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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. சமீபத்தில் GI டேக் கிடேத்த மடையூர் ஜாக்கரி (வெல்லம்) பின்ெரும் எந்த மாநிலத்துேன் 

வதாேர்புடேயது? 

[A] Kerala 
[B] Odisha 
[C] Karnataka 
[D] Tamil Nadu 
 பாரம்பரிய மற்றும் டகயால் வசய்யப்பட்ே டகரள மாநிலத்தின் இடிக்கி மாெட்ேத்தின் மடையூர் 

ஜாக்கரி இறுதியாக புவியியல் அடேயாள குறிச்வசால்டல வபற்றுள்ளது. 

 இது பாரம்பரிய உற்பத்திடய புத்துயிர் அளிப்படதாடு எதிர்காலத்தில் ஒரு பாதுகாப்பான சந்டதடய 

உறுதிவசய்ெதற்கும் நுகர்வுக்கு பாதுகாப்பானதாகிைது. 

 மயாயூர் மற்றும் கந்தளூர் கிராமங்களில் அங்கு எந்த இரசாயனமும் டசர்க்காமல் வெல்லம் 

தயாரிக்கப்படுகிைது. 

2. WHO வில் தடலடம விஞ்ஞானியாக நியமிக்கப்பட்ே இந்திய பிரதிநிதி யார்? 

[A] Mylswamy Annadurai 
[B] Subbiah Arunan 
[C] Moumita Dutta 
[D] Soumya Swaminathan 
 உலக சுகாதார அடமப்பின் (DHD) துடை இயக்குநர் வஜனரல் ோக்ேர் சவுமியா சுொமிநாதன், WHO 

இன் தடலடம விஞ்ஞானியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

3. புல்ொமா ெடக தாக்குதல்களில் இைப்புக்கடள குடைக்க 'டபார் மருந்துகள்' [Combat Drugs] 

உருொக்கப்பட்ே இந்திய பாதுகாப்பு ஆய்ெகம் எது? 

[A] INMAS, DelhiI 
[B] RDE, Dehradun 
[C] DTRL, Delhi 
[D] DRDL, Hyderabad 
 புல்ொமா ெடக தாக்குதல்களில் டசதத்டத குடைக்க, அணுசக்தி மற்றும் கூட்டு மருத்துெ அறிவியல் 

நிறுெனம் (INMAS)  வீரர்கடள மருத்துெமடனக்கு மாற்றும் ெடர தாக்குப்பிடிக்க மணிடநரத்டத 

நீட்டிக்கக்கூடிய 'டபார்க்கால விபத்து மருந்துகடள' உருொக்கியுள்ளது. 

 DRDO இன் ஒரு மருத்துெ ஆய்ெகம் தான் INMAS. 
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 ஸ்வபக்ட்ரம் இரத்தப்டபாக்கு காயங்கள், சூப்பர் உறிஞ்சுதல் ஒத்திடககள், மற்றும் கிளிவசரால்ட் 

சின்கள் ஆகியடெ இதில் அேங்கும், இடெ அடனத்தும் காட்டில் மற்றும் உயரமான இேங்களிலும், 

பயங்கரொத தாக்குதல்களிலும் டபாரின் டபாது உயிர்கடள காப்பாற்ை உதவும். 

4. கவீந்தர் சிங் பிஷ்ட் எந்த விடளயாட்டுேன் வதாேர்புடேயெர்? 

[A] Wrestling 
[B] Hockey 
[C] Football 
[D] Boxing 
 இெர் குத்துச்சண்டே வீரர். பின்லாந்து, வெல்சின்கியில் 38 ெது geebee குத்துச்சண்டே டபாட்டியில் 

56 k.g பிரிவில் தங்கம் வென்ைார். 

5. பாலஸ்தீன புதிய பிரதம மந்திரி யார்? 

[A] Rami Hamdallah 
[B] Salam Fayyad 
[C] Mahmoud Abbas 
[D] Mohammad Shtayyeh  
 பாலஸ்தீனிய ஜனாதிபதி மஹ்மூத் அப்பாஸ் அதிகாரப்பூர்ெமாக ோக்ேர் முகமது ஷ்வதய்யீடய 

பாலஸ்தீனிய அதிகாரத்தின் புதிய பிரதமராக நியமித்தார். இராஜி அல் ெம்ேல்லா தனது பதவி 

விலகடல அறிவித்த ஆறு ொரங்களுக்கு பின்னர், ஜனாதிபதி மஹ்மூத் அப்பாஸ் இேம் இருந்து 

பதவி விலகல் வசய்தி வெளிெந்துள்ளது. ெமாஸ் மற்றும் ஃபத்தா ஆகியெற்றின் அதிகார பகிர்வு 
ஒப்பந்த டதால்வி இப்பதவி விலகளுக்கான காரைமாகும். 

6. ஸ்மார்ட் இந்தியா ொகாத்டதான் 2019 இல் கள்ள டநாட்டே கண்ேறிய எந்த ஐஐடி மாைெர்கள் 

தனித்துெமான தீர்வுகடள ெகுத்துள்ளனர்? 

[A] IIT Bombay 
[B] IIT Kanpur 
[C] IIT Kharagpur 
[D] IIT Indore 
 கள்ள டநாட்டே கண்டுபிடிக்க, அணுசக்தி கதிர்வீச்சு கண்காணிப்பு மூலம் சமீபத்தில் முடிந்த டதசிய 

டபாட்டியில், ஸ்மார்ட் இந்தியா ொகாேன் 2019 இல் ஐ.ஐ.டி கரக்பூர் மாைெர்கள் தனிப்பட்ே 

தீர்வுகடளத் திட்ேமிட்டுள்ளனர். 
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 டபாலி நாையத்டதக் கண்ேறிெதற்கான சிக்கடலத் தீர்க்க ஸ்மார்ட்ஃடபான் பயன்பாட்டிற்கான ஒரு 

குறியீட்டே அெர்கள் உருொக்கியுள்ளனர்.  

 இதற்காக, 6-உறுப்பினர்கள் குழு கள்ள நாையத்டதக் கண்ேறிெதற்கான ஒரு பே வசயலாக்க 

பயன்பாட்டே உருொக்கியுள்ளது. ஸ்மார்ட்டபான்களில் நிறுெப்படும் பயன்பாடு, பல்டெறு வதாடு 

புள்ளிகளில் மக்களால் பயன்படுத்தப்பேலாம், இதனால் டமாசடி ொய்ப்புகள் குடைந்துவிடும்.  

 ஒரு பயனர் ஒரு நாைய டநாட்டு பேத்டத பதிடெற்ை முடியும் மற்றும் வமாடபல் பயன்பாடு நாைய 

குறிப்பு முன் மற்றும் பின் பக்க இருந்து எடுக்கப்பட்ே 25 அம்சங்கள் பயன்படுத்தி அதன் 

நம்பகத்தன்டமடய சரிபார்க்க முடியும்.  

 குறியீட்டே உருொக்கிய ஆறு மாைெர்கள் T.Y.S.S. சந்டதாஷ், சதீஷ் குமார் வரட்டி, விபுல் டதாமர், சாய் 

கிருஷ்ைா, டிரிஷி துளசி மற்றும் டி வி சாய் சூர்யா 

7. சர்ெடதச டகால்ேன் சிட்டி டகட் சுற்றுலா விருதுகள் 2019 இல் எந்த பிரிவில் இந்தியா முதலிேம் 

பிடித்தது? 

[A] Eco Tourism 
[B] TV Cinema Spot 
[C] TV Travel Magazine 
[D] Innovation 
 வகௌரெ சர்ெடதச டகால்ேன் சிட்டி டகட் சுற்றுலா விருதுகள் 2019 ஆம் ஆண்டில் வதாடலக்காட்சி 

சினிமா ஸ்பாட் ெடகயின் முதல் பரிடசப் வபற்றுள்ளது.  

 இன்க்வரடிபிள் இந்தியா 2.0 காம்வபயின் கீழ் தயாரிக்கப்பட்ே: டயாகி ஆஃப் த டரட்ராக், தி 

ரின்கர்டனசன் ஆஃப் திரு. திருமதி டஜான்ஸ், பாரிஸில் சரைாலயம், மன்ொட்ேன் மொராணி 

மற்றும் மசாலா மாஸ்ேர் வசஃப் ஆகிய விளம்பர பேங்கள் மற்றும் வதாடலக்காட்சி விளம்பரங்களுக்கு 

ெழங்கப்பட்ேது. சுற்றுலா மற்றும் விருந்டதாம்பல் பிரிவுகளுேன் வதாேர்புடேய பல்டெறு 

ெடககளில் டகால்ேன் சிட்டி டகட் சுற்றுலா ஊேக விருதுகள் ெழங்கப்படுகின்ைன. 

 'டகால்ேன் சிட்டி டகட்' என்பது நாடுகள், நகரங்கள், இேங்கள் மற்றும் டொட்ேல்களுக்கான சர்ெடதச 

டபாட்டி ஆகும். 

 இது ெருோந்திர விருது ெழங்கும் விழா, ITB டபர்லினில் நடேவபறுகிைது, இது உலகின் முன்னணி 

சுற்றுலா ெர்த்தக நிகழ்ச்சியாகும். 

8. 2019 பிரிட்ஸ்கர் கட்டிேக்கடல பரிசு வபற்ைெர் யார்? 

[A] Peter Zumthor 
[B] Arata Isozaki 
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[C] B V Doshi 
[D] Shigeru Ban 
 ஜப்பானிய கட்டிேக் கடலஞர் அராோ ஐஸ்சாகி 2019 ஆம் ஆண்டு பிரிட்ஸ்கர் பரிசு வபற்ைார், இது 

கட்டிேக்கடலக்கு மிகவும் மதிப்புமிக்க விருது. 

 அெர் 46ெது பிரிட்ஜ்கர் பரிசு வபற்ைெராொர், மற்றும் 8 ெது ஜப்பானிய கட்டிேக் கடலஞர் ஆொர். 

 2019 ம் ஆண்டு டம மாதம் பாரிசின் வெர்டசல்டலஸ் அரண்மடனயில் ஒரு விழாவில் ஒரு வபாது 

விரிவுடரயுேன் பரிசு ெழங்கப்படும். 

9. சமீப வசய்திகளில் காைப்படும் Large Hadron Collider (LHC), பின்ெரும் எந்த அடமப்டபாடு 

வதாேர்புடேயது? 

[A] CERN 
[B] ISRO 
[C] NASA 
[D] JAXA 
 வபரிய ொர்ட்டரா காலர் (LHC) என்பது உலகின் மிகப்வபரிய மற்றும் மிக சக்திொய்ந்த துகள் 

வபருவெடிப்பியந்திரமாகும். 

 LHC இல் ஒளி மற்றும் பலவீனமாக வதாேர்பு வகாண்ே துகள்கடளப் பார்க்க ெடிெடமக்கப்பட்ே 

பரிடசாதடனடய அணு ஆராய்ச்சிக்கான ஐடராப்பிய அடமப்பு (CERN) அங்கீகரித்துள்ளது. 

 இது 27% சுமார் பிரபஞ்சத்தின் மர்மமான இருண்ே விஷயம் வதாேர்புடேய துகள்கடள பார்க்க ஒரு 

புதிய டசாதடன திட்ேம் ஆகும். 

 இந்த நாெல் டசாதடன LHC டபான்ை டமாதல்களின் இயற்பியல் வசயல்திட்ேத்டத பன்முகப்படுத்த 

உதவுகிைது மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் டெவைாரு கண்டைாட்ேத்தில் துல்லியமான வினாவிற்கு 

விடேயளிக்க உதவுகிைது. 

10. "டேகர் வுமன்"(Tiger Women) என்ை புத்தகத்டத எழுதியெர் யார்? 

[A] Sirsho Bandopadhyay 
[B] Joy Goswami 
[C] Shahabuddin Nagari 
[D] Alokeranjan Dasgupta 
 "டேகர் வுமன்"(Tiger Women) என்ை புத்தகத்டத, வபங்காலி நாெலாசிரியர் சிர்டஷா பந்டதாபதியா 

எழுதியுள்ளார். 

 இந்த புத்தகத்டத 1880களில் கல்கத்தாவில் அருைாொ சின்ொ "ஷர்டுல்சுந்டதாரி" என்று 

வபங்காலியில் வமாழி வபயர்த்தார். 
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 இது ஒரு டசாகமான முக்டகாைக்காதடல கருொக வகாண்ே ெரலாற்று நாெலாகும் மற்றும் வபரும் 

ெங்க சர்க்கஸ் ஒரு விரக்தியுற்ை சமூக புரட்சிக்கு ஒரு உருெகமாக மாறியது. 
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