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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  
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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 

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


Current Affairs  23rd Feb 2019 
 

Winmeen.com                                Page 5 of 8 

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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