25th April 2019

Current Affairs
விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள்

1) மேற்கு வங்காள அரசாங்கத்தின் எந்தத் திட்டம் 2019 தகவல் சங்கத்தின் உலக உச்சிோநாட்டில் (WSIS)
கட்டிட திறன் பிரிவில் விருது பெற்றிருக்கிறது? Which scheme of the West Bengal government has won
the 2019 World Summit on the Information Society (WSIS) award in Capacity Building category?
[A] Sabooj Sathi
[B] Kanyashree
[C] Utkarsh Bangla
[D] அனைத்தும்
 மேற்கு வங்காள அரசாங்கத்தின் “Utkarsh Bangla” திட்டோைது, ஐக்கிய நாடுகளின் 2019 தகவல்
சங்கத்தின் உலக உச்சிோநாட்டின் (WSIS) பகௌரவ விருனத பவன்றுள்ளது.

திறனேயாை

மவட்ொளர்களின் பதாழிற்துனறனய தயார் பசய்ய இந்த திட்டம் தயாராக உள்ளது.
 உலபகங்கிலும் இருந்து 18 வனககளில் 1062 ெரிந்துனரப்புகளில், “Utkarsh Bangla” WSIS இன்
ேதிப்புமிக்க விருனத No.1 கட்டிட திறன் பிரிவில் பவன்றது.
 முன்ைதாக, 2017 ஆம் ஆண்டில், மேற்கு வங்காள அரசாங்கம், 'Kanyashree' திட்டத்திற்காை ேற்பறாரு
ஐ.நா விருதினைப் பெற்றது, இது பெண்கள் ேத்தியில் கல்வி ஊக்குவிப்ெனத மநாக்கோகக்
பகாண்ட இலக்காை நிெந்தனைகளுக்குட்ெட்ட ெண ெரிோற்ற திட்டோகும்.
 WSIS ெரிசுகள் என்ெது, மேம்ொட்டு சார்ந்த உத்திகனள பசயல்ெடுத்துவதில் பவற்றிகரோை
தனிநெர்கள், அரசாங்கங்கள் ேற்றும் தனியார் நிறுவைங்கள் ஆகியவற்னற ேதிப்பிடுவதற்கும்,
அங்கீகரிப்ெதற்கும் ஒரு மேம்ெட்ட முனறனய உருவாக்குவதற்காை ஒரு சர்வமதச மொட்டியாகும்.
2) அபுதாபி சர்வமதச புத்தக கண்காட்சியின் (ADIBF) 29 வது ெதிப்பில் எந்த நாடு "பகளரவ விருந்திைர்"
ஆக ெரிந்துனரக்கப்ெட்டது?
[A] சவுதி அமரபியா
[B] ஓேன்
[C] இஸ்மரல்
[D] இந்தியா
 ஏப்ரல் 24 ம் மததி பதாடங்கும் அபுதாபி சர்வமதச புத்தக கண்காட்சியின் (ADIBF-2019) 29 வது ெதிப்பில்
இந்தியா "பகௌரவ விருந்திைராக" ெரிந்துனரக்கப்ெட்டுள்ளது. இங்மக, பகௌரவ விருந்திைராக
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இந்தியா மதர்வு பசய்யப்ெட்டது ஐக்கிய அரபு நாடுகள் ேற்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகளுக்கு
இனடமயயாை தனலனே ேற்றும் ேக்களுக்கு இனடமயயாை வலுவாை உறவுகனள பிரதிெலிக்கிறது.
இந்தியாவில் இருந்து சுோர் 30 பவளியீட்டு நிறுவைங்கள் இக்கண்காட்சியில் கலந்துக்பகாண்டை.
 பவளியீட்டு பிரிவில் இருந்து மூன்று உறுப்பிைர்கனளக் பகாண்ட குழுவும் இந்த விழாவில் ெங்கு
பெற்றது. ேகாத்ோ காந்தியின் வாழ்க்னக ேற்றும் மொராட்டம் ெற்றிய புத்தகங்கள் 150 வது பிறந்த
நாள் பகாண்டாட்டத்தின் ஒரு ெகுதியாக காட்சிக்கு னவக்கப்ெட்டது.
 ேகாத்ோ காந்தியின் மசகரிக்கப்ெட்ட ெனடப்புகள் 100 பதாகுதிகளில் சர்வமதச ொர்னவயாளர்கனள
அனடய முயற்சிக்கும் வனகயில் பவளியீட்டு பிரிவு சிறப்புப் ெடக்காட்சினய வழங்கியது. கிழக்கு
ேற்றும் வட ஆப்பிரிக்காவில் நனடபெறும் இந்த ஆண்டு விழாவாைது பவளியீட்டு துனறயில் ஒரு
முக்கிய நிகழ்வு ஆகும். இந்த ோதம் 30 ஆம் மததி முடிவனடயும்.
3) 2019 ஆசிய ேல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் முதல் தங்கம் பவன்ற இந்திய வீரர் யார்?
[A] ெர்வீன் ராைா
[B] ெஜ்ராங் பூனியா
[C] சத்ய்வர்ட்காடியன்
[D] மயாமகஷ்வர் தத்
 2019

சயான், சீைாவில் நனடபெற்ற ஆசிய ேல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் மொட்டியில் முதல் தங்கப்

ெதக்கம் பவன்றதன் மூலம் உலகின் No.1 ெஜார்ரங் புனியா இந்தியானவ மீண்டும் ஒருமுனற
பெருனேப்ெடுத்திைார். தைது ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் கிரீடத்னத மீட்ெதற்காக தங்கப் ெதக்கத்திற்காக
10 புள்ளிகனள பூைா பெற்றார்.
 அவர் கஜகஸ்தானின் சயாமதெக் ஒகமசாமவானவ 12-7 என்ற பசட் கணக்கில் ஆடி, 65kg
ஆண்களுக்காை

ஃப்ரீஸ்னடல்

இறுதிப்மொட்டியில் பவன்றார்.

2017 ம் ஆண்டுக்கு

பிறகு

ெஜாராங்கின் இரண்டாவது தங்கப் ெதக்கம் இது. ேற்பறாரு இந்தியராை ெர்மவன் ராணா, 0-3 என்ற
பசட் கணக்கில் 79 கிமலா பிரிவில் ஈரானின் ெஹ்ோன் முகம்ேது படமூனர மதாற்கடித்து பவள்ளிப்
ெதக்கத்னத னகப்ெற்றிைார். 97 கிமலா பிரிவில் சீைாவின் ஹபின்மகானவ 8-2 என்ற கணக்கில்
சத்ய்வர்ட் காடியன் பவன்று பவண்கலம் பவன்றார்.
4) எந்த மததி, ஐ.நா. ஆங்கில போழி திைோக அனுசரிக்கப்ெட்டது? [UN English Language Day]
[A] ஏப்ரல் 22
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[B] ஏப்ரல் 25
[C] ஏப்ரல் 23
[D] ஏப்ரல் 24
 ஐ.நா. ஆங்கில போழி திைம் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 23 ஏப்ரல் அன்று ென்போழி ேற்றும் கலாச்சார
ென்முகத்தன்னேனய பகாண்டாடுவமதாடு, அனேப்பு முழுவதிலும் அனைத்து ஆறு அதிகாரப்பூர்வ
போழிகனளயும் சேோக ெயன்ெடுத்துவதற்கும் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது.
 இனவ அரபு, சீை, ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, ரஷியன் ேற்றும் ஸ்ொனிஷ். ஆங்கில போழி என்ெதைால்
வில்லியம் மேக்ஸ்பியரின் பிறந்த ேற்றும் இறந்த மததி ஆகிய இரண்டும் ேரபுவழியாகக்
காணப்ெட்ட மததி என்ெதால் 23 ஏப்ரல் மதர்வு பசய்யப்ெட்டது.
5) மடாஹாவில் நடந்த 2019 ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் முதல் தங்கம் பவன்ற
இந்திய வீரர் யார்?
[A] ஹிோ தாஸ்
[B] துதி சந்த்
[C] மகாேதி ோரிமுத்து
[D] கிருஷ்ணா பூனியா
 2019 ம் ஆண்டு கத்தாரில் உள்ள மடாஹாவில் நனடபெற்ற ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் மொட்டியில்,
தமிழ்நாட்னட மசர்ந்த மகாேதி ோரிமுத்து, 800m பெண்களுக்காை ெந்தயத்தில் தங்கப்ெதக்கத்னத
பவன்றார். மகாேதி 2 நிமிடம் 02.70 விைாடிகளில் அனர னேல் நிகழ்வில் தனிச்சிறப்பு பெற்று
இந்தியாவுக்கு ஆச்சர்யம் தரும் வனகயில் தங்கத்னத பவன்று தந்தார்.
 பின்ைர், ஆசிய வினளயாட்டு சாம்பியன் தாஜின்டர் ொல் தூர் 2 வது தங்கப் ெதக்கத்னத
இந்தியாவிற்கு ஆண்களுக்காை குண்டு எறிதல் மொட்டியில் பவன்றார். இப்மொட்டியில் சிறந்த வீரர்
என்ற பெயரில் 20.22 மீட்டர் தூரத்னத எட்டிைார். மேலும் ஷிவ்ொல் சிங் 86.23 மீட்டர் தூரத்திற்கு ஈட்டி
எறிந்து அவரது தனிப்ெட்ட சிறப்ெம்சத்னத பவளிப்ெடுத்தியதன் மூலம், பவள்ளி ெதக்கத்னத
பவன்றார்.
 இந்த சாதனையின் மூலம் 83m தரநினலனய தாண்டியதால், பசப்டம்ெர் - அக்மடாெர் ோதங்களில்
இமத இடத்தில் நனடபெற உள்ள உலக சாம்பியன்ஷிப் மொட்டிகளில் ஷிவ்ொல் வினளயாட
மதர்வுபசய்யப்ெட்டுள்ளார்.
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6) எந்த விண்பவளி நிறுவைம் புதன் கிரகம் (Mercury) ஒரு பெரிய திட உள் மகார்னவ பகாண்டுள்ளது
என்ெனத பவளிப்ெடுத்தியுள்ளது? Which space agency has revealed that Mercury has a massive solid
inner core?
[A] CNES
[B] NASA
[C] ISRO
[D] JAXA
 புதன் ேற்றும் பூமி உமலாகக் னேய ொகத்னத பகாண்டு இருப்ெதாக விஞ்ஞானிகள் நீண்ட காலோக
அறியப்ெட்டிருக்கிறார்கள். பூமினயப் மொலமவ, பேர்குரியின் பவளிப்புறக் ெகுதியாைது திரவ
உமலாகத்னத உருவாக்குகிறது, ஆைால் பேர்குரியின் உள்ளார்ந்த ெகுதி திடோைது என்று ேட்டுமே
குறிப்புகள் உள்ளை.
 இப்மொது, ஒரு புதிய ஆய்வில், Greenbelt, மேரிலாந்தில் உள்ள NASA இன் மகாடார்ட் விண்பவளி
விோை னேயத்திலிருந்து விஞ்ஞானிகள் புதனின் உள் னேயம் உண்னேயில் திடோைதாகவும், அது
பூமியின் உள் னேயத்தின் அளனவப் பொறுத்து கிட்டத்தட்ட அமத அளவுக்கு இருப்ெதாக சான்றுகள்
உள்ளதாக கண்டறிந்துள்ளைர்.
 கிரகத்தின் னேயப்ெகுதி எதைால் உருவாக்கப்ெட்டது என்ெனத ஆய்வு பசய்ய நாசாவின் MESSENGER
(Mercury Surface, Space Environment, GEochemistry, and Ranging) (பேர்குரி மேற்ெரப்பு,
விண்பவளி சுற்றுச்சூழல், GEochemistry, ேற்றும் வரம்பு) திட்டம் கிரகத்தின் சுழல் ேற்றும் ஈர்ப்பு
வினசனய ொர்ப்ெதன் மூலம் அறியப்ெடும்.
 பேர்குரியின் திடோை உள் ெகுதி கண்டுபிடிப்புகள் விஞ்ஞானிகள் அக்மகானள புரிந்து பகாள்ள
உதவுவது ேட்டுேல்லாேல், சூரிய ேண்டலம் எவ்வாறு உருவாகியது ேற்றும் எப்ெடி ொனற கிரகங்கள்
காலப்மொக்கில் ோறிை என்ெை ெற்றிய துப்புக்கனள வழங்குகின்றை.

இந்த ஆய்வாைது,

Geophysical Research Letters ல் பவளியிடப்ெட்டுள்ளது.
7) உலகின் முதல் ேமலரியா தடுப்பூசி "RTS-S" க்காை சிறு மசாதனைகனள (Pilot Test) எந்த ஆப்பிரிக்க
நாடு துவங்கியது?
[A] காைா
[B] ேலாவி
[C] பகன்யா
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[D] ஜிம்ொமெ
 ேலாவி அரசாங்கம் உலகின் முதல் ேமலரியா தடுப்பூசி – RTS-S (அல்லது Mosquirix) - 2 வயது
வனரயாை குழந்னதகளுக்கு ெகுதி ொதுகாப்பு அளிக்க அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. ேற்ற இரண்டு
ஆப்பிரிக்க நாடுகளாை - காைா ேற்றும் பகன்யா - வரும் வாரங்களில் தடுப்பூசி அறிமுகப்ெடுத்த
உள்ளது.
 இந்த நடவடிக்னக உலக சுகாதார அனேப்பின் (WHO) ஒரு ெகுதியாக உள்ளது, இது ேமலரியாவின்
ஆெத்து அதிகோக இருக்கும் ேற்றும் பிற குழந்னத ெருவ தடுப்பூசிகளுடன் முந்னதய பவற்றினயக்
பகாண்ட மூன்று நாடுகளில் னெலட் திட்டம் பசயல்ெடுத்த முற்ெட்டுள்ளது.

மூன்று நாடுகளில்

ஆண்டு ஒன்றுக்கு 360,000 குழந்னதகனள அனடய இலக்கு பகாண்டுள்ளது.
 பிரிட்டிஷ் ேருந்து தயாரிப்ொளர் GlaxoSmithKline (GSK) ேற்றும் PATH ேமலரியா தடுப்பூசி
முனையத்துடன் இனணந்து தடுப்பூசி உருவாக்கப்ெட்டது. உலக சுகாதார அனேப்பின் கூற்றுப்ெடி
ஒவ்பவாரு ஆண்டும் உலபகங்கிலும் சுோர் 435,000 மெர் ேமலரியாவால் இறந்துள்ளைர், அவர்களில்
பெரும்ொலாமைார் குழந்னதகள். இந்த இறப்புகளில் பெரும்ொலாைனவ ஆப்பிரிக்காவில் உள்ளை,
ஒவ்பவாரு வருடமும் 250,000-க்கும் மேற்ெட்ட குழந்னதகள் இந்த மநாயிைால் இறக்கிறார்கள்.
8) காப்புரினே ேற்றும் வர்த்தகேயோக்கலுக்காை சிறந்த தனிநெரின் பிரிவில் 2019 க்காை மதசிய
அறிவுசார் பசாத்துரினே பெற்றவர் யார்? Who has been conferred with the National Intellectual
Property Award for 2019 in the category of Top Individual for Patents and Commercialization?
[A] மஜாமி மஜாஸ்
[B] பென்னி அந்மதானி
[C] P.J.குஞ்சச்சன்
[D] பேரிைா பென்னி
 பகாச்சி சார்ந்த அர்ஜுைா மநச்சுரல் லிமிபடட் இனண நிறுவைர் டாக்டர். பென்னி அந்மதானி, 2019
ஆம் ஆண்டிற்காை மதசிய அறிவுசார் பசாத்துரினே பெற்றவர் எை காப்புரினே ேற்றும்
வர்த்தகேயோக்கலுக்காை சிறந்த தனிநெரின் பிரிவில் வழங்கப்ெட்டுள்ளது.
 மதசிய IP விருதுடன் மசர்த்து, இந்திய அறிவுசார் பசாத்து அலுவலகம் ேற்றும் உலக அறிவுசார்
பசாத்து நிறுவைம் (WIPO) ஆகியனவ இனணந்து 'கண்டுபிடிப்ொளர்களுக்காை WIPO ெதக்கம்'
அந்மதானிக்கு வழங்கியுள்ளை.
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 ஒவ்பவாரு ஆண்டும் உலக IP. திைத்தின் மொது காப்புரினே, வடிவனேப்பு, வர்த்தக முத்தினரகள்
ேற்றும் புவியியல் குறிப்புகள் ஆகியவற்றில் சிறந்த அறிவாளிகளாை நிறுவைர்கள், நிறுவைங்கள்
ேற்றும் நிறுவைங்களுக்கு மதசிய அறிவுசார் பசாத்துரினே (IP) விருதுகள் வழங்கப்ெடும்.
 ஆண்டனி,

உலகின்

முன்ைணி

காப்புரினே

ேஞ்சள்

சாறு

உருவாக்கம்

"BCM-95"

இன்

கண்டுபிடிப்ொளராகவும், 80 க்கும் மேற்ெட்ட சர்வமதச காப்புரினேகள் அவர் பெற்றுள்ளார்.
9) எந்த நாளில், 2019 மதசிய ெஞ்சாயத்து ராஜ் திைம் (NPRD) இந்தியாவில் பகாண்டாடப்ெடுகிறது?
[A] ஏப்ரல் 25
[B] ஏப்ரல் 26
[C] ஏப்ரல் 24
[D] ஏப்ரல் 22
 மதசிய ெஞ்சாயத்து ராஜ் திைம் (NPRD) ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 24 அன்று இந்தியாவின்
ெஞ்சாயத்து ராஜ் அனேச்சகத்தால் பகாண்டாடப்ெடுகிறது. இது மதசிய உள்ளூர் சுயநிர்வாக நாள்
என்றும் அனழக்கப்ெடுகிறது. இந்த நாளில், 1993 ஆம் ஆண்டில், 73 வது அரசியலனேப்புச் சட்ட
திருத்த சட்டம் 1992 ல் அேலுக்கு வந்தது, அது ெஞ்சாயத்து ராஜ் கிராேங்கள், இனடநினல ேற்றும்
ோவட்ட அளவிலாை ெஞ்சாயத்துகள் மூலம் நனடமுனறப்ெடுத்தியது.
10) 2019 ஆம் ஆண்டின் புற்றுமநாய் முன்பைச்சரிக்னக (Index of Cancer Preparedness ICP) குறியீட்டில்
இந்தியாவின் தரநினல என்ை?
[A] 19th
[B] 20th
[C] 15th
[D] 13th
 பொருளியல் புலைாய்வு பிரிவு The Economist Intelligence Unit (EIU) 2019 ஆம் ஆண்டின்
புற்றுமநாய் முன்பைச்சரிக்னக (ICP) ெட்டியனல பவளியிட்டது. ஒட்டுபோத்த தரவரினசயில் இந்தியா
28 நாடுகளில் 64.9 ேதிப்பெண் பெற்று 19 வது இடத்தில் உள்ளது. ஆஸ்திமரலியா ெட்டியலில்
முதலிடத்தில் உள்ளது. அனத பதாடர்ந்து பநதர்லாந்து ேற்றும் பஜர்ேனி உள்ளது.

Winmeen.com

Page 6 of 7

25th April 2019

Current Affairs

 மூன்று ெரந்த களங்கள் மூலோக புற்றுமநாய் முன்பைச்சரிக்னக உள்ள பிரச்சனைகனள ICP
ஆராய்கிறது: பகாள்னக ேற்றும் திட்டமிடல்; ெராேரிப்பு விநிமயாகம்; ேற்றும் சுகாதார அனேப்புகள்
ேற்றும் ஆட்சி.
 EIU தயாரித்த "உலகளாவிய பதாற்றுமநாய்க்காை மதசிய தயார்நினல: உலகம் முழுவதும் புற்றுமநாய்
தயார்நினல"

என்ற

தனலப்பில்

பவளியிடப்ெட்ட

அறிக்னகயின்

ஒரு

ெகுதியாக

இது

பவளியிடப்ெட்டது.
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