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

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

A] Faith 

B] Ekjut 

C] யுைா 

D] அமர் சஜாதி 

 ஜார்க்ேண்டில் உள்ள  தபண்ேள் முன்சனற்றத்திற்ோே பாடுபடும் யுைா NGO நிறுைனத்திற்கு 2019 ஆம் 

ஆண்டுக்ோன லாரிஸ் நல்ல வியளயாட்டுக்ோன விருது சமானாக்சோவில் ைழங்ேப்பட்டது. 

 2009 ஆம் ஆண்டில் ஜார்க்ேண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள கிராமப்புறத்தில் Franz Gastler மற்றும் Rose 

Thomson Gastler என்ற அதமரிக்ேர்ேளால் ததாடங்ேப்பட்டது இந்த நிறுைனம். 

 பின்தங்கிய ைகுப்யபச் சசர்ந்த தபண்ேள், குழந்யத திருமணம் அதிேம் பரவி உள்ள இடங்ேளில் 

ைாழும் தபண்ேள் சபான்சறார்ேளின் ைாழ்க்யேயய சமம்படுத்துைதற்கு இந்த நிறுைனம் ோல்பந்து 

வியளயாட்யட யேயில் எடுத்துள்ளது. இதுையரயிலும் 450 தபண்ேளின் ைாழ்வு இந்த 

நிறுைனத்தால் சமம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தப் தபண்ேளில் (அதமச்சூர்) புதிதாே உருைாகும் 

வீராங்ேயனேளாேவும் மற்றும் சிலர் பயிற்சியாளராேவும் மாறி உள்ளனர்.  

 இந்த விருது மூன்றாைது முயறயாே இந்தியாவிற்கு ைழங்ேப்படுகிறது. முதல் முயறயாே 2004ஆம் 

ஆண்டில் நயடதபற்ற இந்தியா பாகிஸ்தான் இயடசயயான கிரிக்தேட் சபாட்டியில் இரு 

நாடுேளுக்கும் இயடசய பதட்டம் நிலவியதால் இரு கிரிக்தேட் அணிேளும் தங்ேளது தைற்றியய 

சமமாே பங்கு சபாட்டுக் தோண்டது. 

 இந்திய நாட்டில் உள்ள பின்தங்கிய குழந்யதேளின் ைாழ்க்யேயய சமம்படுத்தியதால் சமஜிக் பஸ் 

என்ற நிறுைனம் இந்த விருயத இரண்டாைது முயறயாே தபற்றது குறிப்பிடத்தக்ேது. 

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

A] ஒடிஸா  

B] சேரளா  

C] ேர்நாடோ  
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D] ஆந்திர பிரசதசம் 

 திருைனந்தபுரத்யதச் சசர்ந்த பாதுோப்புத்துயறயின் தசய்தியாளரான சே தன்யா சனல் என்ற 

தபண்மணி 1868 மீட்டர் உயரமுள்ள அேஸ்தியர் கூடம் என்ற சிேரத்தில் முதல் தபண்மணியாே ஏறி 

சாதயன பயடத்துள்ளார். உயர் நீதிமன்றம் தபண்ேள் அேஸ்தியர் கூட மயல ஏறுைதற்ோன தயடயய 

நீக்கியதன் வியளைால் இைர் இந்த சிேரத்யத ததாட்டு உள்ளார். 

 அேஸ்தியர் கூடம் அேஸ்திய மயல உயிர்க்சோள பாதுோப்பின் ஒரு பகுதியாகும். இது தமிழ்நாடு 

மற்றும் சேரளா எல்யலப் பகுதியில் உள்ளது. 

 அந்தப் பகுதியயச் சசர்ந்த ேனி மயலைாழ் மக்ேள் தபண்ேள் இந்த மயலயய ஏறுையத எதிர்த்து 

குரல் தோடுத்தனர். அைர்ேளின் நம்பிக்யேப்படி இந்த சிேரத்தில் அேஸ்திய முனிைர் ைசிப்பதாே 

கூறுகின்றனர். நூற்றுக்கும் சமற்பட்ட ேனி மயலைாழ் மக்ேள் ஒன்றியணந்து தங்ேளது பாரம்பரிய 

பாடயல கூட்டாேப் பாடி அைர்ேளின் எதிர்ப்யப பதிவிட்டனர். 

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

பிரியை சாரும்?  

A] ஆயம  

B] பாம்பு  

C] பல்லி  

D] முதயல 

 அரியையே இந்திய பாம்பான சிைப்பு பைள குக்ரியானது துத்ைா புலிேள் சரணாலயத்தில் 82 

ஆண்டுேளுக்கு பிறகு முதல் முயறயாே ோணப்படுகிறது. 

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

பகுதியில் ேண்தடடுக்ேப்பட்டதால் இதன் உயிரியல் தபயர்  "Oligodon Kheriensis" என்றானது. 

 அறிவியலாளர்ேளின் கூற்றுப்படி இந்த பாம்பு ையேயானது 114 தசன்டிமீட்டர் நீளமும் இரவில் 

விழிப்புடன் விஷமற்ற தன்யமயுடன் இருக்கும் பாம்பு ையேயாகும்.  

 அதன் உடல் சிைப்பு, ஆரஞ்சு நிறத்திலும் பற்ேள் முட்யடயய எளிதாே உயடப்பதற்ோே சநபாளி 

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

மற்றும் ைட இந்தியாவில் தாழ்ந்த பகுதிேளிலும் ோண முடியும். 

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

A] குஜராத்  

B] ஜார்க்ேண்ட்  

C] ராஜஸ்தான்  

D] இமாச்சலப் பிரசதசம் 

 திருநங்யேேளுக்ோன சமூேப் பாதுோப்யப உறுதி தசய்யும் விதமாே குஜராத் மாநில அரசாங்ேம் 

திருநங்யேேள் நல ைாழ்வு ைாரியத்யத அயமத்தது. இது மாநில  அரசாங்ேத்தின் சநரடிக் 

ேட்டுப்பாட்டில் இயங்கும். இதன் மூலம்  திருநங்யேேளுக்ோன புதிய திட்டங்ேள் அமல்படுத்தப்படும். 

இந்த நல ைாரியம் திருநங்யேேளின் ைாழ்க்யேயய சமம்படுத்துைதற்ோே அயமக்ேப்பட்டதாகும்.  

 இந்த ைாரியத்திற்கு மாநில சமூே நீதி மற்றும் சமம்படுத்துதல் அயமச்சர் தயலைராே 

நியமிக்ேப்படுைார். 

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

தபாதுமக்ேளில் இருைர், மற்ற உறுப்பினர்ேள் அரசு அதிோரிேயளயும்  உள்ளடக்கி 16 

உறுப்பினர்ேயளக் தோண்டது இந்த ைாரியம் ஆகும். 

 2014ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றம் ைழங்கிய தீர்ப்பின்படி திருநங்யேேயள மூன்றாம் 

பாலினத்தைராே அறிவிக்ேப்பட சைண்டும் என்றும் அைர்ேளுக்ோன தனி ைாரியத்யத அயனத்து 

மாநில அரசாங்ேமும் நிறுை சைண்டும் என்று தீர்ப்பு ைழங்கியது.  

 சமலும் இந்த தீர்ப்பில் மூன்றாம் பாலினத்தையர (ஓபிசி) இதர பிற்படுத்தப்பட்சடார் ைகுப்பில் 

சசர்க்குமாறும் அறிவுறுத்தியது. 

 இதன் மூலம் அைர்ேளால் எளிதாே ேல்வி மற்றும் சையலைாய்ப்பில் உள்ள இட ஒதுக்கீட்யட தபற 

இயலும். 
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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 

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


Current Affairs           21st Feb 2019 

 

Winmeen.com                                 Page 3 of 6 

 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 

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


Current Affairs           21st Feb 2019 

 

Winmeen.com                                 Page 4 of 6 

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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