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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. 

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 3 of 6 

 இருவரும் 1924 ஆம் ஆண்டு பிறந் வர்கள். புஷ் ஜூன் 12இலும், கார்டர் அக்தடா ர் 1 இலும் பிறந் னர். 

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

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

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

கண்டுபிடித் னர்? 

[A] இந்தியா 

[B] ஐக்கிய நாடுகள் 

[C] ருஷ்யா 

[D] ஃப்ரான்ஸ் 

 அர்கான்ஸஸ்  ல்கலலக்கழகமும், அர்தகான் தநெனல் தலப் ஆய்வாளர்களும் இலணந்து, 

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

எடுக்கும் முலறலயக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

 விலலயுயர்ந்  விலனயூக்கிகலள விட சிறந் லவ நிக்கலும் இரும்பும் கலலவயில் ப ற்ற தநதனா 

துகள்கள் என்று கண்டுள்ளனர். அல க்பகாண்டு எலக்ட்தராலலஸிஸ் பெய்து லைட்ரஜன் 

எரிப ாருலள பிரித்திருக்கின்றனர். 

 இந்  கண்டுபிடிப்பு, எலக்ட்தராலலஸிஸ் முலறயில் லைட்ரஜன் எரிப ாருள் எடுக்கும் முலறலய 

நலடமுலறயில் தநர்த்தியாகச் பெய்யவும், சிக்கனமாக பெய்யவும் வழிவகுக்கும்.  ற்த ால ய 

பெயல்முலறகள் பெய்வ ற்கு அதிக ெக்தித லவ இருக்கிறது. 

6) ஐக்கிய நாடுகலளச் தெர்ந்  எந்   ல்கலலக்கழக ஆய்வாளர்கள், எண்பணய் சுத்திகரிப்புக்கு 

 யன் ட்ட நீலரத் தூய்லமப்  டுத்தும் புதுமுலறலய கண்டுபிடித்துள்ளனர்? 

[A] ஸ்டான்ஃத ார்ட்  ல்கலலகழகம் 

[B] க்பளம்ென்  ல்கலலகழகம் 

[C] அர்கான்ஸஸ்  ல்கலலகழகம் 

[D] புர்ட்யூ  ல்கலலகழகம் 

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

எனப் டும் எண்பணய் சுத்திகரிப்பு முலறயில் கிலடக்கும் ஒரு துலணப்ப ாருளில் இருந்து 

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

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

இந்  ஃத ாம், நீரிலிருந்து எண்பணய்க் கெடுகலள முழுலமயாக நீக்கும்.  

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

முலறயாகும். சூழலியல்  ற்கட்டுப் ாடுகளின் எல்லா திறன்கலளயும் பூர்த்தி பெய்யும்  டியாக 

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

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

சிறப் ாகும். 

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

சுத்திகரிப்பு முலறதயாடு தெர்த்து இம்முலறலயயும் பெயல் டுத்தும்த ாது மிகப்ப ரிய அளவிற்கு 

நீலர தெமிக்க முடியும். நிலத் டி நீர்வளத்ல ப் த ணமுடியும். 

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

 ற்றி த சிய வழிகாட்டுலரலய வகுத் து? 

[A] நிதி அலமச்ெகம் 

[B] ஜவுளித்துலற அலமச்ெகம் 

[C] ப ருநிறுவன விவகாரத்துலற அலமச்ெகம் 

[D] வர்த் கம் மற்றும் ப ாழிற்துலற அலமச்ெகம் 

 ப ருநிறுவன விவகாரத்துலற அலமச்ெகம் ப ாறுப்பு வணிக நடத்ல  (responsible buisness 

conduct)  ற்றி த சிய வழிகாட்டுலரலய வகுத் து. 

 இந்  வழிகாட்டுலர வணிகங்கள்  ங்களது எழுத்துப்பூர்வமான அறிக்லகக்கும் நலடமுலற 

ொத்தியங்களுக்கும் இலடதயயான வித்தியாெங்கலளக் குலறக்க அழுத் ம் பகாடுக்கும் டி 

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

 ற்றிய (NVGS) வழிகாட்டுலரலய திருத்தி அலமத்திருக்கின்றது. 

 இ னால் வணிகங்கள்  ங்கலள தநர்லமயாக நிர்வகித்துக்பகாள்ளவும், ப ளிவான தநர்லமயான 

கணக்குகலள காட்டும் டியாகவும் அலமத்துக் பகாள்ள வழியுறுத்தும். 

 வணிகங்கள்  ரமான நீண்டநாள் உலழக்கக் கூடிய ப ாருட்கலளயும் தெலவகலளயும் விற்க 

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

என்று வலியுறுத்தும். 

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

[B] M.S. வார் 

[C] G அதொக் குமார் 

[D] கரம்பீர் சிங் 

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

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

விொகப் ட்டினத்தில் கிழக்கு கடற் லடயின் Flag Officer  Commanding in Chiefஆக 

 ணியாற்றுகிறார்.  

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

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

 ாதுகாப் ாக இருக்கவும்  யன் ட்டது. 

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

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

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

விலளயாட்டின் புள்ளியியல்  ரவுகலள, பெயற்லக நுண்ணறிவு ப ாழில்நுட் த்த ாடு மிக 

நுணுக்கமாக ஆராயும் superstats கருவிகலள வடிவலமக்கவுள்ளது? 

[A] ஐஐடி  ாம்த  

[B] ஐஐடி பமட்ராஸ் 

[C] ஐஐடி கான்பூர் 

[D] ஐஐடி இந்தூர் 

 மும்ல யில் ஈஎஸ்பிஎன் cricinfo நிறுவனம் பமட்ராஸ் ஐஐடிதயாடு இலணந்து கிரிக்பகட் 

புள்ளியியலல அடுத்  கட்டத்திற்கு முன்தனற்றும்  டியாக superstats கருவிலய உருவாக்க 

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

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

மாற்றக்கூடும் என் ல  முன்னறிவிக்கும். superstats கள புள்ளியியலலயும், ஒரு வீரரின் 

அதிர்ஷடத்ல யும் ஒப்புதநாக்கி  ரவுகலளத்  ரும். மற்ற நலடமுலறத் ரவுகதளாடு அதிர்ஷ்ட 

கணக்லகயும் தெர்த்து கணிக்கக்கூடியது இதுதவ மு ல் முலற. 

 Superstatsஇன் அல்காரி ம்கள், ஒரு வீரரின் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகலளக் பகாண்டு ஆட்டத்தின் 

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

லவத்திருக்கும் கிரிக்பகட்  ரவுகலளக் பகாண்டு  ந்துக்கு  ந்து ஆட்டத்தின் த ாக்லகயும் 

ஆடுமுலறலயயும் ஊகித்து  ரவுகலளத்  ரவல்லது. 

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

இலணந்து  ணியாற்றுவார்கள். 

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

[A] மார்ச் 22 

[B] மார்ச் 23 

[C] மார்ச் 21 

[D] மார்ச் 20 

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

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

 1999இல்  ாரிஸில் நடந்  யுபனஸ்தகாவின் முப்  ாவது அமர்வில் பகாண்டாட 

முடிபவடுக்கப் ட்டது. 

 இத்தினம், கவில  அரங்கவாசிப்பின் முக்கியத்துவத்ல  மீட்கவும், கவில க்கும் மற்ற கலலகளான 

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

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

 திப்பிக்க ஊக்குவிக்கவும் அனுஸரிக்கப் டுகிறது.  

 இ ன்மூலம் கவில  காலாவதியான கலல என்ற அலடயாளத்ல   வபறன உணர்த்தி கவில கள் 

ஒரு ெமூகம்  ன்லன தமம் டுத்திக்பகாள்ளவும்  ன்லன  னித்துவமாக 

அலடயாளப் டுத்திக்பகாள்ளவும் உ வும் கலல என் ல  நிலனவில் நிறுத் தவண்டும். 
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