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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. இந்தியாவில் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட ததர்தல் ஆணையர் யார்? 

[A] Shelesh Bhardwaj  
[B] Sushil Chandra 
[C] Ashutosh Saxena 
[D] Alok Chaudhary 
 1980 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 15 ஆம் தததி இந்தியாவின் புதிய ததர்தல் ஆணையராக சுஷில் 
சந்திரா பபாறுப்தபற்றார். 

 ECI இல் தசர்வதற்கு முன்பு, அவர் தேரடி வரிகளின் மத்திய வாரியத்தின் தணைவராக இருந்தார் 
(CBDT). 

 அவரது நியமனம் மூைம், கமிஷன் இப்தபாது சுனில் அதராரா பிரதான ததர்தல் ஆணையராகவும் 

(சி.ஈ.சி.) மற்றும் அதசாக் ைாவாசா மற்றும் திரு சந்திரா ஆகிய இருவரும் ஆணையாளர்களாகவும் 

உள்ளனர். 
 இம்மாத இறுதியில் தைாக் சபா ததர்தலின் தததி மற்றும் காை அட்டவணைணய ஆணையம் 

அறிவிக்கும் ஏன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

2. 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான கைாச்சார ஒற்றுணமக்கான தாகூர் விருது [Tagore Award for Cultural 

Harmony] பபற்றவர் யார்? 

[A] Ram Sutar Vanji 
[B] Chhayanaut  
[C] Rajkumar Singhajit Singh 
[D] Milind Kumar 
 ராஜ்குமார் சிங்கஜித் சிங்கிற்கு 2014ம் ஆண்டிற்கும், ணசயனட் (பங்களாததஷின் கைாச்சார 
நிறுவனம்) 2015ம் ஆண்டிற்கு, ராம் சுடர் வஞ்சி 2016ம் ஆண்டிற்கும், 2019 பிப்ரவரி மாதம் 18 ஆம் தததி, 

புது தில்லியில் பிரவசி பாரதி தகந்திராவில் இந்திய ஜனாதிபதி ராம்ோத் தகாவிந்த் கைாச்சார 
ஒற்றுணமக்கான தாகூர் விருது வழங்குவார். 

 கைாசார ஒற்றுணமக்கான தாகூர் விருது 2012 ஆம் ஆண்டில் இருந்து இந்திய அரசால்  வழங்கப்பட்டு 

வருகிறது. இது 2012 ஆம் ஆண்டில் குருததவ் ரவீந்திரோத் தாகூரின் 150 வது ஆண்டு நிணறவு 

விழாணவ நிணனவுகூறும் ஒரு பகுதியாக, அவரது பணடப்புகள் மற்றும் கருத்துக்களுடன் 

மனிதகுைத்திற்கு அவர் வழங்கிய ேன்பகாணடகணள அங்கீகரித்து இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. 
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3. இந்தியா சமீபத்தில் சிம்ைா நீர் விநிதயாகத்திற்கான சட்ட ஒப்பந்தங்களில் எந்த சர்வததச அணமப்புடன் 

ணகபயழுத்திட்டது? 

[A] ADB 
[B] IMF 
[C] AIIB 
[D] World Bank 
 பிப்ரவரி 15 அன்று, கிதரட்டர் சிம்ைா பகுதியின் குடிமக்களுக்கு சுத்தமான மற்றும் ேம்பகமான குடிநீர் 
பகாண்டு வருவதற்காக இந்திய அரசாங்கம், ஹிமாச்சைப் பிரததச அரசு மற்றும் உைக வங்கியானது, 

40 மில்லியன் டாைர் கடன் ஒப்பந்தத்தில் ணகபயழுத்திட்டது. 

 கடந்த சிை ஆண்டுகளில் கடுணமயான நீர் பற்றாக்குணற மற்றும் நீரினால் பரவுகின்ற 

பதாற்றுதோய்கணள எதிர்பகாள்கின்றனர் சிம்ைாவில் வாழும் மக்கள். 

 சிம்ைா நீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு சீர்திருத்த நிகழ்ச்சித்திட்ட அபிவிருத்தி பகாள்ணக 

கடன் 1 [The Shimla Water Supply and Sewerage Service Delivery Reform Programmatic 

Development Policy Loan 1] என்பது புகழ்பபற்ற மணை ேகரமான சிம்ைாவிலும் அதணன சுற்றிலும் 

உள்ள ஊர்களிலும் நீர் வழங்கல் மற்றும் சுத்திகரிப்பு தசணவகணள தமம்படுத்தும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

4. உைகளாவிய நிணை தமம்பாட்டு உச்சி மாோடு (WSDS-2019)[World Sustainable Development Summit] 

இன் கருப்பபாருள் என்ன? 

[A] Attaining the 2030 Agenda: Delivering on Our Promise 
[B] Attaining the 2050 Agenda: Delivering on Our Promise 
[C] Attaining the 2040 Agenda: Delivering on Our Promise 
[D] Attaining the 2020 Agenda: Delivering on Our Promise 
 உைகளாவிய நிணை தமம்பாட்டு உச்சிமாோடு (WSDS) என்பது எரிசக்தி மற்றும் வளங்கள் 

நிறுவனத்தின் (TERI) வருடாந்திர தணைணம நிகழ்வு ஆகும். 

 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 11, 13 ஆம் தததிகளில், 'Attaining the 2030 Agenda: Delivering on Our 

Promise' என்ற கருப்பபாருளுடன் புதுடில்லியில், 2019th Edition  உைகளாவிய நிணை தமம்பாட்டு 

உச்சிமாோடு ேணடபபற்றது. 

 இது இந்திய துணைக் குடியரசு தணைவரான எம். பவங்ணகயா ோயுடுவால் திறக்கப்பட்டது. 

 தோபல் பரிசு பபற்றவர்கள், அரசியல் தணைவர்கள், இருதரப்பு மற்றும் பன்முக 

நிறுவனங்களிடமிருந்து முடிபவடுப்பவர்கள், வணிகத் தணைவர்கள், இராஜதந்திரப் 

பணடகளிடமிருந்து விஞ்ஞானிகள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஊடகவியைாளர்கள் மற்றும் சிவில் 
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சமூகத்தின் உறுப்பினர்கள் ஆகிதயாரின் உயர்மட்ட அதிகாரிகள் ஆகியவர்கணள WSDS ஒன்றாக 

இணைக்கிறது மற்றும் நிணையான அபிவிருத்தி பதாடர்பான பிரச்சிணனகள் குறித்து ஒரு 

பபாதுவான தளமாக WSDS உள்ளது. 

5. எந்த உைகளாவிய தணைவர், WSDS இல், 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான நிணையான அபிவிருத்தி தணைணம 

விருணத பவன்றுள்ளார்? 

[A] Pawan Kumar Chamling 
[B] Anand Mahindra 
[C] Frank Bainimarama 
[D] James Alix Michel 
 பிஜி பிரதம மந்திரி ஃபிராங்க் ணபனிமரமாவிற்கு, 2019 ஆம் ஆண்டு புது தில்லியில் உள்ள உைக 

நிணையான தமம்பாட்டு உச்சி மாோட்டில் உைக நிணையான தமம்பாட்டு தணைணம விருது 

வழங்கப்பட்டது. 

 பிஜியில் நிணையான அபிவிருத்திக்கான அவரது சிறந்த பங்களிப்பிற்காக இந்த விருணத பவன்றார். 
 உச்சிமாோடு ோணள ஒரு பசுணமக்கு இந்தியாவின் பார்ணவணய மீண்டும் வலியுறுத்துகிறது மற்றும் 

ஆற்றல் மாற்றங்கள், சுத்தமான கடல்கள், வளர்ச்சி நிதி, சுற்றுச்சூழல் நிணைத்தன்ணம மற்றும் 

நிணையான இயக்கம் ஆகியவற்றில் கவனம் பசலுத்துகிறது. 

 உச்சி மாோட்டில் பங்தகற்க 40 க்கும் தமற்பட்ட ோடுகளிலிருந்து 2000 க்கும் தமற்பட்ட பிரதிநிதிகள் 

மற்றும் தபச்சாளர்கள் கைந்துபகாண்டனர். 
 உச்சிமாோடு எரிசக்தி மற்றும் வளங்கள் நிறுவனம் (TERI) ஏற்பாடு பசய்திருந்தது. இந்நிகழ்வில், 

ததசிய ஒருங்கிணைந்த வள திறன் பகாள்ணகணய வடிவணமப்பதற்காக, ஒரு வள ஆதாரக் கைத்ணத 

அணமப்பதற்கு சுற்றுச்சூழல், வனத்துணற மற்றும் காைநிணை மாற்றம் (MoEFCC) அணமச்சகம் TERI 

உடன் இணைந்து பசயல்பட்டுள்ளது. 

6. e-AUSHADHI தபார்டல் பின்வரும் எந்த மருந்துக்கு ஆன்ணைன் உரிமங்கணள பபற்றுள்ளது? 

[A] Ayurveda 
[B] Unani  
[C] Siddha 
[D] All of the above 
 13 வது பிப்ரவரியில், அய்யூஷ்சிற்கான மாநிை அணமச்சர்(Minister of State for AYUSH) ஸ்ரீபத் 

எஸ்த ா ோயக்(Shripad Yesso Naik) ஆயுர்தவத, சித்த, யுனானி மற்றும் த ாமிதயாபதி மருந்துகள் 
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மற்றும் மருந்து பதாடர்பான  விஷயங்கணள ஆன்ணைனில் பபறுவதற்காக ஆன்ணைன் உரிமத்ணத 

பபற்று  e-AUSHADHI portal ஒன்ணற புது படல்லியில் பதாடங்கிணவத்தார். 
 தகவல் பவளிப்பணடத்தன்ணமணய அதிகரித்து, தகவல் தமைாண்ணம, தரவு பயன்பாட்டிணன மற்றும் 

பபாறுப்புைர்வு ஆகியவற்ணற தமம்படுத்துவதன் தோக்கமாக இந்த தபார்டல் உள்ளது. 

 ஆயுர்தவத, யுனானி, சித்தா மற்றும் த ாமிதயாபதி ஆட்தடாதமட்டட் மருந்து உதவி திட்டம் 

(Ayurveda, Unani, Siddha and Homeopathy Automated Drug Help Initiative) என்பன புதிய இ-

தபார்டலின் சுருக்கமாகும். 

7. தேரடி வரிகளின் மத்திய வாரியத்தின் (Central Board of Direct Taxes) தணைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் 
யார்? 

[A] Pramod Chandra Mody 
[B] Poonam Kishore Saxena 
[C] Kaiser Chand Bohra 
[D] Pritam Jain 
 1982 ம் ஆண்டு இந்திய வருவாய் தசணவ, பிரதமாத் சந்திர தமாடிணய, தேரடி வரி மத்திய வாரியத்தின் 

தணைவராக நியமித்தது. இது வருமான வரித் துணறயின் உயர்மட்டக் பகாள்ணக ஆகும். 

 இந்தியாவின் புதிய ததர்தல் ஆணையராக (ததர்தல் ஆணையம்) நியமிக்கப்பட்ட சுசில் சந்திராவிற்கு 
பதில் பதவி ஏற்கிறார். இவர் CBDT தணைவர் பதவிக்கு சிறப்பு பசயைாளர் ஆவார் மற்றும் இந்தியாவின் 

வருவாய் பசயைாளரின் தேரடி பபாறுப்பில் உள்ளார். 
 அவர் பைப்டினன்ட் பஜனரல், ணவஸ் அட்மிரல் அல்ைது ஏர் மார்ஷல், சிபிஐ இயக்குேர், துணை 

கமிஷனர் மற்றும் ஆடிட்டர் பஜனரல் (சி.ஏ.ஜி) ஆகிதயாரின் பதவிகணள விட உயர் பதவி வகிக்கிறார். 

8. 72 வது பாப்தா திணரப்பட விருதுகள் (Bafta Film Awards) 2019 இல் சிறந்த திணரப்பட விருணத பவன்ற 

படம் எது? 

[A] The Favourite 
[B] A Star Is Born 
[C] Roma 
[D] Bohemian Rhapsody 
 பிப்ரவரி 10 அன்று, 72 வது பிரிட்டிஷ் அகாடமி திணரப்பட விருதுகள் 2019 ைண்டனில் உள்ள ராயல் 

ஆல்பர்ட்  ாலில் ேணடபபற்றன. 
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 பமக்ஸிகன் திணரப்பட தயாரிப்பாளரான அல்ஃதபான்த ா க்யூதரானின் அணர சுயசரிணதயான 

கருப்பு மற்றும் பவள்ணள ோடகம் "தராமா"[ROMA] இயக்குனர் மற்றும் ஒளிப்பதிவு மரியாணதகளுடன் 

சிறந்த திணரப்படத்தின் சிறந்த பரிணச பபற்றது. 

 "தராமா" ஆங்கிை பமாழியில் இல்ைாத படத்திற்காக பாஃப்தா விருணதயும் பவன்றது. முன்னணி 

ேடிணக (ஒலிவியா தகால்மன்), துணை ேடிணக (தரச்சல் பவய்ஸ்) மற்றும் சிறந்த பிரிட்டிஷ் 

திணரப்படம் உட்பட 7 விருதுகணள பபட்ரா "THE FAVOURITE" திணரப்படம் இந்த விழாவில் ஆதிக்கம் 

பசலுத்தியது. 

 முதல் முணறயாக ராமி மாலிக் சிறந்த ேடிகருக்கான விருணத "தபாத மியன் ராப்தசாடி" என்ற 

பாத்திரத்தில் ேடித்ததற்காக பவன்றார். 
 மூன்று முணற ஆஸ்கார் விருது பபற்ற திணரப்பட ஆசிரியரான பதல்மா ஸ்கூன்தமக்கருக்கு 'BAFTA 

fellowship' என்ற மிக உயர்ந்த பகௌரவம் வழங்கப்பட்டது.  

 சினிமாவிற்கு சிறந்த பிரிட்டிஷ் பங்களிப்பிற்கான சிறப்பு BAFTA விருது தயாரிப்பாளர்கள் எலிசபபத் 

கார்ஸ்ப ன் மற்றும் Stephen Woolley of Number 9 Filmsக்கு வழங்கப்பட்டது. 

9. "வந்தத பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்" வழி தடம்  என்ன? 

[A] New Delhi to Varanasi 
[B] Allahabad to Hooghly 
[C] Shimla to Kolkata 
[D] Mumbai to Chennai 
 புது தில்லி ரயில் நிணையத்திலிருந்து 2019 பிப்ரவரி 15-ஆம் தததி புது தில்லி-கான்பூர்-அைாகாபாத்-

வாரைாசி வழித்தடங்களில் பிரதமர் ேதரந்திர தமாடியால் இந்தியாவின் முதல் இயந்திர-குணறவான 

அணர-ண  ஸ்பீடு "வந்தத பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்" பதாடங்கப்பட்டது. 

 வந்தத பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் 160 கி.மீ. தவகத்தில் அதிகபட்சமாக இயக்கக்கூடியது. சதாப்தி ரயில் தபான்ற 

பயை வகுப்புகள், இதில் சிறந்த வசதிகளுடன் உள்ளது. 

 இது பயணிகளுக்கு ஒரு முற்றிலும் புதிய பயை அனுபவத்ணத வழங்கும் தோக்கத்தில் 

பதாடங்கப்பட்டது. 

 புது படல்லியிலிருந்து வாரைாசிக்கு 8 மணிதேரத்தில் பசன்றணடயும் மற்றும் திங்கள் மற்றும் 

வியாழன் தவிர அணனத்து ோட்களிலும் இந்த ரயில் இயக்கப்படும். 

10. இந்தியா சமீபத்தில் எந்த தோர்டிக் ோட்டிடம் [Nordic Country] பாதுகாப்பு உடன்படிக்ணகயில் 

ணகபயழுத்திட்டது? 

[A] Denmark 
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[B] Norway  
[C] Sweden 
[D] Iceland 
 இந்தியா சமீபத்தில் ஸ்வீடனுடன் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில் ணகபயழுத்திட்டது, இது இரு 

ோடுகளுக்கும் உள்ள இரகசிய தகவணை ஒருவருக்பகாருவர் பகிர்ந்து பகாள்ள உதவும். 

 தோர்டிக் ோட்டிற்கு பாதுகாப்பு மந்திரி நிர்மைா சீதாராமன் பசன்றிருந்த தபாது இந்த உடன்படிக்ணக 

ணகபயழுத்தானது. 

 ஸ்வீடன் உைகம் முழுவதிலும் 30 க்கும் தமற்பட்ட ோடுகளுடன் இதத தபால் ஒப்பந்தத்தில் 

ணகபயழுத்திட்டிருக்கிறது, அதத தபால் ஐதராப்பிய ஒன்றிய மற்றும் தேட்தடாவுடன் இதத தபான்ற 

ஒப்பந்தங்கணளக் பகாண்டுள்ளது. 

 தோர்டிக் ோடுகள் என்பது பபாதுவாக படன்மார்க், பின்ைாந்து, ஐஸ்ைாந்து, ோர்தவ மற்றும் சுவீடன் 

ஆகியவற்றின் பதாடர்புணடய பகுதிகளான கிரீன்ைாந்து, பதராதய தீவுகள் மற்றும் ஆல்ைாந்து 

தீவுகள் ஆகியவற்ணறக் குறிக்கின்றன. 
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