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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 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                   2019 டிசம்பர்  08 & 09  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            2 

 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 
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 ை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 
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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. 
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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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