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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2019 உலக காசந ாய் தினத்தின் (WTD) கருப்ப ாருள் என்ன? 

[A] Gear up to end TB 
[B] Unite to End TB 
[C] Wanted: Leaders for a TB-free world 
[D] It’s time 
 உலக காசந ாய் தினம் (WTD) ஒவ்ப ாரு ஆண்டும் மார்ச் 24 ம் நேதி TB இன் அழிவுகரமான 

உடல் லம், சமூக மற்றும் ப ாருளாோர விளளவுகள்  ற்றிய ப ாது விழிப்புணர்ள  

ஏற் டுத்து நோடு மற்றும் உலகளாவிய டி.பீ.  

 போற்றுந ாளய முடிவுக்கு பகாண்டு ரு ேற்கான முயற்சிகளள அதிகரிக்கவும் உலக காசந ாய் 

தினம் களடபிடிக்கப் டுகிறது. 

 இந்ே நேதி டாக்டர் ரா ர்ட் பகாக் 1882 ஆம் ஆண்டு டி.பிளய ஏற் டுத்தும்  ாக்டீரியத்ளே 

கண்டுபிடித்ேளே குறிக்கிறது. இந்ே ந ாளய கண்டறிோல் மற்றும் குணப் டுத்து ேற்கான  ழிளய 

 குத்ோர். 

 2019ன் கருப்ப ாருள் "இது ோன் ந ரம்" (’’It’s Time”) ேங்கள் ப ாறுப்ள  சரியாக பசயல் டுத்ே உலக 

ேளல ர்களுக்கு அழுத்ேம் பகாடுக்கிறது. 

2. சில ந ரங்களில் பசய்திகள் காணப் டும், நகாலன் ளைட்ஸ் எனும்  சர்ச்ளசக்குரிய  குதி, எந்ே 

 ாடுகளுக்கு இளடநய அளமந்துள்ளது? 

[A] Iran & Israel 
[B] Afghanistan & Pakistan 
[C] Syria & Israel 
[D] Iraq & Israel 
 நகாலன் ளைட்ஸ் சிரியா மற்றும் இஸ்நரல்  ாடுகளுக்கு இளடநய அளமந்துள்ளது. 

 மார்ச் 25 ம் நேதி அபமரிக்க ஜனாதி தி படானால்ட் டிரம்ப் ஆக்கிரமிக்கப் ட்ட நகாலன் ளைட்ஸ் மீது 

இஸ்நரலிய இளறயாண்ளம அதிகாரப்பூர் மாக அங்கீகரித்துள்ளது என்று அறிவித்ோர். இேனுடன், 

இஸ்நரல் சுய  ாதுகாப்புக்கு ஒரு முழு உரிளம உள்ளது. 

 இஸ்நரல் 1967 மத்திய கிழக்குப் ந ாரில் சிரியாவில் இருந்து நகாலான் ளைட்ஸ்ளய ளகப் ற்றியது, 

பின்னர் 1981 இல் அது இளணக்கப் ட்டது. 
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 ஆனால், பிராந்தியத்தின் மீது இஸ்நரலின் இளறயாண்ளமளய சர் நேச சமூகம் 

அங்கீகரிக்கவில்ளல. Mr. டிரம்ப்பின்  ட டிக்ளக, அபமரிக்காவின் பகாள்ளகயில் ஒரு அளர 

நூற்றாண்டிற்கும் நமலான பிரச்சளனளய மாற்றியது. 

 நகாலான் ளைட்ஸ் பேன் நமற்கு சிரியாவில் ஒரு  ாளற பீடபூமியாக உள்ளது.இது சிரிய 

ேளல கரான 'டமாஸ்கஸ்'யில் இருந்து 60km பேன்நமற்குப்  குதியில் அளமந்துள்ளது மற்றும் 1,200 

சதுர கிமீ  ரப் ளள க் பகாண்டுள்ளது. 

  றண்ட பிராந்தியத்திற்கு இப் குதி ேண்ணீர் ஒரு முக்கிய ஆோரமாக உள்ளது. நகாலான் 

கடற் குதியில் இருந்து மளழநீர் நஜார்டான்  திக்குச் பசல்கிறது. இந்ே  குதி இஸ்நரலின் நீர் 

விநிநயாகத்தில் மூன்றில் ஒரு  குதிளய  ழங்குகிறது. 

 இங்கு நிலம் மிகவும்  ளமானது, மற்றும் எரிமளல மண், திராட்ளச நோட்டங்கள் மற்றும் 

 ழத்நோட்டங்களள  ளர்க்கவும் கால் ளடகளள  ளர்க்கவும்  யன் டுத்ேப் டுகிறது. நகாலான் 

இஸ்நரலின் ஒநர  னிச்சறுக்கு இடமாகவும் உள்ளது. 

3. ‘Every Vote Counts-The Story of India’s Elections’ புத்ேகத்தின் எழுத்ோளர் யார்? 

[A] N Gopalaswamy  
[B] Sunil Arora 
[C] Navin Chawla  
[D] B B Tandon 
 "ஒவ்ப ாரு  ாக்கு  ாக்குகள்-இந்திய நேர்ேல்களின் களே"(‘Every Vote Counts-The Story of India’s 

Elections’) என்ற ேளலப்பில் முன்னாள் ேளலளம நேர்ேல் ஆளணயர்  வீன் சாவ்லா ஒரு 

புத்ேகத்ளே எழுதியுள்ளார். 

 இந்தியாவின் முன்னாள் துளணத் குடியரசு ேளல ரான ைமீத் அன்சாரி புது தில்லியில் இந்ே 

புத்ேகத்ளே ப ளியிட்டார். இந்தியாவில் நேர்ேல் இயந்திரம் எவ் ாறு பசயல் டுகிறது என் ளே 

இந்ே புத்ேகம் விளக்குகிறது. 

 இது இந்தியாவின் மாற்றத்தின் கூர்ளமயாக உள்ளது என் ளே விளக்குகிறது.  ாராளுமன்ற நேர்ேல் 

 ரவிருக்கும் நிளலயில் இந்ே புத்ேகம் ப ளியிடப் ட்டது. 

4. ஐ.பி.எல்  ரலாற்றில் 5,000 ரன்கள் எடுத்ே முேல் வீரர் யார்? 

[A] விராத் நகாலி 

[B] அஜிங்கியா ரைாநன 

[C] சுநரஷ் பரய்னா 

[D] நராஹித் ஷர்மா 
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 பசன்ளன சூப் ர் கிங்ஸ் அணியின்  ட்சத்திர வீரர் சுநரஷ் பரய்னா 5,000 ரன்களள எட்டிய முேல் 

இந்திய வீரர் என்ற ப ருளமளய ப ற்றார். பசன்ளனயில் எம்.ஏ. சிேம் ரம் ஸ்நடடியத்தில் ராயல் 

நசலஞ்சர்ஸ் ப ங்களூருக்கு எதிராக  டந்ே 2019 ஐபிஎல்  ரு த்தின் முேல் ஆட்டத்தில் அ ர் இந்ே 

ளமல்கல்ளல அளடந்ோர். பரய்னா 177 ந ாட்டிகளில் இருந்து 5000 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதில் 35 

அளர சேம் மற்றும் Strike Rate 138.15ம் அடங்கும். 

5. அதிக எளட பகாண்ட முேலாளிகளுக்கு உே  "Lose to Win" திட்டத்ளே எந்ே  ாடு போடங்கியுள்ளது? 

[A] UAE 
[B] Pakistan 
[C] Bangladesh 
[D] Myanmar 
 United Arab Emirates (UAE) அரசாங்கம் " Lose to Win " என்ற ேளலப்பில் ஒரு திட்டம் ஒன்ளற 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. அது அதிக எளடயுள்ள முேலாளிகளுக்கு உடல் எளடளய குளறப் ேற்கும் 

ஆநராக்கியமான  ாழ்க்ளக முளறளய பின் ற்று ேற்கும் உேவுகிறது. 

 இந்ே திட்டம் ஆநராக்கியமான உணள  உட்பகாள் து மற்றும் உடற் யிற்சியில் ஈடு டு து, 8 

 ாரங்களுக்குள் அ ர்களுக்கு அதிக எளடளய இழக்க உேவுகிறது. 

 திட்டக் குழுவில் சுகாோர மற்றும் கல்வித் துளறயிலிருந்து ஊட்டச்சத்து நிபுணர்களும் சுகாோர 

கல்வியாளர்களும் உள்ளனர். 

6. 2019 ஆம் ஆண்டின் “உலக ஆசிரியர் “ ரிளச ப ற்ற ர்?  

[A] ஆண்ட்ரியா சபிறநகா  
[B] ைனன் அல் ைரூப்  
[C]  ான்சி அடிப ல் 

[D] பீட்டர் ேப்பிச்சி  
 பகன்யாவின் கிராமப் குதியில் அறிவியல் ஆசிரியராக  ணிப்புகின்ற பீட்டர் ேப்பிச்சி உலக 
ஆசிரியர்  ட்டத்ளே ப ன்றுள்ளார். நமலும் 1மில்லியன்  ரிசுத்போளகளய ப ற்றுள்ளார்  

 பகன்யாவின் பிளவு  ள்ளத்ோக்கிற்கு போளலவில் உள்ள   ானி கிராமத்தின் நகரிநகா 
உயர்நிளல  ள்ளியில் கணிேம், இயற்பியல் ஆசிரியராக  ணிபுரிகின்றார்.  ார்நகய் நிறு னம் 
இ ருக்கு இந்ே  ரிளச  ழங்கியுள்ளது 

 ேனது  ருமானத்தின் 80%ஐ  ஏளழ எளிய மக்களுக்கும், ப ற்நறாரின் ஆேர ற்ற குழந்ளேகளுக்கு 
உேவி அ ர்கள்  ாழ்வில் மாற்றத்ளே ஏற் டுத்திய ர். ேவிர, ந று ட்ட இனக்குழு,& 

மாேங்களுக்குள் ஒற்றுளமளய  ளர்த்துள்ளார்.  
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 உணவு ேட்டுப் ாடு, ந ாளே  ழக்கம், டீன் கர் ம், ேற்பகாளல, குளறந்ே  இளணயேள நசள , 

மாண ர் ஆசிரியர் விகிேம் 58:1, என  ல பிரச்ளனகள் இருந்ேந ாதும் இ ரது மாண ர்கள் 
 ல்ந று நேசிய ந ாட்டிகளில் ப ன்றுள்ளனர், மற்றும் இன்படல் சர் நேச அறிவியல் 
&ப ாறியியல் மா ாடு 2019 இல்  ங்நகற்க ேகுதிப ற்றுள்ளனர்  

7. அப்ஹித்யா என்று சமீ த்தில் பசய்தியில்  ரு து எந்ே துளறளய சார்ந்ேது ?  

[A] பசயற்ளகநகாள் 

[B] சூப் ர் கணினி  
[C] அணு  யிற்சி ளமயம்  
[D] ராணு   யிற்சி 

 புநன அருநக நலானா லாவில் INS சி ாஜி ேளத்தில் இந்திய கடற் ளட அணுசக்தி, உயிரியல் 
மற்றும் ந தியியல்  யிற்சி  சதி (NBCTF), கடற் ளட ேள தி அட்மிரல் சுனில்லன் ாவின் 
ேளலளமயில்  திறக்கப் ட்டுள்ளது.  

 அபிஹித்யா என்று சம்ஸ்கிருேத்தில் ப யரிடப் ட்ட இது, கடற் ளட கப் ல்வீரர்ககளுக்கு  
அணுசக்தி, உயிரியல் மற்றும் ந தியல் ப ாருட்களள கண்டறியவும்,  ாதுகாப்பு அளமப்புகள் 
குறித்தும்  யிற்சியளிக்க உேவும் 

8. சில ந ரங்களில் பசய்தித் ோளில் இருக்கும் துக்மின் துளறமுகம் பின் ரும்  ாடுகளில் எங்கு 
அளமந்துள்ளது? 

[A] ஐக்கிய அரபு எமிநரட்ஸ் 
[B] ஓமன் 
[C] ஈரான் 

[D]  ாக்கிஸ்ோன்  
 அபமரிக்கா சமீ த்தில் ஓமான் உடன் முக்கிய ஒப் ந்ேம் பசய்துள்ளது, அேன் அடிப் ளடயில் 
அபமரிக்க கப் ல்கள், ந ார் விமானங்களள, அரபிக் கடலில் உள்ள ைார்முஸ் ஜலசந்தில் அருகில் 
அளமந்துள்ள டுக்ம் &ஸலாைஹ் துளறமுகத்ளே  யன் டுத்திக்பகாள்ளலாம் என் ோகும்.  

 துக்மின் துளறமுகம் ஓமான்  ாட்டின் பேன்கிழக்கு கடற் ளடக்கு அருநக, அநரபிய கடளலயும் 
இந்திய ப ருங்கடளலயும் கடந்து பசல்கிறது.  

 துக்மின், ஸலாைஹ் துளறமுகம் சர் நேச குறுகிய நீர் ழி  ாளே ஆகும், கடந்ே காலத்தில் 
அபமரிக்கா  ளடகள் ஈரானிய  ளடகளுக்கிளடயில்  ேற்றமான சந்திப்புகளள பகாண்டிருப் து 
குறிப்பிடத்ேக்கோகும்.  
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9. அண்ளமயில் பசய்திகளில் இருக்கும் எமசட் பசயற்ளகக்நகாள் எந்ே  ாட்டிற்கு போடர்புளடயது? 

[A] இந்தியா 
[B] ஜப் ான்  
[C] சீனா  
[D] பேன் பகாரியா 

 ஏப்ரல் 1, 2019 அன்று, இந்திய விண்ப ளி ஆராய்ச்சி நிறு னம் (இஸ்நரா) ஒரு 436 கிநலா 

எளடபகாண்ட எலக்ட்ரானிக் பசயற்ளகநகாள்  எமசட் ஐ உளவுத்துளற  ாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி 

அளமப்புக்காக, 28சர் நேச  ாடிக்ளகயாளர்களுடன் இளணந்து ஸ்ரீைரிநகாட்டா 
விண்ணிலயத்திலிருந்து அனுப்பியுள்ளது.  

 இந்ே ராக்பகட் 'PSLV-C45' ஐ பகாண்டு மூன்று ப வ்ந று சுற்றுப் ாளேயில் புதிய 

போழில்நுட் ாங்களள பகாண்டு பசலுத்ேப் ட்டுள்ளது.  

 எமிசட் பசயற்ளகநகாள் இஸ்நராவின்இந்தியா  மினி பசயற்ளகநகாள் (IMS-2)ள  அடிப் ளடயாக 
பகாண்டு அளமக்கப் ட்டது.  

10. இந்தியா கூளடப் ந்து கூட்ளடளமப்பின் (BFI) புதிய ேளல ராக நேர்ந்பேடுக்கப் ட்ட ர்?  

[A] பசங்களரயா  ாயுடு 
[B] ராலின் டி நசாசா 
[C] ஜக்ராஜ் சிங் 
[D] நக. நகாவிந்ேராஜ் 
 நக. நகாவிந்ேராஜ் மீண்டும் இந்திய கூளடப் ந்து கூட்டளமப்பு (BFI) ேளல ராக 
நேர்ந்பேடுக்கப் ட்டுள்ளார். BFI ோன் இந்தியாவின் கூளடப் ந்ோட்ட அளமப்ள   
கட்டுப் டுத்துகிறது BFI அளனத்து நேசிய மட்ட கூளடப் ந்துகளளயும் நிர் கிக்கிறது இந்தியாவில் 
பசயல் டுகிறது.  

 இது  யிற்சி முகாம்கள் மற்றும் நேசிய ந ாட்டிகள், ஆண், ப ண் பிரிவினளர இந்திய அணிகளுக்கு  
ேயார் டுத்துேல்  ல்ந று   ணிகளில் ஈடு ட்டுள்ளது. 
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