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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. இந்திய-வங்காள கூட்டு இராணுவ பயிற்சி 'சாம்ப்ரிடி -2019' கீழ்கண்ட  இடங்களில் எங்கக 

த ாடங்கப்பட்டது? 

[A] Tangail 
[B] Hooghly 
[C] Barguna 
[D] Sylhet  
 இந்தியா மற்றும் பங்களாக ஷ் இடடகய கூட்டு இராணுவ பயிற்சி 'Sampriti-2019' 8 வது பதிப்பு 

சமீபத்தில் வங்காளம்,  ங்காலில் உள்ள கபாங்ககாகபாந்து கண்கடான்தமண்ட் என்ற இடத்தில் 

த ாடங்கியது. 

 இரு நாடுகளின் படடகள் இடடகய பரஸ்பர ஒத்துடைப்பு, தபான்க ாமி மற்றும் காமகரடர் 
ஆகியவற்டற அதிகரிப்பக  14 நாள் பயிற்சிக்கான கநாக்கமாகும். இந்  பயிற்சி  ற்கபாது இந்தியா-
பங்களாக ஷ் பாதுகாப்பு ஒத்துடைப்பின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. 

2. அதிகாரப்பூர்வமாக எருசகேமில்  னது தூ ரகத்ட  மூடியது எந்  நாடு? 

[A] Russia 
[B] United States 
[C] Japan 
[D] China 
 அதமரிக்கா எருசகேமில்  னது துடை தூ ரகத்ட  அதிகாரப்பூர்வமாக மூடிவிட்டது; 

பாேஸ்தீனியர்களுக்கு இஸ்கரலின் தூ ரகத்தில் மடித்துக் தகாண்ட ன் மூேம் அ ன் பிர ான 

இராஜ ந்திரப் பணியின் நிடேடய குடறத்துவிட்டது. பே சகாப் ங்களாக, தூ ரகம் 

பாேஸ்தீனியர்களுக்கு ஒரு உண்டமயான தூ ரகமாக தசயல்பட்டது. 

 இப்கபாது அந் த் தூதுவர் ஒரு பாேஸ்தீனிய விவகார அடமப்பினால் தூ ரகத்தின் கட்டடளப்படி 

டகயாளப்படுவார். 
 இஸ்கரலுக்கு ஆ ரவளித்து, பாேஸ்தீனியர்கடள அந்நியப்படுத்திய டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் 

பிரிவிடனடய முடிவுக்கு தகாண்டுவருவக  சமீபத்திய நிடேப்பாடு ஆகும், அவர்கள் சமா ான 

முன்தனடுப்புகளில் ஒரு நடுநிடே நடுவராக அதமரிக்க நிர்வாகத்தின் பங்டக இைந்துவிட்ட ாக 

கூறுகின்றனர். 

3. பல்ககரியாவின் டான் தகாகோவ்-நிககால் தபட்கராவ் கபாட்டியில் 65 கிகோ பிரிவில்  ங்கம் தவன்ற 

இந்திய வீரர் யார்? 
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[A] Yogeshwar Dutt 
[B] Sandeep Tomar 
[C] Bajrang Punia 
[D] Pawan Kumar 
 பல்ககரியாவின் ரூஸில் உள்ள டான் தகாகோவ்-நிககால் தபட்கராவ் கபாட்டியில் 65 கிகோ பிரிவு 

ஃப்ரீஸ்டடலில் இந்திய மல்யுத்  வீரர் பஜ்ரங் புனியா  ங்கம் தவன்றார். அவர் அதமரிக்க வீரர் 
கஜார்டன் ஆலிகவடர 12-3 என்ற கைக்கில் இறுதியாட்டத்தில் தவன்றார் மற்றும் அந்   

 கபாட்டியில் அதிகபட்ச  ரவரிடசப் புள்ளிகடளப் தபற்றார். 
 பாரிஸ் 2017 உேக சாம்பியன்ஷிப்பிலிருந்து புண்யா வாங்கிய 10 வது ப க்கம் ஆகும். முன்ன ாக, 

பூஜா  ந் ா தபண்கள் 59 கிகோ பிரிவில்  ங்கம் தவன்றார், அக  கவடளயில் சடரடா கமார் ஒரு 

தவள்ளி தவன்றார். சாக்ஷி மாலிக் 65 கிகோ தபண்கள் ஃப்ரீஸ்டடலில் தவள்ளி தவன்றார்.  

4. "டிடசனிங் தடஸ்டினி: தி  ார்த்ஃபுல்ஸ் கவ" புத் கத்தின் எழுத் ாளர் யார்? 

[A] Kamlesh Patel 
[B] Bikram Choudhury 
[C] Rajashree Choudhury 
[D] Arunava Sinha  
 "டிடசட்டிங் தடஸ்டினி: தி  ார்த்ஃபுல்தனஸ் கவ" என்ற புத் கத்ட ,  ாஜிக் என பிரபேமாக 

அறியப்படும் ஆன்மீக ஆசிரியரான கமகேஷ் பகடல் எழுதியுள்ளார். அவர் விதிடயப் பற்றிய முக்கிய 

விவகாரங்கடளக் குறிப்பிட்டு, அவருடடய புதிய புத் கத்தில் எவ்வாறு வாழ்க்டகடய 

உருவாக்குகிறார் என்பட யும் அவர் குறிப்பிட்டார்.  
 வாழ்க்டகமுடற மற்றும் வடிவடமப்பு விதிமுடறகடளத் திருத்தி, பிற்பாடு வாழ்வில் உள்ள விதிடய, 

இ யபூர்வமான நடடமுடறகடள எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது குறித்  நடடமுடற 

ஞானத்ட  வைங்குகிறது. 

 பரிைாம வளர்ச்சி, பிறப்பு மற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றின் கபாது மக்களுக்கு என்ன நடக்கிறது 

என்பட  விளக்குகிறார், வாழ்க்டகயில் ஒரு திருப்பம் ஏற்படும்கபாது அந்  முக்கிய  ருைங்களில் 

எவ்வாறு தசயல்பட கவண்டும் என்பட  விளக்குகிறார். 

5. சிே கநரங்களில் தசய்தித் ாளில் காணும் கேஸ்னிக்ககாவ் துப்பாக்கி எந்  நாட்டிற்கு 

த ாடர்புடடயது? 

[A] United States 
[B] Israel 
[C] France 
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[D] Russia 
 மார்ச் 3 ம் க தி பிர மர் நகரந்திர கமாடி உத் ர பிரக சத்தில் உள்ள அகமதிக்கு அருகக ககார்வாவில் 

புதிய 7.62 × 39 மிமீ களிபர் கோஷ்நிககாவ் ஏ.கக -203 டரபிள்  யாரிக்கும் ஒரு இந்திய-ரஷ்ய கூட்டு 

நிறுவனத்ட  (கஜ.வி.வி) திறந்துடவத் ார். 
 இந்திய-ரஷ்ய டரஃபிள்ஸ் பிடரகவட் லிமிதடட் என்பது இந்தியாவின் ஆர்டன்ஸ் 

த ாழிற்சாடேக்கும் ரஷ்ய நிறுவனத்திற்கும் இடடகய ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். இது தகார்வா 
ஆர்ட்டனன்ஸ் த ாழிற்சாடேகளில் கேசினிககாவ் துப்பாக்கிகளின் இறுதித் த ாடடர உருவாக்கும்.  

 ஏ.கக.-47 துப்பாக்கியின் சமீபத்திய வடகப்பாடு AK 203 ஆகும். அதிகாரிகளின்படி,  ற்கபாதுள்ள 

இராணுவம், ஏர் ஃகபார்ஸ் மற்றும் கடற்படடகளிடம் இருக்கும் இந்தியாவில்  யாரிக்கப்பட்ட INSAS 

 ாக்கு ல் துப்பாக்கிகள் பதிோக ஏ.கக. 203 துப்பாக்கிகள் பயன்படுத் ப்படும் என்று அதிகாரிகள் 

கூறுகின்றனர். 

6. தசனகல் நாட்டில் புதி ாக க ர்ந்த டுக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி யார்? 

[A] Madicke Niang 
[B] Macky Sall 
[C] Idrissa Seck 
[D] Ousmane Sonko 
 2019 பிப்ரவரி தசதனகாலிஸ் ஜனாதிபதித் க ர் லில் மு ல் சுற்றில்  58% வாக்குகள் 

தபரும்பான்டமயுடன் தசனிகல் ஜனாதிபதியாக இரண்டாம் முடறயாக கமக்கி சால் மீண்டும் 

க ர்ந்த டுக்கப்பட்டார். 
 தசனகல்  டேவர் இரண்டு சுற்று முடறடமடயப் பயன்படுத்தி க ர்ந்த டுக்கப்படுவார், 
க ர்ந்த டுக்கப்பட்ட கவட்பாளர் மு ல் சுற்றில் 50% க்கும் கமற்பட்ட வாக்குகடளப் தபற கவண்டும்.  

7. இந்திய அரசு சமீபத்தில் எந்  காே இடடதவளியிடன கட்டுமான த ாழில்நுட்ப ஆண்டாக 

அறிவித் து? 

[A] 2020-2021 
[B] 2021-2022 
[C] 2022-2023 
[D] 2019-2020 
 பிர மர் நகரந்திர கமாடி சமீபத்தில் நியூ தடல்லியில் குகளாபல்  வுஸிங் தடக்னாேஜி சவால் 

குறித்து கட்டுமான த ாழில்நுட்ப இந்தியா 2019 மாநாட்டில் உடரயாற்றினார். 
 கட்டுமானத் துடறயில் நவீன த ாழில் நுட்பத்ட  அதிகரிக்க முயற்சிக்கும் முயற்சியில், பிர மர் 
கமாடி 2019-2020 ஆண்டுகடள கட்டுமான த ாழில்நுட்ப ஆண்டாக அறிவித் ார். 
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 2-நாள் மாநாட்டின் கநாக்கம், இந்திய சூைலில் பயன்படுத் க்கூடிய புதுடமயான மற்றும் உேகளாவிய 

நிறுவப்பட்ட த ாழில்நுட்பங்கடளக் கண்டறிவது ஆகும். இந்நிகழ்வில், தடவேப்பர்கள், 

கல்வியாளர்கள், த ாழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மு லிகயார் பங்ககற்றனர். 

8. பின் ங்கிய வகுப்புகளுக்கான க சிய ஆடையத்தின் புதிய  டேவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

[A] Gegong Apang  
[B] Suresh Mehta  
[C] Bhagwan Lal Sahni 
[D] Bhagat Singh Koshyari  
 பீகாரின் முசாபர்பூரில் இருந்து பா.ஜ.க  டேவரான பகவான் ோல் சாஹ்னி புதி ாக நியமிக்கப்பட்ட 

க சிய கமிஷனின் புதிய  டேவராக நியமிக்கப்பட்டார்.  
 பி.சி. வகுப்புச் சட்டம் 1993 ஐ நீக்கிவிட்டு, 2018 ஆம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத் ால் NCBC 

அரசியேடமப்பு அந் ஸ்து வைங்கப்பட்டது. 

9. ஐசிசி கிரிக்தகட் கமிட்டியின் புதிய  டேவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய கிரிக்தகட் வீரர் யார்? 

[A] Rahul Dravid 
[B] Anil Kumble 
[C] Saurav Ganguly 
[D] VVS Laxman 
 சர்வக ச கிரிக்தகட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி) கிரிக்தகட் வாரியத்தின்  டேவராக மூன்றாவது முடறயாக 

அனில் கும்ப்கள நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  
 ICC கிரிக்தகட் குழுவின்  டேவராக 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வடர இருப்பார். 2012 ஆம் ஆண்டில் 

மு ல் முடறயாக அவர் குழு  டேவராக நியமிக்கப்பட்டார். 
 2016 ஆம் ஆண்டு இரண்டாவது முடறயாக 2018 இறுதி வடர ப வியில் அமர்த் ப்பட்டர். 

10. எந்  மாநிே கபரழிவு கமோண்டம அதிகாரம் 2018 ஆம் ஆண்டின் புகழ்தபற்ற SKOCH விருதுடன் 

தகௌரவப்படுத் ப்பட்டுள்ளது? 

[A] Andhra Pradesh 
[B] West Bengal 
[C] Tamil Nadu 
[D] Odisha 
 பிப்ரவரி 25, 2019 அன்று புது தில்லி 56 வது ஸ்தகாட்ஷ் உச்சி மாநாட்டில் கபரழிவு கமோண்டம 

துடறயில் அ ன் குறிப்பிடத் க்க சா டனகளுக்காக ஒடிசா மாநிே கபரழிவு கமோண்டம 
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அதிகாரசடபக்கு (OSDMA) 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான தகௌரவமான SKOCH விருதுடன் 

தகௌரவிக்கப்பட்டது.  

 ஸ்ககாச் விருது நிதி, ஆளுடம, வங்கி, கபரழிவு கமோண்டம, த ாழில்நுட்பம், தபாருளா ாரம் 

மற்றும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி ஆகியவற்றின் சிறந்  முயற்சிகடள உள்ளடக்கியது. 
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