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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) கீழ்காணும் சர்வதேச நிறுவனங்களில் எது சமீபத்தில் அணு ஆயுேங்களுக்கான முற்றிலுமான 
ேடைடை விதித்ேது? 

A] Red cross 

B] UNESCO 

C] UNSC 

D] Interpol 

 கைந்ே பிப்ரவரி மாேம் எட்ைாம் தேதி ரரட்கிராஸ் அடமப்பானது அணு ஆயுேங்கள் ேடைடை 
முற்றிலுமாக விதித்ேது. அனு ஆயுேங்களினால் ஏற்படும் தீடமகடை பற்றிை விழிப்புணர்டவ the 

international committee of the Red cross and the international federation of Red cross and red 
crescent society உைன் இடணந்து நைத்திைது. 

 Intermediate range nuclear forces treaty 1987  இேடன அரமரிக்கா மற்றும் ரஷ்ைா நீக்கிைடே 
ரோைர்ந்து அடமக்கப்பட்ைதே notonukes.org எனும் பிரச்சார அடமப்பு ஆகும். 

 ஐக்கிை நாடுகள் சடபைால் இைற்றப்பட்ை அணு ஆயுேங்களுக்கு எதிரான ஒப்பந்ேத்தில் 
ேங்களுடைை நாடுகடை டகரைழுத்திைச் ரசய்வதே இந்ே பிரச்சாரத்தின் முக்கிை தநாக்கமாகும். 

 இதுவடரயிலும் 70 நாடுகள் இந்ே ஒப்பந்ேத்தில் டகரைழுத்திட்டு 21 நாடுகள் அடே அமல்படுத்ேவும் 
ரசய்துள்ைது. 

2) சமீபத்தில் காலமான ஆஸ்கர் விருதுக்கு பரிந்துடர ரசய்ைப்பட்ை ஆல்பர்ட் பின்தன எந்ே நாட்டைச் 

தசர்ந்ேவர்? 

A] பிரான்ஸ்  

B] இங்கிலாந்து  

C] ரெர்மனி  

D] இத்ோலி  

 ஆஸ்கர் விருதுக்கு பரிந்துடர ரசய்ைப்பட்ை நடிகரான ஆல்பர்ட் பின்தன 82 வைோனவர். இவர் கைந்ே 
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 7 பிப்ரவரி 2019 ஆம் நாள் லண்ைனில் காலமானார். இதுவடரயிலும் ஐந்து முடற ஆஸ்கர் விருதுக்கு 

பரிந்துடரக்கப்பட்ைார் ஆவார்.  

 இவர் ேனது வாழ்க்டகடை ராைல் தசக்ஸ்பிைர் கம்ரபனி என்னும் நிறுவனத்திலிருந்து 

ரோைங்கினார். இவரது குறிப்பிைத்ேக்க கோபாத்திரங்கடை  Saturday night and Sunday morning -

1960, Tom Jones -1963, two for the road -1967, Scrooge- 1970, Annie 1982,  the dresser -1983, miller's 
crossing -1990 தபான்ற பைங்களில் காணலாம். 

3) ரெரமி லால்ரின்ங்கா (Jeremy Lalrinnunga) எந்ே விடைைாட்டு துடறடை தசர்ந்ேவர்? 

A] குத்துச்சண்டை  

B] ஜூதைா  

C] பளுதூக்குேல்  

D] மல்யுத்ேம் 

 பளுதூக்கும் வீரா் ரெரமி லால்ரிங்கா மிதசாரம் மாநிலத்டே தசர்ந்ேவர். 67 கிதலா எடை ஆண்கள் 

பிரிவில் ரவள்ளிப் பேக்கத்டே ரவன்றுள்ைார் மற்றும் ோய்லாந்தில் நடைரபற்ற சர்வதேச 

பளுதூக்கும் சாம்பிைன்ஷிப் தபாட்டியில் (EGAT cup)இந்திைாவின் இரண்ைாவது ரமைடல 

ரவன்றுள்ைார். 

 இவர் 136 கிதலா ஸ்நாட்ச்  பிரிவிலும் 157 கிதலா கிளீன் பிரிவிலும் ரமாத்ேமாக 288 கிதலா  எடை 

பிரிவிலும் பங்தகற்றுள்ைார். 

 இேற்கு முன்னோக உலக சாம்பிைன் சாய்க்தகாம் மீராபாய்  ரபண்கள் 48 கிதலா எடை பிரிவில் ேங்கப் 

பேக்கத்டே ரவன்றுள்ைார் ரமாத்ேமாக இவர் 192 கிதலாடவ தூக்கி உள்ைார். 

4) Let's talk on air: conversation with radio presenter என்ற நூலின் ஆசிரிைர் ைார்? 

A] ஹிருஷிக்தக கண்ணன்  

B] அமீன் சைனி  

C] அனுராக் பாண்தை  

D] ராதகஷ் ஆனந்த் பக்ஷி 
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 ராதகஷ் ஆனந்த் பக்ஷி எழுதிை let's talk on air: conversation with radio presenter என்ற நூல் 

வாரனாலி வழங்கலுக்கு ஒரு குறிப்பிைத்ேக்க உடரைாக இருக்கிறது. 

 இந்ேப் புத்ேகத்தில் வாரனாலி துடறடை சார்ந்ே 14 முக்கிை  பிரபலங்களின் வாழ்க்டக குறிப்புகடை 

கூறுகிறது. 

 இதில் அமீன் சைானி முேல் நம்டம மகிழ்வித்து வரும் ேற்தபாது உள்ை  ஆர்.தெ (RJ)கடை பற்றிை 

குறிப்புகளும் இதில் அைங்கியுள்ைது. 

 இப்புத்ேகத்தில் அமீன் சைானி, யூனிஸ்கான், தராகிணி, மம்ோ சிங்,  அனுராக் பிக்சர் பாண்தை மற்றும் 

அன்தமால் பற்றிை குறிப்புகளும் உள்ைது. 

 இப்புத்ேகத்தில் ரவளிச்சத்திற்கு வராே ஆர்.தெ கடையும் அவர்கைது வாழ்க்டக பற்றிை 

குறிப்புகளும்  அைங்கியுள்ைது. 

 இந்ே புத்ேகத்டே ரபன்குயின் ராண்ைம் ஹவுஸ் என்ற நிறுவனம் வருகிற  உலக வாரனாலி தினமான 

பிப்ரவரி 13-ஆம் தேதி மும்டபயில் ரவளியிை உள்ைது. 

5) மத்திை விடைைாட்டுத் துடற ரசைலராக புதிோக நிைமிக்கப்பட்ைவர் ைார்?  

A] ராகுல் பட்நகர் 

B] ராோ ஷ்ைாம் ஜூலானிைா 

C] விதனாத் சகாய்  

D] ப்ரீேம் குமார் 

 1985 மத்திைப்பிரதேச பிரிவு அதிகாரிைான ராதேஷ்ைாம் ஜுலானிைா புதிை மத்திை விடைைாட்டு 

துடற ரசைலராக நிைமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

 இவருக்கு முன் ராகுல்  பட்நகர் ரசைலராக பணிைாற்றினார். ேற்தபாது இவர் பஞ்சாைத்து ராஜ் 

அடமச்சகத்தில் பணிைாற்றி வருகிறார். இேற்கு முன் பட்னாகர் டைரக்ைர் ரெனரல் ஆஃப் 

ஸ்தபார்ட்ஸ் அத்ோரிட்டி ஆப் இந்திைா, இன்ைர்தநஷனல் anti-doping ஏரென்சி ேடலவராகவும் 

பணிைாற்றி உள்ைார். இவருடைை பேவிக் காலத்தின்தபாது மத்திை நிதியின் மூலமாக  IIM Rohtak 

MBA Sports management ரோைங்கிைது. 
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 தமலும் இவர் பேவிக்காலத்தின்தபாது விடைைாட்டுத்துடற அடமச்சகம் சார்பாக நைத்ேப்பட்ை 

தநஷனல் ஸ்தபார்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி, தகதலா இந்திைா யூத் தகம்ஸ், hockey world cup புவதனஸ்வர் 

மற்றும் உலக ரபண்கள் குத்துச்சண்டை சாம்பிைன்ஷிப் புதுடில்லி நடைரபற்றது குறிப்பிைத்ேக்கது. 

6) பிரான்ஸ் நாட்டின்  உைர்ந்ே குடிமகனுக்கான விருடே ரபற்ற புனிே ேந்டே பிரான்காய்ஸ் லாதபார்டு 

எந்ே மாநிலத்டேச் தசர்ந்ேவர்? 

A] தமற்கு வங்காைம்  

B] அஸ்ஸாம்  

C] தகாவா  

D] மகாராஷ்டிரா 

 தமற்கு வங்காைத்டேச் தசர்ந்ே 92 வைோன புனிே ேந்டே பிரான்காய்ஸ் லாதபார்டு  

மாற்றுத்திறனாளி குழந்டேகள் மீது இவர் ஆற்றிை தசடவயின் காரணமாக பிரான்ஸ் நாட்டின் மிக 

உைரிை உைரிை விருோன Legion of honour  ரபற்றுள்ைார். 

 பிரரஞ்சு நாட்டை பூர்வீகமாகக் ரகாண்ை இவருக்கு இந்திை குடியுரிடம வழங்கப்பட்டிருந்ேது. இதே 

மாநிலத்டேச் தசர்ந்ே சத்ைஜித் ராய் மற்றும் ரசௌமித்ரா சாட்ைர்ஜி இவர்கடை ரோைர்ந்து மூன்றாவது 

முடறைாக இவருக்கு இந்ே விருது வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

7) கீழ்க்காணும் விலங்குகளில் எது பதிமூன்றாவது cop of the convention on the conservation of 

migratory species of wild animals மாநாட்டின் சின்னமாகும்? 

A] great hornbill 

B] yellow footed green pigeon 

C] Indian roller 

D] Great Indian bustard 

 இந்ே மாநாடு வருகிற 15 - 22 பிப்ரவரி 2020 ஆம் ஆண்டு குெராத்தில் உள்ை காந்தி நகரில் நடைரபற 

இருக்கிறது. 
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 இந்ே மாநாட்டுக்கான சின்னமாக great indian bustard என்ற விலங்டக இந்திை அரசு 

அறிவித்துள்ைது. 

 இது ஐக்கிை நாடுகள் சுற்றுச்சூழல் முகடம united nations environment programme கீழ் நிறுவப்பட்ை 

சுற்றுச்சூழல் ஒப்பந்ேம் ஆகும். 

 இதில் 129 பங்குோரர்களும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களும் ேன்னார்வத் ரோண்டு நிறுவனங்களும் 

பங்கு ரபறுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 இைம்ரபைரும்விலங்குகடை பாதுகாக்கும் விேமாக அடமக்கப்பட்ைதே இந்ே மாநாடு ஆகும் இேன் 

முக்கிை தநாக்கம் இைம்ரபைரும் விலங்கினங்கடை பாதுகாப்பதே ஆகும். 

8) National Deworming Day - தேசிை குைல் புழு நீக்க தினம் இந்திைாவில் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

A] பிப்ரவரி 10  

B] பிப்ரவரி 11  

C] பிப்ரவரி 9  

D] பிப்ரவரி 8 

 தேசிை குைல் புழு நீக்க தினம், மத்திை சுகாோர மற்றும் குடும்ப நலத்துடற அடமச்சகத்தின் ஒரு 

முைற்சிைாகும். இேன் தநாக்கம் இந்திைாவில் உள்ை அடனத்து குழந்டேகளும் குைற் புழு ோக்கம்  

இல்லாமல் ஆதராக்கிைமான வாழ்க்டகடை வாழ வழி வகுப்பதே ஆகும். 

 இந்ே தினம் ஒவ்ரவாரு ஆண்டும் பிப்ரவரி மாேம் பத்ோம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது. அங்கன்வாடி 

மற்றும் பள்ளி ரசல்லும் குழந்டேகள் குைற்புழு இன்றி ஆதராக்கிைமான வாழ்க்டக வாழ்வது இேன் 

தநாக்கமாகும். 

 எட்ைாவது முடறைாக கைந்ே பிப்ரவரி மாேம் எட்ைாம் தேதி மத்திை சுகாோர மற்றும் குடும்ப நலத்துடற 

அடமச்சகம் குழந்டேகளிடைதை குைற்புழு தசாேடன ரசய்ேது. இதில் அங்கன்வாடி மற்றும் பள்ளி 

ரசல்லும்  ஒன்று முேல் 19 வைதுடைை குழந்டேகளுக்கு albendazole tablets என்னும் 

மாத்திடரகடை வழங்கிைது. 

 உலக சுகாோர நிறுவனம் அறிக்டகயின்படி இந்திைாவில் 14 வைதுக்கு உட்பட்ைவர்களில் 64 சேவீேம் 

தபருக்கு  Soil transmitted Helminths (STH) என்ற ரோற்று தநாய் பரவும் வாய்ப்பு உள்ைோக 
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ரேரிவிக்கிறது. இந்ே எட்ைாவது முடறயில் 24 தகாடி குழந்டேகள் மற்றும் பதின்பருவத்தினருக்கு 

தசாேடன ரசய்து மாத்திடரகள் வழங்கப்பட்ைது. 

9) எந்ே அண்டை நாடு இந்திைாவுைன்  குடிடமப் பணிைாைர்கள் பயிற்சிக்கு   ஒப்பந்ேம் ரசய்துள்ைது? 

A] தநபாள்  

B] பங்கைாதேஷ்  

C] பூட்ைான்  

D] மிைான்மார் 

 அடுத்ே ஆறு வருைங்களுக்கு பங்கைாதேடஷ தசர்ந்ே 1800 குடிடம பணி அதிகாரிகளுக்கு இந்திைா 

(National centre for good governance) நல்லாட்சிக்கான தேசிை டமைத்தில் பயிற்சி வழங்குவோக 

ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 

 இவர்களுக்கு மின் ஆளுடம மற்றும் தசடவ வழங்குேல், மின் சார்ந்ே ரகாள்டக மற்றும் 

நடைமுடறப்படுத்துேல், ரோழில்நுட்பத் துடற, நகர தமம்பாட்டுத் திட்ைம், நகர வடிவடமப்பு, ஒழுக்க 

ரநறிமுடறகள் தபான்ற தபான்றவற்றில் பயிற்சி அளிக்கப்படும். இது இரண்ைாவது முடறைாக 

இந்திைா மற்றும் பங்கைாதேஷ் இடைதை டகரைழுத்திைப்பட்ை ஒப்பந்ேம் ஆகும். முேல் முடறைாக 

ஐந்து வருைங்களுக்கு முன்னால் 1500 பங்கைாதேடஷச் தசர்ந்ே குடிடமப்பணி அதிகாரிகளுக்கு 

இந்திைாவில் பயிற்சி வழங்கப்பட்ைது. 

 இந்ே நல்லாட்சிக்கான தேசிை டமைமானது இந்திை அரசின் கீழ் இைங்கும் ேன்னாட்சி நிறுவனம் 

ஆகும் இேன் ேடலடம அலுவலகம் புது தில்லியில் அடமந்துள்ைது நல்லாட்சிக்கான 

ரகாள்டககடை வகுப்பதில் இந்ே நிறுவனம் முக்கிை பங்கு வகிக்கிறது. 

10) கீழ்க்காணும் எந்ே நிறுவனத்தில் மத்திை அடமச்சகமானது  அடனத்து நிதி தசடவகடையும் 
ஒழுங்குபடுத்துவேற்கான ஒருங்கிடணந்ே அதிகாரத்டே அடமக்க ஒப்புேல் வழங்கி உள்ைது? 

A] RBI 

B] SEBI 

C] IFSC 

D] IRDAI 
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 IFSC மதசாோ 2019ன் படி மத்திை அடமச்சகம் அடனத்து நிதி தசடவகடையும் 
ஒழுங்குபடுத்துவேற்கான ஒருங்கிடணந்ே அதிகாரத்டே ஐஎஃப்எஸ்சி (IFSC) அடமக்க ஒப்புேல் 
வழங்கி உள்ைது.  

 இேன் மூலம் பைனாளிகளுக்கு உலகத்ேரம் வாய்ந்ே தசடவடை வழங்க இைலும். தமலும் இது 
இந்திைாவிலுள்ை பிற IFSC நிறுவனங்களின் வைர்ச்சிக்கு ஒரு உந்துேலாக அடமயும். 

 ேற்தபாது வங்கி தசடவ, மூல முேலீடு மற்றும் காப்பீடு தபான்றவற்டற RBI, SEBI and IRDAI முடறதை 
பராமரித்து வருகிறது. ஆனால் தமம்படுத்ேப்பட்ை  IFSC ஆனது உலகத்ேரம் வாய்ந்ே லண்ைன் மற்றும் 
சிங்கப்பூரில் உள்ை வணிக நிறுவனங்களுக்கு நிகரானோக அடமயும். 

 இேன்மூலம் இந்திை நிறுவனங்கள் எளிோக உலகைாவிை வணிக வர்த்ேகச் சந்டேகளில் இைம் ரபற 
இைலும். இந்திைாவின் குெராத், காந்தி நகரில் கிப்ட் சிட்டி என்னும் இைத்தில் முேல் ஐஎஃப்எஸ்சி 
நிறுவப்பட்டு உள்ைது. 
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