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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) இந்திய வானியல் கழகத்தின் முதல் பெண் தலைவராக ததர்ந்பதடுக்கப்ெட்டவர் யார்?  

A] பிரமிளா தேத்தா 

B] பகௌதமி கபூர் 

C] ராதா ஷர்ோ  

D] gc அனுெோ 

 டாக்டர் ஜி சி அனுெோ இந்திய வானியல் கழகத்தின் முதல் பெண் தலைவர் ஆவார். இந்தியாவில் 

உள்ள பதாழில் சார்ந்த வானியல் நிபுணர்கலள பகாண்ட கழகம் இதுவாகும். ஆர்தக தியாகிலய 

பதாடர்ந்து இவர் இந்த ெதவியில் நீடிக்கிறார்.  

 இதற்கு முன்னதாக இவர் பெங்களூலரச் தசர்ந்த இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் astrophysics எனும் 

நிறுவனத்தில் டீன் ேற்றும் மூத்த தெராசிரியராக ெணியாற்றினார். 

 தேலும் இவர் சர்வததச விஞ்ஞான குழுவில் இந்திய குழுேத்தின் தலைவராக பசயல்ெடுகிறார். அந்த 

குழுேம் அபேரிக்காவில் உள்ள ஹவாய் தீவில் ஒரு பில்லியன் டாைர் பசைவில் Thirty meter 

telescope பதர்ட்டி மீட்டர் படைஸ்தகாப் (30 மீட்டர் பதாலைத ாக்கிலய உருவாக்கி வருகிறது. 

 இந்த 30 மீட்டர் பதாலைத ாக்கி ஒரு சர்வததச திட்டோகும். கனடா,சீனா, இந்தியா, ஜப்ொன் ேற்றும் 

USA  லய தசர்ந்த அறிவியல் கழகங்கள் நிதி அளித்து வருகின்றன. இவர் சர்வததச ோ ாட்டில் சூப்ெர் 

த ாவா, astrophysics சம்ெந்தோன ெல்தவறு ஆராய்ச்சி கட்டுலரகலள பவளியிட்டுள்ளார். தேலும் 

தை- ைடாக்கில் உள்ள ஹன்தள அப்சர்தவட்டரி லேயத்தில் உள்ள ஹிோையன் பதாலைத ாக்கி 

திட்டத்தின் பொறுப்பு இயக்குனராகவும் உள்ளார். 

 இந்த தை பதாலைத ாக்கி உைகத்தில் மிக உயர்ந்த இடத்தில் உள்ள பதாலைத ாக்கி ஆகும். இதன் 

மூைம் அறிவியல் கழகத்திற்கு ெயனுள்ள தகவல்கள் கிலடக்கப் பெறுகிறது. 

2) 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சர்வததச தாய்போழி தினத்தின் கருப்பொருள் என்ன? [2019 International 

Mother Language Day (IMLD)] 

A] நீடித்த வளர்ச்சிக்கான போழியியல் ென்முகத்தன்லே ேற்றும் ென்போழித்துவம். 

B] வளர்ச்சி, அலேதி ேற்றும் சேரசத்திற்கு காரணோன உள் ாட்டு போழிகள். 
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C] நிலையான எதிர்காைத்லத த ாக்கிய ென்போழி கல்வி. 

D] தரோன கல்வி கற்பித்தல் , போழிகள் ேற்றும் கற்றல் விலளவுகள். 

 கைாச்சார ென்முகத்தன்லே, போழியியல் ேற்றும் ென்போழி துவத்லத தொற்றும் விதோக 

ஆண்டுததாறும் பிப்ரவரி ோதம் 21ம் தததி சர்வததச தாய்போழி தினம் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. 2019 

ஆம் ஆண்டிற்கான கருப்பொருளாய் "வளர்ச்சி, அலேதி ேற்றும் சேரசத்திற்கு காரணோன உள் ாட்டு 

போழிகள்" உள்ளது. 

 இந்த உைகில் தெசப்ெடும் ஆறாயிரம் போழிகளில் 43 சதவீத போழிகள் அழியும் தருவாயில் உள்ளது. 

 இவற்றில் சிை நூறு போழிகளுக்தக கல்வியிலும் பொதுபவளியிலும் போழியியல் அந்தஸ்து 

கிலடத்துள்ளது. 

 ஐக்கிய  ாடுகளின் அறிக்லகப்ெடி ஒவ்பவாரு இரண்டு வாரங்களிலும் ஒரு போழி வழக்பகாழிந்து 

தொகிறது. 

 யுபனஸ்தகா நிறுவனம் சர்வததச தாய்போழி தினத்லத கடந்த 20 ஆண்டுகளாக கலடப்பிடித்து 

வருகிறது. 

 இதன் மூைம் போழிகள் ென்முகத்தன்லேலய ொதுகாப்ெதுடன் தாய்போழியின் ேகத்துவத்லதயும் 

உைகிற்கு எடுத்துலரக்கிறது.தேலும் தாய் போழியின் ேகத்துவத்லத ெள்ளிகளிலிருந்து 

ோணவர்களுக்கு புகட்ட தவண்டும் எனக் கூறுகிறது. 

3) கீழ்க்காணும் எந்த  ட்பு  ாடுகளில் "இந்தியாவின் திருவிழாக்கள்" என்ற நிகழ்ச்சி பகாண்டாடப்ெட்டது? 

[The Festival of India]  

A] த ொளம்  

B] ெங்களாததஷ்  

C] மியான்ோர்  

D] பூட்டான் 

 ஒரு ோத காைம்  டக்கும் "இந்தியாவின் திருவிழாக்கள்" என்ற விழா த ொல் தலை கரம் 

காத்ோண்டுவில் பிப்ரவரி 19 முதல் ோர்ச் 21ஆம் தததி வலர  டந்துள்ளது. 
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 இந்தியா ேற்றும் த ொள  ாடுகளுக்கு இலடதய ஆன கைாச்சார ஒற்றுலேகலள பிரதிெலிக்கும் 

விதோக உள்ள திருவிழாக்கலள பகாண்டாடுவதன் மூைம் அந்த  ாட்லட தசர்ந்த இளம் 

தலைமுலறயினருக்கு எடுத்துலரக்கும் விதோக இந்த திருவிழா பகாண்டாடப்ெட்டது.  

 இதலன இந்திய தூதரகமும் சுவாமி விதவகானந்தா கைாச்சார லேயமும் இலணந்து காத்ோண்டு 

ேற்றும் பிற முக்கிய  கரங்களில்  டத்தியது. 

4) 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சர்வததச விஷன் ஜீதரா ோ ாடு எங்கு  லடபெற்றது? (Vision Zero 

Conference) 

A] தடராடூன் 

B] மும்லெ  

C] சிம்ைா  

D] புதுடில்லி 

 "பதாழில்சார் ொதுகாப்பு ேற்றும் ஆதராக்கியம்" ெற்றிய விழிப்புணர்லவ  ஏற்ெடுத்துவதற்காக 

ேகாராஷ்டிரா ோநிைத்தில் உள்ள மும்லெயில் கடந்த பிப்ரவரி 18 முதல் 20-ம் தததி வலர சர்வததச 

vision zero ோ ாடு  லடபெற்றது. 

 The directorate general factory advice and Labour institute, IIT Bombay , German social accident 
insurance , மின்சாரம், சுரங்கம், கட்டுோனம், தொக்குவரத்து ேற்றும் தகவல் பதாடர்பு பிரிவுகலளக் 

பகாண்ட IISA உடன் இலணந்து இந்த சர்வததச ோ ாடு  டத்தியது. 

 இந்த ோ ாடு 4 பகாள்லககலள பகாண்டது  

1) ேனித வாழ்க்லக தெச்சுவார்த்லதக்கு உட்ெட்டது அல்ை  

2) ேனிதன் தவறு பசய்யக் கூடியவன் 

3) சகிப்புத்தன்லே என்ெது ேனித உடல் ரீதியான எதிர்ப்பின் அளலவப் பொருத்தது ேற்றும்  

4) ொதுகாப்ொன தொக்குவரத்து ேற்றும் ொதுகாப்ொன இடங்கலள பெற ேக்களுக்கு உரிலே உள்ளது. 

 தேலும் இந்த ோ ாடு ஆெத்லத குலறக்கவும் ொதுகாப்லெ உறுதி பசய்யவும் தவலை இடங்களில் 

ஆதராக்கியத்லதப் ொதுகாக்கும் விதோக  டந்ததறியது. 
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5) எந்த ோநிை காவல்துலற முதல் முலறயாக ேனிதலனப் தொன்ற தராதொ அதிகாரிலய 

நியமித்துள்ளது? 

A] கர் ாடகா  

B] தகரளா  

C] தமிழ் ாடு  

D] ஆந்திரப்பிரததசம் 

 தகரள ோநிை காவல் துலறயில் உைகின் ேற்றும் இந்தியாவின் முதல் முலறயாக ேனிதலனப் 

தொன்ற தராதொ அதிகாரிலய நியமித்து சாதலன ெலடத்துள்ளது. 

 இதன் பெயர் (KP- Bot) தகபி தொர்ட் ஆகும். 

 தொலீஸ் நிலையத்தின் வரதவற்ெலறயில் உள்ள இந்த தராதொவானது ேனிதத் தவறுகலளக் 

குலறக்கும் விதோக தகவல்கலள தசகரிக்கவும் வரதவற்ெலற நிர்வாகத்திலும் பசயல்ெட்டு 

வருகிறது எனினும் இந்த தராதொவின் வருலகயால் எந்த ஒரு ேனிதவளமும் குலறக்கப்ெடவில்லை. 

6) ஸ்பெயின்  ாட்டின் உயரிய விருதான grand cross of order of civil merit என்ற விருலத பெற்ற 

இந்திய அரசியல் பிரமுகர் யார்?  

A] சுமித்ரா ேகாஜன்  

B]  தரந்திர தோடி  

C] சுஷ்ோ சுவராஜ்  

D] பவங்லகய  ாயுடு 

 ேத்திய பவளியுறவுத் துலற அலேச்சர் சுஷ்ோ ஸ்வராஜுக்கு ஸ்பெயின் அரசாங்கம் அந் ாட்டின் 

உயரிய விருதான grand cross of order of civil merit லய வழங்கியது. 

 ஏப்ரல் 2015 ஆம் ஆண்டு ஏற்ெட்ட  மிகப்பெரிய நிை டுக்கத்தில் சிக்கி தவித்த 71 ஸ்பெயின்  ாட்லடச் 

தசர்ந்தவர்கலள மீட்ட இந்தியாவின் "லேத்திரி" என்ற தசலவலய ொராட்டி ஸ்பெயின் அரசாங்கம் 

இந்த விருதிலன  ன்றி பசலுத்தும் விதோக சுஷ்ோ சுவராஜ் அவர்களுக்கு அளித்துள்ளது.  
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 தேலும் இந்த நிை டுக்கத்தில் 9,000 தெர் உயிர் இழந்தததாடு 22000 க்கும் அதிகோன ேக்கள் 

ொதிக்கப்ெட்டனர். 

7) KALIA Chhatra Bruti என்ற கல்வி உதவி பதாலகலய எந்த ோநிை அரசாங்கம் சமீெத்தில் 

அறிமுகப்ெடுத்தியது?  

A] அசாம்  

B] ெஞ்சாப்  

C] ஜார்கண்ட்  

D] ஒடிசா 

 KALIA திட்டத்தின் ெயனாளிகளின் குழந்லதகளுள் ெள்ளி ேற்றும் பதாழிற் கல்வி கற்க விரும்பும் 

ோணவர்களுக்கு உதவும் விதோக KALIA Chhatra Bruti என்ற கல்வி உதவித்பதாலகலய ஒடிஷா 

ோநிை முதல்வர்  வீன் ெட் ாயக் அவர்கள் தலைலேச் பசயைகத்தில் அறிமுகப்ெடுத்தினார். 

 KALIA ( Krushak Assistance for livelihood and income augmentation) 
 என்னும் திட்டம் விவசாயிகளின்  ைனுக்காக உருவாக்கப்ெட்டதாகும். இந்தத் திட்டத்தின் மூைோக 

கடவுள் ஜகந் ாத் அவரின் பெயரால் சிறு ேற்றும் விளிம்புநிலை விவசாயிகளுக்கு ெயிரிட உதவியாக 

ஒவ்பவாரு குடும்ெத்திற்கும் 10,000 ரூொலய உதவித்பதாலகயாக அளிக்கிறது.  

 தேலும் இவர்கள் 2018-19 ேற்றும் 2021- 22 ஆம் ஆண்டுகளில் காரீப் ேற்றும் ராபி ெருவ காைத்தில் 

ஐந்து அறுவலட காைங்கள் உட்ெட 5,000 ரூொய் உதவித் பதாலகயாக ஒவ்பவாரு குடும்ெத்திற்கும் 

அளிக்கப்ெடும். 

 இந்த உதவி பதாலகயானது நிை உரிலேயாளர்களுக்கு வழங்கப்ெடோட்டாது. 

 ோறாக நிைேற்ற விவசாயிகளுக்கு ஆடு ோடு தேய்ப்ெதற்கும் வாத்துப் ெண்லண, மீன் ெண்லண, 

காளான் வளர்ப்பு, ததனீ வளர்ப்பு தொன்றவற்லற ஊக்குவிக்கும் விதோக ரூொய் 12500 

வழங்கப்ெடும். 

8) புதிய 300000 விண்மீன் திரள்கலள (Galaxy) கண்டறிய எந்தத் பதாலைத ாக்கி உதவியது?  

A] LOFAR 

B] Hubble 
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C] Spitzer space 

D] Euclid 

 18  ாடுகலள தசர்ந்த இருநூற்றுக்கும் தேற்ெட்ட வானியல் அறிஞர்கலள பகாண்டு வான பவளியில் 

தேற்பகாண்ட ஆய்வின் முதல்கட்ட அறிக்லகலய வானியல் ேற்றும் astrophysics என்ற இதழில் 

பவளியிட்டது.  

 இந்த ஆய்விற்கு தைாெர் எனப்ெடும் பதாலைத ாக்கி உெதயாகப்ெடுத்தப்ெட்டது. 

 LOFAR ( Low frequency array). 
 வட அலரக்தகாள ெகுதியில் குலறந்த தரடிதயா அலைகலள ெயன்ெடுத்தி  டத்திய ஆய்வின் மூைம் 

ேலறந்திருந்த விண்மீன் திரள்கலள கண்டறிய முடிந்தது. 

 இந்த ஆய்வின் மூைம் பிரெஞ்சத்லதப் ெற்றிய ெை ஆழ்ந்த ரகசியங்களுக்கான விலடகலள 

கண்டறிய முடியும் என  ம்ெப்ெடுகிறது. தேலும் கருந்துலள எனப்ெடும் Black holes ெற்றிய 

ஆய்வுகளுக்கும் விண்மீன் திரள்கலள ெற்றிய தேற்ெடி ஆய்வுகளுக்கும் இந்த முதற்கட்ட ஆய்வு 

வழிவகுக்கும். 

 ப தர்ைாந்தில் உள்ள  ASTRON நிறுவனத்தால் தைாெர் பதாலைத ாக்கி இயக்கப்ெட்டு வருகிறது. 

தேலும் உைகின் தலைசிறந்த பதாலைத ாக்கிகளில்  இதுவும் ஒன்றாக கருதப்ெடுகிறது. 

 உைகின் ஏழு  ாடுகளில் நிறுவப்ெட்ட தரடிதயா ஆண்டனாவினால் இலணக்கப்ெட்ட இந்த 

பதாலைத ாக்கியானது 1300 கிதைா மீட்டர் விட்டம் பகாண்ட ஒரு பசயற்லகக்தகாள் தளத்திற்கு 

சேோகும். 

 பிற ஆப்டிகல் கருவிகளால் கண்டறிய முடியாத ஒளி கற்லற கூட இந்த பதாலைத ாக்கியால் காண 

இயலும். 

 இந்த அரிய தரடிதயா அலைக்கற்லறலய ெயன்ெடுத்தி இரண்டு பெரிய வானியல் பொருட்கள் 

தோதிக்பகாள்ளும் தொது பவளிப்ெடும் கதிர்வீச்லச கூட ெதிவு பசய்ய இயலும்.  

9) Space Policy Directive-4 (விண்பவளி பகாள்லக உத்தரவு- 4) எந்த  ாட்டுடன் பதாடர்புலடயது?  

A] பிரான்ஸ் 

B] US 

C] பஜர்ேனி  

D] ரஷ்யா 
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 பிரதேர் படானால்ட் ட்ரம்ப் சமீெத்தில் விண்பவளி பகாள்லக உத்தரவு-4ல் லகபயழுத்திட்டார். 

 இதன் மூைம் அபேரிக்காவின்  விண்பவளித்துலற அந் ாட்டின் விோனப்ெலடயில் ஒரு ராணுவ 

அங்கோக ோற்றப்ெடுகிறது. 

 இதன் மூைம் விண்பவளியில் அபேரிக்காவின் ெங்கு அதிகரிப்ெததாடு விண்பவளியில் நிகழும் 

தொர் ேற்றும் தொர் தாக்குதலுக்கான முன்தனற்ொடுகள் ேற்றும் ொதுகாப்பிலன பசய்து பகாள்ள 

இயலும். 

 இந்தப் ெலடயானது அபேரிக்காவின் விண்பவளி ஆய்வு லேயம் ேற்றும் விண்பவளி பதாடர்ொன 

அலனத்லதயும் ொதுகாக்கும் விதோக நிர்வகிக்கப்ெட்டு ெயிற்சி அளிக்கப்ெடும். இது சர்வததச 

விண்பவளி சட்டத்திற்கு உட்ெட்தட நிகழ்கிறது.  

 இதுவலரயிலும் அந் ாட்டின் விோனப்ெலடதய விண்பவளி ொதுகாப்பிற்கும் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு 

வந்தது என்ெது குறிப்பிடத்தக்கது. 

10) The words in the garden (ததாட்டத்தின் வார்த்லதகள்) என்ற காந்திய பகாள்லகயின் அடிப்ெலடயில் 

அலேந்த விழா எங்தக பகாண்டாடப்ெட்டது?  

A] சிம்ைா  

B] அகேதாொத்  

C] புதுடில்லி  

D] காந்தி கர் 

 காந்திய பகாள்லககலள தொற்றும் விதோக மூன்றாவது "ததாட்டத்தின் வார்த்லதகள்" (The words in 

the garden) என்ற விழா பிப்ரவரி ோதம் 22ஆம் தததி புதுபடல்லியில்  டந்தது. 

 "ொபு கீ தில்லி" என்ெது இந்த விழாவின் கருப்பொருளாகும். 

 மூன்று  ாள் விழாவான இந்த நிகழ்வு படல்லி  ோ கரத்தால் உருவாக்கப்ெட்டு இன்றும் 

கலடப்பிடிக்கப்ெட்டு வருகின்ற கண்டுபிடிப்புகலளயும் கற்ெலனகலளயும் தயாசலனகலளயும் 

நிலனவு கூறும் விதோகவும் ேகாத்ோ காந்தியின் 150 வது பிறந்த  ாலள நிலனவு கூறும் விதோகவும் 

அவரது  ாடகங்கள், எழுத்துக்கள், புத்தகங்கள், ஒப்புவித்தல் தொட்டி முதலியலவ  லடபெற்றது. 

 இந்த விழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளான எம் தக பரய்னாவின் "இன்னும் சிறிது த ரம் தங்கி இருங்கள்" 

என்ற  ாடகமும் ேகாத்ோ காந்திலய ெற்றிய கவிலத ஒப்புவித்தல் தொட்டிகளும் முகேது ெருக் 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/
https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


Current Affairs  22nd Feb 2019 
 

Winmeen.com                                Page 8 of 8 

அவர்களின் "காந்தியின் இறுதி ெயணம்" என்ற கலதயும் ேதுப் ெரூக் அவர்களின் "ஆசிரேம் 

ெஜனவள்ளி" என்ற கலதயும் அரங்தகற்றப்ெட்டது. இந்த விழாவிற்கான அனுேதி இைவசம்.  

 தேலும் இைக்கியம்,கலை ேற்றும் சமூக துலறகலள தசர்ந்த ஜாம்ெவான்கள் இதில் ெங்கு பெற்று 

நிகழ்ச்சிலய சிறப்பித்தனர். இந்தி எழுத்தாளர் அதசாக் வாஜ்ொய் அவர்களின் தயாசலனயால் இந்த 

விழா பதாடக்கத்தில் உருவாக்கப்ெட்டது. 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/
https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/

