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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. 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்                2019 நவம்பர்  26  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                          2 

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. 
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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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