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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) தகவல் ததொழில்நுட்பச்சட்டம் 2000 ஆண்டில் எந்தப் பிரிவு தபொதுமக்கள் ககது தசய்வகத 

தவிர்ப்பதற்கொக நீக்கப்பட்டது? 

A] பிரிவு 68 A 

B] பிரிவு 65 A 

C] பிரிவு 66 A 

D] பிரிவு 64 A 

 சமூக வகைதளங்களில் சர்ச்கசக்குரிய கருத்துககள ததரிவிப்பதற்கொக ககது தசய்வதற்கு 

உச்சநீதிமன்றம் அதிரடியொக 2015ஆம் ஆண்டில் தகட விதித்துள்ளது. 

 அத்துடன் இத்தககய ககது நடவடிக்ககக்கு பயன்படுத்துகிற தகவல் ததொழில்நுட்ப சட்டத்தின் 66-ஏ 

பிரிவு தசல்ைொது என்றும் உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்கப அளித்தது. 

 இந்தத் தீர்ப்கப அகைத்து மொநிை  அரசொங்கத்தின் கவைத்திற்கு தகொண்டு தசல்லுமொறு உச்ச 

நீதிமன்றம் சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது. 

 மமலும் உச்ச நீதிமன்றமொைது இந்த தீர்ப்பின் நககை அகைத்து நீதிமன்றங்களுக்கும் அனுப்பி 

கொவல் துகறயிைருக்கும் மக்களுக்கும் இந்த சட்டத்திகை பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துமொறு 

அறிவித்துள்ளது. 

2) ததன் ஆப்பிரிக்கொகவ மசர்ந்த 'தநல்சன் மண்மடைொ ஸ்கூல் ஆப் பப்ளிக் கவர்ைன்ஸ்' என்ற 

நிறுவைத்தின் தகைவரொக மதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இந்திய வம்சொவழிகயச் மசர்ந்த மபரொசிரியர் யொர்? 

A] பொைொ.வி. பொைச்சந்திரன்  

B] கபசல் இஸ்மொயில்  

C] நித்தின் தநொஹ்ரியொ   

D] அமசொக் ஜுன்ஜுன்வொைொ 

 இந்திய வம்சொவழிகய மசர்ந்த மபரொசிரியர் கபசல் இஸ்மொயில் என்பவர் புகழ்தபற்ற ததன் 

ஆப்பிரிக்கொவின் கல்வி நிறுவைத்திற்கு தகைவரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். 
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 இவர் மகப்டவுன் பல்ககைக்கழக தநல்சன் மண்மடைொ ஸ்கூல் ஆப் பப்ளிக் கவர்ைன்ஸ் 

நிறுவைத்தின் தகைவர் பதவிகய மபரொசிரியர் ஆைன் என்பவரிடம் இருந்து ஜூகை 2019 ஆம் மததி 

பிரமொணம் எடுத்துக் தகொள்கிறொர். 

 உைகளொவிய மபச்சுவொர்த்கத யொளரொை இவர் ததன்ைொப்பிரிக்கொ மற்றும் ஐமரொப்பிய 

யூனியன்களுக்கு இகடமய நகடதபற்ற வணிக மற்றும் மமம்பொட்டு ஒப்பந்தங்ககள ககதயழுத்திட 

மபச்சுவொர்த்கதயொளரொக  தசயல்பட்டுள்ளொர். 

 இவர் சர்வமதச வர்த்தக மற்றும் நிர்வொக கழகத்தின் தகைவரொக 2015 முதல் 2018 ஆம் ஆண்டு வகர 

தசயல்பட்டுள்ளொர். 

 மமலும் இமத பணியில் அவரது பதவி 2023 வகர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ucd school of economics நிறுவைத்தின் மபரொசிரியரொக பணியொற்றிய இவர் உைக வர்த்தகக் 

கழகத்தின் தூதுவரொகவும் வர்த்தக மற்றும் ததொழில் அகமச்சகத்தின் மூத்த ஆமைொசகரொகவும் 

தசயல்பட்டுள்ளொர். 

3) மதசிய குகறந்தபட்ச ஊதியத்கத சரிப்படுத்துவதற்கொை வழிமுகறககள தீர்மொனித்தல் குழுவின் 

தகைவர் யொர்? 

A] அனுப் ஷட்பதி 

B] அனின்தியொ சிங்  

C] பிஸ்நுப்பிரியொ 

D] குன்வந் ஷொ 

 அனுப் ஷட்பதி தகைகமயிைொை நிபுணர் குழு சமீபத்தில் 'மதசிய குகறந்தபட்ச ஊதியத்கத 

சரிப்படுத்துவதற்கொை வழி முகறககள தீர்மொனித்தல்' என்ற தகைப்பின் கீழ் தங்களது அறிக்கககய 

இந்திய அரசொங்கத்திடம் சமர்ப்பித்தது. 

 இந்த அறிக்ககயில் ஜூகை 2018 ன் படி இந்தியொவில் வொழ்வதற்கு குகறந்தபட்ச ஊதியமொக 

ஒருநொகளக்கு 375 ரூபொய் அவசியமொகிறது. 

 மமலும் இந்த அறிக்ககயின்படி நகர்ப்புறத்தில் வொழ்வதற்கொை படியொக ஒரு நொகளக்கு 55 ரூபொயும் 

ஒரு மொதத்திற்கு 1430 ரூபொயொகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 
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 இந்திய மருத்துவ ஆரொய்ச்சி சகபயின் விதிமுகறகளின் படி நொடு தழுவிய சமச்சீர் உணவொக 

திைப்படி 2400 கமைொரிககளயும் இதனுடன் 50 கிரொம் புரதச் சத்து மற்றும் 30 கிரொம் தகொழுப்புச்சத்து 

நிகறந்தகதமய சமச்சீர் உணவொக கருதப்படுகிறது. 

4) கீழ்க்கொணும் எந்த நகரொட்சி நிர்வொகம் 2019 ஆம் ஆண்டுக்கொை 'ஸ்வச்தொ' விருகத தபற்றது?  

A] ரொய்கர்  

B] அம்பிகொபூர்  

C] கும்பமகொணம்  

D] கிமரட்டர் கைதரொபொத் 

 2019 ஆம் ஆண்டுக்கொை ஸ்வச்தொ விருகத சத்தீஸ்ககரச் மசர்ந்த ரொய்கர் நகரொட்சி நிர்வொகம் 

தபற்றது. 

 அம்பிகொபூர் மற்றும் கும்பமகொணம் நகரொட்சி முகறமய இரண்டொவது மற்றும் மூன்றொவது பரிகச 

தபற்றது. 

 மமலும் ஜொஸ்ப்பூர் நகர், மல்ைபுரம் நகரொட்சி, சூரஜ்பூர் நகர்பொலிகொ பரிஷத்     சிறந்த 

நகர்ப்புறங்களுக்கொை பரிகச தவன்றது. 

 மமலும் 'மில்லியன் பிளஸ் நகரம்' என்ற விருகத 'கிமரட்டர் கைதரொபொத்' நகரொட்சி கழகம் 

தவன்றுள்ளது.முன்மைறும் மொவட்டங்கள் பட்டியலில் 

 ஆறுதல் பரிசொக சொஸ் நகரொட்சி கழகம்  தவன்றுள்ளது. 

5) ஜிபிஎஸ் உதவியின்றி எறும்கப மபொன்று நடக்கும் மரொமபொட்கட  முதல் முதைொக எந்த நொட்கடச் 

மசர்ந்த ஆரொய்ச்சியொளர்கள் வடிவகமத்தைர்? 

A] பிரொன்ஸ்  

B] தஜர்மனி  

C] இங்கிைொந்து  

D] ஜப்பொன் 
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 பிரொன்ஸ் நொட்கடச் மசர்ந்த French National centre for scientific research விஞ்ஞொனிகள் AntBot 

எைப்படும் gps உதவியின்றி எறும்கபப் மபொன்று நடக்கும் மரொமபொட்கட வடிவகமத்து உள்ளைர். 

பொகைவை எறும்புககள முதன்கமயொகக் தகொண்டு இந்த மரொமபொ வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 தபொதுவொக எறும்புகள் புற ஊதொ கதிர்கள் மற்றும் துருவ ஒளிககள பயன்படுத்தி தங்களது பொகதகய 

ததரிவு தசய்யும். பொகைவை எறும்புகள் இந்த தவளிச்சத்கதக் தகொண்டு நூறு மீட்டர்கள் வகரயிலும் 

தகடயில்ைொமல் பொகைவைத்தில் உணகவத் மதடி தசல்கின்றை. மீண்டும் வழி மொறொமல் தன் 

கூட்டிற்குத் திரும்பி வந்துவிடும். இகத முதன்கமயொகக் தகொண்மட இந்த ஆறு கொல்ககள உகடய 

AntBot கய விஞ்ஞொனிகள் வடிவகமத்துள்ளைர்.ஆப்டிகல் திகசகொட்டி கய பயன்படுத்தி தங்களது 

வழிகயத் ததரிவு தசய்கின்றை. 

6) Early Ed Asia 2019 எங்மக நகடதபற்றது?  

A] தஜய்ப்பூர்  

B] புது தடல்லி  

C] கைதரொபொத்  

D] ரொய்ப்பூர் 

 ஆசியொவின் மிகப்தபரிய மொநொடு Early Ed Asia 2019 ரொஜஸ்தொன் மொநிைத்தில் உள்ள தஜய்ப்பூரில் 

நடந்தது. 

 "நமது குழந்கதகள், நமது எதிர்கொைம்" என்பது இதன் கருப்தபொருள் ஆகும். 

 குழந்கத பரொமரிப்கப கற்றுக்தகொண்டு அகத பிறருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கும் வண்ணமொக இந்த 

மொநொடு நகடதபற்றது. 

 இந்த மொநொட்கட Early Ed Asia 2019 அவர்களின் childhood கழகமும் ScooNewsம்  இகணந்து 

நடத்தியது. 

 இந்த மொநொட்டில் குழந்கத பரொமரிப்பில் நிபுணத்துவம் தபற்ற பை அறிஞர்கள் பங்கு தபற்றைர். 600 

க்கும் மமற்பட்ட கல்வியொளர்கள், சட்டவகரவொளர்கள், ஆரொய்ச்சியொளர்கள், இந்தியொ மற்றும் 

தவளிநொடுகளில் இருந்து பங்கு தகொண்டைர். ஆசியொ, ஐமரொப்பொ மற்றும் அதமரிக்க நொடுகளில் 

இருந்து இருந்து சிறந்த மமகதகளும் பங்மகற்றைர். இதுமவ இந்தியொவில் நகடதபற்ற முதல் 

குழந்கத பரொமரிப்பு மொநொடொகும். 
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7) இந்திய விமொைப் பகடயின் முதல் தபண் ப்களட் இன்ஜினியர் யொர்? 

A] ப்ரியொ ஷர்மொ  

B] ஹிைொ தஜய்ஸ்வொல்  

C] மமொகைொ சிங்  

D] பிரதீபொ குமொரி 

 தபங்களூரு இந்திய விமொைப் பகடயின் முதல் பிகளட் இன்ஜினியரொக சண்டிககரச் மசர்ந்த flight 

lieutenant  ஹிைொ தஜய்ஸ்வொல் ஆவொர். 

 ஆண்களின் ஆதிக்கம் நிகறந்த இந்திய விமொைப்பகடயில் flight lieutenant ஹிைொ அவர்கள் 

தவற்றிகரமொக எைைொங்கொவில் உள்ள 112வது தைலிகொப்டர் தளத்தில் தன் பயிற்சிகய 

முடித்துள்ளொர். அவர் தைலிகொப்டர் ஸ்குவொட்ரன் பிரிவில் பணியமர்த்தப்பட உள்ளொர்.மமலும் 

சியொச்சின் பிரமதசத்தில் இருந்து அந்தமொன் நிக்மகொபொர் தீவுகள் வகர உள்ள இந்திய 

விமொைப்பகடயின் எல்கை பகுதிககள இவர் கண்கொணிப்பொர். 

8) 83வது சீனியர் மதசிய பொட்மின்டன் சொம்பியன்ஷிப் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கொை ஆண்கள் ஒற்கறயர் 

பிரிவில் பட்டம் தவன்றவர் யொர்? 

A] சிரொஹ் தசட்டி 

B] பிரைவ் தஜர்ரி மசொப்ரொ 

C] ைக்ஷிய தசன் 

D] சவ்ரப் வர்மொ 

 மயொதநக்ஸ் சன்கரஸ்-  கவுகொத்தியில் நகடதபற்ற 83வது சீனியர் மதசிய சொம்பியன்ஷிப் 

மபொட்டியில்  சவ்ரப் சர்மொ ஆண்கள் ஒற்கறயர் பட்டத்கத ககப்பற்றிைொர். இறுதிப் மபொட்டியில் 

ைக்ஷிய தசன் கய 21- 18 ,21 க்கு 13 என்ற தசட் கணக்கில் வீழ்த்திைொர். 

 இது இவருகடய மூன்றொவது பட்டமொகும். 

 முன்ைதொக பிரைவ் தஜர்ரி மசொப்ரொ மற்றும் சிரொக் தசட்டி இகண அர்ஜுன் எம் ஆர் மற்றும் sloka 

ரொமச்சந்திரன் இகணகய 21- 13, 22 க்கு 20 என்ற தசட் கணக்கில் 33 நிமிடங்களில் வீழ்த்தியது. 
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9) National federation of Indian railway men இந்திய ரயில்மவ பணியொளர்களின் மதசிய 

கூட்டகமப்பின் தகைகம இடம் எங்மக உள்ளது? 

A] கைதரொபொத்  

B] புது தடல்லி  

C] தகொல்கத்தொ  

D] தசன்கை 

 இந்திய ரயில்மவ பணியொளர்களின் மதசியக்கூட்டகமப்பு புதுடில்லிகய தகைகம இடமொகக் 

தகொண்டது. 

 பொரதப் பிரதமர் நமரந்திர மமொடி மற்றும் ஜப்பொன் நொட்டின் ஷின்மஷொ அமப அவர்களொல் 

அகமதொபொத்தில் தசப்டம்பர் 2017 ஆம் மததி புல்ைட் ரயில் திட்டம்  அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதற்கு 

எதிர்ப்பு ததரிவித்தது இந்திய ரயில்மவ பணியொளர்கள் கூட்டகமப்பு. புல்ைட் ரயில்ககள 

அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பொக இருக்கின்ற ரயில்களில் உள்ள பழுதுககள நீக்கி ரயில்மவ 

பொகதகளில் உள்ள பிரச்சகைககள சரி தசய்யுமொறு மகொரிக்கக விடுத்தது. 

 இந்த புல்ைட் ரயில் திட்டம் 2022ம் ஆண்டிற்குள் முடிக்கப்படும் எை எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது. 

 இந்த புல்ைட் ரயில் அகமதொபொத் மற்றும் மும்கப இகடமய 508 கிமைொ மீட்டகர 3 மணி மநரத்தில் 

கடக்கவிருக்கிறது. இதில் 21 கிமைொ மீட்டர் தூரம் கடலுக்கு அடிமய உள்ள சுரங்கப்பொகதயொகும். 

 கடலுக்கு அடியில் உள்ள சுரங்கப்பொகத அகமக்க 3500 மகொடிகள் தசைவொகும் எை 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது இந்த தமொத்த புல்ைட் ரயில் திட்டத்திற்கொக 1.08 ைட்சம் மகொடிகள் தசைவொகும் 

எை அறியப்படுகிறது. 

10) இந்தியொவின் முதல் Agromet forecast center எந்த மொநிைத்தில் நிறுவப்பட்டது? 

A] கர்நொடகொ  

B] ஆந்திரப் பிரமதசம்  

C] மகரளொ  

D] ததலுங்கொைொ 
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 இந்தியொவின் முதல் அக்மரொ மமட் முன்ைறிவிப்பு கமயத்கத கர்நொடகத்தில் உள்ள தொர்வொட் 

மொவட்டத்தில் 'வடக்கு கர்நொடக அக்மரொ மமட் முன்ைறிவிப்பு மற்றும் ஆரொய்ச்சி கமயத்தில்' உள்ள 

விவசொயிகள் கழகத்தில் மத்திய சுற்றுச்சூழல் அகமச்சர் டொக்டர் ைர்ஷவர்தன் சமீபத்தில் ததொடங்கி 

கவத்தொர். 

 இந்த கழகம் இந்தியொவிமைமய முதல்முகறயொக விவசொயிகளுக்கு அறிவியல்பூர்வமொக கக 

தகொடுக்கும் திட்டம் ஆகும். இதன் மூைம் குறிப்பிட்ட இடத்தில் உள்ள கொை நிகைகய ததரிந்து 

தகொள்ள முடியும். இதைொல் குறிப்பிட்ட கொை நிகையில் எந்ததந்த பயிர்கள் விகளயும் என்று 

விவசொயிகள் முன்கூட்டிமய முடிதவடுத்து அதிகமொை ைொபத்கத ஈட்ட இயலும். 

 மமலும் இந்த கழகத்தின் மூைம் இடி மற்றும் மின்ைல்களின் முன்ைறிவிப்கபயும் ததரிந்துதகொள்ள 

முடியும். இதைொல் பை கொல்நகடககள அழிவிலிருந்து கொக்க முடியும். 

 இதன் மூைம் அந்தப் பகுதியில் உள்ள 25 ைட்சம் விவசொயிகளுக்கு முன்ைறிவிப்புகள் whatsapp, 

குறுஞ்தசய்திகள், சமூக வகைதளங்கள் மற்றும் வொதைொலி நிகையத்தின் மூைம் தகவல்கள் 

பரிமொறப்படும். 

 இந்த கழகம் மத்திய புவி அறிவியல் மற்றும் இந்திய வொனிகை துகறயின் கீழ் நிறுவப்பட்டதொகும். 
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