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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

அங்கீகரித்துள்ளது? 

A) ஹரியரனர  

B) ஜரர்கண்ட் 

C) மகரரரஷ்டிரர 

D) ஒடிசர 

 இந்திய ததர்தல் ஆயையமானது அண்யமயில் ஜனநாயக ஜந்தா கட்சியய ஹரியானா மாநிலத்தின் 

‘மாநிலக்கட்சி’யாக அங்கீகரித்து அக்கட்சிக்ககன சின்னத்யதயும் ஒதுக்கீடு கெய்தது. அண்யமயில் 

ஹரியானாவில் நடந்த 2019 ெட்டமன்றத் ததர்தலில் அக்கட்சிகெற்ற வாக்குகளின் அடிப்ெயடயில் இது 

கதாடர்ொன முடியவ இந்திய ததர்தல் ஆயையம் எடுத்துள்ளது. 

 இந்திய ததசிய தலாக்தல் கட்சியிலிருந்து கவளிதயறிய ஒரு பிரிவினரால், 2018ஆம் ஆண்டு டிெம்ெர் 

மாதத்தில் உருவாக்கப்ெட்ட இந்தக்கட்சி அண்யமயில் நடந்த ெட்டமன்றத் ததர்தலில் 10 கதாகுதிகயள 

கவன்று ொ.ஜ.கட்சியுடன் இயைந்து அரெயமத்தது. 

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

A) வட ககரரியர 

B) சீனர 

C) கென்ககரரியர 

D) ஜப்பரன்  

 ஜப்ொனின் முன்னாள் பிரதமரான யசுகிதரா நகதொன் (101), நவம்ெர் 29 அன்று தடாக்கிதயாவில் 

காலமானார். நீண்டகாலம் ஆட்சிகெய்த பிரதமர்களுள் ஒருவராக அறியப்ெடும் இவர், அப்தொயதய 

அகமரிக்க அதிெர் கரானால்ட் ரீகனுடனான கநருங்கிய நட்புக்கு பிரெலமாக அறியப்ெட்டார். 1983ஆம் 

ஆண்டு கதன்ககாரியாவுக்கு ெயைஞ்கெய்ததன்மூலம் அந்நாட்டுக்கு ெயைம் தமற்ககாண்ட முதல் 

ஜப்ொனிய பிரதமர் என்ற சிறப்பு யசுகிதராவுக்கு கியடத்தது. 

3.அங்கத் வீர் சிங் ெஜ்வா கதாடர்புயடய வியளயாட்டு எது? 

A) சதுரங்கம் 

B) கிரிக்ககட் 

C) குெ்துச்சண்டட 

D) துப்பரக்கி சுடுெல்  

 நவம்ெர் 29 அன்று புது தில்லியில் நடந்த ஷாட்கன் நிகழ்வுகளுக்கான 63ஆவது ததசிய துப்ொக்கி 

சுடும் ொம்பியன்ஷிப் தொட்டியில், ஆண்களுக்கான ஸ்கீட் இறுதிப்தொட்டியில் அங்கத் வீர் சிங் ெஜ்வா 
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அதிகாரப்பூர்வமற்ற முயறயில் உலக ொதயன ெயடத்தார். தடாக்கிதயா 2020 ஒலிம்பிக் தொட்டிக்கு 

தகுதிகெற்றுள்ள உத்தரபிரததெத்யதச்தெர்ந்த யமராஜ் அகமது காயன அங்கத் வீர் சிங் ததாற்கடித்தார். 

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

A) விரரட் ககரலி 

B) கரரகிெ் சர்மர 

C) ஸ்டீவ் ஸ்மிெ்  

D) ஆகரரன் பிஞ்ச் 

 அடிகலய்டில் ொகிஸ்தானுக்கு எதிராக நடந்துவரும் ெகலிரவு கடஸ்ட் தொட்டியில், கடஸ்ட் தொட்டியில் 

மிகவியரவாக 7,000 இரன்கயள எட்டி, எழுெத்துமூன்று ஆண்டுகளாக இங்கிலாந்து வீரர் வாதல 

தஹமண்ட் தக்கயவத்திருந்த ொதயனயய ஸ்மித் தகர்த்தார். கடந்த 1946ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்து 

வீரர் வாதல ஹாமாண்ட் தனது 131 இன்னங்ஸில் 7,000 இரன்கயள எட்டியிருந்தார். 

 இதுமட்டுமல்லாமல், பிராட்தமனின் 6996 ரன்கயளயும் ஸ்மித் 70 கடஸ்ட் தொட்டிகளில் கடந்துள்ளார். 

அதாவது ஆஸ்திதரலியாவுக்காக பிராட்தமன் 6,996 ரன்கள் அடித்துள்ள நியலயில் அவரின் இரன் 

குவிப்யெயும் ஸ்டீவ் ஸ்மித் முறியிடித்து 7,000 இரன்கயள ஆஸ்திதரலய அணிக்காக அடித்துள்ளார். 

பிராட்தமன் 52 தொட்டிகளில் 6,996 இரன்கள் குவித்த நியலயில், ஸ்டீவ் ஸ்மித் 70 கடஸ்ட்களில் 

7,000 இரன்கயள எட்டியுள்ளார். 

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

A) மெ்ெிய பிரகெசம் 

B) ஒடிசர  

C) உெ்ெரபிரகெசம் 

D) இரரஜஸ்ெரன் 

 ஒடிொ மாநிலத்தின் புகழ்கெற்ற நாடகக்கயலஞரான ெரமானந்த ொகு (72), நவ.30 அன்று ொலசூரில் 

காலமானார். அகில இந்திய வாகனாலி & தூர்தர்ஷன் ஆகியவற்றில் கயலஞராக ெணியாற்றியயதத் 

தவிர, நூற்றுக்கும் தமற்ெட்ட நாடகங்கயள இயக்கி, நடித்துமுள்ளார். 

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

A) கடரனர சூரி  

B) விக்ரம் கசெ் 

C) அருந்ெெி ரரய் 

D) வரணி ககளசல் 

 “The Legacy of Militancy in Punjab: Long Road to Normalcy” என்ற தயலப்பிலான நூயல சிவில் 

உரியமகள் ஆர்வலர் இந்தர்ஜித் சிங் கஜய்ஜியும், ெத்திரியகயாளர் தடானா சூரியும் இயைந்து 
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எழுதியுள்ளனர். நீதிமன்றவிொரயையய தாமதப்ெடுத்துவதன்மூலம் ெஞ்ொபில் தீவிரவாதமானது 

நீதித்துயறயய, அதன் புகழ்கெற்ற கலாொரத்யத எவ்வாறு ொதித்தது என்றும் இன்யறய இயளஞர்கள் 

வடமாநிலத்தின் சூழ்நியலகளுக்கு எவ்வாறு ெதிலளிக்கின்றனர் என்ற விவரங்கயளயும் இந்நூல் 

வழங்குகிறது. 

7. Schistura syngkai என்ெது எவ்வயக இனங்களின் அறிவியல் கெயர்? 

A) யரடன 

B) மீன்  

C) ெவடள 

D) ஆடம 

 Schistura syngkai என்ற அறிவியல் கெயயரக்ககாண்ட ஒரு மீன் இனம், தமகாலயாவின் தமற்கு காசிக் 

குன்றுகள் மாவட்டத்தில் கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ளது. ஷில்லாங்கின் தலடி கீன் கல்லூரியின் தெராசிரியர் 

குலூர் முகிம் தயலயமயிலான அறிவியலாளர்கள் குழுவால் துவாகிதடா ஓயடயில் (வாதலய் ஆற்றின் 

துயையாறு) இது கண்டுபிடிக்கப்ெட்டது. இம்மீன்கள் தங்க-ெழுப்பு நிறத்தில் உள்ளன. 

 முன்னதாக, மாநிலத்தின் கிழக்கு கஜயந்தியா குன்றுகள் மாவட்டத்தில் ஒரு சுண்ைாம்புக் குயகக்குள் 

1,600 அடியில் உயிர்வாழும் ஒரு குருட்டு மீனினத்யத முகிம் கண்டறிந்தார். 

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

கதாடர்புயடயவர்? 

A) ெமிழ் 

B) மடலயரளம்  

C) கன்னடம் 

D) கெலுங்கு 

 பிரெல மயலயாள கவிஞர் அக்கிதம் அச்சுதன் நம்பூதிரி, 2019ஆம் ஆண்டுக்கான 55ஆவது ஞானபீட 

விருதுக்கு ததர்வுகெய்யப்ெட்டுள்ளார். 1926ஆம் ஆண்டில் பிறந்த அக்கிதம், மயலயாளக் கவியுலகில் 

மிகவும் மதிக்கப்ெடும் நெர்களுள் ஒருவராவார். கவியத தவிர, அவரது இலக்கிய ெயடப்புகளுள் நாடகம், 

விமர்ெனக்கட்டுயரகள், சிறார் இலக்கியம், சிறுகயதகள் மற்றும் கமாழிகெயர்ப்பு தொன்றயவகள் 

அடங்கும். அவர் 55 நூல்கயள எழுதியுள்ளார், அவற்றுள் 45, ‘கண்டா காவியாஸ்’, ‘கதா காவியாஸ்’, 

‘ெரிதா காவியாஸ்’ உள்ளிட்ட கவியதகளின் கதாகுப்ொகும். இவரது ெயடப்புகள் ெல இந்திய மற்றும் 

கவளிநாட்டு கமாழிகளிலும் கமாழிகெயர்க்கப்ெட்டுள்ளன. 

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

நகரம் எது? 

A) கஜனிவர   B) இலண்டன் 

C) பரரிஸ்   D) புது ெில்லி  
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 “நிலச்ெரிவுகள் ஆெத்யதக் குயறத்தல் மற்றும் தடுத்தல்” ெற்றிய முதலாவது ெர்வததெ மாநாட்யட புது 

தில்லியில், மத்திய உள்துயற இயையயமச்ெர் G கிஷன் கரட்டி கதாடங்கியவத்தார். ெம்ெந்தப்ெட்ட 

அயமச்ெகங்கள் / அயமப்புகள் / ெல்கயலக்கழகங்கள் / துயறகள் உள்ளிட்டவற்யறயும் விவாதங்கள் 

நடத்துதல், நயடமுயற ரீதியில் ெயன்ெடும் அறியவயும், அனுெவத்யதயும் ெகிர்ந்துககாள்ளுதல் 

ஆகியவற்றுக்கு வல்லுநர்கயளயும் ஒருங்கியைப்ெது இம்மாநாட்டின் தநாக்கமாகும். 

10.கொறுப்புக்கடன் வழங்குவதற்கான குறியீட்டின் (Code for Responsible Lending) நுண் நிதிக்குழுவின் 

தயலவராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளவர் யார்? 

A) H R கரன்  

B) R கரந்ெி 

C) மககஷ் குமரர் கஜயின் 

D) ஆனந்ெ் சின்ஹர 

 கொறுப்புக்கடன் வழங்குவதற்கான குறியீட்டின் (Code for Responsible Lending) நுண் நிதிக்குழுவின் 

தயலவராக இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் முன்னாள் துயை ஆளுநர் H R கான் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 

CRL என்ெது நுண்-கடன் கதாழிற்துயறயின் ஒரு தன்கனாழுங்கு (self-regulatory) நடவடிக்யகயாகும். 

இதனால் வங்கிகள், NBFC-MFIகள் & NBFCகள் தொன்ற ெல்தவறு நிறுவனங்கள் வாடிக்யகயாளர் 

ொதுகாப்பின் தரத்யத பின்ெற்றும். 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 திருப்பூர் மாவட்டம், உடுமயலப்தெட்யட அருதகயுள்ள சின்னாறு வனப்ெகுதியய சுற்றுலாத்தலமாக 

தமிழ்நாடு வனத்துயற அறிவித்துள்ளது. 

 உடலுறுப்புதானத்தில் முதன்யமயாக விளங்கும் மாநிலத்துக்கான விருயத தமிழ்நாடு கதாடர்ந்து 

ஐந்தாவது முயறயாக கெற்றுள்ளது. தில்லியில் நயடகெற்ற ெத்தாவது ஆண்டு உடலுறுப்புதான நாள் 

விழாவில், இந்த விருயத, தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துயற அயமச்ெர் C விஜயொஸ்கர் கெற்றுக்ககாண்டார். 

 தமிழ்நாடு அரசின் புதிய உள்துயற கெயலராக S K பிரொகர், IAS நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். இந்த 

நியமனத்திற்கு முன்பு, இவர், கநடுஞ்ொயல & சிறு துயறமுகங்கள் துயறயின் முதன்யமச்கெயலர் 

ெதவியய வகித்துவந்தார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

A) மும்பை 

B) க ோவோ  

C) ைுது தில்லி 

D) சென்பன 

 இந்திய சர்வததச திமரப்பட விழாவின் பபான்விழா பதிப்பு தகாவாவில் நிமைவமடந்தது. உலகின் 

பல்தவறு பகுதிகமைச்தசர்ந்த பிரதிநிதிகள் பங்தகற்ை இவ்விழாவில் இந்தியா ைற்றும் அயல்நாடுகமை 

தசர்ந்த பல்தவறு பைாழிசார்ந்த 300 திமரப்படங்கள் திமரயிடப்பட்டன. நிமைவு விழாவில், இந்திய 

சர்வததச திமரப்பட விழாவிற்கு ICFT-UNESCO ஆனது பபல்லினி (Fellini) பதக்கத்மத வழங்கியது.  

 இதமன தகவல் ைற்றும் ஒலிபரப்புத்துமை பசயலாைர் அமித் கதரவும், விழாவின் இயக்குநர் மசதன்ய 

பிரசாத் ஆகிதயார் பபற்றுக்பகாண்டனர். இந்நிகழ்ச்சியில் தகாவா ஆளுநர் சத்யபால் ைாலிக், ைாநில 

முதலமைச்சர் Dr. பிரதைாத் சாவந்த், ைத்திய அமைச்சர் பபுல் சுப்ரிதயா உள்ளிட்தடார் பங்தகற்ைனர். 

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

A) இந்தியோ 

B) ெீனோ  

C) ஐ ் ிய அசமோி ்  நோடு ள் 

D) இரஷ்யோ 

 சீனாவின் ததசிய வானியல் ஆய்வகத்மதச் தசர்ந்த ஆராய்ச்சியாைர்கள் பால்வீதியில் ஒரு மிகப்பபரிய 

கருந்துமைமய கண்டறிந்துள்ைனர். LB-1 எனப் பபயரிடப்பட்டுள்ை அந்தக் கருந்துமை, புவியிலிருந்து 

15,000 ஒளி ஆண்டுகள் பதாமலவில் உள்ைது. நட்சத்திரங்கள் உருவான விதம் குறித்த தற்தபாமதய 

தகாட்பாடுகளுக்குச் சவால் விடுக்கும் வண்ணம் அது மிகப்பபரிதாக உள்ைது. 

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

Telescope) பதாமலதநாக்கிமயப் பயன்படுத்தி சர்வததச அறிவியலாைர்கள் குழு கண்டுபிடித்துள்ைது. 

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

A) மஞ்ெீத் ெிங் 

B) இரோகுல் அதி ோோி  

C) அமன் கதெோய் 

D) ெெ்ெின் தன்வோோ் 

 உத்தரபிரததச ைாநிலம் பநாய்டாவில் நமடபபற்ை REX CONCLiVEஇல், ரூர்கி IIT நிறுவனத்திலிருந்து 

நடப்பாண்டில் (2019) தங்கப்பதக்கம் பவன்ைவரும், இன்டர்தநஷனல் தசஞ்ச்தைக்கர் ஒலிம்பியாடின் 
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நிறுவனருைான இராகுல் அதிகாரிக்கு நடப்பாண்டுக்கான (2019) கர்ைவீர் சக்ரா விருது REX கர்ைவீர் 

குதைாபல் பபல்தலாஷிப் வழங்கப்பட்டது. கல்வித்துமையில் அவராற்றிய பங்களிப்புக்காக அவருக்கு 

இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

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

A) நமகதவ் தோரெ்ெந்தனி 

B) கமோதி ைிர ோஷ் 

C) அனிதோ ைட்நோ ோ் செயின்  

D) ைமிதோ உகென் 

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

கரம் பகத் ைற்றும் தில்லி கி புல்பூல் (சிந்தி பதிப்பு) என்னும் மூன்று நூல்கமை புது தில்லியில் மவத்து 

பவளியிட்டுள்ைார். Dr. அனிதா பட்நாகர் பெயின், IAS எழுதிய இந்த 3 நூல்களும் சிைார்களுக்கான 

கமதத் பதாகுப்பாகும். தைலும், சுற்றுச்சூழல் சிக்கல்கள் ைற்றும் சமூக-கலாசார ஒற்றுமை, கலாசார 

பாரம்பரியம் தபான்ை தமலப்புகள் இதில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ைன. 

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

A) அறம் 

B) து ள் ள் (Particles)  

C) கமற்குத்சதோடோ்ெ்ெி மபல 

D) ெல்லி ் ட்டு 

 பிதைஸ் ஹாரிசன் இயக்கிய பிபரஞ்சு-சுவிஸ் ‘Particles’ திமரப்படம், தகாவாவில் நடந்த 50ஆவது 

இந்திய சர்வததச திமரப்பட விழாவில் (IFFI) ‘தங்க ையில்’ விருமத பவன்ைது. IFFI, நவம்பர் 28 அன்று 

நிமைவமடந்தது. இந்தத் ‘தங்க ையில்’ விருதில் `40 இலட்சம் ைதிப்புள்ை பராக்கப்பரிசு, ஒரு தகாப்மப 

& பாராட்டுப்பத்திரம் ஆகியமவ அடங்கும். இத்திமரப்படத்மத எஸ்படல்தல பியாலன் தயாரித்துள்ைார். 

இப்பரிசுத்பதாமக, இயக்குநருக்கும் தயாரிப்பாைருக்கும் இமடயில் சைைாக பிரித்தளிக்கப்படவுள்ைது. 

6.பங்குச்சந்மதகளில் வணிக ஆவணங்கமை பட்டியலிட்ட முதல் நிறுவனம் எது? 

A) டோடோ க ை்ைிடல் 

B) ஆதித்யோ ைிோ்லோ நிதி நிறுவனம்  

C) முத்துூட் நிதி நிறுவனம் 

D) ைெோெ் ைின்ெோ்வ் லிட். 

 நவம்பர் 28 அன்று `100 தகாடி கடன்வாங்கியதற்கான வணிக ஆவணங்கமை இந்திய பங்குச் 

சந்மதகளில் பட்டியலிட்ட முதல் நிறுவனைாக ஆதித்யா பிர்லா நிதி நிறுவனம் ஆனது. வங்கி சாரா 

இந்த நிதிநிறுவனம் அதன் வணிகத் தாள்கமை இந்தியப் பங்குச்சந்மதயில் நவம்பர் 28ஆம் தததிமய 

ஒப்பமடப்பு நாைாகவும் 2020 பிப்.7ஆம் தததிமய முதிர்வு நாைாகவும் குறிப்பிட்டு பட்டியலிட்டுள்ைது. 
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7.பசன்மன-கன்னியாகுைரி பதாழிலியல் வழித்தடத்தில் மின்-இமணப்மப வலுப்படுத்துவதற்காக 

கடனுதவி வழங்கவுள்ை வங்கி எது? 

A) ஆெிய வளோ்ெ்ெி வங் ி  

B) இந்திய ோிெோ்வ் வங் ி 

C) சுவிஸ் வங் ி  

D) BRICS வங் ி 

 தமிழ்நாட்டில் மின்-இமணப்புகமை வலுப்படுத்துவதற்கான $451 மில்லியன் டாலர் கடனுதவி 

ஒப்பந்தத்தில் ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியும் இந்தியாவும் மகபயழுத்திட்டன. பசன்மன-கன்னியாகுைரி 

பதாழிலியல் இமணப்புத்திட்டத்தின் பதன் & வடபகுதிகளில் மின்-இமணப்மப இது வலுப்படுத்தும். 

 தமிழ்நாட்டில் பசயல்படுத்தப்பட்டுவரும் கிழக்குக்கடற்கமர பபாருைாதார வழித்தடத்தின் ஒருபகுதியாக 

பசன்மன-கன்னியாகுைரி பதாழிலியல் இமணப்புத்திட்டம் தைற்பகாள்ைப்பட்டுள்ைது. கிழக்குக் 

கடற்கமர பபாருைாதார வழித்தடைானது நாட்டின் முதல் கடதலார பபாருைாதார வழித்தடைாகும். 

 இது தகாயம்புத்தூர் ைற்றும் விருதுநகர் இமடதய கூடுதல் உயர்-மின்னழுத்த பரிைாற்ை இமணப்மப 

நிறுவ உதவும். இது, 2025ஆம் ஆண்டில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்ைல்மூலம் உற்பத்தி பசய்யப்படும் 6,000 

MW உட்பட 9,000 MW கூடுதல் உற்பத்தித் திைமன அனுப்புவதன்மூலம் பசன்மன-கன்னியாகுைரி 

பதாழிலியல் வழித்தடத்தில் எதிர்காலத்தில் அதிகரிக்கும் மின்ததமவமய பூர்த்தி பசய்யும். இது பதற்கு 

பசன்மன-கன்னியாகுைரி பதாழிலியல் வழித்தடத்தில் உள்ை புதிய மின்னுற்பத்தி நிமலயங்களில் 

இருந்து மின்சாரத்மத நம்பத்தகுந்த வமகயில் அனுப்ப உதவும். 

8. ‘பாரத் ரத்னா’ ஸ்ரீ அடல்பிகாரி வாஜ்பாய் ஏகனா கிரிக்பகட் அரங்கைானது படஸ்ட் தபாட்டிமய நடத்தும் 

இந்தியாவின் இரண்டாவது நடுநிமல அரங்கைாக ைாறியுள்ைது. இந்தியாவின் எந்த நகரத்தில் இந்த 

அரங்கம் அமைந்துள்ைது? 

A) வோரணோெி 

B)  ோெியோைோத் 

C) சென்பன 

D) இல ்கனோ  

 இலக்தனாவில் உள்ை ‘பாரத் ரத்னா’ ஸ்ரீ அடல்பிகாரி வாஜ்பாய் ஏகனா கிரிக்பகட் அரங்கைானது படஸ்ட் 

தபாட்டிமய நடத்தும் இந்தியாவின் இரண்டாவது நடுநிமல இடைாக ைாறியுள்ைது. ஆப்கானிஸ்தானும் 

தைற்கிந்திய தீவுகளும் இவ்வரங்கத்தில் ஒருநாள் படஸ்டில் விமையாடுகின்ைன. 

 தடராடூனில் அமைந்துள்ை இராஜீவ் காந்தி சர்வததச கிரிக்பகட் மைதானைானது நாட்டில் ஒரு படஸ்ட் 

தபாட்டிமய நடத்திய முதல் நடுநிமல இடைாக (neutral venue – தபாட்டியில் பங்தகற்கும் இரண்டு 

அணிகளின் நாட்மடயும் தசராத ஓர் இடம்) ைாறியது. 
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9.ஐ.நா வைர்ச்சித் திட்டம் அதன் முடுக்கி ஆய்வகத்மத (Accelerator Lab) இந்தியாவின் எந்த நகரத்தில் 

பதாடங்கியுள்ைது? 

A) பைதரோைோத் 

B) க ோ ிமோ 

C) மணலி 

D) ைுது தில்லி  

 புத்தாக்கங்கள் மூலம் வளிைாசு உட்பட இந்தியா எதிர்பகாள்ளும் மிகமுக்கியைான சில சிக்கல்களுக்கு 

தீர்வுகாணும் முயற்சியில், ஐ.நா வைர்ச்சித் திட்டைானது (UNDP) நவ.28 அன்று புது தில்லியில் தனது 

முடுக்கி ஆய்வகத்மத (Accelerator Lab) பதாடங்கியது. UNDP இந்தியா அலுவலகத்தில் அமைக்கப்படும் 

இந்த ஆய்வகம், அதன் தநாக்கங்கமை அமடயும் தநாக்தகாடு இந்திய அரசாங்கத்தின் அடல் புத்தாக்கத் 

திட்டத்துடன் கூட்டிமணந்துள்ைது. 

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

எது? 

A) இலடோ ் 

B) ைுது தில்லி 

C) ெம்மு மற்றும்  ோஷ்மீோ்  

D) அஸ்ஸோம் 

 “ஒதர பாரதம் ஒப்பிலா பாரதம்” குறித்த 2 நாள் ைாநாடு நவம்பர் 30 முதல் டிசம்பர் 1 வமர ெம்முவில் 

நடத்தப்பட்டது. இதமன ெம்மு-காஷ்மீர் ஒன்றிய பிரததசத்தின் துமணநிமல ஆளுநர் G.C முர்மு, 

தமிழ்நாடு அரசின் வருவாய் & தபரிடர் தைலாண்மைத் துமை அமைச்சர் R B உதயகுைார் ைற்றும் 

இலடாக் ஒன்றிய பிரததசத்தின் துமணநிமல ஆளுநர் R.K ைாத்தூர் ஆகிதயாருடன் இமணந்து 

வடகிழக்குப்பகுதிகள் வைர்ச்சி அமைச்சகம், பிரதைர் அலுவலகம் (தனிப்பபாறுப்பு); பணியாைர் நலன், 

பபாதுைக்கள் குமைதீர்ப்பு ைற்றும் ஓய்வூதியங்கள் அமைச்சகம் ைற்றும் அணுவாற்ைல் & விண்பவளி 

ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றின் அமைச்சர் Dr. ஜிததந்திர சிங் பதாடங்கிமவத்தார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் வெளியான நடப்பாண்டுக்கான (2019) UNEPஇன் ைாசுகள் வெளியிடப்படுெதற்கான 

அறிக்மகயின்படி, உலக வெப்பநிமலயானது 2100ஆம் ஆண்டு ெமை எத்தமன டிகிரி உயரும்? 

A) 3.2°C  

B) 4.7°C 

C) 1.9°C 

D) 2.4°C 

 அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட ஐ.நா சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தின் (UNEP) ைாசுகள் வெளியிடப்படுெதற்கான 

நடப்பாண்டு (2019) அறிக்மகயானது, 2021ஆம் ஆண்டுக்குள் புவியின் சைாசரி வெப்பநிமல 3.2°C 

ெமை உயைக்கூடும் என எச்சரித்துள்ளது. டிசம்பர் 2 அன்று ஸ்வபயினில் நமடவபற்ற ஐ.நா காலநிமல 

ைாநாட்டுக்கு (COP 25) முன்பாகவெ இந்த அறிக்மக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த பத்தாண்டுகளில், 

மபங்குடில் ொயு உமிழ்ொனது ஒவ்வொர் ஆண்டும் 1.5% என்ற அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது. 

 அதன் வைாத்த அளவுகள் 55.3 ஜிகாடன்களாகும். சீனா, அவைரிக்கா, ஐவைாப்பிய ஒன்றியம் ைற்றும் 

இந்தியா ஆகியமெ மபங்குடில் ொயு வெளிவயற்றத்தில் முதல் நான்கு இடங்களில் உள்ளன. கார்பன் 

உமிழ்மெக் கட்டுப்படுத்துெதற்கான காலக்வகடு ைற்றும் இலக்குகமள இந்தியா வதாடர்ந்து பரிசீலித்து 

ெருெதாக UNEP அறிக்மக எடுத்துக்கூறுகிறது. அறிக்மகயின்படி, இந்தியாவின் தனிநபர் உமிழ்வு 

G20 நாடுகளில் மிகக்குமறொன ஒன்றாகும். வைலும், மின்-ொகன ெளர்ச்சிமய வசயல்படுத்துெமத 

விரும்பும் நாடுகளுள் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். 

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

ஆகும்? 

A) நேபாளம்  

B) இலங்கை 

C) மியான்மா் 

D) பூட்டான் 

 இந்தியாவுக்கும் வநபாளத்துக்கும் இமடயிலான ‘சூர்யா கிைண் XIV’ என்னும் கூட்டு இைாணுெப் 

பயிற்சியானது வநபாளத்தின் ரூவபந்வதகி ைாெட்டம் சாலிஜண்டியில், டிச.3-16 ெமை நடத்தப்படும். 

இந்தப் பயிற்சியில் இந்திய இைாணுெம் ைற்றும் வநபாள இைாணுெத்மதச் வசர்ந்த முந்நூறு வீைர்கள் 

பங்வகற்கின்றனர். பல்வெறு கிளர்ச்சி ைற்றும் பயங்கைொத எதிர்ப்பு நடெடிக்மககள், ைனிதவநய 

அடிப்பமடயிலான உதவிப்பணிகள் குறித்த தங்களது அனுபெங்கமள இைண்டு நாட்டின் பமடகளும் 

ஒருெருக்வகாருெர் பகிர்ந்துவகாள்ொர்கள். 
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3.எந்த ைாநிலம் / யூனியன் பிைவதசத்தில், இந்திய கடற்பமடயின் ஆறாெது டார்னியர் விைானப்பமடப் 

பிரிவு வதாடங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) நைாவா 

B) பஞ்சாப் 

C) குஜராத்  

D) அே்தமான் & ேிை்நைாபா் தீவுைள் 

 இந்திய கடற்பமட தனது ஆறாெது டார்னியர் விைானப்பமடப்பிரிமெ குஜைாத்தின் வபார்பந்தர் நகரில் 

வதாடங்கியுள்ளது. பாகிஸ்தான் நாட்டுடனான கடல் எல்மலக்கு அருவக கடவலாை பாதுகாப்பிமன 

உறுதிப்படுத்துெமத இது வநாக்கைாகக்வகாண்டுள்ளது. இதமன கடற்பமடயின் துமைத்தமலெர் 

MS பொர் வதாடங்கிமெத்தார். டார்னியர் ொன்பமட: இந்திய கடற்பமட ொன்பமட 314ஐ ‘ைாப்டர்கள்’ 

என அமழக்கின்றது. இது அடுத்த தமலமுமற டார்னியர் விைானங்களுடன் வசயல்படுகிறது. 

4.வதசியச் சின்னங்கமள தெறாக பயன்படுத்தினால், அைசாங்கத்தால் விதிக்கப்படக்கூடிய அதிகபட்ச 

அபைாதம் எவ்ெளவு? 

A) 5 இலட்சம் 

B) 2 இலட்சம் 

C) 1 இலட்சம்  

D) 4 இலட்சம் 

 ெணிகரீதியான இலாபங்களுக்காக வதசியச்சின்னங்கமள சட்டத்துக்குப் புறம்பாகவும் முமறயற்ற 

ெமகயிலும் பயன்படுத்துவொருக்கான அபைாதத்வதாமகமய ஐந்நூறு ரூபாயிலிருந்து ஒரு இலட்சம் 

ரூபாயாக உயர்த்த இந்திய அைசு முன்வைாழிந்துள்ளது. இந்த ைாற்றத்தில், சிமற தண்டமன ைற்றும் 

மீண்டும் அவத குற்றத்மத வசய்வொருக்கு ரூபாய் ஐந்து லட்சம் ெமை அபைாதம் விதிப்பதும் அடங்கும். 

தெறாக பயன்படுத்துெமத தடுப்பவத இதன் வநாக்கைாகும். 

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

வதசியக்வகாடி, அவசாகச்சக்கைம், குடியைசுத்தமலெர் ைற்றும் ஆளுநரின் அதிகாைப்பூர்ெ முத்திமை, 

அைசுத்துமறயில் பயன்படுத்தப்படும் படங்கள், ைகாத்ைா காந்தி ைற்றும் பிைதைரின் படம் ஆகியெற்மற 

தெறாக பயன்படுத்தப்படுெமத தமடவசய்கிறது. 

5. FASTag’கமள ெழங்குெதற்காக IDFC ெங்கி ைற்றும் YES ெங்கியுடன் கூட்டுவசர்ந்துள்ள ஆன்மலன் 

டிைக்கிங் தளம் எது? 

A) Blackbuck  

B) Trunk pool 

C) Freight 

D) Integrated logistics 
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 ஆன்மலன் டிைக்கிங் தளைான Blackbuck, நெ.28 அன்று தனியார் ெங்கிகளான IDFC ெங்கி ைற்றும் 

YES ெங்கியுடன் கூட்டுவசர்ந்தது. இது, பாைவுந்து உரிமையாளர்களுக்கு இலெசைாக FASTagகமள 

ெழங்குெமத வநாக்கைாகக்வகாண்டுள்ளது. இதன்மூலம், பாைவுந்து உரிமையாளர்கள் Blackbuckஇன் 

BOSS வசயலியில் FASTags’ஐ ஆர்டர் வசய்யலாம். இது, 2019 டிச.31 ெமை அெர்களின் வீடுகளுக்வக 

வசன்று இலெசைாக ெழங்கப்படும். இந்த முயற்சி, இந்தியாவில், மூன்று மில்லியனுக்கும் அதிகைான 

பாைவுந்துகள் FASTag வபறுெதற்கு உதவும். 

6.இந்தியாவின் எந்த நகைத்தின் காெல்துமற, தூய்மையான காெல் நிமலயங்களுக்கான ‘SKOCH’ 

விருமத அண்மையில் வபற்றது? 

A) கைதராபாத் 

B) சசன்கன  

C) அமராவதி 

D) பனாஜி 

 நெ.29 அன்று வபருநகை வசன்மன காெல்துமறயினர் தங்களது அமனத்து காெல்நிமலயங்களிலும் 

தூய்மைமய பைாைரித்ததற்காக ‘தூய்மையான காெல்நிமலயம்’ என்ற பிரிவின்கீழ் ைத்திய அைசின் 

SKOCH விருதிமன வபற்றனர். அமனத்து காெல்நிமலய ெளாகங்களிலிருந்தும் மகவிடப்பட்ட / 

உரிமைவகாைப்படாத ொகனங்கமள அகற்றுெதற்கான காெல்துமறயின் முயற்சிகமளத் வதாடர்ந்து 

இந்த விருது கிமடத்துள்ளது. 

 வபருநகை வசன்மன பகுதியில் உள்ள கிட்டத்தட்ட அமனத்து காெல்நிமலயங்கமளயும் சுற்றியிருந்த 

மகவிடப்பட்ட / உரிமைவகாைப்படாத ொகனங்கள் ஏைாளைான இடத்மத அமடத்துக்வகாள்ெவதாடு 

நிமலயங்களுக்கு ஒரு வைாசைான வதாற்றத்மதயும் வகாடுத்து ெந்தது. காெல்துமற ஆமையர் A K 

விஸ்ெநாதன் ைற்றும் மூத்த அதிகாரிகள், நகைத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு காெல்நிமலயத்திலும் இந்த 

ொகனங்கமள கைக்கில் எடுத்துக்வகாண்டு, அெற்மற அப்புறப்படுத்துெதற் அறிவுறுத்தினர். 

7.எந்த ைாநிலத்தின் சிறு வதாழில்கள் ைற்றும் ஏற்றுைதிக்கழகம், சமீபத்தில், இமைய அடிப்பமடயிலான 

புவியியல் தகெல் அமைப்மப அறிமுகப்படுத்தியது? 

A) ஆே்திரபிரநதசம் 

B) மத்தியபிரநதசம் 

C) பஞ்சாப்  

D) உத்தரபிரநதசம் 

 பஞ்சாப் சிறு வதாழில்கள் ைற்றும் ஏற்றுைதிக்கழகம் (PSIEC) அமசயாச்வசாத்து வைலாண்மை அமைப்பு 

ைற்றும் இமைய அடிப்பமடயிலான புவியியல் தகெல் அமைப்பு (Web-GIS) ஆகியெற்மற நெ.28 

அன்று அறிமுகப்படுத்தியது. வகப்டன் அைரீந்தர் சிங் தமலமையில் PSIEC இமத அறிமுகப்படுத்தியது. 

வெளிப்பமடத்தன்மைமய உறுதிவசய்ெவத இதன் வநாக்கைாகும். வைலும், ைாநிலத்தில் ெணிகம் 

புரிெமதயும் இது எளிதாக்குகிறது. 
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8. 18ஆெது உலக காற்றாற்றல் ைாநாடு ைற்றும் கண்காட்சிமய நடத்திய நாடு எது? 

A) இஸ்நரல் 

B) ஸ்சபயின் 

C) பிநரசில்  

D) சஜா்மனி 

 உலக காற்றாற்றல் சங்கைானது 18ஆெது உலக காற்றாற்றல் ைாநாடு ைற்றும் கண்காட்சிமய நெ.25-

27 ெமை பிவைசிலில் உள்ள ரிவயா டி வஜனிவைாவில் நடத்தியது. புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உத்தியால் 

ெழங்கப்படும் ொய்ப்புகள் குறித்து இந்த ைாநாடு கெனம் வசலுத்தியது. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றமல 

அடிப்பமடயாகக் வகாண்ட உத்திமய அமைப்பதற்கான விொதத்மத இந்த ைாநாடு நடத்தியது. 

9.உலக பாைம்பரியக்குழுவின் உறுப்பினைாக அண்மையில் வதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட நாடு எது? 

A) இே்நதாநனசியா 

B) மநலசியா 

C) தாய்லாே்து  

D) லாநவாஸ் 

 பாரிசில் நடந்த உலக பாைம்பரிய தீர்ைானத்தின் உறுப்பினர்கள் பங்வகற்ற 22ஆெது வபாது அமெ 

அைர்வின்வபாது உலக பாைம்பரியக்குழுவின் உறுப்பினைாக தாய்லாந்து வதர்ந்வதடுக்கப்பட்டது. 21 

உறுப்பினர்கமளக்வகாண்ட உலக பாைம்பரியக் குழுவில் காலியாக உள்ள ஒன்பது இடங்கமள 

நிைப்புெதற்காக 193 நாடுகளின் பிைதிநிதிகள் ொக்களித்தனர். இத்வதர்வின்மூலம், உலக பாைம்பரியக் 

குழுவில் நான்காெது முமறயாக தாய்லாந்து பணியாற்றுவுள்ளது. அதன் பணிக்காலம், 2023ஆம் 

ஆண்டில் நிமறெமடயும். 

10.உலக எய்ட்ஸ் நாள் கமடப்பிடிக்கப்படும் வததி எது? 

A) ேவம்பா் 29 

B) டிசம்பா் 2 

C) டிசம்பா் 1  

D) ேவம்பா் 30 

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

(Human Immuno–deficiency Virus) எனும் நச்சுயுரியால் ஏற்படுகிறது. இது ைனித உடலின் இைத்த 

வெள்மளயணுக்கமள அழிக்கிறது. பின் வநாவயதிர்ப்பு ைண்டலத்மத தாக்கி, வநாய்க்வகதிைாக உடல் 

வபாைாடமுடியாத நிமலமய ஏற்படுத்துகிறது. கமடசியில் ைைைத்மத நிகழ்த்துகிறது. 

 இதுபற்றிய விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தும் விதைாக ஒவ்வொர் ஆண்டும் டிச.1 அன்று உலக எய்ட்ஸ் நாள் 

கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. “Communities Makes The difference” என்பது நடப்பாண்டில் (2019) ெரும் 

இந்நாளுக்கான கருப்வபாருளாகும். 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                        2019 டிசம்பர்  05  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

A) நேபாளம் 

B) இலங்கை  

C) மியான்மா் 

D) பூட்டான் 

 ஏழாவது இந்த ா-இலங்டை கூட்டு இராணுவப்பயிற்சியான, ‘மித்ரா சக்தி – 2019’ டிச.1 மு ல் ஆந்த் 

இராணுவ நிடலயத்தில் நைக்ைவுள்ளது. இருநாடுைளுக்கும் இடைதய தநர்மடையான உைவுைடள 

உருவாக்குவதும், ஊக்குவிப்பதுதம இப்பயிற்சியின் முக்கியதநாக்ைமாகும். இந் ப்பயிற்சி டிச.1-14 வடர 

புதனவில் உள்ள வவளிநாட்டு பயிற்சி முடனயத்தில் நைத்  திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. 

2.முழு ஹஜ் வசயல்முடைடயயும் டிஜிட்ைல்மயமாக்கியுள்ள மு ல் நாடு எது? 

A) இே்தியா  

B) இலங்கை 

C) மியான்மா் 

D) பூட்டான் 

 ஹஜ் புனி ப்பயணம் வ ாைர்புடைய நடைமுடைைள் அடனத்தும் டிஜிட்ைல்மயமாக்ைப்பட்டுள்ள மு ல் 

நாைாை இந்தியா மாறியுள்ளது. ஆன்டலன் விண்ணப்பம், மின்னணு நுடழவு இடசவு (VISA), ஹஜ் 

அடலதபசி வசயலி, யாத்ரீைர்ைளின் உடைடமைளில் டிஜிட்ைல் தைக் வசதி உள்ளிட்ை பல்தவறு 

வசதிைள் வமக்ைாவுக்கு புனி ப்பயணம் தமற்வைாள்ளும் இசுலாமியர்ைளுக்ைாை வசய்து ரப்பட்டுள்ளன.  

 டிஜிட்ைல் வசதியால் இந்தியாவிலிருந்து ஹஜ் பயணம் தமற்வைாள்வ ற்கு முன்தப யாத்ரீைர்ைள், சவுதி 

அதரபியாவில் எங்கு  ங்ைப்தபாகிைார்ைள், பயணவசதிைள் உள்ளிட்ை விவரங்ைள் அடலதபசி வழியாை 

வ ரிவிக்ைப்படும். ஹஜ் நடைமுடைைள் குறித்து கூை ஹஜ் இல்லம் மும்டபயில் அடமக்ைப்பட்டுள்ளது. 

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

A) பிரபுல் பநடல் 

B) ோனா பநடால்  

C) திலீப் வால்ஸ் பாட்டீல் 

D) ைிசான் ைநதாா் 

 மைாராஷ்டிர மாநில சட்ைமன்ைத்தின் சபாநாயைராை ைாங்கிரஸ் ைட்சிடயச்தசர்ந்  நானா பதைால் 

தபாட்டியின்றி த ர்வுவசய்யப்பட்டுள்ளார். பா.ஜ.ை தவட்பாளர் கிஷன் ைத்த ார் ைடைசிதநரத்தில் தவட்பு 

மனுடவ திரும்பப்வபற்ை ால், சதைாலி சட்ைப்தபரடவத் வ ாகுதி ைாங்கிரஸ் சட்ைமன்ை உறுப்பினரான 
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நானா பதைால், சட்ைப்தபரடவத் டலவராை தபாட்டியின்றி த ர்வுவசய்யப்பட்ைார். அடவத் டலவடர 

தபாட்டியின்றி த ர்வு வசய்வது மைாராஷ்டிரா சட்ைமன்ைத்தில் ஒரு பாரம்பரியமாை உள்ளது. 

4.புதிய  டலடம ைணக்குக் ைட்டுப்பாட்டு அதிைாரியாை வபாறுப்தபற்றுள்ளவர் யார்? 

A) ைிாிராஜ் பிரசாத் 

B) குப்தா அா்ச்சனா ேிைம் 

C) J P S சாவ்லா 

D) நசாமா ராய் பா்மன்  

 மத்திய அரசின்  டலடம ைணக்குக் ைட்டுப்பாட்டு அதிைாரியாை 1986ஆம் ஆண்டு இந்திய குடிடமக் 

ைணக்குப் பணி வ ாகுப்டபச்தசர்ந்  தசாமா ராய் பர்மன், டிச.1 அன்று வபாறுப்தபற்றுக்வைாண்ைார். 

24ஆவது  டலடம ைணக்குக் ைட்டுப்பாட்டு அதிைாரியான தசாமா ராய் பர்மன், முக்கியத்துவம்வாய்ந்  

இந் ப்வபாறுப்டப வகிக்கும் ஏழாவது வபண் அதிைாரியாவார். 

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

மனி வள தமம்பாடு மற்றும் ைப்பல், சாடலப்தபாக்குவரத்து & வநடுஞ்சாடல தபான்ை துடைைளில் 

பல்தவறு உயர் வபாறுப்புைடள அவர் வகித்துள்ளார். 

5.வமக்ஸிதைாவின் சர்வத ச புத் ைக்ைண்ைாட்சியில், ‘வைளரவ விருந்தினர் நாடு’ என்னும்  குதிடயப் 

வபற்ை மு ல் ஆசிய நாடு எது? 

A) சீனா 

B) ஜப்பான் 

C) இே்தியா  

D) ஆஸ்திநரலியா 

 சர்வத ச புத் ைக்ைண்ைாட்சி என்பது ஸ்பானிய வமாழிதபசும் உலகின் மிைப்வபரிய புத் ைக்ைண்ைாட்சி 

ஆகும். இது குவாைலஜாரா சர்வத ச புத் ைக்ைண்ைாட்சியின் 33ஆவது பதிப்பாகும்; இது டிச.8 வடர 

நடைவபறும். இந் ப் புத் ைக்ைண்ைாட்சியில், இந்தியா, ‘நாட்டின் மரியாட க்குரிய விருந்தினர்’ எனவும் 

‘வைளரவ விருந்தினர்’ எனவும் பங்தைற்ை ஆசியாவின் மு ல் நாைாை ஆனது. இதில், இந்திய மனி வள 

தமம்பாட்ைடமச்சைத்தின்  ன்னாட்சி வபற்ை அடமப்பான த சிய புத் ை அைக்ைட்ைடள, அரசாங்ைத்தின் 

டமய முைடமயாை பங்தைற்கிைது. 

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

A) சீனா 

B) வியட்ோம் 

C) இே்தியா 

D) நேபாளம்  
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 13ஆவது வ ற்ைாசிய விடளயாட்டுக்ைள், தநபாளத்தின்  டலநைரமான ைாத்மாண்டுவில் முடையாை 

வ ாைங்கின. தநபாள நாட்டின் குடியரசுத் டலவர் வித்யா த வி பண்ைாரி அவர்ைள், டிசம்பர் 1 அன்று 

ைாத்மாண்டுவின்  சர  ரங்சாலாவில் நடைவபற்ை ஒரு விழாவில், விடளயாட்டுக்ைள் வ ாைங்கிய ாை 

அறிவித் ார். 

 துடணத் டலவர் நந் ா பைதூர் புன், த சிய சட்ைமன்ைத்  டலவர் ைதணஷ் திமில்சினா, துடணப் 

பிர மர் ஈஸ்வர் தபாைதரல், வ ற்ைாசிய நாடுைளின் அடமச்சர்ைள், பிரமுைர்ைள் என ஏராளமாதனார் 

இவ்விழாவில் ைலந்துவைாண்ைனர். 7 வ ற்ைாசிய நாடுைடளச்தசர்ந்  இரண்ைாயிரத்து எழுநூறுக்கும் 

தமற்பட்ை விடளயாட்டு வீரர்ைள் அணிவகுப்பில் பங்தைற்ைனர். 

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

A) P V சிே்து 

B) ைநராலினா மாின்  

C) நபை் ஹா–ோ 

D) அலினா நடவ்லலட்நடாவா 

 இலக்தனாவில் நடைவபற்ை டசயத் தமாடி சர்வத ச பூப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியின் இறுதிப் 

தபாட்டியில், ஆண்ைள் பிரிவில் ட தபயின் வாங், மைளிர் பிரிவில் ஸ்வபயின் வீராங்ைடன ைதராலினா 

மரின் ஆகிதயார் சாம்பியன் பட்ைத்ட  வவன்ைனர். இதில், வபண்ைள் ஒற்டையர் பிரிவின் கீழ் நைந்  

இறுதியாட்ைத்தில் ஒலிம்பிக் சாம்பியனான ஸ்வபயினின் ைதராலினா மரின்,  ாய்லாந்து வீராங்ைடன 

பித் யாதபார்ன் டசவாடன 21-12, 21-16 என்ை தநர்-வசட்டில் வீழ்த்தினார். 

 இத தபால், ஆைவர் ஒற்டையர் பிரிவில், இந்திய வீரர் வசளரப் வர்மாடவ, ட தப வீரர் வாங் ஜூ வவய் 

15-21, 17-21 என்ை தநர் வசட்டில் வீழ்த்தி பட்ைத்ட   ன ாக்கினார். 

8.நமீபியாவின் அதிபராை அண்டமயில் மீண்டும் த ர்ந்வ டுக்ைப்பட்ைவர் யார்? 

A) சாம் நுநஜாமா 

B) பீட்டா் ைட்ஜாவிவி 

C) நஹை் லஜயிங்ைாப் (Hage Geingob)  

D) பீட்டா் சிவூட் 

 வ ன்தமற்கு ஆப்பிரிக்ை நாைான நமீபியாவில் நைந்  அதிபர் த ர் லில், அந்  நாட்டு அதிபர் தஹக் 

வஜயிங்ைாப் மீண்டும் த ர்ந்வ டுக்ைப்பட்டுள்ளார். எனினும், இதுவடர இல்லா  வடையில் மிைக் 

குடைந்  வாக்குவிகி த்தில் (56.3%) அவர் வவற்றிவபற்றுள்ளார். வஜயிங்ைாப்புக்கு அடுத் படியாை, 

இடளஞர்ைளிடைதய மிைவும் பிரபலமடைந்துள்ள சுதயச்டச தவட்பாளர் பாண்டுதலனி இடுலா, 30% 

வாக்குைள் வபற்ைார். 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்                        2019 டிசம்பர்  05  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            4 

9.மூன்ைாவது தைதலா இந்தியா இடளதயார் விடளயாட்டுக்ைடள நைத் வுள்ள நைரம் எது? 

A) சண்டிைா் 

B) ோசிை் 

C) லைளைாத்தி  

D) பாட்னா 

 மூன்ைாவது தைதலா இந்தியா இடளதயார் விடளயாட்டுப் தபாட்டிைளானது வைளைாத்தியில், 2020 

ஜன.10-22 வடர நடைவபைவுள்ளது. இந்  மூன்ைாவது பதிப்பில் இரண்டு கூடு ல் விடளயாட்டுக்ைள் 

இருக்கும்; அடவ டசக்கிள் ஓட்டு ல் மற்றும் லான் தபால்ஸ். 13 நாட்ைள் நடைவபைவுள்ள இந் ப் 

தபாட்டிைளில், நாடு முழுவதுமிருந்து பத் ாயிரத்துக்கும் தமற்பட்ை தபாட்டியாளர்ைள் வமாத் ம் 451 

ப க்ை தபாட்டிைளில் பங்தைற்கின்ைனர். நாட்டில் விடளயாட்டு ைலாசாரத்ட  வளர்ப்ப ற்ைாை தைதலா 

இந்தியா விடளயாட்டு 2018ஆம் ஆண்டில் வ ாைங்ைப்பட்ைது. 

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

A) டிசம்பா் 3 

B) டிசம்பா் 1 

C) டிசம்பா் 2  

D) டிசம்பா் 4 

 சர்வத ச அடிடம முடை ஒழிப்பு நாள் (International Day for the Abolition of Slavery) ஐ.நா வபாது 

அடவயால் அறிவிக்ைப்பட்டு ஒவ்தவார் ஆண்டும் டிசம்பர் 2 அன்று ைடைப்பிடிக்ைப்படும் நாளாகும். இந்  

நாள் மு ன்மு லில் 1986ஆம் ஆண்டு ைடைப்பிடிக்ைப்பட்ைது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

  மிழ்நாட்டின் பத்து நைரங்ைளில் குடிநீர் வழங்ைல் மற்றும் ைழிவுநீர் தமலாண்டமடய தமம்படுத்தும் 

திட்ைத்துக்ைாை `1,474.75 தைாடி ைைனுக்ைான ஒப்பந் த்தில் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி மற்றும் மத்திய 

அரசு டைவயழுத்திட்டுள்ளன. இந் த் திட்ைம்,  ற்தபாது ஆம்பூர், திருச்சிராப்பள்ளி, திருப்பூர், தவலூர் 

ஆகிய 4 நைரங்ைடள இலக்ைாைக் வைாண்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

A) மேக்ஸ் வெர்ஸ்டரப்பன் 

B) சரர்லஸ் வலக்வலர்க் 

C) ெரல்மடரி மபரடரஸ் 

D) லூயிஸ் ஹரேில்டன்  

 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் யாஸ் வெரினா சுற்றில் நடந்த அபுதாபி கிராண்ட்பிரிக்ஸ் F1 வதாடரில் பிரிட்டன் 

வீரர் லூயிஸ் ஹாமில்டன் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். 2ஆெது, மூன்றாெது இடங்கதை முதறயய 

வநதர்லாந்தின் யெக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன், வொனாயகாவின் சார்லஸ் வலக்வலர்க் பிடித்தனர். 

 ஏற்கனயெ, ஆறாெது உலக சாம்பியன்சிப் பட்டத்தத தகப்பற்றியுள்ை ஹாமில்டன், நடப்பு பருெத்தில் 

நடந்த 21 வதாடர்களில் 11ஆெது யகாப்தப வென்றார். ஒட்டுவொத்தொக, F1 அரங்கில் அதிக முதற (84) 

யகாப்தப வென்ற வீரர்கள் பட்டியலில் இரண்டாெது இடத்தில் நீடிக்கிறார். முதலிடத்தில் வெர்ெனியின் 

தெக்யகல் சூொக்கர் (91) உள்ைார். 

2.சமீபத்தில் விபத்துக்குள்ைான இந்தியாவின் விக்ரம் ததரயிறங்கிதயக் கண்டறிந்த NASA விண்கலம் 

எது? 

A) CALIPSO 

B) Aura 

C) Landsat7 

D) LRO  

 நிலவின் வதன்துருெத்தத ஆராயும் யநாக்கில் சந்திரயான்-2 விண்கலத்தத, இந்திய விண்வெளி 

ஆய்வு தெயம் (ISRO) கடந்த ெூதல.22 அன்று விண்ணில் வசலுத்தியது. அது, வசப்டம்பர் ொதத்தில் 

தனது கட்டுப்பாட்தட இழந்து நிலவின் யெற்பரப்பில் யொதி விபத்துக்குள்ைானது. 

 இந்த நிதலயில், விக்ரம் யலண்டரின் இருப்பிடத்தத கண்டுபிடித்துள்ைதாக வதரிவித்த NASA, LRO 

(Lunar Reconnaissance Orbiter) ஆர்பிட்டர் நிழற்படக்கருவியின் உதவியுடன், அதனால் நிலவின் 

நிலப்பரப்பில் ஏற்பட்டுள்ை தாக்கத்தத புதகப்படம் எடுத்து வெளியிட்டது. 

 அதில் விக்ரம் யலண்டரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட தாக்கம் நீலம் & பச்தச நிறப்புள்ளிகைாகக் காணப்படுகிறது. 

அெற்றில் பச்தசப்புள்ளிகள் விக்ரம் யலண்டரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட குப்தபகைாகவும், நீலநிறப்புள்ளிகள் 

நிலவின் நிலப்பரப்பில் ஏற்பட்ட பாதிப்பாகவும் இருக்கலாம் எனவும் கூறப்படுகிறது. 
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3.இந்தியாவுக்கு ெருதகதரும் கார்ல் XVI குஸ்டஃப், எந்த நாட்டின் ென்னராொர்? 

A) சுெீடன்  

B) சுெிட்சர்லரந்து 

C) துருக்கி 

D) ஸ்கரட்லரந்து 

 இருதரப்பு உறவுகதை ெலுப்படுத்தும் யநாக்கில் சுவீட நாட்டு ென்னர் கார்ல் XVI குஸ்டஃப் ெற்றும் 

சுவீட நாட்டு அரசி சில்வியா ஆகியயார் ஐந்துநாள் பயணொக இந்தியாவுக்கு ெருதக தந்துள்ைனர். 

டிசம்பர் 2 அன்று இந்தியாவுக்கு ெந்த சுவீட அரச தம்பதியினருக்கு குடியரசுத்ததலெர் ொளிதகயில் 

ெரயெற்பு அளிக்கப்பட்டது. தில்லி தவிர, மும்தப ெற்றும் உத்தரகண்ட் ஆகிய இடங்களுக்கு அரச 

தம்பதியினர் வசல்லவுள்ைனர். 

 இந்தியாவுக்கும் சுவீடனுக்கும் இதடயிலான உறவுகள் கடந்த சில ஆண்டுகளில் முன்யனற்றப் 

பாததயில் வசல்கிறது. சுவீட அரசர் தனது நாட்டிலிருந்துவகாண்டு ஓர் உயர்நிதல ெணிகக்குழுதெ 

ெழிநடத்துகிறார். இருதரப்பு ெர்த்தகத்தின் அைவும் 2018ஆம் ஆண்டில் 3.37 பில்லியன் அவெரிக்க 

டாலராக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

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

A) அஸ்ெின் சங்கி  

B) அேிஷ் திரிபரதி 

C) மதெதத் பட்டநரயக் 

D) சுனில் தலரல் 

 எழுத்தாைர் அஸ்வின் சங்கி தனது அடுத்த நூலான “The Vault of Vishnu”ஐ 2020 ெனெரி 23 அன்று 

வெளியிடுொர் என வெஸ்ட்யலண்ட் வெளியீட்டு நிறுெனம் அறிவித்துள்ைது. ஆசிரியரின் புகழ்வபற்ற 

புராணத் வதாடரான ‘பாரத் வதாடரின்’ ஆறாெது பகுதியாக இந்நூல் இருக்கும். ெரவிருக்கும் வெய்ப்பூர் 

இலக்கிய விழாவில் இந்நூல் வெளியிடப்படும். இப்புதிய நூல், “ெரலாறு, புராணம், கலாசாரம், தத்துெம், 

புவியியல் ெற்றும் அறிவியல் ஆகியெற்றின் கலதெயாக இருக்கும்” என சங்கி கூறுகிறார். 

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

A) ெருேரன ெரிச் சட்டே், 1922 

B) ெருேரன ெரிச் சட்டே், 1962 

C) ெருேரன ெரிச் சட்டே், 1961  

D) ெருேரன ெரிச் சட்டே், 2018 

 வபருநிறுென ெரி விகிதங்கதைக் குதறப்பதற்காக வசப்டம்பரில் அறிவிக்கப்பட்ட சட்டத்தத ொற்றுெத 

-ற்கான ெயசாதாதெ டிச.2 அன்று ெக்கைதெ நிதறயெற்றியது. ெரிவிதிப்பு சட்டங்கள் (திருத்தம்) 
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ெயசாதா, 2019; ெருொன ெரிச்சட்டம், 1961 ெற்றும் நிதி (எண் 2) சட்டம், 2019 ஆகியெற்றில் இது 

திருத்தங்கதை யெற்வகாள்ளும். 

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

A) Empowering persons with disabilities 

B) The Future is Accessible  

C) Transformation towards sustainable and resilient society for all 

D) Ensuring inclusiveness and equality 

 ெக்கள் அதனெரும் ொற்றுத்திறனாளிகளின் பிரச்சதனகதைப் புரிந்துவகாள்ெதற்கும், அெர்களுக்கு 

யென்தெயும், உரிதெகளும் ெழங்கப்படயெண்டும் என்ற யநாக்கத்துக்குொக ஐக்கிய நாடுகள் அதெ 

ஆண்டுயதாறும் டிசம்பர் 3 அன்று சர்ெயதச ொற்றுத்திறனாளிகள் நாதை அனுசரிக்கிறது. 1992ஆம் 

ஆண்டு டிச.3 அன்று ஐ.நா இந்நாதை அறிவித்தது. நடப்பாண்டில் ெரும் இந்நாளுக்கான கருப்வபாருள், 

“The Future is Accessible” என்பதாகும். 

7.அண்தெயில் பிலிப்தபன்தைத் தாக்கிய சூறாெளியின் வபயர் என்ன? 

A) பிரரங்க் 

B) கே்முரி (Kammuri)  

C) ஏஞ்சலர 

D) ஹஹயரன் 

 பிலிப்தபன்ஸ் ததலநகர் ெணிலாதெ பலத்த சூதறக்காற்றுடன் கூடிய ‘கம்முரி’ புயல் தாக்கியுள்ைது. 

‘கம்முரி புயல் பலவீனெதடந்திருந்தாலும் ெலுொகயெ தெயம்வகாண்டுள்ைது, ெணிக்கு சுொர் 155 

கி.மீ. யெகத்தில் சூதறக்காற்று வீசுகிறது. இதன் யெகம் 190 கியலா மீட்டர் ெதர அதிகரிக்கக்கூடும். 

இது தற்யபாது வதன்திதசதய யநாக்கி நகர்ந்துவகாண்டுள்ைது. 

 கம்முரி புயல் பாதிப்தபத் வதாடர்ந்து அப்பகுதியிலிருந்த வீடு உள்ளிட்ட கட்டடங்கள், ொகனங்கள் என 

அதனத்துப் வபாருள்களுக்கும் பலத்த யசதம் ஏற்பட்டது. இதனால் ஆயிரக்கணக்கான ெக்கள் தங்கள் 

வீடுகதை விட்டு வெளியயறி தற்காலிக முகாம்களில் தஞ்செதடந்தனர். 

8.வொரிசியசின் புதிய அதிபராக அண்தெயில் யதர்ந்வதடுக்கப்பட்டெர் யார்? 

A) அேீனர குரிப்–பகிே் 

B) பிரெீந்த் ஜக்நரத் 

C) பிரித்ெிரரஜ் சிங் ரூபன்  

D) இப்ரரகிே் முகேது மசரலி 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                        2019 டிசம்பர்  06 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            4 

 டிசம்பர் 3 அன்று, முன்னாள் கதல ெற்றும் கலாசார அதெச்சர் பிரித்விராஜ்சி ரூபன் வொரிசியஸின் 

அதிபராக யதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார். கடனட்தட யொசடியில் சிக்கியதத அடுத்து அெருக்கு முன்பு 

வொரிசியசின் அதிபராக இருந்த அமீனா குரிப்–பக்கிம் 2018ஆம் ஆண்டு ொர்ச்சில் பதவி விலகினார்.  

 வொரிசியஸில், பிரதெர், அரசின் ததலெராக உள்ைார், அதிபர் நாட்டின் ததலெராகவும் வபரும்பாலான 

அரசியல் அதிகாரங்கதை தன்னகத்யத வகாண்டெராகவும் உள்ைார். யெலும் அெர், அரசியலதெப்பின் 

பாதுகாெலராகவும் கருதப்படுகிறார். 

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

A) ெிர்ஜில் ெரன் டிஜ்க் 

B) கிறிஸ்டியரமனர வரரனரல்மடர 

C) லிமயரனல் வேஸ்ஸி  

D) முகேது சரலர 

 உலகின் சிறந்த கால்பந்து வீரர் விருதத (Ballon d’Or) அர்வென்டினாவின் கால்பந்து வீரர் லியயானல் 

வெஸ்ஸி ஆறாெது முதறயாக வென்று சாததன பதடத்துள்ைார். பிரான்ஸ் கால்பந்து கூட்டதெப்பு 

சார்பில் ஆண்டுயதாறும் உலகின் சிறந்த கால்பந்து வீரர் விருது (Ballon d’Or) ெழங்கப்படுகிறது. 

 பார்சியலானாவின் யகப்டன் லியயானல் வெஸ்ஸி, டச்சு வீரர் விர்ஜில் ொன் டிஜிக், யபார்த்துக்கல் வீரர் 

கிறிஸ்டியாயனா வரானால்யடா ஆகியயாதர பின்னுக்குத் தள்ளி ஆறாெது முதறயாக இந்த விருதத 

தகப்பற்றினார். ெகளிர் Ballon d’Or விருதத அவெரிக்க வீராங்கதன யரபியனா தகப்பற்றினார். 

சாடியயா யென், யென் டிஜிக்குடன் இரண்டாெது இடத்ததயம், பியரசில் அலிைன் வபக்கர், எகிப்து 

முகெது சலா ஆகியயார் நான்காெது இடத்ததயும் வபற்றனர். 

10. சக்தி பட் முதல் புத்தக பரிதச வென்றெர் யார்? 

A) மடெிட் ரீச் 

B) ஸ்ரீகரந்த் G தலமகரி 

C) மடரனி மஜரசப்  

D) ஹர்த்மதரஷ் சிங் பரல் 

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

Ancestors and Where We Came’ என்ற நூலுக்காக 12ஆெது ‘சக்தி பட் முதல் புத்தக பரிதச’ 

வென்றுள்ைார். சக்தி பட் அறக்கட்டதையால் அறிவிக்கப்பட்ட இப்பரிதச ஓர் இதழாைரும்-எழுத்தாைரு 

-ொன யடானி யொசப், நான்கு அறிமுக எழுத்தாைர்களுக்கு எதிராக வென்றுள்ைார். 

 2008ஆம் ஆண்டில் நிறுெப்பட்ட இந்த விருது, ஒரு யகாப்தபதயயும் `2 இலட்சம் வராக்கப்பரிதசயும் 

வகாண்டுள்ைது. வதற்காசிய நாடுகதைச்யசர்ந்த இைம் எழுத்தாைர்கதை இப்பரிசு வகாண்டாடுகிறது. 

2018ஆம் ஆண்டில், சுொதா கிட்லாவுக்கு, ‘Ants Among Elephants: An Untouchable Family And The 

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

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

A) தமிழ்நாடு  

B) இராஜஸ்தான் 

C) கேரளா 

D) மோராஷ்டிரா 

 புது தில்லியில் நதடவெற்ற ெத்தாெது இந்திய உடலுறுப்புதான நாள் விழாவில், உடலுறுப்பு தானத்தில் 

தமிழ்நாட்டுக்கு ‘சிறந்த மாநிலத்திற்கான விருது’ ெழங்கப்ெட்டது. இவ்விருதத தமிழ்நாடு வதாடர்ந்து 

ஐந்தாெது முதறயாக வெற்றுள்ளது. 

 இதுதவிர, வென்தனயிலுள்ள அரசு இராஜிவ்காந்தி மருத்துெமதனக்கு சிறந்த மருத்துெமதனக்கான 

விருதும், இந்தியாவிலலலய முதன்முதறயாக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துெமதனயில் இரு தககதளயும் 

இழந்தெருக்கு தக மாற்று அறுதெ சிகிச்தெ வெய்து ொததன நிகழ்த்தியதற்காக Dr. இரமாலதவிக்கு 

சிறப்புவிருதும் ெழங்கப்ெட்டது. 

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

A) நநதா்லாந்து 

B) ஐே்ேிய அநமாிே்ே நாடுேள் 

C) ஜப்பான் 

D) சுவீடன்  

 ெரொ லநாய்கள் குறித்த ஆராய்ச்சிதய ஊக்குவிப்ெதற்கும், சுகாதார ெராமரிப்பு புத்தாக்க தமயத்தத 

அதமப்ெதற்கும் மற்றும் இந்தத்துதறயில் இந்திய துளிர்நிறுெனங்களுக்கு உதவுெதற்கும் லநாக்கம் 

வகாண்டு இந்தியாவும் சுவீடனும் தகலகார்த்துள்ளன. பின்னர் தில்லி AIIMS, ல ாத்பூர் AIIMS & புது 

தில்லியில் உள்ள சுவீட ெர்த்தக ஆதையர் அலுெலகம் ஆகியதெ இந்த ஒத்துதழப்தெ 

உறுதிப்ெடுத்தும் விதமாக ஒப்ெந்தத்தில் தகவயழுத்திட்டன. இது இந்தியா–சுவீடன் இதடயிலான 

சுகாதார ஒத்துதழப்பின் 10 ஆண்டுகதளக் குறிக்கும் ெதகயில் உள்ளது. 

3.அண்தமயில் நடத்தப்ெட்ட இரவுலநர லொததனயில், அணுெக்தித்திறன் வகாண்ட பிருத்வி-2 

ஏவுகதையின் தாக்கும் ெரம்பு எவ்ெளொக இருந்தது? 

A) 290 ேி.மீ 

B) 350 ேி.மீ  

C) 422 ேி.மீ 

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

ெந்திப்பூரில் உள்ள லொததன தளத்தில் வெற்றிகரமாக லமற்வகாள்ளப்ெட்டது. அணுொயுதங்களுடன் 

நிலத்திலிருந்து புறப்ெட்டு, நிலத்திலுள்ள இலக்தகத் தாக்கியழிக்கும் திறன்ெதடத்த இந்த ஏவுகதை, 

கடந்த நெ.20ஆம் லததி இரவிலும் வெற்றிகரமாக ெரிலொதிக்கப்ெட்டிருந்தது. 

 500-1000 கிலலா ெதரயிலான அணுொயுதங்களுடன் 350 கி.மீ. ெதர ொயும் திறன்வகாண்ட இந்த 

ஏவுகதை, லொததனயின்லொது, நிர்ையிக்கப்ெட்ட இலக்தகத் துல்லியமாக தாக்கியழித்தது. இந்தச் 

லொததனதய, இராணுெ உயரதிகாரிகளும், ொதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் லமம்ொட்டு நிறுெனத்தின் 

அதிகாரிகளும் கூட்டாக லமற்வகாண்டனர். 

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

A) ஐே்ேிய அநமாிே்ே நாடுேள் 

B) ஐே்ேிய கபரரசு (UK)  

C) பிரான்ஸ் 

D) இந்தியா 

 நடப்ொண்டுக்கான (2019) NATO உச்சிமாநாடு, இங்கிலாந்தில் உள்ள ொட்லொர்டில் நதடவெற்று 

ெருகிறது. இதன்ெமயம், உலகின் மிகமுக்கியமான ததலெர்களுள் சிலர் ொண்ட்லஸ் கிராசில் உள்ள 

உைெகத்தில் ெந்திக்கவுள்ளனர். இந்த உச்சிமாநாடு, NATOஇன் தற்லொததய உத்திகதள மதிப்பீடு 

வெய்யவும், கூட்டணியின் தற்லொததய நிதல மற்றும் உத்தியின் வெயல்ொட்தட மதிப்பீடு வெய்யவும் 

ததலெர்களுக்கு ஒரு நல்ொய்ப்பிதன ெழங்கும். 

5.மாற்றுத்திறனாளிகளின் மறுொழ்வுக்காக சிறந்தமுதறயில் ெங்காற்றியதற்கான சிறப்பு லதசியவிருதத 

வென்ற மாநிலம் எது? 

A) ஹிமாச்சல பிரகதசம் 

B) நதலுங்ோனா 

C) உத்தரபிரகதசம்  

D) குஜராத் 

 மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுொழ்வுக்காக சிறந்தமுதறயில் ெங்காற்றியதற்கான சிறப்பு லதசிய விருதத 

மத்திய ெமூகநீதி & அதிகாரமளித்தல் அதமச்ெகமானது உத்தரபிரலதெ மாநிலத்திற்கு ெழங்கியுள்ளது. 

சுகம்யா ொரத் திட்டத்தத வெயல்ெடுத்துெதில் சிறந்த மாநிலத்திற்கான விருததயும் உத்தரபிரலதெ 

மாநிலம் வெற்றுள்ளது. 

 மாற்றுத்திறனாளிகள் அணுகும் ெதகயிலிருக்கும் துதறொந்த ெதலத்தளமும், மாெட்டங்களிலலலய 

சிறந்த புனர்ொழ்வு லெதெகதள ெழங்கியதற்காக ொரைாசி மாெட்டத்திற்கு சிறப்பு விருதும் 

ெழங்கப்ெட்டது. 
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6.அண்தமயில் வெளியிடப்ெட்ட, “ொரதிய லொஷான் கீதத்தத” எழுதிய எழுத்தாளர் யார்? 

A) ஷங்ோ் மோகதவன் 

B) விஷால் குரானா 

C) கஹசான் நூரானி  

D) பிரசூன் கஜாஷி  

 “ொரதிய லொஷான் கீதம்”, டிெ.3 அன்று வெளியிடப்ெட்டது. இது நாட்டின் ஊட்டச்ெத்துக் குதறொட்தட 

நாட்டின் மூதலமுடுக்வகங்கும் வகாண்டு வெல்ெதத லநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. இததன, பிரெல 

ொடலாசிரியர் பிரசூன் ல ாஷி எழுதியுள்ளார் மற்றும் ஷங்கர் மகாலதென் இததனப்ொடியுள்ளார்.  

 2022ஆம் ஆண்டளவில் இந்தியாவில் ஊட்டச்ெத்துக்குதறொட்தட முற்றிலும் ஒழிக்கும் லநாக்குடன் 

லொஷான் அபியான் என்னும் திட்டம் 2018ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் பிரதமர் நலரந்திர லமாடியால் 

வதாடங்கி தெக்கப்ெட்டது. 

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

A) புலி 

B) ேங்கே ஓங்ேில் 

C) ேீாிப்பிள்கள  

D) ஆலிவ் ாிட்லி ஆகமேள் 

 ‘ஆெலரஷன் Clean Art’ஐ இந்தியா முழுெதும் அரசு வதாடங்கியது. ெட்டவிலராதமான கீரிப்பிள்தள முடி 

ெர்த்தகத்தத ஒடுக்கும் லநாக்கில் இந்நடெடிக்தக வதாடங்கப்ெட்டுள்ளது. இதுலொன்ற ஒரு நடெடிக் 

-தக இந்தியாவில் நதடவெறுெது இதுலெ முதல்முதறயாகும். இது ெனவுயிரி குற்றக்கட்டுப்ொட்டு 

ெணியகத்தால் வதாடங்கப்ெட்டுள்ளது. கீரிப்பிள்தள என்ெது வதற்கு யூலரசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின் 

பிரதான நிலப்ெரப்பில் காைப்ெடும் ஒரு சிறிய மாமிெ உண்ணியாகும். 

 இது ெனவுயிரி ொதுகாப்புச்ெட்டம், 1972இன் அட்டெதை II (ெகுதி II)இல் ெட்டியலிடப்ெட்டுள்ளது. இந்தச் 

ெட்டத்தின்ெடி, கீரிப்பிள்தளதய கடத்துதல் அல்லது அதன் உடல் ொகத்தத தெத்திருத்தல் என்ெது 

பிதையில் வெளிெர முடியாத குற்றமாகும். ெர்ெலதெ இயற்தகப் ொதுகாப்பு ஒன்றியமானது (IUCN) 

கீரிப்பிள்தளதய அதன் சிெப்புப் ெட்டியலில் தெத்துள்ளது. 

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

A) இந்திய ாிசா்வ் வங்ேி 

B) ஐசிஐசிஐ வங்ேி 

C) ஆசிய வளா்ச்சி வங்ேி  

D) ஆசிய உட்ேட்டகமப்பு மற்றும் முதலீட்டு வங்ேி 
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 தமிழ்நாடு நகர்புற முன்னணி முதலீட்டு திட்டத்துக்கு இரண்டாெது கட்டமாக ஆசிய ெளர்ச்சி ெங்கி 

$206 மில்லியன் அவமரிக்க டாலர் நிதியுதவி ெழங்குகிறது. இந்த நிதியின்கீழ் ஆம்பூர், திருச்சி, மதுதர, 

திருப்பூர், லெலூர் உள்ளிட்ட ஐந்து நகரங்களில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு, ொதாளச்ொக்கதட ெெதி, குடிநீர் 

விநிலயாகம் ஆகிெற்றில் உட்கட்டதமப்பு ெெதிகதள லமம்ெடுத்தவும், புதிதாக அதமக்கவும் முடிவு 

வெய்யப்ெட்டுள்ளது. 

9.யமுதனயாற்றின் நீதர விற்கும் மலொதாதெ நிதறலெற்றிய மாநில அதமச்ெரதெ எது? 

A) உத்தரேண்ட் 

B) உத்தரபிரகதசம் 

C) ஹாியானா 

D) ஹிமாச்சலபிரகதசம்  

 ஹிமாச்ெலபிரலதெ மாநிலத்தின் தால ொலா ெழித்தடத்தில் ொயும் யமுதனயாற்றின் தண்ணீதர 

விற்ெதன வெய்ெதற்கான புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தத்தில் தகவயாப்ெமிட ஹிமாச்ெலபிரலதெ மாநில 

அதமச்ெரதெ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த மாநில அதமச்ெரதெக் கூட்டத்திற்கு ஹிமாச்ெலபிரலதெ 

மாநில முதலதமச்ெர் வ ய்ராம் தாக்கூர் ததலதமதாங்கினார். இத்திட்டத்தின்மூலம் ஆண்டுக்கு `21 

லகாடி ெருமானம் கிதடக்கும் என வதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 யமுதன, இந்தியாவின் மிகநீளமான துதையாறாகும். இது, யமுலனாத்ரி ெனிப்ொதறயிலிருந்து 

உருொகிறது. இது கங்தகயின் 2ஆெது மிகப்வெரிய துதையாறாகும். தில்லி, ஹரியானா, ஹிமாச்ெல 

பிரலதெம், உத்தரகண்ட் மற்றும் உத்தரபிரலதெம் என ெல மாநிலங்கதள இவ்ொறு கடக்கின்றது. 

10. ISRO விண்ணில் வெலுத்தவுள்ள கண்காணிப்புச் வெயற்தகக்லகாள் எது? 

A) RISAT–1 

B) Cartosat–3 

C) RISAT–2BR1  

D) EMISAT 

 கண்காணிப்புச் வெயற்தகக்லகாளான RISAT-2BR1 (Radar Imaging Satellite-2)ஐ வெயற்தகத் துதள 

லரடாருடன் (Synthetic Aperture Radar - SAR) ெரும் டிெம்ெர் 11 அன்று விண்ணில் வெலுத்த ISRO 

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

வெயற்தகக்லகாள் என்றும் அதழக்கப்ெடுகிறது. 

 லமகமூட்டமாக இருந்தாலும், இரவுலநரங்களிலும் ஊடுருவி ெடம் பிடிக்கும் திறன்வகாண்ட கருவிகள் 

இதில் இடம்வெற்றுள்ளன. நாட்டின் எல்தலயில் நடக்கும் ஊடுருெதல ெரிொர்க்கவும், லதெவிலராத 

நடெடிக்தககதளக் கண்காணிக்கவும் இது மிகவும் உதவும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த மாநிலத்தில், சராய் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலலயம் திறக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) உத்தரகண்ட்  

B) இராஜஸ்தான் 

C) ககரளா 

D) மகாராஷ்டிரா 

 உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் ஹரித்வாரில் நாளளான்றுக்கு 14 மில்லியன் லிட்டர் கழிவுநீலர சுத்திகரிப்பு 

ளசய்யும் திறன்ளகாண்ட சராய் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலலயம் அதன் ளசயல்பாட்லட 2019 டிச.5 அன்று 

ளதாடங்கியது. இதலை மாட்சிலம ளபாருந்திய சுவீட நாட்டு அரசர் கார்ல் XVI குஸ்டப் அவர்களும் சுவீட 

நாட்டு அரசியார் சில்வியாவும் திறந்துலவத்தைர். கலப்பிை காலப்படி முலற அடிப்பலடயிலாை அரசு-

தனியார் கூட்டாண்லம மாதிரியின்கீழ் முடிக்கப்பட்ட முதல் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலலயம் இதுவாகும்.  

 இந்தத்திட்டத்திற்காை ளசலவு `41.40 ககாடியாகும். கமம்பட்ட ஏகராபிக் உயிரியல் ளசயல்முலறலய 

அடிப்பலடயாகக் ளகாண்ட இந்நிலலயம், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பின்கபாது ஊட்டச்சத்துக்கலள அகற்றும் 

திறன்ளகாண்டதாகும். 

2.எந்த மாநிலத்தில், மத்திய இந்தியாவின் முதல் பிரம்மாண்ட உணவுப் பூங்கா திறக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) ததலுங்கானா 

B) சத்தீஸ்கா் 

C) மகாராஷ்டிரா 

D) மத்தியபிரகதசம்  

 மத்திய உணவு பதப்படுத்துதல் அலமச்சர் ஹர்சிம்ரத் ளகளர் பாதல், மத்தியபிரகதசத்தின் கதவாஸில் 

ஸ்டீல் சிகலாவில் அலமந்துள்ள அவந்தீ பிரம்மாண்ட உணவுப்பூங்காலவத் திறந்துலவத்தார். மத்திய 

இந்தியாவின் முதல் உணவுப்பூங்கா இதுவாகும். 51 ஏக்கர் பரப்பளவில் அலமந்துள்ள இந்தப் பூங்கா, 

சுமார் `150 ககாடி ளசலவில் கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 அதிகப்படியாை உற்பத்தியின் காரணமாக கவளாண் ளபருமக்கள் தங்களின் விலளளபாருட்கலள 

குலறந்தவிலலக்கு விற்க நிர்பந்திக்கப்படுகிறார்கள். தற்கபாது, இப்பகுதியில், பிரம்மாண்ட உணவுப் 

பூங்கா அலமயப்ளபற்றதால், கவளாண் ளபருமக்கள், தங்களின் விலளளபாருட்கலள இங்கு கசமித்து 

லவத்து, அவற்லற மதிப்பு கூட்டப்பட்ட ளபாருட்களாக மாற்றி, அதன்மூலம் அதிக வருவாய் ஈட்டமுடியும். 

3.ஓர் அண்லமய அறிக்லகயின்படி, 2018ஆம் ஆண்டில் அதிக அளவில் கர்ப்பப்லப வாய்ப்புற்றுகநாய் 

இறப்பு பதிவாகிய நாடு எது? 

A) சீனா   B) பிகரசில் 

C) இந்தியா   D) தமக்சிககா 
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 லான்ளசட் குகளாபல் ளஹல்த் ளவளியிட்டுள்ள அறிக்லகயின்படி, 2018ஆம் ஆண்டில் கர்ப்பப்லப வாய்ப் 

புற்றுகநாயின் காரணமாக இறப்ளபய்தியவர்களுள் அதிகம்கபர் இந்தியாலவச் சார்ந்தவர்களாக 

உள்ளைர். “Estimates of Incidence and Mortality of Cervical Cancer in 2018: A Worldwide Analysis” 

என்ற தலலப்பிலாை இந்த அறிக்லக, இந்தியாவிலும் சீைாவிலும் பதிவாை கர்ப்பப்லப வாய்ப்புற்று 

கநாய் வழக்குகள், 2018இல் பதிவாை ளமாத்த வழக்குகளில் 35% பங்களிப்புளசய்துள்ளதாக கூறுகிறது.  

 இந்தியாவில் மட்டும் 97,000 கபர் பாதிக்கப்பட்டு அதில் 60,000 கபர் இறப்ளபய்தியுள்ளைர். சீைாவில், 

106,000 கபர் பாதிக்கப்பட்டு அதில் 48,000 கபர் இறப்ளபய்தியுள்ளைர். 

4.அலைத்துலக சிவில் வான்கபாக்குவரத்து நாள் அனுசரிக்கப்படும் கததி எது? 

A) டிசம்பா் 5 

B) டிசம்பா் 6 

C) டிசம்பா் 7  

D) டிசம்பா் 8 

 1996ஆம் ஆண்டில், ஐ.நா அலவயின் ளபாது அலவ, டிசம்பர் 7ஆம் கததிலய அலைத்துலக சிவில் 

வான்கபாக்குவரத்து நாள் (International Civil Aviation Day) எை அறிவித்தது. அலைத்துலக சிவில் வான் 

கபாக்குவரத்து மாநாட்டில் லகளயழுத்திட்டதன் ஐம்பதாவது ஆண்டு நிலைவுநாளாை 1994 டிசம்பர் 7 

முதல் பன்ைாட்டு சிவில் வான்கபாக்குவரத்து அலமப்பால் இந்த நாள் ளகாண்டாடப்பட்டுவருகிறது. 

உலகின் சமூகம் மற்றும் ளபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு வானூர்தியின் முக்கியத்துவத்லத, குறிப்பாக 

பன்ைாட்டு வான்வழிப்பயணத்லத அங்கீகரிப்பகத இந்நாளின் கநாக்கமாகும். 

5.அண்லமயில், எந்த ளமாழி, முதன்முலறயாக மாநிலங்களலவயில் பயன்படுத்தப்பட்டது? 

A) கபாகடா 

B) கடாக்ாி 

C) மமதிலி  

D) சந்தளி  

 மாநிலங்களலவயில் 2019 டிசம்பர் 6 அன்று முதன்முலறயாக சந்தளி ளமாழி ஒலித்தது. ஒடிசாலவச் 

கசர்ந்த பிஜு ஜைதா தளம் உறுப்பிைர் சகராஜினி கஹம்பிராம் சந்தளி ளமாழியில் கபசிைார். ‘சந்தளி 

ளமாழி எழுத்து வடிவத்லத கமம்படுத்திய பண்டிட் இரகுநாத் முர்முவுக்கு, ‘பாரத ரத்ைா’ விருது அளித்து 

ளகௌரவிக்ககவண்டும்’ எைவும் அவர் ககட்டுக்ளகாண்டார். 

 சந்தளி என்பது ஆஸ்திகரா-ஆசிய கூட்டுளமாழியாகும். இது முண்டா ளமாழிக் குடும்பத்லதச் கசர்ந்தது. 

அஸ்ஸாம், பீகார், ஒடிசா, கமற்கு வங்கம் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் 7.6 இலட்சம் கபரால் 

கபசப்படும் ஒரு ளமாழியாகும். அரசியலலமப்புச்சட்டப்படி இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிராந்திய 

ளமாழியாகவும் இது உள்ளது. 
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6.கதசிய பிளாரன்ஸ் லநட்டிங்ககல் விருதுகள்-2019ஐ ஏற்பாடுளசய்த நகரம் எது? 

A) தபங்களூரு 

B) அகமதாபாத் 

C) புகன 

D) புது தில்லி  

 சர்வகதச ளசவிலியர் நாலள முன்னிட்டு, பிளாரன்ஸ் லநட்டிங்ககல் கதசிய விருதுகலள ளசவிலியர் 

பணியாளர்களுக்கு குடியரசுத்தலலவர் இராம்நாத் ககாவிந்த் புது தில்லியில் லவத்து வழங்கிைார். 

தரமாை குலறந்த ளசலவிலாை மருத்துவப் பராமரிப்லப அளிப்பதிலும், பல்கவறு சுகாதார சவால்கலள 

எதிர்ளகாள்வதிலும், தனிநபர், குடும்பத்திைர், சமுதாயத்திைர் சுகாதாரத்கதலவகளுக்கு கசலவ 

அளிப்பதிலும் ளசவிலியர்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றைர். கசலவ, கநாய்பராமரிப்பு, கருலண 

ஆகியவற்றின் உருவமாக ளசவிலியர்கள் உள்ளைர். 

7.இந்தியாவுக்கும் வங்ககதசத்துக்கும் இலடயிலாை கலந்ளதாடு துலறமுகங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 

துலறமுகங்கள் எலவ? 

A) சல்னா மற்றும் குல்னா துமறமுகங்கள் 

B) கமாங்லா மற்றும் சட்கடாகிராம் துமறமுகங்கள்  

C) கமாங்லா மற்றும் குல்னா துமறமுகங்கள் 

D) குல்னா மற்றும் சட்கடாகிராம் துமறமுகங்கள் 

 இந்தியாவுக்கும் வங்ககதசத்துக்கும் இலடயிலாை உள்நாட்டு நீர்வழிப் கபாக்குவரத்து மற்றும் 

வர்த்தகம் ளதாடர்பாை ளநறிமுலறயின்கீழ், இந்திய அரசாைது கமாங்லா மற்றும் சட்கடாகிராம் துலற 

முகங்கலள கலந்ளதாடு துலறமுகங்கள் என்று அறவித்துள்ளது. இந்தியாவுக்கும் வங்ககதசத்துக்கும் 

இலடயிலாை கடகலார கப்பல் வாணிக ஒப்பந்தத்தின்கீழ், கமாங்லா & சட்கடாகிராம் துலறமுகங்கள் 

கலந்ளதாடு துலறமுகங்கள் (Port of Call) எை அறிவிக்கப்படுகின்றை. 

 இந்தியாவுக்கும் வங்ககதசத்துக்கும் இலடகய ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், ஓர் ஒப்பந்தம் மற்றும் 

நிலலயாை இயக்க முலறலம ஆகியலவ லகளயழுத்திடப்பட்டது. 

8.எந்த நிறுவைத்தில், ISRO ஒரு புதிய விண்ளவளி ளதாழில்நுட்ப அலடவு லமயத்லத அலமத்துள்ளது? 

A) NIT, திருச்சிராப்பள்ளி  

B) NIT, வாரங்கல் 

C) NIT, ரூா்ககலா 

D) NIT, ஹமீா்பூா் 

 திருச்சிராப்பள்ளியில் உள்ள கதசிய ளதாழில்நுட்பக்கழகத்தில் (NIT) விண்ளவளி ளதாழில்நுட்ப அலடவு 

லமயத்லத இந்திய விண்ளவளி ஆய்வுலமயம் (ISRO) அலமத்துள்ளது. இந்த லமயம், எதிர்கால 

விண்ளவளித் திட்டங்கள் ளதாடர்பாை ளதாழினுட்ப சிக்கல்களுக்கு தீர்வுகாண்பதற்காக இஸ்கராவுடன் 
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இலணந்து ளசயல்படும். கமலும், நாட்டின் ளதன்பிராந்தியமாை தமிழ்நாடு, ககரளா, ஆந்திர பிரகதசம், 

கர்நாடகா, ளதலுங்காைா, யூனியன் பிரகதசங்களாை இலட்சத்தீவுகள் மற்றும் புதுச்கசரி ஆகியவற்றின் 

கதலவயும் இந்த லமயம் பூர்த்திளசய்யும். 

9.அண்லமயில், ஆஸ்திகரலியாவின் ளமல்பர்னில் தைது லசபர் பாதுகாப்பு லமயத்லத ளதாடங்கவுள்ள 

நிறுவைம் எது? 

A) இன்கபாசிஸ் 

B) விப்கரா  

C) டி.சி.எஸ் 

D) காக்னிசண்ட் 

 ளமன்ளபாருள் நிறுவைமாை WIPRO லிட், ஆஸ்திகரலியாவின் ளமல்பர்ன் நகர்த்தில் தைது லசபர் 

பாதுகாப்பு லமயத்லத ளதாடங்கவுள்ளதாக டிசம்பர் 5 அன்று அறிவித்தது. இந்திய தகவல் ளதாழில்நுட்ப 

நிறுவைமாை இது, ஆஸ்திகரலியாவின் பிறநகரங்களிலும் இதுகபான்ற லமயங்கலள ளகாண்டுவர 

திட்டமிட்டுள்ளது; இதன்மூலம் மிகப்ளபரிய அரசாங்க நிறுவைங்களுக்கு மீள்திறன் மற்றும் டிஜிட்டல் 

பாதுகாப்லப அது வழங்கும். 

 இந்த லமயத்லதத் ளதாடங்குவதன் மூலம், WIPRO தைது ஊழியர்கலள கமம்படுத்துவதற்கும், அதிக 

உள்ளூர் ஆட்கலள பணியமர்த்துவதற்கும், லசபர் பாதுகாப்பு நிபுணர்களுக்காக ளமல்பர்னில் 

நூற்றுக்கும் கமற்பட்ட பணிகலள உருவாக்குவதற்கும் கணிசமாை முதலீடுகலள கமற்ளகாள்வலத 

கநாக்கமாகக் ளகாண்டுள்ளது. 

10.முதலீட்டாளர்கள் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதிய ஆலணயமாைது இந்தியாவில் முதலீட்டாளர்கள் 

இலடகய விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்துவதற்காக எந்த வங்கியுடன் ஒப்பந்தம் ளசய்துள்ளது? 

A) ஆக்ஸிஸ் வங்கி 

B) HDFC வங்கி 

C) பாரத ஸ்கடட் வங்கி 

D) பகராடா வங்கி  

 முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதிய ஆலணயமாைது (Investor Education & Protection Fund 

Authority - IEPFA) இந்திய முதலீட்டாளர்கள் இலடகய விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்துவதற்காக பகராடா 

வங்கியுடைாை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் லகளயழுத்திட்டுள்ளது. 

 கவர்ச்சிகர கபாலித்திட்டங்களுக்கு முதலீட்டாளர்கள் இலரயாகாமல் இருப்பதற்கு அவர்களுக்கு 

உதவுவதற்காகவும் அலவகுறித்து விழிப்புணர்வு தகவல்கலள பரப்புலவலதயும் இது கநாக்கமாகக் 

ளகாண்டுள்ளது. இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், IEPFA உடைாை உறவுகலள வலுப்படுத்துவதன் 

மூலம் வாடிக்லகயாளர் விழிப்புணர்வு மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் கல்விலய பரப்புகிறது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.உள்துறை அறைச்சகத்தின் மூத்த பாதுகாப்பு ஆல ாசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) C சைலேந்திரபாபு 

B) K விஜயகுமாா்  

C) வாே்டா் லதவாரம் 

D) ைந்தீப் பரத்வாஜ் 

 ைத்திய உள்துறை அறைச்சகத்தின் புதிய பாதுகாப்பு ஆல ாசகராக 1975ஆம் ஆண்டின் IPS பிரிவு 

அதிகாரி K விஜயகுைார் (67) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர், ஜம்மு-காஷ்மீர் ைற்றும் இடதுசாரி பயங்கர 

-வாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ைாநி ங்களுக்கான ைத்திய உள்துறை அறைச்சகத்தின் மூத்த பாதுகாப்பு 

ஆல ாசகராக, அடுத்த ஓராண்டு கா த்துக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 ஜம்மு-காஷ்மீர் ைற்றும் இடதுசாரி பயங்கரவாதம் பாதிக்கப்பட்ட ைாநி ங்களின் பாதுகாப்பு ததாடர்பான 

ஆல ாசறனகறள ைத்திய உள்துறை அறைச்சகத்துக்கு வழங்குவது K விஜயகுைாரின் முக்கியப் 

பணியாக இருக்கும். அவர் ைத்திய லசைக்காவல்பறடயின் தற றை இயக்குநராகவும், ஐதராபாத்தில் 

உள்ள லதசிய காவ ர் பயிற்சி பணியகத்தின் இயக்குநராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். 

2.நான்காவது இந்திய நீர்தாக்க உச்சிைாநாடு நறடதபற்ை நகரம் எது? 

A) புது திே்ேி  

B) மும்சப 

C) சைன்சன 

D) சைதராபாத் 

 நீர்தாக்கம் குறித்த நான்காவது இந்திய உச்சிைாநாடு டிசம்பர் 5 முதல் 7 வறர புது தில்லியில் உள்ள 

அறிவியல் ைாளிறகயில் நறடதபற்ைது. ஜல்சக்தி அறைச்சகம் ைற்றும் IIT கான்பூர் தற றையி ான 

கங்றக ஆற்றுப்படுறக லை ாண்றை ைற்றும் ஆய்வுறையம் ஆகியவற்ைால் இந்த உச்சிைாநாடு 

ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 

 “Valuing Water | Transforming Ganga” என்பது இந்த ஆண்டு (2019) நறடதபறும் “India Water Impact 

Summit” ைாநாட்டுக்கான கருப்தபாருளாகும். இந்தக் கருப்தபாருள், நீர்சார்துறையில் உயர்தாக்கங்கள் 

தகாண்ட திட்டங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்குவதில் கவனம் தசலுத்துகிைது. 

3.ைனித-வனவுயிரி லைாதல்கறளத்தவிர்ப்பதற்காக வனங்களில் அழிவுக்தகதிரான பறடப்பிரிவுகறளத் 

ததாடங்கியுள்ள ைாநி ம் எது? 

A) தமிழ்நாடு   B) அருணாைேப் பிரலதைம் 

C) அஸ்ஸாம்   D) நாகாோந்து 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                         2019 டிசம்பர் 10 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            2 

 ைனிதர்கள் ைற்றும் யாறனகளுக்கிறடலயயான எதிர்பாராத லைாதல்கறள கட்டுப்படுத்தும் லநாக்கில், 

அஸ்ஸாம் ைாநி  அரசு அம்ைாநி த்தின் வனத்துறையில் அழிவுக்கு எதிரான பறடப்பிரிவுகறள (Anti-

Depredation Squads) ததாடங்கியுள்ளது. இதன்மூ ம் சிக்கற த் தணிக்கவும், ைனிதர்கள் ைற்றும் 

வனவுயிரிகளின் பாதுகாப்றப உறுதிதசய்யவும் முடியும். 

 ைாநி த்தில், அதிக அளவு ைனித-வனவுயிர் லைாதல்கள் நறடதபறும் 15 முக்கிய ைாவட்டங்களில் இது 

தசயல்படுத்தப்படும். அஸ்ஸாம் ைாநி  முத றைச்சர் சர்பானந்தா லசானாவால், ைாநி  தற நகரான 

தகளகாத்தியில் நடந்த நிகழ்வின்லபாது, அழிவுக்கு எதிரான 15 பறடப்பிரிவுகறள ததாடங்கிறவத்தார். 

லைாதல் சூழ்நிற கறள றகயாளுவதற்காக ைாநி  வனத்துறையின்கீழ் சிைப்புப்பயிற்சிதபற்ை ஐம்பது 

ஊழியர்கள் இதில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். 

4.இ வச Wi-Fi வசதிதபறும் இந்தியாவின் 5500ஆவது இரயில் நிற யம் எது? 

A) ைைாாிபாக் இரயிே் நிசேயம் 

B) அாிகடா இரயிே் நிசேயம் 

C) மகுவாமிேன் இரயிே் நிசேயம்  

D) இராஞ்ைி இரயிே் நிசேயம் 

 ஜார்கண்ட் ைாநி த்தில் உள்ள ைகுவாமி ன் இரயில் நிற யம் இ வச Wi-Fi வசதிறயப் தபறும் 

நாட்டின் 5500ஆவது இரயில் நிற யைாக ைாறியுள்ளது. RailWireஇன்கீழ் பயணிகளுக்கு இ வச Wi-

Fi இறையவசதி வழங்கப்படுகிைது. கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு, ‘டிஜிட்டல் இந்தியா’ திட்டத்தின்கீழ், 

நாட்டில் உள்ள முக்கிய இரயில் நிற யங்களில் இ வச Wi-Fi வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டது. மும்றப 

ைத்திய இரயில்லவ நிற யத்திலிருந்து இந்தச் லசறவ முதன்முத ாக ததாடங்கப்பட்டது. 

5.குடியுரிறை சட்டதிருத்த ைலசாதா, 2019இன் விதிகள், எம்ைாநி த்றதச்லசர்ந்த பழங்குடி பகுதிகளுக்கு 

தபாருந்தாது? 

A) நாகாோந்து 

B) ஜாா்கண்ட் 

C) லமகாேயா  

D) ைத்தீஸ்கா் 

 பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், வங்கலதசம் உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து இடம்தபயர்ந்துள்ள முஸ்லிம் 

அல் ாலதாருக்கு குடியுரிறை வழங்கும் குடியுரிறை சட்டதிருத்த ைலசாதாவுக்கு ைத்திய அறைச்சரறவ 

ஒப்புதல் வழங்கியது. இதன்படி பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், வங்கலதசம் நாடுகளில் இருந்து 

ஆவைங்களின்றி அகதிகளாக வரும் ஹிந்துக்கள், கிறித்தவர்கள், சீக்கியர்கள், பார்சிகள், சைை 

ைதத்தினர், தபளத்த ைதத்தினர் ஆகிலயாருக்கு இந்திய குடியுரிறை வழங்கப்படும். 

 கடந்த 2014 டிச.31ஆம் லததிக்கு முன்பாக இடம்தபயர்ந்துள்ளவர்கள் இந்திய நாட்டின் குடியுரிறைறய 

தபறுவதற்கு தகுதியானவர்கள். இந்த ைலசாதா, கடந்த 1955ஆம் ஆண்டின் குடியுரிறைச்சட்டத்தில் 

திருத்தம் லைற்தகாண்டு, சட்டவிலராதைாக இந்திய நாட்டுக்குள் வந்துள்ளவர்களுக்குக் குடியுரிறை 
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வழங்குவதாகும். வடகிழக்கு ைாநி ங்களான அஸ்ஸாம், லைகா யா, திரிபுரா ஆகியவற்றில் உள்ள 

பழங்குடி பகுதிகள் அரசிய றைப்பின் ஆைாவது பட்டிய ால் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன. அருைாச்ச ப் 

பிரலதசம், மிலசாரம், நாகா ாந்து ஆகிய ைாநி ங்கள் Inner Line Permit (ILP) என்கிை அம்சத்தால் 

பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளதால், குடியுரிறைச் சட்டதிருத்தத்தால் பாதிக்கப்படாது. 

6.லதசிய பங்குச்சந்றதயின் (NSE) புதிய தற வராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) விபின் ஆனந்த் 

B) அலைாக் ைாவ்ோ 

C) T C சுைீே் குமாா் 

D) கிாிஷ் ைந்திர ைதுா்லவதி  

 முன்னணி பங்குச்சந்றத அறைப்பான லதசிய பங்குச் சந்றத நிறுவனம் (NSE) டிசம்பர் 6 அன்று, தபாது 

ந ன் இயக்குநர் கிரிஷ் சந்திர சதுர்லவதிறய அதன் புதிய தற வராக நியமித்து அறிவித்தது. சந்றத 

ஒழுங்காற்றுநரான இந்திய பங்கு ைற்றும் பரிவர்த்தறன வாரியத்தின் (SEBI) ஒப்புதற த்ததாடர்ந்து 

இந்நியைனம் லைற்தகாள்ளப்பட்டது. இவருக்கு முன்பு இந்தப்பதவியிலிருந்த அலசாக் சாவ் ா, கடந்த 

ஜனவரியில் பதவி வி கியதிலிருந்து இந்தப் பதவி காலியாகலவ இருந்தது. 

7.2020-உ களாவிய பு ம்தபயர்வு அறிக்றகறய தவளியிட்ட அறைப்பு எது? 

A) UNESCO 

B) ைா்வலதை புேம்சபயா்லவாா் அசமப்பு  

C) உேக நாடுகள் ைங்கம் 

D) UNICEF 

 பன்னாட்டளவில் பு ம்தபயர்ந்லதாரில் 17.5 மில்லியன் லபர் இந்தியாவிலிருந்து பு ம்தபயர்ந்துள்ளனர். 

அயல்நாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்கள் $78.6 பில்லியன் அதைரிக்க டா ர்களுக்கும் அதிகைாக பைம் 

அனுப்பியதாக ஐ.நா. குடிலயற்ை முகறை ததரிவித்துள்ளது. 

 சர்வலதச பு ம்தபயர்லவார் அறைப்பானது தனது ‘உ களாவிய பு ம்தபயர்வு அறிக்றக-2020’இல் 

பன்னாட்டளவில் பு ம்தபயர்ந்லதாரின் எண்ணிக்றக தற்லபாது 270 மில்லியனாக உள்ளதாக 

ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் அதைரிக்காவுக்கு இடம்தபயர்வலத அதிகைாக உள்ளது. கிட்டத்தட்ட 51 

மில்லியன் ைக்கள் அந்நாட்டுக்கு இடம்தபயர்ந்துள்ளனர். 

8.ஆயுதப்பறடகளின், ‘தகாடி நாள்’ அனுசரிக்கப்படும் லததி எது? 

A) டிைம்பா் 7  

B) டிைம்பா் 5 

C) டிைம்பா் 6 

D) டிைம்பா் 8 
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 ஆயுதப்பறடகளின், ‘தகாடி நாள்’ என்பது இந்தியாவின் முப்பறட வீரர்களின் அரும்பணிகறளயும், 

தியாகத்றதயும் லபாற்றும் நாளாகும். ஒவ்லவார் ஆண்டும் டிசம்பர் 7 அன்று பறடவீரர் தகாடி நாளாக 

இந்திய அரசு கறடப்பிடித்துவருகிைது. இந்தக்தகாடி நாள், 1949ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 7 முதல் இந்தியா 

முழுறைக்கும் தகாண்டாடப்பட்டுவருகிைது. 

 தியாக உைர்வுடன் பணியில் ஈடுபடும் முப்பறட வீரர்களின் குடும்பந ன்கறளயும், முன்னாள் பறட 

வீரர்களின் ந ன்கறளயும் காப்பதற்கான சமுதாயக்கடறைறய நிறைலவற்றும் வறகயில், தகாடி 

விற்பறன ைற்றும் நன்தகாறடகள்மூ ம் திரட்டப்படும் நிதி, பறடவீரர்களின் குடும்பத்தினரின் 

ந வாழ்வுக்காகவும், உடலுறுப்புகறள இழந்த பறடவீரர்களின் ைறுவாழ்வுப்பணிகளுக்காகவும் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

9.இந்தியாவின், தைல்ல ாட்டத்தின்லபாது குப்றபகறள எடுப்பறத (Plogging) ஊக்குவிக்கும் தூதராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) இரவி துகான் 

B) சஜயஸ்ரீ ேக்்ஷமன் 

C) இரவீஷ்குமாா் 

D) ாிப்பு தமன் சபவ்ேி  

 ரிப்பு தைன் தபவ்லி, இந்தியாவின், தைல்ல ாட்டத்தின்லபாது குப்றபகறள எடுப்பறத ஊக்குவிக்கும் 

தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ‘கட்டுடல் இந்தியா’ பிளாக்கிங் தைல்ல ாட்டத்தின்லபாது குப்றபகறள 

எடுப்பது ததாடர்பான இந்நியைனத்றத ைத்திய இறளஞர் விவகாரங்கள் ைற்றும் விறளயாட்டுத்துறை 

அறைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு அறிவித்தார். 

 லைலும், நாடு தழுவிய ‘Plogging Ambassador’ திட்டத்றதயும் அறைச்சர் ததாடங்கிறவத்தார்; இதன்கீழ், 

தங்கள் பகுதிகளில் தைல்ல ாட்டம் லைற்தகாள்ளும்லபாது குப்றபகறள எடுக்கும் இந்தியர்கள், அந்தப் 

பகுதியின், ‘தைல்ல ாட்டத்தின்லபாது குப்றபகறள எடுப்பறத ஊக்குவிக்கும் தூதர்’ என பரிந்துறரக்க 

-ப்படுவார்கள். இந்தியப் பிரதைர் நலரந்திர லைாடியின் தூய்றை இந்தியா பரப்புறரயில் அடங்கியுள்ள 

குப்றபகளற்ை இந்தியாறவ உருவாக்க ஓடுவலத இதன் லநாக்கைாகும். 

10.யாருக்கு நடப்பாண்டின் (2019) சியு-கா-பா விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) ஜானகி அம்மாள் 

B) ராம்குமாா் ைீவன் 

C) ஜாா்ஜ் சபந்தம் 

D) Dr. பத்லமஸ்வா் லகாலகாய்  

 பிரப  கல்வியாளரும் தாவரவிய ாளரும் நாட்டுப்புைக்கற  ஆராய்ச்சியாளருைான Dr. பத்லைஸ்வர் 

லகாலகாய்க்கு, நடப்பாண்டுக்கான (2019) சியு-கா-பா விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. தாவரவியல் ைற்றும் 

அறிவியல் துறையில் அவரது முயற்சிறயயும் பங்களிப்றபயும் அங்கீகரிக்கும் விதைாக, லகா ாகாட்டில் 
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உள்ள சியு-கா-பா சைன்னய் லசத்திரத்தில் நறடதபற்ை ஒரு நிகழ்ச்சியின்லபாது அவருக்கு இந்த விருது 

வழங்கப்பட்டது. 

 முதன்முறையாக வழங்கப்படும் இந்த விருது பாராட்டுப்பத்திரம், நிறனவுச்சின்னம், சால்றவ ைற்றும் 

`10,000 தராக்கப்பரிசு ஆகியவற்றை தகாண்டிருந்தது. இதறன லகா ாகாட்டின் துறை ஆறையர் 

திலரன் ஹசாரிகா வழங்கினார். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 சவா ான சூழ்நிற யில் சிைப்பாக தசயல்பட்டு, கடலில் தத்தளித்லதாறர மீட்டதற்காக, தமிழ்நாடு 

கடல ாரப் பாதுகாப்பு குழுைத்திற்கு, லதசிய கடல்சார் லதடுதல் ைற்றும் மீட்புப் பணிக்கான விருறத 

ைத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த விருது, வரும் டிச.18 அன்று, தில்லியில் நறடதபைவுள்ள விழாவில் 

வழங்கப்படவுள்ளது. 

 நிதித்துறை தசய ாளராக உள்ள S கிருஷ்ைன், கூடுதல் தற றைச்தசய ாளர் நிற க்கு உயர்த்தப் 

-பட்டுள்ளார். நிதித்துறை ததாடர்பாக பன்னாட்டளவில் பல்லவறு தபாறுப்புகறள வகித்துள்ள அவர், 

தமிழ்நாடு அரசின் நிதித்துறை தசய ாளராக பதவிவகித்துவருகிைார். 

 ‘ைகாகவி’ பாரதியாரின் 138ஆவது பிைந்தநாறளதயாட்டி, அவர் பிைந்த எட்டயபுரத்தில் உள்ள பாரதி 

ைணிைண்டபத்தில் இரண்டாவது ஆண்டாக தினைணி நாளிதழ் சார்பில் டிச.11 அன்று நறடதபறும் 

நிகழ்ச்சியில், தமிழ்நாட்டின் ஆளுநர் பன்வாரி ால் புலராகித் பங்லகற்று, பாரதி ஆய்வாளர் இளறச 

ைணியனுக்கு ‘ைகாகவி’ பாரதியார் விருறத வழங்கவிருக்கிைார். தினைணியின் சார்பில் பாரதி 

அறிஞர் ஒருவருக்கு ‘ைகாகவி’ பாரதியார் விருது வழங்கி தகௌரவிக்க தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் 

குழுைம் முடிதவடுத்து, கடந்த ஆண்டில் முதல்முறையாக பாரதி அறிஞர் சீனி விஸ்வநாதனுக்கு விருது 

வழங்கப்பட்டது. விருதுடன் பாராட்டுப்பத்திரமும், `1 இ ட்சத்துக்கான தபாற்கிழியும் வழங்கப்பட்டது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.கடந்த 27 ஆண்டுகளில் முதல் இளம்பிள்ளளவாத ந ாய் பாதிப்ளப பதிவுசெய்துள்ள  ாடு எது? 

A) வியட்நாம் 

B) சிங்கப்பூா் 

C) மலேசியா  

D) இந்ல ாலேசியா 

 மநேசிய  ாட்டில் மூன்றுமாத குழந்ளத இளம்பிள்ளளவாதத்தால் (நபாலிநயா) பாதிக்கப்பட்டிருப்பது 

உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது. 1992ஆம் ஆண்டில் முதன்முளையாக மநேசியாவில் இளம்பிள்ளளவாத 

பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது. 2000ஆம் ஆண்டு, மநேசியாவில் முழுளமயாக இளம்பிள்ளளவாத ந ாய் 

ஒழிக்கப்பட்டதாக என்று அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இந்நிளேயில், கடந்த இருபத்நதழாண்டுகளில் முதன்முளை மநேசியாவில் இளம்பிள்ளளவாத பாதிப்பு 

பதிவாகியிருந்தது. டிெம்பர் 6 அன்று பதிவான இந்த அண்ளமய வழக்கில், பாதிக்கப்பட்ட குழந்ளதக்கு 

தடுப்பூசி மூேம் சபைப்பட்ட இளம்பிள்ளளவாத ளவரஸ் வளக-1 (Vaccine-derived Polio Virus Type 1 – 

VDPV -1) சதாற்று இருப்பது உறுதிசெய்யப்பட்டது. 

2. டப்பாண்டில் (2019) மிஸ் யுனிவர்ஸாக பட்டத்ளத சவன்ைவர் யார்? 

A) டடோ் பபா்ாி 

B) வா் ிகா சிங் 

C) லசாசிபிேி துே்சி (Zozibini Tunzi)  

D) லகட்ாிலயாோ கிலே 

 அட்ோண்டாவில்  ளடசபற்ை இறுதிப்நபாட்டியில், சதன்னாப்பிரிக்காவின் நொசிபினி துன்சி (26) 

 டப்பாண்டுக்கான (2019) மிஸ் யுனிவர்ஸாக முடிசூட்டப்பட்டார். அவருக்கு, கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் 

மிஸ் யுனிவர்ஸாக முடிசூட்டப்பட்ட பிலிப்ளபன்ஸ் அழகி நகட்ரிநயானா கிநர, மகுடத்ளதச் சூட்டினார். 

இந்தியாவின் ொர்பாக வர்திகா சிங் இந்தப்நபாட்டியில் கேந்துசகாண்டார். 2000ஆம் ஆண்டில் ோரா 

தத்தா மிஸ் யுனிவர்ஸாக கிரீடம் சூடியபிைகு, இந்த 19 ஆண்டுகளில், இந்தியாளவச்நெர்ந்த எந்தசவாரு 

நபாட்டியாளரும் இதுவளர ‘மிஸ் யுனிவர்ஸ்’ பட்டத்ளத சவல்ேவில்ளே. 

3.பின்ோந்தின் இளம் வயது பிரதமராக அண்ளமயில் நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டவர் யார்? 

A) சே்ோ மாிே் (Sanna Marin)  

B) க ்ாி குே்முேி 

C) ேி ஆண்டா்சே் 

D) ஆே்டி ேிண்ட்லமே் 
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 பின்ோந்தின் பிரதமராக ென்னா மரின் (34) சதரிவுசெய்யப்பட்டளத அடுத்து உேகின் மிக இளம்வயது 

பிரதமராக அவரானார். பின்ோந்து  ாட்டின் மூன்ைாவது சபண் அரெ தளேவராகவும் அவருள்ளார். 

தற்நபாது பின்ோந்தின் பிரதமராக உள்ள ஆன்டி லிண்ட்நமளன அடுத்து, ென்னா மரின் பிரதமராக 

பதவிநயற்கவுள்ளார். 

 2015ஆம் ஆண்டு முதல் ெட்டமன்ை உறுப்பினராக இருந்துவரும் அவர், ெமூக ஜன ாயக கட்சியின் 

துளைத் தளேவருமாவார். நபாக்குவரத்து & தகவல் சதாடர்பு அளமச்ெராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். 

4.டிெம்பர் 9 அன்று, எந்தக் கருப்சபாருளின்கீழ் ெர்வநதெ ஊழல் எதிர்ப்பு  ாள் அனுெரிக்கப்பட்டது? 

A) The Power of People’s pressure 

B) United Against Corruption  

C) Fight Corruption 

D) End of corruption 

 ஊழல் குறித்து சபாதுமக்களிளடநய விழிப்புைர்ளவ ஏற்படுத்துவதற்கும், எவ்வாறு அளத எதிர்த்துப் 

நபாராடுவது என்பது குறித்தும் பரப்புவதற்காக, ஒவ்நவார் ஆண்டும் டிெம்பர் 9 அன்று ெர்வநதெ ஊழல் 

எதிர்ப்பு  ாள் (International Anti-Corruption Day) அனுெரிக்கப்படுகிைது. 

 2003ஆம் ஆண்டில் சமக்ஸிநகாவில் ளகசயழுத்திடப்பட்ட ஊழலுக்கு எதிரான ஐ. ா. தீர்மானத்தின் 

அங்கீகாரத்திற்காகவும் இந்த  ாள் அனுெரிக்கப்படுகிைது. “United Against Corruption” என்பது  டப்பு 

ஆண்டில் (2019) வரும் இந்த  ாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

5.அண்ளமயில் மனித நூேக நிகழ்ளவ  டத்திய கர் ாடக  கரம் எது? 

A) பபங்களூரு 

B) மங்களூா் 

C) டமசூா்  

D) ஹூப்ளி 

 டிெம்பர் 8 அன்று ளமசூரில் மனித நூேக நிகழ்வு  ளடசபற்ைது. இந்தியாவில் ளைதராபாத், மும்ளப, 

தில்லி, சபங்களூரு உள்ளிட்ட பல்நவறு சபரு கரங்களில் மனித நூேகம் பரவியுள்ளது. 

 ‘மனித நூேகம்’ என்பது மனிதர்கநள நூல்களாகச் செயல்படும் நூேகம். இங்கு மனிதர்கநள நூல்கள். 

அவர்களின் அனுபவங்கள், கூறும் விஷயங்கநள தகவல்கள். அவற்ளை ந ரில்நகட்டு அறிபவர்கநள 

வாெகர்கள். ெமூகத்தில் நிேவும் ஒரு கருத்ளத, ஒருவர் மீது பதிந்த அளடயாளத்ளத, ெமூக 

மதிப்பீடுகளள ெம்பந்தப்பட்டவர்களிடநம உளரயாடி அது உண்ளமயா? இல்ளே சபாய்யா? என்பளத 

புரிந்துசகாள்ளும் முயற்சிதான் மனித நூேகத்தின் அடிப்பளட. பல்நவறு ெமூக, மத மற்றும் இன 

நவறுபாடுகளளத் தாண்டி மனித ஒற்றுளமளய உருவாக்குவநத இந்நிகழ்வின் ந ாக்கமாகும். 
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6.அண்ளமய அறிக்ளகயின்படி, உேகின் முதல் 10 தூய்ளமயான ஆறுகளுள் ஒன்ைாக இடம்சபற்றுள்ள 

இந்திய ஆறு எது? 

A) காவிாி 

B) கங்டக  

C) யமுடே 

D)  ாமிேபேணி 

 முதன்ளமயாறுகள் பிரிவில், கங்ளகயாறு, உேகின் தூய்ளமயான பத்து ஆறுகளுள் ஒன்ைாக 

இடம்சபற்றுள்ளது என ஜல்ெக்தி அளமச்ெர் கூறியுள்ளார். புது தில்லியில்  டந்த 4ஆவது நீர்த்தாக்கம் 

குறித்த இந்திய உச்சிமா ாட்டில் மத்திய ஜல்ெக்தி அளமச்ெர் கநஜந்திர சிங் நெகாவத் இந்த அறிவிப்ளப 

சவளியிட்டார். கங்ளகயின் தூய்ளம மற்றும் தளடயற்ை ஓட்டத்ளத உறுதிசெய்வதில் மத்திய அரசு 

உறுதி பூண்டுள்ளது. 

 உேகில் இருப்பிலிருக்கும் குடிநீரில் 4% மட்டுநம இந்தியாவில் உள்ளது; அநத ந ரத்தில் உேகின் 18% 

மக்கட்சதாளக மற்றும் அதற்கு ெமமான கால் ளட எண்ணிக்ளகளய இந்தியா சகாண்டுள்ளது. 

7.இந்தியாவிலிருந்து ஏவப்படவுள்ள ‘Duchifat-3’ என்ை செயற்ளகக்நகாள், எந்த  ாட்டுளடயாதாகும்? 

A) ஐக்கிய அபமாிக்க நாடுகள் 

B) இேஷ்யா 

C) பந ா்ோந்து 

D) இஸ்லேே்  

 இஸ்நரலில் உள்ள ஷார் ைாநனநகவ் உயர்நிளேப் பள்ளி மாைவர்கள் அநோன் அப்ரநமாவிச், 

மீட்டாவ் அசுலின் மற்றும் ொமுநவல் அவிவ் சேவி. இவர்கள் சுமார் 2½ ஆண்டுகள் முயற்சிசெய்து 

‘துச்சிபாட்-3’ என்ை செயற்ளகக்நகாளள உருவாக்கியுள்ளனர். இச்செயற்ளகக்நகாளள ISRO தனது 

PSLV C-48 ஏவுகளை மூேம் டிெ.11 அன்று விண்ணில் செலுத்துகிைது. 

 மாைவர்கள் உருவாக்கிய இந்தச் செயற்ளகக்நகாள், புவிளயக் கண்காணிக்கவும், விவொயிகளுக்கு 

பயனுள்ளதாகவும் அளமயும். இந்தச் செயற்ளகக்நகாளின் எளட 2.3 கிநோ. இஸ்நரல் மாைவர்கள் 

தயாரித்த மூன்ைாவது செயற்ளகக்நகாள் ‘துச்சிபாட்-3’ என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

8.டிெ.8 அன்று SAARC ொென  ாள் சகாண்டாடப்பட்டது. SAARC அளமப்பு நிறுவப்பட்ட ஆண்டு எது? 

A) 1967 

B) 1987 

C) 1985  

D) 1991 
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 1985 டிெ.8 அன்று, டாக்காவில்  டந்த முதல் SAARC உச்சிமா ாட்டில் மாேத்தீவுகள், இந்தியா, பூடான், 

பாகிஸ்தான், ந பாளம், வங்கநதெம் மற்றும் இேங்ளக ஆகிய ஏழு சதற்காசிய  ாடுகளின் தளேவர்கள் 

சதற்காசிய  ாடுகளின் பிராந்தியக் கூட்டளமப்ளப (South Asian Association for Regional Cooperation 

- SAARC) நிறுவுவதற்கான ஒரு ொெனத்தில் ளகசயழுத்திட்டனர். கடந்த 2007ஆம் ஆண்டில் 

ஆப்கானிஸ்தான் அதன் எட்டாவது உறுப்பினராக ஆனது. 

9.அகிே இந்திய காவல்துளை ளடரக்டர் சஜனரல்கள் (DG’s) / இன்ஸ்சபக்டர் சஜனரல்கள் (IG’s) மா ாடு 

 டந்த  கரம் எது? 

A) மும்டப 

B) புலே  

C) இந்துூா் 

D) பாி ாபா ் 

 54ஆவது அகிே இந்திய காவல்துளை ளடரக்டர் சஜனரல்கள் / இன்ஸ்சபக்டர் சஜனரல்கள் மா ாடு, 

டிெ.6-8 வளர புநனவில்  டந்தது. அறிவியல் மற்றும் தடயவியல் அடிப்பளடயிோன விொரளை & 

சதாழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் இயங்கும் காவல்துளை என்பது இந்த மா ாட்டின் கருப்சபாருளாகும். 

3  ாள்  ளடசபற்ை இம்மா ாட்டின்நபாது இதுொர்ந்த பல்நவறு அமர்வுகள்  ளடசபற்ைன. உள்துளை 

அளமச்ெரும் காவல்துளையின் உயரதிகாரிகளுடன் அமர்வுகளள  டத்தினார். 

10. TRIFEDஇன் முதன்ளம வடிவளமப்பு ஆநோெகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) லோஹி ் பாே் 

B) JJ வேயா 

C) நீ ா லுே்ோ 

D) ா ்ீது பபாி  

 இந்திய பழங்குடி ளகவிளனப்சபாருட்கள் மற்றும் கோொரத்ளத நமம்படுத்துவதற்காக ரீத்து சபரி 

வடிவளமப்புகளுடனான இளைளவ பழங்குடியினர் இந்தியா (Tribes India) அறிவித்துள்ளது. 117 

தனித்துவமான அங்காடிகளள ‘Tribes India’ என்ை நிறுவனப்சபயரில் TRIFED நிறுவியுள்ளது. இது, 

 ாடுமுழுவதும் அளமந்துள்ளது. இது பழங்குடி ளகவிளனஞர்களுக்கு அவர்களின் தயாரிப்புகளள 

ெந்ளதப்படுத்துவதற்கும் நமம்படுத்துவதற்குமான ஒரு தளத்ளத வழங்குகிைது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ‘மகாகவி’ பாரதியாரின் 138ஆவது பிைந்த ாள் (11-12-1882). 

 ஆசியாவிநேநய முதன்முளையாக சென்ளன எழும்பூர் அரசு குழந்ளதகள் ே மருத்துவமளனயில், 

மருந்து, மாத்திளர இல்ோத இயற்ளக மருத்துவ முளையில் குழந்ளதகளுக்கான சிகிச்ளெமுளை 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மனித உரிமமகள் நாள் ககாண்டாடப்படும் தததி எது? 

A) டிசம்பர் 7 

B) டிசம்பர் 8 

C) டிசம்பர் 9 

D) டிசம்பர் 10  

 ஐ.நா அமை, 1948ஆம் ஆண்டு டிச.10ஆம் நாளன்று உலக மனித உரிமமகள் தபரறிக்மக என உலக 

மக்கள் அமனைருக்குமான ைாழ்வுரிமமகமள தபரறிவிப்பு கசய்தது. அந்நாமளக் குறிக்கும் ைமகயில் 

ஆண்டுததாறும் டிச.10ஆம் தததி உலக நாடுகள் அமனத்தாலும் ‘சர்ைததச மனித உரிமமகள் நாள்’ 

ககாண்டாடப்படுகிறது. “Youth Standing Up for Human Rights” என்பது நடப்பாண்டில் (2019) ைரும் 

இந்நாளுக்கான கருப்கபாருளாகும். 

2.நடப்பாண்டுக்கான (2019) மனித தமம்பாட்டுக் குறியீட்டில் இந்தியாவின் தரநிமல என்ன? 

A) 95 

B) 117 

C) 129  

D) 125 

 ஐ.நா தமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் அறிக்மகயின்படி, நடப்பாண்டு (2019) மனித தமம்பாட்டுக் குறியீட்டில், 

189 நாடுகளுள் இந்தியா ஓரிடம் முன்தனறி 129ஆைது இடத்மதப் பிடித்துள்ளது. கடந்த 2005-2016 

ைமர இந்தியாவில் சுமார் 27.1 தகாடி மக்கள், ைறுமமயிலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளதாக ஐ.நா ைளர்ச்சித் 

திட்டத்தின் இந்தியப் பிரதிநிதியான த ாதகா தநாதடா கதரிவித்துள்ளார். 

 குடிமக்களின் ஆயுட்காலம், கல்வி மற்றும் நலைாழ்வுப் பாதுகாப்பில் ஏறக்குமறய முப்பதாண்டுகால 

ைளர்ச்சியின் காரணமாக, இந்தியாவில் நிமலயான முன்தனற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் 

ைறுமம, வியத்தகு அளவுக்கு குமறந்துள்ளது. மனிதைள தமம்பாட்டுக் குறியீட்டின்படி, தைகறந்த 

பிராந்தியமும் இந்தியாமை தபான்ற விமரைான மனிதைளர்ச்சிமய அமடயவில்மல. 

3.150 இரஞ்சி தபாட்டிகளில் விமளயாடிய முதல் இந்தியர் யார்? 

A) சரய்ரரஜ் பகுத்துலே 

B) அலமரே் முசும்தரர் 

C) வரசிம் ஜரபர்  

D) லதலவந்திர புந்லதேர 

 மூத்த கதாடக்க ஆட்டக்காரரான ைாசிம் ஜாபர் டிச.9 அன்று இந்திய கிரிக்ககட் ைரலாற்றில் 150 இரஞ்சி 

தபாட்டிகளில் பங்தகற்ற முதல் வீரராக ஆனார். கடந்த ஈராண்டுகளாக சாம்பியன் பட்டத்மத கைன்ற 

129 
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விதர்பா அணியின் முக்கிய அங்கமாக விளங்கிைரும் மகாராஷ்டிராமைச் தசர்ந்த 41 ையதான இைர், 

ஆந்திராவுக்கு எதிரான குரூப் A தபாட்டியில் கதாடக்க ஆட்டக்காரராக களமிறங்கியதபாது இந்த அரிய 

சாதமனமய நிகழ்த்தினார். 

 இந்தியாவின் முன்னாள் கதாடக்க ஆட்டக்காரரான இைர், 20000 இரன்கமள கடப்பதற்கு இன்னும் 

853 இரன்கதள உள்ளது. ஜாபமரத் கதாடர்ந்து மும்மபக்காக ஆடிைரும் மத்தியபிரததச கதாடக்க 

ஆட்டக்காரரான தததைந்திர புந்ததலா (145 தபாட்டிகள்) மற்றும் அஸ்ஸாம் அணிக்காக விமளயாடி 

ைரும் அதமால் முசும்தார் (136 தபாட்டிகள்) ஆகிதயார் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளனர். 

4.நடப்பாண்டுக்கான ‘கங்காதர் ததசிய விருமத’ப் கபறவுள்ளைர் யார்? 

A) அலசரக் சக்ரதரர் 

B) சூர்யகுமரர் பரண்லே 

C) பூே்சந்த் குப்தர 

D) விஸ்வநரத் பிரசரத் திவரரி  

 சம்பல்பூர் பல்கமலக்கழகத்தின் 53ஆைது நிறுைன நாள் ககாண்டாட்டத்தின்தபாது, பிரபல ஹிந்திக் 

கவிஞர் விஸ்ைநாத் பிரசாத் திைாரிக்கு, மதிப்புமிக்க, ‘கங்காதர் ததசிய விருது’ ைழங்கப்படவுள்ளது. 

`50,000 கராக்கப்பரிசு, சால்மை மற்றும் பாராட்டுப் பத்திரம் ஆகியைற்மறக்ககாண்ட இந்த விருது 

ஜனைரி மாதத்தில் திைாரிக்கு ைழங்கப்படும். ஒடிசாவின் புகழ்கபற்ற கவிஞரான கங்காதர் கமரின் 

நிமனைாக நிறுைப்பட்ட இந்த விருது, 1991ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்தைார் ஆண்டும் ததசிய அளவில் 

புகழ்கபற்ற கவிஞர் ஒருைருக்கு ைழங்கப்பட்டு ைருகிறது. 

5.நடப்பாண்டில் (2019) FICCI ARISE மாநாட்மட ஏற்பாடு கசய்த நகரம் எது? 

A) குருகிரரம் 

B) லசரனிபே் 

C) புது திே்ேி  

D) நநரய்ேர 

 டிசம்பர் 9-10 ஆகிய தததிகளில், “Future Ready Learners and Schools” என்ற கருப்கபாருளுடன் புது 

தில்லியில் FICCI ARISE மாநாடு நமடகபற்றது. பள்ளிக்கல்வி கதாடர்புமடய FICCI ARISE மாநாட்மடத் 

கதாடங்கிமைத்த குடியரசு துமணத்தமலைர் முப்பைரப்பு கைங்மகயா, மதிப்பு-அடிப்பமடயிலான 

கல்விக்கு அப்தபாது அமழப்புவிடுத்தார். கல்வி என்பது கைறும் தைமலைாய்ப்புக்காக மட்டுமல்ல, தனி 

நபர்கள் மற்றும் சமூகத்தின் அதிகாரம் மற்றும் அறிகைாளி ஆகியைற்றிற்காகவும் உள்ளது என்றார்.  

 மாணாக்கரிமடதய கபாறுமம, தநர்மம, மரியாமத, சகிப்புத்தன்மம மற்றும் மனிதாபிமானம் தபான்ற 

மதிப்புகமள ைளர்ப்பமதயும் அைர் ைலியுறுத்தி கூறினார். 
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6.எண்கணய் மற்றும் எரிைாயு துமறயில் இந்தியாவில் MSME சூழலமமப்மப தமம்படுத்துைதற்காக 

NSIC மற்றும் Aramco இமடதய ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மககயழுத்தாகியுள்ளது. Aramco, எந்த 

நாட்மடச் தசர்ந்தது? 

A) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

B) சவுதி அலரபியர  

C) இரஷ்யர 

D) இஸ்லரே் 

 எண்கணய் மற்றும் எரிைாயு துமறயில் இந்தியாவில் குறு, சிறு & நடுத்தர நிறுைனங்கள் (MSME) 

சூழலமமப்மப தமம்படுத்துைதற்காக ததசிய சிறுகதாழில்கள் கழகத்துக்கும் சவுதி அராம்தகாவுக்கும் 

(ஆசியா) இமடதய ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மககயழுத்தாகியுள்ளது. இது, இந்திய MSMEகள் 

விற்பமனயாளர்களாக அங்கீகாரம்கபற ைழிைகுக்கும். 

 சவுதி அராம்தகா என்பது சவுதி அதரபியாமைச் தசர்ந்த ஒரு ததசிய கபட்தராலியம் மற்றும் இயற்மக 

எரிைாயு நிறுைனமாகும். இது, உலகின் மிகப்கபரிய எண்கணய் மற்றும் எரிைாயு நிறுைனமும் 

ைருைாயின் அடிப்பமடயில் உலகின் மிகப்கபரிய நிறுைனங்களுள் ஒன்றும் ஆகும். 

7.லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் திமரப்பட விமர்சகர்கள் சங்கத்தால் இந்த ஆண்டின் (2019) சிறந்த திமரப்படமாக 

அறிவிக்கப்பட்ட திமரப்படம் எது? 

A) Parasite  

B) The Irishman 

C) Leave No Trace 

D) IT Chapter 2 

 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் திமரப்பட விமர்சகர்கள் சங்கத்தால் இந்த ஆண்டின் (2019) சிறந்த திமரப்படமாக, 

‘Parasite’ திமரப்படம் ததர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளது. தமலும், இந்தத் திமரப்படத்தின் இயக்குநரான தபாங் 

ஜூன் த ா, இந்த ஆண்டின் (2019) சிறந்த இயக்குநராகவும் ததர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளார். 

8.உலகின் முன்னணி விமளயாட்டுசார்ந்த சுற்றுலாத்தலமாக ததர்வுகசய்யப்பட்டுள்ள இடம் எது? 

A) துபரய் 

B) பியூனஸ் ஏர்ஸ் 

C) அபுதரபி  

D) பரேி 

 அபுதாபி கதாடர்ச்சியாக ஏழாைது முமறயாக உலகின் முன்னணி விமளயாட்டுசார்ந்த சுற்றுலாத் 

தலமாக ததர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஓமனின் மஸ்கட்டில் நமடகபற்றுைரும் 26ஆைது உலக பயண 

விருதுகள் நிகழ்வில் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டது. நடப்பாண்டில் (2019) விமளயாட்டுசார் சுற்றுலாவின் 

முதல் தர இலக்காக அபுதாபி உள்ளது. 
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 அது, 2017 மற்றும் 2018ஆம் ஆண்டில் FIFA உலகக்தகாப்மப, AFC ஆசியதகாப்மப-2019, சிறப்பு 

ஒலிம்பிக் உலக விமளயாட்டுகள்-2019, ஐக்கிய அரபு அமீரக சுற்றுப்பயணத்தின் முதல் பதிப்பு மற்றும் 

பிதரசில் மற்றும் கதன்ககாரியாவுக்கு இமடதயயான சர்ைததச நட்பு தபாட்டி தபான்ற பல்தைறு சிறந்த 

விமளயாட்டு நிகழ்வுகமள அபுதாபி நடத்தியுள்ளது. 

9.அண்மமயில், எந்த சர்ைததச அமமப்பின் தமல்முமறயீட்டு நீதிமன்றம் மூடப்பட்டது? 

A) உேக வர்த்தக அமமப்பு (WTO)  

B) அமனத்துேக நீதிமன்றம் 

C) உணவு மற்றும் லவளரண்மம அமமப்பு 

D) UNESCO 

 உறுப்பினர்களின் ைர்த்தக சிக்கல்கமளத்தீர்க்கும் அமமப்பாக கசயல்படும் உலக ைர்த்தக அமமப்பின் 

தமல்முமறயீட்டு நீதிமன்றம் அகமரிக்காைால் 2019 டிச.9 அன்று மூடப்பட்டது. ஏழு உறுப்பினர்கமளக் 

ககாண்ட இந்த அமமப்பு, கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் மூன்று உறுப்பினர்கமளக்ககாண்ட குழுைாக 

சுருக்கப்பட்டது; தற்தபாது, இது, அகமரிக்காைால் முற்றிலும் தடுக்கப்பட்டது. உலக ைர்த்தக அமமப்பின் 

தமல்முமறயீட்டு அமமப்பு இல்லாமல், சிக்கல்களுக்கான தீர்வு, 1995ஆம் ஆண்டுக்கு முந்மதய GATT 

(கட்டண வீதங்கள் மற்றும் ைணிகம் கதாடர்பான கபாதுைான ஒப்பந்தம்) நிமலக்குத் திரும்பும். 

10.பாரதி ஏர்கடல், அண்மமயில் எந்த இந்திய நகரத்தில், Wi-Fi அமழப்மப அறிமுகப்படுத்தியது? 

A) புது திே்ேி  

B) புலன 

C) மும்மப 

D) மைதரரபரத் 

 பாரதி ஏர்கடல் தனது சந்தாதாரர்களுக்காக Wi-Fi அமழப்பு தசமைமய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

தற்தபாது தில்லி தமலநகரப் பகுதியில் அறிமுகம் கசய்யப்பட்டுள்ள இந்தச்தசமை, படிப்படியாக மற்ற 

நகரங்களிலும் கசயல்படுத்தப்பட்டு ைருகிறது. கூடுதல் கட்டணம் ஏதும் ைசூலிக்காமல் உள்ைரும் 

அமழப்பு தசமைகமள கணிசமான அளவுக்கு இந்தச் தசமை தமம்படுத்தும். ஏர்கடல் திறன்தபசி 

ைாடிக்மகயாளர்களுக்கு குரலமழப்பு அனுபைத்மத தமம்படுத்துைதத (குறிப்பாக அைர்கள் வீட்டிற்குள் 

இருக்கும்தபாது) ஏர்கடல் Wi-Fiஇன் தநாக்கமாகும். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ததசிய சணல் ைாரியம், கசன்மனயில், டிச.12-16 ைமர ஐந்து நாள் சணல் கபாருட்கள் கண்காட்சிமய 

நடத்துகிறது. தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, கதலுங்கானா, தமற்குைங்கம் தபான்ற இந்தியாவின் பல்தைறு 

மாநிலங்கமளச் தசர்ந்த 27 சணல் கதாழில்முமனதைார், சுற்றுச்சூழலுக்குகந்த தங்களது சணல் 

உற்பத்திப்கபாருட்கமள அங்கு காட்சிப்படுத்தியுள்ளனர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சர்வதேச மலைகள் நாள் ககாண்டாடப்படும் தேதி எது? 

A) டிசம்பர் 10 

B) டிசம்பர் 12 

C) டிசம்பர் 13 

D) டிசம்பர் 11  

 மலைகலைப் பாதுகாப்பலேயும், மலையகங்களில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்லகத்ேரத்லே தமம்படுத்து 

-வலேயும், மலையின் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பலேயும் தநாக்கமாகக்ககாண்டு ஒவ்தவார் ஆண்டும் 

டிச.11 அன்று சர்வதேச மலைகள் நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது. “Mountains Matter for Youth” என்பது 

நடப்பாண்டில் (2019) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபாருைாகும். 

2.இந்திய கோல்லியல் ஆய்வகத்ோல் எத்ேலன “கட்டாயம் பார்க்க தவண்டிய நிலனவுச் சின்னங்கள்” 

அலடயாைம் காணப்பட்டுள்ைன? 

A) 101 

B) 156 

C) 138  

D) 142 

 இந்திய கோல்லியல் ஆய்வகமானது (ASI) 138 நிலனவுச்சின்னங்கலை ‘கட்டாயம் பார்க்க தவண்டிய 

நிலனவுச்சின்னங்கள்’ என அலடயாைங்கண்டுள்ைது. இத்ேகவல்கள், ASIஇன் ‘Must See’ ேைத்தில் 

பார்லவக்கு உள்ைன. இந்தியாவில் 38 UNESCO உைக பாரம்பரிய ேைங்கள் உள்ைன; அதில் 30 

கைாசார ேைங்களும், 7 இயற்லக ேைங்களும் மற்றும் 1 கைப்பு-அம்ச ேைமும் அடங்கும். 

 அதிக எண்ணிக்லகயிைான உைக பாரம்பரிய ேைங்கள் ககாண்டுள்ை நாடுகளின் வரிலசயில் 

இந்தியா, ஆறாவது இடத்தில் உள்ைது. முப்பத்கேட்டில் நிலனவுச்சின்னங்கள், கட்டிடங்கள் மற்றும் 

குலககள் உள்ளிட்ட 22 கைாசார ேைங்கள் ASIஇன் பாதுகாப்பின்கீழ் உள்ைன. 

3.காைநிலை மாற்ற கசயல்திறன் குறியீட்டில், இந்தியா அலடந்துள்ை ேரநிலை என்ன? 

A) 9  

B) 7 

C) 8 

D) 12 

 ஸ்கபயினின் மாட்ரிட்டில் நடந்ே COP25 காைநிலை உச்சிமாநாட்டில், டிசம்பர்.10 அன்று கவளியிடப்பட்ட 

நடப்பாண்டுக்கான (2019) காைநிலை மாற்ற கசயல்திறன் குறியீட்டின் உயர்பிரிவில் இந்தியா 

138 
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ஒன்போவது இடத்தில் உள்ைது. இந்ேப்பட்டியலில் முேல் பத்து இடங்களுக்குள் இந்தியா இடம்கபறுவது 

இதுதவ முேல்முலறயாகும். 

 இந்தியாவில் ேனிநபர் உமிழ்வு மற்றும் பயன்படுத்ேப்படும் ஆற்றலின் ேற்தபாலேய அைவுகள் பசுலம 

இல்ை வாயு உமிழ்வு மற்றும் ஆற்றல் பயன்பாட்டு வலககளுக்கு ஒப்பீட்டைவில் குலறவாகதவ 

உள்ைன. இந்திய அரசாங்கத்லே புலேபடிவ எரிகபாருள் சார்பிலிருந்து கவளிதயறுவேற்கான ஒரு 

கசயல்திட்டத்லே உருவாக்குவேற்கும் இந்ே அறிக்லக பரிந்துலரக்கிறது. 

4. ‘Iron Union-12’ என்பது அகமரிக்காவுக்கும் எந்ே நாட்டுக்கும் இலடதயயான கூட்டு இராணுவப்பயிற்சி? 

A) இந்தியர 

B) சீனர 

C) ஈரரன் 

D) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE)  

 ‘Iron Union-12’ என்னும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) மற்றும் அகமரிக்காவின் ேலரப்பலடகளுக்கு 

இலடயிைான கூட்டு இராணுவப்பயிற்சியானது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ேலரப்பலடத் ேைபதி தமஜர் 

கஜனரல் சதை முகமது சதை அல் அமிரி மற்றும் அகமரிக்க இராணுவத்ேைபதி கைப்டினன்ட் கஜனரல் 

கடர்ரி கபகரல் ஆகிதயார் முன்னிலையில் டிச.10 அன்று கோடங்கியது. இரு நாடுகளுக்கிலடயில் தபார் 

திறன் மற்றும் உத்திசார் நிபுணத்துவத்லே தமம்படுத்துவலே இது தநாக்கமாகக்ககாண்டுள்ைது. 

5.13ஆவது கேற்காசிய விலையாட்டுகளின் பேக்கப்பட்டியலில் முேலிடம் பிடித்ே நாடு எது? 

A) சீனர 

B) நநபரளம் 

C) இந்தியர  

D) ஜப்பரன் 

 13ஆவது கேற்காசிய விலையாட்டுப் தபாட்டிகள், டிச.10 அன்று தநபாைத்தில் நிலறவலடந்ேன. இதில், 

174 ேங்கம், 93 கவள்ளி மற்றும் 45 கவண்கைங்கள் உட்பட கமாத்ேம் 312 பேக்கங்கலை லகப்பற்றி 

இந்தியா புதிய சாேலனயுடன் முேலிடத்லேப்கபற்றது. தநபாைம், 206 பேக்கங்களுடன் இரண்டாவது 

இடத்திலும், இைங்லக 251 பேக்கங்களுடன் மூன்றாவது இடத்லேயும் கபற்றன. 

 இந்திய அணி கோடர்ந்து 13ஆவது முலறயாக கேற்காசிய தபாட்டிகளில் முேலிடத்லேப் கபற்றுள்ைது. 

1984ஆம் ஆண்டில் கேற்காசிய விலையாட்டுப் தபாட்டிகள் நிறுவப்பட்டதிலிருந்து, ஒவ்தவார் ஆண்டும், 

இந்தியா, முேலிடம் பிடித்து வருவது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

6.பன்னாட்டு இயற்லகப் பாதுகாப்புச் சங்கமானது, அண்லமயில், எத்ேலன உயிரினங்கலை அேன் 

அச்சுறுத்ேநிலைச் சிறப்பினங்களின் (Threatened Species) பட்டியலில் தசர்த்துள்ைது? 

A) 840   B) 640 

C) 1240   D) 1840  
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 பன்னாட்டு இயற்லகப் பாதுகாப்புச் சங்கமானது (IUCN) அேன் புதுப்பிக்கப்பட்ட, “அச்சுறுத்ேநிலைச் 

சிறப்பினங்களின்” பட்டியலில் சுமார் 1840 புதிய உயிரினங்கலைச் தசர்த்துள்ைது. இந்ேப் பட்டியல், 

அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் ோவரங்கள் மற்றும் விைங்குகளின் பட்டியலைக் குறிக்கிறது. ேற்தபாது, 

அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் முப்போயிரத்திற்கும் தமற்பட்ட உயிரினங்கள் இந்ேப் பட்டியலில் உள்ைன.  

 இந்ேக்குழு ேனது புதுப்பிக்கப்பட்ட சிவப்புப்பட்டியலை, ஸ்கபயினின் மாட்ரிட்டில் நலடகபற்ற COP25 

காைநிலை மாநாட்டிற்கு இலடதய கவளியிட்டது. IUCN, வரும் 2020ஆம் ஆண்டில், இரண்டு சர்வதேச 

கூட்டங்கலை நடத்ேவுள்ைது. அதில் முேைாமாவது ஜூன் மாேத்தின்தபாது பிரான்ஸின் மர்தசயிலும் 

இரண்டாமாவது அக்தடாபரில், சீனாவிலுள்ை குன்மிங்கிலும் நலடகபறும். 

7.இந்தியா திறன் அறிக்லகயின்படி, எந்ே மாநிைத்தில், தவலைக்குச் கசல்லும் திறனுடன் அதிகம் தபர் 

உள்ைனர்? 

A) குஜரரத் 

B) நகரளர 

C) மகரரரஷ்டிரர  

D) ததலுங்கரனர 

 டிச.9 அன்று இந்திய கோழில்துலற கூட்டலமப்பு (CII) அகிை இந்திய கோழில்நுட்பக் கல்விக்கழகம் 

(AICTE) ஐ.நா தமம்பாட்டுத்திட்டம் மற்றும் இந்திய பல்கலைக்கழகங்கள் சங்கம் ஆகியலவ இலணந்து 

இந்தியா திறன் அறிக்லக என்றகவான்லற கவளியிட்டன. இந்ே அறிக்லக, தவலைக்குச்கசல்லும் 

திறன்பலடத்ே குடிமக்களின் நிலைகுறித்ே ேகவலை வழங்குகிறது. 

 தவலைவாய்ப்பு கிலடப்பேன் அடிப்பலடயில் நகரங்கலையும் இது ேரவரிலசப்படுத்தியுள்ைது. 28 

மாநிைங்கள் மற்றும் ஏழு யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ை 35 கல்விநிறுவனங்கலைச்தசர்ந்ே மூன்று 

இைட்சத்துக்கும் தமற்பட்டவர்களிடம் எடுக்கப்பட்ட ஒரு கணக்ககடுப்பின் அடிப்பலடயில் இவ்வறிக்லக 

ேயாரிக்கப்பட்டுள்ைது. இந்ே அறிக்லகயின்படி, தவலைக்குச்கசல்லும் திறன் பலடத்ேவர்களுள் அதிகம் 

தபர் மகாராஷ்டிரா மாநிைத்திலும், மகாராஷ்டிராலவத்கோடர்ந்து ேமிழ்நாடு மற்றும் உத்ேரபிரதேச 

மாநிைத்திலும் உள்ைனர். 

8.கிகரட்டா ேன்கபர்க், அமினாடூ லைேர், குதவா ஜுவான்மீ மற்றும் தடவி தகாகபனாவா யதனாமாமி 

ஆகிதயார் நடப்பாண்டுக்கான வாழ்வாோர உரிலம விருலே கவன்றுள்ைனர். இந்ே விருது நிறுவப்பட்ட 

ஆண்டு எது? 

A) 1989 

B) 1991 

C) 1980  

D) 1987 

 கிகரட்டா ேன்கபர்க் (காைநிலை மாற்றத்திற்கு எதிரான தபாராட்டத்திற்காக) , அமினாடூ லைேர் 

(தமற்கு சகாராவின் விடுேலைக்கான முயற்சிகளுக்காக), குதவா ஜுவான்மீ (சீனாவில் கபண்ணுரி 
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-லமகளுக்காக 25 ஆண்டுகைாக பணியாற்றியேற்காக) மற்றும் தடவி தகாகபனாவா யதனாமாமி 

(பழங்குடிகளின் உரிலமகள் & நிைங்கலைப் பாதுகாப்பேற்கான முயற்சிகளுக்காக) ஆகிதயாருக்கு 

நடப்பாண்டுக்கான (2019) வாழ்வாோர உரிலம விருலே (Right Livelihood Award) வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

9.சமூக பாதுகாப்புக் குறியீடு மதசாோ-2019, அண்லமயில், மக்கைலவயில் ோக்கல் கசய்யப்பட்டது. 

இந்தியாவில் பணியாற்றும் எந்ே வலக கோழிைாைர்களுக்கு இம்மதசாோ உேவும்? 

A) சமூக நசவையரளர்கள் 

B) அரசு ஊழியர்கள் 

C) அவமப்புசரரர ததரழிலரளர்கள்  

D) ESIC ததரழிலரளர்கள் 

 டிச.11 அன்று, சமூக பாதுகாப்பு குறியீடு மதசாோ மக்கைலவயில் ோக்கல் கசய்யப்பட்டது. இம்மதசாோ 

நாட்டிலுள்ை 50 தகாடி கோழிைாைர்களின் சமூக பாதுகாப்லப உறுதிகசய்கிறது. மருத்துவ பாதுகாப்பு, 

ஓய்வூதியம், இறப்பு மற்றும் ஊனமுற்தறார் சலுலககள் தபான்ற சலுலககலை பூர்த்திகசய்வேற்கான 

சமூக பாதுகாப்பு நிதியத்லே அலமப்பேற்கு இம்மதசாோ முன்கமாழிகிறது. இது, கபருநிறுவன சமூக 

கபாறுப்புணர்வு நிதிலயத் திரட்டவும், அேலன அலமப்புசாரா துலறக்குத் திருப்பவும் உேவும். 

10. திவால் மற்றும் கநாடித்துப்தபாேல் (இரண்டாவது திருத்ேம்) மதசாோ-2019, அண்லமயில், இந்திய 

அரசாங்கத்ோல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இந்திய கபாருைாோரத்தின் எந்ேத் துலறலய லகயாளுவேற்காக 

இந்திய வங்கிகள் சங்கம் கோடங்கப்பட்டது? 

A) உட்கட்டவமப்பு 

B) நபரக்குைரத்து 

C) ைங்கித்துவை  

D) திைரலரன துவைகள் 

 திவால் மற்றும் கநாடித்துப்தபாேல் சட்ட விதி, 2016இல் திருத்ேங்கலை தமற்ககாள்ை ஏதுவாக, திவால் 

& கநாடித்துப்தபாேல் சட்ட (2ஆவது திருத்ே) மதசாோ, 2019க்கு மத்திய அரசு ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 

கோழில் கசய்வலே தமலும் எளிலமயாக்கும் வலகயிலும், திவால் நிலைலய உறுதிகசய்வேற்கான 

நடவடிக்லககளின்தபாது ஏற்படும் இலடயூறுகலை கலையவும், இந்ேச் சட்டவிதிகளின் தநாக்கத்லே 

நிலறதவற்றவும் இந்ேச் சட்டத்திருத்ேம் வலககசய்கிறது. 

 திவால் மற்றும் கநாடித்துப்தபாேல் சட்டம் 2016இன் 5 (12), 5 (15), 7, 11, 14, 16 (1), 21 (2), 23 (1), 29A, 

227, 239, 240ஆவது பிரிவுகலை திருத்துவதுடன், 32A என்ற புதிய பிரிலவ தசர்ப்பதே இந்ேச் சட்டத் 

திருத்ேத்தின் தநாக்கமாகும். 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                    2019 டிசம்பர்  14 & 15  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மத்திய சமற்கிருத பல்கலைக்கழக மசசோதோவின்கீழ் எத்தலை நிகர்நிலை சமற்கிருத பல்கலைகள்., 

மத்தியப் பல்கலைக்கழகங்களோக மோற்றப்படும்? 

A) 2 

B) 3  

C) 4 

D) 5 

 மத்திய சமற்கிருத பல்கலைக்கழகங்கள் மசசோதோ, 2019 ஆைது மக்களலையில் நிலறசைற்றப்பட்டது. 

இம்மசசோதோவின்கீழ், நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்களோக தற்சபோது இயங்கிைரும் மூன்று சமற்கிருத 

பல்கலைகழகங்கள் மத்தியப் பல்கலைக்கழகங்களோக மோற்றப்படவுள்ளை. 

 இதைடிப்பலடயில் தில்லியில் உள்ள இரோஷ்ட்ரிய சமற்கிருத சன்ஸ்தோன், ஸ்ரீ ைோல்பகதூர் சோஸ்திரி 

இரோஷ்ட்ரிய சமற்கிருத வித்யோபீடம் மற்றும் திருப்பதியில் உள்ள இரோஷ்ட்ரிய சமற்கிருத வித்யோபீடம் 

ஆகிய மூன்று நிகர்நிலைப்பல்கலைக்கழகங்கள் மத்தியப் பல்கலைக்கழகங்களோக மோற்றப்படும். 

2.பரிைோரோ, தைோைோரோ மற்றும் சித்தி ஆகிய மூன்றும், இந்தியோவின் எந்த மோநிைத்லதச் சசர்ந்த பட்டியல் 

பழங்குடியிைர் பிரிவுகளோகும்? 

A) தெலுங்கானா 

B) செ்ெீஸ்கா் 

C) மகாராஷ்டிரா 

D) கா்நாடகா  

 2019 டிசம்பர் 12 அன்று, அரசியைலமப்பு (பட்டியல் பழங்குடியிைர்) ஆலை (இரண்டோமோைது திருத்தம்) 

மசசோதோைோைது குரல் ைோக்ககடுப்பு மூைம் மோநிைங்களலையில் நிலறசைற்றப்பட்டது. இந்த மசசோதோ, 

கர்நோடகத்தின் பட்டியல் பழங்குடியிைர் பட்டியலில், தரைோடு மற்றும் கபைகோவி மோைட்டங்கலளச் 

சசர்ந்த பரிைோரோ, தைைோரோ மற்றும் சித்தி ஆகிய மூன்று பழங்குடியிை சமூகத்லத இலைப்பதற்கு 

அரசியைலமப்பு (பட்டியல் பழங்குடியிைர்) ஆலை,1950இல் திருத்தத்லத சமற்ககோள்ள விலழகிறது. 

இந்த மசசோதோலை பழங்குடியிைர் விைகோரங்கள் அலமச்சகத்தின் இலையலமச்சர் சரணுகோ சிங் 

சோருதோ, மோநிைங்களலையில் தோக்கல் கசய்தோர். 

3.ஐசரோப்பிய ஒன்றியத்தின் 2050ஆம் ஆண்டு கோைநிலை சமநிலை ஒப்பந்தத்திலிருந்து அண்லமயில் 

விைகிய நோடு எது? 

A) எெ்ெியயாப்பியா 

B) சூடான்   

C) கிாீஸ் 

D) யபாலந்து  
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 ைரும் 2050ஆம் ஆண்டுக்குள் தங்களது நோடுகளில் கைளிசயற்றப்படும் கரியமிை ைோயுவின் (CO2) 

அளலையும், கோற்றிலிருந்து நீக்கப்படும் அவ்ைோயுவிைளலையும் சமன்படுத்துைதற்கோை ஒப்பந்தத்லத 

ஐசரோப்பிய ஒன்றித்தில் உள்ள நோடுகள் டிச.13 அன்று சமற்ககோண்டை. எனினும், அந்த ஒப்பந்தத்லதப் 

பின்பற்ற, உறுப்புநோடோை சபோைந்து மறுத்துவிட்டது. 

 80% அதன் எரிசக்திக்கு நிைக்கரிலயசய நம்பியுள்ள கோரைத்தோல் சபோைந்து, இவ்கைோப்பந்தத்லதப் 

பின்பற்ற மறுப்பு கதரிவித்துள்ளது. திட்டத்தின்படி, கரியமிைைோயுவின் உமிழ்லைக்குலறக்க நீண்ட 

கோை அைகோசம் கபறும் ைலகயில், திட்ட நிலறசைற்ற கோைக்ககடுலை 2070ஆம் ஆண்டோக நீட்டிக்க 

சபோைந்து சகோரியது. ஆைோல், கநதர்ைோந்து சபோன்ற உறுப்புநோடுகள், சபோைந்தின் சகோரிக்லகக்கு 

மறுப்பு கதரிவித்த கோரைத்தோல், சபோைந்து, இந்த ஒப்பந்தத்லதவிட்டு கைளிசயறியது. 

4.சபோர்ப்ஸின் நடப்போண்டுக்கோை (2019) உைகின் மிகவும் ஆற்றல்ைோய்ந்த 100 கபண்களின் பட்டியலில் 

முதலிடம் பிடித்தைர் யோர்? 

A) நான்சி தபயலாசி 

B) உா்சுலா வான் தடா் யலயன் 

C) ஏஞ்சலா தமா்க்தகல்  

D) கிறிஸ்டின் லகாா்ட் 

 உைகின் மிகவும் ஆற்றல்ைோய்ந்த 100 கபண்களின் பட்டியலை ‘Forbes’ இதழ் கைளியிட்டுள்ளது. 

இந்தப் பட்டியலில் கதோடர்ந்து 9ஆைது ஆண்டோக கெர்மனி பிரதமர் ஏஞ்சைோ கமர்க்ககல் முதலிடத்தில் 

உள்ளோர். இந்தப் பட்டியலில் இடம்கபற்றுள்ள பிற முக்கிய கபண் அரசியல் தலைைர்களுள் அைர் 

முதலிடத்தில் உள்ளோர். 

 சபோர்ப்ஸ் இதழ் பட்டியலின் பதிைோறு ஆண்டுகோை ைரைோற்றில் பதிைோன்கு முலற ஏஞ்சைோ கமர்க்ககல் 

இடம்கபற்றுள்ளோர். அகமரிக்க அதிபர் டிரம்பிற்கு ஆதரைோக நின்றதற்கோகவும், ஒரு மில்லியனுக்கும் 

அதிகமோை சிரிய அகதிகலள கெர்மனிக்குள் அனுமதித்ததற்கோகவும் அைர் சபோற்றப்படுகிறோர். 

5. TIME இதழோல், “2019ஆம் ஆண்டின் சிறந்த நபர்” எை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளைர் யோர்? 

A) விராட் யகாலி 

B) பாப் ஐகா் 

C) கிதரட்டா ென்தபா்க்  

D) லீப்ரான் யேம்ஸ் 

 TIME என்னும் கசய்தி இதழ், இளம் கோைநிலை ஆர்ைைரோை கிசரட்டோ தன்கபர்க்லக, “நடப்போண்டின் 

(2019) சிறந்த நபர்” எை அறிவித்துள்ளது. 150 நோடுகலளச் சசர்ந்த மில்லியன் கைக்கோை மக்கலள 

கோைநிலை மோற்றத்லத எதிர்த்து ஊக்கப்படுத்தியதற்கோக அைர் கதரிவுகசய்யப்பட்டுள்ளோர். 

 2019ஆம் ஆண்டுக்கோை TIME இதழோல் ககளரவிக்கப்பட்ட பிற நபர்கள்: டிஸ்னியின் தலைலம நிர்ைோக 

அதிகோரி போப் ஐகர், “ஆண்டின் சிறந்த ைணிக நபர்” எை அறிவிக்கப்பட்டோர். US மகளிர் கோல்பந்து அணி, 

“ஆண்டின் சிறந்த தடகளம்” எை அறிவிக்கப்பட்டது. அகமரிக்கோவின் அரசோங்க ஊழியர்கள், “ஆண்டின் 
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சிறந்த போதுகோைைர்கள்” எை சதர்வு கசய்யப்பட்டைர். போடகர் லிஸ்ச ோ, “ஆண்டின் சிறந்த 

கபோழுதுசபோக்கு அம்சம்” எை சதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளோர். 

6.அண்லமயில் எந்தத் சததியில், சதசிய ஆற்றல் போதுகோப்பு நோள் (National Energy Conservation Day) 

இந்தியோவில் ககோண்டோடப்பட்டது? 

A) டிசம்பா் 12 

B) டிசம்பா் 13 

C) டிசம்பா் 14  

D) டிசம்பா் 15 

 சதசிய ஆற்றல் போதுகோப்பு நோளோைது ஒவ்சைோர் ஆண்டும் டிசம்பர் 14 அன்று ககோண்டோடப்படுகிறது. 

மத்திய எரிசக்தி அலமச்சகத்தின்கீழியங்கும் எரிசக்தித்திறன் பணியகமோைது (BEE) 1991ஆம் ஆண்டு 

முதல் ஒவ்சைோர் ஆண்டும் இந்நோலளய ககோண்டோட்டங்களுக்கு தலைலமதோங்குகிறது. ஆற்றல்திறன் 

மற்றும் போதுகோப்பின் முக்கியத்துைம் குறித்து விழிப்புைர்லை ஏற்படுத்தும் கபோருட்டு, 2019 டிச.9-14 

ைலர, சதசிய ஆற்றல் போதுகோப்பு ைோரத்லதயும் BEE அனுசரிக்கிறது. 

7.நகரோட்சி திடக்கழிவுகலள ைோங்குைதற்கும், விற்பதற்கும் கழிவு விற்பலை ைலைத்தளத்லத அறிமுகம் 

கசய்துள்ள முதல் நகரம் எது? 

A) தசன்னன  

B) புயன 

C) இந்துூா் 

D) புது ெில்லி 

 நகரோட்சி திடக்கழிவுகலள ைோங்குைதற்கும், விற்பதற்கும் கழிவு விற்பலை ைலைத்தளத்லத (https:// 

www.madraswasteexchange.com) அறிமுகம் கசய்துள்ள முதல் நகரமோக கசன்லை திகழ்கிறது. தங்கள் 

கழிவுகலள ஆன்லைனில் விற்க விரும்பும் குடியிருப்போளர்கள், கழிவுகலள ைோங்குைதற்ககை நகரம் 

முழுைதுமுள்ள 2,600 முகைர்கலள இதன்மூைம் கதோடர்புககோள்ள முடியும். “Madras Waste Exchange” 

என்பது ஒரு ைலைத்தள மற்றும் ஒரு கசயலியோகும். இது, கபோலிவுறு நகரம் திட்டத்தோல் கருத்தோக்கம் 

கசய்யப்பட்டு, வீட்டுைசதி & நகர்ப்புற விைகோர அலமச்சகத்தின் ஆதரவுடன் ைடிைலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

8.அண்லமயில், அல்ஜீரியோவில் நடந்த அதிபர் சதர்தலில் கைற்றிகபற்றைர் யோர்? 

A) அகமது னகெ் சலா 

B) அலி தபன்ஃப்லிஸ் 

C) அகமது ஓயாஹியா 

D) அப்தெல்மேிெ் தடபவுன் (Abdelmadjid Tebboune)  

 அண்லமயில் நடந்து முடிந்த அல்ஜீரிய அதிபர் சதர்தலில், முன்ைோள் பிரதமர் அப்கதல்மஜித் கடபவுன் 

கைற்றியோளரோக அறிவிக்கப்பட்டோர். இைருக்கு முன்ைர் அதிபரோக இருந்த அப்கதைோசிஸ் கபளகடப்லிகோ 
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(மக்கள் சபோரோடங்கலளத் கதோடர்ந்து கடந்த ஏப்ரல் மோதம் பதவி விைகிைோர்) அலமச்சரலையில், 

வீட்டுைசதி அலமச்சரோகவும் அைர் பணியோற்றிைோர். இம்முலற 58.15 சதவீத ைோக்குகலளப் கபற்றோர். 

9.புதிய தகைல் மற்றும் ஒலிபரப்பு கசயைோளரோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளைர் யோர்? 

A) பிரவீன் குமாா் 

B) இரவி மிட்டல்  

C) இராயேஷ் பூஷன் 

D) அமிெ் கயர 

 புதிய தகைல் மற்றும் ஒலிபரப்பு கசயைோளரோக இரவி மிட்டல், IAS நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். உயர்கல்வித் 

துலறயின் புதிய கசயைோளரோக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அமித் கசரலை அடுத்து, இரவி மிட்டல், இந்தப் 

பதவிக்கு ைந்துள்ளோர். இரவி மிட்டல், IAS (1986: பீகோர்), தற்சபோது நிதியலமச்சகத்தின் நிதி சசலைகள் 

துலறயில் சிறப்பு கசயைோளரோக பணியோற்றி ைருகிறோர். 

10.சதசிய பழங்குடிகள் நடைவிழோ நலடகபறவுள்ள நகரம் எது? 

A) ெிஸ்பூா் 

B) இராய்ப்பூா்  

C) தகால்கெ்ொ 

D) பாட்னா 

 சத்தீஸ்கர் மோநிைம் இரோய்ப்பூரில் மூன்று நோட்கள் சதசிய பழங்குடி நடைவிழோ நலடகபறவுள்ளது. இந்த 

விழோ, டிச.27 முதல் 29 ைலர நலடகபறவுள்ளது. இந்த நிகழ்வின் சபோது, பல்சைறு மோநிைங்கள் மற்றும் 

நோடுகலளச்சசர்ந்த கலைஞர்கள், தங்களின் போரம்பரிய உலடயில் அணிைகுத்துச் கசல்ைோர்கள். 

 23 மோநிைங்கலளச்சசர்ந்த 151 கலைக்குழுக்களின் 1,400 கலைஞர்களும், 6 நோடுகலளச்சசர்ந்த 

விருந்திைர் கலைஞர்களும் இதில் பங்சகற்கவுள்ளைர்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.உலக நலனில் ஆயுர்வேத அறிவியலின் பயன்கள் குறித்த கருத்தரங்கத்தத ஏற்பாடு செய்த நாடு எது? 

A) டேராடூன் 

B) ஹாித்வாா் 

C) புது தில்லி  

D) பஞ்ச்குலா 

 உலக நலனில் ஆயுர்வேத அறிவியலின் பயன்கள் குறித்த ஒரு கருத்தரங்கத்தத மத்திய AYUSH 

அதமச்ெகமானது சேளியுறவுத்துதற அதமச்ெகத்துடன் இதைந்து டிெம்பர் 11 அன்று புது தில்லியில் 

ஏற்பாடு செய்தது. ஆயுர்வேத & பாரம்பரிய மருத்துே முதறகதை உலகைவில் ஊக்குவிப்பதற்கான 

மத்திய AYUSH அதமச்ெகத்தின் உறுதிப்பாட்டுக்வகற்ப இது உள்ைது. 

 ஆயுர்வேதத்தில் வமற்சகாள்ைப்பட்ட வமம்படுத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி மற்றும் அண்தமய முன்வனற்றங்கள் 

குறித்த தகேல்கதை அதனத்து தூதர்கள் மற்றும் உயராதையர்களுக்கு ேழங்குேதத இந்தக் 

கருத்தரங்கம் வநாக்கமாகக்சகாண்டுள்ைது. பண்தடயகால ஆயுர்வேதத்தத பல்வேறு நாடுகளில் 

நிறுவுேதற்கான ொத்தியக்கூறுகதை ஆராய்ேதில், இந்த ஆளுதமகள் முக்கியப்பங்கு ேகிக்கும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

2.திஷா மவொதா, 2019ஐ, அண்தமயில் நிதறவேற்றிய மாநில ெட்டமன்றம் எது? 

A) ஆந்திரபிரடதசம்  

B) ட ாவா 

C) ம ாராஷ்டிரா 

D) டமற்கு வங் ம் 

 ‘திஷா’ மவொதா என்றதழக்கப்படும் “குற்றவியல் ெட்டத்திருத்த மவொதா”வுக்கு ஆந்திர அதமச்ெரதே 

ஒப்புதல் ேழங்கியது. சபண்கள் மற்றும் குழந்ததகளுக்கு எதிரான பாலியல் ேன்சகாடுதம ேழக்கின் 

விொரதைதய ஏழு வேதலநாட்களில் நிதறவுசெய்யவும், குற்றப்பத்திரிதக தாக்கல்செய்யப்பட்ட 14 

வேதலநாட்களில் நீதிமன்ற விொரதைதய நிதறவுசெய்யவும், ேழக்கின் தீர்ப்பு சதாடர்பான 

வமல்முதறயீட்தட 6 மாதங்களில் விொரிக்கவும் இந்த மவொதா ேழிேதக செய்கிறது. 

 முன்னதாக, ‘திஷா’ ெட்டத்துடன் வெர்த்து, இந்திய தண்டதனச்ெட்ட நதடமுதறகளில் 354 G மற்றும் 

354 F பிரிவுகதைச் வெர்க்கவும் அதமச்ெரதே ஒப்புதல் ேழங்கியுள்ைது. இதன் மூலம், சபண்கள் 

மற்றும் குழந்ததகதைப் பாலியல் ேன்சகாடுதமக்கு உட்படுத்துபேர்களுக்கு 21 வேதலநாள்களில் 

மரைதண்டதன ேழங்கவியலும். 
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3.உலகைாவிய சுகாதாரப் பாதுகாப்பு நாள் கதடப்பிடிக்கப்படும் வததி எது? 

A) டிசம்பா் 9 

B) டிசம்பா் 10 

C) டிசம்பா் 11 

D) டிசம்பா் 12  

 உலகின் எந்தப்பகுதியில் இருந்தாலும் ஒவ்சோருேருக்கும் மலிோன தரமான சுகாதாரப் பராமரிப்தப 

ேழங்கவேண்டும் என நாடுகளுக்கு முதன்முதலில் அதறகூேல் விடுத்த ஐக்கிய நாடுகள் அதேயின் 

ஒருமனதான தீர்மானம் நிதறவேறிய நாதை நிதனவுகூரும் விதமாக, ‘உலகைாவிய சுகாதாரப் 

பாதுகாப்பு நாள்’ ஒவ்வோர் ஆண்டும் டிெம்பர் 12 அன்று கதடப்பிடிக்கப்படுகிறது. “Keep the Promise” 

என்பது நடப்பாண்டில் (2019) ேரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருைாகும். 

4.அண்தமயில் காலமான ஜார்ஜ் லாரர், எந்தச் வெதேதய கண்டுபிடித்தேராோர்? 

A) தந்தி 

B) பே்டே ்குறியடீு (Barcode)  

C) டுவிே்ோ் 

D) மின்னஞ்சல் 

 பட்தடக்குறியீட்தட உருோக்குேதில் உதவியாக இருந்த அசமரிக்க சபாறியியலாைர் ஜார்ஜ் லாரர் 

தனது 94ஆம் ேயதில் காலமானார். அதனத்துத் தயாரிப்புக் குறியீடு (Universal Product Code) அல்லது 

பட்தடக் குறியீட்டின் (Barcode) இதை-கண்டுபிடிப்பாைராக அேர் அங்கீகரிக்கப்படுகிறார். 

 மில்லியன் கைக்கான தயாரிப்புகள் வெதேகள் மற்றும் பிற சபாருட்கதை அதடயாைங்காண்பதற்கு 

இப்பட்தடக்குறியீடு பயன்படுகிறது. IBMஇல் மின் சபாறியியலாைராக பணிபுரிந்தவபாது அேர் பட்தடக் 

குறியீட்தட உருோக்கினார். இந்த ேதக குறியீடுகதை படிப்பதற்கான வமவிதயயும் (scanner) அேர் 

உருோக்கினார். 

5.இந்தியாவுக்கு கச்ொ எண்சைய் விநிவயாகிக்கும் ஆறாேது சபரிய நாடாக மாறியுள்ை நாடு எது? 

A) ஐ ் ிய அரபு அமீர ம் 

B) குடவத் 

C) ஐ ் ிய அமமாி ்  நாடு ள் (USA)  

D) ஈரான் 

 குதேத்தத விஞ்சி இந்தியாவுக்கு கச்ொ எண்சைய் விநிவயாகிக்கும் ஆறாேது சபரிய நாடாக ஐக்கிய 

அசமரிக்க நாடுகள் மாறியுள்ைது. சபட்வராலிய ஏற்றுமதி நாடுகளின் அதமப்பில் (OPEC) உள்ை 

நாடுகதையும் தாண்டி, இந்தியாவின் இறக்குமதிதய பல்ேதகப்படுத்தும் நடேடிக்தகயாக, இந்தியா, 

2017ஆம் ஆண்டில் அசமரிக்காவிலிருந்து கச்ொ எண்சைதய இறக்குமதி செய்யத் சதாடங்கியது.  
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 தற்வபாது, ஈராக், இந்தியாவுக்கு கச்ொ எண்சைய் ேழங்குேதில் முதலிடத்தில் உள்ைது; அவதெமயம், 

கத்தார், இந்தியாவுக்கு இயற்தக எரிோயு ேழங்குேதில் முதலிடம் ேகிக்கிறது. 

6.சமய்நிகர் (Virtual) காேல் நிதலயத்தத அதமப்பதற்கு முடிவு செய்துள்ை மாநில அரசு எது? 

A) ஒடிசா 

B) ஆந்திரபிரடதசம்  

C) பீ ாா் 

D) மத்தியபிரடதசம் 

 ஆந்திர பல்கதலக்கழகத்தில் சமய்நிகர் காேல் நிதலயத்தத அதமப்பதற்கு ஆந்திரபிரவதெ மாநில 

அரசு முடிவுசெய்துள்ைது. இதன் ேதகயில் இது அம்மாநிலத்தின் முதல் காேல் நிதலயமாக இருக்கும். 

ேன்முதற / வேறு ஏவதனும் குற்றங்கதை ஆன்தலனில் புகாரளிப்பதற்கு இது மாைாக்கர்களுக்கு 

உதவும். சமய்நிகர் காேல்நிதலயத்தத நிறுவும் திட்டத்தத, சதாடக்கத்தில், ஆந்திர பல்கதலயின் 

துதைவேந்தர் பிரொத் சரட்டி 2009ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டில் முன்சமாழிந்தார். 

7.காேலர் பயிற்சி நிறுேனங்களின் ததலேர்களின் 37ஆேது வதசிய கருத்தரங்கம் நதடசபற்ற இந்திய 

நகரம் எது? 

A) மசன்டன 

B) புடன 

C) டஹதராபாத் 

D) புது தில்லி  

 காேலர் பயிற்சி நிறுேனங்களின் ததலேர்களின் 37ஆேது வதசிய கருத்தரங்கம், டிெம்பர் 12 முதல் 

13 ேதர புது தில்லியில் உள்ை BPR&D ததலதமயகத்தில் நதடசபற்றது. இததன மத்திய உள்துதற 

அதமச்ெகத்தின் காேலர் ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாட்டுப் பணியகம் (BPR&D) ஏற்பாடு செய்திருந்தது. 

“Optimal Utilization of Resources – Through Sharing and Networking” என்பது 2 நாள் நதடசபற்ற இக் 

கருத்தரங்கத்தின் கருப்சபாருைாகும். 

8.சேளியுறவுத்துதற அதமச்ெகத்தின் செயலாைராக (வமற்கு) நியமிக்கப்பட்டுள்ைேர் யார்? 

A) வி ாஸ் ஸ்வரூப்  

B) சஞ்சய் பே்ோச்சாா்யா 

C) இரவி ம லாே் 

D) சு ்டதவ் சிங் 

 மூத்த தூதர் விகாஸ் ஸ்ேரூப், மத்திய சேளியுறவுத்துதற அதமச்ெகத்தின் செயலாைராக (வமற்கு) 

நியமிக்கப்படுகிறார். இந்த நியமனத்திற்கு, அதமச்ெரதேயின் நியமனக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

1986ஆம் ஆண்டுத்சதாகுதிதயச் வெர்ந்த இந்திய சேளியுறவு வெதே அதிகாரியாோர் (IFS) விகாஸ் 
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ஸ்ேரூப். ஒரு செயலாைராக (வமற்கு), இங்கிலாந்து & பிற ஐவராப்பிய நாடுகளுடனான இந்தியாவின் 

விேகாரங்களுக்கு அேர் சபாறுப்பாளியாோர். 

9.கானா குடியரசிற்கான இந்தியாவின் புதிய உயராஆதையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைேர் யார்? 

A) E J C வானா 

B) C சு ந்த் ராஜாராம்  

C) அ மது யூசிப் மு மது 

D) ராகுல் குல்ஷிடரத் 

 கானா குடியரசிற்கான இந்தியாவின் அடுத்த உயராதையராக C சுகந்த் ராஜாராம் நியமிக்கப்பட்டுள் 

-ைார். இந்த அறிவிப்தப சேளியுறவு அதமச்ெகம் சேளியிட்டுள்ைது. சுகந்த் ராஜாராம், தற்வபாது, சதற்கு 

சஜர்மனியின் இந்திய துதைத்தூதராக உள்ைார். இேருக்கு முன்பு, வீவரந்தர் சிங் யாதவ், கானா 

குடியரசிற்கான இந்தியாவின் உயராதையராக இருந்தார். சுகந்த் ராஜாராம், 2001ஆம் ஆண்டுத் 

ஆண்டுத்சதாகுதிதயச் வெர்ந்த இந்திய சேளியுறவு வெதே அதிகாரியாோர். 

10.ஓர் அண்தமய அறிக்தகயின்படி, இந்தியாவின் சிறந்த காேல் நிதலயம் எது? 

A) அஜ் ் புா் ான்பூா்  ாவல் நிடலயம் 

B) பாலசிடனாா்  ாவல் நிடலயம் 

C) அபா்தீன்  ாவல் நிடலயம்  

D) அடனத்து ம ளிா்  ாவல் நிடலயம், டதனி 

 அந்தமான் & நிக்வகாபார் தீவுகளில் உள்ை அபர்தீன் காேல் நிதலயம், இந்தியாவின் சிறந்த காேல் 

நிதலயமாக வதர்வுசெய்யப்பட்டுள்ைது. அததத்சதாடர்ந்து, குஜராத் மாநிலத்தின் பாலசிவனார் காேல் 

நிதலயமும் மத்தியபிரவதெ மாநிலத்தின் அஜ்க் புர்கான்பூர் காேல் நிதலயமும் இந்தியாவின் சிறந்த 

காேல் நிதலயமாக வதர்வுசெய்யப்பட்டுள்ைன. தரேரிதெயின் நான்காேது இடத்தத, தமிழ்நாட்டின் 

வதனி மாேட்ட அதனத்து மகளிர் காேல் நிதலயம் பிடித்துள்ைது. 

 நாட்டில் சிறப்பாக செயல்படும் காேல் நிதலயங்களின் பட்டியதல அரொங்கம் தயாரித்துள்ைது. 

சொத்துப் பிரச்ெதனகள், சபண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் மற்றும் நலிேதடந்த பிரிவினருக்கு 

எதிரான குற்றங்களுக்கு, ஒரு காேல்நிதலயம், எவ்ோறு தீர்வுகாண்கிறது வபான்ற அைவுருக்களின் 

அடிப்பதடயில் இந்தத் தரேரிதெ தயாரிக்கப்பட்டுள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 36ஆவது சர்வதேச புவியியல் மாநாட்டை நைத்ேவுள்ள நாடு எது? 

A) இரஷ்யா 

B) ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள் 

C) இந்தியா  

D) ஜப்பான் 

 வரும் 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாேத்தின் முேல் வாரத்தில், இந்தியா, 36ஆவது சர்வதேச புவியியல் 

மாநாட்டை புது தில்லியில் நைத்ேவுள்ளது இது, ‘புவி அறிவியலின் ஒலிம்பிக்’ என அடைக்கப்படுகிறது. 

“Geosciences: The Basic Science for a Sustainable Development” என்பது இந்ே மாநாட்டுக்கான கருப் 

பபாருளாகும். நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுடற நடைபபறும் இந்ேச் சர்வதேச புவியியல் மாநாடு, 

அடனத்துலக புவி அறிவியல் சார்ந்ே ஒரு நிகழ்வாகும். 

 இந்ே நிகழ்வு, சுரங்கத்தில் முேலீட்டு வாய்ப்புகடள வைங்குேல், கூட்டுத்திட்ைங்கடள போைங்குேல், 

கனிம ஆய்வு மற்றும் சுற்றுச்சூைல் தமலாண்டம மற்றும் அது போைர்புடைய நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ை 

புவி அறிவியலின் அடனத்து முக்கியத் துடறகளிலும் பன்னாட்ைளவில் ஒத்துடைப்பு பபறுவடே 

தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

2.தகாப்பர்நிக்கஸ் மாஸ்ைர்கள் தபாட்டியில், விண்பவளி ஆஸ்கர் விருதுகடள பவன்ற நிறுவனம் எது? 

A) Urthecast 

B) Spatial AI 

C) Blue Sky Analytics  

D) PCI Geomatics 

 சர்வதேச தபாட்டியான தகாப்பர்நிக்கஸ் மாஸ்ைர்ஸில், ‘Blue Sky Analytics’ என்னும் நிறுவனம் 

விண்பவளி ஆஸ்கர் விருதுகடள பவன்றது. பின்லாந்தின் பெல்சின்கியில் நடைபபற்ற ஐதராப்பிய 

விண்பவளி வார விைாவில் இந்ே விருதுகள் வைங்கப்பட்ைன. இேன்மூலம், ஐதராப்பிய விண்பவளி 

நிறுவனம் வைங்கிய இந்ே விண்பவளி ஆஸ்கர் விருடே பவன்ற முேல் இந்திய துளிர் நிறுவனமாக 

Blue Sky Analytics ஆனது. 

3.சர்வதேச ஒருநாள் தபாட்டி மற்றும் பைஸ்ட் கிரிக்பகட் தபாட்டியில் அறிமுகமானதபாதே சேங்கடள 

அடித்ேேன் மூலம் அண்டமயில் வரலாற்றுச்சாேடன புரிந்ேவர் யார்? 

A) ொா்னஸ் லாபுசாக்னன 

B) அபித் அலி  

C) தனஞ்சய டி சில்வா 

D) முகெது ஹஸ்னனன் 
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 இலங்டகக்கு எதிரான இராவல்பிண்டி பைஸ்ட் தபாட்டியில் சேமடித்ேேன்மூலம் பாகிஸ்ோன் கிரிக்பகட் 

அணியின் போைக்க ஆட்ைக்காரர் அபித் அலி உலக சாேடன படைத்துள்ளார். இவர், கைந்ே மார்ச் மாேம் 

ஆஸி’க்கு எதிரான சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்பகட் தபாட்டியில் அறிமுகமானார். அப்தபாட்டியில், சிறப்பாக 

விடளயாடி சேமடித்ோர். இேன்மூலம் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்பகட்டின் அறிமுகப்தபாட்டியிலும், பைஸ்ட் 

கிரிக்பகட்டின் அறிமுகப்தபாட்டியிலும் சேமடித்ே ஒதர வீரர் என்ற பபருடமடய அவர் பபற்றுள்ளார். 

 1968-1979க்கு இடையில் 12 பைஸ்ட் தபாட்டிகளில் விடளயாடிய முன்னாள் இங்கிலாந்து கிரிக்பகட் 

வீராங்கடன எனித் தபக்பவல், சர்வதேச ஒருநாள் தபாட்டி மற்றும் பைஸ்ட் தபாட்டிகடள சேத்துைன் 

போைங்கிய முேல் கிரிக்பகட்ைாளராக (ஆண்/பபண்) இருந்ோர். 

4.அண்டமயில், ‘ஆசிய உலக அைகி-2019’ என முடிசூட்ைப்பட்ைவர் யார்? 

A) சுென் ராவ்  

B) அனுகீா்த்தி வாஸ் 

C) ஸ்னரயா ஷங்கா் 

D) சிவானி ஜாதவ் 

 இலண்ைனில் நைந்ே 2019ஆம் ஆண்டுக்கான ‘உலக அைகி’ப்தபாட்டியில் ஜடமக்கா நாட்டின் தைானி 

அன் சிங் ‘உலக அைகி’யாக முடிசூைப்பட்ைார். கைந்ே ஆண்டின் உலக அைகியான பமக்ஸிதகாவின் 

வதனசா பபான்ஸ், முேலிைம் பிடித்ே தைானி அன் சிங்கிற்கு ‘உலக அைகி’யாக மகுைம் சூட்டினார்.  

 இப்தபாட்டிடய பவன்ற நான்காவது ஜடமக்கா பபண் தைானி அன் சிங் என்பது குறிப்பிைத்ேக்கது. 

இந்தியப்பபண் சுமன் ராவ் மூன்றாவது இைத்டேப் பிடித்ோர். அவருக்கு, ‘மிஸ் தவர்ல்ட் ஆசியா-2019’ 

என முடிசூட்ைப்பட்ைது. 

5.எவ்வடக வாகனங்களின் பதிடவ ஒழுங்குபடுத்துவேற்காக, சாடலப்தபாக்குவரத்து & பநடுஞ்சாடல 

அடமச்சகமானது, டிச.15 அன்று ஒரு வடரவு அறிவிப்டப பவளியிட்ைது? 

A) மபட்னரால் வாகனெ் 

B) பழங்கால வாகனெ்  

C) டீசல் வாகனெ் 

D) மசாகுசு வாகனெ் 

 மிகப்படைடமயான வாகனங்களின் (Vintage Vehicles) பதிவுகடள ஒழுங்குபடுத்துவேற்காக, சாடலப் 

தபாக்குவரத்து & பநடுஞ்சாடல அடமச்சகம், டிச.15 அன்று ஒரு வடரவு அறிவிப்டப பவளியிட்டுள்ளது. 

அவ்வடக வாகனங்கடள குறிப்பேற்காக ‘VA’ என்னும் எழுத்துக்களுைன்கூடிய சிறப்பு எண்ேட்டு 

வைங்குவேற்கும் அடமச்சகம் திட்ைமிட்டுள்ளது. 
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6.எந்ேத் துடை இராணுவப்படை, ேனது ஊழியர்களுக்காக முேலாவது திருமை வடலத்ேளத்டே 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

A) ெத்திய மதாழிற்சானல பாதுகாப்புப் பனட 

B) எல்னல பாதுகாப்புப் பனட 

C) னதசிய பாதுகாப்புப் பனட 

D) இந்னதா – திமபத்திய எல்னலக்காவல்பனட  

 இந்தோ - திபபத்திய எல்டலக்காவல்படையானது முேன்முடறயாக, ேனது ஊழியர்களுக்காக ஒரு 

சிறப்பு திருமை வடலத்ேளத்டேத் போைங்கியுள்ளது. மத்திய ஆயுேதமந்திய காவல்படைகளிதலதய 

இவ்வாறான அர்ப்பணிக்கப்பட்ை மற்றும் நன்கு நிர்வகிக்கப்பட்ை திருமை வடலத்ேளம் இதுவாகும்.  

 ேனித்துவமான இந்ே வடலத்ேளத்துக்கான இடைப்பு, டிசம்பர் 9 அன்று, ITBPஇன் அதிகாரப்பூர்வ 

இடையேளத்தில் போைங்கப்பட்ைது. இந்தோ-திபபத்திய எல்டலக்காவல்படையால் நிர்வகிக்கப்படும் 

இவ்வடலத்ேளத்டே அேன் ஊழியர்கள் மட்டுதம அடே அணுக முடியும். 

7.எந்ே மாநிலத்தின் காவல்துடறக்கு, அண்டமயில், நைப்பாண்டுக்கான (2019) ‘குடியரசுத்ேடலவர் 

வண்ை விருது’ கிடைத்துள்ளது? 

A) ஆந்திரபிரனதசெ் 

B) ஹாியானா 

C) குஜராத்  

D) இராஜஸ்தான் 

 காந்தி நகரில் உள்ள காடர காவலர் பயிற்சிப்பள்ளியில், 15 டிசம்பர் 2019 அன்று நடைபபற்ற விைாவில் 

குஜராத் காவல்துடறக்கு, குடியரசுத்துடைத்ேடலவர் M பவங்டகயா, ‘குடியரசுத்ேடலவர் வண்ை 

விருது’கடள வைங்கினார். 

 ‘நிஷான்’ (அடனத்து குஜராத் காவல்துடற அதிகாரிகளும் ேங்கள் சீருடையின் இைதுடக பட்டையில் 

அணிந்திருக்கும் ஒரு சின்னம்) என அடைக்கப்படும் இந்ே விருடேப் பபறும் ஏைாவது மாநிலமாக 

குஜராத் மாறியுள்ளது. குஜராத் காவல்துடறயின் புதிய சின்னமும் பவளியிைப்பட்ைது; தமலும் குஜராத் 

காவல்படைக்பகன சிறப்பாக வடிவடமக்கப்பட்ை பகாடி மற்றும் சின்னமும் பவளியிைப்பட்ைது. 

8.போழிற்துடறக்கான துளிர்நிறுவனக் பகாள்டகடய பவளியிட்டுள்ள யூனியன் பிரதேசம் எது? 

A) சண்டிகா் 

B) தில்லி 

C) புதுச்னசாி  

D) இலட்சத்தீவுகள் 
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 போழிற்சாடலகள் துடறக்கான துளிர்நிறுவன (start-up) பகாள்டகடய புதுச்தசரி யூனியன் பிரதேசம் 

பவளியிட்டுள்ளது. இடே, புதுச்தசரியின் போழிற்சாடலகள் துடற அடமச்சர் ஷாஜகான் அறிவித்ோர். 

ஆர்வமுள்ள போழில்முடனதவாருக்கு நிதி மானியங்கள், மாோந்திர உேவித்போடக, நிதி ஊக்கத் 

போடக ஆகியவற்டற வைங்குவேற்கும், புதிய வர்த்ேக முயற்சிகடள யூனியன் பிரதேசத்திற்கு 

பகாண்டுவருவேற்கும் இந்ேக்பகாள்டக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. 

 துளிர்நிறுவனக் காப்பகங்கடள அடமப்பேற்கும், இடை-பணியாற்றும் பவளிகடள தமம்படுத்துவே 

–ற்கும் இந்ேக்பகாள்டக `10 தகாடி மதிப்பிலான நிதியத்டே உருவாக்குகிறது. இது, போைக்கநிடல 

மானியமாக அரசாங்கம் அல்லது ேனியார் துடறயால் நிறுவப்பட்ை காப்பகங்களால் பரிந்துடரக்கப்பட்ை 

திட்ைங்களுக்கு `3 இலட்சம் மதிப்பிலான மானியத்டே வைங்கும். 

9.பபன்னு (Bennu) என்ற குறுங்தகாளின் மாதிரிடயச் தசகரிப்பேற்கு தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டுள்ள ேலம் எது? 

A) Nightingale  

B) Ceres 

C) Itokawa 

D) Hygiea 

 2018 டிசம்பரில் OSIRIS-REx விண்கலத்தின் வருடகக்குப்பிறகு, NASA, இறுதியாக பபன்னு என்ற 

குறுங்தகாளின் மாதிரிடயச் தசகரிப்பேற்கான ேலத்டேத் தேர்ந்பேடுத்துள்ளது. பபன்னுவின் வை 

அடரக் தகாளத்தில் 460 அடி விட்ைமுள்ள ஒரு பள்ளத்தில் அடமந்துள்ள ‘டநட்டிங்தகல்’ என்ற 

ேலத்டே OSIRIS-REx திட்ைக்குழு தேர்வுபசய்துள்ளது. 

 இந்ேக் குழு பபன்னுவின் ‘ஆஸ்ப்தர’ என்ற ேலத்டே ஒரு காப்பிை தசகரிப்புத் ேலமாகவும் (backup site) 

தேர்ந்பேடுத்துள்ளது. கண்காணிப்பின்படி, ‘டநட்டிங்தகல்’ ேலத்தின் தமற்பரப்பு பாடறப்பபாருள் மிக 

இருண்ைோகவும், ஒப்பீட்ைளவில் பமன்டமயானோகவும் உள்ளோக பைங்கள் காட்டுகின்றன. 

10. UNESCOஇன் மதிப்புமிக்க பாரம்பரிய பட்டியலில், அண்டமயில் தசர்க்கப்பட்ை பிரபலமான மசாஜ் எது? 

A) சுவீட ெசாஜ் 

B) சுடுகல் ெசாஜ் 

C) நறுெருந்துச் சிகிச்னச ெசாஜ் 

D) நுவாத் தாய் ெசாஜ்  

 ோய்லாந்தின் புகழ்பபற்ற 2000 ஆண்டுகால பைடமயான நுவாத் ோய் மசாஜ், UNESCOஇன் (ஐ.நா 

கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாசார அடமப்பு) மதிப்புமிக்க பாரம்பரிய பட்டியலில் தசர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

‘நுவாத் ோய்’ மசாஜ் என்பது, கட்டைவிரல், முைங்டக, முைங்கால், கால்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் உைல் 

வலி குடறய ேரப்படும் ஒரு சிகிச்டசயாகும். 

 இது, இந்தியாவில் தோன்றி சுமார் 2,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ோய்லாந்திற்கு மருத்துவர்கள் மற்றும் 

துறவிகளால் பகாண்டு வரப்பட்டு பல ேடலமுடறகளாக பசய்யப்பட்டுவருகிறது. 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 மத்திய அரசின் ‘அந்திதயாேயா’ திட்ைத்தின்கீழ், கிராமங்களுக்குத் தேடவயான அடிப்படை வசதிகள் 

தமற்பகாள்ளப்படுகின்றன. இந்ேத்திட்ைத்தில், இந்திய அளவில் சிறப்பாக பசயல்படுத்ேப்பட்ை கிராமமாக 

திருவண்ைாமடல மாவட்ைத்தில் உள்ள பமாழுகம்பூண்டி கிராமம் தேர்வுபசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 மத்திய அரசின் தமம்பட்ை கல்விநிறுவன அந்ேஸ்டே பபறுவேற்காக அண்ைா பல்கடலக்கைகத்டே 

இரண்ைாகப்பிரிக்க தவண்டுமா என்பது குறித்து ஆய்வுநைத்தி அரசாங்கத்துக்குப் பரிந்துடரபசய்ய 5 

அடமச்சர்கள்பகாண்ை குழுடவ ேமிழ்நாடு அரசு அடமத்துள்ளது. 

 அந்ேக்குழுவில், பள்ளிகல்வித்துடற அடமச்சர் பசங்தகாட்டையன், மின்துடற அடமச்சர் 

ேங்கமணி, மீன்வளத்துடற அடமச்சர் பஜயகுமார், சட்ைத்துடற அடமச்சர் C V சண்முகம், 

உயர்கல்வித்துடற அடமச்சர் அன்பைகன் ஆகிதயார் இைம்பபற்றிருப்பர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில், UNMISS உடன் பணியாற்றும் இந்தியப் பமடகள், தங்களின் அர்ப்பணிப்பு ைற்றும் 

தியாகத்திற்காக ஐ.நா. பதக்கத்மதப் பபற்றன. எந்த நாட்டிற்கான சேமையில் UNMISS ஈடுபட்டுள்ளது? 

A) ம ொரொக்ககொ 

B) சூடொன் 

C) மெற்கு சூடொன்  

D) சிொியொ 

 பதற்கு சூடானில் பணியாற்றிைரும் சுைார் 850 இந்திய அமைதிகாக்கும் பமடயினருக்கு ஐ.நா.இன் 

ைதிப்புமிக்க பதக்கம் ைழங்கப்பட்டுள்ளது. ஐக்கிய நாடுகளின் அமைதிகாக்கும் நடைடிக்மககளுக்கு 

பங்களிப்மப ைழங்கும் மிகப்பபரிய நாடுகளுள் ஒன்றாக இந்தியா உள்ளது. 

2.எந்த நாட்டிலுள்ள சகாபால்ட் சுரங்கங்களில் நிகழ்ந்த குழந்மதத்பதாழிலாளர்கள் ைரணம் பதாடர்பாக, 

ஐந்து அபைரிக்க பதாழில்நுட்ப நிறுைனங்களும் தற்சபாது ைழக்குகமள எதிர்பகாண்டுள்ளன? 

A) கொங்ககொ குடியரசு  

B) உகொண்டொ 

C) அங்ககொலொ 

D) சியொரொ லிகயொன் 

 தற்சபாது காங்சகா குடியரசில் உள்ள சகாபால்ட் சுரங்கங்களில் நிகழ்ந்த குழந்மதத் பதாழிலாளர்கள் 

ைரணம் பதாடர்பாக ஆப்பிள், மைக்சராோப்ட் ைற்றும் கூகிளின் தாய் நிறுைனைான ஆல்பாபபட் 

உள்ளிட்ட ஐந்து அபைரிக்க பதாழில்நுட்ப நிறுைனங்கள் மீது ைழக்கு பதாடரப்பட்டுள்ளது. காங்சகா 

குடியரசு, சகாபால்ட்டின் மிகப்பபரிய உற்பத்தியாளராக உள்ளது. 

 சகாபால்ட் என்பது ஓர் அரிய உசலாகைாகும். அது, அமலசபசி ைற்றும் மின்ோர ைாகனங்களில் பயன்ப 

-டுத்தப்படும் மின்கலங்களுக்கான ஒரு முக்கிய மூலப்பபாருளாக உள்ளது. 

3.இடர்மிகு பறமையினைான ஹூபரா பஸ்டார்ட்மை சைட்மடயாடுைதற்கு, கத்தார் அரே குடும்பத்திற்கு 

சிறப்பு அனுைதி ைழங்கியதற்காக, அண்மையில் விைர்ேனத்துக்குள்ளான இந்தியாவின் அண்மட நாடு 

எது? 

A) கேபொள ் 

B) சீனொ 

C) இலங்கக 

D) பொகிஸ்ெொன்  

 பன்னாட்டு இயற்மகப் பாதுகாப்புச் ேங்கைானது ஹூபரா பஸ்டார்ட் (Houbara Bustard) பறமைமய 

‘பாதிப்புக்கு உள்ளாகக்கூடிய இனங்கள்’ என பட்டியலிட்டுள்ளது. இந்த இனங்கள், தற்சபாது, அழிவின் 
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விளிம்பிலிருப்பதாக IUCN கூறுகிறது. இப்பறமைகள் சைட்மடயாடுதல் ைற்றும் ைமலயிட்டு பிடிப்பதன் 

காரணைாக பதாடர்ந்து அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகி ைருகின்றன. தற்சபாமதய ைதிப்பீடுகளின்படி சுைார் 

50,000 முதல் 100,000 ைமரயிசலசய இப்பறமைகளின் எண்ணிக்மக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

4.சநபாளமும் இந்தியாவும், அண்மையில், எந்தக் கூட்டு இராணுைப் பயிற்சிமய நிமறவுபேய்தன? 

A) யுெ் அபியொஸ் 

B) ச ்பிொிெி 

C) கேண்ட் இன் கேண்ட் 

D) சூொ்யொ கிரண்  

 ‘சூர்யா கிரண்’ என்பது இந்தியாவுக்கும் சநபாளத்துக்கும் இமடசய ஆண்டுசதாறும் நமடபபறும் ஓர் 

இருதரப்பு இராணுைப் பயிற்சியாகும். இது, இந்தியா சநபாளம் என ஒவ்சைார் ஆண்டும் ைாறி ைாறி 

நமடபபறுகிறது. இந்த ஆண்டு (2019) இது, சநபாளத்தின் ரூசபந்சதகி ைாைட்டத்தின் ோலிஜாண்டியில் 

நமடபபற்றது. 

 ைனப்சபார்ச்சூழலில் இயங்குதன்மை ைற்றும் ைமலப்பகுதியில் பயங்கரைாத எதிர்ப்பு நடைடிக்மககள், 

ைனிதாபிைான அடிப்பமடயிலான உதவி, சபரிடர் நிைாரணம், ைருத்துைம் & சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு 

ஆகியைற்றில் இயங்கு தன்மைமய அதிகரிப்பதற்காக பமடப்பிரிவு அளவிலான ஓர் ஒருங்கிமணந்த 

பயிற்சிமய சைற்பகாள்ைசத இந்தக் கூட்டு இராணுைப் பயிற்சியின் சநாக்கைாகும். 

5.ஜம்மு & காஷ்மீரில், சபார்ச்சூழலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகமளச்சேர்ந்த பபண்களால் தயாரிக்கப்படும் 

கீழ்க்கண்ட எந்தத் தயாரிப்புகமள MSME அமைச்ேகம் அண்மையில் அறிமுகப்படுத்தியது? 

A) கொெி ககக்குட்கட  

B) கொஷ் ீொ் க ்பள ் 

C) கொகிெெ்ெொலொன ககவிகனப்மபொருட்கள் 

D) பஷ் ினொ சொல்கவகள் 

 ஜம்மு & காஷ்மீரில், சபார்ச்சூழலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகமளச்சேர்ந்த பபண்களால் தயாரிக்கப்படும் 

காதி மகக்குட்மடகமள ைத்திய குறு, சிறு & நடுத்தர பதாழில்கள் அமைச்ேகம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 

காதி துணியால் பேய்யப்பட்ட இக்மகக்குட்மடகள், சபார்ச்சூழலால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பிராந்தியத்தின் 

பபண்களால் மதக்கப்படுகின்றன. இது, அங்குள்ள பபண்டிர்க்கு சைமலைாய்ப்மப உருைாக்கும் ஒரு 

முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது. 

6.இலிசு அமண அமைந்துள்ள நாடு எது? 

A) பொகிஸ்ெொன் 

B) பூட்டொன் 

C) துருக்கி  

D) வங்ககெச ் 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                         2019 டிசம்பர் 18 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            3 

 இலிசு அமண துருக்கி நாட்டில் அமைந்துள்ளது. இது, 22 அமணகமள உள்ளடக்கிய பதன்கிழக்கு 

அனசடாலியா திட்டங்களில் ஒன்றாகும். மடக்ரிஸ் ஆற்றின் குறுக்சக இவ்ைமண கட்டப்பட்டுள்ளது. 

இந்த அமண நீர்சேமிப்பு, பைள்ளக்கட்டுப்பாடு ைற்றும் நீர் மின்னுற்பத்தி ஆகியைற்றிற்கானதாகும். 

7. IIT மஹதராபாத்தின் அறிவியலாளர்கள், ஆவின் ஊனீர் புரதைமகமயக் (Bovine Serum Albumin) 

கண்டறிைதற்காக ஒரு ‘Memristor-நிமனவுபகாள் மின்தமட’மய உருைாக்கியுள்ளனர். பின்ைருைனை 

–ற்றில், எது, இந்த, ‘நிமனவுபகாள் மின்தமட’யின் அம்ேம் அன்று? 

A) SET ேிகல ொற்றல் 

B) RESET ேிகல ொற்றல் 

C) உகலொக  ின்முகனகள் 

D) க ற்கூறிய எதுவு ் இல்கல  

 IIT மஹதராபாத்தின் அறிவியலாளர்கள் ஆவின் ஊனீர் புரதைமகமயக் கண்டறிைதற்கான ஒரு 

‘நிமனவுபகாள் மின்தமட’ உணரி ஒன்மற உருைாக்கியுள்ளனர்; இது, ைனித ஊனீர் புரதைமகக்கு 

ஒத்ததாக உள்ளது. இந்த ‘நிமனவுபகாள் மின்தமட’ அல்லது Resistive Random Access Memory 

ோதனைானது அதன் எதிர்ப்பு நிமலமய மின்னழுத்தத்துக்கு ஏற்ப ைாற்றும் திறன் பகாண்டது (SET 

ைற்றும் RESET நிமலைாற்றி என அமழக்கப்படுகிறது). இது உசலாக மின்முமனகளால் ஆனது. இது, 

மடட்டானியம் மட ஆக்மேமட அதன் முக்கியப் பபாருளாகப் பயன்படுத்துகிறது. 

8.பாகிஸ்தான் நீதித்துமறயானது, அண்மையில், அந்நாட்டின் முன்னாள் அதிபர் பர்சைஸ் முஷரப்புக்கு 

ைரண தண்டமன அறிவித்தது. பாகிஸ்தானில், எந்த ஆண்டில் நடந்த இராணுை ேதித்திட்டத்தின்மூலம் 

பர்சைஸ் முஷரப் அதிகாரத்மத மகப்பற்றினார்? 

A) 1996 

B) 1999  

C) 2000 

D) 2002 

 பாகிஸ்தான் முன்னாள் அதிபர் முஷரப் (76) மீதான சதேத்துசராக ைழக்கில் ைரண தண்டமன 

விதித்து சிறப்பு நீதிைன்றம் தீர்ப்பளித்தது. சதேத்துசராக குற்றம் புரிந்ததற்காக முன்னாள் இராணுை 

ேர்ைாதிகாரியான முஷரப்புக்கு அந்நாட்டின் சிறப்புநீதிைன்றம் இந்தத் தண்டமனமய ைழங்கியுள்ளது.  

 முஷரப், பாகிஸ்தான் இராணுைத்தின் 4 நட்ேத்திர பஜனரலாகவும், நாட்டின் பத்தாைது அதிபராகவும் 

இருந்தார். 1999ஆம் ஆண்டில் ஒரு இராணுை ேதித்திட்டத்தின்மூலம் பர்சைஸ் முஷரப் அதிகாரத்மதக் 

மகப்பற்றி 2008ஆம் ஆண்டு ைமர பாகிஸ்தாமன அதிபராக இருந்து ஆட்சிபேய்தார். 
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9.எந்த அமைச்ேகத்தின்மூலம் ‘ேக்ஷம் அங்கன்ைாடி’ திட்டத்மத பதாடங்க ைத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது? 

A) சுகொெொர  ற்று ் குடு ்பேல அக ச்சக ் 

B) அறிவியல்  ற்று ் மெொழில்நுட்ப அக ச்சக ் 

C) மபண்கள்  ற்று ் குழே்கெகள் க  ்பொட்டு அக ச்சக ்  

D)  னிெ வள க  ்பொட்டு அக ச்சக ் 

 ‘ேக்ஷம் அங்கன்ைாடி’ திட்டத்மத ைத்திய அரசின் பபண்கள் & குழந்மதகள் சைம்பாட்டு அமைச்ேகம் 

பேயல்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின்மூலம், அடுத்துைரும் ஐந்தாண்டுகளில் 2.5 இலட்ேம் 

அங்கன்ைாடிகள் சைம்படுத்தப்படவுள்ளன. சைலும், அங்கன்ைாடியில், சைம்படுத்தப்பட்ட ைேதிகமளயும் 

இந்தத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தும். 

10.நடப்பாண்டு (2019) BBC சிறந்த விமளயாட்டு வீரர் விருமத பைன்ற விமளயாட்டு வீரர் யார்? 

A) லூயிஸ் ேொ ில்டன் 

B) மபன் ஸ்கடொக்ஸ்  

C) க ொஸ் பட்லொ் 

D) இகயொன் க ொொ்கன் 

 “BBCஇன் நடப்பாண்டுக்கான (2019) சிறந்த விமளயாட்டு வீரர்” விருமத இங்கிலாந்து கிரிக்பகட் 

அணியின் பபன் ஸ்சடாக்ஸ் பைன்றுள்ளார். இங்கிலாந்மத தமலமையிடைாகக்பகாண்ட BBC குழுைம் 

1954ஆம் ஆண்டு இவ்விருமத ைழங்கிைருகிறது. பபாதுைக்களிடம் ைாக்பகடுப்பு நடத்தி விருதுக்கு 

உரியைர்கள் சதர்வுபேய்யப்படுகின்றனர். 

 இங்கிலாந்து அணி, முதல்முமறயாக உலகக்சகாப்மபமய பைல்ல காரணைாக இருந்ததற்காக பபன் 

ஸ்சடாக்ஸ் விருதுக்கு சதர்வுபேய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த ஆண்டின் (2019) ‘சிறந்த அணி’க்கான விருமத 

இங்கிலாந்து கிரிக்பகட் அணி பைன்றுள்ளது. 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ேத்தியைங்கலம் புலிகள் காப்பகப்பகுதியில் நடந்த பறமைகள், ைண்ணத்துப்பூச்சிகள் குறித்த இரண்டு 

நாள் கணக்பகடுப்பில் 201 பறமையினங்கள், 157 ைண்ணத்துப்பூச்சி இனங்கள் அதிகரித்துள்ளன. 

தமிழ்நாட்டின் நான்காைது புலிகள் காப்பகைாக ேத்தியைங்கலம் புலிகள் காப்பகம் உள்ளது.  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் வாஷிங்டனில் 2+2 அமெச்சர்கள் அளவிலான உமையாடமல நடத்தின. 

இந்தியா, வவறு எந்த நாட்வடாடு இதுவ ான்ற ஓர் உமையாடமல அண்மெயில் நடத்தியது? 

A) ஜப்பான்  

B) ஆஸ்திரேலியா 

C) நியூசிலாந்து 

D) இேஷ்யா 

 இந்தியா, அமெரிக்காவின்  ாதுகாப்பு ெற்றும் மவளியுறவு அமெச்சர்கள்  ங்வகற்ற இைண்டாவது 2+2 

வ ச்சுவார்த்மத, வாஷிங்டனில் நமடம ற்றது. இந்தப் வ ச்சுவார்த்மதயில் இந்திய  ாதுகாப்புத்துமற 

அமெச்சர் இைாஜ்நாத் சிங், மவளியுறவுத்துமற அமெச்சர் மெய்சங்கர், அமெரிக்க  ாதுகாப்புத்துமற 

அமெச்சர் ொர்க் எஸ் ர், அமெரிக்க மவளியுறவுத்துமற அமெச்சர் மெக்  ாம்பிவயா ஆகிவயார் 

 ங்வகற்றனர். இந்தப் வ ச்சுவார்த்மத இருநாடுகளின் நல்லுறவின் முக்கியத்துமவத்மத காட்டுகிறது. 

இந்த ஆண்டு (2019), ெப் ானும் இந்தியாவும் அதன் முதல் 2+2 வ ச்சுவார்த்மதமய நடத்தின. 

2.இந்தியா, அமெரிக்கா ெற்றும் ெப் ான் இமடவய நமடம ற்ற முத்தைப்பு கடற் மடப்  யிற்சியின் ம யர் 

என்ன? 

A) மிலன் 

B) மலபாா்  

C) SIMBEX 

D) INDRA 

 ‘ெல ார்’ கடற் மடப்  யிற்சி ஒரு முத்தைப்பு  யிற்சியாகும். இதில் நிைந்தை உறுப்பினர்களாக இந்தியா, 

ெப் ான், ெற்றும் ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் ஆகிய மூன்று நாடுகள் உள்ளன. 1992ஆம் ஆண்டில் 

மதாடங்கப் ட்ட இந்தப்  யிற்சியில் கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில் ெப் ான் நிைந்தை உறுப்பினைாக ஆனது. 

இதில் விொனந்தாங்கிகள் மூலம் வ ார்ப் யிற்சி நடவடிக்மககள் வெற்மகாள்வது முதல் கடல்சார் 

இமடெறிப்பு மசயல் ாட்டு  யிற்சிகள் வமை  ல்வவறு நடவடிக்மககள் நடத்தப் ட்டன. 

3.குடியுரிமெ திருத்தச்சட்டொனது அைசமெப்புச்சட்டப் டி மசல்லு டி ஆகுொ? என் மத ஆைாய்வதற்காக 

இந்திய உச்சநீதிென்றம் முடிவுமசய்துள்ளது. இந்தியாவில், அைசமெப்பின் எந்தப் குதி குடியுரிமெமய 

மகயாள்கிறது? 

A) பகுதி I 

B) பகுதி II  

C) பகுதி III 

D) பகுதி IV 
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 இந்திய அைசியலமெப்பின் பிரிவு 5 முதல் 11 ( குதி II) வமை குடியுரிமெ  ற்றியதாகும். இது மதாடர் ான 

சட்டம், குடியுரிமெச்சட்டம், 1955 ஆகும்.  லமுமற திருத்தப் ட்டுள்ள இந்தச் சட்டம், தற்வ ாது,  ல்வவறு 

இசுலாமிய நாடுகமளச்வசர்ந்த ெத சிறு ான்மெயினருக்கு குடியுரிமெ வழங்குவதற்காக சமீ த்தில் 

2019ஆம் ஆண்டில் திருத்தப் ட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

4.வடமகாரியா மீதான ம ாருளாதாைத்தமடகமள தளர்த்துவதற்காக சீனாவும் இைஷ்யாவும் சமீ த்தில் 

விடுத்த வகாரிக்மகமய அமெரிக்கா நிைாகரித்தது. மகாரியப்வ ாரின்வ ாது வடமகாரியாமவ ஆதரித்த 

நாடு எது? 

A) சீனா  

B) ரசாவியத் ஒன்றியம் 

C) வியட்நாம் 

D) கம்ரபாடியா 

 மகாரியப்வ ாைானது 1950-53ஆம் ஆண்டுவமை வடமகாரிய இைாணுவம் மதன்மகாரிய நாட்டின்மீது 

 மடமயடுத்தவ ாது நடந்தது. அமெரிக்கா தமலமெயிலான ஐக்கிய நாடுகளின்  மட, மதன் குதிமய 

 ாதுகாப் தற்காக இப்வ ாரில் தமலயிட்டு வடமகாரியாமவ வநாக்கி விமைவாக முன்வனறிச்மசன்றது.  

 வடமகாரியாவின் சார் ாக சீனநாட்டுப் மடகள் இதில் தமலயிட்டன. எந்த ஓர் அமெதி ஒப் ந்தமும் இப் 

வ ாரின்வ ாது மகமயழுத்திடப் டவில்மல என்றாலும், 1953இல் இருநாடுகளின் அசல் எல்மலமய 

வமையறுப் தற்கு இந்தப்வ ார் வழிவகுத்தது. 

5.ஒடிசா அமெச்சைமவ SAMRIDHI’க்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. SAMRIDHI என்றால் என்ன? 

A) சுகாதாேக் ககாள்கக 

B) ரவளாண் ககாள்கக  

C) கல்விக் ககாள்கக 

D) வா்த்தகக் ககாள்கக 

 வவளாண் மகாள்மக 2020, SAMRIDHI’க்கு ஒடிசா அமெச்சைமவ அண்மெயில் ஒப்புதல் அளித்தது. 

இது அறிவியல் ெற்றும் மதாழில்நுட் ம், காலநிமல ொற்றத்மத ஏற்றுக்மகாள்ளல், உள்நாட்டு ெற்றும் 

உலகளாவிய (சந்மதகள்), அமெப்பு ெற்றும் நிதியம், வள யன் ாட்டுத் திறன் ெற்றும் அதிக உற் த்தித் 

திறன் ெற்றும் ம ாருத்தொன உட்கட்டமெப்ம  உருவாக்குதல் ஆகிய 8 கூறுகமள அடிப் மடயாகக் 

மகாண்டதாகும். 

6.மின்னனு-அமெச்சைமவமய (e-cabinet) அெல் டுத்தப் டுவது குறித்து ெக்களமவ அமவத்தமலவர், 

வலியுறுத்தியுள்ளார். மின்னனு-அமெச்சைமவ தீர்மவ அெல் டுத்திய முதல் வடகிழக்கு ொநிலம் எது? 

A) சிக்கிம்    B) திாிபுோ 

C) அருணாச்சல பிேரதசம்  D) அஸ்ஸாம் 
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 2017ஆம் ஆண்டில், மின்னனு-அமெச்சைமவ தீர்மவ அெல் டுத்திய முதல் வடகிழக்கு ொநிலொக 

அருணாச்சலபிைவதச ொநிலம் ஆனது. அமெச்சைமவக்கூட்டங்கமள தாள்கவளதும்  யன் டுத்தாெல் 

தயாரிக்கவும், நடத்தவும், மீளாய்வு மசய்யவும் அமெச்சர்கமள இந்தத் தீர்வு அனுெதிக்கிறது. சரியான 

 குப் ாய்வு ெற்றும் கருத்துக்களுக்காக, அமெச்சைமவக்குறிப்புகமள முன்கூட்டிவய  ார்மவயிடவும் 

வழங்கவும் அமெச்சர்களுக்கு மதாமலநிமல அணுகமல இது வழங்குகிறது. இது அமெச்சைமவக் 

கூட்டத்தின்வ ாது மசலவழிக்கப் டும் வநைத்மதயும் குமறக்கிறது. 

7. ாைத் வந்தனா பூங்கா கட்டப் டுகிற இடம் எது? 

A) புது தில்லி  

B) குஜோத் 

C) இோஜஸ்தான் 

D) உத்தேபிேரதசம் 

  ாைத் வந்தனா பூங்காவுக்கு, அண்மெயில், புது தில்லியில் உள்ள துவைகாவில் அடிக்கல் நாட்டப் ட்டது. 

இந்தப் பூங்கா கட்டி முடிக்கப் ட்டதும், இது ஒரு முக்கிய சுற்றுலாத்தலொக விளங்கும். `550 வகாடி 

ரூ ாய் மசலவில் இந்தப் பூங்கா உருவாக்கப் ட்டு வருகிறது. 

8.இன்சிர்லிக் (Incirlik) விொனத்தளம் அமெந்துள்ள இடம் எது? 

A) ஐக்கிய அகமாிக்க நாடுகள் 

B) கிாீன்லாந்து 

C) துருக்கி  

D) சிாியா 

 இன்சிர்லிக் விொனத்தளம், துருக்கியில் அமெந்துள்ளது. இந்த உத்திசார் முக்கியத்துவம்வாய்ந்த 

விொனத் தளத்மத மூடுவதற்கு துருக்கி திட்டமிட்டுள்ளது. சிரியாவில் உள்ள இசுலாமிய அைசு / ஐ.எஸ் 

 மடகள் மீது வான்வழித் தாக்குதல்கமள நடத்துவதற்காக, அமெரிக்க விொனப் மட இத்தளத்மதப் 

 யன் டுத்தி வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

9.உலகளாவிய ஏதிலிகள் ென்றக்கூட்டத்மத ஏற் ாடு மசய்த நிறுவனம் எது? 

A) பன்னாட்டு மன்னிப்பு அகவ 

B) யூரோ மத்திய தகேக்கடல் மனித உாிகமகள் கண்காணிப்பகம்  

C) கபாருளாதாேம் மற்றும் சமூக உாிகமகளுக்கான கமயம் 

D) UNHCR  

 முதலாவது உலகளாவிய ஏதிலிகள் ென்றக்கூட்டொனது, ஐ.நா அமவயால், சுவிச்சர்லாந்தில் உள்ள 

மெனீவாவில் அண்மெயில் நடத்தப் ட்டது. ஐக்கிய நாடுகளின் ம ாது அமவயால் ஏதிலிகள் மீதான 

உலகளாவிய ஒப் ந்தம் ஏற்றுக்மகாள்ளப் ட்டு ஓைாண்டுக்குப் பிறகு, UNHCR, இந்தக்கூட்டத்மத ஏற் ாடு 

மசய்துள்ளது. 
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10.எந்த அமெப்புக்காக, ஆபிைகாம் வகாஷி குழு அமெக்கப் ட்டது? 

A) RBI 

B) SEBI  

C) IRDAI 

D) TRAI 

 ஆபிைகாம் வகாஷி குழு என் து எட்டு உறுப்பினர்கமளக்மகாண்ட ஒரு குழுவாகும். இது, SEBI / இந்திய 

 ங்கு &  ரிவர்த்தமன வாரியத்தின் ஆவலாசமனக்குழுவாக மசயல் டுகிறது. முதலீட்டாளர்களின் 

கல்வி ெற்றும்  ாதுகாப்பு மதாடர் ான பிைச்சமனகமள ஆைாய்வதற்காக இந்தக் குழு அண்மெயில் 

புதுப்பிக்கப் ட்டது. IIM அகெதா ாத்தின் முன்னாள் வ ைாசிரியைான ஆபிைகாம் வகாஷி, இக்குழுவுக்குத் 

தமலமெதாங்குகிறார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த மாநில அரசால், ‘ஜலசதி திட்டம்’ ததாடங்கப்பட்டுள்ளது? 

A) தமிழ்நாடு 

B) ததலங்கானா 

C) ஆந்திரபிரததசம் 

D) ஒடிசா  

 அனைத்து வீடுகளுக்கும் பாதுகாப்பாை குடிநீர் விநிய ாகத்னத வழங்குவதற்காக ஒடிசா மாநில 

அரசால் ‘ஜலசதி திட்டம்’ சமீபத்தில் ததாடங்கப்பட்டது. அதனுடன், பிரத்ய கமாை ஒரு தச லியும் 

தவளியிடப்பட்டது. விற்பனை எந்திரங்கள் மற்றும் நீரின் தரத்னத பரியசாதிப்பதற்காை கருவிகள், 

‘ஜலசதிஸ்’ எைப்படும் தபண் தன்ைார்வலர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளை. 

2.ஆந்திரபிரயதசத்தின் OCTOPUS என்றால் என்ை? 

A) அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

B) நீா் தமலாண்மம ஆமணயம் 

C) ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிரான இயக்கம் 

D) பயங்கரவாத எதிா்ப்புப் பிாிவு  

 OCTOPUS என்பது ஆந்திரபிரயதச மாநிலத்தின் ப ங்கரவாத எதிர்ப்புப் பனட ாகும். ப ங்கரவாத 

எதிர்ப்பு நடவடிக்னககளுக்காை OCTOPUS (Organisation for Counter-Terrorist Operations) என்பது 

ஓர் உ ரடுக்கு பிரிவாகும். அண்னமயில் இப்பனட, மாநில முதலனமச்சருக்காை பாதுகாப்புப் பனட ாக 

நி மிக்கப்பட்டது. இது, முதல்முனற ாக 2007ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. 

3.ஒன்றுக்குப்பதிலாக மூன்று பரவலாக்கப்பட்ட தனலநகரங்கனள உருவாக்குவதற்கு திட்டமிட்டுள்ள 

தனலநகரம் எது? 

A) தமிழ்நாடு 

B) ததலங்கானா 

C) ஆந்திரபிரததசம்  

D) ஒடிசா 

 ஒன்றுக்குப்பதிலாக 3 பரவலாக்கப்பட்ட தனலநகரங்கனள உருவாக்குவதற்கு ஆந்திர மாநில அரசு 

யபச்சுவார்த்னத நடத்திவருகிறது. அமராவதின  சட்டமன்ற தனலநகராகவும், விசாகப்பட்டிைத்னத 

நிர்வாக தனலநகராகவும், கர்னூனல நீதித்துனற தனலநகராகவும் உருவாக்க ஆந்திரபிரயதச மாநில 

அரசு யபச்சுவார்த்னத நடத்திவருகிறது. 
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4.வரவிருக்கும் 2020 னரசிைா உனர ாடல், எந்த தனலப்பின்கீழ் நனடதபறவுள்ளது? 

A) உட்கட்டமமப்பு தமம்பாடு 

B) உலக அரசியல்  

C) பருவநிமல மாற்றம் 

D) வனவுயிாி பாதுகாப்பு 

 உலகப்தபாருளாதாரம் மற்றும் உலக அரசி ல் துனறயில், இந்தி ாவின் முக்கி த்தளமாக னரசிைா 

உனர ாடல் உள்ளது இதனை அப்சர்வர் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டனளயுடன் இனைந்து தவளிவிவகார 

அனமச்சகம் ஆண்டுயதாறும் நடத்தி வருகிறது. 2020ஆம் ஆண்டில் ஜை.14-16 வனர புது தில்லியில் 

இது நடத்தப்படவுள்ளது. 

5.முதலனமச்சர் சுயபாஷன் அபி ான் என்பது எந்த மாநிலத்தின் திட்டமாகும்? 

A) சத்தீஸ்கா்  

B) ஜாா்கண்ட் 

C) தமற்கு வங்கம் 

D) ஒடிசா 

 முதலனமச்சர் சுயபாஷன் அபி ான் என்பது சத்தீஸ்கர் மாநில அரசின் திட்டமாகும். பிராந்தி த்தின் 

வைவாசிகள் மற்றும் பழங்குடியிைரினடய  பல்யவறு அரசாங்கத்திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புைர்னவ 

ஏற்படுத்துவதற்காக, இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், உள்ளூர் தமாழிகளில் தகவல் பரப்புதல் இ க்கங்கனள 

அம்மாநில அரசு அண்னமயில் நடத்தி து. 

6.புதி  வங்கப்புலிகனளப் தபறவுள்ள லூதி ாைா புலிகள் காப்பகம், எம்மாநிலத்தில் அனமந்துள்ளது? 

A) சிக்கிம் 

B) திாிபுரா 

C) பஞ்சாப்  

D) அஸ்ஸாம் 

 லூதி ாைா புலிகள் காப்பகம் பஞ்சாபில் அனமந்துள்ளது. இந்தக் காப்பகத்தில் இருந்த மூன்று புலிகள், 

கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில் இறந்ததாலும், மீதமுள்ள இரு புலிகளின் உடல்நினல கவனலக்கிடமாக 

இருக்கும் காரைத்திைாலும் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்திலிருந்து 2 புதி  வங்கப்புலிகள், இக்காப்பகத்திற்கு 

அனுப்பப்படவுள்ளை. 
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7. INDRA-2019 இருதரப்பு பயிற்சியில் பங்யகற்கவுள்ள ஆயுதப்பனட / கள் எது / எனவ? 

A) இந்திய இராணுவம் 

B) இந்திய விமானப்பமட 

C) இந்திய கடற்பமட 

D) தமற்கண்ட அமனத்தும்  

 INDRA-2019 என்பது இந்தி ாவுக்கும் இரஷ் ாவுக்கும் இனடயிலாை ஒரு முத்தரப்பு பாதுகாப்புப் 

பயிற்சி ாகும். இந்தப்பயிற்சியில்ம் இரு நாடுகனளச் யசர்ந்த இராணுவம், கடற்பனட மற்றும் வான்பனட 

ஆகி னவ பங்யகற்கும். இந்தப் பயிற்சியின் இரண்டாவது பதிப்பு, அண்னமயில் புயை, யகாவா மற்றும் 

பாபிைாவில் யமற்தகாள்ளப்பட்டு நினறவனடந்தது. ப ங்கரவாத எதிர்ப்பு மற்றும் கிளர்ச்சி எதிர்ப்புப் 

பயிற்சிகனள யமற்தகாள்வனத இது யநாக்கமாகக்தகாண்டுள்ளது. 

8.மலாய் தமாழியில் இரத்திைக்கற்களின் தப ரால் அனழக்கப்தபறும் ஒளிவழங்கு நட்சத்திரம் (Host Star) 

மற்றும் புறக்யகாள் (Exoplanet) யஜாடி எது? 

A) வாதிரம் மற்றும் தபட்ரா 

B) பிபா மற்றும் சந்தமாசா 

C) மபதுூாி மற்றும் இன்டன்  

D) நகாம்தப மற்றும் தமௌத ௌன் 

 ‘HD 20868’ என்ற ஒளிவழங்கு நட்சத்திரம் மற்றும் ‘HD 20868B’ என்ற புறக்யகாளுக்கு முனறய  

னபதூரி (Baiduri) மற்றும் இன்டன் (Intan) எை பன்ைாட்டு வானி ல் சங்கம் தப ரிட்டுள்ளது. மலாய் 

தமாழியில் இரத்திைக்கற்களுக்கு வழங்கப்படும் தசாற்களிலிருந்து இனவ தபறப்பட்டுள்ளை. இதனை, 

மயலசி ா பரிந்துனரத்தது. னபதூரி மற்றும் இன்டன் ஆகி  இரண்டும் Fornax (உனல) விண்மீன் 

ததாகுதியில் அனமந்துள்ளை. 

9.எரிடாைஸ் (ஆறு) விண்மீன் ததாகுதியில் உள்ள எந்த நட்சத்திரத்திற்கு அண்னமயில் தப ரிடப்பட்டது? 

A) மபதுூாி 

B) வாதிரம் 

C) பிரான் 

D) நகாம்தப (Nakambe)  

 ‘நகாம்யப’ என்ற நட்சத்திரம் எரிடாைஸ் (ஆறு) விண்மீன் ததாகுதியில் உள்ளது. புர்கிைா பாயசாவின் 

பரிந்துனரகளின் அடிப்பனடயில் சர்வயதச வானி ல் சங்கம் இந்த நட்சத்திரத்திற்கு தப ரிட்டது. இந்த 

நட்சத்திரத்திற்கு ஆப்பிரிக்க நாட்டின் ஒரு தபரி  ஆற்றின் தப ர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. ‘NameexoWorlds’ 

என்ற யபாட்டியின்மூலம் இந்தப் தப ர் கினடக்கப்தபற்றது. 
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10.அண்னமயில் நடத்தப்பட்ட, ‘Apharan’ பயிற்சியில் பங்யகற்ற இந்தி  ஆயுதப்பனட எது? 

A) இந்திய ராணுவம் 

B) இந்திய கடற்பமட  

C) இந்திய விமானப்பமட 

D) மத்திய தசமக்காவல் பமட 

 ‘Apharan’ பயிற்சி, தகாச்சி துனறமுகத்தில் நடத்தப்பட்டது. இதில் இந்தி  கடற்பனட மற்றும் கடயலாரக் 

காவல்பனட ஆகி னவ பங்யகற்றை. இது, ததற்கு கடற்பனடப்பிரிவின் கடத்தல் எதிர்ப்புப்பயிற்சி ாகும். 

தகாச்சின் துனறமுக அறக்கட்டனளயும் இந்தப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்திய மருந்தியல்நூலை (Pharmacopoeia) அங்கீகரித்த முதல் நாடு எது? 

A) ஆப்கானிஸ்தான்  

B) ஈராக் 

C) சவூதி அரரபியா 

D) கத்தாா் 

 ஆப்கானிஸ்தான் இசுைாமிய குடியரசின் ப ாது சுகாதார அலமச்சகத்தின் ததசிய மருந்துகள் மற்றும் 

சுகாதாரத் தயாரிப்புகளின் ஒழுங்குமுலை துலையானது சமீ த்தில் இந்தியாவின் மருந்துகள் மற்றும் 

அழகுசாதனப் ப ாருட்கள் சட்டம், 1940இன்கீழ், இந்திய மருந்தியல்நூலை அங்கீகரித்தது. இந்தியாவில் 

தயாரிக்கப் ட்டு விற் லன பசய்யப் டும் மருந்துகலைக் கண்டறிவது, அவற்றின்  யன்கள் மற்றும் 

தூய்லமதன்லம பதாடர் ான தரங்கலை இந்நூல் குறிப்பிடுகிைது. 

2.அண்லமயில் பதாடங்கப் ட்ட ‘EChO பநட்பவார்க்’, எந்த அம்சத்லத லகயாள்கிைது? 

A) இந்திய சூழலியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்  

B) இந்திய வெளியுறெுக் வகாள்கக 

C) இந்திய இராணுெ வதாழில்நுட்பம் 

D) இந்தியாெின் வசயற்ககக்ரகாள் வநட்வொா்க் 

 ‘EChO பநட்பவார்க்’, சமீ த்தில், இந்திய அரசின் தலைலம அறிவியல் ஆதைாசகர் Dr. விஜய் இராகவன் 

அவர்கைால் பதாடங்கிலவக்கப் ட்டது. ஆராய்ச்சி மற்றும் அறிலவ உருவாக்குவதற்கு, ‘துலைகள் 

இலடதயயான தலைலமத்துவத்லத’ தமம் டுத்துவதும், இந்திய சூழலியல் & சுற்றுச்சூழல்  ற்றிய 

அறிவு & விழிப்புணர்லவ ஆராய்ச்சிலய உருவாக்குவதுதம ‘EChO பநட்பவார்க்’கின் தநாக்கமாகும். 

3.ஒடிசா மாநிைம் சந்திப்பூரில், சமீ த்தில் தசாதலன பசய்யப் ட்ட பினாகா (Pinaka) என்ைால் என்ன? 

A) சீா்ரெக ஏெுககை 

B) IED 

C) கை்ைியழிப்பான் 

D) பீரங்கி ஏெுககை (Artillery Missile)  

  ாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம் ாட்டு நிறுவனத்தால் (DRDO) உருவாக்கப் ட்ட பினாகா ஏவுகலண, 

ஒடிசாவின் சந்திப்பூரில் உள்ை ஒருங்கிலணந்த  ரிதசாதலன தைத்திலிருந்து பவற்றிகரமாக 

 ரிதசாதிக்கப் ட்டது. பீரங்கி ப ாருத்தப் ட்ட இப்‘பினாகா’ ஏவுகலண, எதிரிகளின்  குதிக்குள் 75 கி.மீ., 

பதாலைவுவலர  ாய்ந்துபசன்று தாக்கக்கூடிய திைன்ப ற்ைதாகும். 
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 பினாகா, MK-II ஏவுகலணயின் ஊடுருவல் திைன், கட்டுப் ாடு மற்றும் வழிகாட்டு நலடமுலைகலை 

ஒருங்கிலணத்து, துல்லியமான தாக்குந்திைலன தமம் டுத்தி இந்த ஏவுகலண தயாரிக்கப் ட்டுள்ைது. 

இந்த ஏவுகலணயின் ஊடுருவல் திைன், IRNSS உதவியுடன் வடிவலமக்கப் ட்டுள்ைது. 

4.தசாதலன நிலையிலிருக்கும் த ாயிங்கின் ‘ஸ்டார்லைனர்’ விண்கைம் என்ைால் என்ன? 

A) சூாியவெளி குறித்த ஆய்ெு 

B) வசெ்ொய் கிரக வெளி குறித்த ஆய்ெு 

C) ெிை்வெளி ெீரா்களுக்கான (வபாருட்ககள எடுத்துச்வசல்லும்) வபாதிெை்டி  

D) ெியாழன்வெளி குறித்த ஆய்ெு 

 த ாயிங்கின் ‘ஸ்டார்லைனர்’ விண்கைம் என் து விண்பவளி வீரர்கள் மற்றும் அவர்களுக்கான 

ப ாருட்கலை சர்வததச விண்பவளி நிலையத்திற்குக் பகாண்டுபசல்லும் ப ாதிவண்டியாகும். இது, 

NASA வணிகக்குழு திட்டத்தின் ஒரு குதியாக உருவாக்கப் ட்டுவருகிைது. விண்பவளி வீரர்கலை 

சர்வததச விண்பவளி நிலையத்திற்குக்பகாண்டுபசல்லும் தநாக்குடன் இது வடிவலமக்கப் ட்டுள்ைது. 

இதால், ஒதர சமயத்தில் ஏழு விண்பவளி வீரர்கலைச் சுமந்து பசல்ைவியலும். 

5.எந்த இருநாடுகளுக்கு இலடதயயான சிக்கலுக்கு, ‘கூரில் தீவு’ காரணமாக உள்ைது? 

A) ஜப்பான் மற்றும் வதன் வகாாியா 

B) ஜப்பான் மற்றும் ரஷ்யா  

C) ரஷ்யா மற்றும் உக்கரன் 

D) ரஷ்யா மற்றும் அவமாிக்கா 

 ‘கூரில் தீவுகள்’, ஜப் ானுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இலடதய அலமந்துள்ை ஒரு சிக்கலுக்குரிய பிரததசம் 

ஆகும். சுமார் 20000 மக்கள்வசிக்கும் ஒரு தீவுக்கூட்டந்தான் இக்‘கூரில் தீவுகள்’. ப ாக்லகதடாவுக்கு 

வடக்தக அலமந்துள்ை இது, ஜப் ான் நாட்டால் வடக்கு பிரததசங்கள் என்று குறிப்பிடப் டுகிைது. இரு 

நாடுகளும், சிக்கலைத் தீர்ப் தற்கான வழிகலை ஆராய்வதற்காக, சமீ த்தில், கூட்டத்லத நடத்தியது. 

6.நிைவில் நீண்டகாைம் இருந்ததற்கான சாதலனலய, அண்லமயில் முறியடித்த தமற் ரப்பு ஊர்தி எது? 

A) Lunokhod 1 

B) Viper 

C) Pragyan 

D) Yutu 2  

 ‘Yutu 2’ என்ை நிைவின் தமற் ரப்பு ஊர்தியானது, சமீ த்தில், நிைவின் தமற் ரப்பில் மிகநீண்டகாைம் 

பசயல் ாட்டுடன் இருந்ததற்கான சாதலனலய நிகழ்த்தியது. இது, Chang’e 4 என அலழக்கப் டுகிை 

நிைவுக்கான சீனப் யணத்தின் ஒரு குதியாக உள்ைது. இது, இப்த ாது, 11 மாதங்களுக்கும் தமைாக 

நிைவின் பதாலைவிலிருந்து பசயல் ட்டுவருகிைது. 
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7.புருஸாரஸ் ஒன்றின் ‘கடி வலிலம’ அண்லமயில் கணக்கிடப் ட்டது. புருஸாரஸ் என்ைால் என்ன? 

A) பறக்கும் ஊா்ென 

B) வதான்கமயான சுறா 

C) வதன்னவமாிக்க முதகல ெகக (Caiman)  

D) வதான்கமயான பாம்பு 

 புருஸாரஸ் (Purussaurus) என் து மிதயாசீன் காைத்தில் வாழ்ந்த ஓர் அழிந்துத ான பதன்னபமரிக்க 

முதலை வலகயாகும். இந்த ஊர்வனவற்றின் கடி வலிலமயானது லடரதனாசாரஸ் பரக்ஸின் கடி 

வலிலமலயப் த ான்ை இருமடங்காக உள்ைது என அண்லமயில் கணக்கிடப் ட்டது. Purussaurus 

brasiliensis - 12 மீட்டருக்கும் தமல் வைர் லவயாக இருந்துள்ைன. 

8.எந்தச்சிக்கலைச் சமாளிப் தற்காக, இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ‘ஆ தரஷன் டுவிஸ்ட்’ பதாடங்கப் ட்டது? 

A) ரதக்கநிகல 

B) நீை்டகால பத்திர இலாபத்கதக் கடினமாக்கல்  

C) NBFCஇல் பைப்புழக்க வநருக்கடி 

D) ெீதக்குகறப்புகளின் குகறந்த பாிமாற்றம் 

 நீண்டகாை  த்திர இைா த்லதக் கடினப் டுத்துவதில் உள்ை சிக்கலைச் சமாளிப் தற்காக, ‘ஆ தரஷன் 

டுவிஸ்ட்’லட இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பதாடங்கியுள்ைது. இந்த ஆ தரஷனின் ஒரு குதியாக, இந்திய 

ரிசர்வ் வங்கியானது பவளிச்சந்லத நடவடிக்லககளில் ஈடு டதவண்டும். இதில், அரசுப்  த்திரங்கலை 

ஒதரதநரத்தில் வாங்குவது மற்றும் விற் து ஆகியலவ அடங்கும். 

9. ‘கிரிக்பகட் 4 குட்’ என் து ICC மற்றும் எந்த சர்வததச அலமப்பின் கூட்டுத் திட்டமாகும்? 

A) ஒலிம்பிக் குழு 

B) UNESCO 

C) UNICEF  

D) WADA 

 ‘கிரிக்பகட் 4 குட்’ என் து  ன்னாட்டுக் கிரிக்பகட் கவுன்சில் (ICC) மற்றும் ஐ.நா குழந்லதகள் நிதியம் 

(UNICEF) ஆகியவற்றின் ஒத்துலழப்பில் பசயல் டுத்தப் டும் ஒரு திட்டமாகும். 2020 ப ண்கள் T20 

உைகக்தகாப்ல க்கான UNICEF உடனான கூட்டாண்லம நீட்டிப்ல  ICC அண்லமயில் அறிவித்தது. 

10.கம் ைா விலையாட்டு, அதற்பகன பசாந்த அருங்காட்சியகத்லதப் ப ைவுள்ைது. இந்த விலையாட்டில் 

ஈடு டுத்தப் டும் விைங்கு எது? 

A) நாய்கள்   B) எருகமகள்  

C) குதிகரகள்  D) ஒட்டகங்கள் 
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 கம் ைா விலையாட்டு என் து கர்நாடக மாநிைத்தின் சிை கடதைார மாவட்டங்களில் பகாண்டாடப் டும் 

ஒருவலக விலையாட்டாகும். இந்த விலையாட்டின்த ாது எருலமக்காலைகலைச் தசற்றில் விரட்டிச் 

பசல்வர். இந்த விலையாட்டுக்கான பிரத்தயக அருங்காட்சியகம், தட்சின கன்னடா மாவட்டத்தில் 

அலமயவுள்ைது. தமலும், அப் குதியில் ஓர் ஆராய்ச்சி லமயமும் அலமத்திட திட்டமிடப் ட்டுள்ைது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாட்லடச் தசர்ந்த எழுத்தாைர் தசா.தர்மனுக்கு, நடப் ாண்டுக்கான (2019) சாகித்ய அகாதமி விருது 

அறிவிக்கப் ட்டுள்ைது. அவரது ‘சூல்’ என்ை நாவலுக்காக இந்த விருது வழங்கப் டவுள்ைது. 

 இந்தியாவிதைதய முதன்முதைாக ‘ஈ-ஸ்கூட்டர்’ என்று அலழக்கப் டும் அதிநவீன த ாக்குவரத்துக் 

காவல்துலைக்கான தராந்து வாகனங்கள் பசன்லனயில் அறிமுகப் டுத்தப் ட்டுள்ைன. தமலும், 

வண்டிதயாட்டும் ப ண்கலை  ரிதசாதிப் தற்காக ‘சிைப்பு ப ண்கள் த ாக்குவரத்துக்காவல் பிரிவு’ம் 

பதாடங்கப் ட்டது. 

 ஆைாவது உைக தமிழர் ப ாருைாதார மாநாடு, வரும் டிசம் ர் 28 முதல் 30 வலர பசன்லனயில் 

நலடப ைவுள்ைது. இந்த மாநாட்டில், மத்திய நீர்வைத்துலை அலமச்சர் கதஜந்திர சிங் பசகாவத், 

தமிழ்நாட்டின் பதாழில்துலை அலமச்சர் M C சம் த் உட் ட  ைர்  ங்தகற்கின்ைனர். தமலும், இைங்லக, 

மதைசியா, சிங்கப்பூர், ஆஸ்திதரலியா உட் ட  ல்தவறு நாடுகலைச் தசர்ந்த, ஐந்நூற்றுக்கும் தமற் ட்ட 

நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள், பதாழிைதி ர்கள், வணிகர்கள்  ங்தகற்கின்ைனர். இந்த மாநாடு, 

வணிகம் ப ருகவும், முதலீடுகலை ஈர்க்கவும் நலடப றுகிைது. 

 BHEL திருச்சி பிரிவு, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற் த்தித் திட்டத்தின் ஒரு குதியாக, 7.5 MW திைன் 

பகாண்ட சூரிய மின்னுற் த்தி ஆலைலய நிறுவியுள்ைது. இதற்காக, நடப் ாண்டின் (2019) இந்திய 

 சுலம ஆற்ைல் விருதிலன திருச்சி BHEL நிறுவனம் ப ற்றுள்ைது. இவ்விருலத இந்திய  சுலம 

எரிசக்திக் கூட்டலமப்பு வழங்கியது. 

 சாகித்ய அகாதமி விருதுப ற்ை முதுப ரும் தமிழ் எழுத்தாைரும் நாவைாசிரியருமான டி பசல்வராஜ் (82), 

மதுலரயில் காைமானார். ‘ததால்’ என்ை அவபரழுதிய நாவலுக்காக அவருக்கு சாகித்ய அகாதமி விருது 

வழங்கப் ட்டுள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஐக்கிய நாடுகளில் ப ாட்டியிடவிருக்கும் ‘Nine Dash Line’, எந்த நீர்நிலையில் அலைந்துள்ளது? 

A) தென்சீனக் கடல்  

B) வடக்கு அட்லாண்டிக் தெருங்கடல் 

C) கிழக்கு ெிலிெ்பென்ஸ் கடல் 

D) ஆா்டிக் தெருங்கடல் 

 ‘ஒன் து வரி எல்லைக்பகாடு’ என் து ததன்சீனக்கடலில் அலைந்துள்ள ஓர் எல்லைக்பகாடாகும். ததன் 

சீனக்கடலின் த ரும் குதியின்மீது இலையாண்லைலயக்பகாருவதற்கு சீனாவால் இந்த எல்லைக் 

பகாடு  யன் டுத்தப் டுகிைது. ைபைசியா தனது உரிலைக்பகாரல்கலள, ஐக்கிய நாடுகள் அலவயில், 

“பிரத்திபயக த ாருளாதார ைண்டை” உரிலைகள் என்ை கருத்துடன் ப ாட்டியிடவுள்ளது. 

2.பநார்ட் ஸ்ட்ரீம்-2 என் து எந்த இருநாடுகளுக்கிலடயிைான எரிவாயு குழாய்  திப்பு திட்டைாகும்? 

A) ரஷ்யா மற்றும் துருக்கி 

B) தொ்மனி மற்றும் துருக்கி 

C) ரஷ்யா மற்றும் தொ்மனி  

D) துருக்கி மற்றும் ஐக்கிய அதமாிக்க நாடுகள் 

 ‘Nord Stream-2’ என் து என் து ரஷ்யாவுக்கும் தெர்ைனிக்கும் இலடயிைான ஓர் எரிவாயு குழாய் 

 திப்பு திட்டைாகும். இத்திட்டத்தின் வளர்ச்சிக்கு உதவும் நிறுவனங்களுக்கு த ாருளாதாரத்தலடகலள 

விதிக்கும் ஒரு சட்டத்லத ஐக்கிய அதைரிக்க நாடுகள் அரசாங்கம் சமீ த்தில் நிலைபவற்றியது. ரஷ்யா 

ஏற்கனபவ 40 சதவீத அளவுக்கு ஐபராப்பிய ஒன்றியத்துக்கு எரிவாயு வழங்கிவரும் ஒரு மிகப்த ரிய 

வழங்குநராக உள்ளது. இத்திட்டம் ஐபராப்பிய ஒன்றியத்துக்கான எரிவாயு ஏற்றுைதிலய அதிகரிக்கும். 

3.பைற்காசியாவில் ப ார்க்குற்ைங்கள் குறித்து ஆராய முற் டும் சர்வபதச குற்ைவியல் நீதிைன்ைம், எந்த 

ஒப் ந்தத்தின்மூைம் நிறுவப் ட்டது? 

A) தெனீவா ெீா்மானம் 

B) ரராம் சட்டம்  

C) வியன்னா ெீா்மானம் 

D) கிரயாட்ரடா தநறிமுபற 

 சர்வபதச குற்ைவியல் நீதிைன்ைம், தநதர்ைாந்தில் உள்ள பேக்கில், பராம் சட்டத்தால் நிறுவப் ட்டது. 

அது, காசா & பைற்குக்கலர பிராந்தியத்தில் நலடத ற்ை ப ார்க்குற்ைங்கள் குறித்து ஆராய முற் டுகிைது. 

இருப்பினும், இஸ்பரல் நாடு, பராம் சட்டத்தில் லகதயாப் மிடாத நாடு என் தால், சர்வபதச குற்ைவியல் 

நீதிைன்ைத்தின் அதிகார வரம்பு இஸ்பரலில் தசல்லு டியாகாது எனக்கூறுகிைது. 
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4. ாலியல் துஷ்பிரபயாக வழக்குகளுக்கு த ாருந்தக்கூடிய ‘திருத்தந்லதக்கான ரகசியவிதி’லய ரத்து 

தசய்துள்ள திருத்தந்லத யார்? 

A) ெிருெ்ெந்பெ ெிரான்சிஸ்  

B) ெிருெ்ெந்பெ தெனடிக்ட் XBI 

C) ெிருெ்ெந்பெ ெியஸ் XII 

D) ெிருெ்ெந்பெ ொல் VI 

  ாலியல் துஷ்பிரபயாக வழக்குகளுக்கு த ாருந்தக்கூடிய, ‘திருத்தந்லதக்கான ரகசியவிதி - Pontifical 

Secrecy’லய தற்ப ாலதய திருத்தந்லத பிரான்சிஸால் ரத்து தசய்யப் ட்டுள்ளது. திருத்தந்லதக்கான 

ரகசியவிதியானது பராைன் கத்பதாலிக்க திருச்சல யும், திருத்தந்லத தூதரகங்களுக்கிலடபயயான 

தகவல்ததாடர்புகள் ப ான்ை சிை விஷயங்கலள ரகசியைாக லவத்திருக்க அனுைதிக்கிைது. இது, 

‘பராைன் கத்பதாலிக்க திருச்சல யின் நியதிச்சட்டத்திற்கு’ உட் ட்டதாகும். 

5.அண்லையில், எந்த நாட்டின் உச்சநீதிைன்ைம், காைநிலை தசயல் ாட்டில் அரசின் த ாறுப்ல பயற்ை 

முதல் உச்சநீதிைன்ைைாக ஆனது? 

A) தநொ்லாந்து  

B) தடன்மாா்க் 

C) நாா்ரவ 

D) ெின்லாந்து 

 அடுத்த ஆண்டு இறுதிக்குள் ல ங்குடில் வாயு தவளிபயற்ைத்லத, தநதர்ைாந்து அரசாங்கம், 25 சதவீத 

குலைக்கபவண்டும் என தநதர்ைாந்தின் உச்சநீதிைன்ைம் அண்லையில் தீர்ப் ளித்தது. காைநிலை 

ைாற்ைத்துக்கு எதிராக  ாதுகாக்கப் டபவண்டிய அடிப் லட உரிலைகள் ைாந்தர்களுக்கு உண்டு 

என் லதயும் இது உறுதிப் டுத்தியுள்ளது. இதன்மூைம், காைநிலை ைாற்ைத்திற்கு எதிராக நடவடிக்லக 

எடுக்கும் முதல் நீதிைன்ைைாக தநதர்ைாந்து நாட்டின் நீதிைன்ைம் திகழ்கிைது. 

6.ைனித தசயல் ாடுகலள பிரதி லிக்கும் திைன் லடத்த T-HR3 ைனித பராப ாலவ அறிமுகப் டுத்திய 

நிறுவனம் எது? 

A) ஃரொா்டு 

B) ரவாக்ஸ்வாகன் 

C) தடாரயாட்டா ரமாட்டாா் காா்ெ்.  

D) ர ாண்டா 

 தடாபயாட்டா பைாட்டார் கார்ப்., சமீ த்தில், அதன் ைனித பராப ாவான T-HR3இன் பைம் டுத்தப் ட்ட 

நவீன  திப்ல  அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. இந்த பராப ாலவ, தேட்தசட் ைற்றும் வயர் இலைப்ல ப் 

 யன் டுத்தி ததாலைவிலிருந்து கட்டுப் டுத்தைாம். அறுலவச்சிகிச்லச நிபுைரால்  யணிக்க முடியாத 

நிலை ஏற் ட்டால், இந்த ததாழில்நுட் த்லத அறுலவச்சிகிச்லசக்கும்  யன் டுத்தவியலும். 
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7.அதைரிக்காவின் சட்டைான DASKA, எந்த நாட்டிற்கு எதிராக த ாருளாதாரத்தலடகலள விதிக்கிைது? 

A) ரஷ்யா  

B) சீனா 

C) ஈரான் 

D) ஈராக் 

 Defending American Security from Kremlin Aggression சட்டம், சமீ த்தில், நிலைபவற்ைப் ட்டது. NATO 

மீதான உறுதிப் ாட்லட மீண்டும் நிலைநிறுத்துதல், இலைய  ாதுகாப்ல  பைம் டுத்துதல் ைற்றும் 

ரஷ்ய நிறுவனங்கள் ைற்றும் சட்டவிபராத ைற்றும் ஊழல் நடவடிக்லககளில் ஈடு டும் தனிந ர்கள் மீது 

த ாருளாதாரத்தலடகலள விதித்தல் -  ை முலனகளில் ரஷ்யாலவ எதிர்தகாள்ளும் அதைரிக்காவின் 

திைலன வலுப் டுத்துவதற்காக இது வடிவலைக்கப் ட்டுள்ளது. 

8.எந்த நாட்டில், ோர்பின்  னி விழா தகாண்டாடப் டுகிைது? 

A) சீனா  

B) ெெ்ொன் 

C) ெின்லாந்து 

D) தென் தகாாியா 

 ோர்பின்  னி திருவிழா என் து சீனாவில் ஆண்டுபதாறும் நலடத றும் குளிர்காைத்திருவிழாவாகும். 

இதுதற்ப ாது, உைகின் மிகப்த ரிய  னி ைற்றும்  னிப்த ாழிவு திருவிழாவாக உள்ளது. ததாடக்கத்தில், 

த ரும் ாலும் சீனர்கள் ைட்டுபை  ங்பகற்ை இத்திருவிழா; தற்ப ாது சர்வபதச விழாவாக ைாறியுள்ளது. 

9. ததற்கு ைத்திய ரயில்பவ, சமீ த்தில், அதன் விலனல் விளம் ரத்தின் ஒரு குதியாக, எந்நிறுவனத்தின் 

வண்ைத்தில், லேதரா ாத்-புது தில்லி விலரவு ததாடர்வண்டிலய அைங்கரித்தது? 

A) சிங்கரரணி நிலக்காி சுரங்க லிட்.,  

B) மகாநெி நிலக்காி சுரங்க லிட்., 

C) டாடா ஸ்டீல் 

D) கிழக்கு நிலக்காி ெுலம் 

 ததற்கு ைத்திய ரயில்பவ, லேதரா ாத், அரசு துலைகள் / த ாதுத்துலை நிறுவனங்களுக்கு விளம் ரம் 

தசய்வதற்கான தனது முதல் முயற்சிலயத் ததாடங்கியுள்ளது. லேதரா ாத்-புது தில்லி ததலுங்கானா 

விலரவு ததாடர்வண்டிலய விலனல்மூைம் ப ார்த்துவதற்காக, அரசுக்குச் தசாந்தைான நிைக்கரி 

உற் த்தி நிறுவனைான சிங்கபரணி நிைக்கரி சுரங்க லிட்., உடன் அது ஒப் ந்தம் தசய்திருந்தது. 
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10.சமீ த்தில், ச ாகர் ஒப் ந்தத்தின்கீழ் தகாண்டுவரப் ட்ட துலைமுகம் எது? 

A) தசன்பன 

B) மா்மரகாவா  

C) தகால்கெ்ொ 

D) விசாகெ்ெட்டினம் 

 இந்தியா, ஈரான் ைற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் அண்லையில் ெவேர்ைால் பநரு துலைமுக 

அைக்கட்டலள, முந்த்ரா, கண்ட்ைா ைற்றும் தகாச்சின் துலைமுகங்களுடன் கூடுதைாக ைர்ைபகாவா 

ைற்றும் புதிய ைங்களூர் துலைமுகத்லத ச ாகர் ஒப் ந்தத்தின்கீழ் தகாண்டுவரமுடிவுதசய்துள்ளன.  

 இது, ச ாகர் ஒப் ந்தத்தின்கீழ் உருவாக்கப் ட்ட வழித்தடத்தின் ஒரு குதியாக, இந்தியாலவ, உத்திசார் 

ரீதியாக அலைந்துள்ள ச ாகர் துலைமுகத்துடன் இலைக்கிைது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 43ஆவது தசன்லன புத்தகக் கண்காட்சி, “கீழடி-ஈரடி” என்ை தலைப்பில், ென.9-21 வலர தசன்லன 

நந்தனம் YMCA லைதானத்தில் நலடத ைவுள்ளது. இதில் 2 பகாடி புத்தகங்கள் காட்சிக்கு லவக்கப் ட 

உள்ளன. ததன்னிந்திய புத்தக விற் லனயாளர்கள் ைற்றும்  திப் ாளர்கள் சங்கம் சார்பில் ஒவ்பவார் 

ஆண்டும் தசன்லனயில் புத்தகக் கண்காட்சி நடத்தப் ட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.கலபககோஸ் (Galapagos) கேசியப்பூங்கோ அமைந்துள்ள நோடு எது? 

A) எக்குவட ோே்ா  

B) ட ோண்டுரோஸ் 

C) பப்புவோ நியூ கினி 

D) பிடரசில் 

 600 ககலன் டீசல் எரிபபோருமள ஏற்றிச்பசன்ற ஒரு கப்பல் மூழ்கியமேயடுத்து, கலபககோஸ் தீவுகளில் 

எரிபபோருள் கசிவோல் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் போதிப்மபக்குமறப்பேற்கு எக்குவக ோர் அவசரநிமலமய 

அறிவித்துள்ளது. இந்ேத் தீவுகள், எக்குவக ோர் பபருநிலத்திலிருந்து 1,000 கிகலோமீட் ர் பேோமலவில் 

அமைந்துள்ளது. 

 எக்குவக ோர் க ற்பம  ைற்றும் கேசிய கோவல்துமற ஆகியமவ, கலபககோஸ் கேசியப்பூங்கோவின் 

இயற்மக கோப்பு ஆமையத்து ன் ஒருங்கிமைந்து அவசரநிமலக்குத் தீர்வுகோைவும் சுற்றுச்சூழல் 

போதிப்மப ைதிப்பி வும் பசய்ேன. UNESCOஇன் உலக போரம்பரிய ேலைோன கலபககோஸ் தீவுக்கூட் ம், 

பூமியின் மிகவும் பலவீனைோன சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளுள் ஒன்றோக உள்ளது. 

2.ைோனுவல் ைர்கரகரோ குரூஸ் (Manuel Marrero Cruz) - எந்ே நோட்டின் பிரேைர்? 

A) கியூபோ  

B) கம்டபோடியோ 

C) சிலி 

D) எக்குவட ோே்ா 

 43 ஆண்டு இம பவளிக்குப் பிறகு கியூபோவுக்கு பிரேைர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். கியூபோவின் பிரேைரோக 

அந்ே நோட்டு சுற்றுலோத்துமற அமைச்சர் ைோனுவல் ைகரகரோ குரூஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். புரட்சியின் 

மூலம் கியூபோவின் ஆட்சிமய க ந்ே 1956ஆம் ஆண்டு மகப்பற்றிய பி ல் கோஸ்ட்கரோ, அந்ே நோட்டின் 

பிரேைரோகப் பபோறுப்கபற்றுக்பகோண் ோர். 

 பின்னர், அந்நோட்ம  அதிபர் ஆட்சிமுமறக்கு ைோற்றிய பி ல் கோஸ்ட்கரோ, 1976ஆம் ஆண்டில் அதிபரோகப் 

பபோறுப்கபற்றோர். அேற்குப்பிறகு, கியூபோவில், பிரேைர் பேவிகய இல்லோைல் இருந்துவந்ேது. 

3.இந்தியோவின் எந்ேப் பிரேைரின் நிமனவோக கேசிய உழவர்கள் நோள் பகோண் ோ ப்படுகிறது? 

A) குல்சோிலோல் நந்தோ 

B) மமோரோே்ாஜி டதசோய் 

C) சந்திர டசகே்ா 

D) சரண் சிங்  
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 இந்தியோவின் சமூக–பபோருளோேோர வளர்ச்சியில் உழவர்களின் பங்மக அங்கீகரிக்கவும், ஐந்ேோவது 

பிரேைர் பசௌத்ரி சரண் சிங்கின் பிறந்ேநோமளக் குறிக்கவுைோக ஒவ்கவோர் ஆண்டும் டிசம்பர் 23 அன்று 

கேசிய உழவர்கள் நோள் இந்தியோவில் பகோண் ோ ப்படுகிறது. 

 இந்திய நோட்டில் உழவர்களின் நலவோழ்வுக்கு அவர் கபோரோடியேற்கோக அவர், “இந்திய விவசோயிகளின் 

சோம்பியன்” என குறிப்பி ப்படுகிறோர். இந்நோள், ‘கிசோன் திவோஸ்’ என பிரபலைோக அறியப்படுகிறது. 

4.எந்ே நோட்டின் ஆயுேகைந்திய கோவல்பம க்கோக, இந்திய அரசோங்கத்ேோல், கீர்த்திபூர் பபண்கள் விடுதி 

கட் ப்பட் து? 

A) டநபோளம்  

B) பூ ோன் 

C) திமபத் 

D) ஆப்கோனிஸ்தோன் 

 கோத்ைோண்டுவின் கீர்த்திபூரில் உள்ள பபண்கள் விடுதியோனது இந்திய அரசோல் கட் ப்பட்டு, சமீபத்தில் 

திறக்கப்பட் து. இேமன கீர்த்திபூரில் உள்ள கநபோள ஆயுேகைந்திய கோவல்பம ப்பள்ளி பயன்படுத்திக் 

-பகோள்ளும். பள்ளியில் உள்ள பைோத்ே ைோைோக்கரின் எண்ணிக்மகயில் 21% பபண்கள் உள்ளனர். 

2005ஆம் ஆண்டில் இந்ேப் பள்ளி நிறுவப்பட் து. இந்ே விடுதியின் கட்டுைோனத்திற்கோக, இந்தியோ, 40 

மில்லியனுக்கும் அதிகைோன கநபோளி ரூபோமய பங்களித்துள்ளது. 

5.இந்தியோவின் கேசிய கணிே நோள் ஒவ்கவோர் ஆண்டும் டிசம்பர் 22 அன்று பகோண் ோ ப்படுகிறது. 

இந்நோளின்கபோது நிமனவுகூரப்படும் நபர் யோர்? 

A) ஆே்ாயப ் ோ 

B) C R ரோவ் 

C) D R கப்டரக்கே்ா 

D) சீனிவோச ரோமோனுஜன்  

 இந்தியோவின் புகழ்பபற்ற கணிேவியலோளரோன சீனிவோச ரோைோனுஜன் அவர்களின் பிறந்ேநோமளக் 

பகோண் ோடும் விேைோக ஆண்டுகேோறும் டிச.22 அன்று கேசிய கணிே நோள் பகோண் ோ ப்படுகிறது. 

ரோைோனுஜத்தின் 125ஆவது பிறந்ேநோமளச் சிறப்பிக்கும் விேைோக முன்னோள் பிரேைர் ைன்கைோகன் சிங் 

அவர்களோல், சீனிவோச ரோைோனுஜத்தின் பிறந்ேநோள், கேசிய கணிே நோளோக நிறுவப்பட் து. 

 கைலும், 2012ஆம் ஆண்டு கேசிய கணிே ஆண் ோகவும் அறிவிக்கப்பட் து. ரோைோனுஜன், 1887ஆம் 

ஆண்டில் ேமிழ்நோட்டில் உள்ள ஈகரோடு ைோவட் த்தில் பிறந்ேோர். 1918இல், ரோைோனுஜன், லண் ன் ரோயல் 

பசோமசட்டியின் உறுப்பினரோனோர் (FRS பட் ம்). 1920 ஏப்.6 அன்று அவர் கோலைோனோர். 
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6.ந ப்போண்டில் (2019) அமைதிக்கோன கநோபல்பரிமச பவன்ற எத்திகயோப்பியோவின் பிரேைர், சமீபத்தில், 

ஆப்பிரிக்கோவின் பகோம்பில் (Horn of Africa) அமைதிக்கோன அமழப்மப விடுத்திருந்ேோர். ‘ஆப்பிரிக்கோவின் 

பகோம்பு’ என்பது என்ன? 

A) தீவு 

B) தீபகற்பம்  

C) பீ பூமி 

D) துணணக்கண் ம் 

 ‘ஆப்பிரிக்கோவின் பகோம்பு’ என்பது கிழக்கு ஆப்பிரிக்கோவில் அமைந்துள்ள ஒரு தீபகற்பைோகும். இந்ேப் 

பகுதி வ கிழக்கு ஆப்பிரிக்கோ என்றும் கசோைோலியத் தீபகற்பம் எனவும் குறிப்பி ப்பி ப்படுகிறது. இந்ேத் 

தீபகற்பத்தின் க ற்கமர, அரபிக்க ல் ைற்றும் ஏைன் வமளகு ோமவ எல்மலகளோகக் பகோண்டுள்ளது. 

கசோைோலியோ, எரித்திரியோ, ஜிபூட்டி, எத்திகயோப்பியோ ஆகியமவ இந்ேப்பகுதியில் உள்ள நோடுகளோகும். 

7.வங்ககேசத்தில் பல உயிர்கமள பலிவோங்கிய கடுமையோன சுவோச கநோய்த்பேோற்றுக்குக் கோரைைோன 

உயிரினம் எது? 

A) போக்டீோியோ 

B) ணவரஸ்  

C) பூஞ்ணசகள் 

D) நுண்ணுயிோி 

 கடுமையோன சுவோச கநோய்த்பேோற்றின் கோரைைோக வங்ககேசத்தில் 16 கபர் உயிரிழந்துள்ளனர். தீவிர 

மவரஸ் பேோற்றுகநோயோன இது, இயல்போன சுவோச பசயல்போட்ம த் ேடுக்கிறது. பபோதுவோக இது மூக்கு, 

மூச்சுக்குழோய் அல்லது நுமரயீரலில் மவரஸ் பேோற்றுகநோயோகத் பேோ ங்குகிறது. கநோய்த்பேோற்றுக்கு 

சிகிச்மசயளிக்கப்ப ோவிட் ோல், அது முழு சுவோச அமைப்புக்கும் பரவி, உயிரிழப்புக்கு கோரைைோகிறது. 

8.எல்சோ புயல் ேோக்கிய பகுதி எது? 

A) அமமோிக்கோ 

B) கிழக்கோசியோ 

C) மத்திய ஆசியோ 

D) டமற்கு ஐடரோப்பியோ  

 எல்சோ (Elsa) ைற்றும் கபபியன் (Fabien) ஆகிய இரண்டு புயல்கள் ஸ்பபயிமனயும் கபோர்ச்சுகமலயும் 

ேோக்கியுள்ளன. அண்மைய வோனிமல முன்கணிப்பின்படி, வோனிமல இன்னும் கைோசைம யக்கூடும். 

இந்ேக் கடுமையோன புயல்கள், ஐபீரிய தீபகற்பத்தில் அமைந்துள்ள பபருவோரியோன பகுதிகளுக்கு தீவிர 

கோற்று ைற்றும் ைமழப்பபோழிமவக் பகோண்டுவந்ேன. 
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9.அண்மைச் பசய்திகளில் இ ம்பபற்ற, ‘உர்சித் – Ursid’ என்றோல் என்ன? 

A) எோிகல் மபோழிவு  

B) வோல் ந ்சத்திரம் 

C) விண்மீன் 

D) மசயற்ணகக்டகோள் 

 உர்சித் எரிகல் பபோழிவோனது ஆண்டுகேோறும் டிச.17ஆம் கேதி பேோ ங்கி டிச.25 அல்லது 26ஆம் கேதி 

வமர பேோ ர்கிறது. கதிர்விடு புள்ளிக்கு பபயர்பபற்ற இது, உர்சோ மைனர் விண்மீன் கூட் த்தில், பீட் ோ 

உர்கச மைனோரிசுக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. 

10. FDA, அண்மையில், ‘Ervebo’ ேடுப்பூசிக்கு ஒப்புேல் அளித்ேது. Ervebo என்றோல் என்ன? 

A) எடபோலோ தடுப்பூசி  

B) த ் ம்ணம தடுப்பூசி 

C) மபோியம்ணம தடுப்பூசி 

D) டபோலிடயோ தடுப்பூசி 

 பைர்க் (Merck) உருவோக்கிய எகபோலோ ேடுப்பூசியோன எர்பவகபோவுக்கு ஒப்புேல் அளித்துள்ள முேல் 

முகமையோக அபைரிக்க உைவு & ைருந்து நிர்வோகம் ைோறியுள்ளது. இது, எகபோலோ கநோய்த்பேோற்றுக்கு 

பபோதுவோன கோரைைோக இருக்கும் மஜர் எகபோலோ (Zaire Ebola) மவரஸிலிருந்து போதுகோக்கிறது. 

கோங்ககோ குடியரசில் நீண் கோலைோக எகபோலோ கநோய்த்பேோற்று ஏற்பட் ேற்கு, இந்ே மஜர் எகபோலோ 

மவரஸ்ேோன் கோரைைோக இருந்ேது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ேமிழ்நோட்டில், 3 மீன்பிடி துமறமுகங்கள் அமைப்பேற்கு, ைத்திய அரசு, `450 ககோடிமய க னுேவியோக 

வழங்குகிறது. இந்ேக் க னுக்கோன வட்டியில் 3 சேவீேத்மே ைத்திய அரசு ைோனியைோக வழங்குகிறது. 

எனகவ குமறந்ே வட்டியோன ஐந்து சேவீேத்தில் இந்ேக் க ன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ேமிழ்நோடு அரசு, 12 

ஆண்டுகளில் இந்ேக் க மன திருப்பிச் பசலுத்ேகவண்டும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நுண்புள்ளி இனங்காட்டிகள் (Identifiers) குறித்த விதிகளை அரசாங்கம் சமீபத்தில் அறிவித்தது. எந்த 

ந ாக்கத்திற்காக, ‘நுண்புள்ளி (Microdot) ததாழில்நுட்பம்’ பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

A) வாகன இனங்காட்டி  

B) கண்காணிப்பு 

C) வழிகாட்டல் 

D) மின்னணு வங்கியியல் 

 நமாட்டார் வாகனங்கள் மற்றும் அவற்றின் உதிரிபாகங்களில் நுண்புள்ளிகளை தபாருத்துவதற்கான 

விதிகளை அரசாங்கம், சமீபத்தில், அறிவித்தது. இதன்மூலம் பாதுகாப்ளப நமம்படுத்தவும், திருட்டு 

மற்றும் நபாலி உதிரிபாகங்களைத் தடுக்கவும் முடியும் எனக் கூறப்படுகிறது. வாகனங்கள் மற்றும் 

அவற்றின் பாகங்கள் மீது நுண்ணிய புள்ளிகளை ததளிப்பதன் மூலம் தனித்துவமான அளடயாைத்ளத 

இந்தத் ததாழில்நுட்பம் வழங்குகிறது. 

2.ஷாகித் தபதகஷ்தி துளறமுகம் அளமந்துள்ை  ாடு எது? 

A) துருக்கி 

B) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

C) ஓமன் 

D) ஈரான்  

 இந்தியா-ஈரான் கூட்டு ஆளையத்தின் 19ஆவது அமர்வு, சமீபத்தில், ததகுரானில்  ளடதபற்றது. 

அதன்நபாது, சபாகரின் ஷாகித் தபதகஷ்தி துளறமுகத்ளத தசயல்படுத்துவதில் அளடந்த முன்நனற்றம் 

குறித்து இரு ாடுகளும் திருப்தி ததரிவித்தன. ஷாகித் கலந்தரி துளறமுகம் மற்றும் ஷாகித் தபதகஷ்தி 

ஆகிய இரண்டு துளறமுகங்களை உள்ைடக்கிய சபாகர் துளறமுகமானது ஈரானின் ஒநர கடல்சார் 

துளறமுகமாக தசயல்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.  

3.சண்டிகரில் புதிதாக திறக்கப்பட்ட DNA பகுப்பாய்வு ளமயம், எந்த நிதியின்கீழ் நிறுவப்பட்டுள்ைது? 

A) தேசிய சிறு தசமிப்பு நிேி 

B) நிறுவன நிேி 

C) நிா்பயா நிேி  

D) வருங்கால வவப்பு நிேி 

 சண்டிகரில் புதிதாக திறக்கப்பட்டDNA பகுப்பாய்வு ளமயம், நிர்பயா நிதியின்கீழ் அளமக்கப்பட்டுள்ைது. 

இந்த ளமயம் பாலியல் வன்தகாடுளம மற்றும் ஆட்தகாளல பிரிவு, தந்ளதவழி பிரிவு, ஆள் அளடயாை 

பிரிவு மற்றும் ளமட்நடாகாண்ட்ரியல் DNA பிரிவுக்கான வசதிகளை வழங்கும். 
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  வீன DNA விவரக்குறிப்பு கருவிகள் மற்றும் உபகரைங்களுடன் இந்த ளமயம்  ன்கு கட்டளமக்கப்ப 

-ட்டுள்ைது. ஆண்தடான்றுக்கு 2000 வழக்குகளை ஆராயும் திறன் இம்ளமயத்திற்கு உண்டு. 

4.இஸ்தான்புல் கால்வாய் திட்டம், மர்மரா கடளல எந்தக்கடலுடன் இளைக்கிறது? 

A) சசங்கடல் 

B) கருங்கடல்  

C) அரபிக்கடல் 

D) தபாஹனி கடல் 

 இஸ்தான்புல் கால்வாய் திட்டம் (Kanal Istanbul) என்பது கருங்கடல் மற்றும் மர்மரா கடல், ஏஜியன் 

மற்றும் மத்திய தளரக்கடல்களை இளைக்கும், தசயற்ளக கடல்-மட்ட நீர்வழிளய உருவாக்குவது 

குறித்த ஒரு திட்டமாகும். கடந்த 2009ஆம் ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்ட இத்திட்டத்திலிருந்து, சமீபத்தில், 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ஊழல் குற்றச்சாட்டு ஆகியவற்றின் காரைமாக இஸ்தான்புல்லின் நமயர் 

விலக்கப்பட்டுள்ைார். 

5.நதசிய நுகர்நவார்  ாள் (National Consumers Day) களடப்பிடிக்கப்படும் நததி எது? 

A) டிசம்பா் 22 

B) டிசம்பா் 23 

C) டிசம்பா் 24  

D) டிசம்பா் 25 

 நுகர்நவார் இயக்கத்தின் முக்கியத்துவத்ளதயும், ஒவ்தவாரு நுகர்நவாரும் தங்களின் உரிளமகள் 

மற்றும் தபாறுப்புகள்பற்றி நமலும் அறிந்துதகாள்ை நவண்டிய அவசியத்ளதயும் வலியுறுத்தும்விதமாக 

ஒவ்நவார் ஆண்டும் டிசம்பர் 24 அன்று இந்தியாவில் நதசிய நுகர்நவார்  ாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. 

 “Alternate Consumer Grievance Redressal” என்பது  டப்பாண்டில் (2019) வரும் இந்த  ாளுக்கான 

கருப்தபாருைாகும். 1986ஆம் ஆண்டு இநத ாளில், நுகர்நவார் பாதுகாப்புச் சட்டம் இயற்றப்பட்டது. 

நுகர்நவார் பாதுகாப்புச் சட்டதமன்பது நுகர்நவார் பிரச்சளனகள், நசளவ குளறபாடு, வணிக  ளட 

முளற, ந ர்ளமயற்ற வணிகமுளற நபான்றவற்றிற்குத் தீர்வுதரும் சட்டமாக உள்ைது. 

6.ஈரான் தனது பள்ளிகளை மூடுவதற்குக்காரைமான தவப்பத்தளலகீழாக்கம் (thermal inversion) 

என்ன? 

A) ஒரு வவக சவப்ப அவல 

B) வறட்சி தபான்ற சூழ்நிவல 

C) தமதலயுள்ள குளிா்ந்ே காற்றால் ேவரக்கருதக இருக்கும் சூடான காற்று 

D) தமதலயுள்ள சூடான காற்றால் ேவரக்கருதக இருக்கும் குளிா்ந்ே காற்று  
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 ஈரானில், கடுளமயான காற்று மாசுபாடு காரைமாக பள்ளிகள் அளனத்தும் ஒருவாரகாலத்திற்கு 

மூடப்பட்டுள்ைன. சூடான காற்றடுக்கானது தளரக்கருநகயுள்ை குளிர்ந்த காற்றடுக்கின்மீது படிவதால் 

தவப்பத்தளலகீழாக்கம் ஏற்படுகிறது. இதன்காரைமாக அடர்த்தியான  ச்சுப்புளகயில் ததகுரான் 

சூழப்பட்டு அங்கு நிளலளம நமாசமளடந்தது. சூடான காற்றானது குளிர்ந்த காற்ளறக் கீநழநய 

ளவத்திருந்து, மாசுபடுத்திகளை சிதறவிடாமல் தடுக்கிறது. 

7. ‘சில்லாய் கலான்’ என்பது பின்வருவனவற்றில் எதனுடன் ததாடர்புளடயது? 

A) காஷ்மீாில் உள்ள பனிச்சாிவு பாேிப்புமிக்க பகுேி 

B) ஜம்மு – காஷ்மீாில் உள்ள சுற்றுலாே்ேலம் 

C) சரணாலயம் 

D) காஷ்மீாில் நிலவும் மிகக்கடுவமயான குளிா்காலம்  

 ஜம்மு – காஷ்மீரில்  ாற்பது  ாட்களுக்கு நிலவும் ‘சில்லாய் கலான்’ எனப்படும் அதிகபட்ச குளிர்காலம் 

ததாடங்கியது. ஏரி, குைம், குட்ளட, ஆறு உள்ளிட்ட நீர்நிளலகள் உளறந்துநபாகும் அைவுக்கு மிகக் 

கடுளமயான குளிர் இக்காலத்தின்நபாது நிலவும். இந்தச் சூழல் டிச.21 அன்று ததாடங்கி சுமார்  ாற்பது 

 ாட்களுக்கு இருக்கும். 

 ஜன.31 அன்று முடியும் சில்லாய் கலாளனத் ததாடர்ந்து 20  ாட்களுக்கு ‘சில்லாய் குர்த்’ என்ற பருவம் 

நிலவுகிறது. இந்தக் காலக்கட்டத்தில் அதுவளர இருந்த கடுங்குளிர் குளறயத்ததாடங்கும். இது, பிப்.1 

முதல் 19 வளர நீடிக்கும். இளதயடுத்து, ‘சில்லாய் பச்சா’ என்று அளழக்கப்படும் மிதமான குளிர்காலம் 

ததாடங்கும். இது மார்ச்.2 வளர நிலவுகிறது. இதுநவ காஷ்மீர் குளிர்காலத்தின் களடநிளலயாகும். 

8.இரத்த வங்கிகளுக்கான அணுகளல நமம்படுத்துவதற்காக, அண்ளமயில், குடியரசுத்தளலவரால் 

தவளியிடப்பட்ட தசயலி எது? 

A) Red Cross  

B) Friends2Support 

C) MBlood 

D) LifeLine 

 தசஞ்சிலுளவச் சங்கத்தின் தசயலிளய, ளைதராபாத்தில், குடியரசுத்தளலவர் தவளியிட்டார். இளத, 

ததலுங்கானாவின்  ல்லாட்சி ளமயம் உருவாக்கியுள்ைது. அளனத்து தமாழிகளிலும் அணுகக்கூடிய 

வளகயில் வடிவளமக்கப்பட்டுள்ை இச்தசயலி, இரத்த வங்கி & தசஞ்சிலுளவ சங்க உறுப்பினர்களை 

எளிதாக அணுகுவளத உறுதிதசய்கிறது. 

9. UNDPஆல் வருமானத்தின் அடிப்பளடயில் மிகவும் சமத்துவமற்றதாகக் கருதப்படும் ஆப்பிரிக்கப்பகுதி 

எது? 

A) வட ஆப்பிாிக்கா  B) தமற்காப்பிாிக்கா 

C) கிழக்காப்பிாிக்கா D) சேன்னாப்பிாிக்கா  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                        2019 டிசம்பர்  25  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            4 

 ஐக்கிய  ாடுகள் வைர்ச்சித் திட்டத்தால், சமீபத்தில் தவளியிடப்பட்ட, மனித நமம்பாட்டுக் குறியீட்டின்படி, 

ததன்னாப்பிரிக்கா மிகவும் சமத்துவமற்ற பகுதியாக உள்ைது. நதசிய வருமானத்தில் தபரும்பாலான 

-ளவ தவறும் பத்து சதவீத சமூகத்திலிருந்து மட்டுநம தபறப்படுவதால் ததன்னாப்பிரிக்கா மற்றும் 

ள ஜீரியாவில் சமத்துவமின்ளம மிகவும் அதிகமாக உள்ைதாக இந்தக்குறியீடு கூறுகிறது. 

10.தற்நபாது மறுவடிவளமக்கப்பட்டு வரும் அராக் அணுவுளல, எந்த  ாட்டில் அளமந்துள்ைது? 

A) வட சகாாியா 

B) இந்ேியா 

C) பாகிஸ்ோன் 

D) ஈரான்  

 ஈரான் தனது அராக் கனநீர் அணுவுளலயின் ஒருபகுதிளய மறுவடிவளமப்பு தசய்வதாக அண்ளமயில் 

அறிவித்தது. ஈரான், 2015ஆம் ஆண்டு அணுவாற்றல் ஒப்பந்தத்தின்படி, ததகுரானின் ததன்நமற்நக 

அராக்கில் உள்ை அணுவுளலளய மூடுவதற்கு ஒப்புக்தகாண்டது. அணுவாற்றல் ஒப்பந்தத்தின் ஒரு 

பகுதியாக இருக்கும் அயல் ாட்டு அரசாங்கங்கள் (இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், சீனா, தஜர்மனி மற்றும் 

ரஷ்யா) அணுகுண்டுகளில் பயன்படுத்தப்படும் புளூட்நடானியத்ளத உற்பத்திதசய்வதற்கு இந்த அணு 

உளலளய பயன்படுத்தலாம் என எண்ணுகின்றன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. “தேசிய நல்லாட்சி நாள்” அனுசரிக்கப்படும் தேதி எது? 

A) டிசம்பர் 22 

B) டிசம்பர் 23 

C) டிசம்பர் 24 

D) டிசம்பர் 25  

 ஒவ்த ார் ஆண்டும் டிச.25 அன்று “நல்லாட்சி நாள்” அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவின் முன்னாள் 

பிரேமரான அடல் பிகாரி  ாஜ்பாயய ககளரவிக்கும் கபாருட்டு, கடந்ே 2014ஆம் ஆண்டில் இந்ேச் சிறப்பு 

நாள் உரு ாக்கப்பட்டது. அரசாங்கத்தின் கபாறுப்பு மற்றும் நிர் ாகம் குறித்து குடிமக்களியடதய 

விழிப்புணர்ய  ஏற்படுத்து தே இந்நாளின் தநாக்கமாகும். இந்நிகழ்ய க் குறிக்கும்  யகயில் நாடு 

முழு தும் பல்த று நிகழ்வுகள் நடத்ேப்படுகின்றன. 

2.தராத்ேங் கண ாய்க்கு கீதே அயமக்கப்பட்டுள்ள இராணு  முக்கியத்து ம் ாய்ந்ே சுரங்கப்பாயேக்கு 

கீழ்காணும் நபர்களுள் எ ரின் கபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது? 

A) இந்திரர கரந்தி 

B) வல்லபரய் படேல் 

C) மமரரரர்ஜி டதசரய் 

D) அேல் பிகரரி வரஜ்பரய்  

 முன்னாள் பிரேமர் அடல் பிகாரி  ாஜ்பாயின் பங்களிப்புகளுக்காக, அ யர ககளர ப்படுத்தும் விேமாக, 

தராத்ேங் கண ாய்க்குக்கீழ் அயமக்கப்பட்டுள்ள இராணு  முக்கியத்து ம்  ாய்ந்ே சுரங்கப்பாயேக்கு 

அ ரது பிறந்ேநாளான டிச.25 அன்று அ ரதுகபயர் சூட்டப்பட்டது. காலஞ்கசன்ற அடல் பிகாரி  ாஜ்பாயி 

பிரேம அயமச்சராக இருந்ேதபாது, தராத்ேங் கண ாய்க்குக்கீதே, இராணு  முக்கியத்து ம் ாய்ந்ே 

சுரங்கப்பாயே அயமப்பது என்ற  ரலாற்று முக்கியத்து ம்  ாய்ந்ே முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

 8.8 கி.மீ., நீளமுள்ள உலகின் மிகநீளமான இந்ேச் சுரங்கப்பாயே, கடல் மட்டத்திலிருந்து 3000 மீட்டர் 

உயரத்தில் அயமந்துள்ளது. இந்ேச் சுரங்கப்பாயே, மணாலியிலிருந்து தல  யரயிலான தூரத்யே 46 

கி.மீ., அளவுக்கு குயறக்கிறது. 

3.அண்யமச் கசய்திகளில் குறிப்பிடப்படும் மேன் தமாகன் மாலவியா என்பது யார்? 

A) விடுதலலப்டபரரரே்ே வீரர்  

B) அலமதிக்கரன டநரபல் பரிசு மவன்றவர் 

C) வீரதீரச்மசயல்களுக்கரன பதக்கம் மபற்றவர் 

D) புகழ்மபற்ற அறிவியலரளர் 
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 விடுேயலப் தபாராட்ட வீரரான மேன் தமாகன் மாலவியா, 1861 டிச.25 அன்று பிரயாகராஜில் பிறந்ோர். 

இந்திய விடுேயலப் தபாராட்டத்தில் குறிப்பிடத்ேக்க பங்யகக்ககாண்டிருந்ே அ ர், பனாரஸ் ஹிந்து 

பல்கயலக்கேகத்தின் நிறு னரா ார். இந்திய ஒப்பந்ேக் கூலித்கோழிலாளர் முயறயய, முடிவுக்குக் 

ககாண்டு ரு தில் அ ர் கித்ே பங்கிற்காக அ ர் கபரிதும் தபசப்பட்டார். 1946ஆம் ஆண்டில் இறந்ே 

அ ருக்கு, 2014ஆம் ஆண்டில், ‘இந்திய மாமணி’ விருது  ேங்கப்பட்டது. 

4.அண்யமயில், மத்தியபிரதேச அரசால் கோடங்கப்பட்ட, ‘Sire Directory’ என்றால் என்ன? 

A) கரல்நலேகளின் மபரருத்தப் பதிடவடு  

B) நில உரிலம குறித்த பதிடவடு 

C) விவசரயிகளின் வலலத்தளம் 

D) வீே்டு உரிலமயரளர் பதிடவடு 

 பதினாறு க வ்த று இனங்கயளச்சார்ந்ே இருநூறு காயளகள்பற்றிய வி ரங்கள்ககாண்ட, ‘Sire 

Directory’ என அயேக்கப்படும் கால்நயடகளின் “Matrimonial Record – கபாருத்ேப்பதித ட்யட” 

மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின் கால்நயட பராமரிப்புத்துயற கோகுத்துள்ளது. இேன்மூலம், வி சாயிகள் 

ேங்கள் பசுவுக்கு சரியான “இயண”யய தேர்வுகசய்ய முடியும். 

 தமலும், ‘Pedigree Details 2019-20’இன்கீழ்  யலத்ேளத்திலும் இந்ேத் ேக ல்கள் கியடக்கின்றன. 

கபாதுத்ேக ல், கசயல்திறன் பண்புகள் மற்றும் மரபணுக் தகாளாறுகளுக்கான தசாேயன ஆகிய 3 

குழுக்களின்கீழ் வி ரங்கள்  யகப்படுத்ேப்பட்டுள்ளன. 

5.இராணு த்ேளத்திலும் கிராமத்திலும் நடந்ே ஒரு பயங்கர ாேத்ோக்குேலின் காரணமாக, சமீபத்தில், 

புர்கினா பாதசாவில் பல கபாதுமக்கள் ககால்லப்பட்டனர். புர்கினா பாதசா எங்கு அயமந்துள்ளது? 

A) வே ஆப்பிரிக்கர 

B) லத்தீன் அமமரிக்கர 

C) டமற்கு ஆசியர 

D) டமற்கு ஆப்பிரிக்கர  

 புர்கினா பாதசா என்பது தமற்கு ஆப்பிரிக்காவில் அயமந்துள்ள நிலத்ோல் சூேப்பட்ட ஒரு நாடாகும். இச் 

சம்ப த்தில் பல கபாதுமக்கள், வீரர்கள் மற்றும் 80 தீவிர ாதிகள் ககால்லப்பட்டனர். இச் சம்ப த்தில் 

மரணித்ே கபாதுமக்களுள் கபரும்பாலாதனார் கபண்களா ர். கபரும்பாலும் இஸ்லாமியர்கள்  ாழும் 

நாடான புர்கினா பாதசா, ஒரு காலத்தில், ேற்தபாயேய நியலயய ஒப்பிடும்தபாது அயமதியாகத  

இருந்ேது. கடந்ே 2015 முேல், கடுயமயான அயமதியின்யமயின் சூேலில் இந்நாடு சிக்குண்டுள்ளது. 

6.பான்தபான் (Phanfone) சூறா ளி ோக்கிய நாடு எது? 

A) ஜப்பரன்    B) சீனர 

C) ஐக்கிய அமமரிக்க நரடுகள் D) பிலிப்லபன்ஸ்  
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 ஆசியாவின் மிகப்கபரிய கத்தோலிக்க தேசத்தின் கிறித்துமஸ் விடுமுயறக்கு இயடயூறு வியளவிக்கும் 

விேமாக, பான்தபான் சூறா ளி, டிச.25 அன்று, மத்திய பிலிப்யபன்யசத் ோக்கியது. பலவீனமானோக 

இருந்ோலும், நாட்டின் மிகதமாசமான சூறா ளியாக கருேப்படும் 2013ஆம் ஆண்டில் அந்நாட்யடத் 

ோக்கிய யையான் சூறா ளி தபான்தற இதுவும் பலத்ே தசேத்யே ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

7.பின் ரு ன ற்றுள் தேசிய வீதிதயார தின்பண்டங்கள் விோய  ஏற்பாடு கசய்ேது எது? 

A) உணவு மற்றும் டவளரண்லம அலமப்பு 

B) டவளரண் துலற 

C) உணவு மற்றும் மபரது விநிடயரகத் துலற 

D) NASVI  

 அண்யமயில், இந்திய வீதிதயார தின்பண்ட விற்பயனயாளர்களின் தேசிய சங்கமும் (NASVI) இந்திய 

உணவுப்பாதுகாப்பு மற்றும் ேரநிர்ணய ஆயணயமும் இயணந்து தேசிய வீதிதயார தின்பண்டங்கள் 

திருவிோய  ஏற்பாடுகசய்ேன. வீதிதயார தின்பண்ட விற்பயனயாளர்கயள பிரோன ேளத்திற்குக் 

ககாண்டு ரு யே தநாக்கமாகக்ககாண்டு இது, கடந்ே 2009ஆம் ஆண்டில் கோடங்கப்பட்டது. 

“Healthier Diets” என்பது நடப்பாண்டில் (2019) நயடகபறும் இந்நிகழ்வுக்கான கருப்கபாருளாகும். 

8.உடல்நலம் மற்றும் மாசு குறித்ே உலகளாவிய கூட்டணியால் க ளியிடடப்பட்ட அறிக்யகயின்படி, மாசு 

காரணமாக அதிக இறப்புகயளச் சந்தித்ே நாடு எது? 

A) சீனர 

B) இந்தியர  

C) இந்டதரடனஷியர 

D) லநஜீரியர 

 உடல்நலம் மற்றும் மாசு குறித்ே உலகளாவிய கூட்டணி க ளியிட்டுள்ள, “2019 மாசு மற்றும் உடல்நல 

அளவீடுகள்: சர் தேசம், பிராந்தியம் மற்றும் நாடுகளின் பகுப்பாய்வு” என்ற புதிய அறிக்யகயின்படி, 

இந்தியா, கடந்ே 2017ஆம் ஆண்டில், மாசு காரணமாக அதிக எண்ணிக்யகயிலான இறப்புகயளச் 

சந்தித்துள்ளது. இந்ேப் பட்டியலில், இந்தியாய த் கோடர்ந்து சீனாவும் யநஜீரியாவும் உள்ளன. அதிக 

மக்கள்கோயகககாண்ட நாடுகளின் பட்டியலில் மூன்றா து இடத்திலிருக்கும் அகமரிக்கா, இந்ேப் 

பட்டியலின் ஏோ து இடத்யேப் பிடித்துள்ளது. 

9.சமீபத்தில், சீன  ழிகாட்டிப்பலயககள் நிறு ப்பட்ட, இந்திய கோல்லியல் துயறயால் பாதுகாக்கப்படும் 

ேளமான கசளகந்தி தூபி அயமந்துள்ள இடம் எது? 

A) உத்தரபிரடதசம்  

B) மத்தியபிரடதசம் 

C) பீகரர் 

D) லேரக் 
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 கசளகந்தி தூபி, உத்ேரபிரதேசத்தில் உள்ள சாரநாத்தில் அயமந்துள்ளது. இது, இந்திய கோல்லியல் 

துயறயால் அறிவிக்கப்பட்ட தேசிய முக்கியத்து ம் ாய்ந்ே ஒரு நியனவுச்சின்னமாகும். 1 லட்சத்துக்கும் 

தமற்பட்ட சீன சுற்றுலாப்பயணிகள் இந்ேத் ேலத்யேப் பார்ய யிட  ரு ோல், இந்திய கோல்லியல் 

துயற, அண்யமயில், இந்ேத் தூபியுள்ள இடத்தில் சீன கமாழியில்  ழிகாட்டிப் பலயககயள நிறுவியது. 

10.சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ட, நீண்டதூரம் பயணிக்கும் CNG தபருந்துத் திட்டத்யே கசயல்படுத்திய 

இயற்யக எரி ாயு விநிதயாக நிறு னம் எது? 

A) இந்திரபிரஸ்தர டகஸ் லிே்.,  

B) எண்மணய் மற்றும் இயற்லக எரிவரயு கழகம் 

C) ரிலலயன்ஸ் மபே்டரரலியம் லிே்., 

D) இந்துஸ்தரன் மபே்டரரலியம் கரர்ப்படரஷன் லிே்., 

 அழுத்ேப்பட்ட இயற்யக எரி ாயு ால் இயக்கப்படும் இந்தியாவின் முேல் நீண்டதூரம் பயணிக்கும் 

தபருந்து, தில்லியில் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது. இோல் 1,000 கி.மீ., தூரத்திற்கு பயணிக்க முடியும். இந்ே 

அழுத்ேப்பட்ட இயற்யக எரி ாயு (CNG) தபருந்துத் திட்டத்யே, இந்தியாவின் மிகப்கபரிய CNG 

விநிதயாகஸ்ேர்களுள் ஒன்றான இந்திரபிரஸ்ோ தகஸ் லிமிகடட் கசயல்படுத்தியுள்ளது.

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 நாட்டிதலதய பல்த று துயறகளின் கசயல்பாடு அடிப்பயடயில் நிர் ாகத்திறனில் ேமிழ்நாடு 5.62 

புள்ளிகளுடன் முேலிடம் பிடித்துள்ளோக தேசிய நல்லாட்சி நாயளகயாட்டி மத்திய நிர் ாக சீர்திருத்ேத் 

துயற அயமச்சகம் க ளியிட்ட புள்ளிவி ரப்பட்டியலில் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

o குடிமக்கள் பாதுகாப்பு, சட்டம்-ஒழுங்கு, நீதி, உட்கட்டயமப்பு துயறகளில் ேமிழ்நாடு முேலிடம் 

பிடித்துள்ளது. கபாதுசுகாோரத்தில் இரண்டா து இடத்யேயும், சுற்றுச்சூேலில் மூன்றா து 

இடத்யேயும், த ளாண்யமயில் ஒன்போ து இடத்யேயும்,  ணிகத்தில் 14ஆ து இடத்திலும், 

சமூகநலனில் 7ஆ து இடத்திலும் ேமிழ்நாடு உள்ளது. 

 கடந்ே மூன்றாண்டுகளில் மாநில கநடுஞ்சாயலகளில் நிகழ்ந்ே விபத்துகளில் ேமிழ்நாடு முேலிடத்தில் 

உள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2020ஆம் ஆண்டை, ‘சுசாஷன் சங்கல்ப் வர்ஷ்’ என அனுசரிக்கப்பைவுள்ள மாநிலம் எது? 

A) ஹரியரனர  

B) மத்தியபிரததசம் 

C) மகரரரஷ்டிரர 

D) கர்நரடகம் 

 அடுத்துவரும் 2020ஆம் ஆண்டை “நல்லாட்சி ஆண்டு” என ஹரியானா மாநிலம் அனுசரிக்கவுள்ளது. 

சீர்திருத்தங்கள் குறித்த பரிந்துடைகடள, அம்மாநில அைசு பபாதுமக்களிைமிருந்து ககாரியிருந்தது. இந்த 

அறிவிப்பு, கதசிய நல்லாட்சி நாளின் சிறப்புநிகழ்வின்கபாது அறிவிக்கப்பட்ைது. அைசாங்க ஊழியர்கடள 

மக்களின் நலனுக்காக பணியாற்ற ஊக்குவிக்கும் கநாக்கில் பல்கவறு நைவடிக்டககள் ஹரியானா 

மாநிலத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

2.எந்த மதத்டதப் பின்பற்றுபவர்கள், “Hynniew Trep” என அடைக்கப்படுகிறார்கள்? 

A) ஷின்தடர 

B) தரத ரயியம் 

C) சசங் கரசி  

D) கன்பூசியனியம் 

 1899 நவ.23 அன்று கமகாலயாவில், ‘பசங் காசி’ நிறுவப்பட்ைது. ‘பசங்’ என்ற பசால்லுக்கு பதாைக்கம் 

அல்லது நிறுவுதல் எனப்பபாருள், ‘காசிஸ்’ என்பது அப்பகுதியில் வாழும் பைங்குடியின மக்கடளக் 

குறிக்கிறது. இம்மதத்டதப்பின்பற்றுபவர்கள், “Hynniew Trep” (7 குடிடசகள்) என அடைக்கப்படுகிறார்க 

-ள். இந்த மதம் நிறுவப்பட்ைடத நிடனவுகூரும்வடகயில், ஒவ்கவார் ஆண்டும், ‘லிம்பங்’ என்னும் 

திருவிைா அங்கு பகாண்ைாைப்படுகிறது. 

3.பபண்கள் தன்கமம்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் கநாக்கில், ‘இைவு நடை’டய நைத்தவுள்ள அைசாங்கம் எது? 

A) தமிழ்நரடு 

B) ஆந்திரபிரததசம் 

C) கர்நரடகம் 

D) தகரளம்  

 ககைள மாநில பபண்கள் மற்றும் குைந்டதகள் கமம்பாட்டுத்துடறயானது பபண்களுக்கான ஓர் ‘இைவு 

நடைபயணத்டத’ நைத்தவுள்ளது. இது, பபண்கள் தன்கமம்பாட்டை கநாக்கி நகர்வதற்கும், 

பபண்களுக்கு எதிைான அதிகரித்துவரும் வன்முடறகள் குறித்து மக்களிடைகய விழிப்புணர்டவ 

ஏற்படுத்துவதற்கும் அைசாங்கத்தால் எடுக்கப்படும் முயற்சியின் ஒருபகுதியாகும். இந்நிகழ்வு, காடல 11 

மணி முதல் அதிகாடல 1 மணி வடை, மாநிலம் முழுவதும் 100 இைங்களில் நைத்தப்பைவுள்ளது. 
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4.எந்த மாநிலத்தில், மூன்றாம் பாலினத்தவருக்கான இந்தியாவின் முதல் பல்கடல, திறக்கப்பைவுள்ளது? 

A) உத்தரபிரததசம்  

B) தகரளம் 

C) குஜரரத் 

D) ஆந்திரபிரததசம் 

 மூன்றாம் பாலினத்தவருக்கான இந்தியாவின் முதல் பல்கடலக்கைகம் உத்தைபிைகதச மாநிலத்தின் 

குசிநகர் மாவட்ைத்திலுள்ள பாசில்நகர் பதாகுதியில் நிறுவப்பைவுள்ளது. இடத அகில பாைதீய கின்னார் 

சிக்ஷா கசவா அறக்கட்ைடள கட்டிவருகிறது. இந்தப்பல்கடலக்கைகம், ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் முதுகடல 

மற்றும் முடனவர் பட்ைம் வடையிலான கல்விடய வைங்கும். 

5.இளம்பிள்டளவாத கநாயால் பாதிக்கப்பட்ை உலகின் மூன்று நாடுகளுள் ஒன்றான பாகிஸ்தான், 

இந்தியாவிலிருந்து இளம்பிள்டளவாத கநாய் அடையாள டமடய இறக்குமதி பசய்ய திட்ைமிட்டுள்ளது. 

மற்ற இைண்டு நாடுகள் யாடவ? 

A) ஆப்கரனிஸ்தரன் மற்றும் மங்தகரலியர 

B) நநஜீரியர மற்றும் சதன்னரப்பிரிக்கர 

C) ஆப்கரனிஸ்தரன் மற்றும் நநஜீரியர  

D) நநஜீரியர மற்றும் சகன்யர 

 370ஆவது பிரிடவ இைத்துபசய்ததற்கு பதிலளிக்கும் வடகயில், பாகிஸ்தான், இந்தியாவிலிருந்து 

இளம்பிள்டளவாத கநாய் அடையாள டமடய இறக்குமதி பசய்வடத நிறுத்தியது. தற்கபாது, உலகின் 

மூன்று நாடுகளில் (பாகிஸ்தான், டநஜீரியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான்) மட்டுகம இளம்பிள்டளவாத 

கநாய் இன்னும் பைவலாக உள்ளது. 

 இளம்பிள்டளவாத கநாய்க்கான பசாட்டுமருந்து பகாடுக்கப்பட்ை பின்னர், குைந்டதகளின் விைலில் 

டவக்கப்படும் ‘அடையாள டம’டய இறக்குமதிபசய்ய, அண்டமயில், பாகிஸ்தானின் அடமச்சைடவ 

முடிவுபசய்தது. 

6.பவட்டுக்கிளி நிடலடமகுறித்த பபாதுவான முன்னறிவிப்டப வைங்குகிற அடமப்பு எது? 

A) FAO  

B) WWF 

C) IFAD 

D) WFP 

 உணவு மற்றும் கவளாண்டம அடமப்பானது பவட்டுக்கிளி நிடலகுறித்த சரியான தகவடல உலக 

சமூகத்திற்கு அளிக்கிறது மற்றும் பவட்டுக்கிளி படைபயடுப்பால் ஆபத்திலிருக்கும் உலக நாடுகளுக்கு 

எச்சரிக்டக மற்றும் முன்னறிவிப்புகடளயும் அது வைங்குகிறது. 
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 தற்கபாது, குஜைாத்தின் வைபகுதிகள், பவட்டுக்கிளிகளால் படைபயடுக்கப்பட்டு அங்குள்ள பயிர்களுக்கு 

கணிசமான கசதத்டத ஏற்படுத்தின. 

7.பின்வருவனவற்றுள் எது உலகின் வல்லூறு தடலநகைம் என்று அடைக்கப்படுகிறது? 

A) நசபீரியர 

B) நரகரலரந்து  

C) தமகரலயர 

D) சீனர 

 அமுர் வல்லூறு (Amur Falcon) என்பது வல்லூறு குடும்பத்டதச்கசர்ந்த சிறிய பகான்றுண்ணிப்பறடவ 

ஆகும். இது பதன்கிைக்குச்டசபீரியா மற்றும் வைக்குச்சீனாவில் இனப்பபருக்கம் பசய்கின்றன. பின்னர், 

பபருங்கூட்ைமாக இந்திய மற்றும் அைபிக்கைடலத்தாண்டி பதற்கு ஆப்பிரிக்காவில் குளிர்காலத்டதக் 

கழிக்கின்றன. 

 ஆண்டுகதாறும் இப்பறடவகள் இைம்பபயரும் காலத்தில், நாகாலாந்திலுள்ள கைாயங் ஏரியில் தங்கிச் 

பசல்கின்றன. எனகவ, நாகாலாந்து, ‘உலகின் வல்லூறு தடலநகைம்’ என அடைக்கப்படுகிறது 

8.பின்வருவனவற்றுள் இந்தியாவில் காணப்படும் ஒகை வாலில்லாக் குைங்கினம் எது? 

A) சகரரில்லர 

B) சிம்பன்ஸி 

C) ஹூலரக் கிப்பன்  

D) மரண்ட்ரில் 

 ஹூலாக் கிப்பன் (Hoolock Gibbon), இந்தியாவில் காணப்படும் ஒகை வாலில்லாக் குைங்கினமாகும். இது, 

கிைக்கு வங்ககதசம், வைகிைக்கு இந்தியா மற்றும் பதன்கமற்கு சீனாடவ பூர்வீகமாகக்பகாண்டுள்ளது. 

இது, கமற்கத்திய ஹூலாக் கிப்பன் & கிைக்கத்திய ஹூலாக் கிப்பன் என வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

இவ்விைண்டு இனங்களும், இந்திய வனவுயிரி பாதுகாப்புச்சட்ைம், 1972இன்கீழ் பட்டியலிைப்பட்டுள்ளன. 

9.ஆயிைக்கணக்கான பசயற்டகக்ககாள்கடள விண்பவளியில் ஏவவுள்ள குய்ப்பர் திட்ைத்டத (Project 

Kuiper) உருவாக்கிவரும் அபமரிக்க நிறுவனம் எது? 

A) SpaceX 

B) NASA 

C) Amazon  

D) Blue Origin 

 அகமசான் நிறுவனம், குய்பர் திட்ைத்தின் ஒருபகுதியாக மூவாயிைத்துக்கும் கமற்பட்ை பசயற்டகக் 

ககாள்கடள விண்பவளியில் ஏவவுள்ளது. 
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 விண்ணில் மிகப்பபரிய பசயற்டகக்ககாள் பதாகுதிடய உருவாக்கும் இது, மலிவுவிடல இடணய 

கசடவடய மக்களுக்கு வைங்கும். இச்பசயற்டகக்ககாள்கள் அடனத்தும் தாழ்புவி சுற்றுப்பாடதயில் 

இருந்து இயக்கப்பைவுள்ளன. 

10.அண்டமயில், 2004ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ை ஆழிப்கபைடலயின் பதிடனந்தாம் ஆண்டு நிடனடவ 

தமிழ்நாடு அைசு அனுசரித்தது. இந்த ஆழிப்கபைடல எங்கிருந்து கதான்றியது? 

A) ஜர ர தீ ு 

B) சுமத்ரர தீ ு  

C) பரலி தீ ு 

D) சுலரச சி தீ ு 

 2004ஆம் ஆண்டு இந்தியப்பபருங்கைல் பகுதியில் மிகப்பபரிய ஆழிப்கபைடல (tsunami) ஏற்பட்ைது. 

அண்டமயில், இதன் 15ஆம் ஆண்டு நிடனடவ தமிழ்நாடு அைசு அனுசரித்தது. இந்கதாகனசியாவின் 

சுமத்ைா தீவுக்கருகக இந்த ஆழிப்கபைடல கதான்றியது. 

 கைல்நீருக்கடியில் ஏற்பட்ை நிலநடுக்கத்தால் இந்த ஆழிப்கபைடல கமலும் வலுப்பபற்று, இந்தியாவின் 

கிைக்குக் கைற்கடைகயாைத்டத அடைந்து பபருத்த பபாருட்கசதம் & உயிர்கசதத்டத ஏற்படுத்தியது. 

‘சுமத்ைா அந்தமான் நிலநடுக்கம்’ என்றும் இந்த ஆழிப்கபைடல அடைக்கப்படுகிறது.

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ககைள மாநில அைசின் மிகவுயரிய விருதான ‘ஹரிவைாசனம் விருது’ ‘இடசஞானி’ இடளயைாஜாவுக்கு 

வைங்கப்படுகிறது. 2012ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ை இவ்விருது, இடசயுலக கமடதகடள பகளைவிக்கும் 

விதமாக ஆண்டுகதாறும் வைங்கப்பட்டு வருகிறது. கைந்த ஆண்டு (2018) பாைகி பி சுசீலாவிற்கு இந்த 

விருது வைங்கப்பட்ைது. 

 

 

  

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


விண்மீன்.காம்                        2019 டிசம்பர்  28  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் ஓய்வுபெற்ற எந்தப் பெோர்விைோனம், ‘ெகதூர்’ என்றும் அமைக்கப்ெடுகிறது? 

A) MiG 27  

B) தேஜஸ் 

C) மிராஜ் 2000 

D) கல்ப்ஸ்ட்ாீம் 

 இந்திய விைோனப்ெமையிலிருந்து, ‘MiG-27’ இரக பெோர்விைோனம், அண்மையில் ஓய்வுபெற்றது. 

ப ோவியத் யூனியனோல் உருவோக்கப்ெட்டு, இந்தியோவில் ஹிந்துஸ்தோன் ஏபரோனோடிக்ஸ் நிறுவனத்தோல் 

(HAL) தயோரிக்கப்ெட்ை இந்தப் பெோர்விைோனம், ‘ெகதூர்’ என்றும் அமைக்கப்ெடுகிறது. ெோகிஸ்தோனுைன் 

கைந்த 1999ஆம் ஆண்டு நமைபெற்ற கோர்கில் பெோரின்பெோது, இந்தியோவின் பவற்றிக்கு இந்தப் பெோர் 

விைோனங்கள் மிகமுக்கியப் ெங்களித்தன.  

2.உர்சுலோ புயல் என்ற பெயரிலும் அமைக்கப்ெடுகிற பவப்ெைண்ைலப்புயல் எது? 

A) கம்முாி புயல் 

B) பான்தபான் புயல்  

C) நக்ாி புயல் 

D) தபாதலாய் புயல் 

 ெோன்பெோன் (Phanfone) புயலோனது பிலிப்மென்ஸ் ைக்களோல் ‘உர்சுலோ புயல்’ என அமைக்கப்ெடுகிறது. 

ெசிபிக் சூறோவளிப் ெருவத்தின் ஒருெகுதியோன இந்த பவப்ெைண்ைலப்புயல் தோக்கியதன் கோரணைோக 

பிலிப்மென்சில் ெலர் உயிரிைந்துள்ளனர் ைற்றும் ஆயிரக்கணக்கோபனோர் தங்கள் வீடுகளிலிருந்து 

பவளிபயறி ெோதுகோப்ெோன இைங்களில் தஞ் ம்புகுந்துள்ளனர். 

3. 2020ஆம் ஆண்டுக்கோன பெரி  ம்ரிதி உத் வத்திற்கோக ைோநிலங்கள் & யூனியன் பிரபத ங்களுைன் 

நடுவணரசு ஆபலோசித்துவருகிறது. இது, எந்த அர ோங்க முன்பனடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்மவ ஏற்ெடுத்த 

ெயன்ெடுகிறது? 

A) DAY–NULM  

B) PMKVY 

C) PM KISAN 

D) தேசிய கிராமப்புற வாழ்வாோர ேிட்டம் 

 DAY-NULM (தீனதயோள் அந்திபயோதயோ திட்ைம் - பதசிய நகர்ப்புற வோழ்வோதோர திட்ைம்) ெற்றிய 

விழிப்புணர்மவ ஏற்ெடுத்துவதற்கோக பெரி  ம்ரிதி உத் வத்மத அரசு ஏற்ெோடுப ய்துள்ளது. சுய 

உதவிக்குழுக்கள் பெோன்ற குழுக்கமள அவற்றின் வளர்ச்சிக்கோன ெல்பவறு அர ோங்க திட்ைங்களுைன் 

இமணப்ெதற்கு இந்நிகழ்வு உதவுகிறது. 
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4.வயோ வந்தனோ திட்ைத்திற்கு, ஆதோர் இமணப்ெமத, அண்மையில் அர ோங்கம் கட்ைோயைோக்கியது. இந்த 

வயோ வந்தனோ திட்ைத்தின்கீழ் ெயன்பெறுெவர்கள் யோர்? 

A) காலஞ்சசன்ற ஆயுேப்படட வீரா்களின் மடனவிகள் 

B) முேிதயாா்கள்  

C) மாற்றுே்ேிறனாளிகள் 

D) ஆேரவற்ற டகம்சபண்கள் 

 பிரதை அமைச் ர் வயோ வந்தனோ திட்ைம் என்ெது முதிபயோர்களுக்கோன ஓர் ஓய்வூதியத்திட்ைைோகும். இது 

60 அல்லது அதற்கு பைற்ெட்ை வயதுமைமய மூத்த குடிைக்கமள உள்ளைக்கியதோகும். இத்திட்ைத்தின் 

கீழ், ெயனோளிகள், அமையோள ஆவணைோக ஆதோர் அட்மைமய இமணப்ெமத அர ோங்கம்  மீெத்தில் 

கட்ைோயைோக்கியது. 

5.நிதியுதவி பெறுவதற்கு முன்பு தனது ப ோத்துப்ெட்டியமல அறிவிக்க ென்னோட்டு நோணய நிதியம் (IMF) 

பகட்ைபெோது, உலகின் மிகநீண்ைகோலம் ெணியோற்றிய அதிெரோக இருந்தவர் யோர்? 

A) ேிதயாதடாதரா பதசாதகா  

B) ராபா்ட் முகாதப 

C) ஹன் சசன் 

D) ஹசனல் தபால்கியா 

 எக்குவபைோரியல் கினியோவின் அதிெரோன திபயோபைோபரோ ஒபியோங் குபயைோ ெப ோபகோ, உலகின் மிக 

நீண்ைகோலம் ெணியோற்றிய அதிெரோக உள்ளோர். 1979ஆம் ஆண்டில் ஆட்சிக்குவந்த அவர், நோட்டின் 

பெோருளோதோரம் கிட்ைத்தட்ை மூன்றில் ஒருெங்கோக சுருங்கிவிட்ைதோல், நிதியுதவி பெறுவதற்கோக  ர்வபத  

நோணய நிதியத்திைம் பகோரியிருந்தோர். இதற்கோக, அவரது ப ோத்து விவரங்கள் ெற்றிய தகவல்கமள 

வைங்குைோறு  ர்வபத  நோணய நிதியம் திபயோபைோபரோவிைம் பகோரியிருந்தது. 

6.ைக்கள் தங்கள் வீடுகளுக்குத் திரும்ெ அனுைதி ைறுத்ததற்கோக, ஐக்கிய பெரரம  “ைனிதகுலத்திற்கு 

எதிரோன குற்றங்கள்” புரிந்ததோக பைோரீஷியஸ் குற்றஞ் ோட்டியுள்ளது. எந்தத் தீமவக் குறிப்பிட்டு இந்தக் 

குற்றச் ோட்டு எழுந்துள்ளது? 

A) பூகன்வில்தல 

B) இலங்டக 

C) சாதகாஸ்  

D) கிாிபட்டி 

 ஐக்கிய பெரரசு ைற்றும் பைோரீஷியசுக்கு இமைபய  ர்ச்ம க்குரிய இைைோக  ோபகோஸ் தீவுகள் உள்ளன. 

இந்தத்தீவுகமள பூர்வீகர்களிைம் ஒப்ெமைக்குைோறு ஐக்கிய நோடுகள் அமவ அமைப்புவிடுத்த பெோதிலும், 

ஐக்கிய பெரரசு அமத ப ய்ய ைறுத்துவிட்ைது. இதற்கு ெதிலளிக்கும் வமகயில், “ைனிதகுலத்திற்கு 

எதிரோன குற்றங்கமள” ஐக்கிய பெரரசு ப ய்ததோக பைோரிஷிய அர ோங்கம் குற்றஞ் ோட்டியுள்ளது. 
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7. மீெத்தில் எந்தப் பிரோந்தியத்தில் உள்ள தனது வணிகக்கப்ெல்கமளப் ெோதுகோப்ெதற்கோக, ஜப்ெோன் ஓர் 

அரிய கைல்தோண்டிய திட்ைத்மத அறிவித்துள்ளது? 

A) ஹாா்முஸ் நீாிடண 

B) ஓமன் வடளகுடா  

C) பசிபிக் சபருங்கடல் 

D) சேன்சீனக்கடல் 

 ஓைன் வமளகுைோ, வை அரபிக்கைல் ைற்றும் ஏதன் வமளகுைோவில் ஓர் அரிய கைல்தோண்டிய திட்ைத்மத 

ஜப்ெோனிய அர ோங்கம் அறிவித்துள்ளது. பிரோந்தியத்தில், திருட்டுெற்றிய தகவல்கமளச் ப கரிப்ெதும், 

ஜப்ெோனிய கைல் ோர் தற்கோப்புப் ெமைமய ஈடுெடுத்துவதுபை இந்த, “வி ோரமண ைற்றும் ஆரோய்ச்சி”யின் 

பநோக்கைோகும். 

8.அண்மையில், பலோ ர் விைோமவக் பகோண்ைோடிய ைோநிலம் / யூனியன் பிரபத ம் எது? 

A) சேலுங்கானா 

B) தமகாலயா 

C) புதுச்தசாி 

D) லடாக்  

 பலோ ர் என்ெது இையைமல ைோநிலங்களில் பகோண்ைோைப்ெடும் புத்தோண்டு நோள் பகோண்ைோட்ைைோகும். 

யூனியன் பிரபத ைோக அறிவிக்கப்ெட்ை பின்னர், லைோக், முதன்முமறயோக பலோ ர் விைோமவக் பகோண் 

-ைோடியுள்ளது குறிப்பிைத்தக்கது. இது, திபெத்திய பெளத்த ைரபுகமள அடிப்ெமையோகக்பகோண்ை 15 

நோட்கள் பகோண்ைோட்ைைோகும். இது பூைோன், பநெோளம் பெோன்ற நோடுகளிலும் பகோண்ைோைப்ெடுகிறது. 

9.அண்மையில் சுகோதோர அமைச் கத்தோல் முன்னிமலப்ெடுத்தப்ெட்ை சிபரோதரோ, எந்தச் சிகிச்ம யுைன் 

மிகவும் பதோைர்புமையது? 

A) ஆயுா்தவேம்  

B) ாிக்பா 

C) யுனானி 

D) பாரம்பாிய சீன மருே்துவம் 

 சிபரோதரோ என்ெது ஆயுர்பவத ைருத்துவமுமறயில் உள்ள ஒரு சிகிச்ம யோகும். ‘சிபரோதரோ’ என்ற ப ோல் 

தமல (சிபரோ) ைற்றும் ஓட்ைம் (தரோ) என்னும் பெோருள்ெடும்  ைற்கிருத ப ோற்களிலிருந்து பெறப்ெட்ைது.  

 இந்தச் சிகிச்ம யின்பெோது எண்பணய், இளநீர், ெோல், நீர், பைோர் பெோன்ற இயற்மகயோன திரவங்கள் 

பநற்றியின்மீது ஊற்றப்ெடும். 
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10.அண்மையில், நிலநடுக்கம் ஏற்ெட்ை புபெர் அணுமின் நிமலயம், எந்த நோட்டில் அமைந்துள்ளது? 

A) ஈரான்  

B) ஈராக் 

C) சவூேி அதரபியா 

D) குடவே் 

 ஈரோனில் உள்ள புபெர் அணுவுமல அருபக நிலநடுக்கம் ஏற்ெட்டுள்ளது. இது ரிக்ைர் அளவுபகோலில் 5 

எனப் ெதிவோனதோக அபைரிக்க புவியியல் ஆய்வுமையம் பதரிவித்துள்ளது. 2010ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

ைோதத்தில் திறக்கப்ெட்ை இந்த அணுவுமல, ைத்திய கிைக்கு பிரோந்தியத்தில் ப யல்ெட்டுவரும் முதல் 

பெோதுத்துமற ோர்ந்த அணவுமலயோகும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் சீனா தனது கனைான செயற்மகக்ககாளான ஷிஜியன்-20ஐ, எந்த ஏவுகமைசகாண்டு 

ஏவியது? 

A) Long March 2E 

B) Long March 4C 

C) Long March 3B 

D) Long March 5  

 சீனாவின் மிகப்செரிய ஏவுகலைான லாங் ைார்ச் 5ஐக் சகாண்டு, சீனா, அண்மையில் மிகப்செரிய 

ைற்றும் அதிநவீன தகவல் சதாடர்பு செயற்மகக்ககாளான ஷிஜியன்-20ஐ ஏவியது. இச்ெக்திவாய்ந்த 

ஏவுகமையால் அதிகெட்ெைாக 25 டன் எமடமய தாழ்புவிசுற்றுப்ொமதக்கும், 14 டன் எமடமய புவி 

ஒத்திமெவு (geosynchronous) சுற்றுப்ொமதக்கும் சகாண்டுசெல்லமுடியும். 

2.சவப்ெைண்டலப் புயலான ொராய், அண்மையில், எந்தத் தீவுக்கூட்டத்மதத் தாக்கியது? 

A) இந்த ோதேஷியோ 

B) சோலமே்  ீவுகள் 

C) பிஜி  

D) நியூ கிேியோ 

 சவப்ெைண்டலப் புயலான ொராய், அண்மையில், சதன் ெசிபிக்கிலுள்ள பிஜி என்ற நாட்மடத் தாக்கியது. 

இது முந்நூற்றுக்கும் கைற்ெட்ட தீவுகமளக்சகாண்ட ஒரு தீவுக்கூடைாகும். தற்கொமதய கணிப்பின்ெடி, 

பிஜியின் பிரதான தீவான விடி சலவுமவ ஒட்டி, இப்புயல் செல்லும் எனக்கணிக்கப்ெட்டுள்ளது, பின்னர் 

சவப்ெைண்டலப் புயல் எச்ெரிக்மக மையத்தால் எச்ெரிக்மக விடுக்கப்ெட்ட கடாங்காமவ கநாக்கி அப் 

புயல் செல்லக்கூடும். 

3.அண்மையில், ஐக்கிய நாடுகளின் சொது அமவயால் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட, இமையக்குற்றங்கமள 

எதிர்த்துப் கொராடுவதற்கான ென்னாட்டு ஒப்ெந்தத்தின் வமரமவ உருவாக்கிய நாடு எது? 

A) ஐக்கிய அமமோிக்க நோடுகள் 

B) ரஷ்யோ  

C) பிரோே்ஸ் 

D) சீேோ 

 இமையக்குற்றங்கமள எதிர்த்துப் கொராடுவதற்காக ஒரு புதிய ென்னாட்டளவிலான ஒப்ெந்தத்மத 

உருவாக்கும் செயல்முமறமயத் சதாடங்க அனுைதிக்கும் தீர்ைானத்திற்கு ஐக்கிய நாடுகள் அமவயின் 

சொது அமவ அண்மையில் ஒப்புதல் அளித்தது. ரஷ்யாவால் தயாரிக்கப்ெட்ட இந்தத் தீர்ைானம், உலகின் 

அமனத்து பிராந்தியங்கமளயும் பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தும் நிபுைர் குழுமவ நிறுவ அனுைதிக்கிறது.  
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 குற்றவியல் கநாக்கங்களுக்காக தகவல் & தகவல்சதாடர்பு சதாழில்நுட்ெங்கமளப் ெயன்ெடுத்துவமத 

எதிர்த்துப் கொராடுவதற்கான ஒரு விரிவான ெர்வகதெ தீர்ைானத்மத இது வழங்கும். 

4.ஆசிய உட்கட்டமைப்பு ைற்றும் முதலீட்டு வங்கி, அண்மையில், இந்தியாவில், நீர்ப்ொெனம் ைற்றும் 

சூரிய ஆற்றல் திட்டங்களுக்கான கடமன அறிவித்தது. இதன் தமலமையகம் பின்வரும் எந்த நாட்டில் 

அமைந்துள்ளது? 

A) ம ே் மகோோியோ 

B) சிங்கப்பூே்ா 

C) ஜப்போே் 

D) சீேோ  

 ஆசிய உட்கட்டமைப்பு ைற்றும் முதலீட்டு வங்கி என்ெது ஒரு ெலதரப்பு கைம்ொட்டு வங்கியாகும்; இதன் 

தமலமையகம் சீனாவின் செய்ஜிங்கில் அமைந்துள்ளது. இந்தியாவில் செயல்ெடுத்தப்ெடும் சூரிய 

ஆற்றல் ைற்றும் நீர்ப்ொென திட்டங்களுக்காக சைாத்தம் $210 மில்லியன் டாலர் அளவுக்கு கடனுதவி 

வழங்க அவ்வங்கி ஒப்புதல் அளித்தது. 100 உறுப்பினர்களில், இந்தியா, அதன் இரண்டாவது செரிய 

ெங்குதாரராகவும் மிகப்செரிய கடன் செறுநராகவும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

5.மின்-வாகனக்சகாள்மக, 2019க்கு ெமீெத்தில் ஒப்புதல் அளித்த ைாநிலம் / யூனியன் பிரகதெம் எது? 

A)  ில்லி  

B) பஞ்சோப் 

C) புதுச்தசோி 

D) சிக்கிம் 

 கதசிய தமலநகரத்தில் காற்று ைாசுொட்மட எதிர்சகாள்ளும் ஒரு முயற்சியாக, தில்லி அமைச்ெரமவ, 

ெமீெத்தில், மின்-வாகனக்சகாள்மக, 2019க்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இந்தக்சகாள்மகயின்ெடி, 2024ஆம் 

ஆண்டுக்குள் 25% புதிய வாகனங்கமள மின்ொரத்தில் இயங்கும் வாகனங்களாக விற்ெமன செய்ய 

அரொங்கம் எண்ணுகிறது. இக்சகாள்மகயின்மூலம், சொது மின்கனற்ற வெதி ஏற்ெடுத்தப்ெடும் ைற்றும் 

மின்ொரத்தில் இயங்கும் வாகனங்கமள வாங்குெவர்களுக்கு அரொங்கம் ெலுமககமள வழங்கும். 

6.அண்மையில் காலைான டா சென், பின்வரும் அவரது எந்தப்ெமடப்புகளுக்காக நன்கு அறியப்ெடுகிறார்? 

A) Colours of the Mountain  

B) Dream of the Red Chamber 

C) To Live 

D) Art of War 

 அண்மையில் காலைான டா சென், “Colours of the Mountain” என்ற அவரது ெமடப்பின்மூலம் மிகப் 

பிரெலைானவர். இந்நூலில், ைாகவா கெதுங்கால் சதாடங்கப்ெட்ட சீனாவின் கலாொரப் புரட்சியின்கொது  
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அவரும் அவரது குடும்ெத்தினரும் அனுெவித்த இன்னல்கமள அவர் எடுத்துமரக்கிறார். இந்நூல் ஏழு 

சைாழிகளில் சவளியிடப்ெட்டது. 

7.அண்மையில் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ட ஹிம் தர்ஷன் விமரவு சதாடர்வண்டிச் கெமவயானது, பின்வரும் 

எந்த இரு இடங்கமள இமைக்கிறது? 

A) சிக்கிம் – கோங்டோக் 

B) கல்கோ – சிம்லோ  

C) சண்டிகே்ா – சிம்லோ 

D) ஸ்ரீநகே்ா – சிம்லோ 

 இந்தியாவின் சுற்றுலாமவ கைம்ெடுத்தும் விதைாக முதன்முதலாக கண்ைாடி ரயில் விடப்ெட்டுள்ளது. 

ஹிைாச்ெலப்பிரகதெ ைாநிலத்தில் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ள 7 செட்டிகமளக்சகாண்ட “ஹிம் தர்ஷன்” 

என்ற இந்த விமரவு சதாடர்வண்டி, ெக்கவாட்டில் கண்ைாடிகளுடன் கைற்கூமரயிலும் கண்ைாடி 

சொருத்தப்ெட்டுள்ளது. 

 இதன்மூலம் சுற்றுலாப்ெயணிகள் அமனத்துத் திமெகளிலும் இயற்மகமய ரசித்தவாகற ெயணிக்க 

முடியும். கல்கா முதல் சிம்லா வமரயிலான 96 கி.மீ நீளமுள்ள இந்தப்ொமதமய UNESCO அமைப்பு 

உலக ொரம்ெரியத் தலைாக அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

8.எந்த ைாநிலத்மதச்கெர்ந்த நகர்ப்புற அமைப்புகள் தங்கமள திறந்தசவளி ைலங்கழித்தலற்ற அமைப்ொக 

இன்னும் அறிவித்துக்சகாள்ளவில்மல? 

A) பீகோே்ா 

B) உ ் ரபிரத சம் 

C) ஜோே்ாகண்ட் 

D) தமற்கு வங்கம்  

 தூய்மை இந்தியா இயக்கம் – திறந்தசவளி ைலங்கழித்தலற்ற நகர்ப்புறம் என்னும் கதசிய இலக்மக 

அமடந்துவிட்டதாக ைத்திய வீட்டுவெதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்ெகம் அறிவித்துள்ளது. 

35 ைாநிலங்கள் / யூனியன் பிரகதெங்களில் உள்ள நகர்ப்புறங்கள், திறந்தசவளி ைலங்கழித்தலற்ற 

நகர்ப்புறங்களாக ஆகியுள்ளதாக அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. இருப்பினும், கைற்கு வங்க ைாநிலத்தில் உள்ள 

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தங்கமள திறந்தசவளி ைலங்கழித்தலற்ற நகர்ப்புறங்கள் என்று 

இன்னும் அறிவித்துக்சகாள்ளவில்மல என்ெது குறிப்பிடத்தக்கது. 

9.ைத்தியபிரகதெத்தில் நமடசெறும் ைாண்டூ திருவிழாமவ ஏற்ொடு செய்யும் அமைப்பு எது? 

A) ம ் ியபிரத ச சுற்றுலோ வோோியம்  

B) ம ் ியபிரத ச பழங்குடியிேே்ா விவகோரங்கள் துறற 

C) UNESCO 

D) ம ் ியபிரத ச கலோசோர ்துறற 
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 ைாண்டூ திருவிழாவின் முதல்ெதிப்பு, ைத்தியபிரகதெ ைாநிலத்தில் உள்ள ைாண்டூவில் சதாடங்கியது. 

இமத, ைத்தியபிரகதெ சுற்றுலா வாரியம் ஏற்ொடு செய்துள்ளது. இந்தத் திருவிழா, “Khojne Me Kho Jao 

- கதடலில் சதாமலந்துகொங்கள்” என்ற சொருளின்கீழ் அமைந்துள்ளது. நகர கலாொரத்தின் நவீன 

வாழ்க்மக முமறயுடன் கலந்த வரலாற்று ொரம்ெரியத்மத சகாண்டாடுவதும் இதில் அடங்கும். 

10. "சிறந்த செயல்திறன்மிக்க வங்கி”க்கான விருமத ெமீெத்தில் செற்ற வங்கி எது? 

A) போர  ஸ்தடட் வங்கி 

B) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

C) ஜம்மு – கோஷ்மீே்ா வங்கி 

D) ஆந் ிரோ வங்கி  

 ைத்திய கவளாண்மை ைற்றும் உழவர்நலன், ஊரக வளர்ச்சி ைற்றும் ெஞ்ொயத்து ராஜ் ஆகிய இரண்டு 

அமைச்ெகங்களும் இமைந்து, அண்மையில், 2018-19 நிதியாண்டுக்கான “Best Performing Bank 

Award - சிறந்த செயல்திறன்மிக்க வங்கி”க்கான விருதிமன ஆந்திரா வங்கிக்கு வழங்கின. 

 ஆந்திரா, சதலுங்கானா, ஒடிொ ைற்றும் ககரளா ஆகிய ைாநிலங்களில் 14 கிராை சுய கவமலவாய்ப்புப் 

ெயிற்சி நிறுவனங்கமள அமைத்ததற்காக இந்த விருது வழங்கப்ெட்டது. இந்த நிறுவனங்கள் ஆந்திர 

வங்கி ஊரக வளர்ச்சி அறக்கட்டமளயின்கீழ் செயல்ெட்டு வருகின்றன. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 சென்மன தரைணியில் உள்ள ைத்திய அறிவியில் ைற்றும் சதாழில்நுட்ெ ஆராய்ச்சி மைய வளாகத்தில் 

புதிதாக அமைக்கப்ெடவுள்ள அடுத்த தமலமுமற ஆற்றல் கெமிப்புத் தீர்வுக்கான புதிய சதாழில்நுட்ெ 

மையத்திற்கு, ைத்திய அறிவியல் ைற்றும் சதாழில்நுட்ெம், சுகாதாரம் ைற்றும் குடும்ெநலத்துமற 

அமைச்ெர் Dr. ஹர்ஷ்வர்தன் அடிக்கல் நாட்டினார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.விரைவான சதுைங்கத்தின் பின்வரும் எந்த வரகயில், சமீபத்தில், ககானனரு ஹம்பி உலக கபண்கள் 

விரைவு கசஸ் சாம்பியன்ஷிப்ரப கவன்றார்? 

A) பிளிட்ஸ் செஸ் 

B) ஆர்மசெடன் செஸ்  

C) புல்லட் செஸ் 

D) அல்ட்ரர புல்லட் செஸ் 

 ஆர்மககடன் சதுைங்கப் னபாட்டியில், கறுப்ரபவிட கவள்ரைக்கு அதிகனேைம் ககாடுக்கப்படுகிறது. இது 

தீர்க்கமான முடிவுகரைத் தருவதற்கான ஒரு வழியாகும்; னமலும், ரட-பினைக்கைாக கசயல்படுகிறது. 

விஸ்வோதன் ஆனந்திற்குப்பிறகு ‘Rapid Gold’ கசஸ் னபாட்டியில் தங்கம்கவன்ற 2ஆவது இந்திய கசஸ் 

னபாட்டியாைைாக ககானனரு ஹம்பி உள்ைார். 

2.கரல தைவுத்தைத்தின் திருடப்பட்ட பரடப்புகரை பைாமரிக்கும் அரமப்பு எது? 

A) UNESCO 

B) உலெ வர்த்தெ அமமப்பு 

C) இந்திய சதரல்லியல் ஆய்வெம் 

D) பன்னரட்டுெ் ெரவலெம்  

 கரல தைவுத்தைத்தின் திருடப்பட்ட பரடப்புகளுக்கான (Stolen Works of Art) தைவுத்தைத்ரத 

பன்னாட்டுக் காவலகம் (InterPol) பைாமரித்து வருகிறது. இந்தியாவில், பன்னாட்டுக் காவலகத்துக்கான 

ரமய முகரமயாக இருந்துவரும் மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (CBI), சமீபத்தில், கரல திருட்டுகளுக்கு, 

இந்தியா ஒரு முக்கிய இலக்காக மாறுவது குறித்து இந்திய கதால்லியல் ஆய்வகம் (ASI) னபான்ற 

முகரமகரை எச்சரித்துள்ைது. 

3.அண்ரமயில் கவளியிடப்பட்ட, இந்திய மாநில வன அறிக்ரக-2019இல், அதிக வனப்பகுதிரய 

ககாண்டுள்ை மாநிலம் எது? 

A) ஆந்திரபிரததெம் 

B) மத்தியபிரததெம்  

C) நரெரலரந்து 

D) தமெரலயர 

 அண்ரமயில் கவளியிடப்பட்ட, இந்திய மாநில வன அறிக்ரக-2019இல், மத்தியபிைனதச மாநிலம் அதிக 

வனப்பகுதிரய ககாண்டுள்ைது. அருணாச்சலபிைனதசம், சத்தீஸ்கர், ஒடிசா மற்றும் மகாைாஷ்டிைா ஆகிய 

மாநிலங்கள் பிற அதிக வனப்பகுதிகள் உள்ை மாநிலங்கள் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ைன. சுற்றுச்சூழல், 

வன மற்றும் காலநிரல மாற்ற அரமச்சகத்தின்கீழ் உள்ை இந்திய வன கணக்ககடுப்பு நிறுவனத்தால் 

ஈைாண்டுகளுக்கு ஒருமுரற மாநில வன அறிக்ரக கவளியிடப்படுகிறது. 
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4.வடக்கில் மூடுபனி நிரலரமகள் கதாடர்பாக அண்ரமச்கசய்திகளில் இடம்கபற்ற CAT IIIB அரமப்பு 

எனபது என்ன? 

A) ெருவிெ்குறி தமரயிறங்கும் அமமப்பு  

B) வரனிமல ெண்ெரணிப்பு அமமப்பு 

C) மூடுபனி தீவிரத்மத வமெப்படுத்துவதற்ெரன அமமப்பு 

D) ெரமல பரதுெரப்பு அமமப்பு 

 CAT IIIB அரமப்பு என்பது ஒரு கருவிக்குறி தரையிறங்கும் அரமப்பாகும் (Instrument Landing System). 

கட்புலனாகுதன்ரம குரறவாக இருக்கும் காலங்களில் வானூர்திகரை பாதுகாப்பாக தரையிறக்குவ 

-தற்கு இவ்வரமப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 கட்புலனாகுதன்ரம குரறந்தது ஐம்பது அடியாக இருக்கும்னபாது இது துல்லியமான தரையிறக்கத்ரத 

னமற்ககாள்ை அனுமதிக்கிறது. மூடுபனி காைணமாக தில்லி வானூர்தி நிரலயத்தில், CAT IIIB வசதி 

கபாருத்தப்பட்டுள்ை வானூர்திகள் மட்டுனம தரையிறங்க அனுமதிக்கப்படுகின்றன. 

5.அண்ரமச்கசய்திகளில் இடம்கபற்ற ‘ஆபனைஷன் இன்கஹகைன்ட் ரிசால்வ்’, எந்த ோட்டின் இைாணுவப் 

பரடகைால் ேடத்தப்படுகிறது? 

A) பிரரன்ஸ் 

B) ஐெ்ெிய அசமரிெ்ெ நரடுெள்  

C) ெனடர 

D) ரஷ்யர 

 ‘ஆபனைஷன் இன்கஹகைன்ட் ரிசால்வ்’ என்பது அகமரிக்காவின் இைாணுவ ேடவடிக்ரகயாகும். இது, 

ஈைாக், சிரியா மற்றும் முன்னாள் லிபியாவில் ISIL ேடவடிக்ரககளுக்கு எதிைான இைாணுவ தரலயீடு 

ஆகும். அண்ரமயில், சிரியா மற்றும் ஈைாக்கில் ஈைான் ஆதைவுரடய தீவிைவாத அரமப்பான கரடப் 

கஹஸ்கபால்லாவுக்கு எதிைாக அகமரிக்கா வான்வழித் தாக்குதல்கரை னமற்ககாண்டது. 

6.ஏட்ரிய குறுேடுக்கத் கதாழில்நுட்பத்ரத பயன்படுத்தியதற்காக அண்ரமயில், ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் 

மீது வழக்குத்கதாடைப்பட்டது. எந்நிரலரய கண்டறிவதற்காக அத்கதாழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

A) அமமப்பு அதிெ சவப்பமரதல் 

B) சவளிநரட்டு அமமப்பின் தரெ்குதல் 

C) ஒழுங்ெற்ற இதயத்துடிப்பு  

D) மின்பகுளி ஏற்றத்தரழ்வு 

 ஒழுங்கற்ற இதயத்துடிப்ரபக் கண்டறிவதற்காக ஏட்ரிய குறுேடுக்கத் (Atrial Fibrillation) கதாழில்நுட்பம் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆப்பிள் ரகக்கடிகாை தயாரிப்பு நிறுவனம் இத்கதாழில்நுட்பத்ரதப் பயன்படுத்தி 

ரகக்கடிகாைத்ரத அணிந்தவரின் இதய கசயல்பாட்ரடக் கண்காணிக்கிறது. 
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 நியூயார்க் பல்கரலக்கழக மருத்துவர் ஒருவர், அண்ரமயில், ஆப்பிள் நிறுவனம் காப்புரிரம கபற்ற 

கதாழில்நுட்பத்ரத திருடியதாக வழக்குத்கதாடர்ந்தார். 

7.அண்ரமயில் அறிவியலாைர்கைால் அரடயாைங்காணப்பட்ட Importin-11 என்ற புைதம், எந்த வரக 

புற்றுனோரய ஏற்படுத்துகிறது? 

A) இரத்த புற்றுதநரய் 

B) நுமரயரீல் புற்றுதநரய் 

C) புதரரஸ்தடட் புற்றுதநரய் 

D) சபருங்குடல் புற்றுதநரய்  

 பீட்டா-னககடனின் புைதத்ரத கசல்களின் கருவுக்கு மாற்றுவதற்கு காைணமான ‘Importin-11’ என்ற 

புைதத்ரத அறிவியலாைர்கள் அண்ரமயில் அரடயாைம் கண்டறிந்தனர். இந்த, பீட்டா-னககடனின், 

குடல் புற்றுனோய் கசல்களின் கபருக்கத்ரத தூண்டுகிறது. Importin-11 புைதத்திற்கான குறியீட்டுக்கு, 

IPO11 மைபணு கபாறுப்பாக உள்ைது என்பரத அவர்கள் கண்டறிந்துள்ைனர். 

8.மிகநீண்டகாலம் விண்கவளிப்பயணம் னமற்ககாண்டதற்கான சாதரனரயப் பரடத்துள்ை கபண் 

யார்? 

A) சபெ்ெி விட்ென் (Peggy Whitson) 

B) ெிறிஸ்டினர தெரெ் (Christina Koch)  

C) செஸ்ஸிெர மீர் (Jessica Meir) 

D) ெரலி மரடு (Sally Ride) 

 அகமரிக்க விண்கவளி வீைாங்கரன கிறிஸ்டினா னகாச், பன்னாட்டு விண்கவளி நிரலயத்தில் (ISS), 

ஒரு கபண்ணாக 288 ோட்கரைக் கடந்தனபாது, விண்கவளியில் கதாடர்ந்து அதிக ோட்கரைக் கழித்த 

கபண் என்ற சாதரனரயப் பரடத்துள்ைார். கபண்களுக்கான முந்ரதய சாதரனரய மற்கறாரு 

அகமரிக்கைான கபக்கி விட்சன் 2016-2017ஆம் ஆண்டில் பரடத்திருந்தார். 

 வரும் 2020ஆம் ஆண்டு பிப்ைவரி 6ஆம் னததியன்று கிறிஸ்டினா பூமிக்குத் திரும்புகிறார். அப்னபாது 

அவர் 328 ோட்கள் விண்கவளியில் வசித்திருப்பார். நீண்ட விண்கவளிப்பயணங்கைால் ஏற்படும் 

விரைவுகள் குறித்து ஆய்ந்தறிவதற்காக இந்தப் பயணம் பயன்படும். 

9.அண்ரமயில் வழங்கப்பட்ட தாதாசானகப் பால்னக விருது, எந்தத் துரறயில் வழங்கப்படும் ோட்டின் மிக 

உயர்ந்த விருதாகும்? 

A) நரடெெ்ெமல 

B) பரரம்பரிய நடனங்ெள் 

C) திமரத்துமற  

D) பரரம்பரிய இமெ 
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 தாதாசாககப் பால்னக விருது, இந்தியத் திரைப்படத்துரறயில் வாழ்ோள் சாதரன புரிந்னதாருக்காக 

இந்திய அைசால் ஆண்டுனதாறும் வழங்கப்படும் விருதாகும். இவ்விருது, இந்திய திரைப்படத்துரறயின் 

தந்ரத எனக்கருதப்படும் தாதாசாககப் பால்னக அவர்களின் பிறந்தோள் நூற்றாண்டான 1969ஆம் 

ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. ேடப்பாண்டுக்கான (2019) விருது, ேடிகர் அமிதாப்பச்சனுக்கு வழங்கப்பட்டது.  

10.பதல்கடி இயக்கத்தின்னபாது பதிவுகசய்யப்பட்ட அரனத்து வழக்குகளும் அண்ரமயில் திரும்பப் 

கபறப்பட்டன. இந்த இயக்கம் கதாடர்புரடய மாநிலம் எது? 

A) ெத்தீஸ்ெர் 

B) ெரர்ெ்ெண்ட்  

C) ஒடிெர 

D) தமற்கு வங்ெம் 

 பதல்கடி இயக்கத்தின்னபாது பதிவுகசய்யப்பட்ட அரனத்து வழக்குகரையும் திரும்பப்கபற ஜார்க்கண்ட் 

மாநில அைசு அண்ரமயில் முடிவுகசய்தது. பதல்கடி என்ற கசால்லுக்கு ‘ேரடபாரத’ என்று கபாருள். 

அவ்வியக்கத்தின் உறுப்பினர்கள் மாநில மற்றும் மத்திய அைசாங்கங்களின் அதிகாைத்ரத அங்கீகரிக்க 

மறுத்தனதாடு, கிைாமப்பஞ்சாயத்ரத மட்டுனம அங்கீகரித்தனர்.
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