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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2019 ஆம் ஆண்டட சர்வதேச ேனிம வரிடச 
அட்டவடை ஆண்டாக (International Year of the 
Period Table of Chemical Elements (IYPT-2019) 
அறிவித்துள்ள அடமப்பு? 

[A] UNESCO   

[B] UNIDO 

[C] FAO 

[D] ITU  

 ஜனவரி 29 ம் தேதி, யுனனஸ்தகா அடமப்பு, பாரிஸில் 
அேன் ேடைடமயகத்தில் 2019 ஆம் ஆண்டட 
சர்வதேச ேனிம வரிடச அட்டவடை ஆண்டாக 
(International Year of the Period Table of Chemical 
Elements (IYPT-2019) அறிவித்துள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு ரஷ்ய விஞ்ஞானி டிமிட்ரி 
இவான ாவிச் மெண்டலீவ், ேனிம வரிடச 
அட்டவடைடய உருவாக்கிய 150 வது ஆண்டு விழா  
ஆகும் . 

 ேனிம வரிடச அட்டவடையானது விஞ்ஞானிகள், 
பூமியில் மற்றும் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள 
பருப்னபாருளின் தோற்றம் மற்றும் பண்புகடள 
ஆராய்வேற்கு உேவுகிறது.  

2. இந்திய ஒளிபரப்பு ஆய்வு குழுமத்தின் (BARC) புதிய 
ேடைவராக தேர்ந்னேடுக்கப்பட்டுள்ளவர்?  

[A] நகுல் தசாப்ரா  

[B] பார்த்தோ ோஸ் குப்ோ  

[C] புனித் தகாயங்கா 

[D] மிைன் ஷர்மா 

 ஜீ என்டர்னடயின்னமன்ட் எண்டர்பிரீஸஸ் லிமினடட் 
(ZEEL) நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனரான புனித் 
தகாயங்கா (Punit Goenka), இந்திய ஒளிபரப்பு ஆய்வு 
குழுமத்தின் (Broadcast Audience Research Council, 
BARC) புதிய ேடைவராக தேர்ந்னேடுக்கப் 

பட்டுள்ளார். இவர் BARC India அடமப்டப நிறுவி, 
னோடைக்காட்சி பார்டவயாளர் அளவீடு நிறுவனம் 
(TV Viewership measurement company) அடமக்க 
னபரும் பங்குவகித்ோர் என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

 முன்னோக நகுல் தசாப்ரா இப்பேவிடய வகித்ோர். 
 BARC India  மும்பைபய தபைபெயிடொக 

னகாண்டு னசயல்படுகிறது. 
 BARC இந்தியா என்பது ஒளிபரப்பாளர்கள், 

விளம்பரோரர்கள் மற்றும் விளம்பரப்படுத்ேல் மற்றும் 
ஊடக முகடமகடள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 
பங்குோரர்களால் நிறுவப்பட்ட ஒரு கூட்டு னோழில் 
நிறுவனமாகும். 

3. ‘Aber’ எனப்படும் னபாதுவான டிஜிட்டல் நாையத்டே 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நாடு? 

[A] னஜர்மனி மற்றும் பிரான்ஸ்   

[B] ஜப்பான் மற்றும் னேன் னகாரியா 

[C] சீனா மற்றும் வட னகாரியா 

[D] ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் மற்றும் சவுதி அதரபியா 

 UAE மற்றும் சவூதி அதரபியா மத்திய வங்கிகள் 
"Aber" எனும் ஒரு னபாதுவான டிஜிட்டல் 
நாையத்டே அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. 

 இந்ே நாையமானது இரு நாடுகளுக்கும் இடடயில் 
Blockchains மற்றும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் னைட்னஜர் 
னடக்னாைஜீஸ் (Distributed Ledgers technologies) 
மூைம் நிதி பரிமாற்றங்களில் பயன்படுத்ேப்படும். 
தமலும் இரு நாடுகளின் மத்திய நிதி பரிமாற்ற 
முடறகளுக்கு ஒரு கூடுேல் வழிமுடறடய 
உருவாக்கும். தமலும் வங்கிகள் தநரடியாக 
ஒருவருக்னகாருவர் நிதிநிடைகடள சமாளிக்க 
உேவும். 

 The United Arab Emirates Central Bank (UAECB) 
மற்றும் The Saudi Arabian Monetary Authority 
(SAMA) இடைந்து முன்தனற்றம் மற்றும் பைம் 
னசலுத்துேல், னசைவுகள் மற்றும் அபாயங்கள் 
பற்றிய மதிப்பீடு ஆகியவற்றின் ோக்கத்டே ஆய்வு 
னசய்கின்றனர். 
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4. ஆப்பிரிக்காவின் காைநிடை மற்றும் நிடையான 
அபிவிருத்திக்கான டமயம் (The Centre for Climate and 
Sustainable Development) சமீபத்தில் எந்ே நாட்டில் 
னோடங்கப்பட்டது? 

[A] னேன் ஆப்பிரிக்கா 

[B] இத்ோலி 

[C] னநேர்ைாந்து 

[D] பிதரசில் 

 தராம் நகரில், இத்ோலிய பிரேம மந்திரி கியூனசப் 
கான்தட (Giuseppe Conte) சமீபத்தில் the United 
Nations Development Programme (UNDP) மற்றும் 
FAO ஆகிதயாருடன் இடைந்து 'ஆப்பிரிக்காவின் 
காைநிடை மற்றும் நிடையான அபிவிருத்திக்கான 
டமயத்திடன'  (The African Centre for Climate and 
Sustainable Development) னோடங்கினார். 
இம்டமயம் காைநிடை மாற்றத்டே எதிர்த்து, 
ஆப்பிரிக்காவில் நிடையான வளர்ச்சிடய 
அதிகரிக்க தவண்டும் என்ற தநாக்கத்துடன் 
னோடங்கப்பட்டது. 

 2017 ல் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சர்களின் G7 கூட்டத்தின் 
ஒப்புேடை னபற்று இம்டமயம் 
னோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஆப்பிரிக்காவில் காைநிடை மாற்றத்தின் மீோன 
சிறந்ே நடடமுடறகள், உைவு பாதுகாப்பு, நீர் 
அணுகல், சுத்ேமான ஆற்றல், நிடையான வளர்ச்சி 
இைக்குகள் (Sustainable Development Goals, SDG) 
தபான்ற பல்தவறு அம்சங்கடள னகாண்டுள்ளது. 

 ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் G7 மற்றும் ஆப்பிரிக்க 
நாடுகளில் ஒருங்கிடைப்புகடள 
தமம்படுத்துவேற்கான புதிய டமயம் நிறுவப்பட்டது. 
நிடையான அபிவிருத்திக்கு புதுடமயான 
தீர்வுகடள உருவாக்கவும், 2015 பாரிஸ் உடன்படிக்டக 
மற்றும் ஐ.நாவின் 2030 னசயற்பட்டியலுடனான 
இைக்குகடள அடடயவும் இம்டமயம் 
னோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

5. Transparency International (TI) இன் 2018 ஊழல் 
புைனுைர்வு குறியீட்டின் படி (CPI) இந்தியாவின் ேரம் 
என்ன? 

[A] 78th  

[B] 81st  

[C] 62nd  

[D] 54th  

 Global watchdog Transparency International (TI)  
சமீபத்தில், 180 நாடுகள் மற்றும் 
பிரதேசங்களுக்குமான 2018 ஊழல் உைர்ச்சிகளின் 
குறியீட்டட (Corruption Perceptions Index (CPI)) 
னவளியிட்டுள்ளது. இது வல்லுநர்கள் மற்றும் 
வணிகர்களிடமிருந்து னபாதுத்துடற ஊழல் குறித்ே 
ேங்கள் நிடைப்பாடுகடள னபற்று 
னவளியிடப்பட்டது. 

 குறியீடு 0 முேல் 100 வடரயிைான ஒரு அளடவப் 
பயன்படுத்துகிறது, அங்கு 0 அதிக ஊழல் மற்றும் 100 
ஊழைற்ற நிடைடய குறிக்கின்றது. 

 னடன்மார்க், நியூஸிைாந்து மற்றும் பின்ைாந்து 
முடறதய 88, 87 மற்றும் 85 புள்ளிகடள னபற்று 
முேல் மூன்று இடங்கடள பிடித்துள்ளன. பட்டியலில் 
சூடான் னவறும் 10 புள்ளிகடள மட்டுதம னபற்று 
கடடசி இடத்டே பிடித்துள்ளது. 

 ஒட்டுனமாத்ேமாக, 2018 CPI யில் , மூன்றில் இரண்டு 
பங்கு நாடுகளில் 50 க்கும் குடறவாக, 43 என்ற 
சராசரியான மதிப்னபண்தன னபற்றுள்ளன. 

 சிை முன்தனற்றங்கள் இருந்ேதபாதிலும், 
னபரும்பாைான நாடுகளில் ஊழல்கடளத் ேவிர்க்க 
முடறயான முயற்சிகள் தமற்னகாள்ளப்படவில்டை 
என்பது னேளிவாக னேரிகிறது. 

6. ஒருநாள் சர்வதேச தபாட்டிகளில் 100 விக்னகட்டுகடள 
விடரவாக வீழ்த்திய இந்திய தவகப்பந்து வீச்சாளர் யார்? 

[A] யூஸ்னவந்திர சஹால், Yuzvendra chahal      

[B] குல்தீப் யாேவ், Kuldeep Yadav 

[C] தகோர் ஜாேவ், Kedar Jadhav 
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[D] னமாஹமட் ஷமி, Mohammed Shami 

 2019 ஜனவரி 23 ஆம் தேதி நியூசிைாந்துக்கு எதிரான 
முேல் ஒரு நாள் தபாட்டியில் எடுத்ே விக்னகட்களுடன் 
விடரவில் 100 விக்னகட்டுகடள டகப்பற்றிய 
தவகப்பந்து வீச்சாளரானார்  னமாஹமட் ஷமி. ஷமி 
னோடக்க ஆட்டக்காரர் மார்ட்டின் கப்டில் (Martin 
Guptill) இன் விக்னகட்டட வீழ்த்தி, ேனது 56 வது 
தபாட்டியில் இந்ே மயில்கல்டை எட்டினார். 

 ஷமிக்கு முன், இர்பான் போன் 59  ஒருநாள் 
தபாட்டிகளில், ஜாகீர் கான் (65), அஜித் அகர்கர் (67), 
ஜவகல் ஸ்ரீநாத் (68) ஆகிதயார் 100 விக்னகட்டுகடள 
வீழ்த்திய இந்திய பந்துவீச்சாளர்களாவர்.  . 

 உைகளவில் ஆப்கானிஸ்ோடன தசர்ந்ே ரஷீத் கான் 
44 தபாட்டிகளிளும், ஆஸ்திதரலியாடவ தசர்ந்ே 
மிட்னசல் ஸ்டார்க் 52  தபாட்டிகளிளும், 100 
விக்னகட்டுகடள வீழ்த்தி சாேடன படடத்துள்ளனர். 

7. இந்தியாவின் இரண்டாவது துலிப் தோட்டம் பின்வரும் 
மாநிைங்களில் எங்கு உள்ளது? 

[A] நாகைாந்து   

[B] ஜார்கண்ட் 

[C] உத்ேரகண்ட் 

[D] சிக்கிம் 

 ஸ்ரீநகருக்கு பிறகு  (ஜம்மு-காஷ்மீர்), இந்தியாவின் 
இரண்டாவது துலிப் பூங்கா ரூ 50 தகாடி னசைவில் 
Chandak மடை தமல் 50 னஹக்தடர் பரப்பளவில் 
உத்ேரகண்ட் பித்தோகார்க் மாவட்டத்தில் 
அடமயவுள்ளது. இத்தோட்டம் ONGC யின் Corporate 
Social Responsibility (CSR) programme இன் கீழ் 
உருவாக்கப்படவுள்ளது. 

 டூலிப் என்பது மார்ச் பிற்பாதி முேல் தம மாேம் வடர 
பூக்கும்  ஹாைந்து நாட்டின் மைர் ஆகும். 

 மாவட்டத்தில் அதிக சுற்றுைாப்பயணிகடள 
ஈர்ப்பேற்காக மாநிை அரசு ‘13 districts, 13 new 
destinations' திட்டம் மூைம் இந்ே ேளம் தேர்வு 
னசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இந்ே திட்டத்தின் திட்ட அலுவைரின் கூற்றுப்படி, 
சண்டக் மடை உச்சியில் உள்ள நிைப்பகுதி மைர் 
வளர்ச்சிக்கு ஏற்றோக  உள்ளது. இது கடல் 
தமற்பரப்பில் இருந்து 1,950 மீட்டர் உயரத்தில் 
அடமந்துள்ளது. தமலும் ஆண்டு முழுவதும் 
சூரியஒளியுடனும் மற்றும் குளிராகவும் இப்பகுதி 
உள்ளது. 

8. சமீபத்தில் இறந்ே ோரா தடாடிவால்ைா (Dara 
Dotiwalla), எந்ே விடளயாட்டுடன் னோடர்புடடயவர்? 

[A] கிரிக்னகட் 

[B] பாட்மிண்டன் 

[C] னடன்னிஸ்  

[D] கால்பந்து 

 1986 இல் னசன்டனயில் நடடனபற்ற  இந்தியா 
மற்றும் ஆஸ்திதரலியா இடடதயயான  பிரபைமான  
னடஸ்ட் தபாட்டியில் ேடைடம ோங்கிய இந்திய 
முன்னாள் நடுவர் Dara Dotiwalla (85) , காைமானார்.  

 அக்தடாபர் 30, 1933 இல் பிறந்ே தடாடிவால்ைா 1982 
முேல் 1987 வடர ஆறு னடஸ்ட் தபாட்டிகளில் 
பணியாற்றினார். 1982 முேல் 1988 வடர அவர் எட்டு 
ஒருநாள் சர்வதேச தபாட்டிகளில் (ODI) 
பணியாற்றியுள்ளார். 1986 ஆம் ஆண்டு னசன்டன 
டடட் னடஸ்டில் (India Australia Tied Test Match) 
அவர் பணியாற்றியது குறிப்பிடத்ேக்கது . 

 நடுவர் என்ற முடறயில் 1982 ஆம் ஆண்டு 
னபங்களூரில் இந்தியாவிற்கும் இைங்டகக்கும் 
இடடயில் நடந்ே தபாட்டி இவரின் முேல் ஒருநாள் 
சர்வதேச தபாட்டியாகும்.  1988 ஆம் ஆண்டில்  
நியூஸிைாந்திற்கு எதிராக கட்டாக்கில் நடடனபற்ற 
தபாட்டி இவரின் இறுதி தபாட்டியாகும். 

9. கிராமப்புற மின்மயமாக்களுக்காக கார்னட் பரிசு னபற்ற 
இந்தியர் யார்? 

[A] முதகஷ் அம்பானி 

[B] பியூஸ் தகாயல் 
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[C] பிதரந்திர சிங் னசௌத்திரி 

[D] ரத்ேன் டாடா 

 மத்திய நிதியடமச்சர் பியுஷ் தகாயலுக்கு  ஜனவரி 30 
ஆம் தேதி னபன்சில்தவனியா பல்கடைக்கழகத்தின் 
குழுவினரால் நிடையான ஆற்றல் தீர்வுகடள 
வழங்கியேற்கான  கார்தனாட் பரிசு வழங்கப்பட்டது. 

 International Energy Agency (IEA) யின் 
ஆவைப்படி பேவி காைத்தில் 18000 கிராமங்களுக்கு 
மின் இடைப்பு வழங்கியேற்காக இப்பரிசு அவருக்கு 
வழங்கப்படுகிறது. 

 ஆனால், அமிர்ேசர் ரயில் விபத்தில்  60 தபருக்கு 
தமல்  இறந்து தபானோல் அவர் பரிசு னபரும் 
நிகழ்ச்சியில் கைந்துனகாள்வடே  ேவிர்க்க 
தவண்டியோகயிருந்ேது. 

10. இந்தியாவின் சர்வதேச டஹட்தராகார்பன் மாநாடு 
'PETROTECH-2019' பின்வரும் நகரங்களில் எங்கு 
நடடனபறுகிறது? 

[A] பூதன    

[B] னகால்கத்ோ 

[C] கிதரட்டர் னநாய்டா 

[D] டஹனேராபாத் 

 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 10 முேல் 12 ஆம் தேதி 
வடர, 14 வது சர்வதேச எண்னைய் மற்றும் எரிவாயு 
கூட்டடமப்பு மற்றும் கண்காட்சி 'Petrotek - 2019' 
நடடனபறுகிறது. 

 இந்தியாவின் முேன்டம டஹட்தராகார்பன் சர்வதேச 
மாநாடு இந்தியாவின் பிரேம மந்திரியால்  
திறந்துடவக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
மாநாட்டில் கைந்து னகாள்வேற்காக னபட்தராலியம் 
மற்றும் இயற்டக எரிவாயு அடமச்சகத்தின் 
பங்குோரர் நாடுகளிலிருந்து 95 க்கும் தமற்பட்ட 
எரிசக்தி அடமச்சர்கள் அடழக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 இந்தியாவின் எண்னைய் மற்றும் எரிவாயு 
துடறயில் சமீபகாை சந்டே மற்றும் முேலீட்டாளர் 

நட்புரீதியான முன்தனற்றங்கடள 3 நாள் னமகா 
நிகழ்ச்சி நிரூபிக்கும். 

 னோழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், விஞ்ஞானிகள், 
திட்டமிடுபவர்கள், னகாள்டக வகுப்பாளர்கள், 
தமைாண்டம வல்லுநர்கள், னோழில் முடனதவார், 
தசடவ வழங்குநர்கள் மற்றும் விற்படனயாளர்கள் 
உள்ளிட்ட 70 நாடுகளில் இருந்து 86 க்கும் தமற்பட்ட 
தபச்சாளர்களும்  7000 பிரதிநிதிகளும்  
பங்தகற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 


