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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. நேஷனல் பாராமசூட்டிகல் ப்ரரசிங் அதாரிட்டி ( NPPA – National Pharmaceutical Pricing Authority ) 

– யின் தரைரமயிடம் எங்கு உள்ளது ? 

[A] ரைதராபாத் 

[B] புது டடல்லி 

[C] டகாச்சி 

[D] அகமதாபாத் 

 சமீபத்தில், நதசிய மருந்து விரை சீராய்வாளரான  NPPA, நகன்சர், சர்க்கரர நோய், டதாற்றுகள், 

ஆஸ்துமா, வலிப்பு, வீக்கம் மற்றும் வலி முதிலிய பை நோய்களுக்கான 36 மருந்துகளுக்கான 

சில்ைரை விரையிரன உறுதி டசய்தது. 105 பிராண்டுகளுக்கான MRP—ரய குரைப்பதன் மூைம் 

நுகர்நவார்களின் குரைந்தபட்சம் 105 நகாடி ரூபாய் நசமிக்கப்படும் என NPPA புள்ளிவிவரங்கள் 

டதரிவிக்கின்ைன. 

 DPCO –வின் அட்டவரை - 1 யின் கீழுள்ள நேஷனல் லிஸ்ட் ஆப் எஷன்சியல் டமடிசின்ஸ் ( NLEM – 

National List of Essential Medicines )- பட்டியலில்  நசர்க்கப்பட்ட மருந்துகளுக்கு NPPA சமீபத்தில் 

விரை நிர்ையம் டசய்துள்ளது. இதுவரர ஏைத்தாழ 1,000 மருந்துகள், இம்முயற்சியின் மூைம் விரை 

கட்டுபாட்டின் கீழ் டகாண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 இவ்வரமப்பு மருந்துகளின் வருடாந்திர விரைநயற்ைம் மற்றும் அட்டவரைப்படுத்தப்படாத 

மருந்துகரளயும்  கண்காணிக்கிைது. பார்மா சஹி டம் மற்றும் பார்மா ஜன் சமதன் திட்டங்களின் மூைம் 

மருந்துகளின் விரை பற்றிய  தகவல்கள் மற்றும் மக்களின் குரைகரள பதிவு டசய்தல் 

நபான்ைவற்ரையும் நிர்வகிக்கிைது. NPPA –வின் தரைரமயிடம் புது டடல்லி ஆகும். 

2. நதசிய அறிவியல் தினம் 2019 ன் கருப்டபாருள் என்ன? 

[A] மக்களுக்கான அறிவியல் மற்றும் அறிவியலுக்கான மக்கள் [Science for the People and the People 

for Science] 

[B] நதசிய கட்டரமப்புக்கான அறிவியல் [Science for Nation Building] 

[C] நிரையான எதிர்காைத்திற்கான அறிவியல் மற்றும் டதாழில்நுட்பம் [Science and Technology for a 

Sustainable Future] 

[D] சிைப்பு திைன் பரடத்நதாருக்கான அறிவியல் மற்றும் டதாழில்நுட்பம் [Science and Technology for 

Specially-Abled Persons] 
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 1928-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 28-ஆம் நததி இயற்பியைாளர் சி.வி.ராமனால் கண்டறியப்பட்ட இராமன் 

விரளவிரன நிரனவு கூறும் வரகயில் ஒவ்டவாரு ஆன்டும் பிப்ரவரி 28-ஆம் நததி நதசிய 

அறிவியல் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிைது. இக்கண்டுபிடிப்பிற்காக, சி.வி.ராமன் அவர்களுக்கு 1930 

ஆம் ஆண்டு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. இக்கண்டுபிடிப்பிரன கவுரவிக்கும் 

வரகயிலும், அறிவியைாளருக்கு அஞ்சலி டசலுத்தும் வரகயிலும் முதன் முதைாக 1987 ஆம் 

ஆண்டு பிப்ரவரி 28 ஆம் நததி நதசிய அறிவியல் ோளாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 அறிவியலின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள் குறித்த விழிப்புைர்ரவ மக்களிரடநய 

ஏற்படுத்தவநத இந்ோளின் முக்கிய நோக்கமாகும். 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான நதசிய அறிவியல் 

தினத்தின் தீம், “மக்களுக்கான அறிவியல் மற்றும் அறிவியலுக்கான மக்கள்” என்பதாகும். 

 உயர் ஆற்ைல் நிரையில் உள்ள மூைக்கூறிகளின் புநராட்டானின் டேகிழ்வற்ை சிதைநை இராமன் 

விரளவு ஆகும்.டபாருட்களின் தன்ரம பற்றி அறிந்து டகாள்வதற்காக இயற்பியைாளர்கள் மற்றும் 

நவதியியைாளர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இராமன் நிைப்பிரிரகயின் அடிப்பரடயாக இராமன் 

விரளவு உள்ளது. 

3. நேஷனல் புக் டிரஸ்ட்-ற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள புதிய தரைவர் யார்? 

[A] நகாவிந் பிரசாத் சர்மா 

[B] மிரினல் மித்ரா 

[C] ஜகதீஸ் நஜாசி 

[D] சுதாசத்வா பாசு 

 கல்வியாளரும், நூைாசிரியருமான நகாவிந் பிரசாத் சர்மா, நேஷனல் புக் டிரஸ்டின் தரைவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.1939 ஆம் ஆண்டு பிைந்த சர்மா அவர்கள் மத்திய பிரநதசத்தின் அரசினர் பி.ஜி 

கல்லூரியின் முதல்வராக பணியாற்றினார். நமலும் குவாலியர் சம்பல் டிவிஷனின் உயர் கல்வியின் 

கூடுதல் இயக்குேராக நியமிக்கப்பட்டார் மற்றும் மத்திய பிரநதச ஹிந்தி கிராந் அகாடமியின் 

இயக்குேராகவும் பணிபுரிந்துள்ளார். 

 ஆறுக்கும் நமற்பட்ட கல்வி சார்ந்த நூல்களின் ஆசிரியர், சிை ஆராய்ச்சி கட்டுரரகரள 

டவளியிட்டவர், சிை நசகரிக்கப்பட்ட கட்டுரரகளின் திருத்தியரமக்கப்பட்ட கட்டுரரகரள 

இயற்றியவர். 

 என்.பி.டி- ஆனது மனிதவள நமம்பாட்டு மத்திய அரமச்சகத்தின் உயர்கல்வி துரையின் கீழ் இயங்கும் 

தன்னிச்ரசயான நிறுவனமாகும். 
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 புத்தகம் டவளியிடல், புத்தகங்களின் வியாபார முன்நனற்ைம், வாசித்தல் பழக்கத்ரத மக்களிரடநய 

அதிகப்படுத்துதல், இந்திய  புத்தகங்கரள டவளிோடுகளில் விளம்பரப்படுத்துதல், நூைாசிரியர்கள், 

டவளியீட்டாளர்களுக்கு நதரவயான உதவிகரள டசய்தல், குழந்ரத இைக்கியங்கரள 

முன்நனற்றுதல் நபான்ைரவ என்.பி.டி –யின்  முக்கிய ேடவடிக்ரககளாகும். 

4. பக்கிங்காம் அரண்மரனயில் ரேட்ஹீட் விருதிரன டவன்ை கிரிக்டகட் வீரர் யார்? 

[A] ஆண்டிரூ ஸ்ட்ராஸ் 

[B] அைாஸ்டர் குக் 

[C] டகவின் பீட்டர்சன் 

[D] ஆண்ட்ரூ பிளின்டாப் 

 பக்கிங்காம் அரண்மரனயில் ேடந்த அதிகார பூர்வ விழாவில் இராணியினிடம் இருந்து கிரிக்டகட்டில் 

தானாற்றிய நசரவகளுக்காக முன்னாள் இங்கிைாந்து கிரிக்டகட் வீரர் அைாஸ்டர் குக்கிற்கு ரேட்வுட் 

விருதானது பிப்ரவரி 26 ஆம் நததி வழங்கப்பட்டது. 2007ஆம் ஆண்டு சர் ைான் நபாதமிற்கு பிைகு 

இவ்விருதிரன டபறும் முதல் ஆங்கிை கிரிக்டகட் வீரர் குக் ஆவார். ஒட்டுடமாத்தமாக 

கிரிக்டகட்டிற்கான நசரவகளுக்காக, பட்டம் வழங்கப்பட்ட 11 ஆவது ஆங்கிைர், குக் ஆவார். 

 குக், 2006 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவிற்கு எதிரான டடஸ்ட் டதாடரில், தனது முதல் டடஸ்ட் 

அறிமுகத்திரன நமற்டகாண்டார். இங்கிைாந்து அணியின் நகப்டனாக 59 டடஸ்ட் டதாடர்களில் 

பங்நகற்று சாதரன பரடத்துள்ளார். அவரது தரைரமயில் 24 டவற்றிகரள டபற்று 

தந்துள்ளார்.நதசிய அளவில்160 டடஸ்ட் டதாடர்களில் பங்நகற்று உள்ளார். 2018 ஆம் ஆண்டு 

டசப்டம்பர் மாதம் இந்தியாவிற்கான எதிரான 5 டதாடர்கள் டகாண்ட டடஸ்ட் டதாடருடன் டடஸ்ட் 

டதாடரில் இருந்து குக் பணிநிரைவு டபற்ைார். 

5. மத்திய மனிதவள நமம்பாட்டு அரமச்சகத்தினால் டகாண்டுவரப்பட்ட டதாழில் நிறுவனங்களில் 

டதாழிைக பயிற்சிற்கான திட்டத்தின் டபயர் என்ன? 

[A] பரம் 

[B] ஸ்நரயாஸ் 

[C] பரிக்ஷா 

[D] ஆதித்யா 
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 நியூ டடல்லியில், மனித வள நமம்பாட்டு துரை அரமச்சர் பிரகாஷ் ஜவநடகர், நதசிய டதாழிற்பயிற்சி 

முன்நனற்ை திட்டத்தின் கீழ் புது பட்டதாரிகளுக்கான டதாழிற்பயிற்சி வழங்கும், டதாழிற்பயிற்சி 

மற்றும் திைன்களில் உயர்கல்வி இரளஞர்களுக்கான திட்டம் ( SHREYAS – Scheme for Higher 

Education Youth for Apprenticeship and Skills ) அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம்,இந்திய இரளஞர்களின்  நவரைதிைன்களின் நேரடியான 

டவளித்தன்ரமரய கற்ைல் மற்றும் அதன் மூைம் உதவி டதாரகரய டபைவதன் மூைம் 

நவரைத்திைரன அதிகரித்தநை ஆகும். ஸ்நரயாஸ் ஆனது மூன்று மத்திய அரமச்சகங்களான 

மனித வள நமம்பாட்டு அரமச்சகம், திைன் வளர்ப்பு மற்றும் டதாழில் முரனவு அரமச்சகம் மற்றும் 

டதாழிைாளர் & நவரைவாய்ப்பு அரமச்சகத்தினால் ஒருங்கிரைந்து உருவாக்கப்பட்ட திட்டமாகும். 

6. டசய்திகளில் அவ்வப்நபாது காைப்படும் ‘சாநகாஸ் தீவுகள்‘ பின்வரும் எந்த இரு ோடுகளுக்கு 

இரடநயயான பிரச்சரனக்கு காரைமாக உள்ளது? 

[A] யு.நக & டமாரிஷியஸ் 

[B] அடமரிக்கா & இந்நதாநனஷியா 

[C] ஜப்பான் & சீனா 

[D] டதன்டகாரியா & வடடகாரியா 

 ைாக்கில் உள்ள சர்வநதச நீதிமன்ைம், யு.நக ஆனது 1965 ஆம் ஆண்டிற்கு பிைகு தனியாக 

பிரிக்கப்படாத சாநகாஸ் தீவுகரள (ரடயாநகா கார்சியா) டமாரிசீயஸிடம் ஒப்பரடக்க 

உத்தரவிட்டுள்ளது. டதாரைதூர இந்திய டபருங்கடலின் தீவுகூட்டங்களில் டதாடர்ச்சியான பிரிட்டிஷ் 

ஆதிக்கம் சட்டவிநராதமானது என உத்தரவிட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 25,2019 ஆம் நததி டவளியிடப்பட்ட 

அறிக்ரகயில், பிரிட்டனால் பிரிட்டிஷ் இந்தியன் ஓசன் டடரீட்டரி ( BIOT – British Indian Ocean 

Territory ) என்ைரழக்கப்படும் சாநகாஸ் தீவுகள் மீதான பிரிட்டனின் உரிரம நகாைல் பிரிட்டனின் 

அவமானகரமான சட்ட அரமப்ரப டவளிக்காட்டுவதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. 

 இத்தீவுகளின் மீதான பிரிட்டனின் அதிகாரம் சட்டபூர்வமானது அல்ை என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

பிரிட்டன் ஆக்கிரமித்துள்ள சாநகாஸ் தீவுகூட்டத்தில் 1968ல் டமாரிஷியஸ் விடுதரைக்கு பிைகான 

அடமரிக்காவின் வான்டவளி ரடயாநகா கார்சியாவில் உள்ளடங்கியுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

நமலும் 4 மில்லியன் யூநரா இத்தீவுகளுக்காக டமாரிசீயஸ்க்கு டசலுத்தி வருவதாகவும் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.அடமரிக்காவிற்கான வான்பகுதிரய குத்தரகக்கு விடுவதற்காக 

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


Current Affairs  1st March 2019 

 

Winmeen.com                                Page 5 of 7 

அப்பகுதியில் வாழ்ந்த ஏைத்தாழ 1500 பூர்வ தீவு மக்கள், அருகில் உள்ள டபரிய தீவுக்கு, என்றுநம 

திரும்பி வர அனுமதியின்றி இடம்டபயர டசய்யப்பட்டதும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

7. முகநூல் உள்ளடக்கிய இரைய குறியீடு ( 3i ) 2019- ல் இந்தியாவின் தரம் என்ன? 

[A] 54th 

[B] 47th  

[C] 68th  

[D] 36th 

 முகநூலுக்கான “டபாருளாதார அறிவு அைகு (EIU – Economic Intelligence Unit) தயாரித்த 

உள்ளடக்கிய இரைய குறியீடு (3i) 2019-ல் இந்தியாவானது 100 ோடுகளின் பட்டியலில் 47வது இடம் 

டபற்றுள்ளது. இப்பட்டியலில் ஸ்வீடன் முதலிடத்திலும், சிங்கப்பூர் மற்றும் அடமரிக்கா முரைநய 

இரண்டாவது மற்றும் மூன்ைாவது இடத்திலும் உள்ளன. 

 இக்குறியீடின் படி, விரிவான டபண்கரள இரையத்தில் உள்ளடக்கும் டகாள்ரககள், எண்முரை 

திைன் திட்டங்கள் மற்றும் அறிவியல், டதாழில்நுட்பம், டபாறியியல் மற்றும் கணிதம் ( STEM – Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) முதலிய படிப்புகரள டபண்கள் படிப்பதற்கான 

இைக்குகளின் நிரூபித்து காட்டக்கூடிய பயன்பாடுகள் உள்ளன. 

 இந்த வருட குறியீடானது உைக மக்கள் டதாரகயில் 94 சதவீதத்ரதயும், ஜி.டி.பி – யில் 96 

சதவீதத்ரதயும் குறிக்கிைது. இரைய பிரிவிரன தடுப்பதில் முடங்கிய வளர்ச்சி உள்ளரத இந்த 

ஆய்வு காட்டுகிைது. 

8. 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான META வாழ்ோள் சாதரனயாளர் விருதிரன டபற்ைவர் யார்? 

[A] மநகஷ் எல்குச்வர் 

[B] விஜயா நமக்தா 

[C] கிரிஷ் கார்னார்டு 

[D] அருண் ககாநட 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான META வாழ்ோள் சாதரனயாளர் விருதிற்கு புகழ்டபற்ை இந்திய ோடக 

எழுத்தாளர் மநகஷ் எல்குச்வர் நதர்வு டசய்யப்பட்டுள்ளார். மார்ச் 12ஆம் நததி மநகந்திரா எக்ஸைன்ஸ் 

இன் திநயட்டர் அவார்ட்ஸில் பிை டவற்றியாளர்களுடன் அவருக்கு வழங்கப்படவுள்ளது. ோடக 

துரையில் ேன்கு பாராட்டப்பட்ட பைவிதமான ோடகங்கரள அரங்நகற்றியவர் மற்றும் இந்திய, 

மராத்தி திநயட்டர் காட்சிகளில் சிைந்து விளங்கியவர் எல்குச்வர் ஆவார். 
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 சுல்தான், நைாலி, கர்நபா, யடனாைர் மற்றும் அட்மகதா நபான்ை 30க்கும் நமற்பட்ட ோடகங்கள், 

கட்டுரரகள் இவருக்கு டபருரமக்கு நசர்கின்ைன.1985 ஆம் ஆண்டு இவர் இயற்றிய ோடகமான “ 

வாடா சிநரபண்டி” ( பழங்கல் மாளிரக ) மராத்தி, ஹிந்தி மற்றும் டபங்காலி டமாழிகளில் 

நமரடநயற்ைப்பட்டதுடன் டதாரைகாட்சியிலும் ஒளிபரப்பப்பட்டது. 

9. டி20-யில் 8,000 ரன்கள் அடித்த முதல் இந்திய கிரிக்டகட் வீரர் யார்? 

[A] நராகித் சர்மா 

[B] விராட் நகாலி 

[C] சுநரஷ் டரய்னா 

[D] எம்.எஸ். நதானி 

 டி20 கிரிக்டகட்டில் 8,000 ரன்கள் அடித்த முதல் இந்திய நபட்ஸ்நமனாக சுநரஷ் டரய்னா 

சாதரனப்படுத்தியுள்ளார். பிப்ரவரி 25 ஆம் நததி டடல்லியில் ேரடடபற்ை ரசயது முஸ்தாக் அலி 

டிராபியில் புதுச்நசரிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 12 ரன்கள் அடித்தப்நபாது, இச்சாதரனரய சுநரஷ் 

டரய்னா எட்டினார். தற்நபாது டரய்னா, 284 இன்னிங்ஸ்கரள உள்ளடக்கிய 300 டி20 ஆட்டங்கள் 

மூைம் 8,001 ரன்கரள டரய்னா அடித்துள்ளார். இது தவிர நதானிக்கு பிைகு 300 டி20 ஆட்டங்கள் 

விரளயாடிய இரண்டாவது இந்திய வீரர் என்ை டபருரமரயயும் டபற்றுள்ளார். 

 டரய்னா தவிர, விராட் நகாலி (7833), நராகித் சர்மா (7795) ஆகிநயார், டி20 ஆட்டங்களில் அதிக ரன் 

அடித்த வீரர்களின் முதல் 10 நபர்களின் பட்டியலில் உள்ள மற்ை பிை இந்திய வீரர்கள் ஆவார்கள். 

ஒட்டுடமாத்தமாக, டரய்னா உைக அளவில் 6வது இடத்தில், நடவிட் வார்னர் (8111 ரன்கள் ), நசாயப் 

மாலிக் (8603), கிரான் நபாைார்டு (8839), ப்ரன்டன் டமக்கைம் (9922) மற்றும் கிறிஸ் டகய்ல் (12,298) 

ஆகிநயாரின் வரிரசயில் உள்ளார். 

10. பின்வரும் எந்த ேகரத்தில் நேஷனல் இன்ஸிடியூட் ஆப் டிரசன், சமீபத்தில் டதாடங்கப்பட்டது ? 

[A] ைக்நனா & புவநனஸ்வர் 

[B] நபாபால் & நஜார்காட் 

[C] டஜய்பூர் & சிம்ைா 

[D] ராய்ப்பூர் & ரைதராபாத் 

 வர்த்தகம் & டதாழில்துரை மற்றும் விமான நபாக்குவரத்துதுரை மத்திய அரமச்சர் சுநரஷ் பிரபு, 

மத்திய பிரநதசத்தின் நபாபால் மற்றும் அஸ்ஸாமின் நஜார்காட்டில் காடைாளி மாோட்டின் மூைம் 
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டடல்லியில் இருந்து  பிப்ரவரி 22, 2019 –ல்  நேஷனல் இன்ஸிடியூட் ஆப் டிரசரன டதாடங்கி 

ரவத்தார். இவ்விரு நிறுவனங்களும் வர்த்தகம் மற்றும் டதாழில்துரை அரமச்சகத்தின், 

டதாழில்துரை மற்றும் உள்ோட்டு வர்த்தக துரையின் கீழ் இயங்கும் தன்னிச்ரசயான 

நிறுவனங்களாகும். 

 இப்புதிய என்.ஐ.டி-கரள நிறுவியதன் மூைம் திைன் வாய்ந்த மனிதவளத்ரத 

உருவாக்குவநதாடு,ரகவிரன கரைகள்,கிராமப்புை டதாழில்நுட்பம், சிறு,ேடுத்தர மற்றும் டபரு 

நிறுவனங்கள், அவுட்ரீச் புநராகிராம்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் அரமத்தல் மூைம் நேரடியான மற்றும் 

மரைமுகமான நவரைவாய்ப்புகரள உருவாக்க முடியும். நேஷனல் டிரசன் பாலிசி 2007-ன் 

பரிந்துரரயின்படி என்.ஐ.டி அகமதாபாத்-ஐ டதாடர்ந்து டிரசன் ப்நராகிராமுகரள 

நமம்படுத்துவதற்காக இந்தியாவின் பிை இடங்களிலும் நிறுவ முடிவு டசய்யப்பட்டது. ரூ.434 நகாடி 

ரூபாயில் ஆந்திர பிரநதசம் ( அமராவதி, அஸ்ஸாம் ( நஜார்காட் ), மத்திய பிரநதசம் ( நபாபால் ) மற்றும் 

ைரியானா ( குருநசத்திரா ) ஆகிய ோன்கு புதிய என்.ஐ.டி-கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.  
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)  கீழ்கண்ட அறிஞர்களில் யாருக்கு மரபணு பள்ளத்தாக்கு விருது (Genome Valley Excellence Award) 

BIOASIA 2019 ல் வழங்கப்பட்டது? 

[A] ஜெயயஷ் ரஞ்சன் 

[B] கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்ரமணியன் 

[C] டான் கிளிவ்யேன்ட் 

[D] பீட்டர் லீ  

 2019 பிப்ரவரி 25 முதல் 27 வரர ரைதராபாத்தில் உள்ள மாதாப்புரில் சர்வயதச மாநாட்டு ரமயத்தில் 

BIOASIA வின் 16th பதிப்பு நரடஜபற்றது. இது ஜதலுங்கானா அரசின் வருடாந்திர முக்கிய 

நிகழ்வாகும். யமலும், இது ஜதாழில்நுட்பத்தில் ஏற்படும் சிக்கல்களின் விரளவு மற்றும் 

மறுபரிசீேரன ஜசய்யப்படுவதன் மீது கவனம் ஜசலுத்துகிறது.  

 50க்கும் யமற்பட்ட நாடுகளிலிருந்து 1500 க்கும் யமற்பட்ட பிரதிநிதிகள் ஆசியாவின் மிகப்ஜபரிய 

உயிரித் ஜதாழில்நுட்பம் (BIOTECHNOLOGY) மற்றும் வாழ்க்ரக அறிவியல்  (LIFE SCIENCE) 

மன்றத்தில் பங்யகற்றனர். இது “வாழ்க்ரக அறிவியல் 4.0 இரடயூறுகரள சீர்க்குரேத்தல்” “Life 

Science 4.0 – Disrupt and Disruption” என்ற தரேப்பில் ஏற்பாடு ஜசய்யப்பட்டது. இதில், மரபணு 

பள்ளத்தாக்கு விருது (Genome Valley Excellence Award) 2019, Dr. டான் W கிளிவ்யேன்ட் 

கலியபார்னியாவில் யகன்சர் மரபியலில் பணிபுரிந்ததற்காக வழங்கப்பட்டது. 

2)  எந்த மாநிே அரசு பள்ளிகளின் நிகழ் யநர தரவுகரள (Real Time Data) ஜபறுவதற்காக “Banglar 

Shiksha” Portal ஐ நிறுவியுள்ளது? 

[A] யமற்கு வங்காளம் 

[B] கர்நாடகா 

[C] திரிபுரா 

[D] நாகோந்து 

 யமற்கு வங்காள அரசாங்கம் “Banglar Shiksha” Portal ஐ அரசு பள்ளி மற்றும் அரசு உதவிப்ஜபறும் 

பள்ளிகளில் நிறுவியுள்ளது. இந்த “Banglar Shiksha” (banglarshiksha.gov.in) Portal ல் 1.5 யகாடி 

மாணவர்கள், 5 ேட்சம் ஆசிரியர்கள் மற்றும் 1 ேட்சம் பள்ளிகளின் உண்ரமயான நிகழ் யநர 

தரவுகரள (Real Time Data) யசகரிக்க இயலும்.  
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 ஒரு யசாதரன அடிப்பரடயில் இது இரண்டு மாதங்களுக்கு ஜசயல்படுத்தப்பட்டு ஏயதனும் 

குரறபாடுகள் இருப்பின் அரவ கரளயப்பட்டு 1st யம 2019 முழுரமயாக ஜசயல்முரறக்கு 

ஜகாண்டுவரப்படும். இந்த அரமப்பு வகுப்பு ஆசிரியர் மற்றும் தரேரம ஆசிரியர் ஒரு மாணவரின் 

கல்வி திறரன பற்றி அறிய உதவும். ஜபற்யறார்கள் கூட “Banglar Shiksha” Portal ஐ பதிவிறக்கம் 

ஜசய்து மாணவர்களின் தகவல்கரள அறிய முடியும். 

3)  2019 News18 எழுச்சி இந்தியா மாநாட்டின் கருப்ஜபாருள் என்ன? 

[A] அரசியலுக்கு அப்பால்: உரிரமகளுக்காக யபாராடுதல் [Beyond Politics: Fight for Right] 

[B] அரசியலுக்கு அப்பால்: யதசிய முன்னுரிரமகரள வரரயறுத்தல் [Beyond Politics: Defining 

National Priorities] 

[C] அரசியலுக்கு அப்பால்: பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக நிற்ப்பது [Beyond Politics: Stand up Against 

Terrorism] 

[D] அரசியலுக்கு அப்பால்: உங்கள் இேக்ரக வரரயறுத்தல் [Beyond Politics: Define Your Goal] 

 பிரதம மந்திரி நயரந்திர யமாடி அவர்கள் Network18 எழுச்சி இந்தியா உச்சி மாநாடு புது ஜடல்லியில் 

நரடஜபற்ற யபாது புதிய இந்தியா “New India” பற்றி உரரயற்றினார். இந்த உச்சி மாநாட்டின் 

கருப்ஜபாருள் “அரசியலுக்கு அப்பால் : யதசிய முன்னுரிரமகரள வரரயறுத்தல்” “Beyond 

Politics:Defining National Priorities” ஆகும்.  

 இந்த உச்சி மாநாடாதானது உேக அளவில் அரசியல், ஜபாருளாதாரம், விரளயாட்டு மற்றும் 

ஜபாழுதுயபாக்கு ஆகியவற்றிலிருந்து ஜசய்திகரள உருவாக்க கூடிய News18 Network 

நிறுவனத்தினுரடயது. இதில் இந்தியாவின் அரனத்து நேத்திட்டங்களுக்கும் யமோக நாட்டின் 

உயர்ந்து வரும் உேகளாவிய நிரேப்பாட்ரட கேந்துரரயடுவதாகும். இது இந்தியாவின் 

கட்டுக்கடங்காத சாத்தியமாக்கப்பட்ட காட்சி மற்றும் அதன் குறிப்பிடத்தக்க சாதரனகளின் 

ஜகாண்டாட்டம் ஆகும். 

4) இந்தியாவில் எந்த மாநிே அரசு இதய வால்வு மாற்று சிகிச்ரச முரறரய (Transcatheter Aortic 

Valve Implantation TAVI) அரசு மருத்துவமரனகளில் அறிமுகப்படுத்தியது? 

[A] ஒடிஸா 

[B] உத்திரப் பிரயதசம் 

[C] தமிழ்நாடு 

[D] யகரளா 
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 திறந்த அறுரவ சிகிச்ரச இல்ோமல் இதய வால்வு மாற்று சிகிச்ரசகள் (Transcatheter Aortic 

Valve Implantation TAVI) பற்றிய விழிப்புணர்ரவ அரசு மருத்துவமரனகளில் இந்தியாவியேயய 

முதன் முதோக தமிழ்நாடு மாநிேம் அறிமுகப்படுத்தியது. நவம்பர் 2018 ஓமந்துரர் எஸ்யடட்டில் உள்ள 

தமிழ்நாடு அரசு பேத்துரற சிறப்பு மருத்துவமரனயில் (Multi Super Speciality Hospital) 

ஜதாடங்கப்பட்டது. 

 TAVI உதவியுடன் இரண்டு நபர்கள் இேவசமாக சிகிச்ரசப்ஜபற நரடமுரறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

வழக்கமாக இதய துடிப்பு சிகிச்ரசக்கு குடல் வழி வால்வுக்கு பதிோக திறந்த அறுரவ சிகிச்ரச 

ஜசய்யப்படுகிறது. ஆனால், முதிய வயதுரடய அரனத்து யநாயாளிகளும் திறந்த அறுரவ 

சிகிச்ரசக்கு உட்படுத்தப்படுவதில்ரே.  

 TAVI ஜசயல்முரற மூேம் இடுப்பு பகுதியிலிருந்து ஒரு யவதியியல் முரறப்படி வால்வு 

மாற்றப்படுகிறது. இது தனியார் மருத்துவமரனகளில் 20 முதல் 25 ேட்சம் வரர ஜசேவிடப்படுகிறது. 

ஆனால் தற்யபாது அரசு மருத்துவமரனகளில் இேவசமாக இச்சிகிச்ரச வழங்கப்படுகிறது. 

5) சமீபத்தில் ஜசய்திகளில் பிரபேமாக உள்ள ஜதற்கு கடற்கரர ரயில்யவயின் (Southern Coast Railway 

SCoR) தரேரமயிடம் கீழ்க்கண்டவற்றில் எங்கு அரமந்துள்ளது? 

[A] ரைதராபாத் 

[B] விசாகப்பட்டினம் 

[C] அமராவதி 

[D] ஜகாச்சி 

 ரயில்யவ துரற அரமச்சர் பியூஸ் யகாயல் ஒரு புதிய ரயில்யவ மண்டேத்ரத உருவாக்கி, அதற்கு 

ஜதற்கு கடற்கரர ரயில்யவ மண்டேம் (Southern Coast Railway SCoR)  என்று ஜபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

நாட்டின் 18 வது புதிய ரயில்யவ மண்டேமான இது ஆந்திர மாநிேத்திலுள்ள விசாகப்பட்டினத்ரத 

தரேரமயிடமாக ஜகாண்டுள்ளது. 

 தற்யபாது மத்திய ஜதற்கு ரயில்யவயின் கீழ் உள்ள குண்டக்கல், குண்டூர் மற்றும் விெயவாடா 

பகுதிகள் இந்த புதிய ரயில்யவ மண்டேத்தின் கீழ் ஜகாண்டு வரப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த புதிய ரயில்யவ மண்டேத்தின் கட்டுமான ஜசேவு சுமார் 205 யகாடிக்கும் யமோகும். இந்த 

ரயில்யவ துரறயின் ஜசயல்பாடுகள் தற்யபாது 17 மண்டேங்களாக பிரிக்கப்பட்டு யமலும் இரவ சிறு 

மண்டேங்களாக பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்ஜவான்றிருக்கும் தனியய தரேரமயிடங்கள் 

அரமக்கப்பட்டுள்ளது. தற்யபாது ஜமாத்தமாக 73 மண்டேங்கள் உள்ளன. 
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6) எந்த மாநிே அரசாங்கம் “JALAMRUTHA” என்ற ஜபரிய நீர் பாதுகாப்புத் திட்டம் (Water Conservation 

Scheme) நிறுவியுள்ளது? 

[A] அருணாசேப்பிரயதசம் 

[B] அஸ்ஸாம் 

[C] கர்நாடகா 

[D] மியசாரம் 

 கர்நாடகம் நீர் வழிப்பாதுகாப்பு மற்றும் மறுசீரரமப்பு உட்பட வறட்சி-காப்பு நடவடிக்ரககளில் கவனம் 

ஜசலுத்துகின்ற “JALAMRUTHA” என்ற தரேப்பில் ஒரு ஜபரிய நீர் பாதுகாப்புத் திட்டத்ரத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ராெஸ்தான் மாநிேத்திற்கு அடுத்தபடியாக வறட்சி-பாதிப்புக்குள்ளான 

நிேப்பகுதிரய கர்நாடகம் ஜகாண்டிருக்கிறது. 

 “JALAMRUTHA” நீர் பட்ஜெட், நீர் அறுவரட மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிற்கான அறிவியல் 

அணுகுமுரறகரள – தரவு, ஜசயற்ரகக்யகாள் படம், நிேப்பரப்பு மற்றும் புவியியல் தரவு 

ஆகியவற்ரற பயன்படுத்தி விநியயாகிக்கும். 

 அரசாங்கத்தின் முக்கிய வரித் துரறகள், பஞ்சாயத்து, அரசு சாரா நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் 

துரற நிறுவனங்கள் ஆகியரவ இரணந்து ஒரு சமூக இயக்கமாக இது ஜசயல்படுத்தப்படும். இந்த 

திட்டத்தின் கீழ் நீர் பாசன திட்டம், நீர் பற்றிய கல்வி அறிவு, நீர் பசனங்களின் புத்துயிர், புதிய நீர் 

பாசனங்கரள உருவாக்குதல், நீர் பாசனம் மற்றும் காடு வளர்ப்பு நடவடிக்ரககள் ஆகியவற்ரற 

உள்ளடக்கியது.  

 இத்திட்டமானது நான்கு அடுக்கு நிறுவன கட்டரமப்புடன் உருவாக்கப்பட்டு கிராமங்கள், தாலுக்கா, 

மாவட்டம் மற்றும் மாநிே அளவில் உள்ள குழுக்களின் மூேமாக நரடமுரறப்படுத்தப்படுகிறது. 

7) 2019 ஐ “நீர் ஆண்டு” (Year of Water) என்று எந்த மாநிே அரசு அறிவித்தது? 

[A] கர்நாடகா 

[B] ராெஸ்தான் 

[C] ைரியானா 

[D] மகாராஷ்டிரா 

 ஜபங்களுருவில், கர்நாடகா அரசு 2019 ஐ “நீர் ஆண்டு” “JALAVARSHA” என அறிவித்துள்ளது. இது, நீர் 

பற்றாக்குரற, அரதக் காப்பாற்ற யவண்டியதன் அவசியத்ரத வலியுறுத்துகிறது. இந்த அறிவிப்பு 

அரனத்து அரசுத் துரறகளுக்கும் ஜபாருந்தும். 
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 இதன் முன்முயற்சியானது நீர் பற்றிய கல்வியறிவு, நீர் பாதுகாப்பில் கவனம் ஜசலுத்துதல், ஸ்மார்ட் 

நீர் பயன்பாட்டிற்கான ஊக்குவிப்பு மற்றும் பசுரம புரட்சி ஊக்குவிப்பு ஆகியவற்ரற 

அரனவருக்கும் பரப்புதோகும். அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 14 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான 

நீர்த்யதக்கங்கள் புத்துயிர் ஜபறும் வரகயில், ரூ 500 யகாடியும் கூடுதல் நிதியாக ரூ 1000 யகாடியும் 

ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த இயக்கத்தின் கீழ் நீர் பாதுகாப்பு, பராமரிப்பு மற்றும் மறுசீரரமப்பு ஜதாடர்பான பல்யவறு 

நடவடிக்ரககள் மற்றும் பிரச்சாரங்கள் அரசுத் துரறகள், கல்வி நிறுவனங்கள்  மற்றும் அரசு சாரா 

நிறுவனங்களால் யமற்ஜகாள்ளப்படும். 

8) கீழ்க்கண்ட எந்த நகரங்களில் ஊனமுற்றவர்களுக்கான விரளயாட்டுரமயம் அரமக்கப்பட உள்ளது? 

[A] பிகாஜனர் 

[B] யடராடூன் 

[C] பூயன 

[D] குவாலியர் 

 மத்திய பிரயதசத்திலுள்ள குவாலியரில் ஊனமுற்றவர்களுக்கான விரளயாட்டு ரமயத்ரத 

அரமப்பதற்கான திட்டத்ரத மத்திய அரமச்சரரவ ஒப்புதல் அளித்து உள்ளது. இத்திட்டமானது 5 

வருட காே அளவில் ரூ 170.99 யகாடி மதிப்பீட்டில் இந்த ரமயம் கட்டப்படும். மற்றும் 1860 ஆம் 

ஆண்டின் சங்கங்களின் பதிவு சட்டத்தின் கீழ் இது பதிவு ஜசய்யப்படும். 

 இம்ரமயத்ரத ஆளும் குழுவில் அதிகபட்சம் 12 உறுப்பினர்கள் இடம்ஜபறுவர். இக்குழுவில் பாரா 

விரளயாட்டுகளின் நிபுணர்கள் தவிர யதசிய அளவில் விரளயாட்டு கூட்டரமப்பு நிபுணர்களும் 

உள்ளனர். 

 2016 ஆண்டு சட்டத்தின் கீழ் 30 ஆம் பிரிவு படி விரளயாட்டுகளில் உடல் குரறபாடுகள் 

உள்ளவர்களின் திறரமயான பங்யகற்ரப உறுதிப்படுத்தவும் அதற்கான வசதிகரள உள்ளடக்கிய 

கட்டரமப்புகரள உருவாக்குவதற்கும் அரசாங்கம் நடவடிக்ரக எடுக்க யவண்டும். 

 வரவிருக்கும் இம்ரமயமானது 2014-15 வரவு ஜசேவு திட்டத்தில் முன்ஜமாழியப்பட்டது. தற்யபாது 

உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்கு (DIVYANGJAN) சிறப்பு விரளயாட்டு பயிற்சி வசதிகள் இல்ரே. எனயவ 

இந்த ஜவற்றிடத்ரத நிரப்ப யதரவயான விரளயாட்டு உள் கட்டரமப்பு அரமப்பதன் மூேம் உடல் 

குரறபாடு உள்ள நபர்கள் இந்த ரமயத்தில் கடுரமயான மற்றும் சிறப்பு பயிற்சி ஜபற முடியும் என 

பரிந்துரரக்கப்பட்டுள்ளது. 
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9) ஏழாவது பிராந்திய விரிவாக்க ஜபாருளாதார கூட்டுறவு அரமச்சரரவ கூட்டம் (RCEP Inter Sessional 

Ministerial Meeting) எந்த நாட்டில் நரடஜபற்றது? 

[A] இந்தியா 

[B] சிங்கப்பூர் 

[C] கம்யபாடியா 

[D] இந்யதாயனசியா 

 ஏழாவது பிராந்திய விரிவாக்க ஜபாருளாதார கூட்டுறவு அரமச்சரரவ கூட்டம்(RCEP Inter Sessional 

Ministerial Meeting) 2 மார்ச் 2019 SIEM REAP கம்யபாடியாவில் நரடப்ஜபற்றது. 

 16 உறுப்பினர்கள் ஜகாண்ட இவ்வரமப்பின் முக்கிய குறிக்யகாள் சரக்குகள், யசரவகள், முதலீடுகள், 

ஜபாருளாதார ஜதாழில்நுட்ப ஒத்துரழப்பு, யபாட்டி மற்றும் அறிவுசார் ஜசாத்துரிரம ஆகியவற்ரற 

யமம்படுத்துவதாகும். இந்தியாவிலிருந்து வர்த்தக மற்றும் ஜதாழில்துரற மற்றும் சிவில் விமான 

யபாக்குவரத்து அரமச்சர் திரு.சுயரஷ் பிரபு இக்கூட்டத்தில் கேந்து ஜகாண்டார். 

 இம்மாநாடு 16 நாடுகளுக்கு இரடயயயான இேவச வர்த்தக ஒப்பந்தம் ஜசய்து ஜகாள்ள 

முன்ஜமாழிந்தது. அரவ, ASEAN 10 நாடுகளான (புருயன, கம்யபாடியா, இந்யதாயனசியா, மயேசியா, 

மியான்மர், பிலிப்ரபன்ஸ், சிங்கப்பூர், தாய்ோந்து, வியட்நாம் மற்றும் ேயயா) மற்றும் ஏற்கனயவ 

உள்ள FTA கூட்டுறவு நாடுகள் ஆஸ்தியரலியா, சீனா, இந்தியா, ெப்பான், ஜகாரியா மற்றும் 

நியுசிோந்து ஆகியரவகளிரடயய வலியுறுத்தப்பட்டது. 

10) Mainamati Maitree Exercise 2019 சமீபத்தில் இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்குமிரடயய 

நரடஜபற்றது? 

[A] மியான்மர்  

[B] பங்களாயதஷ் 

[C] ஸ்ரீேங்கா 

[D] சீனா 

 திரிபுராவில் எல்ரே பாதுகாப்புப் பரட (BSF) மற்றும் பங்களாயதஷ் எல்ரே காவல் பரட (BGB) 

ஆகிய இரு எல்ரே காவல் பரடகளுக்கு இரடயில் “நம்பகமான கட்டுமான நடவடிக்ரககளின்” 

ஒரு பகுதியாக மியாமடி ரமத்திரி பயிற்சி (Mainamati Maitree Exercise)  நரடஜபற்றது. 

 பங்களாயதஷில் உள்ள ஜகாமிளா நகரிலிருந்து 8KM  ஜதாரேவில் யமற்கு திரசயில் அரமந்துள்ள 

ஜமயின்மதி மரேயின் ஜபயரால் இவ்வுடற்பயிற்சி ஜபயர் ஜபற்றது. இப்பகுதியில் ஒரு பழரமயான 
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ஜபௌத்த ஜதால்ஜபாருள் தளம் அரமந்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் முக்கிய யநாக்கம் கடத்தல் மற்றும் 

குற்றத்திற்கு எதிரான நடவடிக்ரக ஜதாடர்பான ஜசயல்கரள திட்டமிட்டு நடத்துவயதாடு 

மட்டுமில்ோமல் எல்ரேயில் சிறந்த ஒருங்கிரணந்த ஜசயற்திறன் மற்றும் எல்ரே நிர்வாகத்ரத 

அரடவதாகும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. உச்ச நீதிமன்றம் சமீபத்தில் ஆரவல்லி மலை கட்டுமானம் பணிக்கு எந்த அரசாங்கத்திற்கு 

அனுமதிக்கும் சட்டத்லத ககாடுத்தது? 

[A] Gujarat 

[B] Rajasthan 

[C] Haryana  

[D] Punjab 

 2019 மார்ச் 1 ம் தததி, ஹரியானா அரசாங்கத்லத சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக ஆரவல்லி மலைகளில் 

கட்டுமானத்லத அனுமதிக்கும் ஒரு சட்டத்திற்கு திருத்தங்கலைச் கசய்வதற்காக உச்ச நீதிமன்றம் 

ககாடுத்தது. 

 நீதிபதிகள் அருண் மிஸ்ரா மற்றும் தீபக் குப்தா ஆகிதயாரின் ஒரு கபஞ்ச், அந்தக் காடுகலை 

அழிப்பதாகவும், அலத அனுமதிக்க முடியாது என்றும் கூறியது.  

 சட்டத்தின் மீது எந்த நடவடிக்லகயும் எடுக்கக்கூடாது என்று மாநிை அரலச கபஞ்ச் தகட்டுக் 

ககாண்டது. இது கதாடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரலவ மீறி ஹரியானா அரசு நடவடிக்லக 

எடுத்துள்ைது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 27 ஆம் தததி மாநிை சட்டசலப, நூற்றாண்டு பழலமயான பஞ்சாப் 

நிைச்சீர்திருத்த சட்டம், 1900 (PLPA) சட்டத்திற்கான திருத்தத்லத நிலறதவற்றியது. இது ரியல் 

எஸ்தடட் கடவைப்பர்களுக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிைம் மற்றும் ஆராவலி மற்றும் சிவாலிக் 

எல்லைகளில் சுரங்கங்கலை திறந்தது. 

 இந்த முடிவு, ஏற்கனதவ சூழலியல் ரீதியாக பைவீனமான முலறயில் சுலமலயத் தாங்காது, ஆனால் 

ததசிய மூைதனப் பிராந்தியத்திற்கு ஒரு கபரிய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல் அச்சுறுத்தலை 

ஏற்படுத்தும். 

2. காட்மாண்டுவில் நலடகபற்ற தநபாைத்தின் இராணுவத் தைபதி (COAS) ஓபன் மராத்தான் மற்றும் ரன் 

பார் பண்(Run for Fun) 10 கி.மீ ஓட்ட பந்தயத்லத கவன்ற இந்திய வீரர் யார்? 

[A] Shashank Shekhar 

[B] Anand Shetty 

[C] Dharambir Singh 

[D] RD Murgan 

 காத்மாண்டுவில் நலடகபற்ற தநபாைத்தின் இராணுவத் தைபதி (COAS) ஓபன் மராத்தான் மற்றும் ரன் 

பார் பண்(Run for Fun) 10 கிதைா மீட்டர் ஓட்ட பந்தயத்தில் இந்திய வீரர் சாஷாங் தசகர் கவற்றி 
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கபற்றுள்ைார்.மத்திய கதாழில்துலற பாதுகாப்பு பலடயின் தசகர் (சிஐஎஸ்எஃப்) காத்மாண்டுவில் 

இந்தியாவின் தூதரகத்தில் தபாட்டியிட்டு முதல் இடத்லதப் கபற்றார். 

 சிஐஎஸ்எஃப் லிருந்து ஆர்.டி. முருகன் மூன்றாவது இடம் கபற்றுள்ைார். 10 KM தரஸ் பிரிவில் கமாத்தம் 

9 CISF பணியாைர்கள் பங்தகற்றனர்.  

 மீதமுள்ை ஏழு நபர் கவற்றிகரமாக முடிந்தததாடு, சாதலனயாைர் சான்றிதலழயும் கபற்றார். ஓபன் 

மராத்தான் மற்றும் run for fun தநபாை இராணுவத்தால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்ட ஒரு வருடாந்த 

நிகழ்வாகும். 

3. $75 பில்லியன் இருதரப்பு இடமாற்ற உடன்படிக்லக (பி.எஸ்.ஏ) எந்த நாட்டின் மத்திய வங்கியுடன் RBI 

லககயழுத்திட்டுள்ைது? 

[A] South Korea 

[B] Japan  

[C] Israel 

[D] Indonesia 

 அந்நியச் கசைாவணி மற்றும் மூைதனச் சந்லதகளில் அதிக உறுதிப்பாட்லடக் ககாண்டுவருவதற்கு 

75 பில்லியன் டாைர்கலை இந்தியாவின் ரிசர்வ் வங்கியும் ஜப்பானின் வங்கியும் ஒரு இருதரப்பு 

இடமாற்ற ஒப்பந்தத்தில் லககயழுத்திட்டுள்ைன. 

 ஒப்பந்தம் இரு நாடுகளும் தங்கள் உள்ளூர் நாணயங்கலை (அதாவது, ஜப்பானிய கயன் அல்ைது 

இந்திய ரூபாய்) அகமரிக்க டாைருக்கு எதிராக 75 பில்லியலண மாற்றியலமக்க உதவுகிறது. 

 அக்தடாபர் 29, 2018 இல் பிரதமர் நதரந்திர தமாடியின் தடாக்கிதயா பயணத்தின் தபாது இந்தியா 

மற்றும் ஜப்பான் இலடதய பிஎஸ்ஏ தபச்சுவார்த்லத நடந்தது. 

 இதன் மூைம், இந்தியாவின் உள்நாட்டு நாணயத்திற்கான ஏற்றுக்ககாள்ைப்பட்ட கதாலக 75 

பில்லியன் ரூபாய்கலை அணுக முடியும், அதற்கான சரியான சமநிலை கசலுத்தும் நிலை அல்ைது 

குறுகிய காை திரவத்தன்லமலய பராமரிக்க தவண்டும். 

4. சர்வததச கிரிக்ககட்டில் 500 சிக்சர்கலை அடித்த முதல் வீரர் யார்? 

[A] Virat Kohli 

[B] Jos Buttler 

[C] Chris Gayle 

[D] Eoin Morgan 

 தமற்கிந்தியத் தீவுகளின் கதாடக்க ஆட்டக்காரரான கிறிஸ் ககய்ல் சர்வததச கிரிக்ககட்டில் 500 

சிக்சர்கலை அடித்த முதல் வீரர் ஆவர். 
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 பிப்ரவரி 27 ம் தததி கவஸ்ட் இண்டீஸ், கிதரனாடாவில் உள்ை ததசிய கிரிக்ககட் ஸ்தடடியத்தில் 

இங்கிைாந்துக்கு எதிராக நடக்கும் 5- ஒரு நாள் ஆட்டத்தில் அவர் இந்த சாதலனலயப் கபற்றார். 

 இவருக்கு அடுத்தபடியாக அதிக சிக்ஸர் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் பாகிஸ்தான் கிரிக்ககட் வீரர் 

ஷாஹித் அப்ரிடி உள்ைார். 

 2019 கிரிக்ககட் உைகக் தகாப்லப கிரிக்ககட் தபாட்டிக்கு பிறகு ஓய்வு கபறும் ககய்ல் இதுவலர 

சர்வததச கிரிக்ககட்டில் 506 சிக்ஸர்கள் (கடஸ்ட் தபாட்டிகளில் 98, ஒருநாள் சர்வததசப் தபாட்டிகளில் 

305 மற்றும் டி 20 தபாட்டிகளில் 103 ரன்கள்) அடித்து உள்ைார்.  

 கவஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் சர்வததச ஒருநாள் தபாட்டிகளில் 10,000 ரன்கலை கடந்த 2 வது வீரர் 

ஆவர். இதற்கு முன்பு பிலரயன் ைாரா (10,405 ரன்கள்) அடித்துள்ைார். 

5. 2019 ஜீதரா பாகுபாடு நாள் (Zero Discrimination Day) இன் கருப்கபாருள் என்ன? 

[A] Live Up  

[B] Speak loud for justice  

[C] Act to change laws that Discriminate 

[D] A society free of discrimination 

 ஜீதரா பாகுபாடு தினம் (ZDD) ஒவ்கவாரு ஆண்டும் மார்ச் மாதம் 1 ஆம் தததி, ஐக்கிய நாடுகள் 

சலபயில் அலனத்து நாடுகளிலும் சட்டம் மற்றும் நலடமுலறயில் சமத்துவத்லத தமம்படுத்துவதற்கு 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 எச்.ஐ.வி. நிலை, வயது, பாலினம், பாலின அலடயாைம், இனம், கமாழி, புவியியல் இடம் அல்ைது 

புைம்கபயர்ந்த நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் யாரும் தவறுபடுத்தப்படக் கூடாது என்று 

மக்களுக்கு கதரிவிக்க தவண்டிய நாள். 

 2019 ஆம் ஆண்டின் பிரச்சாரம் "பாரபட்சமான சட்டங்கலை மாற்றுவதற்கான சட்டம்"(Act to change 

laws that Discriminate) மக்கள் தங்கள் நாட்டில் பாகுபாடு காண்பிக்கும் சட்டங்களுக்கு எதிராக 

கசயல்பட தவண்டும். 

6. ஜவுளித் துலற அலமச்சகத்தின் எந்த திட்டத்தின் கீழ் நிட்தவர் துலறலய (knitwear sector) 

தமம்படுத்துவதற்கான ஒரு திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது? 

[A] PowerJet India 

[B] PowerMax India 

[C] PowerTex India 

[D] PowerMat India 
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 பிப்ரவரி 28 ம் தததி கடல்லியில் மத்திய அலமச்சரான ஸ்மிரிதி ஜுபின் ஈரானி புதுடில்லியில் 

PowerTex India திட்டத்தின் கீழ் நாட்டில் நாசி மற்றும் நட்தவர் துலற வைர்ச்சிக்கு விரிவான 

திட்டங்கலை அறிமுகப்படுத்தினார். நிட்தவர் திட்டத்திற்கான கமாத்த கசைவு ரூ. 47.72 தகாடி 

ரூபாய்க்கு மார்ச் 31, 2020 வலர கசயல்படும். 

 உள்நாட்டில் மற்றும் ஏற்றுமதி சந்லதகளில் பணியாற்றும், பின்னல் மற்றும் நிட்தவர் 

அைகுகளுக்கான தவலைத்திட்டம் 8 கூறுகலை ககாண்டுள்ைது, அங்கு கதாழிற்சாலைகளுக்கு குழு 

தவலைத் திட்டத்தின் கீழ் இயந்திரங்கலை நிறுவ உதவுதல், நூல் வாங்க, சூரிய சக்திக்குச் 

கசல்லுங்கள், கபாதுவான வசதிகலைக் ககாண்டிருத்தல் மற்றும் கபாது தனியார் கூட்டாண்லம 

முலறயில் புதிய தசலவ லமயங்கலை உருவாக்குதல். 

7. பின்வரும் வங்கிகளில் BCG-IBA அறிக்லகயின் படி, சீர்திருத்தங்கள் கசயற்பட்டியலை 

நலடமுலறப்படுத்துவதில் கபாதுத்துலற வங்கிகளில் முதன்லமயானது எது? 

[A] OBC 

[B] SBI 

[C] PNB  

[D] BoB 

 CG-IBA அறிக்லக 'கபாதுத் துலற வங்கிகளுக்கான சீர்திருத்தங்கள்' என்ற தலைப்பில் ஒவ்கவாரு 

கபாதுத் துலற வங்கியின் (PSB) கசயல்திறன், 140 கருப்கபாருள்களின் அடிப்பலடயில், ஆறு 

கருப்கபாருள்கள், வாடிக்லகயாைர் அக்கலற, credit off-take மற்றும் டிஜிட்டல் ஆகியவற்லற 

உள்ைடக்கியது. 

 பஞ்சாப் தநஷனல் வங்கி (பிஎன்.பி) 100 புள்ளிகளில் 78.4 மதிப்கபண்களுடன் முதலிடத்தில் 

உள்ைது. பிஎஸ்பி (77.8), எஸ்.பி.ஐ. (74.6), ஓரியண்டல் பாங்க் வர்த்தகம் (69), கனரா வங்கி (67.5), 

சிண்டிதகட் வங்கி (67.1) ஆகியலவ அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ைன. 

 PNB வாடிக்லகயாைர் அக்கலறயுடனும், கபாறுப்புணர்வுடனும்  வங்கி, credit off-take மற்றும் 

நிதி தசர்க்கும் அைவுருவிலும் வலுவான கசயல்திறலனக் காட்டியுள்ைது. 

8. சிை தநரங்களில் கசய்திகள் காணப்படுகின்ற லிக்தனாதசல்லுதைாலசக் பதயாமாஸ் எதனால் 

ஆனது?  

[A] Cellulose 

[B] Hemicellulose 

[C] Lignin 

[D] All of the above 
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 Lignocellulosic biomass (அல்ைது LC biomass) கார்தபாலஹட்தரட் பாலிமர்ஸ் (கசல்லுதைாஸ், 

கஹமிசீலூதைாஸ்) மற்றும் ஒரு நறுமண பாலிமர் (லிக்லனன்) ஆகியவற்லறக் ககாண்டிருக்கும் 

தாவர உயிரினத்லத குறிக்கிறது. 

 உயிரி எரிகபாருட்களின் உற்பத்திக்காக பூமியில் மிக அதிக அைவில் கிலடக்கும் மூைப்கபாருள் இது, 

முக்கியமாக உயிர்-எத்தனால் ஆகும். 

 லிக்தனாககல்லுதைாஸிக் பதயாமாஸ் மற்றும் பிற புதுப்பிக்கக்கூடிய மூைப்கபாருட்கலைப் 

பயன்படுத்தி ஒருங்கிலணந்த பதயாகமதானல் திட்டங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்குவதற்காக 

"பிரதான் மந்திரி ஜி.ஐ.-வான் (கஜய்தவ இன்ஹன்-வாட்டரன் அன்குல் ஃபஸல் அகஷஷ்ச் நிவாரன்) 

தயாஜனா" சமீபத்தில் கசய்தி ஒன்றில் மத்திய அலமச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

9. கவளிநாட்டு ரூபாய் சந்லதகளில் ஆர்.பி.ஐ. (RBI) பணியகத்தின் தலைவர் யார்? 

[A] Usha Thorat 

[B] N S Vishwanathan 

[C] Mahesh Kumar Jain 

[D] Viral Acharya 

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) சமீபத்தில் அதன் முன்னாள் துலண கவர்னர் உஷா ததாரத் 

தலைலமயிைான 8 உறுப்பினர்கலைக் ககாண்ட பணிக்குழு அலமக்கப்பட்டுள்ைது. கவளிநாட்டு 

ரூபாய் சந்லதகள் கதாடர்பான பிரச்சிலனகலை ஆராயவும், உள்நாட்டு நாணயத்தின் கவளி 

மதிப்புக்கான உறுதிப்பாட்லட உறுதி கசய்ய ககாள்லக நடவடிக்லககலை பரிந்துலரத்துள்ைது. 

 கடனுதவி ரூபாய் சந்லத வைர்ச்சிக்கு பின்னால் உள்ை காரணங்கலை மதிப்பீடு கசய்து, உள்நாட்டு 

சந்லதகளில் ரூபாய் மாற்று பரிமாற்ற விகிதத்தில், சந்லதகளின் விலைவுகலை ஆய்வு கசய்யும். 

10. விஞ்ஞானத் திட்டங்களுக்கு நிதியளிப்பதற்கு மத்திய மனிதவை தமம்பாட்டு அலமச்சகத்தின் திட்டம் 

எது? 

[A] SITAR 

[B] STARE 

[C] STARK 

[D] STARS 

 ததசிய விஞ்ஞான தினத்தின் (NSD-2019) நிகழ்வில், 500 மனித வை தமம்பாட்டு (HRD) மந்திரி 

பிரகாஷ் ஜவதடகர், 500 அறிவியல் திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்க 250 தகாடி ரூபாய் திட்டம் ஒன்லற 

கதாடங்கினார். 
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 இந்தத் திட்டங்களின் ததர்வு, தபாட்டிகளின் அடிப்பலடயில் கசய்யப்படும். இந்த திட்டம் கபங்களூரில் 

உள்ை இந்திய அறிவியல் கழகம் (ஐ.ஐ.எஸ்.சி) மூைம் ஒருங்கிலணக்கப்படும். 

 ஆர்வமுள்ை தவட்பாைர்கள் தபாட்டியில் பங்தகற்க விண்ணப்பங்கலை சமர்ப்பிக்க தவண்டும். 

 விண்ணப்பங்கள் ஏப்ரல் முதல் வாரத்தில் கவளியிடப்படும். STARS என்ற சிறு விைக்கம் 

"கமாழிகபயர்ப்பு மற்றும் தமம்பாட்டு ஆராய்ச்சிக்கான திட்டம்" (“Scheme for Translational and 

Advanced Research”) என்பதாகும். 

 இது தவிர ததசிய மனிதவை தமம்பாட்டு அலமச்சகம் மற்றும் கதாழிைாைர் மற்றும் தவலைவாய்ப்பு 

அலமச்சகத்துடன் இலணந்து மனிதவை தமம்பாட்டு அலமச்சகம் கூட்டுறவு மற்றும் கதாழில்நுட்ப 

கல்விக்கான உயர்நிலை கல்விக்கான இலைஞர்களுக்கு SHREYAS திட்டம் ஒன்லற 

அறிமுகப்படுத்தியது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. இந்திய-வங்காள கூட்டு இராணுவ பயிற்சி 'சாம்ப்ரிடி -2019' கீழ்கண்ட  இடங்களில் எங்கக 

த ாடங்கப்பட்டது? 

[A] Tangail 

[B] Hooghly 

[C] Barguna 

[D] Sylhet  

 இந்தியா மற்றும் பங்களாக ஷ் இடடகய கூட்டு இராணுவ பயிற்சி 'Sampriti-2019' 8 வது பதிப்பு 

சமீபத்தில் வங்காளம்,  ங்காலில் உள்ள கபாங்ககாகபாந்து கண்கடான்தமண்ட் என்ற இடத்தில் 

த ாடங்கியது. 

 இரு நாடுகளின் படடகள் இடடகய பரஸ்பர ஒத்துடைப்பு, தபான்க ாமி மற்றும் காமகரடர் 

ஆகியவற்டற அதிகரிப்பக  14 நாள் பயிற்சிக்கான கநாக்கமாகும். இந்  பயிற்சி  ற்கபாது இந்தியா-

பங்களாக ஷ் பாதுகாப்பு ஒத்துடைப்பின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. 

2. அதிகாரப்பூர்வமாக எருசகேமில்  னது தூ ரகத்ட  மூடியது எந்  நாடு? 

[A] Russia 

[B] United States 

[C] Japan 

[D] China 

 அதமரிக்கா எருசகேமில்  னது துடை தூ ரகத்ட  அதிகாரப்பூர்வமாக மூடிவிட்டது; 

பாேஸ்தீனியர்களுக்கு இஸ்கரலின் தூ ரகத்தில் மடித்துக் தகாண்ட ன் மூேம் அ ன் பிர ான 

இராஜ ந்திரப் பணியின் நிடேடய குடறத்துவிட்டது. பே சகாப் ங்களாக, தூ ரகம் 

பாேஸ்தீனியர்களுக்கு ஒரு உண்டமயான தூ ரகமாக தசயல்பட்டது. 

 இப்கபாது அந் த் தூதுவர் ஒரு பாேஸ்தீனிய விவகார அடமப்பினால் தூ ரகத்தின் கட்டடளப்படி 

டகயாளப்படுவார். 

 இஸ்கரலுக்கு ஆ ரவளித்து, பாேஸ்தீனியர்கடள அந்நியப்படுத்திய டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் 

பிரிவிடனடய முடிவுக்கு தகாண்டுவருவக  சமீபத்திய நிடேப்பாடு ஆகும், அவர்கள் சமா ான 

முன்தனடுப்புகளில் ஒரு நடுநிடே நடுவராக அதமரிக்க நிர்வாகத்தின் பங்டக இைந்துவிட்ட ாக 

கூறுகின்றனர். 

3. பல்ககரியாவின் டான் தகாகோவ்-நிககால் தபட்கராவ் கபாட்டியில் 65 கிகோ பிரிவில்  ங்கம் தவன்ற 

இந்திய வீரர் யார்? 
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[A] Yogeshwar Dutt 

[B] Sandeep Tomar 

[C] Bajrang Punia 

[D] Pawan Kumar 

 பல்ககரியாவின் ரூஸில் உள்ள டான் தகாகோவ்-நிககால் தபட்கராவ் கபாட்டியில் 65 கிகோ பிரிவு 

ஃப்ரீஸ்டடலில் இந்திய மல்யுத்  வீரர் பஜ்ரங் புனியா  ங்கம் தவன்றார். அவர் அதமரிக்க வீரர் 

கஜார்டன் ஆலிகவடர 12-3 என்ற கைக்கில் இறுதியாட்டத்தில் தவன்றார் மற்றும் அந்   

 கபாட்டியில் அதிகபட்ச  ரவரிடசப் புள்ளிகடளப் தபற்றார். 

 பாரிஸ் 2017 உேக சாம்பியன்ஷிப்பிலிருந்து புண்யா வாங்கிய 10 வது ப க்கம் ஆகும். முன்ன ாக, 

பூஜா  ந் ா தபண்கள் 59 கிகோ பிரிவில்  ங்கம் தவன்றார், அக  கவடளயில் சடரடா கமார் ஒரு 

தவள்ளி தவன்றார். சாக்ஷி மாலிக் 65 கிகோ தபண்கள் ஃப்ரீஸ்டடலில் தவள்ளி தவன்றார்.  

4. "டிடசனிங் தடஸ்டினி: தி  ார்த்ஃபுல்ஸ் கவ" புத் கத்தின் எழுத் ாளர் யார்? 

[A] Kamlesh Patel 

[B] Bikram Choudhury 

[C] Rajashree Choudhury 

[D] Arunava Sinha  

 "டிடசட்டிங் தடஸ்டினி: தி  ார்த்ஃபுல்தனஸ் கவ" என்ற புத் கத்ட ,  ாஜிக் என பிரபேமாக 

அறியப்படும் ஆன்மீக ஆசிரியரான கமகேஷ் பகடல் எழுதியுள்ளார். அவர் விதிடயப் பற்றிய முக்கிய 

விவகாரங்கடளக் குறிப்பிட்டு, அவருடடய புதிய புத் கத்தில் எவ்வாறு வாழ்க்டகடய 

உருவாக்குகிறார் என்பட யும் அவர் குறிப்பிட்டார்.  

 வாழ்க்டகமுடற மற்றும் வடிவடமப்பு விதிமுடறகடளத் திருத்தி, பிற்பாடு வாழ்வில் உள்ள விதிடய, 

இ யபூர்வமான நடடமுடறகடள எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது குறித்  நடடமுடற 

ஞானத்ட  வைங்குகிறது. 

 பரிைாம வளர்ச்சி, பிறப்பு மற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றின் கபாது மக்களுக்கு என்ன நடக்கிறது 

என்பட  விளக்குகிறார், வாழ்க்டகயில் ஒரு திருப்பம் ஏற்படும்கபாது அந்  முக்கிய  ருைங்களில் 

எவ்வாறு தசயல்பட கவண்டும் என்பட  விளக்குகிறார். 

5. சிே கநரங்களில் தசய்தித் ாளில் காணும் கேஸ்னிக்ககாவ் துப்பாக்கி எந்  நாட்டிற்கு 

த ாடர்புடடயது? 

[A] United States 

[B] Israel 

[C] France 
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[D] Russia 

 மார்ச் 3 ம் க தி பிர மர் நகரந்திர கமாடி உத் ர பிரக சத்தில் உள்ள அகமதிக்கு அருகக ககார்வாவில் 

புதிய 7.62 × 39 மிமீ களிபர் கோஷ்நிககாவ் ஏ.கக -203 டரபிள்  யாரிக்கும் ஒரு இந்திய-ரஷ்ய கூட்டு 

நிறுவனத்ட  (கஜ.வி.வி) திறந்துடவத் ார். 

 இந்திய-ரஷ்ய டரஃபிள்ஸ் பிடரகவட் லிமிதடட் என்பது இந்தியாவின் ஆர்டன்ஸ் 

த ாழிற்சாடேக்கும் ரஷ்ய நிறுவனத்திற்கும் இடடகய ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். இது தகார்வா 

ஆர்ட்டனன்ஸ் த ாழிற்சாடேகளில் கேசினிககாவ் துப்பாக்கிகளின் இறுதித் த ாடடர உருவாக்கும்.  

 ஏ.கக.-47 துப்பாக்கியின் சமீபத்திய வடகப்பாடு AK 203 ஆகும். அதிகாரிகளின்படி,  ற்கபாதுள்ள 

இராணுவம், ஏர் ஃகபார்ஸ் மற்றும் கடற்படடகளிடம் இருக்கும் இந்தியாவில்  யாரிக்கப்பட்ட INSAS 

 ாக்கு ல் துப்பாக்கிகள் பதிோக ஏ.கக. 203 துப்பாக்கிகள் பயன்படுத் ப்படும் என்று அதிகாரிகள் 

கூறுகின்றனர். 

6. தசனகல் நாட்டில் புதி ாக க ர்ந்த டுக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி யார்? 

[A] Madicke Niang 

[B] Macky Sall 

[C] Idrissa Seck 

[D] Ousmane Sonko 

 2019 பிப்ரவரி தசதனகாலிஸ் ஜனாதிபதித் க ர் லில் மு ல் சுற்றில்  58% வாக்குகள் 

தபரும்பான்டமயுடன் தசனிகல் ஜனாதிபதியாக இரண்டாம் முடறயாக கமக்கி சால் மீண்டும் 

க ர்ந்த டுக்கப்பட்டார். 

 தசனகல்  டேவர் இரண்டு சுற்று முடறடமடயப் பயன்படுத்தி க ர்ந்த டுக்கப்படுவார், 

க ர்ந்த டுக்கப்பட்ட கவட்பாளர் மு ல் சுற்றில் 50% க்கும் கமற்பட்ட வாக்குகடளப் தபற கவண்டும்.  

7. இந்திய அரசு சமீபத்தில் எந்  காே இடடதவளியிடன கட்டுமான த ாழில்நுட்ப ஆண்டாக 

அறிவித் து? 

[A] 2020-2021 

[B] 2021-2022 

[C] 2022-2023 

[D] 2019-2020 

 பிர மர் நகரந்திர கமாடி சமீபத்தில் நியூ தடல்லியில் குகளாபல்  வுஸிங் தடக்னாேஜி சவால் 

குறித்து கட்டுமான த ாழில்நுட்ப இந்தியா 2019 மாநாட்டில் உடரயாற்றினார். 

 கட்டுமானத் துடறயில் நவீன த ாழில் நுட்பத்ட  அதிகரிக்க முயற்சிக்கும் முயற்சியில், பிர மர் 

கமாடி 2019-2020 ஆண்டுகடள கட்டுமான த ாழில்நுட்ப ஆண்டாக அறிவித் ார். 
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 2-நாள் மாநாட்டின் கநாக்கம், இந்திய சூைலில் பயன்படுத் க்கூடிய புதுடமயான மற்றும் உேகளாவிய 

நிறுவப்பட்ட த ாழில்நுட்பங்கடளக் கண்டறிவது ஆகும். இந்நிகழ்வில், தடவேப்பர்கள், 

கல்வியாளர்கள், த ாழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மு லிகயார் பங்ககற்றனர். 

8. பின் ங்கிய வகுப்புகளுக்கான க சிய ஆடையத்தின் புதிய  டேவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

[A] Gegong Apang  

[B] Suresh Mehta  

[C] Bhagwan Lal Sahni 

[D] Bhagat Singh Koshyari  

 பீகாரின் முசாபர்பூரில் இருந்து பா.ஜ.க  டேவரான பகவான் ோல் சாஹ்னி புதி ாக நியமிக்கப்பட்ட 

க சிய கமிஷனின் புதிய  டேவராக நியமிக்கப்பட்டார்.  

 பி.சி. வகுப்புச் சட்டம் 1993 ஐ நீக்கிவிட்டு, 2018 ஆம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத் ால் NCBC 

அரசியேடமப்பு அந் ஸ்து வைங்கப்பட்டது. 

9. ஐசிசி கிரிக்தகட் கமிட்டியின் புதிய  டேவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய கிரிக்தகட் வீரர் யார்? 

[A] Rahul Dravid 

[B] Anil Kumble 

[C] Saurav Ganguly 

[D] VVS Laxman 

 சர்வக ச கிரிக்தகட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி) கிரிக்தகட் வாரியத்தின்  டேவராக மூன்றாவது முடறயாக 

அனில் கும்ப்கள நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

 ICC கிரிக்தகட் குழுவின்  டேவராக 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வடர இருப்பார். 2012 ஆம் ஆண்டில் 

மு ல் முடறயாக அவர் குழு  டேவராக நியமிக்கப்பட்டார். 

 2016 ஆம் ஆண்டு இரண்டாவது முடறயாக 2018 இறுதி வடர ப வியில் அமர்த் ப்பட்டர். 

10. எந்  மாநிே கபரழிவு கமோண்டம அதிகாரம் 2018 ஆம் ஆண்டின் புகழ்தபற்ற SKOCH விருதுடன் 

தகௌரவப்படுத் ப்பட்டுள்ளது? 

[A] Andhra Pradesh 

[B] West Bengal 

[C] Tamil Nadu 

[D] Odisha 

 பிப்ரவரி 25, 2019 அன்று புது தில்லி 56 வது ஸ்தகாட்ஷ் உச்சி மாநாட்டில் கபரழிவு கமோண்டம 

துடறயில் அ ன் குறிப்பிடத் க்க சா டனகளுக்காக ஒடிசா மாநிே கபரழிவு கமோண்டம 
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அதிகாரசடபக்கு (OSDMA) 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான தகௌரவமான SKOCH விருதுடன் 

தகௌரவிக்கப்பட்டது.  

 ஸ்ககாச் விருது நிதி, ஆளுடம, வங்கி, கபரழிவு கமோண்டம, த ாழில்நுட்பம், தபாருளா ாரம் 

மற்றும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி ஆகியவற்றின் சிறந்  முயற்சிகடள உள்ளடக்கியது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. பிரதான் மந்திரி ஸ்ராம் ய ாகி மந்தன் ய ாஜனா 'எந்த மாநிலத்தில் பிரதமர் ததாடங்கினார்? 

[A] Andhra Pradesh 

[B] Gujarat 

[C] Odisha 

[D] Maharashtra 

 மார்ச் 5 ம் யததி பிரதமர் நயரந்திர யமாடி குஜராத்தில் காந்திநகரில் உள்ள பிரதான் மந்திரி ஸ்ராம் ய ாகி 

மந்தன் (PM-SYM) ய ாஜனாவை ைாஸ்ராலில் ததாடங்கினார். 

 அமல் தெய் ப்படாத ததாழிலாளர்கள் மற்றும் ததாழிலாளர்களுக்கு யதசி  ஓய்வூதி த் திட்டம் 2019 

இவடக்கால பட்தஜட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இது 60 ை திற்குப் பின்னர் ஒழுங்கவமக்கப்பட்ட துவையின் ஊழி ர்களுக்கு 3000 ரூபா மாதாந்த 

ஓய்வூதி த்வத ைழங்கும்.  

2. ெமீபத்தில் தெய்திகளில் காணப்பட்ட NCMC, AFC மற்றும் SWEEKAR, பின் ைருைனைற்றுள் எதனுடன் 

ததாடர்புவட து? 

[A] Insurance  

[B] Health care  

[C] Mobility  

[D] Pension 

 மார்ச் 4, பிரதமர் நயரந்திர யமாடி, குஜராத்தில் அகமதாபாத்தில் ஒரு யதசி  தபாது தமாபிலிட்டி கார்ட் 

(NCMC) ஒன்வை அறிமுகப்படுத்தினார். 

 இது நாடு முழுைதும் ஒரு நாடு ஒரு அட்வட மாதிரியில் தெ ல்படும். 

 NCMC இந்தி ாவின் முதல் உள்நாட்டு ரீதியிலான ைளர்ச்சி வடந்த கட்டண இடமாகும், இது நாட்டின் 

பிை இடங்களிலும் தபாது யபாக்குைரத்தில் பணம் தெலுத்துைதற்கு ப ன்படுத்தப்படலாம், இதில் 

தமட்யரா, பஸ் மற்றும் புைநகர் இரயில்யைக்கள், டால் மற்றும் ைாகன நிறுத்தம் ஆகி ைற்றிற்கும், 

அவணத்து கிதரடிட் அல்லது தடபிட் கார்டு யபான்ை சில்லவர ைணிகத்திற்கும் ப ன்படுத்தலாம். 

 இது மட்டுமல்லாமல், பிரதமர் யமாடி 'SWEEKAR' என்று அவழக்கப்படும் ஆட்யடாயமட்டிக் ஃயபர்-

யெகரிப்பு அவமப்பு (AFC) மற்றும் 'ஸ்ைக்கட்' என்று அவழக்கப்படும் ஒரு ைாெல் மற்றும் கார்டு ரீடர் 

அவமப்பு ஆகி ைற்வைத் ததாடங்கினார். 

3. BOLD-QIT திட்டம், இந்தி ாவின் பின்ைரும் எல்வலகளில் எங்கு துைங்கி து? 

[A] China 
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[B] Nepal 

[C] Pakistan 

[D] Bangladesh  

 மார்ச் 5 ம் யததி, அஸ்ஸாம் துல்பிரி மாைட்டத்தில் இந்தி -பங்களாயதஷ் எல்வலயில் BOLD-QIT 

(பார்டர் எதலக்ட்ரானிக் வடனமினட் QRT இவடமறிப்புத் ததாழில்நுட்பம்) திட்டத்வத மத்தி  

உள்துவை அவமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங் திைந்து வைத்தார்.  

 இந்த ஒருங்கிவணந்த ஒருங்கிவணந்த எல்வல யமலாண்வம அவமப்பின் (CIBMS) ஒரு 

பகுதி ாகும், இது இஸ்யரல் உட்பட பல நாடுகளும் முவை ான எல்வல நிர்ைாகத்வத 

உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.  

 எனயை, BOLD-QIT திட்டத்வத தெ ல்படுத்த அவனத்து ைவக ான குறுக்கு எல்வலக் 

குற்ைங்கவளயும் கட்டுப்படுத்துைதற்கு எல்வல பாதுகாப்புப் பவடக்கு உதவுைது மட்டுமல்லாமல், 

கடிகார மனித கண்காணிப்பின் சுற்றுைட்டாரத்தில் துருப்புகளுக்கு ஓய்வு அளிக்கவும் உதவுகிைது. 

4. ெமீபத்தில் எந்த மாநில அரொங்கம் தைல்லப்பாகு-ஐ தவட தெய்  உத்தரவிட்டது? 

[A] Karnataka 

[B] Assam  

[C] Manipur 

[D] Tripura 

 அொம் முதலவமச்ெர் ெர்பானந்தா யொயனாைால் ெமீபத்தில், மாநிலத்தில் தைல்லப்பாகு மீது தவட 

விதித்துள்ளார்.  

 சுலாய் த ாரிப்பதில் தைல்லப்பாகு முக்கி  தபாருளாகும். இது யபாவதய ற்றுபவை ாகும். இவத 

அொம் யதயிவல யதாட்டங்களில் பரைலாக குடிக்கின்ைனர். இதனால் யகாலாஹட் மற்றும் யஜார்கட் 

மாைட்டங்களில் 158 யபர் உயிரிழந்துள்ளனர். 

5. முதன்முதலாக பகைான் மகாவீர் அஹிம்ொ புரஸ்கார் விருது தபற்ைைர்  ார்? [Bhagwan Mahavir 

Ahimsa Puraskar] 

[A] Narendra Patni 

[B] Abhinandan Varthaman 

[C] Mangal Prabhat Lodha 

[D] Bhavarlal Hiralal Jain 

 அகில பாரதீ  திம்பாம்பார் தஜயின் மஹாெமதி ால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதலாைது பகைான் மகாவீர் 

அஹிம்ஸா புர்காெர் இந்தி  விமானப்பவடத் தளபதி அபினந்தன் ைர்த்தமானுக்கு  ைழங்கப்பட்டது.  
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 இந்த விருதுக்கு ரூ. 2.51 லட்ெம் தராக்கப் பரிவெ ைழங்கியுள்ளது. இது ஒரு நிவனவுச்சின்னம் மற்றும் 

யமற்யகாள் ஆகும். 2019 ஏப்ரல் 17 அன்று மார்த்தாரி தஜ ந்தி முன்னிட்டு  ைர்தானுக்கு ைழங்கப்படும்.  

 இந்தி ா-பாகிஸ்தான் யமாதல் ததாடர்வகயில், பாகிஸ்தான் விமானம் F 16 வ  சுட்டு வீழ்த்தி  பிைகு, 

இைரது மிராஜ் 21 விமானம் தெ ல் இழந்தது, அதில் இருந்த ைர்த்தமாவன பாகிஸ்தான் இராணுைம் 

வகது தெய்து சிவையில் 3 நாட்கள் அவடத்தது. இைர் மூன்று நாட்களுக்கு பிைகு மார்ச் 1 ஆம் யததி 

விடுதவல தெய் ப்பட்டார். 

6. பள்ளிக் குழந்வதகளுக்கு 'யுைா விஜ னி காரி க்கிரம்' ததாடங்கப்பட்ட இந்தி  நிறுைனம் எது? 

[A] ISRO 

[B] CSIR 

[C] DRDO 

[D] BARC 

 இந்தி  விண்தைளி ஆராய்ச்சிக் கழகம் (ஐ.எஸ்.ஓ.ஓ.) 9 ைது ைகுப்பில் படிக்கும்படி பள்ளி 

மாணைர்களுக்கு "யுைா விஜ னி  காரி க்கிரம் (அல்லது இளம் அறிவி லாளர் திட்டம்)" 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 விண்தைளி விஞ்ஞானிகள் ஸ்யபஸ் ததாழில்நுட்ப விண்தைளி அறிவி ல் மற்றும் விண்தைளி 

ப ன்பாடுகள் பற்றி  அடிப்பவட அறிவை, விண்தைளி நடைடிக்வககள் பற்றி  ஆர்ைத்வத 

குழந்வதகளுக்கு தூண்டும்.  

 இந்த குழந்வதகளுக்கு யகாவட விடுமுவையின் யபாது, இரண்டு ைாரங்கள் கழித்து, ISRO "Catch 

them young" பயிற்சி திட்டத்வத நடத்துகிைது. இந்த முன்மு ற்சியின்யபாது, சிபிஎஸ்இ, ICSE. மற்றும் 

மாநில பாடத்திட்டங்கவள உள்ளடக்கி  ஒவ்தைாரு மாநில மற்றும் யூனி ன் பிரயதெத்திலிருந்து 

மூன்று மாணைர்கள் யதர்வு தெய் ப்படுைார்கள்.  

 இந்த யதர்வு கல்வி தெ ல்திைன் மற்றும் ொராத தெ ல்பாடுகவள அடிப்பவட ாகக் தகாண்டது. 

கிராமப்புைப் பகுதியிலுள்ள மாணைர்களுக்கு யதர்வு அளவுயகால்களில் சிைப்புத் திைன் 

ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

7. 2019 ஏவுகவண சிஸ்டம்ஸ் விருது தபற்ை இந்தி  அறிவி ல் அறிஞர்  ார்? 

[A] G Satheesh Reddy  

[B] Kailasavadivoo Sivan 

[C] Punit Goenka 

[D] S Somanath  
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 இந்தி  விண்தைளி அறிவி ல் விஞ்ஞானி மற்றும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி அவமப்பின் 

தவலைரான டாக்டர் ஜி. ெதீஷ் தரட்டி அதமரிக்க ஏயரானாடிக்ஸ் மற்றும் அஸ்ட்யரானாட்டிக்ஸ் (ஏஐஏஏ) 

நிறுைனம் மூலம் ஏவுகவண அவமப்புகள் 2019 விருது ைழங்கப்பட்டது.  

 இந்தி  ஏவுகவணத் திட்டத்தில் தனது தவலவமப் பாத்திரத்வத அங்கீகரிக்கும் ெத்ய ஷ் விருவத 

தைன்ை முதல் இந்தி ர் ஆைார். யரடி ன் ஏவுகவண சிஸ்டம்ஸ் முன்னாள் முதன்வம 

தபாறியி லாளரான யராண்தடல் யஜ. வில்ென் உடன் அைர் பங்வகப் பகிர்ந்து தகாள்ைார்.பாதுகாப்பு 

அவமச்ெருக்கு அறிவி ல் ஆயலாெகராக இருந்த டாக்டர் தரட்டி, இந்தி ாவில் யமம்பட்ட ஏவுகவண 

ததாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் ஸ்மார்ட் ைழிகாட்டல் ஆயுத ததாழில்நுட்பங்கவள ைடிைவமக்கிைார்.  

 திட்ட இ க்குனராக, அைர் இந்தி ாவின் முதல் 1,000 கியலா ைகுப்பு ைழிகாட்டுதல் குண்டு 

ைடிைவமப்பு மற்றும் யமம்பாட்டுக்கு ைழிைகுத்தது, இது துல்லி மான யைவலநிறுத்த திைன்கவள 

யமம்படுத்தியுள்ளது. 

 AIAA என்பது உலகின் மிகப் தபரி  மற்றும் புகழ்தபற்ை விண்தைளி ததாழில்நுட்ப ெமுதா மாகும். 

8. 2022 ஆசி  விவள ாட்டுகளில் பின்ைரும் எந்த விவள ாட்டு யெர்க்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] Cricket 

[B] Paragliding 

[C] Pencak Silat 

[D] Roller sports 

 ஆசி ா ஒலிம்பிக் கவுன்சில் (OCA) தபாது ெவப, ஆசி  விவள ாட்டுகள் 2022 பதிப்பு விவள ாட்டுத் 

திட்டத்தில் கிரிக்தகட்வட யெர்க்க முடிவு தெய்துள்ளது,  

 இது சீனாவில் ஹாங்காயைாவில் நவடதபை உள்ளது.  சீனாவில் 2022 ஆசி  விவள ாட்டுப் 

யபாட்டிகளில் 20 ஓைர் ைடிவில் கிரிக்தகட் யபாட்டி ததாடரும் ைாய்ப்பு உள்ளது. 

9. உலக ைனவிலங்கு தினத்தின் (WWD-2019) கருப்தபாருள் என்ன? 

[A] Listen to the young voices 

[B] Life Below Water: For people and planet 

[C] Big cats: predators under threat 

[D] The future of wildlife is in our hands 

 உலக ைனவிலங்கு தினம் (WWD) ஒவ்தைாரு ைருடமும் மார்ச் 3 ம் யததி பல அழகான மற்றும் பல்யைறு 

ைவக ான காட்டுத் விலங்கு மற்றும் தாைரங்கவள தகாண்டாடுைதற்காகவும்,  

 மக்களுக்கு பாதுகாப்பு ைழங்கும் பலன்களின் விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பதற்காகவும் 

அனுெரிக்கப்படுகிைது. 2019 கருப்தபாருள் "Life Below Water: For people and planet" நிவல ான 

ைளர்ச்சிக்கு கடல், கடல் மற்றும் கடல் ைளங்கவள காப்பாற்ை மற்றும் பராமரிக்கும் யநாக்கம் ஆகும். 
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10. யதயிவல ைாரி த்தின் தவலவம கம் எங்யக உள்ளது?  

[A] Dispur  

[B] Agartala 

[C] Guwahati 

[D] Kolkata 

 இந்தி  யதயிவல ைாரி ம் இந்தி ாவின் அரசு நிறுைனமாகும். இது இந்தி ாவின் யதயிவல 

ஏற்றுமதி, பயிர்ச் தெய்வக, பதப்படுத்துதல் மற்றும் உள்நாட்டு ைர்த்தகம் ஆகி ைற்வை 

யமம்படுத்துைதற்காக நிறுைப்பட்டது.  

 1953 ஆம் ஆண்டு தகால்கத்தாவை தவலவம கமாக தகாண்டு யதயிவல ெட்டத்தின் மூலம் இது 

நிறுைப்பட்டது. யதயிவல ைாரி ம் இந்தி ாவின் சில யதயிவல வி ாபாரிகள் 

ஏற்றுமதி ாளர்களுக்கு ொன்றிதழ் எண்கவள ைழங்குைது ைாரி த்தின் தபாறுப்பாகும்.  

 அண்வமயில், மத்தி  ைர்த்தக அவமச்ெகம் பி.யக. தபஸ்புைாவை யதயிவல ைாரி த்தின் 

தவலைராக மூன்று ஆண்டுகளாக பதவி அமர்த்தி து.  

 அொமில் உள்ள தபாகயஹாலா யதயிவல நிறுைனத்தின் உரிவம ாளரான தபஸ்புைா, அதன் முதல் 

ஐ.ஏ.எஸ் அல்லாத அதிகாரி ாக யதயிவல ைாரி த்தின் தவலைராக நி மிக்கப்பட்டார்.  

 பவழ  மின்னணு ஏலமிடுதல் முவைவ  சீரவமப்பதில் அைர் ஒரு கருவி ாக இருந்தார். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)  கீழ்கண்டவைகளில் எந்த மாநில அரசு “Notun Disha“ என்ற புதிய பயிற்சி முவறவய 

ஆசிரியர்களுக்கு கற்பிக்க நிறுவியது? 

[A] நாகலாந்து 

[B] திரிபுரா 

[C] அருணாச்சல பிரததசம் 

[D] மிதசாரம் 

 திரிபுரா மாநில அரசு “Notun Disha“ (புதிய பாவத) என்ற ஒரு மாத திட்டத்வத பள்ளி 

ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க நிறுைப்பட்டது. இதன் மூலம், முதல் கட்டமாக மாணை, 

மாணவியர்களின் ைளர்ச்சிவய வைவ்தைறு துவறகளில் மதிப்பீடு வசய்ய அந்த மாநிலத்தின் 800 

அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு  மடிக்கணினி ைழங்கப்பட்டது. 

 பயிற்சிக்கு 800 ஆசிரியர்கள் ததர்வு வசய்யப்பட்டு, ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ட அரசு சாரா நிறுைனங்கள், 

சமுதாயங்கள் அல்லது கல்வி நிறுைனங்கள் அைர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க தைண்டும். பிப்ரைரி 

2019 மாநில அரசானது மாணாக்கரின் கல்வி நிவலவய அறிய மூன்றாம் மற்றும் எட்டாம் ைகுப்பு 

மாணைர்களிவடதய ஒரு கணக்வகடுப்பு  நடத்தியது. 

 அந்த கணக்வகடுப்பானது 60% சதவீத ஐந்தாம் ைகுப்பு மாணைர்கள் (சராசரியாக 51,599) வபங்காலி 

வமாழி பாடப்புத்தகத்வத இரண்டாம் ைகுப்பிலிருந்தத படிக்க இயலா ைண்ணம் உள்ளனர் என்பது 

கண்டறியப்பட்டது. இது மட்டும் இல்லாது, 46% மாணைர்களுக்கு கழித்தல் வதரியவில்வல என்பதும்,  

81% மாணைர்களுக்கு ைகுத்தல்  வதரியவில்வல என்பதும் கண்டறியப்பட்டது. எனதை, “Notun 

Disha“ ன் முக்கிய குறிக்தகாள் மூன்றாம் ைகுப்பு முதல் எட்டாம் ைகுப்பு ைவர உள்ள எல்லா 

மாணைர்கவளயும் எல்லா பாடங்களிலும் திறவம மற்றும் தகுதி ைாய்ந்தைர்களாக மாற்றுைதத.  

2)  கீழ்கண்ட எந்த மாநிலத்தில் வைலாகண்டி மாைட்டம் அவமந்துள்ளது? 

[A] ஹிமாச்சல பிரததசம் 

[B] ஜார்கண்ட் 

[C] அஸ்ஸாம் 

[D] ஒடிஸா 

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


Current Affairs  7th March 2019 

 

Winmeen.com                                Page 2 of 8 

 அரசின் நிதி வகாள்வக (Niti Aayog) படி சமீபத்தில் வடல்டா தரைரிவச அறிக்வக வைளியிடப்பட்டது. 

அதில் சண்டிகர் மாநிலத்திலுள்ள வகாந்ததகான் மாைட்டத்திற்கு  பிறகு அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் 

உள்ள வைலாகண்டி மாைட்டம் இந்தியாவின் மற்ற 112 பின்தங்கியுள்ள மாைட்டங்களில் முதல் 

இடத்வத வபற்றுள்ளது. 

 வைலாகண்டி மாைட்டம் மாவபரும் முயற்சிக்கு பிறகு நைம்பர் – டிசம்பர் 2018  மற்றும் ஜனைரி 2019 

ல் சிறந்த வசயலாற்றி 52 ஆைது இடத்திலிருந்து முதல் இடத்திற்கு ைந்துள்ளது. வைலாகண்டி 

பின்தங்கிய மாைட்டங்களில் தரைரிவசப்படி  முதல் இடத்வத வபற்றுள்ளதால் ரூ. 10 தகாடி நிதி 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

3)  கீழ்கண்டவைகளில் எந்த நகரம் சுத்தமான நகரம் என்று 2019 ஆம் ஆண்டு தூய்வம ஆய்வு 

அறிக்வகயில் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] இந்தூர் 

[B] வமசூர் 

[C] ராய்பூர் 

[D] அகமதாபாத் 

 மத்திய அரசாங்கத்தின் தூய்வம மதிப்பீடு திட்டத்தின் மூன்றாைது “தூய்வம ஆய்வு அறிக்வக” 2019 

ல் இந்தூர் தூய்வமயான நகரம் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இரண்டாைது மற்றும் மூன்றாைது இடங்கள் முவறதய சண்டிகர் மாநிலத்திலுள்ள அம்பிகாபூர் மற்றும் 

கர்நாடகாவில் உள்ள வமசூர் வசன்றது. 2019 ஆண்டின் தூய்வம ஆய்வு அறிக்வகயானது 

வடல்லியில் நவடவபற்ற விழாவில் ஜனாதிபதி ராம் நாத் தகாவிந்த் அைர்களால் வைளியிடப்பட்டது. 

 சிறந்த தரைரிவச வபற்ற நகரங்கள் ததசத்தந்வத மகாத்மா காந்தி அைர்களின் 

திருவுருைச்சிவலவய பரிசாக வபற்றனர். ஒவ்வைாரு ஆண்டும் இந்தியாவில் உள்ள வபரு மற்றும் 

சிறு நகரங்கள் அைற்றின் தூய்வம மற்றும் சுகாதார வசயல்களுக்காக “தூய்வம நகரம்” என்று 

சிறப்பிக்கப்படுகிறது. இச்வசயலானது இந்தியாவில் 2014 ல் நிறுவிய  தூய்வம இந்தியா திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியாகும். 

 மத்தியப் பிரததசத்தில் இந்தூர், தபாபால் மற்றும் உஜ்வஜயின் ஆகிய மூன்று நகரங்கள் உயரிய 

விருதுகவள வைன்றுள்ளன. தமலும் இது தபாபால் நகரத்திற்கு கிவடத்த மூன்றாைது வதாடர் 

வைற்றியாகும். தபாபால் 2019 ஆய்வுப்படி சிறந்த தூய்வம தவல நகரமாக ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
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உஜ்வஜயின் தூய்வமயான நடுத்தர நகரம் என்று 3 லட்சம் முதல் 1 மில்லியன் ைவககளில் 

ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மத்திய அரசாங்கத்தின் ஆய்வின் தபாது புது வடல்லி நகராட்சி “தூய்வம சிறு நகரம்” என்றும், 

உத்திரகாண்டின் கவுசார் “சிறந்த கங்வக நகரம்” என்றும் ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது. தூய்வமயான 

வபரிய நகரத்திற்கான விருது அைமதாபாத் வபற்றுள்ளது, தைகமாக ைளரும் வபரிய நகராக, 

ராய்ப்பூர் ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

4)  சமீபத்தில் வசய்திகளில் பிரபலமாக உள்ள BERESHEET விண்கலம் எந்த நாட்டினுவடயது? 

[A] அவமரிக்கா (United States) 

[B] சீனா 

[C] ஜப்பான் 

[D] இஸ்தரல் 

 முதல் SELFIE எடுத்து பூமிக்கு திருப்பி அனுப்பும் BERESHEET விண்கலத்வத இஸ்தரல் சந்திரனுக்கு 

அனுப்பியது. அந்த SELFIE புவகப்படத்தில் இவ்விண்கலத்தின் ஒரு பகுதியும் பின்புறத்தில் பூமியின் 

படமும் உள்ளைாறு அவமந்துள்ளது. இதன் கட்டுப்பாட்டு வமயம் இஸ்தரலின், தயகுட் (YEHUD) 

நகரில் சுமார் 37600 KM வதாவலவில் இருந்து வசயல்படும். 

 தமலும், 22 FEB 2019 இஸ்தரல் விண்வைளி வதாழில் நிறுைனங்கள் (Israel Aerospace Industries IAI) 

மற்றும் NGO SpaceIL இவணந்து BERESHEET விண்கலத்வத புதளாரிடாவில் உள்ள தகப் 

கானவைரலில் இருந்து சந்திரனுக்கு ஏைப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த விண்கலம் 585 கிதலா எவட வகாண்டது. இந்த விண்கலம் அவமரிக்க  தனியார் நிறுைனமான 

ELON MUSK உதவியுடன் பால்கன் 9 ராக்வகட் மூலம் விண்வைளிக்கும் ஏைப்பட்டுள்ளது. இதுதை 

இஸ்தரலின் சந்திரனுக்கு அனுப்பட்ட முதல் விண்கலம் ஆகும். இந்த விண்கலம் சந்திர காந்த 

புலத்தின் (Lunar Magnetic Field) மூலம் சந்திரனின் உருைாக்கத்வத அறிந்துக்வகாள்ள உதவுகிறது. 

 இதுைவர, ரஷ்யா, அவமரிக்கா மற்றும் சீனா நாடுகள் மட்டுதம சந்திரனுக்கு சுமார் 239,000  வமல்  

(384,000 KM) வதாவலவிற்கு விண்கலங்கவள அனுப்பியுள்ளது. இஸ்தரலிற்கு சந்திரனில் 

விண்கலத்வத நிவலநிறுத்துைதத முதல் குறிக்தகாள், ஆனாலும் இவ்விண்கலத்தினுள் அறிவியல் 

ஆய்வு கருவிகவள வைத்து சந்திர காந்த புலத்வத (Lunar Magnetic Field) அளப்பதன் மூலம் 

சந்திரனின் உருைாக்கத்வத அறிந்துக்வகாள்ள முற்ப்பட்டது. 
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 இதுமட்டுமல்லாது, வபபிள், குழந்வதகளின் ைவரபடங்கள், இஸ்தரலின் பாடல்கள், the recollections 

of a holocaust survivor மற்றும் இஸ்தரலின் வகாடி அடங்கிய சில வமன் தகாப்புகள் (Digital Files) 

வகாண்ட Time Capsule இதில் வகாண்டு வசல்லப்பட்டுள்ளது. 

5)  எந்த சர்ைததச அவமப்பு கிராமப்புற ைருைாய்கவள ஊக்குவிக்க ததசிய கிராமப்புற வபாருளாதார 

மாற்றத் திட்டத்திற்காக NATIONAL RURAL ECONOMIC TRANSFORMATION PROJECT (NRETP) 

இந்தியாவுடன் 250 மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள கடன் ஒப்பந்தத்தில் வகவயழுத்திட்டுள்ளது? 

[A] உலக ைங்கி 

[B] AIIB 

[C] ADB 

[D] IMF 

 இந்தியாவின் 13 மாநிலங்களில் உள்ள கிராமங்களின் ைருைாய்கவள ஊக்குவிக்க ததசிய கிராமப்புற 

வபாருளாதார மாற்றத் திட்டத்தில் (NRETP) 4 மார்ச் 2019 உலக ைங்கி மற்றும் இந்திய அரசாங்கம் 

சுமார் 250 மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள கடன் ஒப்பந்தத்தில் வகவயழுத்திட்டுள்ளது. 

 இத்திட்டமானது கிராமப்புறப் வபண்களின் பண்வண மற்றும் பண்வண சாரா வதாழில்கள் வசய்ய 

கடன் ைழங்கி ஊக்குவிக்கிறது. இந்த 250 மில்லியன் டாலர் கடனானது மறுசீரவமப்பு மற்றும் 

தமம்பாட்டுக்கான சர்ைததச ைங்கி (International Bank of Reconstruction and Development  IBRD) 

இடமிருந்து 5 ைருட சலுவக காலம் மற்றும் 20 ஆண்டுகள் முதிர்வு காலத்துடன் வபறப்பட்டுள்ளது. 

 ததசிய கிராமப்புற வபாருளாதார மாற்றத் திட்டத்தின் (NRETP) முக்கிய தநாக்கம் கிராமப்புறப் 

வபண்களின் சுயத்வதாழில் மற்றும் வபண்கள் தவலவமயிலான பண்வண மற்றும் பண்வண சாரா 

நிறுைனங்கள் நிறுவி, அைர்களின் வதாழிவல தமம்படுத்தி நிதி, சந்வத & ைணிகம் மற்றும் 

தைவலைாய்ப்பு ஆகியைற்வற அணுகிட உதவுகிறது. 

 இந்த ததசிய கிராமப்புற வபாருளாதார மாற்றத் திட்டமானது (NRETP) ஜூவல 2011 ல் உலக ைங்கியால் 

ைழங்கப்பட்ட 500 மில்லியன் டாலர் ததசிய கிராமப்புற ைாழ்ைாதார திட்டத்துடனான (National Rural 

Livelihoods Project NRLP) கூடுதல் நிதியாகும். 

 ததசிய கிராமப்புற ைாழ்ைாதார திட்டமானது (National Rural Livelihoods Project NRLP) இதுைவர 13 

மாநிலங்கள், 162 மாைட்டம் மற்றும் 575 வதாகுதிகளில் நிறுைப்பட்டு இதுைவர 8.8 மில்லியன் 

வபண்கள் கிரமப்புரங்களிலிருந்து அணிதிரட்டப்பட்டு 7.5 லட்ச சுய உதவிக் குழுக்களாக (Self – Help 

Groups SHGs) உருைாக்கப்பட்டுள்ளது. 
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6)  “Azaadi ke Diwane அருங்காட்சியகம்” கீழ்க்கண்ட எந்த நகரத்தில் புதிதாக துைங்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] பூதன 

[B] புது வடல்லி 

[C] அகமதாபாத் 

[D] ைாரனாசி 

 வதாழிற்சங்க அவமச்சர் Dr. மதகஷ் ஷர்மா “Azaadi ke Diwane” அருங்காட்சியகத்வத புது 

வடல்லியில் உள்ள வசங்தகாட்வட ைளாகத்தில் துைங்கிவைத்தார். இந்த அருங்காட்சியகமானது 

நாட்டின் சுதந்திர தபாராட்ட தபாராட்டத்தில் தங்கவள  அர்ப்பணித்த வீரர்களுக்காக இந்தியாவின் 

வதால்வபாருள் ஆய்வியல் துவறயால் (Archaeological Survey of India ASI) கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 இது நவீன, கவல, தகைல் மற்றும் கல்வி கண்காட்சி மற்றும் பல உணர்ச்சி வதாழில்நுட்பம் 

சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கவள வகாண்டு பார்வையாளர்கவள கைர்கிறது. “Azaadi ke Diwane 

அருங்காட்சியகம்” சமீபத்தில் இந்திய சுதந்திர தபாராட்ட தியாகிகளுக்காக  துைங்கப்பட்ட ஐந்தாைது 

அருங்காட்சியகம். மற்றவை சுபாஷ் சந்திர தபாஸ் மற்றும் INA அருங்காட்சியகம், 1857 ல் நிறுைப்பட்ட 

Yaad-e-Jallian அருங்காட்சியகம் (இந்தியாவின் முதல் சுதந்திர தபாராட்டம்) மற்றும் Drishyakala 

அருங்காட்சியகம் (இந்திய கவலகளின் அருங்காட்சியகம்) 

7)  தஷக் அஹ்மத் அல் ஃபாைத் அல்-சபா என்பைர் கீழ்கண்ட எந்த நாட்டில் ஆசிய ஒலிம்பிக் கழகத்தின் 

(Olympic Council of Asia OCA) புதிய தவலைராக ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டார்? 

[A] கிர்கிஸ்தான் 

[B] வலபனான் 

[C] கிழக்கு திதமார் 

[D] குவைத் 

 குவைத்தின் அரசியல் மற்றும் விவளயாட்டு நிர்ைாகி தஷக் அஹ்மத் அல் ஃபாைத் அல்-சபா சுவிஸ் 

விசாரவணயாளர்களால் தமாசடி ைழக்கில் 8 ைது முவறயாக சிக்கி இருந்தாலும் தற்தபாது ஆசிய 

ஒலிம்பிக் கழகத்தின் (Olympic Council of Asia OCA) புது தவலைராக ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

 தஷக் அஹ்மத் விவளயாட்டுகளில் ஒரு வபரிய சக்திைாய்ந்தைராக கருதப்பட்டு 2024 ைவர ஒரு புதிய 

ஐந்து ஆண்டு காலத்திற்கு ததர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளார். ஆசிய ஒலிம்பிக் கழகமானது  (Olympic 

Council of Asia OCA) 45 ததசிய ஒலிம்பிக் குழு உறுப்பினர்களுடன் ஆசிய விவளயாட்டுக்களின் 
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ஆளுவகக் குழுைாக உள்ளது. ஆசிய ஒலிம்பிக் கழகத்தின் (Olympic Council of Asia OCA) 

தவலவமயகம் குவைத்தில் அவமந்துள்ளது. 

8)  இந்தியாவின் புவியியல் ஆய்வுத்துவற (Geological Survey of India GSI) நாட்டில் எத்தவன GPS 

நிவலயங்கவள நிறுவியுள்ளது?  

[A] 24 

[B] 35 

[C] 22 

[D] 19 

 இந்தியாவின் புவியியல் ஆய்வுத்துவற (Geological Survey of India GSI) இந்தியாவில் வமாத்தம் 22 

GPS (Global Positioning System) நிவலயங்கவள அபாயகரமான பூகம்ப மண்டலங்கள் மற்றும் நில 

ைவரப்படம் சார்ந்த பணிகளுக்காக அவமத்துள்ளது. 

 இந்த 22 GPS நிவலயங்கள் – Geodetic (பூமியின் அளவீடு பற்றிய அறிவியல் மற்றும் புவியியல் 

வதாடர்பானது) வகால்கத்தா, திருைனந்தபுரம், வஜய்பூர், பூதன, தடராடூன், வசன்வன, ஜபல்பூர், 

புபதனஸ்ைர், பாட்னா, ராய்பூர், தபாபால், சண்டிகர், காந்திநகர், விசாகப்பட்டினம், அகர்தலா, 

இட்டானகர், மங்கன்,ஜம்மு, லக்தனா, நாக்பூர், ஷில்லாங் மற்றும் சிறு அந்தமான் ஆகிய இடங்களில் 

நிறுைப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த நிவலயங்கள் மிகுந்த பூகம்ப நிகழ்தகவுக்கான திரிபு மண்டலங்கவள ைவரயறுக்க, நில 

அதிர்வு இயக்கத்வத தீர்மானிக்க மற்றும் உயர் நிவல துல்லியத்தன்வமயுடன் கருப்வபாருள் 

ைவரபடங்கவள உருைாக்க ைழிைகுக்கிறது. 

 தமலும் புதிய 13 நிவலயங்கள் அய்சால், பரிதாபாத், உத்திரகாசி, பித்ததாகார்க், கூச் வபகார், சைார், ைட 

அந்தமான், மத்திய அந்தமான், வதற்கு அந்தமான், ராஞ்சி, மங்களூர், இம்பால் மற்றும் சித்ரதுர்கா 

ஆகிய இடங்களில் நிறுைப்படவுள்ளது. 

9)  யார் இந்தியாவின் ததசிய காப்பகங்களின் (National Archives of India NAI) வபாது இயக்குனராக 

தற்தபாது நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?  

[A] P V ரதமஷ் 

[B] கிர்ராஜ் பிரகாஷ்  

[C] ப்ரித்வி குமார் 

[D] மதகஷ் ஷர்மா 
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 P வைங்கட ரதமஷ் பாபு, 1985 ல் IAS அதிகாரி, இந்தியாவின் ததசிய காப்பகங்களின் (National 

Archives of India NAI) வபாது இயக்குனராக தற்தபாது நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்குமுன் இைர் 

கிராமப்புற மின்மாற்றி நிறுைனத்தின் CMD ஆக இருந்தைர். 

 இந்தியாவின் ததசிய காப்பகங்கள் (National Archives of India NAI) என்பது இந்திய அரசாங்கத்தின் 

(GOI) நடப்பு அல்லாத பதிவுகளின் ஒரு களஞ்சியமாக இருக்கிறது, தமலும் நிர்ைாகிகள் மற்றும் 

அறிஞர்கள் ததவைகள் பயன்படும் என்று நம்புகிறது. இதன் வசயல்பாடுகள் கலாச்சார 

அவமச்சகத்தின் கீழ் பண்பாட்டுத் துவறயுடன் இவணக்கப்பட்டுள்ளது. 

10)  கீழ்க்கண்டைற்றில் எந்த நாடு 2019 ஆசிய காண்டாமிருகங்களுக்காக புதுவடல்லி பிரகடனத்தில் 

“New Delhi Declaration on Asian Rhinos 2019” வகவயழுத்திட்டுள்ளது.? 

[A] மதலசியா  

[B] பூட்டான் 

[C] இந்ததாதனசியா 

[D] அவனத்தும் 

 2019 ஆசிய காண்டாமிருகங்களுக்காக புதிய வடல்லி பிரகடனத்தில் “New Delhi Declaration on 

Asian Rhinos 2019” சமீபத்தில் காண்டாமிருகங்கள் உள்ள ஐந்து நாடுகளான – இந்தியா, பூட்டான், 

தநபால், இந்ததாதனசியா மற்றும் மதலசியா விலங்கின பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு சம்பந்தமாக 

காண்டாமிருகங்கள் உள்ள ஆசிய நாடுகளுக்கான இரண்டாைது சந்திப்பு புது வடல்லியில் 

நவடவபற்றது. 

 ஒரு வகாம்புவடய காண்டாமிருகங்களின் எதிர்காலத்வத பாதுகாக்கவும், கூட்டு நடைடிக்வககவள 

மறுபரிசீலவன வசய்யவும், காப்பாற்றவும் ஒவ்வைாரு ஆண்டும் மறு ஆய்வு வசய்யவும் 

வகவயழுத்திட்டது. 

 இதில் காண்டாமிருகங்களின் உடல் பிரச்சிவனகள், தநாய்கள் மற்றும் அைற்றிற்கான தடுப்பு 

முவறகள், ைனவியல் தடயவியலுக்கு ஒத்துவழப்பு மற்றும் பலப்படுத்தி இந்தியா, தநபால்,பூட்டான் 

ஆகிய நாடுகளுக்கிவடதய பரஸ்பர ஒத்துவழப்பு ஏற்படுத்தி காண்டமிருகங்கவள காப்பாதத இந்த 

பிரகடனத்தில் உள்ள கருத்தாகும். 

 இந்த சந்திப்வப சுற்றுச்சூழல், காடுகள் மற்றும் காலநிவல மாற்ற அவமச்சகம் (Ministry of 

environment, forest and climate change MoEFCC) ஆசிய காண்டாமிருகங்கள் சிறப்பு குழு (IUCN 
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Asian Rhino Specialist Group) மற்றும் இயற்வகக்கான உலகளாவிய நிதி (World Wide Fund for Nature 

WWF)- இந்தியா மற்றும் Aaranyak இவணந்து ஏற்பாடு வசய்தது.   
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