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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. இரண்டாவது Micro Missions of National Police Mission (NPM) தேசிய மாநாடு நடந்ே இடம் எது? 

A] புதே 

B] ஹைேராபாத் 

C] பபங்களூரு 

D] நியூ படல்லி 

 பிப். 7, 2019 அன்று நியூ படல்லியில் 2 வது Micro Missions of National Police Mission (NPM) மாநாடு 
துவங்கியது. இது Bureau of Police Research & Development (BPR&D] ஆல் ஏற்பாடு 
பெய்யப்பட்டிருந்ேது. 

 இரண்டு நாள் மாநாட்டில், அடிமட்டத்தில் உள்ள திறன்கள் மற்றும் சிக்கல்கள், தபாலீஸ் 
நிஹையிலுள்ள மாற்றங்கள், பாலிே உணர்வுகள், போழில்நுட்பம் மற்றும் ெமூகக்காவஹை 
தமம்படுத்துேல் ஆகியே பற்றி விவாதிக்க உள்ளேர். மிஷன் மூைம் உருவாக்கப்பட்ட திட்டங்களில் 
NPM போகுப்பின் ஒரு பமகா டி பதிப்பு பவளியிடப்படும். 

 ஹமக்தரா மிஷன்களில் அவர்களின் பங்களிப்புக்காகவும், பெயல்படுத்ேப்படக்கூடிய திட்டங்களின் 
பவற்றிகரமாக ேயாரிப்புக்காகவும் 09 அதிகாரிகளுக்கு NPM விருதுகள் வழங்கப்படும். 

 BPRDன் NPM பிரிவு நாட்டின் பாதுகாப்பு பஹடகஹள உள்நாட்டு பாதுகாப்பிற்கு ஒரு பயனுள்ள 
கருவியாக மாற்றும் முயற்சியாகும். 

 NPM இன் கட்டஹளக்கு, 8 ஹமக்தரா மிஷன்கள் BPRD இன் கீழ் தவஹை பெய்கின்றே. BPRD 

ஆண்டுதோறும் தேசிய தபாலீஸ் மிஷன் மாநாடு நடத்துகிறது. 

2. Rashtriya Kamdhenu Aayog (RKA] எேற்காக அஹமக்கப்படுகிறது? 

A] பசுக்கஹள தபணுேல் 

B] பசுக்கள் பாதுகாப்பு 

C] மாடுகள் கால்வழிமரபு 

D] தமற்கண்ட அஹேத்தும் 
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 பசுக்கள் மற்றும் அவற்றின் ெந்ேதிகளின் வளங்காப்பு, பாதுகாப்பு மற்றும் தமம்பாட்டிற்காக Rashtriya 

Kamdhenu Aayog(RKA] திட்டத்ஹே மத்திய அஹமச்ெரஹவ அங்கீகரித்துள்ளது. இது உள்நாட்டு 
மாட்டிேங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் பாதுகாப்பு உட்பட நாட்டில் உள்ள  கால்நஹடகளின் எண்ணிக்ஹக 
அதிகரிக்க வழிவகுக்கும். 

 இது கால்நஹட வளர்ப்புத் துஹறயின்  வளர்ச்சிஹயயும் உள்ளடக்கும். தமலும் பபண்கள்,சிறு மற்றும் 
குறு விவொயிகளுக்கும் நன்ஹம பயக்கும். RKA கால்நஹட, விைங்கு அறிவியல் அல்ைது 
தவளாண்ஹம பல்கஹைக்கழகம் அல்ைது மாடு, கரிம எரு, உயிரியல், முேலியேவற்றின் வளர்ப்பு 
துஹறயில் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள மத்திய அல்ைது மாநிை துஹறகள் அல்ைது 
நிறுவேங்களுடன் இஹணந்து பெயல்படும். 

 ராஸ்த்ரிய காமதேனு ஆதயாக் (RKA) பிப்.1 ஆம் தேதி 2019-20க்காே ஆண்டு பஜ்பெட்டில் 
அறிவிக்கப்பட்டது. 

3. இந்தியாவில் ஆஹட நுகர்ஹவ ஆய்வு பெய்ய மத்திய அரசு எந்ே திட்டத்ஹே அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

[A] இந்தியா ஆஹட - India Apparel  

[B]  இந்தியா அளவு - India Size 

[C] இந்தியா தவடம் - India Attire  

[D] இந்தியா அைங்காரம் - India Outfit 

 ெமீபத்தில் ெவுளித்துஹற அஹமச்ெர் ஸ்மிரிதி இராணி மும்ஹபயில், India Size திட்டத்ஹே 
போடங்கிஹவத்ோர். இவ்வஹகயாே இந்திய வரைாற்றில் முேல் முஹறயாக பகாண்டுவரப்படும் 
திட்டமாகும். அபமரிக்கா,யுஹேட்டட் கிங்க்டம், பமக்ஸிதகா தபான்ற நாடுகளின் ேரத்துக்கு ெமமாே 
வரிஹெயில், பரடிதமட் ஆஹட போழிலில் ஒரு நிஹையாே உற்பத்திஹய ஏற்படுத்துவஹே 
தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்திய நுகர்தவார் அளவீடுகளுக்கு ஏற்ப ஒரு அளவு விளக்கப்படம் உருவாக்கப்படும். இத்திட்டம் 
ெவுளித்துஹற அஹமச்ெகத்ோல் இந்தியாவின் ஆஹட உற்பத்தியாளர்கள் ெங்கம்(CMAI) உடன் 
இஹணந்து தமற்பகாள்ளப்படுகிறது.தமலும் அஹமச்ெர் இந்தியாவின் ஆஹட நுகர்வு பற்றி ஒரு 
ஆய்விஹே பவளிட்டார்.  

 இந்ே ஆய்வின் அறிக்ஹக, ஜூஹை 2019 இல் பவளியீட்டிற்கு ேயாராகும். 
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 இந்ே திட்டத்தின் கீழ், ெராெரியாக இந்திய ஆஹட நுகர்தவார் அளவீடுகளின் மானிடவியல் ஆய்வு 
இந்தியா முழுவதும் தமற்பகாள்ளப்படும். 

 இந்ே ஆய்வு மும்ஹப, படல்லி, பென்ஹே, ஹைேராபாத், பகால்கத்ோ மற்றும் ஷில்ைாங் உள்ளிட்ட 

பல்தவறு நகரங்களில் பல்தவறுபட்ட வயதுஹடய சுமார் 25,000 நுகர்தவார்களிடம் நடத்ேப்பட உள்ளது. 
இந்ே நாட்டின் அஹேத்து முக்கிய பகுதிகஹளயும் அறிந்து பகாள்ள இந்து ஆய்வு உேவும். 

4. ெமீபத்தில் NATO உடன்படிக்ஹக ஒப்பந்ேத்தில் ஹகபயழுத்திட்ட நாடு எது? 

[A] தராமானியா  

[B] குதராஷியா  

[C] மாசிதடானியா  

[D] பகாதொவா 

 பிப். 6ம் தேதி, அபமரிக்கா ேஹைஹமயிைாே NATO கூட்டணியின் 30 வது உறுப்பிேராக 
தெருவேற்காே உடன்படிக்ஹக ஒப்பந்ேத்தில் மாசிதடானியா ஹகபயழுத்திட்டது. நுஹழவுத் 
ேகுதிகஹள ெந்திக்கும் அஹேத்து ஐதராப்பிய நாடுகளும் பிராந்திய கூட்டணியில் தெரைாம் எே ஒரு 
புதிய உறுப்பிேரின் நுஹழவு சுட்டிக்காட்டியது. இருப்பினும், மாஸ்தகா போடர்ந்து NATOவின் 
நிஹைப்பாட்ஹட போடர்ந்து எதிர்த்ேது. பால்கன் உறுப்பிேர்கஹள பகாண்டுவருவேன் மூைம், இந்ே 
பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பு குஹறமதிப்பிற்கு உட்படுவோக குற்றம் ொட்டியது. மாசிதடானியா-NATO 

ஒப்பந்ேம் கிரீஸுடோே ஒரு உடன்படிக்ஹகஹய பின்பற்றுகிறது. இேன்மூைம் மாசிதடானியாவின் 
பபயஹரப் பற்றிய 27 ஆண்டுகாை ெர்ச்ஹெ முடிவஹடகிறது. 

 உடன்படிக்ஹக இப்தபாது உறுப்பிேர் நாடுகளின் அரொங்கங்களால் உறுதிப்படுத்ேப்பட தவண்டும். 
மாசிதடானியா மற்றும் NATO அங்கத்ேவர் கிதரக்கத்திற்கும் இஹடயிைாே ஒப்பந்ேத்தின்படி 
மாசிதடானியா அேன் பபயஹர வடக்கு மெதடானியா குடியரசு எே மாற்ற ஒப்புக்பகாண்டது. 

5. 462 வது கந்தூரி திருவிழா 2019 எந்ே மாநிைத்தில் பகாண்டாடப்பட்டது? 

[A] ேமிழ்நாடு  

[B] ஆந்திரப் பிரதேெம் 

[C] தகரளா  
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[D] கர்நாடகம் 

 ேமிழ்நாட்டில், நாகூரில் உள்ள புகழ்பபற்ற முஸ்லீம் யாத்ரீக ஹமயமாே நாகூர் ேர்காவில், 462 வது 
ஆண்டு கந்தூரி திருவிழா 2019 துவங்கியது. 

 பிப். 6ஆம் தேதி புனிேக்பகாடியாேது ஊர்வைத்தில் பகாண்டுவரப்பட்டு 14 நாள் திருவிழா 
பகாண்டாட்டடம் பகாடிதயற்றத்துடன் போடங்கியது. கந்தூரி திருவிழா 16ஆம் நூற்றாண்டின் 
புனிேமாே ைஸ்ரத் ஹெயது ொஹுல் ைமீத் குவாடிர் வாலியின் இறந்ேதிேத்ஹே நிஹேவுகூரும் 
வஹகயில் நஹடபபறுகிறது. அவர் உத்திரப்பிரதேெத்தின் அைகாபத்தில் உள்ள மானிக்பூரிலிருந்து 
நாகூருக்கு இடம்பபயர்ந்து ேேது வாழ்நாஹள இங்கு கழித்ோர். பாரம்பரியத்தின் படி,ஐந்து 
பகாடிகளில் ஒரு பகாடி சிங்கப்பூரிலிருந்து  பகாண்டுவரப்பட்டோகும்.  

 விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாே ெந்ேேக்கூத்து பிப்.15ல் நஹடபபற உள்ளது. நாகூரில் பெயிண்ட் 
ஷாபுல் ைமீது ேர்கா 500 ஆண்டுகளுக்கு தமல் இயங்கி வருகிறது. 

 16 ஆம் நூற்றாண்டில் ேஞ்ொவூர் வந்திருந்ே பெயின்ட் ைர்ஷத் ஹெயது ொகுல் ைமீது, அப்தபாஹேய 
ேஞ்ொவூரின் மன்ேராே அச்சுோப்பா நாயக்கரின் தநாஹய குணப்படுத்திோர். அேற்கு அந்ே 
மன்ேர் நாகூரில் உள்ள புனிே நிைங்கஹள பரிொக வழங்கிோர். நாகூரில் பெயின்ட் ேேது வாழ்நாள் 
முழுவதிலும் ொதி,மேம் அல்ைது ெமய தவறுபாடின்றி அஹேத்து மனிேர்களுக்கும் உேவி பெய்து 
வாழ்க்ஹகஹய கழித்ோர். 

 6. ரிெர்வ் வங்கியின் 6 வது இரு-மாே நிதிக்பகாள்ஹக அறிக்ஹகயின் படி நடப்பு பரப்தபா விகிேம் என்ே? 

[A] 6.0%  

[B] 6.75% 

[C] 6.50% 

[D] 6.25% 

 ரிெர்வ் வங்கி கவர்ேர் ஷக்திகாந்ே ோஸ் ேஹைஹமயில், ஆறு உறுப்பிேர்கள் பகாண்ட 
நிதிக்பகாள்ஹக குழு (MPC), 2018-19ஆம் ஆண்டின் 6வது இருமாே நிதிக்பகாள்ஹகஹய அறிவித்ேது. 
அதில் பரப்தபா விகிேமாேது Liquidity Adjustment Facility(LAF) மூைம் 25 அடிப்பஹட புள்ளிகள் 
குஹறக்கப்பட்டு 6.50% லிருந்து 6.25% ஆக உள்ளது. 

 இஹேத்போடர்ந்து, ேஹைகீழ் பரப்தபா விகிேம் 6.0% ஆகவும் ெரிபெய்யப்பட்டுள்ளது. Marginal 

Standing Facility(MSF) விகிேம் மற்றும் வங்கி விகிேம் 6.5% ஆக ெரிபெய்யப்பட்டுள்ளது. MPC ேேது 
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இறுக்கமஹடந்ே பணவியல் பகாள்ஹக நிஹைப்பாட்டிலிருந்து நடுநிஹை கட்டுப்பாட்டுடன் பெயல்பட 
முடிவு பெய்துள்ளது. நுகர்தவார் விஹை குறியீட்படண்(CPI) பணவீக்கம் 4 ெேவீேமாக +/-2 ஏற்ற 
இறக்கத்துடன் நடுத்ேர காை இைக்ஹக அஹடவேற்காே தநாக்கத்துடன் இந்ே முடிவுகள் 
எடுக்கப்பட்டே. தமலும் 2020 நிதியாண்டிற்காே பபாருளாோர வளர்ச்சி விகிேம் 7.4% ஆகவும் 
கணித்துள்ளது. மத்திய புள்ளியியல் அலுவைகம்(CSO) மூைம் நடப்பு நிதியாண்டிைற்காே 
பபாருளாோர வளர்ச்சி விகிேத்ஹே 7.2 ெேவீேமாக மதிப்பிட்டிருந்ேது. 

 ரிெர்வ் வங்கியின் கவர்ேர் ஷக்திகந்ே ோஸ் நியமேத்திற்க்கு பின்னும், இஹடக்காை பட்பெட் 
ோக்கலுக்கு பின்னும் நடக்கும் முேல் நிக்பகாள்ஹக ஆய்வு இதுவாகும்.MPC இன் அடுத்ே கூட்டம் 
ஏப்ரல் 2 முேல் 4 வஹர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

7. ‘Parmanu Tech 2019’ நடந்ே இடம் எது? 

[A] கான்பூர்  

[B] நியூ படல்லி  

[C] உேய்பூர்  

[D] தடராடூன் 

 பிப். 6ம் தேதி நியூ படல்லியில் பவளிவிவகாரத்துஹற அஹமச்ெகம் மற்றும் அணுெக்தித்துஹற (DAE) 

ஆகியவற்றால் Parmanu Tech 2019’ மாநாடு ஏற்பாடு பெய்யப்பட்டது. 
 மாநாட்டில் அணுெக்தி மற்றும் கதிர்வீச்சு போழில்நுட்பங்கள் போடர்பாே பிரச்சிஹேகள் 

விவாதிக்கப்பட்டது. அணுெக்தி மற்றும் விண்பவளி விவகாரங்களுக்காே மத்திய அஹமச்ெர் டாக்டர் 
ஜிதேந்திர சிங் மாநாட்டில் முக்கிய உஹரயாற்றிோர். மாநாட்டின் குறிப்பிட்ட அமர்வுகளில் பின்வரும் 
ேஹைப்புகளின் கீழ் குழு விவாேங்கள் நஹடபபற்றே. 

1) Health care: Nuclear Medicine and Radiation therapy – Care to cure, 

2) Food Preservation, Agricultural & Industrial Applications: From farms to factories - Serving the 
National Cause மற்றும் 

3) Showcasing India’s capabilities in Nuclear Energy: Energy Security with environmental 
responsibility – the Onward March. 
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8. ஜீதரா பாட்டாலிட்டி காரிடார் [ZFC] ஐ துவங்கிய மாநிை அரசு எது? 

[A] பஞ்ொப் 

[B] அொம் 

[C] படல்லி 

[D] ஒடிொ 

 அரவிந்த் பகஜ்ரிவால் ேஹைஹமயிைாே நியூ படல்லி அரசு ெமீபத்தில் படல்லியின் ரிங்தராடு 
பவளிப்புறத்தில் அஹமந்துள்ள புராரி பெௌக் மற்றும் பால்ஸ்வா பெௌக் இஹடயில் நடக்கும் 
விபத்துக்கள் மற்றும் அேற்க்காே காரணங்கஹள ஆராய்வேற்காக ‘Zero Fatality Corridor’(ZFC] 

போடங்கியது. 
 ஹபைட் திட்டத்தின் தநாக்கம் இந்ே குறிப்பிட்ட நீளத்தில் நடக்கும் மரணங்கஹள குஹறப்போகும். 

இந்ே திட்டத்தின்படி, ஒரு புறம் பாேொரிகள் மற்றும் ஹெக்கிள் ஒட்டவீரர்கள் ெம்பந்ேப்பட்ட 
தமாேல்களுக்கும், மறுபுறம் கார்கள் மற்றும் கேரக வாகேங்கள் ஈடுபடும் தமாேல்களுக்கும் 
அறிவியல் ஆய்வுகள் நடத்ேப்படும். 

 இந்ே ஆய்வு SaveLIFE அறக்கட்டஹளயுடன் இஹணந்து நடத்ேப்படும். SaveLIFE அறக்கட்டஹள 
ொஹை பாதுகாப்புக்காக இயங்கிவரும் இைாப தநாக்கமற்ற அஹமப்பாகும். 

9. எந்ே நாடு சியாமீஸ் ெண்ஹட மீன்கஹள அேன் தேசிய நீர்வாழ் உயிரிேம் எே அதிகாரப்பூர்வமாக 
அறிவித்துள்ளது? 

[A] ோய்ைாந்து  

[B] இந்தோதேஷியா  

[C] வியட்நாம்  

[D] மதைசியா 

 ோய்ைாந்து நாடு சியாமீஸ் ெண்ஹட மீன்கஹள அேன் தேசிய நீர்வாழ் உயிரிேமாக அறிவித்துள்ளது. 
இது வளங்காப்பு முயற்சிகள் மற்றும் வர்த்ேக இேப்பபருக்கம் ஆகியவற்ஹற அதிகரிக்க பயன்படும். 
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 தமற்கில் பீட்டா மீன் எே அறியப்படுகிறது. நீருக்கடியில் அேன் வண்ணங்கஹள மாற்றும் உடல் 
அஹமப்புக்கும், பன்னிறம் பகாண்ட வாலுக்காகவும் பெயற்ஹக நீர்நிஹையங்களில் இந்ே மீன் 
பிரபைமாக உள்ளது. இது 1939 ஆம் ஆண்டில் ோய்ைாந்தில் சியாம் எே பபயரிடப்பட்ட இேன் பஹழய 
ேஹைமுஹறகளின் நிஹேவுகஹள பகாண்டு வருகிறது. 

 குழந்ஹேபருவ விஹளயாட்டுகளில் மீன் விற்பஹே பெய்யப்பட்டு, விஹளயாட்டுக்கு 
பயன்படுத்ேப்பட்டே. சியாமீஸ் ெண்ஹட மீன் IUCN ஆல் ஆபத்ோே இேமாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.  

 ோய்ைாந்தின் அதிகாரப்பூர்வ தேசிய விைங்கு யாஹே ஆகும். 

10. அருணாச்ெை பிரதேெத்தின் எந்ே வஹக பழங்குடியிேரால் 52 வது பூரி பூட் தயாதைா பண்டிஹக 
பகாண்டாடப்பட்டது? 

[A] சிங்தபா  

[B] மிஷ்மி  

[C] நியிஷி  

[D] அபத்ேனி 

 அருணாச்ெை பிரதேெத்தின் நியிஷி பழங்குடியிேரால் ெமீபத்தில் 52 வது பூரி பூட் தயாதைா திருவிழா 
பகாண்டாடப்பட்டது. ஒவ்பவாரு வருடமும் பிப்ரவரி மாேத்தில், வெந்ே காைத்ஹேயும், பவற்றிகரமாே 
அறுவஹடஹயயும் வரதவற்பேற்காக இந்ே விழா நடத்ேப்படுகிறது. இந்ே திருவிழாவின் தபாது, 
புனிேமாே ஆவியாேவர் மக்கஹள பரிசுத்ேப்படுத்தும்படி அஹழக்கப்படுவார். 

 இது ேவிர, எந்ே ஒரு அபாயகரமாே தநாய்களின் ொத்தியத்ஹே அோவது மரண தநாய்கஹள 
அகற்றும் பெழிப்புக்காே பவகுெே பிரார்த்ேஹே இதுவாகும். இங்தக முக்கியமாே அம்ெம் 
என்ேபவன்றால் ொதி,ெமயம்,வயது மற்றும் பாலியல் ேஹடகஹள கடந்து மக்கள் ேரும் பபரும் 
ஆேரதவ ஆகும். இஹளஞர்கள் இப்பண்டிஹகஹய முன்பேடுப்பேற்கு, ெடங்குகஹள நிகழ்த்தும் நிபு 

(பூொரி) களின் வழிநடத்ஹேயாகும். 
 இந்ே விழாவில் சூரிய ஒளி, கிரகங்கள், மகத்ோே ஆறுகள், ோவரங்கள் மற்றும் விைங்கிேங்கள் 

பற்றி தபசும் ஒரு கீேம் உள்ளது. சூரியஹே சுற்றும் மற்ற தகாள்களுடன் இஹணந்து சுழன்று 
பகாண்டிருக்கும் பூமிஹய பற்றிய வரிகளும் இந்ே கீேத்தில் இடம் பபற்றுள்ளது. 
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