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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1] சி.பி.ஐ (CBI – Central  Bureau of Investigation) – யின் புதிய இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ரிஷிகுமார் 
சுக்லா எந்த மாநிலத்ததச் சேர்ந்தவர்? 

[A] ராஜஸ்தான் 

[B] மத்திய பிரசதேம் 

[C] உத்தர பிரசதேம் 

[D] ஜார்கண்ட் 

 1983 ஆம் வருட மத்திய பிரசதே பணிநிதல சபட்ஜ் ஐபிஸ் அதிகாரியான ரிஷிகுமார் சுக்லா, சிபிஐ-
யின் புதிய இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 இப்பணியில் இரண்டு ஆண்டுகள் இவர் நீடிப்பார். பிரதமரால் நியமிக்கப்பட்ட உயர்மட்ட 
கமிட்டியினால் சுக்லா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதடக்கால ததலவரான எம்.நாசகவர ராவிற்கு பிறகு 
சுக்லா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 லஞ்ே புகாரில் சிக்கிய சிபிஐ-யின் சிறப்பு இயக்குநரால்  லஞ்ே புகார் சுமத்தப்பட்ட அசலாக் குமார் 
வவளிசயறியதால்,ஜனவரி 10, 2019 ஆம் சததியிலிருந்து சிபிஐ ததலவர் பதவி காலியாக இருந்தது. 

 சிபிஐ இயக்குநராக நியமிப்பதற்கு முன் சுக்லா,2016-ல் மத்திய பிரசதேத்தின் டிஜிபி-யாக இருந்தார் 
மற்றும் சபாபாலில் உள்ள மத்திய பிரசதஷ் காவலர் குடியிருப்பு கழகத்தின் ததலவராகவும் 
இருந்தார். 

2] இந்தியாவுக்கான சநபாள தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

[A] நிலம்பர் ஆச்ோரியா 

[B] தீப் குமார் உபத்யா 

[C] அர்ஜீன் கார்கி 

[D] ேங்கர் பிரோத் ேர்மா 

 சநபாளின் முன்னாள் ேட்ட அதமச்ேரான நிலம்பர் ஆச்ோரியா ,  இந்தியாவுக்கான வவளிநாட்டு 
தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 2017 ஆம் ஆண்டு அக்சடாபர் மாதம்,அரசியலில் இதைவதற்காக  
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தீப் குமார் உபத்யா ராஜினாமா வேய்தபின் ஒரு வருடத்திற்கும் சமலாக இப்பதவி காலியாக இருந்தது 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

 சீட்டல் நிவாஸில் உள்ள ராஷ்டிரபதி பவனில் ஆச்ோரியாவிற்கு குடியரசு ததலவர் பித்யா சதவி 
பந்தாரி பதவி பிரமாைம் வேய்து தவத்தார். குடியரசு ததலவரிடம் இருந்து உறுதிவமாழி மற்றும் 
ரகசிய வாக்குமூலம் வபறும் முதல் நபர் ஆச்ோரியா ஆவார். இதற்கு முன் தூதுவர்கள் உச்ேநீதிமன்ற 
நீதிபதியிடம் இருந்து உறுதிவமாழி மற்றும் வாக்குமூலம் வபற்றனர். 

3] 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ேமூக நீதிக்கான சக.வீரமணி விருதிதன வபற்றவர் யார்? 

[A] பி எஸ் கிருஷ்ைன் 

[B] நிதிஷ் குமார் 

[C] எஸ்.டி.மூர்த்தி 

[D] வீரா முனுேம் 

 65 ஆண்டுகளுக்கும் சமலாக எஸ்சி, எஸ்டி, பிசி பிரிவினர்க்கான ேமூக நீதிக்காக ஆற்றிய 
சேதவக்காக, முன்னாள் சகாவா அரோங்க வேயலர் பி.எஸ்.கிருஷ்ைன், 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான 
ேமூக நீதிக்கான சக.வீரமணி விருதிதன வபற்றுள்ளார். சிகாசகாதவ ததலதமயிடமாக வகாண்ட 
தன்னார்வ வதாண்டர்கள் நிறுவனமான, வபரியார் ேர்வசதே நிறுவனம், டில்லியில் நதடவபற்ற 
விழாவில் ேமூக நீதிக்கான சிறந்த பங்களிப்பிற்கான விருதிதன வழங்கியுள்ளது. இவ்விருது ஓர் 
உசலாக தகட்தடயும், ஒரு இலட்ேம் வராக்கத்ததயும் வகாண்டது. 

4] ஆஸ்திசரலியாவின் இலக்கியத்திற்கான உயரிய விருதிதன வபற்ற வபகரூஸ் சபாேனி எந்த 
நாட்தடச் சேர்ந்தவர்? 

[A] பாலஸ்தீன்  

[B] ேவுதி அசரபியா 

[C] இரான் 

[D] ஓமன் 
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 ஈரானிய பத்திரிக்தகயாளர், திதரப்பட இயக்குநர் மற்றும் காவலில் தவக்கப்பட்ட அகதியான 
வபகரூஸ் சபாோனி, இதையவழி வேய்தி பரிமாற்றியான “வாட்ேப்” மூலம் எழுதப்பட்டதாக 
வோல்லப்படும் ஒரு புத்தகத்திற்காக இலக்கியத்திற்கான விக்சடாரியன் பரிசிதனப் வபற்றுள்ளார். 
“சநா ஃப்ரண்ட் பட் தி மவுண்வடய்ன்ஸ் : தரட்டிங் ஃப்ரம் மானுஸ் பிரிஸன்” புத்தகத்திற்காக 
ஆஸ்திசரலியன் டாலர் 1,00,000 வவன்றுள்ளார். கததயல்லாத பிரிவின் கீழும் இப்புத்தகம் 
வவன்றுள்ளதால், இன்னும் கூடுதலாக, ஆஸ்திசரலியன் டாலர் 25,000 வபறுவார். 

 இவ்விருதானது இப்புத்தகத்தின் வமாழிப்வபயர்ப்பாளரான ஒமிட் வடாஃபிஹியனால் வபற்று 
வகாள்ளப்பட்டது. ஒமிட் வடாஃபிஹியன், சபாோனியின் கததகளுக்கு உயிசராட்டமளிப்பதில் 
சபாோனியுடன் 5 வருடங்களுக்கும் சமலாக பணியாற்றியவர் ஆவார். இது ஆஸ்திசரலியாவின் மிக 
சிறந்த இலக்கிய பரிோகும். முதறயான விோ இல்லாமல், தமய்ன்சலண்ட் ஆஸ்திசரலியாவிற்குள் 
நுதழய முற்பட்டதற்காக, ஆஸ்திசரலியன் புகலிட ேட்டத்தின் கீழ் 2013 ஆம் ஆண்டிலிருந்து பப்புவா 
நியூ கினியாவின் மானுஸ் தீவில் ஈரானிய தஞ்ேம் சதடுபவரான சபாோனி தகது வேய்து 
தவக்கப்பட்டுள்ளார். 

 2017 ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திசரலியா, “ரீஜினல் ஃப்ராேசிங் வேன்டர்”-ஐ மூடியசபாதிலும், சபாோனி 
தீவில் கூடாரத்தில் தவக்கப்பட்டுள்ள 600 அகதிகளில் ஒருவராவார். ஆஸ்திசரலியாவின் 
கடுதமயான குடிசயற்ற வகாள்தகப்படி, பசிபிக்கில் உள்ள மானுஸ் தீவு அல்லது நவ்ரூ – விற்கு 
படகின் மூலம் நாட்டிற்குள் நுதழய முயலும் தஞ்ேம் சதடுபவர்கள், அகதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டு, 
ஆஸ்திசரலியாவில் மீண்டும் குடிசயற ததட விதிக்கப்படுவார்கள். 

 நம்ப தகாத கடல் பயைங்கள் மூலம் மக்கள் உள்நுதழவததத் தடுப்பசத ஹர்ஷ் பாலிசி ஆகும். 
ஆனால் அவமரிக்கா மற்றும் பிற உரிதமகள் குழுமங்கள், இக்கூடாரங்களின் நிபந்ததனகள் மற்றும் 
நீண்டகால தடுப்புகாவல் சபான்றவற்தற விமர்சித்துள்ளது. 

5] 100 டி20 ஆட்டங்கள் விதளயாடிய முதல் ஆசிய வபண் கிரிக்வகட் வீராங்கதன யார்? 

[A] ோனா மிர் 

[B] பிஸ்மா மசரா 

[C] ஹர்மன்பிரீத் கவுர் 

[D] சதந்திரா சதாட்டின் 
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பாகிஸ்தானின் முன்னாள் சகப்டனான ோனா மிர் , 100 ேர்வசதே டி20 ஆட்டங்கள் விதளயாடிய முதல் 
ஆசிய வபண் கிரிக்வகட் வீராங்கதன என்ற சிறப்தப வபற்றுள்ளார். பிப்ரவரி 3, 2019 ஆம் சததி 
கராச்சியில் சமற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிராக நதடவபற்ற மூன்றாவது டி20 வதாடரில் பங்சகற்றசபாது 
இச்சிறப்தப எய்தினார்.  

ஒட்டுவமாத்தமாக, மிர், 100 டி20 ஆட்டங்கள் விதளயாடிசயார்களில் ஆறாவது வபண் ஆவார். 
சமற்கிந்திய தீவுகளின் சதந்திரா சதாட்டின், 109 டி20 ஆட்டங்கள் விதளயாடி முதலிடத்தில் உள்ளார். 
ஆசிய பட்டியலில், ோனாவிற்கு அடுத்தப்படியாக, பாகிஸ்தான் கிரிக்வகட் வீராங்கதன பிஸ்மா மசரா ( 
94 டி20 ஆட்டங்கள் ) மற்றும் இந்தியாவின் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளார். (93 டி20 
ஆட்டங்கள் ) 

6] சிந்து நதி டால்பிதன மாநில நீர்வாழ் விலங்காக அறிவித்த மாநிலம் எது? 

[A] ஹரியானா 

[B] ஹிமாச்ேல் பிரசதேம் 

[C] பஞ்ோப் 

[D] ஜம்மு & காஷ்மீர் 

 பஞ்ோப் மாநிலம், அழிந்து வரும் நிதலயில் உள்ள சிந்து நதி டால்பிதன, மாநில நீர்வாழ் விலங்காக 
அறிவித்துள்ளது. முதலதமச்ேர் சகப்டன் அமரிந்தர் சிங் ததலதமயின் கீழ் நடந்த வன உயிரின 
மாநில மன்றத்தின் ேந்திப்பில் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

 சிந்து டால்பின் என்பது இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானில் உள்ள பியாஸ் ஆற்றில் மட்டுசம 
காைப்படக்கூடிய நன்னீரில் வாழும் நீர்வாழ் பாலூட்டியாகும். ோம்பல்/பழுப்பு நிறத்தில் காைப்படும் 
இவற்றிற்கு கண் வதரியாது சமலும் குதறந்தபட்ேம் 30 ஆண்டுகள் உயிர் வாழக்கூடியது. 

 ஶ்ரீ குருநானக் சதவ்ஜியின் 550 வது பர்காஸ் பர்ப்-யிதன குறிக்கும் விதமாக கஞ்சில் ஈரநிலம் மற்றும் 
புனித காளி வபய்ன் ஆறிதன வன உயிரின பாதுகாப்பு பகுதியாக முதலதமச்ேர் அறிவித்துள்ளார். 
இவ்வாறில் மூழ்கி எழும்சபாது முக்தி வபற்றதால், காளி வபய்ன் ஆறானது ஶ்ரீ குருநானக் 
சதவ்ஜியுடன் வதாடர்புதடயதாகிறது. 

7] பாசுபு - கும்குமா திட்டத்தின் 2 ஆம் கட்டத்தத ஆரம்பித்துள்ள மாநில அரோங்கம் எது? 
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[A] சமற்கு வங்கம் 

[B] வதலங்கானா 

[C] ஒடிோ 

[D] ஆந்திர பிரசதேம் 

 பிப்ரவரி 2 ஆம் சததி, ஆந்திர முதலதமச்ேர் ேந்திரபாபு நாயுடு, பசுபு-கும்குமா (மஞ்ேள்-குங்குமம்) 
திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டம் மற்றும் நல்வாழ்வு ஓய்வூதியம் வதாடங்கினார். இத்திட்டத்தின் கீழ், 
DWCRA (Development of Women and Children in Rural Areas) வில் உள்ள மகளிருக்கு ரூ. 10,000 மூன்று 
தவதைகளாக வழங்கப்படும் என்றும் இதற்காக ரூ.9,400 சகாடி ரூபாய் நிதி 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மூத்த குடிமக்கள், விததவகள், தகத்தறி சவதல வேய்பவர்கள், கள்ளு இறக்குபவர்கள், மீனவர்கள், 
கல்யாைமாகாத வபண்கள், டப்பு கதலஞர்கள், வேருப்பு ததப்பவர்கள் மற்றும் எய்ட்ஸ் 
சநாயாளிகளுக்கான நல்வாழ்வு ஓய்வூதியம் ரூபாய் ஆயிரத்திலிருந்து இரண்டாயிரமாக 
அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது, திவ்யாங்ஸ் மற்றும் இயூன்ச்ஸீக்கான ஓய்வூதிய வதாதக ரூபாய் 1500-
யிலிருந்து ரூபாய் 3000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சமலும் சிறுநீரக சநாயால் 
பாதிக்கப்பட்சடார்க்கான ஒய்வூதியம் 3500 ஆக வழங்கப்படும். 

7] உலக புற்றுசநாய் தினம் 2019-ற்கான கருப்வபாருள் என்ன? 

[A] நமக்கு பிறகு இல்தல - Not Beyond Us 

[B] பழங்கததகதள ஒழித்துக்கட்டு - Debunk the Myths 

[C] நான் இருக்கிசறன் மற்றும் நான் இருப்சபன் - I Am and I Will 

[D] புற்றுசநாய் கட்டுக்கததகள் – உண்தமதய வபறுங்கள் - Cancer Myths – Get the Facts 

 ஒவ்வவாரு வருடமும் பிப்ரவரி 4 ஆம் சததி, ‘உலக புற்றுசநாய் தினம்” ஆக புற்றுசநாய் பற்றின 
விழிப்புைர்வு, அதன் சிகிச்தே முதறகள் மற்றும் தடுப்பதற்கான முதறகதள ஊக்குவிக்கவும் 
பரப்பவும் வகாண்டாடப்படுகிறது. 

 மரைத்தத ஏற்படுத்தக்கூடிய சநாய்களுக்கு எதிராக, அரோங்கங்கள், தனி மனிதர்கள் நடவடிக்தக 
எடுக்க அழுத்தம் வகாடுப்பதன் மூலம் கல்வி மற்றும் விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தவும் இறப்தப தடுத்து 
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பல லட்ே உயிர்கதள காப்பசத இந்நாளின் முக்கிய சநாக்கமாகும். உலக புற்றுசநாய் தினத்தத 
நடத்தும் ேர்வசதே புற்றுசநாய் கட்டுபாட்டிற்கான கூட்டதமப்பானது, புதிதாக மூன்று வருட 
பிரோரத்தத “நான் இருக்கிசறன் மற்றும் நான் இருப்சபன்” என்ற தீமுடன் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 தனிப்பட்சடாரின் அர்ப்பணிப்பிதன அதிகப்படுத்துதலுக்கான வேயல்பாடிதன வலுப்படுத்துவசத 
இப்பிரோரமாகும்.எதிர்காலத்தில் நல்ல பலன்கதள தரக்கூடிய தனிப்பட்சடாரின் முயற்சிகளில் 
உள்ள ேக்தியிதன இப்பிரோரம் குறிக்கிறது.ஒவ்வவாரு வருடமும் 9.6 மில்லியன் மக்களுக்கும் 
அதிகமாக புற்றுசநாயால் இறக்கின்றனர். இது எய்ட்ஸ், மசலரியா மற்றும் காேசநாயால் 
இறப்பவர்கதள விட அதிகமாகும். 

 இந்தியாவில் 2.25 மில்லியன் மக்கள் புற்றுசநாயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர், ஆண்டுசதாறும் ஒரு 
லட்ேம் புதிய சநாயாளிகள் உருவாகின்றனர்.2018-ல் ஏறத்தாழ 7 இலட்ேம் சபர் இந்சநாயால் 
இறந்துள்ளனர். இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வவளியிட்ட அறிக்தகயில் 2020 ஆம் 
ஆண்டுக்குள் 17 இலட்ேம் புதிய சநாயாளிகள் உருவாகலாம் என்றும் 8 இலட்ேம் இறப்புகள் ஏற்படலாம் 
என்றும் கூறப்படுகிறது. 

9] ேமீபத்தில் சுட்டு வகால்லப்பட்ட புகழ்வபற்ற நாவலாசிரியரான அலா மாஸ்வேௌப் எந்த நாட்தடச் 
சேர்ந்தவர் ? 

[A] ஈராக் 

[B] ஆப்கானிஸ்தான் 

[C] பாகிஸ்தான் 

[D] பங்களாசதஷ் 

 ஈராக்கின் கர்பலா நகரத்தில் பிப்ரவரி 2 ஆம்  சததி அதடயாளம் வதரியாத பதகவர்களால் அலா 
மாஸ்வேௌப் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டார். இவர் அரசியல் மற்றும் மத ரீதியான ததடகதள தன் எழுத்துகள் 
மூலம் தகர்த்த துணிச்ேலான எழுத்தாளர் ஆவார். 

 தனது வோந்த நகரத்தத பற்றி அவர் ஆராய்ந்து வவளியிட்ட ஆய்வறிக்தக இரண்டு பாகங்களாக 
“கர்பலா கலாச்ோர வரலாற்றின் சுருக்கம் (A Summary of Karbala Cultural History)” வவளிவந்தது. 
மேவேௌப், பிரிவிதனவாதம் மற்றும் சபாராளிகளுக்கு எதிராக சபசியுள்ளார். வவளிப்பதடயான 
எழுத்தாளரான இவர், பலவித வேய்தித்தாள்களில் எழுதியுள்ளார் மற்றும் நாட்டின் கலகங்கள் (Chaos 
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of the Nation (2014)), முகநூல் மீதான குற்றம் (Crime on Facebook (2015), யூத குளியல்கள் The Jewish 
Baths (2017) உட்பட சில நாவல்கள் எழுதியுள்ளார். 

 மேவேௌப் ஆனவர் 20 புத்தகங்கதள வவளியிட்டுள்ளார் மற்றும் கர்பலாவின் வரலாறு மற்றும் 
கலாச்ோரம் பற்றி எழுதியுள்ளார்.சமலும் ஒரு காலத்தில் ஈராக்கில் இருந்த சிறுபான்தம யூதர்கள் 
பற்றியும் எழுதியுள்ளார். அராபி கததக்கான ‘கட்டாரா’ பரிசு , “கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்கள்”-க்கான 
ஆவைப்படத்திற்கான பரிசு முதலான பற்பல பட உருவாக்கம், எழுத்துக்கான பரிசுகதள 
வவன்றுள்ளார். 

 ேமீபகாலமாக, ஈராக் பல அரசியல் படுவகாதலகதளக் கண்டு வருகிறது. குறிப்பாக 
வவளிப்பதடயான ஆர்வலர்கள் படுவகாதல வேய்யப்படுகிறார்கள். கர்பலா, பாக்தாத்திலிருந்து 100 
கிசலா மீட்டர் வதாதலவில் அதமந்துள்ள நகரமாகும். 

10] உலக பாரம்பரிய நிதலயம் (WHC – World Heritage Centre) பின்வரும் எந்த மாநிலத்தில் நிறுவப்பட 
உள்ளது ? 

[A] வேன்தன 

[B] சடராடூன் 

[C] புது வடல்லி 

[D] வகால்கத்தா 

 45 நாடுகளின் ஆன்மீக கூடாரங்கள் வகாண்ட உலக பாரம்பரிய நிதலயம், வகால்கத்தாவில் உள்ள 
நாடியா மாவட்டத்தில் மயாபூரில் அதமக்கப்படவுள்ளது. ஒவ்வவாரு நாட்டின் கூடாரமும் , அந்நாட்டின் 
கலாோரம், உதட, வாழ்க்தக முதற, உைவு மற்றும் சுற்றுப்புறத்தத பிரதிபலிப்பதாக இருக்கும். 

 நாடியா மாவட்டத்தில் ேமீபத்தில் நடந்த ேந்திப்பில் இச்வேயல்முதற குறித்து சமற்கு வங்க 
முதலதமச்ேர் மம்தா பானர்ஜி ஆய்வுக்கு பிறகு, இம்தமயம் அதமப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் 
துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 முதலதமச்ேரின் பரிந்துதரயின் சபரில் முன்வனடுக்கப்பட்ட இத்திட்டத்தில் வபங்காலி தகத்தறி 
மற்றும் தகவிதன வபாருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்படும். 

 இம்தமயத்திற்கான திட்டமிடப்பட்ட திட்ட வேலவு ரூ. 3,000 சகாடி ஆகும். மயாப்பூர், இஸ்கானின் 
(ISKON – International Society for Krishna Consciousness) ேர்வசதே ததலதமயிடமாகும். 
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