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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) பின்வரும் கப்பல்களில் இந்ததோதேசியோவுக்கு பயணித்த முதல் கடத ோர கோவல்படட கப்பல் எது? 

[A] INS மஹ்ததய் 

[B] INS சுமித்ரோ 

[C] INS விஜித் 

[D] INS தோரிணி 

 இந்திய கடத ோர கோவல்படட கப்பல் 'INS விஜித்' 2019 மோர்ச் 17 ஆம் தததி இந்ததோதேசிய துடைமுக 
சபோங்கிற்கு வருடக தரும் முதல் கடத ோர கோவல்படட கப்ப ோகும். நீண்ட கப்பல் தபோக்குவரத்து 
இயக்குநரோக இருக்கும் Comdt T ஆஷிஷ் (0532-J)  இந்த கப்பட  வழி நடத்திேோர்.  

 இரு நோடுகளுக்கும் இடடயி ோே கடல் அபோயமின்டம மற்றும் போதுகோப்பு ஆகியவற்றில் வலுவோே 
ஒத்துடைப்பு ஏற்படுத்தும் வடகயில் INS விஜித்தின் 4 நோள் பயணம் இருந்தது.  விஜிதின் முதல் 
கோவற்படட அதிகோரிகள் மற்றும் குழுவிேர் பகோம் ோ (இந்ததோதேசிய கடத ோர கோவல்படட), 
இந்ததோதேசிய ஆயுதப்படட மற்றும் சபோங்கில் உள்ள சிவில் நிர்வோகம் ஆகிதயோருடன் 
ததோடர்புதகோண்டேர்.  

 இந்திய பசிபிக் பிரோந்தியத்தில் கடல்சோர் ஒத்துடைப்புடன் பகிர்ந்து தகோள்ளப்பட்ட போர்டவகடள 
தசயல்படுத்துவதில் இது மற்தைோரு முன்தேோடியோகும்.  “விஜித்” என்பதன் தபோருள் 'தவற்றி 
அல் து தவற்றியோளர்' என்பதோகும். இந்தியோவின் கப்பல் கட்டுப்போட்டு திைன்களின் சோட்சியமும் 
இந்தியோவின் கடற்படட ந ன்கடள போதுகோப்பதற்கோக இந்தியோவின் அரசியட யும் 
உறுதிப்படுத்துகிைது.  

 முன்ேதோக, ஜூட  2018 ல், இந்திய கடற்படட கப்பல் INS சுமித்ரோ சபோங் விஜயம் தசய்து 
இந்தியோவிற்கும் இந்ததோதேசியோவிற்கும் இடடயி ோே கடல்சோர் தநருக்கத்டத உயர்த்தி கோட்டியது. 

2) விண்தவளி ததோழில்நுட்ப டமயத்திற்கோக ISRO உடன் எந்த IIT இடணந்துள்ளது? 

[A] IIT கோன்பூர் 

[B] IIT தமட்ரோஸ் 

[C] IIT ரூர்கி 

[D] IIT போம்தப 
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 ISRO—IITR விண்தவளி ததோழில்நுட்ப டமயம் (STC) அடமக்க இந்திய விண்தவளி ஆரோய்ச்சிக் 
கைகம் (ISRO) உடன் IIT ரூர்கி இடணந்துள்ளது.  

 ISRO—IITR டமயம் இந்திய விண்தவளி திட்டத்தின் எதிர்கோ  ததோழில்நுட்ப மற்றும் தவட த்திட்ட 
ததடவகள் மற்றும் மனித வளங்கடள உள்ளடக்கிய தமம்பட்ட ஆரோய்ச்சிடய தமற்தகோள்வது 
ஆகும்.  

 இஸ்தரோ மற்றும் ஐ.ஐ.டி. ரூர்கி ஆகியவற்றில் ஆரோய்ச்சி திைன், கட்டடமப்பு, நிபுணத்துவம் மற்றும் 
அனுபவம் ஆகியவற்றின் பயன்போட்டட அதிகரிக்க STC இன் நடவடிக்டககள் 
அதிகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 விஞ்ஞோனிகள் மற்றும் வல்லுநர்கள், ஆரோய்ச்சியோளர்கள், ததோழில்நுட்ப, நிர்வோக மற்றும் ஆதரவு 
ஊழியர்கடளப் போர்டவயிட ஆசிரிய உறுப்பிேர்கடள இந்த ஆரோய்ச்சி உள்ளடக்கியது.  

 STC க்கு ததடவயோே எல் ோ உட்கட்டடமப்பு, நிர்வோக மற்றும் பிை ஆதரவு வைங்குவது  IIT ரூர்கியின் 
தபோறுப்போக இருக்கும். 

3) பின்வரும் நகரங்களில் எங்கு வணக்கம் தோய் ோந்து விைோ 2019 (Namaste Thailand Festival NTF-2019) ன் 
மூன்ைோவது பதிப்பு நடடப்தபற்ைது? 

[A] தகங்டோக் 

[B] புது தடல்லி 

[C] இம்போல் 

[D] அகர்டோ ோ 

 2019 ம் ஆண்டு மோர்ச் 15 ஆம் தததி புதுதடல்லியில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட சிட்டிவோக்கில் வணக்கம் 
தோய் ோந்து திருவிைோவின் மூன்ைோவது பதிப்பு (NTF-2019) நடடதபற்ைது. இந்தியோ மற்றும் 
தோய் ோந்து ஆகிய இருதரப்பு உைவுகடள வலுப்படுத்தவும், க ோச்சோர பரிமோற்ைத்டத அதிகரிக்கவும் 
மூன்று நோள் விைோ ரோயல் தோய் தூதரகத்தோல் ஏற்போடு தசய்யப்பட்டது.  

 இந்த விைோவில், தோய் ோந்து கட ஞர்களோல் மிகவும் பிரப மோே தோய் நோட்டுப்புை-ஜோஸ் இடசக்குழு 
ஆசியோ -7 ன் தமடட நிகழ்ச்சிகள் உள்ளடங்கியிருந்தது.  

 போரம்பரிய தோய் உணவுகளுடன் தசர்த்து, வணக்கம் தோய் ோந்து திருவிைோ முல்தபரி கோகித மினி 
குடட தயோரித்தல், விசிறி ஓவியம், உடல் ஓவியம், மற்றும் தபோத்தோடே தகோண்டு சின்ேம் 
தயோரித்தல் தபோன்ை ததோடர்ச்சியோே தோய் டகவிடே நடவடிக்டககடள உள்ளடக்கி இருந்தது. 
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4) தபண்கள் ஐதரோப்பிய சுற்றுப்பயணம் (Ladies European Tour LET) தவன்ை இடளய இந்திய தபண் 
யோர்? 

[A] ஷர்மிளோ நிதகோல்த ட் 

[B] குர்சிமோர் பட்வோல் 

[C] டிதவசோ மோலிக் 

[D] தீக்ஷோ டோகர் 

 16th மோர்ச் தகப் டவுனில் நடடப்தபற்ை 2019 Investec ததன்ேோப்பிரிக்க மகளிர் திைந்த குழிப்பந்தோட்ட 
தபோட்டிடய தவன்ைதன் மூ ம் 18 வயதில் தபண்கள் ஐதரோப்பிய சுற்றுப்பயணத்டத (LET) தவன்ை 
இளம் இந்திய கோதுதகளோ குழிப்பந்தோட்ட வீரர் (Deaf Golfer) தீக்ஷோ டோகர். 

 அதிதி அதசோக்குக்குப் பிைகு இப்பட்டத்டத தவன்ை இரண்டோவது இந்திய தபண் குழிப்பந்தோட்ட 
வீரரோகவும் ஆேோர். 

5) புதிய தகோவோ முதல்வரோக பதவிதயற்ை பிரதமோத் சோவந்த் தகோவோ சட்டமன்ைத்தில் எந்த ததோகுதியில் 
நியமிக்கப்பட்டவர்? 

[A] சோங்தகலிம் 

[B] பேோஜி 

[C] பதடோர்டோ 

[D] வோல்தபோய் 

 தகோவோ சட்டசடப முன்ேோள் சபோநோயகர் மற்றும் தகோவோ சட்டமன்ைத்தில் வடக்கு தகோவோவின் 
சோங்தகலிமில் உள்ள போ.ஜ.க எம்.எல்.ஏ., ஆே பிரதமோத் சோவந்த் தகோவோ  தகோவோவின் 11 வது 
முத டமச்சரோக பதவிதயற்ைோர்.  

 ஆளுநர் மிருதுளோ சின்ஹோ ரோஜ் பவனில் பதவி மற்றும் இரகசிய அலுவல்கள்  தம ோே 
உறுதிதமோழி ஏற்று பதவி பிரமோணம் தசய்து டவத்தோர்.  மோர்ச் 17 ம் தததி கடணய புற்றுதநோயோல் 
நீண்ட கோ ம் தபோரோடி இைந்த மதேோகர் போரிகடர தவற்றி தபற்ைோர்.  

 ஆறு முடை எம்.எல்.ஏ. மற்றும் முன்ேோள் போதுகோப்பு மந்திரி திரு. போரிக்கர் டிசம்பர் 13, 1955 அன்று 
பிைந்தோர். அவர் IIT மும்டபயிலிருந்து உத ோக தபோறியியலில் B.Tech பட்டம் தபற்ைோர்.  திரு.போரிகர் 
1994 ஆம் ஆண்டில் தகோவோ சட்டமன்ைத்திற்கு முதன் முத ோக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டோர்.  

 அக்தடோபர் 2000 முதல் பிப்ரவரி 2005 வடர மற்றும் மோர்ச் 2012 முதல் நவம்பர் 2014 வடர 

மோநி த்தின் முத டமச்சரோக பணியோற்றிேோர்.   
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 நவம்பர் 2014 முதல் மோர்ச் 2017 வடர அவர் மத்திய போதுகோப்பு அடமச்சரோக பணியோற்றிேோர்.  மோர்ச் 
2017 ல் திரு போரிக்கர் தகோவோவுக்கு மோநி  முத டமச்சரோகத்  திரும்பிேோர்.  

 மோநி த்தில் உள்கட்டடமப்பு மற்றும் கல்வி வளர்ச்சி மற்றும் 2004 ஆம் ஆண்டில் தகோவோவுக்கு 
சர்வததச திடரப்பட விைோடவ தகோண்டுவந்த அவரது முயற்சிகளிேோல் அடவ எப்தபோழுதும் 
பிரப மோக நிடேவில் உள்ள தட வர் ஆவோர். 

6) "தபரும் ஏமோற்ைம்: இந்தியோவின் தபோருளோதோரத்டத மோற்றும் வடகயில் நதரந்திர தமோடிக்கு 
கிடடத்த ஒரு தனித்துவமோே வோய்ப்பு" “The Great Disappointment: How Narendra Modi squandered a 

unique opportunity to transform the Indian Economy” என்ை புத்தகத்திடே எழுதியவர் யோர்? 

[A] ரகுரோம் ரோஜன் 

[B] அமர்த்யோ தசன் 

[C] தஜயதி தகோஷ் 

[D] சல்மோன் அனீஸ் தசோஸ் 

 "தபரும் ஏமோற்ைம்: இந்தியோவின் தபோருளோதோரத்டத மோற்றும் வடகயில் நதரந்திர தமோடிக்கு 
கிடடத்த ஒரு தனித்துவமோே வோய்ப்பு" “The Great Disappointment: How Narendra Modi 

squandered a unique opportunity to transform the Indian Economy” என்ை புத்தகத்திடே 

எழுதியவர் தபோருளோதோர மற்றும் அரசியல் விமர்சகரோே சல்மோன் அனீஸ் தசோஸ். 
 Demonetisation அரசின் ஒரு பயங்கரமோே தயோசடேயோகவும், அரசோங்கத்தின் தசோந்த 
தபோருளோதோர ஆய்வுகளிலும் இந்த நடவடிக்டக தபோருளோதோர மந்தநிட க்கு பங்களிப்பு என்று 
சுட்டிக்கோட்டியுள்ளது.  

 ஆசிரியரின் கூற்றுப்படி, தமோடி அரசோங்கத்தோல் ஒரு சுய-குறிக்தகோள் தகோண்டது 
Demonetisation.  தமோடி அரசோங்கத்தோல் இந்தியோவின் தபோருளோதோரம் மோற்ைப்பட்டது என்படத 
பற்றிய தமற்தகோள் தகோண்ட தகள்விகளுக்கும் மற்றும் அடுத்த அரசோங்கத்தின் தசயல்திட்டத்டத 
எவ்வோறு ததோற்ைமளிக்க தவண்டும் என்படதப் பற்றிய தகள்விகளுக்கும்  பதி ளிக்கும் விதமோக 
இப்புத்தகம் அடமந்துள்ளது.  

 இந்த புத்தகம் ஐந்து ஆண்டுகள் கடுடமயோக ஆரோய்ந்து தமோடியின் தபோருளோதோரம் தபரும்போலும் 
தவற்றி தபற்ைது என்று கூறி Modinomics என்று குறிப்பிடப்படுகிைது. 

7) பின்வரும் எந்த குழு Indian Super League (ISL) பட்டத்டத தவன்ைது? 
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[A] மும்டப நகரம் FC 

[B] FC தகோவோ 

[C] தபங்களூரு FC 

[D] தகரளோ பிளோஸ்டர்ஸ் 

 மும்டப கோல்பந்து அரங்கில் 17 மோர்ச் 2019, தபங்களூரு FC தகோவோ FC டய 1-0 என்ை தகோல் கணக்கில் 
ததோற்கடித்ததன் மூ ம் Indian Super League (ISL-2019) 5 வது முடை பட்டத்டத தவன்ைது.  

 இது அவர்களின் முத ோவது ISL பட்டம் ஆகும்.  இரண்டு அணிகளும் 90 நிமிடங்கள் வடர 0-0 என்ை 
தகோல் கணக்கில் இருந்தே.  முதல் கூடுதல் தநரத்தில் இ க்குகள் இல்ட  ஆேோல் தபங்களூரு 
இரண்டோவது கூடுதல் அடர இறுதியில் கடடசி 4 நிமிடங்களில், 10 தபர் தகோண்ட தகோவோ அணிடய 
விட நன்ைோக விடளயோடி 1-0 என்ை தகோல் கணக்கில் தவன்ைது.  

 இதில், தபங்களூரு FC ன் ஆட்டக்கோரர் ரோகுல் தபக் இறுதி ஆட்டத்தில் ஆட்டம் முடியும் தருவோயில் 
அணிக்கு தவற்றி தபற்று தந்தோர். 

8) எந்த இந்திய எழுத்தோளர் 2019 Windham Campbell பரிசு தபற்ைோர்? 

[A] தரோஹின்டன் மிஸ்ட்ரி 

[B] தஜர்ரி பின்தடோ 

[C] ரகு கர்நோத் 

[D] உபமன்யு சோட்டர்ஜி 

 தடல்லிடய தசர்ந்த பத்திரிடகயோளர் மற்றும் எழுத்தோளர் ரகு கர்நோத்  ண்டனில் தேது முதல் 
புத்தகம் “ததோட வோே பு ம் : இரண்டோம் உ கப் தபோரில் ஒரு இந்திய கடத” (The Farthest Field:An 

Indian Story of the Second World War” என்ை தபயரில் 2019 ஆம் ஆண்டுக்கோே Windham Campbell 
பரிடச தவன்ைோர். 

 கர்நோத் இந்த தகௌரவமோே பரிசு தபறும் இரண்டோவது இந்தியர் ஆவோர். இதற்கு முன் தஜர்ரி 
பிண்தடோ “Em And The Big Hoom” என்ை தேது நோவலுக்கோக 2016 ஆம் ஆண்டில் இப்பரிடச 
தவன்ைோர். 

 இந்த ஆண்டு கற்படே, கற்படே அல் ோத, நோடகம் மற்றும் கவிடத தபோன்ை நோன்கு வடகயில்  
ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 8 தவற்றியோளர்களில் ஒருவர் கர்நோத்.  எட்டு தவற்றியோளர்கள் ஒவ்தவோருவரும் 
165,000 டோ ர் பரிசுத் ததோடகடய தங்கள் எழுத்துக்களுக்கு ஆதரவோக தவன்ைேர். 
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 Windham-Campbell பரிசு பணம் பரிசளிப்பதில் உ களவில் மிகச் சிைந்த இ க்கிய விருதுகளில் 
ஒன்ைோகும். Windham-Campbell பரிசு 2013 ஆம் ஆண்டில் எழுத்தோளர் Donald Windham ஆல் அவரது 
இைந்த மடேவி Sandy Campbell ஐ தகௌரவப்படுத்தும் வடகயில் நிறுவிேோர். 

 இது Yale பல்கட க்கைகத்தின் டகதயழுத்து நூ கம் மற்றும் Beinecke Rare Book ஆகிதயோரோல் 
இப்தபோது இடணந்து வைங்கப்படுகிைது. 

9) பின்வரும் எந்த நோட்டில் கூட்டு இரோணுவ பயிற்சியோே “Sary Arka Antiterror 2019” நடடதபைவுள்ளது? 

[A] கஜகஸ்தோன் 

[B] உஸ்தபகிஸ்தோன் 

[C] கிர்கிஸ்தோன் 

[D] தஜிகிஸ்தோன் 

 Sary Arka பகுதியில் கஜகஸ்தோன் புல்தவளிகளில் நடடதபறும் "Sary Arka Antiterror 2019" என்ை 
தட ப்பில் ஷோங்கோய் ஒத்துடைப்பு அடமப்பு (Shanghai Cooperation Organization SCO) முதல் 
முடையோக கூட்டு இரோணுவ நடவடிக்டக தமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 உஸ்தபகிஸ்தோனில் உள்ள தோஷ்கந்தில் நடந்த SCO இன் பிரோந்திய எதிர்ப்பு பயங்கரவோத அடமப்பு 
(RATS) குழுவின் 34 வது கூட்டத்தில், "Sary-Arka-Antiterror 2019" என்ை கூட்டு பயிற்சிடய நடத்த 
முடிவு தசய்யப்பட்டது.  SCO ல் சீேோ ஒரு தசல்வோக்கு நிடைந்த  வடகயில் கஜகஸ்தோன், 

கிர்கிஸ்தோன், ரஷ்யோ, தஜிகிஸ்தோன், உஸ்தபகிஸ்தோன், இந்தியோ மற்றும் போகிஸ்தோன் 2017 ல் 
பிளோக்கில் தசர்க்கப்பட்டே. 

 இந்தியோ, கஜகஸ்தோன், சீேோ, கிர்கிஸ்தோன் குடியரசு, போகிஸ்தோன், ரஷ்யோ, தஜிகிஸ்தோன், 

உஸ்தபகிஸ்தோன் மற்றும் RATS நிர்வோகக் குழுவின் தகுதிவோய்ந்த அதிகோரிகளின் கூட்டங்கள் 
கூட்டத்தில் க ந்து தகோண்டே.  RATS என்பது SCO இன் ஒரு நிரந்தர அங்கமோகும். இது 
பயங்கரவோதத்தின் மூன்று தீய தசயல்களோே தீவிரவோதம், பிரிவிடேவோதம் மற்றும் மூர்கத்தேம் 
ஆகியவற்றிற்கு எதிரோே உறுப்பு நோடுகளின் ஒத்துடைப்டப ஊக்குவிப்பதற்கோக உதவுகிைது. 

 இதன் தட டமயிடம் தோஷ்கண்டில் உள்ளது.  RATS SCO கவுன்சில் அடுத்த கூட்டம் 2019 

தசப்டம்பரில் ரஷ்யோவில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

10) டிஜிட்டல் ததர்தல் கல்வியறிடவ தமம்படுத்துவதற்கோக எந்த மோநி  ததர்தல் திடணக்களம் 'i-help' 

என்ை முன்முயற்சிடய தமற்தகோண்டது? [Which state election department has launched an initiative 

‘i-help’ to promote digital electoral literacy?] 
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[A] அஸ்ஸோம் 

[B] மகோரோஷ்டிரோ 

[C] தமிழ்நோடு 

[D] கர்நோடகோ 

 அசோம் தட டம ததர்தல் அதிகோரி (CEO), முதகஷ் சோஹூ வரவிருக்கும் த ோக் சபோ ததர்தலில் 
டிஜிட்டல் ததர்தல் கல்வியறிடவ ஊக்குவிக்க ஒரு முன்முயற்சியோக “i-help” தசடவ 

ததோடங்கப்பட்டது. 
 அஸ்ஸோம் தட டம நிர்வோக அதிகோரி மற்றும் தபோது தசடவ டமயங்களின் (CSC) கூட்டு 
முயற்சியோக “i-help” ததோடங்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த குறிப்பிட்ட முன்முயற்சியோேது டிஜிட்டல் பிளடவ 
நிரப்புவததோடு தபோதுத் ததர்தலின் தநோக்கத்டத நிடைதவற்றும் வடகயில் தமலும் பங்தகற்புகடள 
உள்ளடக்கியது. 

 CSC.க்கள் பல்தவறு அரசு மற்றும் அரசு சோர்பற்ை டிஜிட்டல் தசடவகடள குடிமக்களுக்கு நோடு 
முழுவதும் பரவ ோக வைங்கும் மற்றும் மக்கள் அணுகக்கூடிய இடங்கள் ஆகும். அத்துடன் அசோமின் 
தட டம நிர்வோக அதிகோரியின் விழிப்புணர்வு மற்றும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்டககடள கணிசமோக 
விரிவுபடுத்துவதற்கோக முக்கியமோக கிரோமப்புைங்களில் நிட நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 முழுத் திட்டமும் திட்டமிடப்பட்ட வோக்கோளர் கல்வி மற்றும் ததர்தல் பங்களிப்பு (SVEEP) ஆகியவற்றின் 
கீழ் மோநி ம் முழுவது ததோடங்கப்பட்டு வருகிைது. தமலும் இது ஒரு வோக்கோளர் கூட விடுபடவில்ட  
என்படத உறுதிப்படுத்த உதவுகிைது. 

 அசோமில் வோக்குப்பதிவு 28,143 வோக்குப்பதிவு நிட யங்கடள உருவோக்கி ஏப்ரல் 11, 18, 23 

தததிகளில் மூன்று கட்டங்களோக  வோக்குப்பதிவோகும். 
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