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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. இந்திய அரசாங்கத்தால் பல்வேறு ஒழுங்குமுறை பயங்கரோத கண்காணிப்பு குழு multi-disciplinary 

terror monitoring group (MDTMG) பின்ேரும் எந்த மாநிலத்தில்  அறமக்கப்பட்டுள்ளது? 

A] Bihar 

B] Chhattisgarh 

C] Arunachal Pradesh 

D] J&K 

 ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் பயங்கரோத நிதி மற்றும் பயங்கரோத நடேடிக்றககளுக்கு எதிரான 

ஒருங்கிறைந்த நடேடிக்றககறள உறுதிப்படுத்துேதற்காக இந்திய அரசு பல்வேறு ஒழுங்குமுறை 

பயங்கரோத கண்காணிப்புக் குழு ஒன்றை அறமத்துள்ளது. 

 ஜம்மு காஷ்மீர் வபாலீசார், புலனாய்வு பணியகம், சிபிஐ, என்ஐஏ மற்றும் ேருமான ேரித்துறை 

ஆகியேற்றில் MDTMG பிரதிநிதிகள் உள்ளனர். 

 பயங்கரோத நடேடிக்றககளுக்கு இரகசியமான அல்லது வேளிப்பறடயான ஆதரவு ேழங்கும் 

ஆசிரியர்கள், அரசாங்க ஊழியர்கள், ஆதரோளர்கறள இது அறடயாளம் கண்டு நடேடிக்றக 

எடுக்கும். 

 இது தவிர, பயங்கரோத மற்றும் பயங்கரோத நடேடிக்றககளுக்கு நிதியுதவி வசய்ேதற்காக பல்வேறு 

தடங்களின் பிறையத்றதயும் ஆய்வு வசய்ேதுடன், அத்தறகய நிதிகளின் ஓட்டத்றத நிறுத்த 

ஒருங்கிறைந்த நடேடிக்றக எடுக்கிைது. 

 ADGP CID of JK Police தறலறம தாங்கும் MDTMG சந்திப்பு ோரம் ஒருமுறை நடக்கும். இச்சந்திப்பில் 

அந்தந்த ோரத்தில் எடுக்கப்பட்ட நடேடிக்றக அறிக்றக வதாடர்ந்து சமர்ப்பிக்கப்படும்.. 

2. சமீபத்தில் இந்தியா "லீேர் பாரிஸ்" ["Livre Paris"] நிகழ்ச்சியில் சிைப்பு விருந்தினராக 

கலந்துவகாண்டது, அந்த நிகழ்ச்சி கீழ்க்கண்டேற்றுள் எதனுடன் வதாடர்புறடயது? 

A] Trade Fair 

B] Cultural Festival  

C] Book Fair 

D] Film Festival  
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 இந்தியா-பிரஞ்சு உைவுகறள ேலுப்படுத்தும் முயற்சியில், 2020 ஆம் ஆண்டில் பாரிஸ் லிேர் (பாரிஸ் 

புக் ஃவபர்) இல் வகளரே விருந்தினராக இந்தியா நியமிக்கப்பட்டுள்ளது, அவத வநரத்தில் பிரான்ஸ் 

2022 ஆம் ஆண்டில் நியூ வடல்லி வேர்ல்டு புக் ஃவபர் (NDWBF) விருந்தினர் நாடாக இருக்கும். 

 இந்த அறிவிப்பு சமீபத்தில் வநாடல் ஏவஜன்சி வதசிய புத்தக அைக்கட்டறளயால் (NBT) 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

 லிவ்வர பாரிஸ் (பாரிஸ் புக் ஃவபர்) மார்ச் 20 முதல் மார்ச் 23, 2020 ேறர நறடவபறும். 

 பிரதமர் நவரந்திர வமாடி மற்றும் பிரஞ்சு ஜனாதிபதி இம்மானுேல் வமக்வரான் ஆகிவயார் மார்ச் 2018 

ஆம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு ேருறக தருறகயில் றகவயாப்பமிடப்பட்ட கூட்டு அறிக்றகறய 

அறிவித்தனர். 

 NDWBF 2022 இன் விருந்தினர் நாடாக பிரான்றை இந்த அறிக்றக குறிப்பிடுகிைது. 

3. 5G மற்றும் AI இன் வமம்பட்ட ஆராய்ச்சிக்காக [Advanced research in 5G and AI]  விப்வராவுடன் 

இறைந்துள்ள IIT எது? 

A] IIT Kanpur 

B] IIT Kharagpur 

C] IIT Madras 

D] IIT Bombay  

 5ஜி மற்றும் வசயற்றக நுண்ைறிவு (AI) ஆகியேற்றில் வதாழில் சார்ந்த கேனம் வசலுத்திய 

ஆராய்ச்சியில் ஒத்துறழக்க ஐ.ஐ.டி கரக்பூர் சமீபத்தில் விப்வராவுடன் இறைந்துள்ளது. 

 இந்த கூட்டு நிறுேனத்தில் இருந்து ஆராய்ச்சி முடிவுகள் விப்வராோல் ோடிக்றகயாளர்களுக்கான 

தீர்வுகள், வதாழிற்துறையின் வசங்குத்துத் தீர்வுகள் முழுேதும் அபிவிருத்தி வசய்யப்படும்.  

 மறுபுைம், கூட்டு ஆய்வு நுண்ைறிவு மற்றும் விப்வராவின் வதாழில்முறை நிபுைத்துேத்தின் 

ேணிகமயமாக்கலில் இருந்து ஐ.ஐ.டி கரக்பூர் பயனறடகிைது. 

 உடல்நலம், கல்வி மற்றும் சில்லறர துறைகளிலும், காலநிறல மாற்ைம் மற்றும் றசபர் வசக்யூரிட்டி 

வபான்ை இரு அறமப்புகளுக்கும் AI ஆராய்ச்சி கேனம் வசலுத்தும். 

 வமலும், விப்வரா, ஐ.ஐ.டி-காரக்பூரில் உள்ள விஞ்ஞான ேல்லுனர்கள் 5G மற்றும் AI இல் விருந்தினர் 

விரிவுறரகள், பட்டறைகள் மற்றும் கருத்தரங்குகள் மூலம் அறிவு பகிர்வுகறள ஊக்குவிப்பார்கள். 

4. எந்த உலகளாவிய அறமப்பு 'உலகளாவிய காலநிறல' அறிக்றகறய வேளியிட்டது? ['The State of the 

Global Climate' Report] 
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A] UNEP 

B] IUCN 

C] IPCC 

D] WMO  

 உலகளாவிய காலநிறல குறித்த அறிக்றக சமீபத்தில் உலக ோனிறல அறமப்பு (WMO) 

வேளியிட்டது. 

 இந்த அறிக்றக துரிதமான அறடயாளங்கள் மற்றும் சமூக வபாருளாதார தாக்கங்கள் பற்றிய 

கடுறமயான படத்றத ேழங்கியது. 

 உலவகங்கிலும் உள்ள காலநிறல மாற்ைத்தின் காரைமாக, பசுறம இல்ல ோயு வசறிவுகள் வபருகிய 

முறையில் ஆபத்தான நிறலகறள வநாக்கி உலகளாவிய வேப்பத்றத அதிகப்படுத்துகின்ைன. 

 பசுறம இல்ல ோயு வசறிவுகள் மில்லியன் கைக்கான மக்கறள பாதிக்கும் ஆபத்தான நிறலகறள 

வநாக்கி உலகளாவிய வேப்பநிறல இருக்கிைது என ஐ.நா. தறலறம Antonio Guterres காலநிறல 

நடேடிக்றகறய அதிகரிக்க உறுதியான, யதார்த்தமான திட்டங்கறள வகாண்டு ேர உலக 

தறலேர்களிடம் வகட்டுக்வகாண்டார். 

5. எந்த சமூக ேறலப்பின்னல் தளம் சமீபத்தில் வேள்றள வதசியோதம் பிரிவிறனோதத்றத [White 

Nationalism & Separatism] அதன் தளங்களில் தறட வசய்தது? 

A] Facebook  

B] Twitter 

C] Alphabet 

D] Tumblr 

 ஃவபஸ்புக் சமீபத்தில் வேள்றள வதசியோதம் மற்றும் பிரிவிறனோதத்தின் பாராட்டு, ஆதரவு மற்றும் 

பிரதிநிதித்துேம் ஆகியேற்றை தறட வசய்தது. 

 இந்த நடேடிக்றக நியூசிலாந்தில் இருந்து ஒரு தகுதிோய்ந்த ஒப்புதல் வபற்றுள்ளது ஏவனனில் 

மசூதியில் 50 வபரின் படுவகாறல 2019 மார்ச் மாதம் வநரடி ஒளிபரப்பப்பட்டது. 

 பயங்கரோத குழுக்களிடமிருந்து வபாருட்கறள அறடயாளம் கண்டு தடுக்க அதன் திைறன 

வமம்படுத்துேதற்கு சமூக ஊடக நிறுேனமும் உறுதியளித்தது. இந்தத் தறட, பயங்கரோதத்றத 

எதிர்வகாள்ேதில் வதால்வியுற்ைது என்று சிவில் உரிறமகள் குழுக்கள் விமர்சனம் வசய்தபின் 

வபஸ்புக் வகாள்றகயில் ஒரு மாற்ைம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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6. மத்திய அரசு ஒரு வதாகுதி சங்கிலி வசயல்பாட்டு சந்றத பயன்பாட்றட blockchain-enabled 

marketplace app பின்ேரும் எந்த வபாருளுக்கு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

A] Sugarcane 

B] Coffee 

C] Tea 

D] Cotton  

 புது தில்லி, ேர்த்தக அறமச்சகம் விேசாயிகளுக்கு சந்றதயுடன் ஒருங்கிறைக்க காபிக்கு ஒரு 

வதாகுதி சங்கிலி வசயல்படுத்தப்பட்ட சந்றத பயன்பாட்றட அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இதனால் 

அேர்கள் வபாருள்களுக்கான நியாயமான விறலகறள உைர முடியும். 

 ஈகா சாப்ட்வேர் தீர்வுடன் ஒருங்கிறைந்த ேளர்ச்சியுடன் இந்த பயன்பாடு உருோக்கப்பட்டுள்ளது. 

காபி ேர்த்தகத்தில் வேளிப்பறடயான தன்றமறயக் வகாண்டுேருேதற்காகவும், இந்திய காபியின் 

உற்பத்திறய காப்பாற்றிக் வகாள்ளவும், நுகர்வோர் உண்றமயான இந்திய காப்பியிறன ருசித்து, 

உற்பத்தியாளர்களுக்கு மிகவும் ஊக்கமளிக்கும் ேறகயில் பயன்படுகிைது. 

 காபி விேசாயிகள் மற்றும் ோங்குபேர்களுக்கு இறடவயயான தட்டுகளின் எண்ணிக்றக 

குறைக்கப்படுேவதாடு விேசாயிகள் தங்கள் ேருமானத்றத இரட்டிப்பாக்க உதவுோர்கள். 

7. குவராஷியாவின் மிக உயர்ந்த குடிமகன் விருது டாம்லிஸ் மன்னரின் கிராண்ட் ஆர்டர் மூலம் எந்த 

இந்திய ஆளுறமக்கு வகௌரவிக்கப்பட்டது? 

A] Narendra Modi 

B] Ram Nath Kovind 

C] Sushma Swaraj 

D] Arun Jaitely  

 சமீபத்தில் குவராஷியாவின் மிக உயர்ந்த குடிமகன் விருறத வடாமிலாவின் கிங் கிராண்ட் ஆர்டர் 

மூலம் குடியரசுத் தறலேர் ராம் நாத் வகாவிந்த் வகௌரவிக்கப்பட்டார். 

 குவராஷியாவுக்குச் வசல்லும் முதல் இந்தியத் தறலேராக அேர் இருக்கிைார். 

 வகாவிந்த் தற்வபாது மூன்று நாடுகளுக்கு வசல்கிைார் - குவராஷியா, வபாலிவியா மற்றும் சிலி - மார்ச் 

25 முதல் ஏப்ரல் 4 ேறர இந்தியாவிற்கும் மூன்று நாடுகளுக்கும் இறடயிலான இருதரப்பு உைவுகறள 

ேலுப்படுத்துேதற்கு வசல்கிைார். 
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8. காேலில் றேக்கப்பட்டுள்ள மற்றும் காைாமற் வபான ஊழியர்களுக்கான 2019 சர்ேவதச ஒற்றுறம 

தினம் எந்த நாளில் சமீபத்தில் அனுசரிக்கப்பட்டது? [2019 International Day of Solidarity with Detained 

and Missing Staff Members] 

A] March 26 

B] March 25 

C] March 27 

D] March 29 

 மார்ச் மாதம் 25 ம் வததி ஐக்கிய நாடுகள் சறபயால் காேலில் றேக்கப்பட்டு, காைாமற் வபான 

ஊழியர்கள், உறுப்பினர்களின் ஒற்றுறமக்கான சர்ேவதச நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. ஐ.நா. 

ஊழியர்கள் மற்றும் அறமதி காப்பாளர்கள், அவத வபால் அரசு சாரா சமூகத்திலும், பத்திரிறககளிலும் 

உள்ள சக ஊழியர்கறளப் பாதுகாப்பதற்கான நடேடிக்றககறள உறுதிப்படுத்த வேண்டும். 

 பாலஸ்தீன அகதிகளுக்கு ஐக்கிய நாடுகளின் நிோரை மற்றும் வேறலகள் முகறமக்காக 

பணியாற்றிய முன்னாள் பத்திரிறகயாளரான Alec Collett 1985 ல் ஆயுதவமந்திய மனிதன் மூலம்  

கடத்தப்பட்ட ஆண்டு நிறனவு நாள். 

 2009 ல் வலபனானில் உள்ள பீகா பள்ளத்தாக்கில் அேருறடய உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

9. "காந்தி: தி றரட்டர்" புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? 

A] Ravinder Singh 

B] Durjoy Datta 

C] Bhabhani Bhattacharya 

D] Amit Chaudhuri 

 சமூக-யதார்த்த புறனவுகறள எழுதிய பாபாணி பட்டாச்சார்யா "காந்தி: தி றரட்டர்" புத்தகத்றத 

எழுதினார். 

 இேர் இந்வதா-ஆங்லியன் இலக்கியத்தின் சமூக ரியலிசம் பள்ளிறய வசர்ந்தேர் என 

விேரிக்கப்படுகிைார். 

 அேரது எழுத்துக்கள் ரவீந்திரநாத் தாகூர் மற்றும் மகாத்மா காந்தியின் வசல்ோக்றக 

வேளிப்படுத்துகின்ைன. 

 பிவரம்சந்த் வபான்ை பிை சமூக யதார்த்தோதிகறளப் வபாலல்லாமல், பட்டாச்சார்யா, நாேல்கறள 

எண்ைங்கறள உருோக்கி, றநயாண்டிறயப் பயன்படுத்துேதற்கும் சூழ்நிறல எடுத்துக்காட்டுகள் 
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மூலம் அேரது கருத்துக்கறள இன்னும் உறுதியற்ைதாக்குேதற்கும் ஒரு ஆசிரிய அணுகுமுறைறய 

கறடப்பிடிக்கிைார். 

10. ஸ்றகட்ராக்ஸ் வேர்ல்ட் ஏர்வபார்ட் விருதுகள் 2019 இன் இந்தியாவின் சிைந்த விமான றமயமாக எந்த 

விமான நிறலயம்  அறிவிக்கப்பட்டது? [Aviation hub by the Skytrax World Airport Awards 2019] 

A] Kempegowda International Airport  

B] Indira Gandhi International Airport 

C] Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport 

D] Rajiv Gandhi International Airport 

 ஸ்றகட்ராக்ஸ் உலக விமானநிறலய விருதுகளின் படி, புது தில்லியின் இந்திரா காந்தி 

இன்டர்வநஷனல் (ஐ.ஜி.ஐ.) விமான நிறலயம் சிைந்த இந்திய விமான நிறலயமாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் உலக அளவில் 59 ேது இடத்தில் உள்ளது. 

 மும்றபயில் உள்ள சத்ரபதி சிோஜி மஹாராஜ் சர்ேவதச விமானநிறலயம் 64, ராஜீவ் காந்தி 

றஹதராபாத் சர்ேவதச விமானநிறலயம் 66, வபங்களூருவின் வகம்வபவகௌடா சர்ேவதச விமான 

நிறலயம் 69 ஆகிய இடங்களில் உள்ளன. 

 இங்கிலாந்து விமான தளமான Skytrax, ஒரு விமான நிறுேனம் மற்றும் விமான ஆய்வு மற்றும் 

தரேரிறச தளத்றத இயக்கும் ஒரு ஆவலாசறன நிறுேனம் ஆகும். இது  100 விமான 

நிறலயங்கறளக் வகாண்டு இந்த தரேரிறசறய உருோக்கியுள்ளது. 

 சிங்கப்பூர் சாங்கி விமான நிறலயம் ஏழாேது முறையாக உலகின் சிைந்த ோனூர்தி றமயமாக வபயர் 

வபற்றுள்ளது.  

 இந்த பட்டியலில் வடாக்கிவயா சர்ேவதச விமான நிறலயம் (ஹவனடா) உள்ளது. இந்த றமயம் உலகின் 

சிைந்த உள்நாட்டு விமான நிறலயம் மற்றும் உலகின் தூய்றமயான விமான நிறலயம் என்ை 

சிைப்றபயும் வேன்ைது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2019-ற்கான பிரவாசி பாரதீய சம்மான் விருது [Pravasi Bhartiya Samman Award] யாருக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] Prathap C. Reddy 

[B] Ramesh Mehta  

[C] Rajendra Joshi 

[D] Kamal Karanth 

 ராஜஸ்தான் மாநிலத்ததச் சசர்ந்த டாக்டர் ராசஜந்திர சஜாஷி, இவர் சுவிஸ் அடிப்பதடயிலான 

என்.ஆர்.ஐ. விஞ்ஞானி, இவருக்கு இந்தியாவின் ஜனாதிபதி ராம்நாத் சகாவிந்த் 2019ற்காண பிரவாசி 

பாரதீய சம்மான் விருதத  [Pravasi Bhartiya Samman Award] வழங்கினார். 

 டாக்டர் சஜாஷி அறிவியல் துதையில் தனது சிைந்த சாததனக்காகவும், இந்தியாவின் ககௌரவத்தத 

ஊக்குவிப்பதிலும், கவளிநாட்டு இந்தியர்களின் நலன்கதள வளர்ப்பதிலும் அவரது மதிப்புமிக்க 

பங்களிப்தப அங்கீகரித்து ககௌரவிக்கப்பட்டார். 

 இவர் multiple sclerosis சநாயாளிகளுக்கு Tecfidera (BG12) சநாய்த்தடுப்பு மருந்து தயாரிப்பதில் 

முக்கிய பங்கு வகிக்கிைார். 2019 பிரவாசி பாரதீய திவாஸ் மாநாட்டின் கருப்கபாருள் 'Role of Indian 

Diaspora in building New India.' 

2. ஸ்சலாவாக்கியாவின் (Slovakia) முதல் கபண் ஜனாதிபதி யார்? 

[A] Adriana Karembeu 

[B] Zuzana Caputova 

[C] Kristina Farkasova 

[D] Apollonia Vanova 

 சுசானா காபுசடாவா [Zuzana Caputova] ஒரு தாராளவாத சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் மற்றும் இவர் 

அரசியலுக்கு புதுமுகம், ஸ்சலாவாக்கியாவின் முதல் கபண் ஜனாதிபதியாக சதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார். 

 நல்லதவ மற்றும் தீயவற்றுக்கு இதடசயயான ஒரு சபாராட்டமாக அவர் சதர்தலில் சபாட்டியிட்டார். 

 58 சதவிகித வாக்குகதளப் கபற்ை கபூசடாவா, ஐசராப்பிய ஆதணயத்தின் துதணத் ததலவர் Maros 

Sefcovic கபயதர முழக்கமிட்டார், ஒரு இராஜதந்திரி ஆட்சிக்கு ஆதரவு அளித்தது ஸ்மர்-சமூக 

ஜனநாயக கட்சி [Smer-Social Democracy party]. 

 ஸ்சலாவாக் ஜனாதிபதி ஆண்ட்சரஜ் கிஸ்கா பதவி முடிவதடந்த பின்னர் ஜூன் 15 ம் சததி இவர் பதவி 

ஏற்பார். 

3. 2019 மியாமி ஓபன் கடன்னிஸ் சபாட்டியில் ஆண்கள் ஒற்தையர் பட்டத்தத கவன்ைவர் யார்? 
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[A] Roger Federer 

[B] John Isner 

[C] Novak Djokovic 

[D] Kei Nishikori 

 கடன்னிஸ் சபாட்டியில், சராஜர் கபடரர் தனது நான்காவது ஏடிபி மியாமி ஓபன் பட்டத்தத, 

அகமரிக்காவில் உள்ள மியாமி கார்டன் ஹார்ட் ராக் ஸ்சடடியத்தில் 2019 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31 ஆம் 

சததி,  முந்ததய சாம்பியன் ஜான் இஸ்கனர் உடனான சமாதலில் 6-2, 6-4, என்ை கணக்கில் கவன்ைார். 

 இவர் சுவிஸ் வீரர், இவருக்கு 28 வது மாஸ்டர்ஸ் பட்டம் ஆகும். இவர் 20 கிராண்ட் ஸ்லாம் ஒற்தையர் 

பட்டங்கதள கவன்ைவர். ஒட்டுகமாத்தமாக இவருக்கு 101 வது பட்டமாகும். 

4. ISRO கவற்றிகரமாக EMISAT மற்றும் 28 வாடிக்தகயாளர் கசயற்தகக்சகாள்கதள விண்ணுக்கு 

கசலுத்தியது எந்த ராக்ககட் மூலம்? 

[A] PSLV-C44 

[B] PSLV-C46 

[C] PSLV-C47 

[D] PSLV-C45 

 ஏப்ரல் 1 ம் சததி, இஸ்சரா கவற்றிகரமாக ஸ்ரீஹரிசகாட்தட விண்கவளி நிதலயத்திலிருந்து 

இந்தியாவின் சமீபத்திய EMISAT பாதுகாப்பு கசயற்தகக்சகாதள விண்ணில் கசலுத்தியது. 

 இன்தைய mission, ராக்ககட் PSLV-C45 "QL" என்று ஒரு புதிய கட்டதமப்புடன் பைந்தது. 

 இந்த கட்டதமப்பில், ராக்ககட்டிற்கு சததவப்படும் கூடுதல் உந்துததல வாகனம் வழங்குவதற்காக 

சமாட்டார்கள் மீது நான்கு நீண்ட பதிப்புகள் ககாண்டிருக்கும். 

 PSLV-C45 கவற்றிகரமாக 748 கிமீ சூரிய ஒளியின் துருவக் சகாளப்பாததயில் EMISAT ஐ புகுத்தியது 

மற்றும் 504 கிமீ சுற்றுப்பாததயில் 28 சர்வசதச வாடிக்தகயாளர் கசயற்தகக்சகாள்தள 

கசலுத்தியது. 

 ISRO இன் மினி சசட்டிதலட்-2 (IMS-2) பஸ் 436 கிசலா எதடயுள்ள ஒரு கசயற்தகக்சகாள் ஆகும். 

இந்த கசயற்தகக்சகாள் மின்காந்த நிைமாதல அளவீடுக்காக பயன்படுகிைது. 

5. 2019 சுல்தான் அஸ்லான் ஷா ஹாக்கி சபாட்டியில் எந்த நாடு கவன்ைது? 

[A] Poland  

[B] South Korea 

[C] India  

[D] Japan  
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 கதன் ககாரியா 2019 சுல்தான் அஸ்லான் ஷா ஹாக்கி சபாட்டியில் கவன்ைது. ஏப்ரல் 1 அன்று 

மசலசியா ஈப்சபாவில் நதடகபற்ை இறுதிப் சபாட்டியில், கபனால்டி ஷூட்அவுட் 4-2 என்ை கணக்கில் 

இந்தியாதவ சதாற்கடித்தது. 

 ககாடுக்கப்பட்ட சநரத்தில், இரு அணிகளும் தலா 1 சகால்கள் அடித்திருந்தன. அதனால் கபனால்டி 

ஷூட்அவுட் மூலம் கதன்ககாரிய கவற்றி கபற்ைது. 

 மசலசியாதவ கனடா 4-2 என்ை கணக்கில் சதாற்கடித்து 3 வது இடத்ததப் பிடித்தது. ஆசிய 

விதளயாட்டுப் சபாட்டிகளில் தங்க பதக்கம் கவன்ை ஜப்பான் 5 வது இடத்ததப் பிடித்தது. 

6. பின்வரும் கப்பல் தளங்களில் 100 சபார்க்கப்பல்கதள வழங்கும் முதல் இந்திய கப்பல்தளம் எது? 

[A] Cochin Shipyard  

[B] GRSE 

[C] Mazagon Dock 

[D] Goa Shipyard  

 இந்திய கடற்பதட, இந்திய கடசலார காவல்பதட மற்றும் கமாரிஷியஸ் கடசலார காவல்பதடக்கு 100 

சபார் கப்பல்கதள உருவாக்கி வழங்குவதற்கான முதல் கப்பல்தளம் Garden Reach Ship Builders and 

Engineers Ltd (GRSE). 

 100 வது சபார்க்கப்பல் "LCU L-56 IN" முதையாக இந்திய கடற்பதடக்கு ஒப்பதடக்கப்பட்டது. GRSE 

இந்தியாவின் முன்னணி கப்பல் துதைகளில் ஒன்ைாகும், இது ககால்கத்தாவில் இருக்கிைது. 

 இது வர்த்தக மற்றும் கடற்பதட கப்பல்கதள கட்டிகயழுப்பவும், பழுதுபார்க்கும் இடம் ஆகும். 

7. 2019 ஆம் ஆண்டு எர்த் ஹவர் 13 வது பதிப்பின் கருப்கபாருள் என்ன? 

[A] #GiveBack 

[B] #Save Earth 

[C] #NatureCallingYou 

[D] #Connect2Earth 

 மார்ச் 30 ம் சததி எர்த் ஹவர் 13 வது பதிப்பு 2019 ஆம் ஆண்டு "# Connect2Earth" என்ை 

கருப்கபாருளுடன் அனுசரிக்கப்பட்டு, மார்ச் 30 அன்று 8:30 முதல் 9:30 மணி வதர ஒரு மணி சநரம் 

அத்தியாவசியம் அல்லாத மின்சார விளக்குகதள அதணக்க உலககங்கிலும் உள்ள மக்கதள 

ஊக்குவிக்குைது. 

8. சில சநரங்களில் கசய்திகளில் காணப்படும், ஹம்ப் கபக்ககட் மஹசீர்(Hump-backed Mahseer), 

பின்வரும் எந்த நதியில் இருக்கிைது? 

[A] Cauvery 
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[B] Narmada 

[C] Ganga 

[D] Brahmputra 

 இயற்தக பாதுகாப்புக்கான சர்வசதச ஒன்றியம் சமீபத்தில் அச்சுறுத்தலான இனங்களின் சிவப்புப் 

பட்டியலில் ஆபத்தானது என ஹம்ப் கபக்ககட் மஹசீர் (Hump-backed Mahseer) சமீபத்தில் 

பட்டியலிட்டுள்ளது. 

 ஹம்ப் கபக்ககட் மஹசீர் (Hump-backed Mahseer) விஞ்ஞான கபயர் 'டார் கரமாசதவி '(‘Tor 

remadevii’), இந்த கபயதர இந்தியாவின் விலங்கியல் ஆய்வு தமயத்தின் புகழ்கபற்ை 

இக்தியலாஜிஸ்ட் சக.கரமாசதவி  தவத்தார். 

 காவிரி ஆற்றின் கதரசயாரத்தில் (சகரளாவின் பம்பார், கபினி மற்றும் பாவானிய ஆறுகள் உட்பட) 

காணப்படும் மிகப்கபரிய சின்னமாகவும், மிகவும் விதல உயர்ந்த நன்னீர் மீன்னாகவும் இந்த கபரிய 

மீன் உள்ளது(தண்ணீர் புலி என்று அதழக்கப்படுகிைது). 

 இந்த மீன் 1.5 மீ நீளம் வதர வளர்ந்து 55 கிசலா எதட வதர வளரும். கபரிய உயிரினம் என தகுதி 

கபறுகிைது. 

9. எந்த ஐஐடி கவற்றிகரமாக கபட்சராலியம் கழிவு toluene – ஐ பயனுள்ள தயாரிப்புகளாக மாற்றுகிைது? 

[A] IIT Indore 

[B] IIT Kanpur 

[C] IIT Madras 

[D] IIT Bombay 

 பிளாட்டினம் நாசனாகாடலிஸ்தடப் பயன்படுத்தி, ஐ.ஐ.டி கமட்ராஸில் இரு உறுப்பினர்கதளக் 

ககாண்ட குழு கவற்றிகரமாக கபட்சராலிய கழிவு-தயாரிப்பு சடாலுயீதன, கபன்சசாயிக் அமிலமாக 

மாற்றியுள்ளது. கபன்சசாயிக் அமிலம் உணவுப் பாதுகாப்பாகவும் [food preservative] (E210) பூஞ்தச 

/ பாக்டீரியா கதாற்றுக்கான மருந்தாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிைது.  

 சடாலூயீன் ஒரு விதனயூக்கியின் முன்னிதலயில் [பினாப்தில்-உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிளாட்டினம் 

நாசனா துகள்கள் (Pt-BNP)] சதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆக்சிஜசனற்ைம் மூலம் 

கபன்சசாயிக் அமிலமாக மாற்ைப்படுகிைது. கபாதுவாக, கரிம கதரப்பான்கதளப் பயன்படுத்தி கரிம 

எதிர்விதனகள் சமற்ககாள்ளப்படுகின்ைன, இது விதல உயர்ந்தது மற்றும் நச்சுக் கழிவுகதளயும் 

உருவாக்குகிைது.  

 எனசவ, ஜி.சசகர் ததலதமயிலான குழு சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாக மாற்றுவதற்காக தண்ணீதர 

கதரப்பானாக பயன்படுத்தியது. சமலும், சடாலூயிதன கபன்சசாயிக் அமிலமாக மாற்ை ஒரு பச்தச 
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ஆக்ஸிஜசனற்றி (70% அக்வஸ் கடர்ட்-பியூட்டில் தஹட்சராகபராக்தசடு அல்லது டிபிகஹச்பி) 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

10. பின்வரும் மாவட்டங்களில் 5 ஜி கவசரஜ் வசதி கபற்ை உலகின் முதல் மாவட்டம் எது? 

[A] Chaoyang 

[B] Mangalore 

[C] Hongkou  

[D] Kolkata 

 ஷாங்காயின் ஹாங்ககௌ மாவட்டம் சமீபத்தில் 5 ஜி கவசரஜ் மற்றும் ஒரு பிராட்சபண்ட் கிகாபிட் 

கநட்கவார்க் வசதி கபற்ை உலகின் முதல் மாவட்டமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது 5 ஜி கநட்கவார்க்கின் சசாததன ஓட்டங்கதள நடத்தியது, இது கதாதலகதாடர்பு சசதவதய 

வழங்கும் சீன கமாதபல் நிறுவனத்தால் ஆதரிக்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் ஷாங்ஹாய் 10,000 க்கும் சமற்பட்ட 5G அடிப்பதட நிதலயங்கதளக் 

கட்டவும், 2021 ல் 30,000 ஐ நிதலயங்கதள கட்டவும் சநாக்கமாக ககாண்டுள்ளது. 

 5G என்பது 4G LTE கநட்கவார்க்குகதள விட 10 முதல் 100 மடங்கு பதிவிைக்க சவகத்துடன் 

கசல்லுலார் கதாழில்நுட்பத்தின் அடுத்த ததலமுதை ஆகும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ஜமாத்-இ-இஸ்லாமி மற்றும் JKLF மீது விதிக்கப்பட்ட தடடகடை ஆய்வு செய்வதற்கான நீதிமன்ற 

தடலவர் யார்? 

[A] Puja Mehra 

[B] Chander Shekhar  

[C] Rohan Sharma 

[D] Mihir Sen 

 ஜமாத்-இ-இஸ்லாமி ஜம்மு-காஷ்மீர் மற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீர் விடுதடல முன்னணி யாசின் மாலிக் பிரிவு 

(Jamaat-e-Islami Jammu and Kashmir and the Jammu and Kashmir Liberation Front Yasin Malik 

) ஆகியவற்டறத் தடட செய்ய பபாதுமான காரணம் இருந்தால், இந்திய அரசு தீர்ப்பு வழங்குவதற்கு 

ஒரு நீதிமன்றத்டத நியமித்துள்ைது. 

 தில்லி உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி ொந்தர் பெகர் தடலடமயில் இந்த நீதிமன்றம் தடலடம தாங்கும். 

 இந்த முடிடவ மத்திய உள்துடற அடமச்ெகம் 1967 ெட்டவிபராத நடவடிக்டககள் (தடுப்பு) ெட்டத்தின் 

கீழ் வழங்கிய அதிகாரங்கடை பயன்படுத்தி பமற்சகாள்ைப்பட்டது. 

2. 2019 ஆண்டின் கிசைன்ஃபிடிச் இன் (Glenfiddich's) வைர்ந்துவரும் கடலஞராக எந்த இந்திய கடலஞர் 

பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ைார்? 

[A] Raju Baraiya 

[B] Subodh Gupta 

[C] Bharti Kher 

[D] Shilpa Gupta 

 2019 ஆம் ஆண்டின் கிசைன்ஃபிடிச்சின் (Glenfiddich's) வைர்ந்துவரும் கடலஞராக வபதாதராடவ 

ொர்ந்த கடலஞரான ராஜு பாராய்யா(Raju Baraiya) பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ைார். 

 ஸ்காட்லாந்தில் உள்ை Glenfiddich Distillery இல் உலசகங்கிலும் உள்ை கடலஞர்களுடன் இவரும் 

இந்திய பிரதிநிதியாக கலந்து சகாண்டார், அங்கு அவர் 3 மாத காலம் செலவிட்டார். 

 பாராயாவுக்கு 10 லட்ெம் ரூபாய் பரிசு வழங்கப்படுகிறது. இதில் ெர்வபதெ மாத விடுப்பு ரூ 120,000 

மற்றும் ரூ 5,00,000 work allowance உள்ைடக்கும். 

 இது தவிர புது தில்லியில் Art District XIII Gallery தனி நிகழ்ச்சி நடத்துகிறார். 

3. அண்டமயில் காலமான சஜ.மபகந்திரன், எந்த சினிமாவின் மூத்த திடரப்பட இயக்குனர்? 

[A] Tamil 

[B] Telugu 
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[C] Malayalam 

[D] Kannada 

 பஜ.மபகந்திரன் (79), மூத்த இயக்குனர், திடரக்கடத எழுத்தாைர் மற்றும் நடிகர், சென்டனயில் ஏப்ரல் 

2, 2019 அன்று காலமானார். 

 அவர் தமிழ் சினிமாவில் யதார்த்தம் கலந்த சினிமா எடுப்பதில் அறியப்படுகிறார். சூப்பர் ஸ்டார் 

ரஜினிகாந்டத டவத்து எடுத்த "முள்ளும் மலரும்" திடரப்படம் அவரது சதாழில் வாழ்க்டகடய 

முன்பனற்றியது. 

 திடரக்கடத எழுத்தாைராக திடரப்படங்களில் தனது பயணத்டதத் சதாடங்கினார். 1978 "முள்ளும் 

மலரும்" திடரப்படம் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமானார். 

 "உதிரி பூக்கள்" (1979) மற்றும் "சநஞ்ெத்டத கிள்ைாபத" (1980) ஆகிய திடரப்படங்கள் அவரது புகடழ 

உச்ெத்துக்கு சகாண்டு சென்றது. 

 கடந்த சில ஆண்டுகளில், மபகந்திரன் நடிப்புக்கு மாறினார். அவர் "காமராஜ்" (2004), "ரஜினிகாந்த்" 

நடித்த “பபட்ட” மற்றும் விஜய் நடித்த "சதரி" ஆகிய படங்களில் முக்கிய பாத்திரத்தில் நடித்தார். 

 கடடசியாக மார்ச் 8 அன்று சவளியான "பூசமராங்" திடரப்படத்தில் அவர் கடடசியாகக் 

காணப்பட்டார். 

 ப்ளூ ஓபொன் திடரப்படம் மற்றும் சடலிவிஷன் அகாடமி நிறுவனத்டத நிறுவியவர் மபேந்திரன் 

ஆவார். 

4. பயிற்சி சதாகுதிகடை உருவாக்க புல்பலல பகாபிெந்த் பபட்மின்டன் அகாடமியுடன் (Pullela 

Gopichand Badminton Academy) இடணந்துள்ை IIT எது? 

[A] IIT Bombay 

[B] IIT Kharagpur 

[C] IIT Delhi 

[D] IIT Madras 

 ஐ.ஐ.டி கரக்பூர் டேதராபாத்டத தைமாகக் சகாண்ட விடையாட்டு வெதியின் 

பயிற்சியாைர்களுக்கான ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி சதாகுதிடய உருவாக்க புல்பலலா பகாபிெந்த் 

பூப்பந்து அகாடமி (பிஜிபிஏ) உடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் டகசயழுத்திட்டுள்ைது. செயல்திறன் 

மற்றும் பின்னடடவின் தரத்டத பமம்படுத்துவதற்காக விடையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் 

பயிற்சியாைர்களின் உடல்நலம் மற்றும் நல்வாழ்டவ பமம்படுத்துவபத ஒத்துடழப்பின் உந்துதல் 

பகுதி. இந்த திட்டங்களிலிருந்து பிஜிபிஏடவச் பெர்ந்த வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாைர்கள் 

பயனடடவார்கள்.  
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 பமலும், வீரர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கும் பபாது அந்த அறிடவ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது 

குறித்தும் பயிற்சியாைர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும். ஒத்துடழப்பின் கீழ், ஐ.ஐ.டி-பகஜிபி 

பகாபிெந்த் உடன் இடணந்து ஒரு விடையாட்டு அகாடமிடயயும் அடமக்கும். அகாடமி சபாதுவாக 

விடையாட்டுகளில் மகிழ்ச்சி மற்றும் குறிப்பாக பூப்பந்து மற்றும் விடையாட்டு பயிற்சியில் 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் சதாடர்பான கூட்டு ஆராய்ச்சிடய ஊக்குவிக்கும்.  

5. 2019 Yonex-Sunrise India Open பபட்மின்டன் பபாட்டியில் ஆண்கள் ஒற்டறயர் பட்டத்டத சவன்றவர் 

யார்?  

[A] Manu Attri  

[B] B Sumeeth Reddy 

[C] Kidambi Srikanth  

[D] Viktor Axelsen 

 சடன்மார்க்கின் முன்னாள் உலக ொம்பியனான விக்டர் ஆக்செல்ென் மார்ச் 31 ம் பததி 2019 Yonex-

Sunrise India Open Badminton பபாட்டியில் ஆண்கள் ஒற்டறயர் பட்டத்டத சவன்றுள்ைார். 

 புது சடல்லியில் நடடசபற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் கிதாம்பி ஸ்ரீகாந்த்டத 7-21, 20-22 என்ற கணக்கில் 

பதாற்கடித்தார். 

 2017 ல் இருந்து ஸ்ரீகாந்த் அக்சென்ெனுடன் ஐந்து ெந்திப்புகளில் நான்கில் பதால்வி அடடந்தார். 

பமலும் 17 மாதங்களில் BWF உலக சுற்றுப்பயண பபாட்டிகளில் ஸ்ரீகாந்தின் முதல் இறுதிப் 

பபாட்டியாகும். 

 2017 ம் ஆண்டு பிசரஞ்சு ஓபனில் அவர் கடடசியாக ஒரு பட்டத்டத சவன்றிருந்தார். 

6. எந்த நாடு சவற்றிகரமாக இரண்டாம் தடலமுடற தரவு ரிபல Tianlian II-01 (second generation data 

relay Tianlian II-01) செயற்டகக்பகாடை விண்ணில் செலுத்தியது? 

[A] China 

[B] Japan 

[C] South Korea 

[D] India 

 சதன்கிழக்கு சிச்சுவான் மாகாணத்தில் உள்ை Xichang Satellite Satellite Launch Center மூலம் Long 

March-3B carrier ராக்சகட் மூலம் அதன் புதிய தடலமுடற ‘Tianlian II-01’ data relay 

செயற்டகக்பகாடை சீனா சவற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது. 
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 இது சீனாவின் முதல் இரண்டாவது தடலமுடற தரவு கண்காணிப்பு மற்றும் ரிபல(Second Generation 

data tracking and relay) செயற்டகக்பகாள் ஆகும். 

 இது தரவு ரிபல  (data relay), அைவீட்டு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு, செயற்டகக்பகாள்கள், பகரியர் 

ராக்சகட்டுகள் மற்றும்  விண்கலம் அல்லாத பயனர்களுக்கு பரிமாற்றம் பபான்ற பெடவகடை 

வழங்கும். 

 Tianlian II வடலப்பின்னல் Tianlian I செயற்டகக்பகாள்களின் முதல் தடலமுடற சநட்சவார்க்டக 

விட மிஷன் திட்டமிடல்(mission planning), கணினி பமலாண்டம(system management) மற்றும் 

செயல்பாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க அைவு முன்பனறியுள்ைது. 

 சீனா ஏபராஸ்பபஸ் டென்ஸ் அண்ட் சடக்னாலஜி கார்ப்பபரஷனுக்கு கீழ்  சீனாவின் அகாடமி 

ஸ்பபஸ் சடக்னாலஜி இந்த செயற்டகக்பகாள் உருவாக்கியது. 

7. 2019 உலக ஆட்டிெம் விழிப்புணர்வு தினத்தின் (World Autism Awareness Day) (WAAD) கருப்சபாருள் 

என்ன? 

[A] Toward Autonomy and Self-Determination 

[B] Assistive Technologies, Active Participation 

[C] Employment: The Autism Advantage 

[D] Opening Doors to Inclusive Education 

 ஆட்டிெம் ஸ்சபக்ட்ரம் பகாைாறு பற்றிய சபாது விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவதற்காக உலக ஆட்டிெம் 

விழிப்புணர்வு தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 ஆட்டிெம் ஒரு மூடை பகாைாறு, இது மற்றவர்களுடன் சதாடர்புசகாள்வதற்கான ஒரு நபரின் 

திறடனப் சபாதுவாக பாதிக்கிறது. 

 இது சபாதுவாக குழந்டத பருவத்தில் சதாடங்குகிறது.  

 2019ன் கருப்சபாருள் "உதவி சதாழில்நுட்பங்கள், செயலில் பங்பகற்பு"[“Assistive Technologies, 

Active Participation”], மக்களுக்கு ஆதரவு அளித்து மலிவு உதவி சதாழில்நுட்பங்கள் 

முக்கியத்துவத்டத அடிக்பகாடிட்டு, சுயமாக வாழ்க்டகடய வாழ முற்படுவதுடன், உண்டமயில், 

அவர்களின் அடிப்படட மனித உரிடமகடை நடடமுடறப்படுத்துவது ஆகும். 

8. Comic-Con Museum’s Character Hall of Fameல் முதலில் அறிமுகமான கற்படன சூப்பர் ஹீபரா யார்? 

[A] Superman  

[B] Spider-man 

[C] Batman  

[D] Iron Man  
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 Comic-Con Museum’s Character Hall of Fameல் முதலில் அறிமுகமான கற்படன சூப்பர் ஹீபரா 

பபட்பமன் (BATMEN). மார்ச் 30 அன்று, பபட்பமன் 80 வயதானபபாது WonderCon இல் "பிறந்தநாள் 

பபட்பமன்" குழு அடமக்கப்பட்டது. அப்பபாது இது அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இந்த விழா 2019 ஜூடல 17 ஆம் பததி, காமிக்-கான் அருங்காட்சியகத்தின் எதிர்கால தைமாக 

இருக்கும் - ொன் டியாபகாவின் பால்பபா பூங்காவில் (San Diego’s Balboa Park) உள்ை கூட்டாட்சி 

கட்டிடத்தில் நடடசபறும்.  

 பபட்பமன் மற்றும் பில் ஃபிங்கரால் உருவாக்கப்பட்ட 'டிசடக்டிவ் காமிக்ஸ் எண் 27' இல் பபட்பமன் 

முதலில் பதான்றினார். இது மார்ச் 30, 1939 அன்று சவளியிடப்பட்டது. 

9. 2019 ஃபார்முலா 1 பஹ்டரன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் [Formula 1 Bahrain Grand Prix] பபாட்டியில் 

சவன்றவர் யார்? 

[A] Valtteri Bottas 

[B] Sebastian Vettel 

[C] Charles Leclerc 

[D] Lewis Hamilton 

 பிரிட்டிஷ் பந்தய ஓட்டுனரான சலவிஸ் ோமில்டன் [Lewis Hamilton], 2019 ஃபார்முலா 1 பஹ்டரன் 

கிராண்ட் பிரிக்ஸ் [Formula 1 Bahrain Grand Prix] பபாட்டியில் சவற்றி சபற்றார், இந்த பபாட்டியில் 

என்ஜின் பகாைாறு காரணமாக ரன்பவ தடலவர் ொர்லஸ் சலக்சைர்க்ஸ் (Charles Leclerc's) ஃசபராரி 

தாமதமாக வந்தார். 

10. கந்தமால் ோல்டி [மஞ்ெள்], ெமீபத்தில் GI குறிடயப் சபற்றது, எந்த மாநிலத்தில் இது உற்பத்தி 

செய்யப்படுகிறது? 

[A] Odisha 

[B] West Bengal 

[C] Jharkhand 

[D] Assam 

 சதன்னிந்திய ஒடிஷாவுக்கு சொந்தமான பல்பவறு மஞ்ெள் பதயிடல [கந்தமால் ோல்டி], இறுதியாக 

புவியியல் குறியீட்டட சபற்றுள்ைது, இது இந்தியாவின் அறிவுொர் சொத்து. 

 இந்த அங்கீகாரம் மாநிலத்தின் அறக்கட்டடை தினத்பதாடு (Utkal Divas) ஒத்துப்பபானது. 

 ஒடிொ, ஏப்ரல் 1, 1936 அன்று, பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் ஒரு தனித்துவமான மாநிலமாக  சமாழிடய 

டவத்து பிரித்தனர். 

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


Current Affairs  5th Apr 2019 

 

Winmeen.com                                Page 1 of 8 

விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) எந்த நாட்டு அறிவியலாளர்கள் Dark matter என்பவை சிறு கறுப்பு துவளகளால் ஆனவை என்று 

கண்டறிந்துள்ளனர்? 

[A] இந்தியா 

[B] யுவனட்டட் ஸ்டடட்ஸ் 

[C] சீனா 

[D] ஜப்பான் 

 ஜப்பாவனச் டேர்ந்த Kavli பிரபஞ்ே இயற்பியல் மற்றும் கணித நிறுைனம், மவைந்த அறிவியலாளர் 

ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கின் தத்துைத்வத அடிப்பவடயாகக் ககாண்டு, தீவிரமான டோதவனகவளச் 

கேய்து, டார்க் டமட்டரில் ஒரு மில்லிமீட்டரில் பத்தில் ஒரு பங்கு அளவிற்கு சிறிய primordial 

கறுப்புத் துவளகள் நிவைந்திருக்கின்ைன என்று கண்டிருக்கிைார்கள். 

 gravitational lensing effect மூலம் பூமிக்கும், அண்ட்டராமீடா டகலக்ஸிக்கும் இவடடய இருக்கும் 

Primordial கருந்துவளகவள கண்டுபிடித்தனர். இவை மிக அரிதானவை என்று கருதப்படுகின்ைது. 

இந்த பரிடோதவனவயச் கேய்ய ஆண்ட்டராமீடா டகலக்ஸியிலிருந்து ஒரு நட்ேத்திரமும், பூமியிம், 

rimordial கருந்துவளயும் டநர்டகாட்டில் இருக்க டைண்டும். 

 இந்த அரிய ைாய்ப்வப முழுவமயாக பயன்படுத்திக்ககாள்ள, ஹைாயிலுள்ள  சுபாரு (Subaru) 

கதாவலடநாக்கியில் அதிநவின டிஜிட்டல் டகமரா பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த டகமராைால் கமாத்த 

ஆண்ட்டராமீடா டகலக்ஸீவயயும் ஒடர புவகப்படத்தில் படம் பிடித்துவிட முடியும். 

 இந்த interstellar கைளியில் கருந்துவளகள் எந்த டைகத்தில் நகர்கின்ைன என்பவத அறிய, 

அதிலிருக்கும் நட்ேத்திரங்கவள நிவைய புவகப்படகமடுத்து அறிந்துள்ளனர். gravitational lensing 

effect கேய்ய சில நிமிடங்களிலிருந்து பல மணி டநரம் ைவர டதவைப்படும். 

 இந்த முயற்சியின் முடிவுகள், primordial கருந்துவளகள் டார்க் டமட்டரில் 0.1% நிவைந்திருப்பவதக் 

கண்டுள்ளனர். இதன் மூலம் இந்த தத்துைம் உண்வமகயன்று நிருபனமாகியிருக்கிைது. 

 2) "இந்தியா - ஆஃப்ரிக்கா டைளாண்வம மற்றும் ஊரக ைளர்ச்சி நிறுைனம்"(IAIARD) எந்நாட்டில் 

துைங்கப்படவுள்ளது? 
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[A] கேய்சில்ஸ் 

[B] மலாவி 

[C] கதன் ஆஃப்ரிக்கா 

[D] ஜிடபாட்டி 

 இந்திய அரசு, மலாவி டதசிய டைளாண்வம மற்றும் ஊரக ைளர்ச்சிக்கான ஆடலாேவன டேவை 

ைங்கியுடன்  (NABCONS), இந்தியா-ஆஃப்ரிக்கா டைளான்வம மற்றும் ஊரக ைளர்ச்சி 

நிறுைனம்"(IAIARD) துைங்க ஒப்பந்தத்தில் வககயழுத்திட்டுள்ளது. 

 இவ்கைாப்பந்தத்தின் படி ,இந்திய அரசு ஆஃப்ரிக்க நாடுகளுக்கு டைளாண்வமக்கு நிதி ைழங்கியும் 

கதாழில்முவனடைார் ைளர்ச்சிக்கும் பங்காற்றும். இதில் மலாவி நாடு மட்டுமின்றி பிை ஆஃப்ரிக்க 

நாடுகளும் பங்டகற்கும். ஆஃப்ரிக்க நாடுகவளச் டேர்ந்த பயனர்கள், IAIARD மூலம் டைளாண் 

துவையில் மனிதைளத்வதயும், உற்பத்தித் திைவனயும் டமம்படுத்திக்ககாள்ள ைாய்ப்பிருக்கிைது. 

 இந்தக் கல்வித்திட்டத்தின் , ஆசிரியர் ஊதியம், டபாக்குைரத்து,பயிற்சி ைகுப்புகளுக்கான 

கேலவுகள், மற்ை ஆஃப்ரிக்க நாட்டு மாணைர்களின் டபாக்குைரத்து கேலவுகள் டபான்ைவை முதல் 

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இந்திய அரடே ஏற்றுக்ககாள்ளும். 

 ஆஃப்ரிக்க இந்திய கூட்டுைவில் உருைாக்கப்படும் இந்தக் கல்வி நிறுைன முயற்சி இதுடை முதல் 

முவையாகும். இம்முயற்சி இந்திய -மலாவி, இந்திய- ஆஃப்ரிக்க நாடுகளூடான நட்புைவை 

டமம்படுத்தும். 

3) பின்ைருனைற்றுள் எந்த நாடு, உலகின் முதல் 5ஜி கநட்கைார்க்வக அறிமுகப்படுத்த உள்ளது? 

[A] கதன் ககாரியா  

[B] ஜப்பான் 

[C] சீனா 

[D] ஃப்ரான்ஸ் 

 கதன் ககாரியா உலகின் முதல் 5ஜி கநட்கைார்க்வக ஏப்ரல் 5ஆம் டததி அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. 

கதாழில்நுட்பத்தில் கபயர்கபற்ை நாடு கதன்ககாரிய நாடு. தவலநகர் சிடயால், 5ஜி டேவைக்கான 
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உள்கட்டவமப்புகவள உருைாக்கி, அதன் மூலம் கபாருளியல் ைளர்ச்சிவய டமம்படுத்த 

ஆயுத்தங்கவள துரிதப்படுத்தியுள்ளது. 

 அதிடைக கதாவலகதாடர்புகவள ோத்தியப்படுத்தும் 5ஜி டேவையானது, ஸ்மார்ட் டபான்கவள 

4ஜியில் இருந்த டைகத்வதவிட 20 மடங்கு டைகத்வத ோத்தியப்படுத்தும். 

 இந்த டேவை, தானியங்கி ைாகனங்கள் தகைல்கவள பரிமாறிக்ககாள்ளவும், கதாழிற்ோவல 

இயந்திரங்கள் டைகமாக இயங்கவும், இவணய டேவைகள் டைகமாக இயங்கவும், உதவி கேய்யும். 

 5ஜி அதிடைக கநட்கைார்க் டேவையால் ஒடர டநரத்தில், ஒரு ேதுர கிடலாமீட்டர் தூரத்திற்குள் ஒரு 

மில்லியன் ோதனங்கவள இவணக்க முடியும். 

 இதுைவர எந்த கதாவலடபசி டேவை நிறுைனங்களும் 5ஜி கநட்கைார்க் டேவைவய 

துைங்கியதில்வல. 

 ஜப்பான் 2019இல் ஒரு குறிப்பிட்ட டைவலகளுக்கு மட்டும் 5ஜி டேவைவய அமல் படுத்தி, 2020இல் 

டடாக்கிடயா ஒலிம்பிக்ஸில், முழுவீச்ோக டேவை ைழங்க திட்டமிட்டிருக்கிைது. 

 4) ேமீபத்திய கேய்திகளில் அறியப்பட்ட MH-60R Seahawk கஹலிகாப்ட்டர்கள், எந்நாட்டுடன் 

கதாடர்புவடயது? 

[A] Russia 

[B] France 

[C] Germany 

[D] United States 

 ஐக்கிய நாடுகள் ேமீபத்தில், தங்கள் நாட்டு Foreign Military Sales (FMS) திட்டத்தின்படி  2.4 

பில்லியன் மதிப்புள்ள 24 multi-role MH-60 Romeo Seahawk கஹலிகாப்டர்கவள இந்தியாவிற்கு 

விற்கப்டபாைதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த கஹலிகாப்டர்கள் கடலில் இருக்கும் நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல்கவளயும் கடல் டமலிருக்கும் டபார்க்கப்பல்கவளயும் கண்டுபிடித்து அைற்றின் நகர்வுகவளக் 

கண்காணித்து தாக்கி அழிக்கைல்லவை. 

 இவ்ைவக கஹலிகாப்ட்டர்கள் பயணிகள் கப்பல்களிலும், டபார்க்கப்பல்களிலும், விமானந்தாங்கிக் 

கப்பல்களிலும் அவமக்கப்கபற்று அைற்றிலிருந்தும் இயக்கமுடியும் என்பதால் இவைடய உலகின் 

அதிநவின கஹலிகாப்ட்டர்கள் என்று அறியப்படுகிைது. 
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 இந்த கஹலிகாப்டர்கள் இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம், அகமரிக்க கைளியுைவுக் ககாள்வகயும், டதசிய 

பாதுகாப்பும், இந்திய அடமரிக்க ராணுை உைவும் டமம்படுைதுடன் இராணுை பாதுகாப்பும் 

ைலிவமயாகும். 

 5) “குண்டன்: வேகல்-இவேயும் ைாழ்க்வகயும்” புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? [“Kundan: Saigal's Life & 

Music”] 

[A] கனிகா கபூர் 

[B] ஷரத் தத் 

[C] அகிர்தி கக்கர் 

[D] குஷி 

 புகழ்கபற்ை ஆைணப்பட இயக்குனரும், முன்னாள் இயக்குனருமான ஷரத் தத் “குண்டன்:வேகல்-

இவேயும் ைாழ்க்வகயும்” புத்தகத்வத எழுதியிருக்கிைார். 

 இந்திய சினிமா இவேயின் கபாற்கால இவேக்கவலஞர் டக.எல்.வேகலின் காலத்வத கைன்ை 

பாடல்கவளயும் நிவனவுகவளயும் உயிர்ப்புடன் கைளிப்படுத்தியிருக்கிைார் ஆசிரியர்.  

 ஸ்கடல்லார் பதிப்பகத்தின் டஜாதி ேபர்ைால் ஆங்கிலத்தில் கமாழிகபயர்த்த இப்புத்தகம் ஏப்ரல் 

4ஆம் டததி 2019 ஆம் ைருடம், வேகலின் 115ஆம் பிைந்த நாளன்று கைளிைர இருக்கிைது. 

 இவே டமவத வேகலின் காலத்தால் அழியாத சில பாடல்கள், “jab dil hi toot gaya", " ek bangala 

bane nyara", "dukake din aab bitat nahin", "duniya men hun duniyaka talabgaar nahin hun"," so 

ja rajkumari so ja". 

6) பிரிட்டனின் ஆய்ைாளர்கள் எந்த கதாவலடநாக்கியின் உதவியுடன், சூரிய காந்தப்புலம் நாம் 

கண்டறிந்தவதவிட பத்து மடங்கு ேக்தி ைாய்ந்தது என்று கண்டறிந்துள்ளனர்? 

[A] snow solar Telescope 

[B] 1m Solar Telescope 

[C] Way point-1 Space Telescope 

[D] Hubble Space telescope 
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 "queen University Belfast"உம், “Aberystwyth University"உம் இவணந்து நடத்திய கூட்டு ஆய்வில் 

சூரிய காந்தப்புலம் நாம் கண்டறிந்தவதவிட பத்து மடங்கு ேக்தி ைாய்ந்தது என்று 

கண்டறிந்துள்ளனர். 

 “ஸ்வீடனின் டகனரி தீவுகளில் இருக்கும் Roque de los Muchachos Observatory உதவி ககாண்டு 

David Kuridze சூரியனுக்கு அருகில் கேப்கடம்பர் 10 2017 இல் நிவலககாண்ட சூரியப்புயவல 

ஆராய்ந்தார். 

 ோதகமான சூழலும், அதிர்ஸ்டமும் கூடி ைந்ததால், சூரியப் புயவலன் காந்தப்புலத்வத 

எதிர்பார்க்கமுடியாத அளவிற்கு துல்லியமாக கண்டுபிடித்துள்ளனர். இதன் மூலம் சூரியனின் காற்று 

மண்டலத்தில் இருக்ககூடிய நிவலகவள கண்டுககாள்ள முடியும். 

 சூரியனின் கடரானா மில்லியன் கணக்கான கிடலாமீட்டர் தூரம் நீண்டுள்ளது. இதன் அளவு 

1,400,000 கிடலாமீட்டர்கள் ஆகும். இது 109 மடங்கு பூமிவய விட கபரிய அளைாகும். சூரியன் 

பூமியிலிருந்து 150,000,000 கிடலாமீட்டர் தூரம் தாண்டி இருக்கிைது. 

7) எந்த கதன் அடமரிக்க நாடு ேமீபத்தில் "International Solar Alliance"இல் இவணந்தது? 

[A] ஈக்டைடார் 

[B] ககாலம்பியா 

[C] உருகுடை 

[D] கபாலிவியா 

 மார்ச் 28 2019இல் இந்திய குடியரசுத் தவலைர் ராம் நாத் டகாவிந்த் கபாலிவியா பயணம் 

கேய்ததிலிருந்து அந்நாட்டுக்கு ைருவக கேய்த முதல் இந்திய குடியரசுத் தவலைரானார். அந்நாட்டு 

அதிபர் ஈடைா கமாகரல்ஸ் அய்மா, அைருக்கு Condor de los Andes en el Grado de Gran Collar என்ை 

கபாலிவியாவின் மிக உயர்ந்த விருவத ைழங்கினார். 

 உலகில் லித்தியம் கார்படனட் உற்பத்தில் நான்கில் ஒரு பங்வக ககாண்டுள்ள கபாலிவியா, 

இந்தியாவிற்கு அவத ஏற்றுமதி கேய்து , லித்தியம் டபட்டரிகள் இந்தியாவில் தயாரிக்கும் ஒப்பத்தம் 

வககயழுத்தானது. 
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 மகாத்மா காந்தியின் 150ஆைது பிைந்தநாவளக் ககாண்டாடும் விதமாக இந்திய அரசு 

கபாலிவியாவிற்கு இரண்டு காந்தி சிவலகவள பரிேளித்துள்ளது. மார்பளவு சிவலகவள தவலநகர் 

லா பஸ் நகரிலும், ேண்ட்டா க்ரூஸிலும் நிறுை உள்ளது. 

 ேமீபத்தில் "International Soalr Alliance"இல் கபாலிவியா இவணந்தது. இதன் மூலம், இரு 

நாடுகளும் சுரங்கம், ைானியல், பாரம்பரிய மருத்துைம், டபான்ை 8 ஒப்பந்தங்களில் 

வககயழுத்திட்டுள்ளது. 

8)  ேமீபத்தில் John Dirks Canada Gairdner Global Health விருதிவனப் கபற்ை  இந்தியாவின் 

மடனாவியல் தத்துை நிபுணர் யார்? 

[A] டேகர் ேக்டேனா 

[B] அனிருத் கலா 

[C] விக்ரம் பட்டடல் 

[D] P.B.பக் டஷ 

 ஹார்ைர்ட் பல்கவலகழகத்தில் உலக உடல்நலத்துவை டபராசியராக இருக்கும் மடனாதத்துை நிபுணர் 

விக்ரம் பட்டடல் இந்த கவுரைமான விருதிவன இவ்ைாண்டு கபற்றிருக்கிைார். 

 விக்ரம் பட்டடல் மத்தியத்தர மற்றும் ஏவழநாடுகளில் மனிதரின் மனச்சுவமக்கும்  மனநலத்வதப் 

பாதிக்கும் காரணிகவளப் பற்றியும் ஆராய்ச்சி கேய்திருக்கிைார். மனப்பிரச்ேவனகளுக்கு தீர்விற்கும் 

பாதுகாப்பிற்காகவும் ேமூககூட்டு தீர்வைவமயங்கவள அவமத்து கைற்றிகண்டதில் உலகிற்டக 

முன்டனாடியாக விளங்குகிைார். 

 விருதாளர்களுக்கு $100,000 டாலர்கள் பரிேளிக்கப்பட்டு கவுரவிக்கப்படும். இவ்விருது ைழங்கும் 

விழா கடாரண்டடாவில் அக்டடாபர் 24 2019 இல் annual Canada Gairdner Awards Gala வைத்து 

ைழங்கப்படும். 

9) ேமீபத்திய கேய்திகளில் அறியப்பட்ட  Café Scientifique என்ை அறிவியல் முயற்சி எம்மாநிலத்டதாடு 

ேம்பந்தப்பட்டது? 

[A] டகரளா 

[B] ஆந்திர பிரடதேம் 
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[C] தமிழ்நாடு 

[D] கர்நாடகா 

 டகரளாவைச் டேர்ந்த Hume சூழலியல் மற்றும் கானக உயிரியல் வமயத்வதச் டேர்ந்த 

விஞ்ஞானிகள்  Café Scientifique, என்ை புதுமுயற்சிவயத் துைங்கி அதன்மூலம் அறிவியவல 

சுைாரஸ்யமான முவையில் கபாதுமக்களுக்கு பயிற்றுவிக்கத் துைங்கியிருக்கின்ைனர். 

 இது டபான்ை முயற்சி முன்கனடுக்கப்படுைது இதுடை முதல்முவை. இதன் மூலம் அறிவியல் 

விஞ்ஞானிகளின் அறிவியல் கேயல்பாடுகவளப் பற்றிய வியப்புகவள மாற்றி கபாதுத்தளத்திற்கு 

அறிவியவல ககாண்டு ைரும் முயற்சியிது. இதன் மூலம் கபாதுமக்கள் அறிவியவல சுலபமாக 

புரிந்துககாண்டும் ஈடுபடவும் முடியும். 

 இந்த திட்டம் கபாதுமக்களுக்கு குறிப்பாக இவளய ேமுதாயத்திற்கு அறிவியலின் 

முக்கியத்துைத்வத எடுத்துவரத்து அதன் மூலம் பிரபஞ்ேம்,தட்டகைட்ப மாறுபாடு, பரிணாம ைளர்ச்சி, 

மனித-மிருக உைவு டபான்ைைற்வைப் பற்றி மாதாந்திரமாக கலந்துவரயாட இருக்கிைார்கள். 

 இந்த டயாேவனக்கு டைராக French Café Philosophique மாடல் இருக்கிைது. 

10) இந்திய அரசு நடத்தும் Department of Personal and Training (DoPT) பயிற்சிகளில்  இவணய ைழிக் 

கல்வி பயிற்சித் திட்டத்தில் முதல் இடத்வதப் பிடித்த மாநிலம் எது? 

[A] அோம் 

[B] கதலுங்கானா 

[C] உத்திரபிரடதேம் 

[D] தமிழ்நாடு 

 கதலுங்கானா மாநிலம் கதாடர்ந்து இரண்டாைது முவையாக இவணய ைழி கல்வி பயிற்சித் 

திட்டத்தில் முதலிடத்வதப் பிடித்திருக்கிைது. 

 Dr. MCR HRD இண்ஸ்டிட்டியூட் பல்டைறு மாைட்டங்களிலிருந்து 20000 களப்பணியாளர்களுக்கு 12 

கமன்கபாருட்கவளப் பற்றி, தகைலறியும் உரிவமச் ேட்டம் பற்றி, நிதி மற்றும் கணக்கு நிர்ைாகம் 

டபான்ை துவைகவளப் பற்றி ைகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்ைன. 
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 Comprehensive Online Modified Modules on Induction Training (COMMIT) programme திட்டத்வத 

டதேமுழுதும் எடுத்துச்கேல்லும் விதமாக ைகுப்புகள் பஞ்ோப் ஜம்மு காஷ்மீர், ஒடீஷா, மத்திய 

பிரடதேம், குஜராத் மற்றும் உத்தர்காண்ட் மாநிலங்களிலும் நடத்தப்படுகிைது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) எந்த இந்தியப் பிரபலத்திற்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் குடிமக்களுக்கான மிக உயர்ந்த விருதான 

"ஜாயயத் மமடல்" வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] சானியா மிர்சா 

[B] ஷாருக் கான் 

[C] நயரந்திர யமாடி 

[D] சஷி தரூர் 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அதிபர் யஷக் கலிஃபா பின் அல் நயயன் பிரதமர் யமாடிக்கு, 

இருநாடுகளின் நல்லுறவு யபணப்பட்டதற்கு ஊக்கமளித்ததற்காக அந்நாட்டின் மிக கவுரமான 

விருதான ஜாயவத் மமடல் விருதத வழங்கினார். 

 இவ்விருது பிரதமர் யமாடி இருநாடுகளுக்கு இதடயயயான நீண்டநாள் நட்தப நல்லமுதற 

ஒருகிதணத்து, கூட்டுறவாக மசயல்பட தவத்ததமக்காக வழங்கப்படுகிறது. இந்த கவுரவமான 

விருது அரசர்களுக்கும், அதிபர்களுக்கும், ஆட்சிபீடத்தில் மிக உயர்ந்த பீடத்திலிருப்பவர்களுக்கும் 

வழங்கப்படும் விருதாகும். 

2) RBI இன் 2020 நிதியாண்டிற்கான இருமாத மகாள்தகக்கு ஏற்ற படி தற்யபாததய மரப்யபா வட்டி 

விகிதம் என்ன? 

[A] 6.50% 

[B] 6.00 % 

[C] 6.25% 

[D] 7.2% 

 Liquidity adjustment facility (LAF) இன் படி ரிசர்வ் யபங்க் ஆஃப் இந்தியா மரப்யபா வட்டி விகிதத்தத 

, 2020ஆம் ஆண்டிற்கான இருமாதக்மகாள்மகௌயின் படி 25 அடிப்பதட புள்ளிகதளக் குதறத்து 6.0 

என்று அறிவித்துள்ளது. இது உடனடியாக நதடமுதறக்கு வருவதால் சந்தத வர்த்தகம் புத்துணர்வு 

மபறும்.  ஆர்பிஐ இரண்டாவது முதறயாக மரப்யபா வட்டிதயக் குதறத்திருக்கிறது. 
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 ஆர்பிஐ சில்லதற வர்த்தகத்தின் மீதான மகாள்தகதயயும் மிதமாக கதடப்பிடித்து பணவீக்கத்தத 

கட்டுப்படுத்த இருக்கிறது. இது ஜிடிபி வளர்ச்சிக்கு துதணபுரியும். பிப்ரவரி 2019க்கு பிறகு வட்டிதயக் 

குதறப்பது இது இரண்டாவது முதற. ஆர்பிஐ இன் புது கவர்னர் சக்திகாந்த தாஸ் இந்த 

வட்டிக்குதறப்தபச் மசய்துள்ளார். 

 அயதயபால reverse repo rateவிகிதம் Liquidity adjustment facility படி 5.75%ஆகவும், marginal 

standing facility(MSF) மற்றும் வங்கி வட்டிகள் 6.25% ஆக குதறத்துள்ளது. 

 consumer price indexஇன் பணவீக்க விகிதமான 4%க்கு 2விகிதம் கூடுதலாகயவா 

குதறவாகயவாஅதடவமதன்ற மிதமான இலக்தக அதடயயவ இந்த முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

3) Asian Development Outlook 2019 கணித்து மவளியிட்ட அறிக்தகப்படி 2019-20 நிதியாண்டில் 

இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சி எத்ததன சதவீதமாக இருக்கும்? 

[A] 7.1% 

[B] 7.3% 

[C] 7.2% 

[D] 7.4% 

 Asian Development Bank (AD[B] ததலதமயில் 2019ஆம் ஆண்டிற்கான Asian Development 

Outlookஐ மவளியிட்டது.இந்த அறிக்தகயின் படி இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சிதய 40 

அடிப்பதடப்புள்ளிகதளக் குதறத்து 7.2% ஆக மதிப்பிட்டிருக்கிறது. 

 இருந்தாலும் இந்தியா தான் மதாடர்ந்து யவகமாக முன்யனறும் மபாருளாதார நாடாக நீடிக்கும். 

தனியார் பங்யகற்ப்தபயும், அதிக முதலீடுகதள ஈர்க்கவும் இந்திய அரசு யமற்மகாண்டுள்ள 

மகாள்தக முடிவுகள் இந்தியாவின் வளர்ச்சிதய அடுத்த இரண்டாண்டுகளில் வளர்த்மதடுக்கும் 

என்று நம்பப்படுகிறது. 

 இந்த நிதியாண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி 7.3% ஆக இருந்திருக்கயவண்டியது. 2017 இல் 7.3% ஆக 

இருந்த வளர்ச்சி 2018இல் 7%ஆக குதறந்தது. இதற்கு காரணம் குதறந்த யவளாண் 

உற்பத்தியும்  உலகளவில் உயர்ந்த எண்மணய் எரிவாயு விதலயும் தான் என்று அறியப்படுகிறது. 

 அடுத்த இரு ஆண்டுகளில் ஆசியாவின் துதணப்பகுதிகளின் வரிதசயில் மதன்கிழக்கு 

ஆசியாவின் நீடித்த வளர்ச்சி 5%க்கு சற்று மநருங்கியிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

4) சிகாயகாவின் வரலாற்றில் முதல் ஆஃப்யரா அமமரிக்க மபண் யமயர் யார்? 
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[A] யலாரி தலட்பூஃட் 

[B] ம்யூரியயல் பவுசர் 

[C] லவ்லி வாரன் 

[D] யடானி ஹார்ப் 

 சிகாயகா வரலாற்றின் முதல் ஆஃப்யரா அமமரிக்க யமயராகியிருக்கிறார் யலாரி தலட்பூட்.இவர் 

முன்னாள் வழக்கறிஞர். யமயர் யதர்தலில் மிகப்மபரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் மவன்றிருக்கிறார்.  

 தலட்ஃபூட்டின் அடிப்பதட முன்மனடுப்புகள் மலிவான வீடுகள் கட்டித்தரவும், நகரில் நடக்கும் 

குற்றங்கதளத் தடுக்க மபாது அலுவலகம் அதமக்கவும், காவல்துதறதய யமம்படுத்தவும் ரியல் 

எஸ்யடட் வரிதய அதிகப்படுத்தி அதன் மூலம் வீடற்ற மக்களுக்கு உதவி புரிவதுமாகும். 

 அமமரிக்க குடியயற்றத்ததயும் எதிர்ப்பததயும் சுங்க அமலாக்கத்தத எதிர்ப்பததயும் ஆதரிக்கிறார். 

பாரக் ஒபாமாவின் கீழா பணிபுரிந்த முன்னாளா யமயர் ராஹ்ம் இமானுயவலிடம் இருந்து யமயர் 

பதவிதய மபற இருக்கிறார். 

5) எந்த மதன்கிழக்கு ஆசியநாடு சமீபத்தில் விபச்சாரத்திற்கும் தற்பாலின உறவிற்கும் எதிராக மிகக் 

கடுதமயான ஷரியா தண்டதனகளான கல்மலறிந்து மகால்லுததல தண்தடயாக 

நிதறயவற்றியுள்ளது? 

[A] இந்யதாயனசியா 

[B] கம்யபாடியா 

[C] ப்ருனாய் 

[D] மயலசியா 

 ப்ருனாய் நாடு விபச்சாரத்திற்கும் தற்பாலின உறவிற்கும் எதிராக மிகக் கடுதமயான ஷரியா 

தண்டதனகளான கல்மலறிந்து மகால்லுததல தண்தடயாக நிதறயவற்றியுள்ளது. 

 இந்த தண்டதனச் சட்டங்கள் பிற குற்றங்களுக்கும் அமல்படுத்தப்படவுள்ளன. திருட்டுக்குற்றத்தில் 

ஈடுபடுபவர் அங்கயீனம் மசய்யப்படுவர். மதற்காசிய நாடுகளியலயய ப்ருனய் தான் ஷரியா 

சட்டங்கதள அமல்படுத்திய முதல் நாடாகும். இந்த தண்டதனகள் மபரும்பாலும் 

முஸ்லிம்களுக்காகவும் சிறிய அளவில் முஸ்லிம் அல்லாதாருக்கும் இயற்றப்பட்டுள்ளது. 
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6) சமீபத்திய மசய்திகளில் அறியப்பட்ட தமத்ரி பாலம் எந்த ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்டுள்ளது? 

[A] சிந்து 

[B] ராவி 

[C] சட்லஜ் 

[D] ஜீலம் 

 இந்திய இராணுவம் யல பகுதிதயச் யசர்ந்த யசாக்லம்சர் கிராமத்தில் சிந்து நதியின் மீது 260 அடி 

நீள கயிற்றுப்பாலத்தத மவறும் 40 நாட்களில் கட்டிமுடித்துள்ளது. 

 மிக நீளமான இந்த கயிற்றுப்பாலத்தத இந்திய இராணுவத்தின் 'Fire and Fury Corps' பிரிவின் 

'Sahas aur Yogyata' மரஜிமமண்ட்தடச் யசர்ந்த இராணுவ மபாறியாளர்கள் கட்டிமுடித்துள்ளனர். 

 இராணுவத்திற்கும் மபாதுமக்களுக்கும் நல்லுறதவயும் ஒற்றுதமதயயும் வளர்க்கும் விதமாக 

இப்பாலத்திற்கு தமத்ரி என்று மபயரிடப்பட்டுள்ளது.   

 யல மற்றும் லடாக் பகுதிகதள இதணக்கயவ இப்பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் 

அப்பிராந்தியத்தின் மபரிய கிராமங்களான யசாக்லம்சர் ஸ்யடாக் சுச்யசாட் யபான்றதவ 

இதணக்கப்படும். 

7) சமீபத்தில் உலக கண்ணிமவடி விழிப்புணர்வு தினம் எப்யபாது அனுசரிக்கப்பட்டது? 

[A] ஏப்ரல் 5 

[B] ஏப்ரல் 4 

[C] ஏப்ரல் 3 

[D] ஏப்ரல் 2 

 சமீபத்தில் உலக கண்ணிமவடி விழிப்புணர்வு மற்றும் கண்ணிமவடி மீட்பு தினம் ஏப்ரல் 4ஆம் யததி 

அனுசரிக்கப்பட்டது. இதன் குறிக்யகாள் கண்ணிமவடிகதளப் பற்றிய விழிப்புணர்தவயும் அவற்தற 

அகற்றுவதற்கான படிப்பிதனகதள கற்றுத்தருவதுமாகும். 

 2019ஆம் ஆண்டின் கருப்மபாருள் "United Nations Promotes SDGs – Safe Ground – Safe Home". 
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8) எந்த உலக உடல்நல நிறுவனம், சமீபத்திய மசய்திகளில் அறியப்பட்ட  2019க்கான உலக காற்று 

நிதலயறிக்தகதய மவளியிட்டது? 

[A] அமமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

[B] பிரிட்டன் 

[C] மஜர்மனி 

[D] ஃபிரான்ஸ் 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக காற்று நிதல அறிக்தகதய யபாஸ்டதன தமயமாகக் மகாண்ட, 

“Health Effects Institute” (HEI) மவளியிட்டது. இந்த அறிக்தகயின் படி 1.2 மில்லியன் இந்தியர்கள் 

2017 இல் அபாயகரமான காற்தறச் சுவாசித்து உயிர் இழந்திருக்கின்றனர். இந்தியாவில் மற்ற 

உடல்னல அபாயங்கதள விட காற்று மாசுபாடு என்பது மூன்றாவது உயிர்மகால்லி காரணியாக 

வளர்ந்திருக்கிறது. புதக பிடித்தல் கூட காற்று மாசுபாட்டுக்கு அடுத்த இடத்தில் தான் இருக்கிறது. 

 இது மவளிப்புறக்காற்றில் இருக்கும் நுண் துகள்களின் எண்ணிக்தக (outdoor fine particles PM) 

அலகு PM2.5 ஆகவும், ஓயசான் மற்றும் வீட்டுப்புறத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாசுபாட்டினாலும் உண்டானது. 

2017 இல் தடப் 2 வதக நீரிழிவு யநாய்சம்பந்தப்பட்ட இறப்புகளும், ரத்தச் சர்க்கதர அளவு 

அதிகமாதலால் உண்டாகும் உடற்பாகங்கள் மசயலிழப்புகளும், அதிக உடற்பருமன் உண்டாகவும், 

2.5  PM அளவு காற்று மாசுபாடு உலகின் மூன்றாவது மிகப்மபரிய காரணியாகி இருக்கிறது. 

 இதன் காரணத்தால் மதற்காசியர்களின் ஆயுட்காலம் 2.6 ஆண்டுகள் குதறந்துள்ளது. இந்தியாவில், 

குதறந்த வயதில் நடக்கும் இறப்புகளுக்குக் காரணங்களாவன சுவாச யநாய்கள், இதய யநாய்கள், 

நுதரயீரல் புற்று யநாய், நீரிழிவு யநாய், மநஞ்சதடப்பு, யபான்றதவகளாகும். இதவ மபரும்பாலும் 

காற்று மாசுபாட்டினால் வரக்கூடியதவ. 

9) 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான Nugen mobility மாநாடு பின்வரும் நாடுகளுள் எந்த நாட்டில் நதடமபற 

இருக்கிறது? 

[A] இந்தியா 

[B] சீனா 

[C] ஜப்பான் 
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[D] மதன்மகாரியா 

 இந்தியாவில் International Centre for Automotive Technology (ICAT) இல் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 

Nugen mobility மாநாடு வருகின்ற நவம்பர் 27 -29 நதடமபறும். 

 வருங்காலத்தில் யமம்பட்ட வாகன மதாழில்நுட்பங்கதள தகக்மகாள்ளவும் உருவாக்கவும் 

இம்மாநாட்டில் யயாசதனகள்,படிப்பிதனகள், உலகளாவிய அனுபவங்கள், 

கண்டுபிடிப்புகள்,எதிர்கால மதாழில்நுட்பப்யபாக்குகள் யபான்றதவ பகிரப்படும். இதன் மூலம் மிக 

யநர்த்தியான மற்றும் இயற்தகக்கு தீங்கிதழக்காத மதாழில்நுட்பங்கள் மபறப்படும். 

 இம்மாநாடு உலகளவில் வாகன உற்பத்தியாளர்கதள ஒன்றிதணத்து, உலகின் யமம்பட்ட 

மதாழில்நுட்பங்கதள அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு தளமாக அதமயும். இம்மாநாட்டில் 2500 

பங்யகற்பாளர்களும் 250 பங்யகற்பாளர்களும் கலந்துமகாள்வர். 

10) இந்தியாவின் முதல் carbon-positive settlement கிராமமாக அறிவிக்கவிட்ட பாயயங் கிராமம் 

பின்வரும் மாநிலங்களுள் எந்த மாநிலத்தில் இருக்கிறது? 

[A] மியசாரம் 

[B] நாகாலந்து 

[C] மணிப்பூர் 

[D] ஒடிஷா 

 இந்தியாவின் முதல் carbon-positive settlement கிராமமாக அறிவிக்கவிட்ட பாயயங் கிராமம், 

இத்திட்டத்தின் படி பத்து யகாடி ருபாய் மசலவில் கிராமத்ததச் சுற்றி  ஓடும் மக்லாங் ஆற்றின் 

கதரகளில் மரங்கதள நடவுள்ளது. 

 இந்த நிதிதயக் மகாண்டு புது நீர்நிதலகள் உருவாக்கப்படும். தற்யபாததய தட்டமவப்ப நிதலக்கு 

ஏற்றபடி தாக்குபிடிக்கும் காய்கறிகள் பயிர்கள் விததக்கப்படும். யசாலார் விளக்குகள் மின்உற்பத்தி 

கருவிகள் பதிக்கப்படும். பன்னிப் பண்தணகள், யகாழிப்பண்தணகள் , சூழலியல் 

உல்லாசப்யபாக்கிடம்(eco resort) விறகடுப்புகதள மாற்றி எரிவாயு அடுப்புகதள உபயயாகிக்க 

ஊக்கப்படுத்துதல் யபான்றவற்தறச் மசய்து தன்னிதறவான கல்விதயத் தர உள்ளது. 

 ஒரு கிராமத்திற்கு carbon-positive settlement அதடயாளம் மகாடுக்கப்படுவதன் காரணம் அப்பகுதி 

மவளியிடும் கார்பன் அளதவ விட அதிகமாக கார்பதன உறிஞ்சக்கூடிய கட்டதமப்புகதளக் 
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மகாண்டிருப்பதால். அதன்மூலம் பசுதமக்குடில் வாயுக்களின் யதக்கத்ததக் குதறத்து காலநிதல 

மாறுபாட்தட கட்டுப்படுத்தமுடியும். அப்படிப்பட்ட பகுதிகளுக்யக இந்த அந்தஸ்தத வழங்குவர். 

 காடுகள் புனிதமானதவ என்ற நம்பிக்தகதயக் மகாண்ட , யமற்கு இம்பால் மாவட்ட பகுதிதயச் 

யசர்ந்த பட்டியல்சாதியான சக்பா மக்களின் கூட்டு முயற்சியால் இந்த மாற்றம் 

சாத்தியமாகியிருக்கிறது. 

 மூன்று அடர்த்தியான காடுகதளக் மகாண்ட பசுதமக்குன்றுகதளயும், பழமரங்கதளயும் 

நீயராதடயும் மகாண்ட கிராமம் பாயயங். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) ஃபிஃபா நிர்வாக  குழு உறுப்பினராக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டிருக்கும் முேல் இந்தியர் யார்? 

[A] பாய்சாங் பூட்டியா 

[B] சுப்ரோ பால் 

[C] அனிருத் ேப்பா 

[D] பிரஃபுல் பட்தேல் 

 அனனத்திந்திய கால்பந்து கூட்ேனைப்பின் (AIFF) ேனைவர்  பிரஃபுல் பட்தேல், ஃபிஃபா நிர்வாக  குழு 

உறுப்பினராக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டிருக்கும் முேல் இந்தியர் ஆவார். 

 46 வாக்குகளில் அவர் 38 வாக்குகனைப் தபற்று தேர்வாகியிருக்கிறார். 29 ஆவது ஆசிய கால்பந்து 

கூட்ேனைப்பு ைாநாடு, ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி தகாைாைம்பூரில் நேந்ேது. அதில் பங்தகற்ற 8 

தவட்பாைர்களுள் ஒருவர் பிரஃபுல் பட்தேல். இந்ே பேவிக்காைம் 2019 முேல் 2023 வனர நீடிக்கும். 

2) பின்வரும் நபர்களுள், உைக வங்கியின் அதிபராக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

[A] தேவிட் ைால்பாஸ் 

[B] கிரிஸ்தோபர் கில்பி 

[C] கிரிஸ்னேன் ைகார்தே 

[D] ைாரிசிதயா ைாக்ரி 

 தேவிட் ைால்பாஸ், யூஎஸ் அதிபர் டிரம்ப்பின் கீழ் யூஎஸ் கருவூை அதிகாரியாக இருந்ேவர். அவர் 

ஒருைனோக உைக வங்கியின் அதிபராக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டுள்ைார். 

 உைக வங்கியின் ேனைவர் பேவிதயன்பது International Bank for Reconstruction and Development 

(IBRD] and International Development Association (IDA) தபான்றவற்னற நிர்வகிப்போகும். 

தபாைதவ Boards of Directors of the International Finance Corporation (IFC), Multilateral 

Investment Guarantee Agency (MIGA), and the Administrative Council of the International Centre 

for Settlement of Investment Disputes (ICSID) தபான்ற நிறுவனங்கனை நிர்வகிப்பதுவுைாகும். 

 ைால்பாஸ் வகித்து வந்ே பேவிகள், அதைரிக்காஸ், எகானாமிக் கிைப் ஆஃப் நியூ யார்க், யூஎஸ்-சீனா 

உறவு தேசிய கமிட்டி தபான்றவற்றின் தபார்ட் ஆஃப் கவுன்சிலில் பணியாற்றியிருக்கிறார். 
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3) Jashn-e-Ittihaad திருவிழா சமீபத்தில் எந்ே நகரத்தில் நேந்ேது? 

[A] பூதன 

[B] னைேராபாத் 

[C] புது தேல்லி 

[D] ைக்தனா 

 Jashn-e-Ittihaad என்ற ேனித்துவைான இனச-கவினேத்திருவிழா, ஜாமியா மிலியா இஸ்ைாமியா 

தசண்ட்ரல் பல்கனைக்கழக்த்தில் புது தேல்லியில் கேந்ே எப்ரல் 6ஆம் தேதி நேந்ேது. இத்திருவிழா 

ஆத்ைார்த்ேைான  இந்தி ைற்றும் உருது கவினேகனை, இனச நிகழ்ச்சிகனை ரசிக்க வாய்ப்புத்ேரும் 

திருவிழாவாகும். ைனதுக்கு இேைாகவும் ஒற்றுனைனய சதகாேரத்துவத்னே வலியுறுத்தும் நிகழ்வாக 

இத்திருவிழா இருக்கும். 

 இத்திருவிழா தேசிய கீேத்தோடு துவங்கி, தோேர்ந்து இனைய கனைஞர்கைான யுவராஜ் காட்டியல் 

ைற்றும் ைகிரா காட்யலின் கனை நிகழ்ச்சியும், அடுத்ேோக இர்ஷாத் கமில்-உம் அவரது “தி இன்க்” 

இனசக்குழுவின் நிகழ்ச்சியும் நனேதபற்றன. 

 புகழ்தபற்ற கவிஞர்கைான முன்னாவார் ராணா, வாசிம் பதரல்வி, சாக்கில் ஜைாலி, இக்பால் அஷ்ஷார், 

ைேன் தைாகன் ேனிஷ் தபான்தறாரின் “mushaira” எனப்படும் உருது கவினே வாசிப்தபாடு 

முடிவனேந்ேது. ஒரு நாள் திருவிழானவ தேல்லினயச் தசர்ந்ே “Question Associates Pvt Ltd.” 

நிறுவனத்ோல் ஒருங்கினணக்கப்பட்ேது. 

4) சமீபத்தில் காைைான C.R. ஆனந்ேவள்ளி என்ற புகழ் தபற்ற ேப்பிங் கனைஞர், எந்ே தைாழி 

சினிைாத்துனறனயச் சார்ந்ேவர்? 

[A] ஒடியா 

[B] ைனையாைம் 

[C] ேமிழ் 

[D] தேலுங்கு 

 C.R. ஆனந்ேவள்ளி (67) புகழ் தபற்ற ைனையாை ேப்பிங் கனைஞர் கேந்ே ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி 

ைனறந்ோர். “ஏணிப்படிகள்” என்ற 1974ஆம் ஆண்டு தவளிவந்ே சினிைாவின் மூைம் அறிமுகைாகி 
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சின்னச்சின்ன கோப்பாத்திரங்களில் நடித்து வந்ேவர், 1974 “தேவி கன்னியாகுைரி” பேத்தின் மூைம் 

கோநாயகி ராஜஸ்ரீக்கு குரல் தகாடுக்கத்துவங்கினார். 

 1980 இல் தவளிவந்ே “ம்ஞ்ஞில் விரிஞ்ச பூக்கள்” பூர்ணிைா தஜயராமிற்கு குரல்தகாடுத்ேது அவரது 

தினரவாழ்க்னகயில் தபரிய திருப்புமுனனயாக அனையதவ, வாய்ப்புகள் குவியத்துவங்கின. அவர் 

குரல் வழங்கிய புகழ்தபற்ற நடினககள் சிைர்: சுைைோ, சில்க் சுமிோ, கீோ, ைாேவி, தைனகா, அம்பிகா, 

ஊர்வசி, தஜயப்பிரோ, கார்த்திகா, சுைாசினி, பார்வதி, நந்திோ தபாஸ், குஷ்பூ  

 ”ஆோரம்” என்ற பேத்தில் கீோவிற்கு குரல் தகாடுத்ேேற்காக தகரை ைாநிை விருனேப் 

தபற்றிருக்கிறார். தகால்ைத்தில் பிறந்ே இவர், தகரைா பீப்பிள்ஸ் ஆர்ட்ஸ் கிைப்பில் இனணந்து 

நாேகங்களிலும் நடித்துள்ைார். 

5) Project-75 என்று தசய்திகளில் அறியப்பட்ே தபயர் இந்தியாவின் எந்ே ஆய்ேப்பனேதயாடு 

சம்பந்ேப்பட்ேது? 

[A] இந்திய விைானப்பனே 

[B] இந்திய இராணுவம் 

[C] இந்திய கேற்பனே 

[D] இந்திய கேதைார காவற்பனே 

 சீனா இந்தியப் தபருங்கேல் பகுதியில் கால் பதிக்க முயல்வனேத் ேடுக்க, இந்திய கேற்பனே ஆறு 

அபாயகரைான நீர்மூழ்கிக் கப்பனை Project-75 மூைம் னகதபற இருக்கிறது. 

 இத்திட்ேத்தின் ைதிப்பு 50,000 தகாடிகள். இத்திட்ேத்தின் படி டீசல் மூைம் இயங்கும் ஆறு நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல்கனை நிர்ைாணிக்க இருக்கிறது. இனவ  மும்னபனயச் தசர்ந்ே ைாஷாகான் தோக்யார்ட்ஸ் 

நிறுவனம் உருவாக்கிக் தகாண்டிருக்கும் “scorpene class” நீர்மூழ்கி கப்பல்கனை விே ஐம்பது சேவீேம் 

தபரியனவ. 

 கேற்பனேயின் தேனவப்படி, இந்ே நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் கனரக ஏவுகனணகள் னவத்துக் தகாள்ை 

இேைளிப்பனவயாக இருக்க தவண்டும். அேன் மூைம், 12 Land Attack Cruise Missiles (LACM) உம் 

Anti-Ship cruise missiles (ASCM) தபான்ற ஏவுகனணகனை இருக்கும்படியாக தவண்டும் என்று 

தகாரியிருக்கிறது. 

7) எந்ே இந்திய பிரபைத்திற்கு, இைண்ேன் சட்ே பல்கனைக்கழகம், ைனிேதநயத்திற்காக கவுரவ முனனவர் 

பட்ேம் வழங்கி சிறப்பித்துள்ைது? 
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[A] ஷாருக் கான் 

[B] நதரந்திர தைாடி 

[C] சுஷ்ைா ஸ்வராஜ் 

[D] ரத்ேன் ோட்ோ 

 பாலிவுட் சினிைாத்துனறயின் பாதுஷா என்று அனழக்கப்படும் ஷாருக் கானுக்கு இைண்ேன் சட்ே 

பல்கனைக்கழகம், ைனிேதநயத்திற்காக கவுரவ முனனவர் பட்ேம் வழங்கி சிறப்பித்துள்ைது. இவர் 

ஏற்கனதவ எடின்பர்க் பல்கனைக்கழகத்ோலும், தபட்தபார்ட்னஷர் பல்கனைகழகத்ோலும் கவுரவ 

முனனவர் பட்ேம் வழங்கப்பட்டு சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ைார். ஷாருக்கான் சினிைாத்துனறயிலும், 

ைனிேதநயராகவும், தோனைகாட்சி தோகுப்பாைராகவும், தவற்றிகரைான தோழில்அதிபராகவும், 

சினிைாத் ேயாரிப்பாைராகவும் அறியப்பட்ேவர். 

 ஷாருக்கான் இந்திய அரசின் தபாலிதயா ஒழிப்பு பிரச்சாரங்களிலும், தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு 

னையத்தின் பணிகளிலும் பங்தகற்றுள்ைார். "make a wish foundation" அனைப்பு உட்பே பை 

தோண்டு நிறுவனங்களுேன் இனணந்து பணியாற்றியிருக்கிறார். 

 ஒருபுறம் தவற்றிகரைான தோழிைதிபராக இருந்ோலும், ஷாருக்கான் ஐபிஎல் கிரிக்தகட் தபாட்டிகளில் 

தகால்கத்ோ னநட் னரேர்ஸ் என்ற அணியின் உரினையாைராக இருக்கிறார். அமிை வீச்சில் 

பினழத்தோருக்கான இைாபைற்ற நிறுவனைான மீர் நிறுவனத்னே தோற்றுவித்திருக்கிறார். 

ோதவாஸில் நேந்ே உைக எகானமிக் ஃதபாரமில் கிரிஷ்ேல் விருனேப்தபற்றிருக்கிறார். 

7) இந்திய தோழிற்சானை கூட்ேனைப்பின் (CII) புதிய ேனைவர் யார்? 

[A] பிரதிப் ைாத்தூர் 

[B] விக்ரம் கிர்தைாஷ்கர் 

[C] V. ராைதகாபால் ராவ் 

[D] தைானிகா கட்டியார் 

 கிர்தைாஷ்கர் நிறுவனத்தின் தசர்தைனும் தைதனஜிங் னேரக்ேருைான விக்ரம் கிர்தைாஷ்கர் இந்திய 

தோழிற்சானை கூட்ேனைப்பின் (CII) புதிய ேனைவராகியிருக்கிறார். 

 பார்தி எண்தேர்ப்னரசஸின் துனண தசர்தைன் ராதகஷ் மிட்ேலின் தோேர்ச்சியாக விக்ரம் 

பேவிதயற்றிருக்கிறார். தகாட்ேக் ைகிந்திரா வங்கியின் ேனைவர் உேய் தகாட்ேக் presient designate 
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பேவியிலும் ோோ ஸ்டீல் ேனைவர் டி.வி நதரந்திதரன் துனணத் ேனைவராகவும் 2019-2020 ஆண்டில் 

பேவி வகிப்பர். 

8) சமீபத்திய தசய்திகளில் அறியப்பட்ே Exercise Western Shield எந்நாட்டில் நனேதபற இருக்கிறது? 

[A] ைதைசியா 

[B] ஆஸ்திதரலியா 

[C] இைங்னக 

[D] சீனா 

 இைங்னக இராணுவம் , இைங்னகயின் மிகப்தபரிய இராணவு முகாைான Exercise Western Shieldஐ 

ஜூனை2019 இல் நேத்ே உள்ைது. இதில் பயிற்சி தபறும்  இராணுவத்தினனர இதுவனர 

கானகத்துனறதயாரால் ைட்டுதை தசன்று வர முடிந்ே இேங்களுக்கு அனழத்துச் தசன்று 

பயிற்றுவிக்கப்படும். 

 5000 இராணுவத்தினர் பங்குதபறும் இப்பயிற்சி முகாம் ைண்ணாரிலிருந்து புத்ோைம் வனர கல்பிட்டி, 

வில்பட்டு தேசிய பூங்கா, ைாவில்லு, ேப்தபாவா கானக பகுதிகள் உள்ளிேட் இேங்களில் நனேதபறும். 

இைங்னகயில் அரசிற்கும் ேமிழ் விடுேனைப்புலிகளுக்கும் இனேதய நேந்ே முப்போண்டுகாை 

உள்நாட்டு தபார் முடிந்ே பத்ோண்டுகளுக்கு பின் இந்ே பயிற்சி முகாம் துவங்கப்பேவுள்ைது. 

9) காவி உனேவாட்கள் : பனேப்பாைர்களுக்கு எதிராக நேந்ே நூற்றாண்டுகாை இந்திய எதிர்ப்பு "Saffron 

Swords: Centuries of Indic Resistance to Invaders" புத்ேகத்னே எழுதிய எழுத்ோைர் யார்? 

[A] பங்கஜ் மிஷ்ரா 

[B] ரவி சுப்ரைணியம் 

[C] ஆனந்த் நீைகண்ேன் 

[D] ைாதனாஷி சின்ைா ராவல் 

 காவி உனேவாட்கள் : பனேப்பாைர்களுக்கு எதிராக நேந்ே நூற்றாண்டுகாை இந்திய எதிர்ப்பு "Saffron 

Swords: Centuries of Indic Resistance to Invaders" என்ற புத்ேகம் ைாதனாஷி சின்ைா ராவல் எழுதி 

கருே பிரகாஷன் பதிப்பகத்ோல் தவளியிேப்பட்டுள்ைது. 
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 கேந்ே 1300 ஆண்டுகளில் இந்திய பாதுகாப்பிற்காக உயிர்விட்ே 52 ஒப்பற்ற வீரர்களின் தியாகத்னேக் 

தகாண்ோடுகிறது இந்நூல். பிரிட்டிஷ் இஸ்ைாமிய பனேதயடுப்புகளுக்கு எதிராக கனேசி மூச்சு வனர 

வீரத்தோடு தபாராடி தவன்ற, உயிர்விட்ே வீரர்கனை பதிவு தசய்துள்ைது இந்நூல். 

10) சமீபத்தில் காைைான நாேகக்கனைஞரான கார்த்திக் சந்திர ராத் எம்ைாநிைத்னேச் தசர்ந்ேவர்? 

[A] ஒடிசா 

[B] ஜார்க்கண்ட் 

[C] அசாம் 

[D] தைற்கு வங்கம் 

 கார்த்திக் சந்திர ராத் திறனையான அரங்ககனைஞர், நாேக எழுத்ோைர் இவர் கேந்ே ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி 

கட்ோக்கில் காைைானார் இவர் பதினனந்து வயதில் எழுதிய புகழ்தபற்ற நாேகைான “Aie Desa, Aie 

mati” இல் இருந்து வாழ்நாள் முழுவதும் கனைப்பணிதய தசய்துவந்ோர். 

 "Bhagwan Jane Manisha" என்ற இவரது நாேகம் அைகாபாத்தில் 1980ஆம் ஆண்டு தேசிய 

நாேகத்திருவிழாவில் அரங்தகற்றப்பட்ேது.  

 “Mansara Phula” என்ற இவரது புகழ்தபற்ற நாேகம் நாதேங்கும் அரங்தகற்றப் பட்டிருக்கிறது. தகந்திர 

சங்கீத் அகாேமி விருது, ஒடிஷி சங்கீத் நாேக அகாேமி விருது தபான்ற விருதுகனைப் 

தபற்றிருக்கிறது. நூற்றுக்கும் தைற்பட்ே நாேகங்கனை எழுதியும், ஐநூறுக்கும் தைற்பட்ே 

நாேகங்கனை இயக்கியுமுள்ைார். 

 கட்ோக்கில் இருபது வருேங்கைாக உைக நாேகக்கனைத் திருவிழானவ ஒருங்கினணத்ேதில் 

புகழ்தபற்றவர். ‘Nisang Bisarga’ என்ற ஒராள் நாேகத்திற்காக மிக கவுரைான இைக்கிய விருனேப் 

தபற்றிருக்கிறார். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)    2019 தேசிய இருேய சிகிச்சை மாநாடு (National Cardiology Conference) நசைபெற்ற நகரம் எது? 

[A] லக்த ா 

[B] புது பைல்லி 

[C] மும்செ 

[D] பைன்ச  

 ஏப்ரல் 5 ம் தேதி, துசை ஜ ாதிெதி எம். பெங்கய்யா நாயுடு உத்ேரப்பிரதேைம் லக்த ாவில் உள்ள 

ைஞ்ைய் காந்தி மருத்துெ அறிவியல் முதுநிசலப் ெட்ைப்ெடிப்பு நிறுெ த்தில் 2019 தேசிய இருேய 

சிகிச்சை மாநாட்சை போைங்கி செத்ோர்.  

 ஐதராப்ொ, அபமரிக்கா, ஜப்ொன், சிங்கப்பூர், பேன் பகாரியா, இந்தோத ஷியா மற்றும் 

ஆஸ்திதரலியா ஆகிய நாடுகளின் முன் ணி தேசிய மற்றும் ைர்ெதேை ெல்லுநர்கள், Interventional 

Cardiology and Cutting Edge Technology ெற்றிய ைமீெத்திய ேசலப்புகள் குறித்து திட்ைமிைப்ெடும் 3-

நாள் மாநாடு இருேய சிகிச்சைத் துசற மூலம் ஏற்ொடு பைய்யப்ெட்டிருந்ேது.  

 உத்ேரப்பிரதேைத்தில் முேல் முசறயாக நசைபெற்ற இம்மாநாட்டில், இருேய சிகிச்சையில் புதிய 

கண்டுபிடிப்புகசள பெளிப்ெடுத்துெேற்கா  ொய்ப்செ ெழங்குகிறது, இது தநாயாளிகளுக்கு 

பைலவு குசறந்ே இருேய சிகிச்சை ெழங்க உேவுகிறது. 

2)    தநொளம்-இந்தியா கிசளகள் முேலீட்டு கண்காட்சி மற்றும் கூட்ைம் (The Nepal-India Franchise 

Investment Expo and Conclave) ஆகியசெ பின்ெரும் நகரங்களில் எங்கு நைத்ேப்ெை உள்ளது? 

[A] சைேராொத் 

[B] காத்மாண்டு 

[C] புது பைல்லி 

[D] பூத  

 தநொளம்-இந்தியா கிசளகள் முேலீட்டு கண்காட்சி மற்றும் கூட்ைம் ஆகியசெ காத்மாண்டுவில் 15 

முேல் 16 தம 2019 ெசர நசைபெறும்.  

 இந்ே நிகழ்ொ து, போழில்முச தொர் ெளர்ச்சி மூலம் இந்தியாவிற்கும் தநொளத்திற்கும் 

இசையிலா  உறவுகசள கட்ைசமப்ெதில் கெ ம் பைலுத்துகிறது. தநொள ெர்த்ேகம் மற்றும் 

போழில் கூட்ைசமப்பு (Federation of Nepalese Chambers of Commerce & Industry FNCCI)  
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இந்தியாவின் தூேரகம் மற்றும் இந்திய கிசளகளுைன் இசைந்து இந்ே மாநாட்சை ஏற்ொடு 

பைய்கிறது.  

 தநொள ைந்சேயில் புதிய முேலீட்டு ொய்ப்புகசள அறிமுகப்ெடுத்ே இந்நிகழ்வின் மூலம் 

திட்ைமிைப்ெட்டுள்ளது.  இந்திய தூேர் மான்ஜீவ் சிங் பூரி –ன் கருத்துப்ெடி இந்ே உச்சிமாநாடு இந்திய 

முன் ணி ேயாரிப்புகசள தநொளத்தில் பகாண்டு ெர உேவும்.   

 தநொளத்தில் முேலீடு பைய்ெது மட்டுமல்லாமல் போழில்நுட்ெ ெரிமாற்றங்கள் மற்றும் ெணிகம் 

எவ்ொறு அறிமுகப்ெடுத்ேப்ெடுகின்ற  என்ெசேயும் அெர்கள் அறிொர்கள். அசமப்ொளர்களின் 

கருத்துப்ெடி 250 ெணிகர்கள் மற்றும் முேலீட்ைாளர்கள் கூட்ைத்தில் கலந்து பகாள்ளவுள்ள ர் மற்றும் 

1000 க்கும் தமற்ெட்ை ெருங்கால உரிசமயாளர்கள் மற்றும் முேலீட்ைாளர்கள் கண்காட்சிசய 

ொர்செயிடுொர்கள் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

3)    எந்ே நாட்டின் விஞ்ஞானிகள் ோெர தநாபயதிர்ப்பு மண்ைலத்திலிருந்து ைாத்தியமா  "Death Switch" 

நுட்ெத்சே கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள்? 

[A] சீ ா 

[B] இந்தியா 

[C] ஜப்ொன் 

[D] பேன் பகாரியா 

 சீ  விஞ்ஞானிகள் ோெர தநாபயதிர்ப்பு மண்ைலத்திலிருந்து ஒரு ைாத்தியமா  "Death Switch" 

நுட்ெத்சே கண்டுபிடித்துள்ள ர். இே ால் ொதிக்கப்ெட்ை பைல்கள் சுய அழிவுக்கு ெழிெகுக்கிறது, 

இே ால் தநாய் ெரவுெசே கட்டுப்ெடுத்துகிறது மற்றும் இது ோெரங்களின் மற்ற ெகுதிகசள 

ஆதராக்கியமாக செத்திருக்கிறது.  'அறிவியல் (Science)' என்ற ெத்திரிசகயில் பெளியிைப்ெட்ை 

கண்டுபிடிப்பின்கீழ் இது கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ளது.   

 கண்டுபிடிப்புகள் உயிரணு மரை கட்டுப்ொடு மற்றும் ோெரங்களுக்கா  தநாய் எதிர்ப்பு ைக்தி 

ஆகியெற்சற ெழங்குகிறது.  ஆராய்ச்சியாளர்கள் இனிெரும் ஆராய்ச்சிகள்  நம்ெத்ேகுந்ே, குசறந்ே 

பூச்சிக்பகால்லி மருந்துகசள உெதயாகிக்கும் புதிய ேசலமுசற ோெரங்கசள உருொக்குெேன் 

மூலம் தநாய் எதிர்ப்புமிக்க ைந்ேதிகசள உருொக்கி ஆதராக்கியமா  சுற்றுச்சூழல் அசமய 

ொய்ப்ெளிக்கும். 

 Tsinghua University and the Chinese Academy of Sciences' Institute of Genetics and Development 

Biology –சய தைர்ந்ே விஞ்ஞானிகள் இந்ே ஆராய்ச்சிசய பைய்ே ர். "Death Switch" பொதுொக 
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ோெரங்களுக்கு ொதிப்பில்லாேது, ஏப ன்றால் முழு ோெரத்தின் சிறிய ெகுதியில் தநாயுற்ற 

பைல்கள் மட்டும் இே ால் ொதிக்கப்ெடுகிறது. 

4)    பின்ெரும் எந்ே நாட்டில் உலகின் முேல் 5G அசலதெசி ைமீெத்தில் அறிமுகப்ெடுத்ேப்ெட்ைது? 

[A] பேன் பகாரியா 

[B] மதலசியா 

[C] அபமரிக்கா 

[D] பைன்மார்க்  

 ஏப்ரல் 5 ம் தேதி, போசலத் போைர்பு நிறுெ மா  ைாம்ைங் எபலக்ட்ரானிக்ஸ், பேன் பகாரியாவில் 

தகலக்ஸி S10 5G ஐ பெளியிட்ைது.  இது உலகின் முேல் ஐந்ோெது ேசலமுசற ேகெல்போைர்பு 

அசலதெசி ஆகும்.  

 முன் ோக, பேன் பகாரியா நாடு ோன் முேல் முேலாக மிக தெகமா  5G பமாசெல் 

பநட்பொர்க்சக அச த்து நாடுகளிலும் அறிமுகப்ெடுத்தியது. தமலும் இது ெய ர்கள் 

கைப்பொழுதில் முழு திசரப்ெைத்சே ெதிவிறக்க அனுமதிக்கிறது.  

 மூன்று பேன் பகாரிய நிறுெ ங்களா  – SK போசலபோைர்பு, KT மற்றும் LG அப்லூஸ் - சிதயால் 

முழுெதும் தகலக்ஸி S10 க்கா  பெளியீட்டு நிகழ்ச்சிகள் நைத்ேப்ெட்ை , அேன் அடிப்ெசை ெதிப்பு 

1.39 மில்லியன் பென்றது ($1,200).  எ தெ, 5G ெணிகமயமாக்கல், பேன் பகாரியா, ேன்னியக்க 

ொக ங்கள் மற்றும் இசைய போழில்நுட்ெம் (IoT) தொன்ற ைாே ங்களின் எதிர்கால 

ெளர்ச்சிக்கா  போழில்நுட்ெத்சே ெளர்க்கும் ொய்ப்செ ெழங்குகிறது. 

5)  LIC ன் புதிோக நியமிக்கப்ெட்ை நிர்ொக இயக்குநர் யார்? 

[A] நிஷாந்த் ெதைல் 

[B] விபின் ஆ ந்த் மாண்தை 

[C] ெர்ஷா ஷர்மா 

[D] புனீத் பஜயின் 

 சலப் இன்சூரன்ஸ் கார்ெதரைன் ஆப் இந்தியாவின் (Life Insurance Corporation of India (LIC) புதிய 

நிர்ொக இயக்கு ராக விபின் ஆ ந்த் ைமீெத்தில் பொறுப்தெற்றார்.  இேற்கு முன், அெர் LIC இன் 

தமற்கு மண்ைலத்தின் பொறுப்ொளராக இருந்ோர், இதில் மகாராஷ்டிரா, குஜராத், தகாொ மற்றும் 
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ைாமன் மற்றும் சையூ-வின் யூனியன் பிரதேைங்கள் மற்றும் ேத்ரா மற்றும் நகர் ைதெலி ஆகிய 

மாநிலங்கசள உள்ளைங்கும் 23 பிரிவுகசளக் பகாண்ைது.  

 அெரது 35 ெருைங்களுக்கும் தமலாக தைசெயின் தொது, ெல்தெறு துசறகளிலும் ஆ ந்த் ெல 

முக்கியமா  ெணிகசள திறசமயாக சகயாண்டிருக்கிறார்.  அெர் சிங்கப்பூர் மற்றும் 

ெங்களாதேஷில் எல்.ஐ.சி யின் பையற்ொடுகசள அசமப்ெதில் முக்கிய ெங்கு ெகித்ோர். 

6)  56 ெது தேசிய கைல் தி ம் (National Maritime Day NMD-2019) இன் கருப்பொருள் என் ? 

[A] இந்திய பெருங்கைல் : ொதுகாப்ொ  பெருங்கைல் 

[B] இந்திய பெருங்கைல் : கைல்ெழி ொய்ப்பு 

[C] இந்திய பெருங்கைல் : நீர்ொழ் உயிரி ங்கள் ொதுகாப்பு 

[D] இந்திய பெருங்கைல் : சுத்ேமா  நீர், சுத்ேமா  ொழ்க்சக 

 ஒவ்பொரு ெருைமும் ஏப்ரல் 5 ம் தேதி, இந்தியாவின் தேசிய கைல் தி ம் (NMD), அனுைரிக்கப்ெட்டு 

ைர்ெதேை ெர்த்ேகம் மற்றும் உலகப் பொருளாோரம் ஆகியெற்றிற்கு ஆேரொக விழிப்புைர்செ 

ஏற்ெடுத்துகிறது.  இந்ே நாளில், 1919 ஆம் ஆண்டில், SS Loyalty, சிண்டியா நீராவி கப்ெல் கம்ெனியின் 

முேல் கப்ெல் ஐக்கிய ராஜ்யத்திற்கு பைன்றதொது, முேன் முேலாக கைற்ெயை ெரலாறு 

உருொக்கப்ெட்ைது.  

 இந்திய கப்ெல் ெரலாற்றில் பிரிட்டிஷாரால் கைல் ெழிகள் கட்டுப்ொட்டில் இருந்ேதொது இது ஒரு 

முக்கியமா  நிகழ்ொகும்.  NMD 2019 இன் 56 ெது ெதிப்பின் கருப்பொருள் "இந்திய பெருங்கைல்- 

கைல்ெழி ொய்ப்பு" என்ெோகும்.   

 டிைம்ெர் 2018 இந்திய கப்ெல் இயக்கு ரகத்தின் கூற்றுப்ெடி, இந்தியாவில் பமாத்ேம் 43 கப்ெல் 

நிறுெ ங்கள் பமாத்ேமாக 12.69 மில்லியன் ைன் பகாண்ை 1,401 கப்ெல்கசள பைாந்ேமாக 

செத்துள்ள . 

7)  ொக்டீரியல் பைல் சுெசர உசைக்க ஒரு புதிய என்சைம் "Murein Endopeptidase" கண்டுபிடித்ே இந்திய 

விஞ்ஞானிகள் எந்ே நிறுெ த்சே தைர்ந்ேெர்கள்? 

[A] IIT Delhi 

[B] CCMB 

[C] DRDO 

[D] BARC 
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 உயிரணு மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் சமயத்தின் விஞ்ஞானிகள் (CCMB) ொக்டீரியாக்களின் பைல் 

சுெர்கசள உசைப்ெதில் உேவுகின்ற ஒரு புதிய என்சைம் 'மூரின் "Murein Endopeptidase"  

கண்டுபிடித்ே ர். 

 இந்ே கண்டுபிடிப்பு, ஏற்க தெ நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மருந்துகள் மூலமாக ொக்டீரியா எதிர்ப்புகசள 

ேடுக்கும் ஒரு புதிய மருந்து விநிதயாக ெழிசய ெழங்குகிறது.  எ தெ, நுண்ணுயிரிகசள 

இலக்காகக் பகாண்ை புதிய ெழிகசள உருொக்கி, புதிய ஆண்டிெயாடிக் மருந்துகளுக்கா  

கண்டுப்பிடிப்புகளுக்கு ெழிெகுக்கிறது.  

 இந்ே கண்டுபிடிப்புக்குப் பின் ால் உள்ளெர் ெென் குமார் தைாடிபைட்டி, ஆராய்ச்சி மாைெர் மற்றும் 

அெரது ெழிகாட்டி ைாக்ைர் மஞ்சுளா பரட்டி ஆெர்.  நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் ொக்டீரியல் 

போற்றுக்கசள ேடுக்கவும் சிகிச்சை பைய்யவும் ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகின்ற .  இந்ே கண்டுபிடிப்புகள் 

அபமரிக்க தேசிய அறிவியல் அகாைமியின் பையல்முசறகளின் (Proceedings of National Academy 

of Sciences, USA) ைமீெத்திய ெதிப்பில் பெளியிைப்ெட்டுள்ள . 

8)  ெசுசம ISO ைான்றிேசழ பெற்ற இந்தியாவின் முேல் இரயில் நிசலயம் எது? 

[A] பைல்லி 

[B] சைேராொத் 

[C] பகளைாத்தி 

[D] தொொல் 

 தேசிய ெசுசம தீர்ப்ொயம் (National Green Tribunal NGT) ெழங்கிய உத்ேரவுகசள 

நிசறதெற்றுெேன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் தமலாண்சம முசறசய அமல்ெடுத்ே இந்தியாவில் ISO 

14001: 2015 ைான்றிேசழப் பெறும் முேல் நிசலயமாக கவுகாத்தி இரயில் நிசலயம் அசமந்துள்ளது.  

 இந்ே நிசலயத்தில் உயர் ெகுப்பு இருப்பு ஓய்விைங்கள், காத்திருக்கும் அசறகள், ஏசி மற்றும் ஏசி 

அல்லாே ஓய்வு பெற்ற அசறகள், உைவிைங்கள் மற்றும் சுகாோர கழிெசற ெைதிகள் தொன்றசெ 

உள்ள . 2020 ஆம் ஆண்டில் NF ரயில்தெ மூலம் ைான்றிேழ் மதிப்ொய்வு பைய்யப்ெடும், இது 

ரயில்தெ நிசலயத்துக்கு இைங்குெேற்கு மற்றெர்களிசைதய கழிவுப்பொருள் அகற்றுேல் 

போைர்ொக கடுசமயா  சுற்றுச்சூழல் விதிமுசறகசள கட்ைாயப்ெடுத்துகிறது. 

 ISO (ேர நிர்ையத்திற்கா  ைர்ெதேை அசமப்பு) ெல்தெறு நைெடிக்சககளில் ேரநிசலசய 

நிறுவுெேற்கா  பொறுப்ொகும்.  ெல ெசகயா  ISO ைான்றிேழ் மற்றும் ISO-14001 ஆகியசெ 

ைர்ெதேை விதிமுசறகளின்ெடி சுற்றுச்சூழல் தமலாண்சம முசறசமக்கு உள்ள  மற்றும் 2015 ஆம் 
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ஆண்டில் கசைசியாக புதுப்பிக்கப்ெட்டுள்ள . ஆசகயால் ISO 14001: 2015 எ  ைான்றிேழ் 

அசழக்கப்ெடுகிறது. 

9)  இந்திய ேரநிசலகள் ெணியகம் (Bureau of Indian Standards BIS), ேரநிசலப்ெடுத்ேல் மற்றும் ஒப்புசம 

மதிப்பீட்டிற்கு ஒத்துசழக்க எந்ே IIT உைன் இசைந்துள்ளது? 

[A] IIT கான்பூர் 

[B] IIT பைல்லி 

[C] IIT ொம்தெ 

[D] IIT பமட்ராஸ் 

 இந்திய ேரநிசலகள் ெணியகம் (BIS), ேரநிசலப்ெடுத்ேல் மற்றும் ஒப்புசம மதிப்பீடு துசறயில் 

ஒத்துசழக்க IIT பைல்லியுைன் இசைந்துள்ளது.  IIT-பைல்லி ெளாகத்தில் BIS ெர்த்ேகத்துைன் 

ேரநிசல, தைாேச  மற்றும் ஒப்புசம மதிப்பீடு துசறயில் சிறப்ொ  ஒரு சமயத்சே அசமக்க இரு 

அசமப்பும் ஒப்புக் பகாண்டுள்ள ர்.  

 ேரநிசலப்ெடுத்ேல் மற்றும் ஒப்புசம மதிப்பீடு துசறயில் ஒரு ேசலெசர நியமிக்கவும் இரு 

அசமப்பும் ஒப்புக் பகாண்டுள்ள ர்.   

 புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேப்ெடி IIT பைல்லி ேரமதிப்பீட்டுக்கா  ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்ொட்டு 

திட்ைங்களுக்கு உள்கட்ைசமப்பு ஆேரவு ெழங்கப்ெடும் மற்றும் BIS IIT பைல்லிக்கு திட்ைங்களுக்கா  

நிதி உேவி ெழங்கும் என்றும் குறிப்பிைப்ெட்டுள்ளது.  ஆரம்ெத்தில், புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேம் ஐந்து 

ெருை காலத்திற்கு அமலில் இருக்கும், தெண்டுபமனில் தமலும் நீட்டிக்கப்ெைலாம். 

10)  எந்ே நாட்டின் விண்பெளி நிறுெ ம் ெள்ளத்சே ஏற்ெடுத்ேக்கூடிய விண்கல் Ryugu பெடித்து சிேறும் 

ெசகயில் பெற்றிகரமாக பெடிகுண்டு பைலுத்தியது? 

[A] சீ ா 

[B] பிரான்ஸ் 

[C] ஜப்ொன் 

[D] பஜர்மனி 

 ஜப்ொன் விண்பெளி ஆய்வு நிறுெ ம் (Japan Aerospace Exploration Agency JAXA) ே து 

Hayabusa2 விண்கலம் விண்கல்லா  Ryugu இன் தமற்ெரப்பில் சிறு ெள்ளம் உண்ைாக்க அேன் 

தமற்ெரப்செ பெற்றிகரமாக பெடிக்கச் பைய்துவிட்ைது.   
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 இந்ே இயக்கம் சூரிய மண்ைலத்தின் தோற்றத்திற்கு ைாத்தியமா  துப்புகளுக்கு நிலத்ேடி மாதிரிகள் 

தைகரிக்க ெழிெகுக்கும்.  இேற்காக, Hayabusa2 விண்கலத்திற்குள் ோமிரத்ோல் பைய்யப்ெட்ை ஒரு 

"சிறிய சுழற்சியில் ோக்கத்சே ஏற்ெடுத்தும் பொருசள" விண்கல்லின் மீது பைலுத்திவிட்டு 

விண்கலம் ொதுகாப்ொக பெளிதயற்றப்ெட்டு மற்றசெ அப்ெடிதய இருந்ே .   

 இப்தொது, JAXA ோக்கத்சே ஏற்ெடுத்தியுள்ளோ என்ெசே ஆராய்ெேற்கு ேரவுகசள ஆய்வு 

பைய்கிறது.  ோமிர பெடிப்பு 2 கிதலா எசையுள்ள ஒரு தெஸ்ொல் அளவு பகாண்ைோக இருந்ேது.  இது 

பெற்றி பெற்றால், ஒரு விண்கலம் அத்ேசகய பொருட்கசள முேல் ேைசெயாக எடுத்து பைல்ெோக 

இருக்கும்.  பூமியில் இருந்து சுமார் 300 மில்லியன் கிதலாமீட்ைர் (180 மில்லியன் சமல்கள்) 

போசலவில் உள்ள ஜப்ொனிய ொய்பமாழி கசேகளிலிருந்து பைால்லப்ெட்ை கைலடி மாளிசக 

பெயரில் இந்ே விண்கல் Ryugu எ  பெயர் பெற்றது .  

 முன் ோக, 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரெரி மாேம், புயல் நிசறந்ே விண்கல் மீது ஒரு சிறிய ேட்சையா  

தமற்ெரப்பில் Hayabusa2 பெற்றிகரமாகத் போட்ைது, அப்தொது விண்கலம் சில தமற்ெரப்பு தூசி 

மற்றும் சிறு குப்செகள் தைகரித்ேது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)    2019 ஆண்கள் ஒற்றையர் மலேசியா ஓப்பன் பூப்பந்து லபாட்டிறய வென்ைெர் யார்?? 

[A] ஸ்ரீகாந்த் கிடம்பி 

[B] லின்டான் 

[C] வென் ோங் 

[D] சினிசுகா ஜிண்டிங் 

 ஏப்ரல் 7 அன்று லகாோேம்பூரில் உள்ள ஆக்சியாட்டா அரினாவில் 2019 ஆம் ஆண்டின் ஆண்கள் 

ஒற்றையர் மலேசிய ஓப்பன் பூப்பந்து லபாட்டியில் சீன பூப்பந்து லபாட்டியாளர் லின் டான் வெற்றி 

வபற்ைார். மின்னல் லெக ஆட்டத்திற்கு பிைகு, அெர் நாட்றடச் லெர்ந்த வென் ோங்றக 9-21, 21-7, 21-

11 என்ை கணக்கில் லதாற்கடித்தார்.  

 இதுலெ லினின் இந்த ஆண்டின் முதல் வெற்றியாகும், லமலும் 2017 இல் மலேசியா ஓப்பன் 

லபாட்டியில் வெற்றிப்வபற்ைலத முதல் வபரிய வெற்றியாகும். 

2)    பாம்லப உயர் நீதி மன்ைத்தின் புதிய தறேறம நீதிபதியாக யார் உறுதிவமாழி ஏற்ைது? 

[A] பென் கல்யாண் 

[B] ரிஷி பக்ரீ 

[C] பிரதீப் நந்ரல ாக் 

[D] வித்யாொகர் ராவ் 

 பாம்லப உயர் நீதி மன்ைத்தின் புதிய தறேறம நீதிபதியாக உறுதிவமாழி ஏற்ைது நீதிபதி பிரதீப் 

நந்ரல ாக். அெர் ராஜ் பெனில் மகாராஷ்டிரா ஆளுநர் C வித்யாொகர் ராவ் முன்னிறேயில் 

பதவிலயற்ைார். வடல்லி உயர் நீதி மன்ைத்திலிருந்து மாற்ைம் வெய்யப்பட்டப்பின் அெர் மார்ச் 2017 

ஆண்டு முதல் ரா ஸ்தான் உயர் நீதி மன்ைத்தின் தறேறம நீதிபதியாக பணியாற்றி ெந்தார். 

3)    குஷக்ரா ராெத் எந்த விறளயாட்டுடன் வதாடர்புறடயெர்? 

[A] கிரிக்வகட் 

[B] மல்யுத்தம் 

[C] குத்துச்ெண்றட 

[D] நீச்ெல் 
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 2019 FINA உேக ொம்பியன்ஷிப் லபாட்டிகளிலும், 2020 லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக் விறளயாட்டுப் 

லபாட்டிகளிலும் இந்திய நீச்ெல் வீரர் குஷக்ரா ராெத், 800 மீட்டர் வதாறேவுக்கான தனக்கான 

பாணியில் B லநர தரநிறேயில்  08:07.99 என்ை கணக்கீட்டு முறைப்படி பாங்காக்கில் நறடப்வபற்ை 

ஸ்பீலடா தாய்ோந்து ஏஜ் குரூப் ொம்பியன்ஷிப்பில் வெற்றிப்வபற்ைார். 800m தனக்கான பாணி 2019 

உேக ொம்பியன்ஷிப் லபாட்டியின் B தரநிறே 08:10:91 மற்றும் லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக்ஸின்  B 

தரநிறே 08:08:54 என்பதாகும்.  

 800m மட்டுமல்ோது, குஷக்ரா 400m தனக்கான பாணி உேக ொம்பியன்ஷிப்புகளில் B தரநிறேயில் 

03.56.10 கணக்கீட்டு படி வெற்றிவபற்றுள்ளார்.  400m தனக்கான பாணி உேக ொம்பியன்ஷிப்புக்கான 

B தரநிறே 03.56.14 என்பதாகும். 

 ஒலிம்பிக் மற்றும் உேக ொம்பியன்ஷிப் லபாட்டிகளில், முழு நீளம் வகாண்ட ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வில் 

பங்லகற்க, A தரநிறேறய கடந்து ெந்தெர்களால் நிரப்பப்படாவிட்டால், B தரநிறேறய 

அறடந்தெர்கள் லபாட்டியிட அறைக்கப்படுொர்கள். 

4)  பின்ெரும் எந்த ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலிருந்து ெமீபத்தில் அறமதிகாக்கும் CRPF இராணுெப் பிரிறெ 

இந்தியா வெளிலயற்றியுள்ளது? 

[A] துனிசியா 

[B] லிபியா 

[C] வகன்யா 

[D] எதிலயாபியா 

 லிபியாவில் நிறேறம திடீவரன லமாெமறடந்த பின்னர், திரிலபாலிலிருந்து 15 CRPF அதிகாரிகறள 

உள்ளடக்கிய ெமாதானப் பறடகறள முழுறமயாக இந்தியா வெளிலயற்றியது.  துனிசியாவில் உள்ள 

இந்திய தூதுெர் லிபியாவின் தற்லபாறதய அதிகாரத்றத வகாண்டுள்ளார்.  

 லிபியாவில் உள்ள இராணுெ லமாதல், லிபிய லதசிய இராணுெம் (LNA), Field Marshal Khalifa 

Haftar தறேறமயில், திரிப்லபாலியில் ஒரு பகுதியில் வியப்பூட்டும் விமானத் தாக்குதறேத் 

வதாடங்கியது.   

 மறுபுைத்தில், ஐ.நா. ஆதரவுறடய ெர்ெலதெ அங்கீகாரம் வபற்ை அரொங்கம், பாவயஸ் அல் ெரஜ்ஜின் 

தறேறமயில் ஒரு வபரும் எதிர்ப்றப வதரிவித்தது.  இந்த நடெடிக்றக நாட்றட மீண்டும் உள்நாட்டு 

யுத்தத்திற்கு இழுத்துச் வெல்ேச் வெய்யும்.  
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 ஐக்கிய நாடுகள் ெறப வபாதுமக்கள் மற்றும் காயமறடந்தெர்கறள வெளிலயற்ை அனுமதிக்க 

இரண்டு மணி லநர யுத்த நிறுத்தத்திற்கு அறைப்பு விடுத்தது.  லிபியா ென்முறை மற்றும் அரசியல் 

உறுதியற்ை தன்றமயால் வெயேற்றுக் கிடக்கிைது, ஏவனனில் நீண்டகாே ஆட்சியாளர் முயம்மர் 

கடாபிறய பதவிநீக்கம் வெய்யப்பட்டு 2011 ஆம் ஆண்டு எழுச்சியில் வகால்ேப்பட்டதனால். 

5)  2019 உேக சுகாதார தினத்தின் (World Health Day WHD) கருப்வபாருள் என்ன? 

[A] மன அழுத்தம்: லபெ ஆரம்பியுங்கள்  - Depression: Let’s Talk 

[B] உேகளாவிய பாதுகாப்பு: எல்ோருக்கும்,  எல்ோ இடங்களிலும் - Universal Coverage: Everyone, 

Everywhere  

[C] உணவு பாதுகாப்பு - Food Safety 

[D] நீரிழிவு ஏற்படுெறத நிறுத்து: நீரிழிறெ வெல்ெது - Halt the rise: beat diabetes 

 உேகளாவிய சுகாதார தினம் (WHD) ஏப்ரல் 7 ம் லததி உேக சுகாதார அறமப்பின் (WHO) 

நிதியுதவியின் கீழ் உேக சுகாதார விழிப்புணர்வு தினமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் 

அனுெரிக்கப்படுகிைது.  இந்த நாள் 1948 இல் WHO ஸ்தாபிக்கப்பட்டதற்காகவும் 

வகாண்டாடப்படுகிைது. 2019 கருப்வபாருள் " உேகளாவிய பாதுகாப்பு: எல்ோருக்கும், எல்ோ 

இடங்களிலும்” என்பதாகும்.  

 இங்லக, உேகளாவிய ஆலராக்கியம் என்பது உேகம் முழுெதிலுமுள்ள அறனத்து மக்களுக்கும் எந்த 

விதமான பாகுபாடுமின்றி, விரிொன தர லெறெகளுக்கு, அெர்களுக்கு லதறெயான லெறெகறள 

எங்கு லெண்டுமானாலும், நிதி வநருக்கடிறய எதிர்வகாள்ளாமல் அணுக லெண்டும் என்பதாகும். 

6)  ெமீபத்தில் வெய்திகளில் வெளியான, உேகளாவிய குளிரூட்டும் கூட்டணி, எந்த நாடுகளில் 

வதாடங்கப்பட்டது? 

[A] வடன்மார்க் 

[B] பிலரசில் 

[C] அர்வ ன்டினா 

[D] சிலி 

 2030 நிகழ்ச்சி நிரலுக்கும் பாரிஸ் ஒப்பந்தத்திற்கும் இறடயில் ஒருங்கிறணந்த முதல் உேகளாவிய 

மாநாட்டில், சுத்தமான மற்றும் திைறமயான குளிரூட்டலின் முதல் உேகளாவிய கூட்டணி 

வதாடங்கப்பட்டது, இது ஏப்ரல் 3, 2019 அன்று லகாபன்லேகனில் வடன்மார்க்கில் முடிெறடந்தது.   
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 குளிர் கூட்டணியின் லநாக்கம், இேட்சியத்றத ஊக்குவிப்பதும், தீர்வுகறள அறடயாளம் காண்பதும், 

மற்றும் சுத்தமான மற்றும் திைறமயான குளிரூட்டலுக்கான முன்லனற்ைத்றத விறரவுபடுத்த 

நடெடிக்றககறள அணிதிரட்டுெதாகும்.  இது ஐ.நா சுற்றுச்சூைல், காேநிறே மற்றும் சுத்தமான 

காற்று கூட்டணி, கிகாலி குளிரூட்டும் திைன் திட்டம் மற்றும் அறனெருக்கும் நிறேயான ஆற்ைல் 

(SEFORALL) ஆகியெற்ைால் ெழிநடத்தப்படும் உேகளாவிய முயற்சி.   

 இது சிலி, ருொண்டா, வடன்மார்க், மற்றும் சிவில் ெமுதாயம், ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வித் 

தறேெர்களிடமிருந்து அரொங்க அதிகாரிகறளயும் உள்ளடக்கியது.  உேர் வெப்பம் வபறுெதால், 

காற்றுச்சீரறமப்பிற்கான லதறெ ெளரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது, லமலும் இதன் மூேம் 

உருொகும் பசுறம இல்ே ொயு கிரகத்திற்கு ெரும் ஆபத்றத  வெளிலயற்றும்.  

 இவ்ொறு, 23 உறுப்பினர்கள் வகாண்ட ஐ.நா. ஆதரவுறடய "குளுறம கூட்டணி", சுத்தமான, 

திைறமயான குளிரூட்டும் உபகரணங்கள் மற்றும் உபகரணங்கறள 2050 ஆம் ஆண்டளவில் 

ஆற்ைல் பயன்பாட்டில் $ 2.9 டிரில்லியறன லெமிக்க முடியும் என்றும், கிரகத்தின் 0.4° வெல்சியஸ் 

ெளிமண்டேத்றத தவிர்க்க உதவும் என்றும் கூறியது.   

 உேகளாவிய குளுறம கூட்டணி என்பது கிகாலி திருத்தம், பாரிஸ் ஒப்பந்தம் மற்றும் நிறேயான 

ெளர்ச்சி இேக்குகள் (SDG க்கள்) ஆகியெற்றில் இறணக்கும் ஒரு ஒருங்கிறணந்த முன்னணி 

ஆகும். 

7)  பின்ெரும் இந்திய நிறுெனங்களில் “Global Slag Company of the Year” விருறத வென்ைது எது? 

[A] RINL 

[B] Essar Steel 

[C] Tata Steel 

[D] Jindal Steel & Power 

 TATA Steel வ ர்மனியில் ஆச்லெனில் 14 ெது குலளாபல் ஸ்ோக் மாநாடு மற்றும் கண்காட்சி 2019 

இல் “Global Slag Company of the Year” என வபயரிடப்பட்டுள்ளது.   

 வபரிய எஃகு தயாரிப்பாளர்கள், எஃகு ஆறே லெறெ ெைங்குநர்கள் மற்றும் அதனுடன் இறணந்த 

நிறுெனங்கள் ஆகியெற்றில் கேந்து வகாண்ட மிகப்வபரிய உேகளாவிய ெருடாந்த நிகழ்வுகளில் 

ஒன்ைாகும்.  

 TATA Steel நிறுெனத்திற்கு புதிய பயன்பாடுகளுக்கான புதுறமயான நறடமுறைகளுக்கு விருது 

ெைங்கப்பட்டது.  TATA Steels ன் உறுதிப்பாட்டிற்கான உேகளாவிய அங்கீகாரத்றத உறுதிப்படுத்துதல் 

மற்றும் சுற்றுச்சூைல் வபாருளாதார வகாள்றககளுக்காக  இவ்விருது அளிக்கப்படுகிைது.  
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8)  ESPN இந்தியா Multi Sport விருதுகள் 2018 எந்த வபண் விறளயாட்டு வீரர் வபற்ைார்? 

[A] லமரி லகாம் 

[B] ொய்னா லநொல் 

[C] ஏக்தா பியான் 

[D] P V சிந்து 

 ஒலிம்பிக் வெள்ளி பதக்கம் வென்ைெ பி.வி. சிந்து மற்றும் ஸ்டார்  லெலின் வீராங்கறனயான நீராஜ் 

லொப்ரா ஆகிலயார் இந்த ஆண்டின் ஆண் மற்றும் வபண் விறளயாட்டு வீரர் என அறிவிக்கப்பட்டு 

ESPN இந்தியா Multi Sport விருதுகள் 2018 அெர்களின் ொதறனகறளப் பாராட்டி 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ொய்னா லநொல் “Come back of the year” 2018 விருதிறன ஆசிய விறளயாட்டுகளில் 

வெண்கேத்றத வென்ை பிைகு வபற்ைார்.  2018 காமன்வெல்த் லபாட்டிகளில் இந்தியா 16 

பதக்கங்கறள வென்ை பிைகு, இந்திய துப்பாக்கி சுடும் குழுவின் பயிற்சியாளர்  ஸ்பால் ராணா, 

'ஆண்டின் சிைந்த பயிற்சியாளர்' என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 2018 காமன்வெல்த் லபாட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ை முதல் இந்தியப் வபண்கள் வடன்னிஸ் 

அணி, “Team of the Year” விருறத வென்ைது. 

9)  கூட்டு ஆய்விற்காக எந்த இந்திய ஆயுதப்பறட CSIR உடன் இறணந்துள்ளது? 

[A] இந்திய இராணுெம் 

[B] இந்திய விமானப்பறட 

[C] இந்திய கடற்பறட 

[D] இந்திய கடலோர காெல்பறட 

 இந்திய கடற்பறடக்கு நவீன வதாழில்நுட்பங்கறள ஒருங்கிறணத்து ஆராய்ச்சி மற்றும் 

லமம்பாட்டுக்கு அறிவியல் மற்றும் வதாழில்துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (CSIR) உடன் இந்திய 

கடற்பறட ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் றகவயழுத்திட்டுள்ளது.  

 இது CSIR, இந்திய கடற்பறட மற்றும் இந்திய வதாழிற்துறையின் ஆய்ெகங்களுக்கிறடலய ஒரு 

கூட்டு ஏற்பாடு ஆகும். வமக்கானிக்கல், எவேக்ட்ரானிக்ஸ், கம்யூனிலகஷன், கம்ப்யூட்டர் ெயின்ஸ், 

புலராபல்ென் சிஸ்டம்ஸ், வமட்டேர்ஜி மற்றும் நாலனாவடக்னாேஜி ஆகிய துறைகளில் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் லமம்பாடு வதாடர்பான நிகழ்வுகளுக்கு இந்த ஒப்பந்தம் உதவி புரிகிைது. 
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10)  யார் நீதிமன்ை நண்பராக லகரளா வெள்ள பாதிப்பின் லபாது லகரளா நீதிமன்ைத்தால் 

நியமிக்கப்பட்டார்? 

[A]  ாலகாப் P அவேக்ஸ் 

[B] E P வ யரா ன் 

[C] G சுதாகரன் 

[D] கடகம்பள்ளி சுலரந்திரன் 

 பினராயி வி யன் அரசின் உத்தரவின்படி ஆகஸ்ட் 2018 லகரளாவில் ஏற்பட்ட மிகப்வபரிய 

வெள்ளத்றத பற்றிய 49 பக்க விெர அறிக்றககறள நீதிமன்ைத்தால் நியமிக்கப்பட்டெர் லகரளா 

உயர் நீதிமன்ைத்தில் ஏப்ரல் 3ஆம் லததி நீதிபதி முன்னிறேயில் ெமர்ப்பிக்க ஆறணயிட்டது. இந்த 

அறிக்றகயில் அறணயின் தெைான பராமரிப்பு தான் வெள்ளத்திற்கு காரணம் என்று 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்றகயில்,  ாலகாப் P. அவேக்ஸ் மாநிேத்தின் 79 அறணகளில் எதுவும் வெள்ள 

கட்டுப்பாட்டுக்காக பயன்படுத்தப்படவில்றே என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். லமலும் லதசிய நீர் வகாள்றக, 

லதசிய லபரழிவு வெள்ளம் மற்றும் RTIO நிர்ொக முகாறமத்துெ ெழிகாட்டல் (நிகழ் லநர 

ஒருங்கிறணந்த வெயல்பாடு) நிபந்தறனகளின் படி இவ்ெறணகள் வெள்ள கட்டுப்பாட்டுக்காக 

பயன்படுத்த ெலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 உயர் நீர்த்லதக்க லெமிப்பு மற்றும் திடீவரன நீர் வெளியீட்டினால் லமாெமான வெள்ளம் ஏற்பட்டது. 

அெெர நடெடிக்றக திட்டத்தின் (Emergency Action Plan EAP)  ெழிகாட்டுதல் படி லதறெயான 

பல்லெறு எச்ெரிக்றககள் (நீே / ஆரஞ்சு / சிெப்பு) ெைங்கப்படவில்றே என்பதும் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 எந்தவொரு ெரியான வெயல் பின்பற்ைல்கள் மற்றும் லதறெயான முன்வனச்ெரிக்றக 

நடெடிக்றககள் எடுக்கப்படவில்றே, குறிப்பாக மக்கள் வெளிலயறுெதற்கு மற்றும் பாதுகாப்பான 

இடங்களில் அெர்கறள தங்கறெப்பது லபான்ைறெ சிெப்பு எச்ெரிக்றக அறிவித்தற்குப் பின்னர் 

எடுக்கப்பட்டன. எனலெ, இது விொரிக்கப்பட லெண்டிய விஷயம்.  
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)    சமீபத்தில் எப்பபோது, 2019 உலக ப ோமிப ோபதி தினம் (WHD) ககோண்டோடப்பட்டது? 

[A] ஏப்ரல் 8 

[B] ஏப்ரல் 9 

[C] ஏப்ரல் 7 

[D] ஏப்ரல் 10 

 ப ோமிப ோபதி நிறுவனரோன, டோக்டர் Christian Fredrich Samuel Hahnemann பிறந்தநோள் 

நினனவோக ஆண்டுபதோறும் ஏப்ரல் 10 ம் பததி உலக ப ோமிப ோபதி தினம் (WHD) 

அனுசரிக்கப்படுகிறது.  இந்நினலயில், ப ோமிப ோபதி ஆரோய்ச்சி னை ம் (CCRH) புது கடல்லியில் 

இரண்டு நோள் ைோநோட்னட ஏற்போடு கசய்கிறது.  

 இச்சனப நோட்டில் எதிர்ககோள்ளும் சவோல்கள் ைற்றும் ப ோமிப ோபதி வளர்ச்சிக்கு எதிர்கோல 

உத்திகனள உருவோக்கும் வனகயில் அனைகிறது.  ைோநோட்டின் கருப்கபோருள் ஆரோய்ச்சிகனள கல்வி 

ைற்றும் ைருத்துவ நனடமுனற ஆரோய்ச்சியுடன் இனைப்பதோகும்.  ஆயுஷ் அனைச்சகத்தின் 

தன்னோட்சி ஆரோய்ச்சி அனைப்பு CCRH ஆகும். 

2) Exercise African Lion 2019 கீழ்கோணும் எந்கதந்த நோடுகளுக்கு இனடயில் நனடகபற்றது? 

[A] கதன் ஆப்பிரிக்கோ ைற்றும் ஐக்கி  ரோஜ் ம் 

[B] துனிசி ோ ைற்றும் ரஷ் ோ 

[C] கைோபரோக்பகோ ைற்றும் அகைரிக்கோ 

[D] கதன் அப்பிரிக்கோ ைற்றும் இந்தி ோ 

 ைோர்ச் 16 முதல் ஏப்ரல் 7 வனர அகோடீர், டிபினட், டோன்-டோன், டோட்டோ ைற்றும் கபன் குய்ரிர் ஆகி  

பகுதிகளில் கைோபரோக்பகோ ைற்றும் அகைரிக்க நோடுகளுக்கு இனடயில் கூட்டு இரோணுவப் பயிற்சி 

"African Lion 2019" நடந்தது. இதில் ஆயிரக்கைக்கோன இரோணுவ வீரர்கள் பங்பகற்றனர். 

 வருடோந்திர பயிற்சியில் கட்டனள, சூழ்ச்சி, அனைதி ைற்றும் வோன்வழி நிரப்புதல் உட்பட பல்பவறு 

வனக ோன பயிற்சிகள் உள்ளடங்கும்.   

 இப்பயிற்சியில் ப ங்கரவோத எதிர்ப்பு நடவடிக்னககள், நிலம் ைற்றும் வோன் பயிற்சிகள் ைற்றும் ஒரு 

தந்திபரோபோ  உருவகப்படுத்துதல் ஆகி  பயிற்சிகளும் உள்ளடங்கும். 

3)     ோர் இந்தி  ஆண்கள்  ோக்கி அணியின் புதி  தனலனை பயிற்சி ோளரோக நி மிக்கப்பட்டுள்ளோர்?  
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[A] க ர்ைன் க்ரூஸ் 

[B] W V ரோைன் 

[C] கிரகோம் கரய்து 

[D]  பரந்திரோ சிங் 

 ஆஸ்திபரலி ோவில் இருந்து கிரகோம்ம் கரய்து இந்தி  ஆண்கள்  ோக்கி அணியின் புதி  

தனலனை பயிற்சி ோளர் 2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வனர நி மிக்கப்பட்டுள்ளோர். கதோழில் 

தரநினலகளின் படி, சர்வபதச பயிற்சி ோளரின் ஒப்பந்தம் ஒலிம்பிக் சுழற்சி வனர இருக்க பவண்டும். 

 ஆனோல் அவரது பதவி கோலம் 2022 ஆம் ஆண்டு FIH உலக பகோப்னப வனர அவரது கச ல்திறன் 

கபோறுத்து நீட்டிக்கப்படலோம். எனபவ, எல்லோம் படோக்கிப ோ ஒலிம்பிக் வனர உள்ள இந்தி  

வீரர்களின் சோதனனகனள சோர்ந்து அனையும்.  கரய்து ஆஸ்திபரலி  பதசி  அணிக்கோக சிறந்த ஒரு 

வினள ோட்டு வோழ்க்னக போனதன  ககோண்டிருந்தோர். பைலும் இவ்வணி ோனது 1992 போர்சிபலோனோ 

ஒலிம்பிக்ஸில் கவள்ளி பதக்கம் கவன்றது. 

 ஆஸ்திபரலி ோ ைற்றும் கநதர்லோந்து பதசி  அணிகளுடன் பணிபுரிந்து இவர் சிறந்த வினள ோட்டு 

பயிற்சி ோளரோக இங்கு வந்துள்ளோர். 

4)  பநோபல் பரிசு கபற்ற சிட்னி ப்கரன்னர் சமீபத்தில் கோலைோனோர், அவர் எந்த நோட்னடச் பசர்ந்தவர்? 

[A] ஐக்கி  ரோஜ் ம் 

[B] பிரோன்ஸ் 

[C] அகைரிக்கோ 

[D] கதன் ஆப்பிரிக்கோ 

 சிட்னி ப்கரன்னர் (92), ஒரு கதன் ஆப்பிரிக்க பிறந்த உயிரி லோளர், சிங்கப்பூரில் ஏப்ரல் 5, 2019 

அன்று கோலைோனோர். அவர் ைரபணு குறியீட்னட புரிந்துககோள்ளவும் ைற்றும் ஒரு புதி  துனற ைனித 

பநோய் ஆரோய்ச்சியில் roundworm தூண்ட அவரது ஆரோய்ச்சி உதவி து.  

 2002 ஆம் ஆண்டில் ப்கரன்னர் ைருத்துவத்திற்கோன பநோபல் பரினச ைரபணுக்கள் எவ்வோறு கசல் 

பகுதிகனள கட்டுப்படுத்துகிறது என்பனத விவரித்ததற்கோக கபற்றோர். அவர் ைற்றும் இரண்டு 

சகோக்கள், ஜோன் சுல்ஸ்டன் ைற்றும் ரோபர்ட்  ோர்விட்ஸ் ஆகிப ோர் C எனப்படும் கவளிப்பனட ோன 

roundworm ஐ கண்டறிந்துள்ளனர்.   

 எவ்வோறு கசல்கள் பிரிக்கப்பட்டு ைற்றும் புதிதோக உருவோக்கப்படுகிறது என்பனத திறனை ோக எடுத்து 

கசோல்லப்பட்டுள்ளது. திட்டமிடப்பட்ட கசல் ைரைம் குறித்த கண்டுபிடிப்புகள் ைற்றும் அதன்மூலம் 
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எவ்வோறு புற்றுபநோய் உருவோகிறது ைற்றும் C உருவோக்க ைருத்துவ வழிபோடுகள் குறித்தும் 

கூறப்பட்டுள்ளது. ஒரு கபரி  ைோதிரி உயிரின ஆரோய்ச்சியில் உதவுகிறது. 

5)  உலகின் மிக வ தோன கோல்பந்தோட்ட வீரரோக விளங்கி  இசோக் க யிக், எந்த நோட்னடச் பசர்ந்தவர்? 

[A] இஸ்பரல் 

[B] அகைரிக்கோ 

[C] சவுதி அபரபி ோ 

[D] ஈரோன் 

 இசோக் க யிக் 73 வ தில் கோல்பந்து பபோட்டியில் வினள ோடி ஒரு புதி  உலக சோதனனன  

அனைத்துள்ளோர். 2019 ஏப்ரல் 5 ம் பததி ைக்கோபி ரோைோத் கோன் மீது இஸ்பரலி  அணியின் ஐகரோனி 

அல்லது யூஹூடோ ஒரு பகோல்கீப்போளரோக வினள ோடி தன் மூலம் அவர் சோதனனன  முறி டித்தோர்.  

 கின்னஸ் உலக சோதனன அனைப்பின் பிரதிநிதிகளோல் கலந்து ககோண்ட ஒரு விருது விழோவில் 

க யிக் அதிகோரப்பூர்வைோக அங்கீகரிக்கப்பட்டோர்.  முந்னத  சோதனன உருகுபவவின் ரோபர்ட் 

கோர்பைோனோவோல் நடந்தது, அவர் 2015 ஆம் ஆண்டில் உருகுபவயின் போன் டி அசூக்கர் 53 வ தில் 

பபோட்டியில் வினள ோடினோர். 

6)  "கதற்கோசி  கபோருளோதோரப் பங்கோற்று, ஏற்றுைதி பதனவ" என்ற சமீபத்தி  அறிக்னகன  

கவளியிட்ட சர்வபதச அனைப்பு எது? 

[A] IMF 

[B] ADB 

[C] World Bank 

[D] AIIB 

 உலக வங்கி (WB) "கதற்கோசி  கபோருளோதோரப் பங்கோற்று, ஏற்றுைதி பதனவ" பற்றி  சமீபத்தி  

அறிக்னகயின்படி, இந்தி ோவின் கைோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தியின் (GDP) வளர்ச்சி ோனது 2019-20 

நிதி ோண்டில் 7.5% சதவிகிதம் மிதைோன வளர்ச்சின  எதிர்போர்க்கலோம். கதோடர்ந்து முதலீடுகனள 

வலுப்படுத்துவதன் மூலம் குறிப்போக ஏற்றுைதியில் தனி ோர் பைம்போட்டு கச ல்திறன் ைற்றும் 

கநகிழ்திறன் நுகர்வு கபறமுடியும்.  

 அறிக்னகயின் படி, கூடுதலோன பைவி ல் ககோள்னக மூலம் கடன் வளர்ச்சி நன்னை தரும். 

பைவீக்க நினலனைகளுக்கு இனடப   தோைதைோன நிதி ஒருங்கினைப்பு ஆதரவு 2019 ஆம் ஆண்டு 
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பதர்தல்களுக்கு பைலோக கபோருளோதோர நடவடிக்னககளில் அரசி ல் நிச்ச ைற்ற தன்னையின் 

வினளவுகனள பகுதி ளவில் ஈடு கசய்யும். உண்னை ோன கைோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி 

(2018-19) நிதி ோண்டில் 7.2% என ைதிப்பிடப்படுகிறது. 

7)  உலக வங்கியின் (WB) சமீபத்தி  அறிக்னக "குடிப றுதல் ைற்றும் அபிவிருத்தி சுருக்கம்" படி 2017 ஆம் 

ஆண்டில் பைம் அனுப்பும் மிக அதிகைோன நோடு எது? 

[A] பிலிப்னபன்ஸ் 

[B] இந்தி ோ 

[C] சீனோ 

[D] கைக்ஸிபகோ 

 உலக வங்கி (WB) "குடிப றுதல் ைற்றும் அபிவிருத்தி சுருக்கம்" என்ற அதன் சமீபத்தி  அறிக்னகன  

கவளியிட்டது. அதன் படி இந்தி ோ 2017 ஆம் ஆண்டிலும் மிக அதிகைோக பைம் அனுப்பும் நோடு என்ற 

இடத்னத தக்கனவத்துள்ளது. இதன் மூலம் 2018 ஆம் ஆண்டில் 79 பில்லி ன் டோலர் புலம்கப ர்த்து 

அனுபியுள்ளது.  

 இந்தி ோனவ கதோடர்ந்து சீனோ (67 பில்லி ன் டோலர்கள்), கைக்ஸிபகோ (36 பில்லி ன் டோலர்கள்), 

பிலிப்னபன்ஸ் (34 பில்லி ன் டோலர்கள்), எகிப்து (20 பில்லி ன் டோலர்கள்) என்று 

வனகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  கடந்த மூன்று வருடங்களில் இந்தி ோ 2016 ல் 62.7 பில்லி ன் 

டோலர்களிலிருந்து 2017 ல் 65.3 பில்லி ன் டோலர்கள் வனர சீரோன முனறயில் பைம் கசலுத்தி 

முதலிடம் கபற்றுள்ளது. 

 2017 ஆம் ஆண்டில், குனறந்த ைற்றும் நடுத்தர வருைோனம் கபறும் நோடுகள் உத்திப ோகபூர்வைோக 

பதிவு கசய் ப்பட்ட பை பரிைோற்றம்ம் 2017 ஆம் ஆண்டில் 483 பில்லி னிலிருந்து 9.6% சதவிகிதம் 

அதிகரித்து 2018 ஆண்டில் 529 பில்லி னன  எட்டியுள்ளது என உலக வங்கி அதன் அறிக்னகயில் 

கதரிவித்துள்ளது. அதிக வருைோனம் கபறும் நோடுகள் 2017 ஆம் ஆண்டில் 633 பில்லி னிலிருந்து 

அதிகரித்து 2018 ஆண்டில் 689 பில்லி னன  எட்டியுள்ளது. 

8)  எந்த பததியில் 1994 ருவோண்டோ இனப்படுககோனல மீதோன பிரதிபலிப்பு சர்வபதச தினைோக சமீபத்தில் 

அனுசரிக்கப்பட்டது? 

[A] ஏப்ரல் 7 

[B] ஏப்ரல் 9 
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[C] ஏப்ரல் 8 

[D] ஏப்ரல் 6 

 1994 ருவோண்டோ இனப்படுககோனல மீதோன பிரதிபலிப்பு சர்வபதச தினைோக ஒவ்கவோரு ஆண்டும் 

ஏப்ரல் 7 ஆம் பததி ருவோண்டோவில் நடந்த இனப்படுககோனலயில் போதிக்கப்பட்டவர்களின் 

நினனவோக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 சர்வபதச சமூகத்தோல் புறக்கணிக்கப்பட்ட 1994 ஆம் ஆண்டு இனப்படுககோனல வன்முனறக்கு 

எடுத்துக்கோட்டோக விளங்கி து. 1994 இல், சுைோர் 800,000 துட்சிகள் (Tutsis) ருவோண்டோவில் நூறு நோள் 

பிரச்சோரத்தில் படுககோனல கசய் ப்பட்டனர்.  ஆனக ோல், ஐக்கி  நோடுகள் சனபயில் துட்சி சமுதோ  

உறுப்பினர்கனள நினனவில் னவக்க நோள் ஒன்று அனைக்கப்பட்டது, ஆப்பிரிக்க இன குழு, 

அட்டூழி ங்களில் ககோல்லப்பட்ட அல்லது கோ முற்றவர்களுக்கோக இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இத்தினம் இத்தனக  கவகுஜன அட்டூழி த்திற்கு வழிவகுத்த கோரணிகனள கருத்தில் ககோள்ளவும், 

"மீண்டும் ஒருபபோதும்" இதுபபோல் நனடகபறோைல் இருக்கவும் கூட்டு உறுதிகைோழின  புதுப்பிக்க 

வோய்ப்பளித்தது 

9)  எந்த அகைரிக்க பல்கனலக்கழகத்னத பசர்ந்த விஞ்ஞோனிகள் குளிர் பிளோஸ்ைோவினோல் 99.9% 

கோற்றில் பரவும் னவரஸ்கனள அழிக்க முடியும் என்று கண்டுபிடித்தனர்? 

[A] கககலம்சன் பல்கனலக்கழகம் 

[B] மிச்சிகன் பல்கனலக்கழகம் 

[C] ஸ்டோன்பபோர்ட் பல்கனலக்கழகம் 

[D]  ோபல பல்கனலக்கழகம் 

 அகைரிக்கோவின் மிச்சிகன் பல்கனலக்கழக விஞ்ஞோனிகள் தீங்கற்ற கோற்றில் பரவக்கூடி  'குளிர் 

பிளோஸ்ைோ' கவளிப்படும் பபோது, அதன் சீரோன பரவல் கோற்று மூலக்கூறுகனள வலுப்படுத்தி 

ஆபத்தோன கோற்றில் பரவக்கூடி  னவரஸ்கனள கட்டுப்படுத்தும் என  கண்டுபிடித்துள்ளனர்..   

 ஆய்வோளர்கள், தீப்கபோறிகள் பபோன்ற மின்சோர கவளிப ற்றங்கனளக் கட்டுப்படுத்தும் 

அ னி ோக்கப்பட்ட அல்லது சோர்ஜ் கசய் ப்பட்ட துகள்கள் ைற்றும் கவப்பைல்லோத 

பிளோஸ்ைோக்களின் னவரனச-ககோல்லும் பவகம் ைற்றும் கச ல்திறனன அளவிடுகின்றனர்.    

 ஒரு கவப்பைல்லோத பிளோஸ்ைோ உனல கோற்றில் உள்ள 99.9% னவரஸ்கனள கச லிழக்க அல்லது 

நீக்க முடிந்தது.  ஒரு நோள் ஆரோய்ச்சி ோளர்கள் அறுனவ சிகிச்னச முகமூடிக்கு பதிலோக இந்த திறன் 

ைோறும் என நம்புகிறோர்கள். 
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10)  ரிசர்வ் வங்கி சமீபத்தில் LCR விதிமுனறகனள பைப்புழக்கத்னத அதிகரிக்க ைோற்றி னைத்தது.  'LCR' 

என்பதன் விரிவோக்கம் என்ன? 

[A] பைப்புழக்க போதுகோப்பு விகிதம்  

[B] பைப்புழக்க கோர்பன் விகிதம்  

[C] பைப்புழக்கம் கபோருட்கள் விகிதம்  

[D] பைப்புழக்க கைக்கு விகிதம் 

 வங்கிகளின் கரோக்க இருப்பு நினலனைன  பைலும் பைம்படுத்துவதற்கோன மு ற்சியில், இந்தி  

ரிசர்வ் வங்கி (RBI) சமீபத்தில் கடன்களுக்கோன கூடுதல் 2% சோளரத்னத வழங்குவதற்கோக பைப்புழக்க 

போதுகோப்பு விகிதம் (Liquidity Coverage Ratio LCR) விதிமுனறகனள ைோற்றி னைத்துள்ளது.   

 இந்த நடவடிக்னக வங்கிகளின் பைத் பதனவகனள உகந்ததோக்கி, கடன் வழங்குவதற்கோக கூடுதல் 

பைத்னத கவளியிடும்.  குறுகி  கோல கடனைகனள நினறபவற்றும் திறனன உறுதிப்படுத்த 

வங்கிகளின் உ ர்ந்த பைப்புழக்க கசோத்துக்களின் விகிதத்னத LCR சுட்டிக்கோட்டுகிறது.   

 'வளர்ச்சி ைற்றும் ஒழுங்குமுனறக் ககோள்னககள்' குறித்த ஒரு அறிக்னகயில், கவளிநோட்டு 

வனர னறகளுக்கு தனிநபர், வீடு, கோர் ைற்றும் MSEs கடன்கள் மீதோன வட்டி விகிதங்கனள 

இனைப்பதற்கோன கோலக்ககடுனவ ரிசர்வ் வங்கி விரிவோக்கியுள்ளது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) எந்த கல்வி நிறுவனம் “சிறந்த கல்வி நிறுவனம்” என்று 2019 ததசிய நிறுவன நிர்ணயக் 

கட்டமைப்பினால் (National Institute Ranking Framework NIRF) ததர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது? 

[A] IIT – பாம்தப 

[B] IIT – சைட்ராஸ் 

[C] IIT – ரூர்கி 

[D] IIT – காராக்பூர் 

 இந்திய சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் – சைட்ராஸ் (IIT-Madras) ததசிய நிறுவன நிர்ணயக் கட்டமைப்பின் 

(National Institute Ranking Framework NIRF) 2019 ஆண்டின் பதிப்பின்படி “சிறந்த கல்வி நிறுவனம்” 

என்று எல்லா வமகயிலும் ைதிப்பிடப்பட்டு முதல் இடத்மத அமடந்துள்ளது.  

 இதமன சதாடர்ந்து இந்திய அறிவியல் கழகம் (Indian Institute of Science IIS), IIT-சடல்லி, IIT-பாம்தப, 

IIT-காராக்பூர், IIT-கான்பூர், ஜவஹர்லால் தேரு பல்கமலக்கழகம் (JNU), IIT-ரூர்கி, IIT-சகௌஹாத்தி 

ைற்றும் பனராஸ் ஹிந்து பல்கமலக்கழகம் (BHU) ஆகியமவ முமறதய அடுத்தடுத்த இடங்கமள 

சபற்றுள்ளது. 

 ததசிய நிறுவன நிர்ணயக் கட்டமைப்பு (National Institute Ranking Framework NIRF) ைனித வள 

தைம்பாட்டு அமைச்ெகத்தின் ஒரு அங்கம் ைற்றும் இது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் இதன் அறிக்மகமய 

சவளியிடும்.  

 இதுைட்டுைல்லாது, இந்திய தைலாண்மை நிறுவனம்-சபங்களூர் (Indian Institute of Management – 

Bangalore) தைலாண்மை கல்லூரிகளுக்கான தரவரிமெயில் முதல் இடத்மத சபற்றுள்ளது. இமத 

சதாடர்ந்து IIM-அகைதாபாத் ைற்றும் IIM-கல்கத்தா முமறதய அடுத்தடுத்த இடங்கமள சபற்றுள்ளது. 

 சபங்களூரில் உள்ள இந்திய ததசிய ெட்டப் பள்ளி ெட்டப்படிப்பு பிரிவின் கீழ் முதல் இடத்மதப் 

பிடித்துள்ளது. தைலும், இந்திய சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் கட்டிடக்கமல வமகயில் முதலிடம் 

சபற்றுள்ளது. 

 அகில இந்திய ைருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் (AIIMS), புது சடல்லிமய சதாடர்ந்து  முதுநிமல 

பட்டதாரி ைருத்துவக் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், ெண்டிகர் ைற்றும் கிறிஸ்துவர் ைருத்துவ 

கல்லூரி, தவலூர் ஆகிய ைருத்துவ கல்லூரிகள் முதல் மூன்று இடங்கமள பிடித்துள்ளன. 

2)    ெமீபத்தில் செய்திகளில் பிரபலைாக உள்ள இஸ்லாமிய புரட்சிக் காவலர் பமட (IRGC), பின்வரும் எந்த 

ோட்டுடன் சதாடர்புமடயது? 
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[A] ஈரான் 

[B] சிரியா 

[C] துனிசியா 

[D] இஸ்தரல் 

 1965 ஆம் ஆண்டு குடிவரவு ைற்றும் ததசிய ெட்டம் (Immigration and Nationality Act INA) 219 வது 

பிரிவுக்கு இணங்க, ஈரானிய உயரடுக்கு இராணுவப் பமட, இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவலர் பமட 

(IRGC), ஒரு சவளிோட்டு பயங்கரவாத அமைப்பாக (FTO) ெமீபத்தில் அசைரிக்கா நியமித்தது.   

 ஏப்ரல் 15 ம் தததி ேமடமுமறக்கு வந்த இந்த ேடவடிக்மக, ஈரானுக்கு ைத்திய கிழக்மக 

நிமலயற்றதாக்கும் வமகயில் பயங்கரவாதத் தட்டுக்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும், தபார்க்குணமிக்க 

ேடவடிக்மககளுக்கு முடிவுகட்டும் முயற்சியில் இது ஒரு பகுதியாகும்.   

 இதற்கிமடயில், ஈரானில் அசைரிக்க இராணுவ தளங்கள் ைற்றும் அவர்களின் இராணுவ ெக்திகமள 

தீவிரவாத தளங்கள் ைற்றும் பயங்கரவாத ெக்திகளாகவும் நியமித்துள்ளது. 

 IRGC ஈரானின் சபறும் சதாமலவிற்கு பாயும் ஏவுகமண ைற்றும் அணுெக்தி திட்டங்களின் 

சபாறுப்பாக உள்ளது.  1979 இஸ்லாமியப் புரட்சிக்குப் பிறகு ைதகுரு ஆட்சிமயக் காப்பதற்காக 

உருவாக்கப்பட்டது. 

3)    2019 சபண்கள் ஒற்மறயர் பிரிவில் Monterrey ஓப்பன் சடன்னிஸ் தபாட்டியில் சவன்றவர் யார்? 

[A] அனஸ்ததசியா பவ்லிசுசஹன்தகாவா  

[B] ஏஞ்ெலிக் சகர்பர் 

[C] கார்மபன் முகுருஜா 

[D] விக்தடாரியா அெசரன்கா 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 7 ஆம் தததி ஸ்சபயினின் Garbine Muguruza தனது Monterrey ஓப்பன் 

பட்டத்மத விக்தடாரியா அெசரன்கா மூன்று ஆண்டுகளில் தனது முதல் WTA ஒற்மறயர் 

இறுதியாட்டத்தில் காயைமடந்ததன் காரணைாக சபற்றார்.   

 முகுருஜா இரண்டு முன்னாள் உலகப் தபாட்டிகளுக்கு இமடதய 6-1, 3-1 என்ற கணக்கில் அெசரன்கா 

அவரது வலது காலில் அடிப்பட்டு சதாடர முடியாத நிமலயில் முன்னணியில் இருந்தார்.   

 Monterrey திறந்த சவளிப்புற கடின மைதானங்களில் விமளயாடிய ஒரு சதாழில்முமற சடன்னிஸ் 

தபாட்டியாகும்.  இந்த நிகழ்வு ைகளிர் சடன்னிஸ் ெங்கம் (WTA) உடன் இமணந்துள்ளது, ைற்றும் WTA 

சுற்றுப்பயணத்தின் ெர்வததெ தபாட்டிகளில் ஒரு பகுதியாகும். 
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4)  ததசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் (National Green Tribunal NGT) தற்தபாமதய தமலவர் யார்? 

[A] பியுஷ் தட்டாட்ரயா 

[B] ொல்வி ெவடன்கர் குைார் 

[C] ைதன் B தலாகுர் 

[D] ஆதர்ஷ் குைார் தகாயல் 

 நீதிபதி ஆதர்ஷ் குைார் தகாயல் தமலமையிலான ததசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் ஒரு குழு 

ஹரியானாவின் தொனிபட் ைாவட்டத்தில் கனரக வாகனங்கள் இயக்கம் காரணைாக ஏற்பட்ட யமுனா 

சவள்ளப்சபருக்கு பற்றி ஆய்வு செய்ய நியமித்தார். 

 ஆற்றின் கமரதயாரங்களில் கனரக வாகனங்கமள அனுைதிக்கக் கூடிய சகாள்மகயானது 

"சுற்றுச்சூழமல அழிக்கின்றது" என்று கூறி பசுமை குழுவிடம் இருந்து  வழிகாட்டல் ைனு வந்தது. 

 இக்குழு ஹரியானா நீர்ப்பாென ைற்றும் நீர் வளத்துமரயின் முதன்மை செயலாளர் ைற்றும் 

ஹரியானா ைாநில ைாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் உறுப்பின செயலாளர் ைற்றும் சுரங்க ைற்றும் 

புவியியல் துமற இயக்குனர் ஆகிதயாமர உள்ளடக்கியது. 

 இந்த குழுவானது  ஒரு ைாதத்திற்குள் மின்னஞ்ெல் மூலம் அதன் அறிக்மகமய ெைர்ப்பிக்க 

தவண்டும் என்று தீர்ப்பாயம் கூறியுள்ளது. ஆகதவ, இது ைமழக்காலத்திற்கு முன் செயல்பட 

எடுத்துக்சகாள்ளப்படும். 

5)  பின்வரும் ேகரங்களில் 24x7 ைாசு கட்டுப்பாட்டு ைண்டலம் செயல்படுத்தப்பட்ட உலகின் முதல் ேகரம் 

எது? 

[A] லண்டன் 

[B] பாரிஸ் 

[C] சபர்லின் 

[D] நியூயார்க் 

 லண்டன் உலகின் முதன்மையான Ultra Low Emission ைண்டலத்மத (ULEZ) செயல்படுத்துவதற்கான 

முதல் ேகரைாக ைாறிவிட்டது. அமவ உமிழ்வு தரத்மதச் ெந்திக்காத பமழய வாகனங்களுக்கு நுமழவு 

கட்டணத்மத விதிக்கிறது. இந்த ேடவடிக்மகயின் குறிக்தகாள் ேச்சுக் காற்று ைாசுபாட்மடக் 

குமறப்பததாடு, சபாது சுகாதாரத்மத பாதுகாப்பதாகும். 

 ULEZ வாரத்திற்கு 24 ைணி தேரம் ைற்றும் 7 ோட்களுக்கு செயல்படும். இது லண்டனின் ேச்சுக் காற்று 

சுகாதார சேருக்கடிமய எதிர்சகாள்ள உதவும் ைற்றும் இது தற்தபாது ஆண்டுததாறும் ஏற்படும் 
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ஆயிரக்கணக்கான அகால ைரணங்கள், ஆபத்மத விமளவிக்கக்கூடிய ஆஸ்துைா, புற்றுதோய் 

ைற்றும் முதுமை ைறதி ஆகியவற்மற ஏற்படுத்துகிறது. 

 இதன் ஒரு பகுதியாக காற்று ைாசுப்பாட்மட குமறப்பதற்காக லண்டனின் புகழ்சபற்ற சிவப்பு 

தபருந்துகளின் தரத்மத உயர்த்தியுள்ளது. அக்தடாபர் 2020 க்குள், சைாத்தம் 9,200 வாகனங்கள் ULEZ 

தரநிமலகளுக்கு நிகராக அல்லது அமதவிட அதிகைாக தரம் உயார்த்தப்படும் என்று கான் ைதயாரல் 

அலுவலகத்திலிருந்து அறிக்மக விடப்பட்டுள்ளது. 

6)  இந்தியாவுக்கும், பின்வரும் எந்த ோட்டிற்குமிமடதய 'உறுதியான குருதேத்ரா - 2019' இராணுவ 

பயிற்சி ேமடசபற்றது? 

[A] தேபால் 

[B] சிங்கப்பூர் 

[C] இந்ததாதனசியா 

[D] ஸ்ரீ லங்கா 

 ஏப்ரல் 8 முதல் 11 வமர உத்தரப்பிரததெத்தில் உள்ள ஜான்சி ேகரில் பாபினா கண்தடான்சைன்ட் 

பகுதியில் இந்திய இராணுவம் ைற்றும் சிங்கப்பூர் ஆயுதப்பமடகளுக்கு (SAF) ''உறுதியான 

குருதேத்ரா 2019 '' என்ற சபயரில் கூட்டு இராணுவ பயிற்சி ேமடசபற்றது.  

 இதன் குறிக்தகாள் இராணுவ சதாழில்நுட்பத்மத தைம்படுத்துவது, கடல் பாதுகாப்பு ைற்றும் 

பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான ோடுகளின் தபாராட்டத்மத ஆதரிப்பதாகும். 

7)  2019 MENA உலக சபாருளாதார ைன்றம் எந்த ோடுகளில் ேடந்தது? 

[A] எகிப்து 

[B] சதன் ஆப்பிரிக்கா 

[C] தஜார்டான் 

[D] ஜிம்பாப்தவ 

 ைத்திய கிழக்கு ைற்றும் வட ஆப்பிரிக்காவில் (MENA) உலக சபாருளாதார ைன்றம் (WEF) 2019 ஏப்ரல் 6 

முதல் 7 வமர தஜார்டானின் ெவக்கடலில் ேமடசபற்றது. 

 17 வது WEF கூட்டம் மிகவும் அழுத்தைான ெவால்கமள எதிர்சகாள்ளும் பகுதிகமள எதிர்சகாள்ள 

ஐக்கியப்பட்ட முயற்சிகளுக்கு அமழப்பு விடுக்கப்பட்டது. 
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 இது மூன்று முக்கிய முடிவுகமள பிரதிபலித்தது: தவமல வாய்ப்புகமள உருவாக்குதல், அரபு 

சபண்கமள தைம்படுத்துதல் ைற்றும் கடந்த காலங்களில் பிராந்தியத்தின் சதாழில் துமறயில் 

இமணந்த மிகுந்த ஆர்வமூட்டும் சதாடக்கங்கமள ஊக்குவித்தல்.  

 50 க்கும் தைற்பட்ட ோடுகளிலிருந்து 1,000 க்கும் தைற்பட்ட அரொங்க, வணிக ைற்றும் சிவில் ெமூக 

தமலவர்கள் உச்சிைாோட்டில் கலந்து சகாண்டனர். 

8)  மும்மப பங்குச் ெந்மத ெமீபத்தில் எந்த வங்கியுடன் துவங்குவதற்கு தைலதிக சகாடுப்பனவுகமள 

வழங்கியது? 

[A] ICICI Bank 

[B] HDFC Bank 

[C] SBI 

[D] Axis Bank 

 மும்மப பங்குச் ெந்மதயில் (BSE) சதாடக்க விழாவில் பட்டியலிடப்பட்ட ேலன்கமளப் பற்றி 

விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக HDFC வங்கியுடன் ஒரு புரிந்துணர்வு உடன்படிக்மகயில் 

மகசயழுத்திட்டது.   

 தகுதித் துவக்கத்திற்கான ைதிப்பு-கூடுதல் ஆதரவு, BSE  உடன் பட்டியலிடப்பட தவண்டும்.  BSE 

சதாடக்க தைமடயில் ஏற்கனதவ பட்டியலிடப்பட்ட அல்லது பட்டியலிடப்பட்ட தகுதிசபற்ற 

திறன்களுக்கான வங்கி ைற்றும் கடன் தீர்வுகமள இந்த ேடவடிக்மக வழங்கும்.  

 தைலும், மூலதனத்மத BSE இன் சதாடக்கத் தளைாக ைாற்றியமைக்கும் திறன் வளர்ச்சி மூலதனத்மத 

அணுகுவதற்கு ஆரம்பிக்க உதவுகிறது ைற்றபடி தைாெைான / அதிக அபாயகரைான முதலீட்டு சொத்து 

வமகயின் வர்த்தகத்மத தைம்படுத்துகிறது.  

 பரிைாற்றம் டிெம்பர் 2018 இல் சதாழில்முயற்சியாளர்கள் தங்கள் வளர்ச்சிக்கும் விரிவாக்கத்திற்கும் 

பங்கு மூலதனத்மத உயர்த்துவதற்கு ஊக்குவிக்கும்  தோக்கத்துடன் சதாடக்கத் தளம் ஒன்மற 

அறிமுகப்படுத்தியது. HDFC வங்கி 43 மில்லியன் வாடிக்மகயாளர்கள்,  5,000 கிமளகள் ைற்றும் 2,727 

இந்திய ேகரங்களில் 13,160 ஏடிஎம்கள் உள்ளன. 

9)  அரசியலமைப்பின் எந்தக் கட்டுமரயின் கீழ், ததர்தல் ஆமணயத்தின் ேடத்மத விதிகளின் ைாதிரி 

குறியீடு படி (MCC) உயிரின / விளம்பரப் சபாருட்கமளயும் காட்சிப்படுத்த / காட்சிப்படுத்துவமத இந்திய 

ததர்தல் ஆமணயம் (ECI) தமடசெய்திருக்கிறது? 

[A] பிரிவு 323 
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[B] பிரிவு 324 

[C] பிரிவு 325 

[D] பிரிவு 326 

 அரசியலமைப்பின் 324 ஆம் ெட்டத்தின் படி, இந்திய ததர்தல் ஆமணயம் (ECI) ெமீபத்தில் எந்தசவாரு 

அரசியல் அமைப்பின் தோக்கத்திற்காக சுயெரிமத / ஹாஜிதயாகிராஃபியின் தன்மையின் எந்த 

உயிரியல் அல்லது விளம்பர சபாருளின் திமரப்படம் உட்பட மின்னணு ஊடகங்களில் 

காட்சிப்படுத்தும் தமட உத்தரமவ சவளியிட்டது.  

 எனதவ, ததசிய ததர்தல்கள் முடிவமடயும் வமர "பிரதை ைந்திரி ேதரந்திர தைாடியின்" வாழ்க்மக 

வரலாற்மற ECI  தமட செய்திருந்தது.  முன்னதாக, 2019 ைார்ச் 10 ஆம் தததி, ECI, 17 வது ைக்களமவ 

ததர்தலில் 2019 ைற்றும் ததர்தல்களின் அறிவிப்பு தததியிலிருந்து, ைாதிரியான ேடத்மத விதிகளின் 

ைாதிரி (MCC) செயல்பாட்டிற்கு வந்தது.   

 ைக்களமவத் ததர்தல் ஏப்ரல் 11 ம் தததி சதாடங்கும். தை 23 ம் தததி வாக்கு எண்ணிக்மக 

ேமடசபறும். 

10)  இந்தியாவின் முதல் குளிர் ஸ்ப்தர ஸ்ைார்ட் ஆய்வகத்மத அமைப்பதற்கு சஜனரல் எசலக்ட்ரிக் (GE) 

உடன் எந்த IIT இமணந்துள்ளது? 

[A] IIT – சைட்ராஸ் 

[B] IIT – சடல்லி 

[C] IIT – சகௌஹாத்தி 

[D] IIT – கான்பூர் 

 IIT-சைட்ராஸ் ெமீபத்தில் அசைரிக்காவின் சபருநிறுவனம் சஜனரல் எசலக்ட்ரிக் (GE) உடன் 

இமணந்து இந்தியாவின் முதல் 'தகால்ட் ஸ்ப்தர' ஸ்ைார்ட் (தைற்பரப்பு ைாற்றம் ைற்றும் தெர்க்மக 

ஆராய்ச்சி சதாழில்நுட்பங்கள்) ஆய்வகத்மத நிறுவியது. இது விைான இயந்திரம் கூறுகளின் 

தைம்பட்ட தெமவகள் சதாழில்நுட்பத்மத தைம்படுத்த உதவுகிறது.  

 இது இந்தியாவின் எந்த கல்வி நிறுவனத்திலும் நிறுவப்படாத உயர் அழுத்தம் குளிர் ஸ்ப்தர 

(சஹச்பிசிஎஸ்) வெதி ஆகும்.  இந்த ஆய்வகத்தில் ஜப்பானின் புகழ்சபற்ற நிறுவனைான பிளாஸ்ைா 

கிசகன் நிறுவனத்தில் இருந்து கருவிகள் இறக்குைதி செய்யப்படும். 

 இந்த திட்டம், இந்திய அரசின் உச்ொடார் அவஷ்கர் தயாஜனா (UAY) கீழ் கல்வியியல் ைற்றும் தனியார் 

துமறயின் ஒத்துமழப்மப ஊக்குவிக்கும் தோக்கத்துடன் நிதியுதவி அளிக்கப்படுகிறது.  
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 ைனித வள தைம்பாட்டு அமைச்ெகம் (HRD) அறிவியல் ைற்றும் சதாழில்நுட்ப துமற, (DST), IIT 

சென்மன ைற்றும் GE ஆகியவற்றின் முக்கிய முதலீட்டாளராக இருந்தது.  குளிர் ஸ்ப்தர தைம்பட்ட 

உற்பத்தி ைற்றும் தெமவகளுக்கான ஒரு வளர்ந்துவரும் சதாழில்நுட்பம் ைற்றும் ஏதரா-என்ஜின் 

பயன்பாடுகளுக்கான செயல்முமறகமள ஒருங்கிமணக்க பயன்படும்.  

 இந்த ஸ்ைார்ட் சதாழில்நுட்பம் ைற்ற சவப்ப-ஸ்ப்தர ைற்றும் சவல்டிங் செயல்முமறகமள விட மிகக் 

குமறவான பயன்பாட்டு சவப்பநிமலகமளக் சகாண்டிருக்கிறது, அதாவது, பழுது நுட்பங்களுடன் 

சதாடர்புமடய விலகல் ைற்றும் அழுத்தம் தவிர்க்கப்படுவமத அர்த்தப்படுத்துகிறது;  கருவிகளின் 

நீண்ட வாழ்க்மகக்கு வழிவகுக்கிறது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) 2019 ஆம் ஆண்டின் அடுத்த $25,000 பில்லியன் கல்வி ததொழில்நுட்ப (Edtech Prize) பரிசைப் எந்த 

இந்திய கல்வித் ததொழில்நுட்பத் ததொடக்கம் தென்றது? 

[A] எளிதில் கற்பது 

[B] கல்வித்ததொழன் 

[C] கல்லூரிசய பொர் 

[D] கல்விக்கூசட 

 இந்தியொவின் கல்வித் ததொழில்நுட்பத் துெக்கமொன 'கல்வித்ததொழன்' “Dost Education” என்ற 

இயக்கம், தங்களது குழந்சதகளின் ஆரம்பகொல கல்விக்கு தபொறுப்தபற்ற தபற்தறொர் தங்கள் 

அசலதபசிகளில் அனுப்பப்படும் குறுகிய, நட்புரீதியொன ஒலி அசமவு உள்ளடக்கத்சத 

உருெொக்குெதன் மூலம் 2019 ஆம் ஆண்டின் அடுத்த $25,000 பில்லியன் கல்வி ததொழில்நுட்ப பரிசை 

தபற்றுது. 

 இந்தியொவின் கல்வித்ததொழன் இயக்கம் மட்டுமல்லொமல், தெறு இரு இயக்கங்களும் 25,000 டொலர்கள் 

தெற்றி தபற்றது. அசெ டொன்ைொனியொவிலிருந்து உம்தபொங்தகொ மற்றும் எகிப்திலிருந்து 

பிரொக்சிதலப்ஸ்.  UK- அடிப்பசடயிலொன ெர்கி ஃபவுண்தடஷன் மூலமொக நடத்தப்படும் இந்த பரிசு, 

குசறந்த ெருமொனம் மற்றும் ெளர்ந்து ெரும் உலக நொடுகளில் கல்வியில் தீவிர தொக்கத்சத 

ஏற்படுத்தும் மிக புதுசமயொன ததொழில்நுட்பத்சத அங்கீகரிக்கிறது. 

2) ைமீபத்தில் தைய்திகளில் கொணப்பட்ட T-90 டொங்க்கள் பின்ெரும் எந்த நொடுகளுடன் 

ததொடர்புசடயசெ? 

[A] பிரொன்ஸ் 

[B] அதமரிக்கொ 

[C] ரஷ்யொ 

[D] தெர்மனி 

 இந்திய ரொணுெத்திற்கு ஒரு தபரும் ஊக்கமளிக்கும் ெசகயில், ைமீபத்தில் ரூ.13,500 தகொடி 

மதிப்புள்ள ஒப்பந்தத்தில் ரஷ்யொவில் இருந்து 464 டி -90 டொங்க்கசள தகொள்முதல் தைய்ய இந்திய 

அரைொங்கம் (GoI) ைமீபத்தில் முடிவு தைய்தது.  புதிய உடன்படிக்சகயின் கீழ், T-90 டொங்கிகள், கெை 
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ெொகனங்கள் தகொண்ட பசடகளுக்கு பொகிஸ்தொனுடன் எல்சலயில் அெற்சறப் 

பயன்படுத்துெதற்கொக ெழங்கப்படும்.  

 இந்த ஒப்பந்தத்தில் தைன்சனக்கு அருகில் ஆெடியில் உள்ள கனரக ெொகன ததொழிற்ைொசலயுடன் 

ஒருங்கிசணப்புக்கொன Make-in-India உறுப்பும் அடங்கும்.  T-90 ஆனது இரவு தபொர்களில், தெப்ப 

இதமஜிங் இரவு கொட்சிகளுடன், டொங்க்கின் தளபதி எதிரி இடங்கசளத் தொக்க அனுமதிக்கும்.  

 இப்புதிய முயற்சிகள் இரொணுெத்தின் ைக்திசய அதிகரிப்பதுடன் ெடக்கில் ெம்முவிலிருந்து 

குெரொத்தின் தமற்குப் பகுதி ெசர  பொகிஸ்தொனுடனொன எல்சலசய விரிவுப்படுத்த உதவுகிறது. 

புதிய ஒப்பந்தம் இரொணுெத்தில் T-90 களின் எண்ணிக்சகசய அதிகரித்து, மீதமுள்ள T-72 மற்றும் T-

55 களுடன் தைர்த்து 2,000 ஆக உயர்த்தப்படும். 

3) உலக தண்ணீர் உச்சி மொநொட்டில் (GWS) 2019 ஆண்டின் சிறந்த தபொது தண்ணீர் நிறுெனம் என்று 

இந்தியொவின் எந்த முன்னணி திட்டம் தபற்றது? 

[A] பிரதம மந்திரி சிறந்த கிரொம திட்டம் 

[B] ஸ்மொர்ட் நகரங்கள் திட்டம் 

[C] Standup இந்தியொ 

[D] தூய கங்சக நதி – ததசிய தகொள்சக 

 ஏப்ரல் 9 ம் தததி லண்டனில் நசடதபற்ற உலக தண்ணீர் உச்சி மொநொட்டில் (GWS) உலகளொவிய நீர் 

நுண்ணறிவு குழுெொல் "சிறந்த தபொது தண்ணீர் நிறுெனம்" என்ற விருதிசன இந்தியொவின் பிரதொன 

திட்டமொன, சுத்தமொன கங்சகக்கொன ததசிய திட்டம் (NMCG) (அல்லது Namami கங்சக) தபற்றது.  

 உலகளொவிய தண்ணீர் ததொழிற்துசறக்கொன முக்கிய ெணிக மொநொடு GWS ஆகும்.  இவ்விருதொனது 

உலதகங்கிலும் உள்ள அசனத்து நீர்ெழித் ததொழிற்துசறயிலும் சிறந்த ெரதெற்சப தபற்றதுடன், 

மக்களின் ெொழ்வில் குறிப்பிடத்தக்க முன்தனற்றங்கசளக் தகொண்டிருக்கும் நீர், கழிவு நீர் மற்றும் 

உப்பு நீர்ப்பொைனத் துசறகளில் இந்த முன்முயற்சிகளுக்கு தெகுமதி ெழங்கியது.   

 கங்சக மொசுபொடு, பொதுகொப்பு மற்றும் புத்துணர்ச்சியுறும் திறசன அதிகரிப்பதற்கொன தநொக்கங்கசள 

நிசறதெற்றுெதற்கொக ரூ.20,000 தகொடி தைலவில் ஒருங்கிசணக்கப்பட்ட பொதுகொப்பு திட்டம் ஆகிய 

திட்டங்கசள நொமமி கங்சக திட்டம் தகொண்டுள்ளது.   

 இந்த திட்டமொனது 8 மொநிலங்கசள உள்ளடக்குெதுடன் கங்சகச் சுற்றியுள்ள 1,632 கிரொம 

பஞ்ைொயத்துகள் 2022 ஆம் ஆண்டளவில் சுத்திகரிப்பு அசமப்பிற்கு முழுசமயொக இசணக்க 

முற்படுகிறது. இதன் தநொக்கம் 97 மொநகரொட்சி மற்றும் 4,465 கிரொமங்களுக்கிசடதய உள்ள முக்கிய 
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மொசுபொட்டிற்கொன விரிெொன மற்றும் நிசலயொன தீர்வுகசள ெழங்க கங்சகயுடன் இசணப்பதத 

இதன் தநொக்கமொகும்.  

4) பொபிஷ்தயொடர் பூட் என்ற நசகச்சுசெ திசரப்படத்சத தசடவிதித்ததற்க்கு எந்த மொநில 

அரைொங்கத்திற்கு உச்ை நீதிமன்றம் ரூ.20 லட்ைம் அபரொதம் விதித்தது? 

[A] அஸ்ஸொம் 

[B] தமற்கு ெங்கொளம் 

[C] ெொர்கண்ட் 

[D] ஒடிஸொ 

 ஏப்ரல் 11ம் தததி பொபிஷ்தயொடர் பூட் என்ற நசகச்சுசெ திசரப்படத்சத தசடவிதித்ததற்க்கு தமற்கு 

ெங்கொள மொநில அரைொங்கத்திற்கு உச்ை நீதிமன்றம் ரூ.20 லட்ைம் அபரொதம் விதித்தது 

 ஆற்றின் கசரதயொரங்களில் கனரக ெொகனங்கசள அனுமதிக்கக் கூடிய தகொள்சகயொனது 

"சுற்றுச்சூழசல அழிக்கின்றது" என்று கூறி பசுசம குழுவிடம் இருந்து  ெழிகொட்டல் மனு ெந்தது. 

 நீதிபதி டி.எம்.ைந்திரச்சூத்தின் தசலசமயில் இயங்கும் குழு தயொரிப்பொளர்கள் மற்றும் சினிமொ 

திசரயரங்கு உரிசமயொளர்களுக்கு தபச்சு மற்றும் தெளிப்பொட்டு சுதந்திரம் ஆகியெற்றின் 

உரிசமசய மீறுெதற்கொன இழப்பீடொக ெழங்கப்படும் என்றொர்.  

 திசரப்படத்துசற தயொரிப்பொளரின் தெண்டுதகொசள நீதிமன்றம் தகட்டுக் தகொண்டது, இது மொநில 

அதிகொரிகள் உத்தரவின் தபரில் தபரும்பொலொன திசரயரங்குகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு விட்டது 

என்று இம்மனுவில் கூறப்பட்டது. அனித் தத்தொ இயக்கிய இந்த படம் பிப்ரெரி 15 அன்று 

தெளியிடப்பட்டது  

 அதன் கசதயொனது ஒரு அரசியல்ெொதி உட்பட, தபய்களின் குழுவினசரச் சுற்றி ெருகின்றது. 

அெர்கள் ஒரு அகதி முகொமில் கூடி, ைமகொலத்திதலதய இருக்க முயற்சி தைய்கின்றனர். இந்த 

திசரப்படம் ஒரு-திசர அரங்கங்களில் இருந்தும் மற்றும் பல-திசர அரங்கங்களில் இருந்தும் 

நீக்கப்பட்டதொக கூறப்படுகிறது. 

5) 2018 ைரஸ்ெதி ைம்மொன் விருதுக்கு ததர்வு தைய்யப்படுபெர் யொர்? 

[A] சிெொ தரட்டி 

[B] விெய் தடண்டுல்கர் 

[C] ஷம்சூர் ரஹ்மொன் பொருக் 
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[D] இந்திரொ பொர்த்தைொரதி ரொமொனுெர் 

 ததலுங்கு கவிஞர் தக. சிெொ தரட்டி, அெரின் கவிசத ததொகுப்புகள் “Pakkaki Ottigilite” (Turning Aside 

while Lying Down) க்கொக 2018 ஆம் ஆண்டு புகழ்தபற்ற ைரஸ்ெதி ைம்மொனுக்கு ததர்வு 

தைய்யப்பட்டுள்ளொர்.   

 இது இந்திய இலக்கியத் துசறயில் மிக உயர்ந்த அங்கீகொரம் ஆகும். இதில் ரூ 15 லட்ைம் பரிசும், 

ைொன்று மற்றும் தனிச் சிறப்பிற்கொகக் தகொடுக்கப்படும் உதலொக வில்சலயும் அடங்கும்.  

 2016 ஆம் ஆண்டு தெளியிடப்பட்ட “Pakkaki Ottigilite”, 104 தெற்று ெைன கவிசத ததொகுப்பு 

ஆகும்.  இது பல ஆண்டுகளில் கவிஞர்களின் பதில்கசள ைமூக மொற்றத்திற்கொகவும், தனது தைொந்த 

சுய பரிணொம ெளர்ச்சியுடனும் உலகத்துடன் அெரது ஆழ்ந்த உறவுடனும் இது பிடிக்கிறது.   

 1991 ஆம் ஆண்டில் தக.தக. பிர்லொ பவுண்தடஷனொல் ெழங்கப்பட்ட இந்த விருது கடந்த 10 

ஆண்டுகளில் தெளியிடப்பட்ட எந்த இந்திய தமொழியிலும் எழுதப்படும் சிறந்த இலக்கிய 

பசடப்புக்கு ஆண்டுததொறும் ெழங்கப்படுகிறது. 

6)  2018 ஆம் ஆண்டிற்கொன உலகில் விஸ்டனின் தசலசம வீரரொக திகழ்ந்த இந்திய கிரிக்தகட் வீரர் 

யொர்? 

[A] K L ரொகுல் 

[B] M S ததொனி 

[C] விரொட் தகொலி 

[D] தரொஹித் ஷர்மொ 

 இந்திய கிரிக்தகட் வீரர் விரொட் தகொலி, விஸ்டன் கிரிக்தகட்டர்ஸ் அல்மனொக்கின் 2019 பதிப்பில், 

முன்தனொடியில்லொத மூன்றொெது ஆண்டொக ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்தகட் வீரரொக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர்.  விஸ்டனின் ஐந்து கிரிக்தகட் வீரர்களில் டொம்மி பீமண்ட், தெொஸ் பட்தலர், 

ைொம் குர்ரொன் மற்றும் தரொரி பர்ன்ஸ் ஆகிதயொருடன் ஒருெரொக தகொலி ததர்வு தைய்யப்பட்டொர்.  

 டொன் பிரொட்தமன் (10 முசற) மற்றும் ெொக் த ொப்ஸ் (8 முசற) ஆகிய வீரர்களுக்கு பிறகு மூன்று 

முசறகளுக்கும் தமலொக தென்ற மூன்றொெது கிரிக்தகட் வீரர் இந்திய தகப்டன் விரொட் தகொலி 

ஆெொர்.  இந்தியொவின் ஸ்மிரிதி மந்தனொ 2018 ஆம் ஆண்டு உலகில் தபண்கள் முன்னணி கிரிக்தகட் 

வீரரொக ததர்வு தைய்யப்பட்டுள்ளொர், அதத தநரத்தில் ஆப்கொனிஸ்தொன் ஸ்பின்னர் ரஷீத் கொன் 

இரண்டொெது முசறயொக ஆண்டின் சிறந்த 20-20 கிரிக்தகட் வீரரொக நியமிக்கப்பட்டொர்.  
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 விஸ்டன் 1889 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்தகட் வீரர்கள் பட்டியசள தெளியிட்டு 

ெருகிறது, தமலும் இது விசளயொட்டுகளில் மிகவும் மதிப்புமிக்க விருதுகளில் ஒன்றொக 

கருதப்படுகிறது. 

7) எெதரஸ்ட் சிகரத்தின் உயரத்சத மீண்டும் அளவிட நிபுணர்களின் குழுசெ ைமீபத்தில் அனுப்பிய 

நொடு எது? 

[A] இந்தியொ 

[B] சீனொ 

[C] தநபொல் 

[D] பூட்டொன் 

 எெதரஸ்ட் சிகரத்தின் உயரத்சத மீண்டும் அளவிடுெதற்கு தநபொள அரைொங்கம் ைமீபத்தில் நொன்கு 

தபர் தகொண்ட ஒரு நிபுணர் குழுசெ அனுப்பியது.  தசலசம ைர்தெ அதிகொரி கிம் லொல் கவுதம் 

மற்றும் ைர்தெ அதிகொரி ரொபின் கர்கி எெதரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறினர்.   

 உச்சிசய அசடந்த பிறகு, அெர்கள் ஒரு உலகளொவிய ெழிதைலுத்தல் தையற்சகக்தகொள் அசமப்பு 

(global navigation satellite system GNSS) ஐ பயன்படுத்தினர். அது  உயரம் பற்றிய அளவீடுகசள 

சிகரத்தின் அடிெொரத்தில் உள்ள தங்களின் மீதமுள்ள இரண்டு அதிகொரிகளுக்கு ததரிவிக்கும்.   

 கொத்மொண்டுவில் நில அளசெத் திசணக்களத்தொல் நொன்கு முசறப்படி ஆய்வுகள் நடத்தப்படும்: 

துல்லியமொன ைமநிசல, திரிதகொண ைமநிசல, ஈர்ப்பு ஆய்வு மற்றும் GNSS ஆய்வு.  முதல் முசறயொக, 

உலகின் மிக உயர்ந்த மசலப்பகுதிசயப் பற்றி ஆய்வு தைய்ய தநபொளம் தனது குழுசெ 

அனுப்பியுள்ளது.   

 2015 ஆம் ஆண்டின் தபரழிவு நிலநடுக்கம் உட்பட பல கொரணங்களொல், சிகரத்தின் உயரத்தில் ஒரு 

மொற்றம் ஏற்பட்டிருக்கலொம் என்ற விெொதத்திற்கு இசடதய எெதரஸ்ட் சிகரத்தின் ைரியொன உயரத்சத 

அளவிடுெதத அரைொங்கத்தின் முக்கிய தநொக்கம் ஆகும்.  

 1954 ல் நசடதபற்ற இந்தியொவின் ஆய்வில் 8848 மீட்டர் உயரம் என்று அளவிடப்பட்டுள்ளது. இன்று 

ெசர தநபொள அரசும் எெதரஸ்ட் சிகரத்தின் உண்சமயொன உயரமொக இதத அளசெ ஏற்றுக் 

தகொண்டுள்ளது. 

8) எந்த அதமரிக்க பல்கசலக்கழக விஞ்ஞொனிகள் ஆபத்தொன இரைொயனங்கசள கண்டறியக்கூடிய 

புதிய முள் அளவு உணர்திறசன உருெொக்கியுள்ளனர்? 
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[A] டியுக் பல்கசலக்கழகம் 

[B] யொதல பல்கசலக்கழகம் 

[C] மொைசூதைட்ஸ் ததொழில்நுட்ப நிறுெனம் 

[D] விஸ்கொன்சின்-மொடிைன் பல்கசலக்கழகம் 

 அதமரிக்கொவின் விஸ்கொன்சின்-மொடிைன் பல்கசலக்கழகத்சத தைர்ந்த விஞ்ஞொனிகள் ஒரு புதிய 

உணர்திறன் ஒன்சற உருெொக்கியுள்ளனர். இது ஸ்மொர்ட்தபொன் அளவிலொன ைொதனங்களில் 

உட்தைலுத்தப்பட்ட மற்றும் உமிழப்பட்ட ஒளியின் தனிப்பட்ட சகதரசகசய அடிப்பசடயொகக் 

தகொண்ட ஆபத்தொன ரைொயனங்கசளக் கண்டறிய பயன்படுகிறது.   

 ஸ்தபக்ட்தரொமீட்டர்ஸ் என்று அசழக்கப்படும் நிறமொசல ைொதனங்கள் ஒளிவிலகல் கருவிகசளக் 

தகொண்டுள்ளன. அசெ மிகவும் பருமனொனசெ மற்றும் விசலயுயர்ந்தசெயொகும். அெற்சற 

ஆய்ெகத்திற்கு தெளியில் பயன்படுத்த இயலொது.  

 இருப்பினும், ஆய்ெொளர்கள் இப்தபொது மிகவும் சிறிய மற்றும் எளிசமயொன ஒரு ஸ்தபக்ட்தரொமீட்டர் 

உருெொக்கியுள்ளனர். இது தைல்தபொனின் தகமரொவுடன் ஒருங்கிசணக்கப்பட்டு துல்லியமொக அளவிட 

முடியும்.   

 இந்த கருவியொனது Hyperspectral Imaging என்றசழக்கப்படும் ஒரு தமம்பட்ட தையல்திறன் 

தகொண்டது. இது ஒரு படத்தின் ஒவ்தெொரு பிக்ைசலப் பற்றிய தகெசல தைகரிக்கிறது, இது 

சிக்கலொன பின்னணியில் உள்ள தபொருட்கசள அசடயொளம் கொண அல்லது குறிப்பிட்ட 

தபொருள்கசள கண்டறிெதற்கொக பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 Hyperspectral உணர்திறன் பொசறகளுக்கிசடயில் உள்ள மதிப்புமிக்க கனிமங்கசளக் 

கண்டுபிடிப்பதற்தகொ அல்லது தொெரங்களில் உள்ள அதிக கொய்கறி பகுதிசய அசடயொளம் 

கொணதெொ பயன்படுத்தப்படலொம். 

9) ஆந்திர மொநிலத்தின் உயர் நீதிமன்றத்தின் புதிய தசலசம நீதிபதியொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளெர் யொர் 

? 

[A] விக்ரம் நொத் 

[B] பிரவீன் குமொர் 

[C] N V ரமணொ 

[D] K S தொஸ் 
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 ஆந்திர மொநிலத்தின் உயர் நீதிமன்றத்தின் புதிய தசலசம நீதிபதியொக அலகொபொத் உயர் 

நீதிமன்றத்தின் மூத்த நீதிபதி விக்ரம் நொத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். இெர் தசலசம நீதிபதி ைகொரி 

பிரவீன் குமொர் தபொல் தையல்பட்டு திறசமயொக பணியொற்றியுள்ளொர். 

 உச்ைநீதி மன்றத்தின் ெழக்கறிஞர் கூட்டசமப்பு மூத்த தசலசம நீதிபதிகளொன ரஞ்ைன் தகொதகொய் 

மற்றும் நீதிபதிகள் எஸ் ஏ பொப் மற்றும் என்.ரமணொ ஆகிதயொசர தகொண்டுள்ளது. இெர்கள் நீதிபதி 

நொத் -ஐ ஆந்திரொவின் உயர் நீதி மன்றத்தின் தசலசம நீதிபதியொக பரிந்துசரத்தனர். 

 ஆந்திரொவின் புதிய உயர் நீதிமன்றம் 2019 ஆம் ஆண்டு ெனெரி மொதம் 1 ஆம் தததி உருெொக்கப்பட்டது. 

ஆந்திர மற்றும் ததலுங்கொனொ கூட்டு இசண உயர்நீதிமன்றம் ஜூன் 2, 2014 முதல் இரண்டு ததலுங்கு 

மொநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டதபொது ச தரொபொத்தில் இருந்து தையல்பட்டு ெந்தது.  

10) 2019 ததசிய பொதுகொப்பொன தொய்சம தினத்தின் (NSMD) கருப்தபொருள் என்ன? 

[A] தொய் இறப்பு - End Maternal Mortality 

[B] பொதுக்கொப்பொன குழந்சதப்பிறப்பு: சுகொதொர சமயங்களுக்கு தைல்ெது - For safe childbirth, let’s visit 

health centres 

[C] மரியொசதக்குரிய மகப்தபறு பரொமரிப்பு - Respectful Maternity Care 

[D] தொய்மொர்களுக்கு உதவி புரிபெர்கள் - Midwives for Mothers 

 கர்ப்பிணி மற்றும் பொலூட்டும் தபண்களுக்கு ைரியொன சுகொதொர மற்றும் விழிப்புணர்வு ெைதிகள் 

பற்றிய விழிப்புணர்செ ஏற்படுத்துெதற்கொக ஒவ்தெொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 11 அன்று ததசிய 

பொதுகொப்பொன தொய்சம தினம் (NSMD) அனுைரிக்கப்படுகிறது.   

 குழந்சதத் திருமணங்கசளத் தடுப்பதில் விழிப்புணர்செ ஏற்படுத்துெதன் மூலம், மசறமுகமொக 

தொய் மரணங்கசள தடுக்கலொம்.  2019 ன் கருப்தபொருள் "தொய்மொர்களுக்கு உதவி புரிபெர்கள்" 

[தொய்மொர்களுக்கு மருத்துெச்சிகள்] என்பதொகும்.  ததசிய பொதுகொப்பொன தொய்சம தினத்சத 

அதிகொரப்பூர்ெமொக அறிவித்த உலகின் முதல் நொடு இந்தியொ ஆகும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) RTI சட்டத்தின் எந்த பிரிவின் கீழ், பபொது நலனில் பெளிப்படடயொன சில 'பொதுகொக்கப்பட்ட 

தகெல்கடை' மேற்பொர்டெ பசய்தொல், இந்திய அரசு (GoI.) தகெல்கடை ேறுக்க முடியொது? 

[A] பிரிவு 7(2) 

[B] பிரிவு 6(2) 

[C] பிரிவு 8(2) 

[D] பிரிவு 9(2) 

 உச்சநீதிேன்ற நீதிபதி K M ம ொசப் சமீபத்தில் ரமபல் ெழக்கில் ஒரு தனி தீர்ப்பு ெழங்கினொர்.  மதசிய 

பொதுகொப்பு ேற்றும் பிரொன்சுடன் உறவுகடை பொதிக்கும் உத்திமயொகபூர்ெ ரகசிய சட்டத்தின் (OSA) கீழ் 

Rafale பகொள்முதல் ஆெணங்கள் மீது சிறப்புரிடேக்கொன இந்திய அரசின் மகொரிக்டகடய அெர் 

மகொரியுள்ைொர்.  

 தகெல் உரிடே (RTI.) சட்டம் OSA ஐ நிடறமெற்றியது என்று அெர் பதரிவித்தொர்.  RTI சட்டத்தின் பிரிவு 

8 (2) ஐப் பற்றி குறிப்பிடுெதன் மூலம் நீதிபதி ம ொசப் பபொது நலன்களில் பெளிப்படடயொன சில 

'பொதுகொக்கப்பட்ட தகெல்கடை' அரசொங்கம் ேறுக்க முடியொது என்று கூறினொர்.  

 எனமெ, தனிப்பட்ட தீர்ப்பு பத்திரிடக சொர்பொன ஒரு கடுடேயொன விேர்சனத்டத ஏற்படுத்தும் என 

எதிர்ப்பொர்க்கப்பட்டது.  நீதிபதி "ெணிக நலன்கடையும், அரசியல் சொசனங்கடையும் 

கட்டுப்படுத்துெது" பத்திரிடக பபொறுப்டபக் குடறத்துள்ைதொக கூறியுள்ைது.   

 மதசிய பொதுகொப்பு ேற்றும் பெளிநொட்டினருடன் உறவுகடை பொதிக்கும் விஷயங்களில் கூட, தகெல் 

அறியும் உரிடே மகொருெதற்கு சொதொரண குடிேக்களுக்கு 'குடிேகன் உரிடே' ஐ இச்சட்டம் 

ெழங்குகிறது. 

2) எந்த இந்திய ேனிதர் ரஷ்யொவின் மிக உயர்ந்த குடிேகன் விருதொன “Order of St. Andrew the Apostle” 

ெழங்கப்பட்டது? 

[A] மேரி மகொம் 

[B] நமரந்திர மேொடி 

[C] அமிதொப் பச்சன் 

[D] அசிம் பிமரம்ஜி 
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 ஏப்ரல் 12 ம் மததி ரஷ்ய அரசொங்கம் அதன் மிக உயரிய விருதொன “Order of St. Andrew the Apostle” 

விருடத பிரதே ேந்திரி நமரந்திர மேொடிக்கு ெழங்கவிருப்பதொக தனது முடிடெ அறிவித்தது.  

 ரஷ்ய கூட்டடேப்பிற்கும் இந்தியொவிற்கும் இடடயிலொன சிறப்பு ேற்றும் சலுடக பபறும் மூமலொபொய 

பங்கொளித்துெத்டத ஊக்குவிப்பதிலும் & ரஷ்ய ேற்றும் இந்திய ேக்களுக்கு இடடமயயொன 

நல்லுறடெ ெைர்ப்பதிலும் திரு.மேொடியின் விதிவிலக்கற்ற மசடெடய பொரொட்டி ெழங்கப்பட்டது.  

 1698 ஆம் ஆண்டில் ரஷ்ய நொட்டு ேன்னர் கிமரட் பீட்டர் அெர்கைொல் இது நிறுெப்பட்டது. அெர் 

இமயசுவின் முதல் தூதர் ேற்றும் ரஷ்யொவின் புனித புரெலரொன பசயிண்ட் ஆண்ட்ரூ அெர்களின் 

நிடனெொக ெழங்கப்படுகிறது. 

 2014 ஆம் ஆண்டில் பிரதேர் ஆனதிலிருந்து திரு மேொடிக்கு ெழங்கப்பட்ட 7 ெது சர்ெமதச விருது 

இதுெொகும். ேற்றடெ ஐக்கிய அரபு நொடுகளின் (2019) சயீத் விருது, சிமயொல் சேொதொன விருது, ஐ.நொ. 

Champions of Earth விருது, பொலஸ்தீனிய ேொநிலத்தின் கிரொண்ட் கொலர் (2018 ல்), 

ஆப்கொனிஸ்தொனின் அமீர் அப்துல்லொ கொன் விருது ேற்றும் சவுதி அமரபியொவின் கிங் அப்துல்லொசஸ் 

சொஷ் (இரண்டும் 2016 ல்) ஆகும்.  நொன்கு விருதுகள் இஸ்லொமிய நொடுகளிலிருந்து ெந்தடெ. 

3) எந்த உலக நிறுெனம் சமீபத்தில் உலக ேக்கள் பதொடக 2019 அறிக்டகடய பெளியிட்டது? 

[A] UNESCO 

[B] UNIDA 

[C] UNICEF 

[D] UNFPA 

 ஐக்கிய நொடுகளின் ேக்கள்பதொடக நிதி (United Nations Population Fund UNFPA) சமீபத்தில் உலக 

ேக்கள் பதொடக 2019 அறிக்டகடய பெளியிட்டுள்ைது.  சீனொவின் ெருடொந்திர ெைர்ச்சி விகிதத்டத 

விட இரு ேடங்கிற்கும் மேலொக 2010 ல் இருந்து 2019 ல் 1.36 பில்லியனொக 1.2% சதவிகிதம் என்ற 

சரொசரி ஆண்டு விகிதத்தில் இந்தியொவின் ேக்கள்பதொடக ெைர்ச்சியடடந்துள்ைது.   

 இந்தியொவில், பபண்களுக்கு ஒரு கருத்தரித்தல் விகிதம் 1969 ல் 5.6 ஆக இருந்தது, 1994 ல் 3.7 

ஆகவும், 2019 ல் 2.3 ஆகவும் குடறந்துள்ைது. இந்தியொவில் ெொழ்நொள் எதிர்பொர்ப்பில் முன்மனற்றம் 

ஏற்பட்டுள்ைது.  1969 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தெர் ெொழ்நொள் எதிர்பொர்ப்பு 47 ஆண்டுகள் ஆகும், 1994 ல் 

60 ஆண்டுகளுக்கும், 2019 ல் 69 ஆண்டுகள் ெைர்ச்சியடடந்துள்ைது.  
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 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியொவின் ேக்கள் பதொடகயில் 27% ேக்கள் 0-14 ஆண்டுகள் ேற்றும் 10-24 

ஆண்டுகள் ெயதுக்குட்பட்டு உள்ைனர், 15-64 ெயதிற்குட்பட்டெர்கள் 67% ேற்றும் 65 ெயது ேற்றும் 

அதற்கு மேற்பட்டெர்கள் 6% உள்ைது.  

 தொய்ெழி இறப்பு விகிதம் 1994ல் 100,000 மநரடிப் பிறப்புக்களில் 488 இறப்புக்களிலிருந்து 2015 ல் 

100,000 மநரடிப் பிறப்புக்களில் 174 இறப்புக்கள் ெடரயில் குடறந்துவிட்டதொக இந்த அறிக்டக 

பதரிவித்துள்ைது. 

4)  ொலியன் ெொலொ பொக் படுபகொடல எந்த ஆண்டில் நடந்தது? 

[A] 1916 

[B] 1918 

[C] 1917 

[D] 1919 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 13 ம் மததி  ொலியன் ெொலொ பொக் படுபகொடல சம்பெத்தின் நூற்றொண்டு 

விழொவில் மதசத்திற்கு ேரியொடத பசலுத்தப்பட்டது.  இந்த நொளில், 1919 ஆம் ஆண்டில், பிரிட்டிஷ் 

பிரிமகடியர் ப னரல் பரஜினொல்ட் டயரின் கீழ் துருப்புகைொல் நூற்றுக்கணக்கொன அப்பொவி 

இந்தியர்கள் பஞ்சொபில் அமிர்தசரில் உள்ை பூங்கொவில் டபசொகி அடேதியொன கூட்டத்தில் 

பகொல்லப்பட்டனர்.  

 இங்கு, பபொதுேக்கள் இரண்டு மதசிய தடலெர்கள், சத்திய பொல் ேற்றும் டசபுடின் கிட்சமலடெ 

டகது பசய்யப்பட்டு நொடு கடத்தப்படுெடதக் கண்டித்து அடேதியொன மபொரொட்டத்திற்கு திரண்டனர்.  

 பிரிட்டிஷ் ஆக்கிரமிப்பிற்கு எதிரொன இந்தியொவின் சுதந்திர மபொரொட்டத்தின் இருண்ட 

அத்தியொயங்களில் ஒன்று இந்த படுபகொடல ஆகும்.  பிரிட்டிஷ் அரசொங்கத்தின் உத்திமயொகபூர்ெ 

இறப்பு எண்ணிக்டக 379 ஆக கூறப்பட்டது, ஆனொல் இந்திய புள்ளிவிெரங்கள் 1,000 க்கு 

பநருக்கேொனடெ என்று பதரிவித்தது. 

 100 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கூட, பிரிட்டிஷ் அரசொங்கம் படுபகொடலக்கு ெருந்துெதொகவும், பல 

அப்பொவி ேக்கடைக் பகொன்றதற்கொக ேன்னிப்பு மகொரியது. 

5)  MMTC-PAMP இந்தியொவுடன் தங்கம் ெொங்குதல் அம்சத்டத அறிமுகப்படுத்திய பேொடபல் ெொலட் 

ெழங்குனர் யொர்? 

[A] Google Pay 

[B] Paytm 
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[C] Mobikwik 

[D] PhonePe 

 Google இந்திய ெொடிக்டகயொைர்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் ெடகயில், Google MMTC-PAMP 

இந்தியொவுடன் தங்கம் ெொங்குெதற்கும், விற்படன பசய்ெதற்கும் பேொடபல் பயன்பொட்டின் மூலம் 

பயன்படுத்த அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது.  

 இந்தியொவின் ஒமர லண்டன் புல்லியன் சந்டத சங்கம் (LBMA) உடனொன இந்த கூட்டொண்டே மூலம், 

தங்கம் சுத்திகரிப்பு நிறுெனத்தொல் உறுதி பசய்யப்பட்ட, 99.99% 24-கொரட் தங்கத்டத Google Pay 

பயனர்கள் ெொங்க முடியும்.  

 பயனர்கள் இப்மபொது Google Pay ஐ ஒவ்பெொரு சில நிமிட புதுப்பித்ததற்கு பிறகு தங்கத்டத எந்த 

மநரத்திலும் ெொங்கமெொ, விற்கமெொ முடியும். மேலும் Paytm, MobiKwik ேற்றும் PhonePe மபொன்ற பிற 

பேொடபல் Wallet பயன்பொட்டின் மூலம் பயனர்கள் தங்கத்டத ெொங்குெதற்கொன ெசதிடய 

ெழங்குகின்றன. 

6) எந்த பல்கடலக்கழக விஞ்ஞொனிகள் பதொடர் உருகுநிடல முடறடய கண்டுபிடித்தனர்? 

[A] ேத்திய ப்மைொரிடொ பல்கடலக்கழகம் 

[B] எடின்பர்க் பல்கடலக்கழகம் 

[C] கலிமபொர்னியொ பல்கடலக்கழகம் 

[D] மிச்சிகன் பல்கடலக்கழகம் 

 எடின்பர்க் பல்கடலக்கழக விஞ்ஞொனிகள் ஒரு புதிய பதொடர் உருகுநிடல முடறடய 

கண்டுபிடித்துள்ைனர் - அணுக்கள் திட ேற்றும் திரெ நிடலகளில் ஒமர மநரத்தில் பெளிப்படுெடத 

அனுேதிக்கிறது.   

 இப்மபொது ெடர, அணுக்கள் பபொருள் ெடிவில் பபொதுெொக மூன்று ேொநிலங்களில் பெளிப்படும் - 

திட, திரெ அல்லது எரிெொயு.  தீவிர நிடலடேகளுக்கு உட்படும்மபொது, சில பபொருள்கள் திட ேற்றும் 

திரெ நிடலகளின் பண்புகடை பகொள்ளும் என்று ஒரு சர்ெமதச குழு இயற்பியலொைர்கள் 

கண்டறிந்துள்ைனர்.  

 200,000 ேற்றும் 400,000 முடற ெளிேண்டல அழுத்தம் - ேற்றும் 400 முதல் 800 பகல்வின் (260 முதல் 

980 டிகிரி பொரன்ஹீட்) பெப்பம் ெடர பபொட்டொசியம் பபரிய அழுத்தத்திற்கு உட்பட்டொல் என்ன 

நடக்கும் பசயற்டக பசயற்டக நுண்ணறிவு (AI) பயன்படுத்தப்படும்.   
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 இந்த நிடலடேகளின் கீழ் பபொட்டொசியம் அணுக்கள் ஒரு பதொடர்-உருகிய நிடலக்கு 

உட்படுத்தப்படும் மபொது இதில் "மலசொன" பகுதி – திரெ நிடலயிலும் "கடின" பகுதி - திடேொனதொகவும் 

இருந்தது.   

 சரியொன சூழலில் மசொடியம் ேற்றும் பிஸ்ேத் உள்ளிட்ட அடர ட ன் கூறுகடை விட அதிகேொக  

டெக்கப்பட்டிருந்தொல், சரியொன உருேொற்றத்டத அடடயமுடியும் என்று அெர்கள் கண்டனர். 

7) IPL ெரலொற்றில் 100 மபொட்டிகளில் பெற்றி பபற்ற முதல் மகப்டன் யொர்? 

[A] கமன வில்லியம்சன் 

[B] பகமரொன் பபொல்லொர்ட் 

[C] MS மதொனி 

[D] ஆமரொன் பின்ச் 

 ேமகந்திர சிங் மதொனி IPL ெரலொற்றில் 100 மபொட்டிகளில் பெற்றி பபற்ற முதல் மகப்டன் என்று பபயர் 

பபற்றுள்ைொர்.  

 பசன்டன சூப்பர் கிங்க்ஸ் 11 ஏப்ரல் 19 செொய் ேன் சிங் டேதொனம் ப ய்ப்பூரில் நடடபபற்ற 

மபொட்டியில் 4 விக்பகட் வித்தியொசத்தில் ரொ ஸ்தொன் ரொயல்ஸ் அணிடய வீழ்த்தி பெற்றி பபற்றது.  

 இந்திய பிரீமியர் லீக்கில் மிகவும் அனுபெம் ெொய்ந்த மகப்டன் மதொனி ஆெொர்.  இெர் 152 

மபொட்டிகளில் பசன்டன சூப்பர் கிங்டை ெழிநடத்தியுள்ைொர். 

 2016 ஆம் ஆண்டில் மடொனி 14 மபொட்டிகளில் Rising Pune Supergiant அணிடய 

ெழிநடத்தினொர்.  பேொத்தம், 182 IPL மபொட்டிகளில் விடையொடிய மதொனி, 21 அடரசதங்களுடன் (19 CSK 

க்கொக ேற்றும் 2 RPS க்கொக) 41.30 சரொசரி விகிதத்தில் 4172 ஓட்டங்கடை எடுத்தொர்.  

8) அண்டேயில் பசய்திகளில் கொணப்படும் Humo Luzonensis, பின்ெரும் நொடுகளில் எது 

கண்டுபிடித்தது? 

[A] ேொலத்தீவுகள் 

[B] பதன் ஆப்பிரிக்கொ 

[C] பிலிப்டபன்ஸ் 

[D] ஆஸ்திமரலியொ 

 விஞ்ஞொனிகள் சமீபத்தில் பிலிப்டபன்ஸில் பண்டடய ேனித அகழ்வின் புதிய இனங்கள் 

கண்டுபிடித்தனர்.  இந்த புதிதொக அடடயொைம் கொட்டப்பட்ட இனங்கள் லுசொன் தீவுக்குப் பின்னர் 
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Humo Luzonensis என்றடழக்கப்பட்டன.  இந்த உயிரினங்களின் எலும்புகள் ேற்றும் பற்கள் Callao 

குடகயில் இருந்து மதொண்டிபயடுக்கப்பட்டன.   

 ம ொமேொ புமைொரிபைன்ஸிஸ் - ேற்பறொரு பழங்கொல இனத்டதவிட இதுவும் குடறெொனதொக 

இருந்தொலும், 4 அடி உயரத்திற்குக் குடறெொனதொக இருந்திருக்கும் என்று எலும்புகளின் சிறிய அைவு 

கூறுகிறது.  

 H.luzonensis ேொதிரிகள் 50,000 ேற்றும் 67,000 ஆண்டுகள் பழடேயொனது (மலட் ப்ளீஸ்மடொடசன் 

கொலம்), ம ொமேொ மசபியன்ஸ், நியன்டர்தல், படனிமசொென்ஸ் ேற்றும் ம ொமேொ 

புமைொபரன்பசன்ஸ் உள்ளிட்ட ம ொமேொவின் பிற இனத்டதச் மசர்ந்த பல ம ொமின்கள் அமத 

மநரத்தில் உயிரினங்கள் உயிமரொடு இருப்படத இது குறிக்கிறது. 

 எனமெ, இந்த கண்டுபிடிப்பு பிலிப்டபன்ஸில் ேனிதர்கள் ெொழ்ந்ததற்கொன மநரடி ஆதொரேொக 

இருப்பதொகக் கண்டறிந்துள்ைது. 

9) அபுதொபி சர்ெமதச புத்தக கண்கொட்சியில் (ADIBF 2019) பின்ெரும் நொடுகளில் கலந்துபகொண்ட 

பகௌரெ விருந்தினர் நொடு எது? 

[A] ரஷ்யொ 

[B] பங்கைொமதஷ் 

[C] சீனொ 

[D] இந்தியொ 

 ஏப்ரல் 24 முதல் 30 ஆம் மததி ெடர நடத்தப்பட்ட 29 ெது அபுதொபி சர்ெமதச புத்தக கண்கொட்சியில் 

(ADIBF 2019) இந்தியொ பகௌரெ விருந்தினர் நொடொக கலந்துபகொண்டது.  ஐக்கிய அரபு நொடுகளின் 

ெைேொன பொரம்பரியத்டத முன்னிடலப்படுத்துெது, அதன் நம்பகத்தன்டேடயயும் 

நவீனத்துெத்டதயும், அதன் கலொச்சொர ேற்றும் இலக்கிய பெளியீட்டட பெளிப்படுத்துெது 

ஆகியடெ இக்கண்கொட்சியின் குறிக்மகொள்.   

 இந்த விழொவில் இந்தியொவின் பங்மகற்பு, ADIBF முழு கொலப்பகுதியிலும் நடடபபறும் பல்மெறு 

நிகழ்வுகள் ேற்றும் நிகழ்ச்சிகளுடன் கூடிய பொர்டெயொைர்களின் எண்ணிக்டகயில் கணிசேொன 

அதிகரிப்டப ஈர்க்கும் என எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது.   

 இந்திய பபவிலியன் இந்திய எழுத்தொைர்கள், ஆசிரியர்கள் ேற்றும் இலக்கிய அறிஞர்கள் நொட்டின் 

இலக்கியம் ேற்றும் கடல தூதர்கள் பணியொற்றும். 

10) பொதுகொப்பு நிதி புதிய பசயலொைரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ைெர் யொர்? 
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[A] சுமீத் ப ரொத் 

[B] கொர்கி கவுல் 

[C] ரொஜ் குேொர் மகொயல் 

[D] பிமரம் குேொர் கட்டொரியொ 

 இந்திய கணக்கொய்வு ேற்றும் கணக்கு மசடெ (IA & AS) இன் 1984-பிரிவு அதிகொரி கொர்கி கவுல் 

பொதுகொப்பு நிதி புதிய பசயலொைரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ைொர். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) WHO வின் தரவரிசைப் படி  எந்த நகரம் மிக அதிகமாக மாசுபட்டுள்ளது? 

[A] வாரணாசி 

[B] ஃபரிதாபாத் 

[C] கான்பூர் 

[D] டெல்லி 

 டெல்லிசைச் ைார்ந்த ஒரு சூழலிைல் நிறுவனம் "2014-2019ஆம் ஆண்டுக்கான இந்திை காற்றின் 

தரத்சதப் பபண இந்திை அரசிைல் தசைவர்களின் பங்கும் டைய்சககளும்" என்ற அறிக்சகசைச் 

ைமர்பித்துள்ளது. அதன்படி WHO வின் தரவரிசைப் படி உத்தரபிரபதைத்தின் நகரம் மிக அதிகமாக 

மாசுபட்டுள்ளது. 

 ஹரிைாணாசவச் பைர்ந்த ஃபரிதாபாத் இரண்ொமிெத்தில் இருக்கிறது. அடுத்த இெத்தில் இந்திைப் 

பிரதமரின் பைாக்ைபா டதாகுதிைான வாரணாசி இருக்கிறது. பிரதமர் வாரணாசியின் கட்ெசமப்சப 

மாற்றி அழகுற டைய்யும் முைற்சிகள் நகசர பமலும் மாைசெைச் டைய்திருக்கிறடதன்று அறிக்சக 

டதரிவிக்கிறது. 

 Air quality Index என்று காற்று மாசுபாட்டு அளவு வாரணாசியில் மிக அபாைகரமாக 490 

என்றாகியிருக்கிறது. 2018இல் இது மிக பமாைமான அளவான 384 ஆக இருந்தது குறிப்பிெத்தக்கது. 

 பபாைபவ ைக்பனா டதாகுதியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்துசற அசமச்ைர் ராஜ்நாத் சிங்கும், 

கான்பூர் டதாகுதி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பிபேபியின் மூத்த தசைவர் முரளிமபனாகர் போஷியும் 

கூெ இந்த காற்று மாசுபாடு விைைத்தில் நெவடிக்சக எடுக்காமல் அசமதிகாத்தபடிபை இருப்பதாக 

கூறப்படுகிறது. 

 கைா நான்காவது இெத்திலும் பாட்னா ஐந்தாவது இெத்திலும் டெல்லி ஆறாவது இெத்திலும் 

உத்திரபிரபதைத்தின் தசைநகர் ைக்பனா ஏழாவது இெத்திலும் உள்ளன. மற்ற நகரங்களான ஆக்ரா, 

முைாஃபர்பூர், குருகிராம், ஸ்ரீநகர், டேய்பூர் பாட்டிைாைா போத்பூர் பபான்ற நகரங்களும் whoவின் 

மாைசெந்த நகரங்களின் வரிசையில் இெம்டபற்றுள்ளன.  

2) எந்த இந்திை நகரம், தன் "Sabooj Sathi" திட்ெத்திற்காக ஐக்கிை நாடுகள் வழங்கும் 2019இன் WSIS பரிசை 

டவன்றுள்ளது? 

[A] கார்கண்ட் 

[B] பமற்கு வங்கம் 

[C] பகரளா 
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[D] உத்தரபிரபதைம் 

 பமற்கு வங்க அரசின் இரண்டு திட்ெங்களான திறன் பமம்பாடும், மாணவர்களுக்கு மிதி வண்டி 

வழங்குதலும் World summit on information society(WSIS) பரிசை ஐக்கிை நாடுகளின் ஆதரபவாடு 

டவன்றுள்ளது. அத்திட்ெங்களின் டபைர்கள் "Utkarsh Bangla" மற்றும் "Sabooj Sathi". 

 18 பிரிவுகளில் 1062 பபாட்டிைாளர்களில் Utkarsh Bangla முதற்பரிசையும் திறன் வளர்ச்சி பிரிவிலும் 

டவன்றுள்ளது. "Sabooj sathi" திட்ெம் ICT application: E-Government பிரிவில் முதல் ஐந்தில் 

ஒன்றாக பதர்வாகியுள்ளது. 

 Utkarsh Banglaதிட்ெம் டதாழிற்துசறயில் இருக்கக் கூடிை திறசமமிக்க பணிைாளர்கசள 

ஒன்றிசணக்கும் திட்ெமாகும். "Sabooj Sathi"திட்ெம் அரசு பள்ளிக்கூெங்களிலும் ,அரசுதவி 

பள்ளிக்கூெங்களிலும், மாநிை முழுதும் இருக்கும் மதராஸா பள்ளிக்கூெங்களிலும் இைவைமாக 

மிதிவண்டி வழங்கும் திட்ெமாகும். 

 முன்னதாக 2017இல் பமற்கு வங்க அரசு "கன்ைாஸ்ரீ" என்ற டபண் குழந்சதகள் கல்விக்காக நிதி 

வழங்கும் திட்ெத்திற்காக ஐக்கிை நாடுகளின் விருசதப் டபற்றுள்ளது. 

 WSIS என்பது, தகவல் டதாசைடதாெர்பு டதாழில்நுட்பத்தில்(ICT) முன்பனற்றம் காணும் 

முைற்சிகளுக்காக திட்ெங்கள் வகுத்து அதில் டவற்றிகண்ெ உைடகங்கிலும் உள்ள அரசு, தனிைார் 

நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிமனித முைற்சிகளுக்கு அவர்களது பங்களிப்பிற்காக வழங்கப்படுகிறது. 

3) எந்த இந்திை பிரபைத்திற்கு "Freedom of the city of London" அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறது? 

[A] அலிஸ்.சி.சவத்ைன் 

[B] அதுல் ைஹாய் 

[C] M.R.குமார் 

[D] பஹமந்த் பார்கவா 

 டேனரல் இன்ஷூரன்ஸ் கார்டபாபரைனின் CMD அலிஸ்.சி.சவத்ைனுக்கு இைண்ென் நகரத்தில் 

சுதந்திரமாக நுசழயும், பைணிக்கும் அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்திைா மற்றும் 

பிரிட்ெனுக்கு இசெபை உயிர்காப்பு திட்ெங்கசளச் டைைல்படுத்தி பங்களிப்பு டைய்ததற்காக இந்த 

அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. 

 சிட்டி அல்ைது square mile என்றசழக்கப்படும் இைண்ெனின் டபாருளாதார சமைத்திற்கு 

பங்களிப்பு டைய்தவருக்கு இந்த அந்தஸ்து வழங்கப்படுகிறது. இந்த அந்தஸ்து பதிமூன்றாம் 

நூற்றாண்டிலிருந்து வழக்கத்தில் இருக்கிறது.  

 இந்த அந்தஸ்து மிக கவுரவமானதும், மிக பழசமைானதுமாகும். 
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4) எந்த டதாசைபநாக்கி முதல்முசறைாக கருந்துசளசைப் பெம்பிடித்தது? 

[A] பேம்ஸ் டவப் ஸ்பபஸ் 

[B] ஹப்பில் 

[C] EHT 

[D] ஸ்பிட்ஸர் ஸ்பபஸ் 

 வானிைைாளர்கள் நமது அண்செ விண்மீன் கூட்ெமான ‘Messier 87’ (M87)இல் இருந்த 

கருந்துசளசை Event Horizon Telescope (EHT) என்ற 8 பரடிபைா டதாசைபநாக்கிகளின் கூட்டு 

முைற்சியுென் பெம்பிடித்தனர்.  

 M87இன் நடுவிலிருக்கும் கருந்துசளயின் நிசற(Mass) ஆறு பில்லியின் சூரிை 

நிசறகளுக்கும்(solar mass) பமைானது என்று கண்டிருக்கிறார்கள். அெர்த்திைான துசளசைச் சுற்றி 

ஒரு டநருப்பு வசளைம் இருப்பது பபான்றுள்ளது கருந்துசளயின் புசகப்பெம். 

 MIT விஞ்ஞானி Dr. Katie Bouman, கருந்துசளசை புசகப்பெமாக்கும் அல்காரிதங்கசள 

உருவாக்கிைவர். EHTஇல் 200 விஞ்ஞானிகள் கெந்த இரண்டு தைாப்தங்களாக பணிைாற்றிக் 

டகாண்டிருக்கிறார்கள். 

 EHT உைகின் எட்டு பரடிபைா அப்ைர்பவட்ெரிகளின் துசண டகாண்டு அவற்சற இசணத்து 

புமிைளவிற்கு டபரிை டதாசைபநாக்கிைாக்கி இந்த புசகப்பெத்சத எடுத்துள்ளனர்.சிலி நாட்டு 

டதாசைபநாக்கி Atacama LargeMillimetre Array (Alma) மற்றும் South Pole Telescope பபான்றசவ 

இப்பணியில் பங்காற்றியுள்ளன. 

 கருந்துசள முதன் முதலின் ஐன்ஸ்செனின் ரிபைட்டிவிட்டி தத்துவத்தில் அறிைப்பட்ெது. இன்சறை 

புசகப்பெம் இந்த தத்துவத்சத உண்சமடைன்று நிருபிக்கிறது. கருந்துசளயின் நிசற மிக 

அெர்த்திைாகவும் அதிகமாகவும் இருக்கும் என்பதால் அதனுள் ஒளி கூெ கெந்து டைல்ை முடிைாது. 

5) நியூஸிைாந்து பிரதமர் வழங்கும் ைர் எட்மண்ட் ஹிைாரி பதாழசம விருது 2019 இந்திைாவின் எந்த 

விசளைாட்டு வீரருக்கு வழங்கப்பட்ெது? 

[A] அபிநவ் பிந்த்ரா 

[B] ைய்னா பநவால் 

[C] பமரி பகாம் 

[D] தீபா மாலிக் 

 ரிபைா பாரா ஒலிம்பிக் பபாட்டிகளில் டவள்ளிப்பதக்கம் டவன்ற தீபா மாலிக் அவர்களுக்கு 

நியூஸிைாந்து பிரதமர் வழங்கும் ைர் எட்மண்ட் ஹிைாரி பதாழசம விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. 
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 அவர் இவ்விருதிசனப் டபற நியூஸீைாந்து பைணம் டைய்து, பிரதமர் ேசிண்ொ அர்டெர்ன் 

அவர்கசள ைந்திப்பார். அபதாடு பாராஒலிம்பிக் அசமப்புகசளயும் பார்சவயிடுவார். இதன் மூைம் 

விசளைாட்டுத் துசற, கைாச்ைாரம், இந்திை -நியூஸிைாந்து மக்களுக்கிசெபைைான உறவுமுசறகள் 

பமம்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 இதுவசர தீபா மாலிக் 58 பதசிை டமெல்கசளயும், 23 ைர்வபதை டமெல்கசளயும், பத்மஸ்ரீ விருதும், 

அர்ஜுனா விருதும் டபற்றுள்ளார். 2016 ரிபைா பாரா ஒலிம்பிக் பபாட்டிகளில் F53 குண்டு எரிதலில் 

டவள்ளி டவன்றுள்ளார். F53 விசளைாட்டு வீரர்கள் அமர்ந்த நிசையிபைபை, பதாள்களில் 

வழுசவத்தாங்கி விசளைாடுவதால், அவர்களது பதாள்ப்பட்செகளில், முழங்சககளில், 

மணிக்கட்டுகளில் அதிக பைம் இருக்கும். தீபா மாலிக் ைமீபத்தில் பா.ே.க கட்சியில் இசணந்துள்ளார். 

6) ேமிைா மில்லிைா இஸ்ைாமிை பல்கசைக்கழகத்தில்(JMI) துசணபவந்தராக பதவிைளிக்கப்பட்ெ முதல் 

டபண் ைார்? 

[A] நஜ்மா அக்தர் 

[B] ோஹ்ரா நிஹா 

[C] ைர்வத் ஸாக்ரா 

[D] ஷணாஸ் நபி 

 பபராசிரிைர் நஜ்மா அக்தர் ேமிைா மில்லிைா இஸ்ைாமிை பல்கசைக்கழகத்தில்(JMI) முதல் டபண் 

துசணபவந்தராக பதவிபைற்றிருக்கிறார். அவரது எழுபது வைது வசர, ஐந்தாண்டுகள் 

துசணபவந்தராகப் பணிைாற்றுவார். அவபர டெல்லியின் எல்ைா பல்கசைகழகங்கசளயும் 

ஒப்பிடும் பபாதும் முதல் முதல் டபண் துசணபவந்தராகியிருக்கிறார். 

 டைல்வி. அக்தர் நான்கு ைதாப்த்தங்களாக கல்வித்தசைசமத் துசறயில் நிபுணத்துவம் 

டகாண்டிருக்கிறார். புது டெல்லி பதசிை கல்வித் திட்ெம் மற்றும் நிர்வாகம் National Institute of 

Educational Planning and  

 Administration (NIEPA) ஒருங்கிசணக்கும், ைர்வபதை கல்வி நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி 

முகாம்கசள வழிநெத்தி வருகிறார்.130 நாடுகளிலிருந்து வரும் மூத்த கல்வித் துசற 

அதிகாரிகளுக்கான இந்த பயிற்சிமுகாசம 15 ஆண்டுகளாக சிறப்பாக வழிநெத்தி வருவதற்காக 

மதிக்கப்படுகிறார், 

7) எந்த டதாழில்நுட்ப ோம்பவான் நிறுவனம், Appகசள எந்த இெத்திலிருந்தும் டைைல்படுத்தவும் 

நிர்வகிக்கவும் வைதிைான “Anthos” என்னும் தளத்சத உருவாக்கியிருக்கிறது? 

[A] சமக்பராைாஃப்ட் 
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[B] கூகுள் 

[C] ஃபபஸ்புக் 

[D] விப்பரா 

 கூகுள் நிறுவனம் Appகசள எந்த இெத்திலிருந்தும் டைைல்படுத்தவும் நிர்வகிக்கவும் வைதிைான 

“Anthos” என்னும் தளத்சத உருவாக்கியிருக்கிறது. 

 Cloud service platformகளிலிருந்து, நாம் விரும்பும் Appகசள இைக்கிக் டகாள்ளும் படிைான 

வைதிகசளக் டகாண்டுள்ளது. நாமிருக்கும் இெத்தில் உள்ள கருவிகளிபைபை இைக்கிக் டகாள்ள 

முடியும். 

 “Anthos” கூகுள் cloud-ஐ உபபைாகபடுத்தமட்டுமல்ைாமல், அதில் நம் தரவுகசள பைமிக்கவும் 

மாற்றவும் , மற்ற cloud providerகளில் இருந்து உபபைாகிக்கவும் வைதி டைய்துள்ளது. 

 அபமைான் AWS மற்றும் சமக்பராைாஃப்ட் Azure பபான்ற பிற cloud providerகளிெமிருந்தும் 

தரவுகசள நிர்வகிக்க வைதி டைய்துள்ளது. 

8) சபைாபைா டிஜிெலுென் எந்த வங்கி, முதல் Co-origination loan ஒப்பந்தத்சதச் டைய்துள்ளது? 

[A] BOI 

[B] SBI 

[C] PNB 

[D] BOB 

 பவளாண் துசறசையும், சிறுகுறு வணிகங்கசளயும்(MSME) ஊக்குவிக்கும் விதமாக ஸ்பெட் பபங்க் 

ஆஃப் இந்திைா (SBI) சபைாபைா டிஜிெலுென் எந்த வங்கி, முதல் Co-origination loan ஒப்பந்தத்சதச் 

டைய்துள்ளது.இசதப் பபான்ற ஒப்பந்தம் டைய்ைப்படுவது இதுபவ முதல்முசறைாகும். 

 இது கசெசிக் குடிமகனுக்கும் வங்கிக் கென் அளிப்பசத எளிசமைான டைைல்பாொக்கும். 

பத்தாயிரத்திலிருந்து, 2 ைட்ைம் வசர இந்த ஒப்பந்தத்தின் படி டபற முடியும். 

 2020 நிதிைாண்டில் 200,000 கென்கசள அளிக்க இந்நிறூவனம் திட்ெமிட்டுள்ளது. கெனாளர்கள் 

எளிசமைாக வங்கிசை அணுகி கென் டபறவும், டபற்ற கெசன எளிதாக திருப்பிச் டைலுத்தும் 

முசறசையும் வைதி டைய்துள்ளது. 

 PAISALO Digital Ltd 1992 இல் இருந்து ரிைர்வு பபங்க் ஆஃப் இந்திைாவின் பதிவு டைய்ைப்பட்ெ Non 

Banking Financial Company (NBFC)  நிறுவனம்.  

9) பதசிை கட்டிெங்கள் கட்டுமான நிறுவனத்தின் National Buildings Construction Corporation (NBCC) 

புதிை பைர்மன் & பமபனஜிங் செரக்ெராக (CMD) பதவிைளிக்கப்பட்ெவர் ைார்? 

[A] அனூப் குமார் மிட்ெல் 
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[B] சுதா தாஸ் 

[C] சிவ் தாஸ் மீனா 

[D] பி.எஸ்.மணி 

 சிவ் தாஸ் மீனா, 1989ஆண்டு பபட்ச் தமிழ்நாட்டு இந்திை ஆட்சிைர், பதசிை கட்டிெங்கள் கட்டுமான 

நிறுவனத்தின் பைர்மன்&பமபனஜிங் செரக்ெராக(CMD) பதவிைளிக்கப்பட்டிருக்கிறார். 

 முன்னாள் பைர்பமன் ொக்ெர் அனூப் குமார் மிட்ெலுக்கு அடுத்து அப்பதவிசைத் டதாெர்கிறார். NBCC 

இந்திை அரசின் நவரத்னா எண்ெர்பிசரஸின் முக்கிைமான நிறுவனமாகும்.இதன் தசைசமச் 

டைைைகம் புது டெல்லியில் இருக்கிறது. 

10) இந்திைாவும் எந்த ஐபராப்பிை நாடும் டதாழில் ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்காக கூட்டு ஒப்பந்தம் 

பபாட்டுள்ளன? 

[A] இத்தாலி 

[B] ஸ்வீென் 

[C] ஃப்ரான்ஸ் 

[D] டேர்மனி 

 இந்திைாவும் டேர்மனியும் India- Sweden Collaborative Industrial Research and Development 

Programme ஒப்பந்தத்தில் சகடைழுத்திட்டுள்ளன.புது டெல்லியில் நெந்த ஸ்வீென் இந்திை 

Innovation Partnership AI for All Summit இல் சவத்து இவ்டவாப்பந்தம் சகடைழுத்தானது. 

 இந்த ஒப்பந்தப்படி டதாழில்துசற ைந்திக்கக் கூடிை முன்பனற்றங்கசளயும் ைவால்கசளயும் 

எதிர்டகாள்வர். இத்திட்ெம் இந்திை அறிவிைல் டதாழில்நுட்பத் துசறயும்(DST) ஸ்வீெனின் 

வின்பனாவ்வா சவச் பைர்ந்த ஸ்வீென் இன்பனாபவைன் ஏடேன்சியும் இசணந்து 

நிதிைளிக்கின்றன. 

 இப்புதுத் திட்ெம் இந்திைா ஸ்வீென் நாடுகளில் இருக்கும் ஸ்மார்ட் நகரங்களின் தூய்சம 

டதாழில்நுட்பங்கள், டிஜிட்ெல்மைமாக்கல் பபான்றவற்றில் ைந்திக்கக் கூடிை ைவால்கசள 

எதிர்டகாண்டு விசெகாணும். 

 வின்பனாவ்வா ஸ்வீென் அரசிற்கு 2,500,000 ஸ்வீடிஷ் க்பரானர்கசள நிதிைளிக்கும். இந்திைத் 

தரப்பில் ஒவ்டவாரு திட்ெத்திற்கும் பாதிப்பங்காக அதிகபட்ைம் 1.5 பகாடி ருபாய்கள் வழங்கப்படும். 

 இவ்விரு நாடுகளுக்கும் டபாதுவாக Global Innovation & Technology Alliance (GITA) டதாழில்நுட்ப 

ரீதிைாகவும் நிர்வாக ரீதிைாகவும் நிர்வகிக்கும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) 2019 Cologne பாக்ஸிங் உலக ககாப்பபயில், மீனா குமாரி பமஸ்னம் எந்த பிரிவில் தங்கம் வென்றார்? 

[A] 64 கிகலா 

[B] 60 கிகலா 

[C] 51 கிகலா 

[D] 54 கிகலா 

 வெர்மனி Cologne நகரில் நடந்த, பாக்ஸிங் உலக ககாப்பபயில், மணிப்பூபைச் கேர்ந்த மீனா குமாரி 

பமஸ்னம், 54 கிகலா பிரிவில் தங்கம் வென்றார். 

 நடப்பு இபைகயார் உலக ோம்பியன் ஷாக்ஷி(57), இந்திய ஓப்பன் ோம்பியன் Pwilao Basumatary (64 

kg) ஆகிகயார் இறுதிச் சுற்றில் கதாற்று வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றனர். 

 கபாலகெ பிங்கி ைாணி(51 kg) பர்வீன் (60 kg) வெண்கலப் பதக்கம் வபற்றனர்.இதன் மூலம் இந்த 

ஐகைாப்பிய கபாட்டியில் இந்தியா ஐந்து பதக்கங்கபை வென்றிருக்கிறது. 

2) உலகின் முதல் வேயற்பக நுண்ணறிவுத்திறன் மாநாட்பட நடத்தியது எந்த நாடு? 

[A] சீனா 

[B] இந்தியா 

[C] ஐக்கிய அைபு எமிகைட்ஸ் 

[D] ெப்பான் 

 உலகின் முதல் வேயற்பக நுண்ணறிவுத்திறன் மாநாடு துபாய் world trade centreஇல் ஏப்ைல் 30 

முதல் கம 1ெபை நடந்தது. AI Everything (AIE) என்ற கருப்வபாருகைாடு துெங்கிய விழாவில் 

எதிர்கால அைசியல் வபாருைாதாைம் மற்றும் ேமுதாயம் பற்றி விொதிக்கப்பட்டது. 

 இந்த இருநாள் மாநாட்டில் உலகின் வபரிய தபலெர்கள் கலந்து வகாண்டார்கள். ஸ்மார்ட் துபாயின் 

ஒத்துபழப்கபாடு இம்மாநாடு UAE National Programme for Artificial Intelligence,  International 

Telecommunication Union (ITU) மற்றும் World Intellectual Property Organisation(WIPO) ஆகிய 

அபமப்புகைால் ஒருங்கிபணக்கப்பட்டது. 

 AIE 130 கபச்ோைர்ககைாடு ஒருங்கிபணக்கப்பட்ட இம்மாநாட்டில் வதாழில்நிறுெனங்ககைாடு 

விொதித்து கூட்டுறவு ஒப்பந்தங்கள் கபாட ெேதி வேய்யப்படும். 

3) 2019 வபண்களுக்கான பாரிஸ் மாைத்தாபன வென்ற Gelete Burka  எந்நாட்டெர்? 

[A] எத்திகயாப்பியா 
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[B] ெபமக்கா 

[C] இஸ்கைல் 

[D] நார்கெ 

 எத்திகயாப்பிய தடகைவீைர்கள் Gelete Burka  ( வபண்கள் பிரிவு) Abrha Milaw(ஆண்கள்) ஏப்ைல் 14 

2019இல் நடந்த2019 பாரிஸ் மாைத்தாபன  வென்றார்கள். உலகின் மிகப்வபரிய கபாட்டியான 

இப்கபாட்டியில் 60000 கபர் கலந்து வகாண்டனர்.  

 Abrha Milaw 2 மணி கநைங்கள் 7 நிமடம் 50 வநாடிகளில் வென்றார். Gelete burka 2 மணி கநைங்கள் 

22 நிமிடம் 48 வநாடிகளில் வென்றார்.  

 Julien Casoli ேக்கைநாற்காலி கபாட்டியில் மூன்றாெது முபறயாக வென்றார். 1 மணிகநைம் 36 நிமிடம் 

57 வநாடிகளில் வென்றார். பாரிஸ் மாைத்தான் என்பது உலகின் புகழ்வபற்ற கபாட்டிகளில் ஒன்றாகும். 

4) எம்மாநில மக்கள், ேமீபத்தில் விஷூ புத்தாண்டு வகாண்டாடினர்? 

[A] கர்னாடகா 

[B] ககைைா 

[C] ஆந்திை பிைகதேம் 

[D] வதலுங்கானா 

 ககைை மக்கள் ஏப்ைல் 15 2019இல் விஷூ புத்தாண்பட உற்ோகமும் ஆைாெைமும் கமைதாைமுமாக 

வகாண்டாடினர். 

 விஷூ என்ற ேமஸ்கிருதச் வோல்லுக்கு "ேமம்" என்று அர்த்தம்.விஷூ கொதிட ோஸ்திைத்தின்படி 

சூரியன் முதல் ைாசியான கமஷத்திற்கு பயணப்படும் நாைாகும். 

 காபலயில் எழுந்தவுடன் கனி தரிேனம் என்ற ேடங்குடன் நாபைத் துெங்ககெண்டும். கனிதரிேனம் 

என்பது அரிசி, வெள்ைரிக்காய், பூேணிக்காய் கதங்காய் மாங்காய் வெற்றிபல பூ பழம் பணம் ,உருளி 

பாத்திைம் கபான்றெற்பறயும் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடிபயம் வீட்டுப் வபண்கள் முந்பதய நாகை 

தயார் வேய்து பெத்துவிடுெர். காபல எழுந்ததும் முதலில் அபத பார்த்தபடி விழிக்ககெண்டும்.  

 வகான்பற மலர் விஷூ விழாக் வகாண்டாட்டத்தின் முக்கிய அம்ேமாகிறது. இந்நாளில் வபரியெர் 

இபைகயாருக்கு பணம் தந்து ஆசிர்ெதிப்பர். 

 புத்தகம்பட உடுத்தி பரிசுகள் ெழங்கியும் வகாண்டாடுெர். இந்நாளில் கிருஷ்ணபன வதாழுெர். 

ேபரிமபல ஐயப்பபனயும் குருொயூைப்பபனயும் குைத்துப்புழா பால ோஸ்தாபெயும் ெணங்குெர். 

 விஷூவின் மற்வறாரு முக்கியம்ேம் ேத்யா எனப்படும் உணவு விருந்து.ககைை மக்கள் நிபறய உணவு 

ெபககபை வேய்து விருந்தாக உண்டு மகிழ்ெர். 
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5) International Hockey Federation (FIH) இன் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு கவுன்சிலின்  முதல் 

இந்தியத் தபலெர் யார்? 

[A] எஸ்.வி.சுனில் 

[B] பி.ஆர்.ஶ்ரீஜிஷ் 

[C] திலீப் டிர்கி 

[D] பிபு கல்யாண் நாயக் 

 புெகனஸ்ெபைச் கேர்ந்த பிபு கல்யாண் நாயக் International Hockey Federation (FIH) இன் 

உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு கவுன்சிலின்  முதல் இந்தியத் தபலெைாகிறார். இைண்டாண்டு நீடிக்கும் 

இப்பதவி 2020 மாநாட்டின் முதல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மீட்டிங்குடன் நிபறவு வபறுகிறது. 

 ஸ்கபார்ட்ஸ் traumatology மற்றும் விபையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சி உடலியலில் கபான்ற 

துபறகளில் பயின்று நிபுணத்துெம் வகாண்டிருப்பெர். ஹொனா கியூமா ஸ்வபயினின் மாட்ரிட் 

நகைங்களில்  விபையாட்டு மருத்துெக் கல்விபய  படித்திருக்கிறார் இந்திய ஆண்கள் ஹாக்கி  

அணியின் உலகப்ககாப்பப கபாட்டிக்கு மருத்துெ அலுெலைாக பணியாற்றியிருக்கிறார்.  

 இந்திய ைாணுெத்தில் 1995 இந்திய ைாணுெ மருத்துெப் பிரிவிலும், பூகன இைாணுெ விபையாட்டு 

அபமப்பிலும் பணிபுரிந்துள்ைார். 

6) 2019 ஆம் ஆண்டு ஏ.பி.கெ அப்துல் கலாம் கண்டுபிடிப்புகளுக்கான கூடுபகயில் ொழ்நாள் 

ோதபனயாைர் விருது ொங்கியெர் யார்? 

[A] மம்தா கைப் 

[B] அர்ஜூன் ஹலப்பா 

[C] ஏ.கக.சிங் 

[D] அமிட் கைாகிதாஸ் 

 DRDOவில் Life scienceஇன் படைக்டர் வெனைல் ஏ.கக.சிங் ஏ.பி.கெ அப்துல் கலாம் 

கண்டுபிடிப்புகளுக்கான ொழ்நாள் ோதபனயாைர் விருபத வமாகாலி ேண்டிகார் 

பல்கபலகழகத்தில் வபற்றார். 

 life sciece, விண்வெளி அறிவியல் ொனியல் துபறகளில் வேறிொன பங்களிப்பபச் வேய்தெர்.  DST 

இல் விஞ்ஞானியாக இருக்கும் இெர் இதுெபை 18 கண்டுபிடிப்புகளுக்கான காப்புரிபமகளும், 

கதசிய, ேர்ெகதே அைவில் 57 ஆைாய்ச்சி கட்டுபை பதிப்புகளுக்கு பங்களிப்பு வேய்திருக்கிறார். 

 World Creativity and Innovation Day (WCID) நாபை வகாண்டாட இந்தக் கூடுபகபய 

பல்கபலகழகம் ஒருங்கிபணத்தது. 
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7) 2019 இல் UNESCO/Guillermo Cano Press Freedom பரிசு வென்றெர் யார்? 

[A] Mazen Darwish  

[B] Mahmoud Abu Zeid  

[C] Kyaw Soe Oo  

[D] Dawit Isaak 

 மியான்மபைச் கேர்ந்த ஊடகவியலாைர்கள் Kyaw Soe Oo மற்றும் Wa Lone ஆகிகயார்  2019 க்கான 

UNESCO/Guillermo Cano Press Freedom பரிசு வென்றார்கள். இவ்விருெரும் ஏழாண்டு சிபற 

தண்டபன அனுபவித்துக்வகாண்டிருப்பெர்கள். 

 மியான்மரில் யங்கான் நகரில் இவ்விருெரும் டிேம்பர் 12 2017இல் பகதுவேய்யப்பட்டனர்.  

மியான்மரின் ைாக்பகன் நகரில் நடந்த மனித உரிபம மீறல்கபைப் பற்றி ஆய்வு வேய்து reuters 

news agency என்ற பத்திைக்பகக்காக ஆய்வு வேய்துவகாண்டிருந்துக்காக பகது வேய்யப்பட்டனர். 

 எத்திகயாப்பியாவில் கம 3 ஆம் கததி ேர்ெகதே ஊடக சுதந்திை தின வகாண்டாட்டங்களின் ஒரு 

பகுதியாக இவ்விருது கம 2ஆம் கததி ெழங்கப்பட்டது.  

 இவ்விருது ஊடகத்துபறயில் துணிச்ேலாக பங்காற்றியெர்களுக்கு ெழங்கப்படுகிறது. இவ்விருது 

வகாலம்பிய  ஊடகவியலாைர்  Guillermo Canoவின் நிபனவில் ெழங்கப்படுகிறது. அெைது 

பத்திரிக்பகயான El Espectador in Bogotá அலுெலகத்தின் ொேலில் பெத்து டிேம்பர் 12 1986 ஆம் 

ஆண்டு படுவகாபல வேய்யப்பட்டார்.  

 25000 டாலர்கள் மதிப்புமிக்க இவ்விருபத Guillermo Cano Isaza Foundation (Colombia), Helsingin 

Sanomat Foundation (Finland), மற்றும் The Namibia Media Trust. கபான்றபெ இபணந்து 

ெழங்குகின்றன.  

8) ஃகபார்ப்ஸ் இதழ் வெளியிட்ட  ெங்கிகளுக்கான தைெரிபேப் பட்டியலில் இடம் பிடித்த இந்திய ெங்கி 

எது? 

[A] hdfc ெங்கி 

[B] icici ெங்கி 

[C] idfc ெங்கி 

[D] SbI 

 ஃகபார்ப்ஸ் பத்திரிக்பக முதல் முபறயாக உலவகங்கும் இருக்கும் ெங்கிகபை தைெரிபேப் படுத்தி 

ஒரு பட்டியபல வெளியிட்டது. இதில் இந்திய ெங்கிகளுக்கான பட்டியலில் hdfc ெங்கி 

முதலிடத்பதப் பிடித்திருக்கிறது. இத்தைெரிபே வதாழில்நுட்ப முன்கனற்றங்கபையும், 
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ொடிக்பகயாைர் கேபெகபையும அடிப்பபடயாகக் வகாண்டு ெபையறுக்கப்பட்டது. இதில் 

அடுத்தடுத்த இடங்களில் ICICI ,DBS , ககாட்டக் மகிந்திைா ெங்கி ஆகியபெ இடம்பிடித்தன.  

 இந்தியாவின் வபாதுத்துபற ெங்கியான பாைத ஸ்கடட் கபங்க் முதல் பத்து இடங்களில் ெைவில்பல. 

பதிகனாைாெது இடத்பத ொடிக்பகயாைர்கள் ெழங்கியிருந்தனர். ஃகபார்ப்ஸ் பத்திரிக்பக Statista 

என்ற புள்ளியியல் நிறுென துபணகயாடு 23 நாடுகளின் ெங்கிகபை ஆைாய்ந்து இந்த 

தைெரிபேபய வெளியிட்டது.  

 உலவகங்கும் இருக்கும் 40000 மக்களிடம் அெர்களுக்கும் ெங்கிக்கும் இபடகயயான உறபெப் பற்றி 

கணக்வகடுப்பு நடத்தி இந்த தைெரிபேபய வெளியிட்டனர். நம்பிக்பக, ொடிக்பகயாைர் கேபெ, 

வதாழில்நுட்பம், கட்டணம் என்பெற்றின் அடிப்பபடயில் இந்த தைெரிபே கணக்வகடுப்பு 

நடத்தப்பட்டது. 

 ொடிக்பகயாைரின் ககாரிக்பகப்படி pl ஸ்கடட்வமண்ட்களும், கபலன்ஸ் சீட் கபைப் பற்றிய 

அபிப்ைாயங்கபை இந்த தைெரிபே கணக்கில் வகாள்ைவில்பல. 

9) பாலஸ்தீனத்தின் புதிய பிைதமைாக பதவிகயற்றிருப்பெர் யார்? 

[A] Salim Zanoun  

[B] Mahmoud Abbas  

[C] Mohammad Shtayyeh  

[D] Ahmed Qurei 

 முகமத் ஸ்டய்கய பாலஸ்தீனத்தின் புதிய பிைதமைாக அந்நாட்டின அதிபர் மக்முத் அப்பாஸ் 

அெர்கைால் ைாமல்லா வில் இருக்கும் west bank city பகுதியிலிருக்கும் தபலபமவேயலகத்தில் 

பதிவியளிக்கப்பட்டார்.  

 1995 உருொக்கப்பட்ட பாலஸ்தீன அத்தாரிட்டியின் 18ஆெது அைசு அதிபர் அப்பாஸ் அெர்கைால் 

நியமிக்கப்பட்டது.  

 பாலஸ்தீனம் ஒரு de jure sovereign நாடு வெஸ்ட் கபங்க் மற்றும் வெருேகலமின் காஸா பகுதி கயாடு 

இபணந்து அதிகாைப்பூர்ெமாக  தபலநகபைக் வகாண்டிருந்தாலும் தற்கபாது ைாமல்லா நகைம் தான் 

தபலநகைாக இயங்கிக்வகாண்டிருக்கிறது. 

 136 ஐக்கிய நாடுகள் ேபப உறுப்பினர்கைால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாடு பாலஸ்தீனம். கடந்த 2012 இருந்து 

உறுப்பினைல்லாத பார்பெயாைர் அந்தஸ்பத வபற்றிருக்கிறது. அைபு லீக், Organisation of Islamic 

Cooperation, G77, மற்றும்  International Olympic Committee (IOC) கபான்ற ேர்ெகதே 

அபமப்புகளில் உறுப்பினைாக இருக்கிறது பாலஸ்தீனம். 

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


Current Affairs  16th April 2019 

 

Winmeen.com                                Page 6 of 6 

10) The Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) தற்கபாது எந்த அறிவியல் 

நிறுெனத்கதாடு பகககார்த்து கடகலாை ஈைநிலங்கபைப் கபணும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறது? 

[A] ISRO 

[B] BARC 

[C] DRDO 

[D] VSSC 

 the Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) மற்றும் ISROவின் Space  Applications 

Centre (SAC)  இபணந்து மாறும் தட்டவெப்பங்களுக்கு ஏற்றபடி கடகலாை ஈைநிலங்கபை 

கபணுெதற்காக முயற்சிகபை வேய்து ெருகின்றன. கடகலாை ொழ்பெ வேழுபமப்படுத்தும் முயற்சி 

இது . 

 இதன் மூலம் இரு அபமப்புகளும் இபணந்து ஒரு வேயலிபயயும் இபணயதைத்பதயும் 

உருொக்குெர். அதில் கடகலாைவமங்கும் இருக்கும் 2.25 வஹக்கடருக்கும் குபறொன ஈைநிலங்கபைப் 

பற்றிய தைவுகபைத் திைட்டும். இதுகபான்ற சின்னஞ்சிறு ஈைநிலங்கள் இந்தியாவெங்கும் 5 லட்ேம் 

வஹக்கடர் பைவியிருக்கின்றன.  இருப்பதிகலகய அதிகபட்ேமாக ககைைாவில் 2592 சிறு ஈைநிலங்கள் 

உள்ைன.  

 இச்வேயலியின் துபணவகாண்டு இவ்விரு நிறுெனங்களும் கடகலாை ஈைநிலங்கபை இனம் கண்டு 

அெற்பற தூய்பமப் படுத்தி,   மாேபடந்த நிலங்கபை புதுப்பித்தி அதில் நீர்ொழ் உயிரினங்கபை 

ெைர்க்க இருக்கிறது. இச்வேயலிமூலம் தகெல்கபை உடனுக்குடன் பதிவுவேய்து மக்களுக்கு 

தகெல்கபை அறிவிப்புகபை பரிமாறிக்வகாள்ை முடியும். 

 National Innovations in Climate Resilient Agriculture (NICRA) project of CMFRI இன் 

கூட்டுமுயற்சியால் நபடவபறும் இந்த முயற்சி மீனெத்வதாழிலிற்கும், கடகலாை பகுதி 

கமம்பாட்டிற்கும் உறுதுபணயாக இருக்கும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) விண்வெளியில் மனிதன் பயணம் மமற்வ ொண்டததக் வ ொண்டொடும் நொளொன International Day of 

Human Space Flight எப்மபொது வ ொண்டொடப்பட்டது? 

[A] ஏப்ரல் 14 

[B] ஏப்ரல் 12 

[C] ஏப்ரல் 15 

[D] ஏப்ரல் 17 

 ஒவ்வெொரு ெருடமும் ஏப்ரல் 12ஆம் மததி, மனிதன் விண்வெளியில்  ொல் பதித்து அதன்மூலம் 

விண்வெளி அறிவியலில் புதுயு ம் துெங்கிய, விண்வெளி வதொழில்நுட்பங் தள முன்மனற்றி 

அதன்மூலம் உல மக் ளுக்கு பங் ொற்றியததக் வ ொண்டொடும் ெத யில் இந்நொள் 

வ ொண்டொடப்படுகிறது. 

 ஏப்ரல் 12 1961 ஆம் மததி ம ொவியத் ருஷ்ய வீரர் யூரி   ொரின் விண்வெளிக்கு முதல் மனிதனொ  

பயணம் வ ய்து  ொததனபதடத்தொர். இந்த நி ழ்வு ெொனியல் ஆரொய்ச்சியில் புதிய துெக் த்தத 

உருெொக்கி அதன்மூலம் மனிதகுல முன்மனற்றத்திற்கு ெழிெகுத்தது. 

2) இந்தியொவின் முதல் "ெொக் ொளர் பூங் ொ" எங்கு துெங் ப்பட்டது? 

[A] வ ொல் த்தொ 

[B] பூமன 

[C] வடஹ்ரொடூன் 

[D] குருகிரொம் 

 இந்தியொவில் மதர்தல் ெொக் ளிப்தபப் பற்றிய விழிப்புணர்தெ உண்டொக்  ஹரியொனொ குருகிரொமில் 

ெொக் ொளர் பூங் ொ துெங் ப்பட்டது. இந்தப் பூங் ொவில் வபொதுமக் ள் மதர்தலில் ெொக் ளிப்பததப் 

பற்றிய படிப்பிதன தள, ெொக் ளிக்கும் முதற தள, மதர்தல் ெரலொற்று சிறப்பம் ங் தளப் பற்றி 

விளக் ப்படும். 

 ெருகின்ற மலொக்  பொ மதர்தலில் ெொக் ளிக்  ஊக்குவித்து அதன்மூலம் இந்திய எதிர் ொலத்தில் 

மொற்றத்தத உண்டொக் வும் மநொக் ம் வ ொண்டிருக்கிறது. 

இந்த பூங் ொவில் ெொக் ளர் ள் மதர்தலில் ெொக் ளித்துவிட்டு ெந்த பிறகு தங் ள் விரலிலுள்ள தம 

அதடயொளத்மதொடு சுயமி (selfie) எடுத்து மகிழும் ெத யில் selfie point அதமந்துள்ளது. 

3) 2019ஆம் ஆண்டுக் ொன உல  ஒவ்ெொதம ெொரத்தின் (WAW)  ருப்வபொருள் என்ன? 
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[A] The Agony of Hives  

[B] The Global Problem of Food Allergy  

[C] Anaphylaxis - When Allergies Can Be Severe and Fatal  

[D] Airway Allergies - A Human and Economic Burden 

  ர்ெமத  ஒவ்ெொதம நிறுெனம் World Allergy Organization (WAO) ெருடொெருடம் உல  ஒவ்ெொதம 

ெொரத்தத ஒருங்கிதணத்து ெருகின்றது. இதன் மூலம் ஒவ்ெொதமதய தவிர்க்  முன்வனச் ரிக்த  

நடெடிக்த  ள், தீர்வு ளுக் ொன பயிற்சி ள் அளிப்பது, அதன் மூலம் ஒவ்ெொதம மநொய் தளயும், 

ஆஸ்துமொ மபொன்ற மநொய் தளயும் ஒழிக்  முயன்று ெருகின்றது.  

 2019இல் இவ்ெொரம் ஏப்ரல் 7முதல் 13 ெதர  தடபிடிக் ப்பட்டது. இதன்  ருப்வபொருள் "The Global 

Problem of Food Allergy" ஆகும். உணவின் மூலம் உண்டொகும் ஒவ்ெொதம தள தமயப்படுத்தியது. 

4)  மீபத்தில் மதறந்த பிரதீப் வ ளவ்மப என்ற பிரபலம் எத்துதறதயச் ம ர்ந்தெர்? 

[A] அரசியல் 

[B] விதளயொட்டு 

[C]  விதத 

[D] பத்திரிக்த யியல் 

 ஏப்ரல் 12ஆம் மததி மத்திய பிரமத த்தின் குெொலியரில், பிரபல இந்தி  விஞரொன பிரதீப் வ ளவ்மப 

(70) மதறந்தொர். இெரது தம்பி பு ழ்வபற்ற நத ச்சுதெயொளர்,  விஞர் த ல்  துர்மெதியொெொர். 

 ஆ ஸ்ட் 26 1949 ஆம் ஆண்டு மத்திய பிரமத த்தின்  ந்திரப்பூரில் பிறந்து பிறகு குெொலியருக்கு 

குடிமொறினொர். தொன் மெதலப்பொர்த்து ெந்த தீனொ ெங்கியிலிருந்து பணி விலகி,  விததயின் மமல் 

உள்ள பற்றொல் இந்தியொவெங்கும் சுற்றி  முதொய அதமப்தபப் பற்றிய விமர் னங் ளொல் 

பு ழ்வபற்றொர். இெரது நத ச்சுதெதயத் தொண்டி இந்திய  மூ  அதமப்பின் மீதொன ப டி ளுக் ொ  

பு ழ்வபற்றெர். 

5) நீரிலும் நிலத்திலும் பயணிக்  ெல்ல உலகின் முதல் இரொணுெ  ப்பதல எந்த நொடு 

உருெொக்கியுள்ளது? 

[A] சீனொ  

[B] யுதனடட் ஸ்மடட்ஸ் 

[C] ரஷ்யொ 

[D] ஜப்பொன் 
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 சீனொ  மீபத்தில் நீரிலும் நிலத்திலும் பயணிக்  ெல்ல "Marine Lizard' என்னும் இரொணுெ  ப்பதல 

உருெொக்கியுள்ளது. இதத மத்திய சீனொவின் hubei provinceஇன் ததலந ரொன Wuhanஇல் 

அறிமு ப்படுத்தியது. 

 Wuchang Shipbuilding Industry Group நிறுெனத்தொல், சீன  ட்டுமொன வதொழிற் ொதல 

நிறுெனத்தின்[CSIC】மமற்பொர்தெயில் இக் ப்பல்  ட்டப்பட்டது. இது நிலத்தில் மபொரிடவும், 

இரொணுெ ெொனூர்த்தி ள் மற்றும் மற்ற இரொணெ  ப்பல் மளொடு ஒன்றிதணந்து வ யல்படமுடியும். 

 இக் ப்பலில் எலக்ட்மரொ ஆப்டி ல் வதொழில்நுட்பமும் மரடொரும் வபொருத்தப்பட்டுள்ளன. இயந்திர 

துப்பொக்கி ளும் ெொனூர்தி ஏெப்பட ெ தியொன தளமும் இருக்கின்றன. இந்த நீரிலும் நிலத்திலும் 

பயணிக்  ெல்ல  ப்பல் தொனியங்கியொ  பயணித்து ததட தள  ண்டறிந்து புது ெழி தள 

திட்டமிட்டு பயணிக்  ெல்லது. 

6) 2019இல் டச்  ர்ெமத  மபட்மிண்டன் பட்டத்தத வென்ற இந்திய வீரர் யொர்? 

[A] பருபள்ளி  ொஷ்யப் 

[B] ஶ்ரீ ொந்த் கிடொம்பி 

[C] ஹர்சீல் டனி 

[D] பி.  ொய் பிரனீத் 

 ஹர்சீல் டனி டச்  ர்ெமத  மபட்மிண்டன் பட்டத்தத வென்றொர் இெர் வடன்மொர்க்கின்  மமட்ஸ் 

கிரிஸ்மடொபர் ன்தன  15-21, 21-12, 21-13 புள்ளிக்  ணக்கில் வென்றொர். 

7) 2019இல் Resilient Cities Asia-Pacific (RCAP)இன் நொன் ொெது மொநொடு, எந்த ந ரத்தில் 

துெங்கியிருக்கிறது? 

[A] மும்தப 

[B] அ மதொபொத் 

[C] சிம்லொ 

[D] புது வடல்லி 

 Resilient Cities Asia-Pacific (RCAP)இன் நொன் ொெது மொநொடு, புது வடல்லியில், ஏப்ரல் 15 2019 இல் 

துெங்கியிருக்கிறது. இம்மொநொட்டில் Nationally determined contributions (NDCs)ஐ நதடமுதறப் 

படுத்துெதற்கு உள்ள ெொய்ப்பு தளயும், ெழி தளயும்  லந்தொமலொசிக் ப்படும். 

 இந்த மூன்று நொள் மொநொட்டிதன, வதற்கு வடல்லி முனிசிபல்  ொர்ப்பமர னும், UN (ICLEI – Local 

Governments for Sustainability)உம் இதணந்து நடத்தும். இம்மொநொடு இந்தியொவில் நடத்தப் படுெது 
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இதுமெ முதல் முதற. துதணக் குடியரசுத் ததலெர் துெக்கி தெத்த இம்மொநொட்டில் 31 நொடு ள் பங்கு 

வபறும். 

 இம்மொநொடு, ஆசிய பசிஃபிக் பிரொந்தியத்தில் இருக்கும் ந ரங் ளுக்கு, தட்டவெப்ப மொறுதலுக்கு 

ஏற்றபடி த ெதமத்துக் வ ொள்ளும் ஆக் ப்பூர்ெமொன தீர்வு தள ெழங்கும். 

8) இந்தியொவின் முதல் , “foreign interactive and exotic world park” எந்த ந ரத்தில் ெரவிருக்கிறது? 

[A] மும்தப 

[B] வ ொச்சி 

[C] வ ொல் த்தொ 

[D] வ ன்தன 

 மும்தபயில் எஸ்ஸல் மெர்ல்ட் நிறுெனம், இந்தியொவின் முதல் க்த  ம ொதர பகுதியில் இருக்கும் 

எஸ்ஸல் மெர்ல்ட் பறதெப் பூங் ொவில் துெக்  இருக்கிறது. மதழக் ொடு ளின் மொதிரியில் 

 ட்டப்பட்டிருக்கும் இப்பூங் ொ 1.5 ஏக் ர் பரப்பளவு வ ொண்டு, 500 உள்நொட்டு பறதெயினங் ளுக்கும், 

60 அயல்நொட்டுப் பறதெயினங் ளுக்கும் உதறவிடமளிக்  உள்ளது. 

 நிலத்தில், மதழக் ொடு ளில், பொதலெனங் ளில், பொதறப் பகுதி ளில் ஏரி ளில் ெொழும் நீர்ெொழ் 

பறதெ ள், நிலத்தில் ெொழும் பறதெ ள், ெலத ப் பறதெ ள் என்ற மூெத ப் பறதெ ளுக்கும் 

உதறவிடமளிக்கிறது இப்பூங் ொ. 

 நீர்ெொழ் பறதெ ளுக்கு குளமும், பறதெ ள் முட்தடயிட ெ தியொ  அடர் மரங் ளும், நீரருந்த 

நீமரொதடயும் உண்டொக் ப்பட்டுள்ளன. 

 பறதெக் ளுக் ொன சிறப்புணவு தள தரும்  தமயலதறயும், பறதெ ளின் நலனிற் ொ  

சு ொதொரதமயமும் இருக்கின்றன. வநருப்புக் ம ொழி ள், ஆஃப்ரிக்  க்மர கிளி ள், ப்ளூ ம ொல்ட் 

மக் ொவ்ஸ்,  ருப்பு அன்னம், மடொக் ன்ஸ், ெொனவில் கிளி ள் மபொன்ற அரிய பறதெயினங் ள் 

இப்பூங் ொவில் உள்ளன. 

9) வபண் ள் பொது ொப்பிற் ொ  உருெொக் ப்பட்ட வ யலியொன ““My Circle” எந்த வதொதலமபசி 

நிறுெனத்தொல் துெக் ப்பட்டது? 

[A] ரிதலயன்ஸ் 

[B] பொர்தி ஏர்டல் 

[C] பிஎஸ் என் எல் 

[D] மெொடஃமபொன் 
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 பொர்தி ஏர்டல் வதொதலவதொடர்பு நிறுெனம் FICCI Ladies Organisation (FLO)உடன் இதணந்து My 

circle என்ற வ யலிதய உருெொக்கியுள்ளது. இந்த வ யலி வபண் ளுக்கு ஆபத்துக்  ொலத்தில் தக்  

உதவியொய் இருக்கும். 

 இந்த வ யலி , ஏர்வடல் , ஏர்வடல் இல்லொத பிற ம தெதயக் வ ொண்டுள்ள எந்த அதலமபசியிலும் 

இயங் க் கூடிய ெத யில் ெடிெதமக் ப்பட்டுள்ளது. ஆபத்துக்  ொலத்தில், வபண் ளொல் இந்த 

வ யலி மூலம், தனது வபற்மறொர் மற்றும் உறவினர் நண்பர் ள் ஐந்து மபருக்கு, 13 வமொழி ளில் 

குறுஞ்வ ய்தி அனுப்பி உதவிக்கு அதழக்  முடியும். ஹிந்தி, தமிழ்,வதலுங்கு, மரொத்தி,மதலயொளம் 

 ன்னடம், பஞ் ொபி, உருது, அ ொமி, ஒரியொ குஜரொத்தி,பங்ளொ, ஆங்கிலம் மபொன்ற பதிமூன்று 

வமொழி ளில் குறுஞ்வ ய்தி Sos prompt என்பதத இயக்குெதொல் அனுப்பப்படும். 

 ஆப்பிள் அதலமபசியில் இருக்கும், சிரி என்ற வதொழில்நுட்பத்தின் துதணமயொடு, குரல் 

ெழிக் ட்டதளயொ  குறுஞ்வ ய்தி அனுப்பி தெக்  முடியும். அதன்படி அந்தப் வபண் பதிந்து 

தெத்துள்ள உறவினருக்கு குறுஞ்வ ய்தி ள் அனுப்பப் பட்டு, உதவிக் தழக்  முடியும். 

 ஆண்ட்ரொய்ட்  ருவி ளில் இலெ மொ  தரவிறக்கிக் வ ொள்ள கிதடக்கும் இச்வ யலி, விதரவில் 

ஆப்பிள் App storeஇலும் வெளியொ விருக்கிறது. 

10) "நிர்பய்" என்று வபயரிடப்பட்ட இந்தியொவின் Sub-sonic Cruise Missile இன் இயங்கு தூரம் 

(operational range) என்ன? 

[A] 500 km 

[B] 1000km 

[C] 250 km 

[D] 5000 km 

 Defence Research and Development  Organisation (DRDO) ஒடிஷொவின் 

 ந்திப்பூரலிருக்கும்  Integrated Test Range (ITR) இல் complex-3 இருந்து  long distance Sub-sonic 

Cruise Missileஐ பரிம ொததன வ ய்தது. 

 1000 கிமி பயணிக்  ெல்ல இந்த ஏவு தண ததரக்கு அருகில் பறந்து வ ன்று எதிரி நொட்டு மரடொர் 

பொர்தெயிலிருந்து தப்பிக்  முடியும் இதற்கு terrain hugging capability என்று வபயர். 

 state-of-the-art missile என்பதுதொன் இந்தியொவிமலமய தயொரிக் ப்பட்ட முதல் long-range sub-sonic 

cruise missile ஆகும். இது 0.7 அல்ட்டியூடில் பறந்து 100 மீட்டர் ெதர இயங்கு தூரம் வ ொண்டது. இந்த 

ஏவு தணயொல குறிதய 42 நிமிடங் ள் 23 வநொடி ளில் தொக்கியழிக்  முடியும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) சமீபத்திய சசய்திகளில் அறியப்பட்ட நநோத்ரு நடோம் நேவோலயம் எந்ே நோட்டடச் நசர்ந்ேது? 

[A] இத்ேோலி 

[B] இங்கிலோந்து 

[C] ஃப்ரோன்ஸ் 

[D] செர்மனி 

 சமீபத்தில் தீ விபத்திற்குள்ளோகி நசேமடடந்ே போரிஸின் சேோன்டமயோன ேனித்துவமிக்க  நநோத்ரு 

நடோம் நேவோலயத்டே ஐக்கிய நோடுகள் கூட்டடமப்பின் கலோச்சோர அதிகோரிகள் புதுப்பித்துத் ேர 

முன்வந்துள்ளனர். 

 சேோன்டமயோன இந்ே நேவோலயத்தில் நடந்ே இந்ே விபத்து உலசகங்கும் உள்ள மக்களிடடநய 

அதிர்ச்சிடய ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. யுசனஸ்நகோவின் சர்வநேச கலோச்சோர டமயத்தின் 

ேடலவரோன  Mechtild Rossler இத்நேவோலயத்டே உலக கலோச்சோர சின்னங்களில் ஒன்று என்று 

சேரிவித்துள்ளோர். உலக கலோச்சோர டமயங்களின் வரிடசயில் 1991 ஆம் ஆண்டு நசர்க்கப்பட்ட 

இத்நேவோலயம், Paris, Banks of the Seine” என்ற அதிகோர்ப்பூர்வப் சபயரில் நசர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. 

நநோத்ரு நடோம் நேவோலயம்  வரலோற்று ரீதியோகவும், கட்டடகடலயிலும், ஆன்மீக ரீதியிலும் 

ேனித்துவமிக்க உலகச் சின்னமோகும். 

 நநோத்ரு நடோம் நேவோலயம் , இலக்கியமுக்கியத்துவமும் சகோண்ட ஒரு சின்னமோகும், 1160 ஆம் 

ஆண்டு கட்டத்துவங்கி, நூறோண்டுகளோக கட்டப்பட்ட இத்நேவோலயம், ஃப்சரன்ச் Gothic போணியின் 

சிறந்ே உேோரணமோகும். போதுகோப்பு சபட்டகங்கள், சுற்றுச் சுவர்கள், கண்ணோடி நவடலப்போடுடடய 

ஓவியங்கள், மற்றும் ஆபரணங்களணிந்ே சிற்பங்களுக்கோக புகழ்சபற்றது. 

2) வரலோற்றுப் புகழ்சபற்ற முஜிப்நகர் தினம் எந்ே நோட்டில் சகோண்டோடப்பட்டது? 

[A] மியோன்மர் 

[B] பங்களோநேஷ் 

[C] நநபோல் 

[D] ஸ்ரீலங்கோ 

 பங்களோநேஷில் ஏப்ரல்  17 2019 இல் வரலோற்றுப் புகழ்சபற்ற முஜிப்நகர் தினம் சகோண்டோடப்பட்டது. 

1971 ஆம் ஆண்டு சமஹர்பூர் நகரில் டபத்யநோத் ேலோ வில் டவத்து பங்களோநேஷின் முேல் அரசு 

பேவிநயற்றுக் சகோண்ட நோடள நிடனவு கூறும் நோளிது. 
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 அன்டறய தினம் 1971 இல், டபத்யநோத் ேலோ நகரில் பங்களோநேஷின் விடுேடலப் நபோரோட்டத்தின் 

மூத்ே ேடலவர்களின் முன்னிடலயில் சுேந்திர பங்களோநேஷ் அரசு உருவோக்கப்பட்டது. 

 பங்கபந்து நேக் முஜிபுர் ரஹ்மோன் அதிபரோக மோர்ச் 25 1971இல் அறிவிக்கப்பட்ட நபோது அவர் 

போகிஸ்ேோன் அரசோல் டகது சசய்யப்பட்டு போகிஸ்ேோனில் சிடறயில் இருந்ேோர். பதிவிஏற்பு விழோ 

அவரின்றி நடந்ேது. 

 இத்தினம் பங்களநேஷ் முழுவதும் இருக்கும் அரசியல் , சமூக,கலோச்சோர, ஆர்வலர்களோலும் 

மக்களோலும் சிறப்போக சகோண்டோடப்படுகிறது. 

3) எந்நோட்டு விஞ்ஞோனிகள் கருப்டப மற்றும் மோர்பக புற்று நநோய்கடள கண்டறிய புதிய முடறகடள 

கண்டுள்ளனர்? 

[A] IIT கோன்புர் 

[B] IIT போம்நப 

[C] IIT ரூர்க்கி 

[D] IIT சடல்லி 

 சபண்களுக்கு வரக்கூடிய கடுடமயோன வியோதிகளோன மோர்பு மற்றும் கருப்டப புற்றுநநோய்கடளக் 

கண்டறியும் முடறடய IIT ரூர்க்கிடயச் நசர்ந்ே ஆர்வலர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். 

 இந்ே கண்டுபிடிப்பு 'FASEB Bioadvances' என்ற ஆய்வு பத்திரிக்டகயில் சவளிநயவந்துள்ளது. இந்ே 

ஆய்வின்படி புற்றுநநோடயக் கண்டறிய இதுவடர பரிநசோதித்து வந்ே இரத்ே மோதிரிகடள விடுத்து 

எச்சில் மோதிரிடய முேன்டமயோக ஆய்வுசசய்து கண்டறியலோம்.  

 நபரோசிரியர் கிரண் அம்போட்டிபிடி ேடலடமயில், பநயோசடக்னோலஜி துடறயின் 

ஆரோய்ச்சியோளர்களோல் இந்ே ஆரோய்ச்சி நடந்ேது. எச்சிலில் இருக்கக் கூடிய ஒரு குறிபிட்ட வடக 

புரேம், மோர்பு மற்றும் கருப்டப புற்றுநநோடய கண்டறிய உேவும் அடடயோளமோக இருக்கிறது 

என்படேக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

4) ஐசிசி நிறுவனம் எந்ே ஐக்கிய நோடுகள் அடமப்புடன் இடணந்து 2019  ஆண்களுக்கோன 

உலகக்நகோப்டப நபோட்டிகளில் #onedayforchildren நடத்ேவுள்ளது? 

[A] UNIDO 

[B] UNICEF 

[C] FAO 

[D] NESCO 
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 சர்வநேச கிரிக்சகட் கவுன்சில்(ICC) Cricket for good cc UNICEF உடன் 

இடணந்து  2019  ஆண்களுக்கோன உலகக்நகோப்டப நபோட்டிகளில் #onedayforchildren 

பிரச்சோரத்டே நடத்ேவுள்ளது. 

 முன்னோள் இங்கிலோந்து வீரரும்  #onedayforchildren பிரச்சோரத்தின் தூதுவருமோன நோசர் ஹூடசன் 

, ஆல்ரவுண்டர் கிரிஸ் நவோக்ஸ் உடன் இடணந்து இந்ேப்நபோட்டிகளில் நடக்கும் பிரச்சோரத்டே 

துவக்கி டவத்ேோர். இேன்மூலம் எல்லோ கிரிக்சகட் அணிகளும் இடணந்து ஓரணியோக நின்று 

குழந்டேகளுக்கோன நல்ல உலகத்டே உருவோக்கநவ இந்ேப் பிரச்சோரம். 

 ஜூன் 30 Edgbastonஇல் நடக்கும் இந்தியோ இங்கிலோந்து இடடநயயோன நபோட்டியின் நபோது முழுநோள் 

சகோண்டோட்டமோக இருக்கும். இந்ே பிரச்சோரம் உலகக் நகோப்டபயின் 48 நபோட்டிகளின் நபோதும் 

நடத்ேப்படும். 

 இேன் மூலம் UNICEF நசகரிக்கும் நிதி, உலசகங்கும் கிரிக்சகட் விடளயோடப்படும் நோடுகளில் உள்ள 

குழந்டேகளுக்கு  விடளயோடவும் உடல்நலத்நேோடு இருக்கவும் சசலவிடப்படும். 

 இந்ே உலகக்நகோப்டப நம 30துவங்கி 14  ஜுடல முடியும். அடரயிறுதிப் நபோட்டிகள் ஜூடல 9இல் 

ஓல்ட் டரஃநபோர்டில் இருக்கும் மோன்சசஸ்ட்டரிலும், ஜூடல 11இல் பிர்மிங்கோமில் இருக்கும் 

Edgbastonஇலும் நடக்கும்.  

 இறுதிப்நபோட்டி லோர்ட்ஸ் டமேோனத்தில் ஜூடல 11 ஆம் நேதி நடடசபறவிருக்கிறது.  பத்து 

அணிகளும் single league format படி விடளயோடி 45 நபோட்டிகள் விடளயோடி, அதில் முேல் நோன்கு 

இடங்கடளப் பிடிக்கும் அணிகள் அடரயிறுதி நபோட்டிகளில் விடளயோடும். 

5) 2019ஆம் ஆண்டின் நஹோம் எக்ஸ்நபோ இந்தியோ வின் எட்டோவது நிகழ்வு பின்வரும் எந்ே நகரத்தில் 

துவங்கியது? 

[A] கிநரட்டர் சநோய்டோ 

[B] பூநன 

[C] சிம்லோ 

[D] கோன்பூர் 

 2019ஆம் ஆண்டின் நஹோம் எக்ஸ்நபோ இந்தியோ வின் எட்டோவது நிகழ்வு கிநரட்டர் 

சநோய்டோவிலிருக்கும் India Expo Centre and Mart இல் ஏப்ரல் 16 ஆம் நேதி துவங்கியது. 

 இந்ே கண்கோட்சியில் home decor அலங்கோரப்சபோருட்கள் ேளமிடுேல் வீட்டுபநயோகப்சபோருட்கள் 

சடக்ஸ்டடல் நபோன்ற துடறகளில் வளர்ந்து வரும் சேோழில் நிறுவனங்கள் பங்குசபறும். 
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 Export Promotion Council for Handicrafts ஒருங்கிடணக்கும் இந்ே மூன்று நோள் கண்கோட்சியில் 

ஐநூறுக்கும் நமற்பட்ட நிறுவனங்கள் நிரந்ேரஸ்டோல்களில் ேங்கள் சபோருட்கடள விற்படனக்கு 

டவப்போர்கள். 

6) சமீபத்திய சசய்திகளில் அறியப்பட்ட "இந்நேோ -பசிபிக் பிரிவு" எந்ே யூனியன் அடமச்சகத்ேோல் 

துவங்கப்பட்டது? 

[A] சவளியுறவுத்துடற அடமச்சகம் 

[B] ஆயுஷ் அடமச்சகம் 

[C] கலோச்சோர அடமச்சகம் 

[D] புவி அறிவியல் அடமச்சகம் 

 சமீபத்தில் இந்திய சவளியுறவுத் துடற அடமச்சகம், Indian Ocean Rim Association (IORA), ASEAN 

region and the Quad நபோன்ற அடமப்புகடள ஒருங்கிடணப்பேற்கோக "இந்நேோ -பசிபிக் பிரிவு” என்ற 

புதுப் பிரிடவத் துவக்கியிருக்கிறது. 

 இத்திட்டம் உருவோக முழுமுேற் கோரணம் சவளியுறவுத்துடற சசயலோளர் விெய் நகோகநல ஆவோர். 

இந்நேோ பசிபிக் சகோள்டகடயப் பற்றி சேளிவோன வடரயடறகடள சசய்யநவ இத்திட்டம் 

உருவோக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

 இந்ேப் பிரிவு ேற்நபோது விக்ரம் துடரசோமியோல் ேடலடமயின் கீழ் சசயல்படுகிறது. இது மத்திய 

அரசின் இந்நேோ பசிபிக் சகோள்டகடய வடிவடமப்பதில் துடணபுரியும். 

7) 2019 இல் The Human Exploration Rover Challenge நபோட்டிடய நடத்திய வோனியல் நிறுவனம் எது? 

[A] Roscosmos 

[B] JAXA 

[C] ISRO 

[D] NASA  

 மூன்று இந்திய மோணவ அணிகள் நோசோ நடத்திய 25 ஆவது,  The Human Exploration Rover 

Challengeநபோட்டியில் பரிசு சபற்றன. இப்நபோட்டி ஏப்ரல் 12-13 இல் அலபோமோடவச் நசர்ந்ே 

ஹண்ட்ஸ்டவலில் இருக்கும் US Space and Rocket Centreஇல் நடத்ேப்பட்டது. 

 கஸியோபோத்டேச் நசர்ந்ே KIET Group of Institutions அணி, கல்லூரி/பல்கடலகழக பிரிவில் "AIAA 

Neil Armstrong Best Design Award" பரிடசப் சபற்றிருக்கிறது. மும்டபடயச் நசர்ந்ே The Mukesh 

Patel School of Technology Management and Engineering அணி கல்லூரி/பல்கடலகழக பிரிவில் 

"Frank Joe Sexton Memorial Pit Crew Award" பரிடச சபற்றிருக்கிறது. 
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 பஞ்சோடபச் நசர்ந்ே Lovely Professional University from Phagwara அணி Stem Engagement 

பரிடசப் சபற்றிருக்கிறது, புவர்த்நேோ ரிநகோ, சகோலம்பியோ , 23 மோகோணங்கள், பங்ளோநேஷ், இந்தியோ 

செர்மனி, சமக்சிநகோ, சமோரோக்நகோ, சபரு நபோன்ற நோடுகளில் இருந்து வந்ே 100 அணிகள் 

இப்நபோட்டிகளில் பங்குசபற்றன. 

 இப்நபோட்டியில், பள்ளி, கல்லூரிகடளச் நசர்ந்ே அணிகள், Apollo lunar missions, நிலவு, சசவ்வோய் 

கிரகம் மற்றும் மற்ற வோனியல் ஆரோய்ச்சிகளுக்கு பயன்படும் படியோன, மனிேர் பயணிக்கக் கூடிய 

விண்சவளி ஊர்திகடள வடடவடமத்து பரிநசோதிக்க நவண்டும். 

8) 2019 World Haemophilia Day (WHD) தினத்தின் கருப்சபோருள் என்ன? 

[A] Outreach and Identification 

[B] Treatment for All, The Vision of All 

[C] Sharing Knowledge Makes Us Stronger 

[D] Hear their voices  

 உலக இரத்ேம் உடறயோடம நநோய்க்கோன நோள் ஏப்ரல் 17 நேதி அனுசரிக்கப் படுகிறது. இத்தினம் 

இரத்ேம் உடறயோடம நநோய்க்கோன விழிப்புடணடவயும், மற்ற இரத்ே சம்பந்ேப்பட்ட 

நநோய்களுக்கோன விழிப்புணர்டவயும் ஏற்படுத்துவேற்கோக சகோண்டோடப் படுகிறது. 

 2019ஆம் ஆண்டுக்கோன கருப்சபோருள்,  மக்கடள துணிவோக சவளிநய வந்து இந்நநோடயப் பற்றி 

சகநநோயோளிகளுடன் விவோதித்து அனுபவங்கடள பகிர்ந்து சகோள்ள ஊக்கமளிக்கிறது. இந்ே 

ஆண்டின் வோசகம்,வ‘Reaching Out: The First Step to Care’. ஆகும். 

 Haemophilia நநோய் என்பது மரபியல் நநோய். முந்டேய ேடலமுடறகளிடமிருந்து வரும் இந்நநோய், 

இரத்ேத்டே உடறய விடோமல் சசய்து விடும். இேனோல் கோயங்களின் நபோது இரத்ேம் உடறயோமல், 

அதிக இரத்ேப்நபோக்கு உண்டோகிவிடும். மூடளயில் இரத்ேக் கசிவின் நபோதும், மூட்டுக்களுக்குள் 

இரத்ேக் கசிவின் நபோதும், உடல்நிடல அபோயகரமோகிவிடும்.இந்நநோடய கட்டுப் படுத்ே 

முடியுநமயன்றி குணப்படுத்ே  முடியோது, 

9) எந்ே இந்திய நிறுவனம், வங்கி மற்றும் நிதி பிரிவுகளுக்கோக 5G Lab உருவோக்கியது? 

[A] IRDA 

[B] SIDBI 

[C] RBI 

[D] NHB 

 இந்திய ரிசர்வு வங்கியின் ஒரு பிரிவோன The Institute for Development and Research in Banking 

Technology (IDRBT), வங்கி மற்றும் நிதி பிரிவிற்கோன 5G Use Cases Labஐ உருவோக்கியிருக்கிறது. 
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 ேற்நபோது 2ஜி சநட்சவோர்க்கில் இயங்கிக் சகோண்டிருக்கும் வங்கியின் இயந்திரங்கள் இேன் மூலம் 

5ஜி சநட்சவோர்க்கில் இயங்கத்துவங்கும். 

 5ஜி நலப், வங்கி மற்றும் நிதித் துடறகளில் 5ஜி சநட்சவோர்க்டகடய உபநயோகப்படுத்தி 

பரிநசோதித்துப் போர்க்க ஒரு ேளத்டே உருவோக்கித் ேரும். 

 அநேோடு, பல்நவறு முேலீட்டோளர்கள், வங்கிகள், அரசு நிறுவனங்கள், நிதிநிறுவனங்கள் 

நபோன்றவற்றிற்கு இச்நசடவடய அறிமுகப்படுத்தி அவற்டற சசயல்படுத்ே ஊக்குவிக்கும். 

10) சமீபத்தில் மடறந்ே டோக்டர் சிவ குமோர், எந்ே அறிவியல் துடறயின் புகழ்சபற்ற விஞ்ஞோனி ஆவோர்? 

[A] பயோலஜி 

[B] விண்சவளி 

[C] நவதியல் 

[D] கணிேம் 

 கடந்ே ஏப்ரல் 14ஆம் நேதி, டோக்டர் சிவ குமோர் சபங்களூரில் கோலமோனோர். இவர் புகழ்சபற்ற 

விண்சவளி விஞ்ஞோனியும், முன்னோள்  Indian Space Research Organisation Satellite Center 

(ISAC) இன் ேடலவரும் ஆவோர். 

 இவர், இந்தியோவின் முேல் நிலவு ஆரோய்ச்சித் திட்டத்தின் சந்திரயோன் - 1இன் அடிப்படட 

கட்டடமப்டப உருவோக்கிய அணியில் ஒருவரோவோர். 

 டமசூடரச் நசர்ந்ே இவர், deep space communications equipment உருவோக்கத்தில் 

பங்குசபற்றிருந்ேோர் மில்லியன் கிநலோமீட்டர்களுக்கும் அப்போலிருக்கும் சசயற்டகநகோள்கடள 

சேோடர்பு சகோள்ளும். 32 மீட்டர் நீளமுள்ள ஆண்டனோடவ உருவோக்கும் சபோறுப்பில் இருந்ேோர். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) எந்த நாடு தனது முதல் செயற்கைக் கைாளான "இராவணா-1" ஐ விண்சவளியில் செலுத்தியது? 

[A] மாலத்தீவு 

[B] இந்கதாகனஷியா 

[C] கநபால்  

[D] ஶ்ரீலங்ைா 

 ஶ்ரீலங்ைா தனது முதல் செயற்கைக் கைாளான "இராவணா-1" ஐ விர்ஜீனியா பகுதியிலிருக்கும் 

Wallops Flight Facilityஇன் Mid-Atlantic Regional Spaceport இல் கவத்து விண்சவளியில் 

செலுத்தியது. 1.05 கிகலா எகையுள்ள இந்த செயற்கைகைாள் ஒன்றகர வருை வாழ்நாள் சைாண்ைது. 

இதன் மூலம் ஶ்ரீலங்ைா விண்சவளி ஆராய்ச்சியில் தனது முதல் நுகைகவப் பதவி செய்தது. 

 ஜப்பானின் Kyushu Institute of Technologyஇல் கவத்து இரண்டு இலங்கை விஞ்ஞானப் 

சபாறியாளர்ைளால் BIRDS project என்ற திட்ைத்தின் கீழ் உருவாக்ைப்பட்ைது. இந்த 

செயற்கைக்கைாளில் உள்ள கைமராக்ைள் ஶ்ரீலங்ைாகவயும் அதன் அண்கை நாடுைகளயும் 

பைம்பிடிக்ைவல்லகவ. 

2) எந்த நாட்டின் திட்ைமான BIRDS projectஇன் கீழ் கநபால் தனது முதல் செயற்கைக் கைாளான 

NepaliSat-1 ஐ விண்சவளியில் செலுத்தியது? 

[A] ஜப்பான் 

[B] இந்தியா 

[C] சீனா 

[D] இங்கிலாந்து 

 கநபால் தனது முதல் செயற்கைக் கைாளான NepaliSat-1 ஐ அசமரிக்ைாவின் விர்ஜீனியாவில் 

கவத்து விண்ணில் செலுத்தியது. கநபால் விஞ்ஞானிைளால் உருவாக்ைப்பட்ை இந்த 

செயற்கைகைாள் பூமிக்கு மிை அருகில் 400 கிகலா மீட்ைர் தூரத்தில் நிகலநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

ெர்வகதெ விண்சவளி கமயத்தில் ஒரு மாதத்திற்கு நிகலநிறுத்தப்பட்டு பிறகு விண்சவளியில் 

உலவவிைப்படும். 

 இச்செயற்கைக் கைாள் அன்றாைம் கநபாகல பைம்பிடித்து அதன் பூகைாள அகமப்கப 

ஆய்வுசெய்யும். 1.3 கிகலா எகை சைாண்ை இந்த செயற்கை கைாள் குகறந்தளவு வெதிைகளக் 

சைாண்ைது.  The Nepal Academy of Science and Technology (NAST), Japanese Kyushu Institute of 
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Technology நைத்தும் BIRDS projectஉைன் இகணந்து கநபாலின் முதல் செயற்கைக்கைாகள 

உருவாக்கியிருக்கிறது. 

 BIRDS project என்பது ஐக்கிய நாடுைள் அகமப்புைன் இகணந்து, உலை நாடுைளுக்கு செயற்கை 

கைாள்ைகள உருவாக்கித் தர உருவாக்ைப்பட்ைது. 

3) ெமீபத்திய செய்திைளில் அறியபட்ை அரிய கிளியினமான kakapo கிளிைள் எந்நாட்கைச் கெர்ந்தகவ? 

[A] வியட்நாம் 

[B] இந்தியா 

[C] நியூஸிலாந்து 

[D] ஆஸ்திகரலியா 

 Zealand's Department of Conservation (DOC) இன் தைவல்படி நியூஸிலாந்தில் அருகிவரும் 

இனசமன அறியப்பட்ை kakapo கிளிைள் இவ்வருைம் நைந்த இனப்சபருக்ைத்தில் 

இதுவகரயல்லாதபடிக்கு அதிைமாை சபருகியிருக்கின்றன.  கிளிைகள பாதுைாக்கும் திட்ைத்தின் படி 

76 கிளிக்குஞ்சுைள் சபாரிக்ைப்பட்டிருப்பதாைவும், 60 கிளிைள் முதிர்ந்துள்ளதாைவும் 

சதரிவிக்ைப்பட்டிருக்கிறது.  

 இதன்மூலம் முதிர்ந்த கிளிைளின் சதாகை 147  ஆை உயர்ந்திருக்கின்றன. மஞ்ெளும் பச்கெயும் 

ைருப்பும் ைலந்த இக்கிளிைள் 1970ஆம் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்ைது. மிைவும் அரிதான இக்கிளியினத்தில் 

சபண்கிளிைள் இனப்சபருக்ைத்கத ைட்டுப்படுத்துபகவ. இரண்டிலிருந்து நான்ைாண்டுைளுக்சைாரு 

முகற தான் இக்கிளிைள் இனப்சபருக்ைம் செய்யும். நியூஸிலாந்தின் ரிமு மரத்தின் பைங்ைள் 

ைனியத்துவங்கும் கபாது தான் இகவ இனப்சபருக்ைம் செய்யும் இக்ைாலைட்ைம் "mast year" என்று 

அகைக்ைப்படும். 

 kakapo கிளிைள் தீவிரமாை ைண்ைாணிக்ைப் படுகின்றன. அவற்றின் மீதும் கூடுைளின் மீதும் கரடிகயா 

ட்ரான்ஸ்மிட்ைர்ைள் சபாருத்தப்பட்டிருக்கும்.அவற்றின் நைமாட்ைங்ைள் தீவிரமாை 

ைண்ைாணிக்ைப்பட்டு வருகின்றன. kakapo கிளிைள் உலகிகலகய அதிைமாை ைண்ைாணிக்ைப்பட்டு 

பாதுைாக்ைப்படும் உயிரினமாை இருக்கின்றன. 

4) திரவ வடிவ மீத்கதன் ெமீபத்தில் சூரியக் குடும்பத்தில் எந்த துகணக்கைாளில் 

ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டிருக்கிறது? 

[A] ட்ரிட்ைன் 

[B] கைட்ைன் 

[C] ைனிகமட் 
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[D] ைலிஸ்ட்கைா 

 நாஸாவின் ைஸினி விண்ைலம் தந்த தரவுைளின்படி ஆய்வாளர்ைள் ெனி கிரைத்தின் 

துகணக்கைாளான கைட்ைனில்  

 ஆைமான ஏரிைள்(300 அடி அல்லது 100 மீட்ைர்) இருப்பகதக் ைண்டுபிடித்துள்ளனர். கபாலகவ 

தானாைகவ நிரம்பி , வற்றும் ஏரிைளான phantom ஏரிைகளயும் ைண்டுபிடித்துள்ளனர். 

 கைட்ைனின் சுற்றளவு 5150 கிகலாமீட்ைர்ைள். இதுகவ சூரியக்குடும்பத்தில் இரண்ைாவுது சபரிய 

துகணக்கைாளாகும். மிைப் சபரிய துகணக்கைாள் ஜூபிட்ைரின் ைனிகமட் ஆகும். அது சமர்குரி 

கிரைத்கதவிை சபரியதாகும். இந்த ஆராய்ச்சி Nature astronomy என்ற ஆய்வுபத்திரிக்கையில் 

சவளிவந்துள்ளது. 

 சூர்யக்குடும்பத்தில் பூமிக்கு அடுத்து கைட்ைன் துகணக்கைாளில் தான் நிலப்பரப்பில் நீர் 

இருக்கின்றது. அகவ நீரல்ல ஈத்கதன் மற்றும் மீத்கதன் திரவங்ைள். கைட்கரா ைார்பன்ைகளக் 

சைாண்ை கைட்ைனின் கமைங்ைள் நீகர மகையாை சபாழியும் கபாது, அகவ நிலத்கத 

அகையுமுன்கன ஆவியாகி மீண்டும் வானத்திற்கை சென்றுவிடும். 

5) 2019இன் ெர்வகதெ ைலாச்ொர நாள் World Heritage Day (WHD) ைருப்சபாருள் என்ன? 

[A] Rural Landscapes  

[B] The Heritage of Sport  

[C] Heritage for Generations  

[D] Protect our Green Heritage 

 ெர்வகதெ ைலாச்ொர தினம் உலசைங்கும் ஏப்ரல் 18ஆம் கததி உலை ைலாச்ொரத்கத கபணும் நாளாை 

சைாண்ைாைப்படுகிறது. இந்த ஆண்டுக்சைாண்ைாட்ைத்தின் ைருப்சபாருளான Rural Landscapes 

உலசைங்கும் இருக்கும் ைலாச்ொரங்ைளின் ஒற்றுகமகயயும் பாதுைாப்கபயும் நிகலநிறுத்தும் 

முயற்சிைகள எடுக்கும். 

 இத்தினத்தில் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இைங்ைகளப் கபணிய விஞ்ஞானிைள், 

பூகைாளவியலாளர்ைள், சதால்லியலாளர்ைள் கபான்கறாருக்கு சிறப்பு அங்கீைாரம் தரப்படும். 2018 

ைணக்கின்படி இந்தியாவில் கமற்குத் சதாைர்ச்சிமகல, சுந்தர்பன் கதசிம பூங்ைா தாஜ்மைால், 

அைமதாபாத், நாளந்தா பல்ைகலக்ைைைம், பிைாரின் மைாகபாதி கைாவில் மத்தியபிரகதெத்தின் 

ைஜூராகைா கபான்ற 36 உலை ைலாச்ொர சின்னங்ைள் இருக்கின்றன. 

6) சிறுவர்ைளுக்ைான சதரு கிரிக்சைட் உலைக்கைாப்கப கபாட்டிக்ைான நல்சலண்ண தூதுவராை 

நியமிக்ைப்பட்ை இந்திய கிரிக்சைட் வீரர் யார்? 

[A] விராத் கைாஹ்லி 
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[B] எம்.எஸ்.கதானி 

[C] ைர்மன்ப்ரீத் ைவுர் 

[D] மித்தாலி ராஜ் 

 புைழ்சபற்ற கிரிக்சைட் வீராங்ைகண மித்தாலி ராஜ் Street Child Cricket World Cup (SCCWC-

2019)இன் நல்சலண்ண தூதுவராை நியமிக்ைப்பட்டிருக்கிறார். இவர் முன்னாள் இந்திய 

அணித்தகலவர் ைங்குலியுைனும், ஐபிஎல் அணியான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்உைனும் இகணந்து 

பணியாற்றுவார். 

 சிறுவர்ைளுக்ைான கிரிக்சைட் உலைக்கைாப்கப கபாட்டிைகள( Street Child Cricket World Cup 

(SCCWC-2019))ஒருங்கிகணப்பது இங்கிலாந்கத கமயமாைக் சைாண்ை Street Child United (SCU) 

ஆகும். இவ்வகமப்பு உலைசமங்கும் இதுகபான்ற சிறுவர் கபாட்டிைகள ஒருங்கிகணப்பதில் 

புைழ்சபற்றது. FIFA World Cup in South Africa, Olympics in Brazil, FIFA World Cup Russia கபான்ற 

நிைழ்வுைளில் சிறுவர்ைளுக்ைான கபாட்டிைகளயும் நைத்தி புைழ்சபற்றிருக்கிறது.  

7) கநாயாளியின் உயிரியல் சபாருட்ைகளக் சைாண்டு எந்நாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்ைள் முதல் 3D 

இதயத்கத அச்சு செய்துள்ளனர்?  

[A] சீனா 

[B] இஸ்கரல்  

[C] ஃபிரான்ஸ் 

[D] அசமரிக்ைா 

 இஸ்கரலின் சைல் அவிவ் பல்ைகலக்ைைைத்தின் ஆய்வாளர்ைள், 3டி பிரிண்டிங் சைக்னாலஜிகயப் 

பயன்படுத்தி, கநாயாளியின் செல்ைகளயும், உயிரியல் சபாருட்ைகளயும் சைாண்டு, உலகின் முதல் 

3டி இதயத்கத வடிவகமத்துள்ளனர். இந்த இதயம் செல்ைளால் வடிவகமக்ைப் பட்டு, இரத்த 

நாளங்ைளுைன், நிஜ இதயத்திற்கு இருக்கும் எல்லா குணங்ைகளயும் சைாண்டிருப்பதாய் 

இருக்கிறது. 

 இவர்ைளது ைண்டுபிடிப்பு advanced scienceஇல் சவளியாகியது. இதுவகர இந்த சதாழில்நுட்பத்தில் 

வடிவகமக்ைப்பட்ை மனித உறுப்புைள் எளிகமயான இரத்தநாளங்ைள் இல்லாத திசுக்ைள் தான். இதயம் 

கபான்ற சிக்ைலான உறுப்புைகள வடிவகமப்பது இதுகவ முதல்முகற. 

8) ெமீபத்திய செய்திைளில் அறியப்பட்ை "Learning Coin" திட்ைம் என்பது எந்த ெர்வகதெ அகமப்பால் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்ைது? 

[A] IMF 
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[B] AIIB 

[C] ADB 

[D] UN 

 The International Monetary Fund (IMF)மற்றும் உலை வங்கி இகணந்து "Learning Coin"திட்ைத்கத 

அறிமுைப்படுத்தியது. இது private block chain அடிப்பகையிலான நாகணயம். இது IMF மற்றும் 

உலைவங்கிக்குள் மட்டுகம செல்லுபடியாகும். இது block chain,அதனுகைய லாபங்ைள் பற்றி அறிய 

உதவும். 

 cryptographic சொத்துக்ைள் என்று அறியப்படும்  Bitcoin (BTC) and Ether (ETH) கபான்றவற்றின் 

சதாழில்நுட்பத்கதப் பற்றி அறிய ஆராய்ச்சிைள் செய்ய இந்த திட்ைம் உதவும். 

 இந்த உருவாக்ைத்தில் கநாயாளியின் fatty திசுக்ைகள மாதிரியாைக் சைாண்டு, செல்ைள் 

உருவாக்ைப்படும். அகவ "bionic ink" என்று அகைக்ைப்படும், அகதக் சைாண்டு தான் உைலுறுப்புைள் 

பிரிண்ட் செய்யப்படும். 

 இந்தக் ைண்டுபிடிப்பின் மூலம் இதயத்தில் ஏற்பைக்கூடிய அகைப்புைளுக்கு மாற்றாை சிறு சிறு 

உறுப்புைகளயும், முழு இதயத்கதயும் உருவாக்ை முடியும். உைலுறுப்பு மாற்று அறுகவச் சிகிச்கெயில் 

புதிய வாய்ப்புைகள உருவாக்கும். 

9) எந்த விண்சவளி நிறுவனத்தின் TESS Mission என்ற ஆராய்ச்சி, பூமியின் அளவிற்கு சபரிய 

கிரைமான "HD 21749c" ஐ ைண்டுபிடித்துள்ளது? 

[A] Roscosmos 

[B] JAXA 

[C] NASA 

[D] ISRO 

 நாொவின் The Transiting Exoplanet Survey Satellite(TESS) திட்ைம், பூமியின் விட்ை அளவில் 89% 

இருக்கும் கிரைமான "HD 21749c" ஐ ைண்டுபிடித்துள்ளது. 

 இது சவப்பமான கிரைம்.இதன் நிலப்பரப்பில் 800 டிகிரி ஃபரன்ஹீட்டும், 427 டிகிரி செல்சியஸும் 

நிலவுகிறது. இது HD21749 என்ற K-type dwarf நட்ெத்திரத்கதச் சுற்றிவருகிறது. இது சதற்கு 

நட்ெத்திரக் கூட்ைத்திலிருந்து 53 ஒளியாண்டுைள் தூரத்தில் இருக்கிறது. பாகறைள் அதிைமாை 

இருக்கும் இந்த கிரைம் அதன்நட்ெத்திரத்கத சவறும் 7.8 நாட்ைளில் சுற்றி வந்துவிடும். 

10) 2019 ஆம் ஆண்டு புகனவுக்ைான புலிட்ெர் பரிகெ சவன்றவர் யார்? 

[A] சரகபக்ைா மக்ைாய் 

[B] ரிச்ொர்ட் பவர்ஸ் 

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


Current Affairs  19th 20th April 2019 

 

Winmeen.com                                Page 6 of 6 

[C] க்களர் பரன் 

[D] ைாமி ஆரஞ்ச் 

 ரிச்ொர்ட் பவர்ஸ் இவ்வாண்டுக்ைான புலிட்ெர் பரிகெ தனது புதுகமயான நாவலான "The 

overstory”க்ைாை சவன்றார். இந்நாவல் உலகை இயற்கையின் ைண்கணாட்ைத்தில் விவரிக்கிறது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. சமீபத்திய சசய்திகளில் அறியப்பட்ட Chhyoiphel Kundeling மடாலயம் எந்த நாட்டிலிருக்கிறது? 

[A] நநபால் 

[B] இந்தியா 

[C] பூடான் 

[D] ஶ்ரீலங்கா 

 நநபாலலச் நசர்ந்த Sindhupalchok மாவட்டத்லதச் நசர்ந்த லிசன்க்கு கிராமத்தில் லவத்து 

Chhyoiphel Kundeling மடாலயம் புத்த மத அறிஞர் Shyalpa Tenzing அவர்களால் திறந்து 

லவக்கப்பட்டது. இந்த மடாலயத்லத சீரலமத்து கட்ட இந்திய அரசு நநபால் பண மதிப்பில் 18.9 

மில்லியன் ருபாய் சகாடுத்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் உதவித் தலலவரான இந்திய தூதுவர் டாக்டர் 

அஜய் குமாரும் இந்நிகழ்வில் பங்குசபற்றார். 

 1946ஆம் ஆண்டு லிசன்க்கு கிராம மக்களின் நிதியிலும் உலைப்பிலும் உருவான இம்மடாலயம் 

தற்நபாது புதிய நசர்க்லககளாக குடியிருப்பு அலறகள், சலமயலலற, சுகாதார வசதிகள், மற்றும் 

சுற்றுச்சுவர் நபான்றலவ கட்டப்பட்டுள்ளன. 

 இம்மடாலயத்தில், சமூக கலாச்சார நடவடிக்லககளான, புத்தமத வகுப்புகள், Thangka ஓவியங்கள், மர 

நவலலப்பாடுகள், சிற்பம் நபான்றலவ கற்பிக்கப்படுகின்றன, மத தலமாக மட்டுமின்றி இவ்விடம் 

மக்களின் சமூக மற்றும் கலாச்சார வாழ்க்லகயிலும் பங்காற்றுகிறது 

2) சமீபத்திய சசய்திகளில் அறியப்பட்ட “முல்லர் அறிக்லக” எந்த நிகழ்வுடன் சதாடர்புலடயது? 

[A] Glaciers and climate change 

[B] Terrorism and responses to terrorism 

[C] IPL spot-fixing and betting case 

[D] Russian Interference in the 2016 US Presidential Election 

 சமீபத்தில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட, யூஎஸ் ஸ்சபசல் கவுன்சிலின் அறிக்லகயான முல்லர் 

அறிக்லக  சவளியானலதயடுத்து, ருஷ்யா அலத நிராகரித்தது. அவ்வறிக்லக, 2016 யூஎஸ் 

நதர்தலில்,ருஷ்யா மலறமுகமாக பங்குசபற்றலதப் பற்றிய ஆவணங்கலளக் காட்டியது. 

 “Report on the Investigation into Russian Interference in the 2016 Presidential Election” என்ற 

தலலப்பிலான அவ்வறிக்லக, 2016 நதர்தலில், ருஷ்யா மலறமுகமாக பங்சகடுத்து,நதர்தல் 

சவற்றிலய டிரம்ப்லபன் வசமாக மாற்றியலத ஆவணங்களுடன் எடுத்துலரக்கிறது. 22 மாத 

ஆய்வுக்குப் பிறகு இவ்வறிக்லக சமர்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 முல்லர்  2016 யூஎஸ் நதர்தலில்,ருஷ்யா மலறமுகமாக பங்குசபற்றலதப் பற்றிய ஆவணங்கலளக் 

கண்டுபிடித்து தர நியமிக்கப்பட்டார். இந்த 448 பக்க அறிக்லகயில் டிரம்பிற்கும் ருஷ்யாவிற்கும் 

இலடநய இருந்த ரகசிய உறலவப் பற்றி எந்த நிருபணமும் இல்லல. 

3) இஸ்நரலின் புதிய பிரதமர் யார்? 

[A] Reuven Rivlin 

[B] Benjamin Netanyahu 

[C] Benny Gantz 

[D] Yisrael Katz 

 இஸ்நரல் அதிபர் ருவ்சவன் ரிவ்லின், Benjamin Netanyahuலவ  சதாடர்ந்து நான்காவது முலறயாக 

பிரதமர் பதவி அளித்திருக்கிறார். நதசிய மற்றும் மதவாத கட்சிகளால் ஆதிக்கம் சசலுத்தப்படுகிறது 

இஸ்நரல் அரசு. 

 Benjamin Netanyahuவிற்கு அரசலமக்க 28 நாட்கள் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இத்தவலணலய 

நமலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு நீடித்துக் சகாள்ளவும் முடியும். 

 கடந்த ஏப்ரல் 9இல் முடிந்த நதர்தலின் முடிவில் Benjamin Netanyahu சவன்று இஸ்நரலின் நீண்ட 

நாள் பிரதமராகிறார். இதன் மூலம் முன்னாள் பிரதமர் நடவிட் சபன் குரியனின் சாதலனலய 

முறியடிக்கிறார், இந்த 42 நாட்களில் Benjamin Netanyahu தனது சபரும்பான்லமலய நிருபிக்கத் 

தவறினால் rival centrist Blue and White partyஇன் தலலவர் Benny Gantz பதவிநயற்பார். 

4) ISO 31000:2018 என்ற தரம் பின்வருவனவற்றுள் எதனுடன் சதாடர்புலடயது? 

[A] தகவல் சதாழில்நுட்பம் 

[B] கப்பல்கள் மற்றும் கடல் சதாழில்நுட்பம் 

[C] மனித வள நமலாண்லம 

[D] இடர் நமலாண்லம 

 நசாைமண்டலம் MS சஜனரல் இன்சுரன்ஸ் கம்பனி லிட், இடர்நமலாண்லமயில் ஒரு முலறலய 

அமல்படுத்தியதற்காக இந்தியாவின் TUVஆல் ISO 31000:2018 என்ற தரத்லதப் சபற்றிருக்கிறது. இந்த 

தரச்சான்று, இடர்நமலாண்லம சசய்யத் நதலவப்படும், வழிகாட்டிகள், தத்துவம், கட்டலமப்பு 

நபான்றவற்லற சகாண்டு தரப்படுவது. 

 இந்த தரச்சான்லற எந்த நிறுவனமும் சபறலாம், அதன் துலற, சசயல்பாடு, அளவு நபான்றலவ 

சபாருட்டல்ல. இந்த தரசான்லறற்கு எந்த நிறுவனமும் விண்ணப்பிக்கலாம். இது ஏப்ரல் 7 2019 முதல் 

ஏப்ரல் 6 2022 வலர சசல்லும். 
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5) M1Xchange TReDS தளத்துடன் எந்த வங்கி இலணந்து MSME Bill discounting ஐ சசய்தது? 

[A] நபங்க் ஆஃப் இந்தியா 

[B] SBI 

[C] நபங்க் ஆஃப் பாநரடா 

[D] நபங்க் ஆஃப் மகாராஷ்ட்ரா 

 எப்ரல் 17 ஆம் நததி, Bank of Maharashtra (BoM) , M1Xchange Trade Receivables Discounting 

System (TReDS) நிறுவனத்துடன் இலணந்து, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) 

நபான்ற நிறுவனங்களுக்கு உதவும் வலகயில் பில் நபாடும் வசதிலய உருவாக்கியிருக்கிறது. 

 இந்த M1Xchange Trade Receivables Discounting System  சபாறுப்புகலள, Mynd solutions 

நிறுவனம் சபாறுப்நபற்கும்., இந்நிற்வனம் சதாழில்நுட்ப நமலாண்லம நிறுவனமாகும். 

 இதன் முக்கிய பலன், TReDs தளம் மூலம் பணப்புைக்கத்லத சுலமாக நடக்க உதவுவதாகும். இதன் 

மூலம் குறு நிறுவனங்களின் பங்குப் பணமும் வங்கிகளின் சசலவும் குலறயும். 

6) எந்த இந்திய கிரிக்சகட் பிரபலம், நபருந்து பயணச்சீட்டு பதிவு தளத்தின் விளம்பரத்தூதுவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

[A] நராகித் சர்மா 

[B] விராட் நகாலி 

[C] M S நதாணி 

[D] K L ராகுல் 

 கிரிக்சகட் பிரபலம் எம்.எஸ்.நதானி சரட்பஸ் நபருந்து பயணச்சீட்டு பதிவு தளத்தின் 

விளம்பரத்தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.  நதானி, ஹாக்கி விலளயாட்டு வீரராக நதான்றி 

நடித்திருக்கிறார். இந்த விளம்பரம் விலரவில் வரவிருக்கிறது. 

 நதானி ஒரு நிறுவனத்தின் விளம்பரத் தூதுவராக 3இல் இருந்து 10 நகாடி வலர சபறுவார். 

அத்சதாலக தன்லன அணுகும் நிறுவனத்தின் வியாபார அளவு,ஒப்பந்த்தின் காலம் 

நபான்றவ்ற்லறப் சபாருத்து அலமயும். நதானி இதுவலர, ட்ரிம்11, நகால்நகட்,மாஸ்டர் கார்ட், 

ஒரியண்ட் ஃநபன்ஸ், பாரத் நமட்ரிநமானி, இண்டிநகா சபய்ண்ட்ஸ், SRMB ஸ்டீல், சரவிட்டால் சஹச் 

நபான்ற நிறுவனங்களுக்கு விளம்பரத் தூதுவராக இருக்கிறார். 

7) சமீபத்தில் காலமான சஜர்ரி நகாப் எந்த விண்சவளி நிறுவனத்லதச் நசர்ந்த முதல் சபண் விண்சவளி 

வீரராவார்? 

[A] RosCosmos 
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[B] NASA 

[C] JAXA 

[D] Canadian Space Agency 

 அசமரிக்காவின் ஃப்நளாரிடாவில் மார்ச் 18ஆம் நததி நாசாவின் முதல் சபண் விண்சவளி வீரரான 

சஜர்ரி நகாப் (88) மலறந்தார். சஜர்ரி நகாப் 1961ஆம் ஆண்டு நாசாவின் கடுலமயான நதர்வுகளில் 

சவன்று முதல் சபண் விண்சவளி வீரரானார். அவநராடு நசர்த்து 13 வீரர்கள் நதர்வுகளில் சவன்று 

அவ்வணி "சமர்குரி-13" என்று சபயர்சபற்றது. 

 நாசா ஏற்கனநவ சமர்குரி 7 விண்சவளி வீரர்கலளக் சகாண்டிருந்தாலும் அவர்கள் அலனவரும் 

ஆண்கள்.என்றாலும் இந்த 13 நபரும் விண்சவளி சசல்லவில்லல. 1962இல் Congressional panel 

முன் நகாரிக்லக லவத்தும் அவர் விண்சவளி சசல்ல அனுமதிக்கப்படவில்லல.  

 1997 தன் சுயசரிலதலய “Jerrie Cobb,Solo pilot” புத்தகத்தில் என் நாடும், என்கலாச்சாரமும் ஒரு 

சபண் விண்சவளி சசல்வலத விரும்பவில்லல என்று எழுதியிருக்கிறார். இவர் பல ஆண்டுகளாக 

மனித நநயராக , விமான ஓட்டுனராக அநமசான் காடுகளில் பணியாற்றினார். 

8) விண்சவளியில் அதிக நநரம் பறந்த சபண் என்ற அலடயாலளத்லதப் சபற்ற கிரிஸ்டினா நகாச் எந்த 

விண்சவளி நிறுவனத்லதச் நசர்ந்தவர்? 

[A] JAXA 

[B] Roscosmos 

[C] NASA 

[D] CNES 

 நாசா விண்சவளி வீரர் கிரிஸ்டினா நகாச், விண்சவளியிலா அதிக நநரம் பறந்த சபண் என்ற 

பட்டத்லதப் சபறுகிறார். சர்வநதச விண்சவளி லமயத்தில் International Space Station (ISS)  அவர் 

இதுவலர 328 நாட்கள் தங்கி இருக்கிறார். கடந்த மார்ச் 14ஆம் நததி விண்சவளி லமயம் சசன்றவர் 

அடுத்த 2020 ஃபிப்ரவரி வலர தங்க இருக்கிறார். இதன் மூலம் முந்லதய சாதலனயான நாசாவின் 

விண்சவளி வீரரான சபஹ்ஹி விட்சன் 2016-17இல் தங்கியிருந்த 288 நாட்கலள முறியடிக்க 

இருக்கிறார். 

 ஆண்ட்ரு மார்கன் மற்றும் சஜஸிகா நமய்ர் என்ற இரு விண்சவளி வீரர்கள் கிரிஸ்டினாவுடன் இந்த 

வருடத்தின் பிற்பகுதியில் இலணந்துசகாள்வர். இது அவர்களது முதல் விண்சவளி பயணமாகும். 

நமார்கன் ஜூலல மாதம் விண்சவளிக்கு சசன்று 2020இன் நடுவில் திரும்புவார்.  

நமார்கன் மற்றும் கிரிஸ்டினா விண்சவளியில் இருந்து பணியாற்றுவதனால், விண்சவளி 

நிலலயத்தில் அவர்கள் தரும் மனித அறிவார்ந்த மற்றும் நவலலப் பங்களிப்புகள் எதிர்காலத்தில் 

நிலவு மற்றும் சசவ்வாய் கிரக ஆராய்ச்சிக்கு மிகவும் பயன்படும். 
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9) 2019இல் இந்திய குடியுரிலமப் பணிகளுக்கான நாள் என்று சகாண்டாடப்பட்டது? 

[A] ஏப்ரல் 21 

[B] ஏப்ரல் 20 

[C] ஏப்ரல் 22 

[D] ஏப்ரல் 23 

 National Civil Services Day (NCSD) ஏப்ரல் 21  நததி குடியுரிலம அதிகாரிகளால் தங்கள் பணிலய 

சிறப்பாக சசய்ய ஊக்குவிக்கவும், அவர்களது பங்களிப்லப நபாற்றவும் இந்நாள் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 இந்நாள் இந்தியாவின் முதல் உள்துலற அலமச்சர் சர்தார் வல்லபாய் பட்நடல், புதுசடல்லியின் Met 

Calf Houseஇல் ஏப்ரல் 21 1947இல் இந்திய குடியுரிலமப் பணியாளர்கள் முன்னிலலயில் 

உலரயாற்றியலத நிலனவுகூறும் வலகயில் சகாண்டாடப்படுகிறது. அந்த உலரயில் அவர் இந்திய 

குடியுரிலமப் பணியாளர்கள் 'இந்தியாவின் எஃகு சட்டகம்" என்று நபாற்றினார். 

10) சவளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்களுக்கு  காகிதமில்லாத படி வங்கிக் கணக்குத் துவங்க 

வழிவகுத்திருக்கும் வங்கி எது? [Paperless account opening facility] 

[A] ICICI நபங்க்  

[B] அக்ஸிஸ் நபங்க் 

[C] IDBI நபங்க் 

[D] HDFC நபங்க் 

 IDBI நபங்க் சமீபத்தில் Financial Action Task Force (FATF) உறுப்பினர் நாடுகளில் வாழும் 

இந்தியர்கள் காகிதம் இல்லாமல் வங்கிக் கணக்கு துவங்க ஏதுவாக "NRI-Insta-Online" 

வங்கிக்கணக்கு துவங்கும் முலறலய துவங்கியிருக்கிறது. இம்முலறப்படி வங்கிக்கணக்கு துவங்க 

எந்த ஆவணங்கலளயும் KYC proof கலளயும் சமர்பிக்கத் நதலவயில்லல.  

 சவளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் இம்முலற படி எந்த ஆவணமுமின்றி வங்கிகணக்கு 

துவங்கிக்சகாள்ள முடியும். Financial Action Task Force (FATF) என்பது அரசு அலமப்பு. இவ்வலமப்பு 

அதன் உறுப்பினர் நாடுகளின் சபாருளாதாரத்திற்கு ஆபத்து உண்டாக்கும் பணநமாசடி 

,  தீவிரவாதிகளுக்கு பணம் வைங்குதல் நபான்றவற்லற தடுக்க அரசியல் ரீதியாக வியூகம் சசய்து 

திட்டங்கள் சகாள்லககள் வகுத்து,பணப்பரிமாற்றத்லத கட்டுபாட்டுக்குள் சகாண்டுவர 

சசயல்படுகிறது. 
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 அசமரிக்கா இங்கிலாந்து இந்தியா சீனா ஜப்பான் ஃபிரான்ஸ் நபான்ற நாடுகள் இந்த அலமப்பின் சில 

உறுப்பினர்கள் ஆவார்கள். 
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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 
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[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 

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


Current Affairs  26th April 2019 

 

Winmeen.com                                Page 6 of 7 

[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. 

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


Current Affairs  27th April 2019 

 

Winmeen.com                                Page 3 of 7 

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. 
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 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? 

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


Current Affairs  28th 29th April 2019 

 

Winmeen.com                                Page 5 of 7 

[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 

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


Current Affairs  28th 29th April 2019 

 

Winmeen.com                                Page 7 of 7 

[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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