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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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