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 விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

எது ச ோேர்போனது? 

[A] International Criminal Court  
[B] Food and Agriculture Organization 
[C] UNIDO 
[D] World Bank 
 ர ோம் சட்ேத்ம  ஒப்பமேத்  பிறகு ைரேசியோ சர்வர ச குற்றவியல் நீதிைன்றத்தின் 124 வது 

உறுப்பின ோக ைோறியுள்ளது (ICC). 

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

ைரேசிய புறப்பட்ே ைரேசியோ ஏர்மேன்ஸ் விைோனம் எம்செச் 17 கீரே விழுந் து ைற்றும் 
ர ோஹிங்கியோ செருக்கடி.   

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

ர ர்ந்ச டுக்கப்பட்ேோர். இவர் ைரேசிய அ சோங்கத்திற்கும் முடியோட்சிக்கும் இமேயிேோன உறவில் 

குறிப்பிேத் க்க ைோற்றத்ம  ஏற்படுத்தியுள்ளோர். 

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

ஒப்பு லுக்கோன முக்கிய சட்ே  மேகள் நீக்கப்பட்ேம  கண்டிருக்கிறது. 

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

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

ரெோக்கைோக இருந் து. 

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

ஆசியோன் அமைப்பின் 10 ெோடுகளில் இது மூன்றோவது ெோேோகும். 

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

விண்சவளிப் பயணத்ம  ரைற்சகோள்கிறது? 

[A] Roscosmos 
[B] NASA 
[C] ISRO 
[D] JAXA 
 2019 ஆம் ஆண்டு ைோர்ச் ைோ ம் 29 ம் ர தி சர்வர ச விண்சவளி நிமேயத்தில் (ISS) மு ல் அமனத்து 

சபண் விண்சவளிப் பயணம் ரைற்சகோள்வது என்று அசைரிக்க விண்சவளி நிறுவனம் NASA 

அறிவித்துள்ளது. 

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


Current Affairs  9th 10th March 2019 
 

Winmeen.com                                Page 2 of 5 

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

நிறுவப்பட்ே ரபட்ேரிகள் பதிேோக புதிய ரபட்ேரிகமள சபோருத்துவ ற்கு விண்சவளிக்கு பயணம் 

ரைற்சகோள்ள இருக்கிறோர்கள். 

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

விண்சவளியில் ெேத்  மு ல் சபண் ஆனோர். 

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

கூட்டுக் குழுவின்  மேவர் யோர்? 

[A] Rajiv Kumar  
[B] Amitabh Kant 
[C] Suresh Mathur 
[D] Dinesh Arora  
 ஆயுஷ்ைன் போ த் பி  ோன் ைந்திரி ெோன் அர ோரெோ ரயோெனோவில் ரைோசடிகமளத்  டுக்க இந்திய 

கோப்பீட்டு ஒழுங்குமுமற ைற்றும் ரைம்போட்டு ஆமணயம் ைற்றும் ர சிய சுகோ ோ  ஆமணயம் ஒரு 

கூட்டுப் பணி குழுமவ உருவோக்கியுள்ளன. 

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

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

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

எவ்வோறு கண்ேறிவது ைற்றும்  மே சசய்வது என்பது குறித்  அறிக்மகமய 6 ைோ ங்களுக்குள் 

சைர்ப்பிக்கப்படும். 

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

[A] Kal Penn 
[B] Alpana Singh 
[C] Padma Lakshmi 
[D] Mira Nair 
 இந்திய-அசைரிக்க ச ோமேக்கோட்சி ெபர் ைற்றும் சர்வர ச அளவில் போ ோட்ேப்பட்ே உணவு நிபுணர் 

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

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

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

ஆ ரிக்கிறது, சைத்துவமின்மை, போகுபோடு ைற்றும் போகுபோேற்றவர்களுக்கோன அதிகோ ம் 

ஆகியவற்றில் கவனம் சசலுத்துகிறது. 

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


Current Affairs  9th 10th March 2019 
 

Winmeen.com                                Page 3 of 5 

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

[A] Women in the changing world of work 
[B] Change is equal, alternative to smart, change novelty 
[C] Equality for women is progress for everyone 
[D] 50-50 Planet by 2030: This is a step towards gender equality 
 சர்வர ச ைகளிர் தினம் (IWD) ஒவ்சவோரு ஆண்டும் ைோர்ச் 8 ம் ர தி சபண்கள் சமூக, சபோருளோ ோ , 

கேோச்சோ  ைற்றும் அ சியல் சோ மனகமள ரபோற்றி சகோண்ேோேபடுகிறது.  

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

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

[A] Narmada 
[B] Ganga 
[C] Kaveri 
[D] Chenab 
 ெம்மு & கோஷ்மீர் ைோநிேத்தின் கிஷ்த்வோர் ைோவட்ேத்தில் சசனோப் ஆற்றின் மீது 624 சைகோவோட் கிரு 

மெட்ர ோ மின்சோ  திட்ேத்திற்கோன மு லீட்டு ஒப்பு லுக்கோக சபோருளோ ோ  விவகோ ங்கமள 

அமைச்ச மவக் குழு சமீபத்தில் ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

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

முடிக்கப்பே உள்ளது. 

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

திட்ேம்  ஆகும். 

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

உற்பத்திக்கு CCEA மு லீடு சசய்ய ஒப்புக் சகோண்ேது. 

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

[A] Satheesh Reddy 
[B] Ajit Kumar Mohanty 
[C] Koppillil Radhakrishnan 
[D] P S Murthy 
 விஞ்ஞோனி ேோக்ேர் அஜித் குைோர் ரைோகந்தி 3 ஆண்டுகளுக்கு போபோ அணு ஆ ோய்ச்சி மையத்தின் 

(BARC) புதிய இயக்குன ோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

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

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

விஞ்ஞோனம், சபோறியியல் ைற்றும் ச ோேர்புமேய பகுதிகளின் முழு அளவிேோன ஸ்சபக்ட் ம் 

உள்ளேக்கிய ரைம்பட்ே ஆ ோய்ச்சி ைற்றும் ரைம்போட்டுக்கோன விரிவோன உள்கட்ேமைப்புேன் இது பல்-

ஒழுங்கு ஆ ோய்ச்சி மையைோக உள்ளது. 

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

[A] அமி ோப் கோந்த் 

[B]  ோஜீவ் குைோர் 

[C] சுபோஷ் சந்தி  கோர்க் 

[D] சஞ்சய் மித் ோ 

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

முயற்சிகமள ஊக்குவிப்ப ற்கோக ைோற்றியமைக்கப்பட்ே இயக்கம் ைற்றும் ரபட்ேரி ரசமிப்பின் 

ர சியத் திட்ேத்ம  ைத்திய அமைச்ச மவ அங்கீகரித்துள்ளது. 

 இண்ேர் ைந்திரி ஸ்டீரிங் கமிட்டியின் பே ஒழுங்குமுமற பணிகள் NITI Aayog   மேமை நிர்வோக 

அதிகோரி அமி ோப் கோந்த்  மேமையில் இருக்கும். 

 இந்  பணி திட்ேமிேப்பட்டி ரபட்ேரிகள் ைற்றும் மின்சோ  வோகன கூறு உற்பத்தித் திட்ேங்கமளத் 

ச ோேங்கும். PMP க்கள் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 2024 வம  சசல்லுபடியோகும். 

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

ைற்றும் வேகிேக்கு ைோகோணங்களுக்கு இமேயில் நிதி முமற என்னவோக இருக்கும்? 

[A] 80:20 
[B] 70:30 
[C] 90:10 
[D] 60:40 
 முழு ெோட்டிலும் சவள்ள முகோமைத்துவம் ைற்றும் வன முகோமைத்துவ ரவமேத்திட்ேங்களுக்கோன 

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

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

எல்மேப் பகுதிகள் சம்பந் ப்பட்ே ரவமேகளுக்கு ரூ 3342.00 ரகோடி ஒதுக்கியுள்ளது. 

 சவள்ள முகோமைத்துவம், அரிப்பு கட்டுப்போடு ைற்றும் கேல் எதிர்ப்பு அரிப்பு ஆகியவற்றிற்கோக 

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

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

இருந்து. 

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

ஆகியவற்றிற்கோன திட்ேங்களுக்கு ைத்திய அ சு 70% சசேமவ சபோறுப்ரபற்கும். 

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

ச ோேர்புமேய துமறகளில் உகந்  ஒருங்கிமணப்புகமள ஒருங்கிமணத்து, முக்கிய பகுதிகளில் 

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

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

பரிசு சவன்றவர்? 

[A] Russia 
[B] Japan 
[C] United States 
[D] France 
  ஷ்ய இயற்பியேோளர் ைற்றும் ரெோபல் பரிசு சபற்றவர் ேோக்ேர் ரெோர ோஸ் அசேர ோவ் (88), ைோர்ச் 2 

ஆம் ர தி சசட் பீட்ேர்ஸ்பர்க்கில் கோேைோனோர். 

 2000 ஆம் ஆண்டில் அல்ஃரபோர ோவ் இயற்பியலுக்கோன ரெோபல் பரிமச அசைரிக்க விஞ்ஞோனிகள் 

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

பயன்படுத் ப் பட்ே அம க்கேத்திகமளப் பயன்படுத்திய ற்கு சபற்றனர். 

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

பரிமச சவன்ற மு ல்  ஷ்ய ோக அவர் இருந் ோர். 

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

1979 இல் முழு உறுப்பின ோகவும் ர ர்ந்ச டுக்கப்பட்ேோர். 
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