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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

App ]அறிமுகப்படுத்திய கைொழில்நுட்ப நிறுவனம் எது?  

[A] Google 
[B] Microsoft 
[C] Facebook 
[D] Infosys 
 கைக் கெயண்ட் கூகிள் சமீபத்தில் 'லபொலலொ' என்ற புதிய பயன்பொட்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது 

ஆரம்ப பள்ளியில் குழந்தைகளுக்கு  ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தை படிக்க கற்றுக்ககொடுக்கிறது. 

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

speech கைக்னொலஜி.  

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

கதைகதள சத்ைமொக வொசிப்பதை ஊக்குவிக்கிறது, மற்றும் குழந்தை ஒரு வொர்த்தைதய உச்சரிக்க 

முடியொவிட்ைொல் உைவுகிறது.  

 வொசிப்பு முடிந்ைதும் வொசகதர பொரொட்டுகிறது.  

2. சத்தீஸ்கர் மொநிலத்தில் நக்சல்-பொதிக்கப்பட்ை பகுதிகளில் பழங்குடியினருக்கு எதிரொன வழக்குகதள 

ஆய்வு கசய்யும் குழுவின் ைதலவர் யொர்? 

[A] Vishweshwar Bhat 
[B] Kapil Mishra 
[C] A K Patnaik 
[D] Bijal Vachharajani 
 சத்தீஸ்கர் மொநிலத்தில் உள்ள கொங்கிரஸ் அரசு சமீபத்தில் ஓய்வுகபற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகதள 

இைதுசொரி தீவிரவொைத்தில் ஈடுபடுத்ைப்பட்ைைொக குற்றம்சொட்ைப்பட்ை பழங்குடியினருக்கு எதிரொன 

வழக்குகதள பரிசீலதன கசய்யும்படி நியமித்ைது. 

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

பொதிக்கப்பட்ை மொவட்ைங்களில் லவதல கசய்யும் சமூக உரிதம ஆர்வலர்கதள குறிதவத்து குற்றம் 

சொட்ைப்படுகிறது. 

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

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

கசய்துள்ளது? 

[A] Rajasthan 
[B] Madhya Pradesh 
[C] Jharkhand 
[D] BiharIn  
 மத்தியப்பிரலைசம், பண்தைய பழங்குடி கமொழி லகொண்டி, 

 இது பழங்குடி மொவட்ைங்களில் கைந்ை கொலத்தில் ஒரு விஷயம் ஆக இருந்து கொப்பொற்றப்பட்டு 

கற்றுக்ககொடுக்கப்படுகிறது . 

 அந்ை கமொழிதய லபசும் மக்களின் எண்ணிக்தக நொளுக்கு நொள் குதறந்துககொண்லை இருப்பைொல், 

மொநிலத்தின் பழங்குடி ஆதிக்கம் நிதறந்ை மொவட்ைங்களின் முைன்தம கல்வி பொைத்திட்ைத்தில் 

லகொண்டிதய லசர்க்க முடிவு கசய்ைொர் முைல் அதமச்சர் கமல்நொத். 

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

[A] New Delhi 
[B] Pune 
[C] Chennai 
[D] Dehradun 
 பயிற்சி முகொம்களில் உள்கட்ைதமப்பு வசதிகதள சிறந்ை முதறயில் பயன்படுத்துவைன் லபரில் 

இந்திய அரச நிறுவனமொன கொர்ப்பலரட் விவகொரங்களுைனொன ஒரு நல்ல புரிந்துணர்வுக்கொன லைசிய 

தமயம் சமீபத்தில் ஒரு புரிந்துணர்வு உைன்படிக்தகயில் தககயழுத்திட்ைது. 

 DARPG (நிர்வொக சீர்திருத்ை திதணக்களம் மற்றும் கபொது குதறகதளத் துதறயின்) ைதலதமயின் 

கீழ் NCGG இந்திய அரசொல் நிறுவப்பட்ைது. 

 லைசிய மற்றும் சர்வலைச அளவிலொன கபொது ககொள்தக மற்றும் ஆளுதம ஆகியவற்றின் மீது 

ஆற்றல்மிக்க கட்டிைத்தை லமம்படுத்துவைன் மூலம், நல்ல நிர்வொகத்தை லமம்படுத்துவைற்கும், 

ஆளுதம கைொைர்பொன பிரச்சிதனகள் குறித்ை ஆய்வுகள் கசய்வைற்கும் இது லநொக்கமொக உள்ளது. 

 அைன் ைதலதமயகம் புது கைல்லியில் உள்ளது. ஒரு சமுைொயமொக பதிவுகசய்யப்பட்ை IICA, 

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

பரொமரித்ைல் மற்றும் நைத்துைல் ஆகியவற்றின் முக்கிய லநொக்கமொக ககொண்டுள்ளது. 

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

நதைகபற உள்ளது? 
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[A] Iran 
[B] Israel 
[C] UAE 
[D] Oman 
 ஓமன் நகரில் ெபல் அல் அக்ைர் மதலகளில் மொர்ச் 12 முைல் 25 வதர இந்தியொ மற்றும் ஓமன் இதைலய 

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

 இந்ை பயிற்சியில், இரொணுவம் ைந்திலரொபொயங்களில் நிபுணத்துவம் மற்றும் ஆயுைம் தகயொளுைல் 

மற்றும் துப்பொக்கி சூடு ஆகிய அனுபவத்தை பரிமொறிக்ககொள்வொர்கள். 

 இந்ை பயிற்சியின் லநொக்கம் அதர நகர்ப்புற மதலப்பகுதிகளில் உள்ள பயங்கரவொை 

நைவடிக்தககளில் பயங்கரவொதிகளுக்கு இதணயொக கசயல்படுவைொகும். 

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

கைொைங்கப்பை உள்ளது? 

[A] West Bengal 
[B] Jharkhand 
[C] Assam 
[D] Andhra Pradesh 
 The Rice Knowledge Bank  - அஸ்ஸொம் (ஆர்.லக.பி-அசொம்) என்பது ஒரு லவளொண் இதணயம், இது 

அரிசி உற்பத்தி நுட்பங்கள், விவசொய கைொழில்நுட்பங்கள், சிறந்ை உற்பத்தி நதைமுதறகள் மற்றும் 

மொநில விவசொய உண்தமகள் பற்றிய அறிதவ லமம்படுத்துவைற்கொக ஆரம்பிக்கப்பட்ைைொகும். 

 லவளொண் வளர்ச்சிக்கொன சவொல்கதள எதிர்ககொள்வைன் மூலம், ஆரொய்ச்சி மற்றும் 

ஆய்வுக்கூைங்களில் இருந்து விவசொய துதறகளுக்கு விதரவொன மற்றும் பயனுள்ள மொற்றங்கதள 

வழங்க இது உைவும். 

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

[A] Khagesh Dev Burman 
[B] Chandrakanta Murasingh 
[C] Gokulanada Gitiswami 
[D] Thanga Darlong 
 திரிபுரொவின் 37 வது அகர்ைலொ புத்ைக கண்கொட்சியின் லபொது, இதசக்குழுதவ பொதுகொப்பைற்கொக, 99 

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

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

பழங்குடி இதசக்கதலஞர் ைொர்கலொங்.   

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

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

தககயழுத்திட்ை ஐ.டி. நிறுவனம் எது?  

[A] Hewlett Packard 
[B] Microsoft 
[C] Google 
[D] Wipro 
 கஹவ்கலட் லபக்கர்டு இந்தியொ சமீபத்தில் ஆந்திர பிரலைச புதுதம சங்கம் மற்றும் ஆந்திர பிரலைசம் 

கபொருளொைொர அபிவிருத்தி வொரியம் ஆகியவற்றிற்கு கஹச்பி 3D அச்சிடும் கைொழில்நுட்பம் மூலம் 

ஆற்றல் உற்பத்தி கசய்யப்படுவைற்கொக ஒரு கூட்டு ஒப்பந்ைம் ஒன்தற தககயழுத்திட்ைது.  

 APIS ஆனது உள்கட்ைதமப்பு ஆைரவு மற்றும் லைதவயொன சொன்றிைழ்கள் மற்றும் அங்கீகொரங்கதள 

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

பயன்பொட்தை இயக்கவும் ஊக்குவிக்கவும் கசய்யும். 

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

மற்றும் கட்டுமொனம் லபொன்ற பல்லவறு கைொழில் துதறகளில் 3 டி அச்சிடுவதை துரிைப்படுத்துவைற்கு 

மொநில அரசொங்கத்தின் பொர்தவயில் ஒரு பகுதியொகும். இது கஹச்பி 3D அச்சுப்கபொறிகளுைன் 

கபொருத்ைப்பட்டிருக்கும், இது குறுகிய உற்பத்தி மற்றும் கசயல்பொட்டு முன்மொதிரிகதள தகயொளும். 

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

[A] Nandini Harinath 
[B] Ritu Karidhal 
[C] Trilochan Mohapatra 
[D] Ramesh Chand 
 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மொைம் FAO உறுப்பு நொடுகளின் ைதலவர்களுக்கொன ஐந்து லவட்பொளர்கதள 

லைர்ந்கைடுக்கப்பை லவண்டும் என்று  உணவு மற்றும் லவளொண் அதமப்பு (FAO) சமீபத்தில் 

கூறியுள்ளனர். 

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

அடிப்பதையொகக் ககொண்டு வொக்களிக்க லவண்டும். 

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

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

[A] 9 
[B] 8 
[C] 7 
[D] 5 
 பிரைமர் விஞ்ஞொன கைொழில்நுட்ப மற்றும் கண்டுபிடிப்பு ஆலலொசதன கவுன்சில் (PM-STIAC) ஒன்பது 

அறிவியல் மற்றும் கைொழில்நுட்ப பணிகதள அதையொளம் கண்டுள்ளது. 

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

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

லவளொண்தமக்கொன லவளொண்தம, ஆழமொன கபருங்கைல் ஆய்வு மற்றும் AGNIi (புதிய 

இந்தியொவின் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு முடுக்கம் ) ஆகியதவ இந்ை பணிகளில் அைங்கும். 
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