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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. 
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 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. 

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


Current Affairs  18th April 2019 
 

Winmeen.com                                Page 6 of 6 

 ே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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