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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. சமீபத்திய சசய்திகளில் அறியப்பட்ட Chhyoiphel Kundeling மடாலயம் எந்த நாட்டிலிருக்கிறது? 

[A] நநபால் 

[B] இந்தியா 

[C] பூடான் 

[D] ஶ்ரீலங்கா 

 நநபாலலச் நசர்ந்த Sindhupalchok மாவட்டத்லதச் நசர்ந்த லிசன்க்கு கிராமத்தில் லவத்து 

Chhyoiphel Kundeling மடாலயம் புத்த மத அறிஞர் Shyalpa Tenzing அவர்களால் திறந்து 

லவக்கப்பட்டது. இந்த மடாலயத்லத சீரலமத்து கட்ட இந்திய அரசு நநபால் பண மதிப்பில் 18.9 

மில்லியன் ருபாய் சகாடுத்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் உதவித் தலலவரான இந்திய தூதுவர் டாக்டர் 

அஜய் குமாரும் இந்நிகழ்வில் பங்குசபற்றார். 

 1946ஆம் ஆண்டு லிசன்க்கு கிராம மக்களின் நிதியிலும் உலைப்பிலும் உருவான இம்மடாலயம் 

தற்நபாது புதிய நசர்க்லககளாக குடியிருப்பு அலறகள், சலமயலலற, சுகாதார வசதிகள், மற்றும் 

சுற்றுச்சுவர் நபான்றலவ கட்டப்பட்டுள்ளன. 

 இம்மடாலயத்தில், சமூக கலாச்சார நடவடிக்லககளான, புத்தமத வகுப்புகள், Thangka ஓவியங்கள், மர 

நவலலப்பாடுகள், சிற்பம் நபான்றலவ கற்பிக்கப்படுகின்றன, மத தலமாக மட்டுமின்றி இவ்விடம் 

மக்களின் சமூக மற்றும் கலாச்சார வாழ்க்லகயிலும் பங்காற்றுகிறது 

2) சமீபத்திய சசய்திகளில் அறியப்பட்ட “முல்லர் அறிக்லக” எந்த நிகழ்வுடன் சதாடர்புலடயது? 

[A] Glaciers and climate change 
[B] Terrorism and responses to terrorism 
[C] IPL spot-fixing and betting case 
[D] Russian Interference in the 2016 US Presidential Election 
 சமீபத்தில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட, யூஎஸ் ஸ்சபசல் கவுன்சிலின் அறிக்லகயான முல்லர் 

அறிக்லக  சவளியானலதயடுத்து, ருஷ்யா அலத நிராகரித்தது. அவ்வறிக்லக, 2016 யூஎஸ் 

நதர்தலில்,ருஷ்யா மலறமுகமாக பங்குசபற்றலதப் பற்றிய ஆவணங்கலளக் காட்டியது. 

 “Report on the Investigation into Russian Interference in the 2016 Presidential Election” என்ற 

தலலப்பிலான அவ்வறிக்லக, 2016 நதர்தலில், ருஷ்யா மலறமுகமாக பங்சகடுத்து,நதர்தல் 

சவற்றிலய டிரம்ப்லபன் வசமாக மாற்றியலத ஆவணங்களுடன் எடுத்துலரக்கிறது. 22 மாத 

ஆய்வுக்குப் பிறகு இவ்வறிக்லக சமர்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 முல்லர்  2016 யூஎஸ் நதர்தலில்,ருஷ்யா மலறமுகமாக பங்குசபற்றலதப் பற்றிய ஆவணங்கலளக் 

கண்டுபிடித்து தர நியமிக்கப்பட்டார். இந்த 448 பக்க அறிக்லகயில் டிரம்பிற்கும் ருஷ்யாவிற்கும் 

இலடநய இருந்த ரகசிய உறலவப் பற்றி எந்த நிருபணமும் இல்லல. 

3) இஸ்நரலின் புதிய பிரதமர் யார்? 

[A] Reuven Rivlin 
[B] Benjamin Netanyahu 
[C] Benny Gantz 
[D] Yisrael Katz 
 இஸ்நரல் அதிபர் ருவ்சவன் ரிவ்லின், Benjamin Netanyahuலவ  சதாடர்ந்து நான்காவது முலறயாக 

பிரதமர் பதவி அளித்திருக்கிறார். நதசிய மற்றும் மதவாத கட்சிகளால் ஆதிக்கம் சசலுத்தப்படுகிறது 

இஸ்நரல் அரசு. 

 Benjamin Netanyahuவிற்கு அரசலமக்க 28 நாட்கள் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இத்தவலணலய 

நமலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு நீடித்துக் சகாள்ளவும் முடியும். 

 கடந்த ஏப்ரல் 9இல் முடிந்த நதர்தலின் முடிவில் Benjamin Netanyahu சவன்று இஸ்நரலின் நீண்ட 

நாள் பிரதமராகிறார். இதன் மூலம் முன்னாள் பிரதமர் நடவிட் சபன் குரியனின் சாதலனலய 

முறியடிக்கிறார், இந்த 42 நாட்களில் Benjamin Netanyahu தனது சபரும்பான்லமலய நிருபிக்கத் 

தவறினால் rival centrist Blue and White partyஇன் தலலவர் Benny Gantz பதவிநயற்பார். 

4) ISO 31000:2018 என்ற தரம் பின்வருவனவற்றுள் எதனுடன் சதாடர்புலடயது? 

[A] தகவல் சதாழில்நுட்பம் 

[B] கப்பல்கள் மற்றும் கடல் சதாழில்நுட்பம் 

[C] மனித வள நமலாண்லம 

[D] இடர் நமலாண்லம 

 நசாைமண்டலம் MS சஜனரல் இன்சுரன்ஸ் கம்பனி லிட், இடர்நமலாண்லமயில் ஒரு முலறலய 

அமல்படுத்தியதற்காக இந்தியாவின் TUVஆல் ISO 31000:2018 என்ற தரத்லதப் சபற்றிருக்கிறது. இந்த 

தரச்சான்று, இடர்நமலாண்லம சசய்யத் நதலவப்படும், வழிகாட்டிகள், தத்துவம், கட்டலமப்பு 

நபான்றவற்லற சகாண்டு தரப்படுவது. 

 இந்த தரச்சான்லற எந்த நிறுவனமும் சபறலாம், அதன் துலற, சசயல்பாடு, அளவு நபான்றலவ 

சபாருட்டல்ல. இந்த தரசான்லறற்கு எந்த நிறுவனமும் விண்ணப்பிக்கலாம். இது ஏப்ரல் 7 2019 முதல் 

ஏப்ரல் 6 2022 வலர சசல்லும். 
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5) M1Xchange TReDS தளத்துடன் எந்த வங்கி இலணந்து MSME Bill discounting ஐ சசய்தது? 

[A] நபங்க் ஆஃப் இந்தியா 

[B] SBI 
[C] நபங்க் ஆஃப் பாநரடா 

[D] நபங்க் ஆஃப் மகாராஷ்ட்ரா 

 எப்ரல் 17 ஆம் நததி, Bank of Maharashtra (BoM) , M1Xchange Trade Receivables Discounting 

System (TReDS) நிறுவனத்துடன் இலணந்து, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) 

நபான்ற நிறுவனங்களுக்கு உதவும் வலகயில் பில் நபாடும் வசதிலய உருவாக்கியிருக்கிறது. 

 இந்த M1Xchange Trade Receivables Discounting System  சபாறுப்புகலள, Mynd solutions 

நிறுவனம் சபாறுப்நபற்கும்., இந்நிற்வனம் சதாழில்நுட்ப நமலாண்லம நிறுவனமாகும். 

 இதன் முக்கிய பலன், TReDs தளம் மூலம் பணப்புைக்கத்லத சுலமாக நடக்க உதவுவதாகும். இதன் 

மூலம் குறு நிறுவனங்களின் பங்குப் பணமும் வங்கிகளின் சசலவும் குலறயும். 

6) எந்த இந்திய கிரிக்சகட் பிரபலம், நபருந்து பயணச்சீட்டு பதிவு தளத்தின் விளம்பரத்தூதுவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

[A] நராகித் சர்மா 

[B] விராட் நகாலி 

[C] M S நதாணி 

[D] K L ராகுல் 

 கிரிக்சகட் பிரபலம் எம்.எஸ்.நதானி சரட்பஸ் நபருந்து பயணச்சீட்டு பதிவு தளத்தின் 

விளம்பரத்தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.  நதானி, ஹாக்கி விலளயாட்டு வீரராக நதான்றி 

நடித்திருக்கிறார். இந்த விளம்பரம் விலரவில் வரவிருக்கிறது. 

 நதானி ஒரு நிறுவனத்தின் விளம்பரத் தூதுவராக 3இல் இருந்து 10 நகாடி வலர சபறுவார். 

அத்சதாலக தன்லன அணுகும் நிறுவனத்தின் வியாபார அளவு,ஒப்பந்த்தின் காலம் 

நபான்றவ்ற்லறப் சபாருத்து அலமயும். நதானி இதுவலர, ட்ரிம்11, நகால்நகட்,மாஸ்டர் கார்ட், 

ஒரியண்ட் ஃநபன்ஸ், பாரத் நமட்ரிநமானி, இண்டிநகா சபய்ண்ட்ஸ், SRMB ஸ்டீல், சரவிட்டால் சஹச் 

நபான்ற நிறுவனங்களுக்கு விளம்பரத் தூதுவராக இருக்கிறார். 

7) சமீபத்தில் காலமான சஜர்ரி நகாப் எந்த விண்சவளி நிறுவனத்லதச் நசர்ந்த முதல் சபண் விண்சவளி 

வீரராவார்? 

[A] RosCosmos 
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[B] NASA 
[C] JAXA 
[D] Canadian Space Agency 
 அசமரிக்காவின் ஃப்நளாரிடாவில் மார்ச் 18ஆம் நததி நாசாவின் முதல் சபண் விண்சவளி வீரரான 
சஜர்ரி நகாப் (88) மலறந்தார். சஜர்ரி நகாப் 1961ஆம் ஆண்டு நாசாவின் கடுலமயான நதர்வுகளில் 
சவன்று முதல் சபண் விண்சவளி வீரரானார். அவநராடு நசர்த்து 13 வீரர்கள் நதர்வுகளில் சவன்று 

அவ்வணி "சமர்குரி-13" என்று சபயர்சபற்றது. 

 நாசா ஏற்கனநவ சமர்குரி 7 விண்சவளி வீரர்கலளக் சகாண்டிருந்தாலும் அவர்கள் அலனவரும் 

ஆண்கள்.என்றாலும் இந்த 13 நபரும் விண்சவளி சசல்லவில்லல. 1962இல் Congressional panel 

முன் நகாரிக்லக லவத்தும் அவர் விண்சவளி சசல்ல அனுமதிக்கப்படவில்லல.  

 1997 தன் சுயசரிலதலய “Jerrie Cobb,Solo pilot” புத்தகத்தில் என் நாடும், என்கலாச்சாரமும் ஒரு 

சபண் விண்சவளி சசல்வலத விரும்பவில்லல என்று எழுதியிருக்கிறார். இவர் பல ஆண்டுகளாக 

மனித நநயராக , விமான ஓட்டுனராக அநமசான் காடுகளில் பணியாற்றினார். 

8) விண்சவளியில் அதிக நநரம் பறந்த சபண் என்ற அலடயாலளத்லதப் சபற்ற கிரிஸ்டினா நகாச் எந்த 

விண்சவளி நிறுவனத்லதச் நசர்ந்தவர்? 

[A] JAXA 
[B] Roscosmos 
[C] NASA 
[D] CNES 
 நாசா விண்சவளி வீரர் கிரிஸ்டினா நகாச், விண்சவளியிலா அதிக நநரம் பறந்த சபண் என்ற 

பட்டத்லதப் சபறுகிறார். சர்வநதச விண்சவளி லமயத்தில் International Space Station (ISS)  அவர் 

இதுவலர 328 நாட்கள் தங்கி இருக்கிறார். கடந்த மார்ச் 14ஆம் நததி விண்சவளி லமயம் சசன்றவர் 

அடுத்த 2020 ஃபிப்ரவரி வலர தங்க இருக்கிறார். இதன் மூலம் முந்லதய சாதலனயான நாசாவின் 

விண்சவளி வீரரான சபஹ்ஹி விட்சன் 2016-17இல் தங்கியிருந்த 288 நாட்கலள முறியடிக்க 

இருக்கிறார். 

 ஆண்ட்ரு மார்கன் மற்றும் சஜஸிகா நமய்ர் என்ற இரு விண்சவளி வீரர்கள் கிரிஸ்டினாவுடன் இந்த 

வருடத்தின் பிற்பகுதியில் இலணந்துசகாள்வர். இது அவர்களது முதல் விண்சவளி பயணமாகும். 

நமார்கன் ஜூலல மாதம் விண்சவளிக்கு சசன்று 2020இன் நடுவில் திரும்புவார்.  

நமார்கன் மற்றும் கிரிஸ்டினா விண்சவளியில் இருந்து பணியாற்றுவதனால், விண்சவளி 

நிலலயத்தில் அவர்கள் தரும் மனித அறிவார்ந்த மற்றும் நவலலப் பங்களிப்புகள் எதிர்காலத்தில் 

நிலவு மற்றும் சசவ்வாய் கிரக ஆராய்ச்சிக்கு மிகவும் பயன்படும். 
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9) 2019இல் இந்திய குடியுரிலமப் பணிகளுக்கான நாள் என்று சகாண்டாடப்பட்டது? 

[A] ஏப்ரல் 21 

[B] ஏப்ரல் 20 

[C] ஏப்ரல் 22 

[D] ஏப்ரல் 23 

 National Civil Services Day (NCSD) ஏப்ரல் 21  நததி குடியுரிலம அதிகாரிகளால் தங்கள் பணிலய 

சிறப்பாக சசய்ய ஊக்குவிக்கவும், அவர்களது பங்களிப்லப நபாற்றவும் இந்நாள் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 இந்நாள் இந்தியாவின் முதல் உள்துலற அலமச்சர் சர்தார் வல்லபாய் பட்நடல், புதுசடல்லியின் Met 

Calf Houseஇல் ஏப்ரல் 21 1947இல் இந்திய குடியுரிலமப் பணியாளர்கள் முன்னிலலயில் 

உலரயாற்றியலத நிலனவுகூறும் வலகயில் சகாண்டாடப்படுகிறது. அந்த உலரயில் அவர் இந்திய 

குடியுரிலமப் பணியாளர்கள் 'இந்தியாவின் எஃகு சட்டகம்" என்று நபாற்றினார். 

10) சவளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்களுக்கு  காகிதமில்லாத படி வங்கிக் கணக்குத் துவங்க 

வழிவகுத்திருக்கும் வங்கி எது? [Paperless account opening facility] 

[A] ICICI நபங்க்  

[B] அக்ஸிஸ் நபங்க் 

[C] IDBI நபங்க் 

[D] HDFC நபங்க் 

 IDBI நபங்க் சமீபத்தில் Financial Action Task Force (FATF) உறுப்பினர் நாடுகளில் வாழும் 

இந்தியர்கள் காகிதம் இல்லாமல் வங்கிக் கணக்கு துவங்க ஏதுவாக "NRI-Insta-Online" 

வங்கிக்கணக்கு துவங்கும் முலறலய துவங்கியிருக்கிறது. இம்முலறப்படி வங்கிக்கணக்கு துவங்க 

எந்த ஆவணங்கலளயும் KYC proof கலளயும் சமர்பிக்கத் நதலவயில்லல.  

 சவளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் இம்முலற படி எந்த ஆவணமுமின்றி வங்கிகணக்கு 

துவங்கிக்சகாள்ள முடியும். Financial Action Task Force (FATF) என்பது அரசு அலமப்பு. இவ்வலமப்பு 

அதன் உறுப்பினர் நாடுகளின் சபாருளாதாரத்திற்கு ஆபத்து உண்டாக்கும் பணநமாசடி 

,  தீவிரவாதிகளுக்கு பணம் வைங்குதல் நபான்றவற்லற தடுக்க அரசியல் ரீதியாக வியூகம் சசய்து 

திட்டங்கள் சகாள்லககள் வகுத்து,பணப்பரிமாற்றத்லத கட்டுபாட்டுக்குள் சகாண்டுவர 

சசயல்படுகிறது. 
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 அசமரிக்கா இங்கிலாந்து இந்தியா சீனா ஜப்பான் ஃபிரான்ஸ் நபான்ற நாடுகள் இந்த அலமப்பின் சில 

உறுப்பினர்கள் ஆவார்கள். 
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