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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) சில நேரங்களில் செய்திகளில் காணப்படும் ேம்பிக்ககயூட்டும் ஆய்வு திட்டம் (Hope Probe Project), 
பின்வரும் ோடுகளில் எதனுடன் சதாடர்புகடயது? 

[A] பாகிஸ்தான் 

[B] இஸ்நரல் 

[C] இந்தியா 

[D] ஐக்கிய அரபு ோடுகள் 

 ஐக்கிய அரபு ோடுகளின் விண்சவளி நிறுவனம் மற்றும் சமாஹம்மத் பின் ரஷிட் விண்சவளி 
கமயம் (MBRSC) ஆகியகவ ெமீபத்தில் Hope Probe திட்டத்தின் 85% முடிந்தது என 
அறிவித்திருக்கின்றன.  Hope Probe திட்டமானது செவ்வாய்க்கு செயற்ககக்நகாகை அனுப்பும் 
ஐக்கிய அரபு ோடுகளின் லட்சியமான கனவு திட்டம் ஆகும்.   

 ஜூகல 2020 ஆம் ஆண்டில் Hope Probe அறிமுகப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. ஏவுககணகய 
சவற்றிகரமாக ஏவுவதன் மூலம், ஐக்கிய அரபு ோடுகள் செவ்வாய்க்கு செயற்ககக்நகாள் அனுப்பும் 
கனகவ நிகனவாக்கும் முதல் அரபு மற்றும் இஸ்லாமிய ோடு ஆகும்.  Hope Probe திட்டமானது 
செவ்வாய் கிரக ஆய்வு நிகழ்ச்சி பகுப்பாய்வுக் குழு (MEPAG), செவ்வாய் கிரக ஆய்வுக்காக 
உகைக்கும் உலகைாவிய அறிவியல் ெமூகம் மற்றும் ெர்வநதெ நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிகணந்து 
மிகச்சிறந்த ஆய்வு முடிவுககை சபற உருவாக்கப்பட்டது. 

 எமிநரட்ஸ் மார்ஸ் மிஷன் நோக்கங்கள் விண்சவளி மற்றும் சுற்றியுள்ை கிரகங்கள் பற்றி ஆராய 
உலகைாவிய முயற்சிககை நெர்க்க நவண்டும் என்பதாகும்.  முதல் முகறயாக, ஒரு செவ்வாய் ஆய்வு 
திட்டத்தின் மூலம் செவ்வாய் வளிமண்டலத்தின் (Martian Atmosphere) உலகைாவிய படத்கத எடுக்க 
முடிந்தது.  

 வளிமண்டலத்தின் முழுகமயான ஒருங்கிகணந்த படத்கத  ோள் முழுவதுமாக மற்றும் நீண்ட 
காலத்திற்கு எடுப்பது, கிரகத்தின் வளிமண்டலத்தின் சவவ்நவறு காலங்களில் உள்ை ஒரு சிறந்த 
புரிதகல உருவாக்க இது உதவும். 

2)  பின்வரும் எந்த தகவல் சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் இந்திய அஞ்ெல் நெகவ நிறுவனங்களில் அஞ்ெல் 
விநிநயாக அகமப்கப மாற்றுவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் ககசயாப்பமிட்டது? 

[A] TCS 
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[B] Wipro 

[C] Infosys 

[D] HCL 

 இந்தியாவின் மிகப் சபரிய தகவல் சதாழில்நுட்ப நிறுவனம், டாடா கன்ெல்டன்சி ெர்வீெஸ் (TCS) ோடு 
முழுவதும் 1.5 இலட்ெம் தபால் அலுவலகங்களின் சேட்சவார்க்கக ேவீனமயமாக்க தபால் 
துகறயுடன் (DoP) கூட்டு நெர்ந்துள்ைது. 

 பல வருட டிஜிட்டல் முக்கிய நிரல்கள் தபால்துகறகய பல நெகவ டிஜிட்டல் கமயமாக மாற்றும், 

அஞ்ெல் மற்றும் சதாகுப்புகள் வைங்குவகத ேவீனமயமாக்கும், வாடிக்ககயாைர் அனுபவத்கத 
நமம்படுத்துதல் மற்றும் புதிய வருவாகய உருவாக்க புதுகமயான நெகவககை 
அறிமுகப்படுத்துதல்.  இந்த மாற்றத்தின் முக்கிய பகுதி வடிவகமக்கப்பட்ட மற்றும் 
செயல்படுத்தப்பட்ட முக்கிய நிரல்கள் ஒருங்கிகணப்பு (சிஎஸ்ஐ) திட்டம் TCS ஆல் 
வடிவகமக்கப்பட்டது ஆகும். 

 மின்னஞ்ெல் செயல்பாடுகள், நிதி மற்றும் கணக்கியல், மற்றும் HR செயல்பாடுகள் ஆகியவற்கற 
வைங்குகின்ற ஒருங்கிகணந்த ERP (Enterprise Resource Planning) தீர்வுககை இது உள்ைடக்கியது. 
இது தவிர, 1.5 லட்ெத்திற்கும் அதிகமான தபால் அலுவலகங்ககை இகணப்பதன் மூலம் ePostal 

சேட்சவார்க்கக உலக அைவில் விநிநயாகிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ைது. 
 இந்த ஒருங்கிகணந்த தீர்வு துகறகளின் மகத்தான அைவிற்கும் எதிர்கால நதகவகளுக்கும் பூர்த்தி 

செய்ய கட்டகமக்கப்பட்டுள்ைது. இது 500,000 க்கும் அதிகமான ஊழியர்கள், 40,000 க்கும் நமற்பட்ட 
வாடிக்ககயாைர்களுக்கான நெகவகளுக்கும், மற்றும் HR நதகவகளுக்கான 
செயல்முகறகளுக்கும் மற்றும் ஒரு ோகைக்கு 3 மில்லியன் தபால் பரிவர்த்தகனககை ஆதரிக்க 
வல்லது. 

3)  ஈரான் மற்றும் எந்த ோடு ஒரு கூட்டு எல்கல எதிர்விகன பகட (JBRF) அகமக்க 
தீர்மானித்திருக்கின்றன? 

[A] இந்தியா 

[B] பாகிஸ்தான் 

[C] ரஷ்யா 

[D] துர்க்நமனிஸ்தான் 
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 ஈரான் மற்றும் பாகிஸ்தான் தங்கள் எல்கலப்புறத்தில் ஒரு கூட்டு எல்கல எதிர்விகன பகட (JBRF) 

அகமத்து தங்களுக்கு முன் உள்ை ராணுவ பகடகளின் பல ஆபத்தான தாக்குதல்ககைத் 
எதிர்சகாள்ை தீர்மானித்துள்ைன.   

 இந்த அறிவிப்பு ெமீப மாதங்களில் இரு ோடுகளுக்கும் இகடநய உள்ை பதட்டங்கள், 

ஒருவருக்சகாருவர் நபாதுமான அைவு வீரர்ககை எல்கலயில் நிறுவப்படவில்கல என்று குற்றம் 
ொட்டியுள்ைன. 

 ஈரான்-பாக்கிஸ்தான் எல்கலயானது, சதன்கிைக்கு ஈரானிய மாகாணமான சிஸ்டான்-
பலூச்சிஸ்தானின் ஈரானிய மாகாணம் ஈரானிய பாதுகாப்புப் பகடகளின் மீது அடிக்கடி 
தாக்குதல்ககை ேடத்தி வருகிறது. 

4)  ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றில் ஒத்துகைப்பதற்காக CSIR உடன் எந்த சதாழிற்ெங்க 
அகமச்ெரகவ ஒப்பந்தம் செய்துள்ைது? 

[A] தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அகமச்ெகம்  
[B] மகளிர் மற்றும் குைந்கதகள் நமம்பாட்டு அகமச்ெகம் 

[C] ஆயுஷ் அகமச்ெகம் 

[D] மனித வை நமம்பாட்டு அகமச்ெகம் 

 ஆயுஷ் அகமச்சு அண்கமயில் அறிவியல் மற்றும் சதாழில்துகற ஆராய்ச்சி கவுன்சில் 
(சி.எஸ்.ஆர்.ஐ.-நியூ சடல்லி) உடன் ேவீன சதாழில்நுட்ப அறிவியலுடன் ஒருங்கிகணந்த மருத்துவ 
முகறகளில் ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றில் ஒத்துகைப்பு வைங்க ஒரு புரிந்துணர்வு 
ஒப்பந்தத்தில் ககசயழுத்திட்டுள்ைது.   

 இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் கீழ், இரு அகமப்புகளும் கூட்டு முயற்சியில் ஈடுபட்டு 
பின்வருவனவற்கற அகடய உள்ைன: அடிப்பகட ஆராய்ச்சி மற்றும் வைர்ச்சி;  AYUSH குறிப்பிட்ட 
கண்டறியும் கருவிகள்; நுண்ணுயிர், மரபணு சவளிப்பாடு மற்றும் பிரகிருதி இகணத்தல்; பல 
தரநிகல மூலிகக சூத்திரங்கள், அவற்றின் தரநிகலப்படுத்தல் உட்பட; பாரம்பரிய இந்திய மருத்துவ 
அகமப்புகள் (ISM) உடன் ஒருங்கிகணக்க ேவீன விஞ்ஞான முகறகள் ஆய்வு செய்தல்; நோய் 
அறிகுறிககை இகணத்தல், மற்றும் பல. 

5)  எந்த வான்சவளிக் கண்காணிப்பு விண்சவளியில் பிரபஞ்ெத்தின் முதல் மூலக்கூகற 
கண்டுபிடித்தது? Which airborne observatory has detected the Universe’s first molecule in space? 
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[A] Galileo Airborne Observatory 
[B] Kuiper Airborne Observatory 
[C] Big Bear Lake Solar Observatory 
[D] Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy 
 ஆராய்ச்சியாைர்கள் இறுதியாக விண்சவளியில் ேமது பிரபஞ்ெத்தில் மிக பைகமயான வகக 

மூலக்கூகற முதன்முகறயாக கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் NASA’s Stratospheric 

Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) ஐ பயன்படுத்தி, புவியிலிருந்து சுமார் 3,000 ஒளி 
ஆண்டுகள் சதாகலவில் உள்ை ஒரு கிரக சேபுலா NGC 7027 இல் ஹீலியம் கஹட்கரடு 
கண்டறியப்பட்டது. 

 ஹீலியம் கஹட்கரட் அயன் (HeH+) ஆனது 14 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், இைம் 
பிரபஞ்ெத்தின் வீழ்ச்சியுற்ற சவப்பநிகல பிக் நபங்கில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒளி மூலக்கூறுககை 
மீண்டும் இகணக்கும்நபாது உருவாக்கப்பட்ட முதல் மூலக்கூறாகும். அந்த நேரத்தில், 

அயனியாக்கப்பட்ட கஹட்ரஜன் மற்றும் ேடுநிகல ஹீலியம் அணுக்கள் இகணந்து விகனயாற்றி 
(HeH+) உருவானது. 

 ஆரம்ப உலக வரலாற்றில் அதன் முக்கியத்துவம் இருந்த நபாதிலும், HeH+ இதுவகர 
விண்சவளியில் உள்ை வாயு மற்றும் தூசி நமகம் - வானியற்பியல் சேபுலா கண்டுபிடிப்பு தப்பியது. 
எனநவ, இந்த சிறப்பு மூலக்கூறின் கண்டுபிடிப்பானது ஒரு ஒரு நீண்ட நதடலுக்கு பிறகு 
மகிழ்ச்சியான முடிவுக்கு வந்தது. ஆரம்பகால பிரபஞ்ெத்தின் அடிப்பகட உருவாக்கம் மற்றும் அழிவு 
பற்றிய புரிதகலப் பற்றிய ெந்நதகங்ககை இது நீக்குகிறது. SOFIA என்பது ோொ மற்றும் சஜர்மன் 
விண்சவளி கமயம் (DLR) ஆகியகவ இகணந்து ஒரு வான்சவளி கண்காணிப்பகத்கத 
நிர்மானிக்கவும் பராமரிக்கவும் உருவாக்கப்பட்ட கூட்டு ேடவடிக்கக ஆகும். 

 இது உலகின் மிகப் சபரிய வான்சவளி வானியல் ஆய்வு கமயத்தின்  சதாகலநோக்கியின் உயர் 
சதளிவுத்திறன் மற்ற சதாகலநோக்கிகைால் ககப்பற்றப்பட்டகதவிட மூன்று மடங்கு அதிக தரம் 
வாய்ந்த புககப்படங்ககை பிடிக்கும் திறகனக் சகாண்டுள்ைது,. 

6)  உலகின் மிக உயரமான 131 அடி நீைமான உள் நீர்வீழ்ச்சி பின்வரும் எந்த ோடுகளில் 
திறக்கப்பட்டுள்ைது? 

[A] வியட்ோம் 

[B] சிங்கப்பூர் 

[C] இந்நதாநனசியா 
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[D] மநலசியா 

 சிங்கப்பூரின் ஜுவல் ொங்கி விமானநிகலயத்தில் உலகின் மிக உயரமான 131 அடி நீைமான உள் 
நீர்வீழ்ச்சி சபாது மக்களுக்காக திறந்து கவக்கப்பட்டது. இந்த நீர்வீழ்ச்சி குவிமாடம் வடிவிலான 
நதாட்டங்கள் வைர்ந்துள்ை 280 க்கும் நமற்பட்ட சில்லகற மற்றும் உணவு ககடகள், ஒரு உணவகம் 
மற்றும் ஒரு திகரப்பட அரங்கம் ஆகியகவ சகாண்ட ோன்கு மாடி கட்டிடத்தில் அகமந்துள்ைது. 

 120 தாவர இனங்கள் சகாண்ட ஒரு தாவரவியல் பூங்காவும் அகமந்துள்ைது.  குவிமாடம் வடிவ 
கண்ணாடி அகமப்கப இஸ்நரலிய-கநனடிய கட்டிடக்ககலஞர் Moshe Safdie ஆல் 
வடிவகமக்கப்பட்டது. 

7) எந்த நததியில், 2019 உலக புத்தக மற்றும் பதிப்புரிகம ோள் (WBCD) ெமீபத்தில் சகாண்டாடப்பட்டது? 

[A] ஏப்ரல் 21 
[B] ஏப்ரல் 22 

[C] ஏப்ரல் 24 

[D] ஏப்ரல் 23 

 உலக புத்தக மற்றும் பதிப்புரிகம தினம் (WBCD) ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 23 ம் நததி 
அனுெரிக்கப்படுகிறது, இது புத்தகங்களின் நோக்கம் கடந்த காலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் 
இகடயில் இகணப்புகைாக காணப்படுகிறது, இது கலாச்ொரங்கள் மற்றும் 
தகலமுகறகளுக்கிகடநய ஒரு பாலம் ஆகும். 

 புத்தகங்களின் மகிழ்ச்சிகயயும், வாசிப்பு ககலககையும் ஊக்குவிக்க இது ஒரு 
ெந்தர்ப்பமாகும்.  இந்த ோைன்று UNESCO ொம்பிய புத்தகங்ககை நோக்கமாகக் சகாண்டது, 

பகடப்பாற்றல், பன்முகத்தன்கம மற்றும் அறிவுக்கு ெமமான அணுககலக் சகாண்டாடுகிறது.  
 1616 ஆம் ஆண்டில் இந்த ோளில் இறந்த வில்லியம் நஷக்ஸ்பியர், மிகுவல் செர்வானஸ் மற்றும் 

இன்கா கார்சிநலாநொ டி லா நவகா உள்ளிட்ட சபரும் இலக்கிய பிரமுகர்களுக்கு அஞ்ெலி 
செலுத்துவதற்காக யுசனஸ்நகா 23 ஏப்ரகல நதர்வு செய்தது. 

8)  பின்வரும் ேகரங்களில் எது 2019 உலக புத்தக மூலதனம் (WBC) என்று அறிவிக்கப்பட்டது? 

[A] நியூயார்க் 

[B] ஷார்ஜா 

[C] சகால்கத்தா 
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[D] சபர்லின் 

 உலக புத்தக மற்றும் பதிப்புரிகம தினம் (WBCD) வில்லியம் நஷக்ஸ்பியர், மிகுவல் செர்வானஸ் 
மற்றும் இன்கா கார்சிநலாநொ டி லா நவகா நபான்ற மூத்த இலக்கிய பிரமுகர்களுக்கு அஞ்ெலி 
செலுத்த ஏப்ரல் 23 அன்று உலகைவில் சகாண்டாடப்படுகிறது.  

 இது உலக இலக்கியத்தில் ஒரு குறியீட்டு நததி.  இந்த ோளில், யுசனஸ்நகா மற்றும் 
சவளியீட்டாைர்கள், புத்தக விற்பகனயாைர்கள் மற்றும் நூலகங்ககைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 
நிறுவனங்கள் உலக புத்தக மூலதனம் (WBC) புத்தகங்கள் மற்றும் வாசிப்புககை சகாண்டாடும் 
வககயில் வருடத்திற்கு ஒருமுகற நதர்ந்சதடுக்கின்றன.  

 2019 ஆம் வருடம், ஐக்கிய அரபு ோடான ஷார்ஜா உலக புத்தக மூலதனமாக 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.  இது 2020 ஆம் ஆண்டில் மநலசியாவின் நகாலாலம்பூரில் ேடக்கும். 

9)  லண்டன் சபாருைாதாரம் மற்றும் அரசியல் அறிவியல் நிறுவனம் (LSE), புதிய கல்வி நிகலகய 
ஏற்படுத்தி எந்த இந்தியத் தத்துவஞானி மற்றும் சபாருைாதார நிபுணகர சகௌரவித்துள்ைது? 

[A] நதப்ராஜ் நர 

[B] ஜித்து கிருஷ்ணமூர்த்தி 

[C] ஷங்கர் ஆச்ொர்யா 

[D] அமர்த்யா சென் 

 லண்டன் சபாருைாதாரம் மற்றும் அரசியல் அறிவியல் நிறுவனம் (LSE) இந்தியாவில் பிறந்த 
சபாருைாதார நிபுணர், தத்துவவாதி மற்றும் நோபல் பரிசு சபற்ற அமர்த்திய சென்கன 
சகௌரவப்படுத்தும் வககயில் ஒரு தகலவர் பதவிகய ெமத்துவமின்கம ஆய்வுகளில் 
நியமித்துள்ைது.  இது LSE இல் உள்ை ெமத்துவமின்கமயின் பகுப்பாய்வு பற்றிய ஒருங்கிகணப்பு 
மற்றும் மூநலாபாய தகலகமகய வைங்கும்.   

 தவிர, பள்ளி முழுவதும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் பற்றிய ஆராய்ச்சி இகணக்க, சபாது மற்றும் சகாள்கக 
தயாரிப்பாைர்கள் ஈடுபட, மற்றும் புதிய உலக வர்க்கம் ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி மற்றும் 
ஆதரிக்கிறது.  அமர்த்தியா சென் 1971-82 முதல் இந்த நிறுவனத்தில் சபாருளியல் துகறயின் 
நபராசிரியராக பணிபுரிந்தார்.  

 1998 ஆம் ஆண்டில் அமர்த்த்யா சென் சபாருைாதார துகறயில் நோபல் பரிசு சபற்றார்.  2012 ஆம் 
ஆண்டில் அவர் நதசிய மனித நேய பதக்கத்கத சவன்றார். அமர்த்தியா சென் பிரதான நவகலகள் 
சபாதுேல சபாருைாதாரம், ெமூகத் நதர்ச்சி நகாட்பாடு, வைர்ச்சி சபாருைாதாரம், அரசியல் தத்துவம் 
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மற்றும் சபாருைாதார தத்துவம் ஆகியகவ அடங்கும்.  அமர்த்தியா சென் ோற்காலியில் அமரும் 
தகலவர், LSE இன் ெர்வநதெ ெமத்துவமின்கம நிறுவனத்தின் (III) இயக்குனராகவும் பணி புரிவார். 

10)  ஆசிய நதயிகல கூட்டகமப்பு (ATA) ெமீபத்தில் எந்த ேகரங்களில் சதாடங்கப்பட்டது? 

[A] நடாக்கிநயா 

[B] சகௌஹாத்தி 

[C] கியுஸூ  
[D] சிநயால் 

 ஆசிய நதயிகல கூட்டகமப்பு (ATA), ஐந்து நதயிகல வைரும் மற்றும் நுகர்வு ோடுகளின் ஒன்றியம், 

சீனாவில் கியுநஷாவில் சவள்ளிக்கிைகம சதாடங்கப்பட்டது.  இந்திய நதயிகல ெங்கம் (ITA), சீனா 
நதயிகல மார்சகட்டிங் அநொசிநயஷன் (CTMA), இந்நதாநனசிய நதயிகல ெந்கதப்படுத்தல் 
ெங்கம், ஸ்ரீலங்கா நதயிகல வாரியம் மற்றும் ஜப்பான் நதயிகல ெங்கம் ஆகியகவ இந்த 
கூட்டணியின் உறுப்பினர்கள்.  

 நதயிகல வர்த்தகம், கலாச்ொர பரிமாற்றங்கள், சதாழில்நுட்ப பரிமாற்றங்கள், உலகைாவிய 
நதயிகல ஊக்குவிப்பு ஆகியவற்கற நமம்படுத்துவதற்கு ATA திட்டமிட்டுள்ைது.  இது நதயிகல 
உலகைாவிய நுகர்வு அதிகரிக்கும் நோக்குடன், ஆசிய நதயிகல எதிர்காலத்திற்கான ஒரு நீடிக்கும் 
நிகழ்ச்சி நிரகல உருவாக்கும்.   

 டிெம்பர் 2018 ல் இந்திய நதயிகல ெங்கம் மற்றும் சீனா நதயிகல மார்சகட்டிங் அநொஸிநயஷன் 
இகடநய புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கக ககசயழுத்திட்ட பின்னர் இந்த கூட்டணி உருவானது.   

 ஐநராப்பா, அசமரிக்கா, ரஷ்யா மற்றும் நமற்கு ஆசியா, இந்தியா மற்றும் சீனா தவிர முக்கிய 
நதயிகல ெந்கதகளில் Green மற்றும் Black நதநீர் நுகர்வு ஊக்குவிக்க இரு அகமப்புகளும் 
ககசயழுத்திட்டன. 
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