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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)    2019 தேசிய இருேய சிகிச்சை மாநாடு (National Cardiology Conference) நசைபெற்ற நகரம் எது? 

[A] லக்த ா 

[B] புது பைல்லி 

[C] மும்செ 

[D] பைன்ச  

 ஏப்ரல் 5 ம் தேதி, துசை ஜ ாதிெதி எம். பெங்கய்யா நாயுடு உத்ேரப்பிரதேைம் லக்த ாவில் உள்ள 

ைஞ்ைய் காந்தி மருத்துெ அறிவியல் முதுநிசலப் ெட்ைப்ெடிப்பு நிறுெ த்தில் 2019 தேசிய இருேய 

சிகிச்சை மாநாட்சை போைங்கி செத்ோர்.  

 ஐதராப்ொ, அபமரிக்கா, ஜப்ொன், சிங்கப்பூர், பேன் பகாரியா, இந்தோத ஷியா மற்றும் 

ஆஸ்திதரலியா ஆகிய நாடுகளின் முன் ணி தேசிய மற்றும் ைர்ெதேை ெல்லுநர்கள், Interventional 

Cardiology and Cutting Edge Technology ெற்றிய ைமீெத்திய ேசலப்புகள் குறித்து திட்ைமிைப்ெடும் 3-

நாள் மாநாடு இருேய சிகிச்சைத் துசற மூலம் ஏற்ொடு பைய்யப்ெட்டிருந்ேது.  

 உத்ேரப்பிரதேைத்தில் முேல் முசறயாக நசைபெற்ற இம்மாநாட்டில், இருேய சிகிச்சையில் புதிய 

கண்டுபிடிப்புகசள பெளிப்ெடுத்துெேற்கா  ொய்ப்செ ெழங்குகிறது, இது தநாயாளிகளுக்கு 

பைலவு குசறந்ே இருேய சிகிச்சை ெழங்க உேவுகிறது. 

2)    தநொளம்-இந்தியா கிசளகள் முேலீட்டு கண்காட்சி மற்றும் கூட்ைம் (The Nepal-India Franchise 

Investment Expo and Conclave) ஆகியசெ பின்ெரும் நகரங்களில் எங்கு நைத்ேப்ெை உள்ளது? 

[A] சைேராொத் 

[B] காத்மாண்டு 

[C] புது பைல்லி 

[D] பூத  

 தநொளம்-இந்தியா கிசளகள் முேலீட்டு கண்காட்சி மற்றும் கூட்ைம் ஆகியசெ காத்மாண்டுவில் 15 

முேல் 16 தம 2019 ெசர நசைபெறும்.  

 இந்ே நிகழ்ொ து, போழில்முச தொர் ெளர்ச்சி மூலம் இந்தியாவிற்கும் தநொளத்திற்கும் 

இசையிலா  உறவுகசள கட்ைசமப்ெதில் கெ ம் பைலுத்துகிறது. தநொள ெர்த்ேகம் மற்றும் 

போழில் கூட்ைசமப்பு (Federation of Nepalese Chambers of Commerce & Industry FNCCI)  
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இந்தியாவின் தூேரகம் மற்றும் இந்திய கிசளகளுைன் இசைந்து இந்ே மாநாட்சை ஏற்ொடு 

பைய்கிறது.  

 தநொள ைந்சேயில் புதிய முேலீட்டு ொய்ப்புகசள அறிமுகப்ெடுத்ே இந்நிகழ்வின் மூலம் 

திட்ைமிைப்ெட்டுள்ளது.  இந்திய தூேர் மான்ஜீவ் சிங் பூரி –ன் கருத்துப்ெடி இந்ே உச்சிமாநாடு இந்திய 

முன் ணி ேயாரிப்புகசள தநொளத்தில் பகாண்டு ெர உேவும்.   

 தநொளத்தில் முேலீடு பைய்ெது மட்டுமல்லாமல் போழில்நுட்ெ ெரிமாற்றங்கள் மற்றும் ெணிகம் 

எவ்ொறு அறிமுகப்ெடுத்ேப்ெடுகின்ற  என்ெசேயும் அெர்கள் அறிொர்கள். அசமப்ொளர்களின் 

கருத்துப்ெடி 250 ெணிகர்கள் மற்றும் முேலீட்ைாளர்கள் கூட்ைத்தில் கலந்து பகாள்ளவுள்ள ர் மற்றும் 

1000 க்கும் தமற்ெட்ை ெருங்கால உரிசமயாளர்கள் மற்றும் முேலீட்ைாளர்கள் கண்காட்சிசய 

ொர்செயிடுொர்கள் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

3)    எந்ே நாட்டின் விஞ்ஞானிகள் ோெர தநாபயதிர்ப்பு மண்ைலத்திலிருந்து ைாத்தியமா  "Death Switch" 

நுட்ெத்சே கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள்? 

[A] சீ ா 

[B] இந்தியா 

[C] ஜப்ொன் 

[D] பேன் பகாரியா 

 சீ  விஞ்ஞானிகள் ோெர தநாபயதிர்ப்பு மண்ைலத்திலிருந்து ஒரு ைாத்தியமா  "Death Switch" 

நுட்ெத்சே கண்டுபிடித்துள்ள ர். இே ால் ொதிக்கப்ெட்ை பைல்கள் சுய அழிவுக்கு ெழிெகுக்கிறது, 

இே ால் தநாய் ெரவுெசே கட்டுப்ெடுத்துகிறது மற்றும் இது ோெரங்களின் மற்ற ெகுதிகசள 

ஆதராக்கியமாக செத்திருக்கிறது.  'அறிவியல் (Science)' என்ற ெத்திரிசகயில் பெளியிைப்ெட்ை 

கண்டுபிடிப்பின்கீழ் இது கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ளது.   

 கண்டுபிடிப்புகள் உயிரணு மரை கட்டுப்ொடு மற்றும் ோெரங்களுக்கா  தநாய் எதிர்ப்பு ைக்தி 

ஆகியெற்சற ெழங்குகிறது.  ஆராய்ச்சியாளர்கள் இனிெரும் ஆராய்ச்சிகள்  நம்ெத்ேகுந்ே, குசறந்ே 

பூச்சிக்பகால்லி மருந்துகசள உெதயாகிக்கும் புதிய ேசலமுசற ோெரங்கசள உருொக்குெேன் 

மூலம் தநாய் எதிர்ப்புமிக்க ைந்ேதிகசள உருொக்கி ஆதராக்கியமா  சுற்றுச்சூழல் அசமய 

ொய்ப்ெளிக்கும். 

 Tsinghua University and the Chinese Academy of Sciences' Institute of Genetics and Development 

Biology –சய தைர்ந்ே விஞ்ஞானிகள் இந்ே ஆராய்ச்சிசய பைய்ே ர். "Death Switch" பொதுொக 
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ோெரங்களுக்கு ொதிப்பில்லாேது, ஏப ன்றால் முழு ோெரத்தின் சிறிய ெகுதியில் தநாயுற்ற 

பைல்கள் மட்டும் இே ால் ொதிக்கப்ெடுகிறது. 

4)    பின்ெரும் எந்ே நாட்டில் உலகின் முேல் 5G அசலதெசி ைமீெத்தில் அறிமுகப்ெடுத்ேப்ெட்ைது? 

[A] பேன் பகாரியா 

[B] மதலசியா 

[C] அபமரிக்கா 

[D] பைன்மார்க்  

 ஏப்ரல் 5 ம் தேதி, போசலத் போைர்பு நிறுெ மா  ைாம்ைங் எபலக்ட்ரானிக்ஸ், பேன் பகாரியாவில் 

தகலக்ஸி S10 5G ஐ பெளியிட்ைது.  இது உலகின் முேல் ஐந்ோெது ேசலமுசற ேகெல்போைர்பு 

அசலதெசி ஆகும்.  

 முன் ோக, பேன் பகாரியா நாடு ோன் முேல் முேலாக மிக தெகமா  5G பமாசெல் 

பநட்பொர்க்சக அச த்து நாடுகளிலும் அறிமுகப்ெடுத்தியது. தமலும் இது ெய ர்கள் 

கைப்பொழுதில் முழு திசரப்ெைத்சே ெதிவிறக்க அனுமதிக்கிறது.  

 மூன்று பேன் பகாரிய நிறுெ ங்களா  – SK போசலபோைர்பு, KT மற்றும் LG அப்லூஸ் - சிதயால் 

முழுெதும் தகலக்ஸி S10 க்கா  பெளியீட்டு நிகழ்ச்சிகள் நைத்ேப்ெட்ை , அேன் அடிப்ெசை ெதிப்பு 

1.39 மில்லியன் பென்றது ($1,200).  எ தெ, 5G ெணிகமயமாக்கல், பேன் பகாரியா, ேன்னியக்க 

ொக ங்கள் மற்றும் இசைய போழில்நுட்ெம் (IoT) தொன்ற ைாே ங்களின் எதிர்கால 

ெளர்ச்சிக்கா  போழில்நுட்ெத்சே ெளர்க்கும் ொய்ப்செ ெழங்குகிறது. 

5)  LIC ன் புதிோக நியமிக்கப்ெட்ை நிர்ொக இயக்குநர் யார்? 

[A] நிஷாந்த் ெதைல் 

[B] விபின் ஆ ந்த் மாண்தை 

[C] ெர்ஷா ஷர்மா 

[D] புனீத் பஜயின் 

 சலப் இன்சூரன்ஸ் கார்ெதரைன் ஆப் இந்தியாவின் (Life Insurance Corporation of India (LIC) புதிய 

நிர்ொக இயக்கு ராக விபின் ஆ ந்த் ைமீெத்தில் பொறுப்தெற்றார்.  இேற்கு முன், அெர் LIC இன் 

தமற்கு மண்ைலத்தின் பொறுப்ொளராக இருந்ோர், இதில் மகாராஷ்டிரா, குஜராத், தகாொ மற்றும் 
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ைாமன் மற்றும் சையூ-வின் யூனியன் பிரதேைங்கள் மற்றும் ேத்ரா மற்றும் நகர் ைதெலி ஆகிய 

மாநிலங்கசள உள்ளைங்கும் 23 பிரிவுகசளக் பகாண்ைது.  

 அெரது 35 ெருைங்களுக்கும் தமலாக தைசெயின் தொது, ெல்தெறு துசறகளிலும் ஆ ந்த் ெல 

முக்கியமா  ெணிகசள திறசமயாக சகயாண்டிருக்கிறார்.  அெர் சிங்கப்பூர் மற்றும் 

ெங்களாதேஷில் எல்.ஐ.சி யின் பையற்ொடுகசள அசமப்ெதில் முக்கிய ெங்கு ெகித்ோர். 

6)  56 ெது தேசிய கைல் தி ம் (National Maritime Day NMD-2019) இன் கருப்பொருள் என் ? 

[A] இந்திய பெருங்கைல் : ொதுகாப்ொ  பெருங்கைல் 

[B] இந்திய பெருங்கைல் : கைல்ெழி ொய்ப்பு 

[C] இந்திய பெருங்கைல் : நீர்ொழ் உயிரி ங்கள் ொதுகாப்பு 

[D] இந்திய பெருங்கைல் : சுத்ேமா  நீர், சுத்ேமா  ொழ்க்சக 

 ஒவ்பொரு ெருைமும் ஏப்ரல் 5 ம் தேதி, இந்தியாவின் தேசிய கைல் தி ம் (NMD), அனுைரிக்கப்ெட்டு 

ைர்ெதேை ெர்த்ேகம் மற்றும் உலகப் பொருளாோரம் ஆகியெற்றிற்கு ஆேரொக விழிப்புைர்செ 

ஏற்ெடுத்துகிறது.  இந்ே நாளில், 1919 ஆம் ஆண்டில், SS Loyalty, சிண்டியா நீராவி கப்ெல் கம்ெனியின் 

முேல் கப்ெல் ஐக்கிய ராஜ்யத்திற்கு பைன்றதொது, முேன் முேலாக கைற்ெயை ெரலாறு 

உருொக்கப்ெட்ைது.  

 இந்திய கப்ெல் ெரலாற்றில் பிரிட்டிஷாரால் கைல் ெழிகள் கட்டுப்ொட்டில் இருந்ேதொது இது ஒரு 

முக்கியமா  நிகழ்ொகும்.  NMD 2019 இன் 56 ெது ெதிப்பின் கருப்பொருள் "இந்திய பெருங்கைல்- 

கைல்ெழி ொய்ப்பு" என்ெோகும்.   

 டிைம்ெர் 2018 இந்திய கப்ெல் இயக்கு ரகத்தின் கூற்றுப்ெடி, இந்தியாவில் பமாத்ேம் 43 கப்ெல் 

நிறுெ ங்கள் பமாத்ேமாக 12.69 மில்லியன் ைன் பகாண்ை 1,401 கப்ெல்கசள பைாந்ேமாக 

செத்துள்ள . 

7)  ொக்டீரியல் பைல் சுெசர உசைக்க ஒரு புதிய என்சைம் "Murein Endopeptidase" கண்டுபிடித்ே இந்திய 

விஞ்ஞானிகள் எந்ே நிறுெ த்சே தைர்ந்ேெர்கள்? 

[A] IIT Delhi 

[B] CCMB 

[C] DRDO 

[D] BARC 
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 உயிரணு மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் சமயத்தின் விஞ்ஞானிகள் (CCMB) ொக்டீரியாக்களின் பைல் 

சுெர்கசள உசைப்ெதில் உேவுகின்ற ஒரு புதிய என்சைம் 'மூரின் "Murein Endopeptidase"  

கண்டுபிடித்ே ர். 

 இந்ே கண்டுபிடிப்பு, ஏற்க தெ நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மருந்துகள் மூலமாக ொக்டீரியா எதிர்ப்புகசள 

ேடுக்கும் ஒரு புதிய மருந்து விநிதயாக ெழிசய ெழங்குகிறது.  எ தெ, நுண்ணுயிரிகசள 

இலக்காகக் பகாண்ை புதிய ெழிகசள உருொக்கி, புதிய ஆண்டிெயாடிக் மருந்துகளுக்கா  

கண்டுப்பிடிப்புகளுக்கு ெழிெகுக்கிறது.  

 இந்ே கண்டுபிடிப்புக்குப் பின் ால் உள்ளெர் ெென் குமார் தைாடிபைட்டி, ஆராய்ச்சி மாைெர் மற்றும் 

அெரது ெழிகாட்டி ைாக்ைர் மஞ்சுளா பரட்டி ஆெர்.  நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் ொக்டீரியல் 

போற்றுக்கசள ேடுக்கவும் சிகிச்சை பைய்யவும் ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகின்ற .  இந்ே கண்டுபிடிப்புகள் 

அபமரிக்க தேசிய அறிவியல் அகாைமியின் பையல்முசறகளின் (Proceedings of National Academy 

of Sciences, USA) ைமீெத்திய ெதிப்பில் பெளியிைப்ெட்டுள்ள . 

8)  ெசுசம ISO ைான்றிேசழ பெற்ற இந்தியாவின் முேல் இரயில் நிசலயம் எது? 

[A] பைல்லி 

[B] சைேராொத் 

[C] பகளைாத்தி 

[D] தொொல் 

 தேசிய ெசுசம தீர்ப்ொயம் (National Green Tribunal NGT) ெழங்கிய உத்ேரவுகசள 

நிசறதெற்றுெேன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் தமலாண்சம முசறசய அமல்ெடுத்ே இந்தியாவில் ISO 

14001: 2015 ைான்றிேசழப் பெறும் முேல் நிசலயமாக கவுகாத்தி இரயில் நிசலயம் அசமந்துள்ளது.  

 இந்ே நிசலயத்தில் உயர் ெகுப்பு இருப்பு ஓய்விைங்கள், காத்திருக்கும் அசறகள், ஏசி மற்றும் ஏசி 

அல்லாே ஓய்வு பெற்ற அசறகள், உைவிைங்கள் மற்றும் சுகாோர கழிெசற ெைதிகள் தொன்றசெ 

உள்ள . 2020 ஆம் ஆண்டில் NF ரயில்தெ மூலம் ைான்றிேழ் மதிப்ொய்வு பைய்யப்ெடும், இது 

ரயில்தெ நிசலயத்துக்கு இைங்குெேற்கு மற்றெர்களிசைதய கழிவுப்பொருள் அகற்றுேல் 

போைர்ொக கடுசமயா  சுற்றுச்சூழல் விதிமுசறகசள கட்ைாயப்ெடுத்துகிறது. 

 ISO (ேர நிர்ையத்திற்கா  ைர்ெதேை அசமப்பு) ெல்தெறு நைெடிக்சககளில் ேரநிசலசய 

நிறுவுெேற்கா  பொறுப்ொகும்.  ெல ெசகயா  ISO ைான்றிேழ் மற்றும் ISO-14001 ஆகியசெ 

ைர்ெதேை விதிமுசறகளின்ெடி சுற்றுச்சூழல் தமலாண்சம முசறசமக்கு உள்ள  மற்றும் 2015 ஆம் 
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ஆண்டில் கசைசியாக புதுப்பிக்கப்ெட்டுள்ள . ஆசகயால் ISO 14001: 2015 எ  ைான்றிேழ் 

அசழக்கப்ெடுகிறது. 

9)  இந்திய ேரநிசலகள் ெணியகம் (Bureau of Indian Standards BIS), ேரநிசலப்ெடுத்ேல் மற்றும் ஒப்புசம 

மதிப்பீட்டிற்கு ஒத்துசழக்க எந்ே IIT உைன் இசைந்துள்ளது? 

[A] IIT கான்பூர் 

[B] IIT பைல்லி 

[C] IIT ொம்தெ 

[D] IIT பமட்ராஸ் 

 இந்திய ேரநிசலகள் ெணியகம் (BIS), ேரநிசலப்ெடுத்ேல் மற்றும் ஒப்புசம மதிப்பீடு துசறயில் 

ஒத்துசழக்க IIT பைல்லியுைன் இசைந்துள்ளது.  IIT-பைல்லி ெளாகத்தில் BIS ெர்த்ேகத்துைன் 

ேரநிசல, தைாேச  மற்றும் ஒப்புசம மதிப்பீடு துசறயில் சிறப்ொ  ஒரு சமயத்சே அசமக்க இரு 

அசமப்பும் ஒப்புக் பகாண்டுள்ள ர்.  

 ேரநிசலப்ெடுத்ேல் மற்றும் ஒப்புசம மதிப்பீடு துசறயில் ஒரு ேசலெசர நியமிக்கவும் இரு 

அசமப்பும் ஒப்புக் பகாண்டுள்ள ர்.   

 புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேப்ெடி IIT பைல்லி ேரமதிப்பீட்டுக்கா  ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்ொட்டு 

திட்ைங்களுக்கு உள்கட்ைசமப்பு ஆேரவு ெழங்கப்ெடும் மற்றும் BIS IIT பைல்லிக்கு திட்ைங்களுக்கா  

நிதி உேவி ெழங்கும் என்றும் குறிப்பிைப்ெட்டுள்ளது.  ஆரம்ெத்தில், புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேம் ஐந்து 

ெருை காலத்திற்கு அமலில் இருக்கும், தெண்டுபமனில் தமலும் நீட்டிக்கப்ெைலாம். 

10)  எந்ே நாட்டின் விண்பெளி நிறுெ ம் ெள்ளத்சே ஏற்ெடுத்ேக்கூடிய விண்கல் Ryugu பெடித்து சிேறும் 

ெசகயில் பெற்றிகரமாக பெடிகுண்டு பைலுத்தியது? 

[A] சீ ா 

[B] பிரான்ஸ் 

[C] ஜப்ொன் 

[D] பஜர்மனி 

 ஜப்ொன் விண்பெளி ஆய்வு நிறுெ ம் (Japan Aerospace Exploration Agency JAXA) ே து 

Hayabusa2 விண்கலம் விண்கல்லா  Ryugu இன் தமற்ெரப்பில் சிறு ெள்ளம் உண்ைாக்க அேன் 

தமற்ெரப்செ பெற்றிகரமாக பெடிக்கச் பைய்துவிட்ைது.   
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 இந்ே இயக்கம் சூரிய மண்ைலத்தின் தோற்றத்திற்கு ைாத்தியமா  துப்புகளுக்கு நிலத்ேடி மாதிரிகள் 

தைகரிக்க ெழிெகுக்கும்.  இேற்காக, Hayabusa2 விண்கலத்திற்குள் ோமிரத்ோல் பைய்யப்ெட்ை ஒரு 

"சிறிய சுழற்சியில் ோக்கத்சே ஏற்ெடுத்தும் பொருசள" விண்கல்லின் மீது பைலுத்திவிட்டு 

விண்கலம் ொதுகாப்ொக பெளிதயற்றப்ெட்டு மற்றசெ அப்ெடிதய இருந்ே .   

 இப்தொது, JAXA ோக்கத்சே ஏற்ெடுத்தியுள்ளோ என்ெசே ஆராய்ெேற்கு ேரவுகசள ஆய்வு 

பைய்கிறது.  ோமிர பெடிப்பு 2 கிதலா எசையுள்ள ஒரு தெஸ்ொல் அளவு பகாண்ைோக இருந்ேது.  இது 

பெற்றி பெற்றால், ஒரு விண்கலம் அத்ேசகய பொருட்கசள முேல் ேைசெயாக எடுத்து பைல்ெோக 

இருக்கும்.  பூமியில் இருந்து சுமார் 300 மில்லியன் கிதலாமீட்ைர் (180 மில்லியன் சமல்கள்) 

போசலவில் உள்ள ஜப்ொனிய ொய்பமாழி கசேகளிலிருந்து பைால்லப்ெட்ை கைலடி மாளிசக 

பெயரில் இந்ே விண்கல் Ryugu எ  பெயர் பெற்றது .  

 முன் ோக, 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரெரி மாேம், புயல் நிசறந்ே விண்கல் மீது ஒரு சிறிய ேட்சையா  

தமற்ெரப்பில் Hayabusa2 பெற்றிகரமாகத் போட்ைது, அப்தொது விண்கலம் சில தமற்ெரப்பு தூசி 

மற்றும் சிறு குப்செகள் தைகரித்ேது. 
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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, 21-

11 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 உேக சுகாதார விழிப்புணர்வு தினமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் 

அனுெரிக்கப்படுகிைது.  இந்த நாள் 1948 இல் WHO 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 எச்ெரிக்றககள் (நீே / ஆரஞ்சு / சிெப்பு) ெைங்கப்படவில்றே 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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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)    சமீபத்தில் எப்பபோது, 2019 உலக ப ோமிப ோபதி தினம் (WHD) ககோண்டோடப்பட்டது? 

[A] ஏப்ரல் 8 

[B] ஏப்ரல் 9 

[C] ஏப்ரல் 7 

[D] ஏப்ரல் 10 

 ப ோமிப ோபதி நிறுவனரோன, டோக்டர் Christian Fredrich Samuel Hahnemann பிறந்தநோள் 

நினனவோக ஆண்டுபதோறும் ஏப்ரல் 10 ம் பததி உலக ப ோமிப ோபதி தினம் (WHD) 

அனுசரிக்கப்படுகிறது.  இந்நினலயில், ப ோமிப ோபதி ஆரோய்ச்சி னை ம் (CCRH) புது கடல்லியில் 

இரண்டு நோள் ைோநோட்னட ஏற்போடு கசய்கிறது.  

 இச்சனப நோட்டில் எதிர்ககோள்ளும் சவோல்கள் ைற்றும் ப ோமிப ோபதி வளர்ச்சிக்கு எதிர்கோல 

உத்திகனள உருவோக்கும் வனகயில் அனைகிறது.  ைோநோட்டின் கருப்கபோருள் ஆரோய்ச்சிகனள கல்வி 

ைற்றும் ைருத்துவ நனடமுனற ஆரோய்ச்சியுடன் இனைப்பதோகும்.  ஆயுஷ் அனைச்சகத்தின் 

தன்னோட்சி ஆரோய்ச்சி அனைப்பு CCRH ஆகும். 

2) Exercise African Lion 2019 கீழ்கோணும் எந்கதந்த நோடுகளுக்கு இனடயில் நனடகபற்றது? 

[A] கதன் ஆப்பிரிக்கோ ைற்றும் ஐக்கி  ரோஜ் ம் 

[B] துனிசி ோ ைற்றும் ரஷ் ோ 

[C] கைோபரோக்பகோ ைற்றும் அகைரிக்கோ 

[D] கதன் அப்பிரிக்கோ ைற்றும் இந்தி ோ 

 ைோர்ச் 16 முதல் ஏப்ரல் 7 வனர அகோடீர், டிபினட், டோன்-டோன், டோட்டோ ைற்றும் கபன் குய்ரிர் ஆகி  

பகுதிகளில் கைோபரோக்பகோ ைற்றும் அகைரிக்க நோடுகளுக்கு இனடயில் கூட்டு இரோணுவப் பயிற்சி 

"African Lion 2019" நடந்தது. இதில் ஆயிரக்கைக்கோன இரோணுவ வீரர்கள் பங்பகற்றனர். 

 வருடோந்திர பயிற்சியில் கட்டனள, சூழ்ச்சி, அனைதி ைற்றும் வோன்வழி நிரப்புதல் உட்பட பல்பவறு 

வனக ோன பயிற்சிகள் உள்ளடங்கும்.   

 இப்பயிற்சியில் ப ங்கரவோத எதிர்ப்பு நடவடிக்னககள், நிலம் ைற்றும் வோன் பயிற்சிகள் ைற்றும் ஒரு 

தந்திபரோபோ  உருவகப்படுத்துதல் ஆகி  பயிற்சிகளும் உள்ளடங்கும். 

3)     ோர் இந்தி  ஆண்கள்  ோக்கி அணியின் புதி  தனலனை பயிற்சி ோளரோக நி மிக்கப்பட்டுள்ளோர்?  
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[A] க ர்ைன் க்ரூஸ் 

[B] W V ரோைன் 

[C] கிரகோம் கரய்து 

[D]  பரந்திரோ சிங் 

 ஆஸ்திபரலி ோவில் இருந்து கிரகோம்ம் கரய்து இந்தி  ஆண்கள்  ோக்கி அணியின் புதி  

தனலனை பயிற்சி ோளர் 2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வனர நி மிக்கப்பட்டுள்ளோர். கதோழில் 

தரநினலகளின் படி, சர்வபதச பயிற்சி ோளரின் ஒப்பந்தம் ஒலிம்பிக் சுழற்சி வனர இருக்க பவண்டும். 

 ஆனோல் அவரது பதவி கோலம் 2022 ஆம் ஆண்டு FIH உலக பகோப்னப வனர அவரது கச ல்திறன் 

கபோறுத்து நீட்டிக்கப்படலோம். எனபவ, எல்லோம் படோக்கிப ோ ஒலிம்பிக் வனர உள்ள இந்தி  

வீரர்களின் சோதனனகனள சோர்ந்து அனையும்.  கரய்து ஆஸ்திபரலி  பதசி  அணிக்கோக சிறந்த ஒரு 

வினள ோட்டு வோழ்க்னக போனதன  ககோண்டிருந்தோர். பைலும் இவ்வணி ோனது 1992 போர்சிபலோனோ 

ஒலிம்பிக்ஸில் கவள்ளி பதக்கம் கவன்றது. 

 ஆஸ்திபரலி ோ ைற்றும் கநதர்லோந்து பதசி  அணிகளுடன் பணிபுரிந்து இவர் சிறந்த வினள ோட்டு 

பயிற்சி ோளரோக இங்கு வந்துள்ளோர். 

4)  பநோபல் பரிசு கபற்ற சிட்னி ப்கரன்னர் சமீபத்தில் கோலைோனோர், அவர் எந்த நோட்னடச் பசர்ந்தவர்? 

[A] ஐக்கி  ரோஜ் ம் 

[B] பிரோன்ஸ் 

[C] அகைரிக்கோ 

[D] கதன் ஆப்பிரிக்கோ 

 சிட்னி ப்கரன்னர் (92), ஒரு கதன் ஆப்பிரிக்க பிறந்த உயிரி லோளர், சிங்கப்பூரில் ஏப்ரல் 5, 2019 

அன்று கோலைோனோர். அவர் ைரபணு குறியீட்னட புரிந்துககோள்ளவும் ைற்றும் ஒரு புதி  துனற ைனித 

பநோய் ஆரோய்ச்சியில் roundworm தூண்ட அவரது ஆரோய்ச்சி உதவி து.  

 2002 ஆம் ஆண்டில் ப்கரன்னர் ைருத்துவத்திற்கோன பநோபல் பரினச ைரபணுக்கள் எவ்வோறு கசல் 

பகுதிகனள கட்டுப்படுத்துகிறது என்பனத விவரித்ததற்கோக கபற்றோர். அவர் ைற்றும் இரண்டு 

சகோக்கள், ஜோன் சுல்ஸ்டன் ைற்றும் ரோபர்ட்  ோர்விட்ஸ் ஆகிப ோர் C எனப்படும் கவளிப்பனட ோன 

roundworm ஐ கண்டறிந்துள்ளனர்.   

 எவ்வோறு கசல்கள் பிரிக்கப்பட்டு ைற்றும் புதிதோக உருவோக்கப்படுகிறது என்பனத திறனை ோக எடுத்து 

கசோல்லப்பட்டுள்ளது. திட்டமிடப்பட்ட கசல் ைரைம் குறித்த கண்டுபிடிப்புகள் ைற்றும் அதன்மூலம் 
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எவ்வோறு புற்றுபநோய் உருவோகிறது ைற்றும் C உருவோக்க ைருத்துவ வழிபோடுகள் குறித்தும் 

கூறப்பட்டுள்ளது. ஒரு கபரி  ைோதிரி உயிரின ஆரோய்ச்சியில் உதவுகிறது. 

5)  உலகின் மிக வ தோன கோல்பந்தோட்ட வீரரோக விளங்கி  இசோக் க யிக், எந்த நோட்னடச் பசர்ந்தவர்? 

[A] இஸ்பரல் 

[B] அகைரிக்கோ 

[C] சவுதி அபரபி ோ 

[D] ஈரோன் 

 இசோக் க யிக் 73 வ தில் கோல்பந்து பபோட்டியில் வினள ோடி ஒரு புதி  உலக சோதனனன  

அனைத்துள்ளோர். 2019 ஏப்ரல் 5 ம் பததி ைக்கோபி ரோைோத் கோன் மீது இஸ்பரலி  அணியின் ஐகரோனி 

அல்லது யூஹூடோ ஒரு பகோல்கீப்போளரோக வினள ோடி தன் மூலம் அவர் சோதனனன  முறி டித்தோர்.  

 கின்னஸ் உலக சோதனன அனைப்பின் பிரதிநிதிகளோல் கலந்து ககோண்ட ஒரு விருது விழோவில் 

க யிக் அதிகோரப்பூர்வைோக அங்கீகரிக்கப்பட்டோர்.  முந்னத  சோதனன உருகுபவவின் ரோபர்ட் 

கோர்பைோனோவோல் நடந்தது, அவர் 2015 ஆம் ஆண்டில் உருகுபவயின் போன் டி அசூக்கர் 53 வ தில் 

பபோட்டியில் வினள ோடினோர். 

6)  "கதற்கோசி  கபோருளோதோரப் பங்கோற்று, ஏற்றுைதி பதனவ" என்ற சமீபத்தி  அறிக்னகன  

கவளியிட்ட சர்வபதச அனைப்பு எது? 

[A] IMF 

[B] ADB 

[C] World Bank 

[D] AIIB 

 உலக வங்கி (WB) "கதற்கோசி  கபோருளோதோரப் பங்கோற்று, ஏற்றுைதி பதனவ" பற்றி  சமீபத்தி  

அறிக்னகயின்படி, இந்தி ோவின் கைோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தியின் (GDP) வளர்ச்சி ோனது 2019-20 

நிதி ோண்டில் 7.5% சதவிகிதம் மிதைோன வளர்ச்சின  எதிர்போர்க்கலோம். கதோடர்ந்து முதலீடுகனள 

வலுப்படுத்துவதன் மூலம் குறிப்போக ஏற்றுைதியில் தனி ோர் பைம்போட்டு கச ல்திறன் ைற்றும் 

கநகிழ்திறன் நுகர்வு கபறமுடியும்.  

 அறிக்னகயின் படி, கூடுதலோன பைவி ல் ககோள்னக மூலம் கடன் வளர்ச்சி நன்னை தரும். 

பைவீக்க நினலனைகளுக்கு இனடப   தோைதைோன நிதி ஒருங்கினைப்பு ஆதரவு 2019 ஆம் ஆண்டு 
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பதர்தல்களுக்கு பைலோக கபோருளோதோர நடவடிக்னககளில் அரசி ல் நிச்ச ைற்ற தன்னையின் 

வினளவுகனள பகுதி ளவில் ஈடு கசய்யும். உண்னை ோன கைோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி 

(2018-19) நிதி ோண்டில் 7.2% என ைதிப்பிடப்படுகிறது. 

7)  உலக வங்கியின் (WB) சமீபத்தி  அறிக்னக "குடிப றுதல் ைற்றும் அபிவிருத்தி சுருக்கம்" படி 2017 ஆம் 

ஆண்டில் பைம் அனுப்பும் மிக அதிகைோன நோடு எது? 

[A] பிலிப்னபன்ஸ் 

[B] இந்தி ோ 

[C] சீனோ 

[D] கைக்ஸிபகோ 

 உலக வங்கி (WB) "குடிப றுதல் ைற்றும் அபிவிருத்தி சுருக்கம்" என்ற அதன் சமீபத்தி  அறிக்னகன  

கவளியிட்டது. அதன் படி இந்தி ோ 2017 ஆம் ஆண்டிலும் மிக அதிகைோக பைம் அனுப்பும் நோடு என்ற 

இடத்னத தக்கனவத்துள்ளது. இதன் மூலம் 2018 ஆம் ஆண்டில் 79 பில்லி ன் டோலர் புலம்கப ர்த்து 

அனுபியுள்ளது.  

 இந்தி ோனவ கதோடர்ந்து சீனோ (67 பில்லி ன் டோலர்கள்), கைக்ஸிபகோ (36 பில்லி ன் டோலர்கள்), 

பிலிப்னபன்ஸ் (34 பில்லி ன் டோலர்கள்), எகிப்து (20 பில்லி ன் டோலர்கள்) என்று 

வனகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  கடந்த மூன்று வருடங்களில் இந்தி ோ 2016 ல் 62.7 பில்லி ன் 

டோலர்களிலிருந்து 2017 ல் 65.3 பில்லி ன் டோலர்கள் வனர சீரோன முனறயில் பைம் கசலுத்தி 

முதலிடம் கபற்றுள்ளது. 

 2017 ஆம் ஆண்டில், குனறந்த ைற்றும் நடுத்தர வருைோனம் கபறும் நோடுகள் உத்திப ோகபூர்வைோக 

பதிவு கசய் ப்பட்ட பை பரிைோற்றம்ம் 2017 ஆம் ஆண்டில் 483 பில்லி னிலிருந்து 9.6% சதவிகிதம் 

அதிகரித்து 2018 ஆண்டில் 529 பில்லி னன  எட்டியுள்ளது என உலக வங்கி அதன் அறிக்னகயில் 

கதரிவித்துள்ளது. அதிக வருைோனம் கபறும் நோடுகள் 2017 ஆம் ஆண்டில் 633 பில்லி னிலிருந்து 

அதிகரித்து 2018 ஆண்டில் 689 பில்லி னன  எட்டியுள்ளது. 

8)  எந்த பததியில் 1994 ருவோண்டோ இனப்படுககோனல மீதோன பிரதிபலிப்பு சர்வபதச தினைோக சமீபத்தில் 

அனுசரிக்கப்பட்டது? 

[A] ஏப்ரல் 7 

[B] ஏப்ரல் 9 
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[C] ஏப்ரல் 8 

[D] ஏப்ரல் 6 

 1994 ருவோண்டோ இனப்படுககோனல மீதோன பிரதிபலிப்பு சர்வபதச தினைோக ஒவ்கவோரு ஆண்டும் 

ஏப்ரல் 7 ஆம் பததி ருவோண்டோவில் நடந்த இனப்படுககோனலயில் போதிக்கப்பட்டவர்களின் 

நினனவோக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 சர்வபதச சமூகத்தோல் புறக்கணிக்கப்பட்ட 1994 ஆம் ஆண்டு இனப்படுககோனல வன்முனறக்கு 

எடுத்துக்கோட்டோக விளங்கி து. 1994 இல், சுைோர் 800,000 துட்சிகள் (Tutsis) ருவோண்டோவில் நூறு நோள் 

பிரச்சோரத்தில் படுககோனல கசய் ப்பட்டனர்.  ஆனக ோல், ஐக்கி  நோடுகள் சனபயில் துட்சி சமுதோ  

உறுப்பினர்கனள நினனவில் னவக்க நோள் ஒன்று அனைக்கப்பட்டது, ஆப்பிரிக்க இன குழு, 

அட்டூழி ங்களில் ககோல்லப்பட்ட அல்லது கோ முற்றவர்களுக்கோக இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இத்தினம் இத்தனக  கவகுஜன அட்டூழி த்திற்கு வழிவகுத்த கோரணிகனள கருத்தில் ககோள்ளவும், 

"மீண்டும் ஒருபபோதும்" இதுபபோல் நனடகபறோைல் இருக்கவும் கூட்டு உறுதிகைோழின  புதுப்பிக்க 

வோய்ப்பளித்தது 

9)  எந்த அகைரிக்க பல்கனலக்கழகத்னத பசர்ந்த விஞ்ஞோனிகள் குளிர் பிளோஸ்ைோவினோல் 99.9% 

கோற்றில் பரவும் னவரஸ்கனள அழிக்க முடியும் என்று கண்டுபிடித்தனர்? 

[A] கககலம்சன் பல்கனலக்கழகம் 

[B] மிச்சிகன் பல்கனலக்கழகம் 

[C] ஸ்டோன்பபோர்ட் பல்கனலக்கழகம் 

[D]  ோபல பல்கனலக்கழகம் 

 அகைரிக்கோவின் மிச்சிகன் பல்கனலக்கழக விஞ்ஞோனிகள் தீங்கற்ற கோற்றில் பரவக்கூடி  'குளிர் 

பிளோஸ்ைோ' கவளிப்படும் பபோது, அதன் சீரோன பரவல் கோற்று மூலக்கூறுகனள வலுப்படுத்தி 

ஆபத்தோன கோற்றில் பரவக்கூடி  னவரஸ்கனள கட்டுப்படுத்தும் என  கண்டுபிடித்துள்ளனர்..   

 ஆய்வோளர்கள், தீப்கபோறிகள் பபோன்ற மின்சோர கவளிப ற்றங்கனளக் கட்டுப்படுத்தும் 

அ னி ோக்கப்பட்ட அல்லது சோர்ஜ் கசய் ப்பட்ட துகள்கள் ைற்றும் கவப்பைல்லோத 

பிளோஸ்ைோக்களின் னவரனச-ககோல்லும் பவகம் ைற்றும் கச ல்திறனன அளவிடுகின்றனர்.    

 ஒரு கவப்பைல்லோத பிளோஸ்ைோ உனல கோற்றில் உள்ள 99.9% னவரஸ்கனள கச லிழக்க அல்லது 

நீக்க முடிந்தது.  ஒரு நோள் ஆரோய்ச்சி ோளர்கள் அறுனவ சிகிச்னச முகமூடிக்கு பதிலோக இந்த திறன் 

ைோறும் என நம்புகிறோர்கள். 

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


Current Affairs  10th April 2019 

 

Winmeen.com                                Page 6 of 6 

10)  ரிசர்வ் வங்கி சமீபத்தில் LCR விதிமுனறகனள பைப்புழக்கத்னத அதிகரிக்க ைோற்றி னைத்தது.  'LCR' 

என்பதன் விரிவோக்கம் என்ன? 

[A] பைப்புழக்க போதுகோப்பு விகிதம்  

[B] பைப்புழக்க கோர்பன் விகிதம்  

[C] பைப்புழக்கம் கபோருட்கள் விகிதம்  

[D] பைப்புழக்க கைக்கு விகிதம் 

 வங்கிகளின் கரோக்க இருப்பு நினலனைன  பைலும் பைம்படுத்துவதற்கோன மு ற்சியில், இந்தி  

ரிசர்வ் வங்கி (RBI) சமீபத்தில் கடன்களுக்கோன கூடுதல் 2% சோளரத்னத வழங்குவதற்கோக பைப்புழக்க 

போதுகோப்பு விகிதம் (Liquidity Coverage Ratio LCR) விதிமுனறகனள ைோற்றி னைத்துள்ளது.   

 இந்த நடவடிக்னக வங்கிகளின் பைத் பதனவகனள உகந்ததோக்கி, கடன் வழங்குவதற்கோக கூடுதல் 

பைத்னத கவளியிடும்.  குறுகி  கோல கடனைகனள நினறபவற்றும் திறனன உறுதிப்படுத்த 

வங்கிகளின் உ ர்ந்த பைப்புழக்க கசோத்துக்களின் விகிதத்னத LCR சுட்டிக்கோட்டுகிறது.   

 'வளர்ச்சி ைற்றும் ஒழுங்குமுனறக் ககோள்னககள்' குறித்த ஒரு அறிக்னகயில், கவளிநோட்டு 

வனர னறகளுக்கு தனிநபர், வீடு, கோர் ைற்றும் MSEs கடன்கள் மீதோன வட்டி விகிதங்கனள 

இனைப்பதற்கோன கோலக்ககடுனவ ரிசர்வ் வங்கி விரிவோக்கியுள்ளது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) எந்த கல்வி நிறுவனம் “சிறந்த கல்வி நிறுவனம்” என்று 2019 ததசிய நிறுவன நிர்ணயக் 

கட்டமைப்பினால் (National Institute Ranking Framework NIRF) ததர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது? 

[A] IIT – பாம்தப 

[B] IIT – சைட்ராஸ் 

[C] IIT – ரூர்கி 

[D] IIT – காராக்பூர் 

 இந்திய சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் – சைட்ராஸ் (IIT-Madras) ததசிய நிறுவன நிர்ணயக் கட்டமைப்பின் 

(National Institute Ranking Framework NIRF) 2019 ஆண்டின் பதிப்பின்படி “சிறந்த கல்வி நிறுவனம்” 

என்று எல்லா வமகயிலும் ைதிப்பிடப்பட்டு முதல் இடத்மத அமடந்துள்ளது.  

 இதமன சதாடர்ந்து இந்திய அறிவியல் கழகம் (Indian Institute of Science IIS), IIT-சடல்லி, IIT-பாம்தப, 

IIT-காராக்பூர், IIT-கான்பூர், ஜவஹர்லால் தேரு பல்கமலக்கழகம் (JNU), IIT-ரூர்கி, IIT-சகௌஹாத்தி 

ைற்றும் பனராஸ் ஹிந்து பல்கமலக்கழகம் (BHU) ஆகியமவ முமறதய அடுத்தடுத்த இடங்கமள 

சபற்றுள்ளது. 

 ததசிய நிறுவன நிர்ணயக் கட்டமைப்பு (National Institute Ranking Framework NIRF) ைனித வள 

தைம்பாட்டு அமைச்ெகத்தின் ஒரு அங்கம் ைற்றும் இது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் இதன் அறிக்மகமய 

சவளியிடும்.  

 இதுைட்டுைல்லாது, இந்திய தைலாண்மை நிறுவனம்-சபங்களூர் (Indian Institute of Management – 

Bangalore) தைலாண்மை கல்லூரிகளுக்கான தரவரிமெயில் முதல் இடத்மத சபற்றுள்ளது. இமத 

சதாடர்ந்து IIM-அகைதாபாத் ைற்றும் IIM-கல்கத்தா முமறதய அடுத்தடுத்த இடங்கமள சபற்றுள்ளது. 

 சபங்களூரில் உள்ள இந்திய ததசிய ெட்டப் பள்ளி ெட்டப்படிப்பு பிரிவின் கீழ் முதல் இடத்மதப் 

பிடித்துள்ளது. தைலும், இந்திய சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் கட்டிடக்கமல வமகயில் முதலிடம் 

சபற்றுள்ளது. 

 அகில இந்திய ைருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் (AIIMS), புது சடல்லிமய சதாடர்ந்து  முதுநிமல 

பட்டதாரி ைருத்துவக் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், ெண்டிகர் ைற்றும் கிறிஸ்துவர் ைருத்துவ 

கல்லூரி, தவலூர் ஆகிய ைருத்துவ கல்லூரிகள் முதல் மூன்று இடங்கமள பிடித்துள்ளன. 

2)    ெமீபத்தில் செய்திகளில் பிரபலைாக உள்ள இஸ்லாமிய புரட்சிக் காவலர் பமட (IRGC), பின்வரும் எந்த 

ோட்டுடன் சதாடர்புமடயது? 
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[A] ஈரான் 

[B] சிரியா 

[C] துனிசியா 

[D] இஸ்தரல் 

 1965 ஆம் ஆண்டு குடிவரவு ைற்றும் ததசிய ெட்டம் (Immigration and Nationality Act INA) 219 வது 

பிரிவுக்கு இணங்க, ஈரானிய உயரடுக்கு இராணுவப் பமட, இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவலர் பமட 

(IRGC), ஒரு சவளிோட்டு பயங்கரவாத அமைப்பாக (FTO) ெமீபத்தில் அசைரிக்கா நியமித்தது.   

 ஏப்ரல் 15 ம் தததி ேமடமுமறக்கு வந்த இந்த ேடவடிக்மக, ஈரானுக்கு ைத்திய கிழக்மக 

நிமலயற்றதாக்கும் வமகயில் பயங்கரவாதத் தட்டுக்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும், தபார்க்குணமிக்க 

ேடவடிக்மககளுக்கு முடிவுகட்டும் முயற்சியில் இது ஒரு பகுதியாகும்.   

 இதற்கிமடயில், ஈரானில் அசைரிக்க இராணுவ தளங்கள் ைற்றும் அவர்களின் இராணுவ ெக்திகமள 

தீவிரவாத தளங்கள் ைற்றும் பயங்கரவாத ெக்திகளாகவும் நியமித்துள்ளது. 

 IRGC ஈரானின் சபறும் சதாமலவிற்கு பாயும் ஏவுகமண ைற்றும் அணுெக்தி திட்டங்களின் 

சபாறுப்பாக உள்ளது.  1979 இஸ்லாமியப் புரட்சிக்குப் பிறகு ைதகுரு ஆட்சிமயக் காப்பதற்காக 

உருவாக்கப்பட்டது. 

3)    2019 சபண்கள் ஒற்மறயர் பிரிவில் Monterrey ஓப்பன் சடன்னிஸ் தபாட்டியில் சவன்றவர் யார்? 

[A] அனஸ்ததசியா பவ்லிசுசஹன்தகாவா  

[B] ஏஞ்ெலிக் சகர்பர் 

[C] கார்மபன் முகுருஜா 

[D] விக்தடாரியா அெசரன்கா 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 7 ஆம் தததி ஸ்சபயினின் Garbine Muguruza தனது Monterrey ஓப்பன் 

பட்டத்மத விக்தடாரியா அெசரன்கா மூன்று ஆண்டுகளில் தனது முதல் WTA ஒற்மறயர் 

இறுதியாட்டத்தில் காயைமடந்ததன் காரணைாக சபற்றார்.   

 முகுருஜா இரண்டு முன்னாள் உலகப் தபாட்டிகளுக்கு இமடதய 6-1, 3-1 என்ற கணக்கில் அெசரன்கா 

அவரது வலது காலில் அடிப்பட்டு சதாடர முடியாத நிமலயில் முன்னணியில் இருந்தார்.   

 Monterrey திறந்த சவளிப்புற கடின மைதானங்களில் விமளயாடிய ஒரு சதாழில்முமற சடன்னிஸ் 

தபாட்டியாகும்.  இந்த நிகழ்வு ைகளிர் சடன்னிஸ் ெங்கம் (WTA) உடன் இமணந்துள்ளது, ைற்றும் WTA 

சுற்றுப்பயணத்தின் ெர்வததெ தபாட்டிகளில் ஒரு பகுதியாகும். 
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4)  ததசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் (National Green Tribunal NGT) தற்தபாமதய தமலவர் யார்? 

[A] பியுஷ் தட்டாட்ரயா 

[B] ொல்வி ெவடன்கர் குைார் 

[C] ைதன் B தலாகுர் 

[D] ஆதர்ஷ் குைார் தகாயல் 

 நீதிபதி ஆதர்ஷ் குைார் தகாயல் தமலமையிலான ததசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் ஒரு குழு 

ஹரியானாவின் தொனிபட் ைாவட்டத்தில் கனரக வாகனங்கள் இயக்கம் காரணைாக ஏற்பட்ட யமுனா 

சவள்ளப்சபருக்கு பற்றி ஆய்வு செய்ய நியமித்தார். 

 ஆற்றின் கமரதயாரங்களில் கனரக வாகனங்கமள அனுைதிக்கக் கூடிய சகாள்மகயானது 

"சுற்றுச்சூழமல அழிக்கின்றது" என்று கூறி பசுமை குழுவிடம் இருந்து  வழிகாட்டல் ைனு வந்தது. 

 இக்குழு ஹரியானா நீர்ப்பாென ைற்றும் நீர் வளத்துமரயின் முதன்மை செயலாளர் ைற்றும் 

ஹரியானா ைாநில ைாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் உறுப்பின செயலாளர் ைற்றும் சுரங்க ைற்றும் 

புவியியல் துமற இயக்குனர் ஆகிதயாமர உள்ளடக்கியது. 

 இந்த குழுவானது  ஒரு ைாதத்திற்குள் மின்னஞ்ெல் மூலம் அதன் அறிக்மகமய ெைர்ப்பிக்க 

தவண்டும் என்று தீர்ப்பாயம் கூறியுள்ளது. ஆகதவ, இது ைமழக்காலத்திற்கு முன் செயல்பட 

எடுத்துக்சகாள்ளப்படும். 

5)  பின்வரும் ேகரங்களில் 24x7 ைாசு கட்டுப்பாட்டு ைண்டலம் செயல்படுத்தப்பட்ட உலகின் முதல் ேகரம் 

எது? 

[A] லண்டன் 

[B] பாரிஸ் 

[C] சபர்லின் 

[D] நியூயார்க் 

 லண்டன் உலகின் முதன்மையான Ultra Low Emission ைண்டலத்மத (ULEZ) செயல்படுத்துவதற்கான 

முதல் ேகரைாக ைாறிவிட்டது. அமவ உமிழ்வு தரத்மதச் ெந்திக்காத பமழய வாகனங்களுக்கு நுமழவு 

கட்டணத்மத விதிக்கிறது. இந்த ேடவடிக்மகயின் குறிக்தகாள் ேச்சுக் காற்று ைாசுபாட்மடக் 

குமறப்பததாடு, சபாது சுகாதாரத்மத பாதுகாப்பதாகும். 

 ULEZ வாரத்திற்கு 24 ைணி தேரம் ைற்றும் 7 ோட்களுக்கு செயல்படும். இது லண்டனின் ேச்சுக் காற்று 

சுகாதார சேருக்கடிமய எதிர்சகாள்ள உதவும் ைற்றும் இது தற்தபாது ஆண்டுததாறும் ஏற்படும் 
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ஆயிரக்கணக்கான அகால ைரணங்கள், ஆபத்மத விமளவிக்கக்கூடிய ஆஸ்துைா, புற்றுதோய் 

ைற்றும் முதுமை ைறதி ஆகியவற்மற ஏற்படுத்துகிறது. 

 இதன் ஒரு பகுதியாக காற்று ைாசுப்பாட்மட குமறப்பதற்காக லண்டனின் புகழ்சபற்ற சிவப்பு 

தபருந்துகளின் தரத்மத உயர்த்தியுள்ளது. அக்தடாபர் 2020 க்குள், சைாத்தம் 9,200 வாகனங்கள் ULEZ 

தரநிமலகளுக்கு நிகராக அல்லது அமதவிட அதிகைாக தரம் உயார்த்தப்படும் என்று கான் ைதயாரல் 

அலுவலகத்திலிருந்து அறிக்மக விடப்பட்டுள்ளது. 

6)  இந்தியாவுக்கும், பின்வரும் எந்த ோட்டிற்குமிமடதய 'உறுதியான குருதேத்ரா - 2019' இராணுவ 

பயிற்சி ேமடசபற்றது? 

[A] தேபால் 

[B] சிங்கப்பூர் 

[C] இந்ததாதனசியா 

[D] ஸ்ரீ லங்கா 

 ஏப்ரல் 8 முதல் 11 வமர உத்தரப்பிரததெத்தில் உள்ள ஜான்சி ேகரில் பாபினா கண்தடான்சைன்ட் 

பகுதியில் இந்திய இராணுவம் ைற்றும் சிங்கப்பூர் ஆயுதப்பமடகளுக்கு (SAF) ''உறுதியான 

குருதேத்ரா 2019 '' என்ற சபயரில் கூட்டு இராணுவ பயிற்சி ேமடசபற்றது.  

 இதன் குறிக்தகாள் இராணுவ சதாழில்நுட்பத்மத தைம்படுத்துவது, கடல் பாதுகாப்பு ைற்றும் 

பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான ோடுகளின் தபாராட்டத்மத ஆதரிப்பதாகும். 

7)  2019 MENA உலக சபாருளாதார ைன்றம் எந்த ோடுகளில் ேடந்தது? 

[A] எகிப்து 

[B] சதன் ஆப்பிரிக்கா 

[C] தஜார்டான் 

[D] ஜிம்பாப்தவ 

 ைத்திய கிழக்கு ைற்றும் வட ஆப்பிரிக்காவில் (MENA) உலக சபாருளாதார ைன்றம் (WEF) 2019 ஏப்ரல் 6 

முதல் 7 வமர தஜார்டானின் ெவக்கடலில் ேமடசபற்றது. 

 17 வது WEF கூட்டம் மிகவும் அழுத்தைான ெவால்கமள எதிர்சகாள்ளும் பகுதிகமள எதிர்சகாள்ள 

ஐக்கியப்பட்ட முயற்சிகளுக்கு அமழப்பு விடுக்கப்பட்டது. 
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 இது மூன்று முக்கிய முடிவுகமள பிரதிபலித்தது: தவமல வாய்ப்புகமள உருவாக்குதல், அரபு 

சபண்கமள தைம்படுத்துதல் ைற்றும் கடந்த காலங்களில் பிராந்தியத்தின் சதாழில் துமறயில் 

இமணந்த மிகுந்த ஆர்வமூட்டும் சதாடக்கங்கமள ஊக்குவித்தல்.  

 50 க்கும் தைற்பட்ட ோடுகளிலிருந்து 1,000 க்கும் தைற்பட்ட அரொங்க, வணிக ைற்றும் சிவில் ெமூக 

தமலவர்கள் உச்சிைாோட்டில் கலந்து சகாண்டனர். 

8)  மும்மப பங்குச் ெந்மத ெமீபத்தில் எந்த வங்கியுடன் துவங்குவதற்கு தைலதிக சகாடுப்பனவுகமள 

வழங்கியது? 

[A] ICICI Bank 

[B] HDFC Bank 

[C] SBI 

[D] Axis Bank 

 மும்மப பங்குச் ெந்மதயில் (BSE) சதாடக்க விழாவில் பட்டியலிடப்பட்ட ேலன்கமளப் பற்றி 

விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக HDFC வங்கியுடன் ஒரு புரிந்துணர்வு உடன்படிக்மகயில் 

மகசயழுத்திட்டது.   

 தகுதித் துவக்கத்திற்கான ைதிப்பு-கூடுதல் ஆதரவு, BSE  உடன் பட்டியலிடப்பட தவண்டும்.  BSE 

சதாடக்க தைமடயில் ஏற்கனதவ பட்டியலிடப்பட்ட அல்லது பட்டியலிடப்பட்ட தகுதிசபற்ற 

திறன்களுக்கான வங்கி ைற்றும் கடன் தீர்வுகமள இந்த ேடவடிக்மக வழங்கும்.  

 தைலும், மூலதனத்மத BSE இன் சதாடக்கத் தளைாக ைாற்றியமைக்கும் திறன் வளர்ச்சி மூலதனத்மத 

அணுகுவதற்கு ஆரம்பிக்க உதவுகிறது ைற்றபடி தைாெைான / அதிக அபாயகரைான முதலீட்டு சொத்து 

வமகயின் வர்த்தகத்மத தைம்படுத்துகிறது.  

 பரிைாற்றம் டிெம்பர் 2018 இல் சதாழில்முயற்சியாளர்கள் தங்கள் வளர்ச்சிக்கும் விரிவாக்கத்திற்கும் 

பங்கு மூலதனத்மத உயர்த்துவதற்கு ஊக்குவிக்கும்  தோக்கத்துடன் சதாடக்கத் தளம் ஒன்மற 

அறிமுகப்படுத்தியது. HDFC வங்கி 43 மில்லியன் வாடிக்மகயாளர்கள்,  5,000 கிமளகள் ைற்றும் 2,727 

இந்திய ேகரங்களில் 13,160 ஏடிஎம்கள் உள்ளன. 

9)  அரசியலமைப்பின் எந்தக் கட்டுமரயின் கீழ், ததர்தல் ஆமணயத்தின் ேடத்மத விதிகளின் ைாதிரி 

குறியீடு படி (MCC) உயிரின / விளம்பரப் சபாருட்கமளயும் காட்சிப்படுத்த / காட்சிப்படுத்துவமத இந்திய 

ததர்தல் ஆமணயம் (ECI) தமடசெய்திருக்கிறது? 

[A] பிரிவு 323 

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


Current Affairs  11th April 2019 

 

Winmeen.com                                Page 6 of 7 

[B] பிரிவு 324 

[C] பிரிவு 325 

[D] பிரிவு 326 

 அரசியலமைப்பின் 324 ஆம் ெட்டத்தின் படி, இந்திய ததர்தல் ஆமணயம் (ECI) ெமீபத்தில் எந்தசவாரு 

அரசியல் அமைப்பின் தோக்கத்திற்காக சுயெரிமத / ஹாஜிதயாகிராஃபியின் தன்மையின் எந்த 

உயிரியல் அல்லது விளம்பர சபாருளின் திமரப்படம் உட்பட மின்னணு ஊடகங்களில் 

காட்சிப்படுத்தும் தமட உத்தரமவ சவளியிட்டது.  

 எனதவ, ததசிய ததர்தல்கள் முடிவமடயும் வமர "பிரதை ைந்திரி ேதரந்திர தைாடியின்" வாழ்க்மக 

வரலாற்மற ECI  தமட செய்திருந்தது.  முன்னதாக, 2019 ைார்ச் 10 ஆம் தததி, ECI, 17 வது ைக்களமவ 

ததர்தலில் 2019 ைற்றும் ததர்தல்களின் அறிவிப்பு தததியிலிருந்து, ைாதிரியான ேடத்மத விதிகளின் 

ைாதிரி (MCC) செயல்பாட்டிற்கு வந்தது.   

 ைக்களமவத் ததர்தல் ஏப்ரல் 11 ம் தததி சதாடங்கும். தை 23 ம் தததி வாக்கு எண்ணிக்மக 

ேமடசபறும். 

10)  இந்தியாவின் முதல் குளிர் ஸ்ப்தர ஸ்ைார்ட் ஆய்வகத்மத அமைப்பதற்கு சஜனரல் எசலக்ட்ரிக் (GE) 

உடன் எந்த IIT இமணந்துள்ளது? 

[A] IIT – சைட்ராஸ் 

[B] IIT – சடல்லி 

[C] IIT – சகௌஹாத்தி 

[D] IIT – கான்பூர் 

 IIT-சைட்ராஸ் ெமீபத்தில் அசைரிக்காவின் சபருநிறுவனம் சஜனரல் எசலக்ட்ரிக் (GE) உடன் 

இமணந்து இந்தியாவின் முதல் 'தகால்ட் ஸ்ப்தர' ஸ்ைார்ட் (தைற்பரப்பு ைாற்றம் ைற்றும் தெர்க்மக 

ஆராய்ச்சி சதாழில்நுட்பங்கள்) ஆய்வகத்மத நிறுவியது. இது விைான இயந்திரம் கூறுகளின் 

தைம்பட்ட தெமவகள் சதாழில்நுட்பத்மத தைம்படுத்த உதவுகிறது.  

 இது இந்தியாவின் எந்த கல்வி நிறுவனத்திலும் நிறுவப்படாத உயர் அழுத்தம் குளிர் ஸ்ப்தர 

(சஹச்பிசிஎஸ்) வெதி ஆகும்.  இந்த ஆய்வகத்தில் ஜப்பானின் புகழ்சபற்ற நிறுவனைான பிளாஸ்ைா 

கிசகன் நிறுவனத்தில் இருந்து கருவிகள் இறக்குைதி செய்யப்படும். 

 இந்த திட்டம், இந்திய அரசின் உச்ொடார் அவஷ்கர் தயாஜனா (UAY) கீழ் கல்வியியல் ைற்றும் தனியார் 

துமறயின் ஒத்துமழப்மப ஊக்குவிக்கும் தோக்கத்துடன் நிதியுதவி அளிக்கப்படுகிறது.  
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 ைனித வள தைம்பாட்டு அமைச்ெகம் (HRD) அறிவியல் ைற்றும் சதாழில்நுட்ப துமற, (DST), IIT 

சென்மன ைற்றும் GE ஆகியவற்றின் முக்கிய முதலீட்டாளராக இருந்தது.  குளிர் ஸ்ப்தர தைம்பட்ட 

உற்பத்தி ைற்றும் தெமவகளுக்கான ஒரு வளர்ந்துவரும் சதாழில்நுட்பம் ைற்றும் ஏதரா-என்ஜின் 

பயன்பாடுகளுக்கான செயல்முமறகமள ஒருங்கிமணக்க பயன்படும்.  

 இந்த ஸ்ைார்ட் சதாழில்நுட்பம் ைற்ற சவப்ப-ஸ்ப்தர ைற்றும் சவல்டிங் செயல்முமறகமள விட மிகக் 

குமறவான பயன்பாட்டு சவப்பநிமலகமளக் சகாண்டிருக்கிறது, அதாவது, பழுது நுட்பங்களுடன் 

சதாடர்புமடய விலகல் ைற்றும் அழுத்தம் தவிர்க்கப்படுவமத அர்த்தப்படுத்துகிறது;  கருவிகளின் 

நீண்ட வாழ்க்மகக்கு வழிவகுக்கிறது. 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) 2019 ஆம் ஆண்டின் அடுத்த $25,000 பில்லியன் கல்வி ததொழில்நுட்ப (Edtech Prize) பரிசைப் எந்த 

இந்திய கல்வித் ததொழில்நுட்பத் ததொடக்கம் தென்றது? 

[A] எளிதில் கற்பது 

[B] கல்வித்ததொழன் 

[C] கல்லூரிசய பொர் 

[D] கல்விக்கூசட 

 இந்தியொவின் கல்வித் ததொழில்நுட்பத் துெக்கமொன 'கல்வித்ததொழன்' “Dost Education” என்ற 

இயக்கம், தங்களது குழந்சதகளின் ஆரம்பகொல கல்விக்கு தபொறுப்தபற்ற தபற்தறொர் தங்கள் 

அசலதபசிகளில் அனுப்பப்படும் குறுகிய, நட்புரீதியொன ஒலி அசமவு உள்ளடக்கத்சத 

உருெொக்குெதன் மூலம் 2019 ஆம் ஆண்டின் அடுத்த $25,000 பில்லியன் கல்வி ததொழில்நுட்ப பரிசை 

தபற்றுது. 

 இந்தியொவின் கல்வித்ததொழன் இயக்கம் மட்டுமல்லொமல், தெறு இரு இயக்கங்களும் 25,000 டொலர்கள் 

தெற்றி தபற்றது. அசெ டொன்ைொனியொவிலிருந்து உம்தபொங்தகொ மற்றும் எகிப்திலிருந்து 

பிரொக்சிதலப்ஸ்.  UK- அடிப்பசடயிலொன ெர்கி ஃபவுண்தடஷன் மூலமொக நடத்தப்படும் இந்த பரிசு, 

குசறந்த ெருமொனம் மற்றும் ெளர்ந்து ெரும் உலக நொடுகளில் கல்வியில் தீவிர தொக்கத்சத 

ஏற்படுத்தும் மிக புதுசமயொன ததொழில்நுட்பத்சத அங்கீகரிக்கிறது. 

2) ைமீபத்தில் தைய்திகளில் கொணப்பட்ட T-90 டொங்க்கள் பின்ெரும் எந்த நொடுகளுடன் 

ததொடர்புசடயசெ? 

[A] பிரொன்ஸ் 

[B] அதமரிக்கொ 

[C] ரஷ்யொ 

[D] தெர்மனி 

 இந்திய ரொணுெத்திற்கு ஒரு தபரும் ஊக்கமளிக்கும் ெசகயில், ைமீபத்தில் ரூ.13,500 தகொடி 

மதிப்புள்ள ஒப்பந்தத்தில் ரஷ்யொவில் இருந்து 464 டி -90 டொங்க்கசள தகொள்முதல் தைய்ய இந்திய 

அரைொங்கம் (GoI) ைமீபத்தில் முடிவு தைய்தது.  புதிய உடன்படிக்சகயின் கீழ், T-90 டொங்கிகள், கெை 
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ெொகனங்கள் தகொண்ட பசடகளுக்கு பொகிஸ்தொனுடன் எல்சலயில் அெற்சறப் 

பயன்படுத்துெதற்கொக ெழங்கப்படும்.  

 இந்த ஒப்பந்தத்தில் தைன்சனக்கு அருகில் ஆெடியில் உள்ள கனரக ெொகன ததொழிற்ைொசலயுடன் 

ஒருங்கிசணப்புக்கொன Make-in-India உறுப்பும் அடங்கும்.  T-90 ஆனது இரவு தபொர்களில், தெப்ப 

இதமஜிங் இரவு கொட்சிகளுடன், டொங்க்கின் தளபதி எதிரி இடங்கசளத் தொக்க அனுமதிக்கும்.  

 இப்புதிய முயற்சிகள் இரொணுெத்தின் ைக்திசய அதிகரிப்பதுடன் ெடக்கில் ெம்முவிலிருந்து 

குெரொத்தின் தமற்குப் பகுதி ெசர  பொகிஸ்தொனுடனொன எல்சலசய விரிவுப்படுத்த உதவுகிறது. 

புதிய ஒப்பந்தம் இரொணுெத்தில் T-90 களின் எண்ணிக்சகசய அதிகரித்து, மீதமுள்ள T-72 மற்றும் T-

55 களுடன் தைர்த்து 2,000 ஆக உயர்த்தப்படும். 

3) உலக தண்ணீர் உச்சி மொநொட்டில் (GWS) 2019 ஆண்டின் சிறந்த தபொது தண்ணீர் நிறுெனம் என்று 

இந்தியொவின் எந்த முன்னணி திட்டம் தபற்றது? 

[A] பிரதம மந்திரி சிறந்த கிரொம திட்டம் 

[B] ஸ்மொர்ட் நகரங்கள் திட்டம் 

[C] Standup இந்தியொ 

[D] தூய கங்சக நதி – ததசிய தகொள்சக 

 ஏப்ரல் 9 ம் தததி லண்டனில் நசடதபற்ற உலக தண்ணீர் உச்சி மொநொட்டில் (GWS) உலகளொவிய நீர் 

நுண்ணறிவு குழுெொல் "சிறந்த தபொது தண்ணீர் நிறுெனம்" என்ற விருதிசன இந்தியொவின் பிரதொன 

திட்டமொன, சுத்தமொன கங்சகக்கொன ததசிய திட்டம் (NMCG) (அல்லது Namami கங்சக) தபற்றது.  

 உலகளொவிய தண்ணீர் ததொழிற்துசறக்கொன முக்கிய ெணிக மொநொடு GWS ஆகும்.  இவ்விருதொனது 

உலதகங்கிலும் உள்ள அசனத்து நீர்ெழித் ததொழிற்துசறயிலும் சிறந்த ெரதெற்சப தபற்றதுடன், 

மக்களின் ெொழ்வில் குறிப்பிடத்தக்க முன்தனற்றங்கசளக் தகொண்டிருக்கும் நீர், கழிவு நீர் மற்றும் 

உப்பு நீர்ப்பொைனத் துசறகளில் இந்த முன்முயற்சிகளுக்கு தெகுமதி ெழங்கியது.   

 கங்சக மொசுபொடு, பொதுகொப்பு மற்றும் புத்துணர்ச்சியுறும் திறசன அதிகரிப்பதற்கொன தநொக்கங்கசள 

நிசறதெற்றுெதற்கொக ரூ.20,000 தகொடி தைலவில் ஒருங்கிசணக்கப்பட்ட பொதுகொப்பு திட்டம் ஆகிய 

திட்டங்கசள நொமமி கங்சக திட்டம் தகொண்டுள்ளது.   

 இந்த திட்டமொனது 8 மொநிலங்கசள உள்ளடக்குெதுடன் கங்சகச் சுற்றியுள்ள 1,632 கிரொம 

பஞ்ைொயத்துகள் 2022 ஆம் ஆண்டளவில் சுத்திகரிப்பு அசமப்பிற்கு முழுசமயொக இசணக்க 

முற்படுகிறது. இதன் தநொக்கம் 97 மொநகரொட்சி மற்றும் 4,465 கிரொமங்களுக்கிசடதய உள்ள முக்கிய 
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மொசுபொட்டிற்கொன விரிெொன மற்றும் நிசலயொன தீர்வுகசள ெழங்க கங்சகயுடன் இசணப்பதத 

இதன் தநொக்கமொகும்.  

4) பொபிஷ்தயொடர் பூட் என்ற நசகச்சுசெ திசரப்படத்சத தசடவிதித்ததற்க்கு எந்த மொநில 

அரைொங்கத்திற்கு உச்ை நீதிமன்றம் ரூ.20 லட்ைம் அபரொதம் விதித்தது? 

[A] அஸ்ஸொம் 

[B] தமற்கு ெங்கொளம் 

[C] ெொர்கண்ட் 

[D] ஒடிஸொ 

 ஏப்ரல் 11ம் தததி பொபிஷ்தயொடர் பூட் என்ற நசகச்சுசெ திசரப்படத்சத தசடவிதித்ததற்க்கு தமற்கு 

ெங்கொள மொநில அரைொங்கத்திற்கு உச்ை நீதிமன்றம் ரூ.20 லட்ைம் அபரொதம் விதித்தது 

 ஆற்றின் கசரதயொரங்களில் கனரக ெொகனங்கசள அனுமதிக்கக் கூடிய தகொள்சகயொனது 

"சுற்றுச்சூழசல அழிக்கின்றது" என்று கூறி பசுசம குழுவிடம் இருந்து  ெழிகொட்டல் மனு ெந்தது. 

 நீதிபதி டி.எம்.ைந்திரச்சூத்தின் தசலசமயில் இயங்கும் குழு தயொரிப்பொளர்கள் மற்றும் சினிமொ 

திசரயரங்கு உரிசமயொளர்களுக்கு தபச்சு மற்றும் தெளிப்பொட்டு சுதந்திரம் ஆகியெற்றின் 

உரிசமசய மீறுெதற்கொன இழப்பீடொக ெழங்கப்படும் என்றொர்.  

 திசரப்படத்துசற தயொரிப்பொளரின் தெண்டுதகொசள நீதிமன்றம் தகட்டுக் தகொண்டது, இது மொநில 

அதிகொரிகள் உத்தரவின் தபரில் தபரும்பொலொன திசரயரங்குகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு விட்டது 

என்று இம்மனுவில் கூறப்பட்டது. அனித் தத்தொ இயக்கிய இந்த படம் பிப்ரெரி 15 அன்று 

தெளியிடப்பட்டது  

 அதன் கசதயொனது ஒரு அரசியல்ெொதி உட்பட, தபய்களின் குழுவினசரச் சுற்றி ெருகின்றது. 

அெர்கள் ஒரு அகதி முகொமில் கூடி, ைமகொலத்திதலதய இருக்க முயற்சி தைய்கின்றனர். இந்த 

திசரப்படம் ஒரு-திசர அரங்கங்களில் இருந்தும் மற்றும் பல-திசர அரங்கங்களில் இருந்தும் 

நீக்கப்பட்டதொக கூறப்படுகிறது. 

5) 2018 ைரஸ்ெதி ைம்மொன் விருதுக்கு ததர்வு தைய்யப்படுபெர் யொர்? 

[A] சிெொ தரட்டி 

[B] விெய் தடண்டுல்கர் 

[C] ஷம்சூர் ரஹ்மொன் பொருக் 
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[D] இந்திரொ பொர்த்தைொரதி ரொமொனுெர் 

 ததலுங்கு கவிஞர் தக. சிெொ தரட்டி, அெரின் கவிசத ததொகுப்புகள் “Pakkaki Ottigilite” (Turning Aside 

while Lying Down) க்கொக 2018 ஆம் ஆண்டு புகழ்தபற்ற ைரஸ்ெதி ைம்மொனுக்கு ததர்வு 

தைய்யப்பட்டுள்ளொர்.   

 இது இந்திய இலக்கியத் துசறயில் மிக உயர்ந்த அங்கீகொரம் ஆகும். இதில் ரூ 15 லட்ைம் பரிசும், 

ைொன்று மற்றும் தனிச் சிறப்பிற்கொகக் தகொடுக்கப்படும் உதலொக வில்சலயும் அடங்கும்.  

 2016 ஆம் ஆண்டு தெளியிடப்பட்ட “Pakkaki Ottigilite”, 104 தெற்று ெைன கவிசத ததொகுப்பு 

ஆகும்.  இது பல ஆண்டுகளில் கவிஞர்களின் பதில்கசள ைமூக மொற்றத்திற்கொகவும், தனது தைொந்த 

சுய பரிணொம ெளர்ச்சியுடனும் உலகத்துடன் அெரது ஆழ்ந்த உறவுடனும் இது பிடிக்கிறது.   

 1991 ஆம் ஆண்டில் தக.தக. பிர்லொ பவுண்தடஷனொல் ெழங்கப்பட்ட இந்த விருது கடந்த 10 

ஆண்டுகளில் தெளியிடப்பட்ட எந்த இந்திய தமொழியிலும் எழுதப்படும் சிறந்த இலக்கிய 

பசடப்புக்கு ஆண்டுததொறும் ெழங்கப்படுகிறது. 

6)  2018 ஆம் ஆண்டிற்கொன உலகில் விஸ்டனின் தசலசம வீரரொக திகழ்ந்த இந்திய கிரிக்தகட் வீரர் 

யொர்? 

[A] K L ரொகுல் 

[B] M S ததொனி 

[C] விரொட் தகொலி 

[D] தரொஹித் ஷர்மொ 

 இந்திய கிரிக்தகட் வீரர் விரொட் தகொலி, விஸ்டன் கிரிக்தகட்டர்ஸ் அல்மனொக்கின் 2019 பதிப்பில், 

முன்தனொடியில்லொத மூன்றொெது ஆண்டொக ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்தகட் வீரரொக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர்.  விஸ்டனின் ஐந்து கிரிக்தகட் வீரர்களில் டொம்மி பீமண்ட், தெொஸ் பட்தலர், 

ைொம் குர்ரொன் மற்றும் தரொரி பர்ன்ஸ் ஆகிதயொருடன் ஒருெரொக தகொலி ததர்வு தைய்யப்பட்டொர்.  

 டொன் பிரொட்தமன் (10 முசற) மற்றும் ெொக் த ொப்ஸ் (8 முசற) ஆகிய வீரர்களுக்கு பிறகு மூன்று 

முசறகளுக்கும் தமலொக தென்ற மூன்றொெது கிரிக்தகட் வீரர் இந்திய தகப்டன் விரொட் தகொலி 

ஆெொர்.  இந்தியொவின் ஸ்மிரிதி மந்தனொ 2018 ஆம் ஆண்டு உலகில் தபண்கள் முன்னணி கிரிக்தகட் 

வீரரொக ததர்வு தைய்யப்பட்டுள்ளொர், அதத தநரத்தில் ஆப்கொனிஸ்தொன் ஸ்பின்னர் ரஷீத் கொன் 

இரண்டொெது முசறயொக ஆண்டின் சிறந்த 20-20 கிரிக்தகட் வீரரொக நியமிக்கப்பட்டொர்.  
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 விஸ்டன் 1889 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்தகட் வீரர்கள் பட்டியசள தெளியிட்டு 

ெருகிறது, தமலும் இது விசளயொட்டுகளில் மிகவும் மதிப்புமிக்க விருதுகளில் ஒன்றொக 

கருதப்படுகிறது. 

7) எெதரஸ்ட் சிகரத்தின் உயரத்சத மீண்டும் அளவிட நிபுணர்களின் குழுசெ ைமீபத்தில் அனுப்பிய 

நொடு எது? 

[A] இந்தியொ 

[B] சீனொ 

[C] தநபொல் 

[D] பூட்டொன் 

 எெதரஸ்ட் சிகரத்தின் உயரத்சத மீண்டும் அளவிடுெதற்கு தநபொள அரைொங்கம் ைமீபத்தில் நொன்கு 

தபர் தகொண்ட ஒரு நிபுணர் குழுசெ அனுப்பியது.  தசலசம ைர்தெ அதிகொரி கிம் லொல் கவுதம் 

மற்றும் ைர்தெ அதிகொரி ரொபின் கர்கி எெதரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறினர்.   

 உச்சிசய அசடந்த பிறகு, அெர்கள் ஒரு உலகளொவிய ெழிதைலுத்தல் தையற்சகக்தகொள் அசமப்பு 

(global navigation satellite system GNSS) ஐ பயன்படுத்தினர். அது  உயரம் பற்றிய அளவீடுகசள 

சிகரத்தின் அடிெொரத்தில் உள்ள தங்களின் மீதமுள்ள இரண்டு அதிகொரிகளுக்கு ததரிவிக்கும்.   

 கொத்மொண்டுவில் நில அளசெத் திசணக்களத்தொல் நொன்கு முசறப்படி ஆய்வுகள் நடத்தப்படும்: 

துல்லியமொன ைமநிசல, திரிதகொண ைமநிசல, ஈர்ப்பு ஆய்வு மற்றும் GNSS ஆய்வு.  முதல் முசறயொக, 

உலகின் மிக உயர்ந்த மசலப்பகுதிசயப் பற்றி ஆய்வு தைய்ய தநபொளம் தனது குழுசெ 

அனுப்பியுள்ளது.   

 2015 ஆம் ஆண்டின் தபரழிவு நிலநடுக்கம் உட்பட பல கொரணங்களொல், சிகரத்தின் உயரத்தில் ஒரு 

மொற்றம் ஏற்பட்டிருக்கலொம் என்ற விெொதத்திற்கு இசடதய எெதரஸ்ட் சிகரத்தின் ைரியொன உயரத்சத 

அளவிடுெதத அரைொங்கத்தின் முக்கிய தநொக்கம் ஆகும்.  

 1954 ல் நசடதபற்ற இந்தியொவின் ஆய்வில் 8848 மீட்டர் உயரம் என்று அளவிடப்பட்டுள்ளது. இன்று 

ெசர தநபொள அரசும் எெதரஸ்ட் சிகரத்தின் உண்சமயொன உயரமொக இதத அளசெ ஏற்றுக் 

தகொண்டுள்ளது. 

8) எந்த அதமரிக்க பல்கசலக்கழக விஞ்ஞொனிகள் ஆபத்தொன இரைொயனங்கசள கண்டறியக்கூடிய 

புதிய முள் அளவு உணர்திறசன உருெொக்கியுள்ளனர்? 
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[A] டியுக் பல்கசலக்கழகம் 

[B] யொதல பல்கசலக்கழகம் 

[C] மொைசூதைட்ஸ் ததொழில்நுட்ப நிறுெனம் 

[D] விஸ்கொன்சின்-மொடிைன் பல்கசலக்கழகம் 

 அதமரிக்கொவின் விஸ்கொன்சின்-மொடிைன் பல்கசலக்கழகத்சத தைர்ந்த விஞ்ஞொனிகள் ஒரு புதிய 

உணர்திறன் ஒன்சற உருெொக்கியுள்ளனர். இது ஸ்மொர்ட்தபொன் அளவிலொன ைொதனங்களில் 

உட்தைலுத்தப்பட்ட மற்றும் உமிழப்பட்ட ஒளியின் தனிப்பட்ட சகதரசகசய அடிப்பசடயொகக் 

தகொண்ட ஆபத்தொன ரைொயனங்கசளக் கண்டறிய பயன்படுகிறது.   

 ஸ்தபக்ட்தரொமீட்டர்ஸ் என்று அசழக்கப்படும் நிறமொசல ைொதனங்கள் ஒளிவிலகல் கருவிகசளக் 

தகொண்டுள்ளன. அசெ மிகவும் பருமனொனசெ மற்றும் விசலயுயர்ந்தசெயொகும். அெற்சற 

ஆய்ெகத்திற்கு தெளியில் பயன்படுத்த இயலொது.  

 இருப்பினும், ஆய்ெொளர்கள் இப்தபொது மிகவும் சிறிய மற்றும் எளிசமயொன ஒரு ஸ்தபக்ட்தரொமீட்டர் 

உருெொக்கியுள்ளனர். இது தைல்தபொனின் தகமரொவுடன் ஒருங்கிசணக்கப்பட்டு துல்லியமொக அளவிட 

முடியும்.   

 இந்த கருவியொனது Hyperspectral Imaging என்றசழக்கப்படும் ஒரு தமம்பட்ட தையல்திறன் 

தகொண்டது. இது ஒரு படத்தின் ஒவ்தெொரு பிக்ைசலப் பற்றிய தகெசல தைகரிக்கிறது, இது 

சிக்கலொன பின்னணியில் உள்ள தபொருட்கசள அசடயொளம் கொண அல்லது குறிப்பிட்ட 

தபொருள்கசள கண்டறிெதற்கொக பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 Hyperspectral உணர்திறன் பொசறகளுக்கிசடயில் உள்ள மதிப்புமிக்க கனிமங்கசளக் 

கண்டுபிடிப்பதற்தகொ அல்லது தொெரங்களில் உள்ள அதிக கொய்கறி பகுதிசய அசடயொளம் 

கொணதெொ பயன்படுத்தப்படலொம். 

9) ஆந்திர மொநிலத்தின் உயர் நீதிமன்றத்தின் புதிய தசலசம நீதிபதியொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளெர் யொர் 

? 

[A] விக்ரம் நொத் 

[B] பிரவீன் குமொர் 

[C] N V ரமணொ 

[D] K S தொஸ் 
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 ஆந்திர மொநிலத்தின் உயர் நீதிமன்றத்தின் புதிய தசலசம நீதிபதியொக அலகொபொத் உயர் 

நீதிமன்றத்தின் மூத்த நீதிபதி விக்ரம் நொத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். இெர் தசலசம நீதிபதி ைகொரி 

பிரவீன் குமொர் தபொல் தையல்பட்டு திறசமயொக பணியொற்றியுள்ளொர். 

 உச்ைநீதி மன்றத்தின் ெழக்கறிஞர் கூட்டசமப்பு மூத்த தசலசம நீதிபதிகளொன ரஞ்ைன் தகொதகொய் 

மற்றும் நீதிபதிகள் எஸ் ஏ பொப் மற்றும் என்.ரமணொ ஆகிதயொசர தகொண்டுள்ளது. இெர்கள் நீதிபதி 

நொத் -ஐ ஆந்திரொவின் உயர் நீதி மன்றத்தின் தசலசம நீதிபதியொக பரிந்துசரத்தனர். 

 ஆந்திரொவின் புதிய உயர் நீதிமன்றம் 2019 ஆம் ஆண்டு ெனெரி மொதம் 1 ஆம் தததி உருெொக்கப்பட்டது. 

ஆந்திர மற்றும் ததலுங்கொனொ கூட்டு இசண உயர்நீதிமன்றம் ஜூன் 2, 2014 முதல் இரண்டு ததலுங்கு 

மொநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டதபொது ச தரொபொத்தில் இருந்து தையல்பட்டு ெந்தது.  

10) 2019 ததசிய பொதுகொப்பொன தொய்சம தினத்தின் (NSMD) கருப்தபொருள் என்ன? 

[A] தொய் இறப்பு - End Maternal Mortality 

[B] பொதுக்கொப்பொன குழந்சதப்பிறப்பு: சுகொதொர சமயங்களுக்கு தைல்ெது - For safe childbirth, let’s visit 

health centres 

[C] மரியொசதக்குரிய மகப்தபறு பரொமரிப்பு - Respectful Maternity Care 

[D] தொய்மொர்களுக்கு உதவி புரிபெர்கள் - Midwives for Mothers 

 கர்ப்பிணி மற்றும் பொலூட்டும் தபண்களுக்கு ைரியொன சுகொதொர மற்றும் விழிப்புணர்வு ெைதிகள் 

பற்றிய விழிப்புணர்செ ஏற்படுத்துெதற்கொக ஒவ்தெொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 11 அன்று ததசிய 

பொதுகொப்பொன தொய்சம தினம் (NSMD) அனுைரிக்கப்படுகிறது.   

 குழந்சதத் திருமணங்கசளத் தடுப்பதில் விழிப்புணர்செ ஏற்படுத்துெதன் மூலம், மசறமுகமொக 

தொய் மரணங்கசள தடுக்கலொம்.  2019 ன் கருப்தபொருள் "தொய்மொர்களுக்கு உதவி புரிபெர்கள்" 

[தொய்மொர்களுக்கு மருத்துெச்சிகள்] என்பதொகும்.  ததசிய பொதுகொப்பொன தொய்சம தினத்சத 

அதிகொரப்பூர்ெமொக அறிவித்த உலகின் முதல் நொடு இந்தியொ ஆகும். 
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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) RTI சட்டத்தின் எந்த பிரிவின் கீழ், பபொது நலனில் பெளிப்படடயொன சில 'பொதுகொக்கப்பட்ட 

தகெல்கடை' மேற்பொர்டெ பசய்தொல், இந்திய அரசு (GoI.) தகெல்கடை ேறுக்க முடியொது? 

[A] பிரிவு 7(2) 

[B] பிரிவு 6(2) 

[C] பிரிவு 8(2) 

[D] பிரிவு 9(2) 

 உச்சநீதிேன்ற நீதிபதி K M ம ொசப் சமீபத்தில் ரமபல் ெழக்கில் ஒரு தனி தீர்ப்பு ெழங்கினொர்.  மதசிய 

பொதுகொப்பு ேற்றும் பிரொன்சுடன் உறவுகடை பொதிக்கும் உத்திமயொகபூர்ெ ரகசிய சட்டத்தின் (OSA) கீழ் 

Rafale பகொள்முதல் ஆெணங்கள் மீது சிறப்புரிடேக்கொன இந்திய அரசின் மகொரிக்டகடய அெர் 

மகொரியுள்ைொர்.  

 தகெல் உரிடே (RTI.) சட்டம் OSA ஐ நிடறமெற்றியது என்று அெர் பதரிவித்தொர்.  RTI சட்டத்தின் பிரிவு 

8 (2) ஐப் பற்றி குறிப்பிடுெதன் மூலம் நீதிபதி ம ொசப் பபொது நலன்களில் பெளிப்படடயொன சில 

'பொதுகொக்கப்பட்ட தகெல்கடை' அரசொங்கம் ேறுக்க முடியொது என்று கூறினொர்.  

 எனமெ, தனிப்பட்ட தீர்ப்பு பத்திரிடக சொர்பொன ஒரு கடுடேயொன விேர்சனத்டத ஏற்படுத்தும் என 

எதிர்ப்பொர்க்கப்பட்டது.  நீதிபதி "ெணிக நலன்கடையும், அரசியல் சொசனங்கடையும் 

கட்டுப்படுத்துெது" பத்திரிடக பபொறுப்டபக் குடறத்துள்ைதொக கூறியுள்ைது.   

 மதசிய பொதுகொப்பு ேற்றும் பெளிநொட்டினருடன் உறவுகடை பொதிக்கும் விஷயங்களில் கூட, தகெல் 

அறியும் உரிடே மகொருெதற்கு சொதொரண குடிேக்களுக்கு 'குடிேகன் உரிடே' ஐ இச்சட்டம் 

ெழங்குகிறது. 

2) எந்த இந்திய ேனிதர் ரஷ்யொவின் மிக உயர்ந்த குடிேகன் விருதொன “Order of St. Andrew the Apostle” 

ெழங்கப்பட்டது? 

[A] மேரி மகொம் 

[B] நமரந்திர மேொடி 

[C] அமிதொப் பச்சன் 

[D] அசிம் பிமரம்ஜி 
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 ஏப்ரல் 12 ம் மததி ரஷ்ய அரசொங்கம் அதன் மிக உயரிய விருதொன “Order of St. Andrew the Apostle” 

விருடத பிரதே ேந்திரி நமரந்திர மேொடிக்கு ெழங்கவிருப்பதொக தனது முடிடெ அறிவித்தது.  

 ரஷ்ய கூட்டடேப்பிற்கும் இந்தியொவிற்கும் இடடயிலொன சிறப்பு ேற்றும் சலுடக பபறும் மூமலொபொய 

பங்கொளித்துெத்டத ஊக்குவிப்பதிலும் & ரஷ்ய ேற்றும் இந்திய ேக்களுக்கு இடடமயயொன 

நல்லுறடெ ெைர்ப்பதிலும் திரு.மேொடியின் விதிவிலக்கற்ற மசடெடய பொரொட்டி ெழங்கப்பட்டது.  

 1698 ஆம் ஆண்டில் ரஷ்ய நொட்டு ேன்னர் கிமரட் பீட்டர் அெர்கைொல் இது நிறுெப்பட்டது. அெர் 

இமயசுவின் முதல் தூதர் ேற்றும் ரஷ்யொவின் புனித புரெலரொன பசயிண்ட் ஆண்ட்ரூ அெர்களின் 

நிடனெொக ெழங்கப்படுகிறது. 

 2014 ஆம் ஆண்டில் பிரதேர் ஆனதிலிருந்து திரு மேொடிக்கு ெழங்கப்பட்ட 7 ெது சர்ெமதச விருது 

இதுெொகும். ேற்றடெ ஐக்கிய அரபு நொடுகளின் (2019) சயீத் விருது, சிமயொல் சேொதொன விருது, ஐ.நொ. 

Champions of Earth விருது, பொலஸ்தீனிய ேொநிலத்தின் கிரொண்ட் கொலர் (2018 ல்), 

ஆப்கொனிஸ்தொனின் அமீர் அப்துல்லொ கொன் விருது ேற்றும் சவுதி அமரபியொவின் கிங் அப்துல்லொசஸ் 

சொஷ் (இரண்டும் 2016 ல்) ஆகும்.  நொன்கு விருதுகள் இஸ்லொமிய நொடுகளிலிருந்து ெந்தடெ. 

3) எந்த உலக நிறுெனம் சமீபத்தில் உலக ேக்கள் பதொடக 2019 அறிக்டகடய பெளியிட்டது? 

[A] UNESCO 

[B] UNIDA 

[C] UNICEF 

[D] UNFPA 

 ஐக்கிய நொடுகளின் ேக்கள்பதொடக நிதி (United Nations Population Fund UNFPA) சமீபத்தில் உலக 

ேக்கள் பதொடக 2019 அறிக்டகடய பெளியிட்டுள்ைது.  சீனொவின் ெருடொந்திர ெைர்ச்சி விகிதத்டத 

விட இரு ேடங்கிற்கும் மேலொக 2010 ல் இருந்து 2019 ல் 1.36 பில்லியனொக 1.2% சதவிகிதம் என்ற 

சரொசரி ஆண்டு விகிதத்தில் இந்தியொவின் ேக்கள்பதொடக ெைர்ச்சியடடந்துள்ைது.   

 இந்தியொவில், பபண்களுக்கு ஒரு கருத்தரித்தல் விகிதம் 1969 ல் 5.6 ஆக இருந்தது, 1994 ல் 3.7 

ஆகவும், 2019 ல் 2.3 ஆகவும் குடறந்துள்ைது. இந்தியொவில் ெொழ்நொள் எதிர்பொர்ப்பில் முன்மனற்றம் 

ஏற்பட்டுள்ைது.  1969 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தெர் ெொழ்நொள் எதிர்பொர்ப்பு 47 ஆண்டுகள் ஆகும், 1994 ல் 

60 ஆண்டுகளுக்கும், 2019 ல் 69 ஆண்டுகள் ெைர்ச்சியடடந்துள்ைது.  
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 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியொவின் ேக்கள் பதொடகயில் 27% ேக்கள் 0-14 ஆண்டுகள் ேற்றும் 10-24 

ஆண்டுகள் ெயதுக்குட்பட்டு உள்ைனர், 15-64 ெயதிற்குட்பட்டெர்கள் 67% ேற்றும் 65 ெயது ேற்றும் 

அதற்கு மேற்பட்டெர்கள் 6% உள்ைது.  

 தொய்ெழி இறப்பு விகிதம் 1994ல் 100,000 மநரடிப் பிறப்புக்களில் 488 இறப்புக்களிலிருந்து 2015 ல் 

100,000 மநரடிப் பிறப்புக்களில் 174 இறப்புக்கள் ெடரயில் குடறந்துவிட்டதொக இந்த அறிக்டக 

பதரிவித்துள்ைது. 

4)  ொலியன் ெொலொ பொக் படுபகொடல எந்த ஆண்டில் நடந்தது? 

[A] 1916 

[B] 1918 

[C] 1917 

[D] 1919 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 13 ம் மததி  ொலியன் ெொலொ பொக் படுபகொடல சம்பெத்தின் நூற்றொண்டு 

விழொவில் மதசத்திற்கு ேரியொடத பசலுத்தப்பட்டது.  இந்த நொளில், 1919 ஆம் ஆண்டில், பிரிட்டிஷ் 

பிரிமகடியர் ப னரல் பரஜினொல்ட் டயரின் கீழ் துருப்புகைொல் நூற்றுக்கணக்கொன அப்பொவி 

இந்தியர்கள் பஞ்சொபில் அமிர்தசரில் உள்ை பூங்கொவில் டபசொகி அடேதியொன கூட்டத்தில் 

பகொல்லப்பட்டனர்.  

 இங்கு, பபொதுேக்கள் இரண்டு மதசிய தடலெர்கள், சத்திய பொல் ேற்றும் டசபுடின் கிட்சமலடெ 

டகது பசய்யப்பட்டு நொடு கடத்தப்படுெடதக் கண்டித்து அடேதியொன மபொரொட்டத்திற்கு திரண்டனர்.  

 பிரிட்டிஷ் ஆக்கிரமிப்பிற்கு எதிரொன இந்தியொவின் சுதந்திர மபொரொட்டத்தின் இருண்ட 

அத்தியொயங்களில் ஒன்று இந்த படுபகொடல ஆகும்.  பிரிட்டிஷ் அரசொங்கத்தின் உத்திமயொகபூர்ெ 

இறப்பு எண்ணிக்டக 379 ஆக கூறப்பட்டது, ஆனொல் இந்திய புள்ளிவிெரங்கள் 1,000 க்கு 

பநருக்கேொனடெ என்று பதரிவித்தது. 

 100 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கூட, பிரிட்டிஷ் அரசொங்கம் படுபகொடலக்கு ெருந்துெதொகவும், பல 

அப்பொவி ேக்கடைக் பகொன்றதற்கொக ேன்னிப்பு மகொரியது. 

5)  MMTC-PAMP இந்தியொவுடன் தங்கம் ெொங்குதல் அம்சத்டத அறிமுகப்படுத்திய பேொடபல் ெொலட் 

ெழங்குனர் யொர்? 

[A] Google Pay 

[B] Paytm 
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[C] Mobikwik 

[D] PhonePe 

 Google இந்திய ெொடிக்டகயொைர்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் ெடகயில், Google MMTC-PAMP 

இந்தியொவுடன் தங்கம் ெொங்குெதற்கும், விற்படன பசய்ெதற்கும் பேொடபல் பயன்பொட்டின் மூலம் 

பயன்படுத்த அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது.  

 இந்தியொவின் ஒமர லண்டன் புல்லியன் சந்டத சங்கம் (LBMA) உடனொன இந்த கூட்டொண்டே மூலம், 

தங்கம் சுத்திகரிப்பு நிறுெனத்தொல் உறுதி பசய்யப்பட்ட, 99.99% 24-கொரட் தங்கத்டத Google Pay 

பயனர்கள் ெொங்க முடியும்.  

 பயனர்கள் இப்மபொது Google Pay ஐ ஒவ்பெொரு சில நிமிட புதுப்பித்ததற்கு பிறகு தங்கத்டத எந்த 

மநரத்திலும் ெொங்கமெொ, விற்கமெொ முடியும். மேலும் Paytm, MobiKwik ேற்றும் PhonePe மபொன்ற பிற 

பேொடபல் Wallet பயன்பொட்டின் மூலம் பயனர்கள் தங்கத்டத ெொங்குெதற்கொன ெசதிடய 

ெழங்குகின்றன. 

6) எந்த பல்கடலக்கழக விஞ்ஞொனிகள் பதொடர் உருகுநிடல முடறடய கண்டுபிடித்தனர்? 

[A] ேத்திய ப்மைொரிடொ பல்கடலக்கழகம் 

[B] எடின்பர்க் பல்கடலக்கழகம் 

[C] கலிமபொர்னியொ பல்கடலக்கழகம் 

[D] மிச்சிகன் பல்கடலக்கழகம் 

 எடின்பர்க் பல்கடலக்கழக விஞ்ஞொனிகள் ஒரு புதிய பதொடர் உருகுநிடல முடறடய 

கண்டுபிடித்துள்ைனர் - அணுக்கள் திட ேற்றும் திரெ நிடலகளில் ஒமர மநரத்தில் பெளிப்படுெடத 

அனுேதிக்கிறது.   

 இப்மபொது ெடர, அணுக்கள் பபொருள் ெடிவில் பபொதுெொக மூன்று ேொநிலங்களில் பெளிப்படும் - 

திட, திரெ அல்லது எரிெொயு.  தீவிர நிடலடேகளுக்கு உட்படும்மபொது, சில பபொருள்கள் திட ேற்றும் 

திரெ நிடலகளின் பண்புகடை பகொள்ளும் என்று ஒரு சர்ெமதச குழு இயற்பியலொைர்கள் 

கண்டறிந்துள்ைனர்.  

 200,000 ேற்றும் 400,000 முடற ெளிேண்டல அழுத்தம் - ேற்றும் 400 முதல் 800 பகல்வின் (260 முதல் 

980 டிகிரி பொரன்ஹீட்) பெப்பம் ெடர பபொட்டொசியம் பபரிய அழுத்தத்திற்கு உட்பட்டொல் என்ன 

நடக்கும் பசயற்டக பசயற்டக நுண்ணறிவு (AI) பயன்படுத்தப்படும்.   

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


Current Affairs  13th 14th April 2019 

 

Winmeen.com                                Page 5 of 7 

 இந்த நிடலடேகளின் கீழ் பபொட்டொசியம் அணுக்கள் ஒரு பதொடர்-உருகிய நிடலக்கு 

உட்படுத்தப்படும் மபொது இதில் "மலசொன" பகுதி – திரெ நிடலயிலும் "கடின" பகுதி - திடேொனதொகவும் 

இருந்தது.   

 சரியொன சூழலில் மசொடியம் ேற்றும் பிஸ்ேத் உள்ளிட்ட அடர ட ன் கூறுகடை விட அதிகேொக  

டெக்கப்பட்டிருந்தொல், சரியொன உருேொற்றத்டத அடடயமுடியும் என்று அெர்கள் கண்டனர். 

7) IPL ெரலொற்றில் 100 மபொட்டிகளில் பெற்றி பபற்ற முதல் மகப்டன் யொர்? 

[A] கமன வில்லியம்சன் 

[B] பகமரொன் பபொல்லொர்ட் 

[C] MS மதொனி 

[D] ஆமரொன் பின்ச் 

 ேமகந்திர சிங் மதொனி IPL ெரலொற்றில் 100 மபொட்டிகளில் பெற்றி பபற்ற முதல் மகப்டன் என்று பபயர் 

பபற்றுள்ைொர்.  

 பசன்டன சூப்பர் கிங்க்ஸ் 11 ஏப்ரல் 19 செொய் ேன் சிங் டேதொனம் ப ய்ப்பூரில் நடடபபற்ற 

மபொட்டியில் 4 விக்பகட் வித்தியொசத்தில் ரொ ஸ்தொன் ரொயல்ஸ் அணிடய வீழ்த்தி பெற்றி பபற்றது.  

 இந்திய பிரீமியர் லீக்கில் மிகவும் அனுபெம் ெொய்ந்த மகப்டன் மதொனி ஆெொர்.  இெர் 152 

மபொட்டிகளில் பசன்டன சூப்பர் கிங்டை ெழிநடத்தியுள்ைொர். 

 2016 ஆம் ஆண்டில் மடொனி 14 மபொட்டிகளில் Rising Pune Supergiant அணிடய 

ெழிநடத்தினொர்.  பேொத்தம், 182 IPL மபொட்டிகளில் விடையொடிய மதொனி, 21 அடரசதங்களுடன் (19 CSK 

க்கொக ேற்றும் 2 RPS க்கொக) 41.30 சரொசரி விகிதத்தில் 4172 ஓட்டங்கடை எடுத்தொர்.  

8) அண்டேயில் பசய்திகளில் கொணப்படும் Humo Luzonensis, பின்ெரும் நொடுகளில் எது 

கண்டுபிடித்தது? 

[A] ேொலத்தீவுகள் 

[B] பதன் ஆப்பிரிக்கொ 

[C] பிலிப்டபன்ஸ் 

[D] ஆஸ்திமரலியொ 

 விஞ்ஞொனிகள் சமீபத்தில் பிலிப்டபன்ஸில் பண்டடய ேனித அகழ்வின் புதிய இனங்கள் 

கண்டுபிடித்தனர்.  இந்த புதிதொக அடடயொைம் கொட்டப்பட்ட இனங்கள் லுசொன் தீவுக்குப் பின்னர் 
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Humo Luzonensis என்றடழக்கப்பட்டன.  இந்த உயிரினங்களின் எலும்புகள் ேற்றும் பற்கள் Callao 

குடகயில் இருந்து மதொண்டிபயடுக்கப்பட்டன.   

 ம ொமேொ புமைொரிபைன்ஸிஸ் - ேற்பறொரு பழங்கொல இனத்டதவிட இதுவும் குடறெொனதொக 

இருந்தொலும், 4 அடி உயரத்திற்குக் குடறெொனதொக இருந்திருக்கும் என்று எலும்புகளின் சிறிய அைவு 

கூறுகிறது.  

 H.luzonensis ேொதிரிகள் 50,000 ேற்றும் 67,000 ஆண்டுகள் பழடேயொனது (மலட் ப்ளீஸ்மடொடசன் 

கொலம்), ம ொமேொ மசபியன்ஸ், நியன்டர்தல், படனிமசொென்ஸ் ேற்றும் ம ொமேொ 

புமைொபரன்பசன்ஸ் உள்ளிட்ட ம ொமேொவின் பிற இனத்டதச் மசர்ந்த பல ம ொமின்கள் அமத 

மநரத்தில் உயிரினங்கள் உயிமரொடு இருப்படத இது குறிக்கிறது. 

 எனமெ, இந்த கண்டுபிடிப்பு பிலிப்டபன்ஸில் ேனிதர்கள் ெொழ்ந்ததற்கொன மநரடி ஆதொரேொக 

இருப்பதொகக் கண்டறிந்துள்ைது. 

9) அபுதொபி சர்ெமதச புத்தக கண்கொட்சியில் (ADIBF 2019) பின்ெரும் நொடுகளில் கலந்துபகொண்ட 

பகௌரெ விருந்தினர் நொடு எது? 

[A] ரஷ்யொ 

[B] பங்கைொமதஷ் 

[C] சீனொ 

[D] இந்தியொ 

 ஏப்ரல் 24 முதல் 30 ஆம் மததி ெடர நடத்தப்பட்ட 29 ெது அபுதொபி சர்ெமதச புத்தக கண்கொட்சியில் 

(ADIBF 2019) இந்தியொ பகௌரெ விருந்தினர் நொடொக கலந்துபகொண்டது.  ஐக்கிய அரபு நொடுகளின் 

ெைேொன பொரம்பரியத்டத முன்னிடலப்படுத்துெது, அதன் நம்பகத்தன்டேடயயும் 

நவீனத்துெத்டதயும், அதன் கலொச்சொர ேற்றும் இலக்கிய பெளியீட்டட பெளிப்படுத்துெது 

ஆகியடெ இக்கண்கொட்சியின் குறிக்மகொள்.   

 இந்த விழொவில் இந்தியொவின் பங்மகற்பு, ADIBF முழு கொலப்பகுதியிலும் நடடபபறும் பல்மெறு 

நிகழ்வுகள் ேற்றும் நிகழ்ச்சிகளுடன் கூடிய பொர்டெயொைர்களின் எண்ணிக்டகயில் கணிசேொன 

அதிகரிப்டப ஈர்க்கும் என எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது.   

 இந்திய பபவிலியன் இந்திய எழுத்தொைர்கள், ஆசிரியர்கள் ேற்றும் இலக்கிய அறிஞர்கள் நொட்டின் 

இலக்கியம் ேற்றும் கடல தூதர்கள் பணியொற்றும். 

10) பொதுகொப்பு நிதி புதிய பசயலொைரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ைெர் யொர்? 
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[A] சுமீத் ப ரொத் 

[B] கொர்கி கவுல் 

[C] ரொஜ் குேொர் மகொயல் 

[D] பிமரம் குேொர் கட்டொரியொ 

 இந்திய கணக்கொய்வு ேற்றும் கணக்கு மசடெ (IA & AS) இன் 1984-பிரிவு அதிகொரி கொர்கி கவுல் 

பொதுகொப்பு நிதி புதிய பசயலொைரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ைொர். 
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