


விண்மீன்.காம்                   2019 டிசம்பர்  01 & 02  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                                        1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஜனநாயக் ஜந்தா கட்சியய (JJP) எந்த மாநிலத்தின் மாநிலக்கட்சியாக இந்திய ததர்தல் ஆயையம் 
அங்கீகரித்துள்ளது? 

A) ஹரியரனர  

B) ஜரர்கண்ட் 

C) மகரரரஷ்டிரர 

D) ஒடிசர 

 இந்திய ததர்தல் ஆயையமானது அண்யமயில் ஜனநாயக ஜந்தா கட்சியய ஹரியானா மாநிலத்தின் 
‘மாநிலக்கட்சி’யாக அங்கீகரித்து அக்கட்சிக்ககன சின்னத்யதயும் ஒதுக்கீடு கெய்தது. அண்யமயில் 
ஹரியானாவில் நடந்த 2019 ெட்டமன்றத் ததர்தலில் அக்கட்சிகெற்ற வாக்குகளின் அடிப்ெயடயில் இது 
கதாடர்ொன முடியவ இந்திய ததர்தல் ஆயையம் எடுத்துள்ளது. 

 இந்திய ததசிய தலாக்தல் கட்சியிலிருந்து கவளிதயறிய ஒரு பிரிவினரால், 2018ஆம் ஆண்டு டிெம்ெர் 
மாதத்தில் உருவாக்கப்ெட்ட இந்தக்கட்சி அண்யமயில் நடந்த ெட்டமன்றத் ததர்தலில் 10 கதாகுதிகயள 
கவன்று ொ.ஜ.கட்சியுடன் இயைந்து அரெயமத்தது. 

2.அண்யமயில் காலமான யசுகிதரா நகதொன், எந்த நாட்டின் முன்னாள் பிரதமராக இருந்தார்? 

A) வட ககரரியர 

B) சீனர 

C) கென்ககரரியர 

D) ஜப்பரன்  

 ஜப்ொனின் முன்னாள் பிரதமரான யசுகிதரா நகதொன் (101), நவம்ெர் 29 அன்று தடாக்கிதயாவில் 
காலமானார். நீண்டகாலம் ஆட்சிகெய்த பிரதமர்களுள் ஒருவராக அறியப்ெடும் இவர், அப்தொயதய 
அகமரிக்க அதிெர் கரானால்ட் ரீகனுடனான கநருங்கிய நட்புக்கு பிரெலமாக அறியப்ெட்டார். 1983ஆம் 
ஆண்டு கதன்ககாரியாவுக்கு ெயைஞ்கெய்ததன்மூலம் அந்நாட்டுக்கு ெயைம் தமற்ககாண்ட முதல் 
ஜப்ொனிய பிரதமர் என்ற சிறப்பு யசுகிதராவுக்கு கியடத்தது. 

3.அங்கத் வீர் சிங் ெஜ்வா கதாடர்புயடய வியளயாட்டு எது? 

A) சதுரங்கம் 

B) கிரிக்ககட் 

C) குெ்துச்சண்டட 

D) துப்பரக்கி சுடுெல்  

 நவம்ெர் 29 அன்று புது தில்லியில் நடந்த ஷாட்கன் நிகழ்வுகளுக்கான 63ஆவது ததசிய துப்ொக்கி 
சுடும் ொம்பியன்ஷிப் தொட்டியில், ஆண்களுக்கான ஸ்கீட் இறுதிப்தொட்டியில் அங்கத் வீர் சிங் ெஜ்வா 
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அதிகாரப்பூர்வமற்ற முயறயில் உலக ொதயன ெயடத்தார். தடாக்கிதயா 2020 ஒலிம்பிக் தொட்டிக்கு 
தகுதிகெற்றுள்ள உத்தரபிரததெத்யதச்தெர்ந்த யமராஜ் அகமது காயன அங்கத் வீர் சிங் ததாற்கடித்தார். 

4. 7,000 கடஸ்ட் இரன்கயள மிக வியரவாக எட்டியவர் யார்? 

A) விரரட் ககரலி 

B) கரரகிெ் சர்மர 

C) ஸ்டீவ் ஸ்மிெ்  

D) ஆகரரன் பிஞ்ச் 

 அடிகலய்டில் ொகிஸ்தானுக்கு எதிராக நடந்துவரும் ெகலிரவு கடஸ்ட் தொட்டியில், கடஸ்ட் தொட்டியில் 
மிகவியரவாக 7,000 இரன்கயள எட்டி, எழுெத்துமூன்று ஆண்டுகளாக இங்கிலாந்து வீரர் வாதல 
தஹமண்ட் தக்கயவத்திருந்த ொதயனயய ஸ்மித் தகர்த்தார். கடந்த 1946ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்து 
வீரர் வாதல ஹாமாண்ட் தனது 131 இன்னங்ஸில் 7,000 இரன்கயள எட்டியிருந்தார். 

 இதுமட்டுமல்லாமல், பிராட்தமனின் 6996 ரன்கயளயும் ஸ்மித் 70 கடஸ்ட் தொட்டிகளில் கடந்துள்ளார். 
அதாவது ஆஸ்திதரலியாவுக்காக பிராட்தமன் 6,996 ரன்கள் அடித்துள்ள நியலயில் அவரின் இரன் 
குவிப்யெயும் ஸ்டீவ் ஸ்மித் முறியிடித்து 7,000 இரன்கயள ஆஸ்திதரலய அணிக்காக அடித்துள்ளார். 
பிராட்தமன் 52 தொட்டிகளில் 6,996 இரன்கள் குவித்த நியலயில், ஸ்டீவ் ஸ்மித் 70 கடஸ்ட்களில் 
7,000 இரன்கயள எட்டியுள்ளார். 

5.அண்யமயில் காலமான பிரெல நாடகக்கயலஞர் ெரமானந்த ொகு, எந்த மாநிலத்யதச் தெர்ந்தவர்? 

A) மெ்ெிய பிரகெசம் 

B) ஒடிசர  

C) உெ்ெரபிரகெசம் 

D) இரரஜஸ்ெரன் 

 ஒடிொ மாநிலத்தின் புகழ்கெற்ற நாடகக்கயலஞரான ெரமானந்த ொகு (72), நவ.30 அன்று ொலசூரில் 
காலமானார். அகில இந்திய வாகனாலி & தூர்தர்ஷன் ஆகியவற்றில் கயலஞராக ெணியாற்றியயதத் 
தவிர, நூற்றுக்கும் தமற்ெட்ட நாடகங்கயள இயக்கி, நடித்துமுள்ளார். 

6. “The Legacy of Militancy in Punjab: Long Road to Normalcy” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) கடரனர சூரி  

B) விக்ரம் கசெ் 

C) அருந்ெெி ரரய் 

D) வரணி ககளசல் 

 “The Legacy of Militancy in Punjab: Long Road to Normalcy” என்ற தயலப்பிலான நூயல சிவில் 
உரியமகள் ஆர்வலர் இந்தர்ஜித் சிங் கஜய்ஜியும், ெத்திரியகயாளர் தடானா சூரியும் இயைந்து 
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எழுதியுள்ளனர். நீதிமன்றவிொரயையய தாமதப்ெடுத்துவதன்மூலம் ெஞ்ொபில் தீவிரவாதமானது 
நீதித்துயறயய, அதன் புகழ்கெற்ற கலாொரத்யத எவ்வாறு ொதித்தது என்றும் இன்யறய இயளஞர்கள் 
வடமாநிலத்தின் சூழ்நியலகளுக்கு எவ்வாறு ெதிலளிக்கின்றனர் என்ற விவரங்கயளயும் இந்நூல் 
வழங்குகிறது. 

7. Schistura syngkai என்ெது எவ்வயக இனங்களின் அறிவியல் கெயர்? 

A) யரடன 

B) மீன்  

C) ெவடள 

D) ஆடம 

 Schistura syngkai என்ற அறிவியல் கெயயரக்ககாண்ட ஒரு மீன் இனம், தமகாலயாவின் தமற்கு காசிக் 
குன்றுகள் மாவட்டத்தில் கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ளது. ஷில்லாங்கின் தலடி கீன் கல்லூரியின் தெராசிரியர் 
குலூர் முகிம் தயலயமயிலான அறிவியலாளர்கள் குழுவால் துவாகிதடா ஓயடயில் (வாதலய் ஆற்றின் 
துயையாறு) இது கண்டுபிடிக்கப்ெட்டது. இம்மீன்கள் தங்க-ெழுப்பு நிறத்தில் உள்ளன. 

 முன்னதாக, மாநிலத்தின் கிழக்கு கஜயந்தியா குன்றுகள் மாவட்டத்தில் ஒரு சுண்ைாம்புக் குயகக்குள் 
1,600 அடியில் உயிர்வாழும் ஒரு குருட்டு மீனினத்யத முகிம் கண்டறிந்தார். 

8. 55ஆவது ஞானபீட விருதுக்கு ததர்ந்கதடுக்கப்ெட்ட அக்கிதம் அச்சுதன் நம்பூதிரி, எந்த கமாழியுடன் 
கதாடர்புயடயவர்? 

A) ெமிழ் 

B) மடலயரளம்  

C) கன்னடம் 

D) கெலுங்கு 

 பிரெல மயலயாள கவிஞர் அக்கிதம் அச்சுதன் நம்பூதிரி, 2019ஆம் ஆண்டுக்கான 55ஆவது ஞானபீட 
விருதுக்கு ததர்வுகெய்யப்ெட்டுள்ளார். 1926ஆம் ஆண்டில் பிறந்த அக்கிதம், மயலயாளக் கவியுலகில் 
மிகவும் மதிக்கப்ெடும் நெர்களுள் ஒருவராவார். கவியத தவிர, அவரது இலக்கிய ெயடப்புகளுள் நாடகம், 

விமர்ெனக்கட்டுயரகள், சிறார் இலக்கியம், சிறுகயதகள் மற்றும் கமாழிகெயர்ப்பு தொன்றயவகள் 
அடங்கும். அவர் 55 நூல்கயள எழுதியுள்ளார், அவற்றுள் 45, ‘கண்டா காவியாஸ்’, ‘கதா காவியாஸ்’, 
‘ெரிதா காவியாஸ்’ உள்ளிட்ட கவியதகளின் கதாகுப்ொகும். இவரது ெயடப்புகள் ெல இந்திய மற்றும் 
கவளிநாட்டு கமாழிகளிலும் கமாழிகெயர்க்கப்ெட்டுள்ளன. 

9.”நிலச்ெரிவுகள் ஆெத்யதக் குயறத்தல் மற்றும் தடுத்தல்” குறித்த முதலாவது ெர்வததெ மாநாடு நடந்த 
நகரம் எது? 

A) கஜனிவர   B) இலண்டன் 

C) பரரிஸ்   D) புது ெில்லி  
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 “நிலச்ெரிவுகள் ஆெத்யதக் குயறத்தல் மற்றும் தடுத்தல்” ெற்றிய முதலாவது ெர்வததெ மாநாட்யட புது 
தில்லியில், மத்திய உள்துயற இயையயமச்ெர் G கிஷன் கரட்டி கதாடங்கியவத்தார். ெம்ெந்தப்ெட்ட 
அயமச்ெகங்கள் / அயமப்புகள் / ெல்கயலக்கழகங்கள் / துயறகள் உள்ளிட்டவற்யறயும் விவாதங்கள் 
நடத்துதல், நயடமுயற ரீதியில் ெயன்ெடும் அறியவயும், அனுெவத்யதயும் ெகிர்ந்துககாள்ளுதல் 
ஆகியவற்றுக்கு வல்லுநர்கயளயும் ஒருங்கியைப்ெது இம்மாநாட்டின் தநாக்கமாகும். 

10.கொறுப்புக்கடன் வழங்குவதற்கான குறியீட்டின் (Code for Responsible Lending) நுண் நிதிக்குழுவின் 
தயலவராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளவர் யார்? 

A) H R கரன்  

B) R கரந்ெி 

C) மககஷ் குமரர் கஜயின் 

D) ஆனந்ெ் சின்ஹர 

 கொறுப்புக்கடன் வழங்குவதற்கான குறியீட்டின் (Code for Responsible Lending) நுண் நிதிக்குழுவின் 
தயலவராக இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் முன்னாள் துயை ஆளுநர் H R கான் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 
CRL என்ெது நுண்-கடன் கதாழிற்துயறயின் ஒரு தன்கனாழுங்கு (self-regulatory) நடவடிக்யகயாகும். 
இதனால் வங்கிகள், NBFC-MFIகள் & NBFCகள் தொன்ற ெல்தவறு நிறுவனங்கள் வாடிக்யகயாளர் 
ொதுகாப்பின் தரத்யத பின்ெற்றும். 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 திருப்பூர் மாவட்டம், உடுமயலப்தெட்யட அருதகயுள்ள சின்னாறு வனப்ெகுதியய சுற்றுலாத்தலமாக 
தமிழ்நாடு வனத்துயற அறிவித்துள்ளது. 

 உடலுறுப்புதானத்தில் முதன்யமயாக விளங்கும் மாநிலத்துக்கான விருயத தமிழ்நாடு கதாடர்ந்து 
ஐந்தாவது முயறயாக கெற்றுள்ளது. தில்லியில் நயடகெற்ற ெத்தாவது ஆண்டு உடலுறுப்புதான நாள் 
விழாவில், இந்த விருயத, தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துயற அயமச்ெர் C விஜயொஸ்கர் கெற்றுக்ககாண்டார். 

 தமிழ்நாடு அரசின் புதிய உள்துயற கெயலராக S K பிரொகர், IAS நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். இந்த 
நியமனத்திற்கு முன்பு, இவர், கநடுஞ்ொயல & சிறு துயறமுகங்கள் துயறயின் முதன்யமச்கெயலர் 
ெதவியய வகித்துவந்தார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில், எந்த நகரத்தில், 50ஆவது இந்திய சர்வததச திமரப்பட விழா நடந்து முடிந்தது? 

A) மும்பை 

B) க ோவோ  

C) ைுது தில்லி 

D) சென்பன 

 இந்திய சர்வததச திமரப்பட விழாவின் பபான்விழா பதிப்பு தகாவாவில் நிமைவமடந்தது. உலகின் 
பல்தவறு பகுதிகமைச்தசர்ந்த பிரதிநிதிகள் பங்தகற்ை இவ்விழாவில் இந்தியா ைற்றும் அயல்நாடுகமை 
தசர்ந்த பல்தவறு பைாழிசார்ந்த 300 திமரப்படங்கள் திமரயிடப்பட்டன. நிமைவு விழாவில், இந்திய 
சர்வததச திமரப்பட விழாவிற்கு ICFT-UNESCO ஆனது பபல்லினி (Fellini) பதக்கத்மத வழங்கியது.  

 இதமன தகவல் ைற்றும் ஒலிபரப்புத்துமை பசயலாைர் அமித் கதரவும், விழாவின் இயக்குநர் மசதன்ய 
பிரசாத் ஆகிதயார் பபற்றுக்பகாண்டனர். இந்நிகழ்ச்சியில் தகாவா ஆளுநர் சத்யபால் ைாலிக், ைாநில 
முதலமைச்சர் Dr. பிரதைாத் சாவந்த், ைத்திய அமைச்சர் பபுல் சுப்ரிதயா உள்ளிட்தடார் பங்தகற்ைனர். 

2.சமீபத்தில், எந்நாட்டின் ஆராய்ச்சியாைர்கள், பால்வீதியில் ஒரு பபரிய கருந்துமைமய கண்டறிந்தனர்? 

A) இந்தியோ 

B) ெீனோ  

C) ஐ ் ிய அசமோி ்  நோடு ள் 

D) இரஷ்யோ 

 சீனாவின் ததசிய வானியல் ஆய்வகத்மதச் தசர்ந்த ஆராய்ச்சியாைர்கள் பால்வீதியில் ஒரு மிகப்பபரிய 
கருந்துமைமய கண்டறிந்துள்ைனர். LB-1 எனப் பபயரிடப்பட்டுள்ை அந்தக் கருந்துமை, புவியிலிருந்து 
15,000 ஒளி ஆண்டுகள் பதாமலவில் உள்ைது. நட்சத்திரங்கள் உருவான விதம் குறித்த தற்தபாமதய 
தகாட்பாடுகளுக்குச் சவால் விடுக்கும் வண்ணம் அது மிகப்பபரிதாக உள்ைது. 

 இந்த LB-1 கருந்துமைமய சீனாவின் LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fibre Spectroscopic 

Telescope) பதாமலதநாக்கிமயப் பயன்படுத்தி சர்வததச அறிவியலாைர்கள் குழு கண்டுபிடித்துள்ைது. 

3. iCONGO ைற்றும் ஐ.நா அமவயால் நடப்பாண்டு (2019) கர்ைவீர் சக்ரா யாருக்கு வழங்கப்பட்டது? 

A) மஞ்ெீத் ெிங் 

B) இரோகுல் அதி ோோி  

C) அமன் கதெோய் 

D) ெெ்ெின் தன்வோோ் 

 உத்தரபிரததச ைாநிலம் பநாய்டாவில் நமடபபற்ை REX CONCLiVEஇல், ரூர்கி IIT நிறுவனத்திலிருந்து 
நடப்பாண்டில் (2019) தங்கப்பதக்கம் பவன்ைவரும், இன்டர்தநஷனல் தசஞ்ச்தைக்கர் ஒலிம்பியாடின் 
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நிறுவனருைான இராகுல் அதிகாரிக்கு நடப்பாண்டுக்கான (2019) கர்ைவீர் சக்ரா விருது REX கர்ைவீர் 
குதைாபல் பபல்தலாஷிப் வழங்கப்பட்டது. கல்வித்துமையில் அவராற்றிய பங்களிப்புக்காக அவருக்கு 
இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

4. ‘கரம் பகத் – Garam Pahad’இன் ஆசிரியர் யார்? 

A) நமகதவ் தோரெ்ெந்தனி 

B) கமோதி ைிர ோஷ் 

C) அனிதோ ைட்நோ ோ் செயின்  

D) ைமிதோ உகென் 

 ைத்திய ைனிதவை தைம்பாட்டு அமைச்சர் இரதைஷ் தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’, குழந்மதகளுக்காக கும்பம், 

கரம் பகத் ைற்றும் தில்லி கி புல்பூல் (சிந்தி பதிப்பு) என்னும் மூன்று நூல்கமை புது தில்லியில் மவத்து 
பவளியிட்டுள்ைார். Dr. அனிதா பட்நாகர் பெயின், IAS எழுதிய இந்த 3 நூல்களும் சிைார்களுக்கான 
கமதத் பதாகுப்பாகும். தைலும், சுற்றுச்சூழல் சிக்கல்கள் ைற்றும் சமூக-கலாசார ஒற்றுமை, கலாசார 
பாரம்பரியம் தபான்ை தமலப்புகள் இதில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ைன. 

5.நடப்பாண்டுக்கான ‘தங்க ையில்’ விருமத பவன்ை திமரப்படம் எது? 

A) அறம் 

B) து ள் ள் (Particles)  

C) கமற்குத்சதோடோ்ெ்ெி மபல 

D) ெல்லி ் ட்டு 

 பிதைஸ் ஹாரிசன் இயக்கிய பிபரஞ்சு-சுவிஸ் ‘Particles’ திமரப்படம், தகாவாவில் நடந்த 50ஆவது 
இந்திய சர்வததச திமரப்பட விழாவில் (IFFI) ‘தங்க ையில்’ விருமத பவன்ைது. IFFI, நவம்பர் 28 அன்று 
நிமைவமடந்தது. இந்தத் ‘தங்க ையில்’ விருதில் `40 இலட்சம் ைதிப்புள்ை பராக்கப்பரிசு, ஒரு தகாப்மப 
& பாராட்டுப்பத்திரம் ஆகியமவ அடங்கும். இத்திமரப்படத்மத எஸ்படல்தல பியாலன் தயாரித்துள்ைார். 
இப்பரிசுத்பதாமக, இயக்குநருக்கும் தயாரிப்பாைருக்கும் இமடயில் சைைாக பிரித்தளிக்கப்படவுள்ைது. 

6.பங்குச்சந்மதகளில் வணிக ஆவணங்கமை பட்டியலிட்ட முதல் நிறுவனம் எது? 

A) டோடோ க ை்ைிடல் 

B) ஆதித்யோ ைிோ்லோ நிதி நிறுவனம்  

C) முத்துூட் நிதி நிறுவனம் 

D) ைெோெ் ைின்ெோ்வ் லிட். 

 நவம்பர் 28 அன்று `100 தகாடி கடன்வாங்கியதற்கான வணிக ஆவணங்கமை இந்திய பங்குச் 
சந்மதகளில் பட்டியலிட்ட முதல் நிறுவனைாக ஆதித்யா பிர்லா நிதி நிறுவனம் ஆனது. வங்கி சாரா 
இந்த நிதிநிறுவனம் அதன் வணிகத் தாள்கமை இந்தியப் பங்குச்சந்மதயில் நவம்பர் 28ஆம் தததிமய 
ஒப்பமடப்பு நாைாகவும் 2020 பிப்.7ஆம் தததிமய முதிர்வு நாைாகவும் குறிப்பிட்டு பட்டியலிட்டுள்ைது. 
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7.பசன்மன-கன்னியாகுைரி பதாழிலியல் வழித்தடத்தில் மின்-இமணப்மப வலுப்படுத்துவதற்காக 
கடனுதவி வழங்கவுள்ை வங்கி எது? 

A) ஆெிய வளோ்ெ்ெி வங் ி  

B) இந்திய ோிெோ்வ் வங் ி 

C) சுவிஸ் வங் ி  

D) BRICS வங் ி 

 தமிழ்நாட்டில் மின்-இமணப்புகமை வலுப்படுத்துவதற்கான $451 மில்லியன் டாலர் கடனுதவி 
ஒப்பந்தத்தில் ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியும் இந்தியாவும் மகபயழுத்திட்டன. பசன்மன-கன்னியாகுைரி 
பதாழிலியல் இமணப்புத்திட்டத்தின் பதன் & வடபகுதிகளில் மின்-இமணப்மப இது வலுப்படுத்தும். 

 தமிழ்நாட்டில் பசயல்படுத்தப்பட்டுவரும் கிழக்குக்கடற்கமர பபாருைாதார வழித்தடத்தின் ஒருபகுதியாக 
பசன்மன-கன்னியாகுைரி பதாழிலியல் இமணப்புத்திட்டம் தைற்பகாள்ைப்பட்டுள்ைது. கிழக்குக் 
கடற்கமர பபாருைாதார வழித்தடைானது நாட்டின் முதல் கடதலார பபாருைாதார வழித்தடைாகும். 

 இது தகாயம்புத்தூர் ைற்றும் விருதுநகர் இமடதய கூடுதல் உயர்-மின்னழுத்த பரிைாற்ை இமணப்மப 
நிறுவ உதவும். இது, 2025ஆம் ஆண்டில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்ைல்மூலம் உற்பத்தி பசய்யப்படும் 6,000 
MW உட்பட 9,000 MW கூடுதல் உற்பத்தித் திைமன அனுப்புவதன்மூலம் பசன்மன-கன்னியாகுைரி 
பதாழிலியல் வழித்தடத்தில் எதிர்காலத்தில் அதிகரிக்கும் மின்ததமவமய பூர்த்தி பசய்யும். இது பதற்கு 
பசன்மன-கன்னியாகுைரி பதாழிலியல் வழித்தடத்தில் உள்ை புதிய மின்னுற்பத்தி நிமலயங்களில் 
இருந்து மின்சாரத்மத நம்பத்தகுந்த வமகயில் அனுப்ப உதவும். 

8. ‘பாரத் ரத்னா’ ஸ்ரீ அடல்பிகாரி வாஜ்பாய் ஏகனா கிரிக்பகட் அரங்கைானது படஸ்ட் தபாட்டிமய நடத்தும் 
இந்தியாவின் இரண்டாவது நடுநிமல அரங்கைாக ைாறியுள்ைது. இந்தியாவின் எந்த நகரத்தில் இந்த 
அரங்கம் அமைந்துள்ைது? 

A) வோரணோெி 

B)  ோெியோைோத் 

C) சென்பன 

D) இல ்கனோ  

 இலக்தனாவில் உள்ை ‘பாரத் ரத்னா’ ஸ்ரீ அடல்பிகாரி வாஜ்பாய் ஏகனா கிரிக்பகட் அரங்கைானது படஸ்ட் 
தபாட்டிமய நடத்தும் இந்தியாவின் இரண்டாவது நடுநிமல இடைாக ைாறியுள்ைது. ஆப்கானிஸ்தானும் 
தைற்கிந்திய தீவுகளும் இவ்வரங்கத்தில் ஒருநாள் படஸ்டில் விமையாடுகின்ைன. 

 தடராடூனில் அமைந்துள்ை இராஜீவ் காந்தி சர்வததச கிரிக்பகட் மைதானைானது நாட்டில் ஒரு படஸ்ட் 
தபாட்டிமய நடத்திய முதல் நடுநிமல இடைாக (neutral venue – தபாட்டியில் பங்தகற்கும் இரண்டு 
அணிகளின் நாட்மடயும் தசராத ஓர் இடம்) ைாறியது. 
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9.ஐ.நா வைர்ச்சித் திட்டம் அதன் முடுக்கி ஆய்வகத்மத (Accelerator Lab) இந்தியாவின் எந்த நகரத்தில் 
பதாடங்கியுள்ைது? 

A) பைதரோைோத் 

B) க ோ ிமோ 

C) மணலி 

D) ைுது தில்லி  

 புத்தாக்கங்கள் மூலம் வளிைாசு உட்பட இந்தியா எதிர்பகாள்ளும் மிகமுக்கியைான சில சிக்கல்களுக்கு 
தீர்வுகாணும் முயற்சியில், ஐ.நா வைர்ச்சித் திட்டைானது (UNDP) நவ.28 அன்று புது தில்லியில் தனது 
முடுக்கி ஆய்வகத்மத (Accelerator Lab) பதாடங்கியது. UNDP இந்தியா அலுவலகத்தில் அமைக்கப்படும் 
இந்த ஆய்வகம், அதன் தநாக்கங்கமை அமடயும் தநாக்தகாடு இந்திய அரசாங்கத்தின் அடல் புத்தாக்கத் 
திட்டத்துடன் கூட்டிமணந்துள்ைது. 

10. “ஒதர பாரதம் ஒப்பிலா பாரதம்” குறித்த 2 நாள் ைாநாடு நடத்தப்படவுள்ை ைாநிலம் / யூனியன் பிரததசம் 
எது? 

A) இலடோ ் 

B) ைுது தில்லி 

C) ெம்மு மற்றும்  ோஷ்மீோ்  

D) அஸ்ஸோம் 

 “ஒதர பாரதம் ஒப்பிலா பாரதம்” குறித்த 2 நாள் ைாநாடு நவம்பர் 30 முதல் டிசம்பர் 1 வமர ெம்முவில் 
நடத்தப்பட்டது. இதமன ெம்மு-காஷ்மீர் ஒன்றிய பிரததசத்தின் துமணநிமல ஆளுநர் G.C முர்மு, 
தமிழ்நாடு அரசின் வருவாய் & தபரிடர் தைலாண்மைத் துமை அமைச்சர் R B உதயகுைார் ைற்றும் 
இலடாக் ஒன்றிய பிரததசத்தின் துமணநிமல ஆளுநர் R.K ைாத்தூர் ஆகிதயாருடன் இமணந்து 
வடகிழக்குப்பகுதிகள் வைர்ச்சி அமைச்சகம், பிரதைர் அலுவலகம் (தனிப்பபாறுப்பு); பணியாைர் நலன், 
பபாதுைக்கள் குமைதீர்ப்பு ைற்றும் ஓய்வூதியங்கள் அமைச்சகம் ைற்றும் அணுவாற்ைல் & விண்பவளி 
ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றின் அமைச்சர் Dr. ஜிததந்திர சிங் பதாடங்கிமவத்தார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் வெளியான நடப்பாண்டுக்கான (2019) UNEPஇன் ைாசுகள் வெளியிடப்படுெதற்கான 
அறிக்மகயின்படி, உலக வெப்பநிமலயானது 2100ஆம் ஆண்டு ெமை எத்தமன டிகிரி உயரும்? 

A) 3.2°C  

B) 4.7°C 

C) 1.9°C 

D) 2.4°C 

 அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட ஐ.நா சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தின் (UNEP) ைாசுகள் வெளியிடப்படுெதற்கான 
நடப்பாண்டு (2019) அறிக்மகயானது, 2021ஆம் ஆண்டுக்குள் புவியின் சைாசரி வெப்பநிமல 3.2°C 
ெமை உயைக்கூடும் என எச்சரித்துள்ளது. டிசம்பர் 2 அன்று ஸ்வபயினில் நமடவபற்ற ஐ.நா காலநிமல 
ைாநாட்டுக்கு (COP 25) முன்பாகவெ இந்த அறிக்மக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த பத்தாண்டுகளில், 

மபங்குடில் ொயு உமிழ்ொனது ஒவ்வொர் ஆண்டும் 1.5% என்ற அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது. 

 அதன் வைாத்த அளவுகள் 55.3 ஜிகாடன்களாகும். சீனா, அவைரிக்கா, ஐவைாப்பிய ஒன்றியம் ைற்றும் 
இந்தியா ஆகியமெ மபங்குடில் ொயு வெளிவயற்றத்தில் முதல் நான்கு இடங்களில் உள்ளன. கார்பன் 
உமிழ்மெக் கட்டுப்படுத்துெதற்கான காலக்வகடு ைற்றும் இலக்குகமள இந்தியா வதாடர்ந்து பரிசீலித்து 
ெருெதாக UNEP அறிக்மக எடுத்துக்கூறுகிறது. அறிக்மகயின்படி, இந்தியாவின் தனிநபர் உமிழ்வு 
G20 நாடுகளில் மிகக்குமறொன ஒன்றாகும். வைலும், மின்-ொகன ெளர்ச்சிமய வசயல்படுத்துெமத 
விரும்பும் நாடுகளுள் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். 

2. ‘சூர்யா கிைண்’ என்பது இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டுக்கும் இமடயிலான கூட்டு இைாணுெப்பயிற்சி 
ஆகும்? 

A) நேபாளம்  

B) இலங்கை 

C) மியான்மா் 

D) பூட்டான் 

 இந்தியாவுக்கும் வநபாளத்துக்கும் இமடயிலான ‘சூர்யா கிைண் XIV’ என்னும் கூட்டு இைாணுெப் 
பயிற்சியானது வநபாளத்தின் ரூவபந்வதகி ைாெட்டம் சாலிஜண்டியில், டிச.3-16 ெமை நடத்தப்படும். 
இந்தப் பயிற்சியில் இந்திய இைாணுெம் ைற்றும் வநபாள இைாணுெத்மதச் வசர்ந்த முந்நூறு வீைர்கள் 
பங்வகற்கின்றனர். பல்வெறு கிளர்ச்சி ைற்றும் பயங்கைொத எதிர்ப்பு நடெடிக்மககள், ைனிதவநய 
அடிப்பமடயிலான உதவிப்பணிகள் குறித்த தங்களது அனுபெங்கமள இைண்டு நாட்டின் பமடகளும் 
ஒருெருக்வகாருெர் பகிர்ந்துவகாள்ொர்கள். 

  

 

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


விண்மீன்.காம்                        2019 டிசம்பர்  04  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            2 

3.எந்த ைாநிலம் / யூனியன் பிைவதசத்தில், இந்திய கடற்பமடயின் ஆறாெது டார்னியர் விைானப்பமடப் 
பிரிவு வதாடங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) நைாவா 

B) பஞ்சாப் 

C) குஜராத்  

D) அே்தமான் & ேிை்நைாபா் தீவுைள் 

 இந்திய கடற்பமட தனது ஆறாெது டார்னியர் விைானப்பமடப்பிரிமெ குஜைாத்தின் வபார்பந்தர் நகரில் 
வதாடங்கியுள்ளது. பாகிஸ்தான் நாட்டுடனான கடல் எல்மலக்கு அருவக கடவலாை பாதுகாப்பிமன 
உறுதிப்படுத்துெமத இது வநாக்கைாகக்வகாண்டுள்ளது. இதமன கடற்பமடயின் துமைத்தமலெர் 
MS பொர் வதாடங்கிமெத்தார். டார்னியர் ொன்பமட: இந்திய கடற்பமட ொன்பமட 314ஐ ‘ைாப்டர்கள்’ 
என அமழக்கின்றது. இது அடுத்த தமலமுமற டார்னியர் விைானங்களுடன் வசயல்படுகிறது. 

4.வதசியச் சின்னங்கமள தெறாக பயன்படுத்தினால், அைசாங்கத்தால் விதிக்கப்படக்கூடிய அதிகபட்ச 
அபைாதம் எவ்ெளவு? 

A) 5 இலட்சம் 

B) 2 இலட்சம் 

C) 1 இலட்சம்  

D) 4 இலட்சம் 

 ெணிகரீதியான இலாபங்களுக்காக வதசியச்சின்னங்கமள சட்டத்துக்குப் புறம்பாகவும் முமறயற்ற 
ெமகயிலும் பயன்படுத்துவொருக்கான அபைாதத்வதாமகமய ஐந்நூறு ரூபாயிலிருந்து ஒரு இலட்சம் 
ரூபாயாக உயர்த்த இந்திய அைசு முன்வைாழிந்துள்ளது. இந்த ைாற்றத்தில், சிமற தண்டமன ைற்றும் 
மீண்டும் அவத குற்றத்மத வசய்வொருக்கு ரூபாய் ஐந்து லட்சம் ெமை அபைாதம் விதிப்பதும் அடங்கும். 
தெறாக பயன்படுத்துெமத தடுப்பவத இதன் வநாக்கைாகும். 

 வதசியச் சின்னங்கள் ைற்றும் வபயர்கள் (முமறயற்ற பயன்பாட்மடத் தடுப்பது) சட்டம், 1950 ஆனது 

வதசியக்வகாடி, அவசாகச்சக்கைம், குடியைசுத்தமலெர் ைற்றும் ஆளுநரின் அதிகாைப்பூர்ெ முத்திமை, 
அைசுத்துமறயில் பயன்படுத்தப்படும் படங்கள், ைகாத்ைா காந்தி ைற்றும் பிைதைரின் படம் ஆகியெற்மற 
தெறாக பயன்படுத்தப்படுெமத தமடவசய்கிறது. 

5. FASTag’கமள ெழங்குெதற்காக IDFC ெங்கி ைற்றும் YES ெங்கியுடன் கூட்டுவசர்ந்துள்ள ஆன்மலன் 
டிைக்கிங் தளம் எது? 

A) Blackbuck  

B) Trunk pool 

C) Freight 

D) Integrated logistics 
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 ஆன்மலன் டிைக்கிங் தளைான Blackbuck, நெ.28 அன்று தனியார் ெங்கிகளான IDFC ெங்கி ைற்றும் 
YES ெங்கியுடன் கூட்டுவசர்ந்தது. இது, பாைவுந்து உரிமையாளர்களுக்கு இலெசைாக FASTagகமள 
ெழங்குெமத வநாக்கைாகக்வகாண்டுள்ளது. இதன்மூலம், பாைவுந்து உரிமையாளர்கள் Blackbuckஇன் 
BOSS வசயலியில் FASTags’ஐ ஆர்டர் வசய்யலாம். இது, 2019 டிச.31 ெமை அெர்களின் வீடுகளுக்வக 
வசன்று இலெசைாக ெழங்கப்படும். இந்த முயற்சி, இந்தியாவில், மூன்று மில்லியனுக்கும் அதிகைான 
பாைவுந்துகள் FASTag வபறுெதற்கு உதவும். 

6.இந்தியாவின் எந்த நகைத்தின் காெல்துமற, தூய்மையான காெல் நிமலயங்களுக்கான ‘SKOCH’ 
விருமத அண்மையில் வபற்றது? 

A) கைதராபாத் 

B) சசன்கன  

C) அமராவதி 

D) பனாஜி 

 நெ.29 அன்று வபருநகை வசன்மன காெல்துமறயினர் தங்களது அமனத்து காெல்நிமலயங்களிலும் 
தூய்மைமய பைாைரித்ததற்காக ‘தூய்மையான காெல்நிமலயம்’ என்ற பிரிவின்கீழ் ைத்திய அைசின் 
SKOCH விருதிமன வபற்றனர். அமனத்து காெல்நிமலய ெளாகங்களிலிருந்தும் மகவிடப்பட்ட / 
உரிமைவகாைப்படாத ொகனங்கமள அகற்றுெதற்கான காெல்துமறயின் முயற்சிகமளத் வதாடர்ந்து 
இந்த விருது கிமடத்துள்ளது. 

 வபருநகை வசன்மன பகுதியில் உள்ள கிட்டத்தட்ட அமனத்து காெல்நிமலயங்கமளயும் சுற்றியிருந்த 
மகவிடப்பட்ட / உரிமைவகாைப்படாத ொகனங்கள் ஏைாளைான இடத்மத அமடத்துக்வகாள்ெவதாடு 
நிமலயங்களுக்கு ஒரு வைாசைான வதாற்றத்மதயும் வகாடுத்து ெந்தது. காெல்துமற ஆமையர் A K 

விஸ்ெநாதன் ைற்றும் மூத்த அதிகாரிகள், நகைத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு காெல்நிமலயத்திலும் இந்த 
ொகனங்கமள கைக்கில் எடுத்துக்வகாண்டு, அெற்மற அப்புறப்படுத்துெதற் அறிவுறுத்தினர். 

7.எந்த ைாநிலத்தின் சிறு வதாழில்கள் ைற்றும் ஏற்றுைதிக்கழகம், சமீபத்தில், இமைய அடிப்பமடயிலான 
புவியியல் தகெல் அமைப்மப அறிமுகப்படுத்தியது? 

A) ஆே்திரபிரநதசம் 

B) மத்தியபிரநதசம் 

C) பஞ்சாப்  

D) உத்தரபிரநதசம் 

 பஞ்சாப் சிறு வதாழில்கள் ைற்றும் ஏற்றுைதிக்கழகம் (PSIEC) அமசயாச்வசாத்து வைலாண்மை அமைப்பு 
ைற்றும் இமைய அடிப்பமடயிலான புவியியல் தகெல் அமைப்பு (Web-GIS) ஆகியெற்மற நெ.28 
அன்று அறிமுகப்படுத்தியது. வகப்டன் அைரீந்தர் சிங் தமலமையில் PSIEC இமத அறிமுகப்படுத்தியது. 
வெளிப்பமடத்தன்மைமய உறுதிவசய்ெவத இதன் வநாக்கைாகும். வைலும், ைாநிலத்தில் ெணிகம் 
புரிெமதயும் இது எளிதாக்குகிறது. 
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8. 18ஆெது உலக காற்றாற்றல் ைாநாடு ைற்றும் கண்காட்சிமய நடத்திய நாடு எது? 

A) இஸ்நரல் 

B) ஸ்சபயின் 

C) பிநரசில்  

D) சஜா்மனி 

 உலக காற்றாற்றல் சங்கைானது 18ஆெது உலக காற்றாற்றல் ைாநாடு ைற்றும் கண்காட்சிமய நெ.25-
27 ெமை பிவைசிலில் உள்ள ரிவயா டி வஜனிவைாவில் நடத்தியது. புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உத்தியால் 
ெழங்கப்படும் ொய்ப்புகள் குறித்து இந்த ைாநாடு கெனம் வசலுத்தியது. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றமல 
அடிப்பமடயாகக் வகாண்ட உத்திமய அமைப்பதற்கான விொதத்மத இந்த ைாநாடு நடத்தியது. 

9.உலக பாைம்பரியக்குழுவின் உறுப்பினைாக அண்மையில் வதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட நாடு எது? 

A) இே்நதாநனசியா 

B) மநலசியா 

C) தாய்லாே்து  

D) லாநவாஸ் 

 பாரிசில் நடந்த உலக பாைம்பரிய தீர்ைானத்தின் உறுப்பினர்கள் பங்வகற்ற 22ஆெது வபாது அமெ 
அைர்வின்வபாது உலக பாைம்பரியக்குழுவின் உறுப்பினைாக தாய்லாந்து வதர்ந்வதடுக்கப்பட்டது. 21 
உறுப்பினர்கமளக்வகாண்ட உலக பாைம்பரியக் குழுவில் காலியாக உள்ள ஒன்பது இடங்கமள 
நிைப்புெதற்காக 193 நாடுகளின் பிைதிநிதிகள் ொக்களித்தனர். இத்வதர்வின்மூலம், உலக பாைம்பரியக் 
குழுவில் நான்காெது முமறயாக தாய்லாந்து பணியாற்றுவுள்ளது. அதன் பணிக்காலம், 2023ஆம் 
ஆண்டில் நிமறெமடயும். 

10.உலக எய்ட்ஸ் நாள் கமடப்பிடிக்கப்படும் வததி எது? 

A) ேவம்பா் 29 

B) டிசம்பா் 2 

C) டிசம்பா் 1  

D) ேவம்பா் 30 

 உலகின் மிகக்வகாடிய வநாய்களுள் ஒன்று AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) இது HIV 

(Human Immuno–deficiency Virus) எனும் நச்சுயுரியால் ஏற்படுகிறது. இது ைனித உடலின் இைத்த 
வெள்மளயணுக்கமள அழிக்கிறது. பின் வநாவயதிர்ப்பு ைண்டலத்மத தாக்கி, வநாய்க்வகதிைாக உடல் 
வபாைாடமுடியாத நிமலமய ஏற்படுத்துகிறது. கமடசியில் ைைைத்மத நிகழ்த்துகிறது. 

 இதுபற்றிய விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தும் விதைாக ஒவ்வொர் ஆண்டும் டிச.1 அன்று உலக எய்ட்ஸ் நாள் 
கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. “Communities Makes The difference” என்பது நடப்பாண்டில் (2019) ெரும் 
இந்நாளுக்கான கருப்வபாருளாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘மித்ரா சக்தி’ என்பது இந்தியாவுக்கும் எந்நாட்டுக்கும் இடையிலான கூட்டு இராணுவப்பயிற்சி ஆகும்? 

A) நேபாளம் 

B) இலங்கை  

C) மியான்மா் 

D) பூட்டான் 

 ஏழாவது இந்த ா-இலங்டை கூட்டு இராணுவப்பயிற்சியான, ‘மித்ரா சக்தி – 2019’ டிச.1 மு ல் ஆந்த் 
இராணுவ நிடலயத்தில் நைக்ைவுள்ளது. இருநாடுைளுக்கும் இடைதய தநர்மடையான உைவுைடள 
உருவாக்குவதும், ஊக்குவிப்பதுதம இப்பயிற்சியின் முக்கியதநாக்ைமாகும். இந் ப்பயிற்சி டிச.1-14 வடர 
புதனவில் உள்ள வவளிநாட்டு பயிற்சி முடனயத்தில் நைத்  திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. 

2.முழு ஹஜ் வசயல்முடைடயயும் டிஜிட்ைல்மயமாக்கியுள்ள மு ல் நாடு எது? 

A) இே்தியா  

B) இலங்கை 

C) மியான்மா் 

D) பூட்டான் 

 ஹஜ் புனி ப்பயணம் வ ாைர்புடைய நடைமுடைைள் அடனத்தும் டிஜிட்ைல்மயமாக்ைப்பட்டுள்ள மு ல் 
நாைாை இந்தியா மாறியுள்ளது. ஆன்டலன் விண்ணப்பம், மின்னணு நுடழவு இடசவு (VISA), ஹஜ் 
அடலதபசி வசயலி, யாத்ரீைர்ைளின் உடைடமைளில் டிஜிட்ைல் தைக் வசதி உள்ளிட்ை பல்தவறு 
வசதிைள் வமக்ைாவுக்கு புனி ப்பயணம் தமற்வைாள்ளும் இசுலாமியர்ைளுக்ைாை வசய்து ரப்பட்டுள்ளன.  

 டிஜிட்ைல் வசதியால் இந்தியாவிலிருந்து ஹஜ் பயணம் தமற்வைாள்வ ற்கு முன்தப யாத்ரீைர்ைள், சவுதி 
அதரபியாவில் எங்கு  ங்ைப்தபாகிைார்ைள், பயணவசதிைள் உள்ளிட்ை விவரங்ைள் அடலதபசி வழியாை 
வ ரிவிக்ைப்படும். ஹஜ் நடைமுடைைள் குறித்து கூை ஹஜ் இல்லம் மும்டபயில் அடமக்ைப்பட்டுள்ளது. 

3.மைாராஷ்டிர மாநில சட்ைமன்ைத்தின் புதிய அடவத் டலவராை த ர்ந்வ டுக்ைப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) பிரபுல் பநடல் 

B) ோனா பநடால்  

C) திலீப் வால்ஸ் பாட்டீல் 

D) ைிசான் ைநதாா் 

 மைாராஷ்டிர மாநில சட்ைமன்ைத்தின் சபாநாயைராை ைாங்கிரஸ் ைட்சிடயச்தசர்ந்  நானா பதைால் 
தபாட்டியின்றி த ர்வுவசய்யப்பட்டுள்ளார். பா.ஜ.ை தவட்பாளர் கிஷன் ைத்த ார் ைடைசிதநரத்தில் தவட்பு 
மனுடவ திரும்பப்வபற்ை ால், சதைாலி சட்ைப்தபரடவத் வ ாகுதி ைாங்கிரஸ் சட்ைமன்ை உறுப்பினரான 
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நானா பதைால், சட்ைப்தபரடவத் டலவராை தபாட்டியின்றி த ர்வுவசய்யப்பட்ைார். அடவத் டலவடர 
தபாட்டியின்றி த ர்வு வசய்வது மைாராஷ்டிரா சட்ைமன்ைத்தில் ஒரு பாரம்பரியமாை உள்ளது. 

4.புதிய  டலடம ைணக்குக் ைட்டுப்பாட்டு அதிைாரியாை வபாறுப்தபற்றுள்ளவர் யார்? 

A) ைிாிராஜ் பிரசாத் 

B) குப்தா அா்ச்சனா ேிைம் 

C) J P S சாவ்லா 

D) நசாமா ராய் பா்மன்  

 மத்திய அரசின்  டலடம ைணக்குக் ைட்டுப்பாட்டு அதிைாரியாை 1986ஆம் ஆண்டு இந்திய குடிடமக் 
ைணக்குப் பணி வ ாகுப்டபச்தசர்ந்  தசாமா ராய் பர்மன், டிச.1 அன்று வபாறுப்தபற்றுக்வைாண்ைார். 
24ஆவது  டலடம ைணக்குக் ைட்டுப்பாட்டு அதிைாரியான தசாமா ராய் பர்மன், முக்கியத்துவம்வாய்ந்  
இந் ப்வபாறுப்டப வகிக்கும் ஏழாவது வபண் அதிைாரியாவார். 

  மது முப்பத்து மூன்று ஆண்டுைால ப விக்ைாலத்தில், உள்துடை,  ைவல் ஒலிபரப்பு, வ ாழில், நிதி, 

மனி வள தமம்பாடு மற்றும் ைப்பல், சாடலப்தபாக்குவரத்து & வநடுஞ்சாடல தபான்ை துடைைளில் 
பல்தவறு உயர் வபாறுப்புைடள அவர் வகித்துள்ளார். 

5.வமக்ஸிதைாவின் சர்வத ச புத் ைக்ைண்ைாட்சியில், ‘வைளரவ விருந்தினர் நாடு’ என்னும்  குதிடயப் 
வபற்ை மு ல் ஆசிய நாடு எது? 

A) சீனா 

B) ஜப்பான் 

C) இே்தியா  

D) ஆஸ்திநரலியா 

 சர்வத ச புத் ைக்ைண்ைாட்சி என்பது ஸ்பானிய வமாழிதபசும் உலகின் மிைப்வபரிய புத் ைக்ைண்ைாட்சி 
ஆகும். இது குவாைலஜாரா சர்வத ச புத் ைக்ைண்ைாட்சியின் 33ஆவது பதிப்பாகும்; இது டிச.8 வடர 
நடைவபறும். இந் ப் புத் ைக்ைண்ைாட்சியில், இந்தியா, ‘நாட்டின் மரியாட க்குரிய விருந்தினர்’ எனவும் 
‘வைளரவ விருந்தினர்’ எனவும் பங்தைற்ை ஆசியாவின் மு ல் நாைாை ஆனது. இதில், இந்திய மனி வள 
தமம்பாட்ைடமச்சைத்தின்  ன்னாட்சி வபற்ை அடமப்பான த சிய புத் ை அைக்ைட்ைடள, அரசாங்ைத்தின் 
டமய முைடமயாை பங்தைற்கிைது. 

6.அண்டமயில், எந்  நாட்டில், 13ஆவது வ ற்ைாசிய விடளயாட்டு வ ாைங்கியது? 

A) சீனா 

B) வியட்ோம் 

C) இே்தியா 

D) நேபாளம்  
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 13ஆவது வ ற்ைாசிய விடளயாட்டுக்ைள், தநபாளத்தின்  டலநைரமான ைாத்மாண்டுவில் முடையாை 
வ ாைங்கின. தநபாள நாட்டின் குடியரசுத் டலவர் வித்யா த வி பண்ைாரி அவர்ைள், டிசம்பர் 1 அன்று 
ைாத்மாண்டுவின்  சர  ரங்சாலாவில் நடைவபற்ை ஒரு விழாவில், விடளயாட்டுக்ைள் வ ாைங்கிய ாை 
அறிவித் ார். 

 துடணத் டலவர் நந் ா பைதூர் புன், த சிய சட்ைமன்ைத்  டலவர் ைதணஷ் திமில்சினா, துடணப் 
பிர மர் ஈஸ்வர் தபாைதரல், வ ற்ைாசிய நாடுைளின் அடமச்சர்ைள், பிரமுைர்ைள் என ஏராளமாதனார் 
இவ்விழாவில் ைலந்துவைாண்ைனர். 7 வ ற்ைாசிய நாடுைடளச்தசர்ந்  இரண்ைாயிரத்து எழுநூறுக்கும் 
தமற்பட்ை விடளயாட்டு வீரர்ைள் அணிவகுப்பில் பங்தைற்ைனர். 

7. 2019 டசயத் தமாடி சர்வத ச பூப்பந்து தபாட்டியில் மைளிர் ஒற்டையர் பட்ைத்ட  வவன்ைவர் யார்? 

A) P V சிே்து 

B) ைநராலினா மாின்  

C) நபை் ஹா–ோ 

D) அலினா நடவ்லலட்நடாவா 

 இலக்தனாவில் நடைவபற்ை டசயத் தமாடி சர்வத ச பூப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியின் இறுதிப் 
தபாட்டியில், ஆண்ைள் பிரிவில் ட தபயின் வாங், மைளிர் பிரிவில் ஸ்வபயின் வீராங்ைடன ைதராலினா 
மரின் ஆகிதயார் சாம்பியன் பட்ைத்ட  வவன்ைனர். இதில், வபண்ைள் ஒற்டையர் பிரிவின் கீழ் நைந்  
இறுதியாட்ைத்தில் ஒலிம்பிக் சாம்பியனான ஸ்வபயினின் ைதராலினா மரின்,  ாய்லாந்து வீராங்ைடன 
பித் யாதபார்ன் டசவாடன 21-12, 21-16 என்ை தநர்-வசட்டில் வீழ்த்தினார். 

 இத தபால், ஆைவர் ஒற்டையர் பிரிவில், இந்திய வீரர் வசளரப் வர்மாடவ, ட தப வீரர் வாங் ஜூ வவய் 
15-21, 17-21 என்ை தநர் வசட்டில் வீழ்த்தி பட்ைத்ட   ன ாக்கினார். 

8.நமீபியாவின் அதிபராை அண்டமயில் மீண்டும் த ர்ந்வ டுக்ைப்பட்ைவர் யார்? 

A) சாம் நுநஜாமா 

B) பீட்டா் ைட்ஜாவிவி 

C) நஹை் லஜயிங்ைாப் (Hage Geingob)  

D) பீட்டா் சிவூட் 

 வ ன்தமற்கு ஆப்பிரிக்ை நாைான நமீபியாவில் நைந்  அதிபர் த ர் லில், அந்  நாட்டு அதிபர் தஹக் 
வஜயிங்ைாப் மீண்டும் த ர்ந்வ டுக்ைப்பட்டுள்ளார். எனினும், இதுவடர இல்லா  வடையில் மிைக் 
குடைந்  வாக்குவிகி த்தில் (56.3%) அவர் வவற்றிவபற்றுள்ளார். வஜயிங்ைாப்புக்கு அடுத் படியாை, 

இடளஞர்ைளிடைதய மிைவும் பிரபலமடைந்துள்ள சுதயச்டச தவட்பாளர் பாண்டுதலனி இடுலா, 30% 
வாக்குைள் வபற்ைார். 
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9.மூன்ைாவது தைதலா இந்தியா இடளதயார் விடளயாட்டுக்ைடள நைத் வுள்ள நைரம் எது? 

A) சண்டிைா் 

B) ோசிை் 

C) லைளைாத்தி  

D) பாட்னா 

 மூன்ைாவது தைதலா இந்தியா இடளதயார் விடளயாட்டுப் தபாட்டிைளானது வைளைாத்தியில், 2020 

ஜன.10-22 வடர நடைவபைவுள்ளது. இந்  மூன்ைாவது பதிப்பில் இரண்டு கூடு ல் விடளயாட்டுக்ைள் 
இருக்கும்; அடவ டசக்கிள் ஓட்டு ல் மற்றும் லான் தபால்ஸ். 13 நாட்ைள் நடைவபைவுள்ள இந் ப் 
தபாட்டிைளில், நாடு முழுவதுமிருந்து பத் ாயிரத்துக்கும் தமற்பட்ை தபாட்டியாளர்ைள் வமாத் ம் 451 
ப க்ை தபாட்டிைளில் பங்தைற்கின்ைனர். நாட்டில் விடளயாட்டு ைலாசாரத்ட  வளர்ப்ப ற்ைாை தைதலா 
இந்தியா விடளயாட்டு 2018ஆம் ஆண்டில் வ ாைங்ைப்பட்ைது. 

10.சர்வத ச அடிடம முடை ஒழிப்பு நாள் அனுசரிக்ைப்படும் த தி எது? 

A) டிசம்பா் 3 

B) டிசம்பா் 1 

C) டிசம்பா் 2  

D) டிசம்பா் 4 

 சர்வத ச அடிடம முடை ஒழிப்பு நாள் (International Day for the Abolition of Slavery) ஐ.நா வபாது 
அடவயால் அறிவிக்ைப்பட்டு ஒவ்தவார் ஆண்டும் டிசம்பர் 2 அன்று ைடைப்பிடிக்ைப்படும் நாளாகும். இந்  
நாள் மு ன்மு லில் 1986ஆம் ஆண்டு ைடைப்பிடிக்ைப்பட்ைது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

  மிழ்நாட்டின் பத்து நைரங்ைளில் குடிநீர் வழங்ைல் மற்றும் ைழிவுநீர் தமலாண்டமடய தமம்படுத்தும் 
திட்ைத்துக்ைாை `1,474.75 தைாடி ைைனுக்ைான ஒப்பந் த்தில் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி மற்றும் மத்திய 
அரசு டைவயழுத்திட்டுள்ளன. இந் த் திட்ைம்,  ற்தபாது ஆம்பூர், திருச்சிராப்பள்ளி, திருப்பூர், தவலூர் 
ஆகிய 4 நைரங்ைடள இலக்ைாைக் வைாண்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. நடப்பாண்டின் (2019) அபுதாபி கிராண்ட் பிரிக்ஸ் பட்டத்தத வென்றெர் யார்? 

A) மேக்ஸ் வெர்ஸ்டரப்பன் 

B) சரர்லஸ் வலக்வலர்க் 

C) ெரல்மடரி மபரடரஸ் 

D) லூயிஸ் ஹரேில்டன்  

 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் யாஸ் வெரினா சுற்றில் நடந்த அபுதாபி கிராண்ட்பிரிக்ஸ் F1 வதாடரில் பிரிட்டன் 
வீரர் லூயிஸ் ஹாமில்டன் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். 2ஆெது, மூன்றாெது இடங்கதை முதறயய 
வநதர்லாந்தின் யெக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன், வொனாயகாவின் சார்லஸ் வலக்வலர்க் பிடித்தனர். 

 ஏற்கனயெ, ஆறாெது உலக சாம்பியன்சிப் பட்டத்தத தகப்பற்றியுள்ை ஹாமில்டன், நடப்பு பருெத்தில் 
நடந்த 21 வதாடர்களில் 11ஆெது யகாப்தப வென்றார். ஒட்டுவொத்தொக, F1 அரங்கில் அதிக முதற (84) 
யகாப்தப வென்ற வீரர்கள் பட்டியலில் இரண்டாெது இடத்தில் நீடிக்கிறார். முதலிடத்தில் வெர்ெனியின் 
தெக்யகல் சூொக்கர் (91) உள்ைார். 

2.சமீபத்தில் விபத்துக்குள்ைான இந்தியாவின் விக்ரம் ததரயிறங்கிதயக் கண்டறிந்த NASA விண்கலம் 
எது? 

A) CALIPSO 

B) Aura 

C) Landsat7 

D) LRO  

 நிலவின் வதன்துருெத்தத ஆராயும் யநாக்கில் சந்திரயான்-2 விண்கலத்தத, இந்திய விண்வெளி 
ஆய்வு தெயம் (ISRO) கடந்த ெூதல.22 அன்று விண்ணில் வசலுத்தியது. அது, வசப்டம்பர் ொதத்தில் 
தனது கட்டுப்பாட்தட இழந்து நிலவின் யெற்பரப்பில் யொதி விபத்துக்குள்ைானது. 

 இந்த நிதலயில், விக்ரம் யலண்டரின் இருப்பிடத்தத கண்டுபிடித்துள்ைதாக வதரிவித்த NASA, LRO 

(Lunar Reconnaissance Orbiter) ஆர்பிட்டர் நிழற்படக்கருவியின் உதவியுடன், அதனால் நிலவின் 
நிலப்பரப்பில் ஏற்பட்டுள்ை தாக்கத்தத புதகப்படம் எடுத்து வெளியிட்டது. 

 அதில் விக்ரம் யலண்டரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட தாக்கம் நீலம் & பச்தச நிறப்புள்ளிகைாகக் காணப்படுகிறது. 
அெற்றில் பச்தசப்புள்ளிகள் விக்ரம் யலண்டரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட குப்தபகைாகவும், நீலநிறப்புள்ளிகள் 
நிலவின் நிலப்பரப்பில் ஏற்பட்ட பாதிப்பாகவும் இருக்கலாம் எனவும் கூறப்படுகிறது. 
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3.இந்தியாவுக்கு ெருதகதரும் கார்ல் XVI குஸ்டஃப், எந்த நாட்டின் ென்னராொர்? 

A) சுெீடன்  

B) சுெிட்சர்லரந்து 

C) துருக்கி 

D) ஸ்கரட்லரந்து 

 இருதரப்பு உறவுகதை ெலுப்படுத்தும் யநாக்கில் சுவீட நாட்டு ென்னர் கார்ல் XVI குஸ்டஃப் ெற்றும் 
சுவீட நாட்டு அரசி சில்வியா ஆகியயார் ஐந்துநாள் பயணொக இந்தியாவுக்கு ெருதக தந்துள்ைனர். 
டிசம்பர் 2 அன்று இந்தியாவுக்கு ெந்த சுவீட அரச தம்பதியினருக்கு குடியரசுத்ததலெர் ொளிதகயில் 
ெரயெற்பு அளிக்கப்பட்டது. தில்லி தவிர, மும்தப ெற்றும் உத்தரகண்ட் ஆகிய இடங்களுக்கு அரச 
தம்பதியினர் வசல்லவுள்ைனர். 

 இந்தியாவுக்கும் சுவீடனுக்கும் இதடயிலான உறவுகள் கடந்த சில ஆண்டுகளில் முன்யனற்றப் 
பாததயில் வசல்கிறது. சுவீட அரசர் தனது நாட்டிலிருந்துவகாண்டு ஓர் உயர்நிதல ெணிகக்குழுதெ 
ெழிநடத்துகிறார். இருதரப்பு ெர்த்தகத்தின் அைவும் 2018ஆம் ஆண்டில் 3.37 பில்லியன் அவெரிக்க 
டாலராக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

4. “The Vault of Vishnu” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) அஸ்ெின் சங்கி  

B) அேிஷ் திரிபரதி 

C) மதெதத் பட்டநரயக் 

D) சுனில் தலரல் 

 எழுத்தாைர் அஸ்வின் சங்கி தனது அடுத்த நூலான “The Vault of Vishnu”ஐ 2020 ெனெரி 23 அன்று 
வெளியிடுொர் என வெஸ்ட்யலண்ட் வெளியீட்டு நிறுெனம் அறிவித்துள்ைது. ஆசிரியரின் புகழ்வபற்ற 
புராணத் வதாடரான ‘பாரத் வதாடரின்’ ஆறாெது பகுதியாக இந்நூல் இருக்கும். ெரவிருக்கும் வெய்ப்பூர் 
இலக்கிய விழாவில் இந்நூல் வெளியிடப்படும். இப்புதிய நூல், “ெரலாறு, புராணம், கலாசாரம், தத்துெம், 

புவியியல் ெற்றும் அறிவியல் ஆகியெற்றின் கலதெயாக இருக்கும்” என சங்கி கூறுகிறார். 

5.ெரிவிதிப்பு சட்டங்கள் (திருத்தம்) ெயசாதா, 2019ஆல் திருத்தப்படவுள்ை ெருொன ெரிச்சட்டம் எது? 

A) ெருேரன ெரிச் சட்டே், 1922 

B) ெருேரன ெரிச் சட்டே், 1962 

C) ெருேரன ெரிச் சட்டே், 1961  

D) ெருேரன ெரிச் சட்டே், 2018 

 வபருநிறுென ெரி விகிதங்கதைக் குதறப்பதற்காக வசப்டம்பரில் அறிவிக்கப்பட்ட சட்டத்தத ொற்றுெத 
-ற்கான ெயசாதாதெ டிச.2 அன்று ெக்கைதெ நிதறயெற்றியது. ெரிவிதிப்பு சட்டங்கள் (திருத்தம்) 
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ெயசாதா, 2019; ெருொன ெரிச்சட்டம், 1961 ெற்றும் நிதி (எண் 2) சட்டம், 2019 ஆகியெற்றில் இது 
திருத்தங்கதை யெற்வகாள்ளும். 

6. நடப்பாண்டில் (2019) ெரும் சர்ெயதச ொற்றுத்திறனாளிகள் நாளுக்கான கருப்வபாருள் என்ன? 

A) Empowering persons with disabilities 

B) The Future is Accessible  

C) Transformation towards sustainable and resilient society for all 

D) Ensuring inclusiveness and equality 

 ெக்கள் அதனெரும் ொற்றுத்திறனாளிகளின் பிரச்சதனகதைப் புரிந்துவகாள்ெதற்கும், அெர்களுக்கு 
யென்தெயும், உரிதெகளும் ெழங்கப்படயெண்டும் என்ற யநாக்கத்துக்குொக ஐக்கிய நாடுகள் அதெ 
ஆண்டுயதாறும் டிசம்பர் 3 அன்று சர்ெயதச ொற்றுத்திறனாளிகள் நாதை அனுசரிக்கிறது. 1992ஆம் 
ஆண்டு டிச.3 அன்று ஐ.நா இந்நாதை அறிவித்தது. நடப்பாண்டில் ெரும் இந்நாளுக்கான கருப்வபாருள், 

“The Future is Accessible” என்பதாகும். 

7.அண்தெயில் பிலிப்தபன்தைத் தாக்கிய சூறாெளியின் வபயர் என்ன? 

A) பிரரங்க் 

B) கே்முரி (Kammuri)  

C) ஏஞ்சலர 

D) ஹஹயரன் 

 பிலிப்தபன்ஸ் ததலநகர் ெணிலாதெ பலத்த சூதறக்காற்றுடன் கூடிய ‘கம்முரி’ புயல் தாக்கியுள்ைது. 
‘கம்முரி புயல் பலவீனெதடந்திருந்தாலும் ெலுொகயெ தெயம்வகாண்டுள்ைது, ெணிக்கு சுொர் 155 
கி.மீ. யெகத்தில் சூதறக்காற்று வீசுகிறது. இதன் யெகம் 190 கியலா மீட்டர் ெதர அதிகரிக்கக்கூடும். 
இது தற்யபாது வதன்திதசதய யநாக்கி நகர்ந்துவகாண்டுள்ைது. 

 கம்முரி புயல் பாதிப்தபத் வதாடர்ந்து அப்பகுதியிலிருந்த வீடு உள்ளிட்ட கட்டடங்கள், ொகனங்கள் என 
அதனத்துப் வபாருள்களுக்கும் பலத்த யசதம் ஏற்பட்டது. இதனால் ஆயிரக்கணக்கான ெக்கள் தங்கள் 
வீடுகதை விட்டு வெளியயறி தற்காலிக முகாம்களில் தஞ்செதடந்தனர். 

8.வொரிசியசின் புதிய அதிபராக அண்தெயில் யதர்ந்வதடுக்கப்பட்டெர் யார்? 

A) அேீனர குரிப்–பகிே் 

B) பிரெீந்த் ஜக்நரத் 

C) பிரித்ெிரரஜ் சிங் ரூபன்  

D) இப்ரரகிே் முகேது மசரலி 
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 டிசம்பர் 3 அன்று, முன்னாள் கதல ெற்றும் கலாசார அதெச்சர் பிரித்விராஜ்சி ரூபன் வொரிசியஸின் 
அதிபராக யதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார். கடனட்தட யொசடியில் சிக்கியதத அடுத்து அெருக்கு முன்பு 
வொரிசியசின் அதிபராக இருந்த அமீனா குரிப்–பக்கிம் 2018ஆம் ஆண்டு ொர்ச்சில் பதவி விலகினார்.  

 வொரிசியஸில், பிரதெர், அரசின் ததலெராக உள்ைார், அதிபர் நாட்டின் ததலெராகவும் வபரும்பாலான 
அரசியல் அதிகாரங்கதை தன்னகத்யத வகாண்டெராகவும் உள்ைார். யெலும் அெர், அரசியலதெப்பின் 
பாதுகாெலராகவும் கருதப்படுகிறார். 

9.நடப்பாண்டின் (2019) Ballon d’Or விருதத வென்றெர் யார்? 

A) ெிர்ஜில் ெரன் டிஜ்க் 

B) கிறிஸ்டியரமனர வரரனரல்மடர 

C) லிமயரனல் வேஸ்ஸி  

D) முகேது சரலர 

 உலகின் சிறந்த கால்பந்து வீரர் விருதத (Ballon d’Or) அர்வென்டினாவின் கால்பந்து வீரர் லியயானல் 
வெஸ்ஸி ஆறாெது முதறயாக வென்று சாததன பதடத்துள்ைார். பிரான்ஸ் கால்பந்து கூட்டதெப்பு 
சார்பில் ஆண்டுயதாறும் உலகின் சிறந்த கால்பந்து வீரர் விருது (Ballon d’Or) ெழங்கப்படுகிறது. 

 பார்சியலானாவின் யகப்டன் லியயானல் வெஸ்ஸி, டச்சு வீரர் விர்ஜில் ொன் டிஜிக், யபார்த்துக்கல் வீரர் 
கிறிஸ்டியாயனா வரானால்யடா ஆகியயாதர பின்னுக்குத் தள்ளி ஆறாெது முதறயாக இந்த விருதத 
தகப்பற்றினார். ெகளிர் Ballon d’Or விருதத அவெரிக்க வீராங்கதன யரபியனா தகப்பற்றினார். 
சாடியயா யென், யென் டிஜிக்குடன் இரண்டாெது இடத்ததயம், பியரசில் அலிைன் வபக்கர், எகிப்து 
முகெது சலா ஆகியயார் நான்காெது இடத்ததயும் வபற்றனர். 

10. சக்தி பட் முதல் புத்தக பரிதச வென்றெர் யார்? 

A) மடெிட் ரீச் 

B) ஸ்ரீகரந்த் G தலமகரி 

C) மடரனி மஜரசப்  

D) ஹர்த்மதரஷ் சிங் பரல் 

 ஆங்கில எழுத்தாைர் யடானி யொசப் தனது 2018ஆம் ஆண்டின், Early Indians: The Story of Our 

Ancestors and Where We Came’ என்ற நூலுக்காக 12ஆெது ‘சக்தி பட் முதல் புத்தக பரிதச’ 
வென்றுள்ைார். சக்தி பட் அறக்கட்டதையால் அறிவிக்கப்பட்ட இப்பரிதச ஓர் இதழாைரும்-எழுத்தாைரு 
-ொன யடானி யொசப், நான்கு அறிமுக எழுத்தாைர்களுக்கு எதிராக வென்றுள்ைார். 

 2008ஆம் ஆண்டில் நிறுெப்பட்ட இந்த விருது, ஒரு யகாப்தபதயயும் `2 இலட்சம் வராக்கப்பரிதசயும் 
வகாண்டுள்ைது. வதற்காசிய நாடுகதைச்யசர்ந்த இைம் எழுத்தாைர்கதை இப்பரிசு வகாண்டாடுகிறது. 
2018ஆம் ஆண்டில், சுொதா கிட்லாவுக்கு, ‘Ants Among Elephants: An Untouchable Family And The 

Making Of Modern India’ என்ற நூலுக்காக இப்பரிசு ெழங்கப்பட்டது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.உடலுறுப்பு தானத்தில், ‘சிறந்த மாநில விருதத’ வென்ற மாநிலம் எது? 

A) தமிழ்நாடு  

B) இராஜஸ்தான் 

C) கேரளா 

D) மோராஷ்டிரா 

 புது தில்லியில் நதடவெற்ற ெத்தாெது இந்திய உடலுறுப்புதான நாள் விழாவில், உடலுறுப்பு தானத்தில் 
தமிழ்நாட்டுக்கு ‘சிறந்த மாநிலத்திற்கான விருது’ ெழங்கப்ெட்டது. இவ்விருதத தமிழ்நாடு வதாடர்ந்து 
ஐந்தாெது முதறயாக வெற்றுள்ளது. 

 இதுதவிர, வென்தனயிலுள்ள அரசு இராஜிவ்காந்தி மருத்துெமதனக்கு சிறந்த மருத்துெமதனக்கான 
விருதும், இந்தியாவிலலலய முதன்முதறயாக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துெமதனயில் இரு தககதளயும் 
இழந்தெருக்கு தக மாற்று அறுதெ சிகிச்தெ வெய்து ொததன நிகழ்த்தியதற்காக Dr. இரமாலதவிக்கு 
சிறப்புவிருதும் ெழங்கப்ெட்டது. 

2.எந்த நாட்டின் உதவியுடன், இந்தியா, சுகாதார ெராமரிப்பு புத்தாக்க தமயத்தத அதமக்கவுள்ளது? 

A) நநதா்லாந்து 

B) ஐே்ேிய அநமாிே்ே நாடுேள் 

C) ஜப்பான் 

D) சுவீடன்  

 ெரொ லநாய்கள் குறித்த ஆராய்ச்சிதய ஊக்குவிப்ெதற்கும், சுகாதார ெராமரிப்பு புத்தாக்க தமயத்தத 
அதமப்ெதற்கும் மற்றும் இந்தத்துதறயில் இந்திய துளிர்நிறுெனங்களுக்கு உதவுெதற்கும் லநாக்கம் 
வகாண்டு இந்தியாவும் சுவீடனும் தகலகார்த்துள்ளன. பின்னர் தில்லி AIIMS, ல ாத்பூர் AIIMS & புது 
தில்லியில் உள்ள சுவீட ெர்த்தக ஆதையர் அலுெலகம் ஆகியதெ இந்த ஒத்துதழப்தெ 
உறுதிப்ெடுத்தும் விதமாக ஒப்ெந்தத்தில் தகவயழுத்திட்டன. இது இந்தியா–சுவீடன் இதடயிலான 
சுகாதார ஒத்துதழப்பின் 10 ஆண்டுகதளக் குறிக்கும் ெதகயில் உள்ளது. 

3.அண்தமயில் நடத்தப்ெட்ட இரவுலநர லொததனயில், அணுெக்தித்திறன் வகாண்ட பிருத்வி-2 
ஏவுகதையின் தாக்கும் ெரம்பு எவ்ெளொக இருந்தது? 

A) 290 ேி.மீ 

B) 350 ேி.மீ  

C) 422 ேி.மீ 

D) 450 ேி.மீ 
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 உள்நாட்டிலலலய தயாரிக்கப்ெட்ட பிருத்வி-2 ஏவுகதையின் இரவுலநர லொததன ஒடிொ மாநிலம், 

ெந்திப்பூரில் உள்ள லொததன தளத்தில் வெற்றிகரமாக லமற்வகாள்ளப்ெட்டது. அணுொயுதங்களுடன் 
நிலத்திலிருந்து புறப்ெட்டு, நிலத்திலுள்ள இலக்தகத் தாக்கியழிக்கும் திறன்ெதடத்த இந்த ஏவுகதை, 

கடந்த நெ.20ஆம் லததி இரவிலும் வெற்றிகரமாக ெரிலொதிக்கப்ெட்டிருந்தது. 

 500-1000 கிலலா ெதரயிலான அணுொயுதங்களுடன் 350 கி.மீ. ெதர ொயும் திறன்வகாண்ட இந்த 
ஏவுகதை, லொததனயின்லொது, நிர்ையிக்கப்ெட்ட இலக்தகத் துல்லியமாக தாக்கியழித்தது. இந்தச் 
லொததனதய, இராணுெ உயரதிகாரிகளும், ொதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் லமம்ொட்டு நிறுெனத்தின் 
அதிகாரிகளும் கூட்டாக லமற்வகாண்டனர். 

4.நடப்ொண்டில் (2019) NATO உச்சிமாநாட்தட நடத்தும் நாடு எது? 

A) ஐே்ேிய அநமாிே்ே நாடுேள் 

B) ஐே்ேிய கபரரசு (UK)  

C) பிரான்ஸ் 

D) இந்தியா 

 நடப்ொண்டுக்கான (2019) NATO உச்சிமாநாடு, இங்கிலாந்தில் உள்ள ொட்லொர்டில் நதடவெற்று 
ெருகிறது. இதன்ெமயம், உலகின் மிகமுக்கியமான ததலெர்களுள் சிலர் ொண்ட்லஸ் கிராசில் உள்ள 
உைெகத்தில் ெந்திக்கவுள்ளனர். இந்த உச்சிமாநாடு, NATOஇன் தற்லொததய உத்திகதள மதிப்பீடு 
வெய்யவும், கூட்டணியின் தற்லொததய நிதல மற்றும் உத்தியின் வெயல்ொட்தட மதிப்பீடு வெய்யவும் 
ததலெர்களுக்கு ஒரு நல்ொய்ப்பிதன ெழங்கும். 

5.மாற்றுத்திறனாளிகளின் மறுொழ்வுக்காக சிறந்தமுதறயில் ெங்காற்றியதற்கான சிறப்பு லதசியவிருதத 
வென்ற மாநிலம் எது? 

A) ஹிமாச்சல பிரகதசம் 

B) நதலுங்ோனா 

C) உத்தரபிரகதசம்  

D) குஜராத் 

 மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுொழ்வுக்காக சிறந்தமுதறயில் ெங்காற்றியதற்கான சிறப்பு லதசிய விருதத 
மத்திய ெமூகநீதி & அதிகாரமளித்தல் அதமச்ெகமானது உத்தரபிரலதெ மாநிலத்திற்கு ெழங்கியுள்ளது. 
சுகம்யா ொரத் திட்டத்தத வெயல்ெடுத்துெதில் சிறந்த மாநிலத்திற்கான விருததயும் உத்தரபிரலதெ 
மாநிலம் வெற்றுள்ளது. 

 மாற்றுத்திறனாளிகள் அணுகும் ெதகயிலிருக்கும் துதறொந்த ெதலத்தளமும், மாெட்டங்களிலலலய 
சிறந்த புனர்ொழ்வு லெதெகதள ெழங்கியதற்காக ொரைாசி மாெட்டத்திற்கு சிறப்பு விருதும் 
ெழங்கப்ெட்டது. 
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6.அண்தமயில் வெளியிடப்ெட்ட, “ொரதிய லொஷான் கீதத்தத” எழுதிய எழுத்தாளர் யார்? 

A) ஷங்ோ் மோகதவன் 

B) விஷால் குரானா 

C) கஹசான் நூரானி  

D) பிரசூன் கஜாஷி  

 “ொரதிய லொஷான் கீதம்”, டிெ.3 அன்று வெளியிடப்ெட்டது. இது நாட்டின் ஊட்டச்ெத்துக் குதறொட்தட 
நாட்டின் மூதலமுடுக்வகங்கும் வகாண்டு வெல்ெதத லநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. இததன, பிரெல 
ொடலாசிரியர் பிரசூன் ல ாஷி எழுதியுள்ளார் மற்றும் ஷங்கர் மகாலதென் இததனப்ொடியுள்ளார்.  

 2022ஆம் ஆண்டளவில் இந்தியாவில் ஊட்டச்ெத்துக்குதறொட்தட முற்றிலும் ஒழிக்கும் லநாக்குடன் 
லொஷான் அபியான் என்னும் திட்டம் 2018ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் பிரதமர் நலரந்திர லமாடியால் 
வதாடங்கி தெக்கப்ெட்டது. 

7.எந்த இனத்தத ொதுகாப்ெதற்காக, இந்தியாவில், ‘ஆெலரஷன் கிளீன் ஆர்ட்’ வதாடங்கப்ெட்டுள்ளது? 

A) புலி 

B) ேங்கே ஓங்ேில் 

C) ேீாிப்பிள்கள  

D) ஆலிவ் ாிட்லி ஆகமேள் 

 ‘ஆெலரஷன் Clean Art’ஐ இந்தியா முழுெதும் அரசு வதாடங்கியது. ெட்டவிலராதமான கீரிப்பிள்தள முடி 
ெர்த்தகத்தத ஒடுக்கும் லநாக்கில் இந்நடெடிக்தக வதாடங்கப்ெட்டுள்ளது. இதுலொன்ற ஒரு நடெடிக் 
-தக இந்தியாவில் நதடவெறுெது இதுலெ முதல்முதறயாகும். இது ெனவுயிரி குற்றக்கட்டுப்ொட்டு 
ெணியகத்தால் வதாடங்கப்ெட்டுள்ளது. கீரிப்பிள்தள என்ெது வதற்கு யூலரசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின் 
பிரதான நிலப்ெரப்பில் காைப்ெடும் ஒரு சிறிய மாமிெ உண்ணியாகும். 

 இது ெனவுயிரி ொதுகாப்புச்ெட்டம், 1972இன் அட்டெதை II (ெகுதி II)இல் ெட்டியலிடப்ெட்டுள்ளது. இந்தச் 
ெட்டத்தின்ெடி, கீரிப்பிள்தளதய கடத்துதல் அல்லது அதன் உடல் ொகத்தத தெத்திருத்தல் என்ெது 
பிதையில் வெளிெர முடியாத குற்றமாகும். ெர்ெலதெ இயற்தகப் ொதுகாப்பு ஒன்றியமானது (IUCN) 
கீரிப்பிள்தளதய அதன் சிெப்புப் ெட்டியலில் தெத்துள்ளது. 

8.நீர் ெழங்கல் & கழிவுநீர் உட்கட்டதமப்தெ லமம்ெடுத்துெதில் தமிழ்நாட்டிற்கு உதெவுள்ள ெங்கி எது? 

A) இந்திய ாிசா்வ் வங்ேி 

B) ஐசிஐசிஐ வங்ேி 

C) ஆசிய வளா்ச்சி வங்ேி  

D) ஆசிய உட்ேட்டகமப்பு மற்றும் முதலீட்டு வங்ேி 
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 தமிழ்நாடு நகர்புற முன்னணி முதலீட்டு திட்டத்துக்கு இரண்டாெது கட்டமாக ஆசிய ெளர்ச்சி ெங்கி 
$206 மில்லியன் அவமரிக்க டாலர் நிதியுதவி ெழங்குகிறது. இந்த நிதியின்கீழ் ஆம்பூர், திருச்சி, மதுதர, 
திருப்பூர், லெலூர் உள்ளிட்ட ஐந்து நகரங்களில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு, ொதாளச்ொக்கதட ெெதி, குடிநீர் 
விநிலயாகம் ஆகிெற்றில் உட்கட்டதமப்பு ெெதிகதள லமம்ெடுத்தவும், புதிதாக அதமக்கவும் முடிவு 
வெய்யப்ெட்டுள்ளது. 

9.யமுதனயாற்றின் நீதர விற்கும் மலொதாதெ நிதறலெற்றிய மாநில அதமச்ெரதெ எது? 

A) உத்தரேண்ட் 

B) உத்தரபிரகதசம் 

C) ஹாியானா 

D) ஹிமாச்சலபிரகதசம்  

 ஹிமாச்ெலபிரலதெ மாநிலத்தின் தால ொலா ெழித்தடத்தில் ொயும் யமுதனயாற்றின் தண்ணீதர 
விற்ெதன வெய்ெதற்கான புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தத்தில் தகவயாப்ெமிட ஹிமாச்ெலபிரலதெ மாநில 
அதமச்ெரதெ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த மாநில அதமச்ெரதெக் கூட்டத்திற்கு ஹிமாச்ெலபிரலதெ 
மாநில முதலதமச்ெர் வ ய்ராம் தாக்கூர் ததலதமதாங்கினார். இத்திட்டத்தின்மூலம் ஆண்டுக்கு `21 
லகாடி ெருமானம் கிதடக்கும் என வதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 யமுதன, இந்தியாவின் மிகநீளமான துதையாறாகும். இது, யமுலனாத்ரி ெனிப்ொதறயிலிருந்து 
உருொகிறது. இது கங்தகயின் 2ஆெது மிகப்வெரிய துதையாறாகும். தில்லி, ஹரியானா, ஹிமாச்ெல 
பிரலதெம், உத்தரகண்ட் மற்றும் உத்தரபிரலதெம் என ெல மாநிலங்கதள இவ்ொறு கடக்கின்றது. 

10. ISRO விண்ணில் வெலுத்தவுள்ள கண்காணிப்புச் வெயற்தகக்லகாள் எது? 

A) RISAT–1 

B) Cartosat–3 

C) RISAT–2BR1  

D) EMISAT 

 கண்காணிப்புச் வெயற்தகக்லகாளான RISAT-2BR1 (Radar Imaging Satellite-2)ஐ வெயற்தகத் துதள 
லரடாருடன் (Synthetic Aperture Radar - SAR) ெரும் டிெம்ெர் 11 அன்று விண்ணில் வெலுத்த ISRO 

திட்டமிட்டுள்ளது. RISAT-2BR1 என்ெது ஒரு லரடார் இலமஜிங் வெயற்தகக்லகாளாகும். இது ஓர் உளவு 
வெயற்தகக்லகாள் என்றும் அதழக்கப்ெடுகிறது. 

 லமகமூட்டமாக இருந்தாலும், இரவுலநரங்களிலும் ஊடுருவி ெடம் பிடிக்கும் திறன்வகாண்ட கருவிகள் 
இதில் இடம்வெற்றுள்ளன. நாட்டின் எல்தலயில் நடக்கும் ஊடுருெதல ெரிொர்க்கவும், லதெவிலராத 
நடெடிக்தககதளக் கண்காணிக்கவும் இது மிகவும் உதவும்.
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