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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)  ரிசர்வ் வங்கியின் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனைனை விரிவுபடுத்துவதற்காை திட்டத்தின் தனைவர் 
ைார்? 

[A] நந்தன் நிலைகனி 

[B] சக்திகந்தா தாஸ் 

[C] விரால் ஆச்சர்ைா 

[D] BP கனுங்கா 

 இந்திை ரிசர்வ் வங்கி சமீபத்தில் நந்தன் நிலைகனி தனைனையின் கீழ் 5 உறுப்பிைர்கனை ககாண்ட 
குழுனவ டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனைகனை லைலும் ஆழப்படுத்தவும், நிதிைம் ஆகிைவற்னை 
நிதியிைல் கதாழில்நுட்பத்தில் உள்ைடக்க நிைமித்தது. 

 டிஜிட்டல் ககாடுப்பைவுகளின் பாதுகாப்பு ைற்றும் பாதுகாப்னப வலுப்படுத்த நடவடிக்னககனை 
வழங்குதல், டிஜிட்டல் பரிைாற்ைங்கனைப் பைன்படுத்துவதற்காை வாடிக்னகைாைர் நம்பிக்னகனை 
அதிகரிப்பதற்காை ஒரு வனரபடத்னத வழங்குதல், ைற்றும் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் 
விரிவனடவதற்காை ஒரு நடுத்தர காை மூலைாபாைத்னத பரிந்துனரப்பது இக்குழு பணிைாகும்.  

 நிதியிைல் கதாழில்நுட்பம் (கபரும்பாலும் Fintech எை சுருக்கப்பட்டது) கணினி நிரல்கள் ைற்றும் ஒரு 
புதிை கதாழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு ஆகும். இது நிதியிைல் லசனவகனை வழங்குவதில் பாரம்பரிை 
நிதி வழிமுனைகளுடன் லபாட்டியிடும் லநாக்கைாகும்.  குழு அதன் முதல் கூட்டத்திலிருந்து 90 

நாட்களில் அதன் அறிக்னகனை சைர்ப்பிக்கும். 

2)  உைக கபாருைாதார ைன்ைத்தின் (World Economic Forum) 2019 ஆண்டின் உைகைாவிை ஆற்ைல் ைாற்ை 
அட்டவனணப்படி இந்திைாவின் தரவரினச என்ை ? 

[A] 78th  
[B] 76th 
[C] 79th 
[D] 74th 
 இந்திைா 2 இடங்கள் முன்லைறி 2019 ஆண்டின் உைகைாவிை ஆற்ைல் ைாற்ை அட்டவனணயில் 76வது 

இடத்தில் உள்ைது. கெனீவா அடிப்பனடயிைாை உைக கபாருைாதார ைன்ைம் (WEF) கவளியிட்டுள்ை 
இந்த வருடாந்திர பட்டிைல், 115 கபாருைாதார நாடுகளில்  எவ்வாறு ஆற்ைல் பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் 
நினைத்தன்னை ைற்றும் ஆற்ைல் கசைவிடுதல் லபான்ைவற்னை ஆராய்ந்து கவளியிட்டுள்ைது. 
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 இவ்வருடாந்திர பட்டிைலில் ஸ்வீடன் முதல் இடத்னதயும், அனத கதாடர்ந்து சுவிட்சர்ைாந்து ைற்றும் 
நார்லவ முனைலை இரண்டாவது ைற்றும் மூன்ைாவது இடங்கனை கபற்று முதல் மூன்று இடங்கனை 
கவன்றுள்ைது. லைலும் முக்கிை கபாருைாதார நாடுகளில் ஐக்கிை ராஜ்ைம் (UK) 7வது இடத்திலும், 
சிங்கப்பூர் 13வது இடத்திலும், கெர்ைனி 17வது இடத்திலும், ெப்பான் 18வது இடத்திலும் ைற்றும் 
அகைரிக்கா 27வது இடத்திலும் உள்ைது. 

 ஆசிை நாடுகளில், ைலைசிைா 31 வது இடத்திலும், ஸ்ரீ ைங்கா 60 வது இடத்திலும், பங்கைாலதஷ் 90 வது 
இடத்திலும் ைற்றும் லநபால் 93வது இடத்திலும் உள்ைது. இந்த அறிக்னகயில் இந்திைா மிகுந்த ைாசு 
நகரங்களின் பட்டிைலில் இடம் கபற்றுள்ைதாகவும் லைலும் இதன் ஆற்ைல் அனைப்பில் 
கார்பன்னடஆக்னசடு (CO2) அதிகைாக உள்ைது எை குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 இருப்பினும், சமீபத்திை ஆண்டுகளில் இந்திைாவின் ஆற்ைல் அணுகுமுனைனை லைம்படுத்துவதற்கு 
கணிசைாை முன்லைற்ைங்கனை லைற்ககாண்டிருக்கிைது, தற்லபாது ஆற்ைல் ைாற்ைம் ைற்றும் 
ஆற்ைல் ைாற்ைத்திற்காை அரசிைல் கபாறுப்புகள் ஆகிைனவ முன்லைற்ைப்பானதயில் உள்ைை. 

 எதிர்காை ைாற்ைத்திற்கு ஆதரவாக ஒரு இைல்பாை சூழ்நினை கட்டப்பட்டு வருவதால், தற்லபானதை 
காைாவதிைாை ஆற்ைல் முனைனை ைாற்ைத்திற்காக தைாராக இல்னை என்ைாலும், இந்திைா பற்றிை 
நம்பிக்னகக்கு ஒரு நினைப்பாடு இருப்பதாக அறிக்னக கதரிவித்தது. 

3)  2019 உைக வானினை திைம் (World Meteorological Day WMD) இன் கருப்கபாருள் என்ை? 

[A] Hotter, drier, wetter 

[B] Understanding Clouds 

[C] Climate Ready, climate-smart 

[D] The Sun, the Earth and the weather   
 உைக வானிைல் திைம் (WMD) ஒவ்கவாரு வருடமும் ைார்ச் 23 ம் லததி உைக வானினை அனைப்பு 

(WMO) 1950 ஆம் ஆண்டு ஸ்தாபிக்கப்பட்டனத ககாண்டாடும் வனகயில்  அனுசரிக்கப்பட்டது. இந்த 
ஆண்டு அதன் 69 வது ஆண்டு நினைனவ ககாண்டாடுகிைது.  

 2019 ஆண்டின் கருப்கபாருள் ' சூரிைன், பூமி ைற்றும் வானினை' என்பதாகும். புவிக்கு  கநருங்கிை 
கதானைவில் உள்ை நட்சத்திரம் புவியின் மீது நிகழ்த்திை முக்கிை பங்னக ஆராய்வதாகும். அனைத்து 
உயிரிைங்களும் தங்கள் உயிரிைல் கசைல்பாடுகனை லைற்ககாள்ை சூரிைன் பூமிக்கு ஆற்ைனை 
அனுப்புகிைது.  
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 இது உைகைாவிை காைநினைகனை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூைம் உள்ளூர் வானினை சூழலில் 
தாக்கத்னத ஏற்படுத்துகிைது. லைலும் இலத ஆற்ைல் கிரகத்னதச் சுற்றிச் கசல்லும் கடல்கைால் 
உறிஞ்சப்பட்டு, பல்லவறு கடல் வாழ் உயிரிைங்கள் உயிர்வாழ ஏதுவாை நினைனைனை 
உருவாக்குகிைது. 

4)  எந்த நாட்டு ஆராய்ச்சிைாைர்கள் கண் லைற்பரப்பு புற்றுலநானை கண்டறிவதற்காக ஒரு புதிை 
தானிைங்கி துனையிடா நுட்பத்னத உருவாக்கியுள்ைைர்? 

[A] இந்திைா 

[B] ஆஸ்திலரலிைா 

[C] ெப்பான் 

[D] சீைா 

 Nanoscale Biophotonics சிைப்பு கபற்ை ஆஸ்திலரலிை ஆராய்ச்சிக் குழு னைைத்தின் (ARC) 

ஆஸ்திலரலிை ஆய்வாைர்கள் கண் லைற்பரப்பு புற்றுலநானை கண்டறியும் ஒரு புதிை தானிைங்கி 
துனையிடா நுட்பத்னத உருவாக்கியுள்ைைர்.  

 இந்த நூதைைாை நுட்பம் கம்ப்யூட்டிங் ைற்றும் கசைற்னக நுண்ணறிவு (AI) கசைல்களுடன் 
இனணக்கப்பட்ட ஒரு லைம்பட்ட ஒப்புனை நுண்லணாக்கினை தனித்திரனுடன்-உருவாக்குவதில் 
கசைல்படுகிைது.  இது தானிைங்கு முனையில் லநாயுற்ை ைற்றும் லநாயுைாத கண் திசுக்கனை எளிதில் 
கண்டறிை, எளிை ஸ்லகனிங் கசைல்முனை மூைம் கவற்றிகரைாக அனடைாைம். 

 இந்த  புதிை நுட்பம் இைற்னக ஒளினை ககாண்டு இைங்கும் குறிப்பிட்ட கண் கசல்கள் - லநாயுற்ை 
கசல்கள் – ஆகிைவற்னை ஸ்லகன் கசய்து அச்கசல்களுக்குரிை  தனித்துவைாை 'ஒளி-அனை 
பதிவுகனை' லசமிக்கிைது.  

 இந்த புதிை நுட்பம் பலைாபஸிலின் லதனவகனை குனைக்க உதவுகிைது, சிகிச்னச தாைதங்கனை 
தடுக்கிைது, லைலும் லநாைாளிகளுக்கு சிகிச்னசைளிக்க மிகவும் பைனுள்ைதாக இருக்கிைது.  கண் 
லைற்பரப்பு புற்றுலநாய் Ocular Surface Squamous Neoplasia (OSSN), எைவும் அறிைப்படுகிைது, இது 
கண்களின் Cornea ைற்றும் Conjunctiva பாகங்களில் ஏற்படும் கபாதுவாை புற்றுலநாைாகும். 

5)  2019 சர்வலதச இை பாகுபாடு நீக்கபடுவதற்காை நாளின் கருப்கபாருள் என்ை ? 

[A] இன்று இைப் பாகுபாட்னட எதிர்த்து சண்னடயிடுவதில் இருந்து கற்றுக்ககாள்வது. 
[B] இைவாதம் ைற்றும் இைப் பாகுபாடு ஆகிைவற்றில் ஈடுபடுவதில் தனைவர்கள் பங்கு 
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[C] உைரும் லதசிைவாத ைக்கள்கதானக ைற்றும் தீவிர லைைாதிக்க கருத்தாக்கங்கனைக் குனைத்தல் 
ைற்றும் எதிர்ப்பது 

[D] இைப்படுககானைக்கு உட்பட்டனவ உட்பட, கவறுப்புக்கு இைரீதிைாை விவரக்குறிப்புகள் ைற்றும் 
தூண்டுதல் 

 அனைத்து வனகைாை இைப் பாகுபாட்னடயும் அகற்றும் முைற்சிகள் இரட்டிப்பாக்க ைார்ச் 21 அன்று 
ஒவ்கவாரு ஆண்டும் இைவாத பாகுபாடு நீக்குவதற்காை சர்வலதச திைம் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

 கதன்ைாப்பிரிக்காவில் இைகவறி ஆட்சி (இைவாத பாகுபாடு அடங்கிை ஒரு ஆட்சி) காைத்தில் 
ெைநாைகம் ைற்றும் சைைாை ைனித உரினைகள் ஆகிைவற்றிற்காக லபாராட இழந்த உயிர்கனை இது 
நினைவுபடுத்துகிைது. 

 2019 கருப்கபாருள் "உைரும் லதசிைவாத ைக்கள்கதானக ைற்றும் தீவிர லைைாதிக்க சிந்தனைகனை 
சீர்குனைத்தல் ைற்றும் எதிர்ப்பது" ஆகும். ஐக்கிை நாடுகள் சனபயின் கபாதுச் சனப (UNGA) 

அனைத்து ைனிதர்களும் இைவசைாகவும், கண்ணிைைாகவும் உரினையுடனும் சைைாைவர்கைாகவும் 
தங்கள் சமூகங்களின் வைர்ச்சி ைற்றும் நல்வாழ்வுக்காக ஆக்கபூர்வைாக பங்களிப்பு கசய்ைக்கூடிை 
திைனைக் ககாண்டிருப்பதாகவும் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ைைர். 

6)  பின்வரும் எந்த இந்திை கல்வி நிறுவைங்கள், ைனித சீரம் ஆல்புமின் உடன் இனணக்கப்பட்ட 
புற்றுலநாய் எதிர்ப்பு அழற்சி ைருந்து தைாரிக்கின்ைை? 

[A] Sree Chitra Tirunal Institute 
[B] AIIMS 

[C] National Institute of Biomedical Genomics 
[D] Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences 
 ஸ்ரீ சித்ரா திருைால் ைருத்துவ அறிவிைல் ைற்றும் கதாழில்நுட்ப நிறுவைம் (SCTIMST) சமீபத்தில் 

ைனித கசரம் ஆல்புமின் உடன் இனணக்கப்பட்ட புற்றுலநாய் எதிர்ப்பு அழற்சி ைருந்துகனை 
உருவாக்கியுள்ைது.  

 இது ஒரு நரம்பு வழிவகுப்பு முனைைாகும். இந்த ைருந்து உயிரிைல்-கினடக்கக்கூடிை 100 ைடங்கு 
அதிகரிப்பு ைற்றும் ைனித சீரம் அல்புமின் ைற்றும் ஒரு தாவரம் சார்ந்த ைருந்து கைனவைாகும்.  இந்த 
கைனவைாைது, ைனித உடலுக்கு மிகவும் கபாருத்தைாக இருக்கும் ைனித ஆல்புமின் வனகைாகும்.  

 ைனிதர்களில் உள்ை ைருத்துவ பரிலசாதனைகள் பூர்த்தி கசய்ைப்பட லவண்டும் ைற்றும் 
வர்த்தகைைைாக்கல் குறித்த அடுத்த படிைாக ைதிப்பீடு கசய்ைப்படுகின்ைை. 30 நிமிடங்களுக்கும் 
குனைவாை காைானில் TB பாக்டீரிைத்னத கண்டுபிடிப்பதற்கு சைகவப்ப அடிப்பனடயிைாை DNA 
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கபருக்கி சாதைத்தின் கதாழில்நுட்பத்னதயும் இந்த நிறுவைம் உருவாக்கியுள்ைது.  கிட்டத்தட்ட 2-3 

மில்லிைன் ைக்களுக்கு காசலநாய் ஏற்பட்டுள்ைது ைற்றும் முற்றிலும் ைருந்து எதிர்ப்பு TB (TDR-TB) 

லநாய்த்தாக்கம் இந்திைாவில் மிகவும் அதிகைாக உள்ைது.  
 TB லசாதனை சாதைம் TB ஐ குனைந்தபட்சம் 30 நிமிடங்களில் கண்டறிைவும், தவைாை நினைப்பாடு 

இல்ைாைலும் கண்டறிை ஒரு நியூக்ளிக் அமிைம் கபருக்கி நுட்பத்னத பைன்படுத்துகிைது.   
 ஒலர லநரத்தில் 20 லநாைாளி ைாதிரிகள் ஒரு அனையில் லசாதனையிடைாம் ைற்றும் ஏற்கைலவ 

இருக்கும் சாதைங்கனைக் காட்டிலும் குனைந்த வினையில் (சுைார் ரூ .2500 / ைாதிரி) கசைவு 
கசய்ைைாம்.  இச்சாதைைாைது ைக்களினடலை TB தாக்கமுள்ை ைக்கள் கதானகனை கணிசைாை 
அைவில் அைவிட இது உதவுகிைது. 

7)  அர்ச்சைா காைத் பின்வரும் எந்த வினைைாட்டுடன் கதாடர்புனடைவர்? 

[A] ஜூலடா 

[B] லடபிள் கடன்னிஸ் 

[C] லபட்மிண்டன் 

[D] கசஸ் 

 இந்திை வீரர் அர்ச்சைா காைத் ைஸ்கட்டில் நனடகபற்ை 2019 ஓைன் ைகளிர் ஓபன் கடன்னிஸ் 
லபாட்டியில் 21 வைதுக்கு கீழுள்ை ஒற்னை கபண்கள் பிரிவில் கவள்ளி கவன்ைார். அர்ச்சைா 9 

வைதிலிருந்து லடபிள் கடன்னிஸ் வினைைாடத் கதாடங்கிைார்.  
 அவர் தைது முதல் U-12 ைற்றும் U-18 2011 இல் ைாநிை பட்டத்னத கவன்ைார், ைற்றும் 2012 முழுவதும் 

அவரது கர்நாடகா ைாநிை No 1 துனண-ஜூனிைர் தரவரினசனை சிைந்த வினைைாட்டின் மூைம் 
தக்கனவத்து ககாண்டது.  2013 ஆம் ஆண்டு முதல் அவரது வாழ்க்னகைாைது மிகவும் கசங்குத்தாை 
உைர்னவக் கண்டது.  ஒரு வீரராக, தன்னை ஒரு கடுனைைாை தாக்குபவர் எை விவரிக்கிைார். 

8)  சமீபத்தில் கசய்திகளில் பிரபைைாக உள்ை PRISMA கசைற்னகக்லகாள், பின்வரும் எந்த ஐலராப்பிை 
நாடுகளில் கதாடர்புனடைது? 

[A] ஐக்கிை ராஜ்ைம் 

[B] கெர்ைனி 

[C] பிரான்ஸ் 

[D] இத்தாலி 
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 ைார்ச் 21 ம் லததி, இத்தாலியின் PRISMA புவி கண்காணிப்பு கசைற்னகக்லகாள், பிரஞ்சு கைானிலுள்ை 
கவுலராவிலுள்ை கைாைா விண்கவளி ஆய்வகத்திலிருந்து ஐலராப்பிை லவகா ராக்ககட் மூைைாக 
புவியின் சுற்றுப்பானதக்குள் கசலுத்தப்பட்டது. 

 PRISMA (அல்ைது Precursore Iperspettrale Della Missione Applicativa) என்பது சுற்றுச்சூழல் 
கண்காணிப்பு, வை லைைாண்னை, ைாசுபாடு ைற்றும் பயிர் ஆலராக்கிைம் பற்றிை தகவனை வழங்க 
வடிவனைக்கப்பட்ட ஒரு சிறிை நுண்ணுணர்வு இலைஜிங் கசைற்னகக்லகாள் ஆகும். 

 கசைற்னகக்லகாள் அனைத்து காட்சி அனைவரினசகளில் காணக்கூடிை ஒரு நடுத்தர தீர்ைாை 
லகைரா கபாருத்தப்பட்டுள்ைது. அலத லபால் 400 ைற்றும் 2500 நாலைாமீட்டர்கள் இனடலை பரந்த 
அைவிைாை அனைவரினசகனை னகப்பற்றும் ஒரு hyperspectral இலைெர் ககாண்டுள்ைது. 

 கசைற்னகக்லகாள் ஒரு சூரிை ஒளியின் சுற்றுப்பானதயில் இைங்குகிைது, இதன் கபாருள் 
சூரிைனைப் லபான்ை கிரகத்தில் பூமினை அதன் சுற்றுப்பானதயில் சுற்றி வருவதால் 
கசைற்னகலகாள் கீலழ இருக்கும் கிரகத்தின் படங்கனை எடுத்துக்ககாள்கிைது. 

 PRISMA கட்டனைப்பு OHB இத்தாலிைாவால் கட்டப்பட்டது ைற்றும் இத்தாலிை விண்கவளி நிறுவைம் 
"Agenzia Spaziale Italiana (ASI)" மூைம் இைக்கப்படும். 

9)  எந்த இந்திய நிறுவனம் 2019 நிதியிைல் கதாழில்நுட்ப கூட்டம் ஏற்பாடு கசய்திருக்கிைது? 

[A] இந்திை பங்கு ைற்றும் பரிவர்த்தனை வாரிைம் (SEBI) 
[B] நிதி அனைச்சகம் (Ministry of Finance) 
[C] இந்திைானவ ைாற்றும் லதசிை நிறுவை ஆனணக்குழு (NITI Aayog) 
[D] ரிசர்வ் லபங்க் ஆப் இந்திைா (RBI) 
 இந்திை ரிசர்வ் வங்கி கவர்ைர் சக்திகாந்த தாஸ் நிதி கதாழில்நுட்பம் (FINTECH) கூட்டனைப்பு, புது 

தில்லியில் உள்ை NITI Aayog ஆல் ஏற்பாடு கசய்ைப்பட்டது.  
 எதிர்காை மூலைாபாைம் ைற்றும் ககாள்னக முைற்சிகளுக்காை நடவடிக்னககனை உருவாக்குதல், 

விரிவாை நிதிச் லசர்ப்பிற்காை நடவடிக்னககனை லைற்ககாள்வது ஆகிைவற்னை ஒருங்கினணக்க, 

நிதித் கதாழில்நுட்பத்தில் இந்திைாவின் கதாடர்ச்சிைாை லைைாதிக்கத்னத உருவாக்குவலத இந்த 
ைாநாட்டின் லநாக்கைாகும்.  

 நிதி பைன்பாட்டில் உள்ை சுைார் 300 அலுவைர்கள் ைத்திை நிதி அனைச்சகம், கட்டுப்பாட்டு 
அதிகாரிகள், வங்கிைாைர்கள், கதாடக்கங்கள், லசனவ வழங்குநர்கள் ைற்றும் கதாழில் முனைலவார் 
லபான்லைார் இக்கூட்டத்தில் கைந்து ககாண்டைர்.  

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


Current Affairs  26th March 2019 
 

Winmeen.com                                Page 7 of 7 

 உைகைாவிை ரீதியில் லவகைாக வைர்ந்து வரும் நிதியிைல் கதாழில்நுட்ப சந்னதயில் இந்திைாவும் 
ஒன்று. USD 1 டிரில்லிைன் டாைர் அல்ைது 60% சில்ைனை ைற்றும் SME கிகரடிட் ஆகிைனவ டிஜிட்டல் 
முனையில் 2029 ஆம் ஆண்டுக்குள் விநிலைாகிக்கப்படும் என்று கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. இந்திை 
நிதியிைல் கதாழில்நுட்ப சூழல் உைகில் மூன்ைாவது இடத்தில் இருப்பதுடன், கிட்டத்தட்ட 6 பில்லிைன் 
அகைரிக்க டாைர்கனை முதலீடுகளில் 2014 முதல் ஈர்க்கிைது 

10)  ைாங்கவி சர்வலதச கடல்சார் விைாை கண்காட்சி (LIMA) 2019 எந்த நாடுகளில் துவங்கிைது? 

[A] இந்லதாலைசிைா 

[B] விைட்நாம் 

[C] ைலைசிைா 

[D] மிைான்ைர் 

 ைாங்கவி சர்வலதச கடல்சார் விைாை கண்காட்சி (LIMA-2019) ைலைசிைாவில் உள்ை ைாங்கவி நகரில்  
26 ைார்ச் 2019 முதல் 30 ைார்ச் 2019 வனர நனடகபற்ைது. 

 இந்திை விைாைப்பனட (IAF) முதல் தடனவைாக கடல்சார் விைாை கண்காட்சியில் பங்குகபற்று 
உள்நாட்டிலைலை தைாரிக்கப்பட்ட Light Combat Aircraft (LCA)-Tejas ஐ காட்சிப்படுத்திைது.  

 LIMA-2019 -இல் பங்லகற்ை இந்திை விைாைப்பனட (IAF) வானூர்திகள் தங்கள் ராைல் ைலைசிை 
விைாைப்பனட (RMAF) உடன் கதாடர்பு ககாள்ைவும், இரு லசனவகளுக்கும் இனடலை கநருங்கிை 
உைனவ வைர்த்துக்ககாள்ைவும் வாய்ப்பளிக்கும்.  

 இது ைலைசிை விைாைப் பனடகளுடன் எதிர்காை கதாடர்புபடுத்தும் ஒரு அடித்தைைாகும்.  LCA இன் 
திைன்கனை ைதிப்பிடுவதற்கு இது RMAF க்கு ஒரு வாய்ப்னபயும் வழங்குகிைது. 
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