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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. MITஇல் உள்ள அப்துல் இலத்தீப் ஜமீல் வறுமை ஒழிப்பு ஆய்வகத்துடன் (J-PAL) கூட்டுசேர 

முடிவுசேய்துள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) மேற்கு வங்கே் 

B) பீகாா் 

C) ஒடிசா  

D) உத்தர பிரமதசே் 

 ைாநிலத்தின் பல்சவறு துமைகள் ோர்ந்த வறுமை ஒழிப்புத்திட்டங்களின் தாக்கத்மத அதிகரிப்பதற்காக 

ச ாபல்பரிசுசபற்ை அபிஜித் பானர்ஜி ைற்றும் எஸ்தர் டுப்சலா ஆகிச ாரால் நிறுவப்பட்ட அப்துல் இலத்தீப் 

ஜமீல் வறுமை ஒழிப்பு ஆய்வகத்துடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் ஒடிோ ைாநில அரோங்கம் 

மகச ழுத்திட்டுள்ளது. 5T (Teamwork, Technology, Transparency, Time leading to Transformation) 

மு ற்சியின் ஒருபகுதி ாக, இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மகச ழுத்தாகியுள்ளது. 

2.  டப்பாண்டில் வரும் உலக  கரங்கள்  ாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன? 

A) Designed to Live Together 

B) Inclusive Cities, Shared Development 

C) Changing the world  

D) Promoting a better urban future 

 உலகளாவி   கரை ைாக்கலில் ஆர்வங்சகாண்ட ேர்வசதே ேமூகங்ககமள ஊக்குவிப்பதற்காகவும் 

 கரை ைாக்கலில் ேவால்கமள எதிர்சகாள்ளும்  ாடுகளுக்கிமடச  ஒத்துமைப்பு  ல்குவதற்காகவும் 

ஒவ்சவார் ஆண்டும் அக்.31 அன்று ஐ. ா அமைப்பின் உலக  கரங்கள்  ாள் கமடப்பிடிக்கப்படுகிைது.  

 “Changing the world: innovations and better life for future generations” என்பது  டப்பாண்டில் வரும் 

இந் ாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். “Better City, Better Life” என்பது இந் ாளுக்கு வைங்கப்சபறும் 

சபாதுவான கருப்சபாருளாகும். 

3.ஜப்பானில், 2019 சோசோ (ZoZo) ோம்பி ன்ஷிப்மப சவன்ை சகால்ப் வீரர்  ார்? 

A) அனிா்பன் லஹிாி 

B) ம ாதி ரந்தவா 

C) ககன் ீத் புல்லா் 

D) டைகா் உை்ஸ்  

 ஜப்பானில்  டந்த 2019 சோசோ ோம்பி ன்ஷிப் சபாட்டியில், அசைரிக்காவின் மடகர் உட்ஸ் பட்டத்மத 

சவன்ைார். இது அவரது 82ஆவது PGA சுற்றுப்ப ண பட்டைாகும். இதன்மூலம், இச்சுற்றுப்ப ணத்தில் 
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அதிக பட்டங்கமளப் சபற்ை ோம் ஸ்னீடின் (அசைரிக்கா) ோதமனகமள அவர் ேைன் சேய்துள்ளார். 

இந்தப் சபாட்டிக்கான பரிசுத்சதாமக $9.75 மில்லி ன் அசைரிக்க டாலர்களாகும். 

4. “ச கிழிக்குப்மபகளுக்கு ஈடாக உணவு” என்ைசவாரு புதி  மு ற்சிம  சதாடங்கியுள்ள 

ைாநில அரசு எது? 

A) தேிழ்நாடு 

B) ஒடிசா  

C)  ாா்க்கண்ை் 

D) மேற்கு வங்கே் 

 ச கிழி ப ன்பாட்டால் ஏற்படும் அபா ங்கள் குறித்து விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்தும் ஒரு மு ற்சி ாக, 

சகாராபுத் ைாவட்டத்தில் உள்ள சகாட்பாட் ச ாட்டிஃமபடு ஏரி ா கவுன்சிலானது ஒரு கிசலா ச கிழிக் 

குப்மபகளுக்கு ஈடாக ஏமைகளுக்கு இலவே உணமவ வைங்கிவருகிைது. இது, ஒடிோ ைாநில அரசின் 

‘ஆகார்’ திட்டத்தின்கீழ் சைற்சகாள்ளப்படுகிைது. 

 ஒடிோ ைாநில அரோங்கத்தின் ‘ஆகார்’ திட்டத்தின்கீழ்,  கர்ப்புைங்களில் உள்ள ஏமை ைக்களுக்கு `5 

சேலவில் அரிசி ைற்றும் காய்கறிகளுடன் கூடி  ப று அடங்கி  உணவு வைங்கப்படுகிைது. 

5.அண்மையில் காலைான ஜான் விதர்ஸ்பூன், எந்த  ாட்மடச் சேர்ந்த பிரபல  மகச்சுமவ 

 டிகராவார்? 

A) ஐக்கிய அமோிக்க நாடுகள் (USA)  

B) நியூசிலாந்து 

C)  ப்பான் 

D) பிரான்ஸ் 

 ‘Friday’ & ‘The Wayan Brothers’ ஆகி   மகச்சுமவ  ாடகத்தில்  டித்தமைக்காக மிகவும் பிரபலைாக 

அறி ப்பட்ட  மகச்சுமவ  டிகரான ஜான் விதர்ஸ்பூன் (77), அக்.30 அன்று காலைானார். ‘Hollywood 

Shuffle’, ‘Boomerang’, ‘Vampire in Brooklyn’, ‘I’m Gonna Get You Sucka’, ‘Bird’ ைற்றும் ‘The Meteor Man’ 

உள்ளிட்டமவ அவர்  டித்த சில திமரப்படங்களாகும். 

6.அண்மையில் ISA கட்டமைப்பின் ஒப்பந்தத்தில் மகச ழுத்திட்ட புனித கிட்ஸ் ைற்றும் ச விஸ் 

ஆகி மவ எந்தப் சபருங்கடலில் அமைந்துள்ள தீவு  ாடுகளாகும்? 

A) பசிபிக் மபருங்கைல் 

B) இந்தியப் மபருங்கைல் 

C) ஆா்டிக் மபருங்கைல் 

D) அை்லாண்டிக் மபருங்கைல்  
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 புது தில்லியில்  டந்த அதன் ISAஇன் இரண்டாவது கூட்டத்தில், எரித்ரி ா ைற்றும் புனித கிட்ஸ் ைற்றும் 

ச விஸ் ஆகி   ாடுகள் ேர்வசதே சூரி  ஆற்ைல் கூட்டணியின் (ISA) கட்டமைப்பு ஒப்பந்தத்தில் 

மகச ழுத்திட்டன. இதன்மூலம், ISA கட்டமைப்பின் ஒப்பந்தத்தில் மகச ழுத்திட்டுள்ள  ாடுகளின் 

எண்ணிக்மக 83 ஆக ைாறியுள்ளது. 

 இந்தக் கூட்டத்தில் சபசி  ISAஇன் தமலவரான R K சிங், (மின்ோரம், புதி  ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க 

எரிேக்தி அமைச்ேகத்தின் அமைச்ேர்) சூரி  ஆற்ைலின் முக்கி த்துவம் குறித்து வலியுறுத்தினார். 

7.அண்மையில் காலைான கிரிஜா கிர், எந்த சைாழிோர்ந்த புகழ்சபற்ை எழுத்தாளர்? 

A) தேிழ் 

B) ேராத்தி  

C) மதலுங்கு 

D) ஒடியா 

 பிரபல ைராத்தி எழுத்தாளரான கிரிஜா கிர் (86), அக்.31 அன்று பாந்த்ராவில் காலைானார். பல  ாவல்கள், 

கமதகள், ப ணக்குறிப்புகள் ைற்றும் சிைார்களுக்கான நூல்கமள அவர் எழுதியுள்ளார். 1968-1978 

வமர ‘அனுராதா’ இதழில் உதவி ாசிரி ராகவும் அவர் பணி ாற்றினார். 

8. UNESCO, இந்தி ாவின் எந்த  கரத்மத ‘Creative City of Gastronomy’ என அறிவித்துள்ளது? 

A) முே்டப  

B) மசன்டன 

C) டஹதராபாத்  

D) வாரணாசி 

  டப்பாண்டு (அக்.31) உலக  கரங்கள்  ாளன்று ஐ. ா கல்வி, அறிவி ல் ைற்றும் கலாோர அமைப்பால் 

(UNESCO) சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட 66  கரங்களில் மும்மப ைற்றும் மைதராபாத் ஆகி   கரங்கள் 

இடம்சபற்றுள்ளன. இவ்விரு  கரங்கமளயும் UNESCO தனது ‘பமடப்பாக்க  கரங்கள் – Creative 

Cities’ வமல மைப்பில் சேர்த்துள்ளது. 

 மும்மப திமரப்பட  கரைாகவும் (Creative City of Films) மைதராபாத் அறுசுமவ உணவு  கரைாகவும் 

(Creative City of Gastronomy) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, இந்தி   கரங்களான சேன்மன, 

வாரணாசி ஆகி மவ இமே  கரங்களாகவும் (Creative City of Music), சஜய்ப்பூர் - மகவிமன ைற்றும் 

 ாட்டுப்புைக்கமல  கரைாகவும் (Creative City of Handicrafts & Folks) பட்டி லிடப்பட்டுள்ளன. 

9.உலக சிக்கன  ாள் (World Thrift Day) கமடப்பிடிக்கப்படும் எது? 

A) அக்மைாபா் 30   B) அக்மைாபா் 31 

C) அக்மைாபா் 29   D) அக்மைாபா் 28 
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 ைக்களிடம் சிக்கனத்தின் அவசி த்மதயும், சேமிப்பின் முக்கி த்துவத்மதயும் உணர்த்தும் ச ாக்கில், 

ஒவ்சவார் ஆண்டும் அக்.30 அன்று இந்தி ாவில் (அக்.31 அன்று உலகளவில்) உலக சிக்கன  ாள் 

சகாண்டாடப்படுகிைது. 

10. 35ஆவது ASEAN உச்சிைா ாட்டில் பங்சகற்கும் இந்தி  தூதுக்குழுமவ வழி டத்துவது 

 ார்? 

A) இராே்நாத் மகாவிந்த் 

B) மவங்டகயா 

C) நமரந்திர மோடி  

D) இரா ்நாத் சிங் 

 அக்.31 சதாடங்கி  வ.4 வமர பாங்காக்கில் 35ஆவது ASEAN உச்சிைா ாடு  மடசபறுகிைது. இதமன 

தாய்லாந்து பிரதைர் பிரயுத் ோன்-ஓ-ோ, IMPACT ைா ாட்டு வளாகத்தில் சதாடங்கிமவத்தார். 

சதன்கிைக்கு ஆசி   ாடுகளின் ேங்கம் (ASEAN) என்பது சதன்கிைக்காசி  பிராந்தி த்தில் அரசி ல், 

சபாருளாதாரம் ைற்றும் ேமூக-ஒத்துமைப்மப ஊக்குவிக்கும் 10 உறுப்பு ாடுகளின் கூட்டணி ாகும். 

 வ.3, 4 ஆகி  சததிகளில்  மடசபறும் இவ்வுச்சி ைா ாட்டில் பிரதைர் சைாடி கலந்துசகாள்வார்.  

 “Advancing Partnership for Sustainability” என்பது இந்த உச்சிைா ாட்டின் கருப்சபாருளாகும். 5  ாட்கள் 

 டக்கும் இவ்வுச்சிைா ாட்டின்சபாது கிைக்காசி ா உச்சிைா ாடு (EAS) ைற்றும் பிராந்தி  விரிவான 

சபாருளாதார உச்சிைா ாடு ஆகி மவ  மடசபறும். இந்தி ா, அசைரிக்கா, சீனா, ஜப்பான், சகாரி  

குடி ரசு, ஆஸ்திசரலி ா ைற்றும் நியூசிலாந்து உள்ளிட்ட எட்டு சபச்சுவார்த்மத கூட்டாளர்  ாடுகளின் 

தமலவர்கமளத்தவிர 10 ASEAN  ாடுகளின் தமலவர்களும் இதில் பங்சகற்கின்ைனர். 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ் ாடு  ாள் –  வம்பர் 1. 

 கீைடி அகைாய்வில் கிமடத்த சபாருட்கமள காட்சிப்படுத்துவதற்காக ̀ 12.21 சகாடி சேலவில், சிவகங்மக 

ைாவட்டத்தில் உள்ள சகாந்தமக கிராைத்தில் அருங்காட்சி கம் அமைக்கப்படும் எனத் தமிழ் ாடு அரசு 

அறிவித்துள்ளது. தமிைர்களின் பண்பாடு, சதான்மை குறித்து அறிந்துசகாள்ளும் வமகயில் இந்த 

அருங்காட்சி கம் அமைக்கப்படவுள்ளது. 

 தஞ்ோவூர் சபரி  சகாவிமலச் சுற்றியுள்ள அகழியும், சகாட்மடச்சுவரும் ‘சபாலிவுறு  கரம்’ திட்டத்தின் 

கீழ் `180 சகாடி ைதிப்பில் சீரமைக்கப்படவுள்ளன. தஞ்ோவூர்  கராட்சி கடந்த 2014இல் ைா கராட்சி ாக 

தரமு ர்த்தப்பட்டது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இஸ்ர ோவுடன் இணைந்து விண்வெளி வ ோழில்நுட்ப ணையத்ண  அணைப்ப ற்கு முடிவு 

வெய்துள்ள IIT எது? 

A) ஐஐடி தில்லி  

B) ஐஐடி கான்பூா் 

C) ஐஐடி பாம்பப 

D) ஐஐடி சென்னன 

 இந்திய விண்வெளி ஆய்வு ணையத்தின் (ISRO) உ வியுடன் தில்லியில் உள்ள இந்திய வ ோழில்நுட்பக் 

கல்வி நிறுெனத்தில் (ஐஐடி) விண்வெளி வ ோழில்நுட்ப ணையம் அணைக்க முடிவுவெய்யப்பட்டுள்ளது. 

விண்வெளி வ ோழில்நுட்பத் துணையில் புதிய ஆ ோய்ச்சிகணள ரைற்வகோள்ெ ற்கோக இந்  ணையம் 

வெயல்படும். வெயற்ணக நுண்ைறிவு, நோரனோ வ ோழில்நுட்பம், வெயல்பணி ஜவுளி (functional textiles) 

உள்ளிட்ட எந் வெோரு துணையிலும், ஓர் ஆ ோய்ச்சி நிறுெனைோக ஐஐடி தில்லியோனது இஸ்ர ோவின் 

கல்விப்பங்கோள ோக இருக்கும் எனவும் வ ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2.எந்  நக த்தில், “eCAPA 2019” என்ை அறிவுெோர் குணைபோடுணடய திைணையோளர்களுக்கோன 

இந்தியோவின் மு ல் கணை கண்கோட்சி வ ோடங்கியுள்ளது? 

A) கான்பூா் 

B) சகாெ்ெி 

C) புது தில்லி  

D) பேராடூன் 

 வடளன் ரநோய்க்குறி, ஆட்டிெம், ைனநை குணைபோடு, ெலிப்புத் ோக்கக் ரகோளோறு ைற்றும் டிஸ்வைக்ஸியோ 

ஆகியெற்ைோல் போதிக்கப்பட்ட கணைஞர்களுக்கோன இந்தியோவின் மு ல் கணை கண்கோட்சியோனது 

நெ.2 அன்று புது தில்லியில் வ ோடங்கியது. 

 “eCAPA 2019 – Art from the Heart” என்பது அத் ணகய கணைஞர்கள் அெர்களின் திைணைணய 

வெளிப்படுத்துெ ற்கோன ஒரு  னித்துெைோன ெோய்ப்ணப ெழங்குகிைது. இந் க் கண்கோட்சி நெ.14ஆம் 

ர தி ெண  ெத் ர்பூர் பண்ணைகளின் STIR அ ங்கில் நணடவபறும். 

3.சிலி விைகிய பின்னர் ஐ.நோ.வின் கோைநிணை ைோற்ை ைோநோட்ணட (COP 25) நடத்தும் நக ம் எது? 

A) நியூயாா்க் 

B) பாாிஸ் 

C) மாே்ாிே்  

D) புது தில்லி 
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 ஸ்வபயினோனது ைோட்ரிடில் ெரும் டிெ.2-13 ெண  கோைநிணை ைோற்ைம் வ ோடர்போன ஐக்கிய நோடுகளின் 

கட்டணைப்பு ைோநோட்ணட (COP 25) நடத் வுள்ளது. இந்  அறிவிப்ணப ஐக்கிய நோடுகளின் கோைநிணை 

ைோற்ை நிர்ெோக வெயைோளர் போட்ரிசியோ எஸ்பிரனோெோ வெளியிட்டோர். 

 சிலி அ ெோங்கத்திற்கு எதி ோன ர சிய அணைதியின்ணை கோ ைைோக சிலி இந்  நிகழ்ணெ நடத்துெதில் 

இருந்து விைக முடிவு வெய் ண  அடுத்து, ைோநோடு நடத்  முடிவு வெய்யப்பட்ட அர  ர திகளில் COP 

25ஐ ைோட்ரிட்டில் நடத்  ஸ்வபயின் முன்ெந் து. நோட்டின் அணைதியின்ணைணயக் கருத்தில் வகோண்டு 

COP 25 ைோநோட்ணட நடத் வில்ணை என்ை முடிணெ அக்.30 அன்று UNFCCக்கு சிலி வ ரிவித்திருந் து. 

4.இந்திய ெர்ெர ெ திண ப்பட விழோவில் (IFFI-2019) கூட்டோள ோக (partner) இருக்கும் நோடு எது? 

A) ஆப்கானிஸ்தான் 

B) இரஷ்யா  

C) ெீனா 

D) ஜப்பான் 

 ஐம்ப ோெது இந்திய ெர்ெர ெ திண ப்பட விழோெோனது (IFFI-2019) நெ.20-28 ெண  ரகோெோவில் 

நணடவபைவுள்ளது. நடப்போண்டு விழோவில், இ ஷ்யோ கூட்டோளர் நோடோக (partner country) இருக்கும். 

இந்நிகழ்வின்ரபோது, நடிகர் இ ஜினிகோந்துக்கு, ‘Icon of Golden Jubilee’ என்னும் விருதும், பிவ ஞ்சு 

நடிணக இெவபல் ஹுப்வபர்டுக்கு ‘ெோழ்நோள் ெோ ணனயோளர்’ விருதும் ெழங்கப்படும் என ைத்திய அ சு 

அறிவித்துள்ளது. 

5.நடப்போண்டுக்கோன ெோஸ் ோ ோம் விருண  வென்றுள்ளெர் யோர்? 

A) M பத்மகுமாா் 

B) K P நந்தகுமாா்  

C) V A ஸ்ரீகுமாா் பமனன் 

D) உன்னி பமனன் 

 ஓமிரயோபதி ைருத்துெரும், பர ோபகோரியுைோன K P நந் குைோர், ெடக்கந்  த்தில் அணைந்துள்ள  ோைண க் 

குளம் ஸ்ரீ ெபரிைணை ஐயப்ப சுெோமி ரகோவிைோல் நிறுெப்பட்ட நடப்போண்டின் (2019) ெோஸ் ோ ம் விருண  

வென்றுள்ளோர். கணை ைற்றும் ெமூக-கைோெோ  துணைகளுக்கு அெர்வெய்  பங்களிப்புகணள கருத்தில் 

வகோண்டு, K P நந் குைோர் இவ்விருதுக்கு ர ர்வுவெய்யப்பட்டுள்ளோர். 

 `25,000 வ ோக்கப்பரிசு, ஒரு ெோன்றி ழ் ைற்றும் போ ோட்டுப்பத்தி ம் உள்ளிட்டணெ அடங்கிய இவ்விருது, 

ெரும் டிெ.22 அன்று நணடவபைவுள்ள ஒரு விழோவில் K P நந் குைோருக்கு ெழங்கப்படும். 
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6.2019 இத் ோலிய ரகோல்டன் ைைல்சிற்பக்கணை விருதுக்கு ர ர்வு வெய்யப்பட்டுள்ள இந்திய 

ைைல் சிற்பக்கணைஞர் யோர்? 

A) மனிஷா ஸ்வங்கா் 

B) தன்ராஜ் சஷல்பக 

C) நிதிஷ் பாரதி 

D) சுதா்ென் பே்நாயக்  

 புகழ்வபற்ை ைைல் சிற்பக்கணைஞ ோன சு ர்ென் பட்நோயக், நடப்போண்டுக்கோன இத் ோலிய ரகோல்டன் 

ைைல்சிற்பக்கணை விருதுக்கு ர ர்வு வெய்யப்பட்டுள்ளோர். இத் ோலியில், நெ.13-18 ெண  நணடவபறும் 

ெர்ெர ெ ஸ்ரகோ ோனோ ைைல் ரநட்டிவிட்டி ரபோட்டியின்ரபோது அெருக்கு இந்  விருது ெழங்கப்படும். 

ரைலும், இந்நிகழ்வில், பட்நோயக் இந்தியோணெ பி திநிதித்துெப்படுத்துெோர். 

7. `250 ரகோடி நிதி தி ட்டுெ ற்கோக ெர்ெர ெ முன்னோள் ைோைெர் நன்வகோணட திட்டத்ண  

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ஐஐடி எது? 

A) ஐஐடி தில்லி  

B) ஐஐடி கான்பூா் 

C) ஐஐடி பாம்பப 

D) ஐஐடி சென்னன 

 தில்லி ஐஐடி நிறுெனத்துக்கு `250 ரகோடி நிதி தி ட்டும் முன்னோள் ைோைெர்கள் நன்வகோணட 

திட்டத்ண  இந்திய குடிய சுத் ணைெர் இ ோம்நோத் ரகோவிந்த் வ ோடங்கிணெத்துள்ளோர். மு லில் `255 

ரகோடிக்கு வ ோடங்கும் இந்  நன்வகோணட திட்டம், ெரும் 2020ஆம் ஆண்டில் `1000 ரகோடியோகவும் 

2025ஆம் ஆண்டில் `7000 ரகோடியோகவும் படிப்படியோக உயர்த்  திட்டமிடப்பட்டுள்ள ோக முன்னோள் 

ைோைெர்கள் அணைப்பினர் வ ரிவித்துள்ளனர். 

 பிளிப்கோர்ட் இணை நிறுெனர்களோன பின்னி பன்ெோல் ைற்றும் ெச்சின் பன்ெோல் ஆகிரயோர் `125 ரகோடி 

நிதி அளித்துள்ளனர். அெர்கணளத்  வி , பல்ரெறு முன்னோள் ைோைெர்களிடமிருந்து  ைோ `5 ரகோடி 

மு ல் `25 ரகோடி ெண  நிதி அளித்துள்ளனர். 

8.எந்  நக த்தில், சீக்கிய அருங்கோட்சியகமும் ஆ ோய்ச்சி ணையமும் அணைக்க ைத்திய பி ர ெ 

அ சு முடிவுவெய்துள்ளது? 

A) பபாபால்  

B) ஜபல்பூா்  

C) இந்துூா் 

D) குவாலியா் 
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 சீக்கிய ை த்ண த் ர ோற்றுவித்  குருநோனக் ர வின் 550ஆெது பிைந் நோணள முன்னிட்டு ஜபல்பூரில் 

`20 ரகோடி வெைவில் சீக்கிய அருங்கோட்சியகமும் ஆ ோய்ச்சி ணையமும் நிறுவுெ ற்கு ைத்தியப்பி ர ெ 

கோங்கி சு அ சு முடிவெடுத்துள்ளது. இது வி  குருநோனக் ர வுடன் வ ோடர்புணடய அம்ைோநிைத்தில் 

உள்ள ஆறு இடங்கணள ெைய சுற்றுைோ  ைங்களோக ரைம்படுத் வும் ை.பி அ சு தீர்ைோனித்துள்ளது. 

 ரபோபோலில் உள்ள வ க்ரி ெோகிப், இந்தூரில் உள்ள இம்லி ெோகிப் ைற்றும் வபத்ைோ ெோகிப், ஓம்கோர சுெரில் 

உள்ள குருத்ெோ ோ, உஜ்ணஜனில் உள்ள குருநோனக் கத் குருத்ெோ ோ ைற்றும் ஜபல்பூரில் உள்ள குெோரி 

கத் குருத்ெோ ோ ஆகிய இடங்கள் ர ர்ந்வ டுக்கப்பட்டுள்ளன. 

9. ‘ெக்தி-2019’ என்னும் இந்ர ோ-பிவ ஞ்சு பயிற்சியோனது எந் ப் பி ோந்தியத்தில் வ ோடங்கியது? 

A) உதய்பூா் 

B) பஜாத்பூா் 

C) பிகாபனா்  

D) சஜய்ப்பூா் 

 ‘ெக்தி-2019’ என்பது இந்தியோ ைற்றும் பி ோன்சில் என ஈ ோண்டுக்வகோரு முணை ைோறி ைோறி நடத் ப்படும் 

ஒரு பயிற்சியோகும். நடப்போண்டில், அக்.31 மு ல் நெ.13 ெண  இந்தியோவில்  ோஜஸ் ோனின் பிகோரனரில் 

இது நடத் ப்படவுள்ளது. போணைெனம் ரபோன்ை நிைப்ப ப்பின் பின்னணியில் பயங்க ெோ  எதிர்ப்பு 

நடெடிக்ணககணள பயிற்சியளிப்பதில் இது கெனம் வெலுத்தும். இரு பணடகளுக்கிணடரயயோன புரி ல், 

ஒத்துணழப்பு ைற்றும் இயங்கு ன்ணைணய ரைம்படுத்துெண  இது ரநோக்கைோகக் வகோண்டுள்ளது. 

10. SCO உறுப்பு நோடுகளின்  ணைெர்கள் கவுன்சிலின் நடப்போண்டு கூட்டம் நணடவபற்ை நக ம் 

எது? 

A) தாஷ்கண்ே்  

B) பிஷ்பகக் 

C) அஷ்கபாத் 

D) பாகு 

 நெ.1-2 அன்று உஸ்வபகிஸ் ோனின்  ோஷ்கண்டில் நணடவபறும் SCO உறுப்புநோடுகளின்  ணைெர்கள் 

கவுன்சில் (CHG) கூட்டத்தில், இந்தியோவின் ெோர்போக போதுகோப்பு அணைச்ெர் இ ோஜ்நோத் சிங் பங்ரகற்போர். 

இது, இந்தியோ SCO உறுப்பின ோன பிைகு நணடவபறும் மூன்ைோெது CHG கூட்டைோகும். கணடசி இ ண்டு 

CHG கூட்டங்கள் 30 நெம்பர் - 1 டிெம்பர் 2017 ெண , இ ஷ்யோவின் ரெோச்சியிலும், 2018 11-12 

அக்ரடோபரில்  ஜிகிஸ் ோனின் துஷோன்ரபவிலும் நணடவபற்ைன. 

 கூட்டத்தில் பங்ரகற்கும்  ணைெர்கள்,  ங்கள் கைந்துண யோடல்களில் SCO பி ோந்தியத்தில் பை  ப்பு 

வபோருளோ ோ  ஒத்துணழப்பு / வபோருளோ ோ  ரைம்போடு குறித்து கெனம் வெலுத்துெோர்கள் என்று 

எதிர்போர்க்கப்படுகிைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘டஸ்ட்லிக்-2019’ என்னும் இந்தியா-உஸ்பெகிஸ்தான் இடடயிலான முதலாவது கூட்டு 

இராணுவப் ெயிற்சியானது எந்தப் பிராந்தியத்தில் பதாடங்கப்ெட்டுள்ளது? 

A) புகாரா 

B) ஷாாிசாப்ஸ் 

C) சமா்கண்ட் 

D) தாஷ்கண்ட்  

 ‘டஸ்ட்லிக்-2019’ என்னும் இந்தியா-உஸ்பெகிஸ்தான் இடடயிலான முதலாவது கூட்டு இராணுவப் 

ெயிற்சியானது தாஷ்கண்டுக்கு அருககயுள்ள சிர்ச்சிக் ெயிற்சிக் களத்தில் பதாடங்கப்ெட்டுள்ளது. இந்திய 

ொதுகாப்பு அடைச்சர் இராஜ்நாத் சிங் ைற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான் ொதுகாப்பு அடைச்சர் கைஜர் பஜனரல் 

ெககாதிர் நிசாகைாவிச் குர்ெகனாவ் ஆகிகயார் இந்த இராணுவப் ெயிற்சிடயத் பதாடங்கி டவத்தனர்.  

 ெயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்டககடள டையைாகக் பகாண்ட இந்தப் ெயிற்சி நவ.13 வடர பதாடரும். 

இந்தப் ெயிற்சியின்கொது, உஸ்பெகிஸ்தான் இராணுவத்துடன் இந்திய இராணுவப் ெடட இடைந்து 

ெயிற்சிபெறும். இப்ெயிற்சி, இரு நாடுகளின் ஆயுதப்ெடடகளுக்கு இடடயில் சிறந்த நடடமுடறகள் & 

அனுெவங்கடளப் ெகிர்ந்து பகாள்ள உதவும். இந்தியாவும் உஸ்பெகிஸ்தானும் இராணுவ ைருத்துவம் 

ைற்றும் இராணுவ கல்வி ஆகிய துடறகளில் 3 புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தங்களில் டகபயழுத்திட்டுள்ளன. 

2.ஜப்ொனில் நடப்ொண்டுக்கான (2019) ரக்பி உலகக்ககாப்டெடய பவன்ற நாடு எது? 

A) ஜப்பான் 

B) இங்கிலாந்து 

C) ததன்னாப்பிாிக்கா  

D) சிங்கப்பூா் 

 நவ.3 அன்று பதன்னாப்பிரிக்க அணி இங்கிலாந்து அணிடய கதாற்கடித்து ரக்பி உலகக்ககாப்டெடய 

பவன்றது. 2007ஆம் ஆண்டுக்குப்பின்னர் முதல்முடறயாக பதன்னாப்பிரிக்கா அணி ககாப்டெடய 

பவன்றுள்ளது. நியூசிலாந்து அணிக்குப்பிறகு 3 உலகக்ககாப்டெ ெட்டங்கடள பவன்ற இரண்டாவது 

அணியாக பதன்னாப்பிரிக்க அணி உருபவடுத்துள்ளது. 

3.பஜர்ைனியில் நடடபெற்ற 2019 சார்லார்லக்ஸ் ஓப்ென் பூப்ெந்து கொட்டியில் பவன்ற இந்திய 

விடளயாட்டு வீரர் யார்? 

A) ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி   B) லக்்ஷய தசன்  

C) பருபள்ளி காஷ்யப்   D) B சாய் பிரனீத் 
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 பஜர்ைனியில் உள்ள சப்ரூக்கனில் நடடபெற்ற சார்லார்லக்ஸ் ஓப்ென் பூப்ெந்து கொட்டியின் இறுதிப் 

கொட்டியில், சீனாவின் பசன் பவங்ஹாங் யாங்டக வீழ்த்தி இந்தியாவின் லக்ஷ்யா பசன் பவற்றி 

பெற்றுள்ளார். 

4.நிலநடுக்க மீட்புப்ெணி குறித்த நடப்ொண்டு (2019) SCO கூட்டுப்ெயிற்சிடய நடத்தவுள்ள 

இந்திய அடைப்பு எது? 

A) NDRF  

B) CISF 

C) CRPF 

D) BSF 

 நகர்ப்புறங்களில் நிலநடுக்கம் ஏற்ெடும்கொது கைற்பகாள்ளகவண்டிய கதடல் & மீட்புப்ெணி குறித்த 

ஷாங்காய் ஒத்துடைப்பு அடைப்பு (SCO) கூட்டுப்ெயிற்சியின் நடப்ொண்டு (2019) ெதிப்டெ உள்துடற 

அடைச்சர் அமித்ஷா புது தில்லியில் உள்ள அம்கெத்கர் சர்வகதச டையத்தில் பதாடங்கி டவத்தார். 

 கெரிடர் மீட்பு நடவடிக்டககடள ஒத்திடக ொர்ப்ெதற்கும் அறிவு, அனுெவம் ைற்றும் பதாழில்நுட்ெத்டதப் 

ெகிர்ந்துபகாள்வதற்குைாக இந்த 4 நாள் ெயிற்சிடய கதசிய கெரிடர் மீட்புப்ெடட (NDRF) நடத்துகிறது. 

5.ஈராண்டுக்கு ஒருமுடற நடடபெறும் காைன்பவல்த் சட்ட அடைச்சர்கள் ைாநாடானது 

அண்டையில் எந்த நகரத்தில் பதாடங்கியது? 

A) புது தில்லி 

B) தகாழும்பு  

C) டடாக்கிடயா 

D) மாடல 

 ஈராண்டுக்கு ஒருமுடற நடடபெறும் காைன்பவல்த் சட்ட அடைச்சர்கள் ைாநாடானது “Equal Access to 

Justice and the Rule of Law” என்னும் கருப்பொருளில் இலங்டகயில் உள்ள பகாழும்புவில் நவ.4 

அன்று பதாடங்கியது. இம்ைாநாட்டில், ைத்திய சட்டம் ைற்றும் நீதித்துடற அடைச்சர் இரவிசங்கர் பிரசாத் 

இந்தியாடவ பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தவுள்ளார். 

 காைன்பவல்த் நாடுகடளச் கசர்ந்த சட்ட அடைச்சர்களும் தடலடை வைக்குடரஞர்களும் ெங்ககற்கும் 

இந்த 4 நாள் ைாநாட்டில் சட்ட சிக்கல்கடளத் தீர்ப்ெதில் மில்லியன் கைக்கான ைக்கள் எதிர்பகாள்ளும் 

சவால்கள் குறித்து விவாதிக்கப்ெடும். நீதிபெறுவதில் ெல்கவறு தடடகள் நிலவும் இக்காலகட்டத்தில் 

நடடபெறும் இந்த நிகழ்வின் முக்கியத்துவம் குறித்து காைன்பவல்த் பொதுச்பசயலாளர் ொட்ரிசியா 

ஸ்காட்லாந்து வலியுறுத்தியுள்ளார். 
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6.ஆசிய ெசிபிக் ககால்ப் உச்சிைாநாடு பதாடங்கியுள்ள நகரம் எது? 

A) டடராடூன் 

B) சிம்லா 

C) குருகிராம்  

D) இலக்டனா 

 ஆசிய-ெசிபிக் ககால்ப் உச்சிைாநாடானது நவ.4 அன்று குருகிராமில் உள்ள DLF ககால்ப் & கன்ட்ரி 

கிளப்பில் பதாடங்கியது. இவ்வுச்சிைாநாடு, 2007ஆம் ஆண்டு முதல் ஆசியாவின் ெல்கவறு இடங்களில் 

பதாடர்ந்து நடடபெற்று வருகிறது. “5G Technology – A New Mindset” என்ெது நடப்ொண்டு (2019) 

ைாநாட்டுக்கான கருப்பொருளாகும். 5G பதாழில்நுட்ெந்தான் எதிர்கால டிஜிட்டல் & பதாடலத்பதாடர்பு 

பதாழில்நுட்ெங்கடள இயக்கம் என்ெதன் அடிப்ெடடயில் இக்கருப்பொருள் பதரிவு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

7. ‘பரட் அட்லஸ் பசயல்திட்ட வடரெடம்’ என்றபவான்டற அறிமுகம் பசய்துள்ள ைத்திய 

அடைச்சகம் எது? 

A) பாதுகாப்பு அமமச்சகம் 

B) புவி அறிவியல் அமமச்சகம்  

C) தவளியுறவு அமமச்சகம் 

D) சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிமல மாற்ற அமமச்சகம் 

 ‘பரட் அட்லஸ் பசயல்திட்ட வடரெடம்’ ைற்றும் பசன்டன பவள்ளத் தணிப்புக்கான ‘கடகலார பவள்ள 

எச்சரிக்டக அடைப்பு (Coastal Flood Warning System App (CFLOWS) - பசன்டன)’ ஆகியவற்டற 

குடியரசு துடைத்தடலவர் M பவங்டகயா பசன்டனயில் பவளியிட்டார். 

 இந்த வடரெடம் ைற்றும் CFLOWS-பசன்டன ஆகிய இரண்டும் தயார்நிடல ைற்றும் தடுப்பு உள்ளிட்ட 

அம்சங்கடள உள்ளடக்கிய அடைப்புகளாக கருதப்ெடுகின்றன. நகர்ப்புறத்தில் ஏற்ெடும் பவள்ளத்டத 

திறம்ெட சைாளிப்ெதற்கான இத்தடகய முயற்சிகள் மும்டெ, ைகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட பிற இந்திய 

நகரங்களிலும் விடரவில் பசயல்ொட்டுக்கு வரும். 

8.இலக்கியத்திற்கு வைங்கப்ெடும் JCB ெரிடச நடப்ொண்டில் பவன்ற இந்திய எழுத்தாளர் யார்? 

A) மாதுாி விஜய்  

B) பிரதீப் கிாிதஷன் 

C) அஞ்சும் ஹாசன் 

D) K R மீரா 

 27 வயதான ைாதுரி விஜய், ‘The Far Field’ என்ற தனது முதல் புதினத்துக்காக இலக்கியத்திற்கு 

வைங்கப்ெடும் JCB ெரிடச நடப்ொண்டில் (2019) பவன்றுள்ளார். பஹன்பீல்ட் ெரிசு ைற்றும் புஷ்கர்ட் 

ெரிடசயும் ைாதுரி பெற்றுள்ளார். 
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 இது, 2018ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்ெட்டு, ஆண்டுகதாறும் வைங்கப்ெடும் ஓர் இந்திய இலக்கியவிருதாகும். 

ஆங்கிலத்தில் ெணியாற்றும் இந்திய எழுத்தாளர் ஒருவரின் புகழ்பெற்ற புடனகடதக்ககா அல்லது 

இந்திய எழுத்தாளர் ஒருவரின் பைாழிபெயர்க்கப்ெட்ட புடனகடதக்ககா இந்தப் ெரிசு வைங்கப்ெடுகிறது. 

`25 லட்சம் ($38400) பராக்கப்ெரிடசக்பகாண்டுள்ள இவ்விருடத, JCB இலக்கிய அறக்கட்டடளடய 

நிறுவிய ஆங்கில கட்டுைான எந்திரங்கள் உற்ெத்திக் குழுவான JCB வைங்கிவருகிறது. 

9. 23 வயதிற்குட்ெட்கடார் உலக ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பின் எந்தப் பிரிவில், பூஜா பகலாட் 

இந்தியாவின் 2ஆவது பவள்ளிடய பவன்றார்? 

A) 57 கி.கி 

B) 53 கி.கி  

C) 63 கி.கி 

D) 65 கி.கி 

 23 வயதுக்குட்ெட்கடார் உலக ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் கொட்டியில், இந்தியாவின் பூஜா பகலாட் 

பவள்ளிப் ெதக்கம் பவன்றார். ெல்ககரியாவின் புடாபெஸ்ட் நகரத்தில் நடந்துவரும் இந்தப் கொட்டியில் 

ைகளிர் 53 கி.கி எடடப்பிரிவு இறுதிச்சுற்றில், இந்தியாவின் பூஜா பகலாட், முன்னாள் உலக சாம்பியன் 

ஜப்ொனின் ஹருனா ஓகுகனாவிடம் 0-2 என்ற புள்ளிக்கைக்கில் கதால்வியுற்று பவள்ளி பவன்றார். 

ஏற்கனகவ ஆடவர் 61 கி.கி பிரிவில் இந்தியாவின் இரவீந்தர் பவள்ளிப்ெதக்கம் பவன்றிருந்தார். 

10. ‘ஒற்டற ஆவைப்ெட’ பிரிவில், எந்த இந்திய கால்ெந்து லீகின் ஆவைப்ெடத்துக்கு 

நடப்ொண்டுக்கான ‘BAFTA ஸ்காட்லாந்து’ விருது கிடடத்துள்ளது? 

A) சா்ச்சில் பிரதா்ஸ் 

B) டலான்ஸ்டாா் காஷ்மீா் 

C) ாியல் காஷ்மீா்  

D) மத்திய பாரத் 

 ரியல் காஷ்மீர் FCஇன் BBC ஆவைப்ெடைானது பிரிட்டிஷ் அகாடமி திடரப்ெட ைற்றும் பதாடலக்காட்சி 

கடலகள் (BAFTA) ஸ்காட்லாந்தில் ‘ஒற்டற ஆவைப்ெடம்’ பிரிவில் விருது பவன்றுள்ளது. காஷ்மீடரச் 

கசர்ந்த இந்தக் கால்ெந்து கிளப், 2017-18 சீசனில் ஐ-லீக் இரண்டாம் பிரிவின் சாம்பியனானது. 

BBCஇன் இந்த ஆவைப்ெடம், BAFTA ஸ்காட்லாந்தில், ‘Director-Factual’ ைற்றும் ‘Single Documentary’ 

என இரண்டு பிரிவுகளின்கீழ் ெரிந்துடரக்கப்ெட்டது. 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாட்டில் கால்நடடகளுக்கான அவசர ஊர்தி கசடவடய விரிவுெடுத்தும் திட்டத்டத தமிழ்நாடு 

முதலடைச்சர் ெைனிசாமி பதாடங்கிடவத்தார். இச்கசடவடயப்பெற 1962 என்ற எண்ணில் பதாடர்பு 

பகாள்ளகவண்டும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தேசிய பழங்குடியினர் விழா நடைபபறவுள்ள நகரம் எது? 

A) கான்பூா் 

B) பாட்னா 

C) மும்பப 

D) புது தில்லி  

 15 நாட்கள் நடைபபறும் தேசிய பழங்குடியினர் திருவிழாவானது (அல்லது ஆதி மதகாத்ஸவம்) புது 

தில்லியில் நவ.16 அன்று போைங்கவுள்ளது. பழங்குடியினரின் கலாசாரம், டகவிடனப்பபாருட்கள், 

அவர்ேம் உணவு மற்றும் வணிகத்தின் பகாண்ைாட்ைந்ோன் இந்ே விழாவின் கருப்பபாருளாகும். 

 இவ்விழாவின்தபாது, இருநூற்றுக்கும் தமற்பட்ை சிற்றங்காடிகள் மூலம் பழங்குடியினரின் டகவிடனப் 

பபாருட்கள், ஓவியங்கள், உடைகள், நடககள் மற்றும் பலடவ கண்காட்சிப்படுத்ேப்பட்டு விற்படன 

பசய்யப்படும். இந்ே நிகழ்வில், இருபத்தேழு மாநிலங்கடளச்தசர்ந்ே சுமார் ஆயிரம் பழங்குடியின 

டகவிடனஞர்கள் பங்தகற்பார்கள். 

2.ஐந்ோவது இந்திய சர்வதேச அறிவியல் விழாவில் கருப்பபாருள் என்ன? 

A) Science for Transformation 

B) Science for New India 

C) RISEN India  

D) Boost New India 

 ஐந்ோவது இந்தியா சர்வதேச அறிவியல் விழாவானது தமற்கு வங்க மாநிலத்தின் பகால்கத்ோவில் 

நவ.5-8 வடர நடைபபறுகிறது. 4 நாள் நடைபபறும் இவ்விழாடவ பிரேமர் தமாடி காபணாளிக்காட்சி 

மூலம் போைங்கிடவத்ோர். இேடன மத்திய அறிவியல் மற்றும் போழில்நுட்பம் மற்றும் புவி அறிவியல் 

அடமச்சகமும் விஞ்ஞான பாரதியும் (VIBHA) இடணந்து ஏற்பாடுபசய்துள்ளன. நாடு முழுவதுமிருந்து 

12,000க்கும் தமற்பட்ை பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் இந்ே நிகழ்வில் கலந்துபகாள்வார்கள் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 மக்களிடைதய அறிவியல் உணர்டவத் தூண்டுவதும், அறிவியல் மற்றும் போழில்நுட்பத் துடறயில் 

இந்தியாவின் பங்களிப்டப எடுத்துக்காட்டுவதும் இவற்றின் பயன்கள் மக்களுக்கு மாற்றப்படுவடே 

ஊக்குவிப்பதும் இந்ே விழாவின் முேன்டம தநாக்கமாகும். அடனத்டேயும் உள்ளைக்கிய அறிவியல் 

போழில்நுட்பத்தின் முன்தனற்ற உத்திடயக் கட்ைடமப்பதும் இேன் தநாக்கமாகும். ஆராய்ச்சி, புதிய 

கண்டுபிடிப்பு, அறிவியல் ஆகியடவ தேசத்டே வலுவாக்குகிறது என்படேக் குறிக்கும் வடகயில், 

‘RISEN India’ என்பது நைப்பாண்டு (2019) நடைபபறும் இவ்விழாவின் கருப்பபாருளாக உள்ளது. 
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3. 15ஆவது SACEP நிர்வாகக்குழு கூட்ைத்தில் இந்திய தூதுக்குழுடவ வழிநைத்துவது யார்? 

A) நரேந்திே ரமாடி 

B) ஓம் பிா்லா 

C) பிேகாஷ் ஜவரடகா்  

D) இோம்நாத் ரகாவிந்த் 

 நவம்பர் 6 அன்று ைாக்காவில் நடைபபறும் பேற்காசியா கூட்டுறவு சுற்றுச்சூழல் திட்ைத்தின் (SACEP) 

15ஆவது கூட்ைத்தில் சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிடல மாற்றம் மற்றும் ேகவல் & ஒலிபரப்பு அடமச்சர் 

பிரகாஷ் ஜவதைகர் கலந்துபகாள்ளவுள்ளார். 

 SACEP என்பது 1982ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ை அரசுகளுக்கிடைதயயான ஓர் அடமப்பு ஆகும். அேன் 

உறுப்புநாடுகளான ஆப்கானிஸ்ோன், வங்கதேசம், பூைான், இந்தியா, மாலத்தீவு, தநபாளம், பாகிஸ்ோன் 

மற்றும் இலங்டக ஆகியடவ பேற்காசிய பிராந்தியத்தில் சுற்றுச்சூழலின் பாதுகாப்பு, தமலாண்டம 

மற்றும் வளர்ச்சிடய தமம்படுத்துவடேயும் ஆேரிப்படேயும் தநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளன. SACEP 

நிர்வாகக்குழுவின் 14ஆவது கூட்ைம் கைந்ே ஆண்டு மார்ச் மாேம் பகாழும்புவில் நடைபபற்றது. 

4.பிராந்திய பபாருளாோர ஒத்துடழப்புக்கான கூட்ைடமப்பு (RCEP) ஒப்பந்ேத்தில் தசரதவண்ைாம் 

என முடிவுபசய்துள்ள நாடு எது? 

A) இந்தியா  

B) ஐக்கிய அமமாிக்க நாடுகள் (USA) 

C) நியூசிலாந்து 

D) ஐக்கிய ரபேேசு 

 நவ.4 அன்று தேசிய அளவிலான 16ஆவது பிராந்திய பபாருளாோர ஒத்துடழப்புக்கான கூட்ைடமப்பில் 

(RCEP) இருந்து இந்தியா விலகிச்பசல்ல முடிவுபசய்ேது. நாட்டில் சீனப்பபாருட்களின் இறக்குமதி 

அதிகளவில் ஏற்பைக்கூடும் என்ற அச்சத்தின் தபரில், இக்கூட்ைடமப்பில் தசரதவண்ைாம் என இந்திய 

அரசு முடிவுபசய்துள்ளது. 

 RCEPஇன்கீழ் சீனா, ஆஸ்திதரலியா & நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி பசய்யப்படும் 

74% பபாருட்கள் மற்றும் ஜப்பான், பேன்பகாரியா மற்றும் ASEAN ஆகிய நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி 

பசய்யப்படும் 90% பபாருட்களுக்கான வரிகடள நீக்குவேற்கு இந்தியா கட்ைாயப்படுத்ேப்பட்டிருக்கும். 

இந்தியா ஏற்கனதவ சீனாவுைன் $57 பில்லியன் ைாலர் வர்த்ேக பற்றாக்குடறடய பகாண்டுள்ளது. 

இது, பகாள்டக வகுப்பாளர்களுக்கு சிக்கலாக உள்ளது. 
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5.இருபத்தேழாவது எழுத்ேச்சன் புரஸ்காரம் விருதுக்கு தேர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) M முகுந்தன் 

B) ஆனந்த்  

C) K மஜயக்குமாா் 

D) இோணி ஜாா்ஜ் 

 பிரபல எழுத்ோளரான ஆனந்த், மடலயாள பமாழி மற்றும் இலக்கியத்துக்கான அவரது ஒட்டுபமாத்ே 

பங்களிப்புகளுக்காக 27ஆவது எழுத்ேச்சன் புரஸ்காரத்திற்கு தேர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளார். இது தகரள 

அரசால் வழங்கப்படும் மிகவுயர்ந்ே இலக்கிய பகௌரவமாகவும். ‘மடலயாள பமாழியின் ேந்டே’ என 

அடழக்கப்படும் எழுத்ேச்சன் பபயரால் இந்ே விருது வழங்கப்படுகிறது. `5 இலட்சம் பராக்கப்பரிசும் ஒரு 

பாராட்டுப்பத்திரத்டேயும் உள்ளைக்கியது இவ்விருது. 

6.ஆஸ்திதரலிய அரசாங்கத்தின், ‘நைப்பாண்டுக்கான ஆரம்பகால வாழ்க்டக ஆராய்ச்சியாளர்’ 

விருடே பவன்ற இந்திய வம்சாவளிடயச்தசர்ந்ே ஆராய்ச்சியாளர் யார்? 

A) K S முகா்ஜி 

B) நிஷாந்த் பாட்டீல் 

C) M K சனூ 

D) நீேஜ் சா்மா  

 குடறந்ே அளவில் சுற்றுச்சூழல் ோக்கத்டே ஏற்படுத்தும் லித்தியம் அயன் மின்கலங்கள், தசாடியம் 

அயன் மின்கலங்கள் தபான்ற அடுத்ே ேடலமுடற மின்கலங்கடள உருவாக்கியேற்காக இந்திய 

வம்சாவளி ஆராய்ச்சியாளரான நீரஜ் சர்மாவுக்கு, ஆஸ்திதரலிய அரசாங்கம், நைப்பாண்டுக்கான (2019) 

‘ஆரம்பகால வாழ்க்டக ஆராய்ச்சியாளர்’ என்ற விருதிடன வழங்கியுள்ளது. நீரஜ் ஷர்மா, ேற்தபாது, 

ஆஸ்திதரலியாவில் உள்ள சவுத் தவல்ஸ் பல்கடலக்கழகத்தின் (UNSW) தவதியியல் பிரிவு 

தபராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். 

7.மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக ‘Arise - A Standing Wheelchair - நின்றபடிதய பசல்லக்கூடிய 

சக்கர நாற்காலி’டய வடிவடமத்துள்ள ஐஐடி எது? 

A) ஐஐடி மசன்பன  

B) ஐஐடி பாம்ரப 

C) ஐஐடி இந்துூா் 

D) ஐஐடி கான்பூா் 

 பசன்டன IIT நிறுவனமானது பீனிக்ஸ் மருத்துவ சாேனங்கள் ேயாரிப்பு நிறுவனத்துைன் இடணந்து, 

இந்தியாவின் முேலாவது உள்நாட்டிதலதய வடிவடமக்கப்பட்ை ‘நின்றபடிதய பசல்லக்கூடிய சக்கர 

நாற்காலி’டய பவளியிட்டுள்ளது. அமர்ந்ே நிடலயிலிருந்து, நின்றநிடலயில் பயணம் பசய்யக்கூடிய 
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சக்கர நாற்காலி தேடவப்படும் மாற்றுத்திறனாளிகள், ோமாகவும், பிறரது கட்டுப்பாட்டிலும் பசல்வேற்கு 

இந்ேச் சக்கரநாற்காலி வடகபசய்யும். 

 ‘Arise’ எனப் பபயரிைப்பட்டுள்ள இந்ே நவீன சக்கரநாற்காலி, பசன்டன IITஇன் இயந்திர பபாறியியல் 

துடற தபராசிரியர் சுஜாோ ஸ்ரீநிவாசன் ேடலடமயிலான குழுவினரால், IITஇல் உள்ள மறுவாழ்வு 

ஆராய்ச்சி மற்றும் கருவிகள் ேயாரிப்புக்கான TTK டமயத்ோல் வடிவடமத்து ேயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8.நைப்பாண்டு திதயாேர் தகாப்டபடய பவன்ற அணி எது? 

A) இந்தியா B  

B) இந்தியா A 

C) இந்தியா C 

D) இந்தியா E 

 ஜார்கண்ட் மாநிலம் இராஞ்சியில் அடமந்துள்ள JSCA சர்வதேச அரங்க வளாகத்தில் நடைபபற்ற 

இறுதிப்தபாட்டியில், பார்த்திவ் பதைல் ேடலடமயிலான இந்தியா B அணி, இந்தியா C அணிடய 51 

இரன்கள் வித்தியாசத்தில் பவற்றிபகாண்டு 47ஆவது திதயாேர் தகாப்டபடய பவன்றது. 

9.இந்திய நிலத்துடறமுக ஆடணயத்தின் (LPAI) ேடலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) விோட் சிங் 

B) நிதீஷ் ோணா 

C) ஆதித்யா மிஸ்ோ  

D) இஷான் மபாேல் 

 இந்திய நிலத்துடறமுக ஆடணயத்தின் (Land Ports Authority of India) ேடலவராக ஆதித்யா மிஸ்ரா 

IPS (1989: உத்ேரபிரதேசம்) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தேைல் - தேர்வுக்குழுமத்தின் பரிந்துடரகளின் 

தபரில் அவர் நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார். அவர், பபாறுப்தபற்ற நாளிலிருந்து அடுத்துவரும் ஐந்து 

ஆண்டு காலத்திற்கு LPAIஇன் ேடலவராக பணியாற்றுவார். 

 LPAI என்பது 2012 மார்ச் 1 அன்று நிலத்துடறமுக ஆடணயச் சட்ைம் 2010இன்கீழ் அடமக்கப்பட்ை ஒரு 

சட்ைபூர்வமான அடமப்பாகும். இது மத்திய உள்துடற அடமச்சகத்தின் கீழ் பசயல்படுகிறது. இது, 

இந்தியாவின் சர்வதேச எல்டலகளில் அடமந்துள்ள முடனயங்களில் பயணிகளின் தபாக்டக 

கண்காணிக்கிறது. தமலும், பபாருட்களின் தபாக்குவரடவ பராமரிக்கிறது மற்றும் நிர்வகிக்கிறது. இது 

இந்தியாவின் எல்டலகள் முழுவதும் அடமந்துள்ள பல ஒருங்கிடணந்ே தசாேடனச் சாவடிகடளயும் 

நிர்வகித்து வருகிறது. 
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10.இந்திய சுங்கத்துடறயின் கண்காணிப்புப் பணிகடள எளிடமயாக்குவேற்காக சமீபத்தில் 

போைங்கப்பட்ை ேகவல் போழில்நுட்ப முயற்சி எது? 

A) TECHDASH 

B) CUSTOMDASH 

C) ICEDASH  

D) PORTDASH 

 இறக்குமதி பசய்யப்பட்ை பபாருட்களுக்கான சுங்கத்துடறயின் அனுமதிடய தமம்படுத்துேல், பயண 

உடைடமகள் மற்றும் நாணய அறிக்டககடள மின்னணு முடறயில் ோக்கல் பசய்வேன் மூலம் 

சர்வதேச பயணிகளுக்கு வசதி வழங்குேல் ஆகியவற்றுக்காக முடறதய, ‘ICEDASH’ மற்றும் ‘ATITHI’ 

என்ற இரண்டு புதிய ேகவல் போழில்நுட்ப முயற்சிகடள மத்திய நிதி மற்றும் பபருநிறுவனங்கள் 

விவகார அடமச்சர் நிர்மலா சீோராமன் பவளியிட்டுள்ளார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ஆறாவது G20 நாடாளுமன்ற அவவத்தவைவர்கள் உச்சிமாநாட்டில் பங்ககற்ற இந்திய 

நாடாளுமன்ற பிரதிநிதிகள் குழுவவ வழிநடத்தியது யார்? 

A) S ஜெய்சங்கர் 

B) ஓம் பிர்லர  

C) பியூஷ் ககரயல் 

D) நிதின் கட்கரி 

 மக்களவவ அவவத்தவைவர் ஓம் பிர்ைா தவைவமயிைான இந்திய நாடாளுமன்ற பிரதிநிதிகள் குழு, 

ஜப்பானின் கடாக்கிகயாவில் நவ.3-5 கததிகளில் நடந்த G20 நாடுகளின் ஆறாவது நாடாளுமன்ற 

அவவத்தவைவர் உச்சிமாநாட்டில் பங்ககற்றது. இந்த உச்சிமாநாட்டில் G20 நாடுகவளச் கேர்ந்த 

நாடாளுமன்றங்களின் தவைவம அதிகாரிகள் கைந்துககாண்டனர். 

 இந்த நாடாளுமன்ற உச்சிமாநாடு, கபாதுவாக ‘P20’ என்று அவைக்கப்படுகிறது. இது, கஜனீவாவவ 

தவைவமயாகக்ககாண்டு இயங்கும் ேர்வகதே நாடாளுமன்றங்களுக்கிவடகயயான அவமப்பு (IPU) & 

ஜப்பானின் கதசிய டயட்டின் கவுன்சிைர்கள் மன்றம் ஆகியவற்றால் கூட்டாக ஏற்பாடு கேய்யப்பட்டு 

நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த உச்சிமாநாட்டில் வர்த்தகம் (Promotion of Free, Open and Fair Trade and 

Investment), கதாழில்நுட்பம் (Utilization of Innovative Technology towards a human-centred Future 

Society) மற்றும் நீடித்த வளர்ச்சி இைக்குகள் (Efforts towards Resolution of Global Challenges and 

Achievement SDGs’) கதாடர்பான தனித்தனி கருப்கபாருள்களில் அமர்வுகள் இடம்கபற்றிருந்தன 

2.எந்த நகரத்தின் மாணவர்கள், வானியற்பியல் வகுப்புக்காக மிகப்கபரிய அளவில் ஒன்றுகூடி 

கின்னஸ் உைக ோதவனவய நிகழ்த்தியுள்ளனர்? 

A) ஜகரல்கத்தர  

B) மமசூர் 

C) புகன 

D) புது தில்லி 

 நடப்பாண்டு (2019) இந்திய ேர்வகதே அறிவியல் விைாவின் முதல்நாளன்று ஆயிரத்து ஐந்நூற்று 

கதாண்ணூற்கறட்டுக்கும் கமற்பட்ட மாணவர்கள் பங்ககற்றதன் மூைம் ககால்கத்தாவின் அறிவியல் 

நகரத்தில் மிகப்கபரிய வானியற்பியல் பாடம் (45 நிமிடங்கள்) மற்றும் நிறமாவைகாட்டி திரட்டல் 

ஆகியவற்றுக்கான கின்னஸ் உைக ோதவன கவற்றிகரமாக அவடயப்பட்டது. 
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3. DRDO இக்வனட்டர் வளாகமானது எந்த DRDO ஆய்வகத்தில் அவமக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) Centre for Artificial Intelligence & Robotics (CAIR) 

B) Defence Research & Development Establishment (DRDE) 

C) Armaments Research & Development Establishment (ARDE) 

D) High Energy Materials Research Laboratory (HEMRL)  

 மத்திய பாதுகாப்பு இவணயவமச்ேர் ஸ்ரீபத் நாயக், புகனவில் உள்ள உயராற்றல் கபாருட்கள் ஆராய்ச்சி 

ஆய்வகத்தில் (HEMRL) பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் கமம்பாட்டு அவமப்பின் (DRDO) ‘Igniter Complex’ஐ 

திறந்துவவத்தார். HEMRL என்பது DRDOஇன் ஒரு முதன்வமயான ஆய்வகமாகும். இது, ஏவுகவண 

மற்றும் துப்பாக்கி இயக்கிகள், வபகராகடக்னிக் ோதனங்கள், கபருகவடிப்பு அவமப்புகள் மற்றும் உயர் 

ஆற்றல் மூைக்கூறுகளின் கதாகுப்பு ஆகியவற்வற உருவாக்குவதில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

4.5ஆவது தரிசு நிைங்கள் வவரபடத்வத கவளியிட்டுள்ள மத்திய அவமச்ேகம் எது? 

A) ஊரக வளர்ச்சி அமமச்சகம்  

B) சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் கரலநிமல மரற்ற அமமச்சகம் 

C) ெல் சக்தி அமமச்சகம் 

D) சுகரதரர மற்றும் குடும்பநல அமமச்சகம் 

 தரிசு நிைங்கள் வவரபடம்-2019இன் ஐந்தாவது பதிப்வப கவளாண் அவமச்ேர் நகரந்திர சிங் கதாமர் 

கவளியிட்டுள்ளார். நிைவளங்கள் துவறயும் கதசிய கதாவையுணர்திறன் வமயமும் இவணந்து 

கவளியிட்டுள்ள இந்த வவரபடம், தரிசு நிைம் குறித்த வலுவான புவியியல் தகவல்கவள வைங்குகிறது. 

பல்கவறு நிை கமம்பாட்டு திட்டங்கள் மூைம் தரிசு நிைங்கவள உற்பத்தி பயன்பாட்டிற்கு மாற்றுவதற்கு 

இது கபருதவியாக இருக்கும். 

5.நடப்பாண்டின் (2019) மிஸ் ஆசியா குகளாபல் பட்டத்வத கவன்ற ோரா டாம்ஜகனாவிக், எந்த 

நாட்வடச் கேர்ந்தவராவார்? 

A) பிரரன்ஸ் 

B) வியட்நரம் 

C) ஜசர்பியர  

D) ஸ்ஜபயின் 

 ககரளாவின் ககாச்சியில் உள்ள ககாகுைம் மாநாட்டு வமயத்தில், ‘மிஸ் ஆசியா குகளாபல் பட்டம் – 

2019’இன் ஐந்தாவது பதிப்பு ஏற்பாடு கேய்யப்பட்டது. அதில், கேர்பியாவவச்கேர்ந்த ோரா டாம்ஜகனாவிக் 

‘மிஸ் ஆசியா குகளாபல்-2019’ என பட்டம் சூட்டப்பட்டார். வியட்நாவமச் கேர்ந்த நுகயன் தி கயன் 

டிராங்கிற்கு ‘மிஸ் ஆசியா-2019’ பட்டம் வைங்கப்பட்டது. 
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 ‘மிஸ் பியூட்டிஃபுல் ஃகபஸ்’ பட்டத்தின் உப பட்டத்வத இந்தியாவவச் கேர்ந்த ேமிக்ஷா சிங் கவன்றார். 

அடுத்த ‘மிஸ் ஆசியா குகளாபல் பட்டம்-2020’ கபாட்டியானது மகைசியாவில் நவடகபறும். 

6.திறன் கமம்பாடு & கதாழில்முவனவு அவமச்ேகமானது எந்த நிறுவனத்துடன் இவணந்து 

திறன் கமம்பாட்டுத் தளத்வத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

A) மமக்கரரசரப்ட் 

B) இன்கபரசிஸ் 

C) கபஸ்புக் 

D) ஐ பி எம் (IBM)  

 திறன் கமம்பாடு & கதாழில்முவனவு அவமச்ேகத்தின் உதவியுடன் பயிற்சி இயக்குநரகமானது IBM 

நிறுவனத்துடன் இவணந்து திறன் கமம்பாட்டுத் தளத்வத கதாடங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. இந்தத் 

திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, IBM நிறுவனம் இவணந்து உருவாக்கி வடிவவமத்த தகவல் கதாழினுட்பம், 

கநட்கவார்க்கிங் மற்றும் கமகக்கணிவம ஆகியவற்றில் ஈராண்டுகாை கமம்பட்ட பட்டயப்படிப்வப, 

கதாழில்துவற பயிற்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் கதசிய திறன் பயிற்சி நிறுவனங்களுக்கு வைங்கப்படும். 

 இத்தளம், மாணவர்களுக்கு அறிவாற்றல் திறன்கள் மற்றும் ஆளுவம பற்றிய தனிப்பட்ட மதிப்பீட்வட, 

‘MyInnerGenius’ ஊடாக மாணவர்களுக்கு வைங்கும். பின்னர் அவர்கள் டிஜிட்டல் கதாழினுட்பங்கவளப் 

பற்றிய அடிப்பவட அறிவவக் கற்றுக்ககாள்வார்கள், அத்துடன் விண்ணப்பம் எழுதுதல், சிக்கலுக்குத் 

தீர்வு காணல் மற்றும் தகவல் கதாடர்பு கபான்ற கதாழில்முவற திறன்கவளயும் கற்றுக்ககாள்வார்கள். 

7.காைநிவைக்கான மண் & நீர்வள கமைாண்வம கதாடர்பான ேர்வகதே மாநாடு கதாடங்கிய 

நகரம் எது? 

A) புது தில்லி  

B) பரரிஸ் 

C) ஜகரழும்பு 

D) கரத்மரண்டு 

 காைநிவை திறன்மிக்க கவளாண்வம மற்றும் ேர்வகதே உணவு மற்றும் வாழ்வாதார பாதுகாப்புக்கான 

மண் மற்றும் நீர்வள கமைாண்வம கதாடர்பான ேர்வகதே மாநாடு புது தில்லியில் உள்ள கதசிய 

கவளாண் அறிவியல் வமய வளாகத்தில் கதாடங்கியது. 

 உைக மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு ேங்கம் (WASWAC), சீனா மற்றும் அகமரிக்காவின் ேர்வகதே மண் 

பாதுகாப்பு அவமப்பு (ISCO) ஆகியவற்றுடன் இவணந்து இந்திய மண் பாதுகாப்பு ேங்கம் இம்மாநாட்வட 

ஏற்பாடு கேய்துள்ளது. இம்மாநாட்டில் சீனா, ஜப்பான், ஸ்கபயின் மற்றும் எகிப்து கபான்ற 21 நாடுகவளச் 

கேர்ந்த கமாத்தம் 400 பிரதிநிதிகள் பங்ககற்கின்றனர். 
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8. CARAT-2019 என்பது பின்வரும் எந்த இரு நாடுகளுக்கிவடகயயான மிகப்கபரிய கடற்பவட 

பயிற்சியாகும்? 

A) பிரரன்ஸ் மற்றும் இந்தியர 

B) இந்தியர மற்றும் இலங்மக 

C) ஐக்கிய அஜமரிக்க நரடுகள் (USA) மற்றும் வங்ககதசம்  

D) இலங்மக மற்றும் வங்ககதசம் 

 ‘Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) – 2019’ என்ற கபயரில் அகமரிக்கா-வங்ககதேம் 

இவடயிைான மிகப்கபரிய கடற்பவட பயிற்சியின் இரண்டாம் கட்டம் ேட்கடாகிராமில் கதாடங்கியது. 

அது, நவம்பர் 4-7 வவர பல்கவறு பயிற்சிகளுடன் நடத்தப்படும். இருநாடுகளின் கடற்பவடயினரின் 

கேயல்பாட்டு நடவடிக்வககள் குறித்து நன்கு புரிந்துககாள்ளவும், பல்கவறு தத்துவார்த்த மற்றும் 

நவடமுவற பயிற்சிகள் மூைம் கமம்பட்ட கதாழில்நுட்பத்வதப் பற்றி அறிந்துககாள்ளவும் இந்தப்பயிற்சி 

ஒரு நல்வாய்ப்வப வைங்குகிறது. 

9.எந்தத் கததியில், உைக சுனாமி விழிப்புணர்வு நாள் அனுேரிக்கப்படுகிறது? 

A) நவம்பர் 4 

B) நவம்பர் 6 

C) நவம்பர் 5  

D) நவம்பர் 7 

 ஆழிப்கபரவை குறித்த விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்தும் வவகயில் ஒவ்கவார் ஆண்டும் நவ.5 அன்று 

உைக சுனாமி விழிப்புணர்வு நாள் கவடப்பிடிக்கப்படுகிறது. எப்கபாதாவது ஒருமுவற அதிேயமாக 

கநரக்கூடிய ஓர் இயற்வக சீற்றந்தான் ஆழிப்கபரவை. ஆனால் இது மிகவும் பயங்கரமானது. கடந்த 

100 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட 58 ஆழிப்கபரவைகளால் மட்டும் சுமார் 2,60,000 கபர் மாண்டுள்ளார்கள். 

10.டனகில் மந்தநிவையுடன் (Danakil Depression) கதாடர்புவடய ஆப்பிரிக்க நாடு எது? 

A) ஜமரரரக்ககர 

B) எத்திகயரப்பியர  

C) அல்ெீரியர 

D) ஜகன்யர 

 எத்திகயாப்பியாவில் உள்ள டனகில் பகுதியானது உயிரினங்கள் இயற்வகயாக வாழ்வதற்ககற்ற 

சூைைவமப்வபக் ககாண்டிருக்கவில்வை என அண்வமய ஆய்கவான்று கதரிவித்துள்ளது. கேல்கள் 

உவடந்துகபாகும் அளவுக்கு கமக்னீசியத்தின் தாக்கம் நிவறந்த உப்புநீரும், மிகக்குவறந்த pH மதிப்பும் 

அதீத உப்புத்தன்வமககாண்ட சூைலுகம அச்சூழ்நிவைக்குக் காரணமாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                2019 நவம்பர்  06  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          5 

 வடகிைக்கு எத்திகயாப்பியாவில் கபரும்பிளவுப் பள்ளத்தாக்கின் வடக்கு முவனயில் அவமந்துள்ள இது, 

உயிருள்ள எரிமவைகளால் கேங்கடலிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. கடல் மட்டத்திலிருந்து 100 

மீட்டருக்கும் கீகை அவமந்துள்ள உைகின் சிை பகுதிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். அங்குள்ள நீர்நிவைகள் 

அவனத்தும் ஆவியாதலின் காரணமாக இந்தச்ேமகவளி உருவாகிறது. 10 இைட்ேம் டன்களுக்கும் 

அதிகமான உப்பு இப்பகுதியில் படர்ந்து மூடப்பட்டுள்ளது. 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 திருகநல்கவலி மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கும் மாவட்ட கதசிய தகவலியல் கதாழில்நுட்பத்துவறக்கும், 

‘Digital Transformation Award-2019’ என்னும் விருது ‘Goverance–Now’ என்ற கதசிய குழு மூைம் புது 

தில்லியில் வைங்கப்பட்டது. இவ்விருது அரசு துவறயில் மின்னணு மாற்றம் என்ற அடிப்பவடயில், கடந்த 

2019 நாடாளுமன்ற கபாதுத்கதர்தலில் மாவட்டத்தில் உள்ள 2979 வாக்குச்ோவடி வமயங்களிலும் 

புவிோர் அவமப்பு மூைமாக கண்காணித்து சிறப்பான முவறயில் கதர்தவை நடத்தியவமக்காக 

மாவட்ட அளவிைான மின்னணு மாற்றத்துக்காக வைங்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘அலார் ட ால் – Allar Dol’ என்ற இஸ்லாமிய அமைப்மை தம செய்துள்ள நாடு எது? 

A) இந்தியா 

B) வங்கததசம்  

C) பாகிஸ்தான் 

D) இலங்கக 

 சைாது அமைதிக்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்ைதால், ‘அலார் ட ால்’ என்ற இஸ்லாமிய அமைப்மை வங்கடதெ 

அரசு தம செய்துள்ளது. வங்கடதெத்தில் தீவிரவாதத்திற்காக தம செய்யப்ைட்  9ஆவது இஸ்லாமிய 

குழு இதுவாகும். ஆயுதப்டைாராட் த்தின் மூலம் கலீைகத்மத நிறுவும் டநாக்கத்து ன் 1995இல் ‘அலார் 

 ால்’ உருவாக்கப்ைட் து. 

 2004ஆம் ஆண்டில், அவ்வமைப்பு, தம செய்யப்ைட்  டைாராட் க் குழுவான ஜைாஅதுல் முஜாஹிதீன் 

வங்கடதெத்து ன் (JMB) இமைந்தது. 2005ஆம் ஆண்டு ந ந்த சதா ர் குண்டுசவடிப்மைத்சதா ர்ந்து 

JMBஇன் தமலவர்கள் மகது செய்யப்ைட்  பின்னர், அதன் தமலவர்கள் சிலர் அலார் ட ாமல மீண்டும் 

கட் மைத்தனர். 

2. “GV-971” என்னும் ஆல்மெைர் டநாய்க்கான (Alzheimer’s disease) உலகின் முதல் ைருந்மத 

அண்மையில் அங்கீகரித்த நாடு எது? 

A) சீனா  

B) இந்தியா 

C) ஐக்கிய அமமாிக்க நாடுகள் 

D) பிரான்ஸ் 

 அல்மெைர் டநாய்க்கான உலகின் முதல் ைல்-இலக்கு ைற்றும் கார்டைாமைட்டரட் அடிப்ைம யிலான 

“GV-971” என்னும் ைருந்தானது ைழுப்புநிற ஆல்காவிலிருந்து எடுக்கப்ைடுகிறது. வீட்டில் வளர்க்கப்ைடும் 

க ற்ைாசி ொர்ந்த இந்த ைருந்துக்கு அண்மையில் சீனா ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 உலசகங்கிலும் உள்ள ைருந்து நிறுவனங்களால் அல்மெைர் டநாய்க்காக உருவாக்கப்ைட்  320க்கும் 

டைற்ைட்  ைருந்துகளில், ைருத்துவப் ைரிடொதமனயில் இந்த ஒரு ைருந்து ைட்டுந்தான் சவற்றிசைற்றது. 

வாய்வழியாக எடுக்கப்ைடும் இந்த ைருந்தின் மூலம், அல்ெமைர் டநாயின் டலொன ைற்றும் மிதைான 

வடிவங்களுக்கு சிகிச்மெயளிக்க முடியும். டைலும், அறிவாற்றமலயும் டைம்ைடுத்த இயலும். அல்மெைர் 

டநாய் என்ைது மீளமுடியாத ஒரு மூமளக்டகாளாறாகும். இது நிமனவுகள், சிந்தமனத்திறன் ைற்றும் 

எளிய ைணிகமளச் செய்வதற்கான திறமன சைதுவாக அழிக்கிறது. 
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3.கார்ைன் பிரீப்பில் சவளியி ப்ைட்  ஒரு ைகுப்ைாய்வின்ைடி, இந்தியாவின் CO2 உமிழ்வானது 

2019ஆம் ஆண்டில் எத்தமன ெதவீதைாகக் குமறயும்? 

A) 3 % 

B) 4 % 

C) 1 % 

D) 2 %  

 கார்ைன் பிரீப்பில் (Carbon Brief) சவளியி ப்ைட்  ஒரு ைகுப்ைாய்வின்ைடி, இந்தியாவின் கரியமிலவாயு 

(CO2) உமிழ்வு வளர்ச்சியானது ந ப்ைாண்டில் (2019) இரண்டு ெதவீதைாகக் குமறந்துவிடும் என்று 

எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது. நிலக்கரி அடிப்ைம யிலான மின்னுற்ைத்தியில் ைந்தைான வளர்ச்சி ைற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அடிப்ைம யிலான மின்னுற்ைத்தியில் மிமகயான வளர்ச்சியின் காரைைாக 

2001ஆம் ஆண்டிலிருந்து எந்தசவாரு ஆண்டிலும் காைப்ைடும் வரு ாந்திர அதிகரிப்மைவி  2019இல் 

உமிழ்வு குமறவாகடவ உள்ளது. 

 எண்சைய் டதமவயின் வளர்ச்சி 2019ஆம் ஆண்டின் முதல் எட்டு ைாதங்களில் 2.6 ெதவீதம் என 

குமறந்துள்ளது. இது 2018ஆம் ஆண்டில் 4.6 ெதவீதம் எனவும், க ந்த 10 ஆண்டுகளில் ெராெரியாக 5 

ெதவீதம் எனவும் இருந்தது. ‘Carbon Brief’ என்ைது உமிழ்வு & CO2 ஆகியவற்றின் டைாக்குகமளக் 

கண்காணிக்கும் ஒரு வமலத்தளைாகும். 

4.ைாஸ்டகாவில் ந ந்த IRIGC – M & MTC கூட் த்திற்கு இமைந்து தமலமைதாங்கிய இந்திய 

தமலவர் யார்? 

A) பியூஷ் தகாயல் 

B) மவங்ககயா 

C) இராஜ்நாத் சிங்  

D) நதரந்திர தமாடி 

 ைாஸ்டகாவில் ந ந்த 19ஆவது இராணுவம் ைற்றும் இராணுவ-சதாழில்நுட்ை ஒத்துமைப்பு சதா ர்ைான 

இந்தியா-இரஷ்ய அரசுகளுக்கு இம டயயான ஆமையத்தின் (IRIGC – M & MTC) கூட் த்திற்கு 

ைத்திய ைாதுகாப்பு அமைச்ெர் இராஜ்நாத் சிங் ைற்றும் இரஷ்ய ைாதுகாப்பு அமைச்ெர் சஜனரல் செர்ஜி 

ட ாயுக் ஆகிடயார் இமைந்து தமலமைதாங்கினர். 

 முக்கிய ைாதுகாப்பு தளங்களின் விற்ைமனக்குப் பின்னான ஆதரவுக்காக குறிப்பிட்  ைணிக்குழுக்கமள 

உருவாக்க இருதரப்பினரும் ஒப்புக்சகாண்டுள்ளனர். உத்தரபிரடதெ தமலநகரம் இலக்டனாவில் பிப்.5 

முதல் 8 வமர நம சைறவுள்ள DEFEXPO-2020இல் இரஷ்யாவின் ைங்டகற்மை இரஷ்ய ைாதுகாப்பு 

அமைச்ெர் உறுதிப்ைடுத்தியுள்ளார். ‘இந்தியாவில் தயாரிப்டைாம்’ என்னும் திட் த்தின்கீழ் இந்தியாவின் 

ைாதுகாப்பு திறன்கமள அதிகரிப்ைதில் இரஷ்யா தனது முழு ஆதரமவயும் அளித்து வருகிறது. 
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5. “டைாகன் இராடகஷ் நாட்டியா எவாம் ெம்ைன் ெைடரா” என்ற நா க விைாமவ ஏற்ைாடு 

செய்யவுள்ள ைாநில / யூனியன் பிரடதெ அரசு எது? 

A) மத்தியப்பிரததசம் 

B) உத்தரப்பிரததசம் 

C) பஞ்சாப் 

D) தில்லி  

 புகழ்சைற்ற நா க ஆசிரியர் டைாகன் இராடகசுக்கு அஞ்ெலி செலுத்தும் வமகயில், “டைாகன் இராடகஷ் 

நாட்டிய எவாம் ெம்ைன் ெைடரா” என்ற 4 நாள் திருவிைாமவ தில்லி அரசின் கமல ைற்றும் கலாொர 

பிரிவான, “ொகித்திய கலா ைரி த்” நவ.11 முதல் கைணி அரங்கில் ந த்துகிறது. நா கத்துமறயில் 

வரவிருக்கும் திறமையாளர்களுக்கு ஒரு தளத்மத வைங்குவடத இந்நிகழ்வின் டநாக்கைாகும். 

 1950களில் ‘நய் கைானி’ (புதிய சிறுகமத) என்ற ஹிந்தி இலக்கிய இயக்கத்தின் பின்னணியில் 

இருந்தவர்களுள் ஒருவராக இராடகஷ் அறியப்ைடுகிறார். டைலும், 1958ஆம் ஆண்டில் “ஆ ாத் கா ஏக் 

தின்” என்ற தமலப்பில் முதல் நவீன ஹிந்தி நா கத்மதயும் அவர் எழுதினார். 

6.ைத்திய கப்ைல் டைாக்குவரத்து அமைச்ெகைானது எந்த நகரத்தில், முதலாவது BIMSTEC 

துமறமுகங்கள் ைாநாட்ம  ந த்துகிறது? 

A) மகாச்சி 

B) விசாகப்பட்டினம்  

C) மும்கப 

D) மகால்கத்தா 

 வங்கக்க ல் ைல்துமற சதாழில்நுட்ை ைற்றும் சைாருளாதார ஒத்துமைப்புக்கான அமைப்மைச் (BIMSTEC) 

டெர்ந்த நாடுகளின் முதலாவது துமறமுகங்கள் ைாநா ானது நவம்ைர் 7-8 ஆகிய டததிகளில் ஆந்திர 

ைாநிலம் விொகப்ைட்டினத்தில் நம சைறுகிறது. இம்ைாநாட்ம  ைத்திய கப்ைல் துமற இமையமைச்ெர் 

ைன்சுக் ைாண் வியா சதா ங்கிமவத்தார். 

 BIMSTEC நாடுகளின் இந்த முதலாவது துமறமுக ைாநாடு ஏற்றுைதி, இறக்குைதி வர்த்தகம் ைற்றும் 

கப்ைல் டைாக்குவரத்துகமள அதிகரிப்ைதன் மூலம், சைாருளாதார ஒத்துமைப்மை அதிகரிப்ைதற்கான 

ொத்தியக்கூறுகமள ஆராயும் என எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது. சதற்காசியா ைற்றும் சதன்கிைக்காசியாவில் 

உள்ள வங்கடதெம், இந்தியா, மியான்ைர், இலங்மக, தாய்லாந்து, பூ ான் ைற்றும் டநைாளம் ஆகிய 

நாடுகள் BIMSTEC அமைப்பில் உறுப்பினர்களாக உள்ளன. 
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7. இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இம யில் “Tiger TRIUMPH” என்ற முதலாவது முப்ைம  

டெமவகள் ையிற்சி ந த்தப்ைடுகிறது? 

A) ஐக்கிய அமமாிக்க நாடுகள் (USA)  

B) பிரான்ஸ் 

C) மஜா்மனி 

D) ஸ்மபயின் 

 இந்தியாவும் அசைரிக்காவும் இமைந்து விொகப்ைட்டினம் ைற்றும் காக்கிநா ாவில் “Tiger TRIUMPH” 

என்ற சையரில் தங்களின் முதல் முப்ைம  இராணுவப் ையிற்சிமய ந த்தவுள்ளன. ஒருங்கிமைந்த 

ைாதுகாப்புப் ைணியாளர்களின் (Integrated Defence Staff) தமலமையகத்தின் தமலமையில் இந்தப் 

ையிற்சிகள் ஏற்ைாடு செய்யப்ைட்டுள்ளன. இது ைனிதடநய அடிப்ைம யிலான நிவாரை ந வடிக்மககள் 

ைற்றும் டைரி ர் மீட்பு ந வடிக்மககளில் கவனம் செலுத்தும். 

8. ந ப்ைாண்டுக்கான (2019) TATA Literature Live! வாழ்நாள் ொதமனயாளர் விருதுக்கு சதரிவு 

செய்யப்ைட்டுள்ளவர் யார்? 

A) சாந்தா தகாகதல  

B) அருண் தகாலகா் 

C) K சச்சிதானந்தன் 

D) பாவ் பஞ்ச்பாய் 

 ந ப்ைாண்டுக்கான (2019) TATA Literature Live! வாழ்நாள் ொதமனயாளர் விருதானது எழுத்தாளரும் 

சைாழிசையர்ப்ைாளரும் திமர-விைர்ெகருைான ொந்தா டகாகடலவுக்கு வைங்கப்ைட்டுள்ளது. ைகாராட்டிர 

ைாநிலம் தகானு நகரத்தில் 1939இல் பிறந்த அவர், அண்மையில் தனது நிமனவுக்குறிப்ைான “One 

Foot on the Ground: A Life Told Through the Body” என்ற நூமல சவளியிட் ார். 2015ஆம் ஆண்டில் 

இமெநா க அகா மி விருமத அவர் சைற்றார். கவிஞர் K ெச்சிதானந்தன் அவர்கள் ந ப்ைாண்டுக்கான 

(2019) TATA Literature Live! கவிஞர் என அறிவிக்கப்ைட் ார். 

9.ந ப்ைாண்டுக்கான (2019) இராஜாராம் டைாகன் ராய் விருதுக்கு டதர்வு செய்யப்ைட்டுள்ள பிரைல 

இதைாளர் யார்? 

A) அகில் ES 

B) மசளரப் துக்கல்  

C) P G உன்னி கிருஷ்ணன் 

D) குலாப் தகாத்தாாி  

 இராஜஸ்தான் ைத்திரிமக குழுைத்தின் தமலவரான குலாப் டகாத்தாரி, ந ப்ைாண்டுக்கான (2019) 

இராஜாராம் டைாகன் ராய் விருதுக்கு டதர்வுசெய்யப்ைட்டுள்ளார். ைத்திரிமகத் துமறயில் அவரது சிறந்த 
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ைங்களிப்மை சகளரவிக்கும் விதைாக, டதசிய ைத்திரிமக நாளன்று, இந்திய ைத்திரிமக கவுன்சில் (PCI) 

அவருக்கு இந்த விருமத வைங்கி சகளரவிக்கும். 

10. Harmonized System குறியீடு என்ைது எந்தத் துமறயு ன் சதா ர்பும யது? 

A) காப்பீடு 

B) கிராமப்புற வங்கி 

C) காதி  

D) மருத்துவம் 

 ஏற்றுைதியின்டைாது காதித் தயாரிப்புகமள பிரத்திடயகைாக வமகப்ைடுத்துவதற்காகவும், இந்தியாவில் 

தயாரிக்கப்ைடும் சைாதுவான ஜவுளி தயாரிப்புகளிலிருந்து காதித் தயாரிப்புகமள தனியாகப் பிரித்து 

வமகப்ைடுத்துவதற்காகவுைாக ைத்திய வர்த்தகம் & சதாழிற்துமற அமைச்ெகைானது ஓர் ஒத்திமெந்த 

அமைப்புக் குறியீட்ம  (Harmonized System Code - HS) சவளியிட்டுள்ளது. 

 HS குறியீடு என்ைது உலக சுங்க அமைப்ைால் உருவாக்கப்ைட்  6 இலக்கங்கள்சகாண்  ஓர் அம யாள 

குறியீ ாகும். அது, சுங்க அதிகாரிகளால், தயாரிப்புகள் ெர்வடதெ எல்மலகமள க க்க அனுைதிப்ைதற்கு 

ையன்ைடுத்தப்ைடுகிறது. தயாரிப்புகளின் வமகப்ைாட்டிற்கான ஒரு ைன்னாட்டுப் சையரி ல் முமறயாகும் 

இது. சுங்க டநாக்கங்களுக்காக வர்த்தகையைாக்கப்ைட்  சைாருட்கமள சைாதுவான அடிப்ைம யில் 

வமகப்ைடுத்துவதற்கு இது அனுைதிக்கிறது. 1974ஆம் ஆண்டில் ந ந்த கிடயாட்ட ா ைாநாட்டில் 

உருவாக்கப்ைட்  இந்தக்குறியீடு, தற்டைாது 200க்கும் டைற்ைட்  நாடுகளால் ையன்ைடுத்தப்ைடுகிறது. 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தஞ்ொவூர் சைரியடகாவிலில் ைாைன்னர் இராஜராஜ டொைனின் 1034ஆம் ஆண்டு ‘ெதய விைா’ சிறப்ைாக 

சகாண் ா ப்ைட் து. 

 சைண் குைந்மதகளுக்கு எதிரான ைாலியல் குற்றங்களில் ைாதிக்கப்ைட் வர்களுக்கு ைனதளவிலும், 

உளவியல் ைற்றும் ெட் ரீதியாக ஆடலாெமனகள் வைங்கவும், உதவிபுரியவும் ‘டதாழி’ என்ற 

திட் த்மத சென்மன காவல் ஆமையர் A K விஸ்வநாதன் சதா ங்கிமவத்தார். ‘டதாழி’ அமைப்பில் 

செயல்ைடும் சைண் காவலர்களுக்கு நிர்ையா முத்திமரயும், இளஞ்சிவப்பு வண்ைச் சீரும யும் 

வைங்கப்ைட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.2019 டாக்கா லிட் விழாவில் விருதுவென்ற அபிசேக் ேர்கார், எந்த மாநிலத்ததச் சேர்ந்தெர்? 

A) மேற்கு வங்கே்  

B) ேகாராஷ்டிரா 

C) பீகாா் 

D) ஜாா்க்கண்ட் 

 டாக்கா இலக்கிய விழாவின் ஒன்பதாெது பதிப்பில், சமற்கு ெங்கத்ததச் சேர்ந்த எழுத்தாளர் அபிசேக் 

ேர்கார் மற்றும் ெங்கசதே கவிஞர் ச ாபிக்ேமான் ச ானி ஆகிசயாருக்கு ‘Gemcon இளம் இலக்கிய 

விருது’ம் ‘Gemcon இளங்கவி விருது’ம் ெழங்கப்பட்டன. அபிசேக் மற்றும் ச ாபிக்ேமான் ஆகிசயார் 

முதறசய தங்களது தகவயழுத்துப் பி திகளான ‘நிஷித்சதா’ மற்றும் ‘சதாேர் தமசத ச ாங்’ 

ஆகியெற்றுக்காக இவ்விருதுகதள வென்றுள்ளனர். 

2. 100 T20 ேர்ெசதே சபாட்டிகதள முடித்த முதல் இந்திய கிரிக்வகட் வீ ர் யார்? 

A) இரவீந்திர ஜமடஜா 

B) விராட் மகாலி 

C) மராகித் சா்ோ  

D) திமேஷ் காா்த்திக் 

 ெங்கசதேத்துக்கு எதி ான 2ஆெது சபாட்டியின்சபாது களமிறங்கிய ச ாகித் ேர்மா, 100 T20 ேர்ெசதே 

சபாட்டிகதள முடித்த முதல் இந்திய கிரிக்வகட் வீ ரும் உலக அளவில் இ ண்டாெது வீ ரும் ஆனார். 

பாகிஸ்தான் அணிதயச்சேர்ந்த சோயப் மாலிக் (111 ஆட்டங்கள்) 100 T20க்கும் சமற்பட்ட ேர்ெசதே 

சபாட்டிகளில் விதளயாடிய ஒச  வீ  ாக உள்ளார். ச ாகித் ேர்மா, முன்னதாக வி ாட் சகாலியின் 

ோததனதய விஞ்சி T20Iஇல் அதிக இ ன்கள் எடுத்தெர் என்ற வபருதமதயப்வபற்றார். 

3.இந்தியாவின் புதிய அ சியல் ெத படத்தில் காலாபாணி பகுதிதய இதைப்பதற்கு எதிர்ப்பு 

வதரிவித்த நாடு எது? 

A) பாகிஸ்தாே் 

B) பூடாே் 

C) மநபாளே்  

D) வங்கமதசே் 

 இந்திய நாட்டின் புதிய அ சியல் ெத படத்தில், காலாபாணி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவுக்கும் 

சநபாளத்துக்கும் இதடயிலான ேர்ச்தேக்குரிய பி ச்ேதனயாக மாறியுள்ளது. இந்தியாவின் இந்த 

நடெடிக்தகக்கு சநபாள அ ோங்கம் ஆட்சேபதனகதள எழுப்பியுள்ளதுடன், காலாபாணி பி சதேம் 
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சநபாளத்திற்கு சமற்குக் சகாடியில் வதாதலவில் அதமந்துள்ளது எனக் கூறியுள்ளது. இந்தியாவின் 

புதிய அ சியல் ெத படத்தின்படி, காலாபாணி இந்திய நாட்டின் ஒருபகுதியாக காட்டப்பட்டுள்ளது. 

4.அண்தமயில் காலமான நெநீத சதவ் வேன், எந்த வமாழிோர்ந்த புகழ்வபற்ற கவிஞர்? 

A) ஒடியா 

B) ேராத்தி 

C) பபங்காலி  

D) பதலுங்கு 

 பி பல வபண்ணிய ெங்காள எழுத்தாளரும் கவிஞரும் ஆசிரியரும் இலக்கிய விமர்ேகருமான நெநீத 

சதவ் வேன் (81), நெம்பர் 7 அன்று வகால்கத்தாவில் காலமானார். 1992ஆம் ஆண்டில், ‘மகாசதவி 

ெர்மா’ பரிசு, 1999ஆம் ஆண்டில், ‘ோகித்ய அகாடமி’ விருது, 2000ஆம் ஆண்டில், ‘பத்மஸ்ரீ’ உட்பட பல 

வகள ெங்கள் மற்றும் பரிசுகதள அெர் வென்றுள்ளார். 

5.சகாொ கடற்கத யில், ‘ReSAREX–19’ என்ற பயிற்சிதய நடத்திய இந்திய ஆயுதப்பதட எது? 

A) இந்திய விோேப்படட 

B) இந்திய கடற்படட 

C) இந்திய இராணுவே் 

D) இந்திய கடமலார காவல்படட  

 இந்திய கடசலா  காெல்பதடயானது சகாொ கடற்கத யில், ‘ReSAREX-19’ என்னும் வபயரில் 

பி ாந்திய அளவிலான சதடல் & மீட்பு பயில ங்கம் மற்றும் பயிற்சிதய நடத்தியது. இந்திய கடசலா  

காெல்பதட என்பது இந்தியாவின் கடல்ோர் நலன்கதளப் பாதுகாக்கும் மற்றும் கடல்ோர் ேட்டங்கதள 

அமல்படுத்தும் ஓர் ஆயுதப்பதடயாகும். 

 இந்திய கடசலா  காெல்பதடயின் ஐந்து கப்பல்கள், இ ண்டு சேதக் உலங்குொனூர்திகள் ஆகியதெ 

இப்பயிற்சியின்சபாது பயன்படுத்தப்பட்டன. அசத செதளயில் சகாொ மாநில கடல்ோர் காெல்துதற, 

வபங்களூருவில் உள்ள இந்திய மிேன் கட்டுப்பாட்டு தமயம், துதறமுகங்களின் சகப்டன், சகாொ 

மாநில நிர்ொகம், சகாொ மருத்துெக்கல்லூரி & சகாொவின் மர்மசகாொ துதறமுகம் ஆகியெற்றின் 

ெளங்களும் இதன்ேமயம் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

6.சேக் கலீபா பின் தேயீத் அல் நயான், எந்த நாட்டின் புதிய ஜனாதிபதியாக வதரிவு 

வேய்யப்பட்டுள்ளார்? 

A) துா்க்பேேிஸ்தாே் 

B) ஆப்காேிஸ்தாே் 

C) கஜகஸ்தாே் 

D) ஐக்கிய அரபு அேீரகே்  
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 ஐக்கிய அ பு அமீ கத்தின் உயர்மட்ட கவுன்சிலானது, ஐக்கிய அ பு அமீ கத்தின் அ சியலதமப்பின் 

விதிகளின்படி, நான்காெது ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு அதன் ததலெ ாக சேக் கலீபா பின் தேயீத் அல் 

நயாதன மீண்டும் சதர்ந்வதடுத்துள்ளது. அெ து தந்தத சேக் தேயீத் பின் சுல்தான் அல் நயான் 

காலமானததயடுத்து 2004 நெ.3இல் முதல்முதறயாக அெர் ஜனாதிபதியாக சதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார். 

7.எந்தப் பி பல அறிவியலாளரின் பிறந்தநாளன்று சதசிய புற்றுசநாய் விழிப்புைர்வு நாள் 

அனுேரிக்கப்படுகிறது? 

A) சத்மயந்திர நாத் மபாஸ் 

B) C V இராேே் 

C) ஹா் மகாவிந்த் மகாராோ 

D) மேடே் கியூாி  

 புற்றுசநாதய முன்கூட்டிசய கண்டறிதல் மற்றும் புற்றுசநாய்க்கு ெழிசகாலும் ொழ்க்தக முதறதய 

தவிர்த்தல் ஆகியதெ குறித்த விழிப்புைர்தெ ஏற்படுத்துெதன் மூலம் சதசிய அளவில் புற்றுசநாயின் 

தாக்கத்தத குதறப்பதத தடுக்கும் ததடகதள நீக்குெதற்காக ஒவ்சொர் ஆண்டும் நெம்பர் 7 அன்று 

இந்தியாவில் சதசிய புற்றுசநாய் விழிப்புைர்வு நாள் (National Cancer Awareness Day) 

கதடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

 நாட்டில் 2.9 மில்லியன் புற்றுசநாயாளிகள் இருப்பதாகவும், ஒவ்சொர் ஆண்டும் 1.1 மில்லியன் புதிய 

சநாயாளிகள் பதிொெதாகவும் கைக்கிடப்பட்டுள்ளது. புற்றுசநாயாளிகளில் மூன்றில் இ ண்டு சபர் 

புற்றுசநாயின் தீவி  கட்டத்தில்தான் கண்டறியப்படுகிறார்கள். 

8. IODAஇன் துதைத்ததலெ ாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள முதல் இந்தியர் யார்? 

A) இராமஜஷ் பரட்டி 

B) விேயா பசட்டி  

C) மோகித் குோா் 

D) நிதி சா்ோ 

 ேர்ெசதே அதமப்பு சமம்பாட்டுக் கழகத்தின் (IODA) துதைத்ததலெ ாக Dr. வினயா வேட்டி 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 1986இல் IODA வதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து இந்தப் பதவிக்கு சதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட 

முதல் இந்திய ாக வினயா வேட்டி உள்ளார். 2016ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் ெர்த்தகம் மற்றும் 

சமம்பாட்டு தமயம் (UNCTAD) ெழங்கிய மதிப்புமிக்க ‘எம்ப்வ வடக் வுமன் இன் பிசினஸ்’ விருது 

வபற்றெர் இெவ ன்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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9. ‘ேமுத்தி  ேக்தி-19’ என்ற இருத ப்பு கடல்ோர் பயிற்சிதய எந்த நாட்டுடன் இதைந்து இந்திய 

கடற்பதட நடத்தியது? 

A) வியட்நாே் 

B) ேமலசியா 

C) இந்மதாமேசியா  

D) ோலத்தீவு 

 அண்தமயில், இந்தியாவும் இந்சதாசனசியாவும் ெங்காள விரிகுடாவில், ‘ேமுத்தி  ேக்தி-19’ என்னும் 

இருத ப்பு கடல்ோர் பயிற்சிதய சமற்வகாண்டன. இக்கூட்டுப்பயிற்சிகள் தத சமல் சபார் பயிற்சிகள், 

ொன்பாதுகாப்பு பயிற்சிகள், துப்பாக்கிச்சூடு பயிற்சிகள், உலங்கூர்தி வேயல்பாடுகள் ஆகியெற்றில் 

கெனம் வேலுத்தியது. ‘கருடா ேக்தி’ என்பது இந்தியாவுக்கும் இந்சதாசனசியாவுக்கும் இதடயிலான 

கூட்டு இ ாணுெப் பயிற்சியாகும். 

10.கட்டைம் வேலுத்துதல் வதாடர்புதடய சேதெகளுக்காக எந்த ெங்கியுடன் அ சு மின்-ேந்தத 

(GeM) கூட்டுசேர்ந்துள்ளது? 

A) பமராடா வங்கி 

B) பாரத ஸ்மடட் வங்கி 

C) பசே்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்தியா  

D) மதோ வங்கி 

 கட்டைம் வேலுத்துதல் வதாடர்புதடய சேதெகளுக்காக வேன்ட் ல் பாங்க் ஆப் இந்தியா ெங்கியுடன் 

அ சு மின்-ேந்தத (GeM) கூட்டுசேர்ந்துள்ளது. இந்தக் கூட்டணியின் மூலம், GeM கைக்குகள் மூலம் 

பைப்பரிமாற்றம், மின்-வேயல்திறன் ெங்கி உத்த ொதங்கள் மற்றும் தளத்தில் பதிவுவேய்யப்பட்ட 

பயனர்களுக்கு ெருொய் பைம் தெப்பு உள்ளிட்ட பல சேதெகதள வேன்ட் ல் பாங்க் ஆப் இந்தியா 

ெங்கியால் ெழங்க முடியும். 

 கட்டைம் வேலுத்துதல் மற்றும் பல்செறு ெங்கி சேதெகளுக்கான ஒருங்கிதைப்சப GeMஇன் 

முன்னுரிதமகளில் ஒன்றாகும். இதத வேயல்படுத்துெதற்காக GeM ஆனது பதிவனட்டு வபாதுத்துதற 

மற்றும் தனியார் ெங்கிகளுடனான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் ஏற்கனசெ தகவயழுத்திட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2022 மகளிர் ஹாக்கி உலகக்ககாப்பையின் இபை வழங்குநர்களாக ஸ்பையினும் எந்த 

நாடும் கதர்வுபெய்யப்ைட்டுள்ளன? 

A) இத்தாலி 

B) பிரான்ஸ் 

C) பபாலந்து 

D) நநதா்லாந்து  

 2023ஆம் ஆண்டு ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்ககாப்பைபய இந்தியா நடத்தவுள்ளதாக ெர்வகதெ ஹாக்கி 

கூட்டபமப்பின் நிர்வாகக்குழு அறிவித்துள்ளது. 2022ஆம் ஆண்டு மகளிர் ஹாக்கி உலகக்ககாப்பைக் 

-கான இபை வழங்குநர்களாக ஸ்பையினும் பநதர்லாந்தும் உறுதிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. 2023 

ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்ககாப்பைப் கைாட்டிகள் ஜன.13 முதல் 29 வபை நபடபைறும். 2022 மகளிர் 

உலகக்ககாப்பைப் கைாட்டிகள் ஜூபல 1-17 முதல் நபடபைறும். கைாட்டிகள் நபடபைறவுள்ள இடங்கள் 

கைாட்டிகபள நடத்தும் நாடுகளால் பின்னர் அறிவிக்கப்ைடும். 

2.கூகிள் இந்தியாவில் நாட்டு கமலாளைாக (Country Manager) நியமிக்கப்ைட்டுள்ளவர் யார்? 

A) சஞ்சய் குப்தா  

B) நெய் குமாா் 

C) அெய் நெயின் 

D) ருஷிராெ் பவாா் 

 கூகிள் இந்தியா தனது புதிய நாட்டு கமலாளைாகவும், இந்தியாவுக்கான விற்ைபன & பெயல்ைாடுகளின் 

துபைத்தபலவைாகவும் ெஞ்ெய் குப்தாபவ நியமித்துள்ளது. ஸ்டார் மற்றும் டிஸ்னி இந்தியாவின் 

முன்னாள் நிர்வாக இயக்குநைான ெஞ்ெய் குப்தா, இந்திய நாட்டில் இபையச்சுற்றுச்சூழல் அபமப்பை 

விரிவுைடுத்துவதற்கான கூகிளின் முயற்சிகளுக்கு ைங்களிப்ைார். 

 அடுத்த ஆண்டின் பதாடக்கத்தில் இந்தப்ைதவிபய ஏற்றுக்பகாள்ளும் அவர் குருகிைாம், பஹதைாைாத் 

மற்றும் பைங்களூருபவ தளமாகக்பகாண்ட அணிகளுடன் பநருக்கமாக ைணியாற்றுவார். சீக்கவாயா 

ககபிடல் இந்தியாவில் கெருவதற்காக கூகிபளவிட்டுபவளிகயறிய இைாஜன் ஆனந்தபன அடுத்து 

ெஞ்ெய் குப்தா இப்ைதவிக்கு வந்துள்ளார். 

3. AIIMSஉடன் மைைணு கொதபனக்காக கூட்டிபைந்துள்ள அபமரிக்க ைல்கபலக்கழகம் எது? 

A) ஹாா்வா்ட் பல்கலலக்கழகம் 

B) ஸ்டான்பபாா்ட் பல்கலலக்கழகம் 

C) மிச்சிகன் பல்கலலக்கழகம்  

D) பயல் பல்கலலக்கழகம் 
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 மிச்சிகன் ைல்கபலயானது தில்லியில் உள்ள அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் (AIIMS) 

மற்றும் மணிப்ைாலில் அபமந்துள்ள கஸ்தூரிைா மருத்துவக்கல்லூரி ஆகியவற்றுடன் இபைந்து 

இந்தியாவில் மைைணு ைரிகொதபனபய விரிவுைடுத்தவுள்ளது. இதற்காக கதசிய சுகாதாை நிறுவனம் 

$2.3 மில்லியன் டாலபை மானியமாக வழங்கியுள்ளது. இந்த மானியம், வளர்ச்சிக்ககாளாறுகளுக்கு 

அடிப்ைபடயாக இருக்கும் மைைணு மாற்றங்கபள அபடயாளங்கண்டு உறுதிப்ைடுத்துவதற்கு மிச்சிகன் 

ைல்கபலக்கும் இந்திய மைபியலாளர்களுக்கும் உதவும். 

4.நீதி வழங்கல் குறித்த இந்தியாவின் முதல் தைவரிபெயில் முதலிடம் பிடித்துள்ள மாநிலம் எது? 

A) தமிழ்நாடு 

B) மகாராஷ்டிரா  

C) ஹாியானா 

D) பகரளா 

 ‘இந்திய நீதி வழங்கல் அறிக்பக – 2019’இன்ைடி, மகாைாஷ்டிை மாநிலம் தனது குடிமக்களுக்கு நீதி 

வழங்குவதில் முதலிடம் வகிக்கிறது. அபதத்பதாடர்ந்து ககைளா, தமிழ்நாடு, ைஞ்ொப் மற்றும் ஹரியானா 

ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. ஏழு சிறிய மாநிலங்களின் ைட்டியலில் (தலா ஒரு ககாடிக்கும் குபறவான 

மக்கள்பதாபகபகாண்ட மாநிலங்கள்) ககாவா முதலிடம் வகிக்கிறது. அபதத்பதாடர்ந்து சிக்கிம் மற்றும் 

ஹிமாச்ெலபிைகதெம் ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. இந்தத் தைவரிபெயில் ஜார்கண்ட், பீகார் மற்றும் 

உத்தைபிைகதெம் ஆகிய மாநிலங்கள் ைட்டியலின் கபடநிபலயில் உள்ளன. 

 இந்தத் தைவரிபெ ெமூக நீதி பமயம், Common Cause, காமன்பவல்த் மனித உரிபமகள் முன்பனடுப்பு, 

DAKSH, TISS-பிையாஸ் மற்றும் ெட்டப்பூர்வ பகாள்பகக்கான விதி பமயம் ஆகியவற்றுடன் 

இபைந்து டாடா அறக்கட்டபளயால் பவளியிடப்ைட்ட ‘இந்திய நீதி வழங்கல் அறிக்பக – 2019’இன் 

ஒருைகுதியாகும். 

5. ‘No Money for Terror’ என்ற மாநாட்பட நடத்திய நகைம் எது? 

A) நமல்பபாா்ன்  

B) புது தில்லி 

C) பாாிஸ் 

D) நியூயாா்க் 

 ஆஸ்திகைலியாவின் பமல்கைார்னில் நபடபைறும் ‘தீவிைவாதத்திற்கு நிதியுதவி கிபடயாது’ என்ற 

அபமச்ெர்கள் அளவிலான மாநாட்டில் ைங்ககற்கும் 5 உறுப்பினர்கள்பகாண்ட இந்தியக் குழுவிற்கு 

தபலபமகயற்று மத்திய உள்துபற இபையபமச்ெர் G கிஷன் பைட்டி பென்றுள்ளார். கதசிய 

புலனாய்வு முகபமயின் தபலபம இயக்குநர் உள்ளிட்ட உயைதிகாரிகளும் இந்தக் குழுவில் இடம் 

பைற்றுள்ளனர். 65 நாடுகளின் பிைதிநிதிகள் இந்த மாநாட்டில் கலந்து பகாண்டனர். 

 மாநாட்டில் கைசிய G கிஷன் பைட்டி, ‘தீவிைவாதத்திற்கு நிதியுதவி கிபடயாது’ என்ைது ைற்றிய அடுத்த 

மாநாட்பட 2020ஆம் ஆண்டில் இந்தியா நடத்தவிருப்ைதாக அறிவித்தார். 
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6. 2019-2021ஆம் ஆண்டுக்கான இந்தியப் பைருங்கடல் விளிம்பு நாடுகள் ெங்கத்தின் (IORA) 

தபலவைாக பைாறுப்கைற்றுள்ள நாடு எது? 

A) இஸ்பரல் 

B) இந்தியா 

C) நதன்னாப்பிாிக்கா 

D) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

 இந்தியப் பைருங்கடல் விளிம்புநாடுகள் ெங்கத்தின் (IORA) 2019-2021ஆம் ஆண்டுக்கான தபலவைாக 

ஐக்கிய அைபு அமீைகம் (UAE) பைாறுப்கைற்றது. IORAஇன் தபலவைாக, 19ஆவது IORA அபமச்ெர்கள் 

கூட்டத்பத நவ.7 அன்று அபுதாபியில், “Promoting a Shared Destiny and Path to Prosperity in the Indian 

Ocean” என்ற கருப்பைாருளில் நடத்தியது. 

 இதற்குமுன், 2017-2019ஆம் ஆண்படய காலகட்டத்தில் IORAஇன் தபலவைாக பதன்னாப்பிரிக்கா 

இருந்தது. வங்ககதெம், இந்தியப்பைருங்கடல் விளிம்புநாடுகள் ெங்கத்தின் (IORA) 2019-2021ஆம் 

ஆண்டுக்கான துபைத்தபலவைாக இருக்கும். 

7.பநருக்கடி கநை மருத்துவம் பதாடர்ைான 10ஆவது ஆசிய மாநாடு நபடபைற்ற நகைம் எது? 

A) மும்லப 

B) நசன்லன 

C) நபங்களூரு 

D) புது தில்லி  

 ஆசியா முழுபமக்குமான ஓர் அவெைகால ைைாமரிப்புத் திட்டத்பத வகுப்ைதற்காக அவெைநிபல 

மருத்துவத்துக்கான ஆசிய ெங்கம் (ASEM) மற்றும் இந்திய அவெைநிபல மருத்துவச் ெங்கம் (SEMI) 

ஆகியபவ இபைந்து ஏற்ைாடுபெய்த அவெைநிபல மருத்துவம் பதாடர்ைான ைத்தாவது ஆசிய 

மாநாட்பட இந்திய குடியைசு துபைத்தபலவர் M பவங்பகயா பதாடங்கிபவத்தார். நவ.7-10 வபை 

இந்த மாநாடு நடந்தது. 

8.இந்தியாவின் முதல் காற்றுமாசு வபலத்தள களஞ்சியமான, “IndAIR”ஐ பதாடங்கிய அபமப்பு 

எது? 

A) BARC 

B) CSIR  

C) DRDO 

D) ISRO 

 “IndAIR” என்னும் இந்தியாவின் முதல் வபலத்தள களஞ்சியத்பத (இந்திய காற்றின் தை வபலத்தள 

களஞ்சியம்) அறிவியல் மற்றும் பதாழில்துபற ஆைாய்ச்சி கவுன்சில் - கதசிய சுற்றுச்சூழல் பைாறியியல் 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்          2019 நவம்பர் 10 & 11 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          4 

ஆைாய்ச்சி நிறுவனம் (CSIR - NEERI) அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. தில்லி - NCR குறித்து 262 ஆய்வுகள் 

இந்தக் களஞ்சியத்தில் உள்ளன. 

 ஆைாய்ச்சியாளர்கள், பைாதுமக்கள், ஊடகங்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் வபலத்தள உள்ளடக்கத்பத 

எளிதில் அணுகக்கூடிய வபகயில் காற்றின் தைமான ஆைாய்ச்சி மற்றும் ஆய்வுகபள உருவாக்குவகத 

இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய கநாக்கமாகும். இபையத்திற்கு முந்பதய காலத்திலிருந்து சுமார் 700 

ைடிபயடுக்கப்ைட்ட பைாருட்கபள NEERI காப்ைகப்ைடுத்தியுள்ளது. இந்த 170 அறிக்பககள் மற்றும் 

ஆய்வுகள் தவிை, இந்தியாவில் காற்று மாசுைாடு ஆைாய்ச்சி மற்றும் ெட்டத்தின் வைலாற்பற வழங்க 1,215 

ஆய்வுக்கட்டுபைகள், 100 வழக்குகள் மற்றும் 2000க்கும் கமற்ைட்ட ெட்டங்கள் பதாகுக்கப்ைட்டுள்ளன. 

9.சிறப்பு ைாதுகாப்பு பிரிவு ெட்டமானது (Special Protection Group) இந்திய நாடாளுமன்றத்தால் 

எந்த ஆண்டில் இயற்றப்ைட்டது? 

A) 1987 

B) 1986 

C) 1988  

D) 1984 

 காங்கிைஸ் கட்சியின் இபடக்காலத்தபலவர் கொனியா காந்தி, ைாகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி 

ஆகிகயாருக்கு வழங்கப்ைட்டு வந்த SPG என்னும் சிறப்பு ைாதுகாப்பு பிரிபவ மத்திய அைசு திரும்ைப் 

பைற்றுள்ளது. 1985இல் பிைதமர், முன்னாள் பிைதமர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ை உறுப்பினர்களுக்கு 

ைாதுகாப்பு வழங்கும் கநாக்கில் SPG உருவாக்கப்ைட்டது. 

 முன்னாள் பிைதமர் இந்திைாகாந்தி ைடுபகாபல பெய்யப்ைட்ட பின்னர் இது உருவாக்கப்ைட்டது. இந்தியப் 

பிைதமர்கபளப் ைாதுகாப்ைதற்காக இந்தப் பிரிபவ அர்ப்ைணிக்கும் SPG ெட்டத்பத 1988ஆம் ஆண்டில் 

நாடளுமன்றம் நிபறகவற்றியது. 1991ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த இைாஜீவ் காந்தி ைடுபகாபலக்குப்பின்னர், 

அபனத்து முன்னாள் பிைதமர்களுக்கும் அவர்களது குடும்ைங்களுக்கும் குபறந்தது ைத்தாண்டு 

காலத்திற்கு SPG ைாதுகாப்பு அளிக்கும் விதமாக அச்ெட்டம் திருத்தப்ைட்டது. 

10.ெமற்கிருத ைாைதி விஸ்வ ெம்கமளனம் பதாடங்கப்ைட்ட நகைம் எது? 

A) சிம்லா 

B) புபன 

C) புது தில்லி  

D) இராஞ்சி 

 ைண்படய ெமற்கிருத பமாழியில் கருத்துக்கள், ககாட்ைாடுகள் மற்றும் ஆைாய்ச்சி முடிவுகபளப்ைற்றி 

விவாதிக்கும் ெமற்கிருத ைாைதி விஸ்வ ெம்கமளனம் என்னும் நிகழ்வு புது தில்லியில் பதாடங்கியது. 17 

நாடுகபளச்கெர்ந்த ஆயிைக்கைக்கான ெமற்கிருத ஆர்வலர்கள் இதில் கலந்துபகாள்கின்றனர்.  
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 ெமற்கிருத பமாழி வளர்ச்சியின் பவவ்கவறு கட்டங்கபள நிறுவும் மாதிரிகள் & விளக்கப்ைடங்கபளக் 

காட்சிப்ைடுத்தும், ‘ெமற்கிருதி பிைதர்ஷினி’ என்னும் கண்காட்சியும் அபமக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 திருமதி.இைம்யா ஸ்ரீகண்டன் (28), பதன்னிந்திய அளவில் (இந்திய வானூர்தி நிபலய ஆபைய 

வானூர்தி நிபலயங்கள்) முதலாவதாகவும், இந்திய வானூர்தி நிபலயங்கள் ஆபையத்தின் 

மூன்றாவது பைண் தீயபைப்பு ைணியாளைாகவும், பென்பன விமானநிபலயத்தில் இளநிபல 

உதவியாளர் (விமான நிபலய தீயபைப்பு நிபலயம்) ைணியில் கெர்ந்துள்ளார். இவர் பென்பன 

விமான நிபலயத்தில் ைணியில் கெருவதற்கு முன்ைாக, புது தில்லியில் உள்ள தீயபைப்பு ையிற்சி 

பமயத்தில் 4 மாத கால கடும்ையிற்சிபய கமற்பகாண்டார். 

 பென்பன - பைங்களூரு மற்றும் பென்பன - கன்னியாகுமரி பதாழில் வழித்தட திட்டங்கள் விபைவில் 

பதாடங்கவுள்ளதாக தமிழ்நாடு அைசு பதரிவித்துள்ளது. இதற்காக, ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி $451 

மில்லியன் மதிப்பிலான கடனுதவி வழங்கவுள்ளது. 

 அண்பமயில், தமிழ்நாட்டின் தபலநகைமான பென்பனயில் காற்று மாசு அதிகரித்தது. அதன் 

காைைமாக, காற்றின் மிகவும் கமாெமான நிபலக்குச் பென்றது (300-400) குறிப்பிடத்தக்கது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டுக்கான ‘ABLF குள ாபல் ஆசிய விருது’ வழங்கி கக ரவிக்கப்பட்ட இந்தியர் யார்? 

A) முகேஷ் அம்பானி 

B) கேளதம் அதானி 

C) அஸிம் பிகேம்ஜி 

D) குமாா் மங்ேலம் பிா்லா  

 ஆதித்யா பிர்லா குழுமத்தின் தலலவரான குமார் மங்கலம் பிர்லாவுக்கு ABLF குள ாபல் ஆசிய விருது 

வழங்கப்பட்டுள் து. பன்னாட்ட வில் ஆர்வத்லதயும் கவனத்லதயும் ஈர்க்கும் ஓர் ஆற்றல்வாய்ந்த தனி 

நபரின் வணிகத்தடம் மற்றும் சிறந்த அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றுக்காக இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. 

ஐக்கிய அரபு அமீரக அரசின் ஆதரவில் உள்  ஆசிய வர்த்தக தலலலமத்துவ மன்றமானது (ABLF) 

தற்ளபாது ளபச்சுக்கள், விருதுகள் மற்றும் கவளியீடுகள் என 3 வடிவங்களில் இயங்கி வருகிறது. 

2.அண்லமயில் காலமான பிரபல ளதர்தல் சீர்திருத்தவாதி T N ளேஷன், எத்தலன ஆண்டு 

காலத்திற்கு தலலலமத் ளதர்தல் ஆலையராக பதவிவகித்தார்? 

A) 6  

B) 4 

C) 5 

D) 7 

 முன்னாள் தலலலமத் ளதர்தல் ஆலையர் திருகநல்லல நாராயை ஐயர் ளேஷன் (87), நவம்பர் 10 

அன்று கேன்லனயில் காலமானார். ளதர்தல் விதிமீறல்கல  கட்டுப்படுத்த எடுத்த முலனப்பான 

நடவடிக்லகக ால் கபரிதும் அறியப்பட்டவர். மிகக்கடுலமயாக ளதர்தல் ஆலைய விதிகல  

அமல்படுத்தி தவறுகேய்யும் அரசியல்வாதிகளுக்கு சிம்மகோப்பனமாகத் திகழ்ந்தார். 

 உலகின் மிகப்கபரிய குடியரசு நாடான இந்தியாவில் மிகப்கபரிய ளதர்தல் சீர்த்திருத்தங்கல க் 

ககாண்டு வந்து உலலகளய திரும்பிப்பார்க்க லவத்தவர் எனும் ளநாக்கில், 1996ஆம் ஆண்டில் T N 

ளேஷனுக்கு ‘இரளமான் மகளேளே’ விருது வழங்கப்பட்டது. இவர், இந்தியாவின் தலலலமத் ளதர்தல் 

ஆலையராக 1990 - 1996 வலர பதவிவகித்தார். 

3.எந்த மத்திய துலை இராணுவப்பலடலய ITBPஉடன் இலைப்பதற்கு மத்திய உள்துலற 

அலமச்ேகம் முன்கமாழிந்துள் து? 

A) BSF   B) அஸ்ஸாம் ரேபிள்ஸ்  

C) CISF   D) SSB 
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 ேமீபத்தில், அஸ்ஸாம் லரபிள்லஸ இந்ளதா-திகபத்திய எல்லல காவல்பலடயுடன் (ITBP) இலைக்க 

ளவண்டும் என உள்துலற அலமச்ேகம் முன்கமாழிந்தது. தற்ளபாது, அஸ்ஸாம் லரபிள்ஸ் பலடயானது 

உள்துலற அலமச்ேகத்தின் நிர்வாக கட்டுப்பாட்டிலும், இராணுவத்தின் கேயல்பாட்டுக் கட்டுப்பாட்டிலும் 

(பாதுகாப்பு அலமச்ேகம்) உள் து. நிர்வாக கட்டுப்பாடு மற்றும் கேயல்பாட்டுக் கட்டுப்பாட்டின் இந்த 

இருலம ஒருங்கிலைப்பின் சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும் விதமாக உள் து. 

4.ளபார்ளடா (Fordow) எரிகபாருள் கேறிவூட்டல் ஆலல கதாடர்புலடய நாடு எது? 

A) ஈோன்  

B) ஆப்ோனிஸ்தான் 

C) இேஷ்யா 

D) ஐே்ேிய அகமாிே்ே நாடுேள் 

 ளபார்ளடா என்ற இடத்தில் மலலக்கடியில் உள்  ஆலலயில் கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில் நிறுத்தப்பட்ட 

யுளரனியம் கேறிவூட்டும் பணிலய ஈரான் மீண்டும் கதாடங்கியுள் து. 2015இல் ளமற்ககாள் ப்பட்ட 

அணுேக்தி ஒப்பந்தத்தின்படி, ஐந்து ேதவீத அ வுக்கு மட்டுளம யுளரனியத்லத கேறிவூட்டவுள் தாக 

ஈரான் கதரிவித்துள் து. 

5.ளதசிய கநடுஞ்ோலல எண் 766இல் (NH 766) ளபாக்குவரத்துக் கட்டுப்பாடுகல  நீக்கக்ளகாரி 

தீர்மானம் நிலறளவற்றியுள்  மாநில ேட்டமன்றம் எது? 

A) தமிழ்நாடு 

B) ோ்நாடோ 

C) கேேளா  

D) ஆந்திே பிேகதசம் 

 வடளகர த்தில் வாழும் மக்கள் சுதந்திரமாக பயணித்துச் கேல்வதற்கான உரிலமலயப் பாதுகாக்கும் 

விதமாக ளதசிய கநடுஞ்ோலல எண் 766 மீதான ளபாக்குவரத்துக் கட்டுப்பாடுகல  நீக்குமாறு மத்திய 

அரலேக்ளகாரி ளகர  மாநில ேட்டமன்றம் தீர்மானம் ஒன்லற நிலறளவற்றியுள் து. 

 ளகர  மாநிலம், ளகாழிக்ளகாடு முதல் கர்நாடகத்தின் ககால்ளலகல் வலர ளதசிய கநடுஞ்ோலல எண் 

766 வழித்தடம் உள் து. இவ்வழித்தடத்தில், கர்நாடகத்தில் உள்  பந்திபூர் வனவுயிரிகளுக்கான 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி அலமந்துள் து. இந்நிலலயில், பந்திபூர் கானகம் வழியாக இரவு 9 மணி முதல் 

காலல 6 மணி வலர வாகனங்கள் கேல்வதற்கு கர்நாடக மாநில அரசு தலட விதித்துள் து. 

6.அண்லமயில் காலமான இராமகாந்த் குண்ளடச்ோ, எந்தப் பாரம்பரிய ஹிந்துஸ்தானி இலே 

வடிவத்தில் புகழ்கபற்ற ளமலதயாக இருந்தார்? 

A) துருபத்    B) ேியால் 

C) தாோனா   D) ேசல் 
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 ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது கபற்ற துருபத் இலேக்கலல ளமலதயான் இராமகாந்த் குண்ளடச்ோ (56), நவம்பர் 8 

அன்று மத்தியப்பிரளதே தலலநகர் ளபாபாலில் காலமானார். 

7.ேர்வளதே கிரிக்ககட் ளபாட்டியில் அலர ேதம் அடித்த இ ம் இந்திய கிரிக்ககட்டா ரான ேபாலி 

வர்மா, எந்த மாநிலத்லதச் ளேர்ந்தவராவார்? 

A) ஹாியானா  

B) ஒடிசா 

C) உத்தேபிேகதசம் 

D) இோஜஸ்தான் 

 ேர்வளதே கிரிக்ககட் ளபாட்டியில் 15 ஆண்டுகள் மற்றும் 285 நாட்களில் அலரேதம் அடித்த இ ம் 

இந்திய கிரிக்ககட்டா ர் என்றகபருலமலய வீராங்கலன ேபாலி வர்மா கபற்றுள் ார். இந்தியாவுக்கும் 

ளமற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கும் இலடயிலான முதலாவது T20 ேர்வளதே ளபாட்டியின்ளபாது அவர் இந்தச் 

ோதலனலய நிகழ்த்தினார். அவர் தனது இந்தச் ோதலனயின் மூலம் கிரிக்ககட் ஜாம்பவான் ேச்சின் 

கடண்டுல்கரின் 30 வயது ோதலனலய முறியடித்துள் ார். 

8.உலக கபாரு ாதார மன்றத்தின் ஐம்பதாவது ஆண்டுக்கூட்டம் நலடகபறவுள்  நகரம் எது? 

A) புது தில்லி 

B) பாாிஸ் 

C) தாக ாஸ்  

D) நியூயாா்ே் 

 உலக கபாரு ாதார மன்றத்தின் ஐம்பதாவது ஆண்டு கூட்டம், வரும் 2020ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் 

சுவிச்ேர்லாந்தில் உள்  தாளவாஸில் நலடகபறவுள் து. நூற்றுக்கும் ளமற்பட்ட இந்திய தலலலம 

நிர்வாக அதிகாரிகள், பல்ளவறு அரசியல் கட்சிகளின் தலலவர்கள் மற்றும் ஹிந்தித் திலரயுலலகச் 

ளேர்ந்த பல்ளவறு நடிகர்கள் இதில் பங்ளகற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 ஆண்டுளதாறும் நலடகபறும் உலககங்கிலும் உள்  கேல்வந்தர்கள் மற்றும் ஆற்றல்வாய்ந்தவர்களின் 

இக்கூட்டம் இம்முலற இன்னும் மிக பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காரைம் 

இது அதன் ஐம்பதாவது ஆண்டு நிலறவாகும். 

9.எந்தக் கருப்கபாருளின்கீழ், நடப்பாண்டுக்கான (2019) BRICS உச்சிமாநாட்லட பிளரசில் 

நடத்துகிறது? 

A) BRICS: 4th Industrial Revolution 

B) BRICS: Economic Growth for an Innovative Future  

C) BRICS: Unite for Climate Awareness 

D) BRICS: Nature & Future 
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 11ஆவது BRICS உச்சிமாநாட்லட பிளரசில் அதன் தலலநகரமான பிளரசிலியாவில் நவம்பர் 13 முதல் 14 

வலர “BRICS: Economic Growth for an Innovative Future”என்ற கருப்கபாருளில் நடத்துகிறது. BRICS 

நாடுகள் – பிளரசில் (B), இரஷ்யா (R), இந்தியா (I), சீனா (C) மற்றும் கதன்னாப்பிரிக்கா (S) – உலகின் 

கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 23% பங்லகயும் உலக வணிகத்தில் 17% பங்லகயும் ககாண்டுள் து. 

10.நடப்பாண்டில் (2019) வரும் ேர்வளதே கதிரியல் நாளுக்கான கருப்கபாருள் என்ன? 

A) Cardiac Imaging 

B) Sports Imaging  

C) Emergency Imaging 

D) Brain Imaging 

 ேர்வளதே கதிரியல் நாள் (International Day of Radiology) என்பது நவீன மருத்துவத் துலறயில் 

மருத்துவப் படிமவியலின் சிறப்பிலன எடுத்துக்கூறுவதற்காக ஒவ்ளவார் ஆண்டும் ககாண்டாடப்படும் 

ஒரு சிறப்புநா ாகும். X-கதிர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நவ.8 அன்று இந்த நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

கதிரியலுக்கான ஐளராப்பிய கழகம் மற்றும் கதிரியலுக்கான அகமரிக்கக்கல்லூரி ஆகியன இலைந்து 

2012ஆம் ஆண்டு முதன்முதலாக இந்நால  ககாண்டாடின. “Sports Imaging” என்பது நடப்பாண்டில் 

(2019) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபாரு ாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.உலகின் முதல் CNG துறைமுக முறையம் கட்டுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ள இந்திய நகரம் 

எது? 

A) பாவ்நகா்  

B) சென்னன 

C) புனன 

D) னேராடூன் 

 பாவ்நகர் துறைமுகத்தில் அழுத்தப்பட்ட இயற்றக எரிவாயு (CNG) முறையத்றத அறைப்பதற்காை 

ஒப்புதறல குஜராத் ைாநில அரசு அளித்துள்ளது. இது உலகின் முதல் CNG துறைமுக முறையைாகும். 

இதற்காை ஒப்புதறல குஜராத் முதல்வர் விஜய் ரூபானி தறலறையிலாை குஜராத் உட்கட்டறைப்பு 

மைம்பாட்டு வாரியம் வழங்கியுள்ளது. இம்முறையத்றத மபார்றைட் குழுைமும் மும்றபறயச் மைர்ந்த 

பத்ைநாப் ைபத்லால் குழுைமும் இறைந்து கட்டவுள்ளை. 

 இவ்விரு நிறுவைங்களும் இறைந்து `1,900 மகாடிறய முதலீடு சைய்யும்; அதில் `1,300 மகாடி முதல் 

கட்டத்திலும், `600 மகாடி கட்டுைாைத்தின் இரண்டாவது கட்டத்திலும் முதலீடு சைய்யப்படும். 

2.இந்தியாவில் எந்தத் மததியில், சபாது மைறவ ஒலிபரப்பு நாள் சகாண்டாடப்படுகிைது? 

A) நவம்பா் 12  

B) நவம்பா் 14 

C) நவம்பா் 13 

D) நவம்பா் 10 

 1947 நவம்பர் 12 அன்று தில்லியிலுள்ள அறைத்திந்திய வாசைாலி நிறலயத்திற்கு வருறகதந்து, 

பிரிவிறைக்குப்பின் ஹரியாைாவின் குருமேத்திரத்தில் தற்காலிகைாக குடிமயறியவர்கள்பற்றி 

உறரயாற்றிய மதைத்தந்றத ைகாத்ைா காந்தியின் நிறைவாக, ஒவ்மவார் ஆண்டும் நவம்பர் 12 அன்று 

சபாது மைறவ ஒலிபரப்பு நாள் கறடபிடிக்கப்படுகிைது. இறதசயாட்டி, தில்லியிலுள்ள அறைத்திந்திய 

வாசைாலி நிறலயத்தில் பல்மவறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடுகள் சைய்யப்பட்டுள்ளை. 

3.சுந்தர் சிங் குர்ஜார் என்பவர் எப்பிரிறவச் ைார்ந்த இந்திய பாராலிம்பிக் ஈட்டிசயறி வீரராவார்? 

A) F57 

B) F45 

C) F46  

D) F48 
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 துபாயில் நடந்துவரும் உலக பாரா தடகள ைாம்பியன்ஷிப்பில் ஆடவருக்காை F46 ஈட்டிசயறிதலில் 

இந்தியாவின் சுந்தர் சிங் குர்ஜார் 61.22 மீட்டர் தூரம் ஈட்டிசயறிந்து தங்கப்பதக்கத்றத தக்கறவத்துக் 

சகாண்டார். அமத பிரிவில் இந்திய வீரர்களாை அஜீத் சிங் 59.46 மீ., தூரம் ஈட்டிசயறிந்து சவண்கலம் 

சவன்ைார். ைற்சைாரு இந்திய வீரராை ரிங்கு நான்காவது இடம்பிடித்தார். 

 ைர்வமதை பாராலிம்பிக் விதிகளின்படி, உலக பாரா தடகள ைாம்பியன்ஷிப்பில் ஒவ்சவாரு தனிநபர் 

பதக்கப்பிரிவில் நறடசபறும் மபாட்டியில் முதல் 4 இடங்கறள சபறுபவர்கள் பாராலிம்பிக்ஸ் மபாட்டிக்கு 

தகுதிசபை முடியும். இதைடிப்பறடயில் தற்மபாது சுந்தர் சிங் குர்ஜார், அஜீத் சிங், ரிங்கு ஆகிமயார் அடுத்த 

ஆண்டு (2020) ஜப்பானின் மடாக்கிமயா நகரத்தில் நறடசபைவுள்ள பாராலிம்பிக்ஸ் மபாட்டிக்கு தகுதி 

சபற்றுள்ளைர். 

4.ஆடவர் T20 மபாட்டியில் ஹாட்ரிக் எடுத்த முதல் இந்திய பந்துவீச்ைாளர் யார்? 

A) R அஸ்வின் 

B) ஜஸ்பிாித் பும்ரா 

C) தீபக் ொகா்  

D) முகமது ெிராஜ் 

 நாக்பூரில் உள்ள விதர்பா கிரிக்சகட் ைங்கத்தின் அரங்கில் வங்கமதைத்துக்கு எதிராை 3.2 ஓவர்களில் 

ஏழு இரன்களுக்கு ஆறு விக்சகட்டுகறள எடுத்து, இந்திய மவகப்பந்து வீச்ைாளர் தீபக் ைாகர் T20 

ைர்வமதை மபாட்டிகளில் மிகச்சிைந்த புள்ளிவிவரங்கறள பதிவுசைய்தார். 2012இல் ஜிம்பாப்மவக்கு 

எதிராக இலங்றக சுழற்பந்து வீச்ைாளர் அஜந்தா சைண்டிஸ் 8 இரன்களுக்கு 6 விக்சகட்டுகள் எடுத்தார்.  

 சதாடர்ச்சியாக 3 பந்துகளில் ஷபியுல் இஸ்லாம், முஸ்தாபிஸூர் இரஹ்ைான் ைற்றும் அமினுல் இஸ்லாம் 

ஆகிமயாரின் விக்சகட்டுகறளக் றகப்பற்றி வங்கமதை இன்னிங்றஸ வாரி சுருட்டி, விறளயாட்டின் 

குறுகிய வடிவத்தில் ஹாட்ரிக் எடுத்த முதல் இந்திய பந்துவீச்ைாளர் என்ை சபருறைறயயும் தீபக் ைாகர் 

சபற்ைார். 

5.நடப்பாண்டில் (2019) வரும் அறைதி & வளர்ச்சிக்காை உலக அறிவியல் நாளின் கருப்சபாருள் 

என்ை? 

A) Science, a Human Right 

B) Science for Global Understanding 

C) Celebrating Science Centres and Science Museums 

D) Open Science, Leaving No One Behind  

 சபாது ைக்களிறடமய அறிவியலின் பயன்கள் குறித்த விழிப்புைர்றவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்மவார் 

ஆண்டும் நவ.10 அன்று உலக அறைதி & வளர்ச்சிக்காை அறிவியல் திைம் கறடப்பிடிக்கப்படுகிைது. 

அன்ைாட வாழ்வில் அறிவியலின் முக்கியத்துவத்றதயும் இந்நாள் சிைப்பித்துக்கூறுகிைது. நடப்பாண்டில் 

வரும் இந்நாளுக்காை கருப்சபாருள், “Open Science, Leaving No One Behind” என்பதாகும். 
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6.குசஜஸ்தானில் 53 பில்லியன் பீப்பாய்கள் இருப்பு சகாண்டுள்ள புதிய எண்சைய் வயறல 

கண்டுபிடித்துள்ள நாடு எது? 

A) ெவுதி அனரபியா 

B) ஈரான்  

C) துா்க்சமனிஸ்தான் 

D) உஸ்சபகிஸ்தான் 

 ஈரானின் சதன்மைற்கு பகுதியில் உள்ள குசஜஸ்தான் ைாகாைத்தில் 2400 ை.கிமீ பரப்பளவில், சுைார் 

53 பில்லியன் பீப்பாய்கள் கச்ைா எண்சைய் இருப்றபக்சகாண்டுள்ள புதிய எண்சைய் வயல் ஒன்று 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. சுைார் 80 மீட்டர் ஆழத்தில் அங்கு கச்ைா எண்சைய் சுரக்கிைது. சபட்மரால், 

டீைல் உற்பத்திக்கு மதறவயாை கச்ைா எண்சைய் வளங்சகாண்ட நாடுகளின் பட்டியலில் ஈரான் 

நான்காவது இடத்தில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

7.பிளிமயாைார்கள் (Pliosaurs), எந்த புவியியல் காலத்றதச் மைர்ந்தறவயாக அறியப்படுகின்ைை? 

A) பிளீஸ்னோெீன் 

B) ஒலினகாெீன் 

C) ஜூராெிக் (Jurassic)  

D) காா்னபானிஃசபரஸ் 

 அண்றையில், மபாலந்து நாட்டில் பிளிமயாைார்களின் எலும்புகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டை. 50 மில்லியன் 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கடல்களில் வாழ்ந்த மவட்றடயாடும் ஊர்வைங்கள்தான் பிளிமயாைார்கள். 

இதுவறர வாழ்ந்த மிகப்சபரிய நீர்வாழ் ைாமிை உண்ணி ஊர்வைவற்றில் இறவதான் மிகப்சபரியது. 

சபாதுவாக, ‘கடல் அரக்கர்கள்’ என்று குறிப்பிடப்படும் இறவ மிகப்சபரிய ைண்றடமயாடுகறளயும் 

சபரிய கூர்றையாை பற்கறளக்சகாண்ட சபரும்தாறடகறளயும் சகாண்டிருந்தை. 

8.ஜார்ஜ் ஷாலர் வாழ்நாள் விருது வழங்கி சகளரவிக்கப்பட்ட இந்திய வைவுயிரியலாளர் யார்? 

A) லத்திகா நாத் 

B) பிஜு தாஸ் 

C) பூா்ணிமா ொ்மா 

D) K உல்லாஸ் கரந்த்  

 சபங்களூருவில் அறைந்துள்ள வைவிலங்கு ஆய்வுகள் றையத்தின் இயக்குநராை வைவுயிரியலாளர் 

K உல்லாஸ் கரந்த் அவர்கட்கு, வைவிலங்கு பாதுகாப்பு அறிவியலில் ஜார்ஜ் ஷாலர் வாழ்நாள் விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. உலகளவில் மிகச்சிைந்த வைவுயிரி அறிவியலாளர்கள் ைற்றும் பாதுகாவலர்களில் 

ஒருவராகக் கருதப்படும் Dr. ஜார்ஜ் ஷாலரின் நிறைவாக நியூயார்க்கின் வைவுயிரி பாதுகாப்பு ைங்கம் 

இவ்விருறத நிறுவியுள்ளது. 
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 இவ்விருது, வைவுயிரிகறளயும் வைப்பகுதிகறளயும் பாதுகாப்பதில் சிைப்பாை பங்களிப்றபச் சைய்யும் 

வைவுயிரி பாதுகாப்பு ைங்கத்தின் உறுப்பிைர்கறள சகளரவிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

9.இந்திய ைகளிர் U-17 அணியின் இந்திய தறலறைப் பயிற்சியாளராக சபாறுப்மபற்ை தாைஸ் 

சடன்ைர்பி, எந்த நாட்றடச் மைர்ந்தவராவார்? 

A) சேன்மாா்க் 

B) னபாா்ெ்சுகல் 

C) சுவீேன்  

D) ஸ்சபயின் 

 வரும் 2020ஆம் ஆண்டில் நறடசபைவுள்ள 17 வயதுக்குட்பட்மடார் FIFA ைகளிர் உலகக்மகாப்றப 

மபாட்டியில் பங்மகற்கும் இந்திய அணியின் தறலறைப்பயிற்சியாளராக சுவீடனின் தாைஸ் சடன்ைர்பி 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 30 ஆண்டுகள் பயிற்சி அனுபவம்வாய்ந்த இவரது பயிற்சியில் சுவீடன் மதசிய 

சபண்கள் அணி 2011 FIFA உலகக்மகாப்றபயில் மூன்ைாவது இடத்றதப்சபற்ைது. 

10.நடப்பாண்டில் (2019) வரும் உலக நிமைானியா நாளுக்காை கருப்சபாருள் என்ை? 

A) Healthy Lungs for All  

B) Every Breath Counts: Stop Pneumonia Now 

C) Innovate to End Child Pneumonia 

D) Universal Access to Pneumonia Prevention and Care 

 சபாதுநலவாழ்வு பிரச்ைறையாை நுறரயீரல் அழற்சியின் தீவிரத்தன்றைறய எடுத்துறரக்கவும், 

மைலும் அந்மநாறய எதிர்த்துப்மபாராடுவதற்கு அறைப்புகள் & நாடுகறள ஊக்கப்படுத்தவும் ஒவ்மவார் 

ஆண்டும் நவ.12 அன்று உலக நுறரயீரல் அழற்சி நாள் (Pneumonia Day) கறடப்பிடிக்கப்படுகிைது. 

 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்றதகளின் இைப்புக்கு முக்கியக்காரைைாக இருக்கும் நுறரயீரல் அழற்சி மநாய் 

குறித்து விழிப்புைர்றவ ஏற்படுத்துவதும் நுறரயீரல் அழற்சியிலிருந்து காப்பதும், அறதத்தடுப்பதும், 

அதற்குண்டாை சிகிச்றைகறள ஊக்குவிப்பதும், அந்மநாய்க்சகதிராை சையல்பாடுகறள உருவாக்குவ 

-துமை இந்நாளின் மநாக்கைாகும். “Healthy Lungs for All” என்பது நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்காை 

கருப்சபாருளாகும். 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 திருவாரூர் ைாவட்டம், குடவாைல் அருமகயுள்ள பருத்தியூரில், ‘CREATE’ நைது சநல்றலக்காப்மபாம் 

இயக்கத்தின் ைார்பில், “சநல் சஜயராைன் இயற்றக மவளாண்றை ைற்றும் பாரம்பரிய சநல் ஆராய்ச்சி 

றையம்” திைக்கப்பட்டுள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.விண்வெளியில் மிகப்வெரிய X-கதிர் வெடிப்பெ கண்டறிந்துள்ள விண்வெளி நிறுெனம் எது? 

A) NASA  

B) ISRO 

C) JAXA 

D) Roscosmos 

 NASAஇன் NICER (Neutron star Interior Composition Explorer) வ ொபைந ொக்கியொனது X-கதிர்களின் 

திடீர் வெடிப்பெக் கண்டறிந்துள்ளது. ஒரு ெல்சரின் நேற்ெரப்பில், ஒரு வெரிய வ ர்நேொ நியூக்ளியர் ஒளி 

கொரணேொக இந்  வெடிப்பு ஏற்ெட்டுள்ளது. ெல்சர் என்ெது ஒரு நியூட்ரொன் விண்மீனொகும். இந்  X-கதிர் 

வெடிப்பு, ‘J1808’ என்ற ெொன் வெொருளிலிருந்து வெளிெந்துள்ளது. 

 இந்  வெடிப்பு, 10  ொட்களில் சூரியனொல் வெளியொகும் ஆற்றபை 20 வி ொடிகளில் வெளியிடுகிறது. பிற 

ெொன் வெொருட்கபளப்நெொைநெ, சூரியனும் X-கதிர்கபள வெளியிடுகிறது. எனநெ, இபெ குறித்து 

ஆரொய்ெது, சூரியனின் எதிர்கொைத்ப ப்ெற்றி அறிய உ வும். 

2.முற்றிலும் மின்னொற்றலில் இயங்கும் நசொ பன விேொனேொன “X-57 Maxwell”ஐ 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள விண்வெளி நிறுெனம் எது? 

A) NASA  

B) ISRO 

C) JAXA 

D) LAPAN 

 NASA  னது மு ல் முற்றிலும் மின்னொற்றலில் இயங்கும் நசொ பன விேொனத்ப  X-57 “Maxwell” 

என்ற வெயரில் அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. இத் ொலிய வடக்னம் (Tecnam) P2006T விேொனத்ப த் ழுவி 

உருெொக்கப்ெட்ட இது, NASAஇன் மு ல் குழு X-விேொனம் (நசொ பன விேொனம்) ஆகும். 

 இவ்விேொனத்தின் மு ல்  யொரிப்பு, அவேரிக்கொவின் கலிநெொர்னியொவில் உள்ள எம்பிரிகல் சிஸ்டம்ஸ் 

ஏநரொஸ்நெஸ் (ESAero) நிறுெனத்துக்கு வகொடுக்கப்ெடுகிறது. இந்  விேொனம் 2020இன் பிற்ெகுதியில் 

வசயல்ெடும் என எதிர்ெொர்க்கப்ெடுகிறது. 

3.வேொரிசியஸின் புதிய பிர ேரொக ெ விநயற்றுள்ளெர் யொர்? 

A) நவின் இராம்கூலம் 

B) நந்த ா த ா ா 

C) அமீனா குாி ் 

D)  ிரவிந் ் ஜக்நா ்  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                2019 நவம்பர்  14 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          2 

 வேொரிசியஸின்  ற்நெொப ய பிர ேரொன பிரவிந்த் ஜக் ொத்,  டந்து முடிந்  ந ர் ல்களுக்குப்பிறகு 

ஐந் ொண்டு கொைத்திற்கு வேொரிசியஸின் பிர ேரொக ெ விநயற்றுக்வகொண்டொர். 1968ஆம் ஆண்டில் 

பிரிட்டனிடமிருந்து விடு பை அபடந் திலிருந்து, வேொரிசியஸ், ஆப்பிரிக்கொவின் மிகவும் நிபையொன 

ேக்களொட்சி ெொய்க்கப்வெற்ற  ொடுகளுள் ஒன்றொக உள்ளது. 

4.ேகொரொஷ்டிரொவில் எத் பன முபற குடியரசுத் பைெர் ஆட்சி அேல்ெடுத் ப்ெட்டுள்ளது? 

A) 6 

B) 4 

C) 3  

D) 5 

 ேகொரொஷ்டிரொவில் குடியரசுத் பைெர் ஆட்சிபய அேல்ெடுத்தும் நெரறிவிப்பில் இந்திய குடியரசுத் 

 பைெர் இரொம் ொத் நகொவிந்த் பகவயழுத்திட்டொர், அம்ேொநிைத்தில் அரசியைபேப்பின் 356ஆெது 

பிரிபெ அேல்ெடுத்துெ ற்கொன ஆளு ரின் அறிக்பகபயத் வ ொடர்ந்து குடியரசுத்  பைெர் ஆட்சிபய 

ேத்திய அபேச்சரபெ ெரிந்துபரத் து. 

 அரசியைபேப்பின் பிரிவு 356 என்ெது வெொதுெொக, ‘குடியரசுத் பைெர் ஆட்சி’ என அபைக்கப்ெடுகிறது. 

இது, ேொநிைத்தில், ‘அரசியைபேப்பு எந்திரங்களின் ந ொல்வி’ குறித் து.  ற்நெொப ய ேகொரொஷ்டிர 

ேொநிைம், 1960ஆம் ஆண்டு நே 1 அன்று உருெொக்கப்ெட்டது. இம்ேொநிைத்தில் குடியரசுத் பைெரொட்சி 

அேல்ெடுத் ப்ெடுெது இது மூன்றொெது முபறயொகும். 

5.ஏைொெது ெடகிைக்கு விைொ  படவெற்ற  கரம் எது? 

A) இலக்தனா 

B) இலடாக் 

C) ககளஹா ் ி 

D)  ுது  ில்லி  

 ஏைொெது ெடகிைக்கு விைொபெ புது தில்லி  கரம்  டத்தியுள்ளது. இந்  விைொ,  ெம்ெர் 11 அன்று இந்திரொ 

கொந்தி ந சிய கபை பேயத்தில்  டந் து. வ ொழில்முபனவு ேற்றும் சுற்றுைொபெ நேம்ெடுத்துெதும் 

இந்தியொவின் ெடகிைக்கு ேண்டைம் குறித்  விழிப்புணர்பெ ஏற்ெடுத்துெதுநே மூன்று  ொள்  டந்  

இந்  விைொவின் ந ொக்கேொகும். 

6.யொபனகளுக்கொன இந்தியொவின் மு ல் நிபனவிடம் அபேக்கப்ெட்டுள்ள  கரம் எது? 

A) ஆக்ரா 

B) மதுரா  

C) கான்பூா் 

D) இலக்தனா 
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 கடத் ல் ேற்றும் துன்புறுத் லின் கொரணேொக ேரணித்  யொபனகபள வகளரவிக்கும் வி ேொக 

யொபனகளுக்கொன இந்தியொவின் மு ல் நிபனவிடேொனது உத் ரபிரந ச ேொநிைத்தின் ேதுரொவில் 

அபேக்கப்ெட்டுள்ளது. ேனி ர்களின் மிருகத் னத் ொல்  ங்களது இன்னுயிபர இைந்  யொபனகளின் 

தியொகத்ப  இந்  நிபனவிடம் நெொற்றும். 

7.எந் த் ந தியில், ந சிய சட்ட நசபெகள் தினம் வகொண்டொடப்ெடுகிறது? 

A) நவம் ா் 11 

B) நவம் ா் 10 

C) நவம் ா் 9  

D) நவம் ா் 8 

 ஏபை எளிய ேக்களுக்கு நீதி கிபடப்ெதில் சே ெொய்ப்பு ெைங்கப்ெடநெண்டும் என்ெ ன் அடிப்ெபடயில் 

“சட்ட நசபெகள் ஆபணயச் சட்டம்-1987” ஆனது கடந்  09.11.1995 அன்று  படமுபறக்கு ெந் து. 

அவ்ெொறு  படமுபறக்கு ெந்   ொளொன  ெ.9, ஒவ்நெொர் ஆண்டும் ந சிய சட்ட நசபெகள்  ொளொக 

கபடப்பிடிக்கப்ெட்டுெருகிறது. 

 ‘அபனெருக்கும் நீதி’ என்ெப  இந்திய அரசியைபேப்புச் சட்டப்பிரிவு 39A ெலியுறுத்துகிறது. 

நியொயேொன ெைக்குகபள விபரெொக முடித்து ேக்களுக்கு நசபெயொற்ற நெண்டும் என்ெந  இ ன் 

ந ொக்கம். இளெயதில் ேொணெர்கள் & குைந்ப கள் அரசியைபேப்பு உரிபேகள் & அதுவ ொடர்ெொன 

சட்டங்கபள அறிந்துவகொள்ள இந் ொளில் விழிப்புணர்வு ஏற்ெடுத் ப்ெடுகிறது. 

8. “ஸ்ெச்-நிர்ேல்  த் அபியொன்” என்றவெொன்பற வ ொடங்கியுள்ள ேத்திய அபேச்சகம் எது? 

A) ஜல் சக் ி அமமச்சகம் 

B) கால்நமட  ராமாி ் ு,  ால்வளம் & மீன்வள ்துமை அமமச்சகம் 

C) சுை்றுச்சூழல், வனம் & காலநிமல மாை்ை அமமச்சகம்  

D) தவளாண்மம & உழவா்நல அமமச்சகம் 

 ேத்திய சுற்றுச்சூைல், ெனம் ேற்றும் கொைநிபை ேொற்ற அபேச்சகேொனது  ெம்ெர் 11-17 ெபர “ஸ்ெச்- 

நிர்ேல்  த் அபியொன்” என்ற திட்டத்தின்கீழ் அபடயொளங்கொணப்ெட்ட 50 கடற்கபரகளில் தூய்பே –

விழிப்புணர்வு இயக்கத்ப  நேற்வகொள்ளவுள்ளது. 

  ொடு முழுெதுமுள்ள கடற்கபரநயொரப் ெகுதிகபள தூய்பேயொக பெத்திருக்க முயற்சிப்ெதும், 

கடநைொர சுற்றுச்சூைல் அபேப்புகளின் முக்கியத்துெம் குறித்து வெொதுேக்களிபடநய விழிப்புணர்பெ 

ஏற்ெடுத்துெதும், கடல்ெொழ் உயிரினங்கபள வ கிழிக்கழிவுகள், வ ொழிற்சொபைக் கழிவுகள் ேற்றும் 

பிற தீங்குவிபளவிக்கும் வெொருட்களிலிருந்து கொப்ெொற்றுெதுநே இ ன் ந ொக்கேொகும். 
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9.உறுப்பு  ொனத்ப  ஊக்குவிப்ெ ற்கொக ‘சூரஜ்’ விருப  ெைங்க முடிவு வசய்துள்ள ேொநிை அரசு 

எது? 

A) ம ் ிய  ிரத சம் 

B) குஜரா ் 

C) இராஜஸ் ான் 

D) ஒடிசா  

 உறுப்பு  ொனத்ப  ஊக்குவிப்ெ ற்கொக ஒடிசொ மு ைபேச்சர்  வீன் ெட் ொயக் ‘சூரஜ்’ வெயரில் ஆண்டு 

வ ொறும் ெைங்கப்ெடவுள்ள ஒரு விருப  அறிவித்துள்ளொர். சூரத்தில் ெணிபுரிந்து கஞ்சம் ேொெட்டத்தில் 

ெசித்து ெந்  சூரஜ், அக்.29 அன்று ஒரு ெயங்கர சொபை விெத்தில் சிக்கினொர்.  ெ.2 அன்று அெருக்கு 

மூபள இறப்பு ஏற்ெட்ட ொக ேருத்துெர்கள் அறிவித்  பிறகு அெரது வெற்நறொர் ேற்றெர்களின் உயிபரக் 

கொப்ெொற்றுெ ற்கொக அெரது உறுப்புகபள  ொனம் வசய்ய முடிவுவசய் னர். 

10.குைந்ப கள் உரிபே மீறல்கபளப் புகொரளிப்ெ ற்கொக சிசு சுரக்ஷொ வசயலிபயத் வ ொடங்க 

முடிவுவசய்துள்ள ேொநிை அரசு எது? 

A) நாகாலாந்து 

B) அஸ்ஸாம்  

C)  ிாி ுரா 

D) கா்நாடகா 

  ெ.14 - குைந்ப கள்  ொபள முன்னிட்டு, குைந்ப கள் உரிபே மீறல்கள் குறித்து புகொரளிப்ெ ற்கொக 

‘சிசு சுரக்ஷொ’ என்ற அபைநெசி வசயலிபய அஸ்ஸொம் குைந்ப கள் உரிபே ெொதுகொப்பு ஆபணயம் 

(ASCPCR) அறிமுகப்ெடுத்தியது. டிஜிட்டல் இந்தியொவின் ந ொக்கத்ப  ேனதில் வகொண்டு, இ பன 

உருெொக்க ASCPCR முடிவுவசய் து. எதிர்கொை சந் தியினபரப் ெொதுகொக்கும்  ொர்மீகப் வெொறுப்பெ 

ஏற்க குடிேக்களுக்கு அதிகொரம் அளிப்ெந  இந் ச் வசயலியின் ந ொக்கேொகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.கரும்பு விவசாயிகளுக்காக ‘e-Ganna’ என்ற சசயலியய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநில அரசு 

எது? 

A) உத்தரபிரததசம்  

B) மகாராஷ்டிரா 

C) குஜராத் 

D) சத்தீஸ்கா் 

 உத்தரபிரததச மாநில அரசானது அம்மாநிலத்தில் உள்ள கரும்பு விவசாயிகளுக்காக ஒரு பிரத்திதயக 

வயலதளத்யதயும் ‘e-Ganna’ என்றதவார் அயலதபசி சசயலியயயும் அறிமுகம் சசய்துள்ளது. இந்த 

வயலதளம் மற்றும் சசயலி ஆகியயவ சீட்டுகயளப் சபறுவதற்கான சசயல்முயறயில் சவளிப்பயைத் 

தன்யமயய உறுதிசசய்யும். தமலும், கரும்பு விவசாயிகள் ஆயலகளுக்கு கரும்பு வழங்குவதற்கான 

வசதிகயள எளியமப்படுத்துவததாடு முயறதகடுகயள சரிபார்க்கவும் இது உதவும். 

2. 39ஆவது இந்திய சர்வததச வர்த்தக கண்காட்சியில் சிறப்பு கவனம் சபறும் நாடு எது? 

A) ததன்தகாாியா  

B) வியட்நாம் 

C) மதேசியா 

D) ததன்னாப்பிாிக்கா 

 39ஆவது இந்திய சர்வததச கண்காட்சி – 2019 புது தில்லியில் சதாைங்குகிறது. ‘Ease of doing 

Business’ என்பது இந்தக் கண்காட்சிக்கான கருப்சபாருளாகும். உலக வங்கியின், “எளிதாக சதாழில் 

புரிவது குறித்த 2019ஆம் ஆண்டு தரவரியசப்பாடியலில், 2014ஆம் ஆண்டில் 142ஆவது இைத்தில் 

இருந்த இந்தியா 63வது இைத்திற்கு உயர்ந்திருந்த இந்தியாவின் தனித்துவமான சாதயனகளின் 

அடிப்பயையில் இந்தக் கருப்சபாருள் ததர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 மத்திய சிறு குறு & நடுத்தர நிறுவனங்கள் துயற அயமச்சரான நிதின் கட்காரி இந்தக் கண்காட்சியய 

சதாைங்கியவத்தார். இந்த ஆண்டு (2019) ‘கூட்ைாளர் நாடு – Partner Country’ எனும் தகுதி 

ஆப்கானிஸ்தான் இஸ்லாமிய குடியரசுக்கும், ‘சிறப்பு கவனம் சபறும் நாடு – Focus Country’ எனும் 

தகுதி சதன்சகாரிய குடியரசுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இக்கண்காட்சியில் பீகார் மற்றும் ஜார்க்கண்ட் 

ஆகிய மாநிலங்கள் சிறப்பு கவனம் சபறும் மாநிலங்களாக உள்ளன. 

3.யைம் 100 சநக்ஸ்ட் பட்டியலில் இைம்சபற்றுள்ள இந்திய ஓட்ைப்பந்தய வீராங்கயன யார்? 

A) டூட்டி சந்த்    B) ஹிமா தாஸ் 

C) சாிதா தகய்க்வாட்  D) சதி கீதா 
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 யைம் இதழின் ‘TIME 100 NEXT’ பட்டியலில், இந்திய ஓட்ைப்பந்தய வீராங்கயன டூட்டி சந்த் சபயர் 

இைம்சபற்றுள்ளது. சபாழுதுதபாக்கு, வணிகம், வியளயாட்டு, அரசியல், மருத்துவம், அறிவியல் 

உள்ளிட்ை பல்தவறு துயறகளில் எதிர்காலத்யத வடிவயமக்கும் 100 வளர்ந்துவரும் பிரபலங்கயள 

இது பட்டியலிட்டு சிறப்பிக்கிறது. உலக பல்கயலக்கழக வியளயாட்டுப் தபாட்டியின் 100 மீ., நிகழ்வில் 

சவன்ற முதல் இந்திய ஓட்ைப்பந்தய வீராங்கயனயாவார் டூட்டி சந்த். 

4.எந்தக் கருப்சபாருளின்கீழ், நற்காற்று உச்சிமாநாடு (Good Air Summit (GAS-2019)) ஏற்பாடு 

சசய்யப்பட்டுள்ளது? 

A) Making India Responsible 

B) Making India Breathe  

C) Making India Clean 

D) Making India Green 

 ஒருங்கியைந்த சுகாதார மற்றும் நலவாழ்வு கவுன்சிலானது புது தில்லியில், “Making India Breathe” 

என்ற கருப்சபாருளின்கீழ் நற்காற்று உச்சிமாநாட்யை ஏற்பாடு சசய்துள்ளது. இந்த உச்சிமாநாட்டில், 

இரண்ைாயிரத்துக்கும் தமற்பட்ை மாைாக்கர்கள், சுற்றுச்சூழயல பசுயமயானதாகவும் மாசற்றதாகவும் 

மாற்றுவதற்கான உறுதிசமாழியய எடுத்துக்சகாண்ைனர். 

 சிறு குழந்யதகயளயும் குடிமக்கயளயும் காற்யற தூய்யமயாக யவத்துக்சகாள்வதற்கான சபாறுப்யப 

ஏற்றுக்சகாள்ளச்சசய்வதும், மாசிலிருந்து சமூகத்யத தூய்யமயாக யவத்திருப்பதற்காக தனிநபரின் 

நைத்யதயில் மாற்றத்யதக்சகாண்டுவருவதுதம இந்த உச்சிமாநாட்டின் தநாக்கமாகும். காஷ்மீர் -

கன்னியாகுமரி வயரயிலும் அகமதாபாத் - ஐஸ்வால் வயரயிலும் என நாடு முழுவதும் நயைசபறும், 

‘நற்காற்று இயக்கத்தில்’ அப்தபாது மாைவர்கள் தங்கயள இயைத்துக் சகாண்ைனர். 

5.ஐ.நா. சபண்கள் (UN Women) அயமப்பானது எந்த மாநிலத்தின் பாலின பூங்காவுைன் 

கூட்ைாளராக முன்சமாழிந்துள்ளது? 

A) தமிழ்நாடு 

B) தகரளா  

C) கா்நாடகா 

D) ஆந்திர பிரததசம் 

 சதற்காசியாவில் பாலின சமத்துவத்யதப் பாதுகாப்பயத தநாக்கமாகக் சகாண்ை திட்ைங்கள் மற்றும் 

பரப்புயரகயள முன்சனடுக்கும் தநாக்கத்துைன், ஐ.நா. சபண்கள் அயமப்பானது தகரளாவின் பாலின 

பூங்காவுைன் கூட்ைாளராக முன்சமாழிந்துள்ளது. 

 தகாழிக்தகாடு பாலின பூங்காவில் பாலின தரவு யமயத்யத அயமப்பது, 2020 மார்ச்சில் நயைசபற 

உள்ள சபண்கள் நியலயம ஆயையத்தின் 64ஆவது அமர்வின்தபாதும், 2020 சசப்ைம்பர் மாதத்தில் 

நயைசபறவுள்ள ஐ.நா. சபாதுச்சயபயின் 75ஆவது அமர்வின்தபாதும் நிகழ்வுகயள நைத்துவது மற்றும் 

2019 நவம்பர் 25 முதல் டிசம்பர் 10 வயர “தகரளாவில் 16 நாட்கள் சசயல்பாடுகள்” என்றசவாரு 
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யமயப்படுத்தப்பட்ை பரப்புயரயயத் சதாைங்குதல் ஆகியயவ இந்த ஒத்துயழப்பின் மூன்று முக்கிய 

பகுதிகளாகும். 

6. IUCN ஆசிய பிராந்திய பாதுகாப்பு மன்றத்தின் 7ஆவது பதிப்பு நயைசபற்ற நகரம் எது? 

A) தபய்ஜிங் 

B) தகாழும்பு 

C) இஸ்ோமாபாத்  

D) புது திே்ேி 

 ஆசியாவின் மிகமுக்கியமான இயற்யக பாதுகாப்பு நிகழ்வுகளுள் ஒன்றான சர்வததச இயற்யகப் 

பாதுகாப்பு சங்கத்தின் (IUCN) ஆசிய பிராந்திய பாதுகாப்பு மன்றத்தின் 7ஆவது பதிப்பு, நவம்பர் 14 அன்று 

“Greening Asia for Nature and People“ என்ற கருப்சபாருளின்கீழ் சதாைங்கியது. சமூக சவால்கயள 

எதிர்சகாள்வதற்கு இயற்யக சார்ந்த தீர்வுகள் சதாைர்பான கருப்சபாருள்களில் இந்த மன்றம் தனது 

கவனத்யதச் சசலுத்துகிறது. 

 நான்காண்டுகளுக்கு ஒருமுயற நயைசபறும் இந்நிகழ்வில் சதற்கு, கிழக்கு மற்றும் சதன்கிழக்காசிய 

நாடுகயளச் தசர்ந்த அரசாங்கங்கள், தன்னார்வ சதாண்டு நிறுவனங்கள், ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி 

நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் சபருமளவில் பங்தகற்றனர். உலகின் தற்தபாயதய மக்கட்சைாயகயில் 

60 சதவீதத்தினர் ஆசிய மக்களாவர். 

 ஏறக்குயறய உலகிலுள்ள ஏழ்யமயான மக்களுள் பாதிதபர் ஆசியாவில் உள்ளனர். உலக வங்கியின் 

2018ஆம் ஆண்யைய அறிக்யகயின்படி, வறுயமக்தகாட்டுக்குக்கீழ் வாழும் 783 மில்லியன் ஏயழ 

மக்களுள், 33 சதவீதத்தினர் சதற்காசியாவிலும், 9 சதவீதத்தினர் கிழக்காசியா & பசிபிக் பகுதிகளிலும் 

வாழ்கின்றனர். ஆசிய பிராந்திய பாதுகாப்பு மன்றத்தில் நைத்தப்படும் கலந்துயரயாைல்கள் அடுத்த 

தசாப்தத்திற்கான பாதுகாப்பு நைவடிக்யககயள வடிவயமக்க உதவும். இது, வரும் 2020 ஜூன் மாதம் 

பிரான்சின் மார்தசயிலில் நயைசபறவுள்ள IUCN உலக பாதுகாப்பு மாநாட்டுக்கும் ஊட்ைமளிக்கும். 

7. SWIFT’க்கு மாற்றாக ஒன்யற உருவாக்குவதற்காக இந்தியா எந்சதந்த நாடுகளுைன் கூட்டு 

தசர்ந்துள்ளது? 

A) ததன்னாப்பிாிக்கா மற்றும் மாேத்தீவு 

B) வங்கததசம் மற்றும் இேங்கக 

C) இரஷ்யா மற்றும் சீனா  

D) பிரான்சு மற்றும் ஜப்பான் 

 அசமரிக்காவின் Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) சகாடுப்பனவு 

அயமப்புக்கு மாற்றாக ஒரு புதிய சகாடுப்பனவு அயமப்யப உருவாக்குவதற்காக இந்தியா, இரஷ்யா 

மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் கூட்டியைந்துள்ளன. இந்நைவடிக்யக, அசமரிக்காவின் சபாருளாதாரத் 
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தயைகயள எதிர்சகாள்ளும் நாடுகளுைன் வர்த்தகம் புரிவயத எளியமயாக்குவயத தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 இரஷ்ய வங்கியின் (SPFS) நிதியியல் சசய்தி முயறயமயய சீனத்தின் வங்கிகளுக்கு இயைதயயான 

எல்யலதாண்டிய சகாடுப்பனவு அயமப்பான Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) 

உைன் இயைக்க இந்நாடுகள் முடிவுசசய்துள்ளன. ஒரு குறிப்பிட்ை நிதியியல் முயறயமக்கு ஏற்ப 

சகாடுப்பனவு சசய்திகள் குறியீடுமாற்றம் சசய்யப்படும்தபாது, இப்புதிய சகாடுப்பனவு முயறயமயானது 

நுயழவாயில் மாதிரியாக சசயல்படும். 

8.தபாலி தயாரிப்புகயள நீக்குவதற்காக இந்தியாவில், ‘Project Zero’ என்றசவான்யற அறிமுகம் 

சசய்துள்ள சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் எது? 

A) தபடிஎம் 

B) அதமசான்  

C) பிளிப்காா்ட் 

D) இந்தியா மாா்ட் 

 மின்னணு வணிக நிறுவனமான அதமசான், இந்தியாவில், ‘Project Zero’ என்றசவான்யற அறிமுகம் 

சசய்துள்ளது. இது, தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு அதமசான் தளத்திலிருந்து தபாலி தயாரிப்புகயள 

அயையாளங்காைவும் அதயன நீக்கவும் கூடுதல் கருவிகயள வழங்கும். இது, ‘தானியங்கி 

பாதுகாப்புகள்’, ‘தபாலி தயாரிப்புகயள தாதன நீக்கும் கருவி’ மற்றும் ‘தயாரிப்பு வரியசப்படுத்தல்’ ஆகிய 

மூன்று கருவிகயளக் சகாண்டுள்ளது. 

9.தராமில் நைந்த வியத ஒப்பந்த நிர்வாகக்குழுவின் 8ஆவது அமர்வில் பங்தகற்ற இந்திய 

தூதுக்குழுயவ வழிநைத்தியது யார்? 

A) பா்தசாட்டம்பாய் ரூபாோ 

B) அபிதஷக் சிங் தசளகான் 

C) கிருஷ்ண இராஜ் 

D) நதரந்திர சிங் ததாமா்  

 இத்தாலியின் தராம் நகரத்தில் உைவு மற்றும் தவளாண்யமக்கான தாவர மரபணு வளங்களின் 

சர்வததச ஒப்பந்தத்தின் (ITPGRFA) எட்ைாவது அமர்வில் இந்தியா பங்தகற்றது. இந்தியாவின் சார்பாக 

மத்திய தவளாண்துயற அயமச்சர் நதரந்திர சிங் ததாமர் கலந்துசகாண்ைார். இந்த அமர்வில் சுமார் 

146 நாடுகள் பங்தகற்றன. இந்த ஒப்பந்தம் உயிரி-பன்முகத்தன்யம சதாைர்பான உைன்படிக்யகக்கு 

இயசவாக உள்ளது. பன்னாட்டு அயமப்புகளான FAO, ஐக்கிய நாடுகள் தபான்றயவயும் இந்த 

அமர்வின் ஒருபகுதியாக இருந்தன. 
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10.வியளயாட்டில் சூது (match-fixing) & பயையம் (sports betting) சதாைர்பான குற்றங்கயள 

சபருங்குற்றசமன அறிவித்துள்ள முதல் சதற்காசிய நாடு எது? 

A) வங்கததசம் 

B) பாகிஸ்தான் 

C) இேங்கக  

D) இந்தியா 

 வியளயாட்டில் சூது (match-fixing) மற்றும் பயையம் (sports betting) சதாைர்பான குற்றங்கயள 

சபருங்குற்றசமன அறிவித்துள்ள முதல் சதற்காசிய நாைாக இலங்யக திகழ்கிறது. “வியளயாட்டு 

சதாைர்பான குற்றங்கயளத்தடுப்பது” எனப் சபயரிைப்பட்ை மதசாதாயவ இலங்யக நாைாளுமன்றம் 

நியறதவற்றியபின் இது நிகழ்ந்துள்ளது. மதசாதாயவ உருவாக்கும் பணியின்தபாது, இலங்யகயின் 

வியளயாட்டு அயமச்சகம், பன்னாட்டுக்கிரிக்சகட் கவுன்சிலின் (ICC) ஊழல் தடுப்பு பிரிவுைன் மிகவும் 

சநருக்கமாக பணியாற்றியது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 இந்தப் புதிய சட்ைமானது அயனத்து விதமான வியளயாட்டுக்களுக்கும் சபாருந்தும். அதன்படி, ஒரு 

நபர், வியளயாட்டில் சூது சதாைர்பான குற்றத்யதச் சசய்ததாகக் குற்றஞ்சாட்ைப்பட்ைால், அவர், பத்து 

ஆண்டுகள்வயர சியறவாசம் அனுபவிக்க தநரிடும். தமலும் பிற அபராதங்கயளயும் சசலுத்த 

தவண்டியிருக்கும். 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 சசன்யன உயர்நீதிமன்றத்தின் 49ஆவது தயலயம நீதிபதியாக பாட்னா உயர்நீதிமன்றத்தின் 

தயலயம நீதிபதியாக பணியிலிருந்த நீதியரசர் ஏ.பி.சாஹி பதவிதயற்றார்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்நாட்டின் அதிபர், 2020ஆம் ஆண்டு இந்திய குடியரசுநாள் விழாவுக்கு சிறப்பு விருந்தினராக 

அழழக்கப்பட்டுள்ளார்? 

A) இத்தாலி 

B) பிரேசில்  

C) ரபாா்ச்சுகல் 

D) நியூசிலாந்து 

 2020 ஜனவரி 26 அன்று நழைபபறவுள்ள இந்திய குடியரசு நாள் விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக 

பங்ககற்க வருமாறு இந்தியப்பிரதமர் கமாடி, பிகரசில் நாட்டு அதிபர் பஜய்ர் கபால்சனகராவுக்கு விடுத்த 

அழழப்பின் கபரில் அவர் சிறப்பு விருந்தினராக பங்ககற்கவுள்ளார். 11ஆவது BRICS நாடுகள் மாநாட்டில் 

பங்ககற்பதற்காக, பிகரசிலின் தழைநகரமான பிகரசிலியாவுக்குச் பசன்ற பிரதமர் கமாடி, அப்கபாது 

அவருக்கு அழழப்புவிடுத்தார். 

2. “The Metropolitan Museum of Art”இன் பகளரவ அறங்காவைராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியர் 

யார்? 

A) நீதா அம்பானி  

B) ேத்தன் டாடா 

C) அமிதாப்பச்சன் 

D) பிாியங்கா ரசாப்ோ 

 ரிழையன்ஸ் அறக்கட்ைழளயின் தழைவரான நீதா அம்பானி, “The Metropolitan Museum of Art”இன் 

பகளரவ அறங்காவைராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்திய கழை & கைாசாரத்ழத பாதுகாப்பதற்கும் 

கமம்படுத்துவதற்குமான அவரது அர்ப்பணிப்பிற்காக அவருக்கு இந்தக் பகளரவம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இவ்வாறு பகௌரவிக்கப்பட்ை முதல் இந்தியரும் இவர்தான். 

 2017ஆம் ஆண்டில் அவர் இந்திய குடியரசு தழைவரின் ழககளிலிருந்து மதிப்புமிக்க ‘இராஷ்டிரிய 

ககல் புகராட்சஹன்’ விருழத, ரிழையன்ஸ் அறக்கட்ைழளயின் விழளயாட்டுத்துழற கமம்பாட்டுக்காக 

பபற்றார். 2016ஆம் ஆண்டில், கபார்ப்ஸ் நிறுவனம், அவழர ஆசியாவின் வணிகத்துழறசார்ந்த 50 

ஆற்றல்வாய்ந்த பபண்களுள் ஒருவராக குறிப்பிட்ைது. சர்வகதச ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் உறுப்பினராக 

கதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை முதல் இந்தியப்பபண்மணியும் இவர்தான். 

3. இந்திய சுற்றுைா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் புதிய தழைவர் மற்றும் கமைாண்ழம இயக்குநராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) சுதிா் குமாா்   B) பாயல் சா்மா 

C) கீா்த்தி பரடல்   D) கமல வா்தன ோவ்  
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 இந்திய சுற்றுைா வளர்ச்சிக்கழகமானது G கமை வர்தன ராவ் IAS (ககரளா: 1990) அவர்கழள அதன் 

புதிய தழைவர் மற்றும் கமைாண்ழம இயக்குநராக நியமித்துள்ளது. இந்த நியமனத்திற்கு முன்பு அவர் 

ககரள மாநிை அரசின் தழைழமச் பசயைாளராக பதவியிலிருந்தார். 2014-15 இழைப்பட்ை காைத்தில், 

அவர், ககரள மாநிை சுற்றுைாத்துழறயின் பசயைாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். இந்திய புழகயிழை 

வாரியத்தின் தழைவர், மீன்வளத்துழற இயக்குநர், ஆந்திர பிரகதச மாநிை அரசின் சுற்றுைா மற்றும் 

கைாசாரத்துழற இயக்குநர் உள்ளிட்ை பல்கவறு பதவிகளில் அவர் பணியாற்றியுள்ளார். 

4.எந்த மாநிைத்தில், இந்தியாவுக்கும் அபமரிக்காவுக்கும் இழையிைான ‘Tiger TRIUMPH’ என்ற 

முதைாவது முப்பழை கசழவகள் பயிற்சி பதாைங்கியுள்ளது? 

A) மத்தியபிேரதசம் 

B) ஆந்திே பிேரதசம்  

C) ஹிமாச்சல பிேரதசம் 

D) உத்தே பிேரதசம் 

 ஒன்பது நாட்கள் நழைபபறும் ‘Tiger TRIUMPH’ என்ற இந்தியாவுக்கும் அபமரிக்காவுக்கும் இழையிைான 

முதல் முப்பழை இராணுவப்பயிற்சியானது கிழக்குக் கைற்பரப்பில் (விசாகப்பட்டினம் & காக்கிநாைா) 

பதாைங்கியது. ஒருங்கிழைந்த பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் தழைழமயகத்தின் தழைழமயில் இந்தப் 

பயிற்சிகள் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளன. இது மனிதகநய அடிப்பழையிைான நிவாரை நைவடிக்ழககள் 

மற்றும் கபரிைர் மீட்பு நைவடிக்ழககளில் கவனம் பசலுத்தும். 

5.நைப்பாண்டுக்கான (2019) உைக கபடி ககாப்ழபப் கபாட்டிழய நைத்த முடிவுபசய்துள்ள மாநிை 

அரசு எது? 

A) தமிழ்நாடு 

B) பஞ்சாப்  

C) ரகேளா 

D) திாிபுோ 

 நைப்பாண்டுக்கான (2019) உைக கபடி ககாப்ழபப் கபாட்டியானது டிச.1-9 வழர பஞ்சாப் மாநிைத்தில் 

நழைபபறவுள்ளது. இதழன பஞ்சாப் மாநிை அரசு ஏற்பாடுபசய்கிறது. நைப்பாண்டில் நழைபபறும் இந்தப் 

கபாட்டியானது சீக்கிய மத குரு குருநானக் கதவின் 550ஆவது பிறந்தநாளுக்பகன பிரத்திகயகமாக 

அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. இந்தியா, அபமரிக்கா, ஆஸ்திகரலியா, இங்கிைாந்து, இைங்ழக, பகன்யா, 

நியூசிைாந்து, பாகிஸ்தான் மற்றும் கனைா ஆகிய ஒன்பது நாடுகளின் அணிகள் இந்தப்கபாட்டிகளில் 

பங்ககற்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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6. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான உைக நிழனவுச்சின்ன கண்காணிப்புப் பட்டியலில் கதர்ந்பதடுக்க 

-ப்பட்டுள்ள சுரங்க பவதி அழமந்துள்ள மாநிைம் எது? 

A) ஆந்திே பிேரதசம் 

B) நாகாலாந்து 

C) கா்நாடகா  

D) மிரசாேம் 

 கர்நாைகாவின் பீஜப்பூரில் அழமந்துள்ள சுரங்க பவதி, நியூயார்க்ழக தளமாகக்பகாண்ை ஓர் அரசுசாரா 

அழமப்பால் 2020ஆம் ஆண்டுக்கான உைக நிழனவுச்சின்ன கண்காணிப்புப் பட்டியலில் (World 

Monument Watch List) கதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 உைபகங்குமுள்ள 24 நிழனவுச்சின்னங்களுைன் “தக்காை பீைபூமியின் பழங்காை கால்வாய் 

அழமப்பு” என்ற பிரிவின்கீழ் இச்சுரங்க பவதி கதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் ஷா-1இன் காைத்தில், 

விஜயபுரத்தில் 16ஆம் நூற்றாண்டில் கட்ைப்பட்ை இது, சுரங்கங்கள் மூைம் நீழர வழங்கும் பண்ழைய 

ககரஸ் அழமப்பின் ஒருங்கிழைந்த பகுதிகளுள் ஒன்றாகும். 

7. SCO 2020இன் 19ஆவது அரசாங்கத் தழைவர்களின் கவுன்சில் கூட்ைத்ழத, இந்தியா, எந்த 

நகரத்தில் நைத்துகிறது? 

A) சசன்னன 

B) புது தில்லி  

C) புரன 

D) திருவனந்தபுேம் 

 ஷாங்காய் ஒத்துழழப்பு அழமப்பு (SCO) 2020இன் 19ஆவது அரசாங்கத் தழைவர்களின் கவுன்சில் 

கூட்ைத்ழத இந்தியா நைத்துகிறது. 2017ஆம் ஆண்டில் இவ்வழமப்பில் இழைந்த பின்னர், இந்தியா 

ஏற்பாடுபசய்யவுள்ள 8 உறுப்பினர்கள்பகாண்ை இவ்வழமப்பின் முதல் உயர்மட்ைக் கூட்ைமாகும் இது.  

 SCO என்பது சீனா தழைழமயிைான 8 உறுப்பு நாடுகளின் பபாருளாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு முகழம 

ஆகும். இதில், இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் முழுகநர உறுப்பினர்களாக 2017இல் இழைந்தன. அதன் 

நிறுவன உறுப்பினர்களுள் சீனா, இரஷ்யா, கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான் மற்றும் 

உஸ்பபகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் அைங்கும். அரசாங்க தழைவர்களின் உச்சிமாநாடு, அண்ழமயில் 

தாஷ்கண்டில் நழைபபற்றது குறிப்பிைத்தக்கது. 

8.உைக கருழை நாள் பகாண்ைாைப்படும் கததி எது? 

A) நவம்பா் 14    B) நவம்பா் 13  

C) நவம்பா் 15    D) நவம்பா் 16 
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 ஒவ்கவார் ஆண்டும் நவம்பர் 13 அன்று உைக கருழை நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது, 1998ஆம் 

ஆண்டில் கருழை இயக்கம் சார்பில் பதாைங்கப்பட்ைது. அதன்பின், பைநாடுகள் கருழை நாழள 

கழைபிடிக்கத்பதாைங்கின. 1997ஆம் ஆண்டு கைாக்கிகயாவில் அழமக்கப்பட்ை இந்த இயக்கமானது 

மதம், அரசியல் என அழனத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. “Empathy, encouraging people across 

the globe to better understand “the pains of others” and touch their lives “positively” என்பது 

நைப்பாண்டில் (2019) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

9.நைப்பாண்டுக்கான (2019) BRICS - இளம் கண்டுபிடிப்பாளர் பரிழச (Young Innovator Prize) 

பவன்ற இந்திய அறிஞர் யார்? 

A) சுனில் ோஜ்புத் 

B) இேவி பிேகாஷ்  

C) இலக்்ஷமி னஜன் 

D) தீபங்கா் குமாா் 

 சிறு மற்றும் குறு கிராமப்புற பால் விவசாயிகளுக்கு மலிவு விழையில் உள்நாட்டிகைகய தயாரிக்கப்பட்ை 

ஒரு பால் குளிரூட்டும் அைழகக் கண்டுபிடித்ததற்காக இந்திய முழனவர் இரவி பிரகாஷ் அவர்கள் 

BRICS - இளம் கண்டுபிடிப்பாளர் பரிழச பவன்றுள்ளார். 

 பபங்களூரில் உள்ள ICAR - கதசிய பால் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் முழனவரான இரவி பிரகாஷ், 

4ஆவது BRICS - இளம் அறிவியைாளர் மன்றத்திற்கு அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத் துழறயால் 

பிகரசிலுக்கு அனுப்பப்பட்ை 21 கபர்பகாண்ை தூதுக்குழுவில் ஒருவராவார். “Cybersecurity and Bio-

economy” என்பது இந்த மன்றத்துக்கான கருப்பபாருளாகும். 

10.நைப்பாண்டின் (2019) சர்வகதச ைாவி கண்காட்சி, இமாச்சைபிரகதசத்தின் எம்மாவட்ைத்தில் 

நழைபபற்றது? 

A) சிம்லா  

B) ஹமீா்பூா் 

C) காங்ோ 

D) குலு 

 இமாச்சைபிரகதச மாநிைத்தின் சிம்ைா மாவட்ைத்திலுள்ள இராம்பூரில் நவ.11-14 வழர சர்வகதச ைாவி 

கண்காட்சி நழைபபற்றது. திபபத்துக்கும் புஷாருக்கும் இழைகய வர்த்தகத்ழத கமம்படுத்துவதற்காக 

இராம்பூர் புஷார் மாகாைத்ழதச்கசர்ந்த இராஜா பகஹரி சிங் ஓர் ஒப்பந்தத்தில் ழகபயழுத்திட்ைார். 

அப்கபாது, பதிகனழாம் நூற்றாண்டில், அவரால் இந்தக் கண்காட்சி பதாைங்கிழவக்கப்பட்ைது. 

 அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும், “குளிர் பாழைவனத்தின் கப்பல்” என்று அழழக்கப்படும் சாமூர்த்தி 

குதிழரகளின் விற்பழனயும் பகாள்முதலுகம இந்தக் கண்காட்சியின் முக்கிய அம்சமாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு (2019) உலகளாவிய ககயூட்டு அபாயக்குறியீட்டில் (Global Bribery Risk Index) 

இந்தியாவின் தரநிகல என்ன? 

A) 78ஆவது  

B) 93ஆவது 

C) 102ஆவது 

D) 55ஆவது 

 TRACE ககயூட்டு அபாய மேட்ரிக்ஸ் வெளியிட்டுள்ள நடப்பாண்டு (2019) உலகளாவிய ககயூட்டு 

அபாயக் குறியீட்டில், 178 நாடுகளுள் இந்தியா 78ஆெது இடத்கதப் பிடித்துள்ளது. அரசாங்கத்துடனான 

ெணிகத்வதாடர்பு, ககயூட்டு ஒழிப்கபத் தடுத்தல், வெளிப்பகடத்தன்கே ேற்றும் சிவில் சமூகத்தின் 

மேற்பார்கெ ஆகிய 4 அளவுருக்களின்கீழ் நாடுகள் ேதிப்பீடு வசய்யப்பட்டுள்ளன. TRACE என்பது 

அவேரிக்காகெச்மசர்ந்த ஓரகேப்பாகும். இது, பட்டியலிலுள்ள நாடுகளில் இயங்கிெரும் நிறுெனங்கள் 

எதிர்வகாள்ளும் ககயூட்டு அபாயத்தின் அடிப்பகடயில் அந்நாடுககள தரெரிகசப்படுத்தியுள்ளது. 

2. ‘நாடு - மநடு’ என்ற திட்டத்கத வதாடங்கியுள்ள ோநில அரசு எது? 

A) தமிழ்நாடு 

B) ஆந்திரபிரததசம்  

C) தேரளா 

D) ோ்நாடோ 

 ஆந்திரபிரமதச ோநில முதலகேச்சர் Y S வெகன்மோகன் வரட்டி, அரசுப்பள்ளிகளில் ஒன்று - ஆறாம் 

ெகுப்பு ெகர ஆங்கிலெழிக் கல்விகய அறிமுகப்படுத்தும் ‘நாடு – மநடு’ என்னும் திட்டத்கத வதாடங்கி 

கெத்தார். இந்தத் திட்டம், முதற்கட்டோக 15,715 பள்ளிகளில் வசயல்படுத்தப்படும். பின்னர் `12,000 

மகாடி ேதிப்பீட்டில் அகனத்து பள்ளிகளிலும் மூன்றாண்டுகளுக்குள் வசயல்படுத்தப்படும். 

3.அண்கேயில் காலோன ெசிஷ்ட நாராயண சிங், எந்தத் துகறசார்ந்தெராொர்? 

A) ேணிதம்  

B) உயிாியல் 

C) தவதியியல் 

D) இயற்பியல் 

 பிரபல கணிதவியலாளரான ெசிஷ்ட நாராயண சிங், பாட்னாவில் நெ.16 அன்று காலோனார். 
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4.மெளாண்கே & மதாட்டக்ககல விகளவபாருட்கள் குறித்த முதலாெது சர்ெமதச ொங்குபெர் 

விற்பகனயாளர் சந்திப்பு வதாடங்கிய ோநிலம் எது? 

A) தமிழ்நாடு 

B) அருணாச்சல பிரததசம்  

C) ஹாியானா 

D) தேரளா 

 மெளாண்கே ேற்றும் மதாட்டக்ககல விகளவபாருட்கள் குறித்த முதலாெது சர்ெமதச ொங்குபெர் - 

விற்பகனயாளர் சந்திப்பானது அருணாச்சல பிரமதச ோநிலத்தின் தகலநகரான இடாநகரில் நெ.14 

அன்று நகடவபற்றது. இதகன ேத்திய ெர்த்தகம் ேற்றும் வதாழில்துகற அகேச்சகத்தின் கீழ்ெரும் 

ெர்த்தகத்துகறயின் கீழியங்கும் மெளாண்கே & பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப்வபாருட்கள் ஏற்றுேதி 

மேம்பாட்டு ஆகணயம் (APEDA) ஏற்பாடுவசய்துள்ளது. 

 விெசாயப்வபாருட்களின் ஏற்றுேதிகய குறிப்பாக ெடகிழக்கு பிராந்தியத்திலிருந்து அதிலும் குறிப்பாக 

அருணாச்சலபிரமதச ோநிலத்தின் விெசாய விகளவபாருட்களின் ஏற்றுேதிகய ஊக்குவிப்பமத இந்தச் 

சந்திப்பின் மநாக்கோகும். 

5. ’தங்க இகல விருதுகள்’ ெழங்கப்படுகின்ற துகற எது? 

A) புகேயிகல  

B) ோபி 

C) ததயிகல 

D) சணல் 

 வநதர்லாந்தின் ஆம்ஸ்டர்டாமில் நகடவபற்ற மடப் எக்ஸ்மபா-2019 நிகழ்வில், இந்திய புககயிகல 

ொரியத்துக்கு (குண்டூர்) தங்க இகல விருது ெழங்கப்பட்டது. இந்தியாவில் Flue-Cured Virginia (FCV) 

ெகக புககயிகல சாகுபடியில் பல்மெறு நிகலத்தன்கே (பசுகே) முயற்சிககளத் வதாடங்கியதற்காக 

நடப்பாண்டிற்கான (2019) “மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய வபாதுமசகெ முன்முயற்சி - Most Impressive Public 

Service Initiative” பிரிவில் இந்த விருது ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 புககயிகல ரிப்மபார்ட்டர் என்ற சர்ெமதச இதழால், புககயிகல துகறயில் வதாழிற்முகற சிறப்கபயும் 

அர்ப்பணிப்கபயும் அங்கீகரிப்பதற்காக “தங்க இகல விருது”கள் உருொக்கப்பட்டன. 

6. FIFAஇன் சர்ெமதச கால்பந்து மேம்பாட்டுத் தகலெராக மதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளெர் யார்? 

A) இராபா்ட் ஜெனி 

B) ஆா்தசன் ஜவங்ோ் (Arsene Wenger)  

C) ஹதரந்திர சிங் 

D) இதோா் ஸ்டிமாே் 
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 மூத்த பயிற்சியாளரான ஆர்வசன் வெங்கர், FIFAஇன் சர்ெமதச கால்பந்து மேம்பாட்டுத் தகலெராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன்மூலம், கால்பந்து விகளயாட்டின் ெளர்ச்சிக்கு அெர் வபாறுப்பாளராக 

இருப்பார். மேலும் விகளயாட்டுச் சட்டவிதிகளில் சாத்தியோன ோற்றங்கள் ஏற்படுத்துெது உள்ளிட்ட 

வதாழில்நுட்ப விஷயங்களிலும் அெர் முன்னிகல ெகிப்பார். 

7.எந்தத் மததியில், இந்தியாவில், மதசிய பத்திரிகக நாள் வகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) நவம்பா் 15 

B) நவம்பா் 14 

C) நவம்பா் 17 

D) நவம்பா் 16  

 1966ஆம் ஆண்டில் இந்திய பிரஸ் கவுன்சில் நிறுெப்பட்டகத நிகனவுகூரும் விதோக ஒவ்மொர் 

ஆண்டும் நெ.16 அன்று மதசிய பத்திரிகக நாள் (National Press Day) வகாண்டாடப்படுகிறது. இந்தியப் 

பத்திரிகககளின் சுதந்திரம் ேற்றும் வபாறுப்பின் அகடயாளோகவும் இந்நாள் வகாண்டாடப்படுகிறது. 

8.பாரதீய மபாஷான் கிருஷி மகாகஷ வதாடங்க முடிவுவசய்துள்ள ேத்திய அகேச்சகம் எது? 

A) நிதி அகமச்சேம் 

B) ஊரே வளா்ச்சி அகமச்சேம் 

C) ஜபண்ேள் மற்றும் குழந்கதேள் தமம்பாட்டு அகமச்சேம்  

D) மனிதவள தமம்பாட்டு அகமச்சேம் 

 பாரதீய மபாஷன் கிருஷி மகாகஷ (BPKK) நெ.18 அன்று புது தில்லியில் வதாடங்க ேத்திய வபண்கள் 

ேற்றும் குழந்கதகள் மேம்பாட்டு அகேச்சகம் ேற்றும் ெவுளி அகேச்சகம் முடிவுவசய்துள்ளது. சிறந்த 

ஊட்டச்சத்து விகளவுகளுக்காக இந்தியாவில் உள்ள 128 மெளாண்-காலநிகல ேண்டலங்ககளச் 

மசர்ந்த பல்மெறு பயிர்களின் களஞ்சியோக BPKK உள்ளது. 

9.பார்சிமலானாவில் நகடவபற்ற நடப்பாண்டு (2019) ஆசிய திகரப்பட விழாவில், “சிறந்த 

இயக்குநருக்கான” விருகத வென்ற இந்திய திகரப்படம் எது? 

A) சூப்பா் 30 

B) வாா் 

C) தபான்ஸ்தல  

D) பானிபட் 

 மதொஷிஷ் ேகிொ இயக்கி, ேமனாஜ் பாஜ்பாய் நடித்து விேர்சன ரீதியாக பாராட்டப்பட்ட திகரப்படோன 

“மபான்ஸ்மல”, பார்சிமலானாவில் நடந்த நடப்பாண்டு (2019) ஆசிய திகரப்பட விழாவில், ேதிப்புமிக்க 

விருதுககள வென்றுள்ளது. ‘சிறந்த திகரக்ககத’ ேற்றும் ‘சிறந்த இயக்குநர்’ ஆகிய இரு பிரிவுகளில் 

இரண்டு விருதுககள இந்தத் திகரப்படம் வென்றது. 
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 அெர் புலம்வபயர்ந்மதாரின் தத்தளிப்புகளுக்கும் உள்ளூர் அரசியல்ொதிகளுடனான அெர்களது 

மபாராட்டங்களுக்கும் உதெ முயற்சிக்கும் ஓர் இரண்டாம்-நிகல காெலகரச்சுற்றி ெருகிறது இப்படம். 

பல்மெறு இனக்குழுக்களின் குமுறல்ககளக்கூறும் இந்தத்திகரப்படம், மும்கபமபான்ற ஒரு நகரத்தில் 

அெர்கள் எதிர்வகாள்ளும் பிரச்சகனககள யதார்த்தோக எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

10. 25ஆெது வகால்கத்தா சர்ெமதச திகரப்பட விழாவில் (KIFF) சிறந்த படத்திற்கான “மகால்டன் 

இராயல் ெங்கப்புலி” விருகதப்வபற்ற திகரப்படம் எது? 

A) Aga’s House 

B) The Painted Bird 

C) Run Kalyani 

D) The Weeping Woman  

 ஸ்பானிய வோழித் திகரப்படோன ‘தி வீப்பிங் வுேன்’ (La llorona), 25ஆெது வகால்கத்தா சர்ெமதச 

திகரப்பட விழாவில் (KIFF) சிறந்த திகரப்படத்திற்கான, “மகால்டன் இராயல் ெங்கப்புலி” விருகதப் 

வபற்றுள்ளது. 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ‘வசக்கிழுத்த வசம்ேல்’ ெள்ளிநாயகம் உலகநாதன் சிதம்பரனார் அெர்களின் 83ஆெது நிகனவுநாள். 

 ஆளுநரின் வசயலாளராக இருந்த இராெமகாபால் IAS, தமிழ்நாட்டின் தகலகே தகெலாகணயராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அெருக்குபதிலாக ஆனந்த்ராவ் விஷ்ணு பாட்டீல் IAS, ஆளுநரின் வசயலாளராக 

நியேனம் வசய்யப்பட்டுள்ளார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ஆறாவது ASEAN பாதுகாப்பு அமைச்சர்களின் கூட்டம்-பிளஸ் (ADMM-பிளஸ்) நமடபபற்ற 

நகரம் எது? 

A) க ொழும்பு 

B) புது தில்லி 

C) ஹன ொய் 

D) பொங் ொ ்  

 ஆறாவது ASEAN பாதுகாப்பு அமைச்சர்களின் கூட்டம்-பிளஸ் (ADMM-பிளஸ்-2019) ஆனது சமீபத்தில் 

தாய்லாந்தின் பாங்காக்கில் நவ.18 அன்று நமடபபற்றது. பாதுகாப்பு அமைச்சர் இராஜ்நாத் சிங் ைற்றும் 

ADMM-பிளஸ் நாடுகமளச் சசர்ந்த பதிசனழு பாதுகாப்பு அமைச்சர்களும் இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்து 

பகாண்டனர். பிராந்தியத்திற்கு பவளிசய உள்ள நாடுகளின் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்துடன், பாதுகாப்பு 

அடிப்பமடயிலான ஒத்துமைப்புகமள நாடுவசத இதன் சநாக்கைாகும். 

2.இலங்மகயின் புதிய அதிபராக பதவிசயற்றுள்ளவர் யார்? 

A) ன ொத்தபய இரொஜபக்ஷ  

B) பிொியந்த சிறினச ொ 

C) நமல் இரொஜபக்ஷ 

D)  ரு கஜயசூொியொ 

 சர்ச்மசக்குரிய சபார்க்காலத்திய பாதுகாப்புச் பசயலாளரான சகாத்தபய இராஜபக்ஷ, இலங்மகயின் 

ஏைாவது அதிபராக நவம்பர் 18 அன்று அனுராதபுரத்தில் உள்ள ருவான்பவலிசாயவில் பதவிசயற்றுக் 

பகாண்டார். முன்னாள் அதிபர் மைத்ரிபால சிறிசசனாவுக்குப்பின் அதிபராக சதர்பதடுக்கப்பட்டுள்ள 

இவர், அடுத்துவரும் ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு இலங்மகயின் அதிபராக இருப்பார். 

 பதவிசயற்பு விைாவுக்கு முன்பாக, ைகாசைகவனத் சதாட்டத்தில் உள்ள புனித அத்திைரைான பஜயஸ்ரீ 

ைகாசபாதிமயயும், ருவான்பவலிசாயவிலும் இலங்மகயின் புதிய அதிபர் வழிபாடு சைற்பகாண்டார். 

3.முதலாவது சர்வசதச குத்துச்சண்மட அமைப்பு (AIBA) விமளயாட்டு வீரர்கள் ஆமையத்தின் 

உறுப்பினராக சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ள இந்திய குத்துச்சண்மட வீரர் / வீராங்கமன யார்? 

A) சிவ தொபொ 

B) லலஷ்ரொம் சொிதொ னதவி  

C) னமொி ன ொம் 

D) வினஜந்தொ் சிங் 
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 இந்திய குத்துச்சண்மட வீராங்கமனயான ைணிப்பூமரச்சசர்ந்த மலஷ்ராம் சரிதா சதவி முதலாவது 

சர்வசதச குத்துச்சண்மட அமைப்பு (AIBA) விமளயாட்டு வீரர்கள் ஆமையத்தின் உறுப்பினராக 

சபாட்டியின்றி சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டார். முகைது அலியின் சாதமனகளால் ஈர்க்கப்பட்ட அவர், 2000ஆம் 

ஆண்டில் பதாழிற்முமற குத்துச்சண்மட வீராங்கமனயானார். தற்சையம் அவர் ைணிப்பூர் ைாநில 

காவல்துமறயில் DSPஆக பணியாற்றி வருகிறார். 

 இரஷ்யாவில் நடந்த நடப்பாண்டு (2019) AIBA ஆண்கள் ைற்றும் பபண்கள் உலக குத்துச்சண்மட 

சாம்பியன்ஷிப்பின்சபாது தடகள ஆமைய உறுப்பினர்களின் சதர்தல் நடத்தப்பட்டது. உலபகங்கிலும் 

உள்ள குத்துச்சண்மட வீரர் / வீராங்கமனகள், புதிய உறுப்பினர்களுக்கு தங்களின் வாக்கிமன 

பசலுத்தினர். ஐசராப்பாவிற்கு இரண்டு பிரதிநிதிகளும், ஐசராப்பாமவத் தவிர பிற கண்டங்களுக்கு 

தலா ஒரு பிரதிநிதியும் சதர்பதடுக்கப்பட்டனர். 

4.இந்தியாவின் புதிய தமலமை நீதிபதியாக பதவிசயற்றுள்ள நீதிபதி சரத் அரவிந்த் பாப்சட, 

எந்த உயர்நீதிைன்றத்தின் முன்னாள் தமலமை நீதிபதியாக இருந்தார்? 

A) மத்தியபிரனதசம்  

B) ஆந்திர பிரனதசம் 

C) ம ொரொஷ்டிரொ 

D) உத்தர பிரனதசம் 

 ைத்தியபிரசதச ைாநில உயர்நீதிைன்றத்தின் முன்னாள் தமலமை நீதிபதியாக இருந்த நீதிபதி சரத் 

அரவிந்த் பாப்சட, இந்தியாவின் நாற்பத்சதைாவது தமலமை நீதிபதியாக இந்திய குடியரசுத்தமலவர் 

இராம்நாத் சகாவிந்த் அவர்களால் குடியரசுத்தமலவர் ைாளிமகயில் உள்ள தர்பார் ைண்டபத்தில் 

பதவிப்பிரைாைம் பசய்துமவக்கப்பட்டார். 

 உச்சநீதிைன்ற தமலமை நீதிபதியாக 17 ைாதங்கள் பதவியில் இருக்கப்சபாகும் இவர், 2021 ஏப்.23 

அன்று ஓய்வுபபறுவார். அசயாத்தி வைக்கு தீர்ப்பு உட்பட பல முக்கிய வைக்குகளில் இவர் தீர்ப்பளித்தார். 

முன்னாள் தமலமை நீதிபதி இரஞ்சன் சகாசகாய் மீதான பாலியல் குற்றச்சாட்டு குறித்து விசாரித்த 

அைர்விற்கு சரத் அரவிந்த் பாப்சட தமலமைவகித்தார். இந்த வைக்கில் இரஞ்சன் சகாகாய் குற்றைற்றவர் 

என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. ைகாராஷ்டிராமவச்சசர்ந்த வைக்குமரஞர் குடும்பப் பின்னணிமயச்சசர்ந்த 

இவர், பிரபல மூத்த வைக்குமரஞரான அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ் பாப்சடவின் ைகனாவார். 

5.ைாநில நிர்வாகத்தில் ஊைமலக்கட்டுப்படுத்த உதவுவதற்காக ஆந்திர பிரசதச ைாநில அரசு 

சதர்வுபசய்துள்ள IIM எது? 

A) IIM  ல் த்தொ 

B) IIM இந்துூொ் 

C) IIM அ மதொபொத்  

D) IIM கபங் ளூொ் 
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 ைாநில நிர்வாகத்தில் ஊைமலக் கட்டுப்படுத்த உதவுவதற்காக, ஆந்திர பிரசதச ைாநில அரசானது, IIM 

அகைதாபாத்மத (IIM-A) சதர்வுபசய்துள்ளது. ஊைல் பதாடர்பாக அரசுத்துமறகளில் உள்ள கட்டமைப்புச் 

சிக்கல்கமள இந்த நிறுவனம் ஆய்வு பசய்து அவற்மறக் மகயாள்வதற்கான நடவடிக்மககமள 

பகாண்டு வரும். ஊைல் ைலிந்துள்ள சில அரசுத்துமறகளில் கூடுதல் கவனம் பசலுத்தப்படும். 

 IIM-Aஇன் அறிக்மகயின் அடிப்பமடயில், ஊைல் மீதான முழுமையான ஒடுக்குமுமறக்கு PC சட்டத்மத 

அரசாங்கம் பபாருத்தைான முமறயில் திருத்தக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

6.உலக நலவாழ்வு அமைப்பால் (WHO) அங்கீகரிக்கப்பட்ட, குடற்காய்ச்சல் சநாய்க்கான (Typhoid) 

தடுப்பூசிமய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள உலகின் முதல் நாடு எது? 

A) இலங்ல  

B) பொ ிஸ்தொ ்  

C) இந்தியொ 

D) வங் னதசம் 

 உலக நலவாழ்வு அமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடற்காய்ச்சல் சநாய்க்கான Typhoid Conjugate 

Vaccine (TCV) தடுப்பூசிமய உலகிசலசய முதன்முமறயாக பாகிஸ்தான் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

அந்நாட்டிலுள்ள சிந்துைாநிலத்தில் குடற்காய்ச்சலால் ஏராளைாசனார் ஆண்டுசதாறும் உயிரிைப்பதால், 

அங்கு முதன்முதலில் இந்தத் தடுப்பூசி அறிமுகம் பசய்யப்பட்டது. 

 பஜனிவா நகரத்மதச்சசர்ந்த கவி (Gavi) தடுப்பூசி நிறுவனத்தின் உதவியுடன் கடந்த இருவாரங்களாக 

தடுப்பூசி பரப்புமர பசய்யப்பட்டுள்ளது. TCV தடுப்பூசி ஒன்பது ைாதம் முதல் 15 வயதுக்குட்டவர்கள் வமர 

ஆண்டுக்கு ஒருமுமற சபாடும் தடுப்பூசியாகும். இது ைலிவுவிமலயில், அதிக திறன்மிகுந்த தடுப்பூசி 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. குடற்காய்ச்சல் என்பது ஒரு பதாற்றுசநாயாகும். இது பபாதுவாக, அசுத்தைாக்க 

-ப்பட்ட உைவு அல்லது தண்ணீமர உட்பகாள்ளும்சபாது விமரவாக பரவுகின்றது. 

7.பைய்நிகர் வகுப்புகள் திட்டத்மத பதாடங்கியுள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) சத்தீஸ் ொ் 

B) ஜொொ் ண்ட் 

C) உத்தர ண்ட்  

D) பீ ொொ் 

 உத்தரகண்ட் ைாநில முதலமைச்சர் திரிசவந்திர சிங் ராவத், அண்மையில், ைாநிலத்தில் உள்ள 500 

அரசு சைல்நிமலப்பள்ளிகமள பைய்நிகர் வகுப்பமறகளுடன் இமைக்கும் திட்டத்மத பதாடங்கி 

மவத்தார். இந்த பைய்நிகர் வகுப்புகளில், காபைாளிக் காட்சிகள் மூலம் ைாைவர்கள் கலந்துபகாள்ள 

இயலும். அதில், ைாைவர்கள், ஆசிரியரிடம் நிகழ்சநர அடிப்பமடயில் சகள்விகமளக் சகட்கவியலும். 

இதன்மூலம், இப்பள்ளிகளில் பயிலும் சுைார் 1.90 இலட்சம் ைாைாக்கர்கள் பயனமடவார்கள். 
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8. ‘SAANS’ பரப்புமரமயத் பதாடங்கியுள்ள ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

A) சுற்றுச்சூழல், வ ம் மற்றும்  ொலநிலல மொற்ற அலமச்ச ம் 

B) ம ிதவள னமம்பொட்டு அலமச்ச ம் 

C) சு ொதொர மற்றும் குடும்ப நல அலமச்ச ம்  

D) ஜல் ச ்தி அலமச்ச ம் 

 குைந்மதகளிமடசய நிசைானியா இறப்மபக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக ைத்திய சுகாதார ைற்றும் குடும்ப 

நலத்துமற அமைச்சர் ஹர்ஷ் வர்தன், ‘SAANS’ (Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia 

Successfully) என்னும் பரப்புமரமயத் பதாடங்கிமவத்தார். இந்தப் பரப்புமரயின்கீழ், நிசைானியாவால் 

பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குைந்மதக்கு ASHA பதாழிலாளர்களால், அசைாக்சிசிலின் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பியின் 

பரிந்துமர முன்னான ைருந்து மூலம் சிகிச்மசயளிக்கப்படும். 

 சைலும், ஒரு குைந்மதயின் குருதியில், குமற-உயிர்வளி அளமவ அமடயாளங்காண்பதற்காக பல்ஸ் 

ஆக்ஸிமீட்டமர (உயிர்வளியின் பசறிமவ கண்காணிக்கும் ஒரு சாதனம்) நலவாழ்வு மையங்கள் 

பயன்படுத்தலாம்; ைற்றும் சதமவப்பட்டால், உயிர்வளி உருமளகமளப்பயன்படுத்தி அக்குைந்மதகட்கு 

சிகிச்மசயும் அளிக்கலாம். இந்தப் பரப்புமர, நிசைானியாவிலிருந்து சிறு குைந்மதகமளப் பாதுகாக்கும் 

சநாக்சகாடு ைக்கமள அணிதிரட்டுகிறது. 

9.முதலமைச்சர் கழிவுநீர் பதாட்டி தூய்மைப்படுத்துதல் திட்டத்மத (Mukhyamantri Septic Tank 

Safai Yojana) பதாடங்கியுள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) மத்தியபிரனதசம் 

B) தில்லி  

C) உத்தரபிரனதசம் 

D) இரொஜஸ்தொ ் 

 கழிவு சைலாண்மையில் ைக்களுக்கு உதவுவதற்கும், துப்புரவு பதாழிலாளர்களின் பாதுகாப்மப உறுதி 

பசய்வதற்குைாக, தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் பகஜ்ரிவால், அண்மையில், ‘முதலமைச்சர் கழிவுநீர்த் 

பதாட்டி தூய்மைப்படுத்துதல்’ திட்டத்மதத் பதாடங்கிமவத்தார். 

 இத்திட்டத்தின்மூலம், குடியிருப்புகளில் உள்ள கழிவுநீர்த்பதாட்டிகளிலிருந்து கழிவுகமளச்சசகரித்தல்; 

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிமலயங்களிலிருந்து பாதுகாப்பான முமறயில் கழிவுகள் பவளிசயறுவமத 

உறுதிபசய்தல் ைற்றும் கழிவுநீர்த்பதாட்டிகமள சுத்தம் பசய்வதற்கான பாதுகாப்பு உபகரைங்களுடன் 

பயிற்சிபபற்ற ஊழியர்கமள பணியிலைர்த்துதல் உள்ளிட்ட மூன்று சநாக்கங்கமள அமடவதற்கு 

அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது. 
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10.முதலாவது சதசிய சவளாண் சவதியியல் ைாநாடு நமடபபற்ற நகரம் எது? 

A) கச ்ல  

B) புது தில்லி  

C) புன  

D) கபங் ளூரு 

 முதலாவது சதசிய சவளாண் சவதியியல் ைாநாடானது புது தில்லியில் உள்ள பூசாவில் நமடபபற்றது. 

இதமன ைத்திய சவளாண்மை ைற்றும் உைவர்நலத்துமற அமைச்சர் நசரந்திர சிங் சதாைர் பதாடங்கி 

மவத்தார். “Country’s Status on Various Fronts of Agrochemicals” என்பது நவ.13-16 வமர நடந்த 

இம்ைாநாட்டின் கருப்பபாருளாகும். காலநிமலகளுடன் கூடிய நீடித்த சவளாண்–உைவு முமறகளில் 

இது கவனம் பசலுத்தியது. நீடித்த சவளாண்மையில் உள்ள சவளாண் சவதியியல் சிக்கல்கள் 

குறித்தும் விவாதங்கள் இடம்பபற்றன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.புதிய வெளியுறவு ஒத்துழைப்புத்துழறழய உருொக்க முடிவு வெய்துள்ள மாநில அரசு எது? 

A) ஒடிசா 

B) ஹாியானா  

C) கா்நாடகா 

D) ககரளா 

 முதலீட்ழை மமம்படுத்துதல், மெழலொய்ப்பு, கல்வி மற்றும் திறன்மமம்பாடு மற்றும் ஹரியானாவி 

கலாொரத்ழத மமம்படுத்துதல் மற்றும் ஹரியானாவி ெம்ொெளியினரின் நலன் ஆகியெற்றுக்கான 

நாடுொரியாக உத்திகழள ெகுப்பதற்காக ‘வெளியுறவு ஒத்துழைப்புத் துழற’ என்ற பிரத்மயக புதிய 

துழறவயான்ழற உருொக்குெதற்கு ஹரியானா மாநில அரசு முடிவுவெய்துள்ளது.  

 மமலும், அழமச்ெர்கள் தங்கக்கூடிய வீடுகளுக்கான ொைழகப்படிழய `50 ஆயிரத்திலிருந்து 80 

ஆயிரமாக திருத்தி ெைங்குெதற்கும், மின்ொரம் மற்றும் நீர் கட்ைணங்களுக்வகன தனிமய `20,000 

என மாதவமான்றுக்கு வமாத்தம் `1 இலட்ெம் வகாடுப்பதற்கும் ஹரியானா மாநில அழமச்ெரழெ முடிவு 

வெய்துள்ளது. 

2.நைப்பாண்டு (2019) IMD உலக திறன் தரெரிழெயில் இந்தியாவின் தரநிழல என்ன? 

A) 62ஆவது 

B) 43ஆவது 

C) 53ஆவது 

D) 59ஆவது  

 குழறொன ொழ்க்ழகத்தரம் மற்றும் கல்விக்கான வெலவு ஆகியெற்றின் காரணமாக நைப்பாண்டு 

(2019) IMD உலக திறன் தரெரிழெயில் 63 நாடுகளுள் இந்தியா 59ஆெது இைத்ழதப் பிடித்துள்ளது. 

இந்தப் பட்டியலில், சுவிச்ெர்லாந்து முதலிைத்திலும், அழதத்வதாைர்ந்த இைங்களில் வைன்மார்க், சுவீைன் 

மற்றும் ஆஸ்திரியா ஆகிய நாடுகளும் உள்ளன. முதலீடு & மமம்பாடு, மகாரிக்ழக மற்றும் தயார்நிழல 

ஆகிய மூன்று முக்கியப்பிரிவுகளில் வெயல்திறழன அடிப்பழையாகக் வகாண்டுள்ளது இத்தரெரிழெ. 

3.பாரதீய மபாஷான் கிருஷி மகாழஷ வதாைங்க முடிவுவெய்துள்ள மத்திய அழமச்ெகம் எது? 

A) நிதி அமைச்சகை் 

B) ஊரக வளா்ச்சி அமைச்சகை் 

C) பெண்கள் ைற்றுை் குழந்மதகள் கைை்ொட்டு அமைச்சகை்  

D) ைனிதவள கைை்ொட்டு அமைச்சகை் 
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 பில் & வமலிண்ைா மகட்ஸ் அறக்கட்ைழளயுைன் இழணந்து மத்திய வபண்கள் மற்றும் குைந்ழதகள் 

மமம்பாட்ைழமச்ெகமானது புது தில்லியில், பாரதீய மபாஷான் கிருஷி மகாழஷ (BPKK) வதாைங்கியது. 

சிறந்த ஊட்ைச்ெத்து விழளவுகளுக்காக நாட்டில் உள்ள 128 மெளாண்-காலநிழல மண்ைலங்கழளச் 

மெர்ந்த பல்மெறு பயிர்களின் களஞ்சியமாக BPKK உள்ளது. 

4. “Roar of the Sea” என்ற இருதரப்பு கைல்ொர் பயிற்சியானது, இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டுக்கும் 

இழைமய வதாைங்கியுள்ளது? 

A) கத்தாா்  

B) ஜெ்ொன் 

C) ஆெ்கானிஸ்தான் 

D) சவுதி அகரெியா 

 கத்தார் & இந்தியாவுக்கும் இழைமயயான “ெயீர்-அல்-பர் (கைலின் கர்ஜழன)” என்ற தழலப்பிலான 

முதலாெது இருதரப்பு கைல்ொர் கூட்டுப் பயிற்சியானது மதாகாவில் வதாைங்கியுள்ளது. இந்தப் பயிற்சி, 

இரண்டு நாட்டு கைற்பழைகளுக்கிழையில் ஒத்துழைப்ழப ெலுப்படுத்துெழதயும் இயங்குதன்ழமழய 

அதிகரிப்பழதயும் மநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

5.திறழமகழள ெளர்ப்பதற்காக, 'Grassroot Olympic - Mission Talent Hunt' என்றவொன்ழற 

வதாைங்க முடிவுவெய்துள்ள மாநில ஒலிம்பிக் ெங்கம் எது? 

A) ஒடிசா 

B) இராஜஸ்தான் 

C) அஸ்ஸாை்  

D) ெஞ்சாெ் 

 விழளயாட்டில் திறழமயுள்ளெர்கழள அழையாளங்கண்டு அெர்களுக்கு சிறந்த முழறயில் 

பயிற்சியளிப்பதற்காக 'Grassroot Olympic - Mission Talent Hunt' என்ற புதிய திட்ைத்ழத வதாைங்க 

அஸ்ஸாம் ஒலிம்பிக் ெங்கம் முடிவுவெய்துள்ளது. 10 முதல் 60 ெயதுக்குட்பட்ை வீரர் / வீராங்கழனகழள 

உள்ளைக்கிய 5 பிரிவுகளில், அஸ்ஸாம் ஒலிம்பிக் ெங்கம் விழளயாட்டு நிகழ்வுகழள நைத்தும். 

6. “The Daughter from a Wishing Tree Unusual Tales about Women in Mythology” என்ற நூலின் 

ஆசிரியர் யார்? 

A) சுதா சந்திரன் 

B) சுதா மூா்த்தி  

C) கிரண் கெடி 

D) இலட்சுைி கவணு 
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 “The Daughter from a Wishing Tree Unusual Tales about Women in Mythology” என்ற நூழல பிரபல 

எழுத்தாளரும் இன்மபாசிஸ் அறக்கட்ைழளயின் தழலெருமான சுதா மூர்த்தி எழுதியுள்ளார். 

புராணகாலத்ழதச் மெர்ந்த வபண்களின் வொல்லப்பைாத ஏராளமான கழதகழள இந்நூல் வொல்லும். 

காலஞ்வென்ற ஒருெழர மீண்டும் உயிமராடு ெரெழைக்கும் ஒரு மந்திரம் பற்றியும், மதெழதகழள 

பரிொக ெைங்கும் ஒரு கற்பகத்தரு பற்றியும் இந்நூல் விளம்புகிறது. மமலும், பல்மெறு ஆர்ெத்ழதத் 

தூண்டும் மகள்விகளுக்கும் இந்நூலில் விழையுண்டு. 

7.மதசிய கால்-ழக ெலிப்பு நாள் அனுெரிக்கப்படும் மததி எது? 

A) நவை்ொ் 15 

B) நவை்ொ் 16 

C) நவை்ொ் 17  

D) நவை்ொ் 18 

 இந்தியாவில் கால்-ழக ெலிப்பு பற்றிய விழிப்புணர்ழெ ஏற்படுத்துெதற்காக ஒவ்மொர் ஆண்டும் 

நெ.17 அன்று மதசிய கால்-ழக ெலிப்பு நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. கால்-ழக ெலிப்பு என்பது மூழள 

ொர்ந்த ஒரு நாள்பட்ை மகாளாறாகும். இது வதாைர்ச்சியான ெலிப்பினால் ஏற்படுகிறது. நியூரான்களில் 

(மூழள வெல்கள்) திடீவரன அதிகப்படியான மின்கசிவு ஏற்படுெதன் விழளொக ெலிப்பு ஏற்படுகிறது. 

இந்த நிழலயானது, எந்த ெயதுொர்ந்த மக்கழளயும் பாதிக்கும் மற்றும் ஒவ்வொரு ெயதினருக்கும் 

இதனால் ஏற்படும் சிக்கல்கள் வித்தியாெமாக இருக்கும். 

8.நைப்பாண்டில் (2019) ெரும் உலக கழிப்பழற நாளுக்கான கருப்வபாருள் என்ன? 

A) Toilets and Nutrition 

B) Follow the Flush 

C) When Nature Calls 

D) Leaving No One Behind  

 உலகளாவிய துப்புரவு வநருக்கடிழய ழகயாளுெதற்காக ஒவ்மொர் ஆண்டும் நெ.19 அன்று உலக 

கழிப்பழற தினம் அனுெரிக்கப்படுகிறது. “Leaving No One Behind” என்பது நைப்பாண்டில் ெரும் இந்த 

நாளுக்கான கருப்வபாருளாகும். அடிப்பழைக்கழிப்பழற ெெதிகள் பற்றியும், அதுகுறித்த விழிப்புணர்ழெ 

மக்களிழைமய ஏற்படுத்துெதுமம இந்நாளின் முக்கிய மநாக்கமாகும். 

9.உலகம் முழுெதும் மலிொன இழணய மெழெழய ெைங்குெதற்காக 60 ஸ்ைார்லிங்க் 

வெயற்ழகக்மகாள்கழள ஏவியுள்ள நிறுெனம் எது? 

A) ஸ்கெஸ் X    B) ெுளூ ஆா்ஜின் 

C) விா்ஜின் ககலடிக்  D) கொயிங் 
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 எலன் மஸ்கின் நிறுெனமான ஸ்மபஸ் X, அண்ழமயில், புமளாரிைாவில் உள்ள மகப் கனாவெரலில் 

உள்ள விமானப்பழைத்தளத்திலிருந்து 60 ஸ்ைார்லிங்க் வெயற்ழகக்மகாள்கழள விண்ணில் ஏவியது. 

உலகம் முழுழமக்கும் நம்பகமான இழணய மெழெழய அளிப்பமத இதன் மநாக்கமாகும். 

 அகலக்கற்ழற இழணயச்மெழெகளுக்காக 280 கிமீ., உயரத்தில் ஸ்ைார்லிங் வெயற்ழகக்மகாள்கள் 

நிழலநிறுத்தப்படும். இச்வெயற்ழகக்மகாள்கள், ஸ்மபஸ் X இழணயச்மெழெத் வதாகுப்பின் 2ஆெது 

வதாகுதியாகும். தாழ்புவி சுற்றுப்பாழதயில் நிழலநிறுத்தப்பட்டுள்ள இச்வெயற்ழகக்மகாள் வதாகுதிகள், 

கிராமப்புறங்கள் உட்பை இழணய இழணப்பு இல்லாத இைங்களுக்கும் கூை விழரொன நம்பகமான 

இழணயச் மெழெழய ெைங்கும். 

10.வஜயக்ொடி அழண அழமந்துள்ள ஆறு எது? 

A) கிருஷ்ணா 

B) காவிாி 

C) ககாதாவாி  

D) ைகாநதி 

 மகாராஷ்டிர மாநிலம் ஒளரங்காபாத் மாெட்ைத்தின் ழபதான் ெட்ைத்தில் அழமந்துள்ள வஜயக்ொடி 

கிராமத்தில் பாயும் மகாதாெரி ஆற்றில் வஜயக்ொடி அழண அழமந்துள்ளது. அண்ழமயில் இந்த 

அழணயில் நிறுெப்பட்டிருந்த நிலநடுக்கமானி, திரெ அழுத்தமானி, புவியழுத்தமானி, ொய்வுமானி 

உள்ளிட்ை பல முக்கிய கருவிகள் ஒருமெர ெரியாக வெயல்பைாமல்மபான காரணத்தால் இவ்ெழண 

வெய்திகளில் இைம்வபற்றது. 

 1993ஆம் ஆண்டில் லாதூர் மாெட்ைத்தில் கில்லாரி என்ற இைத்தில் ஏற்பட்ை நிலநடுக்கத்ழத அடுத்து 

வஜயக்ொடி அழணயில் நிலநடுக்கமானி நிறுெப்பட்ைது. 10,000 கி.மீ. ெழர வீச்வெல்ழல வகாண்ைது 

இந்தக்கருவி. கைந்த காலங்களில் பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், இரஷ்யா, மநபாளம் மபான்ற 

நாடுகளில் ஏற்பட்ை நிலநடுக்கங்களின் நடுெத்ழதக்கூை இது பதிவு வெய்துள்ளது. 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 17ஆெது வென்ழன ெர்ெமதெ திழரப்பை விைாவுக்காக தமிழ்நாடு அரசு ொர்பில் `75 இலட்ெம் நிதியுதவி 

ெைங்கப்பட்டுள்ளது. 17ஆெது வென்ழன ெர்ெமதெ திழரப்பை விைா, டிெ.12-19 ெழர வென்ழனயில் 

நழைவபறவுள்ளது. 

 ஒடிொ மாநிலத்தில் உள்ள வெஞ்சுரியன் பல்கழலக்கைகம் ொர்பில் நடிகர் கமல்ஹாெனின் கழல 

மெழெழயப்பாராட்டி அெருக்கு வகளரெ முழனெர் பட்ைம் ெைங்கப்பட்டுள்ளது. இதழன, ஒடிொ 

மாநில முதலழமச்ெர் நவீன் பட்நாயக் ெைங்கினார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ள டைனிடிரப் ததசிய விடுதடை கவுன்சிைானது (Hynniewtrep 

National Liberation Council) எந்த மாநிைத்டதச் சார்ந்த கிளர்ச்சிக் குழுவாகும்? 

A) ஒடிசா 

B) மேகாலயா  

C) கா்நாடகா 

D) மகரளா 

 பை வன்முடை சம்பவங்களுக்கு காரணமான தமகாையாடவச் சார்ந்த டைனிடிரப் ததசிய 

விடுதடை கவுன்சில் என்னும் கிளர்ச்சியாளர்கள் அடமப்டப மத்திய உள்துடை அடமச்சகம் தடை 

சசய்துள்ளது. சட்ைவிதராத நைவடிக்டககள் தடுப்புச்சட்ைம், 1967’இன்கீழ் மத்திய அரசு HNLC அடமப்பு 

மற்றும் அதனுைன் சதாைர்புடைய அத்தடன அடமப்புகடளயும் ‘சட்ைவிதராதமானது’ என அறிவித்து 

மத்திய உள்துடை அடமச்சகம் தடை விதித்துள்ளது. 

2. 2020 ஜனவரி மாதத்திற்குள் அருந்ததி தங்கத்திட்ைத்டத சதாைங்க முடிவுசசய்துள்ள மாநிை 

அரசு எது? 

A) தேிழ்நாடு 

B) மேற்கு வங்கே் 

C) அஸ்ஸாே்  

D) மகரளா 

 புதிதாக திருமணமாகி அதடன சட்ைப்படி பதிந்த தம்பதிகளுக்காக வரும் 2020 ஜனவரியில், அருந்ததி 

தங்கத்திட்ைத்டதத் சதாைங்க அஸ்ஸாம் அரசு முடிவுசசய்துள்ளது. இந்தத்திட்ைத்தின் கீழ் மணமகளுக்கு 

தங்கம் வாங்குவதற்காக `30,000 வழங்கப்படும். 

 சட்ைபூர்வ திருமணப்பதிவுகடள ஊக்குவித்தலும் மாநிைத்தில், சட்ைபூர்வமாக அனுமதிக்கப்பட்ை 

வயதுக்குக்கீழ் நடைசபறும் திருமணங்கடளத் தடுப்பதுதம இந்தத் திட்ைத்தின் தநாக்கமாகும். இதில் 

பைன்சபை விரும்பும் மணமகள் 18 வயதானவராகவும், மணமகன் 21 வயது நிரம்பியவராகவும் இருக்க 

தவண்டும். மணமகள் குடும்பத்தாருக்கு இதற்கான அதிகபட்ச ஆண்டு வருமான உச்சவரம்பு `5 

இைட்சம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.  

3.நைப்பாண்டுக்கான ‘PETA இந்தியாவின் ஆண்டின் சிைந்த நபர்’ என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளவர் 

யார்? 

A) K S பணிக்கா் இராதாகிருஷ்ணன் B) விராட் மகாலி  

C) ஷஷி தரூா்    D) R ோதவன் 
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 இந்திய கிரிக்சகட் அணியின் அணித்தடைவர் விராட் தகாலி, ‘2019ஆம் ஆண்டின் சிைந்த மனிதர்’ 

என விைங்குகள்நை அடமப்பான PETA ததர்வுசசய்துள்ளது. விைங்குகள்மீது சபருதநசங்சகாண்ை 

விராட் தகாலி, அண்டமயில், அமர்தகாட்டையில் ஒரு யாடனடய எட்டுப்தபர்சகாண்ை குழு துன்புறுத் 

-தியடத தடுக்கக்தகாரி PETA அடமப்பின் சார்பாக கடிதம் எழுதி அந்த யாடனடய மீட்க உதவினார். 

 சபங்களூருவில் ஏராளமான நாய்கள் உரிடமயாளர்களால் டகவிைப்பட்டு, சாடையில் காயத்துைன் 

சுற்றித்திரியும் நாய்களுக்கு வசிப்பிைம் அடமக்க தகாலி உதவினார். தமலும், தனது இரசிகர்களுக்குக் 

தகாரிக்டக விடுத்து, நாய்கடளத் தத்சதடுத்து வளர்க்கவும் அறிவுறுத்தினார்.s 

4.சபட்தரா சகமிக்கல் முதலீடு குறித்த குழுவின் தடைவர் யார்? 

A) P இராகமவந்திர ராவ் 

B) S சசளத்ாி 

C) பிரதீப் சா்ோ 

D) இரஜத் பாா்கவா  

 நாட்டிலுள்ள சபட்தராலியம், தவதிகள் மற்றும் சபட்தராதவதி முதலீட்டு பிராந்தியங்களில் (PCPIR) 

அதிக முதலீடுகடள ஈர்ப்பதற்கு ததடவயான சகாள்டக முன்முயற்சிகடள பரிந்துடரப்பதற்காக 

மத்திய தவதியியல் மற்றும் சபட்தராதவதிகள் துடையானது ஆந்திராவின் மூத்த அதிகாரியான இரஜத் 

பார்கவாடவ உயர்மட்ைக்குழுவின் தடைவராக நியமித்துள்ளது. 

 PCPIR சகாள்டக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை பின்னர், மத்திய அரசு அதடனத் திருத்தம்சசய்ய முயற்சிப்பது 

இதுதவ முதல்முடையாகும். PCPIR சகாள்டகயின்படி, தமடைக்கைற்கடரயில் உள்ள ததகஜ் (குஜராத்) 

மற்றும் கீடழக்கைற்கடரயில் உள்ள விசாகப்பட்டினம்-காக்கினாைா (ஆந்திரா), பாரதீப் (ஒடிசா) மற்றும் 

கைலூர்-நாகப்பட்டினம் (தமிழ்நாடு) ஆகிய நான்கு PCPIR’கடள மத்திய அரசு அங்கீகரித்துள்ளது. 

விசாகப்பட்டினம் - காக்கினாைா PCPIR ஆனது வங்காள விரிகுைாவில் 640 சதுர கிதைாமீட்ைர் 

பரப்பளவில் அடமந்துள்ள நாட்டின் மிகப்சபரிய PCPIR ஆகும். 

5.குடியரசுத்தடைவரின் வண்ண விருதுைன் சகளரவிக்கப்பட்டுள்ள இராணுவப்பிரிவு எது? 

A) ேகாா் சரஜிசேன்ட் 

B) இராஜ்புதன ரரபிள்ஸ் 

C) இந்திய கடற்பரட அகாடேி  

D) கா்வால் ரரபிள்ஸ் 

 முப்படைகளின் தடைடமத்தளபதியும் இந்திய குடியரசுத்தடைவருமான இராம்நாத் தகாவிந்த், தகரள 

மாநிைம் சகாச்சியில் ஏழிமைாவில் அடமந்துள்ள இந்திய கைற்படை அகாைமிக்கு (INA), வண்ண 

விருடத (President’s Colour Award) வழங்கினார். இவ்விருது இராணுவப்பிரிவுக்கு வழங்கப்படும் மிக 

உயர்ந்த சகளரவமாகும். 
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 தகாவா, சகாச்சின் & ஏழிமைா ஆகிய மூன்று சவவ்தவறு இைங்களில் கைந்த 50 ஆண்டுகளாக இந்திய 

கைற்படை அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சியளிப்பதிலும் அவர்கடள உருவாக்குவதிலும் இந்த அகாைமி 

ஆற்றிய சிைந்த தசடவடய அங்கீகரிக்கும் விதமாக இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

6. நைப்பாண்டில் (2019) வரும் உைக குழந்டதகள் நாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன? 

A) Protect Child, Protect World 

B) Children of today, our keepers tomorrow  

C) Children are taking over and turning the world blue 

D) Kids Take Over 

 குழந்டதகளிடைதய சர்வததச ஒற்றுடம, விழிப்புணர்வு ஆகியவற்டை ஊக்குவிப்பதற்காகவும், 

அவர்களின் நைன்கடள காப்பதற்காகவுமாக ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவ.20 அன்று உைக குழந்டதகள் 

நாள் சகாண்ைாைப்படுகிைது. “Children of today, our keepers tomorrow” என்பது நைப்பாண்டில் (2019) 

வரும் இந்த நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

 குழந்டதகளின் உரிடமகள் சதாைர்பான சாசனம் நிடைதவற்ைப்பட்டு நைப்பாண்டுைன் (2019) முப்பது 

ஆண்டுகள் நிடைவடைவதால் இந்த ஆண்டு (2019) சிைப்புமிக்கதாக பார்க்கப்படுகிைது. 

7. ‘மூன்ைாம் நடுவர்’ RT-PCR எந்திரங்கடள நிறுவியுள்ள இந்தியாவின் முதல் நகரம் எது? 

A) முே்ரப 

B) சசன்ரன 

C) சகால்கத்தா  

D) தில்லி 

 சைங்கு, காசதநாய் மற்றும் பன்றிக்காய்ச்சல் தபான்ை தநாய்கடள விடரவாகக் கண்ைறிவதற்காக 

இந்தியாவில் முதல் அதிநவீன Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 

எந்திரங்கடள சகால்கத்தா மாநகராட்சி மன்ைம் நிறுவியுள்ளது. மருத்துவ அறிக்டககள் மற்றும் இரத்த 

பரிதசாதடனகள் முரண்பாைான முடிவுகடள சவளிப்படுத்தும் சூழ்நிடைகளில், இந்த எந்திரங்கள் 

மூன்ைாம் நடுவராக இருந்து பணியாற்றும். 

 தநாய்க்கான சரியான காரணத்டதக்கண்ைறியும் சபாருட்டு இரத்த பரிதசாதடனகள் குறித்த 

துல்லியமான DNA அறிக்டகடய அளிப்பதத இந்த எந்திரங்களின் தநாக்கமாகும். இந்த எந்திரங்கள் 

மூைம், தசாதடனகள் இைவசமாகதவ நைத்தப்படும். 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்                2019 நவம்பர்  21 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          4 

8.தங்கத்ததர் இரயிடை பிரபைப்படுத்தவும் இயக்கவும், எந்த மாநிை சுற்றுைாத்துடையுைன் 

IRCTC ஒப்பந்தம் சசய்துள்ளது? 

A) தேிழ்நாடு 

B) கா்நாடகா  

C) ேகாராஷ்டிரா 

D) மகரளா 

 ‘Golden Chariot’ இரயிடை பிரபைப்படுத்தவும் இயக்கவும் கர்நாைக மாநிை சுற்றுைா தமம்பாட்டுக் 

கழகத்துைனான (KSTDC) புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்திய ரயில் உணவுவழங்கல் மற்றும் சுற்றுைா 

கழகம் (IRCTC) டகசயழுத்திட்டுள்ளது. IRCTC, இரயிலின் அகபுதுப்பிப்டப தமற்சகாண்ை பின்னர் 

வரும் 2020 மார்ச் முதல் இரயிடை இயக்கத்சதாைங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 இந்த இரயிலின் புதிய பயணத்திட்ைங்கள் வரைாறு, கைாசாரம், வனவுயிரி ஆகியவற்றின் கைடவயாக 

இருக்கும். இப்பயணத்திட்ைத்தில் பந்திப்பூர், டமசூர், ைதைபீது, சிக்மகளூர், ைம்பி, பீஜப்பூர் மற்றும் 

தகாவா ஆகியவற்டை தசர்க்க உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, KSTDC, விடரவில் 

இரயிலின் கட்டுப்பாட்டை IRCTC’யிைம் ஒப்படைக்கும். 

9. NASA அறிவியைாளர்கள், அண்டமயில், வியாழன் தகாளின் எந்தத் துடணக்தகாளில் 

நீராவிடயக் கண்டுபிடித்தனர்? 

A) கன்ேீட் 

B) யூமராபா (Europa)  

C) காலிஸ்மடா 

D) ஐமயா 

 வியாழன் தகாளின் பனிநிைவான யூதராபாவின் தமற்பரப்பிற்கு தமதை நீராவி இருப்படத NASAஇன் 

அறிவியைாளர்கள் முதன்முடையாக, ைவாயில் உள்ள W.M. சகக் ஆய்வகத்டதப் பயன்படுத்தி 

கண்டுபிடித்துள்ளனர். யூதராப்பாவிலிருந்து ஒரு வினாடிக்கு 5202 பவுண்டுகள் நீர் சவளிதயறுவடத 

ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்ைறிந்தனர்; இது sஒரு ஒலிம்பிக் அளவிைான நீச்சல்குளத்டத சிை 

நிமிைங்களில் நிரப்பும். 

10.தமடைக்கடரயில் உள்ள இஸ்தரலிய குடிதயற்ைங்கள் பன்னாட்டுச்சட்ைங்கடள மீறுவதாக 

இல்டை என அறிவித்துள்ள நாடு எது? 

A) ஐக்கிய மபரரசு 

B) இரஷ்யா 

C) ஐக்கிய அசோிக்க நாடுகள் (USA)  

D) பிரான்ஸ் 
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 ஆக்கிரமிக்கப்பட்ை பாைஸ்தீன நிைமான “தமடைக்கடர”யில் உள்ள இஸ்தரலிய குடிதயற்ைங்கள் 

பன்னாட்டுச்சட்ைங்கடள மீறுவதாக இல்டைசயன அசமரிக்கா சமீபத்தில் அறிவித்தது. அசமரிக்காவின் 

இவ்வறிவிப்பு, தமடைக்கடரயில் உள்ள குடிதயற்ைங்கள் பன்னாட்டுச்சட்ைத்தின் “அப்பட்ைமான மீைல்” 

எனக்கூறும் ஐ.நா பாதுகாப்பு அடவயின் 2016ஆம் ஆண்டு தீர்மானத்டத அசமரிக்கா நிராகரித்தடத 

குறிக்கிைது. அதுமட்டுமின்றி, 1949ஆம் ஆண்டின் 4ஆவது சஜனீவா சாசனத்டதயும் இது நிராகரித்தது. 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாட்டில் மாநகராட்சி தமயர், நகராட்சி மற்றும் தபரூராட்சித் தடைவர்கள் உள்ளிட்ை உள்ளாட்சி 

அடமப்புகளுக்கான பதவிகளுக்கு மடைமுகத் ததர்தல் மூைமாகத் ததர்வுசசய்வதற்கான அவசரச்சட்ைம் 

பிைப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக சசன்டன மாநகராட்சி சட்ைம் (1919); தமிழ்நாடு மாவட்ை நகராட்சிகள் 

சட்ைம் (1920); மதுடர மாநகராட்சி சட்ைம் (1971); தகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி சட்ைம் (1981) ஆகியவற்றில் 

திருத்தங்கள் சசய்யப்பட்டுள்ளன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. “அருண் பூமி” என்னும் மாநிலத்தின் முதல் ஹிந்தி நாளேடைத் ததாைங்கியுள்ே இந்திய 

மாநிலம் எது? 

A) அருணாச்சல பிரதேசம்  

B) நாகாலாந்து 

C) ேிாிபுரா 

D) மிதசாரம் 

 அருணாச்சல பிரளதச முதலடமச்சர் ளேமா கந்து, மாநிலத்தின் முதல் ஹிந்தி நாளிதழான ‘அருண் 

பூமி’டய தெளியிட்டுள்ோர். இதடன தக்கம் ளசானியா ததாகுத்து தெளியிடுொர். இதன்மூலம், 

நாட்டின் தேரும்ோன்டமயான ஹிந்தி தமாழி ளேசும் மற்றும் ேடிக்கும் மக்கள், அருணாச்சல பிரளதச 

மாநிலத்டதப் ேற்றிய தசய்திகள், தகெல்கள் மற்றும் அறிடெ எளிதாக தேறமுடியும். 

2.உலக எரிசக்தி கண்ளணாட்ைத்டத (WEO-2019) தெளியிட்டுள்ே சர்ெளதச அடமப்பு எது? 

A) IMF 

B) WHO 

C) IEA  

D) WB 

 சர்ெளதச எரிசக்தி முகடமயானது (IEA) அண்டமயில் தனது உலக எரிசக்தி கண்ளணாட்ை (WEO) 

அறிக்டகடய தெளியிட்ைது. நைப்ோண்டு (2019) ேதிப்பில், 2040ஆம் ஆண்ைேவில் நிறுெப்ேட்ை 

தமாத்த சூரிய ஆற்றல் உற்ேத்தித் திறனானது 495 ஜிகாொட்டிலிருந்து 3,142 ஜிகாொட்ைாக மாறும் 

என IEA கணித்துள்ேது. இருப்பினும், காலநிடல மாற்றம் சார்ந்த தகாள்டககளில் அதிக கெனம் 

தசலுத்தாவிட்ைால், CO2 உமிழ்ொனது ததாைர்ந்து உயரும் என IEA எதிர்ோர்க்கிறது. 

 நீண்ை காலத்திற்குத் ளதடெயான இருப்டேக் தகாண்டுள்ே நிலக்கரி ஆடலகளே இதற்கு முதன்டம 

காரணமாகும். இது தமாத்த உமிழ்வுகளில் 30 சதவீதத்துக்கு காரணமாக அடமந்துள்ேது. IEA என்ேது 

தோருோதார ஒத்துடழப்பு மற்றும் ளமம்ோட்டு அடமப்பின் (OECD) கட்ைடமப்பில் நிறுெப்ேட்ை அரசுக்கு 

இடையிலான ஓர் அடமப்ோகும். 

3.நீடித்த ெேர்ச்சி இலக்குகள் 2030ஐ அடைதல் - மருத்துெ தயாரிப்புகளுக்கான அணுகல் 

குறித்த 2019 உலக மாநாட்டை புது தில்லியில் ஏற்ோடுதசய்த ேன்னாட்டு அடமப்பு எது? 

A) WHO     B) UNICEF 

C) UNESCO   D) IMF 
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 நீடித்த ெேர்ச்சி இலக்குகள் 2030ஐ அடைதல் - மருத்துெ தயாரிப்புகளுக்கான அணுகல் குறித்த 

நைப்ோண்டு (2019) உலக மாநாைானது நெ.19-21 ெடர புது தில்லியில் நைந்தது. இதடன மத்திய 

சுகாதார மற்றும் குடும்ேநல அடமச்சகமும் உலக நலொழ்வு அடமப்பும் (WHO) இடணந்து நைத்தின. 

நீடித்த ெேர்ச்சி இலக்குகள் (SDG) - 2030 நிகழ்ச்சி நிரடல அடைெதற்காக, முக்கியத்துெம் ொய்ந்த 

தோதுநலொழ்விற்கான சட்ைபூர்ெ மற்றும் ெர்த்தக சூழடல உருொக்குெடத டமயமாகக்தகாண்ை 

கலந்துடரயாைல்களுக்கு இந்த மாநாடு ஒரு ொய்ப்பிடன நல்கியது. 

4.நைப்ோண்டு (2019) அடமதி, ஆயுத ஒழிப்பு மற்றும் ளமம்ோட்டுக்கான இந்திரா காந்தி ேரிசு, 

யாருக்கு ெழங்கப்ேட்டுள்ேது? 

A) ஏஞ்சலா மமா்க்கல் 

B) எலன் ஜான்சன் சா்லீப் 

C) தேவிே் அே்ேன்பதரா  

D) எலா பே் 

 புகழ்தேற்ற இயற்டக ஆர்ெலரும் ஒலிேரப்ோேருமான சர் ளைவிட் அட்ைன்ேளரா, நைப்ோண்டின் (2019) 

அடமதி, ஆயுத ஒழிப்பு மற்றும் ளமம்ோட்டுக்கான இந்திரா காந்தி ேரிசுக்கு ளதர்வு தசய்யப்ேட்டுள்ோர். 

இயற்டக உலகின் அதிசயங்கடே ளெதறந்த தனிநேடர விைவும் நமக்கு காண்பிப்ேதற்காக ொழ்நாள் 

முழுெதும் அெராற்றிய ேணிகளுக்காக அெர் இந்த அங்கீகாரத்டதப் தேற்றுள்ோர். 

5.நைப்ோண்டு (2019) ததற்காசிய ோதுகாப்பு உச்சிமாநாட்டை ஏற்ோடுதசய்த ததாழில்நுட்ே 

நிறுெனம் எது? 

A) மமக்தராசாப்ே் 

B) தபஸ்புக்  

C) டுவிே்ோ் 

D) இன்தபாசிஸ் 

 தனிநேர்களும் சமூகங்களும் இடணய உலகில் இடணக்கப்ேட்டுள்ே இந்தக் காலத்தில், ோதுகாப்பு 

ததாைர்ோன சிக்கடல முன்னிடலப்ேடுத்துெதற்காக ததற்காசிய ோதுகாப்பு உச்சிமாநாடு-2019இன் 

2ஆெது ேதிப்பு புது தில்லியில் நடைதேற்றது. இடத மத்திய தேண்கள் மற்றும் குழந்டதகள் ளமம்ோட்டு 

அடமச்சகமும் ளேஸ்புக் நிறுெனமும் இடணந்து ஏற்ோடு தசய்தன. இவ்வுச்சிமாநாட்டின்ளோது, மத்திய 

அடமச்சர் ஸ்மிருதி ஜூபின் இரானி “We think Digital” என்ற ெடலத்தேத்டத ததாைங்கிடெத்தார்.  

 இந்த ெடலத்தேமானது டிஜிட்ைல் ததாழில்நுட்ேங்கடே ேயன்ேடுத்த, புரிந்துதகாள்ே, மதிப்பீடு தசய்ய, 

ததாைர்புதகாள்ே மற்றும் அெற்டற உருொக்குெதற்கான அறிடெக்தகாண்ை மாணாக்கர்கடே 

ளமம்ேடுத்துெதற்காக ெடிெடமக்கப்ேட்ை நான்கு ேகுதிகடேக்தகாண்ை ஒரு ோைத்திட்ைமாகும். இது, 

ஆன்டலன் ோதுகாப்பு, தனியுரிடம மற்றும் ளோலித்தகெல்களில் கெனம் தசலுத்தும். 
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6.இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டுக்கும் இடைளய முதல்முடறயாக இேஞ்சிெப்புப்ேந்து தைஸ்ட் 

ளோட்டி நடைதேறுகிறது? 

A) மேன்னாப்பிாிக்கா 

B) வங்கதேசம்  

C) நியூசிலாந்து 

D) இங்கிலாந்து 

 இந்தியாவுக்கும் ெங்களதசத்துக்கும் இடையிலான முதல் இேஞ்சிெப்புப் ேந்து தைஸ்ட் ளோட்டியானது 

நெ.22 அன்று தகால்கத்தாவில் உள்ே ஈைன் கார்ைனில் நடைதேறுகிறது. இந்தப் ளோட்டியின்ளோது, 

விேக்தகாளியின்கீழ் சிறந்த கட்புலனாகுதன்டமக்காக சிெப்புப்ேந்துகளுக்கு மாற்றாக இேஞ்சிெப்பு 

ேந்துகள் ேயன்ேடுத்தப்ேடும். BCCI தடலெர் தசேரவ் கங்குலி, ‘பிங்கு-டிங்கு’ நிகழ்வின் அதிகாரப்பூர்ெ 

சின்னங்கடே தெளியிட்ைார். இது, ெங்களதசத்துக்கு எதிரான இந்தியாவின் முதலாெது ேகல்-இரவு 

தைஸ்ட் ளோட்டியாகும். 

7.மீனெர்களுக்காக YSR மத்ஸ்யகரா ேளராசா திட்ைத்டதத் ததாைங்கியுள்ே மாநில அரசு எது? 

A) ேமிழ்நாடு 

B) தமற்கு வங்கம் 

C) ஆந்ேிர பிரதேசம்  

D) தகரளா 

 உலக மீனெர் நாடே முன்னிட்டு, ஆந்திர பிரளதச மாநில முதலடமச்சர் Y S தஜகன் ளமாகன் தரட்டி, 

மீனெர்களுக்காக, ‘YSR மத்ஸ்யகர ேளராசா’ என்ற நலத்திட்ைத்டத ததாைங்கிடெத்தார். இந்தத் 

திட்ைத்தின்கீழ், 21-60 ெயதுக்குட்ேட்ை 1,32,332 மீனெர்களுக்கு, ஆண்டுளதாறும் ஏப்ரல் மற்றும் ஜூன் 

மாதங்களுக்கு இடையில் ெரும் மீன்பிடிதடை காலகட்ைத்தின்ளோது நிொரண நிதியாக தலா ̀ 10,000 

ேணம் கிடைக்கும். ளமலும், டீசலுக்கான மானியம், லிட்ைருக்கு 6.03 ரூோயிலிருந்து 9 ரூோயாக 

உயர்த்தப்ேட்டுள்ேது. இது எந்திரமயமாக்கப்ேட்ை (3000 லிட்ைர்கள்) மற்றும் ளமாட்ைார் தோருத்தப்ேட்ை 

ேைகுகளுக்கு (300 லிட்ைர்கள்) தோருந்தும். 

8.உலகின் முதல் இஸ்லாம் ளயாகா முகாடம நைத்துகிற நாடு எது? 

A) இந்ேியா  

B) இஸ்தரல் 

C) வங்கதேசம் 

D) சீனா 

 உலகின் முதல் இஸ்லாம் ளயாகா முகாமானது நெ.20 அன்று உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் ளகாத்ொர் 

நகரத்தில் உள்ே கன்ொ ஆசிரமத்தில் ததாைங்கியது. இது ெரும் நெம்ேர் 24 அன்று நிடறெடையும்.  
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 இந்நிகழ்ச்சியில், ேல்ளெறு நாடுகடேச்ளசர்ந்த சுமார் ஐந்நூறு இசுலாமிய ஆண்களும் தேண்களும் 

ேங்ளகற்கின்றனர். ளயாகா ஒரு குறிப்பிட்ை மதத்டதச் ளசர்ந்ததல்ல, அது முழு மனிதகுலத்திற்கும் 

நன்டமேயக்கும் ஒன்று என்று உலகிற்கு உணர்த்துெளத இந்நிகழ்வின் ளநாக்கமாகும். 

9.எந்தத் ளததியில், உலக ததாடலக்காட்சி நாள் கடைப்பிடிக்கப்ேடுகிறது? 

A) நவம்பா் 22 

B) நவம்பா் 20 

C) நவம்பா் 21  

D) நவம்பா் 23 

 ஒளிேரப்பு ஊைகங்களின் ேங்டக ஒப்புக்தகாள்ெதற்காக ஒவ்ளொர் ஆண்டும் நெ.21 அன்று உலகம் 

முழுெதும் உலக ததாடலக்காட்சி நாள் அனுசரிக்கப்ேடுகிறது. சமூக ஊைகங்களில் ேதியப்ேடும் 

தகெல்களின் உண்டமத்தன்டம ளகள்விக்குறியாக இருக்கும் இந்தக்காலத்தில், ஒருேக்கச்சார்ேற்ற 

தகெல்கடே ெழங்கும் அரசாங்கம், தசய்திநிறுெனங்கள் மற்றும் தனிநேர்களின் அர்ப்ேணிப்டேயும் 

இந்தநாள் ளோற்றுகிறது. 

10.எந்தத் ளததியில், உலக மீனெர் நாள் கடைப்பிடிக்கப்ேடுகிறது? 

A) நவம்பா் 22 

B) நவம்பா் 20 

C) நவம்பா் 21  

D) நவம்பா் 23 

 உலகம் முழுெதுமுள்ே மீனெ மக்கோல் தங்களின் ொழ்வு தசழிப்ேதற்காக ஆண்டுளதாறும் நெ.21 

அன்று உலக மீனெர் நாள் தகாண்ைாைப்ேடுகிறது. உலகில் மீனெர்களின் முக்கியத்துெத்டத 

சிறப்பிக்கும் விதமாக ளேரணி, ேயிலரங்கம், தோதுக்கூட்ைம், கலாசார நிகழ்வு, நாைகம், கண்காட்சி, 

இடசநிகழ்ச்சி மற்றும் தசய்முடற விேக்கங்கள் ஆகியெற்றின் மூலம் இந்நாள் தகாண்ைாைப்ேடுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்தியப் பள்ளிகளின் டிஜிட்டல் உருமாற்றத்தை எளிைாக்குவைற்காக, ‘K-12 கல்வி உருமாற்ற 

கட்டதமப்தப’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ள தைாழில்நுட்ப நிறுவனம் எது? 

A) மைக்ர ோசோப்ட்  

B) ரபஸ்புக் 

C) டுவிட்டோ் 

D) இன்ரபோசிஸ் 

 இந்தியப் பள்ளிகளின் டிஜிட்டல் உருமாற்றத்தை எளிைாக்குவைற்காக, தமக்ர ாசாப்ட் ைனது ‘K-12 

கல்வி உருமாற்ற கட்டதமப்தப’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்ைக் கட்டதமப்பில் ைதைதமத்துவம் & 

தகாள்தக, நவீனமுதறயில் கற்பித்ைல் & கற்றல், நுண்ணறிவு சூழல்கள் & தைாழில்நுட்ப வத படம் 

ஆகிய 4 தூண்கள் உள்ளன. இைட்சிய மாற்றத்தை அதடவைற்கான கருவிகள் & தைாழில்நுட்பத்தை 

ஆற்றல்மிகு மற்றும் உற்பத்தி வழிகளில் சிந்ைதனயுடன் ஒருங்கிதணப்பரை இந்ைக் கட்டதமப்பின் 

ரநாக்கமாகும். 

2.மருத்துவ மற்றும் தைாழிற்துதற ரநாக்கங்களுக்காக மாநிைத்தில் கஞ்சா சாகுபடிதய சட்டப் 

பூர்வமாக்க முடிவு தசய்துள்ள மாநிை அ சு எது? 

A) ஹோியோனோ 

B) கோ்நோடகோ 

C) ைத்திய பி ரதசை்  

D) பஞ்சோப் 

 மருத்துவம் & தைாழில்துதற ரநாக்கங்களுக்காக மாநிைத்தில் கஞ்சா சாகுபடிதய சட்டப்பூர்வமாக்க 

மத்திய பி ரைச அ சு முடிவுதசய்துள்ளது. விவசாயிகள் ைங்கள் விதளதபாருட்கதள அ சாங்கத்திற்கு 

மட்டுரம விற்கமுடியும் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்ைக்கது. புற்றுரநாய்க்கு சிகிச்தசயளிப்பது ரபான்ற 

மருத்துவ ரநாக்கங்களுக்காக சணல் (ஒரு வதக மரிஜுவானா) சாகுபடிதய ம.பி அ சு அனுமதிக்கும். 

0.3 முைல் 1.5% வத  தடட் ா-தைட்ர ா-கன்னாபிரனால் (THC) தசறிவு தகாண்ட சணைானது, 

இதழ உற்பத்திரபான்ற தைாழிற்துதற ரநாக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்ைப்படும். 

3. ‘Mr. யுனிவர்ஸ்-2019’ என முடிசூட்டப்பட்ட முைல் இந்திய ான சித்ைர ஷ் நரடசன், எந்ை 

மாநிைத்தைச் ரசர்ந்ைவ ாவார்? 

A) தைிழ்நோடு 

B) கோ்நோடகோ 

C) ஆந்தி  பி ரதசை் 

D) ரக ளோ  
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 தைன் தகாரியாவின் தீவு நக மான தஜஜூவில் நதடதபற்ற 11ஆவது உைக உடற்கட்டதமப்பு மற்றும் 

உடற்கட்டு விதளயாட்டு சாம்பியன்ஷிப்பில் (WBPF) ‘Mr. யுனிவர்ஸ்-2019’ என முடிசூட்டப்பட்ட முைல் 

இந்தியர் என்ற தபருதமதய ரக ளாதவச்ரசர்ந்ை இந்திய உடற்கட்டுநர் சித்ைர ஷ் நரடசன் 

தபற்றுள்ளார். WBPF-2019இல் 90 கிரைா பிரிவில் அவர் பட்டத்தை தவன்றார். 

 முன்னைாக, அக்ரடாபரில் ைாய்ைாந்தில் நதடதபற்ற ஆசிய உடற்கட்டதமப்பு மற்றும் உடற்கட்டு 

விதளயாட்டு சாம்பியன்ஷிப்பில் (ABBF) ‘மிஸ்டர் ஆசியா-2019’ பட்டத்தையும் அவர் தபற்றார். 

4.குவாட் (Quad) நாடுகளுக்கான பயங்க வாை எதிர்ப்பு குறித்ை முைல் கைந்ைாரைாசதனதய 

நடத்திய இந்திய அதமப்பு எது? 

A) BSF 

B) DRDO 

C) NIA  

D) இந்திய இ ோணுவை் 

 ரைசிய புைனாய்வு அதமப்பானது (NIA) நவ.21&22 அன்று தில்லியில் உள்ள அைன் ைதைதமயகத்தில் 

குவாட் நாடுகளுக்கான பயங்க வாை எதிர்ப்பு குறித்ை முைல் கைந்ைாரைாசதனதய (Counter Terrorism 

Table Top Exercise) நடத்தியது. அதமரிக்கா, இந்தியா, ஆஸ்திர லியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகியவற்தற 

உள்ளடக்கியது குவாட் (Quad) நாடுகள் எனப்படுகிறது. 

 NIAஇன் கூற்றுப்படி, வளர்ந்துவரும் பயங்க வாை அச்சுறுத்ைல்களுக்கான பதிைளிப்பு வழிமுதறகதள 

மதிப்பீடுதசய்து சரிபார்ப்பரை இைன் ரநாக்கமாகும். சிறந்ை நதடமுதறகதளப் பகிர்ந்துதகாள்வைற்கான 

வாய்ப்புகதள வழங்குவதையும், பங்ரகற்கும் நாடுகளிதடரய ரமம்பட்ட ஒத்துதழப்புக்கான 

பகுதிகதள ஆ ாய்வதையும் இது ரநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

5.வா ணாசியில், ‘இைக்கு வடகிழக்கு’ என்றதவான்தற நடத்தும் மத்திய அதமச்சகம் எது? 

A) உள்துமை அமைச்சகை் 

B) வடகிழக்குப் பகுதி வளோ்ச்சி அமைச்சகை்  

C) நிதி அமைச்சகை் 

D) போதுகோப்பு அமைச்சகை் 

 ‘Destination North East - இைக்கு வடகிழக்கு திருவிழா’வானது நவம்பர் 23 அன்று வடகிழக்குப்பகுதி 

வளர்ச்சி அதமச்சகத்ைால் உத்ை ப்பி ரைச மாநிைம் வா ணாசியில் நடத்ைப்பட்டது. இந்ை நான்கு நாள் 

திருவிழாவானது, வடகிழக்குப்பகுதிதயச் சார்ந்ை கதை, கைாசா ம், உணவு வதககள், தகவிதனப் 

தபாருட்கள் மற்றும் தகத்ைறிகதள காட்சிப்படுத்தியது. 

 இந்ைத் திருவிழாவின்ரபாது வடகிழக்குப்பகுதிதய ரசர்ந்ை தகவிதனஞர்கள் மற்றும் கதைஞர்கள், 

பார்தவயாளர்களுக்கு ைங்களின் தகவிதனப்தபாருட்கதள ரந டியாக தசய்து காண்பித்ைார்கள் 

மற்றும் ைங்களது கைாசா  நிகழ்தவயும் ரந டியாக நிகழ்த்திக்காண்பித்ைனர். 
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6.இந்திய மருத்துவ ஆ ாய்ச்சி கவுன்சிலின் (ICMR) வாழ்நாள் சாைதனயாளர் விருது வழங்கி 

தகள விக்கப்பட்ட தைாழிைதிபர் யார்? 

A) அசிை் பிர ை்ஜி 

B) முரகஷ் அை்போனி 

C)  த்தன் டோடோ 

D) கி ண் ைஜூை்தோோ்–ஷோ  

 பரயாகானின் ைதைவரும் ரமைாண்தம இயக்குநருமான கி ண் மஜூம்ைார்-ஷா, இந்திய மருத்துவ 

ஆ ாய்ச்சி கவுன்சிலின் (ICMR) வாழ்நாள் சாைதனயாளர் விருதைப் தபற்றுள்ளார். சுகாைா த்துதறயில் 

சிறந்து விளங்கியைற்காகவும், சமூகத்திற்கு தபருமளவில் பங்களித்ைைற்காகவும் அவருக்கு இந்ை விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்திய அளவிலும்s உைக அளவிலும் தபாதுமக்களுக்கு மலிவான உயிர்காக்கும் சிகிச்தசகதள 

வழங்கியைற்காகவும், அடிப்பதட சுகாைா த்துக்கான அணுகதை அதிகரித்ைைற்காகவும் அவர் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளார். ICMRஇன் 108ஆவது நிறுவனநாதளக் தகாண்டாடிய நிகழ்வில், நவம்பர் 17 

அன்று புது தில்லியில் மஜூம்ைார்-ஷாவுக்கு பில் ரகட்ஸ் இந்ை விருதை வழங்கினார். 

7.ைரியானாவின் எந்ைக் கி ாமத்தில், NuGen தமாபிலிட்டி உச்சிமாநாடு-2019 நதடதபறுகிறது? 

A) பரதஸ் ோ 

B) நோதுவோஸ் 

C) சோந்தினி 

D) ைோரனசோ்  

 ைரியானாவில், NuGen தமாபிலிட்டி உச்சிமாநாட்தட, “Smart & Green Mobility” என்ற கருப்தபாருளின் 

கீழ், மாரனசரில் உள்ள சர்வரைச ைானியங்கி தைாழில்நுட்ப தைாழில்நுட்ப தமயம் ஏற்பாடுதசய்ைது. 

வாகன உமிழ்வுகளிலிருந்து தவளிப்படும் மாசு ரபான்ற பி ச்சதனகளுக்கு தீர்வாக, மாற்றுப் ரபாக்குவ 

- த்துத் தீர்வுகதளக் கண்டறிவதை இது ரநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

8.எந்ை நடுவணதமச்சகத்தின்கீழ், ரைசிய ரசாவா ரிக்பா நிறுவனத்தை நிறுவுவைற்கு நடுவண் 

அதமச்ச தவ அண்தமயில் ஒப்புைல் அளித்ைது? 

A) உள்துமை அமைச்சகை் 

B) பழங்குடியினோ் விவகோ  அமைச்சகை் 

C) AYUSH அமைச்சகை்  

D) சுகோதோ  ைை்றுை் குடுை்பநல அமைச்சகை் 
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 AYUSH அதமச்சகத்தின்கீழ், ைன்னாட்சிமிக்க ஓர் அதமப்பாக ரைவில் ரசாவா-ரிக்பாவுக்கான ரைசிய 

நிறுவனத்தை அதமப்பைற்கு மத்திய அதமச்ச தவ அண்தமயில் ஒப்புைல் அளித்ைது. ரசாவா-ரிக்பா 

என்பது இந்தியாவில் இமயமதைப்பகுதியில் பின்பற்றப்பட்டு வரும் பா ம்பரிய மருத்துவ முதறயாகும்.  

 இது சிக்கிம், அருணாச்சை பி ரைசம், டார்ஜிலிங், ஹிமாச்சை பி ரைசம், யூனியன் பி ரைசமான இைடாக் 

மற்றும் ைற்ரபாது இந்தியா முழுவதும் பி பைமாக நதடமுதறயில் உள்ளது. இந்திய துதணக் 

கண்டத்தில் ரசாவா-ரிக்பாவின் மறுமைர்ச்சிக்கு இந்நிறுவனம் ஓர் ஊக்கத்தை வழங்கும். இது ரசாவா 

– ரிக்பாதவ கற்கும் மாணவர்களுக்கு இந்தியாவில் மட்டுமின்றி, பிற நாடுகளிலிருந்தும் வாய்ப்புகதள 

தபற்றுத்ைரும். 

9.அண்தமயில் காைமான நீல்காந்த் கதில்கர், எந்ைத்துதறயில் குறிப்பிடத்ைக்கவ ாக இருந்ைார்? 

A) நிழை்படை் எடுத்தல் 

B) இதழியல்  

C) அ சியல் 

D) கமல 

 ம ாத்திய தசய்தித்ைாளான நவக்கலின் குறிப்பிடத்ைக்க ஆசிரிய ான நீல்காந்த் கதில்கர் (85), நவ.22 

அன்று மகா ாஷ்டி  மாநிைம் மும்தபயில் காைமானார். “Practical Socialism: musings from a tour of 

Russia” உள்ளிட்ட பல்ரவறு நூல்கதளயும் இவர் எழுதியுள்ளார். 

10.கடற்பதட நடவடிக்தககளில் ரசர்ந்ை இந்திய கடற்பதடயின் முைல் தபண் விமானியாக 

மாறியுள்ளவர் யார்? 

A) நிகிதோ குப்தோ 

B) ரகோைல் சோ்ைோ 

C) திவ்ய குைோோி 

D) சிவோங்கி  

 தபண் அதிகாரி துதண Lt. சிவாங்கி, இந்திய கடற்பதடயின் முைல் தபண் விமானியாக கடற்பதட 

நடவடிக்தககளில் ரசருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2019 டிச.2 அன்று ரக ளத்தின் தகாச்சியில் 

உள்ள தைற்குக்கடற்பதடப்பிரிவில் தசயல்பாட்டு பயிற்சி முடிந்ைதும் அவர் கடற்பதட நடவடிக்தககளில் 

ரசருவார். பீகார் மாநிைத்தின் முசாபர்பூத ச் ரசர்ந்ை இவர், அங்குள்ள DAV தபாதுப்பள்ளியில் அவ து 

பள்ளிப்படிப்தப நிதறவுதசய்ைார். 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 திருதநல்ரவலியிலிருந்து பிரித்து ைமிழ்நாட்டின் 33ஆவது மாவட்டமாக உருவாக்கப்பட்ட தைன்காசி 

மாவட்டத்தை ைமிழ்நாடு முைதைதமச்சர் ரக. பழனிசாமி தைாடங்கிதவத்ைார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் காலைான சவுகத் மகபி, எந்த மைாழிசார்ந்த புகழ்மெற்ற நடிமகயாக இருந்தார்? 

A) மராத்தி 

B) ஹிந்தி  

C) ததலுங்கு 

D) கன்னடம் 

 ஹிந்தி திமையுலகின் பிைெல நடிமகயும், ஷெனா ஆஸ்மியின் தாயுைான சவுகத் மகபி (93), நவ.23 

அன்று மும்மெயில் காலைானார். மகபியின் கணவைான மகபி ஆஸ்மி பிைெல உருது கவிஞரும் 

திமைப்ெட ொடலாசிரியருைாவார். அவரும் அவைது கணவரும் இந்திய மொதுவுடமைக் கட்சியின் (CPI) 

கலாசாை தளங்களாக இருந்த இந்திய ைக்கள் நாடக சங்கம் ைற்றும் முற்பொக்கு எழுத்தாளர்கள் சங்கம் 

ஆகியவற்றின் முன்னணி நெர்களாக இருந்தனர். ஷாதி அலியின் ‘சாதியா’ சவுகத் மகபி நடித்த 

கமடசித் திமைப்ெடைாகும். 

2.யாருக்கு 2018ஆம் ஆண்டுக்கான 28ஆவது பீகாரி புைஸ்கார் வழங்கப்ெட்டுள்ளது? 

A) விஜய் வா்மா 

B) சத்ய நாராயண் 

C) மனிஷா குல்ஷிரரஷ்தா  

D) பகவதி லால் வியாஸ் 

 இைாஜஸ்தாமனச் பசர்ந்த பிைெல எழுத்தாளைான ைனிஷா குல்ஷிபைஷ்தா தனது ‘ஸ்வப்னொஷ்’ என்ற 

புதினத்துக்காக 2018ஆம் ஆண்டிற்கான 28ஆவது ‘பீகாரி புைஸ்காமை’ மெற்றுள்ளார். இைாஜஸ்தானிய 

வம்சாவளிமயச்பசர்ந்த எழுத்தாளர்களுக்கு வழங்கப்ெடும் இவ்விருமத KK அறக்கட்டமள வழங்கி 

வருகிறது. இவ்விருது கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மவளியான ஹிந்தி அல்லது இைாஜஸ்தானி மைாழிமயச் 

சார்ந்த சிறந்த ெமடப்புக்கு ஆண்டுபதாறும் வழங்கப்ெட்டு வருகிறது. 

 பிைெல ஹிந்தி மைாழிக் கவிஞைான பீகாரியின் மெயைால் இவ்விருது வழங்கப்ெட்டு வருகிறது. `2.5 

இலட்சம் மைாக்கப்ெரிசு, சான்றிதழ் ைற்றும் ொைாட்டுப் ெத்திைம் ஆகியவற்மற இவ்விருது மகாண்டுள்ளது. 

3.பூகன்வில் (Bougainville) என்ெது எந்த நாட்டின் ைாகாணைாகும்? 

A) பப்புவா நியூ கினியா  

B) சாலமன் தீவுகள் 

C) பிஜி 

D) கிாிபதி 
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 ெப்புவா நியூ கினியாவிலிருந்து விடுதமல மெறுவது குறித்த வாக்மகடுப்பில் பூகன்வில் மொதுைக்கள் 

வாக்களிக்கத் மதாடங்கியுள்ளனர். விடுதமல மெறுவதற்கான வாக்குகமளப் மெற்றுவிட்டால், 206,000 

ைக்கள் மதாமகமயக்மகாண்ட தன்னாட்சி ைாகாணம் உலகின் புதிய சுதந்திை நாடாக ைாறக்கூடும்.  

 பூகன்வில் & ெப்புவா நியூ கினியா இமடபயயான ஓர் உள்நாட்டுப்பொமை முடிவுக்குக்மகாண்டுவந்த 

2001ஆம் ஆண்டில் பைற்மகாள்ளப்ெட்ட ஓர் அமைதி ஒப்ெந்தத்தின் ஒரு ெகுதியாகும் இந்த வாக்மகடுப்பு. 

ெப்புவா நியூ கினியாவிலிருந்து அதிக தன்னாட்சி அல்லது முழுமையான விடுதமல என இருபவறு 

விருப்ெங்கமள இவ்வாக்மகடுப்பு முன்மவக்கிறது. பூகன்வில் என்ெது ெசிபிக் தீவுகளின் ஒரு சிறிய 

தீவுக்கூடைாகும். காலனித்துவ சுைண்டல், விடுதமலக்கான முயற்சிகள், ஒன்ெதாண்டுப் பொர்  ைற்றும் 

ெடிப்ெடியான அமைதி மசயல்முமற ஆகியமவ அதன் வைலாற்றில் அடங்கும். 

4.பவர்ப்ொலங்கள் (Living Root Bridges) மதாடர்புமடய ைாநிலம் எது? 

A) ரமகாலயா  

B) திாிபுரா 

C) நாகாலாந்து 

D) மிரசாரம் 

 பவர்ப்ொலங்கள் (Living Root Bridges) என்ெது இந்திய இைப்ெர் ைைங்களின் பவர்களால் இயற்மகயாக 

பின்னப்ெட்டு உருவாக்கப்ெட்ட ொலங்களாகும். இமவ பைகாலயா ைாநிலத்தில் ெல தமலமுமறகளாக 

ொலங்களாக ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு வருகின்றன. ெல நூற்றாண்டுகளாக கட்டப்ெட்ட இந்தப் ொலங்கள் 15 

முதல் 25 அடி வமை ெைவியுள்ளன. இந்தப் ொலங்கள் முக்கியைாக நீபைாமடகள் ைற்றும் ஆறுகமளக் 

கடப்ெதற்கான வழியாக உள்ளன. பைலும், அமவ உலகப்புகழ்மெற்ற சுற்றுலாத்தலங்களும் ஆகும். 

 தற்பொது, இக்கட்டமைப்புகமள ஆைாய்ந்து, அவற்மற உலமகங்கிலுமுள்ள நவீன கட்டிடக்கமலகளில் 

புகுத்துவதற்கு ஆைாய்ச்சிகள் பைற்மகாள்ளப்ெட்டு வருகின்றன. இதன்மூலம், நகைங்கமள பைலும் 

சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாக ைாற்றவியலும். 

5.இலடாக்கிற்மகன ெனியில் உமறயாத சிறப்பு டீசமல மவளியிட்ட எண்மணய் நிறுவனம் எது? 

A) ஹிந்துஸ்தான் தபட்ரராலியம் 

B) இந்திய எண்தணய் நிறுவனம் (IOCL)  

C) பாரத் தபட்ரராலிய நிறுவனம் 

D) GAIL 

 இலடாக், கார்கில், காசா ைற்றும் கீலாங் பொன்ற நாட்டின் உயைைான ெகுதிகளுக்காக ெனியில் 

உமறயாத சிறப்பு டீசமல இந்திய எண்மணய் நிறுவனம் அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. இத்தனித்துவமிக்க 

சிறப்பு டீசலானது மிகக்கடுமையான குளிர்நிலவும் காலநிமலயில்கூட உமறயாைல் மசயல்ெடும் 

வமகயில் வடிவமைக்கப்ெட்டுள்ளது. 
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 இதன்மூலம், கடுமையான குளிர்நிலவும் பிைாந்தியங்களுக்கு ஆண்டு முழுவதும் எரிமொருள் வழங்க 

இயலும் ைற்றும் இது சாமலப் பொக்குவைத்மத விமைவுெடுத்துவதற்கான நாட்டின் முயற்சிகளில் ஓர் 

ஊக்கியாக மசயல்ெடும். ொனிெட் சுத்திகரிப்பு நிமலயத்தில் தயாரிக்கப்ெடும் இந்தச் சிறப்புவாய்ந்த 

எரிமொருள், -33° மசல்சியஸ் குளிர்நிமலயில்கூட உமறந்துபொகாது. இது, BS-VI தை டீசலின் BIS 

கூறுகமளயும் பூர்த்திமசய்கிறது. 

6.காைன்மவல்த் இமளபயார் நாடாளுைன்றத்மத நடத்தும் ைாநில சட்டைன்றம் எது? 

A) தில்லி  

B) ததலுங்கானா 

C) ரகரளா 

D) பஞ்சாப் 

 நவம்ெர் 25 மதாடங்கி அதற்கடுத்து வரும் மூன்று நாட்களுக்கு, ைக்களமவயுடன் இமணந்து தில்லி 

சட்டைன்றைானது காைன்மவல்த் இமளபயார் நாடாளுைன்றத்மத நடத்துகிறது. இந்த நிகழ்வில், 24 

நாடுகமளச்பசர்ந்த சுைார் 47 ெங்பகற்ொளர்கள் ெங்பகற்ொர்கள். 

 காைன்மவல்த் இமளபயார் நாடாளுைன்றம் என்ெது காைன்மவல்த் நாடாளுைன்ற சங்கத்தால் 

(Commonwealth Parliamentary Association) நடத்தப்ெடும் ஓர் ஆண்டுக்கூட்டைாகும். இது, காைன்மவல்த் 

நாடுகமளச் பசர்ந்த 18 முதல் 29 வயதுமடய இமளபயாமை ஒருங்கிமணத்து ைக்களாட்சி ைற்றும் 

நிர்வாகம் மதாடர்ொன சிக்கல்கள் குறித்து விவாதிக்கிறது. 

7. “RN Kao: Gentleman Spymaster” என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) S E ரஜாஷி 

B) நிதின் A ரகாகரல  

C) K சங்கரன் நாயா் 

D) கிாிஷ் சந்திர சக்ரசனா 

 “RN Kao: Gentleman Spymaster” என்ற நூமல ொதுகாப்பு வல்லுநர் நிதின் A பகாகபல எழுதியுள்ளார். 

இந்தியாவின் மவளியுறவு புலனாய்வு அமைப்ொன Research & Analysis Wing (RAW)இன் நிறுவனத் 

தந்மதயான புகழ்மெற்ற உளவாளி இைாபைஸ்வர்நாத் காவின் வாழ்க்மகமயப்ெற்றி இது கூறுகிறது. 

 1950களின் இமடக்காலத்தில், ‘காஷ்மீர் இளவைசி’ விசாைமணமய நடத்துதல், 1971ஆம் ஆண்டில் 

வங்கபதச விடுதமலயில் அவைாற்றிய ெங்களிப்புகள் ைற்றும் சிக்கிம், இந்தியாவுடன் இமணவமத 

உறுதிமசய்வதில் அவரின் ெங்கு ஆகியமவ காவின் புகழ்மெற்ற அருஞ்மசயல்களுள் அடங்கும். 
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8.ைாநில நாட்டுப்புறக் கமல ைன்றத்மத (SFAC) அமைக்க முடிவுமசய்துள்ள ைாநில அைசு எது? 

A) மத்திய பிரரதசம் 

B) இராஜஸ்தான் 

C) சத்தீஸ்கா்  

D) உத்தர பிரரதசம் 

 ொைம்ெரிய கமல வடிவங்கமளயும் கமலஞர்கமளயும் ொதுகாப்ெதற்கும் ஊக்குவிப்ெதற்கும் ைாநில 

நாட்டுப்புறக்கமல ைன்றத்மத அமைப்ெதற்கு சத்தீஸ்கர் ைாநில அைசு முடிவு மசய்துள்ளது. அமனத்து 

வமகயான நாட்டுப்புறக்கமலசார் குழுக்கமள ெதிவு மசய்வமதயும், அவற்மறப் ெட்டியலிடுவமதயும், 

இமசக்கருவிகள் ைற்றும் அவர்களுக்குகுத் பதமவயான பிறமொருட்கள் உள்ளிட்ட சில உதவிகமள 

வழங்க பதமவயான நடவடிக்மககமள எடுப்ெமதயும் இந்த ைன்றம் உறுதிமசய்யும். 

 இது, நவீன விளம்ெை ஊடகங்கள் மூலம் ைாநிலத்தின் நாட்டுப்புறக் கமலகமள பிைெலப்ெடுத்தும் 

ைற்றும் மதால்லியல் ைற்றும் கலாசாை ொைம்ெரிய தலங்களில் விழாக்கமள ஏற்ொடு மசய்யும். 

9.எட்டாவது சர்வபதச சுற்றுலா சந்மத நமடமெற்ற நகைம் எது? 

A) இம்பால்  

B) தகௌஹாத்தி 

C) இடாநகா் 

D) தகால்கத்தா 

 நவ.23-25 வமை ைணிப்பூர் ைாநிலத்தில் உள்ள இம்ொலில், வடகிழக்கு ைாநிலங்களுடன் இமணந்து 

எட்டாவது சர்வபதச சுற்றுலா சந்மதமய சுற்றுலா அமைச்சகம் ஏற்ொடுமசய்தது. இந்நிகழ்வு, உள்நாட்டு 

& ென்னாட்டுச் சந்மதகளில் வடகிழக்குப் பிைாந்தியத்தின் சுற்றுலாத்திறமன சிறப்பித்துக் காட்டுவமத 

பநாக்கைாகக்மகாண்டுள்ளது. இது, எட்டு வடகிழக்கு ைாநிலங்கமளச்பசர்ந்த சுற்றுலா மதாழிற்துமற 

சபகாதைத்துவத்மதயும் மதாழில்முமனபவார்கமளயும் ஒன்றிமணக்கிறது. 

10.ஆக்ஸ்பொர்டு அகைாதிகள் எந்தச் மசால்லாடமல அதன் ‘நடப்ொண்டின் (2019) மசால்’ என 

அறிவித்துள்ளது? 

A) காலநிலல நடவடிக்லக 

B) காலநிலல மறுப்பு 

C) காலநிலல கவலல 

D) காலநிலல அவசரநிலல (Climate Emergency)  

 ஆக்ஸ்பொர்டு அகைாதிகள், “காலநிமல அவசைநிமலமய (Climate Emergency)” அதன் “நடப்ொண்டின் 

(2019) சிறந்த மசால்” என அறிவித்துள்ளது. சுற்றுச்சூழல் குறித்து இறுதித்பதர்வுக்கு பதர்வுமசய்யப்ெட்ட 
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‘climate action’, ‘climate denial eco-anxiety extinction’ & ‘flight shame’ உள்ளிட்ட மசால்லாடல்களில் 

இருந்து ‘climate emergency’ என்னும் மசால்லாடல் சிறந்ததாக பதர்வுமசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

 2018ஆம் ஆண்டில் ‘toxic – நச்சு’ என்ற மசால்லும், 2017ஆம் ஆண்டில் ‘youth–quake’ என்ற மசால்லும் 

அந்தந்த ஆண்டின் சிறந்த மசாற்களாக ஆக்ஸ்பொர்டு அகைாதி அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. எழுதப்ெட்ட 

மில்லியன் கணக்கான ஆங்கிலச் மசாற்கமளக் மகாண்ட தைவுத்தளைான ஆக்ஸ்பொர்டு கார்ெஸில் 

பசகரிக்கப்ெட்ட தைவுகளின்ெடி, 2018ஆம் ஆண்டு முதல் ‘காலநிமல அவசைநிமல’ என்ற மசால்லின் 

ெயன்ொடு நூறுைடங்கு அதிகரித்துள்ளது.  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அரசு வேளைகளில் 5% இடஒதுக்கீடு ேழங்க முடிவு செய்துள்ை 

மாநிை அரசு எது? 

A) ஹரியரனர 

B) உத்தர பிரததசம் 

C) பஞ்சரப் 

D) மத்திய பிரததசம்  

 வேசிய அைவிலும் பன்னாட்டைவிலும் பேக்கம் சேன்ற விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அரசு வேளைகளில் 

5% இடஒதுக்கீடு ேழங்க மத்திய பிரவேெ மாநிை அரசு முடிவுசெய்துள்ைது. நே.24 அன்று குோலியரில் 

உள்ை கம்பூ விளையாட்டு ேைாகத்தில் நடந்ே 16 ேயதுக்குட்பட்ட மாநிை அைவிைான ஒலிம்பிக் 

வபாட்டிகளின் சோடக்க விழாவின்வபாது, விளையாட்டு மற்றும் இளைவயார் நைத்துளற அளமச்ெர் 

ஜீது பட்ோரி இேளன அறிவித்ோர். 

 அளனத்து CBSE, அரசு மற்றும் ேனியார் பள்ளிகளைச் வெர்ந்ே குழந்ளேகளும் இந்ே ஒலிம்பிக்கில் 

ஈடுபடுத்ேப்படுோர்கள் என்றும் அேர் அறிவித்ோர். இதில் ஹாக்கி, கூளடப்பந்து, கால்பந்து, ளகப்பந்து, 

கபடி, வகா-வகா, ேடகைம், மல்யுத்ேம், பூப்பந்து மற்றும் வடபிள் சடன்னிஸ் ஆகிய 10 விளையாட்டுக்கள் 

அடங்கும். 

2.அண்ளமயில் காைமான ளகைாஷ் வ ாஷி, எந்ே மாநிைத்தின் முன்னாள் முேைளமச்ெராக 

இருந்ோர்? 

A) ஹரியரனர 

B) கர்நரடகர 

C) மத்திய பிரததசம்  

D) பஞ்சரப் 

 மத்திய பிரவேெ மாநிைத்தின் முன்னாள் முேைளமச்ெரும், பா க மூத்ே ேளைேருமான ளகைாஷ் 

வ ாஷி (91), நே.24 அன்று வபாபாலில் காைமானார். அேரது இறுதிச்ெடங்குகள், வேேஸ் மாேட்டத்தில் 

உள்ை அேரது சொந்ே ஊரான ஹட்பிபல்யாவில் நளடசபற்றன. கடந்ே 1929  ூளை 14 அன்று பிறந்ே 

ளகைாஷ் வ ாஷி, மத்திய பிரவேெ முேைளமச்ெராக 1977 முேல் 1978 ேளர பேவி ேகித்ோர். ‘அரசியல் 

துறவி’ என்றளழக்கப்பட்ட அேர், எட்டுமுளற ெட்டமன்ற உறுப்பினராக வேர்ந்சேடுக்கப்பட்டிருந்ோர். 

அத்துடன், மாநிைங்கைளே மற்றும் மக்கைளே உறுப்பினராகவும் பேவி ேகித்துள்ைார். 
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3.இைஞ்சிேப்பு பந்துடன் 5 விக்சகட்டுகளை வீழ்த்திய முேல் இந்திய பந்துவீச்ொைர் யார்? 

A) முகமது ஷரமி 

B) உதமஷ் யரதவ் 

C) இஷரந்த் சர்மர  

D) ஜஸ்பிரீத் பும்ரர 

 சகால்கத்ோவில் உள்ை ஈடன் கார்டன் ளமோனத்தில் ேங்கவேெத்துக்கு எதிரான பகல்-இரவு இைஞ் 

செந்நிற பந்து சடஸ்ட் வபாட்டியில் ஐந்து விக்சகட்டுகளை வீழ்த்திய முேல் இந்திய பந்துவீச்ொைர் என்ற 

சபருளமளய இஷாந்த் ெர்மா சபற்றார். முன்னோக, 1932ஆம் ஆண்டில் ைார்ட்ஸில் இங்கிைாந்துக்கு 

எதிரான வபாட்டியில், செந்நிற பந்ளேக்சகாண்டு ஐந்து விக்சகட்டுகளை வீழ்த்திய முேல் இந்திய பந்து 

வீச்ொைர் முகமது நிொர் ஆோர். 

 சுோரஸ்யமாக, ேற்வபாளேய ேளைளமப்பயிற்சியாைராக இருக்கும் இரவிொஸ்திரி, 1991ஆம் ஆண்டில் 

WACAஇல் நடந்ே ஆஸ்திவரலியாவுக்கு எதிரான வபாட்டியில், சேண்ணிற பந்ளேக்சகாண்டு ஐந்து 

விக்சகட்டுகளை வீழ்த்திய முேல் இந்திய பந்துவீச்ொைராக உள்ைார். 

4. ‘பூஞ்ச் இளைவு நாளை’க் சகாண்டாடிய இந்திய ஆயுேப்பளட எது? 

A) இந்திய வரன்படட 

B) இந்திய கடற்படட 

C) இந்திய கடத ரர கரவ ்படட 

D) இந்திய இரரணுவம்  

 பாகிஸ்ோனிய முற்றுளகயாைர்களிடமிருந்து எல்ளைப்புற மாேட்டத்ளே பாதுகாப்பேற்காக 1948ஆம் 

ஆண்டில் இந்திய இராணுேம் நடத்திய ‘ஆபவரஷன் ஈஸி’ளய நிளனவுகூரும் ேளகயில், இந்திய 

இராணுேம் நே.23 அன்று, ேரைாற்றுச் சிறப்புமிக்க ‘பூஞ்ச் இளைவு நாளை’க் சகாண்டாடியது.  

 1947 நேம்பரில் இந்திய இராணுேத்ோல் பூஞ்ச் விடுவிக்கப்படும் ேளர அேளன பாகிஸ்ோனியர்கள் 

முற்றுளகயிட்டிருந்ேனர். 1948 நேம்பர் 21 அன்று, டன்னா கா பிர் என்ற இடத்தில், இராவ ாரியின் 

பளடத்ேளைேர் யுதுநாத்தின் பளடகளுடன் பளடத்ேளைேர் பிரிேம் சிங்கின் பளடகள் வமற்சகாண்ட 

ேரைாற்றுச் சிறப்புமிக்க இளைப்ளப இந்நாள் குறிக்கிறது. 

5.இந்தியாவின் முேைாேது மிகப்சபரிய உயிரி சோழில்நுட்ப பங்குோரர்களின் ெந்திப்பான 

‘உைகைாவிய உயிரி-இந்தியா உச்சிமாநாடு-2019’ நளடசபற்ற நகரம் எது? 

A) சசன்டன 

B) புது தி ் ி  

C) புதன 

D) சகர ்கத்தர 
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 இந்தியாவின் முேைாேது மிகப்சபரிய உயிரி சோழில்நுட்ப பங்குோரர்களின் ெந்திப்பான உைகைாவிய 

உயிரி-இந்தியா (Global Bio-India) உச்சிமாநாடு, நே.24 அன்று புது தில்லியில் நளடசபற்றது. 

 மூன்று நாள் நளடசபறும் இந்ே உச்சிமாநாடு இந்தியாவின் உயிரி சோழில்நுட்பத் துளறயின் திறளன 

பன்னாட்டுச் ெமூகத்திற்குக் காண்பிப்பேற்கும், உயிரி-மருத்துேம், உயிரி-வேைாண், உயிர்-சோழிற் 

துளற, உயிரி-ஆற்றல் ஆகிய துளறகள் மற்றும் உயிரி-வெளேகள் மற்றும் அேனுடன் சோடர்புளடய 

துளறகளில் உள்ை முக்கிய ெோல்களை அளடயாைங்காைவும், அேற்ளற கருத்தில் சகாள்ைவும் 

ஒரு நல்ோய்ப்ளப ேழங்கியது. 

6.யாளனக்கால் வநாய்க்கு எதிராக வநாய்த்ேடுப்பு முகாளமத் சோடங்கியுள்ை மாநிை அரசு எது? 

A) ஹரியரனர 

B) கர்நரடகர 

C) உத்தர பிரததசம்  

D) பஞ்சரப் 

 உத்ேர பிரவேெ மாநிை அரசு நே.25 முேல் யாளனக்கால் வநாய்க்கு (அல்ைது ளபவைரியா) எதிராக 

மிகப்சபரிய வநாய்த்ேடுப்பு முகாளமத் சோடங்கியுள்ைது. இம்முகாமின்கீழ், அறுபத்ளேந்ோயிரத்துக்கும் 

வமற்பட்ட சுகாோர பணியாைர்களைக்சகாண்ட குழுக்கள், 19 மாேட்டங்களில், டிெ.10 ேளர சுமார் 6.5 

வகாடி குடிமக்களுக்கு மருந்துகளை விநிவயாகிக்கும். நாட்டில் யாளனக்கால் வநாளய முற்றிலும் 

ஒழிப்பேற்கான காைக்சகடுோக 2021ஆம் ஆண்ளட மத்திய அரசு நிர்ையித்துள்ைது. 

7.நடப்பாண்டின் (2019) ஆகா கான் கட்டிடக்களை விருளே சேன்ற ஆர்வகடியா கல்வித் திட்டம் 

எந்ே நாட்டினுளடயோகும்? 

A) இந்தியர 

B) வங்கததசம்  

C) தநபரளம் 

D) இ ங்டக 

 ேத்ோரஸ்ோன் குடியரசின் ேளைநகரமான கொனில், ‘ஆர்வகடியா கல்வித்திட்டம் - The Arcadia 

Education Project’ எனப் சபயரிடப்பட்ட மிேக்கும் பள்ளியானது நடப்பாண்டின் (2019) மதிப்புமிக்க ஆகா 

கான் கட்டிடக்களை விருதிளன சேன்றது. இந்ேப் பள்ளி, ேங்கவேெத்தின் சேற்கு கானர்வொரில் 

அளமந்துள்ைது. நாட்டில் விளிம்புநிளையில் உள்ை குழந்ளேகளுக்காக மிேக்கும் பள்ளிளயக் (Floating 

School) கட்டுேேற்கான ஒரு புதுளமயான திட்டம் இது. 

 ேறண்ட காைங்களில் ேளரயிலும், மளழக்காைத்தில் நீரில்மூழ்கும்வபாது மிேக்கும் ேளகயிலும் 

ேடிேளமக்கப்பட்டுள்ை இந்ேப் பள்ளிளய ேடிேளமப்பாைர் ளெப் உல் ஹக் ேடிேளமத்துள்ைார். 

மூங்கிளை மட்டுவம பயன்படுத்தி கட்டப்பட்டுள்ை இந்ேப் பள்ளியின் ேடிகால் அளமப்புக்காக மட்டும் 

ெக்கரங்கள் மற்றும் எஃகு உருளைகள் பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ைன. 
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8.நடப்பாண்டின் (2019) வடவிஸ் வகாப்ளப பட்டத்ளே சேன்ற நாடு எது? 

A) ஸ்சபயின்  

B) கனடர 

C) சுவிச்சர் ரந்து 

D) ஐக்கிய அசமரிக்க நரடுகள் 

 மாட்ரிடில் நளடசபற்ற வடவிஸ் வகாப்ளப இறுதியாட்டத்தில் கனடாளே வீழ்த்தி ஆறாேது முளறயாக 

ொம்பியன் பட்டம் சேன்றது ஸ்சபயின். முேல்நிளை வீரரான ஸ்சபயினின் ரவபல் நடால், கனடாவின் 

சடனிஸ் ஷாவபாவைாளே 6-3, 7-6 (9-7) என்ற செட்கைக்கில் வீழ்த்தி 2-0 என்ற கைக்கில் 

சேற்றிளய ேெப்படுத்தினார். 

9. “Finding the Gaps” என்ற ேனது நூளை சேளியிட்ட ளெமன் சடைபல், எந்ே நாட்டின் 

முன்னாள் கிரிக்சகட் நடுேர்? 

A) சதன்னரபிரிக்கர 

B) நியூசி ரந்து 

C) ஆஸ்திதர ியர  

D) இ ங்டக 

 ஆஸ்திவரலியாவின் முன்னாள் கிரிக்சகட் நடுேரான ளெமன் சடைபல், “Finding the Gaps: Transferable 

Skills to Be the Best You Can Be” என்ற நூளை எழுதியுள்ைார். துல்லியமான ேனது பணிகளுக்காக 

சபயர்சபற்ற சடைபல், 2012இல் ெர்ேவேெ வபாட்டிகளிலிருந்து ஓய்வுசபறும் ேளர வீரர்களிடம் மிகுந்ே 

மரியாளே சபற்றேராக இருந்ோர். 

10.சபண்களுக்கு எதிரான ெர்ேவேெ ேன்முளற ஒழிப்பு நாள் அனுெரிக்கப்படும் வேதி எது? 

A) நவம்பர் 25  

B) நவம்பர் 26 

C) நவம்பர் 24 

D) நவம்பர் 23 

 சபண்களுக்கும், சிறுமியர்களுக்கும் எதிரான ேன்முளற சோடர்பான விழிப்புைர்ளே மக்களிளடவய 

ஏற்படுத்துேேற்காக ஒவ்வோர் ஆண்டும் நே.25 அன்று சபண்களுக்கு எதிரான ெர்ேவேெ ேன்முளற 

ஒழிப்பு நாள் அனுெரிக்கப்பsடுகிறது. “Orange the World: Generation Equality Stands Against Rape” 

என்பது நடப்பாண்டில் ேரும் இந்நாளுக்கான அதிகாரப்பூர்ே கருப்சபாருைாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்தியாவின் 70ஆவது அரசியலமைப்பு நாள் க ாண்டாடப்பட்ட தேதி எது? 

A) நவம்பர் 25 

B) நவம்பர் 26  

C) நவம்பர் 24 

D) நவம்பர் 23 

 1949ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 26 அன்று அரசியல் சாசனம் நிமைதவற்ைப்பட்டமேக் குறிக்கும் வம யில் 

ஒவ்தவார் ஆண்டும் அந்நாளன்று தேசிய சட்ட நாள் (அ) அரசியலமைப்பு நாள் க ாண்டாடப்படுகிைது. 

இந்தியா விடுேமல அமடந்ே பின்னர்  டந்ே 1949ஆம் ஆண்டு Dr. B.R அம்தபத் ர் ேமலமையில் 

அரசியலமைப்புச் சட்டம் இயற்ைப்பட்டது. 

 பின்னர், இந்தியா குடியரசு கபற்ை 1950 ஜனவரி 26 அன்று அரசியலமைப்புச்சட்டம் நமடமுமைக்கு 

வந்ேது. இந்நிமலயில், அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்க ாள்ளப்பட்ட தேதியான நவம்பர் 26ஆம் தேதிமய 

சிைப்பிக்கும் வம யில், 2015ஆம் ஆண்டு முேல் இந்நாள் அரசியலமைப்பு நாளா  ஒவ்தவார் ஆண்டும் 

 மடப்பிடிக் ப்பட்டு வருகிைது. 2015இல் இந்நாள் கேரிவு கசய்யப்படும்தபாது Dr. B.R அம்தபத் ரின் 

125ஆவது பிைந்ேநாளாகும். Dr. B.R அம்தபத் ரின் எண்ணங் மளப் பரப்பவும், அரசியலமைப்பின் 

முக்கியத்துவத்மே பரப்பவும் இந்நாள் தேர்ந்கேடுக் ப்பட்டது. 

2.ஊழல் கோடர்பா  பு ாரளிப்பேற் ா , ‘14400’ என்னும் உேவி கோமலதபசி எண்மண 

அறிமு ப்படுத்தியுள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) ஹரியரனர 

B) கர்நரடகர 

C) ஆந்திர பிரததசம்  

D) பஞ்சரப் 

 ஆந்திர பிரதேச ைாநில முேலமைச்சர் Y S கஜ ன்தைா ன் கரட்டி, அண்மையில், ‘14400’ என்ை உேவி 

கோமலதபசி எண்மண அறிமு ப்படுத்தியுள்ளார். இந்ே உேவி கோமலதபசி எண்மண அமழப்பேன் 

மூலம் அரசாங் த் துமையில் நமடகபறும் ஊழல் குறித்து கபாதுைக் ள் பு ாரளிக் லாம். அமனத்து 

பு ார் ளும் 15-30 நாட் ளுக்குள் விசாரிக் ப்பட்டு அேற் ான ேகுந்ே நடவடிக்ம  ள் எடுக் ப்படும். 

3. ’மிலன் - 2020’ என்ை பன்னாட்டு இராணுவ பயிற்சிமய நடத்ேவுள்ள இந்திய ஆயுேப்பமட 

எது? 

A) இந்திய வரன்படட   B) இந்திய கடற்படட  

C) இந்திய கடதலரர கரவல்படட D) இந்திய இரரணுவம் 
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 இந்திய  டற்பமடயானது வரும் 2020 ைார்ச் ைாேத்தில், விசா ப்பட்டினத்தில், ‘மிலன் - 2020’ என்ை 

பன்னாட்டு இராணுவப் பயிற்சிமய நடத்ேவுள்ளது. இதில் கேற் ாசியா, கேன்கிழக் ாசியா, ஆப்பிரிக் ா 

ைற்றும் ஐதராப்பாமவச் தசர்ந்ே 41 நாடு ள் பங்த ற்கும். திைன் தைம்பாடு,  டல்சார் விழிப்புணர்வு, 

பயிற்சி, நீரமைவு வமரவியல், கோழில்நுட்ப உேவி, கசயல்பாட்டு பயிற்சி ஆகியவற்றில் இந்ேப் பயிற்சி 

ேனது  வனத்மேச் கசலுத்தும். 

4.அண்மையில்  ாலைான சுதிர் ோர், எந்ேத் துமைசார்ந்ேவரா  இருந்ோர்? 

A) ஓவியம் 

B) இதழியல் 

C) தகலிச்சித்திரம்  

D) கவிடத 

 பிரபல த லிச்சித்திரக்  மலஞர் சுதிர் ோர் (87), குர் ானில் நவம்பர் 26 அன்று  ாலைானார். 1961ஆம் 

ஆண்டு தி ஸ்தடட்ஸ்கைன் என்ை ஆங்கில இேழில்  ார்ட்டூனிஸ்டா  பணியில் தசர்ந்ோர். அேன்பிைகு, 

1967ஆம் ஆண்டு ஹிந்துஸ்ோன் மடம்ஸில் ேம்மை இமணத்துக்க ாண்டு பணிபுரிந்ோர். இவரது 

த லிச்சித்திரங் ள் தி இண்டிகபண்டன்ட், தி பயனீர், தில்லி மடம்ஸ், நியூயார்க் மடம்ஸ், வாஷிங்டன் 

தபாஸ்ட் ைற்றும் சாட்டர்தட ரிவியூ தபான்ைவற்றிலும் கவளிவந்துள்ளன. 

5.இந்திய இரயில்தவ நிதியியல் தைலாண்மை நிறுவனம் அமைக் ப்பட்டுள்ள ந ரம் எது? 

A) தடரரடூன் 

B) டஹதரரபரத்  

C) புதன 

D) பபங்களூரு 

 இரயில்தவ நிதியியல் நிர்வா த்தில் கோழிற்முமை பயிற்சியளிப்பேற் ா  கேலுங் ானா ைாநிலம் 

மைேராபாத்தில், இந்திய இரயில்தவ நிதியியல் தைலாண்மை நிறுவனம் அமைக் ப்பட்டுள்ளது. 

இேன்மூலம், நிதியியல் தைலாண்மைத் துமைசார்ந்ே நாட்டிலுள்ள முேன்மையான நிறுவனங் ளின் 

பட்டியலில், இந்நிறுவனமும் இமணந்துள்ளது. இந்நிறுவனம், கச ந்திராபாத்தில் கைளலா-அலி என்ை 

இடத்தில் 14 ஏக் ர் பரப்பில் அமைந்துள்ளது. 

6.குரு  ாசிோஸ் தேசிய பூங் ாவானது சத்தீஸ் ரின் எந்ே ைாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது? 

A) தகரரியர  

B) பிலரஸ்பூர் 

C) ஜரஷ்பூர் 

D) முங்தகலி 
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 த ாரியா ைாவட்டத்தில் உள்ள குரு  ாசிோஸ் தேசிய பூங் ாமவ புலி ள்  ாப்ப ைா  அறிவிக்  

சத்தீஸ் ர் ைாநில அரசு முடிவுகசய்துள்ளது. ேற்தபாது, பிஜாப்பூர் ைாவட்டத்தில் இந்திராவதி,  ாரியாபந்த் 

ைாவட்டத்தில் உேந்தி - சீோநதி & பிலாஸ்பூர் ைாவட்டத்தில் அச்சனக்ைர் என சத்தீஸ் ர் ைாநிலத்தில் 

ஏற் னதவ மூன்று புலி ள்  ாப்ப ம் உள்ளது குறிப்பிடத்ேக் து. 

7.சீனாவின்  டன் நமடமுமை மள அேன் பட்மட ைற்றும் பாமே திட்டத்தின்கீழ்  டுமையா  

விைர்சித்துள்ள நாடு எது? 

A) இரஷ்யர 

B) ஐக்கிய அபமரிக்க நரடுகள் (USA)  

C) பிரரன்ஸ் 

D) இங்கிலரந்து 

 அகைரிக் ாவின் உயர்ைட்ட தூேரான அமலஸ் கவல்ஸ், சீனாவின் பன்னாட்டு வளர்ச்சித் திட்டங் ள் 

ைற்றும்  டன் நமடமுமை மள அேன் பட்மட ைற்றும் பாமே திட்டத்தின்கீழ் (Belt and Road Initiative) 

மி க் டுமையா  விைர்சித்துள்ளார். சீனா-பாகிஸ்ோன் கபாருளாோர வழித்ேடத்தின் வணி  நம்ப த் 

ேன்மை குறித்தும் அவர் த ள்வி எழுப்பியுள்ளார். 

 உல  அளவில் மி ப்கபரிய  டன் வழங்குநரா  இருந்ோலும் சீனா அேன் ஒட்டுகைாத்ே  டன் வழங் ல் 

குறித்ே அறிக்ம  எமேயும் வழங் வில்மல. எனதவ எந்ே ஒரு ைதிப்பீட்டு மு மை அல்லது பாரிஸ் 

கிளப் அல்லது சர்வதேச நாணய நிதியமும் அேன் நிதியியல் பரிவர்த்ேமன மள  ண் ாணிக்  

இயலாது. கவளிப்பமடத்ேன்மையில்லாேது என்பது வளர்ச்சித் திட்டங் ளுக்கு நிதியளிப்பேற் ா  

சீனாவிடம்  டன்வாங்கிய நாடு ளுக்கு ஏற்படும் அபாயங் மள ைமைப்பேற் ான ஒரு வழியாகும். 

 இது மூதலாபாய கசாத்துக் ளின் சரணமடவுக்கு வழிவகுக்கும். தைலும், அது இமையாண்மைமய 

த ள்விக்குறியாக்கும். இலங்ம யில் உள்ள அம்பாந்தோட்மட துமைமு ம் ைற்றும் ைாலத்தீவில் உள்ள 

ஓடுபாமே ஆகியமவ த ள்விக்குரிய வணி  நம்ப த்ேன்மையின் சீன நிதியுேவித் திட்டங் ளுக்கு 

எடுத்துக் ாட்டு ளா  குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

8.முன்கைாழியப்பட்டுள்ள எட்டலின் நீர்மின் திட்டம் கோடர்புமடய ைாநிலம் எது? 

A) ஒடிசர 

B) திரிபுரர 

C) பஞ்சரப் 

D) அருணரச்சலபிரததசம்  

 ேற்தபாமேய சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு குறித்ே ைதிப்பீடு முற்றிலும் தபாோது எனக் ண்டறியப்பட்டோல், 

பிறிகோரு நம்ப ைான சர்வதேச நிறுவனத்ோல் அருணாச்சல பிரதேச ைாநிலத்தில் முன்கைாழியப்பட்ட 

3,097 MW உற்பத்தித்திைனுமடய எட்டலின் நீர்மின் திட்டத்துக் ான பல்லுயிர் ஆய்வுக்கு ைத்திய அரசு 

பரிந்துமரத்துள்ளது. 
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 இந்ேத் திட்டத்மே நிமைதவற்ை `25,296.95 த ாடி கசலவாகும் என ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது ைற்றும் 7 

ஆண்டு ளில் இேமன நிமைதவற்ை உத்தேசிக் ப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இத்திட்டத்மே நிமைதவற்று 

-வேன் மூலம் 2,80,677 ைரங் ள் கவட்டப்படுவதோடு, உல ளவில் அழிவில் விளிம்பிலிருக்கும் 6 

பாலூட்டி ளின் இருப்மபயும் இது அச்சுறுத்ேலுக்குள்ளாக்கும். 

 இப்பகுதியில் 680 வம யான பைமவயினங் ள் உள்ளன; அது இந்தியாவில்  ாணப்படும் கைாத்ே 

பைமவயினங் ளில் 56% ஆகும். ைத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் &  ாலநிமல ைாற்ை அமைச்ச த்தின் 

வன ஆதலாசமனக் குழுைமும், இையைமல ைண்டலத்தின் உயிரி-புவியியல் கூறு ள் நிமைந்ே 

ைா ாணத்தின்கீழ் இத்திட்டம் வருவோல் இேமன எச்சரிக்ம யுடன் கோடர அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

9.ஒவ்கவாரு பஞ்சாயத்துக்கும் குமைந்ேது ஒரு ைாற்றுத்திைனாளி உறுப்பினமர நியமிப்பேற்கு 

ஒப்புேல் அளித்துள்ள ைாநில அமைச்சரமவ எது? 

A) உத்தர பிரததசம் 

B) ஒடிசர 

C) இரரஜஸ்தரன் 

D) சத்தீஸ்கர்  

 1993ஆம் ஆண்டு ைாநில பஞ்சாயத்து இராஜ் சட்டத்தில் திருத்ேம் கசய்வேன் மூலம், சத்தீஸ் ர் ைாநில 

அமைச்சரமவ ஒவ்கவாரு பஞ்சாயத்துக்கும் குமைந்ேது ஒரு ைாற்றுத்திைனாளி உறுப்பினராவது 

இருப்பமே  ட்டாயைாக்கியுள்ளது. தேர்ேல் கசயல்முமையின் மூலம் ைாற்றுத்திைனாளி உறுப்பினர் ள் 

தேர்ந்கேடுக் ப்படாவிட்டால், உறுப்பினர் (ஆண்/கபண்) ஒருவர் பரிந்துமரக் ப்படுவார். 

 இேன்மூலம், அம்ைாநிலத்தில் உள்ள 11,000 ைாற்றுத்திைனாளி ள் பஞ்சாயத்ேளவில் பிரதிநிதி ளா  

இருப்பார் ள். பஞ்சாயத்துத் தேர்ேலில் தபாட்டியிடுவேற் ான  ல்வித்ேகுதி மள ம விடவும் ைாநில 

அமைச்சரமவ முடிவுகசய்துள்ளது. 

10.பின்வரும் எவ்விரு யூனியன் பிரதேசங் மள இமணக்  ைத்திய அரசு முடிவுகசய்துள்ளது? 

A) புதுச்தசரி மற்றும் இலட்சத்தீவுகள் 

B) டரமன் & டடயூ மற்றும் தரத்ரர & நகர் ஹதவலி  

C) அந்தமரன் & நிக்தகரபர் மற்றும் இலட்சத்தீவுகள் 

D) சண்டிகர் மற்றும் தில்லி 

 ைத்திய உள்துமை இமணயமைச்சர் G கிஷன் கரட்டி, டாைன் & மடயூ ைற்றும் ோத்ரா & ந ர் ைதவலி 

ஆகிய இரண்டு ஒன்றிய பிரதேசங் மள ஒன்றிமணக்கும் ைதசாோமவ ைக் ளமவயில் ோக் ல் 

கசய்ோர். ஜம்மு ைற்றும்  ாஷ்மீரானது ஜம்மு &  ாஷ்மீர் ைற்றும் இலடாக் என இரண்டு யூனியன் 

பிரதேசங் ளா  பிரிக் ப்பட்ட பின்னர் இந்நடவடிக்ம  எடுக் ப்பட்டுள்ளது. 

 ேற்தபாது, ஜம்மு &  ாஷ்மீர் ைற்றும் இலடாக் ஆகியவற்மை யூனியன் பிரதேசங் ளா  உருவாக்கிய 

பின்னர் இந்தியாவில் ேற்தபாது கைாத்ேம் ஒன்பது யூனியன் பிரதேசங் ள் உள்ளன 
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  தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 விழுப்புரத்திலிருந்து பிரித்து ேமிழ்நாட்டின் 34ஆவது ைாவட்டைா  உருவாக் ப்பட்ட  ள்ளக்குறிச்சி 

ைாவட்டத்மே ேமிழ்நாடு முேமலமைச்சர் பழனிசாமி நவம்பர் 26 அன்று கோடக்கிமவத்ோர். 

 ள்ளக்குறிச்சி ைாவட்டத்தின் ஆட்சியரா  கிரண் குராலா நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். 

  ள்ளக்குறிச்சிமய ேமலமையிடைா க் க ாண்ட  ள்ளக்குறிச்சி ைாவட்டத்தில்  ள்ளக்குறிச்சி, 

திருக்த ாவிலூர் ஆகிய 2 வருவாய் த ாட்டங் ள்,  ள்ளக்குறிச்சி, சங் ராபுரம், சின்னதசலம், 

திருக்த ாவிலூர், உளுந்தூர் தபட்மட, புதிோ  தோற்றுவிக் ப்படும்  ல்வராயன்ைமல வட்டம் 

என கைாத்ேம் 6 வட்டங் ள் இடம்கபறும். 

 ேமிழ்நாட்டின்  டதலார ைாவட்டங் ளில்  டல்மீன்பிடித்ேல் ஒழுங்குமுமை சட்டத்மே அைல்படுத்துவேற் 

- ா   டல்சார் அைலாக்  பிரிவு (Marine Enforcement Wing) என்னும் புதிய பிரிமவ ேமிழ்நாடு அரசு 

உருவாக்கியுள்ளது. அேன்படி,  ாவல்துமை  ண் ாணிப்பாளர் ஒருவர் ேமலமையில் 112 பணியாளர் 

- ளுடன் இந்ேப் புதிய பமடப்பிரிவு கசயல்படும். 

 துமைமு  இமணப்புத் திட்டத்தின்கீழ், ைதுமர ைாவட்டம் திருைங் லத்திலிருந்து க ால்லம் வமர 

கசல்லும் தேசிய கநடுஞ்சாமல எண் 744 (NH 744)ஐ, க ால்லம் துமைமு த்துடன் இமணக்கும் 3 

கி.மீ., தூர சாமலமய அ லப்படுத்தும் பணி, பாரத் ைாலா பரிதயாஜனா திட்டத்தின் முேற் ட்டத்தில் 

தைற்க ாள்ளப்படவுள்ளது. 

 தூத்துக்குடி ைாவட்டம் குலதச ரப்பட்டினம் அருத  ஏவு மண ஏவுேளம் அமைப்பேற்கு ைத்திய அரசு 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 விைானங் ளின் புைப்பாடு குறித்ே ே வல் மள பயணி ள் உடனுக்குடன் கேரிந்துக ாள்வேற்கு 

வசதியா  கசயல்படும் புதிய ‘தபார்டிங்த ட் தைலாண்மை முமை’மய இந்திய விைான நிமலய 

ஆமணயத்தின் ேமலவர் அர்விந்த் சிங், கசன்மன விைான நிமலயத்தில் கோடக்கிமவத்ோர். 

 இந்ேப் புதிய அமைப்பு, விைானத்தில் ஏறுவேற் ா  பயணி ள் கசல்லும் தபார்டிங்த ட்டிதலதய 

விைானங் ள் புைப்படும் தநரம் உள்ளிட்ட ே வல் மள உடனுக்குடன் அறிவிப்பேற்கு விைான 

நிமலய ஊழியர் ளுக்கு வசதியா  இருக்கும். இதுதபான்ை அமைப்பு இந்திய விைான நிமலய 

ஆமணயத்தின் விைானநிமலயங் ளில் ேமிழ்நாட்டின் கசன்மன விைான நிமலயத்தில்ோன் 

முேன்முமையா  ஏற்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தேசிய மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகார கவுன்சிலிலிருந்து (NAAC) A+ ேரச்சான்றைப் பெற்றுள்ள 

மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின் முேல் ெல்கறலக்கழகம் எது? 

A) ஜிவாஜி பல்கலலக்கழகம் 

B) மகாராஜா சத்ராசல் புந்ததல்கண்ட் பல்கலலக்கழகம் 

C) ததவி அகில்யா பல்கலலக்கழகம்  

D) பா்கத்துல்லா பல்கலலக்கழகம் 

 இந்தூரில் அறமந்துள்ள தேவி அகில்யா ெல்கறலக்கழகமானது தேசிய மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகார 

கவுன்சிலிலிருந்து A+ ேரச்சான்று பெற்ை ம.பி மாநிலத்தின் முேல் ெல்கறலக்கழகமாக மாறியுள்ளது. 

இேன்மூலம் உயர் கற்ைல் றமயம் உள்ளிட்ட ெல்தேறு ேசதிகறள இந்ேப் ெல்கறலக்கழகம் பெறும்.  

 தமலும், திைந்ேநிறல போறலதூர ொடத்திட்டங்கறள அறிமுகப்ெடுத்துேது உட்ெட ெல்கறலக்கழக 

மானிய ஆறையத்தின் (UGC) அங்கீகரிக்கப்ெட்ட ொடத்திட்டங்கறளயும் இந்ேப் ெல்கறலக்கழகத்ோல் 

அறிமுகப்ெடுத்ே இயலும். இந்நிறுேனம், 1964இன் ம.பி மாநிலச் சட்டத்ோல் நிறுேப்ெட்டோகும். 

2.உத்ேரபிரதேச மாநில அரசானது ேனது முேல் பிைந்தின்னிக்கழுகுக் காப்ெகத்றே எந்ே 

மாேட்டத்தில் அறமக்க முடிவுபசய்துள்ளது? 

A) இலக்த ா 

B) சீதாப்பூா் 

C) மகராஜ்கஞ்ச்  

D) தரபதரலி 

 அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் பிைந்தின்னிக் கழுகுகறளப் ொதுகாக்கும் ஒரு முயற்சியாக உத்ேர 

பிரதேச மாநிலத்தின் மகராஜ்கஞ்ச் மாேட்டத்தின் ெதரண்டா ெகுதியில் மாநிலத்தின் முேல் பிைந்தின் 

-னிக் கழுகுக்காப்ெகம் & இனப்பெருக்க றமயத்றே அறமக்க உத்ேரபிரதேச அரசு முடிவுபசய்துள்ளது. 

ேனவுயிரி ஆராய்ச்சி அறமப்ொன ெம்ொய் இயற்றக ேரலாற்றுச் சங்கத்துடன் இறைந்து அங்கு 

இந்ேப் புதிய றமயம் அறமக்கப்ெடும்.  

 பிைந்தின்னிக் கழுகு இனங்களுள் அதிக அச்சுறுத்ே நிறலயில் உள்ளேற்றைக் கண்டறிந்து அறேக் 

காப்ெதே அம்றமயத்தின் முேல் ெணியாக இருக்கும். இேன்ேறகயில், நாட்டிதலதய முேலாேோக 

இருக்கும் இந்ே றமயம், ஹரியானாவின் பிஞ்சூரில் அறமந்துள்ள ஜடாயு ொதுகாப்பு இனப்பெருக்க 

றமயத்றே பின்ெற்றி அறமக்கப்ெடும். 
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3.எந்ேத் தேதியில், இந்தியாவில், தேசிய ொல் நாள் பகாண்டாடப்ெடுகிைது? 

A) நவம்பா் 29 

B) நவம்பா் 26  

C) நவம்பா் 27 

D) நவம்பா் 28 

 இந்தியாவின் பேண்றமப்புரட்சியின் ேந்றேயான Dr. ேர்கீஸ் குரியனின் பிைந்ேநாறளக் குறிக்கும்  

ேறகயில் ஆண்டுதோறும் நே.26 அன்று தேசிய ொல் நாள் பகாண்டாடப்ெடுகிைது. ொல் உற்ெத்தியில் 

உலகளவில் ஐம்ெோேது இடத்திலிருந்ே இந்தியாறே, சில ெத்ோண்டுகளிதலதய மிகப்பெரிய ொல் 

உற்ெத்தியாளராக மாற்றிய உலகின் மிகப்பெரிய ொல் ேளர்ச்சித்திட்டமான ‘Operation Flood’ஐ 

உருோக்கியேர் Dr. ேர்கீஸ் குரியன் ஆோர். 

4.ேரவு-இறைக்கப்ெட்ட மானிய தசறேகள் ஆோஸ் ேளத்றே (Credit-linked Subsidy Services 

Awas Portal - CLAP) போடங்கியுள்ள மத்திய அறமச்சகம் எது? 

A) வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அலமச்சகம்  

B) சாலல தபாக்குவரத்து மற்றும் நநடுஞ்சாலல அலமச்சகம் 

C) தவளாண்லம மற்றும் உழவா் நல அலமச்சகம் 

D) நபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் தமம்பாட்டு அலமச்சகம் 

 மத்திய வீட்டுேசதி மற்றும் நகர்ப்புை விேகாரங்கள் அறமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி, நே.27 அன்று புது 

தில்லியில், ேரவு-இறைக்கப்ெட்ட மானிய தசறேகள் ஆோஸ் ேளத்றேத் போடங்கிறேத்ோர். ேரவு 

- இறைக்கப்ெட்ட மானிய தசறேகள், CLSS & ெயனாளிகளுக்கு ஒரு பேளிப்ெறடயான, ேலுோன, 

நிகழ்தநர மற்றும் இறைய - அடிப்ெறடயிலான கண்காணிப்பு முறைறய இந்ேத்ேளம் ேழங்குகிைது. 

இத்ேளத்றேப் ெயன்ெடுத்துேேன்மூலம் ஒரு ெயனாளி ேனது விண்ைப்ெநிறலறய நிகழ்தநரத்தில் 

(real-time) கண்காணிக்க இயலும். 

5.நாடுேழுவிய நாக்ரிக் கர்த்ோவ்யா ொலன் அபியானின் ஒருெகுதியாக கர்த்ோவ்யா ேளத்றே 

போடங்கியுள்ள மத்திய அறமச்சகம் எது? 

A) சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அலமச்சகம் 

B) ம ிதவள தமம்பாட்டு அலமச்சகம்  

C) உள்துலற அலமச்சகம் 

D) நபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் தமம்பாட்டு அலமச்சகம் 

 70ஆேது அரசியலறமப்பு நாறள முன்னிட்டு, மத்திய மனிேேள தமம்ொட்டுத் துறை அறமச்சரான 

இரதமஷ் தொக்ரியால் ‘நிஷாங்’, நாடுேழுவிய ஆண்டுமுழுேதும் நறடபெறும் நாக்ரிக் கர்த்ோவ்யா 

ொலன் அபியானின் ஒருெகுதியாக “kartavya.ugc.ac.in” என்ை இறையேளத்றே போடங்கிறேத்ோர். 
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மாைேர்களுக்கான மாோந்திர கட்டுறரப்தொட்டிகள், வினாடி-வினாக்கள், விோேங்கள், சுேபராட்டி 

ேயாரித்ேல் உள்ளிட்ட அபியான் போடர்ொன பசயல்ொடுகறள இந்ே ேறலத்ேளம் நடத்தும். 

6. RAeS சமூகத்தின் நடப்ொண்டுக்கான (2019) பகௌரே பெல்தலாசிப்றெப்பெற்றுள்ள இந்திய 

அறிவியலாளர் யார்? 

A) பு ித் தகாயங்கா 

B) K சிவ ் 

C) G சதீஷ் நரட்டி  

D) இராம் தசவக் சா்மா 

 லண்டனின் ராயல் ஏதரானாட்டிகல் பசாறசட்டியின் நடப்ொண்டுக்கான (2019) பகளரே பெல்தலாசிப் 

விருது, ொதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்ொட்டுத் துறையின் பசயலாளரும் DRDOஇன் ேறலேருமான 

G சதீஷ் பரட்டிக்கு ேழங்கப்ெட்டுள்ளது. கடந்ே நூறு ஆண்டுகளில் இந்ே மதிப்புமிக்க விருறேப்பெறும் 

முேல் இந்தியராக G சதீஷ் பரட்டி உள்ளார். 

 RAeSஇன் இந்ே பகௌரே பெல்தலாஷிப் என்ெது விண்பேளி போழிற்துறையில் மிகச்சிைந்ே ெங்களிப்பு 

-களுக்கு மட்டுதம ேழங்கப்ெடும் விண்பேளி சாேறனக்கான உலகின் மிகவுயர்ந்ே பகௌரேங்களுள் 

ஒன்ைாகும். இது விண்பேளித் துறையில் தநாெல் ெரிசுக்கு சமமானோக கருேப்ெடுகிைது. 

7.அண்றமய CRY அறிக்றகயின்ெடி, சிைார்களுக்கு எதிரான அறனத்துக் குற்ைங்களிலும் 

முேலிடம் ேகிக்கும் மாநிலம் எது? 

A) உத்தரபிரததசம்  

B) பஞ்சாப் 

C) ஹாியா ா 

D) ஒடிசா 

 ஈராண்டுகளுக்குப் பிைகு தேசிய குற்ைப்ெதிவு ெணியகத்ோல் அக்தடாெர் 21 அன்று பேளியிடப்ெட்ட 

2016-17ஆம் ஆண்டிற்கான ேரவுகளின் அடிப்ெறடயில், Child Relief&You (CRY) ஆனது “இந்தியாவில் 

குற்ைங்களால் சிைார்கள் எவ்ேளவு ொதிக்கப்ெடுகின்ைனர்?” என்ை ேறலப்பில் ேனது அண்றமய 

அறிக்றகறய பேளியிட்டது. 

 குழந்றேகளுக்கு எதிரான குற்ைங்களானது ஒட்டுபமாத்ே குற்ைங்களின் எண்ணிக்றகறயவிட 20% 

அதிகரித்துள்ளது. ஒட்டுபமாத்ே குற்ைங்கள் 3.6% அதிகரித்துள்ளோக இந்ே அறிக்றக கூறுகிைது. இந்ே 

அறிக்றகயின்ெடி, 19 ஆயிரத்துக்கும் தமற்ெட்ட ேழக்குகளுடன் பமாத்ே சேவீேத்தில் 14.8 சேவீேத்றேப் 

பெற்று, குழந்றேகளுக்கு எதிரான ஒட்டுபமாத்ே குற்ைங்களுக்கான மாநிலங்களின் ெட்டியலில் உத்ேர 

பிரதேசம் மற்றும் மத்தியபிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்கள் முேலிடத்றேப் பெற்றுள்ளன. சிைார்களுக்கு 

எதிரான குற்ைங்களின் அதிகரிப்பு 73.9% ஆக ஜார்கண்டில் காைப்ெடுகிைது. 2016 மற்றும் 2017ஆம் 

ஆண்டுகளுக்கு இறடயில் மணிப்பூரில் இது 18.7 சேவீேமாக குறைந்துள்ளது. 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                2019 நவம்பர்  28  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          4 

8.அண்றமயில் காலமான நடிகர் ொலாசிங், எந்ேப் பிராந்திய திறரயுலகில் புகழ்பெற்ை நடிகராக 

இருந்ோர்? 

A) தமிழ்  

B) மராத்தி 

C) ஒடியா 

D) நதலுங்கு 

 ேமிழ்த்திறரயுலகின் பிரெல நடிகரும் நாடகக்கறலஞருமான ொலாசிங் (67), நேம்ெர் 27 அன்று 

பசன்றனயில் காலமானார். கமலஹாசன் இயக்கிய, ‘விருமாண்டி’ மற்றும் நடிகர் ேனுஷ் நடித்ே, ‘புதுப் 

தெட்றட’ உள்ளிட்டறே இேரது நடிப்பில் பேளிேந்ே குறிப்பிடத்ேக்க திறரப்ெடங்களுள் அடங்கும். 

இேரது நடிப்பில் கறடசியாக பேளிேந்ே திறரப்ெடம் ‘மகாமுனி’. 

9.அண்றமயில் காலமான மது பஷட்டி, எந்ேப் ெத்திரிறகக்கழகத்தின் நிறுேன உறுப்பினராக 

இருந்ோர்? 

A) நகால்கத்தா பிரஸ் கிளப் 

B) மும்லப பிரஸ் கிளப்  

C) பிரஸ் கிளப் ஆப் இந்தியா 

D) நச ்ல  பிரஸ் கிளப் 

 மூத்ே ெத்திரிறகயாளரும் ஆர்ேலருமான மது பஷட்டி (89), நே.27 அன்று மும்றெயில் காலமானார். 

இேர், மும்றெ பிரஸ் கிளப்பின் நிறுேன உறுப்பினராோர். மும்றெ மாநகராட்சியில் முன்னாள் 

உறுப்பினராக இருந்ே அேர் சம்யுக்ோ மகாராஷ்டிரா & தகாோ விடுேறல இயக்கங்களில் ெங்தகற்ைார். 

10.குற்ைங்கள் குறித்து பொதுமக்கறள எச்சரிப்ெேற்காக ‘சக்தி’ என்ை திட்டத்றேத் போடங்க 

முடிவு பசய்துள்ள மாநில அரசு எது? 

A) தகரளா 

B) உத்தரபிரததசம் 

C) இராஜஸ்தா ் 

D) மத்தியபிரததசம்  

 கடத்ேல் தொன்ை குற்ைங்கள் குறித்து குறுஞ்பசய்தி (SMS) மூலம் பொதுமக்கறள எச்சரிக்கும் விேமாக, 

‘சக்தி’ என்ை திட்டத்றேத் போடங்குேேற்கு மத்தியபிரதேச மாநில அரசு முடிவுபசய்துள்ளது. இத்ேறகய 

குற்ைங்கறளத் ேடுப்ெேற்கும் அேற்றுக்குத் தீர்வுகாண்ெேற்கும் இந்ே முறை உேவும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஊழல் தடுப்பு அமைப்பான, ‘ல ாக்பால்’இன் இ ச்சிமனமை வடிவமைத்தவர் ைார்? 

A) நிகில் குமாா் 

B) பிரசாந்த் மிஸ்ரா  

C) கனனான் கிருஷ்ணா 

D) நாராயணன் கிருஷ்ணசாமி 

 ல ாக்பால் அமைப்பின் தம வரான ஓய்வுபபற்ற நீதிபதி பினாக்கி சந்திரல ாஷ், ல ாக்பால் குழுவின் 

இ ச்சிமன ைற்றும் குறிக்ல ாள் வாச த்மத பவளியிட்டார். உத்தரபிரலதச ைாநி ம் பிரைாக்ராஜில் 

வசித்துவரும் பிரசாந்த் மிஸ்ராவால் இந்த இ ச்சிமன வடிவமைக் ப்பட்டுள்ளது. இந்த இ ச்சிமனயில் 

இடம்பபற்றுள்ள நீதிபதி ளின் அைர்வு, மூன்று ைக் ளின் உருவம், அலசா ச்சக் ரம், ஆரஞ்சு நிற சட்டப் 

புத்த ம், தனிப்பட்ட சைநிம யுடன் கூடிை 2 ம  ள் ஆகிைமவ ல ாக்பால் அமைப்பின் பபைருக்ல ற்ப 

ைக் மளப் பாராைரிப்பவர் என்பமத பல்லவறு வம  ளில் குறிக்கும் வம யில் உள்ளது. 

 “ைாருமடை பசல்வத்திற்கும் லபராமச ப ாள்ளாதீர்” என்ற அர்த்தங்ப ாண்ட சைற்கிருத வாச ம் (ைா 

கிரிதா  ஸ்ைஸ்விதானம்) ல ாக்பாலுக் ான குறிக்ல ாளா  லதர்ந்பதடுக் ப்பட்டுள்ளது. 

2. 2019-2022ஆம் ஆண்டுக் ான SAARC நாடு ளுக் ான பச ாவணி பரிைாற்ற வணி  

(currency swap) ஏற்பாட்டின்  ட்டமைப்மப திருத்திைமைத்துள்ள இந்திை அமைப்பு எது? 

A) நிதி அமமச்சகம் 

B) இந்திய ாிசா்வ் வங்கி  

C) SEBI 

D) IRDA 

 2019-2022ஆம் ஆண்டிற் ான பதற் ாசிை நாடு ளின் பிராந்திை ஒத்துமழப்புக் ான கூட்டமைப்பு 

(SAARC) நாடு ளின் பச ாவணி பரிைாற்ற வணி  ஏற்பாடு குறித்த  ட்டமைப்மப இந்திை ரிசர்வ் 

வங்கி திருத்தியுள்ளது. 2019-22ஆம் ஆண்டுக் ான  ட்டமைப்பின்கீழ், இந்திை ரிசர்வ் வங்கிைானது 

$2 பில்லிைன் அபைரிக்  டா ர் என்ற ஒட்டுபைாத்த அளவுக்குள்ளான பச ாவணி பரிைாற்ற வணி  

ஏற்பாட்மட பதாடர்ந்து வழங்கும். 

 அபைரிக்  டா ர் ($), யூலரா (€) அல் து இந்திை ரூபாயில் (`) பணத்மத திரும்பப் பபறுவதற் ான 

நடவடிக்ம  மள லைற்ப ாள்ள ாம். இக் ட்டமைப்பானது நவம்பர் 14, 2019 முதல் நவம்பர் 13, 2022 

வமர பசல்லுபடிைாகும். இருதரப்பு பச ாவணி பரிைாற்ற வணி  ஒப்பந்தங் ளில் ம பைழுத்திடும் 

அமனத்து SAARC உறுப்புநாடு ளுக்கும் இவ்வசதி கிமடக் ப்பபறும். ஆப் ானிஸ்தான், வங் லதசம், 

பூட்டான், இந்திைா, ைா த்தீவு, லநபாளம், பாகிஸ்தான் ைற்றும் இ ங்ம  ஆகிை நாடு ள் SAARC 

நாடு ளாகும். 
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3.பதாம யுணர் பசைற்ம க்ல ாளான (Remote Sensing Satellite)  ார்லடாசாட்-3ஐ அதன் 

சுற்றுப்பாமதயில் பவற்றி ரைா  நிம நிறுத்திை ஏவு மண எது? 

A) PSLV–44 

B) PSLV–49 

C) PSLV–48 

D) PSLV–47  

 PSLV-47 ஏவு மண மூ ம், ஸ்ரீஹரில ாட்டாவின் சதீஷ் தவான் விண்பவளி மைைத்தின் SHARஇல் 

இருந்து சூரிைவிணக்  சுற்றுப்பாமதயில் (Sun-Synchronous Orbit) இந்திைாவின் அண்மைை புவி 

 ண் ாணிப்பு பதாம யுணர் பசைற்ம க்ல ாளான  ார்லடாசாட்-3ஐ இந்திை விண்பவளி ஆய்வு 

மைைம் பவற்றி ரைா  ஏவிைது. 

 இந்த  ார்ட்லடாசாட்-3 பசைற்ம க்ல ாள் ஒரு லைம்படுத்தப்பட்ட வம  பசைற்ம க்ல ாளாகும். இது 

துல்லிைைா  படங் மள அனுப்பும் திறன்ப ாண்டதாகும். இதுதவிர, அபைரிக் ாவின் 13 பசைற்ம க் 

ல ாள் ளும் அதற்ப ன நிைமிக் ப்பட்ட சுற்றுப்பாமதயில் நிம நிறுத்தப்பட்டன. இந்திை விண்பவளி 

ஆய்வுமைைத்தின் (ISRO) வணி ப்பிரிவான நியூஸ்லபஸ் இந்திைா லிட் உடனான வணி  ஏற்பாட்டின் 

கீழ் இந்தச் பசைற்ம க்ல ாள் ள் ஏவப்பட்டுள்ளன. 

4. 47ஆவது அகி  இந்திை  ாவ ர் அறிவிைல் ைாநாட்மட ஏற்பாடுபசய்த ைாநி க்  ாவற்துமற 

எது? 

A) பஞ்சாப் 

B) மத்திய பிரனதசம் 

C) உத்தர பிரனதசம்  

D) இராஜஸ்தான் 

 புதுச்லசரியின் துமணநிம  ஆளுநரும் ஓய்வுபபற்ற IPS அதி ாரியுைான கிரண்லபடி உத்தரபிரலதச 

ைாநி ம் இ க்லனாவில் உள்ள  ாவல்துமற தம மைை த்தில், 47ஆவது அகி  இந்திை  ாவ ர் 

அறிவிைல் ைாநாட்மடத் பதாடங்கிமவத்தார். உத்தரபிரலதச ைாநி க்  ாவல்துமறைானது உள்துமற 

அமைச்ச ம் ைற்றும்  ாவல் ஆராய்ச்சி ைற்றும் லைம்பாட்டு பணிை த்துடன் இமணந்து இந்த 2 நாள் 

நி ழ்மவ ஏற்பாடு பசய்துள்ளது. 

 இந்நி ழ்வின்லபாது, ஆறு  ருப்பபாருள் ளின்கீழ்   ந்துமரைாடல் ள் நடந்தன. அதில்,  ாவல்துமற 

சீர்திருத்தங் ள், தீவிரவாதம் ைற்றும் பைங் ரவாதத்மத எதிர்ப ாள்வதில் சமூ  ஊட ங் ளின் பங்கு 

ைற்றும்  ாவல்துமற அதி ாரி ளின் சரிைான அணுகுமுமற மள ஊக்குவித்தல் லபான்ற சி  சை ா  

பிரச்சமன ளும் அடங்கும். 
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5.வமரவு லதசிை விமளைாட்டுக் குறியீட்மட ைதிப்பாய்வு பசய்யும் வல்லுநர் குழுவின் தம வர் 

ைார்? 

A) சுதான்ஷூ மிட்டல் 

B) B P மபஷ்யா 

C) அதில் மாிவாலா 

D) முகுந்தகம் சா்மா  

 வமரவு லதசிை விமளைாட்டுக் குறியீட்மட ைதிப்பாய்வு பசய்வதற் ா  முன்னாள் உச்சநீதிைன்ற 

நீதிபதி முகுந்த ம் சர்ைா தம மையில் 13 லபர் ப ாண்ட வல்லுநர் குழுமவ இமளஞர் விவ ாரங் ள் 

ைற்றும் விமளைாட்டு அமைச்ச ம் அமைத்துள்ளது. அமனத்துத் தரப்பினரும் விமளைாட்டு குறியீடு 

ஏற்றுக்ப ாள்ளும் வம யில் நடவடிக்ம  மள பரிந்துமரப்பதற் ா  இக்குழு அமைக் ப்பட்டுள்ளது. 

இது பவளிப்பமடத்தன்மை & தன்னாட்சிக்கு லநபரதிரா  லதசிை விமளைாட்டு கூட்டமைப்பு ளின் 

தன்னாட்சிக்கு இமடயில் ஒரு சைநிம மை ஏற்படுத்த முைற்சிக்கும். 

6. “Hemant Karkare: A Daughters Memoir” என்ற நூலின் ஆசிரிைர் ைார்? 

A) S H கான் 

B) பகத் குப்தா 

C) அஜய் சிங் 

D) ஜூய் நவனர (Jui Navare)  

 “Hemant Karkare: A Daughters Memoir” என்ற நூம  பைங் ரவாத தடுப்புப்பமடயின் முன்னாள் 

தம வரான  லஹைந்த்  ர் லரவின் ை ள் ஜூய்  ர் லர நவலர எழுதியுள்ளார். தனது ை ளுக்கு 

தந்மதைா  லஹைந்த்  ர் ாலரவின் வாழ்க்ம மை இந்நூல் விவரிக்கிறது. 

 பாகிஸ்தானிை ISI ஆதரவுமடை பைங் ரவாதி ளால், 2008 நவம்பர் 26 அன்று மும்மபயில் லஹைந்த் 

 ர் லர சுட்டுக்ப ால் ப்பட்டார். அவலராடு, ‘26/11’ பைங் ரவாத தாக்குதல் ளின்லபாது பாது ாப்புப் 

பமடயிமனச் லசர்ந்த பதிபனட்டுலபர் உயிரிழந்தனர். 

7. த்துவா குறித்த பசய்தி வழங் லுக் ா , இதழிைல் துமறயில் சிறந்து விளங்குவதற் ா  

வழங் ப்படும், ‘IPI இந்திைா’ விருமத நடப்பாண்டில் (2019) பவன்ற இந்திை பசய்தி அம வரிமச 

எது? 

A) NDTV இந்தியா  

B) நியூஸ் 7 தமிழ் 

C) புதிய தமலமுமை 

D) சன் நியூஸ் 
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  த்துவா பாலிைல் வன்புணர்வு & ப ாம வழக்கு விசாரமண ைற்றும் அரசிைல் பாசாங்குத்தனத்மத 

வலுவா  அம்ப ப்படுத்திைதற் ா , இதழிைல் துமறயில் சிறந்து விளங்குவதற் ா  வழங் ப்படும், ‘IPI 

இந்திைா’ விருமத நடப்பாண்டில் (2019) NDTV பசய்தி அம வரிமச பவன்றுள்ளது. இதமன மூத்த 

இதழாளர் நிதி ரஸ்தான் பதாகுத்து வழங்கினார். 

 பன்னாட்டுப் பத்திரிம  நிறுவனத்தின் (IPI) இந்திை பிரிவானது பசய்தித்தாள் ள், இதழ் ள் ைற்றும் 

பசய்திநிறுவனங் ளின் ஆசிரிைர் ள், பவளியீட்டாளர் ள் ைற்றும் மூத்த நிர்வாகி ளின் ைன்றைாகும்; 

இவர் ள் அமனவரும் இதன் உறுப்பினர் ளாவர். 

8.அண்மையில்  ா ைான கிமளவ் லஜம்ஸ், எந்த நாட்மடச் லசர்ந்த பு ழ்பபற்ற எழுத்தாளர் 

ைற்றும் ஒலிபரப்பாளரா  இருந்தார்? 

A) ததன்னாப்பிாிக்கா 

B) ஆஸ்தினரலியா  

C) பிரான்ஸ் 

D) அதமாிக்கா 

 ஆஸ்திலரலிை எழுத்தாளரும் ஒலிபரப்பாளருைான கிமளவ் லஜம்ஸ் (80), நவம்பர் 24 அன்று ஐக்கிை 

லபரரசின் (UK) ல ம்பிரிட்ஜில்  ா ைானார். 1939இல் பிறந்த இவர், 1961இல் இங்கி ாந்துக்குச் பசன்று 

இ க்கிை விைர்ச ரா வும் பதாம க் ாட்சி  ட்டுமரைாளரா வும் முக்கிைத்துவம் பபற்றார். 

9.பத்தாவது CMS VATAVARAN சுற்றுச்சூழல் & வனவுயிரி திமரப்பட விழாவின்  ருப்பபாருள் 

என்ன? 

A) இந்திய கிராமங்கமை தகாண்டாடுதல் 

B) கங்மகமயக் தகாண்டாடுதல் 

C) இந்திய வனவுயிாிகமைக் தகாண்டாடுதல் 

D) இமயமமலமயக் தகாண்டாடுதல் (Celebrating Himalayas)  

 4 நாள் நீடித்த சுற்றுச்சூழல், வனம் &  ா நிம  ைாற்ற அமைச்ச ம் ைற்றும் ஊட  ஆய்வு ள் மைைம் 

(CMS) VATAVARAN-2019 ஆகிைவற்றின் குறும்படப்லபாட்டி ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் பதாடர்பான 

விழாவானது புது தில்லியில் நடந்தது. சுற்றுச்சூழல் & வனவுயிரி ள் ைற்றும் CMS VATAVARANஇன் 

பத்தாவது பதிப்லபாடு பிரத்திலை ைா  இந்த விழா ஏற்பாடு பசய்ைப்பட்டுள்ளது. 

 திருவிழாவின் இப்பதிப்பு, நடப்பு  ா நிம  ைாற்றம் குறித்த உமரைாடல் ள் ைற்றும் பசைல்பாடு ளில் 

ைம ப்பாங் ான சுற்றுச்சூழ மைப்பின் முக்கிைத்துவத்மத எடுத்துக் ாட்டுவதற் ான முைற்சிைா  

“இைைைம மைக் ப ாண்டாடுதல்” என்ற  ருப்பபாருளில்  வனம் பசலுத்துகிறது. 
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10. `10 இ ட்சம் ல ாடி சந்மத ைதிப்பீட்டு ைதிப்மப எட்டிை முதல் இந்திை நிறுவனம் எது? 

A) இந்துஸ்தான் யூனிலீவா் 

B) HDFC வங்கி 

C) ாிமலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ாஸ்ீ  

D) TCS 

 முல ஷ் அம்பானி தம மையி ான ரிம ைன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீசின் (RIL) பங்குவிம  அதி ரித்தமதத் 

பதாடர்ந்து, சந்மத மூ தனத்தில் `10 இ ட்சம் ல ாடிமை எட்டிை முதல் இந்திை நிறுவனைா  அது 

ைாறியுள்ளது. எண்பணய்-முதல்-பதாம த்பதாடர்பு வமர ப ாண்டுள்ள இந்தக்கூட்டு நிறுவனத்தின் 

சந்மத மூ தனம், BSEஇல்,  ாம  வர்த்த த்தின்லபாது `10.02 இ ட்சம் ல ாடிைா  உைர்ந்தது.  

 `7,79,708.02 ல ாடி சந்மத ைதிப்பீட்மடக்ப ாண்ட இந்திைாவின் இரண்டாவது மி  ைதிப்புவாய்ந்த 

நிறுவனைா  TCS உள்ளது, அமதத்பதாடர்ந்து HDFC வங்கி, ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர் ைற்றும் HDFC 

ஆகிை நிறுவனங் ள் உள்ளன. நிறுவனங் ளின் சந்மத மூ தன புள்ளிவிவரங் ளானது பங்கு 

விம  இைக் த்துடன் தினமும் ைாறுகின்றன. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 லவலூர் ைாவட்டத்திலிருந்து பிரித்து தமிழ்நாட்டின் முப்பத்மதந்தாவது ைாவட்டைா  உருவாக் ப்பட்ட 

திருப்பத்தூர் ைாவட்டத்மத தமிழ்நாடு முத மைச்சர் பழனிசாமி நவ.28 அன்று பதாடக்கிமவத்தார். 

 லவலூர் ைாவட்டத்திலிருந்து பிரித்து தமிழ்நாட்டின் முப்பத்தாறாவது ைாவட்டைா  உருவாக் ப்பட்ட 

ராணிப்லபட்மட ைாவட்டத்மத தமிழ்நாடு முத மைச்சர் பழனிசாமி நவ.28 அன்று பதாடக்கிமவத்தார். 

  ாஞ்சிபுரம் ைாவட்டத்திலிருந்து பிரித்து தமிழ்நாட்டின் முப்பத்லதழாவது ைாவட்டைா  உருவாக் ப்பட்ட 

பசங் ல்பட்டு ைாவட்டத்மத தமிழ்நாடு முத மைச்சர் பழனிசாமி நவ.29 அன்று பதாடக்கிமவத்தார். 

 தமிழ்நாட்டில் மின்சார இமணப்பு மள வலுப்படுத்துவதற் ான $451 மில்லிைன் அபைரிக்  டா ர் 

 டபனாப்பந்தத்தில் ஆசிை வளர்ச்சி வங்கியும் இந்திைாவும் ம பைழுத்திட்டன. பசன்மன -

 ன்னிைாகுைரி பதாழிலிைல் இமணப்புத்திட்டத்தின் பதற்கு ைற்றும் வடக்குப்பகுதி ளில் மின்சார 

இமணப்மப இது வலுப்படுத்தும். 

 அரக்ல ாணத்தில் உள்ள  டற்பமட விைான நிம ைைான இராஜாளியில் 93ஆவது பஹலி ாப்டர் 

பயிற்சி நிமறமவக்குறிக்கும் அணிவகுப்பு நவ.29 அன்று நமடபபற்றது. இந்நி ழ்ச்சியில், இந்திை 

 டற்பமடமைச் லசர்ந்த 9 மப ட் ளுக்கு பபருமைமிகு ‘பபான்னிறக்ம ’ எனப்பபாருள்படும் ‘Wings 

of Gold’ விருது ள் வழங் ப்பட்டன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பாங்காக்கில் நடைபபற்ற 21ஆவது ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியின் பபண்கள் தனிநபர் 

‘ரீகர்வ் - Recurve’ நிகழ்வில், தங்கம் பவன்ற இந்திய வீராங்கடை யார்? 

A) நிஷா ராணி தத்தா 

B) திாிஷா ததப் 

C) அங்கிதா பகத் 

D) தீபிகா குமாாி  

 பாங்காக்கில் நைந்த 21ஆவது ஆசிய சாம்பியன்ஷிப்பின் பபண்கள் தனிநபர் ‘ரீகர்வ்’ நிகழ்வில், இந்திய 

வீராங்கடை தீபிகா குமாரி தங்கப்பதக்கம் பவன்றார். இறுதிப்பபாட்டியில், சகநாட்டு வீராங்கடையாை 

அங்கிதா பகத்டத 6-0 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் தீபிகா பதாற்கடித்தார். முன்ைதாக, இருவரும், இந்த 

நிகழ்வின் அடரயிறுதிக்குள் நுடைந்து, நாட்டிற்காை தனிநபர் ஒலிம்பிக் ஒதுக்கீட்டைப் பபற்றைர். 

2. 2023ஆம் ஆண்டில் ஆைவர் ஹாக்கி உலகக்பகாப்டபடய நைத்தும் நகரம் எது? 

A) ஜெய்ப்பூா் 

B) புது தில்லி 

C) புவதேசுவரம்  

D) குவாலியா் 

 2023ஆம் ஆண்டு ஆைவர் ஹாக்கி உலகக்பகாப்டபப் பபாட்டியாைது ஜைவரி 13 முதல் 29 வடர 

புவபைசுவரம் மற்றும் ரூர்பகலாவில் நடைபபறவுள்ளது. ஒரு நாடு, ஒரு விடளயாட்டின் உலகக் 

பகாப்டபப் பபாட்டிடய பதாைர்ச்சியாக நைத்துவது இதுபவ முதன்முடறயாகும்; அதிலும், ஒபர நகரம் 

பதாைர்ச்சியாக இருமுடற பபாட்டிடய நைத்துவது இதில் இன்னும் சிறப்புப் பபறுகிறது.  

 இருப்பினும், இம்முடற, புவபைசுவரம் (2018ஆம் ஆண்டு உலகக்பகாப்டபப் பபாட்டிடய நைத்தியது) 

ரூர்பகலாவில் உள்ள பிஜூ பட்நாயக் ஹாக்கி அரங்கத்துைன் பபாட்டிடய நைத்தும் உரிடமகடளப் 

பகிர்ந்துபகாள்ளும். 

3.அண்டமயில் காலமாை பிராட் பகாப்டரட், எந்த நாட்டைச் பசர்ந்த உலகப்புகழ்பபற்ற 

மடலபயற்ற வீரராவார்? 

A) ஜொ்மேி 

B) ஐக்கிய அஜமாிக்க நாடுகள் (USA)  

C) பிராே்ஸ் 

D) இரஷ்யா 
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 உலகப்புகழ்பபற்ற அபமரிக்க மடலபயற்ற வீரராை பிராட் பகாப்டரட், நவம்பர் 29 அன்று வைக்கு 

பமக்ஸிபகாவில் ஒரு பாடறயில் ஏறும்பபாது இைறிவிழுந்து இறந்தார். கயிறுகள் ஏதும் இல்லாமல் ஈர்ப்பு 

விடசடய மீறி மடலபயற்றம் பமற்பகாள்வதற்காக அவர் மிகவும் பிரபலமாக அறியப்பட்ைார். 

4.சர்வபதச காலநிடல & சுற்றுச்சூைல் அவசரநிடலடய அறிவித்துள்ள சர்வபதச அடமப்பு எது? 

A) ஐதராப்பிய ஒே்றியம்  

B) SAARC 

C) உலக சுகாதார அமமப்பு 

D) BRICS 

 ஐபராப்பிய ஒன்றியமாைது (EU) சர்வபதச காலநிடல மாற்றம் சுற்றுச்சூைல் அவசரநிடலடய ஓர் 

அடையாள நைவடிக்டகயாக அண்டமயில் அறிவித்தது. இது எதிர்வரும் ஐபராப்பிய ஆடணயத்தின் 

காலநிடல மாற்றம் குறித்து வலுவாை நிடலப்பாட்டை எடுப்பதற்கு அழுத்தம் தருவடத பநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. எதிர்வரும் ஐ.நா COP25 காலநிடல உச்சிமாநாடு குறித்த ஐபராப்பிய நாைாளுமன்ற 

விவாதத்தின்பபாது ஸ்ட்ராஸ்பர்க்கில் இந்தத் தீர்மாைம் நிடறபவற்றப்பட்ைது. 

 இவ்வுச்சிமாநாடு டிசம்பர் 2 அன்று மாட்ரிட்டில் பதாைங்குகிறது. 2050ஆம் ஆண்டுக்குள் கரியமிலவாயு 

(CO2) உமிழ்டவ 55% அளவுக்கு குடறப்பதற்கு ஐபராப்பிய ஒன்றியத்திைம் இந்தத் தீர்மாைம் பகட்டுக் 

பகாண்டுள்ளது. 

5.தமிழ்நாட்டின் மாதிரியில் நுண் உரம்-பசயலாக்க டமயத்டத (Micro Composting Centre) 

அடமக்க முடிவுபசய்துள்ள மாநில அரசு எது? 

A) ஒடிசா  

B) பஞ்சாப் 

C) மத்திய பிரததசம் 

D) இராெஸ்தாே் 

 ஒடிசா மாநில அரசு தைது ‘ஸ்வச்சா ஒடிசா சுஸ்தா ஒடிசா’ பரப்புடரயின் ஒருபகுதியாக, ஈரக்கழிவுகடள 

முடறயாக பிரித்து நிர்வகிப்பதற்காக தமிழ்நாட்டைப்பின்பற்றி நுண் உரம்-பசயலாக்க டமயத்டத 

அடமப்பதற்கு முடிவுபசய்துள்ளது. விடரவாை நகரமயமாக்கலின் காரணமாக திைக்கழிவு பமலாண் 

-டமயாைது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அடமப்புகளுக்கு பபருஞ்சிக்கலாக உள்ளது. 

6.பபாதுவிைங்களில் பவளிப்புற உைற்பயிற்சிக் கூைங்கடள அடமப்பதற்கு முடிவுபசய்துள்ள 

மாநில அரசு எது? 

A) இராெஸ்தாே்   B) ஒடிசா 

C) உத்தர பிரததசம்  D) ஹிமாச்சல பிரததசம்  
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 ‘கட்டுைல் இந்தியா’ இயக்கத்துைன் மக்கடள இடணக்கும் ஒருமுயற்சியாக பபாது இைங்களில் நவீை 

பவளிப்புற உைற்பயிற்சிக் கூைங்கடள அடமப்பதற்கு ஹிமாச்சல பிரபதச அரசு முடிவுபசய்துள்ளது 

மாநில அரசின் இம்முயற்சியின் ஒருபகுதியாக தரமசாலாவில் இதற்பகை அடையாளங்காணப்பட்டுள்ள 

பூங்காக்கள் மற்றும் பபாது இைங்களில் குைந்டதகளுக்காை பபாழுதுபபாக்கு உபகரணங்கள் மற்றும் 

நவீை பவளிப்புற உைற்பயிற்சிக் கூைங்கள் அடமக்கப்படும். 

 ‘கட்டுைல் இந்தியா’ இயக்கம் என்பது பபாதுமக்களின் அன்றாை வாழ்வில் உைற்பயிற்சிகள் மற்றும் 

விடளயாட்டுகடளச் பசர்ப்பதன்மூலம் அவர்கடள நலம்மிக்கவர்களாக இருக்கடவக்கும் ஒரு நாடு 

தழுவிய முயற்சியாகும். இதடை பதசிய விடளயாட்டுகள் நாளன்று இந்தியப் பிரதமர் நபரந்திர பமாடி 

புது தில்லியில் டவத்து பதாைங்கிடவத்தார். 

7.எந்த IITஐச்பசர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், காந்திபீடியாடவ உருவாக்க முடிவுபசய்துள்ளைர்? 

A) ஐஐடி காே்பூா் 

B) ஐஐடி தில்லி 

C) ஐஐடி இந்துூா் 

D) ஐஐடி கரக்பூா்  

 ‘மகாத்மா’ காந்தியின் 150ஆவது பிறந்தநாடள நிடைவுகூரும் வடகயில், ‘காந்திபீடியா’டவ 

உருவாக்க இரண்டு IITகளும் (IIT காந்திநகர் மற்றும் IIT கரக்பூர்) பதசிய அறிவியல் அருங்காட்சியக 

கவுன்சிலும் டகபகார்த்துள்ளை. ‘காந்திபீடியா’ என்பது மகாத்மா காந்தி எழுதிய நூல்கள், கடிதங்கள் 

மற்றும் உடரகளின் இடணயவழிக் களஞ்சியமாகும். மகாத்மா காந்தியின் கடிதங்கள் & உடரகள் 

பபான்ற சுமார் நூறு படைப்புகள் இந்தத்தளத்தில் பதிபவற்றப்படும். முழுக்க முழுக்க பசயற்டக 

நுண்ணறிவின் உதவியுைன் இந்த முழு திட்ைமும் நிடறபவற்றப்பைவுள்ளது. 

8.நைப்பாண்டின் (2019) சர்வபதச பண்ணுறவாண்டம (diplomacy) குறியீட்டில் இந்தியாவின் 

தரநிடல (rank) என்ை? 

A) 64ஆவது 

B) 25ஆவது 

C) 5ஆவது 

D) 12ஆவது  

 சிட்னிடயச்பசர்ந்த பலாயி (Lowy) நிறுவைம் பவளியிட்டுள்ள நைப்பாண்டுக்காை (2019) சர்வபதச 

பண்ணுறவாண்டம குறியீட்டில் 61 நாடுகளுள் இந்தியா 12ஆவது இைத்டதப் பிடித்துள்ளது. 2019ஆம் 

ஆண்டு நிலவரப்படி, புது தில்லியில் 123 தூதரகங்கள் மற்றும் உயராடணயங்கள் உள்ளை. 

 இந்த அட்ைவடண அண்டமய புள்ளிவிவரங்கடள அளிப்பபதாடு உலகின் பண்ணுறவாண்டம 

வடலயடமப்புகள் எவ்வாறு விரிவடைகின்றை என்படதயும் சிலபவடளகளில் அடவ சுருங்குகின்ற 

–ை என்படதயும் குறிக்கிறது. இது, உலபகங்குமுள்ள நாடுகளால் பராமரிக்கப்படும் தூதரகங்களின் 
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எண்ணிக்டகயின் பகுப்பாய்வு ஆகும். இந்தக் குறியீட்டின்படி, சீைா, அபமரிக்காடவ முந்திக்பகாண்டு 

உலகின் மிகப்பபரிய பண்ணுறவாண்டம வடலயடமப்பாக மாறியுள்ளது. 

9.குலபசகரப்பட்டிைம் அருபக ஏவுகடண ஏவுதளத்டத அடமக்க மத்திய அரசு திட்ைமிட்டுள்ளது. 

தமிழ்நாட்டின் எந்த மாவட்ைத்தில் குலபசகரப்பட்டிைம் அடமந்துள்ளது? 

A) தசலம் 

B) திருஜநல்தவலி 

C) துூத்துக்குடி  

D) நாகப்பட்டிேம் 

 தூத்துக்குடி மாவட்ைம் குலபசகரப்பட்டிைம் அருபக புதிய ஏவுகடண ஏவுதளத்டத அடமக்க மத்திய 

அரசு திட்ைமிட்டுள்ளது. உள்நாட்டு மற்றும் அயல்நாட்டு வாடிக்டகயாளர்களுக்காக இந்தியாவிலிருந்து 

ஏவுகடண ஏவுதல்கள் அதிகரித்து வருவதன் பின்ைணியில் இந்த வளர்ச்சி வருகிறது. தற்பபாது, 

அடைத்து GSLV மற்றும் PSLV ஏவுகடணகளும் ஸ்ரீஹரிபகாட்ைாவில் உள்ள இந்திய விண்பவளி 

ஆய்வு டமயத்துக்குச் (ISRO) பசாந்தமாை இரண்டு ஏவுதளங்களிலிருந்து ஏவப்பட்டு வருகின்றை. 

10.பபண் பதாழில்முடைபவார்களால் நைத்தப்படும் பதசிய இயற்டக உணவுத் திருவிைாடவ 

நைத்துவதற்காக பபண்கள் மற்றும் குைந்டதகள் பமம்பாட்ைடமச்சகத்துைன் இடணந்துள்ள 

மத்திய அடமச்சகம் எது? 

A) ெல் சக்தி அமமச்சகம் 

B) சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அமமச்சகம் 

C) உணவுப்பதப்படுத்தும் ஜதாழிற்சாமலகள் அமமச்சகம்  

D) சுற்றுச்சூழல், வே மற்றும் காலநிமல மாற்ற அமமச்சகம் 

 மத்திய உணவுப்பதப்படுத்தும் பதாழிற்சாடலகள் அடமச்சகம் மற்றும் பபண்கள் மற்றும் குைந்டதகள் 

பமம்பாட்டு அடமச்சகம் ஆகியடவ, பபண் பதாழில்முடைபவார்களால் நைத்தப்படும் பதசிய இயற்டக 

உணவுத் திருவிைாடவ நைத்துவதற்காை ஒப்பந்தத்தில் டகபயழுத்திட்டுள்ளை.  

 மத்திய உணவுப்பதப்படுத்தும் பதாழிற்சாடலகள் அடமச்சகத்தின் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின்கீழுள்ள 

ஒரு கல்விநிறுவைமாை NIFTEM (உணவு பதாழில்நுட்ப பதாழிற்சாடல மற்றும் நிர்வாகத்திற்காை 

பதசியக் கல்விக்கைகம்) மூலம் இந்நிகழ்வு திட்ைமிைப்பட்டு நைத்தப்படும். இதன்மூலம், இந்தியாவில் 

இயற்டக பவளாண் உற்பத்தி அதிகரிக்கும்; வாங்குபவாருக்கும், விவசாயிகள் மற்றும் இந்திய மகளிர் 

பதாழில்முடைபவாருக்கும் இடணப்பு ஏற்படுவதால் நிதிசார்ந்த வலு ஏற்படும். 
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