மா, எந்   கரத்ய ச் நசர்ந் வராவார்? 

A) புநன   B)  ிை்ைி  

C) பபங்களூரு  D) இ ரஞ்சி 
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 தில்லியில் வசிப்பவரும், Cheapflightsall.comஇன் உரியமைாளருமான அமித் சர்மா, உலகின் மிகப் 
தபரிை நியலவயலத் ளமான (static website) Cheapflightsall.comஐ உருவாக்கியுள்ளார். 

 இந் ச் சா யனயின் மூலம், லிம்கா சா யனகள் நூல் - 2019, பன்னாட்டு சா யனகள் நூல் - 2018, 

உலக சா யனகள் நூல் - 2019, இந்திை சா யனைாளர்கள் சா யன நூல் - 2019, இந்திை 
சா யனகள் நூல் - 2019 மற்றும் ஆசிைா சா யனகள் நூல் – 2019 மு லிை 6 தவவ்நவறு சா யன 
நூல்களில் அவர்  னது தபையர பதிவு தசய் ார். 

4.சமீபத்தில் காலமான இராஜநசகர், எந் ப் பிராந்திை தியரயுலகில் மூத்   டிகர் - இைக்கு ராக 
இருந் ார்? 

A)  மிழ்  

B) மலையரளம் 

C) ப லுங்கு 

D) கன்னடம் 

 மூத்   மிழ்  டிகரும், ஒளிப்பதிவாளரும், இைக்கு ருமான ராஜநசகர் (61), தசப்.8 அன்று தசன்யனயில் 
காலமானார். பல முன்னணி த ாயலக்காட்சித் த ாடர்களில்  டித்துள்ள இவர், ‘சரவணன் மீனாட்சி’ 
த ாடர் மூலம் அண்யமக்காலங்களில் பிரபலமாக அறிைப்பட்டார். 

5.எந்  ஆற்றில், இந்திைாவின் 2ஆவது ஆற்றுவழி பல்வயக முயனைம் கட்டப்பட்டுள்ளது? 

A) யமுலன 

B) பி ம்மபு ் ி ர 

C) நகர ரவரி 

D) கங்லக  

 இந்திைாவின் 2ஆவது ஆற்றுவழி பல்வயக நபாக்குவரத்து முயனைமானது பிர மர் நமாடிைால் 
ஜார்கண்டில் உள்ள சாஹிப்கஞ்சில் தசப்.12 அன்று திைந்து யவக்கப்பட்டது. இ யன, ஜல் மார்க் 
விகாஸ் திட்டத்தின்கீழ், கங்யகைாற்றில், இந்திை நீர்வழிப் நபாக்குவரத்து ஆயணைம் கட்டியுள்ளது. 
சுமார் 2 ஆண்டுகளில் `290 நகாடி தசலவில் இது கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 சாஹிப்கஞ்சில் உள்ள இந்  முயனைம், ஜார்க்கண்ட் மற்றும் பீகார் மாநிலத்தில் தசய்ைப்பட்டு வரும் 
த ாழில்கயள உலக சந்ய  அளவுக்கு தகாண்டுதசல்லும். நமலும், இந்திை – ந பாளம் இயடநை 
சரக்குப் நபாக்குவரத்து இயணப்யபயும் இது வழங்கும். இந்திைாவின் மு ல் ஆற்றுவழி பல்வயக 
நபாக்குவரத்து முயனைம், வாரணாசியில் கட்டப்பட்டது. 
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6. ‘Savarkar: Echoes from a forgotten past’ என்ை நூலின் ஆசிரிைர் ைார்? 

A) ந ரமிைர  ரப்பர் 

B) விக் ம் சம்ப ்  

C) இர்பரன் ஹபீப் 

D)  ரமச்ச ் ி  குகர 

 ‘Savarkar: Echoes from a forgotten past’ என்ை நூயல தபங்களூருயவச் நசர்ந்  வரலாற்ைாசிரிைர் 
விக்ரம் சம்பத் எழுதியுள்ளார். இது, விடு யலப் நபாராளியும்  த்துவவாதியுமான வி ாைக்  ாநமா ர் 
சாவர்க்கரின் (வீர் சாவர்க்கர்) வரலாற்யை அவர் பிைந்  1883இலிருந்து 1924இல் இரத்னகிரியில் 
அவருக்கு வழங்கப்பட்ட நிபந் யனக்குட்பட்ட விடு யல வயர விவரிக்கிைது. 

7.இந்திைாவின் மு ல் டிஜிட்டல் திையம யமைத்ய  அயமபப் ற்காக NITI ஆநைாக்கால் த ரிவு 
தசய்ைப்பட்டுள்ள நிறுவனம் எது? 

A) பமக்கின்சி (McKinsey)  

B) கூகிள் 

C) லமக்ந ரசரப்ட் 

D) ரிலையன்ஸ் 

 இந்திைாவின் மு ல் டிஜிட்டல் திையம யமைத்ய  (Digital Capability Centre - DCC) அயமப்ப ற்காக 
தமக்கின்சி & நிறுவனத்ய  NITI ஆநைாக் ந ர்ந்த டுத்துள்ளது. இது, நமம்பட்ட த ாழில்நுட்பங்கயள 
காட்சிப்படுத்தும் மற்றும் வளர்ந்துவரும் புத் ாக்கங்களுக்கு ஒரு நசா யன யமைமாகவும் விளங்கும்.  

 ஆச்தசன், சிகாநகா, சிங்கப்பூர், தவனிஸ் மற்றும் தபய்ஜிங் ஆகிை இடங்களில் ஏற்கனநவ இதுநபான்ை 
5 டிஜிட்டல் திையம யமைங்கயள தமக்கின்சி  னது ஆ ரவில்  டத்தி வருகிைது. DCC என்பது ஒரு 
 னித்துவமிக்க டிஜிட்டல் உற்பத்தி கற்ைல் யமைமாகும். இது நிறுவனத்தின்  யலவர்கள் மற்றும் 
அ ன் பணிைாளர்கயள அடுத்   யலமுயை த ாழில்நுட்பத்தில் அனுபவம் மிக்கவர்களாக மாற்ை 
தசைல்படுகிைது. பயிலரங்குகள் / அமர்வுகயள  டத்துவ ன் மூலம் அவர்களின் தசைல்பாடுகள், 

வடிவயமப்பு மற்றும் உற்பத்தித்திையன நமம்படுத்  இது உ வுகிைது. 

8.தவற்று தவண்சுருட்டு தபாதிையல (cigarette packaging) தவளியிட்ட மு ல் ஆசிை  ாடு எது? 

A)  ரய்ைர ்து  

B) இ ்ந ரநனசியர 

C) இ ் ியர 

D) சிங்கப்பூர் 
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 தவற்று (படங்கள் ஏதுமற்ை) தவண்சுருட்டு தபாதிையல (cigarette packaging) தவளியிட்ட மு ல் ஆசிை 
 ாடு  ாய்லாந்து ஆகும். அந் ாட்டில், தவண்சுருட்டு நுகர்வால் உடல் ல பாதிப்பு மிகப்தபரிை அளவிலும் 
புயகபிடித் ல் த ாடர்பான ந ாய்கள் மரணத்திற்கு ஒரு முக்கிை காரணமாகவும் இருந்து வருகிைது.  

  ரப்படுத் ப்பட்ட இப்தபாதிைலில், உடலில் புயகயியலைால் ஏற்படும் வியளவுகள் பற்றிை வயரகயல 
படமும் எளிை எழுத்துருவில் எழு ப்பட்ட இலச்சியன ஏதுமற்ை நிறுவனப்தபைரும் உள்ளது. 2012இல், 

தவற்றுப் தபாதிைல் முயையை அறிமுகப்படுத்திை உலகின் மு ல்  ாடாக ஆஸ்திநரலிைா ஆனது. 

9.தரானால்நடா யலநடான்ஜாம், எந்  வியளைாட்டுடன் த ாடர்புயடைவர்? 

A) ஹரக்கி 

B) கு ்துச்சண்லட 

C) மி ிவண்டி ஓட்டு ை் (Cycling)  

D) கரை்ப ்து 

 புது தில்லியில் உள்ள இந்திராகாந்தி உள்ளரங்கத்தில்  டந்  2019 டிராக் ஆசிை நகாப்யபக்கான 
மிதிவண்டி ஓட்டும் நபாட்டியில், இந்திைாயவச் நசர்ந்  தரானால்நடா யலநடான்ஜாம்  னது 4ஆவது 
 ங்கப்ப க்கத்ய  தவன்ைார்.  யடதபற்ை நபாட்டிகளில், ஆண்கள் ஜூனிைர் 200 மீட்டர் நபாட்டியின் 
 குதிச்சுற்றில் 10.065 வினாடிகளில் நபாட்டியை முடித்து புதிை ஆசிை சா யனயையும் தரானால்நடா 
பயடத் ார். முன்ன ாக, இச்சா யனயை சீனாவின் லியு குய் யவத்திருந் ார். ஒட்டுதமாத் மாக, 10 

 ங்கம், 8 தவள்ளி மற்றும் 7 தவண்கலங்களுடன் இந்திைா ப க்கப்பட்டிைலின் மு லிடத்தில் உள்ளது. 

10.நபாக்குவரத்து குறித்  நிகழ்ந ரத்  கவல்கயள வழங்குவ ற்காக, எந் த் த ாழில்நுட்ப 
நிறுவனத்துடன் குருகிராம் காவல்துயை இயணந்துள்ளது? 

A) லமக்ந ரசரப்ட் 

B) நபஸ்புக் 

C) கூகிள்  

D) இன்நபரசிஸ் 

 திட்டமிடப்பட்ட சாயல மூடல்கள், தியச திருப்பு ல், சாயல விபத்து த ாடர்பான நபாக்குவரத்து 
எச்சரிக்யககள் நபான்ை நபாக்குவரத்து த ாடர்புயடை  கவல்கயள தபாதுமக்கள் பைன்பாட்டிற்காக 
நிகழ்ந ரத்தில் வழங்குவ ற்காக குருகிராம் நபாக்குவரத்துக் காவல்துயைைானது கூகிள் நமப்ஸுடன் 
ஒப்பந் ம் தசய்துள்ளது. இந்  ஏற்பாட்டின் பின்னணியில் உள்ள அடிப்பயட நைாசயன என்னதவனில், 

பைணிகள்  ங்கள் பைண அனுபவத்ய  சிரமமில்லாமல் நமற்தகாள்ள உ வுவ ாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘முக்கியமந்திரி வியாபாரி சமூஹிக் நிஜி துர்கத்னா பீமா யயாஜனா’வை த ாடங்கியுள்ள 
மாநில அரசு எது? 

A) ஹிமாச்சல பிரதேசம் 

B) உே்ேர பிரதேசம் 

C) மே்ேிய பிரதேசம் 

D) ஹாியானா  

 பதிவுதசய்யப்பட்ட சிறு மற்றும் நடுத் ர ைணிகர்களுக்காக ‘முக்கியமந்திரி வியாபாரி சமூஹிக் நிஜி 
துர்கத்னா பீமா யயாஜனா’ (MVSNDBY) மற்றும் ‘முக்கியமந்திரி வியாபாரி க்ஷதிபுர்த்தி பீமா யயாஜனா 
(MVKBY) ஆகிய இரண்டு காப்பீட்டு திட்டங்கவள ஹரியானா அரசு சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

 துர்கத்னா யயாஜனாவின்கீழ், `5 இலட்சமும் மற்ற திட்டத்தின்கீழ் `5 - `25 இலட்சம் ைவரயும் 
காப்பீட்டுத்த ாவக ைழங்கப்படும். இவ்விரண்டு திட்டங்களின் கீழ்ைரும் 38 யகாடி ைணிகர்களின் 
காப்பீட்டுத்  ைவைவய மாநில அரயச தசலுத்தும். ஹரியானா பண்டங்கள் மற்றும் யசவைகள் ைரி 
(HGST) சட்டம், 2017இன் கீழ் பதிவுதசய்யப்பட்ட ைணிகர்கள் இந் த் திட்டங்களின் கீழ் ைருைார்கள். 

2. "சிவறகளில் குற்றச்தசயல்கள் மற்றும் தீவிரைா மயமாக்கல்" குறித்  ய சிய மாநாட்வட 
ஏற்பாடு தசய்  அவமப்பு எது? 

A) BSF 

B) CISF 

C) BPR&D  

D) CRPF 

 காைலர் ஆராய்ச்சி மற்றும் யமம்பாட்டு பணியகமானது (BPR&D) அண்வமயில், “Criminal Activities and 

Radicalization in Jails : Vulnerability of Inmates and Jail Staff and their Protection” என்ற  வலப்பிலான 
ய சிய மாநாட்வட புது தில்லியில் ஏற்பாடு தசய் து. 

 ய சிய அளவில் அவனத்து நிவலயிலுள்ள சிவற ஊழியர்களுக்கும் பல்யைறு தசயல்பாட்டு மற்றும் 
நிர்ைாக பிரச்சவனகள் குறித்  அைர்களின் யநர்வமயான கருத்துக்கவளப் பகிர்ந்து தகாள்ள ஒரு 
 ளத்வ  ைழங்குைய  இந்  2 நாள் மாநாட்டின் யநாக்கமாகும். 
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3.த ன்கிழக்காசியாவின் மிகப்தபரிய சூரிய மின்னாற்றல் பண்வைவய திறந்துள்ள நாடு எது? 

A) ோய்லாந்து 

B) வியட்நாம்  

C) இந்தோதனசியா 

D) மியன்மாா் 

 த ன்கிழக்காசியாவின் மிகப்தபரிய சூரிய மின்னாற்றல் பண்வைவய வியட்நாம் அண்வமயில் 
திறந் து. இது ஆண்டுய ாறும் 688 மில்லியன் KW மின்சாரத்வ  உற்பத்தி தசய்யும் திறன்தகாண்டது. 
வியட்நாமில் உள்ள மிகப்தபரிய தசயற்வக ஏரியான தடள வடங் நீர்த்ய க்கத்தில், இந்  தடள வடங் 
சூரிய ஆற்றல் ைளாகம் கட்டப்பட்டுள்ளது. 3,20,000 வீடுகளுக்கு மின்சாரம் ைழங்கும் வி மாக 
நாட்டின் சூரிய மின்னுற்பத்தி ஆற்றலில் 10% உற்பத்திவய இது தசய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

4. ‘வமத்ரீ – 2019’ என்னும் இந்தியா -  ாய்லாந்து கூட்டு இராணுைப்பயிற்சி நடத் ப்படும் 
மாநிலம் எது? 

A) தமகாலயா  

B) சே்ேீஸ்கா் 

C) நாகாலாந்து 

D) மிதசாரம் 

 இந்தியாவுக்கும்  ாய்லாந்துக்கும் இவடயிலான கூட்டு இராணுைப் பயிற்சியான, ‘வமத்ரீ – 2019’ 
தசப்.16-29 ைவர உம்யராய் (யமகாலயா) அயல்நாட்டு பயிற்சி வமயத்தில் நடத் ப்படுகிறது. அந் ந்  
நாடுகளில், பல்யைறு பயங்கரைா  எதிர்ப்பு நடைடிக்வககளில் ஈடுபட்டயபாது தபறப்பட்ட நுட்பங்கவள, 
அனுபைங்கவளப் பகிர்ந்துதகாள்ைய  இந் ப் பயிற்சியின் யநாக்கமாகும். 

5.சர்ைய ச நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி  டுப்புத்திறன் ஆராய்ச்சி மற்றும் யமம்பாட்டு வமயத்தின் 
(Global Anti - Microbial Resistance Research and Development (R & D) Hub)  வலவமயகம் 
அவமந்துள்ள இடம் எது? 

A) தபாலந்து 

B) ஜொ்மனி  

C) ஆஸ்ேிாியா 

D) பிரான்ஸ் 

 இந்தியா, அண்வமயில், சர்ைய ச நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி  டுப்புத்திறன் ஆராய்ச்சி மற்றும் யமம்பாட்டு 
வமயத்தின் உறுப்பினரானது. இம்வமயம் 2018இல் உலக நலைாழ்வு அவையின் 71ஆைது அமர்வின் 
யபாது த ாடங்கப்பட்டது. இ ன்  வலவமயகம் தஜர்மனியில் அவமந்துள்ளது. 
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 நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பியின்  டுப்புத்திறனில் ஆராய்ச்சி & யமம்பாட்டுக்கு நாடுகள் எவ்ைளவு ைளங்கவள 
ஒதுக்கீடு தசய்யலாம் எனத்தீர்மானிக்க, அைற்றுக்கு உ வுைவ  இது யநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 
இந்தியா யபான்ற ைளர்ந்துைரும் நாடுகளில் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பியின்  டுப்புத்திறன் என்பது ஒரு 
தபருஞ்சிக்கலாக உள்ளது. ஏதனனில், ைளர்ந்துைரும் நாடுகளில் த ாற்றுயநாய்களின் பாதிப்பு மிக 
அதிகமாகவும், நல்ைாழ்வுக்கான ைள ஒதுக்கீடுகள் குவறைாகவும் உள்ளன. 

6.பன்னாட்டு கிரிக்தகட்டில் இரண்டு ‘ஹாட்ரிக்’ விக்தகட்டுகவள வீழ்த்திய மு ல் தபண்மணி 
என்ற தபருவமவயப்தபற்ற யமகன் ஷூட், எந்  நாட்வடச் யசர்ந் ைராைார்? 

A) தமற்கிந்ேிய ேீவுகள் 

B) ஆஸ்ேிதரலியா  

C) ஜேன்னாப்பிாிக்கா 

D) நியூசிலாந்து 

 ஆஸ்தியரலிய யைகப்பந்து வீச்சாளரான யமகன் ஷூட், சர்ைய ச கிரிக்தகட்டில் இரண்டு ‘ஹாட்ரிக்’ 
விக்தகட்டுகவள வீழ்த்திய மு ல் தபண்மணி என்ற தபருவமவயப்தபற்றுள்ளார். தசப்டம்பர்.12 அன்று 
ஆன்டிகுைாவில், யமற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான மூன்றாைது ஒருநாள் யபாட்டியில், ஒருநாள் 
யபாட்டிகளில் ‘ஹாட்ரிக்’ விக்தகட்டுகவள வீழ்த்திய ஒயர ஆஸ்தியரலிய கிரிக்தகட் வீராங்கவன என்ற 
தபருவமவயயும் ஷூட் தபற்றுள்ளார்.  னது மு ல் ‘ஹாட்ரிக்’வக 2018இல், இந்தியாவுக்கு எதிரான 
T20 யபாட்டியில் ஷூட் தபற்றார். 

7.ைாழ்க்வகத் திறன்களுக்கான பாடத்திட்டத்வ  (ஜீைன் தகளஷல்) அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 
மத்திய அவமச்சகம் எது? 

A) இளளதயாா் விவகாரங்கள் & விளளயாட்டு அளமச்சகம் 

B) சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிளல மாற்ற அளமச்சகம் 

C) ேிறன் தமம்பாடு & ஜோழில்முளனதவாா் அளமச்சகம் 

D) மனிே வள தமம்பாட்டு அளமச்சகம்  

 மத்திய மனி ைள யமம்பாட்டுத்துவற இவையவமச்சர் சஞ்சய் ய ாத்யர, அண்வமயில் புது தில்லியில், 
பல்கவலக்கழக மானியக்குழுைால் (UGC) ைடிைவமக்கப்பட்ட ைாழ்க்வகத் திறன்களுக்கான பாடத் 

திட்டத்வ  (ஜீைன் தகளஷல்) அறிமுகப்படுத்தினார். 

 ைகுப்பவற கற்றல் (அ) ைாழ்க்வக அனுபைம் மூலம் ஒரு  னிநபர் தபற்ற ைாழ்க்வகத் திறன்களின் 
த ாகுப்வப இந் ப் பாடத்திட்டம் உள்ளடக்கியுள்ளது. அவை, அன்றாட ைாழ்க்வகயில் எதிர்தகாள்ளும் 
சிக்கல்கவளச் சமாளிக்க உ வும்.  ான் &  னது ஒட்டுதமாத்  சமு ாயத்தின் முன்யனற்றத்திற்காக 
ஒவ்தைாரு  னிநபரும் அகைளவிலும் புறைளவிலும் தகாண்டிருக்க யைண்டிய முக்கிய திறன்கள் 
இதில் அடங்கும். 
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8.எந்  UNCCD நிகழ்வில், ‘ைறட்சி கருவிப்தபட்டி’ அதிகாரப்பூர்ைமாக தைளியிடப்பட்டது? 

A) COP 15 

B) COP 16 

C) COP 17 

D) COP 14  

 ஐ.நா அவையின் பாவலநிலமா லுக்கு எதிரான தீர்மானத்தில் (UNCCD) உள்ள உறுப்புநாடுகளின் 
14ஆைது மாநாட்டின்யபாது (COP 14), ‘ைறட்சி கருவிப்தபட்டி – Drought Toolbox’ அதிகாரப்பூர்ைமாக 
தைளியிடப்பட்டது. நாடுகளால்  ங்கள் பிராந்தியங்களில் ஏற்படும் ைறட்சி அபாயங்கவள முன்கூட்டியய 
மதிப்பிடுை ற்கு இவ  பயன்படுத்  முடியும். 

 இந் க் கருவிப் தபட்டியானது மண்ணின் ஈரப்ப ம், மவழ குறித்   ரவு மற்றும்  ற்யபாவ ய மற்றும் 

கடந் கால தைப்பநிவல குறித்   ரவு உள்ளிட்ட முப்பது அம்சங்கவளப் பயன்படுத்துகின்றது. இந் க் 
கருவிப் தபட்டியால், தைவ்யைறு புவியியல் பகுதிகளில் ைறட்சியினால் ஏற்படும் பாதிப்புகவளத் 
துல்லியமாக கணிக்கவியலும். 

9. 2019 ஆசிய சமு ாய யகம் யசஞ்சர் விருதுக்கு ய ர்வு தசய்யப்பட்டுள்ள இந்திய காைல்துவற 
அதிகாரி யார்? 

A) R ஸ்ரீதலகா 

B) சஞ்சுக்ோ பராஷா் 

C) ரூபா ேிவாகா் முட்கில் 

D) சாயா சா்மா  

 தில்லியில், மருத்துை மாைவி நிர்பயா கூட்டு பாலியல் ைன்புைர்வு தசய்யப்பட்ட ைழக்வக விசாரித்து, 

குற்றைாளிகளுக்கு மரை  ண்டவன ைாங்கிக்தகாடுத்  காைல்துவற அதிகாரி சாயா சர்மா, 2019ஆம் 
ஆண்டுக்கான, ‘ஆசிய சமூக மாற்றத்துக்கான விருது’க்கு ய ர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார். 

 ஆசிய சமூக அவமப்பு என்பது அதமரிக்காவின் நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள கலாசார அவமப்பாகும். 
இந்  அவமப்பு சார்பில், ஆசியாவின் எதிர்காலத்துக்கு சிறப்பாக பணியாற்றியைர்கவள தகளரவிக்கும் 
ைவகயில், 2014 மு ல், 'ஆசிய சமூக மாற்றத்துக்கான விருது ' ைழங்கி தகளரவித்து ைருகிறது. 

 இந்  ஆண்டுக்கான விருதுக்கு, சாயா சர்மா உட்பட ஆறு தபண்கள் ய ர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளனர். 
விருது ைழங்கப்பட்ட ஆண்டு மு ல், விருது தபறுயைார் அவனைருயம தபண்களாக இருப்பது இதுயை 
மு ல் முவறயாகும். 
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10. ‘பத்ம விபூஷன்’ விருதுக்கு பரிந்துவரக்கப்பட்ட மு ல் இந்திய  டகள வீராங்கவன யார்? 

A) P V சிந்து 

B) சாக்ஷி மாலிக் 

C) தமாி தகாம்  

D) ேீபா கா்மாகா் 

 மணிப்பூவரச் யசர்ந்  M C யமரி யகாம், விவளயாட்டு அவமச்சகத் ால் ‘பத்ம விபூஷன்’ விருதுக்கு 
பரிந்துவரக்கப்பட்ட மு ல் இந்திய  டகள வீராங்கவன என்ற தபருவமவயப் தபற்றுள்ளார்ர். 6 முவற 
உலக அதமச்சூர் குத்துச்சண்வட சாம்பியனான ஒயர வீராங்கவனயும் ஏழு உலக சாம்பியன்ஷிப் 
யபாட்டிகளில் ஒவ்தைான்றிலும் ப க்கம் தைன்ற ஒயர குத்துச்சண்வட வீராங்கவனயுமாைார் யமரி 
யகாம். 

 பரிந்துவரகள் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டால், தசஸ் வீரர் விஸ்ைநா ன் ஆனந்த், கிரிக்தகட் வீரர் சச்சின் 
தடண்டுல்கர் மற்றும் மவலயயற்ற வீரர் சர் எட்மண்ட் ஹிலாரி ஆகியயாருக்குப் பிறகு ‘பத்ம விபூஷன்’ 
விருவ ப் தபறும் நான்காைது விவளயாட்டு ஆளுவமயாக யமரி யகாம் இருப்பார். யமரி யகாம், 
2013இல் ‘பத்ம பூஷன்’ விருவ யும், 2006இல் ‘பத்மஸ்ரீ’ விருவ யும் தைன்றார். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

  மிழ்நாட்டில் மாநிலப் பாடத்திட்டத்வ ப் பின்பற்றிைரும் அவனத்துப் பள்ளிகளிலும் நிகழாண்டு 
(2019-20) மு ல் ஐந்து மற்றும் எட்டாம் ைகுப்பு மாைாக்கர்களுக்கும் தபாதுத்ய ர்வு நடத் ப்படும் 
எனத்  மிழ்நாடு அரசின் பள்ளிக்கல்வித் துவற அறிவித்துள்ளது. 

 மதுவர மீனாட்சியம்மன் தசாக்கநா ர் யகாவிலில் ைரும் தீபாைளி (அக்யடாபர்.27) மு ல் பக் ர்களுக்கு 
இலைசமாக இலட்டு பிரசா மாக ைழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘முக்கியமந்திரி தால் ப ாஷித் பயாஜனா’வை ததாடங்கியுள்ள மாநில அரசு எது? 

A) ஹிமாச்சல பிரதேசம் 

B) உே்ேர பிரதேசம் 

C) மே்ேிய பிரதேசம் 

D) உே்ேரகாண்ட்  

 மாநிலத்தில் உள்ள ஏவை மக்களுக்கு மலிவு விவலயில்  ருப்பு ைவககவள விநிபயாகிப் தற்காக 
உத்தரகாண்ட் அரசு அண்வமயில், ‘முக்கியமந்திரி தல் ப ாஷித் பயாஜனா’வை அறிமுகப் டுத்தியது.  

 இத்திட்டத்தின்  டி, ஒவ்தைாரு மாதமும் 23.32 இலட்சம் குடும்  அட்வடதாரர்களுக்கு மானிய 
விவலயில் 2 கிபலா  ருப்பு ைவககள் கிவடக்கும். தகாண்வடக்கடவல ஒரு கிபலா / மாதத்திற்கு ̀ 44 
என்ற விவலயில் கிவடக்கும். இந்தக் கடவலயின் தற்ப ாவதய சந்வத விவல, கிபலாவுக்கு `65 - 
70 ைவர உள்ளது. 

2. எந்தத் பததியில், ஹிந்தி தமாழி நாள் தகாண்டாடப் டுகிறது? 

A) சசப்டம்பா் 12 

B) சசப்டம்பா் 13 

C) சசப்டம்பா் 14  

D) சசப்டம்பா் 15 

 பதசிய ஹிந்தி தமாழி நாள் (National Hindi Day), ஒவ்பைார் ஆண்டும் தசப்டம் ர்.14 அன்று இந்தியாவில் 
தகாண்டாடப் டுகிறது. 1949ஆம் ஆண்டு இபத நாளில் இந்தியாவின் அரசியலவமப்பு அவையானது 
பதைநாகரி எழுத்துைடிவில் எழுதப் ட்ட ஹிந்திவய 343ஆைது பிரிவின் கீழ், ஹிந்தியக் குடியரசின் 
அலுைல்பூர்ை தமாழியாக அறிவித்தது. இந்தியாவில் தமாத்தம் 22 அட்டைவைப் டுத்தப் ட்ட தமாழிகள் 
உள்ளன. அதில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய இரண்டு தமாழிகளும் அதிகாரப்பூர்ைமாக இந்திய 
ஒன்றிய அரசாங்கத்தால்  யன் டுத்தப் டுகின்றன. 

3. த ப்ஸிபகா நிறுைனத்தின், விவளயாட்டின்ப ாது அருந்தப் டும்  ானமான ‘Gatorade’இன் 
விளம் ர தூதராக பதர்வு தசய்யப் ட்டுள்ள இந்திய தடகள வீரர் / வீராங்கவன யார்? 

A) பஜ்ரங் புனியா 

B) விதனஷ் தபாகே் 

C) ஹிமா ோஸ்  

D) சசளரப் சவுே்ாி 
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 அஸ்ஸாம் மாநிலத்வதச் பசர்ந்த இந்திய தடகள வீராங்கவனயான ஹிமா தாஸ், த ப்ஸிபகா 
நிறுைனத்தின், விவளயாட்டின்ப ாது அருந்தப் டும்  ானமான ‘Gatorade’இன் இந்தியாவுக்கான 
விளம் ர தூதராக பதர்வுதசய்யப் ட்டுள்ளார். 

 இதன்மூலம், பூப் ந்து வீராங்கவன P V சிந்து மற்றும் ஈட்டிதயறி வீரர் நீரஜ் பசாப்ரா ஆகிபயாருடன் 
இந்தியாவுக்கான விளம் ர தூதராக இருப்ப ாரின்  ட்டியலில் ஹிமா தாஸும் இவைந்துள்ளார். 
‘Gatorade’ இந்தியாைானது  யிற்சி &  ந்தயநாள் ஊட்டச்சத்து குறித்து நன்கு புரிந்துதகாள்ைதற்காக 
இந்த ஒப் ந்த காலத்தின்ப ாது ஹிமா தாஸுடன் இவைந்து தசயல் டும். 

4. 2020 FIFA U-17 த ண்கள் உலகக்பகாப்வ  நவடத றவுள்ள நாடு எது? 

A) இந்ேியா  

B) இலங்கக 

C) சேன்னாப்பிாிக்கா 

D) தமற்கிந்ேிய ேீவுகள் 

 FIFA U-17 த ண்கள் உலகக்பகாப்வ  2020இன் 7ஆைது  திப்வ  2020 நை.2-21 ைவர இந்தியா 
நடத்தவுள்ளது. ப ாட்டிகள் நடத்தப் டவுள்ள நகரங்களின்  ட்டியல், FIFAஉடன் அங்கீகரிக்கப் ட்டு, 
பின்னர் அறிவிக்கப் டும். ஸ்த யின் நடப்புச் சாம்பியனாக உள்ளது. இதற்குமுன்பு 2017ஆம் ஆண்டில் 
ஆண்கள் U-17 உலகக்பகாப்வ வய இந்தியா நடத்தியுள்ளது. 

5. “Fortune Turners: The Quartet That Spun India to Glory” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) டிக்கி ரே்னாகா் 

B) தபாாியா மஜும்ோா் 

C) ஆேிே்யா பூஷன்  

D) S இராமசாமி 

 “Fortune Turners: The Quartet That Spun India to Glory” என்ற நூவல ஆதித்ய பூஷன் மற்றும் சச்சின் 
 ஜாஜ் ஆகிபயார் எழுதியுள்ளனர். இது, 853 தடஸ்ட் விக்தகட்டுகவள வீழ்த்திய பிர ல இந்திய சுைற் 
 ந்து நால்ைர்களான பிஷன் சிங் ப டி, எர ள்ளி பிரசன்னா,  கைத் சந்திரபசகர் மற்றும் சீனிைாஸ் 
தைங்கடராகைன் ஆகிபயாருக்கான ைாழ்த்துப் ாைாகும். 

6.எவ்ைவக இனத்துடன் ததாடர்புவடயது Cryodrakon boreas? 

A) Pterosaurs    B) Rapidosaurus 

C) Dinosaurs   D) Stegosaurus 
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 இலண்டனில் உள்ள குயின் பமரி  ல்கவலக்கைகத்தின் அறிவியலாளர்கள், அண்வமயில், 77 
மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ைட அதமரிக்காவின் பமல்  றந்து திரிந்த இதுைவர ைாழ்ந்த மிகப் 
த ரிய  றக்கும் விலங்குகளுள் ஒன்றான ‘தடபராசார் – கிவரபயாடிராகன் ப ாரியாஸ்’ என்ற ஒரு 
புதிய ைவகயின்  டிமத்வதக் கண்டறிந்துள்ளனர். 

 ைானூர்தி அளவிலான இந்த ஊர்ைனம், 10 மீட்டர் நீள இறக்வககவளயும் 250 கிபலா எவடவயக் 
தகாண்டுள்ளது. கிபரக்க தமாழியில், அதன் த யர் “ைாவடக்காற்றின் உவறந்த டிராகன்” என்று 
தமாழித யர்க்கப் ட்டுள்ளது. 

7.இந்திய தாைரவியல் அளைாய்வின் (BSI) தவலவமயகம் எங்கு அவமந்துள்ளது? 

A) புதன 

B) சசன்கன 

C) சகால்கே்ோ  

D) ேில்லி 

 இந்திய தாைரவியல் அளைாய்வின் அறிவியலாளர்கள், அண்வமயில், நாகாலாந்து மாநிலத்தின் 
த தரன் மற்றும் திமாபூர் மாைட்டத்தில், 2 புதிய இஞ்சி இனங்கவளக் கண்டறிந்தனர். இவ்விரண்டு 
இனங்களில், Zingiber dimapurense அளவில் உயரமாக உள்ளது; அதன் இவலதளிர்கள் 90-120 தச.மீ 
உயரத்வதக் தகாண்டுள்ளன. அபதசமயம், Zingiber perenense இவலகளின் தளிர்கள் 70 தச.மீ 
உயரம் ைவர உள்ளன. 

 Zingiber officinaleஇன் (த ாதுைான இஞ்சி) பைர்த்தண்டுக்கிைங்கு ஆசியா முழுைதும் சவமயல் 
 யன் ாட்டுக்காகவும், அதன் மருத்துை மதிப்புக்காகவும்  யன் டுத்தப் டுகிறது என் வத கைனத்தில் 
தகாள்ளபைண்டும். BSIஇன் தவலவமயகம் தகால்கத்தாவில் அவமந்துள்ளது. 

8.இந்திய தர நிர்ைய அவமைனத்தின் (BIS) கூற்றுப் டி, உலகத்தரம்மிக்க குண்டுதுவளக்காத 
பமல் சட்வடகவள ைைங்குைதில் உலகளவில் இந்தியாவின் நிவல என்ன? 

A) 6ஆவது 

B) 5ஆவது 

C) 3ஆவது 

D) 4ஆவது  

 360°  ாதுகாப்வ  ைைங்கும் குண்டு துவளக்காத பமல் சட்வடகவள (bulletproof jackets) ைைங்கும் 
நாடுகளின் ைரிவசயில் அதமரிக்கா, இங்கிலாந்து மற்றும் தஜர்மனி முதலிய நாடுகளுக்குப் பிறகு தனது 
தசாந்த பதசிய தரத்வத த ற்ற நான்காைது நாடாக இந்தியா உள்ளது என இந்திய தர நிர்ைய 
அவமைனம் (BIS) ததரிவித்துள்ளது. 
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 இப்ப ாது, இந்தியா தனது தசாந்த தரத்தின் டி குண்டுதுவளக்காத பமல் சட்வடகவள ஐபராப்பிய 
நாடுகள் உட் ட நூற்றுக்கும் பமற் ட்ட நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி தசய்யத்ததாடங்கியுள்ளது. BIS 

விதிமுவறகளின் டி, இரண்டு த ாதுத்துவற நிறுைனங்களான பமதனி மற்றும் தசன்வன ஆைடியில் 
உள்ள ப ார்த்தள ாடங்கள் உற் த்தித் ததாழிற்சாவல மற்றும் தனியார் நிறுைனங்களான SNPP 

( ல்ைால்), ஹரியானாவின் ஸ்டார்ையர் ( ரிதா ாத்) மற்றும் உத்தரபிரபதசத்தின் MKU (கான்பூர்) 
ஆகியவை குண்டு துவளக்காத பமல் சட்வடகவள உற் த்தி தசய்கின்றன. BIS என் து  ல்பைறு 
தயாரிப்புகள் மற்றும் பசவைகளுக்கான தரங்கவள நிர்ையிக்கும் ஒரு பதசிய அவமப் ாகும். 

9.ப ாரினால்  ாதிக்கப் ட்ட ஏமனில், ஐக்கிய நாடுகளின் திட்டத்வத ைழிநடத்துைதற்காக 
நியமிக்கப் ட்டுள்ள மூத்த இந்திய இராணுை அதிகாரி யார்? 

A) அபிஜிே் குகா  

B) ேிவ்யா அஜிே் குமாா் 

C) சேீந்ோ் குமாா் கசனி 

D) K ஸ்ரீராம் குமாா் 

 ஏமனில் உள்ள பஹாவததா நகரத்தில் அரசுக்கும் கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இவடபய ப ார் நடந்து 
ைந்தது. அந்தப் ப ாவர நிறுத்த ஐ.நா அவை ஒப் ந்தம் ஒன்வற கடந்த ஆண்டு நிவறபைற்றியது. இந்த 
ஒப் ந்தத்வதக் கண்காணிக்க ஐ.நா ஒரு  ாதுகாப்புக் குழுவை நிறுவியது. ஐ.நா அவை சார்பில் ஏமன் 
பஹாவததா குழுத்தவலைராக  ணிபுரிந்த வமக்பகல் லாதலஸ்கார்ட்  ணி ஓய்வு த ற்றவதயடுத்து 
ஐ.நா த ாதுச்தசயலாளர் அன்படானிபயா குட்டரஸ், மூத்த இந்திய இராணுை அதிகாரியான ஓய்வு 
த ற்ற தலப்டினன்ட் தஜனரல் அபிஜித் குஹாவை அந்தப்  தவிக்கு நியமித்துள்ளார். 

10. ‘ஜன் சூச்னா ைவலத்தளத்வத’ ததாடங்கியுள்ள மாநில அரசு எது? 

A) பஞ்சாப் 

B) ஒடிசா 

C) மே்ேிய பிரதேசம் 

D) இராஜஸ்ோன்  

 தகைலறியும் உரிவமச் சட்டத்திற்கு இைங்கும் உைர்வில் அரசு அலுைலர்கள் மற்றும் துவறகள் 
 ற்றிய தகைல்கவள த ாதுமக்களுக்கு தன்னிச்வசயாக ைைங்குைதற்காக இராஜஸ்தான் அரசு ‘ஜன் 
சூச்னா ைவலத்தளம்’ என்றதைான்வற தஜய்ப்பூரில் ததாடங்கியது. இதன் ைவகயில் இந்தியாவின் 
முதன்வமத் தளமாக விளங்கும் இத்தளம், தைளிப் வடத்தன்வம & த ாறுப்புக்கூறல் ஆகியைற்வறக் 
தகாண்டுைருகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்தியாவில் உணவு பூங்காக்களுக்கு `3000 ககாடி உதவி வழங்க ஒப்புதல் வழங்கியுள்ள 
சர்வகதச அமைப்பு எது? 

A) உலக வங்கி  

B) ஆசிய உட்கட்டமைப்பு ைற்றுை் முதலீட்டு வங்கி 

C) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

D) சர்வததச நரணய நிதியை் 

 நாடு முழுவதும் சிறிய ைற்றும் பெரிய அளவிலான உணவு பூங்காக்கமள அமைக்க `3000 ககாடி நிதி 
உதவிமய அளிப்ெதற்கு உலக வங்கி ஒப்புக்பகாண்டுள்ளது. இத்தகவமல ெதிமனந்தாவது இந்திய -
அபைரிக்க பொருளாதார உச்சிைாநாட்டின்கொது, ைத்திய உணவு ெதப்ெடுத்தும் பதாழில்கள் துமை 
அமைச்சர் இராகைஸ்வர் கதலி பதரிவித்தார். இந்த உச்சிைாநாட்மை பசப்ைம்ெர்.13 அன்று புது தில்லியில் 
இந்திய-அபைரிக்க வர்த்தக சமெயின் வை இந்திய கவுன்சில் (IACC-NIC) ஏற்ொடு பசய்திருந்தது. 

2. பகளஷல் தர்ைகைர், எந்த விமளயாட்டுைன் பதாைர்புமையவர்? 

A) ஸ்குவரஷ் 

B) பூப்பந்து  

C) டடன்னிஸ் 

D) சதுரங்கை் 

 இரங்கூனில் நைந்த விறுவிறுப்ொன ஆண்கள் ஒற்மையர் இறுதிப்கொட்டியில், இந்கதாகனசியாவின் 
ககராகனா ககராகனாமவ வீழ்த்தி 2019 மியான்ைர் சர்வகதச பதாைமர மும்மெமயச் கசர்ந்த இந்திய 
வீரர் பகளஷல் தர்ைர் பவன்ைார். 

3. நைப்ொண்டு ACC U-19 ஆசியக்ககாப்மெக்கான கிரிக்பகட் கொட்டிமய பவல்வதற்கு இந்தியா 
வீழ்த்திய நாடு எது? 

A) பரகிஸ்தரன் 

B) ஆப்கரனிஸ்தரன் 

C) இலங்மக 

D) வங்கததசை்  

 பசப்.14 அன்று பகாழும்புவில் நைந்த 19 வயதுக்குட்ெட்கைாருக்கான ஆசியக்ககாப்மெ இறுதிச்சுற்றில் 
வங்ககதச அணிமய 5 இரன்கள் வித்தியாசத்தில் பவன்றுள்ளது இந்திய அணி. ஐந்து விக்பகட்டுகள் 
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எடுத்து இந்திய அணி ககாப்மெமய பவல்ல உதவிய இைதுமக சுழற்ெந்துவீச்சாளரான அதர்வா 
அன்ககால்கருக்கு ‘ஆட்ை நாயகன்’ விருது வழங்கப்ெட்ைது. 

4.மியான்ைரில் நைந்த 2019 IBSF உலக பில்லியர்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்மெ பவன்ை இந்தியர் யார்? 

A) சுபரஷ் அகர்வரல் 

B) யரசின் டைர்ச்சன்ட் 

C) பங்கஜ் அத்வரனி  

D) ஆதித்யர தைத்தர 

 IBSF உலக பில்லியர்ட்ஸ் கொட்டியில் 22ஆவது முமையாக சாம்பியன் ெட்ைம் பவன்றுள்ளார் இந்திய 
வீரர் ெங்கஜ் அத்வானி. இவர் இந்தியாவின் நிமலயான விமளயாட்டு வீரர்களுள் ஒருவராவார். 
பில்லியர்ட்ஸின் சிறிய வடிவ பிரிவில், கைந்த 6 ஆண்டுகளில் ெங்கஜ் அத்வானி பவல்லும் ஐந்தாவது 
ெட்ைம் இதுவாகும். ஐக்கிய கெரரசின் பதாழிற்முமை கொட்டிகளிலிருந்து 2014இல் திரும்பிய பின்னர், 
ஒவ்கவார் ஆண்டும் ெங்கஜ் அத்வானி வாமக சூடிவருகிைார். 

5.நைப்ொண்டு வியட்நாம் ஓப்ென் சூப்ெர் 100 இைகுப்ெந்து கொட்டியில் ஆைவர் ஒற்மையர் 
ெட்ைத்மத பவன்ை இந்திய வீரர் யார்? 

A) டகளஷல் தர்ைதைர் 

B) டசளரப் வர்ைர  

C) இலக்்ஷயர டசன் 

D) சன் டபய் சியரங் 

 வியட்நாமின் க ா சி மின் நகரத்தில் நைந்த வியட்நாம் ஓப்ென் சூப்ெர் 100 இைகுப்ெந்து கொட்டியின் 
ஆைவர் ஒற்மையர் பிரிவின் இறுதிச்சுற்றில், சீன வீரர் சன் பெய் சியாங்மக இந்திய வீரர் பசளரப் 
வர்ைா 21-12 17-21 21-14 என்ை புள்ளிக்கணக்கில் வீழ்த்தி ெட்ைத்மதக் மகப்ெற்றினார். இந்த 
ஆண்டில் ம தராொத் ஓப்ென், ஸ்கலாகவனியன் ஓப்ென் ஆகிய சர்வகதச கொட்டிகளில் பசளரப் 
வர்ைா சாம்பியன் ெட்ைம் பவன்றிருந்தார் என்ெது குறிப்பிைத்தக்கது. 

6.ககரள அரசு சமீெத்தில் எந்த நாட்டுைன் புற்றுகநாய் ெராைரிப்பு குறித்து புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் 
பசய்துள்ளது? 

A) இலங்மக 

B) வியட்நரை் 

C) இந்ததரதனசியர 

D) ைரலத்தீவு  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்             2019 செப்டம்பர்  17  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          3 

 ககரள அரசும் பிராந்திய புற்றுகநாய் மையமும் இமணந்து, தீவு நாைான ைாலத்தீவில் புற்றுகநாய் 
ெரைாரிப்மெ வலுப்ெடுத்துவதற்காக அந்நாட்டு அரசாங்கத்துைனான ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் 
மகபயழுத்திட்டுள்ளன. பிராந்திய புற்றுகநாய் மையத்தின் நிபுணத்துவத்தின் மூலம் ைாலத்தீவில் 
புற்றுகநாய் ெராைரிப்புத் திட்ைங்கமள கைம்ெடுத்துவகத இந்த ஒப்ெந்தத்தின் கநாக்கைாகும். 

 இந்த ஒப்ெந்தத்தின் ஒருெகுதியாக, ைாலத்தீவில் உள்ள நலப்ெராைரிப்பு மையங்களின் ைருத்துவர்கள், 

பசவிலியர்கள், ைருந்தாளுநர்கள் ைற்றும் ஆய்வக ஊழியர்களுக்கு பிராந்திய புற்றுகநாய் மையத்தில்  
சிைப்பு ெயிற்சி அளிக்கப்ெைவுள்ளது. 

7.அண்மையில் காலைான சஞ்சிவ் தத்தா, எந்தத் துமைமயச் கசர்ந்தவர்? 

A) கிரிக்டகட் 

B) திமரத்துமற  

C) நிழற்படை் எடுத்தல் 

D) நீச்சல் 

 ஹிந்தித் திமரயுலகின் புகழ்பெற்ை திமரப்ெைத் பதாகுப்ொளாரான சஞ்சிவ் தத்தா (54), பகால்கத்தாவில் 
பசப்ைம்ெர்.15 அன்று காலைானார். அவர், ‘கைார்’, ‘ைர்தானி’, ‘ஏக்  சினி தி’ கொன்ை திமரப்ெைங்களில் 
ெணியாற்றினார். ஹிந்தி, பெங்காலி பைாழித் திமரப்ெைங்கள் உட்ெை எண்ெதுக்கும் கைற்ெட்ை திமரப் 
ெைங்கமள பதாகுத்த பெருமைக்குரியவர் சஞ்சிவ் தத்தா. குந்தன் ஷா, ஸ்ரீராம் ராகவன், பிரதீப் சர்க்கார் 
கொன்ை திமரப்ெை இயக்குநர்களுைன் அவர் ெணியாற்றியுள்ளார். 

8. 2019 சர்வகதச ஓகசான் அடுக்கு ொதுகாப்பு நாளுக்கான கருப்பொருள் என்ன? 

A) 44 Years and Healing 

B) 32 Years and Healing  

C) 50 Years and Healing 

D) 48 Years and Healing 

 ஓகசான் ெைலத்மத ொதுகாக்க 1987ஆம் ஆண்டில் ‘ைாண்ட்ரியல் ஒப்ெந்தம்’ மகபயழுத்தானது. 
அதமன நிமனவுகூரும் வமகயில் ஒவ்கவார் ஆண்டும் பசப்ைம்ெர்.16 அன்று சர்வகதச ஓகசான் 
அடுக்கு ொதுகாப்பு நாள் கமைப்பிடிக்கப்ெடுகிைது. ஓகசான் ெைலம் அழிவது குறித்த விழிப்புணர்மவ 
ஏற்ெடுத்துவதும், அமத தக்கமவத்துக்பகாள்வதற்கான தீர்மவ ஆராய்வதுகை இதன் கநாக்கைாகும். 

 ைாண்ட்ரியல் ஒப்ெந்தத்தின்கீழ் ஓகசான் அடுக்கு ைற்றும் காலநிமலமயப் ொதுகாக்க 30 ஆண்டுகளாக 
ென்னாட்ைளவில் அளிக்கப்ெட்டு வரும் ஒத்துமழப்மெ, நைப்ொண்டில் வரும் இந்த நாளுக்கான, “32 

Years and Healing” என்ை கருப்பொருள் பகாண்ைாடுகிைது. 
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9. குருநானக் கதவின் ெமைப்புகமள உலக பைாழிகளில் பவளியிை முடிவுபசய்துள்ள சர்வகதச 
அமைப்பு எது? 

A) UNESCO  

B) UNICEF 

C) உலக நலவரழ்வு அமைப்பு 

D) SAARC 

 ஐ.நா கல்வி, அறிவியல் ைற்றும் கலாசார அமைப்ொனது (UNESCO) குருநானக் கதவின் 550ஆவது 
பிைந்தநாமளக்குறிக்கும் வமகயில் அவரது ெமைப்புகளின் பதாகுப்மெ உலக பைாழிகளில் பைாழி 
பெயர்த்து பவளியிை முடிவுபசய்துள்ளது. இந்த நிகழ்மவக்குறிக்கும் வமகயில், இந்திய அரசாங்கமும் 
பதாைர்ச்சியான நிகழ்வுகமள நைத்திவருகிைது. 

 இதில், ெஞ்சாபின் குர்தாஸ்பூர் ைாவட்ைத்தில் உள்ள கதவொொ நானக் முதல் ென்னாட்டு எல்மல 
வமரயிலான கர்தார்பூர் வழித்தைத்மத நிர்ைாணித்தல், வரலாற்றுச் சிைப்புமிக்க நகரைான சுல்தான்பூர் 
கலாதிமய கைம்ெடுத்துதல், சுல்தான்பூர் கலாதி ரயில் நிமலயத்மத தரமுயர்த்துதல் ைற்றும் நிமனவு 
நாணயங்கள் ைற்றும் அஞ்சல் தமலகமள பவளியிடுதல் உள்ளிட்ை ெல்கவறு திட்ைங்கள் அைங்கும். 
கதசிய நூல் அைக்கட்ைமளயும் குர்ொனிமய பவவ்கவறு இந்திய பைாழிகளில் பவளியிைவுள்ளது. 

10.கசான்ெட்டில் உள்ள இராய் விமளயாட்டு ெல்கமலக்கழகத்தின் முதல் கவந்தராக 
நியமிக்கப்ெட்டுள்ள இந்திய கிரிக்பகட் வீரர் யார்? 

A) இரவி சரஸ்திரி 

B) கபில் ததவ்  

C) சச்சின் டடண்டுல்கர் 

D) VVS இலக்்ஷைன் 

  ரியானா ைாநிலம் கசானிெட் ைாவட்ைத்தின் இராய் ெகுதியில் விமளயாட்டுப் ெல்கமலக்கழகம் 
பதாைங்கப்ெட்டுள்ளது. இதன் முதல் கவந்தராக கிரிக்பகட் வீரர் கபில் கதவ் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 
உைற்கல்வி, விமளயாட்டு அறிவியல், நவீன பதாழில்நுட்ெம், ஊட்ைச்சத்து, விமளயாட்டு ஊைகம், 
சந்மதப்ெடுத்துதல் பதாைர்ொன ொைங்கள் இங்கு ெயிற்றுவிக்கப்ெடும். 

 சுவர்னிம் குஜராத் விமளயாட்டு ெல்கமலக்கழகம் (காந்திநகர்) ைற்றும் தமிழ்நாடு உைற்கல்வி ைற்றும் 
விமளயாட்டு ெல்கமலக்கழகம் (பசன்மன) ஆகியவற்றுக்கு அடுத்தெடியாக நாட்டின் மூன்ைாவது 
விமளயாட்டு ெல்கமலக்கழகைாக  ரியானா விமளயாட்டு ெல்கமலக்கழகம் இருக்கும். 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

மின்சார வாகனக் ககாள்கக - 2019 

o சுற்றுப்புைச் சூழல்கமள ொதுகாத்து, காற்று ைாசுெடுவமத குமைக்கின்ை வமகயில், 

மின்சாரத்தில் இயங்கிடும் வாகனங்கமள தமிழ்நாட்டில் உற்ெத்தி பசய்வதற்கு ஏதுவாக 
தமிழ்நாடு அரசினால் தமிழ்நாடு மின்சார வாகனக் பகாள்மக - 2019 தயாரிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

o இதன்ெடி, மின்சாரத்தில் இயங்கும் அமனத்து இருசக்கர வாகனங்கள், ைகிழுந்துகள், மூன்று 
சக்கர வாகனங்கள், கெருந்துகள் ைற்றும் இலகுரக சரக்கு வாகனங்கள் ஆகியவற்றுக்கு 100% 
கைாட்ைார் வாகன வரிவிலக்கு அளிக்கப்ெடும். இந்த வரிவிலக்கு, 2022ஆம் ஆண்டு இறுதி 
வமர வழங்கப்ெடும். 

o மின்சார வாகனங்கள் உற்ெத்திக்கான முதலீடுகளுக்கு 15 சதவீதம் வமரயிலும், மின்கல 
உற்ெத்திக்கான முதலீடுகளுக்கு 20 சதவீதம் வமரயிலும் மூலதன ைானியம் அளிக்கப்ெடும். 
இந்தச் சலுமக 2025ஆம் ஆண்டு வமர பசய்யப்ெடும் முதலீடுகளுக்குப் பொருந்தும். முதல் 
மின்சார வாகனக் பகாள்மகயின் மூலைாக `50,000 ககாடிக்கு முதலீடுகமள ஈர்க்கத் திட்ைம் 
வகுக்கப்ெட்டுள்ளது. 

o அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் 6 ைாநகரங்களில் மின்சார தானிகள் இயக்கப்ெடும். 
பசன்மன, ககாயம்புத்தூர், திருச்சி, ைதுமர, கசலம், திருபநல்கவலி ஆகிய ஆறு ைாநகரங்களில் 
உள்ள அமனத்து தானிகளும் மின்சாரத்தில் இயங்கும் வமகயில் ைாற்ைப்ெடும். அமதத் 
பதாைர்ந்து அமனத்து இைங்களிலும் ெடிப்ெடியாக மின்சார தானிகள் இயக்கப்ெடும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.யாருக்கு நடப்பாண்டுக்கான ‘சர்வதேச Dr.கலாம் ஸ்மிருதி சிறப்பு விருது’ வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) சஷி தரூர் 

B) நரேந்திே ர ரடி 

C) ஆங் சரன் சூகி 

D) ரஷக் ஹசீனர  

 பேற்றம், த ாேல்கள் & பயங்கரவாேம் இல்லாே அம தியான  ற்றும் வள ான தேற்காசியாவுக்கான 
அவரது தோமலதநாக்குப் பார்மவக்காக வங்கதேசத்தின் பிரே ர் தேக் ஹசீனாவுக்கு டாக்காவில், 
நடப்பாண்டுக்கான ‘சர்வதேச Dr.கலாம் ஸ்மிருதி சிறப்பு விருது’ வழங்கப்பட்டது. 

 இந்தியாவுக்கும் வங்கதேசத்துக்கும் இமடயிலான ஒத்துமழப்மப த ம்படுத்துவதில் அவராற்றிய 
பங்களிப்மப இவ்விருது அங்கீகரிக்கிறது. இந்தியாவின் முன்னாள் குடியரசுத்ேமலவர் Dr. APJ அப்துல் 
கலாம் அவர்களின் நிமனவாக இவ்விருது நிறுவப்பட்டது. ேங்களது நாடு சிறந்து விளங்குவேற்காக, 

ேங்களது துமறகளில் சிறந்து விளங்கிய அரசியல் ேமலவர்கள் அல்லது ேமலவர்கமளக் 
தகௌரவிப்பேற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. 

2. 38ஆவது சர்வதேச ோர்ஜா புத்ேக கண்காட்சியின் (SIBF-2019) கருப்தபாருள் என்ன? 

A) Share a Story 

B) Read the World 

C) Open Books, Open Minds  

D) Reading, it's my right 

 ோர்ஜா சர்வதேச புத்ேக கண்காட்சியின் (SIBF-2019) 38ஆவது பதிப்பு, அக்.30 முேல் நவம்பர்.9 வமர 
“Open Books, Open Minds” என்ற கருப்தபாருளுடன் நமடதபறவுள்ளது. இதில், உலதகங்கிலும் உள்ள 
ஆசிரியர்கள், தவளியீட்டாளர்கள், அறிவுஜீவிகள்  ற்றும் கமலஞர்கள் ேங்கள் அனுபவங்கமளயும் 
நிபுணத்துவத்மேயும் இந்ே முக்கிய நிகழ்வுக்கு தகாண்டுவருவதோடு இந்ேத் துடிப்பான கலாசார 
நிகழ்வில் பங்தகற்கவும் தசய்வார்கள். 

 இதுேவிர, நூல்கள் & கல்வியறிமவ த ம்படுத்துவதில் ோர்ஜாவின் தோடர்ச்சியான முயற்சிகமள 
அங்கீகரிப்பேற்காக UNESCO, 2019ஆம் ஆண்டிற்கான உலக புத்ேக ேமலநகர ாக ோர்ஜாமவ 
அறிவித்துள்ளது. 

3.தகாடியக்கமர கானுயிரி சரணாலயம் அம ந்துள்ள  ாநிலம் எது? 

A) த ிழ்நரடு   B) கர்நரடகர 

C) ஒடிசர   D) ரகேளர 
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 ேஞ்சாவூர் சிவகங்மக பூங்கா, தபாலிவுறு நகரம் திட்டத்தின்கீழ் `8 தகாடிதய 10 இலட்சம்  திப்பீட்டில் 
புனரம க்கப்பட்டு வருகின்றது. இந்ேப் பூங்காவில்,  ான்கள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. தபாலிவுறு 
நகரம் திட்டத்தில் நகரங்களில் விலங்குகமளப் பரா ரிக்கக்கூடாது எனச்சட்டம் உள்ளோல் பூங்காவில் 
உள்ள  ான்கமள இட ாற்றம் தசய்வது என முடிவுதசய்யப்பட்டது. அேன்படி, பூங்காவில் உள்ள 41 
 ான்களும், நாகப்பட்டினம்  ாவட்டம் தவோரண்யம் அருதகயுள்ள தகாடியக்கமர சரணாலயத்துக்கு 
சிறப்பு வாகனங்கள் மூலம் தகாண்டுதசன்று விடப்பட்டன. 

4. “Turbulence & Triumph: The Modi Years” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) அனிதர ரதசரய் 

B) துர்ர ரய் தத்தர 

C) ரசதன் பகத் 

D) இேரகுல் அகர்வரல்  

 இந்தியப் பிரே ர் நதரந்திர த ாடியின் வாழ்க்மக வரலாறு தோடர்பான நிழற்படத்தோகுப்பு அடங்கிய 
“Turbulence & Triumph: The Modi Years” என்ற நூல்  தவளியிடப்பட்டுள்ளது. குஜராத்தின் வாத்நகரில் 
சிறுவனாக இருந்ேதிலிருந்து பிரே ரானது வமரயிலான அவருமடய வாழ்க்மகயின் முக்கிய 
நிகழ்வுகளின் புமகப்படங்கள் இதில் இடம்தபற்றுள்ளன. அவருமடய குடும்பத்ோர், நண்பர்கள், தேசிய 
 ற்றும் தவளிநாட்டுத்ேமலவர்களின் கருத்துக்களும் இதில் இடம்தபற்றுள்ளது. இந்நூமல, இராகுல் 
அகர்வால்  ற்றும் பாரதி S பிரோன் ஆகிதயார் தோகுத்துள்ளனர். 

5.அண்ம யில் கால ான சத்ோர், எந்ேப்பிராந்திய திமரயுலகில் புகழ்தபற்ற நடிகராக இருந்ோர்? 

A) ஒடியர 

B) ஹிந்தி 

C) கன்னட ் 

D)  லலயரள ்  

 திமரப்படங்களில் குணச்சித்திர தவடங்களுக்காக புகழ்தபற்ற மூத்ே  மலயாள நடிகரான சத்ோர் 
தசப்.17 அன்று ஆலுவாவில் கால ானார். ேமிழ்  ற்றும் தேலுங்கு த ாழித் திமரப்படங்கள் உட்பட 
முந்நூற்றுக்கும் த ற்பட்ட திமரப்படங்களில் அவர் நடித்துள்ளார். 

 அவர் ேனது திமரத்துமற வாழ்வின் உச்சத்திலிருந்ேதபாது 1979இல் பிரபல நடிமக தஜயபாரதிமய 
 ணந்ோர். ஆனால், பின்னர் அவர்கள் பிரிந்ேனர். இவர்களது  கன் கிருஷ் சத்ோரும் ஒரு நடிகராவார். 

6.இந்தியாவின் முேல் தபண் இராணுவ தூேரக அதிகாரி யார்? 

A) நிகிதர சிங்   B) அபர தரரவசர் 

C)  ிருதுலர ரகரஷி  D) அஞ்சலி சிங்  
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 இந்திய தூேரகங்களில் பணிய ர்த்ேப்பட்ட முேல் தபண் விங் க ாண்டர் என்ற தபரும மய அஞ்சலி 
சிங் தபற்றுள்ளார். தவளிநாட்டுத் தூேரகங்களில் முப்பமடகளில் ஏதேனும் ஒரு பிரிமவச் தசர்ந்ே 
அதிகாரி பணியில ர்த்ேப்படுவது வழக்க ாக இருந்ோலும் முேல்முமறயாக இந்திய வான்பமடயின் 
வானூர்தி தபாறியியல் பிரிமவச் தசர்ந்ே விங் க ாண்டர் அஞ்சலி சிங்,  ாஸ்தகாவில் உள்ள இந்திய 
தூேரகப் பணிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 இவர், வி ானப்பமடயில் 17 ஆண்டுகளாக பணியாற்றிவருகிறார். தவளிநாட்டு தூேரகத்தில் வி ானப் 
பமடயின் சார்பில் இருக்கும் அதிகாரி, இந்திய வி ானப்பமட அந்ே நாட்டில் பிரிதிநிதியாக இருப்பார் 
என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

7. ‘Enduroman Triathlon’ஐ முடித்ே முேல் இந்தியரான  ாயங்க் மவத், எந்ே  ாநிலத்மேச் 
தசர்ந்ேவராவார்? 

A) ஹரியரனர 

B) திரிபுேர 

C) ஹி ரச்சல பிேரதச ்  

D) ர ற்கு வங்க ் 

 உலகின் மிகவும் கடின ான சகிப்புத்ேன்ம  தபாட்டிகளுள் ஒன்றாக கருேப்படும்,  இங்கிலாந்து முேல் 
பிரான்ஸ் வமரயிலான, ‘Enduroman – Arch to Arc’ என்னும் டிமரயத்லான் தபாட்டிமய முடித்ே 
உலகின் 44ஆவது நபராகவும் முேல் இந்தியராகவும் ஹி ாச்சல பிரதேசத்மேச் தசர்ந்ே  ாயங்க் 
மவத் ஆனார். இேமன ேனித்திறனில் முடித்ே முேல் ஆசிய நபராகவும் இவருள்ளார். 

 50  ணி 24 நிமிடங்களில் ஓடுேல், நீச்சல்  ற்றும் மிதிவண்டி ஓட்டுேல் ஆகியவற்மற உள்ளடக்கிய 
இந்ே டிமரயத்லாமன முடித்து, இதுவமர இந்ேப் தபாட்டிமய முடிக்க எடுக்கப்பட்ட மிகக்குறுகிய 
தநரத்திற்கான சாேமனமயயும்  ாயங்க் மவட் முறியடித்துள்ளார். 

8.ஆந்திரத்தின் முேல் தலாகாயுக்ோவாக பேவிதயற்றுள்ளவர் யார்? 

A) P இலட்சு ன் ரேட்டி  

B) அ ய கல்ல ் 

C) துவரேகர திரு லல ேரவ் 

D)  ல்லரடி விஷ்ணு 

 முன்னாள் ஆந்திர உயர்நீதி ன்றத்தின் ஓய்வுதபற்ற நீதிபதி P இலட்சு ன் தரட்டி, 2014ஆம் ஆண்டில் 
 ாநிலம் இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டதிலிருந்து ஆந்திர பிரதேச  ாநிலத்தின் முேல் தலாகாயுக்ோவாக 
பேவிதயற்றுள்ளார். அவர் ஐந்ோண்டு காலத்திற்கு இந்ேப் பேவிமய வகிப்பார். 

 ஆளுநர் பிஸ்வா பூசன் ஹரிச்சந்ேன், தும் லப்பள்ளி தசத்மரயா கலாதேத்திரத்தில் அவருக்கு பேவிப் 
பிர ாணம் தசய்ோர். YSR காங்கிரஸ் ேமலம யிலான அரசாங்க ானது ேனது சமீபத்திய பட்தஜட் 
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அ ர்வின்தபாது, தலாகாயுக்ோ சட்டத்தில் திருத்ேம் தசய்து, ஓய்வுதபற்ற நீதிபதிமய தலாகாயுக்ோவாக 
நியமிக்க உேவியது. அது, ஊழல் விசாரமண அம ப்மப அம ப்பேற்கு வழிவகுத்ேது. 

9. 52ஆவது தேசிய தபாறியாளர்கள் நாளின் கருப்தபாருள் என்ன? 

A) Role of Engineers in a developing India 

B) Engineering for change  

C) Find Smart Engineering Solutions 

D) Engineering Challenges for Knowledge Era 

 புகழ்தபற்ற கட்டடப் தபாறியாளர் சர் த ாேகுண்டம் விஸ்தவஸ்வமரயாவின் பிறந்ேநாமளக் 
குறிக்கும் வமகயில் ஒவ்தவார் ஆண்டும் தசப்.15 அன்று தேசிய தபாறியாளர் நாள் இந்தியாவில் 
தகாண்டாடப்படுகிறது. நவீன ம சூரின் ேந்மே என இவர் தபாற்றப்படுகிறார். நாட்டிற்கு அவராற்றிய 
பங்களிப்புகளுக்காக 1955இல் அவருக்கு ‘இந்திய  ா ணி’ வழங்கப்பட்டது. 52ஆவது தபாறியாளர் 
நாள், அண்ம யில், “ ாற்றத்திற்கான தபாறியியல்” என்ற கருப்தபாருளுடன் தகாண்டாடப்பட்டது. 

10. 2019 ஆண்கள் FIBA உலக கூமடப்பந்து சாம்பியன்ஷிப்மப தவன்ற நாடு எது? 

A) அர்ர ன்டினர 

B) சீனர 

C) ஸ்ரபயின்  

D) பிேரன்ஸ் 

 சீனத்தின் தபய்ஜிங்கில் நடந்ே 2019 ஆண்கள் FIBA உலக கூமடப்பந்து சாம்பியன்ஷிப்மப ஸ்தபயின் 
ஆண்கள் தேசிய கூமடப்பந்து அணி தவன்றுள்ளது. இறுதிப்தபாட்டியில், அவர்கள், அர்தஜன்டினாமவ 
95-75 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வீழ்த்தினர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2020 ட ோக்கிட ோ ஒலிம்பிக்கிற்கு தகுதிபெற்றுள்ள முதலோவது இந்தி  மல்யுத்த வீரர் / 
வீரோங்கனை  ோர்? 

A) சாக்ஷி மாலிக் 

B) பவன் குமாா் 

C) பபிதா குமாாி 

D) வினனஷ் னபாகத்  

 பெப்.18 அன்று கஜகஸ்தோனின் நூர் சுல்தோனில் ந ந்த உலக ெோம்பி ன்ஷிப் டெோட்டியில், அபமரிக்க 

வீரோங்கனை ெோரோ ஹில்ப பிரோண்ட்ன  வீழ்த்தி, 53 கி.கி பிரிவில் 2020 ட ோக்கிட ோ ஒலிம்பிக்கிற்கு 
தகுதிபெற்ற முதல் இந்தி  மல்யுத்த வீரோங்கனை என்ற பெருனமன  விடைஷ் டெோகத் பெற்றுள்ளோர். 
ட ோக்கிட ோ ஒலிம்பிக்கில் தைது இ த்னதப்பெறுவதற்கோக உலக ெோம்பி ன்ஷிப்பில் பவள்ளிப்ெதக்கம் 
பவன்ற ெோரோனவ 8-2 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் விடைஷ் டெோகத் பவன்றோர். 

2.எந்தத் டததியில், ந ப்ெோண்டுக்கோை உலக மூங்கில் நோள் பகோண் ோ ப்ெட் து? 

A) சசப்டம்பா் 17 

B) சசப்டம்பா் 20 

C) சசப்டம்பா் 18  

D) சசப்டம்பா் 19 

 மூங்கில் பதோழினலப்ெோதுகோத்தல் மற்றும் டமம்ெடுத்துதல் குறித்த விழிப்புணர்னவ ஏற்ெடுத்துவதற்கோக 
உலக மூங்கில் அனமப்ெோல் ஒவ்டவோர் ஆண்டும் பெப்.18 அன்று உலக மூங்கில் நோள் (World Bamboo 

Day) பகோண் ோ ப்ெடுகிறது. 130க்கும் டமற்ெட்  இைங்களு ன் சீைோவுக்கு அடுத்தெடி ோக உலகின் 
இரண் ோவது மிகப்பெரி  மூங்கில் ெோகுெடி ோளரோக இந்தி ோ உள்ளது. 

 க ந்த ஜூனல மோதத்தில், நோ ோளுமன்றத்தில் ெமர்ப்பிக்கப்ெட்  வரவு பெலவுத் திட் த்தில், குழுக்கள் 
அடிப்ென யிலோை அணுகுமுனறயின் மூலம் ெோரம்ெரி  பதோழில்களோை மூங்கில், கோதி மற்றும் டதன் 
டெோன்றவற்னற புதுப்பிக்க இந்தி  அரெோங்கம் கவைம் பெலுத்தி து. ெோரம்ெரி  பதோழில்கனள 
மீளுருவோக்கம் பெய்வதற்கோை நிதித்திட் த்தின்கீழ் (SFURTI) இது டமற்பகோள்ளப்ெடும். இது அத்தனக  
பதோழில்கள் & னகவினைஞர்கனள குழுக்களோக ஒழுங்கனமப்ெனத டநோக்கமோகக்பகோண்டுள்ளது. 

3. ந ப்ெோண்டுக்கோை ெர்வடதெ மக்களோட்சி நோளின் கருப்பெோருள் என்ை? 

A) Space for Civil Society 

B) Participation  

C) Democracy under Strain 

D) Engage for Change 
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 மக்களோட்சியின் பகோள்னககனள டமம்ெடுத்துவதற்கும் நினலநிறுத்துவதற்குமோக ஒவ்டவோர் ஆண்டும் 
பெப் ம்ெர்.15 அன்று ெர்வடதெ மக்களோட்சி நோள் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. ‘ெங்டகற்பு’ என்ெது ந ப்ெோண்டில் 
வரும் இந்த நோளுக்கோை கருப்பெோருளோகும்; இது மக்களோட்சி என்ெது மக்கனளப் ெற்றி து என்ெனத 
நினைவுெடுத்துகிறது. உள்ள ங்கி , ெமமோை & ெங்டகற்பு ஆகி வற்றின் அடிப்ென யில் மக்களோட்சி 
கட் னமக்கப்ெட்டுள்ளது. டமலும் இது அனமதி, நினலத்த வளர்ச்சி மற்றும் மனித உரினமகளுக்கோை 
அடிப்ென  கட் னமப்ெோகும் 

4.அண்னம  ஐ.நோ. ெர்வடதெ புலம்பெ ர்ந்டதோர் அறிக்னகயின்ெடி, ந ப்ெோண்டில், ெர்வடதெ 
அளவில், எந்த நோட்டிலிருந்து அதிகம்டெர் புலம்பெ ர்ந்துள்ளைர்? 

A) இந்தியா  

B) சமக்ஸினகா 

C) சீனா 

D) இரஷ்யா 

 ‘ெர்வடதெ புலம்பெ ர்ந்டதோர் – 2019’ என்ற தரவுத்பதோகுப்பு, அண்னமயில் ஐ.நோ. பெோருளோதோர மற்றும் 
ெமூக விவகோரத்துனறயின் மக்கள்பதோனக பிரிவோல் பவளியி ப்ெட் து. உலகின் அனைத்து 
நோடுகளுக்கும் ெகுதிகளுக்கும் வ து, ெோலிைம் மற்றும் டதோற்றம் ஆகி வற்றின் அடிப்ென யில் 
ெர்வடதெ புலம்பெ ர்ந்டதோரின் எண்ணிக்னகயின் அண்னம  மதிப்பீடுகனள இத்தரவு வழங்குகிறது.  

 இவ்வறிக்னகயின்ெடி, உலகம் முழுவதும் புலம்பெ ர்ந்து வசிப்டெோர் எண்ணிக்னக 272 மில்லி ைோக 
உள்ளது. ென்ைோட் ளவில் புலம்பெ ர்ந்டதோர் ெட்டி லில் இந்தி ர்கள் முதலி ம் பிடித்துள்ளைர். 
அதோவது 17.5 மில்லி ன் டெர் உலகின் ெல்பவறு நோடுகளில் வசிக்கின்றைர். இது ெர்வடதெ 
அளவிலோை புலம்பெ ர்ந்டதோர் எண்ணிக்னகயில் 6% ஆகும். இந்தி ோனவத் பதோ ர்ந்து, பமக்ஸிடகோ 
(11.8 மில்லி ன்), சீைோ (10.7 மில்லி ன்), இரஷ் ோ (10.5 மில்லி ன்) ஆகி  நோடுகனளச் டெர்ந்தவர்கள் 
அதிகளவில் பவளிநோடுகளில் வசிக்கின்றைர். 

5. “The Cousins Thackeray: Uddhav, Raj and the Shadow of their Senas” என்ற நூலின் ஆசிரி ர் 
 ோர்? 

A) அமிா்தா முகா்ஜி 

B) தவால் குல்கா்னி  

C) வாணி சகளஷல் 

D) ஷஷலி னசாப்ரா 

 “The Cousins Thackeray: Uddhav, Raj and the Shadow of their Senas” என்ற நூனல இதழோளரும் –
எழுத்தோளருமோை தவோல் குல்கர்னி எழுதியுள்ளோர். இந்த நூல், தோக்கடர குடும்ெத்தின் வரலோறு, ெமூக 
சீர்திருத்தவோதியும் எழுத்தோளருமோை பிரடெோதங்கர் தோக்கடரவின் கோலங்கள் ெற்றியும் உத்தவ் மற்றும் 
இரோஜ் தோக்கடர ஆகிட ோரின் குழந்னதப்ெருவம் மற்றும் அரசி ல் வோழ்க்னகன ப் ெற்றியும் ஆழமோகக் 
கூறுகிறது. 
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 அன  ோள அரசி ல் ெற்றி  டகள்விகனளயும், அதிலிருந்து சிவடெைோ மற்றும் MNS உருவோவதற்கு 
ஊக்கமளித்த ெமூக, கலோெோர மற்றும் பெோருளோதோர அணி ெற்றியும் இந்நூல் ஆரோய்கிறது. 

6.ந ப்ெோண்டு ஆஸ்கர் விருதுக்கு ெரிந்துனரக்கப்ெட்டுள்ள இந்தி  ஆவணப்ெ மோை ‘டமோதி 
ெோக்’ தினரப்ெ த்தின் இ க்குநர்  ோர்? 

A) சஞ்சய் காக் 

B) அஸ்வின் குமாா் 

C) நிா்மல் சந்தா்  

D) ஆா்த்தி ஸ்ரீவஸ்தாவா 

 பதோனலதூர இம மனல கிரோமத்தில் உள்ள 83 வ தோை ‘வித் ோதத்’ என்னும் விவெோயியின் 
டெோரோட் த்னத அடிப்ென  ோகக்பகோண்  ‘டமோதி ெோக் – Moti Bagh’ என்ற ஆவணத்தினரப்ெ ம், 
ந ப்ெோண்டுக்கோை ஆஸ்கர் விருதுக்கு ெரிந்துனரக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 இப்ெ த்னத நிர்மல் ெந்தர் இ க்கியுள்ளோர்; உத்தரகோண்ட் மனலப்ெகுதியில் உள்ள முள்ளங்கிகனள 
வளர்க்கும் ஒரு விவெோயி ந த்தும் ெண்னணன ப் ெற்றி தோகும் இப்ெ ம். அம்மோநிலத்தின் கோர்வோல் 
& குமோடவோன் பிரோந்தி ங்களில் உள்ள ெல சிற்றூர்களிலிருந்து உள்ளூர்வோசிகள் புலம்பெ ர்ந்தனத 
இந்தப் ெ ம் எடுத்துக்கோட்டுகிறது. 

7.பதற்கோசி ோவின் மிகவு ரமோை டகோபுரத்னத திறந்துள்ள நோடு எது? 

A) மியான்மா் 

B) வங்கனதசம் 

C) இலங்ஷக  

D) இந்தியா 

 அண்னமயில் பதற்கோசி ோவின் மிகவு ரமோை டகோபுரத்னத பகோழும்புவில் இலங்னக திறந்தது. இது, 
$100 மில்லி ன்  ோலர் பெலவில் கட் ப்ெட்டுள்ளது. இதன், 80% பெலனவ ெர்ச்னெக்குரி  ெட்ன  & 
ெோனத திட் த்தின்கீழ் சீைோ நிதி ளித்தது. 

 350 மீ உ ரமும் 17 அடுக்கும் பகோண்  இந்தத் ‘தோமனர டகோபுரமோைது’ ஒரு பதோனலக்கோட்சி டகோபுரம், 

ஓர் உணவகம், பதோனலத்பதோ ர்பு அருங்கோட்சி கம், உணவகங்கள், அரங்கம், ஒரு கண்கோணிப்புத் 
தளம், ஒரு வணிக வளோகம் மற்றும் ஒரு மோநோட்டு னம ம் ஆகி வற்னறக் பகோண்டுள்ளது. 30,600 
ெ.மீ ெரப்ெளவில் அனமந்துள்ள இந்தக் டகோபுரம் இலங்னகயின் ‘டிஜிட் ல் பதோனலக்கோட்சி டகோபுரமோக’ 
பெ ல்ெடும் எை எதிர்ெோர்க்கப்ெடுகிறது. இது கண்ணோடி இனழ வ ங்களோல் கட் ப்ெட்டுள்ளது மற்றும் 
டதனவ ோை பதோனலபதோ ர்பு ெோதைங்கள் இதில் முழுனம ோக பெோருத்தப்ெட்டுள்ளது. 
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8. ’ெடரோெோ டெமிப்புக்கணக்னக’ அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள பகோடுப்ெைவு (Payment) வங்கி எது? 

A) Paytm சகாடுப்பனவுகள் வங்கி 

B) ஜினயா சகாடுப்பனவுகள் வங்கி 

C) இந்திய அஞ்சல் சகாடுப்பனவுகள் வங்கி 

D) ஏா்சடல் சகாடுப்பனவுகள் வங்கி  

 நோட்டில் நிதிெோர் டெர்ப்னெ ஆழப்ெடுத்துவதற்கோக ஏர்ப ல் பகோடுப்ெைவுகள் வங்கி, ‘ெடரோெோ டெமிப்புக் 
கணக்னக’ அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. இது இந்தி ோவில் வங்கிச் டெனவ ெரிவர கின க்கப்பெறோத 
மற்றும் வங்கிச் டெனவயில் ஈடுெ ோத மக்களின் தனிப்ெட்  டதனவகளுக்கு டெனவ பெய்வதற்கோக 
வடிவனமக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 மோதத்திற்கு ஒரு ெற்று ெரிவர்த்தனையு ன் பவறும் `500 னவப்புத்பதோனகன  ெரோமரித்து வரும் 
வோடிக்னக ோளருக்கு `5 இலட்ெம் மதிப்புள்ள இலவெ தனிநெர் விெத்துக் கோப்பீட்ன  இந்தக் கணக்கு 
வழங்குகிறது. வோடிக்னக ோளர்கள் தங்கள் ‘ெடரோெோ’ கணக்கில் அரெோங்க மோனி ங்கனளப்பெற முடிவு 
பெய்தோல் / அதில் னவப்புபெய்தோல், அவர்கள் பரோக்கச்ெலுனக பெறவும் தகுதியுன  வர்களோவோர்கள். 

9.முக்கி மந்திரி டெவோ ெங்கல்ப் உதவித்பதோனலடெசி டெனவ - 1100ஐ அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள 
மோநில அரசு எது? 

A) ஹிமாச்சல பிரனதசம்  

B) ஆந்திர பிரனதசம் 

C) மத்திய பிரனதசம் 

D) அருணாச்சல பிரனதசம் 

 ஹிமோச்ெல பிரடதெ மோநில அரெோங்கமோைது பெோதுமக்களின் குனறகனள வினரவோகவும் குறித்த 
கோலத்திற்குள்ளோகவும் தீர்க்கும் வனகயில், ‘முக்கி மந்திரி டெவோ ெங்கல்ப் உதவித் பதோனலடெசி 
டெனவ - 1100’ஐ அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. இது, வோரத்தில் 6 நோட்களில் (திங்கள்-ெனி) கோனல 7 மணி 
முதல் இரவு 10 மணி வனர பெ ல்ெடும்.  

10.இந்தி ோவுக்கும் எந்த நோடுகளுக்கும் இன ட  ‘SITMEX’ என்னும் முதலோவது முத்தரப்பு 
க ற்ென ப் ெயிற்சி பதோ ங்கியுள்ளது? 

A) இந்னதானனசியா & வியட்நாம் 

B) சீசஷல்ஸ் & சமாாிசியஸ் 

C) சிங்கப்பூா் & தாய்லாந்து  

D) மாலத்தீவுகள் & கம்னபாடியா 

 இந்தி ோ, சிங்கப்பூர் மற்றும் தோய்லோந்து ஆகி  நோடுகளின் க ற்ென  ெங்டகற்கும், ‘SITMEX’ என்னும் 
முத்தரப்பு கூட்டுப்ெயிற்சி ோைது பெப்.16 அன்று அந்தமோன் மற்றும் நிடகோெோர் தீவுகளில் உள்ள டெோர்ட் 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்             2019 செப்டம்பர்  19  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          5 

பிடளரில் பதோ ங்கி து. இம்மூன்று நோடுகளும் இத்தனக  முத்தரப்பு ெயிற்சியில் ெங்டகற்ெது இது 
முதல்முனற ோகும். 

 இந்தப்ெயிற்சியின் மூலம் 3 நோடுகளின் க ற்ென யும் ெரஸ்ெரம் தங்கள் அனுெவங்கனளப் ெகிர்வது 
மூலம் புதி  உத்திகனள கற்றுக்பகோள்ள இ லும். சிங்கப்பூர் க ற்ென யின் ‘RSS ப டைஷி ஸ்’ 
சிறுரக தோக்குதல் கப்ெல், தோய்லோந்து க ற்ென யின் ‘HTMS கிரோபுரி’ டெோர்க்கப்ெல், இந்தி  க ற் 

ென யின் ‘இரன்வீர்’, ‘டகோரோ’ டெோர்க்கப்ெல்கள், ‘சுகன் ோ’ டரோந்துக்கப்ெல் ஆகி னவ இப்ெயிற்சியில் 
ெங்டகற்கின்றை. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ககன்யான் திட்டத்திற்காக எந்த அமைப்புடன் ISRO ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது? 

A) VSSC 

B) NASA 

C) DRDO  

D) BARC 

 விண்செளிக்கு ைனிதர்கமள அனுப்பும் ‘ககன்யான்’ திட்டம் சதாடர்பாக, இந்திய விண்செளி ஆய்வு 
மையத்துக்கும் (ISRO) பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் மைம்பாட்டு நிறுெனத்துக்கும் (DRDO) இமடமய, 
விண்செளி வீரர்களுக்குத் மதமெயான உணவு, அெர்களது உடல்நலத்மதக் கண்காணிக்கும் 
கருவிகள், அெெரகால உதவிக்குத் மதமெயான சபாருட்கள், பாராசூட் உள்ளிட்டெற்மை ெழங்கும் 
ெமகயில் சில ெெதிகமள ஏற்படுத்தித் தருெதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 
75ஆெது விடுதமல நாமளக் சகாண்டாடும் 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் இத்திட்டம் நிமைமெற்ைப்படும். 

2. 5ஆெது ெர்ெமதெ இராைாயண விழா நமடசபற்ை நகரம் எது? 

A) க ொச்சி 

B) இல ்ன ொ 

C) புது தில்லி  

D) கச ்ன  

 ெர்ெமதெ ராைாயண விழாவின் 5ஆெது பதிப்பானது இந்திய கலாொர உைவுகளுக்கான கவுன்சிலால் 
செப்டம்பர்.17-19 ெமர புது தில்லியில் நடத்தப்பட்டது. சபாதுொக நெராத்திரத்திற்கு முன்பு ஏற்பாடு 
செய்யப்படும் இவ்விழாவில், இராைாயண காவியத்தின் கலாொர விளக்கங்கமள கமலக்குழுவினர்  
நடித்துக்காண்பிப்பர். 17 நாடுகமளச்மெர்ந்த கமலஞர்கள் இவ்விழாவில் பங்மகற்று இராைாயணத்தின் 
பல்மெறு பதிப்புகமள ைக்களின் பார்மெக்கு ெழங்கினர். 

3.2020ஆம் ஆண்மட ‘செயற்மக நுண்ணறிவு’ ஆண்டாக அறிவிக்க முடிவுசெய்துள்ள ைாநில 
அரசு எது? 

A) ஜொொ் ் ண்ட் 

B)  ொ்நொட ம் 

C) ஹிமொச்சல பிரனதசம் 

D) கதலுங் ொ ொ  

 ெளர்ந்துெரும் சதாழில்நுட்பம் சதாடர்பான பல்மெறு செயற்பாடுகமள ஏற்பாடு செய்ெதன் மூலம் 
2020ஆம் ஆண்மட செயற்மக நுண்ணறிவின் (Artificial Intelligence) ஆண்டாக அறிவிக்க 
சதலுங்கானா ைாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது. 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்             2019 செப்டம்பர்  20  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          2 

 ைாநிலத்தில் முன்மனாடித் திட்டங்கமள செயல்படுத்துெதற்காக ‘செயற்மக நுண்ணறிவுக்கான 
மதசிய உத்தி’மய செளியிட்டுள்ள NITI ஆமயாக்குடனான ஒப்பந்தத்தில் சதலுங்கானா ைாநில அரசு 
மகசயழுத்திட்டுள்ளது. 

4.எந்த நகரத்தில், மதசிய தூய நிலக்கரி ஆராய்ச்சி ைற்றும் மைம்பாட்டு மையம் (National Centre 

for Clean Coal Research and Development – NCCCR & D) சதாடங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) கபங் ளூரு  

B) க ொல் த்தொ 

C) தில்லி 

D) கச ்ன  

 சபங்களூருவில், அறிவியல் ைற்றும் சதாழில்நுட்பத் துமையால் இந்திய அறிவியல் கழகத்தில் (IISc.) 
மதசிய தூய நிலக்கரி ஆராய்ச்சி & மைம்பாட்டு மையம் (NCCCR&D) சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. NCCCR&D 

என்பது ஒரு மதசிய கூட்டமைப்பு ஆகும்; இது தூய்மையான நிலக்கரி ொர்ந்த சதாழில்நுட்பங்களின் 
ெளர்ச்சியில் உள்ள ொய்ப்புகள் ைற்றும் ெொல்கமள எதிர்சகாள்ளும். 

 NCCCR&D இலக்குமெத்துள்ள பயனாளிகளுள் மதசிய அனல்மின் நிறுெனம் (NTPC), GAIL இந்தியா 
நிறுெனம், பாரத மிகு மின் நிறுெனம் (BHEL), டாடா பெர் ைற்றும் திரிமெணி டர்மபன்ஸ் லிமிசடட் 
மபான்ை நிறுெனங்கள் அடங்கும். 

5.முதலாெது ‘William Klein - Acadmie des beaux – arts’ நிழற்படக்கமல விருதுக்கு சதரிவு 
செய்யப்பட்டுள்ள புகழ்சபற்ை இந்திய நிழற்படக் கமலஞர் யார்? 

A) பப்னலொ பொொ்தனலொகமவ் 

B) அதுல்  ஸ்னப ொ் 

C) இரகு ரொய்  

D) அனசொ ் சொலிய ் 

 புகழ்சபற்ை இந்திய நிழற்படக் கமலஞர் இரகு ராய், முதலாெது ‘William Klein - Acadmie des beaux – 
arts’ என்னும் ைதிப்புமிக்க பிசரஞ்சு விருதுக்கு சதரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார். €120,000 யூமராக்கள் 
பரிசுசகாண்ட இந்த விருது, ெரும் அக்.30 அன்று பாலாய்ஸ் டி இன்ஸ்டிட்யூட் டி பிரான்ஸில் ராய்க்கு 
ெழங்கப்படும். முதன்முமையாக ெழங்கப்படும் ஒரு விருதாக, இவ்விருது ஒரு நிழற்படக்கமலஞரின் 
நிழற்படம் எடுத்தல் மீதான அெரது அர்ப்பணிப்புக்கு செகுைதி அளிக்கும் மநாக்கம் சகாண்டுள்ளது.  

 தனது ெழக்கைற்ை நிழற்பட உத்திகளுக்காக பிரபலைாக அறியப்படும் நிழற்படக்கமலஞரும் திமரப்பட 
இயக்குநருைான அசைரிக்க ெம்ொெளிமயச் மெர்ந்த பிசரஞ்சு நிழற்படக் கமலஞரான வில்லியம் 
கிமளமன சகளரவிக்கும் விதைாக இந்த விருது ெழங்கப்படுகிைது. 1984ஆம் ஆண்டு நடந்த மபாபால் 
நச்சுொயு மொகத்மத தனது நிழற்படங்கள் மூலம் காண்பித்தெரும், 1971ஆம் ஆண்டு நடந்த 
ெங்கமதெப்மபாரின் கடுமையான பின்விமளவுகமள காண்பித்தெருைாொர் இரகு. 
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6.முதலாெது உலக மநாயாளிகள் பாதுகாப்பு நாள் அனுெரிக்கப்பட்ட மததி எது? 

A) கசப்டம்பொ் 14 

B) கசப்டம்பொ் 15 

C) கசப்டம்பொ் 17  

D) கசப்டம்பொ் 16 

 மநாயாளிகளின் பாதுகாப்பு குறித்த உலகளாவிய விழிப்புணர்மெ ஏற்படுத்துெதற்கும், உலகளாவிய 
ஒற்றுமை ைற்றும் செயற்பாட்மட ஊக்குவிப்பதற்குைாக முதலாெது உலக மநாயாளிகள் பாதுகாப்பு 
நாள் (World Patient Safety Day) செப்.17 அன்று அனுெரிக்கப்பட்டது. “Patient Safety: a global health 

priority” என்பது இந்த நாளுக்கான கருப்சபாருளாகவும், “Speak up for Patient Safety!” என்பது இந்த 
நாளுக்கான முழக்கெரியாகவும் இருந்தது. 

7.அருணாச்ெல பிரமதெ ைாநிலத்தின் எந்த ைாெட்டத்தில், இந்தியாவின் கிழக்கத்திய சிற்றூராக 
இருக்கும், ‘விஜயநகர்’ அமைந்துள்ளது? 

A) னமல் சியொங் 

B) சங்லங்  

C)  ிழ ்கு னலொ ித் 

D)  கமங் 

 அருணாச்ெலபிரமதெ ைாநிலத்தின் ெங்லங் ைாெட்டத்தில் உள்ள இந்தியாவின் கிழக்கத்திய சிற்றூரான 
விஜயநகரில், இந்திய ொன்பமடயானது ெமீபத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஓடுபாமதமய திைந்துமெத்தது. 
பமடயினமர விமரொக அணிதிரட்டுெமத உறுதிசெய்ெதற்கும், சீனாவுடனான ஆதிக்க எல்மலக் 
மகாட்டுக்கு சபாருட்கமள அனுப்புெதற்கும் இந்தப் புதுப்பிக்கப்பட்ட விஜயநகர் தமரயிைங்கு தளம் 
முக்கியைானதாகும். 

 4000 அடி நீளங்சகாண்ட இந்த ஓடுதளம், AN-32 இரக விைான இயக்கத்துக்கு ைட்டுமை சபாருந்தும். 
டமகாட்டா ைற்றும் ஒட்டர் விைானங்களுடன் விஜயநகரில், 1962இல், முதன்முதலில் இந்திய ொன் 
பமட தனது செயல்பாடுகமளத் சதாடங்கியது. இந்தியா-சீனா மபார் நடந்த ஆண்டு இது. விஜயநகர், 
ொமல ெழியாக இமணக்கப்படவில்மல. இது மூன்று பக்கங்களிலும் மியான்ைரால் சூழப்பட்டுள்ளது 
ைற்றும் நான்காெது பக்கம் நம்தாபா மதசியப்பூங்காவின் நீட்சிப்பகுதிகமளக் சகாண்டுள்ளது. 

8.ைனித-விலங்கு மைாதமலக்குமைப்பதற்காக உயிரி-மெலிமய (Bio-fencing) அமைக்க முடிவு 
செய்துள்ள ைாநில அரசு எது? 

A)  ொ்நொட ம்  B) உத்தர ண்ட்  

C) உத்தரபிரனதசம் D) ஹிமொச்சல பிரனதசம் 
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 ைனித-விலங்கு மைாதமலக்குமைப்பதற்காக, உத்தரகண்ட் ைாநில அரசு அந்தப்பகுதிகளில் பல்மெறு 
ெமகயான தாெரங்கமள (எலுமிச்மெப் புல், நீலக்கற்ைாமழ ைற்றும் மிளகாய்) ெளர்ப்பதன் மூலம் 
உயிரி-மெலி அமைக்க முடிவுசெய்துள்ளது. 

 ெனவிலங்குகள் குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் நுமழெமதத் தடுப்பதற்காகவும், ெனங்கமள ஒட்டிய 
பகுதிகளில் மெளாண் பயிர்கள் ைற்றும் கால்நமடகமள பாதுகாப்பதற்காகவுமை இந்த நடெடிக்மக 
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உயிரியல் முமையானது சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாக உள்ளது. சிறுத்மத, 

கரடி, யாமன ைற்றும் காட்டுப்பன்றி முதலான விலங்குகள் ைனித உயிர்கட்கும் கால்நமடகட்கும் 
மபரச்சுறுத்தலாக உள்ளன. 

9.மின்னணு முமையில் மதாற்றுொய்ச் ொன்றிதழ்கமள (elecroic Certificates of Origin – CoO) 

ெழங்குெதற்கான சபாதுமையான டிஜிட்டல் தளத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ைத்திய அமைச்ெகம் 

எது? 

A) கவளியுறவு அனமச்ச ம் 

B) உள்துனற அனமச்ச ம் 

C) வொ்த்த ம் மற்றும் கதொழிற்துனற அனமச்ச ம்  

D) இரயில்னவ அனமச்ச ம் 

 ைத்திய ெர்த்தகம் & சதாழிற்துமை அமைச்ெரான பியூஷ் மகாயல், மின்னணு முமையில் மதாற்றுொய்ச் 
ொன்றிதழ்கமள ெழங்குெதற்கான ஒரு சபாதுமையான டிஜிட்டல் தளத்மத புது தில்லியில் 
அறிமுகப்படுத்தினார். 

 இந்தத் தளம் அமனத்து ஏற்றுைதியாளர்களுக்கும், அமனத்து FTA’கள் / PTA’களுக்கும் ைற்றும் 
ெம்பந்தப்பட்ட அமனத்து முகெர்களுக்கும் ஓர் ஒற்மை அணுகல் புள்ளியாக இருக்கும். பங்காண்மை 
நாடுகள் ஒப்புக்சகாண்டால், மதாற்றுொய்ச் ொன்றிதழ்கள் மின்னணு முமையில் ெழங்கப்படும். 
பங்காண்மை நாடுகளின் அதிகாரிகள், ெமலத்தளத்திலிருந்மத ொன்றிதழ்களின் நம்பகத்தன்மைமய 
ெரிபார்க்க இயலும். இந்தப் புதிய தளம் பரிெர்த்தமன செலவுகள் ைற்றும் ஏற்றுைதியாளர்களின் 
மநரத்மத மீதப்படுத்துகிைது. 

10. ‘கரண் ெந்தனா’ என்பது எந்தப் பயிரின் புதிய கலப்பின ெமகயாகும்? 

A) ம ் ொச்னசொளம் 

B) தொ ியங் ள் 

C) ன ொதுனம  

D) அொிசி 

 கரண் ெந்தனா (DBW 187) என்பது ஒரு புதிய கலப்பின மகாதுமை ெமகயாகும்; இது ைஞ்ெள் சொறி 
மநாய் ைற்றும் செண் செடிப்பு மநாமயத்தாங்கி ெளரும் ஆற்ைல் சகாண்டதாகும். மைலும், ெழக்கைான 
மகாதுமை ெமககமள விடவும் கணிெைாக அதிக ைகசூமல இது தரும். 
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 இது, விமரவில் நாடு முழுெதும் அறிமுகப்படுத்தப்படும். புரதம் ைற்றும் இரும்புச்ெத்து நிமைந்த இது, நாடு 
முழுெதும் அதிக செப்பத்மதத் தாங்கி ெளரும் ஆற்ைல் உமடயது. இமத இந்திய மெளாண் ஆராய்ச்சி 
கழகத்தின்கீழ் இயங்கும் இந்திய மகாதுமை ைற்றும் பார்லி ஆராய்ச்சி நிறுெனம் உருொக்கியுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

“கீழடி, வைவை நதிக்ைவையில் சங்ைைால நாைரிைம்” 

 “கீழடி, மெமக நதிக்கமரயில் ெங்ககால நாகரிகம்” என்ை தமலப்பில் தமிழ்நாடு சதால்லியல் 
துமையால் அறிக்மக ஒன்று செளியிடப்பட்டுள்ளது. கீழடியில் மைற்சகாள்ளப்பட்ட நான்காம் கட்ட 
அகழாய்வு குறித்த இந்த அறிக்மகயின் மூலம் சதால்குடி தமிழ்ச்ெமூகம் கி.மு. 6ஆம் நூற்ைாண்டிமலமய 
எழுத்தறிவு சபற்ை ெமூகைாக விளங்கியுள்ளது சதரியெந்துள்ளது. 

 ைதுமர நகருக்கு சதன்கிழக்கில் சுைார் 15 கி.மீட்டர் சதாமலவில் சிெகங்மக ைாெட்டம், திருப்புெனம் 
அருமகயுள்ள கீழடியில் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு அரொல் நடத்தப்பட்ட நான்காெது 
அகழ்ொய்வில் கிமடத்த சபாருள்கமளமெத்து கிமடத்த முடிவுகள் இதில் சதாகுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அசெரிக்க ஆய்வகத்தில் சொதனையில் சவளியாை தகவல்கள்: 

 கீழடியில் 2018ஆம் ஆண்டு 
மைற்சகாள்ளப்பட்ட நான்காம்கட்ட 
அகழ்ொய்வின்மபாது மெகரிக்கப்பட்ட ஆறு 
கரிை ைாதிரிகள் அசைரிக்க நாட்டின் 
புமளாரிடா ைாகாணம், மியாமி நகரத்தில் 
அமைந்துள்ள பீட்டா பகுப்பாய்வு மொதமன 
ஆய்ெகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டன.  

 பகுப்பாய்வுக்கு அனுப்பப்பட்ட 
ைாதிரிகளில் அதிகபட்ெைாக 353 செ.மீட்டர் 
ஆழத்தில் கிமடக்கப் சபற்ை கரிைத்தின் 
காலம் கி.மு. 580 என்று கணக்கீடு 
செய்யப்பட்ட ஆய்ெறிக்மக கிமடத்துள்ளது. 

 

 இக்கால கணிப்பு கி.மு. 6ஆம் நூற்ைாண்டு முதல் கி.பி. ஒன்ைாம் நூற்ைாண்டு ெமர ெளமையான 
பண்பாடுசகாண்ட பகுதியாக கீழடி விளங்கியிருக்க மெண்டும் எனத்சதரிகிைது. தற்மபாது கிமடக்கப் 
சபற்றுள்ள ொன்றுகள் மூலம் மெமக ஆற்றின்கமரயில் நகரையைாதல், கி.மு. 6ஆம் நூற்ைாண்டில் 
இருந்து சதாடங்குகிைது என்பது சதளிொகிைது. 

  

 

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


விண்மீன்.காம்             2019 செப்டம்பர்  20  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          6 

 இமத காலகட்டத்தில்தான் ெட இந்தியாவின் கங்மகச் ெைசெளிப் பகுதியிலும் நகரையைாதல் 
சதாடங்கியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கீழடி அகழ்ொய்வில் கிமடத்த அறிவியல் ரீதியான காலக் 
கணிப்புகள் தமிழ்-பிராமியின் காலம். மைலும், நூைாண்டுகள் (கி.மு.6ஆம் நூற்ைாண்டு) பழமை 
ொய்ந்தது எனும் முடிவுக்கு நம்மை இட்டுச்செல்கிைது. இதன்மூலம் 2,600 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பாகமெ தமிழ்நாடு எழுத்தறிவு சபற்ை ெமூகைாக விளங்கியுள்ளமத நிமலநிறுத்த முடிகிைது. 

சவளாண்னெசய முதன்னெத் சதாழில்: 

 கீழடியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 70 எலும்புத்துண்டுகள் கண்சடடுக்கப்பட்டன. இெற்றில் 
சபரும்பாலானமெ (53%) காமள, எருமை, ஆடு, பசு ஆகியெற்றினுமடயமெ. இந்தப் பகுப்பாய்வு 
முடிவுகளின் மூலம் ெங்ககாலச் ெமூகம், மெளாண்மைமய முதன்மைத் சதாழிலாகக் 
சகாண்டிருந்தமதாடு கால்நமட ெளர்ப்மபயும் மைற்சகாண்டிருந்தனர் என்பது சதளிொகிைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 கீழடியில் கிமடத்த ஓடுகள், செங்கற்கள், காமர ஆகியெற்றில் ைண், சுண்ணாம்பு, இரும்பு, 

சைக்னீசியம், அலுமினியம் ஆகியமெ இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இங்கு நடத்தப்பட்ட 
ஆய்வுகளில் சுெர்கள், கட்டடங்களின் இடிபாடுகளும் கிமடத்தன. 

 தமரகள் ெழுெழுப்பான களிைண்ணால் சைழுகப்பட்டிருந்தன. கட்டடங்கமளப் சபாருத்தெமர 
அெற்றின் சுெர்கள், கூமர ெமர எழுப்பப்பட்டிருக்கவில்மல. ைாைாக சுெர்களுக்கு அருகில் கம்புகள் 
நடப்பட்டு கூமரகள் மபாடப்பட்டிக்கின்ைன. அமத மபான்று இந்தக் கீழடி அகழ்ொய்வில் தமிழ் பிராமி 
எழுத்துகள் சபாறிக்கப்பட்ட 56 பாமன ஓடுகள் கிமடத்துள்ளன. 

 இெற்றில் குவிரன், ஆத(ன்) உள்ளிட்ட சபயர்களும் முழுமையமடயாத எழுத்துகளும் கிமடத்துள்ளன. 
இதில் ஆதன் என்ை சபயர், அதன் என்று குறிப்பிடப்படுகிைது. முற்கால தமிழ் பிராமியில், சநடிமலக் 
குறிக்க ஒலிக்குறியீடு இடும் ெழக்கம் இல்மல என்பதால், இந்த தமிழ் பிராமி எழுத்துகள் காலத்தால் 
மிகவும் முந்மதயமெயாகக் கருதப்படுகின்ைன. 
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சநெவுத் சதாழில்- தாய வினளயாட்டு: 

 மைலும் கீழடியில் நூல்நூற்கப் பயன்படும் தக்களி, தறிகளில் 
பயன்படுத்தப்படும் தூரிமக, தறியில் சதாங்கவிடும் கருங்கல் 
மபான்ைமெயும் கிமடத்திருப்பதால், இப்பகுதியில் ொழ்ந்தெர்கள் 
சநெவுத் சதாழிலிலும் ஈடுபட்டிருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகிைது.  

 இங்கு பல விமளயாட்டுப் சபாருள்கள் குறிப்பாக ஆட்டக் 
காய்கள், தாய விமளயாட்டிற்கான பகமடக் காய்கள் அதிகளவில் 
கிமடத்துள்ளன. இமெ சபரும்பாலும் சுட்டைண்ணாலானமெ. 

 அமதமபான்று சபண்கள் விமளயாடும் ெட்டச்சில்லுகள் 600 
எண்ணிக்மகயிலும், சிறுெர்கள் கயிறு சுட்டி விமளயாடும் 
சுடுைண்ணாலான ெட்டச் சுற்றிகள், ெண்டி இழுத்து 
விமளயாடும் ெண்டிகளின் ெக்கரங்கள் கிமடத்துள்ளன. 
மைலும் சபரியெர்கள் தங்கள் திைமையில் செளிப்படுத்தும் 
ெமகயில் விமளயாடும் ெதுரங்க விமளயாட்டுக்குப் 
பயன்படும் பல்மெறு அளவிலான 80 ெதுரங்கக் காய்கள் 
கிமடத்துள்ளன. 

தமிழ்நாட்டில் ச ாம் வணிகர்கள்: 

 மைலும், ெடமைற்கு இந்தியாவின் ைகாராஷ்டிரம், குஜராத் மபான்ை பகுதிகளில் பரெலாகக் காணப்படும் 
அமகட் ைற்றும் கார்னீலியம் கற்களால் ஆன ைணிகளும் கிமடத்துள்ளன. மராம் நாட்மட மெர்ந்த 
அரிட்மடன் பாமன ஓடு ைண்ணடுக்கின் மைல் நிமலயில் கிமடத்திருக்கிைது. இமெ மராம் நாட்டில் 
கி.மு. இரண்டாம் நூற்ைாண்டில் புழக்கத்தில் இருந்தமெ. 

 எனமெ, மராம் நாட்மடச் மெர்ந்த ெணிகர்கள் அல்லது அழகன்குளத்தில் தங்கியிருந்த மராம் நாட்மடச் 
மெர்ந்த ெணிகர்கள் இந்தப் பகுதிக்கு ெந்திருக்கலாம். இங்கு ஒட்டுசைாத்தைாக சுடுைண்ணாலான 13 
ைனித உருெங்கள், 3 விலங்கு உருெங்கள், 650-க்கும் மைற்பட்ட விமளயாட்டுப் சபாருள்கள், 35 
காதணிகள், பிை அணிகலன்கள் கிமடத்துள்ளன. ஆனால், ெழிபாடு சதாடர்பான சதால்சபாருள்கள் 
எமெயும் சதளிொன முமையில் இதுெமர கிமடக்கவில்மலசயன சதால்லியல் துமையின் 
ஆய்ெறிக்மக கூறுகிைது. 

நன்றி: தினமணி. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. Audit Bureau of Circulationsஇன் 2019-20ஆம் ஆண்டிற்கான தலைவராக ததர்ந்ததடுக்கப்பட் 
–டுள்ளவர் யார்? 

A) பிரபுல்லா சென் 

B) கிாிஷ் அகுஜா 

C) மதுகா் காமத்  

D) மிலன் ெக்செனா 

 இந்தியாவில் உள்ள பத்திரிக்லககளின் விற்பலனலய தணிக்லக தெய்து, ொன்றிதழ் வழங்கும் 
நிறுவனம் ‘ABC’ என்றலழக்கப்படும் “Audit Bureau of Circulations”. இந்நிறுவனத்தின் 2019-20ஆம் 
ஆண்டுக்கான தலைவராக முத்ரா விளம்பர நிறுவனத்தின் தலைவர் மதுகர் காமத் ஒருமனதாக 
ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டார். இதுதவிர, அவர் இந்திய விளம்பர முகவர்கள் ெங்கத்தின் தலைவராகவும், 

இந்திய விளம்பர தர நிர்ணய கழகத்தின் தலைவராகவும் உள்ளார். 

2.இைண்டனில் நடந்த 21ஆம் நூற்றாண்டு ஐகான் விருதுகள் வழங்கும் விழாவில், ‘மகத்தான 
நிகழ்த்துக்கலை - Magnificent Performing Art’ விருலத தவன்ற இந்திய பாடகர் யார்? 

A) ஸ்சரயா சகாஷல் 

B) சொனு நிகம்  

C) அாிஜித் ெிங் 

D) சுனிதி செளகான் 

 ஆண்டுததாறும் இைண்டனில் நலடதபறும் ‘21ஆம் நூற்றாண்டு Icon’ விருதுகள் வழங்கும் விழாவில், 
பிரபை ஹிந்தி பின்னணிப் பாடகர் தொனு நிகமுக்கு, ‘மகத்தான நிகழ்த்துக்கலை’ விருது வழங்கிக் 
தகளரவிக்கப்பட்டது. இவ்விருதுகள், இங்கிைாந்தில் வசித்துவரும் இந்திய வம்ொவளிலயச் தெர்ந்த 
ததாழில்முலனதவார்களான தருண் குைாட்டி & பிரீத்தி ராணா ஆகிதயாரின் சிந்தலனயில் உதித்த 
ஒன்றாகும். 

3.மின்னணு-தராந்துப் புத்தக (e-beat book) அலமப்பு அறிமுகம் தெய்யப்பட்டுள்ள நகரம் எது? 

A) தில்லி 

B) சென்னன 

C) சபங்களூரு 

D) ெண்டிகா்  

 மத்திய உள்துலற அலமச்ெர் அமித் ஷா, ெண்டிகரில், அவெரகாை பதிைளிப்பு அலமப்பு (ERSS - டயல் 
112), ‘மின்னணு - தராந்துப் புத்தக’ அலமப்பு மற்றும் ெண்டிகர் காவல்துலறயின் ‘E-Saathi’ தெயலி 
ஆகிய மூன்று குடிமக்கள் லமய தெலவகலள ததாடங்கிலவத்தார். ERSS, குறிப்பாக தபண்கள் மற்றும் 
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குழந்லதகளுக்கு எதிரான குற்றங்கலளக் குலறப்பதில் அல்ைது தடுப்பதில் முக்கிய பங்கு 
வகிப்பதற்காக வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. குடிமக்கள் தங்களின் அவெரகாை தகவல்கலள அலழப்பு, 

குறுந்தகவல், மின்னஞ்ெல் மற்றும் 112 இந்தியா அலைதபசி தெயலி மூைம் அனுப்பைாம். 

 ‘மின்னணு – தராந்துப் புத்தகம்’ என்பது வலைத்தள மற்றும் அலைதபசி தெயலி அடிப்பலடயிைான 
ஒரு பயன்பாடாகும். இது, குற்றம் மற்றும் குற்றவாளிகள் ததாடர்பான தகவல்கலள நிகழ்தநரத்தில் 
தெகரித்தல், புதுப்பித்தல் & பகுப்பாய்வு தெய்தல் ஆகியவற்லற எளிதாக்கும். ‘E-Saathi’ தெயலியானது 
தபாதுமக்கள் காவல்துலறயுடன் ததாடர்பிலிருக்க உதவும் ஒரு முயற்சியாகும். 

4. “From Leeches to Slug Glue: 25 Explosive Ideas that Made (and Are Making) Modern Medicine” 
என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) ரூபா னப  

B) அமிஷ் திாிபாதி 

C) இரவீந்தா் ெிங் 

D) ெவி ொ்மா 

 “From Leeches to Slug Glue: 25 Explosive Ideas that Made (and Are Making) Modern Medicine” என்ற 
நூலை எழுத்தாளர் ரூபா லப எழுதியுள்ளார். இந்நூல், அதன் 25 அத்தியாயங்களில் தடுப்பூசி, மயக்க 
மருந்து, X-கதிர்கள் மற்றும் கிருமிக்தகாட்பாடு தபான்ற முன்தனற்றங்கலள ஆராய்கிறது. 

5.இலணயத்லத பயன்படுத்துவதற்கான உரிலம என்பது அடிப்பலட கல்வி உரிலம மற்றும் 
தனியுரிலமக்கான உரிலம என அண்லமயில் தீர்ப்பளித்த உயர்நீதிமன்றம் எது? 

A) சகரளா  

B) தில்லி 

C) அலகாபாத் 

D) ஜபல்பூா் 

 அரசியைலமப்பின் 21ஆவது பிரிவின்கீழ், இலணயத்லத பயன்படுத்துவதற்கான உரிலம என்பது 
அடிப்பலட கல்வி உரிலம மற்றும் தனியுரிலமக்கான உரிலம என தகரள உயர்நீதிமன்றம் 
அண்லமயில் தீர்ப்பளித்தது. அலைதபசி பயன்படுத்துவதற்கான விதிகலள மீறியதற்காக தன்லன 
தவளிதயறுமாறு கூறிய விடுதிலய எதிர்த்து தகாழிக்தகாட்லடச் தெர்ந்த கல்லூரி மாணவி தாக்கல் 
தெய்த வழக்கில் இந்தத் தீர்ப்பு வந்துள்ளது. 

6.அண்லமச் தெய்திகளில் தவளிவந்த கீழடி, எந்த மாநிைத்லதச்தெர்ந்த வரைாற்றுத் தைமாகும்? 

A) தமிழ்நாடு    B) சகரளா 

C) கா்நாடகம்   D) ஆந்திர பிரசதெம் 
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 “கீழடி, லவலக நதிக்கலரயில் ெங்ககாை நாகரிகம்” என்ற தலைப்பில் தமிழ்நாடு ததால்லியல் 
துலறயால் அறிக்லக ஒன்று தவளியிடப்பட்டுள்ளது. தபாதுவாக கிமு 300 முதல் கிபி 300 வலர 
கருதப்படும் பண்லடய ெங்ககாைத்தின் வரைாற்றில் இந்த அறிக்லக முக்கிய திருப்புமுலனயாகும்.  

 இக்காை கணிப்பு கி.மு. 6ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி. ஒன்றாம் நூற்றாண்டு வலர வளலமயான 
பண்பாடுதகாண்ட பகுதியாக கீழடி விளங்கியிருக்க தவண்டும் எனத்ததரிகிறது. தற்தபாது கிலடக்கப் 
தபற்றுள்ள ொன்றுகள் மூைம் லவலக ஆற்றின்கலரயில் நகரமயமாதல், கி.மு. 6ஆம் நூற்றாண்டில் 
இருந்து ததாடங்குகிறது என்பது ததளிவாகிறது. 

 கீழடி அகழ்வாய்வில் கிலடத்த அறிவியல் ரீதியான காைக்கணிப்புகள் தமிழ்-பிராமியின் காைம். தமலும், 

நூறாண்டுகள் (கி.மு.6ஆம் நூற்றாண்டு) பழலம வாய்ந்தது எனும் முடிவுக்கு நம்லம இட்டுச்தெல்கிறது. 
இதன்மூைம் 2,600 ஆண்டுகளுக்கு முன்தப தமிழ்நாடு எழுத்தறிவுதபற்ற ெமூகமாக விளங்கியுள்ளலத 
நிலைநிறுத்த முடிகிறது. 

7.ெமூக பங்குச்ெந்லதகளுக்கான விதிமுலறகலள பரிந்துலரக்கும் SEBI குழுவின் தலைவர் 
யார்? 

A) ஷாமிகா ரவி 

B) அமித் ெந்திரா 

C) இஷாத் உசென்  

D) வினீத் ராய் 

 இந்திய பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தலன வாரியமானது (SEBI) அண்லமயில் SBI அறக்கட்டலளயின் 
இயக்குநர் இஷாத் உதென் தலைலமயில் ெமூக பங்குச் ெந்லதகள் (Social Stock Exchanges) குழுலவ 
அலமத்தது. இந்தக் குழு, ெமூக நிறுவனங்கள் மற்றும் தன்னார்வ அலமப்புகள், பத்திர ெந்லதக் 
களத்திற்குள் நிதி திரட்டுவதற்கு ஏதுவான கட்டலமப்புகள் மற்றும் வழிமுலறகள் குறித்து ஆய்வு 
தெய்து அதன்பின் பரிந்துலரகலள வழங்கும். 

8.கிழக்கு இைடாக்கில் ொங்தாங் பிரகார் என்ற அரிய பயிற்சிலய நடத்திய இந்திய ஆயுதப்பலட 
எது? 

A) இந்திய கடசலார காவல்பனட 

B) இந்திய கடற்பனட 

C) இந்திய விமானப்பனட 

D) இந்திய இராணுவம்  

 இந்திய ராணுவம் அதன் தபாரிடும் திறன்கலள பரிதொதிப்பதற்கும் தமம்படுத்துவதற்குமாக சீனத்தின் 
எல்லையில் உள்ள கிழக்கு இைடாக்கில் அலமந்துள்ள ஓர் உயரமான பகுதியில் ‘ொங்தாங் பிரகார்’ 
என்ற தபயரிைான ஒரு தபரிய அரிய பயிற்சிலய நடத்தியது. இந்த ஒருங்கிலணந்த பயிற்சியில் 
காைாட்பலட, எந்திரமயமாக்கப்பட்ட பலடகள், T-72 டாங்கிகள், பீரங்கி துப்பாக்கிகள் மற்றும் ஆளில்ைா 
வான்வழி வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 
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9.அரொங்க மருத்துவர்கள் தனியார்துலறயில் மருத்துவச் தெலவ புரிவலதத் தலடதெய்துள்ள 
மாநிை அரசு எது? 

A) ஆந்திரப் பிரசதெம்  

B) ெத்தீஸ்கா் 

C) இராஜஸ்தான் 

D) ஒடிொ 

 முன்னாள் மத்திய நைவாழ்வுச் தெயைாளர் K சுஜாதா ராவ் தலைலமயிைான நைவாழ்வுத் துலறயில் 
சீர்திருத்தங்கள் குறித்து வல்லுநர்கள் குழு அளித்த பரிந்துலரகளுக்கு இணங்க அரொங்க 
மருத்துவமலனகளில் பணிபுரியும் மருத்துவர்கள், தனியார்துலற மருத்துவச் தெலவ புரிவதற்கு தலட 
விதித்து அவர்களின் வருமான இழப்புக்கு ஈடாக ெம்பளத்லத அதிகரிக்க ஆந்திர மாநிை அரசு முடிவு 
தெய்துள்ளது. ஆந்திரத்தில் அரொங்க மருத்துவர்கள் தனியார்துலற மருத்துவச் தெலவ புரிவதற்கு 
தலட விதிக்கப்படுவது இது இரண்டாவது முலறயாகும். பிரிக்கப்படாத ஆந்திரத்தில் 1993 ஏப்ரலில் 
அப்தபாலதய முதைலமச்ெர் NT இராமா ராவ் ஏற்கனதவ இதுதபான்ற ஒரு தலடலய தகாண்டுவந்தார். 

10. ‘பூொ யஷஸ்வி’ என்பது எந்தப் பயிரின் புதிய திறன்மிகு வலகயாகும்? 

A) மக்காெ்சொளம் 

B) தானியங்கள் 

C) சகாதுனம  

D) அாிெி 

 இந்திய தவளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனமானது வரவிருக்கும் ராபி பயிர் பருவத்தில் நடவுதெய்வதற்காக 
பூொ யஷஸ்வி (HD-3266) என்ற புதிய திறன்மிகு தகாதுலம வலகலய தவளியிட்டுள்ளது. இப்புதிய 
வலக மற்ற தகாதுலம வலககளுடன் ஒப்பிடும்தபாது 79.6 குவிண்டால் அதிக விலளச்ெல் திறலனக் 
தகாண்டுள்ளது. இது அலனத்து வலகயான தொறி தநாலயயும் தாங்கி வளரும் ஆற்றல் தகாண்டது.  

 HD - 3326, துத்தநாகம் (மில்லியனுக்கு 36.8 பாகங்கள், HD - 3086இல் 34.8 மற்றும் HD -2967இல் 
36), புரதம் மற்றும் பலெயத்தின் (மாவின் வலிலம மற்றும் தநகிழ்ச்சிக்கு பங்களிக்கிறது) அதிக 
உள்ளடக்கத்லதக் தகாண்டுள்ளது. இதலனக் தகாண்டு நல்ை ெப்பாத்தி, தராட்டி மற்றும் பிஸ்கட் 
தபான்றலவ தயார் தெய்யவியலும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையச் செய்திகளில் இடம்செற்ற காந்தன் சடக்சென்லிங் ைடாலயம், எந்த நாட்டில் 
அமைந்துள்ளது? 

A) க ொழும்பு 

B) புது தில்லி 

C) உலொன் பொட ொொ்  

D) தொ்மசொலொ 

 இந்தியப் பிரதைர் நரரந்திர ரைாடியும் ைங்ரகாலிய அதிெர் கல்த்ைாகின் ெத்துல்காவும் இமைந்து 
சகளதை புத்தர் சிமலமயயும் அவரது பிரதான சீடர்கள் சிமலகமளயும் திறந்துமவத்தனர். உலான் 
ொரடார் என்ற இடத்தில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க காந்தன் சடக்சென்லிங் ைடாலயத்தில் இந்தச் 
சிமலகள் திறந்து மவக்கப்ெட்டன. 

 காந்தன் சடக்சென்லிங் ைடாலயம் ைங்ரகாலிய செளத்தர்களின் ஒரு மிகமுக்கியைான மையைாகும். 
செளத்த ொரம்ெரியம்மிக்க சொக்கிஷைாகவும் இது திகழ்கிறது. 19ஆம் நூற்றாண்டின் இமடப்ெட்ட 
காலத்தில் கட்டப்ெட்ட இந்த ைடாலயம், சொதுவுமடமைவாதிகளின் காலத்தில்கூட செளத்த ரெமவகள் 
சதாடர்ந்து செயல்ெட்டு வந்த ஒரர ைடாலயம் ஆகும். 

2.இந்தியாவின் முதல் திருநங்மகயர் கமலவிழாமவ (trans-art) நடத்தும் ைாநிலம் எது? 

A) தமிழ்நொடு 

B) ம ொரொஷ்டிரொ 

C)  ொ்நொ  ம் 

D) ட ரளொ  

 இந்தியாவின் முதல் திருநங்மகயர் கமலவிழாமவ “வர்ைாெகிட்-2019” என்ற செயரில் ரகரளா 
நடத்தவுள்ளது. அதில், திறமையான திருநங்மககள் தங்களின் கமல ைற்றும் ெமடப்புத் திறன்கமள 
சவளிப்ெடுத்துவார்கள். கமலவிழாவின் ஒருெகுதியாக, திமரத்துமற தவிர ெல்ரவறு துமறகளில் 
சிறந்து விளங்கிய 10 திருநங்மகயர்களுக்கு சராக்கப் ெரிசுகள் வழங்க விண்ைப்பிக்கவும் ைாநில 
அரசு ரகட்டுக்சகாண்டுள்ளது. 2 நாள் நிகழ்வு, நாட்டிரலரய ஒரு ைாநில அரொல் திருநங்மககளுக்காக 
பிரத்திரயகைாக ஏற்ொடு செய்யப்ெடும் ஒரு கமல விழாவாக கருதப்ெடுகிறது. 

3. ‘Being Gandhi’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) தவொல் குல் ொ்னி 

B) அமிொ்தொ மு ொ்ஜி 

C) படரொ ஆனந்த்  

D) சஞ்சய்  ொ ் 
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 ‘Being Gandhi’ என்ற நூமல விருதுசெற்ற எழுத்தாளர் ெரரா ஆனந்த் எழுதியுள்ளார். காந்திமய ஒரு 
தமலவர் என்ெமதயும் அவரது அரசியமலத் தாண்டியும் அவரது வாழ்க்மக முமறமயப் ொர்க்கும் 
வமகயில் இந்நூல் உள்ளது. ரைலும், ைகாத்ைா காந்தியின் 150ஆவது ஆண்டு நிமறமவக்குறிக்கும் 
வமகயில் இப்புதிய நூல் எழுதப்ெட்டுள்ளது. 

4.அண்மையச் செய்திகளில் இடம்செற்ற NEAT திட்டம், எந்தத் துமறயுடன் சதாடர்புமடயது? 

A)  ல்வி  

B) விளளயொ ்டு 

C)  ளல 

D) இதழியல் 

 ைத்திய ைனிதவள ரைம்ொட்டு அமைச்ெகைானது சதாழில்நுட்ெத்திற்கான ரதசிய கல்வி கூட்டணி 
(NEAT) என்னும் ஒரு ஒரு புதிய அரசு-தனியார் கூட்டிமைவுத் திட்டத்மத அறிமுகம் செய்துள்ளது. 
செயற்மக நுண்ைறிவுமவப் ெயன்ெடுத்தி கற்ரொரின் ரதமவகளுக்கு ஏற்ெ கற்றமல ரைலும் 
தனிப்ெயனாக்கவும் திருத்தியமைக்கவும் முடிவு செய்யப்ெட்டுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டம் வரும் நவம்ெர் ைாத சதாடக்கத்தில் தனது செயற்ொடுகமளத் சதாடங்கும் என 
எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. ரைலும், உயர்கல்வியில் சிறந்த கற்றல் விமளவுகமளப் செறுவதற்கு நவீன 
சதாழில்நுட்ெத்மதப் ெயன்ெடுத்துவமத இது ரநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. அரொங்க தளத்தில் ரெரும் 
துளிர் நிறுவனங்கள், பின்தங்கிய ெமூகங்கமளச் ரெர்ந்த ைாைவர்களுக்கு கண்டிப்ொக 25 ெதவீத 
ெலுமககமள வழங்கரவண்டும். 

5.இந்திய விைானப்ெமடயின் புதிய தமலவராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளவர் யார்? 

A) சித்தொொ்த் ஸ்ரீவஸ்தொவொ 

B) இரொட ஷ் K சிங் பதொொியொ  

C) P S சந்தொ் 

D) நடரந்திர ரொஜ்புத் 

 ரரெல் ஒப்ெந்த ரெச்சுவார்த்மதயில் முக்கிய ெங்கு வகித்த ஏர் ைார்ஷல் இராரகஷ் K சிங் ெதாரியா, 
இந்திய விைானப்ெமடயின் அடுத்த தமலமைத் தளெதியாக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். விைானப்ெமடயின் 
தமலமைத்தளெதியாக இருக்கும் B S தரனாவாவின் ெதவிக்காலம் வரும் செப்டம்ெர்.30 அன்று 
முடிவமடயவுள்ளது. வான்ெமடயின் துமைத்தளெதியாக கடந்த ரை ைாதம் நியமிக்கப்ெட்ட ெதாரியா, 
தற்ரொது வான்ெமடயின் 26ஆவது தமலமைத்தளெதியாக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 
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6.எந்த நகரத்தில், அதிநவீன ரதசிய காவல்துமற ெல்கமலக்கழகத்மத அமைக்க ைத்திய அரசு 
முடிவு செய்துள்ளது? 

A) ட ரொடூன் 

B) கநொய் ொ கபருந ரம்  

C) புடன 

D) டபொபொல் 

 உ.பி ைாநிலம் சநாய்டா செருநகரப்ெகுதியில் உலகத்தரம்வாய்ந்த ரதசிய காவலர் ெல்கமலக்கழகத்மத 
அமைக்க ைத்திய உள்துமற அமைச்ெகம் முடிவுசெய்துள்ளது. குற்றவியல், தடயவியல் அறிவியல், 

இமையசவளி ொர்ந்த தடயவியல் குற்றவியல், இடர் ரைலாண்மை உள்ளிட்ட ெடிப்புகள் கற்றுத் 
தரப்ெடும். காவல்துமற சதாடர்ொன இளநிமல, முதுநிமல ைற்றும் முமனவர் ெட்டப்ெடிப்புகள் 
நடத்தப்ெடும். இந்தப் ெல்கமலக்கழகத்தில் சதாமலதூர கல்வி மூலைாக ெயிலலாம். கல்வியில் சிறந்து 
விளங்கும் ைாைவர்கமள ஊக்குவிக்கும் வமகயில் உதவித்சதாமக வழங்கப்ெடும். 

7.திரயாகா ெச்ெமி ரதவாங்கஞ்ச் - ஹரின்சிங்கா (Deocha Pachami Dewanganj - Harinsingha) 
நிலக்கரித் சதாகுதி அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 

A) ஜொொ் ் ண் ் 

B) டமற்கு வங் ம்  

C) ஒடிசொ 

D) திொிபுரொ 

 திரயாகா ெச்ெமி ரதவாங்கஞ்ச் – ஹரின்சிங்கா நிலக்கரித் சதாகுதிக்காக ரைற்கு வங்க மின்ொர 
ரைம்ொட்டுக் கழகத்துடன் ைத்திய அரசு ஒப்ெந்தம் செய்துள்ளது. இது உலகின் இரண்டாவது செரிய 
சதாகுதி ஆகும். இத்திட்டம் ரைற்கு வங்க ைாநிலத்தில் ரநரடியாகவும் ைமறமுகைாகவும் கணிெைான 
ரவமலவாய்ப்புகமள உருவாக்கும். ரைலும், பிராந்தியத்தின் ெமூக-சொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் இது 
ெங்களிக்கும். 

8. டிஜிட்டல் ரெசைண்ட் அபியானுக்காக எந்நிறுவனத்துடன் நடுவைரசு கூட்டிமைந்துள்ளது? 

A) டபஸ்பு ் 

B) டுவி ் ொ் 

C) கூ ிள்  

D) ளம ்டரொசொப் ் 

 ‘Digital Payment Abhiyan’ என்ற ஒரு நாடு தழுவிய விழிப்புைர்வு ெரப்புமரமயத் சதாடங்குவதற்காக 
நாஸ்காமின் தரவுப் ொதுகாப்புக் கழகைானது அண்மையில் மின்னணு ைற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ெ 
அமைச்ெகம் ைற்றும் கூகிள் இந்தியாவுடன் இமைந்துள்ளது. 
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 இந்தப் ெரப்புமர, ெயனர்களுக்கு டிஜிட்டல் முமறயில் கட்டைம் செலுத்துவதன் நன்மைகள் குறித்து 
அறிவுறுத்துவரதாடு, ொதுகாப்பின் சிறந்த நமடமுமறகமள பின்ெற்றுைாறு சொதுைக்கமள 
வலியுறுத்தவும் செய்யும். நாடு தழுவிய இந்தப் ெரப்புமர தமிழ், சதலுங்கு, கன்னடம், செங்காலி, இந்தி, 

ஆங்கிலம் ைற்றும் ைராத்தி ஆகிய ஏழு சைாழிகளில் வடிவமைக்கப்ெட்டுள்ளது. 

9. 3-8ஆம் வகுப்பு வமரயில் அமனத்து ெள்ளிகளிலும் ெைற்கிருதத்மத கட்டாயைாக்க முடிவு 
செய்துள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) உத்தர ண் ்  

B) ஹிமொச்சல பிரடதசம் 

C) மத்திய பிரடதசம் 

D) சத்தீஸ் ொ் 

 3-8ஆம் வகுப்பு வமரயில் அமனத்து அரசு ைற்றும் தனியார் ெள்ளிகளிலும் ெைற்கிருத சைாழிமய 
கட்டாயைாக்க உத்தரகண்ட் ைாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது. ைதிப்பீடுகளின்ெடி, ைாநில ைக்களில் 89 
ெதவீதத்துக்கும் அதிகைாரனார் இந்தி (45%), கர்வாலி (23.03), குைாரவான் (19.94%) ைற்றும் ஜன்ொரி 
(1.35%) உள்ளிட்ட நான்கு சைாழிகமளப் ரெசுகிறார்கள். முக்கிய பிராந்திய சைாழிகளான குைாரவான் 
ைற்றும் கர்வாலிமய ஐ.நா கல்வி, அறிவியல் & கலாொர அமைப்பு (UNSECO) அருகிவரும் சைாழிகளாக 
அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

10. 2022 செய்ஜிங் குளிர்கால ொராலிம்பிக்குக்கான அதிகாரப்பூர்வ சின்னம் எது? 

A) பிங் டுகவன் டுகவன் (Bing Dwen Dwen)  

B) ஷூய் டரொன் டரொன் 

C) ஆசிய  ருப்பு ் ரடி 

D) பிங்  ியுன்–சு ் 

 2022 ைார்ச் 4-13 வமர சீன ைக்கள் குடியரசின் செய்ஜிங்கில் நமடசெறவுள்ள 2022 செய்ஜிங் 
குளிர்கால ொராலிம்பிக்கின் அதிகாரப்பூர்வ சின்னைாக “ஷூய் ரரான் ரரான்” உள்ளது. ‘Bing’ என்ெது 
ெனிமயயும் தூய்மைமயயும் வலிமைமயயும், ‘Dwen Dwen’ என்ெது குழந்மதகமளயும் குறிக்கிறது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாட்டில், 95 சுற்றுலாத் தலங்கமள ரைம்ெடுத்தும் புதிய திட்டப்ெணிகமள, உட்கட்டமைப்பு, நிதி 
ரைலாண்மை கழகம் சதாடங்கியுள்ளது. இதில், அதிகெட்ெைாக, காஞ்சிபுரம் ைாவட்டத்தில் 11 இடங்கள், 

சென்மன, ைதுமர, திருசநல்ரவலி ைாவட்டங்களில் தலா 7 இடங்கள் என சைாத்தம் 95 இடங்கள் 
ரதர்வு செய்யப்ெட்டுள்ளன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த நகரத்தில், ஐ.நா ப ாது அவையின் 74ஆைது அமர்வு பதாடங்கியுள்ளது? 

A) ஜெனிவா 

B) நியூயாா்க்  

C) ககாபன்கேகன் 

D) ஜபா்லின் 

 நியூயார்க்கில், பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி ஐ.நா ப ாது அவையின் 74ஆைது அமர்வில் உவரயாற்றினார். 
ரமலும், பிற  லதரப்பு மற்றும் இருதரப்பு நடைடிக்வககளிலும் அைர்  ங்ரகற்றார். ரமாடி, உலகளாவிய 
சுகாதார காப்பீடு பதாடர் ான முதல் உயர்நிவலக் கூட்டத்தில் உவரயாற்றினார்; இது அவனைருக்கும் 
மலிைான, உள்ளடக்கிய மற்றும் பநகிழ்திறன்மிக்க நலைாழ்வு அவமப்புகளுக்கு அணுகவல ைழங்கக் 
கூடிய புதிய முயற்சிகவளத்பதாடங்கும். 

2.நடப் ாண்டின் சர்ைரதச வசவக பமாழிகள் நாளுக்கான கருப்ப ாருள் என்ன? 

A) Sign Language for Peace 

B) With Sign Language, Everyone is Included 

C) Sign Language for Deaf 

D) Sign Language Rights for All  

 காது ரகளாரதாரின் மனித உரிவமகவள முழுவமயாக உணர்ந்துபகாள்ைதில் வசவக பமாழியின் 
முக்கியத்துைம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற் டுத்துைதற்காக ஒவ்ரைார் ஆண்டும் பசப்டம் ர்.23 அன்று 
சர்ைரதச வசவக பமாழிகள் நாள் (International Day of Sign Languages) அனுசரிக்கப் டுகிறது. “Sign 

Language Rights for All” என் து நடப் ாண்டில் ைரும் இந்நாளுக்கான கருப்ப ாருளாகும். 

3.உலக குத்துச்சண்வட சாம்பியன்சிப்பின் இறுதிப்ர ாட்டிக்கு தகுதிப ற்ற முதல் இந்திய குத்துச் 
சண்வட வீரர் யார்? 

A) முகமது அலி காமா் 

B) ஜகளரவ் க ாலங்கி 

C) அமித் பங்கல்  

D) திகனஷ் குமாா் 

 இரஷ்யாவின் எகபடரின் ர்க்கில் நடந்த AIBA ஆடைர் உலக குத்துச்சண்வட சாம்பியன்ஷிப்பில், 
இந்திய குத்துச்சண்வட வீரர் அமித்  ங்கல் பைள்ளி பைன்றார். பிவளபையிட் (48-52 கிரலா) பிரிவில், 
உஸ்ப கிஸ்தானின் ஷாரகாபிடின் ரசாயிரராவிடம் அைர் வீழ்ந்தார். இருப்பினும், சாம்பியன்ஷிப்பின் 
இறுதிப்ர ாட்டிக்கு தகுதிப ற்ற முதல் இந்திய குத்துச்சண்வட வீரர் என்ற ப ருவமவய அைர் 
ப ற்றார். அைர், ஏற்கனரை 2020 ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக்கிற்கு தகுதிப ற்றுள்ளார். 
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4.அண்வமயில் காலமான மாதவ் ஆப்ரத, எந்த விவளயாட்டில் புகழ்ப ற்ற வீரராக இருந்தார்? 

A)  துரங்கம் 

B) கால்பந்து 

C) கிாிக்ஜகட்  

D) ோக்கி 

 முன்னாள் கிரிக்பகட் வீரர் மாதவ்ராவ் லக்ஷ்மன்ராவ் ஆப்ரத (86), மகாராஷ்டிர மாநிலம் மும்வ யில் 
பசப்.23 அன்று காலமானார். கடந்த 1952இல் மும்வ யில் நடந்த  ாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான 
தகுதிகாண் ர ாட்டியில் மாதவ் அறிமுகமனார். பதாடர்ந்து கடந்த 1953இல் கிங்ஸ்டனில் நடந்த 
ரமற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான தகுதிகாண் ர ாட்டியில் மாதவ் கவடசியாக  ங்ரகற்றார். இைர் 
இந்திய கிரிக்பகட் அணிக்காக 7 தகுதிகாண் ர ாட்டியில்  ங்ரகற்று, 542 இரன்கள் எடுத்துள்ளார். 

5. “Girl Power: Indian Women Who Broke the Rules” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) பகரா ஆனந்த் 

B) ரூபா பாய் 

C) அமிஷ் திாிபாதி 

D) கநகா J ேிராநந்தனி  

 “Girl Power: Indian Women Who Broke the Rules” என்ற நூவல ரநகா J ஹிராநந்தனி எழுதியுள்ளார். 
இது குறிப்பிடத்தக்க 50 ப ண்களின் ர ாராட்டங்கள் மற்றும் சாதவனகள்  ற்றிய விைரங்கவள 
அளிக்கிறது. இந்நூலில் ஒலிம்பிக்கில்  தக்கம் பைன்ற P V சிந்து ர ான்ற சமகால மகளிர்  ற்றியும், 
தனிபயாருைளாக நின்று ர ார்த்துகீசியர்கவள ஆறுமுவற ரதாற்கடித்த பசளதா ைம்சத்தின் ர ார் 
வீராங்கவன இராணி அப் க்கா ர ான்ற ைரலாற்று மகளிர்  ற்றியும் குறிப்பிடப் ட்டுள்ளது. ‘ரிைால்ைர் 
தாதி’ எனப் பிர லமாக அறியப் டும் சந்திரரா ரதாமரின் ைாழ்க்வகவயப்  ற்றியும் கூறப் ட்டுள்ளது. 

6. 2019 ஆசிய ஆடைர் வகப் ந்து சாம்பியன்ஷிப்  ட்டத்வத பைன்ற நாடு எது? 

A) ஆஸ்திகரலியா 

B) இந்தியா 

C) பாகிஸ்தான் 

D) ஈரான்  

 பதகுரானில் உள்ள ஆசாதி விவளயாட்டு ைளாகத்தில் நடந்த ர ாட்டியில், ஆஸ்திரரலியாவை ரநர் 
பசட்களில் ரதாற்கடித்து நடப் ாண்டின் ஆசிய ஆண்கள் வகப் ந்து (volleyball) சாம்பியன்சிப்  ட்டத்வத 
ஈரான் பைன்றது. 
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7.எந்ரநாய்க்கு எதிராக ர ாராடுைதற்காக தில்லி அரசு சமீ த்தில், “சாம்பியன்ஸ்  ரப்புவர”வய 
பதாடங்கியது? 

A) ஜடங்கு  

B) மகலாியா 

C)  ிக்குன்குனியா 

D) ெப்பானிய மூளளக்காய் ் ல் 

 தில்லி முதலவமச்சர் அரவிந்த் பகஜ்ரிைால் சமீ த்தில் படங்குவுக்கு எதிரான ஒரு ர ாராட்டமாக ரதசிய 
தவலநகரத்தில் “சாம்பியன்ஸ்  ரப்புவர”வய பதாடங்கியுள்ளார். வீடுகவளச் சுற்றி பகாசுப்புழுக்கள் 
உள்ளனைா? எனச் சரி ார்க்கவும், வீடுகவளச் சுற்றி ரதங்கிநிற்கும் தண்ணீவர சுத்தம் பசய்யவும் 
ப ாதுமக்கள் தங்கள் சுற்றங்கவள ஊக்குவிக்குமாறு அைர் அப்ர ாது ரகட்டுக்பகாண்டார். குடிமக்கள் 
உடனடியாக தங்களுக்குத் பதரிந்த 10 நண் ர்கவள அணுகி, அைர்களது வீடுகவளச் சுற்றி படங்கு 
அறிகுறிகள் உள்ளதா என சரி ார்க்கும் டி ரகட்கரைண்டும் என இப் ரப்புவர ஊக்கப் டுத்துகிறது. 

8.இந்தியாவின் சார் ாக 2020ஆம் ஆண்டு ஆஸ்கர் விருதுக்கு அதிகாரப்பூர்ைமாக பதரிவு 
பசய்யப் ட்ட திவரப் டம் எது? 

A) ஆா்ட்டிக்கிள் 15 

B) கல்லி பாய் (Gully Boy)  

C) கக ாி 

D) பதாய் கோ 

 இயக்குநர் ரசாயா அக்தரின் திவரப் டமான ‘கல்லி  ாய்’, 92ஆைது அகாடமி விருதுகளுக்கு (ஆஸ்கர் 
2020) சிறந்த அயல்பமாழி திவரப் ட (Best Foreign Language Film) பிரிவில் ர ாட்டியிடுைதற்காக, 
இந்தியாவின் சார் ாக அதிகாரப்பூர்ைமாக பதரிவு பசய்யப் ட்டுள்ளது. இந்தத் திவரப் டம், மும்வ யின் 
பசால்லிவசக் கவலஞர்களின் கவதவய விைரிக்கிறது. ரமலும், பசால்லிவசக் கவலஞர் பநய்சியின் 
ைாழ்க்வகவய அடிப் வடயாகக் பகாண்டது. 

9.2019 C40 உலக மாநகரத் தவலைர்கள் (Mayors) உச்சிமாநாடு நவடப றவுள்ள நகரம் எது? 

A) ஜெனிவா 

B) நியூயாா்க் 

C) ககாபன்கேகன்  

D) ஜபா்லின் 

 படன்மார்க்கின் ரகா ன்ரேகன் நகரத்தில் நவடப றவுள்ள C40 உலக மாநகரத் தவலைர்கள் 
உச்சிமாநாட்டில்  ங்ரகற்க அடுத்தமாதம் தில்லி முதல்ைர் அரவிந்த் பகஜ்ரிைால் பசல்லவுள்ளதாகவும், 
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அந்த மாநாட்டில் தில்லியில் காற்றுமாவசக் குவறக்க ரமற்பகாள்ளப் ட்ட ைாகனக் கட்டுப் ாட்டுத் 
திட்டம் உள்ளிட்ட நடைடிக்வககள் குறித்து அைர் ர சவுள்ளதாகவும் தில்லி அரசு பதரிவித்துள்ளது. 

 ைரும் அக்.9-12 ைவர நவடப றும் இந்த மாநாட்டில் நியூயார்க், இலண்டன்,  ாரிஸ், இலாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், 

ப ர்லின் உள்ளிட்ட ப ருநகரங்களில் இருந்து தவலைர்கள்  ங்ரகற்று,  ருைகால பநருக்கடி குறித்து 
உவரயாற்றவுள்ளனர். 

10.மத்திய பிரரதசத்தின் விளம் ரத் தூதராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளைர் யார்? 

A)   ் ின் ஜடண்டுல்கா் 

B)  ந்தீப்  ிங் 

C) ககாவிந்தா  

D) ஆஷா கபாஸ்கல 

 மத்திய பிரரதச மாநிலத்தின்  ாரம் ரியத்வதயும் சுற்றுலாத் தலங்கவளயும் பிர லப் டுத்துைதற்காக 
திவரப் ட நடிகர் ரகாவிந்தா அதன் விளம் ரத் தூதராக நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். மாநிலத்தின் 
 ாரம் ரியங்கள் மற்றும் சுற்றுலாத் தலங்கள்  ற்றிய தகைல்கள் மக்கவளச் பசன்றவடய ரைண்டும் 
என் ரத அம்மாநில அரசின் ரநாக்கமாக உள்ளது. ரமலும், மாநிலத்தில் ஒரு திவரப் ட நகரத்வத 
உருைாக்கவும், மத்திய பிரரதச மாநிலத்வத திவரப் டங்கள் தயாரிப்பிற்கான இடமாக ரமம் டுத்தவும் 
கமல்நாத் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாடு இவச மற்றும் கவின்கவலப் ல்கவலக்கழகத்துக்கு, மவறந்த முன்னாள் முதலவமச்சர் 
பெ.பெயலலிதா ப யர் சூட்டப் ட்டுள்ளது. இந்தப்  ல்கவலக்கழகத்வத நிறுவுைதற்கு கடந்த 2013இல் 
சட்டம் இயற்றப் ட்டு, அரத ஆண்டு நைம் ர்.14இல்  ல்கவலக்கழகம் பதாடங்கப் ட்டது. 

 எண்வணய் வித்து  யிர்களின் சாதவனக்காக 2017-18ஆம் ஆண்டின் “கிருஷி கர்மான்” விருது, 

தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஐந்தாைது முவறயாக கிவடத்துள்ளது. 

 மூன்றாைது ‘உலகத்தமிழ் பதாழிலதி ர்கள் மற்றும் திறனாளர்கள் மாநாடு’ ைரும் நை.14-16 ஆகிய 
ரததிகளில் பசன்வனயில் நவடப றவுள்ளது. 

 உலகத்தமிழ் தகைல் பதாழில்நுட்  மன்றம் சார்பில் 3 நாட்கள் நவடப றும் 18ஆைது இவணய தமிழ் 
மாநாடு, பசன்வன அண்ணா  ல்கவலக்கழகத்தில் பசப்.20 அன்று பதாடங்கியது. முதல்நாள் 
விழாவில், தமிழ் பமன்ப ாருள் உருைாக்குநர்களான மவறந்த ஆன்ரடாபீட்டர், மவறந்த தகடூர் ரகாபி 
ஆகிரயாருக்கு “தமிழ் கணிவம முன்ரனர்” விருது ைழங்கப் ட்டது. 

 தமிழ்நாட்டிரலரய முதன்முவறயாக தூத்துக்குடி மாைட்டத்துக்கு ‘முத்து மாைட்டம்’ என்ற பசயலி 
உருைாக்கப் ட்டுள்ளது. இந்தச் பசயலி மூலம் தூத்துக்குடி மாைட்டத்தில் அவனத்து துவற சார்பில் 
நவடப றும் திட்டப் ணிகள் குறித்து மக்கள் அறிந்துபகாள்ளலாம். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.உலகின் முதல் ஒட்டக மருத்துவமனை அனமந்துள்ள நகரம் எது? 

A) தெகுரான் 

B) தெய்ப்பூா் 

C) துபாய்  

D) பிகானனா் 

 துபாயில் அனமந்துள்ள உலகின் முதல் ஒட்டக மருத்துவமனையாைது அதன் சேனவகளுக்காை 
சதனவ அதிகரிப்பிற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக அதன் வேதிகனள கூடுதலாக 50% வனர விரிவுபடுத்த 
உள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக வளர்ந்துவரும் ஒட்டகம் ோர்ந்த ததாழிலின் சதனவகனளப் பூர்த்தி 
தேய்யும் ஒரு தனித்துவமாை மருத்துவமனையாகும் இது. 

 ஒட்டக மருத்துவத்தின் ஆராய்ச்சி மற்றும் சமம்பாட்டுக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்னப வழங்குவசத 
இந்த மருத்துவமனையின் சநாக்கமாகும். ஒட்டகங்கள் ஐக்கிய அரபு அமீரக (UAE) பாரம்பரியத்தின் 
ஒருங்கினைந்த பகுதியாகும். வரலாற்று ரீதியாக, ‘பானலவைத்தின் கப்பல்’ என்று அனழக்கப்படும் 
ஒட்டகங்கள் அந்நாட்டின் சபாக்குவரத்துக்கு ஆதாரமாகவும், அப்பகுதியின் உைவு மற்றும் பால் 
சதனவக்காை மூலமாகவும் உள்ளை. 

2.பின்வரும் எந்தக் காரைத்துடன் UMMID திட்டம் ததாடர்புனடயது? 

A) முெினயாா் தொடா்பான பிரச்சனனகள் 

B) பச்சிளங்குழந்னெகளின் மரபணு னநாய்கள்  

C) நீாினால் பரவும் னநாய்கள் 

D) மாசு தொடா்பான னநாய்கள் 

 பச்சிளங்குழந்னதகளில் மரபணு ோர்ந்த சநாய்கனளக் னகயாள்வதற்காக, மத்திய அறிவியல் மற்றும் 
ததாழில்நுட்பம் மற்றும் நலவாழ்வுத் துனை அனமச்ேர் Dr.ஹர்ஷ் வர்தன் அண்னமயில், ‘UMMID’ (Unique 

Methods of Management and treatment of Inherited Disorders – மரபுவழிக் குனைபாட்டு சநாய்களின் 
சமலாண்னம & சிகிச்னேயின் தனித்துவமாை முனைகள்) என்னும் திட்டத்னதத் ததாடங்கிைார். 

 இப்புதிய திட்டத்தின் சநாக்கம் மருத்துவர்களினடசய மரபணுக் சகாளாறுகள் குறித்த விழிப்புைர்னவ 
ஏற்படுத்துவதும், மருத்துவமனைகளில் மூலக்கூறு கண்டறியும் முனைகனள நிறுவுவதும் ஆகும். 
இதைால், மரபியல் மருத்துவ வளர்ச்சியின் நன்னமகள் சநாயாளிகனள தேன்ைனடயக்கூடும். 

3.தாமஸ் குக் திவாலாைனதயடுத்து தைது மிகப்தபரிய அனமதிக்கால நடவடிக்னகனயத் 
ததாடங்கிய நாடு எது? 

A) பிரான்ஸ்   B) ஐக்கிய அதமாிக்க நாடுகள் 

C) ஐக்கியப் னபரரசு (UK)  D) தொ்மனி 
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 தேப்.23 அன்று பிரிட்டிஷ் பயை நிறுவைமாை தாமஸ் குக் திவாலாைனத அடுத்து, இங்கிலாந்து 
அரோங்கம் தைது வரலாற்றிசலசய மிகப்தபரியதாை ‘Operation Matterhorn’ என்னும் தாயகத்துக்கு 
மீட்டுக் தகாண்டு வருதல் நிகழ்னவத் ததாடங்கியுள்ளது. அந்நிறுவைத்தின் மூலம் பல்சவறு 
நாடுகளுக்கு சுற்றுலா தேன்றுள்ள ஆறு இலட்ேம் பயணிகள் நடுவழியில் சிக்கித் தவிக்கின்ைைர். 
சமலும், தாமஸ் குக் நிறுவைத்தின் 22,000 ஊழியர்கள் ஒசர இரவில் சவனல இழந்துள்ளைர். இந்தப் 
பயை நிறுவைம் 1841ஆம் ஆண்டில் தாமஸ் குக் என்பவரால் நிறுவப்பட்டது. 

4.நடப்பாண்டின் ேர்வசதே அனமதி நாளுக்காை கருப்தபாருள் என்ை? 

A) Stand-Up For International Peace 

B) Partnerships for Peace – Dignity for All 

C) Climate Action for Peace  

D) Together for Peace: Respect, Safety and Dignity for All 

 அனைத்து நாட்டு மக்களினடசயயும் அனமதிக்காை தகாள்னககனள நினைவுகூருவதற்காகவும் 
வலுப்படுத்துவதற்காகவுமாக ஒவ்சவார் ஆண்டும் தேப்டம்பர்.21 அன்று ேர்வசதே அனமதி நாள் 
அனுேரிக்கப்படுகிைது. உலதகங்கிலும் அனமதினயப் பாதுகாப்பதற்கும் ஊக்குவிப்பதற்குமாை ஒரு 
வழியாக, காலநினல மாற்ைத்னத எதிர்ப்பதன் முக்கியத்துவத்னத கவைத்தில் தகாள்வசத “Climate 

Action for Peace” எனும் நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்காை கருப்தபாருளின் சநாக்கமாக உள்ளது. 

5.ேமீபத்தில் காலமாை S K பத்மாசதவி, எந்தப் பிராந்திய தினரயுலகில் புகழ்தபற்ை நடினகயாக 
இருந்தார்? 

A) ெமிழ் 

B) தெலுங்கு 

C) ஒடியா 

D) கன்னடம்  

 மூத்த நடினகயும் பன்முக கனலஞருமாை S K பத்மாசதவி (95), தேப்.19 அன்று கர்நாடக மாநிலம் 
தபங்களூருவில் காலமாைார். HLN சிம்ஹா மற்றும் பல்லாரி இராகவாச்ோர்யா ஆகிசயாரின் 
நாடகங்களில் 1960களின் பிற்பகுதி வனர அவர் சுறுசுறுப்பாக இருந்தார். பின்ைர் அகில இந்திய 
வாதைாலியில் சேர்ந்த அவர் 20 ஆண்டுகளுக்கும் சமலாக ஒலிவடிவ நாடகங்களில் பணியாற்றிைார். 
2016இல் கர்நாடக ேலஞ்சித்ரா அகாடமியால் வாழ்நாள் ோதனையாளர்களுக்காை R. நாசகந்திர ராவ் 
விருது பத்மாசதவிக்கு வழங்கப்பட்டது. 

6.கின்ைஸ் புத்தகத்தில் மிகப்தபரிய நடைமாக இடம்பிடித்து வரலாற்றுச் ோதனை புரிந்துள்ள 
த ாண்சடால் நடைம் எந்த நகரத்னதச் ோர்ந்ததாகும்? 

A) உெய்பூா்   B) இலடாக்  

C) தகாச்சி   D) சிம்லா 
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 ஆண்டுசதாறும் நனடதபறும் ‘நசராபா’ திருவிழாவின்சபாது 408 தபண் கனலஞர்கள் நிகழ்த்திய 
லடாக்கின், ‘த ாண்சடால்’ நடைமாைது உலக கின்ைஸ் ோதனைப் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்துள்ளது. 
‘நசராபா திருவிழா’ என்பது இலடாக்கில் உள்ள 11ஆம் நூற்ைாண்னடச்சேர்ந்த உலகப்புகழ்தபற்ை 
தஹமிஸ் மடாலயத்திற்கு அருசக நடந்துவரும் ஒரு தபளத்த மதத்திருவிழாவாகும். 

 ‘த ாண்சடால்’ என்பது லடாக் மன்ைர் காலத்து பாரம்பரிய நடைமாகும். சிைப்பு நிகழ்ச்சிகளின்சபாது 
இலடாக் மன்ைனரப் புகழ்வதற்காக தபண் நடைக்கனலஞர்களால் இந்த நடைம் நிகழ்த்தப்படுகின்ைது. 

7.சதசிய மின்ைணு-மதிப்பீட்டு னமயத்தின் (NeAC) வருமாை வரிக்காை புதிய முதன்னமத் 
தனலனம ஆனையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) P S னொஷி 

B) M S முட்கல் 

C) K M பிரசாெ்  

D) T K சா்மா 

 வரும் அக்சடாபர் 2019 முதல் வருமாைவரி தேலுத்துசவாருக்கு அனடயாளமற்ை (faceless & nameless) 
மதிப்பீட்னடத் ததாடங்குவதற்காை அரோங்கத்தின் இலட்சியத் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக சதசிய 
மின்ைணு-மதிப்பீட்டு னமயத்னத (National e-Assessment Centre - NeAC) சதசிய தனலநகரில், 
மத்திய சநரடி வரி வாரியம் அனமத்துள்ளது. 1984ஆம் ஆண்டுப் பிரிவின் இந்திய வருவாய் சேனவ 
அதிகாரியாை K M பிரோத், இந்தப் புதிய னமயத்தின் வருமாைவரிக்காை முதன்னமத் தனலனம 
ஆனையராக (Principal Chief Commissioner of Income-tax) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

8.எந்த மாநிலத்தின் சுற்றுலாத் துனை, தபண்கள் நடத்தும் ஓர் இைக்குழு உைவுகள் ோர்ந்த 
உைவகத்திற்காக PATA தங்க விருனத தவன்றுள்ளது? 

A) மகாராஷ்டிரா 

B) னகரளா  

C) ெிாிபுரா 

D) ஒடிசா 

 கஜகஸ்தானில் உள்ள நூர்-சுல்தானில் (அஸ்தாைா) நடந்த நிகழ்வில், சகரள சுற்றுலாத்துனையாைது 
மூன்று மதிப்புமிக்க பசிபிக் ஆசிய பயை ேங்கத்தின் (PATA) தங்க விருதுகனள தவன்றுள்ளது. சகரள 
சுற்றுலாத் துனையின் தபாறுப்புமிக்க சுற்றுலா திட்டத்தின்கீழ், குமாரகமில் தபண்களால் நடத்தப்பட்டு 
வரும் ஓர் இைக்குழு உைவுகள் ோர்ந்த உைவகத்திற்காகவும், சகரள சுற்றுலாவின் ‘Come out 

and Play’ என்ை விளம்பர பரப்புனரக்காகவும், அதன் வனலத்தளத்திற்காகவும் (www.keralatourism.org)  
சகரள சுற்றுலாத்துனை விருதுகனள தவன்ைது. 

 விளம்பர பரப்புனரனய ஸ்டார்க் கம்யூனிசக ன் நடத்தியது. சகரள சுற்றுலாத் துனையின் வனலத் 
தளத்னத Invis மல்டிமீடியா என்னும் நிறுவைமும் வடிவனமத்து பராமரித்து வருகிைது. 
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9.இந்தியாவும் எந்த நாடும் இனைந்து, ‘Tiger Triumph’ என்னும் தங்களின் முதல் முப்பனடப் 
பயிற்சினய நடத்தவுள்ளை? 

A) ஐக்கிய அதமாிக்க நாடுகள் (USA)  

B) ஐக்கியப் னபரரசு 

C) பிரான்ஸ் 

D) னபாலந்து 

 இந்தியாவும் அதமரிக்காவும் இனைந்து வரும் நவம்பரில் விோகப்பட்டிைம் மற்றும் காக்கிநாடாவில் 
‘Tiger Triumph’ என்ை குறியீட்டுப் தபயரில் தங்களின் முதல் முப்பனட இராணுவப் பயிற்சினய நடத்த 
உள்ளை. ஒருங்கினைந்த பாதுகாப்புப் பணியாளர்களின் தனலனமயகத்தின் தனலனமயில் இந்தப் 
பயிற்சிகள் ஏற்பாடு தேய்யப்பட்டுள்ளை. 

10.இதழியலுக்காை முதல் தகளரி லங்சகஷ் சதசிய விருனத தவன்ை பிரபல இதழாளர் யார்? 

A) இராெ்ெீப் சா்னெசாய் 

B) கரண் ெபாா் 

C) பிரனாய் ராய் 

D) இராவிஷ் குமாா்  

 மூத்த இதழாளரும், இரசமான் மகசேசே விருது தபற்ைவருமாை இராவிஷ்குமார், அண்னமயில், 
தபங்களூரில் நடந்த ஒரு நிகழ்வில், விடுதனலப் சபாராட்ட வீரர் H S ததாரஸ்வாமி அவர்களிடமிருந்து 
இதழியலுக்காை முதல் தகளரி லங்சகஷ் சதசிய விருனதப் தபற்றுக்தகாண்டார். சநர்னமயாை 
தேய்தி பகுப்பாய்வு மற்றும் ேமரேமற்ை மதச்ோர்பற்ை நினலப்பாட்டிற்காக தகளரி லங்சகஷ் நினைவு 
அைக்கட்டனளயாைது அவனர இந்த விருதுக்கு சதர்ந்ததடுத்துள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. அண்மையில் எந்த சர்வததச அமைப்பின் தமைமையகத்தில், ‘காந்தி சூரிய ஆற்றல் பூங்கா’ 
திறக்கப்பட்டது? 

A) சர்வதேச நரணய நிேியம் 

B) ஐத ரப்பிய ஒன்றியம் 

C) ஐக்கிய நரடுகள் அவவ  

D) உலக நலவரழ்வு அவமப்பு 

 நியூயார்க்கில் உள்ள ஐ.நா. அமவ கட்டடத்தின் தைற்கூமையில், இந்தியா சார்பில் அமைக்கப்பட்ட 
‘காந்தி சூரிய ஆற்றல் பூங்கா’ ைற்றும் நியூயார்க் பல்கமைக்கழக வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்ட ‘காந்தி 
அமைதிப்பூங்கா’ ஆகியவற்மற உைக நாடுகளின் தமைவர்களுடன் இமைந்து பிைதைர் தைாடி 
சசப்.24 அன்று திறந்துமவத்தார். ைகாத்ைா காந்தியின் 150ஆவது பிறந்தநாமள முன்னிட்டு, சிறப்பு 
அஞ்சல்தமைமயயும் ஐ.நா. அமவ சவளியிட்டது. 

 ‘தூய்மை இந்தியா’ திட்டத்திற்காக பிைதைர் தைாடிக்கு, ‘குதளாபல் தகால்கீப்பர்’ விருது வழங்கப்பட்டது. 
இவ்விருமத மைக்தைாசாப்ட் நிறுவனர் பில்தகட்ஸின் சதாண்டு நிறுவனைான பில் & சைலிண்டா 
தகட்ஸ் அறக்கட்டமள வழங்கி சகளைவித்தது. 

2.நடப்பாண்டின் தாதாசாதகப் பால்தக விருதுக்கு ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A)  ரஜ்குமரர் ஹி ரனி 

B) லேர மங்தகஷ்கர் 

C) சஞ்சய் லீலர பன்சரலி 

D) அமிேரப்பச்சன்  

 திமைத்துமறயில் சிறப்பான பங்களிப்பு சசய்தமைக்காக நடப்பாண்டுக்கான ைதிப்புமிக்க ‘தாதாசாதகப் 
பால்தக விருது’க்கு நடிகர் அமிதாப்பச்சன் சதரிவுசசய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த விருது, இந்திய திமைத் 
துமறயில் வழங்கப்படும் மிகவுயர்ந்த விருதாகும். திமைத்துமறயின் வளர்ச்சிக்கும் தைம்பாட்டுக்கும் 
சிறப்பான பங்களிப்பு சசய்த ஒருவருக்கு இந்திய அைசால் இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. 

 ஒரு தங்கத்தாைமை ைற்றும் `.10 இைட்சம் சைாக்கப்பரிசு ஆகியவற்மற இவ்விருது சகாண்டுள்ளது. 
தனது 50 ஆண்டுகாை திமைத்துமற வாழ்க்மகயில், 4 முமற சிறந்த நடிகருக்கான ததசிய விருமத 
அவர் சபற்றிருக்கிறார். 

3. ‘அதபானர் அபன் கர்’ என்னும் வீட்டுக்கடன் ைானிய திட்டத்மத சதாடங்கியுள்ள ைாநிை அைசு 
எது? 

A) அஸ்ஸரம்    B) ஒடிசர 

C) ஜரர்க்கண்ட்   D) தமற்கு வங்கம் 
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 அஸ்ஸாம் ைாநிை அைசானது சகளகாத்தியில் ‘அதபானர் அபன் கர்’ என்ற வீட்டுக்கடன் ைானிய 
திட்டத்மத அறிமுகம் சசய்தது. இத்திட்டத்தின் மூைம், ஒரு குடும்பம் தனக்கான முதல் வீட்மட 
வாங்கதவா அல்ைது கட்டதவா எண்ணினால் அந்தக் குடும்பத்திற்கு நிதியுதவி வழங்கப்படும். 

 `5-40 இைட்சம் வமையிைான கடன்சதாமகக்கு `2.5 இைட்சம் வமையிலும் ைானியம் வழங்கப்படும். 
இந்நடவடிக்மக, வீட்டுத்ததமவமய அதிகரிக்கும் ைற்றும் ைாநிைத்தில் ரியல் எஸ்தடட் சதாழில் 
துமறயின் விரிவாக்கத்திற்கும் வழிவகுக்கும். 

4. 25ஆவது சீனியர் சபண்கள் ததசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்மப சவன்ற ைாநிைம் எது? 

A) பஞ்சரப் 

B) மணிப்பூர்  

C) அருணரசல பி தேசம் 

D) சே்ேீஸ்கர் 

 நடப்புச் சாம்பியனான ைணிப்பூர் அணி 25ஆவது சீனியர் சபண்கள் ததசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் 
தபாட்டிமய 20ஆவது முமறயாக சவன்றுள்ளது. பசிகாட்டில் (அருைாச்சைபிைததசம்) உள்ள களத்தில் 
நடந்த பைபைப்பான இறுதிப்தபாட்டியில், ைணிப்பூர் அணி 1-0 என்ற தகால் கைக்கில் இையில்தவ 
அணிமய வீழ்த்தியது. பாைாததவி, தபாட்டியில் அதிக ைதிப்சபண் சபற்றவைாக உள்ளார். ‘சிறந்த தகால் 
கீப்பர்’ ைற்றும் ‘மிகவும் ைதிப்புமிக்க வீைாங்கமன’ ஆகிய விருமத முமறதய ைணிப்பூரின் எைங்பம் 
பந்ததாய் சானு ைற்றும் இையில்தவ அணியின் சஞ்சு ஆகிதயார் சவன்றனர். 

5.இைாகுல் அதவர், எந்த விமளயாட்டுடன் சதாடர்புமடயவர்? 

A) டடன்னிஸ் 

B) பரட்மிண்டன் 

C) மல்யுே்ேம்  

D) குே்துச்சண்வட 

 கஜகஸ்தானில் உள்ள நூர் – சுல்தானில் நமடசபற்ற 2019 உைக சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்திய ைல்யுத்த 
வீைர் இைாகுல் அதவர் ஆண்கள் 61 கிதைா ‘பிரீ – ஸ்மடல்’ பிரிவில் சவண்கைம் சவன்றுள்ளார். 
இருப்பினும், இது ஒலிம்பிக் தபாட்டி வமகமயச் சாைாது என்பதால் இதில்சபற்ற சவண்கைம் அவருக்கு 
தடாக்கிதயா விமளயாட்டுக்குத் தகுதிசபற உதவவில்மை. 

 உைக சாம்பியன்ஷிப்பின் இப்பதிப்பில், சைாத்தம் 1 சவள்ளி ைற்றும் 4 சவண்கைங்களுடன் இந்தியா 
இதுவமை ஐந்து பதக்கம் சபற்றுள்ளது. நமடசபற்றுக்சகாண்டிருக்கும் இப்தபாட்டிகளில், ஆண்கள் 86 
கிதைா பிரிவில், தீபக் புனியா காயம் காைைைாக இறுதிப்தபாட்டியிலிருந்து சவளிதயற தவண்டிய 
கட்டாயம் ஏற்பட்டது; அதன் காைைைாக அவருக்கு சவள்ளிப்பதக்கம் ைட்டுதை கிமடத்தது. 
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6. ‘ஸ்வச்சதா ஹி தசவா’ அபியாமன சதாடங்கியுள்ள ைாநிை அைசு எது? 

A) மே்ேிய பி தேசம்  

B) உே்ே  பி தேசம் 

C) ஹிமரச்சல பி தேசம் 

D) அருணரச்சல பி தேசம் 

 ஒற்மறப்பயன்பாடுமடமய சநகிழிகளுக்கு எதிைாக சசப்.25 - அக்.25 வமை ஒரு ைாதகாைம் நீளும் 
‘ஸ்வச்சதா ஹி தசவா’ அபியாமன ைத்திய பிைததச அைசு சதாடங்கியுள்ளது. சந்மதகள், வணிக 
வளாகங்கள் ைற்றும் கமடகள் ஆகியவற்றில் ஒற்மறப் பயன்பாடுமடய சநகிழிகள் ைற்றும் தைைற்ற 
பாலித்தீன் ஆகியவற்றின் பயன்பாட்மட அகற்றுவததாடு அதற்கான ைாற்றுகமள பயன்படுத்த இந்தப் 
பைப்புமை ஊக்குவிக்கும். 

 ஒற்மறப் பயன்பாடு சகாண்ட சநகிழிப்பயன்பாட்டுக்கு எதிைாக குமறந்தது 50 இைட்சம் குடிைக்கமள 
உறுதிதயற்கச் சசய்வதத இப்பைப்புமையின் தநாக்கைாகும். இப்பைப்புமையின் மூைம், இைண்டு தகாடி 
நகர்ப்புற சபாதுைக்கமள அமடவதற்கு அைசாங்கம் இைக்கு மவத்துள்ளது; இதனால் சநகிழிப் 
பயன்பாடற்ற நகைத்மத உருவாக்கவும் சநகிழியில்ைா தீபாவளிமயக் சகாண்டாடவும் அவர்களுக்கு 
விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்த முடியும். இப்பைப்புமையின்தபாது, துணிப்மபகமள பயன்படுத்துவது குறித்து 
ைக்களிமடதய விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தப்படும். 

7.அகிை பாைதீய ைைாத்தி சாகித்திய சம்தைளனத்தின் 2020ஆம் ஆண்டுக்கான தமைவைாக 
சதரிவு சசய்யப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) இ ரவமயர ேரிபள்ளி 

B) ஜரேவ் படயங் 

C) பி ரன்சிஸ் டி’ பிரிட்தடர  

D) சரலுமர ரேர ேிம்மக்கர 

 எழுத்தாளரும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைருைான கத்ததாலிக்க பாதிரியார் அருட்தந்மத பிைான்சிஸ் டி’ 
பிரிட்தடா அகிை பாைதீய ைைாத்தி சாகித்திய சம்தைளனத்தின் 2020ஆம் ஆண்டுக்கான தமைவைாக 
ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். இதன் தமைவைாக ததர்ந்சதடுக்கப்பட்ட முதல் கிறிஸ்தவைாவார் இவர். 
அருட்தந்மத பிைான்சிஸ் டி’ பிரிட்தடா, கத்ததாலிக்க திருச்சமபமயத் தாண்டி ைக்களுக்கு தசமவ 
சசய்வதில் சபயர் சபற்றவைாவார். 

8. 2019 SASTRA இைாைானுஜன் பரிசு சபற்ற ஆடம் ஹார்பர், எந்த நாட்மடச் தசர்ந்தவைாவார்? 

A) தபரலந்து   B) டஜர்மனி  

C) இங்கிலரந்து   D) இே்ேரலி 
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 நடப்பாண்டுக்கான சாஸ்த்ைா – இைாைானுஜன் விருதுக்கு இங்கிைாந்தின் வார்விக் பல்மகைக்கழக 
எண்ணியல் தபைாசிரியர் முமனவர் ஆடம் ஹார்பர் ததர்வுசசய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் பகுப்பாய்வு, நிகழ் 
தகவு எண் தகாட்பாட்டில் மிகச்சிறந்த பங்களிப்பு அளித்து வருகிறார். இைாைானுஜத்தின் தாக்கத்தால் 
கணிதவியல் ஆய்வில் மிகச்சிறந்த பங்களித்து வரும் 32 வயதுக்குட்பட்ட இமளஞருக்கு சாஸ்த்ைா – 
இைாைானுஜன் விருது ஆண்டுததாறும் வழங்கப்படுகிறது. 

 சாஸ்த்ைா நிகர்நிமைப் பல்கமைக்கழகத்தின் கும்பதகாைம் வளாகத்தில் இைாைானுஜனின் பிறந்த 
நாளான டிச.22 அன்று நமடசபறவுள்ள பன்னாட்டுக் கருத்தைங்கத்தில் ஆடம் ஹார்பருக்கு $10,000 
அசைரிக்க டாைருடன் கூடிய இந்த விருதுடன் சான்று வழங்கப்படவுள்ளது. 

9.அண்மையில் காைைான பகத் ைாம் வாட்ஸ், எந்தத் துமறயுடன் சதாடர்புமடயவர்? 

A) இேழியல்  

B) விவளயரட்டு 

C) அ சியல் 

D) அறிவியல் 

 இந்தியாவின் முதல் ைக்களமவத் ததர்தமை அறிக்மக சசய்த முன்னாள் PTI மூத்த நிருபர் பகத் ைாம் 
வாட்ஸ் (97), சசப்.18 அன்று காைைானார். புது தில்லியின் ஸ்தடட்ஸ்தைன் நிறுவனத்துடன் தனது 
வாழ்க்மகமயத் சதாடங்கிய அவர், பின்னர் பிைஸ் டிைஸ்ட் ஆப் இந்தியாவில் (PTI) இமைந்தார். 
வாட்ஸ், ‘இந்தியாவுக்கு எதிைான சவளிநாட்டு சூழ்ச்சி’ என்ற நூமை எழுதியுள்ளார். 

10.எந்த விடுதமைப்தபாைாட்ட வீைரின் சபயரில் இந்திய ஒற்றுமை ைற்றும் ஒருமைப்பாட்டிற்கான 
பங்களிப்புத் துமறயில் ைத்திய அைசு மிகவுயர்ந்த குடிைக்கள் விருமத நிறுவியுள்ளது? 

A) பரலகங்கரே  ேிலகர் 

B) பீமர ரவ் அம்தபே்கர் 

C) சர்ேரர் வல்லபரய் பட்தடல்  

D) தநேரஜி சுபரஷ் சந்ேி தபரஸ் 

 இந்திய ஒற்றுமை ைற்றும் ஒருமைப்பாட்டுக்கு பங்களிப்பதற்கான மிகவுயரிய குடிைக்கள் விருமத 
சர்தார் வல்ைபாய் பட்தடல் சபயரில் ைத்திய அைசு நிறுவியுள்ளது. ததசிய ஒற்றுமை & ஒருமைப்பாட்மட 
தைம்படுத்துதல், வலுவான, ஒற்றுமையான இந்தியா என்ற சநறிமய வலுப்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு 
பங்களிக்கும், உத்தவகம் ஏற்படுத்தக்கூடிய பணிகமள அங்கீகரிக்கும் வமகயில் இந்த விருது 
நிறுவப்பட்டுள்ளது. ததசிய ஒருமைப்பாட்டு நாள், அதாவது சர்தார் வல்ைபாய் பட்தடலின் பிறந்தநாளான 
அக்.31ஆம்  தததி இந்த விருது அறிவிக்கப்படும். 

 இந்த விருதுடன் பதக்கமும், பாைாட்டுப்பத்திைமும் வழங்கப்படும். சைாக்கம் ஏதும் இதில் இடம்சபறாது. 
ஆண்டுக்கு மூன்றுக்கு தைற்பட்ட ததசிய ஒற்றுமை விருதுகள் வழங்கப்படைாட்டாது. நாட்டின் 
அமனத்து குடிைக்களும் இந்த விருது சபறுவதற்கு தகுதி சபற்றவர்களாவர். 

 

 

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


விண்மீன்.காம்            2019 செப்டம்பர் 27  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.6ஆவது இந்திய நீர் வாரத்திற்கான பங்காண்மை நாடாக உள்ள நாடு எது? 

A) ஜப்பான்  

B) பிரான்சு 

C) ஜஜா்மனி 

D) ஐக்கிய பபரரசு 

 “நீர் ஒத்துமைப்பு - 21ஆம் நூற்றாண்டின் சவாமைக் மகயாளுதல் "என்ற தமைப்பில் ைத்திய ஜல்சக்தி 
அமைச்சகத்தால் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்ட ஆறாவது இந்திய நீர் வாரத்மத, புதுதில்லியில் உள்ள அறிவியல் 
மையத்தில்  ,இந்திய குடியரசுத் தமைவர் இராம்நாத் ககாவிந்த் சதாடங்கிமவத்தார்  .இந்த ப்பிரம்ைாண்ட 
நிகழ்வுக்கு ஜப்பான் ைற்றும் ஐகராப்பிய ஒன்றியம் ஆகியமவ பங்காண்மை நாடுகளாக இருந்தன.  

 இந்தப்பரப்புமரயின் கீழ்  ,இந்திய அரசு இயந்திர த்மதச் கசர்ந்த ஆயிரத்துக்கும் கைற்பட்ட மூத்த ைத்திய 
அரசு அதிகாரிகள் உட்பட அமனவரும் நீர் கசமிப்பு & பாதுகாப்பில் கவனம் சசலுத்தும் சசயல்பாடுகமள 
ஊக்குவிப்பர். இதில் பாரம்பரிய நீர்நிமைகமள புனரமைத்தல் ஆகியமவ அடங்கும். 

2.துமைநிமை பமடத்தமைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள முதல் சபண் அதிகாரியான சபானுங் 
கடாமிங் எந்த ைாநிைத்மதச் கசர்ந்தவராவார்? 

A) மணிப்பூா்  

B) அருணாச்சல பிரபேசம்  

C) மிபசாரம் 

D) நாகாலாந்து 

 அருைாச்சை பிரகதசத்மதச் சார்ந்த சபானுங் கடாமிங், இந்திய இராணுவத்தில் துமைநிமை 
பமடத்தமைவர் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட முதல் சபண் ராணுவ அதிகாரியாக உள்ளார். முன்னதாக, 

இந்திய விைானப் பமடயில் ‘விங் கைாண்டர்’ ஷாலிசா தாமி, வான் பமடப்பிரிசவான்றுக்கு தளபதியாக 
நியமிக்கப்பட்ட முதல் சபண் அதிகாரியாக ஆனார். 

3. ‘IAAF Veteran Pin’ விருது வைங்கி சகௌரவிக்கப்பட்ட இந்திய விமளயாட்டு வீரர் அல்ைது 
வீராங்கமன யார்? 

A) விஸ்வநாேன் ஆனந்ே் 

B) மில்கா சிங் 

C) P T உஷா  

D) அபினவ் பிந்ே்ரா 
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 இந்தியாவின் புகழ்சபற்ற முன்னாள் தடகள வீராங்கமையான P T உஷாவுக்கு, சர்வகதச தடகள 
சம்கைளனம் வைங்கும் (IAAF) ‘Veteran Pin’ விருது வைங்கி சகளரவிக்கப்பட்டுள்ளது. கத்தார் தமைநகர் 
கதாகாவில் நடந்த 52ஆவது IAAF ைாநாட்டில் அவருக்கு இந்த விருது வைங்கப்பட்டது. 

 1984 ைாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக்கில், 400 மீ தமடதாண்டல் இறுதிப்கபாட்டியில், சவண்கைத்மத 1/100 
வினாடியில் P T உஷா தவறவிட்டார். ‘பய்கயாலி எக்ஸ்பிரஸ்’ என அமைக்கப்படும் இவருக்கு, 1983ஆம் 
ஆண்டில் ‘அர்ஜுனா’ விருது வைங்கப்பட்டது. 

4.ககட்ஸ் அறக்கட்டமளயின் ‘கசஞ்ச்கைக்கர்’ விருமத சவன்ற முதல் இந்தியரான பாயல் 
ஜாங்கிட், எந்த ைாநிைத்மதச் கசர்ந்தவராவார்? 

A) பஞ்சாப் 

B) இராஜஸ்ோன்  

C) அருணாசல பிரபேசம் 

D) சே்ேீஸ்கா் 

 குைந்மதத் திருைைம் ைற்றும் குைந்மதத் சதாழிைாளர் முமறகமள எதிர்த்து கபாராடியதற்காக, 

இராஜஸ்தான் ைாநிைத்தின் ஹின்ஸ்ைா கிராைத்மதச் கசர்ந்த சிறுமி பாயல் ஜாங்கிட்டுக்கு (17) 
பில்ககட்ஸ் அறக்கட்டமள சார்பில் ‘ைாற்றத்துக்கு வித்திட்டவர்’ விருது வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 அவருமடய கிராைத்தில் நிைவிய குைந்மதத் திருைை முமற, குைந்மதத் சதாழிைாளர் முமற 
ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவர் தீவிர பரப்புமர கைற்சகாண்டார். அவரது கிராைத்துக்கு அருகிலிருந்த 
சிை கிராைங்களிலும் அவர் இந்தப் பரப்புமரமய கைற்சகாண்டார். அதனால் அந்தப் பகுதிகளில் பை 
குைந்மதத் திருைைங்கள் தடுக்கப்பட்டன. பாயலின் இந்தச் சசயமை சகளரவிக்கும் வமகயில் 
அவருக்கு பில் ைற்றும் சைலிண்டா ககட்ஸ் அறக்கட்டமள சார்பில் விருது வைங்கப்பட்டது. 

5. IAAF தமைவராக மீண்டும் கதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட சசபாஸ்டியன் ககா, எந்த நாட்மடச் 
கசர்ந்தவராவார்? 

A) ஜஜா்மனி 
B) பிரான்சு 

C) பிாிட்டன்  

D) ஜப்பான் 

 கதாகாவில் நடந்த 52ஆவது IAAF ைாநாட்டின்கபாது, பிரிட்டமனச் கசர்ந்த சசபாஸ்டியன் ககா, 
சர்வகதச தடகள கூட்டமைப்பு சங்கத்தின் தமைவராக 4 ஆண்டுகளுக்கு இரண்டாவது முமறயாக 
மீண்டும் கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். தவிர, அடில் சுைரிவல்ைா (இந்திய தடகள சம்கைளனத்தின் தமைவர்) 
இரண்டாவது 4 ஆண்டு காைத்திற்கு IAAF கவுன்சில் உறுப்பினராக மீண்டும் கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். 
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6. ஒகர T20 கபாட்டியில் 3 சைய்டன்கமள வீசும் முதல் இந்திய கிரிக்சகட் வீராங்கமன யார்? 

A) ஜஸ்பிாீே் பும்ரா 

B) ஜுலன் பகாஸ்வாமி 

C) ேீப்ேி சா்மா  

D) புவபனஷ்வா் குமாா் 

 சதன்னாப்பிரக்க சபண்கள் கிரிக்சகட் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயைம் கைற்சகாண்டுள்ளது. 
இந்திய சபண்கள் கிரிக்சகட் அணி ைற்றும் சதன்னாப்பிரிக்க அணி இமடகய ஐந்து T20 கபாட்டிகள் 
சகாண்ட சதாடர் நமடசபற்று வருகிறது. இந்தத் சதாடரின் முதல் கபாட்டி சூரத்தில் உள்ள ைாைாபாய் 
காண்டிராக்டர் மைதானத்தில் நமடசபற்றது. 

 இந்தப் கபாட்டியில், டாஸ் சவன்ற சதன்னாப்பிரிக்க அணி பந்துவீச்மசத் கதர்வு சசய்தது. இதமனத் 
சதாடர்ந்து, இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில், 8 விக்சகட்கள் இைப்பிற்கு130 இரன்கள் எடுத்தது. 131 
இரன்கள் என்ற இைக்குடன் விமளயாடிய சதன்னாப்ரிக்க அணி 19.5 ஓவரில் 119 இரன்களுக்கு 
ஆட்டமிைந்து கதால்வியமடந்து. இந்திய அணி 11 இரன்கள் வித்தியாசத்தில் சவற்றி சபற்றது. இந்திய 
அணி தரப்பில் தீப்தி சர்ைா நான்கு ஓவர்கள் வீசி எட்டு இரன்கள் ைட்டுகை விட்டுக்சகாடுத்து 3 
விக்சகட்மட வீழ்த்தினார். அத்துடன், Tகபாட்டியில் 3 சைய்டன் ஓவர்கள் வீசிய இந்திய வீராங்கமன 
என்ற சாதமனமயயும் அவர் பமடத்தார். 

7.நடப்பாண்டுக்கான வாழ்வாதார உரிமைகள் விருது வைங்கி சகௌரவிக்கப்பட்டவர் யார்? 

A) ப ாலி கில்லிபிரான்ட் 

B) ஜான் பால் பஜாஸ் 

C) கிபரட்டா துன்பா்க்  

D) ாிேிமா பாண்பட 

 சுவீடமனச் சார்ந்த சுற்றுச்சூைல் ஆர்வைர் கிகரட்டா துன்பர்க், ‘ைாற்று கநாபல்பரிசு’ என்றமைக்கப்படும் 
வாழ்வாதார உரிமை விருதுக்காகத் கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார். சுற்றுச்சூைமைப் பாதுகாப்பதற்குத் 
கதமவயான அவசர நடவடிக்மககமள உடனடியாக எடுக்ககவண்டியதன் அவசியத்மத உைக 
அரசியல் அரங்கில் உரக்க ஒலிக்கச்சசய்தமைக்காக, கிகரட்டா துன்பர்குக்கு ‘வாழ்வாதார உரிமை 
விருது’ வைங்கப்படுகிறது. 

 சசல்வி துன்பர்க், இந்த விருமத யாகனாைாமி ைக்களின் பிகரசிலிய பைங்குடித் தமைவர் கடவி 
ககாசபனாவா, சீன சபண்ணுரிமை வைக்குமரஞர் குகவா ஜியான்சைய் ைற்றும் கைற்கு சஹாரா ைனித 
உரிமை பாதுகாவைர் அமினாகடா மஹதர் ஆகிகயாருடன் பகிர்ந்துசகாள்கிறார், இந்நால்வருக்கும் 
தைா 1 மில்லியன் சுவீட குகரானாக்கள் ($103,000) சராக்கப்பரிசு வைங்கப்படும். 
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8.சர்வகதச நாைய நிதியத்தின் (IMF) புதிய தமைவராக கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டவர் யார்? 

A) கிறிஸ்டலினா ஜாா்ஜீவா  

B) ஸ்காட் பமாாிஸ் 

C) இம்மானுபவல் மக்பரான் 

D) கிறிஸ்டின் லகாா்ட் 

 பல்ககரிய சபாருளாதார வல்லுநர் கிறிஸ்டலினா ஜார்ஜீவா, சர்வகதச நாைய நிதியத்தின் (IMF) புதிய 
கைைாண்மை இயக்குநராக கதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளார். வளர்ந்துவரும் சந்மதப் சபாருளாதாரத்தில் 
இருந்து சர்வகதச நாைய நிதியத்மத வழிநடத்தும் முதல் நபராக இவர் இருப்பார். கிறிஸ்டின் 
ைகார்ட்டுக்குப் பிறகு இப்பதவிக்கு வரும் ஜார்ஜீவா, வரும் அக்கடாபர் முதல் அடுத்துவரும் ஐந்தாண்டு 
காைத்திற்கு இப்பதவிமய வகிப்பார். 

9.முதைாவது இந்தியா-கரீகாம் தமைவர்களின் உச்சிைாநாடு நமடசபற்ற நகரம் எது? 

A) புபன 

B) புது ேில்லி 

C) இலண்டன் 

D) நியூயாா்க்  

 நியூயார்க்கில் ஐ.நா சபாது அமவக்கூட்டத்திற்கு இமடகய சசப்.25 அன்று கரீபிய சமுதாயக்குழுவின் 
நாடுகமளச்கசர்ந்த 14 தமைவர்கமள பிரதைர் நகரந்திர கைாடி சந்தித்தார். இந்தியாவுக்கும், கரீபிய 
நாடுகளுக்கும் இமடயிைான இருதரப்பு உறவுகள் ைட்டுைல்ைாைல், பிராந்திய அளவிலும் உறவுகமளத் 
சதாடர்ந்து வலுப்படுத்த இந்தக்கூட்டம் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 சர்வகதச சூரிய ஆற்றல் கூட்டணி, கபரிடர் தடுப்பு கட்டமைப்பு ஆகியவற்றில் கசருைாறு கரீபிய 
நாடுகளுக்கு பிரதைர் கைாடி அமைப்புவிடுத்தார். பிரதைர் கைாடி கரீபிய நாடுகளின் சமுதாய கைம்பாட்டு 
திட்டங்களுக்கு $14 மில்லியன் அசைரிக்க டாைர் நிதியுதவி வைங்குவதாக அறிவித்தார். சூரிய ஆற்றல் 
ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ைற்றும் பருவநிமை ைாற்றம் சதாடர்பான திட்டங்களுக்கு கைலும், 
$150 மில்லியன் டாைர் கடனுதவி வைங்குவதாக அவர் சதரிவித்தார். 

10. 2ஆவது சிங்கப்பூர் - இந்தியா கஹக்கத்தான் நமடசபறுகிற IIT எது? 

A) ஐஐடி ஜமட்ராஸ்  

B) ஐஐடி இந்துூா் 

C) ஐஐடி ேில்லி 

D) ஐஐடி பம்பாய் 

 புத்தாக்கங்கமள வளர்த்சதடுப்பதற்காக, சிங்கப்பூர் - இந்தியா கஹக்கத்தானின் 2ஆவது பதிப்பு, வரும் 
சசப்.28 & 29 ஆகிய கததிகளில் சசன்மனயில் உள்ள ஐஐடி சைட்ராஸில் நடத்தப்படும். சுற்றுச்சூைல், 
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ைருத்துவம், கல்வி ஆகிய மூன்று துமறகளில் இந்தியாவுக்கு கதமவயான அம்சங்கள், இப்கபாமதய 
சிக்கல்களுக்கான தீர்வுகமளக் கண்டறிந்து அதற்கான ஆகைாசமனகமள முன்மவப்பதற்காக 
இந்தப் கபாட்டி நடத்தப்படுகிறது. 

 இந்திய IIT’களிலும், சிங்கப்பூர் என்டியூ பல்கமைக்கைகத்திலும் படிக்கும் ைாைவர்கள் 120 கபர் 
பல்கவறு குழுக்களாக பிரிந்து கபாட்டியில் பங்ககற்பர். அதில் சிறந்த ஆகைாசமனகமள வைங்கிய 3 
குழுக்கள் கதர்வுசசய்யப்படும். இப்கபாட்டியில் சவல்பவர்களுக்கு பிரதைர் நகரந்திர கைாடி பரிசுகமள 
வைங்குவார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்நகரத்தில், ஐந்தாவது இந்திய சர்வததச அறிவியல் விழாவவ நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது? 

A) ககொல்கத்தொ  

B) கென்னன 

C) புது தில்லி 

D) ககொெ்ெி 

 இந்திய சர்வததச அறிவியல் விழாவின் (ISSF-2019) ஐந்தாவது பதிப்பானது, “RISEN India – Research, 

Innovation, and Science Empowering the Nation” என்ற கருப்பபாருளுடன் நவம்பர் 5 முதல் 8 வவர 
பகால்கத்தாவில் நவடபபறவுள்ளது. இந்த நிகழ்வில், இந்தியா மற்றும் பவளிநாடுகவளச் தசர்ந்த சுமார் 
12,000 தபர் பங்தகற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

2.ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ், அதிக எண்ணிக்வகயிலான தங்க அட்வடகவள வழங்கிய 
முதல் இந்திய மாநிலம் எது? 

A) மணிப்பூொ்  

B) ஜம்மு மற்றும் கொஷ்மீொ்  

C) மிசெொரம் 

D) நொகொலொந்து 

 ஆயுஷ்மான் பாரத்-பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆதராக்கிய தயாஜனாவின் (AB-PMJAY) கீழ், அதிக 
எண்ணிக்வகயிலான தங்க அட்வடகவள (golden card) வழங்கிய இந்தியாவின் முதல் மாநிலமாக 
ஜம்மு - காஷ்மீர் திகழ்கிறது. இந்தத் திட்டம் பதாடங்கப்பட்ட முதல் 90 நாட்களுக்குள் 11 இலட்சத்துக்கும் 
தமற்பட்ட தங்க அட்வடகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. நாட்டிதலதய மிக அதிகமாக அந்த மாநிலத்தில் 
உள்ள 60% குடும்பங்கள் குவறந்தது ஒரு தங்க அட்வடவயயாவது வவத்துள்ளன. 

3.தடாக்கிதயா 2020 ஒலிம்பிக் விவளயாட்டுக்கான விசா அணியின் தடகள உறுப்பினராக ஆன 
இந்திய விவளயாட்டு வீரர் யார்? 

A) ெெ்ெின் கெண்டுல்கொ் 

B) சமொி சகொம் 

C) P V ெிந்து  

D) அபிநவ் பிந்த்ரொ 

 பகாடுப்பனவு நிறுவனமான விசா, உலக பாட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்பான PV சிந்துவவ, அடுத்த 
ஈராண்டுகளுக்கு அதன் விளம்பர தூதராக நியமித்துள்ளது. விளம்பரங்கள் மூலம் நிறுவனத்வத 
பிரபலப்படுத்துவததாடு மட்டுமல்லாமல், தடாக்கிதயா 2020 ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளுக்கான விசா (VISA) 
அணியின் உறுப்பினராகவும் அவர் தசர்க்கப்பட்டுள்ளார். 
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 1986ஆம் ஆண்டு முதல் ஒலிம்பிக் விவளயாட்டுப் தபாட்டிகளுக்கு விசா நிறுவனம் ஆதரவளித்து 
வருகிறது. 2032 வவர பிரத்திதயக பகாடுப்பனவு கூட்டாளராக இருக்கும் ஓர் ஒப்பந்தத்திலும் விசா 
வகபயழுத்திட்டுள்ளது. ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள் நவடபபறும் இடங்களில் பிரத்திதயகமாக கட்டணம் 
பசலுத்துதல் சம்பந்தப்பட்ட தவவலகவளக் வகயாள்வது இந்த விசா நிறுவனம் மட்டுந்தான். 

4.துணிச்சல்மிக்க இதழியல் பணிக்காக வழங்கப்படும் பீட்டர் தமக்லர் விருவத நடப்பாண்டில் 
பவன்றுள்ள பாதலா தபாதராபமட்டி (Paolo Borrometi), எந்த நாட்வடச் தசர்ந்தவராவார்? 

A) இத்தொலி  

B) கென்மொொ்க் 

C) சுவீென் 

D) சநொொ்சவ 

 சிசிலியில் உள்ள ஒரு பகாள்வளக்கும்பலின் பசயல்பாட்வடப்பற்றி பவளிக்பகாணர்ந்து, அதனால் 
தாக்கப்பட்டு, தற்தபாது காவல்துவறயின் பாதுகாப்பில் வாழ்ந்துவரும் இத்தாலிய இதழாளரான பாதலா 
தபாதராபமட்டி, கிபரய்க் நியூமார்க் இதழியல் பட்டதாரி பள்ளியில் துணிச்சல் மற்றும் தநர்வமயான 
இதழியல் பணிக்காக வழங்கப்படும் மதிப்புமிக்க பீட்டர் தமக்லர் விருவத நடப்பாண்டில் பவன்றார். 

5. ‘Climate Neutral Now’ என்னும் பிரிவில் ஐ.நா. சர்வததச காலநிவல பசயல்பாட்டு விருவத 
பவன்ற இந்திய பபருநிறுவனம் எது? 

A) ொினலயன்ஸ் 

B) இன்சபொெிஸ்  

C) ெொெொ 

D) பிொ்லொ 

 இன்தபாசிஸ் நிறுவனமானது ஐ.நாவின் மதிப்புமிக்க சர்வததச காலநிவல பசயல்பாட்டு விருவத 
‘Climate Neutral Now’ என்னும் பிரிவில் பவன்றுள்ளது. இதன்மூலம், காலநிவல மாற்றத்வத எதிர்த்துப் 
தபாராடுவதற்கான முயற்சிகளுக்கு அங்கீகாரம் பபற்ற ஒதர நிறுவனமாக இன்தபாசிஸ் மாறியுள்ளது. 
இவ்விருது, வரும் டிசம்பரில் சிலியில் உள்ள சாண்டியாதகாவில் நடக்கும் ஐ.நா. காலநிவல மாற்றம் 
குறித்த மாநாட்டில் (COP 25) இன்தபாசிஸ் நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்படும். 

6. IMD உலக டிஜிட்டல் தபாட்டித்திறன் தரவரிவச 2019இல், இந்தியாவின் தரநிவல என்ன? 

A) 45ஆவது 

B) 46ஆவது 

C) 44ஆவது  

D) 48ஆவது 
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 IMD உலக டிஜிட்டல் தபாட்டித்திறன் தரவரிவச 2019இல், இந்தியா 44ஆவது இடத்திற்கு இந்தியா 
முன்தனறியுள்ளது. இந்தியா, அறிவுசார் மற்றும் டிஜிட்டல் பதாழில்நுட்பங்கவளப் பின்பற்றுவதற்கும் 
ஆராய்வதற்கும் தயார்நிவலயில் முன்தனற்றம் கண்டுள்ளது என இத்தரவரிவசயில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 டிஜிட்டல் பதாழில்நுட்பத்தில் ஐக்கிய அபமரிக்க நாடுகள், சிங்கப்பூர், சுவீடன் ஆகிய நாடுகள் முதல் 
மூன்று இடங்கவளப் பிடித்துள்ளன. IMD உலக தபாட்டி வமயம் தயாரித்துள்ள தரவரிவசகள், 63 

உலக நாடுகளின் திறவனயும், முன்தனற்றத்வதயும் அளவிட உதவுகிறது. 

7.குழந்வதகளிவடதய உள்ள ஊட்டச்சத்துக் குவறபாட்வட எதிர்த்துப் தபாராடுவதற்காக ‘டிக்கி 
பமளசி – Tikki Mausi’ என்ற சின்னத்வத பவளியிட்டுள்ள மாநில அரசு எது? 

A) ஒடிெொ  

B) ஜொொ்க்கண்ெ் 

C) சமற்கு வங்கொளம் 

D) பீகொொ் 

 குழந்வதகள் மற்றும் பபண்களுக்கான ஊட்டச்சத்து குறித்த விழிப்புணர்வவ பரப்புவதற்காக UNICEF 

உடன் இவணந்து ஒடிசா அரசாங்கத்தால் ‘டிக்கி பமளசி’ என்ற சின்னத்வத அறிமுகம் பசய்துள்ளது. 
ஒரு குழந்வதயின் இரண்டாவது தாவயக் குறிக்கும் வவகயில் இந்தச் சின்னம், ‘டிக்கி பமளசி’ என்று 
பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

8.சமீபத்தில் காலமான தவணு மாதவ், எந்தப்பிராந்திய திவரயுலகில் பிரபல நடிகராக இருந்தார்? 

A) ஒடியொ 

B) மனலயொளம் 

C) கதலுங்கு  

D) ஹிந்தி 

 பிரபல பதலுங்கு நவகச்சுவவ நடிகரான தவணு மாதவ் (51), பசப்டம்பர்.25 அன்று பசகந்திராபாத்தில் 
காலமானார். பலகுரல் கவலஞராகக் கவனம் பபற்றதால், திவரப்பட வாய்ப்வபப்பபற்ற இவர், 170க்கும் 
தமற்பட்ட பதலுங்கு மற்றும் ஒருசில தமிழ்ப்படங்களில் நடித்துள்ளார். கவடசியாக 2016ஆம் ஆண்டில் 
‘Dr பரமானந்வதயா’ஸ் ஸ்டூடன்ஸ் தகங்’ என்கிற திவரப்படத்தில் நடித்தார். 

9.ஆராய்ச்சி, கல்வி மற்றும் பதாழில்நுட்பத்திற்காக எந்த IIT நிறுவனத்துடன் JNU ஒப்பந்தம் 
பசய்துள்ளது? 

A) ஐஐடி கமெ்ரொஸ் 

B) ஐஐடி இந்துூொ் 

C) ஐஐடி தில்லி  

D) ஐஐடி பம்பொய் 
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 ஜவஹர்லால் தநரு பல்கவலக்கழகமானது (JNU) அறிவியல் மற்றும் பிற துவறகளில் ஆராய்ச்சி, கல்வி 
மற்றும் பதாழில்நுட்ப தமம்பாடுகளில் ஒத்துவழப்பு தவண்டி IIT தில்லியுடன் ஒப்பந்தம் பசய்துள்ளது. 
கூட்டு ஆராய்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் பிற பதாடர்புவடய கல்விசார் நடவடிக்வககவள தீவிரப்படுத்த, 
ஒருவருக்பகாருவர் நூலகங்கள் மற்றும் மத்திய ஆராய்ச்சி வசதிகவள அணுகவும் இது உதவும். 

10.எந்தத் தததியில், சர்வததச ஒட்டுபமாத்த அணுவாயுத ஒழிப்பு நாள் கவடப்பிடிக்கப்படுகிறது? 

A) கெப்ெம்பொ் 26  

B) கெப்ெம்பொ் 25 

C) கெப்ெம்பொ் 27 

D) கெப்ெம்பொ் 28 

 பபாதுமக்களுக்கும் அவர்கவள வழிநடத்தும் தவலவர்களுக்கும் இவடதய அணுவாயுதங்கவள 
ஒழிப்பதால் கிவடக்கும் உண்வமயான பயன்கள் பற்றியும், அவற்றால் ஏற்படும் சமூகம் மற்றும் 
பபாருளாதார பசலவினங்கள் குறித்தும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் ஒரு வாய்ப்பாக சர்வததச 
ஒட்டுபமாத்த அணுவாயுத ஒழிப்பு நாள் (International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons), 

ஒவ்தவார் ஆண்டும் பசப்.26 அன்று கவடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

 பன்னாட்டளவில் அணுவாயுதங்கவளக் குவறப்பது மிகமுக்கியம் என்பவத உலக சமுதாயத்திற்கு 
மீண்டும் வலியுறுத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்வப வழங்குவவத இந்த நாளின் தநாக்கமாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மகாத்மா காந்தி குறித்த 30 சுருள் அளவுள்ள ததாகுக்கப்படாத காட்சிகளளக் கண்டுபிடித்துள்ள 
இந்திய அளமப்பு எது? 

A) NITI ஆய ோக் 

B) NFDC 

C) NFAI  

D) போக்ஸ் ஸ்டோோ் ஸ்டூடிய ோஸ் 

 மகாராஷ்டிர மாநிலம், புனே நகரத்தில் இயங்கிவரும் னதசிய திளரப்பட ஆவணக்காப்பகம், மகாத்மா 
காந்தியின் வாழ்க்ளக வரலாற்றில் நிகழ்ந்த அரிய நிகழ்வுகள் அடங்கிய 6 மணினநரங்கள் தகாண்ட 
30 சுருள்கள் அளவிலாே ஆவணப்படங்களளச் னேகரித்துள்ளது. இந்த ஆவணப்படத்தில், 1948ஆம் 
ஆண்டு மகாத்மா காந்தியின் அஸ்திளய தேன்ளேயிலிருந்து இரயிலில் இரானமசுவரத்திற்குக் 
தகாண்டுதேல்லும்னபாது தமிழ்நாட்டு மக்கள் இறுதி அஞ்ேலி தேலுத்தும் அரிய காதணாளியும் அடங்கும்.  

 மகாத்மா காந்தி மளைந்து எழுபத்ததாரு ஆண்டுகள் கழித்து இந்த காதணாளிக் காட்சி கிளடத்துள்ளது 
குறிப்பிடத்தக்கது. னதசிய திளரப்பட ஆவணக்காப்பம் 30 சுருள்கள் அடங்கிய ஆவணப்படங்களள, 

உலகப்புகழ்தபற்ை படத்தயாரிப்பு நிறுவேங்களாே பாரமவுண்ட், வார்ேர், யுனிவர்ேல், பார்னத, 

பிரிட்டிஷ் மூவினடான் மற்றும் பல்னவறு தனிநபர்களிடமிருந்தும் னேகரித்துள்ளது. 1964ஆம் ஆண்டில், 

தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அளமச்ேகத்தின் ஊடக அலகாக NFAI நிறுவப்பட்டது. 

2.விண்தவளி நிளலயத்திற்கு உலகின் மிகப்தபரிய னபாக்குவரத்து விண்தவளி ஓடத்ளதச் 
தேலுத்தியுள்ள நாடு எது? 

A) இஸ்யேல் 

B) ஜப்போன்  

C) ஜஜோ்மனி 

D) யபோலந்து 

 விண்தவளி வீரர்களுக்குத் னதளவயாே உணவு, குடிநீர், மின்கலங்கள், இதர உபகரணங்களுடன் 

Kounotori8 என்ை ஆளில்லா விண்கலத்ளத ஜப்பானின் விண்தவளி ஆய்வு நிறுவேமாே JAXA 

விண்ணில் ஏவியது. ததன்னமற்னக உள்ள தனேகஷிமா ஏவுதளத்திலிருந்து H-2B ஏவுகளண மூலம், 

Kounotori8 விண்ணில் ஏவப்பட்டது. 

 ‘Kounotori8’ என்பது ஜப்பானிய தமாழியில் ‘தவள்ளள நாளர’ என்பளதக் குறிக்கிைது. இது, ISSஇல் 
உள்ள விண்தவளி வீரர்களுக்கு சுமார் 5.3 டன் எளடயுள்ள தபாருட்களள வழங்கும். 
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3.இந்திய இராணுவ பணியாளர் கமிட்டியின் புதிய தளலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) பிபின் ேோவத்  

B) B S தயனோவோ 

C) கேம்பீோ் சிங் 

D) சுனில் லம்போ 

 இந்திய இராணுவத்தின் தளலளமத் தளபதி பிபின் ராவத், இந்திய இராணுவ பணியாளர் கமிட்டியின் 
புதிய தளலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். IAF தளலவர் B S தனோவாவுக்குப் பிைகு பிபின் ராவத் இந்தப் 
பதவிக்கு வந்துள்ளார். இந்திய இராணுவ பணியாளர் கமிட்டி (COSC) என்பது இராணுவம், கடற்பளட 
மற்றும் விமாேப்பளடத் தளலவர்களள உறுப்பிேர்களாகக் தகாண்டுள்ளது. வழக்கமாக அதன் மூத்த 
உறுப்பிேர் அதன் தளலவராக நியமிக்கப்படுகிைார். 

 COSCஇன் தளலவர் என்பவர் முப்பளடகளின் கூட்டாற்ைளல உறுதிப்படுத்துகிைார். னமலும், நாடு 
எதிர்தகாள்ளும் பாதுகாப்புச் ேவால்களளச் ளகயாள்வதற்கு தகுந்த ஆனலாேளேகளள வழங்குகிைார். 

4.சுற்றுலா பிரிவில் ஒட்டுதமாத்த வளர்ச்சிக்காே ‘சிைந்த மாநில விருளத’ தபற்ை மாநிலம் எது? 

A) ஜதலுங்கோனோ 

B) யகோவோ 

C) மத்தி  பிேயதசம் 

D) ஆந்திே பிேயதசம்  

 உலக சுற்றுலா நாளள முன்னிட்டு 2017-18ஆம் ஆண்டுக்காே னதசிய சுற்றுலா விருதுகளள இந்திய 
குடியரசு துளணத்தளலவர் தவங்ளகயா ேமீபத்தில் வழங்கிோர். அதில், ‘ஒட்டுதமாத்த வளர்ச்சிக்காே 
சிைந்த மாநிலம்’, ‘ஆங்கிலத்தில் பதிப்பிப்பதற்காே சிைப்பு விருது’ மற்றும் ‘சுற்றுலாவுக்குகந்த சிைந்த 
இரயில் நிளலயம் (விோகப்பட்டிேம்)’ உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் ஆந்திர பிரனதே மாநிலம் மூன்று னதசிய 
சுற்றுலா விருதுகளள தபற்ைது. 

 ோகே சுற்றுலா பிரிவில், னகாவாவும், மத்திய பிரனதேமும் இளணந்து விருதிளே தவன்ைே. 
திளரப்படம் எடுப்பதற்கு உகந்த மாநிலத்திற்காே விருளத உத்தரகாண்ட் மாநிலம் தபற்ைது. தகவல் 
ததாழில்நுட்பத்தின் புதுளமயாே பயன்பாட்டிற்காே விருளத ததலுங்காோ மாநிலம் தவன்ைது. 

5.அண்ளமயில் ேர்வனதே கிரிக்தகட்டிலிருந்து ஓய்வுதபற்ை ோரா தடய்லர், எந்த நாட்ளடச் 
னேர்ந்தவராவார்? 

A) யமற்கிந்தி த் தீவுகள்  
B) நியூசிலோந்து 

C) இங்கிலோந்து  

D) ஆஸ்தியேலி ோ 
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 உலகின் சிைந்த விக்தகட் கீப்பர்களுள் ஒருவராகக் கருதப்படும் இங்கிலாந்து விக்தகட் கீப்பர் ோரா 
தடய்லர், ேமீபத்தில், ேர்வனதே கிரிக்தகட்டிலிருந்து ஓய்வுதபற்ைார். 2006இல் இங்கிலாந்து கிரிக்தகட் 
அணியில் அறிமுகமாே ோரா, மூன்றுவித கிரிக்தகட் னபாட்டிகளிலும் னேர்த்து தமாத்தம் 6,553 ேர்வனதே 
இரன்கள் எடுத்துள்ளார். விக்தகட் கீப்பராே ோரா, தமாத்தம் 232 விக்தகட் வீழ்ச்சிகள் தேய்துள்ளார். 

6.நடப்பாண்டின் உலக சுற்றுலா நாளுக்காே கருப்தபாருள் என்ே? 

A) Tourism opens doors for women 

B) Tourism and the Digital Transformation 

C) Tourism and Jobs  

D) Tourism: Responding to the Challenge of Climate Change 

 பன்ோட்டுச் ேமூகங்களிளடனய சுற்றுலாவின் பங்கு குறித்த விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவதற்கும், 

உலதகங்கிலும் உள்ள ேமூக, கலாோர, அரசியல் மற்றும் தபாருளாதார விழுமியங்களள அது எவ்வாறு 
பாதிக்கிைது என்பளத நிரூபிப்பதற்குமாக ஒவ்னவார் ஆண்டும் தேப்.27 அன்று உலக சுற்றுலா நாள் 

அனுேரிக்கப்படுகிைது. “சுற்றுலா மற்றும் னவளலகள்: அளேவருக்குமாே சிைந்த எதிர்காலம்” என்பது 
நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்காே கருப்தபாருளாகும். 

7.மகாராஷ்டிர னதர்தலுக்காே நல்தலண்ண தூதராக னதர்வு தேய்யப்பட்டுள்ள நடிகர் யார்? 

A) அக்ஷ ் குமோோ் 

B) சல்மோன் கோன் 

C) பிோி ங்கோ யசோப்ேோ 

D) மோதுோி தீட்சித்  

 மகாராஷ்டிர ேட்டேளபக்கு அக்.21 அன்று னதர்தல் நடத்தப்பட்டு, அக்.24 அன்று முடிவுகள் தவளியிட 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்நிளலயில், னதர்தலில் மக்கள் வாக்களிப்பதன் அவசியத்ளத வலியுறுத்தியும், 

ஜேநாயக கடளமளய நிளைனவற்றும் விதமாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திடவும் ‘னதர்தல் நல்தலண்ண 
தூதராக’ நடிளக மாதூரி தீட்சித்ளத மகாராஷ்டிர னதர்தல் ஆளணயம் நியமித்துள்ளது. 

 இது ததாடர்பாக நடிளக மாதூரி தீட்சித் நடித்துள்ள ‘Let’s Vote’ என்ை விழிப்புணர்வு காதணாளிளயயும் 
அம்மாநில னதர்தல் ஆளணயம் தவளியிட்டுள்ளது. 

8.ஈஸ்வர் ேந்திர வித்யாோகரின் வீட்டில் அருங்காட்சியகம் அளமக்க முடிவுதேய்துள்ள மாநில 
அரசு எது? 

A) பீகோோ் 

B) ஜோோ்க்கண்ட் 

C) யமற்கு வங்கம்  

D) ஒடிசோ 
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 19ஆம் நூற்ைாண்ளடச் னேர்ந்த ேமூக சீர்திருத்தவாதியாே ஈஸ்வர் ேந்திர வித்யாோகரின் வடக்கு 
தகால்கத்தா வீட்டில் அருங்காட்சியகம் ஒன்ளை அளமக்க னமற்கு வங்க அரசு முடிவுதேய்துள்ளது. அங்கு 
அவர் தேது வாழ்வின் களடசி சில ஆண்டுகளள கழித்தார். பாசிம் னமதினிபூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 
பிர்சிங்காபூர் கிராமத்தில் அவர் பிைந்தது முதல் வடக்கு தகால்கத்தாவில் அவர் மளைந்தது வளர இந்த 
அருங்காட்சியகம் அவரது வாழ்க்ளகளய விவரிக்கிைது. அவர் வங்காள மறுமலர்ச்சியில் முக்கிய 
நபராகவும், ஹிந்து விதளவ மறுமணத்துக்காே மிக முக்கியமாே பரப்புளரயாளராகவும் இருந்தார். 

9. “KAZIND–2019” என்பது இந்தியா மற்றும் எந்நாட்டுக்கும் இளடனயயாே கூட்டு இராணுவப் 
பயிற்சியாகும்? 

A) கஜகஸ்தோன்  

B) கிோ்கிஸ்தோன் 

C) தஜிகிஸ்தோன் 

D) துோ்க்ஜமனிஸ்தோன் 

 இந்னதா-கஜகஸ்தான் கூட்டு ராணுவப்பயிற்சியாே “KAZIND-2019”இன் 4ஆவது பதிப்பு பித்னதாகரில் 
வரும் அக்னடாபர்.2 முதல் 15 வளர நடத்தப்படும். மளலப்பாங்காே நிலப்பரப்பில் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு 
நடவடிக்ளககளுக்கு முக்கியத்துவமளித்து, கூட்டுப்பயிற்சிளய னமற்தகாள்வனத இதன் னநாக்கமாகும். 

10.இராமன்ோட் 2 என்ை மிகச்சிறிய அளவிலாே தேயற்ளகக்னகாளள தவற்றிகரமாக ஏவிய 
விண்தவளி நிறுவேம் எது? 

A) நோசோ  

B) இஸ்யேோ 

C) ஜோக்ஸோ 

D) யேோஸ்யகோஸ்யமோஸ் 

 17 வயதாே இந்திய மாணவர் அபாஸ் சிக்கா வடிவளமத்த ‘இராமன்ோட் 2’ என்னும் மிகச்சிறிய 
தேயற்ளகக்னகாளள NASA தவற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவியது. SPACE குழுமத்தின் நிறுவேரும் 
தளலவர் மற்றும் னமலாண்ளம இயக்குநருமாே ேச்சின் பம்பா மற்றும் அந்நிறுவேத்தின் ஆராய்ச்சிக் 
குழுமத்தின் உதவினயாடு SPACE இந்தியாவுடோே உள்ளுளை பயிற்சியின்னபாது சிக்கா இந்தச் 
தேயற்ளகக்னகாளள உருவாக்கிோர். சூரியன் மற்றும் விண்தவளியிலிருந்து வரும் கதிர்வீச்ளே 
அளவிடுவதற்காே உபகரணங்களள இது எடுத்துச்தேல்கிைது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 பழளமயாே மரங்கள் மற்றும் பலவளக னராஜா தேடிகளள பராமரிப்பதற்காக, தமிழ்நாடு அரசின் 
னதாட்டக்களலத்துளைக்கு, மத்திய அரசு மூன்று ‘SKOCH’ விருதுகளள வழங்கியுள்ளது. 
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