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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) 2019 Cologne பாக்ஸிங் உலக ககாப்பபயில், மீனா குமாரி பமஸ்னம் எந்த பிரிவில் தங்கம் வென்றார்? 

[A] 64 கிகலா 
[B] 60 கிகலா 
[C] 51 கிகலா 
[D] 54 கிகலா 
 வெர்மனி Cologne நகரில் நடந்த, பாக்ஸிங் உலக ககாப்பபயில், மணிப்பூபைச் கேர்ந்த மீனா குமாரி 

பமஸ்னம், 54 கிகலா பிரிவில் தங்கம் வென்றார். 
 நடப்பு இபைகயார் உலக ோம்பியன் ஷாக்ஷி(57), இந்திய ஓப்பன் ோம்பியன் Pwilao Basumatary (64 

kg) ஆகிகயார் இறுதிச் சுற்றில் கதாற்று வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றனர். 
 கபாலகெ பிங்கி ைாணி(51 kg) பர்வீன் (60 kg) வெண்கலப் பதக்கம் வபற்றனர்.இதன் மூலம் இந்த 

ஐகைாப்பிய கபாட்டியில் இந்தியா ஐந்து பதக்கங்கபை வென்றிருக்கிறது. 

2) உலகின் முதல் வேயற்பக நுண்ணறிவுத்திறன் மாநாட்பட நடத்தியது எந்த நாடு? 

[A] சீனா 
[B] இந்தியா 
[C] ஐக்கிய அைபு எமிகைட்ஸ் 
[D] ெப்பான் 
 உலகின் முதல் வேயற்பக நுண்ணறிவுத்திறன் மாநாடு துபாய் world trade centreஇல் ஏப்ைல் 30 

முதல் கம 1ெபை நடந்தது. AI Everything (AIE) என்ற கருப்வபாருகைாடு துெங்கிய விழாவில் 
எதிர்கால அைசியல் வபாருைாதாைம் மற்றும் ேமுதாயம் பற்றி விொதிக்கப்பட்டது. 

 இந்த இருநாள் மாநாட்டில் உலகின் வபரிய தபலெர்கள் கலந்து வகாண்டார்கள். ஸ்மார்ட் துபாயின் 
ஒத்துபழப்கபாடு இம்மாநாடு UAE National Programme for Artificial Intelligence,  International 

Telecommunication Union (ITU) மற்றும் World Intellectual Property Organisation(WIPO) ஆகிய 
அபமப்புகைால் ஒருங்கிபணக்கப்பட்டது. 

 AIE 130 கபச்ோைர்ககைாடு ஒருங்கிபணக்கப்பட்ட இம்மாநாட்டில் வதாழில்நிறுெனங்ககைாடு 
விொதித்து கூட்டுறவு ஒப்பந்தங்கள் கபாட ெேதி வேய்யப்படும். 

3) 2019 வபண்களுக்கான பாரிஸ் மாைத்தாபன வென்ற Gelete Burka  எந்நாட்டெர்? 

[A] எத்திகயாப்பியா 
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[B] ெபமக்கா 
[C] இஸ்கைல் 
[D] நார்கெ 
 எத்திகயாப்பிய தடகைவீைர்கள் Gelete Burka  ( வபண்கள் பிரிவு) Abrha Milaw(ஆண்கள்) ஏப்ைல் 14 

2019இல் நடந்த2019 பாரிஸ் மாைத்தாபன  வென்றார்கள். உலகின் மிகப்வபரிய கபாட்டியான 
இப்கபாட்டியில் 60000 கபர் கலந்து வகாண்டனர்.  

 Abrha Milaw 2 மணி கநைங்கள் 7 நிமடம் 50 வநாடிகளில் வென்றார். Gelete burka 2 மணி கநைங்கள் 
22 நிமிடம் 48 வநாடிகளில் வென்றார்.  

 Julien Casoli ேக்கைநாற்காலி கபாட்டியில் மூன்றாெது முபறயாக வென்றார். 1 மணிகநைம் 36 நிமிடம் 
57 வநாடிகளில் வென்றார். பாரிஸ் மாைத்தான் என்பது உலகின் புகழ்வபற்ற கபாட்டிகளில் ஒன்றாகும். 

4) எம்மாநில மக்கள், ேமீபத்தில் விஷூ புத்தாண்டு வகாண்டாடினர்? 

[A] கர்னாடகா 
[B] ககைைா 
[C] ஆந்திை பிைகதேம் 
[D] வதலுங்கானா 
 ககைை மக்கள் ஏப்ைல் 15 2019இல் விஷூ புத்தாண்பட உற்ோகமும் ஆைாெைமும் கமைதாைமுமாக 

வகாண்டாடினர். 
 விஷூ என்ற ேமஸ்கிருதச் வோல்லுக்கு "ேமம்" என்று அர்த்தம்.விஷூ கொதிட ோஸ்திைத்தின்படி 

சூரியன் முதல் ைாசியான கமஷத்திற்கு பயணப்படும் நாைாகும். 
 காபலயில் எழுந்தவுடன் கனி தரிேனம் என்ற ேடங்குடன் நாபைத் துெங்ககெண்டும். கனிதரிேனம் 

என்பது அரிசி, வெள்ைரிக்காய், பூேணிக்காய் கதங்காய் மாங்காய் வெற்றிபல பூ பழம் பணம் ,உருளி 
பாத்திைம் கபான்றெற்பறயும் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடிபயம் வீட்டுப் வபண்கள் முந்பதய நாகை 
தயார் வேய்து பெத்துவிடுெர். காபல எழுந்ததும் முதலில் அபத பார்த்தபடி விழிக்ககெண்டும்.  

 வகான்பற மலர் விஷூ விழாக் வகாண்டாட்டத்தின் முக்கிய அம்ேமாகிறது. இந்நாளில் வபரியெர் 
இபைகயாருக்கு பணம் தந்து ஆசிர்ெதிப்பர். 

 புத்தகம்பட உடுத்தி பரிசுகள் ெழங்கியும் வகாண்டாடுெர். இந்நாளில் கிருஷ்ணபன வதாழுெர். 
ேபரிமபல ஐயப்பபனயும் குருொயூைப்பபனயும் குைத்துப்புழா பால ோஸ்தாபெயும் ெணங்குெர். 

 விஷூவின் மற்வறாரு முக்கியம்ேம் ேத்யா எனப்படும் உணவு விருந்து.ககைை மக்கள் நிபறய உணவு 
ெபககபை வேய்து விருந்தாக உண்டு மகிழ்ெர். 
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5) International Hockey Federation (FIH) இன் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு கவுன்சிலின்  முதல் 
இந்தியத் தபலெர் யார்? 

[A] எஸ்.வி.சுனில் 
[B] பி.ஆர்.ஶ்ரீஜிஷ் 
[C] திலீப் டிர்கி 
[D] பிபு கல்யாண் நாயக் 
 புெகனஸ்ெபைச் கேர்ந்த பிபு கல்யாண் நாயக் International Hockey Federation (FIH) இன் 

உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு கவுன்சிலின்  முதல் இந்தியத் தபலெைாகிறார். இைண்டாண்டு நீடிக்கும் 
இப்பதவி 2020 மாநாட்டின் முதல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மீட்டிங்குடன் நிபறவு வபறுகிறது. 

 ஸ்கபார்ட்ஸ் traumatology மற்றும் விபையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சி உடலியலில் கபான்ற 
துபறகளில் பயின்று நிபுணத்துெம் வகாண்டிருப்பெர். ஹொனா கியூமா ஸ்வபயினின் மாட்ரிட் 
நகைங்களில்  விபையாட்டு மருத்துெக் கல்விபய  படித்திருக்கிறார் இந்திய ஆண்கள் ஹாக்கி  
அணியின் உலகப்ககாப்பப கபாட்டிக்கு மருத்துெ அலுெலைாக பணியாற்றியிருக்கிறார்.  

 இந்திய ைாணுெத்தில் 1995 இந்திய ைாணுெ மருத்துெப் பிரிவிலும், பூகன இைாணுெ விபையாட்டு 
அபமப்பிலும் பணிபுரிந்துள்ைார். 

6) 2019 ஆம் ஆண்டு ஏ.பி.கெ அப்துல் கலாம் கண்டுபிடிப்புகளுக்கான கூடுபகயில் ொழ்நாள் 
ோதபனயாைர் விருது ொங்கியெர் யார்? 

[A] மம்தா கைப் 
[B] அர்ஜூன் ஹலப்பா 
[C] ஏ.கக.சிங் 
[D] அமிட் கைாகிதாஸ் 
 DRDOவில் Life scienceஇன் படைக்டர் வெனைல் ஏ.கக.சிங் ஏ.பி.கெ அப்துல் கலாம் 

கண்டுபிடிப்புகளுக்கான ொழ்நாள் ோதபனயாைர் விருபத வமாகாலி ேண்டிகார் 
பல்கபலகழகத்தில் வபற்றார். 

 life sciece, விண்வெளி அறிவியல் ொனியல் துபறகளில் வேறிொன பங்களிப்பபச் வேய்தெர்.  DST 

இல் விஞ்ஞானியாக இருக்கும் இெர் இதுெபை 18 கண்டுபிடிப்புகளுக்கான காப்புரிபமகளும், 
கதசிய, ேர்ெகதே அைவில் 57 ஆைாய்ச்சி கட்டுபை பதிப்புகளுக்கு பங்களிப்பு வேய்திருக்கிறார். 

 World Creativity and Innovation Day (WCID) நாபை வகாண்டாட இந்தக் கூடுபகபய 
பல்கபலகழகம் ஒருங்கிபணத்தது. 
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7) 2019 இல் UNESCO/Guillermo Cano Press Freedom பரிசு வென்றெர் யார்? 

[A] Mazen Darwish  
[B] Mahmoud Abu Zeid  
[C] Kyaw Soe Oo  
[D] Dawit Isaak 
 மியான்மபைச் கேர்ந்த ஊடகவியலாைர்கள் Kyaw Soe Oo மற்றும் Wa Lone ஆகிகயார்  2019 க்கான 

UNESCO/Guillermo Cano Press Freedom பரிசு வென்றார்கள். இவ்விருெரும் ஏழாண்டு சிபற 
தண்டபன அனுபவித்துக்வகாண்டிருப்பெர்கள். 

 மியான்மரில் யங்கான் நகரில் இவ்விருெரும் டிேம்பர் 12 2017இல் பகதுவேய்யப்பட்டனர்.  
மியான்மரின் ைாக்பகன் நகரில் நடந்த மனித உரிபம மீறல்கபைப் பற்றி ஆய்வு வேய்து reuters 

news agency என்ற பத்திைக்பகக்காக ஆய்வு வேய்துவகாண்டிருந்துக்காக பகது வேய்யப்பட்டனர். 
 எத்திகயாப்பியாவில் கம 3 ஆம் கததி ேர்ெகதே ஊடக சுதந்திை தின வகாண்டாட்டங்களின் ஒரு 

பகுதியாக இவ்விருது கம 2ஆம் கததி ெழங்கப்பட்டது.  
 இவ்விருது ஊடகத்துபறயில் துணிச்ேலாக பங்காற்றியெர்களுக்கு ெழங்கப்படுகிறது. இவ்விருது 

வகாலம்பிய  ஊடகவியலாைர்  Guillermo Canoவின் நிபனவில் ெழங்கப்படுகிறது. அெைது 
பத்திரிக்பகயான El Espectador in Bogotá அலுெலகத்தின் ொேலில் பெத்து டிேம்பர் 12 1986 ஆம் 
ஆண்டு படுவகாபல வேய்யப்பட்டார்.  

 25000 டாலர்கள் மதிப்புமிக்க இவ்விருபத Guillermo Cano Isaza Foundation (Colombia), Helsingin 

Sanomat Foundation (Finland), மற்றும் The Namibia Media Trust. கபான்றபெ இபணந்து 
ெழங்குகின்றன.  

8) ஃகபார்ப்ஸ் இதழ் வெளியிட்ட  ெங்கிகளுக்கான தைெரிபேப் பட்டியலில் இடம் பிடித்த இந்திய ெங்கி 
எது? 

[A] hdfc ெங்கி 
[B] icici ெங்கி 
[C] idfc ெங்கி 
[D] SbI 
 ஃகபார்ப்ஸ் பத்திரிக்பக முதல் முபறயாக உலவகங்கும் இருக்கும் ெங்கிகபை தைெரிபேப் படுத்தி 

ஒரு பட்டியபல வெளியிட்டது. இதில் இந்திய ெங்கிகளுக்கான பட்டியலில் hdfc ெங்கி 
முதலிடத்பதப் பிடித்திருக்கிறது. இத்தைெரிபே வதாழில்நுட்ப முன்கனற்றங்கபையும், 
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ொடிக்பகயாைர் கேபெகபையும அடிப்பபடயாகக் வகாண்டு ெபையறுக்கப்பட்டது. இதில் 
அடுத்தடுத்த இடங்களில் ICICI ,DBS , ககாட்டக் மகிந்திைா ெங்கி ஆகியபெ இடம்பிடித்தன.  

 இந்தியாவின் வபாதுத்துபற ெங்கியான பாைத ஸ்கடட் கபங்க் முதல் பத்து இடங்களில் ெைவில்பல. 
பதிகனாைாெது இடத்பத ொடிக்பகயாைர்கள் ெழங்கியிருந்தனர். ஃகபார்ப்ஸ் பத்திரிக்பக Statista 

என்ற புள்ளியியல் நிறுென துபணகயாடு 23 நாடுகளின் ெங்கிகபை ஆைாய்ந்து இந்த 
தைெரிபேபய வெளியிட்டது.  

 உலவகங்கும் இருக்கும் 40000 மக்களிடம் அெர்களுக்கும் ெங்கிக்கும் இபடகயயான உறபெப் பற்றி 
கணக்வகடுப்பு நடத்தி இந்த தைெரிபேபய வெளியிட்டனர். நம்பிக்பக, ொடிக்பகயாைர் கேபெ, 
வதாழில்நுட்பம், கட்டணம் என்பெற்றின் அடிப்பபடயில் இந்த தைெரிபே கணக்வகடுப்பு 
நடத்தப்பட்டது. 

 ொடிக்பகயாைரின் ககாரிக்பகப்படி pl ஸ்கடட்வமண்ட்களும், கபலன்ஸ் சீட் கபைப் பற்றிய 
அபிப்ைாயங்கபை இந்த தைெரிபே கணக்கில் வகாள்ைவில்பல. 

9) பாலஸ்தீனத்தின் புதிய பிைதமைாக பதவிகயற்றிருப்பெர் யார்? 

[A] Salim Zanoun  
[B] Mahmoud Abbas  
[C] Mohammad Shtayyeh  
[D] Ahmed Qurei 
 முகமத் ஸ்டய்கய பாலஸ்தீனத்தின் புதிய பிைதமைாக அந்நாட்டின அதிபர் மக்முத் அப்பாஸ் 

அெர்கைால் ைாமல்லா வில் இருக்கும் west bank city பகுதியிலிருக்கும் தபலபமவேயலகத்தில் 
பதிவியளிக்கப்பட்டார்.  

 1995 உருொக்கப்பட்ட பாலஸ்தீன அத்தாரிட்டியின் 18ஆெது அைசு அதிபர் அப்பாஸ் அெர்கைால் 
நியமிக்கப்பட்டது.  

 பாலஸ்தீனம் ஒரு de jure sovereign நாடு வெஸ்ட் கபங்க் மற்றும் வெருேகலமின் காஸா பகுதி கயாடு 
இபணந்து அதிகாைப்பூர்ெமாக  தபலநகபைக் வகாண்டிருந்தாலும் தற்கபாது ைாமல்லா நகைம் தான் 
தபலநகைாக இயங்கிக்வகாண்டிருக்கிறது. 

 136 ஐக்கிய நாடுகள் ேபப உறுப்பினர்கைால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாடு பாலஸ்தீனம். கடந்த 2012 இருந்து 
உறுப்பினைல்லாத பார்பெயாைர் அந்தஸ்பத வபற்றிருக்கிறது. அைபு லீக், Organisation of Islamic 

Cooperation, G77, மற்றும்  International Olympic Committee (IOC) கபான்ற ேர்ெகதே 
அபமப்புகளில் உறுப்பினைாக இருக்கிறது பாலஸ்தீனம். 
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10) The Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) தற்கபாது எந்த அறிவியல் 
நிறுெனத்கதாடு பகககார்த்து கடகலாை ஈைநிலங்கபைப் கபணும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறது? 

[A] ISRO 
[B] BARC 
[C] DRDO 
[D] VSSC 
 the Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) மற்றும் ISROவின் Space  Applications 

Centre (SAC)  இபணந்து மாறும் தட்டவெப்பங்களுக்கு ஏற்றபடி கடகலாை ஈைநிலங்கபை 
கபணுெதற்காக முயற்சிகபை வேய்து ெருகின்றன. கடகலாை ொழ்பெ வேழுபமப்படுத்தும் முயற்சி 
இது . 

 இதன் மூலம் இரு அபமப்புகளும் இபணந்து ஒரு வேயலிபயயும் இபணயதைத்பதயும் 
உருொக்குெர். அதில் கடகலாைவமங்கும் இருக்கும் 2.25 வஹக்கடருக்கும் குபறொன ஈைநிலங்கபைப் 
பற்றிய தைவுகபைத் திைட்டும். இதுகபான்ற சின்னஞ்சிறு ஈைநிலங்கள் இந்தியாவெங்கும் 5 லட்ேம் 
வஹக்கடர் பைவியிருக்கின்றன.  இருப்பதிகலகய அதிகபட்ேமாக ககைைாவில் 2592 சிறு ஈைநிலங்கள் 
உள்ைன.  

 இச்வேயலியின் துபணவகாண்டு இவ்விரு நிறுெனங்களும் கடகலாை ஈைநிலங்கபை இனம் கண்டு 
அெற்பற தூய்பமப் படுத்தி,   மாேபடந்த நிலங்கபை புதுப்பித்தி அதில் நீர்ொழ் உயிரினங்கபை 
ெைர்க்க இருக்கிறது. இச்வேயலிமூலம் தகெல்கபை உடனுக்குடன் பதிவுவேய்து மக்களுக்கு 
தகெல்கபை அறிவிப்புகபை பரிமாறிக்வகாள்ை முடியும். 

 National Innovations in Climate Resilient Agriculture (NICRA) project of CMFRI இன் 
கூட்டுமுயற்சியால் நபடவபறும் இந்த முயற்சி மீனெத்வதாழிலிற்கும், கடகலாை பகுதி 
கமம்பாட்டிற்கும் உறுதுபணயாக இருக்கும். 
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