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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)  கீழ்கண்ட அறிஞர்களில் யாருக்கு மரபணு பள்ளத்தாக்கு விருது (Genome Valley Excellence Award) 
BIOASIA 2019 ல் வழங்கப்பட்டது? 

[A] ஜெயயஷ் ரஞ்சன் 

[B] கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்ரமணியன் 

[C] டான் கிளிவ்யேன்ட் 

[D] பீட்டர் லீ  
 2019 பிப்ரவரி 25 முதல் 27 வரர ரைதராபாத்தில் உள்ள மாதாப்புரில் சர்வயதச மாநாட்டு ரமயத்தில் 

BIOASIA வின் 16th பதிப்பு நரடஜபற்றது. இது ஜதலுங்கானா அரசின் வருடாந்திர முக்கிய 
நிகழ்வாகும். யமலும், இது ஜதாழில்நுட்பத்தில் ஏற்படும் சிக்கல்களின் விரளவு மற்றும் 
மறுபரிசீேரன ஜசய்யப்படுவதன் மீது கவனம் ஜசலுத்துகிறது.  

 50க்கும் யமற்பட்ட நாடுகளிலிருந்து 1500 க்கும் யமற்பட்ட பிரதிநிதிகள் ஆசியாவின் மிகப்ஜபரிய 
உயிரித் ஜதாழில்நுட்பம் (BIOTECHNOLOGY) மற்றும் வாழ்க்ரக அறிவியல்  (LIFE SCIENCE) 
மன்றத்தில் பங்யகற்றனர். இது “வாழ்க்ரக அறிவியல் 4.0 இரடயூறுகரள சீர்க்குரேத்தல்” “Life 

Science 4.0 – Disrupt and Disruption” என்ற தரேப்பில் ஏற்பாடு ஜசய்யப்பட்டது. இதில், மரபணு 
பள்ளத்தாக்கு விருது (Genome Valley Excellence Award) 2019, Dr. டான் W கிளிவ்யேன்ட் 
கலியபார்னியாவில் யகன்சர் மரபியலில் பணிபுரிந்ததற்காக வழங்கப்பட்டது. 

2)  எந்த மாநிே அரசு பள்ளிகளின் நிகழ் யநர தரவுகரள (Real Time Data) ஜபறுவதற்காக “Banglar 

Shiksha” Portal ஐ நிறுவியுள்ளது? 

[A] யமற்கு வங்காளம் 

[B] கர்நாடகா 

[C] திரிபுரா 

[D] நாகோந்து 

 யமற்கு வங்காள அரசாங்கம் “Banglar Shiksha” Portal ஐ அரசு பள்ளி மற்றும் அரசு உதவிப்ஜபறும் 
பள்ளிகளில் நிறுவியுள்ளது. இந்த “Banglar Shiksha” (banglarshiksha.gov.in) Portal ல் 1.5 யகாடி 
மாணவர்கள், 5 ேட்சம் ஆசிரியர்கள் மற்றும் 1 ேட்சம் பள்ளிகளின் உண்ரமயான நிகழ் யநர 
தரவுகரள (Real Time Data) யசகரிக்க இயலும்.  
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 ஒரு யசாதரன அடிப்பரடயில் இது இரண்டு மாதங்களுக்கு ஜசயல்படுத்தப்பட்டு ஏயதனும் 
குரறபாடுகள் இருப்பின் அரவ கரளயப்பட்டு 1st யம 2019 முழுரமயாக ஜசயல்முரறக்கு 
ஜகாண்டுவரப்படும். இந்த அரமப்பு வகுப்பு ஆசிரியர் மற்றும் தரேரம ஆசிரியர் ஒரு மாணவரின் 
கல்வி திறரன பற்றி அறிய உதவும். ஜபற்யறார்கள் கூட “Banglar Shiksha” Portal ஐ பதிவிறக்கம் 
ஜசய்து மாணவர்களின் தகவல்கரள அறிய முடியும். 

3)  2019 News18 எழுச்சி இந்தியா மாநாட்டின் கருப்ஜபாருள் என்ன? 

[A] அரசியலுக்கு அப்பால்: உரிரமகளுக்காக யபாராடுதல் [Beyond Politics: Fight for Right] 

[B] அரசியலுக்கு அப்பால்: யதசிய முன்னுரிரமகரள வரரயறுத்தல் [Beyond Politics: Defining 

National Priorities] 
[C] அரசியலுக்கு அப்பால்: பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக நிற்ப்பது [Beyond Politics: Stand up Against 

Terrorism] 
[D] அரசியலுக்கு அப்பால்: உங்கள் இேக்ரக வரரயறுத்தல் [Beyond Politics: Define Your Goal] 

 பிரதம மந்திரி நயரந்திர யமாடி அவர்கள் Network18 எழுச்சி இந்தியா உச்சி மாநாடு புது ஜடல்லியில் 
நரடஜபற்ற யபாது புதிய இந்தியா “New India” பற்றி உரரயற்றினார். இந்த உச்சி மாநாட்டின் 
கருப்ஜபாருள் “அரசியலுக்கு அப்பால் : யதசிய முன்னுரிரமகரள வரரயறுத்தல்” “Beyond 

Politics:Defining National Priorities” ஆகும்.  
 இந்த உச்சி மாநாடாதானது உேக அளவில் அரசியல், ஜபாருளாதாரம், விரளயாட்டு மற்றும் 

ஜபாழுதுயபாக்கு ஆகியவற்றிலிருந்து ஜசய்திகரள உருவாக்க கூடிய News18 Network 

நிறுவனத்தினுரடயது. இதில் இந்தியாவின் அரனத்து நேத்திட்டங்களுக்கும் யமோக நாட்டின் 
உயர்ந்து வரும் உேகளாவிய நிரேப்பாட்ரட கேந்துரரயடுவதாகும். இது இந்தியாவின் 
கட்டுக்கடங்காத சாத்தியமாக்கப்பட்ட காட்சி மற்றும் அதன் குறிப்பிடத்தக்க சாதரனகளின் 
ஜகாண்டாட்டம் ஆகும். 

4) இந்தியாவில் எந்த மாநிே அரசு இதய வால்வு மாற்று சிகிச்ரச முரறரய (Transcatheter Aortic 

Valve Implantation TAVI) அரசு மருத்துவமரனகளில் அறிமுகப்படுத்தியது? 

[A] ஒடிஸா 

[B] உத்திரப் பிரயதசம் 

[C] தமிழ்நாடு 

[D] யகரளா 

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


Current Affairs  2nd March 2019 
 

Winmeen.com                                Page 3 of 7 

 திறந்த அறுரவ சிகிச்ரச இல்ோமல் இதய வால்வு மாற்று சிகிச்ரசகள் (Transcatheter Aortic 

Valve Implantation TAVI) பற்றிய விழிப்புணர்ரவ அரசு மருத்துவமரனகளில் இந்தியாவியேயய 
முதன் முதோக தமிழ்நாடு மாநிேம் அறிமுகப்படுத்தியது. நவம்பர் 2018 ஓமந்துரர் எஸ்யடட்டில் உள்ள 
தமிழ்நாடு அரசு பேத்துரற சிறப்பு மருத்துவமரனயில் (Multi Super Speciality Hospital) 
ஜதாடங்கப்பட்டது. 

 TAVI உதவியுடன் இரண்டு நபர்கள் இேவசமாக சிகிச்ரசப்ஜபற நரடமுரறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
வழக்கமாக இதய துடிப்பு சிகிச்ரசக்கு குடல் வழி வால்வுக்கு பதிோக திறந்த அறுரவ சிகிச்ரச 
ஜசய்யப்படுகிறது. ஆனால், முதிய வயதுரடய அரனத்து யநாயாளிகளும் திறந்த அறுரவ 
சிகிச்ரசக்கு உட்படுத்தப்படுவதில்ரே.  

 TAVI ஜசயல்முரற மூேம் இடுப்பு பகுதியிலிருந்து ஒரு யவதியியல் முரறப்படி வால்வு 
மாற்றப்படுகிறது. இது தனியார் மருத்துவமரனகளில் 20 முதல் 25 ேட்சம் வரர ஜசேவிடப்படுகிறது. 
ஆனால் தற்யபாது அரசு மருத்துவமரனகளில் இேவசமாக இச்சிகிச்ரச வழங்கப்படுகிறது. 

5) சமீபத்தில் ஜசய்திகளில் பிரபேமாக உள்ள ஜதற்கு கடற்கரர ரயில்யவயின் (Southern Coast Railway 

SCoR) தரேரமயிடம் கீழ்க்கண்டவற்றில் எங்கு அரமந்துள்ளது? 

[A] ரைதராபாத் 

[B] விசாகப்பட்டினம் 

[C] அமராவதி 

[D] ஜகாச்சி 

 ரயில்யவ துரற அரமச்சர் பியூஸ் யகாயல் ஒரு புதிய ரயில்யவ மண்டேத்ரத உருவாக்கி, அதற்கு 
ஜதற்கு கடற்கரர ரயில்யவ மண்டேம் (Southern Coast Railway SCoR)  என்று ஜபயரிடப்பட்டுள்ளது. 
நாட்டின் 18 வது புதிய ரயில்யவ மண்டேமான இது ஆந்திர மாநிேத்திலுள்ள விசாகப்பட்டினத்ரத 
தரேரமயிடமாக ஜகாண்டுள்ளது. 

 தற்யபாது மத்திய ஜதற்கு ரயில்யவயின் கீழ் உள்ள குண்டக்கல், குண்டூர் மற்றும் விெயவாடா 
பகுதிகள் இந்த புதிய ரயில்யவ மண்டேத்தின் கீழ் ஜகாண்டு வரப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த புதிய ரயில்யவ மண்டேத்தின் கட்டுமான ஜசேவு சுமார் 205 யகாடிக்கும் யமோகும். இந்த 
ரயில்யவ துரறயின் ஜசயல்பாடுகள் தற்யபாது 17 மண்டேங்களாக பிரிக்கப்பட்டு யமலும் இரவ சிறு 
மண்டேங்களாக பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்ஜவான்றிருக்கும் தனியய தரேரமயிடங்கள் 
அரமக்கப்பட்டுள்ளது. தற்யபாது ஜமாத்தமாக 73 மண்டேங்கள் உள்ளன. 
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6) எந்த மாநிே அரசாங்கம் “JALAMRUTHA” என்ற ஜபரிய நீர் பாதுகாப்புத் திட்டம் (Water Conservation 

Scheme) நிறுவியுள்ளது? 

[A] அருணாசேப்பிரயதசம் 

[B] அஸ்ஸாம் 

[C] கர்நாடகா 

[D] மியசாரம் 

 கர்நாடகம் நீர் வழிப்பாதுகாப்பு மற்றும் மறுசீரரமப்பு உட்பட வறட்சி-காப்பு நடவடிக்ரககளில் கவனம் 
ஜசலுத்துகின்ற “JALAMRUTHA” என்ற தரேப்பில் ஒரு ஜபரிய நீர் பாதுகாப்புத் திட்டத்ரத 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ராெஸ்தான் மாநிேத்திற்கு அடுத்தபடியாக வறட்சி-பாதிப்புக்குள்ளான 
நிேப்பகுதிரய கர்நாடகம் ஜகாண்டிருக்கிறது. 

 “JALAMRUTHA” நீர் பட்ஜெட், நீர் அறுவரட மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிற்கான அறிவியல் 
அணுகுமுரறகரள – தரவு, ஜசயற்ரகக்யகாள் படம், நிேப்பரப்பு மற்றும் புவியியல் தரவு 
ஆகியவற்ரற பயன்படுத்தி விநியயாகிக்கும். 

 அரசாங்கத்தின் முக்கிய வரித் துரறகள், பஞ்சாயத்து, அரசு சாரா நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் 
துரற நிறுவனங்கள் ஆகியரவ இரணந்து ஒரு சமூக இயக்கமாக இது ஜசயல்படுத்தப்படும். இந்த 
திட்டத்தின் கீழ் நீர் பாசன திட்டம், நீர் பற்றிய கல்வி அறிவு, நீர் பசனங்களின் புத்துயிர், புதிய நீர் 
பாசனங்கரள உருவாக்குதல், நீர் பாசனம் மற்றும் காடு வளர்ப்பு நடவடிக்ரககள் ஆகியவற்ரற 
உள்ளடக்கியது.  

 இத்திட்டமானது நான்கு அடுக்கு நிறுவன கட்டரமப்புடன் உருவாக்கப்பட்டு கிராமங்கள், தாலுக்கா, 
மாவட்டம் மற்றும் மாநிே அளவில் உள்ள குழுக்களின் மூேமாக நரடமுரறப்படுத்தப்படுகிறது. 

7) 2019 ஐ “நீர் ஆண்டு” (Year of Water) என்று எந்த மாநிே அரசு அறிவித்தது? 

[A] கர்நாடகா 

[B] ராெஸ்தான் 

[C] ைரியானா 

[D] மகாராஷ்டிரா 

 ஜபங்களுருவில், கர்நாடகா அரசு 2019 ஐ “நீர் ஆண்டு” “JALAVARSHA” என அறிவித்துள்ளது. இது, நீர் 
பற்றாக்குரற, அரதக் காப்பாற்ற யவண்டியதன் அவசியத்ரத வலியுறுத்துகிறது. இந்த அறிவிப்பு 
அரனத்து அரசுத் துரறகளுக்கும் ஜபாருந்தும். 
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 இதன் முன்முயற்சியானது நீர் பற்றிய கல்வியறிவு, நீர் பாதுகாப்பில் கவனம் ஜசலுத்துதல், ஸ்மார்ட் 
நீர் பயன்பாட்டிற்கான ஊக்குவிப்பு மற்றும் பசுரம புரட்சி ஊக்குவிப்பு ஆகியவற்ரற 
அரனவருக்கும் பரப்புதோகும். அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 14 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான 
நீர்த்யதக்கங்கள் புத்துயிர் ஜபறும் வரகயில், ரூ 500 யகாடியும் கூடுதல் நிதியாக ரூ 1000 யகாடியும் 
ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த இயக்கத்தின் கீழ் நீர் பாதுகாப்பு, பராமரிப்பு மற்றும் மறுசீரரமப்பு ஜதாடர்பான பல்யவறு 
நடவடிக்ரககள் மற்றும் பிரச்சாரங்கள் அரசுத் துரறகள், கல்வி நிறுவனங்கள்  மற்றும் அரசு சாரா 
நிறுவனங்களால் யமற்ஜகாள்ளப்படும். 

8) கீழ்க்கண்ட எந்த நகரங்களில் ஊனமுற்றவர்களுக்கான விரளயாட்டுரமயம் அரமக்கப்பட உள்ளது? 

[A] பிகாஜனர் 

[B] யடராடூன் 

[C] பூயன 

[D] குவாலியர் 

 மத்திய பிரயதசத்திலுள்ள குவாலியரில் ஊனமுற்றவர்களுக்கான விரளயாட்டு ரமயத்ரத 
அரமப்பதற்கான திட்டத்ரத மத்திய அரமச்சரரவ ஒப்புதல் அளித்து உள்ளது. இத்திட்டமானது 5 
வருட காே அளவில் ரூ 170.99 யகாடி மதிப்பீட்டில் இந்த ரமயம் கட்டப்படும். மற்றும் 1860 ஆம் 
ஆண்டின் சங்கங்களின் பதிவு சட்டத்தின் கீழ் இது பதிவு ஜசய்யப்படும். 

 இம்ரமயத்ரத ஆளும் குழுவில் அதிகபட்சம் 12 உறுப்பினர்கள் இடம்ஜபறுவர். இக்குழுவில் பாரா 
விரளயாட்டுகளின் நிபுணர்கள் தவிர யதசிய அளவில் விரளயாட்டு கூட்டரமப்பு நிபுணர்களும் 
உள்ளனர். 

 2016 ஆண்டு சட்டத்தின் கீழ் 30 ஆம் பிரிவு படி விரளயாட்டுகளில் உடல் குரறபாடுகள் 
உள்ளவர்களின் திறரமயான பங்யகற்ரப உறுதிப்படுத்தவும் அதற்கான வசதிகரள உள்ளடக்கிய 
கட்டரமப்புகரள உருவாக்குவதற்கும் அரசாங்கம் நடவடிக்ரக எடுக்க யவண்டும். 

 வரவிருக்கும் இம்ரமயமானது 2014-15 வரவு ஜசேவு திட்டத்தில் முன்ஜமாழியப்பட்டது. தற்யபாது 
உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்கு (DIVYANGJAN) சிறப்பு விரளயாட்டு பயிற்சி வசதிகள் இல்ரே. எனயவ 
இந்த ஜவற்றிடத்ரத நிரப்ப யதரவயான விரளயாட்டு உள் கட்டரமப்பு அரமப்பதன் மூேம் உடல் 
குரறபாடு உள்ள நபர்கள் இந்த ரமயத்தில் கடுரமயான மற்றும் சிறப்பு பயிற்சி ஜபற முடியும் என 
பரிந்துரரக்கப்பட்டுள்ளது. 
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9) ஏழாவது பிராந்திய விரிவாக்க ஜபாருளாதார கூட்டுறவு அரமச்சரரவ கூட்டம் (RCEP Inter Sessional 

Ministerial Meeting) எந்த நாட்டில் நரடஜபற்றது? 

[A] இந்தியா 

[B] சிங்கப்பூர் 

[C] கம்யபாடியா 

[D] இந்யதாயனசியா 

 ஏழாவது பிராந்திய விரிவாக்க ஜபாருளாதார கூட்டுறவு அரமச்சரரவ கூட்டம்(RCEP Inter Sessional 

Ministerial Meeting) 2 மார்ச் 2019 SIEM REAP கம்யபாடியாவில் நரடப்ஜபற்றது. 
 16 உறுப்பினர்கள் ஜகாண்ட இவ்வரமப்பின் முக்கிய குறிக்யகாள் சரக்குகள், யசரவகள், முதலீடுகள், 

ஜபாருளாதார ஜதாழில்நுட்ப ஒத்துரழப்பு, யபாட்டி மற்றும் அறிவுசார் ஜசாத்துரிரம ஆகியவற்ரற 
யமம்படுத்துவதாகும். இந்தியாவிலிருந்து வர்த்தக மற்றும் ஜதாழில்துரற மற்றும் சிவில் விமான 
யபாக்குவரத்து அரமச்சர் திரு.சுயரஷ் பிரபு இக்கூட்டத்தில் கேந்து ஜகாண்டார். 

 இம்மாநாடு 16 நாடுகளுக்கு இரடயயயான இேவச வர்த்தக ஒப்பந்தம் ஜசய்து ஜகாள்ள 
முன்ஜமாழிந்தது. அரவ, ASEAN 10 நாடுகளான (புருயன, கம்யபாடியா, இந்யதாயனசியா, மயேசியா, 
மியான்மர், பிலிப்ரபன்ஸ், சிங்கப்பூர், தாய்ோந்து, வியட்நாம் மற்றும் ேயயா) மற்றும் ஏற்கனயவ 
உள்ள FTA கூட்டுறவு நாடுகள் ஆஸ்தியரலியா, சீனா, இந்தியா, ெப்பான், ஜகாரியா மற்றும் 
நியுசிோந்து ஆகியரவகளிரடயய வலியுறுத்தப்பட்டது. 

10) Mainamati Maitree Exercise 2019 சமீபத்தில் இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்குமிரடயய 
நரடஜபற்றது? 

[A] மியான்மர்  
[B] பங்களாயதஷ் 

[C] ஸ்ரீேங்கா 

[D] சீனா 

 திரிபுராவில் எல்ரே பாதுகாப்புப் பரட (BSF) மற்றும் பங்களாயதஷ் எல்ரே காவல் பரட (BGB) 
ஆகிய இரு எல்ரே காவல் பரடகளுக்கு இரடயில் “நம்பகமான கட்டுமான நடவடிக்ரககளின்” 
ஒரு பகுதியாக மியாமடி ரமத்திரி பயிற்சி (Mainamati Maitree Exercise)  நரடஜபற்றது. 

 பங்களாயதஷில் உள்ள ஜகாமிளா நகரிலிருந்து 8KM  ஜதாரேவில் யமற்கு திரசயில் அரமந்துள்ள 
ஜமயின்மதி மரேயின் ஜபயரால் இவ்வுடற்பயிற்சி ஜபயர் ஜபற்றது. இப்பகுதியில் ஒரு பழரமயான 
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ஜபௌத்த ஜதால்ஜபாருள் தளம் அரமந்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் முக்கிய யநாக்கம் கடத்தல் மற்றும் 
குற்றத்திற்கு எதிரான நடவடிக்ரக ஜதாடர்பான ஜசயல்கரள திட்டமிட்டு நடத்துவயதாடு 
மட்டுமில்ோமல் எல்ரேயில் சிறந்த ஒருங்கிரணந்த ஜசயற்திறன் மற்றும் எல்ரே நிர்வாகத்ரத 
அரடவதாகும். 
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