
Current Affairs  3rd 4th March 2019 
 

Winmeen.com                                Page 1 of 6 

விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. உச்ச நீதிமன்றம் சமீபத்தில் ஆரவல்லி மலை கட்டுமானம் பணிக்கு எந்த அரசாங்கத்திற்கு 

அனுமதிக்கும் சட்டத்லத ககாடுத்தது? 

[A] Gujarat 
[B] Rajasthan 
[C] Haryana  
[D] Punjab 
 2019 மார்ச் 1 ம் தததி, ஹரியானா அரசாங்கத்லத சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக ஆரவல்லி மலைகளில் 

கட்டுமானத்லத அனுமதிக்கும் ஒரு சட்டத்திற்கு திருத்தங்கலைச் கசய்வதற்காக உச்ச நீதிமன்றம் 

ககாடுத்தது. 

 நீதிபதிகள் அருண் மிஸ்ரா மற்றும் தீபக் குப்தா ஆகிதயாரின் ஒரு கபஞ்ச், அந்தக் காடுகலை 

அழிப்பதாகவும், அலத அனுமதிக்க முடியாது என்றும் கூறியது.  

 சட்டத்தின் மீது எந்த நடவடிக்லகயும் எடுக்கக்கூடாது என்று மாநிை அரலச கபஞ்ச் தகட்டுக் 

ககாண்டது. இது கதாடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரலவ மீறி ஹரியானா அரசு நடவடிக்லக 

எடுத்துள்ைது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 27 ஆம் தததி மாநிை சட்டசலப, நூற்றாண்டு பழலமயான பஞ்சாப் 

நிைச்சீர்திருத்த சட்டம், 1900 (PLPA) சட்டத்திற்கான திருத்தத்லத நிலறதவற்றியது. இது ரியல் 

எஸ்தடட் கடவைப்பர்களுக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிைம் மற்றும் ஆராவலி மற்றும் சிவாலிக் 

எல்லைகளில் சுரங்கங்கலை திறந்தது. 

 இந்த முடிவு, ஏற்கனதவ சூழலியல் ரீதியாக பைவீனமான முலறயில் சுலமலயத் தாங்காது, ஆனால் 

ததசிய மூைதனப் பிராந்தியத்திற்கு ஒரு கபரிய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல் அச்சுறுத்தலை 

ஏற்படுத்தும். 

2. காட்மாண்டுவில் நலடகபற்ற தநபாைத்தின் இராணுவத் தைபதி (COAS) ஓபன் மராத்தான் மற்றும் ரன் 

பார் பண்(Run for Fun) 10 கி.மீ ஓட்ட பந்தயத்லத கவன்ற இந்திய வீரர் யார்? 

[A] Shashank Shekhar 
[B] Anand Shetty 
[C] Dharambir Singh 
[D] RD Murgan 
 காத்மாண்டுவில் நலடகபற்ற தநபாைத்தின் இராணுவத் தைபதி (COAS) ஓபன் மராத்தான் மற்றும் ரன் 

பார் பண்(Run for Fun) 10 கிதைா மீட்டர் ஓட்ட பந்தயத்தில் இந்திய வீரர் சாஷாங் தசகர் கவற்றி 
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கபற்றுள்ைார்.மத்திய கதாழில்துலற பாதுகாப்பு பலடயின் தசகர் (சிஐஎஸ்எஃப்) காத்மாண்டுவில் 

இந்தியாவின் தூதரகத்தில் தபாட்டியிட்டு முதல் இடத்லதப் கபற்றார். 

 சிஐஎஸ்எஃப் லிருந்து ஆர்.டி. முருகன் மூன்றாவது இடம் கபற்றுள்ைார். 10 KM தரஸ் பிரிவில் கமாத்தம் 

9 CISF பணியாைர்கள் பங்தகற்றனர்.  

 மீதமுள்ை ஏழு நபர் கவற்றிகரமாக முடிந்தததாடு, சாதலனயாைர் சான்றிதலழயும் கபற்றார். ஓபன் 

மராத்தான் மற்றும் run for fun தநபாை இராணுவத்தால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்ட ஒரு வருடாந்த 

நிகழ்வாகும். 

3. $75 பில்லியன் இருதரப்பு இடமாற்ற உடன்படிக்லக (பி.எஸ்.ஏ) எந்த நாட்டின் மத்திய வங்கியுடன் RBI 

லககயழுத்திட்டுள்ைது? 

[A] South Korea 
[B] Japan  
[C] Israel 
[D] Indonesia 
 அந்நியச் கசைாவணி மற்றும் மூைதனச் சந்லதகளில் அதிக உறுதிப்பாட்லடக் ககாண்டுவருவதற்கு 

75 பில்லியன் டாைர்கலை இந்தியாவின் ரிசர்வ் வங்கியும் ஜப்பானின் வங்கியும் ஒரு இருதரப்பு 

இடமாற்ற ஒப்பந்தத்தில் லககயழுத்திட்டுள்ைன. 

 ஒப்பந்தம் இரு நாடுகளும் தங்கள் உள்ளூர் நாணயங்கலை (அதாவது, ஜப்பானிய கயன் அல்ைது 

இந்திய ரூபாய்) அகமரிக்க டாைருக்கு எதிராக 75 பில்லியலண மாற்றியலமக்க உதவுகிறது. 

 அக்தடாபர் 29, 2018 இல் பிரதமர் நதரந்திர தமாடியின் தடாக்கிதயா பயணத்தின் தபாது இந்தியா 

மற்றும் ஜப்பான் இலடதய பிஎஸ்ஏ தபச்சுவார்த்லத நடந்தது. 

 இதன் மூைம், இந்தியாவின் உள்நாட்டு நாணயத்திற்கான ஏற்றுக்ககாள்ைப்பட்ட கதாலக 75 

பில்லியன் ரூபாய்கலை அணுக முடியும், அதற்கான சரியான சமநிலை கசலுத்தும் நிலை அல்ைது 

குறுகிய காை திரவத்தன்லமலய பராமரிக்க தவண்டும். 

4. சர்வததச கிரிக்ககட்டில் 500 சிக்சர்கலை அடித்த முதல் வீரர் யார்? 

[A] Virat Kohli 
[B] Jos Buttler 
[C] Chris Gayle 
[D] Eoin Morgan 
 தமற்கிந்தியத் தீவுகளின் கதாடக்க ஆட்டக்காரரான கிறிஸ் ககய்ல் சர்வததச கிரிக்ககட்டில் 500 

சிக்சர்கலை அடித்த முதல் வீரர் ஆவர். 
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 பிப்ரவரி 27 ம் தததி கவஸ்ட் இண்டீஸ், கிதரனாடாவில் உள்ை ததசிய கிரிக்ககட் ஸ்தடடியத்தில் 

இங்கிைாந்துக்கு எதிராக நடக்கும் 5- ஒரு நாள் ஆட்டத்தில் அவர் இந்த சாதலனலயப் கபற்றார். 

 இவருக்கு அடுத்தபடியாக அதிக சிக்ஸர் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் பாகிஸ்தான் கிரிக்ககட் வீரர் 

ஷாஹித் அப்ரிடி உள்ைார். 

 2019 கிரிக்ககட் உைகக் தகாப்லப கிரிக்ககட் தபாட்டிக்கு பிறகு ஓய்வு கபறும் ககய்ல் இதுவலர 

சர்வததச கிரிக்ககட்டில் 506 சிக்ஸர்கள் (கடஸ்ட் தபாட்டிகளில் 98, ஒருநாள் சர்வததசப் தபாட்டிகளில் 

305 மற்றும் டி 20 தபாட்டிகளில் 103 ரன்கள்) அடித்து உள்ைார்.  

 கவஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் சர்வததச ஒருநாள் தபாட்டிகளில் 10,000 ரன்கலை கடந்த 2 வது வீரர் 

ஆவர். இதற்கு முன்பு பிலரயன் ைாரா (10,405 ரன்கள்) அடித்துள்ைார். 

5. 2019 ஜீதரா பாகுபாடு நாள் (Zero Discrimination Day) இன் கருப்கபாருள் என்ன? 

[A] Live Up  
[B] Speak loud for justice  
[C] Act to change laws that Discriminate 
[D] A society free of discrimination 
 ஜீதரா பாகுபாடு தினம் (ZDD) ஒவ்கவாரு ஆண்டும் மார்ச் மாதம் 1 ஆம் தததி, ஐக்கிய நாடுகள் 

சலபயில் அலனத்து நாடுகளிலும் சட்டம் மற்றும் நலடமுலறயில் சமத்துவத்லத தமம்படுத்துவதற்கு 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 எச்.ஐ.வி. நிலை, வயது, பாலினம், பாலின அலடயாைம், இனம், கமாழி, புவியியல் இடம் அல்ைது 

புைம்கபயர்ந்த நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் யாரும் தவறுபடுத்தப்படக் கூடாது என்று 

மக்களுக்கு கதரிவிக்க தவண்டிய நாள். 

 2019 ஆம் ஆண்டின் பிரச்சாரம் "பாரபட்சமான சட்டங்கலை மாற்றுவதற்கான சட்டம்"(Act to change 

laws that Discriminate) மக்கள் தங்கள் நாட்டில் பாகுபாடு காண்பிக்கும் சட்டங்களுக்கு எதிராக 

கசயல்பட தவண்டும். 

6. ஜவுளித் துலற அலமச்சகத்தின் எந்த திட்டத்தின் கீழ் நிட்தவர் துலறலய (knitwear sector) 

தமம்படுத்துவதற்கான ஒரு திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது? 

[A] PowerJet India 
[B] PowerMax India 
[C] PowerTex India 
[D] PowerMat India 
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 பிப்ரவரி 28 ம் தததி கடல்லியில் மத்திய அலமச்சரான ஸ்மிரிதி ஜுபின் ஈரானி புதுடில்லியில் 

PowerTex India திட்டத்தின் கீழ் நாட்டில் நாசி மற்றும் நட்தவர் துலற வைர்ச்சிக்கு விரிவான 

திட்டங்கலை அறிமுகப்படுத்தினார். நிட்தவர் திட்டத்திற்கான கமாத்த கசைவு ரூ. 47.72 தகாடி 

ரூபாய்க்கு மார்ச் 31, 2020 வலர கசயல்படும். 

 உள்நாட்டில் மற்றும் ஏற்றுமதி சந்லதகளில் பணியாற்றும், பின்னல் மற்றும் நிட்தவர் 

அைகுகளுக்கான தவலைத்திட்டம் 8 கூறுகலை ககாண்டுள்ைது, அங்கு கதாழிற்சாலைகளுக்கு குழு 

தவலைத் திட்டத்தின் கீழ் இயந்திரங்கலை நிறுவ உதவுதல், நூல் வாங்க, சூரிய சக்திக்குச் 

கசல்லுங்கள், கபாதுவான வசதிகலைக் ககாண்டிருத்தல் மற்றும் கபாது தனியார் கூட்டாண்லம 

முலறயில் புதிய தசலவ லமயங்கலை உருவாக்குதல். 

7. பின்வரும் வங்கிகளில் BCG-IBA அறிக்லகயின் படி, சீர்திருத்தங்கள் கசயற்பட்டியலை 

நலடமுலறப்படுத்துவதில் கபாதுத்துலற வங்கிகளில் முதன்லமயானது எது? 

[A] OBC 
[B] SBI 
[C] PNB  
[D] BoB 

 CG-IBA அறிக்லக 'கபாதுத் துலற வங்கிகளுக்கான சீர்திருத்தங்கள்' என்ற தலைப்பில் ஒவ்கவாரு 

கபாதுத் துலற வங்கியின் (PSB) கசயல்திறன், 140 கருப்கபாருள்களின் அடிப்பலடயில், ஆறு 

கருப்கபாருள்கள், வாடிக்லகயாைர் அக்கலற, credit off-take மற்றும் டிஜிட்டல் ஆகியவற்லற 

உள்ைடக்கியது. 

 பஞ்சாப் தநஷனல் வங்கி (பிஎன்.பி) 100 புள்ளிகளில் 78.4 மதிப்கபண்களுடன் முதலிடத்தில் 

உள்ைது. பிஎஸ்பி (77.8), எஸ்.பி.ஐ. (74.6), ஓரியண்டல் பாங்க் வர்த்தகம் (69), கனரா வங்கி (67.5), 

சிண்டிதகட் வங்கி (67.1) ஆகியலவ அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ைன. 

 PNB வாடிக்லகயாைர் அக்கலறயுடனும், கபாறுப்புணர்வுடனும்  வங்கி, credit off-take மற்றும் 

நிதி தசர்க்கும் அைவுருவிலும் வலுவான கசயல்திறலனக் காட்டியுள்ைது. 

8. சிை தநரங்களில் கசய்திகள் காணப்படுகின்ற லிக்தனாதசல்லுதைாலசக் பதயாமாஸ் எதனால் 

ஆனது?  

[A] Cellulose 
[B] Hemicellulose 
[C] Lignin 
[D] All of the above 
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 Lignocellulosic biomass (அல்ைது LC biomass) கார்தபாலஹட்தரட் பாலிமர்ஸ் (கசல்லுதைாஸ், 

கஹமிசீலூதைாஸ்) மற்றும் ஒரு நறுமண பாலிமர் (லிக்லனன்) ஆகியவற்லறக் ககாண்டிருக்கும் 

தாவர உயிரினத்லத குறிக்கிறது. 

 உயிரி எரிகபாருட்களின் உற்பத்திக்காக பூமியில் மிக அதிக அைவில் கிலடக்கும் மூைப்கபாருள் இது, 

முக்கியமாக உயிர்-எத்தனால் ஆகும். 

 லிக்தனாககல்லுதைாஸிக் பதயாமாஸ் மற்றும் பிற புதுப்பிக்கக்கூடிய மூைப்கபாருட்கலைப் 

பயன்படுத்தி ஒருங்கிலணந்த பதயாகமதானல் திட்டங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்குவதற்காக 

"பிரதான் மந்திரி ஜி.ஐ.-வான் (கஜய்தவ இன்ஹன்-வாட்டரன் அன்குல் ஃபஸல் அகஷஷ்ச் நிவாரன்) 

தயாஜனா" சமீபத்தில் கசய்தி ஒன்றில் மத்திய அலமச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

9. கவளிநாட்டு ரூபாய் சந்லதகளில் ஆர்.பி.ஐ. (RBI) பணியகத்தின் தலைவர் யார்? 

[A] Usha Thorat 
[B] N S Vishwanathan 
[C] Mahesh Kumar Jain 
[D] Viral Acharya 
 இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) சமீபத்தில் அதன் முன்னாள் துலண கவர்னர் உஷா ததாரத் 

தலைலமயிைான 8 உறுப்பினர்கலைக் ககாண்ட பணிக்குழு அலமக்கப்பட்டுள்ைது. கவளிநாட்டு 

ரூபாய் சந்லதகள் கதாடர்பான பிரச்சிலனகலை ஆராயவும், உள்நாட்டு நாணயத்தின் கவளி 

மதிப்புக்கான உறுதிப்பாட்லட உறுதி கசய்ய ககாள்லக நடவடிக்லககலை பரிந்துலரத்துள்ைது. 

 கடனுதவி ரூபாய் சந்லத வைர்ச்சிக்கு பின்னால் உள்ை காரணங்கலை மதிப்பீடு கசய்து, உள்நாட்டு 

சந்லதகளில் ரூபாய் மாற்று பரிமாற்ற விகிதத்தில், சந்லதகளின் விலைவுகலை ஆய்வு கசய்யும். 

10. விஞ்ஞானத் திட்டங்களுக்கு நிதியளிப்பதற்கு மத்திய மனிதவை தமம்பாட்டு அலமச்சகத்தின் திட்டம் 

எது? 

[A] SITAR 
[B] STARE 
[C] STARK 
[D] STARS 
 ததசிய விஞ்ஞான தினத்தின் (NSD-2019) நிகழ்வில், 500 மனித வை தமம்பாட்டு (HRD) மந்திரி 

பிரகாஷ் ஜவதடகர், 500 அறிவியல் திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்க 250 தகாடி ரூபாய் திட்டம் ஒன்லற 

கதாடங்கினார். 

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


Current Affairs  3rd 4th March 2019 
 

Winmeen.com                                Page 6 of 6 

 இந்தத் திட்டங்களின் ததர்வு, தபாட்டிகளின் அடிப்பலடயில் கசய்யப்படும். இந்த திட்டம் கபங்களூரில் 

உள்ை இந்திய அறிவியல் கழகம் (ஐ.ஐ.எஸ்.சி) மூைம் ஒருங்கிலணக்கப்படும். 

 ஆர்வமுள்ை தவட்பாைர்கள் தபாட்டியில் பங்தகற்க விண்ணப்பங்கலை சமர்ப்பிக்க தவண்டும். 

 விண்ணப்பங்கள் ஏப்ரல் முதல் வாரத்தில் கவளியிடப்படும். STARS என்ற சிறு விைக்கம் 

"கமாழிகபயர்ப்பு மற்றும் தமம்பாட்டு ஆராய்ச்சிக்கான திட்டம்" (“Scheme for Translational and 

Advanced Research”) என்பதாகும். 

 இது தவிர ததசிய மனிதவை தமம்பாட்டு அலமச்சகம் மற்றும் கதாழிைாைர் மற்றும் தவலைவாய்ப்பு 

அலமச்சகத்துடன் இலணந்து மனிதவை தமம்பாட்டு அலமச்சகம் கூட்டுறவு மற்றும் கதாழில்நுட்ப 

கல்விக்கான உயர்நிலை கல்விக்கான இலைஞர்களுக்கு SHREYAS திட்டம் ஒன்லற 

அறிமுகப்படுத்தியது. 
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