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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. நேஷனல் பாராமசூட்டிகல் ப்ரரசிங் அதாரிட்டி ( NPPA – National Pharmaceutical Pricing Authority ) 

– யின் தரைரமயிடம் எங்கு உள்ளது ? 

[A] ரைதராபாத் 

[B] புது டடல்லி 

[C] டகாச்சி 

[D] அகமதாபாத் 

 சமீபத்தில், நதசிய மருந்து விரை சீராய்வாளரான  NPPA, நகன்சர், சர்க்கரர நோய், டதாற்றுகள், 

ஆஸ்துமா, வலிப்பு, வீக்கம் மற்றும் வலி முதிலிய பை நோய்களுக்கான 36 மருந்துகளுக்கான 

சில்ைரை விரையிரன உறுதி டசய்தது. 105 பிராண்டுகளுக்கான MRP—ரய குரைப்பதன் மூைம் 

நுகர்நவார்களின் குரைந்தபட்சம் 105 நகாடி ரூபாய் நசமிக்கப்படும் என NPPA புள்ளிவிவரங்கள் 

டதரிவிக்கின்ைன. 

 DPCO –வின் அட்டவரை - 1 யின் கீழுள்ள நேஷனல் லிஸ்ட் ஆப் எஷன்சியல் டமடிசின்ஸ் ( NLEM – 

National List of Essential Medicines )- பட்டியலில்  நசர்க்கப்பட்ட மருந்துகளுக்கு NPPA சமீபத்தில் 

விரை நிர்ையம் டசய்துள்ளது. இதுவரர ஏைத்தாழ 1,000 மருந்துகள், இம்முயற்சியின் மூைம் விரை 

கட்டுபாட்டின் கீழ் டகாண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 இவ்வரமப்பு மருந்துகளின் வருடாந்திர விரைநயற்ைம் மற்றும் அட்டவரைப்படுத்தப்படாத 

மருந்துகரளயும்  கண்காணிக்கிைது. பார்மா சஹி டம் மற்றும் பார்மா ஜன் சமதன் திட்டங்களின் மூைம் 

மருந்துகளின் விரை பற்றிய  தகவல்கள் மற்றும் மக்களின் குரைகரள பதிவு டசய்தல் 

நபான்ைவற்ரையும் நிர்வகிக்கிைது. NPPA –வின் தரைரமயிடம் புது டடல்லி ஆகும். 

2. நதசிய அறிவியல் தினம் 2019 ன் கருப்டபாருள் என்ன? 

[A] மக்களுக்கான அறிவியல் மற்றும் அறிவியலுக்கான மக்கள் [Science for the People and the People 

for Science] 

[B] நதசிய கட்டரமப்புக்கான அறிவியல் [Science for Nation Building] 

[C] நிரையான எதிர்காைத்திற்கான அறிவியல் மற்றும் டதாழில்நுட்பம் [Science and Technology for a 

Sustainable Future] 

[D] சிைப்பு திைன் பரடத்நதாருக்கான அறிவியல் மற்றும் டதாழில்நுட்பம் [Science and Technology for 

Specially-Abled Persons] 
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 1928-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 28-ஆம் நததி இயற்பியைாளர் சி.வி.ராமனால் கண்டறியப்பட்ட இராமன் 

விரளவிரன நிரனவு கூறும் வரகயில் ஒவ்டவாரு ஆன்டும் பிப்ரவரி 28-ஆம் நததி நதசிய 

அறிவியல் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிைது. இக்கண்டுபிடிப்பிற்காக, சி.வி.ராமன் அவர்களுக்கு 1930 

ஆம் ஆண்டு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. இக்கண்டுபிடிப்பிரன கவுரவிக்கும் 

வரகயிலும், அறிவியைாளருக்கு அஞ்சலி டசலுத்தும் வரகயிலும் முதன் முதைாக 1987 ஆம் 

ஆண்டு பிப்ரவரி 28 ஆம் நததி நதசிய அறிவியல் ோளாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 அறிவியலின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள் குறித்த விழிப்புைர்ரவ மக்களிரடநய 

ஏற்படுத்தவநத இந்ோளின் முக்கிய நோக்கமாகும். 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான நதசிய அறிவியல் 

தினத்தின் தீம், “மக்களுக்கான அறிவியல் மற்றும் அறிவியலுக்கான மக்கள்” என்பதாகும். 

 உயர் ஆற்ைல் நிரையில் உள்ள மூைக்கூறிகளின் புநராட்டானின் டேகிழ்வற்ை சிதைநை இராமன் 

விரளவு ஆகும்.டபாருட்களின் தன்ரம பற்றி அறிந்து டகாள்வதற்காக இயற்பியைாளர்கள் மற்றும் 

நவதியியைாளர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இராமன் நிைப்பிரிரகயின் அடிப்பரடயாக இராமன் 

விரளவு உள்ளது. 

3. நேஷனல் புக் டிரஸ்ட்-ற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள புதிய தரைவர் யார்? 

[A] நகாவிந் பிரசாத் சர்மா 

[B] மிரினல் மித்ரா 

[C] ஜகதீஸ் நஜாசி 

[D] சுதாசத்வா பாசு 

 கல்வியாளரும், நூைாசிரியருமான நகாவிந் பிரசாத் சர்மா, நேஷனல் புக் டிரஸ்டின் தரைவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.1939 ஆம் ஆண்டு பிைந்த சர்மா அவர்கள் மத்திய பிரநதசத்தின் அரசினர் பி.ஜி 

கல்லூரியின் முதல்வராக பணியாற்றினார். நமலும் குவாலியர் சம்பல் டிவிஷனின் உயர் கல்வியின் 

கூடுதல் இயக்குேராக நியமிக்கப்பட்டார் மற்றும் மத்திய பிரநதச ஹிந்தி கிராந் அகாடமியின் 

இயக்குேராகவும் பணிபுரிந்துள்ளார். 

 ஆறுக்கும் நமற்பட்ட கல்வி சார்ந்த நூல்களின் ஆசிரியர், சிை ஆராய்ச்சி கட்டுரரகரள 

டவளியிட்டவர், சிை நசகரிக்கப்பட்ட கட்டுரரகளின் திருத்தியரமக்கப்பட்ட கட்டுரரகரள 

இயற்றியவர். 

 என்.பி.டி- ஆனது மனிதவள நமம்பாட்டு மத்திய அரமச்சகத்தின் உயர்கல்வி துரையின் கீழ் இயங்கும் 

தன்னிச்ரசயான நிறுவனமாகும். 
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 புத்தகம் டவளியிடல், புத்தகங்களின் வியாபார முன்நனற்ைம், வாசித்தல் பழக்கத்ரத மக்களிரடநய 

அதிகப்படுத்துதல், இந்திய  புத்தகங்கரள டவளிோடுகளில் விளம்பரப்படுத்துதல், நூைாசிரியர்கள், 

டவளியீட்டாளர்களுக்கு நதரவயான உதவிகரள டசய்தல், குழந்ரத இைக்கியங்கரள 

முன்நனற்றுதல் நபான்ைரவ என்.பி.டி –யின்  முக்கிய ேடவடிக்ரககளாகும். 

4. பக்கிங்காம் அரண்மரனயில் ரேட்ஹீட் விருதிரன டவன்ை கிரிக்டகட் வீரர் யார்? 

[A] ஆண்டிரூ ஸ்ட்ராஸ் 

[B] அைாஸ்டர் குக் 

[C] டகவின் பீட்டர்சன் 

[D] ஆண்ட்ரூ பிளின்டாப் 

 பக்கிங்காம் அரண்மரனயில் ேடந்த அதிகார பூர்வ விழாவில் இராணியினிடம் இருந்து கிரிக்டகட்டில் 

தானாற்றிய நசரவகளுக்காக முன்னாள் இங்கிைாந்து கிரிக்டகட் வீரர் அைாஸ்டர் குக்கிற்கு ரேட்வுட் 

விருதானது பிப்ரவரி 26 ஆம் நததி வழங்கப்பட்டது. 2007ஆம் ஆண்டு சர் ைான் நபாதமிற்கு பிைகு 

இவ்விருதிரன டபறும் முதல் ஆங்கிை கிரிக்டகட் வீரர் குக் ஆவார். ஒட்டுடமாத்தமாக 

கிரிக்டகட்டிற்கான நசரவகளுக்காக, பட்டம் வழங்கப்பட்ட 11 ஆவது ஆங்கிைர், குக் ஆவார். 

 குக், 2006 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவிற்கு எதிரான டடஸ்ட் டதாடரில், தனது முதல் டடஸ்ட் 

அறிமுகத்திரன நமற்டகாண்டார். இங்கிைாந்து அணியின் நகப்டனாக 59 டடஸ்ட் டதாடர்களில் 

பங்நகற்று சாதரன பரடத்துள்ளார். அவரது தரைரமயில் 24 டவற்றிகரள டபற்று 

தந்துள்ளார்.நதசிய அளவில்160 டடஸ்ட் டதாடர்களில் பங்நகற்று உள்ளார். 2018 ஆம் ஆண்டு 

டசப்டம்பர் மாதம் இந்தியாவிற்கான எதிரான 5 டதாடர்கள் டகாண்ட டடஸ்ட் டதாடருடன் டடஸ்ட் 

டதாடரில் இருந்து குக் பணிநிரைவு டபற்ைார். 

5. மத்திய மனிதவள நமம்பாட்டு அரமச்சகத்தினால் டகாண்டுவரப்பட்ட டதாழில் நிறுவனங்களில் 

டதாழிைக பயிற்சிற்கான திட்டத்தின் டபயர் என்ன? 

[A] பரம் 

[B] ஸ்நரயாஸ் 

[C] பரிக்ஷா 

[D] ஆதித்யா 
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 நியூ டடல்லியில், மனித வள நமம்பாட்டு துரை அரமச்சர் பிரகாஷ் ஜவநடகர், நதசிய டதாழிற்பயிற்சி 

முன்நனற்ை திட்டத்தின் கீழ் புது பட்டதாரிகளுக்கான டதாழிற்பயிற்சி வழங்கும், டதாழிற்பயிற்சி 

மற்றும் திைன்களில் உயர்கல்வி இரளஞர்களுக்கான திட்டம் ( SHREYAS – Scheme for Higher 

Education Youth for Apprenticeship and Skills ) அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம்,இந்திய இரளஞர்களின்  நவரைதிைன்களின் நேரடியான 

டவளித்தன்ரமரய கற்ைல் மற்றும் அதன் மூைம் உதவி டதாரகரய டபைவதன் மூைம் 

நவரைத்திைரன அதிகரித்தநை ஆகும். ஸ்நரயாஸ் ஆனது மூன்று மத்திய அரமச்சகங்களான 

மனித வள நமம்பாட்டு அரமச்சகம், திைன் வளர்ப்பு மற்றும் டதாழில் முரனவு அரமச்சகம் மற்றும் 

டதாழிைாளர் & நவரைவாய்ப்பு அரமச்சகத்தினால் ஒருங்கிரைந்து உருவாக்கப்பட்ட திட்டமாகும். 

6. டசய்திகளில் அவ்வப்நபாது காைப்படும் ‘சாநகாஸ் தீவுகள்‘ பின்வரும் எந்த இரு ோடுகளுக்கு 

இரடநயயான பிரச்சரனக்கு காரைமாக உள்ளது? 

[A] யு.நக & டமாரிஷியஸ் 

[B] அடமரிக்கா & இந்நதாநனஷியா 

[C] ஜப்பான் & சீனா 

[D] டதன்டகாரியா & வடடகாரியா 

 ைாக்கில் உள்ள சர்வநதச நீதிமன்ைம், யு.நக ஆனது 1965 ஆம் ஆண்டிற்கு பிைகு தனியாக 

பிரிக்கப்படாத சாநகாஸ் தீவுகரள (ரடயாநகா கார்சியா) டமாரிசீயஸிடம் ஒப்பரடக்க 

உத்தரவிட்டுள்ளது. டதாரைதூர இந்திய டபருங்கடலின் தீவுகூட்டங்களில் டதாடர்ச்சியான பிரிட்டிஷ் 

ஆதிக்கம் சட்டவிநராதமானது என உத்தரவிட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 25,2019 ஆம் நததி டவளியிடப்பட்ட 

அறிக்ரகயில், பிரிட்டனால் பிரிட்டிஷ் இந்தியன் ஓசன் டடரீட்டரி ( BIOT – British Indian Ocean 

Territory ) என்ைரழக்கப்படும் சாநகாஸ் தீவுகள் மீதான பிரிட்டனின் உரிரம நகாைல் பிரிட்டனின் 

அவமானகரமான சட்ட அரமப்ரப டவளிக்காட்டுவதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. 

 இத்தீவுகளின் மீதான பிரிட்டனின் அதிகாரம் சட்டபூர்வமானது அல்ை என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

பிரிட்டன் ஆக்கிரமித்துள்ள சாநகாஸ் தீவுகூட்டத்தில் 1968ல் டமாரிஷியஸ் விடுதரைக்கு பிைகான 

அடமரிக்காவின் வான்டவளி ரடயாநகா கார்சியாவில் உள்ளடங்கியுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

நமலும் 4 மில்லியன் யூநரா இத்தீவுகளுக்காக டமாரிசீயஸ்க்கு டசலுத்தி வருவதாகவும் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.அடமரிக்காவிற்கான வான்பகுதிரய குத்தரகக்கு விடுவதற்காக 
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அப்பகுதியில் வாழ்ந்த ஏைத்தாழ 1500 பூர்வ தீவு மக்கள், அருகில் உள்ள டபரிய தீவுக்கு, என்றுநம 

திரும்பி வர அனுமதியின்றி இடம்டபயர டசய்யப்பட்டதும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

7. முகநூல் உள்ளடக்கிய இரைய குறியீடு ( 3i ) 2019- ல் இந்தியாவின் தரம் என்ன? 

[A] 54th 

[B] 47th  

[C] 68th  

[D] 36th 

 முகநூலுக்கான “டபாருளாதார அறிவு அைகு (EIU – Economic Intelligence Unit) தயாரித்த 

உள்ளடக்கிய இரைய குறியீடு (3i) 2019-ல் இந்தியாவானது 100 ோடுகளின் பட்டியலில் 47வது இடம் 

டபற்றுள்ளது. இப்பட்டியலில் ஸ்வீடன் முதலிடத்திலும், சிங்கப்பூர் மற்றும் அடமரிக்கா முரைநய 

இரண்டாவது மற்றும் மூன்ைாவது இடத்திலும் உள்ளன. 

 இக்குறியீடின் படி, விரிவான டபண்கரள இரையத்தில் உள்ளடக்கும் டகாள்ரககள், எண்முரை 

திைன் திட்டங்கள் மற்றும் அறிவியல், டதாழில்நுட்பம், டபாறியியல் மற்றும் கணிதம் ( STEM – Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) முதலிய படிப்புகரள டபண்கள் படிப்பதற்கான 

இைக்குகளின் நிரூபித்து காட்டக்கூடிய பயன்பாடுகள் உள்ளன. 

 இந்த வருட குறியீடானது உைக மக்கள் டதாரகயில் 94 சதவீதத்ரதயும், ஜி.டி.பி – யில் 96 

சதவீதத்ரதயும் குறிக்கிைது. இரைய பிரிவிரன தடுப்பதில் முடங்கிய வளர்ச்சி உள்ளரத இந்த 

ஆய்வு காட்டுகிைது. 

8. 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான META வாழ்ோள் சாதரனயாளர் விருதிரன டபற்ைவர் யார்? 

[A] மநகஷ் எல்குச்வர் 

[B] விஜயா நமக்தா 

[C] கிரிஷ் கார்னார்டு 

[D] அருண் ககாநட 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான META வாழ்ோள் சாதரனயாளர் விருதிற்கு புகழ்டபற்ை இந்திய ோடக 

எழுத்தாளர் மநகஷ் எல்குச்வர் நதர்வு டசய்யப்பட்டுள்ளார். மார்ச் 12ஆம் நததி மநகந்திரா எக்ஸைன்ஸ் 

இன் திநயட்டர் அவார்ட்ஸில் பிை டவற்றியாளர்களுடன் அவருக்கு வழங்கப்படவுள்ளது. ோடக 

துரையில் ேன்கு பாராட்டப்பட்ட பைவிதமான ோடகங்கரள அரங்நகற்றியவர் மற்றும் இந்திய, 

மராத்தி திநயட்டர் காட்சிகளில் சிைந்து விளங்கியவர் எல்குச்வர் ஆவார். 
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 சுல்தான், நைாலி, கர்நபா, யடனாைர் மற்றும் அட்மகதா நபான்ை 30க்கும் நமற்பட்ட ோடகங்கள், 

கட்டுரரகள் இவருக்கு டபருரமக்கு நசர்கின்ைன.1985 ஆம் ஆண்டு இவர் இயற்றிய ோடகமான “ 

வாடா சிநரபண்டி” ( பழங்கல் மாளிரக ) மராத்தி, ஹிந்தி மற்றும் டபங்காலி டமாழிகளில் 

நமரடநயற்ைப்பட்டதுடன் டதாரைகாட்சியிலும் ஒளிபரப்பப்பட்டது. 

9. டி20-யில் 8,000 ரன்கள் அடித்த முதல் இந்திய கிரிக்டகட் வீரர் யார்? 

[A] நராகித் சர்மா 

[B] விராட் நகாலி 

[C] சுநரஷ் டரய்னா 

[D] எம்.எஸ். நதானி 

 டி20 கிரிக்டகட்டில் 8,000 ரன்கள் அடித்த முதல் இந்திய நபட்ஸ்நமனாக சுநரஷ் டரய்னா 

சாதரனப்படுத்தியுள்ளார். பிப்ரவரி 25 ஆம் நததி டடல்லியில் ேரடடபற்ை ரசயது முஸ்தாக் அலி 

டிராபியில் புதுச்நசரிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 12 ரன்கள் அடித்தப்நபாது, இச்சாதரனரய சுநரஷ் 

டரய்னா எட்டினார். தற்நபாது டரய்னா, 284 இன்னிங்ஸ்கரள உள்ளடக்கிய 300 டி20 ஆட்டங்கள் 

மூைம் 8,001 ரன்கரள டரய்னா அடித்துள்ளார். இது தவிர நதானிக்கு பிைகு 300 டி20 ஆட்டங்கள் 

விரளயாடிய இரண்டாவது இந்திய வீரர் என்ை டபருரமரயயும் டபற்றுள்ளார். 

 டரய்னா தவிர, விராட் நகாலி (7833), நராகித் சர்மா (7795) ஆகிநயார், டி20 ஆட்டங்களில் அதிக ரன் 

அடித்த வீரர்களின் முதல் 10 நபர்களின் பட்டியலில் உள்ள மற்ை பிை இந்திய வீரர்கள் ஆவார்கள். 

ஒட்டுடமாத்தமாக, டரய்னா உைக அளவில் 6வது இடத்தில், நடவிட் வார்னர் (8111 ரன்கள் ), நசாயப் 

மாலிக் (8603), கிரான் நபாைார்டு (8839), ப்ரன்டன் டமக்கைம் (9922) மற்றும் கிறிஸ் டகய்ல் (12,298) 

ஆகிநயாரின் வரிரசயில் உள்ளார். 

10. பின்வரும் எந்த ேகரத்தில் நேஷனல் இன்ஸிடியூட் ஆப் டிரசன், சமீபத்தில் டதாடங்கப்பட்டது ? 

[A] ைக்நனா & புவநனஸ்வர் 

[B] நபாபால் & நஜார்காட் 

[C] டஜய்பூர் & சிம்ைா 

[D] ராய்ப்பூர் & ரைதராபாத் 

 வர்த்தகம் & டதாழில்துரை மற்றும் விமான நபாக்குவரத்துதுரை மத்திய அரமச்சர் சுநரஷ் பிரபு, 

மத்திய பிரநதசத்தின் நபாபால் மற்றும் அஸ்ஸாமின் நஜார்காட்டில் காடைாளி மாோட்டின் மூைம் 
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டடல்லியில் இருந்து  பிப்ரவரி 22, 2019 –ல்  நேஷனல் இன்ஸிடியூட் ஆப் டிரசரன டதாடங்கி 

ரவத்தார். இவ்விரு நிறுவனங்களும் வர்த்தகம் மற்றும் டதாழில்துரை அரமச்சகத்தின், 

டதாழில்துரை மற்றும் உள்ோட்டு வர்த்தக துரையின் கீழ் இயங்கும் தன்னிச்ரசயான 

நிறுவனங்களாகும். 

 இப்புதிய என்.ஐ.டி-கரள நிறுவியதன் மூைம் திைன் வாய்ந்த மனிதவளத்ரத 

உருவாக்குவநதாடு,ரகவிரன கரைகள்,கிராமப்புை டதாழில்நுட்பம், சிறு,ேடுத்தர மற்றும் டபரு 

நிறுவனங்கள், அவுட்ரீச் புநராகிராம்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் அரமத்தல் மூைம் நேரடியான மற்றும் 

மரைமுகமான நவரைவாய்ப்புகரள உருவாக்க முடியும். நேஷனல் டிரசன் பாலிசி 2007-ன் 

பரிந்துரரயின்படி என்.ஐ.டி அகமதாபாத்-ஐ டதாடர்ந்து டிரசன் ப்நராகிராமுகரள 

நமம்படுத்துவதற்காக இந்தியாவின் பிை இடங்களிலும் நிறுவ முடிவு டசய்யப்பட்டது. ரூ.434 நகாடி 

ரூபாயில் ஆந்திர பிரநதசம் ( அமராவதி, அஸ்ஸாம் ( நஜார்காட் ), மத்திய பிரநதசம் ( நபாபால் ) மற்றும் 

ைரியானா ( குருநசத்திரா ) ஆகிய ோன்கு புதிய என்.ஐ.டி-கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.  
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)  கீழ்கண்ட அறிஞர்களில் யாருக்கு மரபணு பள்ளத்தாக்கு விருது (Genome Valley Excellence Award) 

BIOASIA 2019 ல் வழங்கப்பட்டது? 

[A] ஜெயயஷ் ரஞ்சன் 

[B] கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்ரமணியன் 

[C] டான் கிளிவ்யேன்ட் 

[D] பீட்டர் லீ  

 2019 பிப்ரவரி 25 முதல் 27 வரர ரைதராபாத்தில் உள்ள மாதாப்புரில் சர்வயதச மாநாட்டு ரமயத்தில் 

BIOASIA வின் 16th பதிப்பு நரடஜபற்றது. இது ஜதலுங்கானா அரசின் வருடாந்திர முக்கிய 

நிகழ்வாகும். யமலும், இது ஜதாழில்நுட்பத்தில் ஏற்படும் சிக்கல்களின் விரளவு மற்றும் 

மறுபரிசீேரன ஜசய்யப்படுவதன் மீது கவனம் ஜசலுத்துகிறது.  

 50க்கும் யமற்பட்ட நாடுகளிலிருந்து 1500 க்கும் யமற்பட்ட பிரதிநிதிகள் ஆசியாவின் மிகப்ஜபரிய 

உயிரித் ஜதாழில்நுட்பம் (BIOTECHNOLOGY) மற்றும் வாழ்க்ரக அறிவியல்  (LIFE SCIENCE) 

மன்றத்தில் பங்யகற்றனர். இது “வாழ்க்ரக அறிவியல் 4.0 இரடயூறுகரள சீர்க்குரேத்தல்” “Life 

Science 4.0 – Disrupt and Disruption” என்ற தரேப்பில் ஏற்பாடு ஜசய்யப்பட்டது. இதில், மரபணு 

பள்ளத்தாக்கு விருது (Genome Valley Excellence Award) 2019, Dr. டான் W கிளிவ்யேன்ட் 

கலியபார்னியாவில் யகன்சர் மரபியலில் பணிபுரிந்ததற்காக வழங்கப்பட்டது. 

2)  எந்த மாநிே அரசு பள்ளிகளின் நிகழ் யநர தரவுகரள (Real Time Data) ஜபறுவதற்காக “Banglar 

Shiksha” Portal ஐ நிறுவியுள்ளது? 

[A] யமற்கு வங்காளம் 

[B] கர்நாடகா 

[C] திரிபுரா 

[D] நாகோந்து 

 யமற்கு வங்காள அரசாங்கம் “Banglar Shiksha” Portal ஐ அரசு பள்ளி மற்றும் அரசு உதவிப்ஜபறும் 

பள்ளிகளில் நிறுவியுள்ளது. இந்த “Banglar Shiksha” (banglarshiksha.gov.in) Portal ல் 1.5 யகாடி 

மாணவர்கள், 5 ேட்சம் ஆசிரியர்கள் மற்றும் 1 ேட்சம் பள்ளிகளின் உண்ரமயான நிகழ் யநர 

தரவுகரள (Real Time Data) யசகரிக்க இயலும்.  
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 ஒரு யசாதரன அடிப்பரடயில் இது இரண்டு மாதங்களுக்கு ஜசயல்படுத்தப்பட்டு ஏயதனும் 

குரறபாடுகள் இருப்பின் அரவ கரளயப்பட்டு 1st யம 2019 முழுரமயாக ஜசயல்முரறக்கு 

ஜகாண்டுவரப்படும். இந்த அரமப்பு வகுப்பு ஆசிரியர் மற்றும் தரேரம ஆசிரியர் ஒரு மாணவரின் 

கல்வி திறரன பற்றி அறிய உதவும். ஜபற்யறார்கள் கூட “Banglar Shiksha” Portal ஐ பதிவிறக்கம் 

ஜசய்து மாணவர்களின் தகவல்கரள அறிய முடியும். 

3)  2019 News18 எழுச்சி இந்தியா மாநாட்டின் கருப்ஜபாருள் என்ன? 

[A] அரசியலுக்கு அப்பால்: உரிரமகளுக்காக யபாராடுதல் [Beyond Politics: Fight for Right] 

[B] அரசியலுக்கு அப்பால்: யதசிய முன்னுரிரமகரள வரரயறுத்தல் [Beyond Politics: Defining 

National Priorities] 

[C] அரசியலுக்கு அப்பால்: பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக நிற்ப்பது [Beyond Politics: Stand up Against 

Terrorism] 

[D] அரசியலுக்கு அப்பால்: உங்கள் இேக்ரக வரரயறுத்தல் [Beyond Politics: Define Your Goal] 

 பிரதம மந்திரி நயரந்திர யமாடி அவர்கள் Network18 எழுச்சி இந்தியா உச்சி மாநாடு புது ஜடல்லியில் 

நரடஜபற்ற யபாது புதிய இந்தியா “New India” பற்றி உரரயற்றினார். இந்த உச்சி மாநாட்டின் 

கருப்ஜபாருள் “அரசியலுக்கு அப்பால் : யதசிய முன்னுரிரமகரள வரரயறுத்தல்” “Beyond 

Politics:Defining National Priorities” ஆகும்.  

 இந்த உச்சி மாநாடாதானது உேக அளவில் அரசியல், ஜபாருளாதாரம், விரளயாட்டு மற்றும் 

ஜபாழுதுயபாக்கு ஆகியவற்றிலிருந்து ஜசய்திகரள உருவாக்க கூடிய News18 Network 

நிறுவனத்தினுரடயது. இதில் இந்தியாவின் அரனத்து நேத்திட்டங்களுக்கும் யமோக நாட்டின் 

உயர்ந்து வரும் உேகளாவிய நிரேப்பாட்ரட கேந்துரரயடுவதாகும். இது இந்தியாவின் 

கட்டுக்கடங்காத சாத்தியமாக்கப்பட்ட காட்சி மற்றும் அதன் குறிப்பிடத்தக்க சாதரனகளின் 

ஜகாண்டாட்டம் ஆகும். 

4) இந்தியாவில் எந்த மாநிே அரசு இதய வால்வு மாற்று சிகிச்ரச முரறரய (Transcatheter Aortic 

Valve Implantation TAVI) அரசு மருத்துவமரனகளில் அறிமுகப்படுத்தியது? 

[A] ஒடிஸா 

[B] உத்திரப் பிரயதசம் 

[C] தமிழ்நாடு 

[D] யகரளா 
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 திறந்த அறுரவ சிகிச்ரச இல்ோமல் இதய வால்வு மாற்று சிகிச்ரசகள் (Transcatheter Aortic 

Valve Implantation TAVI) பற்றிய விழிப்புணர்ரவ அரசு மருத்துவமரனகளில் இந்தியாவியேயய 

முதன் முதோக தமிழ்நாடு மாநிேம் அறிமுகப்படுத்தியது. நவம்பர் 2018 ஓமந்துரர் எஸ்யடட்டில் உள்ள 

தமிழ்நாடு அரசு பேத்துரற சிறப்பு மருத்துவமரனயில் (Multi Super Speciality Hospital) 

ஜதாடங்கப்பட்டது. 

 TAVI உதவியுடன் இரண்டு நபர்கள் இேவசமாக சிகிச்ரசப்ஜபற நரடமுரறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

வழக்கமாக இதய துடிப்பு சிகிச்ரசக்கு குடல் வழி வால்வுக்கு பதிோக திறந்த அறுரவ சிகிச்ரச 

ஜசய்யப்படுகிறது. ஆனால், முதிய வயதுரடய அரனத்து யநாயாளிகளும் திறந்த அறுரவ 

சிகிச்ரசக்கு உட்படுத்தப்படுவதில்ரே.  

 TAVI ஜசயல்முரற மூேம் இடுப்பு பகுதியிலிருந்து ஒரு யவதியியல் முரறப்படி வால்வு 

மாற்றப்படுகிறது. இது தனியார் மருத்துவமரனகளில் 20 முதல் 25 ேட்சம் வரர ஜசேவிடப்படுகிறது. 

ஆனால் தற்யபாது அரசு மருத்துவமரனகளில் இேவசமாக இச்சிகிச்ரச வழங்கப்படுகிறது. 

5) சமீபத்தில் ஜசய்திகளில் பிரபேமாக உள்ள ஜதற்கு கடற்கரர ரயில்யவயின் (Southern Coast Railway 

SCoR) தரேரமயிடம் கீழ்க்கண்டவற்றில் எங்கு அரமந்துள்ளது? 

[A] ரைதராபாத் 

[B] விசாகப்பட்டினம் 

[C] அமராவதி 

[D] ஜகாச்சி 

 ரயில்யவ துரற அரமச்சர் பியூஸ் யகாயல் ஒரு புதிய ரயில்யவ மண்டேத்ரத உருவாக்கி, அதற்கு 

ஜதற்கு கடற்கரர ரயில்யவ மண்டேம் (Southern Coast Railway SCoR)  என்று ஜபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

நாட்டின் 18 வது புதிய ரயில்யவ மண்டேமான இது ஆந்திர மாநிேத்திலுள்ள விசாகப்பட்டினத்ரத 

தரேரமயிடமாக ஜகாண்டுள்ளது. 

 தற்யபாது மத்திய ஜதற்கு ரயில்யவயின் கீழ் உள்ள குண்டக்கல், குண்டூர் மற்றும் விெயவாடா 

பகுதிகள் இந்த புதிய ரயில்யவ மண்டேத்தின் கீழ் ஜகாண்டு வரப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த புதிய ரயில்யவ மண்டேத்தின் கட்டுமான ஜசேவு சுமார் 205 யகாடிக்கும் யமோகும். இந்த 

ரயில்யவ துரறயின் ஜசயல்பாடுகள் தற்யபாது 17 மண்டேங்களாக பிரிக்கப்பட்டு யமலும் இரவ சிறு 

மண்டேங்களாக பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்ஜவான்றிருக்கும் தனியய தரேரமயிடங்கள் 

அரமக்கப்பட்டுள்ளது. தற்யபாது ஜமாத்தமாக 73 மண்டேங்கள் உள்ளன. 
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6) எந்த மாநிே அரசாங்கம் “JALAMRUTHA” என்ற ஜபரிய நீர் பாதுகாப்புத் திட்டம் (Water Conservation 

Scheme) நிறுவியுள்ளது? 

[A] அருணாசேப்பிரயதசம் 

[B] அஸ்ஸாம் 

[C] கர்நாடகா 

[D] மியசாரம் 

 கர்நாடகம் நீர் வழிப்பாதுகாப்பு மற்றும் மறுசீரரமப்பு உட்பட வறட்சி-காப்பு நடவடிக்ரககளில் கவனம் 

ஜசலுத்துகின்ற “JALAMRUTHA” என்ற தரேப்பில் ஒரு ஜபரிய நீர் பாதுகாப்புத் திட்டத்ரத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ராெஸ்தான் மாநிேத்திற்கு அடுத்தபடியாக வறட்சி-பாதிப்புக்குள்ளான 

நிேப்பகுதிரய கர்நாடகம் ஜகாண்டிருக்கிறது. 

 “JALAMRUTHA” நீர் பட்ஜெட், நீர் அறுவரட மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிற்கான அறிவியல் 

அணுகுமுரறகரள – தரவு, ஜசயற்ரகக்யகாள் படம், நிேப்பரப்பு மற்றும் புவியியல் தரவு 

ஆகியவற்ரற பயன்படுத்தி விநியயாகிக்கும். 

 அரசாங்கத்தின் முக்கிய வரித் துரறகள், பஞ்சாயத்து, அரசு சாரா நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் 

துரற நிறுவனங்கள் ஆகியரவ இரணந்து ஒரு சமூக இயக்கமாக இது ஜசயல்படுத்தப்படும். இந்த 

திட்டத்தின் கீழ் நீர் பாசன திட்டம், நீர் பற்றிய கல்வி அறிவு, நீர் பசனங்களின் புத்துயிர், புதிய நீர் 

பாசனங்கரள உருவாக்குதல், நீர் பாசனம் மற்றும் காடு வளர்ப்பு நடவடிக்ரககள் ஆகியவற்ரற 

உள்ளடக்கியது.  

 இத்திட்டமானது நான்கு அடுக்கு நிறுவன கட்டரமப்புடன் உருவாக்கப்பட்டு கிராமங்கள், தாலுக்கா, 

மாவட்டம் மற்றும் மாநிே அளவில் உள்ள குழுக்களின் மூேமாக நரடமுரறப்படுத்தப்படுகிறது. 

7) 2019 ஐ “நீர் ஆண்டு” (Year of Water) என்று எந்த மாநிே அரசு அறிவித்தது? 

[A] கர்நாடகா 

[B] ராெஸ்தான் 

[C] ைரியானா 

[D] மகாராஷ்டிரா 

 ஜபங்களுருவில், கர்நாடகா அரசு 2019 ஐ “நீர் ஆண்டு” “JALAVARSHA” என அறிவித்துள்ளது. இது, நீர் 

பற்றாக்குரற, அரதக் காப்பாற்ற யவண்டியதன் அவசியத்ரத வலியுறுத்துகிறது. இந்த அறிவிப்பு 

அரனத்து அரசுத் துரறகளுக்கும் ஜபாருந்தும். 
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 இதன் முன்முயற்சியானது நீர் பற்றிய கல்வியறிவு, நீர் பாதுகாப்பில் கவனம் ஜசலுத்துதல், ஸ்மார்ட் 

நீர் பயன்பாட்டிற்கான ஊக்குவிப்பு மற்றும் பசுரம புரட்சி ஊக்குவிப்பு ஆகியவற்ரற 

அரனவருக்கும் பரப்புதோகும். அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 14 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான 

நீர்த்யதக்கங்கள் புத்துயிர் ஜபறும் வரகயில், ரூ 500 யகாடியும் கூடுதல் நிதியாக ரூ 1000 யகாடியும் 

ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த இயக்கத்தின் கீழ் நீர் பாதுகாப்பு, பராமரிப்பு மற்றும் மறுசீரரமப்பு ஜதாடர்பான பல்யவறு 

நடவடிக்ரககள் மற்றும் பிரச்சாரங்கள் அரசுத் துரறகள், கல்வி நிறுவனங்கள்  மற்றும் அரசு சாரா 

நிறுவனங்களால் யமற்ஜகாள்ளப்படும். 

8) கீழ்க்கண்ட எந்த நகரங்களில் ஊனமுற்றவர்களுக்கான விரளயாட்டுரமயம் அரமக்கப்பட உள்ளது? 

[A] பிகாஜனர் 

[B] யடராடூன் 

[C] பூயன 

[D] குவாலியர் 

 மத்திய பிரயதசத்திலுள்ள குவாலியரில் ஊனமுற்றவர்களுக்கான விரளயாட்டு ரமயத்ரத 

அரமப்பதற்கான திட்டத்ரத மத்திய அரமச்சரரவ ஒப்புதல் அளித்து உள்ளது. இத்திட்டமானது 5 

வருட காே அளவில் ரூ 170.99 யகாடி மதிப்பீட்டில் இந்த ரமயம் கட்டப்படும். மற்றும் 1860 ஆம் 

ஆண்டின் சங்கங்களின் பதிவு சட்டத்தின் கீழ் இது பதிவு ஜசய்யப்படும். 

 இம்ரமயத்ரத ஆளும் குழுவில் அதிகபட்சம் 12 உறுப்பினர்கள் இடம்ஜபறுவர். இக்குழுவில் பாரா 

விரளயாட்டுகளின் நிபுணர்கள் தவிர யதசிய அளவில் விரளயாட்டு கூட்டரமப்பு நிபுணர்களும் 

உள்ளனர். 

 2016 ஆண்டு சட்டத்தின் கீழ் 30 ஆம் பிரிவு படி விரளயாட்டுகளில் உடல் குரறபாடுகள் 

உள்ளவர்களின் திறரமயான பங்யகற்ரப உறுதிப்படுத்தவும் அதற்கான வசதிகரள உள்ளடக்கிய 

கட்டரமப்புகரள உருவாக்குவதற்கும் அரசாங்கம் நடவடிக்ரக எடுக்க யவண்டும். 

 வரவிருக்கும் இம்ரமயமானது 2014-15 வரவு ஜசேவு திட்டத்தில் முன்ஜமாழியப்பட்டது. தற்யபாது 

உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்கு (DIVYANGJAN) சிறப்பு விரளயாட்டு பயிற்சி வசதிகள் இல்ரே. எனயவ 

இந்த ஜவற்றிடத்ரத நிரப்ப யதரவயான விரளயாட்டு உள் கட்டரமப்பு அரமப்பதன் மூேம் உடல் 

குரறபாடு உள்ள நபர்கள் இந்த ரமயத்தில் கடுரமயான மற்றும் சிறப்பு பயிற்சி ஜபற முடியும் என 

பரிந்துரரக்கப்பட்டுள்ளது. 
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9) ஏழாவது பிராந்திய விரிவாக்க ஜபாருளாதார கூட்டுறவு அரமச்சரரவ கூட்டம் (RCEP Inter Sessional 

Ministerial Meeting) எந்த நாட்டில் நரடஜபற்றது? 

[A] இந்தியா 

[B] சிங்கப்பூர் 

[C] கம்யபாடியா 

[D] இந்யதாயனசியா 

 ஏழாவது பிராந்திய விரிவாக்க ஜபாருளாதார கூட்டுறவு அரமச்சரரவ கூட்டம்(RCEP Inter Sessional 

Ministerial Meeting) 2 மார்ச் 2019 SIEM REAP கம்யபாடியாவில் நரடப்ஜபற்றது. 

 16 உறுப்பினர்கள் ஜகாண்ட இவ்வரமப்பின் முக்கிய குறிக்யகாள் சரக்குகள், யசரவகள், முதலீடுகள், 

ஜபாருளாதார ஜதாழில்நுட்ப ஒத்துரழப்பு, யபாட்டி மற்றும் அறிவுசார் ஜசாத்துரிரம ஆகியவற்ரற 

யமம்படுத்துவதாகும். இந்தியாவிலிருந்து வர்த்தக மற்றும் ஜதாழில்துரற மற்றும் சிவில் விமான 

யபாக்குவரத்து அரமச்சர் திரு.சுயரஷ் பிரபு இக்கூட்டத்தில் கேந்து ஜகாண்டார். 

 இம்மாநாடு 16 நாடுகளுக்கு இரடயயயான இேவச வர்த்தக ஒப்பந்தம் ஜசய்து ஜகாள்ள 

முன்ஜமாழிந்தது. அரவ, ASEAN 10 நாடுகளான (புருயன, கம்யபாடியா, இந்யதாயனசியா, மயேசியா, 

மியான்மர், பிலிப்ரபன்ஸ், சிங்கப்பூர், தாய்ோந்து, வியட்நாம் மற்றும் ேயயா) மற்றும் ஏற்கனயவ 

உள்ள FTA கூட்டுறவு நாடுகள் ஆஸ்தியரலியா, சீனா, இந்தியா, ெப்பான், ஜகாரியா மற்றும் 

நியுசிோந்து ஆகியரவகளிரடயய வலியுறுத்தப்பட்டது. 

10) Mainamati Maitree Exercise 2019 சமீபத்தில் இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்குமிரடயய 

நரடஜபற்றது? 

[A] மியான்மர்  

[B] பங்களாயதஷ் 

[C] ஸ்ரீேங்கா 

[D] சீனா 

 திரிபுராவில் எல்ரே பாதுகாப்புப் பரட (BSF) மற்றும் பங்களாயதஷ் எல்ரே காவல் பரட (BGB) 

ஆகிய இரு எல்ரே காவல் பரடகளுக்கு இரடயில் “நம்பகமான கட்டுமான நடவடிக்ரககளின்” 

ஒரு பகுதியாக மியாமடி ரமத்திரி பயிற்சி (Mainamati Maitree Exercise)  நரடஜபற்றது. 

 பங்களாயதஷில் உள்ள ஜகாமிளா நகரிலிருந்து 8KM  ஜதாரேவில் யமற்கு திரசயில் அரமந்துள்ள 

ஜமயின்மதி மரேயின் ஜபயரால் இவ்வுடற்பயிற்சி ஜபயர் ஜபற்றது. இப்பகுதியில் ஒரு பழரமயான 
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ஜபௌத்த ஜதால்ஜபாருள் தளம் அரமந்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் முக்கிய யநாக்கம் கடத்தல் மற்றும் 

குற்றத்திற்கு எதிரான நடவடிக்ரக ஜதாடர்பான ஜசயல்கரள திட்டமிட்டு நடத்துவயதாடு 

மட்டுமில்ோமல் எல்ரேயில் சிறந்த ஒருங்கிரணந்த ஜசயற்திறன் மற்றும் எல்ரே நிர்வாகத்ரத 

அரடவதாகும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. உச்ச நீதிமன்றம் சமீபத்தில் ஆரவல்லி மலை கட்டுமானம் பணிக்கு எந்த அரசாங்கத்திற்கு 

அனுமதிக்கும் சட்டத்லத ககாடுத்தது? 

[A] Gujarat 

[B] Rajasthan 

[C] Haryana  

[D] Punjab 

 2019 மார்ச் 1 ம் தததி, ஹரியானா அரசாங்கத்லத சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக ஆரவல்லி மலைகளில் 

கட்டுமானத்லத அனுமதிக்கும் ஒரு சட்டத்திற்கு திருத்தங்கலைச் கசய்வதற்காக உச்ச நீதிமன்றம் 

ககாடுத்தது. 

 நீதிபதிகள் அருண் மிஸ்ரா மற்றும் தீபக் குப்தா ஆகிதயாரின் ஒரு கபஞ்ச், அந்தக் காடுகலை 

அழிப்பதாகவும், அலத அனுமதிக்க முடியாது என்றும் கூறியது.  

 சட்டத்தின் மீது எந்த நடவடிக்லகயும் எடுக்கக்கூடாது என்று மாநிை அரலச கபஞ்ச் தகட்டுக் 

ககாண்டது. இது கதாடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரலவ மீறி ஹரியானா அரசு நடவடிக்லக 

எடுத்துள்ைது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 27 ஆம் தததி மாநிை சட்டசலப, நூற்றாண்டு பழலமயான பஞ்சாப் 

நிைச்சீர்திருத்த சட்டம், 1900 (PLPA) சட்டத்திற்கான திருத்தத்லத நிலறதவற்றியது. இது ரியல் 

எஸ்தடட் கடவைப்பர்களுக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிைம் மற்றும் ஆராவலி மற்றும் சிவாலிக் 

எல்லைகளில் சுரங்கங்கலை திறந்தது. 

 இந்த முடிவு, ஏற்கனதவ சூழலியல் ரீதியாக பைவீனமான முலறயில் சுலமலயத் தாங்காது, ஆனால் 

ததசிய மூைதனப் பிராந்தியத்திற்கு ஒரு கபரிய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல் அச்சுறுத்தலை 

ஏற்படுத்தும். 

2. காட்மாண்டுவில் நலடகபற்ற தநபாைத்தின் இராணுவத் தைபதி (COAS) ஓபன் மராத்தான் மற்றும் ரன் 

பார் பண்(Run for Fun) 10 கி.மீ ஓட்ட பந்தயத்லத கவன்ற இந்திய வீரர் யார்? 

[A] Shashank Shekhar 

[B] Anand Shetty 

[C] Dharambir Singh 

[D] RD Murgan 

 காத்மாண்டுவில் நலடகபற்ற தநபாைத்தின் இராணுவத் தைபதி (COAS) ஓபன் மராத்தான் மற்றும் ரன் 

பார் பண்(Run for Fun) 10 கிதைா மீட்டர் ஓட்ட பந்தயத்தில் இந்திய வீரர் சாஷாங் தசகர் கவற்றி 

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  3rd 4th March 2019 

 

Winmeen.com                                Page 2 of 6 

கபற்றுள்ைார்.மத்திய கதாழில்துலற பாதுகாப்பு பலடயின் தசகர் (சிஐஎஸ்எஃப்) காத்மாண்டுவில் 

இந்தியாவின் தூதரகத்தில் தபாட்டியிட்டு முதல் இடத்லதப் கபற்றார். 

 சிஐஎஸ்எஃப் லிருந்து ஆர்.டி. முருகன் மூன்றாவது இடம் கபற்றுள்ைார். 10 KM தரஸ் பிரிவில் கமாத்தம் 

9 CISF பணியாைர்கள் பங்தகற்றனர்.  

 மீதமுள்ை ஏழு நபர் கவற்றிகரமாக முடிந்தததாடு, சாதலனயாைர் சான்றிதலழயும் கபற்றார். ஓபன் 

மராத்தான் மற்றும் run for fun தநபாை இராணுவத்தால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்ட ஒரு வருடாந்த 

நிகழ்வாகும். 

3. $75 பில்லியன் இருதரப்பு இடமாற்ற உடன்படிக்லக (பி.எஸ்.ஏ) எந்த நாட்டின் மத்திய வங்கியுடன் RBI 

லககயழுத்திட்டுள்ைது? 

[A] South Korea 

[B] Japan  

[C] Israel 

[D] Indonesia 

 அந்நியச் கசைாவணி மற்றும் மூைதனச் சந்லதகளில் அதிக உறுதிப்பாட்லடக் ககாண்டுவருவதற்கு 

75 பில்லியன் டாைர்கலை இந்தியாவின் ரிசர்வ் வங்கியும் ஜப்பானின் வங்கியும் ஒரு இருதரப்பு 

இடமாற்ற ஒப்பந்தத்தில் லககயழுத்திட்டுள்ைன. 

 ஒப்பந்தம் இரு நாடுகளும் தங்கள் உள்ளூர் நாணயங்கலை (அதாவது, ஜப்பானிய கயன் அல்ைது 

இந்திய ரூபாய்) அகமரிக்க டாைருக்கு எதிராக 75 பில்லியலண மாற்றியலமக்க உதவுகிறது. 

 அக்தடாபர் 29, 2018 இல் பிரதமர் நதரந்திர தமாடியின் தடாக்கிதயா பயணத்தின் தபாது இந்தியா 

மற்றும் ஜப்பான் இலடதய பிஎஸ்ஏ தபச்சுவார்த்லத நடந்தது. 

 இதன் மூைம், இந்தியாவின் உள்நாட்டு நாணயத்திற்கான ஏற்றுக்ககாள்ைப்பட்ட கதாலக 75 

பில்லியன் ரூபாய்கலை அணுக முடியும், அதற்கான சரியான சமநிலை கசலுத்தும் நிலை அல்ைது 

குறுகிய காை திரவத்தன்லமலய பராமரிக்க தவண்டும். 

4. சர்வததச கிரிக்ககட்டில் 500 சிக்சர்கலை அடித்த முதல் வீரர் யார்? 

[A] Virat Kohli 

[B] Jos Buttler 

[C] Chris Gayle 

[D] Eoin Morgan 

 தமற்கிந்தியத் தீவுகளின் கதாடக்க ஆட்டக்காரரான கிறிஸ் ககய்ல் சர்வததச கிரிக்ககட்டில் 500 

சிக்சர்கலை அடித்த முதல் வீரர் ஆவர். 
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 பிப்ரவரி 27 ம் தததி கவஸ்ட் இண்டீஸ், கிதரனாடாவில் உள்ை ததசிய கிரிக்ககட் ஸ்தடடியத்தில் 

இங்கிைாந்துக்கு எதிராக நடக்கும் 5- ஒரு நாள் ஆட்டத்தில் அவர் இந்த சாதலனலயப் கபற்றார். 

 இவருக்கு அடுத்தபடியாக அதிக சிக்ஸர் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் பாகிஸ்தான் கிரிக்ககட் வீரர் 

ஷாஹித் அப்ரிடி உள்ைார். 

 2019 கிரிக்ககட் உைகக் தகாப்லப கிரிக்ககட் தபாட்டிக்கு பிறகு ஓய்வு கபறும் ககய்ல் இதுவலர 

சர்வததச கிரிக்ககட்டில் 506 சிக்ஸர்கள் (கடஸ்ட் தபாட்டிகளில் 98, ஒருநாள் சர்வததசப் தபாட்டிகளில் 

305 மற்றும் டி 20 தபாட்டிகளில் 103 ரன்கள்) அடித்து உள்ைார்.  

 கவஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் சர்வததச ஒருநாள் தபாட்டிகளில் 10,000 ரன்கலை கடந்த 2 வது வீரர் 

ஆவர். இதற்கு முன்பு பிலரயன் ைாரா (10,405 ரன்கள்) அடித்துள்ைார். 

5. 2019 ஜீதரா பாகுபாடு நாள் (Zero Discrimination Day) இன் கருப்கபாருள் என்ன? 

[A] Live Up  

[B] Speak loud for justice  

[C] Act to change laws that Discriminate 

[D] A society free of discrimination 

 ஜீதரா பாகுபாடு தினம் (ZDD) ஒவ்கவாரு ஆண்டும் மார்ச் மாதம் 1 ஆம் தததி, ஐக்கிய நாடுகள் 

சலபயில் அலனத்து நாடுகளிலும் சட்டம் மற்றும் நலடமுலறயில் சமத்துவத்லத தமம்படுத்துவதற்கு 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 எச்.ஐ.வி. நிலை, வயது, பாலினம், பாலின அலடயாைம், இனம், கமாழி, புவியியல் இடம் அல்ைது 

புைம்கபயர்ந்த நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் யாரும் தவறுபடுத்தப்படக் கூடாது என்று 

மக்களுக்கு கதரிவிக்க தவண்டிய நாள். 

 2019 ஆம் ஆண்டின் பிரச்சாரம் "பாரபட்சமான சட்டங்கலை மாற்றுவதற்கான சட்டம்"(Act to change 

laws that Discriminate) மக்கள் தங்கள் நாட்டில் பாகுபாடு காண்பிக்கும் சட்டங்களுக்கு எதிராக 

கசயல்பட தவண்டும். 

6. ஜவுளித் துலற அலமச்சகத்தின் எந்த திட்டத்தின் கீழ் நிட்தவர் துலறலய (knitwear sector) 

தமம்படுத்துவதற்கான ஒரு திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது? 

[A] PowerJet India 

[B] PowerMax India 

[C] PowerTex India 

[D] PowerMat India 
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 பிப்ரவரி 28 ம் தததி கடல்லியில் மத்திய அலமச்சரான ஸ்மிரிதி ஜுபின் ஈரானி புதுடில்லியில் 

PowerTex India திட்டத்தின் கீழ் நாட்டில் நாசி மற்றும் நட்தவர் துலற வைர்ச்சிக்கு விரிவான 

திட்டங்கலை அறிமுகப்படுத்தினார். நிட்தவர் திட்டத்திற்கான கமாத்த கசைவு ரூ. 47.72 தகாடி 

ரூபாய்க்கு மார்ச் 31, 2020 வலர கசயல்படும். 

 உள்நாட்டில் மற்றும் ஏற்றுமதி சந்லதகளில் பணியாற்றும், பின்னல் மற்றும் நிட்தவர் 

அைகுகளுக்கான தவலைத்திட்டம் 8 கூறுகலை ககாண்டுள்ைது, அங்கு கதாழிற்சாலைகளுக்கு குழு 

தவலைத் திட்டத்தின் கீழ் இயந்திரங்கலை நிறுவ உதவுதல், நூல் வாங்க, சூரிய சக்திக்குச் 

கசல்லுங்கள், கபாதுவான வசதிகலைக் ககாண்டிருத்தல் மற்றும் கபாது தனியார் கூட்டாண்லம 

முலறயில் புதிய தசலவ லமயங்கலை உருவாக்குதல். 

7. பின்வரும் வங்கிகளில் BCG-IBA அறிக்லகயின் படி, சீர்திருத்தங்கள் கசயற்பட்டியலை 

நலடமுலறப்படுத்துவதில் கபாதுத்துலற வங்கிகளில் முதன்லமயானது எது? 

[A] OBC 

[B] SBI 

[C] PNB  

[D] BoB 

 CG-IBA அறிக்லக 'கபாதுத் துலற வங்கிகளுக்கான சீர்திருத்தங்கள்' என்ற தலைப்பில் ஒவ்கவாரு 

கபாதுத் துலற வங்கியின் (PSB) கசயல்திறன், 140 கருப்கபாருள்களின் அடிப்பலடயில், ஆறு 

கருப்கபாருள்கள், வாடிக்லகயாைர் அக்கலற, credit off-take மற்றும் டிஜிட்டல் ஆகியவற்லற 

உள்ைடக்கியது. 

 பஞ்சாப் தநஷனல் வங்கி (பிஎன்.பி) 100 புள்ளிகளில் 78.4 மதிப்கபண்களுடன் முதலிடத்தில் 

உள்ைது. பிஎஸ்பி (77.8), எஸ்.பி.ஐ. (74.6), ஓரியண்டல் பாங்க் வர்த்தகம் (69), கனரா வங்கி (67.5), 

சிண்டிதகட் வங்கி (67.1) ஆகியலவ அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ைன. 

 PNB வாடிக்லகயாைர் அக்கலறயுடனும், கபாறுப்புணர்வுடனும்  வங்கி, credit off-take மற்றும் 

நிதி தசர்க்கும் அைவுருவிலும் வலுவான கசயல்திறலனக் காட்டியுள்ைது. 

8. சிை தநரங்களில் கசய்திகள் காணப்படுகின்ற லிக்தனாதசல்லுதைாலசக் பதயாமாஸ் எதனால் 

ஆனது?  

[A] Cellulose 

[B] Hemicellulose 

[C] Lignin 

[D] All of the above 
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 Lignocellulosic biomass (அல்ைது LC biomass) கார்தபாலஹட்தரட் பாலிமர்ஸ் (கசல்லுதைாஸ், 

கஹமிசீலூதைாஸ்) மற்றும் ஒரு நறுமண பாலிமர் (லிக்லனன்) ஆகியவற்லறக் ககாண்டிருக்கும் 

தாவர உயிரினத்லத குறிக்கிறது. 

 உயிரி எரிகபாருட்களின் உற்பத்திக்காக பூமியில் மிக அதிக அைவில் கிலடக்கும் மூைப்கபாருள் இது, 

முக்கியமாக உயிர்-எத்தனால் ஆகும். 

 லிக்தனாககல்லுதைாஸிக் பதயாமாஸ் மற்றும் பிற புதுப்பிக்கக்கூடிய மூைப்கபாருட்கலைப் 

பயன்படுத்தி ஒருங்கிலணந்த பதயாகமதானல் திட்டங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்குவதற்காக 

"பிரதான் மந்திரி ஜி.ஐ.-வான் (கஜய்தவ இன்ஹன்-வாட்டரன் அன்குல் ஃபஸல் அகஷஷ்ச் நிவாரன்) 

தயாஜனா" சமீபத்தில் கசய்தி ஒன்றில் மத்திய அலமச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

9. கவளிநாட்டு ரூபாய் சந்லதகளில் ஆர்.பி.ஐ. (RBI) பணியகத்தின் தலைவர் யார்? 

[A] Usha Thorat 

[B] N S Vishwanathan 

[C] Mahesh Kumar Jain 

[D] Viral Acharya 

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) சமீபத்தில் அதன் முன்னாள் துலண கவர்னர் உஷா ததாரத் 

தலைலமயிைான 8 உறுப்பினர்கலைக் ககாண்ட பணிக்குழு அலமக்கப்பட்டுள்ைது. கவளிநாட்டு 

ரூபாய் சந்லதகள் கதாடர்பான பிரச்சிலனகலை ஆராயவும், உள்நாட்டு நாணயத்தின் கவளி 

மதிப்புக்கான உறுதிப்பாட்லட உறுதி கசய்ய ககாள்லக நடவடிக்லககலை பரிந்துலரத்துள்ைது. 

 கடனுதவி ரூபாய் சந்லத வைர்ச்சிக்கு பின்னால் உள்ை காரணங்கலை மதிப்பீடு கசய்து, உள்நாட்டு 

சந்லதகளில் ரூபாய் மாற்று பரிமாற்ற விகிதத்தில், சந்லதகளின் விலைவுகலை ஆய்வு கசய்யும். 

10. விஞ்ஞானத் திட்டங்களுக்கு நிதியளிப்பதற்கு மத்திய மனிதவை தமம்பாட்டு அலமச்சகத்தின் திட்டம் 

எது? 

[A] SITAR 

[B] STARE 

[C] STARK 

[D] STARS 

 ததசிய விஞ்ஞான தினத்தின் (NSD-2019) நிகழ்வில், 500 மனித வை தமம்பாட்டு (HRD) மந்திரி 

பிரகாஷ் ஜவதடகர், 500 அறிவியல் திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்க 250 தகாடி ரூபாய் திட்டம் ஒன்லற 

கதாடங்கினார். 
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 இந்தத் திட்டங்களின் ததர்வு, தபாட்டிகளின் அடிப்பலடயில் கசய்யப்படும். இந்த திட்டம் கபங்களூரில் 

உள்ை இந்திய அறிவியல் கழகம் (ஐ.ஐ.எஸ்.சி) மூைம் ஒருங்கிலணக்கப்படும். 

 ஆர்வமுள்ை தவட்பாைர்கள் தபாட்டியில் பங்தகற்க விண்ணப்பங்கலை சமர்ப்பிக்க தவண்டும். 

 விண்ணப்பங்கள் ஏப்ரல் முதல் வாரத்தில் கவளியிடப்படும். STARS என்ற சிறு விைக்கம் 

"கமாழிகபயர்ப்பு மற்றும் தமம்பாட்டு ஆராய்ச்சிக்கான திட்டம்" (“Scheme for Translational and 

Advanced Research”) என்பதாகும். 

 இது தவிர ததசிய மனிதவை தமம்பாட்டு அலமச்சகம் மற்றும் கதாழிைாைர் மற்றும் தவலைவாய்ப்பு 

அலமச்சகத்துடன் இலணந்து மனிதவை தமம்பாட்டு அலமச்சகம் கூட்டுறவு மற்றும் கதாழில்நுட்ப 

கல்விக்கான உயர்நிலை கல்விக்கான இலைஞர்களுக்கு SHREYAS திட்டம் ஒன்லற 

அறிமுகப்படுத்தியது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. இந்திய-வங்காள கூட்டு இராணுவ பயிற்சி 'சாம்ப்ரிடி -2019' கீழ்கண்ட  இடங்களில் எங்கக 

த ாடங்கப்பட்டது? 

[A] Tangail 

[B] Hooghly 

[C] Barguna 

[D] Sylhet  

 இந்தியா மற்றும் பங்களாக ஷ் இடடகய கூட்டு இராணுவ பயிற்சி 'Sampriti-2019' 8 வது பதிப்பு 

சமீபத்தில் வங்காளம்,  ங்காலில் உள்ள கபாங்ககாகபாந்து கண்கடான்தமண்ட் என்ற இடத்தில் 

த ாடங்கியது. 

 இரு நாடுகளின் படடகள் இடடகய பரஸ்பர ஒத்துடைப்பு, தபான்க ாமி மற்றும் காமகரடர் 

ஆகியவற்டற அதிகரிப்பக  14 நாள் பயிற்சிக்கான கநாக்கமாகும். இந்  பயிற்சி  ற்கபாது இந்தியா-

பங்களாக ஷ் பாதுகாப்பு ஒத்துடைப்பின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. 

2. அதிகாரப்பூர்வமாக எருசகேமில்  னது தூ ரகத்ட  மூடியது எந்  நாடு? 

[A] Russia 

[B] United States 

[C] Japan 

[D] China 

 அதமரிக்கா எருசகேமில்  னது துடை தூ ரகத்ட  அதிகாரப்பூர்வமாக மூடிவிட்டது; 

பாேஸ்தீனியர்களுக்கு இஸ்கரலின் தூ ரகத்தில் மடித்துக் தகாண்ட ன் மூேம் அ ன் பிர ான 

இராஜ ந்திரப் பணியின் நிடேடய குடறத்துவிட்டது. பே சகாப் ங்களாக, தூ ரகம் 

பாேஸ்தீனியர்களுக்கு ஒரு உண்டமயான தூ ரகமாக தசயல்பட்டது. 

 இப்கபாது அந் த் தூதுவர் ஒரு பாேஸ்தீனிய விவகார அடமப்பினால் தூ ரகத்தின் கட்டடளப்படி 

டகயாளப்படுவார். 

 இஸ்கரலுக்கு ஆ ரவளித்து, பாேஸ்தீனியர்கடள அந்நியப்படுத்திய டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் 

பிரிவிடனடய முடிவுக்கு தகாண்டுவருவக  சமீபத்திய நிடேப்பாடு ஆகும், அவர்கள் சமா ான 

முன்தனடுப்புகளில் ஒரு நடுநிடே நடுவராக அதமரிக்க நிர்வாகத்தின் பங்டக இைந்துவிட்ட ாக 

கூறுகின்றனர். 

3. பல்ககரியாவின் டான் தகாகோவ்-நிககால் தபட்கராவ் கபாட்டியில் 65 கிகோ பிரிவில்  ங்கம் தவன்ற 

இந்திய வீரர் யார்? 
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[A] Yogeshwar Dutt 

[B] Sandeep Tomar 

[C] Bajrang Punia 

[D] Pawan Kumar 

 பல்ககரியாவின் ரூஸில் உள்ள டான் தகாகோவ்-நிககால் தபட்கராவ் கபாட்டியில் 65 கிகோ பிரிவு 

ஃப்ரீஸ்டடலில் இந்திய மல்யுத்  வீரர் பஜ்ரங் புனியா  ங்கம் தவன்றார். அவர் அதமரிக்க வீரர் 

கஜார்டன் ஆலிகவடர 12-3 என்ற கைக்கில் இறுதியாட்டத்தில் தவன்றார் மற்றும் அந்   

 கபாட்டியில் அதிகபட்ச  ரவரிடசப் புள்ளிகடளப் தபற்றார். 

 பாரிஸ் 2017 உேக சாம்பியன்ஷிப்பிலிருந்து புண்யா வாங்கிய 10 வது ப க்கம் ஆகும். முன்ன ாக, 

பூஜா  ந் ா தபண்கள் 59 கிகோ பிரிவில்  ங்கம் தவன்றார், அக  கவடளயில் சடரடா கமார் ஒரு 

தவள்ளி தவன்றார். சாக்ஷி மாலிக் 65 கிகோ தபண்கள் ஃப்ரீஸ்டடலில் தவள்ளி தவன்றார்.  

4. "டிடசனிங் தடஸ்டினி: தி  ார்த்ஃபுல்ஸ் கவ" புத் கத்தின் எழுத் ாளர் யார்? 

[A] Kamlesh Patel 

[B] Bikram Choudhury 

[C] Rajashree Choudhury 

[D] Arunava Sinha  

 "டிடசட்டிங் தடஸ்டினி: தி  ார்த்ஃபுல்தனஸ் கவ" என்ற புத் கத்ட ,  ாஜிக் என பிரபேமாக 

அறியப்படும் ஆன்மீக ஆசிரியரான கமகேஷ் பகடல் எழுதியுள்ளார். அவர் விதிடயப் பற்றிய முக்கிய 

விவகாரங்கடளக் குறிப்பிட்டு, அவருடடய புதிய புத் கத்தில் எவ்வாறு வாழ்க்டகடய 

உருவாக்குகிறார் என்பட யும் அவர் குறிப்பிட்டார்.  

 வாழ்க்டகமுடற மற்றும் வடிவடமப்பு விதிமுடறகடளத் திருத்தி, பிற்பாடு வாழ்வில் உள்ள விதிடய, 

இ யபூர்வமான நடடமுடறகடள எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது குறித்  நடடமுடற 

ஞானத்ட  வைங்குகிறது. 

 பரிைாம வளர்ச்சி, பிறப்பு மற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றின் கபாது மக்களுக்கு என்ன நடக்கிறது 

என்பட  விளக்குகிறார், வாழ்க்டகயில் ஒரு திருப்பம் ஏற்படும்கபாது அந்  முக்கிய  ருைங்களில் 

எவ்வாறு தசயல்பட கவண்டும் என்பட  விளக்குகிறார். 

5. சிே கநரங்களில் தசய்தித் ாளில் காணும் கேஸ்னிக்ககாவ் துப்பாக்கி எந்  நாட்டிற்கு 

த ாடர்புடடயது? 

[A] United States 

[B] Israel 

[C] France 
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[D] Russia 

 மார்ச் 3 ம் க தி பிர மர் நகரந்திர கமாடி உத் ர பிரக சத்தில் உள்ள அகமதிக்கு அருகக ககார்வாவில் 

புதிய 7.62 × 39 மிமீ களிபர் கோஷ்நிககாவ் ஏ.கக -203 டரபிள்  யாரிக்கும் ஒரு இந்திய-ரஷ்ய கூட்டு 

நிறுவனத்ட  (கஜ.வி.வி) திறந்துடவத் ார். 

 இந்திய-ரஷ்ய டரஃபிள்ஸ் பிடரகவட் லிமிதடட் என்பது இந்தியாவின் ஆர்டன்ஸ் 

த ாழிற்சாடேக்கும் ரஷ்ய நிறுவனத்திற்கும் இடடகய ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். இது தகார்வா 

ஆர்ட்டனன்ஸ் த ாழிற்சாடேகளில் கேசினிககாவ் துப்பாக்கிகளின் இறுதித் த ாடடர உருவாக்கும்.  

 ஏ.கக.-47 துப்பாக்கியின் சமீபத்திய வடகப்பாடு AK 203 ஆகும். அதிகாரிகளின்படி,  ற்கபாதுள்ள 

இராணுவம், ஏர் ஃகபார்ஸ் மற்றும் கடற்படடகளிடம் இருக்கும் இந்தியாவில்  யாரிக்கப்பட்ட INSAS 

 ாக்கு ல் துப்பாக்கிகள் பதிோக ஏ.கக. 203 துப்பாக்கிகள் பயன்படுத் ப்படும் என்று அதிகாரிகள் 

கூறுகின்றனர். 

6. தசனகல் நாட்டில் புதி ாக க ர்ந்த டுக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி யார்? 

[A] Madicke Niang 

[B] Macky Sall 

[C] Idrissa Seck 

[D] Ousmane Sonko 

 2019 பிப்ரவரி தசதனகாலிஸ் ஜனாதிபதித் க ர் லில் மு ல் சுற்றில்  58% வாக்குகள் 

தபரும்பான்டமயுடன் தசனிகல் ஜனாதிபதியாக இரண்டாம் முடறயாக கமக்கி சால் மீண்டும் 

க ர்ந்த டுக்கப்பட்டார். 

 தசனகல்  டேவர் இரண்டு சுற்று முடறடமடயப் பயன்படுத்தி க ர்ந்த டுக்கப்படுவார், 

க ர்ந்த டுக்கப்பட்ட கவட்பாளர் மு ல் சுற்றில் 50% க்கும் கமற்பட்ட வாக்குகடளப் தபற கவண்டும்.  

7. இந்திய அரசு சமீபத்தில் எந்  காே இடடதவளியிடன கட்டுமான த ாழில்நுட்ப ஆண்டாக 

அறிவித் து? 

[A] 2020-2021 

[B] 2021-2022 

[C] 2022-2023 

[D] 2019-2020 

 பிர மர் நகரந்திர கமாடி சமீபத்தில் நியூ தடல்லியில் குகளாபல்  வுஸிங் தடக்னாேஜி சவால் 

குறித்து கட்டுமான த ாழில்நுட்ப இந்தியா 2019 மாநாட்டில் உடரயாற்றினார். 

 கட்டுமானத் துடறயில் நவீன த ாழில் நுட்பத்ட  அதிகரிக்க முயற்சிக்கும் முயற்சியில், பிர மர் 

கமாடி 2019-2020 ஆண்டுகடள கட்டுமான த ாழில்நுட்ப ஆண்டாக அறிவித் ார். 
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 2-நாள் மாநாட்டின் கநாக்கம், இந்திய சூைலில் பயன்படுத் க்கூடிய புதுடமயான மற்றும் உேகளாவிய 

நிறுவப்பட்ட த ாழில்நுட்பங்கடளக் கண்டறிவது ஆகும். இந்நிகழ்வில், தடவேப்பர்கள், 

கல்வியாளர்கள், த ாழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மு லிகயார் பங்ககற்றனர். 

8. பின் ங்கிய வகுப்புகளுக்கான க சிய ஆடையத்தின் புதிய  டேவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

[A] Gegong Apang  

[B] Suresh Mehta  

[C] Bhagwan Lal Sahni 

[D] Bhagat Singh Koshyari  

 பீகாரின் முசாபர்பூரில் இருந்து பா.ஜ.க  டேவரான பகவான் ோல் சாஹ்னி புதி ாக நியமிக்கப்பட்ட 

க சிய கமிஷனின் புதிய  டேவராக நியமிக்கப்பட்டார்.  

 பி.சி. வகுப்புச் சட்டம் 1993 ஐ நீக்கிவிட்டு, 2018 ஆம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத் ால் NCBC 

அரசியேடமப்பு அந் ஸ்து வைங்கப்பட்டது. 

9. ஐசிசி கிரிக்தகட் கமிட்டியின் புதிய  டேவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய கிரிக்தகட் வீரர் யார்? 

[A] Rahul Dravid 

[B] Anil Kumble 

[C] Saurav Ganguly 

[D] VVS Laxman 

 சர்வக ச கிரிக்தகட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி) கிரிக்தகட் வாரியத்தின்  டேவராக மூன்றாவது முடறயாக 

அனில் கும்ப்கள நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

 ICC கிரிக்தகட் குழுவின்  டேவராக 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வடர இருப்பார். 2012 ஆம் ஆண்டில் 

மு ல் முடறயாக அவர் குழு  டேவராக நியமிக்கப்பட்டார். 

 2016 ஆம் ஆண்டு இரண்டாவது முடறயாக 2018 இறுதி வடர ப வியில் அமர்த் ப்பட்டர். 

10. எந்  மாநிே கபரழிவு கமோண்டம அதிகாரம் 2018 ஆம் ஆண்டின் புகழ்தபற்ற SKOCH விருதுடன் 

தகௌரவப்படுத் ப்பட்டுள்ளது? 

[A] Andhra Pradesh 

[B] West Bengal 

[C] Tamil Nadu 

[D] Odisha 

 பிப்ரவரி 25, 2019 அன்று புது தில்லி 56 வது ஸ்தகாட்ஷ் உச்சி மாநாட்டில் கபரழிவு கமோண்டம 

துடறயில் அ ன் குறிப்பிடத் க்க சா டனகளுக்காக ஒடிசா மாநிே கபரழிவு கமோண்டம 
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அதிகாரசடபக்கு (OSDMA) 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான தகௌரவமான SKOCH விருதுடன் 

தகௌரவிக்கப்பட்டது.  

 ஸ்ககாச் விருது நிதி, ஆளுடம, வங்கி, கபரழிவு கமோண்டம, த ாழில்நுட்பம், தபாருளா ாரம் 

மற்றும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி ஆகியவற்றின் சிறந்  முயற்சிகடள உள்ளடக்கியது. 

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


Current Affairs  6th March 2019 

 

Winmeen.com                                Page 1 of 5 

விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. பிரதான் மந்திரி ஸ்ராம் ய ாகி மந்தன் ய ாஜனா 'எந்த மாநிலத்தில் பிரதமர் ததாடங்கினார்? 

[A] Andhra Pradesh 

[B] Gujarat 

[C] Odisha 

[D] Maharashtra 

 மார்ச் 5 ம் யததி பிரதமர் நயரந்திர யமாடி குஜராத்தில் காந்திநகரில் உள்ள பிரதான் மந்திரி ஸ்ராம் ய ாகி 

மந்தன் (PM-SYM) ய ாஜனாவை ைாஸ்ராலில் ததாடங்கினார். 

 அமல் தெய் ப்படாத ததாழிலாளர்கள் மற்றும் ததாழிலாளர்களுக்கு யதசி  ஓய்வூதி த் திட்டம் 2019 

இவடக்கால பட்தஜட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இது 60 ை திற்குப் பின்னர் ஒழுங்கவமக்கப்பட்ட துவையின் ஊழி ர்களுக்கு 3000 ரூபா மாதாந்த 

ஓய்வூதி த்வத ைழங்கும்.  

2. ெமீபத்தில் தெய்திகளில் காணப்பட்ட NCMC, AFC மற்றும் SWEEKAR, பின் ைருைனைற்றுள் எதனுடன் 

ததாடர்புவட து? 

[A] Insurance  

[B] Health care  

[C] Mobility  

[D] Pension 

 மார்ச் 4, பிரதமர் நயரந்திர யமாடி, குஜராத்தில் அகமதாபாத்தில் ஒரு யதசி  தபாது தமாபிலிட்டி கார்ட் 

(NCMC) ஒன்வை அறிமுகப்படுத்தினார். 

 இது நாடு முழுைதும் ஒரு நாடு ஒரு அட்வட மாதிரியில் தெ ல்படும். 

 NCMC இந்தி ாவின் முதல் உள்நாட்டு ரீதியிலான ைளர்ச்சி வடந்த கட்டண இடமாகும், இது நாட்டின் 

பிை இடங்களிலும் தபாது யபாக்குைரத்தில் பணம் தெலுத்துைதற்கு ப ன்படுத்தப்படலாம், இதில் 

தமட்யரா, பஸ் மற்றும் புைநகர் இரயில்யைக்கள், டால் மற்றும் ைாகன நிறுத்தம் ஆகி ைற்றிற்கும், 

அவணத்து கிதரடிட் அல்லது தடபிட் கார்டு யபான்ை சில்லவர ைணிகத்திற்கும் ப ன்படுத்தலாம். 

 இது மட்டுமல்லாமல், பிரதமர் யமாடி 'SWEEKAR' என்று அவழக்கப்படும் ஆட்யடாயமட்டிக் ஃயபர்-

யெகரிப்பு அவமப்பு (AFC) மற்றும் 'ஸ்ைக்கட்' என்று அவழக்கப்படும் ஒரு ைாெல் மற்றும் கார்டு ரீடர் 

அவமப்பு ஆகி ைற்வைத் ததாடங்கினார். 

3. BOLD-QIT திட்டம், இந்தி ாவின் பின்ைரும் எல்வலகளில் எங்கு துைங்கி து? 

[A] China 
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[B] Nepal 

[C] Pakistan 

[D] Bangladesh  

 மார்ச் 5 ம் யததி, அஸ்ஸாம் துல்பிரி மாைட்டத்தில் இந்தி -பங்களாயதஷ் எல்வலயில் BOLD-QIT 

(பார்டர் எதலக்ட்ரானிக் வடனமினட் QRT இவடமறிப்புத் ததாழில்நுட்பம்) திட்டத்வத மத்தி  

உள்துவை அவமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங் திைந்து வைத்தார்.  

 இந்த ஒருங்கிவணந்த ஒருங்கிவணந்த எல்வல யமலாண்வம அவமப்பின் (CIBMS) ஒரு 

பகுதி ாகும், இது இஸ்யரல் உட்பட பல நாடுகளும் முவை ான எல்வல நிர்ைாகத்வத 

உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.  

 எனயை, BOLD-QIT திட்டத்வத தெ ல்படுத்த அவனத்து ைவக ான குறுக்கு எல்வலக் 

குற்ைங்கவளயும் கட்டுப்படுத்துைதற்கு எல்வல பாதுகாப்புப் பவடக்கு உதவுைது மட்டுமல்லாமல், 

கடிகார மனித கண்காணிப்பின் சுற்றுைட்டாரத்தில் துருப்புகளுக்கு ஓய்வு அளிக்கவும் உதவுகிைது. 

4. ெமீபத்தில் எந்த மாநில அரொங்கம் தைல்லப்பாகு-ஐ தவட தெய்  உத்தரவிட்டது? 

[A] Karnataka 

[B] Assam  

[C] Manipur 

[D] Tripura 

 அொம் முதலவமச்ெர் ெர்பானந்தா யொயனாைால் ெமீபத்தில், மாநிலத்தில் தைல்லப்பாகு மீது தவட 

விதித்துள்ளார்.  

 சுலாய் த ாரிப்பதில் தைல்லப்பாகு முக்கி  தபாருளாகும். இது யபாவதய ற்றுபவை ாகும். இவத 

அொம் யதயிவல யதாட்டங்களில் பரைலாக குடிக்கின்ைனர். இதனால் யகாலாஹட் மற்றும் யஜார்கட் 

மாைட்டங்களில் 158 யபர் உயிரிழந்துள்ளனர். 

5. முதன்முதலாக பகைான் மகாவீர் அஹிம்ொ புரஸ்கார் விருது தபற்ைைர்  ார்? [Bhagwan Mahavir 

Ahimsa Puraskar] 

[A] Narendra Patni 

[B] Abhinandan Varthaman 

[C] Mangal Prabhat Lodha 

[D] Bhavarlal Hiralal Jain 

 அகில பாரதீ  திம்பாம்பார் தஜயின் மஹாெமதி ால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதலாைது பகைான் மகாவீர் 

அஹிம்ஸா புர்காெர் இந்தி  விமானப்பவடத் தளபதி அபினந்தன் ைர்த்தமானுக்கு  ைழங்கப்பட்டது.  
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 இந்த விருதுக்கு ரூ. 2.51 லட்ெம் தராக்கப் பரிவெ ைழங்கியுள்ளது. இது ஒரு நிவனவுச்சின்னம் மற்றும் 

யமற்யகாள் ஆகும். 2019 ஏப்ரல் 17 அன்று மார்த்தாரி தஜ ந்தி முன்னிட்டு  ைர்தானுக்கு ைழங்கப்படும்.  

 இந்தி ா-பாகிஸ்தான் யமாதல் ததாடர்வகயில், பாகிஸ்தான் விமானம் F 16 வ  சுட்டு வீழ்த்தி  பிைகு, 

இைரது மிராஜ் 21 விமானம் தெ ல் இழந்தது, அதில் இருந்த ைர்த்தமாவன பாகிஸ்தான் இராணுைம் 

வகது தெய்து சிவையில் 3 நாட்கள் அவடத்தது. இைர் மூன்று நாட்களுக்கு பிைகு மார்ச் 1 ஆம் யததி 

விடுதவல தெய் ப்பட்டார். 

6. பள்ளிக் குழந்வதகளுக்கு 'யுைா விஜ னி காரி க்கிரம்' ததாடங்கப்பட்ட இந்தி  நிறுைனம் எது? 

[A] ISRO 

[B] CSIR 

[C] DRDO 

[D] BARC 

 இந்தி  விண்தைளி ஆராய்ச்சிக் கழகம் (ஐ.எஸ்.ஓ.ஓ.) 9 ைது ைகுப்பில் படிக்கும்படி பள்ளி 

மாணைர்களுக்கு "யுைா விஜ னி  காரி க்கிரம் (அல்லது இளம் அறிவி லாளர் திட்டம்)" 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 விண்தைளி விஞ்ஞானிகள் ஸ்யபஸ் ததாழில்நுட்ப விண்தைளி அறிவி ல் மற்றும் விண்தைளி 

ப ன்பாடுகள் பற்றி  அடிப்பவட அறிவை, விண்தைளி நடைடிக்வககள் பற்றி  ஆர்ைத்வத 

குழந்வதகளுக்கு தூண்டும்.  

 இந்த குழந்வதகளுக்கு யகாவட விடுமுவையின் யபாது, இரண்டு ைாரங்கள் கழித்து, ISRO "Catch 

them young" பயிற்சி திட்டத்வத நடத்துகிைது. இந்த முன்மு ற்சியின்யபாது, சிபிஎஸ்இ, ICSE. மற்றும் 

மாநில பாடத்திட்டங்கவள உள்ளடக்கி  ஒவ்தைாரு மாநில மற்றும் யூனி ன் பிரயதெத்திலிருந்து 

மூன்று மாணைர்கள் யதர்வு தெய் ப்படுைார்கள்.  

 இந்த யதர்வு கல்வி தெ ல்திைன் மற்றும் ொராத தெ ல்பாடுகவள அடிப்பவட ாகக் தகாண்டது. 

கிராமப்புைப் பகுதியிலுள்ள மாணைர்களுக்கு யதர்வு அளவுயகால்களில் சிைப்புத் திைன் 

ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

7. 2019 ஏவுகவண சிஸ்டம்ஸ் விருது தபற்ை இந்தி  அறிவி ல் அறிஞர்  ார்? 

[A] G Satheesh Reddy  

[B] Kailasavadivoo Sivan 

[C] Punit Goenka 

[D] S Somanath  
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 இந்தி  விண்தைளி அறிவி ல் விஞ்ஞானி மற்றும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி அவமப்பின் 

தவலைரான டாக்டர் ஜி. ெதீஷ் தரட்டி அதமரிக்க ஏயரானாடிக்ஸ் மற்றும் அஸ்ட்யரானாட்டிக்ஸ் (ஏஐஏஏ) 

நிறுைனம் மூலம் ஏவுகவண அவமப்புகள் 2019 விருது ைழங்கப்பட்டது.  

 இந்தி  ஏவுகவணத் திட்டத்தில் தனது தவலவமப் பாத்திரத்வத அங்கீகரிக்கும் ெத்ய ஷ் விருவத 

தைன்ை முதல் இந்தி ர் ஆைார். யரடி ன் ஏவுகவண சிஸ்டம்ஸ் முன்னாள் முதன்வம 

தபாறியி லாளரான யராண்தடல் யஜ. வில்ென் உடன் அைர் பங்வகப் பகிர்ந்து தகாள்ைார்.பாதுகாப்பு 

அவமச்ெருக்கு அறிவி ல் ஆயலாெகராக இருந்த டாக்டர் தரட்டி, இந்தி ாவில் யமம்பட்ட ஏவுகவண 

ததாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் ஸ்மார்ட் ைழிகாட்டல் ஆயுத ததாழில்நுட்பங்கவள ைடிைவமக்கிைார்.  

 திட்ட இ க்குனராக, அைர் இந்தி ாவின் முதல் 1,000 கியலா ைகுப்பு ைழிகாட்டுதல் குண்டு 

ைடிைவமப்பு மற்றும் யமம்பாட்டுக்கு ைழிைகுத்தது, இது துல்லி மான யைவலநிறுத்த திைன்கவள 

யமம்படுத்தியுள்ளது. 

 AIAA என்பது உலகின் மிகப் தபரி  மற்றும் புகழ்தபற்ை விண்தைளி ததாழில்நுட்ப ெமுதா மாகும். 

8. 2022 ஆசி  விவள ாட்டுகளில் பின்ைரும் எந்த விவள ாட்டு யெர்க்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] Cricket 

[B] Paragliding 

[C] Pencak Silat 

[D] Roller sports 

 ஆசி ா ஒலிம்பிக் கவுன்சில் (OCA) தபாது ெவப, ஆசி  விவள ாட்டுகள் 2022 பதிப்பு விவள ாட்டுத் 

திட்டத்தில் கிரிக்தகட்வட யெர்க்க முடிவு தெய்துள்ளது,  

 இது சீனாவில் ஹாங்காயைாவில் நவடதபை உள்ளது.  சீனாவில் 2022 ஆசி  விவள ாட்டுப் 

யபாட்டிகளில் 20 ஓைர் ைடிவில் கிரிக்தகட் யபாட்டி ததாடரும் ைாய்ப்பு உள்ளது. 

9. உலக ைனவிலங்கு தினத்தின் (WWD-2019) கருப்தபாருள் என்ன? 

[A] Listen to the young voices 

[B] Life Below Water: For people and planet 

[C] Big cats: predators under threat 

[D] The future of wildlife is in our hands 

 உலக ைனவிலங்கு தினம் (WWD) ஒவ்தைாரு ைருடமும் மார்ச் 3 ம் யததி பல அழகான மற்றும் பல்யைறு 

ைவக ான காட்டுத் விலங்கு மற்றும் தாைரங்கவள தகாண்டாடுைதற்காகவும்,  

 மக்களுக்கு பாதுகாப்பு ைழங்கும் பலன்களின் விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பதற்காகவும் 

அனுெரிக்கப்படுகிைது. 2019 கருப்தபாருள் "Life Below Water: For people and planet" நிவல ான 

ைளர்ச்சிக்கு கடல், கடல் மற்றும் கடல் ைளங்கவள காப்பாற்ை மற்றும் பராமரிக்கும் யநாக்கம் ஆகும். 

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


Current Affairs  6th March 2019 

 

Winmeen.com                                Page 5 of 5 

10. யதயிவல ைாரி த்தின் தவலவம கம் எங்யக உள்ளது?  

[A] Dispur  

[B] Agartala 

[C] Guwahati 

[D] Kolkata 

 இந்தி  யதயிவல ைாரி ம் இந்தி ாவின் அரசு நிறுைனமாகும். இது இந்தி ாவின் யதயிவல 

ஏற்றுமதி, பயிர்ச் தெய்வக, பதப்படுத்துதல் மற்றும் உள்நாட்டு ைர்த்தகம் ஆகி ைற்வை 

யமம்படுத்துைதற்காக நிறுைப்பட்டது.  

 1953 ஆம் ஆண்டு தகால்கத்தாவை தவலவம கமாக தகாண்டு யதயிவல ெட்டத்தின் மூலம் இது 

நிறுைப்பட்டது. யதயிவல ைாரி ம் இந்தி ாவின் சில யதயிவல வி ாபாரிகள் 

ஏற்றுமதி ாளர்களுக்கு ொன்றிதழ் எண்கவள ைழங்குைது ைாரி த்தின் தபாறுப்பாகும்.  

 அண்வமயில், மத்தி  ைர்த்தக அவமச்ெகம் பி.யக. தபஸ்புைாவை யதயிவல ைாரி த்தின் 

தவலைராக மூன்று ஆண்டுகளாக பதவி அமர்த்தி து.  

 அொமில் உள்ள தபாகயஹாலா யதயிவல நிறுைனத்தின் உரிவம ாளரான தபஸ்புைா, அதன் முதல் 

ஐ.ஏ.எஸ் அல்லாத அதிகாரி ாக யதயிவல ைாரி த்தின் தவலைராக நி மிக்கப்பட்டார்.  

 பவழ  மின்னணு ஏலமிடுதல் முவைவ  சீரவமப்பதில் அைர் ஒரு கருவி ாக இருந்தார். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)  கீழ்கண்டவைகளில் எந்த மாநில அரசு “Notun Disha“ என்ற புதிய பயிற்சி முவறவய 

ஆசிரியர்களுக்கு கற்பிக்க நிறுவியது? 

[A] நாகலாந்து 

[B] திரிபுரா 

[C] அருணாச்சல பிரததசம் 

[D] மிதசாரம் 

 திரிபுரா மாநில அரசு “Notun Disha“ (புதிய பாவத) என்ற ஒரு மாத திட்டத்வத பள்ளி 

ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க நிறுைப்பட்டது. இதன் மூலம், முதல் கட்டமாக மாணை, 

மாணவியர்களின் ைளர்ச்சிவய வைவ்தைறு துவறகளில் மதிப்பீடு வசய்ய அந்த மாநிலத்தின் 800 

அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு  மடிக்கணினி ைழங்கப்பட்டது. 

 பயிற்சிக்கு 800 ஆசிரியர்கள் ததர்வு வசய்யப்பட்டு, ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ட அரசு சாரா நிறுைனங்கள், 

சமுதாயங்கள் அல்லது கல்வி நிறுைனங்கள் அைர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க தைண்டும். பிப்ரைரி 

2019 மாநில அரசானது மாணாக்கரின் கல்வி நிவலவய அறிய மூன்றாம் மற்றும் எட்டாம் ைகுப்பு 

மாணைர்களிவடதய ஒரு கணக்வகடுப்பு  நடத்தியது. 

 அந்த கணக்வகடுப்பானது 60% சதவீத ஐந்தாம் ைகுப்பு மாணைர்கள் (சராசரியாக 51,599) வபங்காலி 

வமாழி பாடப்புத்தகத்வத இரண்டாம் ைகுப்பிலிருந்தத படிக்க இயலா ைண்ணம் உள்ளனர் என்பது 

கண்டறியப்பட்டது. இது மட்டும் இல்லாது, 46% மாணைர்களுக்கு கழித்தல் வதரியவில்வல என்பதும்,  

81% மாணைர்களுக்கு ைகுத்தல்  வதரியவில்வல என்பதும் கண்டறியப்பட்டது. எனதை, “Notun 

Disha“ ன் முக்கிய குறிக்தகாள் மூன்றாம் ைகுப்பு முதல் எட்டாம் ைகுப்பு ைவர உள்ள எல்லா 

மாணைர்கவளயும் எல்லா பாடங்களிலும் திறவம மற்றும் தகுதி ைாய்ந்தைர்களாக மாற்றுைதத.  

2)  கீழ்கண்ட எந்த மாநிலத்தில் வைலாகண்டி மாைட்டம் அவமந்துள்ளது? 

[A] ஹிமாச்சல பிரததசம் 

[B] ஜார்கண்ட் 

[C] அஸ்ஸாம் 

[D] ஒடிஸா 
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 அரசின் நிதி வகாள்வக (Niti Aayog) படி சமீபத்தில் வடல்டா தரைரிவச அறிக்வக வைளியிடப்பட்டது. 

அதில் சண்டிகர் மாநிலத்திலுள்ள வகாந்ததகான் மாைட்டத்திற்கு  பிறகு அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் 

உள்ள வைலாகண்டி மாைட்டம் இந்தியாவின் மற்ற 112 பின்தங்கியுள்ள மாைட்டங்களில் முதல் 

இடத்வத வபற்றுள்ளது. 

 வைலாகண்டி மாைட்டம் மாவபரும் முயற்சிக்கு பிறகு நைம்பர் – டிசம்பர் 2018  மற்றும் ஜனைரி 2019 

ல் சிறந்த வசயலாற்றி 52 ஆைது இடத்திலிருந்து முதல் இடத்திற்கு ைந்துள்ளது. வைலாகண்டி 

பின்தங்கிய மாைட்டங்களில் தரைரிவசப்படி  முதல் இடத்வத வபற்றுள்ளதால் ரூ. 10 தகாடி நிதி 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

3)  கீழ்கண்டவைகளில் எந்த நகரம் சுத்தமான நகரம் என்று 2019 ஆம் ஆண்டு தூய்வம ஆய்வு 

அறிக்வகயில் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] இந்தூர் 

[B] வமசூர் 

[C] ராய்பூர் 

[D] அகமதாபாத் 

 மத்திய அரசாங்கத்தின் தூய்வம மதிப்பீடு திட்டத்தின் மூன்றாைது “தூய்வம ஆய்வு அறிக்வக” 2019 

ல் இந்தூர் தூய்வமயான நகரம் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இரண்டாைது மற்றும் மூன்றாைது இடங்கள் முவறதய சண்டிகர் மாநிலத்திலுள்ள அம்பிகாபூர் மற்றும் 

கர்நாடகாவில் உள்ள வமசூர் வசன்றது. 2019 ஆண்டின் தூய்வம ஆய்வு அறிக்வகயானது 

வடல்லியில் நவடவபற்ற விழாவில் ஜனாதிபதி ராம் நாத் தகாவிந்த் அைர்களால் வைளியிடப்பட்டது. 

 சிறந்த தரைரிவச வபற்ற நகரங்கள் ததசத்தந்வத மகாத்மா காந்தி அைர்களின் 

திருவுருைச்சிவலவய பரிசாக வபற்றனர். ஒவ்வைாரு ஆண்டும் இந்தியாவில் உள்ள வபரு மற்றும் 

சிறு நகரங்கள் அைற்றின் தூய்வம மற்றும் சுகாதார வசயல்களுக்காக “தூய்வம நகரம்” என்று 

சிறப்பிக்கப்படுகிறது. இச்வசயலானது இந்தியாவில் 2014 ல் நிறுவிய  தூய்வம இந்தியா திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியாகும். 

 மத்தியப் பிரததசத்தில் இந்தூர், தபாபால் மற்றும் உஜ்வஜயின் ஆகிய மூன்று நகரங்கள் உயரிய 

விருதுகவள வைன்றுள்ளன. தமலும் இது தபாபால் நகரத்திற்கு கிவடத்த மூன்றாைது வதாடர் 

வைற்றியாகும். தபாபால் 2019 ஆய்வுப்படி சிறந்த தூய்வம தவல நகரமாக ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
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உஜ்வஜயின் தூய்வமயான நடுத்தர நகரம் என்று 3 லட்சம் முதல் 1 மில்லியன் ைவககளில் 

ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மத்திய அரசாங்கத்தின் ஆய்வின் தபாது புது வடல்லி நகராட்சி “தூய்வம சிறு நகரம்” என்றும், 

உத்திரகாண்டின் கவுசார் “சிறந்த கங்வக நகரம்” என்றும் ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது. தூய்வமயான 

வபரிய நகரத்திற்கான விருது அைமதாபாத் வபற்றுள்ளது, தைகமாக ைளரும் வபரிய நகராக, 

ராய்ப்பூர் ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

4)  சமீபத்தில் வசய்திகளில் பிரபலமாக உள்ள BERESHEET விண்கலம் எந்த நாட்டினுவடயது? 

[A] அவமரிக்கா (United States) 

[B] சீனா 

[C] ஜப்பான் 

[D] இஸ்தரல் 

 முதல் SELFIE எடுத்து பூமிக்கு திருப்பி அனுப்பும் BERESHEET விண்கலத்வத இஸ்தரல் சந்திரனுக்கு 

அனுப்பியது. அந்த SELFIE புவகப்படத்தில் இவ்விண்கலத்தின் ஒரு பகுதியும் பின்புறத்தில் பூமியின் 

படமும் உள்ளைாறு அவமந்துள்ளது. இதன் கட்டுப்பாட்டு வமயம் இஸ்தரலின், தயகுட் (YEHUD) 

நகரில் சுமார் 37600 KM வதாவலவில் இருந்து வசயல்படும். 

 தமலும், 22 FEB 2019 இஸ்தரல் விண்வைளி வதாழில் நிறுைனங்கள் (Israel Aerospace Industries IAI) 

மற்றும் NGO SpaceIL இவணந்து BERESHEET விண்கலத்வத புதளாரிடாவில் உள்ள தகப் 

கானவைரலில் இருந்து சந்திரனுக்கு ஏைப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த விண்கலம் 585 கிதலா எவட வகாண்டது. இந்த விண்கலம் அவமரிக்க  தனியார் நிறுைனமான 

ELON MUSK உதவியுடன் பால்கன் 9 ராக்வகட் மூலம் விண்வைளிக்கும் ஏைப்பட்டுள்ளது. இதுதை 

இஸ்தரலின் சந்திரனுக்கு அனுப்பட்ட முதல் விண்கலம் ஆகும். இந்த விண்கலம் சந்திர காந்த 

புலத்தின் (Lunar Magnetic Field) மூலம் சந்திரனின் உருைாக்கத்வத அறிந்துக்வகாள்ள உதவுகிறது. 

 இதுைவர, ரஷ்யா, அவமரிக்கா மற்றும் சீனா நாடுகள் மட்டுதம சந்திரனுக்கு சுமார் 239,000  வமல்  

(384,000 KM) வதாவலவிற்கு விண்கலங்கவள அனுப்பியுள்ளது. இஸ்தரலிற்கு சந்திரனில் 

விண்கலத்வத நிவலநிறுத்துைதத முதல் குறிக்தகாள், ஆனாலும் இவ்விண்கலத்தினுள் அறிவியல் 

ஆய்வு கருவிகவள வைத்து சந்திர காந்த புலத்வத (Lunar Magnetic Field) அளப்பதன் மூலம் 

சந்திரனின் உருைாக்கத்வத அறிந்துக்வகாள்ள முற்ப்பட்டது. 
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 இதுமட்டுமல்லாது, வபபிள், குழந்வதகளின் ைவரபடங்கள், இஸ்தரலின் பாடல்கள், the recollections 

of a holocaust survivor மற்றும் இஸ்தரலின் வகாடி அடங்கிய சில வமன் தகாப்புகள் (Digital Files) 

வகாண்ட Time Capsule இதில் வகாண்டு வசல்லப்பட்டுள்ளது. 

5)  எந்த சர்ைததச அவமப்பு கிராமப்புற ைருைாய்கவள ஊக்குவிக்க ததசிய கிராமப்புற வபாருளாதார 

மாற்றத் திட்டத்திற்காக NATIONAL RURAL ECONOMIC TRANSFORMATION PROJECT (NRETP) 

இந்தியாவுடன் 250 மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள கடன் ஒப்பந்தத்தில் வகவயழுத்திட்டுள்ளது? 

[A] உலக ைங்கி 

[B] AIIB 

[C] ADB 

[D] IMF 

 இந்தியாவின் 13 மாநிலங்களில் உள்ள கிராமங்களின் ைருைாய்கவள ஊக்குவிக்க ததசிய கிராமப்புற 

வபாருளாதார மாற்றத் திட்டத்தில் (NRETP) 4 மார்ச் 2019 உலக ைங்கி மற்றும் இந்திய அரசாங்கம் 

சுமார் 250 மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள கடன் ஒப்பந்தத்தில் வகவயழுத்திட்டுள்ளது. 

 இத்திட்டமானது கிராமப்புறப் வபண்களின் பண்வண மற்றும் பண்வண சாரா வதாழில்கள் வசய்ய 

கடன் ைழங்கி ஊக்குவிக்கிறது. இந்த 250 மில்லியன் டாலர் கடனானது மறுசீரவமப்பு மற்றும் 

தமம்பாட்டுக்கான சர்ைததச ைங்கி (International Bank of Reconstruction and Development  IBRD) 

இடமிருந்து 5 ைருட சலுவக காலம் மற்றும் 20 ஆண்டுகள் முதிர்வு காலத்துடன் வபறப்பட்டுள்ளது. 

 ததசிய கிராமப்புற வபாருளாதார மாற்றத் திட்டத்தின் (NRETP) முக்கிய தநாக்கம் கிராமப்புறப் 

வபண்களின் சுயத்வதாழில் மற்றும் வபண்கள் தவலவமயிலான பண்வண மற்றும் பண்வண சாரா 

நிறுைனங்கள் நிறுவி, அைர்களின் வதாழிவல தமம்படுத்தி நிதி, சந்வத & ைணிகம் மற்றும் 

தைவலைாய்ப்பு ஆகியைற்வற அணுகிட உதவுகிறது. 

 இந்த ததசிய கிராமப்புற வபாருளாதார மாற்றத் திட்டமானது (NRETP) ஜூவல 2011 ல் உலக ைங்கியால் 

ைழங்கப்பட்ட 500 மில்லியன் டாலர் ததசிய கிராமப்புற ைாழ்ைாதார திட்டத்துடனான (National Rural 

Livelihoods Project NRLP) கூடுதல் நிதியாகும். 

 ததசிய கிராமப்புற ைாழ்ைாதார திட்டமானது (National Rural Livelihoods Project NRLP) இதுைவர 13 

மாநிலங்கள், 162 மாைட்டம் மற்றும் 575 வதாகுதிகளில் நிறுைப்பட்டு இதுைவர 8.8 மில்லியன் 

வபண்கள் கிரமப்புரங்களிலிருந்து அணிதிரட்டப்பட்டு 7.5 லட்ச சுய உதவிக் குழுக்களாக (Self – Help 

Groups SHGs) உருைாக்கப்பட்டுள்ளது. 
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6)  “Azaadi ke Diwane அருங்காட்சியகம்” கீழ்க்கண்ட எந்த நகரத்தில் புதிதாக துைங்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] பூதன 

[B] புது வடல்லி 

[C] அகமதாபாத் 

[D] ைாரனாசி 

 வதாழிற்சங்க அவமச்சர் Dr. மதகஷ் ஷர்மா “Azaadi ke Diwane” அருங்காட்சியகத்வத புது 

வடல்லியில் உள்ள வசங்தகாட்வட ைளாகத்தில் துைங்கிவைத்தார். இந்த அருங்காட்சியகமானது 

நாட்டின் சுதந்திர தபாராட்ட தபாராட்டத்தில் தங்கவள  அர்ப்பணித்த வீரர்களுக்காக இந்தியாவின் 

வதால்வபாருள் ஆய்வியல் துவறயால் (Archaeological Survey of India ASI) கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 இது நவீன, கவல, தகைல் மற்றும் கல்வி கண்காட்சி மற்றும் பல உணர்ச்சி வதாழில்நுட்பம் 

சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கவள வகாண்டு பார்வையாளர்கவள கைர்கிறது. “Azaadi ke Diwane 

அருங்காட்சியகம்” சமீபத்தில் இந்திய சுதந்திர தபாராட்ட தியாகிகளுக்காக  துைங்கப்பட்ட ஐந்தாைது 

அருங்காட்சியகம். மற்றவை சுபாஷ் சந்திர தபாஸ் மற்றும் INA அருங்காட்சியகம், 1857 ல் நிறுைப்பட்ட 

Yaad-e-Jallian அருங்காட்சியகம் (இந்தியாவின் முதல் சுதந்திர தபாராட்டம்) மற்றும் Drishyakala 

அருங்காட்சியகம் (இந்திய கவலகளின் அருங்காட்சியகம்) 

7)  தஷக் அஹ்மத் அல் ஃபாைத் அல்-சபா என்பைர் கீழ்கண்ட எந்த நாட்டில் ஆசிய ஒலிம்பிக் கழகத்தின் 

(Olympic Council of Asia OCA) புதிய தவலைராக ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டார்? 

[A] கிர்கிஸ்தான் 

[B] வலபனான் 

[C] கிழக்கு திதமார் 

[D] குவைத் 

 குவைத்தின் அரசியல் மற்றும் விவளயாட்டு நிர்ைாகி தஷக் அஹ்மத் அல் ஃபாைத் அல்-சபா சுவிஸ் 

விசாரவணயாளர்களால் தமாசடி ைழக்கில் 8 ைது முவறயாக சிக்கி இருந்தாலும் தற்தபாது ஆசிய 

ஒலிம்பிக் கழகத்தின் (Olympic Council of Asia OCA) புது தவலைராக ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

 தஷக் அஹ்மத் விவளயாட்டுகளில் ஒரு வபரிய சக்திைாய்ந்தைராக கருதப்பட்டு 2024 ைவர ஒரு புதிய 

ஐந்து ஆண்டு காலத்திற்கு ததர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளார். ஆசிய ஒலிம்பிக் கழகமானது  (Olympic 

Council of Asia OCA) 45 ததசிய ஒலிம்பிக் குழு உறுப்பினர்களுடன் ஆசிய விவளயாட்டுக்களின் 
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ஆளுவகக் குழுைாக உள்ளது. ஆசிய ஒலிம்பிக் கழகத்தின் (Olympic Council of Asia OCA) 

தவலவமயகம் குவைத்தில் அவமந்துள்ளது. 

8)  இந்தியாவின் புவியியல் ஆய்வுத்துவற (Geological Survey of India GSI) நாட்டில் எத்தவன GPS 

நிவலயங்கவள நிறுவியுள்ளது?  

[A] 24 

[B] 35 

[C] 22 

[D] 19 

 இந்தியாவின் புவியியல் ஆய்வுத்துவற (Geological Survey of India GSI) இந்தியாவில் வமாத்தம் 22 

GPS (Global Positioning System) நிவலயங்கவள அபாயகரமான பூகம்ப மண்டலங்கள் மற்றும் நில 

ைவரப்படம் சார்ந்த பணிகளுக்காக அவமத்துள்ளது. 

 இந்த 22 GPS நிவலயங்கள் – Geodetic (பூமியின் அளவீடு பற்றிய அறிவியல் மற்றும் புவியியல் 

வதாடர்பானது) வகால்கத்தா, திருைனந்தபுரம், வஜய்பூர், பூதன, தடராடூன், வசன்வன, ஜபல்பூர், 

புபதனஸ்ைர், பாட்னா, ராய்பூர், தபாபால், சண்டிகர், காந்திநகர், விசாகப்பட்டினம், அகர்தலா, 

இட்டானகர், மங்கன்,ஜம்மு, லக்தனா, நாக்பூர், ஷில்லாங் மற்றும் சிறு அந்தமான் ஆகிய இடங்களில் 

நிறுைப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த நிவலயங்கள் மிகுந்த பூகம்ப நிகழ்தகவுக்கான திரிபு மண்டலங்கவள ைவரயறுக்க, நில 

அதிர்வு இயக்கத்வத தீர்மானிக்க மற்றும் உயர் நிவல துல்லியத்தன்வமயுடன் கருப்வபாருள் 

ைவரபடங்கவள உருைாக்க ைழிைகுக்கிறது. 

 தமலும் புதிய 13 நிவலயங்கள் அய்சால், பரிதாபாத், உத்திரகாசி, பித்ததாகார்க், கூச் வபகார், சைார், ைட 

அந்தமான், மத்திய அந்தமான், வதற்கு அந்தமான், ராஞ்சி, மங்களூர், இம்பால் மற்றும் சித்ரதுர்கா 

ஆகிய இடங்களில் நிறுைப்படவுள்ளது. 

9)  யார் இந்தியாவின் ததசிய காப்பகங்களின் (National Archives of India NAI) வபாது இயக்குனராக 

தற்தபாது நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?  

[A] P V ரதமஷ் 

[B] கிர்ராஜ் பிரகாஷ்  

[C] ப்ரித்வி குமார் 

[D] மதகஷ் ஷர்மா 
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 P வைங்கட ரதமஷ் பாபு, 1985 ல் IAS அதிகாரி, இந்தியாவின் ததசிய காப்பகங்களின் (National 

Archives of India NAI) வபாது இயக்குனராக தற்தபாது நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்குமுன் இைர் 

கிராமப்புற மின்மாற்றி நிறுைனத்தின் CMD ஆக இருந்தைர். 

 இந்தியாவின் ததசிய காப்பகங்கள் (National Archives of India NAI) என்பது இந்திய அரசாங்கத்தின் 

(GOI) நடப்பு அல்லாத பதிவுகளின் ஒரு களஞ்சியமாக இருக்கிறது, தமலும் நிர்ைாகிகள் மற்றும் 

அறிஞர்கள் ததவைகள் பயன்படும் என்று நம்புகிறது. இதன் வசயல்பாடுகள் கலாச்சார 

அவமச்சகத்தின் கீழ் பண்பாட்டுத் துவறயுடன் இவணக்கப்பட்டுள்ளது. 

10)  கீழ்க்கண்டைற்றில் எந்த நாடு 2019 ஆசிய காண்டாமிருகங்களுக்காக புதுவடல்லி பிரகடனத்தில் 

“New Delhi Declaration on Asian Rhinos 2019” வகவயழுத்திட்டுள்ளது.? 

[A] மதலசியா  

[B] பூட்டான் 

[C] இந்ததாதனசியா 

[D] அவனத்தும் 

 2019 ஆசிய காண்டாமிருகங்களுக்காக புதிய வடல்லி பிரகடனத்தில் “New Delhi Declaration on 

Asian Rhinos 2019” சமீபத்தில் காண்டாமிருகங்கள் உள்ள ஐந்து நாடுகளான – இந்தியா, பூட்டான், 

தநபால், இந்ததாதனசியா மற்றும் மதலசியா விலங்கின பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு சம்பந்தமாக 

காண்டாமிருகங்கள் உள்ள ஆசிய நாடுகளுக்கான இரண்டாைது சந்திப்பு புது வடல்லியில் 

நவடவபற்றது. 

 ஒரு வகாம்புவடய காண்டாமிருகங்களின் எதிர்காலத்வத பாதுகாக்கவும், கூட்டு நடைடிக்வககவள 

மறுபரிசீலவன வசய்யவும், காப்பாற்றவும் ஒவ்வைாரு ஆண்டும் மறு ஆய்வு வசய்யவும் 

வகவயழுத்திட்டது. 

 இதில் காண்டாமிருகங்களின் உடல் பிரச்சிவனகள், தநாய்கள் மற்றும் அைற்றிற்கான தடுப்பு 

முவறகள், ைனவியல் தடயவியலுக்கு ஒத்துவழப்பு மற்றும் பலப்படுத்தி இந்தியா, தநபால்,பூட்டான் 

ஆகிய நாடுகளுக்கிவடதய பரஸ்பர ஒத்துவழப்பு ஏற்படுத்தி காண்டமிருகங்கவள காப்பாதத இந்த 

பிரகடனத்தில் உள்ள கருத்தாகும். 

 இந்த சந்திப்வப சுற்றுச்சூழல், காடுகள் மற்றும் காலநிவல மாற்ற அவமச்சகம் (Ministry of 

environment, forest and climate change MoEFCC) ஆசிய காண்டாமிருகங்கள் சிறப்பு குழு (IUCN 
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Asian Rhino Specialist Group) மற்றும் இயற்வகக்கான உலகளாவிய நிதி (World Wide Fund for Nature 

WWF)- இந்தியா மற்றும் Aaranyak இவணந்து ஏற்பாடு வசய்தது.   
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

App ]அறிமுகப்படுத்திய கைொழில்நுட்ப நிறுவனம் எது?  

[A] Google 

[B] Microsoft 

[C] Facebook 

[D] Infosys 

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

ஆரம்ப பள்ளியில் குழந்தைகளுக்கு  ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தை படிக்க கற்றுக்ககொடுக்கிறது. 

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

speech கைக்னொலஜி.  

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

கதைகதள சத்ைமொக வொசிப்பதை ஊக்குவிக்கிறது, மற்றும் குழந்தை ஒரு வொர்த்தைதய உச்சரிக்க 

முடியொவிட்ைொல் உைவுகிறது.  

 வொசிப்பு முடிந்ைதும் வொசகதர பொரொட்டுகிறது.  

2. சத்தீஸ்கர் மொநிலத்தில் நக்சல்-பொதிக்கப்பட்ை பகுதிகளில் பழங்குடியினருக்கு எதிரொன வழக்குகதள 

ஆய்வு கசய்யும் குழுவின் ைதலவர் யொர்? 

[A] Vishweshwar Bhat 

[B] Kapil Mishra 

[C] A K Patnaik 

[D] Bijal Vachharajani 

 சத்தீஸ்கர் மொநிலத்தில் உள்ள கொங்கிரஸ் அரசு சமீபத்தில் ஓய்வுகபற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகதள 

இைதுசொரி தீவிரவொைத்தில் ஈடுபடுத்ைப்பட்ைைொக குற்றம்சொட்ைப்பட்ை பழங்குடியினருக்கு எதிரொன 

வழக்குகதள பரிசீலதன கசய்யும்படி நியமித்ைது. 

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

பொதிக்கப்பட்ை மொவட்ைங்களில் லவதல கசய்யும் சமூக உரிதம ஆர்வலர்கதள குறிதவத்து குற்றம் 

சொட்ைப்படுகிறது. 

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

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

கசய்துள்ளது? 

[A] Rajasthan 

[B] Madhya Pradesh 

[C] Jharkhand 

[D] BiharIn  

 மத்தியப்பிரலைசம், பண்தைய பழங்குடி கமொழி லகொண்டி, 

 இது பழங்குடி மொவட்ைங்களில் கைந்ை கொலத்தில் ஒரு விஷயம் ஆக இருந்து கொப்பொற்றப்பட்டு 

கற்றுக்ககொடுக்கப்படுகிறது . 

 அந்ை கமொழிதய லபசும் மக்களின் எண்ணிக்தக நொளுக்கு நொள் குதறந்துககொண்லை இருப்பைொல், 

மொநிலத்தின் பழங்குடி ஆதிக்கம் நிதறந்ை மொவட்ைங்களின் முைன்தம கல்வி பொைத்திட்ைத்தில் 

லகொண்டிதய லசர்க்க முடிவு கசய்ைொர் முைல் அதமச்சர் கமல்நொத். 

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

[A] New Delhi 

[B] Pune 

[C] Chennai 

[D] Dehradun 

 பயிற்சி முகொம்களில் உள்கட்ைதமப்பு வசதிகதள சிறந்ை முதறயில் பயன்படுத்துவைன் லபரில் 

இந்திய அரச நிறுவனமொன கொர்ப்பலரட் விவகொரங்களுைனொன ஒரு நல்ல புரிந்துணர்வுக்கொன லைசிய 

தமயம் சமீபத்தில் ஒரு புரிந்துணர்வு உைன்படிக்தகயில் தககயழுத்திட்ைது. 

 DARPG (நிர்வொக சீர்திருத்ை திதணக்களம் மற்றும் கபொது குதறகதளத் துதறயின்) ைதலதமயின் 

கீழ் NCGG இந்திய அரசொல் நிறுவப்பட்ைது. 

 லைசிய மற்றும் சர்வலைச அளவிலொன கபொது ககொள்தக மற்றும் ஆளுதம ஆகியவற்றின் மீது 

ஆற்றல்மிக்க கட்டிைத்தை லமம்படுத்துவைன் மூலம், நல்ல நிர்வொகத்தை லமம்படுத்துவைற்கும், 

ஆளுதம கைொைர்பொன பிரச்சிதனகள் குறித்ை ஆய்வுகள் கசய்வைற்கும் இது லநொக்கமொக உள்ளது. 

 அைன் ைதலதமயகம் புது கைல்லியில் உள்ளது. ஒரு சமுைொயமொக பதிவுகசய்யப்பட்ை IICA, 

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

பரொமரித்ைல் மற்றும் நைத்துைல் ஆகியவற்றின் முக்கிய லநொக்கமொக ககொண்டுள்ளது. 

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

நதைகபற உள்ளது? 
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[A] Iran 

[B] Israel 

[C] UAE 

[D] Oman 

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

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

 இந்ை பயிற்சியில், இரொணுவம் ைந்திலரொபொயங்களில் நிபுணத்துவம் மற்றும் ஆயுைம் தகயொளுைல் 

மற்றும் துப்பொக்கி சூடு ஆகிய அனுபவத்தை பரிமொறிக்ககொள்வொர்கள். 

 இந்ை பயிற்சியின் லநொக்கம் அதர நகர்ப்புற மதலப்பகுதிகளில் உள்ள பயங்கரவொை 

நைவடிக்தககளில் பயங்கரவொதிகளுக்கு இதணயொக கசயல்படுவைொகும். 

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

கைொைங்கப்பை உள்ளது? 

[A] West Bengal 

[B] Jharkhand 

[C] Assam 

[D] Andhra Pradesh 

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

அரிசி உற்பத்தி நுட்பங்கள், விவசொய கைொழில்நுட்பங்கள், சிறந்ை உற்பத்தி நதைமுதறகள் மற்றும் 

மொநில விவசொய உண்தமகள் பற்றிய அறிதவ லமம்படுத்துவைற்கொக ஆரம்பிக்கப்பட்ைைொகும். 

 லவளொண் வளர்ச்சிக்கொன சவொல்கதள எதிர்ககொள்வைன் மூலம், ஆரொய்ச்சி மற்றும் 

ஆய்வுக்கூைங்களில் இருந்து விவசொய துதறகளுக்கு விதரவொன மற்றும் பயனுள்ள மொற்றங்கதள 

வழங்க இது உைவும். 

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

[A] Khagesh Dev Burman 

[B] Chandrakanta Murasingh 

[C] Gokulanada Gitiswami 

[D] Thanga Darlong 

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

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

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

பழங்குடி இதசக்கதலஞர் ைொர்கலொங்.   

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

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

தககயழுத்திட்ை ஐ.டி. நிறுவனம் எது?  

[A] Hewlett Packard 

[B] Microsoft 

[C] Google 

[D] Wipro 

 கஹவ்கலட் லபக்கர்டு இந்தியொ சமீபத்தில் ஆந்திர பிரலைச புதுதம சங்கம் மற்றும் ஆந்திர பிரலைசம் 

கபொருளொைொர அபிவிருத்தி வொரியம் ஆகியவற்றிற்கு கஹச்பி 3D அச்சிடும் கைொழில்நுட்பம் மூலம் 

ஆற்றல் உற்பத்தி கசய்யப்படுவைற்கொக ஒரு கூட்டு ஒப்பந்ைம் ஒன்தற தககயழுத்திட்ைது.  

 APIS ஆனது உள்கட்ைதமப்பு ஆைரவு மற்றும் லைதவயொன சொன்றிைழ்கள் மற்றும் அங்கீகொரங்கதள 

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

பயன்பொட்தை இயக்கவும் ஊக்குவிக்கவும் கசய்யும். 

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

மற்றும் கட்டுமொனம் லபொன்ற பல்லவறு கைொழில் துதறகளில் 3 டி அச்சிடுவதை துரிைப்படுத்துவைற்கு 

மொநில அரசொங்கத்தின் பொர்தவயில் ஒரு பகுதியொகும். இது கஹச்பி 3D அச்சுப்கபொறிகளுைன் 

கபொருத்ைப்பட்டிருக்கும், இது குறுகிய உற்பத்தி மற்றும் கசயல்பொட்டு முன்மொதிரிகதள தகயொளும். 

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

[A] Nandini Harinath 

[B] Ritu Karidhal 

[C] Trilochan Mohapatra 

[D] Ramesh Chand 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மொைம் FAO உறுப்பு நொடுகளின் ைதலவர்களுக்கொன ஐந்து லவட்பொளர்கதள 

லைர்ந்கைடுக்கப்பை லவண்டும் என்று  உணவு மற்றும் லவளொண் அதமப்பு (FAO) சமீபத்தில் 

கூறியுள்ளனர். 

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

அடிப்பதையொகக் ககொண்டு வொக்களிக்க லவண்டும். 

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

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

[A] 9 

[B] 8 

[C] 7 

[D] 5 

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

அறிவியல் மற்றும் கைொழில்நுட்ப பணிகதள அதையொளம் கண்டுள்ளது. 

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

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

லவளொண்தமக்கொன லவளொண்தம, ஆழமொன கபருங்கைல் ஆய்வு மற்றும் AGNIi (புதிய 

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

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

எது ச ோேர்போனது? 

[A] International Criminal Court  

[B] Food and Agriculture Organization 

[C] UNIDO 

[D] World Bank 

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

உறுப்பின ோக ைோறியுள்ளது (ICC). 

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

ைரேசிய புறப்பட்ே ைரேசியோ ஏர்மேன்ஸ் விைோனம் எம்செச் 17 கீரே விழுந் து ைற்றும் 

ர ோஹிங்கியோ செருக்கடி.   

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

ர ர்ந்ச டுக்கப்பட்ேோர். இவர் ைரேசிய அ சோங்கத்திற்கும் முடியோட்சிக்கும் இமேயிேோன உறவில் 

குறிப்பிேத் க்க ைோற்றத்ம  ஏற்படுத்தியுள்ளோர். 

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

ஒப்பு லுக்கோன முக்கிய சட்ே  மேகள் நீக்கப்பட்ேம  கண்டிருக்கிறது. 

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

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

ரெோக்கைோக இருந் து. 

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

ஆசியோன் அமைப்பின் 10 ெோடுகளில் இது மூன்றோவது ெோேோகும். 

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

விண்சவளிப் பயணத்ம  ரைற்சகோள்கிறது? 

[A] Roscosmos 

[B] NASA 

[C] ISRO 

[D] JAXA 

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

சபண் விண்சவளிப் பயணம் ரைற்சகோள்வது என்று அசைரிக்க விண்சவளி நிறுவனம் NASA 

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

நிறுவப்பட்ே ரபட்ேரிகள் பதிேோக புதிய ரபட்ேரிகமள சபோருத்துவ ற்கு விண்சவளிக்கு பயணம் 

ரைற்சகோள்ள இருக்கிறோர்கள். 

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

விண்சவளியில் ெேத்  மு ல் சபண் ஆனோர். 

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

கூட்டுக் குழுவின்  மேவர் யோர்? 

[A] Rajiv Kumar  

[B] Amitabh Kant 

[C] Suresh Mathur 

[D] Dinesh Arora  

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

கோப்பீட்டு ஒழுங்குமுமற ைற்றும் ரைம்போட்டு ஆமணயம் ைற்றும் ர சிய சுகோ ோ  ஆமணயம் ஒரு 

கூட்டுப் பணி குழுமவ உருவோக்கியுள்ளன. 

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

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

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

எவ்வோறு கண்ேறிவது ைற்றும்  மே சசய்வது என்பது குறித்  அறிக்மகமய 6 ைோ ங்களுக்குள் 

சைர்ப்பிக்கப்படும். 

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

[A] Kal Penn 

[B] Alpana Singh 

[C] Padma Lakshmi 

[D] Mira Nair 

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

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

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

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

ஆ ரிக்கிறது, சைத்துவமின்மை, போகுபோடு ைற்றும் போகுபோேற்றவர்களுக்கோன அதிகோ ம் 

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

[A] Women in the changing world of work 

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

[C] Equality for women is progress for everyone 

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

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

கேோச்சோ  ைற்றும் அ சியல் சோ மனகமள ரபோற்றி சகோண்ேோேபடுகிறது.  

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

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

[A] Narmada 

[B] Ganga 

[C] Kaveri 

[D] Chenab 

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

மெட்ர ோ மின்சோ  திட்ேத்திற்கோன மு லீட்டு ஒப்பு லுக்கோக சபோருளோ ோ  விவகோ ங்கமள 

அமைச்ச மவக் குழு சமீபத்தில் ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

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

முடிக்கப்பே உள்ளது. 

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

திட்ேம்  ஆகும். 

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

உற்பத்திக்கு CCEA மு லீடு சசய்ய ஒப்புக் சகோண்ேது. 

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

[A] Satheesh Reddy 

[B] Ajit Kumar Mohanty 

[C] Koppillil Radhakrishnan 

[D] P S Murthy 

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

(BARC) புதிய இயக்குன ோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

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

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

விஞ்ஞோனம், சபோறியியல் ைற்றும் ச ோேர்புமேய பகுதிகளின் முழு அளவிேோன ஸ்சபக்ட் ம் 

உள்ளேக்கிய ரைம்பட்ே ஆ ோய்ச்சி ைற்றும் ரைம்போட்டுக்கோன விரிவோன உள்கட்ேமைப்புேன் இது பல்-

ஒழுங்கு ஆ ோய்ச்சி மையைோக உள்ளது. 

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

[A] அமி ோப் கோந்த் 

[B]  ோஜீவ் குைோர் 

[C] சுபோஷ் சந்தி  கோர்க் 

[D] சஞ்சய் மித் ோ 

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

முயற்சிகமள ஊக்குவிப்ப ற்கோக ைோற்றியமைக்கப்பட்ே இயக்கம் ைற்றும் ரபட்ேரி ரசமிப்பின் 

ர சியத் திட்ேத்ம  ைத்திய அமைச்ச மவ அங்கீகரித்துள்ளது. 

 இண்ேர் ைந்திரி ஸ்டீரிங் கமிட்டியின் பே ஒழுங்குமுமற பணிகள் NITI Aayog   மேமை நிர்வோக 

அதிகோரி அமி ோப் கோந்த்  மேமையில் இருக்கும். 

 இந்  பணி திட்ேமிேப்பட்டி ரபட்ேரிகள் ைற்றும் மின்சோ  வோகன கூறு உற்பத்தித் திட்ேங்கமளத் 

ச ோேங்கும். PMP க்கள் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 2024 வம  சசல்லுபடியோகும். 

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

ைற்றும் வேகிேக்கு ைோகோணங்களுக்கு இமேயில் நிதி முமற என்னவோக இருக்கும்? 

[A] 80:20 

[B] 70:30 

[C] 90:10 

[D] 60:40 

 முழு ெோட்டிலும் சவள்ள முகோமைத்துவம் ைற்றும் வன முகோமைத்துவ ரவமேத்திட்ேங்களுக்கோன 

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

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

எல்மேப் பகுதிகள் சம்பந் ப்பட்ே ரவமேகளுக்கு ரூ 3342.00 ரகோடி ஒதுக்கியுள்ளது. 

 சவள்ள முகோமைத்துவம், அரிப்பு கட்டுப்போடு ைற்றும் கேல் எதிர்ப்பு அரிப்பு ஆகியவற்றிற்கோக 

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

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

இருந்து. 

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

ஆகியவற்றிற்கோன திட்ேங்களுக்கு ைத்திய அ சு 70% சசேமவ சபோறுப்ரபற்கும். 

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

ச ோேர்புமேய துமறகளில் உகந்  ஒருங்கிமணப்புகமள ஒருங்கிமணத்து, முக்கிய பகுதிகளில் 

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

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

பரிசு சவன்றவர்? 

[A] Russia 

[B] Japan 

[C] United States 

[D] France 

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

ஆம் ர தி சசட் பீட்ேர்ஸ்பர்க்கில் கோேைோனோர். 

 2000 ஆம் ஆண்டில் அல்ஃரபோர ோவ் இயற்பியலுக்கோன ரெோபல் பரிமச அசைரிக்க விஞ்ஞோனிகள் 

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

பயன்படுத் ப் பட்ே அம க்கேத்திகமளப் பயன்படுத்திய ற்கு சபற்றனர். 

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

பரிமச சவன்ற மு ல்  ஷ்ய ோக அவர் இருந் ோர். 

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

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

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

அதிகாரப்பூர்வைாக பபயரிடப்பட்டது? 

[A] Kane Tanaka 

[B] Nabi Tajima 

[C] Violet Brown 

[D] Chiyo Miyako 

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

சாதனன விருது பபற்றார். 

 அவர் பதன்கைற்கு ஜப்பானில் ஃபுகுககாக்காவில் ஒரு ைருத்துவ இல்லத்தில் வாழ்ந்து வருகிறார், 

அங்கக ஒரு விழாவின் பபாழுது அதிகாரப்பூர்வைாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள பதிவுகனள பகாண்டு 

இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

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

கணிதம் படிப்பதிலும் ஆர்வம் உண்டு. 

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

ஜூனல 2018 ல் 117 வயதில் காலைானார். 

2. வக்கீல்களுக்கான காப்பீட்டு திட்டத்னத உருவாக்கும் குழுவின் தனலவர் யார்? 

[A] Alok Srivastava 

[B] Tushar Mehta 

[C] Snehlata Shrivastava  

[D] Pramod Kumar Misra 

 வக்கீல்களுக்கு காப்பீட்டு திட்டம் வழங்குவதற்கான முனறயான, திட்டமிடப்பட்ட திட்டத்னத 

உருவாக்குதல் ைற்றும் அதன் பசயல்பாட்டிற்கான விதிமுனறகனள பரிந்துனரப்பது பதாடர்பான 

சிக்கல்கனள ஆய்வு பசய்வதற்கு இந்திய அரசு 5 உறுப்பினர்கனளக் பகாண்ட குழுனவ 

அனைத்துள்ளது.  

 சட்ட விவகாரங்களுக்கான பசயலாளர் அகலாக் ஸ்ரீவஸ்தவா தனலனையின் கீழ் இந்த குழு, நாடு 

முழுவதிலுமுள்ள வக்கீல்கள் நலனுக்காக ஒரு விரிவான காப்பீட்டுத் திட்டத்னத பரிந்துனரக்கும். 

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

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

New Delhi? 

[A] Indra Mani Pandey 

[B] Desh Deepak Verma 

[C] Vinod Kumar Yadav 

[D] K. Vijay Raghavan 

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

படல்லியில் நனடபபற்றது, அது இரு நாடுகளில் உள்ள பவளி விண்பவளி 

பதாடர்பாக  அனைச்சகங்கள் ைற்றும் முகவர்கனள ஒன்றாகக் பகாண்டு நனடபபற்றது. 

 இந்த உனரயாடல் இவ்விரு நாட்டிற்கும் இனடயில் உள்ள பகாள்னககனள பரிைாறிக்பகாள்ளவும், 

விண்பவளி பாதுகாப்பு, JAXA-ISRO இனடகய இருதரப்பு ஒத்துனழப்பு பற்றிய விவாதங்கனள 

நடத்துவதற்கும் வாய்ப்னப வழங்கியது. 

 இந்திய விண்பவளி ஆராய்ச்சி அனைப்பு (ISRO) ைற்றும் ஜப்பானின் ஏகராஸ்கபஸ் எக்ஸ்ப்களாரஷன் 

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

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

 இரு நாடுகளின் விண்பவளித் பதாழில்களும் உலகளாவிய ஊடுருவல் பசயற்னகக்ககாள் அனைப்பு, 

விண்பவளி சூழ்நினல விழிப்புணர்வு (SSA), விண்பவளி பாதுகாப்பு ைற்றும் விண்பவளி 

பதாடர்பான பநறிமுனற ஆகியவற்றில் கவனம் பசலுத்துகின்றன. 

 இந்திய தூதுக்குழு பவளிவிவகார அனைச்சகத்தில், ஆயுதப்பனட  ைற்றும் சர்வகதச பாதுகாப்பு 

விவகாரங்களுக்கான கூடுதல் பசயலாளர் இண்ட்ரா ைானி பாண்கட தனலனையிலானது. 

4. பாக்கிஸ்தானின் பசனட்டிற்குத் கதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட முதல் தரி ஹிந்து பபண் யார்? 

[A] Taniya Bhatia 

[B] Krishna Kumari Kohli 

[C] Ravi Kalpana 

[D] Ekta Bisht 

 கிருஷ்ணா குைாரி ககாலி பாக்கிஸ்தானின் பசனட்டிற்கு கதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட முதல் தரீ ஹிந்து 

பபண் ஆவர். 

 இவர் 2018 ைார்ச் ைாதம் சர்வகதச ைகளிர் தினத்னதபயாட்டி நாடாளுைன்றத்தின் கைல் சனபயின் 

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

துன்புறுத்தல் ஆகியவற்றிற்கு எதிரான அவரது பிரச்சாரங்களுக்காக அவர் அறியப்படுகிறார். 

 பாக்கிஸ்தானில் பபண்கள் ைற்றும் சிறுபான்னை உரினைகளுக்கான ஒரு முக்கிய னைல்கல்லாக 

பசனட் கதர்ந்பதடுக்கப்பட்டார். 

 கிருஷ்ணா, சிந்து ைாகாணத்தில் உள்ள நாகர்பர்கர் பகுதியிலுள்ள பதானலதூர கிராைைான டாணா 

கம்முவிலிருந்து ககால்கீ சமூகத்னதச் கசர்ந்தவர். 

 எனகவ, கிருஷ்ணா முதல் இந்து தலித் பபண்ணாகவும் ரத்னா பகவான்ஸ் சாவ்லாவுக்குப் பிறகு 

பசனட்டில் கதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட இரண்டாவது பபண்ைணியாகவும் ஆனார். 

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

பல்கனலக்கழகங்களில் திறந்துனவக்கப்பட்டது? 

[A] IGNOU 

[B] Jamia Millia Islamia 

[C] Dr. Hari Singh Gour University 

[D] JNU 

 ைார்ச் 8 ம் கததி ஐகராப்பிய ஒன்றியம் ைற்றும் ஜவஹர்லால் கநரு பல்கனலக்கழகமும் இந்தியாவில் 

ஐகராப்பிய ஒன்றிய ஆய்வாளர்களுக்கான ஜீன் ைான்பநட் னையம் திறந்துனவக்கப்பட்டது. 

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

பதற்காசிய நாடுகளில் ஐகராப்பிய ஒன்றிய ஆய்வுகள் பதாடர்பாக கூடுதலான பார்னவனய 

வழங்கும். 

 உயர் கல்விக்கான ைானிப்பல் அகாடமிக்கு பிறகு, JNU இந்தியாவில் ஐகராப்பிய ஒன்றிய நிதி 

வழங்கப்பட்ட இரண்டு னையங்களில் ஒன்றாகும். 

 JNU இல் புதிய னையம் இந்தியாவில் ஐகராப்பிய ஒன்றிய ஆய்வுகள் பசய்ய ைாணவர்கள் ைற்றும் 

ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு கூடுதல் கவனல வாய்ப்புகனள வழங்கும். 

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

[A] Atanu Chakraborty 

[B] Ajay Bhushan Pandey 

[C] Subhash Chandra Garg 

[D] Rajiv Kumar 

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

நிதியியல் பசயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

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

நியமிக்கப்படுவர். 

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

[A] Hyderabad  

[B] New Delhi 

[C] Ahmedabad 

[D] Pune 

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

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

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

ைற்றும் கநர கட்டுப்பாட்டு முனறனை முனறனைனய வழங்கியுள்ளது. 

 ஆந்திராவில் அைராவதி ைற்றும் ைத்தியப் பிரகதசத்தில் இந்தூர் ஆகிய இரண்டு இடங்களில் NCLT 

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

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

கருத்தில் பகாண்டு வருகிறது. 

 அைராவதி ஆனணயத்தின் அதிகார எல்னல ஆந்திரா ைாநிலைாகவும், இந்தூர் ைத்தியப் பிரகதச 

ைாநிலைாகவும் இருக்கும். 

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

நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

8. பின்வரும் வினளயாட்டு கூட்டனைப்பில் சமீபத்தில் இந்திய கதசிய வினளயாட்டு கூட்டனைப்பாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது எது? 

[A] Golf 

[B] Carrom  

[C] Equestrian  

[D] Futsal  

 இனளஞர் விவகாரங்கள் ைற்றும் வினளயாட்டுத்துனற அனைச்சகம் உடனடியாக அனனத்து கதசிய 

வினளயாட்டு கூட்டனைப்பிற்கும் ஆல் இந்தியா ககர்கரம் கூட்டனைப்புக்கு தற்காலிக அங்கீகாரம் 2019 

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

நீதிைன்றத்தின் தீர்ப்கப இதற்கு எடுத்துக்பகாள்ளப்படும்.  

 எதிர்வரும் கதசிய / சர்வகதச கபாட்டிகளில் இந்திய வினளயாட்டு வீரர்கனள பங்ககற்பது 

எளிதாகிறது. 
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 அங்கீகாரம் என்பது இந்தியாவில் ககராம் வினளயாட்டு கைம்பாட்டிற்காக ஏஐசிஎஃப் நிறுவனத்திற்கு 

முக்கிய பங்னக வழங்குவதாகும். 

 ககர்கரம் வினளயாட்டு 'ைற்றனவ' பிரிவில் னவக்கப்பட்டுள்ளது. 

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

அரசு  துவக்கினவத்தது? 

[A] Jharkhand 

[B] Uttarakhand   

[C] West Bengal 

[D] Odisha 

 உத்தரகண்ட் முதலனைச்சர் திரிகவந்திர சிங் ராவத் சமீபத்தில் அங்கன்வாடி குழந்னதகளுக்கு இலவச 

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

ஒன்னற அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். 

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

தடித்த பால் பவுடர் கினடக்கும். 

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

இரண்டு முனற 100 மில்லி பால் வழங்கப்படும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

வதாேர்புடேயது? 

[A] Kerala 

[B] Odisha 

[C] Karnataka 

[D] Tamil Nadu 

 பாரம்பரிய மற்றும் டகயால் வசய்யப்பட்ே டகரள மாநிலத்தின் இடிக்கி மாெட்ேத்தின் மடையூர் 

ஜாக்கரி இறுதியாக புவியியல் அடேயாள குறிச்வசால்டல வபற்றுள்ளது. 

 இது பாரம்பரிய உற்பத்திடய புத்துயிர் அளிப்படதாடு எதிர்காலத்தில் ஒரு பாதுகாப்பான சந்டதடய 

உறுதிவசய்ெதற்கும் நுகர்வுக்கு பாதுகாப்பானதாகிைது. 

 மயாயூர் மற்றும் கந்தளூர் கிராமங்களில் அங்கு எந்த இரசாயனமும் டசர்க்காமல் வெல்லம் 

தயாரிக்கப்படுகிைது. 

2. WHO வில் தடலடம விஞ்ஞானியாக நியமிக்கப்பட்ே இந்திய பிரதிநிதி யார்? 

[A] Mylswamy Annadurai 

[B] Subbiah Arunan 

[C] Moumita Dutta 

[D] Soumya Swaminathan 

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

இன் தடலடம விஞ்ஞானியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

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

உருொக்கப்பட்ே இந்திய பாதுகாப்பு ஆய்ெகம் எது? 

[A] INMAS, DelhiI 

[B] RDE, Dehradun 

[C] DTRL, Delhi 

[D] DRDL, Hyderabad 

 புல்ொமா ெடக தாக்குதல்களில் டசதத்டத குடைக்க, அணுசக்தி மற்றும் கூட்டு மருத்துெ அறிவியல் 

நிறுெனம் (INMAS)  வீரர்கடள மருத்துெமடனக்கு மாற்றும் ெடர தாக்குப்பிடிக்க மணிடநரத்டத 

நீட்டிக்கக்கூடிய 'டபார்க்கால விபத்து மருந்துகடள' உருொக்கியுள்ளது. 

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

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

பயங்கரொத தாக்குதல்களிலும் டபாரின் டபாது உயிர்கடள காப்பாற்ை உதவும். 

4. கவீந்தர் சிங் பிஷ்ட் எந்த விடளயாட்டுேன் வதாேர்புடேயெர்? 

[A] Wrestling 

[B] Hockey 

[C] Football 

[D] Boxing 

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

56 k.g பிரிவில் தங்கம் வென்ைார். 

5. பாலஸ்தீன புதிய பிரதம மந்திரி யார்? 

[A] Rami Hamdallah 

[B] Salam Fayyad 

[C] Mahmoud Abbas 

[D] Mohammad Shtayyeh  

 பாலஸ்தீனிய ஜனாதிபதி மஹ்மூத் அப்பாஸ் அதிகாரப்பூர்ெமாக ோக்ேர் முகமது ஷ்வதய்யீடய 

பாலஸ்தீனிய அதிகாரத்தின் புதிய பிரதமராக நியமித்தார். இராஜி அல் ெம்ேல்லா தனது பதவி 

விலகடல அறிவித்த ஆறு ொரங்களுக்கு பின்னர், ஜனாதிபதி மஹ்மூத் அப்பாஸ் இேம் இருந்து 

பதவி விலகல் வசய்தி வெளிெந்துள்ளது. ெமாஸ் மற்றும் ஃபத்தா ஆகியெற்றின் அதிகார பகிர்வு 

ஒப்பந்த டதால்வி இப்பதவி விலகளுக்கான காரைமாகும். 

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

தனித்துெமான தீர்வுகடள ெகுத்துள்ளனர்? 

[A] IIT Bombay 

[B] IIT Kanpur 

[C] IIT Kharagpur 

[D] IIT Indore 

 கள்ள டநாட்டே கண்டுபிடிக்க, அணுசக்தி கதிர்வீச்சு கண்காணிப்பு மூலம் சமீபத்தில் முடிந்த டதசிய 

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

தீர்வுகடளத் திட்ேமிட்டுள்ளனர். 
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 டபாலி நாையத்டதக் கண்ேறிெதற்கான சிக்கடலத் தீர்க்க ஸ்மார்ட்ஃடபான் பயன்பாட்டிற்கான ஒரு 

குறியீட்டே அெர்கள் உருொக்கியுள்ளனர்.  

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

பயன்பாட்டே உருொக்கியுள்ளது. ஸ்மார்ட்டபான்களில் நிறுெப்படும் பயன்பாடு, பல்டெறு வதாடு 

புள்ளிகளில் மக்களால் பயன்படுத்தப்பேலாம், இதனால் டமாசடி ொய்ப்புகள் குடைந்துவிடும்.  

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

குறிப்பு முன் மற்றும் பின் பக்க இருந்து எடுக்கப்பட்ே 25 அம்சங்கள் பயன்படுத்தி அதன் 

நம்பகத்தன்டமடய சரிபார்க்க முடியும்.  

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

கிருஷ்ைா, டிரிஷி துளசி மற்றும் டி வி சாய் சூர்யா 

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

பிடித்தது? 

[A] Eco Tourism 

[B] TV Cinema Spot 

[C] TV Travel Magazine 

[D] Innovation 

 வகௌரெ சர்ெடதச டகால்ேன் சிட்டி டகட் சுற்றுலா விருதுகள் 2019 ஆம் ஆண்டில் வதாடலக்காட்சி 

சினிமா ஸ்பாட் ெடகயின் முதல் பரிடசப் வபற்றுள்ளது.  

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

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

மற்றும் மசாலா மாஸ்ேர் வசஃப் ஆகிய விளம்பர பேங்கள் மற்றும் வதாடலக்காட்சி விளம்பரங்களுக்கு 

ெழங்கப்பட்ேது. சுற்றுலா மற்றும் விருந்டதாம்பல் பிரிவுகளுேன் வதாேர்புடேய பல்டெறு 

ெடககளில் டகால்ேன் சிட்டி டகட் சுற்றுலா ஊேக விருதுகள் ெழங்கப்படுகின்ைன. 

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

டபாட்டி ஆகும். 

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

சுற்றுலா ெர்த்தக நிகழ்ச்சியாகும். 

8. 2019 பிரிட்ஸ்கர் கட்டிேக்கடல பரிசு வபற்ைெர் யார்? 

[A] Peter Zumthor 

[B] Arata Isozaki 
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[C] B V Doshi 

[D] Shigeru Ban 

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

கட்டிேக்கடலக்கு மிகவும் மதிப்புமிக்க விருது. 

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

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

விரிவுடரயுேன் பரிசு ெழங்கப்படும். 

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

வதாேர்புடேயது? 

[A] CERN 

[B] ISRO 

[C] NASA 

[D] JAXA 

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

வபருவெடிப்பியந்திரமாகும். 

 LHC இல் ஒளி மற்றும் பலவீனமாக வதாேர்பு வகாண்ே துகள்கடளப் பார்க்க ெடிெடமக்கப்பட்ே 

பரிடசாதடனடய அணு ஆராய்ச்சிக்கான ஐடராப்பிய அடமப்பு (CERN) அங்கீகரித்துள்ளது. 

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

புதிய டசாதடன திட்ேம் ஆகும். 

 இந்த நாெல் டசாதடன LHC டபான்ை டமாதல்களின் இயற்பியல் வசயல்திட்ேத்டத பன்முகப்படுத்த 

உதவுகிைது மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் டெவைாரு கண்டைாட்ேத்தில் துல்லியமான வினாவிற்கு 

விடேயளிக்க உதவுகிைது. 

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

[A] Sirsho Bandopadhyay 

[B] Joy Goswami 

[C] Shahabuddin Nagari 

[D] Alokeranjan Dasgupta 

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

எழுதியுள்ளார். 

 இந்த புத்தகத்டத 1880களில் கல்கத்தாவில் அருைாொ சின்ொ "ஷர்டுல்சுந்டதாரி" என்று 

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

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

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

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

A] தநபோளம்  

B] ஜப்போன் 

C] இந்தியோ 

D] தேன் த ோரியோ 

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

அன்று புது தில்லியில் தேோடங்கியது. 

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

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

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

இருந்து 560 க்கும் அதி மோன பங்த ற்போளர் ள் பங்குதபற்றனர். 

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

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

2. சமீபத்தில்  ோலமோன விதனோத்  ோஷ்யப், எந்ே துபறபய சோர்ந்ேவர் ? 

A] அறிவியல் 

B] பத்திரிக்ப  துபற 

C] விபளயோட்டு 

D] சட்டம் 

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

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

 தரடிதயோவில் ஒரு நோட   பலஞரோ  ேனது தேோழில் வோழ்க்ப பயத் தேோடங்கினோர். 

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  13th March 2019 

 

Winmeen.com                                Page 2 of 6 

3. எந்ே நோடு 2019 SAFF ம ளிர் சோம்பியன்ஷிப்பப நடத்துகிறது? 

A] தநபோளம் 

B] வங் ோளம் 

C] இந்தியோ 

D] இலங்ப  

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

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

அணி ள் த ோண்ட தபோட்டியில் குழு B இல் உள்ளது.  

 தபோட்டி பள நடத்தும் தநபோளம், பங் ளோதேஷ் மற்றும் பூட்டோனுடன் ஏ குழுவில் 

பவக் ப்பட்டுள்ளது. தேோடக்  ஆட்டம் தநபோளத்திற்கும் பூட்டோனுக்கும் இபடதய நபடதபற்றது. 

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

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

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

மியோன்மரில் நபடதபறவிருக்கும் 2020 ஒலிம்பிக் ேகுதி சுற்று 2 தபோட்டி ளில் இந்திய அணியின் 

பயிற்சியோளர் தமமோல் ரோக்கி ேனது அணிபய நன்றோ  மோற்றுவேற் ோன  படசி வோய்ப்போ  இந்ே 

தபோட்டி இருக்கும்.  

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

A] ஜோர் ண்ட் 

B] உத்ேரப் பிரதேசம் 

C] ரோஜஸ்ேோன் 

D] மத்தியப்பிரதேசம் 

 பிற பிற்படுத்ேப்பட்ட வகுப்பினருக்கு (பிற்படுத்ேப்பட்தடோர் மற்றும் இேர பிற்படுத்ேப்பட்ட 

வகுப்பினர் ளுக் ோன ஒதுக்கீடு) 14 சேவீேத்திலிருந்து 27 சேவீேமோ  உயர்த்துவேற்கு மத்தியப் 

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

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

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

A] போது ோப்பு அபமச்ச ம் [Ministry of Defence] 

B] ரயில்தவ அபமச்ச ம் [Ministry of Railways] 

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

D] உள்துபற அபமச்ச ம் [Ministry of Home Affairs] 

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

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

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

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

நிறுவனமோகும். 

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

உள்ளிட்ட அபனத்து விரல் அச்சு தேோடர்போன விஷயங் ளுக்கும் உச்ச முடிதவடுக்கும் 

நிறுவனமோகும். 

 இேன் ேபலபமய ம் புது தில்லியில் அபமந்துள்ளது மற்றும் உள்துபற அபமச்ச த்தின் ஒரு 

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

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

34 வது தேோடக்  தினத்பே மோர்ச் 11 அன்று த ோண்டோடியது.  

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

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

A] நோசோ 

B] இஸ்தரோ 

C] JAXA 
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D] Roscosmos 

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

சந்திரபன ஒரு விசித்திரமோன துருவ தமப்பிங் சுற்றுப்போபேயில் சுற்றி வருகிறது.  

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

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

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

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

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

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

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

மனிேர் ளோல் பயன்படுத்ேக்கூடிய நீரின் அணு ல் பற்றி அறிய உேவும்.  

 மனிேர் ளோல் எரிதபோருள் ேயோரிக்  அல்லது  திர்வீச்சு  வசம் அல்லது தவப்ப தமலோண்பமக்கு 

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

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

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

முபறயோன ‘டோல்பின்’ - ஐ உருவோக்கியுள்ளனர்? 

A] மோசசூதசட்ஸ் தேோழில்நுட்ப நிறுவனம் 

B] ஹோர்வர்ட் பல் பலக் ழ ம் 

C] ஆக்ஸ்ஃதபோர்டு பல் பலக் ழ ம் 

D] ஸ்டோன்தபோர்ட் பல் பலக் ழ ம் 

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

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

 ட்டி பளக்  ண்டுபிடிக்  இது பயன்படுத்ேப்பட உள்ளது.  

 உயிருள்ள சுட்டியின் தசரிமோனப் போபே வழியோ  0.1 மில்லிமீட்டர் ஒளிரும் ஆய்பவக் 

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

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

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

நுட்பத்பேயும் விட மி  ஆழமோனது.  ருப்பப மற்றும் பிற புற்றுதநோய் பள முன்கூட்டிதய 

 ண்டறிவேற்கு ேங் ளது இதமஜிங் தேோழில்நுட்பத்பே மோற்றியபமக்  ஆரோய்ச்சியோளர் ள் 

நம்புகின்றனர், அபவ ேற்தபோது பிற்பகுதி வபர  ண்டறிய  டினமோ  உள்ளன.  

 விஞ்ஞோன அறிக்ப  ள் இேழில் தவளியிடப்பட்ட ஆய்வின்படி, இதமஜிங்  ட்டி ளுக் ோன 

ேற்தபோபேய முபற ள் அபனத்தும் ஆரம்ப ோல புற்றுதநோபயக்  ண்டறிவேற்கு பயனுள்ளேோ  

இருப்பபேத் ேடுக்கும் வரம்பு பளக் த ோண்டுள்ளன. 

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

நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர்? 

A] ஆதித்யோ தஜோஷி 

B] மதுசூடன் போடிேோர் 

C] வர்ஷோ வர்மன் 

D] நோம்தேவ் தியோகி 

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

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

அபழக் ப்படுகிறோர்.  

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

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

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

வோக்குறுதிபய நிபறதவற்றவில்பல என்றும் கூறி பேவிபய முன்னர் துறந்ேோர். 

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

[A] Kidney Disease and Obesity 

[B] Kidney Health for Everyone Everywhere 

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

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

விழிப்புணர்வு பிரச்சோரமோ  சிறுநீர  தநோயின் ேோக் ம் மற்றும் உல ளவில் அேனுடன் தேோடர்புபடய 

சு ோேோர பிரச்சிபன ள் குறித்ே விழிப்புணர்பவ ஏற்படுத்துகிறது.  

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

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

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

 ருப்தபோருள் வலியுறுத்துகிறது.  

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

எந்ே அபமப்பு ளோல் உருவோக் ப்பட்டது? 

A] DIA 

B] DRDO 

C] BARC 

D] VSSC 

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

தபோக்ரோன் போபலவனத்தில் உள்நோட்டில் உருவோக் ப்பட்ட பினோக் ோ வழி ோட்டப்பட்ட ஆயுே ரோக்த ட் 

அபமப்பு தவற்றி ரமோ  தசோேபன தசய்யப்பட்டது.  

 குறுகிய தூர வழி ோட்டப்பட்ட பினோக் ோ ஆயுே அபமப்பு ஒரு தமம்பட்ட வழிதசலுத்ேல் மற்றும் 

 ட்டுப்போட்டு அபமப்பப உள்ளடக்கிய அதிநவீன வழி ோட்டுேல் கிட் தபோருத்ேப்பட்டுள்ளது. 

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

போதித்ேது மற்றும் அபனத்து பயணி ளிலும் விரும்பிய துல்லியங் பள அபடந்ேது. 

தசோதிக் ப்பட்ட பினோக் ோ பதிப்பு ளின் ேனித்துவமோன அம்சம் ஒருங்கிபணந்ே ஏவிதயோனிக்ஸ் 

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

தடலிதமட்ரி ஆகியவற்பறக் த ோண்டுள்ளது.  

 இந்திய போது ோப்பு பட்டியலில் ேற்தபோதுள்ள பினோ ோ அபமப்பு ள் ஆயிரக் ணக் ோன 

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

1)  இந்தியாவின் எந்த விளையாட்டு வீரர் பார்பி பபாம்ளையின் முன்ைாதிரியாக ததர்வு 

பெய்யப்பட்டுள்ைார்? 

[A] ொய்னா தேவால்  

[B] தீபா கர்தைகர் 

[C] மித்தாலி ராஜ் 

[D] தைரி தகாம் 

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

பபாம்ளை உருவ அளைப்பாைர் தைட்டல் 14 பைாழிகள் தபெக்கூடிய 18 ோடுகளிலுள்ை 20 பபண் 

ொதளனயாைர்களை கவுரவிக்கும் விதத்தில் புதிய பார்பி பபாம்ளைகளின் உருவ ைாதிரிளய 

பவளியிட்டார். 

 இந்தியாளவ தெர்ந்த சீருடற்பயிற்சி (Gymnast) தீபா கர்தைக்கர் அடுத்த தளைமுளை பபண்களை 

ஊக்குவிக்க உதவும் வளகயில் பார்பி பபாம்ளையின் முன்ைாதிரிக்காக ததர்வு பெய்யப்பட்டுள்ைார்.  

 இவர் சீருடற்பயிற்சி (Gymnast) பிரிவில் காைன்பவல்த் தபாட்டிகளில் பதக்கங்களை பவன்ை 

இந்தியாவின் முதல் பபண் ொதளனயாைர். தைலும் ஆஸ்திதரலிய ஒப்பன் ொம்பியன் ஜப்பான் 

ோட்ளட தெர்ந்த ேதவாமி ஒொகா, பஜர்ைன் இரட்ளட ஒலிம்பிக் தங்கப்பதக்கம் பவன்ை வீரர் 

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

ைற்றும் விரிவுளரயாைர் கார்ைா வீைாக் ைற்றும் பிரிட்டனின் ெமூக ஆர்வைர் ைற்றும் சிைந்த ைாடல் 

அததாவா அதபாவா ஆகிதயார் ெமீபத்திய பபாம்ளை ைாதிரிகளில் கவுரவிக்கப்பட்டனர். 

 தைட்டல் ஒரு குறிப்பிட்ட தரத்தில் பபாம்ளைகளை உருவாக்குவதற்கு பதிைாக நிஜைான ொதளன 

பபண்களின் பிரதிநிதித்துவத்ளத முன்ளவப்பதில் இன்னும் கூடுதைான பன்முகத்தன்ளைளய 

பவளிப்படுத்த முயன்றுள்ைார். 

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

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

பெய்துள்ைது? 

[A] ெவூதி அதரபியா 

[B] இந்தியா 
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[C] ஆஸ்திதரலியா 

[D] பாகிஸ்தான் 

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

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

ஆண்டுகளில் முக்கிய ஆயுதங்கள் பரிைாற்ை பரிவர்த்தளனயில் ஈடுப்பட்டுள்ைன. 

 2014-18 ஆண்டுகளில் ெவூதி அதரபியா உைகின் மிகப்பபரிய ஆயுதங்கள் இைக்குைதியில் 

ஈடுப்பட்டுள்ைது. இது பைாத்த பரிவர்த்தளனயில் 12% ெதவிகிதம் கணக்கிடப்பட்டுள்ைது.  

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

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

அல்தகரியா ஆகியளவ ஆகும். அளனத்து ோடுகளின் பைாத்த ஆயுத பரிவர்த்தளனகளின் பைாத்த 

அைவு 35% ெதவிகிதைாக கணக்கிடப்பட்டுள்ைது. 

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

ஐ விட  2014-18 ல் ஆயுதங்கள் இைக்குைதி அைவு குளைந்துள்ைது. 

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

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

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

ஆண்டின் ஆயுதங்கள் ஏற்றுைதியில் முதல் ஐந்து இடங்களை பிடித்துள்ைதாக 

கண்டறியப்பட்டுள்ைது. தைலும் பைாத்த ஏற்றுைதி அைவில் 75% ெதவிகிதம் இந்ோடுகளிலிருந்து 

ஏற்றுைதி பெய்யப்பட்டுள்ைது. 

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

அளடயாைம் காண இந்திய வானியல் நிபுணர்கள் எந்த விண்பவளி ஆய்வு கண்காணிப்பு 

பெயற்ளகக்தகாளை பயன்படுத்தினர்? 

[A] யூக்ளிட் 

[B] அஸ்ட்தரா ொட் 

[C] IXPE 

[D] அததனா 

 அஸ்ட்தராொட் என்ை பல்வளக அளைநீைம் பகாண்ட இந்திய வானியல் பெயற்ளகக்தகாளை 

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

கண்டுப்பிடித்துள்ைனர். 

 பால்பவளி ைண்டைம் என்பது ஆயிரம் முதல் ைட்ெக்கணக்கான ேட்ெத்திரங்கள் ஒரு குடும்பைாக 

பகாண்டது. இந்த ேட்ெத்திரங்கள் பால்பவளி ைண்டைத்திலுள்ை ஈர்ப்பு விளெயின் காரணைாக 

ஒன்றுடன் ஒன்று பேருக்கைாக பிளணக்கப்பட்டுள்ைதுடன் இளவ ஒதர ெையத்தில் ஒன்ைாக 

உருவானதாக ேம்பப்படுகிைது. 

 NGC 2808 என்பது பால்பவளி அண்டங்களில் மிகப்பபரிய ஒன்ைாகும். இது புவியிலிருந்து 47000 

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

அஸ்ட்தராொட் – ஐ பயன்படுத்தி ஆய்வாைர்கள் குழு இந்த பால்பவளி ைண்டைத்ளத 

கண்டறிந்துள்ைனர். 

 பவவ்தவறு புை ஊதா வடிகட்டிகள் மூைம் NGC 2808 முழுவதும் உள்ை 2000 வளகயான 

ேட்ெத்திரங்களின் படங்களை அஸ்ட்தராொட் எடுத்துள்ைது.  அஸ்ட்தராொட் இந்தியாவின் முதல் 

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

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

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

நிைைாளையின் குளைவான ைற்றும் உயர் ஆற்ைல் எக்ஸ்-தர பகுதிகள் மூைம் பிரபஞ்ெத்ளதப் 

பார்க்கிைது. 

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

இந்தியா பபாருைாதார நிபுணர் யார்? 

[A] D. சுப்பாராவ் 

[B] ெக்திகாந்த தாஸ் 

[C] ரகுராம் ராஜன் 

[D] உர்ஜிட் பதடல் 

 ரிெர்வ் வங்கியின் முன்னாள் கவர்னர் ரகுராம் ராஜன் பபாருைாதார வைர்ச்சிக்கு பங்களிப்பு 

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

வழங்கி பகௌரவிக்கப்பட்டார். 

 ைகாராஷ்டிர ைாநிைத்தின் முதல் முதைளைச்ெரான யஷ்வந்த்ராவ் ெவான் ன் நிளனவாக 12 ைார்ச் 2016 

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

பங்களிப்ளப தந்த தனிேபர்கள் ைற்றும் நிறுவனங்களை அங்கீகரிப்பதற்காக ஒவ்பவாரு வருடமும் 

யஷ்வந்த்ராவ் ெவான் பார்திஸ்தான் “Yashwantrao Chavan prathisthan” நிளனவாக 

வழங்கப்படுகிைது. 

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

ைதிப்பீட்ளட “Global Influenza Strategy” நிறுவியுள்ைது? 

[A] 2019-2030 

[B] 2020-2025 

[C] 2022-2035 

[D] 2019-2025 

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

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

ோடுகளிலும் உள்ை ைக்களை இந்தோய் பாதிப்பிலிருந்து காப்பதாகும். 

 இந்த ைதிப்பீடு WHO விற்கு ோடுகள் ைற்றும் ைற்ை உறுப்பினர்களின் பெயல்பாடுகள் மூைம் பருவ 

நிளை பன்றிக்காய்ச்ெளை தடுப்பதற்கும், தைலும் இது விைங்குகளிடமிருந்து ைனிதர்களுக்கு 

பரவாைல் தடுப்பதற்கும் ஒரு கட்டளைப்ளப ஏற்படுத்த உதவுகிைது. தைலும், அடுத்த பதாற்று 

ஏற்படாைல் தடுக்கவும் உதவுகிைது. 

 2019 ல் WHO பன்றிக்காய்ச்ெல் பதாற்ளை தனது முதல் 10 உைகைாவிய சுகாதாரத்திற்கான 

அச்சுறுத்தல்களில் முதைாவதாக பட்டியலிடப்பட்டு, பன்றிக்காய்ச்ெல் உைகின் மிகப்பபரிய தோய் 

பதாற்று ெவாைாக உள்ைது. 

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

கடுளையான தோயால் பாதிக்கப்பட்டும் இதன் விளைவாக 290000 முதல்   650000 வளர சுவாெ 

பாதிப்பு ைரணங்கள் நிகழ்கிைது. 

 காய்ச்ெளை தடுக்க மிகச்சிைந்த வழி வருடாந்திர காய்ச்ெல் தடுப்பூசி பயன்ப்படுத்துவளத WHO 

பரிந்துளரக்கிைது. 

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

ேகரங்களில் பதாடங்கப்பட்டது? 

[A] புது படல்லி 
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[B] மும்ளப 

[C] ளைதராபாத் 

[D] பென்ளன 

 இந்தியாவில் முதல் ஒருங்கிளணந்த ெமூக அடிப்பளடயிைான எய்ட்ஸ் (HIV) சிகிச்ளெ ளையம் 

ைற்றும்  LGBTQ க்கான ைருத்துவைளன ெமீபத்தில் ைகாராஷ்டிரா, மும்ளபயில் உள்ை ைம்ெபார் டிரஸ்ட் 

(Humsafar Trust) அலுவைகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ைது. 

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

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

ஆதரிக்கப்படுகிைது. 

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

வழங்கப்படுகிைது. ART என்பது HIV க்கான ைருந்துகள் பகாடுத்து பதாற்றுக்கு எதிரான சிகிச்ளெ 

அளிப்பதுடன், ளவரஸ் பாதிக்கப்பட்ட அளனவருக்கும் இது பரிந்துளரக்கப்பட்டு தோய்த்தாக்கத்ளத 

தாைதப்படுத்துவதாகும். 

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

மிகுந்த அைவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்ளெ அளிப்பதுடன், ததசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு 

ளையத்தால் (National AIDS Control Organisation NACO) வழங்கப்பட்ட இைவெ HIV 

ைருந்துகளையும் விநிதயாகிக்கிைது. 

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

ஓரினச்தெர்க்ளகயாைர்கள் (Gay), இருபால் தெர்க்ளகயாைர்கள் (Bisexual), 

திருேங்ளககள்(Transgender) ைற்றும் குயர் (Queer) என்பதாகும். 

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

[A] தவத் ராஹி 

[B] ஜீத் தயில் 

[C] திலிப் சித்தர 

[D] K. ஸ்ரீைதா 

 “Kusumagraj” இைக்கிய விருதிற்காக ஜம்முவில் பிைந்த திளரப்பட இயக்குனர் ைற்றும் நூைாசிரியர் 

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

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

பராக்கம், ஒரு நிளனவுச்சின்னம் ைற்றும் தைற்தகாள் உள்ைடங்கும். 

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

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

பபற்ைது. 

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

ோவைான “ஆதை” ோடகத்திற்கு ொஹித்திய அகாடமி விருது பபற்ைார். 

 ராஹி விோயக் தாதைாதர் ெவர்காரின் புரட்சி வாழ்க்ளகளய அடிப்பளடயாகக் பகாண்டு “வீர் 

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

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

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

எழுதியுள்ைார். 

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

இந்தியா எத்தளனயாவது இடத்திலுள்ைது? 

[A] 15th  

[B] 19th 

[C] 10th 

[D] 11th 

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

டன் தங்கத்ளத பகாள்முதல் பெய்து 11வது இடத்திலுள்ைது. 

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

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

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

பட்டியளை நிளைவு பெய்கிைது. ஒருதவளை பட்டியலில் ோடுகளை ைட்டும் இடம் பபை 

பெய்யப்பட்டால் பைாத்த பகாள்முதல் அைவில் இந்தியா 10 வது இடத்ளத பபறும். 

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

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

விரிவாக்கும் நிறுவனைாகும். இது இங்கிைாந்தில் உள்ை ைண்டளன தளைளையிடைாகக் 

பகாண்டுள்ைது. 

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

துளைகளில் எது பதாடர்பானது? 

[A] குழந்ளத கல்வி  

[B] விளையாட்டு 

[C] விண்பவளி ஆய்வு 

[D] அறிவு ொர்ந்த பொத்து 

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

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

ெர்வததெ வளகப்பாட்ளட நிறுவுவதற்கான “Vienna Agreement” (3) பதாழில்துளை 

வடிவளைப்பிற்கான ஒரு ெர்வததெ வளகப்பாடு ஒன்ளை நிறுவுவதற்கான “Locarno Agreement” 

ஆகியவற்றிற்கான முன்பைாழிளவ ெமீபத்தில் ஒப்புக் பகாண்டுள்ைது.   

 Nice, Vienna and Locarno ஒப்பந்தங்களுக்கான அணுகல் இந்தியாவில் அறிவார்ந்த பொத்து 

(Intellectual Property Office) அலுவைகத்திற்கு வர்த்தக முத்திளர ைற்றும் வடிவளைப்பு 

பயன்பாடுகளை பரிதொதிப்பளத வளகப்படுத்துதல் முளைளைகளை ஒத்திளெக்க உதவும்.  

 ெர்வததெ வளகப்பாடு அளைப்புகளில் இந்திய வடிவளைப்புகள், அளடயாை எண்கள் ைற்றும் 

பபாருட்களை உள்ைடக்க ஒரு வாய்ப்ளப இது பகாடுக்கும். இந்தியாவில் அறிவார்ந்த 

பொத்துக்களைப் (IP) பாதுகாப்பதற்காக பவளிோட்டு முதலீட்டாைர்களிளடதயயான ேம்பிக்ளகளய 

வைர்த்துக்பகாள்ை எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.  

 உடன்படிக்ளகயின் கீழ் வளகப்பாடுகளின் ைதிப்பாய்வு ைற்றும் திருத்தம் பதாடர்பான முடிபவடுக்கும் 

பெயல்முளைகளில் இந்த உரிளைகள் ேளடமுளைப்படுத்தப்படும். 

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

எந்த பதாழிற்ெங்க அளைச்ெகங்களின் மூைம் ஏற்பாடு பெய்யப்பட்டது? 

[A] பவளியுைவு அளைச்ெகம் 

[B] பபருநிறுவன விவகார அளைச்ெகம் 
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[C] நிதி அளைச்ெகம் 

[D] வர்த்தக ைற்றும் ளகத்பதாழில் அளைச்ெகம் 

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

19, 2019 முதல் புது படல்லியில் ேளடபபற்ைது.  

 இந்திய பதாழில்துளை ைற்றும் EXIM வங்கிக்கு இளடதயயான கூட்டுைவு உருவாக இந்த 

கூட்டளைப்பானது வர்த்தக ைற்றும் ளகத்பதாழில் அளைச்ெகத்தின் மூைம் ஏற்பாடு 

பெய்யப்பட்டுள்ைது. 

 இந்நிகழ்வு இந்தியா-ஆப்பிரிக்காவின் பபாருைாதார ைற்றும் வர்த்தக உைவுகளை ஆழப்படுத்தி, முழு 

எல்ளை பரஸ்பர திட்ட கூட்டுைவுக்கு வழிவகுக்கும்.  

 உயரும் உைக பபாருைாதாரத்தின் பாதுகாப்பு ைற்றும் வர்த்தக தைாதல்களில் இருந்து தப்பிக்கவும் 

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

South Cooperation” இந்தியா-ஆப்பிரிக்கா கூட்டாண்ளை முன்னிளை வகிக்கிைது. 

 இக்கூட்டளைப்பு ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து 400 க்கும் அதிகைான பிரதிநிதிகளும், இந்தியாவில் இருந்து 

300 பிரதிநிதிகளும் கைந்து பகாள்வளத எதிர்ப்பார்த்தது. இந்த கூட்டத்தில் B2B ெந்திப்புகள் 

ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து 500 க்கும் தைற்பட்ட திட்டங்களின் திட்ட வடிவம் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

பின்வரும் நகரங்களில் எங்கு நணடபெற்றது? 

[A] டடராடூன் 

[B] இந்தூர் 

[C] பெங்களூரு 

[D] புது படல்லி 

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

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

பதாழில்நுட்ெத் தணலவர்கள் IoT-ஐ பிரதானப்ெடுத்தும் வணகயில் வணிக வாய்ப்புகணை 

விவாதிக்கவும் ஆராயும் வணகயிலும் அணைந்திருந்தது.  

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

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

ஒழுங்குமுணற, ைற்றும் விவைாயம் டொன்ற பிரிவுகளில் தடம் ெதிக்கும் வணகயில் கருத்துக்கணை 

உள்ைடக்கியிருந்தது.  இரண்டு நாள் நணடப்பெற்ற இக்கூட்டைானது ைக்கள் பதாடக்கூடிய, 

உைரக்கூடிய டநரடி ைண்டலங்கள் & Hackathons அணைத்தும் ைற்றும் IOT அனுெவம் ைற்றும் துணற 

ைார்ந்த ைவால்கணைத் தீர்க்கும் வணகயில் அணைந்திருந்தது. 

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

பின்வரும் எந்த ைாநிலத்துடன் பதாடர்புணடயது? 

[A] கர்நாடகா 

[B] தமிழ்நாடு 

[C] ஆந்திரப்பிரடதைம் 

[D] ைகாராஷ்டிரா 

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

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

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

விண்ைப்ெத்ணத அடிப்ெணடயாகக் பகாண்டு இந்தியாவின் புவியியல் குறியீட்டு ெதிவு 

வழங்கப்ெட்டது. இந்த  GI டைற்டகாலானது ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல் ெகுதிக்கு பைாந்தைான 

தயாரிப்புகள் ைற்றும் தயாரிப்புகளின் புகணழ ைற்றவர்கள் தவறாக ெயன்ெடுத்துவணதத் தடுக்கிறது.  

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

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

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

ஆகியணவ பெறப்ெடுகின்றன.  20 டிகிரி முதல் 37.9 டிகிரி பைல்சியஸ் வணரயிலான 

பவப்ெநிணலயுடன் வருடத்திற்கு ைராைரியாக 600 முதல் 800 மில்லி மில்லிமீட்டர் வணர ைணழ பெறும் 

பவப்ெைான சூழல்களில் ெயிரிடப்ெடுகிறது.  

 இம்ைஞ்ைள் பைம்ைண் அல்லது வண்டல் ைண்ணில் பைழுணையாக வைரக்கூடியது.  இம்ைஞ்ைளில் 2.5 

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

பகாதித்த பிறகு பூச்சிகணை எதிர்க்கும் வல்லணையுணடயது. 

3)  உயர்கல்விணய சீர்திருத்த படல்லி அரைாங்கத்தின் உயர்ைட்டக் குழுவிற்கு யார் தணலணை 

தாங்குகிறார்? 

[A] ரஞ்ைனா டதைாய் 

[B] அமித் ைாகர் 

[C] இன்பெட்டி ஸ்ரீநிவாஸ் 

[D] ொஸ்மின் ஷா 

 படல்லி அரைாங்கத்தின் உணரயாடல் ைற்றும் டைம்ொட்டு ஆணையம் (Dialogue and Development 

Commission DDC) தணலநகரில் உயர்கல்விணய சீர்திருத்தம் பைய்ய 17 உறுப்பினர்கள் பகாண்ட உயர் 

ைட்ட குழு ஒன்ணற அணைத்துள்ைது.   

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

உயர் கல்வி முணறணய சீர்திருத்துவதற்கான இலக்குகள், அைவீட்டுகள், பகாள்ணககள் ைற்றும் 

பையல்திறன் திட்டங்கணை ெரிந்துணரக்கும்.  DDC ைாநில அரைாங்கத்தின் முக்கிய பகாள்ணககளில் 

ஏற்ெடும் பிரச்சிணனகளுக்கு பிரதான சிந்தணனயாைராக உள்ைது.   

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

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

[A] ைல்யுத்தம் 

[B] டகரம் 

[C] ஜூடடா 

[D] ெடடகாட்டம் 

 சிங்கப்பூரில் நணடபெற்ற ஆசியாவின் திறந்த டலைர் ெடடகாட்டும் டொட்டியில் Laser Standard Race 

ல் ஆண்களுக்கான பிரிவில் இைம் மும்ணெ ைாலுமி உெைன்யு தத்தா பவண்கலப் ெதக்கத்ணத 

பவன்றார்.  

 இது டலைர் ஸ்டாண்டர்ட் பிரிவில் ஒற்ணறயர் பிரிவில் இந்தியாவிற்கு கிணடத்த முதல் ெதக்கம் 

ஆகும்.  பைன்ணனணய டைர்ந்த டநத்ரா குைைன் டலைர் டரடியல் டொட்டியில் பெண்களுக்கான 

பிரிவில் 4 வது இடத்ணதப் பெற்றார்.  

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

[A] L.S.பிரைாத் 

[B] M.R.குைார் 

[C] விபின் ஆனந்த் 

[D] சுசீல் குைார் 

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

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

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

உள்ைது ைற்றும் மும்ணெணய தணலணையிடைாக பகாண்டுள்ைது.  

 இந்திய நாடாளுைன்றம் இந்தியாவின் தனியார் காப்பீட்டுத் பதாழிலில் டதசியையைாக்கப்ெட்ட 

இந்திய ஆயுள் காப்பீட்ணட 1956 ஆம் ஆண்டில் நிறுவியது.  

 245 க்கும் அதிகைான காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ைற்றும் ைாகாை ைமுதாயங்கள் அரசின் பைாந்த 

ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனத்ணத உருவாக்க இணைந்தன. 

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

கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டில் அணைந்துள்ைது? 

[A] ஓைன் 
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[B] ஈரான் 

[C] ைவுதி அடரபியா 

[D] ஆப்கானிஸ்தான் 

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

ெடெல் ெணடயணி தணலணையகத்தில் உள்ை நிஸ்வாவில் பதாடங்கியது.  

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

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

பிரதிநிதித்துவம் பைய்யப்ெட்டது, இந்திய அணி கர்வால் ணரஃபிள் ெணடப்பிரிவின் (Garhwal Rifles 

Regiment) ெணடகைால் பிரதிநிதித்துவம் பைய்யப்ெட்டது.   

 இந்திய இராணுவம் தனது இராணுவப்ெணடயிணன நான்கு அதிகாரிகள், ஒன்ெது இைநிணல 

ஆணைக்குழு அலுவலர்கள் ைற்றும் 47 பிற அதிகாரிகளுடன் பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தியது.  இந்த 

ெயிற்சியின் டநாக்கம் அணர நகர்ப்புற ைணலப்ெகுதிகளில் உள்ை ெயங்கரவாத நடவடிக்ணககளுக்கு 

இணையாக பையல்ெடுவணத டைம்ெடுத்துவதாகும். 

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

[A] வியட்நாம் 

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

[C] இந்தியா 

[D] இந்டதாடனசியா 

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

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

அறிவார்ந்த குணறொடுகள் பகாண்ட விணையாட்டு வீரர்களுக்கு ெல விணையாட்டு நிகழ்வுகணை 

அணைத்து பகாடுப்ெதாகும்.  இந்த டொட்டியில் ஏற்கனடவ ைாதணன ெணடத்த 200 நாடுகணை 

வரடவற்ெதன் மூலம் வரலாற்ணற உருவாக்கியுள்ைது.   

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

முணறயாக டைற்கு ஆசியாவில் நடந்த24 ஒலிம்பிக் விணையாட்டுப் டொட்டிகளில் 7,500 விணையாட்டு 

வீரர்கள் ஏழு நாட்களில் ெங்கு பெற்றனர்.  
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 உலகின் மிகப்பெரிய எண்ணிக்ணகயிலான பெண் ெங்டகற்ொர்கள் ைற்றும் மிகப்பெரிய 

எண்ணிக்ணகயிலான ஒருங்கிணைந்த அணியினர் ெங்டகற்று, உலக விணையாட்டுக்கள் உலகின் 

கவனத்ணத ஈர்க்கும் வணகயில் அணைந்திருந்தது.  

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

ொதி வீரர்கள் டொட்டிகளில் ெங்டகற்கிறார்கள்.  ைவூதி அடரபியா முதல் முணறயாக 14 பெண் 

விணையாட்டு வீரர்கணை அனுப்பி ெங்டகற்கின்றனர். 

8)  அந்நியச் பைலாவணி ைாற்றம் மூலம் ெைவீக்கத்ணத ைாற்ற பின்வரும் எந்த நிறுவனம் 

தீர்ைானித்துள்ைது? 

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

Authority of India (IRDA) 

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

Rural Development NABARD) 

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

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

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

ெைவீக்கத்ணத ைரிபைய்ய முடிவு பைய்துள்ைது - இது ெைைாக்கல் கருவூல டைலாண்ணைக்காக 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும் முதல் கருவி ஆகும்.  

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

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

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

முடிவில் அபைரிக்க டாலர்கணை அடத அைவு வாங்குவதற்கு ஒப்புக்பகாள்கிறது.   

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

கடன் வைர்ச்சிணய ஆதரித்து ைற்றும் ெத்திர வருவாணய உயார்த்துகிறது.  இந்த நடவடிக்ணக 

ஒட்டுபைாத்த கடன் பதாணகயில் குறிப்பிடத்தக்க பதாணக திறந்த ைந்ணத பையல்ொடுகணை 

ைார்ந்திருப்ெணத குணறக்கிறது.  

 ரிைர்வ் வங்கியின் கூற்றுப்ெடி, ைந்ணத ெங்குதாரர்கள் பிரீமியம் அடிப்ெணடயில் தங்கள் ெட்பெட்ணட 

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

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

இருக்கும் - பவற்றிகரைான ஏலங்கள் அந்தந்த பிரீமியம் ெடி ஏற்றுக்பகாள்ைப்ெடும். 

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

அடிப்ெணடயில், அதிக எண்ணிக்ணகயிலான ைனித இனங்கள் ொதித்துள்ைதில் இந்தியாவின் தரம் 

என்ன? 

[A] 16th 

[B] 9th 

[C] 11th 

[D] 20th 

 ைமீெத்தில் PLOS உயிரியலில் பவளியிட்ட "நிலப்ெரப்பில் ைனிதர்களின் தாக்கம் அச்சுறுத்தல்கள்" 

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

தாக்கங்கள் டதான்றியிருப்ெதாக பதரிவிக்கின்றன.  

 டெம்ஸ் ஆலன் (குயின்ஸ்லாந்து ெல்கணலக்கழகம்) தணலணையிலான விஞ்ஞானிகள் குழு இது 

கண்டறிந்தடொது, அவர்கள் 8 ைனித நடவடிக்ணககணை ஒருங்கிணைத்து இணத கண்டுபிடித்தனர் - 

டவைாண்ணையின் இயற்ணக வாழ்விடங்கணை டவட்ணடயாடுதல் ைற்றும் ைாற்றுவது உட்ெட 5,457 

ெறணவகள், ொலூட்டிகள் ைற்றும் நீர்நில வாழ்வன நிலப்ெகுதிகைால் ஆக்கிரமிக்கப்ெட்ட ெகுதிகளில் 

உள்ைனர்.   

 ைடலசியா 125 ொதிக்கப்ெட்ட இனங்கணை பகாண்டு முதலிடத்தில் வகிக்கிறது, அதற்கு 

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

இடத்தில் உள்ைது. 35 அச்சுறுத்தலான இனங்கள் ைராைரியாக ொதிக்கப்ெட்டுள்ைன.  இந்தியாவின் 

டைற்குத் பதாடர்ச்சி ைணலத்பதாடர்கள், இையைணல ைற்றும் வடகிழக்கு உள்ளிட்ட பதன்கிழக்கு 

ஆசிய பவப்ெைண்டல காடுகள் அச்சுறுத்திய இனங்களின் 'பவப்ெப்ெகுதி' ஆகும்.  

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

எண்ணிக்ணகயிலான அச்சுறுத்தலற்ற உயிரினங்கள் இன்னமும் பதாடர்கின்றன). அவர்கள் 

ொதுகாப்பின் விணைவாக அணத அப்ெடிடய வாழ்விடைாக ைாற்றி இருப்ொர்கள். 

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

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

the following renowned personalities? 
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[A] ஐைக் நியூட்டன் 

[B] ைார்லஸ் டார்வின் 

[C] ஸ்டீென் ஹாகிங் 

[D] டிம் பெர்டனர்ஸ் – லீ 

 இங்கிலாந்தின் Royal Mint ைமீெத்தில் கத்டதாலிக்க திருச்ைணெயின் பிரிட்டிஷ் இயற்பியலாைரான 

ஸ்டீென் ஹாக்கிங்கின் கருப்பு துணை மீதான டவணலயின் நிணனவாக 50 Pence நாையத்ணத 

பவளியிட்டார்.   

 இந்த நாையம் பிரிட்டிஷ் பொறியாைரும் ைற்றும் அச்ைாைருைான எட்வினா எல்லிஸ் 

வடிவணைக்கப்ெட்டிருந்தது.  2018 ஆம் ஆண்டில் காலைான ஹாக்னிங்கின் வாழ்க்ணக ைற்றும் 

"நிகரற்ற" ைாதணனகணை பகாண்டாடி நிணனவுகூறும் வணகயில் இந்நாையம் உருவாக்கப்ெட்டது.  

 ஆணகயால், ைர் ஐைக் நியூட்டன் ைற்றும் ைார்லஸ் டார்வின் டொன்ற விஞ்ஞானிகள் ைாதிரி 

நாையங்களில் டதான்றும் உயர்ைட்ட குழுவில் ஹாக்கிங் டைர்ந்தார். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

அழைக்கப்படும் பாக்கு பின்வரும் எந்த மாநிலத்துடன் பதாடர்புழடயது? 

[A] ஹிமாச்சலபிரததசம் 

[B] கர்நாடகா 

[C] ஜம்மு & காஷ்மீர் 

[D] ஆந்திரப்பிரததசம் 

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

பபாருள்களில் புவியியல் குறியீடு (Geographical Indication GI) பபற்றுள்ளது. 

 கர்நாடகா மாநிலம் உத்திர கன்னடா மாவட்டத்திலுள்ள சிர்சி, சித்தாப்பூர் மற்றும் ஏலாப்பூர் 

தாலுக்காக்களில் பயிரிடப்பட்ட பாக்கிற்கு (Sirsi Supari) பதாழிற்சங்க அரசாங்கத்தின் புவியியல் 

குறியீட்டு பதிவாளர் புவியியல் குறியீட்ழட (GI Tag) வைங்கியுள்ளார். 

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

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

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

தவண்டும் என்பழதயும், பாக்கிற்கான சிறந்த விற்பழன சந்ழதழய உருவாக்கி தருவழதயும் 

உறுதிப்படுத்துகிறது. 

 இங்கு வளரும் பாக்கானது உருண்ழடயான, தட்ழடயான நாணய வடிவம், குறிப்பிட்ட அழமப்பு 

மற்றும் சுழவ தபான்ற தனித்துவமான அம்சங்கள் பகாண்டுள்ளது. இதில் பமாத்தம் 

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

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

சதவிகிதம் வழரயிலும் தபான்ற தவதிப்பபாருட்கள் உள்ளடங்கியுள்ளது. 

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

சாலி வழகயானது பாக்கின் ததால் நீக்கப்பட்ட பின்னர் சூரிய ஒளியில் காயழவத்து 

பயன்படுத்துவதாகும். 

 சிவப்பு பாக்கு வழகயானது பமன்ழமயான பாக்கு பகாட்ழடகழள அறுவழட பசய்து அவற்ழற 

பகாதிக்க ழவத்த பின்னர் நிறம் பூசி அவற்றின் வழககளுக்கு ஏற்ப பிரிக்கப்பட்டு சூரிய ஒளியில் 

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

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

consumers can trust 

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

[C] நம்பகமான ஸ்மார்ட் தயாரிப்புகள் - Trusted Smart Products 

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

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

WCRD) அனுசரிக்கப்பட்டு நுகர்தவாரின் அடிப்பழட உரிழம மற்றும் அவர்களின் அதிகாரம் பற்றிய 

விழிப்புணர்ழவ ஏற்படுத்துகிறது. இது மக்களுக்கு சந்ழத துஷ்பிரதயாகம் மற்றும் சந்ழத 

அநீதிகளுக்கு எதிராக தபாராட வலியுறுத்துகிறது. 

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

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

Kennedy) அவர்களின் நிழனவாக இந்த தினம் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

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

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

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

தபான்ற பபாருட்கழள பிரபலப்படுத்துவததயாகும். 

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

Consumer Day NCD) அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

3)  70 வயதிற்கு தமற்பட்டவர்களுக்காகவும், உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்காகவும் கீழ்க்கண்ட எந்த வங்கி 

அதன் தசழவழய எளிதாக்கியுள்ளது? 

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

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

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

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

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

ஊனமுற்றவர்களுக்காகவும் வங்கி தசழவழய எளிதாக்கியுள்ளது. தமலும் இதில் பலவீனமான 

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

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

இச்தசழவழய பபறமுடியும். 

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

பதாழலதபசி எண்ழண பதிவு பசய்தவர்கள் மற்றும் வங்கி கணக்கு ழவத்திருக்கும் 

கிழளயிலிருந்து 5KM சுற்று வட்டாரத்தில் குடியிருக்கும் வாடிக்ழகயாளர்களும் இந்த தசழவழய 

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

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

Personal Nature) பபற முடியாது. 

 இச்தசழவயின் மூலம் பபறக்கூடிய சில தசழவகள் – பணம் பபற்றுக்பகாள்ளுதல் மற்றும் 

வைங்குதல், காதசாழல பபற்றுக்பகாள்ளுதல், காதசாழல புத்தகம் பபறுவதற்கான 

விண்ணப்படிவத்ழத பபற்றுக்பகாள்ளுதல், வழரவு மற்றும் கால ழவப்பு ஆதலாசழன வைங்குதல், 

வாழ்க்ழக சான்றிதழ் பபற்றுக்பகாள்ளுதல் மற்றும் வருமான வரிக்காக படிவம் 15H 

பபற்றுக்பகாள்ளுதல் தபான்றழவயாகும். 

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

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

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

Earth? ] 

[A] Spektr-RG 

[B] Astrosat 

[C] Subaru 

[D] Hitomi 

 ஜப்பான், ழதவான் மற்றும் பிரின்ஸ்டன் பல்கழலக்கைகங்களிலிருந்து வானியலாளர்கள் 

பதாழலதூர பிரபஞ்சத்தில் 83 Supermassive கருப்பு துழளகழள பகாண்ட துடிப்பண்டத்ழத 

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

தபாதத இழவ உருவாகியுள்ளது.  

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

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

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது ைவாயில் உள்ள மவுனிக்கா உச்சியில் அழமந்துள்ளது.  

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

அறியப்பட்ட கறுப்பு துழளகளின் எண்ணிக்ழக அதிகரிக்கிறது மற்றும் பிரபஞ்சத்தின் வரலாற்றில் 

அழவ எவ்வாறு ஆரம்பத்தில் இருந்தன என்பழதயும் பவளிப்படுத்துகின்றன.  

 இது பிரபஞ்சத்திலன் முதல் பில்லியன் ஆண்டுகளில் இருந்த கறுப்பு துழளகளின் எரிவாய்வு நிழல 

பற்றிய புதிய நுண்ணறிவுகழளயும் வைங்குகிறது.  விண்மீன் மண்டலங்களின் ழமயங்களில் 

காணப்படும் உயரமான கருப்புத் துழளகள், சூரியழனக் காட்டிலும் மில்லியன்கணக்கான அல்லது 

பில்லியன் கணக்கான மடங்கு பபரியதாக இருக்கலாம்.  

 அழவகள் இன்றும் பரவலாக இருப்பினும், முதலில் எப்பபாழுது உருவானது மற்றும் பதாழலதூர 

முந்திய பிரபஞ்சத்தில் எத்தழன உருவாகி இருந்தன என்பதும் பதளிவற்றதாக உள்ளது.  வாயு இந்த 

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

பிரகாசிக்கும். 

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

முதன்ழமயானது? 

[A] ஆக்லாந்து 

[B] ஜுரிச் 

[C] வியன்னா 

[D] முனிச் 

 ஆஸ்திரிய தழலநகர் வியன்னா சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள ஜூரிச்ழச பதாடர்ந்து 10 வது வருடத்தில் 

வாழ்வாதாரத்திற்கான பட்டியலில் முதலிடம் வகிக்கிறது.  மூன்றாவது இடத்ழத ஆக்லாந்து, மியூனிச் 

மற்றும் வான்கூவர் இழணந்து பபற்றுள்ளது.  Luxembourg உலகிதலதய பாதுகாப்பான நகரமாக 

உள்ளது.  

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

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

பட்டியலின்கீழ், ழைதராபாத் மற்றும் புதன 143 வது இடம் பபற்றும் இந்தியாவின் மிகவும் 

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

இடம்பபற்றுள்ளது. கடந்த ஆண்டு பசப்டம்பர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் 211 வது மதிப்பீட்ழட 

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

மற்றும் தபாக்குவரத்து ஆகியவற்ழற ழவத்து மதிப்பிட்டது.  

 இந்த ஆண்டு, Mercer தனிப்பட்ட பாதுகாப்பிற்கான தனியான தரவரிழசகழள நகரங்களின் உள் 

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

வரம்புகழள பகுப்பாய்வு பசய்து வைங்கியது.  இந்த பகுப்பாய்வு முழறயினால் நகரங்களின் தரம் 

விவரிக்கப்பட்டு வர்த்தகத்ழத வளர்க்க உதவுகிறது. 

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

பபற்றார்? 

[A] பத்மநாபன் தகாபாலா 

[B] பிராைமா பசல்லாதன 

[C] ரிததஷ் அகர்வால் 

[D] சஞ்சய் குமரன் 

 லண்டன் காமன்பவல்த் பசயலகத்தில் ஆசிய பிராந்தியத்திற்கான 2019 காமன்பவல்த் இழளஞர் 

விருது, தனது பதாழில்நுட்ப அடிப்பழடயிலான உணவு மீட்பு அழமப்புக்காக பத்மநாபன் தகாபால, 

தமிழ்நாட்டின் ஒரு சமூக பதாழில் முழனவர் பபற்றுள்ளார். 

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

Hunger என்ற பகாள்ழக அடிப்பழடயாக பகாண்டு ததழவக்கு அதிகமான உணவுகழள மீட்படடுத்து 

அதழன ததழவ உள்ளவர்களுக்கு விநிதயாகத்திற்காக 3,000 பவுண்டுகள் பவன்றார்.  

 ஒவ்பவாரு வருடமும் அபிவிருத்தி தவழலத்திட்டத்தில் சிறந்து விளங்கும் 15 முதல் 29 

வயதுக்குட்பட்ட இழளஞர்களுக்கு காமன்பவல்த் இழளஞர் விருதுகள் வைங்கப்பட்டு அவர்களின் 

சாதழனகழளக் பகாண்டாடுகின்றன. இந்த திட்டங்கள், தங்கள் நாட்டில் உள்ள மக்களுக்கும் 

சமூகங்களுக்கும் தசழவ பசய்வததாடு, பல்தவறு SDG கழள பபறுவதற்கு முன்தனற்றத்ழத 

ஏற்படுத்துகின்றன. 

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

தசர்ந்தவர்? 
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[A] இத்தாலி 

[B] ஸ்வீடன் 

[C] பஜர்மனி 

[D] பிரான்ஸ் 

 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான தநாபல் பரிசுக்கு காலநிழல தீவிரம் மற்றும் பூதகாள 

பவப்பமயமாதலுக்கான தபாராட்டம் ஆகியவற்றிற்காக 16 வயதான ஸ்வீடனின் சுற்றுச்சூைல் 

ஆர்வலர் Greta Thunberg ததர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளார்.  

 புவி பவப்பமயமாதல் மற்றும் காலநிழல மாற்றம் பதாடர்பான அதிகாரிகளிடமிருந்து அதிக 

நடவடிக்ழக எடுக்க தகாரும் மாணவர்களின் உலகளாவிய, வளர்ந்து வரும் இயக்கத்ழத Thunberg 

நிறுவியுள்ளார். 

 இந்த இயக்கம் கடந்த ஆண்டு ஸ்வீடன் பாராளுமன்ற கட்டிடத்திற்கு பவளிதய Thunberg தனி 

ஒருவராக ஆர்ப்பாட்டம் பசய்து பதாடங்கினார்.  காலநிழல மாற்றத்தில் தவகமாக நடவடிக்ழக 

எடுக்க தகாரி ஆர்ப்பாட்டத்தில் தசர மாணவர்கழள பள்ளிக்கூடம் பசல்லாது இந்த தபாராட்டத்தில் 

கலந்துக்பகாள்ள ஊக்கப்படுத்தினார்.  

 2019 மார்ச் 15 அன்று, மற்ற கண்டங்கழளச் தசர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் பள்ளிகழள 

தவிர்த்து இந்த தபாராட்டத்தில் பங்தகற்று இதழன விரிவழடய பசய்தனர்.  இதுதவ மிகப்பபரிய 

எதிர்ப்பு தபாராட்டம் என்று கூறப்படுகிறது.  

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

வயதிதலதய கல்வி உரிழமக்காக Malala Yousafzai தநாபல் பரிசு பபற்றார்.  அக்தடாபர் 2019 

அழமதிக்கான தநாபல் பரிசு பபறுபவர் பபயர் அறிவிக்கப்படும். 

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

Badminton Chanpionships 2019) க்கான ஆண்கள் ஒற்ழறயர் பிரிவில் யார் பவற்றிபபற்றார்? 

[A] பருபல்லி கஷ்யாப் 

[B] பகண்தடா பமாதமாடா 

[C] விக்டர் அதசல்பசன் 

[D] ஸ்ரீகாந்த் கிடம்பி 

 முதன் முதலாக ஜப்பாழன தசர்ந்த பகண்தடா பமாதமாடா Birmingham Arena ல் நழடப்பபற்ற 

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

விகடர் அதசல்பசழன 2-1 என்ற விகிதத்தில் வீழ்த்தி பவற்றிப்பபற்றார். 

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

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

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

Entrepreneurship FINE-2019) பின்வரும் எந்த நகரங்களில் பதாடங்கப்பட்டது? 

[A] காந்தி நகர் 

[B] புது படல்லி 

[C] ழைதரபாத் 

[D] பபங்களூரு 

 மார்ச் 15 அன்று குஜராத்தின் காந்திநகரில் குடியரசுத் தழலவர் ராம்நாத் தகாவிந்தால் புதிய 

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

 4 நாட்கள் நழடபபறும் இந்நிகழ்வு புதிய கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கு ஒரு வழிப்பாழத 

வைங்குவததாடு சமூக நன்ழமக்காக ஆற்றல் மிக்க பபரிய பங்குதாரர்களுடன் ஆதரழவ 

தமம்படுத்த நல்லுறவு ஏற்பட வழிவகுக்கிறது.  

 இது புதிய இந்தியாவின் சுற்றுச்சூைழல வளப்படுத்த புதிய கண்டுபிடிப்பாளர்களிழடதய புதுவழக 

கற்றல் மற்றும் நட்புறழவ ஊக்குவிப்பதில் உதவும்.  இந்தியாவின் ஜனாதிபதியின் அலுவலகத்தின் 

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

கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கான ஆதரவான சுற்றுச்சூைழல 

ஊக்குவிப்பதற்கான ஒரு தனிப்பட்ட முன்முயற்சியாகும்.   

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

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

(National Innovation Foundation NIF) உடன் இழணந்து நடத்துகிறது. 

 இது நாட்டின் கண்டுபிடிப்புத் திறனின் ஒரு பகாண்டாட்டமாக உள்ளது. குறிப்பாக 

அடிமட்டத்திலிருந்து மற்றும் பின்தங்கிய பிரததசங்களின் சமூகங்களிலிருந்து வரும் பழடப்புகழள 

அங்கீகரிக்கும் விதமாக இது உள்ளது. 

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

பின்வரும் எந்த நகரங்களில் நடத்தப்படுகிறது? 
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[A] பகாச்சி 

[B] உதய்பூர் 

[C] தடராடூன் 

[D] பூதன 

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

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

நழடபபற்றது.  

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

மற்றும் அழமதி காப்பீட்டு பசயற்பாடுகள் (Peace Keeping Operations PKO) ஆகியவற்ழற 

கற்றுத்தரும் தநாக்கில் இவ்வுடற்பயிற்சியானது நடத்தப்பபற்றது.  

 தமலும் ஆப்பிரிக்க கண்டம், ருவாண்டா அலுவலர்கள், ஜனநாயக குடியரசு காங்தகா மற்றும் 

மடகாஸ்கர் ஆகியவற்றின் அதிகாரிகள் கண்காணிப்பாளர்களாக கலந்து பகாண்டனர்.  கூட்டுப் 

பயிற்சி மூலம் திறழமமிக்க ஒரு பசயல்பாட்டு தழலழமயகம் உருவாக்குதல், பிரச்சழன உள்ள 

பகுதிகளில் இராணுவ பார்ழவயாளர் குழு தளங்கழள நிறுவுவதற்கான நுணுக்கங்கழள உயர்த்தும் 

இயக்கவியல் ஆகியவற்ழற உள்ளடக்கும்.  

 HMA ன் நுணுக்கங்கள் தழட பசய்யப்பட்ட பகுதிகளில் மற்றும் இயந்திர / ழகதயடு நிர்வகித்தல் 

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

Action Teams MAC) நழடமுழற மற்றும் பசயல்பாட்ழட உள்ளடக்கியது.   

 ஆப்பிரிக்க நாடுகளுடன் ஐக்கிய நாடுகளின் அழமதி காக்கும் நடவடிக்ழககளில் இந்திய 

ஆயுதப்பழடகளின் அனுபவங்கழள பகிர்ந்து பகாள்வதற்கும் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் உறவுகழள 

கணிசமாக தமம்படுத்துவதற்கும் இந்த பயிற்சிகள் மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

[A] சக்திசம் 

[B] லவஷ்ணவசம் 

[C] லிங்காயத் 

[D] ஸ்மார்டிசம் 

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

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

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

நிறுவினார் மற்றும் பல புத்தகங்கலை பவளியிட்டார்.   

 அவர் 12 வது நூற்றாண்டு பபண் கவிஞரான அக்கா மஹாததவிலய தனது முன்மாதிரியாக 

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

தனியாக மதக் தகாரிக்லகலய வலியுறுத்திய இயக்கத்தின் முன்னணியில் இருந்தார். தமலும் இது 

வீரலசவ சித்தர்கள் மற்றும் தலலவர்கலை தகாபப்படுத்தியது. 

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

நிர்வாகத்தின் சர்ச்லசகலை தீர்க்க மத்தியஸ்தராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

[A] P S நரசிம்ஹா 

[B] A M ஸ்தபர் 

[C] S A தபாப்தட 

[D] D K பஜயின் 

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

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

லவ மத்தியஸ்தராக நியமித்துள்ைது. தமலும் இவர் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு இந்திய கிரிக்பகட் 

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

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

நீதிமன்றம் நியமித்த நிர்வாகிகளின் நியமன குழு நியமித்த நிதி பதாடர்பான பிரச்சலனகலைப் 

பற்றி விசாரிக்கும்படி தகட்டுக் பகாண்டனர். 

 கூடுதலாக, இந்தியாவில் எந்த நீதிமன்றதமா அல்லது தீர்ப்பாயதமா BCCI அல்லது எந்த கிரிக்பகட் 

அதசாசிதயஷனுக்கும் சம்பந்தமில்லாத எந்த விஷயத்லதயும் நர்சிம்ஹா தனது அறிக்லகயில் 

சமர்ப்பிக்கும் வலர தலலயிடக்கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ைது.  இதற்குமுன் உச்ச 

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

கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (BCCI) மத்தியஸ்தராக நியமித்தது. 

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

2019) பவன்றது? 

[A] ஒடிஸா 

[B] மகாராஷ்டிரா 

[C] உத்திரப்பிரததசம் 

[D] கர்நாடகா 

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

பவன்றது.  இறுதிப் தபாட்டியில், மகாராஷ்டிராலவ 8 விக்பகட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்ததாரின் 

ஹால்கர் கிரிக்பகட் ஸ்தடடியத்தில் ததாற்கடித்தது.  

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

தகாப்லபலய பவன்றது.  

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

லநட் லரடர்ஸ் அணியுடன் கர்நாடகா அணியும் சமமானது. 

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

தபாட்டிகளுடன் பதாடர்புலடயவர்? 

[A] பளு தூக்குதல் 

[B] ஓட்டப்பந்தயம் 

[C] மல்யுத்தம் 

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

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

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

அலடந்தார்.  

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

ஒலிம்பிக்கில் தகுதி பபறுவதற்குரிய மதிப்பபண் அலடயக்  காத்திருந்தார். 

 இப்தபாட்டியில் நான்காவதாக பவற்றிப்பபற்றது பசப்டம்பர் 2019 ல் தடாஹாவில் நலடபபற உள்ை 

உலக தடகை சம்தமைனத்தின் சர்வததச தடகை கூட்டலமப்பு (International Association of Athletics 

Federations IAAF) ல் இடம் பபற உறுதிபசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 உலக சாம்பியன்ஷிப்பிற்காக தகுதி பபற்ற இரண்டு இந்திய Race Walkers வீரர்கள் ததவிந்தர் மற்றும் 

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

விலையாட்டுகளுக்கு அடுத்து இது இர்பானுக்கு இரண்டாவது ஒலிம்பிக் தபாட்டியாகும். 

 நலடப்பந்தயம் மற்றும் மராத்தான் ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளுக்கான தகுதிக் காலம் இந்த ஆண்டு 1st 

ஜனவரி முதல் பதாடங்கி தம 20, 2020 வலர நலடபபறும். 

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

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

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

[A] IIT கான்பூர் 

[B] IIT காரக்பூர் 

[C] IIT இந்தூர் 

[D] IIT பமட்ராஸ் 

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

1.3 PetaFlop உயர் பசயல்திறன் கம்ப்யூட்டிங் வசதி மற்றும் தரவு லமயத்லத அலமப்பதற்கு தமம்பட்ட 

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

ஒப்பந்தம் பசய்துள்ைது.  

 PetaFlop என்பது கணித கணக்கீடுகளின் அதிர்பவண் அடிப்பலடயில் கணக்கிடப்படும் கம்ப்யூட்டிங் 

ஆற்றலின் அைலவ அைவிடுவதாகும்.  இந்த கணிப்பு வசதி ஆராய்ச்சியாைர்களுக்கு பபரிய 

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

பயன்படுகிறது. 

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

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

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

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

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

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

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

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

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

துலறயாகும். 

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

கர்நாடகாவில் உள்ை எந்த மாவட்டத்தில் குறிப்பாக வைர்க்கப்படுகிறது? 

[A] பபல்காம் 

[B] சிக்மகலூர் 

[C] குடகு 

[D] பாகல்தகாட் 

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

அராபிகா காபி, அரக்கு பள்ைத்தாக்கு அராபிகா காபி மற்றும் பாபாபுடான்கிரிஸ் அராபிகா காபி 

ஆகியவற்றிற்கான புவியியல் குறியீட்லட (GI Tag) பகாடுத்துள்ைது.  

 புவியியல் குறியீட்டிற்கான படிவத்தில், கூர்க் அராபிகா காபி கர்நாடகாவின் குடகு மாவட்டத்தில் 

குறிப்பாக வைர்க்கப்படுகிறது.  

 விண்ணப்ப படிவங்கள் படி, சிக்மகலூர் அராபிகா காபி மற்றும் பாபாபுடான்கிரிஸ் அராபிகா காபி 

ஆகிய இரு வலககளும் கர்நாடகாவின் சிக்மகலூர் மாவட்டத்தில் வைர்ந்து வருகின்றன. தமலும் இது 

நாட்டின் காபி பிறந்த இடமாகவும் அறியப்படுகிறது.  

 அரக்கு பள்ைத்தாக்கு அராபிகா காபி, ஆந்திராவில் விசாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திலும், ஒடிசாவில் 

உள்ை தகாராபுட் மாவட்டத்திலும் வைர்ந்து வருகிறது. இது நடுத்தர அைவிலான சுலவயுடனும், 

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


Current Affairs  18th March 2019 

 

Winmeen.com                                Page 5 of 7 

திராட்லசயில் உள்ை சிட்ரஸ் அமிலச்சுலவயுடனும் மற்றும் ஒரு தலசான பவல்லம் தபான்ற 

இனிப்புடனும் உள்ைது. 

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

மற்றும் குளிர் காலநிலலகளில் பயிரிடப்படும் பயிர்கள் ஆகும்.  

 ஒரு GI குறியானது ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல் ததாற்றம் பகாண்ட மற்றும் அதன் புவியியல் 

சங்கத்தின் பண்புகைால் குணங்கள் அல்லது நற்பபயலரக் பகாண்டிருக்கும் பபாருட்களில் 

பயன்படுத்தப்படும் அலடயாைமாகும்.  

 இந்த குறியீடானது, தரத்தின் புவியியல் ததாற்றத்துக்கு முக்கியமாகக் கூறக்கூடிய தரம் மற்றும் 

தனித்துவத்லத உறுதிப்படுத்துகிறது.  GI குறியின் உரிலமயாைர் தயாரிப்பு பபாருட்கள் மீது 

தனிப்பட்ட உரிலமகள் பகாண்டவர் ஆவார். 

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

[A] பிரான்ஸ் 

[B] பதற்கு பகாரியா 

[C] ஸ்பபயின் 

[D] இந்தியா 

 சர்வததச கால்பந்து கூட்டலமப்பு (International Football Federation Association FIFA) தலலவர் 

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

உலகக் தகாப்லபயின் 7 வது பதிப்லப இந்தியாவில் நடத்த இருப்பதாக அறிவித்துள்ைார்.  

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

தபாட்டியாகும்.  

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

வகித்தார்? 

[A] T.S. திருமூர்த்தி 

[B] ராஜீவ் டாப்தனா 

[C] அர்விந்த் மாயாராம் 

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

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

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

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

வழிநடத்த தலலலம தாங்கினார்.  பிதரசில் முன்லவத்த முன்னுரிலமத்  திட்டங்களுக்கு மற்றும் 

BRICS உறுப்பு நாடுகளின் அர்த்தமுள்ை மற்றும் உறுதியான முலறயில் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு மீதான 

BRICS ஒத்துலழப்புக்கு இந்தியா ஆதரவு பதரிவித்திருந்தது.  

 அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் சுகாதார மற்றும் பாரம்பரிய 

மருத்துவம் ஆகியவற்றில் மக்களுக்கு இலடதயயான ஒத்துலழப்பு மற்றும் ஒத்துலழப்லப 

முன்பனடுத்துச் பசல்வதற்கான ததலவலய புது படல்லி தகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. 

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

பரவுகிறது? 

[A] பவைவால் 

[B] நீர் 

[C] எலி 

[D] பகாசு 

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

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

RNA லவரஸ் ஆகும்.  

 Zika லவரஸ், படங்கு லவரஸ் மற்றும் மஞ்சள் காய்ச்சல் லவரஸ் ஆகியவற்லறக் பகாண்டுள்ை 

Flaviviridae என்ற குடும்பத்லத தசர்ந்த குறிப்பாக Flavivirus இனப்பபருக்கத்தினால் உருவாகும். 

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

உணவு உட்பகாள்ளும் கலைக்ஸ் பகாசுக்கள் கடிப்பதன் மூலம் மனிதர்களுக்கு WNV பரவுகிறது 

என்று கூறியுள்ைது.   

 இரண்டாவது மாதிரிகள் தநர்மலற தசாதலன பசய்து மட்டுதம பதாற்று 

உறுதிபசய்யப்படுகிறது.  எனதவ, பறலவகதை WNV இன் இயற்லக உற்பத்தி இடமாகும்.  

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

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

பாதிக்கப்பட்டுள்ைது கண்டறியப்பட்டு பசய்திகளில் பவளியானது.  

 இந்த பிரச்சிலனக்கு, தகரைாவில் WNV பரவலல மதிப்பிடுவதற்கு ததசிய தநாய் கட்டுப்பாட்டு 

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

குழுலவ அனுப்பியது.  

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

[A] பசய்தித்துலற 

[B] விலையாட்டு 

[C] அறிவியல் 

[D] சட்டம் 

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

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

மற்றும் “Indian Express” தபான்ற முன்னணி ஊடக நிறுவனங்களுடன் பணியாற்றினார்.  

 அவர் வலலத்தைங்களுக்கும் எழுதினார் மற்றும் மும்லபயில் உள்ை பருத்தி ஆலலகளின் சரிவு 

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

புத்தகத்லதயும் அவர் எழுதினார்.  அவர் இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் பத்திரிலகயாைர்கள் மன்றத்தின் 

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

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

1. இந்தியாவின் முதல் ஊழல் தடுப்பு தலைவராக யார்? 

[A] ராசித் சேத் 

[B] ஆராதனா ரசதார் 

[C] P C சகாஷ் 

[D] அஷ்வினி M ஸ்ரீபத் 

 முன்னாள் உச்ே நீதிமன்ற நீதிபதி மற்றும் சதசிய மனித உரிலமகள் ஆலையத்தின் தற்சபாலதய 

உறுப்பினரான பினாக்கி ேந்திர சகாஷ் இந்தியாவின் முதல் சைாக்பால் ஊழல் தடுப்பு தலைவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

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

பிரதம மந்திரி மற்றும் முதைலமச்ேர்கள் உள்பட பிரதான அலுவைர்கள் மற்றும் பபாது 

ஊழியர்களுக்கு எதிரான ஊழல் புகார்கலள ஆய்வு பேய்ய மத்திய மற்றும் சைாகாயுக்தாக்களில் 

மாநிைங்களில் சைாக்பால் அலமக்கப்படும்.  

 1997 ல் பகால்கத்தா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார். 2013 ஆம் ஆண்டில் 

உச்ேநீதிமன்றத்திற்கு உயர்த்தப்படுவதற்கு முன்னர் ஆந்திர மாநிைத்தின் தலைலம நீதிபதி ஆனார். 

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

[A] K. ராதாகிருஷ்ைன் 

[B] நம்பி நாராயைன் 

[C] தபான் மிஸ்ரா 

[D] நந்தினி ஹரிநாத் 

 முன்னாள் இஸ்சரா விஞ்ஞானி நம்பி நாராயைனுக்கு ஜனாதிபதி ராம் நாத் சகாவிந்தால் 2019 பத்மா 

பூஷன் விருது வழங்கப்பட்டது. 

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

முதல் சபாைார் பேயற்லகக்சகாள் ஏவுதலுக்குரிய வாகனத்துக்கான (Polar Satellite Launch Vehicle 

PLSV) விகாஸ் எஞ்சின் உருவாக்கத்தில் அவர் மிகப்பபரிய பங்கு வகிக்கிறார். 

 இந்த என்ஜினானது இஸ்சரா-வின் ேந்திரயான் மற்றும் மங்கல்யான் சபான்ற மிகவும் வரைாற்று 

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

ஊழலில் பபாய்யாக பதாடர்புபடுத்தப்பட்டார். ராக்பகட் மற்றும் பேயற்லகக்சகாள்களில் இருந்த 

இரகசிய சோதலன தரவுகலள உள்ளடக்கிய மாநிை இரகசியங்கலள அவர் விற்பலன பேய்ததாக 

குற்றம் ோட்டப்பட்டார். 

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

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

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

சபான்ற கடுலமயான என்ஜின் தயாரிப்பு கட்டங்களில் மிகவும் முக்கிய பங்கு வகித்தார். 

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

[A] ஜப்பான் 

[B] ஐக்கிய நாடுகள் 

[C] பிரான்ஸ் 

[D] ரஷ்யா 

 Soyuz விண்கைம் NASA விண்பவளி வீரர்களான நிக் சஹக் மற்றும் கிறிஸ்டினா சகாச் மற்றும் 

சராச்சகாஸ்சமாஸின் விண்பவளி வீரரான அபைக்ஸி ஓவிச்சின் ஆகிசயாருடன் கஜகஸ்தானில் 

லபக்சகானூர் காஸ்சமாட்சராமிலுள்ள ேர்வசதே விண்பவளி நிலையத்திலிருந்து (ISS) 

பவற்றிகரமாக ஏவப்பட்டிருக்கிறது.   

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

சபான்ற துலறகளில் சுமார் 250 விஞ்ஞான ஆய்வுகலள சமற்பகாள்வதற்காக குழு உறுப்பினர்கள் 

ஆறு மாதங்களுக்கு சமல் பேைவிட்டுள்ளனர்.   

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

ஆய்வுக்கு பின்னர் பூமிக்குத் திருப்பி அனுப்புகிறது.  விண்கைத்தில் குழுவினர் பயணிக்கும் ஒரு 

குறிப்பிட்ட பகுதிலய காப்ஸ்யூல் என்று அலழக்கின்றனர்.  மூன்று Astronauts அல்ைது Cosmonauts 

Soyuz காப்ஸ்யூலில் பயைம் பேய்யைாம்.  

 Soyuz விண்பவளி நிலையத்திற்கான வாழ்க்லக படகு சபான்றது.  குலறந்தபட்ேம் எப்பபாழுதும் 

ஒரு Soyuz விண்கைாமாவது விண்பவளி நிலையத்தில் நிறுவப்பட்டிருக்கும்.  ஏசதனும் 

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

லநட்ரஜன் சமைாண்லம தீர்மானங்கலள நிலறசவற்றியது? 

[A] உைக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) 

[B] ஐக்கிய நாடுகள் ேலபயின் சுற்றுச்சூழல் ேட்டமன்றம் (UNEA) 

[C] ஐக்கிய நாடுகளின் சிறுவர் நிதியம் (UNICEF) 

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

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

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

நிலையான லநட்ரஜன் உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு ஆகிய இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட இரண்டு 

தீர்மானங்கலள நிலறசவற்ற முற்பட்டது. 

 UNEA வின் 2019 கருப்பபாருள் சுற்றுச்சூழல் ேவால்கள் மற்றும் நிலையான உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு 

சபான்றலவக்கான புதுலமயான தீர்வுகளாகும். 

 உைகின் லநட்ரஜன் பயன்பாட்லட குலறப்பதன் மூைம், ஏற்கனசவ லநட்ரஜன் பயன்பாட்டால் மனித 

ஆசராக்கியம், சுற்றுச்சூழல் அலமப்பு சேலவகள், காைநிலை மாற்றம் மற்றும் ஓசோன் அடுக்கு 

மண்டை சிலதவு சபான்றவற்றில் ஏற்பட்டுள்ள மாசுக்கலள குலறக்க பங்களிக்கிறது. 

 சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர்வாழ் உயிர் பன்முகத்தன்லமலய சேதப்படுத்தி உைகளாவிய ரீதியில் 

உற்பத்தி பேய்யப்படும் பிளாஸ்டிக் உற்பத்திகளில் சிறிய பகுதிசய மட்டுசம மறுசுழற்சி 

பேய்யப்படுகின்றன. 

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

பிரிவின் விதிகளால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது? 

[A] பிரிவு 34A  

[B] பிரிவு 29A 

[C] பிரிவு 26A 

[D] பிரிவு 30A 

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

ன் நலடமுலறகளால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. 

 இந்திய சதர்தல் ஆலையத்தின் (Election Commisssion of India ECI) ஆலையிடுகின்ற 

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

உருவாக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் சதர்தல் ஆலையத்திடம் கட்சி பதிவுக்கான விண்ைப்படிவத்லத 

ேமர்ப்பிக்க சவண்டும். 

 தற்சபாலதய வழிகாட்டு பநறிமுலறகளின் படி, விண்ைப்பதாரர் குழு இரண்டு சதசிய நாசளடான 

பேய்தித்தாள்களிலும், இரண்டு உள்ளூர் நாசளடான பத்திரிலககளிலும் முன்பமாழியப்பட்ட 

பபயலர பவளியிடுமாறு சகட்டுக்பகாண்டது. சமலும் அத்தலகய பவளியீட்டில் இருந்து 30 

நாட்களுக்குள் கமிஷனுக்கு முன்பாக கட்சியின் முன்பமாழியப்பட்ட பதிவு இரண்டு நாட்களில் ஒசர 

பேய்தியிலன பவளியிட்டு ஏசதனும் எதிர்ப்பு இருக்கிறதா என்று பரிசோதிக்கப்படுகிறது.  

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

[A] ஒடியா 

[B] தமிழ் 

[C] பபங்காலி 

[D] பதலுங்கு 

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

 1940 இல் பங்களாசதஷின் குமிைா மாவட்டத்தில் பிறந்தார், ராய் 60 களில் பபங்காளி 

திலரப்படங்களில் தனது நடிப்லப பதாடங்கினார் மற்றும் வங்காள பமாழியில் சிறந்த நலகச்சுலவ 

பாத்திரங்கலள நடித்து திலரப்பட தயாரிப்பாளர்களால் தவிர்க்க முடியாத நடிகராக விளங்கினார்.  

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

சபான்ற பபரிய நடிகர்களுடன் சேர்ந்து இவர் அலனவராலும் கவனிக்கப்பட்டார். ராய் ேத்யஜித் சர 

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

நடித்தார் 

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

கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து அதற்கு அழிவற்ற நிலைலய உருவாக்கினார். 

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

[A] SBI, ICICI Bank And HDFC 

[B] BoB, PNB and Axis Bank 

[C] SBI, BoB and ICICI Bank 

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

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

மற்றும் HDFC வங்கி ஆகியலவ கூடுதல் மூைதன சதலவகலள பூர்த்தி பேய்யும் விதிமுலறப்படி 1 

ஏப்ரல் 2019 பேய்ய சவண்டும்.  

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

வங்கிகள் சதால்வியலடவது மிகப்பபரியது என்பதால், இந்த வங்கிகள் ஏசதனும் சதால்வி 

அலடந்தால், இந்திய நிதி முலறயின் மீது தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும்.  

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

பவளிப்படுத்த சவண்டும், சமலும் இந்த வங்கிகலள முலறயான இடங்களில் அலவகளின் Systemic 

Important Scores (SISs) பபாறுத்து லவக்க சவண்டும்.  

 எந்தபவாரு சதால்வியும் ஏற்பட்டால், நிதி சேலவகள் பாதிக்கப்படுவலத தடுக்கும் வலகயில், SIB 

கள் அதிக அளவிைான சமற்பார்லவக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன. 

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

அலமந்துள்ளது? 

[A] சபாபால் 

[B] சடராடூன் 

[C] சிம்ைா 

[D] புது படல்லி 

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

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

கட்டுப்பாட்டு வாரியத்லத  (Central Pollution Control Board CPCB)  இயக்கியுள்ளது. 

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

மற்றும் அலவ உள்ள நகரங்கலள தரம் பிரிக்கும்மாறும் மற்றும் அதற்கான மாற்று நடவடிக்லகலய  3 

மாதங்களுக்குள் திட்டமிடவும் உத்திரவிட்டுள்ளது. 

 இது மாநிை மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியங்கலளயும் முடுக்கிவிட்டு காவல்துலறயின் உதவியுடன் 

ஒலியின் அளலவ கண்காணிப்புடன் பரிகார நடவடிக்லக எடுக்கவும் உத்திரவிட்டது. 

 ஒலி மாசுபாடு விதிமுலறகள் இல்ைாவிட்டால் அது குடிமக்களின் நைன், குறிப்பாக குழந்லத மற்றும் 

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

ஒலி மாசுபாட்லட கண்காணிக்கும் மக்கள் முகவரி பகாண்ட அலமப்பு ோதனங்கலள உருவாக்கி 

அதன் மூைம் ஒலி மாசுபாடு அளவுகலள அளவிட்டு வரம்புகள் மீறப்படும் சபாது அதிகாரிகலள 

எச்ேரிக்லக பேய்ய முடியும். 

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

ேட்டபூர்வ அலமப்பு ஆகும். இதன் தலைலமயகம் புது படல்லியில் அலமந்துள்ளது 

9)  பின்வரும் மாநிைங்களில் எந்த மாநிைம் நீர் நாய்கள் கைக்பகடுப்லப பதாடங்கியது? 

[A] ஆந்திரப் பிரசதேம் 

[B] உத்தரப் பிரசதேம் 

[C] ராஜஸ்தான் 

[D] மத்தியப்பிரசதேம் 

 முதல் முலறயாக உத்தரப்பிரசதேத்தில் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நீர் நாய்கள் கைக்பகடுப்பு 

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

முடிக்கப்படும். 

 நீர் நாய்கள் வன சுற்றுச்சூழலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நீர் நாய்களின்  ஏராளமான 

இனப்பபருக்கம் வளமான ஆறு உருவாகும் சுற்றுச்சூழலுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த பாலூட்டிகள், 

அலவகளின் மிகவும் கூச்ே சுபாவம் காரைமாக அரிதாகசவ காைப்படுகிறது என 1972 ஆம் 

ஆண்டின் வன விைங்கு பாதுகாப்பு ேட்டம் படி அட்டவலை 2 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன 

 இலவகள் மீன், பறலவ முட்லட மற்றும் தவலள சபான்ற சிறிய உயிரினங்கலள உைவாக 

உட்பகாள்கிறது. நீர் நாய்களின்  வழிடமானது நீர் நிலைகளுக்கு அருகாலமயில் அலமந்திருக்கும். 

 PTR சநபாளத்திற்கு பதற்கில் இமயமலை அடிவாரத்தில் உள்ளது. இக்கைக்பகடுப்பு ஏறத்தாழ 800 

ேதுர கிசைாமீட்டர் பரந்து அலமந்துள்ள Pilibhit பகுதிகளான ைக்கிம்பூர் சகரி மற்றும் பஹ்ராச் 

மாவட்டங்களில் நடத்தப்படும். இவ்வனப்பகுதி கணிேமான அளவு ோரதா மற்றும் காக்ரா நதிகளால் 

சுற்றி வலளக்கப்பட்டுள்ளன. சமலும் இங்கு நீர் ஆதாரம் அதிகம் உள்ளது. 

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

இனங்கள் பாம்புகள் சபான்ற ஊர்வன, ேதுப்புநிை முதலைகள் மற்றும் கரியால்கள் ஆகியலவகளின் 

வாழ்விடமாக உள்ளது. 

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

[B] சுதிர் ககர் 

[C] ஆஷிஸ் நந்தி 

[D] கிசஷார் பாட்சக 

 இந்திய உளவியைாளர், காைக்பகடு தத்துவ சகாட்பாட்டின் உளவியைாளர் மற்றும் இலை நிறுவனர், 

சபராசிரியர் ஆஷிஸ் நந்தி என்பவர் சமற்கத்திய அல்ைாத உளவியல் மசனாபாவத்லத சமற்குப் 

பாரம்பரியத்லத ஏற்றுக்பகாள்வதற்கான அவரது முயற்சிகளுக்காக பகௌரவமான 2019 ஹான்ஸ் 

கிலியன் விருதுக்கு சதர்வு பேய்யப்பட்டார்.  

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

ஆசிய மனிதர் இவசர. 

 மனிதகுைம் மற்றும் பதாடர்ந்து உருவாகிவரும் மனிதர்கள் உள்ளுைர்வு பற்றிய ஆய்வுகள் மற்றும் 

வரைாற்று ோதலனகள் பலடத்த ஆய்வாளர்களுக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. 

 இது பஜர்மனியில் உள்ள Kohler அறக்கட்டலள மூைம் நிறுவப்பட்டது. பின்னர் ேமூக உளவியைாளர் 

மற்றும் உளவியல் ஆய்வாளரான ஹான்ஸ் கிலியன் நிலனவாக பபயரிடப்பட்டது. இது இரண்டு 

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

80,000 யூசராக்கள் அடங்கும். 

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


Current Affairs  20th,21st March 2019 

 

Winmeen.com                                Page 1 of 7 

விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) பின்வரும் கப்பல்களில் இந்ததோதேசியோவுக்கு பயணித்த முதல் கடத ோர கோவல்படட கப்பல் எது? 

[A] INS மஹ்ததய் 

[B] INS சுமித்ரோ 

[C] INS விஜித் 

[D] INS தோரிணி 

 இந்திய கடத ோர கோவல்படட கப்பல் 'INS விஜித்' 2019 மோர்ச் 17 ஆம் தததி இந்ததோதேசிய துடைமுக 

சபோங்கிற்கு வருடக தரும் முதல் கடத ோர கோவல்படட கப்ப ோகும். நீண்ட கப்பல் தபோக்குவரத்து 

இயக்குநரோக இருக்கும் Comdt T ஆஷிஷ் (0532-J)  இந்த கப்பட  வழி நடத்திேோர்.  

 இரு நோடுகளுக்கும் இடடயி ோே கடல் அபோயமின்டம மற்றும் போதுகோப்பு ஆகியவற்றில் வலுவோே 

ஒத்துடைப்பு ஏற்படுத்தும் வடகயில் INS விஜித்தின் 4 நோள் பயணம் இருந்தது.  விஜிதின் முதல் 

கோவற்படட அதிகோரிகள் மற்றும் குழுவிேர் பகோம் ோ (இந்ததோதேசிய கடத ோர கோவல்படட), 

இந்ததோதேசிய ஆயுதப்படட மற்றும் சபோங்கில் உள்ள சிவில் நிர்வோகம் ஆகிதயோருடன் 

ததோடர்புதகோண்டேர்.  

 இந்திய பசிபிக் பிரோந்தியத்தில் கடல்சோர் ஒத்துடைப்புடன் பகிர்ந்து தகோள்ளப்பட்ட போர்டவகடள 

தசயல்படுத்துவதில் இது மற்தைோரு முன்தேோடியோகும்.  “விஜித்” என்பதன் தபோருள் 'தவற்றி 

அல் து தவற்றியோளர்' என்பதோகும். இந்தியோவின் கப்பல் கட்டுப்போட்டு திைன்களின் சோட்சியமும் 

இந்தியோவின் கடற்படட ந ன்கடள போதுகோப்பதற்கோக இந்தியோவின் அரசியட யும் 

உறுதிப்படுத்துகிைது.  

 முன்ேதோக, ஜூட  2018 ல், இந்திய கடற்படட கப்பல் INS சுமித்ரோ சபோங் விஜயம் தசய்து 

இந்தியோவிற்கும் இந்ததோதேசியோவிற்கும் இடடயி ோே கடல்சோர் தநருக்கத்டத உயர்த்தி கோட்டியது. 

2) விண்தவளி ததோழில்நுட்ப டமயத்திற்கோக ISRO உடன் எந்த IIT இடணந்துள்ளது? 

[A] IIT கோன்பூர் 

[B] IIT தமட்ரோஸ் 

[C] IIT ரூர்கி 

[D] IIT போம்தப 
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 ISRO—IITR விண்தவளி ததோழில்நுட்ப டமயம் (STC) அடமக்க இந்திய விண்தவளி ஆரோய்ச்சிக் 

கைகம் (ISRO) உடன் IIT ரூர்கி இடணந்துள்ளது.  

 ISRO—IITR டமயம் இந்திய விண்தவளி திட்டத்தின் எதிர்கோ  ததோழில்நுட்ப மற்றும் தவட த்திட்ட 

ததடவகள் மற்றும் மனித வளங்கடள உள்ளடக்கிய தமம்பட்ட ஆரோய்ச்சிடய தமற்தகோள்வது 

ஆகும்.  

 இஸ்தரோ மற்றும் ஐ.ஐ.டி. ரூர்கி ஆகியவற்றில் ஆரோய்ச்சி திைன், கட்டடமப்பு, நிபுணத்துவம் மற்றும் 

அனுபவம் ஆகியவற்றின் பயன்போட்டட அதிகரிக்க STC இன் நடவடிக்டககள் 

அதிகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 விஞ்ஞோனிகள் மற்றும் வல்லுநர்கள், ஆரோய்ச்சியோளர்கள், ததோழில்நுட்ப, நிர்வோக மற்றும் ஆதரவு 

ஊழியர்கடளப் போர்டவயிட ஆசிரிய உறுப்பிேர்கடள இந்த ஆரோய்ச்சி உள்ளடக்கியது.  

 STC க்கு ததடவயோே எல் ோ உட்கட்டடமப்பு, நிர்வோக மற்றும் பிை ஆதரவு வைங்குவது  IIT ரூர்கியின் 

தபோறுப்போக இருக்கும். 

3) பின்வரும் நகரங்களில் எங்கு வணக்கம் தோய் ோந்து விைோ 2019 (Namaste Thailand Festival NTF-2019) ன் 

மூன்ைோவது பதிப்பு நடடப்தபற்ைது? 

[A] தகங்டோக் 

[B] புது தடல்லி 

[C] இம்போல் 

[D] அகர்டோ ோ 

 2019 ம் ஆண்டு மோர்ச் 15 ஆம் தததி புதுதடல்லியில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட சிட்டிவோக்கில் வணக்கம் 

தோய் ோந்து திருவிைோவின் மூன்ைோவது பதிப்பு (NTF-2019) நடடதபற்ைது. இந்தியோ மற்றும் 

தோய் ோந்து ஆகிய இருதரப்பு உைவுகடள வலுப்படுத்தவும், க ோச்சோர பரிமோற்ைத்டத அதிகரிக்கவும் 

மூன்று நோள் விைோ ரோயல் தோய் தூதரகத்தோல் ஏற்போடு தசய்யப்பட்டது.  

 இந்த விைோவில், தோய் ோந்து கட ஞர்களோல் மிகவும் பிரப மோே தோய் நோட்டுப்புை-ஜோஸ் இடசக்குழு 

ஆசியோ -7 ன் தமடட நிகழ்ச்சிகள் உள்ளடங்கியிருந்தது.  

 போரம்பரிய தோய் உணவுகளுடன் தசர்த்து, வணக்கம் தோய் ோந்து திருவிைோ முல்தபரி கோகித மினி 

குடட தயோரித்தல், விசிறி ஓவியம், உடல் ஓவியம், மற்றும் தபோத்தோடே தகோண்டு சின்ேம் 

தயோரித்தல் தபோன்ை ததோடர்ச்சியோே தோய் டகவிடே நடவடிக்டககடள உள்ளடக்கி இருந்தது. 
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4) தபண்கள் ஐதரோப்பிய சுற்றுப்பயணம் (Ladies European Tour LET) தவன்ை இடளய இந்திய தபண் 

யோர்? 

[A] ஷர்மிளோ நிதகோல்த ட் 

[B] குர்சிமோர் பட்வோல் 

[C] டிதவசோ மோலிக் 

[D] தீக்ஷோ டோகர் 

 16th மோர்ச் தகப் டவுனில் நடடப்தபற்ை 2019 Investec ததன்ேோப்பிரிக்க மகளிர் திைந்த குழிப்பந்தோட்ட 

தபோட்டிடய தவன்ைதன் மூ ம் 18 வயதில் தபண்கள் ஐதரோப்பிய சுற்றுப்பயணத்டத (LET) தவன்ை 

இளம் இந்திய கோதுதகளோ குழிப்பந்தோட்ட வீரர் (Deaf Golfer) தீக்ஷோ டோகர். 

 அதிதி அதசோக்குக்குப் பிைகு இப்பட்டத்டத தவன்ை இரண்டோவது இந்திய தபண் குழிப்பந்தோட்ட 

வீரரோகவும் ஆேோர். 

5) புதிய தகோவோ முதல்வரோக பதவிதயற்ை பிரதமோத் சோவந்த் தகோவோ சட்டமன்ைத்தில் எந்த ததோகுதியில் 

நியமிக்கப்பட்டவர்? 

[A] சோங்தகலிம் 

[B] பேோஜி 

[C] பதடோர்டோ 

[D] வோல்தபோய் 

 தகோவோ சட்டசடப முன்ேோள் சபோநோயகர் மற்றும் தகோவோ சட்டமன்ைத்தில் வடக்கு தகோவோவின் 

சோங்தகலிமில் உள்ள போ.ஜ.க எம்.எல்.ஏ., ஆே பிரதமோத் சோவந்த் தகோவோ  தகோவோவின் 11 வது 

முத டமச்சரோக பதவிதயற்ைோர்.  

 ஆளுநர் மிருதுளோ சின்ஹோ ரோஜ் பவனில் பதவி மற்றும் இரகசிய அலுவல்கள்  தம ோே 

உறுதிதமோழி ஏற்று பதவி பிரமோணம் தசய்து டவத்தோர்.  மோர்ச் 17 ம் தததி கடணய புற்றுதநோயோல் 

நீண்ட கோ ம் தபோரோடி இைந்த மதேோகர் போரிகடர தவற்றி தபற்ைோர்.  

 ஆறு முடை எம்.எல்.ஏ. மற்றும் முன்ேோள் போதுகோப்பு மந்திரி திரு. போரிக்கர் டிசம்பர் 13, 1955 அன்று 

பிைந்தோர். அவர் IIT மும்டபயிலிருந்து உத ோக தபோறியியலில் B.Tech பட்டம் தபற்ைோர்.  திரு.போரிகர் 

1994 ஆம் ஆண்டில் தகோவோ சட்டமன்ைத்திற்கு முதன் முத ோக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டோர்.  

 அக்தடோபர் 2000 முதல் பிப்ரவரி 2005 வடர மற்றும் மோர்ச் 2012 முதல் நவம்பர் 2014 வடர 

மோநி த்தின் முத டமச்சரோக பணியோற்றிேோர்.   
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 நவம்பர் 2014 முதல் மோர்ச் 2017 வடர அவர் மத்திய போதுகோப்பு அடமச்சரோக பணியோற்றிேோர்.  மோர்ச் 

2017 ல் திரு போரிக்கர் தகோவோவுக்கு மோநி  முத டமச்சரோகத்  திரும்பிேோர்.  

 மோநி த்தில் உள்கட்டடமப்பு மற்றும் கல்வி வளர்ச்சி மற்றும் 2004 ஆம் ஆண்டில் தகோவோவுக்கு 

சர்வததச திடரப்பட விைோடவ தகோண்டுவந்த அவரது முயற்சிகளிேோல் அடவ எப்தபோழுதும் 

பிரப மோக நிடேவில் உள்ள தட வர் ஆவோர். 

6) "தபரும் ஏமோற்ைம்: இந்தியோவின் தபோருளோதோரத்டத மோற்றும் வடகயில் நதரந்திர தமோடிக்கு 

கிடடத்த ஒரு தனித்துவமோே வோய்ப்பு" “The Great Disappointment: How Narendra Modi squandered a 

unique opportunity to transform the Indian Economy” என்ை புத்தகத்திடே எழுதியவர் யோர்? 

[A] ரகுரோம் ரோஜன் 

[B] அமர்த்யோ தசன் 

[C] தஜயதி தகோஷ் 

[D] சல்மோன் அனீஸ் தசோஸ் 

 "தபரும் ஏமோற்ைம்: இந்தியோவின் தபோருளோதோரத்டத மோற்றும் வடகயில் நதரந்திர தமோடிக்கு 

கிடடத்த ஒரு தனித்துவமோே வோய்ப்பு" “The Great Disappointment: How Narendra Modi 

squandered a unique opportunity to transform the Indian Economy” என்ை புத்தகத்திடே 

எழுதியவர் தபோருளோதோர மற்றும் அரசியல் விமர்சகரோே சல்மோன் அனீஸ் தசோஸ். 

 Demonetisation அரசின் ஒரு பயங்கரமோே தயோசடேயோகவும், அரசோங்கத்தின் தசோந்த 

தபோருளோதோர ஆய்வுகளிலும் இந்த நடவடிக்டக தபோருளோதோர மந்தநிட க்கு பங்களிப்பு என்று 

சுட்டிக்கோட்டியுள்ளது.  

 ஆசிரியரின் கூற்றுப்படி, தமோடி அரசோங்கத்தோல் ஒரு சுய-குறிக்தகோள் தகோண்டது 

Demonetisation.  தமோடி அரசோங்கத்தோல் இந்தியோவின் தபோருளோதோரம் மோற்ைப்பட்டது என்படத 

பற்றிய தமற்தகோள் தகோண்ட தகள்விகளுக்கும் மற்றும் அடுத்த அரசோங்கத்தின் தசயல்திட்டத்டத 

எவ்வோறு ததோற்ைமளிக்க தவண்டும் என்படதப் பற்றிய தகள்விகளுக்கும்  பதி ளிக்கும் விதமோக 

இப்புத்தகம் அடமந்துள்ளது.  

 இந்த புத்தகம் ஐந்து ஆண்டுகள் கடுடமயோக ஆரோய்ந்து தமோடியின் தபோருளோதோரம் தபரும்போலும் 

தவற்றி தபற்ைது என்று கூறி Modinomics என்று குறிப்பிடப்படுகிைது. 

7) பின்வரும் எந்த குழு Indian Super League (ISL) பட்டத்டத தவன்ைது? 
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[A] மும்டப நகரம் FC 

[B] FC தகோவோ 

[C] தபங்களூரு FC 

[D] தகரளோ பிளோஸ்டர்ஸ் 

 மும்டப கோல்பந்து அரங்கில் 17 மோர்ச் 2019, தபங்களூரு FC தகோவோ FC டய 1-0 என்ை தகோல் கணக்கில் 

ததோற்கடித்ததன் மூ ம் Indian Super League (ISL-2019) 5 வது முடை பட்டத்டத தவன்ைது.  

 இது அவர்களின் முத ோவது ISL பட்டம் ஆகும்.  இரண்டு அணிகளும் 90 நிமிடங்கள் வடர 0-0 என்ை 

தகோல் கணக்கில் இருந்தே.  முதல் கூடுதல் தநரத்தில் இ க்குகள் இல்ட  ஆேோல் தபங்களூரு 

இரண்டோவது கூடுதல் அடர இறுதியில் கடடசி 4 நிமிடங்களில், 10 தபர் தகோண்ட தகோவோ அணிடய 

விட நன்ைோக விடளயோடி 1-0 என்ை தகோல் கணக்கில் தவன்ைது.  

 இதில், தபங்களூரு FC ன் ஆட்டக்கோரர் ரோகுல் தபக் இறுதி ஆட்டத்தில் ஆட்டம் முடியும் தருவோயில் 

அணிக்கு தவற்றி தபற்று தந்தோர். 

8) எந்த இந்திய எழுத்தோளர் 2019 Windham Campbell பரிசு தபற்ைோர்? 

[A] தரோஹின்டன் மிஸ்ட்ரி 

[B] தஜர்ரி பின்தடோ 

[C] ரகு கர்நோத் 

[D] உபமன்யு சோட்டர்ஜி 

 தடல்லிடய தசர்ந்த பத்திரிடகயோளர் மற்றும் எழுத்தோளர் ரகு கர்நோத்  ண்டனில் தேது முதல் 

புத்தகம் “ததோட வோே பு ம் : இரண்டோம் உ கப் தபோரில் ஒரு இந்திய கடத” (The Farthest Field:An 

Indian Story of the Second World War” என்ை தபயரில் 2019 ஆம் ஆண்டுக்கோே Windham Campbell 

பரிடச தவன்ைோர். 

 கர்நோத் இந்த தகௌரவமோே பரிசு தபறும் இரண்டோவது இந்தியர் ஆவோர். இதற்கு முன் தஜர்ரி 

பிண்தடோ “Em And The Big Hoom” என்ை தேது நோவலுக்கோக 2016 ஆம் ஆண்டில் இப்பரிடச 

தவன்ைோர். 

 இந்த ஆண்டு கற்படே, கற்படே அல் ோத, நோடகம் மற்றும் கவிடத தபோன்ை நோன்கு வடகயில்  

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 8 தவற்றியோளர்களில் ஒருவர் கர்நோத்.  எட்டு தவற்றியோளர்கள் ஒவ்தவோருவரும் 

165,000 டோ ர் பரிசுத் ததோடகடய தங்கள் எழுத்துக்களுக்கு ஆதரவோக தவன்ைேர். 

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


Current Affairs  20th,21st March 2019 

 

Winmeen.com                                Page 6 of 7 

 Windham-Campbell பரிசு பணம் பரிசளிப்பதில் உ களவில் மிகச் சிைந்த இ க்கிய விருதுகளில் 

ஒன்ைோகும். Windham-Campbell பரிசு 2013 ஆம் ஆண்டில் எழுத்தோளர் Donald Windham ஆல் அவரது 

இைந்த மடேவி Sandy Campbell ஐ தகௌரவப்படுத்தும் வடகயில் நிறுவிேோர். 

 இது Yale பல்கட க்கைகத்தின் டகதயழுத்து நூ கம் மற்றும் Beinecke Rare Book ஆகிதயோரோல் 

இப்தபோது இடணந்து வைங்கப்படுகிைது. 

9) பின்வரும் எந்த நோட்டில் கூட்டு இரோணுவ பயிற்சியோே “Sary Arka Antiterror 2019” நடடதபைவுள்ளது? 

[A] கஜகஸ்தோன் 

[B] உஸ்தபகிஸ்தோன் 

[C] கிர்கிஸ்தோன் 

[D] தஜிகிஸ்தோன் 

 Sary Arka பகுதியில் கஜகஸ்தோன் புல்தவளிகளில் நடடதபறும் "Sary Arka Antiterror 2019" என்ை 

தட ப்பில் ஷோங்கோய் ஒத்துடைப்பு அடமப்பு (Shanghai Cooperation Organization SCO) முதல் 

முடையோக கூட்டு இரோணுவ நடவடிக்டக தமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 உஸ்தபகிஸ்தோனில் உள்ள தோஷ்கந்தில் நடந்த SCO இன் பிரோந்திய எதிர்ப்பு பயங்கரவோத அடமப்பு 

(RATS) குழுவின் 34 வது கூட்டத்தில், "Sary-Arka-Antiterror 2019" என்ை கூட்டு பயிற்சிடய நடத்த 

முடிவு தசய்யப்பட்டது.  SCO ல் சீேோ ஒரு தசல்வோக்கு நிடைந்த  வடகயில் கஜகஸ்தோன், 

கிர்கிஸ்தோன், ரஷ்யோ, தஜிகிஸ்தோன், உஸ்தபகிஸ்தோன், இந்தியோ மற்றும் போகிஸ்தோன் 2017 ல் 

பிளோக்கில் தசர்க்கப்பட்டே. 

 இந்தியோ, கஜகஸ்தோன், சீேோ, கிர்கிஸ்தோன் குடியரசு, போகிஸ்தோன், ரஷ்யோ, தஜிகிஸ்தோன், 

உஸ்தபகிஸ்தோன் மற்றும் RATS நிர்வோகக் குழுவின் தகுதிவோய்ந்த அதிகோரிகளின் கூட்டங்கள் 

கூட்டத்தில் க ந்து தகோண்டே.  RATS என்பது SCO இன் ஒரு நிரந்தர அங்கமோகும். இது 

பயங்கரவோதத்தின் மூன்று தீய தசயல்களோே தீவிரவோதம், பிரிவிடேவோதம் மற்றும் மூர்கத்தேம் 

ஆகியவற்றிற்கு எதிரோே உறுப்பு நோடுகளின் ஒத்துடைப்டப ஊக்குவிப்பதற்கோக உதவுகிைது. 

 இதன் தட டமயிடம் தோஷ்கண்டில் உள்ளது.  RATS SCO கவுன்சில் அடுத்த கூட்டம் 2019 

தசப்டம்பரில் ரஷ்யோவில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

10) டிஜிட்டல் ததர்தல் கல்வியறிடவ தமம்படுத்துவதற்கோக எந்த மோநி  ததர்தல் திடணக்களம் 'i-help' 

என்ை முன்முயற்சிடய தமற்தகோண்டது? [Which state election department has launched an initiative 

‘i-help’ to promote digital electoral literacy?] 
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[A] அஸ்ஸோம் 

[B] மகோரோஷ்டிரோ 

[C] தமிழ்நோடு 

[D] கர்நோடகோ 

 அசோம் தட டம ததர்தல் அதிகோரி (CEO), முதகஷ் சோஹூ வரவிருக்கும் த ோக் சபோ ததர்தலில் 

டிஜிட்டல் ததர்தல் கல்வியறிடவ ஊக்குவிக்க ஒரு முன்முயற்சியோக “i-help” தசடவ 

ததோடங்கப்பட்டது. 

 அஸ்ஸோம் தட டம நிர்வோக அதிகோரி மற்றும் தபோது தசடவ டமயங்களின் (CSC) கூட்டு 

முயற்சியோக “i-help” ததோடங்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த குறிப்பிட்ட முன்முயற்சியோேது டிஜிட்டல் பிளடவ 

நிரப்புவததோடு தபோதுத் ததர்தலின் தநோக்கத்டத நிடைதவற்றும் வடகயில் தமலும் பங்தகற்புகடள 

உள்ளடக்கியது. 

 CSC.க்கள் பல்தவறு அரசு மற்றும் அரசு சோர்பற்ை டிஜிட்டல் தசடவகடள குடிமக்களுக்கு நோடு 

முழுவதும் பரவ ோக வைங்கும் மற்றும் மக்கள் அணுகக்கூடிய இடங்கள் ஆகும். அத்துடன் அசோமின் 

தட டம நிர்வோக அதிகோரியின் விழிப்புணர்வு மற்றும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்டககடள கணிசமோக 

விரிவுபடுத்துவதற்கோக முக்கியமோக கிரோமப்புைங்களில் நிட நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 முழுத் திட்டமும் திட்டமிடப்பட்ட வோக்கோளர் கல்வி மற்றும் ததர்தல் பங்களிப்பு (SVEEP) ஆகியவற்றின் 

கீழ் மோநி ம் முழுவது ததோடங்கப்பட்டு வருகிைது. தமலும் இது ஒரு வோக்கோளர் கூட விடுபடவில்ட  

என்படத உறுதிப்படுத்த உதவுகிைது. 

 அசோமில் வோக்குப்பதிவு 28,143 வோக்குப்பதிவு நிட யங்கடள உருவோக்கி ஏப்ரல் 11, 18, 23 

தததிகளில் மூன்று கட்டங்களோக  வோக்குப்பதிவோகும். 
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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. 

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


Current Affairs  23rd 24th March 2019 

 

Winmeen.com                                Page 4 of 6 

 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. 

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


Current Affairs  23rd 24th March 2019 

 

Winmeen.com                                Page 6 of 6 

 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. 
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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?  

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


Current Affairs  25th March 2019 

 

Winmeen.com                                Page 6 of 6 

[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.  

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


Current Affairs  27th March 2019 

 

Winmeen.com                                Page 4 of 5 

 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.  

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


Current Affairs  27th March 2019 

 

Winmeen.com                                Page 5 of 5 

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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