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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான “உலக தண்ணீர் தினத்தின்” கருப்ப ாருள் என்ன? 

[A] Water for All 
[B] Nature for Water 
[C] leaving no one behind 
[D] Better water better jobs 
 உலக தண்ணீர் தினம் (WWD) எல்லா வருடமும் மார்ச் 22ஆம் தததியும் அனுசரிக்கப்ப்  டுகிறது. 

வீடுகளில், கல்வியிடங்களில், தவலலயிடங்களில், விவசாயத்தில் உண்டாகியிருக்கக் கூடிய 

தண்ணீர் தட்டுப் ாட்லட எதிர்பகாள்ளதவ இத்தினம் அனுசரிக்கப் டுகிறது. 

 உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நன்னீர் அளவின் முக்கியத்துவத்லத கவனத்தில் பகாண்டு நடக்கவும், 

நன்னீர் இருப்ல  நிலலத்திருக்கும்  டியாக தண்ணீர் நிர்வாகத்லத தமம் டுத்தவும் இத்தினம் 

பகாண்டாடப் டுகிறது. 

 தண்ணீர் பிரச்சலனகலளப்  ற்றி ஊன்றி அறியவும், அலத மற்றவர்களுக்கு எடுத்துச் பசால்லி 

வழிகாட்டி, தண்ணீலரச் சிக்கனப் டுத்தி மாற்றத்லத உண்டாக்கவும், இத்தினம் வாய்ப் ளிக்கிறது. 

வாழ்க்லகயின் அடிப் லடக் கட்டுமான ப ாருள் நீதர. தாகம் தணிக்கவும் உடல்நலம் த ணவும் 

மட்டுதமயல்ல நீர். நீர் புதுத் பதாழில்கலள உருவாக்கவும், ப ாருளாதார , சமூக மற்றும் மனித 

முன்தனற்றத்திற்கும் முக்கியமான  ங்காற்றுகிறது. 

 2019 ஆம் ஆண்டின்  கருப்ப ாருள் “leaving no one behind” 2030 ஆண்டிலும் தண்ணீர் 

தட்டுப் ாடின்றி கிலடப் தற்கான , நீர் நிர்வாகத்லதக் குலறயின்றி த ணவும் என குறிக்தகாலளக் 

பகாண்டு பசயல் டுகிறது. “leaving no one behind” என்ற கருப்ப ாருளின் ப யருக்தகற்ற டி 

இருக்கிறது. 

2) எந்த நாடு, தனது தலலநகரின் ப யலர  “நூர்சுல்தான்” என்று அதிகாரப்பூர்வமாக மாற்றியிருக்கிறது? 

[A] கஸகஸ்தான் 

[B] கிர்கிஸ்தான் 

[C] தஜிகிச்தான் 

[D] உஷ்ப கிஸ்தான் 

 கஸகஸ்தான் தனது தலலநகர் “அஸ்டானா” நகலர “நூர்சுல்தான்” என்று சமீ த்தில் அதி ர் 

 தவியிலிருந்து விலகிய தங்கள் ப ருலமமிகு தலலவர் “நூர்சுல்தான் நாசர் ாதயவ்”வின் 

நிலனவில் சூட்டியுள்ளது. 
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 Kassym-Jomart Tokayev அதி ராக  தவிதயற்ற பிறகு இந்த ப யர் மாற்றம் நடந்தது. அவர் தனது 

 தவிக்காலம் ஏப்ரல் 2020 இல் முடியும் வலர அதி ராக இருப் ார். 

 திரு நூர்சுல்தான் நாசர் ாதயவ் கஸகஸ்தாலன தசாவியத் நாடுகள் வீழ்ந்த 1991 இல் இருந்து, 

கஸகஸ்தானுக்கு விடுதலல கிலடப் தற்கு முன்பிருந்து ஆண்டு வருகிறார். 

 திரு நூர்சுல்தான் அந்நாட்டு அரசியலலப்பின்  டி, “ ததசத்தலலவர்” என்ற  ட்டத்ததாடும்,  ாதுகாப்பு 

கவுன்சிலின் தலலவராகவும், நூர் ஒட்டான் கட்சியின் தலலவராகவும் பதாடர்வார். அஸ்டானா நகரம் 

இதற்கு முன்பு  ல ப யர்கலளக் பகாண்டிருந்தது. அலவ: அக்தமாலா, ட்பசலிதனாக்ராட், 

அக்தமாலின்ஸ்க். 

3) சமீ த்தில் காலமான ஹக்கூ ஷா, எந்தத் துலறலயச் தசர்ந்த பிர லம்? 

[A]  த்திரிக்லகத் துலற 

[B] அறிவியல் 

[C] கலல 

[D] விலளயாட்டு 

 ஹக்கூ ஷா(85) புகழ்ப ற்ற இந்திய ஓவியர், கடந்த மார்ச் 21 ஆம் தததி குஜராத், அகமதா ாத்தில் 

காலமானார்.   ழங்குடி மரபின் ஓவியங்களுக்காகவும்,  ழங்குடியின கலலக்காகவும் அறியப் ட்ட 

இவர், மார்ச் 26 1934இல் பிறந்தார். K.G.சுப்ரமணியம் த ான்ற புகழ்ப ற்ற ஓவியர்களின் மாணவராக 

நுண்கலலயில் முதுகலலப்  ட்டம் ப ற்றுள்ளார். 

 அவருலடய கலலப் ங்களிப்பில் ப ரும்  குதி  ழங்குடியின கலல, கலாச்சார  ாதிப்ல யும்,  க்தி 

இயக்கத்தின்  ாதிப்ல யும் பகாண்டிருந்தது, குறிப் ாக நிர்குனா கவிலதயின் தாக்கம் அதிகமாக 

இருந்தது. 

 ஷா, கலாச்சார மானுடவியலாளரும் கூட. கிராமிய,  ழங்குடி  கலல , லகவிலன,  ாரம் ர்யம், 

நாட்டார்கலலகள்  ற்றி மிக ஆழமான கள ஆய்வு பசய்து அவற்லற ஆவணப் டுத்தி குஜராத்தின் 

வித்யாபீட் என்ற இடத்தில் ஒரு  ழங்குடி அருங்காட்சியகத்லத உருவாக்கியுள்ளார். 

 ஹக்கூ  ாய் என்று பிரியமாக அலழக்கப் ட்ட, விருதுகள் வாங்கிய ஒவியர், தனது முயற்சியால் 1980 

களில் ராஜஸ்தான் உதய்பூரில், “ஷ்ல்ப்க்ராம்” என்ற லகவிலனக் கலல கிராமத்லத உருவாக்கினார். 

 ஷா, தனது நிலனதவாலடகலள “மனுஷ்” என்ற தலலப்பில் 2009 இல் புத்தகமாக பவளியிட்டார். 

1989 இல்  த்மஸ்ரீ விருலதயும், ஜவஹர்லால் தநரு ததாழ்லம விருலதயும் கலாரத்னா விருலதயும் 

வாங்கியுள்ளார். 
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4) சமீ த்தில் "ஃபிட்ச் தரட்டிங்ஸ்" 2020 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சி ஏழில் இருந்து 

எத்தலன சதவீதம் குலறயுபமன்று கணித்திருக்கிறது? 

[A] 6.9% 
[B] 6.8% 
[C] 6.6% 
[D] 6.5% 
 ஃபிட்ச் தரட்டிங்ஸ்,  தனது உலகளாவிய ப ாருளாதாரக் கண்தணாட்டத்தில்  (Global economic outlook 

GEO)  அறிக்லகயில் இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சி 7இல் இருந்து 6.8ஆக மாறி எதிர் ார்த்தலதவிட 

குலறவான வளர்ச்சிலயப் ப றுபமன்று கணித்திருக்கிறது. 

 ஃபிட்ச் தரட்டிங்கின்  டி இந்தியா 2019 ஃபிப்ரவரியில் நடந்த கூடுலகயில்   ப ாருளாதார 

பகாள்லகயில் மிதமான த ாக்லக கலடபிடிக்க முடிபவடுத்ததும், வட்டி விகிதத்லத 0.25 சதவீதம் 

குலறத்தததும் இந்தியாவின்  ணவீக்கத்லத அதிகப் டுத்தும் டியாக அலமந்துவிட்டது என்று 

கூறப் டுகிறது. 

 ஃபிட்ச் தரட்டிங் இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சிலய டிசம் ர் 6இல் எதிர் ார்க்கப் ட்ட 7.8% இல் இருந்து 

7.2% ஆக குலறயும் என்று கணித்திருக்கிறது. த ாலதவ, 2020 நிதியாண்டின் வளர்ச்சிலய 7.3இல் 

இருந்து 7ஆகவும், 2021 நிதியாண்டு வளர்ச்சிலய 7.3இல் இருந்து 7.1 ஆகவும் குலறத்து 

மதிப்பிட்டுள்ளது. 

5) எந்த இந்திய நிறுவனம், “ஃப்பரன்ச் ஓப் ன்” த ாட்டிகளுக்கு டிஜிட்டல் துலறயில்  க்க லமாக 

இருக்கப்த ாகிறது? 

[A] டாட்டா 

[B] ரிலலயன்ஸ் 

[C] விப்தரா 

[D] இன்ஃத ாஸிஸ் 

 இந்திய பதாழ்ல்நுட்  நிறுவனம் இன்ஃத ாஸிஸ், தராலாண்ட் காதராஸ் என்றலழக்கப் டும் 

ஃப்பரன்ச் ஒப் ன் த ாட்டிகளுக்கு, பதாழில்நுட் ரீதியாக தீர்வுகள் வழங்க மூன்று வருடத்திற்கு , 

கூட்டுறவு ஒப் த்தத்தில் லகபயழுத்திட்டுள்ளது. 

 2019-2021 வலர நீளும் இவ்பவாப் ந்த்தப் டி, படன்னிஸ் வீரர்கள், ரசிகர்கள்,  யிற்சியாளர்கள் 

 இன்த ாஸிஸ், தராலாண்ட் காதராஸ் கூட்டுறவின் ஒரு  குதியாக  ார்லவயாளர்களுக்கு டிஜிட்டலில் 

புதுஅனு வங்கலளக் குடுக்கக் கூடிய சாதனங்கலள உருவாக்க இருக்கிறது. 
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 தரவுகள் மற்றும் ஆய்வுகளின் அடிப் லடயிவ் ரசிகர்களால் தவகமாக கணித்து கற் லன 

பசய்து ார்க்கும் வசதிகலள ஏற் டுத்தி அதன்மூலம் தநரடியாக ஸ்தகார்கலளப் ப ற்று அதன் மூலம் 

ஆட்டத்தின் த ாக்லக கணிக்க முடியும். இக்கருவி தராலாண்ட் காதராஸா நிறுவன அதிகாரப்பூர்வ 

இலணயத்தளத்தில் கிலடக்கும் டியாக அலமக்கப் டும். 

6) ஆசிய ஒலிம்பிக் த ாட்டி கவுன்சிலில் உறுப்பினராக நியமிக்கப் ட்டுள்ள இந்திய ஹாக்கி விலளயாட்டு 

வீரர் யார்? 

[A] மன்ப்ரீட் சிங் 

[B] சந்தீப் சிங் 

[C] சர்தார் சிங் 

[D] திலிப் டிர்க்தக 

  ாங்காக்கில் நலடப ற்ற ஆசிய ஒலிம்பிக் கவுன்சிலின் ப ாதுச்சல க் கூட்டத்தில் தடகள 

விலளயாட்டு கமிட்டியின் உறுப்பினராக இந்திய ஹாக்கியணியின் முன்னாள் தகப்டன் சர்தார் சிங் 

நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். 

 சர்தார் சிங்லகப்  த ாலதவ இந்தியாலவச் தசர்ந்த IOA பசக்கரட்டரி பஜனரல் ராஜிவ் தமத்தா 

கலாச்சார கமிட்டி உறுப்பினராகவும், இந்திய ஹாக்கி கமிட்டியின் பசகரட்டரி பஜனரல் முஷ்டக் 

அகமது ஊடகத்துலற கமிட்டி உறுப்பினராகவும், இந்திய தடகள கூட்டலமப்புத் தலலவர் அதிலா 

சுமரிவாலா சூழலியல் விலளயாட்டுக் கமிட்டியிலும், லலிட்  ாதனாட் விலளயாட்டுத்துலறயிலும் 

உறுப்பினராகியுள்ளனர். 

 இவர்கள் 2019 இல் இருந்து 2023 நான்காண்டுகளுக்கு உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப் ட்டுள்ளனர். 

ஆசிய ஒலிம்பிக் கவுன்சிலின் ப ாதுச்சல க் கூட்டம் கடந்த மார்ச் 2 மற்றும் 3ஆம் தததிகளில் 

 ாங்காக்கில் நலடப்ப ற்றது. 

7) இந்தியாவின் ஆழமான சுரங்கக் குலககள் எந்த மாநிலத்தில் கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளது? 

[A] தமகாலயா 

[B] அருணாச்சல் பிரததசம் 

[C] அசாம் 

[D] ஒடிஷா 

 இந்தியாவின் ஆழமான சுரங்கக் குலககள் தமகாலயாவின் கிழக்கு காசி மலலப் குதிலயச் தசர்ந்த 

krem um ladaw என்ற  குதியில் கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளது. தமகாலயிவின் குலககலள ஆராயும் 
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திட்டமான "Caving in the abode of cloud expedition" இன் 28ஆவது அமர்வில் 

கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 24583 மீட்டர்கள் தூரம் பகாண்ட க்தரம் பூரி குலககள் 2016ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப் ட்டது ஆனால் 

அதன் உண்லமயான தூரம் தமகாலயா சாகச சங்கத்தின் (Meghalaya adventure association) 

 யணபமான்றில் கண்டுபிடிக்கப் ட்டது. 

 இக்குலககளில் டிதனாசர்களின்  லத வடிவங்கள்(fossils) குறிப் ாக 66-76 மில்லியன் 

வருடங்களுக்கு முன் வாழ்ந்த Mosasaurus, என்ற டிதனாசரின்  லத வடிவம் 

கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளது. இதன் மூலம் தமகாலயா உலகின் மிகமுக்கியமான குலகப்  குதிகள் 

பகாண்ட பிரததசமாக ஆகியுள்ளது. 

8) இந்ததா பிசிபிக் கூட்டலமப்பின் (HLD-IPC) உயர்மட்ட ஆதலாசலனக்கூட்டம் முதல்முலறயாக 

எந்நகரத்தில் நலடப ற்றது 

[A] ப ர்லின் 

[B] நியூ  படல்லி  

[C] ஜகார்த்தா 

[D]  ாரிஸ் 

 இந்ததா பிசிபிக் கூட்டலமப்பின்(HLD-IPC) உயர்மட்ட ஆதலாசலனக்கூட்டம் இந்ததாதனசிய 

தலலநகர் ஜகார்த்தாவில் நலடப ற்றது. இதன் கருப்ப ாருள் ‘Towards a Peaceful, ‘Prosperous, and 

Inclusive Region’. 
 இந்தக்கூட்டத்லத இந்ததாதனசிய அரசு ஒருங்கிலணத்தது இதில் இந்தியா உட் ட  திபனட்டு 

உறுப்பினர் நாடுகள்  ங்தகற்றன. 

  ாரத பிரதமர் தமாடியின் 2018 சங்க்ரிலா த ச்சின் சாரத்லத பவளிப் டுத்துவதாக இருந்தது 

இந்தியாவின்  ங்தகற்பு. 

 இந்தப்த ச்சுவார்த்லதயின் தநாக்கம் தனது உறுப்பினர் நாடுகலள பவளிப் லடயாக உலரயாடி 

இந்திய  சிபிக்  குதியில் அலமதியும் ஒருஙகிலணவும் நிகழ முன்பனடுப்புகலள 

பசய்யத்தூண்டுவதாகும். 

 இந்த த ச்சுவார்த்லதயில்  ங்தகற்றவர்கள் மூன்று தலலப்புகளின் உலரயாடினர். நீடித்த 

முன்தனற்றத்திற்கான குறிக்தகாள்கள், கடற்புர கூட்டுறவு மற்றும் உள்கட்டலமப்பும் ஒருங்கிலணவும். 

9) சிக்கனமான விமான தசலவலய வழங்கும் எந்த இந்திய நிறுவனம் சமீ த்தில் IATAவில் 

இலணந்திருக்கிறது?  
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[A] பஜட்லலட் 

[B] ஸ்ல ஸ்பஜட் 

[C] இண்டிதகா 

[D] ஏர் இந்தியா எக்ஸ்ப்ரஸ் 

 குலறந்த விலலயில் தசலவ வழங்கி வரும் ஸ்ல ஸ் பஜட் நிறுவனம் உலக விமானப்த ாக்குவரத்து 

கூட்டலமப்பின் (IATA) உலகளாவிய உறுப்பினராகியிருக்கிறது. 

 இதன்மூலம் ஸ்ல ஸ்பஜட் நிறுவனம் தனது மற்ற உறுப்பினர் நிறுவனங்கதளாடு இலணந்து 

 ணியாற்றி வியா ாரத்லத ப ருக்கி பகாள்ளும் வாய்ப்ல ப் ப ற்றிருக்கிறது.  

 தமலும் இதன்மூலம் இந்நிறுவனம் தனது வியா ாரத்லத விரிவாக்கிக்பகாண்தட த ாகமுடியும். IATA 

ஏர் இந்தியா, பஜட் ஏர்தவஸ், விஸ்டாரா உள்ளிட்ட 290 விமான தசலவ நிறுவனங்கலள 

உள்ளடக்கியது. 

10) ஐக்கிய நாடுகளின் "உலகின் மகிழ்ச்சியான நாடுகளின்  ட்டியலில்" இந்தியா எந்த இடத்லத 

வகிக்கிறது? 

[A] 116th  
[B] 140th  
[C] 135th  
[D] 124th  
 2019 உலக மகிழ்ச்சி தினத்தில், ஐக்கிய நாடுகள், 156 நாடுகலள உள்ளடக்கிய தனது ஏழாம் வருடத்திய 

"உலகின் மகிழ்ச்சியான நாடுகளின்  ட்டியலல" பவளியிட்டது. 

 இந்தியா இவ்வருடம் ஏழு இடங்கள் பின்தங்கி 140ஆவது இடத்லதப் ப ற்றது. இது 2005-2008 

 ட்டியதலாடு ஒப்பிடும் த ாது மிகப்ப ரிய சரிலவச் சந்தித்த 5 நாடுகளுள் ஒன்றானது இந்தியா. மற்ற 

நாடுகள் ஏமன், சிரியா பூட்ஸ்வானா மற்றும் பவனிசுலா. 

 ஃபின்லாந்து பதாடர்ந்து இரண்டாவது முலறயாக மிக மகிழ்ச்சியான நாடாக ததர்வாகியிருக்கிறது. 

இலதத்பதாடர்ந்து படன்மார்க் நார்தவ பநதர்லாந்த் அடுத்தடுத்த இடங்கலளப் ப ற்றுள்ளன. 

 இந்தப்  ட்டியல் ஆறு காரணிகலளக் பகாண்டு ததர்வு பசய்யப் ட்டுள்ளது. வருமானம், வாழ்க்லகத் 

ததர்வின் சுதந்திரம், உடல்நலம், சமுதாய ஒத்துலழப்பு மற்றும் ப ருந்தன்லம. உலகில் தசாகம் 

கவலல தகா ம் த ான்றலவ அதிகரித்துள்ளதாகவும் அறிக்லக கூறுகிறது. 

  ாகிஸ்தான் 67ஆவது இடமும்  ங்களாததஷ் 125 சீனா 93 இடங்கலளப்ப ற்றுள்ளன. த ார்சூழல் 

நிலவும் பதற்குசூடான் நாடுதான் இருப் திதலதய மகிழ்ச்சி குலறவான நாடாம்.  மத்திய ஆப்ரிக்க 

குடியரசு 155, ஆப்கானிஸ்தான் 154 தான்சானியா 153 மற்றும் ருவாண்டா 152வது 

இடங்கலளப்ப ற்றுள்ளன. 
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