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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. 

 

  

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

