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விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1) 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான விளையாட்டு வீரராக AHF (Asian Hockey Federation) ஆல் 

தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட வீரர் யார்?  

A] ரூப்தபந்ேர் பால் சிங் 

B] பி ஆர் ஶ்ரீதேஷ்  

C] லால்தரம்சியாமி 

D] மன்பிரீத் சிங் 

 இந்திய ஹாக்கி அணியின் தகப்டனான மன்பிரீத் சிங் அவர்களுக்கு 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான 

"ஆண்டின் சிறந்ே வீரர்" என்னும் விருளே ஏசியன் ஹாக்கி கூட்டளமப்பு வழங்கியது. 

 இந்திய தபண்கள் ஹாக்கி அணியில்  உள்ை லால்தரம்சியாமி அவர்களுக்கு ஆண்டிற்கான "வைரும் 

வீரர்" விருளே வழங்கியது. 

 மன்பிரீத் சிங் இந்தியாவிற்காக பலமுளற தகாப்ளபகளை தவன்றுள்ைார். மஸ்கட் எனும் இடத்தில் 

நடந்ே ஏசியன் சாம்பியன்ஷிப் தகாப்ளபயில் பாகிஸ்ோனுடன் தமாதிய விளையாட்டில் தவற்றி இரு 

அணிகளுக்கும் சமமாக பகிர்ந்ேளிக்கப்பட்டது. 

 பிரீடாவில் நளடதபற்ற FIH சாம்பியன்ஸ் தகாப்ளபயில் இந்தியாவிற்கு தவள்ளிப் பேக்கம் 

தபற்றுத்ேந்ோர். 

 18 வயோன லால்தரம்சியாமி 2018 உலக தகாப்ளபயில் striker ஆக தபரும் பங்காற்றினார். 

 உலகக் தகாப்ளப ஹாக்கி தபாட்டியில் தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட 8 அணிகளில் ஆசியாவில் இருந்து 

தவற்றி தபற்ற ஒதர நாடான இந்தியாவிற்கு best performance of the year என்ற விருது 

வழங்கப்பட்டது. 

2) கீழ்க்காணும் எந்ே மாநில அரசாங்கம் தோளலதூரப் பகுதிகளுக்கான படகு ஆம்புலன்ஸ் தசளவளய 

தோடங்கியது? 

A] ஒடிசா  

B] ோர்க்கண்ட்  

C] தமற்கு வங்காைம்  

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


Current Affairs  26th Feb 2019 
 

Winmeen.com                                Page 2 of 8 

D] ஆந்திரப் பிரதேஷ் 

 ஒடிசா மாநில அரசாங்கம் சமீபத்தில் படகு ஆம்புலன்ஸ் தசளவளய தோடங்கியது. இேன்மூலம் 

தோளலதூர பகுதியில் உள்ை தநாயாளிகளை சுலபமாக மருத்துவமளனயில் அனுமதிக்க இயலும். 

 இந்ே தசளவயின் கீழ் ஆறு படகு ஆம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் நளடபாளே யுடன் கூடிய 60 

படகுத்துளறளய அளமத்துள்ைது. இந்ே படகு தசளவயின் தசயல்பாட்டுத் தோளகயாக 

ஆண்டுதோறும் ரூபாய் 90 லட்சம் ஆகும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ைது. 

 இந்ே தசளவயின் மூலம் தோளலதூரத்தில் வாழும் மக்களுக்கும் சாளல வழிப் பாளே அற்ற 

நீர்நிளலகளை அடுத்து இருக்கும் மக்களுக்கும் மிகவும் பயனுள்ைோய் அளமயும். 108 ஆம்புலன்ஸ் 

தசளவயால் அளடய முடியாே இடங்களை இந்ே நீர்வழி பயணத்ோல் அளடய இயலும். 

 முேல் படகு ஆம்புலன்ஸ் தசளவயானது தகந்திரபாரா மாவட்டத்தில் உள்ை பட்டிகார் என்ற இடத்தில் 

அறிமுகம் தசய்யப்பட்டது. இேன் தமாத்ே திட்ட தசலவு ரூபாய் 5.40 தகாடி ஆகும். 

3) Wrestling Federation of India இந்தியாவின் மல்யுத்ே கூட்டளமப்பின் புதிய ேளலவராக 

தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டவர் யார்? 

A] ஐடி நானாவதி 

B] பிரிட்ஜ் பூஷன் சரண்சிங் 

C] சத்தியபால் சிங் 

D] தேஜ்பால் ளபதரந்திர லக்ரா 

 பிரிட்ஜ் பூஷன் சரண்சிங் அவர்கள் மூன்றாவது முளறயாக எந்ேவிே எதிர்ப்பும் இன்றி ஒருமனோக 

இந்திய மல்யுத்ே கூட்டளமப்பின் ேளலவராக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டார். 

 அடுத்ே நான்கு ஆண்டு காலத்திற்கான அலுவலர்கள் மற்றும் தசயற்குழு உறுப்பினர்களைத் 

தேர்ந்தேடுக்க constitution கிைப் ஆப் இந்தியாவில் தேர்ேல் நளடதபற்றது.  

 அவர்களுடன் ஐஐடி நானாவதி மூத்ே துளண ேளலவராகவும் வி என் பிரசாத்  

தபாதுச்தசயலாைராகவும் சத்தியபால் சிங் தபாருைாைராகவும் தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டனர். 

 உத்ேரப்பிரதேசம் மாநிலத்தின் ளகசர்கஞ்ச் தோகுதியின் எம்பி ஆகவும் உள்ைார். ேகர்ோ மற்றும் 

பாலம்பாங்கில் நளடதபற்ற 2018 ஏசியன் விளையாட்டுப் தபாட்டியின் தசஃப்-டி- மிஷனாகவும் 

தபாறுப்தபற்றார். 
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4) கீழ்க்காணும் இந்திய ரயில்தவ துளறக்கு உட்பட்ட, உலகின் உயர்ந்ே ரயில்தவ பாளே எது? 

A] சண்டிகர் - மணாலி - தல ரயில்தவ பாளே  

B] கான்பூர் - சிம்லா - தல ரயில்தவ பாளே  

C] தடல்லி - சிம்லா - தல ரயில்தவ பாளே  

D] புதிய பிலாஸ்பூர் - மணாலி - தல ரயில்தவ பாளே 

 புதிய பிலாஸ்பூர் - மணாலி - தல ரயில்தவ பாளே உலகின் மிக உயர்ந்ே ரயில் பாளேயாகும். இதில் 30 

ரயில்தவ நிளலயங்கள் உள்ைன.இது இந்தியா- சீனா எல்ளலயில் 2022 ஆம் ஆண்டிற்குள் 

அளமயவிருக்கிறது. 

 இந்ேப் புதிய ரயில் பாளே திட்டம் சுற்றுலாத்துளறளய தமம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் ராணுவ 

பளடகளுக்கு தபரிதும் உேவுகிறது. தமலும் தடல்லியிலிருந்து தல அளடவேற்கு ேற்தபாது பிடிக்கும் 

தநரத்ளே விட பாதியாக குளறயும். இேன் திட்ட தசலவாக 83,360 தகாடி ஆகும் என 

கணக்கிடப்பட்டுள்ைது. 

 இது 465 கிதலா மீட்டர் தூரம் உள்ை ரயில்தவ பாளேயாகும். கடல் மட்டத்தில் இருந்து 5360 மீட்டர் 

உயரத்தில் இருக்கும். 465 கிதலாமீட்டர் தூரத்தில் 52% சுரங்கப்பாளேயின் உள்தை பயணம் அளமயும். 

இதில் மிக நீைமான சுரங்கப்பாளே 27 கிதலா மீட்டர் தூரம் உளடயோகும். இந்ே ரயில்தவ பாளேயில் 

அளமயவிருக்கும் தமாத்ே சுரங்கப் பாளேயின் தூரம் 244 கிதலா மீட்டர் ஆகும். 

 இந்ேத் திட்டத்தில் 400 சிறிய பாலங்களும் 124 தபரிய பாலங்களும் 74 சுரங்கப் பாளேகளும் 

அளமயவிருக்கிறது.  

 இதில் மணிக்கு 75 கிதலா மீட்டர் தவகத்தில் ரயில் பயணிக்கும். இேனால் தடல்லியில் இருந்து தல 

அளடய 40 மணி தநரங்கைாக இருந்ே பயண தநரம் 20 மணி தநரமாக குளறயும்.  

 ேம்மு காஷ்மீர் பகுதியில் இருக்கும் தல எனும் பகுதி சுற்றுலாத்துளறயின் ளமயமாக கருேப்படுகிறது. 

 இதில் 1.5 லட்சம் மக்கள் உள்ைனர். இந்தியா மற்றும் தவளி நாட்ளடச் தசர்ந்ே சுற்றுலா பயணிகள் 

அதிகமாக இங்தக வருளக ேருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

5) 4th Global Digital Health partnership summit நான்காவது உலகைாவிய டிஜிட்டல் சுகாோர கூட்டு உச்சி 

மாநாட்ளட நடத்திய சர்வதேச நிறுவனம் எது? 

A] WHO 
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B] FAO 

C] UNESCO 

D] UNICEF 

 மத்திய சுகாோர மற்றும் குடும்ப நலத்துளற அளமச்சர் தே பி நட்டா அவர்கைால் கடந்ே பிப்ரவரி மாேம் 

25ஆம் தேதி நான்காவது உலகைாவிய டிஜிட்டல் சுகாோர உச்சி மாநாடு புதுடில்லியில் 

தோடங்கிளவக்கப்பட்டது. 

 உலக சுகாோர நிறுவனம் மற்றும் உலக டிஜிட்டல் சுகாோர கூட்டு நிறுவனத்ோல் (Global Digital Health 

partnership) மத்திய சுகாோரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துளற அளமச்சகம் விழாவிளன நடத்தியது. 

 புதிய தோழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி நாட்டு மக்களுக்கு உேவும் வளகயில்  GDHP நிறுவனம் 

அரசாங்கங்கள், அரசாங்க முகவர்கள் மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் உேவியுடன் இேளன 

தோடர்ந்து நடத்தி வருகிறது இதுதவ GDHPன் தநாக்கமாகும். 

6) தசய்திகளில் காணப்பட்ட தேசிய தபார் நிளனவகம் கீழ்க்காணும் எந்ே நகரத்தில் அளமந்துள்ைது? 

A] அகமோபாத்  

B] புதுடில்லி  

C] மும்ளப  

D] லக்தனா 

 கடந்ே பிப்ரவரி மாேம் 25ஆம் தேதி பாரேப் பிரேமர் நதரந்திர தமாடி அவர்கைால் புதுதடல்லியில், 

இந்திய  தகட்டிற்கு அருதக உள்ை தேசிய தபார் நிளனவகத்ளே இந்திய ராணுவத் துளறயில் 

சுேந்திரத்திற்குப் பிறகு நாட்டிற்காக வீரமரணம் அளடந்ே வீரர்களுக்காக அர்ப்பணித்ோர். 

 நம் நாட்டின் அளமதிக்காகவும் எதிர் ோக்குேலின் தபாதும் ேங்களின் உயிளர நீத்ே வீரர்களை 

நிளனவு கூறுவோகவும் இந்ே நிளனவிடம் அளமயும். 

 இதில் 4 ேனி சக்கரங்கள் அளமக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அளவ அமர் சக்ரா, வீர் சக்ரா, தியாக சக்ரா, ரக்ஷ 

சக்ரா ஆகும். 

 இந்ே வைாகத்தில் ளமய சதுர தூபியும் அளணயா தோதியும் ஆறு தவண்கல சுவதராவியங்களும் 

அளமந்துள்ைன. இந்ே ஓவியங்கள் இந்திய ராணுவம், இந்திய விமானப்பளட, இந்திய கப்பல் 

பளடயின் புகழ்தபற்ற தபார்களை விவரிப்போய் அளமகிறது. 
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 இேன் ேளலளம கட்டிடக் களலஞர் தசன்ளனளய ேளலளமயிடமாகக் தகாண்ட விபி டிளசன் 

தலளப தசர்ந்ே தயாதகஷ் சந்திரஹாசன் ஆவார். 

7) PM Kissan திட்டம் உத்திரப் பிரதேசத்தின் எந்ே மாவட்டத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக 

தோடங்கிளவக்கப்பட்டது? 

A] பிராஹ்ராஜ் 

B] தபரய்லி 

C] தகாரக்பூர்  

D] ோன்சி 

 கடந்ே பிப்ரவரி மாேம் 25ஆம் தேதி பாரேப் பிரேமர் நதரந்திர தமாடி அவர்கைால் "பிரோன் மந்திரி 

கிசான் சம்மன் நிதி தயாேனா" என்ற திட்டம் உத்ேரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ை தகாரக்பூர் என்னும் 

மாவட்டத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக தோடங்கி ளவக்கப்பட்டது. 

 கடந்ே பிப்ரவரி மாேம் ஒன்றாம் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட 2019-20 ஆம் ஆண்டுக்கான இளடக்கால 

பட்தேட்டில் இந்ே திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது.  இேற்கான 100 சேவீே தோளகளய மத்திய அரதச 

அளிக்கிறது. 

 இத்திட்டத்தின் கீழ் 2 தஹக்தடர் விவசாய நிலங்களை தகாண்ட சிறு மற்றும் விளிம்புநிளல விவசாய 

குடும்பத்திற்கு ஆண்டுதோறும் ரூபாய் 6 ஆயிரம் மூன்று ேவளணகைாக  வழங்கப்படும்.  

 இந்ே தோளக பயனாளியின் வங்கிக் கணக்கில் தநரடியாக தசலுத்ேப்படும். 

 விவசாயிகளின் வருமானத்ளே அதிகப்படுத்துவதே இத்திட்டத்தின் தநாக்கமாகும். இத்திட்டத்தினால் 

12 தகாடிகளுக்கு தமல் உள்ை சிறு மற்றும் குறுநில விவசாயிகள் பயனளடவார்கள்.  

 தமலும் விவசாயத்துக்கு தேளவப்படும் அளனத்து உபகரணங்களையும் தபறுவேற்கும் வசதி தசய்து 

ேரப்படும். இேனால் ேனியார் ேரகர்களிடம் பணத்ளே கடனாகப் தபற்று விவசாயிகள் 

சிக்கிக்தகாள்வது ேவிர்க்கப்படுகிறது. தமலும் விவசாயத்ளே தோடரவும் இத்திட்டம் 

ஊக்கமளிக்கிறது. 

8) "Period. End of sentence" என்ற குறும் படம் "ஆஸ்கர் 2019 விருதுகள்" விழாவில் சிறந்ே 

ஆவணப்படத்திற்கான விருளே தபற்றது. இக்குறும்படத்தின் இளண- ேயாரிப்பாைரான இந்தியர் யார்?  
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A] கிருஷ்ணன் குமார்  

B] ஏ ஆர் முருகோஸ்  

C] தக பாலச்சந்ேர் 

D] குனித் தமாங்கா  

 "Period.End of sentence" என்ற குறும்படம்  இந்தியாவின் கிராமப்புறங்களில் பரவி இருந்ே 

மாேவிலக்ளக பற்றிய ேவறான எண்ணங்களை சுட்டிக்காட்டும் விேமாக இருந்ேோல் லாஸ் 

ஏஞ்சல்ஸில் நளடதபற்ற 91ஆவது அகாடமி அவார்ட்ஸ் விழாவில் சிறந்ே குறும் ஆவணப்படமாக 

தேர்வு தசய்து விருது வழங்கப்பட்டது. 

 இப்படத்தின் இளண ேயாரிப்பாைராக இந்தியாளவச் தசர்ந்ே குனித் தமாங்கா என்பவரும் 

இயக்குனராக ஈராளனச் தசர்ந்ே ரய்க்கா தசக்டாப்ஜீ என்பவரும் இருந்ேனர். 

 இந்திய கிராமப்புற தபண்கள் மாேவிலக்கின்தபாது எதிர்தகாள்ளும் சிக்கல்களையும் 

"தபட்தமன்"(PAD MAN ) என்று அளனவராலும் அளழக்கப் படுகின்ற அருணாச்சலம் முருகானந்ேம் 

அவர்களின் களேயும் பின்னணியாகக் தகாண்டு நகர்கிறது, படம்.  

 தடல்லியின் புறநகர் பகுதியில் உள்ை ஹபூர் கிராமத்ளே ளமயமாக தகாண்டு இந்ே படம் 

எடுக்கப்பட்டது. 

 பல ேளலமுளறகைாக இப்தபண்கைால் சானிட்டரி நாப்கின்களை பயன்படுத்ே இயலவில்ளல. 

இேனால் பல சுகாோர, ஆதராக்கிய பிரச்சளனகளையும் தபண்கள் பள்ளியில் இருந்து இளட 

நிற்றலும் மலிவாக காணப்பட்டது. 

 சானிட்டரி தபடுகளை ேயாரிக்கும் கருவிளய கிராமப்புறங்களில் நிறுவிய பின்னர் தபண்கள் 

ேங்களுக்கான தபடுகளை ோங்கதை உற்பத்தி தசய்து அளே சந்ளேப்படுத்ேவும் கற்றுக்தகாண்டு 

ேங்கைது சமூகத்ளே உயரச் தசய்ேனர். FLY என்பது  அவர்கள் ேயாரிக்கும் தபடுகளின் பிராண்ட் 

ஆகும். 

9) "91 ஆவது academy awards" விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் சிறந்ே படமாக தேர்வு தசய்யப்பட்டது 

எது? 

A] Bohemian rhapsody 

B] The favourite 
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C] Green book 

D] Roma 

 அதமரிக்க சுயசரிளே- நளகச்சுளவ நாடகமான "கிரீன் புக்" என்ற படம் "91ஆவது academy awards" 

விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் சிறந்ே படமாக தேர்வு தசய்யப்பட்டது. இந்ே விழா கடந்ே பிப்ரவரி 

மாேம் 25ஆம் தேதி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் உள்ை டால்பி திளரயரங்கில் நடத்ேப்பட்டது.  

 தமலும் இப்படத்திற்கு சிறந்ே திளரக்களேக்கான விருதும் இப்படத்தில் நடித்ே தமகர்சலா அலி 

என்பவருக்கு சிறந்ே துளண நடிகருக்கான விருதும் வழங்கப்பட்டது. 

 The favourite என்ற படத்தில் சிறந்ே நடிப்புத் திறளமளய தவளிப்படுத்தியோல் பிரிட்டிஷ் நடிளக 

Olivia Colman அவர்களுக்கு சிறந்ே நடிளகக்கான விருது வழங்கப்பட்டது.  

 bohemian rhapsody என்ற சுயசரிளே படத்தில் நடித்ே ரமி மாலிக் என்பவருக்கு சிறந்ே நடிகருக்கான 

விருது வழங்கப்பட்டது.  

 தராமா படத்தின் இயக்குனர் அல்தபான்தசா குதராம் அவர்களுக்கு சிறந்ே இயக்குனருக்கான விருது 

வழங்கப்பட்டது. தமலும் தராமா படம் சிறந்ே தவற்று தமாழி படத்திற்கான விருளேயும் சிறந்ே 

ஒளிப்பதிவுக்கான விருளேயும் தபற்றது.  

 Star is born என்ற படத்தில் Shallow என்ற பாடலுக்காக பாப் திவா தலடி ககா(Pop diva lady gagA] 

அவர்களுக்கு விருது வழங்கப்பட்டது. 

 மார்தவல் இன் பிைாக் பாந்ேர் என்ற படமும் 3 விருதுகளை தபற்றது. அளவ சிறந்ே இளச, சிறந்ே 

ஆளட வடிவளமப்பு மற்றும் சிறந்ே ேயாரிப்பு வடிவளமப்புக்கும் ஆகும். 

10) தேன்கிழக்கு ஆசிய பகுதியின் hepatitis க்கு எதிரான WHO வின் நல்தலண்ண தூேராக 

நியமிக்கப்பட்ட இந்திய பிரபலம் யார்? 

A] அமிோப் பச்சன்  

B] சச்சின் தடண்டுல்கர்  

C] விராத் தகாலி  

D] கபில்தேவ் 

 கடந்ே பிப்ரவரி மாேம் 24ஆம் தேதி மத்திய அளமச்சர் அஸ்வினி குமார் அவர்கள் தஹப்பாடிட்டீஸ் 

ளவரஸ்க்கு எதிரான தேசிய நடவடிக்ளக திட்டத்ளே (National action plan) அமிோப் பச்சன் 
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முன்னிளலயில்  மும்ளபயில் அறிமுகப்படுத்தினார். இவர் WHOவால் நியமிக்கப்பட்ட நல்தலண்ண 

தூேராவார். இத்திட்டத்தின் தநாக்கம் தேன்கிழக்கு ஆசியப்பகுதிகளில் தஹப்பாடிட்டீஸ் ளவரஸின் 

ோக்கத்ளே 2030க்குள் குளறப்போகும். 

 தமலும் இத்திட்டம் இந்தியாவின் sustainable development 3.3 எனப்படும் குறிக்தகாளின் கீழ் 

அடங்கும்.  இந்ே ளவரஸின் ோக்கத்ளே குளறக்க 69 ஆவது உலக சுகாோர மன்றத்தில் இந்தியா சபேம் 

எடுத்துக் தகாண்டது. 

 இந்ே ளவரஸ் ோக்கத்தினால் ஆண்டுதோறும் உலக அைவில் 2.72 இலட்சம் மக்கள் இறக்க 

தநரிடுகின்றது. 

 இது கல்லீரலின் அழற்சி தநாயாகும். இேற்கு காரணமாக ளவரஸ்கள் A,B,C,D மற்றும் E உள்ைது.  

 இவற்றுள் ளவரஸ் B மற்றும் C பிரிவு 96 சேவீே இறப்பிற்கு காரணமாய் அளமகிறது. குறிப்பிட்ட சில 

நாடுகளுள் இந்தியா, தஹபளடடிஸ் B மற்றும் தஹபளடடிஸ் C ளவரஸ்களை ஆராய்ந்து அேற்கான 

மருந்துகளை தநாயாளிகளுக்கு இலவசமாக தபாதுசுகாோர மருத்துவமளனகளில் வழங்கி 

குணப்படுத்துகிறது என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 
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