
Current Affairs  18th March 2019 
 

Winmeen.com                                Page 1 of 7 

விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1)  சமீபத்தில் காலமான மாதா மகாததவி, பின்வரும் எந்த சமூகங்களில் ஆன்மீக தலலவராக இருந்தார்? 

[A] சக்திசம் 

[B] லவஷ்ணவசம் 

[C] லிங்காயத் 

[D] ஸ்மார்டிசம் 

 மாதா மகாததவி (74), குடலசங்கமயில் பசவ தர்ம பீத்தாவின் தலலவர் மற்றும் ஒரு முக்கிய 
லிங்காயத் தலலவர், மார்ச் 21, 2019 அன்று கர்நாடகா, பபங்களூரில் காலமானார்.  

 1970 களில் 'ஜகத்குரு' நிறுவப்பட்டு, மாதா மகாததவி பல கல்வி மற்றும் சமய நிறுவனங்கலை 
நிறுவினார் மற்றும் பல புத்தகங்கலை பவளியிட்டார்.   

 அவர் 12 வது நூற்றாண்டு பபண் கவிஞரான அக்கா மஹாததவிலய தனது முன்மாதிரியாக 
நிலனத்திருந்தார். இலதபயாட்டி, 2017-18ல் மாநிலத்தில் பவடித்த லிங்காயத் சமூகத்திற்காக 
தனியாக மதக் தகாரிக்லகலய வலியுறுத்திய இயக்கத்தின் முன்னணியில் இருந்தார். தமலும் இது 
வீரலசவ சித்தர்கள் மற்றும் தலலவர்கலை தகாபப்படுத்தியது. 

2)  இந்திய கிரிக்பகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் Board of Control for Cricket in India (BCCI) ல் கிரிக்பகட் 
நிர்வாகத்தின் சர்ச்லசகலை தீர்க்க மத்தியஸ்தராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

[A] P S நரசிம்ஹா 

[B] A M ஸ்தபர் 

[C] S A தபாப்தட 

[D] D K பஜயின் 

 இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் (The Supreme Court of India SCI) இந்திய கிரிக்பகட் கட்டுப்பாட்டு 
வாரியத்தில் (BCCI) ஏற்படும் சர்ச்லசகலை தீர்க்க மூத்த வழக்கறிஞர் P.S.நரசிம்ஹா (P.S.Narasimha)-
லவ மத்தியஸ்தராக நியமித்துள்ைது. தமலும் இவர் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு இந்திய கிரிக்பகட் 
கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (BCCI) சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கு நீதிமன்ற நண்பனாக (Amicus Curiae) 
இருந்து உதவுகிறார். 
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 நீதிபதிகள் S.A.தபாப்தட மற்றும் A.M.ஸ்தபர், நரசிம்மலவ பல்தவறு கிரிக்பகட் சங்கங்களுக்கு 
நீதிமன்றம் நியமித்த நிர்வாகிகளின் நியமன குழு நியமித்த நிதி பதாடர்பான பிரச்சலனகலைப் 
பற்றி விசாரிக்கும்படி தகட்டுக் பகாண்டனர். 

 கூடுதலாக, இந்தியாவில் எந்த நீதிமன்றதமா அல்லது தீர்ப்பாயதமா BCCI அல்லது எந்த கிரிக்பகட் 
அதசாசிதயஷனுக்கும் சம்பந்தமில்லாத எந்த விஷயத்லதயும் நர்சிம்ஹா தனது அறிக்லகயில் 
சமர்ப்பிக்கும் வலர தலலயிடக்கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ைது.  இதற்குமுன் உச்ச 
நீதிமன்றம் ஓய்வுப்பபற்ற முன்னாள் நீதிபதி D.K. பஜயின் அவர்கலை இந்திய கிரிக்பகட் 
கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (BCCI) மத்தியஸ்தராக நியமித்தது. 

3)  பின்வரும் எந்த கிரிக்பகட் அணி 2019 லசயத் முஸ்தாக் அலி தகாப்லபலய (Syed Mushtaq Ali Trophy 
2019) பவன்றது? 

[A] ஒடிஸா 

[B] மகாராஷ்டிரா 

[C] உத்திரப்பிரததசம் 

[D] கர்நாடகா 

 கர்நாடகா லசயத் முஸ்தாக் அலி (Syed Mushtaq Ali Trophy 2019) தகாப்லபலய முதல் முலறயாக 
பவன்றது.  இறுதிப் தபாட்டியில், மகாராஷ்டிராலவ 8 விக்பகட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்ததாரின் 
ஹால்கர் கிரிக்பகட் ஸ்தடடியத்தில் ததாற்கடித்தது.  

 இந்த பவற்றியின் மூலம் கர்நாடக அணி 14 T20 தபாட்டிகளில் பவற்றிபபற்று, இந்திய T-20 

தகாப்லபலய பவன்றது.  
 Indian Premier League Outfit – ல் 14 முலற பதாடர்ச்சியான பவற்றிகலை பதிவு பசய்த பகால்கத்தா 

லநட் லரடர்ஸ் அணியுடன் கர்நாடகா அணியும் சமமானது. 

4)  சமீபத்தில் 2020 தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளில் ததர்வான இர்பான் K.T பின்வரும் எந்த 
தபாட்டிகளுடன் பதாடர்புலடயவர்? 

[A] பளு தூக்குதல் 

[B] ஓட்டப்பந்தயம் 

[C] மல்யுத்தம் 

[D] குத்துச்சண்லட 

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


Current Affairs  18th March 2019 
 

Winmeen.com                                Page 3 of 7 

 2020 ஆம் ஆண்டு தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் தகுதிபபற்ற முதல் இந்திய வீரர் இர்பான் தகாதலாதம் 
ததாடி (Irfan Kolothum Thodi), ஜப்பானில் உள்ை தநாமியில் நலடப்பபற்ற ஆசிய தரஸ் வாக்கிங் 
தபாட்டியில் (Asian Race Walking Championships) 20 கி.மீ.  பிரிவில் நான்காவது இடத்லத 
அலடந்தார்.  

 இர்பான் 1 மணி தநரம் 20 நிமிடங்கள் மற்றும் 57 வினாடிகளுக்கு 20 கி.மீ.  பதாலலலவ நடந்து 
ஒலிம்பிக்கில் தகுதி பபறுவதற்குரிய மதிப்பபண் அலடயக்  காத்திருந்தார். 

 இப்தபாட்டியில் நான்காவதாக பவற்றிப்பபற்றது பசப்டம்பர் 2019 ல் தடாஹாவில் நலடபபற உள்ை 
உலக தடகை சம்தமைனத்தின் சர்வததச தடகை கூட்டலமப்பு (International Association of Athletics 
Federations IAAF) ல் இடம் பபற உறுதிபசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 உலக சாம்பியன்ஷிப்பிற்காக தகுதி பபற்ற இரண்டு இந்திய Race Walkers வீரர்கள் ததவிந்தர் மற்றும் 
கணபதி ஆகிதயார். தடாக்கிதயா 2020 க்கு தகுதி பபற்றால், 2012 லண்டனில் நலடப்பபற்ற 
விலையாட்டுகளுக்கு அடுத்து இது இர்பானுக்கு இரண்டாவது ஒலிம்பிக் தபாட்டியாகும். 

 நலடப்பந்தயம் மற்றும் மராத்தான் ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளுக்கான தகுதிக் காலம் இந்த ஆண்டு 1st 
ஜனவரி முதல் பதாடங்கி தம 20, 2020 வலர நலடபபறும். 

5)  பின்வரும் எந்த IIT இந்தியாவின் முதல் மாநில-ன்-கலல 1.3 PetaFlop உயர் பசயல்திறன் கம்ப்யூட்டிங் 
வசதி உருவாக்க C-DAC வுடன் லகபயழுத்திட்டுள்ைது? Which IIT has signed a pact with C-DAC to build 

India's first state-of-the-art 1.3 PetaFlop High-Performance Computing facility? 

[A] IIT கான்பூர் 

[B] IIT காரக்பூர் 

[C] IIT இந்தூர் 

[D] IIT பமட்ராஸ் 

 IIT காரக்பூர் ததசிய தமம்பாட்டு கழகத்தின் கீழ் நிதியுதவியுடன் இந்தியாவின் முதல் மாநில-ன் கலல 
1.3 PetaFlop உயர் பசயல்திறன் கம்ப்யூட்டிங் வசதி மற்றும் தரவு லமயத்லத அலமப்பதற்கு தமம்பட்ட 
கணினி தமம்பாட்டு லமயம் (Centre for Development of Advanced Computing C-DAC) உடன் 
ஒப்பந்தம் பசய்துள்ைது.  

 PetaFlop என்பது கணித கணக்கீடுகளின் அதிர்பவண் அடிப்பலடயில் கணக்கிடப்படும் கம்ப்யூட்டிங் 
ஆற்றலின் அைலவ அைவிடுவதாகும்.  இந்த கணிப்பு வசதி ஆராய்ச்சியாைர்களுக்கு பபரிய 
அைவிலான கணக்கீட்டு ஆதரலவ வழங்குவததாடு, ததசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்தவறு 
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துலறகளில் ஆராய்ச்சி நடவடிக்லககளில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஆராய்ச்சியாைர்களுக்கும் 
பயன்படுகிறது. 

 குறியாக்கவியல் (Cryptography), மூலக்கூறு இயக்கவியல் (Molecular Dynamics), தவதியியல் 
(Chemistry), மருந்து கண்டுபிடிப்பு (Drug Discovery), பசயற்லக நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence AI) 

மற்றும் தரவுத்தை அறிவியல் (Data Science) தபான்ற குறிப்பிட்ட சவால் கைங்களில் இது 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 அடுத்த மூன்று 3-4 மாதங்களில் இவ்வசதியானது பணிப்புரிய எளிய வலகயில் மூன்று கட்டங்களில் 
வரவுள்ைது - 'ஒருங்கிலணத்தல், ஒருங்கிலணத்தல் மற்றும் உற்பத்தி பசய்தல், வடிவலமப்பு மற்றும் 
உற்பத்தி பசய்தல் ஆகியலவ ஆகும்.  C-DAC என்பது மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் 
பதாழில்நுட்பம் அலமச்சகத்தின் (Ministry of Electronics and Information Technology MeitY) கீழ் 
பசயல்படும் பிரதானமான ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு (Research & Development R&D) 
துலறயாகும். 

6)  சமீபத்தில் புவியியல் குறியீடு (GI Tag) பபற்ற கூர்க் அராபிகா காபி (Coorg Arabica Coffee), 
கர்நாடகாவில் உள்ை எந்த மாவட்டத்தில் குறிப்பாக வைர்க்கப்படுகிறது? 

[A] பபல்காம் 

[B] சிக்மகலூர் 

[C] குடகு 

[D] பாகல்தகாட் 

 புவியியல் குறியீட்டு பதிவகம் சமீபத்தில் கூர்க் அராபிகா காபி, வயநாடு ராபஸ்டா காபி, சிக்மகலூர் 
அராபிகா காபி, அரக்கு பள்ைத்தாக்கு அராபிகா காபி மற்றும் பாபாபுடான்கிரிஸ் அராபிகா காபி 
ஆகியவற்றிற்கான புவியியல் குறியீட்லட (GI Tag) பகாடுத்துள்ைது.  

 புவியியல் குறியீட்டிற்கான படிவத்தில், கூர்க் அராபிகா காபி கர்நாடகாவின் குடகு மாவட்டத்தில் 
குறிப்பாக வைர்க்கப்படுகிறது.  

 விண்ணப்ப படிவங்கள் படி, சிக்மகலூர் அராபிகா காபி மற்றும் பாபாபுடான்கிரிஸ் அராபிகா காபி 
ஆகிய இரு வலககளும் கர்நாடகாவின் சிக்மகலூர் மாவட்டத்தில் வைர்ந்து வருகின்றன. தமலும் இது 
நாட்டின் காபி பிறந்த இடமாகவும் அறியப்படுகிறது.  

 அரக்கு பள்ைத்தாக்கு அராபிகா காபி, ஆந்திராவில் விசாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திலும், ஒடிசாவில் 
உள்ை தகாராபுட் மாவட்டத்திலும் வைர்ந்து வருகிறது. இது நடுத்தர அைவிலான சுலவயுடனும், 
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திராட்லசயில் உள்ை சிட்ரஸ் அமிலச்சுலவயுடனும் மற்றும் ஒரு தலசான பவல்லம் தபான்ற 
இனிப்புடனும் உள்ைது. 

 வயநாடு தராபஸ்டா காபிக்கு GI படிவத்தின் படி, வயநாடு தாவரங்கள் தமற்குத் பதாடர்ச்சி மலல 
மற்றும் குளிர் காலநிலலகளில் பயிரிடப்படும் பயிர்கள் ஆகும்.  

 ஒரு GI குறியானது ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல் ததாற்றம் பகாண்ட மற்றும் அதன் புவியியல் 
சங்கத்தின் பண்புகைால் குணங்கள் அல்லது நற்பபயலரக் பகாண்டிருக்கும் பபாருட்களில் 
பயன்படுத்தப்படும் அலடயாைமாகும்.  

 இந்த குறியீடானது, தரத்தின் புவியியல் ததாற்றத்துக்கு முக்கியமாகக் கூறக்கூடிய தரம் மற்றும் 
தனித்துவத்லத உறுதிப்படுத்துகிறது.  GI குறியின் உரிலமயாைர் தயாரிப்பு பபாருட்கள் மீது 
தனிப்பட்ட உரிலமகள் பகாண்டவர் ஆவார். 

7)  எந்த நாட்டில் U-17 பபண்களுக்கான உலக தகாப்லப 2020 நலடபபற உள்ைது? 

[A] பிரான்ஸ் 

[B] பதற்கு பகாரியா 

[C] ஸ்பபயின் 

[D] இந்தியா 

 சர்வததச கால்பந்து கூட்டலமப்பு (International Football Federation Association FIFA) தலலவர் 
ஜியானி இன்பன்டிதனா (Gianni Infantino) சமீபத்தில் 2020 ஆம் ஆண்டில் U-17 பபண்களுக்கான 
உலகக் தகாப்லபயின் 7 வது பதிப்லப இந்தியாவில் நடத்த இருப்பதாக அறிவித்துள்ைார்.  

 இது U-17 ஆண்கள் உலகக் தகாப்லப 2017 க்கு அடுத்து இந்தியாவில் நலடபபறும் 2 வது FIFA 

தபாட்டியாகும்.  

8)  பிதரசில் நாட்டின் கீழ் முதல் BRICS பஷர்பா கூட்டத்தில் இந்தியத் தூதுக்குழுவிற்கு யார் தலலலம 
வகித்தார்? 

[A] T.S. திருமூர்த்தி 

[B] ராஜீவ் டாப்தனா 

[C] அர்விந்த் மாயாராம் 

[D] ராஜீவ் குமார் 
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 பிதரசிலில் உள்ை குயுரிடிபா (Curitiba) வில் பிரசித்தி பபற்ற பிதரசில் நாட்டின் முதல் (Brazil, Russia, 

India, China and South Africa BRICS) பஷர்பா (Sherpa) கூட்டம் மார்ச் 15 அன்று நடந்து முடிந்தது. 
 பவளிவிவகார அலமச்சகத்தின் (Ministry of External Affairs  MEA) பசயலாைர் T.S. திருமூர்த்தி 

(பபாருைாதார உறவுகள் / Economic Relations), 2 நாள் கூட்டத்தில் இந்தியத் தூதுக்குழுலவ 
வழிநடத்த தலலலம தாங்கினார்.  பிதரசில் முன்லவத்த முன்னுரிலமத்  திட்டங்களுக்கு மற்றும் 

BRICS உறுப்பு நாடுகளின் அர்த்தமுள்ை மற்றும் உறுதியான முலறயில் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு மீதான 
BRICS ஒத்துலழப்புக்கு இந்தியா ஆதரவு பதரிவித்திருந்தது.  

 அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் சுகாதார மற்றும் பாரம்பரிய 
மருத்துவம் ஆகியவற்றில் மக்களுக்கு இலடதயயான ஒத்துலழப்பு மற்றும் ஒத்துலழப்லப 
முன்பனடுத்துச் பசல்வதற்கான ததலவலய புது படல்லி தகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. 

9)  சில தநரங்களில் பசய்திகளில் காணப்படும் தமற்கு லநல் காய்ச்சல் (West Nile Fever) எதன் மூலம் 
பரவுகிறது? 

[A] பவைவால் 

[B] நீர் 

[C] எலி 

[D] பகாசு 

 தமற்கு லநல் லவரஸ் (West Nile Virus WNV) காய்ச்சல் என்பது பகாசு மூலம் இந்தியாவில் அரிதாக 
பரவுகின்ற லவரஸ் பதாற்று ஆகும். அது தமற்கு லநல் காய்ச்சலல ஏற்படுத்தும் ஒற்லறத் திணறல் 
RNA லவரஸ் ஆகும்.  

 Zika லவரஸ், படங்கு லவரஸ் மற்றும் மஞ்சள் காய்ச்சல் லவரஸ் ஆகியவற்லறக் பகாண்டுள்ை 
Flaviviridae என்ற குடும்பத்லத தசர்ந்த குறிப்பாக Flavivirus இனப்பபருக்கத்தினால் உருவாகும். 
இது உலக சுகாதார அலமப்பு (World Health Organisation WHO), காயமலடந்த பறலவகளிலிருந்து 
உணவு உட்பகாள்ளும் கலைக்ஸ் பகாசுக்கள் கடிப்பதன் மூலம் மனிதர்களுக்கு WNV பரவுகிறது 
என்று கூறியுள்ைது.   

 இரண்டாவது மாதிரிகள் தநர்மலற தசாதலன பசய்து மட்டுதம பதாற்று 
உறுதிபசய்யப்படுகிறது.  எனதவ, பறலவகதை WNV இன் இயற்லக உற்பத்தி இடமாகும்.  

 இதன் அறிகுறிகள் காய்ச்சல், தலலவலி, தசார்வு, உடல் வலி, குமட்டல், வாந்திபயடுத்தல், உடலின் 
உடற்பகுதியில் ஒரு ததால் பவடிப்பு, மற்றும் வீக்கம் நிணநீர் சுரப்பிகள் 
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ஆகியலவயாகும்.  தகரைாவிலிருந்து 7 வயது சிறுவன் சமீபத்தில் WNV காய்ச்சலால் 
பாதிக்கப்பட்டுள்ைது கண்டறியப்பட்டு பசய்திகளில் பவளியானது.  

 இந்த பிரச்சிலனக்கு, தகரைாவில் WNV பரவலல மதிப்பிடுவதற்கு ததசிய தநாய் கட்டுப்பாட்டு 
லமயத்தில் இருந்து (National Centre for Disease Control NCDC) பல்தவறு ஒழுங்குமுலற லமய 
குழுலவ அனுப்பியது.  

10)  சமீபத்தில் இறந்த டாரில் டி மான்டி (Darryl D’Monte) எந்த துலறயில் மூத்த ஆளுலம உள்ைவர்? 

[A] பசய்தித்துலற 

[B] விலையாட்டு 

[C] அறிவியல் 

[D] சட்டம் 

 மூத்த பத்திரிலகயாைர் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் டாரில் டி மான்தட (74), மும்லபயில் மார்ச் 16, 

2019 ல் காலமானார். அவரது நீண்டகால வாழ்க்லகயில், டி மான்தட மும்லபயில் “The Times of India” 
மற்றும் “Indian Express” தபான்ற முன்னணி ஊடக நிறுவனங்களுடன் பணியாற்றினார்.  

 அவர் வலலத்தைங்களுக்கும் எழுதினார் மற்றும் மும்லபயில் உள்ை பருத்தி ஆலலகளின் சரிவு 
மற்றும் அதன் விலைவாக ஏற்பட்ட சவால்கள் ஆகியவற்றின் மீது “Ripping of Fabric” என்ற 
புத்தகத்லதயும் அவர் எழுதினார்.  அவர் இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் பத்திரிலகயாைர்கள் மன்றத்தின் 
தலலவராகவும் பணியாற்றினார். 1993 இல் பஜர்மனியில் உள்ை ட்பரஸ்டனில் (Dresden) உள்ை 
சர்வததச சுற்றுச்சூழல் பத்திரிலகயாைர்கள் (IFEJ) இன் நிறுவனர்-தலலவர் ஆவார். 
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