Current Affairs

5th Apr 2019
விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள்

1) எந்த நாட்டு அறிவியலாளர்கள் Dark matter என்பவை சிறு கறுப்பு துவளகளால் ஆனவை என்று
கண்டறிந்துள்ளனர்?
[A] இந்தியா
[B] யுவனட்டட் ஸ்டடட்ஸ்
[C] சீனா
[D] ஜப்பான்
 ஜப்பாவனச் டேர்ந்த Kavli பிரபஞ்ே இயற்பியல் மற்றும் கணித நிறுைனம், மவைந்த அறிவியலாளர்
ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கின் தத்துைத்வத அடிப்பவடயாகக் ககாண்டு, தீவிரமான டோதவனகவளச்
கேய்து, டார்க் டமட்டரில் ஒரு மில்லிமீட்டரில் பத்தில் ஒரு பங்கு அளவிற்கு சிறிய primordial
கறுப்புத் துவளகள் நிவைந்திருக்கின்ைன என்று கண்டிருக்கிைார்கள்.
 gravitational lensing effect மூலம் பூமிக்கும், அண்ட்டராமீடா டகலக்ஸிக்கும் இவடடய இருக்கும்
Primordial கருந்துவளகவள கண்டுபிடித்தனர். இவை மிக அரிதானவை என்று கருதப்படுகின்ைது.
இந்த பரிடோதவனவயச் கேய்ய ஆண்ட்டராமீடா டகலக்ஸியிலிருந்து ஒரு நட்ேத்திரமும், பூமியிம்,
rimordial கருந்துவளயும் டநர்டகாட்டில் இருக்க டைண்டும்.
 இந்த அரிய ைாய்ப்வப முழுவமயாக பயன்படுத்திக்ககாள்ள, ஹைாயிலுள்ள சுபாரு (Subaru)
கதாவலடநாக்கியில் அதிநவின டிஜிட்டல் டகமரா பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த டகமராைால் கமாத்த
ஆண்ட்டராமீடா டகலக்ஸீவயயும் ஒடர புவகப்படத்தில் படம் பிடித்துவிட முடியும்.
 இந்த interstellar கைளியில் கருந்துவளகள் எந்த டைகத்தில் நகர்கின்ைன என்பவத அறிய,
அதிலிருக்கும் நட்ேத்திரங்கவள நிவைய புவகப்படகமடுத்து அறிந்துள்ளனர். gravitational lensing
effect கேய்ய சில நிமிடங்களிலிருந்து பல மணி டநரம் ைவர டதவைப்படும்.
 இந்த முயற்சியின் முடிவுகள், primordial கருந்துவளகள் டார்க் டமட்டரில் 0.1% நிவைந்திருப்பவதக்
கண்டுள்ளனர். இதன் மூலம் இந்த தத்துைம் உண்வமகயன்று நிருபனமாகியிருக்கிைது.
2) "இந்தியா - ஆஃப்ரிக்கா டைளாண்வம மற்றும் ஊரக ைளர்ச்சி நிறுைனம்"(IAIARD) எந்நாட்டில்
துைங்கப்படவுள்ளது?
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[A] கேய்சில்ஸ்
[B] மலாவி
[C] கதன் ஆஃப்ரிக்கா
[D] ஜிடபாட்டி
 இந்திய அரசு, மலாவி டதசிய டைளாண்வம மற்றும் ஊரக ைளர்ச்சிக்கான ஆடலாேவன டேவை
ைங்கியுடன்

(NABCONS),

இந்தியா-ஆஃப்ரிக்கா

டைளான்வம

மற்றும்

ஊரக

ைளர்ச்சி

நிறுைனம்"(IAIARD) துைங்க ஒப்பந்தத்தில் வககயழுத்திட்டுள்ளது.
 இவ்கைாப்பந்தத்தின் படி ,இந்திய அரசு ஆஃப்ரிக்க நாடுகளுக்கு டைளாண்வமக்கு நிதி ைழங்கியும்
கதாழில்முவனடைார் ைளர்ச்சிக்கும் பங்காற்றும். இதில் மலாவி நாடு மட்டுமின்றி பிை ஆஃப்ரிக்க
நாடுகளும் பங்டகற்கும். ஆஃப்ரிக்க நாடுகவளச் டேர்ந்த பயனர்கள், IAIARD மூலம் டைளாண்
துவையில் மனிதைளத்வதயும், உற்பத்தித் திைவனயும் டமம்படுத்திக்ககாள்ள ைாய்ப்பிருக்கிைது.
 இந்தக்

கல்வித்திட்டத்தின்

, ஆசிரியர்

ஊதியம், டபாக்குைரத்து,பயிற்சி

ைகுப்புகளுக்கான

கேலவுகள், மற்ை ஆஃப்ரிக்க நாட்டு மாணைர்களின் டபாக்குைரத்து கேலவுகள் டபான்ைவை முதல்
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இந்திய அரடே ஏற்றுக்ககாள்ளும்.
 ஆஃப்ரிக்க இந்திய கூட்டுைவில் உருைாக்கப்படும் இந்தக் கல்வி நிறுைன முயற்சி இதுடை முதல்
முவையாகும். இம்முயற்சி இந்திய -மலாவி, இந்திய- ஆஃப்ரிக்க நாடுகளூடான நட்புைவை
டமம்படுத்தும்.
3) பின்ைருனைற்றுள் எந்த நாடு, உலகின் முதல் 5ஜி கநட்கைார்க்வக அறிமுகப்படுத்த உள்ளது?
[A] கதன் ககாரியா
[B] ஜப்பான்
[C] சீனா
[D] ஃப்ரான்ஸ்
 கதன் ககாரியா உலகின் முதல் 5ஜி கநட்கைார்க்வக ஏப்ரல் 5ஆம் டததி அறிமுகப்படுத்த உள்ளது.
கதாழில்நுட்பத்தில் கபயர்கபற்ை நாடு கதன்ககாரிய நாடு. தவலநகர் சிடயால், 5ஜி டேவைக்கான
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உள்கட்டவமப்புகவள

உருைாக்கி,

அதன்

மூலம்

கபாருளியல்

ைளர்ச்சிவய

டமம்படுத்த

ஆயுத்தங்கவள துரிதப்படுத்தியுள்ளது.
 அதிடைக கதாவலகதாடர்புகவள ோத்தியப்படுத்தும் 5ஜி டேவையானது, ஸ்மார்ட் டபான்கவள
4ஜியில் இருந்த டைகத்வதவிட 20 மடங்கு டைகத்வத ோத்தியப்படுத்தும்.
 இந்த டேவை, தானியங்கி ைாகனங்கள் தகைல்கவள பரிமாறிக்ககாள்ளவும், கதாழிற்ோவல
இயந்திரங்கள் டைகமாக இயங்கவும், இவணய டேவைகள் டைகமாக இயங்கவும், உதவி கேய்யும்.
 5ஜி அதிடைக கநட்கைார்க் டேவையால் ஒடர டநரத்தில், ஒரு ேதுர கிடலாமீட்டர் தூரத்திற்குள் ஒரு
மில்லியன் ோதனங்கவள இவணக்க முடியும்.
 இதுைவர

எந்த

கதாவலடபசி

டேவை

நிறுைனங்களும்

5ஜி

கநட்கைார்க்

டேவைவய

துைங்கியதில்வல.
 ஜப்பான் 2019இல் ஒரு குறிப்பிட்ட டைவலகளுக்கு மட்டும் 5ஜி டேவைவய அமல் படுத்தி, 2020இல்
டடாக்கிடயா ஒலிம்பிக்ஸில், முழுவீச்ோக டேவை ைழங்க திட்டமிட்டிருக்கிைது.
4) ேமீபத்திய கேய்திகளில் அறியப்பட்ட MH-60R Seahawk கஹலிகாப்ட்டர்கள், எந்நாட்டுடன்
கதாடர்புவடயது?
[A] Russia
[B] France
[C] Germany
[D] United States
 ஐக்கிய நாடுகள் ேமீபத்தில், தங்கள் நாட்டு Foreign Military Sales (FMS) திட்டத்தின்படி 2.4
பில்லியன் மதிப்புள்ள 24 multi-role MH-60 Romeo Seahawk கஹலிகாப்டர்கவள இந்தியாவிற்கு
விற்கப்டபாைதாக

அறிவித்துள்ளது.

இந்த

கஹலிகாப்டர்கள்

கடலில்

இருக்கும்

நீர்மூழ்கிக்

கப்பல்கவளயும் கடல் டமலிருக்கும் டபார்க்கப்பல்கவளயும் கண்டுபிடித்து அைற்றின் நகர்வுகவளக்
கண்காணித்து தாக்கி அழிக்கைல்லவை.
 இவ்ைவக கஹலிகாப்ட்டர்கள் பயணிகள் கப்பல்களிலும், டபார்க்கப்பல்களிலும், விமானந்தாங்கிக்
கப்பல்களிலும் அவமக்கப்கபற்று அைற்றிலிருந்தும் இயக்கமுடியும் என்பதால் இவைடய உலகின்
அதிநவின கஹலிகாப்ட்டர்கள் என்று அறியப்படுகிைது.
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 இந்த கஹலிகாப்டர்கள் இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம், அகமரிக்க கைளியுைவுக் ககாள்வகயும், டதசிய
பாதுகாப்பும், இந்திய

அடமரிக்க ராணுை

உைவும்

டமம்படுைதுடன்

இராணுை

பாதுகாப்பும்

ைலிவமயாகும்.
5) “குண்டன்: வேகல்-இவேயும் ைாழ்க்வகயும்” புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? [“Kundan: Saigal's Life &
Music”]
[A] கனிகா கபூர்
[B] ஷரத் தத்
[C] அகிர்தி கக்கர்
[D] குஷி
 புகழ்கபற்ை ஆைணப்பட இயக்குனரும், முன்னாள் இயக்குனருமான ஷரத் தத் “குண்டன்:வேகல்இவேயும் ைாழ்க்வகயும்” புத்தகத்வத எழுதியிருக்கிைார்.
 இந்திய சினிமா இவேயின் கபாற்கால இவேக்கவலஞர் டக.எல்.வேகலின் காலத்வத கைன்ை
பாடல்கவளயும் நிவனவுகவளயும் உயிர்ப்புடன் கைளிப்படுத்தியிருக்கிைார் ஆசிரியர்.
 ஸ்கடல்லார் பதிப்பகத்தின் டஜாதி ேபர்ைால் ஆங்கிலத்தில் கமாழிகபயர்த்த இப்புத்தகம் ஏப்ரல்
4ஆம் டததி 2019 ஆம் ைருடம், வேகலின் 115ஆம் பிைந்த நாளன்று கைளிைர இருக்கிைது.
 இவே டமவத வேகலின் காலத்தால் அழியாத சில பாடல்கள், “jab dil hi toot gaya", " ek bangala
bane nyara", "dukake din aab bitat nahin", "duniya men hun duniyaka talabgaar nahin hun"," so
ja rajkumari so ja".
6) பிரிட்டனின் ஆய்ைாளர்கள் எந்த கதாவலடநாக்கியின் உதவியுடன், சூரிய காந்தப்புலம் நாம்
கண்டறிந்தவதவிட பத்து மடங்கு ேக்தி ைாய்ந்தது என்று கண்டறிந்துள்ளனர்?
[A] snow solar Telescope
[B] 1m Solar Telescope
[C] Way point-1 Space Telescope
[D] Hubble Space telescope
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 "queen University Belfast"உம், “Aberystwyth University"உம் இவணந்து நடத்திய கூட்டு ஆய்வில்
சூரிய

காந்தப்புலம்

நாம்

கண்டறிந்தவதவிட

பத்து

மடங்கு

ேக்தி

ைாய்ந்தது

என்று

கண்டறிந்துள்ளனர்.
 “ஸ்வீடனின் டகனரி தீவுகளில் இருக்கும் Roque de los Muchachos Observatory உதவி ககாண்டு
David Kuridze சூரியனுக்கு அருகில் கேப்கடம்பர் 10 2017 இல் நிவலககாண்ட சூரியப்புயவல
ஆராய்ந்தார்.
 ோதகமான

சூழலும்,

அதிர்ஸ்டமும்

கூடி

ைந்ததால்,

சூரியப்

புயவலன்

காந்தப்புலத்வத

எதிர்பார்க்கமுடியாத அளவிற்கு துல்லியமாக கண்டுபிடித்துள்ளனர். இதன் மூலம் சூரியனின் காற்று
மண்டலத்தில் இருக்ககூடிய நிவலகவள கண்டுககாள்ள முடியும்.
 சூரியனின் கடரானா மில்லியன் கணக்கான கிடலாமீட்டர் தூரம் நீண்டுள்ளது. இதன் அளவு
1,400,000 கிடலாமீட்டர்கள் ஆகும். இது 109 மடங்கு பூமிவய விட கபரிய அளைாகும். சூரியன்
பூமியிலிருந்து 150,000,000 கிடலாமீட்டர் தூரம் தாண்டி இருக்கிைது.
7) எந்த கதன் அடமரிக்க நாடு ேமீபத்தில் "International Solar Alliance"இல் இவணந்தது?
[A] ஈக்டைடார்
[B] ககாலம்பியா
[C] உருகுடை
[D] கபாலிவியா
 மார்ச் 28 2019இல் இந்திய குடியரசுத் தவலைர் ராம் நாத் டகாவிந்த் கபாலிவியா பயணம்
கேய்ததிலிருந்து அந்நாட்டுக்கு ைருவக கேய்த முதல் இந்திய குடியரசுத் தவலைரானார். அந்நாட்டு
அதிபர் ஈடைா கமாகரல்ஸ் அய்மா, அைருக்கு Condor de los Andes en el Grado de Gran Collar என்ை
கபாலிவியாவின் மிக உயர்ந்த விருவத ைழங்கினார்.
 உலகில் லித்தியம் கார்படனட் உற்பத்தில் நான்கில் ஒரு பங்வக ககாண்டுள்ள கபாலிவியா,
இந்தியாவிற்கு அவத ஏற்றுமதி கேய்து , லித்தியம் டபட்டரிகள் இந்தியாவில் தயாரிக்கும் ஒப்பத்தம்
வககயழுத்தானது.
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150ஆைது

பிைந்தநாவளக்

ககாண்டாடும்

விதமாக

இந்திய

அரசு

கபாலிவியாவிற்கு இரண்டு காந்தி சிவலகவள பரிேளித்துள்ளது. மார்பளவு சிவலகவள தவலநகர்
லா பஸ் நகரிலும், ேண்ட்டா க்ரூஸிலும் நிறுை உள்ளது.
 ேமீபத்தில் "International Soalr Alliance"இல் கபாலிவியா இவணந்தது. இதன் மூலம், இரு
நாடுகளும்

சுரங்கம்,

ைானியல்,

பாரம்பரிய

மருத்துைம்,

டபான்ை

8

ஒப்பந்தங்களில்

வககயழுத்திட்டுள்ளது.
8) ேமீபத்தில் John Dirks Canada Gairdner Global Health விருதிவனப் கபற்ை இந்தியாவின்
மடனாவியல் தத்துை நிபுணர் யார்?
[A] டேகர் ேக்டேனா
[B] அனிருத் கலா
[C] விக்ரம் பட்டடல்
[D] P.B.பக் டஷ
 ஹார்ைர்ட் பல்கவலகழகத்தில் உலக உடல்நலத்துவை டபராசியராக இருக்கும் மடனாதத்துை நிபுணர்
விக்ரம் பட்டடல் இந்த கவுரைமான விருதிவன இவ்ைாண்டு கபற்றிருக்கிைார்.
 விக்ரம் பட்டடல் மத்தியத்தர மற்றும் ஏவழநாடுகளில் மனிதரின் மனச்சுவமக்கும் மனநலத்வதப்
பாதிக்கும் காரணிகவளப் பற்றியும் ஆராய்ச்சி கேய்திருக்கிைார். மனப்பிரச்ேவனகளுக்கு தீர்விற்கும்
பாதுகாப்பிற்காகவும் ேமூககூட்டு தீர்வைவமயங்கவள அவமத்து கைற்றிகண்டதில் உலகிற்டக
முன்டனாடியாக விளங்குகிைார்.
 விருதாளர்களுக்கு $100,000 டாலர்கள் பரிேளிக்கப்பட்டு கவுரவிக்கப்படும். இவ்விருது ைழங்கும்
விழா கடாரண்டடாவில் அக்டடாபர் 24 2019 இல் annual Canada Gairdner Awards Gala வைத்து
ைழங்கப்படும்.
9) ேமீபத்திய கேய்திகளில் அறியப்பட்ட Café Scientifique என்ை அறிவியல் முயற்சி எம்மாநிலத்டதாடு
ேம்பந்தப்பட்டது?
[A] டகரளா
[B] ஆந்திர பிரடதேம்
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[C] தமிழ்நாடு
[D] கர்நாடகா
 டகரளாவைச்

டேர்ந்த

Hume சூழலியல்

மற்றும்

கானக

உயிரியல்

வமயத்வதச்

டேர்ந்த

விஞ்ஞானிகள் Café Scientifique, என்ை புதுமுயற்சிவயத் துைங்கி அதன்மூலம் அறிவியவல
சுைாரஸ்யமான முவையில் கபாதுமக்களுக்கு பயிற்றுவிக்கத் துைங்கியிருக்கின்ைனர்.
 இது டபான்ை முயற்சி முன்கனடுக்கப்படுைது இதுடை முதல்முவை. இதன் மூலம் அறிவியல்
விஞ்ஞானிகளின் அறிவியல் கேயல்பாடுகவளப் பற்றிய வியப்புகவள மாற்றி கபாதுத்தளத்திற்கு
அறிவியவல ககாண்டு ைரும் முயற்சியிது. இதன் மூலம் கபாதுமக்கள் அறிவியவல சுலபமாக
புரிந்துககாண்டும் ஈடுபடவும் முடியும்.
 இந்த

திட்டம்

கபாதுமக்களுக்கு

குறிப்பாக

இவளய

ேமுதாயத்திற்கு

அறிவியலின்

முக்கியத்துைத்வத எடுத்துவரத்து அதன் மூலம் பிரபஞ்ேம்,தட்டகைட்ப மாறுபாடு, பரிணாம ைளர்ச்சி,
மனித-மிருக உைவு டபான்ைைற்வைப் பற்றி மாதாந்திரமாக கலந்துவரயாட இருக்கிைார்கள்.
 இந்த டயாேவனக்கு டைராக French Café Philosophique மாடல் இருக்கிைது.
10) இந்திய அரசு நடத்தும் Department of Personal and Training (DoPT) பயிற்சிகளில் இவணய ைழிக்
கல்வி பயிற்சித் திட்டத்தில் முதல் இடத்வதப் பிடித்த மாநிலம் எது?
[A] அோம்
[B] கதலுங்கானா
[C] உத்திரபிரடதேம்
[D] தமிழ்நாடு
 கதலுங்கானா மாநிலம் கதாடர்ந்து இரண்டாைது முவையாக இவணய ைழி கல்வி பயிற்சித்
திட்டத்தில் முதலிடத்வதப் பிடித்திருக்கிைது.
 Dr. MCR HRD இண்ஸ்டிட்டியூட் பல்டைறு மாைட்டங்களிலிருந்து 20000 களப்பணியாளர்களுக்கு 12
கமன்கபாருட்கவளப் பற்றி, தகைலறியும் உரிவமச் ேட்டம் பற்றி, நிதி மற்றும் கணக்கு நிர்ைாகம்
டபான்ை துவைகவளப் பற்றி ைகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்ைன.
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 Comprehensive Online Modified Modules on Induction Training (COMMIT) programme திட்டத்வத
டதேமுழுதும் எடுத்துச்கேல்லும் விதமாக ைகுப்புகள் பஞ்ோப் ஜம்மு காஷ்மீர், ஒடீஷா, மத்திய
பிரடதேம், குஜராத் மற்றும் உத்தர்காண்ட் மாநிலங்களிலும் நடத்தப்படுகிைது.
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