Current Affairs

3rd & 4th Apr 2019
விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள்

1. ஜமாத்-இ-இஸ்லாமி மற்றும் JKLF மீது விதிக்கப்பட்ட தடடகடை ஆய்வு செய்வதற்கான நீதிமன்ற
தடலவர் யார்?
[A] Puja Mehra
[B] Chander Shekhar
[C] Rohan Sharma
[D] Mihir Sen
 ஜமாத்-இ-இஸ்லாமி ஜம்மு-காஷ்மீர் மற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீர் விடுதடல முன்னணி யாசின் மாலிக் பிரிவு
(Jamaat-e-Islami Jammu and Kashmir and the Jammu and Kashmir Liberation Front Yasin Malik
) ஆகியவற்டறத் தடட செய்ய பபாதுமான காரணம் இருந்தால், இந்திய அரசு தீர்ப்பு வழங்குவதற்கு
ஒரு நீதிமன்றத்டத நியமித்துள்ைது.
 தில்லி உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி ொந்தர் பெகர் தடலடமயில் இந்த நீதிமன்றம் தடலடம தாங்கும்.
 இந்த முடிடவ மத்திய உள்துடற அடமச்ெகம் 1967 ெட்டவிபராத நடவடிக்டககள் (தடுப்பு) ெட்டத்தின்
கீழ் வழங்கிய அதிகாரங்கடை பயன்படுத்தி பமற்சகாள்ைப்பட்டது.
2. 2019 ஆண்டின் கிசைன்ஃபிடிச் இன் (Glenfiddich's) வைர்ந்துவரும் கடலஞராக எந்த இந்திய கடலஞர்
பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ைார்?
[A] Raju Baraiya
[B] Subodh Gupta
[C] Bharti Kher
[D] Shilpa Gupta
 2019 ஆம் ஆண்டின் கிசைன்ஃபிடிச்சின் (Glenfiddich's) வைர்ந்துவரும் கடலஞராக வபதாதராடவ
ொர்ந்த கடலஞரான ராஜு பாராய்யா(Raju Baraiya) பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ைார்.
 ஸ்காட்லாந்தில் உள்ை Glenfiddich Distillery இல் உலசகங்கிலும் உள்ை கடலஞர்களுடன் இவரும்
இந்திய பிரதிநிதியாக கலந்து சகாண்டார், அங்கு அவர் 3 மாத காலம் செலவிட்டார்.
 பாராயாவுக்கு 10 லட்ெம் ரூபாய் பரிசு வழங்கப்படுகிறது. இதில் ெர்வபதெ மாத விடுப்பு ரூ 120,000
மற்றும் ரூ 5,00,000 work allowance உள்ைடக்கும்.
 இது தவிர புது தில்லியில் Art District XIII Gallery தனி நிகழ்ச்சி நடத்துகிறார்.
3. அண்டமயில் காலமான சஜ.மபகந்திரன், எந்த சினிமாவின் மூத்த திடரப்பட இயக்குனர்?
[A] Tamil
[B] Telugu
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[C] Malayalam
[D] Kannada
 பஜ.மபகந்திரன் (79), மூத்த இயக்குனர், திடரக்கடத எழுத்தாைர் மற்றும் நடிகர், சென்டனயில் ஏப்ரல்
2, 2019 அன்று காலமானார்.
 அவர் தமிழ் சினிமாவில் யதார்த்தம் கலந்த சினிமா எடுப்பதில் அறியப்படுகிறார். சூப்பர் ஸ்டார்
ரஜினிகாந்டத டவத்து எடுத்த "முள்ளும் மலரும்" திடரப்படம் அவரது சதாழில் வாழ்க்டகடய
முன்பனற்றியது.
 திடரக்கடத எழுத்தாைராக திடரப்படங்களில் தனது பயணத்டதத் சதாடங்கினார். 1978 "முள்ளும்
மலரும்" திடரப்படம் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமானார்.
 "உதிரி பூக்கள்" (1979) மற்றும் "சநஞ்ெத்டத கிள்ைாபத" (1980) ஆகிய திடரப்படங்கள் அவரது புகடழ
உச்ெத்துக்கு சகாண்டு சென்றது.
 கடந்த சில ஆண்டுகளில், மபகந்திரன் நடிப்புக்கு மாறினார். அவர் "காமராஜ்" (2004), "ரஜினிகாந்த்"
நடித்த “பபட்ட” மற்றும் விஜய் நடித்த "சதரி" ஆகிய படங்களில் முக்கிய பாத்திரத்தில் நடித்தார்.
 கடடசியாக மார்ச் 8 அன்று சவளியான "பூசமராங்" திடரப்படத்தில் அவர் கடடசியாகக்
காணப்பட்டார்.
 ப்ளூ ஓபொன் திடரப்படம் மற்றும் சடலிவிஷன் அகாடமி நிறுவனத்டத நிறுவியவர் மபேந்திரன்
ஆவார்.
4. பயிற்சி சதாகுதிகடை உருவாக்க புல்பலல பகாபிெந்த் பபட்மின்டன் அகாடமியுடன் (Pullela
Gopichand Badminton Academy) இடணந்துள்ை IIT எது?
[A] IIT Bombay
[B] IIT Kharagpur
[C] IIT Delhi
[D] IIT Madras
 ஐ.ஐ.டி

கரக்பூர்

டேதராபாத்டத

தைமாகக்

சகாண்ட

விடையாட்டு

வெதியின்

பயிற்சியாைர்களுக்கான ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி சதாகுதிடய உருவாக்க புல்பலலா பகாபிெந்த்
பூப்பந்து அகாடமி (பிஜிபிஏ) உடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் டகசயழுத்திட்டுள்ைது. செயல்திறன்
மற்றும்

பின்னடடவின்

தரத்டத

பமம்படுத்துவதற்காக

விடையாட்டு

வீரர்கள்

மற்றும்

பயிற்சியாைர்களின் உடல்நலம் மற்றும் நல்வாழ்டவ பமம்படுத்துவபத ஒத்துடழப்பின் உந்துதல்
பகுதி. இந்த திட்டங்களிலிருந்து பிஜிபிஏடவச் பெர்ந்த வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாைர்கள்
பயனடடவார்கள்.
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 பமலும், வீரர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கும் பபாது அந்த அறிடவ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது
குறித்தும் பயிற்சியாைர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும். ஒத்துடழப்பின் கீழ், ஐ.ஐ.டி-பகஜிபி
பகாபிெந்த் உடன் இடணந்து ஒரு விடையாட்டு அகாடமிடயயும் அடமக்கும். அகாடமி சபாதுவாக
விடையாட்டுகளில் மகிழ்ச்சி மற்றும் குறிப்பாக பூப்பந்து மற்றும் விடையாட்டு பயிற்சியில்
அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் சதாடர்பான கூட்டு ஆராய்ச்சிடய ஊக்குவிக்கும்.
5. 2019 Yonex-Sunrise India Open பபட்மின்டன் பபாட்டியில் ஆண்கள் ஒற்டறயர் பட்டத்டத சவன்றவர்
யார்?
[A] Manu Attri
[B] B Sumeeth Reddy
[C] Kidambi Srikanth
[D] Viktor Axelsen
 சடன்மார்க்கின் முன்னாள் உலக ொம்பியனான விக்டர் ஆக்செல்ென் மார்ச் 31 ம் பததி 2019 YonexSunrise India Open Badminton பபாட்டியில் ஆண்கள் ஒற்டறயர் பட்டத்டத சவன்றுள்ைார்.
 புது சடல்லியில் நடடசபற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் கிதாம்பி ஸ்ரீகாந்த்டத 7-21, 20-22 என்ற கணக்கில்
பதாற்கடித்தார்.
 2017 ல் இருந்து ஸ்ரீகாந்த் அக்சென்ெனுடன் ஐந்து ெந்திப்புகளில் நான்கில் பதால்வி அடடந்தார்.
பமலும் 17 மாதங்களில் BWF உலக சுற்றுப்பயண பபாட்டிகளில் ஸ்ரீகாந்தின் முதல் இறுதிப்
பபாட்டியாகும்.
 2017 ம் ஆண்டு பிசரஞ்சு ஓபனில் அவர் கடடசியாக ஒரு பட்டத்டத சவன்றிருந்தார்.
6. எந்த நாடு சவற்றிகரமாக இரண்டாம் தடலமுடற தரவு ரிபல Tianlian II-01 (second generation data
relay Tianlian II-01) செயற்டகக்பகாடை விண்ணில் செலுத்தியது?
[A] China
[B] Japan
[C] South Korea
[D] India
 சதன்கிழக்கு சிச்சுவான் மாகாணத்தில் உள்ை Xichang Satellite Satellite Launch Center மூலம் Long
March-3B carrier ராக்சகட் மூலம் அதன் புதிய தடலமுடற ‘Tianlian II-01’ data relay
செயற்டகக்பகாடை சீனா சவற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது.
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 இது சீனாவின் முதல் இரண்டாவது தடலமுடற தரவு கண்காணிப்பு மற்றும் ரிபல(Second Generation
data tracking and relay) செயற்டகக்பகாள் ஆகும்.
 இது தரவு ரிபல

(data relay), அைவீட்டு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு, செயற்டகக்பகாள்கள், பகரியர்

ராக்சகட்டுகள் மற்றும்

விண்கலம் அல்லாத பயனர்களுக்கு பரிமாற்றம் பபான்ற பெடவகடை

வழங்கும்.
 Tianlian II வடலப்பின்னல் Tianlian I செயற்டகக்பகாள்களின் முதல் தடலமுடற சநட்சவார்க்டக
விட மிஷன் திட்டமிடல்(mission planning), கணினி பமலாண்டம(system management) மற்றும்
செயல்பாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க அைவு முன்பனறியுள்ைது.
 சீனா ஏபராஸ்பபஸ் டென்ஸ் அண்ட் சடக்னாலஜி கார்ப்பபரஷனுக்கு கீழ்

சீனாவின் அகாடமி

ஸ்பபஸ் சடக்னாலஜி இந்த செயற்டகக்பகாள் உருவாக்கியது.
7. 2019 உலக ஆட்டிெம் விழிப்புணர்வு தினத்தின் (World Autism Awareness Day) (WAAD) கருப்சபாருள்
என்ன?
[A] Toward Autonomy and Self-Determination
[B] Assistive Technologies, Active Participation
[C] Employment: The Autism Advantage
[D] Opening Doors to Inclusive Education
 ஆட்டிெம் ஸ்சபக்ட்ரம் பகாைாறு பற்றிய சபாது விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவதற்காக உலக ஆட்டிெம்
விழிப்புணர்வு தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் அனுெரிக்கப்படுகிறது.
 ஆட்டிெம் ஒரு மூடை பகாைாறு, இது மற்றவர்களுடன் சதாடர்புசகாள்வதற்கான ஒரு நபரின்
திறடனப் சபாதுவாக பாதிக்கிறது.
 இது சபாதுவாக குழந்டத பருவத்தில் சதாடங்குகிறது.
 2019ன் கருப்சபாருள் "உதவி சதாழில்நுட்பங்கள், செயலில் பங்பகற்பு"[“Assistive Technologies,
Active

Participation”],

மக்களுக்கு

ஆதரவு

அளித்து

மலிவு

உதவி

சதாழில்நுட்பங்கள்

முக்கியத்துவத்டத அடிக்பகாடிட்டு, சுயமாக வாழ்க்டகடய வாழ முற்படுவதுடன், உண்டமயில்,
அவர்களின் அடிப்படட மனித உரிடமகடை நடடமுடறப்படுத்துவது ஆகும்.
8. Comic-Con Museum’s Character Hall of Fameல் முதலில் அறிமுகமான கற்படன சூப்பர் ஹீபரா யார்?
[A] Superman
[B] Spider-man
[C] Batman
[D] Iron Man
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 Comic-Con Museum’s Character Hall of Fameல் முதலில் அறிமுகமான கற்படன சூப்பர் ஹீபரா
பபட்பமன் (BATMEN). மார்ச் 30 அன்று, பபட்பமன் 80 வயதானபபாது WonderCon இல் "பிறந்தநாள்
பபட்பமன்" குழு அடமக்கப்பட்டது. அப்பபாது இது அறிவிக்கப்பட்டது.
 இந்த விழா 2019 ஜூடல 17 ஆம் பததி, காமிக்-கான் அருங்காட்சியகத்தின் எதிர்கால தைமாக
இருக்கும் - ொன் டியாபகாவின் பால்பபா பூங்காவில் (San Diego’s Balboa Park) உள்ை கூட்டாட்சி
கட்டிடத்தில் நடடசபறும்.
 பபட்பமன் மற்றும் பில் ஃபிங்கரால் உருவாக்கப்பட்ட 'டிசடக்டிவ் காமிக்ஸ் எண் 27' இல் பபட்பமன்
முதலில் பதான்றினார். இது மார்ச் 30, 1939 அன்று சவளியிடப்பட்டது.
9. 2019 ஃபார்முலா 1 பஹ்டரன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் [Formula 1 Bahrain Grand Prix] பபாட்டியில்
சவன்றவர் யார்?
[A] Valtteri Bottas
[B] Sebastian Vettel
[C] Charles Leclerc
[D] Lewis Hamilton
 பிரிட்டிஷ் பந்தய ஓட்டுனரான சலவிஸ் ோமில்டன் [Lewis Hamilton], 2019 ஃபார்முலா 1 பஹ்டரன்
கிராண்ட் பிரிக்ஸ் [Formula 1 Bahrain Grand Prix] பபாட்டியில் சவற்றி சபற்றார், இந்த பபாட்டியில்
என்ஜின் பகாைாறு காரணமாக ரன்பவ தடலவர் ொர்லஸ் சலக்சைர்க்ஸ் (Charles Leclerc's) ஃசபராரி
தாமதமாக வந்தார்.
10. கந்தமால் ோல்டி [மஞ்ெள்], ெமீபத்தில் GI குறிடயப் சபற்றது, எந்த மாநிலத்தில் இது உற்பத்தி
செய்யப்படுகிறது?
[A] Odisha
[B] West Bengal
[C] Jharkhand
[D] Assam
 சதன்னிந்திய ஒடிஷாவுக்கு சொந்தமான பல்பவறு மஞ்ெள் பதயிடல [கந்தமால் ோல்டி], இறுதியாக
புவியியல் குறியீட்டட சபற்றுள்ைது, இது இந்தியாவின் அறிவுொர் சொத்து.
 இந்த அங்கீகாரம் மாநிலத்தின் அறக்கட்டடை தினத்பதாடு (Utkal Divas) ஒத்துப்பபானது.
 ஒடிொ, ஏப்ரல் 1, 1936 அன்று, பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் ஒரு தனித்துவமான மாநிலமாக சமாழிடய
டவத்து பிரித்தனர்.
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