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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) எந்த கல்வி நிறுவனம் “சிறந்த கல்வி நிறுவனம்” என்று 2019 ததசிய நிறுவன நிர்ணயக் 
கட்டமைப்பினால் (National Institute Ranking Framework NIRF) ததர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது? 

[A] IIT – பாம்தப 

[B] IIT – சைட்ராஸ் 

[C] IIT – ரூர்கி 

[D] IIT – காராக்பூர் 

 இந்திய சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் – சைட்ராஸ் (IIT-Madras) ததசிய நிறுவன நிர்ணயக் கட்டமைப்பின் 
(National Institute Ranking Framework NIRF) 2019 ஆண்டின் பதிப்பின்படி “சிறந்த கல்வி நிறுவனம்” 
என்று எல்லா வமகயிலும் ைதிப்பிடப்பட்டு முதல் இடத்மத அமடந்துள்ளது.  

 இதமன சதாடர்ந்து இந்திய அறிவியல் கழகம் (Indian Institute of Science IIS), IIT-சடல்லி, IIT-பாம்தப, 
IIT-காராக்பூர், IIT-கான்பூர், ஜவஹர்லால் தேரு பல்கமலக்கழகம் (JNU), IIT-ரூர்கி, IIT-சகௌஹாத்தி 
ைற்றும் பனராஸ் ஹிந்து பல்கமலக்கழகம் (BHU) ஆகியமவ முமறதய அடுத்தடுத்த இடங்கமள 
சபற்றுள்ளது. 

 ததசிய நிறுவன நிர்ணயக் கட்டமைப்பு (National Institute Ranking Framework NIRF) ைனித வள 
தைம்பாட்டு அமைச்ெகத்தின் ஒரு அங்கம் ைற்றும் இது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் இதன் அறிக்மகமய 
சவளியிடும்.  

 இதுைட்டுைல்லாது, இந்திய தைலாண்மை நிறுவனம்-சபங்களூர் (Indian Institute of Management – 
Bangalore) தைலாண்மை கல்லூரிகளுக்கான தரவரிமெயில் முதல் இடத்மத சபற்றுள்ளது. இமத 
சதாடர்ந்து IIM-அகைதாபாத் ைற்றும் IIM-கல்கத்தா முமறதய அடுத்தடுத்த இடங்கமள சபற்றுள்ளது. 

 சபங்களூரில் உள்ள இந்திய ததசிய ெட்டப் பள்ளி ெட்டப்படிப்பு பிரிவின் கீழ் முதல் இடத்மதப் 
பிடித்துள்ளது. தைலும், இந்திய சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் கட்டிடக்கமல வமகயில் முதலிடம் 
சபற்றுள்ளது. 

 அகில இந்திய ைருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் (AIIMS), புது சடல்லிமய சதாடர்ந்து  முதுநிமல 
பட்டதாரி ைருத்துவக் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், ெண்டிகர் ைற்றும் கிறிஸ்துவர் ைருத்துவ 
கல்லூரி, தவலூர் ஆகிய ைருத்துவ கல்லூரிகள் முதல் மூன்று இடங்கமள பிடித்துள்ளன. 

2)    ெமீபத்தில் செய்திகளில் பிரபலைாக உள்ள இஸ்லாமிய புரட்சிக் காவலர் பமட (IRGC), பின்வரும் எந்த 
ோட்டுடன் சதாடர்புமடயது? 
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[A] ஈரான் 

[B] சிரியா 

[C] துனிசியா 

[D] இஸ்தரல் 

 1965 ஆம் ஆண்டு குடிவரவு ைற்றும் ததசிய ெட்டம் (Immigration and Nationality Act INA) 219 வது 
பிரிவுக்கு இணங்க, ஈரானிய உயரடுக்கு இராணுவப் பமட, இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவலர் பமட 
(IRGC), ஒரு சவளிோட்டு பயங்கரவாத அமைப்பாக (FTO) ெமீபத்தில் அசைரிக்கா நியமித்தது.   

 ஏப்ரல் 15 ம் தததி ேமடமுமறக்கு வந்த இந்த ேடவடிக்மக, ஈரானுக்கு ைத்திய கிழக்மக 
நிமலயற்றதாக்கும் வமகயில் பயங்கரவாதத் தட்டுக்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும், தபார்க்குணமிக்க 
ேடவடிக்மககளுக்கு முடிவுகட்டும் முயற்சியில் இது ஒரு பகுதியாகும்.   

 இதற்கிமடயில், ஈரானில் அசைரிக்க இராணுவ தளங்கள் ைற்றும் அவர்களின் இராணுவ ெக்திகமள 
தீவிரவாத தளங்கள் ைற்றும் பயங்கரவாத ெக்திகளாகவும் நியமித்துள்ளது. 

 IRGC ஈரானின் சபறும் சதாமலவிற்கு பாயும் ஏவுகமண ைற்றும் அணுெக்தி திட்டங்களின் 
சபாறுப்பாக உள்ளது.  1979 இஸ்லாமியப் புரட்சிக்குப் பிறகு ைதகுரு ஆட்சிமயக் காப்பதற்காக 
உருவாக்கப்பட்டது. 

3)    2019 சபண்கள் ஒற்மறயர் பிரிவில் Monterrey ஓப்பன் சடன்னிஸ் தபாட்டியில் சவன்றவர் யார்? 

[A] அனஸ்ததசியா பவ்லிசுசஹன்தகாவா  
[B] ஏஞ்ெலிக் சகர்பர் 

[C] கார்மபன் முகுருஜா 

[D] விக்தடாரியா அெசரன்கா 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 7 ஆம் தததி ஸ்சபயினின் Garbine Muguruza தனது Monterrey ஓப்பன் 
பட்டத்மத விக்தடாரியா அெசரன்கா மூன்று ஆண்டுகளில் தனது முதல் WTA ஒற்மறயர் 
இறுதியாட்டத்தில் காயைமடந்ததன் காரணைாக சபற்றார்.   

 முகுருஜா இரண்டு முன்னாள் உலகப் தபாட்டிகளுக்கு இமடதய 6-1, 3-1 என்ற கணக்கில் அெசரன்கா 
அவரது வலது காலில் அடிப்பட்டு சதாடர முடியாத நிமலயில் முன்னணியில் இருந்தார்.   

 Monterrey திறந்த சவளிப்புற கடின மைதானங்களில் விமளயாடிய ஒரு சதாழில்முமற சடன்னிஸ் 
தபாட்டியாகும்.  இந்த நிகழ்வு ைகளிர் சடன்னிஸ் ெங்கம் (WTA) உடன் இமணந்துள்ளது, ைற்றும் WTA 

சுற்றுப்பயணத்தின் ெர்வததெ தபாட்டிகளில் ஒரு பகுதியாகும். 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/
https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


Current Affairs  11th April 2019 
 

Winmeen.com                                Page 3 of 7 

4)  ததசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் (National Green Tribunal NGT) தற்தபாமதய தமலவர் யார்? 

[A] பியுஷ் தட்டாட்ரயா 

[B] ொல்வி ெவடன்கர் குைார் 

[C] ைதன் B தலாகுர் 

[D] ஆதர்ஷ் குைார் தகாயல் 

 நீதிபதி ஆதர்ஷ் குைார் தகாயல் தமலமையிலான ததசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் ஒரு குழு 
ஹரியானாவின் தொனிபட் ைாவட்டத்தில் கனரக வாகனங்கள் இயக்கம் காரணைாக ஏற்பட்ட யமுனா 
சவள்ளப்சபருக்கு பற்றி ஆய்வு செய்ய நியமித்தார். 

 ஆற்றின் கமரதயாரங்களில் கனரக வாகனங்கமள அனுைதிக்கக் கூடிய சகாள்மகயானது 
"சுற்றுச்சூழமல அழிக்கின்றது" என்று கூறி பசுமை குழுவிடம் இருந்து  வழிகாட்டல் ைனு வந்தது. 

 இக்குழு ஹரியானா நீர்ப்பாென ைற்றும் நீர் வளத்துமரயின் முதன்மை செயலாளர் ைற்றும் 
ஹரியானா ைாநில ைாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் உறுப்பின செயலாளர் ைற்றும் சுரங்க ைற்றும் 
புவியியல் துமற இயக்குனர் ஆகிதயாமர உள்ளடக்கியது. 

 இந்த குழுவானது  ஒரு ைாதத்திற்குள் மின்னஞ்ெல் மூலம் அதன் அறிக்மகமய ெைர்ப்பிக்க 
தவண்டும் என்று தீர்ப்பாயம் கூறியுள்ளது. ஆகதவ, இது ைமழக்காலத்திற்கு முன் செயல்பட 
எடுத்துக்சகாள்ளப்படும். 

5)  பின்வரும் ேகரங்களில் 24x7 ைாசு கட்டுப்பாட்டு ைண்டலம் செயல்படுத்தப்பட்ட உலகின் முதல் ேகரம் 
எது? 

[A] லண்டன் 

[B] பாரிஸ் 

[C] சபர்லின் 

[D] நியூயார்க் 

 லண்டன் உலகின் முதன்மையான Ultra Low Emission ைண்டலத்மத (ULEZ) செயல்படுத்துவதற்கான 
முதல் ேகரைாக ைாறிவிட்டது. அமவ உமிழ்வு தரத்மதச் ெந்திக்காத பமழய வாகனங்களுக்கு நுமழவு 
கட்டணத்மத விதிக்கிறது. இந்த ேடவடிக்மகயின் குறிக்தகாள் ேச்சுக் காற்று ைாசுபாட்மடக் 
குமறப்பததாடு, சபாது சுகாதாரத்மத பாதுகாப்பதாகும். 

 ULEZ வாரத்திற்கு 24 ைணி தேரம் ைற்றும் 7 ோட்களுக்கு செயல்படும். இது லண்டனின் ேச்சுக் காற்று 
சுகாதார சேருக்கடிமய எதிர்சகாள்ள உதவும் ைற்றும் இது தற்தபாது ஆண்டுததாறும் ஏற்படும் 
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ஆயிரக்கணக்கான அகால ைரணங்கள், ஆபத்மத விமளவிக்கக்கூடிய ஆஸ்துைா, புற்றுதோய் 
ைற்றும் முதுமை ைறதி ஆகியவற்மற ஏற்படுத்துகிறது. 

 இதன் ஒரு பகுதியாக காற்று ைாசுப்பாட்மட குமறப்பதற்காக லண்டனின் புகழ்சபற்ற சிவப்பு 
தபருந்துகளின் தரத்மத உயர்த்தியுள்ளது. அக்தடாபர் 2020 க்குள், சைாத்தம் 9,200 வாகனங்கள் ULEZ 

தரநிமலகளுக்கு நிகராக அல்லது அமதவிட அதிகைாக தரம் உயார்த்தப்படும் என்று கான் ைதயாரல் 
அலுவலகத்திலிருந்து அறிக்மக விடப்பட்டுள்ளது. 

6)  இந்தியாவுக்கும், பின்வரும் எந்த ோட்டிற்குமிமடதய 'உறுதியான குருதேத்ரா - 2019' இராணுவ 
பயிற்சி ேமடசபற்றது? 

[A] தேபால் 

[B] சிங்கப்பூர் 

[C] இந்ததாதனசியா 

[D] ஸ்ரீ லங்கா 

 ஏப்ரல் 8 முதல் 11 வமர உத்தரப்பிரததெத்தில் உள்ள ஜான்சி ேகரில் பாபினா கண்தடான்சைன்ட் 
பகுதியில் இந்திய இராணுவம் ைற்றும் சிங்கப்பூர் ஆயுதப்பமடகளுக்கு (SAF) ''உறுதியான 
குருதேத்ரா 2019 '' என்ற சபயரில் கூட்டு இராணுவ பயிற்சி ேமடசபற்றது.  

 இதன் குறிக்தகாள் இராணுவ சதாழில்நுட்பத்மத தைம்படுத்துவது, கடல் பாதுகாப்பு ைற்றும் 
பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான ோடுகளின் தபாராட்டத்மத ஆதரிப்பதாகும். 

7)  2019 MENA உலக சபாருளாதார ைன்றம் எந்த ோடுகளில் ேடந்தது? 

[A] எகிப்து 

[B] சதன் ஆப்பிரிக்கா 

[C] தஜார்டான் 

[D] ஜிம்பாப்தவ 

 ைத்திய கிழக்கு ைற்றும் வட ஆப்பிரிக்காவில் (MENA) உலக சபாருளாதார ைன்றம் (WEF) 2019 ஏப்ரல் 6 

முதல் 7 வமர தஜார்டானின் ெவக்கடலில் ேமடசபற்றது. 
 17 வது WEF கூட்டம் மிகவும் அழுத்தைான ெவால்கமள எதிர்சகாள்ளும் பகுதிகமள எதிர்சகாள்ள 

ஐக்கியப்பட்ட முயற்சிகளுக்கு அமழப்பு விடுக்கப்பட்டது. 
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 இது மூன்று முக்கிய முடிவுகமள பிரதிபலித்தது: தவமல வாய்ப்புகமள உருவாக்குதல், அரபு 
சபண்கமள தைம்படுத்துதல் ைற்றும் கடந்த காலங்களில் பிராந்தியத்தின் சதாழில் துமறயில் 
இமணந்த மிகுந்த ஆர்வமூட்டும் சதாடக்கங்கமள ஊக்குவித்தல்.  

 50 க்கும் தைற்பட்ட ோடுகளிலிருந்து 1,000 க்கும் தைற்பட்ட அரொங்க, வணிக ைற்றும் சிவில் ெமூக 
தமலவர்கள் உச்சிைாோட்டில் கலந்து சகாண்டனர். 

8)  மும்மப பங்குச் ெந்மத ெமீபத்தில் எந்த வங்கியுடன் துவங்குவதற்கு தைலதிக சகாடுப்பனவுகமள 
வழங்கியது? 

[A] ICICI Bank 
[B] HDFC Bank 
[C] SBI 
[D] Axis Bank 
 மும்மப பங்குச் ெந்மதயில் (BSE) சதாடக்க விழாவில் பட்டியலிடப்பட்ட ேலன்கமளப் பற்றி 

விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக HDFC வங்கியுடன் ஒரு புரிந்துணர்வு உடன்படிக்மகயில் 
மகசயழுத்திட்டது.   

 தகுதித் துவக்கத்திற்கான ைதிப்பு-கூடுதல் ஆதரவு, BSE  உடன் பட்டியலிடப்பட தவண்டும்.  BSE 
சதாடக்க தைமடயில் ஏற்கனதவ பட்டியலிடப்பட்ட அல்லது பட்டியலிடப்பட்ட தகுதிசபற்ற 
திறன்களுக்கான வங்கி ைற்றும் கடன் தீர்வுகமள இந்த ேடவடிக்மக வழங்கும்.  

 தைலும், மூலதனத்மத BSE இன் சதாடக்கத் தளைாக ைாற்றியமைக்கும் திறன் வளர்ச்சி மூலதனத்மத 
அணுகுவதற்கு ஆரம்பிக்க உதவுகிறது ைற்றபடி தைாெைான / அதிக அபாயகரைான முதலீட்டு சொத்து 
வமகயின் வர்த்தகத்மத தைம்படுத்துகிறது.  

 பரிைாற்றம் டிெம்பர் 2018 இல் சதாழில்முயற்சியாளர்கள் தங்கள் வளர்ச்சிக்கும் விரிவாக்கத்திற்கும் 
பங்கு மூலதனத்மத உயர்த்துவதற்கு ஊக்குவிக்கும்  தோக்கத்துடன் சதாடக்கத் தளம் ஒன்மற 
அறிமுகப்படுத்தியது. HDFC வங்கி 43 மில்லியன் வாடிக்மகயாளர்கள்,  5,000 கிமளகள் ைற்றும் 2,727 

இந்திய ேகரங்களில் 13,160 ஏடிஎம்கள் உள்ளன. 

9)  அரசியலமைப்பின் எந்தக் கட்டுமரயின் கீழ், ததர்தல் ஆமணயத்தின் ேடத்மத விதிகளின் ைாதிரி 
குறியீடு படி (MCC) உயிரின / விளம்பரப் சபாருட்கமளயும் காட்சிப்படுத்த / காட்சிப்படுத்துவமத இந்திய 
ததர்தல் ஆமணயம் (ECI) தமடசெய்திருக்கிறது? 

[A] பிரிவு 323 
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[B] பிரிவு 324 

[C] பிரிவு 325 

[D] பிரிவு 326 

 அரசியலமைப்பின் 324 ஆம் ெட்டத்தின் படி, இந்திய ததர்தல் ஆமணயம் (ECI) ெமீபத்தில் எந்தசவாரு 
அரசியல் அமைப்பின் தோக்கத்திற்காக சுயெரிமத / ஹாஜிதயாகிராஃபியின் தன்மையின் எந்த 
உயிரியல் அல்லது விளம்பர சபாருளின் திமரப்படம் உட்பட மின்னணு ஊடகங்களில் 
காட்சிப்படுத்தும் தமட உத்தரமவ சவளியிட்டது.  

 எனதவ, ததசிய ததர்தல்கள் முடிவமடயும் வமர "பிரதை ைந்திரி ேதரந்திர தைாடியின்" வாழ்க்மக 
வரலாற்மற ECI  தமட செய்திருந்தது.  முன்னதாக, 2019 ைார்ச் 10 ஆம் தததி, ECI, 17 வது ைக்களமவ 
ததர்தலில் 2019 ைற்றும் ததர்தல்களின் அறிவிப்பு தததியிலிருந்து, ைாதிரியான ேடத்மத விதிகளின் 
ைாதிரி (MCC) செயல்பாட்டிற்கு வந்தது.   

 ைக்களமவத் ததர்தல் ஏப்ரல் 11 ம் தததி சதாடங்கும். தை 23 ம் தததி வாக்கு எண்ணிக்மக 
ேமடசபறும். 

10)  இந்தியாவின் முதல் குளிர் ஸ்ப்தர ஸ்ைார்ட் ஆய்வகத்மத அமைப்பதற்கு சஜனரல் எசலக்ட்ரிக் (GE) 

உடன் எந்த IIT இமணந்துள்ளது? 

[A] IIT – சைட்ராஸ் 

[B] IIT – சடல்லி 

[C] IIT – சகௌஹாத்தி 

[D] IIT – கான்பூர் 

 IIT-சைட்ராஸ் ெமீபத்தில் அசைரிக்காவின் சபருநிறுவனம் சஜனரல் எசலக்ட்ரிக் (GE) உடன் 
இமணந்து இந்தியாவின் முதல் 'தகால்ட் ஸ்ப்தர' ஸ்ைார்ட் (தைற்பரப்பு ைாற்றம் ைற்றும் தெர்க்மக 
ஆராய்ச்சி சதாழில்நுட்பங்கள்) ஆய்வகத்மத நிறுவியது. இது விைான இயந்திரம் கூறுகளின் 
தைம்பட்ட தெமவகள் சதாழில்நுட்பத்மத தைம்படுத்த உதவுகிறது.  

 இது இந்தியாவின் எந்த கல்வி நிறுவனத்திலும் நிறுவப்படாத உயர் அழுத்தம் குளிர் ஸ்ப்தர 
(சஹச்பிசிஎஸ்) வெதி ஆகும்.  இந்த ஆய்வகத்தில் ஜப்பானின் புகழ்சபற்ற நிறுவனைான பிளாஸ்ைா 
கிசகன் நிறுவனத்தில் இருந்து கருவிகள் இறக்குைதி செய்யப்படும். 

 இந்த திட்டம், இந்திய அரசின் உச்ொடார் அவஷ்கர் தயாஜனா (UAY) கீழ் கல்வியியல் ைற்றும் தனியார் 
துமறயின் ஒத்துமழப்மப ஊக்குவிக்கும் தோக்கத்துடன் நிதியுதவி அளிக்கப்படுகிறது.  
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 ைனித வள தைம்பாட்டு அமைச்ெகம் (HRD) அறிவியல் ைற்றும் சதாழில்நுட்ப துமற, (DST), IIT 

சென்மன ைற்றும் GE ஆகியவற்றின் முக்கிய முதலீட்டாளராக இருந்தது.  குளிர் ஸ்ப்தர தைம்பட்ட 
உற்பத்தி ைற்றும் தெமவகளுக்கான ஒரு வளர்ந்துவரும் சதாழில்நுட்பம் ைற்றும் ஏதரா-என்ஜின் 
பயன்பாடுகளுக்கான செயல்முமறகமள ஒருங்கிமணக்க பயன்படும்.  

 இந்த ஸ்ைார்ட் சதாழில்நுட்பம் ைற்ற சவப்ப-ஸ்ப்தர ைற்றும் சவல்டிங் செயல்முமறகமள விட மிகக் 
குமறவான பயன்பாட்டு சவப்பநிமலகமளக் சகாண்டிருக்கிறது, அதாவது, பழுது நுட்பங்களுடன் 
சதாடர்புமடய விலகல் ைற்றும் அழுத்தம் தவிர்க்கப்படுவமத அர்த்தப்படுத்துகிறது;  கருவிகளின் 
நீண்ட வாழ்க்மகக்கு வழிவகுக்கிறது. 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/
https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/

