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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)  இந்திய இணைய உலகத்தின் கூட்டம் 2019 “The Internet of Things (IoT) India Congress 2019”  

பின்வரும் நகரங்களில் எங்கு நணடபெற்றது? 

[A] டடராடூன் 

[B] இந்தூர் 

[C] பெங்களூரு 

[D] புது படல்லி 

 இந்திய இணைய உலகத்தின் கூட்டம் 2019 “The Internet of Things (IoT) India Congress 2019”  

நான்காவது ெதிப்பு, 2019 ஆகஸ்ட் 22-23, பெங்களூரில் நணடபெற்றது. இந்த நிகழ்வானது டிஜிட்டல் 

பதாழில்நுட்ெத் தணலவர்கள் IoT-ஐ பிரதானப்ெடுத்தும் வணகயில் வணிக வாய்ப்புகணை 

விவாதிக்கவும் ஆராயும் வணகயிலும் அணைந்திருந்தது.  

 இது டைலும் சுகாதார ெராைரிப்பு, உற்ெத்தி, பதாணலத்பதாடர்பு, ஸ்ைார்ட் நகரங்கள், ஆற்றல், 

சில்லணற விற்ெணன, ணைெர் ொதுகாப்பு, திறன்கள் ைற்றும் டைம்ொடு, IOT தரநிணலகள், ைட்டம் ைற்றும் 

ஒழுங்குமுணற, ைற்றும் விவைாயம் டொன்ற பிரிவுகளில் தடம் ெதிக்கும் வணகயில் கருத்துக்கணை 

உள்ைடக்கியிருந்தது.  இரண்டு நாள் நணடப்பெற்ற இக்கூட்டைானது ைக்கள் பதாடக்கூடிய, 

உைரக்கூடிய டநரடி ைண்டலங்கள் & Hackathons அணைத்தும் ைற்றும் IOT அனுெவம் ைற்றும் துணற 

ைார்ந்த ைவால்கணைத் தீர்க்கும் வணகயில் அணைந்திருந்தது. 

2)  ைமீெத்தில் புவியியல் குறியீடு (Geographical Indication GI) டைற்டகாள் “Tag” கிணடத்த ஈடராடு ைஞ்ைள், 

பின்வரும் எந்த ைாநிலத்துடன் பதாடர்புணடயது? 

[A] கர்நாடகா 

[B] தமிழ்நாடு 

[C] ஆந்திரப்பிரடதைம் 

[D] ைகாராஷ்டிரா 

 ஈடராடு ைஞ்ைள் (தமிழ்நாடு) 6 ைார்ச் 2019 ஆம் ஆண்டு புவியியல் (Geographical Indication GI) 

குறியீட்ணட பெற்றுள்ைது. இது புகழ்பெற்ற 'ஈடராடு ைஞ்ைள்’ மீது இப்ெகுதியின் விவைாயிகளும் 

வர்த்தகர்களும் உரிணைக்டகார உதவுகிறது.  
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 'ஈடராடு ைஞ்ைள் வணிகர்கள் ைற்றும் கிடங்கு உரிணையாைர்கள் ைங்கம்' த்தின் தாக்கல் பைய்த 

விண்ைப்ெத்ணத அடிப்ெணடயாகக் பகாண்டு இந்தியாவின் புவியியல் குறியீட்டு ெதிவு 

வழங்கப்ெட்டது. இந்த  GI டைற்டகாலானது ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல் ெகுதிக்கு பைாந்தைான 

தயாரிப்புகள் ைற்றும் தயாரிப்புகளின் புகணழ ைற்றவர்கள் தவறாக ெயன்ெடுத்துவணதத் தடுக்கிறது.  

 'ஈடராடு ைஞ்ைள்' உலகம் முழுவதும் புகழ் பெற்றது.  ஈடராட்டின் உள்ளூர் ைஞ்ைள் ைாகுெடி வணக 

“சின்ன நாடன்” (Chinnadan) என்று அணழக்கப்ெடுகிறது.  ஈடராடு ைஞ்ைள் ஒரு டவர்த்தண்டு 

தாவரைாகும். ஈடராட்டின் உள்ளூர் ைாகுெடியிலிருந்து குண்டு ைஞ்ைள் (Bulb),  விரல் ைஞ்ைள் (Finger) 

ஆகியணவ பெறப்ெடுகின்றன.  20 டிகிரி முதல் 37.9 டிகிரி பைல்சியஸ் வணரயிலான 

பவப்ெநிணலயுடன் வருடத்திற்கு ைராைரியாக 600 முதல் 800 மில்லி மில்லிமீட்டர் வணர ைணழ பெறும் 

பவப்ெைான சூழல்களில் ெயிரிடப்ெடுகிறது.  

 இம்ைஞ்ைள் பைம்ைண் அல்லது வண்டல் ைண்ணில் பைழுணையாக வைரக்கூடியது.  இம்ைஞ்ைளில் 2.5 

முதல் 4.5% curcumin என்ற டவதிப்பொருள் உள்ைது ைற்றும் இது பொன்னிற ைஞ்ைள் நிறம் ைற்றும் 

பகாதித்த பிறகு பூச்சிகணை எதிர்க்கும் வல்லணையுணடயது. 

3)  உயர்கல்விணய சீர்திருத்த படல்லி அரைாங்கத்தின் உயர்ைட்டக் குழுவிற்கு யார் தணலணை 

தாங்குகிறார்? 

[A] ரஞ்ைனா டதைாய் 

[B] அமித் ைாகர் 

[C] இன்பெட்டி ஸ்ரீநிவாஸ் 

[D] ொஸ்மின் ஷா 

 படல்லி அரைாங்கத்தின் உணரயாடல் ைற்றும் டைம்ொட்டு ஆணையம் (Dialogue and Development 

Commission DDC) தணலநகரில் உயர்கல்விணய சீர்திருத்தம் பைய்ய 17 உறுப்பினர்கள் பகாண்ட உயர் 

ைட்ட குழு ஒன்ணற அணைத்துள்ைது.   

 DDC ன் துணைத் தணலவர் ொஸ்மின் ஷா தணலணையிலான குழு, ஒரு வருடத்திற்குள் படல்லியின் 

உயர் கல்வி முணறணய சீர்திருத்துவதற்கான இலக்குகள், அைவீட்டுகள், பகாள்ணககள் ைற்றும் 

பையல்திறன் திட்டங்கணை ெரிந்துணரக்கும்.  DDC ைாநில அரைாங்கத்தின் முக்கிய பகாள்ணககளில் 

ஏற்ெடும் பிரச்சிணனகளுக்கு பிரதான சிந்தணனயாைராக உள்ைது.   

 இலாெ டநாக்கைற்ற பகாள்ணக சிந்தணனக் குழு நாலந்தா 2.0, DDC உடன் இணைந்து "உலக தரத்தில் 

இந்தியாவின் உயர்கல்விணய உயர்த்தும் டநாக்கம்" பகாண்டு முயற்சித்து வருகிறது.  
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4)  உெைன்யு தத்தா பின்வரும் எந்த விணையாட்டுடன் பதாடர்புணடயவர்? 

[A] ைல்யுத்தம் 

[B] டகரம் 

[C] ஜூடடா 

[D] ெடடகாட்டம் 

 சிங்கப்பூரில் நணடபெற்ற ஆசியாவின் திறந்த டலைர் ெடடகாட்டும் டொட்டியில் Laser Standard Race 

ல் ஆண்களுக்கான பிரிவில் இைம் மும்ணெ ைாலுமி உெைன்யு தத்தா பவண்கலப் ெதக்கத்ணத 

பவன்றார்.  

 இது டலைர் ஸ்டாண்டர்ட் பிரிவில் ஒற்ணறயர் பிரிவில் இந்தியாவிற்கு கிணடத்த முதல் ெதக்கம் 

ஆகும்.  பைன்ணனணய டைர்ந்த டநத்ரா குைைன் டலைர் டரடியல் டொட்டியில் பெண்களுக்கான 

பிரிவில் 4 வது இடத்ணதப் பெற்றார்.  

5)  Life Insurance Corporation of India (LIC) – ன் புதிய தணலவராக யார் நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார்? 

[A] L.S.பிரைாத் 

[B] M.R.குைார் 

[C] விபின் ஆனந்த் 

[D] சுசீல் குைார் 

 M.R.குைார் இந்தியாவின் Life Insurance Corporation of India (LIC) – ன் புதிய தணலவராக 

நியமிக்கப்ெட்டு, ஐந்து வருட காலத்திற்கு ெதவி வகிப்ொர்.  இதற்கு முன்பு, அவர் வட ைண்டலத்தின் 

ைண்டல டைலாைராக (பொறுப்பு) ெணியாற்றினார். இந்தியாவில் LIC பெரிய காப்பீட்டு நிறுவனைாக 

உள்ைது ைற்றும் மும்ணெணய தணலணையிடைாக பகாண்டுள்ைது.  

 இந்திய நாடாளுைன்றம் இந்தியாவின் தனியார் காப்பீட்டுத் பதாழிலில் டதசியையைாக்கப்ெட்ட 

இந்திய ஆயுள் காப்பீட்ணட 1956 ஆம் ஆண்டில் நிறுவியது.  

 245 க்கும் அதிகைான காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ைற்றும் ைாகாை ைமுதாயங்கள் அரசின் பைாந்த 

ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனத்ணத உருவாக்க இணைந்தன. 

6)  ைமீெத்தில் பைய்திகளில் டெைக்கூடிய ெடெல் அல் அக்தர் ைணலகள் “Jabel Al Akhdar Mountains” 

கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டில் அணைந்துள்ைது? 

[A] ஓைன் 
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[B] ஈரான் 

[C] ைவுதி அடரபியா 

[D] ஆப்கானிஸ்தான் 

 'அல் நாகா III 2019' என்ற தணலப்பில் இந்டதா-ஓைன் கூட்டு இராணுவப் ெயிற்சி அரபு நாட்டில் உள்ை 

ெடெல் ெணடயணி தணலணையகத்தில் உள்ை நிஸ்வாவில் பதாடங்கியது.  

 இந்த ெயிற்சி ைார்ச் 25 அன்று ெடெல் அல் அக்தர் ைணலப்ெகுதியில் முடிவணடந்தது.  ஓைனி 

ெணடயினர் ெடெல் ெணடப்பிரிவினால் ஓைன் ராயல் இராணுவத்தில் (Royal Army Of Oman RAO) 

பிரதிநிதித்துவம் பைய்யப்ெட்டது, இந்திய அணி கர்வால் ணரஃபிள் ெணடப்பிரிவின் (Garhwal Rifles 

Regiment) ெணடகைால் பிரதிநிதித்துவம் பைய்யப்ெட்டது.   

 இந்திய இராணுவம் தனது இராணுவப்ெணடயிணன நான்கு அதிகாரிகள், ஒன்ெது இைநிணல 

ஆணைக்குழு அலுவலர்கள் ைற்றும் 47 பிற அதிகாரிகளுடன் பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தியது.  இந்த 

ெயிற்சியின் டநாக்கம் அணர நகர்ப்புற ைணலப்ெகுதிகளில் உள்ை ெயங்கரவாத நடவடிக்ணககளுக்கு 

இணையாக பையல்ெடுவணத டைம்ெடுத்துவதாகும். 

7)  2019 சிறப்பு ஒலிம்பிக் உலக டகாணடகால விணையாட்டுகணை எந்த ஆசிய நாடு வழங்குகிறது? 

[A] வியட்நாம் 

[B] ஐக்கிய அரபு நாடுகள் (United Arab Emirates UAE) 

[C] இந்தியா 

[D] இந்டதாடனசியா 

 2019 சிறப்பு ஒலிம்பிக் உலக டகாணடகால விணையாட்டு 14 ைார்ச் 2019 ைாதம் ஐக்கிய அரபு நாடுகளில் 

(United Arab Emirates UAE) அபுதாபியில் பதாடங்கியது. இந்த சிறப்பு ஒலிம்பிக் இயக்கத்தின் மூலம் 

அறிவார்ந்த குணறொடுகள் பகாண்ட விணையாட்டு வீரர்களுக்கு ெல விணையாட்டு நிகழ்வுகணை 

அணைத்து பகாடுப்ெதாகும்.  இந்த டொட்டியில் ஏற்கனடவ ைாதணன ெணடத்த 200 நாடுகணை 

வரடவற்ெதன் மூலம் வரலாற்ணற உருவாக்கியுள்ைது.   

 200 நாடுகளில், 195 டொட்டிகளில் டொட்டியிடும், ஐந்து நாடுகள் கவனிக்க டவண்டும்.  முதல் 

முணறயாக டைற்கு ஆசியாவில் நடந்த24 ஒலிம்பிக் விணையாட்டுப் டொட்டிகளில் 7,500 விணையாட்டு 

வீரர்கள் ஏழு நாட்களில் ெங்கு பெற்றனர்.  

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


Current Affairs  15th March 2019 

 

Winmeen.com                                Page 5 of 7 

 உலகின் மிகப்பெரிய எண்ணிக்ணகயிலான பெண் ெங்டகற்ொர்கள் ைற்றும் மிகப்பெரிய 

எண்ணிக்ணகயிலான ஒருங்கிணைந்த அணியினர் ெங்டகற்று, உலக விணையாட்டுக்கள் உலகின் 

கவனத்ணத ஈர்க்கும் வணகயில் அணைந்திருந்தது.  

 2,500 க்கும் அதிகைான பெண்கள் தங்கள் நாட்டுக்பகாடிணய ெறக்கவிட்டனர், அவர்களில் ஏறத்தாழ 

ொதி வீரர்கள் டொட்டிகளில் ெங்டகற்கிறார்கள்.  ைவூதி அடரபியா முதல் முணறயாக 14 பெண் 

விணையாட்டு வீரர்கணை அனுப்பி ெங்டகற்கின்றனர். 

8)  அந்நியச் பைலாவணி ைாற்றம் மூலம் ெைவீக்கத்ணத ைாற்ற பின்வரும் எந்த நிறுவனம் 

தீர்ைானித்துள்ைது? 

[A] இந்தியக் காப்பீட்டு ஒழுங்காற்று ைற்றும் வைர்ச்சி முகணை (Insurance Regulatory and Development 

Authority of India (IRDA) 

[B] டவைாண்ணைக்கும் ஊர்ப்புற வைர்ச்சிக்குைான டதசிய வங்கி (National Bank for Agriculture and 

Rural Development NABARD) 

[C] ரிைர்வ் டெங்க் ஆப் இந்தியா (Reserve Bank of India RBI) 

[D] இந்தியாவின் ெத்திரங்கள் ைற்றும் ெரிைாற்ற குழு (Securities and Exchange Board of India SEBI) 

 இந்திய ரிைர்வ் வங்கி (RBI) நீண்ட கால அந்நிய பைலாவணி பகாள்முதல் / விற்க ைாற்றுவதன் மூலம் 

ெைவீக்கத்ணத ைரிபைய்ய முடிவு பைய்துள்ைது - இது ெைைாக்கல் கருவூல டைலாண்ணைக்காக 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும் முதல் கருவி ஆகும்.  

 ரிைர்வ் வங்கி ைார்ச் 26, நீண்ட கால ெைவீக்கத்ணத ைைாளிக்க 5 பில்லியன் டாலர் 3 ஆண்டுகள் கால 

அைவிற்கு  வாங்குவதற்கு / விற்ெதற்கு ஏலம் நடத்தியது.  அந்நியச் பைலாவணி ெரிைாற்றத்தின் கீழ், 

ஒரு வங்கி அபைரிக்க டாலர்கணை RBI க்கு விற்கிறது ைற்றும் அடத ைையத்தில் ெரிவர்த்தனக் கால 

முடிவில் அபைரிக்க டாலர்கணை அடத அைவு வாங்குவதற்கு ஒப்புக்பகாள்கிறது.   

 டாலர் / இந்திய ரூொய் - வாங்குதல் / விற்றல் ஏலத்தின் மூலைாக உருவாக்கப்ெடும் ெைப்புழக்கம் 

கடன் வைர்ச்சிணய ஆதரித்து ைற்றும் ெத்திர வருவாணய உயார்த்துகிறது.  இந்த நடவடிக்ணக 

ஒட்டுபைாத்த கடன் பதாணகயில் குறிப்பிடத்தக்க பதாணக திறந்த ைந்ணத பையல்ொடுகணை 

ைார்ந்திருப்ெணத குணறக்கிறது.  

 ரிைர்வ் வங்கியின் கூற்றுப்ெடி, ைந்ணத ெங்குதாரர்கள் பிரீமியம் அடிப்ெணடயில் தங்கள் ெட்பெட்ணட 

ணவக்க டவண்டும், அவர்கள் ரிைர்வ் வங்கிக்கு ணெைாவில் இரண்டு தைை இடங்கள் வணர இட 

ஒதுக்கீட்டிற்காக பைலுத்த தயாராக இருக்கிறார்கள்,  
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 ஏலம் பிரீமியம் அடிப்ெணடயில் குணறக்கப்ெடுகிறது.  ஏலம் ெல விணல அடிப்ெணடயிலான ஏலைாக 

இருக்கும் - பவற்றிகரைான ஏலங்கள் அந்தந்த பிரீமியம் ெடி ஏற்றுக்பகாள்ைப்ெடும். 

9)  ைமீெத்திய ஆய்வின் ெடி "நிலப்ெரப்பில் ைனிதர்களின் தாக்கம் அச்சுறுத்தல்கள்" என்ெதன் 

அடிப்ெணடயில், அதிக எண்ணிக்ணகயிலான ைனித இனங்கள் ொதித்துள்ைதில் இந்தியாவின் தரம் 

என்ன? 

[A] 16th 

[B] 9th 

[C] 11th 

[D] 20th 

 ைமீெத்தில் PLOS உயிரியலில் பவளியிட்ட "நிலப்ெரப்பில் ைனிதர்களின் தாக்கம் அச்சுறுத்தல்கள்" 

என்ற தணலப்பில் ஒரு ஆய்வானது நடத்தப்ெட்டு, பூமியின் டைற்ெரப்பில் 84 ைதவிகிதம் ைனித இன 

தாக்கங்கள் டதான்றியிருப்ெதாக பதரிவிக்கின்றன.  

 டெம்ஸ் ஆலன் (குயின்ஸ்லாந்து ெல்கணலக்கழகம்) தணலணையிலான விஞ்ஞானிகள் குழு இது 

கண்டறிந்தடொது, அவர்கள் 8 ைனித நடவடிக்ணககணை ஒருங்கிணைத்து இணத கண்டுபிடித்தனர் - 

டவைாண்ணையின் இயற்ணக வாழ்விடங்கணை டவட்ணடயாடுதல் ைற்றும் ைாற்றுவது உட்ெட 5,457 

ெறணவகள், ொலூட்டிகள் ைற்றும் நீர்நில வாழ்வன நிலப்ெகுதிகைால் ஆக்கிரமிக்கப்ெட்ட ெகுதிகளில் 

உள்ைனர்.   

 ைடலசியா 125 ொதிக்கப்ெட்ட இனங்கணை பகாண்டு முதலிடத்தில் வகிக்கிறது, அதற்கு 

அடுத்தெடியாக புரூனி ைற்றும் சிங்கப்பூர் உள்ைன.  இத்தணகய ைனித ொதிப்புகளில் இந்தியா 16 வது 

இடத்தில் உள்ைது. 35 அச்சுறுத்தலான இனங்கள் ைராைரியாக ொதிக்கப்ெட்டுள்ைன.  இந்தியாவின் 

டைற்குத் பதாடர்ச்சி ைணலத்பதாடர்கள், இையைணல ைற்றும் வடகிழக்கு உள்ளிட்ட பதன்கிழக்கு 

ஆசிய பவப்ெைண்டல காடுகள் அச்சுறுத்திய இனங்களின் 'பவப்ெப்ெகுதி' ஆகும்.  

 இந்த ொதிக்கப்ெட்ட ெகுதிகள் 'குளிர்-பிரடதைங்கள்' “Cool-Spots” (உலகின் கணடசி அகதிகைால் அதிக 

எண்ணிக்ணகயிலான அச்சுறுத்தலற்ற உயிரினங்கள் இன்னமும் பதாடர்கின்றன). அவர்கள் 

ொதுகாப்பின் விணைவாக அணத அப்ெடிடய வாழ்விடைாக ைாற்றி இருப்ொர்கள். 

10)  இங்கிலாந்து “United Kingdom” பின்வரும் எந்த புகழ்பெற்ற நெரின் நிணனவாக புதிய 'கருப்பு துணை' 

நாையத்ணத வழங்கியுள்ைது? United Kingdom has issued new ‘black hole’ coin in honour of which of 

the following renowned personalities? 
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[A] ஐைக் நியூட்டன் 

[B] ைார்லஸ் டார்வின் 

[C] ஸ்டீென் ஹாகிங் 

[D] டிம் பெர்டனர்ஸ் – லீ 

 இங்கிலாந்தின் Royal Mint ைமீெத்தில் கத்டதாலிக்க திருச்ைணெயின் பிரிட்டிஷ் இயற்பியலாைரான 

ஸ்டீென் ஹாக்கிங்கின் கருப்பு துணை மீதான டவணலயின் நிணனவாக 50 Pence நாையத்ணத 

பவளியிட்டார்.   

 இந்த நாையம் பிரிட்டிஷ் பொறியாைரும் ைற்றும் அச்ைாைருைான எட்வினா எல்லிஸ் 

வடிவணைக்கப்ெட்டிருந்தது.  2018 ஆம் ஆண்டில் காலைான ஹாக்னிங்கின் வாழ்க்ணக ைற்றும் 

"நிகரற்ற" ைாதணனகணை பகாண்டாடி நிணனவுகூறும் வணகயில் இந்நாையம் உருவாக்கப்ெட்டது.  

 ஆணகயால், ைர் ஐைக் நியூட்டன் ைற்றும் ைார்லஸ் டார்வின் டொன்ற விஞ்ஞானிகள் ைாதிரி 

நாையங்களில் டதான்றும் உயர்ைட்ட குழுவில் ஹாக்கிங் டைர்ந்தார். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)  சமீபத்தில் புவியியல் குறியீடு (Geographical Indication GI) பபற்ற “Sirsi Supari” என்று 

அழைக்கப்படும் பாக்கு பின்வரும் எந்த மாநிலத்துடன் பதாடர்புழடயது? 

[A] ஹிமாச்சலபிரததசம் 

[B] கர்நாடகா 

[C] ஜம்மு & காஷ்மீர் 

[D] ஆந்திரப்பிரததசம் 

 பாக்கு “Arecanut” (Supari அல்லது betel nut என்றும் அறியப்படுகிறது) சமீபத்திய விவசாய உற்பத்திப் 

பபாருள்களில் புவியியல் குறியீடு (Geographical Indication GI) பபற்றுள்ளது. 

 கர்நாடகா மாநிலம் உத்திர கன்னடா மாவட்டத்திலுள்ள சிர்சி, சித்தாப்பூர் மற்றும் ஏலாப்பூர் 

தாலுக்காக்களில் பயிரிடப்பட்ட பாக்கிற்கு (Sirsi Supari) பதாழிற்சங்க அரசாங்கத்தின் புவியியல் 

குறியீட்டு பதிவாளர் புவியியல் குறியீட்ழட (GI Tag) வைங்கியுள்ளார். 

 பாக்கின் (Sirsi Supari) பதிவு பசய்யப்பட்ட உரிழமயாளர்கள் தடாடாகர்ஸ் கூட்டுறவு விற்பழன சங்கம் 

(Totagars Cooperative Sale Society TSS) மற்றும் பாக்கு சார்ந்த விவசாய கூட்டுறவு ஆகிதயார் ஆவர். 

 இந்த புவியியல் குறியீடானது (GI Tag) பாக்கு குறிப்பிட்ட இந்த தாலுக்காக்களில் மட்டும் தான் பயிரிட 

தவண்டும் என்பழதயும், பாக்கிற்கான சிறந்த விற்பழன சந்ழதழய உருவாக்கி தருவழதயும் 

உறுதிப்படுத்துகிறது. 

 இங்கு வளரும் பாக்கானது உருண்ழடயான, தட்ழடயான நாணய வடிவம், குறிப்பிட்ட அழமப்பு 

மற்றும் சுழவ தபான்ற தனித்துவமான அம்சங்கள் பகாண்டுள்ளது. இதில் பமாத்தம் 

கார்தபாழைட்தரட் (Carbohydrates) 23% முதல்  26% சதவிகிதம் வழரயிலும் அர்தகாழலன் 

(Arecoline) 0.11% முதல்  0.13% சதவிகிதம் வழரயிலும் மற்றும் தடனின்  (Tannin) 14.5% முதல்  17.5% 

சதவிகிதம் வழரயிலும் தபான்ற தவதிப்பபாருட்கள் உள்ளடங்கியுள்ளது. 

 பாக்கானது சாலி “Chali” என்ற பவள்ழள நிறமாகவும், சிவப்பு நிறமாகவும் பயன்பாட்டில் உள்ளது. 

சாலி வழகயானது பாக்கின் ததால் நீக்கப்பட்ட பின்னர் சூரிய ஒளியில் காயழவத்து 

பயன்படுத்துவதாகும். 

 சிவப்பு பாக்கு வழகயானது பமன்ழமயான பாக்கு பகாட்ழடகழள அறுவழட பசய்து அவற்ழற 

பகாதிக்க ழவத்த பின்னர் நிறம் பூசி அவற்றின் வழககளுக்கு ஏற்ப பிரிக்கப்பட்டு சூரிய ஒளியில் 

உலரழவக்கப்படுகிறது. 

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  16th,17th March 2019 

 

Winmeen.com                                Page 2 of 8 

2)  2019 உலக நுகர்தவார் உரிழம தினத்தின் (World Consumer Rights Day WCRD) கருப்பபாருள் என்ன ? 

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

consumers can trust 

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

[C] நம்பகமான ஸ்மார்ட் தயாரிப்புகள் - Trusted Smart Products 

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

 ஒவ்பவாரு ஆண்டும் மார்ச் 15 அன்று உலக நுகர்தவார் உரிழம தினமாக (World Consumer Rights Day 

WCRD) அனுசரிக்கப்பட்டு நுகர்தவாரின் அடிப்பழட உரிழம மற்றும் அவர்களின் அதிகாரம் பற்றிய 

விழிப்புணர்ழவ ஏற்படுத்துகிறது. இது மக்களுக்கு சந்ழத துஷ்பிரதயாகம் மற்றும் சந்ழத 

அநீதிகளுக்கு எதிராக தபாராட வலியுறுத்துகிறது. 

 15th மார்ச் 1962 ல் அபமரிக்காவில் நடந்த கூட்டத்தில் முதன் முதலாக உலகிற்கு நுகர்தவார் 

உரிழமப்பற்றிய கருத்ழத உழரயாற்றிய முன்னாள் அபமரிக்க அதிபர் ஜான் F பகன்பனடி (John F 

Kennedy) அவர்களின் நிழனவாக இந்த தினம் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

 2019 உலக நுகர்தவார் உரிழம தினத்தின் (World Consumer Rights Day WCRD) கருப்பபாருள் 

நம்பகமான ஸ்மார்ட் தயாரிப்புகள் (Trusted Smart Products) என்பதாகும். இதன் மூலம் Smart Gadgets 

like Smart Phones to Wearable fitness trackers, to voice-activated assistants and Smart TVs 

தபான்ற பபாருட்கழள பிரபலப்படுத்துவததயாகும். 

 இந்தியாவில் நாம் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 24 டிசம்பர் அன்று ததசிய நுகர்தவார் தினமாக (National 

Consumer Day NCD) அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

3)  70 வயதிற்கு தமற்பட்டவர்களுக்காகவும், உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்காகவும் கீழ்க்கண்ட எந்த வங்கி 

அதன் தசழவழய எளிதாக்கியுள்ளது? 

[A] தபங்க் ஆப் இந்தியா (Bank of India BoI) 

[B] பஞ்சாப் தநஷனல் தபங்க் (Punjab National Bank PNB) 

[C] ஸ்தடட் தபங்க் ஆப் இந்தியா (State Bank of India SBI) 

[D] தபங்க் ஆப் பதராடா (Bank of Baroda BoB) 

 ஸ்தடட் தபங்க் ஆப் இந்தியா (State Bank of India SBI) 70 வயதிற்கு தமற்பட்டவர்களுக்காகவும், உடல் 

ஊனமுற்றவர்களுக்காகவும் வங்கி தசழவழய எளிதாக்கியுள்ளது. தமலும் இதில் பலவீனமான 

மற்றும் பார்ழவ குழறபாடு உள்ள வாடிக்ழகயாளர்கள் அடங்குவர். 
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 இதற்கு தகுதி பபற்ற வாடிக்ழகயாளர்கள் பண பரிவர்த்தழன சம்பந்தமான தசழவகளுக்கு ரூ.100 

ம், பண பரிவர்த்தழன அல்லாத வங்கி தசழவகளுக்கு ரூ.60 ம் கட்டணமாக பசலுத்தி 

இச்தசழவழய பபறமுடியும். 

 இவர்கள் மட்டுமல்லாது, KYC பதிவு பசய்த வங்கி கணக்கு ழவத்திருப்பவர்கள், வங்கியுடன் சரியான 

பதாழலதபசி எண்ழண பதிவு பசய்தவர்கள் மற்றும் வங்கி கணக்கு ழவத்திருக்கும் 

கிழளயிலிருந்து 5KM சுற்று வட்டாரத்தில் குடியிருக்கும் வாடிக்ழகயாளர்களும் இந்த தசழவழய 

பபற இயலும். இச்தசழவழய கூட்டு கணக்கு ழவத்திருப்பவர்கள் (Joint Account), சிறு வங்கி 

கணக்கு (Minor Account) மற்றும் தனிப்பட்ட கணக்கு ழவத்து இல்லாதவர்கள் (Accounts of Non-

Personal Nature) பபற முடியாது. 

 இச்தசழவயின் மூலம் பபறக்கூடிய சில தசழவகள் – பணம் பபற்றுக்பகாள்ளுதல் மற்றும் 

வைங்குதல், காதசாழல பபற்றுக்பகாள்ளுதல், காதசாழல புத்தகம் பபறுவதற்கான 

விண்ணப்படிவத்ழத பபற்றுக்பகாள்ளுதல், வழரவு மற்றும் கால ழவப்பு ஆதலாசழன வைங்குதல், 

வாழ்க்ழக சான்றிதழ் பபற்றுக்பகாள்ளுதல் மற்றும் வருமான வரிக்காக படிவம் 15H 

பபற்றுக்பகாள்ளுதல் தபான்றழவயாகும். 

4)  எந்த பதாழலதநாக்கி மூலம், வானியல் ஆய்வாளர்கள் பூமியில் இருந்து 13 பில்லியன் ஒளி 

ஆண்டுகள் தூரத்தில் உள்ள 83 Supermassive கருப்பு துழளகள் கண்டுபிடித்தனர்? [Through which 

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

Earth? ] 

[A] Spektr-RG 

[B] Astrosat 

[C] Subaru 

[D] Hitomi 

 ஜப்பான், ழதவான் மற்றும் பிரின்ஸ்டன் பல்கழலக்கைகங்களிலிருந்து வானியலாளர்கள் 

பதாழலதூர பிரபஞ்சத்தில் 83 Supermassive கருப்பு துழளகழள பகாண்ட துடிப்பண்டத்ழத 

(Quasars) கண்டுபிடித்துள்ளனர். இது பிரபஞ்சத்தின் தற்தபாழதய வயதில் 5% மட்டுதம இருக்கும் 

தபாதத இழவ உருவாகியுள்ளது.  

 இந்த துடிப்பண்டம் (Quasars) பூமியில் இருந்து 13 பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் பதாழலவில் 

உள்ளது.  ஜப்பானிய ததசிய வானியல் ஆய்வு ழமயத்தின் சுபாரு பதாழலதநாக்கியில் ஏற்றப்பட்ட 
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“Hyper Supreme Cam” (HSC) கருவியினால் கிழடத்த தரவு  பயன்படுத்தப்பட்டு இது 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது ைவாயில் உள்ள மவுனிக்கா உச்சியில் அழமந்துள்ளது.  

 “The Astrophysical Journal” ல் பவளியிடப்பட்ட இந்த கண்டுபிடிப்பு, முதன்முழறயாக சகாப்தத்தில் 

அறியப்பட்ட கறுப்பு துழளகளின் எண்ணிக்ழக அதிகரிக்கிறது மற்றும் பிரபஞ்சத்தின் வரலாற்றில் 

அழவ எவ்வாறு ஆரம்பத்தில் இருந்தன என்பழதயும் பவளிப்படுத்துகின்றன.  

 இது பிரபஞ்சத்திலன் முதல் பில்லியன் ஆண்டுகளில் இருந்த கறுப்பு துழளகளின் எரிவாய்வு நிழல 

பற்றிய புதிய நுண்ணறிவுகழளயும் வைங்குகிறது.  விண்மீன் மண்டலங்களின் ழமயங்களில் 

காணப்படும் உயரமான கருப்புத் துழளகள், சூரியழனக் காட்டிலும் மில்லியன்கணக்கான அல்லது 

பில்லியன் கணக்கான மடங்கு பபரியதாக இருக்கலாம்.  

 அழவகள் இன்றும் பரவலாக இருப்பினும், முதலில் எப்பபாழுது உருவானது மற்றும் பதாழலதூர 

முந்திய பிரபஞ்சத்தில் எத்தழன உருவாகி இருந்தன என்பதும் பதளிவற்றதாக உள்ளது.  வாயு இந்த 

கருப்பு துழளயின் தமல் தசரும் தபாது இது பவளிப்படும் மற்றும் இது துடிப்பண்டம் (Quasar) தபால் 

பிரகாசிக்கும். 

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

முதன்ழமயானது? 

[A] ஆக்லாந்து 

[B] ஜுரிச் 

[C] வியன்னா 

[D] முனிச் 

 ஆஸ்திரிய தழலநகர் வியன்னா சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள ஜூரிச்ழச பதாடர்ந்து 10 வது வருடத்தில் 

வாழ்வாதாரத்திற்கான பட்டியலில் முதலிடம் வகிக்கிறது.  மூன்றாவது இடத்ழத ஆக்லாந்து, மியூனிச் 

மற்றும் வான்கூவர் இழணந்து பபற்றுள்ளது.  Luxembourg உலகிதலதய பாதுகாப்பான நகரமாக 

உள்ளது.  

 105 வது இடத்தில், பசன்ழன ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பான நகரமாகவும், கராச்சி (226 

இடத்தில்) குழறந்த பாதுகாப்பான நகரமாகவும்    உள்ளது.  Mercer’s ன் 21 வது வருடாந்தர தரவரிழச 

பட்டியலின்கீழ், ழைதராபாத் மற்றும் புதன 143 வது இடம் பபற்றும் இந்தியாவின் மிகவும் 

வாைக்கூடிய நகரமாக  பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 
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 புது படல்லி 162 வது இடத்திலும், மும்ழப 154 வது மற்றும் பபங்களூரு 149 இடங்களிலும் 

இடம்பபற்றுள்ளது. கடந்த ஆண்டு பசப்டம்பர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் 211 வது மதிப்பீட்ழட 

உலக அளவில் 231 நகரங்களில் அரசியல் உறுதிப்பாடு, சுகாதாரம், கல்வி, குற்றம், பபாழுதுதபாக்கு 

மற்றும் தபாக்குவரத்து ஆகியவற்ழற ழவத்து மதிப்பிட்டது.  

 இந்த ஆண்டு, Mercer தனிப்பட்ட பாதுகாப்பிற்கான தனியான தரவரிழசகழள நகரங்களின் உள் 

உறுதிப்பாடு, குற்றம் சார்ந்த அளவு, சட்ட அமலாக்க மற்றும் தனிப்பட்ட நபரின் சுதந்திரத்தின் மீதான 

வரம்புகழள பகுப்பாய்வு பசய்து வைங்கியது.  இந்த பகுப்பாய்வு முழறயினால் நகரங்களின் தரம் 

விவரிக்கப்பட்டு வர்த்தகத்ழத வளர்க்க உதவுகிறது. 

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

பபற்றார்? 

[A] பத்மநாபன் தகாபாலா 

[B] பிராைமா பசல்லாதன 

[C] ரிததஷ் அகர்வால் 

[D] சஞ்சய் குமரன் 

 லண்டன் காமன்பவல்த் பசயலகத்தில் ஆசிய பிராந்தியத்திற்கான 2019 காமன்பவல்த் இழளஞர் 

விருது, தனது பதாழில்நுட்ப அடிப்பழடயிலான உணவு மீட்பு அழமப்புக்காக பத்மநாபன் தகாபால, 

தமிழ்நாட்டின் ஒரு சமூக பதாழில் முழனவர் பபற்றுள்ளார். 

 “No Food Waste” நிறுவனர் தகாபாலன் ஐ.நா.வின் நிதானமான வளர்ச்சி இலக்கான (SDG) ன் Zero 

Hunger என்ற பகாள்ழக அடிப்பழடயாக பகாண்டு ததழவக்கு அதிகமான உணவுகழள மீட்படடுத்து 

அதழன ததழவ உள்ளவர்களுக்கு விநிதயாகத்திற்காக 3,000 பவுண்டுகள் பவன்றார்.  

 ஒவ்பவாரு வருடமும் அபிவிருத்தி தவழலத்திட்டத்தில் சிறந்து விளங்கும் 15 முதல் 29 

வயதுக்குட்பட்ட இழளஞர்களுக்கு காமன்பவல்த் இழளஞர் விருதுகள் வைங்கப்பட்டு அவர்களின் 

சாதழனகழளக் பகாண்டாடுகின்றன. இந்த திட்டங்கள், தங்கள் நாட்டில் உள்ள மக்களுக்கும் 

சமூகங்களுக்கும் தசழவ பசய்வததாடு, பல்தவறு SDG கழள பபறுவதற்கு முன்தனற்றத்ழத 

ஏற்படுத்துகின்றன. 

7)  2019 அழமதிக்கான தநாபல் பரிசு பபறும் சுற்றுச்சூைல் ஆர்வலர் Greta Thunberg எந்த நாட்ழட 

தசர்ந்தவர்? 
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[A] இத்தாலி 

[B] ஸ்வீடன் 

[C] பஜர்மனி 

[D] பிரான்ஸ் 

 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான தநாபல் பரிசுக்கு காலநிழல தீவிரம் மற்றும் பூதகாள 

பவப்பமயமாதலுக்கான தபாராட்டம் ஆகியவற்றிற்காக 16 வயதான ஸ்வீடனின் சுற்றுச்சூைல் 

ஆர்வலர் Greta Thunberg ததர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளார்.  

 புவி பவப்பமயமாதல் மற்றும் காலநிழல மாற்றம் பதாடர்பான அதிகாரிகளிடமிருந்து அதிக 

நடவடிக்ழக எடுக்க தகாரும் மாணவர்களின் உலகளாவிய, வளர்ந்து வரும் இயக்கத்ழத Thunberg 

நிறுவியுள்ளார். 

 இந்த இயக்கம் கடந்த ஆண்டு ஸ்வீடன் பாராளுமன்ற கட்டிடத்திற்கு பவளிதய Thunberg தனி 

ஒருவராக ஆர்ப்பாட்டம் பசய்து பதாடங்கினார்.  காலநிழல மாற்றத்தில் தவகமாக நடவடிக்ழக 

எடுக்க தகாரி ஆர்ப்பாட்டத்தில் தசர மாணவர்கழள பள்ளிக்கூடம் பசல்லாது இந்த தபாராட்டத்தில் 

கலந்துக்பகாள்ள ஊக்கப்படுத்தினார்.  

 2019 மார்ச் 15 அன்று, மற்ற கண்டங்கழளச் தசர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் பள்ளிகழள 

தவிர்த்து இந்த தபாராட்டத்தில் பங்தகற்று இதழன விரிவழடய பசய்தனர்.  இதுதவ மிகப்பபரிய 

எதிர்ப்பு தபாராட்டம் என்று கூறப்படுகிறது.  

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

வயதிதலதய கல்வி உரிழமக்காக Malala Yousafzai தநாபல் பரிசு பபற்றார்.  அக்தடாபர் 2019 

அழமதிக்கான தநாபல் பரிசு பபறுபவர் பபயர் அறிவிக்கப்படும். 

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

Badminton Chanpionships 2019) க்கான ஆண்கள் ஒற்ழறயர் பிரிவில் யார் பவற்றிபபற்றார்? 

[A] பருபல்லி கஷ்யாப் 

[B] பகண்தடா பமாதமாடா 

[C] விக்டர் அதசல்பசன் 

[D] ஸ்ரீகாந்த் கிடம்பி 

 முதன் முதலாக ஜப்பாழன தசர்ந்த பகண்தடா பமாதமாடா Birmingham Arena ல் நழடப்பபற்ற 

இங்கிலாந்தின் அழனத்து திறந்த பூப்பந்து விழளயாட்டு தபாட்டிகளில் 2019 (All England Open 
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Badminton Chanpionships 2019) க்கான ஆண்கள் ஒற்ழறயர் பிரிவில் படன்மார்க்ழக தசர்ந்த 

விகடர் அதசல்பசழன 2-1 என்ற விகிதத்தில் வீழ்த்தி பவற்றிப்பபற்றார். 

 இது தவிர, சீனாவின் பசன் யூஃப்பீ பபண்கள் பிரிவில் 21-17, 21-17 என்ற தகால் பசட் கணக்கில் உலகின் 

No.1 தபாட்டியாளரான ழதவானின் Tai Tzu Ying யுடன் தபாட்டியிட்டு பவற்றி பபற்றுள்ளார்.  

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

Entrepreneurship FINE-2019) பின்வரும் எந்த நகரங்களில் பதாடங்கப்பட்டது? 

[A] காந்தி நகர் 

[B] புது படல்லி 

[C] ழைதரபாத் 

[D] பபங்களூரு 

 மார்ச் 15 அன்று குஜராத்தின் காந்திநகரில் குடியரசுத் தழலவர் ராம்நாத் தகாவிந்தால் புதிய 

கண்டுபிடிப்பு மற்றும் பதாழில் முழனதவார் விைா (FINE 2019) பதாடங்கி  ழவக்கப்பட்டது.  

 4 நாட்கள் நழடபபறும் இந்நிகழ்வு புதிய கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கு ஒரு வழிப்பாழத 

வைங்குவததாடு சமூக நன்ழமக்காக ஆற்றல் மிக்க பபரிய பங்குதாரர்களுடன் ஆதரழவ 

தமம்படுத்த நல்லுறவு ஏற்பட வழிவகுக்கிறது.  

 இது புதிய இந்தியாவின் சுற்றுச்சூைழல வளப்படுத்த புதிய கண்டுபிடிப்பாளர்களிழடதய புதுவழக 

கற்றல் மற்றும் நட்புறழவ ஊக்குவிப்பதில் உதவும்.  இந்தியாவின் ஜனாதிபதியின் அலுவலகத்தின் 

கீழ் புதிய கண்டுபிடிப்புகழள அங்கீகரிக்க, மதிக்க, காட்சிப்படுத்த, பவகுமதி அளித்து, 

கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கான ஆதரவான சுற்றுச்சூைழல 

ஊக்குவிப்பதற்கான ஒரு தனிப்பட்ட முன்முயற்சியாகும்.   

 இந்த விைாவானது ஜனாதிபதி பசயலகம் (President’s Secretariat), அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப 

துழற (Department of Science and Technology DST) மற்றும் ததசிய கண்டுபிடிப்பு அறக்கட்டழள 

(National Innovation Foundation NIF) உடன் இழணந்து நடத்துகிறது. 

 இது நாட்டின் கண்டுபிடிப்புத் திறனின் ஒரு பகாண்டாட்டமாக உள்ளது. குறிப்பாக 

அடிமட்டத்திலிருந்து மற்றும் பின்தங்கிய பிரததசங்களின் சமூகங்களிலிருந்து வரும் பழடப்புகழள 

அங்கீகரிக்கும் விதமாக இது உள்ளது. 

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

பின்வரும் எந்த நகரங்களில் நடத்தப்படுகிறது? 
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[A] பகாச்சி 

[B] உதய்பூர் 

[C] தடராடூன் 

[D] பூதன 

 மார்ச் 18 முதல் 27 வழர மகாராஷ்டிராவில் உள்ள பூதனயில் இந்திய ராணுவம் மற்றும் 16 ஆப்பிரிக்க 

நாடுகளுக்கு இழடயில் 10 நாட்கள் நீண்ட ஆப்பிரிக்கா-இந்தியா கூட்டு உடற்பயிற்சி (AFINDEX-19) 

நழடபபற்றது.  

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

மற்றும் அழமதி காப்பீட்டு பசயற்பாடுகள் (Peace Keeping Operations PKO) ஆகியவற்ழற 

கற்றுத்தரும் தநாக்கில் இவ்வுடற்பயிற்சியானது நடத்தப்பபற்றது.  

 தமலும் ஆப்பிரிக்க கண்டம், ருவாண்டா அலுவலர்கள், ஜனநாயக குடியரசு காங்தகா மற்றும் 

மடகாஸ்கர் ஆகியவற்றின் அதிகாரிகள் கண்காணிப்பாளர்களாக கலந்து பகாண்டனர்.  கூட்டுப் 

பயிற்சி மூலம் திறழமமிக்க ஒரு பசயல்பாட்டு தழலழமயகம் உருவாக்குதல், பிரச்சழன உள்ள 

பகுதிகளில் இராணுவ பார்ழவயாளர் குழு தளங்கழள நிறுவுவதற்கான நுணுக்கங்கழள உயர்த்தும் 

இயக்கவியல் ஆகியவற்ழற உள்ளடக்கும்.  

 HMA ன் நுணுக்கங்கள் தழட பசய்யப்பட்ட பகுதிகளில் மற்றும் இயந்திர / ழகதயடு நிர்வகித்தல் 

நுட்பங்கழள அழடயாளம் காணவும் மற்றும் ஆய்வு பசய்யவும், அழமதி அதிரடி குழுக்களின் (Mine 

Action Teams MAC) நழடமுழற மற்றும் பசயல்பாட்ழட உள்ளடக்கியது.   

 ஆப்பிரிக்க நாடுகளுடன் ஐக்கிய நாடுகளின் அழமதி காக்கும் நடவடிக்ழககளில் இந்திய 

ஆயுதப்பழடகளின் அனுபவங்கழள பகிர்ந்து பகாள்வதற்கும் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் உறவுகழள 

கணிசமாக தமம்படுத்துவதற்கும் இந்த பயிற்சிகள் மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)  சமீபத்தில் காலமான மாதா மகாததவி, பின்வரும் எந்த சமூகங்களில் ஆன்மீக தலலவராக இருந்தார்? 

[A] சக்திசம் 

[B] லவஷ்ணவசம் 

[C] லிங்காயத் 

[D] ஸ்மார்டிசம் 

 மாதா மகாததவி (74), குடலசங்கமயில் பசவ தர்ம பீத்தாவின் தலலவர் மற்றும் ஒரு முக்கிய 

லிங்காயத் தலலவர், மார்ச் 21, 2019 அன்று கர்நாடகா, பபங்களூரில் காலமானார்.  

 1970 களில் 'ஜகத்குரு' நிறுவப்பட்டு, மாதா மகாததவி பல கல்வி மற்றும் சமய நிறுவனங்கலை 

நிறுவினார் மற்றும் பல புத்தகங்கலை பவளியிட்டார்.   

 அவர் 12 வது நூற்றாண்டு பபண் கவிஞரான அக்கா மஹாததவிலய தனது முன்மாதிரியாக 

நிலனத்திருந்தார். இலதபயாட்டி, 2017-18ல் மாநிலத்தில் பவடித்த லிங்காயத் சமூகத்திற்காக 

தனியாக மதக் தகாரிக்லகலய வலியுறுத்திய இயக்கத்தின் முன்னணியில் இருந்தார். தமலும் இது 

வீரலசவ சித்தர்கள் மற்றும் தலலவர்கலை தகாபப்படுத்தியது. 

2)  இந்திய கிரிக்பகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் Board of Control for Cricket in India (BCCI) ல் கிரிக்பகட் 

நிர்வாகத்தின் சர்ச்லசகலை தீர்க்க மத்தியஸ்தராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

[A] P S நரசிம்ஹா 

[B] A M ஸ்தபர் 

[C] S A தபாப்தட 

[D] D K பஜயின் 

 இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் (The Supreme Court of India SCI) இந்திய கிரிக்பகட் கட்டுப்பாட்டு 

வாரியத்தில் (BCCI) ஏற்படும் சர்ச்லசகலை தீர்க்க மூத்த வழக்கறிஞர் P.S.நரசிம்ஹா (P.S.Narasimha)-

லவ மத்தியஸ்தராக நியமித்துள்ைது. தமலும் இவர் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு இந்திய கிரிக்பகட் 

கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (BCCI) சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கு நீதிமன்ற நண்பனாக (Amicus Curiae) 

இருந்து உதவுகிறார். 
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 நீதிபதிகள் S.A.தபாப்தட மற்றும் A.M.ஸ்தபர், நரசிம்மலவ பல்தவறு கிரிக்பகட் சங்கங்களுக்கு 

நீதிமன்றம் நியமித்த நிர்வாகிகளின் நியமன குழு நியமித்த நிதி பதாடர்பான பிரச்சலனகலைப் 

பற்றி விசாரிக்கும்படி தகட்டுக் பகாண்டனர். 

 கூடுதலாக, இந்தியாவில் எந்த நீதிமன்றதமா அல்லது தீர்ப்பாயதமா BCCI அல்லது எந்த கிரிக்பகட் 

அதசாசிதயஷனுக்கும் சம்பந்தமில்லாத எந்த விஷயத்லதயும் நர்சிம்ஹா தனது அறிக்லகயில் 

சமர்ப்பிக்கும் வலர தலலயிடக்கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ைது.  இதற்குமுன் உச்ச 

நீதிமன்றம் ஓய்வுப்பபற்ற முன்னாள் நீதிபதி D.K. பஜயின் அவர்கலை இந்திய கிரிக்பகட் 

கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (BCCI) மத்தியஸ்தராக நியமித்தது. 

3)  பின்வரும் எந்த கிரிக்பகட் அணி 2019 லசயத் முஸ்தாக் அலி தகாப்லபலய (Syed Mushtaq Ali Trophy 

2019) பவன்றது? 

[A] ஒடிஸா 

[B] மகாராஷ்டிரா 

[C] உத்திரப்பிரததசம் 

[D] கர்நாடகா 

 கர்நாடகா லசயத் முஸ்தாக் அலி (Syed Mushtaq Ali Trophy 2019) தகாப்லபலய முதல் முலறயாக 

பவன்றது.  இறுதிப் தபாட்டியில், மகாராஷ்டிராலவ 8 விக்பகட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்ததாரின் 

ஹால்கர் கிரிக்பகட் ஸ்தடடியத்தில் ததாற்கடித்தது.  

 இந்த பவற்றியின் மூலம் கர்நாடக அணி 14 T20 தபாட்டிகளில் பவற்றிபபற்று, இந்திய T-20 

தகாப்லபலய பவன்றது.  

 Indian Premier League Outfit – ல் 14 முலற பதாடர்ச்சியான பவற்றிகலை பதிவு பசய்த பகால்கத்தா 

லநட் லரடர்ஸ் அணியுடன் கர்நாடகா அணியும் சமமானது. 

4)  சமீபத்தில் 2020 தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளில் ததர்வான இர்பான் K.T பின்வரும் எந்த 

தபாட்டிகளுடன் பதாடர்புலடயவர்? 

[A] பளு தூக்குதல் 

[B] ஓட்டப்பந்தயம் 

[C] மல்யுத்தம் 

[D] குத்துச்சண்லட 
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 2020 ஆம் ஆண்டு தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் தகுதிபபற்ற முதல் இந்திய வீரர் இர்பான் தகாதலாதம் 

ததாடி (Irfan Kolothum Thodi), ஜப்பானில் உள்ை தநாமியில் நலடப்பபற்ற ஆசிய தரஸ் வாக்கிங் 

தபாட்டியில் (Asian Race Walking Championships) 20 கி.மீ.  பிரிவில் நான்காவது இடத்லத 

அலடந்தார்.  

 இர்பான் 1 மணி தநரம் 20 நிமிடங்கள் மற்றும் 57 வினாடிகளுக்கு 20 கி.மீ.  பதாலலலவ நடந்து 

ஒலிம்பிக்கில் தகுதி பபறுவதற்குரிய மதிப்பபண் அலடயக்  காத்திருந்தார். 

 இப்தபாட்டியில் நான்காவதாக பவற்றிப்பபற்றது பசப்டம்பர் 2019 ல் தடாஹாவில் நலடபபற உள்ை 

உலக தடகை சம்தமைனத்தின் சர்வததச தடகை கூட்டலமப்பு (International Association of Athletics 

Federations IAAF) ல் இடம் பபற உறுதிபசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 உலக சாம்பியன்ஷிப்பிற்காக தகுதி பபற்ற இரண்டு இந்திய Race Walkers வீரர்கள் ததவிந்தர் மற்றும் 

கணபதி ஆகிதயார். தடாக்கிதயா 2020 க்கு தகுதி பபற்றால், 2012 லண்டனில் நலடப்பபற்ற 

விலையாட்டுகளுக்கு அடுத்து இது இர்பானுக்கு இரண்டாவது ஒலிம்பிக் தபாட்டியாகும். 

 நலடப்பந்தயம் மற்றும் மராத்தான் ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளுக்கான தகுதிக் காலம் இந்த ஆண்டு 1st 

ஜனவரி முதல் பதாடங்கி தம 20, 2020 வலர நலடபபறும். 

5)  பின்வரும் எந்த IIT இந்தியாவின் முதல் மாநில-ன்-கலல 1.3 PetaFlop உயர் பசயல்திறன் கம்ப்யூட்டிங் 

வசதி உருவாக்க C-DAC வுடன் லகபயழுத்திட்டுள்ைது? Which IIT has signed a pact with C-DAC to build 

India's first state-of-the-art 1.3 PetaFlop High-Performance Computing facility? 

[A] IIT கான்பூர் 

[B] IIT காரக்பூர் 

[C] IIT இந்தூர் 

[D] IIT பமட்ராஸ் 

 IIT காரக்பூர் ததசிய தமம்பாட்டு கழகத்தின் கீழ் நிதியுதவியுடன் இந்தியாவின் முதல் மாநில-ன் கலல 

1.3 PetaFlop உயர் பசயல்திறன் கம்ப்யூட்டிங் வசதி மற்றும் தரவு லமயத்லத அலமப்பதற்கு தமம்பட்ட 

கணினி தமம்பாட்டு லமயம் (Centre for Development of Advanced Computing C-DAC) உடன் 

ஒப்பந்தம் பசய்துள்ைது.  

 PetaFlop என்பது கணித கணக்கீடுகளின் அதிர்பவண் அடிப்பலடயில் கணக்கிடப்படும் கம்ப்யூட்டிங் 

ஆற்றலின் அைலவ அைவிடுவதாகும்.  இந்த கணிப்பு வசதி ஆராய்ச்சியாைர்களுக்கு பபரிய 

அைவிலான கணக்கீட்டு ஆதரலவ வழங்குவததாடு, ததசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்தவறு 
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துலறகளில் ஆராய்ச்சி நடவடிக்லககளில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஆராய்ச்சியாைர்களுக்கும் 

பயன்படுகிறது. 

 குறியாக்கவியல் (Cryptography), மூலக்கூறு இயக்கவியல் (Molecular Dynamics), தவதியியல் 

(Chemistry), மருந்து கண்டுபிடிப்பு (Drug Discovery), பசயற்லக நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence AI) 

மற்றும் தரவுத்தை அறிவியல் (Data Science) தபான்ற குறிப்பிட்ட சவால் கைங்களில் இது 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 அடுத்த மூன்று 3-4 மாதங்களில் இவ்வசதியானது பணிப்புரிய எளிய வலகயில் மூன்று கட்டங்களில் 

வரவுள்ைது - 'ஒருங்கிலணத்தல், ஒருங்கிலணத்தல் மற்றும் உற்பத்தி பசய்தல், வடிவலமப்பு மற்றும் 

உற்பத்தி பசய்தல் ஆகியலவ ஆகும்.  C-DAC என்பது மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் 

பதாழில்நுட்பம் அலமச்சகத்தின் (Ministry of Electronics and Information Technology MeitY) கீழ் 

பசயல்படும் பிரதானமான ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு (Research & Development R&D) 

துலறயாகும். 

6)  சமீபத்தில் புவியியல் குறியீடு (GI Tag) பபற்ற கூர்க் அராபிகா காபி (Coorg Arabica Coffee), 

கர்நாடகாவில் உள்ை எந்த மாவட்டத்தில் குறிப்பாக வைர்க்கப்படுகிறது? 

[A] பபல்காம் 

[B] சிக்மகலூர் 

[C] குடகு 

[D] பாகல்தகாட் 

 புவியியல் குறியீட்டு பதிவகம் சமீபத்தில் கூர்க் அராபிகா காபி, வயநாடு ராபஸ்டா காபி, சிக்மகலூர் 

அராபிகா காபி, அரக்கு பள்ைத்தாக்கு அராபிகா காபி மற்றும் பாபாபுடான்கிரிஸ் அராபிகா காபி 

ஆகியவற்றிற்கான புவியியல் குறியீட்லட (GI Tag) பகாடுத்துள்ைது.  

 புவியியல் குறியீட்டிற்கான படிவத்தில், கூர்க் அராபிகா காபி கர்நாடகாவின் குடகு மாவட்டத்தில் 

குறிப்பாக வைர்க்கப்படுகிறது.  

 விண்ணப்ப படிவங்கள் படி, சிக்மகலூர் அராபிகா காபி மற்றும் பாபாபுடான்கிரிஸ் அராபிகா காபி 

ஆகிய இரு வலககளும் கர்நாடகாவின் சிக்மகலூர் மாவட்டத்தில் வைர்ந்து வருகின்றன. தமலும் இது 

நாட்டின் காபி பிறந்த இடமாகவும் அறியப்படுகிறது.  

 அரக்கு பள்ைத்தாக்கு அராபிகா காபி, ஆந்திராவில் விசாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திலும், ஒடிசாவில் 

உள்ை தகாராபுட் மாவட்டத்திலும் வைர்ந்து வருகிறது. இது நடுத்தர அைவிலான சுலவயுடனும், 
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திராட்லசயில் உள்ை சிட்ரஸ் அமிலச்சுலவயுடனும் மற்றும் ஒரு தலசான பவல்லம் தபான்ற 

இனிப்புடனும் உள்ைது. 

 வயநாடு தராபஸ்டா காபிக்கு GI படிவத்தின் படி, வயநாடு தாவரங்கள் தமற்குத் பதாடர்ச்சி மலல 

மற்றும் குளிர் காலநிலலகளில் பயிரிடப்படும் பயிர்கள் ஆகும்.  

 ஒரு GI குறியானது ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல் ததாற்றம் பகாண்ட மற்றும் அதன் புவியியல் 

சங்கத்தின் பண்புகைால் குணங்கள் அல்லது நற்பபயலரக் பகாண்டிருக்கும் பபாருட்களில் 

பயன்படுத்தப்படும் அலடயாைமாகும்.  

 இந்த குறியீடானது, தரத்தின் புவியியல் ததாற்றத்துக்கு முக்கியமாகக் கூறக்கூடிய தரம் மற்றும் 

தனித்துவத்லத உறுதிப்படுத்துகிறது.  GI குறியின் உரிலமயாைர் தயாரிப்பு பபாருட்கள் மீது 

தனிப்பட்ட உரிலமகள் பகாண்டவர் ஆவார். 

7)  எந்த நாட்டில் U-17 பபண்களுக்கான உலக தகாப்லப 2020 நலடபபற உள்ைது? 

[A] பிரான்ஸ் 

[B] பதற்கு பகாரியா 

[C] ஸ்பபயின் 

[D] இந்தியா 

 சர்வததச கால்பந்து கூட்டலமப்பு (International Football Federation Association FIFA) தலலவர் 

ஜியானி இன்பன்டிதனா (Gianni Infantino) சமீபத்தில் 2020 ஆம் ஆண்டில் U-17 பபண்களுக்கான 

உலகக் தகாப்லபயின் 7 வது பதிப்லப இந்தியாவில் நடத்த இருப்பதாக அறிவித்துள்ைார்.  

 இது U-17 ஆண்கள் உலகக் தகாப்லப 2017 க்கு அடுத்து இந்தியாவில் நலடபபறும் 2 வது FIFA 

தபாட்டியாகும்.  

8)  பிதரசில் நாட்டின் கீழ் முதல் BRICS பஷர்பா கூட்டத்தில் இந்தியத் தூதுக்குழுவிற்கு யார் தலலலம 

வகித்தார்? 

[A] T.S. திருமூர்த்தி 

[B] ராஜீவ் டாப்தனா 

[C] அர்விந்த் மாயாராம் 

[D] ராஜீவ் குமார் 
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 பிதரசிலில் உள்ை குயுரிடிபா (Curitiba) வில் பிரசித்தி பபற்ற பிதரசில் நாட்டின் முதல் (Brazil, Russia, 

India, China and South Africa BRICS) பஷர்பா (Sherpa) கூட்டம் மார்ச் 15 அன்று நடந்து முடிந்தது. 

 பவளிவிவகார அலமச்சகத்தின் (Ministry of External Affairs  MEA) பசயலாைர் T.S. திருமூர்த்தி 

(பபாருைாதார உறவுகள் / Economic Relations), 2 நாள் கூட்டத்தில் இந்தியத் தூதுக்குழுலவ 

வழிநடத்த தலலலம தாங்கினார்.  பிதரசில் முன்லவத்த முன்னுரிலமத்  திட்டங்களுக்கு மற்றும் 

BRICS உறுப்பு நாடுகளின் அர்த்தமுள்ை மற்றும் உறுதியான முலறயில் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு மீதான 

BRICS ஒத்துலழப்புக்கு இந்தியா ஆதரவு பதரிவித்திருந்தது.  

 அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் சுகாதார மற்றும் பாரம்பரிய 

மருத்துவம் ஆகியவற்றில் மக்களுக்கு இலடதயயான ஒத்துலழப்பு மற்றும் ஒத்துலழப்லப 

முன்பனடுத்துச் பசல்வதற்கான ததலவலய புது படல்லி தகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. 

9)  சில தநரங்களில் பசய்திகளில் காணப்படும் தமற்கு லநல் காய்ச்சல் (West Nile Fever) எதன் மூலம் 

பரவுகிறது? 

[A] பவைவால் 

[B] நீர் 

[C] எலி 

[D] பகாசு 

 தமற்கு லநல் லவரஸ் (West Nile Virus WNV) காய்ச்சல் என்பது பகாசு மூலம் இந்தியாவில் அரிதாக 

பரவுகின்ற லவரஸ் பதாற்று ஆகும். அது தமற்கு லநல் காய்ச்சலல ஏற்படுத்தும் ஒற்லறத் திணறல் 

RNA லவரஸ் ஆகும்.  

 Zika லவரஸ், படங்கு லவரஸ் மற்றும் மஞ்சள் காய்ச்சல் லவரஸ் ஆகியவற்லறக் பகாண்டுள்ை 

Flaviviridae என்ற குடும்பத்லத தசர்ந்த குறிப்பாக Flavivirus இனப்பபருக்கத்தினால் உருவாகும். 

இது உலக சுகாதார அலமப்பு (World Health Organisation WHO), காயமலடந்த பறலவகளிலிருந்து 

உணவு உட்பகாள்ளும் கலைக்ஸ் பகாசுக்கள் கடிப்பதன் மூலம் மனிதர்களுக்கு WNV பரவுகிறது 

என்று கூறியுள்ைது.   

 இரண்டாவது மாதிரிகள் தநர்மலற தசாதலன பசய்து மட்டுதம பதாற்று 

உறுதிபசய்யப்படுகிறது.  எனதவ, பறலவகதை WNV இன் இயற்லக உற்பத்தி இடமாகும்.  

 இதன் அறிகுறிகள் காய்ச்சல், தலலவலி, தசார்வு, உடல் வலி, குமட்டல், வாந்திபயடுத்தல், உடலின் 

உடற்பகுதியில் ஒரு ததால் பவடிப்பு, மற்றும் வீக்கம் நிணநீர் சுரப்பிகள் 
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ஆகியலவயாகும்.  தகரைாவிலிருந்து 7 வயது சிறுவன் சமீபத்தில் WNV காய்ச்சலால் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ைது கண்டறியப்பட்டு பசய்திகளில் பவளியானது.  

 இந்த பிரச்சிலனக்கு, தகரைாவில் WNV பரவலல மதிப்பிடுவதற்கு ததசிய தநாய் கட்டுப்பாட்டு 

லமயத்தில் இருந்து (National Centre for Disease Control NCDC) பல்தவறு ஒழுங்குமுலற லமய 

குழுலவ அனுப்பியது.  

10)  சமீபத்தில் இறந்த டாரில் டி மான்டி (Darryl D’Monte) எந்த துலறயில் மூத்த ஆளுலம உள்ைவர்? 

[A] பசய்தித்துலற 

[B] விலையாட்டு 

[C] அறிவியல் 

[D] சட்டம் 

 மூத்த பத்திரிலகயாைர் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் டாரில் டி மான்தட (74), மும்லபயில் மார்ச் 16, 

2019 ல் காலமானார். அவரது நீண்டகால வாழ்க்லகயில், டி மான்தட மும்லபயில் “The Times of India” 

மற்றும் “Indian Express” தபான்ற முன்னணி ஊடக நிறுவனங்களுடன் பணியாற்றினார்.  

 அவர் வலலத்தைங்களுக்கும் எழுதினார் மற்றும் மும்லபயில் உள்ை பருத்தி ஆலலகளின் சரிவு 

மற்றும் அதன் விலைவாக ஏற்பட்ட சவால்கள் ஆகியவற்றின் மீது “Ripping of Fabric” என்ற 

புத்தகத்லதயும் அவர் எழுதினார்.  அவர் இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் பத்திரிலகயாைர்கள் மன்றத்தின் 

தலலவராகவும் பணியாற்றினார். 1993 இல் பஜர்மனியில் உள்ை ட்பரஸ்டனில் (Dresden) உள்ை 

சர்வததச சுற்றுச்சூழல் பத்திரிலகயாைர்கள் (IFEJ) இன் நிறுவனர்-தலலவர் ஆவார். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. இந்தியாவின் முதல் ஊழல் தடுப்பு தலைவராக யார்? 

[A] ராசித் சேத் 

[B] ஆராதனா ரசதார் 

[C] P C சகாஷ் 

[D] அஷ்வினி M ஸ்ரீபத் 

 முன்னாள் உச்ே நீதிமன்ற நீதிபதி மற்றும் சதசிய மனித உரிலமகள் ஆலையத்தின் தற்சபாலதய 

உறுப்பினரான பினாக்கி ேந்திர சகாஷ் இந்தியாவின் முதல் சைாக்பால் ஊழல் தடுப்பு தலைவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

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

பிரதம மந்திரி மற்றும் முதைலமச்ேர்கள் உள்பட பிரதான அலுவைர்கள் மற்றும் பபாது 

ஊழியர்களுக்கு எதிரான ஊழல் புகார்கலள ஆய்வு பேய்ய மத்திய மற்றும் சைாகாயுக்தாக்களில் 

மாநிைங்களில் சைாக்பால் அலமக்கப்படும்.  

 1997 ல் பகால்கத்தா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார். 2013 ஆம் ஆண்டில் 

உச்ேநீதிமன்றத்திற்கு உயர்த்தப்படுவதற்கு முன்னர் ஆந்திர மாநிைத்தின் தலைலம நீதிபதி ஆனார். 

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

[A] K. ராதாகிருஷ்ைன் 

[B] நம்பி நாராயைன் 

[C] தபான் மிஸ்ரா 

[D] நந்தினி ஹரிநாத் 

 முன்னாள் இஸ்சரா விஞ்ஞானி நம்பி நாராயைனுக்கு ஜனாதிபதி ராம் நாத் சகாவிந்தால் 2019 பத்மா 

பூஷன் விருது வழங்கப்பட்டது. 

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

முதல் சபாைார் பேயற்லகக்சகாள் ஏவுதலுக்குரிய வாகனத்துக்கான (Polar Satellite Launch Vehicle 

PLSV) விகாஸ் எஞ்சின் உருவாக்கத்தில் அவர் மிகப்பபரிய பங்கு வகிக்கிறார். 

 இந்த என்ஜினானது இஸ்சரா-வின் ேந்திரயான் மற்றும் மங்கல்யான் சபான்ற மிகவும் வரைாற்று 

மிக்க சோதலனகளில் பயன்படுத்தப்பட்டது. 
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 இஸ்சரா வின் கடுலமயான திட்டங்களில் தலைவராக இருந்த நாராயைன், 1994 இன் ISRO உளவு 

ஊழலில் பபாய்யாக பதாடர்புபடுத்தப்பட்டார். ராக்பகட் மற்றும் பேயற்லகக்சகாள்களில் இருந்த 

இரகசிய சோதலன தரவுகலள உள்ளடக்கிய மாநிை இரகசியங்கலள அவர் விற்பலன பேய்ததாக 

குற்றம் ோட்டப்பட்டார். 

 அவர் டிேம்பர் 1994 இல் உளவுத்துலறயினால் லகது பேய்யப்பட்டார். உச்ே நீதிமன்றம் பின்னர் 1998 ல் 

அலனத்து குற்றச்ோட்டுகளில் இருந்து அவலர நீக்கி பின்னர் 2018 ல் அவருக்கு இழப்பீடு வழங்கியது. 

 அவர் Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) மற்றும் Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) 

சபான்ற கடுலமயான என்ஜின் தயாரிப்பு கட்டங்களில் மிகவும் முக்கிய பங்கு வகித்தார். 

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

[A] ஜப்பான் 

[B] ஐக்கிய நாடுகள் 

[C] பிரான்ஸ் 

[D] ரஷ்யா 

 Soyuz விண்கைம் NASA விண்பவளி வீரர்களான நிக் சஹக் மற்றும் கிறிஸ்டினா சகாச் மற்றும் 

சராச்சகாஸ்சமாஸின் விண்பவளி வீரரான அபைக்ஸி ஓவிச்சின் ஆகிசயாருடன் கஜகஸ்தானில் 

லபக்சகானூர் காஸ்சமாட்சராமிலுள்ள ேர்வசதே விண்பவளி நிலையத்திலிருந்து (ISS) 

பவற்றிகரமாக ஏவப்பட்டிருக்கிறது.   

 உயிரியல், புவி அறிவியல், மனித ஆராய்ச்சி, உடல் அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப வளர்ச்சி 

சபான்ற துலறகளில் சுமார் 250 விஞ்ஞான ஆய்வுகலள சமற்பகாள்வதற்காக குழு உறுப்பினர்கள் 

ஆறு மாதங்களுக்கு சமல் பேைவிட்டுள்ளனர்.   

 Soyuz (SAW-yooz) ஒரு ரஷ்ய விண்கைமாகும்.  இது குழுக்கலள ISS க்கு அனுப்பி பின் அவர்களின் 

ஆய்வுக்கு பின்னர் பூமிக்குத் திருப்பி அனுப்புகிறது.  விண்கைத்தில் குழுவினர் பயணிக்கும் ஒரு 

குறிப்பிட்ட பகுதிலய காப்ஸ்யூல் என்று அலழக்கின்றனர்.  மூன்று Astronauts அல்ைது Cosmonauts 

Soyuz காப்ஸ்யூலில் பயைம் பேய்யைாம்.  

 Soyuz விண்பவளி நிலையத்திற்கான வாழ்க்லக படகு சபான்றது.  குலறந்தபட்ேம் எப்பபாழுதும் 

ஒரு Soyuz விண்கைாமாவது விண்பவளி நிலையத்தில் நிறுவப்பட்டிருக்கும்.  ஏசதனும் 

அவேரநிலை இருந்தால், குழுவினர் Soyuz –லய பயன்படுத்தி பூமிக்குத் திரும்பைாம். 
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4.  பின்வரும் எந்த ேர்வசதே அலமப்பு ேமீபத்தில் ஒற்லற பயன்பாடு பிளாஸ்டிக் மற்றும் நிலையான 

லநட்ரஜன் சமைாண்லம தீர்மானங்கலள நிலறசவற்றியது? 

[A] உைக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) 

[B] ஐக்கிய நாடுகள் ேலபயின் சுற்றுச்சூழல் ேட்டமன்றம் (UNEA) 

[C] ஐக்கிய நாடுகளின் சிறுவர் நிதியம் (UNICEF) 

[D] வர்த்தகம் மற்றும் அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய நாடுகள் மாநாடு (UNCTAD) 

 ஐக்கிய நாடுகள் ேலபயின் சுற்றுச்சூழல் ேட்டமன்றத்தின் (UNEA) 4 வது கூட்டம் லநசராபியில் மார்ச் 

11 முதல் 15 மார்ச் வலர நலடபபற்றது. இதில், UNEA ஆனது ஒற்லறப் பயன்பாடு பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

நிலையான லநட்ரஜன் உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு ஆகிய இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட இரண்டு 

தீர்மானங்கலள நிலறசவற்ற முற்பட்டது. 

 UNEA வின் 2019 கருப்பபாருள் சுற்றுச்சூழல் ேவால்கள் மற்றும் நிலையான உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு 

சபான்றலவக்கான புதுலமயான தீர்வுகளாகும். 

 உைகின் லநட்ரஜன் பயன்பாட்லட குலறப்பதன் மூைம், ஏற்கனசவ லநட்ரஜன் பயன்பாட்டால் மனித 

ஆசராக்கியம், சுற்றுச்சூழல் அலமப்பு சேலவகள், காைநிலை மாற்றம் மற்றும் ஓசோன் அடுக்கு 

மண்டை சிலதவு சபான்றவற்றில் ஏற்பட்டுள்ள மாசுக்கலள குலறக்க பங்களிக்கிறது. 

 சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர்வாழ் உயிர் பன்முகத்தன்லமலய சேதப்படுத்தி உைகளாவிய ரீதியில் 

உற்பத்தி பேய்யப்படும் பிளாஸ்டிக் உற்பத்திகளில் சிறிய பகுதிசய மட்டுசம மறுசுழற்சி 

பேய்யப்படுகின்றன. 

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

பிரிவின் விதிகளால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது? 

[A] பிரிவு 34A  

[B] பிரிவு 29A 

[C] பிரிவு 26A 

[D] பிரிவு 30A 

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

ன் நலடமுலறகளால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. 

 இந்திய சதர்தல் ஆலையத்தின் (Election Commisssion of India ECI) ஆலையிடுகின்ற 

அதிகாரங்கலள நலடமுலறப்படுத்துவதில் உள்ள வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்பலடயில் 1951 ஆம் 
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ஆண்டின் RPA ேட்டத்தின் ECI மற்றும் பிரிவு 294 இன் பிரிவு 324 ல்  குறிப்பிட்டு உள்ள படி கட்சி 

உருவாக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் சதர்தல் ஆலையத்திடம் கட்சி பதிவுக்கான விண்ைப்படிவத்லத 

ேமர்ப்பிக்க சவண்டும். 

 தற்சபாலதய வழிகாட்டு பநறிமுலறகளின் படி, விண்ைப்பதாரர் குழு இரண்டு சதசிய நாசளடான 

பேய்தித்தாள்களிலும், இரண்டு உள்ளூர் நாசளடான பத்திரிலககளிலும் முன்பமாழியப்பட்ட 

பபயலர பவளியிடுமாறு சகட்டுக்பகாண்டது. சமலும் அத்தலகய பவளியீட்டில் இருந்து 30 

நாட்களுக்குள் கமிஷனுக்கு முன்பாக கட்சியின் முன்பமாழியப்பட்ட பதிவு இரண்டு நாட்களில் ஒசர 

பேய்தியிலன பவளியிட்டு ஏசதனும் எதிர்ப்பு இருக்கிறதா என்று பரிசோதிக்கப்படுகிறது.  

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

[A] ஒடியா 

[B] தமிழ் 

[C] பபங்காலி 

[D] பதலுங்கு 

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

 1940 இல் பங்களாசதஷின் குமிைா மாவட்டத்தில் பிறந்தார், ராய் 60 களில் பபங்காளி 

திலரப்படங்களில் தனது நடிப்லப பதாடங்கினார் மற்றும் வங்காள பமாழியில் சிறந்த நலகச்சுலவ 

பாத்திரங்கலள நடித்து திலரப்பட தயாரிப்பாளர்களால் தவிர்க்க முடியாத நடிகராக விளங்கினார்.  

 “Basanta Bilap” மற்றும் 'Dhonni Meye” சபான்ற படங்களில் பேௌமித்ரா ோட்டர்ஜி மற்றும் ரபி சகாஷ் 

சபான்ற பபரிய நடிகர்களுடன் சேர்ந்து இவர் அலனவராலும் கவனிக்கப்பட்டார். ராய் ேத்யஜித் சர 

நடித்த குழந்லதகளின் கற்பலன கலதயான 'GoopyGyne Bagha Byne' இல் சிறிய பாத்திரத்தில் 

நடித்தார் 

 1980 களில் ஒரு பபரிய பவற்றி பபற்ற “ோர்மமூர்த்தி' என்ற படத்தில் “Tenyda” என்ற 

கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து அதற்கு அழிவற்ற நிலைலய உருவாக்கினார். 

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

[A] SBI, ICICI Bank And HDFC 

[B] BoB, PNB and Axis Bank 

[C] SBI, BoB and ICICI Bank 

[D] PNB, Dena Bank and Axis Bank 
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 இந்திய ரிேர்வ் வங்கியின் (RBI) 2018 உள்நாட்டு வங்கிகளில் முக்கிய வங்கிகளின் பட்டியலில் 

Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) பதாடர, ஸ்சடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா (SBI), ICICI வங்கி 

மற்றும் HDFC வங்கி ஆகியலவ கூடுதல் மூைதன சதலவகலள பூர்த்தி பேய்யும் விதிமுலறப்படி 1 

ஏப்ரல் 2019 பேய்ய சவண்டும்.  

 மற்ற வங்கிகளுடன் ஒப்பிடுலகயில் D-SIB கள் அதிக மூைதனத்லத பராமரிக்க சவண்டும்.  இந்த 

வங்கிகள் சதால்வியலடவது மிகப்பபரியது என்பதால், இந்த வங்கிகள் ஏசதனும் சதால்வி 

அலடந்தால், இந்திய நிதி முலறயின் மீது தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும்.  

 D-SIB கட்டலமப்பானது, 2015 முதல் பதாடங்கி D-SIBs என பபயரிடப்பட்ட வங்கிகளின் பபயர்கலள 

பவளிப்படுத்த சவண்டும், சமலும் இந்த வங்கிகலள முலறயான இடங்களில் அலவகளின் Systemic 

Important Scores (SISs) பபாறுத்து லவக்க சவண்டும்.  

 எந்தபவாரு சதால்வியும் ஏற்பட்டால், நிதி சேலவகள் பாதிக்கப்படுவலத தடுக்கும் வலகயில், SIB 

கள் அதிக அளவிைான சமற்பார்லவக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன. 

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

அலமந்துள்ளது? 

[A] சபாபால் 

[B] சடராடூன் 

[C] சிம்ைா 

[D] புது படல்லி 

 நாடு முழுவதும் உள்ள பிரச்சிலனகலள தீர்க்க சதசிய பசுலம தீர்ப்பாயம் (National Green Tribunal 

NGT) ஒலி மாசு வலரபடம் மற்றும் மாற்று நடவடிக்லக திட்டம் ஆகியவற்லற உருவாக்க மத்திய மாசு 

கட்டுப்பாட்டு வாரியத்லத  (Central Pollution Control Board CPCB)  இயக்கியுள்ளது. 

 NGT ன்  தலைவர் நீதிபதி ஆதர்ஷ் குமார் சகாயல் தலைலமயிைான குழு ஒலி மாசு உள்ள இடங்கள் 

மற்றும் அலவ உள்ள நகரங்கலள தரம் பிரிக்கும்மாறும் மற்றும் அதற்கான மாற்று நடவடிக்லகலய  3 

மாதங்களுக்குள் திட்டமிடவும் உத்திரவிட்டுள்ளது. 

 இது மாநிை மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியங்கலளயும் முடுக்கிவிட்டு காவல்துலறயின் உதவியுடன் 

ஒலியின் அளலவ கண்காணிப்புடன் பரிகார நடவடிக்லக எடுக்கவும் உத்திரவிட்டது. 

 ஒலி மாசுபாடு விதிமுலறகள் இல்ைாவிட்டால் அது குடிமக்களின் நைன், குறிப்பாக குழந்லத மற்றும் 

மூத்த குடிமக்கள் பாதிப்பு அலடவார்கள் என்று NGT குறிப்பிட்டுள்ளது. 
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 இது தூக்கம், சுகம், படிப்பு மற்றும் பிற நடவடிக்லககலளயும் பாதிக்கிறது. கூடுதைாக, பசுலமக்குழு 

ஒலி மாசுபாட்லட கண்காணிக்கும் மக்கள் முகவரி பகாண்ட அலமப்பு ோதனங்கலள உருவாக்கி 

அதன் மூைம் ஒலி மாசுபாடு அளவுகலள அளவிட்டு வரம்புகள் மீறப்படும் சபாது அதிகாரிகலள 

எச்ேரிக்லக பேய்ய முடியும். 

 CPCB சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும் காைநிலை மாற்றம் அலமச்ேகத்தின் (MoEFC) கீழ் இயங்கும் ஒரு 

ேட்டபூர்வ அலமப்பு ஆகும். இதன் தலைலமயகம் புது படல்லியில் அலமந்துள்ளது 

9)  பின்வரும் மாநிைங்களில் எந்த மாநிைம் நீர் நாய்கள் கைக்பகடுப்லப பதாடங்கியது? 

[A] ஆந்திரப் பிரசதேம் 

[B] உத்தரப் பிரசதேம் 

[C] ராஜஸ்தான் 

[D] மத்தியப்பிரசதேம் 

 முதல் முலறயாக உத்தரப்பிரசதேத்தில் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நீர் நாய்கள் கைக்பகடுப்பு 

நடத்தப்பட்டது. இம்முயற்சியானது Pilibhit Tiger Reserve (PTR)ல் மார்ச் 2019 இறுதியில் கைக்பகடுப்பு 

முடிக்கப்படும். 

 நீர் நாய்கள் வன சுற்றுச்சூழலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நீர் நாய்களின்  ஏராளமான 

இனப்பபருக்கம் வளமான ஆறு உருவாகும் சுற்றுச்சூழலுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த பாலூட்டிகள், 

அலவகளின் மிகவும் கூச்ே சுபாவம் காரைமாக அரிதாகசவ காைப்படுகிறது என 1972 ஆம் 

ஆண்டின் வன விைங்கு பாதுகாப்பு ேட்டம் படி அட்டவலை 2 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன 

 இலவகள் மீன், பறலவ முட்லட மற்றும் தவலள சபான்ற சிறிய உயிரினங்கலள உைவாக 

உட்பகாள்கிறது. நீர் நாய்களின்  வழிடமானது நீர் நிலைகளுக்கு அருகாலமயில் அலமந்திருக்கும். 

 PTR சநபாளத்திற்கு பதற்கில் இமயமலை அடிவாரத்தில் உள்ளது. இக்கைக்பகடுப்பு ஏறத்தாழ 800 

ேதுர கிசைாமீட்டர் பரந்து அலமந்துள்ள Pilibhit பகுதிகளான ைக்கிம்பூர் சகரி மற்றும் பஹ்ராச் 

மாவட்டங்களில் நடத்தப்படும். இவ்வனப்பகுதி கணிேமான அளவு ோரதா மற்றும் காக்ரா நதிகளால் 

சுற்றி வலளக்கப்பட்டுள்ளன. சமலும் இங்கு நீர் ஆதாரம் அதிகம் உள்ளது. 

 PTR காடுகள் புலிகள், சிறுத்லதப்புலிகள், யாலனகள், மான் மற்றும் குரங்குகளின் பல்சவறு 

இனங்கள் பாம்புகள் சபான்ற ஊர்வன, ேதுப்புநிை முதலைகள் மற்றும் கரியால்கள் ஆகியலவகளின் 

வாழ்விடமாக உள்ளது. 

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

[B] சுதிர் ககர் 

[C] ஆஷிஸ் நந்தி 

[D] கிசஷார் பாட்சக 

 இந்திய உளவியைாளர், காைக்பகடு தத்துவ சகாட்பாட்டின் உளவியைாளர் மற்றும் இலை நிறுவனர், 

சபராசிரியர் ஆஷிஸ் நந்தி என்பவர் சமற்கத்திய அல்ைாத உளவியல் மசனாபாவத்லத சமற்குப் 

பாரம்பரியத்லத ஏற்றுக்பகாள்வதற்கான அவரது முயற்சிகளுக்காக பகௌரவமான 2019 ஹான்ஸ் 

கிலியன் விருதுக்கு சதர்வு பேய்யப்பட்டார்.  

 பஜன்மனியில்  உள்ள சபாசும் ருஹர்- பல்கலைக்கழகத்தில் சம 9 ம் சததி பகௌரவ விருது முதல் 

ஆசிய மனிதர் இவசர. 

 மனிதகுைம் மற்றும் பதாடர்ந்து உருவாகிவரும் மனிதர்கள் உள்ளுைர்வு பற்றிய ஆய்வுகள் மற்றும் 

வரைாற்று ோதலனகள் பலடத்த ஆய்வாளர்களுக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. 

 இது பஜர்மனியில் உள்ள Kohler அறக்கட்டலள மூைம் நிறுவப்பட்டது. பின்னர் ேமூக உளவியைாளர் 

மற்றும் உளவியல் ஆய்வாளரான ஹான்ஸ் கிலியன் நிலனவாக பபயரிடப்பட்டது. இது இரண்டு 

ஆண்டுக்கு ஒருமுலற வழங்கப்படுகிறது. முதன் முதைாக 2011 ல் இவ்விருது வழங்கப்பட்டது. இதில் 

80,000 யூசராக்கள் அடங்கும். 
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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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