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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 
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 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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