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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. நேஷனல் பாராமசூட்டிகல் ப்ரரசிங் அதாரிட்டி ( NPPA – National Pharmaceutical Pricing Authority ) 

– யின் தரைரமயிடம் எங்கு உள்ளது ? 

[A] ரைதராபாத் 

[B] புது டடல்லி 

[C] டகாச்சி 

[D] அகமதாபாத் 

 சமீபத்தில், நதசிய மருந்து விரை சீராய்வாளரான  NPPA, நகன்சர், சர்க்கரர நோய், டதாற்றுகள், 

ஆஸ்துமா, வலிப்பு, வீக்கம் மற்றும் வலி முதிலிய பை நோய்களுக்கான 36 மருந்துகளுக்கான 

சில்ைரை விரையிரன உறுதி டசய்தது. 105 பிராண்டுகளுக்கான MRP—ரய குரைப்பதன் மூைம் 

நுகர்நவார்களின் குரைந்தபட்சம் 105 நகாடி ரூபாய் நசமிக்கப்படும் என NPPA புள்ளிவிவரங்கள் 

டதரிவிக்கின்ைன. 

 DPCO –வின் அட்டவரை - 1 யின் கீழுள்ள நேஷனல் லிஸ்ட் ஆப் எஷன்சியல் டமடிசின்ஸ் ( NLEM – 

National List of Essential Medicines )- பட்டியலில்  நசர்க்கப்பட்ட மருந்துகளுக்கு NPPA சமீபத்தில் 

விரை நிர்ையம் டசய்துள்ளது. இதுவரர ஏைத்தாழ 1,000 மருந்துகள், இம்முயற்சியின் மூைம் விரை 

கட்டுபாட்டின் கீழ் டகாண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 இவ்வரமப்பு மருந்துகளின் வருடாந்திர விரைநயற்ைம் மற்றும் அட்டவரைப்படுத்தப்படாத 

மருந்துகரளயும்  கண்காணிக்கிைது. பார்மா சஹி டம் மற்றும் பார்மா ஜன் சமதன் திட்டங்களின் மூைம் 

மருந்துகளின் விரை பற்றிய  தகவல்கள் மற்றும் மக்களின் குரைகரள பதிவு டசய்தல் 

நபான்ைவற்ரையும் நிர்வகிக்கிைது. NPPA –வின் தரைரமயிடம் புது டடல்லி ஆகும். 

2. நதசிய அறிவியல் தினம் 2019 ன் கருப்டபாருள் என்ன? 

[A] மக்களுக்கான அறிவியல் மற்றும் அறிவியலுக்கான மக்கள் [Science for the People and the People 

for Science] 
[B] நதசிய கட்டரமப்புக்கான அறிவியல் [Science for Nation Building] 

[C] நிரையான எதிர்காைத்திற்கான அறிவியல் மற்றும் டதாழில்நுட்பம் [Science and Technology for a 

Sustainable Future] 
[D] சிைப்பு திைன் பரடத்நதாருக்கான அறிவியல் மற்றும் டதாழில்நுட்பம் [Science and Technology for 

Specially-Abled Persons] 
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 1928-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 28-ஆம் நததி இயற்பியைாளர் சி.வி.ராமனால் கண்டறியப்பட்ட இராமன் 

விரளவிரன நிரனவு கூறும் வரகயில் ஒவ்டவாரு ஆன்டும் பிப்ரவரி 28-ஆம் நததி நதசிய 

அறிவியல் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிைது. இக்கண்டுபிடிப்பிற்காக, சி.வி.ராமன் அவர்களுக்கு 1930 

ஆம் ஆண்டு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. இக்கண்டுபிடிப்பிரன கவுரவிக்கும் 

வரகயிலும், அறிவியைாளருக்கு அஞ்சலி டசலுத்தும் வரகயிலும் முதன் முதைாக 1987 ஆம் 

ஆண்டு பிப்ரவரி 28 ஆம் நததி நதசிய அறிவியல் ோளாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 அறிவியலின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள் குறித்த விழிப்புைர்ரவ மக்களிரடநய 

ஏற்படுத்தவநத இந்ோளின் முக்கிய நோக்கமாகும். 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான நதசிய அறிவியல் 

தினத்தின் தீம், “மக்களுக்கான அறிவியல் மற்றும் அறிவியலுக்கான மக்கள்” என்பதாகும். 

 உயர் ஆற்ைல் நிரையில் உள்ள மூைக்கூறிகளின் புநராட்டானின் டேகிழ்வற்ை சிதைநை இராமன் 

விரளவு ஆகும்.டபாருட்களின் தன்ரம பற்றி அறிந்து டகாள்வதற்காக இயற்பியைாளர்கள் மற்றும் 

நவதியியைாளர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இராமன் நிைப்பிரிரகயின் அடிப்பரடயாக இராமன் 

விரளவு உள்ளது. 

3. நேஷனல் புக் டிரஸ்ட்-ற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள புதிய தரைவர் யார்? 

[A] நகாவிந் பிரசாத் சர்மா 

[B] மிரினல் மித்ரா 

[C] ஜகதீஸ் நஜாசி 

[D] சுதாசத்வா பாசு 

 கல்வியாளரும், நூைாசிரியருமான நகாவிந் பிரசாத் சர்மா, நேஷனல் புக் டிரஸ்டின் தரைவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.1939 ஆம் ஆண்டு பிைந்த சர்மா அவர்கள் மத்திய பிரநதசத்தின் அரசினர் பி.ஜி 

கல்லூரியின் முதல்வராக பணியாற்றினார். நமலும் குவாலியர் சம்பல் டிவிஷனின் உயர் கல்வியின் 

கூடுதல் இயக்குேராக நியமிக்கப்பட்டார் மற்றும் மத்திய பிரநதச ஹிந்தி கிராந் அகாடமியின் 

இயக்குேராகவும் பணிபுரிந்துள்ளார். 

 ஆறுக்கும் நமற்பட்ட கல்வி சார்ந்த நூல்களின் ஆசிரியர், சிை ஆராய்ச்சி கட்டுரரகரள 

டவளியிட்டவர், சிை நசகரிக்கப்பட்ட கட்டுரரகளின் திருத்தியரமக்கப்பட்ட கட்டுரரகரள 

இயற்றியவர். 

 என்.பி.டி- ஆனது மனிதவள நமம்பாட்டு மத்திய அரமச்சகத்தின் உயர்கல்வி துரையின் கீழ் இயங்கும் 

தன்னிச்ரசயான நிறுவனமாகும். 
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 புத்தகம் டவளியிடல், புத்தகங்களின் வியாபார முன்நனற்ைம், வாசித்தல் பழக்கத்ரத மக்களிரடநய 

அதிகப்படுத்துதல், இந்திய  புத்தகங்கரள டவளிோடுகளில் விளம்பரப்படுத்துதல், நூைாசிரியர்கள், 

டவளியீட்டாளர்களுக்கு நதரவயான உதவிகரள டசய்தல், குழந்ரத இைக்கியங்கரள 

முன்நனற்றுதல் நபான்ைரவ என்.பி.டி –யின்  முக்கிய ேடவடிக்ரககளாகும். 

4. பக்கிங்காம் அரண்மரனயில் ரேட்ஹீட் விருதிரன டவன்ை கிரிக்டகட் வீரர் யார்? 

[A] ஆண்டிரூ ஸ்ட்ராஸ் 

[B] அைாஸ்டர் குக் 

[C] டகவின் பீட்டர்சன் 

[D] ஆண்ட்ரூ பிளின்டாப் 

 பக்கிங்காம் அரண்மரனயில் ேடந்த அதிகார பூர்வ விழாவில் இராணியினிடம் இருந்து கிரிக்டகட்டில் 

தானாற்றிய நசரவகளுக்காக முன்னாள் இங்கிைாந்து கிரிக்டகட் வீரர் அைாஸ்டர் குக்கிற்கு ரேட்வுட் 

விருதானது பிப்ரவரி 26 ஆம் நததி வழங்கப்பட்டது. 2007ஆம் ஆண்டு சர் ைான் நபாதமிற்கு பிைகு 

இவ்விருதிரன டபறும் முதல் ஆங்கிை கிரிக்டகட் வீரர் குக் ஆவார். ஒட்டுடமாத்தமாக 

கிரிக்டகட்டிற்கான நசரவகளுக்காக, பட்டம் வழங்கப்பட்ட 11 ஆவது ஆங்கிைர், குக் ஆவார். 

 குக், 2006 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவிற்கு எதிரான டடஸ்ட் டதாடரில், தனது முதல் டடஸ்ட் 

அறிமுகத்திரன நமற்டகாண்டார். இங்கிைாந்து அணியின் நகப்டனாக 59 டடஸ்ட் டதாடர்களில் 

பங்நகற்று சாதரன பரடத்துள்ளார். அவரது தரைரமயில் 24 டவற்றிகரள டபற்று 

தந்துள்ளார்.நதசிய அளவில்160 டடஸ்ட் டதாடர்களில் பங்நகற்று உள்ளார். 2018 ஆம் ஆண்டு 

டசப்டம்பர் மாதம் இந்தியாவிற்கான எதிரான 5 டதாடர்கள் டகாண்ட டடஸ்ட் டதாடருடன் டடஸ்ட் 

டதாடரில் இருந்து குக் பணிநிரைவு டபற்ைார். 

5. மத்திய மனிதவள நமம்பாட்டு அரமச்சகத்தினால் டகாண்டுவரப்பட்ட டதாழில் நிறுவனங்களில் 

டதாழிைக பயிற்சிற்கான திட்டத்தின் டபயர் என்ன? 

[A] பரம் 

[B] ஸ்நரயாஸ் 

[C] பரிக்ஷா 

[D] ஆதித்யா 
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 நியூ டடல்லியில், மனித வள நமம்பாட்டு துரை அரமச்சர் பிரகாஷ் ஜவநடகர், நதசிய டதாழிற்பயிற்சி 

முன்நனற்ை திட்டத்தின் கீழ் புது பட்டதாரிகளுக்கான டதாழிற்பயிற்சி வழங்கும், டதாழிற்பயிற்சி 

மற்றும் திைன்களில் உயர்கல்வி இரளஞர்களுக்கான திட்டம் ( SHREYAS – Scheme for Higher 

Education Youth for Apprenticeship and Skills ) அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம்,இந்திய இரளஞர்களின்  நவரைதிைன்களின் நேரடியான 

டவளித்தன்ரமரய கற்ைல் மற்றும் அதன் மூைம் உதவி டதாரகரய டபைவதன் மூைம் 

நவரைத்திைரன அதிகரித்தநை ஆகும். ஸ்நரயாஸ் ஆனது மூன்று மத்திய அரமச்சகங்களான 

மனித வள நமம்பாட்டு அரமச்சகம், திைன் வளர்ப்பு மற்றும் டதாழில் முரனவு அரமச்சகம் மற்றும் 

டதாழிைாளர் & நவரைவாய்ப்பு அரமச்சகத்தினால் ஒருங்கிரைந்து உருவாக்கப்பட்ட திட்டமாகும். 

6. டசய்திகளில் அவ்வப்நபாது காைப்படும் ‘சாநகாஸ் தீவுகள்‘ பின்வரும் எந்த இரு ோடுகளுக்கு 

இரடநயயான பிரச்சரனக்கு காரைமாக உள்ளது? 

[A] யு.நக & டமாரிஷியஸ் 

[B] அடமரிக்கா & இந்நதாநனஷியா 

[C] ஜப்பான் & சீனா 

[D] டதன்டகாரியா & வடடகாரியா 

 ைாக்கில் உள்ள சர்வநதச நீதிமன்ைம், யு.நக ஆனது 1965 ஆம் ஆண்டிற்கு பிைகு தனியாக 

பிரிக்கப்படாத சாநகாஸ் தீவுகரள (ரடயாநகா கார்சியா) டமாரிசீயஸிடம் ஒப்பரடக்க 

உத்தரவிட்டுள்ளது. டதாரைதூர இந்திய டபருங்கடலின் தீவுகூட்டங்களில் டதாடர்ச்சியான பிரிட்டிஷ் 

ஆதிக்கம் சட்டவிநராதமானது என உத்தரவிட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 25,2019 ஆம் நததி டவளியிடப்பட்ட 

அறிக்ரகயில், பிரிட்டனால் பிரிட்டிஷ் இந்தியன் ஓசன் டடரீட்டரி ( BIOT – British Indian Ocean 

Territory ) என்ைரழக்கப்படும் சாநகாஸ் தீவுகள் மீதான பிரிட்டனின் உரிரம நகாைல் பிரிட்டனின் 

அவமானகரமான சட்ட அரமப்ரப டவளிக்காட்டுவதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. 

 இத்தீவுகளின் மீதான பிரிட்டனின் அதிகாரம் சட்டபூர்வமானது அல்ை என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

பிரிட்டன் ஆக்கிரமித்துள்ள சாநகாஸ் தீவுகூட்டத்தில் 1968ல் டமாரிஷியஸ் விடுதரைக்கு பிைகான 

அடமரிக்காவின் வான்டவளி ரடயாநகா கார்சியாவில் உள்ளடங்கியுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

நமலும் 4 மில்லியன் யூநரா இத்தீவுகளுக்காக டமாரிசீயஸ்க்கு டசலுத்தி வருவதாகவும் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.அடமரிக்காவிற்கான வான்பகுதிரய குத்தரகக்கு விடுவதற்காக 
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அப்பகுதியில் வாழ்ந்த ஏைத்தாழ 1500 பூர்வ தீவு மக்கள், அருகில் உள்ள டபரிய தீவுக்கு, என்றுநம 

திரும்பி வர அனுமதியின்றி இடம்டபயர டசய்யப்பட்டதும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

7. முகநூல் உள்ளடக்கிய இரைய குறியீடு ( 3i ) 2019- ல் இந்தியாவின் தரம் என்ன? 

[A] 54th 
[B] 47th  
[C] 68th  
[D] 36th 
 முகநூலுக்கான “டபாருளாதார அறிவு அைகு (EIU – Economic Intelligence Unit) தயாரித்த 

உள்ளடக்கிய இரைய குறியீடு (3i) 2019-ல் இந்தியாவானது 100 ோடுகளின் பட்டியலில் 47வது இடம் 

டபற்றுள்ளது. இப்பட்டியலில் ஸ்வீடன் முதலிடத்திலும், சிங்கப்பூர் மற்றும் அடமரிக்கா முரைநய 

இரண்டாவது மற்றும் மூன்ைாவது இடத்திலும் உள்ளன. 

 இக்குறியீடின் படி, விரிவான டபண்கரள இரையத்தில் உள்ளடக்கும் டகாள்ரககள், எண்முரை 

திைன் திட்டங்கள் மற்றும் அறிவியல், டதாழில்நுட்பம், டபாறியியல் மற்றும் கணிதம் ( STEM – Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) முதலிய படிப்புகரள டபண்கள் படிப்பதற்கான 

இைக்குகளின் நிரூபித்து காட்டக்கூடிய பயன்பாடுகள் உள்ளன. 

 இந்த வருட குறியீடானது உைக மக்கள் டதாரகயில் 94 சதவீதத்ரதயும், ஜி.டி.பி – யில் 96 

சதவீதத்ரதயும் குறிக்கிைது. இரைய பிரிவிரன தடுப்பதில் முடங்கிய வளர்ச்சி உள்ளரத இந்த 

ஆய்வு காட்டுகிைது. 

8. 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான META வாழ்ோள் சாதரனயாளர் விருதிரன டபற்ைவர் யார்? 

[A] மநகஷ் எல்குச்வர் 

[B] விஜயா நமக்தா 

[C] கிரிஷ் கார்னார்டு 

[D] அருண் ககாநட 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான META வாழ்ோள் சாதரனயாளர் விருதிற்கு புகழ்டபற்ை இந்திய ோடக 

எழுத்தாளர் மநகஷ் எல்குச்வர் நதர்வு டசய்யப்பட்டுள்ளார். மார்ச் 12ஆம் நததி மநகந்திரா எக்ஸைன்ஸ் 

இன் திநயட்டர் அவார்ட்ஸில் பிை டவற்றியாளர்களுடன் அவருக்கு வழங்கப்படவுள்ளது. ோடக 

துரையில் ேன்கு பாராட்டப்பட்ட பைவிதமான ோடகங்கரள அரங்நகற்றியவர் மற்றும் இந்திய, 

மராத்தி திநயட்டர் காட்சிகளில் சிைந்து விளங்கியவர் எல்குச்வர் ஆவார். 
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 சுல்தான், நைாலி, கர்நபா, யடனாைர் மற்றும் அட்மகதா நபான்ை 30க்கும் நமற்பட்ட ோடகங்கள், 

கட்டுரரகள் இவருக்கு டபருரமக்கு நசர்கின்ைன.1985 ஆம் ஆண்டு இவர் இயற்றிய ோடகமான “ 

வாடா சிநரபண்டி” ( பழங்கல் மாளிரக ) மராத்தி, ஹிந்தி மற்றும் டபங்காலி டமாழிகளில் 

நமரடநயற்ைப்பட்டதுடன் டதாரைகாட்சியிலும் ஒளிபரப்பப்பட்டது. 

9. டி20-யில் 8,000 ரன்கள் அடித்த முதல் இந்திய கிரிக்டகட் வீரர் யார்? 

[A] நராகித் சர்மா 

[B] விராட் நகாலி 

[C] சுநரஷ் டரய்னா 

[D] எம்.எஸ். நதானி 

 டி20 கிரிக்டகட்டில் 8,000 ரன்கள் அடித்த முதல் இந்திய நபட்ஸ்நமனாக சுநரஷ் டரய்னா 

சாதரனப்படுத்தியுள்ளார். பிப்ரவரி 25 ஆம் நததி டடல்லியில் ேரடடபற்ை ரசயது முஸ்தாக் அலி 

டிராபியில் புதுச்நசரிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 12 ரன்கள் அடித்தப்நபாது, இச்சாதரனரய சுநரஷ் 

டரய்னா எட்டினார். தற்நபாது டரய்னா, 284 இன்னிங்ஸ்கரள உள்ளடக்கிய 300 டி20 ஆட்டங்கள் 

மூைம் 8,001 ரன்கரள டரய்னா அடித்துள்ளார். இது தவிர நதானிக்கு பிைகு 300 டி20 ஆட்டங்கள் 

விரளயாடிய இரண்டாவது இந்திய வீரர் என்ை டபருரமரயயும் டபற்றுள்ளார். 

 டரய்னா தவிர, விராட் நகாலி (7833), நராகித் சர்மா (7795) ஆகிநயார், டி20 ஆட்டங்களில் அதிக ரன் 

அடித்த வீரர்களின் முதல் 10 நபர்களின் பட்டியலில் உள்ள மற்ை பிை இந்திய வீரர்கள் ஆவார்கள். 

ஒட்டுடமாத்தமாக, டரய்னா உைக அளவில் 6வது இடத்தில், நடவிட் வார்னர் (8111 ரன்கள் ), நசாயப் 

மாலிக் (8603), கிரான் நபாைார்டு (8839), ப்ரன்டன் டமக்கைம் (9922) மற்றும் கிறிஸ் டகய்ல் (12,298) 

ஆகிநயாரின் வரிரசயில் உள்ளார். 

10. பின்வரும் எந்த ேகரத்தில் நேஷனல் இன்ஸிடியூட் ஆப் டிரசன், சமீபத்தில் டதாடங்கப்பட்டது ? 

[A] ைக்நனா & புவநனஸ்வர் 

[B] நபாபால் & நஜார்காட் 

[C] டஜய்பூர் & சிம்ைா 

[D] ராய்ப்பூர் & ரைதராபாத் 

 வர்த்தகம் & டதாழில்துரை மற்றும் விமான நபாக்குவரத்துதுரை மத்திய அரமச்சர் சுநரஷ் பிரபு, 

மத்திய பிரநதசத்தின் நபாபால் மற்றும் அஸ்ஸாமின் நஜார்காட்டில் காடைாளி மாோட்டின் மூைம் 
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டடல்லியில் இருந்து  பிப்ரவரி 22, 2019 –ல்  நேஷனல் இன்ஸிடியூட் ஆப் டிரசரன டதாடங்கி 

ரவத்தார். இவ்விரு நிறுவனங்களும் வர்த்தகம் மற்றும் டதாழில்துரை அரமச்சகத்தின், 

டதாழில்துரை மற்றும் உள்ோட்டு வர்த்தக துரையின் கீழ் இயங்கும் தன்னிச்ரசயான 

நிறுவனங்களாகும். 

 இப்புதிய என்.ஐ.டி-கரள நிறுவியதன் மூைம் திைன் வாய்ந்த மனிதவளத்ரத 

உருவாக்குவநதாடு,ரகவிரன கரைகள்,கிராமப்புை டதாழில்நுட்பம், சிறு,ேடுத்தர மற்றும் டபரு 

நிறுவனங்கள், அவுட்ரீச் புநராகிராம்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் அரமத்தல் மூைம் நேரடியான மற்றும் 

மரைமுகமான நவரைவாய்ப்புகரள உருவாக்க முடியும். நேஷனல் டிரசன் பாலிசி 2007-ன் 

பரிந்துரரயின்படி என்.ஐ.டி அகமதாபாத்-ஐ டதாடர்ந்து டிரசன் ப்நராகிராமுகரள 

நமம்படுத்துவதற்காக இந்தியாவின் பிை இடங்களிலும் நிறுவ முடிவு டசய்யப்பட்டது. ரூ.434 நகாடி 

ரூபாயில் ஆந்திர பிரநதசம் ( அமராவதி, அஸ்ஸாம் ( நஜார்காட் ), மத்திய பிரநதசம் ( நபாபால் ) மற்றும் 

ைரியானா ( குருநசத்திரா ) ஆகிய ோன்கு புதிய என்.ஐ.டி-கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.  
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