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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1] எந்த நாட்டின் விண்வெளி நிறுெனம் (Aerospace Industries) இந்திய கடற்படடயுடன் $93 மில்லியன் 
மதிப்புள்ள ஒப்பந்தத்தில் (Naval MRSAM Deal) டகவயழுத்திட்டுள்ளது? 

[A] வதன் வகாரியா 

[B] ஐக்கிய அவமரிக்கா (United States) 

[C] இஸ்ரேல் 

[D] வெர்மனி 

 இஸ்ரேல் ஏரோஸ்ரபஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (IAI) சமீபத்தில் Naval MRSAM (Medium Range Surface-to-Air 
Missile) அடமப்புகடள இந்திய கடற்படடக்கு ெழங்குெதற்கு $93 மில்லியன் மதிப்புள்ள 
ஒப்பந்தத்தில் டகவயழுத்திட்டுள்ளது. 

 ொன் பாதுகாப்பு அடமப்புக்கான ஒப்பந்தங்கள் இந்தியக் கடற்படட மற்றும் வகாச்சி 
கப்பற்படடயுடன் டகவயழுத்தானது. ஒப்பந்தப்படி விமான பாதுகாப்பு அடமப்பு (ADS) க்கான நிேப்பு 
அடமப்புகடள IAI ெழங்கும்.  

 MRSAM என்பது இஸ்ரேலின் கடற்படட மற்றும் இந்தியாவின் கடற்படட, விமானப்படட மற்றும் 
தடேப்படடகளால் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வசயல்பாட்டு விமான பாதுகாப்பு அடமப்பு ஆகும். 
ொன்வெளி தாக்குதல், கடல் மற்றும் தடே அச்சுறுத்தல்கள் ஆகியெற்றிற்கு எதிோக பேந்த 
ரமற்பார்டெ மற்றும் பாதுகாப்பு ெழங்குகிறது. ரமலும் டிஜிட்டல் ரேடார், கட்டடள மற்றும் கட்டுப்பாடு, 
ஏவுகடை, மற்றும் ரமம்பட்ட homing-seeker உடன் கூடிய interceptor ரபான்ற உயர்தே 
அடமப்புகடள வகாண்டது. 

2] 2019 உலக வதாழுரநாய் தினத்தின் (World Leprosy Day) கருப்வபாருள் (Theme) என்ன?  

[A] ொழ்ரொம் ொழ உதவுரொம் (To live is help to live) 

[B] வதாழுரநாயின் வீழ்ச்சி, ொழ்வின் மாற்றம் (Leprosy defeats, Life transform) 

[C] பாகுபாடு, களங்கம் மற்றும் பாேபட்சம் ஆகியவற்றை முடிவுக்கு ககாண்டுவருதல் (ending 
discrimination , stigma and prejudice) 
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[D] குடறபாடற்ற சிறுெர் மற்றும் சிறுமியர் (zero disabilities in girls and boys) 

 உலகளாவிய வதாழுரநாய் தினம் (WLD) ஒவ்வொரு ஆண்டும் ெனெரி கடடசி 
ஞாயிற்றுக்கிழடமயில் கடடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 ரநாய், பாகுபாடு மற்றும் களங்கத்தால் உண்டாகும் சமூக தாக்கம், ரமலும் இத்தடகய எதிர்மடற 
வசயல்களால் ரநாய் பேவுெடத தடுக்க எடுக்கும் முயற்சிகள் வீைடிக்கப்படுெடத பற்றிய 
விழிப்புைர்டெ ஏற்படுத்துெதற்கும் கடடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டு, 2019 ல், ெனெரி 27 அன்று கடடபிடிக்கப்படுகிறது மற்றும் அதன் கருப்வபாருள் (Theme) 
பாகுபாடு, களங்கம் மற்றும் பாேபட்சம் ஆகியெற்டற முடிவுக்கு வகாண்டுெருதல் (ending 
discrimination , stigma and prejudice). 

 வதாழுரநாய் (அல்லது ஹான்வென் (Hansen) ரநாய்) உலகின் பழடமயான ரநாய்களில் ஒன்றாகும். 
டமக்ரகாபாக்டீரியம் வலப்ோ (Mycobacterium leprae) என்று அடழக்கப்படும் பாக்டீரியாொல் இந்த 
ரநாய் ஏற்படுகிறது. இது ஒரு வதாற்று ரநாயாகும். இது நேம்பு மண்டலத்டத குறிப்பாக உடலின் 
குளிர்ந்த பாகங்களான டக, கால் மற்றும் முகத்டத பாதிக்கும். காற்றின் மூலரம அதிகம் பேவும் 
இந்ரநாய் ரநாயுற்றெருடன் ஏற்படும் ரநேடித்வதாடர்பின் மூலமும் ரநாயுயிரி சுொசக் குழாய் 
ெழியாக உட்வசல்ெதின் மூலமும் இடெ பேவுகிறது. ரநாய்த்வதாற்று உள்ள நபர் தும்மும் ரபாதும் 
இருமும் ரபாதும் ரகாடிக்கைக்கான வதாழுரநாய் நுண்ணுயிர்கள் காற்றில் பேவுகிறது. இது நாசி 
ெழியாக உள் வசன்று ரநாவயதிர்ப்பு சக்தி குடறந்தெடேத் தாக்குகிறது. இந்ரநாய் அடனத்து 
ெயதினடேயும் தாக்க ெல்லது. 

3] ரதசிய மாைெர் படட (NCC) யின் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட நிர்ொக இயக்குனர் யார்? 

[A] ோஜீவ் ரசாப்ோ 

[B] நீேஜ் ஷர்மா 

[C] பி எஸ் பானுபட் 

[D] எஸ் ரக கமத் 

 Lt Gen ோஜீவ் ரசாப்ோ, புதுவடல்லியில் ரதசிய மாைெர் படட(NCC) யின் புதிய நிர்ொக 
இயக்குனோக பதவி ஏற்றுக்வகாண்டார். 1980 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் வசன்டன வேஜிவமண்டில் 
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இயற்றப்பட்ட ரதசிய பாதுகாப்பு அகாடமி, கதாக்ொஸ்லா மற்றும் இந்திய இோணுெ அகாடமியின் 
முன்னாள் மாைெர் ஆொர். 

 NCC என்பது புதுவடல்லிடய தடலடமயிடமாக வகாண்ட ஒரு இந்திய இோணுெ மாைெர் படட 
ஆகும், இது உலகின் மிகப்வபரிய சீோன இடளஞர் அடமப்பு ஆகும். அதன் குறிக்ரகாள் 'ஒற்றுடம 
மற்றும் ஒழுங்குமுடற'. 

4] ரதசிய உப்பு சத்தியாக்கிேக நிடனவிடம் (குெோத்) குெோத்தின் பின்ெரும் மாெட்டங்களில் எந்த 
மாெட்டத்தில் அடமந்துள்ளது 

[A] ரமசனா 

[B] வகஹடா 

[C] பாருச்சி 

[D] நவ்சாரி 

 ெனெரி 30, 2019 அன்று பிேதமர் நரேந்திே ரமாடி, மகாத்மா காந்தியின் நிடனவு நாடள முன்னிட்டு 
குெோத்தில் நவ்சாரி மாெட்டத்தில் உள்ள தண்டியிலுள்ள ரதசிய உப்பு சத்தியாக்கிேக 
நிடனவிடத்டத ரதசத்திற்காக அர்ப்பணித்தார். 

 அங்கு மகாத்மா காந்தியின் சிடலகள் மற்றும் 1930 ஆம் ஆண்டு கடல் நீரில் இருந்து ஆங்கிரலய 
சட்டத்திற்கு எதிோக உப்பு எடுப்பதற்காக தண்டி யாத்திடே ரமற்வகாண்ட 80 சத்யாகிேகிகளின் 
சிடலகளும் உள்ளன. ரமலும் தண்டி யாத்திடேயின் பல்ரெறு நிகழ்வுகள் மற்றும் கடதகடள 
சித்தரிக்கும் 24 சுெரோவியங்களும் உள்ளன. 

 நிடனவு ெளாகத்தின் மின்சாே ரதடெகடள பூர்த்தி வசய்ய சூரியசக்தி மேங்கள் (Solar trees) 
நிறுெப்பட்டுள்ளன. 

 இத்திட்டம் மத்திய கலாசாே அடமச்சகத்திற்கு (Union Ministry of Culture) உயர் நிடல தண்டி 
நிடனவு குழுொல் (High Level Dandi Memorial Committee (HLDMC)) பரிந்துடேக்கப்பட்டது. 
சர்ெரதச ெடிெடமப்புக் குழுவுடன் இடைந்து ஐஐடி பம்பாயால் (IIT Bombay) ெடிெடமக்கப்பட்டு, 
ஒருங்கிடைக்கப்பட்டு மற்றும் நடடமுடறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

5] 2019  ஆம் ஆண்டு  குரு பத்மசம்பொவின் சர்ெரதச மாநாடு  பின்ெரும் எந்த நகேங்களில் 
நடடவபற்றது? 
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[A] ரகாேக்பூர் 

[B] புதுதில்லி 

[C] தேம்சாலா 

[D] சாஞ்சி 

 ெனெரி 29 ம் ரததி, 8 ஆம் நூற்றாண்டின், இமய முனிெர் குரு பத்மசம்பொவின் 2 நாள் சர்ெரதச 
மாநாடு புது வடல்லியில் நடடவபற்றது. மாநாட்டில் பூட்டான் மற்றும்  இந்தியாடெ ரசர்ந்த 
இருநாட்டு அறிஞர்கள் பலர் கலந்துக்வகாண்டனர். 

 'பத்மசம்பாொவின் ொழ்க்டக மற்றும் மேபுரிடம' (Life and Legacy of Guru Padmasambhava) என்ற 
தடலப்பில் மாநாடு நடடவபற்றது.  

 அடமதிக்கான வசறிவு டமயம் (Centre for Escalation of Peace (CEP) ) ஆல் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது. 
 இரு நாடுகளிலிருந்தும் அறிஞர்கள், குரு இந்தியாவில் பிறந்தார் என்றும், பின்னர் 8 ஆம் 

நூற்றாண்டில் புத்தமதம் மற்றும் வபௌத்த ரபாதடனகடள இமய மடல பகுதி முழுெதும் 
பேப்புெதற்கு பூட்டானுக்கு வசன்றார் என்றும் விொதித்தனர். 

 இந்தியா மற்றும் பூட்டான் இடடரயயான 50 ஆண்டுகால நல்லுறவிற்கு இந்த மாநாடு 
அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. 

 திவபத்திய புத்த மதத்தில், குரு பத்மசம்பொ வபாதுொக குரு ரின்ரபாச்ரச(Rinpoche) என்று 
அடழக்கப்படுகிறார், அதாெது "மதிப்புமிக்க தடலென்" (precious master) என்று வபாருள்படும். குரு 
ரின்ரபாரஹ என்பெர் முற்றிலும் அறிவொளியூட்டப்பட்ட ஒருெர், முழுடமயாக விழித்வதழுந்த ஒரு 
புத்தர். 

6] ISRO வின் மனித விண்வெளி ொனூர்தி டமயம் (Human Space Flight Centre (HSFC)) எந்த நகேத்தில் 
வதாடங்கப்பட்டது? 

[A] வகாச்சி 

[B] வசன்டன 

[C] கபங்களூரு 

[D] டஹவதோபாத் 
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 ெனெரி 30 ம் ரததி, மனித விண்வெளி ொனூர்தி திட்டத்திற்காக இஸ்ரோ வபங்களூரில் உள்ள 
அதன் தடலடமயகத்தில் மனித விண்வெளி ொனூர்தி டமயத்டத (HSFC) வதாடங்கியது. இந்த 
டமயம் ெருங்காலங்களில் இஸ்ரோவின் மனித விண்வெளி பயை டமயமாக திகழும். 

 ககன்யான் (Gaganyaan) திட்டத்டத வசயல்படுத்துெது HSFC யின் வபாறுப்பாகும். 
 ககன்யான் (Gaganyaan) திட்டம் – விண்வெளி பயை பணி திட்டமிடல், விண்வெளியில் உள்ள 

குழு உயிர்ொழ்விற்கான வபாறியியல் அடமப்புகளின் ெளர்ச்சி, பயைக்குழு ரதர்வு மற்றும் 
பயிற்சியளித்தல் மற்றும் நீடித்த மனித விண்வெளி விமான பயைங்கள் ரமற்வகாள்ளுதல் 
ரபான்ற அம்சங்கடள வகாண்டது. 

 HSFC இஸ்ரோ டமயங்களின் துடைவகாண்டு முதல் வசயல்பாட்டு விமானத்டத 
ெடிெடமக்கவுள்ளது. 

 75 ெது சுதந்திே ஆண்டிடன முன்னிட்டு ககன்யான் திட்டத்தின் கீழ், 3-ரபர் வகாண்ட குழுவிடன 
2022 க்குள் குடறந்தது 7 நாட்களுக்கு அனுப்ப முடிவு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 HSFCயின் நிறுென இயக்குநர் டாக்டர் எஸ். உன்னிகிருஷ்ைன் (Dr. S. Unnikrishnan Nair) நாயர் 
ஆொர். 

 ககன்யான் திட்ட இயக்குனர் ஆர் ஹட்டன் (R Hutton) ஆொர். 

7] பின்ெரும் நாடுகளில் எது INSTEX என்றடழக்கப்படும் ஈோன் உடனான கட்டை ரசனடல 
அதிகாேப்பூர்ெமாக நிறுவுகிறது? 

[A] இத்தாலி, ேஷ்யா மற்றும் வநதர்லாண்ட்ஸ் 

[B] பிரேசில், வதன் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் எகிப்து 

[C] சவுதி அரேபியா, வடன்மார்க் மற்றும் ெப்பான் 

[D] கெர்மனி, பிோன்ஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து 

 வெர்மனி, பிோன்ஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து ெர்த்தகத்டதத் வதாடேவும் அவமரிக்க வபாருளாதாேத் 
தடடகடள தடுக்க உதெவும் INSTEX என்றடழக்கப்படும் ஈோன் உடனான ஒரு கட்டை ரசனடல 
அதிகாேப்பூர்ெமாக நிறுவியுள்ளன. 

 நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட சிறப்பு கட்டை அடமப்பு, அவமரிக்க ெனாதிபதி வடானால்ட் 
டிேம்ப் 2018 ஆம் ஆண்டில் திடீவேன்று உடன்பாட்டட விட்டு  விலகிய பிறகு ொஷிங்டன் மீண்டும் 
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வபாருளாதாேத் தடடகடள விதித்த ரபாதிலும், வடஹ்ோன் (Tehran) ஐரோப்பிய ஒன்றிய 
நிறுெனங்களுடன் (EU companies) ெர்த்தகம் வசய்ெடத அனுமதித்து ஈோன் அணுசக்தி 
உடன்பாட்டட காப்பாற்ற உதவும். 

 ருரமனியா (Romania), புக்கவேஸ்டில் (Bucharest) உள்ள ஐரோப்பிய ஒன்றிய வெளியுறவு மந்திரிகள் 
கூட்டத்தில் இந்த மூன்று நாடுகளும் INSTEX கருவிடய நிறுவியுள்ளன. 'இன்ஸ்வடக்ஸ்' நிறுெனம் 
என்பது மூன்று அேசாங்கங்களின் திட்டமாகும், ரமலும் அடனத்து 28 ஐரோப்பிய ஒன்றிய 
உறுப்பினர்களின் முடறயான அங்கீகாேத்டதப் வபற்றுள்ளது. The Instrument In Support Of Trade 
Exchanges (INSTEX) பிோன்சில் பதிவு வசய்யப்பட்டு, வெர்மன் ெங்கியாளர், முன்னாள் காமர்ஸ் ரபங்க் 
இயக்குநர், வபர் பிஷ்ஷர் (Per Fischer) தடலடமயில் இயங்கும். 

8] 200 ஒரு நாள் ரபாட்டிகளில் விடளயாடும் முதல் வபண் கிரிக்வகட் வீோங்கடன யார்? 

[A] வெமிமா ரோட்ரிகஸ் (jemima rodrigues) 

[B] மித்தலி ோஜ் (mithali raj) 

[C] ஜுலன் ரகாஸ்ொமி (julan goswami) 

[D] ஸ்மிருதி மந்தனா (smriti mandhana) 

 பிப்ேெரி 1 ஆம் ரததி நியூசிலாந்துக்கு எதிோன 3 ெது மற்றும் கடடசி ஒருநாள் ரபாட்டிகளில் 
விடளயாடிய ரபாது 200 ஒரு நாள் ரபாட்டிகளில் விடளயாடும் முதல் வபண் கிரிக்வகட் வீேர் என்ற 
சாதடனடய இந்திய ரகப்டன் மித்தாலி ோஜ் வபற்றுள்ளார். 

 இருப்பினும், அெேது 200 ெது ஆட்டத்தில் ஒரு வபரிய தாக்கத்டத ஏற்படுத்த முடியவில்டல, 28 
பந்துகளில் ஒன்பது ேன்கள் எடுத்தார், இந்தியா நியூசிலாந்துக்கு எதிோன மூன்றாெது மற்றும் இறுதி 
ரபாட்டிகளில் 149 ேன்களில் ரதால்வியுற்றது. 

 ஒருநாள் ரபாட்டிகளில் அதிகபட்சமாக ஏழு சதங்கள் உட்பட 6622 ேன்கள் என சோசரியாக 51.33  
விகிதத்தில் ேன்கள் வபற்றெர் இெர். இந்திய வபண்கள் அணிக்கு 123 முடற ரகப்டன் என்ற 
சாதடனடயயும் அெர் வபற்றுள்ளார். 

 1999 ல் மித்தாலி தனது முதல் ஒருநாள் வதாடரில் பங்ரகற்றார். அெர் 10 வடஸ்ட் மற்றும் 85  T20 
ரபாட்டிகளில் விடளயாடியுள்ளார். இந்திய அணி விடளயாடிய 263 ஒருநாள் ரபாட்டிகளில் இெர் 200 
ரபாட்டிகளில் பங்ரகற்றுள்ளார். 
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9] புதிதாக வபயர் மாற்றம் வசய்யப்பட்ட, வதாழில் மற்றும் உள்நாட்டு ெர்த்தக ரமம்பாட்டிற்காக துடற 
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade) எந்த அடமச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும்? 

[A] வதாழிலாளர் மற்றும் ரெடலொய்ப்பு அடமச்சகம் (Ministry of  labour and employment ) 

[B] வர்த்தகம் மற்றும் கதாழிற்துறை அறமச்சகம் (Ministry of commerce and industry)  

[C] நிதி அடமச்சகம் (Ministry of finance) 

[D] நுகர்ரொர் விெகாேத்துடற அடமச்சகம் (Ministry of consumer affairs) 

 வதாழில் மற்றும் உள்நாட்டு ெர்த்தக ரமம்பாட்டிற்காக துடற (Department for Promotion of Industry 
and Internal Trade) , வதாழில்துடற வகாள்டக மற்றும் ெளர்ச்சி துடற (The Department of Industrial 
Policy and Promotion , DIPP) என வபயர் மாற்றம் வசய்யப்பட்டது. 

 வதாடக்கநிடலகள் வதாடர்பான விஷயங்கடளக் டகயாளுதல், மற்றெர்களுடன் வியாபாேம் 
வசய்ெடத எளிதாக்குதல் ரபான்ற முக்கிய அம்சங்கடள வகாண்டுள்ளது. ெர்த்தக 
நடெடிக்டககளுக்கு ஒரு தனி அடமச்சகத்டத அடமப்பதற்காக ெர்த்தகர்களின் சடப CAIT (அகில 
இந்திய ெர்த்தகர்களின் கூட்டடமப்பு) ரகாரிக்டகக்கு ஏற்ப இந்த நடெடிக்டக எடுக்கப்பட்டு 
ெருகிறது. 

 ெர்த்தகம் மற்றும் வதாழிற்துடற அடமச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் இத்துடற உள்நாட்டு ெர்த்தகம் 
மற்றும் சில்லடற ெர்த்தகத்டத ரமம்படுத்துதல், ெர்த்தகர்கள் மற்றும் அெர்களின் ஊழியர்களின் 
நலன் காத்தல், எளிய முடறயில் ெணிகம் மற்றும் வதாடக்க  நிடல நிறுெனம் வதாடங்க ெசதிகள் 
வசய்துவகாடுத்தல் ரபான்ற அம்சங்கடள வகாண்டது. 

 முன்னதாக, உள்நாட்டு ெர்த்தகம் வதாடர்பான விஷயங்கள் நுகர்ரொர் விெகாேத்துடற 
அடமச்சகத்தின் (Ministry of consumer affairs) கீழ் இருந்தன. 

10] இடச மற்றும் நடன திருவிழா 'ரசாபன் 2019' பின்ெரும் நகேங்களில் எங்கு துெங்கியுள்ளது? 

[A] புது கடல்லி 

[B] ரபாபால் 

[C] வெய்ப்பூர் 

[D] கான்பூர் 
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 பிப்ேெரி 1 ம் ரததி, இடச மற்றும் நடன விழா 'ரசாபன் 2019' புது தில்லி மத்திய பூங்காவில் 
வதாடங்கியது. 

 இளம் மற்றும் ெளர்ந்து ெரும் கடலஞர்கள் பாேம்பரிய கடல ெடிெங்கடள கற்பதற்கு 
ஊக்குவிப்பதற்காக நடடவபறுகிறது. 

 புது வடல்லி மாநகே கவுன்சில் (NDMC) உடன் இடைந்து சாகித்ய கலா பரிஷத் மற்றும் தில்லி 
அேசாங்கத்தால் இந்த விழா நடத்தப்படுகிறது. இது பாேம்பரிய இந்திய கடல ெடிெங்கடள 
முன்வனடுப்பதற்கான முயற்சியாகும். 

 இந்த 6 நாள் நீண்ட திருவிழா, இடச மற்றும் நடன கடலஞர்கள் தங்களுக்கு என 
பார்டெயாளர்கடள அடமத்துக்வகாள்ெதற்கான சிறந்த ொய்ப்பாகும். 

 ஒடிஸி நடன கடலஞர்கள் மடுர் குப்தா மற்றும் பிேமானந்த சாகு, பாடகர் சிெம் பேத்ொஜ், தாள 
ொத்திய கடலஞர் அமீர் ஹுடசன் மற்றும் அமான் ெமீல், கதக் நடன கடலஞர்கள் மிருைாளினி 
ரபான்ற இளம் கடலஞர்கள் பலர் பங்ரகற்க உள்ளனர். 
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