Current Affairs

1st Apr 2019
விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள்

1. இந்திய அரசாங்கத்தால் பல்வேறு ஒழுங்குமுறை பயங்கரோத கண்காணிப்பு குழு multi-disciplinary
terror monitoring group (MDTMG) பின்ேரும் எந்த மாநிலத்தில் அறமக்கப்பட்டுள்ளது?
A] Bihar
B] Chhattisgarh
C] Arunachal Pradesh
D] J&K
 ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் பயங்கரோத நிதி மற்றும் பயங்கரோத நடேடிக்றககளுக்கு எதிரான
ஒருங்கிறைந்த நடேடிக்றககறள உறுதிப்படுத்துேதற்காக இந்திய அரசு பல்வேறு ஒழுங்குமுறை
பயங்கரோத கண்காணிப்புக் குழு ஒன்றை அறமத்துள்ளது.
 ஜம்மு காஷ்மீர் வபாலீசார், புலனாய்வு பணியகம், சிபிஐ, என்ஐஏ மற்றும் ேருமான ேரித்துறை
ஆகியேற்றில் MDTMG பிரதிநிதிகள் உள்ளனர்.
 பயங்கரோத நடேடிக்றககளுக்கு இரகசியமான அல்லது வேளிப்பறடயான ஆதரவு ேழங்கும்
ஆசிரியர்கள், அரசாங்க ஊழியர்கள், ஆதரோளர்கறள இது அறடயாளம் கண்டு நடேடிக்றக
எடுக்கும்.
 இது தவிர, பயங்கரோத மற்றும் பயங்கரோத நடேடிக்றககளுக்கு நிதியுதவி வசய்ேதற்காக பல்வேறு
தடங்களின் பிறையத்றதயும் ஆய்வு வசய்ேதுடன், அத்தறகய நிதிகளின் ஓட்டத்றத நிறுத்த
ஒருங்கிறைந்த நடேடிக்றக எடுக்கிைது.
 ADGP CID of JK Police தறலறம தாங்கும் MDTMG சந்திப்பு ோரம் ஒருமுறை நடக்கும். இச்சந்திப்பில்
அந்தந்த ோரத்தில் எடுக்கப்பட்ட நடேடிக்றக அறிக்றக வதாடர்ந்து சமர்ப்பிக்கப்படும்..
2.

சமீபத்தில்

இந்தியா "லீேர்

பாரிஸ்"

["Livre

Paris"]

நிகழ்ச்சியில்

சிைப்பு

விருந்தினராக

கலந்துவகாண்டது, அந்த நிகழ்ச்சி கீழ்க்கண்டேற்றுள் எதனுடன் வதாடர்புறடயது?
A] Trade Fair
B] Cultural Festival
C] Book Fair
D] Film Festival
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 இந்தியா-பிரஞ்சு உைவுகறள ேலுப்படுத்தும் முயற்சியில், 2020 ஆம் ஆண்டில் பாரிஸ் லிேர் (பாரிஸ்
புக் ஃவபர்) இல் வகளரே விருந்தினராக இந்தியா நியமிக்கப்பட்டுள்ளது, அவத வநரத்தில் பிரான்ஸ்
2022 ஆம் ஆண்டில் நியூ வடல்லி வேர்ல்டு புக் ஃவபர் (NDWBF) விருந்தினர் நாடாக இருக்கும்.
 இந்த

அறிவிப்பு சமீபத்தில்

வநாடல்

ஏவஜன்சி

வதசிய

புத்தக அைக்கட்டறளயால் (NBT)

அறிவிக்கப்பட்டது.
 லிவ்வர பாரிஸ் (பாரிஸ் புக் ஃவபர்) மார்ச் 20 முதல் மார்ச் 23, 2020 ேறர நறடவபறும்.
 பிரதமர் நவரந்திர வமாடி மற்றும் பிரஞ்சு ஜனாதிபதி இம்மானுேல் வமக்வரான் ஆகிவயார் மார்ச் 2018
ஆம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு ேருறக தருறகயில் றகவயாப்பமிடப்பட்ட கூட்டு அறிக்றகறய
அறிவித்தனர்.
 NDWBF 2022 இன் விருந்தினர் நாடாக பிரான்றை இந்த அறிக்றக குறிப்பிடுகிைது.
3. 5G மற்றும் AI இன் வமம்பட்ட ஆராய்ச்சிக்காக [Advanced research in 5G and AI] விப்வராவுடன்
இறைந்துள்ள IIT எது?
A] IIT Kanpur
B] IIT Kharagpur
C] IIT Madras
D] IIT Bombay
 5ஜி மற்றும் வசயற்றக நுண்ைறிவு (AI) ஆகியேற்றில் வதாழில் சார்ந்த கேனம் வசலுத்திய
ஆராய்ச்சியில் ஒத்துறழக்க ஐ.ஐ.டி கரக்பூர் சமீபத்தில் விப்வராவுடன் இறைந்துள்ளது.
 இந்த கூட்டு நிறுேனத்தில் இருந்து ஆராய்ச்சி முடிவுகள் விப்வராோல் ோடிக்றகயாளர்களுக்கான
தீர்வுகள், வதாழிற்துறையின் வசங்குத்துத் தீர்வுகள் முழுேதும் அபிவிருத்தி வசய்யப்படும்.
 மறுபுைம், கூட்டு ஆய்வு நுண்ைறிவு மற்றும் விப்வராவின் வதாழில்முறை நிபுைத்துேத்தின்
ேணிகமயமாக்கலில் இருந்து ஐ.ஐ.டி கரக்பூர் பயனறடகிைது.
 உடல்நலம், கல்வி மற்றும் சில்லறர துறைகளிலும், காலநிறல மாற்ைம் மற்றும் றசபர் வசக்யூரிட்டி
வபான்ை இரு அறமப்புகளுக்கும் AI ஆராய்ச்சி கேனம் வசலுத்தும்.
 வமலும், விப்வரா, ஐ.ஐ.டி-காரக்பூரில் உள்ள விஞ்ஞான ேல்லுனர்கள் 5G மற்றும் AI இல் விருந்தினர்
விரிவுறரகள், பட்டறைகள் மற்றும் கருத்தரங்குகள் மூலம் அறிவு பகிர்வுகறள ஊக்குவிப்பார்கள்.
4. எந்த உலகளாவிய அறமப்பு 'உலகளாவிய காலநிறல' அறிக்றகறய வேளியிட்டது? ['The State of the
Global Climate' Report]
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A] UNEP
B] IUCN
C] IPCC
D] WMO
 உலகளாவிய காலநிறல குறித்த அறிக்றக சமீபத்தில் உலக ோனிறல அறமப்பு (WMO)
வேளியிட்டது.
 இந்த அறிக்றக துரிதமான அறடயாளங்கள் மற்றும் சமூக வபாருளாதார தாக்கங்கள் பற்றிய
கடுறமயான படத்றத ேழங்கியது.
 உலவகங்கிலும் உள்ள காலநிறல மாற்ைத்தின் காரைமாக, பசுறம இல்ல ோயு வசறிவுகள் வபருகிய
முறையில் ஆபத்தான நிறலகறள வநாக்கி உலகளாவிய வேப்பத்றத அதிகப்படுத்துகின்ைன.
 பசுறம இல்ல ோயு வசறிவுகள் மில்லியன் கைக்கான மக்கறள பாதிக்கும் ஆபத்தான நிறலகறள
வநாக்கி உலகளாவிய வேப்பநிறல இருக்கிைது என ஐ.நா. தறலறம Antonio Guterres காலநிறல
நடேடிக்றகறய அதிகரிக்க உறுதியான, யதார்த்தமான திட்டங்கறள வகாண்டு ேர உலக
தறலேர்களிடம் வகட்டுக்வகாண்டார்.
5. எந்த சமூக ேறலப்பின்னல் தளம் சமீபத்தில் வேள்றள வதசியோதம் பிரிவிறனோதத்றத [White
Nationalism & Separatism] அதன் தளங்களில் தறட வசய்தது?
A] Facebook
B] Twitter
C] Alphabet
D] Tumblr
 ஃவபஸ்புக் சமீபத்தில் வேள்றள வதசியோதம் மற்றும் பிரிவிறனோதத்தின் பாராட்டு, ஆதரவு மற்றும்
பிரதிநிதித்துேம் ஆகியேற்றை தறட வசய்தது.
 இந்த நடேடிக்றக நியூசிலாந்தில் இருந்து ஒரு தகுதிோய்ந்த ஒப்புதல் வபற்றுள்ளது ஏவனனில்
மசூதியில் 50 வபரின் படுவகாறல 2019 மார்ச் மாதம் வநரடி ஒளிபரப்பப்பட்டது.
 பயங்கரோத குழுக்களிடமிருந்து வபாருட்கறள அறடயாளம் கண்டு தடுக்க அதன் திைறன
வமம்படுத்துேதற்கு சமூக ஊடக நிறுேனமும் உறுதியளித்தது. இந்தத் தறட, பயங்கரோதத்றத
எதிர்வகாள்ேதில் வதால்வியுற்ைது என்று சிவில் உரிறமகள் குழுக்கள் விமர்சனம் வசய்தபின்
வபஸ்புக் வகாள்றகயில் ஒரு மாற்ைம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
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6. மத்திய அரசு ஒரு வதாகுதி சங்கிலி வசயல்பாட்டு சந்றத பயன்பாட்றட blockchain-enabled
marketplace app பின்ேரும் எந்த வபாருளுக்கு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது?
A] Sugarcane
B] Coffee
C] Tea
D] Cotton
 புது தில்லி, ேர்த்தக அறமச்சகம் விேசாயிகளுக்கு சந்றதயுடன் ஒருங்கிறைக்க காபிக்கு ஒரு
வதாகுதி சங்கிலி வசயல்படுத்தப்பட்ட சந்றத பயன்பாட்றட அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இதனால்
அேர்கள் வபாருள்களுக்கான நியாயமான விறலகறள உைர முடியும்.
 ஈகா சாப்ட்வேர் தீர்வுடன் ஒருங்கிறைந்த ேளர்ச்சியுடன் இந்த பயன்பாடு உருோக்கப்பட்டுள்ளது.
காபி ேர்த்தகத்தில் வேளிப்பறடயான தன்றமறயக் வகாண்டுேருேதற்காகவும், இந்திய காபியின்
உற்பத்திறய காப்பாற்றிக் வகாள்ளவும், நுகர்வோர் உண்றமயான இந்திய காப்பியிறன ருசித்து,
உற்பத்தியாளர்களுக்கு மிகவும் ஊக்கமளிக்கும் ேறகயில் பயன்படுகிைது.
 காபி

விேசாயிகள்

மற்றும்

ோங்குபேர்களுக்கு

இறடவயயான

தட்டுகளின்

எண்ணிக்றக

குறைக்கப்படுேவதாடு விேசாயிகள் தங்கள் ேருமானத்றத இரட்டிப்பாக்க உதவுோர்கள்.
7. குவராஷியாவின் மிக உயர்ந்த குடிமகன் விருது டாம்லிஸ் மன்னரின் கிராண்ட் ஆர்டர் மூலம் எந்த
இந்திய ஆளுறமக்கு வகௌரவிக்கப்பட்டது?
A] Narendra Modi
B] Ram Nath Kovind
C] Sushma Swaraj
D] Arun Jaitely
 சமீபத்தில் குவராஷியாவின் மிக உயர்ந்த குடிமகன் விருறத வடாமிலாவின் கிங் கிராண்ட் ஆர்டர்
மூலம் குடியரசுத் தறலேர் ராம் நாத் வகாவிந்த் வகௌரவிக்கப்பட்டார்.
 குவராஷியாவுக்குச் வசல்லும் முதல் இந்தியத் தறலேராக அேர் இருக்கிைார்.
 வகாவிந்த் தற்வபாது மூன்று நாடுகளுக்கு வசல்கிைார் - குவராஷியா, வபாலிவியா மற்றும் சிலி - மார்ச்
25 முதல் ஏப்ரல் 4 ேறர இந்தியாவிற்கும் மூன்று நாடுகளுக்கும் இறடயிலான இருதரப்பு உைவுகறள
ேலுப்படுத்துேதற்கு வசல்கிைார்.
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8. காேலில் றேக்கப்பட்டுள்ள மற்றும் காைாமற் வபான ஊழியர்களுக்கான 2019 சர்ேவதச ஒற்றுறம
தினம் எந்த நாளில் சமீபத்தில் அனுசரிக்கப்பட்டது? [2019 International Day of Solidarity with Detained
and Missing Staff Members]
A] March 26
B] March 25
C] March 27
D] March 29
 மார்ச் மாதம் 25 ம் வததி ஐக்கிய நாடுகள் சறபயால் காேலில் றேக்கப்பட்டு, காைாமற் வபான
ஊழியர்கள், உறுப்பினர்களின் ஒற்றுறமக்கான சர்ேவதச நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. ஐ.நா.
ஊழியர்கள் மற்றும் அறமதி காப்பாளர்கள், அவத வபால் அரசு சாரா சமூகத்திலும், பத்திரிறககளிலும்
உள்ள சக ஊழியர்கறளப் பாதுகாப்பதற்கான நடேடிக்றககறள உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
 பாலஸ்தீன அகதிகளுக்கு ஐக்கிய நாடுகளின் நிோரை மற்றும் வேறலகள் முகறமக்காக
பணியாற்றிய முன்னாள் பத்திரிறகயாளரான Alec Collett 1985 ல் ஆயுதவமந்திய மனிதன் மூலம்
கடத்தப்பட்ட ஆண்டு நிறனவு நாள்.
 2009 ல் வலபனானில் உள்ள பீகா பள்ளத்தாக்கில் அேருறடய உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
9. "காந்தி: தி றரட்டர்" புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்?
A] Ravinder Singh
B] Durjoy Datta
C] Bhabhani Bhattacharya
D] Amit Chaudhuri
 சமூக-யதார்த்த புறனவுகறள எழுதிய பாபாணி பட்டாச்சார்யா "காந்தி: தி றரட்டர்" புத்தகத்றத
எழுதினார்.
 இேர்

இந்வதா-ஆங்லியன்

இலக்கியத்தின்

சமூக

ரியலிசம்

பள்ளிறய

வசர்ந்தேர்

என

விேரிக்கப்படுகிைார்.
 அேரது

எழுத்துக்கள்

ரவீந்திரநாத்

தாகூர்

மற்றும்

மகாத்மா

காந்தியின்

வசல்ோக்றக

வேளிப்படுத்துகின்ைன.
 பிவரம்சந்த் வபான்ை பிை சமூக யதார்த்தோதிகறளப் வபாலல்லாமல், பட்டாச்சார்யா, நாேல்கறள
எண்ைங்கறள உருோக்கி, றநயாண்டிறயப் பயன்படுத்துேதற்கும் சூழ்நிறல எடுத்துக்காட்டுகள்
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மூலம் அேரது கருத்துக்கறள இன்னும் உறுதியற்ைதாக்குேதற்கும் ஒரு ஆசிரிய அணுகுமுறைறய
கறடப்பிடிக்கிைார்.
10. ஸ்றகட்ராக்ஸ் வேர்ல்ட் ஏர்வபார்ட் விருதுகள் 2019 இன் இந்தியாவின் சிைந்த விமான றமயமாக எந்த
விமான நிறலயம் அறிவிக்கப்பட்டது? [Aviation hub by the Skytrax World Airport Awards 2019]
A] Kempegowda International Airport
B] Indira Gandhi International Airport
C] Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
D] Rajiv Gandhi International Airport
 ஸ்றகட்ராக்ஸ் உலக விமானநிறலய விருதுகளின் படி, புது தில்லியின் இந்திரா காந்தி
இன்டர்வநஷனல்

(ஐ.ஜி.ஐ.)

விமான

நிறலயம்

சிைந்த

இந்திய

விமான

நிறலயமாக

நியமிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் உலக அளவில் 59 ேது இடத்தில் உள்ளது.
 மும்றபயில் உள்ள சத்ரபதி சிோஜி மஹாராஜ் சர்ேவதச விமானநிறலயம் 64, ராஜீவ் காந்தி
றஹதராபாத் சர்ேவதச விமானநிறலயம் 66, வபங்களூருவின் வகம்வபவகௌடா சர்ேவதச விமான
நிறலயம் 69 ஆகிய இடங்களில் உள்ளன.
 இங்கிலாந்து விமான தளமான Skytrax, ஒரு விமான நிறுேனம் மற்றும் விமான ஆய்வு மற்றும்
தரேரிறச தளத்றத இயக்கும் ஒரு ஆவலாசறன நிறுேனம் ஆகும். இது

100 விமான

நிறலயங்கறளக் வகாண்டு இந்த தரேரிறசறய உருோக்கியுள்ளது.
 சிங்கப்பூர் சாங்கி விமான நிறலயம் ஏழாேது முறையாக உலகின் சிைந்த ோனூர்தி றமயமாக வபயர்
வபற்றுள்ளது.
 இந்த பட்டியலில் வடாக்கிவயா சர்ேவதச விமான நிறலயம் (ஹவனடா) உள்ளது. இந்த றமயம் உலகின்
சிைந்த உள்நாட்டு விமான நிறலயம் மற்றும் உலகின் தூய்றமயான விமான நிறலயம் என்ை
சிைப்றபயும் வேன்ைது.
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