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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)  கீழ்கண்டவைகளில் எந்த மாநில அரசு “Notun Disha“ என்ற புதிய பயிற்சி முவறவய 
ஆசிரியர்களுக்கு கற்பிக்க நிறுவியது? 

[A] நாகலாந்து 

[B] திரிபுரா 

[C] அருணாச்சல பிரததசம் 

[D] மிதசாரம் 

 திரிபுரா மாநில அரசு “Notun Disha“ (புதிய பாவத) என்ற ஒரு மாத திட்டத்வத பள்ளி 
ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க நிறுைப்பட்டது. இதன் மூலம், முதல் கட்டமாக மாணை, 
மாணவியர்களின் ைளர்ச்சிவய வைவ்தைறு துவறகளில் மதிப்பீடு வசய்ய அந்த மாநிலத்தின் 800 
அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு  மடிக்கணினி ைழங்கப்பட்டது. 

 பயிற்சிக்கு 800 ஆசிரியர்கள் ததர்வு வசய்யப்பட்டு, ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ட அரசு சாரா நிறுைனங்கள், 

சமுதாயங்கள் அல்லது கல்வி நிறுைனங்கள் அைர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க தைண்டும். பிப்ரைரி 
2019 மாநில அரசானது மாணாக்கரின் கல்வி நிவலவய அறிய மூன்றாம் மற்றும் எட்டாம் ைகுப்பு 
மாணைர்களிவடதய ஒரு கணக்வகடுப்பு  நடத்தியது. 

 அந்த கணக்வகடுப்பானது 60% சதவீத ஐந்தாம் ைகுப்பு மாணைர்கள் (சராசரியாக 51,599) வபங்காலி 
வமாழி பாடப்புத்தகத்வத இரண்டாம் ைகுப்பிலிருந்தத படிக்க இயலா ைண்ணம் உள்ளனர் என்பது 
கண்டறியப்பட்டது. இது மட்டும் இல்லாது, 46% மாணைர்களுக்கு கழித்தல் வதரியவில்வல என்பதும்,  
81% மாணைர்களுக்கு ைகுத்தல்  வதரியவில்வல என்பதும் கண்டறியப்பட்டது. எனதை, “Notun 

Disha“ ன் முக்கிய குறிக்தகாள் மூன்றாம் ைகுப்பு முதல் எட்டாம் ைகுப்பு ைவர உள்ள எல்லா 
மாணைர்கவளயும் எல்லா பாடங்களிலும் திறவம மற்றும் தகுதி ைாய்ந்தைர்களாக மாற்றுைதத.  

2)  கீழ்கண்ட எந்த மாநிலத்தில் வைலாகண்டி மாைட்டம் அவமந்துள்ளது? 

[A] ஹிமாச்சல பிரததசம் 

[B] ஜார்கண்ட் 

[C] அஸ்ஸாம் 

[D] ஒடிஸா 
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 அரசின் நிதி வகாள்வக (Niti Aayog) படி சமீபத்தில் வடல்டா தரைரிவச அறிக்வக வைளியிடப்பட்டது. 
அதில் சண்டிகர் மாநிலத்திலுள்ள வகாந்ததகான் மாைட்டத்திற்கு  பிறகு அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் 
உள்ள வைலாகண்டி மாைட்டம் இந்தியாவின் மற்ற 112 பின்தங்கியுள்ள மாைட்டங்களில் முதல் 
இடத்வத வபற்றுள்ளது. 

 வைலாகண்டி மாைட்டம் மாவபரும் முயற்சிக்கு பிறகு நைம்பர் – டிசம்பர் 2018  மற்றும் ஜனைரி 2019 

ல் சிறந்த வசயலாற்றி 52 ஆைது இடத்திலிருந்து முதல் இடத்திற்கு ைந்துள்ளது. வைலாகண்டி 
பின்தங்கிய மாைட்டங்களில் தரைரிவசப்படி  முதல் இடத்வத வபற்றுள்ளதால் ரூ. 10 தகாடி நிதி 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

3)  கீழ்கண்டவைகளில் எந்த நகரம் சுத்தமான நகரம் என்று 2019 ஆம் ஆண்டு தூய்வம ஆய்வு 
அறிக்வகயில் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] இந்தூர் 

[B] வமசூர் 

[C] ராய்பூர் 

[D] அகமதாபாத் 

 மத்திய அரசாங்கத்தின் தூய்வம மதிப்பீடு திட்டத்தின் மூன்றாைது “தூய்வம ஆய்வு அறிக்வக” 2019 
ல் இந்தூர் தூய்வமயான நகரம் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இரண்டாைது மற்றும் மூன்றாைது இடங்கள் முவறதய சண்டிகர் மாநிலத்திலுள்ள அம்பிகாபூர் மற்றும் 
கர்நாடகாவில் உள்ள வமசூர் வசன்றது. 2019 ஆண்டின் தூய்வம ஆய்வு அறிக்வகயானது 
வடல்லியில் நவடவபற்ற விழாவில் ஜனாதிபதி ராம் நாத் தகாவிந்த் அைர்களால் வைளியிடப்பட்டது. 

 சிறந்த தரைரிவச வபற்ற நகரங்கள் ததசத்தந்வத மகாத்மா காந்தி அைர்களின் 
திருவுருைச்சிவலவய பரிசாக வபற்றனர். ஒவ்வைாரு ஆண்டும் இந்தியாவில் உள்ள வபரு மற்றும் 
சிறு நகரங்கள் அைற்றின் தூய்வம மற்றும் சுகாதார வசயல்களுக்காக “தூய்வம நகரம்” என்று 
சிறப்பிக்கப்படுகிறது. இச்வசயலானது இந்தியாவில் 2014 ல் நிறுவிய  தூய்வம இந்தியா திட்டத்தின் 
ஒரு பகுதியாகும். 

 மத்தியப் பிரததசத்தில் இந்தூர், தபாபால் மற்றும் உஜ்வஜயின் ஆகிய மூன்று நகரங்கள் உயரிய 
விருதுகவள வைன்றுள்ளன. தமலும் இது தபாபால் நகரத்திற்கு கிவடத்த மூன்றாைது வதாடர் 
வைற்றியாகும். தபாபால் 2019 ஆய்வுப்படி சிறந்த தூய்வம தவல நகரமாக ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
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உஜ்வஜயின் தூய்வமயான நடுத்தர நகரம் என்று 3 லட்சம் முதல் 1 மில்லியன் ைவககளில் 
ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மத்திய அரசாங்கத்தின் ஆய்வின் தபாது புது வடல்லி நகராட்சி “தூய்வம சிறு நகரம்” என்றும், 
உத்திரகாண்டின் கவுசார் “சிறந்த கங்வக நகரம்” என்றும் ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது. தூய்வமயான 
வபரிய நகரத்திற்கான விருது அைமதாபாத் வபற்றுள்ளது, தைகமாக ைளரும் வபரிய நகராக, 

ராய்ப்பூர் ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

4)  சமீபத்தில் வசய்திகளில் பிரபலமாக உள்ள BERESHEET விண்கலம் எந்த நாட்டினுவடயது? 

[A] அவமரிக்கா (United States) 

[B] சீனா 

[C] ஜப்பான் 

[D] இஸ்தரல் 

 முதல் SELFIE எடுத்து பூமிக்கு திருப்பி அனுப்பும் BERESHEET விண்கலத்வத இஸ்தரல் சந்திரனுக்கு 
அனுப்பியது. அந்த SELFIE புவகப்படத்தில் இவ்விண்கலத்தின் ஒரு பகுதியும் பின்புறத்தில் பூமியின் 
படமும் உள்ளைாறு அவமந்துள்ளது. இதன் கட்டுப்பாட்டு வமயம் இஸ்தரலின், தயகுட் (YEHUD) 
நகரில் சுமார் 37600 KM வதாவலவில் இருந்து வசயல்படும். 

 தமலும், 22 FEB 2019 இஸ்தரல் விண்வைளி வதாழில் நிறுைனங்கள் (Israel Aerospace Industries IAI) 
மற்றும் NGO SpaceIL இவணந்து BERESHEET விண்கலத்வத புதளாரிடாவில் உள்ள தகப் 
கானவைரலில் இருந்து சந்திரனுக்கு ஏைப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த விண்கலம் 585 கிதலா எவட வகாண்டது. இந்த விண்கலம் அவமரிக்க  தனியார் நிறுைனமான 
ELON MUSK உதவியுடன் பால்கன் 9 ராக்வகட் மூலம் விண்வைளிக்கும் ஏைப்பட்டுள்ளது. இதுதை 
இஸ்தரலின் சந்திரனுக்கு அனுப்பட்ட முதல் விண்கலம் ஆகும். இந்த விண்கலம் சந்திர காந்த 
புலத்தின் (Lunar Magnetic Field) மூலம் சந்திரனின் உருைாக்கத்வத அறிந்துக்வகாள்ள உதவுகிறது. 

 இதுைவர, ரஷ்யா, அவமரிக்கா மற்றும் சீனா நாடுகள் மட்டுதம சந்திரனுக்கு சுமார் 239,000  வமல்  
(384,000 KM) வதாவலவிற்கு விண்கலங்கவள அனுப்பியுள்ளது. இஸ்தரலிற்கு சந்திரனில் 
விண்கலத்வத நிவலநிறுத்துைதத முதல் குறிக்தகாள், ஆனாலும் இவ்விண்கலத்தினுள் அறிவியல் 
ஆய்வு கருவிகவள வைத்து சந்திர காந்த புலத்வத (Lunar Magnetic Field) அளப்பதன் மூலம் 
சந்திரனின் உருைாக்கத்வத அறிந்துக்வகாள்ள முற்ப்பட்டது. 
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 இதுமட்டுமல்லாது, வபபிள், குழந்வதகளின் ைவரபடங்கள், இஸ்தரலின் பாடல்கள், the recollections 

of a holocaust survivor மற்றும் இஸ்தரலின் வகாடி அடங்கிய சில வமன் தகாப்புகள் (Digital Files) 
வகாண்ட Time Capsule இதில் வகாண்டு வசல்லப்பட்டுள்ளது. 

5)  எந்த சர்ைததச அவமப்பு கிராமப்புற ைருைாய்கவள ஊக்குவிக்க ததசிய கிராமப்புற வபாருளாதார 
மாற்றத் திட்டத்திற்காக NATIONAL RURAL ECONOMIC TRANSFORMATION PROJECT (NRETP) 
இந்தியாவுடன் 250 மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள கடன் ஒப்பந்தத்தில் வகவயழுத்திட்டுள்ளது? 

[A] உலக ைங்கி 

[B] AIIB 
[C] ADB 
[D] IMF 
 இந்தியாவின் 13 மாநிலங்களில் உள்ள கிராமங்களின் ைருைாய்கவள ஊக்குவிக்க ததசிய கிராமப்புற 

வபாருளாதார மாற்றத் திட்டத்தில் (NRETP) 4 மார்ச் 2019 உலக ைங்கி மற்றும் இந்திய அரசாங்கம் 
சுமார் 250 மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள கடன் ஒப்பந்தத்தில் வகவயழுத்திட்டுள்ளது. 

 இத்திட்டமானது கிராமப்புறப் வபண்களின் பண்வண மற்றும் பண்வண சாரா வதாழில்கள் வசய்ய 
கடன் ைழங்கி ஊக்குவிக்கிறது. இந்த 250 மில்லியன் டாலர் கடனானது மறுசீரவமப்பு மற்றும் 
தமம்பாட்டுக்கான சர்ைததச ைங்கி (International Bank of Reconstruction and Development  IBRD) 

இடமிருந்து 5 ைருட சலுவக காலம் மற்றும் 20 ஆண்டுகள் முதிர்வு காலத்துடன் வபறப்பட்டுள்ளது. 
 ததசிய கிராமப்புற வபாருளாதார மாற்றத் திட்டத்தின் (NRETP) முக்கிய தநாக்கம் கிராமப்புறப் 

வபண்களின் சுயத்வதாழில் மற்றும் வபண்கள் தவலவமயிலான பண்வண மற்றும் பண்வண சாரா 
நிறுைனங்கள் நிறுவி, அைர்களின் வதாழிவல தமம்படுத்தி நிதி, சந்வத & ைணிகம் மற்றும் 
தைவலைாய்ப்பு ஆகியைற்வற அணுகிட உதவுகிறது. 

 இந்த ததசிய கிராமப்புற வபாருளாதார மாற்றத் திட்டமானது (NRETP) ஜூவல 2011 ல் உலக ைங்கியால் 
ைழங்கப்பட்ட 500 மில்லியன் டாலர் ததசிய கிராமப்புற ைாழ்ைாதார திட்டத்துடனான (National Rural 

Livelihoods Project NRLP) கூடுதல் நிதியாகும். 
 ததசிய கிராமப்புற ைாழ்ைாதார திட்டமானது (National Rural Livelihoods Project NRLP) இதுைவர 13 

மாநிலங்கள், 162 மாைட்டம் மற்றும் 575 வதாகுதிகளில் நிறுைப்பட்டு இதுைவர 8.8 மில்லியன் 
வபண்கள் கிரமப்புரங்களிலிருந்து அணிதிரட்டப்பட்டு 7.5 லட்ச சுய உதவிக் குழுக்களாக (Self – Help 

Groups SHGs) உருைாக்கப்பட்டுள்ளது. 
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6)  “Azaadi ke Diwane அருங்காட்சியகம்” கீழ்க்கண்ட எந்த நகரத்தில் புதிதாக துைங்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] பூதன 

[B] புது வடல்லி 

[C] அகமதாபாத் 

[D] ைாரனாசி 

 வதாழிற்சங்க அவமச்சர் Dr. மதகஷ் ஷர்மா “Azaadi ke Diwane” அருங்காட்சியகத்வத புது 
வடல்லியில் உள்ள வசங்தகாட்வட ைளாகத்தில் துைங்கிவைத்தார். இந்த அருங்காட்சியகமானது 
நாட்டின் சுதந்திர தபாராட்ட தபாராட்டத்தில் தங்கவள  அர்ப்பணித்த வீரர்களுக்காக இந்தியாவின் 
வதால்வபாருள் ஆய்வியல் துவறயால் (Archaeological Survey of India ASI) கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 இது நவீன, கவல, தகைல் மற்றும் கல்வி கண்காட்சி மற்றும் பல உணர்ச்சி வதாழில்நுட்பம் 
சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கவள வகாண்டு பார்வையாளர்கவள கைர்கிறது. “Azaadi ke Diwane 

அருங்காட்சியகம்” சமீபத்தில் இந்திய சுதந்திர தபாராட்ட தியாகிகளுக்காக  துைங்கப்பட்ட ஐந்தாைது 
அருங்காட்சியகம். மற்றவை சுபாஷ் சந்திர தபாஸ் மற்றும் INA அருங்காட்சியகம், 1857 ல் நிறுைப்பட்ட 
Yaad-e-Jallian அருங்காட்சியகம் (இந்தியாவின் முதல் சுதந்திர தபாராட்டம்) மற்றும் Drishyakala 

அருங்காட்சியகம் (இந்திய கவலகளின் அருங்காட்சியகம்) 

7)  தஷக் அஹ்மத் அல் ஃபாைத் அல்-சபா என்பைர் கீழ்கண்ட எந்த நாட்டில் ஆசிய ஒலிம்பிக் கழகத்தின் 
(Olympic Council of Asia OCA) புதிய தவலைராக ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டார்? 

[A] கிர்கிஸ்தான் 

[B] வலபனான் 

[C] கிழக்கு திதமார் 

[D] குவைத் 

 குவைத்தின் அரசியல் மற்றும் விவளயாட்டு நிர்ைாகி தஷக் அஹ்மத் அல் ஃபாைத் அல்-சபா சுவிஸ் 
விசாரவணயாளர்களால் தமாசடி ைழக்கில் 8 ைது முவறயாக சிக்கி இருந்தாலும் தற்தபாது ஆசிய 
ஒலிம்பிக் கழகத்தின் (Olympic Council of Asia OCA) புது தவலைராக ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

 தஷக் அஹ்மத் விவளயாட்டுகளில் ஒரு வபரிய சக்திைாய்ந்தைராக கருதப்பட்டு 2024 ைவர ஒரு புதிய 
ஐந்து ஆண்டு காலத்திற்கு ததர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளார். ஆசிய ஒலிம்பிக் கழகமானது  (Olympic 

Council of Asia OCA) 45 ததசிய ஒலிம்பிக் குழு உறுப்பினர்களுடன் ஆசிய விவளயாட்டுக்களின் 
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ஆளுவகக் குழுைாக உள்ளது. ஆசிய ஒலிம்பிக் கழகத்தின் (Olympic Council of Asia OCA) 
தவலவமயகம் குவைத்தில் அவமந்துள்ளது. 

8)  இந்தியாவின் புவியியல் ஆய்வுத்துவற (Geological Survey of India GSI) நாட்டில் எத்தவன GPS 
நிவலயங்கவள நிறுவியுள்ளது?  

[A] 24 
[B] 35 
[C] 22 
[D] 19 
 இந்தியாவின் புவியியல் ஆய்வுத்துவற (Geological Survey of India GSI) இந்தியாவில் வமாத்தம் 22 

GPS (Global Positioning System) நிவலயங்கவள அபாயகரமான பூகம்ப மண்டலங்கள் மற்றும் நில 
ைவரப்படம் சார்ந்த பணிகளுக்காக அவமத்துள்ளது. 

 இந்த 22 GPS நிவலயங்கள் – Geodetic (பூமியின் அளவீடு பற்றிய அறிவியல் மற்றும் புவியியல் 
வதாடர்பானது) வகால்கத்தா, திருைனந்தபுரம், வஜய்பூர், பூதன, தடராடூன், வசன்வன, ஜபல்பூர், 
புபதனஸ்ைர், பாட்னா, ராய்பூர், தபாபால், சண்டிகர், காந்திநகர், விசாகப்பட்டினம், அகர்தலா, 
இட்டானகர், மங்கன்,ஜம்மு, லக்தனா, நாக்பூர், ஷில்லாங் மற்றும் சிறு அந்தமான் ஆகிய இடங்களில் 
நிறுைப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த நிவலயங்கள் மிகுந்த பூகம்ப நிகழ்தகவுக்கான திரிபு மண்டலங்கவள ைவரயறுக்க, நில 
அதிர்வு இயக்கத்வத தீர்மானிக்க மற்றும் உயர் நிவல துல்லியத்தன்வமயுடன் கருப்வபாருள் 
ைவரபடங்கவள உருைாக்க ைழிைகுக்கிறது. 

 தமலும் புதிய 13 நிவலயங்கள் அய்சால், பரிதாபாத், உத்திரகாசி, பித்ததாகார்க், கூச் வபகார், சைார், ைட 
அந்தமான், மத்திய அந்தமான், வதற்கு அந்தமான், ராஞ்சி, மங்களூர், இம்பால் மற்றும் சித்ரதுர்கா 
ஆகிய இடங்களில் நிறுைப்படவுள்ளது. 

9)  யார் இந்தியாவின் ததசிய காப்பகங்களின் (National Archives of India NAI) வபாது இயக்குனராக 
தற்தபாது நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?  

[A] P V ரதமஷ் 

[B] கிர்ராஜ் பிரகாஷ்  
[C] ப்ரித்வி குமார் 

[D] மதகஷ் ஷர்மா 
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 P வைங்கட ரதமஷ் பாபு, 1985 ல் IAS அதிகாரி, இந்தியாவின் ததசிய காப்பகங்களின் (National 

Archives of India NAI) வபாது இயக்குனராக தற்தபாது நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்குமுன் இைர் 
கிராமப்புற மின்மாற்றி நிறுைனத்தின் CMD ஆக இருந்தைர். 

 இந்தியாவின் ததசிய காப்பகங்கள் (National Archives of India NAI) என்பது இந்திய அரசாங்கத்தின் 
(GOI) நடப்பு அல்லாத பதிவுகளின் ஒரு களஞ்சியமாக இருக்கிறது, தமலும் நிர்ைாகிகள் மற்றும் 
அறிஞர்கள் ததவைகள் பயன்படும் என்று நம்புகிறது. இதன் வசயல்பாடுகள் கலாச்சார 
அவமச்சகத்தின் கீழ் பண்பாட்டுத் துவறயுடன் இவணக்கப்பட்டுள்ளது. 

10)  கீழ்க்கண்டைற்றில் எந்த நாடு 2019 ஆசிய காண்டாமிருகங்களுக்காக புதுவடல்லி பிரகடனத்தில் 

“New Delhi Declaration on Asian Rhinos 2019” வகவயழுத்திட்டுள்ளது.? 

[A] மதலசியா  
[B] பூட்டான் 

[C] இந்ததாதனசியா 

[D] அவனத்தும் 

 2019 ஆசிய காண்டாமிருகங்களுக்காக புதிய வடல்லி பிரகடனத்தில் “New Delhi Declaration on 

Asian Rhinos 2019” சமீபத்தில் காண்டாமிருகங்கள் உள்ள ஐந்து நாடுகளான – இந்தியா, பூட்டான், 
தநபால், இந்ததாதனசியா மற்றும் மதலசியா விலங்கின பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு சம்பந்தமாக 
காண்டாமிருகங்கள் உள்ள ஆசிய நாடுகளுக்கான இரண்டாைது சந்திப்பு புது வடல்லியில் 
நவடவபற்றது. 

 ஒரு வகாம்புவடய காண்டாமிருகங்களின் எதிர்காலத்வத பாதுகாக்கவும், கூட்டு நடைடிக்வககவள 
மறுபரிசீலவன வசய்யவும், காப்பாற்றவும் ஒவ்வைாரு ஆண்டும் மறு ஆய்வு வசய்யவும் 
வகவயழுத்திட்டது. 

 இதில் காண்டாமிருகங்களின் உடல் பிரச்சிவனகள், தநாய்கள் மற்றும் அைற்றிற்கான தடுப்பு 
முவறகள், ைனவியல் தடயவியலுக்கு ஒத்துவழப்பு மற்றும் பலப்படுத்தி இந்தியா, தநபால்,பூட்டான் 
ஆகிய நாடுகளுக்கிவடதய பரஸ்பர ஒத்துவழப்பு ஏற்படுத்தி காண்டமிருகங்கவள காப்பாதத இந்த 
பிரகடனத்தில் உள்ள கருத்தாகும். 

 இந்த சந்திப்வப சுற்றுச்சூழல், காடுகள் மற்றும் காலநிவல மாற்ற அவமச்சகம் (Ministry of 

environment, forest and climate change MoEFCC) ஆசிய காண்டாமிருகங்கள் சிறப்பு குழு (IUCN 
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Asian Rhino Specialist Group) மற்றும் இயற்வகக்கான உலகளாவிய நிதி (World Wide Fund for Nature 

WWF)- இந்தியா மற்றும் Aaranyak இவணந்து ஏற்பாடு வசய்தது.   
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