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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) இந்திய வானியல் கழகத்தின் முதல் பெண் தலைவராக ததர்ந்பதடுக்கப்ெட்டவர் யார்?  

A] பிரமிளா தேத்தா 

B] பகௌதமி கபூர் 

C] ராதா ஷர்ோ  

D] gc அனுெோ 

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

உள்ள பதாழில் சார்ந்த வானியல் நிபுணர்கலள பகாண்ட கழகம் இதுவாகும். ஆர்தக தியாகிலய 

பதாடர்ந்து இவர் இந்த ெதவியில் நீடிக்கிறார்.  

 இதற்கு முன்னதாக இவர் பெங்களூலரச் தசர்ந்த இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் astrophysics எனும் 

நிறுவனத்தில் டீன் ேற்றும் மூத்த தெராசிரியராக ெணியாற்றினார். 

 தேலும் இவர் சர்வததச விஞ்ஞான குழுவில் இந்திய குழுேத்தின் தலைவராக பசயல்ெடுகிறார். அந்த 

குழுேம் அபேரிக்காவில் உள்ள ஹவாய் தீவில் ஒரு பில்லியன் டாைர் பசைவில் Thirty meter 

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

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

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

த ாவா, astrophysics சம்ெந்தோன ெல்தவறு ஆராய்ச்சி கட்டுலரகலள பவளியிட்டுள்ளார். தேலும் 

தை- ைடாக்கில் உள்ள ஹன்தள அப்சர்தவட்டரி லேயத்தில் உள்ள ஹிோையன் பதாலைத ாக்கி 

திட்டத்தின் பொறுப்பு இயக்குனராகவும் உள்ளார். 

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

மூைம் அறிவியல் கழகத்திற்கு ெயனுள்ள தகவல்கள் கிலடக்கப் பெறுகிறது. 

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

Mother Language Day (IMLD)] 

A] நீடித்த வளர்ச்சிக்கான போழியியல் ென்முகத்தன்லே ேற்றும் ென்போழித்துவம். 

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

D] தரோன கல்வி கற்பித்தல் , போழிகள் ேற்றும் கற்றல் விலளவுகள். 

 கைாச்சார ென்முகத்தன்லே, போழியியல் ேற்றும் ென்போழி துவத்லத தொற்றும் விதோக 

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

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

போழிகள்" உள்ளது. 

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

 இவற்றில் சிை நூறு போழிகளுக்தக கல்வியிலும் பொதுபவளியிலும் போழியியல் அந்தஸ்து 

கிலடத்துள்ளது. 

 ஐக்கிய  ாடுகளின் அறிக்லகப்ெடி ஒவ்பவாரு இரண்டு வாரங்களிலும் ஒரு போழி வழக்பகாழிந்து 

தொகிறது. 

 யுபனஸ்தகா நிறுவனம் சர்வததச தாய்போழி தினத்லத கடந்த 20 ஆண்டுகளாக கலடப்பிடித்து 

வருகிறது. 

 இதன் மூைம் போழிகள் ென்முகத்தன்லேலய ொதுகாப்ெதுடன் தாய்போழியின் ேகத்துவத்லதயும் 

உைகிற்கு எடுத்துலரக்கிறது.தேலும் தாய் போழியின் ேகத்துவத்லத ெள்ளிகளிலிருந்து 

ோணவர்களுக்கு புகட்ட தவண்டும் எனக் கூறுகிறது. 

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

[The Festival of India]  

A] த ொளம்  

B] ெங்களாததஷ்  

C] மியான்ோர்  

D] பூட்டான் 

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

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

விதோக உள்ள திருவிழாக்கலள பகாண்டாடுவதன் மூைம் அந்த  ாட்லட தசர்ந்த இளம் 

தலைமுலறயினருக்கு எடுத்துலரக்கும் விதோக இந்த திருவிழா பகாண்டாடப்ெட்டது.  

 இதலன இந்திய தூதரகமும் சுவாமி விதவகானந்தா கைாச்சார லேயமும் இலணந்து காத்ோண்டு 

ேற்றும் பிற முக்கிய  கரங்களில்  டத்தியது. 

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

Conference) 

A] தடராடூன் 

B] மும்லெ  

C] சிம்ைா  

D] புதுடில்லி 

 "பதாழில்சார் ொதுகாப்பு ேற்றும் ஆதராக்கியம்" ெற்றிய விழிப்புணர்லவ  ஏற்ெடுத்துவதற்காக 

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

vision zero ோ ாடு  லடபெற்றது. 

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

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

பகாண்ட IISA உடன் இலணந்து இந்த சர்வததச ோ ாடு  டத்தியது. 

 இந்த ோ ாடு 4 பகாள்லககலள பகாண்டது  

1) ேனித வாழ்க்லக தெச்சுவார்த்லதக்கு உட்ெட்டது அல்ை  

2) ேனிதன் தவறு பசய்யக் கூடியவன் 

3) சகிப்புத்தன்லே என்ெது ேனித உடல் ரீதியான எதிர்ப்பின் அளலவப் பொருத்தது ேற்றும்  

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

 தேலும் இந்த ோ ாடு ஆெத்லத குலறக்கவும் ொதுகாப்லெ உறுதி பசய்யவும் தவலை இடங்களில் 

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

நியமித்துள்ளது? 

A] கர் ாடகா  

B] தகரளா  

C] தமிழ் ாடு  

D] ஆந்திரப்பிரததசம் 

 தகரள ோநிை காவல் துலறயில் உைகின் ேற்றும் இந்தியாவின் முதல் முலறயாக ேனிதலனப் 

தொன்ற தராதொ அதிகாரிலய நியமித்து சாதலன ெலடத்துள்ளது. 

 இதன் பெயர் (KP- Bot) தகபி தொர்ட் ஆகும். 

 தொலீஸ் நிலையத்தின் வரதவற்ெலறயில் உள்ள இந்த தராதொவானது ேனிதத் தவறுகலளக் 

குலறக்கும் விதோக தகவல்கலள தசகரிக்கவும் வரதவற்ெலற நிர்வாகத்திலும் பசயல்ெட்டு 

வருகிறது எனினும் இந்த தராதொவின் வருலகயால் எந்த ஒரு ேனிதவளமும் குலறக்கப்ெடவில்லை. 

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

இந்திய அரசியல் பிரமுகர் யார்?  

A] சுமித்ரா ேகாஜன்  

B]  தரந்திர தோடி  

C] சுஷ்ோ சுவராஜ்  

D] பவங்லகய  ாயுடு 

 ேத்திய பவளியுறவுத் துலற அலேச்சர் சுஷ்ோ ஸ்வராஜுக்கு ஸ்பெயின் அரசாங்கம் அந் ாட்டின் 

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

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

தசர்ந்தவர்கலள மீட்ட இந்தியாவின் "லேத்திரி" என்ற தசலவலய ொராட்டி ஸ்பெயின் அரசாங்கம் 

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

ொதிக்கப்ெட்டனர். 

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

அறிமுகப்ெடுத்தியது?  

A] அசாம்  

B] ெஞ்சாப்  

C] ஜார்கண்ட்  

D] ஒடிசா 

 KALIA திட்டத்தின் ெயனாளிகளின் குழந்லதகளுள் ெள்ளி ேற்றும் பதாழிற் கல்வி கற்க விரும்பும் 

ோணவர்களுக்கு உதவும் விதோக KALIA Chhatra Bruti என்ற கல்வி உதவித்பதாலகலய ஒடிஷா 

ோநிை முதல்வர்  வீன் ெட் ாயக் அவர்கள் தலைலேச் பசயைகத்தில் அறிமுகப்ெடுத்தினார். 

 KALIA ( Krushak Assistance for livelihood and income augmentation) 

 என்னும் திட்டம் விவசாயிகளின்  ைனுக்காக உருவாக்கப்ெட்டதாகும். இந்தத் திட்டத்தின் மூைோக 

கடவுள் ஜகந் ாத் அவரின் பெயரால் சிறு ேற்றும் விளிம்புநிலை விவசாயிகளுக்கு ெயிரிட உதவியாக 

ஒவ்பவாரு குடும்ெத்திற்கும் 10,000 ரூொலய உதவித்பதாலகயாக அளிக்கிறது.  

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

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

அளிக்கப்ெடும். 

 இந்த உதவி பதாலகயானது நிை உரிலேயாளர்களுக்கு வழங்கப்ெடோட்டாது. 

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

காளான் வளர்ப்பு, ததனீ வளர்ப்பு தொன்றவற்லற ஊக்குவிக்கும் விதோக ரூொய் 12500 

வழங்கப்ெடும். 

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

A] LOFAR 

B] Hubble 

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


Current Affairs  22nd Feb 2019 

 

Winmeen.com                                Page 6 of 8 

C] Spitzer space 

D] Euclid 

 18  ாடுகலள தசர்ந்த இருநூற்றுக்கும் தேற்ெட்ட வானியல் அறிஞர்கலள பகாண்டு வான பவளியில் 

தேற்பகாண்ட ஆய்வின் முதல்கட்ட அறிக்லகலய வானியல் ேற்றும் astrophysics என்ற இதழில் 

பவளியிட்டது.  

 இந்த ஆய்விற்கு தைாெர் எனப்ெடும் பதாலைத ாக்கி உெதயாகப்ெடுத்தப்ெட்டது. 

 LOFAR ( Low frequency array). 

 வட அலரக்தகாள ெகுதியில் குலறந்த தரடிதயா அலைகலள ெயன்ெடுத்தி  டத்திய ஆய்வின் மூைம் 

ேலறந்திருந்த விண்மீன் திரள்கலள கண்டறிய முடிந்தது. 

 இந்த ஆய்வின் மூைம் பிரெஞ்சத்லதப் ெற்றிய ெை ஆழ்ந்த ரகசியங்களுக்கான விலடகலள 

கண்டறிய முடியும் என  ம்ெப்ெடுகிறது. தேலும் கருந்துலள எனப்ெடும் Black holes ெற்றிய 

ஆய்வுகளுக்கும் விண்மீன் திரள்கலள ெற்றிய தேற்ெடி ஆய்வுகளுக்கும் இந்த முதற்கட்ட ஆய்வு 

வழிவகுக்கும். 

 ப தர்ைாந்தில் உள்ள  ASTRON நிறுவனத்தால் தைாெர் பதாலைத ாக்கி இயக்கப்ெட்டு வருகிறது. 

தேலும் உைகின் தலைசிறந்த பதாலைத ாக்கிகளில்  இதுவும் ஒன்றாக கருதப்ெடுகிறது. 

 உைகின் ஏழு  ாடுகளில் நிறுவப்ெட்ட தரடிதயா ஆண்டனாவினால் இலணக்கப்ெட்ட இந்த 

பதாலைத ாக்கியானது 1300 கிதைா மீட்டர் விட்டம் பகாண்ட ஒரு பசயற்லகக்தகாள் தளத்திற்கு 

சேோகும். 

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

இயலும். 

 இந்த அரிய தரடிதயா அலைக்கற்லறலய ெயன்ெடுத்தி இரண்டு பெரிய வானியல் பொருட்கள் 

தோதிக்பகாள்ளும் தொது பவளிப்ெடும் கதிர்வீச்லச கூட ெதிவு பசய்ய இயலும்.  

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

A] பிரான்ஸ் 

B] US 

C] பஜர்ேனி  

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

 இதன் மூைம் அபேரிக்காவின்  விண்பவளித்துலற அந் ாட்டின் விோனப்ெலடயில் ஒரு ராணுவ 

அங்கோக ோற்றப்ெடுகிறது. 

 இதன் மூைம் விண்பவளியில் அபேரிக்காவின் ெங்கு அதிகரிப்ெததாடு விண்பவளியில் நிகழும் 

தொர் ேற்றும் தொர் தாக்குதலுக்கான முன்தனற்ொடுகள் ேற்றும் ொதுகாப்பிலன பசய்து பகாள்ள 

இயலும். 

 இந்தப் ெலடயானது அபேரிக்காவின் விண்பவளி ஆய்வு லேயம் ேற்றும் விண்பவளி பதாடர்ொன 

அலனத்லதயும் ொதுகாக்கும் விதோக நிர்வகிக்கப்ெட்டு ெயிற்சி அளிக்கப்ெடும். இது சர்வததச 

விண்பவளி சட்டத்திற்கு உட்ெட்தட நிகழ்கிறது.  

 இதுவலரயிலும் அந் ாட்டின் விோனப்ெலடதய விண்பவளி ொதுகாப்பிற்கும் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு 

வந்தது என்ெது குறிப்பிடத்தக்கது. 

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

அலேந்த விழா எங்தக பகாண்டாடப்ெட்டது?  

A] சிம்ைா  

B] அகேதாொத்  

C] புதுடில்லி  

D] காந்தி கர் 

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

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

 "ொபு கீ தில்லி" என்ெது இந்த விழாவின் கருப்பொருளாகும். 

 மூன்று  ாள் விழாவான இந்த நிகழ்வு படல்லி  ோ கரத்தால் உருவாக்கப்ெட்டு இன்றும் 

கலடப்பிடிக்கப்ெட்டு வருகின்ற கண்டுபிடிப்புகலளயும் கற்ெலனகலளயும் தயாசலனகலளயும் 

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

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

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

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

ெஜனவள்ளி" என்ற கலதயும் அரங்தகற்றப்ெட்டது. இந்த விழாவிற்கான அனுேதி இைவசம்.  

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

நிகழ்ச்சிலய சிறப்பித்தனர். இந்தி எழுத்தாளர் அதசாக் வாஜ்ொய் அவர்களின் தயாசலனயால் இந்த 

விழா பதாடக்கத்தில் உருவாக்கப்ெட்டது. 

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


Current Affairs  23rd Feb 2019 

 

Winmeen.com                                Page 1 of 8 

விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

A] சுஷ்ைா சுெராஜ்  

B] நயரந்திர யைாடி  

C] ைன்யைாகன் சிங்  

D] ையனாகர் பாரிக்கர் 

 ைர்ெயேை கூட்டுறவு ைற்றும் உலக வபாருளாோர ெளர்ச்சியில் பங்களிப்மப ஆற்றி ோல் பாரே 

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

ெழங்கப்பட்டது. 

 ஏமழ ைற்றும் பணக்காரர்கள் இமடய  நிகழும் ைமூக ைற்றும் வபாருளாோர ஏற்றத்ோழ்வுகமள 

குமறத்ேமை ால் "யைாடிநாமிக்ஸ்" என்ற வகௌரெம் ெழங்கப்பட்டது. 

 யைலும் பிராந்தி  ைற்றும் உலகளாவி  அமைதிம  உயிர்ப்பான பல வகாள்மககளின் மூலம் உலகம் 

முழுெதும் பரெச் வைய்ேோல் இந்ேப் பரிசு அெருக்கு ெழங்கி வகௌரவிக்கப்பட்டது. 

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

அெர்களின் ொழ்க்மகக் குறிப்மப ஒரு குறும்படைாக அந்ே நிகழ்ச்சியில் திமரயிடப்பட்டது. 

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

யைாடி ெழங்கினார். இந்ேத் திட்டத்தின் யநாக்கம் கங்மக நதிம  தூய்மைப்படுத்திப் 

பாதுகாப்போகும். 

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

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

வை ல்பாட்டாளர்கள் இந்ே பரிமை வபற்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

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

A] வபங்களூரு  

B] வகால்கத்ோ  

C] வைன்மன  
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D] வகாச்சி 

 இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமற நடக்கும் விைானம் ைற்றும் விைான யபாக்குெரத்து 

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

அமைச்ைர் நிர்ைலா சீோராைன் அெர்களால் வபங்களூருவில் உள்ள எலஹாங்கா  விைான பமட 

ேளத்தில்  வோடங்கிமெக்கப்பட்டது. 

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

நிகழ்ச்சியில் கலந்து வகாண்டனர். 

 5 நாட்கள் நமடவபற்ற இந்ே கண்காட்சியின் கருப்வபாருளாக "பில்லி ன் ொய்ப்புகளுக்கான 

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

உள்ள ொய்ப்புகமள வெளி உலகுக்கு எடுத்துக்காட்டும் விேைாக இந்ே கண்காட்சி நமடவபற்றது. 

 வைாத்ேைாக 403 கம்வபனிகள் இந்ே கண்காட்சிக்கு பதிவு வைய்திருந்ேனர். அதில் 238 இந்தி  

நிறுெனங்களும் 165 வெளிநாட்டு நிறுெனங்களும் ஆகும். 

 60க்கும் யைற்பட்ட விைானங்கள் கண்காட்சியில் மெக்கப்பட்டிருந்ேன. இெற்றுள் ரஃயபல் வெட் யபார் 

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

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

மெ பார்த்து ெடிெமைக்கப்பட்டோகும். 

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

நமடவபற உள்ளது?  

A] ஷாங்காய் (Shanghai) 

B] ைாஸ்யகா (Moscow) 

C] ஊைன் (Wuzhen)  

D] புதுடில்லி (New Delhi) 

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

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

நமடவபற்றது. 

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

அமைச்ைரான வைர்ஜி லாவ்யராவ் கலந்து வகான்டார். 

 மூன்று நாட்டு அமைச்ைர்களும் உலகளாவி  பிரச்ைமனகமளயும் பிராந்தி  ெளர்ச்சி, தீவிரொேம் 

ைற்றும் பிற உலகளாவி  ைொல்கமளயும் கலந்துமர ாடினர். 

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

தீவிரொே குழுவினர் புல்ொைாவில் நடத்தி  ோக்குேலுக்குப் பிறகு இந்தி ாவும் சீனாவும் ைந்தித்து 

யபசுெது இதுயெ முேல் முமற ாகும் என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

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

ேமலெனான ைசூத் அைாமர  உலகளாவி  தீவிரொதி ாக அறிவிக்கும் ஐக்கி  நாடுகள்- 1267 

கமிட்டியின்  ஒப்பந்ேத்தில் சீனா   பின்ொங்கியுள்ளது. 

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

தில்லியில் நமடவபற்றது. 

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

A] டி யக வெயின் 

B] அணில் சிங்  

C] ஜியேந்திர குைார்  

D] ரவீஸ் குப்ோ 

 உச்ை நீதிைன்றத்ோல் முன்னாள் உச்ைநீதிைன்ற நீதிபதி ான டி யக வெயிமன  நீதிைன்றத்ோல் 

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

 ைாநில கிரிக்வகட் அயைாசிய ஷன் உடனான பிரச்ைமனகமளயும் பிற நிதி பிரச்ைமனகமளயும் 

விமள ாட்டு வீரர்களுக்காக தீர்த்து மெப்பயே இெரது பணி ாகும். 

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

நடத்ே யெண்டும். பிசிசிஐ ைட்டத்தின்  நாற்போெது ைரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளமே அடுத்து இந்ே 

ஓம்பட்ஸ்ைன் ஆனெர் ேனிப்பட்டு விைாரமண நடத்தி பிரச்ைமனகமள தீர்த்து மெக்க முடியும். 

 உறுப்பினர்கள்,அயைாசிய ஷன்கள், ைற்றும் ஐபிஎல் பிரான்சிஸ் யபான்றெர்களின் பிரச்ைமனகமள  

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

இந்தி ர்  ார்? 

A] ைரி ம்ைா யகாஷி  

B] ஆஷிைா அலி  

C] ராஜீந்ேர் சிங் 

D] முகம்ைது முஷ்டாக் அகைத் 

 முகம்ைது முஷ்டாக் அகைத் என்பெர் ஆசி  ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் புதி  துமண ேமலெராக 4 

ஆண்டு காலங்களுக்கு  ெப்பானில் உள்ள AHF காங்கிரைால் நி மிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 ஆஷிைா அலி என்பெர் ஏசி ன் ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் நிர்ொகக் குழு உறுப்பினராக 

யேர்ந்வேடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

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

ஆஷிைா அலி ெம்மு காஷ்மீர் யேசி  கூட்டமைப்பின் துமண ேமலெராகவும் பேவி ெகிக்கிறார். 

 ஏசி ன் ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் நிர்ொக குழுவினர் கண்டம் ேழுவி  கூட்டமைப்மப 

ஒருங்கிமணப்பதுடன் CEO, வோழில்ைார்ந்ே ஊழி ர்கள், ைற்றும் கூட்டமைப்பின் கமிட்டிகமள 

நிர்ெகிப்பார்கள். 

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

அைல்படுத்தி து?  

A] ொர்க்கண்ட்  

B] ராெஸ்ோன்  

C] ைட்டிஸ்கர்  

D] ைத்தி  பிரயேஷ் 

 ைத்தி  பிரயேை ைாநிலத்தின் முேல் அமைச்ைர் கைல்நாத் புகழ்வபற்ற முக்கி  ைந்திரி யுெ சுெபீைான் 

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

யெமல ொய்ப்மப உறுதி வைய்கிறது. 

 யைலும் அரைாங்கத்ோல் இமளஞர்களுக்கு திறன் யைம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

 21 முேல் 30 ெ துக்குட்பட்ட குடும்பத்தின் ஆண்டு ெருைானம் 2 லட்ைத்திற்கும் குமறொக உள்ள 

இமளஞர்கயள இந்ே திட்டத்ோல் ப னமட  முடியும். 

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

எங்யக வோடங்கப்பட்டது?  

A] புதுடில்லி  

B] புெயனஸ்ெர்  

C] ராஞ்சி  

D] புயன 

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

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

உபகரணங்கள் உற்பத்தி ாளர்கள், ைருத்துெத் துமற ெல்லுநர்கள் ைற்றும் வகாள்மக 

ெகுப்பாளர்களும் கலந்து வகாண்டனர். 

 Messe Dusseldorf India என்ற கண்காட்சி ஒருங்கிமணப்பாளர் நிறுெனம் இந்ே மூன்று நாள் 

கண்காட்சிம  நடத்தி து. 

 இந்ே கண்காட்சி ானது ைருத்துெத் துமற ெல்லுநர்கள் ைற்றும் பங்குோரர்களிமடய  ஒரு பாலத்மே 

ஏற்படுத்துெோக அமையும். இேன் மூலம் ைருத்துெ ைற்றும் சுகாோர துமறயில் உள்ள ைொல்கமளயும் 

சிக்கல்கமளயும் கலந்து யபசி தீர்வு காண முடியும். 

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

A] ஏவுகமண 

B] வை ற்மகக்யகாள்  

C] சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்  
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D] ராக்வகட் 

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

சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் பாரேப் பிரேைர் நயரந்திர யைாடி அெர்களால் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது. 

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

மீத்திறன் வகாண்ட கணினி 32.5 யகாடி ரூபாய் வைலவில் உருொக்கப்பட்டோகும். 

 இந்ேக் கணினியின் 40 ைேவீே ஆற்றமல நயொே ா வித் ால ா ைாணெர்கள் ப ன்படுத்திக் 

வகாள்ெர். 

 இந்ே நிறுெனம் அன்றாடம் வபாதுைக்கள் எதிர்வகாள்ளும் பிரச்ைமனகளான பாைன திட்டம், 

யபாக்குெரத்து யைலாண்மை, சுகாோரம், ைருத்துெம், ைலிொன ைருந்துகள் அமனெருக்கும் 

கிமடக்கச் வைய்யும் விேைாக இந்ே கணினிம  ப ன்படுத்ே இ லும். 

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

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

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

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

உள்ளது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

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

(வபரி  அளவிலான ஒருங்கிமணந்ே எரி பண்மண) வோடங்கி து ? 

A] அருணாச்ைலப் பிரயேைம்  

B] நாகாலாந்து  

C] அைாம்  

D] திரிபுரா 

 ைத்தி  ெவுளித்துமற அமைச்ைர் ஸ்மிருதி இரானி அெர்கள் அருணாச்ைல பிரயேை ைாநிலம் 

இட்டாநகரில் NERTPS திட்டத்தின் கீழ்  வபரி  அளவிலான ஒருங்கிமணந்ே எரி பண்மணம  

வோடங்கி மெத்ோர்.   

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

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

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது.  

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

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

வநைொளர்களுக்கு திறன் யைம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்கப்படும்.கூடுேலாக இந்தி  அரைாங்கம்  NERTPS 

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

திறமன யைம்படுத்தி ெவுளித் துமறயில் அதிக யெமல ொய்ப்பிமன வபருக்குெயே ைைர் திட்டத்தின் 

யநாக்கைாகும். 

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

India 2019 நிகழ்ச்சியில் அறிமுகப்படுத்தி து? 

A] BDL 

B] BEML 

C] HAL 

D] BEL 

 இந்தி ாவின் நெரத்தின அந்ேஸ்து வபற்ற பாதுகாப்பு வபாதுப்பணி துமற நிறுெனைான பாரத் 

எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிவடட் (BEL) ெளிைண்டலத்தில் இருந்து நீமர எடுக்கும் புதி  ெமக 

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

பற்றாக்குமறம  ைரி வைய்யும் யநாக்கில் இந்ே கருவி ெடிெமைக்கப்பட்டுள்ளது. ெளிைண்டலத்தில் 

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

பரிைாற்றத்மே மக ாள்கிறது. 

 யைலும் இந்ேக் கருவி ேனிைபடுத்தும்  அலகின் மூலம் சுத்திகரித்ே நீருடன் ேனிைங்கமள கலந்து பருக 

ேகுந்ே நீராக ைாற்றி அமைக்கிறது.  

 இந்ே இ ந்திரம் நிமல ான இடங்களிலும் நகரும் ெடிெங்களிலும் நிறுெப்படலாம். 

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

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

ைமனகள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள், அலுெலகங்கள், ரயில் நிமல ங்கள், யபருந்து நிமல ங்கள், 

விைான நிமல ங்கள், கப்பல் துமறமுகங்கள், கடற்கமர எண்வணய் ஆமலகள், ராணுெத் 
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ேளொடங்கள், குக்கிராைங்கள், ேகெல் வோடர்பு இல்லாே இடங்கள் ைற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் 

இந்ே கருவிம  நிறுெ முடியும் CSIR-IICT ைற்றும் மஹேராபாத்மே ேமலமையிடைாகக் வகாண்ட 

மைத்திரி என்னும் ஸ்டார்ட்-அப் நிறுெனத்துடன் இமணந்து bel இந்தி  நிறுெனம் இமே 

ே ாரித்துள்ளது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) கீழ்க்காணும் எந்த நகரத்தில் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான ET Global business summit நடந்தது?  

A] புதுடில்லி  

B] ஹைதராபாத்  

C] ஜெய்ப்பூர்  

D] நாக்பூர் 

 வருங்கால ஜகாள்ஹகக்கான பாஹதகஹை வகுக்கும் நநாக்கில் புது டில்லியில் கடந்த ஜபப்ரவரி மாதம் 

23ஆம் நததி ஐந்தாவது எகனாமிக் ஹடம்ஸ் உலகைாவிய வணிக உச்சி மாநாடு, பாரதப் பிரதமர் 

நநரந்திர நமாடி அவர்கைால் ஜதாடங்கிஹவக்கப்பட்டது.  ஜடஸ்லாவின் துஹை நிறுவனரான Martin 

Eberhard, AIRBNBன் துஹை நிறுவனரான Nathen Blecharczyk , Kittyhawk நிறுவனரான 

ஜெபாஸ்டின் தருண் மற்றும் உலகைாவிய வணிகர்களும் ஜதாழில்நுட்ப ஜதாழில் முஹனநவார்களும் 

இதில் பங்கு ஜகாண்டனர். 

 Times குழுமத்தின் குறிப்பிடத்தக்க முயற்சிகளில் இந்த உச்சி மாநாடும் ஒன்றாகும்.  

 இதன்மூலம் இந்தியாவின் ஜபாருைாதாரத்ஹத கட்டஹமக்க இந்தியா மற்றும் உலகைாவிய  

தஹலவர்கள், வணிகர்கள், ஜகாள்ஹக வகுப்பாைர்கள், ஆசிரியர்கள், ஜபருநிறுவனர்கஹை ஜகாண்டு 

இந்த மாநாடு நஹடஜபற்றது. 

2) ெமீபத்தில் The financial action task force (FATF) தீவிரவாதிகளுக்கு நிதி அளிப்பஹத 

கட்டுப்படுத்தாதலால் கீழ்காணும் எந்த நாட்ஹட Grey list எனப்படும் பட்டியலில் நெர்த்தது? 

A] ஈராக்  

B] வட ஜகாரியா  

C] ஈரான்  

D] பாகிஸ்தான் 

 The financial action task force (FATF) என்பது ெர்வநதெ தீவிரவாத நிதி பரிமாற்றத்திஹன 

கண்காணிக்கும் ஹமயமாகும். ெமீபத்திய அறிக்ஹகயில் பாகிஸ்தானில் தீவிரவாதிகளுக்கு 
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நிதியளிப்பஹத கட்டுப்படுத்த தவறியதால் பாகிஸ்தாஹன "கிநர லிஸ்ட்" எனப்படும் ஒதுக்கப்பட்ட 

பட்டியலில் நெர்த்தது. 

 புல்வாமா தாக்குதலுக்குப் பிறகு இந்தியா, பாகிஸ்தாஹன கருப்பு பட்டியலில் இஹைக்குமாறு 

வலியுறுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 பாரிசில் நஹடஜபற்ற இந்த ஹமயத்தின் ஒருவார கூட்டத்தின் இறுதியில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

 பாரிஹை தஹலஹமயிடமாகக் ஜகாண்ட இந்த நிறுவனம் பாகிஸ்தான் பைச் ெலஹவஹயயும் 

தீவிரவாதிகளுக்கு நிதி அளிப்பஹதயும் கட்டுப்படுத்த தவறியதாக குற்றம்ொட்டுகிறது. லஷ்கர் இ 

ஜதாய்பா, ஜெய்ஷ் இ முகமது, ெமாத்-உத்-தவா நபான்ற தீவிரவாத குழுக்களினால் ஏற்படும் 

விஹைவுகஹை ஜபாருட்படுத்தாமல் இருக்கிறது என குற்றம் ொட்டியது. அக்நடாபர் 2019-க்குள் இந்த 

நிறுவனத்தால் வலியுறுத்தப்பட்ட நகாரிக்ஹககளுக்கு உட்பட்டு நடக்காவிட்டால் பாகிஸ்தான் கருப்புப் 

பட்டியலில் இஹைக்கப்படும் என அறிவித்துள்ைது. நமலும் இத்தஹகய தவறுகஹை குஹறப்பதற்கு 

பாகிஸ்தான் எடுக்கவிருக்கும் நடவடிக்ஹககஹை அறிக்ஹகயாய் ெமர்ப்பிக்கும்படி நகட்டுள்ைது. 

 புல்வாமாவில் நடந்த தாக்குதலுக்கு ஜெய்ஷ்-இ-முகமது தீவிரவாத குழுவினர் ஜபாறுப்நபற்று 

உள்ைனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கூடுதலாக ஈரான் மற்றும் வட ஜகாரியா கருப்பு பட்டியலில் உள்ை 

நாடுகள் ஆகும். 

3) நாகாலாந்தின் முதல் நலாக் ஆயுக்தாவாக பிரமாைம் எடுத்துக் ஜகாண்டவர் யார்? 

A] K.M. முன்ஷீ 

B] உமாநாத் சிங் 

C] ரகுவீர் சிங்  

D] ரவி மல்நகாத்ரா 

 நமகாலயா உயர் நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தஹலஹம நீதிபதியாக இருந்த நீதியரெர் உமாநாத் சிங், 

அவர்கள் நாகாலாந்தின் முதல் நலாக் ஆயுக்தா வாக பதவிப் பிரமாைம் ஜெய்து ஜகாண்டுள்ைார்.  

 இவரது பதவிக்காலம் ஐந்து வருடங்கள் அல்லது 70 வயது வரம்பு வஹர. 

 நகாஹிமாவில் உள்ை ராஜ் பவனில் ஆளுநர் பிபி ஆச்ொரியாவால் பிப்ரவரி 22ம் நததி பதவிப் 

பிரமாைம் ஜெய்து ஜகாண்டார். 

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


Current Affairs  24th & 25th Feb 2019 

 

Winmeen.com                                Page 3 of 7 

 ஒருமுஹற நியமிக்கப்பட்ட பின் நலாக் ஆயுக்தாஹவ கஹலக்கநவா மாற்றியஹமக்கநவா 

அரொங்கத்திற்கு உரிஹம இல்ஹல. மாறாக கண்டனத் தீர்மானத்தின் மூலம் நலாக் ஆயுக்தாஹவ 

மாநில ெட்டமன்றத்தால் நீக்க முடியும். 

 நலாக் ஆயுக்தா மற்றும் உப நலாக் ஆயுக்தா ெட்டம் 1971 இன் கீழ் நலாக் ஆயுக்தாஹவ 

அறிமுகப்படுத்திய முதல் மாநிலம் மகாராஷ்டிரா ஆகும். 

 பிறகு இந்த ெட்டத்தின்கீழ் ஒடிொ, ராெஸ்தான், பீகார், உத்தரப் பிரநதெம், கர்நாடகா, மத்திய பிரநதெம், 

ஆந்திரபிரநதெம், குெராத், நகரைா, தமிழ்நாடு மற்றும் யூனியன் பிரநதெமான ஜடல்லியும் நலாக் 

ஆயுக்தாஹவ அறிமுகப்படுத்தியது. 

4) Translational Health Science and Technology Institute ( THSTI ) உடன் இந்தியாவின் எந்த ஐஐடி 

நிறுவனம்ஜபாது சுகாதார பிரச்ெஹனகஹை கஹைவதற்காக புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ஜெய்து 

ஜகாண்டுள்ைது? 

A] ஐஐடி பாம்நப  

B] ஐஐடி இந்தூர்  

C] ஐஐடி கான்பூர்  

D] ஐஐடி ஜமட்ராஸ் 

 THSTI உடன் இந்தியாவில் உள்ை ஐஐடி ஜமட்ராஸ் எனும் நிறுவனம் ஜபாது சுகாதார பிரச்சிஹனகஹை 

கஹைவதற்கும் ஆபத்தான மகப்நபறு பிரச்ெஹனகஹை முன்கூட்டிநய அறிய உதவும் 

ஜதாழில்நுட்பத்ஹத கண்டறியவும் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ஜெய்து ஜகாண்டுள்ைது. 

 இதன் நநாக்கம் மருத்துவர்கள், விஞ்ஞானிகள், உயிரியலாைர்கள், ஜபாறியியலாைர்கள், தகவல் 

விஞ்ஞானிகஹை ஒருங்கிஹைத்து நபறுகால மற்றும் குழந்ஹதகள் நலத்ஹத நமம்படுத்த 

ஜதாழில்நுட்பத்ஹத வகுக்கும் வஹகயில் அஹமக்கப்பட்டது. 

 உயிரி ஜதாழில் நுட்ப துஹறயின்(Bio technology) கீழ் அஹமந்த தன்னாட்சி நிறுவனம் THSTI ஆகும். 

 மத்திய அறிவியல் மற்றும் ஜதாழில்நுட்பப் பிரிவின் கீழ் உயிரி ஜதாழில்நுட்பத் துஹற இயங்குகிறது. 

5) ெமீபத்தில் காலமான நகாடி ராமகிருஷ்ைா எந்த பிராந்திய சினிமாவின் புகழ்ஜபற்ற திஹரப்பட 

இயக்குனர் ஆவார்?  
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A] ஜதலுங்கு  

B] தமிழ்  

C] மஹலயாைம்  

D] ஒரியா 

 69 வயதான நகாடி ராமகிருஷ்ைன் என்பவர் ஜதலுங்கு சினிமா துஹறயில் புகழ்ஜபற்ற இயக்குனர் 

ஆவார். கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 22ஆம் நததி ஹைதராபாத்தில் காலமானார்.  

 இவர் ஆந்திர பிரநதெத்திலுள்ை நமற்கு நகாதாவரி மாவட்டத்தின் பலஜகால்லூ என்ற ஊரில் 

பிறந்தார். 

 இன்ட்நலா ராஹமயா வீதிநலா கிருஷ்ைய்யா என்ற நஹகச்சுஹவ திஹரப்படத்தின் மூலம் 1992 ஆம் 

ஆண்டு அறிமுகமானார்.  

 இந்தப் படத்தில் சிரஞ்சீவி நடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. VFX எனப்படும் ஜதாழில்நுட்பத்ஹத 

பயன்படுத்துவதில் வல்லவர். 

 அம்ஜமாரு மற்றும் அருந்ததி நபான்ற படங்கள் இவரது VFX திறஹமக்கு பாராட்டப்பட்டது. 

 நமலும் இவரது குறிப்பிடத்தக்க சில படங்கள் குட்டாச்ொரி நம்பர் ஒன், முட்டுல கிருஷ்ைய்யா, 

ஜபல்லி ஜபல்லி பந்தினி, ரிக்ஷாஓடு ஆகும். 

 2016 ஆம் ஆண்டு ெத்ய ொய்பாபா வின் வாழ்க்ஹக வரலாற்ஹற படமாக்க முடிவு ஜெய்து மஹலயாை 

நடிகர் ஶ்ரீ ஜித் விெய் இதில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார். ஆனால் இந்த படம் இன்னும் 

முடிவஹடயவில்ஹல. 

6) கீழ்காணும் எந்த ஜெய்தி நிறுவனம் Xin Xiaomeng என்ற உலகின் முதல் ஜபண் AI (Artificial 

intelligence) ஜெய்தி வாசிப்பாைஹர அறிமுகப்படுத்தியது? 

A] Central news agency 

B] Kyodo 

C] Xinhua 

D] Yonhap 
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 சீனாஹவ தஹலஹமயிடமாகக் ஜகாண்டு இயங்கும் Xinhua என்ற ஜெய்தி நிறுவனம் உலகின் முதல் 

ஜபண் AI (Artificial intelligence) ஜெய்தி வாசிப்பாைஹர அறிமுகப்படுத்தியது. 

 Xin Xiaomeng தன் ெக ஆண் AI ஜெய்திவாசிப்பாைர் உடன் ஜெய்திகஹை வழங்கும். 

 Xinhua and Search engine company Sogou உடன் இஹைந்து இஹத உருவாக்கினர். 

 அந்நாட்டின் நதசிய ெட்ட ெஹப மற்றும் உயரிய அரசியல் ொர்ந்த கூட்டத்திற்குப் பின் வருகின்ற மார்ச்சு 

மாதம் தன் நெஹவஹயத் ஜதாடங்குகிறது.  

 கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு Qui Hao என்ற ஆண் ஜெய்தி வாசிப்பாைஹர (AI) வடிவஹமத்து 

ஜவளியிட்டது. 

7) 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான Future for Nature என்ற விருஹதப் ஜபற்ற முதல் இந்திய ஜபண்மணி யார்? 

A] நீதா நதொய்  

B] திவ்யா கர்னாட்  

C] நராஷினி முகர்ஜி  

D] மன்பிரீத் சிங் 

 கடல் ொர் வைங்கஹை பாதுகாக்க முயற்சி எடுத்ததால் அநொகா பல்கஹலக்கழகத்தில் பணிபுரியும் 

டாக்டர் திவ்யா கர்னாட் என்பவருக்கு 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான உயரிய விருதான  Future for Nature 

என்ற விருது வழங்கப்பட்டது. 

 இந்த விருஹதப் ஜபறும் முதல் ஜபண் மற்றும் இரண்டாவது இந்தியர் இவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  

 டாக்டர் ொரு தத்தா மிஸ்ரா இந்த விருஹதப் ஜபற்ற முதல் இந்தியர் ஆவார். வன விலங்குகள் மற்றும் 

பிரபஞ்ெத்தில் உள்ை பிற உயிர்கஹை பாதுகாக்க எடுக்கப்பட்ட வழிமுஹறகஹையும் ொதஹனகஹையும் 

ஆராய்ந்து வழங்கும் இது ஒரு ெர்வநதெ விருது ஆகும். 

8) Velayat 97 என்ற கடற்பஹட பயிற்சிஹய ஜபர்ஷிய வஹைகுடாவில் இருந்து இந்தியப் ஜபருங்கடல் 

வஹர நடத்திய நாடு எது?  

A] துருக்கி  

B] ஈரான்  

C] ெவுதி அநரபியா  
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D] ஓமன் 

 ஈரானிய கடற்பஹட Velayat 97 என்ற மூன்று நாள் பயிற்சிஹய 2 மில்லியன் ெதுர கிநலாமீட்டர் 

பரப்பைவுஹடய ைார்மஸ் மற்றும் இந்திய ஜபருங்கடலில் நடத்தியது.  

 இந்தப் பயிற்சியின் மூலம் ஈரானின் நீர்மூழ்கிகள், நபார்க்கப்பல்கள், ஜைலிகாப்டர்கள், மற்றும் 

drones எனப்படும் கருவிகஹை உலகுக்கு காட்டியது.  

 மார்க்கன் ஜதன்கிழக்கு கடற்கஹரயில் உள்ை ைார்மஸ் என்னுமிடத்திலிருந்து ஓமன் கடல் மற்றும் 

இந்தியப் ஜபருங்கடலின் வடக்கு பகுதி வஹர இந்த பயிற்சி நடந்தது. 

 வார்ொ ( WARSAW ) என்ற உச்சிமாநாட்டில் வாஷிங்டன் ஈரானின் மீது கண்டனத்ஹத பதிவு ஜெய்தஹத 

ஜதாடர்ந்து இந்த கடற்பயிற்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது.  

 ஈரானில் ஏற்பட்ட தீவிரவாதத் தாக்குதலுக்கு பிறகு ஈரானுக்கும் ெவுதி அநரபியாவிற்க்கும் இஹடநய 

பதற்றம் நிலவி வருகிறது. இதில் ரியாத் மீது ஜடக்ரான் கடும் கண்டனத்ஹத பதிவு ஜெய்துள்ைது. 

நமலும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம், இஸ்நரல் மற்றும் அஜமரிக்கா மீது ஈரான் தன் கண்டனத்ஹத ெமீபத்தில் 

பதிவு ஜெய்துள்ைது.  ைார்மஸ் என்ற இடம் அஜமரிக்காவின் பதற்றமான பாஹதயாகும். 

 இந்த இடத்தில் பயிற்சி நடத்துவதன் மூலம் அஜமரிக்காஹவ எச்ெரிக்கும் விதமாக ஈரான் 

ஜெயல்பட்டுள்ைது. 

9) Swasth Immunised India என்ற பிரச்ொரத்தின் விைம்பரத் தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?  

A] ஆலியா பட்  

B] ஐஸ்வர்யா ராய்  

C] கரீனா கபூர்  

D] தீபிகா படுநகான் 

 ஸ்வத் நநாய் தடுக்கப்பட்ட இந்தியா (Swasth Immunised India) என்ற பிரச்ொரத்தின் விைம்பர 

தூதுவராக கரீனா கபூர் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். குழந்ஹதகளுக்கு தடுப்பூசி நபாடுவதால் ஏற்படும் 

நன்ஹமகஹை ஜபற்நறார்களுக்கு ஜதரியப்படுத்தும் நநாக்கில் அஹமக்கப்பட்ட விழிப்புைர்வு 

பிரச்ொரநம ஆகும். இதன்மூலம் நநாயில்லா வருங்கால ெந்ததியினஹர உருவாக்க இயலும். 

 Serum Institute of India and Network 18 இஹைந்து நாடு தழுவிய தடுப்பூசி மற்றும் நநாய்த்தடுப்பு 

பிரச்ொரத்ஹத நமற்ஜகாண்டுள்ைது.  
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 தடுப்பூசி நபாடும் முஹற தடுப்பூசிஹய ஏற்றுக்ஜகாள்ளும் மனப்பக்குவம் இதன் மூலம் நநாயில்லா 

ெமூகத்ஹத உருவாக்குவநத இந்தப் பிரச்ொரத்தின் முதன்ஹமயான நநாக்கமாகும். அரொங்கத்துடன் 

இஹைந்து ஜதாடர்ச்சியான விழிப்புைர்வு மற்றும் கல்வி அறிவின் மூலம் இந்தத் திட்டம் நமலும் 

ஜகாண்டு ஜெல்லப்படும். 

10) வரி வழக்குகஹைப் பற்றி ஆராய அஹமக்கப்பட்ட Central board of direct taxes (CBDT) குழுவின் 

தஹலவர் யார்? 

A] ெஞ்சீவ் ெர்மா  

B] நமாகித் குமார்  

C] வருண் ஜெயின்  

D] நக எஸ் தாஸ் 

 Central board of direct taxes (CBDT) வரி வழக்குகஹை பற்றி ஆராய 4 நபர் ஜகாண்ட குழுஹவ 

அஹமத்தது. 

 இதன் இறுதி அறிக்ஹக மற்றும் பரிந்துஹரகஹை மார்ச் மாதம் 2019ஆம் ஆண்டுக்குள் ெமர்ப்பிக்க 

அறிவுறுத்துகிறது. 

 அறிவிப்புகள் வழங்குவதற்கு முன்னதாக வரி அதிகாரிகளுக்கு என்று தனிநய விலக்கு அளித்தும் 

விொரஹைஹய முடிப்பதற்கு குறிப்பிட்ட கால அவகாெத்ஹதயும் தர பரிந்துஹரகள் ஏற்படுத்தலாம் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 இந்த குழுவின் தஹலவர் வருமான வரி துஹற ஆஹையர் ெஞ்ெய் ெர்மா ஆவார். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான விளையாட்டு வீரராக AHF (Asian Hockey Federation) ஆல் 

தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட வீரர் யார்?  

A] ரூப்தபந்ேர் பால் சிங் 

B] பி ஆர் ஶ்ரீதேஷ்  

C] லால்தரம்சியாமி 

D] மன்பிரீத் சிங் 

 இந்திய ஹாக்கி அணியின் தகப்டனான மன்பிரீத் சிங் அவர்களுக்கு 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான 

"ஆண்டின் சிறந்ே வீரர்" என்னும் விருளே ஏசியன் ஹாக்கி கூட்டளமப்பு வழங்கியது. 

 இந்திய தபண்கள் ஹாக்கி அணியில்  உள்ை லால்தரம்சியாமி அவர்களுக்கு ஆண்டிற்கான "வைரும் 

வீரர்" விருளே வழங்கியது. 

 மன்பிரீத் சிங் இந்தியாவிற்காக பலமுளற தகாப்ளபகளை தவன்றுள்ைார். மஸ்கட் எனும் இடத்தில் 

நடந்ே ஏசியன் சாம்பியன்ஷிப் தகாப்ளபயில் பாகிஸ்ோனுடன் தமாதிய விளையாட்டில் தவற்றி இரு 

அணிகளுக்கும் சமமாக பகிர்ந்ேளிக்கப்பட்டது. 

 பிரீடாவில் நளடதபற்ற FIH சாம்பியன்ஸ் தகாப்ளபயில் இந்தியாவிற்கு தவள்ளிப் பேக்கம் 

தபற்றுத்ேந்ோர். 

 18 வயோன லால்தரம்சியாமி 2018 உலக தகாப்ளபயில் striker ஆக தபரும் பங்காற்றினார். 

 உலகக் தகாப்ளப ஹாக்கி தபாட்டியில் தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட 8 அணிகளில் ஆசியாவில் இருந்து 

தவற்றி தபற்ற ஒதர நாடான இந்தியாவிற்கு best performance of the year என்ற விருது 

வழங்கப்பட்டது. 

2) கீழ்க்காணும் எந்ே மாநில அரசாங்கம் தோளலதூரப் பகுதிகளுக்கான படகு ஆம்புலன்ஸ் தசளவளய 

தோடங்கியது? 

A] ஒடிசா  

B] ோர்க்கண்ட்  

C] தமற்கு வங்காைம்  

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  26th Feb 2019 

 

Winmeen.com                                Page 2 of 8 

D] ஆந்திரப் பிரதேஷ் 

 ஒடிசா மாநில அரசாங்கம் சமீபத்தில் படகு ஆம்புலன்ஸ் தசளவளய தோடங்கியது. இேன்மூலம் 

தோளலதூர பகுதியில் உள்ை தநாயாளிகளை சுலபமாக மருத்துவமளனயில் அனுமதிக்க இயலும். 

 இந்ே தசளவயின் கீழ் ஆறு படகு ஆம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் நளடபாளே யுடன் கூடிய 60 

படகுத்துளறளய அளமத்துள்ைது. இந்ே படகு தசளவயின் தசயல்பாட்டுத் தோளகயாக 

ஆண்டுதோறும் ரூபாய் 90 லட்சம் ஆகும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ைது. 

 இந்ே தசளவயின் மூலம் தோளலதூரத்தில் வாழும் மக்களுக்கும் சாளல வழிப் பாளே அற்ற 

நீர்நிளலகளை அடுத்து இருக்கும் மக்களுக்கும் மிகவும் பயனுள்ைோய் அளமயும். 108 ஆம்புலன்ஸ் 

தசளவயால் அளடய முடியாே இடங்களை இந்ே நீர்வழி பயணத்ோல் அளடய இயலும். 

 முேல் படகு ஆம்புலன்ஸ் தசளவயானது தகந்திரபாரா மாவட்டத்தில் உள்ை பட்டிகார் என்ற இடத்தில் 

அறிமுகம் தசய்யப்பட்டது. இேன் தமாத்ே திட்ட தசலவு ரூபாய் 5.40 தகாடி ஆகும். 

3) Wrestling Federation of India இந்தியாவின் மல்யுத்ே கூட்டளமப்பின் புதிய ேளலவராக 

தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டவர் யார்? 

A] ஐடி நானாவதி 

B] பிரிட்ஜ் பூஷன் சரண்சிங் 

C] சத்தியபால் சிங் 

D] தேஜ்பால் ளபதரந்திர லக்ரா 

 பிரிட்ஜ் பூஷன் சரண்சிங் அவர்கள் மூன்றாவது முளறயாக எந்ேவிே எதிர்ப்பும் இன்றி ஒருமனோக 

இந்திய மல்யுத்ே கூட்டளமப்பின் ேளலவராக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டார். 

 அடுத்ே நான்கு ஆண்டு காலத்திற்கான அலுவலர்கள் மற்றும் தசயற்குழு உறுப்பினர்களைத் 

தேர்ந்தேடுக்க constitution கிைப் ஆப் இந்தியாவில் தேர்ேல் நளடதபற்றது.  

 அவர்களுடன் ஐஐடி நானாவதி மூத்ே துளண ேளலவராகவும் வி என் பிரசாத்  

தபாதுச்தசயலாைராகவும் சத்தியபால் சிங் தபாருைாைராகவும் தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டனர். 

 உத்ேரப்பிரதேசம் மாநிலத்தின் ளகசர்கஞ்ச் தோகுதியின் எம்பி ஆகவும் உள்ைார். ேகர்ோ மற்றும் 

பாலம்பாங்கில் நளடதபற்ற 2018 ஏசியன் விளையாட்டுப் தபாட்டியின் தசஃப்-டி- மிஷனாகவும் 

தபாறுப்தபற்றார். 
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4) கீழ்க்காணும் இந்திய ரயில்தவ துளறக்கு உட்பட்ட, உலகின் உயர்ந்ே ரயில்தவ பாளே எது? 

A] சண்டிகர் - மணாலி - தல ரயில்தவ பாளே  

B] கான்பூர் - சிம்லா - தல ரயில்தவ பாளே  

C] தடல்லி - சிம்லா - தல ரயில்தவ பாளே  

D] புதிய பிலாஸ்பூர் - மணாலி - தல ரயில்தவ பாளே 

 புதிய பிலாஸ்பூர் - மணாலி - தல ரயில்தவ பாளே உலகின் மிக உயர்ந்ே ரயில் பாளேயாகும். இதில் 30 

ரயில்தவ நிளலயங்கள் உள்ைன.இது இந்தியா- சீனா எல்ளலயில் 2022 ஆம் ஆண்டிற்குள் 

அளமயவிருக்கிறது. 

 இந்ேப் புதிய ரயில் பாளே திட்டம் சுற்றுலாத்துளறளய தமம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் ராணுவ 

பளடகளுக்கு தபரிதும் உேவுகிறது. தமலும் தடல்லியிலிருந்து தல அளடவேற்கு ேற்தபாது பிடிக்கும் 

தநரத்ளே விட பாதியாக குளறயும். இேன் திட்ட தசலவாக 83,360 தகாடி ஆகும் என 

கணக்கிடப்பட்டுள்ைது. 

 இது 465 கிதலா மீட்டர் தூரம் உள்ை ரயில்தவ பாளேயாகும். கடல் மட்டத்தில் இருந்து 5360 மீட்டர் 

உயரத்தில் இருக்கும். 465 கிதலாமீட்டர் தூரத்தில் 52% சுரங்கப்பாளேயின் உள்தை பயணம் அளமயும். 

இதில் மிக நீைமான சுரங்கப்பாளே 27 கிதலா மீட்டர் தூரம் உளடயோகும். இந்ே ரயில்தவ பாளேயில் 

அளமயவிருக்கும் தமாத்ே சுரங்கப் பாளேயின் தூரம் 244 கிதலா மீட்டர் ஆகும். 

 இந்ேத் திட்டத்தில் 400 சிறிய பாலங்களும் 124 தபரிய பாலங்களும் 74 சுரங்கப் பாளேகளும் 

அளமயவிருக்கிறது.  

 இதில் மணிக்கு 75 கிதலா மீட்டர் தவகத்தில் ரயில் பயணிக்கும். இேனால் தடல்லியில் இருந்து தல 

அளடய 40 மணி தநரங்கைாக இருந்ே பயண தநரம் 20 மணி தநரமாக குளறயும்.  

 ேம்மு காஷ்மீர் பகுதியில் இருக்கும் தல எனும் பகுதி சுற்றுலாத்துளறயின் ளமயமாக கருேப்படுகிறது. 

 இதில் 1.5 லட்சம் மக்கள் உள்ைனர். இந்தியா மற்றும் தவளி நாட்ளடச் தசர்ந்ே சுற்றுலா பயணிகள் 

அதிகமாக இங்தக வருளக ேருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

5) 4th Global Digital Health partnership summit நான்காவது உலகைாவிய டிஜிட்டல் சுகாோர கூட்டு உச்சி 

மாநாட்ளட நடத்திய சர்வதேச நிறுவனம் எது? 

A] WHO 
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B] FAO 

C] UNESCO 

D] UNICEF 

 மத்திய சுகாோர மற்றும் குடும்ப நலத்துளற அளமச்சர் தே பி நட்டா அவர்கைால் கடந்ே பிப்ரவரி மாேம் 

25ஆம் தேதி நான்காவது உலகைாவிய டிஜிட்டல் சுகாோர உச்சி மாநாடு புதுடில்லியில் 

தோடங்கிளவக்கப்பட்டது. 

 உலக சுகாோர நிறுவனம் மற்றும் உலக டிஜிட்டல் சுகாோர கூட்டு நிறுவனத்ோல் (Global Digital Health 

partnership) மத்திய சுகாோரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துளற அளமச்சகம் விழாவிளன நடத்தியது. 

 புதிய தோழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி நாட்டு மக்களுக்கு உேவும் வளகயில்  GDHP நிறுவனம் 

அரசாங்கங்கள், அரசாங்க முகவர்கள் மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் உேவியுடன் இேளன 

தோடர்ந்து நடத்தி வருகிறது இதுதவ GDHPன் தநாக்கமாகும். 

6) தசய்திகளில் காணப்பட்ட தேசிய தபார் நிளனவகம் கீழ்க்காணும் எந்ே நகரத்தில் அளமந்துள்ைது? 

A] அகமோபாத்  

B] புதுடில்லி  

C] மும்ளப  

D] லக்தனா 

 கடந்ே பிப்ரவரி மாேம் 25ஆம் தேதி பாரேப் பிரேமர் நதரந்திர தமாடி அவர்கைால் புதுதடல்லியில், 

இந்திய  தகட்டிற்கு அருதக உள்ை தேசிய தபார் நிளனவகத்ளே இந்திய ராணுவத் துளறயில் 

சுேந்திரத்திற்குப் பிறகு நாட்டிற்காக வீரமரணம் அளடந்ே வீரர்களுக்காக அர்ப்பணித்ோர். 

 நம் நாட்டின் அளமதிக்காகவும் எதிர் ோக்குேலின் தபாதும் ேங்களின் உயிளர நீத்ே வீரர்களை 

நிளனவு கூறுவோகவும் இந்ே நிளனவிடம் அளமயும். 

 இதில் 4 ேனி சக்கரங்கள் அளமக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அளவ அமர் சக்ரா, வீர் சக்ரா, தியாக சக்ரா, ரக்ஷ 

சக்ரா ஆகும். 

 இந்ே வைாகத்தில் ளமய சதுர தூபியும் அளணயா தோதியும் ஆறு தவண்கல சுவதராவியங்களும் 

அளமந்துள்ைன. இந்ே ஓவியங்கள் இந்திய ராணுவம், இந்திய விமானப்பளட, இந்திய கப்பல் 

பளடயின் புகழ்தபற்ற தபார்களை விவரிப்போய் அளமகிறது. 
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 இேன் ேளலளம கட்டிடக் களலஞர் தசன்ளனளய ேளலளமயிடமாகக் தகாண்ட விபி டிளசன் 

தலளப தசர்ந்ே தயாதகஷ் சந்திரஹாசன் ஆவார். 

7) PM Kissan திட்டம் உத்திரப் பிரதேசத்தின் எந்ே மாவட்டத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக 

தோடங்கிளவக்கப்பட்டது? 

A] பிராஹ்ராஜ் 

B] தபரய்லி 

C] தகாரக்பூர்  

D] ோன்சி 

 கடந்ே பிப்ரவரி மாேம் 25ஆம் தேதி பாரேப் பிரேமர் நதரந்திர தமாடி அவர்கைால் "பிரோன் மந்திரி 

கிசான் சம்மன் நிதி தயாேனா" என்ற திட்டம் உத்ேரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ை தகாரக்பூர் என்னும் 

மாவட்டத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக தோடங்கி ளவக்கப்பட்டது. 

 கடந்ே பிப்ரவரி மாேம் ஒன்றாம் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட 2019-20 ஆம் ஆண்டுக்கான இளடக்கால 

பட்தேட்டில் இந்ே திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது.  இேற்கான 100 சேவீே தோளகளய மத்திய அரதச 

அளிக்கிறது. 

 இத்திட்டத்தின் கீழ் 2 தஹக்தடர் விவசாய நிலங்களை தகாண்ட சிறு மற்றும் விளிம்புநிளல விவசாய 

குடும்பத்திற்கு ஆண்டுதோறும் ரூபாய் 6 ஆயிரம் மூன்று ேவளணகைாக  வழங்கப்படும்.  

 இந்ே தோளக பயனாளியின் வங்கிக் கணக்கில் தநரடியாக தசலுத்ேப்படும். 

 விவசாயிகளின் வருமானத்ளே அதிகப்படுத்துவதே இத்திட்டத்தின் தநாக்கமாகும். இத்திட்டத்தினால் 

12 தகாடிகளுக்கு தமல் உள்ை சிறு மற்றும் குறுநில விவசாயிகள் பயனளடவார்கள்.  

 தமலும் விவசாயத்துக்கு தேளவப்படும் அளனத்து உபகரணங்களையும் தபறுவேற்கும் வசதி தசய்து 

ேரப்படும். இேனால் ேனியார் ேரகர்களிடம் பணத்ளே கடனாகப் தபற்று விவசாயிகள் 

சிக்கிக்தகாள்வது ேவிர்க்கப்படுகிறது. தமலும் விவசாயத்ளே தோடரவும் இத்திட்டம் 

ஊக்கமளிக்கிறது. 

8) "Period. End of sentence" என்ற குறும் படம் "ஆஸ்கர் 2019 விருதுகள்" விழாவில் சிறந்ே 

ஆவணப்படத்திற்கான விருளே தபற்றது. இக்குறும்படத்தின் இளண- ேயாரிப்பாைரான இந்தியர் யார்?  
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A] கிருஷ்ணன் குமார்  

B] ஏ ஆர் முருகோஸ்  

C] தக பாலச்சந்ேர் 

D] குனித் தமாங்கா  

 "Period.End of sentence" என்ற குறும்படம்  இந்தியாவின் கிராமப்புறங்களில் பரவி இருந்ே 

மாேவிலக்ளக பற்றிய ேவறான எண்ணங்களை சுட்டிக்காட்டும் விேமாக இருந்ேோல் லாஸ் 

ஏஞ்சல்ஸில் நளடதபற்ற 91ஆவது அகாடமி அவார்ட்ஸ் விழாவில் சிறந்ே குறும் ஆவணப்படமாக 

தேர்வு தசய்து விருது வழங்கப்பட்டது. 

 இப்படத்தின் இளண ேயாரிப்பாைராக இந்தியாளவச் தசர்ந்ே குனித் தமாங்கா என்பவரும் 

இயக்குனராக ஈராளனச் தசர்ந்ே ரய்க்கா தசக்டாப்ஜீ என்பவரும் இருந்ேனர். 

 இந்திய கிராமப்புற தபண்கள் மாேவிலக்கின்தபாது எதிர்தகாள்ளும் சிக்கல்களையும் 

"தபட்தமன்"(PAD MAN ) என்று அளனவராலும் அளழக்கப் படுகின்ற அருணாச்சலம் முருகானந்ேம் 

அவர்களின் களேயும் பின்னணியாகக் தகாண்டு நகர்கிறது, படம்.  

 தடல்லியின் புறநகர் பகுதியில் உள்ை ஹபூர் கிராமத்ளே ளமயமாக தகாண்டு இந்ே படம் 

எடுக்கப்பட்டது. 

 பல ேளலமுளறகைாக இப்தபண்கைால் சானிட்டரி நாப்கின்களை பயன்படுத்ே இயலவில்ளல. 

இேனால் பல சுகாோர, ஆதராக்கிய பிரச்சளனகளையும் தபண்கள் பள்ளியில் இருந்து இளட 

நிற்றலும் மலிவாக காணப்பட்டது. 

 சானிட்டரி தபடுகளை ேயாரிக்கும் கருவிளய கிராமப்புறங்களில் நிறுவிய பின்னர் தபண்கள் 

ேங்களுக்கான தபடுகளை ோங்கதை உற்பத்தி தசய்து அளே சந்ளேப்படுத்ேவும் கற்றுக்தகாண்டு 

ேங்கைது சமூகத்ளே உயரச் தசய்ேனர். FLY என்பது  அவர்கள் ேயாரிக்கும் தபடுகளின் பிராண்ட் 

ஆகும். 

9) "91 ஆவது academy awards" விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் சிறந்ே படமாக தேர்வு தசய்யப்பட்டது 

எது? 

A] Bohemian rhapsody 

B] The favourite 
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C] Green book 

D] Roma 

 அதமரிக்க சுயசரிளே- நளகச்சுளவ நாடகமான "கிரீன் புக்" என்ற படம் "91ஆவது academy awards" 

விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் சிறந்ே படமாக தேர்வு தசய்யப்பட்டது. இந்ே விழா கடந்ே பிப்ரவரி 

மாேம் 25ஆம் தேதி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் உள்ை டால்பி திளரயரங்கில் நடத்ேப்பட்டது.  

 தமலும் இப்படத்திற்கு சிறந்ே திளரக்களேக்கான விருதும் இப்படத்தில் நடித்ே தமகர்சலா அலி 

என்பவருக்கு சிறந்ே துளண நடிகருக்கான விருதும் வழங்கப்பட்டது. 

 The favourite என்ற படத்தில் சிறந்ே நடிப்புத் திறளமளய தவளிப்படுத்தியோல் பிரிட்டிஷ் நடிளக 

Olivia Colman அவர்களுக்கு சிறந்ே நடிளகக்கான விருது வழங்கப்பட்டது.  

 bohemian rhapsody என்ற சுயசரிளே படத்தில் நடித்ே ரமி மாலிக் என்பவருக்கு சிறந்ே நடிகருக்கான 

விருது வழங்கப்பட்டது.  

 தராமா படத்தின் இயக்குனர் அல்தபான்தசா குதராம் அவர்களுக்கு சிறந்ே இயக்குனருக்கான விருது 

வழங்கப்பட்டது. தமலும் தராமா படம் சிறந்ே தவற்று தமாழி படத்திற்கான விருளேயும் சிறந்ே 

ஒளிப்பதிவுக்கான விருளேயும் தபற்றது.  

 Star is born என்ற படத்தில் Shallow என்ற பாடலுக்காக பாப் திவா தலடி ககா(Pop diva lady gagA] 

அவர்களுக்கு விருது வழங்கப்பட்டது. 

 மார்தவல் இன் பிைாக் பாந்ேர் என்ற படமும் 3 விருதுகளை தபற்றது. அளவ சிறந்ே இளச, சிறந்ே 

ஆளட வடிவளமப்பு மற்றும் சிறந்ே ேயாரிப்பு வடிவளமப்புக்கும் ஆகும். 

10) தேன்கிழக்கு ஆசிய பகுதியின் hepatitis க்கு எதிரான WHO வின் நல்தலண்ண தூேராக 

நியமிக்கப்பட்ட இந்திய பிரபலம் யார்? 

A] அமிோப் பச்சன்  

B] சச்சின் தடண்டுல்கர்  

C] விராத் தகாலி  

D] கபில்தேவ் 

 கடந்ே பிப்ரவரி மாேம் 24ஆம் தேதி மத்திய அளமச்சர் அஸ்வினி குமார் அவர்கள் தஹப்பாடிட்டீஸ் 

ளவரஸ்க்கு எதிரான தேசிய நடவடிக்ளக திட்டத்ளே (National action plan) அமிோப் பச்சன் 
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முன்னிளலயில்  மும்ளபயில் அறிமுகப்படுத்தினார். இவர் WHOவால் நியமிக்கப்பட்ட நல்தலண்ண 

தூேராவார். இத்திட்டத்தின் தநாக்கம் தேன்கிழக்கு ஆசியப்பகுதிகளில் தஹப்பாடிட்டீஸ் ளவரஸின் 

ோக்கத்ளே 2030க்குள் குளறப்போகும். 

 தமலும் இத்திட்டம் இந்தியாவின் sustainable development 3.3 எனப்படும் குறிக்தகாளின் கீழ் 

அடங்கும்.  இந்ே ளவரஸின் ோக்கத்ளே குளறக்க 69 ஆவது உலக சுகாோர மன்றத்தில் இந்தியா சபேம் 

எடுத்துக் தகாண்டது. 

 இந்ே ளவரஸ் ோக்கத்தினால் ஆண்டுதோறும் உலக அைவில் 2.72 இலட்சம் மக்கள் இறக்க 

தநரிடுகின்றது. 

 இது கல்லீரலின் அழற்சி தநாயாகும். இேற்கு காரணமாக ளவரஸ்கள் A,B,C,D மற்றும் E உள்ைது.  

 இவற்றுள் ளவரஸ் B மற்றும் C பிரிவு 96 சேவீே இறப்பிற்கு காரணமாய் அளமகிறது. குறிப்பிட்ட சில 

நாடுகளுள் இந்தியா, தஹபளடடிஸ் B மற்றும் தஹபளடடிஸ் C ளவரஸ்களை ஆராய்ந்து அேற்கான 

மருந்துகளை தநாயாளிகளுக்கு இலவசமாக தபாதுசுகாோர மருத்துவமளனகளில் வழங்கி 

குணப்படுத்துகிறது என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வதேச காந்தி அமைதிப் பரிசு யாருக்கு வழங்கப்பட்டது? [International 

Gandhi Peace Prize for 2018] 

A] யயாதகய் சசகவா 

B] தேஸ்ைன் டுட்டு 

C] சன்டி பிரசாத் பட் 

D] ஜான் ஹுயூம் 

 கடந்ே பிப்ரவரி ைாேம் 26ஆம் தேதி குடியரசுத் ேமைவர் ராம்நாத் தகாவிந்த் அவர்களால் 2015, 2016, 

2017, 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வதேச காந்தி அமைதிப் பரிசு ராஷ்டிரபதி பவனில் வழங்கப்பட்டது. 

 இந்தியா ைற்றும் உைகயைங்கும் யோழுதநாமய ஒழிப்பேற்காக பங்காற்றியோல் ஜப்பாமன தசர்ந்ே 

யயாதகய் சசகவா என்பவருக்கு 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான விருது வழங்கப்பட்டது.  

 இந்தியாவின் கிராைப்புற ைற்றும் ைமைவாழ் ைக்களின் குழந்மேகளுக்கு கல்வி, சமூக நடுநிமைமை 

ைற்றும் கிராைப்புற தைம்பாடு ஆகியவற்றில் சிறந்ே பங்கிமன ஆற்றியமைக்காக ஏகல் அபியான் 

என்ற அறக்கட்டமளக்கு 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான விருது வழங்கப்பட்டது. 

 கிராைப்புற தைம்பாடு, கல்வி ைற்றும் இயற்மக வளங்கமள தைம்படுத்துேல் தபான்ற துமறகளில் 

கவனம் யசலுத்தியோல் கன்னியாகுைரிமய ேமைமையிடைாகக் யகாண்ட விதவகானந்ோ தகந்திரா 

என்ற நிறுவனத்திற்கு 2015ஆம் ஆண்டுக்கான விருது வழங்கப்பட்டது. 

 இந்தியாமவச் தசர்ந்ே 10 ைட்சத்திற்கும் அதிகைான குழந்மேகளுக்கு ைதிய உணவு வழங்கிய அக்ஷய 

பாத்திரம் என்ற நிறுவனத்திற்கும் கிராைப்புற சுகாோரம் ைற்றும் ஆதராக்கியத்மே தைம்படுத்திய சுைப் 

இன்டர்தநஷனல் என்ற நிறுவனத்திற்கும் 2016ஆம் ஆண்டுக்கான விருது பகிர்ந்ேளிக்கப்பட்டது. 

 இந்ே விருதில் யராக்கப்பரிசாக ரூபாய் ஒரு தகாடியும் அவர்களது பங்களிப்மப தைற்தகாள் காட்டிய 

சான்றிேழ்களும் மகவிமனப் யபாருட்களும் அடங்கும். 

2) Skill saathi youth conclave எந்ே ைாநிைத்தில் யோடங்கிமவக்கப்பட்டது? 

A] யகாச்சி  

B] புவதனஸ்வர்  
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C] ஐேராபாத்  

D] சிம்ைா 

 முேல்முமறயாக Skill saathi youth conclaveமய ஒடிசா ைாநிைம் ,புவதனஸ்வரில் உள்ள ரயில் 

அரங்கத்தில் ைத்திய திறன் தைம்பாட்டுத் துமற அமைச்சர் ேர்தைந்திர பிரோன் அவர்கள் யோடங்கி 

மவத்ோர். 

 இேன் மூைம் அம்ைாநிை இமளஞர்களின் திறமன தைம்படுத்துவதோடு தவமைவாய்ப்புக்கான 

வழிகமளயும் தைம்படுத்துவோய் அமைகிறது. இந்நிகழ்ச்சி ஒடிசாவில் 427 இடங்களில் தநரமையாக 

ஒளிபரப்பப்பட்டது.  

 இேன் மூைம் 2 ைட்சத்திற்கும் தைற்பட்ட பயனாளிகள் கைந்துயகாண்டு யோழில் ஆதைாசமன 

யபற்றுக் யகாண்டனர். இேன் தநாக்கம் ஒவ்யவாரு ேனிநபரின் விருப்பங்கமளயும் புரிந்துயகாண்டு 

அவர்களுக்கான யோழில் வழிகமள உளவியல் ரீதியான தசாேமனகள், தநர்முக ஆதைாசமனகள் 

ைற்றும் பை விேங்களில் அவர்கமள வழி நடத்துவதே ஆகும். 

3) 2019 - Cannes International open trophy யவன்ற இந்திய கிராண்ட் ைாஸ்டர் யார்?  

A] கிருஷ்ணன் சசிகரன்  

B] பரிைர்ஜன் யநஹி 

C] பந்ேை ஹரிகிருஷ்ணா  

D] அபிஜித் குப்ோ 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான Cannes International open மய இந்தியாவின் யசஸ் கிராண்ட் ைாஸ்டர் 

அபிஜித் குப்ோ அவர்கள் 7.5 புள்ளிகள் யபற்று யவன்றார். 

 இத்ோலிமய தசர்ந்ே பயர் லூஹீ பத ா என்பவமர ஒன்போவது ைற்றும் இறுதிச்சுற்றில் சுைபைாக 

தோற்கடித்ோர். இந்ேப் புள்ளி யபைாரம  தசர்ந்ே நிகிோ ையூதராவ் தபாைந்மேச் தசர்ந்ே நாசுோ 

ைற்றும் உக்மரமனச் தசர்ந்ே யுரீ தசாதைாதடாநி யசதகா  அவர்களின் புள்ளிகமள விட அதிகைானது 

ஆகும். 

4) சமீபத்தில் யசய்திகளில் காணப்பட்ட பந்திப்பூர் புலிகள் சரணாையம் எந்ே ைாநிைத்தில் 

அமைந்துள்ளது?  
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A] உத்ேரப் பிரதேசம்  

B] கர்நாடகா  

C] ஒடிசா   

D] யேலுங்கானா 

 கர்நாடக ைாநிைம் சாம்ராஜ்நகர் ைாவட்டத்தில் உள்ள பந்திப்பூர் புலிகள் சரணாையத்தில் மிகப்யபரிய 

காட்டுத் தீ பரவியது.  

 இேனால் 2000 யஹக்தடர் வன பரப்பளவு தசேைமடந்ேது. நூற்றுக்கும் தைற்பட்ட வன அதிகாரிகளும் 

யபாதுைக்களும் இமணந்து தீமய அமணக்க முற்பட்டனர்.  

 இருப்பினும் பைைான காற்று ைற்றும் காய்ந்ே புல் காட்டுத்தீமய தைலும் பரவச் யசய்ேது. இேனால் 

தேசிய யநடுஞ்சாமை 67 (ஊட்டி டு மைசூர்) மூடப்பட்டோல் தபாக்குவரத்து சிக்கல் சிை ைணி தநரம் 

நீடித்ேது. வன உயிர்களும் இறக்க தநர்ந்ேோய் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் அதிகாரப்பூர்வைான 

அறிவிப்பு இன்னும்  யவளியிடப்படவில்மை. 

 இந்ே பந்திப்பூர் சரணாையம் இந்தியாவின் முேைாவோக ஆரம்பிக்கப்பட்ட தேசிய பூங்காக்களில் 

ஒன்றாகும். தைலும் உைகில் உள்ள குறிப்பிட்ட இடங்களில் அதிகைான புலிகளின் எண்ணிக்மகமய 

யகாண்டது குறிப்பிடத்ேக்கது.  யாமனகளுக்கான சரணாையமும் இங்தக உள்ளது. 87400 யஹக்தடர் 

பரப்பளவு யகாண்டது. இேனுடன் வயநாடு வனவிைங்கு சரணாையமும் நாகர்தஹால் தேசிய 

பூங்காவும் அமைந்துள்ளன. இங்தக யாமனகள், புலிகள், அரிய வமக பாம்புகள் ைற்றும் 

காட்யடருமை தபான்ற எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய விைங்குகள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

5) “India in Distress” என்ற நூமை எழுதிய இந்திய அரசியல் ேமைவர் யார்?  

A] சசிேரூர்  

B] அரவிந்த் யகஜ்ரிவால்  

C] ைம்ோ பானர்ஜி  

D] தசானியாகாந்தி 

 India in Distress என்ற நூமை தைற்குவங்க முேைமைச்சர் ைம்ோ பானர்ஜி அவர்கள் எழுதினார். 

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


Current Affairs  27th Feb 2019 

 

Winmeen.com                                Page 4 of 7 

 அந்நாட்டின் ேமைநகரில் பிப்ரவரி ைாேம் 27ஆம் தேதி யவளியிடப்பட்டது. 87 புத்ேகங்கமள 

இதுவமரயிலும் எழுதியுள்ளார்.  

 இந்ே ஆண்டு அவர் எழுதிய ஏழு புத்ேகங்களுள்  சிை குழந்மேகளுக்காகவும்  யபங்காலி, உருது 

ைற்றும் ஆங்கிைத்தில் கவிமேகளும் அரசியல் சார்ந்ே இரண்டு புத்ேகங்கமள ஹிந்தியிலும் 

யபங்காலியிலும் இயற்றியுள்ளார். 

6) கீழ்க்காணும் எந்ே துமறமுகத்தின் வழியாக இந்தியா உடனான புதிய ஏற்றுைதிக்கான வழிமய 

ஆப்கானிஸ்ோன் தேர்ந்யேடுத்துள்ளது?   

A] அபேன் 

B] சபஹர் 

C] பந்ேர் 

D] யகாரம்சர் 

 சபஹர் துமறமுகத்மே ஆப்கானிஸ்ோன் இந்தியாவுடனான ஏற்றுைதிக்கான புதிய கடல் வழியாக  

தேர்ந்யேடுத்துள்ளது.  

 இத்துமறமுகம் ஈரானில் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வைான அறிக்மகயின்படி முேல் ஏற்றுைதியாய் 57 

டன்கள் உைர்ந்ே பழங்கள், ஜவுளி வமககள், கம்பளங்கள் ைற்றும் கனிை யபாருட்கமள 23 ைாரிகளில் 

தைற்கு ஆப்கான் நகரத்தில் இருந்து சபஹர் துமறமுகத்திற்கு யகாண்டுவந்து தசர்த்துள்ளது. 

இப்யபாருட்கள் மும்மப துமறமுகத்மே வந்ேமடயும். ஈரானிய துமறமுகத்மே 

தேர்ந்யேடுத்ேேற்கான காரணம் இந்தியாவுடனான ஏற்றுைதி-இறக்குைதிகமள மிக சுமூகைாக 

மகயாளுவதே ஆகும். 

7) 46 ஆவது ( Foreign ministers OIC ) கூட்டத்திற்கு இந்தியாமவ அமழப்பு விடுத்திருந்ேது. இேமன 

அடிப்பமடயாகக் யகாண்டு கீழ்காண்பமவகளில் எது ேவறானது என்பமே அறிக. 

A] இந்தியா OIC யின் உறுப்பினராகும்  

B] இேன் அதிகாரப்பூர்வைான யைாழிகள் அரபி ஆங்கிைம் ைற்றும் பியரஞ்சு  

C] இந்தியா இேன் உறுப்பினதரா அல்ைது பார்மவயாளமர கிமடயாது 
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D] இேன் ேமைமையிடம் யஜட்டாவில் உள்ளது 

 Foreign ministers of the organisation of Islamic cooperation - 46 ஆவது இஸ்ைாமிய 

கூட்டமைப்பின் யவளிநாட்டு அமைச்சர்கள் ைாநாடு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள அபுோபியில் 

கடந்ே ைார்ச் 1, 2 ஆம்  தேதிகளில் நடந்ேது.  

 யவளியுறவுத் துமற அமைச்சர் சுஷ்ைா சுவராஜ் இதில் கைந்து யகாண்டார். 

 முஸ்லிம் அல்ைாே நாட்டின் ேமைவர் கைந்து யகாண்ட முேல் ைாநாடு இதுதவ ஆகும். இேன் மூைம் 

தைற்கு ஆசியா ைற்றும் இஸ்ைாமிய ைக்கள் யோமக அதிகம் யகாண்ட நாடுகள் இமடதய ஒரு 

இணக்கத்மே ஏற்படுத்துவோக அமையும்.   

 இந்தியா இமே யுஏஇ உடன் நட்பு பாராட்ட சிறந்ே சந்ேர்ப்பைாக எடுத்துக்யகாண்டது. 

 இது இந்தியாவில் வாழும் 185 மில்லியன் முஸ்லிம்கமளயும் இஸ்ைாமிய உைகத்திற்கான 

இந்தியாவின் பங்களிப்மபயும் தபாற்றும் விேைாக அமைந்ேது. இம்ைாநாட்டின் அதிகாரப்பூர்வைான 

யைாழிகள் அரபி, ஆங்கிைம் ைற்றும் பியரஞ்ச் ஆகும். 

8) “RTGS டாைர்” என்ற புதிய நாணயத்மே யவளியிட்ட நாடு எது? 

A] துருக்கி 

B] யைாராக்தகா 

C] ஜிம்பாதவ 

D] சிதற லிதயான் 

 ஜிம்பாதவ ேனது புதிய நாணயைான RTGS டாைர் - மய யவளியிட்டது. Real Time Gross settlement 

என்பதே RTGSன் விரிவாக்கம் ஆகும்.  

 நாள்பட்ட நிதி யநருக்கடிமய சரி யசய்வேற்காக ஜிம்பாப்தவயின் ரிசர்வ் வங்கி நாணயத்மே 

யவளியிட்டது. இந்நாணயம் டிஜிட்டல் டாைர்கள் ைற்றும் பத்திர குறிப்புகள் தபான்றவற்றிற்கு பதிைாக 

கூட பயன்படுத்ே முடியும். 

 யோடக்கத்தில் ஒரு US டாைருக்கு 2.5 ஆர்டிஜிஎஸ் டாைராக இேன் ைதிப்பு அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது.  

 இந்ே டாைர் பத்திர குறிப்புகள் கடன் அட்மடகள் ைற்றும் யைாமபல் பண பரிைாற்றங்கள் 

தபான்றவற்மறக் ஒருங்கிமணத்து சைநிமைமய மகயாள்கிறது. 
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9) 2019 - IAA World congress ன் கருப்யபாருள் என்ன?  

A] பிராண்ட் ேர்ைா - Brand Dharma 

B] பிராண்ட் ஃதபஷன் - Brand Fashion 

C] பிராண்ட் இன்தனாதவஷன் - Brand Innovation 

D] பிராண்ட் எவாலூதவசன் - Brand Evaluation 

 44 ஆவது சர்வதேச விளம்பர சங்கத்தின் IAA World congress கடந்ே பிப்ரவரி ைாேம் 20ஆம் தேதி 

முேல் 22ம் தேதி வமர யகாச்சியில் உள்ள grand hyatt சர்வதேச ைாநாட்டு மையத்தில் நடந்ேது. இேன் 

கருப்யபாருள் பிராண்ட் ேர்ைா ஆகும். 

 இேன் மூைம் ஒரு ேயாரிப்பு நிறுவனம் எளிோக ைக்கமளச் யசன்றமடய மகயாளும் முமறகமள 

கற்பித்ேது. இந்தியா ைற்றும் யவளிநாடுகமளச் தசர்ந்ே 2000த்திற்கும் தைற்பட்ட பிரதிநிதிகள் இதில் 

கைந்து யகாண்டனர். நியூயார்க்மக ேமைமையிடைாகக் யகாண்ட IAA  

 55 நாடுகளில் உள்ளது. விளம்பரோரர்கள், விளம்பர நிறுவனங்கள் ைற்றும் ஊடகங்கமள ேன்னகத்தே 

யகாண்டுள்ளது. 

 ஒரு ஆண்டு விட்டு ஒரு ஆண்டாக உைகம் முழுவதும் பை இடங்களில் இம்ைாநாடு நமடயபற்று 

வருகிறது. 

10) கீழ்க்காணும் எந்ே ைாநிைம் ைதுவின் பயன்பாட்மட கண்டறிய சிறப்பு நாய்கள் அணிமய 

யகாண்டுள்ளது? 

A] அஸ் ாம்  

B] ஜார்க்கண்ட்  

C] பஞ்சாப்  

D] பீகார் 

 ைது அருந்தியமேதயா ைதுவின் பயன்பாட்மடதயா கண்டறிவேற்காக சிறப்பு நாய்கள் அணிமய 

பீகார் ைாநிைம் அமைத்துள்ளது, இதுதவ முேல் முமறயாகும். இவ்வமனத்து நாய்களுக்கும் 
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மஹேராபாத்மே ேமைமையிடைாகக் யகாண்ட ஒருங்கிமணந்ே உளவுத்துமற பயிற்சி மையத்தில் 

9 ைாேங்கள் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு பீகார் தபாலீஸ் பமடயில் இமணக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இவ்வாறாக இதுவமரயிலும் 68 நாய்கள் பீகார் தபாலீஸ் பமடயில் உள்ளது. ஒவ்யவாரு நாய்க்கும் 1.71 

ைட்ச ரூபாய் யசைவிடப்படுகிறது. ைற்றும் ஒவ்யவாரு நாய்க்கும் 2 மகயாளர்கள் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  2016ஆம் ஆண்டு பீகார் ைாநிைம் ைதுமவ ேமட யசய்ேது என்பது 

குறிப்பிடத்ேக்கது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) "சம்பிரிதி 2019" என்பது இந்தியாவுடனான எந்த நாட்டின் கூட்டு ராணுவ பயிற்சி ஆகும்?  

A] பூட்டான்  

B] மியான்மர்  

C] ஈரான்  

D] பங்களாததஷ் 

 சம்பரிதி 2019 என்பது இந்தியா - பங்களாததஷ் நாடுகளுக்கு இடடதயயான கூட்டு ராணுவ பயிற்சி 

ஆகும்.  

 இது பங்களாததஷின் தங்டகல் என்ற இடத்தில் கடந்த மார்ச் மாதம் 2 ஆம் தததி முதல் 15ம் தததி வடர 

நடடபபற்றது. இது இரு நாடுகளுக்கு இடடதயயான எட்டாவது கூட்டு ராணுவ பயிற்சி ஆகும். இடத 

இரண்டு நாடுகளும் ஓராண்டு விட்டு ஓராண்டாக தடைடம தாங்கி நடத்தி வருகிறது.  

 14 நாட்கள் ராணுவ பயிற்சியான இது இருநாட்டு ராணுவத்திற்கு இடடதயயான கூட்டுறவு 

பசயல்பாடு மற்றும் ஒத்துடைப்டப தமம்படுத்தும் விதமாக நடத்தப்படுகிறது.  

 இதில் எதிர் கிளர்ச்சி மற்றும் தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான தாக்குதடை எதிர்பகாள்வதற்குத் 

ததடவயான பயிற்சிகடள தமற்பகாள்கிறது. பயிற்சிகள் ஐநா சடபயின் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கு 

உட்பட்தட நடக்கிறது. 

2) டநஜீரியா நாட்டின் புதிய பிரதமராக ததர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?  

A] குட்ைக் த ானாதன்  

B] எமி ஒசின்பத ா  

C] முகமது புகாரி  

D] இப்ராஹிம் பபன்கிடா 

 All progressives Congress (APC] என்ற கட்சியின் உறுப்பினரான முகமது புகாரி அவர்கள் 

டநஜீரியாவின் பிரதமராக இரண்டாவது முடறயாக ததர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளார். அவருடடய 

பதவிக்காைம் 4 ஆண்டுகள் ஆகும். 
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 76 வயதான புகாரி முன்னாள் துடை பிரதமரும் எதிர்க்கட்சி தடைவருமான   அட்டிக்கு அபுபக்கர் 

என்பவடர 4 மில்லியன் வாக்கு வித்தியாசத்தில் ததாற்கடித்தார்.  

 தபாதகா ஹரம் என்ற கிளர்ச்சிப் படடயின் ஆதிக்கத்டத அடக்கியதால் இவர் பாராட்டப்படுகிறார். 

கிளர்ச்சிப் படடயினரால் பத்தாயிரத்திற்கும் தமற்பட்தடார் பகால்ைப்பட்டனர் தமலும் 10 

ைட்சத்திற்கும் தமற்பட்தடார் இடம் பபயர்ந்து பசன்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

3) அரசு அதிகாரிகளின் பபற்தறாடர பாதுகாக்க "பிரைாம் கமிஷன்" PRANAM என்படத நியமித்த 

மாநிை அரசாங்கம் எது?  

A] ஒடிசா  

B] அசாம்  

C] நாகைாந்து  

D] தகாவா 

 அரசு அதிகாரிகளின் பபற்தறாடர பாதுகாக்க PRANAM கமிஷன் என்படத அசாம் மாநிை முதல் 

அடமச்சர் சர்பானந்தா தசாதனாவால் என்பவர் சமீபத்தில் பதாடங்கினார். 

 pranam (Parents Responsiblity and norms for accountability and monitoring)  மதசாதாவின் கீழ் 

உரிய தநரத்தில் அரசு அதிகாரிகளின் பபற்தறாடர பாதுகாக்க ததடவயான நடவடிக்டககடள இந்த 

கமிஷன் தமற்பகாள்ளும்.  

 இம்மதசாதாவிற்கு மாநிை தகபினட் குழு கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு ஒப்புதல் வைங்கியது. இதன்படி 

மாநிை அரசு அதிகாரிகள் அவர்களின் பபற்தறார்கடளயும் திருமைமாகாத ஊனமுற்ற வருமானம் 

அற்ற தன் சதகாதர சதகாதரிகடளயும் பாதுகாக்க தவண்டும் என்று சட்டம் இயற்றியது. 

 ஒருதவடை அவர்கடள பாதுகாக்க தவறும் பட்சத்தில் குறிப்பிட்ட அரசு அதிகாரியின் 

வருமானத்திலிருந்து 10 அல்ைது 15 சதவீதம் அரசாங்கத்தால் பிடித்தம் பசய்யப்பட்டு அப்பைம் 

அவர்களின் பபற்தறார்கள் அல்ைது ஊனமுற்ற உடன்பிறந்ததாரிடம் வைங்கப்படும். 

4) T20- ன் வரைாற்றில் 4 பந்துகளில் 4 விக்பகட்டுகடள வீழ்த்திய முதல்  பந்துவீச்சாளர் யார்?  

A] ைசித் மலிங்கா  

B] ரஷித் கான்  
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C]  ஸ்ப்ரீத் பர்மா  

D] குல்தீப் யாதவ் 

 கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 17ஆம் தததி நடடபபற்ற 20-20 சர்வததச விடளயாட்டு தபாட்டியில் 4 பந்தில் 4 

விக்பகட்டுகடள வீழ்த்தி ஹாட்ரிக் சாதடன படடத்தார் ரஷித் கான். 

 தடராடூனில் நடடபபற்ற அயர்ைாந்துக்கு எதிரான டி20 சர்வததச விடளயாட்டுப் தபாட்டியில் ரஷித் 

கானின் திறடமயான பந்து வீச்சால் ஆப்கானிஸ்தான் அணியால் அயர்ைாந்து அணிடய 3-0 என்ற 

கைக்கில் வீழ்த்த முடிந்தது.  

 இதன் மூைம் டி20 வரைாற்றில் ஹாட்ரிக் அடித்த ஏைாவது பந்து வீச்சாளராக கருதப்படுகிறார் அதத 

தநரத்தில் இரண்டாவது 5 விக்பகட்டுகடளயும் வீழ்த்தியுள்ளார். பமாத்தத்தில் இைங்டக அணிடயச் 

தசர்ந்த ைஷித் மலிங்காவிற்கு பிறகு சர்வததச விடளயாட்டு தபாட்டிகளில் 4 பந்துகளில் 4 

விக்பகட்டுகடள வீழ்த்திய இரண்டாவது வீரராக கருதப்படுகிறார்.  

 மலிங்கா இந்த பவற்றிடய 2007 ஆம் ஆண்டு நடடபபற்ற பதன் ஆப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான 

உைக தகாப்டப கிரிக்பகட்டில் படடத்தார். 

5) குரங்குகடள உயிர்க்பகால்லிகளாக (Vermin) எந்த மாநிை அரசாங்கம் சமீபத்தில் அறிவித்தது?  

A] திரிபுரா  

B] அருைாச்சைப் பிரததசம்  

C] இமாசைப் பிரததசம்  

D] தமற்கு வங்காளம்  

 இமாச்சைப் பிரததச மாநிைத்தின் 11 மாவட்டங்கடள தசர்ந்த 91 வட்டம் மற்றும் துடை வட்டத்டதச் 

தசர்ந்த குரங்குகடள உயிர்க்பகால்லிகள் (Vermin) என்று அடுத்த ஓராண்டு வடர அம்மாநிை 

அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.  

 ஏபனனில் அக்குரங்குகள் பயிர் வடககளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஆபத்டத விடளவிப்பதால் 

உயிர்க்பகால்லிகளாக அறிவித்துள்ளது. 

 அவ்வாறு ஆபத்டத விடளவிக்கும் குரங்குகடள அம்மாநிை மக்கதளா அல்ைது வனத்துடற 

அதிகாரிகதளா பகால்வதற்கும் தவட்டடயாடுவதற்கும் இடமளிக்கிறது. 
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 மனிதர்களுக்கு, பயிர் வடககளுக்கு ஆபத்டத உண்டாக்கி தநாய்கடளப் பரப்பக்கூடிய வன 

விைங்குகள் பறடவகடள (Vermin) என்று குறிப்பிடுகின்றனர். வன விைங்குகள் பாதுகாப்புச் சட்டம் 

1972ன் படி 62 ஆவது பிரிவின் கீழ் மாநிை அரசாங்கம் Vermin எனப்படும் ஆபத்தான விைங்கு 

வடககடள பட்டியலிட்டு அடத அழிப்பதற்கான அனுமதிடய மத்திய அரசிடம் தகட்டு 

விண்ைப்பிக்கைாம். 

 அட்டவடை I மற்றும் அட்டவடை Hல் உள்ள பகுதி 11ல் பட்டியலிடப்பட்ட விைங்குகடள மத்திய 

அரசாங்கதம குறிப்பிட்ட காைத்திற்கு குறிப்பிட்ட பகுதியிலுள்ள விைங்குகடள Vermin  என 

அறிவிக்க நாம் பதரிவிக்கைாம். 

 குறிப்பிட்ட காைம் வடர அந்த விைங்குகடள அட்டவடை 5 இன் கீழ் பட்டியலிடுவார். 

6) 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான  "ததசிய இடளஞர் பாராளுமன்ற விைாவில் – “(National youth parliament 

festival)" ததசிய அளவில் நடடபபற்ற தபாட்டிகளில் முதல் இடத்டத பிடித்தவர் யார்?  

A] ஸ்தவதா உம்தர  

B] எம் எஸ் அஞ்சனாட்சி  

C] மம்தா குமாரி  

D] தநகா அருசியா 

 புதுடில்லியில் உள்ள விக்யான் பவனில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 27ஆம் தததி பாரதப் பிரதமர் நதரந்திர 

தமாடி அவர்கள் ததசிய இடளஞர் பாராளுமன்ற விைாவில் பவற்றிபபற்ற இடளஞர்களுக்கு 

விருதுகடள வைங்கினார். 

 இதில் மகாராஷ்டிரா மாநிைத்டதச் தசர்ந்த ஸ்தவதா உம்தர  முதலிடத்டதயும் கர்நாடக மாநிைத்டதச் 

தசர்ந்த அஞ்சனாட்சி இரண்டாவது இடத்டதயும் பீகாடரச் தசர்ந்த மம்தா குமாரி மூன்றாவது 

இடத்டதயும் பிடித்தனர். 

 இந்த ஆண்டுக்கான விைா NSS மற்றும் தநரு யுவதகந்திரா சங்கதன், மத்திய இடளஞர்கள் மற்றும் 

விடளயாட்டுத்துடற அடமச்சகத்துடன் இடைந்து நடத்தியது.  

 18 முதல் 25 வயதுள்ள இடளஞர்கடள மாவட்ட, மாநிை மற்றும் ததசிய அளவிைான இடளஞர் 

பாராளுமன்ற தபாட்டிகளில் கைந்து பகாள்ள அடைத்திருந்தது. இவ்விைாவின் கருப்பபாருள் "புதிய 
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இந்தியாவின் குரைாய் இருங்கள்- Be the voice of New India"  மற்றும்  "பகாள்டககளுக்கான 

தீர்வுகளும் பங்களிப்பும்- Find solutions and contribute to policy" என்பதாகும். 

 புதிய இந்தியாடவப் பற்றியும் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னதாக நாம் பசய்ய தவண்டிய 

கடடமகடளப் பற்றியும் விவாதித்து அறிந்து பகாள்ளும் தைமாக இவ்விைா அடமந்தது. 

7) "டிட்டன்வாைா அருங்காட்சியகம்" கீழ்க்காணும் எந்த மாநிைத்தில் அடமந்துள்ளது? [Titanwala 

Museum] 

A] ஹரியானா  

B] சட்டிஸ்கர்  

C] மத்தியபிரததசம்  

D] ரா ஸ்தான் 

 மத்திய  வுளித்துடற அடமச்சர் ஸ்மிருதி இரானி அவர்களால் ரா ஸ்தான் மாநிைத்தில் உள்ள பக்ரு 

என்னுமிடத்தில் சமீபத்தில் டிட்டன்வாைா அருங்காட்சியகம் திறந்து டவக்கப்பட்டது. இதில் சிப்பா 

என்ற சமூகத்டதச் தசர்ந்த மக்களின் தஹண்ட் பிளாக் பிரின்ட்டிங் (Hand block printing) எனப்படும் 

பிரத்திதயகமான அச்சிடும் முடற காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த அருங்காட்சியகம் திங்கள் முதல் ஞாயிற்றுக்கிைடமகளில் காடை 9 மணி முதல் மாடை 6 மணி 

வடர திறந்திருக்கும். 

 பக்ரு - Hand block printing முதல் முடறயாக ரா ஸ்தானில் உள்ள சிப்பாஸ் என்னும் சமூகத்தால் 

தமற்பகாள்ளப்பட்ட மிகப் பைடமயான டககளால் அச்சிடும் முடறயாகும். இதில் இயற்டகயான 

நிறங்கடள மட்டுதம பயன்படுத்துவர்.  

 இண்டிதகா அல்ைது டபு (tabu) எனப்படும் பசடி மற்றும் காய்கறிகளில் இருந்து கிடடக்கும் 

வர்ைத்டதயும் ஹர்தா (மஞ்சள்) நிற சாயத்டதயும்  பயன்படுத்துவர். இதடன அதிக திறனுள்ளவர்  

மட்டுதம அச்சிட இயலும்.  

 இந்த முடற அச்சிடுதலுக்கு ததக்குமர கட்டடகடள ஒரு நாள் இரவு முழுக்க எண்பையில் 

ஊறடவத்து, மறுநாள் அடத சுத்தமாக கழுவி அதன் தமல் அச்சிடுவர். சிப்பா மக்கள் இந்த அச்சு 

ஓவியங்கடள பாரம்பரிய பசாத்தாக கருதி பாதுகாத்து வந்தனர். 
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 துணிகளில் அச்சிடுவதற்கு முன்பாக களிமண் மற்றும் பிற ரசாயன பபாருட்களுடன் கைந்த 

கைடவயில் துணிகடள ஊற டவத்து, பமன்டமயாக்கி, காய டவத்தப் பின்னர் அச்சிட்டனர். 

 பின்னர் துணிகடள பவயிலில் காயடவத்து சிறந்த படடப்புகடள தந்தனர். ஆத் கலியா,  சப்பட் 

மற்றும் கமல் தபான்றடவகதள இவர்களின் அச்சிடும் கருப்பபாருளாக இருந்தது. 

8) 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான உைக சமூகநீதி நாளின் ( World day of social justice) கருப்பபாருள் என்ன? 

A] தமாதடைத் தடுத்தல் மற்றும் சிறந்த தவடைகளின் மூைம் சமாதானத்டத நிடை நிறுத்துதல். 

(Preventing conflict and sustaining peace through decent work) 

B] வறுடம ஒழித்தல் மற்றும் உைகளாவிய நீதிடய தமம்படுத்துதல். (Promote global justice & poverty 

eradication) 

C] நீ சமாதானத்டதயும் நீதிடயயும் விரும்பினால் சமூக நீதிடய நிடைநாட்டு. (If you want peace and 

development, work for social justice) 

D] சுற்றுச்சூைல் சார்ந்த நிடையான பபாருளாதாரம் மற்றும் சமுதாயத்டத தநாக்கிய ஒரு மாற்றம். (A Just 

Transition – environmentally sustainable economies and societies) 

 உைக சமூக நீதி நாள் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பிப்ரவரி மாதம் 20ஆம் தததி அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 உைகளாவிய வறுடம,  தவடைவாய்ப்பின்டம, ஒதுக்கிடவத்தல் தபான்றடவகளுக்கு எதிராக 

தபாராட தவண்டியதன் அவசியத்டத உைர்த்தும் விதமாக இந்நாள் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

இந்நாளில் சமூகநீதிடய உைக அளவில் நிடைநிறுத்த சபதம் ஏற்று உள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான கருப்பபாருள்  "நீ சமாதானத்டதயும் நீதிடயயும் விரும்பினால் சமூக 

நீதிடய நிடைநாட்டு" என்பதாகும். 

9) இந்தியாவின் எந்த பசமிகண்டக்டர் தயாரிக்கும் நிறுவனம் உள்நாட்டிதைதய தயாரிக்கப்பட்ட முதல் 

Semiconductor chips for 4G/LTE and 5G NR modems அறிமுகப்படுத்தியது? 

A] Signal chips 

B] Ineda systems 

C] Saankhya labs 

D] Terminus circuits 
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 பபங்களூடர தடைடமயிடமாகக் பகாண்டு இயங்கும் பசமிகண்டக்டர் தயாரிக்கும் கம்பபனியான 

Signal chips இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டிதைதய தயாரிக்கப்பட்ட Semiconductor chips for 4G/LTE 

and 5G NR modems புதுடில்லியில் அறிமுகப்படுத்தியது. 

 SCBM34XX மற்றும் SCRF34XX/45XX என்ற வரிடசகடள உடடய சில்லுகளும் "ஆகும்தப" என பபயர் 

பகாண்ட குறியீடுகளும் Signal chips நிறுவனத்டதச் தசர்ந்த பபாறியியைாளர்களின் 8 ஆண்டு கடும் 

ஆராய்ச்சிகளுக்குப் பிறகு உருவாக்கப்பட்டதாகும். 

 RF பிரிவுகள் LTE/5G-NR பட்டடகளால் 6GHz வடர சூைப்பட்டிருக்கும். 

 இதன் மூைம் இந்தியாவின் NAVIAC எனப்படும் பசயற்டகக்தகாள் மூைம் வழி அறிய உதவும் 

கருவிடய கட்டுப்படுத்த இயலும்.  

 SCRF1401 என்ற வரிடசகளில் ஆகும்தப குறியீடுகள் வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் முதல் 

RF transceiver சில்லுகள் இதத நிறுவனத்தால் கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. 

 இதன் மூைம் தமம்பட்ட கணினி பசயல்பாடுகளான RAN/CRAN எளிதாக இயக்க இயலும். தமலும் பை 

புதிய வடிவடமப்புக்கும் இந்த 5G NR அம்சங்கள் பபரிதும் பயன்படுகின்றது. 

10) T-20 சர்வததச கிரிக்பகட் தபாட்டியில் எந்த நாடு ஒதர தபாட்டியில் அதிக ரன்கள் தசர்த்த அணி என்ற 

சாதடனடய படடத்துள்ளது? 

A] ஆப்கானிஸ்தான்  

B] இந்தியா  

C] ஆஸ்திதரலியா  

D] இங்கிைாந்து  

 கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 23ஆம் தததி உத்தரகாண்ட் மாநிைத்தில் உள்ள தடராடூன் ராஜீவ் காந்தி சர்வததச 

கிரிக்பகட் அரங்கில் நடடபபற்ற 20-20 சர்வததச கிரிக்பகட் தபாட்டியில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி ஒதர 

தபாட்டியில் அதிக ரன்கள் தசர்த்த அணி என்ற சாதடனடய படடத்து முதல் இடத்தில் உள்ளது. 

 அயர்ைாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது தபாட்டியில், 20 ஓவர்களில் 278 ரன்கள் பபற்றனர். இதில் 

ஆப்கான் மட்டடப்பந்தாளரான ஹஸ்ரதுல்ைா ஸஸாய் இரண்டாவது அதிக ரன்கள் எடுத்தார். இவர் 62 

பந்துகளில் 162 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இதற்க்கு முன் ஆஸ்திதரலிய கிரிக்பகட் வீரர் ஆதரான் பின்ச் 

172 ரன்கடள பபற்று முதல் இடத்தில் இருந்தார். 
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 தமலும் ஹஸ்ரதுல்ைா ஸஸாய் 16 சிக்சர்கடளயும், usman ghani உடனான முதல் விக்பகட்டுக்கு 

இருவரும் இடைந்து 236 ரன்கள் தசர்த்தனர். இவருடடய சிறந்த ஆட்டத்தால் ஆஸ்திதரலியாவின் 

முந்டதய சாதடனயான 263/3 முறியடிக்கப்பட்டது. ஆஸ்திதரலிய அணியினர் 2016ஆம் ஆண்டு 

இைங்டக அணியின் சாதடனடய முறியடித்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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