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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)    சமீபத்தில் எப்பபோது, 2019 உலக ப ோமிப ோபதி தினம் (WHD) ககோண்டோடப்பட்டது? 

[A] ஏப்ரல் 8 

[B] ஏப்ரல் 9 

[C] ஏப்ரல் 7 

[D] ஏப்ரல் 10 

 ப ோமிப ோபதி நிறுவனரோன, டோக்டர் Christian Fredrich Samuel Hahnemann பிறந்தநோள் 
நினனவோக ஆண்டுபதோறும் ஏப்ரல் 10 ம் பததி உலக ப ோமிப ோபதி தினம் (WHD) 
அனுசரிக்கப்படுகிறது.  இந்நினலயில், ப ோமிப ோபதி ஆரோய்ச்சி னை ம் (CCRH) புது கடல்லியில் 
இரண்டு நோள் ைோநோட்னட ஏற்போடு கசய்கிறது.  

 இச்சனப நோட்டில் எதிர்ககோள்ளும் சவோல்கள் ைற்றும் ப ோமிப ோபதி வளர்ச்சிக்கு எதிர்கோல 
உத்திகனள உருவோக்கும் வனகயில் அனைகிறது.  ைோநோட்டின் கருப்கபோருள் ஆரோய்ச்சிகனள கல்வி 
ைற்றும் ைருத்துவ நனடமுனற ஆரோய்ச்சியுடன் இனைப்பதோகும்.  ஆயுஷ் அனைச்சகத்தின் 
தன்னோட்சி ஆரோய்ச்சி அனைப்பு CCRH ஆகும். 

2) Exercise African Lion 2019 கீழ்கோணும் எந்கதந்த நோடுகளுக்கு இனடயில் நனடகபற்றது? 

[A] கதன் ஆப்பிரிக்கோ ைற்றும் ஐக்கி  ரோஜ் ம் 

[B] துனிசி ோ ைற்றும் ரஷ் ோ 
[C] கைோபரோக்பகோ ைற்றும் அகைரிக்கோ 
[D] கதன் அப்பிரிக்கோ ைற்றும் இந்தி ோ 
 ைோர்ச் 16 முதல் ஏப்ரல் 7 வனர அகோடீர், டிபினட், டோன்-டோன், டோட்டோ ைற்றும் கபன் குய்ரிர் ஆகி  
பகுதிகளில் கைோபரோக்பகோ ைற்றும் அகைரிக்க நோடுகளுக்கு இனடயில் கூட்டு இரோணுவப் பயிற்சி 
"African Lion 2019" நடந்தது. இதில் ஆயிரக்கைக்கோன இரோணுவ வீரர்கள் பங்பகற்றனர். 

 வருடோந்திர பயிற்சியில் கட்டனள, சூழ்ச்சி, அனைதி ைற்றும் வோன்வழி நிரப்புதல் உட்பட பல்பவறு 
வனக ோன பயிற்சிகள் உள்ளடங்கும்.   

 இப்பயிற்சியில் ப ங்கரவோத எதிர்ப்பு நடவடிக்னககள், நிலம் ைற்றும் வோன் பயிற்சிகள் ைற்றும் ஒரு 
தந்திபரோபோ  உருவகப்படுத்துதல் ஆகி  பயிற்சிகளும் உள்ளடங்கும். 

3)     ோர் இந்தி  ஆண்கள்  ோக்கி அணியின் புதி  தனலனை பயிற்சி ோளரோக நி மிக்கப்பட்டுள்ளோர்?  
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[A] க ர்ைன் க்ரூஸ் 

[B] W V ரோைன் 

[C] கிரகோம் கரய்து 

[D]  பரந்திரோ சிங் 

 ஆஸ்திபரலி ோவில் இருந்து கிரகோம்ம் கரய்து இந்தி  ஆண்கள்  ோக்கி அணியின் புதி  
தனலனை பயிற்சி ோளர் 2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வனர நி மிக்கப்பட்டுள்ளோர். கதோழில் 
தரநினலகளின் படி, சர்வபதச பயிற்சி ோளரின் ஒப்பந்தம் ஒலிம்பிக் சுழற்சி வனர இருக்க பவண்டும். 

 ஆனோல் அவரது பதவி கோலம் 2022 ஆம் ஆண்டு FIH உலக பகோப்னப வனர அவரது கச ல்திறன் 
கபோறுத்து நீட்டிக்கப்படலோம். எனபவ, எல்லோம் படோக்கிப ோ ஒலிம்பிக் வனர உள்ள இந்தி  
வீரர்களின் சோதனனகனள சோர்ந்து அனையும்.  கரய்து ஆஸ்திபரலி  பதசி  அணிக்கோக சிறந்த ஒரு 
வினள ோட்டு வோழ்க்னக போனதன  ககோண்டிருந்தோர். பைலும் இவ்வணி ோனது 1992 போர்சிபலோனோ 
ஒலிம்பிக்ஸில் கவள்ளி பதக்கம் கவன்றது. 

 ஆஸ்திபரலி ோ ைற்றும் கநதர்லோந்து பதசி  அணிகளுடன் பணிபுரிந்து இவர் சிறந்த வினள ோட்டு 
பயிற்சி ோளரோக இங்கு வந்துள்ளோர். 

4)  பநோபல் பரிசு கபற்ற சிட்னி ப்கரன்னர் சமீபத்தில் கோலைோனோர், அவர் எந்த நோட்னடச் பசர்ந்தவர்? 

[A] ஐக்கி  ரோஜ் ம் 

[B] பிரோன்ஸ் 

[C] அகைரிக்கோ 
[D] கதன் ஆப்பிரிக்கோ 
 சிட்னி ப்கரன்னர் (92), ஒரு கதன் ஆப்பிரிக்க பிறந்த உயிரி லோளர், சிங்கப்பூரில் ஏப்ரல் 5, 2019 

அன்று கோலைோனோர். அவர் ைரபணு குறியீட்னட புரிந்துககோள்ளவும் ைற்றும் ஒரு புதி  துனற ைனித 
பநோய் ஆரோய்ச்சியில் roundworm தூண்ட அவரது ஆரோய்ச்சி உதவி து.  

 2002 ஆம் ஆண்டில் ப்கரன்னர் ைருத்துவத்திற்கோன பநோபல் பரினச ைரபணுக்கள் எவ்வோறு கசல் 
பகுதிகனள கட்டுப்படுத்துகிறது என்பனத விவரித்ததற்கோக கபற்றோர். அவர் ைற்றும் இரண்டு 
சகோக்கள், ஜோன் சுல்ஸ்டன் ைற்றும் ரோபர்ட்  ோர்விட்ஸ் ஆகிப ோர் C எனப்படும் கவளிப்பனட ோன 
roundworm ஐ கண்டறிந்துள்ளனர்.   

 எவ்வோறு கசல்கள் பிரிக்கப்பட்டு ைற்றும் புதிதோக உருவோக்கப்படுகிறது என்பனத திறனை ோக எடுத்து 
கசோல்லப்பட்டுள்ளது. திட்டமிடப்பட்ட கசல் ைரைம் குறித்த கண்டுபிடிப்புகள் ைற்றும் அதன்மூலம் 
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எவ்வோறு புற்றுபநோய் உருவோகிறது ைற்றும் C உருவோக்க ைருத்துவ வழிபோடுகள் குறித்தும் 
கூறப்பட்டுள்ளது. ஒரு கபரி  ைோதிரி உயிரின ஆரோய்ச்சியில் உதவுகிறது. 

5)  உலகின் மிக வ தோன கோல்பந்தோட்ட வீரரோக விளங்கி  இசோக் க யிக், எந்த நோட்னடச் பசர்ந்தவர்? 

[A] இஸ்பரல் 

[B] அகைரிக்கோ 
[C] சவுதி அபரபி ோ 
[D] ஈரோன் 

 இசோக் க யிக் 73 வ தில் கோல்பந்து பபோட்டியில் வினள ோடி ஒரு புதி  உலக சோதனனன  
அனைத்துள்ளோர். 2019 ஏப்ரல் 5 ம் பததி ைக்கோபி ரோைோத் கோன் மீது இஸ்பரலி  அணியின் ஐகரோனி 
அல்லது யூஹூடோ ஒரு பகோல்கீப்போளரோக வினள ோடி தன் மூலம் அவர் சோதனனன  முறி டித்தோர்.  

 கின்னஸ் உலக சோதனன அனைப்பின் பிரதிநிதிகளோல் கலந்து ககோண்ட ஒரு விருது விழோவில் 
க யிக் அதிகோரப்பூர்வைோக அங்கீகரிக்கப்பட்டோர்.  முந்னத  சோதனன உருகுபவவின் ரோபர்ட் 
கோர்பைோனோவோல் நடந்தது, அவர் 2015 ஆம் ஆண்டில் உருகுபவயின் போன் டி அசூக்கர் 53 வ தில் 
பபோட்டியில் வினள ோடினோர். 

6)  "கதற்கோசி  கபோருளோதோரப் பங்கோற்று, ஏற்றுைதி பதனவ" என்ற சமீபத்தி  அறிக்னகன  
கவளியிட்ட சர்வபதச அனைப்பு எது? 

[A] IMF 
[B] ADB 
[C] World Bank 
[D] AIIB 
 உலக வங்கி (WB) "கதற்கோசி  கபோருளோதோரப் பங்கோற்று, ஏற்றுைதி பதனவ" பற்றி  சமீபத்தி  
அறிக்னகயின்படி, இந்தி ோவின் கைோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தியின் (GDP) வளர்ச்சி ோனது 2019-20 

நிதி ோண்டில் 7.5% சதவிகிதம் மிதைோன வளர்ச்சின  எதிர்போர்க்கலோம். கதோடர்ந்து முதலீடுகனள 
வலுப்படுத்துவதன் மூலம் குறிப்போக ஏற்றுைதியில் தனி ோர் பைம்போட்டு கச ல்திறன் ைற்றும் 
கநகிழ்திறன் நுகர்வு கபறமுடியும்.  

 அறிக்னகயின் படி, கூடுதலோன பைவி ல் ககோள்னக மூலம் கடன் வளர்ச்சி நன்னை தரும். 
பைவீக்க நினலனைகளுக்கு இனடப   தோைதைோன நிதி ஒருங்கினைப்பு ஆதரவு 2019 ஆம் ஆண்டு 
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பதர்தல்களுக்கு பைலோக கபோருளோதோர நடவடிக்னககளில் அரசி ல் நிச்ச ைற்ற தன்னையின் 
வினளவுகனள பகுதி ளவில் ஈடு கசய்யும். உண்னை ோன கைோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி 
(2018-19) நிதி ோண்டில் 7.2% என ைதிப்பிடப்படுகிறது. 

7)  உலக வங்கியின் (WB) சமீபத்தி  அறிக்னக "குடிப றுதல் ைற்றும் அபிவிருத்தி சுருக்கம்" படி 2017 ஆம் 
ஆண்டில் பைம் அனுப்பும் மிக அதிகைோன நோடு எது? 

[A] பிலிப்னபன்ஸ் 

[B] இந்தி ோ 
[C] சீனோ 
[D] கைக்ஸிபகோ 
 உலக வங்கி (WB) "குடிப றுதல் ைற்றும் அபிவிருத்தி சுருக்கம்" என்ற அதன் சமீபத்தி  அறிக்னகன  
கவளியிட்டது. அதன் படி இந்தி ோ 2017 ஆம் ஆண்டிலும் மிக அதிகைோக பைம் அனுப்பும் நோடு என்ற 
இடத்னத தக்கனவத்துள்ளது. இதன் மூலம் 2018 ஆம் ஆண்டில் 79 பில்லி ன் டோலர் புலம்கப ர்த்து 
அனுபியுள்ளது.  

 இந்தி ோனவ கதோடர்ந்து சீனோ (67 பில்லி ன் டோலர்கள்), கைக்ஸிபகோ (36 பில்லி ன் டோலர்கள்), 

பிலிப்னபன்ஸ் (34 பில்லி ன் டோலர்கள்), எகிப்து (20 பில்லி ன் டோலர்கள்) என்று 
வனகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  கடந்த மூன்று வருடங்களில் இந்தி ோ 2016 ல் 62.7 பில்லி ன் 
டோலர்களிலிருந்து 2017 ல் 65.3 பில்லி ன் டோலர்கள் வனர சீரோன முனறயில் பைம் கசலுத்தி 
முதலிடம் கபற்றுள்ளது. 

 2017 ஆம் ஆண்டில், குனறந்த ைற்றும் நடுத்தர வருைோனம் கபறும் நோடுகள் உத்திப ோகபூர்வைோக 
பதிவு கசய் ப்பட்ட பை பரிைோற்றம்ம் 2017 ஆம் ஆண்டில் 483 பில்லி னிலிருந்து 9.6% சதவிகிதம் 
அதிகரித்து 2018 ஆண்டில் 529 பில்லி னன  எட்டியுள்ளது என உலக வங்கி அதன் அறிக்னகயில் 
கதரிவித்துள்ளது. அதிக வருைோனம் கபறும் நோடுகள் 2017 ஆம் ஆண்டில் 633 பில்லி னிலிருந்து 
அதிகரித்து 2018 ஆண்டில் 689 பில்லி னன  எட்டியுள்ளது. 

8)  எந்த பததியில் 1994 ருவோண்டோ இனப்படுககோனல மீதோன பிரதிபலிப்பு சர்வபதச தினைோக சமீபத்தில் 
அனுசரிக்கப்பட்டது? 

[A] ஏப்ரல் 7 

[B] ஏப்ரல் 9 
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[C] ஏப்ரல் 8 

[D] ஏப்ரல் 6 

 1994 ருவோண்டோ இனப்படுககோனல மீதோன பிரதிபலிப்பு சர்வபதச தினைோக ஒவ்கவோரு ஆண்டும் 
ஏப்ரல் 7 ஆம் பததி ருவோண்டோவில் நடந்த இனப்படுககோனலயில் போதிக்கப்பட்டவர்களின் 
நினனவோக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 சர்வபதச சமூகத்தோல் புறக்கணிக்கப்பட்ட 1994 ஆம் ஆண்டு இனப்படுககோனல வன்முனறக்கு 
எடுத்துக்கோட்டோக விளங்கி து. 1994 இல், சுைோர் 800,000 துட்சிகள் (Tutsis) ருவோண்டோவில் நூறு நோள் 
பிரச்சோரத்தில் படுககோனல கசய் ப்பட்டனர்.  ஆனக ோல், ஐக்கி  நோடுகள் சனபயில் துட்சி சமுதோ  
உறுப்பினர்கனள நினனவில் னவக்க நோள் ஒன்று அனைக்கப்பட்டது, ஆப்பிரிக்க இன குழு, 

அட்டூழி ங்களில் ககோல்லப்பட்ட அல்லது கோ முற்றவர்களுக்கோக இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
 இத்தினம் இத்தனக  கவகுஜன அட்டூழி த்திற்கு வழிவகுத்த கோரணிகனள கருத்தில் ககோள்ளவும், 

"மீண்டும் ஒருபபோதும்" இதுபபோல் நனடகபறோைல் இருக்கவும் கூட்டு உறுதிகைோழின  புதுப்பிக்க 
வோய்ப்பளித்தது 

9)  எந்த அகைரிக்க பல்கனலக்கழகத்னத பசர்ந்த விஞ்ஞோனிகள் குளிர் பிளோஸ்ைோவினோல் 99.9% 

கோற்றில் பரவும் னவரஸ்கனள அழிக்க முடியும் என்று கண்டுபிடித்தனர்? 

[A] கககலம்சன் பல்கனலக்கழகம் 

[B] மிச்சிகன் பல்கனலக்கழகம் 

[C] ஸ்டோன்பபோர்ட் பல்கனலக்கழகம் 

[D]  ோபல பல்கனலக்கழகம் 

 அகைரிக்கோவின் மிச்சிகன் பல்கனலக்கழக விஞ்ஞோனிகள் தீங்கற்ற கோற்றில் பரவக்கூடி  'குளிர் 
பிளோஸ்ைோ' கவளிப்படும் பபோது, அதன் சீரோன பரவல் கோற்று மூலக்கூறுகனள வலுப்படுத்தி 
ஆபத்தோன கோற்றில் பரவக்கூடி  னவரஸ்கனள கட்டுப்படுத்தும் என  கண்டுபிடித்துள்ளனர்..   

 ஆய்வோளர்கள், தீப்கபோறிகள் பபோன்ற மின்சோர கவளிப ற்றங்கனளக் கட்டுப்படுத்தும் 
அ னி ோக்கப்பட்ட அல்லது சோர்ஜ் கசய் ப்பட்ட துகள்கள் ைற்றும் கவப்பைல்லோத 
பிளோஸ்ைோக்களின் னவரனச-ககோல்லும் பவகம் ைற்றும் கச ல்திறனன அளவிடுகின்றனர்.    

 ஒரு கவப்பைல்லோத பிளோஸ்ைோ உனல கோற்றில் உள்ள 99.9% னவரஸ்கனள கச லிழக்க அல்லது 
நீக்க முடிந்தது.  ஒரு நோள் ஆரோய்ச்சி ோளர்கள் அறுனவ சிகிச்னச முகமூடிக்கு பதிலோக இந்த திறன் 
ைோறும் என நம்புகிறோர்கள். 
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10)  ரிசர்வ் வங்கி சமீபத்தில் LCR விதிமுனறகனள பைப்புழக்கத்னத அதிகரிக்க ைோற்றி னைத்தது.  'LCR' 

என்பதன் விரிவோக்கம் என்ன? 

[A] பைப்புழக்க போதுகோப்பு விகிதம்  
[B] பைப்புழக்க கோர்பன் விகிதம்  
[C] பைப்புழக்கம் கபோருட்கள் விகிதம்  
[D] பைப்புழக்க கைக்கு விகிதம் 

 வங்கிகளின் கரோக்க இருப்பு நினலனைன  பைலும் பைம்படுத்துவதற்கோன மு ற்சியில், இந்தி  
ரிசர்வ் வங்கி (RBI) சமீபத்தில் கடன்களுக்கோன கூடுதல் 2% சோளரத்னத வழங்குவதற்கோக பைப்புழக்க 
போதுகோப்பு விகிதம் (Liquidity Coverage Ratio LCR) விதிமுனறகனள ைோற்றி னைத்துள்ளது.   

 இந்த நடவடிக்னக வங்கிகளின் பைத் பதனவகனள உகந்ததோக்கி, கடன் வழங்குவதற்கோக கூடுதல் 
பைத்னத கவளியிடும்.  குறுகி  கோல கடனைகனள நினறபவற்றும் திறனன உறுதிப்படுத்த 
வங்கிகளின் உ ர்ந்த பைப்புழக்க கசோத்துக்களின் விகிதத்னத LCR சுட்டிக்கோட்டுகிறது.   

 'வளர்ச்சி ைற்றும் ஒழுங்குமுனறக் ககோள்னககள்' குறித்த ஒரு அறிக்னகயில், கவளிநோட்டு 
வனர னறகளுக்கு தனிநபர், வீடு, கோர் ைற்றும் MSEs கடன்கள் மீதோன வட்டி விகிதங்கனள 
இனைப்பதற்கோன கோலக்ககடுனவ ரிசர்வ் வங்கி விரிவோக்கியுள்ளது. 
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