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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. கின்னஸ் உலக சாதனனயாளர்கள் புத்தகத்தில் உலகில் வாழும் பழனையான நபராக யார் பபயர் 

அதிகாரப்பூர்வைாக பபயரிடப்பட்டது? 

[A] Kane Tanaka 
[B] Nabi Tajima 
[C] Violet Brown 
[D] Chiyo Miyako 
 உலகின் மிக பழனையான நபராக 116 வயதான ஜப்பானிய பபண் ககன் தனகா கின்னஸ் உலக 

சாதனன விருது பபற்றார். 

 அவர் பதன்கைற்கு ஜப்பானில் ஃபுகுககாக்காவில் ஒரு ைருத்துவ இல்லத்தில் வாழ்ந்து வருகிறார், 

அங்கக ஒரு விழாவின் பபாழுது அதிகாரப்பூர்வைாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள பதிவுகனள பகாண்டு 

இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

 ஜனவரி 1903 இல் பிறந்தவர், தணங்கா குழு வினளயாட்டு 'ஓபதல்கலா' வினளயாடுவகதாடு, 

கணிதம் படிப்பதிலும் ஆர்வம் உண்டு. 

 இவருக்கு முன் உலகின் வயதான நபராக இருந்தவர் ஜப்பானிய பபண் சியா மிகயாவா ஆவார், இவர் 

ஜூனல 2018 ல் 117 வயதில் காலைானார். 

2. வக்கீல்களுக்கான காப்பீட்டு திட்டத்னத உருவாக்கும் குழுவின் தனலவர் யார்? 

[A] Alok Srivastava 
[B] Tushar Mehta 
[C] Snehlata Shrivastava  
[D] Pramod Kumar Misra 
 வக்கீல்களுக்கு காப்பீட்டு திட்டம் வழங்குவதற்கான முனறயான, திட்டமிடப்பட்ட திட்டத்னத 

உருவாக்குதல் ைற்றும் அதன் பசயல்பாட்டிற்கான விதிமுனறகனள பரிந்துனரப்பது பதாடர்பான 

சிக்கல்கனள ஆய்வு பசய்வதற்கு இந்திய அரசு 5 உறுப்பினர்கனளக் பகாண்ட குழுனவ 

அனைத்துள்ளது.  

 சட்ட விவகாரங்களுக்கான பசயலாளர் அகலாக் ஸ்ரீவஸ்தவா தனலனையின் கீழ் இந்த குழு, நாடு 

முழுவதிலுமுள்ள வக்கீல்கள் நலனுக்காக ஒரு விரிவான காப்பீட்டுத் திட்டத்னத பரிந்துனரக்கும். 

 இந்த குழு 3 ைாதங்களுக்குள் அதன் அறிக்னகனய சைர்ப்பிக்கும். 
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3. புது தில்லியில் முதல் முனறயாக நனடபபறும் இந்தியா-ஜப்பான் ஸ்கபஸ் உனரயாடலில் இந்திய 

குழுவின் பிரதிநிதி யார்? Who led the Indian delegation at the first-ever India-Japan Space Dialogue in 

New Delhi? 

[A] Indra Mani Pandey 
[B] Desh Deepak Verma 
[C] Vinod Kumar Yadav 
[D] K. Vijay Raghavan 
 2019 ஆம் ஆண்டு ைார்ச் 8 ஆம் கததி முதல் இந்தியா-ஜப்பான் விண்பவளி கபச்சுவார்த்னத புது 

படல்லியில் நனடபபற்றது, அது இரு நாடுகளில் உள்ள பவளி விண்பவளி 

பதாடர்பாக  அனைச்சகங்கள் ைற்றும் முகவர்கனள ஒன்றாகக் பகாண்டு நனடபபற்றது. 

 இந்த உனரயாடல் இவ்விரு நாட்டிற்கும் இனடயில் உள்ள பகாள்னககனள பரிைாறிக்பகாள்ளவும், 

விண்பவளி பாதுகாப்பு, JAXA-ISRO இனடகய இருதரப்பு ஒத்துனழப்பு பற்றிய விவாதங்கனள 

நடத்துவதற்கும் வாய்ப்னப வழங்கியது. 

 இந்திய விண்பவளி ஆராய்ச்சி அனைப்பு (ISRO) ைற்றும் ஜப்பானின் ஏகராஸ்கபஸ் எக்ஸ்ப்களாரஷன் 

ஏபஜன்சி (JAXA) கிழக்கு சீனக் கடல், பதன்சீனக் கடல் ைற்றும் இந்திய பபருங்கடலில் உள்ள கடல் 

கண்காணிப்பு ைற்றும் கடல் தடங்கல் விழிப்புணர்வு (MDA) ஆகியவற்னற னையைாகக் பகாண்டது. 

 இரு நாடுகளின் விண்பவளித் பதாழில்களும் உலகளாவிய ஊடுருவல் பசயற்னகக்ககாள் அனைப்பு, 

விண்பவளி சூழ்நினல விழிப்புணர்வு (SSA), விண்பவளி பாதுகாப்பு ைற்றும் விண்பவளி 

பதாடர்பான பநறிமுனற ஆகியவற்றில் கவனம் பசலுத்துகின்றன. 

 இந்திய தூதுக்குழு பவளிவிவகார அனைச்சகத்தில், ஆயுதப்பனட  ைற்றும் சர்வகதச பாதுகாப்பு 

விவகாரங்களுக்கான கூடுதல் பசயலாளர் இண்ட்ரா ைானி பாண்கட தனலனையிலானது. 

4. பாக்கிஸ்தானின் பசனட்டிற்குத் கதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட முதல் தரி ஹிந்து பபண் யார்? 

[A] Taniya Bhatia 
[B] Krishna Kumari Kohli 
[C] Ravi Kalpana 
[D] Ekta Bisht 
 கிருஷ்ணா குைாரி ககாலி பாக்கிஸ்தானின் பசனட்டிற்கு கதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட முதல் தரீ ஹிந்து 

பபண் ஆவர். 

 இவர் 2018 ைார்ச் ைாதம் சர்வகதச ைகளிர் தினத்னதபயாட்டி நாடாளுைன்றத்தின் கைல் சனபயின் 

அைர்வுக்கு தனலனை தாங்கினார். 
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 பபண்கள் உரினைகள், பினணக்கப்பட்ட பதாழிலாளர் மீது, ைற்றும் பணியிடத்தில் பாலியல் 

துன்புறுத்தல் ஆகியவற்றிற்கு எதிரான அவரது பிரச்சாரங்களுக்காக அவர் அறியப்படுகிறார். 

 பாக்கிஸ்தானில் பபண்கள் ைற்றும் சிறுபான்னை உரினைகளுக்கான ஒரு முக்கிய னைல்கல்லாக 

பசனட் கதர்ந்பதடுக்கப்பட்டார். 

 கிருஷ்ணா, சிந்து ைாகாணத்தில் உள்ள நாகர்பர்கர் பகுதியிலுள்ள பதானலதூர கிராைைான டாணா 

கம்முவிலிருந்து ககால்கீ சமூகத்னதச் கசர்ந்தவர். 

 எனகவ, கிருஷ்ணா முதல் இந்து தலித் பபண்ணாகவும் ரத்னா பகவான்ஸ் சாவ்லாவுக்குப் பிறகு 

பசனட்டில் கதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட இரண்டாவது பபண்ைணியாகவும் ஆனார். 

5. இந்தியாவில் ஐகராப்பிய ஒன்றிய ஆய்வுகளுக்கான சிறப்பு னையம் (CEEUSI) பின்வரும் எந்த 

பல்கனலக்கழகங்களில் திறந்துனவக்கப்பட்டது? 

[A] IGNOU 
[B] Jamia Millia Islamia 
[C] Dr. Hari Singh Gour University 
[D] JNU 
 ைார்ச் 8 ம் கததி ஐகராப்பிய ஒன்றியம் ைற்றும் ஜவஹர்லால் கநரு பல்கனலக்கழகமும் இந்தியாவில் 

ஐகராப்பிய ஒன்றிய ஆய்வாளர்களுக்கான ஜீன் ைான்பநட் னையம் திறந்துனவக்கப்பட்டது. 

 JNU இல் உள்ள ஐகராப்பிய ஒன்றிய ஆய்வுகள் பற்றிய சிறப்பு னையம் (CEEUSI) இந்தியா ைற்றும் 

பதற்காசிய நாடுகளில் ஐகராப்பிய ஒன்றிய ஆய்வுகள் பதாடர்பாக கூடுதலான பார்னவனய 

வழங்கும். 

 உயர் கல்விக்கான ைானிப்பல் அகாடமிக்கு பிறகு, JNU இந்தியாவில் ஐகராப்பிய ஒன்றிய நிதி 

வழங்கப்பட்ட இரண்டு னையங்களில் ஒன்றாகும். 

 JNU இல் புதிய னையம் இந்தியாவில் ஐகராப்பிய ஒன்றிய ஆய்வுகள் பசய்ய ைாணவர்கள் ைற்றும் 

ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு கூடுதல் கவனல வாய்ப்புகனள வழங்கும். 

6. இந்தியாவின் புதிய நிதி பசயலாளராக (FS) நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

[A] Atanu Chakraborty 
[B] Ajay Bhushan Pandey 
[C] Subhash Chandra Garg 
[D] Rajiv Kumar 
 ராஜஸ்தான் ககடரின் 1983 கபட்ச் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி சுபாஷ் சந்திர கார்க் இந்தியாவின் புதிய 

நிதியியல் பசயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 இவர் தற்கபானதய யூனியன் பபாருளாதார விவகார பசயலாளர் ஆவார். 
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 ைாநாட்டின் படி, நிதி அனைச்சகத்தின் ஐந்து பசயலாளர்களில் மூத்தவர் நிதி பசயலாளராக 

நியமிக்கப்படுவர். 

7. கதசிய நிறுவன சட்டம் தீர்ப்பாயத்தின் முதன்னை பபஞ்ச் கீழ்கண்ட எந்த நகரத்தில் உள்ளது? 

[A] Hyderabad  
[B] New Delhi 
[C] Ahmedabad 
[D] Pune 
 கதசிய கம்பனியின் சட்டம் தீர்ப்பாயம் (NCLT) 2013 நிறுவன சட்டத்தின் கீழ் அனைக்கப்பட்டது. 

கம்பபனி சட்டத்தின் 2013 ஆம் ஆண்டின் திவாலா நினல ைற்றும் திவாலா நினலக் குறியீடு 2016 

ைற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டின் LLP சட்டம் பதாடர்பான விஷயங்கனள சைாளிக்க இது ஒரு பயனுள்ள 

ைற்றும் கநர கட்டுப்பாட்டு முனறனை முனறனைனய வழங்கியுள்ளது. 

 ஆந்திராவில் அைராவதி ைற்றும் ைத்தியப் பிரகதசத்தில் இந்தூர் ஆகிய இரண்டு இடங்களில் NCLT 

இன் புதிய பபன்ச்கள் அனைக்க ைத்திய அரசு சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்னக 

குறிப்பாக திவாலா நினல & திவாலா குறியீடு 2016 இன் கீழ் அதிகரித்து வரும் வழக்கு ஏற்றத்னதக் 

கருத்தில் பகாண்டு வருகிறது. 

 அைராவதி ஆனணயத்தின் அதிகார எல்னல ஆந்திரா ைாநிலைாகவும், இந்தூர் ைத்தியப் பிரகதச 

ைாநிலைாகவும் இருக்கும். 

 தற்கபாது, படல்லியில் உள்ள தனலனை பபஞ்ச் உட்பட, NCLT பபஞ்ச் 14 இடங்களில் 

நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

8. பின்வரும் வினளயாட்டு கூட்டனைப்பில் சமீபத்தில் இந்திய கதசிய வினளயாட்டு கூட்டனைப்பாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது எது? 

[A] Golf 
[B] Carrom  
[C] Equestrian  
[D] Futsal  
 இனளஞர் விவகாரங்கள் ைற்றும் வினளயாட்டுத்துனற அனைச்சகம் உடனடியாக அனனத்து கதசிய 

வினளயாட்டு கூட்டனைப்பிற்கும் ஆல் இந்தியா ககர்கரம் கூட்டனைப்புக்கு தற்காலிக அங்கீகாரம் 2019 

ஆம் ஆண்டு ைார்ச் 31 ஆம் கததி வனர வழங்கியுள்ளது அல்லது படல்லியின் பகௌரவ உயர் 

நீதிைன்றத்தின் தீர்ப்கப இதற்கு எடுத்துக்பகாள்ளப்படும்.  

 எதிர்வரும் கதசிய / சர்வகதச கபாட்டிகளில் இந்திய வினளயாட்டு வீரர்கனள பங்ககற்பது 

எளிதாகிறது. 
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 அங்கீகாரம் என்பது இந்தியாவில் ககராம் வினளயாட்டு கைம்பாட்டிற்காக ஏஐசிஎஃப் நிறுவனத்திற்கு 

முக்கிய பங்னக வழங்குவதாகும். 

 ககர்கரம் வினளயாட்டு 'ைற்றனவ' பிரிவில் னவக்கப்பட்டுள்ளது. 

9. முக்யைந்த்ரி அஞ்சல் அம்ரிட் கயாஜனானவ (Mukhyamantri Anchal Amrit Yojana) எந்த ைாநில 

அரசு  துவக்கினவத்தது? 

[A] Jharkhand 
[B] Uttarakhand   
[C] West Bengal 
[D] Odisha 
 உத்தரகண்ட் முதலனைச்சர் திரிகவந்திர சிங் ராவத் சமீபத்தில் அங்கன்வாடி குழந்னதகளுக்கு இலவச 

பால் திட்டம் " முக்யைந்த்ரி அஞ்சல் அம்ரிட் கயாஜனா" (Mukhyamantri Anchal Amrit Yojana) 

ஒன்னற அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். 

 அம்ரிட் கயாஜனாவின் கீழ், ைாநிலத்தில் 20,000 அங்கன்வாடி னையங்களுக்கு ருசியான, இனிப்பு, 

தடித்த பால் பவுடர் கினடக்கும். 

 ைாநிலத்தில் 20,000 அங்கன்வாடி னையங்களில் சுைார் 2.5 லட்சம் குழந்னதகளுக்கு ஒரு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முனற 100 மில்லி பால் வழங்கப்படும். 
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