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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. இந்தியாவின் முதல் ஊழல் தடுப்பு தலைவராக யார்? 

[A] ராசித் சேத் 

[B] ஆராதனா ரசதார் 

[C] P C சகாஷ் 

[D] அஷ்வினி M ஸ்ரீபத் 

 முன்னாள் உச்ே நீதிமன்ற நீதிபதி மற்றும் சதசிய மனித உரிலமகள் ஆலையத்தின் தற்சபாலதய 
உறுப்பினரான பினாக்கி ேந்திர சகாஷ் இந்தியாவின் முதல் சைாக்பால் ஊழல் தடுப்பு தலைவராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

 நாடு முழுவதும் ஊழல் எதிர்ப்பு இயக்கத்தின் பின்னர் 2013 ல் நிலறசவற்றப்பட்ட சைாக்பால் ேட்டம், 

பிரதம மந்திரி மற்றும் முதைலமச்ேர்கள் உள்பட பிரதான அலுவைர்கள் மற்றும் பபாது 
ஊழியர்களுக்கு எதிரான ஊழல் புகார்கலள ஆய்வு பேய்ய மத்திய மற்றும் சைாகாயுக்தாக்களில் 
மாநிைங்களில் சைாக்பால் அலமக்கப்படும்.  

 1997 ல் பகால்கத்தா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார். 2013 ஆம் ஆண்டில் 
உச்ேநீதிமன்றத்திற்கு உயர்த்தப்படுவதற்கு முன்னர் ஆந்திர மாநிைத்தின் தலைலம நீதிபதி ஆனார். 

2. எந்த முன்னாள் இஸ்சரா விஞ்ஞானி 2019 பத்ம பூஷன் விருலத பபற்றார்? 

[A] K. ராதாகிருஷ்ைன் 

[B] நம்பி நாராயைன் 

[C] தபான் மிஸ்ரா 

[D] நந்தினி ஹரிநாத் 

 முன்னாள் இஸ்சரா விஞ்ஞானி நம்பி நாராயைனுக்கு ஜனாதிபதி ராம் நாத் சகாவிந்தால் 2019 பத்மா 

பூஷன் விருது வழங்கப்பட்டது. 

 இது இந்திய குடியரசின் மூன்றாவது மிக உயர்ந்த குடிமகன் விருது ஆகும். இந்தியாவால் நிறுவப்பட்ட 

முதல் சபாைார் பேயற்லகக்சகாள் ஏவுதலுக்குரிய வாகனத்துக்கான (Polar Satellite Launch Vehicle 
PLSV) விகாஸ் எஞ்சின் உருவாக்கத்தில் அவர் மிகப்பபரிய பங்கு வகிக்கிறார். 

 இந்த என்ஜினானது இஸ்சரா-வின் ேந்திரயான் மற்றும் மங்கல்யான் சபான்ற மிகவும் வரைாற்று 
மிக்க சோதலனகளில் பயன்படுத்தப்பட்டது. 
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 இஸ்சரா வின் கடுலமயான திட்டங்களில் தலைவராக இருந்த நாராயைன், 1994 இன் ISRO உளவு 
ஊழலில் பபாய்யாக பதாடர்புபடுத்தப்பட்டார். ராக்பகட் மற்றும் பேயற்லகக்சகாள்களில் இருந்த 
இரகசிய சோதலன தரவுகலள உள்ளடக்கிய மாநிை இரகசியங்கலள அவர் விற்பலன பேய்ததாக 
குற்றம் ோட்டப்பட்டார். 

 அவர் டிேம்பர் 1994 இல் உளவுத்துலறயினால் லகது பேய்யப்பட்டார். உச்ே நீதிமன்றம் பின்னர் 1998 ல் 
அலனத்து குற்றச்ோட்டுகளில் இருந்து அவலர நீக்கி பின்னர் 2018 ல் அவருக்கு இழப்பீடு வழங்கியது. 

 அவர் Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) மற்றும் Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) 
சபான்ற கடுலமயான என்ஜின் தயாரிப்பு கட்டங்களில் மிகவும் முக்கிய பங்கு வகித்தார். 

3. சிை சநரங்களில் பேய்திகளில் காைப்படும் Soyuz விண்கைம் எந்த நாட்டிற்கு பதாடர்புலடயது? 

[A] ஜப்பான் 

[B] ஐக்கிய நாடுகள் 

[C] பிரான்ஸ் 

[D] ரஷ்யா 

 Soyuz விண்கைம் NASA விண்பவளி வீரர்களான நிக் சஹக் மற்றும் கிறிஸ்டினா சகாச் மற்றும் 
சராச்சகாஸ்சமாஸின் விண்பவளி வீரரான அபைக்ஸி ஓவிச்சின் ஆகிசயாருடன் கஜகஸ்தானில் 
லபக்சகானூர் காஸ்சமாட்சராமிலுள்ள ேர்வசதே விண்பவளி நிலையத்திலிருந்து (ISS) 

பவற்றிகரமாக ஏவப்பட்டிருக்கிறது.   
 உயிரியல், புவி அறிவியல், மனித ஆராய்ச்சி, உடல் அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப வளர்ச்சி 

சபான்ற துலறகளில் சுமார் 250 விஞ்ஞான ஆய்வுகலள சமற்பகாள்வதற்காக குழு உறுப்பினர்கள் 
ஆறு மாதங்களுக்கு சமல் பேைவிட்டுள்ளனர்.   

 Soyuz (SAW-yooz) ஒரு ரஷ்ய விண்கைமாகும்.  இது குழுக்கலள ISS க்கு அனுப்பி பின் அவர்களின் 
ஆய்வுக்கு பின்னர் பூமிக்குத் திருப்பி அனுப்புகிறது.  விண்கைத்தில் குழுவினர் பயணிக்கும் ஒரு 
குறிப்பிட்ட பகுதிலய காப்ஸ்யூல் என்று அலழக்கின்றனர்.  மூன்று Astronauts அல்ைது Cosmonauts 
Soyuz காப்ஸ்யூலில் பயைம் பேய்யைாம்.  

 Soyuz விண்பவளி நிலையத்திற்கான வாழ்க்லக படகு சபான்றது.  குலறந்தபட்ேம் எப்பபாழுதும் 
ஒரு Soyuz விண்கைாமாவது விண்பவளி நிலையத்தில் நிறுவப்பட்டிருக்கும்.  ஏசதனும் 
அவேரநிலை இருந்தால், குழுவினர் Soyuz –லய பயன்படுத்தி பூமிக்குத் திரும்பைாம். 
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4.  பின்வரும் எந்த ேர்வசதே அலமப்பு ேமீபத்தில் ஒற்லற பயன்பாடு பிளாஸ்டிக் மற்றும் நிலையான 
லநட்ரஜன் சமைாண்லம தீர்மானங்கலள நிலறசவற்றியது? 

[A] உைக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) 
[B] ஐக்கிய நாடுகள் ேலபயின் சுற்றுச்சூழல் ேட்டமன்றம் (UNEA) 
[C] ஐக்கிய நாடுகளின் சிறுவர் நிதியம் (UNICEF) 
[D] வர்த்தகம் மற்றும் அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய நாடுகள் மாநாடு (UNCTAD) 
 ஐக்கிய நாடுகள் ேலபயின் சுற்றுச்சூழல் ேட்டமன்றத்தின் (UNEA) 4 வது கூட்டம் லநசராபியில் மார்ச் 

11 முதல் 15 மார்ச் வலர நலடபபற்றது. இதில், UNEA ஆனது ஒற்லறப் பயன்பாடு பிளாஸ்டிக் மற்றும் 
நிலையான லநட்ரஜன் உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு ஆகிய இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட இரண்டு 
தீர்மானங்கலள நிலறசவற்ற முற்பட்டது. 

 UNEA வின் 2019 கருப்பபாருள் சுற்றுச்சூழல் ேவால்கள் மற்றும் நிலையான உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு 
சபான்றலவக்கான புதுலமயான தீர்வுகளாகும். 

 உைகின் லநட்ரஜன் பயன்பாட்லட குலறப்பதன் மூைம், ஏற்கனசவ லநட்ரஜன் பயன்பாட்டால் மனித 
ஆசராக்கியம், சுற்றுச்சூழல் அலமப்பு சேலவகள், காைநிலை மாற்றம் மற்றும் ஓசோன் அடுக்கு 
மண்டை சிலதவு சபான்றவற்றில் ஏற்பட்டுள்ள மாசுக்கலள குலறக்க பங்களிக்கிறது. 

 சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர்வாழ் உயிர் பன்முகத்தன்லமலய சேதப்படுத்தி உைகளாவிய ரீதியில் 
உற்பத்தி பேய்யப்படும் பிளாஸ்டிக் உற்பத்திகளில் சிறிய பகுதிசய மட்டுசம மறுசுழற்சி 
பேய்யப்படுகின்றன. 

5. அரசியல் கட்சிகளின் பதிவு, 1951 ஆம் ஆண்டின் பபாதுச் ேட்டத்தின் பிரதிநிதித்துவத்தின்  எந்த 

பிரிவின் விதிகளால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது? 

[A] பிரிவு 34A  
[B] பிரிவு 29A 

[C] பிரிவு 26A 

[D] பிரிவு 30A 

 அரசியல் கட்சிகளின் பதிவு, 1951 ஆம் ஆண்டின் மக்கள் ேட்டத்தின் பிரதிநிதித்துவத்தின் பிரிவு 29A 

ன் நலடமுலறகளால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. 
 இந்திய சதர்தல் ஆலையத்தின் (Election Commisssion of India ECI) ஆலையிடுகின்ற 

அதிகாரங்கலள நலடமுலறப்படுத்துவதில் உள்ள வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்பலடயில் 1951 ஆம் 
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ஆண்டின் RPA ேட்டத்தின் ECI மற்றும் பிரிவு 294 இன் பிரிவு 324 ல்  குறிப்பிட்டு உள்ள படி கட்சி 
உருவாக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் சதர்தல் ஆலையத்திடம் கட்சி பதிவுக்கான விண்ைப்படிவத்லத 
ேமர்ப்பிக்க சவண்டும். 

 தற்சபாலதய வழிகாட்டு பநறிமுலறகளின் படி, விண்ைப்பதாரர் குழு இரண்டு சதசிய நாசளடான 
பேய்தித்தாள்களிலும், இரண்டு உள்ளூர் நாசளடான பத்திரிலககளிலும் முன்பமாழியப்பட்ட 
பபயலர பவளியிடுமாறு சகட்டுக்பகாண்டது. சமலும் அத்தலகய பவளியீட்டில் இருந்து 30 
நாட்களுக்குள் கமிஷனுக்கு முன்பாக கட்சியின் முன்பமாழியப்பட்ட பதிவு இரண்டு நாட்களில் ஒசர 
பேய்தியிலன பவளியிட்டு ஏசதனும் எதிர்ப்பு இருக்கிறதா என்று பரிசோதிக்கப்படுகிறது.  

6. ேமீபத்தில் காைமான சின்மயா ராய், எந்த பிராந்திய சினிமாவின் அனுபவமிக்க நடிகர்? 

[A] ஒடியா 

[B] தமிழ் 

[C] பபங்காலி 

[D] பதலுங்கு 

 சின்மயா ராய் (79), வங்காள முதுபபரும் நடிகர், மார்ச் 18 2019 அன்று பகால்கத்தாவில் காைமானார். 

 1940 இல் பங்களாசதஷின் குமிைா மாவட்டத்தில் பிறந்தார், ராய் 60 களில் பபங்காளி 
திலரப்படங்களில் தனது நடிப்லப பதாடங்கினார் மற்றும் வங்காள பமாழியில் சிறந்த நலகச்சுலவ 
பாத்திரங்கலள நடித்து திலரப்பட தயாரிப்பாளர்களால் தவிர்க்க முடியாத நடிகராக விளங்கினார்.  

 “Basanta Bilap” மற்றும் 'Dhonni Meye” சபான்ற படங்களில் பேௌமித்ரா ோட்டர்ஜி மற்றும் ரபி சகாஷ் 
சபான்ற பபரிய நடிகர்களுடன் சேர்ந்து இவர் அலனவராலும் கவனிக்கப்பட்டார். ராய் ேத்யஜித் சர 
நடித்த குழந்லதகளின் கற்பலன கலதயான 'GoopyGyne Bagha Byne' இல் சிறிய பாத்திரத்தில் 
நடித்தார் 

 1980 களில் ஒரு பபரிய பவற்றி பபற்ற “ோர்மமூர்த்தி' என்ற படத்தில் “Tenyda” என்ற 
கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து அதற்கு அழிவற்ற நிலைலய உருவாக்கினார். 

7) பின்வரும் வங்கிகளில் எலவ ரிேர்வ் வங்கியின் D-SIB பட்டியலில் இடம் பபற்றுள்ளது? 

[A] SBI, ICICI Bank And HDFC 
[B] BoB, PNB and Axis Bank 
[C] SBI, BoB and ICICI Bank 
[D] PNB, Dena Bank and Axis Bank 
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 இந்திய ரிேர்வ் வங்கியின் (RBI) 2018 உள்நாட்டு வங்கிகளில் முக்கிய வங்கிகளின் பட்டியலில் 
Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) பதாடர, ஸ்சடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா (SBI), ICICI வங்கி 
மற்றும் HDFC வங்கி ஆகியலவ கூடுதல் மூைதன சதலவகலள பூர்த்தி பேய்யும் விதிமுலறப்படி 1 
ஏப்ரல் 2019 பேய்ய சவண்டும்.  

 மற்ற வங்கிகளுடன் ஒப்பிடுலகயில் D-SIB கள் அதிக மூைதனத்லத பராமரிக்க சவண்டும்.  இந்த 
வங்கிகள் சதால்வியலடவது மிகப்பபரியது என்பதால், இந்த வங்கிகள் ஏசதனும் சதால்வி 
அலடந்தால், இந்திய நிதி முலறயின் மீது தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும்.  

 D-SIB கட்டலமப்பானது, 2015 முதல் பதாடங்கி D-SIBs என பபயரிடப்பட்ட வங்கிகளின் பபயர்கலள 
பவளிப்படுத்த சவண்டும், சமலும் இந்த வங்கிகலள முலறயான இடங்களில் அலவகளின் Systemic 
Important Scores (SISs) பபாறுத்து லவக்க சவண்டும்.  

 எந்தபவாரு சதால்வியும் ஏற்பட்டால், நிதி சேலவகள் பாதிக்கப்படுவலத தடுக்கும் வலகயில், SIB 

கள் அதிக அளவிைான சமற்பார்லவக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன. 

8. மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (Central Pollution Control Board CPCB) தலைலமயகம் எங்கு 
அலமந்துள்ளது? 

[A] சபாபால் 

[B] சடராடூன் 

[C] சிம்ைா 

[D] புது படல்லி 

 நாடு முழுவதும் உள்ள பிரச்சிலனகலள தீர்க்க சதசிய பசுலம தீர்ப்பாயம் (National Green Tribunal 
NGT) ஒலி மாசு வலரபடம் மற்றும் மாற்று நடவடிக்லக திட்டம் ஆகியவற்லற உருவாக்க மத்திய மாசு 
கட்டுப்பாட்டு வாரியத்லத  (Central Pollution Control Board CPCB)  இயக்கியுள்ளது. 

 NGT ன்  தலைவர் நீதிபதி ஆதர்ஷ் குமார் சகாயல் தலைலமயிைான குழு ஒலி மாசு உள்ள இடங்கள் 
மற்றும் அலவ உள்ள நகரங்கலள தரம் பிரிக்கும்மாறும் மற்றும் அதற்கான மாற்று நடவடிக்லகலய  3 
மாதங்களுக்குள் திட்டமிடவும் உத்திரவிட்டுள்ளது. 

 இது மாநிை மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியங்கலளயும் முடுக்கிவிட்டு காவல்துலறயின் உதவியுடன் 
ஒலியின் அளலவ கண்காணிப்புடன் பரிகார நடவடிக்லக எடுக்கவும் உத்திரவிட்டது. 

 ஒலி மாசுபாடு விதிமுலறகள் இல்ைாவிட்டால் அது குடிமக்களின் நைன், குறிப்பாக குழந்லத மற்றும் 
மூத்த குடிமக்கள் பாதிப்பு அலடவார்கள் என்று NGT குறிப்பிட்டுள்ளது. 
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 இது தூக்கம், சுகம், படிப்பு மற்றும் பிற நடவடிக்லககலளயும் பாதிக்கிறது. கூடுதைாக, பசுலமக்குழு 
ஒலி மாசுபாட்லட கண்காணிக்கும் மக்கள் முகவரி பகாண்ட அலமப்பு ோதனங்கலள உருவாக்கி 
அதன் மூைம் ஒலி மாசுபாடு அளவுகலள அளவிட்டு வரம்புகள் மீறப்படும் சபாது அதிகாரிகலள 
எச்ேரிக்லக பேய்ய முடியும். 

 CPCB சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும் காைநிலை மாற்றம் அலமச்ேகத்தின் (MoEFC) கீழ் இயங்கும் ஒரு 
ேட்டபூர்வ அலமப்பு ஆகும். இதன் தலைலமயகம் புது படல்லியில் அலமந்துள்ளது 

9)  பின்வரும் மாநிைங்களில் எந்த மாநிைம் நீர் நாய்கள் கைக்பகடுப்லப பதாடங்கியது? 

[A] ஆந்திரப் பிரசதேம் 
[B] உத்தரப் பிரசதேம் 
[C] ராஜஸ்தான் 
[D] மத்தியப்பிரசதேம் 

 முதல் முலறயாக உத்தரப்பிரசதேத்தில் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நீர் நாய்கள் கைக்பகடுப்பு 
நடத்தப்பட்டது. இம்முயற்சியானது Pilibhit Tiger Reserve (PTR)ல் மார்ச் 2019 இறுதியில் கைக்பகடுப்பு 
முடிக்கப்படும். 

 நீர் நாய்கள் வன சுற்றுச்சூழலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நீர் நாய்களின்  ஏராளமான 
இனப்பபருக்கம் வளமான ஆறு உருவாகும் சுற்றுச்சூழலுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த பாலூட்டிகள், 

அலவகளின் மிகவும் கூச்ே சுபாவம் காரைமாக அரிதாகசவ காைப்படுகிறது என 1972 ஆம் 
ஆண்டின் வன விைங்கு பாதுகாப்பு ேட்டம் படி அட்டவலை 2 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன 

 இலவகள் மீன், பறலவ முட்லட மற்றும் தவலள சபான்ற சிறிய உயிரினங்கலள உைவாக 
உட்பகாள்கிறது. நீர் நாய்களின்  வழிடமானது நீர் நிலைகளுக்கு அருகாலமயில் அலமந்திருக்கும். 

 PTR சநபாளத்திற்கு பதற்கில் இமயமலை அடிவாரத்தில் உள்ளது. இக்கைக்பகடுப்பு ஏறத்தாழ 800 
ேதுர கிசைாமீட்டர் பரந்து அலமந்துள்ள Pilibhit பகுதிகளான ைக்கிம்பூர் சகரி மற்றும் பஹ்ராச் 
மாவட்டங்களில் நடத்தப்படும். இவ்வனப்பகுதி கணிேமான அளவு ோரதா மற்றும் காக்ரா நதிகளால் 
சுற்றி வலளக்கப்பட்டுள்ளன. சமலும் இங்கு நீர் ஆதாரம் அதிகம் உள்ளது. 

 PTR காடுகள் புலிகள், சிறுத்லதப்புலிகள், யாலனகள், மான் மற்றும் குரங்குகளின் பல்சவறு 
இனங்கள் பாம்புகள் சபான்ற ஊர்வன, ேதுப்புநிை முதலைகள் மற்றும் கரியால்கள் ஆகியலவகளின் 
வாழ்விடமாக உள்ளது. 

10. எந்த இந்திய உளவியைாளர் 2019 ஹான்ஸ் கிலியன் விருது (Hans Kilian Award) பபற உள்ளார்? 
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[A] கிரிஷ்வர் மிஸ்ரா 
[B] சுதிர் ககர் 

[C] ஆஷிஸ் நந்தி 
[D] கிசஷார் பாட்சக 

 இந்திய உளவியைாளர், காைக்பகடு தத்துவ சகாட்பாட்டின் உளவியைாளர் மற்றும் இலை நிறுவனர், 

சபராசிரியர் ஆஷிஸ் நந்தி என்பவர் சமற்கத்திய அல்ைாத உளவியல் மசனாபாவத்லத சமற்குப் 
பாரம்பரியத்லத ஏற்றுக்பகாள்வதற்கான அவரது முயற்சிகளுக்காக பகௌரவமான 2019 ஹான்ஸ் 
கிலியன் விருதுக்கு சதர்வு பேய்யப்பட்டார்.  

 பஜன்மனியில்  உள்ள சபாசும் ருஹர்- பல்கலைக்கழகத்தில் சம 9 ம் சததி பகௌரவ விருது முதல் 
ஆசிய மனிதர் இவசர. 

 மனிதகுைம் மற்றும் பதாடர்ந்து உருவாகிவரும் மனிதர்கள் உள்ளுைர்வு பற்றிய ஆய்வுகள் மற்றும் 
வரைாற்று ோதலனகள் பலடத்த ஆய்வாளர்களுக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. 

 இது பஜர்மனியில் உள்ள Kohler அறக்கட்டலள மூைம் நிறுவப்பட்டது. பின்னர் ேமூக உளவியைாளர் 
மற்றும் உளவியல் ஆய்வாளரான ஹான்ஸ் கிலியன் நிலனவாக பபயரிடப்பட்டது. இது இரண்டு 
ஆண்டுக்கு ஒருமுலற வழங்கப்படுகிறது. முதன் முதைாக 2011 ல் இவ்விருது வழங்கப்பட்டது. இதில் 
80,000 யூசராக்கள் அடங்கும். 
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