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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1) டைன

ோசர்களின் 220 மில்லியன் வயதுடைய புட

யப்பட்ை எஞ்சியுள்ள ஒரு தளம் சமீபத்தில் எந்த

நோட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது? A site containing 220-million-year-old fossilized remains of dinosaurs
has recently discovered in which country?
[A] ஈரோன்
[B] அர்ஜென்டீ

ோ

[C] நியூசிலோந்து
[D] ஆஸ்தினரலியோ
 கிட்ைத்தட்ை னேற்கு அர்ஜென்டி

ோவில் ஒரு ைென் டைன

ோசர்களின் 220 மில்லியன் வயதுடைய

புடதக்கப்பட்ை எஞ்சியுள்ள ஒரு தளம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
கழகத்டத னசர்ந்த அர்ஜென்டி

ோ ஜதோல்லுயிரியலோளரோ

சோன் ஜுவோன் பல்கடலக்

ரிச்சோர்னைோ ேோர்டின்ஸ் கூற்றுப்படி

நடைமுடையில் எந்த சுவடும் இல்லோத கிட்ைத்தட்ை பத்து வித்தியோசேோ

வடககள் இருந்தது என்று

குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது.
 இந்த கண்டுபிடிப்பு இரட்டிப்பு முக்கியேோ
வடகயோ
இருந்த
ஊர்வ

து ஏஜ

dicynodonts, போலூட்டிகளின் முன்ன

னில் அவற்றில் குடைந்தது 7 அல்லது 8

ோர்கள். அடவ ஒரு கோடள அளவு ஜபரியதோக

. னேலும் அங்கு ஜபரிய முதடலகளின் மூதோடதயர்களோக இருக்கக்கூடிய Archosaurs,
வற்றில் எஞ்சியிருந்த

.

 இந்த கண்டுபிடிப்பு ஜசப்ைம்பர் 2018 ல் சோன் ஜுவோன் ேோகோணத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது,
ப்யூன

ோஸில் இருந்து சுேோர் ஏைத்தோழ 1,100 கி.மீ. ஜதோடலவில் னேற்கு பகுதியில் உள்ளது. இந்த

தளத்தில் ஒன்று முதல் இரண்டு மீட்ைர்கள் வடர விட்ைம் ேற்றும் அனத அளவு ஆழம் பற்றி முன்
விஞ்ஞோனிகள் ஆழேோ
ஜபரும் வைட்சியி
பலவீ

வைட்சிடயக் ஜகோண்டிருக்கும் ஒரு முன்

ோல், உயிரி

ங்கள் இைந்த

என்றும் ஊகித்த

ணி

ோள் குடிநீர்த் துடை என்றும்
ர். இதுனவ இப்பகுதியின்

ம்.

 அனத சேயம், அர்ஜென்டி

ோ ஆண்டுகளில் டிடரயசிக், ஜுரோசிக் ேற்றும் கிரட்னைசியஸ் கோலங்களின்

படிேங்கள் நிடைந்த ஆதோரேோக உள்ளது - ஜபரும்போலோ

உயிரி

ங்கள் வைக்கு அடரக்னகோளத்தில்

கோணப்பைவில்டல.
2) யோர் இந்தியோவின் புதிய உயர் ஆடணயரோக ஜதன் ஆப்பிரிக்கோவில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர்? [India's
new High Commissioner to South Africa]
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[A] அக்ஷய் ஜசன்
[B] ஜெய்தீப் சர்கோர்
[C] சுனேல் ஆெஸ் கோன்
[D] ேஞ்சுள் போர்கவோ

 ஜெய்தீப் சர்கோர் 1987 பிரிவு இந்திய ஜவளியுைவு னசடவ அதிகோரி இந்தியோவின் புதிய உயர்
ஆடணயரோக ஜதன் ஆப்பிரிக்கோவில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர்.
 இவர் தற்னபோது பூட்ைோனில் இந்திய தூதரோக பணியோற்றி வருகிைோர். கூடிய விடரவில் இந்த
பதவினயர்ப்டப னேற்ஜகோள்வோர் எ

எதிர்ப்போர்க்கப்படுகிைது.

 இவர் னைோக்கினயோ, சினயோல் ேற்றும் பங்களோனதஷ் ஆகிய இைங்களில் இந்திய கட்ைடளப்பணிகளில்
பணியோற்றியுள்ளோர். யூனியன் அரசோங்கமும் ஜலப

ோனின் அடுத்த தூதரோக சுனேல் அெஸ் கோன்

நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர்.
3) “கூனினி டவசகி” என்ை ெோலியன் வோலோ போக் கவிடத எழுதியவர் யோர்?
[A] கர்ட

ல் சிங்

[B] விர் சிங்
[C] நோ

க் சிங்

[D] நவ்தீப் சிங்
 அபுதோபியில்

100-வருை

பழடேயோ

ெோலியன்வோலோ

போக்

படுஜகோடல

பற்றிய

பஞ்சோபி

கவிடதகடள ஆங்கில ஜேோழிஜபயர்ப்பு ஜகோண்ை “கூனி டவசகி” என்ை புத்தகம் ஜவளியிைப்பட்ைது.
 பஞ்சோபி கவிடதயின் ஆங்கில ஜேோழிஜபயர்ப்பு ஜகோண்ை ஒரு புத்தகத்தின் ஜவளியீட்டை ஐக்கிய
அரபு அமீரகத்தின் இந்திய தூதர் நவ்தீப் சிங் சூரி போரோட்டியுள்ளோர். இந்த கவிடத திரு சூரியின்
தோத்தோ புரட்சிக்கவிஞர் ேற்றும் நோவலோசிரியர் நோ

க் சிங்கோல் எழுதப்பட்ைது. இவர் ஏப்ரல் 13, 1919 ல்

நிகழ்ந்த ெோலியன் வோலோ போக் நிகழ்வில் உயிர் பிடழத்தவர் ஆவோர். முதன்முதலில் இச்சம்பவத்டத
எழுதியவரும் ஆவோர்.
 இந்த துரதிஷ்ைேோ

நோளில், பிரிட்டிஷ் கோவலர்கள் அடேதியோக பிரிட்டிஷ் அரசோங்கத்தின் ரவுலத்

சட்ைத்திற்கு எதிரோக னபோரோட்ைம் ஜசய்தனபோது கூட்ைத்டத னநோக்கி சுட்ை

ர். இதில் ஆயிரத்திற்கும்

னேற்பட்ை உயிர் இழப்பு ஏற்பட்ைது.
 இந்த புத்தகம் அம்ரித்ஸரில் நைந்த ெோலியன் வோலோ போக் படுஜகோடலயின் 100வது ஆண்டு
நிட

வோக 2019 ஏப்ரல் 13 அன்று புது தில்லியில் ஜவளியிைப்பட்ைது
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பின்வருவ

4)

ஆடணயிட
[A] க

வற்றில் இந்தியோவில் உள்ள எந்த முதல் ஜபோதுத்துடை வங்கி RBI யின் EMV

நிடைனவற்றும் வண்ணம் உள்ளது?

ரோ வங்கி

[B] ஸ்னைட் னபங்க் ஆப் இந்தியோ
[C] பஞ்சோப் னநஷ

ல் னபங்க்

[D] னபங்க் ஆப் பனரோைோ
 ATM ஜநட்ஜவோர்க் ேற்றும் Aadhaar அங்கீகரிப்பு ேற்றும் ACI இன் சோர்பில் EMV (Europay,
MasterCard ேற்றும் விசோ) அட்டைகடள வழங்குவதற்கோ

ஜபரிய புதிய ஜசயல்போட்டை க

ரோ

வங்கி ஜவற்றிகரேோக அமுல்படுத்தியுள்ளது என்று சமீபத்திய உலகளோவிய ஜசலுத்துதல் ேற்றும்
வங்கி

தீர்வுகடள

உலகளோவிய

வழங்குநர்

ACI

உலகளோவிய

அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம், RBI ன் EMV ஆடணடய சந்திக்கும் க

நிறுவ

ம்

சமீபத்தில்

ரோ வங்கி இந்தியோவில் முதல்

ஜபோதுத்துடை வங்கியோக ேோறியுள்ளது.
 EMV ேோற்ைேோ

து இழந்த ேற்றும் திருைப்பட்ை கோர்டு னேோசடிகடள குடைப்படத னநோக்கேோகக்

ஜகோண்ைது ேற்றும் மிகவும் கடி

ேோ

கள்ள கோர்டு னேோசடிகடள குடைப்பது ஆகும். இந்திய ரிசர்வ்

வங்கி (RBI) டிசம்பர் 31, 2018 இறுதிக்குள் இது போரம்பரிய கோந்த நிை அட்டைக்கு பதிலோக ஒரு
உட்ஜபோதிக்கப்பட்ை சிப் பயன்படுத்தப்பை னவண்டும் எ
 ACI.யின் சில்லடை விற்பட
அடிப்படையிலோ

ஜகோடுப்ப

து ேற்றும் வலுவோ

கூறியுள்ளது.

வு உலகளோவிய ஜகோடுப்ப

ஜகோடுப்ப

வு (UP) கட்ைடேப்பின்

வு ஆற்ைலுக்கோக திைந்த னசடவ சோர்ந்த

கட்ைடேப்பில் கட்ைப்பட்டுள்ளது. இது முக்கிய கட்ைண ஜசயலோக்க 24 × 7 போதுகோப்போ

கட்ைண

திைன்கடள ஆதரிக்கிைது.
5) எந்த னததி, 2019 உலக கல்லீரல் தி

ேோக (WLD) சமீபத்தில் அனுசரிக்கப்பட்ைது?

[A] ஏப்ரல் 19
[B] ஏப்ரல் 18
[C] ஏப்ரல் 17
[D] ஏப்ரல் 16
 ஏப்ரல் 19 அன்று உலக கல்லீரல் தி
முக்கியேோ

(WLD) விழிப்புணர்வு ேற்றும் உைலுக்கு எவ்வளவு

து கல்லீரல் என்படத புரிந்து ஜகோள்ளுதல் ஜதோைர்போக ஒவ்ஜவோரு ஆண்டும்
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அனுசரிக்கப்படுகிைது. கல்லீரல் ஒரு சிக்கலோ

ேற்றும் உைலில் மிக ஜபரிய உறுப்புகளில் ஒன்ைோகும்

ேற்றும் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது.
 கல்லீரல் இல்லோேல் உயிர் பிடழக்க முடியோது. நீங்கள் உட்ஜகோள்ளும் அட

த்து உணவுகளிலும்

உங்கள் கல்லீரலின் வழியோக ஜசல்கிைது. கல்லீரல் நீங்கள் சோப்பிை உணவு ஜசரிேோ

ம் ஜசய்ய ஒரு

முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது. இந்த உறுப்பு ேோர்ஜபலும்புகளிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ை வயிற்றின் னேல்
வலதுபுைத்தில் உள்ளது.
 இது சுேோர் 100 கிரோம் எடை ேற்றும் 15 ஜசமீ நீளம் ஜகோண்டுள்ளது. உறுப்பு பல்னவறு புரதங்கள்,
இரத்தக் குழோய் கோரணிகள், ஜகோழுப்பு, ட்டரகிளிசடரடுகள் ேற்றும் கிடளனகோஜெஜ

ஸ்டஸப்

னபோன்ை பித்ஜதோகுப்பு ஆகியவற்றிற்கு ஏற்புடையதோக இருக்கிைது. ேருந்துகள், ஆல்கேோல் ேற்றும்
னநோய்த்தோக்கங்களின் கட்டுப்போடு ஆகியவற்றின் நச்சுத்தன்டேக்கும் இதுதோன் ஜபோறுப்போகும்.
6) 2020 ம் ஆண்டு G-20 உச்சிேோநோட்டை நைத்திய நோடு எது?
[A] ெப்போன்
[B] சவுதி அனரபியோ
[C] இந்தியோ
[D] ஸ்ரீ லங்கோ
 சவூதி அனரபியோ அதன் தடலநகரோ

ரியோத்தில் G20 உச்சிேோநோட்டின் 15 வது பதிப்டப நவம்பர் 21-22,

2020 இல் நைத்தப்பை உள்ளது. இது அரபு நோடு நைத்தும் முதல் G20 உச்சி ேோநோடு ஆகும்.
 உச்சிேோநோட்டின் நிகழ்ச்சி நிரல் ஆற்ைல், சுற்றுச்சூழல், கோலநிடல, டிஜிட்ைல் ஜபோருளோதோரம்,
வர்த்தகம், விவசோயம், சுகோதோரம், கல்வி ேற்றும் உடழப்பு உட்பை நிதி, ஜபோருளோதோர ேற்றும் சமூகப்
பிரச்சிட

கள் உள்ளைங்கும்.

 ஜெர்ேனி, அஜேரிக்கோ, அர்ஜென்டி
ஜதன்

ோ, ஆஸ்தினரலியோ, பினரசில், சீ

ோ, இந்னதோன

சியோ, பிரோன்ஸ்,

ோப்பிரிக்கோ, ஜதன் ஜகோரியோ, இந்தியோ, இங்கிலோந்து, இத்தோலி, ெப்போன், க

ைோ, ஜேக்சினகோ,

ரஷ்யோ, சவுதி அனரபியோ, துருக்கி, ஐனரோப்பிய ஒன்றிங்கடள உள்ளைக்கியது G-20.
7) 2019 உலக பத்திரிடக சுதந்திர அட்ைவடணயில் (WPFI) இந்தியோவின் தரேதிப்பு என்

?

[A] 138th
[B] 108th
[C] 140th
[D] 155th
Winmeen.com
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 2019 உலக பத்திரிடக சுதந்திரம் அட்ைவடணயில் (WPFI) 180 நோடுகளில் இந்தியோ இரண்டு இைங்கள்
குடைந்து 140 வது இைத்தில் உள்ளது. போரிசில் உள்ள ஒரு சர்வனதச அரசு சோரோ நிறுவ
Reporters Without Borders (RWB) நிருபர்களிைம் ஜவளியிட்ை அறிக்டக ஜவளியோ
 ஆளும்

போ.ெ.க

ஆதரவோளர்கள்

நைந்துஜகோண்டிருக்கும்

னலோக்சபோ

ஊைகவியலோளர்களுக்கு
னதர்தல்களில்

து.

எதிரோ

அதிகரித்துள்ளது

ேோ

தோக்குதல்கள்
என்று

அறிக்டக

குறிப்பிடுகிைது.
 இந்த அட்ைவடணயில் நோர்னவ முதலிைத்திலும் அடத ஜதோைர்ந்து பின்லோந்து, சுவீைன் ேற்றும்
ஜநதர்லோந்து உள்ளது. அதன் 2019 குறியீட்டில், RSF பத்திரிடகயோளர்கள் மீதோ

ஜவறுப்பு

வன்முடையோக சிடதந்து உலகம் முழுவதும் பயத்டத ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 இந்தியோடவப் ஜபோறுத்தவடர, ஹிந்துத்துவத்டத ஜதோந்தரவு ஜசய்யும் விஷயங்கடளப் பற்றி
னபசக்கூடிய

அல்லது

எழுதக்கூடிய

டதரியேோ

பத்திரிடகயோளர்களுக்கு

எதிரோக

சமூக

வடலதளங்கள் மீது நைத்தப்பட்ை ஒருங்கிடணந்த ஜவறுப்பு பிரச்சோரங்களின் ஒரு ஆபத்தோ
விகிதம் கண்ைறியப்பட்ைது. விேர்சகர்கள் தற்னபோடதய வடிவிலோ

னபச்சுவோர்த்டதகளில் 'னதசிய

எதிர்ப்பு' என்று முத்திடர குத்தப்படுகிைோர்கள்.
 உலஜகங்கிலும் உள்ள பத்திரிடகயோளர்கள் மீதோ

தோக்குதல்கடள ஆவணப்படுத்தும் ேற்றும்

எதிர்த்துப் னபோரோடும் ஒரு இலோப னநோக்கற்ை அடேப்புதோன் Reporters Without Borders (RWB).
8) வருணோ 2019 களப்பயிற்சி இந்தியோவிற்கும் எந்த நோட்டிற்கும் இடையில் நைக்கிைது?
[A] ேோலத்தீவுகள்
[B] ஜெர்ேனி
[C] பிரோன்ஸ்
[D] ஐக்கிய ரோஜ்யம்
 இந்தியோ ேற்றும் பிரோன்ஸ் ஆகியடவ இந்திய ஜபருங்கைலில் (IOR) தங்கள் மூனலோபோய
பங்கோளித்துவத்டத விரிவுபடுத்துவதற்கோ

ஒரு இலக்கு ஜகோண்ை னகோவோ கைற்கடரயிலும் கோர்வோர்

மீதும் புதிய கைற்படை பயிற்சி 'வருணோ 2019' நைத்த முற்பட்டுள்ள

.

 இந்த பயிற்சி 2019 ஆம் ஆண்டின் னே ேோத ஜதோைக்கத்தில் நைத்தப்படும். விேோ
ஜவடிகுண்டுக்கப்பல்,

நீர்மூழ்கி

கப்பல்

நடைஜபறும். இந்தியோ அதன் விேோ

Winmeen.com

ேற்றும்

தோங்கியோ

னபோரோளிகளின்

பங்கு

ம் தோங்கி,

ஆகியடவ

இங்கு

INS விக்ரேோதித்யோ அதனுைன் MiG-29K நிறுத்தி
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டவக்கும், பிஜரஞ்சு விேோ

ம் த

அதன் Rafale-M கைற்படை விேோ

து விேோ

ப் னபோக்குவரத்து நிறுவ

ேோ

FNS Charles de Gaulle

ங்கள் மூலம் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும்.

9) சர்வனதச கைற்படை ஆய்வு (IFR-2019) இல் பங்னகற்கும் இந்திய கைற்படைக் கப்பல் எது?
[A] INS விக்ரோந்த்
[B] INS ஜகோல்கத்தோ
[C] INS கனேோர்ைோ
[D] அட

த்தும்

 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 23 ஆம் னததி சீ

ோவின் கிங்ைோனவோவில் உள்ள PLA (கைற்படை) வின் 70

வது ஆண்டு விழோ ஜகோண்ைோட்ைத்தின் ஒரு பகுதியோக சர்வனதச கைற்படை ேதிப்பீட்டில் (IFR)
பங்னகற்கவிருந்த இரண்டு இந்திய கைற்படை னபோர் கப்பல்கள் - INS ஜகோல்கத்தோ ேற்றும் ைோங்கர் INS
சக்தி.
 கைற்படைக் கப்பல்கள், விேோ

ம் ேற்றும் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் ஆகியவற்றின் அணிவகுப்பு, ேற்றும்

நோடுகளுக்குல்லோ

நல்ஜலண்ணத்டத வளர்க்கவும், ஒத்துடழப்டப வலுப்படுத்தவும் ேற்றும்

அவர்களின் நிறுவ

திைட

ஜவளிப்படுத்தவும் ஜசய்கிைது.

 உலகளோவிய / சர்வனதச அரங்கில் கப்பல் வடிவடேப்பதும், கப்பல் கட்டுப்போட்டு திைன்கடள
வடிவடேப்பதும் ேற்றும் உள்நோட்டு கப்பல் படைகடள உலகின் கைற்படையி

ருக்கோ

ஒரு சிைந்த

தளேோக IFR வழங்குகிைது.
10) Royal Society பங்கோளரோக னதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்ை முதல் இந்திய ஜபண் விஞ்ஞோனி யோர்?
[A] னரோகினி னகோட்னபோனல
[B] ககன்தீப் கோங்
[C] அண்ணோ ேணி
[D] ரித்து கரிதோல்
 லண்ைன் ரோயல் ஜசோடசட்டி 2019 ல் அதன் கூட்டுைவு ஜதரிவு ஜசய்ய 51 சிைந்த விஞ்ஞோனிகடள
னதர்வு ஜசய்து பட்டியடல அறிவித்துள்ளது.
 இவர்களில் ைோக்ைர் ககந்தீப் கோங், தற்னபோது பரிதோபோத்தில் உள்ள சீரோ
ஜதோழில்நுட்ப நிறுவ

த்டத னசர்ந்தவர். இந்த சோதட

உைல்நல அறிவியல் ேற்றும்

யுைன், ைோக்ைர் கோங் ரோயல் ஜசோடஸட்டியின்

(FRS) பங்கோளரோக னதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்ை முதல் ஜபண் விஞ்ஞோனி ஆவோர்.
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 இந்தியோவில் உள்ள குழந்டதகளில் னநோய்த்தோக்கம், வளர்ச்சி ேற்றும் னநோய்த்தோக்கம் ஆகியவற்றின்
பரஸ்பர ஆய்வு ேற்றும் அவற்றின் ஜதோைர்ச்சிடயப் பற்றிக் கலந்துடரயோடும் அவரது இடை-ஒழுங்கு
ஆரோய்ச்சி மூலம் அவர் அறியப்படுகிைோர். அவர் னதசிய னரோைோ டவரஸ் ேற்றும் டைபோய்டு
கண்கோணிப்பு ஜநட்ஜவோர்க்குகள் ேற்றும் 1-3 னசோதட

தடுப்பூசிகடள பரினசோதித்து, இரண்டு WHO

முன் தகுதிவோய்ந்த தடுப்பூசிகடள ஆதரித்தோர்.
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