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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) எந்த இந்தியப் பிரபலத்திற்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் குடிமக்களுக்கான மிக உயர்ந்த விருதான 

"ஜாயயத் மமடல்" வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

[A] சானியா மிர்சா 

[B] ஷாருக் கான் 

[C] நயரந்திர யமாடி 

[D] சஷி தரூர் 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அதிபர் யஷக் கலிஃபா பின் அல் நயயன் பிரதமர் யமாடிக்கு, 

இருநாடுகளின் நல்லுறவு யபணப்பட்டதற்கு ஊக்கமளித்ததற்காக அந்நாட்டின் மிக கவுரமான 
விருதான ஜாயவத் மமடல் விருதத வழங்கினார். 

 இவ்விருது பிரதமர் யமாடி இருநாடுகளுக்கு இதடயயயான நீண்டநாள் நட்தப நல்லமுதற 
ஒருகிதணத்து, கூட்டுறவாக மசயல்பட தவத்ததமக்காக வழங்கப்படுகிறது. இந்த கவுரவமான 
விருது அரசர்களுக்கும், அதிபர்களுக்கும், ஆட்சிபீடத்தில் மிக உயர்ந்த பீடத்திலிருப்பவர்களுக்கும் 
வழங்கப்படும் விருதாகும். 

2) RBI இன் 2020 நிதியாண்டிற்கான இருமாத மகாள்தகக்கு ஏற்ற படி தற்யபாததய மரப்யபா வட்டி 
விகிதம் என்ன? 

[A] 6.50% 

[B] 6.00 % 

[C] 6.25% 

[D] 7.2% 

 Liquidity adjustment facility (LAF) இன் படி ரிசர்வ் யபங்க் ஆஃப் இந்தியா மரப்யபா வட்டி விகிதத்தத 
, 2020ஆம் ஆண்டிற்கான இருமாதக்மகாள்மகௌயின் படி 25 அடிப்பதட புள்ளிகதளக் குதறத்து 6.0 

என்று அறிவித்துள்ளது. இது உடனடியாக நதடமுதறக்கு வருவதால் சந்தத வர்த்தகம் புத்துணர்வு 
மபறும்.  ஆர்பிஐ இரண்டாவது முதறயாக மரப்யபா வட்டிதயக் குதறத்திருக்கிறது. 
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 ஆர்பிஐ சில்லதற வர்த்தகத்தின் மீதான மகாள்தகதயயும் மிதமாக கதடப்பிடித்து பணவீக்கத்தத 
கட்டுப்படுத்த இருக்கிறது. இது ஜிடிபி வளர்ச்சிக்கு துதணபுரியும். பிப்ரவரி 2019க்கு பிறகு வட்டிதயக் 
குதறப்பது இது இரண்டாவது முதற. ஆர்பிஐ இன் புது கவர்னர் சக்திகாந்த தாஸ் இந்த 
வட்டிக்குதறப்தபச் மசய்துள்ளார். 

 அயதயபால reverse repo rateவிகிதம் Liquidity adjustment facility படி 5.75%ஆகவும், marginal 

standing facility(MSF) மற்றும் வங்கி வட்டிகள் 6.25% ஆக குதறத்துள்ளது. 
 consumer price indexஇன் பணவீக்க விகிதமான 4%க்கு 2விகிதம் கூடுதலாகயவா 

குதறவாகயவாஅதடவமதன்ற மிதமான இலக்தக அதடயயவ இந்த முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

3) Asian Development Outlook 2019 கணித்து மவளியிட்ட அறிக்தகப்படி 2019-20 நிதியாண்டில் 
இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சி எத்ததன சதவீதமாக இருக்கும்? 

[A] 7.1% 

[B] 7.3% 

[C] 7.2% 

[D] 7.4% 

 Asian Development Bank (AD[B] ததலதமயில் 2019ஆம் ஆண்டிற்கான Asian Development 

Outlookஐ மவளியிட்டது.இந்த அறிக்தகயின் படி இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சிதய 40 

அடிப்பதடப்புள்ளிகதளக் குதறத்து 7.2% ஆக மதிப்பிட்டிருக்கிறது. 
 இருந்தாலும் இந்தியா தான் மதாடர்ந்து யவகமாக முன்யனறும் மபாருளாதார நாடாக நீடிக்கும். 

தனியார் பங்யகற்ப்தபயும், அதிக முதலீடுகதள ஈர்க்கவும் இந்திய அரசு யமற்மகாண்டுள்ள 
மகாள்தக முடிவுகள் இந்தியாவின் வளர்ச்சிதய அடுத்த இரண்டாண்டுகளில் வளர்த்மதடுக்கும் 
என்று நம்பப்படுகிறது. 

 இந்த நிதியாண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி 7.3% ஆக இருந்திருக்கயவண்டியது. 2017 இல் 7.3% ஆக 
இருந்த வளர்ச்சி 2018இல் 7%ஆக குதறந்தது. இதற்கு காரணம் குதறந்த யவளாண் 
உற்பத்தியும்  உலகளவில் உயர்ந்த எண்மணய் எரிவாயு விதலயும் தான் என்று அறியப்படுகிறது. 

 அடுத்த இரு ஆண்டுகளில் ஆசியாவின் துதணப்பகுதிகளின் வரிதசயில் மதன்கிழக்கு 
ஆசியாவின் நீடித்த வளர்ச்சி 5%க்கு சற்று மநருங்கியிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

4) சிகாயகாவின் வரலாற்றில் முதல் ஆஃப்யரா அமமரிக்க மபண் யமயர் யார்? 
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[A] யலாரி தலட்பூஃட் 

[B] ம்யூரியயல் பவுசர் 

[C] லவ்லி வாரன் 

[D] யடானி ஹார்ப் 

 சிகாயகா வரலாற்றின் முதல் ஆஃப்யரா அமமரிக்க யமயராகியிருக்கிறார் யலாரி தலட்பூட்.இவர் 
முன்னாள் வழக்கறிஞர். யமயர் யதர்தலில் மிகப்மபரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் மவன்றிருக்கிறார்.  

 தலட்ஃபூட்டின் அடிப்பதட முன்மனடுப்புகள் மலிவான வீடுகள் கட்டித்தரவும், நகரில் நடக்கும் 
குற்றங்கதளத் தடுக்க மபாது அலுவலகம் அதமக்கவும், காவல்துதறதய யமம்படுத்தவும் ரியல் 
எஸ்யடட் வரிதய அதிகப்படுத்தி அதன் மூலம் வீடற்ற மக்களுக்கு உதவி புரிவதுமாகும். 

 அமமரிக்க குடியயற்றத்ததயும் எதிர்ப்பததயும் சுங்க அமலாக்கத்தத எதிர்ப்பததயும் ஆதரிக்கிறார். 
பாரக் ஒபாமாவின் கீழா பணிபுரிந்த முன்னாளா யமயர் ராஹ்ம் இமானுயவலிடம் இருந்து யமயர் 
பதவிதய மபற இருக்கிறார். 

5) எந்த மதன்கிழக்கு ஆசியநாடு சமீபத்தில் விபச்சாரத்திற்கும் தற்பாலின உறவிற்கும் எதிராக மிகக் 
கடுதமயான ஷரியா தண்டதனகளான கல்மலறிந்து மகால்லுததல தண்தடயாக 
நிதறயவற்றியுள்ளது? 

[A] இந்யதாயனசியா 

[B] கம்யபாடியா 

[C] ப்ருனாய் 

[D] மயலசியா 

 ப்ருனாய் நாடு விபச்சாரத்திற்கும் தற்பாலின உறவிற்கும் எதிராக மிகக் கடுதமயான ஷரியா 
தண்டதனகளான கல்மலறிந்து மகால்லுததல தண்தடயாக நிதறயவற்றியுள்ளது. 

 இந்த தண்டதனச் சட்டங்கள் பிற குற்றங்களுக்கும் அமல்படுத்தப்படவுள்ளன. திருட்டுக்குற்றத்தில் 
ஈடுபடுபவர் அங்கயீனம் மசய்யப்படுவர். மதற்காசிய நாடுகளியலயய ப்ருனய் தான் ஷரியா 
சட்டங்கதள அமல்படுத்திய முதல் நாடாகும். இந்த தண்டதனகள் மபரும்பாலும் 
முஸ்லிம்களுக்காகவும் சிறிய அளவில் முஸ்லிம் அல்லாதாருக்கும் இயற்றப்பட்டுள்ளது. 

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


Current Affairs  6th Apr 2019 
 

Winmeen.com                                Page 4 of 7 

6) சமீபத்திய மசய்திகளில் அறியப்பட்ட தமத்ரி பாலம் எந்த ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்டுள்ளது? 

[A] சிந்து 

[B] ராவி 

[C] சட்லஜ் 

[D] ஜீலம் 

 இந்திய இராணுவம் யல பகுதிதயச் யசர்ந்த யசாக்லம்சர் கிராமத்தில் சிந்து நதியின் மீது 260 அடி 
நீள கயிற்றுப்பாலத்தத மவறும் 40 நாட்களில் கட்டிமுடித்துள்ளது. 

 மிக நீளமான இந்த கயிற்றுப்பாலத்தத இந்திய இராணுவத்தின் 'Fire and Fury Corps' பிரிவின் 
'Sahas aur Yogyata' மரஜிமமண்ட்தடச் யசர்ந்த இராணுவ மபாறியாளர்கள் கட்டிமுடித்துள்ளனர். 

 இராணுவத்திற்கும் மபாதுமக்களுக்கும் நல்லுறதவயும் ஒற்றுதமதயயும் வளர்க்கும் விதமாக 
இப்பாலத்திற்கு தமத்ரி என்று மபயரிடப்பட்டுள்ளது.   

 யல மற்றும் லடாக் பகுதிகதள இதணக்கயவ இப்பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் 
அப்பிராந்தியத்தின் மபரிய கிராமங்களான யசாக்லம்சர் ஸ்யடாக் சுச்யசாட் யபான்றதவ 
இதணக்கப்படும். 

7) சமீபத்தில் உலக கண்ணிமவடி விழிப்புணர்வு தினம் எப்யபாது அனுசரிக்கப்பட்டது? 

[A] ஏப்ரல் 5 

[B] ஏப்ரல் 4 

[C] ஏப்ரல் 3 

[D] ஏப்ரல் 2 

 சமீபத்தில் உலக கண்ணிமவடி விழிப்புணர்வு மற்றும் கண்ணிமவடி மீட்பு தினம் ஏப்ரல் 4ஆம் யததி 
அனுசரிக்கப்பட்டது. இதன் குறிக்யகாள் கண்ணிமவடிகதளப் பற்றிய விழிப்புணர்தவயும் அவற்தற 
அகற்றுவதற்கான படிப்பிதனகதள கற்றுத்தருவதுமாகும். 

 2019ஆம் ஆண்டின் கருப்மபாருள் "United Nations Promotes SDGs – Safe Ground – Safe Home". 
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8) எந்த உலக உடல்நல நிறுவனம், சமீபத்திய மசய்திகளில் அறியப்பட்ட  2019க்கான உலக காற்று 
நிதலயறிக்தகதய மவளியிட்டது? 

[A] அமமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

[B] பிரிட்டன் 

[C] மஜர்மனி 

[D] ஃபிரான்ஸ் 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக காற்று நிதல அறிக்தகதய யபாஸ்டதன தமயமாகக் மகாண்ட, 

“Health Effects Institute” (HEI) மவளியிட்டது. இந்த அறிக்தகயின் படி 1.2 மில்லியன் இந்தியர்கள் 
2017 இல் அபாயகரமான காற்தறச் சுவாசித்து உயிர் இழந்திருக்கின்றனர். இந்தியாவில் மற்ற 
உடல்னல அபாயங்கதள விட காற்று மாசுபாடு என்பது மூன்றாவது உயிர்மகால்லி காரணியாக 
வளர்ந்திருக்கிறது. புதக பிடித்தல் கூட காற்று மாசுபாட்டுக்கு அடுத்த இடத்தில் தான் இருக்கிறது. 

 இது மவளிப்புறக்காற்றில் இருக்கும் நுண் துகள்களின் எண்ணிக்தக (outdoor fine particles PM) 

அலகு PM2.5 ஆகவும், ஓயசான் மற்றும் வீட்டுப்புறத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாசுபாட்டினாலும் உண்டானது. 
2017 இல் தடப் 2 வதக நீரிழிவு யநாய்சம்பந்தப்பட்ட இறப்புகளும், ரத்தச் சர்க்கதர அளவு 
அதிகமாதலால் உண்டாகும் உடற்பாகங்கள் மசயலிழப்புகளும், அதிக உடற்பருமன் உண்டாகவும், 

2.5  PM அளவு காற்று மாசுபாடு உலகின் மூன்றாவது மிகப்மபரிய காரணியாகி இருக்கிறது. 
 இதன் காரணத்தால் மதற்காசியர்களின் ஆயுட்காலம் 2.6 ஆண்டுகள் குதறந்துள்ளது. இந்தியாவில், 

குதறந்த வயதில் நடக்கும் இறப்புகளுக்குக் காரணங்களாவன சுவாச யநாய்கள், இதய யநாய்கள், 

நுதரயீரல் புற்று யநாய், நீரிழிவு யநாய், மநஞ்சதடப்பு, யபான்றதவகளாகும். இதவ மபரும்பாலும் 
காற்று மாசுபாட்டினால் வரக்கூடியதவ. 

9) 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான Nugen mobility மாநாடு பின்வரும் நாடுகளுள் எந்த நாட்டில் நதடமபற 
இருக்கிறது? 

[A] இந்தியா 

[B] சீனா 

[C] ஜப்பான் 
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[D] மதன்மகாரியா 

 இந்தியாவில் International Centre for Automotive Technology (ICAT) இல் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 
Nugen mobility மாநாடு வருகின்ற நவம்பர் 27 -29 நதடமபறும். 

 வருங்காலத்தில் யமம்பட்ட வாகன மதாழில்நுட்பங்கதள தகக்மகாள்ளவும் உருவாக்கவும் 
இம்மாநாட்டில் யயாசதனகள்,படிப்பிதனகள், உலகளாவிய அனுபவங்கள், 

கண்டுபிடிப்புகள்,எதிர்கால மதாழில்நுட்பப்யபாக்குகள் யபான்றதவ பகிரப்படும். இதன் மூலம் மிக 
யநர்த்தியான மற்றும் இயற்தகக்கு தீங்கிதழக்காத மதாழில்நுட்பங்கள் மபறப்படும். 

 இம்மாநாடு உலகளவில் வாகன உற்பத்தியாளர்கதள ஒன்றிதணத்து, உலகின் யமம்பட்ட 
மதாழில்நுட்பங்கதள அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு தளமாக அதமயும். இம்மாநாட்டில் 2500 

பங்யகற்பாளர்களும் 250 பங்யகற்பாளர்களும் கலந்துமகாள்வர். 

10) இந்தியாவின் முதல் carbon-positive settlement கிராமமாக அறிவிக்கவிட்ட பாயயங் கிராமம் 
பின்வரும் மாநிலங்களுள் எந்த மாநிலத்தில் இருக்கிறது? 

[A] மியசாரம் 

[B] நாகாலந்து 

[C] மணிப்பூர் 

[D] ஒடிஷா 

 இந்தியாவின் முதல் carbon-positive settlement கிராமமாக அறிவிக்கவிட்ட பாயயங் கிராமம், 

இத்திட்டத்தின் படி பத்து யகாடி ருபாய் மசலவில் கிராமத்ததச் சுற்றி  ஓடும் மக்லாங் ஆற்றின் 
கதரகளில் மரங்கதள நடவுள்ளது. 

 இந்த நிதிதயக் மகாண்டு புது நீர்நிதலகள் உருவாக்கப்படும். தற்யபாததய தட்டமவப்ப நிதலக்கு 
ஏற்றபடி தாக்குபிடிக்கும் காய்கறிகள் பயிர்கள் விததக்கப்படும். யசாலார் விளக்குகள் மின்உற்பத்தி 
கருவிகள் பதிக்கப்படும். பன்னிப் பண்தணகள், யகாழிப்பண்தணகள் , சூழலியல் 
உல்லாசப்யபாக்கிடம்(eco resort) விறகடுப்புகதள மாற்றி எரிவாயு அடுப்புகதள உபயயாகிக்க 
ஊக்கப்படுத்துதல் யபான்றவற்தறச் மசய்து தன்னிதறவான கல்விதயத் தர உள்ளது. 

 ஒரு கிராமத்திற்கு carbon-positive settlement அதடயாளம் மகாடுக்கப்படுவதன் காரணம் அப்பகுதி 
மவளியிடும் கார்பன் அளதவ விட அதிகமாக கார்பதன உறிஞ்சக்கூடிய கட்டதமப்புகதளக் 
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மகாண்டிருப்பதால். அதன்மூலம் பசுதமக்குடில் வாயுக்களின் யதக்கத்ததக் குதறத்து காலநிதல 
மாறுபாட்தட கட்டுப்படுத்தமுடியும். அப்படிப்பட்ட பகுதிகளுக்யக இந்த அந்தஸ்தத வழங்குவர். 

 காடுகள் புனிதமானதவ என்ற நம்பிக்தகதயக் மகாண்ட , யமற்கு இம்பால் மாவட்ட பகுதிதயச் 
யசர்ந்த பட்டியல்சாதியான சக்பா மக்களின் கூட்டு முயற்சியால் இந்த மாற்றம் 
சாத்தியமாகியிருக்கிறது. 

 மூன்று அடர்த்தியான காடுகதளக் மகாண்ட பசுதமக்குன்றுகதளயும், பழமரங்கதளயும் 
நீயராதடயும் மகாண்ட கிராமம் பாயயங். 
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