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மாரச் ்– 06 

TNPSC �ளிகள் 

 அ�ணாசச்ல் எக்ஸ்�ரஸ் எனப் ெபயரிடப்ப�ள்ள ��ய இர�ல் அ�ணாசச்லப் 
�ரேதசத்�ன் நாகரல்�ன் (Nagarlagun) மற்�ம் ெடல்��ன் ஆனந்த்�கார ் �ைனயம் 
ஆ�யவற்�க்�ைடேய ெதாடங்� ைவக்கப்பட�்ள்ள�. இ� ேத�ய தைலநகரில்  
மத்�ய அைமசச்ரக்ள் �ரண் ரி�ஜு மற்�ம் ராஜன் ேகாைஹனால் ெதாடங்� 
ைவக்கப்படட்�. 

o இ� அ�ணாசச்லப் �ரேதசத்���ந்� ேநர�யாக ெடல்�ைய இைணக்�ம் 
2வ�   இர�ல் பாைதயா�ம். அேத ேபான்� வட�ழக்�ப் ப�����ந்� 
ெடல்�ைய இைணக்�ம் 14வ� இர�ல் பாைதயா�ம். 

 வட�ழக்� மாநிலங்களின் ேமம்பாட�் அைமசச்கத்�ன் இைணயைமசச்ர ்
Dr.�ேதந்�ர �ங் இந்�யா-இஸ்ேரல் உற�க�க்கான “நமஸ்ேத ஸேலாம்“ என்ற 
பத்�ரிக்ைகைய (Magazine) ெதாடங்� ைவத்தார.் இந்த பத்�ரிக்ைக �ன்னாள் MP 
த�ண் �ஜய்யால் ெதா�க்கப்ப��ற�. 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

உலக ��ட்டல் ம�த்�வ �ட்�ப் பங்களிப்� மாநா� 

 உலக ��டட்ல் ம�த்�வ �ட�்ப் பங்களிப்� மாநா� (World Digital Health Partnership 
Summit) ஆஸ்�ேர�யா��ள்ள கான்ெபரர்ா�ல் நைடெபற்ற�. 

 இ�ல் இந்�யா சாரப்ாக மத்�ய �காதாரத்�ைற அைமசச்ர ்JP நட்டா கலந்� ெகாண்� 
“�காதார ம��ரைமப்�ல் ��ட்டல் ம�த்�வ ேசைவக்� �ன்�ரிைம அளிப்ப�“ 
என்ற தைலப்�ல் உைரயாற்�னார.் 

 �காதார ேசைவகள் வழங்�தைல ேமம்ப�த்�வதற்கான ஆற்றல் வளம் தகவல் 
மற்�ம் ெதாைலத் ெதாடர�் �ட்பத்�டம் (Information and Communication Technology- ICT) 
உள்ள�. 

 ��டட்ல் இந்�யா �ட்டத்�ன் �ழ் ICTஐ பயன்ப�த்� �காதார ேசைவகளில் 
�ர�்�த்தங்கைள ேமற்ெகாள்ள இந்�யா உ��ேயற்�ள்ள�. 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

ரஷ்யா ஒ�ம்�க் ேபாட்�கள் 

 அண்ைம�ல் ெதன்ெகாரியா�ன் �யான்சாங் நகரில்   நைடெபற்� ��ந்த 2018-
ஆம் ஆண்�ன் �ளிரக்ால ஒ�ம்�க் ேபாட்��ல் பங்ெக�க்க தைட 
��க்கப்பட�்�ந்தைதத் ெதாடரந்்�, தற்ேபா� ரஷ்ய ஒ�ம்�க் சங்கத்�ற்� 
�ண்�ம்  உ�ப்�னர ்அந்தஸ்ைத  சரவ்ேதச ஒ�ம்�க் சங்கம்   (International Olympic 
Committee-IOC) வழங்��ள்ள�. 

 2014ஆம் ஆண்� இரஷ்யா�ன் ேசாச�் நகரில் நைடெபற்ற �ளிரக்ால ஒ�ம்�க் 
ேபாட்��ன் ேபா� அர� ஆதர�டன் இரஷ்ய �ரரக்�க்� ேபாைத ம�ந்� 
வழங்கப்படட்� உ�� ெசய்யப்படட்தைனத் ெதாடரந்்� �யான்சாங் �ளிரக்ால 
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ஒ�ம்�க் ேபாட்��ல் பங்ெக�க்க கடந்த ஆண்� �சம்பர ் மாதம், இரஷ்யா�ற்� 
தைட ��க்கப்படட்�. 

 இரஷ்யா ஒ�ம்�க் க�ட்�க்� தைட ��க்கப்பட்ட ேபா�ம்,  ெதன் ெகாரியா�ல் 
நைடெபற்ற �யான்சாங் ஒ�ம்�க் ேபாட்��ல் 168 ரஷ்ய �ரரக்ள் ந�நிைல 
�ரரக்ளாக  (Neutrals) ஒ�ம்�க் சங்கக் ெகா��ன் �ழ் ேபாட்�களில் 
பங்ெக�த்தனர.் 

 இ� தங்கம் உட்பட ெமாத்தம் 17 பதக்கங்கைளப் ெபற்� பதக்கப் பட்�ய�ல் 
இரஷ்யா�ன் ஒ�ம்�க் தடகள �ரரக்ள் (OAR - Olympic Athletes from Russia) �ன்றாவ� 
இடத்ைதப் ��த்தனர.் 

 2018 ஆம் ஆண்�ன் �ளிரக்ால பாரா�ம்�க்ஸ் ேபாட்��ல் பங்ேகற்க�ம்    
இரஷ்யா�ற்�    தைட ��க்கப்பட�்ள்ள�.  இ�ப்��ம் இரஷ்ய �ரரக்ள்  ந�நிைல 
�ரரக்ளாக (Neutrals) பங்ேகற்க உள்ளனர.் 

  

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

�� �ட்டம் - ஒ�ஸா 

 மாநிலம் ��வ�ம் 17 லடச்ம் பள்ளி ெபண் �ழந்ைதக�க்� �காதார 
ேப�ைகக்கான இலவச சானிட்டரி நாப்�ன்கைள வழங்�வதற்� ஒ�ஸா மாநில 
அர� “��“ (Khushi) எ�ம் �ட்டத்ைத ெதாடங்��ள்ள�. 

 அர� மற்�ம் அர� உத� ெப�ம் பள்ளிகளில் உள்ள 6 �தல் 12ஆம் வ�ப்� 
வைர�லான ெபண் �ழந்ைதக�க்� இலவச சானிட்டரி நாப்�ன்கைள வழங்�ம் 
இத்�ட்டத்ைத மாநில �காதார மற்�ம் ��ம்ப நலத்�ைற அைமசச்கம் ெசயல்ப�த்த 
உள்ள�. 

 இதற்� �ன் மாநில அரசான� ெபண்களின் ேமம்பாட்�ற்ெகன �ரத்ேயகமாக பல 
�ட்டங்கைள உ�வாக்���ந்த� ��ப்�டத்தக்க�. அவற்�ள் �ல: 
 �ஷன் சக்� - ெபண்களின் ெபா�ளாதார ேமம்பாட்�ற்காக 
 MAMATA - மகளி�க்கான ேப�கால பயனளிப்�த் �ட்டம் (Maternity benefit Scheme). 

 

அமா கேவான் அமா �காஸ் �ட்டம் 

 �ராமப்�றங்களில் உள்ள மக்க�க்� அர�ன் �ட்டங்கள் ெசன்றைடய�ம், அவரக்ைள 
வளரச்�்ப் பணிகளில் ஈ�ப�த்த�ம்  ஒ�ஸா மாநில அரசான� “Ama Gaon, Ama Vikas’’ 
(அமாகேவான் அமா�காஸ் - நம� �ராமம், நம� வளரச்�்) எ�ம் �ட்டத்ைத 
ெதாடங்��ள்ள�. 

 Wi-Fi வச� உைடய அ�ந�ன ெதா�ல்�ட்ப ��ேயா �ைர ெபா�த்தப்படட் ேவன்கள் 
�லமாக, �வேனஸ்வரின் தைலைமச ் ெசயலகத்�ல் அைமந்�ள்ள �தலைமசச்ர ்
அ�வலகத்�ற்� இத்�ட்டத்�ன் வ�ேய �ராம மக்கள் தங்கள் �ைறகைள ேநர�யாக 
ெதரி�க்கலாம். 
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�ரபலமானவரக்ள் , ���கள் மற்�ம் நிகழ்�கள் 

அர�யல் மற்�ம் ெபா� வாழ்க்ைக ���கள் 

 இங்�லாந்� பாரா�மன்ற வளாகத்�ல் நைடெபற்ற �ழா�ல் ந�க�ம் 
அர�யல்வா��மான ��.சத்�கன் �ன்ஹா�ற்�, கைல மற்�ம் அர�யல் �ைற�ல் 
அவ�ைடய பங்களிப்�ற்காக வாழ்நாள் சாதைனயாளர ்��� வழங்கப்படட்�. 

 

 ஆண்�ேதா�ம் வழங்கப்ப�ம் இவ்��� இங்�லாந்�ன் ஆ�யன் வாய்ஸ் வார 
ெசய்�த்தாளால் வழங்கப்ப��ற�. இத்ேதா� 13வ� ஆண்டாக இவ்��� 
வழங்கப்ப��ற�. 

 இவ்��� உள்�ர ் ச�கத்�ேலா, ெபா� வாழ்�ேலா �க்�யமான மாற்றத்ைத 
ஏற்ப�ம் தனிநபைர அங்�கரிக்�ற�. 

 இந்த ஆண்�ற்கான இவ்��ைத பா�ஸ்தாைன �ர�்கமாகக் ெகாண்ட இங்�லாந்�ல் 
அைமசச்ராக இ�க்�ம் ச�த் ஜ�த் ெபற்�ள்ளார.் 

 ெதாைலக்காட்� நி�வனத்�ற்கான ��ைத இந்�யா வண்ணத் ெதாைலக்காட்��ம், 
வான்வ�க்கான ��ைத ெஜட ்ஏரே்வஸ் நி�வன�ம் ெபற்�ள்ளன. 

 ��ய ெகால்கத்தா���ந்� U.K. (Little Kolkata to U.K.) என்ற வங்க உண� ��ந்� 
சங்கத்ைத (Bengali Cuisine Supper Clubs) ஆரம்�த்த ெதா�ல�பர ்�ர�ர ்சட்ேடாபாத்யாய் 
இந்த ஆண்�ற்கான ��ய ெதா�ல் �ைனேவா�க்கான ��ைதப் ெபற்�ள்ளார.் 

 

90வ� அகாட� ���கள் (ஆஸ்கார)் 

 அெமரிக்கா�ன் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் உள்ள டால்� �ேயட்டரில் 90-வ� ஆஸ்கர ்
��� வழங்�ம் �ழா ேகாலாகலமாக நடத்தப் பட்ட�.  

 �ன்னதாக ேகாடாக்  �ேயட்டர ்என்� அ�யப்பட்ட இந்த ேநரைல கைலயரங்கம் 2002 
ஆம் ஆண்���ந்� ஒவ்ெவா� அகாட� ���கள் நிகழ்ச�்ைய�ம் ெதா�த்� 
வழங்�  வ��ற�. 
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 இந்நிகழ்ச�்ைய ந�கர ்�ம்� �ம்ெமல் ெதா�த்� வழங்�னார.் 

���  ெபற்ற படங்களின்  �� �வரம் 

1) �றந்த படம் : � ேஷப் ஆப் வாட்டர ்

2) �றந்த இயக்�நர ்: �ல்லரே்மா ெடல் ேடாரா (� ேஷப் ஆப் வாட்டர)் 

 

3) �றந்த ந�ைக : �ரான்சஸ் ெமக்டாரம்ண்ட் (த்ரீ �ல் ேபாரட்ஸ்் அ�டை்சட் எப்�ங், 
�ேசாரி) 

4) �றந்த ந�கர ்: ேகரி ஓல்�ேமன் (டாரக்்கஸ்ட் ஹவர)் 

5) �றந்த �ைண ந�ைக : அ�சன் ேஜனி (ஐ,ேடான்யா) 

6) �றந்த �ைண ந�கர ்: சாம் ராக்ெவல் (த்ரீ �ல்ேபாரட்ஸ்் அ�டை்சட ்எப்�ங், �ேசாரி). 

7) �றந்த �ைரக்கைத : ெகட் அ�ட் (ேஜாரட்ன் �ல்). 

8) �றந்த த�வல் �ைரக்கைத : கால் � ைப �வர ்ேநம் (ேஜம்ஸ் இேவாரி) 

9) �றந்த அனிேமஷன் படம் : ேகாேகா (� அன்�ரச்,் டாரல்ா ேக. ஆன்டரச்ன்). 

10) �றந்த ெவளிநாட�் ெமா�த் �ைரப்படம் : � பன்டாஸ்�க் உமன் (�� நாட�் படம்). 

11) �றந்த இைச : � ேஷப் ஆப் வாட்டர ்(அெலக்சாண்ட்ேர ெடஸ்ப்ெலட)் 

12) �றந்த பாடல்  : ரிமம்பர ்� (ேகாேகா) 

13) �றந்த ஆவணத் �ைரப்படம் : இகாரஸ் (�ைரயன் ேபாகல், ேடன் ேகாகன்). 

14) �றந்த ஆவணக் ��ம்படம் : ெஹவன் இஸ் ஏ �ரா�க் ஜாம் ஆன் � 405 (ப்ராங்க் 
ஸ்�ப்ெபல்). 

15) �றந்த ைலவ் ஆக்�ன் ��ம் படம் : த ைசலன்ட ் ைசல்ட் (��ஸ் ஓவரட்ன், ராசச்ல் 
ெஷன்டன்). 

16) �றந்த அனிேமஷன் ��ம்படம் : �யர ்பாஸ்கட் பால் (�ெளன் �ன், ேகாப் �ரயண்ட)் 

17) �றந்த ஒ�த்ெதா�ப்� : டங் �ரக்் (ரிசச்ரட்் �ங், அெலக்ஸ் �ப்சன்). 

18) �றந்த ஒ� இைணப்� : டங் �ரக்் (மாரக்் ேவய்ங்கரட்ன், �ேரக் லண்டகர,் ேகரி ஏ. 
ரிேஸா). 
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19) �றந்த தயாரிப்� வ�வைமப்� : � ேஷப் ஆப் வாட்டர.் 

20) �றந்த ஒளிப்ப�� : �ேளட் ரன்னர ்2049  (ேராஜர ்ஏ.ெடக்�ன்ஸ்) 

21) ஒப்பைன மற்�ம் �ைக அலங்காரம் - டாரக்்கஸ்ட ் ஹவர ் (க�ரிேயா ��, ேட�ட் 
ம�ேனாஸ்�, லக்� ��க்). 

22) ஆைட வ�வைமப்� : பாண்டம் த்ெரட் (மாரக்் �ரிட்ஜஸ்) 

23) �றந்த படத்ெதா�ப்� : டங்�ரக்் 

24) �றந்த �ஷுவல் எஃெபக்டஸ்் - �ேளட் ரன்னர ் 2049 (ஜான் ெநல்சன், ெகர�் ெநஃப்சர,் 
பால் லாம் பரட்், ரிசச்ரட் ்ஆர.்ஹுவர)். 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள் 

ISSF உலக ேகாப்ைப 

 ெமக்�ேகா நாட்�ன் �வாடாலஜாரா�ல் நைடெபற்ற  ISSF (International Shooting Sport 
Federation) உலக ேகாப்ைப �ப்பாக்�ச ்��தல் ேபாட்��ல் இந்�யா�ன் ஷாஜர ்ரிஜ்� 
தன்�ைடய �தல் அ��க ISSF உலக  �ப்பாக்�ச ் ��தல் ேபாட்��ல் தங்கப் 
பதக்கத்ைத ெவன்� உலக சாதைனையப் பைடத்�ள்ளார.் 

 

 ேம�ம் இப்ேபாட்��ல் இந்�யா�ன் �ராய் மற்�ம் ெம�� ேகாஷ் ஆ�ேயார ் 
ெவண்கலப் பதக்கத்ைத ெவன்�ள்ளனர.் 

 ஒ�ம்�க் சாம்�யனான ெஜரம்னின் ��ஸ்�யன் ேரய்டை்ஷ �ழ்த்� ஷாஜர ் ரிஸ்�  
தங்கப் பதக்கத்ைத ெவன்�ள்ளார.்  

 

�க்�ய �னங்கள் 

ேத�ய பா�காப்� �னம் - மாரச் ்4 

 பா�காப்� ெதாடரப்ான ��ப்�ணரை்வ நாட�் மக்களிைடேய ஏற்ப�த்�வதற்காக 
ஆண்�ேதா�ம்  ேத�ய பா�காப்� ��வால் (National Safety Council of India-NSC)   மாரச் ்
4ஆம் ேத� ேத�ய பா�காப்� �னம் (National Safety Day) ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 



•   
•    
 
 
 
 

  

 இவ்வாண்� 47வ� ேத�யப் பா�காப்�த் �னம் ெகாண்டாடப்படட்�. 
 ேத�யப் பா�காப்� ���ன் நி�வன �னத்ைத   (மாரச் ்4) ெகாண்டா�வதற்காக, 

�தல் ேத�யப் பா�காப்�த் �னப் �ரசச்ாரம்  1972 ஆம் ஆண்� �வங்கப்படட்� 
 ெபா� ேசைவக்கான இலாப ேநாக்கமற்ற அர� சாரா நி�வனமான ேத�யப் 

பா�காப்�க் ��வான� �ய நிரவ்�ப்�ைடய அைமப்பாக 1966ஆம் ஆண்� மாரச் ்4-
ஆம் ேத� சங்கங்கள் சட்டத்�ன்  (Societies Act) �ழ் �ம்ைப�ல் ெதாடங்கப்படட்�. 

 ேம�ம் பா�காப்� பற்�ய ��ப்�ணரை்வ ஏற்ப�த்�வதற்காக 2018ஆம் ஆண்� 
மாரச் ்4 �தல் மாரச் ்10 வைர ேத�யப் பா�காப்� வாரத்ைத (National Security Week – NSC) 
ெகாண்டாட உள்ள�. 
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