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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) எம். ஆர். எப் சேலன்ஜ் பட்டத்தை வென்ற முைல் வபண் டிதைெர் சேமி ேட்விக், எந்ை நாட்தட 
சேர்ந்ைெர்? 

A] அவெரிக்கா  

B] இங்கிலாந்து  

C] பிைான்ஸ் 

D] வபல்ஜியம் 

 பிப் 2019 வேன்தையில் இங்கிலாந்தை சேர்ந்ை சேமீன் ேட்விக் உலகிசலசய MRF சேலன்ஞ் 
சகாப்தபதய வென்ற முைல் வபண்ெணி என்ற ோைதைதய பதடத்ைார். இெர் இறுதி சுற்றில் 
மூன்று வெற்றிகதை வபற்று இருந்ைார்.  

 2015ம் ஆண்டில் பிரிட்டிஷ் GT ோம்பியன்ஷிப் வென்ற முைல் வபண் ெற்றும் அந்ை சகாப்தபதய 
வெள்ளும் இைம் வீைர் என்ற வபருதெகளும் இெதைசய ோரும். 

2) கைடிய சினிொ ெற்றும் வைாதலக்காட்சி அகாடமியின் ொழ்நாள் ோைதையாைர் விருது (LTA) வபற்ற 
இந்திய திதைப்பட இயக்குைர் யார்? 

A] மீைா நாயர் 

B] ஷ்யாம் வபனிகல் 

C] தீபா செஹ்ைா 

D] ெணிைத்ைம் 

 கைடிய சினிொ ெற்றும் வைாதலக்காட்சி  அகாடமியின் (ACCT) ொழ்நாள் ோைதையாைர் விருது 
புகழ்வபற்ற இந்திய-கைடிய திதைப்பட இயக்குநைாை தீபா செத்ைாவிற்கு ெழங்கப்பட உள்ைது. இெர் 
Elements Trilogy — Fire (1996), 1947 Earth (1999) and Water (2005) சபான்ற புகழ்வபற்ற படங்கதை 
இயக்கியுள்ைார். 

 வெஹ்ைாவின் "Earth" சிறந்ை அண்தடவொழி திதைப்படத்திற்காை அகாடமி விருதுக்கு 
அதிகாைப்பூர்ெ நுதழவு திதைப்படொக இந்தியாொல் ேெர்ப்பிக்கப்பட்டது. "Water" திதைப்படம் 
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சிறந்ை அண்தடவொழி திதைப்படத்திற்காை அகாடமி விருதுக்கு அதிகாைப்பூர்ெ நுதழவு 
திதைப்படொக கைடாொல் ேெர்ப்பிக்கப்பட்டது.. 

 "Earth" ஆஸ்கார் விருதுக்கு பரிந்துதைக்கப்பட்ட முைல் திதைப்படம் ஆகும். 
 கைடிய திதைப்படங்கள், ஆங்கில வொழி வைாடர்கள் ெற்றும் டிஜிட்டல் மீடியா ையாரிப்புகளில் 

திறதெயாைெர்கதை கண்டறிந்து சிறப்பிக்க ACCT நிறுெைம் கைடிய திதை விருதுகள் விழாதெ 
நடத்துகிறது.  

 செ 2012ல், செத்ைா நிகழ்ச்சி கதலகளில் கைடாவின் மிக உயர்ந்ை வகௌைெொை கெர்ைர் வேைைலின் 
நடிப்பு கதலகளில் ொழ்நாள் கதலத்துெ ோைதைக்காை விருது வபற்றார். 

3) உலக அைோங்க உச்சி ொநாடு (WGS-2019) எந்ை நகைத்தில் நதடவபற்றது? 

A] நியூ வடல்லி 

B] துபாய் 

C] பாரிஸ் 

D] லண்டன் 

 உலகநாடுகள் அதைத்திலும் மிகவும் வெற்றிகைொை எதிர்காலத்தை உருொக்க பிப்.10 அன்று 7ெது 
உலக அைோங்க உச்சி ொநாடு துபாயின் ெடிைட் ஜிசெரியாவில் நதடவபற்றது. 

 3 நாள் ொநாடு துதை ேைாதிபதி ெற்றும் துபாயின் ஆட்சியாைைாை சேக் வொஹெட் பின் ைஷீத் 
ஆைைவில் நதடவபற்றது. வைாழில்நுட்ப எதிர்காலம், ொழ்க்தக ெற்றும் ொழ்க்தக ைைத்தின் 
எதிர்காலம், சுற்றுச்சூழல் ெற்றும் காலநிதல ொற்றம்,  கல்வி ெற்றும் வைாழிலாைர் ேந்தை,ெர்த்ைகம் 
ெற்றும் ேர்ெசைே ஒத்துதழப்பு,  ேமூகங்கள்,அைசியலதெப்புகள், அைோங்கங்கள் ெற்றும் 
ேமூகங்களுக்கிதடயிலாை ைகெல் வைாடர்பு ஆகிய 7 ைதலப்புகளில் இம்ொநாடு நதடவபறுகிறது. 

 ஆட்சி ைதலெர்கள்,ெந்திரிகள் ெற்றும் வைாழில் ைதலெர்கள் எை 140 நாடுகளிலிருந்து சுொர் 4000 
சபர் இம்ொநாட்டில் கலந்து வகாண்டைர். 

 அைசு, எதிர்காலொைம், வைாழில்நுட்பம் ெற்றும் கண்டுபிடிப்பு ஆகியெற்றின் குறுக்கீட்டில் ஒரு அறிவு 
பரிொற்ற ைைொக இந்ை உச்சி ொநாடு இருந்ைது. இது வகாள்தக ெகுப்பாைர்கள், ெல்லுநர்கள் ெற்றும் 
ெனிைெை முன்சைற்றத்தில் முன்சைாடிகளுக்கு ஒரு சிறந்ை ைதலதெ சிந்ைதைகளுக்காை 
ைைொக வேயல்படுகிறது. 

 எதிர்கால ேொல்கதை ேொளிக்க பதடப்பாற்றதல ஊக்குவிப்பக்கும் ெதகயில் புதுதெகள், சிறந்ை 
நதடமுதறகள் ெற்றும் அறிொர்ந்ை தீர்வுகதை இந்ை ொநாடு காட்சிப்படுத்துகிறது. 
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4) 2019 International Day of Women and Girls in Science - ன் தெயக்கருத்து என்ை? 

A] Transforming the World: Parity for All 

B] Investment in Women and Girls in Science for Inclusive Green Growth 

C] Gender Equality and Parity in Science for Peace and Development 

D] Women’s participation in policy-making processes 

 ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ைெரி ொைம் 11 ஆம் சைதி, அறிவியலில் ெகளிர் ெற்றும் வபண் 
குழந்தைகளின் பங்களிப்தப ஊக்கப்படுத்ை International Day of Women and Girls in Science 

வகாண்டாடப்படுகிறது. 
 அறிவியல் ெற்றும் வைாழில்நுட்ப ேமுைாயங்களில் வபண்களும், வபண் குழந்தைகளும் முக்கிய 

பங்தகக் வகாண்டிருப்பசைாடு, அெர்கைது பங்களிப்பு பலொக இருக்க செண்டும் என்பைற்காகசெ 
இந்ை நாள் வகாண்டாடப்படுகிறது. 2019ஆம் ஆண்டில் இந்ை திைத்தின் தெயக்கருத்து "Investment 

in Women and Girls in Science for Inclusive Green Growth” ஆகும். 

5) ‘AMAN 19’, பன்ைாட்டு கடல் பயிற்சி எந்ை நாட்டில் நடத்ைப்பட்டது? 

A] பாகிஸ்ைான்  

B] இந்தியா 

C] இலங்தக 

D] மியான்ெர் 

 பிப்.8 அன்று 'AMAN 19' என்ற பன்ைாட்டு கடல் பயிற்சி பாகிஸ்ைானின் கைாச்சி நகைத்தில் உள்ை பாக் 
கப்பற்பதட துதறமுகத்தில் துெங்கியது. இைன் முழக்கம் “Together for Peace” ஆகும். 

 பாகிஸ்ைான் உள்ளிட்ட 46 நாடுகளின் வகாடிகள் ஏற்றப்பட்டது. பாக்கிஸ்ைான் கடற்பதடயின் வீைர்கள் 
அணிெகுப்பு நடத்திைர். 

 பயிற்சிக்காை முக்கிய சநாக்கம் அதைத்து நாடுகளின் கடல்ோர் கருத்துக்கள் ெற்றும் வேயல்திறன் 
கலாச்ோைங்கதை புரிந்து வகாள்ெைற்காை ஒரு ென்றத்தை உருொக்குெதுடன், கடலில் வபாதுொை 
அச்சுறுத்ைல்கதை எதிர்த்து சபாைாடுெைற்காை ெழிகதை ெகுப்பைாகும். 

 கடல்ோர் ஒத்துதழப்தப ெைர்ப்பது, பிைாந்திய ெற்றும் உலகைாவிய நிதலத்ைன்தெக்கு 
பாதுகாப்பாை கடல் சூழதல ஊக்குவித்ைல், 
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 ெனிைர்களின் வபாதுொை பாைம்பரிொை ேமுத்திைங்கதை பாதுகாத்ைல் ஆகியதெ இப்பயிற்சியின் 
சநாக்கொகும். 

6) மீடியா யூனிட்களின் முைல் ெருடாந்திை ொநாட்தட எந்ை அதெச்ேகம் ஏற்பாடு வேய்ைது? 

A] ைகெல் ெற்றும் ஒளிபைப்பு அதெச்ேகம்  

B] ெனிை ெை செம்பாட்டு அதெச்ேகம்  

C] அறிவியல் ெற்றும் வைாழில்நுட்ப அதெச்ேகம்  

D] மின்ைணு அதெச்ேகம் 

 பிப்.13 அன்று புது தில்லி விேயன் பெனில் ைகெல் ெற்றும் ஒளிபைப்பு அதெச்ேகத்ைால் மீடியா 
யூனிட்களின் முைல் ெருடாந்திை ொநாடு நதடவபற்றது. 

 ொநாட்டின் சநாக்கம் Indian Information Service(IIS)-ன் கீழ் வெவ்செறு மீடியா யூனிட்களில் 
பணிபுரியும் அதிகாரிகள் ெைர்ந்துெரும் ைகெல்வைாடர்பு கருத்தியல் பற்றி 
விொதிக்கவும்,திட்டமிடவும் ஒத்ை ைைங்கதை ஏற்படுத்தி ைருெைாகும். 

 இம்ொநாட்டில் மீடியா யூனிட்களுக்கு இதடயிலாை ஒற்றுதெதய ெலுப்படுத்துெைன் மூலம், ஒசை 
சநைத்தில் புதிய வைாழில்நுட்பத்தின் உபசயாகத்தை உள்சநாக்கவும், கதடநிதல விநிசயாகத்தை 
உறுதிப்படுத்துவும் முடியும். 

 பங்சகற்பாைர்கள், ேமூக ெதலைைங்கள் மூலம் பார்தெயாைர்கதை வபறும் யுக்திகளும், புவியியல் 
ெற்றும் கலாச்ோை ைதடகள் ைாண்டி வைாடர்பு எல்தலகதை விரிொக்குெது  பற்றியும் இம்ொநாட்டில் 
விொதிக்கப்படும். 

7) ேமீபத்தில் வேய்திகளில் வெளியாை வஹால்லாங் ொடுலர் எரிொயு பைப்படுத்தும் ஆதல (HMGPP) 

எந்ை ொநிலத்தில் அதெந்துள்ைது? 

A] ஒடிோ 

B] திரிபுைா 

C] நாகலாந்து  

D] அோம் 
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 பிப் 9 அன்று பிைைெர் நசைந்திை சொடி அோமின் திசைாக் நிலப்பகுதியில் Hindustan Oil Exploration 

Co. Ltd.(HOEC) ன் Hollong Modular Gas Processing Plant (HMGPP)ஐ துெங்கி தெத்து இந்ை 
நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்ைார். 

 ஆைம்பத்தில், HMGPP அஸ்ஸாமின் ொயு உற்பத்தியில் 15% ெற்றும் 800 சபைல் ஆவி இெற்றிற்கு 
ேெொை அைவில் ஒரு நாதைக்கு 35 மில்லியன் கன்டி நிதலயாை ொயுக்கதை உற்பத்தி வேய்யும் 
திறதை வகாண்டுள்ைது. இந்ை ஆதல அஸ்ஸாமின் டின்சுகியா ொெட்டத்தில் உள்ை ெர்சகரிட்டா 
பகுதியில் அதெந்துள்ைது. 

 இந்ை நிலத்தில் இருந்து உற்பத்தி வேய்யப்படும் ொயுொைது பிைம்ெபுத்ைா க்ைாக்கர் ெற்றும் பாலிெர் 
லிமிவடட் ெற்றும் ெடகிழக்கு பிைாந்தியத்தில் உள்ை  நுகர்சொருக்கு ெழங்கப்படும். 

 திசைாக் நிலம் HOEC மூலம் JV பங்காளிகைாை - Oil India Ltd. and Indian Oil Corporation 

நிறுெைங்களுடன் இதைந்து படிப்படியாக கட்டப்படுகிறது. 

8) 3ெது ஸ்ெட்ச் ேக்தி-2019 எந்ை நகைத்தில் நதடவபற்றது? 

A] வடஹ்ைாடூன் 

B] லக்ைவ் 

C] காந்தி நகர் 

D] குருக்சேத்ைா 

 பிப் 12 அன்று மூன்றாெது ஸ்ெச்ச் ேக்தி -2019 ஹரியாைாவின் குருசேத்ைாவில் நதடவபற்றது. இதில்  
ஸ்ெச்ைா திட்டத்துடன் ேம்ெந்ைப்பட்ட நாடுமுழுெதும் உள்ை 

 வபண்கள் கலந்துவகாண்டைர். அக் 2,2019 க்குள் திறந்ைவெளி ெலம் இல்லாை நாடாக இந்தியா 
ொறுெைற்கு ஸ்ெச் பாைத் திட்டத்தில் வபண்களின் பங்களிப்தப உறுதிப்படுத்துெைற்காக 
இந்நிகழ்ச்சி நதடவபறுகிறது. 

 இந்ை ஆண்டு ஸ்ெட்ச் ேக்தி நிகழ்ச்சியில் சுொர் 15,000 வபண்கள் பங்சகற்றைர். பிைைெர் சொடி 
'Swachh Shakti 2019’ விருதுகதை ெழங்கிைார். ஹரி யாைா அைசுடன் இதைந்து குடிநீர் ெற்றும் 
சுகாைாை ெேதிகள் அதெச்ேம் ஸ்ெட்ச் ேக்தி-2019 நிகழ்ச்சிதய நடத்தியது. 

 ஸ்ெட்ச் பாைத் திட்டத்திற்கு கிைாெப்புறங்களில் அடிெட்டத்திலிருந்து சிறந்ை நதடமுதறகளுக்காை 
விருது அெர்கைால் பகிர்ந்து வகாள்ைப்படும். 

 ஸ்ெட்ச் பாைத் ெற்றும் ேமீபத்தில் நடத்ைப்பட்ட ஸ்ெட்ச் சுந்ைர் ோச்ேசல, (சுத்ைொை கழிப்பதற 
திட்டஙாகளின் ோைதைகதை இந்நிகழ்வு வெளிப்படுத்தும். 

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


Current Affairs           13th Feb 2019 
 

Winmeen.com                                 Page 6 of 7 

9) இந்தியாவின் சைசிய யுைானி திைம் எந்ை நாளில் வகாண்டாடப்படுகிறது? 

A] பிப்ைெரி 10  

B] பிப்ைெரி 11  

C] பிப்ைெரி 12  

D] பிப்ைெரி 13 

 யுைானி ஆய்ொைர் ஹக்கீம் அஜ்ெல் கான் அெர்களின் பிறந்ைநாதை நிதைவூட்டும் ெதகயில் 
ஒவ்வொரு ெருடமும் பிப்ைெரி 11 ஆம் சைதி சைசிய யுைானி திைம் வகாண்டாடப்படுகிறது. 

 அெர் ஒரு சிறந்ை இந்திய யுைானி ெருத்துெர், சுைந்திை சபாைாட்ட வீைர், கல்வியாைர் ெற்றும் யுைானி 
ெருத்துெத்தில் அறிவியல் ஆைாய்ச்சி நிறுெைர் ஆொர். 

 3ெது யுைானி திைம் 2019 வகாண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, யுைானி ெருத்துெம் பற்றிய இைண்டு 
நாள் சைசிய ொநாடு புது வடல்லியில் "‘Unani Medicine for Public Health" என்ற கருப்வபாருளுடன் 
நதடவபற்றது. யுைானி ெருத்துெ ஆைாய்ச்சி தெயத்ைால் (CCRUM) ஆல் இது நடத்ைப்பட்டது. 

 NCDs, ொழ்க்தகமுதற சீர்குதலவு ெற்றும் பல்செறு நீண்ட நாள் சநாய்களுக்கு எதிைாக 
சபாைாடுெதில்  யுைானி ெருத்துெத்தின் பங்களிப்பு இம்ொநாட்டில் 
செற்சகாள்காட்டப்பட்டது.சநாயாளிகளின் நலனுக்காக  குதறந்ை வேலவில் ைைொை ெருந்துகதை 
யுைானி ெருத்துெம் ெழங்குகிறது. சுொர் 1300 பிைதிநிதிகள், கல்வியாைர்கள், ஆைாய்ச்சியாைர்கள் 
ெற்றும் வைாழில் பிைதிநிதிகள் இந்ை ொநாட்டில் பங்சகற்றைர். 

10) 2019 டான் சடவிட் பரிசு வென்ற இந்திய ெைலாற்றாசிரியர் யார்? 

A] ேஞ்ேய் சுப்ைெணியம் 

B] இர்பான் ஹபிப் 

C] MGS நாைாயைன் 

D] சுமித் ேர்கார் 

 புகழ்வபற்ற இந்திய ெைலாற்றாசிரியைாை ேஞ்ேய் சுப்ைெணியம், 2019 ஆம் ஆண்டுக்காை இஸ்சைலின் 
புகழ்வபற்ற டான் சடவிட் பரிசு வென்றார். இெர் ஆசிய, ஐசைாப்பிய ெற்றும் ெடக்கு ெற்றும் வைற்கு 
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அவெரிக்காவிதை சேர்ந்ை ெக்களின் இதடப்பட்ட நவீை கலாச்ோை ேந்திப்புகள் பற்றி ஆைாய்ச்சி 
வேய்துள்ைார். 

 ெைலாற்றில் அெருதடய சிறந்ை பணிக்காக "past time dimension” பிரிவில் இந்ை விருது 
ெழங்கப்படுகிறது. சிகாசகா பல்கதலக் கழகத்தின் ெைலாற்றுப் சபைாசிரியர் சபைாசிரியர் வகன்ைத் 
வபாமிைான்ஸுடன் அெர் $1 மில்லியன் பரிசுப் பைத்தை பகிர்ந்துவகாள்ொர். இந்ை பரிசு 
வகாதடயாளி டான் சடவிட் வபயரிடப்பட்டு, இஸ்சைலின் வடல் அவீவ் பல்கதலக்கழகத்ைால் 
நிர்ெகிக்கப்படுகிறது. 

 விஞ்ஞாைம், வைாழில்நுட்பம் ெற்றும் ெனிைசநய ோைதைகள் வேய்பெர்களுக்கு ஆண்டுசைாறும் 
இந்ை விருது ெழங்கப்படுகிறது. 

 செ 2019 இல் வடல் அவீவ் பல்கதலகழகத்தில் விருது ெழங்கும் விழா நதடவபறும். 
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