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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. இந்தியா அதன் முதல் எதிர்ப்பு செயற்கைக்கைாள் (Anti-Satellite) (A-SAT) ஏவுைகை திறகை 

செற்றிைரமாை பின்ெரும் எந்த பயைத்தின் (mission) கீழ் கொதித்தறிந்தது? 

[A] Mission Avatar 
[B] Mission Talwar 
[C] Mission Nisar 
[D] Mission Shakti 
 ஒடிொவில் உள்ள டாக்டர் ஏபி கே அப்துல் ைலாம் தீவில் இருந்து மார்ச் 27 ம் கததி பாதுைாப்பு ஆராய்ச்சி 

மற்றும் அபிவிருத்தி அகமப்பு (டி.ஆர்.டி.ஓ) செற்றிைரமாை தைது முதலாெது ஆண்டி கெட்டிகலட் (A-

SAT) ஏவுைகை கொதகை 'மிஷன் ெக்தி' (Mission Shakti) ஒன்கற நடத்தியது. 

 DRDO பாலிஸ்டிக் ஏவுைகை பாதுைாப்பு இகடசெயல் ஏவுைகை ஒன்கற உருொக்கியுள்ளது. இது 

மூன்று நிமிடங்ைளுக்குள் பூமிக்கு 300 கிகலாமீட்டர் சதாகலவில் இருக்கும் ஒரு குகறந்த புவியின் 

சுற்றுப்பாகதயில் (LEO) ஒரு கநரடி செயற்கைக்கைாகள (Live Satelite) செற்றிைரமாை Shut Down 

செய்தது. 

 எைகெ, மிஷைரி ெக்தி இந்தியாவின் பாதுைாப்பு, சபாருளாதார ெளர்ச்சி மற்றும் சதாழில்நுட்ப 

ெளர்ச்சிகயப் பாதுைாப்பதற்ைாை ஒரு முக்கிய படியாகும். 

 இந்த ொதகைகயப் பயன்படுத்தி, அசமரிக்ைா, ரஷ்யா மற்றும் சீைா ஆகிய நாடுைளுடன் கெர்ந்து 

நான்கு குழுமங்ைளில் இந்தியா இகைந்துள்ளது. 

2. AI இன் அடிப்பகடயிலாை கநாய் ைண்டறிதகல எந்த ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்ைள் உருொக்கிைர் ? 

[A] IIT-Hyderabad 
[B] IIT-Kharagpur 
[C] IIT-Delhi 
[D] IIT-Bombay 
 மகலரியா, ைாெகநாய் (TB), குடலிறக்ை ஒட்டுண்ணி மற்றும் ைர்ப்பப்கப, ொய்ப் புற்றுகநாய்ைகள சில 

மில்லிசெைண்டில் எளிதாை ைண்டறியும் ெகையில் செயற்கை நுண்ைறிவு (AI) - குகறந்த ெக்தி 

ொய்ந்த மின்ைணு ென்சபாருள் அகமப்கப ஐஐடி-சடல்லி ஆராய்ச்சியாளர்ைள் 

ெடிெகமத்துள்ளைர். 

 மனித நுட்ப நிபுைர்ைளுக்ைாை ெகரயறுக்ைப்பட்ட அணுைல் மூலம் ெளங்ைள் ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பகுதிைளில் சுைாதார அணுைலுக்குப் பயன்படும் புத்திொலித்தைமாை நரம்பியல் அகமப்பு 

முகறகய ஆய்வு செய்ெதில் இந்த ஆராய்ச்சி ைெைம் செலுத்துகிறது. 
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 ஆய்ொளர்ைளால் நிரூபிக்ைப்பட்ட அணுகுமுகற சிறிய, குகறந்த ெக்தி மற்றும் கநாய்ைகள 

ைண்டறிெதில் அதிை துல்லியத்துடன் ெகைப்படுத்த முடியும். 

3. 2019 உலை திகயட்டர் திைம் (WTD) ெமீபத்தில் எந்த கததியில் ைகடபிடிக்ைப்பட்டது ? 

[A] மார்ச் 27 

[B] மார்ச் 25 

[C] மார்ச் 28 

[D] மார்ச் 24 

 மார்ச் 27 அன்று ஒவ்சொரு ஆண்டும் உலை திகயட்டர் திைம் கமகடயின் ெக்திகய ைெைத்தில் 

சைாண்டு ைகடபிடிக்ைப்படுகிறது. 

 சபாழுதுகபாக்ைவும், ைற்பிப்பதற்கும், நம்கம மாற்றுெதற்கும் சதாடர்ந்து திகயட்டர் ைகலைளின் 

முக்கியத்துெத்கத இது சொல்கிறது. 

 ைகலநிைழ்வுக்ைாை உலைளாவிய அகமப்பாை ெர்ெகதெ திகயட்டர் இன்ஸ்டிடியூட் (ஐ.டி.ஐ) 1961 ஆம் 

ஆண்டில் இந்த நாகள WTD அறிவித்தது. 

4. அண்கமயில் செய்திைளில் செளியாை GRAPES-3 பரிகொதகை இந்தியாவின் பின்ெரும் எந்த 

தளங்ைளில் அகமந்துள்ளது? 

[A] Leh 
[B] Ooty  
[C] Tawang  
[D] Udaipur 
 உலகில் முதன்முகறயாை,December 1, 2014 அன்று ஊட்டி நைரில் GRAPES-3 கமன் சதாகலகநாக்கி 

ெெதி சைாண்டு ஆராய்ச்சியாளர்ைள் மின்ைல் மின் திறன், அளவு மற்றும் உயரத்கத 

அளவிடுகின்றைர். 

 இடி மின்ைல் பற்றிய ஆய்வு ொனூர்திைகள ெழிநடத்தவும், விமாைங்ைளில் short circuits கய 

தடுக்ை உதவுகிறது. 

5. உலகின் மிைப்சபரிய e- ைழிவு (e-waste) மறுசுழற்சி கமயம் எந்த நைரத்தில் திறந்துள்ளைர்? 

[A] Dubai  
[B] Tehran 
[C] Paris 
[D] Istanbul 
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 உலகின் மிைப்சபரிய e- ைழிவு (e-waste) மறுசுழற்சி ெெதி ெமீபத்தில் ஐக்கிய அரபு எமிகரட்ஸ் (UAE) 

துபாய் சதாழில்துகற பூங்ைாவில் 280,000 ெதுர அடி பரப்பளவில் திறந்துள்ளைர். 

 சுவிஸ் அரொங்ை ஏற்றுமதி நிதி முைகமக்கு ஆதரவுடன் "Enviroserve" நிறுெைம் 120 மில்லியன் 

dirhams ல்($ 5 மில்லியன்) இந்த திட்டம் அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. 

6) எந்த இந்திய சதாழில்நுட்ப நிறுெைத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்ைள், செப்ப அகலயின் கபாது நைர்ப்புறம் 

அல்லாத பகுதிைகள விட நைர்ப்புற பகுதிைளில் செப்பம் குகறொை இருக்கும் என்று ைண்டறிந்தைர்? 

[A] ஐஐடி ரூர்க்கி 

[B] ஐஐடி ைராக்பூர்  

[C] ஐஐடி ைாந்திநைர் 

[D] ஐஐடி கைதராபாத் 

 ஐஐடி ைாந்திநைகரச் கெர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்ைள் இந்தியாவின் 89 நைர்ப்புற பகுதிைளில் ஒரு ஆய்வு 
நடத்திைர். அவ்ொய்வில் செப்ப அகலயின் கபாது நைர்ப்புற பகுதிைள் மற்றும் நைர்ப்புறம் அல்லாத 
பகுதிைள் ஆகிய இரண்டு பகுதிைளிலும் செப்பமாைது ைணிெமாை உயர்ந்து இருந்தாலும் நைர்ப்புறம் 
அல்லாத பகுதிைகளாடு ஒப்பிடுகையில் நைர்ப்புற பகுதிைளில் செப்பம் குகறொைகெ இருந்தகதக் 
ைண்டறிந்தைர்.  

 1.94 டிகிரி செல்சியஸில் நைர்ப்புறம் அல்லாத பகுதிைளில் பைற்சபாழுதின் கபாது ஏற்பட்ட செப்ப 
உயர்ொைது நைர்ப்புற பகுதிைகளவிட (0.14 டிகிரி செல்சியஸ்) குறிப்பிடத்தகுந்த ெகையில் 
அதிைமாை இருந்தது . 

 ஆய்வின்படி, செப்ப  அகலைளின் கபாது, நைர்ப்புற பகுதிைள் அதகைச் சுற்றியுள்ள நைர்ப்புறம் 
அல்லாத பகுதிைகள விட செப்பம் குகறந்து ைாைப்பட்டை. 44.5 டிகிரி செல்சியஸில் நைர்ப்புறம் 
அல்லாத பகுதிைள் நைர்ப்புற பகுதிைகள (43.7 டிகிரி செல்சியஸ்) விட செப்பமாை இருந்தை. 

 ஆைால் இரவு கெகளைளில் எல்லா நைர்ப்புற பகுதிைளுகம அதகைச் சுற்றியுள்ள நைர்ப்புறம் 
அல்லாத பகுதிைகளவிட செப்பமாை இருந்தை. கிராமப்புறங்ைளில் .பயிர் அறுெகடக்கு பின் ெரும் 
கைாகட ைாலத்தில் நிலவும் பசுகமக்குகறவு இதற்கு ைாரைமாை இருக்ைலாம் என்று அந்த ஆய்வு 
பரிந்துகரத்தது. இந்த ஆய்ெறிக்கை Environmental research communications என்ற 
பத்திரிகையில் செளியிடப்பட்டது. 

7) ெமீபத்தில் ைாலமாை ஆஷிதா அெர்ைள் எந்த இந்திய சமாழியின் நன்கு அறியப்பட்ட எழுத்தாளர்? 

[A] சதலுங்கு  
[B] மகலயாளம்  
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[C] ஒடிசி  
[D] தமிழ் 

 சிறந்த மகலயாள எழுத்தாளராை அறியப்பட்ட ஆஷிதா அெர்ைள் கைரள மாநிலம் திருச்சூரில் மார்ச் 
27 2009 அன்று ைாலமாைார். 

 ஏப்ரல் ஐந்து 1956இல் திருச்சூரில் உள்ள பகழயனூரில் பிறந்த இெர் தைது தனித்துெமாை 
எழுதுமுகறயிைாலும் ைகதைளுக்கு சதரிவு செய்யும் தகலப்புைளிைாலும் மகலயாள சபண் 
எழுத்தாளர்ைள் இகடகய தைக்ைாை தனி இடத்கத உருொக்கிைார். 

 மகலயாள எழுத்துலைத்தில் தைது சமாழிசபயர்ப்புைளின் மூலம் கைக்கூ ைவிகதைகள 
பிரபலமகடயச் செய்த இந்த எழுத்தாளர் தைது ைகதைளின் மூலம் ொழ்க்கைகய உைர்ச்சிைரமாை 
ெர்ைகை செய்ெதிலும் நன்கு அறியப்பட்டார் 

 மழ கமைங்ைள்,  ஒரு ஸ்திரீயும் பரயாதது, விஷ்மாய சிஹ்ைங்ைள், அபூர்ெ விரமங்ைள் மற்றும் 
ஆஷிதாயுகட ைகதைள் ஆகியகெ இெரது குறிப்பிடத்தகுந்த பகடப்புைள். 

8) செய்திைளில் சில ெமயம் ைாைப்படும் mankading என்ற ொர்த்கத எந்த விகளயாட்டுடன் 

சதாடர்புகடயது? 

[A] கூகடப்பந்து  

[B] மட்கடப்பந்து  

[C] ைால்பந்து  

[D] ைாக்கி 

 ஒரு ரன் அவுட் முகறயாை mankading ல்  பந்துவீெப் படுெதற்கு முன்பு எதிர்முகை ஆட்டக்ைாரர் 

கிரீஸ் கைாட்கட தாண்டி செளிகய சென்று விட்டால் பந்துவீச்ொளர் சபயிலில் பந்கத அடித்து 

அெகர ஆட்டம் இழக்ைச் செய்ொர் 

 விதிமுகறக்கு உட்பட்டு ஆட்டம் இழக்ைச் செய்யும் முகறயாை இது இருந்தாலும் ஆட்டத்தின் 

துடிப்புக்கு எதிராை ஒன்றாை ைருதப்படுகிறது. புைழ்சபற்ற இந்திய பந்துவீச்ொளராை vinoo mankad 

என்பெர் அறிமுைப்படுத்திய இம்முகறக்கு அெரது சபயகர சூட்டப்பட்டது. 

 1947இல் இந்தியாவிற்கும் ஆஸ்திகரலியாவிற்கும் இகடயிலாை ஆட்டத்தில் பிரவுன் என்னும் 

எதிர்முகை ஆட்டக்ைாரர் பந்துவீச்சிற்கு முன் கிரீஸ் கைாட்டிற்கு செளிகய சென்றகபாது இரு 

முகறைள் சபயிலில் பந்கத அடித்து அெகர ஆட்டமிழக்ைச் செய்தார், மான்ைாட். 

 2019 ஐபிஎல் சேய்ப்பூரில் உள்ள ெொய் மான்சிங் கமதாைத்தில் ராேஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு 

எதிராை ஆட்டத்தின் கபாது கிங்ஸ் சலென் பஞ்ொப் அணி தகலெரும் பந்து வீச்ொளருமாை 
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ரவிச்ெந்திரன் அஸ்வின் கோஸ் பட்லர் என்பெகர mankading முகறயில் ரன் அவுட் செய்ததால் 

ெமீபத்தில் இந்த ரன் அவுட்முகற செய்திைளில் செளியாைது குறிப்பிடத்தக்ைது. 

 கிரிக்சைட் விதி 41.16 இன் படி, பந்துவீச்ொளரிடம் இருந்து பந்துவீச்சு எதிர்பார்க்ைப்பட்ட கநரத்திற்கு 

முன்கப எதிர்முகை ஆட்டக்ைாரர் தைது கிரீஸ் கைாட்கட தாண்டி விட்டால், பந்துவீச்ொளர் அெகர ரன் 

அவுட் செய்ெதற்கு அனுமதிக்ைப்படுொர். 

 பந்து வீச்ொளரின் அம்முயற்சி செற்றி சபற்றாலும் இல்லாவிட்டாலும் அந்த பந்து ஓெரில் ைைக்கில் 

எடுத்துக்சைாள்ளப்படாது. எதிர்முகை ஆட்டக்ைாரகர  ஆட்டம் இழக்ைச் செய்யும் முயற்சியில் 

பந்துவீச்ொளர் கதாற்றுவிட்டால் நடுெர் அெகர அகழத்து சடட் பாலுக்ைாை செய்கைகயக் 

ைாட்டலாம் என்றும் அந்த விதி கூறுகிறது. 

9) இந்தியாவின் கதர்தல் அலுெல்ைகள ஊக்குவிக்ை பிரத்திகயைமாை சமன்ைருவிகய எந்த 
சதாழில்நுட்ப சபருநிறுெைம் செளியிட்டுள்ளது? 

[A] ஃகபஸ்புக் 

[B] கமக்கராொப்ட் 

[C] இன்ஃகபாசிஸ் 

[D] ட்விட்டர் 

 2019 நாடாளுமன்ற கதர்தல்ைகள முன்னிட்டு கபஸ்புக் நிறுெைமாைது கதர்தல்ைளில் ெமூை 
பங்ைளிப்கப ஊக்குவிக்கும் ெகையில் candidate connect மற்றும் share you voted ஆகிய இரண்டு 
பிரத்திகயை சமன்ைருவிைகள செளியிட்டுள்ளது. 

 candidate connect என்ற முதல் அம்ெம் கெட்பாளர்ைள் பதிகெற்றம் செய்யும் 20 சநாடி குறும் 
ைாசைாளிைகள மக்ைள் பார்க்கும் ெகையில் செய்தகதாடு, சதரிவு செய்யப்பட்ட ஒகர தகலப்பில் 
ஒவ்சொரு கெட்பாளர்ைளின் கபச்சிகை 12 சமாழிைளில் கைட்ைவும் அெற்கற ஒப்பீடு செய்து 
பார்க்ைவும் ெழிெகை செய்துள்ளது 

 share you voted என்ற அம்ெமாைது ொக்குப்பதிவு தைெல்ைகள மக்ைளுக்கு தருெகதாடு அெர்ைள் 
ொக்கு செலுத்தியகத அறிவிக்ைவும் சைாண்டாடவும் ெழிெகை செய்துள்ளது. மறுப்புக்கு இடம் 
உள்ள பதிவுைகள உடனுக்குடன் ைண்டறியவும் கமற்பார்கெ செய்யவும் 24*7 சபாறுப்புக் குழு 
ஒன்கற கதர்தலுக்ைாை ஃகபஸ்புக் நிறுெைம் நிறுவியுள்ளது. 

 சிங்ைப்பூரில் இருந்து இயங்கும் இந்த கதர்தல் சபாறுப்பு குழுொைது இந்திய கதர்தல் 
ஆகையத்கதாடு கெர்ந்து பணியாற்றும். 
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10) ெமீபத்தில் மகறந்த, நன்கு அறியப்பட்ட நாட்டுப்புற ைகலஞராை விஞ்ொமுரி அைசுயா கதவி எந்த 
மாநிலத்கதச் கெர்ந்தெர்? 

[A] ைர்நாடைா  
[B] ஆந்திர பிரகதஷ்  
[C] கைரளா  
[D] மைாராஷ்டிரா 

 திறம்பட்ட நாட்டுப்புறக் ைகலஞர், ொசைாலி ெர்ைகையாளர், ைார்கமானிய இகெ ைகலஞர், 
இகெ அகமப்பாளர் மற்றும் எழுத்தாளர் என்று பல கைாைங்ைளில் அறியப்பட்ட விஞ்ொமுரி 
அைசுயாகதவி ஐக்கிய அசமரிக்ைாவில் உள்ள ைவுஸ்டன் என்னும் இடத்தில் ைாலமாைார் 

 ெமூைத்தில் சபண்ைள் தங்ைள் வீட்கட விட்டு செளிகய ெருெகத ஒரு தீட்டாை பார்த்த ைாலங்ைளில் 
இெர் இகெகய ைருவியாைக் சைாண்டு ெமூை ெமத்துெ செய்திகயப் பரப்பிைார் 

 1920 ஆம் ஆண்டு ைாக்கிநாடாவில்(ஆ.பி) பிறந்த இெர் இந்திய சுதந்திர கபாராட்டத்தில் ஆர்ெத்கதாடு 
பங்கைற்றகதாடு விடுதகலப் கபாராட்ட வீரர்ைளாை மைாத்மா ைாந்தி , சுபாஷ் ெந்திர கபாஸ், 
ேெைர்லால் கநரு ,ெர்ெபள்ளி ராதாகிருஷ்ைன் கபான்கறார் முன்னிகலயில் தமது 
திறகமகயயும் செளிப்படுத்திக் ைாட்டிைார் 

 இெரது மாமா கதெலபள்ளி கிருஷ்ை ொஸ்திரி அெர்ைள் இயற்றிய பிரபலமாை கதெபக்தி பாடலாை 

“சேய சேய சேய பிரிய பாரதி” என்னும் பாடகல இகெயகமத்துப் பாடியுள்ளார் 

 பாெ கீதலு மற்றும் நாட்டுப்புறப் பாடல்ைளின் சதாகுப்பு ஆகிய இரு நூல்ைகள ெமீபத்தில் இெர் 
செளியிட்டார். 1977 ஆம் ஆண்டு ஆந்திர பல்ைகலக்ைழைம் இெருக்கு சைௌரெ டாக்டர் பட்டம் ெழங்கி 
சிறப்பித்தது. கமலும் “ொழ்நாள் ொதகையாளர்” என்ற விருகத அசமரிக்ைாவிலும் “நாட்டுப்புற 
அரசி” என்ற விருகத பாரிசிலும் சபற்றுள்ளார். 
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