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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) ஃபிஃபா நிர்வாக  குழு உறுப்பினராக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டிருக்கும் முேல் இந்தியர் யார்? 

[A] பாய்சாங் பூட்டியா 

[B] சுப்ரோ பால் 

[C] அனிருத் ேப்பா 

[D] பிரஃபுல் பட்தேல் 

 அனனத்திந்திய கால்பந்து கூட்ேனைப்பின் (AIFF) ேனைவர்  பிரஃபுல் பட்தேல், ஃபிஃபா நிர்வாக  குழு 

உறுப்பினராக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டிருக்கும் முேல் இந்தியர் ஆவார். 

 46 வாக்குகளில் அவர் 38 வாக்குகனைப் தபற்று தேர்வாகியிருக்கிறார். 29 ஆவது ஆசிய கால்பந்து 

கூட்ேனைப்பு ைாநாடு, ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி தகாைாைம்பூரில் நேந்ேது. அதில் பங்தகற்ற 8 

தவட்பாைர்களுள் ஒருவர் பிரஃபுல் பட்தேல். இந்ே பேவிக்காைம் 2019 முேல் 2023 வனர நீடிக்கும். 

2) பின்வரும் நபர்களுள், உைக வங்கியின் அதிபராக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

[A] தேவிட் ைால்பாஸ் 

[B] கிரிஸ்தோபர் கில்பி 

[C] கிரிஸ்னேன் ைகார்தே 

[D] ைாரிசிதயா ைாக்ரி 

 தேவிட் ைால்பாஸ், யூஎஸ் அதிபர் டிரம்ப்பின் கீழ் யூஎஸ் கருவூை அதிகாரியாக இருந்ேவர். அவர் 

ஒருைனோக உைக வங்கியின் அதிபராக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டுள்ைார். 

 உைக வங்கியின் ேனைவர் பேவிதயன்பது International Bank for Reconstruction and Development 

(IBRD] and International Development Association (IDA) தபான்றவற்னற நிர்வகிப்போகும். 

தபாைதவ Boards of Directors of the International Finance Corporation (IFC), Multilateral 

Investment Guarantee Agency (MIGA), and the Administrative Council of the International Centre 
for Settlement of Investment Disputes (ICSID) தபான்ற நிறுவனங்கனை நிர்வகிப்பதுவுைாகும். 

 ைால்பாஸ் வகித்து வந்ே பேவிகள், அதைரிக்காஸ், எகானாமிக் கிைப் ஆஃப் நியூ யார்க், யூஎஸ்-சீனா 

உறவு தேசிய கமிட்டி தபான்றவற்றின் தபார்ட் ஆஃப் கவுன்சிலில் பணியாற்றியிருக்கிறார். 
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3) Jashn-e-Ittihaad திருவிழா சமீபத்தில் எந்ே நகரத்தில் நேந்ேது? 

[A] பூதன 

[B] னைேராபாத் 

[C] புது தேல்லி 

[D] ைக்தனா 

 Jashn-e-Ittihaad என்ற ேனித்துவைான இனச-கவினேத்திருவிழா, ஜாமியா மிலியா இஸ்ைாமியா 

தசண்ட்ரல் பல்கனைக்கழக்த்தில் புது தேல்லியில் கேந்ே எப்ரல் 6ஆம் தேதி நேந்ேது. இத்திருவிழா 

ஆத்ைார்த்ேைான  இந்தி ைற்றும் உருது கவினேகனை, இனச நிகழ்ச்சிகனை ரசிக்க வாய்ப்புத்ேரும் 

திருவிழாவாகும். ைனதுக்கு இேைாகவும் ஒற்றுனைனய சதகாேரத்துவத்னே வலியுறுத்தும் நிகழ்வாக 

இத்திருவிழா இருக்கும். 

 இத்திருவிழா தேசிய கீேத்தோடு துவங்கி, தோேர்ந்து இனைய கனைஞர்கைான யுவராஜ் காட்டியல் 

ைற்றும் ைகிரா காட்யலின் கனை நிகழ்ச்சியும், அடுத்ேோக இர்ஷாத் கமில்-உம் அவரது “தி இன்க்” 

இனசக்குழுவின் நிகழ்ச்சியும் நனேதபற்றன. 

 புகழ்தபற்ற கவிஞர்கைான முன்னாவார் ராணா, வாசிம் பதரல்வி, சாக்கில் ஜைாலி, இக்பால் அஷ்ஷார், 

ைேன் தைாகன் ேனிஷ் தபான்தறாரின் “mushaira” எனப்படும் உருது கவினே வாசிப்தபாடு 

முடிவனேந்ேது. ஒரு நாள் திருவிழானவ தேல்லினயச் தசர்ந்ே “Question Associates Pvt Ltd.” 

நிறுவனத்ோல் ஒருங்கினணக்கப்பட்ேது. 

4) சமீபத்தில் காைைான C.R. ஆனந்ேவள்ளி என்ற புகழ் தபற்ற ேப்பிங் கனைஞர், எந்ே தைாழி 

சினிைாத்துனறனயச் சார்ந்ேவர்? 

[A] ஒடியா 

[B] ைனையாைம் 

[C] ேமிழ் 

[D] தேலுங்கு 

 C.R. ஆனந்ேவள்ளி (67) புகழ் தபற்ற ைனையாை ேப்பிங் கனைஞர் கேந்ே ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி 

ைனறந்ோர். “ஏணிப்படிகள்” என்ற 1974ஆம் ஆண்டு தவளிவந்ே சினிைாவின் மூைம் அறிமுகைாகி 
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சின்னச்சின்ன கோப்பாத்திரங்களில் நடித்து வந்ேவர், 1974 “தேவி கன்னியாகுைரி” பேத்தின் மூைம் 

கோநாயகி ராஜஸ்ரீக்கு குரல் தகாடுக்கத்துவங்கினார். 
 1980 இல் தவளிவந்ே “ம்ஞ்ஞில் விரிஞ்ச பூக்கள்” பூர்ணிைா தஜயராமிற்கு குரல்தகாடுத்ேது அவரது 

தினரவாழ்க்னகயில் தபரிய திருப்புமுனனயாக அனையதவ, வாய்ப்புகள் குவியத்துவங்கின. அவர் 

குரல் வழங்கிய புகழ்தபற்ற நடினககள் சிைர்: சுைைோ, சில்க் சுமிோ, கீோ, ைாேவி, தைனகா, அம்பிகா, 

ஊர்வசி, தஜயப்பிரோ, கார்த்திகா, சுைாசினி, பார்வதி, நந்திோ தபாஸ், குஷ்பூ  

 ”ஆோரம்” என்ற பேத்தில் கீோவிற்கு குரல் தகாடுத்ேேற்காக தகரை ைாநிை விருனேப் 

தபற்றிருக்கிறார். தகால்ைத்தில் பிறந்ே இவர், தகரைா பீப்பிள்ஸ் ஆர்ட்ஸ் கிைப்பில் இனணந்து 

நாேகங்களிலும் நடித்துள்ைார். 

5) Project-75 என்று தசய்திகளில் அறியப்பட்ே தபயர் இந்தியாவின் எந்ே ஆய்ேப்பனேதயாடு 

சம்பந்ேப்பட்ேது? 

[A] இந்திய விைானப்பனே 

[B] இந்திய இராணுவம் 

[C] இந்திய கேற்பனே 

[D] இந்திய கேதைார காவற்பனே 

 சீனா இந்தியப் தபருங்கேல் பகுதியில் கால் பதிக்க முயல்வனேத் ேடுக்க, இந்திய கேற்பனே ஆறு 

அபாயகரைான நீர்மூழ்கிக் கப்பனை Project-75 மூைம் னகதபற இருக்கிறது. 

 இத்திட்ேத்தின் ைதிப்பு 50,000 தகாடிகள். இத்திட்ேத்தின் படி டீசல் மூைம் இயங்கும் ஆறு நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல்கனை நிர்ைாணிக்க இருக்கிறது. இனவ  மும்னபனயச் தசர்ந்ே ைாஷாகான் தோக்யார்ட்ஸ் 

நிறுவனம் உருவாக்கிக் தகாண்டிருக்கும் “scorpene class” நீர்மூழ்கி கப்பல்கனை விே ஐம்பது சேவீேம் 

தபரியனவ. 

 கேற்பனேயின் தேனவப்படி, இந்ே நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் கனரக ஏவுகனணகள் னவத்துக் தகாள்ை 

இேைளிப்பனவயாக இருக்க தவண்டும். அேன் மூைம், 12 Land Attack Cruise Missiles (LACM) உம் 

Anti-Ship cruise missiles (ASCM) தபான்ற ஏவுகனணகனை இருக்கும்படியாக தவண்டும் என்று 

தகாரியிருக்கிறது. 

7) எந்ே இந்திய பிரபைத்திற்கு, இைண்ேன் சட்ே பல்கனைக்கழகம், ைனிேதநயத்திற்காக கவுரவ முனனவர் 

பட்ேம் வழங்கி சிறப்பித்துள்ைது? 
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[A] ஷாருக் கான் 

[B] நதரந்திர தைாடி 

[C] சுஷ்ைா ஸ்வராஜ் 

[D] ரத்ேன் ோட்ோ 

 பாலிவுட் சினிைாத்துனறயின் பாதுஷா என்று அனழக்கப்படும் ஷாருக் கானுக்கு இைண்ேன் சட்ே 

பல்கனைக்கழகம், ைனிேதநயத்திற்காக கவுரவ முனனவர் பட்ேம் வழங்கி சிறப்பித்துள்ைது. இவர் 

ஏற்கனதவ எடின்பர்க் பல்கனைக்கழகத்ோலும், தபட்தபார்ட்னஷர் பல்கனைகழகத்ோலும் கவுரவ 

முனனவர் பட்ேம் வழங்கப்பட்டு சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ைார். ஷாருக்கான் சினிைாத்துனறயிலும், 

ைனிேதநயராகவும், தோனைகாட்சி தோகுப்பாைராகவும், தவற்றிகரைான தோழில்அதிபராகவும், 

சினிைாத் ேயாரிப்பாைராகவும் அறியப்பட்ேவர். 

 ஷாருக்கான் இந்திய அரசின் தபாலிதயா ஒழிப்பு பிரச்சாரங்களிலும், தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு 

னையத்தின் பணிகளிலும் பங்தகற்றுள்ைார். "make a wish foundation" அனைப்பு உட்பே பை 

தோண்டு நிறுவனங்களுேன் இனணந்து பணியாற்றியிருக்கிறார். 

 ஒருபுறம் தவற்றிகரைான தோழிைதிபராக இருந்ோலும், ஷாருக்கான் ஐபிஎல் கிரிக்தகட் தபாட்டிகளில் 

தகால்கத்ோ னநட் னரேர்ஸ் என்ற அணியின் உரினையாைராக இருக்கிறார். அமிை வீச்சில் 

பினழத்தோருக்கான இைாபைற்ற நிறுவனைான மீர் நிறுவனத்னே தோற்றுவித்திருக்கிறார். 

ோதவாஸில் நேந்ே உைக எகானமிக் ஃதபாரமில் கிரிஷ்ேல் விருனேப்தபற்றிருக்கிறார். 

7) இந்திய தோழிற்சானை கூட்ேனைப்பின் (CII) புதிய ேனைவர் யார்? 

[A] பிரதிப் ைாத்தூர் 

[B] விக்ரம் கிர்தைாஷ்கர் 

[C] V. ராைதகாபால் ராவ் 

[D] தைானிகா கட்டியார் 

 கிர்தைாஷ்கர் நிறுவனத்தின் தசர்தைனும் தைதனஜிங் னேரக்ேருைான விக்ரம் கிர்தைாஷ்கர் இந்திய 

தோழிற்சானை கூட்ேனைப்பின் (CII) புதிய ேனைவராகியிருக்கிறார். 

 பார்தி எண்தேர்ப்னரசஸின் துனண தசர்தைன் ராதகஷ் மிட்ேலின் தோேர்ச்சியாக விக்ரம் 

பேவிதயற்றிருக்கிறார். தகாட்ேக் ைகிந்திரா வங்கியின் ேனைவர் உேய் தகாட்ேக் presient designate 
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பேவியிலும் ோோ ஸ்டீல் ேனைவர் டி.வி நதரந்திதரன் துனணத் ேனைவராகவும் 2019-2020 ஆண்டில் 

பேவி வகிப்பர். 

8) சமீபத்திய தசய்திகளில் அறியப்பட்ே Exercise Western Shield எந்நாட்டில் நனேதபற இருக்கிறது? 

[A] ைதைசியா 

[B] ஆஸ்திதரலியா 

[C] இைங்னக 

[D] சீனா 

 இைங்னக இராணுவம் , இைங்னகயின் மிகப்தபரிய இராணவு முகாைான Exercise Western Shieldஐ 

ஜூனை2019 இல் நேத்ே உள்ைது. இதில் பயிற்சி தபறும்  இராணுவத்தினனர இதுவனர 

கானகத்துனறதயாரால் ைட்டுதை தசன்று வர முடிந்ே இேங்களுக்கு அனழத்துச் தசன்று 

பயிற்றுவிக்கப்படும். 

 5000 இராணுவத்தினர் பங்குதபறும் இப்பயிற்சி முகாம் ைண்ணாரிலிருந்து புத்ோைம் வனர கல்பிட்டி, 

வில்பட்டு தேசிய பூங்கா, ைாவில்லு, ேப்தபாவா கானக பகுதிகள் உள்ளிேட் இேங்களில் நனேதபறும். 

இைங்னகயில் அரசிற்கும் ேமிழ் விடுேனைப்புலிகளுக்கும் இனேதய நேந்ே முப்போண்டுகாை 

உள்நாட்டு தபார் முடிந்ே பத்ோண்டுகளுக்கு பின் இந்ே பயிற்சி முகாம் துவங்கப்பேவுள்ைது. 

9) காவி உனேவாட்கள் : பனேப்பாைர்களுக்கு எதிராக நேந்ே நூற்றாண்டுகாை இந்திய எதிர்ப்பு "Saffron 

Swords: Centuries of Indic Resistance to Invaders" புத்ேகத்னே எழுதிய எழுத்ோைர் யார்? 

[A] பங்கஜ் மிஷ்ரா 

[B] ரவி சுப்ரைணியம் 

[C] ஆனந்த் நீைகண்ேன் 

[D] ைாதனாஷி சின்ைா ராவல் 

 காவி உனேவாட்கள் : பனேப்பாைர்களுக்கு எதிராக நேந்ே நூற்றாண்டுகாை இந்திய எதிர்ப்பு "Saffron 

Swords: Centuries of Indic Resistance to Invaders" என்ற புத்ேகம் ைாதனாஷி சின்ைா ராவல் எழுதி 

கருே பிரகாஷன் பதிப்பகத்ோல் தவளியிேப்பட்டுள்ைது. 
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 கேந்ே 1300 ஆண்டுகளில் இந்திய பாதுகாப்பிற்காக உயிர்விட்ே 52 ஒப்பற்ற வீரர்களின் தியாகத்னேக் 

தகாண்ோடுகிறது இந்நூல். பிரிட்டிஷ் இஸ்ைாமிய பனேதயடுப்புகளுக்கு எதிராக கனேசி மூச்சு வனர 

வீரத்தோடு தபாராடி தவன்ற, உயிர்விட்ே வீரர்கனை பதிவு தசய்துள்ைது இந்நூல். 

10) சமீபத்தில் காைைான நாேகக்கனைஞரான கார்த்திக் சந்திர ராத் எம்ைாநிைத்னேச் தசர்ந்ேவர்? 

[A] ஒடிசா 

[B] ஜார்க்கண்ட் 

[C] அசாம் 

[D] தைற்கு வங்கம் 

 கார்த்திக் சந்திர ராத் திறனையான அரங்ககனைஞர், நாேக எழுத்ோைர் இவர் கேந்ே ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி 

கட்ோக்கில் காைைானார் இவர் பதினனந்து வயதில் எழுதிய புகழ்தபற்ற நாேகைான “Aie Desa, Aie 

mati” இல் இருந்து வாழ்நாள் முழுவதும் கனைப்பணிதய தசய்துவந்ோர். 

 "Bhagwan Jane Manisha" என்ற இவரது நாேகம் அைகாபாத்தில் 1980ஆம் ஆண்டு தேசிய 

நாேகத்திருவிழாவில் அரங்தகற்றப்பட்ேது.  

 “Mansara Phula” என்ற இவரது புகழ்தபற்ற நாேகம் நாதேங்கும் அரங்தகற்றப் பட்டிருக்கிறது. தகந்திர 

சங்கீத் அகாேமி விருது, ஒடிஷி சங்கீத் நாேக அகாேமி விருது தபான்ற விருதுகனைப் 

தபற்றிருக்கிறது. நூற்றுக்கும் தைற்பட்ே நாேகங்கனை எழுதியும், ஐநூறுக்கும் தைற்பட்ே 

நாேகங்கனை இயக்கியுமுள்ைார். 

 கட்ோக்கில் இருபது வருேங்கைாக உைக நாேகக்கனைத் திருவிழானவ ஒருங்கினணத்ேதில் 

புகழ்தபற்றவர். ‘Nisang Bisarga’ என்ற ஒராள் நாேகத்திற்காக மிக கவுரைான இைக்கிய விருனேப் 

தபற்றிருக்கிறார். 
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