9th April 2019

Current Affairs
விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள்

1) 2019 ஆண்கள் ஒற்றையர் மலேசியா ஓப்பன் பூப்பந்து லபாட்டிறய வென்ைெர் யார்??
[A] ஸ்ரீகாந்த் கிடம்பி
[B] லின்டான்
[C] வென் ோங்
[D] சினிசுகா ஜிண்டிங்
 ஏப்ரல் 7 அன்று லகாோேம்பூரில் உள்ள ஆக்சியாட்டா அரினாவில் 2019 ஆம் ஆண்டின் ஆண்கள்

ஒற்றையர் மலேசிய ஓப்பன் பூப்பந்து லபாட்டியில் சீன பூப்பந்து லபாட்டியாளர் லின் டான் வெற்றி
வபற்ைார். மின்னல் லெக ஆட்டத்திற்கு பிைகு, அெர் நாட்றடச் லெர்ந்த வென் ோங்றக 9-21, 21-7, 2111 என்ை கணக்கில் லதாற்கடித்தார்.
 இதுலெ லினின் இந்த ஆண்டின் முதல் வெற்றியாகும், லமலும் 2017 இல் மலேசியா ஓப்பன்
லபாட்டியில் வெற்றிப்வபற்ைலத முதல் வபரிய வெற்றியாகும்.
2) பாம்லப உயர் நீதி மன்ைத்தின் புதிய தறேறம நீதிபதியாக யார் உறுதிவமாழி ஏற்ைது?
[A] பென் கல்யாண்
[B] ரிஷி பக்ரீ
[C] பிரதீப் நந்ரல ாக்
[D] வித்யாொகர் ராவ்
 பாம்லப உயர் நீதி மன்ைத்தின் புதிய தறேறம நீதிபதியாக உறுதிவமாழி ஏற்ைது நீதிபதி பிரதீப்

நந்ரல ாக். அெர் ராஜ் பெனில் மகாராஷ்டிரா ஆளுநர் C வித்யாொகர் ராவ் முன்னிறேயில்
பதவிலயற்ைார். வடல்லி உயர் நீதி மன்ைத்திலிருந்து மாற்ைம் வெய்யப்பட்டப்பின் அெர் மார்ச் 2017
ஆண்டு முதல் ரா ஸ்தான் உயர் நீதி மன்ைத்தின் தறேறம நீதிபதியாக பணியாற்றி ெந்தார்.
3) குஷக்ரா ராெத் எந்த விறளயாட்டுடன் வதாடர்புறடயெர்?
[A] கிரிக்வகட்
[B] மல்யுத்தம்
[C] குத்துச்ெண்றட
[D] நீச்ெல்
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 2019 FINA உேக ொம்பியன்ஷிப் லபாட்டிகளிலும், 2020 லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக் விறளயாட்டுப்

லபாட்டிகளிலும் இந்திய நீச்ெல் வீரர் குஷக்ரா ராெத், 800 மீட்டர் வதாறேவுக்கான தனக்கான
பாணியில் B லநர தரநிறேயில் 08:07.99 என்ை கணக்கீட்டு முறைப்படி பாங்காக்கில் நறடப்வபற்ை
ஸ்பீலடா தாய்ோந்து ஏஜ் குரூப் ொம்பியன்ஷிப்பில் வெற்றிப்வபற்ைார். 800m தனக்கான பாணி 2019
உேக ொம்பியன்ஷிப் லபாட்டியின் B தரநிறே 08:10:91 மற்றும் லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக்ஸின்

B

தரநிறே 08:08:54 என்பதாகும்.
 800m மட்டுமல்ோது, குஷக்ரா 400m தனக்கான பாணி உேக ொம்பியன்ஷிப்புகளில் B தரநிறேயில்

03.56.10 கணக்கீட்டு படி வெற்றிவபற்றுள்ளார். 400m தனக்கான பாணி உேக ொம்பியன்ஷிப்புக்கான
B தரநிறே 03.56.14 என்பதாகும்.
 ஒலிம்பிக் மற்றும் உேக ொம்பியன்ஷிப் லபாட்டிகளில், முழு நீளம் வகாண்ட ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வில்

பங்லகற்க, A

தரநிறேறய

கடந்து

ெந்தெர்களால்

நிரப்பப்படாவிட்டால், B தரநிறேறய

அறடந்தெர்கள் லபாட்டியிட அறைக்கப்படுொர்கள்.
4) பின்ெரும் எந்த ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலிருந்து ெமீபத்தில் அறமதிகாக்கும் CRPF இராணுெப் பிரிறெ
இந்தியா வெளிலயற்றியுள்ளது?
[A] துனிசியா
[B] லிபியா
[C] வகன்யா
[D] எதிலயாபியா
 லிபியாவில் நிறேறம திடீவரன லமாெமறடந்த பின்னர், திரிலபாலிலிருந்து 15 CRPF அதிகாரிகறள
உள்ளடக்கிய ெமாதானப் பறடகறள முழுறமயாக இந்தியா வெளிலயற்றியது. துனிசியாவில் உள்ள
இந்திய தூதுெர் லிபியாவின் தற்லபாறதய அதிகாரத்றத வகாண்டுள்ளார்.
 லிபியாவில் உள்ள இராணுெ லமாதல், லிபிய லதசிய இராணுெம் (LNA), Field Marshal Khalifa
Haftar தறேறமயில், திரிப்லபாலியில் ஒரு பகுதியில் வியப்பூட்டும் விமானத் தாக்குதறேத்
வதாடங்கியது.
 மறுபுைத்தில், ஐ.நா. ஆதரவுறடய ெர்ெலதெ அங்கீகாரம் வபற்ை அரொங்கம், பாவயஸ் அல் ெரஜ்ஜின்
தறேறமயில் ஒரு வபரும் எதிர்ப்றப வதரிவித்தது. இந்த நடெடிக்றக நாட்றட மீண்டும் உள்நாட்டு
யுத்தத்திற்கு இழுத்துச் வெல்ேச் வெய்யும்.
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 ஐக்கிய நாடுகள் ெறப வபாதுமக்கள் மற்றும் காயமறடந்தெர்கறள வெளிலயற்ை அனுமதிக்க

இரண்டு மணி லநர யுத்த நிறுத்தத்திற்கு அறைப்பு விடுத்தது. லிபியா ென்முறை மற்றும் அரசியல்
உறுதியற்ை தன்றமயால் வெயேற்றுக் கிடக்கிைது, ஏவனனில் நீண்டகாே ஆட்சியாளர் முயம்மர்
கடாபிறய பதவிநீக்கம் வெய்யப்பட்டு 2011 ஆம் ஆண்டு எழுச்சியில் வகால்ேப்பட்டதனால்.
5) 2019 உேக சுகாதார தினத்தின் (World Health Day WHD) கருப்வபாருள் என்ன?
[A] மன அழுத்தம்: லபெ ஆரம்பியுங்கள் - Depression: Let’s Talk
[B] உேகளாவிய பாதுகாப்பு: எல்ோருக்கும், எல்ோ இடங்களிலும் - Universal Coverage: Everyone,
Everywhere
[C] உணவு பாதுகாப்பு - Food Safety
[D] நீரிழிவு ஏற்படுெறத நிறுத்து: நீரிழிறெ வெல்ெது - Halt the rise: beat diabetes
 உேகளாவிய சுகாதார தினம் (WHD) ஏப்ரல் 7 ம் லததி உேக சுகாதார அறமப்பின் (WHO)

நிதியுதவியின்

கீழ்

அனுெரிக்கப்படுகிைது.

உேக
இந்த

சுகாதார
நாள்

விழிப்புணர்வு
1948

இல்

தினமாக
WHO

ஒவ்வொரு

ஆண்டும்

ஸ்தாபிக்கப்பட்டதற்காகவும்

வகாண்டாடப்படுகிைது. 2019 கருப்வபாருள் " உேகளாவிய பாதுகாப்பு: எல்ோருக்கும், எல்ோ
இடங்களிலும்” என்பதாகும்.
 இங்லக, உேகளாவிய ஆலராக்கியம் என்பது உேகம் முழுெதிலுமுள்ள அறனத்து மக்களுக்கும் எந்த
விதமான பாகுபாடுமின்றி, விரிொன தர லெறெகளுக்கு, அெர்களுக்கு லதறெயான லெறெகறள
எங்கு லெண்டுமானாலும், நிதி வநருக்கடிறய எதிர்வகாள்ளாமல் அணுக லெண்டும் என்பதாகும்.
6)

ெமீபத்தில் வெய்திகளில் வெளியான, உேகளாவிய குளிரூட்டும் கூட்டணி, எந்த நாடுகளில்

வதாடங்கப்பட்டது?
[A] வடன்மார்க்
[B] பிலரசில்
[C] அர்வ ன்டினா
[D] சிலி
 2030 நிகழ்ச்சி நிரலுக்கும் பாரிஸ் ஒப்பந்தத்திற்கும் இறடயில் ஒருங்கிறணந்த முதல் உேகளாவிய
மாநாட்டில், சுத்தமான மற்றும் திைறமயான

குளிரூட்டலின் முதல் உேகளாவிய கூட்டணி

வதாடங்கப்பட்டது, இது ஏப்ரல் 3, 2019 அன்று லகாபன்லேகனில் வடன்மார்க்கில் முடிெறடந்தது.
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 குளிர் கூட்டணியின் லநாக்கம், இேட்சியத்றத ஊக்குவிப்பதும், தீர்வுகறள அறடயாளம் காண்பதும்,
மற்றும் சுத்தமான மற்றும் திைறமயான குளிரூட்டலுக்கான முன்லனற்ைத்றத விறரவுபடுத்த
நடெடிக்றககறள அணிதிரட்டுெதாகும். இது ஐ.நா சுற்றுச்சூைல், காேநிறே மற்றும் சுத்தமான
காற்று கூட்டணி, கிகாலி குளிரூட்டும் திைன் திட்டம் மற்றும் அறனெருக்கும் நிறேயான ஆற்ைல்
(SEFORALL) ஆகியெற்ைால் ெழிநடத்தப்படும் உேகளாவிய முயற்சி.
 இது சிலி, ருொண்டா, வடன்மார்க், மற்றும் சிவில் ெமுதாயம், ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வித்
தறேெர்களிடமிருந்து அரொங்க அதிகாரிகறளயும் உள்ளடக்கியது. உேர் வெப்பம் வபறுெதால்,
காற்றுச்சீரறமப்பிற்கான லதறெ ெளரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது, லமலும் இதன் மூேம்
உருொகும் பசுறம இல்ே ொயு கிரகத்திற்கு ெரும் ஆபத்றத வெளிலயற்றும்.
 இவ்ொறு, 23 உறுப்பினர்கள் வகாண்ட ஐ.நா. ஆதரவுறடய "குளுறம கூட்டணி", சுத்தமான,
திைறமயான குளிரூட்டும் உபகரணங்கள் மற்றும் உபகரணங்கறள 2050 ஆம் ஆண்டளவில்
ஆற்ைல் பயன்பாட்டில் $ 2.9 டிரில்லியறன லெமிக்க முடியும் என்றும், கிரகத்தின் 0.4° வெல்சியஸ்
ெளிமண்டேத்றத தவிர்க்க உதவும் என்றும் கூறியது.
 உேகளாவிய குளுறம கூட்டணி என்பது கிகாலி திருத்தம், பாரிஸ் ஒப்பந்தம் மற்றும் நிறேயான

ெளர்ச்சி இேக்குகள் (SDG க்கள்) ஆகியெற்றில் இறணக்கும் ஒரு ஒருங்கிறணந்த முன்னணி
ஆகும்.
7) பின்ெரும் இந்திய நிறுெனங்களில் “Global Slag Company of the Year” விருறத வென்ைது எது?
[A] RINL
[B] Essar Steel
[C] Tata Steel
[D] Jindal Steel & Power
 TATA Steel வ ர்மனியில் ஆச்லெனில் 14 ெது குலளாபல் ஸ்ோக் மாநாடு மற்றும் கண்காட்சி 2019
இல் “Global Slag Company of the Year” என வபயரிடப்பட்டுள்ளது.
 வபரிய எஃகு தயாரிப்பாளர்கள், எஃகு ஆறே லெறெ ெைங்குநர்கள் மற்றும் அதனுடன் இறணந்த
நிறுெனங்கள் ஆகியெற்றில் கேந்து வகாண்ட மிகப்வபரிய உேகளாவிய ெருடாந்த நிகழ்வுகளில்
ஒன்ைாகும்.
 TATA Steel நிறுெனத்திற்கு புதிய பயன்பாடுகளுக்கான புதுறமயான நறடமுறைகளுக்கு விருது

ெைங்கப்பட்டது. TATA Steels ன் உறுதிப்பாட்டிற்கான உேகளாவிய அங்கீகாரத்றத உறுதிப்படுத்துதல்
மற்றும் சுற்றுச்சூைல் வபாருளாதார வகாள்றககளுக்காக இவ்விருது அளிக்கப்படுகிைது.
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8) ESPN இந்தியா Multi Sport விருதுகள் 2018 எந்த வபண் விறளயாட்டு வீரர் வபற்ைார்?
[A] லமரி லகாம்
[B] ொய்னா லநொல்
[C] ஏக்தா பியான்
[D] P V சிந்து
 ஒலிம்பிக் வெள்ளி பதக்கம் வென்ைெ பி.வி. சிந்து மற்றும் ஸ்டார்

லெலின் வீராங்கறனயான நீராஜ்

லொப்ரா ஆகிலயார் இந்த ஆண்டின் ஆண் மற்றும் வபண் விறளயாட்டு வீரர் என அறிவிக்கப்பட்டு
ESPN

இந்தியா

Multi

Sport

விருதுகள்

2018

அெர்களின்

ொதறனகறளப்

பாராட்டி

அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
 ொய்னா லநொல் “Come back of the year” 2018 விருதிறன ஆசிய விறளயாட்டுகளில்
வெண்கேத்றத வென்ை பிைகு வபற்ைார்.

2018 காமன்வெல்த் லபாட்டிகளில் இந்தியா 16

பதக்கங்கறள வென்ை பிைகு, இந்திய துப்பாக்கி சுடும் குழுவின் பயிற்சியாளர்

ஸ்பால் ராணா,

'ஆண்டின் சிைந்த பயிற்சியாளர்' என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 2018 காமன்வெல்த் லபாட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ை முதல் இந்தியப் வபண்கள் வடன்னிஸ்
அணி, “Team of the Year” விருறத வென்ைது.
9) கூட்டு ஆய்விற்காக எந்த இந்திய ஆயுதப்பறட CSIR உடன் இறணந்துள்ளது?
[A] இந்திய இராணுெம்
[B] இந்திய விமானப்பறட
[C] இந்திய கடற்பறட
[D] இந்திய கடலோர காெல்பறட
 இந்திய

கடற்பறடக்கு

நவீன

வதாழில்நுட்பங்கறள

ஒருங்கிறணத்து

ஆராய்ச்சி

மற்றும்

லமம்பாட்டுக்கு அறிவியல் மற்றும் வதாழில்துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (CSIR) உடன் இந்திய
கடற்பறட ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் றகவயழுத்திட்டுள்ளது.
 இது CSIR, இந்திய கடற்பறட மற்றும் இந்திய வதாழிற்துறையின் ஆய்ெகங்களுக்கிறடலய ஒரு

கூட்டு ஏற்பாடு ஆகும். வமக்கானிக்கல், எவேக்ட்ரானிக்ஸ், கம்யூனிலகஷன், கம்ப்யூட்டர் ெயின்ஸ்,
புலராபல்ென் சிஸ்டம்ஸ், வமட்டேர்ஜி மற்றும் நாலனாவடக்னாேஜி ஆகிய துறைகளில் ஆராய்ச்சி
மற்றும் லமம்பாடு வதாடர்பான நிகழ்வுகளுக்கு இந்த ஒப்பந்தம் உதவி புரிகிைது.
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10)

யார் நீதிமன்ை நண்பராக லகரளா வெள்ள பாதிப்பின் லபாது லகரளா நீதிமன்ைத்தால்

நியமிக்கப்பட்டார்?
[A]

ாலகாப் P அவேக்ஸ்

[B] E P வ யரா ன்
[C] G சுதாகரன்
[D] கடகம்பள்ளி சுலரந்திரன்
 பினராயி வி யன் அரசின் உத்தரவின்படி ஆகஸ்ட்

2018 லகரளாவில் ஏற்பட்ட மிகப்வபரிய

வெள்ளத்றத பற்றிய 49 பக்க விெர அறிக்றககறள நீதிமன்ைத்தால் நியமிக்கப்பட்டெர் லகரளா
உயர் நீதிமன்ைத்தில் ஏப்ரல் 3ஆம் லததி நீதிபதி முன்னிறேயில் ெமர்ப்பிக்க ஆறணயிட்டது. இந்த
அறிக்றகயில்

அறணயின்

தெைான

பராமரிப்பு

தான்

வெள்ளத்திற்கு

காரணம்

என்று

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 இந்த அறிக்றகயில்,

ாலகாப் P. அவேக்ஸ் மாநிேத்தின் 79 அறணகளில் எதுவும் வெள்ள

கட்டுப்பாட்டுக்காக பயன்படுத்தப்படவில்றே என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். லமலும் லதசிய நீர் வகாள்றக,
லதசிய லபரழிவு வெள்ளம் மற்றும் RTIO நிர்ொக முகாறமத்துெ ெழிகாட்டல் (நிகழ் லநர
ஒருங்கிறணந்த வெயல்பாடு) நிபந்தறனகளின் படி இவ்ெறணகள் வெள்ள கட்டுப்பாட்டுக்காக
பயன்படுத்த ெலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 உயர் நீர்த்லதக்க லெமிப்பு மற்றும் திடீவரன நீர் வெளியீட்டினால் லமாெமான வெள்ளம் ஏற்பட்டது.
அெெர நடெடிக்றக திட்டத்தின் (Emergency Action Plan EAP)

ெழிகாட்டுதல் படி லதறெயான

பல்லெறு

ெைங்கப்படவில்றே

எச்ெரிக்றககள்

(நீே

/

ஆரஞ்சு

/

சிெப்பு)

என்பதும்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 எந்தவொரு

ெரியான

வெயல்

பின்பற்ைல்கள்

மற்றும்

லதறெயான

முன்வனச்ெரிக்றக

நடெடிக்றககள் எடுக்கப்படவில்றே, குறிப்பாக மக்கள் வெளிலயறுெதற்கு மற்றும் பாதுகாப்பான
இடங்களில் அெர்கறள தங்கறெப்பது லபான்ைறெ சிெப்பு எச்ெரிக்றக அறிவித்தற்குப் பின்னர்
எடுக்கப்பட்டன. எனலெ, இது விொரிக்கப்பட லெண்டிய விஷயம்.
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