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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) WHO வின் தரவரிசைப் படி  எந்த நகரம் மிக அதிகமாக மாசுபட்டுள்ளது? 

[A] வாரணாசி 

[B] ஃபரிதாபாத் 

[C] கான்பூர் 

[D] டெல்லி 

 டெல்லிசைச் ைார்ந்த ஒரு சூழலிைல் நிறுவனம் "2014-2019ஆம் ஆண்டுக்கான இந்திை காற்றின் 

தரத்சதப் பபண இந்திை அரசிைல் தசைவர்களின் பங்கும் டைய்சககளும்" என்ற அறிக்சகசைச் 

ைமர்பித்துள்ளது. அதன்படி WHO வின் தரவரிசைப் படி உத்தரபிரபதைத்தின் நகரம் மிக அதிகமாக 

மாசுபட்டுள்ளது. 

 ஹரிைாணாசவச் பைர்ந்த ஃபரிதாபாத் இரண்ொமிெத்தில் இருக்கிறது. அடுத்த இெத்தில் இந்திைப் 

பிரதமரின் பைாக்ைபா டதாகுதிைான வாரணாசி இருக்கிறது. பிரதமர் வாரணாசியின் கட்ெசமப்சப 

மாற்றி அழகுற டைய்யும் முைற்சிகள் நகசர பமலும் மாைசெைச் டைய்திருக்கிறடதன்று அறிக்சக 

டதரிவிக்கிறது. 

 Air quality Index என்று காற்று மாசுபாட்டு அளவு வாரணாசியில் மிக அபாைகரமாக 490 

என்றாகியிருக்கிறது. 2018இல் இது மிக பமாைமான அளவான 384 ஆக இருந்தது குறிப்பிெத்தக்கது. 

 பபாைபவ ைக்பனா டதாகுதியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்துசற அசமச்ைர் ராஜ்நாத் சிங்கும், 

கான்பூர் டதாகுதி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பிபேபியின் மூத்த தசைவர் முரளிமபனாகர் போஷியும் 

கூெ இந்த காற்று மாசுபாடு விைைத்தில் நெவடிக்சக எடுக்காமல் அசமதிகாத்தபடிபை இருப்பதாக 

கூறப்படுகிறது. 

 கைா நான்காவது இெத்திலும் பாட்னா ஐந்தாவது இெத்திலும் டெல்லி ஆறாவது இெத்திலும் 

உத்திரபிரபதைத்தின் தசைநகர் ைக்பனா ஏழாவது இெத்திலும் உள்ளன. மற்ற நகரங்களான ஆக்ரா, 

முைாஃபர்பூர், குருகிராம், ஸ்ரீநகர், டேய்பூர் பாட்டிைாைா போத்பூர் பபான்ற நகரங்களும் whoவின் 

மாைசெந்த நகரங்களின் வரிசையில் இெம்டபற்றுள்ளன.  

2) எந்த இந்திை நகரம், தன் "Sabooj Sathi" திட்ெத்திற்காக ஐக்கிை நாடுகள் வழங்கும் 2019இன் WSIS பரிசை 

டவன்றுள்ளது? 

[A] கார்கண்ட் 

[B] பமற்கு வங்கம் 

[C] பகரளா 
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[D] உத்தரபிரபதைம் 

 பமற்கு வங்க அரசின் இரண்டு திட்ெங்களான திறன் பமம்பாடும், மாணவர்களுக்கு மிதி வண்டி 

வழங்குதலும் World summit on information society(WSIS) பரிசை ஐக்கிை நாடுகளின் ஆதரபவாடு 

டவன்றுள்ளது. அத்திட்ெங்களின் டபைர்கள் "Utkarsh Bangla" மற்றும் "Sabooj Sathi". 

 18 பிரிவுகளில் 1062 பபாட்டிைாளர்களில் Utkarsh Bangla முதற்பரிசையும் திறன் வளர்ச்சி பிரிவிலும் 

டவன்றுள்ளது. "Sabooj sathi" திட்ெம் ICT application: E-Government பிரிவில் முதல் ஐந்தில் 

ஒன்றாக பதர்வாகியுள்ளது. 

 Utkarsh Banglaதிட்ெம் டதாழிற்துசறயில் இருக்கக் கூடிை திறசமமிக்க பணிைாளர்கசள 

ஒன்றிசணக்கும் திட்ெமாகும். "Sabooj Sathi"திட்ெம் அரசு பள்ளிக்கூெங்களிலும் ,அரசுதவி 

பள்ளிக்கூெங்களிலும், மாநிை முழுதும் இருக்கும் மதராஸா பள்ளிக்கூெங்களிலும் இைவைமாக 

மிதிவண்டி வழங்கும் திட்ெமாகும். 

 முன்னதாக 2017இல் பமற்கு வங்க அரசு "கன்ைாஸ்ரீ" என்ற டபண் குழந்சதகள் கல்விக்காக நிதி 

வழங்கும் திட்ெத்திற்காக ஐக்கிை நாடுகளின் விருசதப் டபற்றுள்ளது. 

 WSIS என்பது, தகவல் டதாசைடதாெர்பு டதாழில்நுட்பத்தில்(ICT) முன்பனற்றம் காணும் 

முைற்சிகளுக்காக திட்ெங்கள் வகுத்து அதில் டவற்றிகண்ெ உைடகங்கிலும் உள்ள அரசு, தனிைார் 

நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிமனித முைற்சிகளுக்கு அவர்களது பங்களிப்பிற்காக வழங்கப்படுகிறது. 

3) எந்த இந்திை பிரபைத்திற்கு "Freedom of the city of London" அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறது? 

[A] அலிஸ்.சி.சவத்ைன் 

[B] அதுல் ைஹாய் 

[C] M.R.குமார் 

[D] பஹமந்த் பார்கவா 

 டேனரல் இன்ஷூரன்ஸ் கார்டபாபரைனின் CMD அலிஸ்.சி.சவத்ைனுக்கு இைண்ென் நகரத்தில் 

சுதந்திரமாக நுசழயும், பைணிக்கும் அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்திைா மற்றும் 

பிரிட்ெனுக்கு இசெபை உயிர்காப்பு திட்ெங்கசளச் டைைல்படுத்தி பங்களிப்பு டைய்ததற்காக இந்த 

அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. 

 சிட்டி அல்ைது square mile என்றசழக்கப்படும் இைண்ெனின் டபாருளாதார சமைத்திற்கு 

பங்களிப்பு டைய்தவருக்கு இந்த அந்தஸ்து வழங்கப்படுகிறது. இந்த அந்தஸ்து பதிமூன்றாம் 

நூற்றாண்டிலிருந்து வழக்கத்தில் இருக்கிறது.  

 இந்த அந்தஸ்து மிக கவுரவமானதும், மிக பழசமைானதுமாகும். 
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4) எந்த டதாசைபநாக்கி முதல்முசறைாக கருந்துசளசைப் பெம்பிடித்தது? 

[A] பேம்ஸ் டவப் ஸ்பபஸ் 

[B] ஹப்பில் 

[C] EHT 

[D] ஸ்பிட்ஸர் ஸ்பபஸ் 

 வானிைைாளர்கள் நமது அண்செ விண்மீன் கூட்ெமான ‘Messier 87’ (M87)இல் இருந்த 

கருந்துசளசை Event Horizon Telescope (EHT) என்ற 8 பரடிபைா டதாசைபநாக்கிகளின் கூட்டு 

முைற்சியுென் பெம்பிடித்தனர்.  

 M87இன் நடுவிலிருக்கும் கருந்துசளயின் நிசற(Mass) ஆறு பில்லியின் சூரிை 

நிசறகளுக்கும்(solar mass) பமைானது என்று கண்டிருக்கிறார்கள். அெர்த்திைான துசளசைச் சுற்றி 

ஒரு டநருப்பு வசளைம் இருப்பது பபான்றுள்ளது கருந்துசளயின் புசகப்பெம். 

 MIT விஞ்ஞானி Dr. Katie Bouman, கருந்துசளசை புசகப்பெமாக்கும் அல்காரிதங்கசள 

உருவாக்கிைவர். EHTஇல் 200 விஞ்ஞானிகள் கெந்த இரண்டு தைாப்தங்களாக பணிைாற்றிக் 

டகாண்டிருக்கிறார்கள். 

 EHT உைகின் எட்டு பரடிபைா அப்ைர்பவட்ெரிகளின் துசண டகாண்டு அவற்சற இசணத்து 

புமிைளவிற்கு டபரிை டதாசைபநாக்கிைாக்கி இந்த புசகப்பெத்சத எடுத்துள்ளனர்.சிலி நாட்டு 

டதாசைபநாக்கி Atacama LargeMillimetre Array (Alma) மற்றும் South Pole Telescope பபான்றசவ 

இப்பணியில் பங்காற்றியுள்ளன. 

 கருந்துசள முதன் முதலின் ஐன்ஸ்செனின் ரிபைட்டிவிட்டி தத்துவத்தில் அறிைப்பட்ெது. இன்சறை 

புசகப்பெம் இந்த தத்துவத்சத உண்சமடைன்று நிருபிக்கிறது. கருந்துசளயின் நிசற மிக 

அெர்த்திைாகவும் அதிகமாகவும் இருக்கும் என்பதால் அதனுள் ஒளி கூெ கெந்து டைல்ை முடிைாது. 

5) நியூஸிைாந்து பிரதமர் வழங்கும் ைர் எட்மண்ட் ஹிைாரி பதாழசம விருது 2019 இந்திைாவின் எந்த 

விசளைாட்டு வீரருக்கு வழங்கப்பட்ெது? 

[A] அபிநவ் பிந்த்ரா 

[B] ைய்னா பநவால் 

[C] பமரி பகாம் 

[D] தீபா மாலிக் 

 ரிபைா பாரா ஒலிம்பிக் பபாட்டிகளில் டவள்ளிப்பதக்கம் டவன்ற தீபா மாலிக் அவர்களுக்கு 

நியூஸிைாந்து பிரதமர் வழங்கும் ைர் எட்மண்ட் ஹிைாரி பதாழசம விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. 
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 அவர் இவ்விருதிசனப் டபற நியூஸீைாந்து பைணம் டைய்து, பிரதமர் ேசிண்ொ அர்டெர்ன் 

அவர்கசள ைந்திப்பார். அபதாடு பாராஒலிம்பிக் அசமப்புகசளயும் பார்சவயிடுவார். இதன் மூைம் 

விசளைாட்டுத் துசற, கைாச்ைாரம், இந்திை -நியூஸிைாந்து மக்களுக்கிசெபைைான உறவுமுசறகள் 

பமம்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 இதுவசர தீபா மாலிக் 58 பதசிை டமெல்கசளயும், 23 ைர்வபதை டமெல்கசளயும், பத்மஸ்ரீ விருதும், 

அர்ஜுனா விருதும் டபற்றுள்ளார். 2016 ரிபைா பாரா ஒலிம்பிக் பபாட்டிகளில் F53 குண்டு எரிதலில் 

டவள்ளி டவன்றுள்ளார். F53 விசளைாட்டு வீரர்கள் அமர்ந்த நிசையிபைபை, பதாள்களில் 

வழுசவத்தாங்கி விசளைாடுவதால், அவர்களது பதாள்ப்பட்செகளில், முழங்சககளில், 

மணிக்கட்டுகளில் அதிக பைம் இருக்கும். தீபா மாலிக் ைமீபத்தில் பா.ே.க கட்சியில் இசணந்துள்ளார். 

6) ேமிைா மில்லிைா இஸ்ைாமிை பல்கசைக்கழகத்தில்(JMI) துசணபவந்தராக பதவிைளிக்கப்பட்ெ முதல் 

டபண் ைார்? 

[A] நஜ்மா அக்தர் 

[B] ோஹ்ரா நிஹா 

[C] ைர்வத் ஸாக்ரா 

[D] ஷணாஸ் நபி 

 பபராசிரிைர் நஜ்மா அக்தர் ேமிைா மில்லிைா இஸ்ைாமிை பல்கசைக்கழகத்தில்(JMI) முதல் டபண் 

துசணபவந்தராக பதவிபைற்றிருக்கிறார். அவரது எழுபது வைது வசர, ஐந்தாண்டுகள் 

துசணபவந்தராகப் பணிைாற்றுவார். அவபர டெல்லியின் எல்ைா பல்கசைகழகங்கசளயும் 

ஒப்பிடும் பபாதும் முதல் முதல் டபண் துசணபவந்தராகியிருக்கிறார். 

 டைல்வி. அக்தர் நான்கு ைதாப்த்தங்களாக கல்வித்தசைசமத் துசறயில் நிபுணத்துவம் 

டகாண்டிருக்கிறார். புது டெல்லி பதசிை கல்வித் திட்ெம் மற்றும் நிர்வாகம் National Institute of 

Educational Planning and  

 Administration (NIEPA) ஒருங்கிசணக்கும், ைர்வபதை கல்வி நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி 

முகாம்கசள வழிநெத்தி வருகிறார்.130 நாடுகளிலிருந்து வரும் மூத்த கல்வித் துசற 

அதிகாரிகளுக்கான இந்த பயிற்சிமுகாசம 15 ஆண்டுகளாக சிறப்பாக வழிநெத்தி வருவதற்காக 

மதிக்கப்படுகிறார், 

7) எந்த டதாழில்நுட்ப ோம்பவான் நிறுவனம், Appகசள எந்த இெத்திலிருந்தும் டைைல்படுத்தவும் 

நிர்வகிக்கவும் வைதிைான “Anthos” என்னும் தளத்சத உருவாக்கியிருக்கிறது? 

[A] சமக்பராைாஃப்ட் 
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[B] கூகுள் 

[C] ஃபபஸ்புக் 

[D] விப்பரா 

 கூகுள் நிறுவனம் Appகசள எந்த இெத்திலிருந்தும் டைைல்படுத்தவும் நிர்வகிக்கவும் வைதிைான 

“Anthos” என்னும் தளத்சத உருவாக்கியிருக்கிறது. 

 Cloud service platformகளிலிருந்து, நாம் விரும்பும் Appகசள இைக்கிக் டகாள்ளும் படிைான 

வைதிகசளக் டகாண்டுள்ளது. நாமிருக்கும் இெத்தில் உள்ள கருவிகளிபைபை இைக்கிக் டகாள்ள 

முடியும். 

 “Anthos” கூகுள் cloud-ஐ உபபைாகபடுத்தமட்டுமல்ைாமல், அதில் நம் தரவுகசள பைமிக்கவும் 

மாற்றவும் , மற்ற cloud providerகளில் இருந்து உபபைாகிக்கவும் வைதி டைய்துள்ளது. 

 அபமைான் AWS மற்றும் சமக்பராைாஃப்ட் Azure பபான்ற பிற cloud providerகளிெமிருந்தும் 

தரவுகசள நிர்வகிக்க வைதி டைய்துள்ளது. 

8) சபைாபைா டிஜிெலுென் எந்த வங்கி, முதல் Co-origination loan ஒப்பந்தத்சதச் டைய்துள்ளது? 

[A] BOI 

[B] SBI 

[C] PNB 

[D] BOB 

 பவளாண் துசறசையும், சிறுகுறு வணிகங்கசளயும்(MSME) ஊக்குவிக்கும் விதமாக ஸ்பெட் பபங்க் 

ஆஃப் இந்திைா (SBI) சபைாபைா டிஜிெலுென் எந்த வங்கி, முதல் Co-origination loan ஒப்பந்தத்சதச் 

டைய்துள்ளது.இசதப் பபான்ற ஒப்பந்தம் டைய்ைப்படுவது இதுபவ முதல்முசறைாகும். 

 இது கசெசிக் குடிமகனுக்கும் வங்கிக் கென் அளிப்பசத எளிசமைான டைைல்பாொக்கும். 

பத்தாயிரத்திலிருந்து, 2 ைட்ைம் வசர இந்த ஒப்பந்தத்தின் படி டபற முடியும். 

 2020 நிதிைாண்டில் 200,000 கென்கசள அளிக்க இந்நிறூவனம் திட்ெமிட்டுள்ளது. கெனாளர்கள் 

எளிசமைாக வங்கிசை அணுகி கென் டபறவும், டபற்ற கெசன எளிதாக திருப்பிச் டைலுத்தும் 

முசறசையும் வைதி டைய்துள்ளது. 

 PAISALO Digital Ltd 1992 இல் இருந்து ரிைர்வு பபங்க் ஆஃப் இந்திைாவின் பதிவு டைய்ைப்பட்ெ Non 

Banking Financial Company (NBFC)  நிறுவனம்.  

9) பதசிை கட்டிெங்கள் கட்டுமான நிறுவனத்தின் National Buildings Construction Corporation (NBCC) 

புதிை பைர்மன் & பமபனஜிங் செரக்ெராக (CMD) பதவிைளிக்கப்பட்ெவர் ைார்? 

[A] அனூப் குமார் மிட்ெல் 
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[B] சுதா தாஸ் 

[C] சிவ் தாஸ் மீனா 

[D] பி.எஸ்.மணி 

 சிவ் தாஸ் மீனா, 1989ஆண்டு பபட்ச் தமிழ்நாட்டு இந்திை ஆட்சிைர், பதசிை கட்டிெங்கள் கட்டுமான 

நிறுவனத்தின் பைர்மன்&பமபனஜிங் செரக்ெராக(CMD) பதவிைளிக்கப்பட்டிருக்கிறார். 

 முன்னாள் பைர்பமன் ொக்ெர் அனூப் குமார் மிட்ெலுக்கு அடுத்து அப்பதவிசைத் டதாெர்கிறார். NBCC 

இந்திை அரசின் நவரத்னா எண்ெர்பிசரஸின் முக்கிைமான நிறுவனமாகும்.இதன் தசைசமச் 

டைைைகம் புது டெல்லியில் இருக்கிறது. 

10) இந்திைாவும் எந்த ஐபராப்பிை நாடும் டதாழில் ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்காக கூட்டு ஒப்பந்தம் 

பபாட்டுள்ளன? 

[A] இத்தாலி 

[B] ஸ்வீென் 

[C] ஃப்ரான்ஸ் 

[D] டேர்மனி 

 இந்திைாவும் டேர்மனியும் India- Sweden Collaborative Industrial Research and Development 

Programme ஒப்பந்தத்தில் சகடைழுத்திட்டுள்ளன.புது டெல்லியில் நெந்த ஸ்வீென் இந்திை 

Innovation Partnership AI for All Summit இல் சவத்து இவ்டவாப்பந்தம் சகடைழுத்தானது. 

 இந்த ஒப்பந்தப்படி டதாழில்துசற ைந்திக்கக் கூடிை முன்பனற்றங்கசளயும் ைவால்கசளயும் 

எதிர்டகாள்வர். இத்திட்ெம் இந்திை அறிவிைல் டதாழில்நுட்பத் துசறயும்(DST) ஸ்வீெனின் 

வின்பனாவ்வா சவச் பைர்ந்த ஸ்வீென் இன்பனாபவைன் ஏடேன்சியும் இசணந்து 

நிதிைளிக்கின்றன. 

 இப்புதுத் திட்ெம் இந்திைா ஸ்வீென் நாடுகளில் இருக்கும் ஸ்மார்ட் நகரங்களின் தூய்சம 

டதாழில்நுட்பங்கள், டிஜிட்ெல்மைமாக்கல் பபான்றவற்றில் ைந்திக்கக் கூடிை ைவால்கசள 

எதிர்டகாண்டு விசெகாணும். 

 வின்பனாவ்வா ஸ்வீென் அரசிற்கு 2,500,000 ஸ்வீடிஷ் க்பரானர்கசள நிதிைளிக்கும். இந்திைத் 

தரப்பில் ஒவ்டவாரு திட்ெத்திற்கும் பாதிப்பங்காக அதிகபட்ைம் 1.5 பகாடி ருபாய்கள் வழங்கப்படும். 

 இவ்விரு நாடுகளுக்கும் டபாதுவாக Global Innovation & Technology Alliance (GITA) டதாழில்நுட்ப 

ரீதிைாகவும் நிர்வாக ரீதிைாகவும் நிர்வகிக்கும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) 2019 Cologne பாக்ஸிங் உலக ககாப்பபயில், மீனா குமாரி பமஸ்னம் எந்த பிரிவில் தங்கம் வென்றார்? 

[A] 64 கிகலா 

[B] 60 கிகலா 

[C] 51 கிகலா 

[D] 54 கிகலா 

 வெர்மனி Cologne நகரில் நடந்த, பாக்ஸிங் உலக ககாப்பபயில், மணிப்பூபைச் கேர்ந்த மீனா குமாரி 

பமஸ்னம், 54 கிகலா பிரிவில் தங்கம் வென்றார். 

 நடப்பு இபைகயார் உலக ோம்பியன் ஷாக்ஷி(57), இந்திய ஓப்பன் ோம்பியன் Pwilao Basumatary (64 

kg) ஆகிகயார் இறுதிச் சுற்றில் கதாற்று வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றனர். 

 கபாலகெ பிங்கி ைாணி(51 kg) பர்வீன் (60 kg) வெண்கலப் பதக்கம் வபற்றனர்.இதன் மூலம் இந்த 

ஐகைாப்பிய கபாட்டியில் இந்தியா ஐந்து பதக்கங்கபை வென்றிருக்கிறது. 

2) உலகின் முதல் வேயற்பக நுண்ணறிவுத்திறன் மாநாட்பட நடத்தியது எந்த நாடு? 

[A] சீனா 

[B] இந்தியா 

[C] ஐக்கிய அைபு எமிகைட்ஸ் 

[D] ெப்பான் 

 உலகின் முதல் வேயற்பக நுண்ணறிவுத்திறன் மாநாடு துபாய் world trade centreஇல் ஏப்ைல் 30 

முதல் கம 1ெபை நடந்தது. AI Everything (AIE) என்ற கருப்வபாருகைாடு துெங்கிய விழாவில் 

எதிர்கால அைசியல் வபாருைாதாைம் மற்றும் ேமுதாயம் பற்றி விொதிக்கப்பட்டது. 

 இந்த இருநாள் மாநாட்டில் உலகின் வபரிய தபலெர்கள் கலந்து வகாண்டார்கள். ஸ்மார்ட் துபாயின் 

ஒத்துபழப்கபாடு இம்மாநாடு UAE National Programme for Artificial Intelligence,  International 

Telecommunication Union (ITU) மற்றும் World Intellectual Property Organisation(WIPO) ஆகிய 

அபமப்புகைால் ஒருங்கிபணக்கப்பட்டது. 

 AIE 130 கபச்ோைர்ககைாடு ஒருங்கிபணக்கப்பட்ட இம்மாநாட்டில் வதாழில்நிறுெனங்ககைாடு 

விொதித்து கூட்டுறவு ஒப்பந்தங்கள் கபாட ெேதி வேய்யப்படும். 

3) 2019 வபண்களுக்கான பாரிஸ் மாைத்தாபன வென்ற Gelete Burka  எந்நாட்டெர்? 

[A] எத்திகயாப்பியா 
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[B] ெபமக்கா 

[C] இஸ்கைல் 

[D] நார்கெ 

 எத்திகயாப்பிய தடகைவீைர்கள் Gelete Burka  ( வபண்கள் பிரிவு) Abrha Milaw(ஆண்கள்) ஏப்ைல் 14 

2019இல் நடந்த2019 பாரிஸ் மாைத்தாபன  வென்றார்கள். உலகின் மிகப்வபரிய கபாட்டியான 

இப்கபாட்டியில் 60000 கபர் கலந்து வகாண்டனர்.  

 Abrha Milaw 2 மணி கநைங்கள் 7 நிமடம் 50 வநாடிகளில் வென்றார். Gelete burka 2 மணி கநைங்கள் 

22 நிமிடம் 48 வநாடிகளில் வென்றார்.  

 Julien Casoli ேக்கைநாற்காலி கபாட்டியில் மூன்றாெது முபறயாக வென்றார். 1 மணிகநைம் 36 நிமிடம் 

57 வநாடிகளில் வென்றார். பாரிஸ் மாைத்தான் என்பது உலகின் புகழ்வபற்ற கபாட்டிகளில் ஒன்றாகும். 

4) எம்மாநில மக்கள், ேமீபத்தில் விஷூ புத்தாண்டு வகாண்டாடினர்? 

[A] கர்னாடகா 

[B] ககைைா 

[C] ஆந்திை பிைகதேம் 

[D] வதலுங்கானா 

 ககைை மக்கள் ஏப்ைல் 15 2019இல் விஷூ புத்தாண்பட உற்ோகமும் ஆைாெைமும் கமைதாைமுமாக 

வகாண்டாடினர். 

 விஷூ என்ற ேமஸ்கிருதச் வோல்லுக்கு "ேமம்" என்று அர்த்தம்.விஷூ கொதிட ோஸ்திைத்தின்படி 

சூரியன் முதல் ைாசியான கமஷத்திற்கு பயணப்படும் நாைாகும். 

 காபலயில் எழுந்தவுடன் கனி தரிேனம் என்ற ேடங்குடன் நாபைத் துெங்ககெண்டும். கனிதரிேனம் 

என்பது அரிசி, வெள்ைரிக்காய், பூேணிக்காய் கதங்காய் மாங்காய் வெற்றிபல பூ பழம் பணம் ,உருளி 

பாத்திைம் கபான்றெற்பறயும் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடிபயம் வீட்டுப் வபண்கள் முந்பதய நாகை 

தயார் வேய்து பெத்துவிடுெர். காபல எழுந்ததும் முதலில் அபத பார்த்தபடி விழிக்ககெண்டும்.  

 வகான்பற மலர் விஷூ விழாக் வகாண்டாட்டத்தின் முக்கிய அம்ேமாகிறது. இந்நாளில் வபரியெர் 

இபைகயாருக்கு பணம் தந்து ஆசிர்ெதிப்பர். 

 புத்தகம்பட உடுத்தி பரிசுகள் ெழங்கியும் வகாண்டாடுெர். இந்நாளில் கிருஷ்ணபன வதாழுெர். 

ேபரிமபல ஐயப்பபனயும் குருொயூைப்பபனயும் குைத்துப்புழா பால ோஸ்தாபெயும் ெணங்குெர். 

 விஷூவின் மற்வறாரு முக்கியம்ேம் ேத்யா எனப்படும் உணவு விருந்து.ககைை மக்கள் நிபறய உணவு 

ெபககபை வேய்து விருந்தாக உண்டு மகிழ்ெர். 
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5) International Hockey Federation (FIH) இன் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு கவுன்சிலின்  முதல் 

இந்தியத் தபலெர் யார்? 

[A] எஸ்.வி.சுனில் 

[B] பி.ஆர்.ஶ்ரீஜிஷ் 

[C] திலீப் டிர்கி 

[D] பிபு கல்யாண் நாயக் 

 புெகனஸ்ெபைச் கேர்ந்த பிபு கல்யாண் நாயக் International Hockey Federation (FIH) இன் 

உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு கவுன்சிலின்  முதல் இந்தியத் தபலெைாகிறார். இைண்டாண்டு நீடிக்கும் 

இப்பதவி 2020 மாநாட்டின் முதல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மீட்டிங்குடன் நிபறவு வபறுகிறது. 

 ஸ்கபார்ட்ஸ் traumatology மற்றும் விபையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சி உடலியலில் கபான்ற 

துபறகளில் பயின்று நிபுணத்துெம் வகாண்டிருப்பெர். ஹொனா கியூமா ஸ்வபயினின் மாட்ரிட் 

நகைங்களில்  விபையாட்டு மருத்துெக் கல்விபய  படித்திருக்கிறார் இந்திய ஆண்கள் ஹாக்கி  

அணியின் உலகப்ககாப்பப கபாட்டிக்கு மருத்துெ அலுெலைாக பணியாற்றியிருக்கிறார்.  

 இந்திய ைாணுெத்தில் 1995 இந்திய ைாணுெ மருத்துெப் பிரிவிலும், பூகன இைாணுெ விபையாட்டு 

அபமப்பிலும் பணிபுரிந்துள்ைார். 

6) 2019 ஆம் ஆண்டு ஏ.பி.கெ அப்துல் கலாம் கண்டுபிடிப்புகளுக்கான கூடுபகயில் ொழ்நாள் 

ோதபனயாைர் விருது ொங்கியெர் யார்? 

[A] மம்தா கைப் 

[B] அர்ஜூன் ஹலப்பா 

[C] ஏ.கக.சிங் 

[D] அமிட் கைாகிதாஸ் 

 DRDOவில் Life scienceஇன் படைக்டர் வெனைல் ஏ.கக.சிங் ஏ.பி.கெ அப்துல் கலாம் 

கண்டுபிடிப்புகளுக்கான ொழ்நாள் ோதபனயாைர் விருபத வமாகாலி ேண்டிகார் 

பல்கபலகழகத்தில் வபற்றார். 

 life sciece, விண்வெளி அறிவியல் ொனியல் துபறகளில் வேறிொன பங்களிப்பபச் வேய்தெர்.  DST 

இல் விஞ்ஞானியாக இருக்கும் இெர் இதுெபை 18 கண்டுபிடிப்புகளுக்கான காப்புரிபமகளும், 

கதசிய, ேர்ெகதே அைவில் 57 ஆைாய்ச்சி கட்டுபை பதிப்புகளுக்கு பங்களிப்பு வேய்திருக்கிறார். 

 World Creativity and Innovation Day (WCID) நாபை வகாண்டாட இந்தக் கூடுபகபய 

பல்கபலகழகம் ஒருங்கிபணத்தது. 
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7) 2019 இல் UNESCO/Guillermo Cano Press Freedom பரிசு வென்றெர் யார்? 

[A] Mazen Darwish  

[B] Mahmoud Abu Zeid  

[C] Kyaw Soe Oo  

[D] Dawit Isaak 

 மியான்மபைச் கேர்ந்த ஊடகவியலாைர்கள் Kyaw Soe Oo மற்றும் Wa Lone ஆகிகயார்  2019 க்கான 

UNESCO/Guillermo Cano Press Freedom பரிசு வென்றார்கள். இவ்விருெரும் ஏழாண்டு சிபற 

தண்டபன அனுபவித்துக்வகாண்டிருப்பெர்கள். 

 மியான்மரில் யங்கான் நகரில் இவ்விருெரும் டிேம்பர் 12 2017இல் பகதுவேய்யப்பட்டனர்.  

மியான்மரின் ைாக்பகன் நகரில் நடந்த மனித உரிபம மீறல்கபைப் பற்றி ஆய்வு வேய்து reuters 

news agency என்ற பத்திைக்பகக்காக ஆய்வு வேய்துவகாண்டிருந்துக்காக பகது வேய்யப்பட்டனர். 

 எத்திகயாப்பியாவில் கம 3 ஆம் கததி ேர்ெகதே ஊடக சுதந்திை தின வகாண்டாட்டங்களின் ஒரு 

பகுதியாக இவ்விருது கம 2ஆம் கததி ெழங்கப்பட்டது.  

 இவ்விருது ஊடகத்துபறயில் துணிச்ேலாக பங்காற்றியெர்களுக்கு ெழங்கப்படுகிறது. இவ்விருது 

வகாலம்பிய  ஊடகவியலாைர்  Guillermo Canoவின் நிபனவில் ெழங்கப்படுகிறது. அெைது 

பத்திரிக்பகயான El Espectador in Bogotá அலுெலகத்தின் ொேலில் பெத்து டிேம்பர் 12 1986 ஆம் 

ஆண்டு படுவகாபல வேய்யப்பட்டார்.  

 25000 டாலர்கள் மதிப்புமிக்க இவ்விருபத Guillermo Cano Isaza Foundation (Colombia), Helsingin 

Sanomat Foundation (Finland), மற்றும் The Namibia Media Trust. கபான்றபெ இபணந்து 

ெழங்குகின்றன.  

8) ஃகபார்ப்ஸ் இதழ் வெளியிட்ட  ெங்கிகளுக்கான தைெரிபேப் பட்டியலில் இடம் பிடித்த இந்திய ெங்கி 

எது? 

[A] hdfc ெங்கி 

[B] icici ெங்கி 

[C] idfc ெங்கி 

[D] SbI 

 ஃகபார்ப்ஸ் பத்திரிக்பக முதல் முபறயாக உலவகங்கும் இருக்கும் ெங்கிகபை தைெரிபேப் படுத்தி 

ஒரு பட்டியபல வெளியிட்டது. இதில் இந்திய ெங்கிகளுக்கான பட்டியலில் hdfc ெங்கி 

முதலிடத்பதப் பிடித்திருக்கிறது. இத்தைெரிபே வதாழில்நுட்ப முன்கனற்றங்கபையும், 
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ொடிக்பகயாைர் கேபெகபையும அடிப்பபடயாகக் வகாண்டு ெபையறுக்கப்பட்டது. இதில் 

அடுத்தடுத்த இடங்களில் ICICI ,DBS , ககாட்டக் மகிந்திைா ெங்கி ஆகியபெ இடம்பிடித்தன.  

 இந்தியாவின் வபாதுத்துபற ெங்கியான பாைத ஸ்கடட் கபங்க் முதல் பத்து இடங்களில் ெைவில்பல. 

பதிகனாைாெது இடத்பத ொடிக்பகயாைர்கள் ெழங்கியிருந்தனர். ஃகபார்ப்ஸ் பத்திரிக்பக Statista 

என்ற புள்ளியியல் நிறுென துபணகயாடு 23 நாடுகளின் ெங்கிகபை ஆைாய்ந்து இந்த 

தைெரிபேபய வெளியிட்டது.  

 உலவகங்கும் இருக்கும் 40000 மக்களிடம் அெர்களுக்கும் ெங்கிக்கும் இபடகயயான உறபெப் பற்றி 

கணக்வகடுப்பு நடத்தி இந்த தைெரிபேபய வெளியிட்டனர். நம்பிக்பக, ொடிக்பகயாைர் கேபெ, 

வதாழில்நுட்பம், கட்டணம் என்பெற்றின் அடிப்பபடயில் இந்த தைெரிபே கணக்வகடுப்பு 

நடத்தப்பட்டது. 

 ொடிக்பகயாைரின் ககாரிக்பகப்படி pl ஸ்கடட்வமண்ட்களும், கபலன்ஸ் சீட் கபைப் பற்றிய 

அபிப்ைாயங்கபை இந்த தைெரிபே கணக்கில் வகாள்ைவில்பல. 

9) பாலஸ்தீனத்தின் புதிய பிைதமைாக பதவிகயற்றிருப்பெர் யார்? 

[A] Salim Zanoun  

[B] Mahmoud Abbas  

[C] Mohammad Shtayyeh  

[D] Ahmed Qurei 

 முகமத் ஸ்டய்கய பாலஸ்தீனத்தின் புதிய பிைதமைாக அந்நாட்டின அதிபர் மக்முத் அப்பாஸ் 

அெர்கைால் ைாமல்லா வில் இருக்கும் west bank city பகுதியிலிருக்கும் தபலபமவேயலகத்தில் 

பதிவியளிக்கப்பட்டார்.  

 1995 உருொக்கப்பட்ட பாலஸ்தீன அத்தாரிட்டியின் 18ஆெது அைசு அதிபர் அப்பாஸ் அெர்கைால் 

நியமிக்கப்பட்டது.  

 பாலஸ்தீனம் ஒரு de jure sovereign நாடு வெஸ்ட் கபங்க் மற்றும் வெருேகலமின் காஸா பகுதி கயாடு 

இபணந்து அதிகாைப்பூர்ெமாக  தபலநகபைக் வகாண்டிருந்தாலும் தற்கபாது ைாமல்லா நகைம் தான் 

தபலநகைாக இயங்கிக்வகாண்டிருக்கிறது. 

 136 ஐக்கிய நாடுகள் ேபப உறுப்பினர்கைால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாடு பாலஸ்தீனம். கடந்த 2012 இருந்து 

உறுப்பினைல்லாத பார்பெயாைர் அந்தஸ்பத வபற்றிருக்கிறது. அைபு லீக், Organisation of Islamic 

Cooperation, G77, மற்றும்  International Olympic Committee (IOC) கபான்ற ேர்ெகதே 

அபமப்புகளில் உறுப்பினைாக இருக்கிறது பாலஸ்தீனம். 
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10) The Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) தற்கபாது எந்த அறிவியல் 

நிறுெனத்கதாடு பகககார்த்து கடகலாை ஈைநிலங்கபைப் கபணும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறது? 

[A] ISRO 

[B] BARC 

[C] DRDO 

[D] VSSC 

 the Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) மற்றும் ISROவின் Space  Applications 

Centre (SAC)  இபணந்து மாறும் தட்டவெப்பங்களுக்கு ஏற்றபடி கடகலாை ஈைநிலங்கபை 

கபணுெதற்காக முயற்சிகபை வேய்து ெருகின்றன. கடகலாை ொழ்பெ வேழுபமப்படுத்தும் முயற்சி 

இது . 

 இதன் மூலம் இரு அபமப்புகளும் இபணந்து ஒரு வேயலிபயயும் இபணயதைத்பதயும் 

உருொக்குெர். அதில் கடகலாைவமங்கும் இருக்கும் 2.25 வஹக்கடருக்கும் குபறொன ஈைநிலங்கபைப் 

பற்றிய தைவுகபைத் திைட்டும். இதுகபான்ற சின்னஞ்சிறு ஈைநிலங்கள் இந்தியாவெங்கும் 5 லட்ேம் 

வஹக்கடர் பைவியிருக்கின்றன.  இருப்பதிகலகய அதிகபட்ேமாக ககைைாவில் 2592 சிறு ஈைநிலங்கள் 

உள்ைன.  

 இச்வேயலியின் துபணவகாண்டு இவ்விரு நிறுெனங்களும் கடகலாை ஈைநிலங்கபை இனம் கண்டு 

அெற்பற தூய்பமப் படுத்தி,   மாேபடந்த நிலங்கபை புதுப்பித்தி அதில் நீர்ொழ் உயிரினங்கபை 

ெைர்க்க இருக்கிறது. இச்வேயலிமூலம் தகெல்கபை உடனுக்குடன் பதிவுவேய்து மக்களுக்கு 

தகெல்கபை அறிவிப்புகபை பரிமாறிக்வகாள்ை முடியும். 

 National Innovations in Climate Resilient Agriculture (NICRA) project of CMFRI இன் 

கூட்டுமுயற்சியால் நபடவபறும் இந்த முயற்சி மீனெத்வதாழிலிற்கும், கடகலாை பகுதி 

கமம்பாட்டிற்கும் உறுதுபணயாக இருக்கும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) விண்வெளியில் மனிதன் பயணம் மமற்வ ொண்டததக் வ ொண்டொடும் நொளொன International Day of 

Human Space Flight எப்மபொது வ ொண்டொடப்பட்டது? 

[A] ஏப்ரல் 14 

[B] ஏப்ரல் 12 

[C] ஏப்ரல் 15 

[D] ஏப்ரல் 17 

 ஒவ்வெொரு ெருடமும் ஏப்ரல் 12ஆம் மததி, மனிதன் விண்வெளியில்  ொல் பதித்து அதன்மூலம் 

விண்வெளி அறிவியலில் புதுயு ம் துெங்கிய, விண்வெளி வதொழில்நுட்பங் தள முன்மனற்றி 

அதன்மூலம் உல மக் ளுக்கு பங் ொற்றியததக் வ ொண்டொடும் ெத யில் இந்நொள் 

வ ொண்டொடப்படுகிறது. 

 ஏப்ரல் 12 1961 ஆம் மததி ம ொவியத் ருஷ்ய வீரர் யூரி   ொரின் விண்வெளிக்கு முதல் மனிதனொ  

பயணம் வ ய்து  ொததனபதடத்தொர். இந்த நி ழ்வு ெொனியல் ஆரொய்ச்சியில் புதிய துெக் த்தத 

உருெொக்கி அதன்மூலம் மனிதகுல முன்மனற்றத்திற்கு ெழிெகுத்தது. 

2) இந்தியொவின் முதல் "ெொக் ொளர் பூங் ொ" எங்கு துெங் ப்பட்டது? 

[A] வ ொல் த்தொ 

[B] பூமன 

[C] வடஹ்ரொடூன் 

[D] குருகிரொம் 

 இந்தியொவில் மதர்தல் ெொக் ளிப்தபப் பற்றிய விழிப்புணர்தெ உண்டொக்  ஹரியொனொ குருகிரொமில் 

ெொக் ொளர் பூங் ொ துெங் ப்பட்டது. இந்தப் பூங் ொவில் வபொதுமக் ள் மதர்தலில் ெொக் ளிப்பததப் 

பற்றிய படிப்பிதன தள, ெொக் ளிக்கும் முதற தள, மதர்தல் ெரலொற்று சிறப்பம் ங் தளப் பற்றி 

விளக் ப்படும். 

 ெருகின்ற மலொக்  பொ மதர்தலில் ெொக் ளிக்  ஊக்குவித்து அதன்மூலம் இந்திய எதிர் ொலத்தில் 

மொற்றத்தத உண்டொக் வும் மநொக் ம் வ ொண்டிருக்கிறது. 

இந்த பூங் ொவில் ெொக் ளர் ள் மதர்தலில் ெொக் ளித்துவிட்டு ெந்த பிறகு தங் ள் விரலிலுள்ள தம 

அதடயொளத்மதொடு சுயமி (selfie) எடுத்து மகிழும் ெத யில் selfie point அதமந்துள்ளது. 

3) 2019ஆம் ஆண்டுக் ொன உல  ஒவ்ெொதம ெொரத்தின் (WAW)  ருப்வபொருள் என்ன? 
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[A] The Agony of Hives  

[B] The Global Problem of Food Allergy  

[C] Anaphylaxis - When Allergies Can Be Severe and Fatal  

[D] Airway Allergies - A Human and Economic Burden 

  ர்ெமத  ஒவ்ெொதம நிறுெனம் World Allergy Organization (WAO) ெருடொெருடம் உல  ஒவ்ெொதம 

ெொரத்தத ஒருங்கிதணத்து ெருகின்றது. இதன் மூலம் ஒவ்ெொதமதய தவிர்க்  முன்வனச் ரிக்த  

நடெடிக்த  ள், தீர்வு ளுக் ொன பயிற்சி ள் அளிப்பது, அதன் மூலம் ஒவ்ெொதம மநொய் தளயும், 

ஆஸ்துமொ மபொன்ற மநொய் தளயும் ஒழிக்  முயன்று ெருகின்றது.  

 2019இல் இவ்ெொரம் ஏப்ரல் 7முதல் 13 ெதர  தடபிடிக் ப்பட்டது. இதன்  ருப்வபொருள் "The Global 

Problem of Food Allergy" ஆகும். உணவின் மூலம் உண்டொகும் ஒவ்ெொதம தள தமயப்படுத்தியது. 

4)  மீபத்தில் மதறந்த பிரதீப் வ ளவ்மப என்ற பிரபலம் எத்துதறதயச் ம ர்ந்தெர்? 

[A] அரசியல் 

[B] விதளயொட்டு 

[C]  விதத 

[D] பத்திரிக்த யியல் 

 ஏப்ரல் 12ஆம் மததி மத்திய பிரமத த்தின் குெொலியரில், பிரபல இந்தி  விஞரொன பிரதீப் வ ளவ்மப 

(70) மதறந்தொர். இெரது தம்பி பு ழ்வபற்ற நத ச்சுதெயொளர்,  விஞர் த ல்  துர்மெதியொெொர். 

 ஆ ஸ்ட் 26 1949 ஆம் ஆண்டு மத்திய பிரமத த்தின்  ந்திரப்பூரில் பிறந்து பிறகு குெொலியருக்கு 

குடிமொறினொர். தொன் மெதலப்பொர்த்து ெந்த தீனொ ெங்கியிலிருந்து பணி விலகி,  விததயின் மமல் 

உள்ள பற்றொல் இந்தியொவெங்கும் சுற்றி  முதொய அதமப்தபப் பற்றிய விமர் னங் ளொல் 

பு ழ்வபற்றொர். இெரது நத ச்சுதெதயத் தொண்டி இந்திய  மூ  அதமப்பின் மீதொன ப டி ளுக் ொ  

பு ழ்வபற்றெர். 

5) நீரிலும் நிலத்திலும் பயணிக்  ெல்ல உலகின் முதல் இரொணுெ  ப்பதல எந்த நொடு 

உருெொக்கியுள்ளது? 

[A] சீனொ  

[B] யுதனடட் ஸ்மடட்ஸ் 

[C] ரஷ்யொ 

[D] ஜப்பொன் 
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 சீனொ  மீபத்தில் நீரிலும் நிலத்திலும் பயணிக்  ெல்ல "Marine Lizard' என்னும் இரொணுெ  ப்பதல 

உருெொக்கியுள்ளது. இதத மத்திய சீனொவின் hubei provinceஇன் ததலந ரொன Wuhanஇல் 

அறிமு ப்படுத்தியது. 

 Wuchang Shipbuilding Industry Group நிறுெனத்தொல், சீன  ட்டுமொன வதொழிற் ொதல 

நிறுெனத்தின்[CSIC】மமற்பொர்தெயில் இக் ப்பல்  ட்டப்பட்டது. இது நிலத்தில் மபொரிடவும், 

இரொணுெ ெொனூர்த்தி ள் மற்றும் மற்ற இரொணெ  ப்பல் மளொடு ஒன்றிதணந்து வ யல்படமுடியும். 

 இக் ப்பலில் எலக்ட்மரொ ஆப்டி ல் வதொழில்நுட்பமும் மரடொரும் வபொருத்தப்பட்டுள்ளன. இயந்திர 

துப்பொக்கி ளும் ெொனூர்தி ஏெப்பட ெ தியொன தளமும் இருக்கின்றன. இந்த நீரிலும் நிலத்திலும் 

பயணிக்  ெல்ல  ப்பல் தொனியங்கியொ  பயணித்து ததட தள  ண்டறிந்து புது ெழி தள 

திட்டமிட்டு பயணிக்  ெல்லது. 

6) 2019இல் டச்  ர்ெமத  மபட்மிண்டன் பட்டத்தத வென்ற இந்திய வீரர் யொர்? 

[A] பருபள்ளி  ொஷ்யப் 

[B] ஶ்ரீ ொந்த் கிடொம்பி 

[C] ஹர்சீல் டனி 

[D] பி.  ொய் பிரனீத் 

 ஹர்சீல் டனி டச்  ர்ெமத  மபட்மிண்டன் பட்டத்தத வென்றொர் இெர் வடன்மொர்க்கின்  மமட்ஸ் 

கிரிஸ்மடொபர் ன்தன  15-21, 21-12, 21-13 புள்ளிக்  ணக்கில் வென்றொர். 

7) 2019இல் Resilient Cities Asia-Pacific (RCAP)இன் நொன் ொெது மொநொடு, எந்த ந ரத்தில் 

துெங்கியிருக்கிறது? 

[A] மும்தப 

[B] அ மதொபொத் 

[C] சிம்லொ 

[D] புது வடல்லி 

 Resilient Cities Asia-Pacific (RCAP)இன் நொன் ொெது மொநொடு, புது வடல்லியில், ஏப்ரல் 15 2019 இல் 

துெங்கியிருக்கிறது. இம்மொநொட்டில் Nationally determined contributions (NDCs)ஐ நதடமுதறப் 

படுத்துெதற்கு உள்ள ெொய்ப்பு தளயும், ெழி தளயும்  லந்தொமலொசிக் ப்படும். 

 இந்த மூன்று நொள் மொநொட்டிதன, வதற்கு வடல்லி முனிசிபல்  ொர்ப்பமர னும், UN (ICLEI – Local 

Governments for Sustainability)உம் இதணந்து நடத்தும். இம்மொநொடு இந்தியொவில் நடத்தப் படுெது 
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இதுமெ முதல் முதற. துதணக் குடியரசுத் ததலெர் துெக்கி தெத்த இம்மொநொட்டில் 31 நொடு ள் பங்கு 

வபறும். 

 இம்மொநொடு, ஆசிய பசிஃபிக் பிரொந்தியத்தில் இருக்கும் ந ரங் ளுக்கு, தட்டவெப்ப மொறுதலுக்கு 

ஏற்றபடி த ெதமத்துக் வ ொள்ளும் ஆக் ப்பூர்ெமொன தீர்வு தள ெழங்கும். 

8) இந்தியொவின் முதல் , “foreign interactive and exotic world park” எந்த ந ரத்தில் ெரவிருக்கிறது? 

[A] மும்தப 

[B] வ ொச்சி 

[C] வ ொல் த்தொ 

[D] வ ன்தன 

 மும்தபயில் எஸ்ஸல் மெர்ல்ட் நிறுெனம், இந்தியொவின் முதல் க்த  ம ொதர பகுதியில் இருக்கும் 

எஸ்ஸல் மெர்ல்ட் பறதெப் பூங் ொவில் துெக்  இருக்கிறது. மதழக் ொடு ளின் மொதிரியில் 

 ட்டப்பட்டிருக்கும் இப்பூங் ொ 1.5 ஏக் ர் பரப்பளவு வ ொண்டு, 500 உள்நொட்டு பறதெயினங் ளுக்கும், 

60 அயல்நொட்டுப் பறதெயினங் ளுக்கும் உதறவிடமளிக்  உள்ளது. 

 நிலத்தில், மதழக் ொடு ளில், பொதலெனங் ளில், பொதறப் பகுதி ளில் ஏரி ளில் ெொழும் நீர்ெொழ் 

பறதெ ள், நிலத்தில் ெொழும் பறதெ ள், ெலத ப் பறதெ ள் என்ற மூெத ப் பறதெ ளுக்கும் 

உதறவிடமளிக்கிறது இப்பூங் ொ. 

 நீர்ெொழ் பறதெ ளுக்கு குளமும், பறதெ ள் முட்தடயிட ெ தியொ  அடர் மரங் ளும், நீரருந்த 

நீமரொதடயும் உண்டொக் ப்பட்டுள்ளன. 

 பறதெக் ளுக் ொன சிறப்புணவு தள தரும்  தமயலதறயும், பறதெ ளின் நலனிற் ொ  

சு ொதொரதமயமும் இருக்கின்றன. வநருப்புக் ம ொழி ள், ஆஃப்ரிக்  க்மர கிளி ள், ப்ளூ ம ொல்ட் 

மக் ொவ்ஸ்,  ருப்பு அன்னம், மடொக் ன்ஸ், ெொனவில் கிளி ள் மபொன்ற அரிய பறதெயினங் ள் 

இப்பூங் ொவில் உள்ளன. 

9) வபண் ள் பொது ொப்பிற் ொ  உருெொக் ப்பட்ட வ யலியொன ““My Circle” எந்த வதொதலமபசி 

நிறுெனத்தொல் துெக் ப்பட்டது? 

[A] ரிதலயன்ஸ் 

[B] பொர்தி ஏர்டல் 

[C] பிஎஸ் என் எல் 

[D] மெொடஃமபொன் 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/
https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


Current Affairs  17th April 2019 

 

Winmeen.com                                Page 5 of 5 

 பொர்தி ஏர்டல் வதொதலவதொடர்பு நிறுெனம் FICCI Ladies Organisation (FLO)உடன் இதணந்து My 

circle என்ற வ யலிதய உருெொக்கியுள்ளது. இந்த வ யலி வபண் ளுக்கு ஆபத்துக்  ொலத்தில் தக்  

உதவியொய் இருக்கும். 

 இந்த வ யலி , ஏர்வடல் , ஏர்வடல் இல்லொத பிற ம தெதயக் வ ொண்டுள்ள எந்த அதலமபசியிலும் 

இயங் க் கூடிய ெத யில் ெடிெதமக் ப்பட்டுள்ளது. ஆபத்துக்  ொலத்தில், வபண் ளொல் இந்த 

வ யலி மூலம், தனது வபற்மறொர் மற்றும் உறவினர் நண்பர் ள் ஐந்து மபருக்கு, 13 வமொழி ளில் 

குறுஞ்வ ய்தி அனுப்பி உதவிக்கு அதழக்  முடியும். ஹிந்தி, தமிழ்,வதலுங்கு, மரொத்தி,மதலயொளம் 

 ன்னடம், பஞ் ொபி, உருது, அ ொமி, ஒரியொ குஜரொத்தி,பங்ளொ, ஆங்கிலம் மபொன்ற பதிமூன்று 

வமொழி ளில் குறுஞ்வ ய்தி Sos prompt என்பதத இயக்குெதொல் அனுப்பப்படும். 

 ஆப்பிள் அதலமபசியில் இருக்கும், சிரி என்ற வதொழில்நுட்பத்தின் துதணமயொடு, குரல் 

ெழிக் ட்டதளயொ  குறுஞ்வ ய்தி அனுப்பி தெக்  முடியும். அதன்படி அந்தப் வபண் பதிந்து 

தெத்துள்ள உறவினருக்கு குறுஞ்வ ய்தி ள் அனுப்பப் பட்டு, உதவிக் தழக்  முடியும். 

 ஆண்ட்ரொய்ட்  ருவி ளில் இலெ மொ  தரவிறக்கிக் வ ொள்ள கிதடக்கும் இச்வ யலி, விதரவில் 

ஆப்பிள் App storeஇலும் வெளியொ விருக்கிறது. 

10) "நிர்பய்" என்று வபயரிடப்பட்ட இந்தியொவின் Sub-sonic Cruise Missile இன் இயங்கு தூரம் 

(operational range) என்ன? 

[A] 500 km 

[B] 1000km 

[C] 250 km 

[D] 5000 km 

 Defence Research and Development  Organisation (DRDO) ஒடிஷொவின் 

 ந்திப்பூரலிருக்கும்  Integrated Test Range (ITR) இல் complex-3 இருந்து  long distance Sub-sonic 

Cruise Missileஐ பரிம ொததன வ ய்தது. 

 1000 கிமி பயணிக்  ெல்ல இந்த ஏவு தண ததரக்கு அருகில் பறந்து வ ன்று எதிரி நொட்டு மரடொர் 

பொர்தெயிலிருந்து தப்பிக்  முடியும் இதற்கு terrain hugging capability என்று வபயர். 

 state-of-the-art missile என்பதுதொன் இந்தியொவிமலமய தயொரிக் ப்பட்ட முதல் long-range sub-sonic 

cruise missile ஆகும். இது 0.7 அல்ட்டியூடில் பறந்து 100 மீட்டர் ெதர இயங்கு தூரம் வ ொண்டது. இந்த 

ஏவு தணயொல குறிதய 42 நிமிடங் ள் 23 வநொடி ளில் தொக்கியழிக்  முடியும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) சமீபத்திய சசய்திகளில் அறியப்பட்ட நநோத்ரு நடோம் நேவோலயம் எந்ே நோட்டடச் நசர்ந்ேது? 

[A] இத்ேோலி 

[B] இங்கிலோந்து 

[C] ஃப்ரோன்ஸ் 

[D] செர்மனி 

 சமீபத்தில் தீ விபத்திற்குள்ளோகி நசேமடடந்ே போரிஸின் சேோன்டமயோன ேனித்துவமிக்க  நநோத்ரு 

நடோம் நேவோலயத்டே ஐக்கிய நோடுகள் கூட்டடமப்பின் கலோச்சோர அதிகோரிகள் புதுப்பித்துத் ேர 

முன்வந்துள்ளனர். 

 சேோன்டமயோன இந்ே நேவோலயத்தில் நடந்ே இந்ே விபத்து உலசகங்கும் உள்ள மக்களிடடநய 

அதிர்ச்சிடய ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. யுசனஸ்நகோவின் சர்வநேச கலோச்சோர டமயத்தின் 

ேடலவரோன  Mechtild Rossler இத்நேவோலயத்டே உலக கலோச்சோர சின்னங்களில் ஒன்று என்று 

சேரிவித்துள்ளோர். உலக கலோச்சோர டமயங்களின் வரிடசயில் 1991 ஆம் ஆண்டு நசர்க்கப்பட்ட 

இத்நேவோலயம், Paris, Banks of the Seine” என்ற அதிகோர்ப்பூர்வப் சபயரில் நசர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. 

நநோத்ரு நடோம் நேவோலயம்  வரலோற்று ரீதியோகவும், கட்டடகடலயிலும், ஆன்மீக ரீதியிலும் 

ேனித்துவமிக்க உலகச் சின்னமோகும். 

 நநோத்ரு நடோம் நேவோலயம் , இலக்கியமுக்கியத்துவமும் சகோண்ட ஒரு சின்னமோகும், 1160 ஆம் 

ஆண்டு கட்டத்துவங்கி, நூறோண்டுகளோக கட்டப்பட்ட இத்நேவோலயம், ஃப்சரன்ச் Gothic போணியின் 

சிறந்ே உேோரணமோகும். போதுகோப்பு சபட்டகங்கள், சுற்றுச் சுவர்கள், கண்ணோடி நவடலப்போடுடடய 

ஓவியங்கள், மற்றும் ஆபரணங்களணிந்ே சிற்பங்களுக்கோக புகழ்சபற்றது. 

2) வரலோற்றுப் புகழ்சபற்ற முஜிப்நகர் தினம் எந்ே நோட்டில் சகோண்டோடப்பட்டது? 

[A] மியோன்மர் 

[B] பங்களோநேஷ் 

[C] நநபோல் 

[D] ஸ்ரீலங்கோ 

 பங்களோநேஷில் ஏப்ரல்  17 2019 இல் வரலோற்றுப் புகழ்சபற்ற முஜிப்நகர் தினம் சகோண்டோடப்பட்டது. 

1971 ஆம் ஆண்டு சமஹர்பூர் நகரில் டபத்யநோத் ேலோ வில் டவத்து பங்களோநேஷின் முேல் அரசு 

பேவிநயற்றுக் சகோண்ட நோடள நிடனவு கூறும் நோளிது. 
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 அன்டறய தினம் 1971 இல், டபத்யநோத் ேலோ நகரில் பங்களோநேஷின் விடுேடலப் நபோரோட்டத்தின் 

மூத்ே ேடலவர்களின் முன்னிடலயில் சுேந்திர பங்களோநேஷ் அரசு உருவோக்கப்பட்டது. 

 பங்கபந்து நேக் முஜிபுர் ரஹ்மோன் அதிபரோக மோர்ச் 25 1971இல் அறிவிக்கப்பட்ட நபோது அவர் 

போகிஸ்ேோன் அரசோல் டகது சசய்யப்பட்டு போகிஸ்ேோனில் சிடறயில் இருந்ேோர். பதிவிஏற்பு விழோ 

அவரின்றி நடந்ேது. 

 இத்தினம் பங்களநேஷ் முழுவதும் இருக்கும் அரசியல் , சமூக,கலோச்சோர, ஆர்வலர்களோலும் 

மக்களோலும் சிறப்போக சகோண்டோடப்படுகிறது. 

3) எந்நோட்டு விஞ்ஞோனிகள் கருப்டப மற்றும் மோர்பக புற்று நநோய்கடள கண்டறிய புதிய முடறகடள 

கண்டுள்ளனர்? 

[A] IIT கோன்புர் 

[B] IIT போம்நப 

[C] IIT ரூர்க்கி 

[D] IIT சடல்லி 

 சபண்களுக்கு வரக்கூடிய கடுடமயோன வியோதிகளோன மோர்பு மற்றும் கருப்டப புற்றுநநோய்கடளக் 

கண்டறியும் முடறடய IIT ரூர்க்கிடயச் நசர்ந்ே ஆர்வலர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். 

 இந்ே கண்டுபிடிப்பு 'FASEB Bioadvances' என்ற ஆய்வு பத்திரிக்டகயில் சவளிநயவந்துள்ளது. இந்ே 

ஆய்வின்படி புற்றுநநோடயக் கண்டறிய இதுவடர பரிநசோதித்து வந்ே இரத்ே மோதிரிகடள விடுத்து 

எச்சில் மோதிரிடய முேன்டமயோக ஆய்வுசசய்து கண்டறியலோம்.  

 நபரோசிரியர் கிரண் அம்போட்டிபிடி ேடலடமயில், பநயோசடக்னோலஜி துடறயின் 

ஆரோய்ச்சியோளர்களோல் இந்ே ஆரோய்ச்சி நடந்ேது. எச்சிலில் இருக்கக் கூடிய ஒரு குறிபிட்ட வடக 

புரேம், மோர்பு மற்றும் கருப்டப புற்றுநநோடய கண்டறிய உேவும் அடடயோளமோக இருக்கிறது 

என்படேக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

4) ஐசிசி நிறுவனம் எந்ே ஐக்கிய நோடுகள் அடமப்புடன் இடணந்து 2019  ஆண்களுக்கோன 

உலகக்நகோப்டப நபோட்டிகளில் #onedayforchildren நடத்ேவுள்ளது? 

[A] UNIDO 

[B] UNICEF 

[C] FAO 

[D] NESCO 
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 சர்வநேச கிரிக்சகட் கவுன்சில்(ICC) Cricket for good cc UNICEF உடன் 

இடணந்து  2019  ஆண்களுக்கோன உலகக்நகோப்டப நபோட்டிகளில் #onedayforchildren 

பிரச்சோரத்டே நடத்ேவுள்ளது. 

 முன்னோள் இங்கிலோந்து வீரரும்  #onedayforchildren பிரச்சோரத்தின் தூதுவருமோன நோசர் ஹூடசன் 

, ஆல்ரவுண்டர் கிரிஸ் நவோக்ஸ் உடன் இடணந்து இந்ேப்நபோட்டிகளில் நடக்கும் பிரச்சோரத்டே 

துவக்கி டவத்ேோர். இேன்மூலம் எல்லோ கிரிக்சகட் அணிகளும் இடணந்து ஓரணியோக நின்று 

குழந்டேகளுக்கோன நல்ல உலகத்டே உருவோக்கநவ இந்ேப் பிரச்சோரம். 

 ஜூன் 30 Edgbastonஇல் நடக்கும் இந்தியோ இங்கிலோந்து இடடநயயோன நபோட்டியின் நபோது முழுநோள் 

சகோண்டோட்டமோக இருக்கும். இந்ே பிரச்சோரம் உலகக் நகோப்டபயின் 48 நபோட்டிகளின் நபோதும் 

நடத்ேப்படும். 

 இேன் மூலம் UNICEF நசகரிக்கும் நிதி, உலசகங்கும் கிரிக்சகட் விடளயோடப்படும் நோடுகளில் உள்ள 

குழந்டேகளுக்கு  விடளயோடவும் உடல்நலத்நேோடு இருக்கவும் சசலவிடப்படும். 

 இந்ே உலகக்நகோப்டப நம 30துவங்கி 14  ஜுடல முடியும். அடரயிறுதிப் நபோட்டிகள் ஜூடல 9இல் 

ஓல்ட் டரஃநபோர்டில் இருக்கும் மோன்சசஸ்ட்டரிலும், ஜூடல 11இல் பிர்மிங்கோமில் இருக்கும் 

Edgbastonஇலும் நடக்கும்.  

 இறுதிப்நபோட்டி லோர்ட்ஸ் டமேோனத்தில் ஜூடல 11 ஆம் நேதி நடடசபறவிருக்கிறது.  பத்து 

அணிகளும் single league format படி விடளயோடி 45 நபோட்டிகள் விடளயோடி, அதில் முேல் நோன்கு 

இடங்கடளப் பிடிக்கும் அணிகள் அடரயிறுதி நபோட்டிகளில் விடளயோடும். 

5) 2019ஆம் ஆண்டின் நஹோம் எக்ஸ்நபோ இந்தியோ வின் எட்டோவது நிகழ்வு பின்வரும் எந்ே நகரத்தில் 

துவங்கியது? 

[A] கிநரட்டர் சநோய்டோ 

[B] பூநன 

[C] சிம்லோ 

[D] கோன்பூர் 

 2019ஆம் ஆண்டின் நஹோம் எக்ஸ்நபோ இந்தியோ வின் எட்டோவது நிகழ்வு கிநரட்டர் 

சநோய்டோவிலிருக்கும் India Expo Centre and Mart இல் ஏப்ரல் 16 ஆம் நேதி துவங்கியது. 

 இந்ே கண்கோட்சியில் home decor அலங்கோரப்சபோருட்கள் ேளமிடுேல் வீட்டுபநயோகப்சபோருட்கள் 

சடக்ஸ்டடல் நபோன்ற துடறகளில் வளர்ந்து வரும் சேோழில் நிறுவனங்கள் பங்குசபறும். 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/
https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


Current Affairs  18th April 2019 

 

Winmeen.com                                Page 4 of 6 

 Export Promotion Council for Handicrafts ஒருங்கிடணக்கும் இந்ே மூன்று நோள் கண்கோட்சியில் 

ஐநூறுக்கும் நமற்பட்ட நிறுவனங்கள் நிரந்ேரஸ்டோல்களில் ேங்கள் சபோருட்கடள விற்படனக்கு 

டவப்போர்கள். 

6) சமீபத்திய சசய்திகளில் அறியப்பட்ட "இந்நேோ -பசிபிக் பிரிவு" எந்ே யூனியன் அடமச்சகத்ேோல் 

துவங்கப்பட்டது? 

[A] சவளியுறவுத்துடற அடமச்சகம் 

[B] ஆயுஷ் அடமச்சகம் 

[C] கலோச்சோர அடமச்சகம் 

[D] புவி அறிவியல் அடமச்சகம் 

 சமீபத்தில் இந்திய சவளியுறவுத் துடற அடமச்சகம், Indian Ocean Rim Association (IORA), ASEAN 

region and the Quad நபோன்ற அடமப்புகடள ஒருங்கிடணப்பேற்கோக "இந்நேோ -பசிபிக் பிரிவு” என்ற 

புதுப் பிரிடவத் துவக்கியிருக்கிறது. 

 இத்திட்டம் உருவோக முழுமுேற் கோரணம் சவளியுறவுத்துடற சசயலோளர் விெய் நகோகநல ஆவோர். 

இந்நேோ பசிபிக் சகோள்டகடயப் பற்றி சேளிவோன வடரயடறகடள சசய்யநவ இத்திட்டம் 

உருவோக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

 இந்ேப் பிரிவு ேற்நபோது விக்ரம் துடரசோமியோல் ேடலடமயின் கீழ் சசயல்படுகிறது. இது மத்திய 

அரசின் இந்நேோ பசிபிக் சகோள்டகடய வடிவடமப்பதில் துடணபுரியும். 

7) 2019 இல் The Human Exploration Rover Challenge நபோட்டிடய நடத்திய வோனியல் நிறுவனம் எது? 

[A] Roscosmos 

[B] JAXA 

[C] ISRO 

[D] NASA  

 மூன்று இந்திய மோணவ அணிகள் நோசோ நடத்திய 25 ஆவது,  The Human Exploration Rover 

Challengeநபோட்டியில் பரிசு சபற்றன. இப்நபோட்டி ஏப்ரல் 12-13 இல் அலபோமோடவச் நசர்ந்ே 

ஹண்ட்ஸ்டவலில் இருக்கும் US Space and Rocket Centreஇல் நடத்ேப்பட்டது. 

 கஸியோபோத்டேச் நசர்ந்ே KIET Group of Institutions அணி, கல்லூரி/பல்கடலகழக பிரிவில் "AIAA 

Neil Armstrong Best Design Award" பரிடசப் சபற்றிருக்கிறது. மும்டபடயச் நசர்ந்ே The Mukesh 

Patel School of Technology Management and Engineering அணி கல்லூரி/பல்கடலகழக பிரிவில் 

"Frank Joe Sexton Memorial Pit Crew Award" பரிடச சபற்றிருக்கிறது. 
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 பஞ்சோடபச் நசர்ந்ே Lovely Professional University from Phagwara அணி Stem Engagement 

பரிடசப் சபற்றிருக்கிறது, புவர்த்நேோ ரிநகோ, சகோலம்பியோ , 23 மோகோணங்கள், பங்ளோநேஷ், இந்தியோ 

செர்மனி, சமக்சிநகோ, சமோரோக்நகோ, சபரு நபோன்ற நோடுகளில் இருந்து வந்ே 100 அணிகள் 

இப்நபோட்டிகளில் பங்குசபற்றன. 

 இப்நபோட்டியில், பள்ளி, கல்லூரிகடளச் நசர்ந்ே அணிகள், Apollo lunar missions, நிலவு, சசவ்வோய் 

கிரகம் மற்றும் மற்ற வோனியல் ஆரோய்ச்சிகளுக்கு பயன்படும் படியோன, மனிேர் பயணிக்கக் கூடிய 

விண்சவளி ஊர்திகடள வடடவடமத்து பரிநசோதிக்க நவண்டும். 

8) 2019 World Haemophilia Day (WHD) தினத்தின் கருப்சபோருள் என்ன? 

[A] Outreach and Identification 

[B] Treatment for All, The Vision of All 

[C] Sharing Knowledge Makes Us Stronger 

[D] Hear their voices  

 உலக இரத்ேம் உடறயோடம நநோய்க்கோன நோள் ஏப்ரல் 17 நேதி அனுசரிக்கப் படுகிறது. இத்தினம் 

இரத்ேம் உடறயோடம நநோய்க்கோன விழிப்புடணடவயும், மற்ற இரத்ே சம்பந்ேப்பட்ட 

நநோய்களுக்கோன விழிப்புணர்டவயும் ஏற்படுத்துவேற்கோக சகோண்டோடப் படுகிறது. 

 2019ஆம் ஆண்டுக்கோன கருப்சபோருள்,  மக்கடள துணிவோக சவளிநய வந்து இந்நநோடயப் பற்றி 

சகநநோயோளிகளுடன் விவோதித்து அனுபவங்கடள பகிர்ந்து சகோள்ள ஊக்கமளிக்கிறது. இந்ே 

ஆண்டின் வோசகம்,வ‘Reaching Out: The First Step to Care’. ஆகும். 

 Haemophilia நநோய் என்பது மரபியல் நநோய். முந்டேய ேடலமுடறகளிடமிருந்து வரும் இந்நநோய், 

இரத்ேத்டே உடறய விடோமல் சசய்து விடும். இேனோல் கோயங்களின் நபோது இரத்ேம் உடறயோமல், 

அதிக இரத்ேப்நபோக்கு உண்டோகிவிடும். மூடளயில் இரத்ேக் கசிவின் நபோதும், மூட்டுக்களுக்குள் 

இரத்ேக் கசிவின் நபோதும், உடல்நிடல அபோயகரமோகிவிடும்.இந்நநோடய கட்டுப் படுத்ே 

முடியுநமயன்றி குணப்படுத்ே  முடியோது, 

9) எந்ே இந்திய நிறுவனம், வங்கி மற்றும் நிதி பிரிவுகளுக்கோக 5G Lab உருவோக்கியது? 

[A] IRDA 

[B] SIDBI 

[C] RBI 

[D] NHB 

 இந்திய ரிசர்வு வங்கியின் ஒரு பிரிவோன The Institute for Development and Research in Banking 

Technology (IDRBT), வங்கி மற்றும் நிதி பிரிவிற்கோன 5G Use Cases Labஐ உருவோக்கியிருக்கிறது. 
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 ேற்நபோது 2ஜி சநட்சவோர்க்கில் இயங்கிக் சகோண்டிருக்கும் வங்கியின் இயந்திரங்கள் இேன் மூலம் 

5ஜி சநட்சவோர்க்கில் இயங்கத்துவங்கும். 

 5ஜி நலப், வங்கி மற்றும் நிதித் துடறகளில் 5ஜி சநட்சவோர்க்டகடய உபநயோகப்படுத்தி 

பரிநசோதித்துப் போர்க்க ஒரு ேளத்டே உருவோக்கித் ேரும். 

 அநேோடு, பல்நவறு முேலீட்டோளர்கள், வங்கிகள், அரசு நிறுவனங்கள், நிதிநிறுவனங்கள் 

நபோன்றவற்றிற்கு இச்நசடவடய அறிமுகப்படுத்தி அவற்டற சசயல்படுத்ே ஊக்குவிக்கும். 

10) சமீபத்தில் மடறந்ே டோக்டர் சிவ குமோர், எந்ே அறிவியல் துடறயின் புகழ்சபற்ற விஞ்ஞோனி ஆவோர்? 

[A] பயோலஜி 

[B] விண்சவளி 

[C] நவதியல் 

[D] கணிேம் 

 கடந்ே ஏப்ரல் 14ஆம் நேதி, டோக்டர் சிவ குமோர் சபங்களூரில் கோலமோனோர். இவர் புகழ்சபற்ற 

விண்சவளி விஞ்ஞோனியும், முன்னோள்  Indian Space Research Organisation Satellite Center 

(ISAC) இன் ேடலவரும் ஆவோர். 

 இவர், இந்தியோவின் முேல் நிலவு ஆரோய்ச்சித் திட்டத்தின் சந்திரயோன் - 1இன் அடிப்படட 

கட்டடமப்டப உருவோக்கிய அணியில் ஒருவரோவோர். 

 டமசூடரச் நசர்ந்ே இவர், deep space communications equipment உருவோக்கத்தில் 

பங்குசபற்றிருந்ேோர் மில்லியன் கிநலோமீட்டர்களுக்கும் அப்போலிருக்கும் சசயற்டகநகோள்கடள 

சேோடர்பு சகோள்ளும். 32 மீட்டர் நீளமுள்ள ஆண்டனோடவ உருவோக்கும் சபோறுப்பில் இருந்ேோர். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) எந்த நாடு தனது முதல் செயற்கைக் கைாளான "இராவணா-1" ஐ விண்சவளியில் செலுத்தியது? 

[A] மாலத்தீவு 

[B] இந்கதாகனஷியா 

[C] கநபால்  

[D] ஶ்ரீலங்ைா 

 ஶ்ரீலங்ைா தனது முதல் செயற்கைக் கைாளான "இராவணா-1" ஐ விர்ஜீனியா பகுதியிலிருக்கும் 

Wallops Flight Facilityஇன் Mid-Atlantic Regional Spaceport இல் கவத்து விண்சவளியில் 

செலுத்தியது. 1.05 கிகலா எகையுள்ள இந்த செயற்கைகைாள் ஒன்றகர வருை வாழ்நாள் சைாண்ைது. 

இதன் மூலம் ஶ்ரீலங்ைா விண்சவளி ஆராய்ச்சியில் தனது முதல் நுகைகவப் பதவி செய்தது. 

 ஜப்பானின் Kyushu Institute of Technologyஇல் கவத்து இரண்டு இலங்கை விஞ்ஞானப் 

சபாறியாளர்ைளால் BIRDS project என்ற திட்ைத்தின் கீழ் உருவாக்ைப்பட்ைது. இந்த 

செயற்கைக்கைாளில் உள்ள கைமராக்ைள் ஶ்ரீலங்ைாகவயும் அதன் அண்கை நாடுைகளயும் 

பைம்பிடிக்ைவல்லகவ. 

2) எந்த நாட்டின் திட்ைமான BIRDS projectஇன் கீழ் கநபால் தனது முதல் செயற்கைக் கைாளான 

NepaliSat-1 ஐ விண்சவளியில் செலுத்தியது? 

[A] ஜப்பான் 

[B] இந்தியா 

[C] சீனா 

[D] இங்கிலாந்து 

 கநபால் தனது முதல் செயற்கைக் கைாளான NepaliSat-1 ஐ அசமரிக்ைாவின் விர்ஜீனியாவில் 

கவத்து விண்ணில் செலுத்தியது. கநபால் விஞ்ஞானிைளால் உருவாக்ைப்பட்ை இந்த 

செயற்கைகைாள் பூமிக்கு மிை அருகில் 400 கிகலா மீட்ைர் தூரத்தில் நிகலநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

ெர்வகதெ விண்சவளி கமயத்தில் ஒரு மாதத்திற்கு நிகலநிறுத்தப்பட்டு பிறகு விண்சவளியில் 

உலவவிைப்படும். 

 இச்செயற்கைக் கைாள் அன்றாைம் கநபாகல பைம்பிடித்து அதன் பூகைாள அகமப்கப 

ஆய்வுசெய்யும். 1.3 கிகலா எகை சைாண்ை இந்த செயற்கை கைாள் குகறந்தளவு வெதிைகளக் 

சைாண்ைது.  The Nepal Academy of Science and Technology (NAST), Japanese Kyushu Institute of 
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Technology நைத்தும் BIRDS projectஉைன் இகணந்து கநபாலின் முதல் செயற்கைக்கைாகள 

உருவாக்கியிருக்கிறது. 

 BIRDS project என்பது ஐக்கிய நாடுைள் அகமப்புைன் இகணந்து, உலை நாடுைளுக்கு செயற்கை 

கைாள்ைகள உருவாக்கித் தர உருவாக்ைப்பட்ைது. 

3) ெமீபத்திய செய்திைளில் அறியபட்ை அரிய கிளியினமான kakapo கிளிைள் எந்நாட்கைச் கெர்ந்தகவ? 

[A] வியட்நாம் 

[B] இந்தியா 

[C] நியூஸிலாந்து 

[D] ஆஸ்திகரலியா 

 Zealand's Department of Conservation (DOC) இன் தைவல்படி நியூஸிலாந்தில் அருகிவரும் 

இனசமன அறியப்பட்ை kakapo கிளிைள் இவ்வருைம் நைந்த இனப்சபருக்ைத்தில் 

இதுவகரயல்லாதபடிக்கு அதிைமாை சபருகியிருக்கின்றன.  கிளிைகள பாதுைாக்கும் திட்ைத்தின் படி 

76 கிளிக்குஞ்சுைள் சபாரிக்ைப்பட்டிருப்பதாைவும், 60 கிளிைள் முதிர்ந்துள்ளதாைவும் 

சதரிவிக்ைப்பட்டிருக்கிறது.  

 இதன்மூலம் முதிர்ந்த கிளிைளின் சதாகை 147  ஆை உயர்ந்திருக்கின்றன. மஞ்ெளும் பச்கெயும் 

ைருப்பும் ைலந்த இக்கிளிைள் 1970ஆம் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்ைது. மிைவும் அரிதான இக்கிளியினத்தில் 

சபண்கிளிைள் இனப்சபருக்ைத்கத ைட்டுப்படுத்துபகவ. இரண்டிலிருந்து நான்ைாண்டுைளுக்சைாரு 

முகற தான் இக்கிளிைள் இனப்சபருக்ைம் செய்யும். நியூஸிலாந்தின் ரிமு மரத்தின் பைங்ைள் 

ைனியத்துவங்கும் கபாது தான் இகவ இனப்சபருக்ைம் செய்யும் இக்ைாலைட்ைம் "mast year" என்று 

அகைக்ைப்படும். 

 kakapo கிளிைள் தீவிரமாை ைண்ைாணிக்ைப் படுகின்றன. அவற்றின் மீதும் கூடுைளின் மீதும் கரடிகயா 

ட்ரான்ஸ்மிட்ைர்ைள் சபாருத்தப்பட்டிருக்கும்.அவற்றின் நைமாட்ைங்ைள் தீவிரமாை 

ைண்ைாணிக்ைப்பட்டு வருகின்றன. kakapo கிளிைள் உலகிகலகய அதிைமாை ைண்ைாணிக்ைப்பட்டு 

பாதுைாக்ைப்படும் உயிரினமாை இருக்கின்றன. 

4) திரவ வடிவ மீத்கதன் ெமீபத்தில் சூரியக் குடும்பத்தில் எந்த துகணக்கைாளில் 

ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டிருக்கிறது? 

[A] ட்ரிட்ைன் 

[B] கைட்ைன் 

[C] ைனிகமட் 
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[D] ைலிஸ்ட்கைா 

 நாஸாவின் ைஸினி விண்ைலம் தந்த தரவுைளின்படி ஆய்வாளர்ைள் ெனி கிரைத்தின் 

துகணக்கைாளான கைட்ைனில்  

 ஆைமான ஏரிைள்(300 அடி அல்லது 100 மீட்ைர்) இருப்பகதக் ைண்டுபிடித்துள்ளனர். கபாலகவ 

தானாைகவ நிரம்பி , வற்றும் ஏரிைளான phantom ஏரிைகளயும் ைண்டுபிடித்துள்ளனர். 

 கைட்ைனின் சுற்றளவு 5150 கிகலாமீட்ைர்ைள். இதுகவ சூரியக்குடும்பத்தில் இரண்ைாவுது சபரிய 

துகணக்கைாளாகும். மிைப் சபரிய துகணக்கைாள் ஜூபிட்ைரின் ைனிகமட் ஆகும். அது சமர்குரி 

கிரைத்கதவிை சபரியதாகும். இந்த ஆராய்ச்சி Nature astronomy என்ற ஆய்வுபத்திரிக்கையில் 

சவளிவந்துள்ளது. 

 சூர்யக்குடும்பத்தில் பூமிக்கு அடுத்து கைட்ைன் துகணக்கைாளில் தான் நிலப்பரப்பில் நீர் 

இருக்கின்றது. அகவ நீரல்ல ஈத்கதன் மற்றும் மீத்கதன் திரவங்ைள். கைட்கரா ைார்பன்ைகளக் 

சைாண்ை கைட்ைனின் கமைங்ைள் நீகர மகையாை சபாழியும் கபாது, அகவ நிலத்கத 

அகையுமுன்கன ஆவியாகி மீண்டும் வானத்திற்கை சென்றுவிடும். 

5) 2019இன் ெர்வகதெ ைலாச்ொர நாள் World Heritage Day (WHD) ைருப்சபாருள் என்ன? 

[A] Rural Landscapes  

[B] The Heritage of Sport  

[C] Heritage for Generations  

[D] Protect our Green Heritage 

 ெர்வகதெ ைலாச்ொர தினம் உலசைங்கும் ஏப்ரல் 18ஆம் கததி உலை ைலாச்ொரத்கத கபணும் நாளாை 

சைாண்ைாைப்படுகிறது. இந்த ஆண்டுக்சைாண்ைாட்ைத்தின் ைருப்சபாருளான Rural Landscapes 

உலசைங்கும் இருக்கும் ைலாச்ொரங்ைளின் ஒற்றுகமகயயும் பாதுைாப்கபயும் நிகலநிறுத்தும் 

முயற்சிைகள எடுக்கும். 

 இத்தினத்தில் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இைங்ைகளப் கபணிய விஞ்ஞானிைள், 

பூகைாளவியலாளர்ைள், சதால்லியலாளர்ைள் கபான்கறாருக்கு சிறப்பு அங்கீைாரம் தரப்படும். 2018 

ைணக்கின்படி இந்தியாவில் கமற்குத் சதாைர்ச்சிமகல, சுந்தர்பன் கதசிம பூங்ைா தாஜ்மைால், 

அைமதாபாத், நாளந்தா பல்ைகலக்ைைைம், பிைாரின் மைாகபாதி கைாவில் மத்தியபிரகதெத்தின் 

ைஜூராகைா கபான்ற 36 உலை ைலாச்ொர சின்னங்ைள் இருக்கின்றன. 

6) சிறுவர்ைளுக்ைான சதரு கிரிக்சைட் உலைக்கைாப்கப கபாட்டிக்ைான நல்சலண்ண தூதுவராை 

நியமிக்ைப்பட்ை இந்திய கிரிக்சைட் வீரர் யார்? 

[A] விராத் கைாஹ்லி 
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[B] எம்.எஸ்.கதானி 

[C] ைர்மன்ப்ரீத் ைவுர் 

[D] மித்தாலி ராஜ் 

 புைழ்சபற்ற கிரிக்சைட் வீராங்ைகண மித்தாலி ராஜ் Street Child Cricket World Cup (SCCWC-

2019)இன் நல்சலண்ண தூதுவராை நியமிக்ைப்பட்டிருக்கிறார். இவர் முன்னாள் இந்திய 

அணித்தகலவர் ைங்குலியுைனும், ஐபிஎல் அணியான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்உைனும் இகணந்து 

பணியாற்றுவார். 

 சிறுவர்ைளுக்ைான கிரிக்சைட் உலைக்கைாப்கப கபாட்டிைகள( Street Child Cricket World Cup 

(SCCWC-2019))ஒருங்கிகணப்பது இங்கிலாந்கத கமயமாைக் சைாண்ை Street Child United (SCU) 

ஆகும். இவ்வகமப்பு உலைசமங்கும் இதுகபான்ற சிறுவர் கபாட்டிைகள ஒருங்கிகணப்பதில் 

புைழ்சபற்றது. FIFA World Cup in South Africa, Olympics in Brazil, FIFA World Cup Russia கபான்ற 

நிைழ்வுைளில் சிறுவர்ைளுக்ைான கபாட்டிைகளயும் நைத்தி புைழ்சபற்றிருக்கிறது.  

7) கநாயாளியின் உயிரியல் சபாருட்ைகளக் சைாண்டு எந்நாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்ைள் முதல் 3D 

இதயத்கத அச்சு செய்துள்ளனர்?  

[A] சீனா 

[B] இஸ்கரல்  

[C] ஃபிரான்ஸ் 

[D] அசமரிக்ைா 

 இஸ்கரலின் சைல் அவிவ் பல்ைகலக்ைைைத்தின் ஆய்வாளர்ைள், 3டி பிரிண்டிங் சைக்னாலஜிகயப் 

பயன்படுத்தி, கநாயாளியின் செல்ைகளயும், உயிரியல் சபாருட்ைகளயும் சைாண்டு, உலகின் முதல் 

3டி இதயத்கத வடிவகமத்துள்ளனர். இந்த இதயம் செல்ைளால் வடிவகமக்ைப் பட்டு, இரத்த 

நாளங்ைளுைன், நிஜ இதயத்திற்கு இருக்கும் எல்லா குணங்ைகளயும் சைாண்டிருப்பதாய் 

இருக்கிறது. 

 இவர்ைளது ைண்டுபிடிப்பு advanced scienceஇல் சவளியாகியது. இதுவகர இந்த சதாழில்நுட்பத்தில் 

வடிவகமக்ைப்பட்ை மனித உறுப்புைள் எளிகமயான இரத்தநாளங்ைள் இல்லாத திசுக்ைள் தான். இதயம் 

கபான்ற சிக்ைலான உறுப்புைகள வடிவகமப்பது இதுகவ முதல்முகற. 

8) ெமீபத்திய செய்திைளில் அறியப்பட்ை "Learning Coin" திட்ைம் என்பது எந்த ெர்வகதெ அகமப்பால் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்ைது? 

[A] IMF 
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[B] AIIB 

[C] ADB 

[D] UN 

 The International Monetary Fund (IMF)மற்றும் உலை வங்கி இகணந்து "Learning Coin"திட்ைத்கத 

அறிமுைப்படுத்தியது. இது private block chain அடிப்பகையிலான நாகணயம். இது IMF மற்றும் 

உலைவங்கிக்குள் மட்டுகம செல்லுபடியாகும். இது block chain,அதனுகைய லாபங்ைள் பற்றி அறிய 

உதவும். 

 cryptographic சொத்துக்ைள் என்று அறியப்படும்  Bitcoin (BTC) and Ether (ETH) கபான்றவற்றின் 

சதாழில்நுட்பத்கதப் பற்றி அறிய ஆராய்ச்சிைள் செய்ய இந்த திட்ைம் உதவும். 

 இந்த உருவாக்ைத்தில் கநாயாளியின் fatty திசுக்ைகள மாதிரியாைக் சைாண்டு, செல்ைள் 

உருவாக்ைப்படும். அகவ "bionic ink" என்று அகைக்ைப்படும், அகதக் சைாண்டு தான் உைலுறுப்புைள் 

பிரிண்ட் செய்யப்படும். 

 இந்தக் ைண்டுபிடிப்பின் மூலம் இதயத்தில் ஏற்பைக்கூடிய அகைப்புைளுக்கு மாற்றாை சிறு சிறு 

உறுப்புைகளயும், முழு இதயத்கதயும் உருவாக்ை முடியும். உைலுறுப்பு மாற்று அறுகவச் சிகிச்கெயில் 

புதிய வாய்ப்புைகள உருவாக்கும். 

9) எந்த விண்சவளி நிறுவனத்தின் TESS Mission என்ற ஆராய்ச்சி, பூமியின் அளவிற்கு சபரிய 

கிரைமான "HD 21749c" ஐ ைண்டுபிடித்துள்ளது? 

[A] Roscosmos 

[B] JAXA 

[C] NASA 

[D] ISRO 

 நாொவின் The Transiting Exoplanet Survey Satellite(TESS) திட்ைம், பூமியின் விட்ை அளவில் 89% 

இருக்கும் கிரைமான "HD 21749c" ஐ ைண்டுபிடித்துள்ளது. 

 இது சவப்பமான கிரைம்.இதன் நிலப்பரப்பில் 800 டிகிரி ஃபரன்ஹீட்டும், 427 டிகிரி செல்சியஸும் 

நிலவுகிறது. இது HD21749 என்ற K-type dwarf நட்ெத்திரத்கதச் சுற்றிவருகிறது. இது சதற்கு 

நட்ெத்திரக் கூட்ைத்திலிருந்து 53 ஒளியாண்டுைள் தூரத்தில் இருக்கிறது. பாகறைள் அதிைமாை 

இருக்கும் இந்த கிரைம் அதன்நட்ெத்திரத்கத சவறும் 7.8 நாட்ைளில் சுற்றி வந்துவிடும். 

10) 2019 ஆம் ஆண்டு புகனவுக்ைான புலிட்ெர் பரிகெ சவன்றவர் யார்? 

[A] சரகபக்ைா மக்ைாய் 

[B] ரிச்ொர்ட் பவர்ஸ் 
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[C] க்களர் பரன் 

[D] ைாமி ஆரஞ்ச் 

 ரிச்ொர்ட் பவர்ஸ் இவ்வாண்டுக்ைான புலிட்ெர் பரிகெ தனது புதுகமயான நாவலான "The 

overstory”க்ைாை சவன்றார். இந்நாவல் உலகை இயற்கையின் ைண்கணாட்ைத்தில் விவரிக்கிறது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. சமீபத்திய சசய்திகளில் அறியப்பட்ட Chhyoiphel Kundeling மடாலயம் எந்த நாட்டிலிருக்கிறது? 

[A] நநபால் 

[B] இந்தியா 

[C] பூடான் 

[D] ஶ்ரீலங்கா 

 நநபாலலச் நசர்ந்த Sindhupalchok மாவட்டத்லதச் நசர்ந்த லிசன்க்கு கிராமத்தில் லவத்து 

Chhyoiphel Kundeling மடாலயம் புத்த மத அறிஞர் Shyalpa Tenzing அவர்களால் திறந்து 

லவக்கப்பட்டது. இந்த மடாலயத்லத சீரலமத்து கட்ட இந்திய அரசு நநபால் பண மதிப்பில் 18.9 

மில்லியன் ருபாய் சகாடுத்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் உதவித் தலலவரான இந்திய தூதுவர் டாக்டர் 

அஜய் குமாரும் இந்நிகழ்வில் பங்குசபற்றார். 

 1946ஆம் ஆண்டு லிசன்க்கு கிராம மக்களின் நிதியிலும் உலைப்பிலும் உருவான இம்மடாலயம் 

தற்நபாது புதிய நசர்க்லககளாக குடியிருப்பு அலறகள், சலமயலலற, சுகாதார வசதிகள், மற்றும் 

சுற்றுச்சுவர் நபான்றலவ கட்டப்பட்டுள்ளன. 

 இம்மடாலயத்தில், சமூக கலாச்சார நடவடிக்லககளான, புத்தமத வகுப்புகள், Thangka ஓவியங்கள், மர 

நவலலப்பாடுகள், சிற்பம் நபான்றலவ கற்பிக்கப்படுகின்றன, மத தலமாக மட்டுமின்றி இவ்விடம் 

மக்களின் சமூக மற்றும் கலாச்சார வாழ்க்லகயிலும் பங்காற்றுகிறது 

2) சமீபத்திய சசய்திகளில் அறியப்பட்ட “முல்லர் அறிக்லக” எந்த நிகழ்வுடன் சதாடர்புலடயது? 

[A] Glaciers and climate change 

[B] Terrorism and responses to terrorism 

[C] IPL spot-fixing and betting case 

[D] Russian Interference in the 2016 US Presidential Election 

 சமீபத்தில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட, யூஎஸ் ஸ்சபசல் கவுன்சிலின் அறிக்லகயான முல்லர் 

அறிக்லக  சவளியானலதயடுத்து, ருஷ்யா அலத நிராகரித்தது. அவ்வறிக்லக, 2016 யூஎஸ் 

நதர்தலில்,ருஷ்யா மலறமுகமாக பங்குசபற்றலதப் பற்றிய ஆவணங்கலளக் காட்டியது. 

 “Report on the Investigation into Russian Interference in the 2016 Presidential Election” என்ற 

தலலப்பிலான அவ்வறிக்லக, 2016 நதர்தலில், ருஷ்யா மலறமுகமாக பங்சகடுத்து,நதர்தல் 

சவற்றிலய டிரம்ப்லபன் வசமாக மாற்றியலத ஆவணங்களுடன் எடுத்துலரக்கிறது. 22 மாத 

ஆய்வுக்குப் பிறகு இவ்வறிக்லக சமர்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 முல்லர்  2016 யூஎஸ் நதர்தலில்,ருஷ்யா மலறமுகமாக பங்குசபற்றலதப் பற்றிய ஆவணங்கலளக் 

கண்டுபிடித்து தர நியமிக்கப்பட்டார். இந்த 448 பக்க அறிக்லகயில் டிரம்பிற்கும் ருஷ்யாவிற்கும் 

இலடநய இருந்த ரகசிய உறலவப் பற்றி எந்த நிருபணமும் இல்லல. 

3) இஸ்நரலின் புதிய பிரதமர் யார்? 

[A] Reuven Rivlin 

[B] Benjamin Netanyahu 

[C] Benny Gantz 

[D] Yisrael Katz 

 இஸ்நரல் அதிபர் ருவ்சவன் ரிவ்லின், Benjamin Netanyahuலவ  சதாடர்ந்து நான்காவது முலறயாக 

பிரதமர் பதவி அளித்திருக்கிறார். நதசிய மற்றும் மதவாத கட்சிகளால் ஆதிக்கம் சசலுத்தப்படுகிறது 

இஸ்நரல் அரசு. 

 Benjamin Netanyahuவிற்கு அரசலமக்க 28 நாட்கள் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இத்தவலணலய 

நமலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு நீடித்துக் சகாள்ளவும் முடியும். 

 கடந்த ஏப்ரல் 9இல் முடிந்த நதர்தலின் முடிவில் Benjamin Netanyahu சவன்று இஸ்நரலின் நீண்ட 

நாள் பிரதமராகிறார். இதன் மூலம் முன்னாள் பிரதமர் நடவிட் சபன் குரியனின் சாதலனலய 

முறியடிக்கிறார், இந்த 42 நாட்களில் Benjamin Netanyahu தனது சபரும்பான்லமலய நிருபிக்கத் 

தவறினால் rival centrist Blue and White partyஇன் தலலவர் Benny Gantz பதவிநயற்பார். 

4) ISO 31000:2018 என்ற தரம் பின்வருவனவற்றுள் எதனுடன் சதாடர்புலடயது? 

[A] தகவல் சதாழில்நுட்பம் 

[B] கப்பல்கள் மற்றும் கடல் சதாழில்நுட்பம் 

[C] மனித வள நமலாண்லம 

[D] இடர் நமலாண்லம 

 நசாைமண்டலம் MS சஜனரல் இன்சுரன்ஸ் கம்பனி லிட், இடர்நமலாண்லமயில் ஒரு முலறலய 

அமல்படுத்தியதற்காக இந்தியாவின் TUVஆல் ISO 31000:2018 என்ற தரத்லதப் சபற்றிருக்கிறது. இந்த 

தரச்சான்று, இடர்நமலாண்லம சசய்யத் நதலவப்படும், வழிகாட்டிகள், தத்துவம், கட்டலமப்பு 

நபான்றவற்லற சகாண்டு தரப்படுவது. 

 இந்த தரச்சான்லற எந்த நிறுவனமும் சபறலாம், அதன் துலற, சசயல்பாடு, அளவு நபான்றலவ 

சபாருட்டல்ல. இந்த தரசான்லறற்கு எந்த நிறுவனமும் விண்ணப்பிக்கலாம். இது ஏப்ரல் 7 2019 முதல் 

ஏப்ரல் 6 2022 வலர சசல்லும். 
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5) M1Xchange TReDS தளத்துடன் எந்த வங்கி இலணந்து MSME Bill discounting ஐ சசய்தது? 

[A] நபங்க் ஆஃப் இந்தியா 

[B] SBI 

[C] நபங்க் ஆஃப் பாநரடா 

[D] நபங்க் ஆஃப் மகாராஷ்ட்ரா 

 எப்ரல் 17 ஆம் நததி, Bank of Maharashtra (BoM) , M1Xchange Trade Receivables Discounting 

System (TReDS) நிறுவனத்துடன் இலணந்து, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) 

நபான்ற நிறுவனங்களுக்கு உதவும் வலகயில் பில் நபாடும் வசதிலய உருவாக்கியிருக்கிறது. 

 இந்த M1Xchange Trade Receivables Discounting System  சபாறுப்புகலள, Mynd solutions 

நிறுவனம் சபாறுப்நபற்கும்., இந்நிற்வனம் சதாழில்நுட்ப நமலாண்லம நிறுவனமாகும். 

 இதன் முக்கிய பலன், TReDs தளம் மூலம் பணப்புைக்கத்லத சுலமாக நடக்க உதவுவதாகும். இதன் 

மூலம் குறு நிறுவனங்களின் பங்குப் பணமும் வங்கிகளின் சசலவும் குலறயும். 

6) எந்த இந்திய கிரிக்சகட் பிரபலம், நபருந்து பயணச்சீட்டு பதிவு தளத்தின் விளம்பரத்தூதுவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

[A] நராகித் சர்மா 

[B] விராட் நகாலி 

[C] M S நதாணி 

[D] K L ராகுல் 

 கிரிக்சகட் பிரபலம் எம்.எஸ்.நதானி சரட்பஸ் நபருந்து பயணச்சீட்டு பதிவு தளத்தின் 

விளம்பரத்தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.  நதானி, ஹாக்கி விலளயாட்டு வீரராக நதான்றி 

நடித்திருக்கிறார். இந்த விளம்பரம் விலரவில் வரவிருக்கிறது. 

 நதானி ஒரு நிறுவனத்தின் விளம்பரத் தூதுவராக 3இல் இருந்து 10 நகாடி வலர சபறுவார். 

அத்சதாலக தன்லன அணுகும் நிறுவனத்தின் வியாபார அளவு,ஒப்பந்த்தின் காலம் 

நபான்றவ்ற்லறப் சபாருத்து அலமயும். நதானி இதுவலர, ட்ரிம்11, நகால்நகட்,மாஸ்டர் கார்ட், 

ஒரியண்ட் ஃநபன்ஸ், பாரத் நமட்ரிநமானி, இண்டிநகா சபய்ண்ட்ஸ், SRMB ஸ்டீல், சரவிட்டால் சஹச் 

நபான்ற நிறுவனங்களுக்கு விளம்பரத் தூதுவராக இருக்கிறார். 

7) சமீபத்தில் காலமான சஜர்ரி நகாப் எந்த விண்சவளி நிறுவனத்லதச் நசர்ந்த முதல் சபண் விண்சவளி 

வீரராவார்? 

[A] RosCosmos 
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[B] NASA 

[C] JAXA 

[D] Canadian Space Agency 

 அசமரிக்காவின் ஃப்நளாரிடாவில் மார்ச் 18ஆம் நததி நாசாவின் முதல் சபண் விண்சவளி வீரரான 

சஜர்ரி நகாப் (88) மலறந்தார். சஜர்ரி நகாப் 1961ஆம் ஆண்டு நாசாவின் கடுலமயான நதர்வுகளில் 

சவன்று முதல் சபண் விண்சவளி வீரரானார். அவநராடு நசர்த்து 13 வீரர்கள் நதர்வுகளில் சவன்று 

அவ்வணி "சமர்குரி-13" என்று சபயர்சபற்றது. 

 நாசா ஏற்கனநவ சமர்குரி 7 விண்சவளி வீரர்கலளக் சகாண்டிருந்தாலும் அவர்கள் அலனவரும் 

ஆண்கள்.என்றாலும் இந்த 13 நபரும் விண்சவளி சசல்லவில்லல. 1962இல் Congressional panel 

முன் நகாரிக்லக லவத்தும் அவர் விண்சவளி சசல்ல அனுமதிக்கப்படவில்லல.  

 1997 தன் சுயசரிலதலய “Jerrie Cobb,Solo pilot” புத்தகத்தில் என் நாடும், என்கலாச்சாரமும் ஒரு 

சபண் விண்சவளி சசல்வலத விரும்பவில்லல என்று எழுதியிருக்கிறார். இவர் பல ஆண்டுகளாக 

மனித நநயராக , விமான ஓட்டுனராக அநமசான் காடுகளில் பணியாற்றினார். 

8) விண்சவளியில் அதிக நநரம் பறந்த சபண் என்ற அலடயாலளத்லதப் சபற்ற கிரிஸ்டினா நகாச் எந்த 

விண்சவளி நிறுவனத்லதச் நசர்ந்தவர்? 

[A] JAXA 

[B] Roscosmos 

[C] NASA 

[D] CNES 

 நாசா விண்சவளி வீரர் கிரிஸ்டினா நகாச், விண்சவளியிலா அதிக நநரம் பறந்த சபண் என்ற 

பட்டத்லதப் சபறுகிறார். சர்வநதச விண்சவளி லமயத்தில் International Space Station (ISS)  அவர் 

இதுவலர 328 நாட்கள் தங்கி இருக்கிறார். கடந்த மார்ச் 14ஆம் நததி விண்சவளி லமயம் சசன்றவர் 

அடுத்த 2020 ஃபிப்ரவரி வலர தங்க இருக்கிறார். இதன் மூலம் முந்லதய சாதலனயான நாசாவின் 

விண்சவளி வீரரான சபஹ்ஹி விட்சன் 2016-17இல் தங்கியிருந்த 288 நாட்கலள முறியடிக்க 

இருக்கிறார். 

 ஆண்ட்ரு மார்கன் மற்றும் சஜஸிகா நமய்ர் என்ற இரு விண்சவளி வீரர்கள் கிரிஸ்டினாவுடன் இந்த 

வருடத்தின் பிற்பகுதியில் இலணந்துசகாள்வர். இது அவர்களது முதல் விண்சவளி பயணமாகும். 

நமார்கன் ஜூலல மாதம் விண்சவளிக்கு சசன்று 2020இன் நடுவில் திரும்புவார்.  

நமார்கன் மற்றும் கிரிஸ்டினா விண்சவளியில் இருந்து பணியாற்றுவதனால், விண்சவளி 

நிலலயத்தில் அவர்கள் தரும் மனித அறிவார்ந்த மற்றும் நவலலப் பங்களிப்புகள் எதிர்காலத்தில் 

நிலவு மற்றும் சசவ்வாய் கிரக ஆராய்ச்சிக்கு மிகவும் பயன்படும். 
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9) 2019இல் இந்திய குடியுரிலமப் பணிகளுக்கான நாள் என்று சகாண்டாடப்பட்டது? 

[A] ஏப்ரல் 21 

[B] ஏப்ரல் 20 

[C] ஏப்ரல் 22 

[D] ஏப்ரல் 23 

 National Civil Services Day (NCSD) ஏப்ரல் 21  நததி குடியுரிலம அதிகாரிகளால் தங்கள் பணிலய 

சிறப்பாக சசய்ய ஊக்குவிக்கவும், அவர்களது பங்களிப்லப நபாற்றவும் இந்நாள் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 இந்நாள் இந்தியாவின் முதல் உள்துலற அலமச்சர் சர்தார் வல்லபாய் பட்நடல், புதுசடல்லியின் Met 

Calf Houseஇல் ஏப்ரல் 21 1947இல் இந்திய குடியுரிலமப் பணியாளர்கள் முன்னிலலயில் 

உலரயாற்றியலத நிலனவுகூறும் வலகயில் சகாண்டாடப்படுகிறது. அந்த உலரயில் அவர் இந்திய 

குடியுரிலமப் பணியாளர்கள் 'இந்தியாவின் எஃகு சட்டகம்" என்று நபாற்றினார். 

10) சவளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்களுக்கு  காகிதமில்லாத படி வங்கிக் கணக்குத் துவங்க 

வழிவகுத்திருக்கும் வங்கி எது? [Paperless account opening facility] 

[A] ICICI நபங்க்  

[B] அக்ஸிஸ் நபங்க் 

[C] IDBI நபங்க் 

[D] HDFC நபங்க் 

 IDBI நபங்க் சமீபத்தில் Financial Action Task Force (FATF) உறுப்பினர் நாடுகளில் வாழும் 

இந்தியர்கள் காகிதம் இல்லாமல் வங்கிக் கணக்கு துவங்க ஏதுவாக "NRI-Insta-Online" 

வங்கிக்கணக்கு துவங்கும் முலறலய துவங்கியிருக்கிறது. இம்முலறப்படி வங்கிக்கணக்கு துவங்க 

எந்த ஆவணங்கலளயும் KYC proof கலளயும் சமர்பிக்கத் நதலவயில்லல.  

 சவளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் இம்முலற படி எந்த ஆவணமுமின்றி வங்கிகணக்கு 

துவங்கிக்சகாள்ள முடியும். Financial Action Task Force (FATF) என்பது அரசு அலமப்பு. இவ்வலமப்பு 

அதன் உறுப்பினர் நாடுகளின் சபாருளாதாரத்திற்கு ஆபத்து உண்டாக்கும் பணநமாசடி 

,  தீவிரவாதிகளுக்கு பணம் வைங்குதல் நபான்றவற்லற தடுக்க அரசியல் ரீதியாக வியூகம் சசய்து 

திட்டங்கள் சகாள்லககள் வகுத்து,பணப்பரிமாற்றத்லத கட்டுபாட்டுக்குள் சகாண்டுவர 

சசயல்படுகிறது. 
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 அசமரிக்கா இங்கிலாந்து இந்தியா சீனா ஜப்பான் ஃபிரான்ஸ் நபான்ற நாடுகள் இந்த அலமப்பின் சில 

உறுப்பினர்கள் ஆவார்கள். 
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