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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) இந்தியாவில் தேர்ேல் தூதுவராக நியமிக்கப் பட்ட முேல் திருநங்கக யார்?  

[A] லட்சுமி நாராயண் திரிபாதி  

[B] பிரித்திகா யாஷினி  

[C] மது பாய் கின்னார் 

[D] கவுரி சாவந்த்  

 இந்திய தேர்ேல் ஆகையம், மகாராஷ்டிராவின் 12 தேர்ேல் தூதுவர்களில் ஒருவராக சமூக 

சசயல்பாட்டாளர், திருநங்கக கவுரி சாவந்த் - ஐ நியமித்துள்ளது. இந்தியாவில் தேர்ேல் தூதுவராக 

ஒரு திருநங்கக  நியமிக்கப் படுவது இதுதவ முேல் முகை. 

 இந்திய தேர்ேல் ஆகைய கூற்றின்படி, கவுரி சாவந்தின் நியமனம், திருநங்கக பாலினத்ேவரின் 

வாக்காளர் தசர்க்கககய அதிகரிக்க உேவும் என்று கூைப்படுகிைது. வருகின்ை நாட்களில் கவுரி 

சாவந்த் ஒவ்சவாரு திருநங்ககககள சந்தித்து வாக்களிப்பேன் தேகவகய விளக்கி ஊக்குவிப்பார் 

என்று கூைப்படுகிைது, 

 கடந்ே 2004, 2009 தலாக் சபா தேர்ேல்களில், ஒரு  திருநங்கக வாக்காளர் சபயர் கூட பதிவு 

சசய்யப்படவில்கல. இந்திய உச்ச நீதிமன்ை உத்ேரவின் படி இல் திருநங்கககளுக்கு ஓட்டுரிகம 

முேல் முகையாக 2014 இல் வழங்கப் பட்டது. அேன் படி 2014 இல், 918 திருநங்கக வாக்காளர்கள் 

பதிவுசசய்திருந்ேனர். இந்ே எண்ணிக்கக கடந்ே 5 ஆண்டுகளில் இரட்டிப்பாகி இப்தபாது 2086 ஆக 

உயர்ந்திருக்கிைது. 

 பிவாண்டி, கல்யாண் கிழக்கு மும்கப சோகுதிகளில் முகைதய 113,184,123 திருநங்கக 

வாக்காளர்கள் பதிவு சசய்திருந்ேனர். வடக்கு மும்கப சோகுதியில் அதிக பட்சமாக 

324வாக்காளர்கள் பதிவு நடந்துள்ளது. 

 இந்திய தேர்ேல் ஆகைய கூற்றின்படி, கவுரி சாவந்தின் நியமனம், திருநங்கக பாலினத்ேவரின் 

வாக்காளர் தசர்க்கககய அதிகரிக்க உேவும். வருகின்ை நாட்களில் கவுரி சாவந்த் ஒவ்சவாரு 

திருநங்ககககளயும் சந்தித்து வாக்களிப்பேன் தேகவகய விளக்கி ஊக்குவிப்பார் என்று 

கூைப்படுகிைது, 

2) 2019 ஆண்டு "கணிேத்திற்கான ஆதபல் பரிசு" சபற்ைவர் யார்? Who is the recipient of the 2019 Abel 

Prize for mathematics? 

[A] ஜான் நாஷ் 

[B] கதரன் உக்சலன்தபக் 
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[C] ராபர்ட் லாங்கன்ட்ஸ் 

[D] ஜாக்வஸ் டிட்ஸ் 

 தபராசிரியர் கதரன் உக்சலன்தபக், ஆஸ்டின் பகுதிகயச் தசர்ந்ேவர். சடக்ஸாஸ் பல்ககலக்கழக 

தபராசிரியரான இவர் ோன் உலகின் மிகவும் மதிக்கப்பட்ட கணிே துகைக்கான ஆதபல் விருகேப் 

சபரும் முேல் சபண்மணி ஆவார். 

 ஆதபல் பரிசு கணிேத்திற்கான தநாபல் பரிசு என்று அகழக்கப்படுகிைது. 

 தநார்தவஜிய கணிே அறிஞரான நீல்ஸ் சென்ரிக் ஆதபல் நிகனவாக இப்பரிசு 2003 ஆம் ஆண்டு 

முேல் வழங்கப்படுகிைது . 

 geometric partial differential equations, gauge theory மற்றும் integrable systems and for the 

fundamental impact of her work on analysis, geometry and mathematical physics தபான்ை 

துகைகளில் இவரது பங்களிப்புக்காக 6 மில்லியன் நார்தவஜியன் குதரானர்கள் பரிசுத் சோககயாக 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

3) WIPO’s Patent Cooperation Treaty (PCT)இன்   அறிக்ககயின் படி 2018 ஆம் ஆண்டு எந்ே நாடு அதிக 

காப்புரிகமககள பதிவு சசய்துள்ளது? 

[A] சீனா 

[B] ஐக்கிய நாடுகள் 

[C] ஜப்பான்  

[D] இந்தியா  

 WIPO’s Patent Cooperation Treaty (PCT)ேனது உறுப்பினர் நாடுகள் 2018இல் பதிவு சசய்ே 

காப்புரிகமககளப் பற்றிய அறிக்கககய சவளியிட்டது. 

 இந்ே அறிக்ககயின்படி ஐக்கியநாடுகள் காப்புரிகமககள பதிவு சசய்வதில் முன்னிகல வகிக்கிைது. 

 ஆனால் பிராந்திய அடிப்பகடயில் ஆசியாவின் முன்தனற்ைம் சோடர்கிைது. இது அறிவியல் 

கண்டுபிடிப்புகளின் திகச தமற்கிலிருந்து கிழக்கு தநாக்கி மாறி வருவேன்  

அகடயாளம்.கடந்ோண்டு பதிவு சசய்யப்பட்ட காப்புரிகமகளில் சரி பாதி ஆசியாவிலிருந்து 

பதிவுசசய்யப்பட்டசேன்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

 இந்ே அறிக்ககயின்படி ஐக்கிய நாடுகள் அதிகபட்சமாக 56,142 காப்புரிகம விண்ைப்பங்ககளயும், 

சீனா 53,345 விண்ைப்பங்ககளயும் அடுத்ேேோக ஜப்பான் 49,702 விண்ைப்பங்ககளயும் 

சசய்துள்ளன. 

 சஜர்மனியும் சேன்சகாரியாவும் அடுத்ேடுத்ே இடங்ககள 20000க்கும் குகைவான 

விண்ைப்பங்கதளாடு பிடித்துள்ளன. இந்தியா தவசைந்ே நாடுககளயும் விட கடந்ே ஆண்டுகளில் 
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சசய்ே விண்ைப்பங்ககளக் காட்டிலும் 27சேவீேம் அதிகமாக பதிந்துள்ளது. 2017இல் சசய்ே 1583 

விண்ைப்பங்ககள விட 27சேவீேம் அதிகமாக இம்முகை 2013 விண்ைப்பங்ககளயும் 

சசய்துஉள்ளது. 

 சீனா சோகலத்சோடர்பு நிறுவனம் சபசெதமாத் ெவாய் , ேனிசயாரு நிறுவனங்கள் சசய்ே 

விண்ைப்பங்களிதலதய அதிகபட்சமாக 5405 விண்ைப்பங்ககள சசயதுள்ளது. காப்புரிகம பதிவு 

விண்ைப்பங்கள் ஒரு நாட்டில் அறிவியலும் சோழில்நுட்பமும் எந்ேளவிற்கு வளர்ந்துள்ளன 

என்பேன் சான்று. 

 காப்புரிகம பாதுகாப்பு கண்டுபிடிப்பாளருக்கு ேனது கண்டுபிடிப்பின் மீது ஏகதபாக 

ேனியுரிகமகயயும் வழங்குகிைது. 

4) 2019 ஆண்டு உலக குருவிகள் தினத்தின் கருப்சபாருள் என்ன ? What is the theme of the 2019 World 

Sparrow Day (WSD)? 

[A] குருவிககள காப்தபாம் - Save Sparrows 

[B] வீட்டுக் குருவிககள காப்தபாம் - Protect House Sparrows 

[C] நான் சிட்டுக்குருவிககள விரும்புகிதைன் - I love sparrows 

[D] குருவிகள்: சுழலியலின் நாயகர்கள் - Sparrows: Heroes of the Environment 

 உலக குருவிகள் தினம் ஒவ்சவாரு மார்ச் ஆம் தேதியும் உலசகங்கும் இருக்கும் சின்ன 

பைகவயினங்ககளயும் காக்கவும், அவற்றின் இருப்பிடங்ககள காக்கவும் சபாருட்டு சகாண்டாடப் 

படுகிைது. 

 வீட்டு குருவிகள் அழிவின் விளிம்பில் இருக்கின்ைன. கருப்சபாருள், மக்களுக்கும் குருவிகளுக்கு 

இகடதயயான உைகவ வளர்க்கும் சபாருட்டும் சகாண்டாடும் சபாருட்டும் நடத்ேப்படுகிைது.  

 சமாெம்மத் திலாவர் என்ை சுற்றுசூழல் ஆர்வலர் துவக்கிய ோன் இந்ே முயற்சிகய துவக்கியது. அவர் 

நாசிக்கில் உள்ள வீட்டு குருவிகளுக்ககள காக்க உேவி சசய்ோர். கடம் இேழின் ஆம் ஆண்டுக்கான 

"சூழலியல் நாயகர்கள்" விருதிகனப் சபற்ைார். 

 இத்தினத்கே சகாண்டாடும் எண்ைம் எதே ச் கசயாக அலுவலகத்தில் தோன்றியது.வீட்டு 

குருவிககளயும் மற்ை சிறு பைகவயினங்ககளயும்  பாதுகாக்கும் சபாருட்டும் , நம் சுற்றுசூழலின் 

அழகக சகாண்டாடும் சபாருட்டும் இத்தினம் சகாண்டாடப்படுகிைது. 

 உலக குருவிகள் தினம் முேல் முேலாக 2010ஆம் ஆண்டு உலகின் பல பகுதிகளில் 

சகாண்டாடப்பட்டது. ேன்னலமில்லாமல் சுற்றுசூழகல பாதுகாக்கவும் இம்முயற்சிககள 

ஊக்குவிக்கவும் குஜராத் அெமேபாத் நகரில் கடந்ே 20 march 2011 முேல் “Sparrow awards”வழங்கி 

வருகிைது. 
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5) சீனாவின் ambitious Belt and Road initiative திட்டத்தில் சமீபத்தில் இகைந்ே நாடு எது? 

[A] ஐக்கிய நாடுகள் 

[B] இந்தியா  

[C] பிரான்ஸ்  

[D] இத்ோலி 

 சமீபத்தில் “Italian Premier Premier Giuseppe Conte “இத்ோலிகய, ஐக்கிய நாடுகளின் பலத்ே 

எதிர்ப்கபயும், மீறி  ேனது உறுப்பினர் நாடுகளில் முேல் நாடாக சீனாவின் ambitious Belt and Road 

initiative திட்டத்திற்குள் இகைக்க முடிசவடுத்ேது .  

 இந்தியா கடந்ே  மார்ச்  20,2019 இல் இரண்டாவது முகையாக China's second Belt and Road Forum 

(BRF) ஐ புைக்கணித்ேது. 

 எல்கலப்பகுதி ஒற்றுகமகயயும், தேசங்களின் இகையாண்கமகயயும் குகலக்கும் எந்ே 

முயற்சிக்கும் , எந்ே நாடுகளும் பங்குசபைக்கூடாது. இந்தியா 2017 இல் BRFஐ புைக்கணித்ேது . இந்திய 

இகையாண்கமகய மீறும் விேமாக பாகிஸ்ோன் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரின் வழியாக சசல்லும் சீனா-

பாகிஸ்ோன் Economic Corridor (CPEC) திட்டத்கே,  இந்தியா எதிர்த்ேது . 

 சீனா ஏற்கனதவ பில்லியன் அசமரிக்க டாலர் மதிப்புள்ள CPEC திட்டத்கே நிகைதவற்ை சீரிய 

முயற்சிககள எடுக்கத் துவங்கிவிட்டது. சீனாவின் ஷின் ஜியாங் மாகாைத்கேயும் பாகிஸ்ோனின் 

குவாடர் துகைமுகத்கேயும் இகைக்கும் சாகலகய அகமக்க இருக்கிைது. இவ்வழியில் ரயில் 

பாகேயும், எரிவாயு, எண்சைய் குழாய்ககளயும் அகமக்க இருக்கிைது. 

6) 2019 ஆம் ஆண்டின் உலக மகிழ்ச்சி தினத்தின் ( IDH-2019) கருப்சபாருள் என்ன? 

[A] மகிழ்ச்சிகயப் பகிர்தவாம் - Share Happiness 

[B] இகைந்திருந்து மகிழ்தவாம் - Happier Together 

[C] மகிழ்ச்சியாக வாழ்தவாம் - Live Happier 

[D] தகாப பைகவகள் இனிய கிரகம் - Angry birds happy planet 

 உலக மகிழ்ச்சி தினம் உலசகங்கும் மார்ச் 20தேதி சகாண்டாடப் படுகிைது. உலக மக்களின் வாழ்வில், 

மகிழ்ச்சியின் முக்கியதுவத்கே எடுத்துச் சசால்லும் தினமாக இருக்கிைது. உலகம் எப்படி 

மாறிக்சகாண்தட இருக்கிைது என்பகே நிகனவுறுத்தும் தினமாக இருக்கிைது. 

 நாம் எப்படி முன்தனறிதனாம், எேனால் வீழ்ந்தோம் , எப்படி நம் வாழ்க்கக ேரத்கே உயர்த்திதனாம் 

என்பேற்கான விகடகயத் தேடுதவாமானால் , மகிழ்ச்சி என்பதே அேன் விகடயாக இருக்கும், 
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 ஆண்டின் கருப்சபாருளான "இகைந்திருந்து மகிழ்தவாம்" உலகமக்களின் தவற்றுகமககள 

விடுத்து , ஒற்றுகமக ளின்மீதே கவனம் சகாள்கிைது. இத்தினம் 193 UN உறுப்பினர் நாடுகளிலும் 

சகாண்டாடப் படுகிைது   

7) "மித்ரா ஷக்தி-VI" இந்தியாவிற்கும் எந்ே நாட்டிற்கும் இகடதயயான  கூட்டு இராணுவ பயிற்சி திட்டம்? 

[A] ஸ்ரீலங்கா  

[B] பூட்டான் 

[C] தநபால் 

[D] பங்களாதேஷ்  

 இராணுவ ராஜேந்திரங்களின் ஒரு பகுதியாகவும், இந்திய ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்திகடதய 

நல்லுைகவ தமம்படுத்ேவவும் "மித்ரா ஷக்தி-VI" வருடந்தோறும் நடத்ேப்படுகிைது. 

 ஸ்ரீலங்காவில் இந்ே வருடம் 2018-2019, 26 மார்ச் இருந்து ஏப்ரல் 8 வகர இந்ே கூட்டு இராணுவப் 

பயிற்சி நகடசபறும். இந்திய ராணுவத்தின் பிகார் சரஜிசமன்டின் முேல் பட்டாலியனும், 

ஸ்ரீலங்காவின் பட்டாலியனும் இந்ே கூட்டு பயிற்சிகய தமற்சகாள்கின்ைன. 

 இந்ே கூட்டு பயிற்சியின் தநாக்கம் இரு இராணுவங்களுக்கிகடதயயான நல்லுைகவ தபணுவதும் , 

இரு நாடுகளுக்கிகடதயயான இராணுவங்களின் திைகன தமம்படுத்ேவும், இராணுவங்ககள 

ஒருங்கிகைக்கவும் ஆகும். 

 ஐக்கிய நாடுகளின் கட்டாய அகழப்பின்படி, இப்பயிற்சியில்  சர்வதேச அளவில் 

அச்சுறுத்ேல்ககளயும், தீவிரவாே சூழகல எதிர்க்கவும், தீவிரமான பயிற்சிகள் வழங்கப் படும். 

8) சமீபத்திய சசய்திகளில் அறியப்பட்ட நூர்சுல்ோன் நாசர்பாதயவ் எந்நாட்டவர்? 

[A] ஆஃப்கானிஸ்ோன் 

[B] கிர்கிஸ்ோன் 

[C] கஜகஸ்ோன் 

[D] ேஷிகிஷ்ோன் 

 சநடுநாள் பங்களிப்கபச் சசய்துவரும் பிந்கேய தசாவியத் ேகலவர் நூர்சுல்ோன் நாசர்பாதயவ், 

எதிர்பாராவிேமாய் 29ஆண்டுகளாய் வகித்துவந்ே கஜகஸ்ோன் அதிபர் பேவிகய திடுக்கிடும்படியாக 

ஒரு சபாதுக்கூட்டத்தில் கவத்து மக்கள் முன்னிகலயில் இராஜினாமா சசய்ோர். 

 இருப்பினும் நாட்டின் வலிகயயான "பாதுகாப்பு சகபயின்" ேகலவராகதவ நீடிப்பார், 

பாராளுமன்ைத்தில் ஆதிக்கம் சசலுத்தும் நூர் ஓட்டன் கட்சியின் ேகலவராகவும், நாட்டின் ேகலவர் 
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என்ை பட்டத்தோடும் நீடிப்பார். 2014 நடந்ே எண்சைய் விகல வீழ்ச்சியிலிருந்து மீண்டு வர திைறும் 

சபாருளாோரமும் அேனால் ஏற்பட்ட சமூக அதிருப்தியுதம அவரது பேவிவிலகலுக்குக் காரைம். 

 பாராளுமன்ை தமலகவ சபாநாயகர் கஸ்யம் ஜுமார்ட் தடாக்கதயவ் ேனது பேவிக்காலம் முடியும் வகர 

ேற்காலிக அதிபராக பணியாற்றுவார்.  

 எண்சைய் வளமும், எரிவாயு வளமும் நிகைந்ே  கசகஸ்ோனின் ேந்கே என்று அறியப்பட்ட 

நூர்சுல்ோன், 1989இல் கஜகஸ்ோன் தசாவியத் ருஸ்யாவின் பகுதியாக இருந்ே தபாது இருந்து 

கஜகஸ்ோன் ேனியாக ஆன பிைகும் இன்று வகர ஆண்டு வருகிைார். கசகஸ்ோனின் அதிபராக 

1990ஆம் ஆண்டு இருந்து பணியாற்றுகிைார். தசாவியத் யூனியன் வீழ்ந்ே 1991ஆம் ஆண்டிற்கு பிைகு 

முகைப்படி அதிபர் தேர்ேலில் நின்று சவன்ைார். 

9) பின்வருவனவற்றுள் எந்ே நிறுவனம் ஸ்மார்ட் ஸ்டீல் குப்கபக்கூகடககள உருவாக்கியது? 

[A] Essar steel 

[B] Tata steel 

[C] SAIL 

[D] RINL 

 ஸ்டீல் அத்ோரிட்டி ஆஃப் இந்தியா நிறுவனம் (SAIL) ஸ்சடய்ன்சலஸ் ஸ்டீலில் சசய்ே ஸ்மார்ட் 

குப்கபத் சோட்டிககள உருவாக்கியிருக்கிைது. இக் குப்கபத் சோட்டிகள் நிகையும் தபாது, 

குப்கபகள் தசகரிக்கும் வண்டிகளுக்கு சிக்னல் அனுப்பும் படி வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளன. இேன் மூலம் 

குப்கப தசகரிக்கும் சசயல்முகைகய முன்தனற்ைவும், மனிே இகடயீட்கடக் குகைக்கவும் முடியும். 

 SAIL salem stainless steel சகாண்டு உருவாக்கப்படும் இந்ே குப்கபத்சோட்டிகள், smart கார்தபஜ் 

ஸ்தடசன்களில், underground reinforces சிசமண்ட் கான்க்ரிட் ேளத்தில் சபாறுத்ேப்படும். இேன் 

மூலம் குப்கபகளின் துற்நாற்ைமும் அேன்மூலம் பரவும் வியாதிகளும் பரவாமல் ேடுக்கப்படும். 

 மறுசுழற்சி சசய்யக்கூடிய குப்கபகளுக்கும், மறுசுழற்சி சசய்யமுடியாே குப்கபகளுக்கும் 

ேனித்ேனிதய சோட்டிகள் கவக்கப்படும். இந்ே குப்கபத்சோட்டிகள் கவக்கப்பட்ட குழிகளின் தமல் 

ஸ்சடய்ன்சலஸ் ஸ்டீல் மூடிகள் சபாறுத்ேப்பட்டு குப்கபககளப் தபாடவும், தசகரிக்கவுமா வசதியாக 

இருக்கும்படி அகமக்கப்படும். 

 SAIL நிறுவனம், சேற்கு டில்லி மாநகராட்சியால் (sdmc) நிர்வகிக்கப்படும் பிக்காஜி காமா 

ப்தளஸிலுள்ள ஸ்மார்ட் கார்தபஜ் நிகலயங்களுக்கு இந்ே குப்கபத் சோட்டிககள வழங்கும். 

10) பின்வரும் நபர்களில் 2019 Templeton பரிசு சபற்ைவர் யார்? Who is the recipient of the 2019 

Templeton Prize? 

[A] k.சிவன் 
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[B] மார்சசல்தலா க்சளய்சர் 

[C] G.சதிஷ் சரட்டி 

[D] ஜான் சடம்ப்பிள்டன் 

 ப்தரசிகலச் தசர்ந்ே இயற்பியல் அறிஞரும் வானியலறிஞருமான மார்சசல்தலா க்சளய்சருக்கு(60) 

,  ஆன்மிகத்கேயும் அறிவியகலயும் இகைக்கும் விேத்தில் அகமந்ே அவரது பங்களிப்பிற்காக 1.4 

மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள சடம்பிள்டன் பரிசு வழங்கப்பட்டது. லத்தின் அசமரிக்காகவச் தசர்ந்ே 

ஒருவர் இந்ே மதிப்புமிக்க பரிகசப் சபறுவது இதுதவ முேல் முகை. 

 க்சளய்சர் தகாட்பாட்டுரீதியான இயற்பியலாளர். ஆன்மீகமும் அறிவியலும் எதிரிகள் என்ை 

பார்கவகயக் சகாண்டிருக்கிைார். அறிவியலும் ஆன்மிகமும் எப்படி உயிரின் தோற்ைத்கேப் பற்றிய 

தகள்விகளுக்கு விகட சசால்கின்ைன என்பகேப் பற்றி மிக ஆழமாக ஆராய்ந்ேவர். 

 சடம்பிள்டன் பரிசு வாழும் நபருக்கு வழங்கப்படுகிைது. வாழ்க்ககயின் ஆன்மீகப் பரிமாைத்தில் 

சேளிந்ே உள்தநாக்குடதனா, கண்டுபிடிப்புககளச் சசய்தோ, அல்லது நகடமுகையிதலா ஒப்பற்ை 

பங்களிப்கபச் சசய்ே நபருக்கு வழங்கப்படும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) 2019 ஆண்டு உலக காடுகள் தினத்தின் கருப்ப ாருள் என்ன ? What is the theme of the 2019 

International Day of Forests? 

[A] காடுகளும் ஆற்றலும் - Forests and Energy 

[B] காடுகளும் கல்வியும் - Forests and Education 

[C] காடுகளும் நிலலத்திருக்கும் நகரங்களும் - Forests and Sustainable Cities 

[D] காடும் வாழ்வும் - Forests and Life 

 உலக காடுகள் தினம் ஆண்டுத ாறும் மார்ச் ஆம் த தி, உலகின் எல்லா வி மான காடுகளின் 

முக்கியத்துவல ப்  ற்றிய விழிப்புணர்லவ வளர்க்க பகாண்டாடப்  டுகிறது. 

 வறுலம ஒழிப்பிலும், உணவுப் ாதுகாப்பிலும், சுற்றுச்சூழல் நிலலப்  ற்கும் காடுகள் பெய்து வரும் 

இன்றியலமயா   ங்களிப்ல  முன்னிலலப் டுத்தி விழிப்புண்டாக்கதவ இக்கருப்ப ாருள் 

முயல்கிறது. காடுகளும் கல்வியும் என் துதவ இவ்வாண்டின் கருப்ப ாருள். 

 இவ்வாண்டு "உலக காடுகள் தினம்" மக்கள் காடுகலள தநசிக்க கற்றுத்  ரும் முயற்சிகலள 

ஊக்குவிக்கிறது. நீடித்  காடு தமலாண்லமலயயும்,  ல்லுயிர்  ாதுகாப்ல யும் த ண, மக்களுக்கு 

எல்லா  ளங்களிலும்  யிற்றுவிக்கப் டும். 

 ஆதராக்கியமான காடுகளின் வளர்ச்சி, ஆதராக்கியமான , நிலலத்  ெமு ாயத்திற்கும், வளமான 

ப ாருளா ாரத்திற்கும் வழிதகாலும். 

2) 2019 ஆம் ஆண்டின் “வ்யாஷ் ெம்மான்” விருதினர் யார்? 

[A] லீலா ர் ஜகுடி 

[B] சுதரந்திர வர்மா 

[C] மம் ா காலியா 

[D] விஷ்வநாத் ப்ரொத் திவாரி 

 ஹிந்தி எழுத் ாளர் லீலா ர் ஜகுடி  னது “ஜித்தன தலாக் உட்தன ப்தரம்” கவில த் ப ாகுப்பிற்காக, 

தகதக பிர்லா ஃ வுண்தடென் வழங்கும், 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான “வ்யாஷ் ெம்மான்” விருதிலன 

ப றுகிறார். 

 இலக்கியவாதி விஷ்வநாத் ப்ரொத் திவாரி  லலலமதயற்ற ெயான் ெமிதி குழுவால், 2013இல் 

பவளியான இக்கவில த் ப ாகுப்பு த ர்வு பெய்யப் ட்டது. 

 உத் ர்காண்ட் மாநிலத்தின், ப க்ரி கர்ஹ்வால்  குதியின்  ங்கல் கிராமத்தில் பிறந்  திரு ஜகுடி, 2004 

இல்  த்மஸ்ரீ விருது ப ற்றுள்ளார். இவர் வாங்கிய மற்ற விருதுகள். ொகித்திய அகாபடமி விருது, 
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ஆகாஷவாணி த சிய விருது, உத்திரபிரத ெ ஹிந்தி விருது, மற்றும் உத் ர்காண்ட் கவுரவ் ெம்மான் 

விருது. 

 1991 இல் துவங்கப் ட்ட “வ்யாஷ் ெம்மான்” விருது, ஹிந்தி இலக்கியத்திற்கு, கடந்   த்து 

வருடங்களில், ஒப் ற்ற  ங்களிப்ல  வழங்கிய , இந்திய எழுத் ாளருக்கு வழங்கப் டுகிறது. 

இவ்விருதின்  ரிசுத் ப ாலக நான்கு லட்ெம் ரு ாய்கள். 

3) 2019 ஆம் ஆண்டு SAFF ப ண்கள் மு ன்லமயாட்டத்தில் எந்  நாடு மு லிடத்ல க் லகப் ற்றியது? 

[A] மியான்மர் 

[B] பூட்டான் 

[C] இந்தியா 

[D] தந ால் 

 SAFF ப ண்கள் கால் ந்து மு ன்லமயாட்டத்தில் , மார்ச் 22 ஆம் த தி 2019 இல் பிராட்நகரில் நடந்  

இறுதிப்த ாட்டியில், தந ால் நாட்லட 3-1 என்ற தகால் கணக்கில் இந்தியா பவன்றது. இந்தியா 

இத ாடு ப ாடர்ச்சியாக ஐந் ாவது முலறயாக பவன்றுள்ளது. 

 இந்தியாவின் டால்மியா சிப் ர் அணியின் மு ல் தகாலல 33 ஆவது நிமிடத்தில் அடித்து, தந ாலின் 

ெபித்ரா  ண்டாரி அடித்  தகாலல தநர் பெய் ார். இரண்டாம்  ாதியில், க்தரஸ் படங்பமய் 63ஆவது 

நிமிடத்தில் இரண்டாவது தகாலலயும், அஞ்சு  மங் மூன்றாவது தகாலல 76ஆவது நிமிடத்தில் 

அடித் ார். 

 இவ்பவற்றியின் இந்தியாவின் 23 ஆவது தநர் பவற்றியாகும். 2010 இல் துவங்கப் ட்டதிலிருந்து 

எல்லாப்த ாட்டிகளிலும் இந்தியா பவன்றுள்ளது. ஐந்து முலறயும் தகாப்ல லயக் 

லகப் ற்றியுள்ளது. 

4) ெமீ த்தில் பெய்திகளில் அறியப் ட்ட ஜிம்மி கார்டர் எந்நாட்டவர்? 

[A] ரஷ்யா 

[B] ஃப்ரான்ஸ் 

[C] பஜர்மனி 

[D] ஐக்கிய நாடுகள் 

 94 வயதும், 172 நாட்களும் நிரம்பிய ஐக்கிய நாடுகளின் 39 ஆவது அதி ர் ஜிம்மி கார்டர், ஐக்கிய 

நாட்டின் வரலாற்றிதலதய, மிக மூத்  வாழும் அதி ர் என்ற ொ லனலய பெய்துள்ளார். 

 இச்ொ லன, மலறந்  முன்னாள் அதி ர் ஜார்ஜ் H.W புஷ்-இன் ொ லனயான 94 வயதும், 171 

நாட்கலளயும் விட ஒரு நாள் அதிகம். 
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 இருவரும் 1924 ஆம் ஆண்டு பிறந் வர்கள். புஷ் ஜூன் 12இலும், கார்டர் அக்தடா ர் 1 இலும் பிறந் னர். 

அதி ர்   வியிலிருந்து இறங்கியபின்பும் ப ாதுவாழ்வில் இயங்கி வந்  கார்டருக்கு, 2002 ஆம் 

தநா ல் அலமதிப்  ரிசு அவரது “கார்டர் பெண்டர்” நிறுவனத்தின் தெலவக்காக வழங்கப் ட்டது. 

5) எந்நாட்டின் ஆய்வாளர்கள் சிக்கனமான முலறயில், லைட்ரஜன் எரிப ாருள் உற் த்திலயக் 

கண்டுபிடித் னர்? 

[A] இந்தியா 

[B] ஐக்கிய நாடுகள் 

[C] ருஷ்யா 

[D] ஃப்ரான்ஸ் 

 அர்கான்ஸஸ்  ல்கலலக்கழகமும், அர்தகான் தநெனல் தலப் ஆய்வாளர்களும் இலணந்து, 

ப ாருட்பெலவு சிக்கனமாகவும், மிக தநர்த்தியாகவும், நீலரப் பிரித்து லைட்ரஜன் எரிப ாருள் 

எடுக்கும் முலறலயக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

 விலலயுயர்ந்  விலனயூக்கிகலள விட சிறந் லவ நிக்கலும் இரும்பும் கலலவயில் ப ற்ற தநதனா 

துகள்கள் என்று கண்டுள்ளனர். அல க்பகாண்டு எலக்ட்தராலலஸிஸ் பெய்து லைட்ரஜன் 

எரிப ாருலள பிரித்திருக்கின்றனர். 

 இந்  கண்டுபிடிப்பு, எலக்ட்தராலலஸிஸ் முலறயில் லைட்ரஜன் எரிப ாருள் எடுக்கும் முலறலய 

நலடமுலறயில் தநர்த்தியாகச் பெய்யவும், சிக்கனமாக பெய்யவும் வழிவகுக்கும்.  ற்த ால ய 

பெயல்முலறகள் பெய்வ ற்கு அதிக ெக்தித லவ இருக்கிறது. 

6) ஐக்கிய நாடுகலளச் தெர்ந்  எந்   ல்கலலக்கழக ஆய்வாளர்கள், எண்பணய் சுத்திகரிப்புக்கு 

 யன் ட்ட நீலரத் தூய்லமப்  டுத்தும் புதுமுலறலய கண்டுபிடித்துள்ளனர்? 

[A] ஸ்டான்ஃத ார்ட்  ல்கலலகழகம் 

[B] க்பளம்ென்  ல்கலலகழகம் 

[C] அர்கான்ஸஸ்  ல்கலலகழகம் 

[D] புர்ட்யூ  ல்கலலகழகம் 

 புர்ட்யூ  ல்கலலகழக ஆய்வாளர்கள்(ஒரு இந்திய வம்ொவளி ஆய்வாளர் உட் ட) Produced water 

எனப் டும் எண்பணய் சுத்திகரிப்பு முலறயில் கிலடக்கும் ஒரு துலணப்ப ாருளில் இருந்து 

எண்பணய்க் கெடுகலள முழுலமயாக நீக்கும் முலறலயக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 
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 இம்முலறயில், ஆக்ரிதவட்டட் கார் ன் ஃத ாம்  யன்  டுத் ப்  டுகிறது. இந்  ஃத ாம்-ஐ சூரிய 

ஒளியில் லவக்கும் த ாது, பவப் ம் உற் த்தியாகி அதிலிருந்து நீலரச் சுத்திகரிப்பு பெய்ய முடியும். 

இந்  ஃத ாம், நீரிலிருந்து எண்பணய்க் கெடுகலள முழுலமயாக நீக்கும்.  

 அஷ்ரீட் மிஷ்ரா,  ட்ட ாரி ஆய்வு உ வியாளர் கூற்றுப் டி, இது எளிலமயான, சுத் மான, சிக்கனமான 

முலறயாகும். சூழலியல்  ற்கட்டுப் ாடுகளின் எல்லா திறன்கலளயும் பூர்த்தி பெய்யும்  டியாக 

இருக்கும் இந்  பெயல்முலறயில் நீரில் ஒரு லிட்டருக்கு 7.5 மில்லிகிராம் அளவுக்தக கார் ன் மிஞ்சும். 

தமலும் உறிஞ்சிய எண்பணலய மீண்டும் வடிகட்டி எடுப் தும் மிக சுல ம் என் து கூடு ல் 

சிறப் ாகும். 

 இம்முலறயின் மூலம் நீரில் கலந்  95 ெ வீ  எண்பணய்லய பிரித்ப டுத்துவிட முடியும். நலடமுலற 

சுத்திகரிப்பு முலறதயாடு தெர்த்து இம்முலறலயயும் பெயல் டுத்தும்த ாது மிகப்ப ரிய அளவிற்கு 

நீலர தெமிக்க முடியும். நிலத் டி நீர்வளத்ல ப் த ணமுடியும். 

7) எந்  யூனியன் அலமச்ெகம், ெமீ த்தில் ப ாறுப்பு வணிக நடத்ல  (responsible buisness conduct) 

 ற்றி த சிய வழிகாட்டுலரலய வகுத் து? 

[A] நிதி அலமச்ெகம் 

[B] ஜவுளித்துலற அலமச்ெகம் 

[C] ப ருநிறுவன விவகாரத்துலற அலமச்ெகம் 

[D] வர்த் கம் மற்றும் ப ாழிற்துலற அலமச்ெகம் 

 ப ருநிறுவன விவகாரத்துலற அலமச்ெகம் ப ாறுப்பு வணிக நடத்ல  (responsible buisness 

conduct)  ற்றி த சிய வழிகாட்டுலரலய வகுத் து. 

 இந்  வழிகாட்டுலர வணிகங்கள்  ங்களது எழுத்துப்பூர்வமான அறிக்லகக்கும் நலடமுலற 

ொத்தியங்களுக்கும் இலடதயயான வித்தியாெங்கலளக் குலறக்க அழுத் ம் பகாடுக்கும் டி 

அலமந்திருக்கிறது. இ ற்காக வணிகங்களின் "ெமு ாய சூழலிய ப ாருளா ார ப ாறுப்புகலளப் 

 ற்றிய (NVGS) வழிகாட்டுலரலய திருத்தி அலமத்திருக்கின்றது. 

 இ னால் வணிகங்கள்  ங்கலள தநர்லமயாக நிர்வகித்துக்பகாள்ளவும், ப ளிவான தநர்லமயான 

கணக்குகலள காட்டும் டியாகவும் அலமத்துக் பகாள்ள வழியுறுத்தும். 

 வணிகங்கள்  ரமான நீண்டநாள் உலழக்கக் கூடிய ப ாருட்கலளயும் தெலவகலளயும் விற்க 

தவண்டும். அத ாடு  ங்கள் ப ாழிலாளர் நலலனயும் மதித்து தமன்லமயாகப் த ணதவண்டும் 

என்று வலியுறுத்தும். 

8)  ற்த ாது இந்தியாவின் கடற் லட ஊழியர்  லலவராக நியமிக்கப் ட்டவர் யார்? 
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[A] R.ைரி குமார் 

[B] M.S. வார் 

[C] G அதொக் குமார் 

[D] கரம்பீர் சிங் 

 துலண கடற் லட  ள தி கரம்பிர் சிங் , அடுத்  கடற் லட ஊழியர்  லலவராக த ர்ந்ப டுக்க 

 ட்டுள்ளார்.  ற்த ால ய  லலவர் சுனில் லன் ா தம 31 இல் ஓய்வு ப ற்ற பிறகு சிங்   விதயற் ார். 

விொகப் ட்டினத்தில் கிழக்கு கடற் லடயின் Flag Officer  Commanding in Chiefஆக 

 ணியாற்றுகிறார்.  

 கரம்பிர் சிங்  னது 36 ஆண்டு கால  ணியில், ஒரு இந்திய கடதலார காவற் லடயின் கப் லுக்கு 

 லலவராக இருந் ார். அக்கப் ல் ஏவுகலணகலளத்  ாக்கி அளிக்கவும், வணிக கப் ல்களுக்கு 

 ாதுகாப் ாக இருக்கவும்  யன் ட்டது. 

 கடற் லட  லலவர்   விபயன் து இந்திய கடற் லடயின் உயர்த்    வி.  ள தி   வியின் நான்கு 

நட்ெத்திர அந் ஸ்தில் Navy cables and communication,(CNS) என்று அறியப் ட்ட   வி இது. 

9) ஈஎஸ்பிஎன் cricinfo நிறுவனம், நம் நாட்டின் எந்  ஐஐடி கல்லூரிதயாடு லகதகார்த்து, கிரிக்பகட் 

விலளயாட்டின் புள்ளியியல்  ரவுகலள, பெயற்லக நுண்ணறிவு ப ாழில்நுட் த்த ாடு மிக 

நுணுக்கமாக ஆராயும் superstats கருவிகலள வடிவலமக்கவுள்ளது? 

[A] ஐஐடி  ாம்த  

[B] ஐஐடி பமட்ராஸ் 

[C] ஐஐடி கான்பூர் 

[D] ஐஐடி இந்தூர் 

 மும்ல யில் ஈஎஸ்பிஎன் cricinfo நிறுவனம் பமட்ராஸ் ஐஐடிதயாடு இலணந்து கிரிக்பகட் 

புள்ளியியலல அடுத்  கட்டத்திற்கு முன்தனற்றும்  டியாக superstats கருவிலய உருவாக்க 

முலனந்துள்ளது. இ ன்மூலம் இயந்திர அறிவுடன் கிரிக்பகட்  ரவுகள் துலக்கமாக ப றப் டும். 

 இக்கருவியின் துலணதயாடு ஒரு வீரரின், ஒரு அணியின் ஆட்டம் எப் டி த ாட்டியின் முடிவுகலள 

மாற்றக்கூடும் என் ல  முன்னறிவிக்கும். superstats கள புள்ளியியலலயும், ஒரு வீரரின் 

அதிர்ஷடத்ல யும் ஒப்புதநாக்கி  ரவுகலளத்  ரும். மற்ற நலடமுலறத் ரவுகதளாடு அதிர்ஷ்ட 

கணக்லகயும் தெர்த்து கணிக்கக்கூடியது இதுதவ மு ல் முலற. 

 Superstatsஇன் அல்காரி ம்கள், ஒரு வீரரின் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகலளக் பகாண்டு ஆட்டத்தின் 

த ாக்லக அது எப் டி  ாதிக்கும் என் ல  உடனுக்குடன் அறிந்துபகாள்ள உ வும். 
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 ஆட்டத்ல  கணிப் ல த்  ாண்டியும், ஈஸ்பிஎன் இதுவலர  த் ாண்டுகளுக்கும் தமலாக தெமித்து 

லவத்திருக்கும் கிரிக்பகட்  ரவுகலளக் பகாண்டு  ந்துக்கு  ந்து ஆட்டத்தின் த ாக்லகயும் 

ஆடுமுலறலயயும் ஊகித்து  ரவுகலளத்  ரவல்லது. 

 ஐஐடிலயச் தெர்ந்  ரகுநா ன் பரங்கொமி, மதகஷ்  ஞ்ெக்நுலா இருவரும் ஈஸ்பிஎன் cricinfo உடன் 

இலணந்து  ணியாற்றுவார்கள். 

10) 2019ஆம் ஆண்டின் உலக கவில கள் தினம் எப்த ாது பகாண்டாடப் ட்டது? 

[A] மார்ச் 22 

[B] மார்ச் 23 

[C] மார்ச் 21 

[D] மார்ச் 20 

 உலக  கவில கள் தினம் ஒவ்பவாரு மார்ச் 21 ஆம் த தியும், மனி  மனத்தின்  லடப்பூக்கத்ல  

 னித் ன்லமதயாடு பவளிப் டுத்  வல்ல கவில கலளக் பகாண்டாடுவ ற்காக துவங்கப் ட்டது. 

 1999இல்  ாரிஸில் நடந்  யுபனஸ்தகாவின் முப்  ாவது அமர்வில் பகாண்டாட 

முடிபவடுக்கப் ட்டது. 

 இத்தினம், கவில  அரங்கவாசிப்பின் முக்கியத்துவத்ல  மீட்கவும், கவில க்கும் மற்ற கலலகளான 

நாடகம், ஓவியம் இலெ நடனம் த ான்ற துலறகளுக்கும் நடுதவ உறலவ தமம் டுத் வும், கவில  

மீ ான தநெத்ல  வளர்த்ப டுக்கவும் சிறு  திப் கத் ாலர ஊக்குவித்து கவில ப் புத் கங்கலள 

 திப்பிக்க ஊக்குவிக்கவும் அனுஸரிக்கப் டுகிறது.  

 இ ன்மூலம் கவில  காலாவதியான கலல என்ற அலடயாளத்ல   வபறன உணர்த்தி கவில கள் 

ஒரு ெமூகம்  ன்லன தமம் டுத்திக்பகாள்ளவும்  ன்லன  னித்துவமாக 

அலடயாளப் டுத்திக்பகாள்ளவும் உ வும் கலல என் ல  நிலனவில் நிறுத் தவண்டும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான “உலக தண்ணீர் தினத்தின்” கருப்ப ாருள் என்ன? 

[A] Water for All 

[B] Nature for Water 

[C] leaving no one behind 

[D] Better water better jobs 

 உலக தண்ணீர் தினம் (WWD) எல்லா வருடமும் மார்ச் 22ஆம் தததியும் அனுசரிக்கப்ப்  டுகிறது. 

வீடுகளில், கல்வியிடங்களில், தவலலயிடங்களில், விவசாயத்தில் உண்டாகியிருக்கக் கூடிய 

தண்ணீர் தட்டுப் ாட்லட எதிர்பகாள்ளதவ இத்தினம் அனுசரிக்கப் டுகிறது. 

 உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நன்னீர் அளவின் முக்கியத்துவத்லத கவனத்தில் பகாண்டு நடக்கவும், 

நன்னீர் இருப்ல  நிலலத்திருக்கும்  டியாக தண்ணீர் நிர்வாகத்லத தமம் டுத்தவும் இத்தினம் 

பகாண்டாடப் டுகிறது. 

 தண்ணீர் பிரச்சலனகலளப்  ற்றி ஊன்றி அறியவும், அலத மற்றவர்களுக்கு எடுத்துச் பசால்லி 

வழிகாட்டி, தண்ணீலரச் சிக்கனப் டுத்தி மாற்றத்லத உண்டாக்கவும், இத்தினம் வாய்ப் ளிக்கிறது. 

வாழ்க்லகயின் அடிப் லடக் கட்டுமான ப ாருள் நீதர. தாகம் தணிக்கவும் உடல்நலம் த ணவும் 

மட்டுதமயல்ல நீர். நீர் புதுத் பதாழில்கலள உருவாக்கவும், ப ாருளாதார , சமூக மற்றும் மனித 

முன்தனற்றத்திற்கும் முக்கியமான  ங்காற்றுகிறது. 

 2019 ஆம் ஆண்டின்  கருப்ப ாருள் “leaving no one behind” 2030 ஆண்டிலும் தண்ணீர் 

தட்டுப் ாடின்றி கிலடப் தற்கான , நீர் நிர்வாகத்லதக் குலறயின்றி த ணவும் என குறிக்தகாலளக் 

பகாண்டு பசயல் டுகிறது. “leaving no one behind” என்ற கருப்ப ாருளின் ப யருக்தகற்ற டி 

இருக்கிறது. 

2) எந்த நாடு, தனது தலலநகரின் ப யலர  “நூர்சுல்தான்” என்று அதிகாரப்பூர்வமாக மாற்றியிருக்கிறது? 

[A] கஸகஸ்தான் 

[B] கிர்கிஸ்தான் 

[C] தஜிகிச்தான் 

[D] உஷ்ப கிஸ்தான் 

 கஸகஸ்தான் தனது தலலநகர் “அஸ்டானா” நகலர “நூர்சுல்தான்” என்று சமீ த்தில் அதி ர் 

 தவியிலிருந்து விலகிய தங்கள் ப ருலமமிகு தலலவர் “நூர்சுல்தான் நாசர் ாதயவ்”வின் 

நிலனவில் சூட்டியுள்ளது. 
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 Kassym-Jomart Tokayev அதி ராக  தவிதயற்ற பிறகு இந்த ப யர் மாற்றம் நடந்தது. அவர் தனது 

 தவிக்காலம் ஏப்ரல் 2020 இல் முடியும் வலர அதி ராக இருப் ார். 

 திரு நூர்சுல்தான் நாசர் ாதயவ் கஸகஸ்தாலன தசாவியத் நாடுகள் வீழ்ந்த 1991 இல் இருந்து, 

கஸகஸ்தானுக்கு விடுதலல கிலடப் தற்கு முன்பிருந்து ஆண்டு வருகிறார். 

 திரு நூர்சுல்தான் அந்நாட்டு அரசியலலப்பின்  டி, “ ததசத்தலலவர்” என்ற  ட்டத்ததாடும்,  ாதுகாப்பு 

கவுன்சிலின் தலலவராகவும், நூர் ஒட்டான் கட்சியின் தலலவராகவும் பதாடர்வார். அஸ்டானா நகரம் 

இதற்கு முன்பு  ல ப யர்கலளக் பகாண்டிருந்தது. அலவ: அக்தமாலா, ட்பசலிதனாக்ராட், 

அக்தமாலின்ஸ்க். 

3) சமீ த்தில் காலமான ஹக்கூ ஷா, எந்தத் துலறலயச் தசர்ந்த பிர லம்? 

[A]  த்திரிக்லகத் துலற 

[B] அறிவியல் 

[C] கலல 

[D] விலளயாட்டு 

 ஹக்கூ ஷா(85) புகழ்ப ற்ற இந்திய ஓவியர், கடந்த மார்ச் 21 ஆம் தததி குஜராத், அகமதா ாத்தில் 

காலமானார்.   ழங்குடி மரபின் ஓவியங்களுக்காகவும்,  ழங்குடியின கலலக்காகவும் அறியப் ட்ட 

இவர், மார்ச் 26 1934இல் பிறந்தார். K.G.சுப்ரமணியம் த ான்ற புகழ்ப ற்ற ஓவியர்களின் மாணவராக 

நுண்கலலயில் முதுகலலப்  ட்டம் ப ற்றுள்ளார். 

 அவருலடய கலலப் ங்களிப்பில் ப ரும்  குதி  ழங்குடியின கலல, கலாச்சார  ாதிப்ல யும்,  க்தி 

இயக்கத்தின்  ாதிப்ல யும் பகாண்டிருந்தது, குறிப் ாக நிர்குனா கவிலதயின் தாக்கம் அதிகமாக 

இருந்தது. 

 ஷா, கலாச்சார மானுடவியலாளரும் கூட. கிராமிய,  ழங்குடி  கலல , லகவிலன,  ாரம் ர்யம், 

நாட்டார்கலலகள்  ற்றி மிக ஆழமான கள ஆய்வு பசய்து அவற்லற ஆவணப் டுத்தி குஜராத்தின் 

வித்யாபீட் என்ற இடத்தில் ஒரு  ழங்குடி அருங்காட்சியகத்லத உருவாக்கியுள்ளார். 

 ஹக்கூ  ாய் என்று பிரியமாக அலழக்கப் ட்ட, விருதுகள் வாங்கிய ஒவியர், தனது முயற்சியால் 1980 

களில் ராஜஸ்தான் உதய்பூரில், “ஷ்ல்ப்க்ராம்” என்ற லகவிலனக் கலல கிராமத்லத உருவாக்கினார். 

 ஷா, தனது நிலனதவாலடகலள “மனுஷ்” என்ற தலலப்பில் 2009 இல் புத்தகமாக பவளியிட்டார். 

1989 இல்  த்மஸ்ரீ விருலதயும், ஜவஹர்லால் தநரு ததாழ்லம விருலதயும் கலாரத்னா விருலதயும் 

வாங்கியுள்ளார். 

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


Current Affairs  25th March 2019 

 

Winmeen.com                                Page 3 of 6 

4) சமீ த்தில் "ஃபிட்ச் தரட்டிங்ஸ்" 2020 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சி ஏழில் இருந்து 

எத்தலன சதவீதம் குலறயுபமன்று கணித்திருக்கிறது? 

[A] 6.9% 

[B] 6.8% 

[C] 6.6% 

[D] 6.5% 

 ஃபிட்ச் தரட்டிங்ஸ்,  தனது உலகளாவிய ப ாருளாதாரக் கண்தணாட்டத்தில்  (Global economic outlook 

GEO)  அறிக்லகயில் இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சி 7இல் இருந்து 6.8ஆக மாறி எதிர் ார்த்தலதவிட 

குலறவான வளர்ச்சிலயப் ப றுபமன்று கணித்திருக்கிறது. 

 ஃபிட்ச் தரட்டிங்கின்  டி இந்தியா 2019 ஃபிப்ரவரியில் நடந்த கூடுலகயில்   ப ாருளாதார 

பகாள்லகயில் மிதமான த ாக்லக கலடபிடிக்க முடிபவடுத்ததும், வட்டி விகிதத்லத 0.25 சதவீதம் 

குலறத்தததும் இந்தியாவின்  ணவீக்கத்லத அதிகப் டுத்தும் டியாக அலமந்துவிட்டது என்று 

கூறப் டுகிறது. 

 ஃபிட்ச் தரட்டிங் இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சிலய டிசம் ர் 6இல் எதிர் ார்க்கப் ட்ட 7.8% இல் இருந்து 

7.2% ஆக குலறயும் என்று கணித்திருக்கிறது. த ாலதவ, 2020 நிதியாண்டின் வளர்ச்சிலய 7.3இல் 

இருந்து 7ஆகவும், 2021 நிதியாண்டு வளர்ச்சிலய 7.3இல் இருந்து 7.1 ஆகவும் குலறத்து 

மதிப்பிட்டுள்ளது. 

5) எந்த இந்திய நிறுவனம், “ஃப்பரன்ச் ஓப் ன்” த ாட்டிகளுக்கு டிஜிட்டல் துலறயில்  க்க லமாக 

இருக்கப்த ாகிறது? 

[A] டாட்டா 

[B] ரிலலயன்ஸ் 

[C] விப்தரா 

[D] இன்ஃத ாஸிஸ் 

 இந்திய பதாழ்ல்நுட்  நிறுவனம் இன்ஃத ாஸிஸ், தராலாண்ட் காதராஸ் என்றலழக்கப் டும் 

ஃப்பரன்ச் ஒப் ன் த ாட்டிகளுக்கு, பதாழில்நுட் ரீதியாக தீர்வுகள் வழங்க மூன்று வருடத்திற்கு , 

கூட்டுறவு ஒப் த்தத்தில் லகபயழுத்திட்டுள்ளது. 

 2019-2021 வலர நீளும் இவ்பவாப் ந்த்தப் டி, படன்னிஸ் வீரர்கள், ரசிகர்கள்,  யிற்சியாளர்கள் 

 இன்த ாஸிஸ், தராலாண்ட் காதராஸ் கூட்டுறவின் ஒரு  குதியாக  ார்லவயாளர்களுக்கு டிஜிட்டலில் 

புதுஅனு வங்கலளக் குடுக்கக் கூடிய சாதனங்கலள உருவாக்க இருக்கிறது. 
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 தரவுகள் மற்றும் ஆய்வுகளின் அடிப் லடயிவ் ரசிகர்களால் தவகமாக கணித்து கற் லன 

பசய்து ார்க்கும் வசதிகலள ஏற் டுத்தி அதன்மூலம் தநரடியாக ஸ்தகார்கலளப் ப ற்று அதன் மூலம் 

ஆட்டத்தின் த ாக்லக கணிக்க முடியும். இக்கருவி தராலாண்ட் காதராஸா நிறுவன அதிகாரப்பூர்வ 

இலணயத்தளத்தில் கிலடக்கும் டியாக அலமக்கப் டும். 

6) ஆசிய ஒலிம்பிக் த ாட்டி கவுன்சிலில் உறுப்பினராக நியமிக்கப் ட்டுள்ள இந்திய ஹாக்கி விலளயாட்டு 

வீரர் யார்? 

[A] மன்ப்ரீட் சிங் 

[B] சந்தீப் சிங் 

[C] சர்தார் சிங் 

[D] திலிப் டிர்க்தக 

  ாங்காக்கில் நலடப ற்ற ஆசிய ஒலிம்பிக் கவுன்சிலின் ப ாதுச்சல க் கூட்டத்தில் தடகள 

விலளயாட்டு கமிட்டியின் உறுப்பினராக இந்திய ஹாக்கியணியின் முன்னாள் தகப்டன் சர்தார் சிங் 

நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். 

 சர்தார் சிங்லகப்  த ாலதவ இந்தியாலவச் தசர்ந்த IOA பசக்கரட்டரி பஜனரல் ராஜிவ் தமத்தா 

கலாச்சார கமிட்டி உறுப்பினராகவும், இந்திய ஹாக்கி கமிட்டியின் பசகரட்டரி பஜனரல் முஷ்டக் 

அகமது ஊடகத்துலற கமிட்டி உறுப்பினராகவும், இந்திய தடகள கூட்டலமப்புத் தலலவர் அதிலா 

சுமரிவாலா சூழலியல் விலளயாட்டுக் கமிட்டியிலும், லலிட்  ாதனாட் விலளயாட்டுத்துலறயிலும் 

உறுப்பினராகியுள்ளனர். 

 இவர்கள் 2019 இல் இருந்து 2023 நான்காண்டுகளுக்கு உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப் ட்டுள்ளனர். 

ஆசிய ஒலிம்பிக் கவுன்சிலின் ப ாதுச்சல க் கூட்டம் கடந்த மார்ச் 2 மற்றும் 3ஆம் தததிகளில் 

 ாங்காக்கில் நலடப்ப ற்றது. 

7) இந்தியாவின் ஆழமான சுரங்கக் குலககள் எந்த மாநிலத்தில் கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளது? 

[A] தமகாலயா 

[B] அருணாச்சல் பிரததசம் 

[C] அசாம் 

[D] ஒடிஷா 

 இந்தியாவின் ஆழமான சுரங்கக் குலககள் தமகாலயாவின் கிழக்கு காசி மலலப் குதிலயச் தசர்ந்த 

krem um ladaw என்ற  குதியில் கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளது. தமகாலயிவின் குலககலள ஆராயும் 
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திட்டமான "Caving in the abode of cloud expedition" இன் 28ஆவது அமர்வில் 

கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 24583 மீட்டர்கள் தூரம் பகாண்ட க்தரம் பூரி குலககள் 2016ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப் ட்டது ஆனால் 

அதன் உண்லமயான தூரம் தமகாலயா சாகச சங்கத்தின் (Meghalaya adventure association) 

 யணபமான்றில் கண்டுபிடிக்கப் ட்டது. 

 இக்குலககளில் டிதனாசர்களின்  லத வடிவங்கள்(fossils) குறிப் ாக 66-76 மில்லியன் 

வருடங்களுக்கு முன் வாழ்ந்த Mosasaurus, என்ற டிதனாசரின்  லத வடிவம் 

கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளது. இதன் மூலம் தமகாலயா உலகின் மிகமுக்கியமான குலகப்  குதிகள் 

பகாண்ட பிரததசமாக ஆகியுள்ளது. 

8) இந்ததா பிசிபிக் கூட்டலமப்பின் (HLD-IPC) உயர்மட்ட ஆதலாசலனக்கூட்டம் முதல்முலறயாக 

எந்நகரத்தில் நலடப ற்றது 

[A] ப ர்லின் 

[B] நியூ  படல்லி  

[C] ஜகார்த்தா 

[D]  ாரிஸ் 

 இந்ததா பிசிபிக் கூட்டலமப்பின்(HLD-IPC) உயர்மட்ட ஆதலாசலனக்கூட்டம் இந்ததாதனசிய 

தலலநகர் ஜகார்த்தாவில் நலடப ற்றது. இதன் கருப்ப ாருள் ‘Towards a Peaceful, ‘Prosperous, and 

Inclusive Region’. 
 இந்தக்கூட்டத்லத இந்ததாதனசிய அரசு ஒருங்கிலணத்தது இதில் இந்தியா உட் ட  திபனட்டு 

உறுப்பினர் நாடுகள்  ங்தகற்றன. 

  ாரத பிரதமர் தமாடியின் 2018 சங்க்ரிலா த ச்சின் சாரத்லத பவளிப் டுத்துவதாக இருந்தது 

இந்தியாவின்  ங்தகற்பு. 

 இந்தப்த ச்சுவார்த்லதயின் தநாக்கம் தனது உறுப்பினர் நாடுகலள பவளிப் லடயாக உலரயாடி 

இந்திய  சிபிக்  குதியில் அலமதியும் ஒருஙகிலணவும் நிகழ முன்பனடுப்புகலள 

பசய்யத்தூண்டுவதாகும். 

 இந்த த ச்சுவார்த்லதயில்  ங்தகற்றவர்கள் மூன்று தலலப்புகளின் உலரயாடினர். நீடித்த 

முன்தனற்றத்திற்கான குறிக்தகாள்கள், கடற்புர கூட்டுறவு மற்றும் உள்கட்டலமப்பும் ஒருங்கிலணவும். 

9) சிக்கனமான விமான தசலவலய வழங்கும் எந்த இந்திய நிறுவனம் சமீ த்தில் IATAவில் 

இலணந்திருக்கிறது?  
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[A] பஜட்லலட் 

[B] ஸ்ல ஸ்பஜட் 

[C] இண்டிதகா 

[D] ஏர் இந்தியா எக்ஸ்ப்ரஸ் 

 குலறந்த விலலயில் தசலவ வழங்கி வரும் ஸ்ல ஸ் பஜட் நிறுவனம் உலக விமானப்த ாக்குவரத்து 

கூட்டலமப்பின் (IATA) உலகளாவிய உறுப்பினராகியிருக்கிறது. 

 இதன்மூலம் ஸ்ல ஸ்பஜட் நிறுவனம் தனது மற்ற உறுப்பினர் நிறுவனங்கதளாடு இலணந்து 

 ணியாற்றி வியா ாரத்லத ப ருக்கி பகாள்ளும் வாய்ப்ல ப் ப ற்றிருக்கிறது.  

 தமலும் இதன்மூலம் இந்நிறுவனம் தனது வியா ாரத்லத விரிவாக்கிக்பகாண்தட த ாகமுடியும். IATA 

ஏர் இந்தியா, பஜட் ஏர்தவஸ், விஸ்டாரா உள்ளிட்ட 290 விமான தசலவ நிறுவனங்கலள 

உள்ளடக்கியது. 

10) ஐக்கிய நாடுகளின் "உலகின் மகிழ்ச்சியான நாடுகளின்  ட்டியலில்" இந்தியா எந்த இடத்லத 

வகிக்கிறது? 

[A] 116th  

[B] 140th  

[C] 135th  

[D] 124th  

 2019 உலக மகிழ்ச்சி தினத்தில், ஐக்கிய நாடுகள், 156 நாடுகலள உள்ளடக்கிய தனது ஏழாம் வருடத்திய 

"உலகின் மகிழ்ச்சியான நாடுகளின்  ட்டியலல" பவளியிட்டது. 

 இந்தியா இவ்வருடம் ஏழு இடங்கள் பின்தங்கி 140ஆவது இடத்லதப் ப ற்றது. இது 2005-2008 

 ட்டியதலாடு ஒப்பிடும் த ாது மிகப்ப ரிய சரிலவச் சந்தித்த 5 நாடுகளுள் ஒன்றானது இந்தியா. மற்ற 

நாடுகள் ஏமன், சிரியா பூட்ஸ்வானா மற்றும் பவனிசுலா. 

 ஃபின்லாந்து பதாடர்ந்து இரண்டாவது முலறயாக மிக மகிழ்ச்சியான நாடாக ததர்வாகியிருக்கிறது. 

இலதத்பதாடர்ந்து படன்மார்க் நார்தவ பநதர்லாந்த் அடுத்தடுத்த இடங்கலளப் ப ற்றுள்ளன. 

 இந்தப்  ட்டியல் ஆறு காரணிகலளக் பகாண்டு ததர்வு பசய்யப் ட்டுள்ளது. வருமானம், வாழ்க்லகத் 

ததர்வின் சுதந்திரம், உடல்நலம், சமுதாய ஒத்துலழப்பு மற்றும் ப ருந்தன்லம. உலகில் தசாகம் 

கவலல தகா ம் த ான்றலவ அதிகரித்துள்ளதாகவும் அறிக்லக கூறுகிறது. 

  ாகிஸ்தான் 67ஆவது இடமும்  ங்களாததஷ் 125 சீனா 93 இடங்கலளப்ப ற்றுள்ளன. த ார்சூழல் 

நிலவும் பதற்குசூடான் நாடுதான் இருப் திதலதய மகிழ்ச்சி குலறவான நாடாம்.  மத்திய ஆப்ரிக்க 

குடியரசு 155, ஆப்கானிஸ்தான் 154 தான்சானியா 153 மற்றும் ருவாண்டா 152வது 

இடங்கலளப்ப ற்றுள்ளன. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)  ரிசர்வ் வங்கியின் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனைனை விரிவுபடுத்துவதற்காை திட்டத்தின் தனைவர் 

ைார்? 

[A] நந்தன் நிலைகனி 

[B] சக்திகந்தா தாஸ் 

[C] விரால் ஆச்சர்ைா 

[D] BP கனுங்கா 

 இந்திை ரிசர்வ் வங்கி சமீபத்தில் நந்தன் நிலைகனி தனைனையின் கீழ் 5 உறுப்பிைர்கனை ககாண்ட 

குழுனவ டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனைகனை லைலும் ஆழப்படுத்தவும், நிதிைம் ஆகிைவற்னை 

நிதியிைல் கதாழில்நுட்பத்தில் உள்ைடக்க நிைமித்தது. 

 டிஜிட்டல் ககாடுப்பைவுகளின் பாதுகாப்பு ைற்றும் பாதுகாப்னப வலுப்படுத்த நடவடிக்னககனை 

வழங்குதல், டிஜிட்டல் பரிைாற்ைங்கனைப் பைன்படுத்துவதற்காை வாடிக்னகைாைர் நம்பிக்னகனை 

அதிகரிப்பதற்காை ஒரு வனரபடத்னத வழங்குதல், ைற்றும் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் 

விரிவனடவதற்காை ஒரு நடுத்தர காை மூலைாபாைத்னத பரிந்துனரப்பது இக்குழு பணிைாகும்.  

 நிதியிைல் கதாழில்நுட்பம் (கபரும்பாலும் Fintech எை சுருக்கப்பட்டது) கணினி நிரல்கள் ைற்றும் ஒரு 

புதிை கதாழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு ஆகும். இது நிதியிைல் லசனவகனை வழங்குவதில் பாரம்பரிை 

நிதி வழிமுனைகளுடன் லபாட்டியிடும் லநாக்கைாகும்.  குழு அதன் முதல் கூட்டத்திலிருந்து 90 

நாட்களில் அதன் அறிக்னகனை சைர்ப்பிக்கும். 

2)  உைக கபாருைாதார ைன்ைத்தின் (World Economic Forum) 2019 ஆண்டின் உைகைாவிை ஆற்ைல் ைாற்ை 

அட்டவனணப்படி இந்திைாவின் தரவரினச என்ை ? 

[A] 78th  

[B] 76th 

[C] 79th 

[D] 74th 

 இந்திைா 2 இடங்கள் முன்லைறி 2019 ஆண்டின் உைகைாவிை ஆற்ைல் ைாற்ை அட்டவனணயில் 76வது 

இடத்தில் உள்ைது. கெனீவா அடிப்பனடயிைாை உைக கபாருைாதார ைன்ைம் (WEF) கவளியிட்டுள்ை 

இந்த வருடாந்திர பட்டிைல், 115 கபாருைாதார நாடுகளில்  எவ்வாறு ஆற்ைல் பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் 

நினைத்தன்னை ைற்றும் ஆற்ைல் கசைவிடுதல் லபான்ைவற்னை ஆராய்ந்து கவளியிட்டுள்ைது. 
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 இவ்வருடாந்திர பட்டிைலில் ஸ்வீடன் முதல் இடத்னதயும், அனத கதாடர்ந்து சுவிட்சர்ைாந்து ைற்றும் 

நார்லவ முனைலை இரண்டாவது ைற்றும் மூன்ைாவது இடங்கனை கபற்று முதல் மூன்று இடங்கனை 

கவன்றுள்ைது. லைலும் முக்கிை கபாருைாதார நாடுகளில் ஐக்கிை ராஜ்ைம் (UK) 7வது இடத்திலும், 

சிங்கப்பூர் 13வது இடத்திலும், கெர்ைனி 17வது இடத்திலும், ெப்பான் 18வது இடத்திலும் ைற்றும் 

அகைரிக்கா 27வது இடத்திலும் உள்ைது. 

 ஆசிை நாடுகளில், ைலைசிைா 31 வது இடத்திலும், ஸ்ரீ ைங்கா 60 வது இடத்திலும், பங்கைாலதஷ் 90 வது 

இடத்திலும் ைற்றும் லநபால் 93வது இடத்திலும் உள்ைது. இந்த அறிக்னகயில் இந்திைா மிகுந்த ைாசு 

நகரங்களின் பட்டிைலில் இடம் கபற்றுள்ைதாகவும் லைலும் இதன் ஆற்ைல் அனைப்பில் 

கார்பன்னடஆக்னசடு (CO2) அதிகைாக உள்ைது எை குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 இருப்பினும், சமீபத்திை ஆண்டுகளில் இந்திைாவின் ஆற்ைல் அணுகுமுனைனை லைம்படுத்துவதற்கு 

கணிசைாை முன்லைற்ைங்கனை லைற்ககாண்டிருக்கிைது, தற்லபாது ஆற்ைல் ைாற்ைம் ைற்றும் 

ஆற்ைல் ைாற்ைத்திற்காை அரசிைல் கபாறுப்புகள் ஆகிைனவ முன்லைற்ைப்பானதயில் உள்ைை. 

 எதிர்காை ைாற்ைத்திற்கு ஆதரவாக ஒரு இைல்பாை சூழ்நினை கட்டப்பட்டு வருவதால், தற்லபானதை 

காைாவதிைாை ஆற்ைல் முனைனை ைாற்ைத்திற்காக தைாராக இல்னை என்ைாலும், இந்திைா பற்றிை 

நம்பிக்னகக்கு ஒரு நினைப்பாடு இருப்பதாக அறிக்னக கதரிவித்தது. 

3)  2019 உைக வானினை திைம் (World Meteorological Day WMD) இன் கருப்கபாருள் என்ை? 

[A] Hotter, drier, wetter 

[B] Understanding Clouds 

[C] Climate Ready, climate-smart 

[D] The Sun, the Earth and the weather   

 உைக வானிைல் திைம் (WMD) ஒவ்கவாரு வருடமும் ைார்ச் 23 ம் லததி உைக வானினை அனைப்பு 

(WMO) 1950 ஆம் ஆண்டு ஸ்தாபிக்கப்பட்டனத ககாண்டாடும் வனகயில்  அனுசரிக்கப்பட்டது. இந்த 

ஆண்டு அதன் 69 வது ஆண்டு நினைனவ ககாண்டாடுகிைது.  

 2019 ஆண்டின் கருப்கபாருள் ' சூரிைன், பூமி ைற்றும் வானினை' என்பதாகும். புவிக்கு  கநருங்கிை 

கதானைவில் உள்ை நட்சத்திரம் புவியின் மீது நிகழ்த்திை முக்கிை பங்னக ஆராய்வதாகும். அனைத்து 

உயிரிைங்களும் தங்கள் உயிரிைல் கசைல்பாடுகனை லைற்ககாள்ை சூரிைன் பூமிக்கு ஆற்ைனை 

அனுப்புகிைது.  
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 இது உைகைாவிை காைநினைகனை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூைம் உள்ளூர் வானினை சூழலில் 

தாக்கத்னத ஏற்படுத்துகிைது. லைலும் இலத ஆற்ைல் கிரகத்னதச் சுற்றிச் கசல்லும் கடல்கைால் 

உறிஞ்சப்பட்டு, பல்லவறு கடல் வாழ் உயிரிைங்கள் உயிர்வாழ ஏதுவாை நினைனைனை 

உருவாக்குகிைது. 

4)  எந்த நாட்டு ஆராய்ச்சிைாைர்கள் கண் லைற்பரப்பு புற்றுலநானை கண்டறிவதற்காக ஒரு புதிை 

தானிைங்கி துனையிடா நுட்பத்னத உருவாக்கியுள்ைைர்? 

[A] இந்திைா 

[B] ஆஸ்திலரலிைா 

[C] ெப்பான் 

[D] சீைா 

 Nanoscale Biophotonics சிைப்பு கபற்ை ஆஸ்திலரலிை ஆராய்ச்சிக் குழு னைைத்தின் (ARC) 

ஆஸ்திலரலிை ஆய்வாைர்கள் கண் லைற்பரப்பு புற்றுலநானை கண்டறியும் ஒரு புதிை தானிைங்கி 

துனையிடா நுட்பத்னத உருவாக்கியுள்ைைர்.  

 இந்த நூதைைாை நுட்பம் கம்ப்யூட்டிங் ைற்றும் கசைற்னக நுண்ணறிவு (AI) கசைல்களுடன் 

இனணக்கப்பட்ட ஒரு லைம்பட்ட ஒப்புனை நுண்லணாக்கினை தனித்திரனுடன்-உருவாக்குவதில் 

கசைல்படுகிைது.  இது தானிைங்கு முனையில் லநாயுற்ை ைற்றும் லநாயுைாத கண் திசுக்கனை எளிதில் 

கண்டறிை, எளிை ஸ்லகனிங் கசைல்முனை மூைம் கவற்றிகரைாக அனடைாைம். 

 இந்த  புதிை நுட்பம் இைற்னக ஒளினை ககாண்டு இைங்கும் குறிப்பிட்ட கண் கசல்கள் - லநாயுற்ை 

கசல்கள் – ஆகிைவற்னை ஸ்லகன் கசய்து அச்கசல்களுக்குரிை  தனித்துவைாை 'ஒளி-அனை 

பதிவுகனை' லசமிக்கிைது.  

 இந்த புதிை நுட்பம் பலைாபஸிலின் லதனவகனை குனைக்க உதவுகிைது, சிகிச்னச தாைதங்கனை 

தடுக்கிைது, லைலும் லநாைாளிகளுக்கு சிகிச்னசைளிக்க மிகவும் பைனுள்ைதாக இருக்கிைது.  கண் 

லைற்பரப்பு புற்றுலநாய் Ocular Surface Squamous Neoplasia (OSSN), எைவும் அறிைப்படுகிைது, இது 

கண்களின் Cornea ைற்றும் Conjunctiva பாகங்களில் ஏற்படும் கபாதுவாை புற்றுலநாைாகும். 

5)  2019 சர்வலதச இை பாகுபாடு நீக்கபடுவதற்காை நாளின் கருப்கபாருள் என்ை ? 

[A] இன்று இைப் பாகுபாட்னட எதிர்த்து சண்னடயிடுவதில் இருந்து கற்றுக்ககாள்வது. 

[B] இைவாதம் ைற்றும் இைப் பாகுபாடு ஆகிைவற்றில் ஈடுபடுவதில் தனைவர்கள் பங்கு 
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[C] உைரும் லதசிைவாத ைக்கள்கதானக ைற்றும் தீவிர லைைாதிக்க கருத்தாக்கங்கனைக் குனைத்தல் 

ைற்றும் எதிர்ப்பது 

[D] இைப்படுககானைக்கு உட்பட்டனவ உட்பட, கவறுப்புக்கு இைரீதிைாை விவரக்குறிப்புகள் ைற்றும் 

தூண்டுதல் 

 அனைத்து வனகைாை இைப் பாகுபாட்னடயும் அகற்றும் முைற்சிகள் இரட்டிப்பாக்க ைார்ச் 21 அன்று 

ஒவ்கவாரு ஆண்டும் இைவாத பாகுபாடு நீக்குவதற்காை சர்வலதச திைம் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

 கதன்ைாப்பிரிக்காவில் இைகவறி ஆட்சி (இைவாத பாகுபாடு அடங்கிை ஒரு ஆட்சி) காைத்தில் 

ெைநாைகம் ைற்றும் சைைாை ைனித உரினைகள் ஆகிைவற்றிற்காக லபாராட இழந்த உயிர்கனை இது 

நினைவுபடுத்துகிைது. 

 2019 கருப்கபாருள் "உைரும் லதசிைவாத ைக்கள்கதானக ைற்றும் தீவிர லைைாதிக்க சிந்தனைகனை 

சீர்குனைத்தல் ைற்றும் எதிர்ப்பது" ஆகும். ஐக்கிை நாடுகள் சனபயின் கபாதுச் சனப (UNGA) 

அனைத்து ைனிதர்களும் இைவசைாகவும், கண்ணிைைாகவும் உரினையுடனும் சைைாைவர்கைாகவும் 

தங்கள் சமூகங்களின் வைர்ச்சி ைற்றும் நல்வாழ்வுக்காக ஆக்கபூர்வைாக பங்களிப்பு கசய்ைக்கூடிை 

திைனைக் ககாண்டிருப்பதாகவும் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ைைர். 

6)  பின்வரும் எந்த இந்திை கல்வி நிறுவைங்கள், ைனித சீரம் ஆல்புமின் உடன் இனணக்கப்பட்ட 

புற்றுலநாய் எதிர்ப்பு அழற்சி ைருந்து தைாரிக்கின்ைை? 

[A] Sree Chitra Tirunal Institute 

[B] AIIMS 

[C] National Institute of Biomedical Genomics 

[D] Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences 

 ஸ்ரீ சித்ரா திருைால் ைருத்துவ அறிவிைல் ைற்றும் கதாழில்நுட்ப நிறுவைம் (SCTIMST) சமீபத்தில் 

ைனித கசரம் ஆல்புமின் உடன் இனணக்கப்பட்ட புற்றுலநாய் எதிர்ப்பு அழற்சி ைருந்துகனை 

உருவாக்கியுள்ைது.  

 இது ஒரு நரம்பு வழிவகுப்பு முனைைாகும். இந்த ைருந்து உயிரிைல்-கினடக்கக்கூடிை 100 ைடங்கு 

அதிகரிப்பு ைற்றும் ைனித சீரம் அல்புமின் ைற்றும் ஒரு தாவரம் சார்ந்த ைருந்து கைனவைாகும்.  இந்த 

கைனவைாைது, ைனித உடலுக்கு மிகவும் கபாருத்தைாக இருக்கும் ைனித ஆல்புமின் வனகைாகும்.  

 ைனிதர்களில் உள்ை ைருத்துவ பரிலசாதனைகள் பூர்த்தி கசய்ைப்பட லவண்டும் ைற்றும் 

வர்த்தகைைைாக்கல் குறித்த அடுத்த படிைாக ைதிப்பீடு கசய்ைப்படுகின்ைை. 30 நிமிடங்களுக்கும் 

குனைவாை காைானில் TB பாக்டீரிைத்னத கண்டுபிடிப்பதற்கு சைகவப்ப அடிப்பனடயிைாை DNA 
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கபருக்கி சாதைத்தின் கதாழில்நுட்பத்னதயும் இந்த நிறுவைம் உருவாக்கியுள்ைது.  கிட்டத்தட்ட 2-3 

மில்லிைன் ைக்களுக்கு காசலநாய் ஏற்பட்டுள்ைது ைற்றும் முற்றிலும் ைருந்து எதிர்ப்பு TB (TDR-TB) 

லநாய்த்தாக்கம் இந்திைாவில் மிகவும் அதிகைாக உள்ைது.  

 TB லசாதனை சாதைம் TB ஐ குனைந்தபட்சம் 30 நிமிடங்களில் கண்டறிைவும், தவைாை நினைப்பாடு 

இல்ைாைலும் கண்டறிை ஒரு நியூக்ளிக் அமிைம் கபருக்கி நுட்பத்னத பைன்படுத்துகிைது.   

 ஒலர லநரத்தில் 20 லநாைாளி ைாதிரிகள் ஒரு அனையில் லசாதனையிடைாம் ைற்றும் ஏற்கைலவ 

இருக்கும் சாதைங்கனைக் காட்டிலும் குனைந்த வினையில் (சுைார் ரூ .2500 / ைாதிரி) கசைவு 

கசய்ைைாம்.  இச்சாதைைாைது ைக்களினடலை TB தாக்கமுள்ை ைக்கள் கதானகனை கணிசைாை 

அைவில் அைவிட இது உதவுகிைது. 

7)  அர்ச்சைா காைத் பின்வரும் எந்த வினைைாட்டுடன் கதாடர்புனடைவர்? 

[A] ஜூலடா 

[B] லடபிள் கடன்னிஸ் 

[C] லபட்மிண்டன் 

[D] கசஸ் 

 இந்திை வீரர் அர்ச்சைா காைத் ைஸ்கட்டில் நனடகபற்ை 2019 ஓைன் ைகளிர் ஓபன் கடன்னிஸ் 

லபாட்டியில் 21 வைதுக்கு கீழுள்ை ஒற்னை கபண்கள் பிரிவில் கவள்ளி கவன்ைார். அர்ச்சைா 9 

வைதிலிருந்து லடபிள் கடன்னிஸ் வினைைாடத் கதாடங்கிைார்.  

 அவர் தைது முதல் U-12 ைற்றும் U-18 2011 இல் ைாநிை பட்டத்னத கவன்ைார், ைற்றும் 2012 முழுவதும் 

அவரது கர்நாடகா ைாநிை No 1 துனண-ஜூனிைர் தரவரினசனை சிைந்த வினைைாட்டின் மூைம் 

தக்கனவத்து ககாண்டது.  2013 ஆம் ஆண்டு முதல் அவரது வாழ்க்னகைாைது மிகவும் கசங்குத்தாை 

உைர்னவக் கண்டது.  ஒரு வீரராக, தன்னை ஒரு கடுனைைாை தாக்குபவர் எை விவரிக்கிைார். 

8)  சமீபத்தில் கசய்திகளில் பிரபைைாக உள்ை PRISMA கசைற்னகக்லகாள், பின்வரும் எந்த ஐலராப்பிை 

நாடுகளில் கதாடர்புனடைது? 

[A] ஐக்கிை ராஜ்ைம் 

[B] கெர்ைனி 

[C] பிரான்ஸ் 

[D] இத்தாலி 
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 ைார்ச் 21 ம் லததி, இத்தாலியின் PRISMA புவி கண்காணிப்பு கசைற்னகக்லகாள், பிரஞ்சு கைானிலுள்ை 

கவுலராவிலுள்ை கைாைா விண்கவளி ஆய்வகத்திலிருந்து ஐலராப்பிை லவகா ராக்ககட் மூைைாக 

புவியின் சுற்றுப்பானதக்குள் கசலுத்தப்பட்டது. 

 PRISMA (அல்ைது Precursore Iperspettrale Della Missione Applicativa) என்பது சுற்றுச்சூழல் 

கண்காணிப்பு, வை லைைாண்னை, ைாசுபாடு ைற்றும் பயிர் ஆலராக்கிைம் பற்றிை தகவனை வழங்க 

வடிவனைக்கப்பட்ட ஒரு சிறிை நுண்ணுணர்வு இலைஜிங் கசைற்னகக்லகாள் ஆகும். 

 கசைற்னகக்லகாள் அனைத்து காட்சி அனைவரினசகளில் காணக்கூடிை ஒரு நடுத்தர தீர்ைாை 

லகைரா கபாருத்தப்பட்டுள்ைது. அலத லபால் 400 ைற்றும் 2500 நாலைாமீட்டர்கள் இனடலை பரந்த 

அைவிைாை அனைவரினசகனை னகப்பற்றும் ஒரு hyperspectral இலைெர் ககாண்டுள்ைது. 

 கசைற்னகக்லகாள் ஒரு சூரிை ஒளியின் சுற்றுப்பானதயில் இைங்குகிைது, இதன் கபாருள் 

சூரிைனைப் லபான்ை கிரகத்தில் பூமினை அதன் சுற்றுப்பானதயில் சுற்றி வருவதால் 

கசைற்னகலகாள் கீலழ இருக்கும் கிரகத்தின் படங்கனை எடுத்துக்ககாள்கிைது. 

 PRISMA கட்டனைப்பு OHB இத்தாலிைாவால் கட்டப்பட்டது ைற்றும் இத்தாலிை விண்கவளி நிறுவைம் 

"Agenzia Spaziale Italiana (ASI)" மூைம் இைக்கப்படும். 

9)  எந்த இந்திய நிறுவனம் 2019 நிதியிைல் கதாழில்நுட்ப கூட்டம் ஏற்பாடு கசய்திருக்கிைது? 

[A] இந்திை பங்கு ைற்றும் பரிவர்த்தனை வாரிைம் (SEBI) 

[B] நிதி அனைச்சகம் (Ministry of Finance) 

[C] இந்திைானவ ைாற்றும் லதசிை நிறுவை ஆனணக்குழு (NITI Aayog) 

[D] ரிசர்வ் லபங்க் ஆப் இந்திைா (RBI) 

 இந்திை ரிசர்வ் வங்கி கவர்ைர் சக்திகாந்த தாஸ் நிதி கதாழில்நுட்பம் (FINTECH) கூட்டனைப்பு, புது 

தில்லியில் உள்ை NITI Aayog ஆல் ஏற்பாடு கசய்ைப்பட்டது.  

 எதிர்காை மூலைாபாைம் ைற்றும் ககாள்னக முைற்சிகளுக்காை நடவடிக்னககனை உருவாக்குதல், 

விரிவாை நிதிச் லசர்ப்பிற்காை நடவடிக்னககனை லைற்ககாள்வது ஆகிைவற்னை ஒருங்கினணக்க, 

நிதித் கதாழில்நுட்பத்தில் இந்திைாவின் கதாடர்ச்சிைாை லைைாதிக்கத்னத உருவாக்குவலத இந்த 

ைாநாட்டின் லநாக்கைாகும்.  

 நிதி பைன்பாட்டில் உள்ை சுைார் 300 அலுவைர்கள் ைத்திை நிதி அனைச்சகம், கட்டுப்பாட்டு 

அதிகாரிகள், வங்கிைாைர்கள், கதாடக்கங்கள், லசனவ வழங்குநர்கள் ைற்றும் கதாழில் முனைலவார் 

லபான்லைார் இக்கூட்டத்தில் கைந்து ககாண்டைர்.  
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 உைகைாவிை ரீதியில் லவகைாக வைர்ந்து வரும் நிதியிைல் கதாழில்நுட்ப சந்னதயில் இந்திைாவும் 

ஒன்று. USD 1 டிரில்லிைன் டாைர் அல்ைது 60% சில்ைனை ைற்றும் SME கிகரடிட் ஆகிைனவ டிஜிட்டல் 

முனையில் 2029 ஆம் ஆண்டுக்குள் விநிலைாகிக்கப்படும் என்று கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. இந்திை 

நிதியிைல் கதாழில்நுட்ப சூழல் உைகில் மூன்ைாவது இடத்தில் இருப்பதுடன், கிட்டத்தட்ட 6 பில்லிைன் 

அகைரிக்க டாைர்கனை முதலீடுகளில் 2014 முதல் ஈர்க்கிைது 

10)  ைாங்கவி சர்வலதச கடல்சார் விைாை கண்காட்சி (LIMA) 2019 எந்த நாடுகளில் துவங்கிைது? 

[A] இந்லதாலைசிைா 

[B] விைட்நாம் 

[C] ைலைசிைா 

[D] மிைான்ைர் 

 ைாங்கவி சர்வலதச கடல்சார் விைாை கண்காட்சி (LIMA-2019) ைலைசிைாவில் உள்ை ைாங்கவி நகரில்  

26 ைார்ச் 2019 முதல் 30 ைார்ச் 2019 வனர நனடகபற்ைது. 

 இந்திை விைாைப்பனட (IAF) முதல் தடனவைாக கடல்சார் விைாை கண்காட்சியில் பங்குகபற்று 

உள்நாட்டிலைலை தைாரிக்கப்பட்ட Light Combat Aircraft (LCA)-Tejas ஐ காட்சிப்படுத்திைது.  

 LIMA-2019 -இல் பங்லகற்ை இந்திை விைாைப்பனட (IAF) வானூர்திகள் தங்கள் ராைல் ைலைசிை 

விைாைப்பனட (RMAF) உடன் கதாடர்பு ககாள்ைவும், இரு லசனவகளுக்கும் இனடலை கநருங்கிை 

உைனவ வைர்த்துக்ககாள்ைவும் வாய்ப்பளிக்கும்.  

 இது ைலைசிை விைாைப் பனடகளுடன் எதிர்காை கதாடர்புபடுத்தும் ஒரு அடித்தைைாகும்.  LCA இன் 

திைன்கனை ைதிப்பிடுவதற்கு இது RMAF க்கு ஒரு வாய்ப்னபயும் வழங்குகிைது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2019 உலக காசந ாய் தினத்தின் (WTD) கருப்ப ாருள் என்ன? 

[A] Gear up to end TB 

[B] Unite to End TB 

[C] Wanted: Leaders for a TB-free world 

[D] It’s time 

 உலக காசந ாய் தினம் (WTD) ஒவ்ப ாரு ஆண்டும் மார்ச் 24 ம் நேதி TB இன் அழிவுகரமான 

உடல் லம், சமூக மற்றும் ப ாருளாோர விளளவுகள்  ற்றிய ப ாது விழிப்புணர்ள  

ஏற் டுத்து நோடு மற்றும் உலகளாவிய டி.பீ.  

 போற்றுந ாளய முடிவுக்கு பகாண்டு ரு ேற்கான முயற்சிகளள அதிகரிக்கவும் உலக காசந ாய் 

தினம் களடபிடிக்கப் டுகிறது. 

 இந்ே நேதி டாக்டர் ரா ர்ட் பகாக் 1882 ஆம் ஆண்டு டி.பிளய ஏற் டுத்தும்  ாக்டீரியத்ளே 

கண்டுபிடித்ேளே குறிக்கிறது. இந்ே ந ாளய கண்டறிோல் மற்றும் குணப் டுத்து ேற்கான  ழிளய 

 குத்ோர். 

 2019ன் கருப்ப ாருள் "இது ோன் ந ரம்" (’’It’s Time”) ேங்கள் ப ாறுப்ள  சரியாக பசயல் டுத்ே உலக 

ேளல ர்களுக்கு அழுத்ேம் பகாடுக்கிறது. 

2. சில ந ரங்களில் பசய்திகள் காணப் டும், நகாலன் ளைட்ஸ் எனும்  சர்ச்ளசக்குரிய  குதி, எந்ே 

 ாடுகளுக்கு இளடநய அளமந்துள்ளது? 

[A] Iran & Israel 

[B] Afghanistan & Pakistan 

[C] Syria & Israel 

[D] Iraq & Israel 

 நகாலன் ளைட்ஸ் சிரியா மற்றும் இஸ்நரல்  ாடுகளுக்கு இளடநய அளமந்துள்ளது. 

 மார்ச் 25 ம் நேதி அபமரிக்க ஜனாதி தி படானால்ட் டிரம்ப் ஆக்கிரமிக்கப் ட்ட நகாலன் ளைட்ஸ் மீது 

இஸ்நரலிய இளறயாண்ளம அதிகாரப்பூர் மாக அங்கீகரித்துள்ளது என்று அறிவித்ோர். இேனுடன், 

இஸ்நரல் சுய  ாதுகாப்புக்கு ஒரு முழு உரிளம உள்ளது. 

 இஸ்நரல் 1967 மத்திய கிழக்குப் ந ாரில் சிரியாவில் இருந்து நகாலான் ளைட்ஸ்ளய ளகப் ற்றியது, 

பின்னர் 1981 இல் அது இளணக்கப் ட்டது. 
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 ஆனால், பிராந்தியத்தின் மீது இஸ்நரலின் இளறயாண்ளமளய சர் நேச சமூகம் 

அங்கீகரிக்கவில்ளல. Mr. டிரம்ப்பின்  ட டிக்ளக, அபமரிக்காவின் பகாள்ளகயில் ஒரு அளர 

நூற்றாண்டிற்கும் நமலான பிரச்சளனளய மாற்றியது. 

 நகாலான் ளைட்ஸ் பேன் நமற்கு சிரியாவில் ஒரு  ாளற பீடபூமியாக உள்ளது.இது சிரிய 

ேளல கரான 'டமாஸ்கஸ்'யில் இருந்து 60km பேன்நமற்குப்  குதியில் அளமந்துள்ளது மற்றும் 1,200 

சதுர கிமீ  ரப் ளள க் பகாண்டுள்ளது. 

  றண்ட பிராந்தியத்திற்கு இப் குதி ேண்ணீர் ஒரு முக்கிய ஆோரமாக உள்ளது. நகாலான் 

கடற் குதியில் இருந்து மளழநீர் நஜார்டான்  திக்குச் பசல்கிறது. இந்ே  குதி இஸ்நரலின் நீர் 

விநிநயாகத்தில் மூன்றில் ஒரு  குதிளய  ழங்குகிறது. 

 இங்கு நிலம் மிகவும்  ளமானது, மற்றும் எரிமளல மண், திராட்ளச நோட்டங்கள் மற்றும் 

 ழத்நோட்டங்களள  ளர்க்கவும் கால் ளடகளள  ளர்க்கவும்  யன் டுத்ேப் டுகிறது. நகாலான் 

இஸ்நரலின் ஒநர  னிச்சறுக்கு இடமாகவும் உள்ளது. 

3. ‘Every Vote Counts-The Story of India’s Elections’ புத்ேகத்தின் எழுத்ோளர் யார்? 

[A] N Gopalaswamy  

[B] Sunil Arora 

[C] Navin Chawla  

[D] B B Tandon 

 "ஒவ்ப ாரு  ாக்கு  ாக்குகள்-இந்திய நேர்ேல்களின் களே"(‘Every Vote Counts-The Story of India’s 

Elections’) என்ற ேளலப்பில் முன்னாள் ேளலளம நேர்ேல் ஆளணயர்  வீன் சாவ்லா ஒரு 

புத்ேகத்ளே எழுதியுள்ளார். 

 இந்தியாவின் முன்னாள் துளணத் குடியரசு ேளல ரான ைமீத் அன்சாரி புது தில்லியில் இந்ே 

புத்ேகத்ளே ப ளியிட்டார். இந்தியாவில் நேர்ேல் இயந்திரம் எவ் ாறு பசயல் டுகிறது என் ளே 

இந்ே புத்ேகம் விளக்குகிறது. 

 இது இந்தியாவின் மாற்றத்தின் கூர்ளமயாக உள்ளது என் ளே விளக்குகிறது.  ாராளுமன்ற நேர்ேல் 

 ரவிருக்கும் நிளலயில் இந்ே புத்ேகம் ப ளியிடப் ட்டது. 

4. ஐ.பி.எல்  ரலாற்றில் 5,000 ரன்கள் எடுத்ே முேல் வீரர் யார்? 

[A] விராத் நகாலி 

[B] அஜிங்கியா ரைாநன 

[C] சுநரஷ் பரய்னா 

[D] நராஹித் ஷர்மா 
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 பசன்ளன சூப் ர் கிங்ஸ் அணியின்  ட்சத்திர வீரர் சுநரஷ் பரய்னா 5,000 ரன்களள எட்டிய முேல் 

இந்திய வீரர் என்ற ப ருளமளய ப ற்றார். பசன்ளனயில் எம்.ஏ. சிேம் ரம் ஸ்நடடியத்தில் ராயல் 

நசலஞ்சர்ஸ் ப ங்களூருக்கு எதிராக  டந்ே 2019 ஐபிஎல்  ரு த்தின் முேல் ஆட்டத்தில் அ ர் இந்ே 

ளமல்கல்ளல அளடந்ோர். பரய்னா 177 ந ாட்டிகளில் இருந்து 5000 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதில் 35 

அளர சேம் மற்றும் Strike Rate 138.15ம் அடங்கும். 

5. அதிக எளட பகாண்ட முேலாளிகளுக்கு உே  "Lose to Win" திட்டத்ளே எந்ே  ாடு போடங்கியுள்ளது? 

[A] UAE 

[B] Pakistan 

[C] Bangladesh 

[D] Myanmar 

 United Arab Emirates (UAE) அரசாங்கம் " Lose to Win " என்ற ேளலப்பில் ஒரு திட்டம் ஒன்ளற 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. அது அதிக எளடயுள்ள முேலாளிகளுக்கு உடல் எளடளய குளறப் ேற்கும் 

ஆநராக்கியமான  ாழ்க்ளக முளறளய பின் ற்று ேற்கும் உேவுகிறது. 

 இந்ே திட்டம் ஆநராக்கியமான உணள  உட்பகாள் து மற்றும் உடற் யிற்சியில் ஈடு டு து, 8 

 ாரங்களுக்குள் அ ர்களுக்கு அதிக எளடளய இழக்க உேவுகிறது. 

 திட்டக் குழுவில் சுகாோர மற்றும் கல்வித் துளறயிலிருந்து ஊட்டச்சத்து நிபுணர்களும் சுகாோர 

கல்வியாளர்களும் உள்ளனர். 

6. 2019 ஆம் ஆண்டின் “உலக ஆசிரியர் “ ரிளச ப ற்ற ர்?  

[A] ஆண்ட்ரியா சபிறநகா  

[B] ைனன் அல் ைரூப்  

[C]  ான்சி அடிப ல் 

[D] பீட்டர் ேப்பிச்சி  

 பகன்யாவின் கிராமப் குதியில் அறிவியல் ஆசிரியராக  ணிப்புகின்ற பீட்டர் ேப்பிச்சி உலக 

ஆசிரியர்  ட்டத்ளே ப ன்றுள்ளார். நமலும் 1மில்லியன்  ரிசுத்போளகளய ப ற்றுள்ளார்  

 பகன்யாவின் பிளவு  ள்ளத்ோக்கிற்கு போளலவில் உள்ள   ானி கிராமத்தின் நகரிநகா 

உயர்நிளல  ள்ளியில் கணிேம், இயற்பியல் ஆசிரியராக  ணிபுரிகின்றார்.  ார்நகய் நிறு னம் 

இ ருக்கு இந்ே  ரிளச  ழங்கியுள்ளது 

 ேனது  ருமானத்தின் 80%ஐ  ஏளழ எளிய மக்களுக்கும், ப ற்நறாரின் ஆேர ற்ற குழந்ளேகளுக்கு 

உேவி அ ர்கள்  ாழ்வில் மாற்றத்ளே ஏற் டுத்திய ர். ேவிர, ந று ட்ட இனக்குழு,& 

மாேங்களுக்குள் ஒற்றுளமளய  ளர்த்துள்ளார்.  
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 உணவு ேட்டுப் ாடு, ந ாளே  ழக்கம், டீன் கர் ம், ேற்பகாளல, குளறந்ே  இளணயேள நசள , 

மாண ர் ஆசிரியர் விகிேம் 58:1, என  ல பிரச்ளனகள் இருந்ேந ாதும் இ ரது மாண ர்கள் 

 ல்ந று நேசிய ந ாட்டிகளில் ப ன்றுள்ளனர், மற்றும் இன்படல் சர் நேச அறிவியல் 

&ப ாறியியல் மா ாடு 2019 இல்  ங்நகற்க ேகுதிப ற்றுள்ளனர்  

7. அப்ஹித்யா என்று சமீ த்தில் பசய்தியில்  ரு து எந்ே துளறளய சார்ந்ேது ?  

[A] பசயற்ளகநகாள் 

[B] சூப் ர் கணினி  

[C] அணு  யிற்சி ளமயம்  

[D] ராணு   யிற்சி 

 புநன அருநக நலானா லாவில் INS சி ாஜி ேளத்தில் இந்திய கடற் ளட அணுசக்தி, உயிரியல் 

மற்றும் ந தியியல்  யிற்சி  சதி (NBCTF), கடற் ளட ேள தி அட்மிரல் சுனில்லன் ாவின் 

ேளலளமயில்  திறக்கப் ட்டுள்ளது.  

 அபிஹித்யா என்று சம்ஸ்கிருேத்தில் ப யரிடப் ட்ட இது, கடற் ளட கப் ல்வீரர்ககளுக்கு  

அணுசக்தி, உயிரியல் மற்றும் ந தியல் ப ாருட்களள கண்டறியவும்,  ாதுகாப்பு அளமப்புகள் 

குறித்தும்  யிற்சியளிக்க உேவும் 

8. சில ந ரங்களில் பசய்தித் ோளில் இருக்கும் துக்மின் துளறமுகம் பின் ரும்  ாடுகளில் எங்கு 

அளமந்துள்ளது? 

[A] ஐக்கிய அரபு எமிநரட்ஸ் 

[B] ஓமன் 

[C] ஈரான் 

[D]  ாக்கிஸ்ோன்  

 அபமரிக்கா சமீ த்தில் ஓமான் உடன் முக்கிய ஒப் ந்ேம் பசய்துள்ளது, அேன் அடிப் ளடயில் 

அபமரிக்க கப் ல்கள், ந ார் விமானங்களள, அரபிக் கடலில் உள்ள ைார்முஸ் ஜலசந்தில் அருகில் 

அளமந்துள்ள டுக்ம் &ஸலாைஹ் துளறமுகத்ளே  யன் டுத்திக்பகாள்ளலாம் என் ோகும்.  

 துக்மின் துளறமுகம் ஓமான்  ாட்டின் பேன்கிழக்கு கடற் ளடக்கு அருநக, அநரபிய கடளலயும் 

இந்திய ப ருங்கடளலயும் கடந்து பசல்கிறது.  

 துக்மின், ஸலாைஹ் துளறமுகம் சர் நேச குறுகிய நீர் ழி  ாளே ஆகும், கடந்ே காலத்தில் 

அபமரிக்கா  ளடகள் ஈரானிய  ளடகளுக்கிளடயில்  ேற்றமான சந்திப்புகளள பகாண்டிருப் து 

குறிப்பிடத்ேக்கோகும்.  
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9. அண்ளமயில் பசய்திகளில் இருக்கும் எமசட் பசயற்ளகக்நகாள் எந்ே  ாட்டிற்கு போடர்புளடயது? 

[A] இந்தியா 

[B] ஜப் ான்  

[C] சீனா  

[D] பேன் பகாரியா 

 ஏப்ரல் 1, 2019 அன்று, இந்திய விண்ப ளி ஆராய்ச்சி நிறு னம் (இஸ்நரா) ஒரு 436 கிநலா 

எளடபகாண்ட எலக்ட்ரானிக் பசயற்ளகநகாள்  எமசட் ஐ உளவுத்துளற  ாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி 

அளமப்புக்காக, 28சர் நேச  ாடிக்ளகயாளர்களுடன் இளணந்து ஸ்ரீைரிநகாட்டா 

விண்ணிலயத்திலிருந்து அனுப்பியுள்ளது.  

 இந்ே ராக்பகட் 'PSLV-C45' ஐ பகாண்டு மூன்று ப வ்ந று சுற்றுப் ாளேயில் புதிய 

போழில்நுட் ாங்களள பகாண்டு பசலுத்ேப் ட்டுள்ளது.  

 எமிசட் பசயற்ளகநகாள் இஸ்நராவின்இந்தியா  மினி பசயற்ளகநகாள் (IMS-2)ள  அடிப் ளடயாக 

பகாண்டு அளமக்கப் ட்டது.  

10. இந்தியா கூளடப் ந்து கூட்ளடளமப்பின் (BFI) புதிய ேளல ராக நேர்ந்பேடுக்கப் ட்ட ர்?  

[A] பசங்களரயா  ாயுடு 

[B] ராலின் டி நசாசா 

[C] ஜக்ராஜ் சிங் 

[D] நக. நகாவிந்ேராஜ் 

 நக. நகாவிந்ேராஜ் மீண்டும் இந்திய கூளடப் ந்து கூட்டளமப்பு (BFI) ேளல ராக 

நேர்ந்பேடுக்கப் ட்டுள்ளார். BFI ோன் இந்தியாவின் கூளடப் ந்ோட்ட அளமப்ள   

கட்டுப் டுத்துகிறது BFI அளனத்து நேசிய மட்ட கூளடப் ந்துகளளயும் நிர் கிக்கிறது இந்தியாவில் 

பசயல் டுகிறது.  

 இது  யிற்சி முகாம்கள் மற்றும் நேசிய ந ாட்டிகள், ஆண், ப ண் பிரிவினளர இந்திய அணிகளுக்கு  

ேயார் டுத்துேல்  ல்ந று   ணிகளில் ஈடு ட்டுள்ளது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. இந்தியா அதன் முதல் எதிர்ப்பு செயற்கைக்கைாள் (Anti-Satellite) (A-SAT) ஏவுைகை திறகை 

செற்றிைரமாை பின்ெரும் எந்த பயைத்தின் (mission) கீழ் கொதித்தறிந்தது? 

[A] Mission Avatar 

[B] Mission Talwar 

[C] Mission Nisar 

[D] Mission Shakti 

 ஒடிொவில் உள்ள டாக்டர் ஏபி கே அப்துல் ைலாம் தீவில் இருந்து மார்ச் 27 ம் கததி பாதுைாப்பு ஆராய்ச்சி 

மற்றும் அபிவிருத்தி அகமப்பு (டி.ஆர்.டி.ஓ) செற்றிைரமாை தைது முதலாெது ஆண்டி கெட்டிகலட் (A-

SAT) ஏவுைகை கொதகை 'மிஷன் ெக்தி' (Mission Shakti) ஒன்கற நடத்தியது. 

 DRDO பாலிஸ்டிக் ஏவுைகை பாதுைாப்பு இகடசெயல் ஏவுைகை ஒன்கற உருொக்கியுள்ளது. இது 

மூன்று நிமிடங்ைளுக்குள் பூமிக்கு 300 கிகலாமீட்டர் சதாகலவில் இருக்கும் ஒரு குகறந்த புவியின் 

சுற்றுப்பாகதயில் (LEO) ஒரு கநரடி செயற்கைக்கைாகள (Live Satelite) செற்றிைரமாை Shut Down 

செய்தது. 

 எைகெ, மிஷைரி ெக்தி இந்தியாவின் பாதுைாப்பு, சபாருளாதார ெளர்ச்சி மற்றும் சதாழில்நுட்ப 

ெளர்ச்சிகயப் பாதுைாப்பதற்ைாை ஒரு முக்கிய படியாகும். 

 இந்த ொதகைகயப் பயன்படுத்தி, அசமரிக்ைா, ரஷ்யா மற்றும் சீைா ஆகிய நாடுைளுடன் கெர்ந்து 

நான்கு குழுமங்ைளில் இந்தியா இகைந்துள்ளது. 

2. AI இன் அடிப்பகடயிலாை கநாய் ைண்டறிதகல எந்த ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்ைள் உருொக்கிைர் ? 

[A] IIT-Hyderabad 

[B] IIT-Kharagpur 

[C] IIT-Delhi 

[D] IIT-Bombay 

 மகலரியா, ைாெகநாய் (TB), குடலிறக்ை ஒட்டுண்ணி மற்றும் ைர்ப்பப்கப, ொய்ப் புற்றுகநாய்ைகள சில 

மில்லிசெைண்டில் எளிதாை ைண்டறியும் ெகையில் செயற்கை நுண்ைறிவு (AI) - குகறந்த ெக்தி 

ொய்ந்த மின்ைணு ென்சபாருள் அகமப்கப ஐஐடி-சடல்லி ஆராய்ச்சியாளர்ைள் 

ெடிெகமத்துள்ளைர். 

 மனித நுட்ப நிபுைர்ைளுக்ைாை ெகரயறுக்ைப்பட்ட அணுைல் மூலம் ெளங்ைள் ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பகுதிைளில் சுைாதார அணுைலுக்குப் பயன்படும் புத்திொலித்தைமாை நரம்பியல் அகமப்பு 

முகறகய ஆய்வு செய்ெதில் இந்த ஆராய்ச்சி ைெைம் செலுத்துகிறது. 
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 ஆய்ொளர்ைளால் நிரூபிக்ைப்பட்ட அணுகுமுகற சிறிய, குகறந்த ெக்தி மற்றும் கநாய்ைகள 

ைண்டறிெதில் அதிை துல்லியத்துடன் ெகைப்படுத்த முடியும். 

3. 2019 உலை திகயட்டர் திைம் (WTD) ெமீபத்தில் எந்த கததியில் ைகடபிடிக்ைப்பட்டது ? 

[A] மார்ச் 27 

[B] மார்ச் 25 

[C] மார்ச் 28 

[D] மார்ச் 24 

 மார்ச் 27 அன்று ஒவ்சொரு ஆண்டும் உலை திகயட்டர் திைம் கமகடயின் ெக்திகய ைெைத்தில் 

சைாண்டு ைகடபிடிக்ைப்படுகிறது. 

 சபாழுதுகபாக்ைவும், ைற்பிப்பதற்கும், நம்கம மாற்றுெதற்கும் சதாடர்ந்து திகயட்டர் ைகலைளின் 

முக்கியத்துெத்கத இது சொல்கிறது. 

 ைகலநிைழ்வுக்ைாை உலைளாவிய அகமப்பாை ெர்ெகதெ திகயட்டர் இன்ஸ்டிடியூட் (ஐ.டி.ஐ) 1961 ஆம் 

ஆண்டில் இந்த நாகள WTD அறிவித்தது. 

4. அண்கமயில் செய்திைளில் செளியாை GRAPES-3 பரிகொதகை இந்தியாவின் பின்ெரும் எந்த 

தளங்ைளில் அகமந்துள்ளது? 

[A] Leh 

[B] Ooty  

[C] Tawang  

[D] Udaipur 

 உலகில் முதன்முகறயாை,December 1, 2014 அன்று ஊட்டி நைரில் GRAPES-3 கமன் சதாகலகநாக்கி 

ெெதி சைாண்டு ஆராய்ச்சியாளர்ைள் மின்ைல் மின் திறன், அளவு மற்றும் உயரத்கத 

அளவிடுகின்றைர். 

 இடி மின்ைல் பற்றிய ஆய்வு ொனூர்திைகள ெழிநடத்தவும், விமாைங்ைளில் short circuits கய 

தடுக்ை உதவுகிறது. 

5. உலகின் மிைப்சபரிய e- ைழிவு (e-waste) மறுசுழற்சி கமயம் எந்த நைரத்தில் திறந்துள்ளைர்? 

[A] Dubai  

[B] Tehran 

[C] Paris 

[D] Istanbul 
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 உலகின் மிைப்சபரிய e- ைழிவு (e-waste) மறுசுழற்சி ெெதி ெமீபத்தில் ஐக்கிய அரபு எமிகரட்ஸ் (UAE) 

துபாய் சதாழில்துகற பூங்ைாவில் 280,000 ெதுர அடி பரப்பளவில் திறந்துள்ளைர். 

 சுவிஸ் அரொங்ை ஏற்றுமதி நிதி முைகமக்கு ஆதரவுடன் "Enviroserve" நிறுெைம் 120 மில்லியன் 

dirhams ல்($ 5 மில்லியன்) இந்த திட்டம் அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. 

6) எந்த இந்திய சதாழில்நுட்ப நிறுெைத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்ைள், செப்ப அகலயின் கபாது நைர்ப்புறம் 

அல்லாத பகுதிைகள விட நைர்ப்புற பகுதிைளில் செப்பம் குகறொை இருக்கும் என்று ைண்டறிந்தைர்? 

[A] ஐஐடி ரூர்க்கி 

[B] ஐஐடி ைராக்பூர்  

[C] ஐஐடி ைாந்திநைர் 

[D] ஐஐடி கைதராபாத் 

 ஐஐடி ைாந்திநைகரச் கெர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்ைள் இந்தியாவின் 89 நைர்ப்புற பகுதிைளில் ஒரு ஆய்வு 

நடத்திைர். அவ்ொய்வில் செப்ப அகலயின் கபாது நைர்ப்புற பகுதிைள் மற்றும் நைர்ப்புறம் அல்லாத 

பகுதிைள் ஆகிய இரண்டு பகுதிைளிலும் செப்பமாைது ைணிெமாை உயர்ந்து இருந்தாலும் நைர்ப்புறம் 

அல்லாத பகுதிைகளாடு ஒப்பிடுகையில் நைர்ப்புற பகுதிைளில் செப்பம் குகறொைகெ இருந்தகதக் 

ைண்டறிந்தைர்.  

 1.94 டிகிரி செல்சியஸில் நைர்ப்புறம் அல்லாத பகுதிைளில் பைற்சபாழுதின் கபாது ஏற்பட்ட செப்ப 

உயர்ொைது நைர்ப்புற பகுதிைகளவிட (0.14 டிகிரி செல்சியஸ்) குறிப்பிடத்தகுந்த ெகையில் 

அதிைமாை இருந்தது . 

 ஆய்வின்படி, செப்ப  அகலைளின் கபாது, நைர்ப்புற பகுதிைள் அதகைச் சுற்றியுள்ள நைர்ப்புறம் 

அல்லாத பகுதிைகள விட செப்பம் குகறந்து ைாைப்பட்டை. 44.5 டிகிரி செல்சியஸில் நைர்ப்புறம் 

அல்லாத பகுதிைள் நைர்ப்புற பகுதிைகள (43.7 டிகிரி செல்சியஸ்) விட செப்பமாை இருந்தை. 

 ஆைால் இரவு கெகளைளில் எல்லா நைர்ப்புற பகுதிைளுகம அதகைச் சுற்றியுள்ள நைர்ப்புறம் 

அல்லாத பகுதிைகளவிட செப்பமாை இருந்தை. கிராமப்புறங்ைளில் .பயிர் அறுெகடக்கு பின் ெரும் 

கைாகட ைாலத்தில் நிலவும் பசுகமக்குகறவு இதற்கு ைாரைமாை இருக்ைலாம் என்று அந்த ஆய்வு 

பரிந்துகரத்தது. இந்த ஆய்ெறிக்கை Environmental research communications என்ற 

பத்திரிகையில் செளியிடப்பட்டது. 

7) ெமீபத்தில் ைாலமாை ஆஷிதா அெர்ைள் எந்த இந்திய சமாழியின் நன்கு அறியப்பட்ட எழுத்தாளர்? 

[A] சதலுங்கு  

[B] மகலயாளம்  
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[C] ஒடிசி  

[D] தமிழ் 

 சிறந்த மகலயாள எழுத்தாளராை அறியப்பட்ட ஆஷிதா அெர்ைள் கைரள மாநிலம் திருச்சூரில் மார்ச் 

27 2009 அன்று ைாலமாைார். 

 ஏப்ரல் ஐந்து 1956இல் திருச்சூரில் உள்ள பகழயனூரில் பிறந்த இெர் தைது தனித்துெமாை 

எழுதுமுகறயிைாலும் ைகதைளுக்கு சதரிவு செய்யும் தகலப்புைளிைாலும் மகலயாள சபண் 

எழுத்தாளர்ைள் இகடகய தைக்ைாை தனி இடத்கத உருொக்கிைார். 

 மகலயாள எழுத்துலைத்தில் தைது சமாழிசபயர்ப்புைளின் மூலம் கைக்கூ ைவிகதைகள 

பிரபலமகடயச் செய்த இந்த எழுத்தாளர் தைது ைகதைளின் மூலம் ொழ்க்கைகய உைர்ச்சிைரமாை 

ெர்ைகை செய்ெதிலும் நன்கு அறியப்பட்டார் 

 மழ கமைங்ைள்,  ஒரு ஸ்திரீயும் பரயாதது, விஷ்மாய சிஹ்ைங்ைள், அபூர்ெ விரமங்ைள் மற்றும் 

ஆஷிதாயுகட ைகதைள் ஆகியகெ இெரது குறிப்பிடத்தகுந்த பகடப்புைள். 

8) செய்திைளில் சில ெமயம் ைாைப்படும் mankading என்ற ொர்த்கத எந்த விகளயாட்டுடன் 

சதாடர்புகடயது? 

[A] கூகடப்பந்து  

[B] மட்கடப்பந்து  

[C] ைால்பந்து  

[D] ைாக்கி 

 ஒரு ரன் அவுட் முகறயாை mankading ல்  பந்துவீெப் படுெதற்கு முன்பு எதிர்முகை ஆட்டக்ைாரர் 

கிரீஸ் கைாட்கட தாண்டி செளிகய சென்று விட்டால் பந்துவீச்ொளர் சபயிலில் பந்கத அடித்து 

அெகர ஆட்டம் இழக்ைச் செய்ொர் 

 விதிமுகறக்கு உட்பட்டு ஆட்டம் இழக்ைச் செய்யும் முகறயாை இது இருந்தாலும் ஆட்டத்தின் 

துடிப்புக்கு எதிராை ஒன்றாை ைருதப்படுகிறது. புைழ்சபற்ற இந்திய பந்துவீச்ொளராை vinoo mankad 

என்பெர் அறிமுைப்படுத்திய இம்முகறக்கு அெரது சபயகர சூட்டப்பட்டது. 

 1947இல் இந்தியாவிற்கும் ஆஸ்திகரலியாவிற்கும் இகடயிலாை ஆட்டத்தில் பிரவுன் என்னும் 

எதிர்முகை ஆட்டக்ைாரர் பந்துவீச்சிற்கு முன் கிரீஸ் கைாட்டிற்கு செளிகய சென்றகபாது இரு 

முகறைள் சபயிலில் பந்கத அடித்து அெகர ஆட்டமிழக்ைச் செய்தார், மான்ைாட். 

 2019 ஐபிஎல் சேய்ப்பூரில் உள்ள ெொய் மான்சிங் கமதாைத்தில் ராேஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு 

எதிராை ஆட்டத்தின் கபாது கிங்ஸ் சலென் பஞ்ொப் அணி தகலெரும் பந்து வீச்ொளருமாை 
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ரவிச்ெந்திரன் அஸ்வின் கோஸ் பட்லர் என்பெகர mankading முகறயில் ரன் அவுட் செய்ததால் 

ெமீபத்தில் இந்த ரன் அவுட்முகற செய்திைளில் செளியாைது குறிப்பிடத்தக்ைது. 

 கிரிக்சைட் விதி 41.16 இன் படி, பந்துவீச்ொளரிடம் இருந்து பந்துவீச்சு எதிர்பார்க்ைப்பட்ட கநரத்திற்கு 

முன்கப எதிர்முகை ஆட்டக்ைாரர் தைது கிரீஸ் கைாட்கட தாண்டி விட்டால், பந்துவீச்ொளர் அெகர ரன் 

அவுட் செய்ெதற்கு அனுமதிக்ைப்படுொர். 

 பந்து வீச்ொளரின் அம்முயற்சி செற்றி சபற்றாலும் இல்லாவிட்டாலும் அந்த பந்து ஓெரில் ைைக்கில் 

எடுத்துக்சைாள்ளப்படாது. எதிர்முகை ஆட்டக்ைாரகர  ஆட்டம் இழக்ைச் செய்யும் முயற்சியில் 

பந்துவீச்ொளர் கதாற்றுவிட்டால் நடுெர் அெகர அகழத்து சடட் பாலுக்ைாை செய்கைகயக் 

ைாட்டலாம் என்றும் அந்த விதி கூறுகிறது. 

9) இந்தியாவின் கதர்தல் அலுெல்ைகள ஊக்குவிக்ை பிரத்திகயைமாை சமன்ைருவிகய எந்த 

சதாழில்நுட்ப சபருநிறுெைம் செளியிட்டுள்ளது? 

[A] ஃகபஸ்புக் 

[B] கமக்கராொப்ட் 

[C] இன்ஃகபாசிஸ் 

[D] ட்விட்டர் 

 2019 நாடாளுமன்ற கதர்தல்ைகள முன்னிட்டு கபஸ்புக் நிறுெைமாைது கதர்தல்ைளில் ெமூை 

பங்ைளிப்கப ஊக்குவிக்கும் ெகையில் candidate connect மற்றும் share you voted ஆகிய இரண்டு 

பிரத்திகயை சமன்ைருவிைகள செளியிட்டுள்ளது. 

 candidate connect என்ற முதல் அம்ெம் கெட்பாளர்ைள் பதிகெற்றம் செய்யும் 20 சநாடி குறும் 

ைாசைாளிைகள மக்ைள் பார்க்கும் ெகையில் செய்தகதாடு, சதரிவு செய்யப்பட்ட ஒகர தகலப்பில் 

ஒவ்சொரு கெட்பாளர்ைளின் கபச்சிகை 12 சமாழிைளில் கைட்ைவும் அெற்கற ஒப்பீடு செய்து 

பார்க்ைவும் ெழிெகை செய்துள்ளது 

 share you voted என்ற அம்ெமாைது ொக்குப்பதிவு தைெல்ைகள மக்ைளுக்கு தருெகதாடு அெர்ைள் 

ொக்கு செலுத்தியகத அறிவிக்ைவும் சைாண்டாடவும் ெழிெகை செய்துள்ளது. மறுப்புக்கு இடம் 

உள்ள பதிவுைகள உடனுக்குடன் ைண்டறியவும் கமற்பார்கெ செய்யவும் 24*7 சபாறுப்புக் குழு 

ஒன்கற கதர்தலுக்ைாை ஃகபஸ்புக் நிறுெைம் நிறுவியுள்ளது. 

 சிங்ைப்பூரில் இருந்து இயங்கும் இந்த கதர்தல் சபாறுப்பு குழுொைது இந்திய கதர்தல் 

ஆகையத்கதாடு கெர்ந்து பணியாற்றும். 
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10) ெமீபத்தில் மகறந்த, நன்கு அறியப்பட்ட நாட்டுப்புற ைகலஞராை விஞ்ொமுரி அைசுயா கதவி எந்த 

மாநிலத்கதச் கெர்ந்தெர்? 

[A] ைர்நாடைா  

[B] ஆந்திர பிரகதஷ்  

[C] கைரளா  

[D] மைாராஷ்டிரா 

 திறம்பட்ட நாட்டுப்புறக் ைகலஞர், ொசைாலி ெர்ைகையாளர், ைார்கமானிய இகெ ைகலஞர், 

இகெ அகமப்பாளர் மற்றும் எழுத்தாளர் என்று பல கைாைங்ைளில் அறியப்பட்ட விஞ்ொமுரி 

அைசுயாகதவி ஐக்கிய அசமரிக்ைாவில் உள்ள ைவுஸ்டன் என்னும் இடத்தில் ைாலமாைார் 

 ெமூைத்தில் சபண்ைள் தங்ைள் வீட்கட விட்டு செளிகய ெருெகத ஒரு தீட்டாை பார்த்த ைாலங்ைளில் 

இெர் இகெகய ைருவியாைக் சைாண்டு ெமூை ெமத்துெ செய்திகயப் பரப்பிைார் 

 1920 ஆம் ஆண்டு ைாக்கிநாடாவில்(ஆ.பி) பிறந்த இெர் இந்திய சுதந்திர கபாராட்டத்தில் ஆர்ெத்கதாடு 

பங்கைற்றகதாடு விடுதகலப் கபாராட்ட வீரர்ைளாை மைாத்மா ைாந்தி , சுபாஷ் ெந்திர கபாஸ், 

ேெைர்லால் கநரு ,ெர்ெபள்ளி ராதாகிருஷ்ைன் கபான்கறார் முன்னிகலயில் தமது 

திறகமகயயும் செளிப்படுத்திக் ைாட்டிைார் 

 இெரது மாமா கதெலபள்ளி கிருஷ்ை ொஸ்திரி அெர்ைள் இயற்றிய பிரபலமாை கதெபக்தி பாடலாை 

“சேய சேய சேய பிரிய பாரதி” என்னும் பாடகல இகெயகமத்துப் பாடியுள்ளார் 

 பாெ கீதலு மற்றும் நாட்டுப்புறப் பாடல்ைளின் சதாகுப்பு ஆகிய இரு நூல்ைகள ெமீபத்தில் இெர் 

செளியிட்டார். 1977 ஆம் ஆண்டு ஆந்திர பல்ைகலக்ைழைம் இெருக்கு சைௌரெ டாக்டர் பட்டம் ெழங்கி 

சிறப்பித்தது. கமலும் “ொழ்நாள் ொதகையாளர்” என்ற விருகத அசமரிக்ைாவிலும் “நாட்டுப்புற 

அரசி” என்ற விருகத பாரிசிலும் சபற்றுள்ளார். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) பி.சி.சி.ஐ.யின் ad-hoc Ethics Officer அதிகாரியாக யார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

[A] Pradeep Kumar 

[B] D K Jain 

[C] K T Joshwa 

[D] Dipak Misra 

 பி.சி.சி.ஐ.யின் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட ஆணைக்குழுவின் தணைவர் ஓய்வு பபட்ரா நீதிபதி டி.கக. 

பெயின், அதன் ad-hoc Ethics அதிகாரி (Officer) ஆவார். 

 வீரர்கள், பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் அதிகாரிக ளுக்கு இணடகய வரும் குழப்பங்கள், கமாதல் 

விஷயங்கணள கண்காணிப்பகத ad-hoc Ethics அதிகாரியின் பனி ஆகும்.   

 நீதிபதி பெயின் ஏற்கனகவ ஹார்டிக் பாண்டியா- KL ராகுல் Chat Show சர்ச்ணசக்கு ஆளாகியுள்ளார், 

இதன் காரைமாக இருவரும் தற்காலிக இணடநீக்கம் பசய்யப்பட்டனர் இணதயும் அவர் பார்க்கிறார். 

2. பின்வருபவர்களுள் 2018 ACM AM டூரிங் விருது(Turing Award) யார் யார் பவன்றது? 

[A] Yann LeCun 

[B] Geoffrey Hinton 

[C] Yoshua Bengio 

[D] All of the above 

 மூன்று ஆய்வாளர்கள் - கயாஷ்வு பபன்கிகயா, பெஃப்ரி ஹின்டன் மற்றும் யான் பைன்ன்(Yoshua 

Bengio, Geoffrey Hinton, and Yann LeCun) ஆகிகயார் பசயற்ணக நுண்ைறிவு (AI) இல் உள்ள 

கருத்தியல் மற்றும் பபாறியியல் முன்கனற்றத்திற்காக 2018 ACM AM டூரிங் விருது பபற்றனர். 

 பபன்கிகயா (Yoshua Bengio) மான்ட்ரியல் பல்கணைக்கழகத்தில் கபராசிரியராகவும், மிைாவில் உள்ள 

கியூபபக்கின் பசயற்ணக நுண்ைறிவு நிறுவனத்தின் அறிவியல் இயக்குனராகவும் இருக்கிறார்; 

ஹின்டன் (Geoffrey Hinton) VP மற்றும் Google இன் பபாறியியல் அங்கத்தவர், தி பவக்டர் 

இன்ஸ்டிடியூட் தணைணம அறிவியல் ஆகைாசகர், மற்றும் படாபராண்கடா பல்கணைக்கழகத்தில் 

பல்கணைக்கழக கபராசிரியர் எமிரிட்ஸ் ஆகா இருக்கிறார்; மற்றும் பைக்யூன் (Yann LeCun) நியூயார்க் 

பல்கணைக்கழகத்தில் கபராசிரியர் மற்றும் கபஸ்புக்கில் VP மற்றும் தணைணம AI விஞ்ஞானி ஆவார். 

 ACM AM டூரிங் விருது பபரும்பாலும் “Nobel Prize of Computing” என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. 

3. பிரபல்ைா ராஜ்குரு, மூத்த பத்திரிணகயாளர் மற்றும் கல்வியாளர் சமீபத்தில் காைமானார். அவர் எந்த 

மாநிைத்ணத கசர்ந்தவர்? 

[A] Assam  
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[B] Odisha 

[C] Jharkhand 

[D] West Bengal 

 பிரபல்ைா ராஜ்குரு (82), மூத்த பத்திரிணகயாளர் மற்றும் கல்வியாளர், மார்ச் 28, 2019 அன்று அஸ்ஸாம் 

கொர்கத்தில் காைமானார். 

 1997 ல் கொராகத்தில் உள்ள DCB பபண்கள் கல்லூரியில் ஆங்கிைம் துணறயின் தணைவராக ராஜ்குரூ 

ஓய்வு பபற்றார். 

 ஓய்வு பபற்ற பிறகு அவர் அஸ்ஸாம் தினசரி 'அமர் அசாம்' பொராட் பதிப்பின் நிர்வாக ஆசிரியராகத் 

இணைந்தார், அங்கு அவர் 2000 வணர பணியாற்றினார். 

 ராஜ்குரு நான்கு புத்தகங்கள் எழுதினார் மற்றும் அசாம் சாஹித்தா சபா கபான்ற பை சமூக 

அணமப்புகளில் உறுப்பினராக இருந்தார். அவர் பொராத் பிரஸ் கிளப்பின் நிறுவனத் தணைவராகவும், 

அவரது மரைத்தின் வணர அதன் ஆகைாசகராகவும் இருந்தார். 

4. உைகின் மிக உயர்ந்த வாக்குப்பதிவு நிணையமான தாஷிகங் பின்வரும் இந்திய மாநிைங்களில் எந்த 

இடத்தில் உள்ளது? 

[A] Jammu & Kashmir 

[B] Arunachal Pradesh 

[C] Himachal Pradesh 

[D] Sikkim 

 இமாச்சைப் பிரகதசத்தின் ஒரு சிறிய கிராமமான தாஷிகங்கா இப்கபாது உைகின் மிக உயர்ந்த 

வாக்குப்பதிவு நிணையமாக உள்ளது. 

 மாநிைத்தில் பபௌத்த ஆதிக்கம் பகாண்ட ைாபஹௌல்-ஸ்பிதி மாவட்டத்தில் 15,256 அடி உயரத்தில் 

வாக்குப்பதிவு நணடபபறும். இது 17 சட்டமன்ற பதாகுதிகளில் ஒன்றாகும், இது மன்டி மக்களணவ 

பதாகுதிக்கு உட்பட்டது, இது நாட்டின் இரண்டாவது மிகப்பபரிய பதாகுதியாகும். 

 இந்தியா-சீனா எல்ணையில் இருந்து 29 கி.மீ. பதாணைவில் உள்ளது, இந்த வாக்குப்பதிவு நிணையம் 

இரண்டு கிராமங்கணள உள்ளடக்கியது - தாஷிகங் மற்றும் கீகட (Gete). 

 திருத்தப்பட்ட வாக்காளர் பட்டியலில், இந்த இரு கிராமங்களிலும் 48 வாக்காளர்கள் உள்ளனர், இதில் 

30 கபர் ஆண்கள் மற்றும் 18 பபண்கள். 78 வயதான ரிக்ஜின் இந்த வாக்குச் சாவடியில் பணழய 

வாக்காளர் ஆவார். 

5. எந்த சர்வகதச அணமப்பு சமீபத்தில் 2018 உைகளாவிய பல்கநாக்கு வறுணம குறியீட்ணட (MPI) 

பவளியிடப்பட்டது? 
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[A] IMF 

[B] WHO 

[C] UNDP 

[D] IEA 

 2018 உைகளாவிய பல்கநாக்கு வறுணம குறியீட்டின் (MPI) படி, 2005-06 மற்றும் 2015-16 க்கு இணடயில் 

இந்தியாவின் வறுணம விகிதம் 10 ஆண்டுகளில் 55% இலிருந்து 28% ஆக குணறந்துள்ளது. 

 இந்த குறிப்பிடத்தக்க முன்கனற்றம் காரைமாக 105 நாடுகணள உள்ளடக்கிய இந்த அறிக்ணக 

இந்தியாவுக்கு ஒரு அத்தியாயத்ணத அர்ப்பணிக்கிறது. 

 இந்தியாவில், இந்த பத்து ஆண்டுகளில் பமாத்தம் 271 மில்லியன் (27.10 ககாடி) மக்கள் வறுணமயில் 

இருந்து பவளிகயறினர். 

 எவ்வாறாயினும், 2015-16 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் இதுவணர 364 மில்லியன் ஏணழதான் 

இருக்கின்றனர் அனால் இது எந்த நாட்டிலும் இல்ைாத அளவிற்கு மிக அதிகம், 2005-06 ஆண்ணட 

ஒப்பிட்டால் இது 635 மில்லியனிலிருந்து குணறந்துள்ளது. 

 ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (UNDP) மற்றும் ஆக்ஸ்கபார்டு வறுணம மற்றும் 

மனித அபிவிருத்தி முன்முயற்சியில் (OPHI) சமீபத்தில் இந்த அறிக்ணக பவளியானது. 

 இந்தியாவில் 640 மாவட்டங்களில், மத்திய பிரகதசத்தில் அலிராஜ்பூர், மாவட்டத்தில் 76.5% மக்கள் 

ஏணழகளாக உள்ளனர். 

 மாநிைங்கள் மத்தியில், அருைாச்சை பிரகதசம், பீகார், சத்தீஸ்கர் மற்றும் நாகாைாந்து ஆகியணவ 

மிகச் சிறப்பாக முன்கனற்றம் கண்டன. இருப்பினும், பீகார் 2015-16 ஆண்டுகளில் கமாசமான 

நிணையில் உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

6. எந்த பன்னாட்டு நிறுவனம் சமீபத்தில் "புவி எரியாற்றல் மற்றும் கரியமிை வாயு இருப்பு நிகழ்நிணை 

அறிக்ணக" ணய பவளியிட்டது? 

[A] WTO 

[B] IEA 

[C] WHO 

[D] WMO 

 "பன்ணம ஆற்றல் முகணம" (IEA)உைகின் எரியாற்றல் சந்ணதகளில் உள்ள எண்பைய், இயற்ணக 

வாயு, நிைக்கரி, காற்று, சூரியாற்றல், அணுசக்தி, மின்சக்தி மற்றும் அவற்றின் எரியாற்றல் 

திறன்கணளப் பற்றிய அண்ணமத் தரவுகணளக் பகாண்ட நிகழ்நிணை அறிக்ணகணயத் 

தயாரித்துள்ளது.  
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 உைகில் எரியாற்றல் பகாள்முதலில்  மிகப்பபரிய மூன்று நாடுகளான அபமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், 

இந்தியா மற்றும் சீனா எரியாற்றல் கதணவணய 70% அளவிற்கு அதிகரித்துள்ளன. 

 வலுவான பபாருளாதாரமும், உைகில் குளிர்விக்கும் / பவப்பமூட்டும் சாதனங்களின் கதணவ 

அதிகரித்ததுகம இந்த எரியாற்றல் கதணவ அதிகரிப்புக்குக் காரைம். இந்தியாவில் மின்சக்தி உற்பத்தி 

பசய்ய நிைக்கரியும், கபாக்குவரத்திற்குத் கதணவயான எண்பைய்யுகம இந்தத் கதணவணய 

அதிகரித்துள்ளன. 

 "பன்ணம ஆற்றல் முகணம"யின்  "புவி எரியாற்றல் மற்றும் கரியமிை வாயு இருப்பு நிகழ்நிணை 

அறிக்ணகப் படி இந்தியாவின் பமாத்த எரியாற்றல் கதணவ 4% அல்ைது 2018 பகாள்முதணை விட 35 

மில்லியன் டன்  அளவிற்கு எண்பைய் கதணவ அதிகரித்துள்ளது. இது உைகளாவிய கதணவயில் 11% 

அதிகரிப்பாகும். ஒப்புகநாக்கும்கபாது உைகளவில் 2018ஐ விட 2.3% அதிகரித்திருக்கிறது. இது 2010 

வருடத்தின் கதணவணய விட இரண்டு மடங்காகும். 

7. எந்த நாட்ணடச் கசர்ந்த விஞ்ஞானிகள் கிழக்கு அண்டார்டிகாவின் "கடாட்டன் பனிப்பாணறயின்" 

அடியில் ஏரிகளின் பதாகுதி இருப்பணதக் கண்டுபிடித்துள்ளது? 

[A] ஆஸ்திகரலியா 

[B] இந்தியா 

[C] ெப்பான் 

[D] சீனா 

 ஆஸ்திகரலியா அண்டார்டிகா திட்டத்தின் ஆய்வாளர்கள் கிழக்கு அண்டார்டிகாவின் "கடாட்டன் 

பனிப்பாணறயில்" 160 நாட்கள் நடத்திய ஆய்வின் அடிப்பணடயில், பனிப்பாணறயின் அடியில் பபரிய 

ஏரிகளின் பதாகுதிபயான்று இருப்பணதக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

 கடாட்டன் பனிப்பாணறயில் 2 மீட்டர் அடியில், சிறிய பவடிகணளக் பகாண்டு பவடிப்பு நிகழ்த்தி, அதன் 

எதிபராலிகணள ஆராய்ந்து இந்த ஏரிகணளக் கண்டுபிடித்தனர். நிை அதிர்வியல் ஆய்வுகளின்படி, 

பனிப்பாணறகளின் அடியில் இருப்பது தண்ணீரா அல்ைது பாணறகளா என்று ஆய்ந்து அணவ 

பனிப்பாணறகளுக்கடியில் இருக்கக்கூடிய ஏரிகள் என்பணத கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

 ஆய்வுகளின்படி அந்த ஏரிகளில் உள்ள நீர் உைக கடல்நீர்மட்டத்ணத கணிசமான அளவிற்கு உயர்த்தும் 

அளவிற்கு நீணரக் பகாண்டுள்ளன. ஆக எதிர்காைத்தில் அண்டார்டிகாவின் பனிப்பாணறகள் எந்த 

அளவிற்கு கடல்நீர் மட்டத்ணத உயர்த்தும் என்று கணிக்க உதவும். 

 "கடாட்டன் பனிப்பாளம்" 30 கிமி அகைமும் 2கிமி ஆழமும் பகாண்டணவ. கடல்நீர் மட்டத்ணத ஏழு மீட்டர் 

உயர்த்தவல்ைணவ. நிை அதிர்வியல் ஆய்வுகள் கடாட்டன் பனிப்பாணறயில் 2 மீட்டர் அடியில், சிறிய 
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பவடிகணளக் பகாண்டு பவடிப்பு நிகழ்த்தி, அதன் எதிபராலிகணள ஆராய்ந்து இந்த ஏரிகணளக் 

கண்டுபிடித்தனர். 

8. 2019ஆம் ஆண்டிற்கான "அடிணமமுணறயால் பாதிக்கப்பட்கடார்  மற்றும் அட்ைாண்டிக் கடல்சார்ந்த 

அடிணம வாணிபத்திற்கான அகிை உைக நிணனவு தினத்தின்" கருப்பபாருள் என்ன? 

[A] அடிணமமுணறணய நிணனவுகூர்கவாம்: சுதந்திரம் மற்றும் சமத்துவத்தின் பவற்றிகளும் 

கதால்விகளும். 

[B] பபண்களும் அடிணமமுணறயும் 

[C] அடிணமமுணறணய நிணனவுகூர்கவாம்: கணை மற்றும் நீதியின் சக்தி 

[D] நாம் மறந்த அணமதிணய உணடப்கபாம் 

 "அடிணமமுணறயால் பாதிக்கப்பட்கடார்  மற்றும் அட்ைாண்டிக் கடல்சார்ந்த அடிணமவாணிபத்திற்கான 

அகிை உைக நிணனவு தினம் உைபகங்கும் மார்ச் 25 ஆம் கததி அட்ைாண்டிக்கடல் அடிணமமுணறயால் 

பகால்ைப்பட்கடாணர நிணனவுகூரும் விதமாகவும் அவர்கணள கவுரவப்படுத்தும் விதமாகவும் 

நடத்தப்பட்டுவருகிறது. இது உைகளவில் இனபவறி மற்றும் பாரபட்ச நீதிக்பகதிராக விழிப்புைர்ணவ 

ஏற்படுத்தவும் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. 

 2019ஆம் ஆண்டின் கருப்பபாருளான " அடிணமமுணறணய நிணனவுகூர்கவாம்: கணை மற்றும் நீதியின் 

சக்தி" அடிணம முணறணய எதிர்பகாள்ளும் கணைகளின் முக்கியத்துவத்ணதக் கண்டறிந்து 

ஆதரிப்பணதயும்,அடிணமமுணறக்பகதிரான கபாராட்டங்கணள வலுப்படுத்தவணதயும், 

அடிணமமுணறயால் பாதிக்கப்பட்கடாணர ஆதரிப்பணதயும் இைக்காக பகாண்டு பசயல்படுகிறது. 

9. சமீபத்திய பசய்திகளில் அறியப்பட்ட "சாரதா மணைப்பாணத திட்டம்" எந்த நாட்டுடன் பதாடர்புணடயது? 

[A] கநபால் 

[B] பாகிஸ்தான் 

[C] ஸ்ரீைங்கா 

[D] மியான்மர் 

 பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மிரில் இருக்கும் பதான்ணமயான இந்து ஆையுமும், கைாச்சார 

ணமயமுமான "ஷாரதா பீடத்திற்கு" வரும் புனித யாத்திணரப் பயணிகளுக்கு வசதியாக "ஷாரதா 

மணைப்பாணதத் திட்டம்" அணமக்க பாகிஸ்தான் அரசு முன்வந்தது. 

 இருப்பினும் கடந்த மார்ச் 29ஆம் கததி பாகிஸ்தான் அரசு முன்வந்து மணைப்பாணதணயத் திறப்பணதப் 

பற்றி எந்த முடிணவயும் எடுக்கவில்ணைபயன்று பதரிவித்துள்ளது.கமலும் இருநாடுகளுக்கிணடயில் 

சாதகமாக சூழல் தற்கபாது நிைவவில்ணைபயன்றும் பதரிவித்துள்ளது. 
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10. பின்வரும் விணளயாட்டுப் கபாட்டிகளில் எதணன/எவற்ணற உைக ஒலிம்பிக் கமிட்டி 2024ஆம் ஆண்டு 

பாரிஸ் ஒலிம்பிக்ஸில் கசர்க்கப் பரிந்துணரத்துள்ளது? 

[A] ஸ்கபார்ட்ஸ் கிணளம்பிங் 

[B] பிகரக் டான்சிங் 

[C] சறுக்குதல் 

[D] கமற்கூறிய யாவும் 

 உைக ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் நிர்வாகக்குழு,  பிகரக் டான்சிங், சறுக்குதல்(skate boarding) , ஸ்கபார்ட் 

கிணளம்பிங், நீர்ச்சறுக்குதல்(surfing) கபாட்டிகளுக்கு வரும் ஜூன் மாதத்திற்குள் கபாதுமான 

உறுப்பினர் கசர்க்ணக முடிவணதப் பபாறுத்து பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் கசர்த்துக் பகாள்ளைாம் என்று 

பரிந்துணரத்திருக்கிறது. 

 இந்தப் கபாட்டிகணள கமலும் ஆராய்ந்து, இறுதி முடிவுகள் நிர்வாகக் குழுவால் டிசம்பர் 2020ஆம் 

ஆண்டு எடுக்கப்படும். இந்த நான்கு விணளயாட்டுகணள பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் கசர்ப்பதன் மூைம் 

இணளயதணைமுணறகயாடு இருக்கும் பிணைப்பு வலுப்படுத்தப்படும். 

 இந்த விணளயாட்டுகணள நிர்வகிக்கும் முணற, கபாட்டிகணள ஒருங்கிணைக்கும் முணற, 

தீர்ப்பளிக்கும் முணற கபான்றவற்ணற ஆராய்ந்து மதிப்பீடு பசய்து பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் 

கசர்க்கப்படும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்த மாநிலத்தின் தலலலம ததர்தல் அதிகாரி “Enajori initiative”-ஐ உடல் 

ஊனமுற்றவர்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தினார்? 

A] தகரளா 

B] அஸ்ஸாம் 

C] பீகார் 

D] தமற்கு வங்காளம் 

 அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் தலலலம ததர்தல் அதிகாரி திரு. முதகஷ் சாஹூ முதன் முதலாக “Enajori 

Initiative” – லை ககளஹாத்தியில் அறிமுகப்படுத்தினார். இது உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்காக 

தனித்துவமாக உருவாக்கப்பட்டது. இதன் குறிக்தகாள் “ஒரு வாக்காளர் கூட விடுபடக்கூடாது” 

என்பதாகும். 

 இந்த முன்முைற்சிைானது, தலலலம ததர்தல் அதிகாரி மற்றும் சமூக தசலவ அலமப்பும் தசர்ந்து 2019 

ஆண்டு தலாக் சபா ததர்தலில் குறிப்பாக உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்காக அமலாக்கப்பட்டது. 

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள், “Divyang Sarothis“ மற்றும் சந்திரபிரபா என்ற கபண்கள் அலமப்பும் 

இலைந்து Enajori  முன்முைற்சியிலன நலடமுலறப்படுத்தினர். 

 “Enajori” – இன் கீழ் உைர்திறன் நிகழ்ச்சி நிரல் (Sensitization Programmes) SWD [Social Welfare 

Department] மூலம் நடத்தப்பட்டு Braille system பற்றி மூலம் உடல் ஊனமுற்றவர்கள் அறிந்து 

ககாள்ள முடியும். ஒரு பிரத்திதைக முைற்சியினால் Braille வாக்காளர் சீட்டுகள் மற்றும் Braille 

வாக்குச்சீட்டுகள் மூலம் பார்லவ குலறபாடு உலடைவர்கள் சுலபமாக வாக்களிக்க உதவுகிறது. 

2)   கீழ்க்கண்டவற்றில் இந்திைாவின் எந்த விலளைாட்டு கழகம் ASSOCHAM -ஆல் வழங்கப்பட்ட சிறந்த 

விலளைாட்டு ஒருங்கிலைப்பாளருக்கான விருலத கபற்றது? 

A] அலனத்து இந்திை கடன்னிஸ் கழகம் - All India Tennis Association 

B] அலனத்து இந்திை கால்பந்து கழகம் - All India Football Federation 

C] இந்திை ததசிை துப்பாக்கி சங்கம் - National Rifle Association of India 
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D] இந்திை ததசிை பூப்பந்து சங்கம் - Badminton Association of India 

 இந்திை ததசிை துப்பாக்கி சங்கம் (NRAI) சிறந்த விலளைாட்டு ஒருங்கிலைப்பாளருக்கான விருலத 

கபற்றது. இது இக்கழகத்துக்கு இன்னுகமாரு மணிமகுடமாகும்.  

 இந்திை ததசிை துப்பாக்கி சங்கம் (NRAI) ஆனது சர்வததச துப்பாக்கி சுடுதல் சங்கம் (ISSF), ஆசிை 

துப்பாக்கி சுடுதல் சங்கம் (ASC), காமன்கவல்த் துப்பாக்கி சுடுதல் சங்கம் (CSF), கதற்கு ஆசிைா 

துப்பாக்கி சுடுதல் சங்கம் மற்றும் இந்திை ஒலிம்பிக் சங்கம் (IOA) ஆகிைவற்றுடன் இலைக்கப்பட்டது. 

இவ்வலமப்பானது 1951 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டு இந்திைாவில் துப்பாக்கி சுடும் விலளைாட்லட 

பிரபலமாக்கிைது. 

3)   “இந்திை நிதி கூட்டலமப்பு” என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரிைர் ைார்? [Author of Indian Fiscal Federalism] 

A] உர்ஜித் பதடல் 

B] ராஜீவ் கமஹரிஷி 

C] Y.V. கரட்டி 

D] நிரிதபன்ந்ரா மிஸ்ரா 

 “இந்திை நிதி கூட்டலமப்பு” என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரிைர் இந்திை ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் 

Dr.Y.V.கரட்டி மற்றும் இலை ஆசிரிைர் Dr.G.R.கரட்டி ஆவார். 

 நிதி ஆலைைத்தின் [ Finanace commision] பரிந்துலரகளுக்கு கவளிதை, மத்திை மற்றும் 

மாநிலங்களில் இருந்து அலனத்து பரிமாற்றங்களுக்கும் நிதி ஆதைாக் முக்கிை லமய்ைமாக இருக்க 

தவண்டும் ஆசிரிைர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

4] கீழ்கண்டவர்களுள் எந்த இந்திை ஆசிரிைர் "மிகவும் நம்பிக்லகக்குரிை தனிநபர்"  என்ற விருலத 

மார்த்தா பார்கரல் விருது விழாவில் 2019 ஆம் ஆண்டு கபற்றார்? ['Most Promising Individual' Award] 

A] D.P.சட்தடாபத்ைாைா 

B] ஆனந்த் குமார் 

C] மனு குலாடி 

D] ராம் புனிைனி 
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 கடல்லி அரசு பள்ளியில் பணிைாற்றி வரும் மனு குலாடி 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான மார்த்தா பார்கரல் 

விருது விழாவில் "மிகவும் நம்பிக்லகக்குரிை தனிநபர்" என்ற விருது கபற்றுள்ளார். இவ்விருது 

இவருக்கு கடல்லி பள்ளிகளில் ஆண்கள் மற்றும் கபண்களுக்கு “பாலின சமத்துவத்லத” 

கற்பித்தற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 மார்த்தா பார்கரல் விருதானது சிறந்த சமூக தசலவைாளர், கபண்கள் உரிலம, பாலின சமத்துவம் 

மற்றும் முதிதைார் கல்வி ஆகிைவற்றிக்காக தபாராடி இந்திைா மற்றும் சர்வததச அளவில் 

மதிக்கப்பட்ட Dr. மார்த்தா பார்கரலின் நிலனவாக வழங்கப்படுகிறது. 

 இவ்விருதானது இரண்டு வலகைான பிரிவில் வழங்கப்படுகிறது – "மிகவும் நம்பிக்லகக்குரிை 

தனிநபர்" மற்றும் “பாலின சமத்துவத்திற்கான சிறந்த அலமப்பு” – பாலின சமத்துவம் கதாடர்பான 

சிக்கல்களுக்கு உலழக்கும் தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

 பாலின சமத்துவம் பிரிவில், 2019 விருது, கிராமப்புற கபண்களின் கூட்டுப்பணிைாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

ஒரு கபண் தலலலமயிலான அலமப்பான மஹிலா ஜான் ஆதிக்கார் சமிதிக்கு (MJAS) 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிறுவனமானது கபண்களுக்கு எதிரான வன்முலறலை எதிர்ப்பதற்காக 

2000 ல் ஒரு பதிவு கசய்ைப்பட்ட நிறுவனமாக மாற்றப்பட்டது. 

5)   கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்த இரயில் நிலலைம் தங்க மதிப்பீட்லட இந்திை பசுலம கட்டிடம் கவுன்சிலிடம் 

(IGBC) இருந்து கபற்றது? [Gold Rating by the Indian Green Building Council (IGBC)] 

A] கஜய்ப்பூர்  

B] தில்லி  

C] குவாலிைர்  

D] விஜைவாடா 

 பசுலம நடவடிக்லககளுக்காக இந்திை பசுலம கட்டிடம் கவுன்சில் (IGBC) விஜைவாடா ரயில்தவ 

நிலலைம் தங்கம் மதிப்பீட்லட கபற்றுள்ளது.  இதற்கு இந்நிலலைமானது 100% எல்.ஈ.டி லலட்டிங், 

ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பிட்ட காற்றாடிகள், பம்புகள் மற்றும் தமாட்டார்கள் மற்றும் சூரிை நீர் சூடாக்க 

அலமப்புகள் ஆகிைவற்றால் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது நாட்டில் பரபரப்பான இரயில் சந்திப்புகளில் ஒன்றாகும். இந்திை இரயில்தவயின் சுற்றுச்சூழல் 

இைக்குநரகத்தின் உதவியுடன் ஐ.ஜி.சி.சி (Green Railway Stations Rating System) (GRSRS) என்று 
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அலழக்கப்படும் அலமப்புடன் அதிகமான சுற்றுச்சூழல் நட்பு வழிகலள பின்பற்றுவதற்கு ரயில்தவ 

நிலலைங்கள் ஊக்குவிக்கப்படும். கரயில்தவ துலறயின் இந்த நடவடிக்லககளினால் 

சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதகமான விலளவுகலள குலறப்பதும், பைணிகளுக்கு பைைத்தின் 

அனுபவத்லத தமம்படுத்துவதும் இதன் தநாக்கமாகும். 

 மதிப்பீடு முலறைானது நீர் பாதுகாப்பு, ததசிை கழிவு, எரிகபாருள் திறன், புலதகபாருள் 

எரிகபாருலளப் பைன்படுத்துதல், சுகாதாரம் மற்றும் மூல கபாருட்களின் பைன்பாடு ஆகிைவற்றின் 

மீதான குலறவான சார்பு மற்றும் மக்களின் நலன்கலளப் தபான்ற ததசிை முன்னுரிலமகள் பற்றி 

மதிப்பிடுவதற்கு உதவுகிறது. 

6) கீழ்கண்டவர்களுள் எந்த இந்திைர் ஆக்ஸ்தபார்டு பல்கலலக்கழகத்தின் தபாட்தல பதக்கத்திலன 2019 

ஆம் ஆண்டு கவன்றார்? [Oxford University's Bodley Medal 2019] 

A] அமர்த்திைா கசன் 

B] ரகுராம் ராஜன் 

C] மன்தமாகன் சிங் 

D] அர்விந்த் சுப்ரமணிைன் 

 தநாபல் பரிசு கபற்ற கபாருளாதார நிபுைர் அமர்த்திைா கசன்னுக்கு, ஆக்ஸ்தபார்ட் 

பல்கலலக்கழகத்தின் உலக புகழ் கபற்ற பாடிலிைன் நூலகங்கள் வழங்கிை தபாட்தல பதக்கம், மிக 

உைர்ந்த ககௌரவத்துடன் வழங்கப்பட்டது. கசன் ஆக்ஸ்தபார்டில் நலடகபற்ற  “Founder’s Lunch” 

என்ற நிகழ்வில் இந்த பதக்கத்திலன பல்கலலக்கழக துலைதவந்தர் கிரிஸ் தபட்டன் மற்றும் 

ரிச்சர்ட் ஓகவன்கடன் தபாட்தலவின் நூலகர் ஆகிதைாரிடம் இருந்து கபற்றார். 

 தமலும் 2019 ஆம் ஆண்டு தபாட்தல பதக்கம் கபற்ற மற்கறாருவர் தநாபல் பரிசு கபற்ற நாவலாசிரிைர் 

கதஸா இஷிகுதரா. இவர் இப்பதக்கத்திலன ஏப்ரல் 3 ஆம் தததி ஆக்ஸ்தபார்டில் நலடகபற்ற 

இலக்கிை விழாவில் கபற்றார். 

 இப்பதக்கமானது இலக்கிைம், கலாச்சாரம், விஞ்ஞானம் மற்றும் தகவல் கதாடர்பு ஆகிை துலறகளில் 

உலக அளவில் மிகப்கபரிை பங்களிப்பாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

 1646 ஆம் ஆண்டில் நூலகங்கலள நிறுவிை தாமஸ் தபாட்தல அவர்களால் பதக்கம் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  தபாட்தலைன் நூலகம் தபாட்தலைன் நூலக குழுமங்களிதலதை மிக 
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முக்கிைமான நூலகமாகும் மற்றும் இது அளவில் பிரிட்டிஷ் நூலகங்களிதலதை இரண்டாவது 

இடத்தில் உள்ளது.  முதலாவதாக 1602 இல் திறக்கப்பட்ட குழுவில் 13 மில்லிைன் அச்சிடப்பட்ட 

புத்தகங்கள் இருந்தன. 

7) கீழ்க்கண்ட நாடுகளில் எங்கு உலகின் நீண்ட உப்பு குலக சமீபத்தில் கண்டறிைப்பட்டது? [The world’s 

longest salt cave] 

A] இஸ்தரல் 

B] ஈரான் 

C] ஆஸ்திதரலிைா 

D] பிதரசில் 

 இஸ்தரலிை ஆராய்ச்சிைாளர்கள் மால்ஹம் என்ற உலகின் மிக நீண்ட உப்பு குலகயிலன 

கண்டுபிடித்துள்ளனர். இது 10 கி.மீ. வலர இஸ்தரலின் மிகப்கபரிை மலலைான தசததாம் மலல 

வழிைாக நீண்டுள்ளது. 

 இந்த குலக Dead Sea - ன் கதற்கு முலனயிலிருந்து கடந்து கசல்லும் பாலதகளின் பிலைைாகும். 

இது  பாலலவன பகுதிக்கு அருகாலமயில் உள்ளது. லபபிள் படி, தலாத்துவின் மலனவி உப்பு 

தூைாக மாறியுள்ளார் என்று நம்பப்படுகிறது. தமலும் மாலஹம் குலகைானது இதற்கும் முன் 

கண்டுப்பிடிக்கப்பட்ட ஈரான் குலகலை விட கபரிைது. 

 ஈரானின் குகெம் தீவில் சுமார் 6 கி.மீ (நான்கு லமல்) நீண்ட மூன்று நூதனங்கள் உலடை உப்பு குலக 

2006 ஆம் ஆண்டில் ஈரான் ஆராய்ச்சிைாளர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 தசததாம் மலல என்று இதற்கு கபைர் வர காரைம், மரபணு புத்தகத்தின் படி தலாத்துவின் மலனவி 

தசததாலம திரும்பி பார்த்ததன் விலளவாக உப்பு தூைாக மாறினாள். 

8) பின்வரும் எந்த இடத்தில் முப்பிரிவு தசலவகளின் இரண்டாவது கபரிை கூட்டு தளவாடம் கசைல்பட்டு 

வருகிறது? [The 2nd Joint Logistics Node (JLN) of tri-services] 

A] கசன்லன 

B] ககால்கத்தா 

C] ககாச்சி 
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D] மும்லப 

 மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மும்லபயில் உள்ள கடற்பலடத் தளத்தில் முப்பிரிவு தசலவகளின் 

இரண்டாவது கபரிை கூட்டு தளவாடம் கசைல்பட்டு வருகிறது. 2018 ஆம் ஆண்டில் அந்தமான் மற்றும் 

நிக்தகாபார் தீவுகளில் மூன்று தசலவகளின் முதல் கூட்டு தளவாடம் (JLN) அலமக்கப்பட்டது. 

 இந்த லமைங்களில் கடற்பலட, விமானப்பலட மற்றும் இராணுவம் தபான்ற துலறகளுக்கான 

அடிப்பலட ஆயுதங்கள், உைவு, துப்பாக்கி தபான்றலவ எடுத்துச்கசல்ல பைன்படுத்தப்படுகிறது. 

இந்த நடவடிக்லக, வளங்கலளப் பைன்படுத்துவலத தமம்படுத்துவததாடு, மனிதவள தமம்பாடு 

மற்றும் நகல்கலள அகற்றவும் கசய்கிறது. 

 இந்திை பாதுகாப்பு பலடகள், தங்கள் எதிரிகளுக்கு எதிராக, குறிப்பாக பாகிஸ்தானிலிருந்து கடல் 

வழிலைப் பைன்படுத்துபவர்களுக்கு எதிராக கசைல்பட உதவுகிறது. 

 கூட்டு தளவாடம் (JLN) மூன்று கூறுகலள உள்ளடக்கிைது - கூட்டு தளவாட கட்டலள மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு லமைம் (JLC & CC), இது முழுலமைான கட்டுப்பாட்டு அலமப்பாகும். Tri-services 

Detachment at Material Organisation (TRIDAMO), இது இராணுவப் பலடகளின் தளவாட 

ததலவகலள பூர்த்தி கசய்ைவும் மற்றும் தமம்பட்ட தபாக்குவரத்து கசய்ைவும் பைன்படுகிறது. 

9] எந்த சர்வதசத அலமப்பு, தீவிரவாத நிதிகலள எதிர்த்துப் தபாராடுவதற்கு தீர்மானத்லத 

நிலறதவற்றியுள்ளது? 

A] உலக வங்கி 

B] ADB 

C] UNSC 

D] AIIB 

 ஐக்கிை நாடுகள் பாதுகாப்பு கவுன்சில் (UNSC) முதல் முலறைாக உறுப்பினர்கலள தீவிரவாத 

நிதியிற்கு எதிரான சட்டங்கலள நிலறதவற்ற உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இச்சட்டமானது நாட்டின் 

எல்லா மாநிலங்களிலும் பைங்கரவாத குழுக்களுக்கதளா அல்லது தனிப்பட்ட குற்றவாளிகதளா நிதி 

அல்லது நிதி ஆதாரங்கலள தசகரிப்பதற்காக முற்படாமல் இருக்க அதன் உள்நாட்டு மற்றும் 

ஒழுங்குமுலற சட்டங்கலள முலறப்படுத்தி கடுலமைான கிரிமினல் குற்றங்களாக 

உறுதிப்படுத்துமாறு அலனத்து மாநிலங்கலளயும் தகாருகிறது. 
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 தமலும் இது உறுப்பினர்கலள நிதி நுண்ைறிவு பிரிவுகலள உருவாக்க தவண்டும் என்று 

வலியுறுத்தியுள்ளது. இத்தீர்மானத்லத நிலறதவற்றத் தவறும் நாடுகள் ஐ.நா.வின் கபாருளாதாரத் 

தலடகலள எதிர்ககாள்ளும் என எச்சரிக்கப்படுகிறது. ஐ.நா.வின்  பைங்கரவாத எதிர்ப்பு தலலவரான 

விளாடிமிர் தவாதரான்தகாவ், இந்த தீர்மானம் "சிக்கலான தநரத்தில்" நிலறதவற்றும் பட்சத்தில் 

அதற்குள்ளாகதவ தீவிரவாதிகள் சட்டவிதராத மற்றும் சட்ட தடங்கலள பைன்படுத்தி பைத்லத 

லகப்பற்றி விடுவர் என்று கூறியுள்ளார். 

10) கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்த இந்திை நிறுவனம் நிதியிைல் கதாழில்நுட்பத்துக்காக  (FINTECH 

STARTUPS) ஒழுங்குமுலற SANDBOX  அலமக்க முடிகவடுத்துள்ளது? 

A] RBI (ரிசர்வ் தபங்க் ஆப் இந்திைா) 

B] SEBI (இந்திை பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தலன வாரிைம்) 

C] Ministry of Finance (நிதி அலமச்சகம்) 

D] IRDA (இந்திைக் காப்பீடு ஒழுங்காற்று மற்றும் வளர்ச்சி முகலம) 

 நிதியிைல் கதாழில் நுட்பத்தில் புதுலமகலள ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக, ரிசர்வ் தபங்க் ஆப் இந்திைா 

ஒழுங்குமுலற sandbox - ஐ பின்கடக் கதாடக்கங்களுக்கு [Fintech Startups] அலமக்க முடிவு 

கசய்துள்ளது. மத்திை வங்கி இதற்கான வலரமுலறகலள இரண்டு மாதங்களில் கவளியிட உள்ளது. 

இந்த லமைம் நிறுவனங்கள் குலறந்த விலலயில் புதுலமைான தைாரிப்புகலள உருவாக்க 

உதவுகிறது. 

 நிறுவனங்கள் தங்கள் தைாரிப்புகலள தநரடி மற்றும் மலறமுகமாக பரிதசாதித்து தீர்வுகலள 

கவளியிட சாண்ட்பாக்ஸ் உதவுகிறது. தமலும் இது நிறுவனங்கள் குலறந்த விலலயில், குலறந்த 

கால அளவில் தங்கள்  தைாரிப்புகலள அறிமுகப்படுத்த உதவுகிறது.  

 இந்த நிறுவனங்கள் எந்தகவாரு கபரிை மற்றும் மிகுந்த கசலவில்லாமல் தங்களின் உற்பத்தி 

தரத்லத தசாதித்து பார்க்க வழிவகுக்கிறது.  ஒழுங்குமுலற சாண்ட்பாக்ஸ் இந்த நிறுவனங்கலள ஒரு 

குறிப்பிட்ட வலரமுலறக்குள் தநரடி தசாதலனகலள தமற்பார்லவயின் கீழ் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

சூழலில் கசய்ை அனுமதிக்கிறது. 

 இந்நிறுவனங்கள் பைம் மற்றும் நிதி தசலவகள் வழங்க கதாழில்நுட்பத்லத பைன்படுத்தி, peer-to-

peer கடன் மற்றும் crowd funding தபான்றவற்லற அலனவருக்கும் வழங்க வழி கசய்கிறது. 
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