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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1] 2019 க ோல்ஹோப்பூர் சர்வகேச திரைப்பட விழோவில் 2019க் ோன  ோலமஹரிசி போபுைோவ் ஓவியர் விருது 
வோங்கியவர் யோர்? 

[A]  கேந்திை அரஹர் 

[B] அபுஜித் கடஷ்போண்கட 

[C] க ோவிந்த் நிஹலோனி 

[D] கைோகினி ஹட்டோரிங் 

 பு ழ்பபற்ற ஒளிப்பதிவோளர்,  ேோசிரியர், ேயோரிப்போளர் க ோவிந்த் நிஹலோனிக்கு 2019 க ோல்ஹப்பூர் 
சர்வகேச திரைப்பட விழோவில் 2019க் ோன  ோலமஹரிசி போபுைோவ் ஓவியர் விருது வழங் ப்பட உள்ளது. 
7வது திரைப்பட விழோ பிப் 7-14ல் நரடபபற உள்ளது. 

 இந்ே விருது போபுைோவ் என்பவரின் பபயரில் வழங் ப்படுகிறது. இவர் க ோல்ஹப்பூரை கசர்ந்ேவர். 
சினிமோதுரறயில் ஓவியைோ வும், இயக்குநைோ வும் இருந்ேவர். 

 இந்ே திரைப்பட விழோவில் ேப்போன், சவுத் ப ோரியோ, பிைோன்ஸ், இைோன் கபோன்ற நோடு ளிலிருந்து 
50க்கும் கமற்பட்ட படங் ள், குறும்படங் ள் திரையிடப்பட உள்ளன. 

 இவ்விழோவில் ஹங்க ரியோ  வன நோடோ  இருக்கும். 

2] ைகமஷ் பக்ேர், சமீபத்தில் இறந்ேோர். இவர் எந்ே பமோழி துரறயில் நடி ைோ  சிறந்து விளங்கியவர்? 

[A] மைோத்தி 

[B] ேமிழ் 

[C] பேலுங்கு 

[D] ஒடியோ 

 ைகமஷ் பக்ேர் (70), அனுபவம் மிகுந்ே மைோத்திய நடி ர் பிப்ைவரி 4 ,2019 இல் மும்ரபயில்  ோலமோனோர். 
 ' மோண்டர்' மற்றும் 'ஹகலோ இன்ஸ்பபக்டர்' கபோன்ற பேோரலக் ோட்சி நோட ங் ள் மூலம் பு ழ் 

பபற்றவர். 
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 Aai Pahije, Kucch to hai மற்றும் Bhavesh Joshi Superhero 1 ஹிந்தி, மைோத்திய படங் ளில் நடித்துள்ளோர். 
30 வருடங் ள் சினிமோ துரறயில் அனுபவம் பபற்றவர். 

 Ooghadele Swagache Dear(1982), Denaryaache Haath Hazaar(1980), Shadyantra (1991), Kevha Tari Pahate, 
Akher Tir Yeshilach, Rahu Ketu, Muka, The Boss-Sutradhar, Kinara கபோன்ற திரைப்படங் ளில் முக்கிய 
 ேோபோத்திைங் ளில் நடித்துள்ளோர். 

3] ICT அ ோடமி ப்ரிட்ஜ் 2019 மோநோடு எங்கு நரடபபற்றது?  

[A] பேய்ப்பூர்  

[B] நியூ படல்லி  

[C] புகன  

[D] பசன்ரன 

 37வது ICT அ ோடமி பிரிட்ஜ் 2019 மோநோடு பசன்ரனயில் நரடபபற்றது. இேன்  ருப்பபோருள் "Fostering 
India for Industry 4.O" ஆகும். 

 துரற சோர்ந்ே நிபுணர் ள்,  ல்லூரி ளின் ேரலவர் ள், அைசோங்  அதி ோரி ள்  லந்து ப ோண்டு 
இந்தியோ நோன் ோம் Industrial revolution இல் சந்திக்கும் சவோல் ரள ஆகலோசித்ேனர். 

 பேோழில்துரற- ல்வித்துரற  லந்துப ோண்ட ஆசியோவின் மி ப்பபரிய மோநோடு இதுவோகும். 
இேரன ஐசிடி அ ோடமி நடத்தியது. ஆயிைத்துக்கும் கமற்பட்டவர் ள்  லந்து ப ோண்டனர். 

4] 2019 சியோட்டில் ஓபன் பட்டத்ரே பவன்ற இந்திய ஸ்குவோஷ் வீைர் யோர்? 

[A] சவுைல் க ோஷல் 

[B] ைோமித் டன்டன் 

[C] ஹரிந்ேர் போல் சந்து 

[D] ரசைஸ் கபோன்ச்சோ  

 இந்திய ஸ்குவோஷ் வீைர் ைோமித் டன்டன் அபமரிக் ோவில் பமோஹமத் அல் பசர்பினி(எகிப்து)-ரய 
கேோற் டித்து  2019 சியோட்டில் ஓபன் பட்டத்ரே பவன்றோர். 
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 இது அவருரடய நோன் ோவது பட்டமோகும். சியோட்டில் ஓபன் Professional Squash Association (PSA) ஆல் 
நடத்ேப்படுகிறது. 

5] விவசோய குடும்பத்ரேச் கசர்ந்ே மோணவர் ளுக் ோ  KALIA மோணவர் உேவித்பேோர  திட்டத்ரே 
அறிமு ப்படுத்திய மோநிலம் எது? 

[A] சத்தீஸ் ர்  

[B] ேமிழ்நோடு  

[C] அசோம்  

[D] ஒடிசோ 

 ஒடிசோ மோநில முேல்வர் நவீன் பட்நோயக் கிகயோன்ேோர் மோவட்டத்தில் 'KALIA Chhatravritti Yojana' 
திட்டத்ரே துவங்கி ரவத்ேோர். 

 KALIA- Krushak Assistance for Livelihood and Income  Augmentation. 
 பேோழில்  ல்லூரி ளில் படிக்கும் விவசோய குடும்பத்ரேச் கசர்ந்ே மோணவர் ள் இத்திட்டத்தின் மூலம் 

பயன் பபறுவர். 
 இேன் மூலம் பயன்பபறும் மோணவர் ளின் உயர்  ல்விக் ோன பசலரவ அைசோங் ம்  ல்வி 

உேவித்பேோர யோ  அளிக்கும். 
 தூய குடிநீருக் ோ  1050 க ோடி மதிப்புள்ள குடிநீர் திட்டங் ரள அம்மோவட்டத்தில் முேலரமச்சர் நவீன் 

பட்நோயக் துவங்கி ரவத்ேோர். 45 க ோடி மதிப்பிலோன முன்கனற்ற திட்டங் ரளயும் அவர் பேோடங்கி 
ரவத்ேோர். 

6]  Price Monitoring and Research Unit (PMRU) துவங்கிய முேல் இந்திய மோநிலம் எது?  

[A] பஞ்சோப்  

[B] க ைளோ 

[C]  ர்நோட ோ  

[D] பேலுங் ோனோ 
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 அத்தியோவசிய மருந்து ள் மற்றும் மருத்துவ சோேனங் ளின் விரலரய நிர்ணயிப்பதில் நடக்கும் 
அத்துமீறல் ரள  ண் ோணிக்  நோட்டிகலகய முேல் மோநிலமோ  க ைளோ Drugs Price Control 
Order(DPCO) வின் கீழ் Price Monitoring and Reasearch Unit(PMRU)  துவங்கியுள்ளது. 

 5 வருடங் ளுக்கு முன் National Pharmaceutical pricing authority(NPPA) அளித்ே அறிக்ர யின் கீழ் 
ப ோண்டுவைப்பட்டுள்ளது. 

 விரல ஏற்ற இறக் ங் ரள  ண் ோணித்ேல், DPCO விதிமுரற மீறல் ரள  ண் ோணித்ேல், மோதிரி 
மருந்து கசோேரன நடத்துேல் கபோன்றரவ PMRU வின் கவரல ள் ஆகும். 

7] எல் சல்கவடோர் நோட்டின் குடியைசுத் ேரலவர் கேர்ேலில் பவன்றவர் யோர்? 

[A] நயிப் புக் கல 

[B] கேோஷி அல்வைோகடோ 

[C] ஹூக ோ மோர்டின்ஸ்  

[D]  ோர்லஸ்  ல்கலேோ 

 Grand Alliance for National Unity(GANU)-ன் நயிப் புக் கல எல்-சல்கவடோர் நோட்டின் குடியைசுத் 
ேரலவர் கேர்ேலில் மி ப்பபரிய பவற்றிரய  ண்டோர். அவர் 53 சேவீேத்திற்கும் கமலோன 
வோக்கு ரள பபற்றிருந்ேோர். 

 இேன் மூலம்  டந்ே 30 ஆண்டு ளோ  நடந்து வந்ே இரு ட்சி ஆட்சிமுரற முடிவுக்கு வந்ேது. 
சல்கவடோர் சோன்பசஸ் பசைரன பேோடர்ந்து ஆட்சியில் அமர்கிறோர். ஜீன் 1, 2019 இல் பேவி ஏற்  
உள்ளோர். 

8] பிைபஞ்சத்தின் சுற்றுபுறத்தில் 'Bedin 1' என பபயரிடப்பட்டுள்ள சிறிய அண்டத்ரே  ண்டறிந்ே 
விண்பவளி பேோரலகநோக்கியின் பபயர் என்ன? 

[A] Astro2 

[B] Astrosat 

[C] Hisaki 

[D] Hubble 
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 Hubble Space Telescope(HST) சமீபத்தில் எதிர்போைோமல் சிறிய அண்டம் ஒன்ரற பிைபஞ்சத்தின் 
சுற்றுப்புறத்தில்  ண்டுபிடித்ேது. இேற்கு 'Bedin-1' என பபயர் ரவக் ப்பட்டுள்ளது. புவியிலிருந்து 30 
மில்லியன் ஒளியோண்டு ள் தூைத்தில் உள்ளது. நம்பத்ேகுந்ே பபரிய பிைபஞ்சமோன 'NGC6744' ல் 
இருந்து 2 மில்லியன் ஒளி ஆண்டு ள் தூைத்தில் உள்ளது.   

 சிறிய உருரள வடிவில்  ோட்சியளிக்கிறது. ஏபனனில் இேன் அதி  பட்ச நிலமதிப்பீடு 3 ஆயிைம் ஒளி 
ஆண்டு ள் என  ணக்கிடப்பட்டுள்ளது. போல்வழி அண்டத்ரே விட ஆயிைம் மடங்கு மங் லோ  
 ோணப்படுகிறது. 

 இேரன  ண்டுபிடித்ே குழுவின் ேரலவர் டோக்டர் L.R.Bedin பபயர் இடப்பட்டுள்ளது. சிறிய உருரள 
வடிவ அண்டங் ள் ேனிச்சிறப்பு ள் ப ோண்டரவ அல்ல, ஆனோல் 'Bedin-1'ல் சில ேனிச் சிறப்பு ள் 
உள்ளன. Bedin-1,ஒரு சிறிய உருரள வடிவ அண்டம், பவகு பேோரலவில் மட்டும் இல்லோமல் மி வும் 
ேனிரமப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்ேக் து. 

 இதுவரை  ண்டுபிடித்ே அண்டங் ளிகலகய பவகு பேோரலவில் உள்ள அண்டம் இதுவோகும். சிறிய 
உருவம், குரறந்ே ஒளிதிறன், குரறந்ே அளவிலோன தூசு ள், குரறந்ே பிைரே ள் கபோன்றரவ 
மூலம் சிறிய உருரள வடிவ அண்டங் ரள வரையறுக் லோம். இதுவரை 36 அண்டங் ள் 
 ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ளன. அதில் 22 அண்டங் ள் போல்வழி அண்டத்தின் துரணக்க ோள் ள் ஆகும். 

 ஆய்வோளர் ள் NASA/ESA Hubble Space Telescope ஐ 'NGC6744'ன் சுற்றுவட்டோைத்தில் உள்ள சிறிய 
நட்சத்திைங் ரள ஆைோய்ந்ேனர். அந்ே ஆய்வின் கநோக் ம் 'NGC6744'ன் வயரே  ண்டுபிடிப்பேோகும். 
ஆனோல் எதிர்போைோே விேமோ  'Bedin-1'  ண்டுபிடிக் ப்பட்டது. 

9] சமீபத்தில் பசய்தி ளில்  ண்ட INF ஒப்பந்ேம் எந்பேந்ே நோடு ளுக்கு இரடயில் கபோடப்பட்டது? 

[A] ேோய்வோன் மற்றும் ரசனோ  

[B] பிைோன்ஸ் மற்றும் பேர்மனி  

[C] அபமரிக் ோ மற்றும் ைஷ்யோ 

[D] இஸ்கைல் மற்றும் போலஸ்தீனம் 

 The Intermediate-range Nuclear Forces(INF) ஒப்பந்ேம் என்பது 1987இல் அபமரிக் ோவுக்கும் 
ைஷ்யோவுக்கும் இரடகய கபோடப்கபோட்ட ஏவு ரண ஒப்பந்ேமோகும். பைோனோல்ட் கை ன், மிக்ர ல் 
க ோர்பச்கசவ் இருவரும் கபோட்ட ஒப்பந்ேம் மூலம் இரு நோடு ளும் 500 முேல் 5500 கிமீ அளவில் போயும் 
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ஏவு ரண ரள பயன்படுத்துவதிலிருந்து ேரட பசய்யப்பட்டது. இேன் மூலம் இரு 
நோடு ளுக்கிரடகயயோன ஆயுேப் கபோட்டி நிறுத்ேப்பட்டது. 

 ஒப்பந்ேத்தில் கசோவியத் ைஷ்யோ கமற் த்திய நோடு ளின் மீது பேோடுக்கும் அணு ஆயுேங் ளில் சில 
 ட்டுப்போடு ள் இருந்ேது.ஆனோல் சீனோ கபோன்ற நோடு ளுக்கு அந்ே  ட்டுப்போடு ள் இல்ரல. 
சமீபத்தில் பிப் 2,2019 அன்று அபமரிக் ோ இந்ே ஒப்பந்ேத்ரே நிறுத்தி ப ோள்வேோ வும், இன்னும் ஆறு 
மோேங் ளில் ஒப்பந்ேத்ரே திரும்ப பபறுவேோ  அறிவித்ேது. 

 ஒப்பந்ேத்தின் நிபந்ேரன XVல் திரும்ப பபறுவேற்கு முன் ஆறு மோேம் கநோட்டீஸ்  ோலம் 
 ட்டோயமோகும். திரும்ப பபறுவேற் ோன  ோைணங் ள்: ட்ைம்ப் ஒபோமோ ஆட்சி  ோலங் ளில் ைஷ்யோ இந்ே 
ஒப்பந்ேத்ரே மீறுவேோ  குற்றம் சோட்டப்பட்டது. யூகைோப்ரப சற்று கநைத்தில் அழிக்கும் ஆற்றல் 
வோய்ந்ே ஏவு ரண 'Novator 9M729'(SSC-8)ஐ ைஷ்யோ பயன்படுத்துவேோ  குற்றம் சோட்டப்பட்டது. 
ஆனோல் ைஷ்யோ இரே மறுத்ேது. 

 ைஷ்யோகவோ அபமரிக் ோ  ண்டம் விட்டு  ண்டம் போயும் ஏவு ரண ரள யூகைோப்பில் கசோதிப்பேோ  
எதிர் குற்றச்சோட்டு ரவத்ேது. 

10] அரியம் சியோம் ஸர்மோ, குடியுரிரம திருத்ே மகசோேோ, 2016 க்கு எதிைோன கபோைோட்டத்தில் பத்மஸ்ரீ 
விருரே திருப்பி ேந்ேவர். இவர் எந்ே மோநிலத்ரே கசர்ந்ேவர்? 

[A] மணிப்பூர் 

[B] மிகசோைம் 

[C] நோ லோந்து 

[D] திரிபுைோ 

 மணிப்பூரை கசர்ந்ே இரசயரமப்போளர் மற்றும் இயக்குனர் அரியம் சியோம் சர்மோ ேனது 2006 பத்மஸ்ரீ 
விருரே குடியுரிரம திருத்ே மகசோேோ, 2016 க்கு எதிைோன கபோைோட்டத்தில் திருப்பி வழங்கினோர்.  

 85 வயது நிரறந்ே சர்மோ, 1979 - 85 உயிரிழந்ே 855 தியோகி ளின் குடும்பத்தினர் 2016ல் ேங் ளுக்கு 
வழங் ப்பட்ட சலுர  ரள திருப்பி ேந்ே பிறகு இந்ே முடிபவடுத்ேோர். 

 இந்ே மகசோேோ அண்ரட நோட்டில் இருந்து டிச 31, 2014 - வரை இந்தியோவில் பபயர்ந்ே முஸ்லிம் 
அல்லோே மக் ளுக்கு குடியுரிரம வழங்குவேற்கு வழிவர  பசய்கிறது. 
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