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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) இந்தியாவின் முதல் மின் சக்தியய பயன்படுத்தி ஓடும் ட்வின் எஞ்சின் இயந்திர சசயை எங்சே 

ததாடங்ேப்பட்டது? 

A] ைாரணாசி  

B] தில்லி  

C] ராஞ்சி  

D] சிம்லா 

 பிரதமர் நசரந்திர சமாடி அைர்ேளால் ேடந்த பிப்ரைரி மாதம் 19ஆம் சததி இந்தியாவின் முதல் மின் 

சக்தியய பயன்படுத்தி ஓடும் ட்வின் எஞ்சின் இயந்திர சசயை ைாரணாசியில் உள்ள DLW ல் 

ததாடங்ேப்பட்டது. இது பத்தாயிரம் குதியரத்திறன் தோண்ட தோண்டதாகும். இந்தத் திட்டமானது 

சமக் இன் இந்தியா திட்டத்திற்குள் நயடமுயறப்படுத்தப்பட்டதாகும். 

 இந்த  DLW நிறுைனமானது இரண்டு WDG3A டீசல் என்ஜியன பத்தாயிரம் குதியரத்திறன் தோண்ட 

எலக்ட்ரிக் WAGC3 ஆே மாற்றியது. 

 இந்த எஞ்சின் பசுயம இல்ல ைாயுக்ேயள குயறைாே தைளியிடுைதுடன் இந்திய ரயில்சைக்கு ஏற்ற 

எஞ்சினாேவும் ேருதப்படுகிறது. 

 இந்த சாதயனயய நிேழ்த்த Research design and standards organisation, chittaranjan locomotive 

works and Bharat heavy electronics limited சசர்ந்த தபாறியாளர்ேள் உதவினர். 

 ரயில்சை நிர்ைாகிேயள தபாருத்தையர இது ஒரு சாதயன மட்டுமல்லாமல் குயறந்த தசலவில் 

உருைாக்ேப்பட்டதாகும். ஒரு இன்ஜியன பழுதுபார்க்ே ஆகும் தசலயை விட 50 சதவீத தசலயை இந்த 

எஞ்சியன உருைாக்ே சதயைப்படுகிறது. சமலும் இது சுற்றுச் சூழலுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்யபயும் 

ஏற்படுத்தாது அசத சமயம் ஒரு சராசரி ரயிலின் சைேத்யத விட கூடுதல் சைேம் உயடயது. 

2) கீழ்க்ோணும் எயை இந்திய அரசாங்ேத்தின் அைசரோல உதவி அயமப்பு யமயத்தால் உருைாக்ேப்பட்ட 

பான் - இந்தியா இலைச அைசர ோல அயழப்பு எண் ஆகும்?  

A] 114  

B] 112  
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C] 113  

D] 116 

 இந்திய அரசாங்ேத்தால் அைசரோல இலைச அயழப்பு எண் 112 அறிமுேப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் 

மூலம் ஒசர எண்ணில் இருந்து ோைல், தீயயணப்பு துயற, மருத்துைத்துயற மற்றும் தபண்ேள் 

பாதுோப்பு சபான்ற அயனத்து துயறேளுக்கும் ஒசர எண்ணாே 112 அறிமுேப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 10 முதல் 12 நிமிடங்ேள் நிமிடங்ேளுக்குள்  இந்த அயழப்பின் மூலம உதவியய தபற இயலும். அடுத்த 

6 லிருந்து 8 மாதங்ேளுக்குள் இந்த ோத்திருப்பு சநரத்யத 8 நிமிடங்ேள் ஆே குயறக்ேப்படும் என 

அறிவித்துள்ளனர்.  

 இந்த சசயையானது இந்தியாவில் உள்ள 16 மாநிலங்ேள் மற்றும் யூனியன் பிரசதசங்ேளில் 

அறிமுேப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. உத்தரப் பிரசதசம்,உத்தரோண்ட், பஞ்சாப், ராஜஸ்தான், மத்திய 

பிரசதசம், தமிழ்நாடு, சேரளா, ஆந்திரா பிரசதசம், ததலங்ோனா, குஜராத், புதுச்சசரி, லட்சத்தீவு, 

அந்தமான் ,தாதர் நாேர் ஹதைளி, டயு டாமன், ஜம்மு ோஷ்மீர் ஆகிய இடங்ேளில் 

அறிமுேப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 சமலும்  investigation tracking system for sexual offences மற்றும் safe city implementation 

monitoring portal சபான்றைற்யறயும் இந்திய அரசாங்ேம் தசயல்படுத்தி ைருகிறது. 

3) இந்தியாவின் முதல் மாைட்ட குளிர்ச்சி அயமப்பு (district cooling system) கீழ்ோணும் எந்த நேரத்தில் 

அயமய உள்ளது?  

A] யஹதராபாத்  

B] தபங்ேளூரு  

C] அமராைதி  

D] தசன்யன  

 ஆந்திரப் பிரசதச அரசாங்ேம் யுஏஇ (UAE) நாட்யடச் சார்ந்த சநஷனல் தசன்ட்ரல் கூலிங் ேம்தபனி 

(Tabreeds) என்ற நிறுைனத்திடம் முப்பது ஆண்டுேளுக்கு ஒப்பந்தம் தசய்து தோண்டுள்ளது. இதன் 

மூலம் அமராைதியய சசர்ந்த கிரீன்ஃபீல்ட் நேரத்திற்கு மாைட்ட யமய குளிர்ச்சி அயமப்பியன 

உருைாக்ேவிருக்கிறது.  

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


Current Affairs           20th Feb 2019 
 

Winmeen.com                                 Page 3 of 7 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி 20,000 டன் குளிர்ச்சி திறயன அமராைதி கிரீன்ஃபீல்ட் நேரத்தில் நிறுை 

உள்ளது. இந்த சசயை 2021ன் ததாடக்ேத்தில் ததாடங்ேப்பட உள்ளது. ஆந்திரப் பிரசதச 

அரசாங்ேத்தின் தயலநேரான அமராைதியில் சையலைாய்ப்பு, அயனைருக்கும் வீடு அத்துடன் 

உலேத்தரம் ைாய்ந்த ேட்டயமப்பு ைசதிேள் அயனத்யதயும் உள்ளடக்கிய ஆந்திர அரசாங்ேத்தின் ஒரு 

ததாயலசநாக்குப் பார்யையாே இந்தத் திட்டம் தசயல்படுத்தப்பட உள்ளது.பிற குளிர்ச்சி 

அயமப்புேளுடன் ஒப்பிடும்சபாது மாைட்ட யமய குளிர்ச்சி அயமப்பானது 50% சக்தியய மட்டுசம 

பயன்படுத்தும்.சமலும் குயறந்த CO2யய தைளிசயற்றும். 

 சமலும் இந்த முயறயில் ோற்றின் தரம்  கூடுைசதாடு மட்டுமல்லாமல் குயறந்த ஒலியயயும் 

தைளியிடும். UAE  நாட்யடச் சசர்ந்த Tabreeds நிறுைனத்தின் முதல் ையளகுடா அற்ற நாடுேளில் 

தசயல்படுத்தப்படும் திட்டமாகும் 

4) 2019 ஆம் ஆண்டிற்ோன மார்ட்டின் என்னல்ஸ் மனித உரியமேள் பரியச தைன்றைர் யார்?  

A] ஹசன் சசலஹ் 

B] அப்துல் அசிஸ் முேமது 

C] தபாஹ்சராஸ் பூச்சானி 

D] மிரல் அல் தஹாவி 

 சூடான் நாட்யடச் சசர்ந்த  அேதியான அப்துல் அசிஸ் முேமது என்பைருக்கு 2019 ஆம் ஆண்டிற்ோன  

மனித உரியமேள் பரிசு ைழங்ேப்பட்டது. 

 ஆஸ்திசரலிய அரசாங்ேத்தின் மனிதத்தன்யமயற்ற அேதிேள் தோள்யேேயள தைளி உலகிற்கு 

தோண்டு ைந்ததால் இைருக்கு இந்தப் பரிசு ைழங்ேப்பட்டது. 

 சமற்ேத்திய ஜனநாயேத்தின்  மனிதத் தன்யமயற்ற அேதிேள் தோள்யேேயள எதிர்த்ததால் 

முதல்முயறயாே ஒரு தனி மனிதருக்கு இந்த விருது ைழங்ேப்பட்டது. 

 இைர் ஆஸ்திசரலியாவின்  பாப்பா நியூ கினியாவில் உள்ள மனுஸ் தீவில் 5 ஆண்டுேளாே சியற 

பிடிக்ேப்பட்டு இருந்தார். 2013ஆம் ஆண்டு இைரது படகு ஆஸ்திசரலிய எல்யலக்குள் நுயழந்தசத 

இதற்கு ோரணம்.  சுவிஸ் விசா ைழங்ேப்பட்டதற்கு பிறகு முேமத் அைர்ேயள இந்த தீவில் இருந்து 

விடுவிக்ே ஆஸ்திசரலியா ஒப்புக்தோண்டது. 
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 அயமதிக்ோன சநாபல் பரிசு தபற்ற இங்கிலாந்யத சசர்ந்த மனித உரியமேள் ஆர்ைலர் மார்டின் 

என்னல்ஸ் அைர்ேளின் நியனைாே இந்த விருது ஆண்டுசதாறும் ைழங்ேப்படுகிறது. 

5) simplicity and wisdom என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?  

A] ஜீத் தயில்  

B] அேமதும் தமௌரத்  

C] திசனஷ் சஹாரா  

D] ரவிசுப்பிரமணியன் 

 simplicity and wisdom என்ற புத்தேத்யத புேழ் தபற்ற ததாழில் அதிபரும் தோயடயாளருமான 

திசனஷ் சோரா அைர்ேள் இயற்றினார். இது சமற்கு ைங்ோள ஆளுநர் சேசரிநாத் திரிபாதி 

அைர்ேளால் 2019 கும்பசமளாவில் பரமார்த்த ஆசிரமத்தில் தைளியிடப்பட்டது. 

 இந்தப் புத்தேம் சைதாந்த சுைாமி பிரஹ்ஹானந்தர் அைர்ேளின் நியனைாே தைளியிடப்பட்டது. 

துறைற ஞானத்யதயும் ஆனந்தமான ைாழ்க்யேகுறிய ைழியயக் ோட்டவும் இந்தப் புத்தேம் 

எழுதப்தபற்றது. 

6) புேழ் தபற்ற வியளயாட்டு உயடேள்/ உபேரணங்ேள் தயாரிக்கும் நிறுைனமான PUMA வின் விளம்பர 

தூதுைராே நியமிக்ேப்பட்டைர் யார்? 

A] ஸ்ைப்னா பர்மன்  

B] நிர்மலா ஷிரன் 

C] டூட்டி சந்த்  

D] சமரி சோம் 

 ஆறுமுயற உலேப் தபண்ேள் குத்துச்சண்யட சாம்பியன் வீராங்ேயன சமரி சோம் அைர்ேள் PUMA 

வியளயாட்டு உபேரணங்ேள் மற்றும் உயடேள் நிறுைனத்தின் விளம்பர தூதுைராே இரண்டு 

ைருடங்ேளுக்கு ஒப்பந்தம் தசய்யப்பட்டுள்ளார். 

 இைர் பூமா இந்தியா தபண்ேள் பயிற்சி பிரிவில் இந்தியாவிற்ோன விளம்பரத் தூதராே 

நியமிக்ேப்பட்டுள்ளார். 
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7) இந்தியாயை தயலயமயிடமாேக் தோண்ட எந்த NGO நிறுைனத்திற்கு 2019 ஆம் ஆண்டுக்ோன 

லாரிஸ் நல்ல வியளயாட்டுக்ோன விருது (Lauris sport for good awarD] ைழங்ேப்பட்டது? 

A] Faith 

B] Ekjut 

C] யுைா 

D] அமர் சஜாதி 

 ஜார்க்ேண்டில் உள்ள  தபண்ேள் முன்சனற்றத்திற்ோே பாடுபடும் யுைா NGO நிறுைனத்திற்கு 2019 ஆம் 

ஆண்டுக்ோன லாரிஸ் நல்ல வியளயாட்டுக்ோன விருது சமானாக்சோவில் ைழங்ேப்பட்டது. 

 2009 ஆம் ஆண்டில் ஜார்க்ேண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள கிராமப்புறத்தில் Franz Gastler மற்றும் Rose 

Thomson Gastler என்ற அதமரிக்ேர்ேளால் ததாடங்ேப்பட்டது இந்த நிறுைனம். 

 பின்தங்கிய ைகுப்யபச் சசர்ந்த தபண்ேள், குழந்யத திருமணம் அதிேம் பரவி உள்ள இடங்ேளில் 

ைாழும் தபண்ேள் சபான்சறார்ேளின் ைாழ்க்யேயய சமம்படுத்துைதற்கு இந்த நிறுைனம் ோல்பந்து 

வியளயாட்யட யேயில் எடுத்துள்ளது. இதுையரயிலும் 450 தபண்ேளின் ைாழ்வு இந்த 

நிறுைனத்தால் சமம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தப் தபண்ேளில் (அதமச்சூர்) புதிதாே உருைாகும் 

வீராங்ேயனேளாேவும் மற்றும் சிலர் பயிற்சியாளராேவும் மாறி உள்ளனர்.  

 இந்த விருது மூன்றாைது முயறயாே இந்தியாவிற்கு ைழங்ேப்படுகிறது. முதல் முயறயாே 2004ஆம் 

ஆண்டில் நயடதபற்ற இந்தியா பாகிஸ்தான் இயடசயயான கிரிக்தேட் சபாட்டியில் இரு 

நாடுேளுக்கும் இயடசய பதட்டம் நிலவியதால் இரு கிரிக்தேட் அணிேளும் தங்ேளது தைற்றியய 

சமமாே பங்கு சபாட்டுக் தோண்டது. 

 இந்திய நாட்டில் உள்ள பின்தங்கிய குழந்யதேளின் ைாழ்க்யேயய சமம்படுத்தியதால் சமஜிக் பஸ் 

என்ற நிறுைனம் இந்த விருயத இரண்டாைது முயறயாே தபற்றது குறிப்பிடத்தக்ேது. 

8) அேஸ்தியர் கூட சிேரம் [Agasthyarkoodam peak] கீழ்க்ேண்ட எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது?  

A] ஒடிஸா  

B] சேரளா  

C] ேர்நாடோ  
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D] ஆந்திர பிரசதசம் 

 திருைனந்தபுரத்யதச் சசர்ந்த பாதுோப்புத்துயறயின் தசய்தியாளரான சே தன்யா சனல் என்ற 

தபண்மணி 1868 மீட்டர் உயரமுள்ள அேஸ்தியர் கூடம் என்ற சிேரத்தில் முதல் தபண்மணியாே ஏறி 

சாதயன பயடத்துள்ளார். உயர் நீதிமன்றம் தபண்ேள் அேஸ்தியர் கூட மயல ஏறுைதற்ோன தயடயய 

நீக்கியதன் வியளைால் இைர் இந்த சிேரத்யத ததாட்டு உள்ளார். 

 அேஸ்தியர் கூடம் அேஸ்திய மயல உயிர்க்சோள பாதுோப்பின் ஒரு பகுதியாகும். இது தமிழ்நாடு 

மற்றும் சேரளா எல்யலப் பகுதியில் உள்ளது. 

 அந்தப் பகுதியயச் சசர்ந்த ேனி மயலைாழ் மக்ேள் தபண்ேள் இந்த மயலயய ஏறுையத எதிர்த்து 

குரல் தோடுத்தனர். அைர்ேளின் நம்பிக்யேப்படி இந்த சிேரத்தில் அேஸ்திய முனிைர் ைசிப்பதாே 

கூறுகின்றனர். நூற்றுக்கும் சமற்பட்ட ேனி மயலைாழ் மக்ேள் ஒன்றியணந்து தங்ேளது பாரம்பரிய 

பாடயல கூட்டாேப் பாடி அைர்ேளின் எதிர்ப்யப பதிவிட்டனர். 

9) சமீபத்தில் தசய்திேளில் ோணப்படும் 'சிைப்பு பைள குக்ரி' [Red Coral Kukri] ஊர்ைன ையேயில் எந்த 

பிரியை சாரும்?  

A] ஆயம  

B] பாம்பு  

C] பல்லி  

D] முதயல 

 அரியையே இந்திய பாம்பான சிைப்பு பைள குக்ரியானது துத்ைா புலிேள் சரணாலயத்தில் 82 

ஆண்டுேளுக்கு பிறகு முதல் முயறயாே ோணப்படுகிறது. 

 இந்த ஊர்ைன ையே முதல் முயறயாே 1936 ஆம் ஆண்டு துத்ைா பகுதியில் ேண்டறியப்பட்டது. தேர்ரீ 

பகுதியில் ேண்தடடுக்ேப்பட்டதால் இதன் உயிரியல் தபயர்  "Oligodon Kheriensis" என்றானது. 

 அறிவியலாளர்ேளின் கூற்றுப்படி இந்த பாம்பு ையேயானது 114 தசன்டிமீட்டர் நீளமும் இரவில் 

விழிப்புடன் விஷமற்ற தன்யமயுடன் இருக்கும் பாம்பு ையேயாகும்.  

 அதன் உடல் சிைப்பு, ஆரஞ்சு நிறத்திலும் பற்ேள் முட்யடயய எளிதாே உயடப்பதற்ோே சநபாளி 

குக்ரியய சபான்று இருப்பதனால் இந்த தபயர் தபற்றது. 
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 இந்த அரிய ையே பாம்பானது சநபால் மற்றும் தேர்ரீ பகுதியில் உள்ள ோடுேளிலும் ததற்கு சநபால் 

மற்றும் ைட இந்தியாவில் தாழ்ந்த பகுதிேளிலும் ோண முடியும். 

10) எந்த மாநில அரசாங்ேம் சமீபத்தில் திருநங்யேேள் நல ைாழ்வு ைாரியத்யத அயமத்தது?  

A] குஜராத்  

B] ஜார்க்ேண்ட்  

C] ராஜஸ்தான்  

D] இமாச்சலப் பிரசதசம் 

 திருநங்யேேளுக்ோன சமூேப் பாதுோப்யப உறுதி தசய்யும் விதமாே குஜராத் மாநில அரசாங்ேம் 

திருநங்யேேள் நல ைாழ்வு ைாரியத்யத அயமத்தது. இது மாநில  அரசாங்ேத்தின் சநரடிக் 

ேட்டுப்பாட்டில் இயங்கும். இதன் மூலம்  திருநங்யேேளுக்ோன புதிய திட்டங்ேள் அமல்படுத்தப்படும். 

இந்த நல ைாரியம் திருநங்யேேளின் ைாழ்க்யேயய சமம்படுத்துைதற்ோே அயமக்ேப்பட்டதாகும்.  

 இந்த ைாரியத்திற்கு மாநில சமூே நீதி மற்றும் சமம்படுத்துதல் அயமச்சர் தயலைராே 

நியமிக்ேப்படுைார். 

 இயதத்தவிர 2 ஆண் திருநங்யேேள், 2 தபண் திருநங்யேேள், இரண்டு தன்னார்ைலர்ேள், 

தபாதுமக்ேளில் இருைர், மற்ற உறுப்பினர்ேள் அரசு அதிோரிேயளயும்  உள்ளடக்கி 16 

உறுப்பினர்ேயளக் தோண்டது இந்த ைாரியம் ஆகும். 

 2014ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றம் ைழங்கிய தீர்ப்பின்படி திருநங்யேேயள மூன்றாம் 

பாலினத்தைராே அறிவிக்ேப்பட சைண்டும் என்றும் அைர்ேளுக்ோன தனி ைாரியத்யத அயனத்து 

மாநில அரசாங்ேமும் நிறுை சைண்டும் என்று தீர்ப்பு ைழங்கியது.  

 சமலும் இந்த தீர்ப்பில் மூன்றாம் பாலினத்தையர (ஓபிசி) இதர பிற்படுத்தப்பட்சடார் ைகுப்பில் 

சசர்க்குமாறும் அறிவுறுத்தியது. 

 இதன் மூலம் அைர்ேளால் எளிதாே ேல்வி மற்றும் சையலைாய்ப்பில் உள்ள இட ஒதுக்கீட்யட தபற 

இயலும். 
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