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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. பின்வரும் கருவிகளில் ககோவோவின் போரம்பரிய இசை கருவியோக அறிவிக்கப்பட்ட கருவி எது? 

[A] Kanjira 
[B] Idakka 
[C] Ghumot 
[D] Chenda 
 ககோமோட், ஒரு மண்போண்டத்தில்  சைய்யப்பட்ட தட்டல் கருவி ஆகும். இது ககோவோவின் போரம்பரிய 

இசை கருவியோக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இந்த கருவி ஆபத்தோன மோனிட்டர் பல்லியின் கதோலினோல் சைய்யப்படுவதோல் தசட சைய்யப்பட்டது. 

ைமீப ஆண்டுகளில், ககோமோட் தயோரிப்போளர்கள் பல்லியின் கதோலுக்கு பதிலோக ஆட்டுத் கதோல் 

பயன்படுத்தி வருகின்றனர். 

 1972 ஆம் ஆண்டின் வனசீவரோசிகள் (போதுகோப்பு) ைட்டத்தின் 1 வது அட்டவசையில் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ள எந்தசவோரு விலங்குகசளயும் பயன்படுத்துவதற்கு தசட 

விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது, கமலும் இந்த அட்டவசையில் ஆடு இல்சல. 

 ககோவோவில் உள்ள இந்து மற்றும் கிறிஸ்தவர்களின் மத மற்றும் நோட்டுப்புற இசையின் ஒரு பகுதியோக 

ககோமோட் அசமந்துள்ளது. 

 வைந்த கோலத்தில் ககோயன் ககோயில்களில் ககைஷ் திருவிழோவின் சபோது கசல, மற்றும் சுவோரி 

வோடன் இசைக்குழுவில் இது ஒரு முக்கிய இசை கருவியோகும். 

2. ‘அன்டோன்சடட்: கைவிங் தி ஐடியோ ஆஃப் இந்தியோ’ (Undaunted: Saving the Idea of India) என்ற 

புத்தகத்சத எழுதிய அரசியல் தசலவர் யோர்? 

[A] ைசி தரூர் 

[B] ப. சிதம்பரம்  
[C] அருண் செட்லி 

[D] சுஷ்மோ ஸ்வரோஜ் 

 முன்னோள் மத்திய நிதியசமச்ைர் ப. சிதம்பரம் எழுதிய 'அன்டோன்சடட்: கைவிங் தி ஐடியோ ஆஃப் 

இந்தியோ' என்ற புத்தகத்சத ைமீபத்தில் முன்னோள் துசைத் குடியரசு தசலவர் ஹமீத் அன்ைோரி 

சவளியிட்டோர். 

 அச்ைம் இன்று நோட்சட ஆளுகிறது என்று புத்தகம் கூறுகிறது. 

 இந்துத்துவோதோல் ஈர்க்கப்பட்ட ஒரு ஆவைம் அரசியலசமப்சப மோற்றப்படும் ஆபத்து உள்ளது. 
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 சுதந்திரம், ைமத்துவம், தோரோளவோதம், மதச்ைோர்பின்சம, தனியுரிசம, விஞ்ஞோன மனப்போன்சம, 

முதலியன தற்கபோது அரசியலசமப்பின் ஒவ்சவோரு மதிப்பும் தோக்குதலுக்கு உட்பட்டுள்ளது. 

3. 39 வது கதசிய விசளயோட்டு 2022 க்கோன அதிகோரப்பூர்வ சின்னம் எது? 

[A] Sumatran serow 
[B] Gayal 
[C] Clouded Leopard 
[D] Ox 
 கமகோலயோவின் மோநில விலங்கு - கமகமுற்ற சிறுத்சத, இது 20 ஆம் நூற்றோண்டின் 39 வது கதசிய 

விசளயோட்டுக்கோன அதிகோரப்பூர்வ சின்னம் ஆகும். 

 இந்த முடிசவ கமகோலயோ விசளயோட்டு மற்றும் இசளஞர் விவகோர அசமச்ைர் தசலசமயில் முதல் 

கதசிய விசளயோட்டு 2022 நிசறகவற்றுக் குழு கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டது. 

 மணிப்பூரும், அைோமும் முசறகய 1999 மற்றும் 2007 ஆம் ஆண்டுகளில் கதசிய விசளயோட்டு 

நிகழ்ச்சிகசள நடத்தியது. அதன் பிறகு மூன்றோவது வடகிழக்கு மோநிலமோக கமகோலயோ 

விளங்குகிறது. 

 2016 சதற்கோசிய விசளயோட்டுக்கள் அண்சட மோநிலமோன அைோம் உடன் இசைந்து சையல்பட்டன. 

 2022 கதசிய விசளயோட்டுப் கபோட்டிகளில் 14,450 வீரர்கள் மற்றும் அதிகோரிகள் கமகோலயோ சைல்ல 

உள்ளதோக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

4. 3 வது இந்திய-செர்மன் சுற்றுச்சூழல் கருத்தரங்கம் எந்த நகரத்தில் நசடசபற்றது?  

[A] New Delhi 
[B] Pune 
[C] Hyderabad  
[D] Panaji 
 13 பிப்ரவரியில், 3 வது இந்திய-செர்மன் சுற்றுச்சூழல் கருத்துக்களம் புதுதில்லியில் "சுத்தமோன 

கோற்று, பசுசம சபோருளோதோரம்" என்ற தசலப்பில் நசடசபற்றது. 

 The one-day event focuses on challenges, solutions and necessary framework conditions of air 
pollution control, waste management and circular economy as well as implementation of NDCs 
and SDGs based on Paris Agreement and Agenda 2030 of UN respectively.  

 மந்திரிகள், வணிக மற்றும் விஞ்ஞோனம் மற்றும் அரசு ைோரோ அசமப்புகளின் 250 பிரதிநிதிகள் 

மன்றத்தில் பங்கு சபற்றனர், 

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


Current Affairs           16th 17th Feb 2019 
 

Winmeen.com                                 Page 3 of 7 

 இது இரண்டு சுற்றுச்சூழல் அசமச்ைகங்களோல் கெர்மன் வணிகத்தின் ஆசியோ-பசிபிக் குழு மற்றும் 

இந்திய வர்த்தக மற்றும் சதோழில்துசற  (FICCI) கூட்டசமப்பு ஆகியவற்றின் ஒத்துசழப்புடன் ஏற்போடு 

சைய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இரு நோடுகளுக்கும் இசடயிலோன ைர்வகதை சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கோலநிசல சகோள்சக மற்றும் 

ஒத்துசழப்பு ஆகியவற்றின் மீது உயர்மட்ட சகோள்சக தயோரிப்போளர்களும் மற்ற முக்கிய வீரர்களும் 

இருதரப்பு பரிமோற்றத்திற்கோன ஒரு தளத்சத வழங்கினர். 

5. பஞ்ைோயத்து மற்றும் சபோது வோக்சகடுப்பு கவட்போளர்களுக்கு குசறந்தபட்ை கல்வித் தகுதிசய 

முடிவுக்கு சகோண்டுவருவதற்கு ைட்ட மகைோதோசவ எந்த மோநில ைட்டமன்றம் நிசறகவற்றியது? 

[A] Chhattisgarh 
[B] Rajasthan 
[C] Madhya Pradesh 
[D] Karnataka 
 ரோெஸ்தோன் ைட்டைசபயில் ைமீபத்தில் பஞ்ைோயத்து மற்றும் சபோது வோக்சகடுப்பு கவட்போளர்களுக்கு 

குசறந்தபட்ை கல்வித் தகுதிசய முடிவுக்கு சகோண்டுவரும் இரண்டு பில்கள் 

நிசறகவற்றப்பட்டுள்ளது. 

 ரோெஸ்தோன் பஞ்ைோயத்து ரோஜ் (திருத்தம்) மகைோதோ, 2019 மற்றும் ரோெஸ்தோன் நகரைசப (திருத்தச்) 

ைட்டமூலம், 2019 ஆகியவற்சற குரல் வோக்சகடுப்பு மூலம் நிசறகவற்றப்பட்டது 

 வசுந்தரோ ரோகெ தசலசமயிலோன முந்சதய அரைோங்கம் 2015 ஆம் ஆண்டில் கல்வித் தரத்சத ஜில்லோ 

பரிஷத், பஞ்ைோயத்து ைமிதி மற்றும் நகரோட்சித் கதர்தல்களுக்கு கபோட்டியிட 10ஆம் வகுப்பு கதர்ச்சி 

சபற்றிருக்க கவண்டும் என அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 ைட்ட மகைோதோசவ போதுகோப்பதற்கோக பஞ்ைோயத்து ரோஜ் மந்திரி ைச்சின் சபலட் முந்சதய ைட்டத்சத 

அரசியலசமப்பின் அடிப்பசடயிகலகய எதிர்த்கதன் என்று கூறினோர். 

 ைமூகத்சதயும் கல்விசயயும் அடிப்பசடயில் பிரிக்க முடியோது. 

 அத்துடன், ைட்டைசப மற்றும் போரோளுமன்ற கதர்தல்களில் கபோட்டியிடும் வசகயில் கல்வி தகுதி 

முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட கவண்டும் என்று அவர் கமலும் சதரிவித்தோர். 

6. 5 வது ைர்வகதை அசை போதுகோப்பு மோநோடு - 2019 எந்த ைர்வகதை அசமப்பின் முன்முயற்சி ஆகும்? 

[A] IMF 
[B] World Bank 
[C] AIIB 
[D] ADB 
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 5 வது ைர்வகதை அசை போதுகோப்பு மோநோடு - 2019, புவகனஷ்வரில் பிப்ரவரி 13, 14ம் கததிகளில் 

நசடசபற்றது. 

 இந்திய அரசு, ஒடிைோ அரசு மற்றும் உலக வங்கி (WB) ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியோனது, தற்கபோது 

உலக வங்கியின் உதவியுடன், அசை புதுப்பித்தல் மற்றும் கமம்போட்டுத் திட்டம் (DRIP) நிறுவன 

வலிசமயின் ஒரு பகுதியோக உள்ளது. 

 DRIP அல்லோத நோடுகள் உட்பட அசனத்து பங்குதோரர்களுக்கும் ஒரு சபோதுவோன தளத்சத 

வழங்குவதற்கோக அமல்படுத்தும் முகவர்கள் மற்றும் முன்னணி கல்வி நிறுவனங்களுடன் 

ஒத்துசழத்து சவவ்கவறு DRIP மோநிலங்களில் ஒரு ஆண்டு நிகழ்சவ அசை போதுகோப்பு மோநோடுகள் 

ஏற்போடு சைய்யப்பட்டுள்ளன. 

 தற்கபோது, ெோர்க்கண்ட், கர்நோடகோ, ககரளோ, மத்தியப் பிரகதைம், ஒடிைோ, தமிழ்நோடு மற்றும் உத்தரகண்ட் 

ஆகிய மோநிலங்களில் உள்ள 198 சபரிய அசைசய புதுப்பிக்கும் திட்டங்கசள சையல்படுத்த 

கவண்டும். 

 உலகளோவிய ரீதியோக, சீனோ மற்றும் அசமரிக்கோவிற்கு அடுத்தபடியோக 5264 சபரிய சையல்படும் 

அசைக்கட்டுகள் மற்றும் கட்டுமோனத்தில் 437 சபரிய அசைக்கட்டுகள் இந்தியோவில் உள்ளது.  

 இந்த அசைகள் மூலம் சமோத்தம் 283 பில்லியன் கன மீட்டர் அளவுக்கு நீர் கைகரிக்கப்படும் (BCM). 

7. முக்யமந்த்ரி விரிதென் ஓய்வூதியம் (MVPY) - உலகளோவிய வயதோகனோர் ஓய்வூதிய திட்டத்சத 
அறிவித்த மோநில அரசு எது? [Mukhyamantri Vridhajan Pension Yojna (MVPY)] 

[A] Himachal Pradesh 
[B] Odisha 
[C] Jharkhand 
[D] Bihar 
 பிப்ரவரி 14 அன்று, பீகோர் அரைோங்கம் 60 வயதிற்கு கமலோன அசனத்து மக்களுக்கும் முக்யமந்த்ரி 

விரிதென் (MVPY) ஓய்வூதிய திட்டத்சத அறிவித்தது. ஏப்ரல் 1, 2019 முதல் இந்த  திட்டம் அமலுக்கு 

வரும். 

 அரசு கைசவயில் ஓய்வு சபற்ற மூத்த குடிமக்கள் தவிர, ைோதி, மதம் அல்லது ைமூகம் தவிர்த்து 400 

ரூபோய் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். 

 தற்கபோது வயது முதிர்வு ஓய்வூதியத் திட்டம் பி பி எல்(BBL) பிரிவுக்கு மட்டுகம சபோருந்தும். 60 

வயதிற்கு கமலோன பத்திரிசகயோளர்களுக்கோக ரூபோய் 6,000 ஓய்வூதியம் வழங்க கவண்டும் என்று 

முதலசமச்ைர் அறிவித்தோர். 
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 ஊடகத் துசறயில் வழக்கமோன கைசவயில் ஈடுபட்டு, கவறு எந்த ஓய்வூதியமும் சபறோதவர்கள் பீகோர் 

பட்டோக்கர் ைம்மன் கயோெனோ (BPSY) க்கு தகுதியுசடயவர்கள். இந்த திட்டம் ஏப்ரல் 1, 2019 முதல் 

சையல்படுத்தப்படும். 

8. ெோலியன் வோலோ படுசகோசல சதோடர்போக எழுதப்பட்ட தசட சைய்யப்பட்ட கவிசத 'கூனி சவைோகி' 

இப்கபோது ஆங்கிலத்தில் சவளியிடப்பட உள்ளது யோரோல் இது எழுதப்பட்டது? 

[A] Balwant Gargi 
[B] Waris Shah 
[C] Nanak Singh 
[D] Mohan Singh 
 ெோலியன்வோலோ போக் படுசகோசல சதோடர்போக   ' கூனி சவைோகி' என்ற கவிசதசய பஞ்ைோபி 

எழுத்தோளர் நோனக் சிங் எழுதினோர், இசத 1920ல் சவளியிடப்பட்ட பிறகு ஆங்கிகலயரோல் 

தசடசைய்யப்பட்டது. 

 இந்த கவிசத பிரிட்டிஷ் அரசிசய கடுசமயோன விமர்ைனங்களுக்கு உள்ளோகியது. ஏப்ரல் 13, 1919 

அன்று ெோலியன் வோலோ போகில் சிங் இருந்தோர். அப்கபோது அவருக்கு 22 வயது. 

 பிரிட்டிஷ் துருப்புக்கள் ரவுலட் ைட்டத்சத எதிர்த்து நிரோயுதபோணியோன கூட்டத்தில் தீ சவத்துக் 

சகோண்டு, நூற்றுக்கைக்கோனவர்கசளக் சகோன்றனர், அப்கபோது சிங் மயங்கி விழுந்தோர் மற்றும் 

அவரது மயங்கிய உடசல  ைடலங்களுக்கு மத்தியில் தூக்கி வீைப்பட்டோர். 

 அந்த அதிர்ச்சிகரமோன அனுபவத்திற்குப் பிறகு, அவர் "குனி சவைோக்ஹி"  கவிசதசய எழுதத் 

சதோடங்கினோர், படுசகோசல மற்றும் அதன் உடனடி பின்விசளவுகளில் நடந்த அரசியல் நிகழ்வுகசள 

விவரிக்கும் நீண்ட கவிசத இது. 

 பின்னர் அதன் சகசயழுத்து பிரதி (manuscript) சதோசலந்து கபோனது. 

 நீண்ட கோலங்களுக்குப் பின்னர், கவிசத மீண்டும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, இப்கபோது 

ஆங்கிலத்தில்  அவரது கபரனும், இரோெதந்திரியும்-ஆன நட்டிப் சூரி சமோழிசபயர்த்துள்ளோர். 

 ெோலியன் வோலோ போக் படுசகோசலயின் நூற்றோண்சட  முன்னிட்டு அடுத்த மோதம் ஹோர்பர்ககோலின்  

இந்தியோவோல் (HarperCollins India) அந்த கவிசத சவளியிடப்படும். 

 நோனோக் சிங் (1897-1971) பஞ்ைோபி நோவலின் தந்சத என பரவலோக கருதப்படுகிறோர். 

 சிறிது முசறயோன கல்வி மூலம், அவர் அற்புதமோன 59 புத்தகங்கசள எழுதினோர், கமலும் 1962 இல் 

ைோகித்திய அகோடமி விருது சபற்றோர். 

9. ைமீபத்தில் இறந்த புகழ் சபற்ற எழுத்தோளர்களுள் யோர்  'சுதிர் சுக்தோ' என்ற புத்தகத்சத எழுதியது ? 

[A] Vishnu Wagh 
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[B] Mangesh Padgaonkar 
[C] Arun Kolatkar 
[D] Namdeo Dhasal 
 ககோவோ ைட்டமன்றத்தின் முன்னோள் துசைத் தசலவரும், மூத்த எழுத்தோளரும் விஷ்ணு வோக் (53), 

பனோஜியில் பிப்ரவரி 14, 2019 அன்று கோலமோனோர். 

 வோக், சையின் ஆண்ட்கர சதோகுதியில் 2012 மற்றும் 2017ல் ககோவோ ைட்டமன்ற உறுப்பினரோக இருந்தோர். 

 அவர் அரசு நடத்தும் ககோவோ கலோ அகோடமியின் தசலவரோக இருந்தோர். 

 அவர் மரோத்தி சமோழியில் 20 க்கும் கமற்பட்ட நோடகங்கசள எழுதியுள்ளோர் - மூன்று ைங்கீட் கநட்கோக்ஸ், 

18 சகோங்கனி நோடகங்கள் மற்றும் 16 தனி நடிப்பு நோடகங்கள். 

 சகோங்கனி மற்றும் மரோத்தியில் 50 க்கும் கமற்பட்ட நோடகங்கசள இயக்கி இருக்கிறோர். அவரது 

விமர்ைன ரீதியோன போரோட்டப்பட்ட சில நோடகங்களில் "டுகோ அஹோங் அபோங்", "சுவோரி", "டீன் 

சபோய்ஷோன்ககோ தியோட்கரோ", "தர்மஸ்ரீ" மற்றும் "சபட்ரூ கபோட்கலோ சபயன்ட்" ஆகியசவ அடங்கும். 

ஆறு கவிசதகசளயும் அவர் எழுதியுள்ளோர். 

10. 2019 ஆம் ஆண்டின் அகைோக ைக்ரோ விருது யோருக்கு வழங்கப்பட்டது? 

[A] Dinesh Raghu Raman 
[B] Nazir Ahmad Wani 
[C] Takht Singh 
[D] Bachittar Singh 
 லன்ஸ் நோயக் நசிர் அஹ்மத் வோனி க்கு  இறந்த பிறகு 'அகைோக் ைக்ரோ' வழங்கப்பட்டது, கமலும் 2018 ல் 

கோஷ்மீரில் ஒரு எதிர்-கிளர்ச்சி நடவடிசகயின் பங்களிப்பிற்கோக  இந்தியோவின் அதிகபட்ை விருதோன 

peace time gallantry award வழங்கப்பட்டது. 

 2019 குடியரசு தின அணிவகுப்பில் ெனோதிபதி ரோம் நோத் ககோவிந்த், அவரது [நசிர் அஹ்மத் வோனி] 

மசனவி திருமதி மகோெபீனுக்கு விருது வழங்கினோர். 

 அகைோக் ைக்ரோ விருது வோங்கும் முதல் கோஷ்மீரி இவர் தோன். 

 2007 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் வீரதீர சையல் சையல்கள் புரிந்தசமக்கோக கைனோ பதக்கம் (Sena 

Medal for gallantry) வழங்கப்பட்டது. 

 வோணி ஒரு பயங்கரவோதியோக இருந்தோர், ஆனோல் பின்னர் ெம்மு மற்றும் கோஷ்மீர் சலட் 

கோன்ஃபோண்டரியில் 2004 ல் இரோணுவத்தின் 162 கோலோட்பசட பட்டோலியன் (பிரோந்திய இரோணுவம்) 

இல் கைர்ந்தோர் (162 Infantry Battalion (Territorial Army)). 

 ெம்மு கோஷ்மீர் மோவட்டத்தில் உள்ள குல்கம் மோவட்டத்தின் சைக்கி அஷ்முஜியின் குடியிருப்பில், 2018 

ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 25 ஆம் கததி ஷோப்பியனில் உள்ள போட்குண்ட் அருகக உள்ள ஹிரோப்பூர் 
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கிரோமத்தில் ஆறு பயங்கரவோதிகளுக்கு எதிரோக 'ஆபகரஷன் கபடோகுண்ட்'  ஒரு பயங்கரவோத எதிர்ப்பு 

நடவடிக்சகயின் கபோது  தனது உயிசர இழந்தோர். 
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