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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) கீழ்க்காணும் இந்தியாவின் எந்த நகரத்தில் முதன் முதலாக முழு மாட 3D டிஜிட்டல் திரரயரங்கம் 

(fulldome 3D digital theatre) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது? 

A] புது டடல்லி 

B] புனே  

C] டகால்கத்தா  

D] ரைதராபாத் 

 இந்தியாவின் முதல் முழு மாட 3d டிஜிட்டல் திரர அரங்கம் மத்திய கலாச்சார அரமச்சர் மனகஷ் சர்மா 

அவர்களால் னமற்கு வங்காளத்தில் உள்ள டகால்கத்தா நகரில் சயின்ஸ் சிட்டி எனுமிடத்தில் டதாடங்கி 

ரவக்கப்பட்டது. 

 எந்த திரரயரங்கில் அல்டிரியா சீம்(Ulteria seam technology) டடக்ோலஜிரய பயன்படுத்தி உயர்தர 

காட்சிகரள 2d மற்றும் 3d வடிவத்தில் காண முடியும். கலாச்சார அரமச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் 

 மத்திய அறிவியல் அருங்காட்சியக கவுன்சிலால் சயின்ஸ் சிட்டி பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. 

2) எந்த நாடு தேது முதல் அரர கேரக  ஏவுகரண உடன் கூடிய  'பனத' நீர்மூழ்கிரய 

அறிமுகப்படுத்தியது? 

A] ஈரான்  

B] ஓமன்  

C] சவுதி அனரபியா  

D] பாகிஸ்தான்  

 ஈரான் நாட்டின் முதல் அரர கேரக ஏவுகரண உடன் கூடிய பனத என்னும் நீர்மூழ்கிரய ஈரானிய 

பிரதமர் ைசன் டராைானி என்பவர் அறிமுகப்படுத்திோர். டபர்ஷிய டமாழியில் பனத என்றால்       

ரகப்பற்றுபவன் என்று டபாருள். 

 இந்த வரக நீர்மூழ்கியாேது அந்த நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இலகுரக நீர்மூழ்கிக்கும் அதிகேரக 

நீர்மூழ்கிக்கும்  டபாதுவாே ரகமாகும். 
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 இதன் வரம்பு 2000 கினலா மீட்டர் ஆகும். இந்த நீர்மூழ்கியால் இஸ்னரல் மற்றும் அடமரிக்க ராணுவ 

தளத்ரத அரடய இயலும். 

3) Wallace Smith Broecker புகழ்டபற்ற காலநிரல விஞ்ஞானியாே இவர் சமீபத்தில் காலமாோர். இவர் 

எந்த நாட்ரட னசர்ந்தவர்? 

A] டெர்மனி  

B] United states  

C] பிரான்சு  

D] இத்தாலி  

 னபராசிரியர் Wallace Smith Broecker (87) நியூயார்க் நகரில் காலமாோர்.உலக மக்கள் அரேவராலும் 

பிரபலமாக னபசப்பட்ட காலநிரல மாற்றம் மற்றும் புவி டவப்பமயமாதல் என்பேவற்ரற உலகுக்கு 

அறிமுகப்படுத்தியவர் இவராவார். இதரே 1975 இல் டவளிவந்த தேது ஆராய்ச்சிக் கட்டுரரகளில் 

கார்பன் ரடஆக்ரசடு வாயுவின் டபருக்கத்ரத குறிப்பிட்டுக் காட்டிோர். 

 இதோல் ஏற்படும் சட்ட விரளவுகரள சந்திக்க இவனர ஒரு வழக்கறிஞராகவும் டசயல்பட்டார். னமலும் 

இவர் னரடினயா கார்பன் மற்றும் ஐனசானடாப் னடட்டிங் எேப்படும் டசயல்முரறகளின் முன்னோடியாக 

திகழ்ந்தார். 

 காற்று மற்றும் மரழயின் டசயல்பாடுகரள பாதிக்கும் வரகயில் உள்ள ஓசன் கன்னவயர் டபல்ட் 

எேக் கூறப்படும் அவற்ரற முதலில் குறிப்பிட்டு காட்டியவரும் இவராவார். 

 இவர் டகாலம்பியா faculty குழுவில் 1959ல் இரணந்தார் னமலும் இவர் 'கிராண்ட் பாதர் ஆஃப் 

கிரளனமட் சயின்ஸ்' (grandfather of climate science)என்று அரேவராலும் அறியப்படுகிறார். 

4) சமீபத்தில் காலமாே நம்வர் சிங் எந்த டமாழியின் புகழ்டபற்ற எழுத்தாளர் ஆவார்? 

A] ஒடியா 

B] டபங்காலி 

C] இந்தி 

D] உருது 
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 னபராசிரியர் நம்வர் சிங் (92) இந்தி டமாழியின் புகழ்டபற்ற எழுத்தாளர் ஆவார். இவர் கடந்த பிப்ரவரி 

19ஆம் னததி புதுடடல்லியில் காலமாோர். 

 இவர் 28 ஜூரல 1926 ஆம் ஆண்டு வாரணாசியில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தார். இவர் jnu 

பல்கரலக்கழகத்தின்  இந்திய டமாழிகள் துரறயின் முதல் தரலவர் ஆவார். 

 இவர் 12க்கும் னமற்பட்ட நூல்கரள இயற்றியுள்ளார் அதில் குறிப்பிடத்தக்க சில நூல்களாேது 

'சியாவத்' மற்றும் 'தூஸ்ரி பரம்பரா கி னகாஜ்' ஆகும்.இவர் 'கவிதா கி நனய பிரதீமான்' என்ற இந்தி 

டமாழி நூலுக்காே சாகித்திய அகாடமி விருரத 1971 ஆம் ஆண்டு டபற்றார். 

 இவரது 1957 ஆம் ஆண்டு  உத்தரபிரனதச மாநிலத்ரத னசர்ந்த சந்டதௌலி  டதாகுதியிலிருந்து 

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் னவட்பாளராக மக்களரவ னதர்தலில் னபாட்டியிட்டு னதால்வியுற்றார். 

5) 2019 கத்தார் ஓபன் டடன்னிஸ் பட்டத்ரத டவன்ற விரளயாட்டு வீராங்கரே யார்? 

A] கர்பயின் முகுருசா (Garbine mugurza) 

B] வீேஸ் வில்லியம்ஸ் (Venus Williams) 

C] சினமாோ ைலிப் (Simona Halep) 

D] எரலஸ் டமர்ட்டன்ஸ் ( Elise mertens) 

 னதாைாவில் நரடடபற்ற கத்தார் ஓபன் டடன்னிஸில் சினமாோரவ 3 - 6, 6- 4, 6 -3 என்ற டசட் 

கணக்கில் டபல்ஜியம் நாட்ரட னசர்ந்த வீராங்கரே எரலஸ் டமர்ட்டன்ஸ் (Elise mertens) வீழ்த்தி 

கத்தார் ஓபன் டடன்னிஸ் பட்டத்ரத டபற்றார். 

6) லாரிஸில் நரடடபற்ற உலக விரளயாட்டு விழாவில் 2019க்காே உலக விரளயாட்டு வீரராக 

னதர்ந்டதடுக்கப்பட்டவர் யார்? 

A] மனைந்திரசிங் னதானி 

B] ரடகர் வுட்ஸ்  

C] virat kohli  

D] novak djokovic 

 gymnast சினமான் ரபல்ஸ் மற்றும் டடன்னிஸ் வீரராே னநாவாக் னொனகாவிச் உலக விரளயாட்டு 

விழாவின் மிகப்டபரிய பரிசுகரள தட்டிச் டசன்றேர். இதில்  djokovic யுஎஸ் ஓபன் மற்றும் 
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விம்பிள்டன் பட்டத்ரத ரகப்பற்றியதால் 2019-க்காே உலக விரளயாட்டு வீரராக னதர்வு 

டசய்யப்பட்டார். 

 னமலும் 2018 உலகச் சாம்பியன்ஷிப் னபாட்டியில் நான்கு தங்க பதக்கங்கள் ஒரு டவள்ளி பதக்கம் 

மற்றும் ஒரு டவண்கலப் பதக்கத்ரத டபற்றதால் ரபல்ஸ் என்பவருக்கு உலக விரளயாட்டு வீரர் 

பட்டத்ரத வழங்கிோர். 

 னமலும் ரடகர் உட்ஸ்  Comeback விருரதயும் டடன்னிஸ் பினளயர் ஆே Naomi osako விற்கு 

ஆண்டின் breakthrough விருரதயும் வழங்கி டகௌரவப்படுத்திோர். 

 Chloe Kim (action sports person), Eluit  kipchoge, Arsene Wenger (lifetime achievement),lindsey 
vonn (spirit for sports), Jharkhand based NGO yuva (sports for a gooD] and Xia boyu (sporting 
moment) இவர் முதல் முரறயாக  எவடரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறும் னபாது தேது இரண்டு கால்கரளயும் 

இழந்தவர் ஆவார். 

7) Micro Bachat என்ற காப்பீட்டு திட்டத்ரத எந்த காப்பீட்டு நிறுவேம் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தியது? 

A] LIC 

B] ICICI Prudential Life insurance 

C] Bajaj Alliance life insurance 

D] Max life insurance 

 LIC நிறுவேமாேது ரமக்னரா பட்டெட் (Micro Bachat)எேப்படும் சிறு காப்பீடு திட்டத்ரத 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

 இரணப்பில்லா டரகுலர் பிரீமியம் வரகரய சார்ந்த இந்த காப்பீடு திட்டம் காப்பீடு மற்றும் னசமிப்ரப 

உள்ளடக்கியது. இரண்டு லட்ச ரூபாய் கவனரஜ் உள்ள முதல் சிறு காப்பீடு திட்டம் இதுனவயாகும். 

 பாலிசி காலம் முடிவரடவதற்குள் பங்குதாரர் இறக்க னநர்ந்தால் குறிப்பிட்ட டதாரகரய அவரது 

குடும்பத்திேருக்கும் மற்றும் பாலிசி முதிர்ச்சி அரடயும் னநரத்தில் அந்தப் பங்குதாரருக்கு ஒரு 

குறிப்பிட்ட டமாத்த டதாரகயும் வழங்கப்படும். 

 நல்ல உடல் ஆனராக்கியம் உரடய 18 முதல் 55 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் மட்டுனம இந்த திட்டத்தால் 

பயன் அரடய இயலும். இதில் பங்குடபற விரும்புனவார் எந்தவித மருத்துவ னசாதரேக்கு 

உட்படுத்தப்பட மாட்டார்கள். 

8) ஏழாவது னதசிய புரகப்பட விருதுகள் விழாவில் 'வாழ்நாள் சாதரேயாளர் விருரத' டபற்றவர் யார்? 
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A] சாந்தகுமார்  

B] குருதிப் தீமன் 

C] அனசாக் தில்வாலி 

D] கீர்த்தி தாஸ் 

 ஏழாவது னதசிய புரகப்பட விருதுகள் விழா- 2019, மத்திய தகவல் டதாழில் நுட்பத்துரற அரமச்சர் 

ராஜ்யவர்தன் ரத்னதார் அவர்களால், னதசிய ஊடக ரமயத்தில் பிப்ரவரி 19ஆம் னததி 

டதாடங்கிரவக்கப்பட்டது. 

 இதில் அனசாக் தில்வாலி என்ற புரகப்படக் கரலஞர் வாழ்நாள் சாதரேயாளர் விருரத டபற்றார். 

இவரது 'ஹிமாலயாஸ் பரடப்புகள்' குறிப்பிடத்தக்கது. 

 டமாத்தமாக 13 விருதுகள் மற்றும் டராக்கப்பரிசு வழங்கப்பட்டது.  டதாழில்சார்ந்த புரகப்படக் 

கரலஞர்கள் மற்றும் அடமச்சூர் புரகப்படக் கரலஞர்கள் பிரிவில் விருதுகள் வழங்கப்பட்டது.இந்த 

ஆண்டின் டதாழில் சார்ந்த புரகப்படக்கரலஞர் விருரத சாந்தகுமார் என்பவரும்  

 இந்த ஆண்டின் அடமச்சூர் புரகப்படக் கரலஞர் விருரத குருதிப் தீமனும் டபற்றேர். 

 டதாழில் சார்ந்த புரகப்பட வரக பிரிவில் கருப்டபாருள் 'டபண்கள் தரலரமயில் முன்னேற்றம்' 

மற்றும் அடமச்சூர் பிரிவில் 'இந்தியாவின் திருவிழாக்கள்' என்பது கருப்டபாருளாகும். 

9) 79 ஆவது இந்திய வரலாறு மாநாட்ரட (Indian History Congress) எந்த மாநிலம் நடத்த 

திட்டமிட்டுள்ளது? 

A] ராெஸ்தான்  

B] மத்திய பிரனதசம்  

C] மகாராஷ்டிரா  

D] தமிழ்நாடு 

 மத்திய பிரனதச மாநில அரசாங்கம் 79 ஆவது இந்திய வரலாற்று மாநாட்ரட னபாபாலில் உள்ள 

பரகத்துல்லா பல்கரலக்கழகத்தில் பிப்ரவரி 26, 27, 28 - 2019 நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது. 

 2018 - டிசம்பர் 28-ஆம் னததி சாவித்திரிபாய் பூனல புனே பல்கரலக்கழகத்தில் நடக்கவிருந்த 79 ஆவது  

இந்திய வரலாற்று மாநாடு நிதி டநருக்கடியால் ரத்து டசய்யப்பட்டது. 
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 இந்த மாநாட்டில் ஆயிரத்துக்கும் னமற்பட்ட புகழ்டபற்ற வரலாற்று அறிஞர்கள் பங்கு டபறுவார்கள் எே 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 இது இரண்டாவது முரறயாக மத்தியபிரனதச அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படும் மாநாடு ஆகும். இதற்கு 

முன் 2011ஆம் ஆண்டு இந்திய வரலாறு மாநாடு மத்திய பிரனத அரசாங்கத்தால் நடத்தப்பட்டது. 

 இந்திய வரலாறு மாநாடு அரமப்பாேது இந்தியாவின் மிகச் சிறந்த வரலாற்று அறிஞர்கரள 

உள்ளடக்கிய 10,000 உறுப்பிேர்கரள டகாண்ட அரமப்பாகும். இது 1935ல் டதாடங்கப்பட்டது. இதன் 

முதல் மாநாடு பாரத் இதிைாஸ் சன்னசாதக் மன்டல், பூனேவில் நரடடபற்றது.  

 இந்திய வரலாற்று ஆராய்ச்சிகரள பற்றிய படிப்ரபயும் நூல்கரளயும் னமம்படுத்துவனத இந்த 

மாநாட்டின்   முதன்ரமயாே னநாக்கமாகும். 

10) ஆபனரஷன் டிஜிட்டல் னபார்டு எதனுடன் டதாடர்புரடயது? 

A] ரயில்னவ கண்காணிப்பு  

B] இரணய பாதுகாப்பு  

C] மின்ேணு வங்கி னசரவகள் 

D] டிஜிட்டல் கல்வி முரற 

 ஆப்னரஷன் கரும்பலரக -1987 வரிரசயில் ஆபனரஷன் 'டிஜிட்டல் னபார்டு' ஆேது மத்திய மனிதவள 

னமம்பாட்டு துரறயால் டிஜிட்டல் கிளாஸ் ரூம் திட்டமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 அரேத்து டதாடக்கப் பள்ளிக்கும் குரறந்தபட்ச வசதிகரள உருவாக்கித் தருவனத இத்திட்டத்தின் 

முதன்ரமயாே னநாக்கமாகும். இந்தக் கல்வியாண்டில் இருந்து இத்திட்டமாேது அமல்படுத்தப்படும்.  

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 9, 10, 11 ஆம் வகுப்புகளுக்காே ஏழு லட்சம் வகுப்பரறகள் மற்றும் கல்லூரி 

மற்றும் பல்கரலக்கழகத்திற்காே 2 லட்சம் வகுப்பரறகள் டிஜிட்டல் மயமாக 2022க்குள் 

மாற்றியரமக்கப்படும்.  

 இதன் மூலம் கல்வி னபாதிக்கும் திறன் னமம்படும் மற்றும் புதிய கல்வி னபாதிக்கும் மற்றும் கல்வி 

கற்கும் முரறரய னமம்படுத்த உதவும். இந்தத் திட்டமாேது வகுப்பரறரய னமலும் விருப்பமாே 

இடமாக மாற்றுவனதாடு கல்வி முரறயில் மிகப் டபரிய புரட்சிரய ஏற்படுத்தும் திட்டமாக இது 

அரமயும். 
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