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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) 2019 ரஞ்சி க ோப்பைபை வென்ற அணி எது?  

A] விதர்ைோ 

B] வ ௌரோஷ்டிரோ  

C] ெங் ோளம்  

D] ரயில்கெ அணி 

 பிப் 7 அன்று நோக்பூர் விதர்ைோ கிரிக்வ ட்  ங்  பைதோனத்தில் நபைவைற்ற 2019 ரஞ்சி க ோப்பையின் 
இறுதிைோட்ைத்தில்  வுரோஸ்டிரோபெ 78 ரன் ள் வித்திைோ த்தில் கதோற் டித்து விதர்ைோ வதோைர்ந்து 
2ெது முபறைோ  க ோப்பைபை வென்றது.  

 இதன்மூலம் விதர்ைோ அணி வதோைர்ந்து இரண்ைோெது முபறைோ  க ோப்பைபை வெல்லும் 6ெது 
அணி என்ற வைருபைபை அபைகிறது. 

2) வைண் ளுக் ோன 9ெது சீனிைர் கதசிை ஹோக்கி  ோம்பிைன்ஷிப் 2019 நபைவைற்ற இைம் எது? 

A] ைோல ோட் 

B] ஹி ோர் 

C] வெய்ப்பூர் 

D] நியூ வைல்லி 

 பிப் 8ஆம் கததி அன்று ஹரிைோனோவின் ஹி ோரில் வைண் ளுக் ோன 9ெது சீனிைர் ஹோக்கி கதசிை 
 ோம்பிைன்ஷிப் துெங்கிைது. உச்  நட் த்திர வீரர் ள் அெரெர் வ ோந்த ைோநிலத்திற் ோ  
விபளைோடுெர். A பிரிவின் முதல் கைோட்டியில் RSPB ைற்றும் ஹோக்கி ரோெஸ்தோன் அணி ள் 
கைோதவுள்ளன. 

 11 நோட் ள் நபைவைறும் இத்வதோைரில் 20 அணி ள் ைங்க ற் வுள்ளன. A,B,C,D ஆகிை பிரிவு ளில் 
முதல் 2 இைங் பள பிடிக்கும் அணி ள் பிப் 15 நபைவைறவுள்ள  ோலிறுதிக்கு தகுதி வைறும். 
அபரயிறுதி ைற்றும் இறுதி ஆட்ைங் ள் முபறகை பிப். 17, 18 கததி ளில் நபைவைறவுள்ளன. 
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3) குபறந்த ைந்து ளில் 50 ரன் பள  ைந்த இந்திை கிரிக்வ ட் வீரோங் பன ைோர்? 

A] ஹர்ைன்பிரீத்  வுர் 

B] ஸ்மிரிதி ைந்தனோ 

C] எக்தோ பிஸ்த் 

D] நோ ரோென் நிரஞ் னோ 

 பிப் 6 அன்று வெல்லிங்ைன் பைதோனத்தில் நியூசிலோந்துக்கு எதிரோன முதல் டி20 கைோட்டியில் 
இந்திைோவின் துெக்  வீரோங் பன ஸ்மிருதி ைந்தனோ 24 ைந்து ளில் அபர தத்பத  ைந்து  ோதபன 
ைபைத்தோர். 

 இதற்கு முன் 2018ம் ஆண்டு மும்பையில் இங்கிலோந்துக்கு எதிரோ  அெர் அடித்த அபர தகை இந்திை 
வீரோங் பன ஒருெரின் விபரெோன டி20  ர்ெகத  அபர தைோகும். இப்கைோது அந்த  ோதபனபை 
அெகர முறிைடித்துள்ளோர். 

 ஸ்மிருதி ைந்தோனோ 58 ைற்றும் வெமிைோ கரோட்ரிக்ஸ் 39 என அடித்திருந்தும் இந்திை அணி 19.1 
ஓெர் ளில் 136 ரன் ளுக்கு சுருண்ைது. 

 நியூசிலோந்து ை ளிர் அணி முதல் டி20 கைோட்டியில் இந்திை ை ளிர் அணிபை 23 ரன் ள் 
வித்திைோ த்தில் கதோற் டித்தது.  ர்ெகத  ை ளிர் கிரிக்வ ட்டில் விபரெோன அபர தம் அடித்தெர் 
நியூசிலோந்தின் க ோப்பி டிபென் ஆெோர். இெர் 2015ஆம் ஆண்டு இந்திைோவுக்கு எதிரோ  18 ைந்து ளில் 
அபர தம் விளோசியிருக்கிறோர். 

4) Robert Bosch Center for Data Science and Artificial Intelligence (RBC-DSAI) எந்த IIT இல் 
நிறுெப்ைட்டுள்ளது? 

A] IIT ைதரோஸ் 

B] IIT  ோன்பூர் 

C] IIT  ரக்பூர் 

D] IIT ைோம்கை 

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


Current Affairs           9th 10th Feb 2019 
 

Winmeen.com                                 Page 3 of 8 

 The Robert Bosch Center for Data Science and Artificial Intelligence (RBC-DSAI),  மூ  நலனுக் ோன 
அறிவிைல்  ண்டுபிடிப்பு பள கைம்ைடுத்தும் கநோக்கில் IIT ைதரோஸில் துெங் ப்ைட்ைது.  

 RBC-DSAI ஆழ்ந்த  ற்றல்,   ற்றலில் ெலுவூட்ைல்,பிபைை ைகுப்ைோய்வு,புரிந்துவ ோள்ளக்கூடிை 
இைந்திர  ற்றல்,வைோபைன் விழிப்புைர்வு கைோன்ற AI ைற்றும் தரவு விஞ்ஞோனத்தின் ைல 
ைகுதி ளில் அடிப்ைபை ஆரோய்ச்சி பள கைற்வ ோள்ளும்.  

 IIT ைதரோஸ் வெர்ைனியின் BOSCH நிறுெனத்துைன் இபைத்து இம்பைைத்பத திறந்தது. BOSCH 
நிறுெறம் இம்பைைத்திற் ோ  அடுத்த 5 ஆண்டு ளில் 20 க ோடி(25 லட் ம் யூகரோஸ்) ெபர வ லவிை 
உள்ளது. 

5) 2019 அவைரிக்  க ம்ைர்ஸ்  ர்ெகத  IP குறியீட்டில் இந்திைோவின் தரம் என்ன? 

A] 52 

B] 14 

C] 36 

D] 43 

 US Champers of commerce-ன் உல ளோவிை  ண்டுபிடிப்பு வ ோள்ப  பைைம் (GIPC)  மீைத்தில் தனது 
2019ம் ஆண்டிற் ோன  ர்ெகத  IP குறியீட்பை வெளியிட்ைது. இதில் 50 வைோருளோதோரங் ளில் இந்திைோ 
வ ன்ற ஆண்பை விை 8 இைங் ள் முன்கனறி 36ெது இைத்பத பிடித்தது. 

 இந்த முன்கனற்றம் உள்நோட்டு வதோழில் முபனகெோருக்கும், அந்நிை முதலீட்ைோளர் ளுக்கும் ஒத்த 
புதுபைைோன சூழபல உருெோக்  இந்திை வ ோள்ப  ெகுப்ைோளர் ளோல் வ ைல்ைடுத்தப்ைட்ை 
முக்கிைைோன சீர்திருத்தங் பள பிரதிைலிக்கிறது. இந்த அறிக்ப  முள்ளோர்ந்த சிக் ல் ளிலும் 
 ெனம் வ லுத்துகிறது. 

 இந்த அறிக்ப யில், உரிைம் ெழங்குதல் ைற்றும் வதோழில்நுட்ை ைறிைோற்றத்தில் உள்ள தபை ள், 
 ட்ைோைைோன ைதிகெற்ற கதபெ ள், உயிர்-ைருந்து ளின் IP ைோது ோப்புக் ோ  ெபரைறுக் ப்ைட்ை 
 ட்ைபைப்பு ள்,  ர்ெகத  தரத்திற்கு வெளிகை  ோப்புரிபை கதபெ ள், நீண்ை ோல முன்நிைந்தபன 
எதிர்ப்பு நைெடிக்ப  ள் ைற்றும் முன்னர் ைைன்ைடுத்தப்ைட்ை ெணி  ைற்றும் அெ ரம் அல்லோத 
சூழ்நிபல ளில்  ட்ைோை உரிைம் ஆகிைபெ இந்திைோவின் முக்கிை பிரச்சிபன ள் என 
குறிப்பிட்டுள்ளோர். 
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  ோப்புரிபை, ெர்த்த  முத்திபர, ைதிப்புரிபை ைற்றும் ெணி  இர சிைங் ளின் ைோது ோப்பு 
உள்ளைக்கிை 45 குறியீடு பள அடிப்ைபைைோ  வ ோண்கை இத்தரெரிப  தைோர்வ ய்ைப்ைடுகிறது. 

6) India Heritage Walk Festival (IHWF-2019)  ஹபீடிைோெோல் எந்த  ர்ெகத  அபைப்புைன் இபைந்து 
நைத்தப்ைட்ைது? 

A] ILO 

B] UNESCO 

C] UNICEF 

D] FAO 

 பிப் 2ம் கததி முதல் ஒரு ைோதத்திற்கு இந்திைோவின் 37 ந ரங் ளில் 2ெது இந்திை ைோரம்ைரிை நபை 
விழோ (IHWF-2019) நபைவைறவுள்ளது. இவ்விழோபெ  ஹபீடிைோ நிறுெனம் UNESCO வுைன் இபைந்து 
நைத்துகிறது. National Mineral Development Corporation (NMDC) இவ்விழோபெ ஆதரிக்கிறது. 

 இந்த திருவிழோ ெரலோற்றில் கூறப்ைடும் ைபறக் ப்ைட்ை  ற் பள  ண்டுபிடிக்  ெழிெகுக்கிறது. 
இந்திைோவின் உறுதிைோன ைற்றும் உறுதிைற்ற ைோரம்ைரிைத்தின் ைல்கெறு அம் ங் பள அணுகுெகத 
இவ்விழோவின் பிரதோன கநோக் ைோகும். 

 87 ைரபு ெழி ளிலும், 100 க்கும் கைற்ைட்ை தை ள நி ழ்வு ளிலும், இந்த நி ழ்ெோனது, இந்திைோவின் 
 லோச் ோரக்  ளஞ்சிைத்பத ஆரோய்ெதுைன், அருங் ோட்சிை ங் ள், ெரலோற்று முக்கிைத்துெம் 
ெோய்ந்த நிபனவுச்சின்னங் ள், இைற்ப  ெனப்புபைை நிலங் ள், உைர்ந்த உைவு ளுக் ோ  
அறிைப்ைடும் இைங் ள் ைற்றும் வைண் ள்  ோர்ந்த த ெல் ளில் கெரூன்றி இருக்கும் இைங் ள் 
கைோன்றெற்றிலும்  ெனம் வ லுத்துகிறது. 

 இம்முபற,  ஹபீடிைோ 40க்கும் கைற்ைட்ை உள்ளூர் ைங் ோளர் ளுைன் இபைந்து இந்திைோ  லோச் ோர 
நபை விழோபெ நைத்தி ெருகிறது. அெர் ள் க ரளோவின் ெரலோற்று அருங் ோட்சிை ம், வ ோச்சி 
வஹரிகைஜ் திட்ைம், 

 INTACH ஸ்ரீந ர் அத்திைோைம், ஆர்ட் வைக ோ மும்பை, கைெோர் ைஹோரோைோ  அறக் ட்ைபள ைற்றும் 
ஆக்ஸ்கைோர்டு புக்ஸ்கைோர் ஆகிைெற்பற உள்ளைக்கி உள்ளனர். 

7) 2019 ஆசிை LPG ைோநோட்டின்  ருப்வைோருள் என்ன? 
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A] LPG – Safe for Life 

B] LPG – Energy for Life 

C] LPG – Spirit for Life 

D] LPG – Reliable for Life 

 இரண்ைோம் ஆசிை LPG ைோநோடு 2019 நியூ வைல்லியில் LPG – Energy for Life என்ற  ருப்வைோருளுைன் 
நபைவைற்றது. 

 இந்த ைோநோடு World LPG Association (WLPGA) ஆல் Indian oil, ஹிந்துஸ்தோன் வைட்கரோலிைம் ைற்றும் 
ைோரத் வைட்கரோலிைம் கைோன்ற இந்திை வைோதுத்துபற எண்வைய் நிறுெனங் ளுைன் (OMCs) 
இபைந்து நைத்தப்ைட்ைது. 

 ைத்திை அபைச் ர் தர்கைந்திர பிரதோன் இந்திைோ உலகிகலகை இரண்ைோெது மி ப்வைரிை LPG 
இறக்குைதி வ ய்யும் நோைோ  ெளர்ந்துள்ளது எனக்கூறினோர். இதற்கு முக்கிை  ோரைம் ைோரம்ைரிை 
எரிவைோருள் ளோன ைரக் ட்பை ள் ைற்றும் ைோட்டு  ோைங் ளுக்கு ைதிலோ  அரசு LPG ஐ ைோற்று 
எரிவைோருளோ  தருெது  எனக்குறிப்பிட்ைோர். 

  ைந்த ஐந்து ஆண்டு ளில் LPG இறக்குைதி 12.5% அதி ரித்து, 2018-19 ஆம் ஆண்டு 12 மில்லிைன் 
வைட்ரிக் ைன் பள (13 மில்லிைன் ைன்) வதோட்ைது. 

 ஆ கெ, LPG இறக்குைதிபை வைோறுத்தெபர, இந்திைோ ெப்ைோபன  ைந்து 2 ெது இைத்பத 
வைற்றுள்ளது. ப னோ முதலிைத்தில் உள்ளது.  வுதி அகரபிைோ,  த்தோர், ஐக்கிை அரபு அமீர ம், குபெத் 
ைற்றும் ஈரோன் கைோன்ற நோடு ளில் இருந்து இந்திைோ LPG இறக்குைதி வ ய்கிறது. 

 இந்த ைோநோடு மூலம் உல ளோவிை LPG வதோழில்துபறக்கு வதோழில் கைம்ைோட்டு மு ெர், வதோண்டு 
நிறுெனங் ள் ைற்றும் இலோை கநோக் ற்ற நிறுெனங் ளுைன்  லந்துபரைோடும் ெோய்ப்பு கிபைத்தது. 

8) அண்பையில் வ ய்தி ளில் வெளிைோன Dard ஆரிை ைழங்குடியினர், எந்த ைோநிலம்/யூனிைன் 
பிரகத ம்-ஐ க ர்ந்தது? 

A] அருைோச் ல பிரகத ம்  

B] ெம்மு  ோஷ்மீர் 

C] ெோர்க் ண்ட்  
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D] இைோச் ல பிரகத ம் 

 ெம்மு  ோஷ்மீரின் லைோக் ைகுதியில் Dard ஆரிை ைழங்குடி ைக் ள் அெர் ளின் தோரோளைோன ஆபை 
ைழக் ெழக் ளுக்கு பு ழ்வைற்றெர் ள். ஆனோல்  லோச் ோர ைரபு  ோரைங் ளோல் அலங் ோர 
ஆபை பள துடிப்ைோ  பெக்  கைோரோடி ெருகின்றனர். 

  மீைத்தில் வைல்லியில் நைந்த 2019 ைோர்ட் ஆரிை விழோவில் (Aryan Utsav), இவ்விைைத்தில் ைத்திை அரசு 
 டுபைைோன தபலயீடு ள் வ ய்யும்ைடி ைோர்ட் ஆரிைர் ள் க ோரிக்ப  விடுத்துள்ளனர். ஆரிைர் ளின் 
உைர்ந்த  லோச் ோரம் 'Pure Aryan Race' ன் ெம் ோெளி ளோல் ைட்டுகை  ோக் ப்ைடும் நம்ைப்ைடுகிறது. 
இப்கைோது அது விபரெோன நவீனைைைோக் ல், இைம்வைைர்தல் ைற்றும் ைதைோற்றம் கைோன்றெற்றோல் 
அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளோகியுள்ளது. தோர்ட் ஆரிைர் ள் கல,  ோர்கில் ைோெட்ைங் ளில் உள்ள தஹோ, 
ஹனு, பீைோ, தர்சிக் ைற்றும்  ர்க ோன் கிரோைங் ளில் ெோழ்கின்றனர். 

 அந்த கிரோைங் ள் இபைந்து ஆரிை ைள்ளத்தோக்கு என அபழக் ப்ைடுகிறது. 
 இந்த ைகுதியில் உள்ள ைக் ள் ஒத்த உைல்அம் ங் ள்,  மூ  ெோழ்க்ப , இன  லோச் ோரம் ைற்றும் 

வைோழியிைபல வ ோண்டுள்ளனர். 
 Brokpas ைற்றும் லைோக் ஆரிைர் ள்  அவலக் ோண்ைரின் ரோணுெப் ைபை வீரர் ளோய் இருந்ததோ  ைல 

ஆரோய்ச்சிைோளர் ள் நம்புகின்றனர். இெர் ள் 2000 ஆண்டு ளுக்கு முன்பு இப்ைகுதிக்கு ெந்ததோ  
கூறப்ைடுகிறது. Dard எனும் ெோர்த்பத 'Daradas’ எனும்  ைஸ்கிருத ெோர்த்பதயில் இருந்து 
பிரிக் ைட்ைதோகும். 

9)  ல் த்தோ உைர்நீதி ைன்றத்தின் தற் ோலி  கிபள தீர்ப்ைோைம் கைற்கு ெங் த்தின் எந்த ைோெட்ைத்தில் 
அபைக் ப்ைை உள்ளது? 

A] ைோல்ைோ 

B] ஹூக்ளி  

C] ைோர்ஜிலிங் 

D] ெல்பைகுரி 

  மீைத்தில் ைத்திை அபைச் ரபெ  ல் த்தோ உைர்நீதிைன்றத்தின் தற் ோலி  கிபள தீர்ப்ைோைம் 
கைற்குெங் த்தின்  ெல்பைகுரி ைோெட்ைத்தில் நிறுெ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
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 ைோர்ஜிலிங்,  லிம்கைோக், ெல்பைகுரி ைற்றும் கூச் வை ோர் ஆகிை நோன்கு ைோெட்ைங் ளில் உள்ள 
ெழக்கு பள இந்த தீர்ப்ைோைம் நைத்தும். இந்த முடிவுக்கு பின் 1988ல் நைந்த  ல் த்தோ உைர்நீதிைன்ற 
 ந்திப்பில் கைோைப்ைட்ை ஒப்ைந்தம் உள்ளது. ைத்திை அபைச் ரபெயும் ஜீன் 2006 இல் அதற்கு ஒப்புதல் 
அளித்தது. 

 தற் ோலி  கிபள தீர்ப்ைோைம் என்ைது நீதிைன்றத்திற்கு வதோபலதூரத்தில் இருக்கும் குறிப்பிட்ை 
ைோெட்ைங் ளுக்கு ைட்டுகை ஆகும். ஆனோல் நிரந்தர தீர்ப்ைோைம் கைோல அதி  ெழக்கு பள எடுத்து 
நைத்த ைோட்ைோர் ள். 

 இந்திைோவின் ைழபை ெோய்ந்த உைர்நீதிைன்றம்  ல் த்தோ உைர் நீதிைன்றம் ஆகும். இது கைற்கு ெங்  
ைோநிலத்திலும், அந்தைோன் ைற்றும் நிக்க ோைோர் தீவு ள் ஒன்றிை ைகுதியிலும்  ட்ை அதி ோரம் 
வ ோண்ைது. உைர் நீதிைன்ற  ட்டிைத்தின் ெடிெபைப்பு துணி ைண்ைைத்பத அடிப்ைபைைோ க் 
வ ோண்ைது, வைல்ஜிைத்தில் Ypres ஆகும். 

10) இந்திை  ைற்ைபையின் எந்த கைோர்  ப்ைல் ைன்னோட்டு  ைல் ோர் ையிற்சி '‘Cutlass Express 2019' -ல் 
ைங்க ற்றது? 

A] INS தல்ெோர்  

B] INS த்ரிசுல் 

C] INS ட்பர ண்ட் 

D] INS தர் ோஷ் 

 INS ட்பர ண்ட் (F51), இந்திை  ைற்ைபையின் ஒரு தல்ெோர் ெகுப்பு கைோர்க் ப்ைல், ைன்னோட்டு  ைல் 
ையிற்சிைோன 8ெது 'Cutlass Express 2019'ல் ைங்க ற்றது. 

 INS ட்பரக் ண்ட் க ப்ைன் ஸ்ரீனிெோ ன் ைடுல்லோெோல் தபலபையில் இைக் ப்ைட்ைது. 
 ோற்று,கைற்ைரப்பு ைற்றும் நிலப்ைரப்பு ஆகிை மூன்று ைரிைோைங் ளிலும் ெரும் ஆைத்து பள 
 ணிக்கும் ெப யில்  ட்ைபைக் ப்ைட்டுள்ளது. டிஜிைவுட்டி, வைோ ோம்பிக் ைற்றும் வ ய்வ ல்ஸ் ஆகிை 
இைங் ளில் இப்ையிற்சி 27 ெனெரி முதல் 06 பிப்ரெரி ெபர நபைவைற்றது. 

  ட்ைத்தின் அைலோக் த் திறபன கைம்ைடுத்துதல், பிரோந்திை ைோது ோப்பு ைற்றும் ைங்க ற்கும் 
நோடு ளின் இரோணுெப் ைபை ளுக்கு இபையிலோன வ ைல்திறன் கைம்ைடுத்துதல் ஆகிைபெ 
இப்ையிற்சியின் கநோக் ைோகும். 
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  னைோ, வ ோகைோகரோஸ், டிஜிைவுட்டி, பிரோன்ஸ், இந்திைோ, வ ன்ைோ, ைை ோஸ் ர், வைோரிஷிைஸ், 
வைோ ோம்பிக், கைோர்ச்சு ள், வ ய்ச் ல்ஸ், க ோைோலிைோ, தன் ோனிைோ, வநோதர்லோந்து ைற்றும் அவைரிக் ோ 
ஆகிை 15 நோடு ள் இப்ையிற்சியில்  லந்து வ ோண்ைன. 
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