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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. 

  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                   2019 டிசம்பர்  22 & 23  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            2 

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  
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 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. 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                        2019 டிசம்பர்  27  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            4 

 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. 
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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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