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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. பிரதான் மந்திரி ஸ்ராம் ய ாகி மந்தன் ய ாஜனா 'எந்த மாநிலத்தில் பிரதமர் ததாடங்கினார்? 

[A] Andhra Pradesh 
[B] Gujarat 
[C] Odisha 
[D] Maharashtra 
 மார்ச் 5 ம் யததி பிரதமர் நயரந்திர யமாடி குஜராத்தில் காந்திநகரில் உள்ள பிரதான் மந்திரி ஸ்ராம் ய ாகி 

மந்தன் (PM-SYM) ய ாஜனாவை ைாஸ்ராலில் ததாடங்கினார். 

 அமல் தெய் ப்படாத ததாழிலாளர்கள் மற்றும் ததாழிலாளர்களுக்கு யதசி  ஓய்வூதி த் திட்டம் 2019 

இவடக்கால பட்தஜட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இது 60 ை திற்குப் பின்னர் ஒழுங்கவமக்கப்பட்ட துவையின் ஊழி ர்களுக்கு 3000 ரூபா மாதாந்த 

ஓய்வூதி த்வத ைழங்கும்.  

2. ெமீபத்தில் தெய்திகளில் காணப்பட்ட NCMC, AFC மற்றும் SWEEKAR, பின் ைருைனைற்றுள் எதனுடன் 

ததாடர்புவட து? 

[A] Insurance  
[B] Health care  
[C] Mobility  
[D] Pension 
 மார்ச் 4, பிரதமர் நயரந்திர யமாடி, குஜராத்தில் அகமதாபாத்தில் ஒரு யதசி  தபாது தமாபிலிட்டி கார்ட் 

(NCMC) ஒன்வை அறிமுகப்படுத்தினார். 

 இது நாடு முழுைதும் ஒரு நாடு ஒரு அட்வட மாதிரியில் தெ ல்படும். 

 NCMC இந்தி ாவின் முதல் உள்நாட்டு ரீதியிலான ைளர்ச்சி வடந்த கட்டண இடமாகும், இது நாட்டின் 

பிை இடங்களிலும் தபாது யபாக்குைரத்தில் பணம் தெலுத்துைதற்கு ப ன்படுத்தப்படலாம், இதில் 

தமட்யரா, பஸ் மற்றும் புைநகர் இரயில்யைக்கள், டால் மற்றும் ைாகன நிறுத்தம் ஆகி ைற்றிற்கும், 

அவணத்து கிதரடிட் அல்லது தடபிட் கார்டு யபான்ை சில்லவர ைணிகத்திற்கும் ப ன்படுத்தலாம். 

 இது மட்டுமல்லாமல், பிரதமர் யமாடி 'SWEEKAR' என்று அவழக்கப்படும் ஆட்யடாயமட்டிக் ஃயபர்-

யெகரிப்பு அவமப்பு (AFC) மற்றும் 'ஸ்ைக்கட்' என்று அவழக்கப்படும் ஒரு ைாெல் மற்றும் கார்டு ரீடர் 

அவமப்பு ஆகி ைற்வைத் ததாடங்கினார். 

3. BOLD-QIT திட்டம், இந்தி ாவின் பின்ைரும் எல்வலகளில் எங்கு துைங்கி து? 

[A] China 
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[B] Nepal 
[C] Pakistan 
[D] Bangladesh  
 மார்ச் 5 ம் யததி, அஸ்ஸாம் துல்பிரி மாைட்டத்தில் இந்தி -பங்களாயதஷ் எல்வலயில் BOLD-QIT 

(பார்டர் எதலக்ட்ரானிக் வடனமினட் QRT இவடமறிப்புத் ததாழில்நுட்பம்) திட்டத்வத மத்தி  

உள்துவை அவமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங் திைந்து வைத்தார்.  

 இந்த ஒருங்கிவணந்த ஒருங்கிவணந்த எல்வல யமலாண்வம அவமப்பின் (CIBMS) ஒரு 

பகுதி ாகும், இது இஸ்யரல் உட்பட பல நாடுகளும் முவை ான எல்வல நிர்ைாகத்வத 

உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.  

 எனயை, BOLD-QIT திட்டத்வத தெ ல்படுத்த அவனத்து ைவக ான குறுக்கு எல்வலக் 

குற்ைங்கவளயும் கட்டுப்படுத்துைதற்கு எல்வல பாதுகாப்புப் பவடக்கு உதவுைது மட்டுமல்லாமல், 

கடிகார மனித கண்காணிப்பின் சுற்றுைட்டாரத்தில் துருப்புகளுக்கு ஓய்வு அளிக்கவும் உதவுகிைது. 

4. ெமீபத்தில் எந்த மாநில அரொங்கம் தைல்லப்பாகு-ஐ தவட தெய்  உத்தரவிட்டது? 

[A] Karnataka 
[B] Assam  
[C] Manipur 
[D] Tripura 
 அொம் முதலவமச்ெர் ெர்பானந்தா யொயனாைால் ெமீபத்தில், மாநிலத்தில் தைல்லப்பாகு மீது தவட 

விதித்துள்ளார்.  

 சுலாய் த ாரிப்பதில் தைல்லப்பாகு முக்கி  தபாருளாகும். இது யபாவதய ற்றுபவை ாகும். இவத 

அொம் யதயிவல யதாட்டங்களில் பரைலாக குடிக்கின்ைனர். இதனால் யகாலாஹட் மற்றும் யஜார்கட் 

மாைட்டங்களில் 158 யபர் உயிரிழந்துள்ளனர். 

5. முதன்முதலாக பகைான் மகாவீர் அஹிம்ொ புரஸ்கார் விருது தபற்ைைர்  ார்? [Bhagwan Mahavir 

Ahimsa Puraskar] 

[A] Narendra Patni 
[B] Abhinandan Varthaman 
[C] Mangal Prabhat Lodha 
[D] Bhavarlal Hiralal Jain 
 அகில பாரதீ  திம்பாம்பார் தஜயின் மஹாெமதி ால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதலாைது பகைான் மகாவீர் 

அஹிம்ஸா புர்காெர் இந்தி  விமானப்பவடத் தளபதி அபினந்தன் ைர்த்தமானுக்கு  ைழங்கப்பட்டது.  
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 இந்த விருதுக்கு ரூ. 2.51 லட்ெம் தராக்கப் பரிவெ ைழங்கியுள்ளது. இது ஒரு நிவனவுச்சின்னம் மற்றும் 

யமற்யகாள் ஆகும். 2019 ஏப்ரல் 17 அன்று மார்த்தாரி தஜ ந்தி முன்னிட்டு  ைர்தானுக்கு ைழங்கப்படும்.  

 இந்தி ா-பாகிஸ்தான் யமாதல் ததாடர்வகயில், பாகிஸ்தான் விமானம் F 16 வ  சுட்டு வீழ்த்தி  பிைகு, 

இைரது மிராஜ் 21 விமானம் தெ ல் இழந்தது, அதில் இருந்த ைர்த்தமாவன பாகிஸ்தான் இராணுைம் 

வகது தெய்து சிவையில் 3 நாட்கள் அவடத்தது. இைர் மூன்று நாட்களுக்கு பிைகு மார்ச் 1 ஆம் யததி 

விடுதவல தெய் ப்பட்டார். 

6. பள்ளிக் குழந்வதகளுக்கு 'யுைா விஜ னி காரி க்கிரம்' ததாடங்கப்பட்ட இந்தி  நிறுைனம் எது? 

[A] ISRO 
[B] CSIR 
[C] DRDO 
[D] BARC 
 இந்தி  விண்தைளி ஆராய்ச்சிக் கழகம் (ஐ.எஸ்.ஓ.ஓ.) 9 ைது ைகுப்பில் படிக்கும்படி பள்ளி 

மாணைர்களுக்கு "யுைா விஜ னி  காரி க்கிரம் (அல்லது இளம் அறிவி லாளர் திட்டம்)" 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 விண்தைளி விஞ்ஞானிகள் ஸ்யபஸ் ததாழில்நுட்ப விண்தைளி அறிவி ல் மற்றும் விண்தைளி 

ப ன்பாடுகள் பற்றி  அடிப்பவட அறிவை, விண்தைளி நடைடிக்வககள் பற்றி  ஆர்ைத்வத 

குழந்வதகளுக்கு தூண்டும்.  

 இந்த குழந்வதகளுக்கு யகாவட விடுமுவையின் யபாது, இரண்டு ைாரங்கள் கழித்து, ISRO "Catch 

them young" பயிற்சி திட்டத்வத நடத்துகிைது. இந்த முன்மு ற்சியின்யபாது, சிபிஎஸ்இ, ICSE. மற்றும் 

மாநில பாடத்திட்டங்கவள உள்ளடக்கி  ஒவ்தைாரு மாநில மற்றும் யூனி ன் பிரயதெத்திலிருந்து 

மூன்று மாணைர்கள் யதர்வு தெய் ப்படுைார்கள்.  

 இந்த யதர்வு கல்வி தெ ல்திைன் மற்றும் ொராத தெ ல்பாடுகவள அடிப்பவட ாகக் தகாண்டது. 

கிராமப்புைப் பகுதியிலுள்ள மாணைர்களுக்கு யதர்வு அளவுயகால்களில் சிைப்புத் திைன் 

ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

7. 2019 ஏவுகவண சிஸ்டம்ஸ் விருது தபற்ை இந்தி  அறிவி ல் அறிஞர்  ார்? 

[A] G Satheesh Reddy  
[B] Kailasavadivoo Sivan 
[C] Punit Goenka 
[D] S Somanath  
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 இந்தி  விண்தைளி அறிவி ல் விஞ்ஞானி மற்றும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி அவமப்பின் 

தவலைரான டாக்டர் ஜி. ெதீஷ் தரட்டி அதமரிக்க ஏயரானாடிக்ஸ் மற்றும் அஸ்ட்யரானாட்டிக்ஸ் (ஏஐஏஏ) 

நிறுைனம் மூலம் ஏவுகவண அவமப்புகள் 2019 விருது ைழங்கப்பட்டது.  

 இந்தி  ஏவுகவணத் திட்டத்தில் தனது தவலவமப் பாத்திரத்வத அங்கீகரிக்கும் ெத்ய ஷ் விருவத 

தைன்ை முதல் இந்தி ர் ஆைார். யரடி ன் ஏவுகவண சிஸ்டம்ஸ் முன்னாள் முதன்வம 

தபாறியி லாளரான யராண்தடல் யஜ. வில்ென் உடன் அைர் பங்வகப் பகிர்ந்து தகாள்ைார்.பாதுகாப்பு 

அவமச்ெருக்கு அறிவி ல் ஆயலாெகராக இருந்த டாக்டர் தரட்டி, இந்தி ாவில் யமம்பட்ட ஏவுகவண 

ததாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் ஸ்மார்ட் ைழிகாட்டல் ஆயுத ததாழில்நுட்பங்கவள ைடிைவமக்கிைார்.  

 திட்ட இ க்குனராக, அைர் இந்தி ாவின் முதல் 1,000 கியலா ைகுப்பு ைழிகாட்டுதல் குண்டு 

ைடிைவமப்பு மற்றும் யமம்பாட்டுக்கு ைழிைகுத்தது, இது துல்லி மான யைவலநிறுத்த திைன்கவள 

யமம்படுத்தியுள்ளது. 

 AIAA என்பது உலகின் மிகப் தபரி  மற்றும் புகழ்தபற்ை விண்தைளி ததாழில்நுட்ப ெமுதா மாகும். 

8. 2022 ஆசி  விவள ாட்டுகளில் பின்ைரும் எந்த விவள ாட்டு யெர்க்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] Cricket 
[B] Paragliding 
[C] Pencak Silat 
[D] Roller sports 
 ஆசி ா ஒலிம்பிக் கவுன்சில் (OCA) தபாது ெவப, ஆசி  விவள ாட்டுகள் 2022 பதிப்பு விவள ாட்டுத் 

திட்டத்தில் கிரிக்தகட்வட யெர்க்க முடிவு தெய்துள்ளது,  

 இது சீனாவில் ஹாங்காயைாவில் நவடதபை உள்ளது.  சீனாவில் 2022 ஆசி  விவள ாட்டுப் 

யபாட்டிகளில் 20 ஓைர் ைடிவில் கிரிக்தகட் யபாட்டி ததாடரும் ைாய்ப்பு உள்ளது. 

9. உலக ைனவிலங்கு தினத்தின் (WWD-2019) கருப்தபாருள் என்ன? 

[A] Listen to the young voices 
[B] Life Below Water: For people and planet 
[C] Big cats: predators under threat 
[D] The future of wildlife is in our hands 
 உலக ைனவிலங்கு தினம் (WWD) ஒவ்தைாரு ைருடமும் மார்ச் 3 ம் யததி பல அழகான மற்றும் பல்யைறு 

ைவக ான காட்டுத் விலங்கு மற்றும் தாைரங்கவள தகாண்டாடுைதற்காகவும்,  

 மக்களுக்கு பாதுகாப்பு ைழங்கும் பலன்களின் விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பதற்காகவும் 

அனுெரிக்கப்படுகிைது. 2019 கருப்தபாருள் "Life Below Water: For people and planet" நிவல ான 

ைளர்ச்சிக்கு கடல், கடல் மற்றும் கடல் ைளங்கவள காப்பாற்ை மற்றும் பராமரிக்கும் யநாக்கம் ஆகும். 
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10. யதயிவல ைாரி த்தின் தவலவம கம் எங்யக உள்ளது?  

[A] Dispur  
[B] Agartala 
[C] Guwahati 
[D] Kolkata 
 இந்தி  யதயிவல ைாரி ம் இந்தி ாவின் அரசு நிறுைனமாகும். இது இந்தி ாவின் யதயிவல 

ஏற்றுமதி, பயிர்ச் தெய்வக, பதப்படுத்துதல் மற்றும் உள்நாட்டு ைர்த்தகம் ஆகி ைற்வை 

யமம்படுத்துைதற்காக நிறுைப்பட்டது.  

 1953 ஆம் ஆண்டு தகால்கத்தாவை தவலவம கமாக தகாண்டு யதயிவல ெட்டத்தின் மூலம் இது 

நிறுைப்பட்டது. யதயிவல ைாரி ம் இந்தி ாவின் சில யதயிவல வி ாபாரிகள் 

ஏற்றுமதி ாளர்களுக்கு ொன்றிதழ் எண்கவள ைழங்குைது ைாரி த்தின் தபாறுப்பாகும்.  

 அண்வமயில், மத்தி  ைர்த்தக அவமச்ெகம் பி.யக. தபஸ்புைாவை யதயிவல ைாரி த்தின் 

தவலைராக மூன்று ஆண்டுகளாக பதவி அமர்த்தி து.  

 அொமில் உள்ள தபாகயஹாலா யதயிவல நிறுைனத்தின் உரிவம ாளரான தபஸ்புைா, அதன் முதல் 

ஐ.ஏ.எஸ் அல்லாத அதிகாரி ாக யதயிவல ைாரி த்தின் தவலைராக நி மிக்கப்பட்டார்.  

 பவழ  மின்னணு ஏலமிடுதல் முவைவ  சீரவமப்பதில் அைர் ஒரு கருவி ாக இருந்தார். 
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