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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.  சோன் ஜுவோன் பல்கடலக் 

கழகத்டத னசர்ந்த அர்ஜென்டி ோ ஜதோல்லுயிரியலோளரோ  ரிச்சோர்னைோ ேோர்டின்ஸ் கூற்றுப்படி 

நடைமுடையில் எந்த சுவடும் இல்லோத கிட்ைத்தட்ை பத்து வித்தியோசேோ  வடககள் இருந்தது என்று 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது.   

 இந்த கண்டுபிடிப்பு இரட்டிப்பு முக்கியேோ து ஏஜ னில் அவற்றில் குடைந்தது 7 அல்லது 8 

வடகயோ  dicynodonts, போலூட்டிகளின் முன்ன ோர்கள். அடவ ஒரு கோடள அளவு ஜபரியதோக 

இருந்த . னேலும் அங்கு  ஜபரிய முதடலகளின் மூதோடதயர்களோக இருக்கக்கூடிய Archosaurs, 

ஊர்வ 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 ணி 

விஞ்ஞோனிகள் ஆழேோ  வைட்சிடயக் ஜகோண்டிருக்கும் ஒரு முன் ோள் குடிநீர்த் துடை என்றும் 

ஜபரும் வைட்சியி ோல், உயிரி ங்கள் இைந்த  என்றும் ஊகித்த ர். இதுனவ இப்பகுதியின் 

பலவீ 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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4)    பின்வருவ வற்றில் இந்தியோவில் உள்ள எந்த முதல் ஜபோதுத்துடை வங்கி RBI யின் EMV 

ஆடணயிட  நிடைனவற்றும் வண்ணம் உள்ளது? 

[A] க 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 நிறுவ ம் சமீபத்தில் 

அறிவித்துள்ளது.  இதன் மூலம், RBI ன் EMV ஆடணடய சந்திக்கும் க 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  கூறியுள்ளது. 

 ACI.யின் சில்லடை விற்பட  ஜகோடுப்ப வு உலகளோவிய ஜகோடுப்ப வு (UP) கட்ைடேப்பின் 

அடிப்படையிலோ து ேற்றும் வலுவோ  ஜகோடுப்ப 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  (WLD) விழிப்புணர்வு ேற்றும் உைலுக்கு எவ்வளவு 

முக்கியேோ 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 ோ, ஆஸ்தினரலியோ, பினரசில், சீ ோ, இந்னதோன சியோ, பிரோன்ஸ், 

ஜதன் ோ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  
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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 து. 

 ஆளும் போ.ெ.க ஆதரவோளர்கள் ஊைகவியலோளர்களுக்கு எதிரோ  தோக்குதல்கள் 

நைந்துஜகோண்டிருக்கும் னலோக்சபோ னதர்தல்களில் அதிகரித்துள்ளது 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 ம் தோங்கி, 

ஜவடிகுண்டுக்கப்பல், நீர்மூழ்கி கப்பல் ேற்றும் னபோரோளிகளின் பங்கு ஆகியடவ இங்கு 

நடைஜபறும்.  இந்தியோ அதன் விேோ  தோங்கியோ  INS விக்ரேோதித்யோ அதனுைன் MiG-29K நிறுத்தி 
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டவக்கும், பிஜரஞ்சு விேோ ம் த து விேோ ப் னபோக்குவரத்து நிறுவ ேோ  FNS Charles de Gaulle 

அதன் Rafale-M கைற்படை விேோ 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  உைல்நல அறிவியல் ேற்றும் 

ஜதோழில்நுட்ப நிறுவ த்டத னசர்ந்தவர். இந்த சோதட 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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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)  2019 சந்த ோஷ் தகோப்பைபை வென்ற கோல்ைந்து அணி எது? 

[A] கர்நோடகோ 

[B] தகோெோ 

[C] ைஞ்சோப் 

[D] Services 

 கோல்ைந்து தைோட்டியில், ஏப்ரல் 21 அன்று லூதிைோனோவில் உள்ள குரு நோனக் அரங்கில் இறுதிப் 

தைோட்டியில் ைஞ்சோப் 1-Nil என்ற கணக்கில் த ோற்கடித்  ன் மூலம் 2019 ஆம் ஆண்டின் சந்த ோஷ் 

டிரோபிபை சர்வீசஸ் அணி வைற்றது.   

 மு ல் ைோதியில், இரு அணிகளும் தகோல்-குபறெோக இருந் ன.  இரண்டோெது ைோதியில், சர்வீசஸ் 

இறுதி விசில் ெபர ஒதர தகோபல அடித் து.  இந்  வெற்றி மூலம், ஒரு தைோட்டிபை இழக்கோமல் 

ஆட்டம் முடிெபடந் து. 

2) எந்  இந்திை ஆயு ப்ைபட, ஏவுகபண அழிப்ைோன் இம்ைோபல ஏவிைது?                 

[A] இந்திை இரோணுெம் 

[B] இந்திை விமோனப்ைபட 

[C] இந்திை கடற்ைபட 

[D] இந்திை கடதலோர ைோதுகோப்பு ைபட  

 இந்திை கடற்ைபட ஏப்ரல் 20 ம் த தி மும்பையில் உள்ள Mazagon Dock Shipbuilders இல் 

ெழிகோட்டிை ஏவுகபண அழிப்ைோனோன INS இம்ைோபல அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது.  

 இது 15B திட்டத்தின் ஒரு ைகுதிைோக கட்டப்ைட்ட மூன்றோெது மோநிலத்தின் கபலப்ைபடப்பு ஆகும், 

இந்  கப்ைல்கள் இரண்டு ெபகயில் வசைல்ைடக்கூடிை வெலிகோப்டர்கபள  ோங்கும் ெண்ணம் 

ெடிெபமக்கப்ைட்டுள்ளன.  INS இம்ைோல் 163 மீ நீளமும் அகலத்தில் 17.4 மீட்டர் நீளமும் வகோண்டது 

மற்றும் 7.300 டன் இடப்வைைர்ச்சி ஆகிைெற்பறக் வகோண்டுள்ளது, அபெ நோன்கு வநோடி 

விபசைோழிகளோல் அதிகமோன தெகத்தில் 30 முபனகளில் தெகத்ப  அபடகின்றன.  

 15B திட்டத்தின் கீழ் இந்திை கடற்ைபட ஏப்ரல் 2015 ல், மு ல் கப்ைல் 'INS விசோகோப்ைட்டினம்' ஒன்பற 

அறிமுகப்ைடுத்திைது, அத  தநரத்தில் இரண்டோெது கப்ைல் 'INS மர்மிதகோெோ' 2016 வசப்டம்ைரில் 

அறிமுகப்ைடுத்திைது. 
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3)  2019 உக்பரன் ஜனோதிைதி த ர் லில் வெற்றி வைற்றெர் ைோர்? 

[A] வைட்தரோ தைோதரோதேங்தகோ 

[B] தெோதலோடிமிர் தஜதலன்ச்கி 

[C] லிதைோநிட் க்ரவ்சுக் 

[D] விக்டர் யுஷ்வசன்தகோ 

 உக்தரனில், நபகச்சுபெைோளர் மற்றும் அரசிைலில் புதுமுகமோன Volodymyr Zelensky 2019 

ஜனோதிைதித் த ர் லில் மிகப்வைரிை வெற்றிபைப் வைற்றோர். 

 திரு வஜவலன்ஸ்கி ஒரு பநைோண்டி வ ோபலக்கோட்சி வ ோடரில் “மக்கள் தசெகன்” “Servant of the 

People” நடித்துள்ளோர், அதில் அெரது ைோத்திரம்  ற்வசைலோக உக்தரனிை ஜனோதிைதிைோகும். 

 இப்தைோது அெர் என்ன வசய்கிறோர் என்று வ ரியும் என்று நிரூபிக்க திரு Zelensky  அழுத் ம் 

இருக்கும். த ர் ல் பிரச்சோரம் முழுெதும், அெர் தீவிர தைட்டிகள் மற்றும் வகோள்பக ைற்றி 

கலந்துபரைோடல்கபள  விர்த் ோர் - மோறோக சமூக ஊடகங்களுக்கு ஒளிமைமோன வீடிதைோக்கபள 

இடுபகயிடுெ ற்கு விரும்பினோர். 

4)  கடற்ைபட  ளைதிகளின் மோநோடு - 2019 பின்ெரும் நகரங்களில் எங்கு நபடவைறும்? 

[A] புது வடல்லி 

[B] வகோச்சி 

[C] வகோல்கத் ோ 

[D] சிம்லோ 

 கடற்ைபட  ளைதிகளின் மோநோடு - 2019 ஏப்ரல் 23 மு ல் புது வடல்லியில் துெங்க 

திட்டமிடப்ைட்டுள்ளது.  

 மூன்று நோள் மோநோடு கடற்ைபட  ளைதிகளுக்கிபடயில் வ ோடர்புவகோள்ெ ற்கோக 

தசபெக்குள்ளோன உச்ச நிபலைோகும்.  கடற்ைபடத்  ளைதியின்  பலபமத்  ளைதி,  பலபம 

 ளைதிகளுடன், முந்ப ை ஆறு மோ ங்களில் தமற்வகோண்ட பிர ோன வசைற்ைோட்டு,  ளெோடங்கள், 

ையிற்சி மற்றும் நிர்ெோக நடெடிக்பககள் மற்றும் அடுத்  ஆறு மோ ங்களில் வ ோடர்ந்து 

தமற்வகோள்ளப்ைட தெண்டும் என்ற தகோரிக்பகபை ைரிசீலிக்க ஏற்ைோடு வசய்ைப்ைட்டது.   

 இந்  மோநோடு, நோட்டின் ைோதுகோப்பில் கூர்பமைோன கெனம் வசலுத்துெ ன் மூலம், புல்ெோமோ 

வ ோடர்புபடை நிகழ்வுகளின் பின்னணியில் அதிக முக்கிைத்துெம் வைறுகிறது. தமலும் கடற்ைபடத் 
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 ளத்தின் ெளர்ந்துெரும் செோல்கபளப் ைற்றி விெோதிப்ை ற்கோக உைர் கடற்ைபடத்  பலபம ஒரு 

மன்றத்ப  ெழங்கும்.  

 இந்  மோநோட்டில் மூத்  அரசோங்க அதிகோரிகதளோடு கடற்ைபட  ளைதிகளின் ஒருங்கிபணந்  

நிறுெனங்களுக்கு ஒரு  ளம் ஏற்ைடுத்  உள்ளது. 

5) சமீைத்தில் இறந்  அமர் ைோல், எந்  வமோழியின் ைழம்வைரும் நோட்டுப்புற ைோடகர்? 

[A] ஒடிைோ 

[B]  மிழ் 

[C] வைங்கோலி 

[D] உருது 

 ெங்கோள த சத்தின் புகழ்வைற்ற நோட்டுப்புற ைோடகர் அமர் ைோல் (97), ஏப்ரல் 20, 2019 அன்று 

வகோல்கத் ோவில் கோலமோனோர். 1922 ஆம் ஆண்டு தம மோ ம் 19 ஆம் த தி  ற்தைோது ைங்களோத ஷ் 

ைகுதியில் உள்ள அப்தைோப ை பிரிக்கப்ைடோ  ெங்கோளத்தில் பிரோமணோரிைோவில் பிறந் ோர் ைோல்.  

அம்மோ துர்கசுந் ரி ைோலிடம் இருந்து இெர் இபசக்கபலபை கற்றோர்.  

 பின்னர், அெர் அய்ைட் அலி கோன் மற்றும் மணி சக்ரதைோர்டி மற்றும் சுதரக் சக்ரதைோர்டி 

ஆகிதைோரிடமிருந்து ைோரம்ைரிை ைோடல்கபளக் கற்றுக் வகோண்டோர்.  1950 களின் முற்ைகுதியில் அகில 

இந்திை ெோவனோலியின் ஒரு நோட்டுப்புற ைோடகரோக அெர் த ோன்றினோர்.   

 சத்ைஜித் தரவின் "ஹிரோக் ரோஜோர் த தே" உட்ைட ைல ைடங்களில் ைோல்  னது குரலில் ைோடல்கள் 

ைோடினோர்.  அெர் ெங்கோள நோட்டுப்புற ைோடல்களில் ைல புத் கங்கபள எழுதியுள்ளோர் மற்றும் 

உலவகங்கிலும் ைல்தெறு கல்வி நிறுெனங்களிலிருந்து ைோரோட்டுகபளப் வைற்றோர். 

6)  சமீைத்தில் த சிை வசைற்பக நுண்ணறிவு மூதலோைோைம் 2031 ஐ எந்  நோடு ஏற்றுக்வகோண்டது? 

[Which country has recently adopted the National Artificial Intelligence Strategy 2031] 

[A] சவுதி அதரபிைோ 

[B] இந்திைோ 

[C] ஐக்கிை அரபு நோடுகள் 

[D] ஈரோன் 

 அபு ோபியில் உள்ள ஜனோதிைதி அரண்மபனயில் ஐக்கிை அரபு நோடுகள் (UAE) அபமச்சரபெ 

சமீைத்தில் புதிை த சிை வசைற்பக நுண்ணறிவு வியூகம் 2031 ஐ நிபறதெற்றியுள்ளது.  
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 2031 ஆம் ஆண்டில் வசைற்பக நுண்ணறிவில் ஒரு உலகளோவிை  பலெரோக UAE பெ 

நிபலநிறுத்துெத ோடு, நோட்டில் முக்கிை இடங்களில் வசைற்பக நுண்ணறிபெப் ைைன்ைடுத்துகின்ற 

ஒரு ஒருங்கிபணந்  அபமப்பை உருெோக்கவும் அ ன் தநோக்கங்கள் உள்ளன.  கல்வி, அரசு 

தசபெகள் மற்றும் சமூக நலன் தைோன்ற முக்கிை ைகுதிகளில் வசைற்பக நுண்ணறிபெப் 

ைைன்ைடுத்துெப  தநோக்கமோகக் வகோண்ட எட்டு குறிக்தகோள்கள் மற்றும் ைல முைற்சிகபள இந்  

மூதலோைோைத்தில் வகோண்டுள்ளது.  

 மூதலோைோைம் வசைல்ைடுத்து பல வசைற்பக நுண்ணறிவு மற்றும் டிஜிட்டல் 

ைரிெர்த் பனகளுக்கோன ைல உள்ளூர் மற்றும் கூட்டோட்சி நிறுெனங்களுடன் ஒருங்கிபணந்து 

எமிதரட்ஸ் கவுன்சில் தமற்ைோர்பெ வசய்கிறது.  

7)  2019 வைய்ஜிங் சர்ெத ச திபரப்ைட விழோவில் (BIFF) சிறந்  ஒளிப்ைதிெோளருக்கோன விருப  எந்  

இந்திை திபரப்ைடம் வென்றுள்ளது? Which Indian movie has won the best cinematography at 2019 

Beijing International Film Festival (BIFF)? 

[A] கைம்குலம் வகோச்சுன்னி - Kayamkulam Kochunni 

[B] ஒடிைன் - Odiyan 

[C] ைைனகம் - Bhayanakam 

[D] ஈடோ - Eeda 

 2019 வைய்ஜிங் சர்ெத ச திபரப்ைட விழோவில் (BIFF) சிறந்  திபரப்ைட ஒளிப்ைதிவு விருப  

வஜைரோஜ் இைக்கிை மபலைோள ைடம் ைைனகம் (ைைம்) வைற்றது. ஒளிப்ைதிவு நிக்கிள் எஸ் பிரவீண் 

அெர்களோல் வசய்ைப்ைட்டது.  

 இந் ப் ைடம் 65 ெது த சிை திபரப்ைட விருதுகளில் சிறந்  ஒளிப்ைதிவு விருப யும் 

வென்றது. இரண்டோம் உலகப் தைோரின் தைோது, தகரளோவின் குட்டநந்த் ைகுதியில் உள்ள ஒரு சிறிை 

கிரோமத்திற்கு மு ல் உலகப் தைோர் வீரர் ெருபக  ரும் கப  இந்  ைடத்தில் இடம்வைற்றுள்ளது.   

 தைோரில் ைங்குவைற்ற வீரர்களின் நல்ல மற்றும் வகட்ட வசய்திகபள அெர் குடும்ைத்துடன் ைகிர்ந்து 

வகோள்கிறோர். வஜைரோஜின் கூற்றுப்ைடி, தகரளத்திலிருந்து 600 வீரர்கள் இரண்டோம் உலகப் 

தைோரின்தைோது இறந் னர்.  

 இவ்விழோவில் சத்ைஜித் தரவின் ைத் ர் ைோஞ்சோலி, அபூர் சன்சோர், அைரோஜி ோ, the romantic comedy 

love per square foot, 2018 ன் இந்திை கோ ல் நபகச்சுபெ மற்றும் திரில்லர் இட்வடஃைக் உள்ளிட்ட 

ஐந்து இந்திை திபரப்ைடங்கள் திபரயிடப்ைட்டன. 
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8) ஏற்றுமதி பகத்வ ோழில் தமம்ைோட்டு கவுன்சிலின் (EPCH) புதிை  பலெரோக நிைமிக்கப்ைட்டெர் ைோர்? 

[Who has been appointed as a new Chairman of Export Promotion Council for Handicraft (EPCH)] 

[A] ரவீந் ர் குமோர் ைோசி 

[B] B.அஜித் குமோர் 

[C] நிமிேோ சஜைன் 

[D] ரோதஜஷ் ேர்மோ 

 பகவிபன வைோருட்கள் ஏற்றுமதி தமம்ைோட்டு கவுன்சில் (EPCH)  பலெர் ை விக்கு ரவீந் ர் குமோர் 

ைோசி நிைமிக்கப்ைட்டுள்ளோர்.  அெர் O.P.பிரகலோ ோ பெ வென்றோர்.  EPCH என்ைது இலோை தநோக்கமற்ற 

அபமப்ைோகும், இது பகவிபனப் வைோருட்களின் ஏற்றுமதிக்கு ஆ ரவு, ைோதுகோத் ல், ைரோமரித் ல் 

மற்றும் அதிகரிக்கும் தநோக்கத்துடன் உள்ளது. 

9)  20 ஆம் நூற்றோண்டின் உலகின் முக்கிை வ ோழில்துபற விைத்துக்களில் 1984 தைோைோல் விே ெோயுபெ 

ைட்டிைலிட்ட ஐ.நோ. நிறுெனம் எது? 

[A] ILO 

[B] WHO 

[C] FAO 

[D] ITU 

 சர்ெத ச வ ோழிலோளர் அபமப்பு (ILO) சமீைத்தில் '100 ஆண்டு அனுைெத்தில் தெபல - எதிர்கோல 

தெபலக்கு இ ைத்தில் ைோதுகோப்பு மற்றும் உடல்நலம்' என்ற  பலப்பில் அறிக்பக 

வெளியிட்டது.  அதில், 1984 தைோைோல் விே ெோயு சம்ைெம் ஆயிரக்கணக்கோன மக்கபளக் வகோன்றது, 

இது 20 ஆம் நூற்றோண்டின் (1919 க்குப் பின்னர்) உலகின் "வைரும் வ ோழில்துபற விைத்துக்களில்" 

ஒன்றோக உள்ளது.   

 1984 டிசம்ைரில் குபறந் து 30 டன் வமத்ப ல் ஐதசோபசதனட் ெோயு மத்திை யூனிைன் கோர்பைடு 

மூல னத்தில் யூனிைன் கோர்பைடு பூச்சிக்வகோல்லி ஆபலயில் இருந்து வெளியிடப்ைட்டது. இது 

600,000 க்கும் தமற்ைட்ட வ ோழிலோளர்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள மக்கபள ைோதித் து.  

 தைோைோல் விேெோயு தசோகத்ப த்  விர, தசோவிைத் யூனிைனில் 1986 வசர்தனோபில் அணுசக்தி 

ஆபல வெடித் து, 2011 ஃபுகுஷிமோ தைரழிவு, மற்றும் 2013 ல் ைங்களோத ஷின் டோக்கோ ரோணோ 

பிளோஸோ கட்டிடத்தின் சரிவு ஆகிைெற்றில் சுமோர் 1,132 தைர் வகோல்லப்ைட்டனர். 
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10)  2019 உலக புவி நோள் (WED) இன் கருப்வைோருள் என்ன? What is the theme of the 2019 World Earth 

Day(WED)? 

[A] உயிரினங்கபள ைோதுகோப்ைது - Protect our species 

[B] இைற்பக மற்றும் நீர் - Nature for Water 

[C] நல்ல நீர்நிபல, நல்ல தெபலெோய்ப்பு - Better Water, Better Jobs 

[D] நீர் மற்றும் ஆற்றல் - Water and Energy 

 சுற்றுச்சூழல் ைோதுகோப்புக்கோன ஆ ரபெ நிரூபிக்க ஏப்ரல் 22 அன்று உலக புவி நோள் (WED) 

ஒவ்வெோரு ஆண்டும் அனுசரிக்கப்ைடுகிறது.  இது கிரகத்ப  ைோதுகோப்ை ற்கும் அ ன் 

சுற்றுச்சூழபல ைோதுகோக்கும் த பெபை ெலியுறுத்தும் நோளோக கரு ப்ைடுகிறது.  

 1970 ஆம் ஆண்டில் வ ோடங்கப்ைட்ட நவீன சுற்றுச்சூழல் இைக்கத்தின் ஆண்டு நிபறபெ இந்  நோள் 

குறிக்கிறது. 2019 ஆண்டின் கருப்வைோருள் “உயிரனங்கபள ைோதுகோப்ைது' என்ை ோகும். இது 

உலவகங்கிலும் உள்ள உயிரினங்களின் விபரெோன அழிவுகளின் தமல் கெனம் வசலுத்துெப  

தநோக்கமோகக் வகோண்டுள்ளது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) மேற்கு வங்காள அரசாங்கத்தின் எந்தத் திட்டம் 2019 தகவல் சங்கத்தின் உலக உச்சிோநாட்டில் (WSIS) 

கட்டிட திறன் பிரிவில் விருது பெற்றிருக்கிறது? Which scheme of the West Bengal government has won 

the 2019 World Summit on the Information Society (WSIS) award in Capacity Building category? 

[A] Sabooj Sathi 

[B] Kanyashree 

[C] Utkarsh Bangla 

[D] அனைத்தும் 

 மேற்கு வங்காள அரசாங்கத்தின் “Utkarsh Bangla” திட்டோைது, ஐக்கிய நாடுகளின் 2019 தகவல் 

சங்கத்தின் உலக உச்சிோநாட்டின் (WSIS) பகௌரவ விருனத பவன்றுள்ளது.  திறனேயாை 

மவட்ொளர்களின் பதாழிற்துனறனய தயார் பசய்ய இந்த திட்டம் தயாராக உள்ளது.  

 உலபகங்கிலும் இருந்து 18 வனககளில் 1062 ெரிந்துனரப்புகளில், “Utkarsh Bangla” WSIS இன் 

ேதிப்புமிக்க விருனத No.1 கட்டிட திறன் பிரிவில் பவன்றது.   

 முன்ைதாக, 2017 ஆம் ஆண்டில், மேற்கு வங்காள அரசாங்கம், 'Kanyashree' திட்டத்திற்காை ேற்பறாரு 

ஐ.நா விருதினைப் பெற்றது, இது பெண்கள் ேத்தியில் கல்வி ஊக்குவிப்ெனத மநாக்கோகக் 

பகாண்ட இலக்காை நிெந்தனைகளுக்குட்ெட்ட ெண ெரிோற்ற திட்டோகும்.   

 WSIS ெரிசுகள் என்ெது, மேம்ொட்டு சார்ந்த உத்திகனள பசயல்ெடுத்துவதில் பவற்றிகரோை 

தனிநெர்கள், அரசாங்கங்கள் ேற்றும் தனியார் நிறுவைங்கள் ஆகியவற்னற ேதிப்பிடுவதற்கும், 

அங்கீகரிப்ெதற்கும் ஒரு மேம்ெட்ட முனறனய உருவாக்குவதற்காை ஒரு சர்வமதச மொட்டியாகும். 

2) அபுதாபி சர்வமதச புத்தக கண்காட்சியின் (ADIBF) 29 வது ெதிப்பில் எந்த நாடு "பகளரவ விருந்திைர்" 

ஆக ெரிந்துனரக்கப்ெட்டது?                 

[A] சவுதி அமரபியா 

[B] ஓேன் 

[C] இஸ்மரல் 

[D] இந்தியா 

 ஏப்ரல் 24 ம் மததி பதாடங்கும் அபுதாபி சர்வமதச புத்தக கண்காட்சியின் (ADIBF-2019) 29 வது ெதிப்பில் 

இந்தியா "பகௌரவ விருந்திைராக" ெரிந்துனரக்கப்ெட்டுள்ளது. இங்மக, பகௌரவ விருந்திைராக 
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இந்தியா மதர்வு பசய்யப்ெட்டது ஐக்கிய அரபு நாடுகள் ேற்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகளுக்கு 

இனடமயயாை தனலனே ேற்றும் ேக்களுக்கு இனடமயயாை வலுவாை உறவுகனள பிரதிெலிக்கிறது. 

இந்தியாவில் இருந்து சுோர் 30 பவளியீட்டு நிறுவைங்கள் இக்கண்காட்சியில் கலந்துக்பகாண்டை. 

 பவளியீட்டு பிரிவில் இருந்து மூன்று உறுப்பிைர்கனளக் பகாண்ட குழுவும் இந்த விழாவில் ெங்கு 

பெற்றது. ேகாத்ோ காந்தியின் வாழ்க்னக ேற்றும் மொராட்டம் ெற்றிய புத்தகங்கள் 150 வது பிறந்த 

நாள் பகாண்டாட்டத்தின் ஒரு ெகுதியாக காட்சிக்கு னவக்கப்ெட்டது. 

 ேகாத்ோ காந்தியின் மசகரிக்கப்ெட்ட ெனடப்புகள் 100 பதாகுதிகளில் சர்வமதச ொர்னவயாளர்கனள 

அனடய முயற்சிக்கும் வனகயில் பவளியீட்டு பிரிவு சிறப்புப் ெடக்காட்சினய வழங்கியது. கிழக்கு 

ேற்றும் வட ஆப்பிரிக்காவில் நனடபெறும் இந்த ஆண்டு விழாவாைது பவளியீட்டு துனறயில் ஒரு 

முக்கிய நிகழ்வு ஆகும். இந்த ோதம் 30 ஆம் மததி முடிவனடயும். 

3)  2019 ஆசிய ேல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் முதல் தங்கம் பவன்ற இந்திய வீரர் யார்? 

[A] ெர்வீன் ராைா 

[B] ெஜ்ராங் பூனியா 

[C] சத்ய்வர்ட்காடியன் 

[D] மயாமகஷ்வர் தத் 

 2019  சயான், சீைாவில் நனடபெற்ற ஆசிய ேல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் மொட்டியில் முதல் தங்கப் 

ெதக்கம் பவன்றதன் மூலம் உலகின் No.1 ெஜார்ரங் புனியா இந்தியானவ மீண்டும் ஒருமுனற 

பெருனேப்ெடுத்திைார்.  தைது ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் கிரீடத்னத மீட்ெதற்காக தங்கப் ெதக்கத்திற்காக 

10 புள்ளிகனள பூைா பெற்றார்.   

 அவர் கஜகஸ்தானின் சயாமதெக் ஒகமசாமவானவ 12-7 என்ற பசட் கணக்கில் ஆடி, 65kg 

ஆண்களுக்காை ஃப்ரீஸ்னடல் இறுதிப்மொட்டியில் பவன்றார்.  2017 ம் ஆண்டுக்கு பிறகு 

ெஜாராங்கின் இரண்டாவது தங்கப் ெதக்கம் இது. ேற்பறாரு இந்தியராை ெர்மவன் ராணா, 0-3 என்ற 

பசட் கணக்கில் 79 கிமலா பிரிவில் ஈரானின் ெஹ்ோன் முகம்ேது படமூனர மதாற்கடித்து பவள்ளிப் 

ெதக்கத்னத னகப்ெற்றிைார்.  97 கிமலா பிரிவில் சீைாவின் ஹபின்மகானவ 8-2 என்ற கணக்கில் 

சத்ய்வர்ட் காடியன் பவன்று பவண்கலம் பவன்றார். 

4)  எந்த மததி, ஐ.நா. ஆங்கில போழி திைோக அனுசரிக்கப்ெட்டது? [UN English Language Day] 

[A] ஏப்ரல் 22 
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[B] ஏப்ரல் 25 

[C] ஏப்ரல் 23 

[D] ஏப்ரல் 24 

 ஐ.நா. ஆங்கில போழி திைம் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 23 ஏப்ரல் அன்று ென்போழி ேற்றும் கலாச்சார 

ென்முகத்தன்னேனய பகாண்டாடுவமதாடு, அனேப்பு முழுவதிலும் அனைத்து ஆறு அதிகாரப்பூர்வ 

போழிகனளயும் சேோக ெயன்ெடுத்துவதற்கும் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது.   

 இனவ அரபு, சீை, ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, ரஷியன் ேற்றும் ஸ்ொனிஷ்.  ஆங்கில போழி என்ெதைால் 

வில்லியம் மேக்ஸ்பியரின் பிறந்த ேற்றும் இறந்த மததி ஆகிய இரண்டும் ேரபுவழியாகக் 

காணப்ெட்ட மததி என்ெதால் 23 ஏப்ரல் மதர்வு பசய்யப்ெட்டது. 

5)  மடாஹாவில் நடந்த 2019 ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் முதல் தங்கம் பவன்ற 

இந்திய வீரர் யார்? 

[A] ஹிோ தாஸ் 

[B] துதி சந்த் 

[C] மகாேதி ோரிமுத்து 

[D] கிருஷ்ணா பூனியா 

 2019 ம் ஆண்டு கத்தாரில் உள்ள மடாஹாவில் நனடபெற்ற ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் மொட்டியில், 

தமிழ்நாட்னட மசர்ந்த மகாேதி ோரிமுத்து, 800m பெண்களுக்காை ெந்தயத்தில் தங்கப்ெதக்கத்னத 

பவன்றார். மகாேதி 2 நிமிடம் 02.70 விைாடிகளில் அனர னேல் நிகழ்வில் தனிச்சிறப்பு பெற்று 

இந்தியாவுக்கு ஆச்சர்யம் தரும் வனகயில் தங்கத்னத பவன்று தந்தார். 

 பின்ைர், ஆசிய வினளயாட்டு சாம்பியன் தாஜின்டர் ொல் தூர் 2 வது தங்கப் ெதக்கத்னத 

இந்தியாவிற்கு ஆண்களுக்காை குண்டு எறிதல் மொட்டியில் பவன்றார். இப்மொட்டியில் சிறந்த வீரர் 

என்ற பெயரில் 20.22 மீட்டர் தூரத்னத எட்டிைார். மேலும் ஷிவ்ொல் சிங் 86.23 மீட்டர் தூரத்திற்கு ஈட்டி 

எறிந்து அவரது தனிப்ெட்ட சிறப்ெம்சத்னத பவளிப்ெடுத்தியதன் மூலம், பவள்ளி ெதக்கத்னத 

பவன்றார். 

 இந்த சாதனையின் மூலம் 83m தரநினலனய தாண்டியதால், பசப்டம்ெர் - அக்மடாெர் ோதங்களில் 

இமத இடத்தில் நனடபெற உள்ள உலக சாம்பியன்ஷிப் மொட்டிகளில் ஷிவ்ொல் வினளயாட 

மதர்வுபசய்யப்ெட்டுள்ளார்.  
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6)  எந்த விண்பவளி நிறுவைம் புதன் கிரகம் (Mercury) ஒரு பெரிய திட உள் மகார்னவ பகாண்டுள்ளது 

என்ெனத பவளிப்ெடுத்தியுள்ளது? Which space agency has revealed that Mercury has a massive solid 

inner core? 

[A] CNES 

[B] NASA 

[C] ISRO 

[D] JAXA 

 புதன் ேற்றும் பூமி உமலாகக் னேய ொகத்னத பகாண்டு இருப்ெதாக விஞ்ஞானிகள் நீண்ட காலோக 

அறியப்ெட்டிருக்கிறார்கள்.  பூமினயப் மொலமவ, பேர்குரியின் பவளிப்புறக் ெகுதியாைது திரவ 

உமலாகத்னத உருவாக்குகிறது, ஆைால் பேர்குரியின் உள்ளார்ந்த ெகுதி திடோைது என்று ேட்டுமே 

குறிப்புகள் உள்ளை.  

 இப்மொது, ஒரு புதிய ஆய்வில், Greenbelt, மேரிலாந்தில் உள்ள NASA இன் மகாடார்ட் விண்பவளி 

விோை னேயத்திலிருந்து விஞ்ஞானிகள் புதனின் உள் னேயம் உண்னேயில் திடோைதாகவும், அது 

பூமியின் உள் னேயத்தின் அளனவப் பொறுத்து கிட்டத்தட்ட அமத அளவுக்கு இருப்ெதாக சான்றுகள் 

உள்ளதாக கண்டறிந்துள்ளைர்.   

 கிரகத்தின் னேயப்ெகுதி எதைால் உருவாக்கப்ெட்டது என்ெனத ஆய்வு பசய்ய நாசாவின் MESSENGER 

(Mercury Surface, Space Environment, GEochemistry, and Ranging) (பேர்குரி மேற்ெரப்பு, 

விண்பவளி சுற்றுச்சூழல், GEochemistry, ேற்றும் வரம்பு) திட்டம் கிரகத்தின் சுழல் ேற்றும் ஈர்ப்பு 

வினசனய ொர்ப்ெதன் மூலம் அறியப்ெடும்.   

 பேர்குரியின் திடோை உள் ெகுதி கண்டுபிடிப்புகள் விஞ்ஞானிகள் அக்மகானள புரிந்து பகாள்ள 

உதவுவது ேட்டுேல்லாேல், சூரிய ேண்டலம் எவ்வாறு உருவாகியது ேற்றும் எப்ெடி ொனற கிரகங்கள் 

காலப்மொக்கில் ோறிை என்ெை ெற்றிய துப்புக்கனள வழங்குகின்றை.  இந்த ஆய்வாைது, 

Geophysical Research Letters ல் பவளியிடப்ெட்டுள்ளது.  

7)  உலகின் முதல் ேமலரியா தடுப்பூசி "RTS-S" க்காை சிறு மசாதனைகனள (Pilot Test) எந்த ஆப்பிரிக்க 

நாடு துவங்கியது? 

[A] காைா 

[B] ேலாவி 

[C] பகன்யா 

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


Current Affairs  25th April 2019 

 

Winmeen.com                                Page 5 of 7 

[D] ஜிம்ொமெ 

 ேலாவி அரசாங்கம் உலகின் முதல் ேமலரியா தடுப்பூசி – RTS-S (அல்லது Mosquirix) - 2 வயது 

வனரயாை குழந்னதகளுக்கு ெகுதி ொதுகாப்பு அளிக்க அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. ேற்ற இரண்டு 

ஆப்பிரிக்க நாடுகளாை - காைா ேற்றும் பகன்யா - வரும் வாரங்களில் தடுப்பூசி அறிமுகப்ெடுத்த 

உள்ளது. 

 இந்த நடவடிக்னக உலக சுகாதார அனேப்பின் (WHO) ஒரு ெகுதியாக உள்ளது, இது ேமலரியாவின் 

ஆெத்து அதிகோக இருக்கும் ேற்றும் பிற குழந்னத ெருவ தடுப்பூசிகளுடன் முந்னதய பவற்றினயக் 

பகாண்ட மூன்று நாடுகளில் னெலட் திட்டம் பசயல்ெடுத்த முற்ெட்டுள்ளது.  மூன்று நாடுகளில் 

ஆண்டு ஒன்றுக்கு 360,000 குழந்னதகனள அனடய இலக்கு பகாண்டுள்ளது. 

 பிரிட்டிஷ் ேருந்து தயாரிப்ொளர் GlaxoSmithKline (GSK) ேற்றும் PATH ேமலரியா தடுப்பூசி 

முனையத்துடன் இனணந்து தடுப்பூசி உருவாக்கப்ெட்டது. உலக சுகாதார அனேப்பின் கூற்றுப்ெடி 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் உலபகங்கிலும் சுோர் 435,000 மெர் ேமலரியாவால் இறந்துள்ளைர், அவர்களில் 

பெரும்ொலாமைார் குழந்னதகள். இந்த இறப்புகளில் பெரும்ொலாைனவ ஆப்பிரிக்காவில் உள்ளை, 

ஒவ்பவாரு வருடமும் 250,000-க்கும் மேற்ெட்ட குழந்னதகள் இந்த மநாயிைால் இறக்கிறார்கள். 

8)  காப்புரினே ேற்றும் வர்த்தகேயோக்கலுக்காை சிறந்த தனிநெரின் பிரிவில் 2019 க்காை மதசிய 

அறிவுசார் பசாத்துரினே பெற்றவர் யார்? Who has been conferred with the National Intellectual 

Property Award for 2019 in the category of Top Individual for Patents and Commercialization? 

[A] மஜாமி மஜாஸ் 

[B] பென்னி அந்மதானி 

[C] P.J.குஞ்சச்சன் 

[D] பேரிைா பென்னி 

 பகாச்சி சார்ந்த அர்ஜுைா மநச்சுரல் லிமிபடட் இனண நிறுவைர் டாக்டர். பென்னி அந்மதானி, 2019 

ஆம் ஆண்டிற்காை மதசிய அறிவுசார் பசாத்துரினே பெற்றவர் எை காப்புரினே ேற்றும் 

வர்த்தகேயோக்கலுக்காை சிறந்த தனிநெரின் பிரிவில் வழங்கப்ெட்டுள்ளது.   

 மதசிய IP விருதுடன் மசர்த்து, இந்திய அறிவுசார் பசாத்து அலுவலகம் ேற்றும் உலக அறிவுசார் 

பசாத்து நிறுவைம் (WIPO) ஆகியனவ இனணந்து 'கண்டுபிடிப்ொளர்களுக்காை WIPO ெதக்கம்' 

அந்மதானிக்கு வழங்கியுள்ளை.   
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 ஒவ்பவாரு ஆண்டும் உலக IP. திைத்தின் மொது காப்புரினே, வடிவனேப்பு, வர்த்தக முத்தினரகள் 

ேற்றும் புவியியல் குறிப்புகள் ஆகியவற்றில் சிறந்த அறிவாளிகளாை நிறுவைர்கள், நிறுவைங்கள் 

ேற்றும் நிறுவைங்களுக்கு மதசிய அறிவுசார் பசாத்துரினே (IP) விருதுகள் வழங்கப்ெடும்.   

 ஆண்டனி, உலகின் முன்ைணி காப்புரினே ேஞ்சள் சாறு உருவாக்கம் "BCM-95" இன் 

கண்டுபிடிப்ொளராகவும், 80 க்கும் மேற்ெட்ட சர்வமதச காப்புரினேகள் அவர் பெற்றுள்ளார். 

9)  எந்த நாளில், 2019 மதசிய ெஞ்சாயத்து ராஜ் திைம் (NPRD) இந்தியாவில் பகாண்டாடப்ெடுகிறது? 

[A] ஏப்ரல் 25 

[B] ஏப்ரல் 26 

[C] ஏப்ரல் 24 

[D] ஏப்ரல் 22 

 மதசிய ெஞ்சாயத்து ராஜ் திைம் (NPRD) ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 24 அன்று இந்தியாவின் 

ெஞ்சாயத்து ராஜ் அனேச்சகத்தால் பகாண்டாடப்ெடுகிறது.  இது மதசிய உள்ளூர் சுயநிர்வாக நாள் 

என்றும் அனழக்கப்ெடுகிறது.  இந்த நாளில், 1993 ஆம் ஆண்டில், 73 வது அரசியலனேப்புச் சட்ட 

திருத்த சட்டம் 1992 ல் அேலுக்கு வந்தது, அது ெஞ்சாயத்து ராஜ் கிராேங்கள், இனடநினல ேற்றும் 

ோவட்ட அளவிலாை ெஞ்சாயத்துகள் மூலம் நனடமுனறப்ெடுத்தியது. 

10)  2019 ஆம் ஆண்டின் புற்றுமநாய் முன்பைச்சரிக்னக (Index of Cancer Preparedness ICP) குறியீட்டில் 

இந்தியாவின் தரநினல என்ை? 

[A] 19th 

[B] 20th 

[C] 15th 

[D] 13th 

 பொருளியல் புலைாய்வு பிரிவு The Economist Intelligence Unit (EIU) 2019 ஆம் ஆண்டின் 

புற்றுமநாய் முன்பைச்சரிக்னக (ICP) ெட்டியனல பவளியிட்டது. ஒட்டுபோத்த தரவரினசயில் இந்தியா 

28 நாடுகளில் 64.9 ேதிப்பெண் பெற்று 19 வது இடத்தில் உள்ளது.  ஆஸ்திமரலியா ெட்டியலில் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. அனத பதாடர்ந்து பநதர்லாந்து ேற்றும் பஜர்ேனி உள்ளது.  
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 மூன்று ெரந்த களங்கள் மூலோக புற்றுமநாய் முன்பைச்சரிக்னக உள்ள பிரச்சனைகனள ICP 

ஆராய்கிறது: பகாள்னக ேற்றும் திட்டமிடல்;  ெராேரிப்பு விநிமயாகம்;  ேற்றும் சுகாதார அனேப்புகள் 

ேற்றும் ஆட்சி.  

 EIU தயாரித்த "உலகளாவிய பதாற்றுமநாய்க்காை மதசிய தயார்நினல: உலகம் முழுவதும் புற்றுமநாய் 

தயார்நினல" என்ற தனலப்பில் பவளியிடப்ெட்ட அறிக்னகயின் ஒரு ெகுதியாக இது 

பவளியிடப்ெட்டது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) சில நேரங்களில் செய்திகளில் காணப்படும் ேம்பிக்ககயூட்டும் ஆய்வு திட்டம் (Hope Probe Project), 

பின்வரும் ோடுகளில் எதனுடன் சதாடர்புகடயது? 

[A] பாகிஸ்தான் 

[B] இஸ்நரல் 

[C] இந்தியா 

[D] ஐக்கிய அரபு ோடுகள் 

 ஐக்கிய அரபு ோடுகளின் விண்சவளி நிறுவனம் மற்றும் சமாஹம்மத் பின் ரஷிட் விண்சவளி 

கமயம் (MBRSC) ஆகியகவ ெமீபத்தில் Hope Probe திட்டத்தின் 85% முடிந்தது என 

அறிவித்திருக்கின்றன.  Hope Probe திட்டமானது செவ்வாய்க்கு செயற்ககக்நகாகை அனுப்பும் 

ஐக்கிய அரபு ோடுகளின் லட்சியமான கனவு திட்டம் ஆகும்.   

 ஜூகல 2020 ஆம் ஆண்டில் Hope Probe அறிமுகப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. ஏவுககணகய 

சவற்றிகரமாக ஏவுவதன் மூலம், ஐக்கிய அரபு ோடுகள் செவ்வாய்க்கு செயற்ககக்நகாள் அனுப்பும் 

கனகவ நிகனவாக்கும் முதல் அரபு மற்றும் இஸ்லாமிய ோடு ஆகும்.  Hope Probe திட்டமானது 

செவ்வாய் கிரக ஆய்வு நிகழ்ச்சி பகுப்பாய்வுக் குழு (MEPAG), செவ்வாய் கிரக ஆய்வுக்காக 

உகைக்கும் உலகைாவிய அறிவியல் ெமூகம் மற்றும் ெர்வநதெ நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிகணந்து 

மிகச்சிறந்த ஆய்வு முடிவுககை சபற உருவாக்கப்பட்டது. 

 எமிநரட்ஸ் மார்ஸ் மிஷன் நோக்கங்கள் விண்சவளி மற்றும் சுற்றியுள்ை கிரகங்கள் பற்றி ஆராய 

உலகைாவிய முயற்சிககை நெர்க்க நவண்டும் என்பதாகும்.  முதல் முகறயாக, ஒரு செவ்வாய் ஆய்வு 

திட்டத்தின் மூலம் செவ்வாய் வளிமண்டலத்தின் (Martian Atmosphere) உலகைாவிய படத்கத எடுக்க 

முடிந்தது.  

 வளிமண்டலத்தின் முழுகமயான ஒருங்கிகணந்த படத்கத  ோள் முழுவதுமாக மற்றும் நீண்ட 

காலத்திற்கு எடுப்பது, கிரகத்தின் வளிமண்டலத்தின் சவவ்நவறு காலங்களில் உள்ை ஒரு சிறந்த 

புரிதகல உருவாக்க இது உதவும். 

2)  பின்வரும் எந்த தகவல் சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் இந்திய அஞ்ெல் நெகவ நிறுவனங்களில் அஞ்ெல் 

விநிநயாக அகமப்கப மாற்றுவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் ககசயாப்பமிட்டது? 

[A] TCS 
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[B] Wipro 

[C] Infosys 

[D] HCL 

 இந்தியாவின் மிகப் சபரிய தகவல் சதாழில்நுட்ப நிறுவனம், டாடா கன்ெல்டன்சி ெர்வீெஸ் (TCS) ோடு 

முழுவதும் 1.5 இலட்ெம் தபால் அலுவலகங்களின் சேட்சவார்க்கக ேவீனமயமாக்க தபால் 

துகறயுடன் (DoP) கூட்டு நெர்ந்துள்ைது. 

 பல வருட டிஜிட்டல் முக்கிய நிரல்கள் தபால்துகறகய பல நெகவ டிஜிட்டல் கமயமாக மாற்றும், 

அஞ்ெல் மற்றும் சதாகுப்புகள் வைங்குவகத ேவீனமயமாக்கும், வாடிக்ககயாைர் அனுபவத்கத 

நமம்படுத்துதல் மற்றும் புதிய வருவாகய உருவாக்க புதுகமயான நெகவககை 

அறிமுகப்படுத்துதல்.  இந்த மாற்றத்தின் முக்கிய பகுதி வடிவகமக்கப்பட்ட மற்றும் 

செயல்படுத்தப்பட்ட முக்கிய நிரல்கள் ஒருங்கிகணப்பு (சிஎஸ்ஐ) திட்டம் TCS ஆல் 

வடிவகமக்கப்பட்டது ஆகும். 

 மின்னஞ்ெல் செயல்பாடுகள், நிதி மற்றும் கணக்கியல், மற்றும் HR செயல்பாடுகள் ஆகியவற்கற 

வைங்குகின்ற ஒருங்கிகணந்த ERP (Enterprise Resource Planning) தீர்வுககை இது உள்ைடக்கியது. 

இது தவிர, 1.5 லட்ெத்திற்கும் அதிகமான தபால் அலுவலகங்ககை இகணப்பதன் மூலம் ePostal 

சேட்சவார்க்கக உலக அைவில் விநிநயாகிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ைது. 

 இந்த ஒருங்கிகணந்த தீர்வு துகறகளின் மகத்தான அைவிற்கும் எதிர்கால நதகவகளுக்கும் பூர்த்தி 

செய்ய கட்டகமக்கப்பட்டுள்ைது. இது 500,000 க்கும் அதிகமான ஊழியர்கள், 40,000 க்கும் நமற்பட்ட 

வாடிக்ககயாைர்களுக்கான நெகவகளுக்கும், மற்றும் HR நதகவகளுக்கான 

செயல்முகறகளுக்கும் மற்றும் ஒரு ோகைக்கு 3 மில்லியன் தபால் பரிவர்த்தகனககை ஆதரிக்க 

வல்லது. 

3)  ஈரான் மற்றும் எந்த ோடு ஒரு கூட்டு எல்கல எதிர்விகன பகட (JBRF) அகமக்க 

தீர்மானித்திருக்கின்றன? 

[A] இந்தியா 

[B] பாகிஸ்தான் 

[C] ரஷ்யா 

[D] துர்க்நமனிஸ்தான் 
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 ஈரான் மற்றும் பாகிஸ்தான் தங்கள் எல்கலப்புறத்தில் ஒரு கூட்டு எல்கல எதிர்விகன பகட (JBRF) 

அகமத்து தங்களுக்கு முன் உள்ை ராணுவ பகடகளின் பல ஆபத்தான தாக்குதல்ககைத் 

எதிர்சகாள்ை தீர்மானித்துள்ைன.   

 இந்த அறிவிப்பு ெமீப மாதங்களில் இரு ோடுகளுக்கும் இகடநய உள்ை பதட்டங்கள், 

ஒருவருக்சகாருவர் நபாதுமான அைவு வீரர்ககை எல்கலயில் நிறுவப்படவில்கல என்று குற்றம் 

ொட்டியுள்ைன. 

 ஈரான்-பாக்கிஸ்தான் எல்கலயானது, சதன்கிைக்கு ஈரானிய மாகாணமான சிஸ்டான்-

பலூச்சிஸ்தானின் ஈரானிய மாகாணம் ஈரானிய பாதுகாப்புப் பகடகளின் மீது அடிக்கடி 

தாக்குதல்ககை ேடத்தி வருகிறது. 

4)  ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றில் ஒத்துகைப்பதற்காக CSIR உடன் எந்த சதாழிற்ெங்க 

அகமச்ெரகவ ஒப்பந்தம் செய்துள்ைது? 

[A] தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அகமச்ெகம்  

[B] மகளிர் மற்றும் குைந்கதகள் நமம்பாட்டு அகமச்ெகம் 

[C] ஆயுஷ் அகமச்ெகம் 

[D] மனித வை நமம்பாட்டு அகமச்ெகம் 

 ஆயுஷ் அகமச்சு அண்கமயில் அறிவியல் மற்றும் சதாழில்துகற ஆராய்ச்சி கவுன்சில் 

(சி.எஸ்.ஆர்.ஐ.-நியூ சடல்லி) உடன் ேவீன சதாழில்நுட்ப அறிவியலுடன் ஒருங்கிகணந்த மருத்துவ 

முகறகளில் ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றில் ஒத்துகைப்பு வைங்க ஒரு புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் ககசயழுத்திட்டுள்ைது.   

 இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் கீழ், இரு அகமப்புகளும் கூட்டு முயற்சியில் ஈடுபட்டு 

பின்வருவனவற்கற அகடய உள்ைன: அடிப்பகட ஆராய்ச்சி மற்றும் வைர்ச்சி;  AYUSH குறிப்பிட்ட 

கண்டறியும் கருவிகள்; நுண்ணுயிர், மரபணு சவளிப்பாடு மற்றும் பிரகிருதி இகணத்தல்; பல 

தரநிகல மூலிகக சூத்திரங்கள், அவற்றின் தரநிகலப்படுத்தல் உட்பட; பாரம்பரிய இந்திய மருத்துவ 

அகமப்புகள் (ISM) உடன் ஒருங்கிகணக்க ேவீன விஞ்ஞான முகறகள் ஆய்வு செய்தல்; நோய் 

அறிகுறிககை இகணத்தல், மற்றும் பல. 

5)  எந்த வான்சவளிக் கண்காணிப்பு விண்சவளியில் பிரபஞ்ெத்தின் முதல் மூலக்கூகற 

கண்டுபிடித்தது? Which airborne observatory has detected the Universe’s first molecule in space? 
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[A] Galileo Airborne Observatory 

[B] Kuiper Airborne Observatory 

[C] Big Bear Lake Solar Observatory 

[D] Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy 

 ஆராய்ச்சியாைர்கள் இறுதியாக விண்சவளியில் ேமது பிரபஞ்ெத்தில் மிக பைகமயான வகக 

மூலக்கூகற முதன்முகறயாக கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் NASA’s Stratospheric 

Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) ஐ பயன்படுத்தி, புவியிலிருந்து சுமார் 3,000 ஒளி 

ஆண்டுகள் சதாகலவில் உள்ை ஒரு கிரக சேபுலா NGC 7027 இல் ஹீலியம் கஹட்கரடு 

கண்டறியப்பட்டது. 

 ஹீலியம் கஹட்கரட் அயன் (HeH+) ஆனது 14 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், இைம் 

பிரபஞ்ெத்தின் வீழ்ச்சியுற்ற சவப்பநிகல பிக் நபங்கில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒளி மூலக்கூறுககை 

மீண்டும் இகணக்கும்நபாது உருவாக்கப்பட்ட முதல் மூலக்கூறாகும். அந்த நேரத்தில், 

அயனியாக்கப்பட்ட கஹட்ரஜன் மற்றும் ேடுநிகல ஹீலியம் அணுக்கள் இகணந்து விகனயாற்றி 

(HeH+) உருவானது. 

 ஆரம்ப உலக வரலாற்றில் அதன் முக்கியத்துவம் இருந்த நபாதிலும், HeH+ இதுவகர 

விண்சவளியில் உள்ை வாயு மற்றும் தூசி நமகம் - வானியற்பியல் சேபுலா கண்டுபிடிப்பு தப்பியது. 

எனநவ, இந்த சிறப்பு மூலக்கூறின் கண்டுபிடிப்பானது ஒரு ஒரு நீண்ட நதடலுக்கு பிறகு 

மகிழ்ச்சியான முடிவுக்கு வந்தது. ஆரம்பகால பிரபஞ்ெத்தின் அடிப்பகட உருவாக்கம் மற்றும் அழிவு 

பற்றிய புரிதகலப் பற்றிய ெந்நதகங்ககை இது நீக்குகிறது. SOFIA என்பது ோொ மற்றும் சஜர்மன் 

விண்சவளி கமயம் (DLR) ஆகியகவ இகணந்து ஒரு வான்சவளி கண்காணிப்பகத்கத 

நிர்மானிக்கவும் பராமரிக்கவும் உருவாக்கப்பட்ட கூட்டு ேடவடிக்கக ஆகும். 

 இது உலகின் மிகப் சபரிய வான்சவளி வானியல் ஆய்வு கமயத்தின்  சதாகலநோக்கியின் உயர் 

சதளிவுத்திறன் மற்ற சதாகலநோக்கிகைால் ககப்பற்றப்பட்டகதவிட மூன்று மடங்கு அதிக தரம் 

வாய்ந்த புககப்படங்ககை பிடிக்கும் திறகனக் சகாண்டுள்ைது,. 

6)  உலகின் மிக உயரமான 131 அடி நீைமான உள் நீர்வீழ்ச்சி பின்வரும் எந்த ோடுகளில் 

திறக்கப்பட்டுள்ைது? 

[A] வியட்ோம் 

[B] சிங்கப்பூர் 

[C] இந்நதாநனசியா 
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[D] மநலசியா 

 சிங்கப்பூரின் ஜுவல் ொங்கி விமானநிகலயத்தில் உலகின் மிக உயரமான 131 அடி நீைமான உள் 

நீர்வீழ்ச்சி சபாது மக்களுக்காக திறந்து கவக்கப்பட்டது. இந்த நீர்வீழ்ச்சி குவிமாடம் வடிவிலான 

நதாட்டங்கள் வைர்ந்துள்ை 280 க்கும் நமற்பட்ட சில்லகற மற்றும் உணவு ககடகள், ஒரு உணவகம் 

மற்றும் ஒரு திகரப்பட அரங்கம் ஆகியகவ சகாண்ட ோன்கு மாடி கட்டிடத்தில் அகமந்துள்ைது. 

 120 தாவர இனங்கள் சகாண்ட ஒரு தாவரவியல் பூங்காவும் அகமந்துள்ைது.  குவிமாடம் வடிவ 

கண்ணாடி அகமப்கப இஸ்நரலிய-கநனடிய கட்டிடக்ககலஞர் Moshe Safdie ஆல் 

வடிவகமக்கப்பட்டது. 

7) எந்த நததியில், 2019 உலக புத்தக மற்றும் பதிப்புரிகம ோள் (WBCD) ெமீபத்தில் சகாண்டாடப்பட்டது? 

[A] ஏப்ரல் 21 

[B] ஏப்ரல் 22 

[C] ஏப்ரல் 24 

[D] ஏப்ரல் 23 

 உலக புத்தக மற்றும் பதிப்புரிகம தினம் (WBCD) ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 23 ம் நததி 

அனுெரிக்கப்படுகிறது, இது புத்தகங்களின் நோக்கம் கடந்த காலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் 

இகடயில் இகணப்புகைாக காணப்படுகிறது, இது கலாச்ொரங்கள் மற்றும் 

தகலமுகறகளுக்கிகடநய ஒரு பாலம் ஆகும். 

 புத்தகங்களின் மகிழ்ச்சிகயயும், வாசிப்பு ககலககையும் ஊக்குவிக்க இது ஒரு 

ெந்தர்ப்பமாகும்.  இந்த ோைன்று UNESCO ொம்பிய புத்தகங்ககை நோக்கமாகக் சகாண்டது, 

பகடப்பாற்றல், பன்முகத்தன்கம மற்றும் அறிவுக்கு ெமமான அணுககலக் சகாண்டாடுகிறது.  

 1616 ஆம் ஆண்டில் இந்த ோளில் இறந்த வில்லியம் நஷக்ஸ்பியர், மிகுவல் செர்வானஸ் மற்றும் 

இன்கா கார்சிநலாநொ டி லா நவகா உள்ளிட்ட சபரும் இலக்கிய பிரமுகர்களுக்கு அஞ்ெலி 

செலுத்துவதற்காக யுசனஸ்நகா 23 ஏப்ரகல நதர்வு செய்தது. 

8)  பின்வரும் ேகரங்களில் எது 2019 உலக புத்தக மூலதனம் (WBC) என்று அறிவிக்கப்பட்டது? 

[A] நியூயார்க் 

[B] ஷார்ஜா 

[C] சகால்கத்தா 
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[D] சபர்லின் 

 உலக புத்தக மற்றும் பதிப்புரிகம தினம் (WBCD) வில்லியம் நஷக்ஸ்பியர், மிகுவல் செர்வானஸ் 

மற்றும் இன்கா கார்சிநலாநொ டி லா நவகா நபான்ற மூத்த இலக்கிய பிரமுகர்களுக்கு அஞ்ெலி 

செலுத்த ஏப்ரல் 23 அன்று உலகைவில் சகாண்டாடப்படுகிறது.  

 இது உலக இலக்கியத்தில் ஒரு குறியீட்டு நததி.  இந்த ோளில், யுசனஸ்நகா மற்றும் 

சவளியீட்டாைர்கள், புத்தக விற்பகனயாைர்கள் மற்றும் நூலகங்ககைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 

நிறுவனங்கள் உலக புத்தக மூலதனம் (WBC) புத்தகங்கள் மற்றும் வாசிப்புககை சகாண்டாடும் 

வககயில் வருடத்திற்கு ஒருமுகற நதர்ந்சதடுக்கின்றன.  

 2019 ஆம் வருடம், ஐக்கிய அரபு ோடான ஷார்ஜா உலக புத்தக மூலதனமாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.  இது 2020 ஆம் ஆண்டில் மநலசியாவின் நகாலாலம்பூரில் ேடக்கும். 

9)  லண்டன் சபாருைாதாரம் மற்றும் அரசியல் அறிவியல் நிறுவனம் (LSE), புதிய கல்வி நிகலகய 

ஏற்படுத்தி எந்த இந்தியத் தத்துவஞானி மற்றும் சபாருைாதார நிபுணகர சகௌரவித்துள்ைது? 

[A] நதப்ராஜ் நர 

[B] ஜித்து கிருஷ்ணமூர்த்தி 

[C] ஷங்கர் ஆச்ொர்யா 

[D] அமர்த்யா சென் 

 லண்டன் சபாருைாதாரம் மற்றும் அரசியல் அறிவியல் நிறுவனம் (LSE) இந்தியாவில் பிறந்த 

சபாருைாதார நிபுணர், தத்துவவாதி மற்றும் நோபல் பரிசு சபற்ற அமர்த்திய சென்கன 

சகௌரவப்படுத்தும் வககயில் ஒரு தகலவர் பதவிகய ெமத்துவமின்கம ஆய்வுகளில் 

நியமித்துள்ைது.  இது LSE இல் உள்ை ெமத்துவமின்கமயின் பகுப்பாய்வு பற்றிய ஒருங்கிகணப்பு 

மற்றும் மூநலாபாய தகலகமகய வைங்கும்.   

 தவிர, பள்ளி முழுவதும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் பற்றிய ஆராய்ச்சி இகணக்க, சபாது மற்றும் சகாள்கக 

தயாரிப்பாைர்கள் ஈடுபட, மற்றும் புதிய உலக வர்க்கம் ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி மற்றும் 

ஆதரிக்கிறது.  அமர்த்தியா சென் 1971-82 முதல் இந்த நிறுவனத்தில் சபாருளியல் துகறயின் 

நபராசிரியராக பணிபுரிந்தார்.  

 1998 ஆம் ஆண்டில் அமர்த்த்யா சென் சபாருைாதார துகறயில் நோபல் பரிசு சபற்றார்.  2012 ஆம் 

ஆண்டில் அவர் நதசிய மனித நேய பதக்கத்கத சவன்றார். அமர்த்தியா சென் பிரதான நவகலகள் 

சபாதுேல சபாருைாதாரம், ெமூகத் நதர்ச்சி நகாட்பாடு, வைர்ச்சி சபாருைாதாரம், அரசியல் தத்துவம் 
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மற்றும் சபாருைாதார தத்துவம் ஆகியகவ அடங்கும்.  அமர்த்தியா சென் ோற்காலியில் அமரும் 

தகலவர், LSE இன் ெர்வநதெ ெமத்துவமின்கம நிறுவனத்தின் (III) இயக்குனராகவும் பணி புரிவார். 

10)  ஆசிய நதயிகல கூட்டகமப்பு (ATA) ெமீபத்தில் எந்த ேகரங்களில் சதாடங்கப்பட்டது? 

[A] நடாக்கிநயா 

[B] சகௌஹாத்தி 

[C] கியுஸூ  

[D] சிநயால் 

 ஆசிய நதயிகல கூட்டகமப்பு (ATA), ஐந்து நதயிகல வைரும் மற்றும் நுகர்வு ோடுகளின் ஒன்றியம், 

சீனாவில் கியுநஷாவில் சவள்ளிக்கிைகம சதாடங்கப்பட்டது.  இந்திய நதயிகல ெங்கம் (ITA), சீனா 

நதயிகல மார்சகட்டிங் அநொசிநயஷன் (CTMA), இந்நதாநனசிய நதயிகல ெந்கதப்படுத்தல் 

ெங்கம், ஸ்ரீலங்கா நதயிகல வாரியம் மற்றும் ஜப்பான் நதயிகல ெங்கம் ஆகியகவ இந்த 

கூட்டணியின் உறுப்பினர்கள்.  

 நதயிகல வர்த்தகம், கலாச்ொர பரிமாற்றங்கள், சதாழில்நுட்ப பரிமாற்றங்கள், உலகைாவிய 

நதயிகல ஊக்குவிப்பு ஆகியவற்கற நமம்படுத்துவதற்கு ATA திட்டமிட்டுள்ைது.  இது நதயிகல 

உலகைாவிய நுகர்வு அதிகரிக்கும் நோக்குடன், ஆசிய நதயிகல எதிர்காலத்திற்கான ஒரு நீடிக்கும் 

நிகழ்ச்சி நிரகல உருவாக்கும்.   

 டிெம்பர் 2018 ல் இந்திய நதயிகல ெங்கம் மற்றும் சீனா நதயிகல மார்சகட்டிங் அநொஸிநயஷன் 

இகடநய புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கக ககசயழுத்திட்ட பின்னர் இந்த கூட்டணி உருவானது.   

 ஐநராப்பா, அசமரிக்கா, ரஷ்யா மற்றும் நமற்கு ஆசியா, இந்தியா மற்றும் சீனா தவிர முக்கிய 

நதயிகல ெந்கதகளில் Green மற்றும் Black நதநீர் நுகர்வு ஊக்குவிக்க இரு அகமப்புகளும் 

ககசயழுத்திட்டன. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) 2019 உலக மலலரியா தினம் (WMD) இன் கருப்ப ாருள் என்ன? What is the theme of the 2019 World 

Malaria Day (WMD)? 

[A] என்னிலிருந்து ப ாடங்கி மலலரியா இல்லாது பெய் ல் - Zero malaria starts with me 

[B] மலலரியாவை ஒழிக்க  யாராக இருப் து - Ready to beat malaria 

[C] உயிர் லா ம், லெமி ைாழ்க்வக: மலலரியாவில் மு லீடு - Sustain Gains, Save Lives: Invest in Malaria 

[D] எதிர்காலத்தில் மு லீடு: மலலரியாவை ல ாற்கடிப் து - Invest in the future: defeat malaria 

 உலக மலலரியா தினம் (WMD) ஒவ்பைாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 25 ஆம் ல தி ல ாயாளியின் சிகிச்வெ 

மற்றும்  டுப்புக்கான விழிப்புணர்வு மற்றும் நிதியு வி ஆகியைற்றிக்காக 

அனுெரிக்கப் டுகிறது.  மலலரியா  டுப்பு, கட்டுப் ாட்டு மற்றும் நீக்கு ல் ஆகியைற்றிற்கான நீடித்  

மு லீடு மற்றும் அரசியல் அர்ப் ணிப்புக்கான ல வையும் இந்   ாள் சுட்டிக் காட்டுகிறது.  

 உலக மலலரியா தினத்தின் (WMD) ஒரு  குதியாக உலக சுகா ார அவமப்பு (WHO), மலலரியாவை 

அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரலில் மலலரியாவை அதிகரிக்க, கூடு ல் ஆ ாரங்கவை திரட்ட மற்றும் 

மலலரியா  டுப்பு மற்றும்  ராமரிப்புக்கான உரிவமவய எடுத்துக்பகாள்ை ற்கு ெமூகங்களுக்கு 

அதிகாரம் ைழங்குை ற்காக 'என்னிலிருந்து ப ாடங்கி மலலரியா இல்லாது பெய் ல்' என்ற அடிமட்ட 

பிரச்ொரத்வ  ஆரம்பித்துள்ைது. 

2)   StartupBlink இன் 2019 ப ாடக்க சூழல் அவமப்பு  ரைரிவெயில் இந்தியாவின்  ரநிவல என்ன? 

[What is the India’s rank in the StartupBlink’s 2019 Startup Ecosystem Ranking] 

[A] 20th 

[B] 19th 

[C] 18th 

[D] 17th 

 உலகைாவிய ப ாடக்க சுற்றுச்சூழல் ைவர டத்வ  Startupblink அ ன் ெமீ த்திய 2019 ப ாடக்க 

சூழல் அவமப்பு  னது  ரைரிவெவய பைளியிட்டது.  

 இதில், 100  ாடுகளில் இந்தியா 17 ைது இடத்தில் அ ன் ப ாடக்க சுற்றுச்சூழல் ைலிவம 

அடிப் வடயில் உள்ைது.  இந்   ட்டியல் அபமரிக்கா, இங்கிலாந்து, கனடா, இஸ்லரல் மற்றும் 

ஆஸ்திலரலியா ஆகியைற்றால் மு லிடப் ட்டுள்ைது.  இந்   ரைரிவெ மதிப்பீடு துைக்கத்தில் 

 ாட்டில் பெய்ய முடிந்  ப ாடக்கங்கவை பகாண்டுள்ைது.   
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 கூடு லாக, எத் வன ப ாடக்கங்கள் மற்றும் ஆ ரைாை அவமப்புகள் ல ான்ற துரி ப் டுத்திகள், 

கூட்டுறவு இவடபைளிகள், ப ாழில்நுட்  உள்கட்டவமப்பு, சிைப்பு  ாடா, அதிகாரத்துைம் ல ான்ற 

ப ாடக்க நிகழ்வுகளும் இதில் அடங்கியுள்ைன.  

 இது ஆரம் த்தில் இருந்து  திவுபெய்   ரவு, துரி ப் டுத்திகள் மற்றும் கூட்டு  ணி இவடபைளிகள் 

உலகைாவிய  ங்காளிகைான CrunchBase மற்றும் SimilarWeb ல ான்ற  ைங்களில் கிவடக்கும் 

 ைங்கள் மற்றும்  ரவுகவை  யன் டுத்தியது.  

 உலகின் மு ல் 25  கரங்களில், ப ங்களூரு 11 மற்றும் நியூ படல்லி 18 மற்றும் மும்வ  29 ஆகிய 

இடங்களில் உலகைாவிய ரீதியில் இடம் பிடித்துள்ைன. 

3)  ைட்டி வீ த்வ   ைர்த்  சுழற்சிவய ஆரம்பிக்கும் மு ல் ஆசிய  சிபிக் (APAC) மத்திய ைங்கி 

பின்ைரும் மத்திய ைங்கிகளில் எது? 

[A] Central Bank of Sri Lanka 

[B] Royal Monetary Authority of Bhutan 

[C] Reserve Bank of India 

[D] People's Bank of China 

 Fitch Ratings ெமீ த்தில் அ ன் APAC இவறயாண்வமக் கடன் கண்லணாட்ட அறிக்வகயில், இந்திய 

ரிெர்வ் ைங்கி (RBI), அ ன் ைட்டி வீ த்வ   ைர்த்  சுழற்சி முவறவய நிறுை திட்டங்களின் ைட்டி 

வீ த்வ  அடுத் டுத்து ப ாடர்ச்சியாக குவறத்து கடந்  இரண்டு மா   ணவீக்க மதிப்பீடுகள் 2019 

ஆம் ஆண்டில் பைளியிடப் ட்டன.  

 RBI ஆளு ர் ஷக்திகந்   ாஸ்  வலவமயிலான  ாணய பகாள்வகக் குழு (MPC), பிப்ரைரி மற்றும் 

ஏப்ரல் மா ங்களில் ைட்டி விகி ங்கவைக் குவறத்து மிகுந்   ணவீக்கத்தின் எதிர் ார்ப்புகவை 

லமற்லகாளிட்டுள்ைது.  2019 ஆம் ஆண்டின்  ான்கு மா ங்களில், ரிெர்வ் ைங்கி, ைட்டி விகி ங்கவை 

இருமுவற 0.25 ெ வீ மாக குவறத்து, ஒரு ைருடத்திற்கு  குவறந் து  6 ெ வீ ம் குவறத்துள்ைது.  

 முன்ன ாக ஏப்ரல் 2019 ல், Fitch மதிப்பீடுகளில் இந்தியாவின் மதிப்பீடு 13 ைது முவறயாக BBB- ல் 

ஒரு ைரிவெயில் மாறாமல் இருந் ன, இது குவறந்  மு லீட்டு  ரம் மற்றும் ஒரு நிவலயான 

கண்லணாட்டத்துடன் உள்ைது.  உயர் ப ாதுக் கடன்,  லவீனமான நிதித்துவற மற்றும் பின் ங்கிய 

கட்டவமப்பு சீர்திருத் ங்கள் ல ான்ற  ாடு எதிர்பகாள்ளும்  ல்லைறு ெைால்கவை நிறுைனம் 

லமற்லகாளிட்டுள்ைது. 
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4) பின்ைரும் ைங்கிகளில் NPCI இன் API கைத்திலுள்ை  ற்று அட்வட அடிப் வடயிலான மின்-

ஆவணயத்வ  துைக்க மு ல் இலக்கு பகாண்டுள்ை ைங்கி எது? 

[A] ICICI Bank 

[B] Kotak Mahindra Bank 

[C] HDFC Bank 

[D] Axis Bank 

 Kotak Mahindra Bank (KMB) NPCI இன் e-Mandate API லமவடயில் Net Banking மற்றும் Debit Card 

அடிப் வடயிலான அங்கீகார தீர்வுடன் ல ரடியாகச் பெல்ல மு ல் இலக்கு ைங்கியாக 

மாறியுள்ைது.  படபிட் கார்டு மற்றும் ப ட் ல ங்கிங் லெனல்கள் ைழியாக மின்னணு ஆவணகள் 

(Aadhaar + OTP உடன் முந்வ ய ENACH ல ாலலை) இந்  ைெதிவய உருைாக்க அ ன் 

ைாடிக்வகயாைர்களுக்கு உ வுகிறது.   

 இது Kotak க்கு ஒரு ஸ் ான்ெர் அல்லது ைாங்கு ைர் ைங்கியாகலைா, திரும் த் திரும் க் 

பகாடுப் னவுகவை ைாங்குை ற்காக ைணிகர்களுக்காகலைா, ைாங்கு ைர்களுக்லகா ைழங்க 

அனுமதிக்கிறது. ப ாழிற்துவறயில் முன்முயற்சியில், ைாடிக்வகயாைர்கள்  ல காரணங்கைால் 

கணக்கு நிராகரிக்கப் டுைவ க் கட்டாயப் டுத்தி கட்டவைத் துவறகளில் ெரி ார்க்கும் ைவகயில் 

ஒலர இயங்கு ைத்தில் ஸ்தூலமான மற்றும் மின்-ஆவணகவை  திவு பெய்ய முடியும். 

5) எந் பைாரு கமிஷனின்  ரிந்துவரயின்  டி, ல சிய வீட்டுைெதி ைங்கி மற்றும்   ார்டு 

நிறுைனங்களில் உள்ை பமாத்   ங்குகவை RBI ைங்கி யூனியன் அரசுக்கு விற்றுவிட்டது? 

[A] எம் பி ப ஸ் ார்ைா குழு 

[B]  ரசிம்மம் குழு –II 

[C] N K சிங் குழு 

[D] உஷா ல ாரட் குழு 

 ல சிய வீட்டுைெதி ைங்கி (NHB) மற்றும் லைைாண் மற்றும் கிராமப்புற லமம் ாட்டுக்கான ல சிய ைங்கி 

(  ார்டு) ஆகியைற்றின் பமாத்   ங்குகவை ரூ. 1,450 லகாடியாகவும், ரூ .20 லகாடிக்காகவும் 

விற்றுவிட்டது.  

 இந்திய ரிெர்வ் ைங்கியின் இந்   டைடிக்வக, ஒழுங்குமுவற நிறுைனங்களில் குறுக்குைழிவய 

முடிவுக்கு பகாண்டுைருைல ாடு, அக்லடா ர் 2001 ன் இரண்டாைது  ரசிம்மர் குழு அறிக்வகயின் 

 ரிந்துவரயும், RBI.யின் பொந்  விைா க் கட்டுவரவயயும் 'நிதி மற்றும் நிதி நிறுைனங்கள் மற்றும் 
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ைங்கிகளின்  ங்கு மற்றும்  டைடிக்வககவைத்  க்கவைத்துக்பகாள்ளும்' என்ற  ரிந்துவரவயப் 

பின் ற்றுகிறது.   

 1981 ஆம் ஆண்டின் Nabard ெட்டம் மற்றும் 1987 ஆம் ஆண்டு NHB ெட்டம் ஆகியைற்றிற்கு முவறலய, 

இந்  இரண்டு நிதி நிறுைனங்களின் மூல ன கட்டவமப்பின்  ற்ல ாவ ய மாற்றம் அரொங்கத் ால் 

பகாண்டு ைந் து. அவை ஜனைரி 19, 2018 மற்றும் மார்ச் 29, 2018 இல் அறிவிக்கப் ட்டன.  இ ன் 

மூலம், இந்  நிதி நிறுைனங்களில் 100%  ங்குகவை இந்திய அரசு (GoI) இப்ல ாது வைத்திருக்கிறது. 

6)  உலகின் மு ல் மி க்கும் அணுெக்தி ஆவலவய (FNPP) எந்   ாடு பைற்றிகரமாக லொ வன 

பெய் து? Which country has successfully tested the world’s first Floating Nuclear Power Plant 

(FNPP)? 

[A] அபமரிக்கா 

[B] சீனா 

[C] ஜப் ான் 

[D] ரஷ்யா 

 அகபடமிக் லலாலமாலனாலொவ் - ரஷ்ய அரசு  டத்தும் அணுெக்தி ஆவணயம் லராொட்டம் உலகின் 

மு ல் மி க்கும் அணுெக்தி ஆவலவய (FNPP) பைற்றிகரமாக  ரிலொதித் து.  FNPP 70MW திறன் 

பகாண்டது மற்றும் 35MW திறன் பகாண்ட இரண்டு அணு உவலகவை பகாண்டுள்ைது.   

 இது பெயல் ாட்டு ஆயுட்காலம் 40 ஆண்டுகள் ஆகும், 50 ஆண்டுகள் ைவர நீடிக்கும் ொத்தியம் 

உள்ைது.  Rosatom  டி, 2019 இரண்டாைது  ாதியில், FNPP ரஷ்யாவின் ைடகிழக்கு  குதியில் 

Chukotka உள்ை Pevek துவறமுகத்திற்கு  னது இறுதி இலக்குக்கு பகாண்டு பெல்லப் டும். அங்கு 

அது Bilibino அணு மின் நிவலயம் மற்றும் Chaunskaya நிலக்கரி எரிக்கப் டும் மின் ஆவலக்கு 

 திலாக பெயல் டுத் ப் டும்.  

 FNPP என் து ப ாதுைாக  கரக்கூடிய, குவறந் -திறன் பகாண்ட உவல இயந்திரம் முக்கியமாக 

ப ாவலதூரப்  குதிகளிலுள்ை பிர ான மின் விநிலயாக அவமப்பில் இருந்து, அல்லது நிலத்வ  

அணுகுை ற்கு கடினமான இடங்களில் பெயல் டுகிறது. ப ாவலதூர  குதிகளில்  வடயற்ற ெக்தி 

மற்றும் அதிகமான உப்பு நீர்ப் ாென ைழங்கல் ஆகியைற்வற  ராமரிக்க ைடிைவமக்கப் ட்டுள்ைது. 

7) யார் இந்ல ா-அபமரிக்கன் கவல குழுவின் (IAAC) வியா ார தூ ராக நியமிக்கப் ட்டுள்ைார்? Who has 

been named as brand ambassador of Indo-American Arts Council (IAAC)? 

[A] விகாஸ் கண்ணா 
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[B] அக்ஷய் குமார் 

[C] அனு ம் க்லேர் 

[D] சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் 

 மிச்பெலின்  ட்ெத்திர  யாரிப் ாைர் விகாஸ் கண்ணா நியூயார்க்  கரத்தில் இந்திய துவண 

தூ ரகத்தில் இந்திய தூ ரகத்தின் (IAAC) வியா ார தூ ராக நியமிக்கப் ட்டார். IAAC நியூயார்க் 

இந்திய திவரப் ட விழாவை (NYIFF -2019) ஏற் ாடு பெய்திருந் து அதில் மூன்று இந்திய 

ஆைணப் டங்கள் உட் ட 30 இந்தியத் திவரப் டங்கள் திவரயிடப் டும்.  இது 30 குறும் டங்கள் 

மற்றும் ைங்காைம், அொமிஸ், மராத்தி,  மிழ், மாவலமவல சினிமா உட் ட 19 பிராந்திய 

திவரப் டங்கவை நியூயார்க்  ார்வையாைர்களுக்கு திவரயிடவுள்ைது.  

 லம 9 மு ல் 12 ைவர ைட அபமரிக்காவின் மிகப்ப ரிய, மிகுந்  மதிப்புமிக்க இந்திய திவரப் ட விழா 

ஆகும். இது பிர ல பெஃப் திவரப் டமான 'தி லாஸ்ட் கலர்' மற்றும்  ைாஜூடின் சித்திக்- டிகர் 

'புவகப் டம்' ஆகியைற்வற  ார்வைக்கு வைத் து. 

 கன்னாவின் 'தி லாஸ்ட்  ல ெர்ைல ெ திவரப் ட விழாக்களில் அ ன் முன்னணி  டிவக நீனா 

குப் ாவின் பரவ்வ் ரிவ்யூ விருதுகவை பைன்றுள்ைது, இைர்  ண்வடய இந்திய  கரான  னாரஸில் 

ஒரு  னித்துைமான ைாழ்க்வக மற்றும்  னிவம ைாழ்வில் ைாழ்ந்து ைருகிறார். 

8) புதி ாக நியமிக்கப் ட்ட  ாதுகாப்பு கணக்குகளின் கட்டுப் ாட்டாைர் பஜனரல் (CGDA) யார்? Who is the 

newly appointed Controller General of Defence Accounts (CGDA)? 

[A]  ஜிந் ர்  ால் சிங் 

[B] நிர்மல் பஜயின் 

[C] ராலஜந்திர குமார்  ாயக் 

[D] வினீத் ஷர்மா 

 1981 ஆம் ஆண்டு இந்திய  ாதுகாப்புக் கணக்குச் லெவைத் துவறயின் உறுப்பினர் ராலஜந்திர குமார் 

 ாயக்  ாதுகாப்பு கணக்குகளின் புதிய கட்டுப் ாட்டாைர் பஜனரலாக (CGDA) நியமிக்கப் ட்டுள்ைார்.  

 35 ஆண்டு கால அனு ைத்துடன்,  ாதுகாப்புக் கணக்கு துவறயின் முக்கியமான  ணிகள் மற்றும் 

இந்திய அரொங்கத்தில்  ாயக்  ணிபுரிந் ார்.  ாதுகாப்பு அவமச்சின் நிதி,  ணியாைர்,  ணம் 

மற்றும்  ட்பஜட் விஷயங்கவைக் வகயாள்ைதில் அைர்  ரந்  மற்றும் மாறு ட்ட அனு ைம் உள்ைைர்.  
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 CGDA  ாதுகாப்புக் கணக்குத் திவணக்கைம் (DAD)  வலவமயாக மற்றும்  ாதுகாப்பு அவமச்சின் கீழ் 

பெயல் டுகிறது. இது இந்திய  ாதுகாப்புக் கணக்குச் லெவையின் அதிகாரியின் கட்டுப் ாட்டு 

அதிகாரமாகும். 

9) 2019 IPI உலக  த்திரிவக சு ந்திரம் ஹீலரா விருது பைன்ற சிரில் அல்மீடா எந்   ாட்வடச் லெர்ந் ைர்? 

Cyril Almeida, who won the 2019 IPI World Press Freedom Hero award, is from which country? 

[A]  ாகிஸ் ான் 

[B] ஈரான் 

[C] மியான்மர் 

[D]  ங்கைால ஷ் 

  ாகிஸ் ான்  த்திரிவகயாைர் சிரில் அல்மீடா  ாகிஸ் ானில் உள் ாட்டு மற்றும் இராணுை 

உறவுகவை  னது விமர்ென மற்றும் உறுதியற்ற  ாதுகாப்புக்காக ெர்ைல ெ  த்திரிவக நிறுைனம் (IPI) 

உலக  த்திரிவக சு ந்திரம் ஹீலரா விருவ  பைன்றிருக்கிறார்.   

 அல்லமடா  ாகிஸ் ானிய  ாலைடான  ற்ல ாது  ாட்டின் ல ெப் ற்று குற்றச்ொட்டுகவை 

எதிர்பகாள்ளும் 'டான்'-ன் உ வியாைர் மற்றும் கட்டுவரயாைர் ஆைார்.  

 IPI 100 க்கும் லமற் ட்ட  ாடுகளில் ஆசிரியர்கள், ஊடக நிர்ைாகிகள் மற்றும் முன்னணி 

ஊடகவியலாைர்கள் பகாண்ட ஒரு உலக ைவலயவமப்பு.   

 IPI இன் உலக  த்திரிவக சு ந்திரம் ஹீலரா விருது  த்திரிவக சு ந்திரம், குறிப் ாக ப ரும் 

 னிப் ட்ட அ ாயத்வ  எதிர்பகாள்ைதில் முக்கிய  ங்களிப்பு பெய்   த்திரிக்வகயாைர்களுக்கு 

ைழங்கப் டுகிறது. 

10) 2019 ரவீந்திர ாத்  ாகூர் இலக்கிய  ரிவெ பைன்றைர் யார்? 

[A] லமனகா சிை ாெனி 

[B] நீல் முக்பேர்ஜி 

[C] ராணா  ாஸ்குப் ா 

[D] பஜயந் ா மகா த்ரா 

 ராணா  ாஸ்குப் ா  னது 2010  ாைலான "லொலலா" க்கான ரபீந்திர ாத்  ாகூர் இலக்கிய 

விருதுக்கான 2 ைது  திப்வ  பைன்றுள்ைார்.  இது ஒரு இனப் டுபகாவல மற்றும் 

ப ாருள்மு ல்ைா த்தின் இறுதி ல ால்வி கவ  ஆகும். 

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


Current Affairs  27th April 2019 

 

Winmeen.com                                Page 7 of 7 

 இந்  விருதுக்கு 10,000 டாலர்கள், ஒரு  ாகூர் சிவல மற்றும் ஒரு ொன்றி ழ் ஆகியவை 

ைழங்கப் ட்டன.  இைற்றில், ெமூக ொ வனக்கான ரபீந்திர ாத்  ாகூர் இலக்கிய  ரிெளிப்பு, 

ப ாழுல ாய் அகற்றலுக்கான உலக சுகா ார அவமப்பின்  ல்பலண்ண தூ ர்" Yohei Sasakawa க்கு 

"உலகில் ெமா ானம் மற்றும் ப ாழுல ாய் அகற்றுை ற்கான ப ரும்  ங்களிப்புக்கான அைரது 

 ம் முடியா  முயற்சிகள்"  ஆகியைற்றிற்காக ைழங்கப் ட்டது. 

 வ ைானின் ஜனாதி தி ொய் இங்-பைனுக்கு "ஜன ாயகம் ஒரு கலங்கவர விைக்கம்" என்ற விருது 

ைழங்கப் ட்டது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) பின்வரும் நகரங்களில் 5 வது ஆசிய பசிபிக் ஒலிபரப்பு சங்கம் (ABU) காலநிலல நடவடிக்லக மற்றும் 

பபரழிவு முன்னெச்சரிக்லக பற்றிய ஊடகங்கள் உச்சிமாநாடு எங்கு நலடனபற்றது? The 5th Asia Pacific 

Broadcasting Union (ABU) Media Summit on Climate Action and Disaster Preparedness has started in 

which of the following cities? 

[A] புது னடல்லி 

[B] னகாபலாம்பபா 

[C] காத்மாண்டு 

[D] திம்பு 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 26 ஆம் நாள் பநபாளத்தின் காத்மாண்டுவில், காலநிலல நடவடிக்லக 

மற்றும் பபரழிவு முன்னெச்சரிக்லக பற்றிய 5 வது ஆசிய பசிபிக் ஒலிபரப்பு சங்கம் (ABU) ஊடகங்கள் 

உச்சிமாநாடு னதாடங்கியது. 

 இரண்டு நாள் உச்சிமாநாட்டின் கருப்னபாருள் "நிலலயாெ எதிர்காலத்திற்காெ ஊடக தீர்வுகள்: 

வாழ்வாதாரங்கலளக் காப்பாற்றி, குடிபயறிய சமூகங்கலள உருவாக்குதல்". 

 உச்சி மாநாட்டின் அடிப்பலட பநாக்கம், ஊடகங்களின் திறலெ முழுலமயாகப் பயன்படுத்துவதன் 

மூலம், காலநிலல நடவடிக்லக மற்றும் பபரழிவு முன்னெச்சரிக்லக நடவடிக்லககளில் ஒத்துலைப்பு 

மற்றும் கூட்டு நலடமுலற திட்டங்கலள நிறுவ பங்குதாரர்கலள ஊடக வல்லுெர்களுடன் 

இலைப்பது ஆகும். 

 அரசியல் தலலவர்கள், ஐ.நா. அலமப்புக்கள் மற்றும் அரசு சார்பற்ற நிறுவெங்கள், காலநிலல 

மாற்றம் மற்றும் பபரழிவு பமலாண்லம நிபுைர்கள், விஞ்ஞானிகள் மற்றும் ஊடகவியலாளர்கள் 

உட்பட 200 க்கும் அதிகமாபொர் இதில் கலந்து னகாண்டெர். 

2)  2019 உலக அறிவுசார் னசாத்து திெத்தின் (WIPD) கருப்னபாருள் என்ெ? What is the theme of 2019 

World Intellectual Property Day (WIPD)? 

[A] டிஜிட்டல் பலடப்பாற்றல் : கலாச்சார மறுவடிவலமப்பு - Digital Creativity: Culture Reimagined 

[B] சக்தி மாற்றம் : புதுலம மற்றும் பலடப்பாற்றலில் னபண்களின் பங்களிப்பு - Powering Change: 

Women in Innovation and Creativity 

[C] புதுலம - உயிர்கலள பமம்படுத்துதல் - Innovation — Improving Lives 

[D] தங்கம் னவல்ல : அறிவுசார் னசாத்து மற்றும் விலளயாட்டு - Reach for Gold: IP and Sports 
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 உலகளாவிய அறிவார்ந்த னசாத்து திெம் (WIPD) உலகம் முழுவதும் ஏப்ரல் 26 அன்று ஒவ்னவாரு 

ஆண்டும் அறிவுசார் னசாத்து உரிலமகளாெ காப்புரிலமகள், வர்த்தக முத்திலரகள், னதாழில்துலற 

வடிவலமப்புகள் மற்றும் பதிப்புரிலம பபான்றலவகளிொல் புதுலம மற்றும் பலடப்பாற்றலல 

ஊக்குவிப்பதன் மூலம் விழிப்புைர்லவ ஏற்படுத்துவதற்காக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இது அறிவார்ந்த னசாத்து பற்றிய மக்களின் விழிப்புைர்வு மற்றும் புரிதலல அதிகரிக்கும் 

பநாக்கத்லத னகாண்டுள்ளது. அறிவார்ந்த னசாத்துகளின் முக்கிய பநாக்கம் பல்பவறு வலகயாெ 

அறிவார்ந்த பலடப்புகலள நுகர்பவார்காக ஊக்குவிப்பதாகும். 

 2019 கருப்னபாருள் 'தங்கம் னவல்ல : அறிவுசார் னசாத்து மற்றும் விலளயாட்டு'. அறிசார் னசாத்து 

என்பது அறிவு, கண்டுபிடிப்புகள், இலக்கிய மற்றும் கலல பலடப்புகள், மற்றும் வணிக 

நடவடிக்லககள் பயன்படுத்தப்படும் குறியீடுகள், னபயர்கள் மற்றும் படங்களின் பலடப்புகலள 

குறிக்கிறது. 

3)  2020 படாக்கிபயா ஒலிம்பிக் ஒதுக்கீடு னபற்ற திவ்யான்ஷ் சிங் பன்வார், எந்த விலளயாட்டுடன் 

னதாடர்புலடயவர்? Divyansh Singh Panwar, who secured 2020 Tokyo Olympic quota, is associated to 

which sports? 

[A] ஜூபடா 

[B] துப்பாக்கி சுடுதல் 

[C] குத்துச்சண்லட 

[D] மல்யுத்தம் 

 ஏப்ரல் 26 ம் பததி னபய்ஜிங் லகத்துப்பாக்கி மற்றும் சுைல் துப்பாக்கி சுடுதல் வீரர்களுக்காெ 2019 ISSF 

உலகக் பகாப்லப பபாட்டியில் திவ்யான்ஷ் சிங் பன்வார் 249.0 புள்ளிகளுடன் 10 மீ Air Rifle 

பபாட்டியில் னவள்ளிப் பதக்கம் னவன்றார். 

 அவர் 2020 படாக்கிபயா ஒலிம்பிக்கிற்காெ ஒதுக்கீட்லடயும் னபற்றுள்ளார். னதாடர்ந்து நலடனபற்று 

வரும் பபாட்டிகளில், 10 மீட்டர் Air Rifle கலப்புக் குழுவில் அஞ்சும் னமௌத்கில் உடன் இலைந்து 

திவ்யாஷ்ச் தங்கம் னவன்றார். 

 இது இந்தியாவின் நான்காவது 2020 படாக்கிபயா ஒலிம்பிக் பபாட்டியில் அலடந்த ஒதுக்கீடு ஆகும். 

முதலில் அஞ்சும் னமௌத்கில் மற்றும் அபுர்வி சண்படலா (10 மீ Air Rifle னபண்கள் பிரிவு) மற்றும் 

னசௌராப் னசௌத்ரி (10 மீ Air Pistol ஆண்கள் பிரிவு) ஆகிபயார்  கடந்த ஆண்டு உலக பகாப்லப மற்றும் 

முந்லதய உலகக் பகாப்லப பபாட்டிகளில் னவன்றுள்ளெர். 
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4) கீழ்கண்ட வங்கிகளில் எதில் குலறந்த வட்டி விகிதத்தில் இந்தியாவின் முதல் 'பசுலம கார் கடன்' 

னதாடங்கப்பட்டது? Which of the following banks has launched India’s first ‘Green Car Loan’ at lower 

interest rates? 

[A] SBI 

[B] ICICI Bank 

[C] PNB 

[D] Axis Bank 

 ஸ்படட் பாங்க் ஆப் இந்தியா (SBI), மின்சார வாகெங்கலள வாங்க வாடிக்லகயாளர்கலள 

ஊக்குவிப்பதற்காக இந்தியாவின் முதல் 'பசுலம கார் கடன்' (மின்சார வாகெம்) ஒன்லற 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த புதிய திட்டம், ஏற்கெபவ இருக்கும் கார் கடன் திட்டங்களின் வட்டி 

விகிதத்லத விட குலறவாக 20 அடிப்பலட கருத்துகளில் கடன் வைங்கும்.  கூடுதலாக, 

கடொளிகளுக்கு கடலெ திருப்பி னசலுத்த நீண்ட கால அளவு வைங்கப்படுகிறது.   

 ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு எளிதாெ மாதாந்திர கட்டைம் (EMI)  96 மாதங்களுக்கு ரூ.1,468 ரூபாய் 84 

மாதங்களுக்கு ரூ.1,622 என்பதற்கு மாற்றாக அதிகபட்ச கடன் னசலுத்தும் கால அளவு, தற்பபாதுள்ள 

திட்டத்தில் மாற்றியலமக்கப்பட்டுள்ளது.  2030 க்குள் இந்தியாவில் னமாத்த வாகெ 

எண்ணிக்லகயில் 30% EVக்கள் இருக்கும் என்பலத உறுதிப்படுத்த மத்திய அரசுடன் இந்த திட்டம் 

முயற்சி னசய்கிறது. 

5) எந்த நாட்டின் விஞ்ஞானிகள், முதன்முதலில் னசயற்லக எரிமலலலய சிறுபகாளாெ 'ரியுகுல்' 

னவற்றிகரமாக உருவாக்கியுள்ளெர் ? The scientists of which country have successfully created the 

first-ever artificial crater on an asteroid ‘Ryugu’? 

[A] அனமரிக்கா 

[B] ஜப்பான் 

[C] சீொ 

[D] ஆஸ்திபரலியா 

 ஜப்பானிய விஞ்ஞானிகள் னவற்றிகரமாக முதன்முதலில் னசயற்லக எரிமலலலய ஒரு சிறுபகாள் 

'ரியுகுவில்' உருவாக்கியுள்ளெர்.  சூரிய குடும்பம் எவ்வாறு உருவாெது என்பலத இது விளக்குகிறது.  
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 இந்த மாத ஆரம்பத்தில் லையபுசா 2 ஆய்வுக்கு பிறகு ரியுகு சிறுபகாளில் னவடிக்கும் சாதெத்லத 

பயன்படுத்தி அதன் பமற்பரப்பில் ஒரு எரிமலலலய னவடிக்க னசய்து மற்றும் னபாருள்கலள 

பமற்னகாெர்வதற்க்காக பின்ெர் அறிவிப்பு வரும்.   

 சூரிய மண்டலத்தின் ஆரம்ப கட்டங்களில் னவளிச்சத்லத உண்டாக்கக்கூடிய "புதிய" னபாருள்கலள 

சிறுபகாளின் பமற்பரப்பில் இருந்து பமற்னகாெர்வபத Rigugu இல் உள்ள எரிமலலலய னவடிக்க 

லவக்கும் பநாக்கமாகும்.   

 4.6 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்ெர் சூரிய மண்டலம் பிறந்த பபாது, இந்த சிறுபகாள் 

ஒப்பீட்டளவில் அதிக அளவு கரிம மற்றும் தண்ணீலரக் னகாண்டிருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. 

பூமியில் இருந்து 340 மில்லியன் கிபலாமீட்டர் னதாலலவில் ரியுகு சிறுபகாள் உள்ளது. 

6)  2019 உலகளாவிய பநாய்த்தடுப்பு வாரத்தின் (WIW) கருப்னபாருள் என்ெ? What is the theme of the 

2019 World Immunization Week (WIW)? 

[A] ஒன்றாக இலைத்து பாதுகாப்பது: தடுப்பூசிகள் பவலல - Protected Together: Vaccines Work 

[B] நீரிழிவு பநாலய னவல்வது - Beat Diabetes 

[C] பநானயதிர்ப்பு வாழ்க்லக உயிர்கலள காப்பாற்றுகிறது - Immunization saves lives 

[D] உங்கள் உலகம் பாதுகாக்க - தடுப்பூசி னபறவும் - Protect your world – get vaccinated 

 உலக சுகாதார அலமப்பின் (WHO) மூலம் ஏப்ரல் 24 முதல் 30 வலர னகாண்டாடப்படும் உலகளாவிய 

னபாது சுகாதார பிரச்சாரமாக 2019 உலக பநாய் எதிர்ப்பு வாரம் (WIW)           "ஒன்றாக இலைந்து 

பாதுகாப்பது: தடுப்பூசிகள் பவலல!" என்ற கருப்னபாருலள வலியுறுத்தும் வலகயில் உள்ளது.   

 உலகம் முழுவதும் குைந்லதகளுக்கும் னபரியவர்களுக்கும் தடுப்பூசி-தடுக்கக்கூடிய பநாய்களுக்கு 

எதிராக தடுப்பதற்காெ அவசரத் பதலவலய இந்த வாரம் எடுத்துக்காட்டுகிறது.  2019 

கருப்னபாருளின் பநாக்கம் வாழ்க்லக முழுவதும் முழு பநாய்த்தடுப்பு முக்கியத்துவம் பற்றி 

விழிப்புைர்வு மற்றும் அதிக நடவடிக்லக ஊக்குவிப்பதாகும்.   

 இந்த ஆண்டு பிரச்சாரத்தின் பநாக்கம் னகாள்லக வகுப்பாளர்கள், சுகாதாரத் னதாழிலாளர்கள் மற்றும் 

தனிநபர்கள் ஆகிய அலெவரின் பங்கு மற்றும் னபாறுப்லப வலியுறுத்தி குைந்லதகள் மற்றும் பரந்த 

சமூகங்கலளப் பாதுகாப்பதற்காக தடுப்பூசி இலடனவளிலய முடிவுக்கு னகாண்டு வருவபத ஆகும். 

7)  இந்தியாவுடொெ 70 ஆண்டுகால இராஜதந்திர உறவுகலள குறிப்பதற்காக இந்பதாபெசியா 

சமீபத்தில் விபசடமாெ ராமாயை கருப்னபாருலள னகாண்ட அஞ்சல் தலலலய 

னவளியிட்டுள்ளது. எந்த வடிவலமப்பாளரால் இது வடிவலமக்கப்பட்டது? 
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[A] அரி ஸ்மித் 

[B] ராம்கின்கர் பாய்ஜ் 

[C] பாபக் ந்பயாமன் பநார்டா 

[D] கார்த்திகா அப்பாண்டி 

 இந்தியாவுடொெ இராஜதந்திர உறவுகலள நிறுவுவதற்காெ 70 வது ஆண்டு நிலறவு விைாவில் 

இந்பதாபெசியா சமீபத்தில் ராமாயைத்தின் கருப்னபாருளின் சிறப்பு நிலெவு அஞ்சல் தலலலய 

னவளியிட்டது.   

 இந்த அஞ்சல் தலலலய புகழ்னபற்ற இந்பதாபெசிய சிற்பகலல பத்மஸ்ரீ பாபாக் ந்யூமன் நூடாவால் 

வடிவலமக்கப்பட்டது.  இதில் சீதாலவ காப்பாற்ற ஜடாயு பபாராடிெ ராமாயை காட்சி இடம்னபற்றது. 

இது இருவரின் தீர்ப்பின் எதினராலியாகும்.  

 அஞ்சல் தலலயின் ஒரு பிரத்பயகமாக லகனயாப்பமிடப்பட்ட பதிப்பாெது ஜகார்த்தாவில் உள்ள 

Philately அருங்காட்சியகத்தில் காண்பிக்கப்படும். 

8) BepiColombo, சில பநரங்களில் னசய்திகளில் காைப்படுவது, பின்வரும் விண்னவளி 

நிறுவெங்களில் எதனுடன் னதாடர்புலடயது? 

[A] NASA 

[B] JAXA 

[C] ISRO 

[D] CNES 

 ஆளில்லாத BepiColombo விண்கலம் ஐபராப்பிய-ஜப்பானிய விண்னவளி நிறுவெங்களின் 

ஒருங்கிலைந்த தயாரிப்பாகும்.  இது இத்தாலிய விஞ்ஞானி கியூனசப் நிலெவாக "னபப்பி" 

னகாழும்பு எெ னபயரிடப்பட்டுள்ளது.  சமீபத்தில், அது னவற்றிகரமாக அதன் பூமிக்குரிய ஆற்றலல 

நிலறவு னசய்துள்ளது மற்றும் இப்பபாது குரூஸில் நலடனபறும் நடவடிக்லககள் மற்றும் 

னமர்குரியில் அதன் விஞ்ஞாெ ஆய்வுகளுக்கு தயாராக உள்ளது.  

 இத்திட்டமாெது ESA இன் Mercury Planetary Orbiter (MPO) மற்றும் JAXA இன் Mercury Magnetosperic 

Orbiter (MMO) ஆகிய இரண்டு விஞ்ஞாெ ஆர்பிட்டர்கலளயும் உள்ளடக்கியது.  ESA- கட்டப்பட்ட 

னமர்குரி பரிமாற்ற னதாகுதி (MTM) சூரிய ஒளி மின்சாரம் மற்றும் புவியீர்ப்பு விலச இரண்லடயும் 

பயன்படுத்தி சுற்றுப்பாலதகலள னமர்குரிக்கு எடுத்துச்னசல்கிறது – ஒன்றில் பூமி, வீெஸ் இரண்டில், 

ஆறில் னமர்குரி எெ MPO மற்றும் MMO ஆர்பிட் னசருகல்களுக்கு முன்ெதாக னசய்கிறது.  
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 முன்ெதாக, 20 அக்படாபர் 2018 ல், BepiColombo அதன் 7 ஆண்டுகால பயைத்லத சூரிய குடும்ப 

கிரகங்களுக்கிலடயில் கிரிபயாவில், பினரஞ்சு கயாொவிலுள்ள ஐபராப்பாவின் விண்னவளி 

நிலலயத்திலிருந்து ஒரு ஏரியன் 5 ராக்னகட்டில் இருந்து னதாடங்கியது.   

 துவக்கத்திபலபய, BepiColombo 450 மில்லியன் கி.மீ. னதாலலலவ கடந்து உள்ளது - 2025 ஆம் 

ஆண்டின் இறுதியில் னமர்குரிக்கு பயணிக்கும் னமாத்த தூரத்தில் இது சுமார் 4% சதவிகிதம் மட்டுபம 

ஆகும். கலப்பு விண்கலம் இப்னபாழுது பூமியில் இருந்து சுமார் 50 மில்லியன் கிபலாமீட்டர் 

னதாலலவில் உள்ளது, கட்டலளகள் வந்து பசர சுமார் 3 நிமிடங்கள் ஆகும். 

9) சீனசல்லுக்கு இந்தியாவின் புதிய உயர் ஆலையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள முன்ொள் இராணுவத் 

தலலவர் யார்? Which former army chief has been appointed as India’s new high commissioner to 

Seychelles? 

[A] தல்பீர் சிங் 

[B] பிக்ராம் சிங் 

[C] பஜாகிந்தர் ஜஸ்வந்த் சிங் 

[D] தீபக் கபூர் 

 சீனசல் குடியரசுக்கு புதிய உயர் ஆலையராக ஓய்வுனபற்ற இராணுவ அதிகாரி தல்பீர் சிங் சுைாக் 

நியமிக்கப்பட்டார்.  அவர் விலரவில் நியமெம் னசய்யப்படுவார் எெ எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

இந்தியாவுக்கும், தீவு நாடுகளுக்கும் இலடபயயாெ இராணுவ உறவுகலள ஆைமாக்குவலத 

லமயமாக னகாண்டு அவர் நியமெம் னசய்யப்படவுள்ளார்.   

 இந்திய இராணுவ முகாமிற்கு சுகாங் தலலலம தாங்கிொர், இந்தியாவின் கட்டுப்பாட்டு னநடுகிலும், 

2016 ல் காஷ்மீர் பகுதிக்குள் இந்திய இராணுவ முகாம் மீது பயங்கரவாத தாக்குதலுக்குப் பிறகு, 

இந்தியாவின் கட்டுப்பாட்டு எல்லல முழுவதும் தீவிர பசாதலெ நடத்திொர்.   

 சீொ அதன் இராணுவ இருப்பு வளர்ச்சிலய அதிகரிக்க முயல்கின்ற சீனெல்ஸ் பகுதி புது 

னடல்லிலய பபான்பற இந்தியாவிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இது பைலமயாெ தீவு ஆகும். இது 

இதன் எல்லலலய விரிவாக்க முயல்கிறது. 

10) னசல்லுலர் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் லமயம் (CCMB) தலலலமயகம் எங்பக அலமந்துள்ளது? 

Where is the headquarters of Centre for Cellular and Molecular Biology (CCMB)? 

[A] லைதராபாத் 

[B] புது னடல்லி 
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[C] னகால்கத்தா 

[D] னசன்லெ 

 உயிரியல் னதாழில்நுட்பம் (DBT) துலற னசல்லுலார் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் லமயம் (CCMB) 

மற்றும் இலறச்சிக்காெ பதசிய ஆராய்ச்சி லமயம் (NRCM) ஆகியவற்லற அடிப்பலடயாகக் 

னகாண்டு தயாரிக்கப்படும் சுத்தமாெ இலறச்சி அல்லது வளர்ப்பு இலறச்சிக்காகவும் அலமயப்பட 

உள்ளது.   

 இது வைக்கமாெ இலறச்சி, மற்றும் சுலவ, வாசலெ, பதாற்றம் மற்றும் உண்லமயாெ இலறச்சி 

பபான்ற உைரப்படுகிறது. இதில் உள்ள ஒபர வித்தியாசம் உற்பத்தி முலற மட்டுபம. இதில் உள்ள 

னசல் அடிப்பலடயிலாெ இலறச்சியின் சாதகம் விலங்குகள் படுனகாலல னசய்யப்பட மாட்டாது.   

 னசல் அடிப்பலடயிலாெ இலறச்சிலய பயன்படுத்தி விலங்குகலள படுனகாலல னசய்ய 

முடியாது.  கால்நலட வளர்ப்பலத விடவும், இலறச்சிக்காக அவற்லறக் னகாடுப்பதற்குப் பதிலாக, 

னசல்லுலார் பவளாண்லம மூலம் உயிரணு சார்ந்த இலறச்சி உற்பத்தி னசய்யப்படுகிறது. 

 இலறச்சி உற்பத்தி னசய்யும் இந்த புதிய முலறயாெது, உைவு பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூைல் 

நிலலத்தன்லம மற்றும் விலங்கு நலன் பபான்ற உலகளாவிய பிரச்சிலெகலளத் தீர்க்கும் 

வலகயில் உைவு முலறலமகலள புரட்சிக்கும் வலிலமயாெ வாக்குறுதிலய அளிக்கிறது.  CCMB 

தலலலமயகம் லைதராபாத், னதலுங்காொவில் அலமந்துள்ளது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)   பச்சை மற்றும் மஞ்ைள் நிற 20 ரூபாய் ந ாட்டுகளில் பின்வரும் எந்த பாரம்பரிய தளத்தின் 

சமயக்கருத்து அச்சிடப்பட்டுள்ளது? 

[A] எல்ந ாரா குசக ஓவியம் 

[B] நபாரா குசக ஓவியம் 

[C] பாரபர் குசக ஓவியம் 

[D] எலிபாண்டா குசக ஓவியம் 

 இந்திய ரிைர்வ் வங்கி (RBI) ைமீபத்தில் மகாத்மா காந்தி (புதிய) உருவ படத்துடன் 20 ரூபாய் 

ந ாட்டுகசள வவளியிடுவதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த புதிய ந ாட்டின் பின் பக்கத்தில் எல்ந ாரா 

குசககளின் சமயக்கருத்சத அச்சிட்டு  ாட்டின் தச சிறந்த க ாச்ைார பாரம்பரியத்சத 

பிரதிபலிக்கிறது. 

 இது மகாத்மா காந்தியின் உருவத்சத சமயத்தில் வகாண்டுள்ளது. நமலும் 'உத்தரவாதப் பிரிவுடன் 

RBI, Bharat, India மற்றும் 'உத்தரவாதப் பிரிவுடன் 20 ஆகியவற்றின் சிறு எழுத்துக்கள் வாக்குறுதி 

பிரிவுடன் ஆளு ரின் சகவயாப்பம், மற்றும் காந்தியின் உருவப்படத்தின் வ து பக்கத்தில் RBI 

சின்னம் ஆகியசவ அச்சிடப்பட்டுள்ளன. 

 காந்தி உருவத்தின் வ து பக்கத்தில் - அநைாகா தூண் சின்னம் மற்றும் எ க்ட்நராசடப் (20) 

நீர்குறிகள் உள்ளன. இந்த ந ாட்டின் அடிப்பசட நிறம் பச்சை நிற மஞ்ைள் ஆகும். இது ரிைர்வ் 

வங்கியின் கவர்னர் ஷக்தி ந்தா தாஸ் சகவயழுத்துடன் உள்ளது. 

 புதிய ரூ 20 ந ாட்டு பரிமாணம் 63 மிமீ x 129 மிமீ இருக்கும். முந்சதய  ாட்களில் ரிைர்வ் வங்கியால் 

வழங்கப்பட்ட ரூபாய் 20 என்ற வபயரில் அசனத்து ரூபாய் ந ாட்டுகளும் ைட்ட ஒப்பந்தமாகநவ 

இருக்கும். 

2)  சீனா மற்றும் பாக்கிஸ்தான் எல்ச யில் சுரங்கப்பாசதகசள நிர்மாணிப்பதற்காக எந்த இந்திய 

பாதுகாப்பு நிறுவனம் NHPC உடன் ஒப்பந்தம் வைய்துள்ளது? Which Indian defense organization has 

signed pact with NHPC for construction of tunnels on China & Pakistan borders? 

[A] எல்ச  பாதுகாப்பு பசட 

[B] இந்திய இராணுவம் 

[C] இந்திய கடந ார காவல் பசட 
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[D] இந்நதா-திவபத்திய எல்ச  காவல் 

 சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் எல்ச யில் வவடிமருந்துகசள நைமித்து சவப்பதற்கு  ான்கு நி த்தடி 

சுரங்கப்பாசதகசள அசமக்க நதசிய நீர்வள ஆற்றல் கார்ப்பநரஷன் (NHPC) உடன் இந்திய 

இராணுவம் புரிந்துணர்வு உடன்படிக்சக (MOU) ஒப்பந்தத்தில் சகவயழுத்திட்டது.   

 இது ஒரு சப ட் திட்டம் மற்றும் சுரங்கங்கள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் முடிக்கப்படும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  சப ட் திட்டத்தின் வை வு 15 நகாடி ரூபாய்.  சப ட் திட்டத்தின் கீழ், சீனா 

எல்ச யில் மூன்று சுரங்கங்கள் கட்டப்படும், அநத ந ரத்தில் பாகிஸ்தான் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஒரு 

சுரங்கம் கட்டப்படும்.  

 சீனாவின் எல்ச க்குள் இந்தியாவின் உட்கட்டசமப்பு அபிவிருத்திக்கான சீன எல்ச ப் பகுதியில் 

இந்திய இராணுவத்தின் திறன்கசள வளர்ப்பதற்கு இந்த திட்டம் உதவுகிறது. 

 தற்காப்பு திறன்கசள வலுப்படுத்துவநதாடு மட்டுமல் ாமல், சுரங்கப்பாசதகள், விமானம் 

தாக்குதல்களிலிருந்து மற்றும் வவடிவபாருட்கள் மற்றும் எதிரி வையற்சகக்நகாளால் கண்டறிதல் 

ஆகியவற்சறப் பாதுகாக்கும்.  தற்நபாது, வவடிமருந்துகள் வபரும்பாலும் தசரப்பகுதிகளில் 

இருக்கின்றன. அசவ எதிரிகளாலும் அவர்களது ஒற்றர்களாலும் இ க்கு சவக்கப்படுகின்றன. 

3) கட்டட நிர்மாணத்திற்கான வடிவசமப்பு வகாள்சகசய உருவாக்கும் CPWD குழுவின் தச வர் யார் ? 

Who is the head of the CPWD committee to formulate design policy for building construction? 

[A] M K ஷர்மா 

[B] S C குன்த்யா 

[C] மயூர் ஸ்ரீவஸ்தவா 

[D] மநனாஜ் கபூர் 

 கட்டுமான நவச கள் மற்றும் உள்கட்டசமப்பு நமம்பாட்டுக்காக வடிவசமப்பதற்கான வடிவசமப்பு 

வகாள்சகசய உருவாக்குவதற்கு மத்திய வபாது பணித்துசற (CPWD) ஒரு நிபுணர் குழுசவ 

அசமத்துள்ளது.  

 CPWD இன் கூடுதல் இயக்கு ர் வெனரல் எம்.நக. ைர்மாவின் தச சமயில் இந்த குழு, குடியிருப்பு 

மற்றும்  கர்ப்புற விவகார அசமச்சு கீழ் வரும் CPWD இல் அசனத்து மட்டங்களிலும் கட்டுமான 

மற்றும் உள்கட்டசமப்பு நமம்பாட்டுகசள கட்டசமப்பசத ந ாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.   
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 30  ாட்களுக்குள் இயக்கு ர் வெனரல் பிரபாகர் சிங்கிடம் தனது அறிக்சகசய ைமர்ப்பிக்கும்படி 

நகட்டுக் வகாள்ளப்பட்டுள்ளது.  மத்திய அரைாங்கத்தின் மிகப்வபரிய கட்டுமான நிறுவனமாக CPWD 

உள்ளது.  

 இது  ாடு முழுவதும் அரைாங்கத்தின் வபரும்பகுதி கட்டிடங்கசள உருவாக்குகிறது,  ாட்டின் ைர்வநதை 

எல்ச யில் நவலிகள் மற்றவற்றுடன் அசமக்கப்படுகின்றன.  இந்தியாவுடனான  ட்புறவுத் 

திட்டங்களின் கீழ் வவளி ாட்டு  ாடுகளில் உள்ள திட்டங்கசள இந்நிறுவனம் நமற்வகாள்கிறது. 

4) அண்சமயில் கா மான ராமா வைன்குப்தா பால் எந்த துசறயில் மூத்த ஆளுசம வகாண்டவர்? 

[A] கச த்துசற 

[B] பத்திரிசகத்துசற  

[C] மச நயறுதல் 

[D] கவிசதகள் 

 நமற்கு வங்காளத்தில் வகால்கத்தாவில் உள்ள மூத்த வபண்மணி ராம வைங்குப்தா பால் (66) 

கா மானார்.  1975 ஆம் ஆண்டில், ைர்வநதை அளவி ான மகளிர் தினத்சத நிசனவுகூரும் 

வசகயில்,  கரம் ைார்ந்த ஹிமா யன் அசமப்பு கர்வால் ஹிமா யிலுள்ள நகதார் ாத் 

பயணத்திற்கு ஏற்பாடு வைய்திருந்தது. இதில் பங்கு வகாண்ட அசனத்து வபண்களுக்கும் இவர் 

தச சம தாங்கினார். 

5) ெப்பானில் நதர்தலில் நபாட்டியிட்டு வவற்றி வபற்ற முதல் இந்தியரான புருனிக் நயாநகந்திரா, 

பின்வரும் எந்த இந்திய  கரத்சத நைர்ந்தவர்? 

[A] பாட்னா 

[B] உதய்பூர் 

[C] பூநன 

[D] புது வடல்லி 

 புநனயில் இருந்து புருனிக் நயாநகந்திரா (அல் து நயாகி) ெப்பான் நதர்தலில் நபாட்டியிட்டு வவற்றி 

வபற்ற முதல் இந்தியராவார்.  அவர் நடாக்கிநயா எநடாகாவா வார்டு ைட்டமன்றத்தில் 

நதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார்.  எனநவ, ெப்பான் நதர்தலில் இந்திய நதாற்றமுசடய ஒரு ெப்பானியரின் 

முதல் வவற்றி இதுவாகும்.   
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 நயாகி 1997 ல் உயர் படிப்சப வதாடர ெப்பான் வைன்றார் மற்றும் அங்கு பல்நவறு வதாழில்நுட்ப 

நிறுவனங்களில் பணியாற்றினார். அவர் 20 ஆண்டுகளாக அங்கு வாழ்ந்தார், அதில் 15 வருடங்கள் 

எநடாகாவாவில் குடியிருந்தார்.   

 2011 ல் ெப்பானில் ஏற்பட்ட பூகம்பம் மற்றும் சுனாமி கடந்து வைன்றபின், அவரது தத்வதடுக்கப்பட்ட 

வீட்டினருடன் தனது உறவுகசள ப ப்படுத்தியதாக  ம்புகிறார். இரண்டு நபரழிவுகளால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவுவதற்காக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிசய வார இறுதிகளில் ைந்திப்பதன் 

மூ ம் அவர் நமலும்  ாட்சட பற்றி அறிந்து வகாண்டார்.   

 விசரவில், அவர் ெப்பானிய குடியுரிசம வபற்றார் மற்றும் அரசியலில் நுசழந்தார்;  ைமீபத்திய 

நதர்தல்களில் அவர் ெப்பானிய அரசிய சமப்பு ென ாயகக் கட்சியில் (CDP) நபாட்டியிட்டார். 

6) சிற்றளவுக் காப்பீடு கட்டசமப்சப மதிப்பாய்வு வைய்யும் IRDA குழுவின் தச வர் யார்? Who is the 

head of the IRDA committee to review microinsurance framework? 

[A] C K கண்ணா 

[B] மநனாஜ் முண்டாஷிர் 

[C] சுநரஷ் மதூர் 

[D] நைகர் குப்தா 

 இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுசற மற்றும் அபிவிருத்தி அதிகாரத்துவ ஆசணயம் (IRDAI) ைமீபத்தில் 

13 உறுப்பினர்கசளக் வகாண்ட குழுவானது சிற்றளவுக் காப்பீடு மீது ஒழுங்குமுசற கட்டசமப்சப 

மறுபரிசீ சன வைய்ய மற்றும் அத்தசகய தயாரிப்புகளுக்கான நதசவகசள அதிகரிக்க 

 டவடிக்சககசள பரிந்துசரக்கிறது.  

 IRDAI நிர்வாக இயக்குனர் சுநரஷ் மதூர் தச சமயி ான இந்த குழு, வாடிக்சகயாளர்  ட்புரீதியான 

எழுத்துறுதி வழங்கலுடன் தயாரிப்பு வடிவசமப்புகசள வழங்குவதன் மூ ம் எளிதான பிரீமியம் 

வைலுத்தும் முசறகள் மற்றும் எளிசமயான நகாரிக்சக தீர்வுமுசற  சடமுசறகள் ஆகியவற்சற 

உள்ளடக்கியது.   

 வபாது மற்றும் தனியார் துசறகளில் வாழ்க்சக, வபாது மற்றும் சுகாதார காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் 

பிரதிநிதிகசள குழுவில் வகாண்டுள்ளது. 

7) Modern Slavery Innovation Fund (MSIF) ஆதரிப்பதற்காக ைமீபத்தில் எந்த  ாடு £ 4 மில்லியசன 

உறுதி வைய்திருக்கிறது? 
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[A] அவமரிக்கா 

[B] இந்தியா 

[C] பிரிட்டன் 

[D] ெப்பான் 

 Modern Slavery Innovation Fund (MSIF)  வீன அடிசமத்தனத்சத நிறுத்துவதற்கான ைர்வநதை 

புதுசமயான நைாதசன திட்டங்களுக்கு ஆதரவளிக்கிறது. அண்சமயில் வைய்திகளில் இது 

காணப்பட்டது., ஏவனன்றால் பிரிட்டன் 4 மில்லியன் பவுண்டுகள் உ க எதிர்ப்பு அடிசமத் 

திட்டங்களுக்கு உறுதி வைய்திருக்கிறது.  

 ஆறு அசமப்புக்கள் – ைர்வநதை அடிசம எதிர்ப்பு மற்றும் ஐக்கிய  ாடுகள் பல்கச க்கழகம், 

வலுவான ஒன்றாக, சுதந்திர நிதியம், Retrak மற்றும் வ றிமுசற வர்த்தக முசனப்பு (ETI) - MSIF 

இருந்து வபறும் நிதிசய பகிர்ந்து வகாள்கிறது.  

 வதன்னாப்பிரிக்காவில்  வீன அடிசமத்தனம் மீது பயிற்சி வகுப்புகள்  டத்தவும் இந்தியாவில் 

தப்பிப்பிசழத்தவர்களுக்கான ஆதரசவ நமம்படுத்தவும், அடிசம முசறக்கு எதிரான 

வகாள்சககசள நமம்படுத்துவதற்கான ஆன்ச ன் தரவு சமயத்சத உருவாக்கவும் நிதியுதவி 

பயன்படுத்தப்படும்.  

 2016 ஆம் ஆண்டில் MSIF ச ஜீரியா, பிலிப்சபன்ஸ் மற்றும் வியட் ாம் ஆகியவற்றில் விழிப்புணர்வு 

தூண்டுதல் பிரச்ைாரங்கள் நபான்ற திட்டங்களுக்கு £6 மில்லியன் வழங்கியது.  இந்தியா மற்றும் 

ந பாளத்தில் சுதந்திரம் நிதியம் பாதிக்கப்பட்ட முன்னணி வதாழி ாளர்கசள நமம்படுத்த 

பயன்படுகிறது. 

8)  2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் அசனத்து வவளி ாட்டு வதாழி ாளர்களுக்கும் கத்தார் 

உத்திநயாகபூர்வமாக தனது ைர்ச்சைக்குரிய வவளிநயறும் விைா முசறசய அகற்றுவதாக எந்த ைர்வநதை 

அசமப்பு அறிவித்துள்ளது? Which International organisation has announced that Qatar will officially 

abolish its controversial exit visa system for all foreign workers by the end of 2019? 

[A] ILO 

[B] UNIDO 

[C] UNESCO 

[D] WHO 
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 2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் அசனத்து வவளி ாட்டு வதாழி ாளர்களுக்கும் கத்தார் 

உத்திநயாகபூர்வமாக தனது ைர்ச்சைக்குரிய வவளிநயறும் விைா முசறசய அகற்றுவதாக ைர்வநதை 

வதாழி ாளர் அசமப்பு (ILO) ைமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது.  

 வவளி ாட்டு வதாழி ாளர்கள் பணிபுரிந்த ஒரு வபரிய நிகழ்வான 2022 உ க நகாப்சபக்கு நதர்வு 

வைய்த பிறகு கத்தார் வதாடர்ச்சியான வதாழி ாளர் சீர்திருத்தங்கசள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

2018 வைப்டம்பரில், கத்தார் Kafala அல் து நிதியுதவிசய அகற்றுவதற்கான ைட்டத்சத 

ஏற்றுக்வகாண்டது. நமலும் அது அந் ாட்டிலிருந்து வவளிநயறும்படி வவளி ாட்டு வதாழி ாளர்கள் 

தங்கள் முத ாளிகளிடம் இருந்து அனுமதி வபற நவண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளது.  

 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில், ைர்வநதை மன்னிப்புச் ைசப அறிக்சகசயத் வதாடர்ந்து 

வதாழி ாளர் சீர்திருத்தத்திற்கு உறுதியளித்ததாக கத்தார் கூறியுள்ளது. 2022 உ கக் நகாப்சப 

பரவ ான வதாழி ாளர் முசறநகடுகசள நிறுத்துவதில் நதால்வியுற்றது.  

 வதாழி ாளர் பிரிசவ சீர்திருத்துவதற்கான உறுதிவமாழியின் ஒரு பகுதியாக, கத்தார் ஒரு மாத 

குசறந்தபட்ை ஊதியம் 750 ரூல் ($ 206) அறிமுகப்படுத்தியதுடன், இப்நபாது தச  கரில் ஒரு 

அலுவ கம் உள்ளது. இது ILO உடன் வ ருக்கமாக பணியாற்ற ஒப்புக்வகாண்டது. 

9)  இந்தியாவில் இருந்து மந ரியாசவ நீக்குவதற்கு MERA இந்தியாவில் எந்த ஆண்டு வதாடங்கப்பட 

உள்ளது? MERA India has been launched to eliminate malaria from India by which year? 

[A] 2025 

[B] 2030 

[C] 2022 

[D] 2028 

 இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் 2030 ஆம் ஆண்டில் மந ரியாசவ முழுவதுமாக அகற்ற “மந ரியா 

அகற்றும் ஆராய்ச்சி கூட்டசமப்பு (MERA) இந்தியா” துவக்கியுள்ளது. மந ரியாவின் கட்டுப்பாட்டில் 

உள்ள கூட்டாளிகளின் கூட்டசமப்பானது இந்த முயற்சியாகும்.   

 மந ரியா ந ாய்க்கான மக்கள்வதாசகயில் இந்த ஆராய்ச்சியின் ஒரு தாக்கத்சத 

ஏற்படுத்துவதற்காக கூட்டணியின் முதன்சம வையல்பாடு முன்னுரிசம, திட்டம்,  டத்சத, 

அளவிடுதல் மற்றும் ஒருங்கிசணந்த மற்றும் ஒருங்கிசணந்த முசறயில் ஒருங்கிசணந்த 

ஆராய்ச்சிக்கு வமாழிவபயர்ப்பதாகும்.   

 பரந்த உ களாவிய நிகழ்ச்சிநிரலுக்கு பங்களிப்பு வைய்யும் நபாது, ைர்வநதை அளவி ான முயற்சிகள் 

இரட்டிப்பாக்குவதற்கு MERA இந்தியா விரும்பவில்ச , நதசிய அளவி ான திட்டத்சத இது நிசறவு 
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வைய்கிறது.  கூட்டாண்சம ைவால்கள் மற்றும் முகவரிகள் உள்ளிட்ட இசடவவளிகளுக்கு 

மட்டுமல் ாமல், இ க்கு ஆராய்ச்சிக்கு பங்களிப்புச் வைய்வதற்கும் ஒரு கூட்டு ஆராய்ச்சி 

நிகழ்ச்சிநிரச ச் சுற்றியுள்ள ஒருங்கிசணப்பு ஆகியவற்சற ஒருங்கிசணக்கும்.  இது மந ரியா 

நீக்கம் பற்றிய உறுதியான தாக்கத்சத அசடவதற்காக ஒருங்கிசணந்த வழிகளில் ஆராய்வசத 

அதிகரிக்கவும் மற்றும் வலுப்படுத்தவும் ந ாக்கமாக உள்ளது. 

10)  பின்வருபவர்களில் 2020 நடாக்கிநயா ஒலிம்பிக்கிற்கு தகுதி வபற்றவர் யார்? 

[A] திவ்யான்ஷ் சிங் பன்வார் 

[B] அபுர்வி ைந்நத ா 

[C] அபிநஷக் வர்மா 

[D] அசனவரும் 

 27 ஏப்ரல் 2019  சடவபற்ற சீனாவின் வபய்ஜிங் ஒலிம்பிக் நபாட்டியில் 10m air pistol பிரிவில்  

இந்தியாவின் ஐந்தாவது ஒலிம்பிக் ஒதுக்கீட்சட அபிநஷக் வர்மா வபற்றார். இவர் 242.7 மதிப்வபண் 

வபற்று முதல் இடத்சத வபற்றார்.  

 இது இந்தியாவின் ஐந்தாவது 2020 நடாக்கிநயா ஒலிம்பிக் நபாட்டியில் அஞ்சும் வமௌத்கில் மற்றும் 

அபுர்வி ைண்நட ா (10 மீ air rifle வபண்கள் பிரிவு), வைௌரப் வைௌத்ரி (10 மீ air pistol ஆண்கள் பிரிவு) 

மற்றும் திவ்யாஷ்ச் சிங் பன்வார் ஆகிநயார் ஒதுக்கீட்சட வபற்றுள்ளனர். 
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