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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள்

1) 2019 உலக மலலரியா தினம் (WMD) இன் கருப்ப ாருள் என்ன? What is the theme of the 2019 World
Malaria Day (WMD)?
[A] என்னிலிருந்து ப ாடங்கி மலலரியா இல்லாது பெய் ல் - Zero malaria starts with me
[B] மலலரியாவை ஒழிக்க யாராக இருப் து - Ready to beat malaria
[C] உயிர் லா ம், லெமி ைாழ்க்வக: மலலரியாவில் மு லீடு - Sustain Gains, Save Lives: Invest in Malaria
[D] எதிர்காலத்தில் மு லீடு: மலலரியாவை ல ாற்கடிப் து - Invest in the future: defeat malaria
 உலக மலலரியா தினம் (WMD) ஒவ்பைாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 25 ஆம் ல தி ல ாயாளியின் சிகிச்வெ
மற்றும்

டுப்புக்கான

விழிப்புணர்வு

அனுெரிக்கப் டுகிறது. மலலரியா

மற்றும்

நிதியு வி

ஆகியைற்றிக்காக

டுப்பு, கட்டுப் ாட்டு மற்றும் நீக்கு ல் ஆகியைற்றிற்கான நீடித்

மு லீடு மற்றும் அரசியல் அர்ப் ணிப்புக்கான ல வையும் இந்
 உலக மலலரியா தினத்தின் (WMD) ஒரு

ாள் சுட்டிக் காட்டுகிறது.

குதியாக உலக சுகா ார அவமப்பு (WHO), மலலரியாவை

அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரலில் மலலரியாவை அதிகரிக்க, கூடு ல் ஆ ாரங்கவை திரட்ட மற்றும்
மலலரியா

டுப்பு மற்றும்

ராமரிப்புக்கான உரிவமவய எடுத்துக்பகாள்ை ற்கு ெமூகங்களுக்கு

அதிகாரம் ைழங்குை ற்காக 'என்னிலிருந்து ப ாடங்கி மலலரியா இல்லாது பெய் ல்' என்ற அடிமட்ட
பிரச்ொரத்வ ஆரம்பித்துள்ைது.
2) StartupBlink இன் 2019 ப ாடக்க சூழல் அவமப்பு

ரைரிவெயில் இந்தியாவின்

ரநிவல என்ன?

[What is the India’s rank in the StartupBlink’s 2019 Startup Ecosystem Ranking]
[A] 20th
[B] 19th
[C] 18th
[D] 17th
 உலகைாவிய ப ாடக்க சுற்றுச்சூழல் ைவர டத்வ

Startupblink அ ன் ெமீ த்திய 2019 ப ாடக்க

சூழல் அவமப்பு னது ரைரிவெவய பைளியிட்டது.
 இதில், 100

ாடுகளில் இந்தியா 17 ைது இடத்தில் அ ன் ப ாடக்க சுற்றுச்சூழல் ைலிவம

அடிப் வடயில் உள்ைது. இந்

ட்டியல் அபமரிக்கா, இங்கிலாந்து, கனடா, இஸ்லரல் மற்றும்

ஆஸ்திலரலியா ஆகியைற்றால் மு லிடப் ட்டுள்ைது.

இந்

ரைரிவெ மதிப்பீடு துைக்கத்தில்

ாட்டில் பெய்ய முடிந் ப ாடக்கங்கவை பகாண்டுள்ைது.
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 கூடு லாக, எத் வன ப ாடக்கங்கள் மற்றும் ஆ ரைாை அவமப்புகள் ல ான்ற துரி ப் டுத்திகள்,
கூட்டுறவு இவடபைளிகள், ப ாழில்நுட்

உள்கட்டவமப்பு, சிைப்பு

ாடா, அதிகாரத்துைம் ல ான்ற

ப ாடக்க நிகழ்வுகளும் இதில் அடங்கியுள்ைன.
 இது ஆரம் த்தில் இருந்து திவுபெய்
உலகைாவிய

ரவு, துரி ப் டுத்திகள் மற்றும் கூட்டு ணி இவடபைளிகள்

ங்காளிகைான CrunchBase மற்றும் SimilarWeb ல ான்ற

ைங்களில் கிவடக்கும்

ைங்கள் மற்றும் ரவுகவை யன் டுத்தியது.
 உலகின் மு ல் 25 கரங்களில், ப ங்களூரு 11 மற்றும் நியூ படல்லி 18 மற்றும் மும்வ

29 ஆகிய

இடங்களில் உலகைாவிய ரீதியில் இடம் பிடித்துள்ைன.
3) ைட்டி வீ த்வ

ைர்த்

சுழற்சிவய ஆரம்பிக்கும் மு ல் ஆசிய

சிபிக் (APAC) மத்திய ைங்கி

பின்ைரும் மத்திய ைங்கிகளில் எது?
[A] Central Bank of Sri Lanka
[B] Royal Monetary Authority of Bhutan
[C] Reserve Bank of India
[D] People's Bank of China
 Fitch Ratings ெமீ த்தில் அ ன் APAC இவறயாண்வமக் கடன் கண்லணாட்ட அறிக்வகயில், இந்திய
ரிெர்வ் ைங்கி (RBI), அ ன் ைட்டி வீ த்வ
வீ த்வ

ைர்த்

சுழற்சி முவறவய நிறுை திட்டங்களின் ைட்டி

அடுத் டுத்து ப ாடர்ச்சியாக குவறத்து கடந்

இரண்டு மா

ணவீக்க மதிப்பீடுகள் 2019

ஆம் ஆண்டில் பைளியிடப் ட்டன.
 RBI ஆளு ர் ஷக்திகந்

ாஸ்

வலவமயிலான

ாணய பகாள்வகக் குழு (MPC), பிப்ரைரி மற்றும்

ஏப்ரல் மா ங்களில் ைட்டி விகி ங்கவைக் குவறத்து மிகுந்
லமற்லகாளிட்டுள்ைது. 2019 ஆம் ஆண்டின்

ணவீக்கத்தின் எதிர் ார்ப்புகவை

ான்கு மா ங்களில், ரிெர்வ் ைங்கி, ைட்டி விகி ங்கவை

இருமுவற 0.25 ெ வீ மாக குவறத்து, ஒரு ைருடத்திற்கு குவறந் து 6 ெ வீ ம் குவறத்துள்ைது.
 முன்ன ாக ஏப்ரல் 2019 ல், Fitch மதிப்பீடுகளில் இந்தியாவின் மதிப்பீடு 13 ைது முவறயாக BBB- ல்
ஒரு ைரிவெயில் மாறாமல் இருந் ன, இது குவறந்

மு லீட்டு

ரம் மற்றும் ஒரு நிவலயான

கண்லணாட்டத்துடன் உள்ைது. உயர் ப ாதுக் கடன், லவீனமான நிதித்துவற மற்றும் பின் ங்கிய
கட்டவமப்பு சீர்திருத் ங்கள் ல ான்ற

ாடு எதிர்பகாள்ளும்

ல்லைறு ெைால்கவை நிறுைனம்

லமற்லகாளிட்டுள்ைது.
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4) பின்ைரும் ைங்கிகளில் NPCI இன் API கைத்திலுள்ை

ற்று அட்வட அடிப் வடயிலான மின்-

ஆவணயத்வ துைக்க மு ல் இலக்கு பகாண்டுள்ை ைங்கி எது?
[A] ICICI Bank
[B] Kotak Mahindra Bank
[C] HDFC Bank
[D] Axis Bank
 Kotak Mahindra Bank (KMB) NPCI இன் e-Mandate API லமவடயில் Net Banking மற்றும் Debit Card
அடிப் வடயிலான

அங்கீகார

தீர்வுடன்

ல ரடியாகச்

பெல்ல

மு ல்

இலக்கு

ைங்கியாக

மாறியுள்ைது. படபிட் கார்டு மற்றும் ப ட் ல ங்கிங் லெனல்கள் ைழியாக மின்னணு ஆவணகள்
(Aadhaar + OTP உடன் முந்வ ய ENACH ல ாலலை) இந்

ைெதிவய உருைாக்க அ ன்

ைாடிக்வகயாைர்களுக்கு உ வுகிறது.
 இது Kotak க்கு ஒரு ஸ் ான்ெர் அல்லது ைாங்கு ைர் ைங்கியாகலைா, திரும் த் திரும் க்
பகாடுப் னவுகவை

ைாங்குை ற்காக

ைணிகர்களுக்காகலைா, ைாங்கு ைர்களுக்லகா

அனுமதிக்கிறது. ப ாழிற்துவறயில் முன்முயற்சியில், ைாடிக்வகயாைர்கள்

ைழங்க

ல காரணங்கைால்

கணக்கு நிராகரிக்கப் டுைவ க் கட்டாயப் டுத்தி கட்டவைத் துவறகளில் ெரி ார்க்கும் ைவகயில்
ஒலர இயங்கு ைத்தில் ஸ்தூலமான மற்றும் மின்-ஆவணகவை திவு பெய்ய முடியும்.
5) எந் பைாரு

கமிஷனின்

நிறுைனங்களில் உள்ை பமாத்

ரிந்துவரயின்

டி, ல சிய

வீட்டுைெதி

ைங்கி

மற்றும்

ார்டு

ங்குகவை RBI ைங்கி யூனியன் அரசுக்கு விற்றுவிட்டது?

[A] எம் பி ப ஸ் ார்ைா குழு
[B] ரசிம்மம் குழு –II
[C] N K சிங் குழு
[D] உஷா ல ாரட் குழு
 ல சிய வீட்டுைெதி ைங்கி (NHB) மற்றும் லைைாண் மற்றும் கிராமப்புற லமம் ாட்டுக்கான ல சிய ைங்கி
(

ார்டு) ஆகியைற்றின் பமாத்

ங்குகவை ரூ. 1,450 லகாடியாகவும், ரூ .20 லகாடிக்காகவும்

விற்றுவிட்டது.
 இந்திய ரிெர்வ் ைங்கியின் இந்

டைடிக்வக, ஒழுங்குமுவற நிறுைனங்களில் குறுக்குைழிவய

முடிவுக்கு பகாண்டுைருைல ாடு, அக்லடா ர் 2001 ன் இரண்டாைது
ரிந்துவரயும், RBI.யின் பொந்
Winmeen.com

ரசிம்மர் குழு அறிக்வகயின்

விைா க் கட்டுவரவயயும் 'நிதி மற்றும் நிதி நிறுைனங்கள் மற்றும்
Page 3 of 7

27th April 2019

Current Affairs
ைங்கிகளின்

ங்கு மற்றும்

டைடிக்வககவைத்

க்கவைத்துக்பகாள்ளும்' என்ற

ரிந்துவரவயப்

பின் ற்றுகிறது.
 1981 ஆம் ஆண்டின் Nabard ெட்டம் மற்றும் 1987 ஆம் ஆண்டு NHB ெட்டம் ஆகியைற்றிற்கு முவறலய,
இந் இரண்டு நிதி நிறுைனங்களின் மூல ன கட்டவமப்பின் ற்ல ாவ ய மாற்றம் அரொங்கத் ால்
பகாண்டு ைந் து. அவை ஜனைரி 19, 2018 மற்றும் மார்ச் 29, 2018 இல் அறிவிக்கப் ட்டன. இ ன்
மூலம், இந் நிதி நிறுைனங்களில் 100% ங்குகவை இந்திய அரசு (GoI) இப்ல ாது வைத்திருக்கிறது.
6) உலகின் மு ல் மி க்கும் அணுெக்தி ஆவலவய (FNPP) எந்

ாடு பைற்றிகரமாக லொ வன

பெய் து? Which country has successfully tested the world’s first Floating Nuclear Power Plant
(FNPP)?
[A] அபமரிக்கா
[B] சீனா
[C] ஜப் ான்
[D] ரஷ்யா
 அகபடமிக் லலாலமாலனாலொவ் - ரஷ்ய அரசு

டத்தும் அணுெக்தி ஆவணயம் லராொட்டம் உலகின்

மு ல் மி க்கும் அணுெக்தி ஆவலவய (FNPP) பைற்றிகரமாக

ரிலொதித் து. FNPP 70MW திறன்

பகாண்டது மற்றும் 35MW திறன் பகாண்ட இரண்டு அணு உவலகவை பகாண்டுள்ைது.
 இது பெயல் ாட்டு ஆயுட்காலம் 40 ஆண்டுகள் ஆகும், 50 ஆண்டுகள் ைவர நீடிக்கும் ொத்தியம்
உள்ைது. Rosatom

டி, 2019 இரண்டாைது

Chukotka உள்ை Pevek துவறமுகத்திற்கு

ாதியில், FNPP ரஷ்யாவின் ைடகிழக்கு

குதியில்

னது இறுதி இலக்குக்கு பகாண்டு பெல்லப் டும். அங்கு

அது Bilibino அணு மின் நிவலயம் மற்றும் Chaunskaya நிலக்கரி எரிக்கப் டும் மின் ஆவலக்கு
திலாக பெயல் டுத் ப் டும்.
 FNPP என் து ப ாதுைாக
ப ாவலதூரப்

கரக்கூடிய, குவறந் -திறன் பகாண்ட உவல இயந்திரம் முக்கியமாக

குதிகளிலுள்ை பிர ான மின் விநிலயாக அவமப்பில் இருந்து, அல்லது நிலத்வ

அணுகுை ற்கு கடினமான இடங்களில் பெயல் டுகிறது. ப ாவலதூர குதிகளில் வடயற்ற ெக்தி
மற்றும் அதிகமான உப்பு நீர்ப் ாென ைழங்கல் ஆகியைற்வற ராமரிக்க ைடிைவமக்கப் ட்டுள்ைது.
7) யார் இந்ல ா-அபமரிக்கன் கவல குழுவின் (IAAC) வியா ார தூ ராக நியமிக்கப் ட்டுள்ைார்? Who has
been named as brand ambassador of Indo-American Arts Council (IAAC)?
[A] விகாஸ் கண்ணா
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[B] அக்ஷய் குமார்
[C] அனு ம் க்லேர்
[D] சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட்
 மிச்பெலின்

ட்ெத்திர

யாரிப் ாைர் விகாஸ் கண்ணா நியூயார்க்

கரத்தில் இந்திய துவண

தூ ரகத்தில் இந்திய தூ ரகத்தின் (IAAC) வியா ார தூ ராக நியமிக்கப் ட்டார். IAAC நியூயார்க்
இந்திய திவரப் ட விழாவை (NYIFF -2019) ஏற் ாடு பெய்திருந் து அதில் மூன்று இந்திய
ஆைணப் டங்கள் உட் ட 30 இந்தியத் திவரப் டங்கள் திவரயிடப் டும்.
மற்றும் ைங்காைம், அொமிஸ், மராத்தி,

இது 30 குறும் டங்கள்

மிழ், மாவலமவல சினிமா உட் ட 19 பிராந்திய

திவரப் டங்கவை நியூயார்க் ார்வையாைர்களுக்கு திவரயிடவுள்ைது.
 லம 9 மு ல் 12 ைவர ைட அபமரிக்காவின் மிகப்ப ரிய, மிகுந் மதிப்புமிக்க இந்திய திவரப் ட விழா
ஆகும். இது பிர ல பெஃப் திவரப் டமான 'தி லாஸ்ட் கலர்' மற்றும்

ைாஜூடின் சித்திக்- டிகர்

'புவகப் டம்' ஆகியைற்வற ார்வைக்கு வைத் து.
 கன்னாவின் 'தி லாஸ்ட்

ல ெர்ைல ெ திவரப் ட விழாக்களில் அ ன் முன்னணி

டிவக நீனா

குப் ாவின் பரவ்வ் ரிவ்யூ விருதுகவை பைன்றுள்ைது, இைர் ண்வடய இந்திய கரான னாரஸில்
ஒரு னித்துைமான ைாழ்க்வக மற்றும் னிவம ைாழ்வில் ைாழ்ந்து ைருகிறார்.
8) புதி ாக நியமிக்கப் ட்ட ாதுகாப்பு கணக்குகளின் கட்டுப் ாட்டாைர் பஜனரல் (CGDA) யார்? Who is the
newly appointed Controller General of Defence Accounts (CGDA)?
[A] ஜிந் ர் ால் சிங்
[B] நிர்மல் பஜயின்
[C] ராலஜந்திர குமார் ாயக்
[D] வினீத் ஷர்மா
 1981 ஆம் ஆண்டு இந்திய ாதுகாப்புக் கணக்குச் லெவைத் துவறயின் உறுப்பினர் ராலஜந்திர குமார்
ாயக் ாதுகாப்பு கணக்குகளின் புதிய கட்டுப் ாட்டாைர் பஜனரலாக (CGDA) நியமிக்கப் ட்டுள்ைார்.
 35 ஆண்டு கால அனு ைத்துடன், ாதுகாப்புக் கணக்கு துவறயின் முக்கியமான
இந்திய அரொங்கத்தில்

ாயக்

ணிபுரிந் ார்.

ாதுகாப்பு அவமச்சின் நிதி,

ணிகள் மற்றும்

ணியாைர்,

ணம்

மற்றும் ட்பஜட் விஷயங்கவைக் வகயாள்ைதில் அைர் ரந் மற்றும் மாறு ட்ட அனு ைம் உள்ைைர்.

Winmeen.com

Page 5 of 7

27th April 2019

Current Affairs

 CGDA ாதுகாப்புக் கணக்குத் திவணக்கைம் (DAD) வலவமயாக மற்றும் ாதுகாப்பு அவமச்சின் கீழ்
பெயல் டுகிறது. இது இந்திய

ாதுகாப்புக் கணக்குச் லெவையின் அதிகாரியின் கட்டுப் ாட்டு

அதிகாரமாகும்.
9) 2019 IPI உலக த்திரிவக சு ந்திரம் ஹீலரா விருது பைன்ற சிரில் அல்மீடா எந்

ாட்வடச் லெர்ந் ைர்?

Cyril Almeida, who won the 2019 IPI World Press Freedom Hero award, is from which country?
[A] ாகிஸ் ான்
[B] ஈரான்
[C] மியான்மர்
[D] ங்கைால ஷ்


ாகிஸ் ான்

த்திரிவகயாைர் சிரில் அல்மீடா

ாகிஸ் ானில் உள் ாட்டு மற்றும் இராணுை

உறவுகவை னது விமர்ென மற்றும் உறுதியற்ற ாதுகாப்புக்காக ெர்ைல ெ த்திரிவக நிறுைனம் (IPI)
உலக த்திரிவக சு ந்திரம் ஹீலரா விருவ பைன்றிருக்கிறார்.
 அல்லமடா

ாகிஸ் ானிய

ாலைடான

ற்ல ாது

ாட்டின்

ல ெப் ற்று

குற்றச்ொட்டுகவை

எதிர்பகாள்ளும் 'டான்'-ன் உ வியாைர் மற்றும் கட்டுவரயாைர் ஆைார்.
 IPI 100 க்கும் லமற் ட்ட

ாடுகளில் ஆசிரியர்கள், ஊடக நிர்ைாகிகள் மற்றும் முன்னணி

ஊடகவியலாைர்கள் பகாண்ட ஒரு உலக ைவலயவமப்பு.
 IPI இன் உலக

த்திரிவக சு ந்திரம் ஹீலரா விருது

னிப் ட்ட அ ாயத்வ

எதிர்பகாள்ைதில் முக்கிய

த்திரிவக சு ந்திரம், குறிப் ாக ப ரும்

ங்களிப்பு பெய்

த்திரிக்வகயாைர்களுக்கு

ைழங்கப் டுகிறது.
10) 2019 ரவீந்திர ாத் ாகூர் இலக்கிய ரிவெ பைன்றைர் யார்?
[A] லமனகா சிை ாெனி
[B] நீல் முக்பேர்ஜி
[C] ராணா ாஸ்குப் ா
[D] பஜயந் ா மகா த்ரா
 ராணா

ாஸ்குப் ா

விருதுக்கான

2

னது 2010

ைது

திப்வ

ாைலான "லொலலா" க்கான ரபீந்திர ாத்
பைன்றுள்ைார்.

இது

ஒரு

ாகூர் இலக்கிய

இனப் டுபகாவல

மற்றும்

ப ாருள்மு ல்ைா த்தின் இறுதி ல ால்வி கவ ஆகும்.
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 இந்

விருதுக்கு 10,000 டாலர்கள், ஒரு

ைழங்கப் ட்டன.

ாகூர் சிவல மற்றும் ஒரு ொன்றி ழ் ஆகியவை

இைற்றில், ெமூக ொ வனக்கான ரபீந்திர ாத்

ாகூர் இலக்கிய

ரிெளிப்பு,

ப ாழுல ாய் அகற்றலுக்கான உலக சுகா ார அவமப்பின் ல்பலண்ண தூ ர்" Yohei Sasakawa க்கு
"உலகில் ெமா ானம் மற்றும் ப ாழுல ாய் அகற்றுை ற்கான ப ரும்

ங்களிப்புக்கான அைரது

ம் முடியா முயற்சிகள்" ஆகியைற்றிற்காக ைழங்கப் ட்டது.
 வ ைானின் ஜனாதி தி ொய் இங்-பைனுக்கு "ஜன ாயகம் ஒரு கலங்கவர விைக்கம்" என்ற விருது
ைழங்கப் ட்டது.
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