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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)  இந்திய இணைய உலகத்தின் கூட்டம் 2019 “The Internet of Things (IoT) India Congress 2019”  

பின்வரும் நகரங்களில் எங்கு நணடபெற்றது? 

[A] டடராடூன் 

[B] இந்தூர் 

[C] பெங்களூரு 

[D] புது படல்லி 

 இந்திய இணைய உலகத்தின் கூட்டம் 2019 “The Internet of Things (IoT) India Congress 2019”  

நான்காவது ெதிப்பு, 2019 ஆகஸ்ட் 22-23, பெங்களூரில் நணடபெற்றது. இந்த நிகழ்வானது டிஜிட்டல் 
பதாழில்நுட்ெத் தணலவர்கள் IoT-ஐ பிரதானப்ெடுத்தும் வணகயில் வணிக வாய்ப்புகணை 
விவாதிக்கவும் ஆராயும் வணகயிலும் அணைந்திருந்தது.  

 இது டைலும் சுகாதார ெராைரிப்பு, உற்ெத்தி, பதாணலத்பதாடர்பு, ஸ்ைார்ட் நகரங்கள், ஆற்றல், 

சில்லணற விற்ெணன, ணைெர் ொதுகாப்பு, திறன்கள் ைற்றும் டைம்ொடு, IOT தரநிணலகள், ைட்டம் ைற்றும் 
ஒழுங்குமுணற, ைற்றும் விவைாயம் டொன்ற பிரிவுகளில் தடம் ெதிக்கும் வணகயில் கருத்துக்கணை 
உள்ைடக்கியிருந்தது.  இரண்டு நாள் நணடப்பெற்ற இக்கூட்டைானது ைக்கள் பதாடக்கூடிய, 

உைரக்கூடிய டநரடி ைண்டலங்கள் & Hackathons அணைத்தும் ைற்றும் IOT அனுெவம் ைற்றும் துணற 
ைார்ந்த ைவால்கணைத் தீர்க்கும் வணகயில் அணைந்திருந்தது. 

2)  ைமீெத்தில் புவியியல் குறியீடு (Geographical Indication GI) டைற்டகாள் “Tag” கிணடத்த ஈடராடு ைஞ்ைள், 

பின்வரும் எந்த ைாநிலத்துடன் பதாடர்புணடயது? 

[A] கர்நாடகா 

[B] தமிழ்நாடு 

[C] ஆந்திரப்பிரடதைம் 

[D] ைகாராஷ்டிரா 

 ஈடராடு ைஞ்ைள் (தமிழ்நாடு) 6 ைார்ச் 2019 ஆம் ஆண்டு புவியியல் (Geographical Indication GI) 
குறியீட்ணட பெற்றுள்ைது. இது புகழ்பெற்ற 'ஈடராடு ைஞ்ைள்’ மீது இப்ெகுதியின் விவைாயிகளும் 
வர்த்தகர்களும் உரிணைக்டகார உதவுகிறது.  
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 'ஈடராடு ைஞ்ைள் வணிகர்கள் ைற்றும் கிடங்கு உரிணையாைர்கள் ைங்கம்' த்தின் தாக்கல் பைய்த 
விண்ைப்ெத்ணத அடிப்ெணடயாகக் பகாண்டு இந்தியாவின் புவியியல் குறியீட்டு ெதிவு 
வழங்கப்ெட்டது. இந்த  GI டைற்டகாலானது ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல் ெகுதிக்கு பைாந்தைான 
தயாரிப்புகள் ைற்றும் தயாரிப்புகளின் புகணழ ைற்றவர்கள் தவறாக ெயன்ெடுத்துவணதத் தடுக்கிறது.  

 'ஈடராடு ைஞ்ைள்' உலகம் முழுவதும் புகழ் பெற்றது.  ஈடராட்டின் உள்ளூர் ைஞ்ைள் ைாகுெடி வணக 
“சின்ன நாடன்” (Chinnadan) என்று அணழக்கப்ெடுகிறது.  ஈடராடு ைஞ்ைள் ஒரு டவர்த்தண்டு 
தாவரைாகும். ஈடராட்டின் உள்ளூர் ைாகுெடியிலிருந்து குண்டு ைஞ்ைள் (Bulb),  விரல் ைஞ்ைள் (Finger) 
ஆகியணவ பெறப்ெடுகின்றன.  20 டிகிரி முதல் 37.9 டிகிரி பைல்சியஸ் வணரயிலான 
பவப்ெநிணலயுடன் வருடத்திற்கு ைராைரியாக 600 முதல் 800 மில்லி மில்லிமீட்டர் வணர ைணழ பெறும் 
பவப்ெைான சூழல்களில் ெயிரிடப்ெடுகிறது.  

 இம்ைஞ்ைள் பைம்ைண் அல்லது வண்டல் ைண்ணில் பைழுணையாக வைரக்கூடியது.  இம்ைஞ்ைளில் 2.5 

முதல் 4.5% curcumin என்ற டவதிப்பொருள் உள்ைது ைற்றும் இது பொன்னிற ைஞ்ைள் நிறம் ைற்றும் 
பகாதித்த பிறகு பூச்சிகணை எதிர்க்கும் வல்லணையுணடயது. 

3)  உயர்கல்விணய சீர்திருத்த படல்லி அரைாங்கத்தின் உயர்ைட்டக் குழுவிற்கு யார் தணலணை 
தாங்குகிறார்? 

[A] ரஞ்ைனா டதைாய் 

[B] அமித் ைாகர் 

[C] இன்பெட்டி ஸ்ரீநிவாஸ் 

[D] ொஸ்மின் ஷா 

 படல்லி அரைாங்கத்தின் உணரயாடல் ைற்றும் டைம்ொட்டு ஆணையம் (Dialogue and Development 

Commission DDC) தணலநகரில் உயர்கல்விணய சீர்திருத்தம் பைய்ய 17 உறுப்பினர்கள் பகாண்ட உயர் 
ைட்ட குழு ஒன்ணற அணைத்துள்ைது.   

 DDC ன் துணைத் தணலவர் ொஸ்மின் ஷா தணலணையிலான குழு, ஒரு வருடத்திற்குள் படல்லியின் 
உயர் கல்வி முணறணய சீர்திருத்துவதற்கான இலக்குகள், அைவீட்டுகள், பகாள்ணககள் ைற்றும் 
பையல்திறன் திட்டங்கணை ெரிந்துணரக்கும்.  DDC ைாநில அரைாங்கத்தின் முக்கிய பகாள்ணககளில் 
ஏற்ெடும் பிரச்சிணனகளுக்கு பிரதான சிந்தணனயாைராக உள்ைது.   

 இலாெ டநாக்கைற்ற பகாள்ணக சிந்தணனக் குழு நாலந்தா 2.0, DDC உடன் இணைந்து "உலக தரத்தில் 
இந்தியாவின் உயர்கல்விணய உயர்த்தும் டநாக்கம்" பகாண்டு முயற்சித்து வருகிறது.  
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4)  உெைன்யு தத்தா பின்வரும் எந்த விணையாட்டுடன் பதாடர்புணடயவர்? 

[A] ைல்யுத்தம் 

[B] டகரம் 

[C] ஜூடடா 

[D] ெடடகாட்டம் 

 சிங்கப்பூரில் நணடபெற்ற ஆசியாவின் திறந்த டலைர் ெடடகாட்டும் டொட்டியில் Laser Standard Race 
ல் ஆண்களுக்கான பிரிவில் இைம் மும்ணெ ைாலுமி உெைன்யு தத்தா பவண்கலப் ெதக்கத்ணத 
பவன்றார்.  

 இது டலைர் ஸ்டாண்டர்ட் பிரிவில் ஒற்ணறயர் பிரிவில் இந்தியாவிற்கு கிணடத்த முதல் ெதக்கம் 
ஆகும்.  பைன்ணனணய டைர்ந்த டநத்ரா குைைன் டலைர் டரடியல் டொட்டியில் பெண்களுக்கான 
பிரிவில் 4 வது இடத்ணதப் பெற்றார்.  

5)  Life Insurance Corporation of India (LIC) – ன் புதிய தணலவராக யார் நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார்? 

[A] L.S.பிரைாத் 

[B] M.R.குைார் 

[C] விபின் ஆனந்த் 

[D] சுசீல் குைார் 

 M.R.குைார் இந்தியாவின் Life Insurance Corporation of India (LIC) – ன் புதிய தணலவராக 
நியமிக்கப்ெட்டு, ஐந்து வருட காலத்திற்கு ெதவி வகிப்ொர்.  இதற்கு முன்பு, அவர் வட ைண்டலத்தின் 
ைண்டல டைலாைராக (பொறுப்பு) ெணியாற்றினார். இந்தியாவில் LIC பெரிய காப்பீட்டு நிறுவனைாக 
உள்ைது ைற்றும் மும்ணெணய தணலணையிடைாக பகாண்டுள்ைது.  

 இந்திய நாடாளுைன்றம் இந்தியாவின் தனியார் காப்பீட்டுத் பதாழிலில் டதசியையைாக்கப்ெட்ட 
இந்திய ஆயுள் காப்பீட்ணட 1956 ஆம் ஆண்டில் நிறுவியது.  

 245 க்கும் அதிகைான காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ைற்றும் ைாகாை ைமுதாயங்கள் அரசின் பைாந்த 
ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனத்ணத உருவாக்க இணைந்தன. 

6)  ைமீெத்தில் பைய்திகளில் டெைக்கூடிய ெடெல் அல் அக்தர் ைணலகள் “Jabel Al Akhdar Mountains” 
கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டில் அணைந்துள்ைது? 

[A] ஓைன் 
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[B] ஈரான் 

[C] ைவுதி அடரபியா 

[D] ஆப்கானிஸ்தான் 

 'அல் நாகா III 2019' என்ற தணலப்பில் இந்டதா-ஓைன் கூட்டு இராணுவப் ெயிற்சி அரபு நாட்டில் உள்ை 
ெடெல் ெணடயணி தணலணையகத்தில் உள்ை நிஸ்வாவில் பதாடங்கியது.  

 இந்த ெயிற்சி ைார்ச் 25 அன்று ெடெல் அல் அக்தர் ைணலப்ெகுதியில் முடிவணடந்தது.  ஓைனி 
ெணடயினர் ெடெல் ெணடப்பிரிவினால் ஓைன் ராயல் இராணுவத்தில் (Royal Army Of Oman RAO) 
பிரதிநிதித்துவம் பைய்யப்ெட்டது, இந்திய அணி கர்வால் ணரஃபிள் ெணடப்பிரிவின் (Garhwal Rifles 

Regiment) ெணடகைால் பிரதிநிதித்துவம் பைய்யப்ெட்டது.   
 இந்திய இராணுவம் தனது இராணுவப்ெணடயிணன நான்கு அதிகாரிகள், ஒன்ெது இைநிணல 

ஆணைக்குழு அலுவலர்கள் ைற்றும் 47 பிற அதிகாரிகளுடன் பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தியது.  இந்த 
ெயிற்சியின் டநாக்கம் அணர நகர்ப்புற ைணலப்ெகுதிகளில் உள்ை ெயங்கரவாத நடவடிக்ணககளுக்கு 
இணையாக பையல்ெடுவணத டைம்ெடுத்துவதாகும். 

7)  2019 சிறப்பு ஒலிம்பிக் உலக டகாணடகால விணையாட்டுகணை எந்த ஆசிய நாடு வழங்குகிறது? 

[A] வியட்நாம் 

[B] ஐக்கிய அரபு நாடுகள் (United Arab Emirates UAE) 
[C] இந்தியா 

[D] இந்டதாடனசியா 

 2019 சிறப்பு ஒலிம்பிக் உலக டகாணடகால விணையாட்டு 14 ைார்ச் 2019 ைாதம் ஐக்கிய அரபு நாடுகளில் 
(United Arab Emirates UAE) அபுதாபியில் பதாடங்கியது. இந்த சிறப்பு ஒலிம்பிக் இயக்கத்தின் மூலம் 
அறிவார்ந்த குணறொடுகள் பகாண்ட விணையாட்டு வீரர்களுக்கு ெல விணையாட்டு நிகழ்வுகணை 
அணைத்து பகாடுப்ெதாகும்.  இந்த டொட்டியில் ஏற்கனடவ ைாதணன ெணடத்த 200 நாடுகணை 
வரடவற்ெதன் மூலம் வரலாற்ணற உருவாக்கியுள்ைது.   

 200 நாடுகளில், 195 டொட்டிகளில் டொட்டியிடும், ஐந்து நாடுகள் கவனிக்க டவண்டும்.  முதல் 
முணறயாக டைற்கு ஆசியாவில் நடந்த24 ஒலிம்பிக் விணையாட்டுப் டொட்டிகளில் 7,500 விணையாட்டு 
வீரர்கள் ஏழு நாட்களில் ெங்கு பெற்றனர்.  
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 உலகின் மிகப்பெரிய எண்ணிக்ணகயிலான பெண் ெங்டகற்ொர்கள் ைற்றும் மிகப்பெரிய 
எண்ணிக்ணகயிலான ஒருங்கிணைந்த அணியினர் ெங்டகற்று, உலக விணையாட்டுக்கள் உலகின் 
கவனத்ணத ஈர்க்கும் வணகயில் அணைந்திருந்தது.  

 2,500 க்கும் அதிகைான பெண்கள் தங்கள் நாட்டுக்பகாடிணய ெறக்கவிட்டனர், அவர்களில் ஏறத்தாழ 
ொதி வீரர்கள் டொட்டிகளில் ெங்டகற்கிறார்கள்.  ைவூதி அடரபியா முதல் முணறயாக 14 பெண் 
விணையாட்டு வீரர்கணை அனுப்பி ெங்டகற்கின்றனர். 

8)  அந்நியச் பைலாவணி ைாற்றம் மூலம் ெைவீக்கத்ணத ைாற்ற பின்வரும் எந்த நிறுவனம் 
தீர்ைானித்துள்ைது? 

[A] இந்தியக் காப்பீட்டு ஒழுங்காற்று ைற்றும் வைர்ச்சி முகணை (Insurance Regulatory and Development 

Authority of India (IRDA) 
[B] டவைாண்ணைக்கும் ஊர்ப்புற வைர்ச்சிக்குைான டதசிய வங்கி (National Bank for Agriculture and 

Rural Development NABARD) 

[C] ரிைர்வ் டெங்க் ஆப் இந்தியா (Reserve Bank of India RBI) 
[D] இந்தியாவின் ெத்திரங்கள் ைற்றும் ெரிைாற்ற குழு (Securities and Exchange Board of India SEBI) 
 இந்திய ரிைர்வ் வங்கி (RBI) நீண்ட கால அந்நிய பைலாவணி பகாள்முதல் / விற்க ைாற்றுவதன் மூலம் 

ெைவீக்கத்ணத ைரிபைய்ய முடிவு பைய்துள்ைது - இது ெைைாக்கல் கருவூல டைலாண்ணைக்காக 
ெயன்ெடுத்தப்ெடும் முதல் கருவி ஆகும்.  

 ரிைர்வ் வங்கி ைார்ச் 26, நீண்ட கால ெைவீக்கத்ணத ைைாளிக்க 5 பில்லியன் டாலர் 3 ஆண்டுகள் கால 
அைவிற்கு  வாங்குவதற்கு / விற்ெதற்கு ஏலம் நடத்தியது.  அந்நியச் பைலாவணி ெரிைாற்றத்தின் கீழ், 

ஒரு வங்கி அபைரிக்க டாலர்கணை RBI க்கு விற்கிறது ைற்றும் அடத ைையத்தில் ெரிவர்த்தனக் கால 
முடிவில் அபைரிக்க டாலர்கணை அடத அைவு வாங்குவதற்கு ஒப்புக்பகாள்கிறது.   

 டாலர் / இந்திய ரூொய் - வாங்குதல் / விற்றல் ஏலத்தின் மூலைாக உருவாக்கப்ெடும் ெைப்புழக்கம் 
கடன் வைர்ச்சிணய ஆதரித்து ைற்றும் ெத்திர வருவாணய உயார்த்துகிறது.  இந்த நடவடிக்ணக 
ஒட்டுபைாத்த கடன் பதாணகயில் குறிப்பிடத்தக்க பதாணக திறந்த ைந்ணத பையல்ொடுகணை 
ைார்ந்திருப்ெணத குணறக்கிறது.  

 ரிைர்வ் வங்கியின் கூற்றுப்ெடி, ைந்ணத ெங்குதாரர்கள் பிரீமியம் அடிப்ெணடயில் தங்கள் ெட்பெட்ணட 
ணவக்க டவண்டும், அவர்கள் ரிைர்வ் வங்கிக்கு ணெைாவில் இரண்டு தைை இடங்கள் வணர இட 
ஒதுக்கீட்டிற்காக பைலுத்த தயாராக இருக்கிறார்கள்,  
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 ஏலம் பிரீமியம் அடிப்ெணடயில் குணறக்கப்ெடுகிறது.  ஏலம் ெல விணல அடிப்ெணடயிலான ஏலைாக 
இருக்கும் - பவற்றிகரைான ஏலங்கள் அந்தந்த பிரீமியம் ெடி ஏற்றுக்பகாள்ைப்ெடும். 

9)  ைமீெத்திய ஆய்வின் ெடி "நிலப்ெரப்பில் ைனிதர்களின் தாக்கம் அச்சுறுத்தல்கள்" என்ெதன் 
அடிப்ெணடயில், அதிக எண்ணிக்ணகயிலான ைனித இனங்கள் ொதித்துள்ைதில் இந்தியாவின் தரம் 
என்ன? 

[A] 16th 
[B] 9th 
[C] 11th 
[D] 20th 
 ைமீெத்தில் PLOS உயிரியலில் பவளியிட்ட "நிலப்ெரப்பில் ைனிதர்களின் தாக்கம் அச்சுறுத்தல்கள்" 

என்ற தணலப்பில் ஒரு ஆய்வானது நடத்தப்ெட்டு, பூமியின் டைற்ெரப்பில் 84 ைதவிகிதம் ைனித இன 
தாக்கங்கள் டதான்றியிருப்ெதாக பதரிவிக்கின்றன.  

 டெம்ஸ் ஆலன் (குயின்ஸ்லாந்து ெல்கணலக்கழகம்) தணலணையிலான விஞ்ஞானிகள் குழு இது 
கண்டறிந்தடொது, அவர்கள் 8 ைனித நடவடிக்ணககணை ஒருங்கிணைத்து இணத கண்டுபிடித்தனர் - 
டவைாண்ணையின் இயற்ணக வாழ்விடங்கணை டவட்ணடயாடுதல் ைற்றும் ைாற்றுவது உட்ெட 5,457 
ெறணவகள், ொலூட்டிகள் ைற்றும் நீர்நில வாழ்வன நிலப்ெகுதிகைால் ஆக்கிரமிக்கப்ெட்ட ெகுதிகளில் 
உள்ைனர்.   

 ைடலசியா 125 ொதிக்கப்ெட்ட இனங்கணை பகாண்டு முதலிடத்தில் வகிக்கிறது, அதற்கு 
அடுத்தெடியாக புரூனி ைற்றும் சிங்கப்பூர் உள்ைன.  இத்தணகய ைனித ொதிப்புகளில் இந்தியா 16 வது 
இடத்தில் உள்ைது. 35 அச்சுறுத்தலான இனங்கள் ைராைரியாக ொதிக்கப்ெட்டுள்ைன.  இந்தியாவின் 
டைற்குத் பதாடர்ச்சி ைணலத்பதாடர்கள், இையைணல ைற்றும் வடகிழக்கு உள்ளிட்ட பதன்கிழக்கு 
ஆசிய பவப்ெைண்டல காடுகள் அச்சுறுத்திய இனங்களின் 'பவப்ெப்ெகுதி' ஆகும்.  

 இந்த ொதிக்கப்ெட்ட ெகுதிகள் 'குளிர்-பிரடதைங்கள்' “Cool-Spots” (உலகின் கணடசி அகதிகைால் அதிக 
எண்ணிக்ணகயிலான அச்சுறுத்தலற்ற உயிரினங்கள் இன்னமும் பதாடர்கின்றன). அவர்கள் 
ொதுகாப்பின் விணைவாக அணத அப்ெடிடய வாழ்விடைாக ைாற்றி இருப்ொர்கள். 

10)  இங்கிலாந்து “United Kingdom” பின்வரும் எந்த புகழ்பெற்ற நெரின் நிணனவாக புதிய 'கருப்பு துணை' 

நாையத்ணத வழங்கியுள்ைது? United Kingdom has issued new ‘black hole’ coin in honour of which of 

the following renowned personalities? 
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[A] ஐைக் நியூட்டன் 

[B] ைார்லஸ் டார்வின் 

[C] ஸ்டீென் ஹாகிங் 

[D] டிம் பெர்டனர்ஸ் – லீ 

 இங்கிலாந்தின் Royal Mint ைமீெத்தில் கத்டதாலிக்க திருச்ைணெயின் பிரிட்டிஷ் இயற்பியலாைரான 
ஸ்டீென் ஹாக்கிங்கின் கருப்பு துணை மீதான டவணலயின் நிணனவாக 50 Pence நாையத்ணத 
பவளியிட்டார்.   

 இந்த நாையம் பிரிட்டிஷ் பொறியாைரும் ைற்றும் அச்ைாைருைான எட்வினா எல்லிஸ் 
வடிவணைக்கப்ெட்டிருந்தது.  2018 ஆம் ஆண்டில் காலைான ஹாக்னிங்கின் வாழ்க்ணக ைற்றும் 
"நிகரற்ற" ைாதணனகணை பகாண்டாடி நிணனவுகூறும் வணகயில் இந்நாையம் உருவாக்கப்ெட்டது.  

 ஆணகயால், ைர் ஐைக் நியூட்டன் ைற்றும் ைார்லஸ் டார்வின் டொன்ற விஞ்ஞானிகள் ைாதிரி 
நாையங்களில் டதான்றும் உயர்ைட்ட குழுவில் ஹாக்கிங் டைர்ந்தார். 
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