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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) இரண்டாவது ASEAN இந்திய இளைஞர்கள் மாநாடு 2019 எங்கக நளடபெற்றது? 

A] புகே  

B] பகௌஹாத்தி  

C] ளஹதராொத் 

D] பெய்ப்பூர் 

 இரண்டாவது ASEAN இந்திய இளைஞர்கள் மாநாடு 2019 கவுகாத்தி அசாமில் 03-06 பிப்ரவரி 2019 ல்  

நளடபெற்றது. இதன் கருப்பொருள் "இளைப்பு பகாள்ளககய வைங்களை ெகிர்வதற்காே வழி" - 

“Connectivity is the pathway to shared prosperity”. இவ்விழாவிளே இந்தியா ெவுண்கடஷன், 

மத்திய பவளியுறவுத் துளற அளமச்சகம், அசாம் மாநில அரசு இளைந்து நடத்தியது. 

 இதில் புரூகே, கம்கொடியா, இந்கதாகேசியா, லாகவா  ெமகலசியா,மியன்மார், பிலிப்ளென்ஸ், 

சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து, வியட்நாம் கொன்ற நாடுகளில் இருந்து நூற்றுக்கைக்காே இைம் 

ெங்ககற்ொைர்கள் ெங்கு பெற்றேர். 

 ASEAN நாடுகளுக்கு இளடகயயாே ெரஸ்ெர ஒத்துளழப்ளெ ெலப் ெடுத்துவகத இந்த மாநாட்டின் 

கநாக்கமாகும். இவ்வாறு இந்த 2019 மாநாடு பவவ்கவறு நாடுகளுக்கு இளடகய ஆே சமூக-கலாச்சார 

ெரிமாற்றங்களை பசய்துபகாள்ளும்கொது ென்முகத்தன்ளம சகிப்புத்தன்ளம ஆகியவற்ளற 

ெலப்ெடுத்தும். 

2) கீழ்க்காணும் விதிகளில் எந்த விதியின் அடிப்ெளடயில் "வங்கிகள் கட்டுப்ொட்டு சட்டம் 1949"ஐ 

மீறியதற்காக SBI வங்கிக்கு RBI வங்கி ஒரு ககாடி ரூொய் அெராதம் விதித்தது? 

A] பிரிவு 35a 

B] பிரிவு 44a 

C] பிரிவு 47a 

D] பிரிவு 49a 

 "வங்கிகள் கட்டுப்ொட்டு சட்டம் 1949" அடிப்ெளடயில் RBI வங்கிக்கு இவ்விதிளய தவறும் பிற 

வங்கிகளின் மீது நடவடிக்ளக எடுக்க உரிளம உள்ைது. இதன் அடிப்ெளடயில்  SBI  வங்கி தேது 
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கடோளியின் ெைப்ெரிவர்த்தளேயின் கநாக்கத்ளத கண்காணிக்க தவறியதால் SBI வங்கி மீது RBI 

வங்கி ஒரு ககாடி ரூொய் அெராதம் விதித்தது. எனினும் SBI வங்கி தேது கடோளியின் 

விவரங்களையும் கடன் பதாளகளயயும் கூற மறுத்துவிட்டது. 

3) சமீெத்தில் RBI வங்கியாேது பிளேயற்ற விவசாய கடன் வரம்ளெ ஒரு லட்ச ரூொயில் இருந்து 

எத்தளே ரூொயாக உயர்த்தியது? 

A] 1.4 லட்சம்  

B] 1.5 லட்சம்  

C] 1.6 லட்சம்  

D] 1.7 லட்சம் 

 சமீெத்தில் ஆர்பிஐ வங்கி ஒரு லட்சம் ரூொயில் இருந்து 1.6 லட்சம் ரூொயாக பிளையற்ற விவசாய 

கடன் வரம்ளெ அதிகரித்துள்ைது. இதன் மூலம் சிறு மற்றும் விளிம்பு நிளல விவசாயிகளும் அளமப்பு 

சார்ந்த கடன் பெற்று ெயேளடய முடியும். ஒரு லட்ச ரூொய் வரம்பு 2010 ஆம் ஆண்டு 

அறிவிக்கப்ெட்டது. 

 இத்தளகய கடனுதவி திட்டத்தில் உள்ை குளறொடுகளை அறிவதற்கும் அளத களைவதற்கும் ஒரு 

உள்கட்டளமப்பு குழுளவ அளமக்குமாறு RBI வங்கி ெரிந்துளர பசய்துள்ைது. 2019 ஆம் ஆண்டு 

நிதிநிளல அறிக்ளகயின் ெடி இந்திய அரசாங்கம் பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் திட்டத்ளத 

அறிமுகப்ெடுத்தி உள்ைது இதன் மூலம் சிறு மற்றும் விளிம்புநிளல விவசாயிகளின் வருமாேத்ளத 

உறுதி பசய்கிறது. 

 இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் 2 பஹக்கடர் விவசாய நிலங்களை ளவத்திருக்கும் விவசாய 

குடும்ெங்களுக்கு ஆண்டுகதாறும் 6,000 ரூொய் மூன்று தவளைகைாக (₹2000)   ெயோளிகளின் 

வங்கிக் கைக்கில் இந்திய அரசாங்கத்தால் வரவு ளவக்கப்ெடும். 

4) உலக ெருப்பு திேம் முதல் முளறயாக எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்ெட்டது? 

A] பிப்ரவரி 11  

B] பிப்ரவரி 9  

C] பிப்ரவரி 8  
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D] பிப்ரவரி 10 

 ெருப்புகளை உைவில் கசர்த்துக் பகாள்வதால் ஏற்ெடும் நன்ளமகளை ெற்றிய விழிப்புைர்ளவ 

ஏற்ெடுத்தும் விதமாக பிப்ரவரி 10ஆம் கததி முதல் முளறயாக உலக ெருப்பு திேம் அனுசரிக்கப்ெட்டது. 

ெருப்பு வளககள் முற்றிலும் உலர்ந்தளவயாக முடிச்சு வளக தாவரத்ளத கசர்ந்தது. 

 ெட்டாணி, உலர்ந்த பீன்ஸ், துவரம் ெருப்பு ஆகியளவ நாம் அன்றாடம் வாழ்வில் அதிகம் 

ெயன்ெடுத்தும் ெருப்பு வளககள் ஆகும். ெச்ளச ெட்டாணியும் ெச்ளச பீன்சும் ெருப்பு வளககளை 

சாராது, அளவ ெச்ளசக் காய்கறி வளககளை கசரும். 

 2016ஆம் ஆண்டில் நளடபெற்ற FAO வின் சர்வகதச ெருப்பு ஆண்டு பிரச்சாரத்தின்  பவற்றிளயத் 

பதாடர்ந்து 2018 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சளெயால் பிப்ரவரி 10 உலக ெருப்பு திேமாக 

அறிவிக்கப்ெட்டது. 

5) “Law, Justice and Judicial Power – Justice P N Bhagwati’s Approach”  

"சட்டம், நீதி, நீதித்துளறயின் சக்தி - நீதியரசர் பி என் ெகவதியின் அணுகுமுளற" என்ற நூலின் ஆசிரியர் 

யார்? 

A] மூல்சந்த் சர்மா 

B] ரூகெந்தர் சூரி 

C] சசி தரூர் 

D] கசாலி பசாராப்ஜி 

 'சட்டம், நீதி, நீதித்துளறயின் சக்தி- நீதியரசர் பி என் ெகவதியின் அணுகுமுளற' என்ற நூளல 

கெராசிரியர் டாக்டர் மூல்சந்த் சர்மா எழுதிோர். இதளே புதுபடல்லியில் நளடபெற்ற விழாவில் உச்ச 

நீதிமன்ற தளலளம நீதிெதி ரஞ்சன் ககாகாய் அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக பவளியிட்டார். 

 இப்புத்தகத்தின் முதல் பிரதிளய குடியரசுத் தளலவர் ராம்நாத் ககாவிந்த் பெற்றுக்பகாண்டார். பி என் 

ெகவதி இந்தியாவின் 'பொதுநல வழக்கின் தந்ளத' எே அளழக்கப்ெடுகிறார். 

 பி என் ெகவதி அவர்கள் நீதித் துளறக்கு ஆற்றிய ெங்குகளை சிறப்பிக்கும் விதமாகவும் அவரது 

வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்ப்புகளை கொற்றும் விதமாகவும் இப்புத்தகத்தில் 24 கட்டுளரகள் இடம் 

பெற்றுள்ைது. 
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6) கீழ்காணும் மாவட்டங்களில் உத்தரகண்டின் எந்த மாவட்டத்தில் 'இமாலயன் கமகங்கள் ஆய்வகம்' [ 

Himalayan Cloud Observatory] அளமந்துள்ைது? 

A] ெககஸ்வர் 

B] பித்கதாராகர்க் 

C] படஹ்ரி கார்வால் 

D] ருத்ர பிரயாக் 

 ஹிமாலயன் ெகுதியில் ஏற்ெடும் கமகங்களின் பவடிப்புகளை கண்காணிப்ெதற்காக உத்தரகாண்ட் 

மாநிலத்தில் உள்ை  படஹ்ரி கார்வால் மாவட்டத்தின்  SRT வைாகம் - சம்ொ என்னும் இடத்தில் 

'ஹிமாலயன் கமகங்கள் ஆய்வகம்' சமீெத்தில் அளமக்கப்ெட்டது. 

 இது இந்தியாவின் இரண்டாவது  கமகங்கள் ஆய்வகம். இதளே இந்திய அறிவியல் மற்றும் 

பதாழில்நுட்ெ துளற (IST) மற்றும் இந்திய பதாழில்நுட்ெக் கழகம்(IIT) ,கான்பூர் இளைந்து ெணியில் 

ஈடுெடுகிறது. உத்தரகாண்ட் மற்றும் இமாலயன் கொன்ற மளலப் பிரகதசங்களில் கமகபவடிப்பு 

அடிக்கடி நளடபெறும் நிகழ்வாகும். இதோல் ெல உயிரிழப்புகள் ஏற்ெடுகிறது இதளே முன்கூட்டிகய 

கண்காணிப்ெதற்காக ஏற்ெடுத்தப் ெட்டகத இந்த ஆய்வகம். 

 இந்தக் ஆய்வகம் தற்கொது ஆறு மாதங்களுக்காே ஆய்வறிக்ளகளய கசாதளே முளறயில் தயார் 

பசய்து உள்ைது. இதன் பிறகு   நடக்கவிருக்கும் கமகபவடிப்புகளை முன்கூட்டிகய ஆராய்ந்து உயிர் 

மற்றும் பொருள் இழப்புகளை குளறக்கும் நடவடிக்ளகயில் இந்த ஆய்வகம் ஈடுெடும். 

7) கீழ்க்காணும் நாடுகளில் எது இந்தி பமாழிளய மூன்றாவது அதிகாரப்பூர்வமாே  பமாழியாக 

நீதிமன்றங்களில் அறிவித்துள்ைது? 

A] ஈரான்  

B] UAE  

C] சவுதி அகரபியா  

D] ஓமன் 

 அரபி, ஆங்கிலத்ளத பதாடர்ந்து  நீதிமன்றங்களில் மூன்றாவது அதிகாரப்பூர்வமாே பமாழியாக 

ஹிந்திளய அபுதாபி நீதித்துளற சமீெத்தில் அறிவித்துள்ைது. 
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 இதன்மூலம் இந்தி பமாழிளய மட்டுகம அறிந்தவர்கள்  நீதித்துளறளய எளிதாக அணுக முடிவகதாடு 

மட்டுமின்றி அவர்களின் உரிளமகள், கடளமகள், வழக்குத் பதாடரும் முளற கொன்றவற்ளற 

தளடயில்லாமல் அறிந்து பகாள்ை இயலும்.கருத்துக்கணிப்பில் 3.3 மில்லியன் இந்தியர்கள்  ஐக்கிய 

அமீரகத்தில் வசிப்ெதாக கூறுகிறது.  

 இவர்களில் பெரும்ொலாகோர் ப்ளூ கலர் பதாழிலாளிகள் எே அறியப்ெடுகிறார்கள். இது மிகவும் 

ொராட்டுக்குரிய நடவடிக்ளக ஆகும். இந்த முன்பேடுப்பு அமீரகத்தின் சகிப்புத்தன்ளம காை 

ஆண்டின் ஒரு மணி மகுடம் ஆகும். 

8) கீழ்க்காணும் நகரங்களில் எங்கக ெதின்மூன்றாவது சர்வகதச எண்பைய் மற்றும் எரிவாயு மாநாடு 

PETROTECH 2019 நளடபெற்றது? 

A] கிகரட்டர் பநாய்டா 

B] கடராடூன் 

C] சிம்லா  

D] கொொல் 

 உத்தரப்பிரகதசத்தில் உள்ை கிகரட்டர் பநாய்டா என்னும் நகரத்தில் பிப்ரவரி 11ஆம் கததி 13 ஆவது 

சர்வகதச எண்பைய் மற்றும் எரிவாயு மாநாடு PETROTECH-2019 நளடபெற்றது இதளே பிரதம 

மந்திரி நகரந்திர கமாடி அவர்கள் பதாடங்கி ளவத்தார். 

 இதளே மத்திய பெட்கராலிய மற்றும் இயற்ளக எரிவாயு அளமச்சகம் தளலளமகயற்று நடத்தியது. 

இது  இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒரு முளற கூடும் மாநாடு ஆகும்.  

 3 நாட்கள் நளடபெற்ற இந்த மாநாட்டில் இந்திய எண்பைய் மற்றும் இயற்ளக எரிவாயு துளறயில் 

உள்ை முதலீட்டுக்காே வாய்ப்புகளையும் துளறயின் முன்கேற்றங்களையும் பவளிப்ெடுத்தும் 

விதமாக அளமந்தது. நட்பு நாடுகளை கசர்ந்த 95 ஆற்றல் அளமச்சர்களும் 70 நாடுகளைச் கசர்ந்த 7 

ஆயிரத்துக்கும் கமற்ெட்ட ெங்ககற்ொைர்களும் இந்த மாநாட்டில் ெங்கு பெற்றேர். 

9) எந்த நாட்டின் பிரதமர் ஐக்கிய ஆப்பிரிக்கா சளெயின் தளலவராக கதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டுள்ைார்? 

A) சாம்பியா  

B) எகிப்து 

C) பதன் ஆப்பிரிக்கா 
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D) எத்திகயாப்பியா 

 எத்திகயாப்பியாவில் நளடபெற்ற மாநாட்டில்  எகிப்திய பிரதமர் அப்தல் ப்தா எல் சிசி  Abdel-Fattah el-

Sissi  ஆப்பிரிக்கா ஐக்கிய சளெயின் தளலவராக கதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டுள்ைார். 

 rwanda வின் பிரதமராே ொல் கஹாகம ளவ பதாடர்ந்து எகிப்திய பிரதமர் ஆப்பிரிக்க சளெயின் 

தளலவராக கதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டுள்ைார். 

 எகிப்து நாட்ளடச் கசர்ந்த ஒருவர் 2002ஆம் ஆண்டு நிறுவப்ெட்ட  ஐக்கிய ஆப்பிரிக்கா சளெயின் 

தளலவராக கதர்ந்பதடுக்கப்ெடுவது இதுகவ முதல் முளறயாகும்.  

 இதில் ஆப்பிரிக்க கண்டத்ளதச் கசர்ந்த 55 நாடுகள் உறுப்பிேராக இருக்கிறது.ஆப்பிரிக்க 

நாடுகளுக்கும் ஆப்பிரிக்கர்களுக்கும் இளடகய ஆே ஒற்றுளமளய உறுதிப்ெடுத்தும் விதமாக 

பதாடங்கப்ெட்டகத இந்த அளமப்ொகும். 

 அரபி, ஆங்கிலம், பிபரஞ்சு, கொர்ச்சுகீஸ் மற்றும் பிற ஆப்பிரிக்க பமாழிகள் இந்த சளெயின் பிரதாே 

பமாழிகைாகும். 

 இந்தச் சளெயின் அதிகாரத்துக்கு உட்ெட்டு அளமதி மற்றும் ொதுகாப்புத் துளறயும் ொன்-ஆப்பிரிக்கன் 

ொராளுமன்றமும் இயங்குகிறது. 

10) சமீெத்தில் பசய்திகளில் கெசப்ெட்ட திக்கிெந்தி அரங்கம் (Dikkibandi Stadium) கீழ்காணும் எந்த 
மாநிலத்தில் அளமந்துள்ைது? 

A] நாகாலாந்து  

B] திரிபுரா  

C] கமகாலயா  

D] அருைாச்சல் பிரகதஷ் 

 மக்கைளவ சொநாயகர் பூர்ைா சங்கமா அவர்களின் நிளேவாக டுராடவுனில் உள்ை திக்கிெந்தி 
அரங்கத்ளத பெயர் மாற்றம் பசய்ய கமகாலய அளமச்சகம் முடிவு பசய்துள்ைது. இதற்கு கமகாலயா 
முதலளமச்சர் ககான்ராட் சங்கமா ஒப்புதல் அளித்துள்ைார். 

 பூர்ைா சங்கமா கமகாலயாவின் முன்ோள் முதலளமச்சர் ஆவார். இவர் டுரா டவுனில் இருந்து ெல 
முளற மக்கைளவக்குத் கதர்ந்பதடுக்கப் ெட்டுள்ைார். 

 ககான்ராட் சங்கமா மற்றும் கெம்ஸ் சங்கமா இருவரும் பூர்ைா சங்கமா அவர்களின் மகன்கள் ஆவர். 
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 திக்கிெந்தி அரங்கத்ளத MP அரங்கம் என்றும் அளழப்ொர்கள். கமலும் கமகாலயா அரசாங்கம் 
மவ்லாய்- மவ்ராவிலிருந்து மதன் கநாக்கிச் பசல்லும் சாளலக்கு புனிதர் பதரசா அவர்களின் 
பெயரிட முடிவு பசய்துள்ைது. 
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