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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்த மாநிலத்தின் தலலலம ததர்தல் அதிகாரி “Enajori initiative”-ஐ உடல் 
ஊனமுற்றவர்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தினார்? 

A] தகரளா 

B] அஸ்ஸாம் 

C] பீகார் 

D] தமற்கு வங்காளம் 

 அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் தலலலம ததர்தல் அதிகாரி திரு. முதகஷ் சாஹூ முதன் முதலாக “Enajori 

Initiative” – லை ககளஹாத்தியில் அறிமுகப்படுத்தினார். இது உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்காக 
தனித்துவமாக உருவாக்கப்பட்டது. இதன் குறிக்தகாள் “ஒரு வாக்காளர் கூட விடுபடக்கூடாது” 
என்பதாகும். 

 இந்த முன்முைற்சிைானது, தலலலம ததர்தல் அதிகாரி மற்றும் சமூக தசலவ அலமப்பும் தசர்ந்து 2019 
ஆண்டு தலாக் சபா ததர்தலில் குறிப்பாக உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்காக அமலாக்கப்பட்டது. 
வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள், “Divyang Sarothis“ மற்றும் சந்திரபிரபா என்ற கபண்கள் அலமப்பும் 
இலைந்து Enajori  முன்முைற்சியிலன நலடமுலறப்படுத்தினர். 

 “Enajori” – இன் கீழ் உைர்திறன் நிகழ்ச்சி நிரல் (Sensitization Programmes) SWD [Social Welfare 

Department] மூலம் நடத்தப்பட்டு Braille system பற்றி மூலம் உடல் ஊனமுற்றவர்கள் அறிந்து 
ககாள்ள முடியும். ஒரு பிரத்திதைக முைற்சியினால் Braille வாக்காளர் சீட்டுகள் மற்றும் Braille 

வாக்குச்சீட்டுகள் மூலம் பார்லவ குலறபாடு உலடைவர்கள் சுலபமாக வாக்களிக்க உதவுகிறது. 

2)   கீழ்க்கண்டவற்றில் இந்திைாவின் எந்த விலளைாட்டு கழகம் ASSOCHAM -ஆல் வழங்கப்பட்ட சிறந்த 
விலளைாட்டு ஒருங்கிலைப்பாளருக்கான விருலத கபற்றது? 

A] அலனத்து இந்திை கடன்னிஸ் கழகம் - All India Tennis Association 

B] அலனத்து இந்திை கால்பந்து கழகம் - All India Football Federation 

C] இந்திை ததசிை துப்பாக்கி சங்கம் - National Rifle Association of India 
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D] இந்திை ததசிை பூப்பந்து சங்கம் - Badminton Association of India 

 இந்திை ததசிை துப்பாக்கி சங்கம் (NRAI) சிறந்த விலளைாட்டு ஒருங்கிலைப்பாளருக்கான விருலத 
கபற்றது. இது இக்கழகத்துக்கு இன்னுகமாரு மணிமகுடமாகும்.  

 இந்திை ததசிை துப்பாக்கி சங்கம் (NRAI) ஆனது சர்வததச துப்பாக்கி சுடுதல் சங்கம் (ISSF), ஆசிை 
துப்பாக்கி சுடுதல் சங்கம் (ASC), காமன்கவல்த் துப்பாக்கி சுடுதல் சங்கம் (CSF), கதற்கு ஆசிைா 
துப்பாக்கி சுடுதல் சங்கம் மற்றும் இந்திை ஒலிம்பிக் சங்கம் (IOA) ஆகிைவற்றுடன் இலைக்கப்பட்டது. 
இவ்வலமப்பானது 1951 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டு இந்திைாவில் துப்பாக்கி சுடும் விலளைாட்லட 
பிரபலமாக்கிைது. 

3)   “இந்திை நிதி கூட்டலமப்பு” என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரிைர் ைார்? [Author of Indian Fiscal Federalism] 

A] உர்ஜித் பதடல் 

B] ராஜீவ் கமஹரிஷி 

C] Y.V. கரட்டி 

D] நிரிதபன்ந்ரா மிஸ்ரா 

 “இந்திை நிதி கூட்டலமப்பு” என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரிைர் இந்திை ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் 
Dr.Y.V.கரட்டி மற்றும் இலை ஆசிரிைர் Dr.G.R.கரட்டி ஆவார். 

 நிதி ஆலைைத்தின் [ Finanace commision] பரிந்துலரகளுக்கு கவளிதை, மத்திை மற்றும் 
மாநிலங்களில் இருந்து அலனத்து பரிமாற்றங்களுக்கும் நிதி ஆதைாக் முக்கிை லமய்ைமாக இருக்க 
தவண்டும் ஆசிரிைர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

4] கீழ்கண்டவர்களுள் எந்த இந்திை ஆசிரிைர் "மிகவும் நம்பிக்லகக்குரிை தனிநபர்"  என்ற விருலத 
மார்த்தா பார்கரல் விருது விழாவில் 2019 ஆம் ஆண்டு கபற்றார்? ['Most Promising Individual' Award] 

A] D.P.சட்தடாபத்ைாைா 

B] ஆனந்த் குமார் 

C] மனு குலாடி 

D] ராம் புனிைனி 
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 கடல்லி அரசு பள்ளியில் பணிைாற்றி வரும் மனு குலாடி 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான மார்த்தா பார்கரல் 
விருது விழாவில் "மிகவும் நம்பிக்லகக்குரிை தனிநபர்" என்ற விருது கபற்றுள்ளார். இவ்விருது 
இவருக்கு கடல்லி பள்ளிகளில் ஆண்கள் மற்றும் கபண்களுக்கு “பாலின சமத்துவத்லத” 
கற்பித்தற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 மார்த்தா பார்கரல் விருதானது சிறந்த சமூக தசலவைாளர், கபண்கள் உரிலம, பாலின சமத்துவம் 
மற்றும் முதிதைார் கல்வி ஆகிைவற்றிக்காக தபாராடி இந்திைா மற்றும் சர்வததச அளவில் 
மதிக்கப்பட்ட Dr. மார்த்தா பார்கரலின் நிலனவாக வழங்கப்படுகிறது. 

 இவ்விருதானது இரண்டு வலகைான பிரிவில் வழங்கப்படுகிறது – "மிகவும் நம்பிக்லகக்குரிை 
தனிநபர்" மற்றும் “பாலின சமத்துவத்திற்கான சிறந்த அலமப்பு” – பாலின சமத்துவம் கதாடர்பான 
சிக்கல்களுக்கு உலழக்கும் தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

 பாலின சமத்துவம் பிரிவில், 2019 விருது, கிராமப்புற கபண்களின் கூட்டுப்பணிைாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
ஒரு கபண் தலலலமயிலான அலமப்பான மஹிலா ஜான் ஆதிக்கார் சமிதிக்கு (MJAS) 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிறுவனமானது கபண்களுக்கு எதிரான வன்முலறலை எதிர்ப்பதற்காக 
2000 ல் ஒரு பதிவு கசய்ைப்பட்ட நிறுவனமாக மாற்றப்பட்டது. 

5)   கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்த இரயில் நிலலைம் தங்க மதிப்பீட்லட இந்திை பசுலம கட்டிடம் கவுன்சிலிடம் 
(IGBC) இருந்து கபற்றது? [Gold Rating by the Indian Green Building Council (IGBC)] 

A] கஜய்ப்பூர்  

B] தில்லி  

C] குவாலிைர்  

D] விஜைவாடா 

 பசுலம நடவடிக்லககளுக்காக இந்திை பசுலம கட்டிடம் கவுன்சில் (IGBC) விஜைவாடா ரயில்தவ 
நிலலைம் தங்கம் மதிப்பீட்லட கபற்றுள்ளது.  இதற்கு இந்நிலலைமானது 100% எல்.ஈ.டி லலட்டிங், 

ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பிட்ட காற்றாடிகள், பம்புகள் மற்றும் தமாட்டார்கள் மற்றும் சூரிை நீர் சூடாக்க 
அலமப்புகள் ஆகிைவற்றால் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது நாட்டில் பரபரப்பான இரயில் சந்திப்புகளில் ஒன்றாகும். இந்திை இரயில்தவயின் சுற்றுச்சூழல் 
இைக்குநரகத்தின் உதவியுடன் ஐ.ஜி.சி.சி (Green Railway Stations Rating System) (GRSRS) என்று 
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அலழக்கப்படும் அலமப்புடன் அதிகமான சுற்றுச்சூழல் நட்பு வழிகலள பின்பற்றுவதற்கு ரயில்தவ 
நிலலைங்கள் ஊக்குவிக்கப்படும். கரயில்தவ துலறயின் இந்த நடவடிக்லககளினால் 
சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதகமான விலளவுகலள குலறப்பதும், பைணிகளுக்கு பைைத்தின் 
அனுபவத்லத தமம்படுத்துவதும் இதன் தநாக்கமாகும். 

 மதிப்பீடு முலறைானது நீர் பாதுகாப்பு, ததசிை கழிவு, எரிகபாருள் திறன், புலதகபாருள் 
எரிகபாருலளப் பைன்படுத்துதல், சுகாதாரம் மற்றும் மூல கபாருட்களின் பைன்பாடு ஆகிைவற்றின் 
மீதான குலறவான சார்பு மற்றும் மக்களின் நலன்கலளப் தபான்ற ததசிை முன்னுரிலமகள் பற்றி 
மதிப்பிடுவதற்கு உதவுகிறது. 

6) கீழ்கண்டவர்களுள் எந்த இந்திைர் ஆக்ஸ்தபார்டு பல்கலலக்கழகத்தின் தபாட்தல பதக்கத்திலன 2019 
ஆம் ஆண்டு கவன்றார்? [Oxford University's Bodley Medal 2019] 

A] அமர்த்திைா கசன் 

B] ரகுராம் ராஜன் 

C] மன்தமாகன் சிங் 

D] அர்விந்த் சுப்ரமணிைன் 

 தநாபல் பரிசு கபற்ற கபாருளாதார நிபுைர் அமர்த்திைா கசன்னுக்கு, ஆக்ஸ்தபார்ட் 
பல்கலலக்கழகத்தின் உலக புகழ் கபற்ற பாடிலிைன் நூலகங்கள் வழங்கிை தபாட்தல பதக்கம், மிக 
உைர்ந்த ககௌரவத்துடன் வழங்கப்பட்டது. கசன் ஆக்ஸ்தபார்டில் நலடகபற்ற  “Founder’s Lunch” 

என்ற நிகழ்வில் இந்த பதக்கத்திலன பல்கலலக்கழக துலைதவந்தர் கிரிஸ் தபட்டன் மற்றும் 
ரிச்சர்ட் ஓகவன்கடன் தபாட்தலவின் நூலகர் ஆகிதைாரிடம் இருந்து கபற்றார். 

 தமலும் 2019 ஆம் ஆண்டு தபாட்தல பதக்கம் கபற்ற மற்கறாருவர் தநாபல் பரிசு கபற்ற நாவலாசிரிைர் 
கதஸா இஷிகுதரா. இவர் இப்பதக்கத்திலன ஏப்ரல் 3 ஆம் தததி ஆக்ஸ்தபார்டில் நலடகபற்ற 
இலக்கிை விழாவில் கபற்றார். 

 இப்பதக்கமானது இலக்கிைம், கலாச்சாரம், விஞ்ஞானம் மற்றும் தகவல் கதாடர்பு ஆகிை துலறகளில் 
உலக அளவில் மிகப்கபரிை பங்களிப்பாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

 1646 ஆம் ஆண்டில் நூலகங்கலள நிறுவிை தாமஸ் தபாட்தல அவர்களால் பதக்கம் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  தபாட்தலைன் நூலகம் தபாட்தலைன் நூலக குழுமங்களிதலதை மிக 
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முக்கிைமான நூலகமாகும் மற்றும் இது அளவில் பிரிட்டிஷ் நூலகங்களிதலதை இரண்டாவது 
இடத்தில் உள்ளது.  முதலாவதாக 1602 இல் திறக்கப்பட்ட குழுவில் 13 மில்லிைன் அச்சிடப்பட்ட 
புத்தகங்கள் இருந்தன. 

7) கீழ்க்கண்ட நாடுகளில் எங்கு உலகின் நீண்ட உப்பு குலக சமீபத்தில் கண்டறிைப்பட்டது? [The world’s 

longest salt cave] 

A] இஸ்தரல் 

B] ஈரான் 

C] ஆஸ்திதரலிைா 

D] பிதரசில் 

 இஸ்தரலிை ஆராய்ச்சிைாளர்கள் மால்ஹம் என்ற உலகின் மிக நீண்ட உப்பு குலகயிலன 
கண்டுபிடித்துள்ளனர். இது 10 கி.மீ. வலர இஸ்தரலின் மிகப்கபரிை மலலைான தசததாம் மலல 
வழிைாக நீண்டுள்ளது. 

 இந்த குலக Dead Sea - ன் கதற்கு முலனயிலிருந்து கடந்து கசல்லும் பாலதகளின் பிலைைாகும். 
இது  பாலலவன பகுதிக்கு அருகாலமயில் உள்ளது. லபபிள் படி, தலாத்துவின் மலனவி உப்பு 
தூைாக மாறியுள்ளார் என்று நம்பப்படுகிறது. தமலும் மாலஹம் குலகைானது இதற்கும் முன் 
கண்டுப்பிடிக்கப்பட்ட ஈரான் குலகலை விட கபரிைது. 

 ஈரானின் குகெம் தீவில் சுமார் 6 கி.மீ (நான்கு லமல்) நீண்ட மூன்று நூதனங்கள் உலடை உப்பு குலக 
2006 ஆம் ஆண்டில் ஈரான் ஆராய்ச்சிைாளர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 தசததாம் மலல என்று இதற்கு கபைர் வர காரைம், மரபணு புத்தகத்தின் படி தலாத்துவின் மலனவி 
தசததாலம திரும்பி பார்த்ததன் விலளவாக உப்பு தூைாக மாறினாள். 

8) பின்வரும் எந்த இடத்தில் முப்பிரிவு தசலவகளின் இரண்டாவது கபரிை கூட்டு தளவாடம் கசைல்பட்டு 
வருகிறது? [The 2nd Joint Logistics Node (JLN) of tri-services] 

A] கசன்லன 

B] ககால்கத்தா 

C] ககாச்சி 

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


Current Affairs  30th 31st Mar 2019 
 

Winmeen.com                                Page 6 of 7 

D] மும்லப 

 மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மும்லபயில் உள்ள கடற்பலடத் தளத்தில் முப்பிரிவு தசலவகளின் 
இரண்டாவது கபரிை கூட்டு தளவாடம் கசைல்பட்டு வருகிறது. 2018 ஆம் ஆண்டில் அந்தமான் மற்றும் 
நிக்தகாபார் தீவுகளில் மூன்று தசலவகளின் முதல் கூட்டு தளவாடம் (JLN) அலமக்கப்பட்டது. 

 இந்த லமைங்களில் கடற்பலட, விமானப்பலட மற்றும் இராணுவம் தபான்ற துலறகளுக்கான 
அடிப்பலட ஆயுதங்கள், உைவு, துப்பாக்கி தபான்றலவ எடுத்துச்கசல்ல பைன்படுத்தப்படுகிறது. 
இந்த நடவடிக்லக, வளங்கலளப் பைன்படுத்துவலத தமம்படுத்துவததாடு, மனிதவள தமம்பாடு 
மற்றும் நகல்கலள அகற்றவும் கசய்கிறது. 

 இந்திை பாதுகாப்பு பலடகள், தங்கள் எதிரிகளுக்கு எதிராக, குறிப்பாக பாகிஸ்தானிலிருந்து கடல் 
வழிலைப் பைன்படுத்துபவர்களுக்கு எதிராக கசைல்பட உதவுகிறது. 

 கூட்டு தளவாடம் (JLN) மூன்று கூறுகலள உள்ளடக்கிைது - கூட்டு தளவாட கட்டலள மற்றும் 
கட்டுப்பாட்டு லமைம் (JLC & CC), இது முழுலமைான கட்டுப்பாட்டு அலமப்பாகும். Tri-services 

Detachment at Material Organisation (TRIDAMO), இது இராணுவப் பலடகளின் தளவாட 
ததலவகலள பூர்த்தி கசய்ைவும் மற்றும் தமம்பட்ட தபாக்குவரத்து கசய்ைவும் பைன்படுகிறது. 

9] எந்த சர்வதசத அலமப்பு, தீவிரவாத நிதிகலள எதிர்த்துப் தபாராடுவதற்கு தீர்மானத்லத 
நிலறதவற்றியுள்ளது? 

A] உலக வங்கி 

B] ADB 

C] UNSC 

D] AIIB 

 ஐக்கிை நாடுகள் பாதுகாப்பு கவுன்சில் (UNSC) முதல் முலறைாக உறுப்பினர்கலள தீவிரவாத 
நிதியிற்கு எதிரான சட்டங்கலள நிலறதவற்ற உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இச்சட்டமானது நாட்டின் 
எல்லா மாநிலங்களிலும் பைங்கரவாத குழுக்களுக்கதளா அல்லது தனிப்பட்ட குற்றவாளிகதளா நிதி 
அல்லது நிதி ஆதாரங்கலள தசகரிப்பதற்காக முற்படாமல் இருக்க அதன் உள்நாட்டு மற்றும் 
ஒழுங்குமுலற சட்டங்கலள முலறப்படுத்தி கடுலமைான கிரிமினல் குற்றங்களாக 
உறுதிப்படுத்துமாறு அலனத்து மாநிலங்கலளயும் தகாருகிறது. 
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 தமலும் இது உறுப்பினர்கலள நிதி நுண்ைறிவு பிரிவுகலள உருவாக்க தவண்டும் என்று 
வலியுறுத்தியுள்ளது. இத்தீர்மானத்லத நிலறதவற்றத் தவறும் நாடுகள் ஐ.நா.வின் கபாருளாதாரத் 
தலடகலள எதிர்ககாள்ளும் என எச்சரிக்கப்படுகிறது. ஐ.நா.வின்  பைங்கரவாத எதிர்ப்பு தலலவரான 
விளாடிமிர் தவாதரான்தகாவ், இந்த தீர்மானம் "சிக்கலான தநரத்தில்" நிலறதவற்றும் பட்சத்தில் 
அதற்குள்ளாகதவ தீவிரவாதிகள் சட்டவிதராத மற்றும் சட்ட தடங்கலள பைன்படுத்தி பைத்லத 
லகப்பற்றி விடுவர் என்று கூறியுள்ளார். 

10) கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்த இந்திை நிறுவனம் நிதியிைல் கதாழில்நுட்பத்துக்காக  (FINTECH 

STARTUPS) ஒழுங்குமுலற SANDBOX  அலமக்க முடிகவடுத்துள்ளது? 

A] RBI (ரிசர்வ் தபங்க் ஆப் இந்திைா) 

B] SEBI (இந்திை பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தலன வாரிைம்) 

C] Ministry of Finance (நிதி அலமச்சகம்) 

D] IRDA (இந்திைக் காப்பீடு ஒழுங்காற்று மற்றும் வளர்ச்சி முகலம) 

 நிதியிைல் கதாழில் நுட்பத்தில் புதுலமகலள ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக, ரிசர்வ் தபங்க் ஆப் இந்திைா 
ஒழுங்குமுலற sandbox - ஐ பின்கடக் கதாடக்கங்களுக்கு [Fintech Startups] அலமக்க முடிவு 
கசய்துள்ளது. மத்திை வங்கி இதற்கான வலரமுலறகலள இரண்டு மாதங்களில் கவளியிட உள்ளது. 
இந்த லமைம் நிறுவனங்கள் குலறந்த விலலயில் புதுலமைான தைாரிப்புகலள உருவாக்க 
உதவுகிறது. 

 நிறுவனங்கள் தங்கள் தைாரிப்புகலள தநரடி மற்றும் மலறமுகமாக பரிதசாதித்து தீர்வுகலள 
கவளியிட சாண்ட்பாக்ஸ் உதவுகிறது. தமலும் இது நிறுவனங்கள் குலறந்த விலலயில், குலறந்த 
கால அளவில் தங்கள்  தைாரிப்புகலள அறிமுகப்படுத்த உதவுகிறது.  

 இந்த நிறுவனங்கள் எந்தகவாரு கபரிை மற்றும் மிகுந்த கசலவில்லாமல் தங்களின் உற்பத்தி 
தரத்லத தசாதித்து பார்க்க வழிவகுக்கிறது.  ஒழுங்குமுலற சாண்ட்பாக்ஸ் இந்த நிறுவனங்கலள ஒரு 
குறிப்பிட்ட வலரமுலறக்குள் தநரடி தசாதலனகலள தமற்பார்லவயின் கீழ் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
சூழலில் கசய்ை அனுமதிக்கிறது. 

 இந்நிறுவனங்கள் பைம் மற்றும் நிதி தசலவகள் வழங்க கதாழில்நுட்பத்லத பைன்படுத்தி, peer-to-

peer கடன் மற்றும் crowd funding தபான்றவற்லற அலனவருக்கும் வழங்க வழி கசய்கிறது. 
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