13th 14th April 2019

Current Affairs
விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள்

1) RTI சட்டத்தின் எந்த பிரிவின் கீழ், பபொது நலனில் பெளிப்படடயொன சில 'பொதுகொக்கப்பட்ட
தகெல்கடை' மேற்பொர்டெ பசய்தொல், இந்திய அரசு (GoI.) தகெல்கடை ேறுக்க முடியொது?
[A] பிரிவு 7(2)
[B] பிரிவு 6(2)
[C] பிரிவு 8(2)
[D] பிரிவு 9(2)
 உச்சநீதிேன்ற நீதிபதி K M ம ொசப் சமீபத்தில் ரமபல் ெழக்கில் ஒரு தனி தீர்ப்பு ெழங்கினொர். மதசிய
பொதுகொப்பு ேற்றும் பிரொன்சுடன் உறவுகடை பொதிக்கும் உத்திமயொகபூர்ெ ரகசிய சட்டத்தின் (OSA) கீழ்
Rafale பகொள்முதல் ஆெணங்கள் மீது சிறப்புரிடேக்கொன இந்திய அரசின் மகொரிக்டகடய அெர்
மகொரியுள்ைொர்.
 தகெல் உரிடே (RTI.) சட்டம் OSA ஐ நிடறமெற்றியது என்று அெர் பதரிவித்தொர். RTI சட்டத்தின் பிரிவு
8 (2) ஐப் பற்றி குறிப்பிடுெதன் மூலம் நீதிபதி ம ொசப் பபொது நலன்களில் பெளிப்படடயொன சில
'பொதுகொக்கப்பட்ட தகெல்கடை' அரசொங்கம் ேறுக்க முடியொது என்று கூறினொர்.
 எனமெ, தனிப்பட்ட தீர்ப்பு பத்திரிடக சொர்பொன ஒரு கடுடேயொன விேர்சனத்டத ஏற்படுத்தும் என
எதிர்ப்பொர்க்கப்பட்டது.

நீதிபதி

"ெணிக

நலன்கடையும்,

அரசியல்

சொசனங்கடையும்

கட்டுப்படுத்துெது" பத்திரிடக பபொறுப்டபக் குடறத்துள்ைதொக கூறியுள்ைது.
 மதசிய பொதுகொப்பு ேற்றும் பெளிநொட்டினருடன் உறவுகடை பொதிக்கும் விஷயங்களில் கூட, தகெல்
அறியும் உரிடே மகொருெதற்கு சொதொரண குடிேக்களுக்கு 'குடிேகன் உரிடே' ஐ இச்சட்டம்
ெழங்குகிறது.
2) எந்த இந்திய ேனிதர் ரஷ்யொவின் மிக உயர்ந்த குடிேகன் விருதொன “Order of St. Andrew the Apostle”
ெழங்கப்பட்டது?
[A] மேரி மகொம்
[B] நமரந்திர மேொடி
[C] அமிதொப் பச்சன்
[D] அசிம் பிமரம்ஜி
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 ஏப்ரல் 12 ம் மததி ரஷ்ய அரசொங்கம் அதன் மிக உயரிய விருதொன “Order of St. Andrew the Apostle”
விருடத பிரதே ேந்திரி நமரந்திர மேொடிக்கு ெழங்கவிருப்பதொக தனது முடிடெ அறிவித்தது.
 ரஷ்ய கூட்டடேப்பிற்கும் இந்தியொவிற்கும் இடடயிலொன சிறப்பு ேற்றும் சலுடக பபறும் மூமலொபொய
பங்கொளித்துெத்டத ஊக்குவிப்பதிலும் & ரஷ்ய ேற்றும் இந்திய ேக்களுக்கு இடடமயயொன
நல்லுறடெ ெைர்ப்பதிலும் திரு.மேொடியின் விதிவிலக்கற்ற மசடெடய பொரொட்டி ெழங்கப்பட்டது.
 1698 ஆம் ஆண்டில் ரஷ்ய நொட்டு ேன்னர் கிமரட் பீட்டர் அெர்கைொல் இது நிறுெப்பட்டது. அெர்
இமயசுவின் முதல் தூதர் ேற்றும் ரஷ்யொவின் புனித புரெலரொன பசயிண்ட் ஆண்ட்ரூ அெர்களின்
நிடனெொக ெழங்கப்படுகிறது.
 2014 ஆம் ஆண்டில் பிரதேர் ஆனதிலிருந்து திரு மேொடிக்கு ெழங்கப்பட்ட 7 ெது சர்ெமதச விருது
இதுெொகும். ேற்றடெ ஐக்கிய அரபு நொடுகளின் (2019) சயீத் விருது, சிமயொல் சேொதொன விருது, ஐ.நொ.
Champions

of

Earth

விருது,

பொலஸ்தீனிய

ேொநிலத்தின்

கிரொண்ட்

கொலர்

(2018

ல்),

ஆப்கொனிஸ்தொனின் அமீர் அப்துல்லொ கொன் விருது ேற்றும் சவுதி அமரபியொவின் கிங் அப்துல்லொசஸ்
சொஷ் (இரண்டும் 2016 ல்) ஆகும். நொன்கு விருதுகள் இஸ்லொமிய நொடுகளிலிருந்து ெந்தடெ.
3) எந்த உலக நிறுெனம் சமீபத்தில் உலக ேக்கள் பதொடக 2019 அறிக்டகடய பெளியிட்டது?
[A] UNESCO
[B] UNIDA
[C] UNICEF
[D] UNFPA
 ஐக்கிய நொடுகளின் ேக்கள்பதொடக நிதி (United Nations Population Fund UNFPA) சமீபத்தில் உலக
ேக்கள் பதொடக 2019 அறிக்டகடய பெளியிட்டுள்ைது. சீனொவின் ெருடொந்திர ெைர்ச்சி விகிதத்டத
விட இரு ேடங்கிற்கும் மேலொக 2010 ல் இருந்து 2019 ல் 1.36 பில்லியனொக 1.2% சதவிகிதம் என்ற
சரொசரி ஆண்டு விகிதத்தில் இந்தியொவின் ேக்கள்பதொடக ெைர்ச்சியடடந்துள்ைது.
 இந்தியொவில், பபண்களுக்கு ஒரு கருத்தரித்தல் விகிதம் 1969 ல் 5.6 ஆக இருந்தது, 1994 ல் 3.7
ஆகவும், 2019 ல் 2.3 ஆகவும் குடறந்துள்ைது. இந்தியொவில் ெொழ்நொள் எதிர்பொர்ப்பில் முன்மனற்றம்
ஏற்பட்டுள்ைது. 1969 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தெர் ெொழ்நொள் எதிர்பொர்ப்பு 47 ஆண்டுகள் ஆகும், 1994 ல்
60 ஆண்டுகளுக்கும், 2019 ல் 69 ஆண்டுகள் ெைர்ச்சியடடந்துள்ைது.
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 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியொவின் ேக்கள் பதொடகயில் 27% ேக்கள் 0-14 ஆண்டுகள் ேற்றும் 10-24
ஆண்டுகள் ெயதுக்குட்பட்டு உள்ைனர், 15-64 ெயதிற்குட்பட்டெர்கள் 67% ேற்றும் 65 ெயது ேற்றும்
அதற்கு மேற்பட்டெர்கள் 6% உள்ைது.
 தொய்ெழி இறப்பு விகிதம் 1994ல் 100,000 மநரடிப் பிறப்புக்களில் 488 இறப்புக்களிலிருந்து 2015 ல்
100,000 மநரடிப் பிறப்புக்களில் 174 இறப்புக்கள் ெடரயில் குடறந்துவிட்டதொக இந்த அறிக்டக
பதரிவித்துள்ைது.
4)

ொலியன் ெொலொ பொக் படுபகொடல எந்த ஆண்டில் நடந்தது?

[A] 1916
[B] 1918
[C] 1917
[D] 1919
 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 13 ம் மததி

ொலியன் ெொலொ பொக் படுபகொடல சம்பெத்தின் நூற்றொண்டு

விழொவில் மதசத்திற்கு ேரியொடத பசலுத்தப்பட்டது. இந்த நொளில், 1919 ஆம் ஆண்டில், பிரிட்டிஷ்
பிரிமகடியர் ப னரல் பரஜினொல்ட் டயரின் கீழ் துருப்புகைொல் நூற்றுக்கணக்கொன அப்பொவி
இந்தியர்கள் பஞ்சொபில் அமிர்தசரில் உள்ை பூங்கொவில் டபசொகி அடேதியொன கூட்டத்தில்
பகொல்லப்பட்டனர்.
 இங்கு, பபொதுேக்கள் இரண்டு மதசிய தடலெர்கள், சத்திய பொல் ேற்றும் டசபுடின் கிட்சமலடெ
டகது பசய்யப்பட்டு நொடு கடத்தப்படுெடதக் கண்டித்து அடேதியொன மபொரொட்டத்திற்கு திரண்டனர்.
 பிரிட்டிஷ்

ஆக்கிரமிப்பிற்கு

எதிரொன

இந்தியொவின்

சுதந்திர

மபொரொட்டத்தின்

இருண்ட

அத்தியொயங்களில் ஒன்று இந்த படுபகொடல ஆகும். பிரிட்டிஷ் அரசொங்கத்தின் உத்திமயொகபூர்ெ
இறப்பு எண்ணிக்டக 379 ஆக கூறப்பட்டது, ஆனொல் இந்திய புள்ளிவிெரங்கள் 1,000 க்கு
பநருக்கேொனடெ என்று பதரிவித்தது.
 100 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கூட, பிரிட்டிஷ் அரசொங்கம் படுபகொடலக்கு ெருந்துெதொகவும், பல
அப்பொவி ேக்கடைக் பகொன்றதற்கொக ேன்னிப்பு மகொரியது.
5) MMTC-PAMP இந்தியொவுடன் தங்கம் ெொங்குதல் அம்சத்டத அறிமுகப்படுத்திய பேொடபல் ெொலட்
ெழங்குனர் யொர்?
[A] Google Pay
[B] Paytm
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[C] Mobikwik
[D] PhonePe

 Google இந்திய ெொடிக்டகயொைர்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் ெடகயில், Google MMTC-PAMP
இந்தியொவுடன் தங்கம் ெொங்குெதற்கும், விற்படன பசய்ெதற்கும் பேொடபல் பயன்பொட்டின் மூலம்
பயன்படுத்த அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது.
 இந்தியொவின் ஒமர லண்டன் புல்லியன் சந்டத சங்கம் (LBMA) உடனொன இந்த கூட்டொண்டே மூலம்,
தங்கம் சுத்திகரிப்பு நிறுெனத்தொல் உறுதி பசய்யப்பட்ட, 99.99% 24-கொரட் தங்கத்டத Google Pay
பயனர்கள் ெொங்க முடியும்.
 பயனர்கள் இப்மபொது Google Pay ஐ ஒவ்பெொரு சில நிமிட புதுப்பித்ததற்கு பிறகு தங்கத்டத எந்த
மநரத்திலும் ெொங்கமெொ, விற்கமெொ முடியும். மேலும் Paytm, MobiKwik ேற்றும் PhonePe மபொன்ற பிற
பேொடபல் Wallet பயன்பொட்டின் மூலம் பயனர்கள் தங்கத்டத ெொங்குெதற்கொன ெசதிடய
ெழங்குகின்றன.
6) எந்த பல்கடலக்கழக விஞ்ஞொனிகள் பதொடர் உருகுநிடல முடறடய கண்டுபிடித்தனர்?
[A] ேத்திய ப்மைொரிடொ பல்கடலக்கழகம்
[B] எடின்பர்க் பல்கடலக்கழகம்
[C] கலிமபொர்னியொ பல்கடலக்கழகம்
[D] மிச்சிகன் பல்கடலக்கழகம்
 எடின்பர்க்

பல்கடலக்கழக

விஞ்ஞொனிகள்

ஒரு

புதிய

பதொடர்

உருகுநிடல

முடறடய

கண்டுபிடித்துள்ைனர் - அணுக்கள் திட ேற்றும் திரெ நிடலகளில் ஒமர மநரத்தில் பெளிப்படுெடத
அனுேதிக்கிறது.
 இப்மபொது ெடர, அணுக்கள் பபொருள் ெடிவில் பபொதுெொக மூன்று ேொநிலங்களில் பெளிப்படும் திட, திரெ அல்லது எரிெொயு. தீவிர நிடலடேகளுக்கு உட்படும்மபொது, சில பபொருள்கள் திட ேற்றும்
திரெ நிடலகளின் பண்புகடை பகொள்ளும் என்று ஒரு சர்ெமதச குழு இயற்பியலொைர்கள்
கண்டறிந்துள்ைனர்.
 200,000 ேற்றும் 400,000 முடற ெளிேண்டல அழுத்தம் - ேற்றும் 400 முதல் 800 பகல்வின் (260 முதல்
980 டிகிரி பொரன்ஹீட்) பெப்பம் ெடர பபொட்டொசியம் பபரிய அழுத்தத்திற்கு உட்பட்டொல் என்ன
நடக்கும் பசயற்டக பசயற்டக நுண்ணறிவு (AI) பயன்படுத்தப்படும்.
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 இந்த

நிடலடேகளின்

கீழ்

பபொட்டொசியம்

அணுக்கள்

ஒரு

பதொடர்-உருகிய

நிடலக்கு

உட்படுத்தப்படும் மபொது இதில் "மலசொன" பகுதி – திரெ நிடலயிலும் "கடின" பகுதி - திடேொனதொகவும்
இருந்தது.
 சரியொன சூழலில் மசொடியம் ேற்றும் பிஸ்ேத் உள்ளிட்ட அடர ட ன் கூறுகடை விட அதிகேொக
டெக்கப்பட்டிருந்தொல், சரியொன உருேொற்றத்டத அடடயமுடியும் என்று அெர்கள் கண்டனர்.
7) IPL ெரலொற்றில் 100 மபொட்டிகளில் பெற்றி பபற்ற முதல் மகப்டன் யொர்?
[A] கமன வில்லியம்சன்
[B] பகமரொன் பபொல்லொர்ட்
[C] MS மதொனி
[D] ஆமரொன் பின்ச்
 ேமகந்திர சிங் மதொனி IPL ெரலொற்றில் 100 மபொட்டிகளில் பெற்றி பபற்ற முதல் மகப்டன் என்று பபயர்
பபற்றுள்ைொர்.
 பசன்டன சூப்பர் கிங்க்ஸ் 11 ஏப்ரல் 19 செொய் ேன் சிங் டேதொனம் ப ய்ப்பூரில் நடடபபற்ற
மபொட்டியில் 4 விக்பகட் வித்தியொசத்தில் ரொ ஸ்தொன் ரொயல்ஸ் அணிடய வீழ்த்தி பெற்றி பபற்றது.
 இந்திய பிரீமியர் லீக்கில் மிகவும் அனுபெம் ெொய்ந்த மகப்டன் மதொனி ஆெொர்.

இெர் 152

மபொட்டிகளில் பசன்டன சூப்பர் கிங்டை ெழிநடத்தியுள்ைொர்.
 2016

ஆம்

ஆண்டில்

மடொனி

14

மபொட்டிகளில்

Rising

Pune

Supergiant

அணிடய

ெழிநடத்தினொர். பேொத்தம், 182 IPL மபொட்டிகளில் விடையொடிய மதொனி, 21 அடரசதங்களுடன் (19 CSK
க்கொக ேற்றும் 2 RPS க்கொக) 41.30 சரொசரி விகிதத்தில் 4172 ஓட்டங்கடை எடுத்தொர்.
8) அண்டேயில்

பசய்திகளில்

கொணப்படும்

Humo

Luzonensis,

பின்ெரும்

நொடுகளில்

எது

கண்டுபிடித்தது?
[A] ேொலத்தீவுகள்
[B] பதன் ஆப்பிரிக்கொ
[C] பிலிப்டபன்ஸ்
[D] ஆஸ்திமரலியொ
 விஞ்ஞொனிகள் சமீபத்தில் பிலிப்டபன்ஸில் பண்டடய ேனித அகழ்வின் புதிய இனங்கள்
கண்டுபிடித்தனர். இந்த புதிதொக அடடயொைம் கொட்டப்பட்ட இனங்கள் லுசொன் தீவுக்குப் பின்னர்
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Humo Luzonensis என்றடழக்கப்பட்டன. இந்த உயிரினங்களின் எலும்புகள் ேற்றும் பற்கள் Callao
குடகயில் இருந்து மதொண்டிபயடுக்கப்பட்டன.
 ம

ொமேொ புமைொரிபைன்ஸிஸ் - ேற்பறொரு பழங்கொல இனத்டதவிட இதுவும் குடறெொனதொக

இருந்தொலும், 4 அடி உயரத்திற்குக் குடறெொனதொக இருந்திருக்கும் என்று எலும்புகளின் சிறிய அைவு
கூறுகிறது.
 H.luzonensis ேொதிரிகள் 50,000 ேற்றும் 67,000 ஆண்டுகள் பழடேயொனது (மலட் ப்ளீஸ்மடொடசன்
கொலம்),

ம

ொமேொ

மசபியன்ஸ்,

புமைொபரன்பசன்ஸ் உள்ளிட்ட ம

நியன்டர்தல்,

படனிமசொென்ஸ்

ேற்றும்

ொமேொவின் பிற இனத்டதச் மசர்ந்த பல ம

ம

ொமேொ

ொமின்கள் அமத

மநரத்தில் உயிரினங்கள் உயிமரொடு இருப்படத இது குறிக்கிறது.
 எனமெ, இந்த கண்டுபிடிப்பு பிலிப்டபன்ஸில் ேனிதர்கள் ெொழ்ந்ததற்கொன மநரடி ஆதொரேொக
இருப்பதொகக் கண்டறிந்துள்ைது.
9) அபுதொபி சர்ெமதச புத்தக கண்கொட்சியில் (ADIBF 2019) பின்ெரும் நொடுகளில் கலந்துபகொண்ட
பகௌரெ விருந்தினர் நொடு எது?
[A] ரஷ்யொ
[B] பங்கைொமதஷ்
[C] சீனொ
[D] இந்தியொ
 ஏப்ரல் 24 முதல் 30 ஆம் மததி ெடர நடத்தப்பட்ட 29 ெது அபுதொபி சர்ெமதச புத்தக கண்கொட்சியில்
(ADIBF 2019) இந்தியொ பகௌரெ விருந்தினர் நொடொக கலந்துபகொண்டது. ஐக்கிய அரபு நொடுகளின்
ெைேொன

பொரம்பரியத்டத

முன்னிடலப்படுத்துெது,

அதன்

நம்பகத்தன்டேடயயும்

நவீனத்துெத்டதயும், அதன் கலொச்சொர ேற்றும் இலக்கிய பெளியீட்டட பெளிப்படுத்துெது
ஆகியடெ இக்கண்கொட்சியின் குறிக்மகொள்.
 இந்த விழொவில் இந்தியொவின் பங்மகற்பு, ADIBF முழு கொலப்பகுதியிலும் நடடபபறும் பல்மெறு
நிகழ்வுகள் ேற்றும் நிகழ்ச்சிகளுடன் கூடிய பொர்டெயொைர்களின் எண்ணிக்டகயில் கணிசேொன
அதிகரிப்டப ஈர்க்கும் என எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது.
 இந்திய பபவிலியன் இந்திய எழுத்தொைர்கள், ஆசிரியர்கள் ேற்றும் இலக்கிய அறிஞர்கள் நொட்டின்
இலக்கியம் ேற்றும் கடல தூதர்கள் பணியொற்றும்.
10) பொதுகொப்பு நிதி புதிய பசயலொைரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ைெர் யொர்?
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[A] சுமீத் ப ரொத்
[B] கொர்கி கவுல்
[C] ரொஜ் குேொர் மகொயல்
[D] பிமரம் குேொர் கட்டொரியொ
 இந்திய கணக்கொய்வு ேற்றும் கணக்கு மசடெ (IA & AS) இன் 1984-பிரிவு அதிகொரி கொர்கி கவுல்
பொதுகொப்பு நிதி புதிய பசயலொைரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ைொர்.

Winmeen.com

Page 7 of 7

