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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. 
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 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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