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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 
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 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. 

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           9th 10th Feb 2019 

 

Winmeen.com                                 Page 2 of 8 

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? 

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 5 of 8 

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 

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


Current Affairs           11th Feb 2019 

 

Winmeen.com                                 Page 7 of 7 

 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. 

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


Current Affairs           12th Feb 2019 

 

Winmeen.com                                 Page 5 of 7 

 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? 
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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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