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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வதேச காந்தி அமைதிப் பரிசு யாருக்கு வழங்கப்பட்டது? [International 

Gandhi Peace Prize for 2018] 

A] யயாதகய் சசகவா 

B] தேஸ்ைன் டுட்டு 

C] சன்டி பிரசாத் பட் 

D] ஜான் ஹுயூம் 

 கடந்ே பிப்ரவரி ைாேம் 26ஆம் தேதி குடியரசுத் ேமைவர் ராம்நாத் தகாவிந்த் அவர்களால் 2015, 2016, 

2017, 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வதேச காந்தி அமைதிப் பரிசு ராஷ்டிரபதி பவனில் வழங்கப்பட்டது. 

 இந்தியா ைற்றும் உைகயைங்கும் யோழுதநாமய ஒழிப்பேற்காக பங்காற்றியோல் ஜப்பாமன தசர்ந்ே 

யயாதகய் சசகவா என்பவருக்கு 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான விருது வழங்கப்பட்டது.  

 இந்தியாவின் கிராைப்புற ைற்றும் ைமைவாழ் ைக்களின் குழந்மேகளுக்கு கல்வி, சமூக நடுநிமைமை 

ைற்றும் கிராைப்புற தைம்பாடு ஆகியவற்றில் சிறந்ே பங்கிமன ஆற்றியமைக்காக ஏகல் அபியான் 

என்ற அறக்கட்டமளக்கு 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான விருது வழங்கப்பட்டது. 

 கிராைப்புற தைம்பாடு, கல்வி ைற்றும் இயற்மக வளங்கமள தைம்படுத்துேல் தபான்ற துமறகளில் 

கவனம் யசலுத்தியோல் கன்னியாகுைரிமய ேமைமையிடைாகக் யகாண்ட விதவகானந்ோ தகந்திரா 
என்ற நிறுவனத்திற்கு 2015ஆம் ஆண்டுக்கான விருது வழங்கப்பட்டது. 

 இந்தியாமவச் தசர்ந்ே 10 ைட்சத்திற்கும் அதிகைான குழந்மேகளுக்கு ைதிய உணவு வழங்கிய அக்ஷய 

பாத்திரம் என்ற நிறுவனத்திற்கும் கிராைப்புற சுகாோரம் ைற்றும் ஆதராக்கியத்மே தைம்படுத்திய சுைப் 

இன்டர்தநஷனல் என்ற நிறுவனத்திற்கும் 2016ஆம் ஆண்டுக்கான விருது பகிர்ந்ேளிக்கப்பட்டது. 

 இந்ே விருதில் யராக்கப்பரிசாக ரூபாய் ஒரு தகாடியும் அவர்களது பங்களிப்மப தைற்தகாள் காட்டிய 

சான்றிேழ்களும் மகவிமனப் யபாருட்களும் அடங்கும். 

2) Skill saathi youth conclave எந்ே ைாநிைத்தில் யோடங்கிமவக்கப்பட்டது? 

A] யகாச்சி  

B] புவதனஸ்வர்  
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C] ஐேராபாத்  

D] சிம்ைா 

 முேல்முமறயாக Skill saathi youth conclaveமய ஒடிசா ைாநிைம் ,புவதனஸ்வரில் உள்ள ரயில் 

அரங்கத்தில் ைத்திய திறன் தைம்பாட்டுத் துமற அமைச்சர் ேர்தைந்திர பிரோன் அவர்கள் யோடங்கி 

மவத்ோர். 
 இேன் மூைம் அம்ைாநிை இமளஞர்களின் திறமன தைம்படுத்துவதோடு தவமைவாய்ப்புக்கான 

வழிகமளயும் தைம்படுத்துவோய் அமைகிறது. இந்நிகழ்ச்சி ஒடிசாவில் 427 இடங்களில் தநரமையாக 

ஒளிபரப்பப்பட்டது.  

 இேன் மூைம் 2 ைட்சத்திற்கும் தைற்பட்ட பயனாளிகள் கைந்துயகாண்டு யோழில் ஆதைாசமன 

யபற்றுக் யகாண்டனர். இேன் தநாக்கம் ஒவ்யவாரு ேனிநபரின் விருப்பங்கமளயும் புரிந்துயகாண்டு 

அவர்களுக்கான யோழில் வழிகமள உளவியல் ரீதியான தசாேமனகள், தநர்முக ஆதைாசமனகள் 

ைற்றும் பை விேங்களில் அவர்கமள வழி நடத்துவதே ஆகும். 

3) 2019 - Cannes International open trophy யவன்ற இந்திய கிராண்ட் ைாஸ்டர் யார்?  

A] கிருஷ்ணன் சசிகரன்  

B] பரிைர்ஜன் யநஹி 

C] பந்ேை ஹரிகிருஷ்ணா  

D] அபிஜித் குப்ோ 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான Cannes International open மய இந்தியாவின் யசஸ் கிராண்ட் ைாஸ்டர் 
அபிஜித் குப்ோ அவர்கள் 7.5 புள்ளிகள் யபற்று யவன்றார். 

 இத்ோலிமய தசர்ந்ே பயர் லூஹீ பத ா என்பவமர ஒன்போவது ைற்றும் இறுதிச்சுற்றில் சுைபைாக 

தோற்கடித்ோர். இந்ேப் புள்ளி யபைாரம  தசர்ந்ே நிகிோ ையூதராவ் தபாைந்மேச் தசர்ந்ே நாசுோ 
ைற்றும் உக்மரமனச் தசர்ந்ே யுரீ தசாதைாதடாநி யசதகா  அவர்களின் புள்ளிகமள விட அதிகைானது 

ஆகும். 

4) சமீபத்தில் யசய்திகளில் காணப்பட்ட பந்திப்பூர் புலிகள் சரணாையம் எந்ே ைாநிைத்தில் 

அமைந்துள்ளது?  
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A] உத்ேரப் பிரதேசம்  

B] கர்நாடகா  

C] ஒடிசா   

D] யேலுங்கானா 

 கர்நாடக ைாநிைம் சாம்ராஜ்நகர் ைாவட்டத்தில் உள்ள பந்திப்பூர் புலிகள் சரணாையத்தில் மிகப்யபரிய 

காட்டுத் தீ பரவியது.  

 இேனால் 2000 யஹக்தடர் வன பரப்பளவு தசேைமடந்ேது. நூற்றுக்கும் தைற்பட்ட வன அதிகாரிகளும் 

யபாதுைக்களும் இமணந்து தீமய அமணக்க முற்பட்டனர்.  
 இருப்பினும் பைைான காற்று ைற்றும் காய்ந்ே புல் காட்டுத்தீமய தைலும் பரவச் யசய்ேது. இேனால் 

தேசிய யநடுஞ்சாமை 67 (ஊட்டி டு மைசூர்) மூடப்பட்டோல் தபாக்குவரத்து சிக்கல் சிை ைணி தநரம் 

நீடித்ேது. வன உயிர்களும் இறக்க தநர்ந்ேோய் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் அதிகாரப்பூர்வைான 

அறிவிப்பு இன்னும்  யவளியிடப்படவில்மை. 

 இந்ே பந்திப்பூர் சரணாையம் இந்தியாவின் முேைாவோக ஆரம்பிக்கப்பட்ட தேசிய பூங்காக்களில் 

ஒன்றாகும். தைலும் உைகில் உள்ள குறிப்பிட்ட இடங்களில் அதிகைான புலிகளின் எண்ணிக்மகமய 

யகாண்டது குறிப்பிடத்ேக்கது.  யாமனகளுக்கான சரணாையமும் இங்தக உள்ளது. 87400 யஹக்தடர் 
பரப்பளவு யகாண்டது. இேனுடன் வயநாடு வனவிைங்கு சரணாையமும் நாகர்தஹால் தேசிய 

பூங்காவும் அமைந்துள்ளன. இங்தக யாமனகள், புலிகள், அரிய வமக பாம்புகள் ைற்றும் 

காட்யடருமை தபான்ற எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய விைங்குகள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

5) “India in Distress” என்ற நூமை எழுதிய இந்திய அரசியல் ேமைவர் யார்?  

A] சசிேரூர்  

B] அரவிந்த் யகஜ்ரிவால்  

C] ைம்ோ பானர்ஜி  

D] தசானியாகாந்தி 

 India in Distress என்ற நூமை தைற்குவங்க முேைமைச்சர் ைம்ோ பானர்ஜி அவர்கள் எழுதினார். 
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 அந்நாட்டின் ேமைநகரில் பிப்ரவரி ைாேம் 27ஆம் தேதி யவளியிடப்பட்டது. 87 புத்ேகங்கமள 

இதுவமரயிலும் எழுதியுள்ளார்.  
 இந்ே ஆண்டு அவர் எழுதிய ஏழு புத்ேகங்களுள்  சிை குழந்மேகளுக்காகவும்  யபங்காலி, உருது 

ைற்றும் ஆங்கிைத்தில் கவிமேகளும் அரசியல் சார்ந்ே இரண்டு புத்ேகங்கமள ஹிந்தியிலும் 

யபங்காலியிலும் இயற்றியுள்ளார். 

6) கீழ்க்காணும் எந்ே துமறமுகத்தின் வழியாக இந்தியா உடனான புதிய ஏற்றுைதிக்கான வழிமய 

ஆப்கானிஸ்ோன் தேர்ந்யேடுத்துள்ளது?   

A] அபேன் 

B] சபஹர் 

C] பந்ேர் 

D] யகாரம்சர் 

 சபஹர் துமறமுகத்மே ஆப்கானிஸ்ோன் இந்தியாவுடனான ஏற்றுைதிக்கான புதிய கடல் வழியாக  

தேர்ந்யேடுத்துள்ளது.  

 இத்துமறமுகம் ஈரானில் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வைான அறிக்மகயின்படி முேல் ஏற்றுைதியாய் 57 

டன்கள் உைர்ந்ே பழங்கள், ஜவுளி வமககள், கம்பளங்கள் ைற்றும் கனிை யபாருட்கமள 23 ைாரிகளில் 

தைற்கு ஆப்கான் நகரத்தில் இருந்து சபஹர் துமறமுகத்திற்கு யகாண்டுவந்து தசர்த்துள்ளது. 

இப்யபாருட்கள் மும்மப துமறமுகத்மே வந்ேமடயும். ஈரானிய துமறமுகத்மே 

தேர்ந்யேடுத்ேேற்கான காரணம் இந்தியாவுடனான ஏற்றுைதி-இறக்குைதிகமள மிக சுமூகைாக 

மகயாளுவதே ஆகும். 

7) 46 ஆவது ( Foreign ministers OIC ) கூட்டத்திற்கு இந்தியாமவ அமழப்பு விடுத்திருந்ேது. இேமன 

அடிப்பமடயாகக் யகாண்டு கீழ்காண்பமவகளில் எது ேவறானது என்பமே அறிக. 

A] இந்தியா OIC யின் உறுப்பினராகும்  

B] இேன் அதிகாரப்பூர்வைான யைாழிகள் அரபி ஆங்கிைம் ைற்றும் பியரஞ்சு  

C] இந்தியா இேன் உறுப்பினதரா அல்ைது பார்மவயாளமர கிமடயாது 
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D] இேன் ேமைமையிடம் யஜட்டாவில் உள்ளது 

 Foreign ministers of the organisation of Islamic cooperation - 46 ஆவது இஸ்ைாமிய 

கூட்டமைப்பின் யவளிநாட்டு அமைச்சர்கள் ைாநாடு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள அபுோபியில் 

கடந்ே ைார்ச் 1, 2 ஆம்  தேதிகளில் நடந்ேது.  

 யவளியுறவுத் துமற அமைச்சர் சுஷ்ைா சுவராஜ் இதில் கைந்து யகாண்டார். 
 முஸ்லிம் அல்ைாே நாட்டின் ேமைவர் கைந்து யகாண்ட முேல் ைாநாடு இதுதவ ஆகும். இேன் மூைம் 

தைற்கு ஆசியா ைற்றும் இஸ்ைாமிய ைக்கள் யோமக அதிகம் யகாண்ட நாடுகள் இமடதய ஒரு 

இணக்கத்மே ஏற்படுத்துவோக அமையும்.   

 இந்தியா இமே யுஏஇ உடன் நட்பு பாராட்ட சிறந்ே சந்ேர்ப்பைாக எடுத்துக்யகாண்டது. 

 இது இந்தியாவில் வாழும் 185 மில்லியன் முஸ்லிம்கமளயும் இஸ்ைாமிய உைகத்திற்கான 

இந்தியாவின் பங்களிப்மபயும் தபாற்றும் விேைாக அமைந்ேது. இம்ைாநாட்டின் அதிகாரப்பூர்வைான 

யைாழிகள் அரபி, ஆங்கிைம் ைற்றும் பியரஞ்ச் ஆகும். 

8) “RTGS டாைர்” என்ற புதிய நாணயத்மே யவளியிட்ட நாடு எது? 

A] துருக்கி 

B] யைாராக்தகா 

C] ஜிம்பாதவ 

D] சிதற லிதயான் 

 ஜிம்பாதவ ேனது புதிய நாணயைான RTGS டாைர் - மய யவளியிட்டது. Real Time Gross settlement 

என்பதே RTGSன் விரிவாக்கம் ஆகும்.  

 நாள்பட்ட நிதி யநருக்கடிமய சரி யசய்வேற்காக ஜிம்பாப்தவயின் ரிசர்வ் வங்கி நாணயத்மே 

யவளியிட்டது. இந்நாணயம் டிஜிட்டல் டாைர்கள் ைற்றும் பத்திர குறிப்புகள் தபான்றவற்றிற்கு பதிைாக 

கூட பயன்படுத்ே முடியும். 

 யோடக்கத்தில் ஒரு US டாைருக்கு 2.5 ஆர்டிஜிஎஸ் டாைராக இேன் ைதிப்பு அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது.  

 இந்ே டாைர் பத்திர குறிப்புகள் கடன் அட்மடகள் ைற்றும் யைாமபல் பண பரிைாற்றங்கள் 

தபான்றவற்மறக் ஒருங்கிமணத்து சைநிமைமய மகயாள்கிறது. 
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9) 2019 - IAA World congress ன் கருப்யபாருள் என்ன?  

A] பிராண்ட் ேர்ைா - Brand Dharma 

B] பிராண்ட் ஃதபஷன் - Brand Fashion 

C] பிராண்ட் இன்தனாதவஷன் - Brand Innovation 

D] பிராண்ட் எவாலூதவசன் - Brand Evaluation 

 44 ஆவது சர்வதேச விளம்பர சங்கத்தின் IAA World congress கடந்ே பிப்ரவரி ைாேம் 20ஆம் தேதி 

முேல் 22ம் தேதி வமர யகாச்சியில் உள்ள grand hyatt சர்வதேச ைாநாட்டு மையத்தில் நடந்ேது. இேன் 

கருப்யபாருள் பிராண்ட் ேர்ைா ஆகும். 

 இேன் மூைம் ஒரு ேயாரிப்பு நிறுவனம் எளிோக ைக்கமளச் யசன்றமடய மகயாளும் முமறகமள 

கற்பித்ேது. இந்தியா ைற்றும் யவளிநாடுகமளச் தசர்ந்ே 2000த்திற்கும் தைற்பட்ட பிரதிநிதிகள் இதில் 

கைந்து யகாண்டனர். நியூயார்க்மக ேமைமையிடைாகக் யகாண்ட IAA  

 55 நாடுகளில் உள்ளது. விளம்பரோரர்கள், விளம்பர நிறுவனங்கள் ைற்றும் ஊடகங்கமள ேன்னகத்தே 

யகாண்டுள்ளது. 

 ஒரு ஆண்டு விட்டு ஒரு ஆண்டாக உைகம் முழுவதும் பை இடங்களில் இம்ைாநாடு நமடயபற்று 

வருகிறது. 

10) கீழ்க்காணும் எந்ே ைாநிைம் ைதுவின் பயன்பாட்மட கண்டறிய சிறப்பு நாய்கள் அணிமய 

யகாண்டுள்ளது? 

A] அஸ் ாம்  

B] ஜார்க்கண்ட்  

C] பஞ்சாப்  

D] பீகார் 

 ைது அருந்தியமேதயா ைதுவின் பயன்பாட்மடதயா கண்டறிவேற்காக சிறப்பு நாய்கள் அணிமய 

பீகார் ைாநிைம் அமைத்துள்ளது, இதுதவ முேல் முமறயாகும். இவ்வமனத்து நாய்களுக்கும் 
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மஹேராபாத்மே ேமைமையிடைாகக் யகாண்ட ஒருங்கிமணந்ே உளவுத்துமற பயிற்சி மையத்தில் 

9 ைாேங்கள் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு பீகார் தபாலீஸ் பமடயில் இமணக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இவ்வாறாக இதுவமரயிலும் 68 நாய்கள் பீகார் தபாலீஸ் பமடயில் உள்ளது. ஒவ்யவாரு நாய்க்கும் 1.71 

ைட்ச ரூபாய் யசைவிடப்படுகிறது. ைற்றும் ஒவ்யவாரு நாய்க்கும் 2 மகயாளர்கள் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  2016ஆம் ஆண்டு பீகார் ைாநிைம் ைதுமவ ேமட யசய்ேது என்பது 

குறிப்பிடத்ேக்கது. 
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