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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தை குழந்தைகளுக்கு கற்றுக்ககொடுப்பைற்கு  'கபொலலொ' பயன்பொட்தை [ Bolo 

App ]அறிமுகப்படுத்திய கைொழில்நுட்ப நிறுவனம் எது?  

[A] Google 

[B] Microsoft 

[C] Facebook 

[D] Infosys 

 கைக் கெயண்ட் கூகிள் சமீபத்தில் 'லபொலலொ' என்ற புதிய பயன்பொட்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது 

ஆரம்ப பள்ளியில் குழந்தைகளுக்கு  ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தை படிக்க கற்றுக்ககொடுக்கிறது. 

 இந்தியொவில் முைன் முைலில் கைொைங்கப்பட்ை Google இன் பயன்பொடு speech recognition and text-to-

speech கைக்னொலஜி.  

 இந்ைப் பயன்பொட்டில் 'தியொ' என்ற ஒரு அனிலமஷன் பொத்திரம் இைம்கபற்றுள்ளது, இது குழந்தைகள் 

கதைகதள சத்ைமொக வொசிப்பதை ஊக்குவிக்கிறது, மற்றும் குழந்தை ஒரு வொர்த்தைதய உச்சரிக்க 

முடியொவிட்ைொல் உைவுகிறது.  

 வொசிப்பு முடிந்ைதும் வொசகதர பொரொட்டுகிறது.  

2. சத்தீஸ்கர் மொநிலத்தில் நக்சல்-பொதிக்கப்பட்ை பகுதிகளில் பழங்குடியினருக்கு எதிரொன வழக்குகதள 

ஆய்வு கசய்யும் குழுவின் ைதலவர் யொர்? 

[A] Vishweshwar Bhat 

[B] Kapil Mishra 

[C] A K Patnaik 

[D] Bijal Vachharajani 

 சத்தீஸ்கர் மொநிலத்தில் உள்ள கொங்கிரஸ் அரசு சமீபத்தில் ஓய்வுகபற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகதள 

இைதுசொரி தீவிரவொைத்தில் ஈடுபடுத்ைப்பட்ைைொக குற்றம்சொட்ைப்பட்ை பழங்குடியினருக்கு எதிரொன 

வழக்குகதள பரிசீலதன கசய்யும்படி நியமித்ைது. 

 இது கைந்ை பி.லெ.பி அரசொங்கத்தின் நிதலப்பொட்டிலிருந்து ஒரு மொற்றத்தை குறிக்கிறது. இது நக்சல்-

பொதிக்கப்பட்ை மொவட்ைங்களில் லவதல கசய்யும் சமூக உரிதம ஆர்வலர்கதள குறிதவத்து குற்றம் 

சொட்ைப்படுகிறது. 

 நீதிபதி (ஓய்வு) ஏ.லக. பட்நொயக் ைதலதமயிலொன குழு, நக்சல்-பொதிக்கப்பட்ை பகுதியிலுள்ள 

ைொழ்த்ைப்பட்ை மக்களுக்கு எதிரொக பதிவு கசய்யப்பட்ை வழக்குகதள பரிசீலதன கசய்யும். 
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3. பழங்குடி மொவட்ைங்களில் பண்தைய பழங்குடி கமொழி லகொண்டிதய கற்றுத்ைர எந்ை மொநில அரசு முடிவு 

கசய்துள்ளது? 

[A] Rajasthan 

[B] Madhya Pradesh 

[C] Jharkhand 

[D] BiharIn  

 மத்தியப்பிரலைசம், பண்தைய பழங்குடி கமொழி லகொண்டி, 

 இது பழங்குடி மொவட்ைங்களில் கைந்ை கொலத்தில் ஒரு விஷயம் ஆக இருந்து கொப்பொற்றப்பட்டு 

கற்றுக்ககொடுக்கப்படுகிறது . 

 அந்ை கமொழிதய லபசும் மக்களின் எண்ணிக்தக நொளுக்கு நொள் குதறந்துககொண்லை இருப்பைொல், 

மொநிலத்தின் பழங்குடி ஆதிக்கம் நிதறந்ை மொவட்ைங்களின் முைன்தம கல்வி பொைத்திட்ைத்தில் 

லகொண்டிதய லசர்க்க முடிவு கசய்ைொர் முைல் அதமச்சர் கமல்நொத். 

4. National Centre for Good Governance (NCGG) ன் ைதலதமயகம் எங்லக உள்ளது? 

[A] New Delhi 

[B] Pune 

[C] Chennai 

[D] Dehradun 

 பயிற்சி முகொம்களில் உள்கட்ைதமப்பு வசதிகதள சிறந்ை முதறயில் பயன்படுத்துவைன் லபரில் 

இந்திய அரச நிறுவனமொன கொர்ப்பலரட் விவகொரங்களுைனொன ஒரு நல்ல புரிந்துணர்வுக்கொன லைசிய 

தமயம் சமீபத்தில் ஒரு புரிந்துணர்வு உைன்படிக்தகயில் தககயழுத்திட்ைது. 

 DARPG (நிர்வொக சீர்திருத்ை திதணக்களம் மற்றும் கபொது குதறகதளத் துதறயின்) ைதலதமயின் 

கீழ் NCGG இந்திய அரசொல் நிறுவப்பட்ைது. 

 லைசிய மற்றும் சர்வலைச அளவிலொன கபொது ககொள்தக மற்றும் ஆளுதம ஆகியவற்றின் மீது 

ஆற்றல்மிக்க கட்டிைத்தை லமம்படுத்துவைன் மூலம், நல்ல நிர்வொகத்தை லமம்படுத்துவைற்கும், 

ஆளுதம கைொைர்பொன பிரச்சிதனகள் குறித்ை ஆய்வுகள் கசய்வைற்கும் இது லநொக்கமொக உள்ளது. 

 அைன் ைதலதமயகம் புது கைல்லியில் உள்ளது. ஒரு சமுைொயமொக பதிவுகசய்யப்பட்ை IICA, 

கொர்ப்பலரட் விவகொர அதமச்சு கீழ் உள்ளது, உலக லமலொண்தமதய நிறுவுைல், நிர்வகித்ைல், 

பரொமரித்ைல் மற்றும் நைத்துைல் ஆகியவற்றின் முக்கிய லநொக்கமொக ககொண்டுள்ளது. 

5. இந்தியொவிற்கும், பின்வரும் நொடுகளில் எந்ை நொட்டுக்கும் “Al Nagah 2019”  எனும் கூட்டு பயிற்சி 

நதைகபற உள்ளது? 
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[A] Iran 

[B] Israel 

[C] UAE 

[D] Oman 

 ஓமன் நகரில் ெபல் அல் அக்ைர் மதலகளில் மொர்ச் 12 முைல் 25 வதர இந்தியொ மற்றும் ஓமன் இதைலய 

இருைரப்பு கூட்டு பயிற்சிக்கொன 3 வது பதிப்பு “Al Nagah 2019” நதைகபற உள்ளது. 

 இந்ை பயிற்சியில், இரொணுவம் ைந்திலரொபொயங்களில் நிபுணத்துவம் மற்றும் ஆயுைம் தகயொளுைல் 

மற்றும் துப்பொக்கி சூடு ஆகிய அனுபவத்தை பரிமொறிக்ககொள்வொர்கள். 

 இந்ை பயிற்சியின் லநொக்கம் அதர நகர்ப்புற மதலப்பகுதிகளில் உள்ள பயங்கரவொை 

நைவடிக்தககளில் பயங்கரவொதிகளுக்கு இதணயொக கசயல்படுவைொகும். 

6. சமீபத்தில் கசய்திகளில் கொணப்பட்ை The Rice Knowledge Bank கீழ்க்கண்ை எந்ை மொநிலத்தில் 

கைொைங்கப்பை உள்ளது? 

[A] West Bengal 

[B] Jharkhand 

[C] Assam 

[D] Andhra Pradesh 

 The Rice Knowledge Bank  - அஸ்ஸொம் (ஆர்.லக.பி-அசொம்) என்பது ஒரு லவளொண் இதணயம், இது 

அரிசி உற்பத்தி நுட்பங்கள், விவசொய கைொழில்நுட்பங்கள், சிறந்ை உற்பத்தி நதைமுதறகள் மற்றும் 

மொநில விவசொய உண்தமகள் பற்றிய அறிதவ லமம்படுத்துவைற்கொக ஆரம்பிக்கப்பட்ைைொகும். 

 லவளொண் வளர்ச்சிக்கொன சவொல்கதள எதிர்ககொள்வைன் மூலம், ஆரொய்ச்சி மற்றும் 

ஆய்வுக்கூைங்களில் இருந்து விவசொய துதறகளுக்கு விதரவொன மற்றும் பயனுள்ள மொற்றங்கதள 

வழங்க இது உைவும். 

7. திரிபுரொ அரசொங்கத்ைொல் முைல் அைல் பிஹொரி வொஜ்பொயி LTA விருது யொருக்கு வழங்கப்பட்ைது? 

[A] Khagesh Dev Burman 

[B] Chandrakanta Murasingh 

[C] Gokulanada Gitiswami 

[D] Thanga Darlong 

 திரிபுரொவின் 37 வது அகர்ைலொ புத்ைக கண்கொட்சியின் லபொது, இதசக்குழுதவ பொதுகொப்பைற்கொக, 99 

வயைொன பழங்குடி இதசக்கதலஞர் மற்றும் இதச குரு ைங்கொ ைொர்கலொங், முைல் அைல் பிஹொரி 

வொஜ்பொயி தலஃப் தைம் விருதைப் கபற்றொர். 
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 லரொஸம் ஒரு மூங்கிலொல் ஆனொ புல்லொங்குழல் லபொன்ற இதச கருவி இதை இதசத்ை கதைசி 

பழங்குடி இதசக்கதலஞர் ைொர்கலொங்.   

 முன்னைொக, ெனவரி 2019 ல், அவர் இதச துதறயில் ைனது பங்களிப்புக்கொக பத்ம ஸ்ரீ விருது கபற்றொர். 

8. ஆந்திர பிரலைச மொநிலத்தில் 3 டி அச்சிடும் தமயத்தை உருவொக்க அரசொங்கத்துைன் ஒப்பந்ைத்தில் 

தககயழுத்திட்ை ஐ.டி. நிறுவனம் எது?  

[A] Hewlett Packard 

[B] Microsoft 

[C] Google 

[D] Wipro 

 கஹவ்கலட் லபக்கர்டு இந்தியொ சமீபத்தில் ஆந்திர பிரலைச புதுதம சங்கம் மற்றும் ஆந்திர பிரலைசம் 

கபொருளொைொர அபிவிருத்தி வொரியம் ஆகியவற்றிற்கு கஹச்பி 3D அச்சிடும் கைொழில்நுட்பம் மூலம் 

ஆற்றல் உற்பத்தி கசய்யப்படுவைற்கொக ஒரு கூட்டு ஒப்பந்ைம் ஒன்தற தககயழுத்திட்ைது.  

 APIS ஆனது உள்கட்ைதமப்பு ஆைரவு மற்றும் லைதவயொன சொன்றிைழ்கள் மற்றும் அங்கீகொரங்கதள 

வழங்கும். APEDB அரசொங்க துதறகள், பொதுகொப்பு மற்றும் கபொதுத்துதற நிறுவனங்கள் மூலம் COE 

பயன்பொட்தை இயக்கவும் ஊக்குவிக்கவும் கசய்யும். 

 COE ஆனது வொகனத்துதற, விண்கவளி, பொதுகொப்பு, நுகர்லவொர் கபொருட்கள், உைல்நலம், ஆதை 

மற்றும் கட்டுமொனம் லபொன்ற பல்லவறு கைொழில் துதறகளில் 3 டி அச்சிடுவதை துரிைப்படுத்துவைற்கு 

மொநில அரசொங்கத்தின் பொர்தவயில் ஒரு பகுதியொகும். இது கஹச்பி 3D அச்சுப்கபொறிகளுைன் 

கபொருத்ைப்பட்டிருக்கும், இது குறுகிய உற்பத்தி மற்றும் கசயல்பொட்டு முன்மொதிரிகதள தகயொளும். 

9. உணவு மற்றும் லவளொண்தம அதமப்பின் (FAO) ைதலவரொக இந்தியொவொல் நியமிக்கப்பட்ைவர் யொர்? 

[A] Nandini Harinath 

[B] Ritu Karidhal 

[C] Trilochan Mohapatra 

[D] Ramesh Chand 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மொைம் FAO உறுப்பு நொடுகளின் ைதலவர்களுக்கொன ஐந்து லவட்பொளர்கதள 

லைர்ந்கைடுக்கப்பை லவண்டும் என்று  உணவு மற்றும் லவளொண் அதமப்பு (FAO) சமீபத்தில் 

கூறியுள்ளனர். 

 194 உறுப்பினர்கள் ைங்கள் வொக்குகதள ஒரு இரகசிய வொக்ககடுப்பில்  ‘one country, one vote’ 

அடிப்பதையொகக் ககொண்டு வொக்களிக்க லவண்டும். 

 இதில் இந்தியொ, NITI Aayog உறுப்பினர் மற்றும் லவளொண் கபொருளொைொரம் மற்றும் ககொள்தக நிபுணர் 

ரலமஷ் சந்த்தை உணவு மற்றும் லவளொண்தம அதமப்பின் (FAO) ைதலவரொக பரிந்துதரத்துள்ளது. 
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10. PM-STIAC கீழ் எத்ைதன அறிவியல் மற்றும் கைொழில்நுட்ப பணிகள் அதையொளம் கொணப்பட்டுள்ளன? 

[A] 9 

[B] 8 

[C] 7 

[D] 5 

 பிரைமர் விஞ்ஞொன கைொழில்நுட்ப மற்றும் கண்டுபிடிப்பு ஆலலொசதன கவுன்சில் (PM-STIAC) ஒன்பது 

அறிவியல் மற்றும் கைொழில்நுட்ப பணிகதள அதையொளம் கண்டுள்ளது. 

 லைசிய கமொழியியல் கமொழிகபயர்ப்பு (NLT), குவொண்ைம் ஃபிரண்டியர், கசயற்தக நுண்ணறிவு (AT), 

லைசிய பல்லுயிர் இயக்ககம் (NBM), எலக்ட்ரிக் வொகனங்கள், மனிை உைல் நலத்திற்கொன உயிரியியல், 

லவளொண்தமக்கொன லவளொண்தம, ஆழமொன கபருங்கைல் ஆய்வு மற்றும் AGNIi (புதிய 

இந்தியொவின் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு முடுக்கம் ) ஆகியதவ இந்ை பணிகளில் அைங்கும். 
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 விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ர ோம் ஸ்ரேட்யூட் [Rome Statute], சமீப சசய்திகளில் கோணப்படுகிறது, அது பின்வரும் அமைப்புகளில் 

எது ச ோேர்போனது? 

[A] International Criminal Court  

[B] Food and Agriculture Organization 

[C] UNIDO 

[D] World Bank 

 ர ோம் சட்ேத்ம  ஒப்பமேத்  பிறகு ைரேசியோ சர்வர ச குற்றவியல் நீதிைன்றத்தின் 124 வது 

உறுப்பின ோக ைோறியுள்ளது (ICC). 

 ICC இல் பின்வரும் கோ ணங்களின் கோ ணைோக இது வந்துள்ளது: மு ேோவ ோக, உக்ம னில் இருந்து 

ைரேசிய புறப்பட்ே ைரேசியோ ஏர்மேன்ஸ் விைோனம் எம்செச் 17 கீரே விழுந் து ைற்றும் 

ர ோஹிங்கியோ செருக்கடி.   

 இ ண்ேோவ ோக, 2018 ஆம் ஆண்டு ரை ைோ த் ர ர் லில் ைகோதிர் முகைத் பி  ை ைந்திரியோக 

ர ர்ந்ச டுக்கப்பட்ேோர். இவர் ைரேசிய அ சோங்கத்திற்கும் முடியோட்சிக்கும் இமேயிேோன உறவில் 

குறிப்பிேத் க்க ைோற்றத்ம  ஏற்படுத்தியுள்ளோர். 

 மூன்றோவ ோக, ைகோதீரின் ர ர் ல் ைற்றும் ஒரு புதிய அட்ேர்னி சென ல், ேோமி  ோைஸ் நியைனம், 

ஒப்பு லுக்கோன முக்கிய சட்ே  மேகள் நீக்கப்பட்ேம  கண்டிருக்கிறது. 

 இறுதியோக, ர ோம் சட்ேத்ம  அங்கீகரிப்ப ற்கோன ைரேசியோவின் முடிவு, ஆசியோன் ைற்றும் ஐ.ெோ. 

ெோடுகளில்  னது ெோடு "இன்னும் தீவி ைோன பங்மகக்" கோண்பம ப் போர்க்க ைகோதீர் கூறிய ன் 

ரெோக்கைோக இருந் து. 

 எனரவ, கம்ரபோடியோ ைற்றும் பிலிப்மபன்ஸ்க்கு பின்னர் ர ோம் சட்ேத்ம  உறுதிப்படுத்துவ ற்கோன 10 

ஆசியோன் அமைப்பின் 10 ெோடுகளில் இது மூன்றோவது ெோேோகும். 

2.  எந்  விண்சவளி நிறுவனம் சர்வர ச விண்சவளி நிமேயத்தில் (ISS)  மு ல் அமனத்து சபண் 

விண்சவளிப் பயணத்ம  ரைற்சகோள்கிறது? 

[A] Roscosmos 

[B] NASA 

[C] ISRO 

[D] JAXA 

 2019 ஆம் ஆண்டு ைோர்ச் ைோ ம் 29 ம் ர தி சர்வர ச விண்சவளி நிமேயத்தில் (ISS) மு ல் அமனத்து 

சபண் விண்சவளிப் பயணம் ரைற்சகோள்வது என்று அசைரிக்க விண்சவளி நிறுவனம் NASA 

அறிவித்துள்ளது. 
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 விண்சவளி வீ ர்கள் - கிறிஸ்டினோ ரகோச் ைற்றும் அன்ரன சைக்சகய்ன் - கேந்  ரகோமேயில் 

நிறுவப்பட்ே ரபட்ேரிகள் பதிேோக புதிய ரபட்ேரிகமள சபோருத்துவ ற்கு விண்சவளிக்கு பயணம் 

ரைற்சகோள்ள இருக்கிறோர்கள். 

 முன்ன ோக, ரசோவியத் விண்சவளி வீ  ோன ஸ்விட்ேோனோ சோவிட்ஸ்கயோ 1984 ஜூமே 25 இல் ஒரு 

விண்சவளியில் ெேத்  மு ல் சபண் ஆனோர். 

3. ஆயுஷ்ைன் போ த் திட்ேத்தில் ரைோசடிகமளத்  டுக்க IRDAI & NHA ஆகிரயோ ோல் உருவோக்கப்பட்ே 

கூட்டுக் குழுவின்  மேவர் யோர்? 

[A] Rajiv Kumar  

[B] Amitabh Kant 

[C] Suresh Mathur 

[D] Dinesh Arora  

 ஆயுஷ்ைன் போ த் பி  ோன் ைந்திரி ெோன் அர ோரெோ ரயோெனோவில் ரைோசடிகமளத்  டுக்க இந்திய 

கோப்பீட்டு ஒழுங்குமுமற ைற்றும் ரைம்போட்டு ஆமணயம் ைற்றும் ர சிய சுகோ ோ  ஆமணயம் ஒரு 

கூட்டுப் பணி குழுமவ உருவோக்கியுள்ளன. 

 11 உறுப்பினர்கள் சகோண்ே குழு, NHA துமண  மேமை நிர்வோக அதிகோரி திரனஷ் அர ோ ோ 

 மேவ ோகவும், lRDAl நிர்வோக இயக்குனர்  சுர ஷ் ைோதூர் இமண இமணத்  மேவ ோகவும் 

இருப்ப ோல், ஒரு சபோதுவோன களஞ்சியப்படுத் ல் ைற்றும் திறமன வளர்ப்ப ன் மூேம் ரைோசடிகமள 

எவ்வோறு கண்ேறிவது ைற்றும்  மே சசய்வது என்பது குறித்  அறிக்மகமய 6 ைோ ங்களுக்குள் 

சைர்ப்பிக்கப்படும். 

4. இந்திய-அசைரிக்க புதிய UNDP குட்மவல் தூ  ோக நியமிக்கப்பட்ே ெபர் யோர்? 

[A] Kal Penn 

[B] Alpana Singh 

[C] Padma Lakshmi 

[D] Mira Nair 

 இந்திய-அசைரிக்க ச ோமேக்கோட்சி ெபர் ைற்றும் சர்வர ச அளவில் போ ோட்ேப்பட்ே உணவு நிபுணர் 

பத்ைோ ேட்சுமி சர்வர ச ைகளிர் தினத் ன்று (IWD-2019) ஐக்கிய ெோடுகளின் அபிவிருத்தி 

நிகழ்ச்சித்திட்ேத் ோல் (UNDP) அ ன் புதிய ெல்வோழ்வு தூ  ோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

 இந்  புதிய போத்தி த்தில் ேட்சுமி, சைத்துவைற்ற வளர்ச்சிக்கோன இேக்குகமள (SDG க்கள்) 

ஆ ரிக்கிறது, சைத்துவமின்மை, போகுபோடு ைற்றும் போகுபோேற்றவர்களுக்கோன அதிகோ ம் 

ஆகியவற்றில் கவனம் சசலுத்துகிறது. 
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5. 2019 சர்வர ச ைகளிர் தினத்தின் (IWD) கருப்சபோருள் என்ன? 

[A] Women in the changing world of work 

[B] Change is equal, alternative to smart, change novelty 

[C] Equality for women is progress for everyone 

[D] 50-50 Planet by 2030: This is a step towards gender equality 

 சர்வர ச ைகளிர் தினம் (IWD) ஒவ்சவோரு ஆண்டும் ைோர்ச் 8 ம் ர தி சபண்கள் சமூக, சபோருளோ ோ , 

கேோச்சோ  ைற்றும் அ சியல் சோ மனகமள ரபோற்றி சகோண்ேோேபடுகிறது.  

 2019 ஆம் ஆண்டின் கருப்சபோருள் "Change is equal, alternative to smart, change novelty".  

6. கிரு மெட்ர ோ எேக்ட்ரிக் திட்ேம், பின்வரும் எந்  ஆற்றில் அமைந்துள்ளது? 

[A] Narmada 

[B] Ganga 

[C] Kaveri 

[D] Chenab 

 ெம்மு & கோஷ்மீர் ைோநிேத்தின் கிஷ்த்வோர் ைோவட்ேத்தில் சசனோப் ஆற்றின் மீது 624 சைகோவோட் கிரு 

மெட்ர ோ மின்சோ  திட்ேத்திற்கோன மு லீட்டு ஒப்பு லுக்கோக சபோருளோ ோ  விவகோ ங்கமள 

அமைச்ச மவக் குழு சமீபத்தில் ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

 4287.59 ரகோடி ரூபோய் ைதிப்பீட்டில் இந்  திட்ேம் சசயல்படுத் ப்படும். இது 4 1/2 ஆண்டுகளில் 

முடிக்கப்பே உள்ளது. 

 சிந்து நீர் திட்ேம் 1960 இன் ர மவகமளப் பூர்த்தி சசய்வ ற்கோக வடிவமைக்கப்பட்ே ஆற்றுத் 

திட்ேம்  ஆகும். 

 உத்  ப்பி ர ச ைோநிேத்தின் புேோந்த்ஷோெரில் 1320 சைகோ வோட் குர்ெோ சூப்பர் ச ர்ைல் மின் 

உற்பத்திக்கு CCEA மு லீடு சசய்ய ஒப்புக் சகோண்ேது. 

7. போபோ அணு ஆ ோய்ச்சி மையத்தின் (BARC) புதிய இயக்குன ோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யோர்? 

[A] Satheesh Reddy 

[B] Ajit Kumar Mohanty 

[C] Koppillil Radhakrishnan 

[D] P S Murthy 

 விஞ்ஞோனி ேோக்ேர் அஜித் குைோர் ரைோகந்தி 3 ஆண்டுகளுக்கு போபோ அணு ஆ ோய்ச்சி மையத்தின் 

(BARC) புதிய இயக்குன ோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

 அவர்  ற்ரபோது BARC இன் இயற்பியல் குழுவில் இயக்குன ோகவும் ைற்றும் செோ நிறுவனதின் அணு 

இயற்பியல் இயக்குெ ோகவும் உள்ளோர் . 
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 BARC மும்மபயில் உள்ள இந்தியோவின் பி  ோன அணு ஆ ோய்ச்சி மையைோகும். அணுசக்தி 

விஞ்ஞோனம், சபோறியியல் ைற்றும் ச ோேர்புமேய பகுதிகளின் முழு அளவிேோன ஸ்சபக்ட் ம் 

உள்ளேக்கிய ரைம்பட்ே ஆ ோய்ச்சி ைற்றும் ரைம்போட்டுக்கோன விரிவோன உள்கட்ேமைப்புேன் இது பல்-

ஒழுங்கு ஆ ோய்ச்சி மையைோக உள்ளது. 

8. Transformative Mobility and Battery Storage எனும் ர சியப் பணிக்குத்  மேமை  ோங்குபவர் யோர்? 

[A] அமி ோப் கோந்த் 

[B]  ோஜீவ் குைோர் 

[C] சுபோஷ் சந்தி  கோர்க் 

[D] சஞ்சய் மித் ோ 

 ெோட்டில் உள்ள சுத் ைோன, இமணக்கப்பட்ே, பகிர்ந் , நிமேயோன ைற்றும் முழுமையோன இயக்கம் 

முயற்சிகமள ஊக்குவிப்ப ற்கோக ைோற்றியமைக்கப்பட்ே இயக்கம் ைற்றும் ரபட்ேரி ரசமிப்பின் 

ர சியத் திட்ேத்ம  ைத்திய அமைச்ச மவ அங்கீகரித்துள்ளது. 

 இண்ேர் ைந்திரி ஸ்டீரிங் கமிட்டியின் பே ஒழுங்குமுமற பணிகள் NITI Aayog   மேமை நிர்வோக 

அதிகோரி அமி ோப் கோந்த்  மேமையில் இருக்கும். 

 இந்  பணி திட்ேமிேப்பட்டி ரபட்ேரிகள் ைற்றும் மின்சோ  வோகன கூறு உற்பத்தித் திட்ேங்கமளத் 

ச ோேங்கும். PMP க்கள் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 2024 வம  சசல்லுபடியோகும். 

9. புதி ோக சபறப்பட்ே சவள்ள முகோமைத்துவம் ைற்றும் போர்ேர் பகுதிகள் (FMBAP) திட்ேத்திற்கோக மையம் 

ைற்றும் வேகிேக்கு ைோகோணங்களுக்கு இமேயில் நிதி முமற என்னவோக இருக்கும்? 

[A] 80:20 

[B] 70:30 

[C] 90:10 

[D] 60:40 

 முழு ெோட்டிலும் சவள்ள முகோமைத்துவம் ைற்றும் வன முகோமைத்துவ ரவமேத்திட்ேங்களுக்கோன 

"சவள்ள முகோமைத்துவம் ைற்றும் எல்மே பி ர ச சசயற்திட்ேம்" (FMBAP) ஆகியவற்றிற்கு 

சமீபத்தில் ைத்திய அமைச்ச மவ அங்கீகோ ம் வேங்கி 2017-2018 2019-2020 கோேப்பகுதிக்கோன 

எல்மேப் பகுதிகள் சம்பந் ப்பட்ே ரவமேகளுக்கு ரூ 3342.00 ரகோடி ஒதுக்கியுள்ளது. 

 சவள்ள முகோமைத்துவம், அரிப்பு கட்டுப்போடு ைற்றும் கேல் எதிர்ப்பு அரிப்பு ஆகியவற்றிற்கோக 

ெோசேங்கிலும் FMBAP திட்ேம் ெமேமுமறப்படுத் ப்படும். 
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 ெகர்ப்புறங்கள், கி ோைங்கள், ச ோழிற்துமற நிறுவனங்கள், ச ோேர்பு இமணப்புகள், விவசோய 

துமறகள், உள்கட்ேமைப்பு ரபோன்றவற்றிற்கு இந்  திட்ேம் உ வும்.  ெோட்டில் சவள்ளம் ைற்றும் அரிப்பு 

இருந்து. 

 வேகிேக்கு ைோநிேங்கள், சிக்கிம், ெம்மு, கோஷ்மீர், இைோச்சே பி ர சம் ைற்றும் உத்  கண்ட் 

ஆகியவற்றிற்கோன திட்ேங்களுக்கு ைத்திய அ சு 70% சசேமவ சபோறுப்ரபற்கும். 

 திட்ேத்தின் ரெோக்கம் ைோநிே அ சு / ைத்திய அ சு அதிகோரிகளின் திறன்கமள ரைம்படுத்து ல் ைற்றும் 

ச ோேர்புமேய துமறகளில் உகந்  ஒருங்கிமணப்புகமள ஒருங்கிமணத்து, முக்கிய பகுதிகளில் 

சவள்ளங்களுக்கு எதி ோக நியோயைோன அளவிேோன போதுகோப்மப ைோநிே அ சு வேங்குவ ோகும். 

10. சமீபத்தில் கோேைோன ேோக்ேர் ரெோர ோஸ் அசேர ோவ், எந்  ெோட்டின் இயற்பியேோளர் ைற்றும் ரெோபல் 

பரிசு சவன்றவர்? 

[A] Russia 

[B] Japan 

[C] United States 

[D] France 

  ஷ்ய இயற்பியேோளர் ைற்றும் ரெோபல் பரிசு சபற்றவர் ேோக்ேர் ரெோர ோஸ் அசேர ோவ் (88), ைோர்ச் 2 

ஆம் ர தி சசட் பீட்ேர்ஸ்பர்க்கில் கோேைோனோர். 

 2000 ஆம் ஆண்டில் அல்ஃரபோர ோவ் இயற்பியலுக்கோன ரெோபல் பரிமச அசைரிக்க விஞ்ஞோனிகள் 

ெோக் கில்பி ைற்றும் செர்பர்ட் க்ர ோைருேன் இமணந்து, அதிரவக-ைற்றும் ஒப்ரேோ எசேக்ட்ரிகிள்ஸ் 

பயன்படுத் ப் பட்ே அம க்கேத்திகமளப் பயன்படுத்திய ற்கு சபற்றனர். 

 ரசோவியத்  மேவர் மிக்ரகல் ரகோர்பச்ரசவ் 1990 ஆம் ஆண்டு சைோ ோனத்துக்கோக மு ல் ரெோபல் 

பரிமச சவன்ற மு ல்  ஷ்ய ோக அவர் இருந் ோர். 

 அவர் 1972 இல் யுஎஸ்எஸ்ஆர் அகோேமி ஆஃப் சயின்சஸ் நிறுவனத்தின் இமண உறுப்பின ோகவும், 

1979 இல் முழு உறுப்பின ோகவும் ர ர்ந்ச டுக்கப்பட்ேோர். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. கின்னஸ் உலக சாதனனயாளர்கள் புத்தகத்தில் உலகில் வாழும் பழனையான நபராக யார் பபயர் 

அதிகாரப்பூர்வைாக பபயரிடப்பட்டது? 

[A] Kane Tanaka 

[B] Nabi Tajima 

[C] Violet Brown 

[D] Chiyo Miyako 

 உலகின் மிக பழனையான நபராக 116 வயதான ஜப்பானிய பபண் ககன் தனகா கின்னஸ் உலக 

சாதனன விருது பபற்றார். 

 அவர் பதன்கைற்கு ஜப்பானில் ஃபுகுககாக்காவில் ஒரு ைருத்துவ இல்லத்தில் வாழ்ந்து வருகிறார், 

அங்கக ஒரு விழாவின் பபாழுது அதிகாரப்பூர்வைாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள பதிவுகனள பகாண்டு 

இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

 ஜனவரி 1903 இல் பிறந்தவர், தணங்கா குழு வினளயாட்டு 'ஓபதல்கலா' வினளயாடுவகதாடு, 

கணிதம் படிப்பதிலும் ஆர்வம் உண்டு. 

 இவருக்கு முன் உலகின் வயதான நபராக இருந்தவர் ஜப்பானிய பபண் சியா மிகயாவா ஆவார், இவர் 

ஜூனல 2018 ல் 117 வயதில் காலைானார். 

2. வக்கீல்களுக்கான காப்பீட்டு திட்டத்னத உருவாக்கும் குழுவின் தனலவர் யார்? 

[A] Alok Srivastava 

[B] Tushar Mehta 

[C] Snehlata Shrivastava  

[D] Pramod Kumar Misra 

 வக்கீல்களுக்கு காப்பீட்டு திட்டம் வழங்குவதற்கான முனறயான, திட்டமிடப்பட்ட திட்டத்னத 

உருவாக்குதல் ைற்றும் அதன் பசயல்பாட்டிற்கான விதிமுனறகனள பரிந்துனரப்பது பதாடர்பான 

சிக்கல்கனள ஆய்வு பசய்வதற்கு இந்திய அரசு 5 உறுப்பினர்கனளக் பகாண்ட குழுனவ 

அனைத்துள்ளது.  

 சட்ட விவகாரங்களுக்கான பசயலாளர் அகலாக் ஸ்ரீவஸ்தவா தனலனையின் கீழ் இந்த குழு, நாடு 

முழுவதிலுமுள்ள வக்கீல்கள் நலனுக்காக ஒரு விரிவான காப்பீட்டுத் திட்டத்னத பரிந்துனரக்கும். 

 இந்த குழு 3 ைாதங்களுக்குள் அதன் அறிக்னகனய சைர்ப்பிக்கும். 
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3. புது தில்லியில் முதல் முனறயாக நனடபபறும் இந்தியா-ஜப்பான் ஸ்கபஸ் உனரயாடலில் இந்திய 

குழுவின் பிரதிநிதி யார்? Who led the Indian delegation at the first-ever India-Japan Space Dialogue in 

New Delhi? 

[A] Indra Mani Pandey 

[B] Desh Deepak Verma 

[C] Vinod Kumar Yadav 

[D] K. Vijay Raghavan 

 2019 ஆம் ஆண்டு ைார்ச் 8 ஆம் கததி முதல் இந்தியா-ஜப்பான் விண்பவளி கபச்சுவார்த்னத புது 

படல்லியில் நனடபபற்றது, அது இரு நாடுகளில் உள்ள பவளி விண்பவளி 

பதாடர்பாக  அனைச்சகங்கள் ைற்றும் முகவர்கனள ஒன்றாகக் பகாண்டு நனடபபற்றது. 

 இந்த உனரயாடல் இவ்விரு நாட்டிற்கும் இனடயில் உள்ள பகாள்னககனள பரிைாறிக்பகாள்ளவும், 

விண்பவளி பாதுகாப்பு, JAXA-ISRO இனடகய இருதரப்பு ஒத்துனழப்பு பற்றிய விவாதங்கனள 

நடத்துவதற்கும் வாய்ப்னப வழங்கியது. 

 இந்திய விண்பவளி ஆராய்ச்சி அனைப்பு (ISRO) ைற்றும் ஜப்பானின் ஏகராஸ்கபஸ் எக்ஸ்ப்களாரஷன் 

ஏபஜன்சி (JAXA) கிழக்கு சீனக் கடல், பதன்சீனக் கடல் ைற்றும் இந்திய பபருங்கடலில் உள்ள கடல் 

கண்காணிப்பு ைற்றும் கடல் தடங்கல் விழிப்புணர்வு (MDA) ஆகியவற்னற னையைாகக் பகாண்டது. 

 இரு நாடுகளின் விண்பவளித் பதாழில்களும் உலகளாவிய ஊடுருவல் பசயற்னகக்ககாள் அனைப்பு, 

விண்பவளி சூழ்நினல விழிப்புணர்வு (SSA), விண்பவளி பாதுகாப்பு ைற்றும் விண்பவளி 

பதாடர்பான பநறிமுனற ஆகியவற்றில் கவனம் பசலுத்துகின்றன. 

 இந்திய தூதுக்குழு பவளிவிவகார அனைச்சகத்தில், ஆயுதப்பனட  ைற்றும் சர்வகதச பாதுகாப்பு 

விவகாரங்களுக்கான கூடுதல் பசயலாளர் இண்ட்ரா ைானி பாண்கட தனலனையிலானது. 

4. பாக்கிஸ்தானின் பசனட்டிற்குத் கதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட முதல் தரி ஹிந்து பபண் யார்? 

[A] Taniya Bhatia 

[B] Krishna Kumari Kohli 

[C] Ravi Kalpana 

[D] Ekta Bisht 

 கிருஷ்ணா குைாரி ககாலி பாக்கிஸ்தானின் பசனட்டிற்கு கதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட முதல் தரீ ஹிந்து 

பபண் ஆவர். 

 இவர் 2018 ைார்ச் ைாதம் சர்வகதச ைகளிர் தினத்னதபயாட்டி நாடாளுைன்றத்தின் கைல் சனபயின் 

அைர்வுக்கு தனலனை தாங்கினார். 
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 பபண்கள் உரினைகள், பினணக்கப்பட்ட பதாழிலாளர் மீது, ைற்றும் பணியிடத்தில் பாலியல் 

துன்புறுத்தல் ஆகியவற்றிற்கு எதிரான அவரது பிரச்சாரங்களுக்காக அவர் அறியப்படுகிறார். 

 பாக்கிஸ்தானில் பபண்கள் ைற்றும் சிறுபான்னை உரினைகளுக்கான ஒரு முக்கிய னைல்கல்லாக 

பசனட் கதர்ந்பதடுக்கப்பட்டார். 

 கிருஷ்ணா, சிந்து ைாகாணத்தில் உள்ள நாகர்பர்கர் பகுதியிலுள்ள பதானலதூர கிராைைான டாணா 

கம்முவிலிருந்து ககால்கீ சமூகத்னதச் கசர்ந்தவர். 

 எனகவ, கிருஷ்ணா முதல் இந்து தலித் பபண்ணாகவும் ரத்னா பகவான்ஸ் சாவ்லாவுக்குப் பிறகு 

பசனட்டில் கதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட இரண்டாவது பபண்ைணியாகவும் ஆனார். 

5. இந்தியாவில் ஐகராப்பிய ஒன்றிய ஆய்வுகளுக்கான சிறப்பு னையம் (CEEUSI) பின்வரும் எந்த 

பல்கனலக்கழகங்களில் திறந்துனவக்கப்பட்டது? 

[A] IGNOU 

[B] Jamia Millia Islamia 

[C] Dr. Hari Singh Gour University 

[D] JNU 

 ைார்ச் 8 ம் கததி ஐகராப்பிய ஒன்றியம் ைற்றும் ஜவஹர்லால் கநரு பல்கனலக்கழகமும் இந்தியாவில் 

ஐகராப்பிய ஒன்றிய ஆய்வாளர்களுக்கான ஜீன் ைான்பநட் னையம் திறந்துனவக்கப்பட்டது. 

 JNU இல் உள்ள ஐகராப்பிய ஒன்றிய ஆய்வுகள் பற்றிய சிறப்பு னையம் (CEEUSI) இந்தியா ைற்றும் 

பதற்காசிய நாடுகளில் ஐகராப்பிய ஒன்றிய ஆய்வுகள் பதாடர்பாக கூடுதலான பார்னவனய 

வழங்கும். 

 உயர் கல்விக்கான ைானிப்பல் அகாடமிக்கு பிறகு, JNU இந்தியாவில் ஐகராப்பிய ஒன்றிய நிதி 

வழங்கப்பட்ட இரண்டு னையங்களில் ஒன்றாகும். 

 JNU இல் புதிய னையம் இந்தியாவில் ஐகராப்பிய ஒன்றிய ஆய்வுகள் பசய்ய ைாணவர்கள் ைற்றும் 

ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு கூடுதல் கவனல வாய்ப்புகனள வழங்கும். 

6. இந்தியாவின் புதிய நிதி பசயலாளராக (FS) நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

[A] Atanu Chakraborty 

[B] Ajay Bhushan Pandey 

[C] Subhash Chandra Garg 

[D] Rajiv Kumar 

 ராஜஸ்தான் ககடரின் 1983 கபட்ச் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி சுபாஷ் சந்திர கார்க் இந்தியாவின் புதிய 

நிதியியல் பசயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 இவர் தற்கபானதய யூனியன் பபாருளாதார விவகார பசயலாளர் ஆவார். 
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 ைாநாட்டின் படி, நிதி அனைச்சகத்தின் ஐந்து பசயலாளர்களில் மூத்தவர் நிதி பசயலாளராக 

நியமிக்கப்படுவர். 

7. கதசிய நிறுவன சட்டம் தீர்ப்பாயத்தின் முதன்னை பபஞ்ச் கீழ்கண்ட எந்த நகரத்தில் உள்ளது? 

[A] Hyderabad  

[B] New Delhi 

[C] Ahmedabad 

[D] Pune 

 கதசிய கம்பனியின் சட்டம் தீர்ப்பாயம் (NCLT) 2013 நிறுவன சட்டத்தின் கீழ் அனைக்கப்பட்டது. 

கம்பபனி சட்டத்தின் 2013 ஆம் ஆண்டின் திவாலா நினல ைற்றும் திவாலா நினலக் குறியீடு 2016 

ைற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டின் LLP சட்டம் பதாடர்பான விஷயங்கனள சைாளிக்க இது ஒரு பயனுள்ள 

ைற்றும் கநர கட்டுப்பாட்டு முனறனை முனறனைனய வழங்கியுள்ளது. 

 ஆந்திராவில் அைராவதி ைற்றும் ைத்தியப் பிரகதசத்தில் இந்தூர் ஆகிய இரண்டு இடங்களில் NCLT 

இன் புதிய பபன்ச்கள் அனைக்க ைத்திய அரசு சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்னக 

குறிப்பாக திவாலா நினல & திவாலா குறியீடு 2016 இன் கீழ் அதிகரித்து வரும் வழக்கு ஏற்றத்னதக் 

கருத்தில் பகாண்டு வருகிறது. 

 அைராவதி ஆனணயத்தின் அதிகார எல்னல ஆந்திரா ைாநிலைாகவும், இந்தூர் ைத்தியப் பிரகதச 

ைாநிலைாகவும் இருக்கும். 

 தற்கபாது, படல்லியில் உள்ள தனலனை பபஞ்ச் உட்பட, NCLT பபஞ்ச் 14 இடங்களில் 

நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

8. பின்வரும் வினளயாட்டு கூட்டனைப்பில் சமீபத்தில் இந்திய கதசிய வினளயாட்டு கூட்டனைப்பாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது எது? 

[A] Golf 

[B] Carrom  

[C] Equestrian  

[D] Futsal  

 இனளஞர் விவகாரங்கள் ைற்றும் வினளயாட்டுத்துனற அனைச்சகம் உடனடியாக அனனத்து கதசிய 

வினளயாட்டு கூட்டனைப்பிற்கும் ஆல் இந்தியா ககர்கரம் கூட்டனைப்புக்கு தற்காலிக அங்கீகாரம் 2019 

ஆம் ஆண்டு ைார்ச் 31 ஆம் கததி வனர வழங்கியுள்ளது அல்லது படல்லியின் பகௌரவ உயர் 

நீதிைன்றத்தின் தீர்ப்கப இதற்கு எடுத்துக்பகாள்ளப்படும்.  

 எதிர்வரும் கதசிய / சர்வகதச கபாட்டிகளில் இந்திய வினளயாட்டு வீரர்கனள பங்ககற்பது 

எளிதாகிறது. 

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


Current Affairs  11th March 2019 

 

Winmeen.com                                Page 5 of 5 

 அங்கீகாரம் என்பது இந்தியாவில் ககராம் வினளயாட்டு கைம்பாட்டிற்காக ஏஐசிஎஃப் நிறுவனத்திற்கு 

முக்கிய பங்னக வழங்குவதாகும். 

 ககர்கரம் வினளயாட்டு 'ைற்றனவ' பிரிவில் னவக்கப்பட்டுள்ளது. 

9. முக்யைந்த்ரி அஞ்சல் அம்ரிட் கயாஜனானவ (Mukhyamantri Anchal Amrit Yojana) எந்த ைாநில 

அரசு  துவக்கினவத்தது? 

[A] Jharkhand 

[B] Uttarakhand   

[C] West Bengal 

[D] Odisha 

 உத்தரகண்ட் முதலனைச்சர் திரிகவந்திர சிங் ராவத் சமீபத்தில் அங்கன்வாடி குழந்னதகளுக்கு இலவச 

பால் திட்டம் " முக்யைந்த்ரி அஞ்சல் அம்ரிட் கயாஜனா" (Mukhyamantri Anchal Amrit Yojana) 

ஒன்னற அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். 

 அம்ரிட் கயாஜனாவின் கீழ், ைாநிலத்தில் 20,000 அங்கன்வாடி னையங்களுக்கு ருசியான, இனிப்பு, 

தடித்த பால் பவுடர் கினடக்கும். 

 ைாநிலத்தில் 20,000 அங்கன்வாடி னையங்களில் சுைார் 2.5 லட்சம் குழந்னதகளுக்கு ஒரு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முனற 100 மில்லி பால் வழங்கப்படும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. சமீபத்தில் GI டேக் கிடேத்த மடையூர் ஜாக்கரி (வெல்லம்) பின்ெரும் எந்த மாநிலத்துேன் 

வதாேர்புடேயது? 

[A] Kerala 

[B] Odisha 

[C] Karnataka 

[D] Tamil Nadu 

 பாரம்பரிய மற்றும் டகயால் வசய்யப்பட்ே டகரள மாநிலத்தின் இடிக்கி மாெட்ேத்தின் மடையூர் 

ஜாக்கரி இறுதியாக புவியியல் அடேயாள குறிச்வசால்டல வபற்றுள்ளது. 

 இது பாரம்பரிய உற்பத்திடய புத்துயிர் அளிப்படதாடு எதிர்காலத்தில் ஒரு பாதுகாப்பான சந்டதடய 

உறுதிவசய்ெதற்கும் நுகர்வுக்கு பாதுகாப்பானதாகிைது. 

 மயாயூர் மற்றும் கந்தளூர் கிராமங்களில் அங்கு எந்த இரசாயனமும் டசர்க்காமல் வெல்லம் 

தயாரிக்கப்படுகிைது. 

2. WHO வில் தடலடம விஞ்ஞானியாக நியமிக்கப்பட்ே இந்திய பிரதிநிதி யார்? 

[A] Mylswamy Annadurai 

[B] Subbiah Arunan 

[C] Moumita Dutta 

[D] Soumya Swaminathan 

 உலக சுகாதார அடமப்பின் (DHD) துடை இயக்குநர் வஜனரல் ோக்ேர் சவுமியா சுொமிநாதன், WHO 

இன் தடலடம விஞ்ஞானியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

3. புல்ொமா ெடக தாக்குதல்களில் இைப்புக்கடள குடைக்க 'டபார் மருந்துகள்' [Combat Drugs] 

உருொக்கப்பட்ே இந்திய பாதுகாப்பு ஆய்ெகம் எது? 

[A] INMAS, DelhiI 

[B] RDE, Dehradun 

[C] DTRL, Delhi 

[D] DRDL, Hyderabad 

 புல்ொமா ெடக தாக்குதல்களில் டசதத்டத குடைக்க, அணுசக்தி மற்றும் கூட்டு மருத்துெ அறிவியல் 

நிறுெனம் (INMAS)  வீரர்கடள மருத்துெமடனக்கு மாற்றும் ெடர தாக்குப்பிடிக்க மணிடநரத்டத 

நீட்டிக்கக்கூடிய 'டபார்க்கால விபத்து மருந்துகடள' உருொக்கியுள்ளது. 

 DRDO இன் ஒரு மருத்துெ ஆய்ெகம் தான் INMAS. 
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 ஸ்வபக்ட்ரம் இரத்தப்டபாக்கு காயங்கள், சூப்பர் உறிஞ்சுதல் ஒத்திடககள், மற்றும் கிளிவசரால்ட் 

சின்கள் ஆகியடெ இதில் அேங்கும், இடெ அடனத்தும் காட்டில் மற்றும் உயரமான இேங்களிலும், 

பயங்கரொத தாக்குதல்களிலும் டபாரின் டபாது உயிர்கடள காப்பாற்ை உதவும். 

4. கவீந்தர் சிங் பிஷ்ட் எந்த விடளயாட்டுேன் வதாேர்புடேயெர்? 

[A] Wrestling 

[B] Hockey 

[C] Football 

[D] Boxing 

 இெர் குத்துச்சண்டே வீரர். பின்லாந்து, வெல்சின்கியில் 38 ெது geebee குத்துச்சண்டே டபாட்டியில் 

56 k.g பிரிவில் தங்கம் வென்ைார். 

5. பாலஸ்தீன புதிய பிரதம மந்திரி யார்? 

[A] Rami Hamdallah 

[B] Salam Fayyad 

[C] Mahmoud Abbas 

[D] Mohammad Shtayyeh  

 பாலஸ்தீனிய ஜனாதிபதி மஹ்மூத் அப்பாஸ் அதிகாரப்பூர்ெமாக ோக்ேர் முகமது ஷ்வதய்யீடய 

பாலஸ்தீனிய அதிகாரத்தின் புதிய பிரதமராக நியமித்தார். இராஜி அல் ெம்ேல்லா தனது பதவி 

விலகடல அறிவித்த ஆறு ொரங்களுக்கு பின்னர், ஜனாதிபதி மஹ்மூத் அப்பாஸ் இேம் இருந்து 

பதவி விலகல் வசய்தி வெளிெந்துள்ளது. ெமாஸ் மற்றும் ஃபத்தா ஆகியெற்றின் அதிகார பகிர்வு 

ஒப்பந்த டதால்வி இப்பதவி விலகளுக்கான காரைமாகும். 

6. ஸ்மார்ட் இந்தியா ொகாத்டதான் 2019 இல் கள்ள டநாட்டே கண்ேறிய எந்த ஐஐடி மாைெர்கள் 

தனித்துெமான தீர்வுகடள ெகுத்துள்ளனர்? 

[A] IIT Bombay 

[B] IIT Kanpur 

[C] IIT Kharagpur 

[D] IIT Indore 

 கள்ள டநாட்டே கண்டுபிடிக்க, அணுசக்தி கதிர்வீச்சு கண்காணிப்பு மூலம் சமீபத்தில் முடிந்த டதசிய 

டபாட்டியில், ஸ்மார்ட் இந்தியா ொகாேன் 2019 இல் ஐ.ஐ.டி கரக்பூர் மாைெர்கள் தனிப்பட்ே 

தீர்வுகடளத் திட்ேமிட்டுள்ளனர். 
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 டபாலி நாையத்டதக் கண்ேறிெதற்கான சிக்கடலத் தீர்க்க ஸ்மார்ட்ஃடபான் பயன்பாட்டிற்கான ஒரு 

குறியீட்டே அெர்கள் உருொக்கியுள்ளனர்.  

 இதற்காக, 6-உறுப்பினர்கள் குழு கள்ள நாையத்டதக் கண்ேறிெதற்கான ஒரு பே வசயலாக்க 

பயன்பாட்டே உருொக்கியுள்ளது. ஸ்மார்ட்டபான்களில் நிறுெப்படும் பயன்பாடு, பல்டெறு வதாடு 

புள்ளிகளில் மக்களால் பயன்படுத்தப்பேலாம், இதனால் டமாசடி ொய்ப்புகள் குடைந்துவிடும்.  

 ஒரு பயனர் ஒரு நாைய டநாட்டு பேத்டத பதிடெற்ை முடியும் மற்றும் வமாடபல் பயன்பாடு நாைய 

குறிப்பு முன் மற்றும் பின் பக்க இருந்து எடுக்கப்பட்ே 25 அம்சங்கள் பயன்படுத்தி அதன் 

நம்பகத்தன்டமடய சரிபார்க்க முடியும்.  

 குறியீட்டே உருொக்கிய ஆறு மாைெர்கள் T.Y.S.S. சந்டதாஷ், சதீஷ் குமார் வரட்டி, விபுல் டதாமர், சாய் 

கிருஷ்ைா, டிரிஷி துளசி மற்றும் டி வி சாய் சூர்யா 

7. சர்ெடதச டகால்ேன் சிட்டி டகட் சுற்றுலா விருதுகள் 2019 இல் எந்த பிரிவில் இந்தியா முதலிேம் 

பிடித்தது? 

[A] Eco Tourism 

[B] TV Cinema Spot 

[C] TV Travel Magazine 

[D] Innovation 

 வகௌரெ சர்ெடதச டகால்ேன் சிட்டி டகட் சுற்றுலா விருதுகள் 2019 ஆம் ஆண்டில் வதாடலக்காட்சி 

சினிமா ஸ்பாட் ெடகயின் முதல் பரிடசப் வபற்றுள்ளது.  

 இன்க்வரடிபிள் இந்தியா 2.0 காம்வபயின் கீழ் தயாரிக்கப்பட்ே: டயாகி ஆஃப் த டரட்ராக், தி 

ரின்கர்டனசன் ஆஃப் திரு. திருமதி டஜான்ஸ், பாரிஸில் சரைாலயம், மன்ொட்ேன் மொராணி 

மற்றும் மசாலா மாஸ்ேர் வசஃப் ஆகிய விளம்பர பேங்கள் மற்றும் வதாடலக்காட்சி விளம்பரங்களுக்கு 

ெழங்கப்பட்ேது. சுற்றுலா மற்றும் விருந்டதாம்பல் பிரிவுகளுேன் வதாேர்புடேய பல்டெறு 

ெடககளில் டகால்ேன் சிட்டி டகட் சுற்றுலா ஊேக விருதுகள் ெழங்கப்படுகின்ைன. 

 'டகால்ேன் சிட்டி டகட்' என்பது நாடுகள், நகரங்கள், இேங்கள் மற்றும் டொட்ேல்களுக்கான சர்ெடதச 

டபாட்டி ஆகும். 

 இது ெருோந்திர விருது ெழங்கும் விழா, ITB டபர்லினில் நடேவபறுகிைது, இது உலகின் முன்னணி 

சுற்றுலா ெர்த்தக நிகழ்ச்சியாகும். 

8. 2019 பிரிட்ஸ்கர் கட்டிேக்கடல பரிசு வபற்ைெர் யார்? 

[A] Peter Zumthor 

[B] Arata Isozaki 
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[C] B V Doshi 

[D] Shigeru Ban 

 ஜப்பானிய கட்டிேக் கடலஞர் அராோ ஐஸ்சாகி 2019 ஆம் ஆண்டு பிரிட்ஸ்கர் பரிசு வபற்ைார், இது 

கட்டிேக்கடலக்கு மிகவும் மதிப்புமிக்க விருது. 

 அெர் 46ெது பிரிட்ஜ்கர் பரிசு வபற்ைெராொர், மற்றும் 8 ெது ஜப்பானிய கட்டிேக் கடலஞர் ஆொர். 

 2019 ம் ஆண்டு டம மாதம் பாரிசின் வெர்டசல்டலஸ் அரண்மடனயில் ஒரு விழாவில் ஒரு வபாது 

விரிவுடரயுேன் பரிசு ெழங்கப்படும். 

9. சமீப வசய்திகளில் காைப்படும் Large Hadron Collider (LHC), பின்ெரும் எந்த அடமப்டபாடு 

வதாேர்புடேயது? 

[A] CERN 

[B] ISRO 

[C] NASA 

[D] JAXA 

 வபரிய ொர்ட்டரா காலர் (LHC) என்பது உலகின் மிகப்வபரிய மற்றும் மிக சக்திொய்ந்த துகள் 

வபருவெடிப்பியந்திரமாகும். 

 LHC இல் ஒளி மற்றும் பலவீனமாக வதாேர்பு வகாண்ே துகள்கடளப் பார்க்க ெடிெடமக்கப்பட்ே 

பரிடசாதடனடய அணு ஆராய்ச்சிக்கான ஐடராப்பிய அடமப்பு (CERN) அங்கீகரித்துள்ளது. 

 இது 27% சுமார் பிரபஞ்சத்தின் மர்மமான இருண்ே விஷயம் வதாேர்புடேய துகள்கடள பார்க்க ஒரு 

புதிய டசாதடன திட்ேம் ஆகும். 

 இந்த நாெல் டசாதடன LHC டபான்ை டமாதல்களின் இயற்பியல் வசயல்திட்ேத்டத பன்முகப்படுத்த 

உதவுகிைது மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் டெவைாரு கண்டைாட்ேத்தில் துல்லியமான வினாவிற்கு 

விடேயளிக்க உதவுகிைது. 

10. "டேகர் வுமன்"(Tiger Women) என்ை புத்தகத்டத எழுதியெர் யார்? 

[A] Sirsho Bandopadhyay 

[B] Joy Goswami 

[C] Shahabuddin Nagari 

[D] Alokeranjan Dasgupta 

 "டேகர் வுமன்"(Tiger Women) என்ை புத்தகத்டத, வபங்காலி நாெலாசிரியர் சிர்டஷா பந்டதாபதியா 

எழுதியுள்ளார். 

 இந்த புத்தகத்டத 1880களில் கல்கத்தாவில் அருைாொ சின்ொ "ஷர்டுல்சுந்டதாரி" என்று 

வபங்காலியில் வமாழி வபயர்த்தார். 
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 இது ஒரு டசாகமான முக்டகாைக்காதடல கருொக வகாண்ே ெரலாற்று நாெலாகும் மற்றும் வபரும் 

ெங்க சர்க்கஸ் ஒரு விரக்தியுற்ை சமூக புரட்சிக்கு ஒரு உருெகமாக மாறியது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. சர்வதேச உணவு மற்றும் விருந்தேோம்பல் விழோ - அஹோர் 2019 இன் 34 வது பதிப்பப எந்ே நோடு 

நிர்வகிக்கிறது? [34th edition of Aahar 2019 - the International Food and Hospitality Fair] 

A] தநபோளம்  

B] ஜப்போன் 

C] இந்தியோ 

D] தேன் த ோரியோ 

 அஹோர் 2019 ஆம் ஆண்டின் 34 வது பதிப்பு - சர்வதேச உணவு மற்றும் விருந்தேோம்பல் விழோ மோர்ச் 12 

அன்று புது தில்லியில் தேோடங்கியது. 

 இந்தியோவில் வர்த்ே  ஊக்குவிப்பு நிறுவனம் (ITPO) ஏற்போடு தசய்ே 5 நோள் விழோவில், உணவுப் 

தபோருட் ள், இயந்திரங் ள், உணவு மற்றும் போனங் ள் உப ரணங் ள், விருந்தேோம்பல், மிட்டோய் 

தபோருட் ள் மற்றும் அலங் ோர தீர்வு ள் ஆகிய தபோருட் ளுடன் இந்தியோ மற்றும் தவளிநோடு ளில் 

இருந்து 560 க்கும் அதி மோன பங்த ற்போளர் ள் பங்குதபற்றனர். 

 சீனோ, தஜர்மனி, ஹோங் ோங், இத்ேோலி, இந்தேோதனசியோ, ஜப்போன், ரஷ்யோ, ஸ்தபயின், அதமரிக் ோ 

மற்றும் இங்கிலோந்தில் உள்ள மற்ற நோடு ளிலிருந்தும் தவளிநோட்டு பங்த ற்போளர் ள் பங்த ற்றனர். 

2. சமீபத்தில்  ோலமோன விதனோத்  ோஷ்யப், எந்ே துபறபய சோர்ந்ேவர் ? 

A] அறிவியல் 

B] பத்திரிக்ப  துபற 

C] விபளயோட்டு 

D] சட்டம் 

 விதனோத்  ோஷ்யப் (88), மூத்ே ஹிந்தி தசய்தி வோசிப்போளர், மோர்ச் 10, 2019 அன்று புது தடல்லியில் 

 ோலமோனோர். அவர் 30 ஆண்டு ளோ  ஆல் இந்தியோ தரடிதயோவில் (AIR) பணியோற்றினோர். 

 தரடிதயோவில் ஒரு நோட   பலஞரோ  ேனது தேோழில் வோழ்க்ப பயத் தேோடங்கினோர். 
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3. எந்ே நோடு 2019 SAFF ம ளிர் சோம்பியன்ஷிப்பப நடத்துகிறது? 

A] தநபோளம் 

B] வங் ோளம் 

C] இந்தியோ 

D] இலங்ப  

 சோஃப் ம ளிர் சோம்பியன்ஷிப் 2019 இன் 5 வது பதிப்பு மோர்ச் 12 ஆம் தேதி தநபோளத்தின் பிரத்ந ரில் 

தேோடங்கியது. நடப்பு சோம்பியனோன இந்தியோ, மோலத்தீவு மற்றும் இலங்ப யுடன் இபணந்து ஆறு 

அணி ள் த ோண்ட தபோட்டியில் குழு B இல் உள்ளது.  

 தபோட்டி பள நடத்தும் தநபோளம், பங் ளோதேஷ் மற்றும் பூட்டோனுடன் ஏ குழுவில் 

பவக் ப்பட்டுள்ளது. தேோடக்  ஆட்டம் தநபோளத்திற்கும் பூட்டோனுக்கும் இபடதய நபடதபற்றது. 

 அதே தநரத்தில் புரவலன் தநபோளம் குழு A இல் பவக் ப்பட்டுள்ளது.  டந்ே நோன்கு பதிப்பு ளில் 

இருந்து 19 தபோட்டி ளில் ஆட்டமிழக் ோமல், இந்தியோ மோர்ச் 13 ம் தேதி மோலத்தீபவ எதிர்த ோள்கிறது. 

இந்திய பயிற்சியோளர் தமமோல் ரோக்கி ேனது ேரப்பில் நம்பிக்ப  தேரிவித்துள்ளோர். ஏப்ரல் 1-9 முேல் 

மியோன்மரில் நபடதபறவிருக்கும் 2020 ஒலிம்பிக் ேகுதி சுற்று 2 தபோட்டி ளில் இந்திய அணியின் 

பயிற்சியோளர் தமமோல் ரோக்கி ேனது அணிபய நன்றோ  மோற்றுவேற் ோன  படசி வோய்ப்போ  இந்ே 

தபோட்டி இருக்கும்.  

4. OBC  ளுக்கு 27 சேவிகிே ஒதுக்கீட்பட சமீபத்தில் எந்ே மோநில அரசு அங்கீ ரித்ேது? 

A] ஜோர் ண்ட் 

B] உத்ேரப் பிரதேசம் 

C] ரோஜஸ்ேோன் 

D] மத்தியப்பிரதேசம் 

 பிற பிற்படுத்ேப்பட்ட வகுப்பினருக்கு (பிற்படுத்ேப்பட்தடோர் மற்றும் இேர பிற்படுத்ேப்பட்ட 

வகுப்பினர் ளுக் ோன ஒதுக்கீடு) 14 சேவீேத்திலிருந்து 27 சேவீேமோ  உயர்த்துவேற்கு மத்தியப் 

பிரதேச அரசு உத்ேரவு பிறப்பித்துள்ளது. இந்ே விஷயத்தில், ஆளுநர் ஆனந்தீபன் பதடல் சமீபத்தில் 
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மத்தியப் பிரதேச தலோக் தசவோ (அனசுசித் ஜட்டிதயோன், அனூசுச்சி ஜோன் ஜட்தடோதயோன் அன் அன்யோ 

பிதஷத் வர்த ோன் த  லீ அரோஸ் ன்) 1994 ஆம் ஆண்டின் திருத்ேச் சட்டத்தில் ப தயழுத்திட்டோர். 

5. தேசிய குற்ற ஆவணப் பணிய ம் (NCRB) எந்ே தேோழிற்சங்  அபமச்ச த்தின் கீழ் இயங்குகிறது? 

A] போது ோப்பு அபமச்ச ம் [Ministry of Defence] 

B] ரயில்தவ அபமச்ச ம் [Ministry of Railways] 

C] சட்டம் மற்றும் நீதித்துபற அபமச்ச ம் [Ministry of Law and Justice] 

D] உள்துபற அபமச்ச ம் [Ministry of Home Affairs] 

 தேசிய குற்றவியல் பதிவு பணிய ம் (என்.சி.ஆர்.பி) என்பது இந்திய ேண்டபனச் சட்டம் (ஐ.பி.சி) 

மற்றும் சிறப்பு மற்றும் உள்ளூர் சட்டங் ள் (எஸ்.எல்.எல்) ஆகியவற்றோல் வபரயறுக் ப்பட்டுள்ள 

த ோள்ப  விஷயங் ள் மற்றும் ஆரோய்ச்சி ேரவு ளுக் ோன குற்றங் ள், விபத்துக் ள், 

ேற்த ோபல ள் மற்றும் சிபறச்சோபல ள் பற்றிய உண்பமயோன ஆேோரங் ளுக் ோன அரசு 

நிறுவனமோகும். 

 1986 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட, இப்பணிய ம் நோட்டில் விரல் அச்சு நிபுணர் ளின் அங்கீ ோரம் 

உள்ளிட்ட அபனத்து விரல் அச்சு தேோடர்போன விஷயங் ளுக்கும் உச்ச முடிதவடுக்கும் 

நிறுவனமோகும். 

 இேன் ேபலபமய ம் புது தில்லியில் அபமந்துள்ளது மற்றும் உள்துபற அபமச்ச த்தின் ஒரு 

பகுதியோ  உள்ளது (MHA). ேற்தபோது NCRB இன் இயக்குநர் ரோம் பவர் (ஐபிஎஸ்) ஆவோர். 

என்.சி.ஆர்.பியின் ேற்தபோபேய இயக்குநர் ரோம்போல் பவோர் (ஐ.பி.எஸ்). சமீபத்தில், என்.சி.ஆர்.பி ேனது 

34 வது தேோடக்  தினத்பே மோர்ச் 11 அன்று த ோண்டோடியது.  

6. சில தநரங் ளில் தசய்தி ளில்  ோணப்படும் சந்திர மறுமலர்ச்சி ஆர்பிட்டர் (எல்.ஆர்.ஓ), பின்வரும் 

எந்ே விண்தவளி ஏதஜன்சி ளின் தரோதபோ விண் லம்? [Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)] 

A] நோசோ 

B] இஸ்தரோ 

C] JAXA 
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D] Roscosmos 

 சந்திர மறுமலர்ச்சி ஆர்பிட்டர் (எல்.ஆர்.ஓ) என்பது நோசோவின் தரோதபோ விண் லமோகும், இது ேற்தபோது 

சந்திரபன ஒரு விசித்திரமோன துருவ தமப்பிங் சுற்றுப்போபேயில் சுற்றி வருகிறது.  

 நோசோவின் எல்.ஆர்.ஓ.பவப் பயன்படுத்துவேன் மூலம், கிர  அறிவியல் நிறுவனத்தின் 

விஞ்ஞோனி ள் நிலவின் ப ல் முழுவதும் நீர் மூலக்கூறு ள் ந ர்வபேக்  வனித்துள்ளனர்.  

 ஜிதயோபிசி ல் ரிசர்ச் தலட்டர்ஸ் இேழில் தவளியிடப்பட்ட ஆய்வின்படி, ேற் ோலி மோ  தமற்பரப்பில் 

ஒட்டிக்த ோண்டிருக்கும் மூலக்கூறு ளின் சிேறிய அடுக்கின் எல்.ஆர்.ஓ.யில் உள்ள பலமன் ஆல்போ 

தமப்பிங் திட்டம் (எல்.ஏ.எம்.பி)  ருவியின் அளவீடு ள் ஒரு நோளின் தபோது சந்திர நீதரற்றம் 

மோற்றங் பள வப ப்படுத்ே உேவியது. இந்ே முடிவு ள் சந்திர நீர் சுழற்சிபயப் புரிந்துத ோள்ள 

உேவுகின்றன, தமலும் இறுதியில் விஞ்ஞோனி ள் சந்திரனுக் ோன எதிர் ோல பயணங் ளில் 

மனிேர் ளோல் பயன்படுத்ேக்கூடிய நீரின் அணு ல் பற்றி அறிய உேவும்.  

 மனிேர் ளோல் எரிதபோருள் ேயோரிக்  அல்லது  திர்வீச்சு  வசம் அல்லது தவப்ப தமலோண்பமக்கு 

பயன்படுத்ே சந்திர நீர் பயன்படுத்ேப்படலோம். இந்ே தபோருட் ள் பூமியிலிருந்து த ோண்டு தசல்லத் 

தேபவயில்பல என்பேோல், எதிர் ோல பயணங் ள் மி வும் மலிவு விபலயில் முடிவபடயும். 

7. எந்ே நிறுவனத்தின் ஆரோய்ச்சியோளர் ள் சிறிய  ட்டி பளக்  ண்டுபிடிப்பேற் ோ  ஆப்டி ல் இதமஜிங் 

முபறயோன ‘டோல்பின்’ - ஐ உருவோக்கியுள்ளனர்? 

A] மோசசூதசட்ஸ் தேோழில்நுட்ப நிறுவனம் 

B] ஹோர்வர்ட் பல் பலக் ழ ம் 

C] ஆக்ஸ்ஃதபோர்டு பல் பலக் ழ ம் 

D] ஸ்டோன்தபோர்ட் பல் பலக் ழ ம் 

 அதமரிக் ோவில், மோசசூதசட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் தடக்னோலஜி (எம்ஐடி) ஆரோய்ச்சியோளர் ள் ஒரு 

இதமஜிங் சிஸ்டத்பே உருவோக்கியுள்ளனர், உடலுக்குள் ஆழமோ  சில நூறு தசல் ள் அடங்கிய சிறிய 

 ட்டி பளக்  ண்டுபிடிக்  இது பயன்படுத்ேப்பட உள்ளது.  

 உயிருள்ள சுட்டியின் தசரிமோனப் போபே வழியோ  0.1 மில்லிமீட்டர் ஒளிரும் ஆய்பவக் 

 ண் ோணிக் , அ ச்சிவப்பு ஒளிபய நம்பியிருக்கும் “டோல்பின்” என்ற தபயரிடப்பட்ட இதமஜிங் 

முபறபய ஆரோய்ச்சியோளர் ள் பயன்படுத்தினர்.  
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 எட்டு தசன்டிமீட்டர் திசு ஆழத்திற்கு ஒரு சமிக்பஞபய அவர் ள்  ண்டறிய முடியும் என்பபேயும் 

அவர் ள்  ோண்பித்ேனர், இது ேற்தபோதுள்ள எந்ே பதயோதமடிக் ல் ஆப்டி ல் இதமஜிங் 

நுட்பத்பேயும் விட மி  ஆழமோனது.  ருப்பப மற்றும் பிற புற்றுதநோய் பள முன்கூட்டிதய 

 ண்டறிவேற்கு ேங் ளது இதமஜிங் தேோழில்நுட்பத்பே மோற்றியபமக்  ஆரோய்ச்சியோளர் ள் 

நம்புகின்றனர், அபவ ேற்தபோது பிற்பகுதி வபர  ண்டறிய  டினமோ  உள்ளன.  

 விஞ்ஞோன அறிக்ப  ள் இேழில் தவளியிடப்பட்ட ஆய்வின்படி, இதமஜிங்  ட்டி ளுக் ோன 

ேற்தபோபேய முபற ள் அபனத்தும் ஆரம்ப ோல புற்றுதநோபயக்  ண்டறிவேற்கு பயனுள்ளேோ  

இருப்பபேத் ேடுக்கும் வரம்பு பளக் த ோண்டுள்ளன. 

8. மத்தியப் பிரதேசத்தில் “Ma Narmada, Ma Kshipra evam Ma Mandakini River Trust” ேபலவரோ  யோர் 

நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர்? 

A] ஆதித்யோ தஜோஷி 

B] மதுசூடன் போடிேோர் 

C] வர்ஷோ வர்மன் 

D] நோம்தேவ் தியோகி 

 மத்தியப்பிரதேச மோநில  ோங்கிரஸ் அரசு, நோம்தேவ் தியோகி - ஐ, Ma Narmada, Ma Kshipra evam Ma 

Mandakini River Trust ேபலவரோ  நியமித்துள்ளது.  அவர் " ம்ப்யூட்டர் போபோ" என்று பிரபலமோ  

அபழக் ப்படுகிறோர்.  

 2018 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மோேம் பிதஜபி ேபலபமயிலோன அரசோங் த்ேோல் தியோகி பேவி ஏற்றுக் 

த ோண்டோர். எனினும், அக்தடோபர் 2018-ல் அவர் பேவி விலகினோர்.  BJP அரசோங் ம் மேத்திற்கு 

எதிரோனது என்றும், தமலும் நர்மேோ நதியில் சட்டவிதரோே மணல் சுரங் த்பே நிறுத்துவேோ  கூறிய 

வோக்குறுதிபய நிபறதவற்றவில்பல என்றும் கூறி பேவிபய முன்னர் துறந்ேோர். 

9. உல  சிறுநீர  தினம் (WKD- 2019) இன்  ருப்தபோருள் என்ன? 

[A] Kidney Disease and Obesity 

[B] Kidney Health for Everyone Everywhere 

[C] Kidneys for Life – Stop Kidney Attack 
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[D] Kidney Disease & Children: Act Early to Prevent It  

 உல  சிறுநீர  தினம் (WKD) ஒவ்தவோரு ஆண்டும் மோர்ச் 2 ஆம் தேதி வியோழக்கிழபம உல  சு ோேோர 

விழிப்புணர்வு பிரச்சோரமோ  சிறுநீர  தநோயின் ேோக் ம் மற்றும் உல ளவில் அேனுடன் தேோடர்புபடய 

சு ோேோர பிரச்சிபன ள் குறித்ே விழிப்புணர்பவ ஏற்படுத்துகிறது.  

 2019 ஆம் ஆண்டில், "எல்லோ இடங் ளிலும் அபனவருக்கும் சிறுநீர  ஆதரோக்கியம்" என்ற 

 ருப்தபோருளுடன் மோர்ச் 14 அன்று WKD அனுசரிக் ப்படுகிறது. சிறுநீர  தநோய் பளத் ேடுப்பேற்கும் 

ஆரம்ப ோல சிகிச்பசயளிப்பேற்கும் யுனிவர்சல் தஹல்த்  வதரஜ் (யுஎச்சி) 2019 WKD இன் 

 ருப்தபோருள் வலியுறுத்துகிறது.  

10. சமீபத்தில் தசய்தி ளில் தவளிவந்ே பினோ ோ வழி ோட்டப்பட்ட ஆயுே ரோக்த ட் அபமப்பு, பின்வரும் 

எந்ே அபமப்பு ளோல் உருவோக் ப்பட்டது? 

A] DIA 

B] DRDO 

C] BARC 

D] VSSC 

 இந்திய இரோணுவத்தின் பீரங்கித் திறபன அதி ரிப்பேற் ோ  மோர்ச் 11 அன்று, ரோஜஸ்ேோனில் உள்ள 

தபோக்ரோன் போபலவனத்தில் உள்நோட்டில் உருவோக் ப்பட்ட பினோக் ோ வழி ோட்டப்பட்ட ஆயுே ரோக்த ட் 

அபமப்பு தவற்றி ரமோ  தசோேபன தசய்யப்பட்டது.  

 குறுகிய தூர வழி ோட்டப்பட்ட பினோக் ோ ஆயுே அபமப்பு ஒரு தமம்பட்ட வழிதசலுத்ேல் மற்றும் 

 ட்டுப்போட்டு அபமப்பப உள்ளடக்கிய அதிநவீன வழி ோட்டுேல் கிட் தபோருத்ேப்பட்டுள்ளது. 

டிஆர்டிஓ உருவோக்கிய ஆயுே அபமப்பு, தநோக் ம் த ோண்ட இலக்கு பள அதி  துல்லியத்துடன் 

போதித்ேது மற்றும் அபனத்து பயணி ளிலும் விரும்பிய துல்லியங் பள அபடந்ேது. 

தசோதிக் ப்பட்ட பினோக் ோ பதிப்பு ளின் ேனித்துவமோன அம்சம் ஒருங்கிபணந்ே ஏவிதயோனிக்ஸ் 

அபமப்பு; இது ஆன்-தபோர்டு மிஷன்  ணினி, மினிதயட்டபரஸ் வழிதசலுத்ேல் அபமப்பு மற்றும் 

தடலிதமட்ரி ஆகியவற்பறக் த ோண்டுள்ளது.  

 இந்திய போது ோப்பு பட்டியலில் ேற்தபோதுள்ள பினோ ோ அபமப்பு ள் ஆயிரக் ணக் ோன 

எண்ணிக்ப யில் இயங்குகின்றன. புதிய வழி ோட்டுேல் முபற அவர் ளுக்கு பயனளிக்கும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)  இந்தியாவின் எந்த விளையாட்டு வீரர் பார்பி பபாம்ளையின் முன்ைாதிரியாக ததர்வு 

பெய்யப்பட்டுள்ைார்? 

[A] ொய்னா தேவால்  

[B] தீபா கர்தைகர் 

[C] மித்தாலி ராஜ் 

[D] தைரி தகாம் 

 ெர்வததெ ைகளிர் தின விழாவில் (IWD – 2019) ைற்றும் 60 வது வருட பகாண்டாடத்தில், அபைரிக்காவின் 

பபாம்ளை உருவ அளைப்பாைர் தைட்டல் 14 பைாழிகள் தபெக்கூடிய 18 ோடுகளிலுள்ை 20 பபண் 

ொதளனயாைர்களை கவுரவிக்கும் விதத்தில் புதிய பார்பி பபாம்ளைகளின் உருவ ைாதிரிளய 

பவளியிட்டார். 

 இந்தியாளவ தெர்ந்த சீருடற்பயிற்சி (Gymnast) தீபா கர்தைக்கர் அடுத்த தளைமுளை பபண்களை 

ஊக்குவிக்க உதவும் வளகயில் பார்பி பபாம்ளையின் முன்ைாதிரிக்காக ததர்வு பெய்யப்பட்டுள்ைார்.  

 இவர் சீருடற்பயிற்சி (Gymnast) பிரிவில் காைன்பவல்த் தபாட்டிகளில் பதக்கங்களை பவன்ை 

இந்தியாவின் முதல் பபண் ொதளனயாைர். தைலும் ஆஸ்திதரலிய ஒப்பன் ொம்பியன் ஜப்பான் 

ோட்ளட தெர்ந்த ேதவாமி ஒொகா, பஜர்ைன் இரட்ளட ஒலிம்பிக் தங்கப்பதக்கம் பவன்ை வீரர் 

கிறிஸ்டினா தவாதகல், பிதரசிலிய ெர்பர் ைாயா தகபீரா, பைக்சிகன் ைளைதயறுபவர் , எழுத்தாைர் 

ைற்றும் விரிவுளரயாைர் கார்ைா வீைாக் ைற்றும் பிரிட்டனின் ெமூக ஆர்வைர் ைற்றும் சிைந்த ைாடல் 

அததாவா அதபாவா ஆகிதயார் ெமீபத்திய பபாம்ளை ைாதிரிகளில் கவுரவிக்கப்பட்டனர். 

 தைட்டல் ஒரு குறிப்பிட்ட தரத்தில் பபாம்ளைகளை உருவாக்குவதற்கு பதிைாக நிஜைான ொதளன 

பபண்களின் பிரதிநிதித்துவத்ளத முன்ளவப்பதில் இன்னும் கூடுதைான பன்முகத்தன்ளைளய 

பவளிப்படுத்த முயன்றுள்ைார். 

2)  SIPRI – ன் தற்தபாளதய அறிக்ளக “ெர்வததெ ஆயுத பரிைாற்ைங்கள் 2018” (Trends in International Arms 

Transfers – 2018) படி எந்த ோடு அதிக அைவில் ஆயுதங்களை 2014-18 காை அைவில் இைக்குைதி 

பெய்துள்ைது? 

[A] ெவூதி அதரபியா 

[B] இந்தியா 
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[C] ஆஸ்திதரலியா 

[D] பாகிஸ்தான் 

 SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute” ன் “ெர்வததெ ஆயுத பரிைாற்ைங்கள் 2018” 

(Trends in International Arms Transfers – 2018) அறிக்ளகப்படி பைாத்தம் 155 ோடுகள் 2014-18 

ஆண்டுகளில் முக்கிய ஆயுதங்கள் பரிைாற்ை பரிவர்த்தளனயில் ஈடுப்பட்டுள்ைன. 

 2014-18 ஆண்டுகளில் ெவூதி அதரபியா உைகின் மிகப்பபரிய ஆயுதங்கள் இைக்குைதியில் 

ஈடுப்பட்டுள்ைது. இது பைாத்த பரிவர்த்தளனயில் 12% ெதவிகிதம் கணக்கிடப்பட்டுள்ைது.  

 உைக அைவில் இந்தியா 9.5% ெதவிகிதம் பரிவர்த்தளன கணக்கிடப்பட்டு 2வது இடத்தில் உள்ைது. 

முதல் ஐந்து இடங்களை பிடித்த ோடுகள் - ெவூதி அதரபியா, இந்தியா, எகிப்து, ஆஸ்திதரலியா ைற்றும் 

அல்தகரியா ஆகியளவ ஆகும். அளனத்து ோடுகளின் பைாத்த ஆயுத பரிவர்த்தளனகளின் பைாத்த 

அைவு 35% ெதவிகிதைாக கணக்கிடப்பட்டுள்ைது. 

 இந்தியா ைற்றும் பாகிஸ்தான் இளடதயயான நீண்ட காை பளகயினால் இரு ோடுகளுக்கும் 2009-13 

ஐ விட  2014-18 ல் ஆயுதங்கள் இைக்குைதி அைவு குளைந்துள்ைது. 

 உைக அைவில் பாகிஸ்தான் 2.7% ெதவிகிதம் இைக்குைதி பெய்து 11வது இடத்தில் உள்ைது. இந்த 

அளைப்பானது “ெர்வததெ ஆயுத பரிைாற்ைங்கள் 2018” (Trends in International Arms Transfers – 2018) 

அறிக்ளகப்படி அபைரிக்கா, ரஷ்யா, பிரான்ஸ், பஜர்ைனி ைற்றும் சீனா ஆகிய ோடுகள் 2014-18 

ஆண்டின் ஆயுதங்கள் ஏற்றுைதியில் முதல் ஐந்து இடங்களை பிடித்துள்ைதாக 

கண்டறியப்பட்டுள்ைது. தைலும் பைாத்த ஏற்றுைதி அைவில் 75% ெதவிகிதம் இந்ோடுகளிலிருந்து 

ஏற்றுைதி பெய்யப்பட்டுள்ைது. 

3)  தகாைக வடிவ விண்மீன் கூட்டம் (Global Cluster) NGC 2808 ல் ஒரு புதிய ேட்ெத்திரக்குழுளவ 

அளடயாைம் காண இந்திய வானியல் நிபுணர்கள் எந்த விண்பவளி ஆய்வு கண்காணிப்பு 

பெயற்ளகக்தகாளை பயன்படுத்தினர்? 

[A] யூக்ளிட் 

[B] அஸ்ட்தரா ொட் 

[C] IXPE 

[D] அததனா 

 அஸ்ட்தராொட் என்ை பல்வளக அளைநீைம் பகாண்ட இந்திய வானியல் பெயற்ளகக்தகாளை 

பயன்படுத்தி திருவனந்தபுரம் ைற்றும் மும்ளபயில் இருந்து வந்த வானியல் நிபுணர்கள் இளணந்து 
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புை ஊதாக் கதிர்கள் புதிய ேட்ெத்திரக் கூட்டத்ளத பால்பவளி ைண்டைத்தில் (Global Cluster) NGC 2808 

கண்டுப்பிடித்துள்ைனர். 

 பால்பவளி ைண்டைம் என்பது ஆயிரம் முதல் ைட்ெக்கணக்கான ேட்ெத்திரங்கள் ஒரு குடும்பைாக 

பகாண்டது. இந்த ேட்ெத்திரங்கள் பால்பவளி ைண்டைத்திலுள்ை ஈர்ப்பு விளெயின் காரணைாக 

ஒன்றுடன் ஒன்று பேருக்கைாக பிளணக்கப்பட்டுள்ைதுடன் இளவ ஒதர ெையத்தில் ஒன்ைாக 

உருவானதாக ேம்பப்படுகிைது. 

 NGC 2808 என்பது பால்பவளி அண்டங்களில் மிகப்பபரிய ஒன்ைாகும். இது புவியிலிருந்து 47000 

ஒளி ஆண்டு பதாளைவில் அளைந்துள்ைது. புை ஊதாக்கதிர்களின் பிம்ப பதாளைதோக்கி (UVIT) 

அஸ்ட்தராொட் – ஐ பயன்படுத்தி ஆய்வாைர்கள் குழு இந்த பால்பவளி ைண்டைத்ளத 

கண்டறிந்துள்ைனர். 

 பவவ்தவறு புை ஊதா வடிகட்டிகள் மூைம் NGC 2808 முழுவதும் உள்ை 2000 வளகயான 

ேட்ெத்திரங்களின் படங்களை அஸ்ட்தராொட் எடுத்துள்ைது.  அஸ்ட்தராொட் இந்தியாவின் முதல் 

பல்வளக அளைநீைம் பகாண்ட விண்பவளி ஆய்வகைாகும். இது பெப்டம்பர் 2015 ல் நிறுவப்பட்டது. 

 இது புவியின் சுற்றுப்பாளதளய விட ெற்று குளைந்த உயரத்தில் 650 KM ைற்றும் 5 ஆண்டுகள் காை 

அைவில் இதன் சுற்றுப்பாளதயில் சுற்றி வருகிைது. இது ஒளியியல், புை ஊதா (UV), மின்காந்த 

நிைைாளையின் குளைவான ைற்றும் உயர் ஆற்ைல் எக்ஸ்-தர பகுதிகள் மூைம் பிரபஞ்ெத்ளதப் 

பார்க்கிைது. 

4) 2018 ல் யஷ்வந்த்ராவ் ெவான் ததசிய விருது “Yashwantrao Chavan National Award” பபற்ை 

இந்தியா பபாருைாதார நிபுணர் யார்? 

[A] D. சுப்பாராவ் 

[B] ெக்திகாந்த தாஸ் 

[C] ரகுராம் ராஜன் 

[D] உர்ஜிட் பதடல் 

 ரிெர்வ் வங்கியின் முன்னாள் கவர்னர் ரகுராம் ராஜன் பபாருைாதார வைர்ச்சிக்கு பங்களிப்பு 

பெய்ததற்காக 2018 யஷ்வந்த்ராவ் ெவான் ததசிய விருது “Yashwantrao Chavan National Award” 

வழங்கி பகௌரவிக்கப்பட்டார். 

 ைகாராஷ்டிர ைாநிைத்தின் முதல் முதைளைச்ெரான யஷ்வந்த்ராவ் ெவான் ன் நிளனவாக 12 ைார்ச் 2016 

ல் ேளடபபற்ை அவரின் 106 வது பிைந்த ோள் அனுெரிப்பில் இவ்விருதானது வழங்கப்பட்டது. 
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 ததசிய ஒருங்கிளணப்பு, ெமூக ைற்றும் பபாருைாதார அபிவிருத்திக்கான பெயல்பாடுகளில் சிைந்த 

பங்களிப்ளப தந்த தனிேபர்கள் ைற்றும் நிறுவனங்களை அங்கீகரிப்பதற்காக ஒவ்பவாரு வருடமும் 

யஷ்வந்த்ராவ் ெவான் பார்திஸ்தான் “Yashwantrao Chavan prathisthan” நிளனவாக 

வழங்கப்படுகிைது. 

5)  உைக சுகாதார அளைப்பு (WHO) பின்வரும் எந்த காைங்களில் புதிய உைகைாவிய பன்றிக்காய்ச்ெல் 

ைதிப்பீட்ளட “Global Influenza Strategy” நிறுவியுள்ைது? 

[A] 2019-2030 

[B] 2020-2025 

[C] 2022-2035 

[D] 2019-2025 

 உைக சுகாதார அளைப்பு (WHO) ெமீபத்தில் 2019-2030 ஆண்டிற்கான புதிய உைகைாவிய 

பன்றிக்காய்ச்ெல் ைதிப்பீட்ளட “Global Influenza Strategy” பவளியிட்டது. இதன் குறிக்தகாள் எல்ைா 

ோடுகளிலும் உள்ை ைக்களை இந்தோய் பாதிப்பிலிருந்து காப்பதாகும். 

 இந்த ைதிப்பீடு WHO விற்கு ோடுகள் ைற்றும் ைற்ை உறுப்பினர்களின் பெயல்பாடுகள் மூைம் பருவ 

நிளை பன்றிக்காய்ச்ெளை தடுப்பதற்கும், தைலும் இது விைங்குகளிடமிருந்து ைனிதர்களுக்கு 

பரவாைல் தடுப்பதற்கும் ஒரு கட்டளைப்ளப ஏற்படுத்த உதவுகிைது. தைலும், அடுத்த பதாற்று 

ஏற்படாைல் தடுக்கவும் உதவுகிைது. 

 2019 ல் WHO பன்றிக்காய்ச்ெல் பதாற்ளை தனது முதல் 10 உைகைாவிய சுகாதாரத்திற்கான 

அச்சுறுத்தல்களில் முதைாவதாக பட்டியலிடப்பட்டு, பன்றிக்காய்ச்ெல் உைகின் மிகப்பபரிய தோய் 

பதாற்று ெவாைாக உள்ைது. 

 உைகம் முழுவதும் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் நூறு தகாடி தோயாளிகளில் 3 முதல் 5 ைட்ெம் தபர் வளர 

கடுளையான தோயால் பாதிக்கப்பட்டும் இதன் விளைவாக 290000 முதல்   650000 வளர சுவாெ 

பாதிப்பு ைரணங்கள் நிகழ்கிைது. 

 காய்ச்ெளை தடுக்க மிகச்சிைந்த வழி வருடாந்திர காய்ச்ெல் தடுப்பூசி பயன்ப்படுத்துவளத WHO 

பரிந்துளரக்கிைது. 

6)  இந்தியாவின் முதல் LGBTQ ைருத்துவைளன ைற்றும் எய்ட்ஸ் (HIV) சிகிச்ளெ ளையம் பின்வரும் எந்த 

ேகரங்களில் பதாடங்கப்பட்டது? 

[A] புது படல்லி 
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[B] மும்ளப 

[C] ளைதராபாத் 

[D] பென்ளன 

 இந்தியாவில் முதல் ஒருங்கிளணந்த ெமூக அடிப்பளடயிைான எய்ட்ஸ் (HIV) சிகிச்ளெ ளையம் 

ைற்றும்  LGBTQ க்கான ைருத்துவைளன ெமீபத்தில் ைகாராஷ்டிரா, மும்ளபயில் உள்ை ைம்ெபார் டிரஸ்ட் 

(Humsafar Trust) அலுவைகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ைது. 

 இம்ளையம் ததசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு ளையம் (National AIDS Control Organisation NACO) 

ைற்றும் ெர்வததெ குடும்ப சுகாதார அளைப்பு 360 (Family Health International 360) ஆகிதயாரால் 

ஆதரிக்கப்படுகிைது. 

 இம்ளையத்தில் இைவெ ஆதைாெளன வழங்குவததாடு Anti-Retroviral Therapy (ART) சிகிச்ளெ 

வழங்கப்படுகிைது. ART என்பது HIV க்கான ைருந்துகள் பகாடுத்து பதாற்றுக்கு எதிரான சிகிச்ளெ 

அளிப்பதுடன், ளவரஸ் பாதிக்கப்பட்ட அளனவருக்கும் இது பரிந்துளரக்கப்பட்டு தோய்த்தாக்கத்ளத 

தாைதப்படுத்துவதாகும். 

 இது திருேங்ளககள் (Transgender), பாலியல் பதாழிைாைர்கள் (Sex Workers) தபான்ை ெமுதாயத்தில் 

மிகுந்த அைவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்ளெ அளிப்பதுடன், ததசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு 

ளையத்தால் (National AIDS Control Organisation NACO) வழங்கப்பட்ட இைவெ HIV 

ைருந்துகளையும் விநிதயாகிக்கிைது. 

 “LGBTQ” ன் விரிவாக்கம் – பபண் ஓரினச்தெர்க்ளகயாைர்கள்(Lesbian), ஆண்  

ஓரினச்தெர்க்ளகயாைர்கள் (Gay), இருபால் தெர்க்ளகயாைர்கள் (Bisexual), 

திருேங்ளககள்(Transgender) ைற்றும் குயர் (Queer) என்பதாகும். 

7)  கீழ்கண்டவர்களில் யார் “Kusumagraj” இைக்கிய விருது “Kusumagraj Literacy Award” பபற்ைார்? 

[A] தவத் ராஹி 

[B] ஜீத் தயில் 

[C] திலிப் சித்தர 

[D] K. ஸ்ரீைதா 

 “Kusumagraj” இைக்கிய விருதிற்காக ஜம்முவில் பிைந்த திளரப்பட இயக்குனர் ைற்றும் நூைாசிரியர் 

தவத் ராஹி ததர்வு பெய்யப்பட்டுள்ைார். 
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 யஸ்வந்த்ராஜ் ெவான் ைகாராஷ்டிரா திைந்த பல்களைக்கழகத்தால் (Yashwantraj Chavan 

Maharashtra Open University YCMOU)  இவ்விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ைது. இதில் 1 ைட்ெம் ரூபாய் 

பராக்கம், ஒரு நிளனவுச்சின்னம் ைற்றும் தைற்தகாள் உள்ைடங்கும். 

 “Kusumagraj” என்று அளனவராலும் பிரபைைாக அறியப்பட்ட ஞான பீட விருது பபற்ை ைராத்திய 

கவிஞர் ைற்றும் ோடக ஆசிரியர் தைட் V.V சிர்வத்கர் (Shirwadkar) நிளனவாக இப்பரிசு பபயர் 

பபற்ைது. 

 1933ல் ஜம்முவில் பிைந்த ராஹி தடாக்ரியில் ஏழு ோவல்கள் எழுதியுள்ைார். 1983 ல் தனது தடாக்ரி 

ோவைான “ஆதை” ோடகத்திற்கு ொஹித்திய அகாடமி விருது பபற்ைார். 

 ராஹி விோயக் தாதைாதர் ெவர்காரின் புரட்சி வாழ்க்ளகளய அடிப்பளடயாகக் பகாண்டு “வீர் 

ெவர்கார்” (Veer Savarkar) என்ை திளரப்படத்ளத 2001ல் தயாரித்தார். 1991ல் தூர்தர்ஷன் 

பதாளைக்காட்சியில் பவளியான “Gul Gulshan Gulfaam” என்ை பதாடர்க்களத ஆசிரியரும் இவர்தான். 

 “Bezuban”, “Charas” ைற்றும் “Mom Ki Gudiya” தபான்ை இந்தி பைாழி படங்களுக்கு ராஹி வெனங்கள் 

எழுதியுள்ைார். 

8)  உைக தங்க கவுன்சில் (World Gold Council WGC) ெமீபத்திய அறிக்ளகயின்படி தங்கம் ளவத்திருப்பதில் 

இந்தியா எத்தளனயாவது இடத்திலுள்ைது? 

[A] 15th  

[B] 19th 

[C] 10th 

[D] 11th 

 உைக தங்க கவுன்சிலின் (World Gold Council WGC) தற்தபாளதய அறிக்ளகப்படி, இந்தியா சுைார் 607 

டன் தங்கத்ளத பகாள்முதல் பெய்து 11வது இடத்திலுள்ைது. 

 எனினும், இந்தியா தான் உைகின் மிகப்பபரிய தங்க நுகர்தவார். முதல் இடத்ளத அபைரிக்கா 8133.5 

டன் பகாள்முதல் பெய்தும், 2வது இடத்ளத பஜர்ைனி 3369.7 டன் பகாள்முதல் பெய்தும் பபற்றுள்ைன. 

 இத்தாலி ைற்றும் பிரான்ஸ் முளைதய  2,400 டன் பகாள்முதல் பெய்து முதல் ஐந்து இடங்களுடன் 

பட்டியளை நிளைவு பெய்கிைது. ஒருதவளை பட்டியலில் ோடுகளை ைட்டும் இடம் பபை 

பெய்யப்பட்டால் பைாத்த பகாள்முதல் அைவில் இந்தியா 10 வது இடத்ளத பபறும். 

 அததெையம், ெர்வததெ ோணய நிதியம் (International Monetary Fund IMF) 2814 டன் பைாத்த தங்க 

இருப்புடன் மூன்ைாவது இடத்தில் பட்டியலில் உள்ைது. 
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 பாகிஸ்தான் 64.6 டன் இருப்புடன் 45 வது இடத்திலுள்ைது. WGC ஆனது தங்க விற்பளன ெந்ளதளய 

விரிவாக்கும் நிறுவனைாகும். இது இங்கிைாந்தில் உள்ை ைண்டளன தளைளையிடைாகக் 

பகாண்டுள்ைது. 

9)  சிை தேரங்களில் பெய்திகளில் காணப்படும் தேெைான ஒப்பந்தம் (Nice Agreement) பின்வரும் 

துளைகளில் எது பதாடர்பானது? 

[A] குழந்ளத கல்வி  

[B] விளையாட்டு 

[C] விண்பவளி ஆய்வு 

[D] அறிவு ொர்ந்த பொத்து 

 ைத்திய அளைச்ெரளவ இந்திய அரசின் (1) பபாருட்கள் ைற்றும் தெளவகளின் ெர்வததெ வளகப்பாடு 

பற்றிய பதிவுகளின் தோக்கத்திற்காக “Nice Agreement” (2) அளடயாைச் சின்னங்களின் ஒரு 

ெர்வததெ வளகப்பாட்ளட நிறுவுவதற்கான “Vienna Agreement” (3) பதாழில்துளை 

வடிவளைப்பிற்கான ஒரு ெர்வததெ வளகப்பாடு ஒன்ளை நிறுவுவதற்கான “Locarno Agreement” 

ஆகியவற்றிற்கான முன்பைாழிளவ ெமீபத்தில் ஒப்புக் பகாண்டுள்ைது.   

 Nice, Vienna and Locarno ஒப்பந்தங்களுக்கான அணுகல் இந்தியாவில் அறிவார்ந்த பொத்து 

(Intellectual Property Office) அலுவைகத்திற்கு வர்த்தக முத்திளர ைற்றும் வடிவளைப்பு 

பயன்பாடுகளை பரிதொதிப்பளத வளகப்படுத்துதல் முளைளைகளை ஒத்திளெக்க உதவும்.  

 ெர்வததெ வளகப்பாடு அளைப்புகளில் இந்திய வடிவளைப்புகள், அளடயாை எண்கள் ைற்றும் 

பபாருட்களை உள்ைடக்க ஒரு வாய்ப்ளப இது பகாடுக்கும். இந்தியாவில் அறிவார்ந்த 

பொத்துக்களைப் (IP) பாதுகாப்பதற்காக பவளிோட்டு முதலீட்டாைர்களிளடதயயான ேம்பிக்ளகளய 

வைர்த்துக்பகாள்ை எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.  

 உடன்படிக்ளகயின் கீழ் வளகப்பாடுகளின் ைதிப்பாய்வு ைற்றும் திருத்தம் பதாடர்பான முடிபவடுக்கும் 

பெயல்முளைகளில் இந்த உரிளைகள் ேளடமுளைப்படுத்தப்படும். 

10)  இந்தியா-ஆப்பிரிக்கா பெயல்திட்ட கூட்டுைவின் 14 வது CII-EXIM வங்கிக் கூட்டளைப்பு பின்வரும் 

எந்த பதாழிற்ெங்க அளைச்ெகங்களின் மூைம் ஏற்பாடு பெய்யப்பட்டது? 

[A] பவளியுைவு அளைச்ெகம் 

[B] பபருநிறுவன விவகார அளைச்ெகம் 
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[C] நிதி அளைச்ெகம் 

[D] வர்த்தக ைற்றும் ளகத்பதாழில் அளைச்ெகம் 

 இந்திய-ஆப்பிரிக்காவின் திட்டக் கூட்டளைப்புகளின் 14-வது CII-EXIM வங்கிக் கூட்டளைப்பு, ைார்ச் 17-

19, 2019 முதல் புது படல்லியில் ேளடபபற்ைது.  

 இந்திய பதாழில்துளை ைற்றும் EXIM வங்கிக்கு இளடதயயான கூட்டுைவு உருவாக இந்த 

கூட்டளைப்பானது வர்த்தக ைற்றும் ளகத்பதாழில் அளைச்ெகத்தின் மூைம் ஏற்பாடு 

பெய்யப்பட்டுள்ைது. 

 இந்நிகழ்வு இந்தியா-ஆப்பிரிக்காவின் பபாருைாதார ைற்றும் வர்த்தக உைவுகளை ஆழப்படுத்தி, முழு 

எல்ளை பரஸ்பர திட்ட கூட்டுைவுக்கு வழிவகுக்கும்.  

 உயரும் உைக பபாருைாதாரத்தின் பாதுகாப்பு ைற்றும் வர்த்தக தைாதல்களில் இருந்து தப்பிக்கவும் 

ெைாளிக்க முடியாத ெவால்களை எதிர்பகாள்ளும் தேரத்தில் "பதன்-பதற்கு ஒத்துளழப்பு" “South-

South Cooperation” இந்தியா-ஆப்பிரிக்கா கூட்டாண்ளை முன்னிளை வகிக்கிைது. 

 இக்கூட்டளைப்பு ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து 400 க்கும் அதிகைான பிரதிநிதிகளும், இந்தியாவில் இருந்து 

300 பிரதிநிதிகளும் கைந்து பகாள்வளத எதிர்ப்பார்த்தது. இந்த கூட்டத்தில் B2B ெந்திப்புகள் 

ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து 500 க்கும் தைற்பட்ட திட்டங்களின் திட்ட வடிவம் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. 
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