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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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