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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)  சமீபத்தில் புவியியல் குறியீடு (Geographical Indication GI) பபற்ற “Sirsi Supari” என்று 
அழைக்கப்படும் பாக்கு பின்வரும் எந்த மாநிலத்துடன் பதாடர்புழடயது? 

[A] ஹிமாச்சலபிரததசம் 

[B] கர்நாடகா 

[C] ஜம்மு & காஷ்மீர் 

[D] ஆந்திரப்பிரததசம் 

 பாக்கு “Arecanut” (Supari அல்லது betel nut என்றும் அறியப்படுகிறது) சமீபத்திய விவசாய உற்பத்திப் 
பபாருள்களில் புவியியல் குறியீடு (Geographical Indication GI) பபற்றுள்ளது. 

 கர்நாடகா மாநிலம் உத்திர கன்னடா மாவட்டத்திலுள்ள சிர்சி, சித்தாப்பூர் மற்றும் ஏலாப்பூர் 
தாலுக்காக்களில் பயிரிடப்பட்ட பாக்கிற்கு (Sirsi Supari) பதாழிற்சங்க அரசாங்கத்தின் புவியியல் 
குறியீட்டு பதிவாளர் புவியியல் குறியீட்ழட (GI Tag) வைங்கியுள்ளார். 

 பாக்கின் (Sirsi Supari) பதிவு பசய்யப்பட்ட உரிழமயாளர்கள் தடாடாகர்ஸ் கூட்டுறவு விற்பழன சங்கம் 
(Totagars Cooperative Sale Society TSS) மற்றும் பாக்கு சார்ந்த விவசாய கூட்டுறவு ஆகிதயார் ஆவர். 

 இந்த புவியியல் குறியீடானது (GI Tag) பாக்கு குறிப்பிட்ட இந்த தாலுக்காக்களில் மட்டும் தான் பயிரிட 
தவண்டும் என்பழதயும், பாக்கிற்கான சிறந்த விற்பழன சந்ழதழய உருவாக்கி தருவழதயும் 
உறுதிப்படுத்துகிறது. 

 இங்கு வளரும் பாக்கானது உருண்ழடயான, தட்ழடயான நாணய வடிவம், குறிப்பிட்ட அழமப்பு 
மற்றும் சுழவ தபான்ற தனித்துவமான அம்சங்கள் பகாண்டுள்ளது. இதில் பமாத்தம் 
கார்தபாழைட்தரட் (Carbohydrates) 23% முதல்  26% சதவிகிதம் வழரயிலும் அர்தகாழலன் 
(Arecoline) 0.11% முதல்  0.13% சதவிகிதம் வழரயிலும் மற்றும் தடனின்  (Tannin) 14.5% முதல்  17.5% 
சதவிகிதம் வழரயிலும் தபான்ற தவதிப்பபாருட்கள் உள்ளடங்கியுள்ளது. 

 பாக்கானது சாலி “Chali” என்ற பவள்ழள நிறமாகவும், சிவப்பு நிறமாகவும் பயன்பாட்டில் உள்ளது. 
சாலி வழகயானது பாக்கின் ததால் நீக்கப்பட்ட பின்னர் சூரிய ஒளியில் காயழவத்து 
பயன்படுத்துவதாகும். 

 சிவப்பு பாக்கு வழகயானது பமன்ழமயான பாக்கு பகாட்ழடகழள அறுவழட பசய்து அவற்ழற 
பகாதிக்க ழவத்த பின்னர் நிறம் பூசி அவற்றின் வழககளுக்கு ஏற்ப பிரிக்கப்பட்டு சூரிய ஒளியில் 
உலரழவக்கப்படுகிறது. 
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2)  2019 உலக நுகர்தவார் உரிழம தினத்தின் (World Consumer Rights Day WCRD) கருப்பபாருள் என்ன ? 

[A] நம்பகமான டிஜிட்டல் உலகத்ழத நுகர்தவார்க்காக உருவாக்குவது. - Building a digital world 

consumers can trust 
[B] நுகர்தவார்க்கான நீதிழய உடதன பபறுவது - Consumer Justice Now! 

[C] நம்பகமான ஸ்மார்ட் தயாரிப்புகள் - Trusted Smart Products 

[D] நியாயமான டிஜிட்டல் சந்ழத இடங்கழள உருவாக்குவது - Making Digital Marketplaces Fairer 

 ஒவ்பவாரு ஆண்டும் மார்ச் 15 அன்று உலக நுகர்தவார் உரிழம தினமாக (World Consumer Rights Day 
WCRD) அனுசரிக்கப்பட்டு நுகர்தவாரின் அடிப்பழட உரிழம மற்றும் அவர்களின் அதிகாரம் பற்றிய 
விழிப்புணர்ழவ ஏற்படுத்துகிறது. இது மக்களுக்கு சந்ழத துஷ்பிரதயாகம் மற்றும் சந்ழத 
அநீதிகளுக்கு எதிராக தபாராட வலியுறுத்துகிறது. 

 15th மார்ச் 1962 ல் அபமரிக்காவில் நடந்த கூட்டத்தில் முதன் முதலாக உலகிற்கு நுகர்தவார் 
உரிழமப்பற்றிய கருத்ழத உழரயாற்றிய முன்னாள் அபமரிக்க அதிபர் ஜான் F பகன்பனடி (John F 
Kennedy) அவர்களின் நிழனவாக இந்த தினம் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

 2019 உலக நுகர்தவார் உரிழம தினத்தின் (World Consumer Rights Day WCRD) கருப்பபாருள் 
நம்பகமான ஸ்மார்ட் தயாரிப்புகள் (Trusted Smart Products) என்பதாகும். இதன் மூலம் Smart Gadgets 

like Smart Phones to Wearable fitness trackers, to voice-activated assistants and Smart TVs 
தபான்ற பபாருட்கழள பிரபலப்படுத்துவததயாகும். 

 இந்தியாவில் நாம் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 24 டிசம்பர் அன்று ததசிய நுகர்தவார் தினமாக (National 
Consumer Day NCD) அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

3)  70 வயதிற்கு தமற்பட்டவர்களுக்காகவும், உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்காகவும் கீழ்க்கண்ட எந்த வங்கி 
அதன் தசழவழய எளிதாக்கியுள்ளது? 

[A] தபங்க் ஆப் இந்தியா (Bank of India BoI) 
[B] பஞ்சாப் தநஷனல் தபங்க் (Punjab National Bank PNB) 
[C] ஸ்தடட் தபங்க் ஆப் இந்தியா (State Bank of India SBI) 
[D] தபங்க் ஆப் பதராடா (Bank of Baroda BoB) 
 ஸ்தடட் தபங்க் ஆப் இந்தியா (State Bank of India SBI) 70 வயதிற்கு தமற்பட்டவர்களுக்காகவும், உடல் 

ஊனமுற்றவர்களுக்காகவும் வங்கி தசழவழய எளிதாக்கியுள்ளது. தமலும் இதில் பலவீனமான 
மற்றும் பார்ழவ குழறபாடு உள்ள வாடிக்ழகயாளர்கள் அடங்குவர். 
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 இதற்கு தகுதி பபற்ற வாடிக்ழகயாளர்கள் பண பரிவர்த்தழன சம்பந்தமான தசழவகளுக்கு ரூ.100 
ம், பண பரிவர்த்தழன அல்லாத வங்கி தசழவகளுக்கு ரூ.60 ம் கட்டணமாக பசலுத்தி 
இச்தசழவழய பபறமுடியும். 

 இவர்கள் மட்டுமல்லாது, KYC பதிவு பசய்த வங்கி கணக்கு ழவத்திருப்பவர்கள், வங்கியுடன் சரியான 
பதாழலதபசி எண்ழண பதிவு பசய்தவர்கள் மற்றும் வங்கி கணக்கு ழவத்திருக்கும் 
கிழளயிலிருந்து 5KM சுற்று வட்டாரத்தில் குடியிருக்கும் வாடிக்ழகயாளர்களும் இந்த தசழவழய 
பபற இயலும். இச்தசழவழய கூட்டு கணக்கு ழவத்திருப்பவர்கள் (Joint Account), சிறு வங்கி 
கணக்கு (Minor Account) மற்றும் தனிப்பட்ட கணக்கு ழவத்து இல்லாதவர்கள் (Accounts of Non-
Personal Nature) பபற முடியாது. 

 இச்தசழவயின் மூலம் பபறக்கூடிய சில தசழவகள் – பணம் பபற்றுக்பகாள்ளுதல் மற்றும் 
வைங்குதல், காதசாழல பபற்றுக்பகாள்ளுதல், காதசாழல புத்தகம் பபறுவதற்கான 
விண்ணப்படிவத்ழத பபற்றுக்பகாள்ளுதல், வழரவு மற்றும் கால ழவப்பு ஆதலாசழன வைங்குதல், 
வாழ்க்ழக சான்றிதழ் பபற்றுக்பகாள்ளுதல் மற்றும் வருமான வரிக்காக படிவம் 15H 
பபற்றுக்பகாள்ளுதல் தபான்றழவயாகும். 

4)  எந்த பதாழலதநாக்கி மூலம், வானியல் ஆய்வாளர்கள் பூமியில் இருந்து 13 பில்லியன் ஒளி 
ஆண்டுகள் தூரத்தில் உள்ள 83 Supermassive கருப்பு துழளகள் கண்டுபிடித்தனர்? [Through which 

telescope, astronomers have discovered 83 supermassive black holes 13 billion light-years away from 
Earth? ] 

[A] Spektr-RG 
[B] Astrosat 
[C] Subaru 
[D] Hitomi 
 ஜப்பான், ழதவான் மற்றும் பிரின்ஸ்டன் பல்கழலக்கைகங்களிலிருந்து வானியலாளர்கள் 

பதாழலதூர பிரபஞ்சத்தில் 83 Supermassive கருப்பு துழளகழள பகாண்ட துடிப்பண்டத்ழத 
(Quasars) கண்டுபிடித்துள்ளனர். இது பிரபஞ்சத்தின் தற்தபாழதய வயதில் 5% மட்டுதம இருக்கும் 
தபாதத இழவ உருவாகியுள்ளது.  

 இந்த துடிப்பண்டம் (Quasars) பூமியில் இருந்து 13 பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் பதாழலவில் 
உள்ளது.  ஜப்பானிய ததசிய வானியல் ஆய்வு ழமயத்தின் சுபாரு பதாழலதநாக்கியில் ஏற்றப்பட்ட 
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“Hyper Supreme Cam” (HSC) கருவியினால் கிழடத்த தரவு  பயன்படுத்தப்பட்டு இது 
கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது ைவாயில் உள்ள மவுனிக்கா உச்சியில் அழமந்துள்ளது.  

 “The Astrophysical Journal” ல் பவளியிடப்பட்ட இந்த கண்டுபிடிப்பு, முதன்முழறயாக சகாப்தத்தில் 
அறியப்பட்ட கறுப்பு துழளகளின் எண்ணிக்ழக அதிகரிக்கிறது மற்றும் பிரபஞ்சத்தின் வரலாற்றில் 
அழவ எவ்வாறு ஆரம்பத்தில் இருந்தன என்பழதயும் பவளிப்படுத்துகின்றன.  

 இது பிரபஞ்சத்திலன் முதல் பில்லியன் ஆண்டுகளில் இருந்த கறுப்பு துழளகளின் எரிவாய்வு நிழல 
பற்றிய புதிய நுண்ணறிவுகழளயும் வைங்குகிறது.  விண்மீன் மண்டலங்களின் ழமயங்களில் 
காணப்படும் உயரமான கருப்புத் துழளகள், சூரியழனக் காட்டிலும் மில்லியன்கணக்கான அல்லது 
பில்லியன் கணக்கான மடங்கு பபரியதாக இருக்கலாம்.  

 அழவகள் இன்றும் பரவலாக இருப்பினும், முதலில் எப்பபாழுது உருவானது மற்றும் பதாழலதூர 
முந்திய பிரபஞ்சத்தில் எத்தழன உருவாகி இருந்தன என்பதும் பதளிவற்றதாக உள்ளது.  வாயு இந்த 
கருப்பு துழளயின் தமல் தசரும் தபாது இது பவளிப்படும் மற்றும் இது துடிப்பண்டம் (Quasar) தபால் 
பிரகாசிக்கும். 

5)  பின்வரும் எந்த நகரம் Mercer’s 2019 ல் வாழ்வாதாரத்திற்கான வாழ்க்ழக தர பட்டியலில் 
முதன்ழமயானது? 

[A] ஆக்லாந்து 

[B] ஜுரிச் 

[C] வியன்னா 

[D] முனிச் 

 ஆஸ்திரிய தழலநகர் வியன்னா சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள ஜூரிச்ழச பதாடர்ந்து 10 வது வருடத்தில் 
வாழ்வாதாரத்திற்கான பட்டியலில் முதலிடம் வகிக்கிறது.  மூன்றாவது இடத்ழத ஆக்லாந்து, மியூனிச் 
மற்றும் வான்கூவர் இழணந்து பபற்றுள்ளது.  Luxembourg உலகிதலதய பாதுகாப்பான நகரமாக 
உள்ளது.  

 105 வது இடத்தில், பசன்ழன ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பான நகரமாகவும், கராச்சி (226 
இடத்தில்) குழறந்த பாதுகாப்பான நகரமாகவும்    உள்ளது.  Mercer’s ன் 21 வது வருடாந்தர தரவரிழச 
பட்டியலின்கீழ், ழைதராபாத் மற்றும் புதன 143 வது இடம் பபற்றும் இந்தியாவின் மிகவும் 
வாைக்கூடிய நகரமாக  பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 
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 புது படல்லி 162 வது இடத்திலும், மும்ழப 154 வது மற்றும் பபங்களூரு 149 இடங்களிலும் 
இடம்பபற்றுள்ளது. கடந்த ஆண்டு பசப்டம்பர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் 211 வது மதிப்பீட்ழட 
உலக அளவில் 231 நகரங்களில் அரசியல் உறுதிப்பாடு, சுகாதாரம், கல்வி, குற்றம், பபாழுதுதபாக்கு 
மற்றும் தபாக்குவரத்து ஆகியவற்ழற ழவத்து மதிப்பிட்டது.  

 இந்த ஆண்டு, Mercer தனிப்பட்ட பாதுகாப்பிற்கான தனியான தரவரிழசகழள நகரங்களின் உள் 
உறுதிப்பாடு, குற்றம் சார்ந்த அளவு, சட்ட அமலாக்க மற்றும் தனிப்பட்ட நபரின் சுதந்திரத்தின் மீதான 
வரம்புகழள பகுப்பாய்வு பசய்து வைங்கியது.  இந்த பகுப்பாய்வு முழறயினால் நகரங்களின் தரம் 
விவரிக்கப்பட்டு வர்த்தகத்ழத வளர்க்க உதவுகிறது. 

6)  ஆசிய பிராந்தியத்திற்கான 2019 காமன்பவல்த் இழளஞர் விருது எந்த இந்திய பதாழில் முழனவர் 
பபற்றார்? 

[A] பத்மநாபன் தகாபாலா 

[B] பிராைமா பசல்லாதன 

[C] ரிததஷ் அகர்வால் 

[D] சஞ்சய் குமரன் 

 லண்டன் காமன்பவல்த் பசயலகத்தில் ஆசிய பிராந்தியத்திற்கான 2019 காமன்பவல்த் இழளஞர் 
விருது, தனது பதாழில்நுட்ப அடிப்பழடயிலான உணவு மீட்பு அழமப்புக்காக பத்மநாபன் தகாபால, 

தமிழ்நாட்டின் ஒரு சமூக பதாழில் முழனவர் பபற்றுள்ளார். 
 “No Food Waste” நிறுவனர் தகாபாலன் ஐ.நா.வின் நிதானமான வளர்ச்சி இலக்கான (SDG) ன் Zero 

Hunger என்ற பகாள்ழக அடிப்பழடயாக பகாண்டு ததழவக்கு அதிகமான உணவுகழள மீட்படடுத்து 
அதழன ததழவ உள்ளவர்களுக்கு விநிதயாகத்திற்காக 3,000 பவுண்டுகள் பவன்றார்.  

 ஒவ்பவாரு வருடமும் அபிவிருத்தி தவழலத்திட்டத்தில் சிறந்து விளங்கும் 15 முதல் 29 
வயதுக்குட்பட்ட இழளஞர்களுக்கு காமன்பவல்த் இழளஞர் விருதுகள் வைங்கப்பட்டு அவர்களின் 
சாதழனகழளக் பகாண்டாடுகின்றன. இந்த திட்டங்கள், தங்கள் நாட்டில் உள்ள மக்களுக்கும் 
சமூகங்களுக்கும் தசழவ பசய்வததாடு, பல்தவறு SDG கழள பபறுவதற்கு முன்தனற்றத்ழத 
ஏற்படுத்துகின்றன. 

7)  2019 அழமதிக்கான தநாபல் பரிசு பபறும் சுற்றுச்சூைல் ஆர்வலர் Greta Thunberg எந்த நாட்ழட 
தசர்ந்தவர்? 
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[A] இத்தாலி 

[B] ஸ்வீடன் 

[C] பஜர்மனி 

[D] பிரான்ஸ் 

 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான தநாபல் பரிசுக்கு காலநிழல தீவிரம் மற்றும் பூதகாள 
பவப்பமயமாதலுக்கான தபாராட்டம் ஆகியவற்றிற்காக 16 வயதான ஸ்வீடனின் சுற்றுச்சூைல் 
ஆர்வலர் Greta Thunberg ததர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளார்.  

 புவி பவப்பமயமாதல் மற்றும் காலநிழல மாற்றம் பதாடர்பான அதிகாரிகளிடமிருந்து அதிக 
நடவடிக்ழக எடுக்க தகாரும் மாணவர்களின் உலகளாவிய, வளர்ந்து வரும் இயக்கத்ழத Thunberg 
நிறுவியுள்ளார். 

 இந்த இயக்கம் கடந்த ஆண்டு ஸ்வீடன் பாராளுமன்ற கட்டிடத்திற்கு பவளிதய Thunberg தனி 
ஒருவராக ஆர்ப்பாட்டம் பசய்து பதாடங்கினார்.  காலநிழல மாற்றத்தில் தவகமாக நடவடிக்ழக 
எடுக்க தகாரி ஆர்ப்பாட்டத்தில் தசர மாணவர்கழள பள்ளிக்கூடம் பசல்லாது இந்த தபாராட்டத்தில் 
கலந்துக்பகாள்ள ஊக்கப்படுத்தினார்.  

 2019 மார்ச் 15 அன்று, மற்ற கண்டங்கழளச் தசர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் பள்ளிகழள 
தவிர்த்து இந்த தபாராட்டத்தில் பங்தகற்று இதழன விரிவழடய பசய்தனர்.  இதுதவ மிகப்பபரிய 
எதிர்ப்பு தபாராட்டம் என்று கூறப்படுகிறது.  

 Thunberg இப்தபாராட்டத்தில் பவற்றி பபற்றால், அழமதிக்கான தநாபல் பரிசுப் பபறுவார். 2014 ல் 17 

வயதிதலதய கல்வி உரிழமக்காக Malala Yousafzai தநாபல் பரிசு பபற்றார்.  அக்தடாபர் 2019 
அழமதிக்கான தநாபல் பரிசு பபறுபவர் பபயர் அறிவிக்கப்படும். 

8)  இங்கிலாந்தின் அழனத்து திறந்த பூப்பந்து விழளயாட்டு தபாட்டிகளில் 2019 (All England Open 

Badminton Chanpionships 2019) க்கான ஆண்கள் ஒற்ழறயர் பிரிவில் யார் பவற்றிபபற்றார்? 

[A] பருபல்லி கஷ்யாப் 

[B] பகண்தடா பமாதமாடா 

[C] விக்டர் அதசல்பசன் 

[D] ஸ்ரீகாந்த் கிடம்பி 

 முதன் முதலாக ஜப்பாழன தசர்ந்த பகண்தடா பமாதமாடா Birmingham Arena ல் நழடப்பபற்ற 
இங்கிலாந்தின் அழனத்து திறந்த பூப்பந்து விழளயாட்டு தபாட்டிகளில் 2019 (All England Open 
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Badminton Chanpionships 2019) க்கான ஆண்கள் ஒற்ழறயர் பிரிவில் படன்மார்க்ழக தசர்ந்த 
விகடர் அதசல்பசழன 2-1 என்ற விகிதத்தில் வீழ்த்தி பவற்றிப்பபற்றார். 

 இது தவிர, சீனாவின் பசன் யூஃப்பீ பபண்கள் பிரிவில் 21-17, 21-17 என்ற தகால் பசட் கணக்கில் உலகின் 
No.1 தபாட்டியாளரான ழதவானின் Tai Tzu Ying யுடன் தபாட்டியிட்டு பவற்றி பபற்றுள்ளார்.  

9)  புது கண்டுபிடிப்பு மற்றும் பதாழில் முழனதவார் விைா (The Festival of Innovation and 

Entrepreneurship FINE-2019) பின்வரும் எந்த நகரங்களில் பதாடங்கப்பட்டது? 

[A] காந்தி நகர் 

[B] புது படல்லி 

[C] ழைதரபாத் 

[D] பபங்களூரு 

 மார்ச் 15 அன்று குஜராத்தின் காந்திநகரில் குடியரசுத் தழலவர் ராம்நாத் தகாவிந்தால் புதிய 
கண்டுபிடிப்பு மற்றும் பதாழில் முழனதவார் விைா (FINE 2019) பதாடங்கி  ழவக்கப்பட்டது.  

 4 நாட்கள் நழடபபறும் இந்நிகழ்வு புதிய கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கு ஒரு வழிப்பாழத 
வைங்குவததாடு சமூக நன்ழமக்காக ஆற்றல் மிக்க பபரிய பங்குதாரர்களுடன் ஆதரழவ 
தமம்படுத்த நல்லுறவு ஏற்பட வழிவகுக்கிறது.  

 இது புதிய இந்தியாவின் சுற்றுச்சூைழல வளப்படுத்த புதிய கண்டுபிடிப்பாளர்களிழடதய புதுவழக 
கற்றல் மற்றும் நட்புறழவ ஊக்குவிப்பதில் உதவும்.  இந்தியாவின் ஜனாதிபதியின் அலுவலகத்தின் 
கீழ் புதிய கண்டுபிடிப்புகழள அங்கீகரிக்க, மதிக்க, காட்சிப்படுத்த, பவகுமதி அளித்து, 
கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கான ஆதரவான சுற்றுச்சூைழல 
ஊக்குவிப்பதற்கான ஒரு தனிப்பட்ட முன்முயற்சியாகும்.   

 இந்த விைாவானது ஜனாதிபதி பசயலகம் (President’s Secretariat), அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப 
துழற (Department of Science and Technology DST) மற்றும் ததசிய கண்டுபிடிப்பு அறக்கட்டழள 
(National Innovation Foundation NIF) உடன் இழணந்து நடத்துகிறது. 

 இது நாட்டின் கண்டுபிடிப்புத் திறனின் ஒரு பகாண்டாட்டமாக உள்ளது. குறிப்பாக 
அடிமட்டத்திலிருந்து மற்றும் பின்தங்கிய பிரததசங்களின் சமூகங்களிலிருந்து வரும் பழடப்புகழள 
அங்கீகரிக்கும் விதமாக இது உள்ளது. 

10)  ஆப்பிரிக்கா-இந்தியா கூட்டுப்பயிற்சி (Africa-India Joint Field Training Exercise AFINDEX-19) 

பின்வரும் எந்த நகரங்களில் நடத்தப்படுகிறது? 
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[A] பகாச்சி 

[B] உதய்பூர் 

[C] தடராடூன் 

[D] பூதன 

 மார்ச் 18 முதல் 27 வழர மகாராஷ்டிராவில் உள்ள பூதனயில் இந்திய ராணுவம் மற்றும் 16 ஆப்பிரிக்க 
நாடுகளுக்கு இழடயில் 10 நாட்கள் நீண்ட ஆப்பிரிக்கா-இந்தியா கூட்டு உடற்பயிற்சி (AFINDEX-19) 

நழடபபற்றது.  
 ஐக்கிய நாடுகளின் சாசனத்தின் கீழ் மனிதாபிமான உதவி (Humanitarian Mine Assistance HMA) 

மற்றும் அழமதி காப்பீட்டு பசயற்பாடுகள் (Peace Keeping Operations PKO) ஆகியவற்ழற 
கற்றுத்தரும் தநாக்கில் இவ்வுடற்பயிற்சியானது நடத்தப்பபற்றது.  

 தமலும் ஆப்பிரிக்க கண்டம், ருவாண்டா அலுவலர்கள், ஜனநாயக குடியரசு காங்தகா மற்றும் 
மடகாஸ்கர் ஆகியவற்றின் அதிகாரிகள் கண்காணிப்பாளர்களாக கலந்து பகாண்டனர்.  கூட்டுப் 
பயிற்சி மூலம் திறழமமிக்க ஒரு பசயல்பாட்டு தழலழமயகம் உருவாக்குதல், பிரச்சழன உள்ள 
பகுதிகளில் இராணுவ பார்ழவயாளர் குழு தளங்கழள நிறுவுவதற்கான நுணுக்கங்கழள உயர்த்தும் 
இயக்கவியல் ஆகியவற்ழற உள்ளடக்கும்.  

 HMA ன் நுணுக்கங்கள் தழட பசய்யப்பட்ட பகுதிகளில் மற்றும் இயந்திர / ழகதயடு நிர்வகித்தல் 
நுட்பங்கழள அழடயாளம் காணவும் மற்றும் ஆய்வு பசய்யவும், அழமதி அதிரடி குழுக்களின் (Mine 
Action Teams MAC) நழடமுழற மற்றும் பசயல்பாட்ழட உள்ளடக்கியது.   

 ஆப்பிரிக்க நாடுகளுடன் ஐக்கிய நாடுகளின் அழமதி காக்கும் நடவடிக்ழககளில் இந்திய 
ஆயுதப்பழடகளின் அனுபவங்கழள பகிர்ந்து பகாள்வதற்கும் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் உறவுகழள 
கணிசமாக தமம்படுத்துவதற்கும் இந்த பயிற்சிகள் மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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