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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. 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்          2019 நவம்பர் 08 & 09  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          4 

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 
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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 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                2019 நவம்பர்  12  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          4 

 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 ்  
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 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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