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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2019-ற்கான பிரவாசி பாரதீய சம்மான் விருது [Pravasi Bhartiya Samman Award] யாருக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] Prathap C. Reddy 
[B] Ramesh Mehta  
[C] Rajendra Joshi 
[D] Kamal Karanth 
 ராஜஸ்தான் மாநிலத்ததச் சசர்ந்த டாக்டர் ராசஜந்திர சஜாஷி, இவர் சுவிஸ் அடிப்பதடயிலான 

என்.ஆர்.ஐ. விஞ்ஞானி, இவருக்கு இந்தியாவின் ஜனாதிபதி ராம்நாத் சகாவிந்த் 2019ற்காண பிரவாசி 

பாரதீய சம்மான் விருதத  [Pravasi Bhartiya Samman Award] வழங்கினார். 

 டாக்டர் சஜாஷி அறிவியல் துதையில் தனது சிைந்த சாததனக்காகவும், இந்தியாவின் ககௌரவத்தத 

ஊக்குவிப்பதிலும், கவளிநாட்டு இந்தியர்களின் நலன்கதள வளர்ப்பதிலும் அவரது மதிப்புமிக்க 

பங்களிப்தப அங்கீகரித்து ககௌரவிக்கப்பட்டார். 

 இவர் multiple sclerosis சநாயாளிகளுக்கு Tecfidera (BG12) சநாய்த்தடுப்பு மருந்து தயாரிப்பதில் 

முக்கிய பங்கு வகிக்கிைார். 2019 பிரவாசி பாரதீய திவாஸ் மாநாட்டின் கருப்கபாருள் 'Role of Indian 

Diaspora in building New India.' 

2. ஸ்சலாவாக்கியாவின் (Slovakia) முதல் கபண் ஜனாதிபதி யார்? 

[A] Adriana Karembeu 
[B] Zuzana Caputova 
[C] Kristina Farkasova 
[D] Apollonia Vanova 
 சுசானா காபுசடாவா [Zuzana Caputova] ஒரு தாராளவாத சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் மற்றும் இவர் 

அரசியலுக்கு புதுமுகம், ஸ்சலாவாக்கியாவின் முதல் கபண் ஜனாதிபதியாக சதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார். 

 நல்லதவ மற்றும் தீயவற்றுக்கு இதடசயயான ஒரு சபாராட்டமாக அவர் சதர்தலில் சபாட்டியிட்டார். 

 58 சதவிகித வாக்குகதளப் கபற்ை கபூசடாவா, ஐசராப்பிய ஆதணயத்தின் துதணத் ததலவர் Maros 

Sefcovic கபயதர முழக்கமிட்டார், ஒரு இராஜதந்திரி ஆட்சிக்கு ஆதரவு அளித்தது ஸ்மர்-சமூக 

ஜனநாயக கட்சி [Smer-Social Democracy party]. 

 ஸ்சலாவாக் ஜனாதிபதி ஆண்ட்சரஜ் கிஸ்கா பதவி முடிவதடந்த பின்னர் ஜூன் 15 ம் சததி இவர் பதவி 

ஏற்பார். 

3. 2019 மியாமி ஓபன் கடன்னிஸ் சபாட்டியில் ஆண்கள் ஒற்தையர் பட்டத்தத கவன்ைவர் யார்? 
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[A] Roger Federer 
[B] John Isner 
[C] Novak Djokovic 
[D] Kei Nishikori 
 கடன்னிஸ் சபாட்டியில், சராஜர் கபடரர் தனது நான்காவது ஏடிபி மியாமி ஓபன் பட்டத்தத, 

அகமரிக்காவில் உள்ள மியாமி கார்டன் ஹார்ட் ராக் ஸ்சடடியத்தில் 2019 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31 ஆம் 

சததி,  முந்ததய சாம்பியன் ஜான் இஸ்கனர் உடனான சமாதலில் 6-2, 6-4, என்ை கணக்கில் கவன்ைார். 

 இவர் சுவிஸ் வீரர், இவருக்கு 28 வது மாஸ்டர்ஸ் பட்டம் ஆகும். இவர் 20 கிராண்ட் ஸ்லாம் ஒற்தையர் 

பட்டங்கதள கவன்ைவர். ஒட்டுகமாத்தமாக இவருக்கு 101 வது பட்டமாகும். 

4. ISRO கவற்றிகரமாக EMISAT மற்றும் 28 வாடிக்தகயாளர் கசயற்தகக்சகாள்கதள விண்ணுக்கு 

கசலுத்தியது எந்த ராக்ககட் மூலம்? 

[A] PSLV-C44 
[B] PSLV-C46 
[C] PSLV-C47 
[D] PSLV-C45 
 ஏப்ரல் 1 ம் சததி, இஸ்சரா கவற்றிகரமாக ஸ்ரீஹரிசகாட்தட விண்கவளி நிதலயத்திலிருந்து 

இந்தியாவின் சமீபத்திய EMISAT பாதுகாப்பு கசயற்தகக்சகாதள விண்ணில் கசலுத்தியது. 

 இன்தைய mission, ராக்ககட் PSLV-C45 "QL" என்று ஒரு புதிய கட்டதமப்புடன் பைந்தது. 

 இந்த கட்டதமப்பில், ராக்ககட்டிற்கு சததவப்படும் கூடுதல் உந்துததல வாகனம் வழங்குவதற்காக 

சமாட்டார்கள் மீது நான்கு நீண்ட பதிப்புகள் ககாண்டிருக்கும். 

 PSLV-C45 கவற்றிகரமாக 748 கிமீ சூரிய ஒளியின் துருவக் சகாளப்பாததயில் EMISAT ஐ புகுத்தியது 

மற்றும் 504 கிமீ சுற்றுப்பாததயில் 28 சர்வசதச வாடிக்தகயாளர் கசயற்தகக்சகாள்தள 

கசலுத்தியது. 

 ISRO இன் மினி சசட்டிதலட்-2 (IMS-2) பஸ் 436 கிசலா எதடயுள்ள ஒரு கசயற்தகக்சகாள் ஆகும். 

இந்த கசயற்தகக்சகாள் மின்காந்த நிைமாதல அளவீடுக்காக பயன்படுகிைது. 

5. 2019 சுல்தான் அஸ்லான் ஷா ஹாக்கி சபாட்டியில் எந்த நாடு கவன்ைது? 

[A] Poland  
[B] South Korea 
[C] India  
[D] Japan  
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 கதன் ககாரியா 2019 சுல்தான் அஸ்லான் ஷா ஹாக்கி சபாட்டியில் கவன்ைது. ஏப்ரல் 1 அன்று 

மசலசியா ஈப்சபாவில் நதடகபற்ை இறுதிப் சபாட்டியில், கபனால்டி ஷூட்அவுட் 4-2 என்ை கணக்கில் 

இந்தியாதவ சதாற்கடித்தது. 

 ககாடுக்கப்பட்ட சநரத்தில், இரு அணிகளும் தலா 1 சகால்கள் அடித்திருந்தன. அதனால் கபனால்டி 

ஷூட்அவுட் மூலம் கதன்ககாரிய கவற்றி கபற்ைது. 

 மசலசியாதவ கனடா 4-2 என்ை கணக்கில் சதாற்கடித்து 3 வது இடத்ததப் பிடித்தது. ஆசிய 

விதளயாட்டுப் சபாட்டிகளில் தங்க பதக்கம் கவன்ை ஜப்பான் 5 வது இடத்ததப் பிடித்தது. 

6. பின்வரும் கப்பல் தளங்களில் 100 சபார்க்கப்பல்கதள வழங்கும் முதல் இந்திய கப்பல்தளம் எது? 

[A] Cochin Shipyard  
[B] GRSE 
[C] Mazagon Dock 
[D] Goa Shipyard  
 இந்திய கடற்பதட, இந்திய கடசலார காவல்பதட மற்றும் கமாரிஷியஸ் கடசலார காவல்பதடக்கு 100 

சபார் கப்பல்கதள உருவாக்கி வழங்குவதற்கான முதல் கப்பல்தளம் Garden Reach Ship Builders and 

Engineers Ltd (GRSE). 
 100 வது சபார்க்கப்பல் "LCU L-56 IN" முதையாக இந்திய கடற்பதடக்கு ஒப்பதடக்கப்பட்டது. GRSE 

இந்தியாவின் முன்னணி கப்பல் துதைகளில் ஒன்ைாகும், இது ககால்கத்தாவில் இருக்கிைது. 

 இது வர்த்தக மற்றும் கடற்பதட கப்பல்கதள கட்டிகயழுப்பவும், பழுதுபார்க்கும் இடம் ஆகும். 

7. 2019 ஆம் ஆண்டு எர்த் ஹவர் 13 வது பதிப்பின் கருப்கபாருள் என்ன? 

[A] #GiveBack 
[B] #Save Earth 
[C] #NatureCallingYou 
[D] #Connect2Earth 
 மார்ச் 30 ம் சததி எர்த் ஹவர் 13 வது பதிப்பு 2019 ஆம் ஆண்டு "# Connect2Earth" என்ை 

கருப்கபாருளுடன் அனுசரிக்கப்பட்டு, மார்ச் 30 அன்று 8:30 முதல் 9:30 மணி வதர ஒரு மணி சநரம் 

அத்தியாவசியம் அல்லாத மின்சார விளக்குகதள அதணக்க உலககங்கிலும் உள்ள மக்கதள 

ஊக்குவிக்குைது. 

8. சில சநரங்களில் கசய்திகளில் காணப்படும், ஹம்ப் கபக்ககட் மஹசீர்(Hump-backed Mahseer), 

பின்வரும் எந்த நதியில் இருக்கிைது? 

[A] Cauvery 
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[B] Narmada 
[C] Ganga 
[D] Brahmputra 
 இயற்தக பாதுகாப்புக்கான சர்வசதச ஒன்றியம் சமீபத்தில் அச்சுறுத்தலான இனங்களின் சிவப்புப் 

பட்டியலில் ஆபத்தானது என ஹம்ப் கபக்ககட் மஹசீர் (Hump-backed Mahseer) சமீபத்தில் 

பட்டியலிட்டுள்ளது. 

 ஹம்ப் கபக்ககட் மஹசீர் (Hump-backed Mahseer) விஞ்ஞான கபயர் 'டார் கரமாசதவி '(‘Tor 

remadevii’), இந்த கபயதர இந்தியாவின் விலங்கியல் ஆய்வு தமயத்தின் புகழ்கபற்ை 

இக்தியலாஜிஸ்ட் சக.கரமாசதவி  தவத்தார். 

 காவிரி ஆற்றின் கதரசயாரத்தில் (சகரளாவின் பம்பார், கபினி மற்றும் பாவானிய ஆறுகள் உட்பட) 

காணப்படும் மிகப்கபரிய சின்னமாகவும், மிகவும் விதல உயர்ந்த நன்னீர் மீன்னாகவும் இந்த கபரிய 

மீன் உள்ளது(தண்ணீர் புலி என்று அதழக்கப்படுகிைது). 

 இந்த மீன் 1.5 மீ நீளம் வதர வளர்ந்து 55 கிசலா எதட வதர வளரும். கபரிய உயிரினம் என தகுதி 

கபறுகிைது. 

9. எந்த ஐஐடி கவற்றிகரமாக கபட்சராலியம் கழிவு toluene – ஐ பயனுள்ள தயாரிப்புகளாக மாற்றுகிைது? 

[A] IIT Indore 
[B] IIT Kanpur 
[C] IIT Madras 
[D] IIT Bombay 
 பிளாட்டினம் நாசனாகாடலிஸ்தடப் பயன்படுத்தி, ஐ.ஐ.டி கமட்ராஸில் இரு உறுப்பினர்கதளக் 

ககாண்ட குழு கவற்றிகரமாக கபட்சராலிய கழிவு-தயாரிப்பு சடாலுயீதன, கபன்சசாயிக் அமிலமாக 
மாற்றியுள்ளது. கபன்சசாயிக் அமிலம் உணவுப் பாதுகாப்பாகவும் [food preservative] (E210) பூஞ்தச 
/ பாக்டீரியா கதாற்றுக்கான மருந்தாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிைது.  

 சடாலூயீன் ஒரு விதனயூக்கியின் முன்னிதலயில் [பினாப்தில்-உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிளாட்டினம் 
நாசனா துகள்கள் (Pt-BNP)] சதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆக்சிஜசனற்ைம் மூலம் 
கபன்சசாயிக் அமிலமாக மாற்ைப்படுகிைது. கபாதுவாக, கரிம கதரப்பான்கதளப் பயன்படுத்தி கரிம 
எதிர்விதனகள் சமற்ககாள்ளப்படுகின்ைன, இது விதல உயர்ந்தது மற்றும் நச்சுக் கழிவுகதளயும் 
உருவாக்குகிைது.  

 எனசவ, ஜி.சசகர் ததலதமயிலான குழு சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாக மாற்றுவதற்காக தண்ணீதர 
கதரப்பானாக பயன்படுத்தியது. சமலும், சடாலூயிதன கபன்சசாயிக் அமிலமாக மாற்ை ஒரு பச்தச 
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ஆக்ஸிஜசனற்றி (70% அக்வஸ் கடர்ட்-பியூட்டில் தஹட்சராகபராக்தசடு அல்லது டிபிகஹச்பி) 
பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

10. பின்வரும் மாவட்டங்களில் 5 ஜி கவசரஜ் வசதி கபற்ை உலகின் முதல் மாவட்டம் எது? 

[A] Chaoyang 
[B] Mangalore 
[C] Hongkou  
[D] Kolkata 
 ஷாங்காயின் ஹாங்ககௌ மாவட்டம் சமீபத்தில் 5 ஜி கவசரஜ் மற்றும் ஒரு பிராட்சபண்ட் கிகாபிட் 

கநட்கவார்க் வசதி கபற்ை உலகின் முதல் மாவட்டமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது 5 ஜி கநட்கவார்க்கின் சசாததன ஓட்டங்கதள நடத்தியது, இது கதாதலகதாடர்பு சசதவதய 

வழங்கும் சீன கமாதபல் நிறுவனத்தால் ஆதரிக்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் ஷாங்ஹாய் 10,000 க்கும் சமற்பட்ட 5G அடிப்பதட நிதலயங்கதளக் 

கட்டவும், 2021 ல் 30,000 ஐ நிதலயங்கதள கட்டவும் சநாக்கமாக ககாண்டுள்ளது. 

 5G என்பது 4G LTE கநட்கவார்க்குகதள விட 10 முதல் 100 மடங்கு பதிவிைக்க சவகத்துடன் 

கசல்லுலார் கதாழில்நுட்பத்தின் அடுத்த ததலமுதை ஆகும். 
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