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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. சர்வதேச உணவு மற்றும் விருந்தேோம்பல் விழோ - அஹோர் 2019 இன் 34 வது பதிப்பப எந்ே நோடு 

நிர்வகிக்கிறது? [34th edition of Aahar 2019 - the International Food and Hospitality Fair] 

A] தநபோளம்  

B] ஜப்போன் 

C] இந்தியோ 

D] தேன் த ோரியோ 

 அஹோர் 2019 ஆம் ஆண்டின் 34 வது பதிப்பு - சர்வதேச உணவு மற்றும் விருந்தேோம்பல் விழோ மோர்ச் 12 

அன்று புது தில்லியில் தேோடங்கியது. 

 இந்தியோவில் வர்த்ே  ஊக்குவிப்பு நிறுவனம் (ITPO) ஏற்போடு தசய்ே 5 நோள் விழோவில், உணவுப் 

தபோருட் ள், இயந்திரங் ள், உணவு மற்றும் போனங் ள் உப ரணங் ள், விருந்தேோம்பல், மிட்டோய் 

தபோருட் ள் மற்றும் அலங் ோர தீர்வு ள் ஆகிய தபோருட் ளுடன் இந்தியோ மற்றும் தவளிநோடு ளில் 

இருந்து 560 க்கும் அதி மோன பங்த ற்போளர் ள் பங்குதபற்றனர். 

 சீனோ, தஜர்மனி, ஹோங் ோங், இத்ேோலி, இந்தேோதனசியோ, ஜப்போன், ரஷ்யோ, ஸ்தபயின், அதமரிக் ோ 

மற்றும் இங்கிலோந்தில் உள்ள மற்ற நோடு ளிலிருந்தும் தவளிநோட்டு பங்த ற்போளர் ள் பங்த ற்றனர். 

2. சமீபத்தில்  ோலமோன விதனோத்  ோஷ்யப், எந்ே துபறபய சோர்ந்ேவர் ? 

A] அறிவியல் 

B] பத்திரிக்ப  துபற 

C] விபளயோட்டு 

D] சட்டம் 

 விதனோத்  ோஷ்யப் (88), மூத்ே ஹிந்தி தசய்தி வோசிப்போளர், மோர்ச் 10, 2019 அன்று புது தடல்லியில் 

 ோலமோனோர். அவர் 30 ஆண்டு ளோ  ஆல் இந்தியோ தரடிதயோவில் (AIR) பணியோற்றினோர். 

 தரடிதயோவில் ஒரு நோட   பலஞரோ  ேனது தேோழில் வோழ்க்ப பயத் தேோடங்கினோர். 
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3. எந்ே நோடு 2019 SAFF ம ளிர் சோம்பியன்ஷிப்பப நடத்துகிறது? 

A] தநபோளம் 

B] வங் ோளம் 

C] இந்தியோ 

D] இலங்ப  

 சோஃப் ம ளிர் சோம்பியன்ஷிப் 2019 இன் 5 வது பதிப்பு மோர்ச் 12 ஆம் தேதி தநபோளத்தின் பிரத்ந ரில் 
தேோடங்கியது. நடப்பு சோம்பியனோன இந்தியோ, மோலத்தீவு மற்றும் இலங்ப யுடன் இபணந்து ஆறு 
அணி ள் த ோண்ட தபோட்டியில் குழு B இல் உள்ளது.  

 தபோட்டி பள நடத்தும் தநபோளம், பங் ளோதேஷ் மற்றும் பூட்டோனுடன் ஏ குழுவில் 
பவக் ப்பட்டுள்ளது. தேோடக்  ஆட்டம் தநபோளத்திற்கும் பூட்டோனுக்கும் இபடதய நபடதபற்றது. 

 அதே தநரத்தில் புரவலன் தநபோளம் குழு A இல் பவக் ப்பட்டுள்ளது.  டந்ே நோன்கு பதிப்பு ளில் 
இருந்து 19 தபோட்டி ளில் ஆட்டமிழக் ோமல், இந்தியோ மோர்ச் 13 ம் தேதி மோலத்தீபவ எதிர்த ோள்கிறது. 
இந்திய பயிற்சியோளர் தமமோல் ரோக்கி ேனது ேரப்பில் நம்பிக்ப  தேரிவித்துள்ளோர். ஏப்ரல் 1-9 முேல் 
மியோன்மரில் நபடதபறவிருக்கும் 2020 ஒலிம்பிக் ேகுதி சுற்று 2 தபோட்டி ளில் இந்திய அணியின் 
பயிற்சியோளர் தமமோல் ரோக்கி ேனது அணிபய நன்றோ  மோற்றுவேற் ோன  படசி வோய்ப்போ  இந்ே 
தபோட்டி இருக்கும்.  

4. OBC  ளுக்கு 27 சேவிகிே ஒதுக்கீட்பட சமீபத்தில் எந்ே மோநில அரசு அங்கீ ரித்ேது? 

A] ஜோர் ண்ட் 

B] உத்ேரப் பிரதேசம் 

C] ரோஜஸ்ேோன் 

D] மத்தியப்பிரதேசம் 

 பிற பிற்படுத்ேப்பட்ட வகுப்பினருக்கு (பிற்படுத்ேப்பட்தடோர் மற்றும் இேர பிற்படுத்ேப்பட்ட 

வகுப்பினர் ளுக் ோன ஒதுக்கீடு) 14 சேவீேத்திலிருந்து 27 சேவீேமோ  உயர்த்துவேற்கு மத்தியப் 

பிரதேச அரசு உத்ேரவு பிறப்பித்துள்ளது. இந்ே விஷயத்தில், ஆளுநர் ஆனந்தீபன் பதடல் சமீபத்தில் 
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மத்தியப் பிரதேச தலோக் தசவோ (அனசுசித் ஜட்டிதயோன், அனூசுச்சி ஜோன் ஜட்தடோதயோன் அன் அன்யோ 

பிதஷத் வர்த ோன் த  லீ அரோஸ் ன்) 1994 ஆம் ஆண்டின் திருத்ேச் சட்டத்தில் ப தயழுத்திட்டோர். 

5. தேசிய குற்ற ஆவணப் பணிய ம் (NCRB) எந்ே தேோழிற்சங்  அபமச்ச த்தின் கீழ் இயங்குகிறது? 

A] போது ோப்பு அபமச்ச ம் [Ministry of Defence] 

B] ரயில்தவ அபமச்ச ம் [Ministry of Railways] 

C] சட்டம் மற்றும் நீதித்துபற அபமச்ச ம் [Ministry of Law and Justice] 

D] உள்துபற அபமச்ச ம் [Ministry of Home Affairs] 

 தேசிய குற்றவியல் பதிவு பணிய ம் (என்.சி.ஆர்.பி) என்பது இந்திய ேண்டபனச் சட்டம் (ஐ.பி.சி) 
மற்றும் சிறப்பு மற்றும் உள்ளூர் சட்டங் ள் (எஸ்.எல்.எல்) ஆகியவற்றோல் வபரயறுக் ப்பட்டுள்ள 
த ோள்ப  விஷயங் ள் மற்றும் ஆரோய்ச்சி ேரவு ளுக் ோன குற்றங் ள், விபத்துக் ள், 

ேற்த ோபல ள் மற்றும் சிபறச்சோபல ள் பற்றிய உண்பமயோன ஆேோரங் ளுக் ோன அரசு 
நிறுவனமோகும். 

 1986 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட, இப்பணிய ம் நோட்டில் விரல் அச்சு நிபுணர் ளின் அங்கீ ோரம் 
உள்ளிட்ட அபனத்து விரல் அச்சு தேோடர்போன விஷயங் ளுக்கும் உச்ச முடிதவடுக்கும் 
நிறுவனமோகும். 

 இேன் ேபலபமய ம் புது தில்லியில் அபமந்துள்ளது மற்றும் உள்துபற அபமச்ச த்தின் ஒரு 

பகுதியோ  உள்ளது (MHA). ேற்தபோது NCRB இன் இயக்குநர் ரோம் பவர் (ஐபிஎஸ்) ஆவோர். 

என்.சி.ஆர்.பியின் ேற்தபோபேய இயக்குநர் ரோம்போல் பவோர் (ஐ.பி.எஸ்). சமீபத்தில், என்.சி.ஆர்.பி ேனது 
34 வது தேோடக்  தினத்பே மோர்ச் 11 அன்று த ோண்டோடியது.  

6. சில தநரங் ளில் தசய்தி ளில்  ோணப்படும் சந்திர மறுமலர்ச்சி ஆர்பிட்டர் (எல்.ஆர்.ஓ), பின்வரும் 
எந்ே விண்தவளி ஏதஜன்சி ளின் தரோதபோ விண் லம்? [Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)] 

A] நோசோ 

B] இஸ்தரோ 

C] JAXA 
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D] Roscosmos 

 சந்திர மறுமலர்ச்சி ஆர்பிட்டர் (எல்.ஆர்.ஓ) என்பது நோசோவின் தரோதபோ விண் லமோகும், இது ேற்தபோது 
சந்திரபன ஒரு விசித்திரமோன துருவ தமப்பிங் சுற்றுப்போபேயில் சுற்றி வருகிறது.  

 நோசோவின் எல்.ஆர்.ஓ.பவப் பயன்படுத்துவேன் மூலம், கிர  அறிவியல் நிறுவனத்தின் 
விஞ்ஞோனி ள் நிலவின் ப ல் முழுவதும் நீர் மூலக்கூறு ள் ந ர்வபேக்  வனித்துள்ளனர்.  

 ஜிதயோபிசி ல் ரிசர்ச் தலட்டர்ஸ் இேழில் தவளியிடப்பட்ட ஆய்வின்படி, ேற் ோலி மோ  தமற்பரப்பில் 
ஒட்டிக்த ோண்டிருக்கும் மூலக்கூறு ளின் சிேறிய அடுக்கின் எல்.ஆர்.ஓ.யில் உள்ள பலமன் ஆல்போ 
தமப்பிங் திட்டம் (எல்.ஏ.எம்.பி)  ருவியின் அளவீடு ள் ஒரு நோளின் தபோது சந்திர நீதரற்றம் 
மோற்றங் பள வப ப்படுத்ே உேவியது. இந்ே முடிவு ள் சந்திர நீர் சுழற்சிபயப் புரிந்துத ோள்ள 
உேவுகின்றன, தமலும் இறுதியில் விஞ்ஞோனி ள் சந்திரனுக் ோன எதிர் ோல பயணங் ளில் 
மனிேர் ளோல் பயன்படுத்ேக்கூடிய நீரின் அணு ல் பற்றி அறிய உேவும்.  

 மனிேர் ளோல் எரிதபோருள் ேயோரிக்  அல்லது  திர்வீச்சு  வசம் அல்லது தவப்ப தமலோண்பமக்கு 
பயன்படுத்ே சந்திர நீர் பயன்படுத்ேப்படலோம். இந்ே தபோருட் ள் பூமியிலிருந்து த ோண்டு தசல்லத் 
தேபவயில்பல என்பேோல், எதிர் ோல பயணங் ள் மி வும் மலிவு விபலயில் முடிவபடயும். 

7. எந்ே நிறுவனத்தின் ஆரோய்ச்சியோளர் ள் சிறிய  ட்டி பளக்  ண்டுபிடிப்பேற் ோ  ஆப்டி ல் இதமஜிங் 
முபறயோன ‘டோல்பின்’ - ஐ உருவோக்கியுள்ளனர்? 

A] மோசசூதசட்ஸ் தேோழில்நுட்ப நிறுவனம் 

B] ஹோர்வர்ட் பல் பலக் ழ ம் 

C] ஆக்ஸ்ஃதபோர்டு பல் பலக் ழ ம் 

D] ஸ்டோன்தபோர்ட் பல் பலக் ழ ம் 

 அதமரிக் ோவில், மோசசூதசட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் தடக்னோலஜி (எம்ஐடி) ஆரோய்ச்சியோளர் ள் ஒரு 

இதமஜிங் சிஸ்டத்பே உருவோக்கியுள்ளனர், உடலுக்குள் ஆழமோ  சில நூறு தசல் ள் அடங்கிய சிறிய 
 ட்டி பளக்  ண்டுபிடிக்  இது பயன்படுத்ேப்பட உள்ளது.  

 உயிருள்ள சுட்டியின் தசரிமோனப் போபே வழியோ  0.1 மில்லிமீட்டர் ஒளிரும் ஆய்பவக் 
 ண் ோணிக் , அ ச்சிவப்பு ஒளிபய நம்பியிருக்கும் “டோல்பின்” என்ற தபயரிடப்பட்ட இதமஜிங் 
முபறபய ஆரோய்ச்சியோளர் ள் பயன்படுத்தினர்.  
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 எட்டு தசன்டிமீட்டர் திசு ஆழத்திற்கு ஒரு சமிக்பஞபய அவர் ள்  ண்டறிய முடியும் என்பபேயும் 
அவர் ள்  ோண்பித்ேனர், இது ேற்தபோதுள்ள எந்ே பதயோதமடிக் ல் ஆப்டி ல் இதமஜிங் 
நுட்பத்பேயும் விட மி  ஆழமோனது.  ருப்பப மற்றும் பிற புற்றுதநோய் பள முன்கூட்டிதய 
 ண்டறிவேற்கு ேங் ளது இதமஜிங் தேோழில்நுட்பத்பே மோற்றியபமக்  ஆரோய்ச்சியோளர் ள் 
நம்புகின்றனர், அபவ ேற்தபோது பிற்பகுதி வபர  ண்டறிய  டினமோ  உள்ளன.  

 விஞ்ஞோன அறிக்ப  ள் இேழில் தவளியிடப்பட்ட ஆய்வின்படி, இதமஜிங்  ட்டி ளுக் ோன 
ேற்தபோபேய முபற ள் அபனத்தும் ஆரம்ப ோல புற்றுதநோபயக்  ண்டறிவேற்கு பயனுள்ளேோ  
இருப்பபேத் ேடுக்கும் வரம்பு பளக் த ோண்டுள்ளன. 

8. மத்தியப் பிரதேசத்தில் “Ma Narmada, Ma Kshipra evam Ma Mandakini River Trust” ேபலவரோ  யோர் 
நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர்? 

A] ஆதித்யோ தஜோஷி 

B] மதுசூடன் போடிேோர் 

C] வர்ஷோ வர்மன் 

D] நோம்தேவ் தியோகி 

 மத்தியப்பிரதேச மோநில  ோங்கிரஸ் அரசு, நோம்தேவ் தியோகி - ஐ, Ma Narmada, Ma Kshipra evam Ma 

Mandakini River Trust ேபலவரோ  நியமித்துள்ளது.  அவர் " ம்ப்யூட்டர் போபோ" என்று பிரபலமோ  

அபழக் ப்படுகிறோர்.  

 2018 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மோேம் பிதஜபி ேபலபமயிலோன அரசோங் த்ேோல் தியோகி பேவி ஏற்றுக் 

த ோண்டோர். எனினும், அக்தடோபர் 2018-ல் அவர் பேவி விலகினோர்.  BJP அரசோங் ம் மேத்திற்கு 
எதிரோனது என்றும், தமலும் நர்மேோ நதியில் சட்டவிதரோே மணல் சுரங் த்பே நிறுத்துவேோ  கூறிய 
வோக்குறுதிபய நிபறதவற்றவில்பல என்றும் கூறி பேவிபய முன்னர் துறந்ேோர். 

9. உல  சிறுநீர  தினம் (WKD- 2019) இன்  ருப்தபோருள் என்ன? 

[A] Kidney Disease and Obesity 

[B] Kidney Health for Everyone Everywhere 

[C] Kidneys for Life – Stop Kidney Attack 
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[D] Kidney Disease & Children: Act Early to Prevent It  

 உல  சிறுநீர  தினம் (WKD) ஒவ்தவோரு ஆண்டும் மோர்ச் 2 ஆம் தேதி வியோழக்கிழபம உல  சு ோேோர 
விழிப்புணர்வு பிரச்சோரமோ  சிறுநீர  தநோயின் ேோக் ம் மற்றும் உல ளவில் அேனுடன் தேோடர்புபடய 
சு ோேோர பிரச்சிபன ள் குறித்ே விழிப்புணர்பவ ஏற்படுத்துகிறது.  

 2019 ஆம் ஆண்டில், "எல்லோ இடங் ளிலும் அபனவருக்கும் சிறுநீர  ஆதரோக்கியம்" என்ற 
 ருப்தபோருளுடன் மோர்ச் 14 அன்று WKD அனுசரிக் ப்படுகிறது. சிறுநீர  தநோய் பளத் ேடுப்பேற்கும் 
ஆரம்ப ோல சிகிச்பசயளிப்பேற்கும் யுனிவர்சல் தஹல்த்  வதரஜ் (யுஎச்சி) 2019 WKD இன் 

 ருப்தபோருள் வலியுறுத்துகிறது.  

10. சமீபத்தில் தசய்தி ளில் தவளிவந்ே பினோ ோ வழி ோட்டப்பட்ட ஆயுே ரோக்த ட் அபமப்பு, பின்வரும் 
எந்ே அபமப்பு ளோல் உருவோக் ப்பட்டது? 

A] DIA 

B] DRDO 

C] BARC 

D] VSSC 

 இந்திய இரோணுவத்தின் பீரங்கித் திறபன அதி ரிப்பேற் ோ  மோர்ச் 11 அன்று, ரோஜஸ்ேோனில் உள்ள 
தபோக்ரோன் போபலவனத்தில் உள்நோட்டில் உருவோக் ப்பட்ட பினோக் ோ வழி ோட்டப்பட்ட ஆயுே ரோக்த ட் 
அபமப்பு தவற்றி ரமோ  தசோேபன தசய்யப்பட்டது.  

 குறுகிய தூர வழி ோட்டப்பட்ட பினோக் ோ ஆயுே அபமப்பு ஒரு தமம்பட்ட வழிதசலுத்ேல் மற்றும் 
 ட்டுப்போட்டு அபமப்பப உள்ளடக்கிய அதிநவீன வழி ோட்டுேல் கிட் தபோருத்ேப்பட்டுள்ளது. 
டிஆர்டிஓ உருவோக்கிய ஆயுே அபமப்பு, தநோக் ம் த ோண்ட இலக்கு பள அதி  துல்லியத்துடன் 
போதித்ேது மற்றும் அபனத்து பயணி ளிலும் விரும்பிய துல்லியங் பள அபடந்ேது. 
தசோதிக் ப்பட்ட பினோக் ோ பதிப்பு ளின் ேனித்துவமோன அம்சம் ஒருங்கிபணந்ே ஏவிதயோனிக்ஸ் 
அபமப்பு; இது ஆன்-தபோர்டு மிஷன்  ணினி, மினிதயட்டபரஸ் வழிதசலுத்ேல் அபமப்பு மற்றும் 
தடலிதமட்ரி ஆகியவற்பறக் த ோண்டுள்ளது.  

 இந்திய போது ோப்பு பட்டியலில் ேற்தபோதுள்ள பினோ ோ அபமப்பு ள் ஆயிரக் ணக் ோன 
எண்ணிக்ப யில் இயங்குகின்றன. புதிய வழி ோட்டுேல் முபற அவர் ளுக்கு பயனளிக்கும். 

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

