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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)  2019 சந்த ோஷ் தகோப்பைபை வென்ற கோல்ைந்து அணி எது? 

[A] கர்நோடகோ 

[B] தகோெோ 

[C] ைஞ்சோப் 

[D] Services 
 கோல்ைந்து தைோட்டியில், ஏப்ரல் 21 அன்று லூதிைோனோவில் உள்ள குரு நோனக் அரங்கில் இறுதிப் 

தைோட்டியில் ைஞ்சோப் 1-Nil என்ற கணக்கில் த ோற்கடித்  ன் மூலம் 2019 ஆம் ஆண்டின் சந்த ோஷ் 
டிரோபிபை சர்வீசஸ் அணி வைற்றது.   

 மு ல் ைோதியில், இரு அணிகளும் தகோல்-குபறெோக இருந் ன.  இரண்டோெது ைோதியில், சர்வீசஸ் 
இறுதி விசில் ெபர ஒதர தகோபல அடித் து.  இந்  வெற்றி மூலம், ஒரு தைோட்டிபை இழக்கோமல் 
ஆட்டம் முடிெபடந் து. 

2) எந்  இந்திை ஆயு ப்ைபட, ஏவுகபண அழிப்ைோன் இம்ைோபல ஏவிைது?                 

[A] இந்திை இரோணுெம் 

[B] இந்திை விமோனப்ைபட 

[C] இந்திை கடற்ைபட 

[D] இந்திை கடதலோர ைோதுகோப்பு ைபட  
 இந்திை கடற்ைபட ஏப்ரல் 20 ம் த தி மும்பையில் உள்ள Mazagon Dock Shipbuilders இல் 

ெழிகோட்டிை ஏவுகபண அழிப்ைோனோன INS இம்ைோபல அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது.  
 இது 15B திட்டத்தின் ஒரு ைகுதிைோக கட்டப்ைட்ட மூன்றோெது மோநிலத்தின் கபலப்ைபடப்பு ஆகும், 

இந்  கப்ைல்கள் இரண்டு ெபகயில் வசைல்ைடக்கூடிை வெலிகோப்டர்கபள  ோங்கும் ெண்ணம் 
ெடிெபமக்கப்ைட்டுள்ளன.  INS இம்ைோல் 163 மீ நீளமும் அகலத்தில் 17.4 மீட்டர் நீளமும் வகோண்டது 
மற்றும் 7.300 டன் இடப்வைைர்ச்சி ஆகிைெற்பறக் வகோண்டுள்ளது, அபெ நோன்கு வநோடி 
விபசைோழிகளோல் அதிகமோன தெகத்தில் 30 முபனகளில் தெகத்ப  அபடகின்றன.  

 15B திட்டத்தின் கீழ் இந்திை கடற்ைபட ஏப்ரல் 2015 ல், மு ல் கப்ைல் 'INS விசோகோப்ைட்டினம்' ஒன்பற 
அறிமுகப்ைடுத்திைது, அத  தநரத்தில் இரண்டோெது கப்ைல் 'INS மர்மிதகோெோ' 2016 வசப்டம்ைரில் 
அறிமுகப்ைடுத்திைது. 
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3)  2019 உக்பரன் ஜனோதிைதி த ர் லில் வெற்றி வைற்றெர் ைோர்? 

[A] வைட்தரோ தைோதரோதேங்தகோ 

[B] தெோதலோடிமிர் தஜதலன்ச்கி 

[C] லிதைோநிட் க்ரவ்சுக் 

[D] விக்டர் யுஷ்வசன்தகோ 

 உக்தரனில், நபகச்சுபெைோளர் மற்றும் அரசிைலில் புதுமுகமோன Volodymyr Zelensky 2019 
ஜனோதிைதித் த ர் லில் மிகப்வைரிை வெற்றிபைப் வைற்றோர். 

 திரு வஜவலன்ஸ்கி ஒரு பநைோண்டி வ ோபலக்கோட்சி வ ோடரில் “மக்கள் தசெகன்” “Servant of the 
People” நடித்துள்ளோர், அதில் அெரது ைோத்திரம்  ற்வசைலோக உக்தரனிை ஜனோதிைதிைோகும். 

 இப்தைோது அெர் என்ன வசய்கிறோர் என்று வ ரியும் என்று நிரூபிக்க திரு Zelensky  அழுத் ம் 
இருக்கும். த ர் ல் பிரச்சோரம் முழுெதும், அெர் தீவிர தைட்டிகள் மற்றும் வகோள்பக ைற்றி 
கலந்துபரைோடல்கபள  விர்த் ோர் - மோறோக சமூக ஊடகங்களுக்கு ஒளிமைமோன வீடிதைோக்கபள 
இடுபகயிடுெ ற்கு விரும்பினோர். 

4)  கடற்ைபட  ளைதிகளின் மோநோடு - 2019 பின்ெரும் நகரங்களில் எங்கு நபடவைறும்? 

[A] புது வடல்லி 

[B] வகோச்சி 

[C] வகோல்கத் ோ 

[D] சிம்லோ 

 கடற்ைபட  ளைதிகளின் மோநோடு - 2019 ஏப்ரல் 23 மு ல் புது வடல்லியில் துெங்க 
திட்டமிடப்ைட்டுள்ளது.  

 மூன்று நோள் மோநோடு கடற்ைபட  ளைதிகளுக்கிபடயில் வ ோடர்புவகோள்ெ ற்கோக 
தசபெக்குள்ளோன உச்ச நிபலைோகும்.  கடற்ைபடத்  ளைதியின்  பலபமத்  ளைதி,  பலபம 
 ளைதிகளுடன், முந்ப ை ஆறு மோ ங்களில் தமற்வகோண்ட பிர ோன வசைற்ைோட்டு,  ளெோடங்கள், 

ையிற்சி மற்றும் நிர்ெோக நடெடிக்பககள் மற்றும் அடுத்  ஆறு மோ ங்களில் வ ோடர்ந்து 
தமற்வகோள்ளப்ைட தெண்டும் என்ற தகோரிக்பகபை ைரிசீலிக்க ஏற்ைோடு வசய்ைப்ைட்டது.   

 இந்  மோநோடு, நோட்டின் ைோதுகோப்பில் கூர்பமைோன கெனம் வசலுத்துெ ன் மூலம், புல்ெோமோ 
வ ோடர்புபடை நிகழ்வுகளின் பின்னணியில் அதிக முக்கிைத்துெம் வைறுகிறது. தமலும் கடற்ைபடத் 
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 ளத்தின் ெளர்ந்துெரும் செோல்கபளப் ைற்றி விெோதிப்ை ற்கோக உைர் கடற்ைபடத்  பலபம ஒரு 
மன்றத்ப  ெழங்கும்.  

 இந்  மோநோட்டில் மூத்  அரசோங்க அதிகோரிகதளோடு கடற்ைபட  ளைதிகளின் ஒருங்கிபணந்  
நிறுெனங்களுக்கு ஒரு  ளம் ஏற்ைடுத்  உள்ளது. 

5) சமீைத்தில் இறந்  அமர் ைோல், எந்  வமோழியின் ைழம்வைரும் நோட்டுப்புற ைோடகர்? 

[A] ஒடிைோ 

[B]  மிழ் 

[C] வைங்கோலி 

[D] உருது 

 ெங்கோள த சத்தின் புகழ்வைற்ற நோட்டுப்புற ைோடகர் அமர் ைோல் (97), ஏப்ரல் 20, 2019 அன்று 
வகோல்கத் ோவில் கோலமோனோர். 1922 ஆம் ஆண்டு தம மோ ம் 19 ஆம் த தி  ற்தைோது ைங்களோத ஷ் 
ைகுதியில் உள்ள அப்தைோப ை பிரிக்கப்ைடோ  ெங்கோளத்தில் பிரோமணோரிைோவில் பிறந் ோர் ைோல்.  
அம்மோ துர்கசுந் ரி ைோலிடம் இருந்து இெர் இபசக்கபலபை கற்றோர்.  

 பின்னர், அெர் அய்ைட் அலி கோன் மற்றும் மணி சக்ரதைோர்டி மற்றும் சுதரக் சக்ரதைோர்டி 
ஆகிதைோரிடமிருந்து ைோரம்ைரிை ைோடல்கபளக் கற்றுக் வகோண்டோர்.  1950 களின் முற்ைகுதியில் அகில 
இந்திை ெோவனோலியின் ஒரு நோட்டுப்புற ைோடகரோக அெர் த ோன்றினோர்.   

 சத்ைஜித் தரவின் "ஹிரோக் ரோஜோர் த தே" உட்ைட ைல ைடங்களில் ைோல்  னது குரலில் ைோடல்கள் 
ைோடினோர்.  அெர் ெங்கோள நோட்டுப்புற ைோடல்களில் ைல புத் கங்கபள எழுதியுள்ளோர் மற்றும் 
உலவகங்கிலும் ைல்தெறு கல்வி நிறுெனங்களிலிருந்து ைோரோட்டுகபளப் வைற்றோர். 

6)  சமீைத்தில் த சிை வசைற்பக நுண்ணறிவு மூதலோைோைம் 2031 ஐ எந்  நோடு ஏற்றுக்வகோண்டது? 
[Which country has recently adopted the National Artificial Intelligence Strategy 2031] 

[A] சவுதி அதரபிைோ 

[B] இந்திைோ 

[C] ஐக்கிை அரபு நோடுகள் 

[D] ஈரோன் 

 அபு ோபியில் உள்ள ஜனோதிைதி அரண்மபனயில் ஐக்கிை அரபு நோடுகள் (UAE) அபமச்சரபெ 
சமீைத்தில் புதிை த சிை வசைற்பக நுண்ணறிவு வியூகம் 2031 ஐ நிபறதெற்றியுள்ளது.  
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 2031 ஆம் ஆண்டில் வசைற்பக நுண்ணறிவில் ஒரு உலகளோவிை  பலெரோக UAE பெ 
நிபலநிறுத்துெத ோடு, நோட்டில் முக்கிை இடங்களில் வசைற்பக நுண்ணறிபெப் ைைன்ைடுத்துகின்ற 
ஒரு ஒருங்கிபணந்  அபமப்பை உருெோக்கவும் அ ன் தநோக்கங்கள் உள்ளன.  கல்வி, அரசு 
தசபெகள் மற்றும் சமூக நலன் தைோன்ற முக்கிை ைகுதிகளில் வசைற்பக நுண்ணறிபெப் 
ைைன்ைடுத்துெப  தநோக்கமோகக் வகோண்ட எட்டு குறிக்தகோள்கள் மற்றும் ைல முைற்சிகபள இந்  
மூதலோைோைத்தில் வகோண்டுள்ளது.  

 மூதலோைோைம் வசைல்ைடுத்து பல வசைற்பக நுண்ணறிவு மற்றும் டிஜிட்டல் 
ைரிெர்த் பனகளுக்கோன ைல உள்ளூர் மற்றும் கூட்டோட்சி நிறுெனங்களுடன் ஒருங்கிபணந்து 
எமிதரட்ஸ் கவுன்சில் தமற்ைோர்பெ வசய்கிறது.  

7)  2019 வைய்ஜிங் சர்ெத ச திபரப்ைட விழோவில் (BIFF) சிறந்  ஒளிப்ைதிெோளருக்கோன விருப  எந்  
இந்திை திபரப்ைடம் வென்றுள்ளது? Which Indian movie has won the best cinematography at 2019 

Beijing International Film Festival (BIFF)? 

[A] கைம்குலம் வகோச்சுன்னி - Kayamkulam Kochunni 

[B] ஒடிைன் - Odiyan 

[C] ைைனகம் - Bhayanakam 

[D] ஈடோ - Eeda 

 2019 வைய்ஜிங் சர்ெத ச திபரப்ைட விழோவில் (BIFF) சிறந்  திபரப்ைட ஒளிப்ைதிவு விருப  
வஜைரோஜ் இைக்கிை மபலைோள ைடம் ைைனகம் (ைைம்) வைற்றது. ஒளிப்ைதிவு நிக்கிள் எஸ் பிரவீண் 
அெர்களோல் வசய்ைப்ைட்டது.  

 இந் ப் ைடம் 65 ெது த சிை திபரப்ைட விருதுகளில் சிறந்  ஒளிப்ைதிவு விருப யும் 
வென்றது. இரண்டோம் உலகப் தைோரின் தைோது, தகரளோவின் குட்டநந்த் ைகுதியில் உள்ள ஒரு சிறிை 
கிரோமத்திற்கு மு ல் உலகப் தைோர் வீரர் ெருபக  ரும் கப  இந்  ைடத்தில் இடம்வைற்றுள்ளது.   

 தைோரில் ைங்குவைற்ற வீரர்களின் நல்ல மற்றும் வகட்ட வசய்திகபள அெர் குடும்ைத்துடன் ைகிர்ந்து 
வகோள்கிறோர். வஜைரோஜின் கூற்றுப்ைடி, தகரளத்திலிருந்து 600 வீரர்கள் இரண்டோம் உலகப் 
தைோரின்தைோது இறந் னர்.  

 இவ்விழோவில் சத்ைஜித் தரவின் ைத் ர் ைோஞ்சோலி, அபூர் சன்சோர், அைரோஜி ோ, the romantic comedy 
love per square foot, 2018 ன் இந்திை கோ ல் நபகச்சுபெ மற்றும் திரில்லர் இட்வடஃைக் உள்ளிட்ட 
ஐந்து இந்திை திபரப்ைடங்கள் திபரயிடப்ைட்டன. 
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8) ஏற்றுமதி பகத்வ ோழில் தமம்ைோட்டு கவுன்சிலின் (EPCH) புதிை  பலெரோக நிைமிக்கப்ைட்டெர் ைோர்? 
[Who has been appointed as a new Chairman of Export Promotion Council for Handicraft (EPCH)] 

[A] ரவீந் ர் குமோர் ைோசி 

[B] B.அஜித் குமோர் 

[C] நிமிேோ சஜைன் 

[D] ரோதஜஷ் ேர்மோ 

 பகவிபன வைோருட்கள் ஏற்றுமதி தமம்ைோட்டு கவுன்சில் (EPCH)  பலெர் ை விக்கு ரவீந் ர் குமோர் 
ைோசி நிைமிக்கப்ைட்டுள்ளோர்.  அெர் O.P.பிரகலோ ோ பெ வென்றோர்.  EPCH என்ைது இலோை தநோக்கமற்ற 
அபமப்ைோகும், இது பகவிபனப் வைோருட்களின் ஏற்றுமதிக்கு ஆ ரவு, ைோதுகோத் ல், ைரோமரித் ல் 
மற்றும் அதிகரிக்கும் தநோக்கத்துடன் உள்ளது. 

9)  20 ஆம் நூற்றோண்டின் உலகின் முக்கிை வ ோழில்துபற விைத்துக்களில் 1984 தைோைோல் விே ெோயுபெ 
ைட்டிைலிட்ட ஐ.நோ. நிறுெனம் எது? 

[A] ILO 

[B] WHO 

[C] FAO 

[D] ITU 

 சர்ெத ச வ ோழிலோளர் அபமப்பு (ILO) சமீைத்தில் '100 ஆண்டு அனுைெத்தில் தெபல - எதிர்கோல 
தெபலக்கு இ ைத்தில் ைோதுகோப்பு மற்றும் உடல்நலம்' என்ற  பலப்பில் அறிக்பக 
வெளியிட்டது.  அதில், 1984 தைோைோல் விே ெோயு சம்ைெம் ஆயிரக்கணக்கோன மக்கபளக் வகோன்றது, 

இது 20 ஆம் நூற்றோண்டின் (1919 க்குப் பின்னர்) உலகின் "வைரும் வ ோழில்துபற விைத்துக்களில்" 
ஒன்றோக உள்ளது.   

 1984 டிசம்ைரில் குபறந் து 30 டன் வமத்ப ல் ஐதசோபசதனட் ெோயு மத்திை யூனிைன் கோர்பைடு 
மூல னத்தில் யூனிைன் கோர்பைடு பூச்சிக்வகோல்லி ஆபலயில் இருந்து வெளியிடப்ைட்டது. இது 
600,000 க்கும் தமற்ைட்ட வ ோழிலோளர்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள மக்கபள ைோதித் து.  

 தைோைோல் விேெோயு தசோகத்ப த்  விர, தசோவிைத் யூனிைனில் 1986 வசர்தனோபில் அணுசக்தி 
ஆபல வெடித் து, 2011 ஃபுகுஷிமோ தைரழிவு, மற்றும் 2013 ல் ைங்களோத ஷின் டோக்கோ ரோணோ 
பிளோஸோ கட்டிடத்தின் சரிவு ஆகிைெற்றில் சுமோர் 1,132 தைர் வகோல்லப்ைட்டனர். 
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10)  2019 உலக புவி நோள் (WED) இன் கருப்வைோருள் என்ன? What is the theme of the 2019 World Earth 

Day(WED)? 

[A] உயிரினங்கபள ைோதுகோப்ைது - Protect our species 

[B] இைற்பக மற்றும் நீர் - Nature for Water 

[C] நல்ல நீர்நிபல, நல்ல தெபலெோய்ப்பு - Better Water, Better Jobs 

[D] நீர் மற்றும் ஆற்றல் - Water and Energy 

 சுற்றுச்சூழல் ைோதுகோப்புக்கோன ஆ ரபெ நிரூபிக்க ஏப்ரல் 22 அன்று உலக புவி நோள் (WED) 

ஒவ்வெோரு ஆண்டும் அனுசரிக்கப்ைடுகிறது.  இது கிரகத்ப  ைோதுகோப்ை ற்கும் அ ன் 
சுற்றுச்சூழபல ைோதுகோக்கும் த பெபை ெலியுறுத்தும் நோளோக கரு ப்ைடுகிறது.  

 1970 ஆம் ஆண்டில் வ ோடங்கப்ைட்ட நவீன சுற்றுச்சூழல் இைக்கத்தின் ஆண்டு நிபறபெ இந்  நோள் 
குறிக்கிறது. 2019 ஆண்டின் கருப்வைோருள் “உயிரனங்கபள ைோதுகோப்ைது' என்ை ோகும். இது 
உலவகங்கிலும் உள்ள உயிரினங்களின் விபரெோன அழிவுகளின் தமல் கெனம் வசலுத்துெப  
தநோக்கமோகக் வகோண்டுள்ளது. 
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