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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) 2019 ஆம் ஆண்டின் அடுத்த $25,000 பில்லியன் கல்வி ததொழில்நுட்ப (Edtech Prize) பரிசைப் எந்த 
இந்திய கல்வித் ததொழில்நுட்பத் ததொடக்கம் தென்றது? 

[A] எளிதில் கற்பது 

[B] கல்வித்ததொழன் 

[C] கல்லூரிசய பொர் 
[D] கல்விக்கூசட 

 இந்தியொவின் கல்வித் ததொழில்நுட்பத் துெக்கமொன 'கல்வித்ததொழன்' “Dost Education” என்ற 
இயக்கம், தங்களது குழந்சதகளின் ஆரம்பகொல கல்விக்கு தபொறுப்தபற்ற தபற்தறொர் தங்கள் 
அசலதபசிகளில் அனுப்பப்படும் குறுகிய, நட்புரீதியொன ஒலி அசமவு உள்ளடக்கத்சத 
உருெொக்குெதன் மூலம் 2019 ஆம் ஆண்டின் அடுத்த $25,000 பில்லியன் கல்வி ததொழில்நுட்ப பரிசை 
தபற்றுது. 

 இந்தியொவின் கல்வித்ததொழன் இயக்கம் மட்டுமல்லொமல், தெறு இரு இயக்கங்களும் 25,000 டொலர்கள் 
தெற்றி தபற்றது. அசெ டொன்ைொனியொவிலிருந்து உம்தபொங்தகொ மற்றும் எகிப்திலிருந்து 
பிரொக்சிதலப்ஸ்.  UK- அடிப்பசடயிலொன ெர்கி ஃபவுண்தடஷன் மூலமொக நடத்தப்படும் இந்த பரிசு, 

குசறந்த ெருமொனம் மற்றும் ெளர்ந்து ெரும் உலக நொடுகளில் கல்வியில் தீவிர தொக்கத்சத 
ஏற்படுத்தும் மிக புதுசமயொன ததொழில்நுட்பத்சத அங்கீகரிக்கிறது. 

2) ைமீபத்தில் தைய்திகளில் கொணப்பட்ட T-90 டொங்க்கள் பின்ெரும் எந்த நொடுகளுடன் 
ததொடர்புசடயசெ? 

[A] பிரொன்ஸ் 

[B] அதமரிக்கொ 
[C] ரஷ்யொ 
[D] தெர்மனி 

 இந்திய ரொணுெத்திற்கு ஒரு தபரும் ஊக்கமளிக்கும் ெசகயில், ைமீபத்தில் ரூ.13,500 தகொடி 
மதிப்புள்ள ஒப்பந்தத்தில் ரஷ்யொவில் இருந்து 464 டி -90 டொங்க்கசள தகொள்முதல் தைய்ய இந்திய 
அரைொங்கம் (GoI) ைமீபத்தில் முடிவு தைய்தது.  புதிய உடன்படிக்சகயின் கீழ், T-90 டொங்கிகள், கெை 
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ெொகனங்கள் தகொண்ட பசடகளுக்கு பொகிஸ்தொனுடன் எல்சலயில் அெற்சறப் 
பயன்படுத்துெதற்கொக ெழங்கப்படும்.  

 இந்த ஒப்பந்தத்தில் தைன்சனக்கு அருகில் ஆெடியில் உள்ள கனரக ெொகன ததொழிற்ைொசலயுடன் 
ஒருங்கிசணப்புக்கொன Make-in-India உறுப்பும் அடங்கும்.  T-90 ஆனது இரவு தபொர்களில், தெப்ப 
இதமஜிங் இரவு கொட்சிகளுடன், டொங்க்கின் தளபதி எதிரி இடங்கசளத் தொக்க அனுமதிக்கும்.  

 இப்புதிய முயற்சிகள் இரொணுெத்தின் ைக்திசய அதிகரிப்பதுடன் ெடக்கில் ெம்முவிலிருந்து 
குெரொத்தின் தமற்குப் பகுதி ெசர  பொகிஸ்தொனுடனொன எல்சலசய விரிவுப்படுத்த உதவுகிறது. 
புதிய ஒப்பந்தம் இரொணுெத்தில் T-90 களின் எண்ணிக்சகசய அதிகரித்து, மீதமுள்ள T-72 மற்றும் T-

55 களுடன் தைர்த்து 2,000 ஆக உயர்த்தப்படும். 

3) உலக தண்ணீர் உச்சி மொநொட்டில் (GWS) 2019 ஆண்டின் சிறந்த தபொது தண்ணீர் நிறுெனம் என்று 
இந்தியொவின் எந்த முன்னணி திட்டம் தபற்றது? 

[A] பிரதம மந்திரி சிறந்த கிரொம திட்டம் 

[B] ஸ்மொர்ட் நகரங்கள் திட்டம் 

[C] Standup இந்தியொ 
[D] தூய கங்சக நதி – ததசிய தகொள்சக 

 ஏப்ரல் 9 ம் தததி லண்டனில் நசடதபற்ற உலக தண்ணீர் உச்சி மொநொட்டில் (GWS) உலகளொவிய நீர் 
நுண்ணறிவு குழுெொல் "சிறந்த தபொது தண்ணீர் நிறுெனம்" என்ற விருதிசன இந்தியொவின் பிரதொன 
திட்டமொன, சுத்தமொன கங்சகக்கொன ததசிய திட்டம் (NMCG) (அல்லது Namami கங்சக) தபற்றது.  

 உலகளொவிய தண்ணீர் ததொழிற்துசறக்கொன முக்கிய ெணிக மொநொடு GWS ஆகும்.  இவ்விருதொனது 
உலதகங்கிலும் உள்ள அசனத்து நீர்ெழித் ததொழிற்துசறயிலும் சிறந்த ெரதெற்சப தபற்றதுடன், 

மக்களின் ெொழ்வில் குறிப்பிடத்தக்க முன்தனற்றங்கசளக் தகொண்டிருக்கும் நீர், கழிவு நீர் மற்றும் 
உப்பு நீர்ப்பொைனத் துசறகளில் இந்த முன்முயற்சிகளுக்கு தெகுமதி ெழங்கியது.   

 கங்சக மொசுபொடு, பொதுகொப்பு மற்றும் புத்துணர்ச்சியுறும் திறசன அதிகரிப்பதற்கொன தநொக்கங்கசள 
நிசறதெற்றுெதற்கொக ரூ.20,000 தகொடி தைலவில் ஒருங்கிசணக்கப்பட்ட பொதுகொப்பு திட்டம் ஆகிய 
திட்டங்கசள நொமமி கங்சக திட்டம் தகொண்டுள்ளது.   

 இந்த திட்டமொனது 8 மொநிலங்கசள உள்ளடக்குெதுடன் கங்சகச் சுற்றியுள்ள 1,632 கிரொம 
பஞ்ைொயத்துகள் 2022 ஆம் ஆண்டளவில் சுத்திகரிப்பு அசமப்பிற்கு முழுசமயொக இசணக்க 
முற்படுகிறது. இதன் தநொக்கம் 97 மொநகரொட்சி மற்றும் 4,465 கிரொமங்களுக்கிசடதய உள்ள முக்கிய 
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மொசுபொட்டிற்கொன விரிெொன மற்றும் நிசலயொன தீர்வுகசள ெழங்க கங்சகயுடன் இசணப்பதத 
இதன் தநொக்கமொகும்.  

4) பொபிஷ்தயொடர் பூட் என்ற நசகச்சுசெ திசரப்படத்சத தசடவிதித்ததற்க்கு எந்த மொநில 
அரைொங்கத்திற்கு உச்ை நீதிமன்றம் ரூ.20 லட்ைம் அபரொதம் விதித்தது? 

[A] அஸ்ஸொம் 

[B] தமற்கு ெங்கொளம் 

[C] ெொர்கண்ட் 

[D] ஒடிஸொ 
 ஏப்ரல் 11ம் தததி பொபிஷ்தயொடர் பூட் என்ற நசகச்சுசெ திசரப்படத்சத தசடவிதித்ததற்க்கு தமற்கு 
ெங்கொள மொநில அரைொங்கத்திற்கு உச்ை நீதிமன்றம் ரூ.20 லட்ைம் அபரொதம் விதித்தது 

 ஆற்றின் கசரதயொரங்களில் கனரக ெொகனங்கசள அனுமதிக்கக் கூடிய தகொள்சகயொனது 
"சுற்றுச்சூழசல அழிக்கின்றது" என்று கூறி பசுசம குழுவிடம் இருந்து  ெழிகொட்டல் மனு ெந்தது. 

 நீதிபதி டி.எம்.ைந்திரச்சூத்தின் தசலசமயில் இயங்கும் குழு தயொரிப்பொளர்கள் மற்றும் சினிமொ 
திசரயரங்கு உரிசமயொளர்களுக்கு தபச்சு மற்றும் தெளிப்பொட்டு சுதந்திரம் ஆகியெற்றின் 
உரிசமசய மீறுெதற்கொன இழப்பீடொக ெழங்கப்படும் என்றொர்.  

 திசரப்படத்துசற தயொரிப்பொளரின் தெண்டுதகொசள நீதிமன்றம் தகட்டுக் தகொண்டது, இது மொநில 
அதிகொரிகள் உத்தரவின் தபரில் தபரும்பொலொன திசரயரங்குகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு விட்டது 
என்று இம்மனுவில் கூறப்பட்டது. அனித் தத்தொ இயக்கிய இந்த படம் பிப்ரெரி 15 அன்று 
தெளியிடப்பட்டது  

 அதன் கசதயொனது ஒரு அரசியல்ெொதி உட்பட, தபய்களின் குழுவினசரச் சுற்றி ெருகின்றது. 
அெர்கள் ஒரு அகதி முகொமில் கூடி, ைமகொலத்திதலதய இருக்க முயற்சி தைய்கின்றனர். இந்த 
திசரப்படம் ஒரு-திசர அரங்கங்களில் இருந்தும் மற்றும் பல-திசர அரங்கங்களில் இருந்தும் 
நீக்கப்பட்டதொக கூறப்படுகிறது. 

5) 2018 ைரஸ்ெதி ைம்மொன் விருதுக்கு ததர்வு தைய்யப்படுபெர் யொர்? 

[A] சிெொ தரட்டி 

[B] விெய் தடண்டுல்கர் 
[C] ஷம்சூர் ரஹ்மொன் பொருக் 
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[D] இந்திரொ பொர்த்தைொரதி ரொமொனுெர் 
 ததலுங்கு கவிஞர் தக. சிெொ தரட்டி, அெரின் கவிசத ததொகுப்புகள் “Pakkaki Ottigilite” (Turning Aside 
while Lying Down) க்கொக 2018 ஆம் ஆண்டு புகழ்தபற்ற ைரஸ்ெதி ைம்மொனுக்கு ததர்வு 
தைய்யப்பட்டுள்ளொர்.   

 இது இந்திய இலக்கியத் துசறயில் மிக உயர்ந்த அங்கீகொரம் ஆகும். இதில் ரூ 15 லட்ைம் பரிசும், 
ைொன்று மற்றும் தனிச் சிறப்பிற்கொகக் தகொடுக்கப்படும் உதலொக வில்சலயும் அடங்கும்.  

 2016 ஆம் ஆண்டு தெளியிடப்பட்ட “Pakkaki Ottigilite”, 104 தெற்று ெைன கவிசத ததொகுப்பு 
ஆகும்.  இது பல ஆண்டுகளில் கவிஞர்களின் பதில்கசள ைமூக மொற்றத்திற்கொகவும், தனது தைொந்த 
சுய பரிணொம ெளர்ச்சியுடனும் உலகத்துடன் அெரது ஆழ்ந்த உறவுடனும் இது பிடிக்கிறது.   

 1991 ஆம் ஆண்டில் தக.தக. பிர்லொ பவுண்தடஷனொல் ெழங்கப்பட்ட இந்த விருது கடந்த 10 

ஆண்டுகளில் தெளியிடப்பட்ட எந்த இந்திய தமொழியிலும் எழுதப்படும் சிறந்த இலக்கிய 
பசடப்புக்கு ஆண்டுததொறும் ெழங்கப்படுகிறது. 

6)  2018 ஆம் ஆண்டிற்கொன உலகில் விஸ்டனின் தசலசம வீரரொக திகழ்ந்த இந்திய கிரிக்தகட் வீரர் 
யொர்? 

[A] K L ரொகுல் 

[B] M S ததொனி 

[C] விரொட் தகொலி 

[D] தரொஹித் ஷர்மொ 
 இந்திய கிரிக்தகட் வீரர் விரொட் தகொலி, விஸ்டன் கிரிக்தகட்டர்ஸ் அல்மனொக்கின் 2019 பதிப்பில், 

முன்தனொடியில்லொத மூன்றொெது ஆண்டொக ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்தகட் வீரரொக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர்.  விஸ்டனின் ஐந்து கிரிக்தகட் வீரர்களில் டொம்மி பீமண்ட், தெொஸ் பட்தலர், 
ைொம் குர்ரொன் மற்றும் தரொரி பர்ன்ஸ் ஆகிதயொருடன் ஒருெரொக தகொலி ததர்வு தைய்யப்பட்டொர்.  

 டொன் பிரொட்தமன் (10 முசற) மற்றும் ெொக் த ொப்ஸ் (8 முசற) ஆகிய வீரர்களுக்கு பிறகு மூன்று 
முசறகளுக்கும் தமலொக தென்ற மூன்றொெது கிரிக்தகட் வீரர் இந்திய தகப்டன் விரொட் தகொலி 
ஆெொர்.  இந்தியொவின் ஸ்மிரிதி மந்தனொ 2018 ஆம் ஆண்டு உலகில் தபண்கள் முன்னணி கிரிக்தகட் 
வீரரொக ததர்வு தைய்யப்பட்டுள்ளொர், அதத தநரத்தில் ஆப்கொனிஸ்தொன் ஸ்பின்னர் ரஷீத் கொன் 
இரண்டொெது முசறயொக ஆண்டின் சிறந்த 20-20 கிரிக்தகட் வீரரொக நியமிக்கப்பட்டொர்.  
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 விஸ்டன் 1889 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்தகட் வீரர்கள் பட்டியசள தெளியிட்டு 
ெருகிறது, தமலும் இது விசளயொட்டுகளில் மிகவும் மதிப்புமிக்க விருதுகளில் ஒன்றொக 
கருதப்படுகிறது. 

7) எெதரஸ்ட் சிகரத்தின் உயரத்சத மீண்டும் அளவிட நிபுணர்களின் குழுசெ ைமீபத்தில் அனுப்பிய 
நொடு எது? 

[A] இந்தியொ 
[B] சீனொ 
[C] தநபொல் 

[D] பூட்டொன் 

 எெதரஸ்ட் சிகரத்தின் உயரத்சத மீண்டும் அளவிடுெதற்கு தநபொள அரைொங்கம் ைமீபத்தில் நொன்கு 
தபர் தகொண்ட ஒரு நிபுணர் குழுசெ அனுப்பியது.  தசலசம ைர்தெ அதிகொரி கிம் லொல் கவுதம் 
மற்றும் ைர்தெ அதிகொரி ரொபின் கர்கி எெதரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறினர்.   

 உச்சிசய அசடந்த பிறகு, அெர்கள் ஒரு உலகளொவிய ெழிதைலுத்தல் தையற்சகக்தகொள் அசமப்பு 
(global navigation satellite system GNSS) ஐ பயன்படுத்தினர். அது  உயரம் பற்றிய அளவீடுகசள 
சிகரத்தின் அடிெொரத்தில் உள்ள தங்களின் மீதமுள்ள இரண்டு அதிகொரிகளுக்கு ததரிவிக்கும்.   

 கொத்மொண்டுவில் நில அளசெத் திசணக்களத்தொல் நொன்கு முசறப்படி ஆய்வுகள் நடத்தப்படும்: 
துல்லியமொன ைமநிசல, திரிதகொண ைமநிசல, ஈர்ப்பு ஆய்வு மற்றும் GNSS ஆய்வு.  முதல் முசறயொக, 

உலகின் மிக உயர்ந்த மசலப்பகுதிசயப் பற்றி ஆய்வு தைய்ய தநபொளம் தனது குழுசெ 
அனுப்பியுள்ளது.   

 2015 ஆம் ஆண்டின் தபரழிவு நிலநடுக்கம் உட்பட பல கொரணங்களொல், சிகரத்தின் உயரத்தில் ஒரு 
மொற்றம் ஏற்பட்டிருக்கலொம் என்ற விெொதத்திற்கு இசடதய எெதரஸ்ட் சிகரத்தின் ைரியொன உயரத்சத 
அளவிடுெதத அரைொங்கத்தின் முக்கிய தநொக்கம் ஆகும்.  

 1954 ல் நசடதபற்ற இந்தியொவின் ஆய்வில் 8848 மீட்டர் உயரம் என்று அளவிடப்பட்டுள்ளது. இன்று 
ெசர தநபொள அரசும் எெதரஸ்ட் சிகரத்தின் உண்சமயொன உயரமொக இதத அளசெ ஏற்றுக் 
தகொண்டுள்ளது. 

8) எந்த அதமரிக்க பல்கசலக்கழக விஞ்ஞொனிகள் ஆபத்தொன இரைொயனங்கசள கண்டறியக்கூடிய 
புதிய முள் அளவு உணர்திறசன உருெொக்கியுள்ளனர்? 
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[A] டியுக் பல்கசலக்கழகம் 

[B] யொதல பல்கசலக்கழகம் 

[C] மொைசூதைட்ஸ் ததொழில்நுட்ப நிறுெனம் 

[D] விஸ்கொன்சின்-மொடிைன் பல்கசலக்கழகம் 

 அதமரிக்கொவின் விஸ்கொன்சின்-மொடிைன் பல்கசலக்கழகத்சத தைர்ந்த விஞ்ஞொனிகள் ஒரு புதிய 
உணர்திறன் ஒன்சற உருெொக்கியுள்ளனர். இது ஸ்மொர்ட்தபொன் அளவிலொன ைொதனங்களில் 
உட்தைலுத்தப்பட்ட மற்றும் உமிழப்பட்ட ஒளியின் தனிப்பட்ட சகதரசகசய அடிப்பசடயொகக் 
தகொண்ட ஆபத்தொன ரைொயனங்கசளக் கண்டறிய பயன்படுகிறது.   

 ஸ்தபக்ட்தரொமீட்டர்ஸ் என்று அசழக்கப்படும் நிறமொசல ைொதனங்கள் ஒளிவிலகல் கருவிகசளக் 
தகொண்டுள்ளன. அசெ மிகவும் பருமனொனசெ மற்றும் விசலயுயர்ந்தசெயொகும். அெற்சற 
ஆய்ெகத்திற்கு தெளியில் பயன்படுத்த இயலொது.  

 இருப்பினும், ஆய்ெொளர்கள் இப்தபொது மிகவும் சிறிய மற்றும் எளிசமயொன ஒரு ஸ்தபக்ட்தரொமீட்டர் 
உருெொக்கியுள்ளனர். இது தைல்தபொனின் தகமரொவுடன் ஒருங்கிசணக்கப்பட்டு துல்லியமொக அளவிட 
முடியும்.   

 இந்த கருவியொனது Hyperspectral Imaging என்றசழக்கப்படும் ஒரு தமம்பட்ட தையல்திறன் 
தகொண்டது. இது ஒரு படத்தின் ஒவ்தெொரு பிக்ைசலப் பற்றிய தகெசல தைகரிக்கிறது, இது 
சிக்கலொன பின்னணியில் உள்ள தபொருட்கசள அசடயொளம் கொண அல்லது குறிப்பிட்ட 
தபொருள்கசள கண்டறிெதற்கொக பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 Hyperspectral உணர்திறன் பொசறகளுக்கிசடயில் உள்ள மதிப்புமிக்க கனிமங்கசளக் 
கண்டுபிடிப்பதற்தகொ அல்லது தொெரங்களில் உள்ள அதிக கொய்கறி பகுதிசய அசடயொளம் 
கொணதெொ பயன்படுத்தப்படலொம். 

9) ஆந்திர மொநிலத்தின் உயர் நீதிமன்றத்தின் புதிய தசலசம நீதிபதியொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளெர் யொர் 
? 

[A] விக்ரம் நொத் 

[B] பிரவீன் குமொர் 
[C] N V ரமணொ 
[D] K S தொஸ் 
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 ஆந்திர மொநிலத்தின் உயர் நீதிமன்றத்தின் புதிய தசலசம நீதிபதியொக அலகொபொத் உயர் 
நீதிமன்றத்தின் மூத்த நீதிபதி விக்ரம் நொத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். இெர் தசலசம நீதிபதி ைகொரி 
பிரவீன் குமொர் தபொல் தையல்பட்டு திறசமயொக பணியொற்றியுள்ளொர். 

 உச்ைநீதி மன்றத்தின் ெழக்கறிஞர் கூட்டசமப்பு மூத்த தசலசம நீதிபதிகளொன ரஞ்ைன் தகொதகொய் 
மற்றும் நீதிபதிகள் எஸ் ஏ பொப் மற்றும் என்.ரமணொ ஆகிதயொசர தகொண்டுள்ளது. இெர்கள் நீதிபதி 
நொத் -ஐ ஆந்திரொவின் உயர் நீதி மன்றத்தின் தசலசம நீதிபதியொக பரிந்துசரத்தனர். 

 ஆந்திரொவின் புதிய உயர் நீதிமன்றம் 2019 ஆம் ஆண்டு ெனெரி மொதம் 1 ஆம் தததி உருெொக்கப்பட்டது. 
ஆந்திர மற்றும் ததலுங்கொனொ கூட்டு இசண உயர்நீதிமன்றம் ஜூன் 2, 2014 முதல் இரண்டு ததலுங்கு 
மொநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டதபொது ச தரொபொத்தில் இருந்து தையல்பட்டு ெந்தது.  

10) 2019 ததசிய பொதுகொப்பொன தொய்சம தினத்தின் (NSMD) கருப்தபொருள் என்ன? 

[A] தொய் இறப்பு - End Maternal Mortality 

[B] பொதுக்கொப்பொன குழந்சதப்பிறப்பு: சுகொதொர சமயங்களுக்கு தைல்ெது - For safe childbirth, let’s visit 

health centres 
[C] மரியொசதக்குரிய மகப்தபறு பரொமரிப்பு - Respectful Maternity Care 

[D] தொய்மொர்களுக்கு உதவி புரிபெர்கள் - Midwives for Mothers 

 கர்ப்பிணி மற்றும் பொலூட்டும் தபண்களுக்கு ைரியொன சுகொதொர மற்றும் விழிப்புணர்வு ெைதிகள் 
பற்றிய விழிப்புணர்செ ஏற்படுத்துெதற்கொக ஒவ்தெொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 11 அன்று ததசிய 
பொதுகொப்பொன தொய்சம தினம் (NSMD) அனுைரிக்கப்படுகிறது.   

 குழந்சதத் திருமணங்கசளத் தடுப்பதில் விழிப்புணர்செ ஏற்படுத்துெதன் மூலம், மசறமுகமொக 
தொய் மரணங்கசள தடுக்கலொம்.  2019 ன் கருப்தபொருள் "தொய்மொர்களுக்கு உதவி புரிபெர்கள்" 
[தொய்மொர்களுக்கு மருத்துெச்சிகள்] என்பதொகும்.  ததசிய பொதுகொப்பொன தொய்சம தினத்சத 
அதிகொரப்பூர்ெமொக அறிவித்த உலகின் முதல் நொடு இந்தியொ ஆகும். 
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