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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2019 ஆம் ஆண்டை சர்வதேச ேனிம வரிடச அட்ைவடை ஆண்ைாக (International Year of the 

Period Table of Chemical Elements (IYPT-2019) அறிவித்துள்ள அடமப்பு? 

[A] UNESCO   

[B] UNIDO 

[C] FAO 

[D] ITU  

 ஜனவரி 29 ம் தேதி, யுனனஸ்தகா அடமப்பு, பாரிஸில் அேன் ேடைடமயகத்தில் 2019 ஆம் ஆண்டை 

சர்வதேச ேனிம வரிடச அட்ைவடை ஆண்ைாக (International Year of the Period Table of 

Chemical Elements (IYPT-2019) அறிவித்துள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு ரஷ்ய விஞ்ஞானி டிமிட்ரி இவான ாவிச் மெண்டலீவ், ேனிம வரிடச 

அட்ைவடைடய உருவாக்கிய 150 வது ஆண்டு விழா  ஆகும் . 

 ேனிம வரிடச அட்ைவடையானது விஞ்ஞானிகள், பூமியில் மற்றும் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள 

பருப்னபாருளின் தோற்றம் மற்றும் பண்புகடள ஆராய்வேற்கு உேவுகிறது.  

2. இந்திய ஒளிபரப்பு ஆய்வு குழுமத்தின் (BARC) புதிய ேடைவராக தேர்ந்னேடுக்கப்பட்டுள்ளவர்?  

[A] நகுல் தசாப்ரா  

[B] பார்த்தோ ோஸ் குப்ோ  

[C] புனித் தகாயங்கா 

[D] மிைன் ஷர்மா 

 ஜீ என்ைர்னையின்னமன்ட் எண்ைர்பிரீஸஸ் லிமினைட் (ZEEL) நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனரான 

புனித் தகாயங்கா (Punit Goenka), இந்திய ஒளிபரப்பு ஆய்வு குழுமத்தின் (Broadcast Audience 

Research Council, BARC) புதிய ேடைவராக தேர்ந்னேடுக்கப் பட்டுள்ளார். இவர் BARC India 

அடமப்டப நிறுவி, னோடைக்காட்சி பார்டவயாளர் அளவீடு நிறுவனம் (TV Viewership 

measurement company) அடமக்க னபரும் பங்குவகித்ோர் என்பது குறிப்பிைத்ேக்கது. 

 முன்னோக நகுல் தசாப்ரா இப்பேவிடய வகித்ோர். 

 BARC India  மும்பைபய தபைபெயிடொக னகாண்டு னசயல்படுகிறது. 
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 BARC இந்தியா என்பது ஒளிபரப்பாளர்கள், விளம்பரோரர்கள் மற்றும் விளம்பரப்படுத்ேல் மற்றும் 

ஊைக முகடமகடள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பங்குோரர்களால் நிறுவப்பட்ை ஒரு கூட்டு னோழில் 

நிறுவனமாகும். 

3. ‘Aber’ எனப்படும் னபாதுவான டிஜிட்ைல் நாையத்டே அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நாடு? 

[A] னஜர்மனி மற்றும் பிரான்ஸ்   

[B] ஜப்பான் மற்றும் னேன் னகாரியா 

[C] சீனா மற்றும் வை னகாரியா 

[D] ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் மற்றும் சவுதி அதரபியா 

 UAE மற்றும் சவூதி அதரபியா மத்திய வங்கிகள் "Aber" எனும் ஒரு னபாதுவான டிஜிட்ைல் 

நாையத்டே அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. 

 இந்ே நாையமானது இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் Blockchains மற்றும் டிஸ்ட்ரிபியூட்ைட் 

னைட்னஜர் னைக்னாைஜீஸ் (Distributed Ledgers technologies) மூைம் நிதி பரிமாற்றங்களில் 

பயன்படுத்ேப்படும். தமலும் இரு நாடுகளின் மத்திய நிதி பரிமாற்ற முடறகளுக்கு ஒரு கூடுேல் 

வழிமுடறடய உருவாக்கும். தமலும் வங்கிகள் தநரடியாக ஒருவருக்னகாருவர் நிதிநிடைகடள 

சமாளிக்க உேவும். 

 The United Arab Emirates Central Bank (UAECB) மற்றும் The Saudi Arabian Monetary Authority 

(SAMA) இடைந்து முன்தனற்றம் மற்றும் பைம் னசலுத்துேல், னசைவுகள் மற்றும் அபாயங்கள் 

பற்றிய மதிப்பீடு ஆகியவற்றின் ோக்கத்டே ஆய்வு னசய்கின்றனர். 

4. ஆப்பிரிக்காவின் காைநிடை மற்றும் நிடையான அபிவிருத்திக்கான டமயம் (The Centre for 

Climate and Sustainable Development) சமீபத்தில் எந்ே நாட்டில் னோைங்கப்பட்ைது? 

[A] னேன் ஆப்பிரிக்கா 

[B] இத்ோலி 

[C] னநேர்ைாந்து 

[D] பிதரசில் 

 தராம் நகரில், இத்ோலிய பிரேம மந்திரி கியூனசப் கான்தை (Giuseppe Conte) சமீபத்தில் the United 

Nations Development Programme (UNDP) மற்றும் FAO ஆகிதயாருைன் இடைந்து 

'ஆப்பிரிக்காவின் காைநிடை மற்றும் நிடையான அபிவிருத்திக்கான டமயத்திடன'  (The African 
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Centre for Climate and Sustainable Development) னோைங்கினார். இம்டமயம் காைநிடை 

மாற்றத்டே எதிர்த்து, ஆப்பிரிக்காவில் நிடையான வளர்ச்சிடய அதிகரிக்க தவண்டும் என்ற 

தநாக்கத்துைன் னோைங்கப்பட்ைது. 

 2017 ல் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சர்களின் G7 கூட்ைத்தின் ஒப்புேடை னபற்று இம்டமயம் 

னோைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஆப்பிரிக்காவில் காைநிடை மாற்றத்தின் மீோன சிறந்ே நடைமுடறகள், உைவு பாதுகாப்பு, நீர் 

அணுகல், சுத்ேமான ஆற்றல், நிடையான வளர்ச்சி இைக்குகள் (Sustainable Development Goals, 

SDG) தபான்ற பல்தவறு அம்சங்கடள னகாண்டுள்ளது. 

 ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் G7 மற்றும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒருங்கிடைப்புகடள 

தமம்படுத்துவேற்கான புதிய டமயம் நிறுவப்பட்ைது. நிடையான அபிவிருத்திக்கு புதுடமயான 

தீர்வுகடள உருவாக்கவும், 2015 பாரிஸ் உைன்படிக்டக மற்றும் ஐ.நாவின் 2030 

னசயற்பட்டியலுைனான இைக்குகடள அடையவும் இம்டமயம் னோைங்கப்பட்டுள்ளது. 

5. Transparency International (TI) இன் 2018 ஊழல் புைனுைர்வு குறியீட்டின் படி (CPI) இந்தியாவின் 

ேரம் என்ன? 

[A] 78th  

[B] 81st  

[C] 62nd  

[D] 54th  

 Global watchdog Transparency International (TI)  சமீபத்தில், 180 நாடுகள் மற்றும் 

பிரதேசங்களுக்குமான 2018 ஊழல் உைர்ச்சிகளின் குறியீட்டை (Corruption Perceptions Index 

(CPI)) னவளியிட்டுள்ளது. இது வல்லுநர்கள் மற்றும் வணிகர்களிைமிருந்து னபாதுத்துடற ஊழல் 

குறித்ே ேங்கள் நிடைப்பாடுகடள னபற்று னவளியிைப்பட்ைது. 

 குறியீடு 0 முேல் 100 வடரயிைான ஒரு அளடவப் பயன்படுத்துகிறது, அங்கு 0 அதிக ஊழல் மற்றும் 

100 ஊழைற்ற நிடைடய குறிக்கின்றது. 

 னைன்மார்க், நியூஸிைாந்து மற்றும் பின்ைாந்து முடறதய 88, 87 மற்றும் 85 புள்ளிகடள னபற்று 

முேல் மூன்று இைங்கடள பிடித்துள்ளன. பட்டியலில் சூைான் னவறும் 10 புள்ளிகடள மட்டுதம 

னபற்று கடைசி இைத்டே பிடித்துள்ளது. 

 ஒட்டுனமாத்ேமாக, 2018 CPI யில் , மூன்றில் இரண்டு பங்கு நாடுகளில் 50 க்கும் குடறவாக, 43 என்ற 

சராசரியான மதிப்னபண்தன னபற்றுள்ளன. 

 சிை முன்தனற்றங்கள் இருந்ேதபாதிலும், னபரும்பாைான நாடுகளில் ஊழல்கடளத் ேவிர்க்க 

முடறயான முயற்சிகள் தமற்னகாள்ளப்பைவில்டை என்பது னேளிவாக னேரிகிறது. 
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6. ஒருநாள் சர்வதேச தபாட்டிகளில் 100 விக்னகட்டுகடள விடரவாக வீழ்த்திய இந்திய தவகப்பந்து 

வீச்சாளர் யார்? 

[A] யூஸ்னவந்திர சஹால், Yuzvendra chahal      

[B] குல்தீப் யாேவ், Kuldeep Yadav 

[C] தகோர் ஜாேவ், Kedar Jadhav 

[D] னமாஹமட் ஷமி, Mohammed Shami 

 2019 ஜனவரி 23 ஆம் தேதி நியூசிைாந்துக்கு எதிரான முேல் ஒரு நாள் தபாட்டியில் எடுத்ே 

விக்னகட்களுைன் விடரவில் 100 விக்னகட்டுகடள டகப்பற்றிய தவகப்பந்து வீச்சாளரானார்  

னமாஹமட் ஷமி. ஷமி னோைக்க ஆட்ைக்காரர் மார்ட்டின் கப்டில் (Martin Guptill) இன் விக்னகட்டை 

வீழ்த்தி, ேனது 56 வது தபாட்டியில் இந்ே மயில்கல்டை எட்டினார். 

 ஷமிக்கு முன், இர்பான் போன் 59  ஒருநாள் தபாட்டிகளில், ஜாகீர் கான் (65), அஜித் அகர்கர் (67), 

ஜவகல் ஸ்ரீநாத் (68) ஆகிதயார் 100 விக்னகட்டுகடள வீழ்த்திய இந்திய பந்துவீச்சாளர்களாவர்.  . 

 உைகளவில் ஆப்கானிஸ்ோடன தசர்ந்ே ரஷீத் கான் 44 தபாட்டிகளிளும், ஆஸ்திதரலியாடவ 

தசர்ந்ே மிட்னசல் ஸ்ைார்க் 52  தபாட்டிகளிளும், 100 விக்னகட்டுகடள வீழ்த்தி சாேடன 

படைத்துள்ளனர். 

7. இந்தியாவின் இரண்ைாவது துலிப் தோட்ைம் பின்வரும் மாநிைங்களில் எங்கு உள்ளது? 

[A] நாகைாந்து   

[B] ஜார்கண்ட் 

[C] உத்ேரகண்ட் 

[D] சிக்கிம் 

 ஸ்ரீநகருக்கு பிறகு  (ஜம்மு-காஷ்மீர்), இந்தியாவின் இரண்ைாவது துலிப் பூங்கா ரூ 50 தகாடி 

னசைவில் Chandak மடை தமல் 50 னஹக்தைர் பரப்பளவில் உத்ேரகண்ட் பித்தோகார்க் 

மாவட்ைத்தில் அடமயவுள்ளது. இத்தோட்ைம் ONGC யின் Corporate Social Responsibility (CSR) 

programme இன் கீழ் உருவாக்கப்பைவுள்ளது. 

 டூலிப் என்பது மார்ச் பிற்பாதி முேல் தம மாேம் வடர பூக்கும்  ஹாைந்து நாட்டின் மைர் ஆகும். 

 மாவட்ைத்தில் அதிக சுற்றுைாப்பயணிகடள ஈர்ப்பேற்காக மாநிை அரசு ‘13 districts, 13 new 

destinations' திட்ைம் மூைம் இந்ே ேளம் தேர்வு னசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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 இந்ே திட்ைத்தின் திட்ை அலுவைரின் கூற்றுப்படி, சண்ைக் மடை உச்சியில் உள்ள நிைப்பகுதி மைர் 

வளர்ச்சிக்கு ஏற்றோக  உள்ளது. இது கைல் தமற்பரப்பில் இருந்து 1,950 மீட்ைர் உயரத்தில் 

அடமந்துள்ளது. தமலும் ஆண்டு முழுவதும் சூரியஒளியுைனும் மற்றும் குளிராகவும் இப்பகுதி 

உள்ளது. 

8. சமீபத்தில் இறந்ே ோரா தைாடிவால்ைா (Dara Dotiwalla), எந்ே விடளயாட்டுைன் னோைர்புடையவர்? 

[A] கிரிக்னகட் 

[B] பாட்மிண்ைன் 

[C] னைன்னிஸ்  

[D] கால்பந்து 

 1986 இல் னசன்டனயில் நடைனபற்ற  இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திதரலியா இடைதயயான  பிரபைமான  

னைஸ்ட் தபாட்டியில் ேடைடம ோங்கிய இந்திய முன்னாள் நடுவர் Dara Dotiwalla (85) , 

காைமானார்.  

 அக்தைாபர் 30, 1933 இல் பிறந்ே தைாடிவால்ைா 1982 முேல் 1987 வடர ஆறு னைஸ்ட் தபாட்டிகளில் 

பணியாற்றினார். 1982 முேல் 1988 வடர அவர் எட்டு ஒருநாள் சர்வதேச தபாட்டிகளில் (ODI) 

பணியாற்றியுள்ளார். 1986 ஆம் ஆண்டு னசன்டன டைட் னைஸ்டில் (India Australia Tied Test 

Match) அவர் பணியாற்றியது குறிப்பிைத்ேக்கது . 

 நடுவர் என்ற முடறயில் 1982 ஆம் ஆண்டு னபங்களூரில் இந்தியாவிற்கும் இைங்டகக்கும் 

இடையில் நைந்ே தபாட்டி இவரின் முேல் ஒருநாள் சர்வதேச தபாட்டியாகும்.  1988 ஆம் ஆண்டில்  

நியூஸிைாந்திற்கு எதிராக கட்ைாக்கில் நடைனபற்ற தபாட்டி இவரின் இறுதி தபாட்டியாகும். 

9. கிராமப்புற மின்மயமாக்களுக்காக கார்னட் பரிசு னபற்ற இந்தியர் யார்? 

[A] முதகஷ் அம்பானி 

[B] பியூஸ் தகாயல் 

[C] பிதரந்திர சிங் னசௌத்திரி 

[D] ரத்ேன் ைாைா 

 மத்திய நிதியடமச்சர் பியுஷ் தகாயலுக்கு  ஜனவரி 30 ஆம் தேதி னபன்சில்தவனியா 

பல்கடைக்கழகத்தின் குழுவினரால் நிடையான ஆற்றல் தீர்வுகடள வழங்கியேற்கான  கார்தனாட் 

பரிசு வழங்கப்பட்ைது. 
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 International Energy Agency (IEA) யின் ஆவைப்படி பேவி காைத்தில் 18000 கிராமங்களுக்கு மின் 

இடைப்பு வழங்கியேற்காக இப்பரிசு அவருக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

 ஆனால், அமிர்ேசர் ரயில் விபத்தில்  60 தபருக்கு தமல்  இறந்து தபானோல் அவர் பரிசு னபரும் 

நிகழ்ச்சியில் கைந்துனகாள்வடே  ேவிர்க்க தவண்டியோகயிருந்ேது. 

10. இந்தியாவின் சர்வதேச டஹட்தராகார்பன் மாநாடு 'PETROTECH-2019' பின்வரும் நகரங்களில் எங்கு 

நடைனபறுகிறது? 

[A] பூதன    

[B] னகால்கத்ோ 

[C] கிதரட்ைர் னநாய்ைா 

[D] டஹனேராபாத் 

 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 10 முேல் 12 ஆம் தேதி வடர, 14 வது சர்வதேச எண்னைய் மற்றும் 

எரிவாயு கூட்ைடமப்பு மற்றும் கண்காட்சி 'Petrotek - 2019' நடைனபறுகிறது. 

 இந்தியாவின் முேன்டம டஹட்தராகார்பன் சர்வதேச மாநாடு இந்தியாவின் பிரேம மந்திரியால்  

திறந்துடவக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாநாட்டில் கைந்து னகாள்வேற்காக 

னபட்தராலியம் மற்றும் இயற்டக எரிவாயு அடமச்சகத்தின் பங்குோரர் நாடுகளிலிருந்து 95 க்கும் 

தமற்பட்ை எரிசக்தி அடமச்சர்கள் அடழக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 இந்தியாவின் எண்னைய் மற்றும் எரிவாயு துடறயில் சமீபகாை சந்டே மற்றும் முேலீட்ைாளர் 

நட்புரீதியான முன்தனற்றங்கடள 3 நாள் னமகா நிகழ்ச்சி நிரூபிக்கும். 

 னோழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், விஞ்ஞானிகள், திட்ைமிடுபவர்கள், னகாள்டக வகுப்பாளர்கள், 

தமைாண்டம வல்லுநர்கள், னோழில் முடனதவார், தசடவ வழங்குநர்கள் மற்றும் 

விற்படனயாளர்கள் உள்ளிட்ை 70 நாடுகளில் இருந்து 86 க்கும் தமற்பட்ை தபச்சாளர்களும்  7000 

பிரதிநிதிகளும்  பங்தகற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1] எந்த நாட்டின் விண்வெளி நிறுெனம் (Aerospace Industries) இந்திய கடற்படடயுடன் $93 மில்லியன் 

மதிப்புள்ள ஒப்பந்தத்தில் (Naval MRSAM Deal) டகவயழுத்திட்டுள்ளது? 

[A] வதன் வகாரியா 

[B] ஐக்கிய அவமரிக்கா (United States) 

[C] இஸ்ரேல் 

[D] வெர்மனி 

 இஸ்ரேல் ஏரோஸ்ரபஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (IAI) சமீபத்தில் Naval MRSAM (Medium Range Surface-to-Air 

Missile) அடமப்புகடள இந்திய கடற்படடக்கு ெழங்குெதற்கு $93 மில்லியன் மதிப்புள்ள 

ஒப்பந்தத்தில் டகவயழுத்திட்டுள்ளது. 

 ொன் பாதுகாப்பு அடமப்புக்கான ஒப்பந்தங்கள் இந்தியக் கடற்படட மற்றும் வகாச்சி 

கப்பற்படடயுடன் டகவயழுத்தானது. ஒப்பந்தப்படி விமான பாதுகாப்பு அடமப்பு (ADS) க்கான நிேப்பு 

அடமப்புகடள IAI ெழங்கும்.  

 MRSAM என்பது இஸ்ரேலின் கடற்படட மற்றும் இந்தியாவின் கடற்படட, விமானப்படட மற்றும் 

தடேப்படடகளால் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வசயல்பாட்டு விமான பாதுகாப்பு அடமப்பு ஆகும். 

ொன்வெளி தாக்குதல், கடல் மற்றும் தடே அச்சுறுத்தல்கள் ஆகியெற்றிற்கு எதிோக பேந்த 

ரமற்பார்டெ மற்றும் பாதுகாப்பு ெழங்குகிறது. ரமலும் டிஜிட்டல் ரேடார், கட்டடள மற்றும் கட்டுப்பாடு, 

ஏவுகடை, மற்றும் ரமம்பட்ட homing-seeker உடன் கூடிய interceptor ரபான்ற உயர்தே 

அடமப்புகடள வகாண்டது. 

2] 2019 உலக வதாழுரநாய் தினத்தின் (World Leprosy Day) கருப்வபாருள் (Theme) என்ன?  

[A] ொழ்ரொம் ொழ உதவுரொம் (To live is help to live) 

[B] வதாழுரநாயின் வீழ்ச்சி, ொழ்வின் மாற்றம் (Leprosy defeats, Life transform) 

[C] பாகுபாடு, களங்கம் மற்றும் பாேபட்சம் ஆகியவற்றை முடிவுக்கு ககாண்டுவருதல் (ending 

discrimination , stigma and prejudice) 
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[D] குடறபாடற்ற சிறுெர் மற்றும் சிறுமியர் (zero disabilities in girls and boys) 

 உலகளாவிய வதாழுரநாய் தினம் (WLD) ஒவ்வொரு ஆண்டும் ெனெரி கடடசி 

ஞாயிற்றுக்கிழடமயில் கடடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 ரநாய், பாகுபாடு மற்றும் களங்கத்தால் உண்டாகும் சமூக தாக்கம், ரமலும் இத்தடகய எதிர்மடற 

வசயல்களால் ரநாய் பேவுெடத தடுக்க எடுக்கும் முயற்சிகள் வீைடிக்கப்படுெடத பற்றிய 

விழிப்புைர்டெ ஏற்படுத்துெதற்கும் கடடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டு, 2019 ல், ெனெரி 27 அன்று கடடபிடிக்கப்படுகிறது மற்றும் அதன் கருப்வபாருள் (Theme) 

பாகுபாடு, களங்கம் மற்றும் பாேபட்சம் ஆகியெற்டற முடிவுக்கு வகாண்டுெருதல் (ending 

discrimination , stigma and prejudice). 

 வதாழுரநாய் (அல்லது ஹான்வென் (Hansen) ரநாய்) உலகின் பழடமயான ரநாய்களில் ஒன்றாகும். 

டமக்ரகாபாக்டீரியம் வலப்ோ (Mycobacterium leprae) என்று அடழக்கப்படும் பாக்டீரியாொல் இந்த 

ரநாய் ஏற்படுகிறது. இது ஒரு வதாற்று ரநாயாகும். இது நேம்பு மண்டலத்டத குறிப்பாக உடலின் 

குளிர்ந்த பாகங்களான டக, கால் மற்றும் முகத்டத பாதிக்கும். காற்றின் மூலரம அதிகம் பேவும் 

இந்ரநாய் ரநாயுற்றெருடன் ஏற்படும் ரநேடித்வதாடர்பின் மூலமும் ரநாயுயிரி சுொசக் குழாய் 

ெழியாக உட்வசல்ெதின் மூலமும் இடெ பேவுகிறது. ரநாய்த்வதாற்று உள்ள நபர் தும்மும் ரபாதும் 

இருமும் ரபாதும் ரகாடிக்கைக்கான வதாழுரநாய் நுண்ணுயிர்கள் காற்றில் பேவுகிறது. இது நாசி 

ெழியாக உள் வசன்று ரநாவயதிர்ப்பு சக்தி குடறந்தெடேத் தாக்குகிறது. இந்ரநாய் அடனத்து 

ெயதினடேயும் தாக்க ெல்லது. 

3] ரதசிய மாைெர் படட (NCC) யின் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட நிர்ொக இயக்குனர் யார்? 

[A] ோஜீவ் ரசாப்ோ 

[B] நீேஜ் ஷர்மா 

[C] பி எஸ் பானுபட் 

[D] எஸ் ரக கமத் 

 Lt Gen ோஜீவ் ரசாப்ோ, புதுவடல்லியில் ரதசிய மாைெர் படட(NCC) யின் புதிய நிர்ொக 

இயக்குனோக பதவி ஏற்றுக்வகாண்டார். 1980 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் வசன்டன வேஜிவமண்டில் 
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இயற்றப்பட்ட ரதசிய பாதுகாப்பு அகாடமி, கதாக்ொஸ்லா மற்றும் இந்திய இோணுெ அகாடமியின் 

முன்னாள் மாைெர் ஆொர். 

 NCC என்பது புதுவடல்லிடய தடலடமயிடமாக வகாண்ட ஒரு இந்திய இோணுெ மாைெர் படட 

ஆகும், இது உலகின் மிகப்வபரிய சீோன இடளஞர் அடமப்பு ஆகும். அதன் குறிக்ரகாள் 'ஒற்றுடம 

மற்றும் ஒழுங்குமுடற'. 

4] ரதசிய உப்பு சத்தியாக்கிேக நிடனவிடம் (குெோத்) குெோத்தின் பின்ெரும் மாெட்டங்களில் எந்த 

மாெட்டத்தில் அடமந்துள்ளது 

[A] ரமசனா 

[B] வகஹடா 

[C] பாருச்சி 

[D] நவ்சாரி 

 ெனெரி 30, 2019 அன்று பிேதமர் நரேந்திே ரமாடி, மகாத்மா காந்தியின் நிடனவு நாடள முன்னிட்டு 

குெோத்தில் நவ்சாரி மாெட்டத்தில் உள்ள தண்டியிலுள்ள ரதசிய உப்பு சத்தியாக்கிேக 

நிடனவிடத்டத ரதசத்திற்காக அர்ப்பணித்தார். 

 அங்கு மகாத்மா காந்தியின் சிடலகள் மற்றும் 1930 ஆம் ஆண்டு கடல் நீரில் இருந்து ஆங்கிரலய 

சட்டத்திற்கு எதிோக உப்பு எடுப்பதற்காக தண்டி யாத்திடே ரமற்வகாண்ட 80 சத்யாகிேகிகளின் 

சிடலகளும் உள்ளன. ரமலும் தண்டி யாத்திடேயின் பல்ரெறு நிகழ்வுகள் மற்றும் கடதகடள 

சித்தரிக்கும் 24 சுெரோவியங்களும் உள்ளன. 

 நிடனவு ெளாகத்தின் மின்சாே ரதடெகடள பூர்த்தி வசய்ய சூரியசக்தி மேங்கள் (Solar trees) 

நிறுெப்பட்டுள்ளன. 

 இத்திட்டம் மத்திய கலாசாே அடமச்சகத்திற்கு (Union Ministry of Culture) உயர் நிடல தண்டி 

நிடனவு குழுொல் (High Level Dandi Memorial Committee (HLDMC)) பரிந்துடேக்கப்பட்டது. 

சர்ெரதச ெடிெடமப்புக் குழுவுடன் இடைந்து ஐஐடி பம்பாயால் (IIT Bombay) ெடிெடமக்கப்பட்டு, 

ஒருங்கிடைக்கப்பட்டு மற்றும் நடடமுடறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

5] 2019  ஆம் ஆண்டு  குரு பத்மசம்பொவின் சர்ெரதச மாநாடு  பின்ெரும் எந்த நகேங்களில் 

நடடவபற்றது? 
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[A] ரகாேக்பூர் 

[B] புதுதில்லி 

[C] தேம்சாலா 

[D] சாஞ்சி 

 ெனெரி 29 ம் ரததி, 8 ஆம் நூற்றாண்டின், இமய முனிெர் குரு பத்மசம்பொவின் 2 நாள் சர்ெரதச 

மாநாடு புது வடல்லியில் நடடவபற்றது. மாநாட்டில் பூட்டான் மற்றும்  இந்தியாடெ ரசர்ந்த 

இருநாட்டு அறிஞர்கள் பலர் கலந்துக்வகாண்டனர். 

 'பத்மசம்பாொவின் ொழ்க்டக மற்றும் மேபுரிடம' (Life and Legacy of Guru Padmasambhava) என்ற 

தடலப்பில் மாநாடு நடடவபற்றது.  

 அடமதிக்கான வசறிவு டமயம் (Centre for Escalation of Peace (CEP) ) ஆல் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது. 

 இரு நாடுகளிலிருந்தும் அறிஞர்கள், குரு இந்தியாவில் பிறந்தார் என்றும், பின்னர் 8 ஆம் 

நூற்றாண்டில் புத்தமதம் மற்றும் வபௌத்த ரபாதடனகடள இமய மடல பகுதி முழுெதும் 

பேப்புெதற்கு பூட்டானுக்கு வசன்றார் என்றும் விொதித்தனர். 

 இந்தியா மற்றும் பூட்டான் இடடரயயான 50 ஆண்டுகால நல்லுறவிற்கு இந்த மாநாடு 

அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. 

 திவபத்திய புத்த மதத்தில், குரு பத்மசம்பொ வபாதுொக குரு ரின்ரபாச்ரச(Rinpoche) என்று 

அடழக்கப்படுகிறார், அதாெது "மதிப்புமிக்க தடலென்" (precious master) என்று வபாருள்படும். குரு 

ரின்ரபாரஹ என்பெர் முற்றிலும் அறிவொளியூட்டப்பட்ட ஒருெர், முழுடமயாக விழித்வதழுந்த ஒரு 

புத்தர். 

6] ISRO வின் மனித விண்வெளி ொனூர்தி டமயம் (Human Space Flight Centre (HSFC)) எந்த நகேத்தில் 

வதாடங்கப்பட்டது? 

[A] வகாச்சி 

[B] வசன்டன 

[C] கபங்களூரு 

[D] டஹவதோபாத் 
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 ெனெரி 30 ம் ரததி, மனித விண்வெளி ொனூர்தி திட்டத்திற்காக இஸ்ரோ வபங்களூரில் உள்ள 

அதன் தடலடமயகத்தில் மனித விண்வெளி ொனூர்தி டமயத்டத (HSFC) வதாடங்கியது. இந்த 

டமயம் ெருங்காலங்களில் இஸ்ரோவின் மனித விண்வெளி பயை டமயமாக திகழும். 

 ககன்யான் (Gaganyaan) திட்டத்டத வசயல்படுத்துெது HSFC யின் வபாறுப்பாகும். 

 ககன்யான் (Gaganyaan) திட்டம் – விண்வெளி பயை பணி திட்டமிடல், விண்வெளியில் உள்ள 

குழு உயிர்ொழ்விற்கான வபாறியியல் அடமப்புகளின் ெளர்ச்சி, பயைக்குழு ரதர்வு மற்றும் 

பயிற்சியளித்தல் மற்றும் நீடித்த மனித விண்வெளி விமான பயைங்கள் ரமற்வகாள்ளுதல் 

ரபான்ற அம்சங்கடள வகாண்டது. 

 HSFC இஸ்ரோ டமயங்களின் துடைவகாண்டு முதல் வசயல்பாட்டு விமானத்டத 

ெடிெடமக்கவுள்ளது. 

 75 ெது சுதந்திே ஆண்டிடன முன்னிட்டு ககன்யான் திட்டத்தின் கீழ், 3-ரபர் வகாண்ட குழுவிடன 

2022 க்குள் குடறந்தது 7 நாட்களுக்கு அனுப்ப முடிவு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 HSFCயின் நிறுென இயக்குநர் டாக்டர் எஸ். உன்னிகிருஷ்ைன் (Dr. S. Unnikrishnan Nair) நாயர் 

ஆொர். 

 ககன்யான் திட்ட இயக்குனர் ஆர் ஹட்டன் (R Hutton) ஆொர். 

7] பின்ெரும் நாடுகளில் எது INSTEX என்றடழக்கப்படும் ஈோன் உடனான கட்டை ரசனடல 

அதிகாேப்பூர்ெமாக நிறுவுகிறது? 

[A] இத்தாலி, ேஷ்யா மற்றும் வநதர்லாண்ட்ஸ் 

[B] பிரேசில், வதன் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் எகிப்து 

[C] சவுதி அரேபியா, வடன்மார்க் மற்றும் ெப்பான் 

[D] கெர்மனி, பிோன்ஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து 

 வெர்மனி, பிோன்ஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து ெர்த்தகத்டதத் வதாடேவும் அவமரிக்க வபாருளாதாேத் 

தடடகடள தடுக்க உதெவும் INSTEX என்றடழக்கப்படும் ஈோன் உடனான ஒரு கட்டை ரசனடல 

அதிகாேப்பூர்ெமாக நிறுவியுள்ளன. 

 நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட சிறப்பு கட்டை அடமப்பு, அவமரிக்க ெனாதிபதி வடானால்ட் 

டிேம்ப் 2018 ஆம் ஆண்டில் திடீவேன்று உடன்பாட்டட விட்டு  விலகிய பிறகு ொஷிங்டன் மீண்டும் 
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வபாருளாதாேத் தடடகடள விதித்த ரபாதிலும், வடஹ்ோன் (Tehran) ஐரோப்பிய ஒன்றிய 

நிறுெனங்களுடன் (EU companies) ெர்த்தகம் வசய்ெடத அனுமதித்து ஈோன் அணுசக்தி 

உடன்பாட்டட காப்பாற்ற உதவும். 

 ருரமனியா (Romania), புக்கவேஸ்டில் (Bucharest) உள்ள ஐரோப்பிய ஒன்றிய வெளியுறவு மந்திரிகள் 

கூட்டத்தில் இந்த மூன்று நாடுகளும் INSTEX கருவிடய நிறுவியுள்ளன. 'இன்ஸ்வடக்ஸ்' நிறுெனம் 

என்பது மூன்று அேசாங்கங்களின் திட்டமாகும், ரமலும் அடனத்து 28 ஐரோப்பிய ஒன்றிய 

உறுப்பினர்களின் முடறயான அங்கீகாேத்டதப் வபற்றுள்ளது. The Instrument In Support Of Trade 

Exchanges (INSTEX) பிோன்சில் பதிவு வசய்யப்பட்டு, வெர்மன் ெங்கியாளர், முன்னாள் காமர்ஸ் ரபங்க் 

இயக்குநர், வபர் பிஷ்ஷர் (Per Fischer) தடலடமயில் இயங்கும். 

8] 200 ஒரு நாள் ரபாட்டிகளில் விடளயாடும் முதல் வபண் கிரிக்வகட் வீோங்கடன யார்? 

[A] வெமிமா ரோட்ரிகஸ் (jemima rodrigues) 

[B] மித்தலி ோஜ் (mithali raj) 

[C] ஜுலன் ரகாஸ்ொமி (julan goswami) 

[D] ஸ்மிருதி மந்தனா (smriti mandhana) 

 பிப்ேெரி 1 ஆம் ரததி நியூசிலாந்துக்கு எதிோன 3 ெது மற்றும் கடடசி ஒருநாள் ரபாட்டிகளில் 

விடளயாடிய ரபாது 200 ஒரு நாள் ரபாட்டிகளில் விடளயாடும் முதல் வபண் கிரிக்வகட் வீேர் என்ற 

சாதடனடய இந்திய ரகப்டன் மித்தாலி ோஜ் வபற்றுள்ளார். 

 இருப்பினும், அெேது 200 ெது ஆட்டத்தில் ஒரு வபரிய தாக்கத்டத ஏற்படுத்த முடியவில்டல, 28 

பந்துகளில் ஒன்பது ேன்கள் எடுத்தார், இந்தியா நியூசிலாந்துக்கு எதிோன மூன்றாெது மற்றும் இறுதி 

ரபாட்டிகளில் 149 ேன்களில் ரதால்வியுற்றது. 

 ஒருநாள் ரபாட்டிகளில் அதிகபட்சமாக ஏழு சதங்கள் உட்பட 6622 ேன்கள் என சோசரியாக 51.33  

விகிதத்தில் ேன்கள் வபற்றெர் இெர். இந்திய வபண்கள் அணிக்கு 123 முடற ரகப்டன் என்ற 

சாதடனடயயும் அெர் வபற்றுள்ளார். 

 1999 ல் மித்தாலி தனது முதல் ஒருநாள் வதாடரில் பங்ரகற்றார். அெர் 10 வடஸ்ட் மற்றும் 85  T20 

ரபாட்டிகளில் விடளயாடியுள்ளார். இந்திய அணி விடளயாடிய 263 ஒருநாள் ரபாட்டிகளில் இெர் 200 

ரபாட்டிகளில் பங்ரகற்றுள்ளார். 
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9] புதிதாக வபயர் மாற்றம் வசய்யப்பட்ட, வதாழில் மற்றும் உள்நாட்டு ெர்த்தக ரமம்பாட்டிற்காக துடற 

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade) எந்த அடமச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும்? 

[A] வதாழிலாளர் மற்றும் ரெடலொய்ப்பு அடமச்சகம் (Ministry of  labour and employment ) 

[B] வர்த்தகம் மற்றும் கதாழிற்துறை அறமச்சகம் (Ministry of commerce and industry)  

[C] நிதி அடமச்சகம் (Ministry of finance) 

[D] நுகர்ரொர் விெகாேத்துடற அடமச்சகம் (Ministry of consumer affairs) 

 வதாழில் மற்றும் உள்நாட்டு ெர்த்தக ரமம்பாட்டிற்காக துடற (Department for Promotion of Industry 

and Internal Trade) , வதாழில்துடற வகாள்டக மற்றும் ெளர்ச்சி துடற (The Department of Industrial 

Policy and Promotion , DIPP) என வபயர் மாற்றம் வசய்யப்பட்டது. 

 வதாடக்கநிடலகள் வதாடர்பான விஷயங்கடளக் டகயாளுதல், மற்றெர்களுடன் வியாபாேம் 

வசய்ெடத எளிதாக்குதல் ரபான்ற முக்கிய அம்சங்கடள வகாண்டுள்ளது. ெர்த்தக 

நடெடிக்டககளுக்கு ஒரு தனி அடமச்சகத்டத அடமப்பதற்காக ெர்த்தகர்களின் சடப CAIT (அகில 

இந்திய ெர்த்தகர்களின் கூட்டடமப்பு) ரகாரிக்டகக்கு ஏற்ப இந்த நடெடிக்டக எடுக்கப்பட்டு 

ெருகிறது. 

 ெர்த்தகம் மற்றும் வதாழிற்துடற அடமச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் இத்துடற உள்நாட்டு ெர்த்தகம் 

மற்றும் சில்லடற ெர்த்தகத்டத ரமம்படுத்துதல், ெர்த்தகர்கள் மற்றும் அெர்களின் ஊழியர்களின் 

நலன் காத்தல், எளிய முடறயில் ெணிகம் மற்றும் வதாடக்க  நிடல நிறுெனம் வதாடங்க ெசதிகள் 

வசய்துவகாடுத்தல் ரபான்ற அம்சங்கடள வகாண்டது. 

 முன்னதாக, உள்நாட்டு ெர்த்தகம் வதாடர்பான விஷயங்கள் நுகர்ரொர் விெகாேத்துடற 

அடமச்சகத்தின் (Ministry of consumer affairs) கீழ் இருந்தன. 

10] இடச மற்றும் நடன திருவிழா 'ரசாபன் 2019' பின்ெரும் நகேங்களில் எங்கு துெங்கியுள்ளது? 

[A] புது கடல்லி 

[B] ரபாபால் 

[C] வெய்ப்பூர் 

[D] கான்பூர் 
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 பிப்ேெரி 1 ம் ரததி, இடச மற்றும் நடன விழா 'ரசாபன் 2019' புது தில்லி மத்திய பூங்காவில் 

வதாடங்கியது. 

 இளம் மற்றும் ெளர்ந்து ெரும் கடலஞர்கள் பாேம்பரிய கடல ெடிெங்கடள கற்பதற்கு 

ஊக்குவிப்பதற்காக நடடவபறுகிறது. 

 புது வடல்லி மாநகே கவுன்சில் (NDMC) உடன் இடைந்து சாகித்ய கலா பரிஷத் மற்றும் தில்லி 

அேசாங்கத்தால் இந்த விழா நடத்தப்படுகிறது. இது பாேம்பரிய இந்திய கடல ெடிெங்கடள 

முன்வனடுப்பதற்கான முயற்சியாகும். 

 இந்த 6 நாள் நீண்ட திருவிழா, இடச மற்றும் நடன கடலஞர்கள் தங்களுக்கு என 

பார்டெயாளர்கடள அடமத்துக்வகாள்ெதற்கான சிறந்த ொய்ப்பாகும். 

 ஒடிஸி நடன கடலஞர்கள் மடுர் குப்தா மற்றும் பிேமானந்த சாகு, பாடகர் சிெம் பேத்ொஜ், தாள 

ொத்திய கடலஞர் அமீர் ஹுடசன் மற்றும் அமான் ெமீல், கதக் நடன கடலஞர்கள் மிருைாளினி 

ரபான்ற இளம் கடலஞர்கள் பலர் பங்ரகற்க உள்ளனர். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1] கலா ககாதா கலல விழா,  Kala Godha Arts Festival (KGAF-2019) பின்வரும் நகரங்களில் எங்கு 

துவங்கியது?  

[A] மும்பை 

[B] புதுடெல்லி 

[C] லைதராபாத் 

[D] டெய்ப்பூர் 

 பிப்ரவரி 2 ஆம் கததி கலா ககாதா கலல விழா (KGAF - 2019) மும்லபயில் துவங்கியது. இது 

இந்தியாவின் மிகப்டபரிய பண்பாட்டு திருவிழா ஆகும். இங்கு சினிமா, நாெகம், நெனம், இலக்கியம், 

சிற்பம் ஆகியவற்றின்  இரண்டு தசாப்த கால கலல மற்றும் கலாச்சாரம் டகாண்ொெப்படும். 

 மகாத்மா காந்தியின் 150 வது பிறந்த நாலையும் , மும்லபயின் வைமான வரலாற்லறயும் 

டகாண்ொடும் விதமாக இவ்விழா ெைாங்கீர் கலலக்கூெத்தில் (Jehangir Art Gallery) 

டகாண்ொெப்படும். 

 பண்டிலகயின்  சிறப்பம்சங்கைாக Iranian cafes பற்றிய  கலீல் முைம்மதுவின்  ஆவணப்பெம் 

திலரயிெப்படும் ,  26/11 தாக்குதல்களில் உயிர் பிலழத்தவர்களுென் கலந்துலரயாெல், பாரம்பரிய 

நெனம் முதலியன இெம்டபற்றுள்ைன. 

 இத்திருவிழா பிப்ரவரி 10 ம் கததி நிலறவுடபறும். 

 2] ஆஸ்திகரலிய LPGA Card ஐ டபற்ற முதல் இந்திய ககால்ப் வீரர்  யார்?  

[A] டீக்ஸ்ைா தகர்  

[B] அஸ்தா மதன் 

C] வாணி கபூர் 

[D] ரிதிமா டிலவாரி 

 வாணி  கபூர், பால்ராட் ககால்ஃப் கிைப்பில் நலெடபற்ற தகுதித் கதர்வில் ஆஸ்திகரலிய கலடிஸ் PGA  

டூர் (LPGA ) க்கான கார்டு டபறும் முதல் இந்திய ககால்ஃப்  வீரர் ஆனார். 
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 கமலும் ஆஸ்திகரலிய LPGA மற்றும் அடமரிக்க LPGA ஆகிகயாரால் இலணந்து நெத்தப்படும்  Vic 

ஓப்பனுக்கு வாணி தகுதி டபற்றுள்ைார். 

3] 2019 ஆசிய ககாப்லப கால்பந்து கபாட்டியில் டவன்ற நாடு எது? 

[A] ெப்பான்  

[B] கத்தார் 

[C] ஈரான்    

[D] சிங்கப்பூர் 

 கத்தார் கதசிய கால்பந்து அணி, 2019 பிப்ரவரி 1 ஆம் கததி ஐக்கிய அரபு எமிகரட்ஸ்  (UAE) இல்  

நலெடபற்ற  AFC ஆசிய ககாப்லப இறுதிப் கபாட்டியில் நான்கு ஆண்டு சாம்பியனான  ெப்பாலன  

3-1 என்ற டசட் கணக்கில கதாற்கடித்து தனது  முதல் உலகைவிலான  கால்பந்தாட்ெ கபாட்டியில் 

டவற்றி வாலக சூடியுள்ைது.  

 2022 ஆம் ஆண்டின் உலக ககாப்லப கால்பந்தாட்ெ கபாட்டி வலைகுொ நாட்டில் நலெடபறவுள்ைது. 

 ஆகமாஸ் அலி (Almoez Ali  ), ஆசியக் ககாப்லப கபாட்டியில் 9 ககால்கள் அடித்து  மிக அதிக 

ககால்கள் அடித்த  வீரர் என்ற சாதலனலய பலெத்தார்  மற்றும் 2019 கபாட்டியின் சிறந்த வீரர் என்னும் 

விருலதயும் டபற்றார். 

 முன்னர் இந்த சாதலனலய  1996 ஆம் ஆண்டு நலெடபற்ற கபாட்டியில் 8 ககால்கலை அடித்து ஈரான் 

நாட்லெ சார்ந்த அலி கெய் (Ali Daei ) நிகழ்த்தியிருந்தார். 

4] பின்வரும் அணிகளில்  எது டகாச்சி  பெகு இழுத்தல்  2019 (Kochi Area Pulling Regatta 2019) கபாட்டிலய 

டவன்றுள்ைது? 

[A] INS விக்ராந்த்  

[B] INS துர ாணாச்சார்யா 

[C] INS கபத்வா 

[D] INS விக்ரமாதிதியா     
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 ெனவரி 31 ம் கததி  எர்ணாகுைம் கால்வாயில் Southern Naval Command (SNC) சார்பில் நலெடபற்ற 

டகாச்சி ஏரியா புல்லிங் டரகுட்கெ 2019 இல் INS துகராணாச்சாரியா அணி the Regetta trophy (The 

Cock என்றும் அலழக்கப்படுகிறது) லய  டவன்றது. 

 டரகட்ொவில் பயன்படுத்தப்பட்ெ பெகுகள் 27 அடி நீைமுள்ை 'whalers' - ஒரு வலக கெற்பெகு  - 

ஒவ்டவாறு குழுவும்  ஐந்து 'இழுப்பாைர்கள்' மற்றும் ஒரு காக்ஸ்லசன் (helm) டகாண்டுள்ைனர். 

 கெலில் திமிங்கலங்கலை கவட்லெயாடுவதற்காக பண்லெய காலங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு 

வந்ததால் இவ்வலக பெகுகள் 'whalers' என அலழக்கப்படுகின்றன. Junior sailors, senior sailors, 

officers மற்றும் best whaler என  நான்கு டவவ்கவறு பிரிவுகளில் கபாட்டிகள்  நலெடபற்றன . 

 பெகுகள் எர்ணாகுைம் கசனலில் 1.6 கி.மீ தூரத்லத டவண்டூரிட்டி-விக்ரன்ட் பிரிட்ஜ் டதாெங்கி 

கெற்பலெ வெ ஏரிக்குள் முடிக்க கவண்டும். 

5] Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS), உென் பின்வரும் விலங்குகளில் எது 

டதாெர்பானது? 

[A] மாடு 

[B] ஒட்ெகம் 

[C] ைன்றி 

[D] ஆடு  

 மிகசாரம் அரசாங்கம், மாநிலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான உயிர்கலைப் பலிடகாண்ெ கபார்லசன் 

இனப்டபருக்க மற்றும் சுவாச சிண்ட்கராம் (PRRS) கநாய் டவடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதால் பிற 

நாடுகளில் இருந்து பன்றிகள் மற்றும் பன்றிக்குட்டிகள் இறக்குமதிலய  தலெ டசய்துள்ைது. 

 மார்ச் மாதத்திலிருந்து ஜூலல வலரயான காலப்பகுதியில், மலழக்குப் பின்னர், எப்டபாழுதும்  PRRS 

கநாய் பரவியதால், அரசாங்கம் இத்தலகய  உத்தரவுகலை வழங்கியது. 

 கால்நலெ துலறயின் பதிவுகள் படி, PRRS  கநாயினால் கெந்த 2013 முதல் மிகசாரமில் 10,000  கமற்பட்ெ 

பன்றிகள் உயிரிழந்தன.  மியான்மரில்  இருந்து பன்றிகள் இறக்குமதி காரணமாக இந்த கநாய் 

பரவியது  என்று நம்பப்படுகிறது. 
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 PRRS என்பது நீல காது பன்றி கநாய் எனவும் அலழக்கப்படுகிறது, இது உள்நாட்டு பன்றிகலை 

பாதிக்கிறது. இந்த அறிகுறிகளில் இனப்டபருக்க கதால்வி, நிகமானியா மற்றும் இரண்ொம் 

பாக்டீரியா டதாற்றுக்கு அதிகரித்த பாதிப்பு ஆகியலவ அெங்கும். 

6] 2019 உலக ஈரநிலங்கள் தினத்தின் (The World Wetland Day (WWD)) லமயக்கருத்து என்ன? 

[A] காடுகள் மற்றும் ஈரநிலங்கள் 

[B] ஈ நிலங்கள் மற்றும் ைருவநிபல மாற்றம் 

[C] நம் எதிர்காலத்திற்கான ஈரநிலங்கள் 

[D] நீடித்த நகர்ப்புற எதிர்காலத்திற்கான ஈரநிலங்கள் 

 உலக ஈரநிலங்கள் தினம் (PWWD) ஒவ்டவாரு ஆண்டும் 2 ஆம் கததி மக்களுக்கு நிலப்பகுதிகளின் 

மதிப்லபப் பற்றி விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்த அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 1971 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 2 ஆம் கததி காஸ்பியன் கெற்கலரயில் ஈரானிய நகரமான ரம்சரில் 

ஈரநிலங்கள் (Ramsar Convention என்றும் அலழக்கப்படும்) மாநாட்டு உென்படிக்லக 

லகடயழுத்தானது. 

 2019 ஆம் ஆண்டின் லமயக்கருத்து "ஈரநிலங்கள் மற்றும் பருவநிலல மாற்றம்", காலநிலல 

மாற்றத்தின் மிகவும் சிக்கலான சவால்கலை தீர்த்து ஆகராக்கியமான ஈரநிலப்பகுதிகலை 

பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவத்லத உயர்த்தி காட்டுகிறது. 

7] எந்த சர்வகதச அலமப்பு முதன்முதலில் “Future of the Rail" என்கிற உலகைாவிய அறிக்லகலய 

தயாரிக்கிறது? 

[A] IEA 

[B] WHO 

[C] IMF 

[D] AIIB 

 சர்வகதச எரிசக்தி முகலம (IEA), சர்வகதச ரயில்கவ (UIC) உென் இலணந்து, ‘Future of the Rail’ என்ற 

தலலப்பில் அறிக்லக ஒன்லற தயார் டசய்துள்ைது.  
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 இந்தியாவில் கெந்த 2000 ஆண்டு முதல் ரயில்கவ பயணிகள் கபாக்குவரத்து கிட்ெத்தட்ெ 200% 

அதிகரித்துள்ைதால்,  உலகைாவிய அறிக்லக இந்தியாவின் மீது தனி கவனம் டசலுத்துகின்றது. 

 இந்திய ரயில்கவ 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் டமாத்த உலக இரயில் திட்ெத்தில் கிட்ெத்தட்ெ 40% பங்லகக் 

டகாண்டிருக்கும் என்று அறிக்லக டதரிவிக்கிறது. இந்திய நகர்ப்புற இரயில் உள்கட்ெலமப்பில் 

உள்ை முதலீடுகள் 2050 ஆம் ஆண்டில் சுமார் $ 190 பில்லியலன எட்டும் என்று மதிப்பிெப்பட்டுள்ைது. 

இதன் விலைவாக இந்தியா 64 பில்லியன் ொலர் மதிப்புள்ை  எரிசக்தி டசலவினங்கலை 

கசமிக்கலாம். 

 IAEA அறிக்லகயானது, உலடகங்கிலும் உள்ை ரயில்கவயின் தற்கபாலதய மற்றும் எதிர்கால 

முக்கியத்துவத்லத பகுப்பாய்வு டசய்கிறது. ரயில்கவ துலற உலக பயணங்களில் 8% மற்றும் உலக 

சரக்கு கபாக்குவரத்தில் 7% டகாண்டுள்ைது, ஆனால் அதன் டமாத்த கபாக்குவரத்து ஆற்றல் 

கதலவகளில்  2% மட்டுகம பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 வெ மற்றும் டதன் அடமரிக்காவில்  டீசல் சார்ந்த ரயில்ககை அதிக அைவில் டசயல்பாட்டில் உள்ைன 

. ஐகராப்பா, ெப்பான் மற்றும் ரஷ்யாவில் மின்சார ரயில்களின் பங்களிப்பு அதிகைவில் உள்ைது. 

மிகவும் பழலமயான ரயில் டநட்டவார்க்குகள் வெ அடமரிக்கா, ஐகராப்பா, சீனா, ரஷ்யா, இந்தியா 

மற்றும் ெப்பானில் அலமந்துள்ைன. 

8] ஏகரா இந்தியா (Aero India) 2019, 12 வது பதிப்பின் லமயக்கருத்து என்ன?? 

[A] ஒரு பில்லியன் வாய்ப்புகளுக்கான ஓடுைாபத  

[B] ஒரு மில்லியன் வாய்ப்புகளுக்கான ஓடுபாலத 

[C] ஒரு டிரில்லியன் வாய்ப்புகளுக்கான ஓடுபாலத  

[D] எல்லலயற்ற வாய்ப்புகளுக்கான ஓடுபாலத 

 இந்தியாவின் முன்னணி விமான நிகழ்ச்சியான ஏகரா இந்தியா 2019 இன் 12 வது பதிப்பு பிப்ரவரி 20 

முதல் 24 வலர டபங்களூரில், டயலாைங்காவில் (Yelahanka)  உள்ை ஏர் ஃகபார்ஸ் ஸ்கெஷனில் 

நலெடபறும். 

 மக்கலை கவரும் விதமாக இந்திய பாதுகாப்பு அலமச்சகம் , மகளிர் தினம், தினமலர் மாணவர் தினம், 

ட்கரான் ஒலிம்பிக்ஸ் மற்றும் புலகப்பெக் கலலப் கபாட்டிகளுக்கு இதகனாடு கசர்த்து நெத்த 
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திட்ெமிட்டுள்ைது. ஏர் ஃகபார்ஸ் ஸ்கெஷனில் ஐந்து கைண்கர்களில் 350 க்கும் கமற்பட்ெ 

கண்காட்சியாைர்கள் இெம்டபறுவார்கள். 

 இந்த ஆண்டின்  ஏகரா நிகழ்ச்சி இன்று நாட்டில் விண்டவளி மற்றும் விமான கபாக்குவரத்து 

துலறகளில் மகத்தான வாய்ப்புகலை சமாளிப்பதில் இந்தியாவின் மதிப்லப உயர்த்தி காட்டுகிறது. 

இதன் லமயக்கருத்து , ஒரு பில்லியன் வாய்ப்புகளுக்கான ஓடுபாலத'. ஏகரா இந்தியா 2019 க்கான 

கலாககா Tejas Light Combat Aircraft (LCA) மூலம் ஈர்க்கப்பட்டுள்ைது. 

9] டிரான்ஸ்பரன்சி இன்ெர்கநஷனல் (Transparency International, TI) கமற்டகாண்ெ சமீபத்திய 

ஆய்வறிக்லகயின் படி, எந்த இந்திய மாநிலம் பட்டெட் நலெமுலறகளில் முதலிெம் பிடித்தது? 

 [A] ஆந்திர மாநிலம் 

 [B] ஒடிசா  

 [C] அசாம்     

 [D] பஞ்சாப்   

 டிரான்ஸ்பரன்சி இன்ெர்கநஷனல் (டி.ஐ.ஐ.) நெத்திய சமீபத்திய ஆய்வில், அஸ்ஸாம் சிறந்த பட்டெட் 

நலெமுலறகளின் தரவரிலசயில் முதலிெத்லதப் பிடித்தது, ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா மாநிலங்கள் 

டதாெர்ந்து 2 மற்றும் 3 ஆம் இெங்கலை பிடித்தன. 

 கமகாலயா, மணிப்பூர் மற்றும் பஞ்சாப் ஆகியன தரவரிலசயில் பின்தங்கிய மாநிலங்கைாகும். 

 டபாது டவளிப்பாட்டுத்தன்லம, வரவு டசலவு திட்ெம், பிந்லதய பட்டெட் நிதி நிர்வாகம் மற்றும் வரவு 

டசலவுத் திட்ெத்லத இன்னும் டவளிப்பலெயாக நெத்தும் முயற்சிகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலெயிகலகய இந்த ஆய்வு நெத்தப்பட்ெது. 

 இந்தியாவிகலகய குடிமக்கள் பட்டெட் ஒன்லற டவளியிட்டுள்ை ஒகர மாநிலமாக அஸ்ஸாம் 

இருப்பதாக ஆய்வு அறிக்லகயில் டிரான்ஸ்பரன்சி இன்ெர்கநஷனல் கூறியுள்ைது. கமலும்  17 

மாவட்ெங்களில் வரவு டசலவுத் திட்ெ விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கலை நெத்திய ஒகர அரசாங்கம் 

அஸ்ஸாம் அரசுதான் என்றும் டதரிவிக்கின்றது. 

10] PLFS மதிப்பீட்டின்படி, இந்தியாவின் கவலலவாய்ப்பின்லம விகிதம் 4 தசாப்தத்தில் இல்லாத 

அைவிற்கு 2017-18 ஆண்டு எத்தலன சதவீதம் உயர்ந்துள்ைது  என்று  கதசிய மாதிரி சர்கவ அலுவலகம் 

(National Sample Survey Office (NSSO)) ஆய்வறிக்லக டவளியிட்டுள்ைது? 
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[A] 5.2% 

[B] 6.1% 

[C] 4.3% 

[D] 7.3% 

 கதசிய சாம்பல் சர்கவ அலுவலகம் (NSSOவின்) டதாழிலாைர் கணக்டகடுப்பு (PLFS) படி, இந்தியாவின் 

கவலலவாய்ப்பின்லம விகிதம் 2017-18ல் 45 ஆண்டுகளில் 6.1 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ைது.  

 இந்தியாவில் கவலலயின்லம பற்றிய சமீபத்திய தகவல்கள் பிரதமர் நகரந்திர கமாடி நவம்பர் 2016 

இல் demonetisation  நெவடிக்லக அறிவித்த பிறகு ஒரு கவலலவாய்ப்லப பற்றி அரசு நிறுவனம் 

நெத்திய முதல் விரிவான கணக்டகடுப்பு ஆகும். 

 1972-73ல் இது கபான்ற கவலலயின்லம கலெசியாக காணப்பட்ெது எனக் குறிப்பிெப்பட்டுள்ைது. 

 ஆய்வின் படி, 15-29 வயதான கிராமப்புற கவலலயின்லம விகிதம் 17.4% ஆகும், 2011-12 ஆண்லெ விெ 

5%  அதிகமாக இருந்தது. இகத நிலலகய அகத வயது டபண்களிெமும் காணப்பட்ெது, 2011-12-ல் இது 

4.8% லிருந்து 2017-18 ல் 13.6% ஆக உயர்ந்தது. 

 நகர்ப்புற இலைஞர்களின் கவலலயின்லம விகிதம் ஆண்களுக்கு 18.7% மற்றும் டபண்களுக்கு 27.2% 

ஆகும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1] சி.பி.ஐ (CBI – Central  Bureau of Investigation) – யின் புதிய இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ரிஷிகுமார் 

சுக்லா எந்த மாநிலத்ததச் சேர்ந்தவர்? 

[A] ராஜஸ்தான் 

[B] மத்திய பிரசதேம் 

[C] உத்தர பிரசதேம் 

[D] ஜார்கண்ட் 

 1983 ஆம் வருட மத்திய பிரசதே பணிநிதல சபட்ஜ் ஐபிஸ் அதிகாரியான ரிஷிகுமார் சுக்லா, சிபிஐ-

யின் புதிய இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 இப்பணியில் இரண்டு ஆண்டுகள் இவர் நீடிப்பார். பிரதமரால் நியமிக்கப்பட்ட உயர்மட்ட 

கமிட்டியினால் சுக்லா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதடக்கால ததலவரான எம்.நாசகவர ராவிற்கு பிறகு 

சுக்லா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 லஞ்ே புகாரில் சிக்கிய சிபிஐ-யின் சிறப்பு இயக்குநரால்  லஞ்ே புகார் சுமத்தப்பட்ட அசலாக் குமார் 

வவளிசயறியதால்,ஜனவரி 10, 2019 ஆம் சததியிலிருந்து சிபிஐ ததலவர் பதவி காலியாக இருந்தது. 

 சிபிஐ இயக்குநராக நியமிப்பதற்கு முன் சுக்லா,2016-ல் மத்திய பிரசதேத்தின் டிஜிபி-யாக இருந்தார் 

மற்றும் சபாபாலில் உள்ள மத்திய பிரசதஷ் காவலர் குடியிருப்பு கழகத்தின் ததலவராகவும் 

இருந்தார். 

2] இந்தியாவுக்கான சநபாள தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

[A] நிலம்பர் ஆச்ோரியா 

[B] தீப் குமார் உபத்யா 

[C] அர்ஜீன் கார்கி 

[D] ேங்கர் பிரோத் ேர்மா 

 சநபாளின் முன்னாள் ேட்ட அதமச்ேரான நிலம்பர் ஆச்ோரியா ,  இந்தியாவுக்கான வவளிநாட்டு 

தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 2017 ஆம் ஆண்டு அக்சடாபர் மாதம்,அரசியலில் இதைவதற்காக  

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


Current Affairs  5th Feb 2019 

 

Winmeen.com                                Page 2 of 7 

தீப் குமார் உபத்யா ராஜினாமா வேய்தபின் ஒரு வருடத்திற்கும் சமலாக இப்பதவி காலியாக இருந்தது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 சீட்டல் நிவாஸில் உள்ள ராஷ்டிரபதி பவனில் ஆச்ோரியாவிற்கு குடியரசு ததலவர் பித்யா சதவி 

பந்தாரி பதவி பிரமாைம் வேய்து தவத்தார். குடியரசு ததலவரிடம் இருந்து உறுதிவமாழி மற்றும் 

ரகசிய வாக்குமூலம் வபறும் முதல் நபர் ஆச்ோரியா ஆவார். இதற்கு முன் தூதுவர்கள் உச்ேநீதிமன்ற 

நீதிபதியிடம் இருந்து உறுதிவமாழி மற்றும் வாக்குமூலம் வபற்றனர். 

3] 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ேமூக நீதிக்கான சக.வீரமணி விருதிதன வபற்றவர் யார்? 

[A] பி எஸ் கிருஷ்ைன் 

[B] நிதிஷ் குமார் 

[C] எஸ்.டி.மூர்த்தி 

[D] வீரா முனுேம் 

 65 ஆண்டுகளுக்கும் சமலாக எஸ்சி, எஸ்டி, பிசி பிரிவினர்க்கான ேமூக நீதிக்காக ஆற்றிய 

சேதவக்காக, முன்னாள் சகாவா அரோங்க வேயலர் பி.எஸ்.கிருஷ்ைன், 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான 

ேமூக நீதிக்கான சக.வீரமணி விருதிதன வபற்றுள்ளார். சிகாசகாதவ ததலதமயிடமாக வகாண்ட 

தன்னார்வ வதாண்டர்கள் நிறுவனமான, வபரியார் ேர்வசதே நிறுவனம், டில்லியில் நதடவபற்ற 

விழாவில் ேமூக நீதிக்கான சிறந்த பங்களிப்பிற்கான விருதிதன வழங்கியுள்ளது. இவ்விருது ஓர் 

உசலாக தகட்தடயும், ஒரு இலட்ேம் வராக்கத்ததயும் வகாண்டது. 

4] ஆஸ்திசரலியாவின் இலக்கியத்திற்கான உயரிய விருதிதன வபற்ற வபகரூஸ் சபாேனி எந்த 

நாட்தடச் சேர்ந்தவர்? 

[A] பாலஸ்தீன்  

[B] ேவுதி அசரபியா 

[C] இரான் 

[D] ஓமன் 
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 ஈரானிய பத்திரிக்தகயாளர், திதரப்பட இயக்குநர் மற்றும் காவலில் தவக்கப்பட்ட அகதியான 

வபகரூஸ் சபாோனி, இதையவழி வேய்தி பரிமாற்றியான “வாட்ேப்” மூலம் எழுதப்பட்டதாக 

வோல்லப்படும் ஒரு புத்தகத்திற்காக இலக்கியத்திற்கான விக்சடாரியன் பரிசிதனப் வபற்றுள்ளார். 

“சநா ஃப்ரண்ட் பட் தி மவுண்வடய்ன்ஸ் : தரட்டிங் ஃப்ரம் மானுஸ் பிரிஸன்” புத்தகத்திற்காக 

ஆஸ்திசரலியன் டாலர் 1,00,000 வவன்றுள்ளார். கததயல்லாத பிரிவின் கீழும் இப்புத்தகம் 

வவன்றுள்ளதால், இன்னும் கூடுதலாக, ஆஸ்திசரலியன் டாலர் 25,000 வபறுவார். 

 இவ்விருதானது இப்புத்தகத்தின் வமாழிப்வபயர்ப்பாளரான ஒமிட் வடாஃபிஹியனால் வபற்று 

வகாள்ளப்பட்டது. ஒமிட் வடாஃபிஹியன், சபாோனியின் கததகளுக்கு உயிசராட்டமளிப்பதில் 

சபாோனியுடன் 5 வருடங்களுக்கும் சமலாக பணியாற்றியவர் ஆவார். இது ஆஸ்திசரலியாவின் மிக 

சிறந்த இலக்கிய பரிோகும். முதறயான விோ இல்லாமல், தமய்ன்சலண்ட் ஆஸ்திசரலியாவிற்குள் 

நுதழய முற்பட்டதற்காக, ஆஸ்திசரலியன் புகலிட ேட்டத்தின் கீழ் 2013 ஆம் ஆண்டிலிருந்து பப்புவா 

நியூ கினியாவின் மானுஸ் தீவில் ஈரானிய தஞ்ேம் சதடுபவரான சபாோனி தகது வேய்து 

தவக்கப்பட்டுள்ளார். 

 2017 ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திசரலியா, “ரீஜினல் ஃப்ராேசிங் வேன்டர்”-ஐ மூடியசபாதிலும், சபாோனி 

தீவில் கூடாரத்தில் தவக்கப்பட்டுள்ள 600 அகதிகளில் ஒருவராவார். ஆஸ்திசரலியாவின் 

கடுதமயான குடிசயற்ற வகாள்தகப்படி, பசிபிக்கில் உள்ள மானுஸ் தீவு அல்லது நவ்ரூ – விற்கு 

படகின் மூலம் நாட்டிற்குள் நுதழய முயலும் தஞ்ேம் சதடுபவர்கள், அகதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டு, 

ஆஸ்திசரலியாவில் மீண்டும் குடிசயற ததட விதிக்கப்படுவார்கள். 

 நம்ப தகாத கடல் பயைங்கள் மூலம் மக்கள் உள்நுதழவததத் தடுப்பசத ஹர்ஷ் பாலிசி ஆகும். 

ஆனால் அவமரிக்கா மற்றும் பிற உரிதமகள் குழுமங்கள், இக்கூடாரங்களின் நிபந்ததனகள் மற்றும் 

நீண்டகால தடுப்புகாவல் சபான்றவற்தற விமர்சித்துள்ளது. 

5] 100 டி20 ஆட்டங்கள் விதளயாடிய முதல் ஆசிய வபண் கிரிக்வகட் வீராங்கதன யார்? 

[A] ோனா மிர் 

[B] பிஸ்மா மசரா 

[C] ஹர்மன்பிரீத் கவுர் 

[D] சதந்திரா சதாட்டின் 
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பாகிஸ்தானின் முன்னாள் சகப்டனான ோனா மிர் , 100 ேர்வசதே டி20 ஆட்டங்கள் விதளயாடிய முதல் 

ஆசிய வபண் கிரிக்வகட் வீராங்கதன என்ற சிறப்தப வபற்றுள்ளார். பிப்ரவரி 3, 2019 ஆம் சததி 

கராச்சியில் சமற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிராக நதடவபற்ற மூன்றாவது டி20 வதாடரில் பங்சகற்றசபாது 

இச்சிறப்தப எய்தினார்.  

ஒட்டுவமாத்தமாக, மிர், 100 டி20 ஆட்டங்கள் விதளயாடிசயார்களில் ஆறாவது வபண் ஆவார். 

சமற்கிந்திய தீவுகளின் சதந்திரா சதாட்டின், 109 டி20 ஆட்டங்கள் விதளயாடி முதலிடத்தில் உள்ளார். 

ஆசிய பட்டியலில், ோனாவிற்கு அடுத்தப்படியாக, பாகிஸ்தான் கிரிக்வகட் வீராங்கதன பிஸ்மா மசரா ( 

94 டி20 ஆட்டங்கள் ) மற்றும் இந்தியாவின் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளார். (93 டி20 

ஆட்டங்கள் ) 

6] சிந்து நதி டால்பிதன மாநில நீர்வாழ் விலங்காக அறிவித்த மாநிலம் எது? 

[A] ஹரியானா 

[B] ஹிமாச்ேல் பிரசதேம் 

[C] பஞ்ோப் 

[D] ஜம்மு & காஷ்மீர் 

 பஞ்ோப் மாநிலம், அழிந்து வரும் நிதலயில் உள்ள சிந்து நதி டால்பிதன, மாநில நீர்வாழ் விலங்காக 

அறிவித்துள்ளது. முதலதமச்ேர் சகப்டன் அமரிந்தர் சிங் ததலதமயின் கீழ் நடந்த வன உயிரின 

மாநில மன்றத்தின் ேந்திப்பில் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

 சிந்து டால்பின் என்பது இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானில் உள்ள பியாஸ் ஆற்றில் மட்டுசம 

காைப்படக்கூடிய நன்னீரில் வாழும் நீர்வாழ் பாலூட்டியாகும். ோம்பல்/பழுப்பு நிறத்தில் காைப்படும் 

இவற்றிற்கு கண் வதரியாது சமலும் குதறந்தபட்ேம் 30 ஆண்டுகள் உயிர் வாழக்கூடியது. 

 ஶ்ரீ குருநானக் சதவ்ஜியின் 550 வது பர்காஸ் பர்ப்-யிதன குறிக்கும் விதமாக கஞ்சில் ஈரநிலம் மற்றும் 

புனித காளி வபய்ன் ஆறிதன வன உயிரின பாதுகாப்பு பகுதியாக முதலதமச்ேர் அறிவித்துள்ளார். 

இவ்வாறில் மூழ்கி எழும்சபாது முக்தி வபற்றதால், காளி வபய்ன் ஆறானது ஶ்ரீ குருநானக் 

சதவ்ஜியுடன் வதாடர்புதடயதாகிறது. 

7] பாசுபு - கும்குமா திட்டத்தின் 2 ஆம் கட்டத்தத ஆரம்பித்துள்ள மாநில அரோங்கம் எது? 
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[A] சமற்கு வங்கம் 

[B] வதலங்கானா 

[C] ஒடிோ 

[D] ஆந்திர பிரசதேம் 

 பிப்ரவரி 2 ஆம் சததி, ஆந்திர முதலதமச்ேர் ேந்திரபாபு நாயுடு, பசுபு-கும்குமா (மஞ்ேள்-குங்குமம்) 

திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டம் மற்றும் நல்வாழ்வு ஓய்வூதியம் வதாடங்கினார். இத்திட்டத்தின் கீழ், 

DWCRA (Development of Women and Children in Rural Areas) வில் உள்ள மகளிருக்கு ரூ. 10,000 மூன்று 

தவதைகளாக வழங்கப்படும் என்றும் இதற்காக ரூ.9,400 சகாடி ரூபாய் நிதி 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மூத்த குடிமக்கள், விததவகள், தகத்தறி சவதல வேய்பவர்கள், கள்ளு இறக்குபவர்கள், மீனவர்கள், 

கல்யாைமாகாத வபண்கள், டப்பு கதலஞர்கள், வேருப்பு ததப்பவர்கள் மற்றும் எய்ட்ஸ் 

சநாயாளிகளுக்கான நல்வாழ்வு ஓய்வூதியம் ரூபாய் ஆயிரத்திலிருந்து இரண்டாயிரமாக 

அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது, திவ்யாங்ஸ் மற்றும் இயூன்ச்ஸீக்கான ஓய்வூதிய வதாதக ரூபாய் 1500-

யிலிருந்து ரூபாய் 3000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சமலும் சிறுநீரக சநாயால் 

பாதிக்கப்பட்சடார்க்கான ஒய்வூதியம் 3500 ஆக வழங்கப்படும். 

7] உலக புற்றுசநாய் தினம் 2019-ற்கான கருப்வபாருள் என்ன? 

[A] நமக்கு பிறகு இல்தல - Not Beyond Us 

[B] பழங்கததகதள ஒழித்துக்கட்டு - Debunk the Myths 

[C] நான் இருக்கிசறன் மற்றும் நான் இருப்சபன் - I Am and I Will 

[D] புற்றுசநாய் கட்டுக்கததகள் – உண்தமதய வபறுங்கள் - Cancer Myths – Get the Facts 

 ஒவ்வவாரு வருடமும் பிப்ரவரி 4 ஆம் சததி, ‘உலக புற்றுசநாய் தினம்” ஆக புற்றுசநாய் பற்றின 

விழிப்புைர்வு, அதன் சிகிச்தே முதறகள் மற்றும் தடுப்பதற்கான முதறகதள ஊக்குவிக்கவும் 

பரப்பவும் வகாண்டாடப்படுகிறது. 

 மரைத்தத ஏற்படுத்தக்கூடிய சநாய்களுக்கு எதிராக, அரோங்கங்கள், தனி மனிதர்கள் நடவடிக்தக 

எடுக்க அழுத்தம் வகாடுப்பதன் மூலம் கல்வி மற்றும் விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தவும் இறப்தப தடுத்து 
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பல லட்ே உயிர்கதள காப்பசத இந்நாளின் முக்கிய சநாக்கமாகும். உலக புற்றுசநாய் தினத்தத 

நடத்தும் ேர்வசதே புற்றுசநாய் கட்டுபாட்டிற்கான கூட்டதமப்பானது, புதிதாக மூன்று வருட 

பிரோரத்தத “நான் இருக்கிசறன் மற்றும் நான் இருப்சபன்” என்ற தீமுடன் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 தனிப்பட்சடாரின் அர்ப்பணிப்பிதன அதிகப்படுத்துதலுக்கான வேயல்பாடிதன வலுப்படுத்துவசத 

இப்பிரோரமாகும்.எதிர்காலத்தில் நல்ல பலன்கதள தரக்கூடிய தனிப்பட்சடாரின் முயற்சிகளில் 

உள்ள ேக்தியிதன இப்பிரோரம் குறிக்கிறது.ஒவ்வவாரு வருடமும் 9.6 மில்லியன் மக்களுக்கும் 

அதிகமாக புற்றுசநாயால் இறக்கின்றனர். இது எய்ட்ஸ், மசலரியா மற்றும் காேசநாயால் 

இறப்பவர்கதள விட அதிகமாகும். 

 இந்தியாவில் 2.25 மில்லியன் மக்கள் புற்றுசநாயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர், ஆண்டுசதாறும் ஒரு 

லட்ேம் புதிய சநாயாளிகள் உருவாகின்றனர்.2018-ல் ஏறத்தாழ 7 இலட்ேம் சபர் இந்சநாயால் 

இறந்துள்ளனர். இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வவளியிட்ட அறிக்தகயில் 2020 ஆம் 

ஆண்டுக்குள் 17 இலட்ேம் புதிய சநாயாளிகள் உருவாகலாம் என்றும் 8 இலட்ேம் இறப்புகள் ஏற்படலாம் 

என்றும் கூறப்படுகிறது. 

9] ேமீபத்தில் சுட்டு வகால்லப்பட்ட புகழ்வபற்ற நாவலாசிரியரான அலா மாஸ்வேௌப் எந்த நாட்தடச் 

சேர்ந்தவர் ? 

[A] ஈராக் 

[B] ஆப்கானிஸ்தான் 

[C] பாகிஸ்தான் 

[D] பங்களாசதஷ் 

 ஈராக்கின் கர்பலா நகரத்தில் பிப்ரவரி 2 ஆம்  சததி அதடயாளம் வதரியாத பதகவர்களால் அலா 

மாஸ்வேௌப் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டார். இவர் அரசியல் மற்றும் மத ரீதியான ததடகதள தன் எழுத்துகள் 

மூலம் தகர்த்த துணிச்ேலான எழுத்தாளர் ஆவார். 

 தனது வோந்த நகரத்தத பற்றி அவர் ஆராய்ந்து வவளியிட்ட ஆய்வறிக்தக இரண்டு பாகங்களாக 

“கர்பலா கலாச்ோர வரலாற்றின் சுருக்கம் (A Summary of Karbala Cultural History)” வவளிவந்தது. 

மேவேௌப், பிரிவிதனவாதம் மற்றும் சபாராளிகளுக்கு எதிராக சபசியுள்ளார். வவளிப்பதடயான 

எழுத்தாளரான இவர், பலவித வேய்தித்தாள்களில் எழுதியுள்ளார் மற்றும் நாட்டின் கலகங்கள் (Chaos 
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of the Nation (2014)), முகநூல் மீதான குற்றம் (Crime on Facebook (2015), யூத குளியல்கள் The Jewish 

Baths (2017) உட்பட சில நாவல்கள் எழுதியுள்ளார். 

 மேவேௌப் ஆனவர் 20 புத்தகங்கதள வவளியிட்டுள்ளார் மற்றும் கர்பலாவின் வரலாறு மற்றும் 

கலாச்ோரம் பற்றி எழுதியுள்ளார்.சமலும் ஒரு காலத்தில் ஈராக்கில் இருந்த சிறுபான்தம யூதர்கள் 

பற்றியும் எழுதியுள்ளார். அராபி கததக்கான ‘கட்டாரா’ பரிசு , “கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்கள்”-க்கான 

ஆவைப்படத்திற்கான பரிசு முதலான பற்பல பட உருவாக்கம், எழுத்துக்கான பரிசுகதள 

வவன்றுள்ளார். 

 ேமீபகாலமாக, ஈராக் பல அரசியல் படுவகாதலகதளக் கண்டு வருகிறது. குறிப்பாக 

வவளிப்பதடயான ஆர்வலர்கள் படுவகாதல வேய்யப்படுகிறார்கள். கர்பலா, பாக்தாத்திலிருந்து 100 

கிசலா மீட்டர் வதாதலவில் அதமந்துள்ள நகரமாகும். 

10] உலக பாரம்பரிய நிதலயம் (WHC – World Heritage Centre) பின்வரும் எந்த மாநிலத்தில் நிறுவப்பட 

உள்ளது ? 

[A] வேன்தன 

[B] சடராடூன் 

[C] புது வடல்லி 

[D] வகால்கத்தா 

 45 நாடுகளின் ஆன்மீக கூடாரங்கள் வகாண்ட உலக பாரம்பரிய நிதலயம், வகால்கத்தாவில் உள்ள 

நாடியா மாவட்டத்தில் மயாபூரில் அதமக்கப்படவுள்ளது. ஒவ்வவாரு நாட்டின் கூடாரமும் , அந்நாட்டின் 

கலாோரம், உதட, வாழ்க்தக முதற, உைவு மற்றும் சுற்றுப்புறத்தத பிரதிபலிப்பதாக இருக்கும். 

 நாடியா மாவட்டத்தில் ேமீபத்தில் நடந்த ேந்திப்பில் இச்வேயல்முதற குறித்து சமற்கு வங்க 

முதலதமச்ேர் மம்தா பானர்ஜி ஆய்வுக்கு பிறகு, இம்தமயம் அதமப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் 

துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 முதலதமச்ேரின் பரிந்துதரயின் சபரில் முன்வனடுக்கப்பட்ட இத்திட்டத்தில் வபங்காலி தகத்தறி 

மற்றும் தகவிதன வபாருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்படும். 

 இம்தமயத்திற்கான திட்டமிடப்பட்ட திட்ட வேலவு ரூ. 3,000 சகாடி ஆகும். மயாப்பூர், இஸ்கானின் 

(ISKON – International Society for Krishna Consciousness) ேர்வசதே ததலதமயிடமாகும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1] 2019 க ோல்ஹோப்பூர் சர்வகேச திரைப்பட விழோவில் 2019க் ோன  ோலமஹரிசி போபுைோவ் ஓவியர் விருது 

வோங்கியவர் யோர்? 

[A]  கேந்திை அரஹர் 

[B] அபுஜித் கடஷ்போண்கட 

[C] க ோவிந்த் நிஹலோனி 

[D] கைோகினி ஹட்டோரிங் 

 பு ழ்பபற்ற ஒளிப்பதிவோளர்,  ேோசிரியர், ேயோரிப்போளர் க ோவிந்த் நிஹலோனிக்கு 2019 க ோல்ஹப்பூர் 

சர்வகேச திரைப்பட விழோவில் 2019க் ோன  ோலமஹரிசி போபுைோவ் ஓவியர் விருது வழங் ப்பட உள்ளது. 

7வது திரைப்பட விழோ பிப் 7-14ல் நரடபபற உள்ளது. 

 இந்ே விருது போபுைோவ் என்பவரின் பபயரில் வழங் ப்படுகிறது. இவர் க ோல்ஹப்பூரை கசர்ந்ேவர். 

சினிமோதுரறயில் ஓவியைோ வும், இயக்குநைோ வும் இருந்ேவர். 

 இந்ே திரைப்பட விழோவில் ேப்போன், சவுத் ப ோரியோ, பிைோன்ஸ், இைோன் கபோன்ற நோடு ளிலிருந்து 

50க்கும் கமற்பட்ட படங் ள், குறும்படங் ள் திரையிடப்பட உள்ளன. 

 இவ்விழோவில் ஹங்க ரியோ  வன நோடோ  இருக்கும். 

2] ைகமஷ் பக்ேர், சமீபத்தில் இறந்ேோர். இவர் எந்ே பமோழி துரறயில் நடி ைோ  சிறந்து விளங்கியவர்? 

[A] மைோத்தி 

[B] ேமிழ் 

[C] பேலுங்கு 

[D] ஒடியோ 

 ைகமஷ் பக்ேர் (70), அனுபவம் மிகுந்ே மைோத்திய நடி ர் பிப்ைவரி 4 ,2019 இல் மும்ரபயில்  ோலமோனோர். 

 ' மோண்டர்' மற்றும் 'ஹகலோ இன்ஸ்பபக்டர்' கபோன்ற பேோரலக் ோட்சி நோட ங் ள் மூலம் பு ழ் 

பபற்றவர். 
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 Aai Pahije, Kucch to hai மற்றும் Bhavesh Joshi Superhero 1 ஹிந்தி, மைோத்திய படங் ளில் நடித்துள்ளோர். 

30 வருடங் ள் சினிமோ துரறயில் அனுபவம் பபற்றவர். 

 Ooghadele Swagache Dear(1982), Denaryaache Haath Hazaar(1980), Shadyantra (1991), Kevha Tari Pahate, 

Akher Tir Yeshilach, Rahu Ketu, Muka, The Boss-Sutradhar, Kinara கபோன்ற திரைப்படங் ளில் முக்கிய 

 ேோபோத்திைங் ளில் நடித்துள்ளோர். 

3] ICT அ ோடமி ப்ரிட்ஜ் 2019 மோநோடு எங்கு நரடபபற்றது?  

[A] பேய்ப்பூர்  

[B] நியூ படல்லி  

[C] புகன  

[D] பசன்ரன 

 37வது ICT அ ோடமி பிரிட்ஜ் 2019 மோநோடு பசன்ரனயில் நரடபபற்றது. இேன்  ருப்பபோருள் "Fostering 

India for Industry 4.O" ஆகும். 

 துரற சோர்ந்ே நிபுணர் ள்,  ல்லூரி ளின் ேரலவர் ள், அைசோங்  அதி ோரி ள்  லந்து ப ோண்டு 

இந்தியோ நோன் ோம் Industrial revolution இல் சந்திக்கும் சவோல் ரள ஆகலோசித்ேனர். 

 பேோழில்துரற- ல்வித்துரற  லந்துப ோண்ட ஆசியோவின் மி ப்பபரிய மோநோடு இதுவோகும். 

இேரன ஐசிடி அ ோடமி நடத்தியது. ஆயிைத்துக்கும் கமற்பட்டவர் ள்  லந்து ப ோண்டனர். 

4] 2019 சியோட்டில் ஓபன் பட்டத்ரே பவன்ற இந்திய ஸ்குவோஷ் வீைர் யோர்? 

[A] சவுைல் க ோஷல் 

[B] ைோமித் டன்டன் 

[C] ஹரிந்ேர் போல் சந்து 

[D] ரசைஸ் கபோன்ச்சோ  

 இந்திய ஸ்குவோஷ் வீைர் ைோமித் டன்டன் அபமரிக் ோவில் பமோஹமத் அல் பசர்பினி(எகிப்து)-ரய 

கேோற் டித்து  2019 சியோட்டில் ஓபன் பட்டத்ரே பவன்றோர். 
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 இது அவருரடய நோன் ோவது பட்டமோகும். சியோட்டில் ஓபன் Professional Squash Association (PSA) ஆல் 

நடத்ேப்படுகிறது. 

5] விவசோய குடும்பத்ரேச் கசர்ந்ே மோணவர் ளுக் ோ  KALIA மோணவர் உேவித்பேோர  திட்டத்ரே 

அறிமு ப்படுத்திய மோநிலம் எது? 

[A] சத்தீஸ் ர்  

[B] ேமிழ்நோடு  

[C] அசோம்  

[D] ஒடிசோ 

 ஒடிசோ மோநில முேல்வர் நவீன் பட்நோயக் கிகயோன்ேோர் மோவட்டத்தில் 'KALIA Chhatravritti Yojana' 

திட்டத்ரே துவங்கி ரவத்ேோர். 

 KALIA- Krushak Assistance for Livelihood and Income  Augmentation. 

 பேோழில்  ல்லூரி ளில் படிக்கும் விவசோய குடும்பத்ரேச் கசர்ந்ே மோணவர் ள் இத்திட்டத்தின் மூலம் 

பயன் பபறுவர். 

 இேன் மூலம் பயன்பபறும் மோணவர் ளின் உயர்  ல்விக் ோன பசலரவ அைசோங் ம்  ல்வி 

உேவித்பேோர யோ  அளிக்கும். 

 தூய குடிநீருக் ோ  1050 க ோடி மதிப்புள்ள குடிநீர் திட்டங் ரள அம்மோவட்டத்தில் முேலரமச்சர் நவீன் 

பட்நோயக் துவங்கி ரவத்ேோர். 45 க ோடி மதிப்பிலோன முன்கனற்ற திட்டங் ரளயும் அவர் பேோடங்கி 

ரவத்ேோர். 

6]  Price Monitoring and Research Unit (PMRU) துவங்கிய முேல் இந்திய மோநிலம் எது?  

[A] பஞ்சோப்  

[B] க ைளோ 

[C]  ர்நோட ோ  

[D] பேலுங் ோனோ 
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 அத்தியோவசிய மருந்து ள் மற்றும் மருத்துவ சோேனங் ளின் விரலரய நிர்ணயிப்பதில் நடக்கும் 

அத்துமீறல் ரள  ண் ோணிக்  நோட்டிகலகய முேல் மோநிலமோ  க ைளோ Drugs Price Control 

Order(DPCO) வின் கீழ் Price Monitoring and Reasearch Unit(PMRU)  துவங்கியுள்ளது. 

 5 வருடங் ளுக்கு முன் National Pharmaceutical pricing authority(NPPA) அளித்ே அறிக்ர யின் கீழ் 

ப ோண்டுவைப்பட்டுள்ளது. 

 விரல ஏற்ற இறக் ங் ரள  ண் ோணித்ேல், DPCO விதிமுரற மீறல் ரள  ண் ோணித்ேல், மோதிரி 

மருந்து கசோேரன நடத்துேல் கபோன்றரவ PMRU வின் கவரல ள் ஆகும். 

7] எல் சல்கவடோர் நோட்டின் குடியைசுத் ேரலவர் கேர்ேலில் பவன்றவர் யோர்? 

[A] நயிப் புக் கல 

[B] கேோஷி அல்வைோகடோ 

[C] ஹூக ோ மோர்டின்ஸ்  

[D]  ோர்லஸ்  ல்கலேோ 

 Grand Alliance for National Unity(GANU)-ன் நயிப் புக் கல எல்-சல்கவடோர் நோட்டின் குடியைசுத் 

ேரலவர் கேர்ேலில் மி ப்பபரிய பவற்றிரய  ண்டோர். அவர் 53 சேவீேத்திற்கும் கமலோன 

வோக்கு ரள பபற்றிருந்ேோர். 

 இேன் மூலம்  டந்ே 30 ஆண்டு ளோ  நடந்து வந்ே இரு ட்சி ஆட்சிமுரற முடிவுக்கு வந்ேது. 

சல்கவடோர் சோன்பசஸ் பசைரன பேோடர்ந்து ஆட்சியில் அமர்கிறோர். ஜீன் 1, 2019 இல் பேவி ஏற்  

உள்ளோர். 

8] பிைபஞ்சத்தின் சுற்றுபுறத்தில் 'Bedin 1' என பபயரிடப்பட்டுள்ள சிறிய அண்டத்ரே  ண்டறிந்ே 

விண்பவளி பேோரலகநோக்கியின் பபயர் என்ன? 

[A] Astro2 

[B] Astrosat 

[C] Hisaki 

[D] Hubble 
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 Hubble Space Telescope(HST) சமீபத்தில் எதிர்போைோமல் சிறிய அண்டம் ஒன்ரற பிைபஞ்சத்தின் 

சுற்றுப்புறத்தில்  ண்டுபிடித்ேது. இேற்கு 'Bedin-1' என பபயர் ரவக் ப்பட்டுள்ளது. புவியிலிருந்து 30 

மில்லியன் ஒளியோண்டு ள் தூைத்தில் உள்ளது. நம்பத்ேகுந்ே பபரிய பிைபஞ்சமோன 'NGC6744' ல் 

இருந்து 2 மில்லியன் ஒளி ஆண்டு ள் தூைத்தில் உள்ளது.   

 சிறிய உருரள வடிவில்  ோட்சியளிக்கிறது. ஏபனனில் இேன் அதி  பட்ச நிலமதிப்பீடு 3 ஆயிைம் ஒளி 

ஆண்டு ள் என  ணக்கிடப்பட்டுள்ளது. போல்வழி அண்டத்ரே விட ஆயிைம் மடங்கு மங் லோ  

 ோணப்படுகிறது. 

 இேரன  ண்டுபிடித்ே குழுவின் ேரலவர் டோக்டர் L.R.Bedin பபயர் இடப்பட்டுள்ளது. சிறிய உருரள 

வடிவ அண்டங் ள் ேனிச்சிறப்பு ள் ப ோண்டரவ அல்ல, ஆனோல் 'Bedin-1'ல் சில ேனிச் சிறப்பு ள் 

உள்ளன. Bedin-1,ஒரு சிறிய உருரள வடிவ அண்டம், பவகு பேோரலவில் மட்டும் இல்லோமல் மி வும் 

ேனிரமப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்ேக் து. 

 இதுவரை  ண்டுபிடித்ே அண்டங் ளிகலகய பவகு பேோரலவில் உள்ள அண்டம் இதுவோகும். சிறிய 

உருவம், குரறந்ே ஒளிதிறன், குரறந்ே அளவிலோன தூசு ள், குரறந்ே பிைரே ள் கபோன்றரவ 

மூலம் சிறிய உருரள வடிவ அண்டங் ரள வரையறுக் லோம். இதுவரை 36 அண்டங் ள் 

 ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ளன. அதில் 22 அண்டங் ள் போல்வழி அண்டத்தின் துரணக்க ோள் ள் ஆகும். 

 ஆய்வோளர் ள் NASA/ESA Hubble Space Telescope ஐ 'NGC6744'ன் சுற்றுவட்டோைத்தில் உள்ள சிறிய 

நட்சத்திைங் ரள ஆைோய்ந்ேனர். அந்ே ஆய்வின் கநோக் ம் 'NGC6744'ன் வயரே  ண்டுபிடிப்பேோகும். 

ஆனோல் எதிர்போைோே விேமோ  'Bedin-1'  ண்டுபிடிக் ப்பட்டது. 

9] சமீபத்தில் பசய்தி ளில்  ண்ட INF ஒப்பந்ேம் எந்பேந்ே நோடு ளுக்கு இரடயில் கபோடப்பட்டது? 

[A] ேோய்வோன் மற்றும் ரசனோ  

[B] பிைோன்ஸ் மற்றும் பேர்மனி  

[C] அபமரிக் ோ மற்றும் ைஷ்யோ 

[D] இஸ்கைல் மற்றும் போலஸ்தீனம் 

 The Intermediate-range Nuclear Forces(INF) ஒப்பந்ேம் என்பது 1987இல் அபமரிக் ோவுக்கும் 

ைஷ்யோவுக்கும் இரடகய கபோடப்கபோட்ட ஏவு ரண ஒப்பந்ேமோகும். பைோனோல்ட் கை ன், மிக்ர ல் 

க ோர்பச்கசவ் இருவரும் கபோட்ட ஒப்பந்ேம் மூலம் இரு நோடு ளும் 500 முேல் 5500 கிமீ அளவில் போயும் 
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ஏவு ரண ரள பயன்படுத்துவதிலிருந்து ேரட பசய்யப்பட்டது. இேன் மூலம் இரு 

நோடு ளுக்கிரடகயயோன ஆயுேப் கபோட்டி நிறுத்ேப்பட்டது. 

 ஒப்பந்ேத்தில் கசோவியத் ைஷ்யோ கமற் த்திய நோடு ளின் மீது பேோடுக்கும் அணு ஆயுேங் ளில் சில 

 ட்டுப்போடு ள் இருந்ேது.ஆனோல் சீனோ கபோன்ற நோடு ளுக்கு அந்ே  ட்டுப்போடு ள் இல்ரல. 

சமீபத்தில் பிப் 2,2019 அன்று அபமரிக் ோ இந்ே ஒப்பந்ேத்ரே நிறுத்தி ப ோள்வேோ வும், இன்னும் ஆறு 

மோேங் ளில் ஒப்பந்ேத்ரே திரும்ப பபறுவேோ  அறிவித்ேது. 

 ஒப்பந்ேத்தின் நிபந்ேரன XVல் திரும்ப பபறுவேற்கு முன் ஆறு மோேம் கநோட்டீஸ்  ோலம் 

 ட்டோயமோகும். திரும்ப பபறுவேற் ோன  ோைணங் ள்: ட்ைம்ப் ஒபோமோ ஆட்சி  ோலங் ளில் ைஷ்யோ இந்ே 

ஒப்பந்ேத்ரே மீறுவேோ  குற்றம் சோட்டப்பட்டது. யூகைோப்ரப சற்று கநைத்தில் அழிக்கும் ஆற்றல் 

வோய்ந்ே ஏவு ரண 'Novator 9M729'(SSC-8)ஐ ைஷ்யோ பயன்படுத்துவேோ  குற்றம் சோட்டப்பட்டது. 

ஆனோல் ைஷ்யோ இரே மறுத்ேது. 

 ைஷ்யோகவோ அபமரிக் ோ  ண்டம் விட்டு  ண்டம் போயும் ஏவு ரண ரள யூகைோப்பில் கசோதிப்பேோ  

எதிர் குற்றச்சோட்டு ரவத்ேது. 

10] அரியம் சியோம் ஸர்மோ, குடியுரிரம திருத்ே மகசோேோ, 2016 க்கு எதிைோன கபோைோட்டத்தில் பத்மஸ்ரீ 

விருரே திருப்பி ேந்ேவர். இவர் எந்ே மோநிலத்ரே கசர்ந்ேவர்? 

[A] மணிப்பூர் 

[B] மிகசோைம் 

[C] நோ லோந்து 

[D] திரிபுைோ 

 மணிப்பூரை கசர்ந்ே இரசயரமப்போளர் மற்றும் இயக்குனர் அரியம் சியோம் சர்மோ ேனது 2006 பத்மஸ்ரீ 

விருரே குடியுரிரம திருத்ே மகசோேோ, 2016 க்கு எதிைோன கபோைோட்டத்தில் திருப்பி வழங்கினோர்.  

 85 வயது நிரறந்ே சர்மோ, 1979 - 85 உயிரிழந்ே 855 தியோகி ளின் குடும்பத்தினர் 2016ல் ேங் ளுக்கு 

வழங் ப்பட்ட சலுர  ரள திருப்பி ேந்ே பிறகு இந்ே முடிபவடுத்ேோர். 

 இந்ே மகசோேோ அண்ரட நோட்டில் இருந்து டிச 31, 2014 - வரை இந்தியோவில் பபயர்ந்ே முஸ்லிம் 

அல்லோே மக் ளுக்கு குடியுரிரம வழங்குவேற்கு வழிவர  பசய்கிறது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1] சமீபத்தில் சசய்திகளில் காணப்பட்ட GSAT-31 சசயற்ககககாள், எந்த இடத்தில் இருந்து விண்ணில் 

ஏவப்பட்டது?  

[A] பிசெஞ்ச் குனியா 

[B] ஸ்ரீஹரிககாட்டா 

[C] ப்க ாரிடா 

[D] மாஸ்ககா 

 பிப்ெவரி 6, 2019ல் ஐகொப்பிய நிறுவனமான Arianspace-ன் ஏவுககண மூலம் பிசெஞ்ச் 

குனியாவிலிருந்து இந்தியாவின் தகவல் சதாடர்பு சசயற்ககக்ககாள் 'GSAT-31' சவற்றிகெமாக 

விண்ணில் ஏவப்பட்டது. Ariane-5 Vehicle (Flight VA247) ொக்சகட்டில் சவுதியின் புவிநிகல 

சசயற்ககக்ககாள் 'Helas Sat4' உடன் கசர்த்து 'GSAT-3' ம் விண்ணில் ஏவப்பட்டது. 

 42 நிமிட பயணத்திற்கு பிறகு Ariane-5 ொக்சகட்டிலிருந்து GSAT-31 நீள்வட்ட Geosynchronous Transfer 

Orbit(GTO)-ல் 250 கிமீ perigee(பூமிக்கு அருகில் உள்  புள்ளி) 35850 கிமீ apogee(பூமிக்கு சதாகலவில் 

உள்  புள்ளி) மற்றும் பூமத்திய கெககக்கு 3.0 டிகிரி ககாணத்தில் பிரித்து விடப்பட்டது. 

 Ariane-5 லிருந்து பிரிக்கப்பட்ட  GSAT-31 ன் இெண்டு கலன்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அமர்த்தப்பட்டன 

மற்றும் இஸ்கொ நிறுவனத்தின் கர்நாடகத்தில் உள்  Master Control Facility அதகன தங்கள் 

கட்டுப்பாட்டுக்கு சகாண்டு வந்தனர். 

 GSAT-31 Ku-band உடன் கூடிய அதிக ஆற்றல்வாய்ந்த தகவல் சதாடர்பு சசயற்ககக்ககாள் ஆகும். 

இதன் மூலம் இந்தியாவில் தகவல் சதாடர்பு கமம்படும். 15 வருடங்கள் வகெ சசயல்படக்கூடியது. 

ஏற்கனகவ வயதாகி உள்  இன்சாட்-4CR சசயற்ககக்ககாளுக்கு பதிலாக GSAT-31 சசயல்படும். 

கமலும் GSAT-31 இந்தியாவின் 40வது தகவல் சதாடர்பு சசயற்ககக்ககாள் ஆகும். 

2] சமீபத்தில் காலமான லடு கிக ார் ஸ்சவயின், ஒடிசாவின் எந்த மக்க கவ சதாகுதியின் 

பாொளுமன்ற உறுப்பினர் ஆவார்?  

[A] அஸ்கா  

[B] கிகயாஞ்சர் 

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


Current Affairs  7th Feb 2019 

 

Winmeen.com                                Page 2 of 7 

[C] ஜகத்சிங்பூர்  

[D] சுந்தர்கார்  

 பிஜி ஜனதா தல்(BJD) கட்சியின் மூத்த தகலவர் லடு கிக ார் ஸ்சவயின்(71) கடந்த பிப் 5,2019 அன்று 

புவகனஸ்வரில் காலமானார். இவர் கம 2014 இல் 16வது மக்க கவக்கு ஒடிசாவின் அஸ்கா 

சதாகுதியிலிருந்து கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டவர் ஆவார். 

3] மகாொஷ்டிெ மாநில அெசு, பழங்குடி மக்களுக்கான நலத்திட்டங்கக  கமற்பார்கவயிட அகமத்த 

குழுவின் தகலவர் யார்?  

[A] விகவக் பண்டித் 

[B] வசன்ட்ொவ் கமாகெ 

[C] ஏ டி நானா பட்டில் 

[D] சுதாகர் வாக்  

 மகாொஷ்டிெ மாநில அெசு, பழங்குடி மக்களுக்கான பல்கவறு நலத்திட்டங்கக  கமற்பார்கவயிட 17 

கபர் சகாண்ட குழு ஒன்கற அகமத்தது. 

 முன்னால் MLA மற்றும் ஷ்ெம்ஜீவி சங்கத்தின் தகலவொன விகவக் பண்டித் இக்குழுவின் தகலவொக 

நியமிக்கப்பட்டார். இக்குழு பழங்குடி மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்  கவகலவாய்ப்பு, குகறந்தபட்ச 

ஊதியம் மற்றும் வாழ்வாதாெ வசதிகள் பற்றி ஆய்வு சசய்யும்.  

 அெசு உத்தெவின்படி, பழங்குடி மக்களின் குழந்கதகள் கல்வியில் பின்தங்காமல் இருப்பதற்கான 

வழிமுகறகக  இக்குழு பரிந்துகெக்கும். இந்த குழு மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுகற சந்தித்து 

அதன் பரிந்துகெகக  அெசிடம் சகாடுக்கும். 

4] 30 ஆவது கதசிய சாகல பாதுகாப்பு வாெத்தின் கருப்சபாருள் என்ன? 

[A] Your Security, Safeguards your Family- Be warned on the Roads 

[B] Road Security a Goal, Not an Intermission 

[C] Sadak Suraksha - Jeevan Raksha 
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[D] Walk for Road Security 

 பிப் 4 அன்று சாகல கபாக்குவெத்து மற்றும் சநடுஞ்சாகல துகற அகமச்சகம் நியூசடல்லியில் 30 

ஆவது கதசிய சாகல பாதுகாப்பு வாெம்(NRSW-2019) துவக்கி கவத்தது. மக்களிகடகய கபாக்குவெத்து 

விதிகள் பற்றிய விழிப்புணர்வுகக  பெப்புவதற்காகவும் விபத்துக்களின் மூலம் ஏற்படும் உயிர் 

இழப்புகக  குகறப்பதற்காகவும் இந்த வாெம் ககடபிடிக்கப்படுகிறது. இதன் கருப்சபாருள் 'Sadak 

Suraksha-Jeevan raksha' ஆகும். 

 ொஜ்காட்டில் உள்  காந்தி ஸ்மிருதி மற்றும் தர் ன் ஸ்ருதியில், உள்துகற அகமச்சர் ொஜ்நாத் சிங், 

சவளியுறவுத்துகற அகமச்சர் சுஷ்மா சுவொஜ் மற்றும் சாகல கபாக்குவெத்து மற்றும் சநடுஞ்சாகல 

துகற அகமச்சர் நிதின் கட்கரி ஆகிகயார் காந்தியின் 150வது பிறந்த ஆண்டு நிகறவு விழாகவ 

சகாண்டாட கமாட்டார் ஊர்தி கபெணி ஒன்கற துவக்கி கவத்தனர். 

 கமாட்டார் கபெணி இந்தியா,வங்ககதசம் மற்றும் மியான்மர் ஆகிய நாடுகளில் காந்திஜிக்கு வெலாற்று 

சதாடர்புள்  இடங்களில் சுமார் 7,250 கிமீ சுற்றுப்பயணம் கமற்சகாள்  உள் து. இப்கபெணி 

மியான்மரின் யாங்கன் பகுதியில் வரும் பிப்ெவரி 24 அன்று முடிவுற உள் து. 

5] எந்த அகமச்சகம் Shehri Samridhi Utsav திட்டத்கத சதாடங்கியது? 

[A] ஆகொக்கியம் மற்றும் குடும்ப நல அகமச்சகம்  

[B] உள்துகற அகமச்சகம் 

[C] நகர்ப்புற கமம்பாட்டு அகமச்சகம் 

[D] வீடகமப்பு மற்றும் நகர்ப்புற விவகாெங்கள் அகமச்சகம் 

 பிப் 5 அன்று வீடகமப்பு மற்றும் நகர்ப்புற விவகாெங்கள் அகமச்செகம் DAY-NULM (Deendayal 

Antyodaya Mission – National Urban Livelihoods Mission) விரிவுபடுத்த Shehri Samridhi Utsav ஐ 

அறிமுகப்படுத்தினர். 

 இந்நிகழ்ச்சி அெசின் முயற்சிகள் மற்றும் சுய உதவிக்குழு(SHG) உறுப்பினர்கள் மூலம் 

அெசுத்திட்டங்கக  மக்களிகடகய சகாண்டு கசர்க்க வழிவகக சசய்யும். 

 Shehri Samrithi Utsav மூலம் SHG உறுப்பினர்கள் Swachchh Bharat Mission (SBM), Pradhan Mantri Awas 

Yojana (PMAY), Pradhan Mantri Ujjwala Yojana(PMUY), Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Pradhan 

Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Yojana (PMJJY) மற்றும் National 
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Nutrition Mission (NNM) கபான்ற பல்கவறு அெசு நலத்திட்டங்கக  மக்களிகடகய 

சகாண்டுசசல்வர். இதனுடன் சுய உதவிக்குழுவின் சபாருட்கக  விற்பகன சசய்யும் கதசிய 

சபாருட்காட்சி மற்றும் கதசிய சதருஉணவு விழா சடல்லியில் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுள் து. 

6] CPSEs மூலம் SC/ST பிரிவினகெ கசர்ந்த சதாழில் முகனகவாகெ ஊக்கப்படுத்தியதற்காக MSME 

அகமச்சகத்தின் Maniratna பிரிவின் கீழ் விருது சவன்ற PSE எது? 

[A] SAIL 

[B] AAI 

[C] NFDC 

[D] IRCTC 

 National Film Development Corporation of India (NFDC) நிறுவனமானது MSME அகமச்சகத்தின் 

Maniratna பிரிவின் கீழ் விருதுக்கு கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள் து. 

 MSME அகமச்சகத்தின் முயற்சியின் கீழ் CPSEs ன் பணிகக  பாொட்டுவதற்காகவும், SC/ST பிரிவில் 

சதாழில்முகனகவாகெ ஊக்கப்படுத்த அவர்கள் சசய்த பணிகக  அகடயா ப்படுத்துவதற்கும் 

இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. 

 சம்பந்த் இகணயத த்தில் SC/ST சதாழில்முகனகவாரின் எண்ணிக்கக அதிகரிப்பு, SC/ST க்கான 

விற்பகனயா ர் முன்கனற்ற நிகழ்ச்சிகளின் எண்ணிக்கக அதிகரிப்பு, பயனகடந்த SC/ST சதாழில் 

முகனகவார்கள் ஆகியகவ சவற்றிக்கு காெணம் என குறிப்பிடப்பட்டுள் து. இந்திய சினிமாவின் 

ஒருங்கிகணந்த முன்கனற்றத்திற்காக இந்திய அெசால் 1975 ஆம் ஆண்டு NDFC உருவாக்கப்பட்டது. 

7] அண்கமயில் சசய்திகளில் காணப்பட்ட Sentinelese Tribe எந்த தீவில் அகமந்துள் து?  

[A] சதற்கு சசன்டினல் தீவு  

[B] சகாண்டல் தீவு 

[C] சபாம்புகா 

[D] வடக்கு சசன்டினல் தீவு 
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 North Sentinel Island (NSI) ஆனது Sentinelese பழங்குடி மக்களின் இல்லமாக கருதப்படுகிறது,  கமலும் 

இவ்விடத்தில் சவளி உலக சதாடர்பு சதாடர்ந்து மறுக்கப்பட்டு வருகிறது. அவர்கள் சவளியாட்கக  

எதிர்ப்பது மட்டுமல்லாமல் தங்கக   அணுகின்றவர்கக   சகாகல சசய்கின்றனர். Sentinelese 

மக்கள் புதிய கற்காலத்திற்கு முந்தியவர்கள் என்று நம்பப்படுகிறது. 

 அவர்கள் மத்திய கற்கால கால கலாச்சாெத்கதச் கசர்ந்தவர்கள். அவர்கள் பயன்படுத்திய 

உகலாகங்கள், அவற்றின் பயன்பாடு பற்றிய சதளிவான அறிவிகன அவர்கள் சபற்றிருக்கவில்கல. 

குறிப்பாக அங்கு சபரும்பாலகனர் உகலாகங்கக  ஆயுதங்க ாக மட்டுகம பயன்படுத்தினகெ தவிெ 

கவறு கநாக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தவில்கல. சமீபத்தில் உள்துகற அகமச்சகத்தின் சார் 

அகமச்சர் கஹன்ஸ்ொஜ் கங்காொம் அஹிர் அவர்கள் இந்த பழங்குடி மக்கக ப் பற்றிய 

சசய்தியிகன எழுத்துவடிவில் மக்க கவயில் வினாவாக எழுப்பினார். ஆககயால் இந்த பழங்குடி 

மக்கக  பற்றிய சசய்தி பிெமுகமாக்கப்பட்டது. 

 இந்த பழங்குடி மக்கள் 2011ம் ஆண்டு கணக்சகடுப்பின்படி அழிவின் விளிம்பில் உள் னர். 

அவர்கக  பாதுகாக்க சட்டங்கள்/விதிமுகறகள் உள் னர். இகவ UT நிர்வாகத்தினால் கண்டிப்பாக 

சசயற்படுத்தப்பட்டு, கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள் து. இந்த சட்டங்கள்/ஒழுங்குமுகறயில் 

கீழ்க்கண்டகவ அடங்கும். 

(1) A & N தீவுகள் (PAT) ஒழுங்குமுகற,1956 

(2) ஆதிதிொவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் (வன்சகாடுகம தடுப்பு) சட்டம், 1989 

(3) Restrictions under Foreigner (Restricted Area) Orders, 1963 

(4) விசா கககயடு நிபந்தகனகள்/பாஸ்கபார்ட் சட்டம்,1920 மற்றும்  

5) இந்திய வன சட்டம், 1927 மற்றும் வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972. 

 NSI வடகமற்கு சசண்டினல் தீவு என்பது அந்தமானில் உள்  ஒரு தீவாகும். கமலும் இந்த தீவானது 

வங்கா  விரிகுடாவில் உள் து. இதில் சதன் சசன்டினல் தீவும் உள் து. 

8] 'RAHAT-2019' ஒருங்கிகணந்த HADR பயிற்சி எந்த மாநிலத்தில் நகடசபற்றது? 

[A] மத்திய பிெகதசம் 

[B] ஜார்க்கண்ட்  
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[C] ொஜஸ்தான் 

[D] உத்தெப்பிெகதசம்  

 ொஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இந்திய ொணுவம் சார்பாக சஜய்ப்பூகெ கசர்ந்த சப்த சக்தி தகலகம 

பிப்ெவரி 11,12 கததிகளில் ஒருங்கிகணந்த Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) 'RAHAT-

2019' பயிற்சி நடத்தியது. 

 சஜய்ப்பூர், சகாட்டா, ஆழ்வார் ஆகிய மூன்று பகுதிகளில் இெண்டு நாட்க ாக இப்பயிற்சி 

நடத்தப்பட்டது. 

 மனிதகநய உதவிகள் மற்றும் கபெழிவு மீட்பு நடவடிக்கககக  ஒருங்கிகணக்க NDMA உடன் 

இகணந்து பயிற்சி நடத்தப்படுகிறது. ொணுவம், National Disaster Management Response Mechanism 

(NDMRM), SDMA Rajasthan and DLMAs பிெதிநிதிகள் இப்பயிற்சியில் கலந்து சகாண்டனர். 

9] கபாட்டித்கதர்வுகளில் இருக்கும் தவறான விகடகளுக்கு மதிப்சபண்கக  குகறக்கும் முகறக்கு 

(Negative Marking System) எதிொக ஆகணயிட்ட உயர்நீதிமன்றம் எது?  

[A] சடல்லி உயர்நீதிமன்றம்  

[B] கல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம்  

[C] மதொஸ் உயர்நீதிமன்றம்  

[D] பாம்கப உயர்நீதிமன்றம் 

 சமட்ொஸ் உயர்நீதி மன்றம் IIT கபான்ற நிறுவனங்கள் நடத்தும் நுகழவு கதர்வில் மாணவர்கள் 

கதால்வியுற காெணமாக இருக்கும் மதிப்சபண்கக  குகறக்கும் முகற (Negative Marking) 

சட்டத்திற்கு எதிொனது என ஆகணயிட்டுள் து. 

 தவறான விகடகளுக்கு மதிப்சபண்கக  குகறக்கும் முகற மாணவர்களின் அறிவார்ந்த 

ஊகித்தலுக்கு தீகம விக விப்பதாக நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டுள் து. 

 IIT JEE க்கு பயின்ற S.சநல்சன் பிெபாகர் (தாழ்த்தப்பட்ட இனத்கத கசர்ந்த மாணவன்) 2013ல் கபாட்ட 

வழக்கு இப்கபாது முடிவுக்கு வந்துள் து. 

10] சமீபத்தில் சசய்திகளில் காணப்பட்ட 'தக்ஷாயனி' என்பது? 

[A] விண்சவளி கமயம் 
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[B] கநாவல் 

[C] விலங்கு 

[D] மத மதச்சார்புள்  மெபு  

 பிப்5, 2019 அன்று தக்ஷாயனி என சபயர் சகாண்ட 88 வயதான சபண் யாகன ஒன்று ககெ ாவின் 

திருவனந்தபுெத்தில் இறந்தது. 

 தக்ஷாயனி ஆசியாவின் பிடிபட்ட யாகனகளில் வயது முதிர்ந்ததாகும். கின்னஸ் சாதகனயும் 

பகடத்துள் து. 'Gaja Muthassi' (யாகனகளின் பாட்டி) எனவும் அகழக்கப்படுகிறது. 

 தபால்துகற அந்த யாகனக்கு தபால் உகற சவளியிட்டுள் து. திருவனந்தபுெத்தின் சசங்கலூர் 

மஹாகதவா ககாயிலில் கடந்த 70 வருடங்க ாக வசித்து வந்தது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. இரண்டாவது Micro Missions of National Police Mission (NPM) தேசிய மாநாடு நடந்ே இடம் எது? 

A] புதே 

B] ஹைேராபாத் 

C] பபங்களூரு 

D] நியூ படல்லி 

 பிப். 7, 2019 அன்று நியூ படல்லியில் 2 வது Micro Missions of National Police Mission (NPM) மாநாடு 

துவங்கியது. இது Bureau of Police Research & Development (BPR&D] ஆல் ஏற்பாடு 

பெய்யப்பட்டிருந்ேது. 

 இரண்டு நாள் மாநாட்டில், அடிமட்டத்தில் உள்ள திறன்கள் மற்றும் சிக்கல்கள், தபாலீஸ் 

நிஹையிலுள்ள மாற்றங்கள், பாலிே உணர்வுகள், போழில்நுட்பம் மற்றும் ெமூகக்காவஹை 

தமம்படுத்துேல் ஆகியே பற்றி விவாதிக்க உள்ளேர். மிஷன் மூைம் உருவாக்கப்பட்ட திட்டங்களில் 

NPM போகுப்பின் ஒரு பமகா டி பதிப்பு பவளியிடப்படும். 

 ஹமக்தரா மிஷன்களில் அவர்களின் பங்களிப்புக்காகவும், பெயல்படுத்ேப்படக்கூடிய திட்டங்களின் 

பவற்றிகரமாக ேயாரிப்புக்காகவும் 09 அதிகாரிகளுக்கு NPM விருதுகள் வழங்கப்படும். 

 BPRDன் NPM பிரிவு நாட்டின் பாதுகாப்பு பஹடகஹள உள்நாட்டு பாதுகாப்பிற்கு ஒரு பயனுள்ள 

கருவியாக மாற்றும் முயற்சியாகும். 

 NPM இன் கட்டஹளக்கு, 8 ஹமக்தரா மிஷன்கள் BPRD இன் கீழ் தவஹை பெய்கின்றே. BPRD 

ஆண்டுதோறும் தேசிய தபாலீஸ் மிஷன் மாநாடு நடத்துகிறது. 

2. Rashtriya Kamdhenu Aayog (RKA] எேற்காக அஹமக்கப்படுகிறது? 

A] பசுக்கஹள தபணுேல் 

B] பசுக்கள் பாதுகாப்பு 

C] மாடுகள் கால்வழிமரபு 

D] தமற்கண்ட அஹேத்தும் 

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


Current Affairs           8th Feb 2019 

 

Winmeen.com                                 Page 2 of 7 

 பசுக்கள் மற்றும் அவற்றின் ெந்ேதிகளின் வளங்காப்பு, பாதுகாப்பு மற்றும் தமம்பாட்டிற்காக Rashtriya 

Kamdhenu Aayog(RKA] திட்டத்ஹே மத்திய அஹமச்ெரஹவ அங்கீகரித்துள்ளது. இது உள்நாட்டு 

மாட்டிேங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் பாதுகாப்பு உட்பட நாட்டில் உள்ள  கால்நஹடகளின் எண்ணிக்ஹக 

அதிகரிக்க வழிவகுக்கும். 

 இது கால்நஹட வளர்ப்புத் துஹறயின்  வளர்ச்சிஹயயும் உள்ளடக்கும். தமலும் பபண்கள்,சிறு மற்றும் 

குறு விவொயிகளுக்கும் நன்ஹம பயக்கும். RKA கால்நஹட, விைங்கு அறிவியல் அல்ைது 

தவளாண்ஹம பல்கஹைக்கழகம் அல்ைது மாடு, கரிம எரு, உயிரியல், முேலியேவற்றின் வளர்ப்பு 

துஹறயில் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள மத்திய அல்ைது மாநிை துஹறகள் அல்ைது 

நிறுவேங்களுடன் இஹணந்து பெயல்படும். 

 ராஸ்த்ரிய காமதேனு ஆதயாக் (RKA) பிப்.1 ஆம் தேதி 2019-20க்காே ஆண்டு பஜ்பெட்டில் 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

3. இந்தியாவில் ஆஹட நுகர்ஹவ ஆய்வு பெய்ய மத்திய அரசு எந்ே திட்டத்ஹே அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

[A] இந்தியா ஆஹட - India Apparel  

[B]  இந்தியா அளவு - India Size 

[C] இந்தியா தவடம் - India Attire  

[D] இந்தியா அைங்காரம் - India Outfit 

 ெமீபத்தில் ெவுளித்துஹற அஹமச்ெர் ஸ்மிரிதி இராணி மும்ஹபயில், India Size திட்டத்ஹே 

போடங்கிஹவத்ோர். இவ்வஹகயாே இந்திய வரைாற்றில் முேல் முஹறயாக பகாண்டுவரப்படும் 

திட்டமாகும். அபமரிக்கா,யுஹேட்டட் கிங்க்டம், பமக்ஸிதகா தபான்ற நாடுகளின் ேரத்துக்கு ெமமாே 

வரிஹெயில், பரடிதமட் ஆஹட போழிலில் ஒரு நிஹையாே உற்பத்திஹய ஏற்படுத்துவஹே 

தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்திய நுகர்தவார் அளவீடுகளுக்கு ஏற்ப ஒரு அளவு விளக்கப்படம் உருவாக்கப்படும். இத்திட்டம் 

ெவுளித்துஹற அஹமச்ெகத்ோல் இந்தியாவின் ஆஹட உற்பத்தியாளர்கள் ெங்கம்(CMAI) உடன் 

இஹணந்து தமற்பகாள்ளப்படுகிறது.தமலும் அஹமச்ெர் இந்தியாவின் ஆஹட நுகர்வு பற்றி ஒரு 

ஆய்விஹே பவளிட்டார்.  

 இந்ே ஆய்வின் அறிக்ஹக, ஜூஹை 2019 இல் பவளியீட்டிற்கு ேயாராகும். 
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 இந்ே திட்டத்தின் கீழ், ெராெரியாக இந்திய ஆஹட நுகர்தவார் அளவீடுகளின் மானிடவியல் ஆய்வு 

இந்தியா முழுவதும் தமற்பகாள்ளப்படும். 

 இந்ே ஆய்வு மும்ஹப, படல்லி, பென்ஹே, ஹைேராபாத், பகால்கத்ோ மற்றும் ஷில்ைாங் உள்ளிட்ட 

பல்தவறு நகரங்களில் பல்தவறுபட்ட வயதுஹடய சுமார் 25,000 நுகர்தவார்களிடம் நடத்ேப்பட உள்ளது. 

இந்ே நாட்டின் அஹேத்து முக்கிய பகுதிகஹளயும் அறிந்து பகாள்ள இந்து ஆய்வு உேவும். 

4. ெமீபத்தில் NATO உடன்படிக்ஹக ஒப்பந்ேத்தில் ஹகபயழுத்திட்ட நாடு எது? 

[A] தராமானியா  

[B] குதராஷியா  

[C] மாசிதடானியா  

[D] பகாதொவா 

 பிப். 6ம் தேதி, அபமரிக்கா ேஹைஹமயிைாே NATO கூட்டணியின் 30 வது உறுப்பிேராக 

தெருவேற்காே உடன்படிக்ஹக ஒப்பந்ேத்தில் மாசிதடானியா ஹகபயழுத்திட்டது. நுஹழவுத் 

ேகுதிகஹள ெந்திக்கும் அஹேத்து ஐதராப்பிய நாடுகளும் பிராந்திய கூட்டணியில் தெரைாம் எே ஒரு 

புதிய உறுப்பிேரின் நுஹழவு சுட்டிக்காட்டியது. இருப்பினும், மாஸ்தகா போடர்ந்து NATOவின் 

நிஹைப்பாட்ஹட போடர்ந்து எதிர்த்ேது. பால்கன் உறுப்பிேர்கஹள பகாண்டுவருவேன் மூைம், இந்ே 

பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பு குஹறமதிப்பிற்கு உட்படுவோக குற்றம் ொட்டியது. மாசிதடானியா-NATO 

ஒப்பந்ேம் கிரீஸுடோே ஒரு உடன்படிக்ஹகஹய பின்பற்றுகிறது. இேன்மூைம் மாசிதடானியாவின் 

பபயஹரப் பற்றிய 27 ஆண்டுகாை ெர்ச்ஹெ முடிவஹடகிறது. 

 உடன்படிக்ஹக இப்தபாது உறுப்பிேர் நாடுகளின் அரொங்கங்களால் உறுதிப்படுத்ேப்பட தவண்டும். 

மாசிதடானியா மற்றும் NATO அங்கத்ேவர் கிதரக்கத்திற்கும் இஹடயிைாே ஒப்பந்ேத்தின்படி 

மாசிதடானியா அேன் பபயஹர வடக்கு மெதடானியா குடியரசு எே மாற்ற ஒப்புக்பகாண்டது. 

5. 462 வது கந்தூரி திருவிழா 2019 எந்ே மாநிைத்தில் பகாண்டாடப்பட்டது? 

[A] ேமிழ்நாடு  

[B] ஆந்திரப் பிரதேெம் 

[C] தகரளா  
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[D] கர்நாடகம் 

 ேமிழ்நாட்டில், நாகூரில் உள்ள புகழ்பபற்ற முஸ்லீம் யாத்ரீக ஹமயமாே நாகூர் ேர்காவில், 462 வது 

ஆண்டு கந்தூரி திருவிழா 2019 துவங்கியது. 

 பிப். 6ஆம் தேதி புனிேக்பகாடியாேது ஊர்வைத்தில் பகாண்டுவரப்பட்டு 14 நாள் திருவிழா 

பகாண்டாட்டடம் பகாடிதயற்றத்துடன் போடங்கியது. கந்தூரி திருவிழா 16ஆம் நூற்றாண்டின் 

புனிேமாே ைஸ்ரத் ஹெயது ொஹுல் ைமீத் குவாடிர் வாலியின் இறந்ேதிேத்ஹே நிஹேவுகூரும் 

வஹகயில் நஹடபபறுகிறது. அவர் உத்திரப்பிரதேெத்தின் அைகாபத்தில் உள்ள மானிக்பூரிலிருந்து 

நாகூருக்கு இடம்பபயர்ந்து ேேது வாழ்நாஹள இங்கு கழித்ோர். பாரம்பரியத்தின் படி,ஐந்து 

பகாடிகளில் ஒரு பகாடி சிங்கப்பூரிலிருந்து  பகாண்டுவரப்பட்டோகும்.  

 விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாே ெந்ேேக்கூத்து பிப்.15ல் நஹடபபற உள்ளது. நாகூரில் பெயிண்ட் 

ஷாபுல் ைமீது ேர்கா 500 ஆண்டுகளுக்கு தமல் இயங்கி வருகிறது. 

 16 ஆம் நூற்றாண்டில் ேஞ்ொவூர் வந்திருந்ே பெயின்ட் ைர்ஷத் ஹெயது ொகுல் ைமீது, அப்தபாஹேய 

ேஞ்ொவூரின் மன்ேராே அச்சுோப்பா நாயக்கரின் தநாஹய குணப்படுத்திோர். அேற்கு அந்ே 

மன்ேர் நாகூரில் உள்ள புனிே நிைங்கஹள பரிொக வழங்கிோர். நாகூரில் பெயின்ட் ேேது வாழ்நாள் 

முழுவதிலும் ொதி,மேம் அல்ைது ெமய தவறுபாடின்றி அஹேத்து மனிேர்களுக்கும் உேவி பெய்து 

வாழ்க்ஹகஹய கழித்ோர். 

 6. ரிெர்வ் வங்கியின் 6 வது இரு-மாே நிதிக்பகாள்ஹக அறிக்ஹகயின் படி நடப்பு பரப்தபா விகிேம் என்ே? 

[A] 6.0%  

[B] 6.75% 

[C] 6.50% 

[D] 6.25% 

 ரிெர்வ் வங்கி கவர்ேர் ஷக்திகாந்ே ோஸ் ேஹைஹமயில், ஆறு உறுப்பிேர்கள் பகாண்ட 

நிதிக்பகாள்ஹக குழு (MPC), 2018-19ஆம் ஆண்டின் 6வது இருமாே நிதிக்பகாள்ஹகஹய அறிவித்ேது. 

அதில் பரப்தபா விகிேமாேது Liquidity Adjustment Facility(LAF) மூைம் 25 அடிப்பஹட புள்ளிகள் 

குஹறக்கப்பட்டு 6.50% லிருந்து 6.25% ஆக உள்ளது. 

 இஹேத்போடர்ந்து, ேஹைகீழ் பரப்தபா விகிேம் 6.0% ஆகவும் ெரிபெய்யப்பட்டுள்ளது. Marginal 

Standing Facility(MSF) விகிேம் மற்றும் வங்கி விகிேம் 6.5% ஆக ெரிபெய்யப்பட்டுள்ளது. MPC ேேது 
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இறுக்கமஹடந்ே பணவியல் பகாள்ஹக நிஹைப்பாட்டிலிருந்து நடுநிஹை கட்டுப்பாட்டுடன் பெயல்பட 

முடிவு பெய்துள்ளது. நுகர்தவார் விஹை குறியீட்படண்(CPI) பணவீக்கம் 4 ெேவீேமாக +/-2 ஏற்ற 

இறக்கத்துடன் நடுத்ேர காை இைக்ஹக அஹடவேற்காே தநாக்கத்துடன் இந்ே முடிவுகள் 

எடுக்கப்பட்டே. தமலும் 2020 நிதியாண்டிற்காே பபாருளாோர வளர்ச்சி விகிேம் 7.4% ஆகவும் 

கணித்துள்ளது. மத்திய புள்ளியியல் அலுவைகம்(CSO) மூைம் நடப்பு நிதியாண்டிைற்காே 

பபாருளாோர வளர்ச்சி விகிேத்ஹே 7.2 ெேவீேமாக மதிப்பிட்டிருந்ேது. 

 ரிெர்வ் வங்கியின் கவர்ேர் ஷக்திகந்ே ோஸ் நியமேத்திற்க்கு பின்னும், இஹடக்காை பட்பெட் 

ோக்கலுக்கு பின்னும் நடக்கும் முேல் நிக்பகாள்ஹக ஆய்வு இதுவாகும்.MPC இன் அடுத்ே கூட்டம் 

ஏப்ரல் 2 முேல் 4 வஹர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

7. ‘Parmanu Tech 2019’ நடந்ே இடம் எது? 

[A] கான்பூர்  

[B] நியூ படல்லி  

[C] உேய்பூர்  

[D] தடராடூன் 

 பிப். 6ம் தேதி நியூ படல்லியில் பவளிவிவகாரத்துஹற அஹமச்ெகம் மற்றும் அணுெக்தித்துஹற (DAE) 

ஆகியவற்றால் Parmanu Tech 2019’ மாநாடு ஏற்பாடு பெய்யப்பட்டது. 

 மாநாட்டில் அணுெக்தி மற்றும் கதிர்வீச்சு போழில்நுட்பங்கள் போடர்பாே பிரச்சிஹேகள் 

விவாதிக்கப்பட்டது. அணுெக்தி மற்றும் விண்பவளி விவகாரங்களுக்காே மத்திய அஹமச்ெர் டாக்டர் 

ஜிதேந்திர சிங் மாநாட்டில் முக்கிய உஹரயாற்றிோர். மாநாட்டின் குறிப்பிட்ட அமர்வுகளில் பின்வரும் 

ேஹைப்புகளின் கீழ் குழு விவாேங்கள் நஹடபபற்றே. 

1) Health care: Nuclear Medicine and Radiation therapy – Care to cure, 

2) Food Preservation, Agricultural & Industrial Applications: From farms to factories - Serving the 

National Cause மற்றும் 

3) Showcasing India’s capabilities in Nuclear Energy: Energy Security with environmental 

responsibility – the Onward March. 
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8. ஜீதரா பாட்டாலிட்டி காரிடார் [ZFC] ஐ துவங்கிய மாநிை அரசு எது? 

[A] பஞ்ொப் 

[B] அொம் 

[C] படல்லி 

[D] ஒடிொ 

 அரவிந்த் பகஜ்ரிவால் ேஹைஹமயிைாே நியூ படல்லி அரசு ெமீபத்தில் படல்லியின் ரிங்தராடு 

பவளிப்புறத்தில் அஹமந்துள்ள புராரி பெௌக் மற்றும் பால்ஸ்வா பெௌக் இஹடயில் நடக்கும் 

விபத்துக்கள் மற்றும் அேற்க்காே காரணங்கஹள ஆராய்வேற்காக ‘Zero Fatality Corridor’(ZFC] 

போடங்கியது. 

 ஹபைட் திட்டத்தின் தநாக்கம் இந்ே குறிப்பிட்ட நீளத்தில் நடக்கும் மரணங்கஹள குஹறப்போகும். 

இந்ே திட்டத்தின்படி, ஒரு புறம் பாேொரிகள் மற்றும் ஹெக்கிள் ஒட்டவீரர்கள் ெம்பந்ேப்பட்ட 

தமாேல்களுக்கும், மறுபுறம் கார்கள் மற்றும் கேரக வாகேங்கள் ஈடுபடும் தமாேல்களுக்கும் 

அறிவியல் ஆய்வுகள் நடத்ேப்படும். 

 இந்ே ஆய்வு SaveLIFE அறக்கட்டஹளயுடன் இஹணந்து நடத்ேப்படும். SaveLIFE அறக்கட்டஹள 

ொஹை பாதுகாப்புக்காக இயங்கிவரும் இைாப தநாக்கமற்ற அஹமப்பாகும். 

9. எந்ே நாடு சியாமீஸ் ெண்ஹட மீன்கஹள அேன் தேசிய நீர்வாழ் உயிரிேம் எே அதிகாரப்பூர்வமாக 

அறிவித்துள்ளது? 

[A] ோய்ைாந்து  

[B] இந்தோதேஷியா  

[C] வியட்நாம்  

[D] மதைசியா 

 ோய்ைாந்து நாடு சியாமீஸ் ெண்ஹட மீன்கஹள அேன் தேசிய நீர்வாழ் உயிரிேமாக அறிவித்துள்ளது. 

இது வளங்காப்பு முயற்சிகள் மற்றும் வர்த்ேக இேப்பபருக்கம் ஆகியவற்ஹற அதிகரிக்க பயன்படும். 
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 தமற்கில் பீட்டா மீன் எே அறியப்படுகிறது. நீருக்கடியில் அேன் வண்ணங்கஹள மாற்றும் உடல் 

அஹமப்புக்கும், பன்னிறம் பகாண்ட வாலுக்காகவும் பெயற்ஹக நீர்நிஹையங்களில் இந்ே மீன் 

பிரபைமாக உள்ளது. இது 1939 ஆம் ஆண்டில் ோய்ைாந்தில் சியாம் எே பபயரிடப்பட்ட இேன் பஹழய 

ேஹைமுஹறகளின் நிஹேவுகஹள பகாண்டு வருகிறது. 

 குழந்ஹேபருவ விஹளயாட்டுகளில் மீன் விற்பஹே பெய்யப்பட்டு, விஹளயாட்டுக்கு 

பயன்படுத்ேப்பட்டே. சியாமீஸ் ெண்ஹட மீன் IUCN ஆல் ஆபத்ோே இேமாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.  

 ோய்ைாந்தின் அதிகாரப்பூர்வ தேசிய விைங்கு யாஹே ஆகும். 

10. அருணாச்ெை பிரதேெத்தின் எந்ே வஹக பழங்குடியிேரால் 52 வது பூரி பூட் தயாதைா பண்டிஹக 

பகாண்டாடப்பட்டது? 

[A] சிங்தபா  

[B] மிஷ்மி  

[C] நியிஷி  

[D] அபத்ேனி 

 அருணாச்ெை பிரதேெத்தின் நியிஷி பழங்குடியிேரால் ெமீபத்தில் 52 வது பூரி பூட் தயாதைா திருவிழா 

பகாண்டாடப்பட்டது. ஒவ்பவாரு வருடமும் பிப்ரவரி மாேத்தில், வெந்ே காைத்ஹேயும், பவற்றிகரமாே 

அறுவஹடஹயயும் வரதவற்பேற்காக இந்ே விழா நடத்ேப்படுகிறது. இந்ே திருவிழாவின் தபாது, 

புனிேமாே ஆவியாேவர் மக்கஹள பரிசுத்ேப்படுத்தும்படி அஹழக்கப்படுவார். 

 இது ேவிர, எந்ே ஒரு அபாயகரமாே தநாய்களின் ொத்தியத்ஹே அோவது மரண தநாய்கஹள 

அகற்றும் பெழிப்புக்காே பவகுெே பிரார்த்ேஹே இதுவாகும். இங்தக முக்கியமாே அம்ெம் 

என்ேபவன்றால் ொதி,ெமயம்,வயது மற்றும் பாலியல் ேஹடகஹள கடந்து மக்கள் ேரும் பபரும் 

ஆேரதவ ஆகும். இஹளஞர்கள் இப்பண்டிஹகஹய முன்பேடுப்பேற்கு, ெடங்குகஹள நிகழ்த்தும் நிபு 

(பூொரி) களின் வழிநடத்ஹேயாகும். 

 இந்ே விழாவில் சூரிய ஒளி, கிரகங்கள், மகத்ோே ஆறுகள், ோவரங்கள் மற்றும் விைங்கிேங்கள் 

பற்றி தபசும் ஒரு கீேம் உள்ளது. சூரியஹே சுற்றும் மற்ற தகாள்களுடன் இஹணந்து சுழன்று 

பகாண்டிருக்கும் பூமிஹய பற்றிய வரிகளும் இந்ே கீேத்தில் இடம் பபற்றுள்ளது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) 2019 ரஞ்சி க ோப்பைபை வென்ற அணி எது?  

A] விதர்ைோ 

B] வ ௌரோஷ்டிரோ  

C] ெங் ோளம்  

D] ரயில்கெ அணி 

 பிப் 7 அன்று நோக்பூர் விதர்ைோ கிரிக்வ ட்  ங்  பைதோனத்தில் நபைவைற்ற 2019 ரஞ்சி க ோப்பையின் 

இறுதிைோட்ைத்தில்  வுரோஸ்டிரோபெ 78 ரன் ள் வித்திைோ த்தில் கதோற் டித்து விதர்ைோ வதோைர்ந்து 

2ெது முபறைோ  க ோப்பைபை வென்றது.  

 இதன்மூலம் விதர்ைோ அணி வதோைர்ந்து இரண்ைோெது முபறைோ  க ோப்பைபை வெல்லும் 6ெது 

அணி என்ற வைருபைபை அபைகிறது. 

2) வைண் ளுக் ோன 9ெது சீனிைர் கதசிை ஹோக்கி  ோம்பிைன்ஷிப் 2019 நபைவைற்ற இைம் எது? 

A] ைோல ோட் 

B] ஹி ோர் 

C] வெய்ப்பூர் 

D] நியூ வைல்லி 

 பிப் 8ஆம் கததி அன்று ஹரிைோனோவின் ஹி ோரில் வைண் ளுக் ோன 9ெது சீனிைர் ஹோக்கி கதசிை 

 ோம்பிைன்ஷிப் துெங்கிைது. உச்  நட் த்திர வீரர் ள் அெரெர் வ ோந்த ைோநிலத்திற் ோ  

விபளைோடுெர். A பிரிவின் முதல் கைோட்டியில் RSPB ைற்றும் ஹோக்கி ரோெஸ்தோன் அணி ள் 

கைோதவுள்ளன. 

 11 நோட் ள் நபைவைறும் இத்வதோைரில் 20 அணி ள் ைங்க ற் வுள்ளன. A,B,C,D ஆகிை பிரிவு ளில் 

முதல் 2 இைங் பள பிடிக்கும் அணி ள் பிப் 15 நபைவைறவுள்ள  ோலிறுதிக்கு தகுதி வைறும். 

அபரயிறுதி ைற்றும் இறுதி ஆட்ைங் ள் முபறகை பிப். 17, 18 கததி ளில் நபைவைறவுள்ளன. 
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3) குபறந்த ைந்து ளில் 50 ரன் பள  ைந்த இந்திை கிரிக்வ ட் வீரோங் பன ைோர்? 

A] ஹர்ைன்பிரீத்  வுர் 

B] ஸ்மிரிதி ைந்தனோ 

C] எக்தோ பிஸ்த் 

D] நோ ரோென் நிரஞ் னோ 

 பிப் 6 அன்று வெல்லிங்ைன் பைதோனத்தில் நியூசிலோந்துக்கு எதிரோன முதல் டி20 கைோட்டியில் 

இந்திைோவின் துெக்  வீரோங் பன ஸ்மிருதி ைந்தனோ 24 ைந்து ளில் அபர தத்பத  ைந்து  ோதபன 

ைபைத்தோர். 

 இதற்கு முன் 2018ம் ஆண்டு மும்பையில் இங்கிலோந்துக்கு எதிரோ  அெர் அடித்த அபர தகை இந்திை 

வீரோங் பன ஒருெரின் விபரெோன டி20  ர்ெகத  அபர தைோகும். இப்கைோது அந்த  ோதபனபை 

அெகர முறிைடித்துள்ளோர். 

 ஸ்மிருதி ைந்தோனோ 58 ைற்றும் வெமிைோ கரோட்ரிக்ஸ் 39 என அடித்திருந்தும் இந்திை அணி 19.1 

ஓெர் ளில் 136 ரன் ளுக்கு சுருண்ைது. 

 நியூசிலோந்து ை ளிர் அணி முதல் டி20 கைோட்டியில் இந்திை ை ளிர் அணிபை 23 ரன் ள் 

வித்திைோ த்தில் கதோற் டித்தது.  ர்ெகத  ை ளிர் கிரிக்வ ட்டில் விபரெோன அபர தம் அடித்தெர் 

நியூசிலோந்தின் க ோப்பி டிபென் ஆெோர். இெர் 2015ஆம் ஆண்டு இந்திைோவுக்கு எதிரோ  18 ைந்து ளில் 

அபர தம் விளோசியிருக்கிறோர். 

4) Robert Bosch Center for Data Science and Artificial Intelligence (RBC-DSAI) எந்த IIT இல் 

நிறுெப்ைட்டுள்ளது? 

A] IIT ைதரோஸ் 

B] IIT  ோன்பூர் 

C] IIT  ரக்பூர் 

D] IIT ைோம்கை 
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 The Robert Bosch Center for Data Science and Artificial Intelligence (RBC-DSAI),  மூ  நலனுக் ோன 

அறிவிைல்  ண்டுபிடிப்பு பள கைம்ைடுத்தும் கநோக்கில் IIT ைதரோஸில் துெங் ப்ைட்ைது.  

 RBC-DSAI ஆழ்ந்த  ற்றல்,   ற்றலில் ெலுவூட்ைல்,பிபைை ைகுப்ைோய்வு,புரிந்துவ ோள்ளக்கூடிை 

இைந்திர  ற்றல்,வைோபைன் விழிப்புைர்வு கைோன்ற AI ைற்றும் தரவு விஞ்ஞோனத்தின் ைல 

ைகுதி ளில் அடிப்ைபை ஆரோய்ச்சி பள கைற்வ ோள்ளும்.  

 IIT ைதரோஸ் வெர்ைனியின் BOSCH நிறுெனத்துைன் இபைத்து இம்பைைத்பத திறந்தது. BOSCH 

நிறுெறம் இம்பைைத்திற் ோ  அடுத்த 5 ஆண்டு ளில் 20 க ோடி(25 லட் ம் யூகரோஸ்) ெபர வ லவிை 

உள்ளது. 

5) 2019 அவைரிக்  க ம்ைர்ஸ்  ர்ெகத  IP குறியீட்டில் இந்திைோவின் தரம் என்ன? 

A] 52 

B] 14 

C] 36 

D] 43 

 US Champers of commerce-ன் உல ளோவிை  ண்டுபிடிப்பு வ ோள்ப  பைைம் (GIPC)  மீைத்தில் தனது 

2019ம் ஆண்டிற் ோன  ர்ெகத  IP குறியீட்பை வெளியிட்ைது. இதில் 50 வைோருளோதோரங் ளில் இந்திைோ 

வ ன்ற ஆண்பை விை 8 இைங் ள் முன்கனறி 36ெது இைத்பத பிடித்தது. 

 இந்த முன்கனற்றம் உள்நோட்டு வதோழில் முபனகெோருக்கும், அந்நிை முதலீட்ைோளர் ளுக்கும் ஒத்த 

புதுபைைோன சூழபல உருெோக்  இந்திை வ ோள்ப  ெகுப்ைோளர் ளோல் வ ைல்ைடுத்தப்ைட்ை 

முக்கிைைோன சீர்திருத்தங் பள பிரதிைலிக்கிறது. இந்த அறிக்ப  முள்ளோர்ந்த சிக் ல் ளிலும் 

 ெனம் வ லுத்துகிறது. 

 இந்த அறிக்ப யில், உரிைம் ெழங்குதல் ைற்றும் வதோழில்நுட்ை ைறிைோற்றத்தில் உள்ள தபை ள், 

 ட்ைோைைோன ைதிகெற்ற கதபெ ள், உயிர்-ைருந்து ளின் IP ைோது ோப்புக் ோ  ெபரைறுக் ப்ைட்ை 

 ட்ைபைப்பு ள்,  ர்ெகத  தரத்திற்கு வெளிகை  ோப்புரிபை கதபெ ள், நீண்ை ோல முன்நிைந்தபன 

எதிர்ப்பு நைெடிக்ப  ள் ைற்றும் முன்னர் ைைன்ைடுத்தப்ைட்ை ெணி  ைற்றும் அெ ரம் அல்லோத 

சூழ்நிபல ளில்  ட்ைோை உரிைம் ஆகிைபெ இந்திைோவின் முக்கிை பிரச்சிபன ள் என 

குறிப்பிட்டுள்ளோர். 
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  ோப்புரிபை, ெர்த்த  முத்திபர, ைதிப்புரிபை ைற்றும் ெணி  இர சிைங் ளின் ைோது ோப்பு 

உள்ளைக்கிை 45 குறியீடு பள அடிப்ைபைைோ  வ ோண்கை இத்தரெரிப  தைோர்வ ய்ைப்ைடுகிறது. 

6) India Heritage Walk Festival (IHWF-2019)  ஹபீடிைோெோல் எந்த  ர்ெகத  அபைப்புைன் இபைந்து 

நைத்தப்ைட்ைது? 

A] ILO 

B] UNESCO 

C] UNICEF 

D] FAO 

 பிப் 2ம் கததி முதல் ஒரு ைோதத்திற்கு இந்திைோவின் 37 ந ரங் ளில் 2ெது இந்திை ைோரம்ைரிை நபை 

விழோ (IHWF-2019) நபைவைறவுள்ளது. இவ்விழோபெ  ஹபீடிைோ நிறுெனம் UNESCO வுைன் இபைந்து 

நைத்துகிறது. National Mineral Development Corporation (NMDC) இவ்விழோபெ ஆதரிக்கிறது. 

 இந்த திருவிழோ ெரலோற்றில் கூறப்ைடும் ைபறக் ப்ைட்ை  ற் பள  ண்டுபிடிக்  ெழிெகுக்கிறது. 

இந்திைோவின் உறுதிைோன ைற்றும் உறுதிைற்ற ைோரம்ைரிைத்தின் ைல்கெறு அம் ங் பள அணுகுெகத 

இவ்விழோவின் பிரதோன கநோக் ைோகும். 

 87 ைரபு ெழி ளிலும், 100 க்கும் கைற்ைட்ை தை ள நி ழ்வு ளிலும், இந்த நி ழ்ெோனது, இந்திைோவின் 

 லோச் ோரக்  ளஞ்சிைத்பத ஆரோய்ெதுைன், அருங் ோட்சிை ங் ள், ெரலோற்று முக்கிைத்துெம் 

ெோய்ந்த நிபனவுச்சின்னங் ள், இைற்ப  ெனப்புபைை நிலங் ள், உைர்ந்த உைவு ளுக் ோ  

அறிைப்ைடும் இைங் ள் ைற்றும் வைண் ள்  ோர்ந்த த ெல் ளில் கெரூன்றி இருக்கும் இைங் ள் 

கைோன்றெற்றிலும்  ெனம் வ லுத்துகிறது. 

 இம்முபற,  ஹபீடிைோ 40க்கும் கைற்ைட்ை உள்ளூர் ைங் ோளர் ளுைன் இபைந்து இந்திைோ  லோச் ோர 

நபை விழோபெ நைத்தி ெருகிறது. அெர் ள் க ரளோவின் ெரலோற்று அருங் ோட்சிை ம், வ ோச்சி 

வஹரிகைஜ் திட்ைம், 

 INTACH ஸ்ரீந ர் அத்திைோைம், ஆர்ட் வைக ோ மும்பை, கைெோர் ைஹோரோைோ  அறக் ட்ைபள ைற்றும் 

ஆக்ஸ்கைோர்டு புக்ஸ்கைோர் ஆகிைெற்பற உள்ளைக்கி உள்ளனர். 

7) 2019 ஆசிை LPG ைோநோட்டின்  ருப்வைோருள் என்ன? 
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A] LPG – Safe for Life 

B] LPG – Energy for Life 

C] LPG – Spirit for Life 

D] LPG – Reliable for Life 

 இரண்ைோம் ஆசிை LPG ைோநோடு 2019 நியூ வைல்லியில் LPG – Energy for Life என்ற  ருப்வைோருளுைன் 

நபைவைற்றது. 

 இந்த ைோநோடு World LPG Association (WLPGA) ஆல் Indian oil, ஹிந்துஸ்தோன் வைட்கரோலிைம் ைற்றும் 

ைோரத் வைட்கரோலிைம் கைோன்ற இந்திை வைோதுத்துபற எண்வைய் நிறுெனங் ளுைன் (OMCs) 

இபைந்து நைத்தப்ைட்ைது. 

 ைத்திை அபைச் ர் தர்கைந்திர பிரதோன் இந்திைோ உலகிகலகை இரண்ைோெது மி ப்வைரிை LPG 

இறக்குைதி வ ய்யும் நோைோ  ெளர்ந்துள்ளது எனக்கூறினோர். இதற்கு முக்கிை  ோரைம் ைோரம்ைரிை 

எரிவைோருள் ளோன ைரக் ட்பை ள் ைற்றும் ைோட்டு  ோைங் ளுக்கு ைதிலோ  அரசு LPG ஐ ைோற்று 

எரிவைோருளோ  தருெது  எனக்குறிப்பிட்ைோர். 

  ைந்த ஐந்து ஆண்டு ளில் LPG இறக்குைதி 12.5% அதி ரித்து, 2018-19 ஆம் ஆண்டு 12 மில்லிைன் 

வைட்ரிக் ைன் பள (13 மில்லிைன் ைன்) வதோட்ைது. 

 ஆ கெ, LPG இறக்குைதிபை வைோறுத்தெபர, இந்திைோ ெப்ைோபன  ைந்து 2 ெது இைத்பத 

வைற்றுள்ளது. ப னோ முதலிைத்தில் உள்ளது.  வுதி அகரபிைோ,  த்தோர், ஐக்கிை அரபு அமீர ம், குபெத் 

ைற்றும் ஈரோன் கைோன்ற நோடு ளில் இருந்து இந்திைோ LPG இறக்குைதி வ ய்கிறது. 

 இந்த ைோநோடு மூலம் உல ளோவிை LPG வதோழில்துபறக்கு வதோழில் கைம்ைோட்டு மு ெர், வதோண்டு 

நிறுெனங் ள் ைற்றும் இலோை கநோக் ற்ற நிறுெனங் ளுைன்  லந்துபரைோடும் ெோய்ப்பு கிபைத்தது. 

8) அண்பையில் வ ய்தி ளில் வெளிைோன Dard ஆரிை ைழங்குடியினர், எந்த ைோநிலம்/யூனிைன் 

பிரகத ம்-ஐ க ர்ந்தது? 

A] அருைோச் ல பிரகத ம்  

B] ெம்மு  ோஷ்மீர் 

C] ெோர்க் ண்ட்  
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D] இைோச் ல பிரகத ம் 

 ெம்மு  ோஷ்மீரின் லைோக் ைகுதியில் Dard ஆரிை ைழங்குடி ைக் ள் அெர் ளின் தோரோளைோன ஆபை 

ைழக் ெழக் ளுக்கு பு ழ்வைற்றெர் ள். ஆனோல்  லோச் ோர ைரபு  ோரைங் ளோல் அலங் ோர 

ஆபை பள துடிப்ைோ  பெக்  கைோரோடி ெருகின்றனர். 

  மீைத்தில் வைல்லியில் நைந்த 2019 ைோர்ட் ஆரிை விழோவில் (Aryan Utsav), இவ்விைைத்தில் ைத்திை அரசு 

 டுபைைோன தபலயீடு ள் வ ய்யும்ைடி ைோர்ட் ஆரிைர் ள் க ோரிக்ப  விடுத்துள்ளனர். ஆரிைர் ளின் 

உைர்ந்த  லோச் ோரம் 'Pure Aryan Race' ன் ெம் ோெளி ளோல் ைட்டுகை  ோக் ப்ைடும் நம்ைப்ைடுகிறது. 

இப்கைோது அது விபரெோன நவீனைைைோக் ல், இைம்வைைர்தல் ைற்றும் ைதைோற்றம் கைோன்றெற்றோல் 

அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளோகியுள்ளது. தோர்ட் ஆரிைர் ள் கல,  ோர்கில் ைோெட்ைங் ளில் உள்ள தஹோ, 

ஹனு, பீைோ, தர்சிக் ைற்றும்  ர்க ோன் கிரோைங் ளில் ெோழ்கின்றனர். 

 அந்த கிரோைங் ள் இபைந்து ஆரிை ைள்ளத்தோக்கு என அபழக் ப்ைடுகிறது. 

 இந்த ைகுதியில் உள்ள ைக் ள் ஒத்த உைல்அம் ங் ள்,  மூ  ெோழ்க்ப , இன  லோச் ோரம் ைற்றும் 

வைோழியிைபல வ ோண்டுள்ளனர். 

 Brokpas ைற்றும் லைோக் ஆரிைர் ள்  அவலக் ோண்ைரின் ரோணுெப் ைபை வீரர் ளோய் இருந்ததோ  ைல 

ஆரோய்ச்சிைோளர் ள் நம்புகின்றனர். இெர் ள் 2000 ஆண்டு ளுக்கு முன்பு இப்ைகுதிக்கு ெந்ததோ  

கூறப்ைடுகிறது. Dard எனும் ெோர்த்பத 'Daradas’ எனும்  ைஸ்கிருத ெோர்த்பதயில் இருந்து 

பிரிக் ைட்ைதோகும். 

9)  ல் த்தோ உைர்நீதி ைன்றத்தின் தற் ோலி  கிபள தீர்ப்ைோைம் கைற்கு ெங் த்தின் எந்த ைோெட்ைத்தில் 

அபைக் ப்ைை உள்ளது? 

A] ைோல்ைோ 

B] ஹூக்ளி  

C] ைோர்ஜிலிங் 

D] ெல்பைகுரி 

  மீைத்தில் ைத்திை அபைச் ரபெ  ல் த்தோ உைர்நீதிைன்றத்தின் தற் ோலி  கிபள தீர்ப்ைோைம் 

கைற்குெங் த்தின்  ெல்பைகுரி ைோெட்ைத்தில் நிறுெ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

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


Current Affairs           9th 10th Feb 2019 

 

Winmeen.com                                 Page 7 of 8 

 ைோர்ஜிலிங்,  லிம்கைோக், ெல்பைகுரி ைற்றும் கூச் வை ோர் ஆகிை நோன்கு ைோெட்ைங் ளில் உள்ள 

ெழக்கு பள இந்த தீர்ப்ைோைம் நைத்தும். இந்த முடிவுக்கு பின் 1988ல் நைந்த  ல் த்தோ உைர்நீதிைன்ற 

 ந்திப்பில் கைோைப்ைட்ை ஒப்ைந்தம் உள்ளது. ைத்திை அபைச் ரபெயும் ஜீன் 2006 இல் அதற்கு ஒப்புதல் 

அளித்தது. 

 தற் ோலி  கிபள தீர்ப்ைோைம் என்ைது நீதிைன்றத்திற்கு வதோபலதூரத்தில் இருக்கும் குறிப்பிட்ை 

ைோெட்ைங் ளுக்கு ைட்டுகை ஆகும். ஆனோல் நிரந்தர தீர்ப்ைோைம் கைோல அதி  ெழக்கு பள எடுத்து 

நைத்த ைோட்ைோர் ள். 

 இந்திைோவின் ைழபை ெோய்ந்த உைர்நீதிைன்றம்  ல் த்தோ உைர் நீதிைன்றம் ஆகும். இது கைற்கு ெங்  

ைோநிலத்திலும், அந்தைோன் ைற்றும் நிக்க ோைோர் தீவு ள் ஒன்றிை ைகுதியிலும்  ட்ை அதி ோரம் 

வ ோண்ைது. உைர் நீதிைன்ற  ட்டிைத்தின் ெடிெபைப்பு துணி ைண்ைைத்பத அடிப்ைபைைோ க் 

வ ோண்ைது, வைல்ஜிைத்தில் Ypres ஆகும். 

10) இந்திை  ைற்ைபையின் எந்த கைோர்  ப்ைல் ைன்னோட்டு  ைல் ோர் ையிற்சி '‘Cutlass Express 2019' -ல் 

ைங்க ற்றது? 

A] INS தல்ெோர்  

B] INS த்ரிசுல் 

C] INS ட்பர ண்ட் 

D] INS தர் ோஷ் 

 INS ட்பர ண்ட் (F51), இந்திை  ைற்ைபையின் ஒரு தல்ெோர் ெகுப்பு கைோர்க் ப்ைல், ைன்னோட்டு  ைல் 

ையிற்சிைோன 8ெது 'Cutlass Express 2019'ல் ைங்க ற்றது. 

 INS ட்பரக் ண்ட் க ப்ைன் ஸ்ரீனிெோ ன் ைடுல்லோெோல் தபலபையில் இைக் ப்ைட்ைது. 

 ோற்று,கைற்ைரப்பு ைற்றும் நிலப்ைரப்பு ஆகிை மூன்று ைரிைோைங் ளிலும் ெரும் ஆைத்து பள 

 ணிக்கும் ெப யில்  ட்ைபைக் ப்ைட்டுள்ளது. டிஜிைவுட்டி, வைோ ோம்பிக் ைற்றும் வ ய்வ ல்ஸ் ஆகிை 

இைங் ளில் இப்ையிற்சி 27 ெனெரி முதல் 06 பிப்ரெரி ெபர நபைவைற்றது. 

  ட்ைத்தின் அைலோக் த் திறபன கைம்ைடுத்துதல், பிரோந்திை ைோது ோப்பு ைற்றும் ைங்க ற்கும் 

நோடு ளின் இரோணுெப் ைபை ளுக்கு இபையிலோன வ ைல்திறன் கைம்ைடுத்துதல் ஆகிைபெ 

இப்ையிற்சியின் கநோக் ைோகும். 
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  னைோ, வ ோகைோகரோஸ், டிஜிைவுட்டி, பிரோன்ஸ், இந்திைோ, வ ன்ைோ, ைை ோஸ் ர், வைோரிஷிைஸ், 

வைோ ோம்பிக், கைோர்ச்சு ள், வ ய்ச் ல்ஸ், க ோைோலிைோ, தன் ோனிைோ, வநோதர்லோந்து ைற்றும் அவைரிக் ோ 

ஆகிை 15 நோடு ள் இப்ையிற்சியில்  லந்து வ ோண்ைன. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) கீழ்காணும் சர்வதேச நிறுவனங்களில் எது சமீபத்தில் அணு ஆயுேங்களுக்கான முற்றிலுமான 

ேடைடை விதித்ேது? 

A] Red cross 

B] UNESCO 

C] UNSC 

D] Interpol 

 கைந்ே பிப்ரவரி மாேம் எட்ைாம் தேதி ரரட்கிராஸ் அடமப்பானது அணு ஆயுேங்கள் ேடைடை 

முற்றிலுமாக விதித்ேது. அனு ஆயுேங்களினால் ஏற்படும் தீடமகடை பற்றிை விழிப்புணர்டவ the 

international committee of the Red cross and the international federation of Red cross and red 

crescent society உைன் இடணந்து நைத்திைது. 

 Intermediate range nuclear forces treaty 1987  இேடன அரமரிக்கா மற்றும் ரஷ்ைா நீக்கிைடே 

ரோைர்ந்து அடமக்கப்பட்ைதே notonukes.org எனும் பிரச்சார அடமப்பு ஆகும். 

 ஐக்கிை நாடுகள் சடபைால் இைற்றப்பட்ை அணு ஆயுேங்களுக்கு எதிரான ஒப்பந்ேத்தில் 

ேங்களுடைை நாடுகடை டகரைழுத்திைச் ரசய்வதே இந்ே பிரச்சாரத்தின் முக்கிை தநாக்கமாகும். 

 இதுவடரயிலும் 70 நாடுகள் இந்ே ஒப்பந்ேத்தில் டகரைழுத்திட்டு 21 நாடுகள் அடே அமல்படுத்ேவும் 

ரசய்துள்ைது. 

2) சமீபத்தில் காலமான ஆஸ்கர் விருதுக்கு பரிந்துடர ரசய்ைப்பட்ை ஆல்பர்ட் பின்தன எந்ே நாட்டைச் 

தசர்ந்ேவர்? 

A] பிரான்ஸ்  

B] இங்கிலாந்து  

C] ரெர்மனி  

D] இத்ோலி  

 ஆஸ்கர் விருதுக்கு பரிந்துடர ரசய்ைப்பட்ை நடிகரான ஆல்பர்ட் பின்தன 82 வைோனவர். இவர் கைந்ே 
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 7 பிப்ரவரி 2019 ஆம் நாள் லண்ைனில் காலமானார். இதுவடரயிலும் ஐந்து முடற ஆஸ்கர் விருதுக்கு 

பரிந்துடரக்கப்பட்ைார் ஆவார்.  

 இவர் ேனது வாழ்க்டகடை ராைல் தசக்ஸ்பிைர் கம்ரபனி என்னும் நிறுவனத்திலிருந்து 

ரோைங்கினார். இவரது குறிப்பிைத்ேக்க கோபாத்திரங்கடை  Saturday night and Sunday morning -

1960, Tom Jones -1963, two for the road -1967, Scrooge- 1970, Annie 1982,  the dresser -1983, miller's 

crossing -1990 தபான்ற பைங்களில் காணலாம். 

3) ரெரமி லால்ரின்ங்கா (Jeremy Lalrinnunga) எந்ே விடைைாட்டு துடறடை தசர்ந்ேவர்? 

A] குத்துச்சண்டை  

B] ஜூதைா  

C] பளுதூக்குேல்  

D] மல்யுத்ேம் 

 பளுதூக்கும் வீரா் ரெரமி லால்ரிங்கா மிதசாரம் மாநிலத்டே தசர்ந்ேவர். 67 கிதலா எடை ஆண்கள் 

பிரிவில் ரவள்ளிப் பேக்கத்டே ரவன்றுள்ைார் மற்றும் ோய்லாந்தில் நடைரபற்ற சர்வதேச 

பளுதூக்கும் சாம்பிைன்ஷிப் தபாட்டியில் (EGAT cup)இந்திைாவின் இரண்ைாவது ரமைடல 

ரவன்றுள்ைார். 

 இவர் 136 கிதலா ஸ்நாட்ச்  பிரிவிலும் 157 கிதலா கிளீன் பிரிவிலும் ரமாத்ேமாக 288 கிதலா  எடை 

பிரிவிலும் பங்தகற்றுள்ைார். 

 இேற்கு முன்னோக உலக சாம்பிைன் சாய்க்தகாம் மீராபாய்  ரபண்கள் 48 கிதலா எடை பிரிவில் ேங்கப் 

பேக்கத்டே ரவன்றுள்ைார் ரமாத்ேமாக இவர் 192 கிதலாடவ தூக்கி உள்ைார். 

4) Let's talk on air: conversation with radio presenter என்ற நூலின் ஆசிரிைர் ைார்? 

A] ஹிருஷிக்தக கண்ணன்  

B] அமீன் சைனி  

C] அனுராக் பாண்தை  

D] ராதகஷ் ஆனந்த் பக்ஷி 
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 ராதகஷ் ஆனந்த் பக்ஷி எழுதிை let's talk on air: conversation with radio presenter என்ற நூல் 

வாரனாலி வழங்கலுக்கு ஒரு குறிப்பிைத்ேக்க உடரைாக இருக்கிறது. 

 இந்ேப் புத்ேகத்தில் வாரனாலி துடறடை சார்ந்ே 14 முக்கிை  பிரபலங்களின் வாழ்க்டக குறிப்புகடை 

கூறுகிறது. 

 இதில் அமீன் சைானி முேல் நம்டம மகிழ்வித்து வரும் ேற்தபாது உள்ை  ஆர்.தெ (RJ)கடை பற்றிை 

குறிப்புகளும் இதில் அைங்கியுள்ைது. 

 இப்புத்ேகத்தில் அமீன் சைானி, யூனிஸ்கான், தராகிணி, மம்ோ சிங்,  அனுராக் பிக்சர் பாண்தை மற்றும் 

அன்தமால் பற்றிை குறிப்புகளும் உள்ைது. 

 இப்புத்ேகத்தில் ரவளிச்சத்திற்கு வராே ஆர்.தெ கடையும் அவர்கைது வாழ்க்டக பற்றிை 

குறிப்புகளும்  அைங்கியுள்ைது. 

 இந்ே புத்ேகத்டே ரபன்குயின் ராண்ைம் ஹவுஸ் என்ற நிறுவனம் வருகிற  உலக வாரனாலி தினமான 

பிப்ரவரி 13-ஆம் தேதி மும்டபயில் ரவளியிை உள்ைது. 

5) மத்திை விடைைாட்டுத் துடற ரசைலராக புதிோக நிைமிக்கப்பட்ைவர் ைார்?  

A] ராகுல் பட்நகர் 

B] ராோ ஷ்ைாம் ஜூலானிைா 

C] விதனாத் சகாய்  

D] ப்ரீேம் குமார் 

 1985 மத்திைப்பிரதேச பிரிவு அதிகாரிைான ராதேஷ்ைாம் ஜுலானிைா புதிை மத்திை விடைைாட்டு 

துடற ரசைலராக நிைமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

 இவருக்கு முன் ராகுல்  பட்நகர் ரசைலராக பணிைாற்றினார். ேற்தபாது இவர் பஞ்சாைத்து ராஜ் 

அடமச்சகத்தில் பணிைாற்றி வருகிறார். இேற்கு முன் பட்னாகர் டைரக்ைர் ரெனரல் ஆஃப் 

ஸ்தபார்ட்ஸ் அத்ோரிட்டி ஆப் இந்திைா, இன்ைர்தநஷனல் anti-doping ஏரென்சி ேடலவராகவும் 

பணிைாற்றி உள்ைார். இவருடைை பேவிக் காலத்தின்தபாது மத்திை நிதியின் மூலமாக  IIM Rohtak 

MBA Sports management ரோைங்கிைது. 
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 தமலும் இவர் பேவிக்காலத்தின்தபாது விடைைாட்டுத்துடற அடமச்சகம் சார்பாக நைத்ேப்பட்ை 

தநஷனல் ஸ்தபார்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி, தகதலா இந்திைா யூத் தகம்ஸ், hockey world cup புவதனஸ்வர் 

மற்றும் உலக ரபண்கள் குத்துச்சண்டை சாம்பிைன்ஷிப் புதுடில்லி நடைரபற்றது குறிப்பிைத்ேக்கது. 

6) பிரான்ஸ் நாட்டின்  உைர்ந்ே குடிமகனுக்கான விருடே ரபற்ற புனிே ேந்டே பிரான்காய்ஸ் லாதபார்டு 

எந்ே மாநிலத்டேச் தசர்ந்ேவர்? 

A] தமற்கு வங்காைம்  

B] அஸ்ஸாம்  

C] தகாவா  

D] மகாராஷ்டிரா 

 தமற்கு வங்காைத்டேச் தசர்ந்ே 92 வைோன புனிே ேந்டே பிரான்காய்ஸ் லாதபார்டு  

மாற்றுத்திறனாளி குழந்டேகள் மீது இவர் ஆற்றிை தசடவயின் காரணமாக பிரான்ஸ் நாட்டின் மிக 

உைரிை உைரிை விருோன Legion of honour  ரபற்றுள்ைார். 

 பிரரஞ்சு நாட்டை பூர்வீகமாகக் ரகாண்ை இவருக்கு இந்திை குடியுரிடம வழங்கப்பட்டிருந்ேது. இதே 

மாநிலத்டேச் தசர்ந்ே சத்ைஜித் ராய் மற்றும் ரசௌமித்ரா சாட்ைர்ஜி இவர்கடை ரோைர்ந்து மூன்றாவது 

முடறைாக இவருக்கு இந்ே விருது வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

7) கீழ்க்காணும் விலங்குகளில் எது பதிமூன்றாவது cop of the convention on the conservation of 

migratory species of wild animals மாநாட்டின் சின்னமாகும்? 

A] great hornbill 

B] yellow footed green pigeon 

C] Indian roller 

D] Great Indian bustard 

 இந்ே மாநாடு வருகிற 15 - 22 பிப்ரவரி 2020 ஆம் ஆண்டு குெராத்தில் உள்ை காந்தி நகரில் நடைரபற 

இருக்கிறது. 
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 இந்ே மாநாட்டுக்கான சின்னமாக great indian bustard என்ற விலங்டக இந்திை அரசு 

அறிவித்துள்ைது. 

 இது ஐக்கிை நாடுகள் சுற்றுச்சூழல் முகடம united nations environment programme கீழ் நிறுவப்பட்ை 

சுற்றுச்சூழல் ஒப்பந்ேம் ஆகும். 

 இதில் 129 பங்குோரர்களும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களும் ேன்னார்வத் ரோண்டு நிறுவனங்களும் 

பங்கு ரபறுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 இைம்ரபைரும்விலங்குகடை பாதுகாக்கும் விேமாக அடமக்கப்பட்ைதே இந்ே மாநாடு ஆகும் இேன் 

முக்கிை தநாக்கம் இைம்ரபைரும் விலங்கினங்கடை பாதுகாப்பதே ஆகும். 

8) National Deworming Day - தேசிை குைல் புழு நீக்க தினம் இந்திைாவில் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

A] பிப்ரவரி 10  

B] பிப்ரவரி 11  

C] பிப்ரவரி 9  

D] பிப்ரவரி 8 

 தேசிை குைல் புழு நீக்க தினம், மத்திை சுகாோர மற்றும் குடும்ப நலத்துடற அடமச்சகத்தின் ஒரு 

முைற்சிைாகும். இேன் தநாக்கம் இந்திைாவில் உள்ை அடனத்து குழந்டேகளும் குைற் புழு ோக்கம்  

இல்லாமல் ஆதராக்கிைமான வாழ்க்டகடை வாழ வழி வகுப்பதே ஆகும். 

 இந்ே தினம் ஒவ்ரவாரு ஆண்டும் பிப்ரவரி மாேம் பத்ோம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது. அங்கன்வாடி 

மற்றும் பள்ளி ரசல்லும் குழந்டேகள் குைற்புழு இன்றி ஆதராக்கிைமான வாழ்க்டக வாழ்வது இேன் 

தநாக்கமாகும். 

 எட்ைாவது முடறைாக கைந்ே பிப்ரவரி மாேம் எட்ைாம் தேதி மத்திை சுகாோர மற்றும் குடும்ப நலத்துடற 

அடமச்சகம் குழந்டேகளிடைதை குைற்புழு தசாேடன ரசய்ேது. இதில் அங்கன்வாடி மற்றும் பள்ளி 

ரசல்லும்  ஒன்று முேல் 19 வைதுடைை குழந்டேகளுக்கு albendazole tablets என்னும் 

மாத்திடரகடை வழங்கிைது. 

 உலக சுகாோர நிறுவனம் அறிக்டகயின்படி இந்திைாவில் 14 வைதுக்கு உட்பட்ைவர்களில் 64 சேவீேம் 

தபருக்கு  Soil transmitted Helminths (STH) என்ற ரோற்று தநாய் பரவும் வாய்ப்பு உள்ைோக 
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ரேரிவிக்கிறது. இந்ே எட்ைாவது முடறயில் 24 தகாடி குழந்டேகள் மற்றும் பதின்பருவத்தினருக்கு 

தசாேடன ரசய்து மாத்திடரகள் வழங்கப்பட்ைது. 

9) எந்ே அண்டை நாடு இந்திைாவுைன்  குடிடமப் பணிைாைர்கள் பயிற்சிக்கு   ஒப்பந்ேம் ரசய்துள்ைது? 

A] தநபாள்  

B] பங்கைாதேஷ்  

C] பூட்ைான்  

D] மிைான்மார் 

 அடுத்ே ஆறு வருைங்களுக்கு பங்கைாதேடஷ தசர்ந்ே 1800 குடிடம பணி அதிகாரிகளுக்கு இந்திைா 

(National centre for good governance) நல்லாட்சிக்கான தேசிை டமைத்தில் பயிற்சி வழங்குவோக 

ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 

 இவர்களுக்கு மின் ஆளுடம மற்றும் தசடவ வழங்குேல், மின் சார்ந்ே ரகாள்டக மற்றும் 

நடைமுடறப்படுத்துேல், ரோழில்நுட்பத் துடற, நகர தமம்பாட்டுத் திட்ைம், நகர வடிவடமப்பு, ஒழுக்க 

ரநறிமுடறகள் தபான்ற தபான்றவற்றில் பயிற்சி அளிக்கப்படும். இது இரண்ைாவது முடறைாக 

இந்திைா மற்றும் பங்கைாதேஷ் இடைதை டகரைழுத்திைப்பட்ை ஒப்பந்ேம் ஆகும். முேல் முடறைாக 

ஐந்து வருைங்களுக்கு முன்னால் 1500 பங்கைாதேடஷச் தசர்ந்ே குடிடமப்பணி அதிகாரிகளுக்கு 

இந்திைாவில் பயிற்சி வழங்கப்பட்ைது. 

 இந்ே நல்லாட்சிக்கான தேசிை டமைமானது இந்திை அரசின் கீழ் இைங்கும் ேன்னாட்சி நிறுவனம் 

ஆகும் இேன் ேடலடம அலுவலகம் புது தில்லியில் அடமந்துள்ைது நல்லாட்சிக்கான 

ரகாள்டககடை வகுப்பதில் இந்ே நிறுவனம் முக்கிை பங்கு வகிக்கிறது. 

10) கீழ்க்காணும் எந்ே நிறுவனத்தில் மத்திை அடமச்சகமானது  அடனத்து நிதி தசடவகடையும் 

ஒழுங்குபடுத்துவேற்கான ஒருங்கிடணந்ே அதிகாரத்டே அடமக்க ஒப்புேல் வழங்கி உள்ைது? 

A] RBI 

B] SEBI 

C] IFSC 

D] IRDAI 
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 IFSC மதசாோ 2019ன் படி மத்திை அடமச்சகம் அடனத்து நிதி தசடவகடையும் 

ஒழுங்குபடுத்துவேற்கான ஒருங்கிடணந்ே அதிகாரத்டே ஐஎஃப்எஸ்சி (IFSC) அடமக்க ஒப்புேல் 

வழங்கி உள்ைது.  

 இேன் மூலம் பைனாளிகளுக்கு உலகத்ேரம் வாய்ந்ே தசடவடை வழங்க இைலும். தமலும் இது 

இந்திைாவிலுள்ை பிற IFSC நிறுவனங்களின் வைர்ச்சிக்கு ஒரு உந்துேலாக அடமயும். 

 ேற்தபாது வங்கி தசடவ, மூல முேலீடு மற்றும் காப்பீடு தபான்றவற்டற RBI, SEBI and IRDAI முடறதை 

பராமரித்து வருகிறது. ஆனால் தமம்படுத்ேப்பட்ை  IFSC ஆனது உலகத்ேரம் வாய்ந்ே லண்ைன் மற்றும் 

சிங்கப்பூரில் உள்ை வணிக நிறுவனங்களுக்கு நிகரானோக அடமயும். 

 இேன்மூலம் இந்திை நிறுவனங்கள் எளிோக உலகைாவிை வணிக வர்த்ேகச் சந்டேகளில் இைம் ரபற 

இைலும். இந்திைாவின் குெராத், காந்தி நகரில் கிப்ட் சிட்டி என்னும் இைத்தில் முேல் ஐஎஃப்எஸ்சி 

நிறுவப்பட்டு உள்ைது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) இரண்டாவது ASEAN இந்திய இளைஞர்கள் மாநாடு 2019 எங்கக நளடபெற்றது? 

A] புகே  

B] பகௌஹாத்தி  

C] ளஹதராொத் 

D] பெய்ப்பூர் 

 இரண்டாவது ASEAN இந்திய இளைஞர்கள் மாநாடு 2019 கவுகாத்தி அசாமில் 03-06 பிப்ரவரி 2019 ல்  

நளடபெற்றது. இதன் கருப்பொருள் "இளைப்பு பகாள்ளககய வைங்களை ெகிர்வதற்காே வழி" - 

“Connectivity is the pathway to shared prosperity”. இவ்விழாவிளே இந்தியா ெவுண்கடஷன், 

மத்திய பவளியுறவுத் துளற அளமச்சகம், அசாம் மாநில அரசு இளைந்து நடத்தியது. 

 இதில் புரூகே, கம்கொடியா, இந்கதாகேசியா, லாகவா  ெமகலசியா,மியன்மார், பிலிப்ளென்ஸ், 

சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து, வியட்நாம் கொன்ற நாடுகளில் இருந்து நூற்றுக்கைக்காே இைம் 

ெங்ககற்ொைர்கள் ெங்கு பெற்றேர். 

 ASEAN நாடுகளுக்கு இளடகயயாே ெரஸ்ெர ஒத்துளழப்ளெ ெலப் ெடுத்துவகத இந்த மாநாட்டின் 

கநாக்கமாகும். இவ்வாறு இந்த 2019 மாநாடு பவவ்கவறு நாடுகளுக்கு இளடகய ஆே சமூக-கலாச்சார 

ெரிமாற்றங்களை பசய்துபகாள்ளும்கொது ென்முகத்தன்ளம சகிப்புத்தன்ளம ஆகியவற்ளற 

ெலப்ெடுத்தும். 

2) கீழ்க்காணும் விதிகளில் எந்த விதியின் அடிப்ெளடயில் "வங்கிகள் கட்டுப்ொட்டு சட்டம் 1949"ஐ 

மீறியதற்காக SBI வங்கிக்கு RBI வங்கி ஒரு ககாடி ரூொய் அெராதம் விதித்தது? 

A] பிரிவு 35a 

B] பிரிவு 44a 

C] பிரிவு 47a 

D] பிரிவு 49a 

 "வங்கிகள் கட்டுப்ொட்டு சட்டம் 1949" அடிப்ெளடயில் RBI வங்கிக்கு இவ்விதிளய தவறும் பிற 

வங்கிகளின் மீது நடவடிக்ளக எடுக்க உரிளம உள்ைது. இதன் அடிப்ெளடயில்  SBI  வங்கி தேது 
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கடோளியின் ெைப்ெரிவர்த்தளேயின் கநாக்கத்ளத கண்காணிக்க தவறியதால் SBI வங்கி மீது RBI 

வங்கி ஒரு ககாடி ரூொய் அெராதம் விதித்தது. எனினும் SBI வங்கி தேது கடோளியின் 

விவரங்களையும் கடன் பதாளகளயயும் கூற மறுத்துவிட்டது. 

3) சமீெத்தில் RBI வங்கியாேது பிளேயற்ற விவசாய கடன் வரம்ளெ ஒரு லட்ச ரூொயில் இருந்து 

எத்தளே ரூொயாக உயர்த்தியது? 

A] 1.4 லட்சம்  

B] 1.5 லட்சம்  

C] 1.6 லட்சம்  

D] 1.7 லட்சம் 

 சமீெத்தில் ஆர்பிஐ வங்கி ஒரு லட்சம் ரூொயில் இருந்து 1.6 லட்சம் ரூொயாக பிளையற்ற விவசாய 

கடன் வரம்ளெ அதிகரித்துள்ைது. இதன் மூலம் சிறு மற்றும் விளிம்பு நிளல விவசாயிகளும் அளமப்பு 

சார்ந்த கடன் பெற்று ெயேளடய முடியும். ஒரு லட்ச ரூொய் வரம்பு 2010 ஆம் ஆண்டு 

அறிவிக்கப்ெட்டது. 

 இத்தளகய கடனுதவி திட்டத்தில் உள்ை குளறொடுகளை அறிவதற்கும் அளத களைவதற்கும் ஒரு 

உள்கட்டளமப்பு குழுளவ அளமக்குமாறு RBI வங்கி ெரிந்துளர பசய்துள்ைது. 2019 ஆம் ஆண்டு 

நிதிநிளல அறிக்ளகயின் ெடி இந்திய அரசாங்கம் பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் திட்டத்ளத 

அறிமுகப்ெடுத்தி உள்ைது இதன் மூலம் சிறு மற்றும் விளிம்புநிளல விவசாயிகளின் வருமாேத்ளத 

உறுதி பசய்கிறது. 

 இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் 2 பஹக்கடர் விவசாய நிலங்களை ளவத்திருக்கும் விவசாய 

குடும்ெங்களுக்கு ஆண்டுகதாறும் 6,000 ரூொய் மூன்று தவளைகைாக (₹2000)   ெயோளிகளின் 

வங்கிக் கைக்கில் இந்திய அரசாங்கத்தால் வரவு ளவக்கப்ெடும். 

4) உலக ெருப்பு திேம் முதல் முளறயாக எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்ெட்டது? 

A] பிப்ரவரி 11  

B] பிப்ரவரி 9  

C] பிப்ரவரி 8  
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D] பிப்ரவரி 10 

 ெருப்புகளை உைவில் கசர்த்துக் பகாள்வதால் ஏற்ெடும் நன்ளமகளை ெற்றிய விழிப்புைர்ளவ 

ஏற்ெடுத்தும் விதமாக பிப்ரவரி 10ஆம் கததி முதல் முளறயாக உலக ெருப்பு திேம் அனுசரிக்கப்ெட்டது. 

ெருப்பு வளககள் முற்றிலும் உலர்ந்தளவயாக முடிச்சு வளக தாவரத்ளத கசர்ந்தது. 

 ெட்டாணி, உலர்ந்த பீன்ஸ், துவரம் ெருப்பு ஆகியளவ நாம் அன்றாடம் வாழ்வில் அதிகம் 

ெயன்ெடுத்தும் ெருப்பு வளககள் ஆகும். ெச்ளச ெட்டாணியும் ெச்ளச பீன்சும் ெருப்பு வளககளை 

சாராது, அளவ ெச்ளசக் காய்கறி வளககளை கசரும். 

 2016ஆம் ஆண்டில் நளடபெற்ற FAO வின் சர்வகதச ெருப்பு ஆண்டு பிரச்சாரத்தின்  பவற்றிளயத் 

பதாடர்ந்து 2018 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சளெயால் பிப்ரவரி 10 உலக ெருப்பு திேமாக 

அறிவிக்கப்ெட்டது. 

5) “Law, Justice and Judicial Power – Justice P N Bhagwati’s Approach”  

"சட்டம், நீதி, நீதித்துளறயின் சக்தி - நீதியரசர் பி என் ெகவதியின் அணுகுமுளற" என்ற நூலின் ஆசிரியர் 

யார்? 

A] மூல்சந்த் சர்மா 

B] ரூகெந்தர் சூரி 

C] சசி தரூர் 

D] கசாலி பசாராப்ஜி 

 'சட்டம், நீதி, நீதித்துளறயின் சக்தி- நீதியரசர் பி என் ெகவதியின் அணுகுமுளற' என்ற நூளல 

கெராசிரியர் டாக்டர் மூல்சந்த் சர்மா எழுதிோர். இதளே புதுபடல்லியில் நளடபெற்ற விழாவில் உச்ச 

நீதிமன்ற தளலளம நீதிெதி ரஞ்சன் ககாகாய் அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக பவளியிட்டார். 

 இப்புத்தகத்தின் முதல் பிரதிளய குடியரசுத் தளலவர் ராம்நாத் ககாவிந்த் பெற்றுக்பகாண்டார். பி என் 

ெகவதி இந்தியாவின் 'பொதுநல வழக்கின் தந்ளத' எே அளழக்கப்ெடுகிறார். 

 பி என் ெகவதி அவர்கள் நீதித் துளறக்கு ஆற்றிய ெங்குகளை சிறப்பிக்கும் விதமாகவும் அவரது 

வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்ப்புகளை கொற்றும் விதமாகவும் இப்புத்தகத்தில் 24 கட்டுளரகள் இடம் 

பெற்றுள்ைது. 
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6) கீழ்காணும் மாவட்டங்களில் உத்தரகண்டின் எந்த மாவட்டத்தில் 'இமாலயன் கமகங்கள் ஆய்வகம்' [ 

Himalayan Cloud Observatory] அளமந்துள்ைது? 

A] ெககஸ்வர் 

B] பித்கதாராகர்க் 

C] படஹ்ரி கார்வால் 

D] ருத்ர பிரயாக் 

 ஹிமாலயன் ெகுதியில் ஏற்ெடும் கமகங்களின் பவடிப்புகளை கண்காணிப்ெதற்காக உத்தரகாண்ட் 

மாநிலத்தில் உள்ை  படஹ்ரி கார்வால் மாவட்டத்தின்  SRT வைாகம் - சம்ொ என்னும் இடத்தில் 

'ஹிமாலயன் கமகங்கள் ஆய்வகம்' சமீெத்தில் அளமக்கப்ெட்டது. 

 இது இந்தியாவின் இரண்டாவது  கமகங்கள் ஆய்வகம். இதளே இந்திய அறிவியல் மற்றும் 

பதாழில்நுட்ெ துளற (IST) மற்றும் இந்திய பதாழில்நுட்ெக் கழகம்(IIT) ,கான்பூர் இளைந்து ெணியில் 

ஈடுெடுகிறது. உத்தரகாண்ட் மற்றும் இமாலயன் கொன்ற மளலப் பிரகதசங்களில் கமகபவடிப்பு 

அடிக்கடி நளடபெறும் நிகழ்வாகும். இதோல் ெல உயிரிழப்புகள் ஏற்ெடுகிறது இதளே முன்கூட்டிகய 

கண்காணிப்ெதற்காக ஏற்ெடுத்தப் ெட்டகத இந்த ஆய்வகம். 

 இந்தக் ஆய்வகம் தற்கொது ஆறு மாதங்களுக்காே ஆய்வறிக்ளகளய கசாதளே முளறயில் தயார் 

பசய்து உள்ைது. இதன் பிறகு   நடக்கவிருக்கும் கமகபவடிப்புகளை முன்கூட்டிகய ஆராய்ந்து உயிர் 

மற்றும் பொருள் இழப்புகளை குளறக்கும் நடவடிக்ளகயில் இந்த ஆய்வகம் ஈடுெடும். 

7) கீழ்க்காணும் நாடுகளில் எது இந்தி பமாழிளய மூன்றாவது அதிகாரப்பூர்வமாே  பமாழியாக 

நீதிமன்றங்களில் அறிவித்துள்ைது? 

A] ஈரான்  

B] UAE  

C] சவுதி அகரபியா  

D] ஓமன் 

 அரபி, ஆங்கிலத்ளத பதாடர்ந்து  நீதிமன்றங்களில் மூன்றாவது அதிகாரப்பூர்வமாே பமாழியாக 

ஹிந்திளய அபுதாபி நீதித்துளற சமீெத்தில் அறிவித்துள்ைது. 
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 இதன்மூலம் இந்தி பமாழிளய மட்டுகம அறிந்தவர்கள்  நீதித்துளறளய எளிதாக அணுக முடிவகதாடு 

மட்டுமின்றி அவர்களின் உரிளமகள், கடளமகள், வழக்குத் பதாடரும் முளற கொன்றவற்ளற 

தளடயில்லாமல் அறிந்து பகாள்ை இயலும்.கருத்துக்கணிப்பில் 3.3 மில்லியன் இந்தியர்கள்  ஐக்கிய 

அமீரகத்தில் வசிப்ெதாக கூறுகிறது.  

 இவர்களில் பெரும்ொலாகோர் ப்ளூ கலர் பதாழிலாளிகள் எே அறியப்ெடுகிறார்கள். இது மிகவும் 

ொராட்டுக்குரிய நடவடிக்ளக ஆகும். இந்த முன்பேடுப்பு அமீரகத்தின் சகிப்புத்தன்ளம காை 

ஆண்டின் ஒரு மணி மகுடம் ஆகும். 

8) கீழ்க்காணும் நகரங்களில் எங்கக ெதின்மூன்றாவது சர்வகதச எண்பைய் மற்றும் எரிவாயு மாநாடு 

PETROTECH 2019 நளடபெற்றது? 

A] கிகரட்டர் பநாய்டா 

B] கடராடூன் 

C] சிம்லா  

D] கொொல் 

 உத்தரப்பிரகதசத்தில் உள்ை கிகரட்டர் பநாய்டா என்னும் நகரத்தில் பிப்ரவரி 11ஆம் கததி 13 ஆவது 

சர்வகதச எண்பைய் மற்றும் எரிவாயு மாநாடு PETROTECH-2019 நளடபெற்றது இதளே பிரதம 

மந்திரி நகரந்திர கமாடி அவர்கள் பதாடங்கி ளவத்தார். 

 இதளே மத்திய பெட்கராலிய மற்றும் இயற்ளக எரிவாயு அளமச்சகம் தளலளமகயற்று நடத்தியது. 

இது  இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒரு முளற கூடும் மாநாடு ஆகும்.  

 3 நாட்கள் நளடபெற்ற இந்த மாநாட்டில் இந்திய எண்பைய் மற்றும் இயற்ளக எரிவாயு துளறயில் 

உள்ை முதலீட்டுக்காே வாய்ப்புகளையும் துளறயின் முன்கேற்றங்களையும் பவளிப்ெடுத்தும் 

விதமாக அளமந்தது. நட்பு நாடுகளை கசர்ந்த 95 ஆற்றல் அளமச்சர்களும் 70 நாடுகளைச் கசர்ந்த 7 

ஆயிரத்துக்கும் கமற்ெட்ட ெங்ககற்ொைர்களும் இந்த மாநாட்டில் ெங்கு பெற்றேர். 

9) எந்த நாட்டின் பிரதமர் ஐக்கிய ஆப்பிரிக்கா சளெயின் தளலவராக கதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டுள்ைார்? 

A) சாம்பியா  

B) எகிப்து 

C) பதன் ஆப்பிரிக்கா 
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D) எத்திகயாப்பியா 

 எத்திகயாப்பியாவில் நளடபெற்ற மாநாட்டில்  எகிப்திய பிரதமர் அப்தல் ப்தா எல் சிசி  Abdel-Fattah el-

Sissi  ஆப்பிரிக்கா ஐக்கிய சளெயின் தளலவராக கதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டுள்ைார். 

 rwanda வின் பிரதமராே ொல் கஹாகம ளவ பதாடர்ந்து எகிப்திய பிரதமர் ஆப்பிரிக்க சளெயின் 

தளலவராக கதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டுள்ைார். 

 எகிப்து நாட்ளடச் கசர்ந்த ஒருவர் 2002ஆம் ஆண்டு நிறுவப்ெட்ட  ஐக்கிய ஆப்பிரிக்கா சளெயின் 

தளலவராக கதர்ந்பதடுக்கப்ெடுவது இதுகவ முதல் முளறயாகும்.  

 இதில் ஆப்பிரிக்க கண்டத்ளதச் கசர்ந்த 55 நாடுகள் உறுப்பிேராக இருக்கிறது.ஆப்பிரிக்க 

நாடுகளுக்கும் ஆப்பிரிக்கர்களுக்கும் இளடகய ஆே ஒற்றுளமளய உறுதிப்ெடுத்தும் விதமாக 

பதாடங்கப்ெட்டகத இந்த அளமப்ொகும். 

 அரபி, ஆங்கிலம், பிபரஞ்சு, கொர்ச்சுகீஸ் மற்றும் பிற ஆப்பிரிக்க பமாழிகள் இந்த சளெயின் பிரதாே 

பமாழிகைாகும். 

 இந்தச் சளெயின் அதிகாரத்துக்கு உட்ெட்டு அளமதி மற்றும் ொதுகாப்புத் துளறயும் ொன்-ஆப்பிரிக்கன் 

ொராளுமன்றமும் இயங்குகிறது. 

10) சமீெத்தில் பசய்திகளில் கெசப்ெட்ட திக்கிெந்தி அரங்கம் (Dikkibandi Stadium) கீழ்காணும் எந்த 

மாநிலத்தில் அளமந்துள்ைது? 

A] நாகாலாந்து  

B] திரிபுரா  

C] கமகாலயா  

D] அருைாச்சல் பிரகதஷ் 

 மக்கைளவ சொநாயகர் பூர்ைா சங்கமா அவர்களின் நிளேவாக டுராடவுனில் உள்ை திக்கிெந்தி 

அரங்கத்ளத பெயர் மாற்றம் பசய்ய கமகாலய அளமச்சகம் முடிவு பசய்துள்ைது. இதற்கு கமகாலயா 

முதலளமச்சர் ககான்ராட் சங்கமா ஒப்புதல் அளித்துள்ைார். 

 பூர்ைா சங்கமா கமகாலயாவின் முன்ோள் முதலளமச்சர் ஆவார். இவர் டுரா டவுனில் இருந்து ெல 

முளற மக்கைளவக்குத் கதர்ந்பதடுக்கப் ெட்டுள்ைார். 

 ககான்ராட் சங்கமா மற்றும் கெம்ஸ் சங்கமா இருவரும் பூர்ைா சங்கமா அவர்களின் மகன்கள் ஆவர். 
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 திக்கிெந்தி அரங்கத்ளத MP அரங்கம் என்றும் அளழப்ொர்கள். கமலும் கமகாலயா அரசாங்கம் 

மவ்லாய்- மவ்ராவிலிருந்து மதன் கநாக்கிச் பசல்லும் சாளலக்கு புனிதர் பதரசா அவர்களின் 

பெயரிட முடிவு பசய்துள்ைது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) எம். ஆர். எப் சேலன்ஜ் பட்டத்தை வென்ற முைல் வபண் டிதைெர் சேமி ேட்விக், எந்ை நாட்தட 

சேர்ந்ைெர்? 

A] அவெரிக்கா  

B] இங்கிலாந்து  

C] பிைான்ஸ் 

D] வபல்ஜியம் 

 பிப் 2019 வேன்தையில் இங்கிலாந்தை சேர்ந்ை சேமீன் ேட்விக் உலகிசலசய MRF சேலன்ஞ் 

சகாப்தபதய வென்ற முைல் வபண்ெணி என்ற ோைதைதய பதடத்ைார். இெர் இறுதி சுற்றில் 

மூன்று வெற்றிகதை வபற்று இருந்ைார்.  

 2015ம் ஆண்டில் பிரிட்டிஷ் GT ோம்பியன்ஷிப் வென்ற முைல் வபண் ெற்றும் அந்ை சகாப்தபதய 

வெள்ளும் இைம் வீைர் என்ற வபருதெகளும் இெதைசய ோரும். 

2) கைடிய சினிொ ெற்றும் வைாதலக்காட்சி அகாடமியின் ொழ்நாள் ோைதையாைர் விருது (LTA) வபற்ற 

இந்திய திதைப்பட இயக்குைர் யார்? 

A] மீைா நாயர் 

B] ஷ்யாம் வபனிகல் 

C] தீபா செஹ்ைா 

D] ெணிைத்ைம் 

 கைடிய சினிொ ெற்றும் வைாதலக்காட்சி  அகாடமியின் (ACCT) ொழ்நாள் ோைதையாைர் விருது 

புகழ்வபற்ற இந்திய-கைடிய திதைப்பட இயக்குநைாை தீபா செத்ைாவிற்கு ெழங்கப்பட உள்ைது. இெர் 

Elements Trilogy — Fire (1996), 1947 Earth (1999) and Water (2005) சபான்ற புகழ்வபற்ற படங்கதை 

இயக்கியுள்ைார். 

 வெஹ்ைாவின் "Earth" சிறந்ை அண்தடவொழி திதைப்படத்திற்காை அகாடமி விருதுக்கு 

அதிகாைப்பூர்ெ நுதழவு திதைப்படொக இந்தியாொல் ேெர்ப்பிக்கப்பட்டது. "Water" திதைப்படம் 
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சிறந்ை அண்தடவொழி திதைப்படத்திற்காை அகாடமி விருதுக்கு அதிகாைப்பூர்ெ நுதழவு 

திதைப்படொக கைடாொல் ேெர்ப்பிக்கப்பட்டது.. 

 "Earth" ஆஸ்கார் விருதுக்கு பரிந்துதைக்கப்பட்ட முைல் திதைப்படம் ஆகும். 

 கைடிய திதைப்படங்கள், ஆங்கில வொழி வைாடர்கள் ெற்றும் டிஜிட்டல் மீடியா ையாரிப்புகளில் 

திறதெயாைெர்கதை கண்டறிந்து சிறப்பிக்க ACCT நிறுெைம் கைடிய திதை விருதுகள் விழாதெ 

நடத்துகிறது.  

 செ 2012ல், செத்ைா நிகழ்ச்சி கதலகளில் கைடாவின் மிக உயர்ந்ை வகௌைெொை கெர்ைர் வேைைலின் 

நடிப்பு கதலகளில் ொழ்நாள் கதலத்துெ ோைதைக்காை விருது வபற்றார். 

3) உலக அைோங்க உச்சி ொநாடு (WGS-2019) எந்ை நகைத்தில் நதடவபற்றது? 

A] நியூ வடல்லி 

B] துபாய் 

C] பாரிஸ் 

D] லண்டன் 

 உலகநாடுகள் அதைத்திலும் மிகவும் வெற்றிகைொை எதிர்காலத்தை உருொக்க பிப்.10 அன்று 7ெது 

உலக அைோங்க உச்சி ொநாடு துபாயின் ெடிைட் ஜிசெரியாவில் நதடவபற்றது. 

 3 நாள் ொநாடு துதை ேைாதிபதி ெற்றும் துபாயின் ஆட்சியாைைாை சேக் வொஹெட் பின் ைஷீத் 

ஆைைவில் நதடவபற்றது. வைாழில்நுட்ப எதிர்காலம், ொழ்க்தக ெற்றும் ொழ்க்தக ைைத்தின் 

எதிர்காலம், சுற்றுச்சூழல் ெற்றும் காலநிதல ொற்றம்,  கல்வி ெற்றும் வைாழிலாைர் ேந்தை,ெர்த்ைகம் 

ெற்றும் ேர்ெசைே ஒத்துதழப்பு,  ேமூகங்கள்,அைசியலதெப்புகள், அைோங்கங்கள் ெற்றும் 

ேமூகங்களுக்கிதடயிலாை ைகெல் வைாடர்பு ஆகிய 7 ைதலப்புகளில் இம்ொநாடு நதடவபறுகிறது. 

 ஆட்சி ைதலெர்கள்,ெந்திரிகள் ெற்றும் வைாழில் ைதலெர்கள் எை 140 நாடுகளிலிருந்து சுொர் 4000 

சபர் இம்ொநாட்டில் கலந்து வகாண்டைர். 

 அைசு, எதிர்காலொைம், வைாழில்நுட்பம் ெற்றும் கண்டுபிடிப்பு ஆகியெற்றின் குறுக்கீட்டில் ஒரு அறிவு 

பரிொற்ற ைைொக இந்ை உச்சி ொநாடு இருந்ைது. இது வகாள்தக ெகுப்பாைர்கள், ெல்லுநர்கள் ெற்றும் 

ெனிைெை முன்சைற்றத்தில் முன்சைாடிகளுக்கு ஒரு சிறந்ை ைதலதெ சிந்ைதைகளுக்காை 

ைைொக வேயல்படுகிறது. 

 எதிர்கால ேொல்கதை ேொளிக்க பதடப்பாற்றதல ஊக்குவிப்பக்கும் ெதகயில் புதுதெகள், சிறந்ை 

நதடமுதறகள் ெற்றும் அறிொர்ந்ை தீர்வுகதை இந்ை ொநாடு காட்சிப்படுத்துகிறது. 
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4) 2019 International Day of Women and Girls in Science - ன் தெயக்கருத்து என்ை? 

A] Transforming the World: Parity for All 

B] Investment in Women and Girls in Science for Inclusive Green Growth 

C] Gender Equality and Parity in Science for Peace and Development 

D] Women’s participation in policy-making processes 

 ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ைெரி ொைம் 11 ஆம் சைதி, அறிவியலில் ெகளிர் ெற்றும் வபண் 

குழந்தைகளின் பங்களிப்தப ஊக்கப்படுத்ை International Day of Women and Girls in Science 

வகாண்டாடப்படுகிறது. 

 அறிவியல் ெற்றும் வைாழில்நுட்ப ேமுைாயங்களில் வபண்களும், வபண் குழந்தைகளும் முக்கிய 

பங்தகக் வகாண்டிருப்பசைாடு, அெர்கைது பங்களிப்பு பலொக இருக்க செண்டும் என்பைற்காகசெ 

இந்ை நாள் வகாண்டாடப்படுகிறது. 2019ஆம் ஆண்டில் இந்ை திைத்தின் தெயக்கருத்து "Investment 

in Women and Girls in Science for Inclusive Green Growth” ஆகும். 

5) ‘AMAN 19’, பன்ைாட்டு கடல் பயிற்சி எந்ை நாட்டில் நடத்ைப்பட்டது? 

A] பாகிஸ்ைான்  

B] இந்தியா 

C] இலங்தக 

D] மியான்ெர் 

 பிப்.8 அன்று 'AMAN 19' என்ற பன்ைாட்டு கடல் பயிற்சி பாகிஸ்ைானின் கைாச்சி நகைத்தில் உள்ை பாக் 

கப்பற்பதட துதறமுகத்தில் துெங்கியது. இைன் முழக்கம் “Together for Peace” ஆகும். 

 பாகிஸ்ைான் உள்ளிட்ட 46 நாடுகளின் வகாடிகள் ஏற்றப்பட்டது. பாக்கிஸ்ைான் கடற்பதடயின் வீைர்கள் 

அணிெகுப்பு நடத்திைர். 

 பயிற்சிக்காை முக்கிய சநாக்கம் அதைத்து நாடுகளின் கடல்ோர் கருத்துக்கள் ெற்றும் வேயல்திறன் 

கலாச்ோைங்கதை புரிந்து வகாள்ெைற்காை ஒரு ென்றத்தை உருொக்குெதுடன், கடலில் வபாதுொை 

அச்சுறுத்ைல்கதை எதிர்த்து சபாைாடுெைற்காை ெழிகதை ெகுப்பைாகும். 

 கடல்ோர் ஒத்துதழப்தப ெைர்ப்பது, பிைாந்திய ெற்றும் உலகைாவிய நிதலத்ைன்தெக்கு 

பாதுகாப்பாை கடல் சூழதல ஊக்குவித்ைல், 
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 ெனிைர்களின் வபாதுொை பாைம்பரிொை ேமுத்திைங்கதை பாதுகாத்ைல் ஆகியதெ இப்பயிற்சியின் 

சநாக்கொகும். 

6) மீடியா யூனிட்களின் முைல் ெருடாந்திை ொநாட்தட எந்ை அதெச்ேகம் ஏற்பாடு வேய்ைது? 

A] ைகெல் ெற்றும் ஒளிபைப்பு அதெச்ேகம்  

B] ெனிை ெை செம்பாட்டு அதெச்ேகம்  

C] அறிவியல் ெற்றும் வைாழில்நுட்ப அதெச்ேகம்  

D] மின்ைணு அதெச்ேகம் 

 பிப்.13 அன்று புது தில்லி விேயன் பெனில் ைகெல் ெற்றும் ஒளிபைப்பு அதெச்ேகத்ைால் மீடியா 

யூனிட்களின் முைல் ெருடாந்திை ொநாடு நதடவபற்றது. 

 ொநாட்டின் சநாக்கம் Indian Information Service(IIS)-ன் கீழ் வெவ்செறு மீடியா யூனிட்களில் 

பணிபுரியும் அதிகாரிகள் ெைர்ந்துெரும் ைகெல்வைாடர்பு கருத்தியல் பற்றி 

விொதிக்கவும்,திட்டமிடவும் ஒத்ை ைைங்கதை ஏற்படுத்தி ைருெைாகும். 

 இம்ொநாட்டில் மீடியா யூனிட்களுக்கு இதடயிலாை ஒற்றுதெதய ெலுப்படுத்துெைன் மூலம், ஒசை 

சநைத்தில் புதிய வைாழில்நுட்பத்தின் உபசயாகத்தை உள்சநாக்கவும், கதடநிதல விநிசயாகத்தை 

உறுதிப்படுத்துவும் முடியும். 

 பங்சகற்பாைர்கள், ேமூக ெதலைைங்கள் மூலம் பார்தெயாைர்கதை வபறும் யுக்திகளும், புவியியல் 

ெற்றும் கலாச்ோை ைதடகள் ைாண்டி வைாடர்பு எல்தலகதை விரிொக்குெது  பற்றியும் இம்ொநாட்டில் 

விொதிக்கப்படும். 

7) ேமீபத்தில் வேய்திகளில் வெளியாை வஹால்லாங் ொடுலர் எரிொயு பைப்படுத்தும் ஆதல (HMGPP) 

எந்ை ொநிலத்தில் அதெந்துள்ைது? 

A] ஒடிோ 

B] திரிபுைா 

C] நாகலாந்து  

D] அோம் 
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 பிப் 9 அன்று பிைைெர் நசைந்திை சொடி அோமின் திசைாக் நிலப்பகுதியில் Hindustan Oil Exploration 

Co. Ltd.(HOEC) ன் Hollong Modular Gas Processing Plant (HMGPP)ஐ துெங்கி தெத்து இந்ை 

நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்ைார். 

 ஆைம்பத்தில், HMGPP அஸ்ஸாமின் ொயு உற்பத்தியில் 15% ெற்றும் 800 சபைல் ஆவி இெற்றிற்கு 

ேெொை அைவில் ஒரு நாதைக்கு 35 மில்லியன் கன்டி நிதலயாை ொயுக்கதை உற்பத்தி வேய்யும் 

திறதை வகாண்டுள்ைது. இந்ை ஆதல அஸ்ஸாமின் டின்சுகியா ொெட்டத்தில் உள்ை ெர்சகரிட்டா 

பகுதியில் அதெந்துள்ைது. 

 இந்ை நிலத்தில் இருந்து உற்பத்தி வேய்யப்படும் ொயுொைது பிைம்ெபுத்ைா க்ைாக்கர் ெற்றும் பாலிெர் 

லிமிவடட் ெற்றும் ெடகிழக்கு பிைாந்தியத்தில் உள்ை  நுகர்சொருக்கு ெழங்கப்படும். 

 திசைாக் நிலம் HOEC மூலம் JV பங்காளிகைாை - Oil India Ltd. and Indian Oil Corporation 

நிறுெைங்களுடன் இதைந்து படிப்படியாக கட்டப்படுகிறது. 

8) 3ெது ஸ்ெட்ச் ேக்தி-2019 எந்ை நகைத்தில் நதடவபற்றது? 

A] வடஹ்ைாடூன் 

B] லக்ைவ் 

C] காந்தி நகர் 

D] குருக்சேத்ைா 

 பிப் 12 அன்று மூன்றாெது ஸ்ெச்ச் ேக்தி -2019 ஹரியாைாவின் குருசேத்ைாவில் நதடவபற்றது. இதில்  

ஸ்ெச்ைா திட்டத்துடன் ேம்ெந்ைப்பட்ட நாடுமுழுெதும் உள்ை 

 வபண்கள் கலந்துவகாண்டைர். அக் 2,2019 க்குள் திறந்ைவெளி ெலம் இல்லாை நாடாக இந்தியா 

ொறுெைற்கு ஸ்ெச் பாைத் திட்டத்தில் வபண்களின் பங்களிப்தப உறுதிப்படுத்துெைற்காக 

இந்நிகழ்ச்சி நதடவபறுகிறது. 

 இந்ை ஆண்டு ஸ்ெட்ச் ேக்தி நிகழ்ச்சியில் சுொர் 15,000 வபண்கள் பங்சகற்றைர். பிைைெர் சொடி 

'Swachh Shakti 2019’ விருதுகதை ெழங்கிைார். ஹரி யாைா அைசுடன் இதைந்து குடிநீர் ெற்றும் 

சுகாைாை ெேதிகள் அதெச்ேம் ஸ்ெட்ச் ேக்தி-2019 நிகழ்ச்சிதய நடத்தியது. 

 ஸ்ெட்ச் பாைத் திட்டத்திற்கு கிைாெப்புறங்களில் அடிெட்டத்திலிருந்து சிறந்ை நதடமுதறகளுக்காை 

விருது அெர்கைால் பகிர்ந்து வகாள்ைப்படும். 

 ஸ்ெட்ச் பாைத் ெற்றும் ேமீபத்தில் நடத்ைப்பட்ட ஸ்ெட்ச் சுந்ைர் ோச்ேசல, (சுத்ைொை கழிப்பதற 

திட்டஙாகளின் ோைதைகதை இந்நிகழ்வு வெளிப்படுத்தும். 
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9) இந்தியாவின் சைசிய யுைானி திைம் எந்ை நாளில் வகாண்டாடப்படுகிறது? 

A] பிப்ைெரி 10  

B] பிப்ைெரி 11  

C] பிப்ைெரி 12  

D] பிப்ைெரி 13 

 யுைானி ஆய்ொைர் ஹக்கீம் அஜ்ெல் கான் அெர்களின் பிறந்ைநாதை நிதைவூட்டும் ெதகயில் 

ஒவ்வொரு ெருடமும் பிப்ைெரி 11 ஆம் சைதி சைசிய யுைானி திைம் வகாண்டாடப்படுகிறது. 

 அெர் ஒரு சிறந்ை இந்திய யுைானி ெருத்துெர், சுைந்திை சபாைாட்ட வீைர், கல்வியாைர் ெற்றும் யுைானி 

ெருத்துெத்தில் அறிவியல் ஆைாய்ச்சி நிறுெைர் ஆொர். 

 3ெது யுைானி திைம் 2019 வகாண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, யுைானி ெருத்துெம் பற்றிய இைண்டு 

நாள் சைசிய ொநாடு புது வடல்லியில் "‘Unani Medicine for Public Health" என்ற கருப்வபாருளுடன் 

நதடவபற்றது. யுைானி ெருத்துெ ஆைாய்ச்சி தெயத்ைால் (CCRUM) ஆல் இது நடத்ைப்பட்டது. 

 NCDs, ொழ்க்தகமுதற சீர்குதலவு ெற்றும் பல்செறு நீண்ட நாள் சநாய்களுக்கு எதிைாக 

சபாைாடுெதில்  யுைானி ெருத்துெத்தின் பங்களிப்பு இம்ொநாட்டில் 

செற்சகாள்காட்டப்பட்டது.சநாயாளிகளின் நலனுக்காக  குதறந்ை வேலவில் ைைொை ெருந்துகதை 

யுைானி ெருத்துெம் ெழங்குகிறது. சுொர் 1300 பிைதிநிதிகள், கல்வியாைர்கள், ஆைாய்ச்சியாைர்கள் 

ெற்றும் வைாழில் பிைதிநிதிகள் இந்ை ொநாட்டில் பங்சகற்றைர். 

10) 2019 டான் சடவிட் பரிசு வென்ற இந்திய ெைலாற்றாசிரியர் யார்? 

A] ேஞ்ேய் சுப்ைெணியம் 

B] இர்பான் ஹபிப் 

C] MGS நாைாயைன் 

D] சுமித் ேர்கார் 

 புகழ்வபற்ற இந்திய ெைலாற்றாசிரியைாை ேஞ்ேய் சுப்ைெணியம், 2019 ஆம் ஆண்டுக்காை இஸ்சைலின் 

புகழ்வபற்ற டான் சடவிட் பரிசு வென்றார். இெர் ஆசிய, ஐசைாப்பிய ெற்றும் ெடக்கு ெற்றும் வைற்கு 
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அவெரிக்காவிதை சேர்ந்ை ெக்களின் இதடப்பட்ட நவீை கலாச்ோை ேந்திப்புகள் பற்றி ஆைாய்ச்சி 

வேய்துள்ைார். 

 ெைலாற்றில் அெருதடய சிறந்ை பணிக்காக "past time dimension” பிரிவில் இந்ை விருது 

ெழங்கப்படுகிறது. சிகாசகா பல்கதலக் கழகத்தின் ெைலாற்றுப் சபைாசிரியர் சபைாசிரியர் வகன்ைத் 

வபாமிைான்ஸுடன் அெர் $1 மில்லியன் பரிசுப் பைத்தை பகிர்ந்துவகாள்ொர். இந்ை பரிசு 

வகாதடயாளி டான் சடவிட் வபயரிடப்பட்டு, இஸ்சைலின் வடல் அவீவ் பல்கதலக்கழகத்ைால் 

நிர்ெகிக்கப்படுகிறது. 

 விஞ்ஞாைம், வைாழில்நுட்பம் ெற்றும் ெனிைசநய ோைதைகள் வேய்பெர்களுக்கு ஆண்டுசைாறும் 

இந்ை விருது ெழங்கப்படுகிறது. 

 செ 2019 இல் வடல் அவீவ் பல்கதலகழகத்தில் விருது ெழங்கும் விழா நதடவபறும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)  CREDAI YouthCon -1 எந்த நகரத்தில் நடத்தப்பட்டது? 

A] அஹ்மதாபாத் 

B] வாரணாசி 

C] கல்கத்தா 

D] நியூ டடல்லி 

 பிப் 13ம் தததி, பிரதமர் நதரந்திர தமாடி, நியூ டடல்லி தல்கதடாரா மமதானத்தில் 3000 இளம் ரியல் 

எஸ்தடட் டடவலப்பர்கள் முன்னிமலயில், CREDAI YouthCon-19ல் உமரயாற்றினார். 2 நாள் மாநாடு 

Confederation of Real Estate Developers’ Association of India (CREDAI) ஆல் ஏற்பாடு 

டெய்யப்பட்டது. 

 இந்த மாநாடு அடுத்த தமலமுமை ரியல் எஸ்தடட் அடுக்கு மாடி கட்டுமானர்கள் மற்றும் 

தமம்பாட்டாளர்கள்  தங்கள் இளம் மனதில் இருக்கும் அறிடவாளிமய பகிர்ந்து டகாள்ள வழி 

வகுக்கும். 1999 இல் நிறுவப்பட்ட CREDAI நிறுவனம் நாட்டில் 200 க்கும் தமற்பட்ட நகரங்களில் இருந்து 

ரியல் எஸ்தடட் டடவலப்பர்கமள பிரதிபலிக்கும் உச்ெநிறுவனம் ஆகும். 

2) 2019 World Radio Day (WRD)ன் கருப்டபாருள் என்ன? 

A] Radio and Sports 

B] Radio is You 

C] Dialogue, Tolerance and Peace Broadcasts 

D] Securing freedom of expression and journalists’ safety 

 உலக வாடனாலி தினம் (WRD) ஒவ்டவாரு ஆண்டும் பிப்ரவரி மாதம் 13 ம் தததி 

டகாண்டாடப்படுகிைது. வாடனாலி தகவல் மற்றும் டபாழுதுதபாக்குக்கான ஒரு மன்ைமாகவும், 

டதாமலதூர ெமூகங்களுக்கான ஒரு பாலமாகவும், மக்கமள தமம்படுத்த உதவும் கரமாகவும் 

டெயல்படுகிைது. 
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 வாடனாலிகளின் தனித்துவமான ெக்திமய நிமனவில் மவத்துக்டகாள்ளும் ஒரு நாள், 

உயிர்கமளத் டதாட்டு, உலகின் ஒவ்டவாரு மூமலயிலிருந்தும் ஒன்ைாக மக்கமள இமணக்கிைது. 

UNESCO  வின் 36 வது டபாதுக்குழு மாநாட்டில் நவ 3, 2011 அன்று இந்த நாள் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 2019 கருப்டபாருள் "Dialogue, Tolerance and Peace Broadcasts” ஆகும். இது மக்கள் குடிதயறுதல், 

டபண்களுக்கு எதிரான வன்முமை தபான்ை பிரச்சிமனகள் டதாடர்பாக உமரயாடல் மற்றும் 

ஜனநாயக விவாதத்திற்கான ஒரு தளத்மத வழங்குகிைது. இவற்மை தகட்தபார்கள் விழிப்புணர்வு 

மற்றும் தநர்மமையான நடவடிக்மகக்கு வழிவகுக்கும் புதிய முன்தனாக்குகமள புரிந்துடகாள்ள 

உதவுகிைது. 

3) ெமீபத்தில் இைந்த விஜயா பாபிநீடு, எந்த டமாழி சினிமாவின் முக்கிய இயக்குநர் மற்றும் 

தயாரிப்பாளராக இருந்தார்? 

A] மமலயாளம் 

B] ஒடியா  

C] தமிழ் 

D] டதலுங்கு 

 டதலுங்கானாமவச் தெர்ந்த டதலுங்கு திமரப்பட இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் விஜயா பாபினீடு (83), 

பிப்ரவரி 12, 2019 அன்று மைதராபாத்தில் காலமானார். 

 ஆந்திரப் பிரததெ மாநிலத்தில் தமற்கு தகாதாவரி மாவட்டத்தில் பிைந்து வளர்ந்த இவர் தகங்க் லீடர், 

கிலாடி No 786 மற்றும் மகதீருடு தபான்ை டதலுங்கு படங்களால் அறியப்பட்டார். 

4) ெமீபத்தில் எந்த மாநில அரசு இந்திய மக்கள் முன்னணிமய (PFI) தமட டெய்தது? 

A] ஜார்கண்ட் 

B] தமிழ்நாடு 

C] ஜம்மு காஷ்மீர் 

D] அருணாச்ெல பிரததெம் 

 ஜார்க்கண்ட் அரொங்கம் ெமீபத்தில் இந்திய மக்கள் முன்னணி (PFI) இயக்கத்தின் ததெவிதராத 

நடவடிக்மககமள கட்டுப்படுத்தவும், ISIS தபான்ை பயங்கரவாத அமமப்புகளுடன் டதாடர்பு 
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மவத்ததற்காகவும் அந்த இயக்கத்மத தமட டெய்தது. அரொங்க அறிவிப்பின் படி,1908 ஆம் ஆண்டின் 

குற்ைவியல் ெட்டம் (திருத்தம்),1908 ெட்டத்தின் கீழ் PFI இயக்கத்தின் மீதான தமட அமல்படுத்தப்பட்டது. 

 PFI தமடக்கான முடிவு அதன் நடவடிக்மககள் மாநிலத்திற்கும், ததெத்திற்கும் ஆபத்தானது எனபமத 

உறுதி டெய்த பின்னர் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. தமலும் இந்த இயக்கம் அமமதி, இனவாத இணக்கம் 

மற்றும் மதச்ொர்பற்ை கட்டமமப்பு இவற்மை இமடயூறு டெய்யும்படி உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 அறிவிப்பு படி, PFI இயக்கம் ெமூகப் பிரிவு, இந்தியாவுக்கு எதிரான மற்றும் பாக்கிஸ்தான் ொர்பு 

முழக்கங்கள், ISIS மற்றும் JMB உடன் டதாடர்புகமள பரப்புவதில் ஈடுபட்டுள்ளது. PFI, 2006 ல் ததசிய 

அபிவிருத்தி முன்னணி(NDF) -க்கு அடுத்தபடியாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தீவிரவாத மற்றும் 

தபார்க்குணமிக்க இஸ்லாமிய அடிப்பமடவாத அமமப்பு ஆகும். 

5) ‘Exercise Topchi 2019'-ஐ நடத்திய துமை எது? 

A] இந்திய விமானப்பமட 

B] இந்திய இராணுவம் 

C] இந்திய கப்பற்பமட 

D] இந்திய கடதலார காவல்பமட 

 இந்திய இராணுவம் ெமீபத்தில் அதிரடி மலட் டைட்டஜர்ஸர்கள் மற்றும் சுததெ ஆயுதம்-ராடார்-

இடவெதிமய பயன்படுத்தி அதன் பீரங்கி பமடபலத்மத டவளிப்படுத்தியது. இப்பயிற்சி 

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் நாசிக் நகரம் அருதகயுள்ள டிதயாலாலி முகாமில் 'Exercise Topchi 2019' 

என்ை டபயரில் நடந்தது. 

 விமான தபாக்குவரத்து மற்றும் கண்காணிப்பு திைன்களும் இப்பயிற்சியில் காட்சிபடுத்தப்பட்டன. 

துப்பாக்கி தாக்குதலுடன் கூடுதலாக ராக்டகட்டுகள், ஏவுகமணகள், கண்காணிப்பு மற்றும் இலக்கு 

டகாள்முதல் ராடர்களின் காட்சி, டதாமலதூர விமானம் மற்றும் உயர்ந்த டதாழில்நுட்பம் கூடிய 

உபகரணங்கள் வியத்தகு - உற்ொகமூட்டுவதாக இருந்தது. 

6) முதல் LAWASIA மனித உரிமமகள் மாநாடு - 2019 நடந்த இடம் எது? 

A] நியூ டடல்லி  

B] ராஞ்சி  

C] டஜய்ப்பூர்  
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D] புதன 

 பிப்.9 அன்று முதல் LAWASIA மனித உரிமம மாநாடு நியூ டடல்லியில் “State Power, Business and 

Human Rights: Contemporary Challenges” என்ை கருப்டபாருளுடன் நமடடபற்ைது. 2 நாள் மாநாடு 

இந்தியாவின் பார் அதொசிதயஷன் (BAI) உடன் இமணந்து LAWASIA ஆல் நடத்தப்பட்டது. 

 “Gender, Sexuality and Human Rights” இலிருந்து “Climate Change, Water Conflicts and Human 

Rights” வமர பல்தவறு தமலப்புகள் இந்த மாநாட்டில் விவாதிக்கப்பட்டன. 

 LAWASIA என்பது வக்கீல்கள், நீதிபதிகள் மற்றும் ெட்ட அமமப்புகளின் ஒரு பிராந்திய ெங்கமாகும், 

இது ஆசிய பசிபிக்கின் நலன்களுக்கும் அக்கமைகளுக்கும் வக்காலத்து அளிக்கிைது. 

7) கடல் மாசுபாட்மட தடுக்க இந்தியா ெமீபத்தில் எந்த நாட்டுடன் மகதகார்த்தது? 

A] ஐஸ்லாந்து  

B] நார்தவ  

C] பிரான்ஸ்  

D] ஜப்பான் 

 மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துமை அமமச்ெகம் ெமீபத்தில் நார்தவ அரொங்கத்துடன் இந்தியா-

நார்தவ கடல் மாசுபாடு குமைப்பு திட்டத்மத துவங்கியது. 

 இரு நாடுகளும் அனுபவங்கள் மற்றும் திைமமகமள பகிர்ந்துடகாள்வததாடு, சுத்தமான மற்றும் 

ஆதராக்கியமான ெமுத்திரங்கமள வளர்ப்பதற்கான முயற்சிகளுக்கும், கடல் டபாருளாதாரத்தில் 

கடல் வளங்களின் நிமலயான பயன்பாட்டுக்கும் ஒத்துமழக்கின்ைன. 

 இரண்டு அரொங்கங்களின் முதல் கூட்டு முயற்சியானது தவகமாக வளர்ந்துவரும் சுற்றுச்சூழல் 

கவமலயான கடல் மாசுபாட்மட எதிர்த்து தபாராடும். 

 இத்திட்டம் உள்ளூர் அரொங்கங்களுக்கு நிமலயான கழிவு தமலாண்மம நமடமுமைகமள 

நமடமுமைப்படுத்துவதற்கும், தெகரித்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு முமைகமள உருவாக்குவதற்கும் 

உதவும். 

 இந்திய மற்றும் நார்தவ அரசுகள் கடற்கமர சுத்திகரிப்பு முயற்சிகள், விழிப்புணர்வு பிரச்ொரங்கள், 

சிடமண்ட் உற்பத்தியில் நிலக்கரி எரிடபாருமள மாற்றுதல் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கழிவுப்டபாருட்கமள 

பயன்படுத்தி மபலட் திட்டத்மத தநாக்கி டெயல்படும். 

8) 2019 ததசிய உற்பத்தித்திைன் வாரத்தின் (NPW) கருப்டபாருள் என்ன? 

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


Current Affairs           14th Feb 2019 

 

Winmeen.com                                 Page 5 of 6 

A] Circular Economy for Productivity & Sustainability 

B] Industry 4.0 Leapfrog Opportunity for India 

C] From waste to profits-through reduce, recycle and reuse 

D] Ease of Doing Business for higher productivity 

 National Productivity Council (NPC), பிப்ரவரி 12 ஆம் தததி, அதன் 61 வது ஆண்டு துவக்கதினத்மத 

டகாண்டாடியது. NPC நிறுவப்பட்ட தினத்மத National Productivity Day (NPD) ஆகவும், அந்த 

வாரத்மத பிப்.12-பிப்18 ஐ National Productivity Week (NPW) ஆகவும் “Circular Economy for 

Productivity & Sustainability” என்ை கருப்டபாருளுடன் டகாண்டாடுகிைது. 

 2019 கருப்டபாருள் வட்ட வணிக மாதிரிமய பயன்படுத்த ஒரு தனித்துவமான வாய்ப்மப 

பிரதிபலிக்கிைது. இது நீண்ட கால டபாருளாதார வாய்ப்புக்கள் மற்றும் டபாருட்களின் மீளுருவாக்கம் 

ஆகியவற்றிற்கு வாய்ப்பளிக்கிைது. 

 சுற்றுச்சூழல் டபாருளாதாரம், வமரயறுக்கப்பட்ட பங்குகமள கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் இயற்மக 

மூலதனத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் விரிவாக்கத்தின் டகாள்மகமய பின்பற்றுகிைது. 

 கார்பன் உமிழ்மவ குமைப்பது, மதிப்புமிக்க மூலப்டபாருட்கமள காப்பததாடு உற்பத்தி திைமன 

அதிகரித்து அதன் மூலம் தவமல வாய்ப்புகமள உருவாக்கவும் ொத்தியம் உள்ளது. 

9) டதாழில் முமனதவாருக்கான ஆன்மலன் கிளீனிங் முமைமமமய ெமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்திய 

மாநில அரசு எது? 

A] தகரளா 

B] அொம் 

C] உத்திரபிரததெம் 

D] ராஜஸ்தான் 

 ASCENT தகரளா 2019 விழாவில் தகரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் K-SWIFT (Kerala Single-window 

Interface for Fast, Transparent Clearances) தளத்மத டதாடங்கி மவத்தார். ஆன்மலன் கிளீனிங் 

டபாறிமுமையின் தநாக்கம், மாநிலத்மத ஒரு உயர் முதலீட்டு தளமாக உருவாக்குவதும், 

டதாழில்முமனதவார் தங்கள் நிறுவனங்கமள சிைந்த முமையில் டதாடங்குவதும் ஆகும். 
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 K-SWIFT ஆனது, மாநிலத்தில் நிறுவனங்கமள துவக்குவதற்கு துமைகள் / ஏடஜன்சிகளிடமிருந்து 

அனுமதிகமள எளிமமயாக்குவதற்கும், துரிதப்படுத்துவதற்கும் அபிவிருத்தி டெய்யப்பட்டுள்ளது. 

10) 2018 ஆம் ஆண்டின் EY டதாழில் முமனதவார் விருது டபற்ைவர் யார்? 

A] ெத்தியநாராயண ெவா 

B] சித்தார்த்தா லால் 

C] கரண் பகத் 

D] கிதஷார் பியானி 

 Eicher Motors Ltd இன் MD & CEO சித்தார்த்தா லால் 20 வது EOY விருதுகள்  பதிப்பில் 2018 ஆம் 

ஆண்டின் சிைந்த EY டதாழில் முமனதவார் விருது டபற்றுள்ளார். இவர் நிறுவனத்தின் டெயல்பாடு 

மற்றும் நிதி திருப்புமுமனமய மாற்றியதற்கும், ராயல் என்ஃபீல்ட் வர்த்தகத்மத 

புத்துயிரூட்டியதற்கும் அங்கீகாரம் டபற்ைார்.  

 சித்தார்த்தா லால், ஜீன்6-8,2019 ல் டமானாக்தகா நாட்டின் தமான்தட கார்தலாவில் நடக்கவிருக்கும் 

World Entrepreneur of the Year Award(WEOY) விழாவில் இந்தியா ொய்பாக கலந்துடகாள்வார். 

ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்கள் டகாண்ட டதாழில் முமனதவாமர ஊக்கப்படுத்தும் வமகயில் 

டதாழில் முமனதவார் ஆண்டு விருதுகள் நடத்தப்படுகிைது. 

 தமலும், Wipro குழு தமலவர் அசிம் பிதரம்ஜி வாழ்நாள் ொதமனயாளர் விருமத டவன்ைார். இவர் 

Wipro மவ ஒரு காய்கறி எண்டணய் வியாபாரத்திலிருந்து பல வணிகத் டதாழில் நுட்ப 

நிறுவனமாக மாற்றியததாடு, இந்திய தகவல் டதாழில்நுட்பத்மத உலக அரங்கில் உயர்த்த முக்கிய 

பங்காற்றியவர் ஆவார். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. இந்தியாவில் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட ததர்தல் ஆணையர் யார்? 

[A] Shelesh Bhardwaj  

[B] Sushil Chandra 

[C] Ashutosh Saxena 

[D] Alok Chaudhary 

 1980 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 15 ஆம் தததி இந்தியாவின் புதிய ததர்தல் ஆணையராக சுஷில் 

சந்திரா பபாறுப்தபற்றார். 

 ECI இல் தசர்வதற்கு முன்பு, அவர் தேரடி வரிகளின் மத்திய வாரியத்தின் தணைவராக இருந்தார் 

(CBDT). 

 அவரது நியமனம் மூைம், கமிஷன் இப்தபாது சுனில் அதராரா பிரதான ததர்தல் ஆணையராகவும் 

(சி.ஈ.சி.) மற்றும் அதசாக் ைாவாசா மற்றும் திரு சந்திரா ஆகிய இருவரும் ஆணையாளர்களாகவும் 

உள்ளனர். 

 இம்மாத இறுதியில் தைாக் சபா ததர்தலின் தததி மற்றும் காை அட்டவணைணய ஆணையம் 

அறிவிக்கும் ஏன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

2. 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான கைாச்சார ஒற்றுணமக்கான தாகூர் விருது [Tagore Award for Cultural 

Harmony] பபற்றவர் யார்? 

[A] Ram Sutar Vanji 

[B] Chhayanaut  

[C] Rajkumar Singhajit Singh 

[D] Milind Kumar 

 ராஜ்குமார் சிங்கஜித் சிங்கிற்கு 2014ம் ஆண்டிற்கும், ணசயனட் (பங்களாததஷின் கைாச்சார 

நிறுவனம்) 2015ம் ஆண்டிற்கு, ராம் சுடர் வஞ்சி 2016ம் ஆண்டிற்கும், 2019 பிப்ரவரி மாதம் 18 ஆம் தததி, 

புது தில்லியில் பிரவசி பாரதி தகந்திராவில் இந்திய ஜனாதிபதி ராம்ோத் தகாவிந்த் கைாச்சார 

ஒற்றுணமக்கான தாகூர் விருது வழங்குவார். 

 கைாசார ஒற்றுணமக்கான தாகூர் விருது 2012 ஆம் ஆண்டில் இருந்து இந்திய அரசால்  வழங்கப்பட்டு 

வருகிறது. இது 2012 ஆம் ஆண்டில் குருததவ் ரவீந்திரோத் தாகூரின் 150 வது ஆண்டு நிணறவு 

விழாணவ நிணனவுகூறும் ஒரு பகுதியாக, அவரது பணடப்புகள் மற்றும் கருத்துக்களுடன் 

மனிதகுைத்திற்கு அவர் வழங்கிய ேன்பகாணடகணள அங்கீகரித்து இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. 
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3. இந்தியா சமீபத்தில் சிம்ைா நீர் விநிதயாகத்திற்கான சட்ட ஒப்பந்தங்களில் எந்த சர்வததச அணமப்புடன் 

ணகபயழுத்திட்டது? 

[A] ADB 

[B] IMF 

[C] AIIB 

[D] World Bank 

 பிப்ரவரி 15 அன்று, கிதரட்டர் சிம்ைா பகுதியின் குடிமக்களுக்கு சுத்தமான மற்றும் ேம்பகமான குடிநீர் 

பகாண்டு வருவதற்காக இந்திய அரசாங்கம், ஹிமாச்சைப் பிரததச அரசு மற்றும் உைக வங்கியானது, 

40 மில்லியன் டாைர் கடன் ஒப்பந்தத்தில் ணகபயழுத்திட்டது. 

 கடந்த சிை ஆண்டுகளில் கடுணமயான நீர் பற்றாக்குணற மற்றும் நீரினால் பரவுகின்ற 

பதாற்றுதோய்கணள எதிர்பகாள்கின்றனர் சிம்ைாவில் வாழும் மக்கள். 

 சிம்ைா நீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு சீர்திருத்த நிகழ்ச்சித்திட்ட அபிவிருத்தி பகாள்ணக 

கடன் 1 [The Shimla Water Supply and Sewerage Service Delivery Reform Programmatic 

Development Policy Loan 1] என்பது புகழ்பபற்ற மணை ேகரமான சிம்ைாவிலும் அதணன சுற்றிலும் 

உள்ள ஊர்களிலும் நீர் வழங்கல் மற்றும் சுத்திகரிப்பு தசணவகணள தமம்படுத்தும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

4. உைகளாவிய நிணை தமம்பாட்டு உச்சி மாோடு (WSDS-2019)[World Sustainable Development Summit] 

இன் கருப்பபாருள் என்ன? 

[A] Attaining the 2030 Agenda: Delivering on Our Promise 

[B] Attaining the 2050 Agenda: Delivering on Our Promise 

[C] Attaining the 2040 Agenda: Delivering on Our Promise 

[D] Attaining the 2020 Agenda: Delivering on Our Promise 

 உைகளாவிய நிணை தமம்பாட்டு உச்சிமாோடு (WSDS) என்பது எரிசக்தி மற்றும் வளங்கள் 

நிறுவனத்தின் (TERI) வருடாந்திர தணைணம நிகழ்வு ஆகும். 

 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 11, 13 ஆம் தததிகளில், 'Attaining the 2030 Agenda: Delivering on Our 

Promise' என்ற கருப்பபாருளுடன் புதுடில்லியில், 2019th Edition  உைகளாவிய நிணை தமம்பாட்டு 

உச்சிமாோடு ேணடபபற்றது. 

 இது இந்திய துணைக் குடியரசு தணைவரான எம். பவங்ணகயா ோயுடுவால் திறக்கப்பட்டது. 

 தோபல் பரிசு பபற்றவர்கள், அரசியல் தணைவர்கள், இருதரப்பு மற்றும் பன்முக 

நிறுவனங்களிடமிருந்து முடிபவடுப்பவர்கள், வணிகத் தணைவர்கள், இராஜதந்திரப் 

பணடகளிடமிருந்து விஞ்ஞானிகள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஊடகவியைாளர்கள் மற்றும் சிவில் 
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சமூகத்தின் உறுப்பினர்கள் ஆகிதயாரின் உயர்மட்ட அதிகாரிகள் ஆகியவர்கணள WSDS ஒன்றாக 

இணைக்கிறது மற்றும் நிணையான அபிவிருத்தி பதாடர்பான பிரச்சிணனகள் குறித்து ஒரு 

பபாதுவான தளமாக WSDS உள்ளது. 

5. எந்த உைகளாவிய தணைவர், WSDS இல், 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான நிணையான அபிவிருத்தி தணைணம 

விருணத பவன்றுள்ளார்? 

[A] Pawan Kumar Chamling 

[B] Anand Mahindra 

[C] Frank Bainimarama 

[D] James Alix Michel 

 பிஜி பிரதம மந்திரி ஃபிராங்க் ணபனிமரமாவிற்கு, 2019 ஆம் ஆண்டு புது தில்லியில் உள்ள உைக 

நிணையான தமம்பாட்டு உச்சி மாோட்டில் உைக நிணையான தமம்பாட்டு தணைணம விருது 

வழங்கப்பட்டது. 

 பிஜியில் நிணையான அபிவிருத்திக்கான அவரது சிறந்த பங்களிப்பிற்காக இந்த விருணத பவன்றார். 

 உச்சிமாோடு ோணள ஒரு பசுணமக்கு இந்தியாவின் பார்ணவணய மீண்டும் வலியுறுத்துகிறது மற்றும் 

ஆற்றல் மாற்றங்கள், சுத்தமான கடல்கள், வளர்ச்சி நிதி, சுற்றுச்சூழல் நிணைத்தன்ணம மற்றும் 

நிணையான இயக்கம் ஆகியவற்றில் கவனம் பசலுத்துகிறது. 

 உச்சி மாோட்டில் பங்தகற்க 40 க்கும் தமற்பட்ட ோடுகளிலிருந்து 2000 க்கும் தமற்பட்ட பிரதிநிதிகள் 

மற்றும் தபச்சாளர்கள் கைந்துபகாண்டனர். 

 உச்சிமாோடு எரிசக்தி மற்றும் வளங்கள் நிறுவனம் (TERI) ஏற்பாடு பசய்திருந்தது. இந்நிகழ்வில், 

ததசிய ஒருங்கிணைந்த வள திறன் பகாள்ணகணய வடிவணமப்பதற்காக, ஒரு வள ஆதாரக் கைத்ணத 

அணமப்பதற்கு சுற்றுச்சூழல், வனத்துணற மற்றும் காைநிணை மாற்றம் (MoEFCC) அணமச்சகம் TERI 

உடன் இணைந்து பசயல்பட்டுள்ளது. 

6. e-AUSHADHI தபார்டல் பின்வரும் எந்த மருந்துக்கு ஆன்ணைன் உரிமங்கணள பபற்றுள்ளது? 

[A] Ayurveda 

[B] Unani  

[C] Siddha 

[D] All of the above 

 13 வது பிப்ரவரியில், அய்யூஷ்சிற்கான மாநிை அணமச்சர்(Minister of State for AYUSH) ஸ்ரீபத் 

எஸ்த ா ோயக்(Shripad Yesso Naik) ஆயுர்தவத, சித்த, யுனானி மற்றும் த ாமிதயாபதி மருந்துகள் 
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மற்றும் மருந்து பதாடர்பான  விஷயங்கணள ஆன்ணைனில் பபறுவதற்காக ஆன்ணைன் உரிமத்ணத 

பபற்று  e-AUSHADHI portal ஒன்ணற புது படல்லியில் பதாடங்கிணவத்தார். 

 தகவல் பவளிப்பணடத்தன்ணமணய அதிகரித்து, தகவல் தமைாண்ணம, தரவு பயன்பாட்டிணன மற்றும் 

பபாறுப்புைர்வு ஆகியவற்ணற தமம்படுத்துவதன் தோக்கமாக இந்த தபார்டல் உள்ளது. 

 ஆயுர்தவத, யுனானி, சித்தா மற்றும் த ாமிதயாபதி ஆட்தடாதமட்டட் மருந்து உதவி திட்டம் 

(Ayurveda, Unani, Siddha and Homeopathy Automated Drug Help Initiative) என்பன புதிய இ-

தபார்டலின் சுருக்கமாகும். 

7. தேரடி வரிகளின் மத்திய வாரியத்தின் (Central Board of Direct Taxes) தணைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் 

யார்? 

[A] Pramod Chandra Mody 

[B] Poonam Kishore Saxena 

[C] Kaiser Chand Bohra 

[D] Pritam Jain 

 1982 ம் ஆண்டு இந்திய வருவாய் தசணவ, பிரதமாத் சந்திர தமாடிணய, தேரடி வரி மத்திய வாரியத்தின் 

தணைவராக நியமித்தது. இது வருமான வரித் துணறயின் உயர்மட்டக் பகாள்ணக ஆகும். 

 இந்தியாவின் புதிய ததர்தல் ஆணையராக (ததர்தல் ஆணையம்) நியமிக்கப்பட்ட சுசில் சந்திராவிற்கு 

பதில் பதவி ஏற்கிறார். இவர் CBDT தணைவர் பதவிக்கு சிறப்பு பசயைாளர் ஆவார் மற்றும் இந்தியாவின் 

வருவாய் பசயைாளரின் தேரடி பபாறுப்பில் உள்ளார். 

 அவர் பைப்டினன்ட் பஜனரல், ணவஸ் அட்மிரல் அல்ைது ஏர் மார்ஷல், சிபிஐ இயக்குேர், துணை 

கமிஷனர் மற்றும் ஆடிட்டர் பஜனரல் (சி.ஏ.ஜி) ஆகிதயாரின் பதவிகணள விட உயர் பதவி வகிக்கிறார். 

8. 72 வது பாப்தா திணரப்பட விருதுகள் (Bafta Film Awards) 2019 இல் சிறந்த திணரப்பட விருணத பவன்ற 

படம் எது? 

[A] The Favourite 

[B] A Star Is Born 

[C] Roma 

[D] Bohemian Rhapsody 

 பிப்ரவரி 10 அன்று, 72 வது பிரிட்டிஷ் அகாடமி திணரப்பட விருதுகள் 2019 ைண்டனில் உள்ள ராயல் 

ஆல்பர்ட்  ாலில் ேணடபபற்றன. 
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 பமக்ஸிகன் திணரப்பட தயாரிப்பாளரான அல்ஃதபான்த ா க்யூதரானின் அணர சுயசரிணதயான 

கருப்பு மற்றும் பவள்ணள ோடகம் "தராமா"[ROMA] இயக்குனர் மற்றும் ஒளிப்பதிவு மரியாணதகளுடன் 

சிறந்த திணரப்படத்தின் சிறந்த பரிணச பபற்றது. 

 "தராமா" ஆங்கிை பமாழியில் இல்ைாத படத்திற்காக பாஃப்தா விருணதயும் பவன்றது. முன்னணி 

ேடிணக (ஒலிவியா தகால்மன்), துணை ேடிணக (தரச்சல் பவய்ஸ்) மற்றும் சிறந்த பிரிட்டிஷ் 

திணரப்படம் உட்பட 7 விருதுகணள பபட்ரா "THE FAVOURITE" திணரப்படம் இந்த விழாவில் ஆதிக்கம் 

பசலுத்தியது. 

 முதல் முணறயாக ராமி மாலிக் சிறந்த ேடிகருக்கான விருணத "தபாத மியன் ராப்தசாடி" என்ற 

பாத்திரத்தில் ேடித்ததற்காக பவன்றார். 

 மூன்று முணற ஆஸ்கார் விருது பபற்ற திணரப்பட ஆசிரியரான பதல்மா ஸ்கூன்தமக்கருக்கு 'BAFTA 

fellowship' என்ற மிக உயர்ந்த பகௌரவம் வழங்கப்பட்டது.  

 சினிமாவிற்கு சிறந்த பிரிட்டிஷ் பங்களிப்பிற்கான சிறப்பு BAFTA விருது தயாரிப்பாளர்கள் எலிசபபத் 

கார்ஸ்ப ன் மற்றும் Stephen Woolley of Number 9 Filmsக்கு வழங்கப்பட்டது. 

9. "வந்தத பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்" வழி தடம்  என்ன? 

[A] New Delhi to Varanasi 

[B] Allahabad to Hooghly 

[C] Shimla to Kolkata 

[D] Mumbai to Chennai 

 புது தில்லி ரயில் நிணையத்திலிருந்து 2019 பிப்ரவரி 15-ஆம் தததி புது தில்லி-கான்பூர்-அைாகாபாத்-

வாரைாசி வழித்தடங்களில் பிரதமர் ேதரந்திர தமாடியால் இந்தியாவின் முதல் இயந்திர-குணறவான 

அணர-ண  ஸ்பீடு "வந்தத பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்" பதாடங்கப்பட்டது. 

 வந்தத பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் 160 கி.மீ. தவகத்தில் அதிகபட்சமாக இயக்கக்கூடியது. சதாப்தி ரயில் தபான்ற 

பயை வகுப்புகள், இதில் சிறந்த வசதிகளுடன் உள்ளது. 

 இது பயணிகளுக்கு ஒரு முற்றிலும் புதிய பயை அனுபவத்ணத வழங்கும் தோக்கத்தில் 

பதாடங்கப்பட்டது. 

 புது படல்லியிலிருந்து வாரைாசிக்கு 8 மணிதேரத்தில் பசன்றணடயும் மற்றும் திங்கள் மற்றும் 

வியாழன் தவிர அணனத்து ோட்களிலும் இந்த ரயில் இயக்கப்படும். 

10. இந்தியா சமீபத்தில் எந்த தோர்டிக் ோட்டிடம் [Nordic Country] பாதுகாப்பு உடன்படிக்ணகயில் 

ணகபயழுத்திட்டது? 

[A] Denmark 
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[B] Norway  

[C] Sweden 

[D] Iceland 

 இந்தியா சமீபத்தில் ஸ்வீடனுடன் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில் ணகபயழுத்திட்டது, இது இரு 

ோடுகளுக்கும் உள்ள இரகசிய தகவணை ஒருவருக்பகாருவர் பகிர்ந்து பகாள்ள உதவும். 

 தோர்டிக் ோட்டிற்கு பாதுகாப்பு மந்திரி நிர்மைா சீதாராமன் பசன்றிருந்த தபாது இந்த உடன்படிக்ணக 

ணகபயழுத்தானது. 

 ஸ்வீடன் உைகம் முழுவதிலும் 30 க்கும் தமற்பட்ட ோடுகளுடன் இதத தபால் ஒப்பந்தத்தில் 

ணகபயழுத்திட்டிருக்கிறது, அதத தபால் ஐதராப்பிய ஒன்றிய மற்றும் தேட்தடாவுடன் இதத தபான்ற 

ஒப்பந்தங்கணளக் பகாண்டுள்ளது. 

 தோர்டிக் ோடுகள் என்பது பபாதுவாக படன்மார்க், பின்ைாந்து, ஐஸ்ைாந்து, ோர்தவ மற்றும் சுவீடன் 

ஆகியவற்றின் பதாடர்புணடய பகுதிகளான கிரீன்ைாந்து, பதராதய தீவுகள் மற்றும் ஆல்ைாந்து 

தீவுகள் ஆகியவற்ணறக் குறிக்கின்றன. 
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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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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) தகவல் ததொழில்நுட்பச்சட்டம் 2000 ஆண்டில் எந்தப் பிரிவு தபொதுமக்கள் ககது தசய்வகத 

தவிர்ப்பதற்கொக நீக்கப்பட்டது? 

A] பிரிவு 68 A 

B] பிரிவு 65 A 

C] பிரிவு 66 A 

D] பிரிவு 64 A 

 சமூக வகைதளங்களில் சர்ச்கசக்குரிய கருத்துககள ததரிவிப்பதற்கொக ககது தசய்வதற்கு 

உச்சநீதிமன்றம் அதிரடியொக 2015ஆம் ஆண்டில் தகட விதித்துள்ளது. 

 அத்துடன் இத்தககய ககது நடவடிக்ககக்கு பயன்படுத்துகிற தகவல் ததொழில்நுட்ப சட்டத்தின் 66-ஏ 

பிரிவு தசல்ைொது என்றும் உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்கப அளித்தது. 

 இந்தத் தீர்ப்கப அகைத்து மொநிை  அரசொங்கத்தின் கவைத்திற்கு தகொண்டு தசல்லுமொறு உச்ச 

நீதிமன்றம் சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது. 

 மமலும் உச்ச நீதிமன்றமொைது இந்த தீர்ப்பின் நககை அகைத்து நீதிமன்றங்களுக்கும் அனுப்பி 

கொவல் துகறயிைருக்கும் மக்களுக்கும் இந்த சட்டத்திகை பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துமொறு 

அறிவித்துள்ளது. 

2) ததன் ஆப்பிரிக்கொகவ மசர்ந்த 'தநல்சன் மண்மடைொ ஸ்கூல் ஆப் பப்ளிக் கவர்ைன்ஸ்' என்ற 

நிறுவைத்தின் தகைவரொக மதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இந்திய வம்சொவழிகயச் மசர்ந்த மபரொசிரியர் யொர்? 

A] பொைொ.வி. பொைச்சந்திரன்  

B] கபசல் இஸ்மொயில்  

C] நித்தின் தநொஹ்ரியொ   

D] அமசொக் ஜுன்ஜுன்வொைொ 

 இந்திய வம்சொவழிகய மசர்ந்த மபரொசிரியர் கபசல் இஸ்மொயில் என்பவர் புகழ்தபற்ற ததன் 

ஆப்பிரிக்கொவின் கல்வி நிறுவைத்திற்கு தகைவரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். 
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 இவர் மகப்டவுன் பல்ககைக்கழக தநல்சன் மண்மடைொ ஸ்கூல் ஆப் பப்ளிக் கவர்ைன்ஸ் 

நிறுவைத்தின் தகைவர் பதவிகய மபரொசிரியர் ஆைன் என்பவரிடம் இருந்து ஜூகை 2019 ஆம் மததி 

பிரமொணம் எடுத்துக் தகொள்கிறொர். 

 உைகளொவிய மபச்சுவொர்த்கத யொளரொை இவர் ததன்ைொப்பிரிக்கொ மற்றும் ஐமரொப்பிய 

யூனியன்களுக்கு இகடமய நகடதபற்ற வணிக மற்றும் மமம்பொட்டு ஒப்பந்தங்ககள ககதயழுத்திட 

மபச்சுவொர்த்கதயொளரொக  தசயல்பட்டுள்ளொர். 

 இவர் சர்வமதச வர்த்தக மற்றும் நிர்வொக கழகத்தின் தகைவரொக 2015 முதல் 2018 ஆம் ஆண்டு வகர 

தசயல்பட்டுள்ளொர். 

 மமலும் இமத பணியில் அவரது பதவி 2023 வகர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ucd school of economics நிறுவைத்தின் மபரொசிரியரொக பணியொற்றிய இவர் உைக வர்த்தகக் 

கழகத்தின் தூதுவரொகவும் வர்த்தக மற்றும் ததொழில் அகமச்சகத்தின் மூத்த ஆமைொசகரொகவும் 

தசயல்பட்டுள்ளொர். 

3) மதசிய குகறந்தபட்ச ஊதியத்கத சரிப்படுத்துவதற்கொை வழிமுகறககள தீர்மொனித்தல் குழுவின் 

தகைவர் யொர்? 

A] அனுப் ஷட்பதி 

B] அனின்தியொ சிங்  

C] பிஸ்நுப்பிரியொ 

D] குன்வந் ஷொ 

 அனுப் ஷட்பதி தகைகமயிைொை நிபுணர் குழு சமீபத்தில் 'மதசிய குகறந்தபட்ச ஊதியத்கத 

சரிப்படுத்துவதற்கொை வழி முகறககள தீர்மொனித்தல்' என்ற தகைப்பின் கீழ் தங்களது அறிக்கககய 

இந்திய அரசொங்கத்திடம் சமர்ப்பித்தது. 

 இந்த அறிக்ககயில் ஜூகை 2018 ன் படி இந்தியொவில் வொழ்வதற்கு குகறந்தபட்ச ஊதியமொக 

ஒருநொகளக்கு 375 ரூபொய் அவசியமொகிறது. 

 மமலும் இந்த அறிக்ககயின்படி நகர்ப்புறத்தில் வொழ்வதற்கொை படியொக ஒரு நொகளக்கு 55 ரூபொயும் 

ஒரு மொதத்திற்கு 1430 ரூபொயொகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 
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 இந்திய மருத்துவ ஆரொய்ச்சி சகபயின் விதிமுகறகளின் படி நொடு தழுவிய சமச்சீர் உணவொக 

திைப்படி 2400 கமைொரிககளயும் இதனுடன் 50 கிரொம் புரதச் சத்து மற்றும் 30 கிரொம் தகொழுப்புச்சத்து 

நிகறந்தகதமய சமச்சீர் உணவொக கருதப்படுகிறது. 

4) கீழ்க்கொணும் எந்த நகரொட்சி நிர்வொகம் 2019 ஆம் ஆண்டுக்கொை 'ஸ்வச்தொ' விருகத தபற்றது?  

A] ரொய்கர்  

B] அம்பிகொபூர்  

C] கும்பமகொணம்  

D] கிமரட்டர் கைதரொபொத் 

 2019 ஆம் ஆண்டுக்கொை ஸ்வச்தொ விருகத சத்தீஸ்ககரச் மசர்ந்த ரொய்கர் நகரொட்சி நிர்வொகம் 

தபற்றது. 

 அம்பிகொபூர் மற்றும் கும்பமகொணம் நகரொட்சி முகறமய இரண்டொவது மற்றும் மூன்றொவது பரிகச 

தபற்றது. 

 மமலும் ஜொஸ்ப்பூர் நகர், மல்ைபுரம் நகரொட்சி, சூரஜ்பூர் நகர்பொலிகொ பரிஷத்     சிறந்த 

நகர்ப்புறங்களுக்கொை பரிகச தவன்றது. 

 மமலும் 'மில்லியன் பிளஸ் நகரம்' என்ற விருகத 'கிமரட்டர் கைதரொபொத்' நகரொட்சி கழகம் 

தவன்றுள்ளது.முன்மைறும் மொவட்டங்கள் பட்டியலில் 

 ஆறுதல் பரிசொக சொஸ் நகரொட்சி கழகம்  தவன்றுள்ளது. 

5) ஜிபிஎஸ் உதவியின்றி எறும்கப மபொன்று நடக்கும் மரொமபொட்கட  முதல் முதைொக எந்த நொட்கடச் 

மசர்ந்த ஆரொய்ச்சியொளர்கள் வடிவகமத்தைர்? 

A] பிரொன்ஸ்  

B] தஜர்மனி  

C] இங்கிைொந்து  

D] ஜப்பொன் 
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 பிரொன்ஸ் நொட்கடச் மசர்ந்த French National centre for scientific research விஞ்ஞொனிகள் AntBot 

எைப்படும் gps உதவியின்றி எறும்கபப் மபொன்று நடக்கும் மரொமபொட்கட வடிவகமத்து உள்ளைர். 

பொகைவை எறும்புககள முதன்கமயொகக் தகொண்டு இந்த மரொமபொ வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 தபொதுவொக எறும்புகள் புற ஊதொ கதிர்கள் மற்றும் துருவ ஒளிககள பயன்படுத்தி தங்களது பொகதகய 

ததரிவு தசய்யும். பொகைவை எறும்புகள் இந்த தவளிச்சத்கதக் தகொண்டு நூறு மீட்டர்கள் வகரயிலும் 

தகடயில்ைொமல் பொகைவைத்தில் உணகவத் மதடி தசல்கின்றை. மீண்டும் வழி மொறொமல் தன் 

கூட்டிற்குத் திரும்பி வந்துவிடும். இகத முதன்கமயொகக் தகொண்மட இந்த ஆறு கொல்ககள உகடய 

AntBot கய விஞ்ஞொனிகள் வடிவகமத்துள்ளைர்.ஆப்டிகல் திகசகொட்டி கய பயன்படுத்தி தங்களது 

வழிகயத் ததரிவு தசய்கின்றை. 

6) Early Ed Asia 2019 எங்மக நகடதபற்றது?  

A] தஜய்ப்பூர்  

B] புது தடல்லி  

C] கைதரொபொத்  

D] ரொய்ப்பூர் 

 ஆசியொவின் மிகப்தபரிய மொநொடு Early Ed Asia 2019 ரொஜஸ்தொன் மொநிைத்தில் உள்ள தஜய்ப்பூரில் 

நடந்தது. 

 "நமது குழந்கதகள், நமது எதிர்கொைம்" என்பது இதன் கருப்தபொருள் ஆகும். 

 குழந்கத பரொமரிப்கப கற்றுக்தகொண்டு அகத பிறருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கும் வண்ணமொக இந்த 

மொநொடு நகடதபற்றது. 

 இந்த மொநொட்கட Early Ed Asia 2019 அவர்களின் childhood கழகமும் ScooNewsம்  இகணந்து 

நடத்தியது. 

 இந்த மொநொட்டில் குழந்கத பரொமரிப்பில் நிபுணத்துவம் தபற்ற பை அறிஞர்கள் பங்கு தபற்றைர். 600 

க்கும் மமற்பட்ட கல்வியொளர்கள், சட்டவகரவொளர்கள், ஆரொய்ச்சியொளர்கள், இந்தியொ மற்றும் 

தவளிநொடுகளில் இருந்து பங்கு தகொண்டைர். ஆசியொ, ஐமரொப்பொ மற்றும் அதமரிக்க நொடுகளில் 

இருந்து இருந்து சிறந்த மமகதகளும் பங்மகற்றைர். இதுமவ இந்தியொவில் நகடதபற்ற முதல் 

குழந்கத பரொமரிப்பு மொநொடொகும். 
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7) இந்திய விமொைப் பகடயின் முதல் தபண் ப்களட் இன்ஜினியர் யொர்? 

A] ப்ரியொ ஷர்மொ  

B] ஹிைொ தஜய்ஸ்வொல்  

C] மமொகைொ சிங்  

D] பிரதீபொ குமொரி 

 தபங்களூரு இந்திய விமொைப் பகடயின் முதல் பிகளட் இன்ஜினியரொக சண்டிககரச் மசர்ந்த flight 

lieutenant  ஹிைொ தஜய்ஸ்வொல் ஆவொர். 

 ஆண்களின் ஆதிக்கம் நிகறந்த இந்திய விமொைப்பகடயில் flight lieutenant ஹிைொ அவர்கள் 

தவற்றிகரமொக எைைொங்கொவில் உள்ள 112வது தைலிகொப்டர் தளத்தில் தன் பயிற்சிகய 

முடித்துள்ளொர். அவர் தைலிகொப்டர் ஸ்குவொட்ரன் பிரிவில் பணியமர்த்தப்பட உள்ளொர்.மமலும் 

சியொச்சின் பிரமதசத்தில் இருந்து அந்தமொன் நிக்மகொபொர் தீவுகள் வகர உள்ள இந்திய 

விமொைப்பகடயின் எல்கை பகுதிககள இவர் கண்கொணிப்பொர். 

8) 83வது சீனியர் மதசிய பொட்மின்டன் சொம்பியன்ஷிப் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கொை ஆண்கள் ஒற்கறயர் 

பிரிவில் பட்டம் தவன்றவர் யொர்? 

A] சிரொஹ் தசட்டி 

B] பிரைவ் தஜர்ரி மசொப்ரொ 

C] ைக்ஷிய தசன் 

D] சவ்ரப் வர்மொ 

 மயொதநக்ஸ் சன்கரஸ்-  கவுகொத்தியில் நகடதபற்ற 83வது சீனியர் மதசிய சொம்பியன்ஷிப் 

மபொட்டியில்  சவ்ரப் சர்மொ ஆண்கள் ஒற்கறயர் பட்டத்கத ககப்பற்றிைொர். இறுதிப் மபொட்டியில் 

ைக்ஷிய தசன் கய 21- 18 ,21 க்கு 13 என்ற தசட் கணக்கில் வீழ்த்திைொர். 

 இது இவருகடய மூன்றொவது பட்டமொகும். 

 முன்ைதொக பிரைவ் தஜர்ரி மசொப்ரொ மற்றும் சிரொக் தசட்டி இகண அர்ஜுன் எம் ஆர் மற்றும் sloka 

ரொமச்சந்திரன் இகணகய 21- 13, 22 க்கு 20 என்ற தசட் கணக்கில் 33 நிமிடங்களில் வீழ்த்தியது. 
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9) National federation of Indian railway men இந்திய ரயில்மவ பணியொளர்களின் மதசிய 

கூட்டகமப்பின் தகைகம இடம் எங்மக உள்ளது? 

A] கைதரொபொத்  

B] புது தடல்லி  

C] தகொல்கத்தொ  

D] தசன்கை 

 இந்திய ரயில்மவ பணியொளர்களின் மதசியக்கூட்டகமப்பு புதுடில்லிகய தகைகம இடமொகக் 

தகொண்டது. 

 பொரதப் பிரதமர் நமரந்திர மமொடி மற்றும் ஜப்பொன் நொட்டின் ஷின்மஷொ அமப அவர்களொல் 

அகமதொபொத்தில் தசப்டம்பர் 2017 ஆம் மததி புல்ைட் ரயில் திட்டம்  அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதற்கு 

எதிர்ப்பு ததரிவித்தது இந்திய ரயில்மவ பணியொளர்கள் கூட்டகமப்பு. புல்ைட் ரயில்ககள 

அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பொக இருக்கின்ற ரயில்களில் உள்ள பழுதுககள நீக்கி ரயில்மவ 

பொகதகளில் உள்ள பிரச்சகைககள சரி தசய்யுமொறு மகொரிக்கக விடுத்தது. 

 இந்த புல்ைட் ரயில் திட்டம் 2022ம் ஆண்டிற்குள் முடிக்கப்படும் எை எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது. 

 இந்த புல்ைட் ரயில் அகமதொபொத் மற்றும் மும்கப இகடமய 508 கிமைொ மீட்டகர 3 மணி மநரத்தில் 

கடக்கவிருக்கிறது. இதில் 21 கிமைொ மீட்டர் தூரம் கடலுக்கு அடிமய உள்ள சுரங்கப்பொகதயொகும். 

 கடலுக்கு அடியில் உள்ள சுரங்கப்பொகத அகமக்க 3500 மகொடிகள் தசைவொகும் எை 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது இந்த தமொத்த புல்ைட் ரயில் திட்டத்திற்கொக 1.08 ைட்சம் மகொடிகள் தசைவொகும் 

எை அறியப்படுகிறது. 

10) இந்தியொவின் முதல் Agromet forecast center எந்த மொநிைத்தில் நிறுவப்பட்டது? 

A] கர்நொடகொ  

B] ஆந்திரப் பிரமதசம்  

C] மகரளொ  

D] ததலுங்கொைொ 
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 இந்தியொவின் முதல் அக்மரொ மமட் முன்ைறிவிப்பு கமயத்கத கர்நொடகத்தில் உள்ள தொர்வொட் 

மொவட்டத்தில் 'வடக்கு கர்நொடக அக்மரொ மமட் முன்ைறிவிப்பு மற்றும் ஆரொய்ச்சி கமயத்தில்' உள்ள 

விவசொயிகள் கழகத்தில் மத்திய சுற்றுச்சூழல் அகமச்சர் டொக்டர் ைர்ஷவர்தன் சமீபத்தில் ததொடங்கி 

கவத்தொர். 

 இந்த கழகம் இந்தியொவிமைமய முதல்முகறயொக விவசொயிகளுக்கு அறிவியல்பூர்வமொக கக 

தகொடுக்கும் திட்டம் ஆகும். இதன் மூைம் குறிப்பிட்ட இடத்தில் உள்ள கொை நிகைகய ததரிந்து 

தகொள்ள முடியும். இதைொல் குறிப்பிட்ட கொை நிகையில் எந்ததந்த பயிர்கள் விகளயும் என்று 

விவசொயிகள் முன்கூட்டிமய முடிதவடுத்து அதிகமொை ைொபத்கத ஈட்ட இயலும். 

 மமலும் இந்த கழகத்தின் மூைம் இடி மற்றும் மின்ைல்களின் முன்ைறிவிப்கபயும் ததரிந்துதகொள்ள 

முடியும். இதைொல் பை கொல்நகடககள அழிவிலிருந்து கொக்க முடியும். 

 இதன் மூைம் அந்தப் பகுதியில் உள்ள 25 ைட்சம் விவசொயிகளுக்கு முன்ைறிவிப்புகள் whatsapp, 

குறுஞ்தசய்திகள், சமூக வகைதளங்கள் மற்றும் வொதைொலி நிகையத்தின் மூைம் தகவல்கள் 

பரிமொறப்படும். 

 இந்த கழகம் மத்திய புவி அறிவியல் மற்றும் இந்திய வொனிகை துகறயின் கீழ் நிறுவப்பட்டதொகும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) சமீபத்தில் எந்த சர்வததச நிறுவனமானது உலக தவலல வாய்ப்பு மற்றும் சமூக கண்த ாட்ட 

தபாக்குகள் 2019  (World Employment and social outlook trends WESO) வவளியிட்டது? 

A] IMF 

B] ILO 

C] ADB 

D] World bank 

 சர்வததச பணியாளர் கழகமானது (International Labour organisation ILO) 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான 

உலக தவலலவாய்ப்பு மற்றும் சமூக கண்த ாட்ட தபாக்குகள் அறிக்லகலய வவளியிட்டது. 

 இந்த அறிக்லகயின் படி 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான தவலலவாய்ப்பின்லம சதவீதம் 4.9% ஆக 

குலைந்தும் 2020ஆம் ஆண்டில் நிலலயான அலமப்புடன் கா ப்படும். 

 இந்த அறிக்லகயில் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு 3.3 பில்லியன் மக்கள் முலைசாரா தவலலவாய்ப்பு 

துலையில் தங்கலள ஈடுபடுத்திக் வகாண்டு இருந்தார்கள் என கூறுகிைது. 

 அந்த ஆண்டுகளில் தவலலவாய்ப்பற்ை வர்களின் எண்ணிக்லக 172 மில்லியனிலிருந்து 174 

மில்லியன் ஆக உயர்ந்து கா ப்பட்டது. 

 இதில் வபண்களின் பங்கும் குலைந்தத கா ப்பட்டது. 

 வமாத்த தவலலவாய்ப்பில் 48 சதவீதம் வபண்களும் 75 சதவீதம் ஆண்களாலும் சூழப்பட்டிருந்தது. 

இதில் ஐந்தில் மூன்று பகுதியினர் ஆண்களாகதவ இருந்தனர். 

 15 முதல் 24 வயதுலடய இலளஞர்கள் மத்தியில் நிலவும் தவலலவாய்ப்பின்லம 11.8 சதவீதம் ஆக 

இருந்தது. இது மற்ை வயது  பிரிவினலர விட மிக அதிகமான தவலலவாய்ப்பின்லம சதவீதமாகும். 

2) எந்த விண்வவளி நிறுவனமானது   பிரபஞ்சத்தின் ததாற்ைத்லத ஆராய்வதற்காக SPHEREx mission-

லன ஏவ முடிவு வசய்துள்ளது? 

A] NASA 

B] JAXA 

C] Roscosmos 

D] ISRO 
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 அவமரிக்க விண்வவளி நிறுவனமான நாசா ஸ்பியர்X  என்ை விண்வவளி வதாலலதநாக்கிலய 

2023ல் விண்ணுக்கு அனுப்புவதாக வதரிவித்து இருக்கிைது. இந்த வதாலலதநாக்கி இரண்டு 

ஆண்டுகள் வலர உயிர்ப்புடன் விண்வவளியில் இருக்கும். 

 spectrophotometer for the history of the universe epoch of reionization and Ices explorer என்பது 

இதன் சுருக்கமாகும். 

 பிரபஞ்சத்தின் ததாற்ைத்லத   அறிந்து வகாள்வதத இந்த வதாலலதநாக்கியின் குறிக்தகாளாகும். 

 இந்த வதாலலதநாக்கியானது கண்களுக்குப் புலப்படாத ஆப்டிகல் மற்றும் அக சிவப்பு விளக்குகலள 

பயன்படுத்தி வானத்லத ஆராயவிருக்கிைது. 

 இந்த வதாலலதநாக்கியின் உதவியால் அண்டத்லதப் பற்றிய பல்தவறு விலட வதரியா 

தகள்விகளுக்கு விலட அளிக்க இயலும். 

 இந்தத் வதாலலதநாக்கி ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுலை வானத்லத ஆராய்ந்து 96 நிை பலடகளால் 

ஒரு புதிய வலரபடத்லத உருவாக்கும். தமலும் இது  நட்சத்திரங்கள் மற்றும் புதிய கிரகங்கள் 

உருவாகும் இடங்களில் நீர் மற்றும் பிை கரிம மூலக்கூறுகலள ஆராயும். 

 வானவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த வதாலலதநாக்கியின் மூலம் வதாகுக்கப்பட்ட தகவல்கலள 

வகாண்டு 300 மில்லியன்களுக்கு தமற்பட்ட விண்மீன் திரள்கலளப் பற்றியும் நமது பால்வீதியில் 

உள்ள 100 மில்லியன் நட்சத்திரங்கலளப் பற்றியும் அறிந்து வகாள்வதற்கு உதவும். 

3) 83வது சீனியர் ததசிய பாட்மிடன் சாம்பியன்ஷிப் 2019 வபண்கள் ஒற்லையர் பிரிவில் வவற்றி வபற்ைவர் 

யார்? 

A] ஜுவாலா கட்டா  

B] பிவி சிந்து  

C] அஸ்வினி வபான்னப்பா  

D] சாய்னா தநவால் 

 கவுகாத்தியில் நலடவபற்ை 83வது சீனியர் ததசிய பாட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் 2019 வபண்கள் 

ஒற்லையர் பிரிவில் சாய்னா தநவால் வவற்றி வபற்ைார். இவர் நான்காவது முலையாக இந்த பட்டத்லத 

வவன்றுள்ளார். இறுதிச் சுற்றில் 

 21 க்கு 18 21 க்கு 15 என்ை வசட் க க்கில் பிவி சிந்து லவ இவர் வீழ்த்தி இந்த பட்டத்லத வவன்ைார். 

 ஆண்கள் பிரிவில் சவுரப் வர்மா 21க்கு 18 21 க்கு 13 என்ை வசட் க க்கில் லக்ஷயா வசன் லன வீழ்த்தி 

பட்டத்லத வவன்ைார். 
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 முன்னதாக பிர வ் வெர்ரி தசாப்ரா மற்றும் சிராஹ் வசட்டி ஆகிதயார் 21 க்கு 13 22 க்கு 20 என்ை வசட் 

க க்கில் அர்ஜுன் எம் ஆர் மற்றும் slok ராமச்சந்திரன் தொடிலய வீழ்த்தி ஆண்கள் இரட்லடயர் 

பிரிவு பட்டத்லத வவன்ைனர். 

4) நாற்பதாவது சர்வததச பாலலவன திருவிழா 2019 ராெஸ்தானின் எந்த மாவட்டத்தில் 

வதாடங்கப்பட்டது? 

A] பார்மர்  

B] உதயப்பூர்  

C] வெய்சல்மர்  

D] தொத்பூர்  

 40 ஆவது சர்வததச பாலலவன திருவிழா 2019 ராெஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள வெய்சல்மர் என்னும் 

மாவட்டத்தில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 17-ஆம் தததி வதாடங்கி லவக்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் 

ஆயிரத்திற்கும் தமற்பட்ட சுற்றுலா பயணிகள் பங்குவபற்ைனர். 

 பாலலவன மாநிலத்தின் கலாச்சார பண்பாட்லட உலகுக்கு பலைசாற்றும் விதமாக மூன்று நாள் 

வகாண்டாடப்பட்ட இந்த திருவிழாவானது தகாட்லட ஏரியில் இருந்து ஊர்வலமாக 

வதாடங்கிலவக்கப்பட்டது. 

 இந்த திருவிழாவில் குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்ச்சிகளான மிஸ்டர் desert,Ms.மூமல், மீலச தபாட்டிகள் 

டர்பன் அணியும் தபாட்டிகள், இலச மற்றும் அவர்களது கலாச்சார நிகழ்வுகள் நடந்ததறியது.  

 எல்லலப் பாதுகாப்புப் பலடயினரால்  பிரத்திதயகமான ஒட்டக டாட்டூ  நிகழ்ச்சி நலடவபற்ைது. 

 இந்த விழா வதாடங்குவதற்கு  முன்னதாக  கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 14ஆம் தததி நலடவபற்ை புல்வாமா 

தாக்குதலில் உயிரிழந்த 40 சிஆர்பிஎஃப்  வீரர்கலள நிலனவு கூறும் விதமாக இரண்டு நிமிட வமௌன 

அஞ்சலி  அனுசரிக்கப்பட்டது. 

5) கீழ்க்காணும் எந்த கிரிக்வகட் அணி 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான ஈரானி தகாப்லபலய வவன்ைது? 

A] விதர்பா  

B] வரஸ்ட் ஆப் இந்தியா  

C] மும்பியா 
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D] கர்நாடகா 

 நாக்பூரில் நலடவபற்ை ஈரானிய தகாப்லப தடார்னவமண்டில் சாம்பியன் அணியான விதர்பா, வரஸ்ட் 

ஆஃப் இந்தியா அணிலய வீழ்த்தி அவர்களது பட்டத்லத தக்க லவத்துக் வகாண்டது. 

 வதாடர்ந்து இரண்டாவது முலையாக ஈரானிய தகாப்லபலய லகப்பற்றுவதில் மும்லப மற்றும் 

கர்நாடக அணிலயத் வதாடர்ந்து விதர்பா அணி மூன்ைாம் இடத்தில் உள்ளது. 

 ஈரானிய தகாப்லபயில் வதாடர்ச்சியாக மூன்று வசஞ்சுரிகள் அடித்து வரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா 

அணிலயச் தசர்ந்த hanuma vihari என்பவர் சாதலன பலடத்துள்ளார். 

 வவற்றி இலக்கான 280 அலடய 11 ரன்கள் உள்ள நிலலயில் விதர்பா அணி வவற்றி வபற்ைது. 

 இந்த தகாப்லபயில் வவன்ை வமாத்த பரிசு வதாலகலய புல்வாமா தாக்குதலில் வீர மர ம் அலடந்த 

வீரர்களுக்காக விதர்பா அணியின் தலலவர் பயஸ் பசல் அளித்துள்ளார். 

6) Mallakhamb World Championship 2019 பட்டத்லத எந்த நாடு லகப்பற்றியது? 

A] சிங்கப்பூர்  

B] இந்தியா  

C] ஈரான்  

D] மதலசியா 

 முதல் முலையாக நடத்தப்பட்ட Mallakhamb World Championship 2019 இல் இந்தியா பட்டத்லத 

வவன்ைது. இது மும்லபயில் உள்ள சிவாஜி பூங்காவில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 17-ம் தததி 

நலடவபற்ைது. 

 இரண்டு நாட்கள் நலடவபற்ை இந்த தபாட்டியில் 15 நாடுகலளச் தசர்ந்த நூற்றுக்கும் தமற்பட்ட 

தபாட்டியாளர்கள் பங்தகற்ைனர். ஸ்வபயின், வெர்மனி, வசக் குடியரசு, இத்தாலி, usa, ஈரான், நார்தவ, 

இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், மதலசியா, சிங்கப்பூர், ெப்பான், வியட்நாம் மற்றும் இந்தியா தபாட்டி 

தபாட்டன. 

 இதில் இந்தியா 244.73  புள்ளிகலள வபற்று சாம்பியன் பட்டத்லத வவன்ைது.  44.45 புள்ளிகளுடன் 

சிங்கப்பூர் இரண்டாவது இடத்திலும் 30.22 புள்ளிகளுடன் மதலசியா மூன்ைாவது இடத்திலும் வவற்றி 

வபற்ைன. 

 இந்த நிகழ்ச்சியில் வெர்மன் mallakam குழுவின் பயிற்சியாளர் ரூத் அன்சர்தபரர் பண்லடய இந்திய 

விலளயாட்டு  முலைலய காவ ாலிக் காட்சி மூலமாக வழங்கினார். 
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 வெர்மன் குழுவும் தங்களது திைலமகலள வவளிப்படுத்தினர். 

 இதில் பண்லடய விலளயாட்டு முலையான கயிற்றிதலா அல்லது கம்பங்களிதலா தடகள வீரர்கள் 

தயாகா மற்றும் ஜிம்னாஸ்டிக்கலள வசய்து காண்பித்தனர். 

7) வடல்லி கால்பந்து கழகத்தால் முதல் முலையாக "கால்பந்து ரத்னா" என்று  அறிவிக்கப்பட்டவர் யார்? 

A] சுப்ரதா  

B] பய்சுங் பூடியா 

C] சுனில் தசத்ரி  

D] குரு ப்ரீத் சிங் சந்து 

 சர்வததச கால்பந்து தபாட்டிகளில்  இந்திய அணிக்காக  சிைந்த பங்கிலன ஆற்றிய சுனில் தசத்ரி 

அவர்களுக்கு இல் வடல்லி கால்பந்து கழகத்தால் 'football ரத்னா' என்ை பட்டம் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது.இந்த வடல்லி football கழகம், மாநில அரசாங்கத்தால் பராமரிக்கப்படுகிைது. 

 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம ஸ்ரீ விருது பட்டியலில் சுனில் தசத்ரி அவர்களது வபயர் ஆைாவது 

இந்திய கால்பந்து வீரராக பரிந்துலர வசய்யப்பட்டுள்ளது. தகப்டன் ஃவபன்டாஸ்டிக் என இவர் 

பிரபலமாக அறியப்படுகிைார். புகழ்வபற்ை கால்பந்து வீரரான கிறிஸ்டிதனா வரானால்தடா லவ 

வதாடர்ந்து இவர் இரண்டாவது அதிகமான தகால்கலள சர்வததச விலளயாட்டு தபாட்டியில் 

அடித்துள்ளார். தமலும் இவர் AIIF வீரராக 2007, 2011, 2013, 2014, 2017 ஆகிய ஐந்து ஆண்டுகளில் 

அறியப்பட்டுள்ளார். 

8) எந்த மாநில அரசாங்கம் சமஸ்கிருதத்லத  மாநிலத்தின் இரண்டாவது அதிகாரப்பூர்வமான வமாழியாக 

மாற்ை மதசாதாலவ தாக்கல் வசய்தது? 

A] நாகலாந்து  

B] சிக்கிம் 

C] கர்நாடகா  

D] ஹிமாச்சல பிரததசம் 

 கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 16ஆம் தததி ஹிமாச்சல பிரததச சட்டசலப, சமஸ்கிருத வமாழிலய 

இரண்டாவது அதிகாரப்பூர்வமான வமாழியாக மாற்ை மதசாதாலவ தாக்கல் வசய்தது. இதன் 
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அடிப்பலடயில் ஹிமாச்சல பிரததச அதிகாரப்பூர்வ வமாழி மதசாதா 2019  சட்ட திருத்தத்லத, 

நீர்ப்பாசனம் மற்றும் வபாது சுகாதார அலமச்சர் மதகந்திரசிங் தாகூரின், தாக்கல் வசய்தார். 

 இந்த மதசாதா எந்த ஒரு விவாதமும் இன்றி தாக்கல்வசய்யப்பட்டது. இமாச்சலப் பிரததசத்தின் முதல் 

அதிகாரப்பூர்வ வமாழி இந்தி ஆகும்.இந்த மாநிலத்தின் வபயரான ஹிமாச்சல் சமஸ்கிருத 

வமாழியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதாகும். சமஸ்கிருதத்தில் ஹிமா என்ைால் பணி என்றும் ஆச்சல் 

என்ைால் நிலம் அல்லது வசிப்பிடம் என்றும் ஆச்சாரிய திவாகர் ஷர்மா அவர்களால் கூைப்படுகிைது. 

இவர் ஒரு புகழ்வபற்ை சமஸ்கிருத தமலத ஆவார்.  

 சி.எம்.எஸ் சர்தவயின்படி இந்தியாவிதலதய ஹிமாச்சல பிரததச அரசாங்கம் ஊழல் மிகக் குலைவான 

மாநிலமாக அறியப்படுகிைது. 

9) DMSPC ல் Controller and ASG யாக ஐக்கிய நாடுகள் சலபயால் நியமிக்கப்பட்ட இந்திய அதிகாரி யார்? 

A] சந்திரவமௌலி இராமநாதன் 

B] சிதனகலதா ஸ்ரீவஸ்தவா  

C] ராம் ஷங்கர் கார்த்தர்யா  

D] மதகஷ் சர்மா 

 இந்தியாலவச் தசர்ந்த சந்திரவமௌலி இராமநாதன் என்பவலர ஐக்கிய நாடுகள் சலப controller and 

assistant secretary general for program planning budget and finance in the department of 

management strategy policy and compliance ஆக நியமித்தது. 

 உருகுதவ நாட்லடச் தசர்ந்த வபட்டினா டக்கி பார்சிதயாடஸ் என்பவலர வதாடர்ந்து சந்திரவமௌலி 

ராமநாதன் பதவியில் நீடிக்கிைார். 

 இது  உலகளாவிய தமலாண்லம பகுப்பு மற்றும் வகாள்லக வடிவலமப்பு தபான்ை வணிக 

அலமப்புகலள சார்ந்த     பணியாகும். 

10) வபாறியியல் மா வர்களுக்கான  "InfyTQ" என்ை கற்ைல்வசயலிலய எந்த ஐடி நிறுவனம் 

வவளியிட்டுள்ளது? 

A] WIPRO 

B] Microsoft 

C] Infosys  
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D] Facebook 

 இந்தியாவின் இரண்டாவது மிகப்வபரிய ஐடி நிறுவனமான இன்ஃதபாசிஸ் வபாறியியல் 

மா வர்களுக்கான  InfyTQ என்ை கற்ைல் வசயலிலய இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது.இந்த 

வசயலி மூன்ைாம் மற்றும் நான்காம் ஆண்டு வபாறியியல் மா வர்களுக்காக பிரத்திதயகமாக 

தயாரிக்கப்பட்ட முற்றிலும் இலவசமான வசயலி ஆகும். 

 மா வர்களின் வதாழில் நுட்பம் மற்றும் வதாழில் சார்ந்த அறிவிலன வளர்ப்பதற்கு உகந்தது.இந்த 

வசயலி வமாலபல் மற்றும் கணினியிலும் பயன்படுத்த முடியும். 

 இந்த வசயலியின் மூலம் மா வர்கள் எந்த தநரத்திலும் எந்த இடத்திலும் கல்வி கற்க இயலும். 

 தமலும் இந்தச் வசயலியின் மூலம் மா வர்கள் தகவல் பரிமாற்ைத் திைன், மின்னஞ்சல் பரிமாற்ைம், 

சுயமுன்தனற்ைம் தபான்ைவற்லை கற்றுக்வகாள்ள இயலும். 
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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.  
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 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. 

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


Current Affairs           20th Feb 2019 

 

Winmeen.com                                 Page 5 of 7 

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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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) கீழ்க்காணும் இந்தியாவின் எந்த நகரத்தில் முதன் முதலாக முழு மாட 3D டிஜிட்டல் திரரயரங்கம் 

(fulldome 3D digital theatre) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது? 

A] புது டடல்லி 

B] புனே  

C] டகால்கத்தா  

D] ரைதராபாத் 

 இந்தியாவின் முதல் முழு மாட 3d டிஜிட்டல் திரர அரங்கம் மத்திய கலாச்சார அரமச்சர் மனகஷ் சர்மா 

அவர்களால் னமற்கு வங்காளத்தில் உள்ள டகால்கத்தா நகரில் சயின்ஸ் சிட்டி எனுமிடத்தில் டதாடங்கி 

ரவக்கப்பட்டது. 

 எந்த திரரயரங்கில் அல்டிரியா சீம்(Ulteria seam technology) டடக்ோலஜிரய பயன்படுத்தி உயர்தர 

காட்சிகரள 2d மற்றும் 3d வடிவத்தில் காண முடியும். கலாச்சார அரமச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் 

 மத்திய அறிவியல் அருங்காட்சியக கவுன்சிலால் சயின்ஸ் சிட்டி பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. 

2) எந்த நாடு தேது முதல் அரர கேரக  ஏவுகரண உடன் கூடிய  'பனத' நீர்மூழ்கிரய 

அறிமுகப்படுத்தியது? 

A] ஈரான்  

B] ஓமன்  

C] சவுதி அனரபியா  

D] பாகிஸ்தான்  

 ஈரான் நாட்டின் முதல் அரர கேரக ஏவுகரண உடன் கூடிய பனத என்னும் நீர்மூழ்கிரய ஈரானிய 

பிரதமர் ைசன் டராைானி என்பவர் அறிமுகப்படுத்திோர். டபர்ஷிய டமாழியில் பனத என்றால்       

ரகப்பற்றுபவன் என்று டபாருள். 

 இந்த வரக நீர்மூழ்கியாேது அந்த நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இலகுரக நீர்மூழ்கிக்கும் அதிகேரக 

நீர்மூழ்கிக்கும்  டபாதுவாே ரகமாகும். 
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 இதன் வரம்பு 2000 கினலா மீட்டர் ஆகும். இந்த நீர்மூழ்கியால் இஸ்னரல் மற்றும் அடமரிக்க ராணுவ 

தளத்ரத அரடய இயலும். 

3) Wallace Smith Broecker புகழ்டபற்ற காலநிரல விஞ்ஞானியாே இவர் சமீபத்தில் காலமாோர். இவர் 

எந்த நாட்ரட னசர்ந்தவர்? 

A] டெர்மனி  

B] United states  

C] பிரான்சு  

D] இத்தாலி  

 னபராசிரியர் Wallace Smith Broecker (87) நியூயார்க் நகரில் காலமாோர்.உலக மக்கள் அரேவராலும் 

பிரபலமாக னபசப்பட்ட காலநிரல மாற்றம் மற்றும் புவி டவப்பமயமாதல் என்பேவற்ரற உலகுக்கு 

அறிமுகப்படுத்தியவர் இவராவார். இதரே 1975 இல் டவளிவந்த தேது ஆராய்ச்சிக் கட்டுரரகளில் 

கார்பன் ரடஆக்ரசடு வாயுவின் டபருக்கத்ரத குறிப்பிட்டுக் காட்டிோர். 

 இதோல் ஏற்படும் சட்ட விரளவுகரள சந்திக்க இவனர ஒரு வழக்கறிஞராகவும் டசயல்பட்டார். னமலும் 

இவர் னரடினயா கார்பன் மற்றும் ஐனசானடாப் னடட்டிங் எேப்படும் டசயல்முரறகளின் முன்னோடியாக 

திகழ்ந்தார். 

 காற்று மற்றும் மரழயின் டசயல்பாடுகரள பாதிக்கும் வரகயில் உள்ள ஓசன் கன்னவயர் டபல்ட் 

எேக் கூறப்படும் அவற்ரற முதலில் குறிப்பிட்டு காட்டியவரும் இவராவார். 

 இவர் டகாலம்பியா faculty குழுவில் 1959ல் இரணந்தார் னமலும் இவர் 'கிராண்ட் பாதர் ஆஃப் 

கிரளனமட் சயின்ஸ்' (grandfather of climate science)என்று அரேவராலும் அறியப்படுகிறார். 

4) சமீபத்தில் காலமாே நம்வர் சிங் எந்த டமாழியின் புகழ்டபற்ற எழுத்தாளர் ஆவார்? 

A] ஒடியா 

B] டபங்காலி 

C] இந்தி 

D] உருது 
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 னபராசிரியர் நம்வர் சிங் (92) இந்தி டமாழியின் புகழ்டபற்ற எழுத்தாளர் ஆவார். இவர் கடந்த பிப்ரவரி 

19ஆம் னததி புதுடடல்லியில் காலமாோர். 

 இவர் 28 ஜூரல 1926 ஆம் ஆண்டு வாரணாசியில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தார். இவர் jnu 

பல்கரலக்கழகத்தின்  இந்திய டமாழிகள் துரறயின் முதல் தரலவர் ஆவார். 

 இவர் 12க்கும் னமற்பட்ட நூல்கரள இயற்றியுள்ளார் அதில் குறிப்பிடத்தக்க சில நூல்களாேது 

'சியாவத்' மற்றும் 'தூஸ்ரி பரம்பரா கி னகாஜ்' ஆகும்.இவர் 'கவிதா கி நனய பிரதீமான்' என்ற இந்தி 

டமாழி நூலுக்காே சாகித்திய அகாடமி விருரத 1971 ஆம் ஆண்டு டபற்றார். 

 இவரது 1957 ஆம் ஆண்டு  உத்தரபிரனதச மாநிலத்ரத னசர்ந்த சந்டதௌலி  டதாகுதியிலிருந்து 

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் னவட்பாளராக மக்களரவ னதர்தலில் னபாட்டியிட்டு னதால்வியுற்றார். 

5) 2019 கத்தார் ஓபன் டடன்னிஸ் பட்டத்ரத டவன்ற விரளயாட்டு வீராங்கரே யார்? 

A] கர்பயின் முகுருசா (Garbine mugurza) 

B] வீேஸ் வில்லியம்ஸ் (Venus Williams) 

C] சினமாோ ைலிப் (Simona Halep) 

D] எரலஸ் டமர்ட்டன்ஸ் ( Elise mertens) 

 னதாைாவில் நரடடபற்ற கத்தார் ஓபன் டடன்னிஸில் சினமாோரவ 3 - 6, 6- 4, 6 -3 என்ற டசட் 

கணக்கில் டபல்ஜியம் நாட்ரட னசர்ந்த வீராங்கரே எரலஸ் டமர்ட்டன்ஸ் (Elise mertens) வீழ்த்தி 

கத்தார் ஓபன் டடன்னிஸ் பட்டத்ரத டபற்றார். 

6) லாரிஸில் நரடடபற்ற உலக விரளயாட்டு விழாவில் 2019க்காே உலக விரளயாட்டு வீரராக 

னதர்ந்டதடுக்கப்பட்டவர் யார்? 

A] மனைந்திரசிங் னதானி 

B] ரடகர் வுட்ஸ்  

C] virat kohli  

D] novak djokovic 

 gymnast சினமான் ரபல்ஸ் மற்றும் டடன்னிஸ் வீரராே னநாவாக் னொனகாவிச் உலக விரளயாட்டு 

விழாவின் மிகப்டபரிய பரிசுகரள தட்டிச் டசன்றேர். இதில்  djokovic யுஎஸ் ஓபன் மற்றும் 
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விம்பிள்டன் பட்டத்ரத ரகப்பற்றியதால் 2019-க்காே உலக விரளயாட்டு வீரராக னதர்வு 

டசய்யப்பட்டார். 

 னமலும் 2018 உலகச் சாம்பியன்ஷிப் னபாட்டியில் நான்கு தங்க பதக்கங்கள் ஒரு டவள்ளி பதக்கம் 

மற்றும் ஒரு டவண்கலப் பதக்கத்ரத டபற்றதால் ரபல்ஸ் என்பவருக்கு உலக விரளயாட்டு வீரர் 

பட்டத்ரத வழங்கிோர். 

 னமலும் ரடகர் உட்ஸ்  Comeback விருரதயும் டடன்னிஸ் பினளயர் ஆே Naomi osako விற்கு 

ஆண்டின் breakthrough விருரதயும் வழங்கி டகௌரவப்படுத்திோர். 

 Chloe Kim (action sports person), Eluit  kipchoge, Arsene Wenger (lifetime achievement),lindsey 

vonn (spirit for sports), Jharkhand based NGO yuva (sports for a gooD] and Xia boyu (sporting 

moment) இவர் முதல் முரறயாக  எவடரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறும் னபாது தேது இரண்டு கால்கரளயும் 

இழந்தவர் ஆவார். 

7) Micro Bachat என்ற காப்பீட்டு திட்டத்ரத எந்த காப்பீட்டு நிறுவேம் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தியது? 

A] LIC 

B] ICICI Prudential Life insurance 

C] Bajaj Alliance life insurance 

D] Max life insurance 

 LIC நிறுவேமாேது ரமக்னரா பட்டெட் (Micro Bachat)எேப்படும் சிறு காப்பீடு திட்டத்ரத 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

 இரணப்பில்லா டரகுலர் பிரீமியம் வரகரய சார்ந்த இந்த காப்பீடு திட்டம் காப்பீடு மற்றும் னசமிப்ரப 

உள்ளடக்கியது. இரண்டு லட்ச ரூபாய் கவனரஜ் உள்ள முதல் சிறு காப்பீடு திட்டம் இதுனவயாகும். 

 பாலிசி காலம் முடிவரடவதற்குள் பங்குதாரர் இறக்க னநர்ந்தால் குறிப்பிட்ட டதாரகரய அவரது 

குடும்பத்திேருக்கும் மற்றும் பாலிசி முதிர்ச்சி அரடயும் னநரத்தில் அந்தப் பங்குதாரருக்கு ஒரு 

குறிப்பிட்ட டமாத்த டதாரகயும் வழங்கப்படும். 

 நல்ல உடல் ஆனராக்கியம் உரடய 18 முதல் 55 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் மட்டுனம இந்த திட்டத்தால் 

பயன் அரடய இயலும். இதில் பங்குடபற விரும்புனவார் எந்தவித மருத்துவ னசாதரேக்கு 

உட்படுத்தப்பட மாட்டார்கள். 

8) ஏழாவது னதசிய புரகப்பட விருதுகள் விழாவில் 'வாழ்நாள் சாதரேயாளர் விருரத' டபற்றவர் யார்? 
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A] சாந்தகுமார்  

B] குருதிப் தீமன் 

C] அனசாக் தில்வாலி 

D] கீர்த்தி தாஸ் 

 ஏழாவது னதசிய புரகப்பட விருதுகள் விழா- 2019, மத்திய தகவல் டதாழில் நுட்பத்துரற அரமச்சர் 

ராஜ்யவர்தன் ரத்னதார் அவர்களால், னதசிய ஊடக ரமயத்தில் பிப்ரவரி 19ஆம் னததி 

டதாடங்கிரவக்கப்பட்டது. 

 இதில் அனசாக் தில்வாலி என்ற புரகப்படக் கரலஞர் வாழ்நாள் சாதரேயாளர் விருரத டபற்றார். 

இவரது 'ஹிமாலயாஸ் பரடப்புகள்' குறிப்பிடத்தக்கது. 

 டமாத்தமாக 13 விருதுகள் மற்றும் டராக்கப்பரிசு வழங்கப்பட்டது.  டதாழில்சார்ந்த புரகப்படக் 

கரலஞர்கள் மற்றும் அடமச்சூர் புரகப்படக் கரலஞர்கள் பிரிவில் விருதுகள் வழங்கப்பட்டது.இந்த 

ஆண்டின் டதாழில் சார்ந்த புரகப்படக்கரலஞர் விருரத சாந்தகுமார் என்பவரும்  

 இந்த ஆண்டின் அடமச்சூர் புரகப்படக் கரலஞர் விருரத குருதிப் தீமனும் டபற்றேர். 

 டதாழில் சார்ந்த புரகப்பட வரக பிரிவில் கருப்டபாருள் 'டபண்கள் தரலரமயில் முன்னேற்றம்' 

மற்றும் அடமச்சூர் பிரிவில் 'இந்தியாவின் திருவிழாக்கள்' என்பது கருப்டபாருளாகும். 

9) 79 ஆவது இந்திய வரலாறு மாநாட்ரட (Indian History Congress) எந்த மாநிலம் நடத்த 

திட்டமிட்டுள்ளது? 

A] ராெஸ்தான்  

B] மத்திய பிரனதசம்  

C] மகாராஷ்டிரா  

D] தமிழ்நாடு 

 மத்திய பிரனதச மாநில அரசாங்கம் 79 ஆவது இந்திய வரலாற்று மாநாட்ரட னபாபாலில் உள்ள 

பரகத்துல்லா பல்கரலக்கழகத்தில் பிப்ரவரி 26, 27, 28 - 2019 நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது. 

 2018 - டிசம்பர் 28-ஆம் னததி சாவித்திரிபாய் பூனல புனே பல்கரலக்கழகத்தில் நடக்கவிருந்த 79 ஆவது  

இந்திய வரலாற்று மாநாடு நிதி டநருக்கடியால் ரத்து டசய்யப்பட்டது. 
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 இந்த மாநாட்டில் ஆயிரத்துக்கும் னமற்பட்ட புகழ்டபற்ற வரலாற்று அறிஞர்கள் பங்கு டபறுவார்கள் எே 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 இது இரண்டாவது முரறயாக மத்தியபிரனதச அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படும் மாநாடு ஆகும். இதற்கு 

முன் 2011ஆம் ஆண்டு இந்திய வரலாறு மாநாடு மத்திய பிரனத அரசாங்கத்தால் நடத்தப்பட்டது. 

 இந்திய வரலாறு மாநாடு அரமப்பாேது இந்தியாவின் மிகச் சிறந்த வரலாற்று அறிஞர்கரள 

உள்ளடக்கிய 10,000 உறுப்பிேர்கரள டகாண்ட அரமப்பாகும். இது 1935ல் டதாடங்கப்பட்டது. இதன் 

முதல் மாநாடு பாரத் இதிைாஸ் சன்னசாதக் மன்டல், பூனேவில் நரடடபற்றது.  

 இந்திய வரலாற்று ஆராய்ச்சிகரள பற்றிய படிப்ரபயும் நூல்கரளயும் னமம்படுத்துவனத இந்த 

மாநாட்டின்   முதன்ரமயாே னநாக்கமாகும். 

10) ஆபனரஷன் டிஜிட்டல் னபார்டு எதனுடன் டதாடர்புரடயது? 

A] ரயில்னவ கண்காணிப்பு  

B] இரணய பாதுகாப்பு  

C] மின்ேணு வங்கி னசரவகள் 

D] டிஜிட்டல் கல்வி முரற 

 ஆப்னரஷன் கரும்பலரக -1987 வரிரசயில் ஆபனரஷன் 'டிஜிட்டல் னபார்டு' ஆேது மத்திய மனிதவள 

னமம்பாட்டு துரறயால் டிஜிட்டல் கிளாஸ் ரூம் திட்டமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 அரேத்து டதாடக்கப் பள்ளிக்கும் குரறந்தபட்ச வசதிகரள உருவாக்கித் தருவனத இத்திட்டத்தின் 

முதன்ரமயாே னநாக்கமாகும். இந்தக் கல்வியாண்டில் இருந்து இத்திட்டமாேது அமல்படுத்தப்படும்.  

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 9, 10, 11 ஆம் வகுப்புகளுக்காே ஏழு லட்சம் வகுப்பரறகள் மற்றும் கல்லூரி 

மற்றும் பல்கரலக்கழகத்திற்காே 2 லட்சம் வகுப்பரறகள் டிஜிட்டல் மயமாக 2022க்குள் 

மாற்றியரமக்கப்படும்.  

 இதன் மூலம் கல்வி னபாதிக்கும் திறன் னமம்படும் மற்றும் புதிய கல்வி னபாதிக்கும் மற்றும் கல்வி 

கற்கும் முரறரய னமம்படுத்த உதவும். இந்தத் திட்டமாேது வகுப்பரறரய னமலும் விருப்பமாே 

இடமாக மாற்றுவனதாடு கல்வி முரறயில் மிகப் டபரிய புரட்சிரய ஏற்படுத்தும் திட்டமாக இது 

அரமயும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) இந்திய வானியல் கழகத்தின் முதல் பெண் தலைவராக ததர்ந்பதடுக்கப்ெட்டவர் யார்?  

A] பிரமிளா தேத்தா 

B] பகௌதமி கபூர் 

C] ராதா ஷர்ோ  

D] gc அனுெோ 

 டாக்டர் ஜி சி அனுெோ இந்திய வானியல் கழகத்தின் முதல் பெண் தலைவர் ஆவார். இந்தியாவில் 

உள்ள பதாழில் சார்ந்த வானியல் நிபுணர்கலள பகாண்ட கழகம் இதுவாகும். ஆர்தக தியாகிலய 

பதாடர்ந்து இவர் இந்த ெதவியில் நீடிக்கிறார்.  

 இதற்கு முன்னதாக இவர் பெங்களூலரச் தசர்ந்த இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் astrophysics எனும் 

நிறுவனத்தில் டீன் ேற்றும் மூத்த தெராசிரியராக ெணியாற்றினார். 

 தேலும் இவர் சர்வததச விஞ்ஞான குழுவில் இந்திய குழுேத்தின் தலைவராக பசயல்ெடுகிறார். அந்த 

குழுேம் அபேரிக்காவில் உள்ள ஹவாய் தீவில் ஒரு பில்லியன் டாைர் பசைவில் Thirty meter 

telescope பதர்ட்டி மீட்டர் படைஸ்தகாப் (30 மீட்டர் பதாலைத ாக்கிலய உருவாக்கி வருகிறது. 

 இந்த 30 மீட்டர் பதாலைத ாக்கி ஒரு சர்வததச திட்டோகும். கனடா,சீனா, இந்தியா, ஜப்ொன் ேற்றும் 

USA  லய தசர்ந்த அறிவியல் கழகங்கள் நிதி அளித்து வருகின்றன. இவர் சர்வததச ோ ாட்டில் சூப்ெர் 

த ாவா, astrophysics சம்ெந்தோன ெல்தவறு ஆராய்ச்சி கட்டுலரகலள பவளியிட்டுள்ளார். தேலும் 

தை- ைடாக்கில் உள்ள ஹன்தள அப்சர்தவட்டரி லேயத்தில் உள்ள ஹிோையன் பதாலைத ாக்கி 

திட்டத்தின் பொறுப்பு இயக்குனராகவும் உள்ளார். 

 இந்த தை பதாலைத ாக்கி உைகத்தில் மிக உயர்ந்த இடத்தில் உள்ள பதாலைத ாக்கி ஆகும். இதன் 

மூைம் அறிவியல் கழகத்திற்கு ெயனுள்ள தகவல்கள் கிலடக்கப் பெறுகிறது. 

2) 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சர்வததச தாய்போழி தினத்தின் கருப்பொருள் என்ன? [2019 International 

Mother Language Day (IMLD)] 

A] நீடித்த வளர்ச்சிக்கான போழியியல் ென்முகத்தன்லே ேற்றும் ென்போழித்துவம். 

B] வளர்ச்சி, அலேதி ேற்றும் சேரசத்திற்கு காரணோன உள் ாட்டு போழிகள். 
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C] நிலையான எதிர்காைத்லத த ாக்கிய ென்போழி கல்வி. 

D] தரோன கல்வி கற்பித்தல் , போழிகள் ேற்றும் கற்றல் விலளவுகள். 

 கைாச்சார ென்முகத்தன்லே, போழியியல் ேற்றும் ென்போழி துவத்லத தொற்றும் விதோக 

ஆண்டுததாறும் பிப்ரவரி ோதம் 21ம் தததி சர்வததச தாய்போழி தினம் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. 2019 

ஆம் ஆண்டிற்கான கருப்பொருளாய் "வளர்ச்சி, அலேதி ேற்றும் சேரசத்திற்கு காரணோன உள் ாட்டு 

போழிகள்" உள்ளது. 

 இந்த உைகில் தெசப்ெடும் ஆறாயிரம் போழிகளில் 43 சதவீத போழிகள் அழியும் தருவாயில் உள்ளது. 

 இவற்றில் சிை நூறு போழிகளுக்தக கல்வியிலும் பொதுபவளியிலும் போழியியல் அந்தஸ்து 

கிலடத்துள்ளது. 

 ஐக்கிய  ாடுகளின் அறிக்லகப்ெடி ஒவ்பவாரு இரண்டு வாரங்களிலும் ஒரு போழி வழக்பகாழிந்து 

தொகிறது. 

 யுபனஸ்தகா நிறுவனம் சர்வததச தாய்போழி தினத்லத கடந்த 20 ஆண்டுகளாக கலடப்பிடித்து 

வருகிறது. 

 இதன் மூைம் போழிகள் ென்முகத்தன்லேலய ொதுகாப்ெதுடன் தாய்போழியின் ேகத்துவத்லதயும் 

உைகிற்கு எடுத்துலரக்கிறது.தேலும் தாய் போழியின் ேகத்துவத்லத ெள்ளிகளிலிருந்து 

ோணவர்களுக்கு புகட்ட தவண்டும் எனக் கூறுகிறது. 

3) கீழ்க்காணும் எந்த  ட்பு  ாடுகளில் "இந்தியாவின் திருவிழாக்கள்" என்ற நிகழ்ச்சி பகாண்டாடப்ெட்டது? 

[The Festival of India]  

A] த ொளம்  

B] ெங்களாததஷ்  

C] மியான்ோர்  

D] பூட்டான் 

 ஒரு ோத காைம்  டக்கும் "இந்தியாவின் திருவிழாக்கள்" என்ற விழா த ொல் தலை கரம் 

காத்ோண்டுவில் பிப்ரவரி 19 முதல் ோர்ச் 21ஆம் தததி வலர  டந்துள்ளது. 
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 இந்தியா ேற்றும் த ொள  ாடுகளுக்கு இலடதய ஆன கைாச்சார ஒற்றுலேகலள பிரதிெலிக்கும் 

விதோக உள்ள திருவிழாக்கலள பகாண்டாடுவதன் மூைம் அந்த  ாட்லட தசர்ந்த இளம் 

தலைமுலறயினருக்கு எடுத்துலரக்கும் விதோக இந்த திருவிழா பகாண்டாடப்ெட்டது.  

 இதலன இந்திய தூதரகமும் சுவாமி விதவகானந்தா கைாச்சார லேயமும் இலணந்து காத்ோண்டு 

ேற்றும் பிற முக்கிய  கரங்களில்  டத்தியது. 

4) 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சர்வததச விஷன் ஜீதரா ோ ாடு எங்கு  லடபெற்றது? (Vision Zero 

Conference) 

A] தடராடூன் 

B] மும்லெ  

C] சிம்ைா  

D] புதுடில்லி 

 "பதாழில்சார் ொதுகாப்பு ேற்றும் ஆதராக்கியம்" ெற்றிய விழிப்புணர்லவ  ஏற்ெடுத்துவதற்காக 

ேகாராஷ்டிரா ோநிைத்தில் உள்ள மும்லெயில் கடந்த பிப்ரவரி 18 முதல் 20-ம் தததி வலர சர்வததச 

vision zero ோ ாடு  லடபெற்றது. 

 The directorate general factory advice and Labour institute, IIT Bombay , German social accident 

insurance , மின்சாரம், சுரங்கம், கட்டுோனம், தொக்குவரத்து ேற்றும் தகவல் பதாடர்பு பிரிவுகலளக் 

பகாண்ட IISA உடன் இலணந்து இந்த சர்வததச ோ ாடு  டத்தியது. 

 இந்த ோ ாடு 4 பகாள்லககலள பகாண்டது  

1) ேனித வாழ்க்லக தெச்சுவார்த்லதக்கு உட்ெட்டது அல்ை  

2) ேனிதன் தவறு பசய்யக் கூடியவன் 

3) சகிப்புத்தன்லே என்ெது ேனித உடல் ரீதியான எதிர்ப்பின் அளலவப் பொருத்தது ேற்றும்  

4) ொதுகாப்ொன தொக்குவரத்து ேற்றும் ொதுகாப்ொன இடங்கலள பெற ேக்களுக்கு உரிலே உள்ளது. 

 தேலும் இந்த ோ ாடு ஆெத்லத குலறக்கவும் ொதுகாப்லெ உறுதி பசய்யவும் தவலை இடங்களில் 

ஆதராக்கியத்லதப் ொதுகாக்கும் விதோக  டந்ததறியது. 
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5) எந்த ோநிை காவல்துலற முதல் முலறயாக ேனிதலனப் தொன்ற தராதொ அதிகாரிலய 

நியமித்துள்ளது? 

A] கர் ாடகா  

B] தகரளா  

C] தமிழ் ாடு  

D] ஆந்திரப்பிரததசம் 

 தகரள ோநிை காவல் துலறயில் உைகின் ேற்றும் இந்தியாவின் முதல் முலறயாக ேனிதலனப் 

தொன்ற தராதொ அதிகாரிலய நியமித்து சாதலன ெலடத்துள்ளது. 

 இதன் பெயர் (KP- Bot) தகபி தொர்ட் ஆகும். 

 தொலீஸ் நிலையத்தின் வரதவற்ெலறயில் உள்ள இந்த தராதொவானது ேனிதத் தவறுகலளக் 

குலறக்கும் விதோக தகவல்கலள தசகரிக்கவும் வரதவற்ெலற நிர்வாகத்திலும் பசயல்ெட்டு 

வருகிறது எனினும் இந்த தராதொவின் வருலகயால் எந்த ஒரு ேனிதவளமும் குலறக்கப்ெடவில்லை. 

6) ஸ்பெயின்  ாட்டின் உயரிய விருதான grand cross of order of civil merit என்ற விருலத பெற்ற 

இந்திய அரசியல் பிரமுகர் யார்?  

A] சுமித்ரா ேகாஜன்  

B]  தரந்திர தோடி  

C] சுஷ்ோ சுவராஜ்  

D] பவங்லகய  ாயுடு 

 ேத்திய பவளியுறவுத் துலற அலேச்சர் சுஷ்ோ ஸ்வராஜுக்கு ஸ்பெயின் அரசாங்கம் அந் ாட்டின் 

உயரிய விருதான grand cross of order of civil merit லய வழங்கியது. 

 ஏப்ரல் 2015 ஆம் ஆண்டு ஏற்ெட்ட  மிகப்பெரிய நிை டுக்கத்தில் சிக்கி தவித்த 71 ஸ்பெயின்  ாட்லடச் 

தசர்ந்தவர்கலள மீட்ட இந்தியாவின் "லேத்திரி" என்ற தசலவலய ொராட்டி ஸ்பெயின் அரசாங்கம் 

இந்த விருதிலன  ன்றி பசலுத்தும் விதோக சுஷ்ோ சுவராஜ் அவர்களுக்கு அளித்துள்ளது.  
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 தேலும் இந்த நிை டுக்கத்தில் 9,000 தெர் உயிர் இழந்தததாடு 22000 க்கும் அதிகோன ேக்கள் 

ொதிக்கப்ெட்டனர். 

7) KALIA Chhatra Bruti என்ற கல்வி உதவி பதாலகலய எந்த ோநிை அரசாங்கம் சமீெத்தில் 

அறிமுகப்ெடுத்தியது?  

A] அசாம்  

B] ெஞ்சாப்  

C] ஜார்கண்ட்  

D] ஒடிசா 

 KALIA திட்டத்தின் ெயனாளிகளின் குழந்லதகளுள் ெள்ளி ேற்றும் பதாழிற் கல்வி கற்க விரும்பும் 

ோணவர்களுக்கு உதவும் விதோக KALIA Chhatra Bruti என்ற கல்வி உதவித்பதாலகலய ஒடிஷா 

ோநிை முதல்வர்  வீன் ெட் ாயக் அவர்கள் தலைலேச் பசயைகத்தில் அறிமுகப்ெடுத்தினார். 

 KALIA ( Krushak Assistance for livelihood and income augmentation) 

 என்னும் திட்டம் விவசாயிகளின்  ைனுக்காக உருவாக்கப்ெட்டதாகும். இந்தத் திட்டத்தின் மூைோக 

கடவுள் ஜகந் ாத் அவரின் பெயரால் சிறு ேற்றும் விளிம்புநிலை விவசாயிகளுக்கு ெயிரிட உதவியாக 

ஒவ்பவாரு குடும்ெத்திற்கும் 10,000 ரூொலய உதவித்பதாலகயாக அளிக்கிறது.  

 தேலும் இவர்கள் 2018-19 ேற்றும் 2021- 22 ஆம் ஆண்டுகளில் காரீப் ேற்றும் ராபி ெருவ காைத்தில் 

ஐந்து அறுவலட காைங்கள் உட்ெட 5,000 ரூொய் உதவித் பதாலகயாக ஒவ்பவாரு குடும்ெத்திற்கும் 

அளிக்கப்ெடும். 

 இந்த உதவி பதாலகயானது நிை உரிலேயாளர்களுக்கு வழங்கப்ெடோட்டாது. 

 ோறாக நிைேற்ற விவசாயிகளுக்கு ஆடு ோடு தேய்ப்ெதற்கும் வாத்துப் ெண்லண, மீன் ெண்லண, 

காளான் வளர்ப்பு, ததனீ வளர்ப்பு தொன்றவற்லற ஊக்குவிக்கும் விதோக ரூொய் 12500 

வழங்கப்ெடும். 

8) புதிய 300000 விண்மீன் திரள்கலள (Galaxy) கண்டறிய எந்தத் பதாலைத ாக்கி உதவியது?  

A] LOFAR 

B] Hubble 
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C] Spitzer space 

D] Euclid 

 18  ாடுகலள தசர்ந்த இருநூற்றுக்கும் தேற்ெட்ட வானியல் அறிஞர்கலள பகாண்டு வான பவளியில் 

தேற்பகாண்ட ஆய்வின் முதல்கட்ட அறிக்லகலய வானியல் ேற்றும் astrophysics என்ற இதழில் 

பவளியிட்டது.  

 இந்த ஆய்விற்கு தைாெர் எனப்ெடும் பதாலைத ாக்கி உெதயாகப்ெடுத்தப்ெட்டது. 

 LOFAR ( Low frequency array). 

 வட அலரக்தகாள ெகுதியில் குலறந்த தரடிதயா அலைகலள ெயன்ெடுத்தி  டத்திய ஆய்வின் மூைம் 

ேலறந்திருந்த விண்மீன் திரள்கலள கண்டறிய முடிந்தது. 

 இந்த ஆய்வின் மூைம் பிரெஞ்சத்லதப் ெற்றிய ெை ஆழ்ந்த ரகசியங்களுக்கான விலடகலள 

கண்டறிய முடியும் என  ம்ெப்ெடுகிறது. தேலும் கருந்துலள எனப்ெடும் Black holes ெற்றிய 

ஆய்வுகளுக்கும் விண்மீன் திரள்கலள ெற்றிய தேற்ெடி ஆய்வுகளுக்கும் இந்த முதற்கட்ட ஆய்வு 

வழிவகுக்கும். 

 ப தர்ைாந்தில் உள்ள  ASTRON நிறுவனத்தால் தைாெர் பதாலைத ாக்கி இயக்கப்ெட்டு வருகிறது. 

தேலும் உைகின் தலைசிறந்த பதாலைத ாக்கிகளில்  இதுவும் ஒன்றாக கருதப்ெடுகிறது. 

 உைகின் ஏழு  ாடுகளில் நிறுவப்ெட்ட தரடிதயா ஆண்டனாவினால் இலணக்கப்ெட்ட இந்த 

பதாலைத ாக்கியானது 1300 கிதைா மீட்டர் விட்டம் பகாண்ட ஒரு பசயற்லகக்தகாள் தளத்திற்கு 

சேோகும். 

 பிற ஆப்டிகல் கருவிகளால் கண்டறிய முடியாத ஒளி கற்லற கூட இந்த பதாலைத ாக்கியால் காண 

இயலும். 

 இந்த அரிய தரடிதயா அலைக்கற்லறலய ெயன்ெடுத்தி இரண்டு பெரிய வானியல் பொருட்கள் 

தோதிக்பகாள்ளும் தொது பவளிப்ெடும் கதிர்வீச்லச கூட ெதிவு பசய்ய இயலும்.  

9) Space Policy Directive-4 (விண்பவளி பகாள்லக உத்தரவு- 4) எந்த  ாட்டுடன் பதாடர்புலடயது?  

A] பிரான்ஸ் 

B] US 

C] பஜர்ேனி  

D] ரஷ்யா 
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 பிரதேர் படானால்ட் ட்ரம்ப் சமீெத்தில் விண்பவளி பகாள்லக உத்தரவு-4ல் லகபயழுத்திட்டார். 

 இதன் மூைம் அபேரிக்காவின்  விண்பவளித்துலற அந் ாட்டின் விோனப்ெலடயில் ஒரு ராணுவ 

அங்கோக ோற்றப்ெடுகிறது. 

 இதன் மூைம் விண்பவளியில் அபேரிக்காவின் ெங்கு அதிகரிப்ெததாடு விண்பவளியில் நிகழும் 

தொர் ேற்றும் தொர் தாக்குதலுக்கான முன்தனற்ொடுகள் ேற்றும் ொதுகாப்பிலன பசய்து பகாள்ள 

இயலும். 

 இந்தப் ெலடயானது அபேரிக்காவின் விண்பவளி ஆய்வு லேயம் ேற்றும் விண்பவளி பதாடர்ொன 

அலனத்லதயும் ொதுகாக்கும் விதோக நிர்வகிக்கப்ெட்டு ெயிற்சி அளிக்கப்ெடும். இது சர்வததச 

விண்பவளி சட்டத்திற்கு உட்ெட்தட நிகழ்கிறது.  

 இதுவலரயிலும் அந் ாட்டின் விோனப்ெலடதய விண்பவளி ொதுகாப்பிற்கும் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு 

வந்தது என்ெது குறிப்பிடத்தக்கது. 

10) The words in the garden (ததாட்டத்தின் வார்த்லதகள்) என்ற காந்திய பகாள்லகயின் அடிப்ெலடயில் 

அலேந்த விழா எங்தக பகாண்டாடப்ெட்டது?  

A] சிம்ைா  

B] அகேதாொத்  

C] புதுடில்லி  

D] காந்தி கர் 

 காந்திய பகாள்லககலள தொற்றும் விதோக மூன்றாவது "ததாட்டத்தின் வார்த்லதகள்" (The words in 

the garden) என்ற விழா பிப்ரவரி ோதம் 22ஆம் தததி புதுபடல்லியில்  டந்தது. 

 "ொபு கீ தில்லி" என்ெது இந்த விழாவின் கருப்பொருளாகும். 

 மூன்று  ாள் விழாவான இந்த நிகழ்வு படல்லி  ோ கரத்தால் உருவாக்கப்ெட்டு இன்றும் 

கலடப்பிடிக்கப்ெட்டு வருகின்ற கண்டுபிடிப்புகலளயும் கற்ெலனகலளயும் தயாசலனகலளயும் 

நிலனவு கூறும் விதோகவும் ேகாத்ோ காந்தியின் 150 வது பிறந்த  ாலள நிலனவு கூறும் விதோகவும் 

அவரது  ாடகங்கள், எழுத்துக்கள், புத்தகங்கள், ஒப்புவித்தல் தொட்டி முதலியலவ  லடபெற்றது. 

 இந்த விழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளான எம் தக பரய்னாவின் "இன்னும் சிறிது த ரம் தங்கி இருங்கள்" 

என்ற  ாடகமும் ேகாத்ோ காந்திலய ெற்றிய கவிலத ஒப்புவித்தல் தொட்டிகளும் முகேது ெருக் 
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அவர்களின் "காந்தியின் இறுதி ெயணம்" என்ற கலதயும் ேதுப் ெரூக் அவர்களின் "ஆசிரேம் 

ெஜனவள்ளி" என்ற கலதயும் அரங்தகற்றப்ெட்டது. இந்த விழாவிற்கான அனுேதி இைவசம்.  

 தேலும் இைக்கியம்,கலை ேற்றும் சமூக துலறகலள தசர்ந்த ஜாம்ெவான்கள் இதில் ெங்கு பெற்று 

நிகழ்ச்சிலய சிறப்பித்தனர். இந்தி எழுத்தாளர் அதசாக் வாஜ்ொய் அவர்களின் தயாசலனயால் இந்த 

விழா பதாடக்கத்தில் உருவாக்கப்ெட்டது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) 2018ம் ஆண்டிற்கான சிய ால் அமைதிப் பரிமை வென்ற இந்தி ர்  ார்? [2018 Seoul Peace Prize] 

A] சுஷ்ைா சுெராஜ்  

B] நயரந்திர யைாடி  

C] ைன்யைாகன் சிங்  

D] ையனாகர் பாரிக்கர் 

 ைர்ெயேை கூட்டுறவு ைற்றும் உலக வபாருளாோர ெளர்ச்சியில் பங்களிப்மப ஆற்றி ோல் பாரே 

பிரேைர் நயரந்திர யைாடி அெர்களுக்கு சிய ால் அமைதி பரிசு கடந்ே பிப்ரெரி ைாேம் 22ஆம் யேதி 

ெழங்கப்பட்டது. 

 ஏமழ ைற்றும் பணக்காரர்கள் இமடய  நிகழும் ைமூக ைற்றும் வபாருளாோர ஏற்றத்ோழ்வுகமள 

குமறத்ேமை ால் "யைாடிநாமிக்ஸ்" என்ற வகௌரெம் ெழங்கப்பட்டது. 

 யைலும் பிராந்தி  ைற்றும் உலகளாவி  அமைதிம  உயிர்ப்பான பல வகாள்மககளின் மூலம் உலகம் 

முழுெதும் பரெச் வைய்ேோல் இந்ேப் பரிசு அெருக்கு ெழங்கி வகௌரவிக்கப்பட்டது. 

 இந்ே பரிைானது சிய ாலில் நமடவபற்ற மிகப் வபரி  விழாவில் ெழங்கப்பட்டது. பிரேைர் யைாடி 

அெர்களின் ொழ்க்மகக் குறிப்மப ஒரு குறும்படைாக அந்ே நிகழ்ச்சியில் திமரயிடப்பட்டது. 

 இந்ேப் பரிசின் மூலம் கிமடத்ே 200000 டாலர் வோமகம  "நைாமி தூய்மை கங்மக" திட்டத்திற்காக 

யைாடி ெழங்கினார். இந்ேத் திட்டத்தின் யநாக்கம் கங்மக நதிம  தூய்மைப்படுத்திப் 

பாதுகாப்போகும். 

 14 ஆெது சிய ால் அமைதிப் பரிமை யைாடி வபற்றார். இேற்கு முன்னோக ஐக்கி  நாடுகள் ைமபயின் 

வை லர் யகாபி அனன் ,வெர்ைமன யைர்ந்ே ஏஞ்ைலா வைக்கல் ைற்றும் பல  நாடுகமளச் யைர்ந்ே 

வை ல்பாட்டாளர்கள் இந்ே பரிமை வபற்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

2) Aero India show 2019- பன்னிரண்டாெது ஏயரா இந்தி ா கண்காட்சி எந்ே நகரத்தில் நமடவபற்றது?  

A] வபங்களூரு  

B] வகால்கத்ோ  

C] வைன்மன  

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


Current Affairs  23rd Feb 2019 

 

Winmeen.com                                Page 2 of 8 

D] வகாச்சி 

 இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமற நடக்கும் விைானம் ைற்றும் விைான யபாக்குெரத்து 

கண்காட்சி ான "ஏயரா இந்தி ா 2019" கடந்ே பிப்ரெரி ைாேம் 20ஆம் யேதி ைத்தி  பாதுகாப்புத்துமற 

அமைச்ைர் நிர்ைலா சீோராைன் அெர்களால் வபங்களூருவில் உள்ள எலஹாங்கா  விைான பமட 

ேளத்தில்  வோடங்கிமெக்கப்பட்டது. 

 முப்பமடகளின் ேளபதிகளான பி எஸ் ேயனா, சுனில் லண்பா ைற்றும் பிபின் ராெத் அெர்கள் இந்ே 

நிகழ்ச்சியில் கலந்து வகாண்டனர். 

 5 நாட்கள் நமடவபற்ற இந்ே கண்காட்சியின் கருப்வபாருளாக "பில்லி ன் ொய்ப்புகளுக்கான 

ஓடுபாமே" (The runway to a billion opportunities)  என்போகும். இந்தி ாவின் விைானப்பமடயில் 

உள்ள ொய்ப்புகமள வெளி உலகுக்கு எடுத்துக்காட்டும் விேைாக இந்ே கண்காட்சி நமடவபற்றது. 

 வைாத்ேைாக 403 கம்வபனிகள் இந்ே கண்காட்சிக்கு பதிவு வைய்திருந்ேனர். அதில் 238 இந்தி  

நிறுெனங்களும் 165 வெளிநாட்டு நிறுெனங்களும் ஆகும். 

 60க்கும் யைற்பட்ட விைானங்கள் கண்காட்சியில் மெக்கப்பட்டிருந்ேன. இெற்றுள் ரஃயபல் வெட் யபார் 

விைானங்கள், Boeing planes, ஏர்பஸ் A380, சூப்பர் வஹர்குலஸ் ைற்றும் hall's light weight helicopter  

இெற்றுள் அடங்கும். ஏயரா இந்தி ா 2019 கண்காட்சியின் யலாயகா யேொஸ் light combat aircraft 

மெ பார்த்து ெடிெமைக்கப்பட்டோகும். 

3) 16ஆெது ரஷ் ா - இந்தி ா - சீனா வெளிநாட்டு அமைச்ைர்களுக்கான கலந்துமர ாடல் எங்யக 

நமடவபற உள்ளது?  

A] ஷாங்காய் (Shanghai) 

B] ைாஸ்யகா (Moscow) 

C] ஊைன் (Wuzhen)  

D] புதுடில்லி (New Delhi) 

 16ஆெது ரஷ் ா- இந்தி ா - சீனா வெளிநாட்டு அமைச்ைர்களுக்கான ைாநாடு சீனாவின் கிழக்கு 

வெய்ஜீங் ைாகாணத்தில் உள்ள ஊைன் என்னும் நகரத்தில் கடந்ே வபப்ரெரி ைாேம் 27ஆம் யேதி 

நமடவபற்றது. 

 இந்தி ாவின் வெளியுறவுத் துமற அமைச்ைர் சுஷ்ைா சுெராஜ் இதில் கலந்துவகான்டார்.  
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 யைலும் இெருடன் பிற வெளிநாட்டு அமைச்ைர்களான ொங் யி ைற்றும்  ரஷ்  வெளியுறவுத்துமற 

அமைச்ைரான வைர்ஜி லாவ்யராவ் கலந்து வகான்டார். 

 மூன்று நாட்டு அமைச்ைர்களும் உலகளாவி  பிரச்ைமனகமளயும் பிராந்தி  ெளர்ச்சி, தீவிரொேம் 

ைற்றும் பிற உலகளாவி  ைொல்கமளயும் கலந்துமர ாடினர். 

 கடந்ே பிப்ரெரி ைாேம் 14-ஆம் யேதி பாகிஸ்ோமன ேமலமை இடைாகக் வகாண்ட வெய்ஷ்-இ-முகைது 

தீவிரொே குழுவினர் புல்ொைாவில் நடத்தி  ோக்குேலுக்குப் பிறகு இந்தி ாவும் சீனாவும் ைந்தித்து 

யபசுெது இதுயெ முேல் முமற ாகும் என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

 இந்ே நிகழ்ச்சிக்கான ேங்களது ெருத்ேத்மே சீனா பதிவு வைய்திருந்ோலும் வெய்ஷ்-இ-முகைது 

ேமலெனான ைசூத் அைாமர  உலகளாவி  தீவிரொதி ாக அறிவிக்கும் ஐக்கி  நாடுகள்- 1267 

கமிட்டியின்  ஒப்பந்ேத்தில் சீனா   பின்ொங்கியுள்ளது. 

 முன்னோக இயே கலந்துமர ாடல் கடந்ே 2017 ஆம் ஆண்டு டிைம்பர் ைாேம் 11 ஆம் யேதி புது 

தில்லியில் நமடவபற்றது. 

4) நீதிைன்றத்ோல் நி மிக்கப்பட்ட பிசிசிஐ (BCCI)ன் முேல் Ombudsman  ார்?   

A] டி யக வெயின் 

B] அணில் சிங்  

C] ஜியேந்திர குைார்  

D] ரவீஸ் குப்ோ 

 உச்ை நீதிைன்றத்ோல் முன்னாள் உச்ைநீதிைன்ற நீதிபதி ான டி யக வெயிமன  நீதிைன்றத்ோல் 

நி மிக்கப்பட்ட பிசிசிஐ கான முேல் ஓம்பட்ஸ் யைனாக (Ombudsman) நி மிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 ைாநில கிரிக்வகட் அயைாசிய ஷன் உடனான பிரச்ைமனகமளயும் பிற நிதி பிரச்ைமனகமளயும் 

விமள ாட்டு வீரர்களுக்காக தீர்த்து மெப்பயே இெரது பணி ாகும். 

 இெர் மும்மபயில் உள்ள board of control for cricket in india ேமலமை இடத்தில் விைாரமணகமள 

நடத்ே யெண்டும். பிசிசிஐ ைட்டத்தின்  நாற்போெது ைரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளமே அடுத்து இந்ே 

ஓம்பட்ஸ்ைன் ஆனெர் ேனிப்பட்டு விைாரமண நடத்தி பிரச்ைமனகமள தீர்த்து மெக்க முடியும். 

 உறுப்பினர்கள்,அயைாசிய ஷன்கள், ைற்றும் ஐபிஎல் பிரான்சிஸ் யபான்றெர்களின் பிரச்ைமனகமள  

இெர் கெனத்திற்கு வகாண்டு ெரப்படும். 
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5) ஏசி ன் ஹாக்கி கூட்டமைப்பின்(Asian Hockey Federation) துமண ேமலெராக யேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட 

இந்தி ர்  ார்? 

A] ைரி ம்ைா யகாஷி  

B] ஆஷிைா அலி  

C] ராஜீந்ேர் சிங் 

D] முகம்ைது முஷ்டாக் அகைத் 

 முகம்ைது முஷ்டாக் அகைத் என்பெர் ஆசி  ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் புதி  துமண ேமலெராக 4 

ஆண்டு காலங்களுக்கு  ெப்பானில் உள்ள AHF காங்கிரைால் நி மிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 ஆஷிைா அலி என்பெர் ஏசி ன் ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் நிர்ொகக் குழு உறுப்பினராக 

யேர்ந்வேடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

 முகம்ைது முஷ்டாக் அகைத் ஹாக்கி இந்தி ாவின் ேமலெராகவும் வை ல்பட்டு ெருகிறார். யைலும் 

ஆஷிைா அலி ெம்மு காஷ்மீர் யேசி  கூட்டமைப்பின் துமண ேமலெராகவும் பேவி ெகிக்கிறார். 

 ஏசி ன் ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் நிர்ொக குழுவினர் கண்டம் ேழுவி  கூட்டமைப்மப 

ஒருங்கிமணப்பதுடன் CEO, வோழில்ைார்ந்ே ஊழி ர்கள், ைற்றும் கூட்டமைப்பின் கமிட்டிகமள 

நிர்ெகிப்பார்கள். 

6) "முக்கி  ைந்திரி யுெ சுெபீைான்  ய ாெனா" என்ற புகழ்வபற்ற திட்டத்மே எந்ே ைாநில அரைாங்கம் 

அைல்படுத்தி து?  

A] ொர்க்கண்ட்  

B] ராெஸ்ோன்  

C] ைட்டிஸ்கர்  

D] ைத்தி  பிரயேஷ் 

 ைத்தி  பிரயேை ைாநிலத்தின் முேல் அமைச்ைர் கைல்நாத் புகழ்வபற்ற முக்கி  ைந்திரி யுெ சுெபீைான் 

ய ாெனா என்னும் திட்டத்மே அந்ே ைாநிலத்தில் அறிமுகப்படுத்தினார். இேன் மூலம் 
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வபாருளாோரத்தில் பின் ேங்கி  நகர்புறத்தில் ெசிக்கும் இமளஞர்களுக்கு ஆண்டுக்கு 100 நாள் 

யெமல ொய்ப்மப உறுதி வைய்கிறது. 

 யைலும் அரைாங்கத்ோல் இமளஞர்களுக்கு திறன் யைம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

 21 முேல் 30 ெ துக்குட்பட்ட குடும்பத்தின் ஆண்டு ெருைானம் 2 லட்ைத்திற்கும் குமறொக உள்ள 

இமளஞர்கயள இந்ே திட்டத்ோல் ப னமட  முடியும். 

7) 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான வைடிக்கல் யபர் இந்தி ா (Medical fair India) என்ற ைருத்துெ கண்காட்சி 

எங்யக வோடங்கப்பட்டது?  

A] புதுடில்லி  

B] புெயனஸ்ெர்  

C] ராஞ்சி  

D] புயன 

 கடந்ே வபப்ரெரி ைாேம் 21ஆம் யேதி, 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான வைடிக்கல் யபர் ஆஃப் இந்தி ா என்ற 

ைருத்துெ கண்காட்சி புதுதில்லியில் நடந்ேது. இதில் 25 க்கும் யைற்பட்ட நாடுகளில் இருந்து ைருத்துெ 

உபகரணங்கள் உற்பத்தி ாளர்கள், ைருத்துெத் துமற ெல்லுநர்கள் ைற்றும் வகாள்மக 

ெகுப்பாளர்களும் கலந்து வகாண்டனர். 

 Messe Dusseldorf India என்ற கண்காட்சி ஒருங்கிமணப்பாளர் நிறுெனம் இந்ே மூன்று நாள் 

கண்காட்சிம  நடத்தி து. 

 இந்ே கண்காட்சி ானது ைருத்துெத் துமற ெல்லுநர்கள் ைற்றும் பங்குோரர்களிமடய  ஒரு பாலத்மே 

ஏற்படுத்துெோக அமையும். இேன் மூலம் ைருத்துெ ைற்றும் சுகாோர துமறயில் உள்ள ைொல்கமளயும் 

சிக்கல்கமளயும் கலந்து யபசி தீர்வு காண முடியும். 

8) ைமீபத்தில் வைய்திகளில் காணப்பட்ட "பரம் ஷீயெ" எந்ே துமறயுடன் வோடர்புமட து? 

A] ஏவுகமண 

B] வை ற்மகக்யகாள்  

C] சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்  
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D] ராக்வகட் 

 IIT-HU வில் உருொக்கப்பட்ட 833 வடட்ரா ப்ளாப் (Tetra flop) திறன் வகாண்ட பரம் ஷீயெ எனப்படும் 

சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் பாரேப் பிரேைர் நயரந்திர யைாடி அெர்களால் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது. 

 யேசி  சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் (National Super computing) திட்டத்தின் கீழ் ே ாரிக்கப்பட்ட இந்ே 

மீத்திறன் வகாண்ட கணினி 32.5 யகாடி ரூபாய் வைலவில் உருொக்கப்பட்டோகும். 

 இந்ேக் கணினியின் 40 ைேவீே ஆற்றமல நயொே ா வித் ால ா ைாணெர்கள் ப ன்படுத்திக் 

வகாள்ெர். 

 இந்ே நிறுெனம் அன்றாடம் வபாதுைக்கள் எதிர்வகாள்ளும் பிரச்ைமனகளான பாைன திட்டம், 

யபாக்குெரத்து யைலாண்மை, சுகாோரம், ைருத்துெம், ைலிொன ைருந்துகள் அமனெருக்கும் 

கிமடக்கச் வைய்யும் விேைாக இந்ே கணினிம  ப ன்படுத்ே இ லும். 

 இந்ேக் கணினி இரண்டாம் கட்ட யைமிப்பாக (Secondary storage) 1 peta byte  வபற்றுள்ளது. யைலும் 

CPU ைற்றும் GPU உடன்  1 DDR4 RAM- 384 GP கமள வகாண்டது. 

 இந்தி ாவின் முேல் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் ஆன PARAM - 8000, 1991 இல் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது. 

 இந்தி ாவின் IITM Prathyush,  NCMRWF வில் MIHIR, IISC ல் SERC- Cray என்ற சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் 

உள்ளது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

9) NERTPS திட்டத்தின் கீழ் இந்தி ாவின் எந்ே ெடகிழக்கு ைாநிலம் Integrated large scale Eri farming 

(வபரி  அளவிலான ஒருங்கிமணந்ே எரி பண்மண) வோடங்கி து ? 

A] அருணாச்ைலப் பிரயேைம்  

B] நாகாலாந்து  

C] அைாம்  

D] திரிபுரா 

 ைத்தி  ெவுளித்துமற அமைச்ைர் ஸ்மிருதி இரானி அெர்கள் அருணாச்ைல பிரயேை ைாநிலம் 

இட்டாநகரில் NERTPS திட்டத்தின் கீழ்  வபரி  அளவிலான ஒருங்கிமணந்ே எரி பண்மணம  

வோடங்கி மெத்ோர்.   

 (NERTPS - North East region textile promotion scheme- ெடகிழக்கு பிராந்தி  ெவுளித்துமற 

ேரமு ர்த்ேல் திட்டம்). 
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 எரி என்னும் பட்டு ெமக உற்பத்திம  யைம்படுத்தும் விேைாக இந்ேத் திட்டம் 5 ைாநிலங்களில் 

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது.  

 அமெ பம்பயர, கிழக்கு கயைங், சி ாங், கிழக்கு ைற்றும் யைற்கு சி ாங் ஆகும். 

 ைைர்த் திட்டத்தின் (Samarth Scheme) கீழ் எரி பட்டு உற்பத்தி வைய்யும் விெைாயிகள் ைற்றும் 

வநைொளர்களுக்கு திறன் யைம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்கப்படும்.கூடுேலாக இந்தி  அரைாங்கம்  NERTPS 

கீழ் ப னமடயும் 4000 ப னாளிகளுக்கு நிதி உேவியும் அளிக்க திட்டமிட்டுள்ளது. இமளஞர்களின் 

திறமன யைம்படுத்தி ெவுளித் துமறயில் அதிக யெமல ொய்ப்பிமன வபருக்குெயே ைைர் திட்டத்தின் 

யநாக்கைாகும். 

10)  கீழ்க்காணும் எந்ே வபாதுத்துமற நிறுெனம் Atmospheric Water Generator என்ற கருவிம   Aero 

India 2019 நிகழ்ச்சியில் அறிமுகப்படுத்தி து? 

A] BDL 

B] BEML 

C] HAL 

D] BEL 

 இந்தி ாவின் நெரத்தின அந்ேஸ்து வபற்ற பாதுகாப்பு வபாதுப்பணி துமற நிறுெனைான பாரத் 

எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிவடட் (BEL) ெளிைண்டலத்தில் இருந்து நீமர எடுக்கும் புதி  ெமக 

வெனயரட்டமர ஏயரா இந்தி ா கண்காட்சி 2019ல் அறிமுகப்படுத்தி து. வபருகி ெரும் குடிநீர் 

பற்றாக்குமறம  ைரி வைய்யும் யநாக்கில் இந்ே கருவி ெடிெமைக்கப்பட்டுள்ளது. ெளிைண்டலத்தில் 

உள்ள ஈரப்பேத்தில் இருந்து நீமரப் பிரித்து எடுத்து அேமன சுத்திகரித்து ெழங்கும். இேற்காக வெப்பப் 

பரிைாற்றத்மே மக ாள்கிறது. 

 யைலும் இந்ேக் கருவி ேனிைபடுத்தும்  அலகின் மூலம் சுத்திகரித்ே நீருடன் ேனிைங்கமள கலந்து பருக 

ேகுந்ே நீராக ைாற்றி அமைக்கிறது.  

 இந்ே இ ந்திரம் நிமல ான இடங்களிலும் நகரும் ெடிெங்களிலும் நிறுெப்படலாம். 

 ஒரு இ ந்திரத்தின் மூலம் நாவளான்றுக்கு 30 லிட்டர், 100 லிட்டர், 500 லிட்டர் ைற்றும் 1,000 லிட்டர் 

நீமர ெளிைண்டலத்திலிருந்து வபற இ லும். வபாது இடங்கள், சுகாோரம் ைற்றும் ைருத்துெ 

ைமனகள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள், அலுெலகங்கள், ரயில் நிமல ங்கள், யபருந்து நிமல ங்கள், 

விைான நிமல ங்கள், கப்பல் துமறமுகங்கள், கடற்கமர எண்வணய் ஆமலகள், ராணுெத் 
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ேளொடங்கள், குக்கிராைங்கள், ேகெல் வோடர்பு இல்லாே இடங்கள் ைற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் 

இந்ே கருவிம  நிறுெ முடியும் CSIR-IICT ைற்றும் மஹேராபாத்மே ேமலமையிடைாகக் வகாண்ட 

மைத்திரி என்னும் ஸ்டார்ட்-அப் நிறுெனத்துடன் இமணந்து bel இந்தி  நிறுெனம் இமே 

ே ாரித்துள்ளது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) கீழ்க்காணும் எந்த நகரத்தில் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான ET Global business summit நடந்தது?  

A] புதுடில்லி  

B] ஹைதராபாத்  

C] ஜெய்ப்பூர்  

D] நாக்பூர் 

 வருங்கால ஜகாள்ஹகக்கான பாஹதகஹை வகுக்கும் நநாக்கில் புது டில்லியில் கடந்த ஜபப்ரவரி மாதம் 

23ஆம் நததி ஐந்தாவது எகனாமிக் ஹடம்ஸ் உலகைாவிய வணிக உச்சி மாநாடு, பாரதப் பிரதமர் 

நநரந்திர நமாடி அவர்கைால் ஜதாடங்கிஹவக்கப்பட்டது.  ஜடஸ்லாவின் துஹை நிறுவனரான Martin 

Eberhard, AIRBNBன் துஹை நிறுவனரான Nathen Blecharczyk , Kittyhawk நிறுவனரான 

ஜெபாஸ்டின் தருண் மற்றும் உலகைாவிய வணிகர்களும் ஜதாழில்நுட்ப ஜதாழில் முஹனநவார்களும் 

இதில் பங்கு ஜகாண்டனர். 

 Times குழுமத்தின் குறிப்பிடத்தக்க முயற்சிகளில் இந்த உச்சி மாநாடும் ஒன்றாகும்.  

 இதன்மூலம் இந்தியாவின் ஜபாருைாதாரத்ஹத கட்டஹமக்க இந்தியா மற்றும் உலகைாவிய  

தஹலவர்கள், வணிகர்கள், ஜகாள்ஹக வகுப்பாைர்கள், ஆசிரியர்கள், ஜபருநிறுவனர்கஹை ஜகாண்டு 

இந்த மாநாடு நஹடஜபற்றது. 

2) ெமீபத்தில் The financial action task force (FATF) தீவிரவாதிகளுக்கு நிதி அளிப்பஹத 

கட்டுப்படுத்தாதலால் கீழ்காணும் எந்த நாட்ஹட Grey list எனப்படும் பட்டியலில் நெர்த்தது? 

A] ஈராக்  

B] வட ஜகாரியா  

C] ஈரான்  

D] பாகிஸ்தான் 

 The financial action task force (FATF) என்பது ெர்வநதெ தீவிரவாத நிதி பரிமாற்றத்திஹன 

கண்காணிக்கும் ஹமயமாகும். ெமீபத்திய அறிக்ஹகயில் பாகிஸ்தானில் தீவிரவாதிகளுக்கு 

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


Current Affairs  24th & 25th Feb 2019 

 

Winmeen.com                                Page 2 of 7 

நிதியளிப்பஹத கட்டுப்படுத்த தவறியதால் பாகிஸ்தாஹன "கிநர லிஸ்ட்" எனப்படும் ஒதுக்கப்பட்ட 

பட்டியலில் நெர்த்தது. 

 புல்வாமா தாக்குதலுக்குப் பிறகு இந்தியா, பாகிஸ்தாஹன கருப்பு பட்டியலில் இஹைக்குமாறு 

வலியுறுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 பாரிசில் நஹடஜபற்ற இந்த ஹமயத்தின் ஒருவார கூட்டத்தின் இறுதியில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

 பாரிஹை தஹலஹமயிடமாகக் ஜகாண்ட இந்த நிறுவனம் பாகிஸ்தான் பைச் ெலஹவஹயயும் 

தீவிரவாதிகளுக்கு நிதி அளிப்பஹதயும் கட்டுப்படுத்த தவறியதாக குற்றம்ொட்டுகிறது. லஷ்கர் இ 

ஜதாய்பா, ஜெய்ஷ் இ முகமது, ெமாத்-உத்-தவா நபான்ற தீவிரவாத குழுக்களினால் ஏற்படும் 

விஹைவுகஹை ஜபாருட்படுத்தாமல் இருக்கிறது என குற்றம் ொட்டியது. அக்நடாபர் 2019-க்குள் இந்த 

நிறுவனத்தால் வலியுறுத்தப்பட்ட நகாரிக்ஹககளுக்கு உட்பட்டு நடக்காவிட்டால் பாகிஸ்தான் கருப்புப் 

பட்டியலில் இஹைக்கப்படும் என அறிவித்துள்ைது. நமலும் இத்தஹகய தவறுகஹை குஹறப்பதற்கு 

பாகிஸ்தான் எடுக்கவிருக்கும் நடவடிக்ஹககஹை அறிக்ஹகயாய் ெமர்ப்பிக்கும்படி நகட்டுள்ைது. 

 புல்வாமாவில் நடந்த தாக்குதலுக்கு ஜெய்ஷ்-இ-முகமது தீவிரவாத குழுவினர் ஜபாறுப்நபற்று 

உள்ைனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கூடுதலாக ஈரான் மற்றும் வட ஜகாரியா கருப்பு பட்டியலில் உள்ை 

நாடுகள் ஆகும். 

3) நாகாலாந்தின் முதல் நலாக் ஆயுக்தாவாக பிரமாைம் எடுத்துக் ஜகாண்டவர் யார்? 

A] K.M. முன்ஷீ 

B] உமாநாத் சிங் 

C] ரகுவீர் சிங்  

D] ரவி மல்நகாத்ரா 

 நமகாலயா உயர் நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தஹலஹம நீதிபதியாக இருந்த நீதியரெர் உமாநாத் சிங், 

அவர்கள் நாகாலாந்தின் முதல் நலாக் ஆயுக்தா வாக பதவிப் பிரமாைம் ஜெய்து ஜகாண்டுள்ைார்.  

 இவரது பதவிக்காலம் ஐந்து வருடங்கள் அல்லது 70 வயது வரம்பு வஹர. 

 நகாஹிமாவில் உள்ை ராஜ் பவனில் ஆளுநர் பிபி ஆச்ொரியாவால் பிப்ரவரி 22ம் நததி பதவிப் 

பிரமாைம் ஜெய்து ஜகாண்டார். 
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 ஒருமுஹற நியமிக்கப்பட்ட பின் நலாக் ஆயுக்தாஹவ கஹலக்கநவா மாற்றியஹமக்கநவா 

அரொங்கத்திற்கு உரிஹம இல்ஹல. மாறாக கண்டனத் தீர்மானத்தின் மூலம் நலாக் ஆயுக்தாஹவ 

மாநில ெட்டமன்றத்தால் நீக்க முடியும். 

 நலாக் ஆயுக்தா மற்றும் உப நலாக் ஆயுக்தா ெட்டம் 1971 இன் கீழ் நலாக் ஆயுக்தாஹவ 

அறிமுகப்படுத்திய முதல் மாநிலம் மகாராஷ்டிரா ஆகும். 

 பிறகு இந்த ெட்டத்தின்கீழ் ஒடிொ, ராெஸ்தான், பீகார், உத்தரப் பிரநதெம், கர்நாடகா, மத்திய பிரநதெம், 

ஆந்திரபிரநதெம், குெராத், நகரைா, தமிழ்நாடு மற்றும் யூனியன் பிரநதெமான ஜடல்லியும் நலாக் 

ஆயுக்தாஹவ அறிமுகப்படுத்தியது. 

4) Translational Health Science and Technology Institute ( THSTI ) உடன் இந்தியாவின் எந்த ஐஐடி 

நிறுவனம்ஜபாது சுகாதார பிரச்ெஹனகஹை கஹைவதற்காக புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ஜெய்து 

ஜகாண்டுள்ைது? 

A] ஐஐடி பாம்நப  

B] ஐஐடி இந்தூர்  

C] ஐஐடி கான்பூர்  

D] ஐஐடி ஜமட்ராஸ் 

 THSTI உடன் இந்தியாவில் உள்ை ஐஐடி ஜமட்ராஸ் எனும் நிறுவனம் ஜபாது சுகாதார பிரச்சிஹனகஹை 

கஹைவதற்கும் ஆபத்தான மகப்நபறு பிரச்ெஹனகஹை முன்கூட்டிநய அறிய உதவும் 

ஜதாழில்நுட்பத்ஹத கண்டறியவும் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ஜெய்து ஜகாண்டுள்ைது. 

 இதன் நநாக்கம் மருத்துவர்கள், விஞ்ஞானிகள், உயிரியலாைர்கள், ஜபாறியியலாைர்கள், தகவல் 

விஞ்ஞானிகஹை ஒருங்கிஹைத்து நபறுகால மற்றும் குழந்ஹதகள் நலத்ஹத நமம்படுத்த 

ஜதாழில்நுட்பத்ஹத வகுக்கும் வஹகயில் அஹமக்கப்பட்டது. 

 உயிரி ஜதாழில் நுட்ப துஹறயின்(Bio technology) கீழ் அஹமந்த தன்னாட்சி நிறுவனம் THSTI ஆகும். 

 மத்திய அறிவியல் மற்றும் ஜதாழில்நுட்பப் பிரிவின் கீழ் உயிரி ஜதாழில்நுட்பத் துஹற இயங்குகிறது. 

5) ெமீபத்தில் காலமான நகாடி ராமகிருஷ்ைா எந்த பிராந்திய சினிமாவின் புகழ்ஜபற்ற திஹரப்பட 

இயக்குனர் ஆவார்?  
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A] ஜதலுங்கு  

B] தமிழ்  

C] மஹலயாைம்  

D] ஒரியா 

 69 வயதான நகாடி ராமகிருஷ்ைன் என்பவர் ஜதலுங்கு சினிமா துஹறயில் புகழ்ஜபற்ற இயக்குனர் 

ஆவார். கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 22ஆம் நததி ஹைதராபாத்தில் காலமானார்.  

 இவர் ஆந்திர பிரநதெத்திலுள்ை நமற்கு நகாதாவரி மாவட்டத்தின் பலஜகால்லூ என்ற ஊரில் 

பிறந்தார். 

 இன்ட்நலா ராஹமயா வீதிநலா கிருஷ்ைய்யா என்ற நஹகச்சுஹவ திஹரப்படத்தின் மூலம் 1992 ஆம் 

ஆண்டு அறிமுகமானார்.  

 இந்தப் படத்தில் சிரஞ்சீவி நடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. VFX எனப்படும் ஜதாழில்நுட்பத்ஹத 

பயன்படுத்துவதில் வல்லவர். 

 அம்ஜமாரு மற்றும் அருந்ததி நபான்ற படங்கள் இவரது VFX திறஹமக்கு பாராட்டப்பட்டது. 

 நமலும் இவரது குறிப்பிடத்தக்க சில படங்கள் குட்டாச்ொரி நம்பர் ஒன், முட்டுல கிருஷ்ைய்யா, 

ஜபல்லி ஜபல்லி பந்தினி, ரிக்ஷாஓடு ஆகும். 

 2016 ஆம் ஆண்டு ெத்ய ொய்பாபா வின் வாழ்க்ஹக வரலாற்ஹற படமாக்க முடிவு ஜெய்து மஹலயாை 

நடிகர் ஶ்ரீ ஜித் விெய் இதில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார். ஆனால் இந்த படம் இன்னும் 

முடிவஹடயவில்ஹல. 

6) கீழ்காணும் எந்த ஜெய்தி நிறுவனம் Xin Xiaomeng என்ற உலகின் முதல் ஜபண் AI (Artificial 

intelligence) ஜெய்தி வாசிப்பாைஹர அறிமுகப்படுத்தியது? 

A] Central news agency 

B] Kyodo 

C] Xinhua 

D] Yonhap 
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 சீனாஹவ தஹலஹமயிடமாகக் ஜகாண்டு இயங்கும் Xinhua என்ற ஜெய்தி நிறுவனம் உலகின் முதல் 

ஜபண் AI (Artificial intelligence) ஜெய்தி வாசிப்பாைஹர அறிமுகப்படுத்தியது. 

 Xin Xiaomeng தன் ெக ஆண் AI ஜெய்திவாசிப்பாைர் உடன் ஜெய்திகஹை வழங்கும். 

 Xinhua and Search engine company Sogou உடன் இஹைந்து இஹத உருவாக்கினர். 

 அந்நாட்டின் நதசிய ெட்ட ெஹப மற்றும் உயரிய அரசியல் ொர்ந்த கூட்டத்திற்குப் பின் வருகின்ற மார்ச்சு 

மாதம் தன் நெஹவஹயத் ஜதாடங்குகிறது.  

 கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு Qui Hao என்ற ஆண் ஜெய்தி வாசிப்பாைஹர (AI) வடிவஹமத்து 

ஜவளியிட்டது. 

7) 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான Future for Nature என்ற விருஹதப் ஜபற்ற முதல் இந்திய ஜபண்மணி யார்? 

A] நீதா நதொய்  

B] திவ்யா கர்னாட்  

C] நராஷினி முகர்ஜி  

D] மன்பிரீத் சிங் 

 கடல் ொர் வைங்கஹை பாதுகாக்க முயற்சி எடுத்ததால் அநொகா பல்கஹலக்கழகத்தில் பணிபுரியும் 

டாக்டர் திவ்யா கர்னாட் என்பவருக்கு 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான உயரிய விருதான  Future for Nature 

என்ற விருது வழங்கப்பட்டது. 

 இந்த விருஹதப் ஜபறும் முதல் ஜபண் மற்றும் இரண்டாவது இந்தியர் இவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  

 டாக்டர் ொரு தத்தா மிஸ்ரா இந்த விருஹதப் ஜபற்ற முதல் இந்தியர் ஆவார். வன விலங்குகள் மற்றும் 

பிரபஞ்ெத்தில் உள்ை பிற உயிர்கஹை பாதுகாக்க எடுக்கப்பட்ட வழிமுஹறகஹையும் ொதஹனகஹையும் 

ஆராய்ந்து வழங்கும் இது ஒரு ெர்வநதெ விருது ஆகும். 

8) Velayat 97 என்ற கடற்பஹட பயிற்சிஹய ஜபர்ஷிய வஹைகுடாவில் இருந்து இந்தியப் ஜபருங்கடல் 

வஹர நடத்திய நாடு எது?  

A] துருக்கி  

B] ஈரான்  

C] ெவுதி அநரபியா  
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D] ஓமன் 

 ஈரானிய கடற்பஹட Velayat 97 என்ற மூன்று நாள் பயிற்சிஹய 2 மில்லியன் ெதுர கிநலாமீட்டர் 

பரப்பைவுஹடய ைார்மஸ் மற்றும் இந்திய ஜபருங்கடலில் நடத்தியது.  

 இந்தப் பயிற்சியின் மூலம் ஈரானின் நீர்மூழ்கிகள், நபார்க்கப்பல்கள், ஜைலிகாப்டர்கள், மற்றும் 

drones எனப்படும் கருவிகஹை உலகுக்கு காட்டியது.  

 மார்க்கன் ஜதன்கிழக்கு கடற்கஹரயில் உள்ை ைார்மஸ் என்னுமிடத்திலிருந்து ஓமன் கடல் மற்றும் 

இந்தியப் ஜபருங்கடலின் வடக்கு பகுதி வஹர இந்த பயிற்சி நடந்தது. 

 வார்ொ ( WARSAW ) என்ற உச்சிமாநாட்டில் வாஷிங்டன் ஈரானின் மீது கண்டனத்ஹத பதிவு ஜெய்தஹத 

ஜதாடர்ந்து இந்த கடற்பயிற்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது.  

 ஈரானில் ஏற்பட்ட தீவிரவாதத் தாக்குதலுக்கு பிறகு ஈரானுக்கும் ெவுதி அநரபியாவிற்க்கும் இஹடநய 

பதற்றம் நிலவி வருகிறது. இதில் ரியாத் மீது ஜடக்ரான் கடும் கண்டனத்ஹத பதிவு ஜெய்துள்ைது. 

நமலும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம், இஸ்நரல் மற்றும் அஜமரிக்கா மீது ஈரான் தன் கண்டனத்ஹத ெமீபத்தில் 

பதிவு ஜெய்துள்ைது.  ைார்மஸ் என்ற இடம் அஜமரிக்காவின் பதற்றமான பாஹதயாகும். 

 இந்த இடத்தில் பயிற்சி நடத்துவதன் மூலம் அஜமரிக்காஹவ எச்ெரிக்கும் விதமாக ஈரான் 

ஜெயல்பட்டுள்ைது. 

9) Swasth Immunised India என்ற பிரச்ொரத்தின் விைம்பரத் தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?  

A] ஆலியா பட்  

B] ஐஸ்வர்யா ராய்  

C] கரீனா கபூர்  

D] தீபிகா படுநகான் 

 ஸ்வத் நநாய் தடுக்கப்பட்ட இந்தியா (Swasth Immunised India) என்ற பிரச்ொரத்தின் விைம்பர 

தூதுவராக கரீனா கபூர் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். குழந்ஹதகளுக்கு தடுப்பூசி நபாடுவதால் ஏற்படும் 

நன்ஹமகஹை ஜபற்நறார்களுக்கு ஜதரியப்படுத்தும் நநாக்கில் அஹமக்கப்பட்ட விழிப்புைர்வு 

பிரச்ொரநம ஆகும். இதன்மூலம் நநாயில்லா வருங்கால ெந்ததியினஹர உருவாக்க இயலும். 

 Serum Institute of India and Network 18 இஹைந்து நாடு தழுவிய தடுப்பூசி மற்றும் நநாய்த்தடுப்பு 

பிரச்ொரத்ஹத நமற்ஜகாண்டுள்ைது.  

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


Current Affairs  24th & 25th Feb 2019 

 

Winmeen.com                                Page 7 of 7 

 தடுப்பூசி நபாடும் முஹற தடுப்பூசிஹய ஏற்றுக்ஜகாள்ளும் மனப்பக்குவம் இதன் மூலம் நநாயில்லா 

ெமூகத்ஹத உருவாக்குவநத இந்தப் பிரச்ொரத்தின் முதன்ஹமயான நநாக்கமாகும். அரொங்கத்துடன் 

இஹைந்து ஜதாடர்ச்சியான விழிப்புைர்வு மற்றும் கல்வி அறிவின் மூலம் இந்தத் திட்டம் நமலும் 

ஜகாண்டு ஜெல்லப்படும். 

10) வரி வழக்குகஹைப் பற்றி ஆராய அஹமக்கப்பட்ட Central board of direct taxes (CBDT) குழுவின் 

தஹலவர் யார்? 

A] ெஞ்சீவ் ெர்மா  

B] நமாகித் குமார்  

C] வருண் ஜெயின்  

D] நக எஸ் தாஸ் 

 Central board of direct taxes (CBDT) வரி வழக்குகஹை பற்றி ஆராய 4 நபர் ஜகாண்ட குழுஹவ 

அஹமத்தது. 

 இதன் இறுதி அறிக்ஹக மற்றும் பரிந்துஹரகஹை மார்ச் மாதம் 2019ஆம் ஆண்டுக்குள் ெமர்ப்பிக்க 

அறிவுறுத்துகிறது. 

 அறிவிப்புகள் வழங்குவதற்கு முன்னதாக வரி அதிகாரிகளுக்கு என்று தனிநய விலக்கு அளித்தும் 

விொரஹைஹய முடிப்பதற்கு குறிப்பிட்ட கால அவகாெத்ஹதயும் தர பரிந்துஹரகள் ஏற்படுத்தலாம் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 இந்த குழுவின் தஹலவர் வருமான வரி துஹற ஆஹையர் ெஞ்ெய் ெர்மா ஆவார். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான விளையாட்டு வீரராக AHF (Asian Hockey Federation) ஆல் 

தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட வீரர் யார்?  

A] ரூப்தபந்ேர் பால் சிங் 

B] பி ஆர் ஶ்ரீதேஷ்  

C] லால்தரம்சியாமி 

D] மன்பிரீத் சிங் 

 இந்திய ஹாக்கி அணியின் தகப்டனான மன்பிரீத் சிங் அவர்களுக்கு 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான 

"ஆண்டின் சிறந்ே வீரர்" என்னும் விருளே ஏசியன் ஹாக்கி கூட்டளமப்பு வழங்கியது. 

 இந்திய தபண்கள் ஹாக்கி அணியில்  உள்ை லால்தரம்சியாமி அவர்களுக்கு ஆண்டிற்கான "வைரும் 

வீரர்" விருளே வழங்கியது. 

 மன்பிரீத் சிங் இந்தியாவிற்காக பலமுளற தகாப்ளபகளை தவன்றுள்ைார். மஸ்கட் எனும் இடத்தில் 

நடந்ே ஏசியன் சாம்பியன்ஷிப் தகாப்ளபயில் பாகிஸ்ோனுடன் தமாதிய விளையாட்டில் தவற்றி இரு 

அணிகளுக்கும் சமமாக பகிர்ந்ேளிக்கப்பட்டது. 

 பிரீடாவில் நளடதபற்ற FIH சாம்பியன்ஸ் தகாப்ளபயில் இந்தியாவிற்கு தவள்ளிப் பேக்கம் 

தபற்றுத்ேந்ோர். 

 18 வயோன லால்தரம்சியாமி 2018 உலக தகாப்ளபயில் striker ஆக தபரும் பங்காற்றினார். 

 உலகக் தகாப்ளப ஹாக்கி தபாட்டியில் தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட 8 அணிகளில் ஆசியாவில் இருந்து 

தவற்றி தபற்ற ஒதர நாடான இந்தியாவிற்கு best performance of the year என்ற விருது 

வழங்கப்பட்டது. 

2) கீழ்க்காணும் எந்ே மாநில அரசாங்கம் தோளலதூரப் பகுதிகளுக்கான படகு ஆம்புலன்ஸ் தசளவளய 

தோடங்கியது? 

A] ஒடிசா  

B] ோர்க்கண்ட்  

C] தமற்கு வங்காைம்  
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D] ஆந்திரப் பிரதேஷ் 

 ஒடிசா மாநில அரசாங்கம் சமீபத்தில் படகு ஆம்புலன்ஸ் தசளவளய தோடங்கியது. இேன்மூலம் 

தோளலதூர பகுதியில் உள்ை தநாயாளிகளை சுலபமாக மருத்துவமளனயில் அனுமதிக்க இயலும். 

 இந்ே தசளவயின் கீழ் ஆறு படகு ஆம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் நளடபாளே யுடன் கூடிய 60 

படகுத்துளறளய அளமத்துள்ைது. இந்ே படகு தசளவயின் தசயல்பாட்டுத் தோளகயாக 

ஆண்டுதோறும் ரூபாய் 90 லட்சம் ஆகும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ைது. 

 இந்ே தசளவயின் மூலம் தோளலதூரத்தில் வாழும் மக்களுக்கும் சாளல வழிப் பாளே அற்ற 

நீர்நிளலகளை அடுத்து இருக்கும் மக்களுக்கும் மிகவும் பயனுள்ைோய் அளமயும். 108 ஆம்புலன்ஸ் 

தசளவயால் அளடய முடியாே இடங்களை இந்ே நீர்வழி பயணத்ோல் அளடய இயலும். 

 முேல் படகு ஆம்புலன்ஸ் தசளவயானது தகந்திரபாரா மாவட்டத்தில் உள்ை பட்டிகார் என்ற இடத்தில் 

அறிமுகம் தசய்யப்பட்டது. இேன் தமாத்ே திட்ட தசலவு ரூபாய் 5.40 தகாடி ஆகும். 

3) Wrestling Federation of India இந்தியாவின் மல்யுத்ே கூட்டளமப்பின் புதிய ேளலவராக 

தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டவர் யார்? 

A] ஐடி நானாவதி 

B] பிரிட்ஜ் பூஷன் சரண்சிங் 

C] சத்தியபால் சிங் 

D] தேஜ்பால் ளபதரந்திர லக்ரா 

 பிரிட்ஜ் பூஷன் சரண்சிங் அவர்கள் மூன்றாவது முளறயாக எந்ேவிே எதிர்ப்பும் இன்றி ஒருமனோக 

இந்திய மல்யுத்ே கூட்டளமப்பின் ேளலவராக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டார். 

 அடுத்ே நான்கு ஆண்டு காலத்திற்கான அலுவலர்கள் மற்றும் தசயற்குழு உறுப்பினர்களைத் 

தேர்ந்தேடுக்க constitution கிைப் ஆப் இந்தியாவில் தேர்ேல் நளடதபற்றது.  

 அவர்களுடன் ஐஐடி நானாவதி மூத்ே துளண ேளலவராகவும் வி என் பிரசாத்  

தபாதுச்தசயலாைராகவும் சத்தியபால் சிங் தபாருைாைராகவும் தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டனர். 

 உத்ேரப்பிரதேசம் மாநிலத்தின் ளகசர்கஞ்ச் தோகுதியின் எம்பி ஆகவும் உள்ைார். ேகர்ோ மற்றும் 

பாலம்பாங்கில் நளடதபற்ற 2018 ஏசியன் விளையாட்டுப் தபாட்டியின் தசஃப்-டி- மிஷனாகவும் 

தபாறுப்தபற்றார். 
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4) கீழ்க்காணும் இந்திய ரயில்தவ துளறக்கு உட்பட்ட, உலகின் உயர்ந்ே ரயில்தவ பாளே எது? 

A] சண்டிகர் - மணாலி - தல ரயில்தவ பாளே  

B] கான்பூர் - சிம்லா - தல ரயில்தவ பாளே  

C] தடல்லி - சிம்லா - தல ரயில்தவ பாளே  

D] புதிய பிலாஸ்பூர் - மணாலி - தல ரயில்தவ பாளே 

 புதிய பிலாஸ்பூர் - மணாலி - தல ரயில்தவ பாளே உலகின் மிக உயர்ந்ே ரயில் பாளேயாகும். இதில் 30 

ரயில்தவ நிளலயங்கள் உள்ைன.இது இந்தியா- சீனா எல்ளலயில் 2022 ஆம் ஆண்டிற்குள் 

அளமயவிருக்கிறது. 

 இந்ேப் புதிய ரயில் பாளே திட்டம் சுற்றுலாத்துளறளய தமம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் ராணுவ 

பளடகளுக்கு தபரிதும் உேவுகிறது. தமலும் தடல்லியிலிருந்து தல அளடவேற்கு ேற்தபாது பிடிக்கும் 

தநரத்ளே விட பாதியாக குளறயும். இேன் திட்ட தசலவாக 83,360 தகாடி ஆகும் என 

கணக்கிடப்பட்டுள்ைது. 

 இது 465 கிதலா மீட்டர் தூரம் உள்ை ரயில்தவ பாளேயாகும். கடல் மட்டத்தில் இருந்து 5360 மீட்டர் 

உயரத்தில் இருக்கும். 465 கிதலாமீட்டர் தூரத்தில் 52% சுரங்கப்பாளேயின் உள்தை பயணம் அளமயும். 

இதில் மிக நீைமான சுரங்கப்பாளே 27 கிதலா மீட்டர் தூரம் உளடயோகும். இந்ே ரயில்தவ பாளேயில் 

அளமயவிருக்கும் தமாத்ே சுரங்கப் பாளேயின் தூரம் 244 கிதலா மீட்டர் ஆகும். 

 இந்ேத் திட்டத்தில் 400 சிறிய பாலங்களும் 124 தபரிய பாலங்களும் 74 சுரங்கப் பாளேகளும் 

அளமயவிருக்கிறது.  

 இதில் மணிக்கு 75 கிதலா மீட்டர் தவகத்தில் ரயில் பயணிக்கும். இேனால் தடல்லியில் இருந்து தல 

அளடய 40 மணி தநரங்கைாக இருந்ே பயண தநரம் 20 மணி தநரமாக குளறயும்.  

 ேம்மு காஷ்மீர் பகுதியில் இருக்கும் தல எனும் பகுதி சுற்றுலாத்துளறயின் ளமயமாக கருேப்படுகிறது. 

 இதில் 1.5 லட்சம் மக்கள் உள்ைனர். இந்தியா மற்றும் தவளி நாட்ளடச் தசர்ந்ே சுற்றுலா பயணிகள் 

அதிகமாக இங்தக வருளக ேருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

5) 4th Global Digital Health partnership summit நான்காவது உலகைாவிய டிஜிட்டல் சுகாோர கூட்டு உச்சி 

மாநாட்ளட நடத்திய சர்வதேச நிறுவனம் எது? 

A] WHO 
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B] FAO 

C] UNESCO 

D] UNICEF 

 மத்திய சுகாோர மற்றும் குடும்ப நலத்துளற அளமச்சர் தே பி நட்டா அவர்கைால் கடந்ே பிப்ரவரி மாேம் 

25ஆம் தேதி நான்காவது உலகைாவிய டிஜிட்டல் சுகாோர உச்சி மாநாடு புதுடில்லியில் 

தோடங்கிளவக்கப்பட்டது. 

 உலக சுகாோர நிறுவனம் மற்றும் உலக டிஜிட்டல் சுகாோர கூட்டு நிறுவனத்ோல் (Global Digital Health 

partnership) மத்திய சுகாோரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துளற அளமச்சகம் விழாவிளன நடத்தியது. 

 புதிய தோழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி நாட்டு மக்களுக்கு உேவும் வளகயில்  GDHP நிறுவனம் 

அரசாங்கங்கள், அரசாங்க முகவர்கள் மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் உேவியுடன் இேளன 

தோடர்ந்து நடத்தி வருகிறது இதுதவ GDHPன் தநாக்கமாகும். 

6) தசய்திகளில் காணப்பட்ட தேசிய தபார் நிளனவகம் கீழ்க்காணும் எந்ே நகரத்தில் அளமந்துள்ைது? 

A] அகமோபாத்  

B] புதுடில்லி  

C] மும்ளப  

D] லக்தனா 

 கடந்ே பிப்ரவரி மாேம் 25ஆம் தேதி பாரேப் பிரேமர் நதரந்திர தமாடி அவர்கைால் புதுதடல்லியில், 

இந்திய  தகட்டிற்கு அருதக உள்ை தேசிய தபார் நிளனவகத்ளே இந்திய ராணுவத் துளறயில் 

சுேந்திரத்திற்குப் பிறகு நாட்டிற்காக வீரமரணம் அளடந்ே வீரர்களுக்காக அர்ப்பணித்ோர். 

 நம் நாட்டின் அளமதிக்காகவும் எதிர் ோக்குேலின் தபாதும் ேங்களின் உயிளர நீத்ே வீரர்களை 

நிளனவு கூறுவோகவும் இந்ே நிளனவிடம் அளமயும். 

 இதில் 4 ேனி சக்கரங்கள் அளமக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அளவ அமர் சக்ரா, வீர் சக்ரா, தியாக சக்ரா, ரக்ஷ 

சக்ரா ஆகும். 

 இந்ே வைாகத்தில் ளமய சதுர தூபியும் அளணயா தோதியும் ஆறு தவண்கல சுவதராவியங்களும் 

அளமந்துள்ைன. இந்ே ஓவியங்கள் இந்திய ராணுவம், இந்திய விமானப்பளட, இந்திய கப்பல் 

பளடயின் புகழ்தபற்ற தபார்களை விவரிப்போய் அளமகிறது. 
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 இேன் ேளலளம கட்டிடக் களலஞர் தசன்ளனளய ேளலளமயிடமாகக் தகாண்ட விபி டிளசன் 

தலளப தசர்ந்ே தயாதகஷ் சந்திரஹாசன் ஆவார். 

7) PM Kissan திட்டம் உத்திரப் பிரதேசத்தின் எந்ே மாவட்டத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக 

தோடங்கிளவக்கப்பட்டது? 

A] பிராஹ்ராஜ் 

B] தபரய்லி 

C] தகாரக்பூர்  

D] ோன்சி 

 கடந்ே பிப்ரவரி மாேம் 25ஆம் தேதி பாரேப் பிரேமர் நதரந்திர தமாடி அவர்கைால் "பிரோன் மந்திரி 

கிசான் சம்மன் நிதி தயாேனா" என்ற திட்டம் உத்ேரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ை தகாரக்பூர் என்னும் 

மாவட்டத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக தோடங்கி ளவக்கப்பட்டது. 

 கடந்ே பிப்ரவரி மாேம் ஒன்றாம் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட 2019-20 ஆம் ஆண்டுக்கான இளடக்கால 

பட்தேட்டில் இந்ே திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது.  இேற்கான 100 சேவீே தோளகளய மத்திய அரதச 

அளிக்கிறது. 

 இத்திட்டத்தின் கீழ் 2 தஹக்தடர் விவசாய நிலங்களை தகாண்ட சிறு மற்றும் விளிம்புநிளல விவசாய 

குடும்பத்திற்கு ஆண்டுதோறும் ரூபாய் 6 ஆயிரம் மூன்று ேவளணகைாக  வழங்கப்படும்.  

 இந்ே தோளக பயனாளியின் வங்கிக் கணக்கில் தநரடியாக தசலுத்ேப்படும். 

 விவசாயிகளின் வருமானத்ளே அதிகப்படுத்துவதே இத்திட்டத்தின் தநாக்கமாகும். இத்திட்டத்தினால் 

12 தகாடிகளுக்கு தமல் உள்ை சிறு மற்றும் குறுநில விவசாயிகள் பயனளடவார்கள்.  

 தமலும் விவசாயத்துக்கு தேளவப்படும் அளனத்து உபகரணங்களையும் தபறுவேற்கும் வசதி தசய்து 

ேரப்படும். இேனால் ேனியார் ேரகர்களிடம் பணத்ளே கடனாகப் தபற்று விவசாயிகள் 

சிக்கிக்தகாள்வது ேவிர்க்கப்படுகிறது. தமலும் விவசாயத்ளே தோடரவும் இத்திட்டம் 

ஊக்கமளிக்கிறது. 

8) "Period. End of sentence" என்ற குறும் படம் "ஆஸ்கர் 2019 விருதுகள்" விழாவில் சிறந்ே 

ஆவணப்படத்திற்கான விருளே தபற்றது. இக்குறும்படத்தின் இளண- ேயாரிப்பாைரான இந்தியர் யார்?  
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A] கிருஷ்ணன் குமார்  

B] ஏ ஆர் முருகோஸ்  

C] தக பாலச்சந்ேர் 

D] குனித் தமாங்கா  

 "Period.End of sentence" என்ற குறும்படம்  இந்தியாவின் கிராமப்புறங்களில் பரவி இருந்ே 

மாேவிலக்ளக பற்றிய ேவறான எண்ணங்களை சுட்டிக்காட்டும் விேமாக இருந்ேோல் லாஸ் 

ஏஞ்சல்ஸில் நளடதபற்ற 91ஆவது அகாடமி அவார்ட்ஸ் விழாவில் சிறந்ே குறும் ஆவணப்படமாக 

தேர்வு தசய்து விருது வழங்கப்பட்டது. 

 இப்படத்தின் இளண ேயாரிப்பாைராக இந்தியாளவச் தசர்ந்ே குனித் தமாங்கா என்பவரும் 

இயக்குனராக ஈராளனச் தசர்ந்ே ரய்க்கா தசக்டாப்ஜீ என்பவரும் இருந்ேனர். 

 இந்திய கிராமப்புற தபண்கள் மாேவிலக்கின்தபாது எதிர்தகாள்ளும் சிக்கல்களையும் 

"தபட்தமன்"(PAD MAN ) என்று அளனவராலும் அளழக்கப் படுகின்ற அருணாச்சலம் முருகானந்ேம் 

அவர்களின் களேயும் பின்னணியாகக் தகாண்டு நகர்கிறது, படம்.  

 தடல்லியின் புறநகர் பகுதியில் உள்ை ஹபூர் கிராமத்ளே ளமயமாக தகாண்டு இந்ே படம் 

எடுக்கப்பட்டது. 

 பல ேளலமுளறகைாக இப்தபண்கைால் சானிட்டரி நாப்கின்களை பயன்படுத்ே இயலவில்ளல. 

இேனால் பல சுகாோர, ஆதராக்கிய பிரச்சளனகளையும் தபண்கள் பள்ளியில் இருந்து இளட 

நிற்றலும் மலிவாக காணப்பட்டது. 

 சானிட்டரி தபடுகளை ேயாரிக்கும் கருவிளய கிராமப்புறங்களில் நிறுவிய பின்னர் தபண்கள் 

ேங்களுக்கான தபடுகளை ோங்கதை உற்பத்தி தசய்து அளே சந்ளேப்படுத்ேவும் கற்றுக்தகாண்டு 

ேங்கைது சமூகத்ளே உயரச் தசய்ேனர். FLY என்பது  அவர்கள் ேயாரிக்கும் தபடுகளின் பிராண்ட் 

ஆகும். 

9) "91 ஆவது academy awards" விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் சிறந்ே படமாக தேர்வு தசய்யப்பட்டது 

எது? 

A] Bohemian rhapsody 

B] The favourite 
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C] Green book 

D] Roma 

 அதமரிக்க சுயசரிளே- நளகச்சுளவ நாடகமான "கிரீன் புக்" என்ற படம் "91ஆவது academy awards" 

விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் சிறந்ே படமாக தேர்வு தசய்யப்பட்டது. இந்ே விழா கடந்ே பிப்ரவரி 

மாேம் 25ஆம் தேதி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் உள்ை டால்பி திளரயரங்கில் நடத்ேப்பட்டது.  

 தமலும் இப்படத்திற்கு சிறந்ே திளரக்களேக்கான விருதும் இப்படத்தில் நடித்ே தமகர்சலா அலி 

என்பவருக்கு சிறந்ே துளண நடிகருக்கான விருதும் வழங்கப்பட்டது. 

 The favourite என்ற படத்தில் சிறந்ே நடிப்புத் திறளமளய தவளிப்படுத்தியோல் பிரிட்டிஷ் நடிளக 

Olivia Colman அவர்களுக்கு சிறந்ே நடிளகக்கான விருது வழங்கப்பட்டது.  

 bohemian rhapsody என்ற சுயசரிளே படத்தில் நடித்ே ரமி மாலிக் என்பவருக்கு சிறந்ே நடிகருக்கான 

விருது வழங்கப்பட்டது.  

 தராமா படத்தின் இயக்குனர் அல்தபான்தசா குதராம் அவர்களுக்கு சிறந்ே இயக்குனருக்கான விருது 

வழங்கப்பட்டது. தமலும் தராமா படம் சிறந்ே தவற்று தமாழி படத்திற்கான விருளேயும் சிறந்ே 

ஒளிப்பதிவுக்கான விருளேயும் தபற்றது.  

 Star is born என்ற படத்தில் Shallow என்ற பாடலுக்காக பாப் திவா தலடி ககா(Pop diva lady gagA] 

அவர்களுக்கு விருது வழங்கப்பட்டது. 

 மார்தவல் இன் பிைாக் பாந்ேர் என்ற படமும் 3 விருதுகளை தபற்றது. அளவ சிறந்ே இளச, சிறந்ே 

ஆளட வடிவளமப்பு மற்றும் சிறந்ே ேயாரிப்பு வடிவளமப்புக்கும் ஆகும். 

10) தேன்கிழக்கு ஆசிய பகுதியின் hepatitis க்கு எதிரான WHO வின் நல்தலண்ண தூேராக 

நியமிக்கப்பட்ட இந்திய பிரபலம் யார்? 

A] அமிோப் பச்சன்  

B] சச்சின் தடண்டுல்கர்  

C] விராத் தகாலி  

D] கபில்தேவ் 

 கடந்ே பிப்ரவரி மாேம் 24ஆம் தேதி மத்திய அளமச்சர் அஸ்வினி குமார் அவர்கள் தஹப்பாடிட்டீஸ் 

ளவரஸ்க்கு எதிரான தேசிய நடவடிக்ளக திட்டத்ளே (National action plan) அமிோப் பச்சன் 
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முன்னிளலயில்  மும்ளபயில் அறிமுகப்படுத்தினார். இவர் WHOவால் நியமிக்கப்பட்ட நல்தலண்ண 

தூேராவார். இத்திட்டத்தின் தநாக்கம் தேன்கிழக்கு ஆசியப்பகுதிகளில் தஹப்பாடிட்டீஸ் ளவரஸின் 

ோக்கத்ளே 2030க்குள் குளறப்போகும். 

 தமலும் இத்திட்டம் இந்தியாவின் sustainable development 3.3 எனப்படும் குறிக்தகாளின் கீழ் 

அடங்கும்.  இந்ே ளவரஸின் ோக்கத்ளே குளறக்க 69 ஆவது உலக சுகாோர மன்றத்தில் இந்தியா சபேம் 

எடுத்துக் தகாண்டது. 

 இந்ே ளவரஸ் ோக்கத்தினால் ஆண்டுதோறும் உலக அைவில் 2.72 இலட்சம் மக்கள் இறக்க 

தநரிடுகின்றது. 

 இது கல்லீரலின் அழற்சி தநாயாகும். இேற்கு காரணமாக ளவரஸ்கள் A,B,C,D மற்றும் E உள்ைது.  

 இவற்றுள் ளவரஸ் B மற்றும் C பிரிவு 96 சேவீே இறப்பிற்கு காரணமாய் அளமகிறது. குறிப்பிட்ட சில 

நாடுகளுள் இந்தியா, தஹபளடடிஸ் B மற்றும் தஹபளடடிஸ் C ளவரஸ்களை ஆராய்ந்து அேற்கான 

மருந்துகளை தநாயாளிகளுக்கு இலவசமாக தபாதுசுகாோர மருத்துவமளனகளில் வழங்கி 

குணப்படுத்துகிறது என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வதேச காந்தி அமைதிப் பரிசு யாருக்கு வழங்கப்பட்டது? [International 

Gandhi Peace Prize for 2018] 

A] யயாதகய் சசகவா 

B] தேஸ்ைன் டுட்டு 

C] சன்டி பிரசாத் பட் 

D] ஜான் ஹுயூம் 

 கடந்ே பிப்ரவரி ைாேம் 26ஆம் தேதி குடியரசுத் ேமைவர் ராம்நாத் தகாவிந்த் அவர்களால் 2015, 2016, 

2017, 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வதேச காந்தி அமைதிப் பரிசு ராஷ்டிரபதி பவனில் வழங்கப்பட்டது. 

 இந்தியா ைற்றும் உைகயைங்கும் யோழுதநாமய ஒழிப்பேற்காக பங்காற்றியோல் ஜப்பாமன தசர்ந்ே 

யயாதகய் சசகவா என்பவருக்கு 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான விருது வழங்கப்பட்டது.  

 இந்தியாவின் கிராைப்புற ைற்றும் ைமைவாழ் ைக்களின் குழந்மேகளுக்கு கல்வி, சமூக நடுநிமைமை 

ைற்றும் கிராைப்புற தைம்பாடு ஆகியவற்றில் சிறந்ே பங்கிமன ஆற்றியமைக்காக ஏகல் அபியான் 

என்ற அறக்கட்டமளக்கு 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான விருது வழங்கப்பட்டது. 

 கிராைப்புற தைம்பாடு, கல்வி ைற்றும் இயற்மக வளங்கமள தைம்படுத்துேல் தபான்ற துமறகளில் 

கவனம் யசலுத்தியோல் கன்னியாகுைரிமய ேமைமையிடைாகக் யகாண்ட விதவகானந்ோ தகந்திரா 

என்ற நிறுவனத்திற்கு 2015ஆம் ஆண்டுக்கான விருது வழங்கப்பட்டது. 

 இந்தியாமவச் தசர்ந்ே 10 ைட்சத்திற்கும் அதிகைான குழந்மேகளுக்கு ைதிய உணவு வழங்கிய அக்ஷய 

பாத்திரம் என்ற நிறுவனத்திற்கும் கிராைப்புற சுகாோரம் ைற்றும் ஆதராக்கியத்மே தைம்படுத்திய சுைப் 

இன்டர்தநஷனல் என்ற நிறுவனத்திற்கும் 2016ஆம் ஆண்டுக்கான விருது பகிர்ந்ேளிக்கப்பட்டது. 

 இந்ே விருதில் யராக்கப்பரிசாக ரூபாய் ஒரு தகாடியும் அவர்களது பங்களிப்மப தைற்தகாள் காட்டிய 

சான்றிேழ்களும் மகவிமனப் யபாருட்களும் அடங்கும். 

2) Skill saathi youth conclave எந்ே ைாநிைத்தில் யோடங்கிமவக்கப்பட்டது? 

A] யகாச்சி  

B] புவதனஸ்வர்  
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C] ஐேராபாத்  

D] சிம்ைா 

 முேல்முமறயாக Skill saathi youth conclaveமய ஒடிசா ைாநிைம் ,புவதனஸ்வரில் உள்ள ரயில் 

அரங்கத்தில் ைத்திய திறன் தைம்பாட்டுத் துமற அமைச்சர் ேர்தைந்திர பிரோன் அவர்கள் யோடங்கி 

மவத்ோர். 

 இேன் மூைம் அம்ைாநிை இமளஞர்களின் திறமன தைம்படுத்துவதோடு தவமைவாய்ப்புக்கான 

வழிகமளயும் தைம்படுத்துவோய் அமைகிறது. இந்நிகழ்ச்சி ஒடிசாவில் 427 இடங்களில் தநரமையாக 

ஒளிபரப்பப்பட்டது.  

 இேன் மூைம் 2 ைட்சத்திற்கும் தைற்பட்ட பயனாளிகள் கைந்துயகாண்டு யோழில் ஆதைாசமன 

யபற்றுக் யகாண்டனர். இேன் தநாக்கம் ஒவ்யவாரு ேனிநபரின் விருப்பங்கமளயும் புரிந்துயகாண்டு 

அவர்களுக்கான யோழில் வழிகமள உளவியல் ரீதியான தசாேமனகள், தநர்முக ஆதைாசமனகள் 

ைற்றும் பை விேங்களில் அவர்கமள வழி நடத்துவதே ஆகும். 

3) 2019 - Cannes International open trophy யவன்ற இந்திய கிராண்ட் ைாஸ்டர் யார்?  

A] கிருஷ்ணன் சசிகரன்  

B] பரிைர்ஜன் யநஹி 

C] பந்ேை ஹரிகிருஷ்ணா  

D] அபிஜித் குப்ோ 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான Cannes International open மய இந்தியாவின் யசஸ் கிராண்ட் ைாஸ்டர் 

அபிஜித் குப்ோ அவர்கள் 7.5 புள்ளிகள் யபற்று யவன்றார். 

 இத்ோலிமய தசர்ந்ே பயர் லூஹீ பத ா என்பவமர ஒன்போவது ைற்றும் இறுதிச்சுற்றில் சுைபைாக 

தோற்கடித்ோர். இந்ேப் புள்ளி யபைாரம  தசர்ந்ே நிகிோ ையூதராவ் தபாைந்மேச் தசர்ந்ே நாசுோ 

ைற்றும் உக்மரமனச் தசர்ந்ே யுரீ தசாதைாதடாநி யசதகா  அவர்களின் புள்ளிகமள விட அதிகைானது 

ஆகும். 

4) சமீபத்தில் யசய்திகளில் காணப்பட்ட பந்திப்பூர் புலிகள் சரணாையம் எந்ே ைாநிைத்தில் 

அமைந்துள்ளது?  
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A] உத்ேரப் பிரதேசம்  

B] கர்நாடகா  

C] ஒடிசா   

D] யேலுங்கானா 

 கர்நாடக ைாநிைம் சாம்ராஜ்நகர் ைாவட்டத்தில் உள்ள பந்திப்பூர் புலிகள் சரணாையத்தில் மிகப்யபரிய 

காட்டுத் தீ பரவியது.  

 இேனால் 2000 யஹக்தடர் வன பரப்பளவு தசேைமடந்ேது. நூற்றுக்கும் தைற்பட்ட வன அதிகாரிகளும் 

யபாதுைக்களும் இமணந்து தீமய அமணக்க முற்பட்டனர்.  

 இருப்பினும் பைைான காற்று ைற்றும் காய்ந்ே புல் காட்டுத்தீமய தைலும் பரவச் யசய்ேது. இேனால் 

தேசிய யநடுஞ்சாமை 67 (ஊட்டி டு மைசூர்) மூடப்பட்டோல் தபாக்குவரத்து சிக்கல் சிை ைணி தநரம் 

நீடித்ேது. வன உயிர்களும் இறக்க தநர்ந்ேோய் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் அதிகாரப்பூர்வைான 

அறிவிப்பு இன்னும்  யவளியிடப்படவில்மை. 

 இந்ே பந்திப்பூர் சரணாையம் இந்தியாவின் முேைாவோக ஆரம்பிக்கப்பட்ட தேசிய பூங்காக்களில் 

ஒன்றாகும். தைலும் உைகில் உள்ள குறிப்பிட்ட இடங்களில் அதிகைான புலிகளின் எண்ணிக்மகமய 

யகாண்டது குறிப்பிடத்ேக்கது.  யாமனகளுக்கான சரணாையமும் இங்தக உள்ளது. 87400 யஹக்தடர் 

பரப்பளவு யகாண்டது. இேனுடன் வயநாடு வனவிைங்கு சரணாையமும் நாகர்தஹால் தேசிய 

பூங்காவும் அமைந்துள்ளன. இங்தக யாமனகள், புலிகள், அரிய வமக பாம்புகள் ைற்றும் 

காட்யடருமை தபான்ற எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய விைங்குகள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

5) “India in Distress” என்ற நூமை எழுதிய இந்திய அரசியல் ேமைவர் யார்?  

A] சசிேரூர்  

B] அரவிந்த் யகஜ்ரிவால்  

C] ைம்ோ பானர்ஜி  

D] தசானியாகாந்தி 

 India in Distress என்ற நூமை தைற்குவங்க முேைமைச்சர் ைம்ோ பானர்ஜி அவர்கள் எழுதினார். 
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 அந்நாட்டின் ேமைநகரில் பிப்ரவரி ைாேம் 27ஆம் தேதி யவளியிடப்பட்டது. 87 புத்ேகங்கமள 

இதுவமரயிலும் எழுதியுள்ளார்.  

 இந்ே ஆண்டு அவர் எழுதிய ஏழு புத்ேகங்களுள்  சிை குழந்மேகளுக்காகவும்  யபங்காலி, உருது 

ைற்றும் ஆங்கிைத்தில் கவிமேகளும் அரசியல் சார்ந்ே இரண்டு புத்ேகங்கமள ஹிந்தியிலும் 

யபங்காலியிலும் இயற்றியுள்ளார். 

6) கீழ்க்காணும் எந்ே துமறமுகத்தின் வழியாக இந்தியா உடனான புதிய ஏற்றுைதிக்கான வழிமய 

ஆப்கானிஸ்ோன் தேர்ந்யேடுத்துள்ளது?   

A] அபேன் 

B] சபஹர் 

C] பந்ேர் 

D] யகாரம்சர் 

 சபஹர் துமறமுகத்மே ஆப்கானிஸ்ோன் இந்தியாவுடனான ஏற்றுைதிக்கான புதிய கடல் வழியாக  

தேர்ந்யேடுத்துள்ளது.  

 இத்துமறமுகம் ஈரானில் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வைான அறிக்மகயின்படி முேல் ஏற்றுைதியாய் 57 

டன்கள் உைர்ந்ே பழங்கள், ஜவுளி வமககள், கம்பளங்கள் ைற்றும் கனிை யபாருட்கமள 23 ைாரிகளில் 

தைற்கு ஆப்கான் நகரத்தில் இருந்து சபஹர் துமறமுகத்திற்கு யகாண்டுவந்து தசர்த்துள்ளது. 

இப்யபாருட்கள் மும்மப துமறமுகத்மே வந்ேமடயும். ஈரானிய துமறமுகத்மே 

தேர்ந்யேடுத்ேேற்கான காரணம் இந்தியாவுடனான ஏற்றுைதி-இறக்குைதிகமள மிக சுமூகைாக 

மகயாளுவதே ஆகும். 

7) 46 ஆவது ( Foreign ministers OIC ) கூட்டத்திற்கு இந்தியாமவ அமழப்பு விடுத்திருந்ேது. இேமன 

அடிப்பமடயாகக் யகாண்டு கீழ்காண்பமவகளில் எது ேவறானது என்பமே அறிக. 

A] இந்தியா OIC யின் உறுப்பினராகும்  

B] இேன் அதிகாரப்பூர்வைான யைாழிகள் அரபி ஆங்கிைம் ைற்றும் பியரஞ்சு  

C] இந்தியா இேன் உறுப்பினதரா அல்ைது பார்மவயாளமர கிமடயாது 
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D] இேன் ேமைமையிடம் யஜட்டாவில் உள்ளது 

 Foreign ministers of the organisation of Islamic cooperation - 46 ஆவது இஸ்ைாமிய 

கூட்டமைப்பின் யவளிநாட்டு அமைச்சர்கள் ைாநாடு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள அபுோபியில் 

கடந்ே ைார்ச் 1, 2 ஆம்  தேதிகளில் நடந்ேது.  

 யவளியுறவுத் துமற அமைச்சர் சுஷ்ைா சுவராஜ் இதில் கைந்து யகாண்டார். 

 முஸ்லிம் அல்ைாே நாட்டின் ேமைவர் கைந்து யகாண்ட முேல் ைாநாடு இதுதவ ஆகும். இேன் மூைம் 

தைற்கு ஆசியா ைற்றும் இஸ்ைாமிய ைக்கள் யோமக அதிகம் யகாண்ட நாடுகள் இமடதய ஒரு 

இணக்கத்மே ஏற்படுத்துவோக அமையும்.   

 இந்தியா இமே யுஏஇ உடன் நட்பு பாராட்ட சிறந்ே சந்ேர்ப்பைாக எடுத்துக்யகாண்டது. 

 இது இந்தியாவில் வாழும் 185 மில்லியன் முஸ்லிம்கமளயும் இஸ்ைாமிய உைகத்திற்கான 

இந்தியாவின் பங்களிப்மபயும் தபாற்றும் விேைாக அமைந்ேது. இம்ைாநாட்டின் அதிகாரப்பூர்வைான 

யைாழிகள் அரபி, ஆங்கிைம் ைற்றும் பியரஞ்ச் ஆகும். 

8) “RTGS டாைர்” என்ற புதிய நாணயத்மே யவளியிட்ட நாடு எது? 

A] துருக்கி 

B] யைாராக்தகா 

C] ஜிம்பாதவ 

D] சிதற லிதயான் 

 ஜிம்பாதவ ேனது புதிய நாணயைான RTGS டாைர் - மய யவளியிட்டது. Real Time Gross settlement 

என்பதே RTGSன் விரிவாக்கம் ஆகும்.  

 நாள்பட்ட நிதி யநருக்கடிமய சரி யசய்வேற்காக ஜிம்பாப்தவயின் ரிசர்வ் வங்கி நாணயத்மே 

யவளியிட்டது. இந்நாணயம் டிஜிட்டல் டாைர்கள் ைற்றும் பத்திர குறிப்புகள் தபான்றவற்றிற்கு பதிைாக 

கூட பயன்படுத்ே முடியும். 

 யோடக்கத்தில் ஒரு US டாைருக்கு 2.5 ஆர்டிஜிஎஸ் டாைராக இேன் ைதிப்பு அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது.  

 இந்ே டாைர் பத்திர குறிப்புகள் கடன் அட்மடகள் ைற்றும் யைாமபல் பண பரிைாற்றங்கள் 

தபான்றவற்மறக் ஒருங்கிமணத்து சைநிமைமய மகயாள்கிறது. 
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9) 2019 - IAA World congress ன் கருப்யபாருள் என்ன?  

A] பிராண்ட் ேர்ைா - Brand Dharma 

B] பிராண்ட் ஃதபஷன் - Brand Fashion 

C] பிராண்ட் இன்தனாதவஷன் - Brand Innovation 

D] பிராண்ட் எவாலூதவசன் - Brand Evaluation 

 44 ஆவது சர்வதேச விளம்பர சங்கத்தின் IAA World congress கடந்ே பிப்ரவரி ைாேம் 20ஆம் தேதி 

முேல் 22ம் தேதி வமர யகாச்சியில் உள்ள grand hyatt சர்வதேச ைாநாட்டு மையத்தில் நடந்ேது. இேன் 

கருப்யபாருள் பிராண்ட் ேர்ைா ஆகும். 

 இேன் மூைம் ஒரு ேயாரிப்பு நிறுவனம் எளிோக ைக்கமளச் யசன்றமடய மகயாளும் முமறகமள 

கற்பித்ேது. இந்தியா ைற்றும் யவளிநாடுகமளச் தசர்ந்ே 2000த்திற்கும் தைற்பட்ட பிரதிநிதிகள் இதில் 

கைந்து யகாண்டனர். நியூயார்க்மக ேமைமையிடைாகக் யகாண்ட IAA  

 55 நாடுகளில் உள்ளது. விளம்பரோரர்கள், விளம்பர நிறுவனங்கள் ைற்றும் ஊடகங்கமள ேன்னகத்தே 

யகாண்டுள்ளது. 

 ஒரு ஆண்டு விட்டு ஒரு ஆண்டாக உைகம் முழுவதும் பை இடங்களில் இம்ைாநாடு நமடயபற்று 

வருகிறது. 

10) கீழ்க்காணும் எந்ே ைாநிைம் ைதுவின் பயன்பாட்மட கண்டறிய சிறப்பு நாய்கள் அணிமய 

யகாண்டுள்ளது? 

A] அஸ் ாம்  

B] ஜார்க்கண்ட்  

C] பஞ்சாப்  

D] பீகார் 

 ைது அருந்தியமேதயா ைதுவின் பயன்பாட்மடதயா கண்டறிவேற்காக சிறப்பு நாய்கள் அணிமய 

பீகார் ைாநிைம் அமைத்துள்ளது, இதுதவ முேல் முமறயாகும். இவ்வமனத்து நாய்களுக்கும் 
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மஹேராபாத்மே ேமைமையிடைாகக் யகாண்ட ஒருங்கிமணந்ே உளவுத்துமற பயிற்சி மையத்தில் 

9 ைாேங்கள் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு பீகார் தபாலீஸ் பமடயில் இமணக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இவ்வாறாக இதுவமரயிலும் 68 நாய்கள் பீகார் தபாலீஸ் பமடயில் உள்ளது. ஒவ்யவாரு நாய்க்கும் 1.71 

ைட்ச ரூபாய் யசைவிடப்படுகிறது. ைற்றும் ஒவ்யவாரு நாய்க்கும் 2 மகயாளர்கள் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  2016ஆம் ஆண்டு பீகார் ைாநிைம் ைதுமவ ேமட யசய்ேது என்பது 

குறிப்பிடத்ேக்கது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) "சம்பிரிதி 2019" என்பது இந்தியாவுடனான எந்த நாட்டின் கூட்டு ராணுவ பயிற்சி ஆகும்?  

A] பூட்டான்  

B] மியான்மர்  

C] ஈரான்  

D] பங்களாததஷ் 

 சம்பரிதி 2019 என்பது இந்தியா - பங்களாததஷ் நாடுகளுக்கு இடடதயயான கூட்டு ராணுவ பயிற்சி 

ஆகும்.  

 இது பங்களாததஷின் தங்டகல் என்ற இடத்தில் கடந்த மார்ச் மாதம் 2 ஆம் தததி முதல் 15ம் தததி வடர 

நடடபபற்றது. இது இரு நாடுகளுக்கு இடடதயயான எட்டாவது கூட்டு ராணுவ பயிற்சி ஆகும். இடத 

இரண்டு நாடுகளும் ஓராண்டு விட்டு ஓராண்டாக தடைடம தாங்கி நடத்தி வருகிறது.  

 14 நாட்கள் ராணுவ பயிற்சியான இது இருநாட்டு ராணுவத்திற்கு இடடதயயான கூட்டுறவு 

பசயல்பாடு மற்றும் ஒத்துடைப்டப தமம்படுத்தும் விதமாக நடத்தப்படுகிறது.  

 இதில் எதிர் கிளர்ச்சி மற்றும் தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான தாக்குதடை எதிர்பகாள்வதற்குத் 

ததடவயான பயிற்சிகடள தமற்பகாள்கிறது. பயிற்சிகள் ஐநா சடபயின் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கு 

உட்பட்தட நடக்கிறது. 

2) டநஜீரியா நாட்டின் புதிய பிரதமராக ததர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?  

A] குட்ைக் த ானாதன்  

B] எமி ஒசின்பத ா  

C] முகமது புகாரி  

D] இப்ராஹிம் பபன்கிடா 

 All progressives Congress (APC] என்ற கட்சியின் உறுப்பினரான முகமது புகாரி அவர்கள் 

டநஜீரியாவின் பிரதமராக இரண்டாவது முடறயாக ததர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளார். அவருடடய 

பதவிக்காைம் 4 ஆண்டுகள் ஆகும். 

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


Current Affairs  28th Feb 2019 

 

Winmeen.com                                Page 2 of 8 

 76 வயதான புகாரி முன்னாள் துடை பிரதமரும் எதிர்க்கட்சி தடைவருமான   அட்டிக்கு அபுபக்கர் 

என்பவடர 4 மில்லியன் வாக்கு வித்தியாசத்தில் ததாற்கடித்தார்.  

 தபாதகா ஹரம் என்ற கிளர்ச்சிப் படடயின் ஆதிக்கத்டத அடக்கியதால் இவர் பாராட்டப்படுகிறார். 

கிளர்ச்சிப் படடயினரால் பத்தாயிரத்திற்கும் தமற்பட்தடார் பகால்ைப்பட்டனர் தமலும் 10 

ைட்சத்திற்கும் தமற்பட்தடார் இடம் பபயர்ந்து பசன்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

3) அரசு அதிகாரிகளின் பபற்தறாடர பாதுகாக்க "பிரைாம் கமிஷன்" PRANAM என்படத நியமித்த 

மாநிை அரசாங்கம் எது?  

A] ஒடிசா  

B] அசாம்  

C] நாகைாந்து  

D] தகாவா 

 அரசு அதிகாரிகளின் பபற்தறாடர பாதுகாக்க PRANAM கமிஷன் என்படத அசாம் மாநிை முதல் 

அடமச்சர் சர்பானந்தா தசாதனாவால் என்பவர் சமீபத்தில் பதாடங்கினார். 

 pranam (Parents Responsiblity and norms for accountability and monitoring)  மதசாதாவின் கீழ் 

உரிய தநரத்தில் அரசு அதிகாரிகளின் பபற்தறாடர பாதுகாக்க ததடவயான நடவடிக்டககடள இந்த 

கமிஷன் தமற்பகாள்ளும்.  

 இம்மதசாதாவிற்கு மாநிை தகபினட் குழு கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு ஒப்புதல் வைங்கியது. இதன்படி 

மாநிை அரசு அதிகாரிகள் அவர்களின் பபற்தறார்கடளயும் திருமைமாகாத ஊனமுற்ற வருமானம் 

அற்ற தன் சதகாதர சதகாதரிகடளயும் பாதுகாக்க தவண்டும் என்று சட்டம் இயற்றியது. 

 ஒருதவடை அவர்கடள பாதுகாக்க தவறும் பட்சத்தில் குறிப்பிட்ட அரசு அதிகாரியின் 

வருமானத்திலிருந்து 10 அல்ைது 15 சதவீதம் அரசாங்கத்தால் பிடித்தம் பசய்யப்பட்டு அப்பைம் 

அவர்களின் பபற்தறார்கள் அல்ைது ஊனமுற்ற உடன்பிறந்ததாரிடம் வைங்கப்படும். 

4) T20- ன் வரைாற்றில் 4 பந்துகளில் 4 விக்பகட்டுகடள வீழ்த்திய முதல்  பந்துவீச்சாளர் யார்?  

A] ைசித் மலிங்கா  

B] ரஷித் கான்  
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C]  ஸ்ப்ரீத் பர்மா  

D] குல்தீப் யாதவ் 

 கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 17ஆம் தததி நடடபபற்ற 20-20 சர்வததச விடளயாட்டு தபாட்டியில் 4 பந்தில் 4 

விக்பகட்டுகடள வீழ்த்தி ஹாட்ரிக் சாதடன படடத்தார் ரஷித் கான். 

 தடராடூனில் நடடபபற்ற அயர்ைாந்துக்கு எதிரான டி20 சர்வததச விடளயாட்டுப் தபாட்டியில் ரஷித் 

கானின் திறடமயான பந்து வீச்சால் ஆப்கானிஸ்தான் அணியால் அயர்ைாந்து அணிடய 3-0 என்ற 

கைக்கில் வீழ்த்த முடிந்தது.  

 இதன் மூைம் டி20 வரைாற்றில் ஹாட்ரிக் அடித்த ஏைாவது பந்து வீச்சாளராக கருதப்படுகிறார் அதத 

தநரத்தில் இரண்டாவது 5 விக்பகட்டுகடளயும் வீழ்த்தியுள்ளார். பமாத்தத்தில் இைங்டக அணிடயச் 

தசர்ந்த ைஷித் மலிங்காவிற்கு பிறகு சர்வததச விடளயாட்டு தபாட்டிகளில் 4 பந்துகளில் 4 

விக்பகட்டுகடள வீழ்த்திய இரண்டாவது வீரராக கருதப்படுகிறார்.  

 மலிங்கா இந்த பவற்றிடய 2007 ஆம் ஆண்டு நடடபபற்ற பதன் ஆப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான 

உைக தகாப்டப கிரிக்பகட்டில் படடத்தார். 

5) குரங்குகடள உயிர்க்பகால்லிகளாக (Vermin) எந்த மாநிை அரசாங்கம் சமீபத்தில் அறிவித்தது?  

A] திரிபுரா  

B] அருைாச்சைப் பிரததசம்  

C] இமாசைப் பிரததசம்  

D] தமற்கு வங்காளம்  

 இமாச்சைப் பிரததச மாநிைத்தின் 11 மாவட்டங்கடள தசர்ந்த 91 வட்டம் மற்றும் துடை வட்டத்டதச் 

தசர்ந்த குரங்குகடள உயிர்க்பகால்லிகள் (Vermin) என்று அடுத்த ஓராண்டு வடர அம்மாநிை 

அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.  

 ஏபனனில் அக்குரங்குகள் பயிர் வடககளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஆபத்டத விடளவிப்பதால் 

உயிர்க்பகால்லிகளாக அறிவித்துள்ளது. 

 அவ்வாறு ஆபத்டத விடளவிக்கும் குரங்குகடள அம்மாநிை மக்கதளா அல்ைது வனத்துடற 

அதிகாரிகதளா பகால்வதற்கும் தவட்டடயாடுவதற்கும் இடமளிக்கிறது. 
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 மனிதர்களுக்கு, பயிர் வடககளுக்கு ஆபத்டத உண்டாக்கி தநாய்கடளப் பரப்பக்கூடிய வன 

விைங்குகள் பறடவகடள (Vermin) என்று குறிப்பிடுகின்றனர். வன விைங்குகள் பாதுகாப்புச் சட்டம் 

1972ன் படி 62 ஆவது பிரிவின் கீழ் மாநிை அரசாங்கம் Vermin எனப்படும் ஆபத்தான விைங்கு 

வடககடள பட்டியலிட்டு அடத அழிப்பதற்கான அனுமதிடய மத்திய அரசிடம் தகட்டு 

விண்ைப்பிக்கைாம். 

 அட்டவடை I மற்றும் அட்டவடை Hல் உள்ள பகுதி 11ல் பட்டியலிடப்பட்ட விைங்குகடள மத்திய 

அரசாங்கதம குறிப்பிட்ட காைத்திற்கு குறிப்பிட்ட பகுதியிலுள்ள விைங்குகடள Vermin  என 

அறிவிக்க நாம் பதரிவிக்கைாம். 

 குறிப்பிட்ட காைம் வடர அந்த விைங்குகடள அட்டவடை 5 இன் கீழ் பட்டியலிடுவார். 

6) 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான  "ததசிய இடளஞர் பாராளுமன்ற விைாவில் – “(National youth parliament 

festival)" ததசிய அளவில் நடடபபற்ற தபாட்டிகளில் முதல் இடத்டத பிடித்தவர் யார்?  

A] ஸ்தவதா உம்தர  

B] எம் எஸ் அஞ்சனாட்சி  

C] மம்தா குமாரி  

D] தநகா அருசியா 

 புதுடில்லியில் உள்ள விக்யான் பவனில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 27ஆம் தததி பாரதப் பிரதமர் நதரந்திர 

தமாடி அவர்கள் ததசிய இடளஞர் பாராளுமன்ற விைாவில் பவற்றிபபற்ற இடளஞர்களுக்கு 

விருதுகடள வைங்கினார். 

 இதில் மகாராஷ்டிரா மாநிைத்டதச் தசர்ந்த ஸ்தவதா உம்தர  முதலிடத்டதயும் கர்நாடக மாநிைத்டதச் 

தசர்ந்த அஞ்சனாட்சி இரண்டாவது இடத்டதயும் பீகாடரச் தசர்ந்த மம்தா குமாரி மூன்றாவது 

இடத்டதயும் பிடித்தனர். 

 இந்த ஆண்டுக்கான விைா NSS மற்றும் தநரு யுவதகந்திரா சங்கதன், மத்திய இடளஞர்கள் மற்றும் 

விடளயாட்டுத்துடற அடமச்சகத்துடன் இடைந்து நடத்தியது.  

 18 முதல் 25 வயதுள்ள இடளஞர்கடள மாவட்ட, மாநிை மற்றும் ததசிய அளவிைான இடளஞர் 

பாராளுமன்ற தபாட்டிகளில் கைந்து பகாள்ள அடைத்திருந்தது. இவ்விைாவின் கருப்பபாருள் "புதிய 
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இந்தியாவின் குரைாய் இருங்கள்- Be the voice of New India"  மற்றும்  "பகாள்டககளுக்கான 

தீர்வுகளும் பங்களிப்பும்- Find solutions and contribute to policy" என்பதாகும். 

 புதிய இந்தியாடவப் பற்றியும் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னதாக நாம் பசய்ய தவண்டிய 

கடடமகடளப் பற்றியும் விவாதித்து அறிந்து பகாள்ளும் தைமாக இவ்விைா அடமந்தது. 

7) "டிட்டன்வாைா அருங்காட்சியகம்" கீழ்க்காணும் எந்த மாநிைத்தில் அடமந்துள்ளது? [Titanwala 

Museum] 

A] ஹரியானா  

B] சட்டிஸ்கர்  

C] மத்தியபிரததசம்  

D] ரா ஸ்தான் 

 மத்திய  வுளித்துடற அடமச்சர் ஸ்மிருதி இரானி அவர்களால் ரா ஸ்தான் மாநிைத்தில் உள்ள பக்ரு 

என்னுமிடத்தில் சமீபத்தில் டிட்டன்வாைா அருங்காட்சியகம் திறந்து டவக்கப்பட்டது. இதில் சிப்பா 

என்ற சமூகத்டதச் தசர்ந்த மக்களின் தஹண்ட் பிளாக் பிரின்ட்டிங் (Hand block printing) எனப்படும் 

பிரத்திதயகமான அச்சிடும் முடற காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த அருங்காட்சியகம் திங்கள் முதல் ஞாயிற்றுக்கிைடமகளில் காடை 9 மணி முதல் மாடை 6 மணி 

வடர திறந்திருக்கும். 

 பக்ரு - Hand block printing முதல் முடறயாக ரா ஸ்தானில் உள்ள சிப்பாஸ் என்னும் சமூகத்தால் 

தமற்பகாள்ளப்பட்ட மிகப் பைடமயான டககளால் அச்சிடும் முடறயாகும். இதில் இயற்டகயான 

நிறங்கடள மட்டுதம பயன்படுத்துவர்.  

 இண்டிதகா அல்ைது டபு (tabu) எனப்படும் பசடி மற்றும் காய்கறிகளில் இருந்து கிடடக்கும் 

வர்ைத்டதயும் ஹர்தா (மஞ்சள்) நிற சாயத்டதயும்  பயன்படுத்துவர். இதடன அதிக திறனுள்ளவர்  

மட்டுதம அச்சிட இயலும்.  

 இந்த முடற அச்சிடுதலுக்கு ததக்குமர கட்டடகடள ஒரு நாள் இரவு முழுக்க எண்பையில் 

ஊறடவத்து, மறுநாள் அடத சுத்தமாக கழுவி அதன் தமல் அச்சிடுவர். சிப்பா மக்கள் இந்த அச்சு 

ஓவியங்கடள பாரம்பரிய பசாத்தாக கருதி பாதுகாத்து வந்தனர். 
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 துணிகளில் அச்சிடுவதற்கு முன்பாக களிமண் மற்றும் பிற ரசாயன பபாருட்களுடன் கைந்த 

கைடவயில் துணிகடள ஊற டவத்து, பமன்டமயாக்கி, காய டவத்தப் பின்னர் அச்சிட்டனர். 

 பின்னர் துணிகடள பவயிலில் காயடவத்து சிறந்த படடப்புகடள தந்தனர். ஆத் கலியா,  சப்பட் 

மற்றும் கமல் தபான்றடவகதள இவர்களின் அச்சிடும் கருப்பபாருளாக இருந்தது. 

8) 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான உைக சமூகநீதி நாளின் ( World day of social justice) கருப்பபாருள் என்ன? 

A] தமாதடைத் தடுத்தல் மற்றும் சிறந்த தவடைகளின் மூைம் சமாதானத்டத நிடை நிறுத்துதல். 

(Preventing conflict and sustaining peace through decent work) 

B] வறுடம ஒழித்தல் மற்றும் உைகளாவிய நீதிடய தமம்படுத்துதல். (Promote global justice & poverty 

eradication) 

C] நீ சமாதானத்டதயும் நீதிடயயும் விரும்பினால் சமூக நீதிடய நிடைநாட்டு. (If you want peace and 

development, work for social justice) 

D] சுற்றுச்சூைல் சார்ந்த நிடையான பபாருளாதாரம் மற்றும் சமுதாயத்டத தநாக்கிய ஒரு மாற்றம். (A Just 

Transition – environmentally sustainable economies and societies) 

 உைக சமூக நீதி நாள் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பிப்ரவரி மாதம் 20ஆம் தததி அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 உைகளாவிய வறுடம,  தவடைவாய்ப்பின்டம, ஒதுக்கிடவத்தல் தபான்றடவகளுக்கு எதிராக 

தபாராட தவண்டியதன் அவசியத்டத உைர்த்தும் விதமாக இந்நாள் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

இந்நாளில் சமூகநீதிடய உைக அளவில் நிடைநிறுத்த சபதம் ஏற்று உள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான கருப்பபாருள்  "நீ சமாதானத்டதயும் நீதிடயயும் விரும்பினால் சமூக 

நீதிடய நிடைநாட்டு" என்பதாகும். 

9) இந்தியாவின் எந்த பசமிகண்டக்டர் தயாரிக்கும் நிறுவனம் உள்நாட்டிதைதய தயாரிக்கப்பட்ட முதல் 

Semiconductor chips for 4G/LTE and 5G NR modems அறிமுகப்படுத்தியது? 

A] Signal chips 

B] Ineda systems 

C] Saankhya labs 

D] Terminus circuits 
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 பபங்களூடர தடைடமயிடமாகக் பகாண்டு இயங்கும் பசமிகண்டக்டர் தயாரிக்கும் கம்பபனியான 

Signal chips இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டிதைதய தயாரிக்கப்பட்ட Semiconductor chips for 4G/LTE 

and 5G NR modems புதுடில்லியில் அறிமுகப்படுத்தியது. 

 SCBM34XX மற்றும் SCRF34XX/45XX என்ற வரிடசகடள உடடய சில்லுகளும் "ஆகும்தப" என பபயர் 

பகாண்ட குறியீடுகளும் Signal chips நிறுவனத்டதச் தசர்ந்த பபாறியியைாளர்களின் 8 ஆண்டு கடும் 

ஆராய்ச்சிகளுக்குப் பிறகு உருவாக்கப்பட்டதாகும். 

 RF பிரிவுகள் LTE/5G-NR பட்டடகளால் 6GHz வடர சூைப்பட்டிருக்கும். 

 இதன் மூைம் இந்தியாவின் NAVIAC எனப்படும் பசயற்டகக்தகாள் மூைம் வழி அறிய உதவும் 

கருவிடய கட்டுப்படுத்த இயலும்.  

 SCRF1401 என்ற வரிடசகளில் ஆகும்தப குறியீடுகள் வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் முதல் 

RF transceiver சில்லுகள் இதத நிறுவனத்தால் கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. 

 இதன் மூைம் தமம்பட்ட கணினி பசயல்பாடுகளான RAN/CRAN எளிதாக இயக்க இயலும். தமலும் பை 

புதிய வடிவடமப்புக்கும் இந்த 5G NR அம்சங்கள் பபரிதும் பயன்படுகின்றது. 

10) T-20 சர்வததச கிரிக்பகட் தபாட்டியில் எந்த நாடு ஒதர தபாட்டியில் அதிக ரன்கள் தசர்த்த அணி என்ற 

சாதடனடய படடத்துள்ளது? 

A] ஆப்கானிஸ்தான்  

B] இந்தியா  

C] ஆஸ்திதரலியா  

D] இங்கிைாந்து  

 கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 23ஆம் தததி உத்தரகாண்ட் மாநிைத்தில் உள்ள தடராடூன் ராஜீவ் காந்தி சர்வததச 

கிரிக்பகட் அரங்கில் நடடபபற்ற 20-20 சர்வததச கிரிக்பகட் தபாட்டியில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி ஒதர 

தபாட்டியில் அதிக ரன்கள் தசர்த்த அணி என்ற சாதடனடய படடத்து முதல் இடத்தில் உள்ளது. 

 அயர்ைாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது தபாட்டியில், 20 ஓவர்களில் 278 ரன்கள் பபற்றனர். இதில் 

ஆப்கான் மட்டடப்பந்தாளரான ஹஸ்ரதுல்ைா ஸஸாய் இரண்டாவது அதிக ரன்கள் எடுத்தார். இவர் 62 

பந்துகளில் 162 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இதற்க்கு முன் ஆஸ்திதரலிய கிரிக்பகட் வீரர் ஆதரான் பின்ச் 

172 ரன்கடள பபற்று முதல் இடத்தில் இருந்தார். 
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 தமலும் ஹஸ்ரதுல்ைா ஸஸாய் 16 சிக்சர்கடளயும், usman ghani உடனான முதல் விக்பகட்டுக்கு 

இருவரும் இடைந்து 236 ரன்கள் தசர்த்தனர். இவருடடய சிறந்த ஆட்டத்தால் ஆஸ்திதரலியாவின் 

முந்டதய சாதடனயான 263/3 முறியடிக்கப்பட்டது. ஆஸ்திதரலிய அணியினர் 2016ஆம் ஆண்டு 

இைங்டக அணியின் சாதடனடய முறியடித்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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