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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1] கலா ககாதா கலல விழா,  Kala Godha Arts Festival (KGAF-2019) பின்வரும் நகரங்களில் எங்கு 
துவங்கியது?  

[A] மும்பை 

[B] புதுடெல்லி 

[C] லைதராபாத் 

[D] டெய்ப்பூர் 

 பிப்ரவரி 2 ஆம் கததி கலா ககாதா கலல விழா (KGAF - 2019) மும்லபயில் துவங்கியது. இது 
இந்தியாவின் மிகப்டபரிய பண்பாட்டு திருவிழா ஆகும். இங்கு சினிமா, நாெகம், நெனம், இலக்கியம், 
சிற்பம் ஆகியவற்றின்  இரண்டு தசாப்த கால கலல மற்றும் கலாச்சாரம் டகாண்ொெப்படும். 

 மகாத்மா காந்தியின் 150 வது பிறந்த நாலையும் , மும்லபயின் வைமான வரலாற்லறயும் 
டகாண்ொடும் விதமாக இவ்விழா ெைாங்கீர் கலலக்கூெத்தில் (Jehangir Art Gallery) 
டகாண்ொெப்படும். 

 பண்டிலகயின்  சிறப்பம்சங்கைாக Iranian cafes பற்றிய  கலீல் முைம்மதுவின்  ஆவணப்பெம் 
திலரயிெப்படும் ,  26/11 தாக்குதல்களில் உயிர் பிலழத்தவர்களுென் கலந்துலரயாெல், பாரம்பரிய 
நெனம் முதலியன இெம்டபற்றுள்ைன. 

 இத்திருவிழா பிப்ரவரி 10 ம் கததி நிலறவுடபறும். 

 2] ஆஸ்திகரலிய LPGA Card ஐ டபற்ற முதல் இந்திய ககால்ப் வீரர்  யார்?  

[A] டீக்ஸ்ைா தகர்  

[B] அஸ்தா மதன் 

C] வாணி கபூர் 

[D] ரிதிமா டிலவாரி 

 வாணி  கபூர், பால்ராட் ககால்ஃப் கிைப்பில் நலெடபற்ற தகுதித் கதர்வில் ஆஸ்திகரலிய கலடிஸ் PGA  
டூர் (LPGA ) க்கான கார்டு டபறும் முதல் இந்திய ககால்ஃப்  வீரர் ஆனார். 
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 கமலும் ஆஸ்திகரலிய LPGA மற்றும் அடமரிக்க LPGA ஆகிகயாரால் இலணந்து நெத்தப்படும்  Vic 
ஓப்பனுக்கு வாணி தகுதி டபற்றுள்ைார். 

3] 2019 ஆசிய ககாப்லப கால்பந்து கபாட்டியில் டவன்ற நாடு எது? 

[A] ெப்பான்  

[B] கத்தார் 

[C] ஈரான்    

[D] சிங்கப்பூர் 

 கத்தார் கதசிய கால்பந்து அணி, 2019 பிப்ரவரி 1 ஆம் கததி ஐக்கிய அரபு எமிகரட்ஸ்  (UAE) இல்  
நலெடபற்ற  AFC ஆசிய ககாப்லப இறுதிப் கபாட்டியில் நான்கு ஆண்டு சாம்பியனான  ெப்பாலன  
3-1 என்ற டசட் கணக்கில கதாற்கடித்து தனது  முதல் உலகைவிலான  கால்பந்தாட்ெ கபாட்டியில் 
டவற்றி வாலக சூடியுள்ைது.  

 2022 ஆம் ஆண்டின் உலக ககாப்லப கால்பந்தாட்ெ கபாட்டி வலைகுொ நாட்டில் நலெடபறவுள்ைது. 
 ஆகமாஸ் அலி (Almoez Ali  ), ஆசியக் ககாப்லப கபாட்டியில் 9 ககால்கள் அடித்து  மிக அதிக 

ககால்கள் அடித்த  வீரர் என்ற சாதலனலய பலெத்தார்  மற்றும் 2019 கபாட்டியின் சிறந்த வீரர் என்னும் 
விருலதயும் டபற்றார். 

 முன்னர் இந்த சாதலனலய  1996 ஆம் ஆண்டு நலெடபற்ற கபாட்டியில் 8 ககால்கலை அடித்து ஈரான் 
நாட்லெ சார்ந்த அலி கெய் (Ali Daei ) நிகழ்த்தியிருந்தார். 

4] பின்வரும் அணிகளில்  எது டகாச்சி  பெகு இழுத்தல்  2019 (Kochi Area Pulling Regatta 2019) கபாட்டிலய 
டவன்றுள்ைது? 

[A] INS விக்ராந்த்  

[B] INS துர ாணாச்சார்யா 

[C] INS கபத்வா 

[D] INS விக்ரமாதிதியா     
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 ெனவரி 31 ம் கததி  எர்ணாகுைம் கால்வாயில் Southern Naval Command (SNC) சார்பில் நலெடபற்ற 
டகாச்சி ஏரியா புல்லிங் டரகுட்கெ 2019 இல் INS துகராணாச்சாரியா அணி the Regetta trophy (The 
Cock என்றும் அலழக்கப்படுகிறது) லய  டவன்றது. 

 டரகட்ொவில் பயன்படுத்தப்பட்ெ பெகுகள் 27 அடி நீைமுள்ை 'whalers' - ஒரு வலக கெற்பெகு  - 
ஒவ்டவாறு குழுவும்  ஐந்து 'இழுப்பாைர்கள்' மற்றும் ஒரு காக்ஸ்லசன் (helm) டகாண்டுள்ைனர். 

 கெலில் திமிங்கலங்கலை கவட்லெயாடுவதற்காக பண்லெய காலங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு 
வந்ததால் இவ்வலக பெகுகள் 'whalers' என அலழக்கப்படுகின்றன. Junior sailors, senior sailors, 
officers மற்றும் best whaler என  நான்கு டவவ்கவறு பிரிவுகளில் கபாட்டிகள்  நலெடபற்றன . 

 பெகுகள் எர்ணாகுைம் கசனலில் 1.6 கி.மீ தூரத்லத டவண்டூரிட்டி-விக்ரன்ட் பிரிட்ஜ் டதாெங்கி 
கெற்பலெ வெ ஏரிக்குள் முடிக்க கவண்டும். 

5] Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS), உென் பின்வரும் விலங்குகளில் எது 
டதாெர்பானது? 

[A] மாடு 

[B] ஒட்ெகம் 

[C] ைன்றி 

[D] ஆடு  

 மிகசாரம் அரசாங்கம், மாநிலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான உயிர்கலைப் பலிடகாண்ெ கபார்லசன் 
இனப்டபருக்க மற்றும் சுவாச சிண்ட்கராம் (PRRS) கநாய் டவடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதால் பிற 
நாடுகளில் இருந்து பன்றிகள் மற்றும் பன்றிக்குட்டிகள் இறக்குமதிலய  தலெ டசய்துள்ைது. 

 மார்ச் மாதத்திலிருந்து ஜூலல வலரயான காலப்பகுதியில், மலழக்குப் பின்னர், எப்டபாழுதும்  PRRS 
கநாய் பரவியதால், அரசாங்கம் இத்தலகய  உத்தரவுகலை வழங்கியது. 

 கால்நலெ துலறயின் பதிவுகள் படி, PRRS  கநாயினால் கெந்த 2013 முதல் மிகசாரமில் 10,000  கமற்பட்ெ 
பன்றிகள் உயிரிழந்தன.  மியான்மரில்  இருந்து பன்றிகள் இறக்குமதி காரணமாக இந்த கநாய் 
பரவியது  என்று நம்பப்படுகிறது. 
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 PRRS என்பது நீல காது பன்றி கநாய் எனவும் அலழக்கப்படுகிறது, இது உள்நாட்டு பன்றிகலை 
பாதிக்கிறது. இந்த அறிகுறிகளில் இனப்டபருக்க கதால்வி, நிகமானியா மற்றும் இரண்ொம் 
பாக்டீரியா டதாற்றுக்கு அதிகரித்த பாதிப்பு ஆகியலவ அெங்கும். 

6] 2019 உலக ஈரநிலங்கள் தினத்தின் (The World Wetland Day (WWD)) லமயக்கருத்து என்ன? 

[A] காடுகள் மற்றும் ஈரநிலங்கள் 

[B] ஈ நிலங்கள் மற்றும் ைருவநிபல மாற்றம் 

[C] நம் எதிர்காலத்திற்கான ஈரநிலங்கள் 

[D] நீடித்த நகர்ப்புற எதிர்காலத்திற்கான ஈரநிலங்கள் 

 உலக ஈரநிலங்கள் தினம் (PWWD) ஒவ்டவாரு ஆண்டும் 2 ஆம் கததி மக்களுக்கு நிலப்பகுதிகளின் 
மதிப்லபப் பற்றி விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்த அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 1971 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 2 ஆம் கததி காஸ்பியன் கெற்கலரயில் ஈரானிய நகரமான ரம்சரில் 
ஈரநிலங்கள் (Ramsar Convention என்றும் அலழக்கப்படும்) மாநாட்டு உென்படிக்லக 
லகடயழுத்தானது. 

 2019 ஆம் ஆண்டின் லமயக்கருத்து "ஈரநிலங்கள் மற்றும் பருவநிலல மாற்றம்", காலநிலல 
மாற்றத்தின் மிகவும் சிக்கலான சவால்கலை தீர்த்து ஆகராக்கியமான ஈரநிலப்பகுதிகலை 
பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவத்லத உயர்த்தி காட்டுகிறது. 

7] எந்த சர்வகதச அலமப்பு முதன்முதலில் “Future of the Rail" என்கிற உலகைாவிய அறிக்லகலய 
தயாரிக்கிறது? 

[A] IEA 

[B] WHO 

[C] IMF 

[D] AIIB 

 சர்வகதச எரிசக்தி முகலம (IEA), சர்வகதச ரயில்கவ (UIC) உென் இலணந்து, ‘Future of the Rail’ என்ற 
தலலப்பில் அறிக்லக ஒன்லற தயார் டசய்துள்ைது.  
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 இந்தியாவில் கெந்த 2000 ஆண்டு முதல் ரயில்கவ பயணிகள் கபாக்குவரத்து கிட்ெத்தட்ெ 200% 
அதிகரித்துள்ைதால்,  உலகைாவிய அறிக்லக இந்தியாவின் மீது தனி கவனம் டசலுத்துகின்றது. 

 இந்திய ரயில்கவ 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் டமாத்த உலக இரயில் திட்ெத்தில் கிட்ெத்தட்ெ 40% பங்லகக் 
டகாண்டிருக்கும் என்று அறிக்லக டதரிவிக்கிறது. இந்திய நகர்ப்புற இரயில் உள்கட்ெலமப்பில் 
உள்ை முதலீடுகள் 2050 ஆம் ஆண்டில் சுமார் $ 190 பில்லியலன எட்டும் என்று மதிப்பிெப்பட்டுள்ைது. 
இதன் விலைவாக இந்தியா 64 பில்லியன் ொலர் மதிப்புள்ை  எரிசக்தி டசலவினங்கலை 
கசமிக்கலாம். 

 IAEA அறிக்லகயானது, உலடகங்கிலும் உள்ை ரயில்கவயின் தற்கபாலதய மற்றும் எதிர்கால 
முக்கியத்துவத்லத பகுப்பாய்வு டசய்கிறது. ரயில்கவ துலற உலக பயணங்களில் 8% மற்றும் உலக 
சரக்கு கபாக்குவரத்தில் 7% டகாண்டுள்ைது, ஆனால் அதன் டமாத்த கபாக்குவரத்து ஆற்றல் 
கதலவகளில்  2% மட்டுகம பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 வெ மற்றும் டதன் அடமரிக்காவில்  டீசல் சார்ந்த ரயில்ககை அதிக அைவில் டசயல்பாட்டில் உள்ைன 
. ஐகராப்பா, ெப்பான் மற்றும் ரஷ்யாவில் மின்சார ரயில்களின் பங்களிப்பு அதிகைவில் உள்ைது. 
மிகவும் பழலமயான ரயில் டநட்டவார்க்குகள் வெ அடமரிக்கா, ஐகராப்பா, சீனா, ரஷ்யா, இந்தியா 
மற்றும் ெப்பானில் அலமந்துள்ைன. 

8] ஏகரா இந்தியா (Aero India) 2019, 12 வது பதிப்பின் லமயக்கருத்து என்ன?? 

[A] ஒரு பில்லியன் வாய்ப்புகளுக்கான ஓடுைாபத  

[B] ஒரு மில்லியன் வாய்ப்புகளுக்கான ஓடுபாலத 

[C] ஒரு டிரில்லியன் வாய்ப்புகளுக்கான ஓடுபாலத  

[D] எல்லலயற்ற வாய்ப்புகளுக்கான ஓடுபாலத 

 இந்தியாவின் முன்னணி விமான நிகழ்ச்சியான ஏகரா இந்தியா 2019 இன் 12 வது பதிப்பு பிப்ரவரி 20 
முதல் 24 வலர டபங்களூரில், டயலாைங்காவில் (Yelahanka)  உள்ை ஏர் ஃகபார்ஸ் ஸ்கெஷனில் 
நலெடபறும். 

 மக்கலை கவரும் விதமாக இந்திய பாதுகாப்பு அலமச்சகம் , மகளிர் தினம், தினமலர் மாணவர் தினம், 
ட்கரான் ஒலிம்பிக்ஸ் மற்றும் புலகப்பெக் கலலப் கபாட்டிகளுக்கு இதகனாடு கசர்த்து நெத்த 
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திட்ெமிட்டுள்ைது. ஏர் ஃகபார்ஸ் ஸ்கெஷனில் ஐந்து கைண்கர்களில் 350 க்கும் கமற்பட்ெ 
கண்காட்சியாைர்கள் இெம்டபறுவார்கள். 

 இந்த ஆண்டின்  ஏகரா நிகழ்ச்சி இன்று நாட்டில் விண்டவளி மற்றும் விமான கபாக்குவரத்து 
துலறகளில் மகத்தான வாய்ப்புகலை சமாளிப்பதில் இந்தியாவின் மதிப்லப உயர்த்தி காட்டுகிறது. 
இதன் லமயக்கருத்து , ஒரு பில்லியன் வாய்ப்புகளுக்கான ஓடுபாலத'. ஏகரா இந்தியா 2019 க்கான 
கலாககா Tejas Light Combat Aircraft (LCA) மூலம் ஈர்க்கப்பட்டுள்ைது. 

9] டிரான்ஸ்பரன்சி இன்ெர்கநஷனல் (Transparency International, TI) கமற்டகாண்ெ சமீபத்திய 
ஆய்வறிக்லகயின் படி, எந்த இந்திய மாநிலம் பட்டெட் நலெமுலறகளில் முதலிெம் பிடித்தது? 

 [A] ஆந்திர மாநிலம் 

 [B] ஒடிசா  

 [C] அசாம்     

 [D] பஞ்சாப்   

 டிரான்ஸ்பரன்சி இன்ெர்கநஷனல் (டி.ஐ.ஐ.) நெத்திய சமீபத்திய ஆய்வில், அஸ்ஸாம் சிறந்த பட்டெட் 
நலெமுலறகளின் தரவரிலசயில் முதலிெத்லதப் பிடித்தது, ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா மாநிலங்கள் 
டதாெர்ந்து 2 மற்றும் 3 ஆம் இெங்கலை பிடித்தன. 

 கமகாலயா, மணிப்பூர் மற்றும் பஞ்சாப் ஆகியன தரவரிலசயில் பின்தங்கிய மாநிலங்கைாகும். 
 டபாது டவளிப்பாட்டுத்தன்லம, வரவு டசலவு திட்ெம், பிந்லதய பட்டெட் நிதி நிர்வாகம் மற்றும் வரவு 

டசலவுத் திட்ெத்லத இன்னும் டவளிப்பலெயாக நெத்தும் முயற்சிகள் ஆகியவற்றின் 
அடிப்பலெயிகலகய இந்த ஆய்வு நெத்தப்பட்ெது. 

 இந்தியாவிகலகய குடிமக்கள் பட்டெட் ஒன்லற டவளியிட்டுள்ை ஒகர மாநிலமாக அஸ்ஸாம் 
இருப்பதாக ஆய்வு அறிக்லகயில் டிரான்ஸ்பரன்சி இன்ெர்கநஷனல் கூறியுள்ைது. கமலும்  17 
மாவட்ெங்களில் வரவு டசலவுத் திட்ெ விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கலை நெத்திய ஒகர அரசாங்கம் 
அஸ்ஸாம் அரசுதான் என்றும் டதரிவிக்கின்றது. 

10] PLFS மதிப்பீட்டின்படி, இந்தியாவின் கவலலவாய்ப்பின்லம விகிதம் 4 தசாப்தத்தில் இல்லாத 
அைவிற்கு 2017-18 ஆண்டு எத்தலன சதவீதம் உயர்ந்துள்ைது  என்று  கதசிய மாதிரி சர்கவ அலுவலகம் 
(National Sample Survey Office (NSSO)) ஆய்வறிக்லக டவளியிட்டுள்ைது? 
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[A] 5.2% 

[B] 6.1% 

[C] 4.3% 

[D] 7.3% 

 கதசிய சாம்பல் சர்கவ அலுவலகம் (NSSOவின்) டதாழிலாைர் கணக்டகடுப்பு (PLFS) படி, இந்தியாவின் 
கவலலவாய்ப்பின்லம விகிதம் 2017-18ல் 45 ஆண்டுகளில் 6.1 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ைது.  

 இந்தியாவில் கவலலயின்லம பற்றிய சமீபத்திய தகவல்கள் பிரதமர் நகரந்திர கமாடி நவம்பர் 2016 
இல் demonetisation  நெவடிக்லக அறிவித்த பிறகு ஒரு கவலலவாய்ப்லப பற்றி அரசு நிறுவனம் 
நெத்திய முதல் விரிவான கணக்டகடுப்பு ஆகும். 

 1972-73ல் இது கபான்ற கவலலயின்லம கலெசியாக காணப்பட்ெது எனக் குறிப்பிெப்பட்டுள்ைது. 
 ஆய்வின் படி, 15-29 வயதான கிராமப்புற கவலலயின்லம விகிதம் 17.4% ஆகும், 2011-12 ஆண்லெ விெ 

5%  அதிகமாக இருந்தது. இகத நிலலகய அகத வயது டபண்களிெமும் காணப்பட்ெது, 2011-12-ல் இது 
4.8% லிருந்து 2017-18 ல் 13.6% ஆக உயர்ந்தது. 

 நகர்ப்புற இலைஞர்களின் கவலலயின்லம விகிதம் ஆண்களுக்கு 18.7% மற்றும் டபண்களுக்கு 27.2% 
ஆகும். 
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