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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. இந்திய அரசாங்கத்தால் பல்வேறு ஒழுங்குமுறை பயங்கரோத கண்காணிப்பு குழு multi-disciplinary 

terror monitoring group (MDTMG) பின்ேரும் எந்த மாநிலத்தில்  அறமக்கப்பட்டுள்ளது? 

A] Bihar 

B] Chhattisgarh 

C] Arunachal Pradesh 

D] J&K 

 ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் பயங்கரோத நிதி மற்றும் பயங்கரோத நடேடிக்றககளுக்கு எதிரான 

ஒருங்கிறைந்த நடேடிக்றககறள உறுதிப்படுத்துேதற்காக இந்திய அரசு பல்வேறு ஒழுங்குமுறை 

பயங்கரோத கண்காணிப்புக் குழு ஒன்றை அறமத்துள்ளது. 

 ஜம்மு காஷ்மீர் வபாலீசார், புலனாய்வு பணியகம், சிபிஐ, என்ஐஏ மற்றும் ேருமான ேரித்துறை 

ஆகியேற்றில் MDTMG பிரதிநிதிகள் உள்ளனர். 

 பயங்கரோத நடேடிக்றககளுக்கு இரகசியமான அல்லது வேளிப்பறடயான ஆதரவு ேழங்கும் 

ஆசிரியர்கள், அரசாங்க ஊழியர்கள், ஆதரோளர்கறள இது அறடயாளம் கண்டு நடேடிக்றக 

எடுக்கும். 

 இது தவிர, பயங்கரோத மற்றும் பயங்கரோத நடேடிக்றககளுக்கு நிதியுதவி வசய்ேதற்காக பல்வேறு 

தடங்களின் பிறையத்றதயும் ஆய்வு வசய்ேதுடன், அத்தறகய நிதிகளின் ஓட்டத்றத நிறுத்த 

ஒருங்கிறைந்த நடேடிக்றக எடுக்கிைது. 

 ADGP CID of JK Police தறலறம தாங்கும் MDTMG சந்திப்பு ோரம் ஒருமுறை நடக்கும். இச்சந்திப்பில் 

அந்தந்த ோரத்தில் எடுக்கப்பட்ட நடேடிக்றக அறிக்றக வதாடர்ந்து சமர்ப்பிக்கப்படும்.. 

2. சமீபத்தில் இந்தியா "லீேர் பாரிஸ்" ["Livre Paris"] நிகழ்ச்சியில் சிைப்பு விருந்தினராக 

கலந்துவகாண்டது, அந்த நிகழ்ச்சி கீழ்க்கண்டேற்றுள் எதனுடன் வதாடர்புறடயது? 

A] Trade Fair 

B] Cultural Festival  

C] Book Fair 

D] Film Festival  
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 இந்தியா-பிரஞ்சு உைவுகறள ேலுப்படுத்தும் முயற்சியில், 2020 ஆம் ஆண்டில் பாரிஸ் லிேர் (பாரிஸ் 

புக் ஃவபர்) இல் வகளரே விருந்தினராக இந்தியா நியமிக்கப்பட்டுள்ளது, அவத வநரத்தில் பிரான்ஸ் 

2022 ஆம் ஆண்டில் நியூ வடல்லி வேர்ல்டு புக் ஃவபர் (NDWBF) விருந்தினர் நாடாக இருக்கும். 

 இந்த அறிவிப்பு சமீபத்தில் வநாடல் ஏவஜன்சி வதசிய புத்தக அைக்கட்டறளயால் (NBT) 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

 லிவ்வர பாரிஸ் (பாரிஸ் புக் ஃவபர்) மார்ச் 20 முதல் மார்ச் 23, 2020 ேறர நறடவபறும். 

 பிரதமர் நவரந்திர வமாடி மற்றும் பிரஞ்சு ஜனாதிபதி இம்மானுேல் வமக்வரான் ஆகிவயார் மார்ச் 2018 

ஆம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு ேருறக தருறகயில் றகவயாப்பமிடப்பட்ட கூட்டு அறிக்றகறய 

அறிவித்தனர். 

 NDWBF 2022 இன் விருந்தினர் நாடாக பிரான்றை இந்த அறிக்றக குறிப்பிடுகிைது. 

3. 5G மற்றும் AI இன் வமம்பட்ட ஆராய்ச்சிக்காக [Advanced research in 5G and AI]  விப்வராவுடன் 

இறைந்துள்ள IIT எது? 

A] IIT Kanpur 

B] IIT Kharagpur 

C] IIT Madras 

D] IIT Bombay  

 5ஜி மற்றும் வசயற்றக நுண்ைறிவு (AI) ஆகியேற்றில் வதாழில் சார்ந்த கேனம் வசலுத்திய 

ஆராய்ச்சியில் ஒத்துறழக்க ஐ.ஐ.டி கரக்பூர் சமீபத்தில் விப்வராவுடன் இறைந்துள்ளது. 

 இந்த கூட்டு நிறுேனத்தில் இருந்து ஆராய்ச்சி முடிவுகள் விப்வராோல் ோடிக்றகயாளர்களுக்கான 

தீர்வுகள், வதாழிற்துறையின் வசங்குத்துத் தீர்வுகள் முழுேதும் அபிவிருத்தி வசய்யப்படும்.  

 மறுபுைம், கூட்டு ஆய்வு நுண்ைறிவு மற்றும் விப்வராவின் வதாழில்முறை நிபுைத்துேத்தின் 

ேணிகமயமாக்கலில் இருந்து ஐ.ஐ.டி கரக்பூர் பயனறடகிைது. 

 உடல்நலம், கல்வி மற்றும் சில்லறர துறைகளிலும், காலநிறல மாற்ைம் மற்றும் றசபர் வசக்யூரிட்டி 

வபான்ை இரு அறமப்புகளுக்கும் AI ஆராய்ச்சி கேனம் வசலுத்தும். 

 வமலும், விப்வரா, ஐ.ஐ.டி-காரக்பூரில் உள்ள விஞ்ஞான ேல்லுனர்கள் 5G மற்றும் AI இல் விருந்தினர் 

விரிவுறரகள், பட்டறைகள் மற்றும் கருத்தரங்குகள் மூலம் அறிவு பகிர்வுகறள ஊக்குவிப்பார்கள். 

4. எந்த உலகளாவிய அறமப்பு 'உலகளாவிய காலநிறல' அறிக்றகறய வேளியிட்டது? ['The State of the 

Global Climate' Report] 
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A] UNEP 

B] IUCN 

C] IPCC 

D] WMO  

 உலகளாவிய காலநிறல குறித்த அறிக்றக சமீபத்தில் உலக ோனிறல அறமப்பு (WMO) 

வேளியிட்டது. 

 இந்த அறிக்றக துரிதமான அறடயாளங்கள் மற்றும் சமூக வபாருளாதார தாக்கங்கள் பற்றிய 

கடுறமயான படத்றத ேழங்கியது. 

 உலவகங்கிலும் உள்ள காலநிறல மாற்ைத்தின் காரைமாக, பசுறம இல்ல ோயு வசறிவுகள் வபருகிய 

முறையில் ஆபத்தான நிறலகறள வநாக்கி உலகளாவிய வேப்பத்றத அதிகப்படுத்துகின்ைன. 

 பசுறம இல்ல ோயு வசறிவுகள் மில்லியன் கைக்கான மக்கறள பாதிக்கும் ஆபத்தான நிறலகறள 

வநாக்கி உலகளாவிய வேப்பநிறல இருக்கிைது என ஐ.நா. தறலறம Antonio Guterres காலநிறல 

நடேடிக்றகறய அதிகரிக்க உறுதியான, யதார்த்தமான திட்டங்கறள வகாண்டு ேர உலக 

தறலேர்களிடம் வகட்டுக்வகாண்டார். 

5. எந்த சமூக ேறலப்பின்னல் தளம் சமீபத்தில் வேள்றள வதசியோதம் பிரிவிறனோதத்றத [White 

Nationalism & Separatism] அதன் தளங்களில் தறட வசய்தது? 

A] Facebook  

B] Twitter 

C] Alphabet 

D] Tumblr 

 ஃவபஸ்புக் சமீபத்தில் வேள்றள வதசியோதம் மற்றும் பிரிவிறனோதத்தின் பாராட்டு, ஆதரவு மற்றும் 

பிரதிநிதித்துேம் ஆகியேற்றை தறட வசய்தது. 

 இந்த நடேடிக்றக நியூசிலாந்தில் இருந்து ஒரு தகுதிோய்ந்த ஒப்புதல் வபற்றுள்ளது ஏவனனில் 

மசூதியில் 50 வபரின் படுவகாறல 2019 மார்ச் மாதம் வநரடி ஒளிபரப்பப்பட்டது. 

 பயங்கரோத குழுக்களிடமிருந்து வபாருட்கறள அறடயாளம் கண்டு தடுக்க அதன் திைறன 

வமம்படுத்துேதற்கு சமூக ஊடக நிறுேனமும் உறுதியளித்தது. இந்தத் தறட, பயங்கரோதத்றத 

எதிர்வகாள்ேதில் வதால்வியுற்ைது என்று சிவில் உரிறமகள் குழுக்கள் விமர்சனம் வசய்தபின் 

வபஸ்புக் வகாள்றகயில் ஒரு மாற்ைம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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6. மத்திய அரசு ஒரு வதாகுதி சங்கிலி வசயல்பாட்டு சந்றத பயன்பாட்றட blockchain-enabled 

marketplace app பின்ேரும் எந்த வபாருளுக்கு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

A] Sugarcane 

B] Coffee 

C] Tea 

D] Cotton  

 புது தில்லி, ேர்த்தக அறமச்சகம் விேசாயிகளுக்கு சந்றதயுடன் ஒருங்கிறைக்க காபிக்கு ஒரு 

வதாகுதி சங்கிலி வசயல்படுத்தப்பட்ட சந்றத பயன்பாட்றட அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இதனால் 

அேர்கள் வபாருள்களுக்கான நியாயமான விறலகறள உைர முடியும். 

 ஈகா சாப்ட்வேர் தீர்வுடன் ஒருங்கிறைந்த ேளர்ச்சியுடன் இந்த பயன்பாடு உருோக்கப்பட்டுள்ளது. 

காபி ேர்த்தகத்தில் வேளிப்பறடயான தன்றமறயக் வகாண்டுேருேதற்காகவும், இந்திய காபியின் 

உற்பத்திறய காப்பாற்றிக் வகாள்ளவும், நுகர்வோர் உண்றமயான இந்திய காப்பியிறன ருசித்து, 

உற்பத்தியாளர்களுக்கு மிகவும் ஊக்கமளிக்கும் ேறகயில் பயன்படுகிைது. 

 காபி விேசாயிகள் மற்றும் ோங்குபேர்களுக்கு இறடவயயான தட்டுகளின் எண்ணிக்றக 

குறைக்கப்படுேவதாடு விேசாயிகள் தங்கள் ேருமானத்றத இரட்டிப்பாக்க உதவுோர்கள். 

7. குவராஷியாவின் மிக உயர்ந்த குடிமகன் விருது டாம்லிஸ் மன்னரின் கிராண்ட் ஆர்டர் மூலம் எந்த 

இந்திய ஆளுறமக்கு வகௌரவிக்கப்பட்டது? 

A] Narendra Modi 

B] Ram Nath Kovind 

C] Sushma Swaraj 

D] Arun Jaitely  

 சமீபத்தில் குவராஷியாவின் மிக உயர்ந்த குடிமகன் விருறத வடாமிலாவின் கிங் கிராண்ட் ஆர்டர் 

மூலம் குடியரசுத் தறலேர் ராம் நாத் வகாவிந்த் வகௌரவிக்கப்பட்டார். 

 குவராஷியாவுக்குச் வசல்லும் முதல் இந்தியத் தறலேராக அேர் இருக்கிைார். 

 வகாவிந்த் தற்வபாது மூன்று நாடுகளுக்கு வசல்கிைார் - குவராஷியா, வபாலிவியா மற்றும் சிலி - மார்ச் 

25 முதல் ஏப்ரல் 4 ேறர இந்தியாவிற்கும் மூன்று நாடுகளுக்கும் இறடயிலான இருதரப்பு உைவுகறள 

ேலுப்படுத்துேதற்கு வசல்கிைார். 
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8. காேலில் றேக்கப்பட்டுள்ள மற்றும் காைாமற் வபான ஊழியர்களுக்கான 2019 சர்ேவதச ஒற்றுறம 

தினம் எந்த நாளில் சமீபத்தில் அனுசரிக்கப்பட்டது? [2019 International Day of Solidarity with Detained 

and Missing Staff Members] 

A] March 26 

B] March 25 

C] March 27 

D] March 29 

 மார்ச் மாதம் 25 ம் வததி ஐக்கிய நாடுகள் சறபயால் காேலில் றேக்கப்பட்டு, காைாமற் வபான 

ஊழியர்கள், உறுப்பினர்களின் ஒற்றுறமக்கான சர்ேவதச நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. ஐ.நா. 

ஊழியர்கள் மற்றும் அறமதி காப்பாளர்கள், அவத வபால் அரசு சாரா சமூகத்திலும், பத்திரிறககளிலும் 

உள்ள சக ஊழியர்கறளப் பாதுகாப்பதற்கான நடேடிக்றககறள உறுதிப்படுத்த வேண்டும். 

 பாலஸ்தீன அகதிகளுக்கு ஐக்கிய நாடுகளின் நிோரை மற்றும் வேறலகள் முகறமக்காக 

பணியாற்றிய முன்னாள் பத்திரிறகயாளரான Alec Collett 1985 ல் ஆயுதவமந்திய மனிதன் மூலம்  

கடத்தப்பட்ட ஆண்டு நிறனவு நாள். 

 2009 ல் வலபனானில் உள்ள பீகா பள்ளத்தாக்கில் அேருறடய உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

9. "காந்தி: தி றரட்டர்" புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? 

A] Ravinder Singh 

B] Durjoy Datta 

C] Bhabhani Bhattacharya 

D] Amit Chaudhuri 

 சமூக-யதார்த்த புறனவுகறள எழுதிய பாபாணி பட்டாச்சார்யா "காந்தி: தி றரட்டர்" புத்தகத்றத 

எழுதினார். 

 இேர் இந்வதா-ஆங்லியன் இலக்கியத்தின் சமூக ரியலிசம் பள்ளிறய வசர்ந்தேர் என 

விேரிக்கப்படுகிைார். 

 அேரது எழுத்துக்கள் ரவீந்திரநாத் தாகூர் மற்றும் மகாத்மா காந்தியின் வசல்ோக்றக 

வேளிப்படுத்துகின்ைன. 

 பிவரம்சந்த் வபான்ை பிை சமூக யதார்த்தோதிகறளப் வபாலல்லாமல், பட்டாச்சார்யா, நாேல்கறள 

எண்ைங்கறள உருோக்கி, றநயாண்டிறயப் பயன்படுத்துேதற்கும் சூழ்நிறல எடுத்துக்காட்டுகள் 
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மூலம் அேரது கருத்துக்கறள இன்னும் உறுதியற்ைதாக்குேதற்கும் ஒரு ஆசிரிய அணுகுமுறைறய 

கறடப்பிடிக்கிைார். 

10. ஸ்றகட்ராக்ஸ் வேர்ல்ட் ஏர்வபார்ட் விருதுகள் 2019 இன் இந்தியாவின் சிைந்த விமான றமயமாக எந்த 

விமான நிறலயம்  அறிவிக்கப்பட்டது? [Aviation hub by the Skytrax World Airport Awards 2019] 

A] Kempegowda International Airport  

B] Indira Gandhi International Airport 

C] Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport 

D] Rajiv Gandhi International Airport 

 ஸ்றகட்ராக்ஸ் உலக விமானநிறலய விருதுகளின் படி, புது தில்லியின் இந்திரா காந்தி 

இன்டர்வநஷனல் (ஐ.ஜி.ஐ.) விமான நிறலயம் சிைந்த இந்திய விமான நிறலயமாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் உலக அளவில் 59 ேது இடத்தில் உள்ளது. 

 மும்றபயில் உள்ள சத்ரபதி சிோஜி மஹாராஜ் சர்ேவதச விமானநிறலயம் 64, ராஜீவ் காந்தி 

றஹதராபாத் சர்ேவதச விமானநிறலயம் 66, வபங்களூருவின் வகம்வபவகௌடா சர்ேவதச விமான 

நிறலயம் 69 ஆகிய இடங்களில் உள்ளன. 

 இங்கிலாந்து விமான தளமான Skytrax, ஒரு விமான நிறுேனம் மற்றும் விமான ஆய்வு மற்றும் 

தரேரிறச தளத்றத இயக்கும் ஒரு ஆவலாசறன நிறுேனம் ஆகும். இது  100 விமான 

நிறலயங்கறளக் வகாண்டு இந்த தரேரிறசறய உருோக்கியுள்ளது. 

 சிங்கப்பூர் சாங்கி விமான நிறலயம் ஏழாேது முறையாக உலகின் சிைந்த ோனூர்தி றமயமாக வபயர் 

வபற்றுள்ளது.  

 இந்த பட்டியலில் வடாக்கிவயா சர்ேவதச விமான நிறலயம் (ஹவனடா) உள்ளது. இந்த றமயம் உலகின் 

சிைந்த உள்நாட்டு விமான நிறலயம் மற்றும் உலகின் தூய்றமயான விமான நிறலயம் என்ை 

சிைப்றபயும் வேன்ைது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2019-ற்கான பிரவாசி பாரதீய சம்மான் விருது [Pravasi Bhartiya Samman Award] யாருக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] Prathap C. Reddy 

[B] Ramesh Mehta  

[C] Rajendra Joshi 

[D] Kamal Karanth 

 ராஜஸ்தான் மாநிலத்ததச் சசர்ந்த டாக்டர் ராசஜந்திர சஜாஷி, இவர் சுவிஸ் அடிப்பதடயிலான 

என்.ஆர்.ஐ. விஞ்ஞானி, இவருக்கு இந்தியாவின் ஜனாதிபதி ராம்நாத் சகாவிந்த் 2019ற்காண பிரவாசி 

பாரதீய சம்மான் விருதத  [Pravasi Bhartiya Samman Award] வழங்கினார். 

 டாக்டர் சஜாஷி அறிவியல் துதையில் தனது சிைந்த சாததனக்காகவும், இந்தியாவின் ககௌரவத்தத 

ஊக்குவிப்பதிலும், கவளிநாட்டு இந்தியர்களின் நலன்கதள வளர்ப்பதிலும் அவரது மதிப்புமிக்க 

பங்களிப்தப அங்கீகரித்து ககௌரவிக்கப்பட்டார். 

 இவர் multiple sclerosis சநாயாளிகளுக்கு Tecfidera (BG12) சநாய்த்தடுப்பு மருந்து தயாரிப்பதில் 

முக்கிய பங்கு வகிக்கிைார். 2019 பிரவாசி பாரதீய திவாஸ் மாநாட்டின் கருப்கபாருள் 'Role of Indian 

Diaspora in building New India.' 

2. ஸ்சலாவாக்கியாவின் (Slovakia) முதல் கபண் ஜனாதிபதி யார்? 

[A] Adriana Karembeu 

[B] Zuzana Caputova 

[C] Kristina Farkasova 

[D] Apollonia Vanova 

 சுசானா காபுசடாவா [Zuzana Caputova] ஒரு தாராளவாத சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் மற்றும் இவர் 

அரசியலுக்கு புதுமுகம், ஸ்சலாவாக்கியாவின் முதல் கபண் ஜனாதிபதியாக சதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார். 

 நல்லதவ மற்றும் தீயவற்றுக்கு இதடசயயான ஒரு சபாராட்டமாக அவர் சதர்தலில் சபாட்டியிட்டார். 

 58 சதவிகித வாக்குகதளப் கபற்ை கபூசடாவா, ஐசராப்பிய ஆதணயத்தின் துதணத் ததலவர் Maros 

Sefcovic கபயதர முழக்கமிட்டார், ஒரு இராஜதந்திரி ஆட்சிக்கு ஆதரவு அளித்தது ஸ்மர்-சமூக 

ஜனநாயக கட்சி [Smer-Social Democracy party]. 

 ஸ்சலாவாக் ஜனாதிபதி ஆண்ட்சரஜ் கிஸ்கா பதவி முடிவதடந்த பின்னர் ஜூன் 15 ம் சததி இவர் பதவி 

ஏற்பார். 

3. 2019 மியாமி ஓபன் கடன்னிஸ் சபாட்டியில் ஆண்கள் ஒற்தையர் பட்டத்தத கவன்ைவர் யார்? 
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[A] Roger Federer 

[B] John Isner 

[C] Novak Djokovic 

[D] Kei Nishikori 

 கடன்னிஸ் சபாட்டியில், சராஜர் கபடரர் தனது நான்காவது ஏடிபி மியாமி ஓபன் பட்டத்தத, 

அகமரிக்காவில் உள்ள மியாமி கார்டன் ஹார்ட் ராக் ஸ்சடடியத்தில் 2019 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31 ஆம் 

சததி,  முந்ததய சாம்பியன் ஜான் இஸ்கனர் உடனான சமாதலில் 6-2, 6-4, என்ை கணக்கில் கவன்ைார். 

 இவர் சுவிஸ் வீரர், இவருக்கு 28 வது மாஸ்டர்ஸ் பட்டம் ஆகும். இவர் 20 கிராண்ட் ஸ்லாம் ஒற்தையர் 

பட்டங்கதள கவன்ைவர். ஒட்டுகமாத்தமாக இவருக்கு 101 வது பட்டமாகும். 

4. ISRO கவற்றிகரமாக EMISAT மற்றும் 28 வாடிக்தகயாளர் கசயற்தகக்சகாள்கதள விண்ணுக்கு 

கசலுத்தியது எந்த ராக்ககட் மூலம்? 

[A] PSLV-C44 

[B] PSLV-C46 

[C] PSLV-C47 

[D] PSLV-C45 

 ஏப்ரல் 1 ம் சததி, இஸ்சரா கவற்றிகரமாக ஸ்ரீஹரிசகாட்தட விண்கவளி நிதலயத்திலிருந்து 

இந்தியாவின் சமீபத்திய EMISAT பாதுகாப்பு கசயற்தகக்சகாதள விண்ணில் கசலுத்தியது. 

 இன்தைய mission, ராக்ககட் PSLV-C45 "QL" என்று ஒரு புதிய கட்டதமப்புடன் பைந்தது. 

 இந்த கட்டதமப்பில், ராக்ககட்டிற்கு சததவப்படும் கூடுதல் உந்துததல வாகனம் வழங்குவதற்காக 

சமாட்டார்கள் மீது நான்கு நீண்ட பதிப்புகள் ககாண்டிருக்கும். 

 PSLV-C45 கவற்றிகரமாக 748 கிமீ சூரிய ஒளியின் துருவக் சகாளப்பாததயில் EMISAT ஐ புகுத்தியது 

மற்றும் 504 கிமீ சுற்றுப்பாததயில் 28 சர்வசதச வாடிக்தகயாளர் கசயற்தகக்சகாள்தள 

கசலுத்தியது. 

 ISRO இன் மினி சசட்டிதலட்-2 (IMS-2) பஸ் 436 கிசலா எதடயுள்ள ஒரு கசயற்தகக்சகாள் ஆகும். 

இந்த கசயற்தகக்சகாள் மின்காந்த நிைமாதல அளவீடுக்காக பயன்படுகிைது. 

5. 2019 சுல்தான் அஸ்லான் ஷா ஹாக்கி சபாட்டியில் எந்த நாடு கவன்ைது? 

[A] Poland  

[B] South Korea 

[C] India  

[D] Japan  
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 கதன் ககாரியா 2019 சுல்தான் அஸ்லான் ஷா ஹாக்கி சபாட்டியில் கவன்ைது. ஏப்ரல் 1 அன்று 

மசலசியா ஈப்சபாவில் நதடகபற்ை இறுதிப் சபாட்டியில், கபனால்டி ஷூட்அவுட் 4-2 என்ை கணக்கில் 

இந்தியாதவ சதாற்கடித்தது. 

 ககாடுக்கப்பட்ட சநரத்தில், இரு அணிகளும் தலா 1 சகால்கள் அடித்திருந்தன. அதனால் கபனால்டி 

ஷூட்அவுட் மூலம் கதன்ககாரிய கவற்றி கபற்ைது. 

 மசலசியாதவ கனடா 4-2 என்ை கணக்கில் சதாற்கடித்து 3 வது இடத்ததப் பிடித்தது. ஆசிய 

விதளயாட்டுப் சபாட்டிகளில் தங்க பதக்கம் கவன்ை ஜப்பான் 5 வது இடத்ததப் பிடித்தது. 

6. பின்வரும் கப்பல் தளங்களில் 100 சபார்க்கப்பல்கதள வழங்கும் முதல் இந்திய கப்பல்தளம் எது? 

[A] Cochin Shipyard  

[B] GRSE 

[C] Mazagon Dock 

[D] Goa Shipyard  

 இந்திய கடற்பதட, இந்திய கடசலார காவல்பதட மற்றும் கமாரிஷியஸ் கடசலார காவல்பதடக்கு 100 

சபார் கப்பல்கதள உருவாக்கி வழங்குவதற்கான முதல் கப்பல்தளம் Garden Reach Ship Builders and 

Engineers Ltd (GRSE). 

 100 வது சபார்க்கப்பல் "LCU L-56 IN" முதையாக இந்திய கடற்பதடக்கு ஒப்பதடக்கப்பட்டது. GRSE 

இந்தியாவின் முன்னணி கப்பல் துதைகளில் ஒன்ைாகும், இது ககால்கத்தாவில் இருக்கிைது. 

 இது வர்த்தக மற்றும் கடற்பதட கப்பல்கதள கட்டிகயழுப்பவும், பழுதுபார்க்கும் இடம் ஆகும். 

7. 2019 ஆம் ஆண்டு எர்த் ஹவர் 13 வது பதிப்பின் கருப்கபாருள் என்ன? 

[A] #GiveBack 

[B] #Save Earth 

[C] #NatureCallingYou 

[D] #Connect2Earth 

 மார்ச் 30 ம் சததி எர்த் ஹவர் 13 வது பதிப்பு 2019 ஆம் ஆண்டு "# Connect2Earth" என்ை 

கருப்கபாருளுடன் அனுசரிக்கப்பட்டு, மார்ச் 30 அன்று 8:30 முதல் 9:30 மணி வதர ஒரு மணி சநரம் 

அத்தியாவசியம் அல்லாத மின்சார விளக்குகதள அதணக்க உலககங்கிலும் உள்ள மக்கதள 

ஊக்குவிக்குைது. 

8. சில சநரங்களில் கசய்திகளில் காணப்படும், ஹம்ப் கபக்ககட் மஹசீர்(Hump-backed Mahseer), 

பின்வரும் எந்த நதியில் இருக்கிைது? 

[A] Cauvery 
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[B] Narmada 

[C] Ganga 

[D] Brahmputra 

 இயற்தக பாதுகாப்புக்கான சர்வசதச ஒன்றியம் சமீபத்தில் அச்சுறுத்தலான இனங்களின் சிவப்புப் 

பட்டியலில் ஆபத்தானது என ஹம்ப் கபக்ககட் மஹசீர் (Hump-backed Mahseer) சமீபத்தில் 

பட்டியலிட்டுள்ளது. 

 ஹம்ப் கபக்ககட் மஹசீர் (Hump-backed Mahseer) விஞ்ஞான கபயர் 'டார் கரமாசதவி '(‘Tor 

remadevii’), இந்த கபயதர இந்தியாவின் விலங்கியல் ஆய்வு தமயத்தின் புகழ்கபற்ை 

இக்தியலாஜிஸ்ட் சக.கரமாசதவி  தவத்தார். 

 காவிரி ஆற்றின் கதரசயாரத்தில் (சகரளாவின் பம்பார், கபினி மற்றும் பாவானிய ஆறுகள் உட்பட) 

காணப்படும் மிகப்கபரிய சின்னமாகவும், மிகவும் விதல உயர்ந்த நன்னீர் மீன்னாகவும் இந்த கபரிய 

மீன் உள்ளது(தண்ணீர் புலி என்று அதழக்கப்படுகிைது). 

 இந்த மீன் 1.5 மீ நீளம் வதர வளர்ந்து 55 கிசலா எதட வதர வளரும். கபரிய உயிரினம் என தகுதி 

கபறுகிைது. 

9. எந்த ஐஐடி கவற்றிகரமாக கபட்சராலியம் கழிவு toluene – ஐ பயனுள்ள தயாரிப்புகளாக மாற்றுகிைது? 

[A] IIT Indore 

[B] IIT Kanpur 

[C] IIT Madras 

[D] IIT Bombay 

 பிளாட்டினம் நாசனாகாடலிஸ்தடப் பயன்படுத்தி, ஐ.ஐ.டி கமட்ராஸில் இரு உறுப்பினர்கதளக் 

ககாண்ட குழு கவற்றிகரமாக கபட்சராலிய கழிவு-தயாரிப்பு சடாலுயீதன, கபன்சசாயிக் அமிலமாக 

மாற்றியுள்ளது. கபன்சசாயிக் அமிலம் உணவுப் பாதுகாப்பாகவும் [food preservative] (E210) பூஞ்தச 

/ பாக்டீரியா கதாற்றுக்கான மருந்தாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிைது.  

 சடாலூயீன் ஒரு விதனயூக்கியின் முன்னிதலயில் [பினாப்தில்-உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிளாட்டினம் 

நாசனா துகள்கள் (Pt-BNP)] சதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆக்சிஜசனற்ைம் மூலம் 

கபன்சசாயிக் அமிலமாக மாற்ைப்படுகிைது. கபாதுவாக, கரிம கதரப்பான்கதளப் பயன்படுத்தி கரிம 

எதிர்விதனகள் சமற்ககாள்ளப்படுகின்ைன, இது விதல உயர்ந்தது மற்றும் நச்சுக் கழிவுகதளயும் 

உருவாக்குகிைது.  

 எனசவ, ஜி.சசகர் ததலதமயிலான குழு சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாக மாற்றுவதற்காக தண்ணீதர 

கதரப்பானாக பயன்படுத்தியது. சமலும், சடாலூயிதன கபன்சசாயிக் அமிலமாக மாற்ை ஒரு பச்தச 
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ஆக்ஸிஜசனற்றி (70% அக்வஸ் கடர்ட்-பியூட்டில் தஹட்சராகபராக்தசடு அல்லது டிபிகஹச்பி) 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

10. பின்வரும் மாவட்டங்களில் 5 ஜி கவசரஜ் வசதி கபற்ை உலகின் முதல் மாவட்டம் எது? 

[A] Chaoyang 

[B] Mangalore 

[C] Hongkou  

[D] Kolkata 

 ஷாங்காயின் ஹாங்ககௌ மாவட்டம் சமீபத்தில் 5 ஜி கவசரஜ் மற்றும் ஒரு பிராட்சபண்ட் கிகாபிட் 

கநட்கவார்க் வசதி கபற்ை உலகின் முதல் மாவட்டமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது 5 ஜி கநட்கவார்க்கின் சசாததன ஓட்டங்கதள நடத்தியது, இது கதாதலகதாடர்பு சசதவதய 

வழங்கும் சீன கமாதபல் நிறுவனத்தால் ஆதரிக்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் ஷாங்ஹாய் 10,000 க்கும் சமற்பட்ட 5G அடிப்பதட நிதலயங்கதளக் 

கட்டவும், 2021 ல் 30,000 ஐ நிதலயங்கதள கட்டவும் சநாக்கமாக ககாண்டுள்ளது. 

 5G என்பது 4G LTE கநட்கவார்க்குகதள விட 10 முதல் 100 மடங்கு பதிவிைக்க சவகத்துடன் 

கசல்லுலார் கதாழில்நுட்பத்தின் அடுத்த ததலமுதை ஆகும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ஜமாத்-இ-இஸ்லாமி மற்றும் JKLF மீது விதிக்கப்பட்ட தடடகடை ஆய்வு செய்வதற்கான நீதிமன்ற 

தடலவர் யார்? 

[A] Puja Mehra 

[B] Chander Shekhar  

[C] Rohan Sharma 

[D] Mihir Sen 

 ஜமாத்-இ-இஸ்லாமி ஜம்மு-காஷ்மீர் மற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீர் விடுதடல முன்னணி யாசின் மாலிக் பிரிவு 

(Jamaat-e-Islami Jammu and Kashmir and the Jammu and Kashmir Liberation Front Yasin Malik 

) ஆகியவற்டறத் தடட செய்ய பபாதுமான காரணம் இருந்தால், இந்திய அரசு தீர்ப்பு வழங்குவதற்கு 

ஒரு நீதிமன்றத்டத நியமித்துள்ைது. 

 தில்லி உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி ொந்தர் பெகர் தடலடமயில் இந்த நீதிமன்றம் தடலடம தாங்கும். 

 இந்த முடிடவ மத்திய உள்துடற அடமச்ெகம் 1967 ெட்டவிபராத நடவடிக்டககள் (தடுப்பு) ெட்டத்தின் 

கீழ் வழங்கிய அதிகாரங்கடை பயன்படுத்தி பமற்சகாள்ைப்பட்டது. 

2. 2019 ஆண்டின் கிசைன்ஃபிடிச் இன் (Glenfiddich's) வைர்ந்துவரும் கடலஞராக எந்த இந்திய கடலஞர் 

பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ைார்? 

[A] Raju Baraiya 

[B] Subodh Gupta 

[C] Bharti Kher 

[D] Shilpa Gupta 

 2019 ஆம் ஆண்டின் கிசைன்ஃபிடிச்சின் (Glenfiddich's) வைர்ந்துவரும் கடலஞராக வபதாதராடவ 

ொர்ந்த கடலஞரான ராஜு பாராய்யா(Raju Baraiya) பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ைார். 

 ஸ்காட்லாந்தில் உள்ை Glenfiddich Distillery இல் உலசகங்கிலும் உள்ை கடலஞர்களுடன் இவரும் 

இந்திய பிரதிநிதியாக கலந்து சகாண்டார், அங்கு அவர் 3 மாத காலம் செலவிட்டார். 

 பாராயாவுக்கு 10 லட்ெம் ரூபாய் பரிசு வழங்கப்படுகிறது. இதில் ெர்வபதெ மாத விடுப்பு ரூ 120,000 

மற்றும் ரூ 5,00,000 work allowance உள்ைடக்கும். 

 இது தவிர புது தில்லியில் Art District XIII Gallery தனி நிகழ்ச்சி நடத்துகிறார். 

3. அண்டமயில் காலமான சஜ.மபகந்திரன், எந்த சினிமாவின் மூத்த திடரப்பட இயக்குனர்? 

[A] Tamil 

[B] Telugu 
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[C] Malayalam 

[D] Kannada 

 பஜ.மபகந்திரன் (79), மூத்த இயக்குனர், திடரக்கடத எழுத்தாைர் மற்றும் நடிகர், சென்டனயில் ஏப்ரல் 

2, 2019 அன்று காலமானார். 

 அவர் தமிழ் சினிமாவில் யதார்த்தம் கலந்த சினிமா எடுப்பதில் அறியப்படுகிறார். சூப்பர் ஸ்டார் 

ரஜினிகாந்டத டவத்து எடுத்த "முள்ளும் மலரும்" திடரப்படம் அவரது சதாழில் வாழ்க்டகடய 

முன்பனற்றியது. 

 திடரக்கடத எழுத்தாைராக திடரப்படங்களில் தனது பயணத்டதத் சதாடங்கினார். 1978 "முள்ளும் 

மலரும்" திடரப்படம் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமானார். 

 "உதிரி பூக்கள்" (1979) மற்றும் "சநஞ்ெத்டத கிள்ைாபத" (1980) ஆகிய திடரப்படங்கள் அவரது புகடழ 

உச்ெத்துக்கு சகாண்டு சென்றது. 

 கடந்த சில ஆண்டுகளில், மபகந்திரன் நடிப்புக்கு மாறினார். அவர் "காமராஜ்" (2004), "ரஜினிகாந்த்" 

நடித்த “பபட்ட” மற்றும் விஜய் நடித்த "சதரி" ஆகிய படங்களில் முக்கிய பாத்திரத்தில் நடித்தார். 

 கடடசியாக மார்ச் 8 அன்று சவளியான "பூசமராங்" திடரப்படத்தில் அவர் கடடசியாகக் 

காணப்பட்டார். 

 ப்ளூ ஓபொன் திடரப்படம் மற்றும் சடலிவிஷன் அகாடமி நிறுவனத்டத நிறுவியவர் மபேந்திரன் 

ஆவார். 

4. பயிற்சி சதாகுதிகடை உருவாக்க புல்பலல பகாபிெந்த் பபட்மின்டன் அகாடமியுடன் (Pullela 

Gopichand Badminton Academy) இடணந்துள்ை IIT எது? 

[A] IIT Bombay 

[B] IIT Kharagpur 

[C] IIT Delhi 

[D] IIT Madras 

 ஐ.ஐ.டி கரக்பூர் டேதராபாத்டத தைமாகக் சகாண்ட விடையாட்டு வெதியின் 

பயிற்சியாைர்களுக்கான ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி சதாகுதிடய உருவாக்க புல்பலலா பகாபிெந்த் 

பூப்பந்து அகாடமி (பிஜிபிஏ) உடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் டகசயழுத்திட்டுள்ைது. செயல்திறன் 

மற்றும் பின்னடடவின் தரத்டத பமம்படுத்துவதற்காக விடையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் 

பயிற்சியாைர்களின் உடல்நலம் மற்றும் நல்வாழ்டவ பமம்படுத்துவபத ஒத்துடழப்பின் உந்துதல் 

பகுதி. இந்த திட்டங்களிலிருந்து பிஜிபிஏடவச் பெர்ந்த வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாைர்கள் 

பயனடடவார்கள்.  
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 பமலும், வீரர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கும் பபாது அந்த அறிடவ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது 

குறித்தும் பயிற்சியாைர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும். ஒத்துடழப்பின் கீழ், ஐ.ஐ.டி-பகஜிபி 

பகாபிெந்த் உடன் இடணந்து ஒரு விடையாட்டு அகாடமிடயயும் அடமக்கும். அகாடமி சபாதுவாக 

விடையாட்டுகளில் மகிழ்ச்சி மற்றும் குறிப்பாக பூப்பந்து மற்றும் விடையாட்டு பயிற்சியில் 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் சதாடர்பான கூட்டு ஆராய்ச்சிடய ஊக்குவிக்கும்.  

5. 2019 Yonex-Sunrise India Open பபட்மின்டன் பபாட்டியில் ஆண்கள் ஒற்டறயர் பட்டத்டத சவன்றவர் 

யார்?  

[A] Manu Attri  

[B] B Sumeeth Reddy 

[C] Kidambi Srikanth  

[D] Viktor Axelsen 

 சடன்மார்க்கின் முன்னாள் உலக ொம்பியனான விக்டர் ஆக்செல்ென் மார்ச் 31 ம் பததி 2019 Yonex-

Sunrise India Open Badminton பபாட்டியில் ஆண்கள் ஒற்டறயர் பட்டத்டத சவன்றுள்ைார். 

 புது சடல்லியில் நடடசபற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் கிதாம்பி ஸ்ரீகாந்த்டத 7-21, 20-22 என்ற கணக்கில் 

பதாற்கடித்தார். 

 2017 ல் இருந்து ஸ்ரீகாந்த் அக்சென்ெனுடன் ஐந்து ெந்திப்புகளில் நான்கில் பதால்வி அடடந்தார். 

பமலும் 17 மாதங்களில் BWF உலக சுற்றுப்பயண பபாட்டிகளில் ஸ்ரீகாந்தின் முதல் இறுதிப் 

பபாட்டியாகும். 

 2017 ம் ஆண்டு பிசரஞ்சு ஓபனில் அவர் கடடசியாக ஒரு பட்டத்டத சவன்றிருந்தார். 

6. எந்த நாடு சவற்றிகரமாக இரண்டாம் தடலமுடற தரவு ரிபல Tianlian II-01 (second generation data 

relay Tianlian II-01) செயற்டகக்பகாடை விண்ணில் செலுத்தியது? 

[A] China 

[B] Japan 

[C] South Korea 

[D] India 

 சதன்கிழக்கு சிச்சுவான் மாகாணத்தில் உள்ை Xichang Satellite Satellite Launch Center மூலம் Long 

March-3B carrier ராக்சகட் மூலம் அதன் புதிய தடலமுடற ‘Tianlian II-01’ data relay 

செயற்டகக்பகாடை சீனா சவற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது. 
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 இது சீனாவின் முதல் இரண்டாவது தடலமுடற தரவு கண்காணிப்பு மற்றும் ரிபல(Second Generation 

data tracking and relay) செயற்டகக்பகாள் ஆகும். 

 இது தரவு ரிபல  (data relay), அைவீட்டு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு, செயற்டகக்பகாள்கள், பகரியர் 

ராக்சகட்டுகள் மற்றும்  விண்கலம் அல்லாத பயனர்களுக்கு பரிமாற்றம் பபான்ற பெடவகடை 

வழங்கும். 

 Tianlian II வடலப்பின்னல் Tianlian I செயற்டகக்பகாள்களின் முதல் தடலமுடற சநட்சவார்க்டக 

விட மிஷன் திட்டமிடல்(mission planning), கணினி பமலாண்டம(system management) மற்றும் 

செயல்பாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க அைவு முன்பனறியுள்ைது. 

 சீனா ஏபராஸ்பபஸ் டென்ஸ் அண்ட் சடக்னாலஜி கார்ப்பபரஷனுக்கு கீழ்  சீனாவின் அகாடமி 

ஸ்பபஸ் சடக்னாலஜி இந்த செயற்டகக்பகாள் உருவாக்கியது. 

7. 2019 உலக ஆட்டிெம் விழிப்புணர்வு தினத்தின் (World Autism Awareness Day) (WAAD) கருப்சபாருள் 

என்ன? 

[A] Toward Autonomy and Self-Determination 

[B] Assistive Technologies, Active Participation 

[C] Employment: The Autism Advantage 

[D] Opening Doors to Inclusive Education 

 ஆட்டிெம் ஸ்சபக்ட்ரம் பகாைாறு பற்றிய சபாது விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவதற்காக உலக ஆட்டிெம் 

விழிப்புணர்வு தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 ஆட்டிெம் ஒரு மூடை பகாைாறு, இது மற்றவர்களுடன் சதாடர்புசகாள்வதற்கான ஒரு நபரின் 

திறடனப் சபாதுவாக பாதிக்கிறது. 

 இது சபாதுவாக குழந்டத பருவத்தில் சதாடங்குகிறது.  

 2019ன் கருப்சபாருள் "உதவி சதாழில்நுட்பங்கள், செயலில் பங்பகற்பு"[“Assistive Technologies, 

Active Participation”], மக்களுக்கு ஆதரவு அளித்து மலிவு உதவி சதாழில்நுட்பங்கள் 

முக்கியத்துவத்டத அடிக்பகாடிட்டு, சுயமாக வாழ்க்டகடய வாழ முற்படுவதுடன், உண்டமயில், 

அவர்களின் அடிப்படட மனித உரிடமகடை நடடமுடறப்படுத்துவது ஆகும். 

8. Comic-Con Museum’s Character Hall of Fameல் முதலில் அறிமுகமான கற்படன சூப்பர் ஹீபரா யார்? 

[A] Superman  

[B] Spider-man 

[C] Batman  

[D] Iron Man  
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 Comic-Con Museum’s Character Hall of Fameல் முதலில் அறிமுகமான கற்படன சூப்பர் ஹீபரா 

பபட்பமன் (BATMEN). மார்ச் 30 அன்று, பபட்பமன் 80 வயதானபபாது WonderCon இல் "பிறந்தநாள் 

பபட்பமன்" குழு அடமக்கப்பட்டது. அப்பபாது இது அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இந்த விழா 2019 ஜூடல 17 ஆம் பததி, காமிக்-கான் அருங்காட்சியகத்தின் எதிர்கால தைமாக 

இருக்கும் - ொன் டியாபகாவின் பால்பபா பூங்காவில் (San Diego’s Balboa Park) உள்ை கூட்டாட்சி 

கட்டிடத்தில் நடடசபறும்.  

 பபட்பமன் மற்றும் பில் ஃபிங்கரால் உருவாக்கப்பட்ட 'டிசடக்டிவ் காமிக்ஸ் எண் 27' இல் பபட்பமன் 

முதலில் பதான்றினார். இது மார்ச் 30, 1939 அன்று சவளியிடப்பட்டது. 

9. 2019 ஃபார்முலா 1 பஹ்டரன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் [Formula 1 Bahrain Grand Prix] பபாட்டியில் 

சவன்றவர் யார்? 

[A] Valtteri Bottas 

[B] Sebastian Vettel 

[C] Charles Leclerc 

[D] Lewis Hamilton 

 பிரிட்டிஷ் பந்தய ஓட்டுனரான சலவிஸ் ோமில்டன் [Lewis Hamilton], 2019 ஃபார்முலா 1 பஹ்டரன் 

கிராண்ட் பிரிக்ஸ் [Formula 1 Bahrain Grand Prix] பபாட்டியில் சவற்றி சபற்றார், இந்த பபாட்டியில் 

என்ஜின் பகாைாறு காரணமாக ரன்பவ தடலவர் ொர்லஸ் சலக்சைர்க்ஸ் (Charles Leclerc's) ஃசபராரி 

தாமதமாக வந்தார். 

10. கந்தமால் ோல்டி [மஞ்ெள்], ெமீபத்தில் GI குறிடயப் சபற்றது, எந்த மாநிலத்தில் இது உற்பத்தி 

செய்யப்படுகிறது? 

[A] Odisha 

[B] West Bengal 

[C] Jharkhand 

[D] Assam 

 சதன்னிந்திய ஒடிஷாவுக்கு சொந்தமான பல்பவறு மஞ்ெள் பதயிடல [கந்தமால் ோல்டி], இறுதியாக 

புவியியல் குறியீட்டட சபற்றுள்ைது, இது இந்தியாவின் அறிவுொர் சொத்து. 

 இந்த அங்கீகாரம் மாநிலத்தின் அறக்கட்டடை தினத்பதாடு (Utkal Divas) ஒத்துப்பபானது. 

 ஒடிொ, ஏப்ரல் 1, 1936 அன்று, பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் ஒரு தனித்துவமான மாநிலமாக  சமாழிடய 

டவத்து பிரித்தனர். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) எந்த நாட்டு அறிவியலாளர்கள் Dark matter என்பவை சிறு கறுப்பு துவளகளால் ஆனவை என்று 

கண்டறிந்துள்ளனர்? 

[A] இந்தியா 

[B] யுவனட்டட் ஸ்டடட்ஸ் 

[C] சீனா 

[D] ஜப்பான் 

 ஜப்பாவனச் டேர்ந்த Kavli பிரபஞ்ே இயற்பியல் மற்றும் கணித நிறுைனம், மவைந்த அறிவியலாளர் 

ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கின் தத்துைத்வத அடிப்பவடயாகக் ககாண்டு, தீவிரமான டோதவனகவளச் 

கேய்து, டார்க் டமட்டரில் ஒரு மில்லிமீட்டரில் பத்தில் ஒரு பங்கு அளவிற்கு சிறிய primordial 

கறுப்புத் துவளகள் நிவைந்திருக்கின்ைன என்று கண்டிருக்கிைார்கள். 

 gravitational lensing effect மூலம் பூமிக்கும், அண்ட்டராமீடா டகலக்ஸிக்கும் இவடடய இருக்கும் 

Primordial கருந்துவளகவள கண்டுபிடித்தனர். இவை மிக அரிதானவை என்று கருதப்படுகின்ைது. 

இந்த பரிடோதவனவயச் கேய்ய ஆண்ட்டராமீடா டகலக்ஸியிலிருந்து ஒரு நட்ேத்திரமும், பூமியிம், 

rimordial கருந்துவளயும் டநர்டகாட்டில் இருக்க டைண்டும். 

 இந்த அரிய ைாய்ப்வப முழுவமயாக பயன்படுத்திக்ககாள்ள, ஹைாயிலுள்ள  சுபாரு (Subaru) 

கதாவலடநாக்கியில் அதிநவின டிஜிட்டல் டகமரா பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த டகமராைால் கமாத்த 

ஆண்ட்டராமீடா டகலக்ஸீவயயும் ஒடர புவகப்படத்தில் படம் பிடித்துவிட முடியும். 

 இந்த interstellar கைளியில் கருந்துவளகள் எந்த டைகத்தில் நகர்கின்ைன என்பவத அறிய, 

அதிலிருக்கும் நட்ேத்திரங்கவள நிவைய புவகப்படகமடுத்து அறிந்துள்ளனர். gravitational lensing 

effect கேய்ய சில நிமிடங்களிலிருந்து பல மணி டநரம் ைவர டதவைப்படும். 

 இந்த முயற்சியின் முடிவுகள், primordial கருந்துவளகள் டார்க் டமட்டரில் 0.1% நிவைந்திருப்பவதக் 

கண்டுள்ளனர். இதன் மூலம் இந்த தத்துைம் உண்வமகயன்று நிருபனமாகியிருக்கிைது. 

 2) "இந்தியா - ஆஃப்ரிக்கா டைளாண்வம மற்றும் ஊரக ைளர்ச்சி நிறுைனம்"(IAIARD) எந்நாட்டில் 

துைங்கப்படவுள்ளது? 
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[A] கேய்சில்ஸ் 

[B] மலாவி 

[C] கதன் ஆஃப்ரிக்கா 

[D] ஜிடபாட்டி 

 இந்திய அரசு, மலாவி டதசிய டைளாண்வம மற்றும் ஊரக ைளர்ச்சிக்கான ஆடலாேவன டேவை 

ைங்கியுடன்  (NABCONS), இந்தியா-ஆஃப்ரிக்கா டைளான்வம மற்றும் ஊரக ைளர்ச்சி 

நிறுைனம்"(IAIARD) துைங்க ஒப்பந்தத்தில் வககயழுத்திட்டுள்ளது. 

 இவ்கைாப்பந்தத்தின் படி ,இந்திய அரசு ஆஃப்ரிக்க நாடுகளுக்கு டைளாண்வமக்கு நிதி ைழங்கியும் 

கதாழில்முவனடைார் ைளர்ச்சிக்கும் பங்காற்றும். இதில் மலாவி நாடு மட்டுமின்றி பிை ஆஃப்ரிக்க 

நாடுகளும் பங்டகற்கும். ஆஃப்ரிக்க நாடுகவளச் டேர்ந்த பயனர்கள், IAIARD மூலம் டைளாண் 

துவையில் மனிதைளத்வதயும், உற்பத்தித் திைவனயும் டமம்படுத்திக்ககாள்ள ைாய்ப்பிருக்கிைது. 

 இந்தக் கல்வித்திட்டத்தின் , ஆசிரியர் ஊதியம், டபாக்குைரத்து,பயிற்சி ைகுப்புகளுக்கான 

கேலவுகள், மற்ை ஆஃப்ரிக்க நாட்டு மாணைர்களின் டபாக்குைரத்து கேலவுகள் டபான்ைவை முதல் 

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இந்திய அரடே ஏற்றுக்ககாள்ளும். 

 ஆஃப்ரிக்க இந்திய கூட்டுைவில் உருைாக்கப்படும் இந்தக் கல்வி நிறுைன முயற்சி இதுடை முதல் 

முவையாகும். இம்முயற்சி இந்திய -மலாவி, இந்திய- ஆஃப்ரிக்க நாடுகளூடான நட்புைவை 

டமம்படுத்தும். 

3) பின்ைருனைற்றுள் எந்த நாடு, உலகின் முதல் 5ஜி கநட்கைார்க்வக அறிமுகப்படுத்த உள்ளது? 

[A] கதன் ககாரியா  

[B] ஜப்பான் 

[C] சீனா 

[D] ஃப்ரான்ஸ் 

 கதன் ககாரியா உலகின் முதல் 5ஜி கநட்கைார்க்வக ஏப்ரல் 5ஆம் டததி அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. 

கதாழில்நுட்பத்தில் கபயர்கபற்ை நாடு கதன்ககாரிய நாடு. தவலநகர் சிடயால், 5ஜி டேவைக்கான 
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உள்கட்டவமப்புகவள உருைாக்கி, அதன் மூலம் கபாருளியல் ைளர்ச்சிவய டமம்படுத்த 

ஆயுத்தங்கவள துரிதப்படுத்தியுள்ளது. 

 அதிடைக கதாவலகதாடர்புகவள ோத்தியப்படுத்தும் 5ஜி டேவையானது, ஸ்மார்ட் டபான்கவள 

4ஜியில் இருந்த டைகத்வதவிட 20 மடங்கு டைகத்வத ோத்தியப்படுத்தும். 

 இந்த டேவை, தானியங்கி ைாகனங்கள் தகைல்கவள பரிமாறிக்ககாள்ளவும், கதாழிற்ோவல 

இயந்திரங்கள் டைகமாக இயங்கவும், இவணய டேவைகள் டைகமாக இயங்கவும், உதவி கேய்யும். 

 5ஜி அதிடைக கநட்கைார்க் டேவையால் ஒடர டநரத்தில், ஒரு ேதுர கிடலாமீட்டர் தூரத்திற்குள் ஒரு 

மில்லியன் ோதனங்கவள இவணக்க முடியும். 

 இதுைவர எந்த கதாவலடபசி டேவை நிறுைனங்களும் 5ஜி கநட்கைார்க் டேவைவய 

துைங்கியதில்வல. 

 ஜப்பான் 2019இல் ஒரு குறிப்பிட்ட டைவலகளுக்கு மட்டும் 5ஜி டேவைவய அமல் படுத்தி, 2020இல் 

டடாக்கிடயா ஒலிம்பிக்ஸில், முழுவீச்ோக டேவை ைழங்க திட்டமிட்டிருக்கிைது. 

 4) ேமீபத்திய கேய்திகளில் அறியப்பட்ட MH-60R Seahawk கஹலிகாப்ட்டர்கள், எந்நாட்டுடன் 

கதாடர்புவடயது? 

[A] Russia 

[B] France 

[C] Germany 

[D] United States 

 ஐக்கிய நாடுகள் ேமீபத்தில், தங்கள் நாட்டு Foreign Military Sales (FMS) திட்டத்தின்படி  2.4 

பில்லியன் மதிப்புள்ள 24 multi-role MH-60 Romeo Seahawk கஹலிகாப்டர்கவள இந்தியாவிற்கு 

விற்கப்டபாைதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த கஹலிகாப்டர்கள் கடலில் இருக்கும் நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல்கவளயும் கடல் டமலிருக்கும் டபார்க்கப்பல்கவளயும் கண்டுபிடித்து அைற்றின் நகர்வுகவளக் 

கண்காணித்து தாக்கி அழிக்கைல்லவை. 

 இவ்ைவக கஹலிகாப்ட்டர்கள் பயணிகள் கப்பல்களிலும், டபார்க்கப்பல்களிலும், விமானந்தாங்கிக் 

கப்பல்களிலும் அவமக்கப்கபற்று அைற்றிலிருந்தும் இயக்கமுடியும் என்பதால் இவைடய உலகின் 

அதிநவின கஹலிகாப்ட்டர்கள் என்று அறியப்படுகிைது. 
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 இந்த கஹலிகாப்டர்கள் இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம், அகமரிக்க கைளியுைவுக் ககாள்வகயும், டதசிய 

பாதுகாப்பும், இந்திய அடமரிக்க ராணுை உைவும் டமம்படுைதுடன் இராணுை பாதுகாப்பும் 

ைலிவமயாகும். 

 5) “குண்டன்: வேகல்-இவேயும் ைாழ்க்வகயும்” புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? [“Kundan: Saigal's Life & 

Music”] 

[A] கனிகா கபூர் 

[B] ஷரத் தத் 

[C] அகிர்தி கக்கர் 

[D] குஷி 

 புகழ்கபற்ை ஆைணப்பட இயக்குனரும், முன்னாள் இயக்குனருமான ஷரத் தத் “குண்டன்:வேகல்-

இவேயும் ைாழ்க்வகயும்” புத்தகத்வத எழுதியிருக்கிைார். 

 இந்திய சினிமா இவேயின் கபாற்கால இவேக்கவலஞர் டக.எல்.வேகலின் காலத்வத கைன்ை 

பாடல்கவளயும் நிவனவுகவளயும் உயிர்ப்புடன் கைளிப்படுத்தியிருக்கிைார் ஆசிரியர்.  

 ஸ்கடல்லார் பதிப்பகத்தின் டஜாதி ேபர்ைால் ஆங்கிலத்தில் கமாழிகபயர்த்த இப்புத்தகம் ஏப்ரல் 

4ஆம் டததி 2019 ஆம் ைருடம், வேகலின் 115ஆம் பிைந்த நாளன்று கைளிைர இருக்கிைது. 

 இவே டமவத வேகலின் காலத்தால் அழியாத சில பாடல்கள், “jab dil hi toot gaya", " ek bangala 

bane nyara", "dukake din aab bitat nahin", "duniya men hun duniyaka talabgaar nahin hun"," so 

ja rajkumari so ja". 

6) பிரிட்டனின் ஆய்ைாளர்கள் எந்த கதாவலடநாக்கியின் உதவியுடன், சூரிய காந்தப்புலம் நாம் 

கண்டறிந்தவதவிட பத்து மடங்கு ேக்தி ைாய்ந்தது என்று கண்டறிந்துள்ளனர்? 

[A] snow solar Telescope 

[B] 1m Solar Telescope 

[C] Way point-1 Space Telescope 

[D] Hubble Space telescope 
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 "queen University Belfast"உம், “Aberystwyth University"உம் இவணந்து நடத்திய கூட்டு ஆய்வில் 

சூரிய காந்தப்புலம் நாம் கண்டறிந்தவதவிட பத்து மடங்கு ேக்தி ைாய்ந்தது என்று 

கண்டறிந்துள்ளனர். 

 “ஸ்வீடனின் டகனரி தீவுகளில் இருக்கும் Roque de los Muchachos Observatory உதவி ககாண்டு 

David Kuridze சூரியனுக்கு அருகில் கேப்கடம்பர் 10 2017 இல் நிவலககாண்ட சூரியப்புயவல 

ஆராய்ந்தார். 

 ோதகமான சூழலும், அதிர்ஸ்டமும் கூடி ைந்ததால், சூரியப் புயவலன் காந்தப்புலத்வத 

எதிர்பார்க்கமுடியாத அளவிற்கு துல்லியமாக கண்டுபிடித்துள்ளனர். இதன் மூலம் சூரியனின் காற்று 

மண்டலத்தில் இருக்ககூடிய நிவலகவள கண்டுககாள்ள முடியும். 

 சூரியனின் கடரானா மில்லியன் கணக்கான கிடலாமீட்டர் தூரம் நீண்டுள்ளது. இதன் அளவு 

1,400,000 கிடலாமீட்டர்கள் ஆகும். இது 109 மடங்கு பூமிவய விட கபரிய அளைாகும். சூரியன் 

பூமியிலிருந்து 150,000,000 கிடலாமீட்டர் தூரம் தாண்டி இருக்கிைது. 

7) எந்த கதன் அடமரிக்க நாடு ேமீபத்தில் "International Solar Alliance"இல் இவணந்தது? 

[A] ஈக்டைடார் 

[B] ககாலம்பியா 

[C] உருகுடை 

[D] கபாலிவியா 

 மார்ச் 28 2019இல் இந்திய குடியரசுத் தவலைர் ராம் நாத் டகாவிந்த் கபாலிவியா பயணம் 

கேய்ததிலிருந்து அந்நாட்டுக்கு ைருவக கேய்த முதல் இந்திய குடியரசுத் தவலைரானார். அந்நாட்டு 

அதிபர் ஈடைா கமாகரல்ஸ் அய்மா, அைருக்கு Condor de los Andes en el Grado de Gran Collar என்ை 

கபாலிவியாவின் மிக உயர்ந்த விருவத ைழங்கினார். 

 உலகில் லித்தியம் கார்படனட் உற்பத்தில் நான்கில் ஒரு பங்வக ககாண்டுள்ள கபாலிவியா, 

இந்தியாவிற்கு அவத ஏற்றுமதி கேய்து , லித்தியம் டபட்டரிகள் இந்தியாவில் தயாரிக்கும் ஒப்பத்தம் 

வககயழுத்தானது. 
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 மகாத்மா காந்தியின் 150ஆைது பிைந்தநாவளக் ககாண்டாடும் விதமாக இந்திய அரசு 

கபாலிவியாவிற்கு இரண்டு காந்தி சிவலகவள பரிேளித்துள்ளது. மார்பளவு சிவலகவள தவலநகர் 

லா பஸ் நகரிலும், ேண்ட்டா க்ரூஸிலும் நிறுை உள்ளது. 

 ேமீபத்தில் "International Soalr Alliance"இல் கபாலிவியா இவணந்தது. இதன் மூலம், இரு 

நாடுகளும் சுரங்கம், ைானியல், பாரம்பரிய மருத்துைம், டபான்ை 8 ஒப்பந்தங்களில் 

வககயழுத்திட்டுள்ளது. 

8)  ேமீபத்தில் John Dirks Canada Gairdner Global Health விருதிவனப் கபற்ை  இந்தியாவின் 

மடனாவியல் தத்துை நிபுணர் யார்? 

[A] டேகர் ேக்டேனா 

[B] அனிருத் கலா 

[C] விக்ரம் பட்டடல் 

[D] P.B.பக் டஷ 

 ஹார்ைர்ட் பல்கவலகழகத்தில் உலக உடல்நலத்துவை டபராசியராக இருக்கும் மடனாதத்துை நிபுணர் 

விக்ரம் பட்டடல் இந்த கவுரைமான விருதிவன இவ்ைாண்டு கபற்றிருக்கிைார். 

 விக்ரம் பட்டடல் மத்தியத்தர மற்றும் ஏவழநாடுகளில் மனிதரின் மனச்சுவமக்கும்  மனநலத்வதப் 

பாதிக்கும் காரணிகவளப் பற்றியும் ஆராய்ச்சி கேய்திருக்கிைார். மனப்பிரச்ேவனகளுக்கு தீர்விற்கும் 

பாதுகாப்பிற்காகவும் ேமூககூட்டு தீர்வைவமயங்கவள அவமத்து கைற்றிகண்டதில் உலகிற்டக 

முன்டனாடியாக விளங்குகிைார். 

 விருதாளர்களுக்கு $100,000 டாலர்கள் பரிேளிக்கப்பட்டு கவுரவிக்கப்படும். இவ்விருது ைழங்கும் 

விழா கடாரண்டடாவில் அக்டடாபர் 24 2019 இல் annual Canada Gairdner Awards Gala வைத்து 

ைழங்கப்படும். 

9) ேமீபத்திய கேய்திகளில் அறியப்பட்ட  Café Scientifique என்ை அறிவியல் முயற்சி எம்மாநிலத்டதாடு 

ேம்பந்தப்பட்டது? 

[A] டகரளா 

[B] ஆந்திர பிரடதேம் 
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[C] தமிழ்நாடு 

[D] கர்நாடகா 

 டகரளாவைச் டேர்ந்த Hume சூழலியல் மற்றும் கானக உயிரியல் வமயத்வதச் டேர்ந்த 

விஞ்ஞானிகள்  Café Scientifique, என்ை புதுமுயற்சிவயத் துைங்கி அதன்மூலம் அறிவியவல 

சுைாரஸ்யமான முவையில் கபாதுமக்களுக்கு பயிற்றுவிக்கத் துைங்கியிருக்கின்ைனர். 

 இது டபான்ை முயற்சி முன்கனடுக்கப்படுைது இதுடை முதல்முவை. இதன் மூலம் அறிவியல் 

விஞ்ஞானிகளின் அறிவியல் கேயல்பாடுகவளப் பற்றிய வியப்புகவள மாற்றி கபாதுத்தளத்திற்கு 

அறிவியவல ககாண்டு ைரும் முயற்சியிது. இதன் மூலம் கபாதுமக்கள் அறிவியவல சுலபமாக 

புரிந்துககாண்டும் ஈடுபடவும் முடியும். 

 இந்த திட்டம் கபாதுமக்களுக்கு குறிப்பாக இவளய ேமுதாயத்திற்கு அறிவியலின் 

முக்கியத்துைத்வத எடுத்துவரத்து அதன் மூலம் பிரபஞ்ேம்,தட்டகைட்ப மாறுபாடு, பரிணாம ைளர்ச்சி, 

மனித-மிருக உைவு டபான்ைைற்வைப் பற்றி மாதாந்திரமாக கலந்துவரயாட இருக்கிைார்கள். 

 இந்த டயாேவனக்கு டைராக French Café Philosophique மாடல் இருக்கிைது. 

10) இந்திய அரசு நடத்தும் Department of Personal and Training (DoPT) பயிற்சிகளில்  இவணய ைழிக் 

கல்வி பயிற்சித் திட்டத்தில் முதல் இடத்வதப் பிடித்த மாநிலம் எது? 

[A] அோம் 

[B] கதலுங்கானா 

[C] உத்திரபிரடதேம் 

[D] தமிழ்நாடு 

 கதலுங்கானா மாநிலம் கதாடர்ந்து இரண்டாைது முவையாக இவணய ைழி கல்வி பயிற்சித் 

திட்டத்தில் முதலிடத்வதப் பிடித்திருக்கிைது. 

 Dr. MCR HRD இண்ஸ்டிட்டியூட் பல்டைறு மாைட்டங்களிலிருந்து 20000 களப்பணியாளர்களுக்கு 12 

கமன்கபாருட்கவளப் பற்றி, தகைலறியும் உரிவமச் ேட்டம் பற்றி, நிதி மற்றும் கணக்கு நிர்ைாகம் 

டபான்ை துவைகவளப் பற்றி ைகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்ைன. 
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 Comprehensive Online Modified Modules on Induction Training (COMMIT) programme திட்டத்வத 

டதேமுழுதும் எடுத்துச்கேல்லும் விதமாக ைகுப்புகள் பஞ்ோப் ஜம்மு காஷ்மீர், ஒடீஷா, மத்திய 

பிரடதேம், குஜராத் மற்றும் உத்தர்காண்ட் மாநிலங்களிலும் நடத்தப்படுகிைது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) எந்த இந்தியப் பிரபலத்திற்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் குடிமக்களுக்கான மிக உயர்ந்த விருதான 

"ஜாயயத் மமடல்" வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] சானியா மிர்சா 

[B] ஷாருக் கான் 

[C] நயரந்திர யமாடி 

[D] சஷி தரூர் 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அதிபர் யஷக் கலிஃபா பின் அல் நயயன் பிரதமர் யமாடிக்கு, 

இருநாடுகளின் நல்லுறவு யபணப்பட்டதற்கு ஊக்கமளித்ததற்காக அந்நாட்டின் மிக கவுரமான 

விருதான ஜாயவத் மமடல் விருதத வழங்கினார். 

 இவ்விருது பிரதமர் யமாடி இருநாடுகளுக்கு இதடயயயான நீண்டநாள் நட்தப நல்லமுதற 

ஒருகிதணத்து, கூட்டுறவாக மசயல்பட தவத்ததமக்காக வழங்கப்படுகிறது. இந்த கவுரவமான 

விருது அரசர்களுக்கும், அதிபர்களுக்கும், ஆட்சிபீடத்தில் மிக உயர்ந்த பீடத்திலிருப்பவர்களுக்கும் 

வழங்கப்படும் விருதாகும். 

2) RBI இன் 2020 நிதியாண்டிற்கான இருமாத மகாள்தகக்கு ஏற்ற படி தற்யபாததய மரப்யபா வட்டி 

விகிதம் என்ன? 

[A] 6.50% 

[B] 6.00 % 

[C] 6.25% 

[D] 7.2% 

 Liquidity adjustment facility (LAF) இன் படி ரிசர்வ் யபங்க் ஆஃப் இந்தியா மரப்யபா வட்டி விகிதத்தத 

, 2020ஆம் ஆண்டிற்கான இருமாதக்மகாள்மகௌயின் படி 25 அடிப்பதட புள்ளிகதளக் குதறத்து 6.0 

என்று அறிவித்துள்ளது. இது உடனடியாக நதடமுதறக்கு வருவதால் சந்தத வர்த்தகம் புத்துணர்வு 

மபறும்.  ஆர்பிஐ இரண்டாவது முதறயாக மரப்யபா வட்டிதயக் குதறத்திருக்கிறது. 
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 ஆர்பிஐ சில்லதற வர்த்தகத்தின் மீதான மகாள்தகதயயும் மிதமாக கதடப்பிடித்து பணவீக்கத்தத 

கட்டுப்படுத்த இருக்கிறது. இது ஜிடிபி வளர்ச்சிக்கு துதணபுரியும். பிப்ரவரி 2019க்கு பிறகு வட்டிதயக் 

குதறப்பது இது இரண்டாவது முதற. ஆர்பிஐ இன் புது கவர்னர் சக்திகாந்த தாஸ் இந்த 

வட்டிக்குதறப்தபச் மசய்துள்ளார். 

 அயதயபால reverse repo rateவிகிதம் Liquidity adjustment facility படி 5.75%ஆகவும், marginal 

standing facility(MSF) மற்றும் வங்கி வட்டிகள் 6.25% ஆக குதறத்துள்ளது. 

 consumer price indexஇன் பணவீக்க விகிதமான 4%க்கு 2விகிதம் கூடுதலாகயவா 

குதறவாகயவாஅதடவமதன்ற மிதமான இலக்தக அதடயயவ இந்த முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

3) Asian Development Outlook 2019 கணித்து மவளியிட்ட அறிக்தகப்படி 2019-20 நிதியாண்டில் 

இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சி எத்ததன சதவீதமாக இருக்கும்? 

[A] 7.1% 

[B] 7.3% 

[C] 7.2% 

[D] 7.4% 

 Asian Development Bank (AD[B] ததலதமயில் 2019ஆம் ஆண்டிற்கான Asian Development 

Outlookஐ மவளியிட்டது.இந்த அறிக்தகயின் படி இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சிதய 40 

அடிப்பதடப்புள்ளிகதளக் குதறத்து 7.2% ஆக மதிப்பிட்டிருக்கிறது. 

 இருந்தாலும் இந்தியா தான் மதாடர்ந்து யவகமாக முன்யனறும் மபாருளாதார நாடாக நீடிக்கும். 

தனியார் பங்யகற்ப்தபயும், அதிக முதலீடுகதள ஈர்க்கவும் இந்திய அரசு யமற்மகாண்டுள்ள 

மகாள்தக முடிவுகள் இந்தியாவின் வளர்ச்சிதய அடுத்த இரண்டாண்டுகளில் வளர்த்மதடுக்கும் 

என்று நம்பப்படுகிறது. 

 இந்த நிதியாண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி 7.3% ஆக இருந்திருக்கயவண்டியது. 2017 இல் 7.3% ஆக 

இருந்த வளர்ச்சி 2018இல் 7%ஆக குதறந்தது. இதற்கு காரணம் குதறந்த யவளாண் 

உற்பத்தியும்  உலகளவில் உயர்ந்த எண்மணய் எரிவாயு விதலயும் தான் என்று அறியப்படுகிறது. 

 அடுத்த இரு ஆண்டுகளில் ஆசியாவின் துதணப்பகுதிகளின் வரிதசயில் மதன்கிழக்கு 

ஆசியாவின் நீடித்த வளர்ச்சி 5%க்கு சற்று மநருங்கியிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

4) சிகாயகாவின் வரலாற்றில் முதல் ஆஃப்யரா அமமரிக்க மபண் யமயர் யார்? 
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[A] யலாரி தலட்பூஃட் 

[B] ம்யூரியயல் பவுசர் 

[C] லவ்லி வாரன் 

[D] யடானி ஹார்ப் 

 சிகாயகா வரலாற்றின் முதல் ஆஃப்யரா அமமரிக்க யமயராகியிருக்கிறார் யலாரி தலட்பூட்.இவர் 

முன்னாள் வழக்கறிஞர். யமயர் யதர்தலில் மிகப்மபரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் மவன்றிருக்கிறார்.  

 தலட்ஃபூட்டின் அடிப்பதட முன்மனடுப்புகள் மலிவான வீடுகள் கட்டித்தரவும், நகரில் நடக்கும் 

குற்றங்கதளத் தடுக்க மபாது அலுவலகம் அதமக்கவும், காவல்துதறதய யமம்படுத்தவும் ரியல் 

எஸ்யடட் வரிதய அதிகப்படுத்தி அதன் மூலம் வீடற்ற மக்களுக்கு உதவி புரிவதுமாகும். 

 அமமரிக்க குடியயற்றத்ததயும் எதிர்ப்பததயும் சுங்க அமலாக்கத்தத எதிர்ப்பததயும் ஆதரிக்கிறார். 

பாரக் ஒபாமாவின் கீழா பணிபுரிந்த முன்னாளா யமயர் ராஹ்ம் இமானுயவலிடம் இருந்து யமயர் 

பதவிதய மபற இருக்கிறார். 

5) எந்த மதன்கிழக்கு ஆசியநாடு சமீபத்தில் விபச்சாரத்திற்கும் தற்பாலின உறவிற்கும் எதிராக மிகக் 

கடுதமயான ஷரியா தண்டதனகளான கல்மலறிந்து மகால்லுததல தண்தடயாக 

நிதறயவற்றியுள்ளது? 

[A] இந்யதாயனசியா 

[B] கம்யபாடியா 

[C] ப்ருனாய் 

[D] மயலசியா 

 ப்ருனாய் நாடு விபச்சாரத்திற்கும் தற்பாலின உறவிற்கும் எதிராக மிகக் கடுதமயான ஷரியா 

தண்டதனகளான கல்மலறிந்து மகால்லுததல தண்தடயாக நிதறயவற்றியுள்ளது. 

 இந்த தண்டதனச் சட்டங்கள் பிற குற்றங்களுக்கும் அமல்படுத்தப்படவுள்ளன. திருட்டுக்குற்றத்தில் 

ஈடுபடுபவர் அங்கயீனம் மசய்யப்படுவர். மதற்காசிய நாடுகளியலயய ப்ருனய் தான் ஷரியா 

சட்டங்கதள அமல்படுத்திய முதல் நாடாகும். இந்த தண்டதனகள் மபரும்பாலும் 

முஸ்லிம்களுக்காகவும் சிறிய அளவில் முஸ்லிம் அல்லாதாருக்கும் இயற்றப்பட்டுள்ளது. 
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6) சமீபத்திய மசய்திகளில் அறியப்பட்ட தமத்ரி பாலம் எந்த ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்டுள்ளது? 

[A] சிந்து 

[B] ராவி 

[C] சட்லஜ் 

[D] ஜீலம் 

 இந்திய இராணுவம் யல பகுதிதயச் யசர்ந்த யசாக்லம்சர் கிராமத்தில் சிந்து நதியின் மீது 260 அடி 

நீள கயிற்றுப்பாலத்தத மவறும் 40 நாட்களில் கட்டிமுடித்துள்ளது. 

 மிக நீளமான இந்த கயிற்றுப்பாலத்தத இந்திய இராணுவத்தின் 'Fire and Fury Corps' பிரிவின் 

'Sahas aur Yogyata' மரஜிமமண்ட்தடச் யசர்ந்த இராணுவ மபாறியாளர்கள் கட்டிமுடித்துள்ளனர். 

 இராணுவத்திற்கும் மபாதுமக்களுக்கும் நல்லுறதவயும் ஒற்றுதமதயயும் வளர்க்கும் விதமாக 

இப்பாலத்திற்கு தமத்ரி என்று மபயரிடப்பட்டுள்ளது.   

 யல மற்றும் லடாக் பகுதிகதள இதணக்கயவ இப்பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் 

அப்பிராந்தியத்தின் மபரிய கிராமங்களான யசாக்லம்சர் ஸ்யடாக் சுச்யசாட் யபான்றதவ 

இதணக்கப்படும். 

7) சமீபத்தில் உலக கண்ணிமவடி விழிப்புணர்வு தினம் எப்யபாது அனுசரிக்கப்பட்டது? 

[A] ஏப்ரல் 5 

[B] ஏப்ரல் 4 

[C] ஏப்ரல் 3 

[D] ஏப்ரல் 2 

 சமீபத்தில் உலக கண்ணிமவடி விழிப்புணர்வு மற்றும் கண்ணிமவடி மீட்பு தினம் ஏப்ரல் 4ஆம் யததி 

அனுசரிக்கப்பட்டது. இதன் குறிக்யகாள் கண்ணிமவடிகதளப் பற்றிய விழிப்புணர்தவயும் அவற்தற 

அகற்றுவதற்கான படிப்பிதனகதள கற்றுத்தருவதுமாகும். 

 2019ஆம் ஆண்டின் கருப்மபாருள் "United Nations Promotes SDGs – Safe Ground – Safe Home". 
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8) எந்த உலக உடல்நல நிறுவனம், சமீபத்திய மசய்திகளில் அறியப்பட்ட  2019க்கான உலக காற்று 

நிதலயறிக்தகதய மவளியிட்டது? 

[A] அமமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

[B] பிரிட்டன் 

[C] மஜர்மனி 

[D] ஃபிரான்ஸ் 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக காற்று நிதல அறிக்தகதய யபாஸ்டதன தமயமாகக் மகாண்ட, 

“Health Effects Institute” (HEI) மவளியிட்டது. இந்த அறிக்தகயின் படி 1.2 மில்லியன் இந்தியர்கள் 

2017 இல் அபாயகரமான காற்தறச் சுவாசித்து உயிர் இழந்திருக்கின்றனர். இந்தியாவில் மற்ற 

உடல்னல அபாயங்கதள விட காற்று மாசுபாடு என்பது மூன்றாவது உயிர்மகால்லி காரணியாக 

வளர்ந்திருக்கிறது. புதக பிடித்தல் கூட காற்று மாசுபாட்டுக்கு அடுத்த இடத்தில் தான் இருக்கிறது. 

 இது மவளிப்புறக்காற்றில் இருக்கும் நுண் துகள்களின் எண்ணிக்தக (outdoor fine particles PM) 

அலகு PM2.5 ஆகவும், ஓயசான் மற்றும் வீட்டுப்புறத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாசுபாட்டினாலும் உண்டானது. 

2017 இல் தடப் 2 வதக நீரிழிவு யநாய்சம்பந்தப்பட்ட இறப்புகளும், ரத்தச் சர்க்கதர அளவு 

அதிகமாதலால் உண்டாகும் உடற்பாகங்கள் மசயலிழப்புகளும், அதிக உடற்பருமன் உண்டாகவும், 

2.5  PM அளவு காற்று மாசுபாடு உலகின் மூன்றாவது மிகப்மபரிய காரணியாகி இருக்கிறது. 

 இதன் காரணத்தால் மதற்காசியர்களின் ஆயுட்காலம் 2.6 ஆண்டுகள் குதறந்துள்ளது. இந்தியாவில், 

குதறந்த வயதில் நடக்கும் இறப்புகளுக்குக் காரணங்களாவன சுவாச யநாய்கள், இதய யநாய்கள், 

நுதரயீரல் புற்று யநாய், நீரிழிவு யநாய், மநஞ்சதடப்பு, யபான்றதவகளாகும். இதவ மபரும்பாலும் 

காற்று மாசுபாட்டினால் வரக்கூடியதவ. 

9) 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான Nugen mobility மாநாடு பின்வரும் நாடுகளுள் எந்த நாட்டில் நதடமபற 

இருக்கிறது? 

[A] இந்தியா 

[B] சீனா 

[C] ஜப்பான் 
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[D] மதன்மகாரியா 

 இந்தியாவில் International Centre for Automotive Technology (ICAT) இல் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 

Nugen mobility மாநாடு வருகின்ற நவம்பர் 27 -29 நதடமபறும். 

 வருங்காலத்தில் யமம்பட்ட வாகன மதாழில்நுட்பங்கதள தகக்மகாள்ளவும் உருவாக்கவும் 

இம்மாநாட்டில் யயாசதனகள்,படிப்பிதனகள், உலகளாவிய அனுபவங்கள், 

கண்டுபிடிப்புகள்,எதிர்கால மதாழில்நுட்பப்யபாக்குகள் யபான்றதவ பகிரப்படும். இதன் மூலம் மிக 

யநர்த்தியான மற்றும் இயற்தகக்கு தீங்கிதழக்காத மதாழில்நுட்பங்கள் மபறப்படும். 

 இம்மாநாடு உலகளவில் வாகன உற்பத்தியாளர்கதள ஒன்றிதணத்து, உலகின் யமம்பட்ட 

மதாழில்நுட்பங்கதள அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு தளமாக அதமயும். இம்மாநாட்டில் 2500 

பங்யகற்பாளர்களும் 250 பங்யகற்பாளர்களும் கலந்துமகாள்வர். 

10) இந்தியாவின் முதல் carbon-positive settlement கிராமமாக அறிவிக்கவிட்ட பாயயங் கிராமம் 

பின்வரும் மாநிலங்களுள் எந்த மாநிலத்தில் இருக்கிறது? 

[A] மியசாரம் 

[B] நாகாலந்து 

[C] மணிப்பூர் 

[D] ஒடிஷா 

 இந்தியாவின் முதல் carbon-positive settlement கிராமமாக அறிவிக்கவிட்ட பாயயங் கிராமம், 

இத்திட்டத்தின் படி பத்து யகாடி ருபாய் மசலவில் கிராமத்ததச் சுற்றி  ஓடும் மக்லாங் ஆற்றின் 

கதரகளில் மரங்கதள நடவுள்ளது. 

 இந்த நிதிதயக் மகாண்டு புது நீர்நிதலகள் உருவாக்கப்படும். தற்யபாததய தட்டமவப்ப நிதலக்கு 

ஏற்றபடி தாக்குபிடிக்கும் காய்கறிகள் பயிர்கள் விததக்கப்படும். யசாலார் விளக்குகள் மின்உற்பத்தி 

கருவிகள் பதிக்கப்படும். பன்னிப் பண்தணகள், யகாழிப்பண்தணகள் , சூழலியல் 

உல்லாசப்யபாக்கிடம்(eco resort) விறகடுப்புகதள மாற்றி எரிவாயு அடுப்புகதள உபயயாகிக்க 

ஊக்கப்படுத்துதல் யபான்றவற்தறச் மசய்து தன்னிதறவான கல்விதயத் தர உள்ளது. 

 ஒரு கிராமத்திற்கு carbon-positive settlement அதடயாளம் மகாடுக்கப்படுவதன் காரணம் அப்பகுதி 

மவளியிடும் கார்பன் அளதவ விட அதிகமாக கார்பதன உறிஞ்சக்கூடிய கட்டதமப்புகதளக் 
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மகாண்டிருப்பதால். அதன்மூலம் பசுதமக்குடில் வாயுக்களின் யதக்கத்ததக் குதறத்து காலநிதல 

மாறுபாட்தட கட்டுப்படுத்தமுடியும். அப்படிப்பட்ட பகுதிகளுக்யக இந்த அந்தஸ்தத வழங்குவர். 

 காடுகள் புனிதமானதவ என்ற நம்பிக்தகதயக் மகாண்ட , யமற்கு இம்பால் மாவட்ட பகுதிதயச் 

யசர்ந்த பட்டியல்சாதியான சக்பா மக்களின் கூட்டு முயற்சியால் இந்த மாற்றம் 

சாத்தியமாகியிருக்கிறது. 

 மூன்று அடர்த்தியான காடுகதளக் மகாண்ட பசுதமக்குன்றுகதளயும், பழமரங்கதளயும் 

நீயராதடயும் மகாண்ட கிராமம் பாயயங். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) ஃபிஃபா நிர்வாக  குழு உறுப்பினராக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டிருக்கும் முேல் இந்தியர் யார்? 

[A] பாய்சாங் பூட்டியா 

[B] சுப்ரோ பால் 

[C] அனிருத் ேப்பா 

[D] பிரஃபுல் பட்தேல் 

 அனனத்திந்திய கால்பந்து கூட்ேனைப்பின் (AIFF) ேனைவர்  பிரஃபுல் பட்தேல், ஃபிஃபா நிர்வாக  குழு 

உறுப்பினராக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டிருக்கும் முேல் இந்தியர் ஆவார். 

 46 வாக்குகளில் அவர் 38 வாக்குகனைப் தபற்று தேர்வாகியிருக்கிறார். 29 ஆவது ஆசிய கால்பந்து 

கூட்ேனைப்பு ைாநாடு, ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி தகாைாைம்பூரில் நேந்ேது. அதில் பங்தகற்ற 8 

தவட்பாைர்களுள் ஒருவர் பிரஃபுல் பட்தேல். இந்ே பேவிக்காைம் 2019 முேல் 2023 வனர நீடிக்கும். 

2) பின்வரும் நபர்களுள், உைக வங்கியின் அதிபராக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

[A] தேவிட் ைால்பாஸ் 

[B] கிரிஸ்தோபர் கில்பி 

[C] கிரிஸ்னேன் ைகார்தே 

[D] ைாரிசிதயா ைாக்ரி 

 தேவிட் ைால்பாஸ், யூஎஸ் அதிபர் டிரம்ப்பின் கீழ் யூஎஸ் கருவூை அதிகாரியாக இருந்ேவர். அவர் 

ஒருைனோக உைக வங்கியின் அதிபராக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டுள்ைார். 

 உைக வங்கியின் ேனைவர் பேவிதயன்பது International Bank for Reconstruction and Development 

(IBRD] and International Development Association (IDA) தபான்றவற்னற நிர்வகிப்போகும். 

தபாைதவ Boards of Directors of the International Finance Corporation (IFC), Multilateral 

Investment Guarantee Agency (MIGA), and the Administrative Council of the International Centre 

for Settlement of Investment Disputes (ICSID) தபான்ற நிறுவனங்கனை நிர்வகிப்பதுவுைாகும். 

 ைால்பாஸ் வகித்து வந்ே பேவிகள், அதைரிக்காஸ், எகானாமிக் கிைப் ஆஃப் நியூ யார்க், யூஎஸ்-சீனா 

உறவு தேசிய கமிட்டி தபான்றவற்றின் தபார்ட் ஆஃப் கவுன்சிலில் பணியாற்றியிருக்கிறார். 
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3) Jashn-e-Ittihaad திருவிழா சமீபத்தில் எந்ே நகரத்தில் நேந்ேது? 

[A] பூதன 

[B] னைேராபாத் 

[C] புது தேல்லி 

[D] ைக்தனா 

 Jashn-e-Ittihaad என்ற ேனித்துவைான இனச-கவினேத்திருவிழா, ஜாமியா மிலியா இஸ்ைாமியா 

தசண்ட்ரல் பல்கனைக்கழக்த்தில் புது தேல்லியில் கேந்ே எப்ரல் 6ஆம் தேதி நேந்ேது. இத்திருவிழா 

ஆத்ைார்த்ேைான  இந்தி ைற்றும் உருது கவினேகனை, இனச நிகழ்ச்சிகனை ரசிக்க வாய்ப்புத்ேரும் 

திருவிழாவாகும். ைனதுக்கு இேைாகவும் ஒற்றுனைனய சதகாேரத்துவத்னே வலியுறுத்தும் நிகழ்வாக 

இத்திருவிழா இருக்கும். 

 இத்திருவிழா தேசிய கீேத்தோடு துவங்கி, தோேர்ந்து இனைய கனைஞர்கைான யுவராஜ் காட்டியல் 

ைற்றும் ைகிரா காட்யலின் கனை நிகழ்ச்சியும், அடுத்ேோக இர்ஷாத் கமில்-உம் அவரது “தி இன்க்” 

இனசக்குழுவின் நிகழ்ச்சியும் நனேதபற்றன. 

 புகழ்தபற்ற கவிஞர்கைான முன்னாவார் ராணா, வாசிம் பதரல்வி, சாக்கில் ஜைாலி, இக்பால் அஷ்ஷார், 

ைேன் தைாகன் ேனிஷ் தபான்தறாரின் “mushaira” எனப்படும் உருது கவினே வாசிப்தபாடு 

முடிவனேந்ேது. ஒரு நாள் திருவிழானவ தேல்லினயச் தசர்ந்ே “Question Associates Pvt Ltd.” 

நிறுவனத்ோல் ஒருங்கினணக்கப்பட்ேது. 

4) சமீபத்தில் காைைான C.R. ஆனந்ேவள்ளி என்ற புகழ் தபற்ற ேப்பிங் கனைஞர், எந்ே தைாழி 

சினிைாத்துனறனயச் சார்ந்ேவர்? 

[A] ஒடியா 

[B] ைனையாைம் 

[C] ேமிழ் 

[D] தேலுங்கு 

 C.R. ஆனந்ேவள்ளி (67) புகழ் தபற்ற ைனையாை ேப்பிங் கனைஞர் கேந்ே ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி 

ைனறந்ோர். “ஏணிப்படிகள்” என்ற 1974ஆம் ஆண்டு தவளிவந்ே சினிைாவின் மூைம் அறிமுகைாகி 
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சின்னச்சின்ன கோப்பாத்திரங்களில் நடித்து வந்ேவர், 1974 “தேவி கன்னியாகுைரி” பேத்தின் மூைம் 

கோநாயகி ராஜஸ்ரீக்கு குரல் தகாடுக்கத்துவங்கினார். 

 1980 இல் தவளிவந்ே “ம்ஞ்ஞில் விரிஞ்ச பூக்கள்” பூர்ணிைா தஜயராமிற்கு குரல்தகாடுத்ேது அவரது 

தினரவாழ்க்னகயில் தபரிய திருப்புமுனனயாக அனையதவ, வாய்ப்புகள் குவியத்துவங்கின. அவர் 

குரல் வழங்கிய புகழ்தபற்ற நடினககள் சிைர்: சுைைோ, சில்க் சுமிோ, கீோ, ைாேவி, தைனகா, அம்பிகா, 

ஊர்வசி, தஜயப்பிரோ, கார்த்திகா, சுைாசினி, பார்வதி, நந்திோ தபாஸ், குஷ்பூ  

 ”ஆோரம்” என்ற பேத்தில் கீோவிற்கு குரல் தகாடுத்ேேற்காக தகரை ைாநிை விருனேப் 

தபற்றிருக்கிறார். தகால்ைத்தில் பிறந்ே இவர், தகரைா பீப்பிள்ஸ் ஆர்ட்ஸ் கிைப்பில் இனணந்து 

நாேகங்களிலும் நடித்துள்ைார். 

5) Project-75 என்று தசய்திகளில் அறியப்பட்ே தபயர் இந்தியாவின் எந்ே ஆய்ேப்பனேதயாடு 

சம்பந்ேப்பட்ேது? 

[A] இந்திய விைானப்பனே 

[B] இந்திய இராணுவம் 

[C] இந்திய கேற்பனே 

[D] இந்திய கேதைார காவற்பனே 

 சீனா இந்தியப் தபருங்கேல் பகுதியில் கால் பதிக்க முயல்வனேத் ேடுக்க, இந்திய கேற்பனே ஆறு 

அபாயகரைான நீர்மூழ்கிக் கப்பனை Project-75 மூைம் னகதபற இருக்கிறது. 

 இத்திட்ேத்தின் ைதிப்பு 50,000 தகாடிகள். இத்திட்ேத்தின் படி டீசல் மூைம் இயங்கும் ஆறு நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல்கனை நிர்ைாணிக்க இருக்கிறது. இனவ  மும்னபனயச் தசர்ந்ே ைாஷாகான் தோக்யார்ட்ஸ் 

நிறுவனம் உருவாக்கிக் தகாண்டிருக்கும் “scorpene class” நீர்மூழ்கி கப்பல்கனை விே ஐம்பது சேவீேம் 

தபரியனவ. 

 கேற்பனேயின் தேனவப்படி, இந்ே நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் கனரக ஏவுகனணகள் னவத்துக் தகாள்ை 

இேைளிப்பனவயாக இருக்க தவண்டும். அேன் மூைம், 12 Land Attack Cruise Missiles (LACM) உம் 

Anti-Ship cruise missiles (ASCM) தபான்ற ஏவுகனணகனை இருக்கும்படியாக தவண்டும் என்று 

தகாரியிருக்கிறது. 

7) எந்ே இந்திய பிரபைத்திற்கு, இைண்ேன் சட்ே பல்கனைக்கழகம், ைனிேதநயத்திற்காக கவுரவ முனனவர் 

பட்ேம் வழங்கி சிறப்பித்துள்ைது? 
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[A] ஷாருக் கான் 

[B] நதரந்திர தைாடி 

[C] சுஷ்ைா ஸ்வராஜ் 

[D] ரத்ேன் ோட்ோ 

 பாலிவுட் சினிைாத்துனறயின் பாதுஷா என்று அனழக்கப்படும் ஷாருக் கானுக்கு இைண்ேன் சட்ே 

பல்கனைக்கழகம், ைனிேதநயத்திற்காக கவுரவ முனனவர் பட்ேம் வழங்கி சிறப்பித்துள்ைது. இவர் 

ஏற்கனதவ எடின்பர்க் பல்கனைக்கழகத்ோலும், தபட்தபார்ட்னஷர் பல்கனைகழகத்ோலும் கவுரவ 

முனனவர் பட்ேம் வழங்கப்பட்டு சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ைார். ஷாருக்கான் சினிைாத்துனறயிலும், 

ைனிேதநயராகவும், தோனைகாட்சி தோகுப்பாைராகவும், தவற்றிகரைான தோழில்அதிபராகவும், 

சினிைாத் ேயாரிப்பாைராகவும் அறியப்பட்ேவர். 

 ஷாருக்கான் இந்திய அரசின் தபாலிதயா ஒழிப்பு பிரச்சாரங்களிலும், தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு 

னையத்தின் பணிகளிலும் பங்தகற்றுள்ைார். "make a wish foundation" அனைப்பு உட்பே பை 

தோண்டு நிறுவனங்களுேன் இனணந்து பணியாற்றியிருக்கிறார். 

 ஒருபுறம் தவற்றிகரைான தோழிைதிபராக இருந்ோலும், ஷாருக்கான் ஐபிஎல் கிரிக்தகட் தபாட்டிகளில் 

தகால்கத்ோ னநட் னரேர்ஸ் என்ற அணியின் உரினையாைராக இருக்கிறார். அமிை வீச்சில் 

பினழத்தோருக்கான இைாபைற்ற நிறுவனைான மீர் நிறுவனத்னே தோற்றுவித்திருக்கிறார். 

ோதவாஸில் நேந்ே உைக எகானமிக் ஃதபாரமில் கிரிஷ்ேல் விருனேப்தபற்றிருக்கிறார். 

7) இந்திய தோழிற்சானை கூட்ேனைப்பின் (CII) புதிய ேனைவர் யார்? 

[A] பிரதிப் ைாத்தூர் 

[B] விக்ரம் கிர்தைாஷ்கர் 

[C] V. ராைதகாபால் ராவ் 

[D] தைானிகா கட்டியார் 

 கிர்தைாஷ்கர் நிறுவனத்தின் தசர்தைனும் தைதனஜிங் னேரக்ேருைான விக்ரம் கிர்தைாஷ்கர் இந்திய 

தோழிற்சானை கூட்ேனைப்பின் (CII) புதிய ேனைவராகியிருக்கிறார். 

 பார்தி எண்தேர்ப்னரசஸின் துனண தசர்தைன் ராதகஷ் மிட்ேலின் தோேர்ச்சியாக விக்ரம் 

பேவிதயற்றிருக்கிறார். தகாட்ேக் ைகிந்திரா வங்கியின் ேனைவர் உேய் தகாட்ேக் presient designate 
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பேவியிலும் ோோ ஸ்டீல் ேனைவர் டி.வி நதரந்திதரன் துனணத் ேனைவராகவும் 2019-2020 ஆண்டில் 

பேவி வகிப்பர். 

8) சமீபத்திய தசய்திகளில் அறியப்பட்ே Exercise Western Shield எந்நாட்டில் நனேதபற இருக்கிறது? 

[A] ைதைசியா 

[B] ஆஸ்திதரலியா 

[C] இைங்னக 

[D] சீனா 

 இைங்னக இராணுவம் , இைங்னகயின் மிகப்தபரிய இராணவு முகாைான Exercise Western Shieldஐ 

ஜூனை2019 இல் நேத்ே உள்ைது. இதில் பயிற்சி தபறும்  இராணுவத்தினனர இதுவனர 

கானகத்துனறதயாரால் ைட்டுதை தசன்று வர முடிந்ே இேங்களுக்கு அனழத்துச் தசன்று 

பயிற்றுவிக்கப்படும். 

 5000 இராணுவத்தினர் பங்குதபறும் இப்பயிற்சி முகாம் ைண்ணாரிலிருந்து புத்ோைம் வனர கல்பிட்டி, 

வில்பட்டு தேசிய பூங்கா, ைாவில்லு, ேப்தபாவா கானக பகுதிகள் உள்ளிேட் இேங்களில் நனேதபறும். 

இைங்னகயில் அரசிற்கும் ேமிழ் விடுேனைப்புலிகளுக்கும் இனேதய நேந்ே முப்போண்டுகாை 

உள்நாட்டு தபார் முடிந்ே பத்ோண்டுகளுக்கு பின் இந்ே பயிற்சி முகாம் துவங்கப்பேவுள்ைது. 

9) காவி உனேவாட்கள் : பனேப்பாைர்களுக்கு எதிராக நேந்ே நூற்றாண்டுகாை இந்திய எதிர்ப்பு "Saffron 

Swords: Centuries of Indic Resistance to Invaders" புத்ேகத்னே எழுதிய எழுத்ோைர் யார்? 

[A] பங்கஜ் மிஷ்ரா 

[B] ரவி சுப்ரைணியம் 

[C] ஆனந்த் நீைகண்ேன் 

[D] ைாதனாஷி சின்ைா ராவல் 

 காவி உனேவாட்கள் : பனேப்பாைர்களுக்கு எதிராக நேந்ே நூற்றாண்டுகாை இந்திய எதிர்ப்பு "Saffron 

Swords: Centuries of Indic Resistance to Invaders" என்ற புத்ேகம் ைாதனாஷி சின்ைா ராவல் எழுதி 

கருே பிரகாஷன் பதிப்பகத்ோல் தவளியிேப்பட்டுள்ைது. 
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 கேந்ே 1300 ஆண்டுகளில் இந்திய பாதுகாப்பிற்காக உயிர்விட்ே 52 ஒப்பற்ற வீரர்களின் தியாகத்னேக் 

தகாண்ோடுகிறது இந்நூல். பிரிட்டிஷ் இஸ்ைாமிய பனேதயடுப்புகளுக்கு எதிராக கனேசி மூச்சு வனர 

வீரத்தோடு தபாராடி தவன்ற, உயிர்விட்ே வீரர்கனை பதிவு தசய்துள்ைது இந்நூல். 

10) சமீபத்தில் காைைான நாேகக்கனைஞரான கார்த்திக் சந்திர ராத் எம்ைாநிைத்னேச் தசர்ந்ேவர்? 

[A] ஒடிசா 

[B] ஜார்க்கண்ட் 

[C] அசாம் 

[D] தைற்கு வங்கம் 

 கார்த்திக் சந்திர ராத் திறனையான அரங்ககனைஞர், நாேக எழுத்ோைர் இவர் கேந்ே ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி 

கட்ோக்கில் காைைானார் இவர் பதினனந்து வயதில் எழுதிய புகழ்தபற்ற நாேகைான “Aie Desa, Aie 

mati” இல் இருந்து வாழ்நாள் முழுவதும் கனைப்பணிதய தசய்துவந்ோர். 

 "Bhagwan Jane Manisha" என்ற இவரது நாேகம் அைகாபாத்தில் 1980ஆம் ஆண்டு தேசிய 

நாேகத்திருவிழாவில் அரங்தகற்றப்பட்ேது.  

 “Mansara Phula” என்ற இவரது புகழ்தபற்ற நாேகம் நாதேங்கும் அரங்தகற்றப் பட்டிருக்கிறது. தகந்திர 

சங்கீத் அகாேமி விருது, ஒடிஷி சங்கீத் நாேக அகாேமி விருது தபான்ற விருதுகனைப் 

தபற்றிருக்கிறது. நூற்றுக்கும் தைற்பட்ே நாேகங்கனை எழுதியும், ஐநூறுக்கும் தைற்பட்ே 

நாேகங்கனை இயக்கியுமுள்ைார். 

 கட்ோக்கில் இருபது வருேங்கைாக உைக நாேகக்கனைத் திருவிழானவ ஒருங்கினணத்ேதில் 

புகழ்தபற்றவர். ‘Nisang Bisarga’ என்ற ஒராள் நாேகத்திற்காக மிக கவுரைான இைக்கிய விருனேப் 

தபற்றிருக்கிறார். 
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