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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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