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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)    2019 தேசிய இருேய சிகிச்சை மாநாடு (National Cardiology Conference) நசைபெற்ற நகரம் எது? 

[A] லக்த ா 
[B] புது பைல்லி 

[C] மும்செ 

[D] பைன்ச  

 ஏப்ரல் 5 ம் தேதி, துசை ஜ ாதிெதி எம். பெங்கய்யா நாயுடு உத்ேரப்பிரதேைம் லக்த ாவில் உள்ள 
ைஞ்ைய் காந்தி மருத்துெ அறிவியல் முதுநிசலப் ெட்ைப்ெடிப்பு நிறுெ த்தில் 2019 தேசிய இருேய 
சிகிச்சை மாநாட்சை போைங்கி செத்ோர்.  

 ஐதராப்ொ, அபமரிக்கா, ஜப்ொன், சிங்கப்பூர், பேன் பகாரியா, இந்தோத ஷியா மற்றும் 
ஆஸ்திதரலியா ஆகிய நாடுகளின் முன் ணி தேசிய மற்றும் ைர்ெதேை ெல்லுநர்கள், Interventional 
Cardiology and Cutting Edge Technology ெற்றிய ைமீெத்திய ேசலப்புகள் குறித்து திட்ைமிைப்ெடும் 3-

நாள் மாநாடு இருேய சிகிச்சைத் துசற மூலம் ஏற்ொடு பைய்யப்ெட்டிருந்ேது.  
 உத்ேரப்பிரதேைத்தில் முேல் முசறயாக நசைபெற்ற இம்மாநாட்டில், இருேய சிகிச்சையில் புதிய 
கண்டுபிடிப்புகசள பெளிப்ெடுத்துெேற்கா  ொய்ப்செ ெழங்குகிறது, இது தநாயாளிகளுக்கு 
பைலவு குசறந்ே இருேய சிகிச்சை ெழங்க உேவுகிறது. 

2)    தநொளம்-இந்தியா கிசளகள் முேலீட்டு கண்காட்சி மற்றும் கூட்ைம் (The Nepal-India Franchise 

Investment Expo and Conclave) ஆகியசெ பின்ெரும் நகரங்களில் எங்கு நைத்ேப்ெை உள்ளது? 

[A] சைேராொத் 

[B] காத்மாண்டு 

[C] புது பைல்லி 

[D] பூத  

 தநொளம்-இந்தியா கிசளகள் முேலீட்டு கண்காட்சி மற்றும் கூட்ைம் ஆகியசெ காத்மாண்டுவில் 15 
முேல் 16 தம 2019 ெசர நசைபெறும்.  

 இந்ே நிகழ்ொ து, போழில்முச தொர் ெளர்ச்சி மூலம் இந்தியாவிற்கும் தநொளத்திற்கும் 
இசையிலா  உறவுகசள கட்ைசமப்ெதில் கெ ம் பைலுத்துகிறது. தநொள ெர்த்ேகம் மற்றும் 
போழில் கூட்ைசமப்பு (Federation of Nepalese Chambers of Commerce & Industry FNCCI)  
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இந்தியாவின் தூேரகம் மற்றும் இந்திய கிசளகளுைன் இசைந்து இந்ே மாநாட்சை ஏற்ொடு 
பைய்கிறது.  

 தநொள ைந்சேயில் புதிய முேலீட்டு ொய்ப்புகசள அறிமுகப்ெடுத்ே இந்நிகழ்வின் மூலம் 
திட்ைமிைப்ெட்டுள்ளது.  இந்திய தூேர் மான்ஜீவ் சிங் பூரி –ன் கருத்துப்ெடி இந்ே உச்சிமாநாடு இந்திய 
முன் ணி ேயாரிப்புகசள தநொளத்தில் பகாண்டு ெர உேவும்.   

 தநொளத்தில் முேலீடு பைய்ெது மட்டுமல்லாமல் போழில்நுட்ெ ெரிமாற்றங்கள் மற்றும் ெணிகம் 
எவ்ொறு அறிமுகப்ெடுத்ேப்ெடுகின்ற  என்ெசேயும் அெர்கள் அறிொர்கள். அசமப்ொளர்களின் 
கருத்துப்ெடி 250 ெணிகர்கள் மற்றும் முேலீட்ைாளர்கள் கூட்ைத்தில் கலந்து பகாள்ளவுள்ள ர் மற்றும் 
1000 க்கும் தமற்ெட்ை ெருங்கால உரிசமயாளர்கள் மற்றும் முேலீட்ைாளர்கள் கண்காட்சிசய 
ொர்செயிடுொர்கள் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

3)    எந்ே நாட்டின் விஞ்ஞானிகள் ோெர தநாபயதிர்ப்பு மண்ைலத்திலிருந்து ைாத்தியமா  "Death Switch" 
நுட்ெத்சே கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள்? 

[A] சீ ா 
[B] இந்தியா 
[C] ஜப்ொன் 

[D] பேன் பகாரியா 
 சீ  விஞ்ஞானிகள் ோெர தநாபயதிர்ப்பு மண்ைலத்திலிருந்து ஒரு ைாத்தியமா  "Death Switch" 
நுட்ெத்சே கண்டுபிடித்துள்ள ர். இே ால் ொதிக்கப்ெட்ை பைல்கள் சுய அழிவுக்கு ெழிெகுக்கிறது, 

இே ால் தநாய் ெரவுெசே கட்டுப்ெடுத்துகிறது மற்றும் இது ோெரங்களின் மற்ற ெகுதிகசள 
ஆதராக்கியமாக செத்திருக்கிறது.  'அறிவியல் (Science)' என்ற ெத்திரிசகயில் பெளியிைப்ெட்ை 
கண்டுபிடிப்பின்கீழ் இது கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ளது.   

 கண்டுபிடிப்புகள் உயிரணு மரை கட்டுப்ொடு மற்றும் ோெரங்களுக்கா  தநாய் எதிர்ப்பு ைக்தி 
ஆகியெற்சற ெழங்குகிறது.  ஆராய்ச்சியாளர்கள் இனிெரும் ஆராய்ச்சிகள்  நம்ெத்ேகுந்ே, குசறந்ே 
பூச்சிக்பகால்லி மருந்துகசள உெதயாகிக்கும் புதிய ேசலமுசற ோெரங்கசள உருொக்குெேன் 
மூலம் தநாய் எதிர்ப்புமிக்க ைந்ேதிகசள உருொக்கி ஆதராக்கியமா  சுற்றுச்சூழல் அசமய 
ொய்ப்ெளிக்கும். 

 Tsinghua University and the Chinese Academy of Sciences' Institute of Genetics and Development 
Biology –சய தைர்ந்ே விஞ்ஞானிகள் இந்ே ஆராய்ச்சிசய பைய்ே ர். "Death Switch" பொதுொக 
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ோெரங்களுக்கு ொதிப்பில்லாேது, ஏப ன்றால் முழு ோெரத்தின் சிறிய ெகுதியில் தநாயுற்ற 
பைல்கள் மட்டும் இே ால் ொதிக்கப்ெடுகிறது. 

4)    பின்ெரும் எந்ே நாட்டில் உலகின் முேல் 5G அசலதெசி ைமீெத்தில் அறிமுகப்ெடுத்ேப்ெட்ைது? 

[A] பேன் பகாரியா 
[B] மதலசியா 
[C] அபமரிக்கா 

[D] பைன்மார்க்  

 ஏப்ரல் 5 ம் தேதி, போசலத் போைர்பு நிறுெ மா  ைாம்ைங் எபலக்ட்ரானிக்ஸ், பேன் பகாரியாவில் 
தகலக்ஸி S10 5G ஐ பெளியிட்ைது.  இது உலகின் முேல் ஐந்ோெது ேசலமுசற ேகெல்போைர்பு 
அசலதெசி ஆகும்.  

 முன் ோக, பேன் பகாரியா நாடு ோன் முேல் முேலாக மிக தெகமா  5G பமாசெல் 
பநட்பொர்க்சக அச த்து நாடுகளிலும் அறிமுகப்ெடுத்தியது. தமலும் இது ெய ர்கள் 
கைப்பொழுதில் முழு திசரப்ெைத்சே ெதிவிறக்க அனுமதிக்கிறது.  

 மூன்று பேன் பகாரிய நிறுெ ங்களா  – SK போசலபோைர்பு, KT மற்றும் LG அப்லூஸ் - சிதயால் 
முழுெதும் தகலக்ஸி S10 க்கா  பெளியீட்டு நிகழ்ச்சிகள் நைத்ேப்ெட்ை , அேன் அடிப்ெசை ெதிப்பு 
1.39 மில்லியன் பென்றது ($1,200).  எ தெ, 5G ெணிகமயமாக்கல், பேன் பகாரியா, ேன்னியக்க 
ொக ங்கள் மற்றும் இசைய போழில்நுட்ெம் (IoT) தொன்ற ைாே ங்களின் எதிர்கால 
ெளர்ச்சிக்கா  போழில்நுட்ெத்சே ெளர்க்கும் ொய்ப்செ ெழங்குகிறது. 

5)  LIC ன் புதிோக நியமிக்கப்ெட்ை நிர்ொக இயக்குநர் யார்? 

[A] நிஷாந்த் ெதைல் 

[B] விபின் ஆ ந்த் மாண்தை 

[C] ெர்ஷா ஷர்மா 

[D] புனீத் பஜயின் 

 சலப் இன்சூரன்ஸ் கார்ெதரைன் ஆப் இந்தியாவின் (Life Insurance Corporation of India (LIC) புதிய 
நிர்ொக இயக்கு ராக விபின் ஆ ந்த் ைமீெத்தில் பொறுப்தெற்றார்.  இேற்கு முன், அெர் LIC இன் 
தமற்கு மண்ைலத்தின் பொறுப்ொளராக இருந்ோர், இதில் மகாராஷ்டிரா, குஜராத், தகாொ மற்றும் 
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ைாமன் மற்றும் சையூ-வின் யூனியன் பிரதேைங்கள் மற்றும் ேத்ரா மற்றும் நகர் ைதெலி ஆகிய 
மாநிலங்கசள உள்ளைங்கும் 23 பிரிவுகசளக் பகாண்ைது.  

 அெரது 35 ெருைங்களுக்கும் தமலாக தைசெயின் தொது, ெல்தெறு துசறகளிலும் ஆ ந்த் ெல 
முக்கியமா  ெணிகசள திறசமயாக சகயாண்டிருக்கிறார்.  அெர் சிங்கப்பூர் மற்றும் 
ெங்களாதேஷில் எல்.ஐ.சி யின் பையற்ொடுகசள அசமப்ெதில் முக்கிய ெங்கு ெகித்ோர். 

6)  56 ெது தேசிய கைல் தி ம் (National Maritime Day NMD-2019) இன் கருப்பொருள் என் ? 

[A] இந்திய பெருங்கைல் : ொதுகாப்ொ  பெருங்கைல் 

[B] இந்திய பெருங்கைல் : கைல்ெழி ொய்ப்பு 

[C] இந்திய பெருங்கைல் : நீர்ொழ் உயிரி ங்கள் ொதுகாப்பு 

[D] இந்திய பெருங்கைல் : சுத்ேமா  நீர், சுத்ேமா  ொழ்க்சக 

 ஒவ்பொரு ெருைமும் ஏப்ரல் 5 ம் தேதி, இந்தியாவின் தேசிய கைல் தி ம் (NMD), அனுைரிக்கப்ெட்டு 
ைர்ெதேை ெர்த்ேகம் மற்றும் உலகப் பொருளாோரம் ஆகியெற்றிற்கு ஆேரொக விழிப்புைர்செ 
ஏற்ெடுத்துகிறது.  இந்ே நாளில், 1919 ஆம் ஆண்டில், SS Loyalty, சிண்டியா நீராவி கப்ெல் கம்ெனியின் 
முேல் கப்ெல் ஐக்கிய ராஜ்யத்திற்கு பைன்றதொது, முேன் முேலாக கைற்ெயை ெரலாறு 
உருொக்கப்ெட்ைது.  

 இந்திய கப்ெல் ெரலாற்றில் பிரிட்டிஷாரால் கைல் ெழிகள் கட்டுப்ொட்டில் இருந்ேதொது இது ஒரு 
முக்கியமா  நிகழ்ொகும்.  NMD 2019 இன் 56 ெது ெதிப்பின் கருப்பொருள் "இந்திய பெருங்கைல்- 
கைல்ெழி ொய்ப்பு" என்ெோகும்.   

 டிைம்ெர் 2018 இந்திய கப்ெல் இயக்கு ரகத்தின் கூற்றுப்ெடி, இந்தியாவில் பமாத்ேம் 43 கப்ெல் 
நிறுெ ங்கள் பமாத்ேமாக 12.69 மில்லியன் ைன் பகாண்ை 1,401 கப்ெல்கசள பைாந்ேமாக 
செத்துள்ள . 

7)  ொக்டீரியல் பைல் சுெசர உசைக்க ஒரு புதிய என்சைம் "Murein Endopeptidase" கண்டுபிடித்ே இந்திய 
விஞ்ஞானிகள் எந்ே நிறுெ த்சே தைர்ந்ேெர்கள்? 

[A] IIT Delhi 
[B] CCMB 
[C] DRDO 
[D] BARC 
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 உயிரணு மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் சமயத்தின் விஞ்ஞானிகள் (CCMB) ொக்டீரியாக்களின் பைல் 
சுெர்கசள உசைப்ெதில் உேவுகின்ற ஒரு புதிய என்சைம் 'மூரின் "Murein Endopeptidase"  
கண்டுபிடித்ே ர். 

 இந்ே கண்டுபிடிப்பு, ஏற்க தெ நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மருந்துகள் மூலமாக ொக்டீரியா எதிர்ப்புகசள 
ேடுக்கும் ஒரு புதிய மருந்து விநிதயாக ெழிசய ெழங்குகிறது.  எ தெ, நுண்ணுயிரிகசள 
இலக்காகக் பகாண்ை புதிய ெழிகசள உருொக்கி, புதிய ஆண்டிெயாடிக் மருந்துகளுக்கா  
கண்டுப்பிடிப்புகளுக்கு ெழிெகுக்கிறது.  

 இந்ே கண்டுபிடிப்புக்குப் பின் ால் உள்ளெர் ெென் குமார் தைாடிபைட்டி, ஆராய்ச்சி மாைெர் மற்றும் 
அெரது ெழிகாட்டி ைாக்ைர் மஞ்சுளா பரட்டி ஆெர்.  நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் ொக்டீரியல் 
போற்றுக்கசள ேடுக்கவும் சிகிச்சை பைய்யவும் ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகின்ற .  இந்ே கண்டுபிடிப்புகள் 
அபமரிக்க தேசிய அறிவியல் அகாைமியின் பையல்முசறகளின் (Proceedings of National Academy 

of Sciences, USA) ைமீெத்திய ெதிப்பில் பெளியிைப்ெட்டுள்ள . 

8)  ெசுசம ISO ைான்றிேசழ பெற்ற இந்தியாவின் முேல் இரயில் நிசலயம் எது? 

[A] பைல்லி 

[B] சைேராொத் 

[C] பகளைாத்தி 

[D] தொொல் 

 தேசிய ெசுசம தீர்ப்ொயம் (National Green Tribunal NGT) ெழங்கிய உத்ேரவுகசள 
நிசறதெற்றுெேன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் தமலாண்சம முசறசய அமல்ெடுத்ே இந்தியாவில் ISO 

14001: 2015 ைான்றிேசழப் பெறும் முேல் நிசலயமாக கவுகாத்தி இரயில் நிசலயம் அசமந்துள்ளது.  
 இந்ே நிசலயத்தில் உயர் ெகுப்பு இருப்பு ஓய்விைங்கள், காத்திருக்கும் அசறகள், ஏசி மற்றும் ஏசி 
அல்லாே ஓய்வு பெற்ற அசறகள், உைவிைங்கள் மற்றும் சுகாோர கழிெசற ெைதிகள் தொன்றசெ 
உள்ள . 2020 ஆம் ஆண்டில் NF ரயில்தெ மூலம் ைான்றிேழ் மதிப்ொய்வு பைய்யப்ெடும், இது 
ரயில்தெ நிசலயத்துக்கு இைங்குெேற்கு மற்றெர்களிசைதய கழிவுப்பொருள் அகற்றுேல் 
போைர்ொக கடுசமயா  சுற்றுச்சூழல் விதிமுசறகசள கட்ைாயப்ெடுத்துகிறது. 

 ISO (ேர நிர்ையத்திற்கா  ைர்ெதேை அசமப்பு) ெல்தெறு நைெடிக்சககளில் ேரநிசலசய 
நிறுவுெேற்கா  பொறுப்ொகும்.  ெல ெசகயா  ISO ைான்றிேழ் மற்றும் ISO-14001 ஆகியசெ 
ைர்ெதேை விதிமுசறகளின்ெடி சுற்றுச்சூழல் தமலாண்சம முசறசமக்கு உள்ள  மற்றும் 2015 ஆம் 
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ஆண்டில் கசைசியாக புதுப்பிக்கப்ெட்டுள்ள . ஆசகயால் ISO 14001: 2015 எ  ைான்றிேழ் 
அசழக்கப்ெடுகிறது. 

9)  இந்திய ேரநிசலகள் ெணியகம் (Bureau of Indian Standards BIS), ேரநிசலப்ெடுத்ேல் மற்றும் ஒப்புசம 
மதிப்பீட்டிற்கு ஒத்துசழக்க எந்ே IIT உைன் இசைந்துள்ளது? 

[A] IIT கான்பூர் 
[B] IIT பைல்லி 

[C] IIT ொம்தெ 

[D] IIT பமட்ராஸ் 

 இந்திய ேரநிசலகள் ெணியகம் (BIS), ேரநிசலப்ெடுத்ேல் மற்றும் ஒப்புசம மதிப்பீடு துசறயில் 
ஒத்துசழக்க IIT பைல்லியுைன் இசைந்துள்ளது.  IIT-பைல்லி ெளாகத்தில் BIS ெர்த்ேகத்துைன் 
ேரநிசல, தைாேச  மற்றும் ஒப்புசம மதிப்பீடு துசறயில் சிறப்ொ  ஒரு சமயத்சே அசமக்க இரு 
அசமப்பும் ஒப்புக் பகாண்டுள்ள ர்.  

 ேரநிசலப்ெடுத்ேல் மற்றும் ஒப்புசம மதிப்பீடு துசறயில் ஒரு ேசலெசர நியமிக்கவும் இரு 
அசமப்பும் ஒப்புக் பகாண்டுள்ள ர்.   

 புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேப்ெடி IIT பைல்லி ேரமதிப்பீட்டுக்கா  ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்ொட்டு 
திட்ைங்களுக்கு உள்கட்ைசமப்பு ஆேரவு ெழங்கப்ெடும் மற்றும் BIS IIT பைல்லிக்கு திட்ைங்களுக்கா  
நிதி உேவி ெழங்கும் என்றும் குறிப்பிைப்ெட்டுள்ளது.  ஆரம்ெத்தில், புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேம் ஐந்து 
ெருை காலத்திற்கு அமலில் இருக்கும், தெண்டுபமனில் தமலும் நீட்டிக்கப்ெைலாம். 

10)  எந்ே நாட்டின் விண்பெளி நிறுெ ம் ெள்ளத்சே ஏற்ெடுத்ேக்கூடிய விண்கல் Ryugu பெடித்து சிேறும் 
ெசகயில் பெற்றிகரமாக பெடிகுண்டு பைலுத்தியது? 

[A] சீ ா 
[B] பிரான்ஸ் 

[C] ஜப்ொன் 

[D] பஜர்மனி 

 ஜப்ொன் விண்பெளி ஆய்வு நிறுெ ம் (Japan Aerospace Exploration Agency JAXA) ே து 
Hayabusa2 விண்கலம் விண்கல்லா  Ryugu இன் தமற்ெரப்பில் சிறு ெள்ளம் உண்ைாக்க அேன் 
தமற்ெரப்செ பெற்றிகரமாக பெடிக்கச் பைய்துவிட்ைது.   
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 இந்ே இயக்கம் சூரிய மண்ைலத்தின் தோற்றத்திற்கு ைாத்தியமா  துப்புகளுக்கு நிலத்ேடி மாதிரிகள் 
தைகரிக்க ெழிெகுக்கும்.  இேற்காக, Hayabusa2 விண்கலத்திற்குள் ோமிரத்ோல் பைய்யப்ெட்ை ஒரு 
"சிறிய சுழற்சியில் ோக்கத்சே ஏற்ெடுத்தும் பொருசள" விண்கல்லின் மீது பைலுத்திவிட்டு 
விண்கலம் ொதுகாப்ொக பெளிதயற்றப்ெட்டு மற்றசெ அப்ெடிதய இருந்ே .   

 இப்தொது, JAXA ோக்கத்சே ஏற்ெடுத்தியுள்ளோ என்ெசே ஆராய்ெேற்கு ேரவுகசள ஆய்வு 
பைய்கிறது.  ோமிர பெடிப்பு 2 கிதலா எசையுள்ள ஒரு தெஸ்ொல் அளவு பகாண்ைோக இருந்ேது.  இது 
பெற்றி பெற்றால், ஒரு விண்கலம் அத்ேசகய பொருட்கசள முேல் ேைசெயாக எடுத்து பைல்ெோக 
இருக்கும்.  பூமியில் இருந்து சுமார் 300 மில்லியன் கிதலாமீட்ைர் (180 மில்லியன் சமல்கள்) 
போசலவில் உள்ள ஜப்ொனிய ொய்பமாழி கசேகளிலிருந்து பைால்லப்ெட்ை கைலடி மாளிசக 
பெயரில் இந்ே விண்கல் Ryugu எ  பெயர் பெற்றது .  

 முன் ோக, 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரெரி மாேம், புயல் நிசறந்ே விண்கல் மீது ஒரு சிறிய ேட்சையா  
தமற்ெரப்பில் Hayabusa2 பெற்றிகரமாகத் போட்ைது, அப்தொது விண்கலம் சில தமற்ெரப்பு தூசி 
மற்றும் சிறு குப்செகள் தைகரித்ேது. 
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