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மாரச் ்– 26 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

INS கங்கா பணி ஓய்� 

 உள்நாட்�ேலேய தயாரிக்கப்படட் இந்�யக் கடற்பைட�ன் ேபார ் கப்பலான INS 
கங்கா, �ப்ப� ஆண்�க�க்�ம் ேமலான ேசைவக்�ப் �ற� கடற் பைட���ந்� 
�லக்�க் ெகாள்ளப்படட்� (decommissioned). 

          

 மசாகான் கப்பல் கட�்ம் நி�வனத்தால் உ�வாக்கப்பட்ட இக்கப்பல் இந்�யக் 
கடற்பைட�ன் ேகாதாவரி – வ�ப்� வ�காட�் ஏ�கைணப் ேபார ்கப்பலா�ம். 

 �சம்பர ்30, 1995 அன்� இ� கடற்பைட�ல் இைணக்கப்பட்ட� (Commissioned). 

 ேகாதாவரி வ�ப்பான� இந்�யக் கடற்பைட�ன் �தல் �க்�யமான, 
உள்நாட்�ேலேய தயாரிக்கப்படட் ேபார ் கப்பல் மற்�ம் ேமம்பாட�்த் 
ெதாடக்கமா�ம். (Development initiative) 

 கடற்பைடப் ேபாரின் �ன்� �தமான பரிமாணங்களி�ம் INS கங்கா, தன்�ைடய 
�றன்கைள ெவளிப்ப�த்��ள்ள�. 

 

அ��யல் மற்�ம் ெதா�ல்�ட்பசெ்சய்�கள் 

சந்�ரயான் - 2 

 வல்�நரக்ளின் ஆேலாசைனப்ப�, இந்�யா�ன் 2-வ� நில�க்�ரிய �ட்டமான 
சந்�ராயன் – 2 அக்ேடாபர ்(2018) மாதத்�ற்�த் தள்ளி ைவக்கப்பட�்ள்ள�. 

 

சந்�ரயான்  – 2 ைவப் பற்�  
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 800 ேகா� �பாய் ம�ப்�லான சந்�ரயான் – 2 �ட்டமான� ��வ�மாக 
உள்நாட�்த் �ட்டமா�ம் (Totally indigenous mission). 

 
 ISRO-வான� சந்�ராயன் – 2 உடன் ஆர�்ட்டர,் ேராவர,் ேலண்டர ்ஆ�யவற்ைற �தன் 

�ைறயாக ேசாதைன ெசய்�ற�.  

 (ேராவர-் ேகாள்களின் பரப்�ன் �� நக�ம் �ண்ெவளி ஆய்� வாகனம்) (ஆர�்ட்டர ்–
இ� ���ன் �ற்�வடட்ப் பாைத�ல் நிைல நி�த்தப்ப�ம் �ண்ெவளிவாகனம்) 
(ேலண்டர ்–நில�, ேகாள்கள் ஆ�யவற்�ல் தைர�ரங்�ம் �ண்ெவளி வாகனம்). 

 170 �.�  × 12000 �.� நீள்வட்டப் பாைத�ல் GSLV – F10 இைணக்கப்பட்ட�டன், உந்� 
சாதனத்தால் (Thruster – a propulsive device) ஆர�்ட்டர ் 100 �.� நில�ன் வட்டப் 
பாைதைய ேநாக்�த் �ட்ட�டப்பட்டப� நகரத்்தப்ப�ம். �ன்னர,் இந்த ேலண்டர ்
ஆர�்ட்டரி��ந்� ேராவைரப் �ரித்� நிைலநி�த்�ம். 

 கட�்ப்ப�த்தப்பட்ட தைர�றக்கத்�ற்�ப் �ற�, ேலண்டர ் ஆன� நில�ன் 
ெதன்��வத்�ல் ெம�வாக இறங்�வ�டன் ேராவைர நிைல நி�த்��ற�. 

 நில�ப் பரப்�ல் ெம�வாகத் தைர�றங்�தல் (Soft – Landing) என்ப� சந்�ரயான் – 2 
�ட்டத்�ன் சவால் நிைறந்த ப��யா�ம். 
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 தற்ேபா�வைர, அெமரிக்கா, இரஷ்யா மற்�ம் �னா ஆ�ய நா�கள் மட�்ேம நில�ப் 
ப���ல் �ண்கலத்ைத ெம�வாகத் தைர�றக்��ள்ளன. 

 14 �� நாடக்ளின் ேபா�, (14 Earth days) ஆ� சக்கரங்கைளக் ெகாண்ட ேராவர ்100 – 200 
�ட்டரக்ள் �ற்றள�ல் நக�ம் தன்ைமையப் ெப�ம். 

 ேராவரி�ள்ள அ�க ஆற்ற�ைடய ேகமரா உள்ளிட்ட க��கள் நில�ப் பரப்ைபக் 
கண்காணிப்ப�டன் நில�ன் �ைகப்படத்ைத�ம் எ�க்�ன்றன. 

        
 �ைகப்படம் எ�த்த 15 நி�டங்களில், ஆர�்ட்டர ் வ�யாக ேராவர ் ��க்� 

இப்�ைகப்படங்கைள அ�ப்��ற�. இப்�ைகப்படங்கள் நில�ன் மண்ைணப் பற்� 
ஆராய உத� �ரி�ம். 

 3,290 �.� எைட�ள்ள சந்�ரயான் – 2 �ண்கலம், நில இட�யல் தன்ைமகள் (Lunar 
Topography), கனிம�யல், ���யான எளிய �லக்��கள், நில�ன் �றெவளிய�க்� 
மற்�ம் ைஹட்ராக்�ல் (OH ெதா��) மற்�ம் நீர ் பனிக்கட்� இ�ப்பதற்கான 
தடயங்கள் ஆ�ய அ��யல் �ரவ்மான தகவல்கைள அளிக்�ற�. 

 

�ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 

�� ேநரம் 

 12வ� ��ேநரம் மாரச் ்24 அன்� 8.30 pm to 9.30 pm வைர கைட��க்கப்படட்�. 

 �� ேநரம், �ற்�ச�்ழல் மற்�ம் வன�லங்�கைளப் பா�காப்பதற்கான 
�க்�யத்�வத்ைதப் பற்�ய ��ப்�ணரை்வ ஏற்ப�த்�வைத ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்ட�. 
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 அத்�யாவ�யமற்ற �ளக்�கைள ஒ�மணி ேநரம் அைணத்� ைவப்பதன் �லம் 

ப�வநிைல மாற்றத்�ற்� எ�ராக ஒ� நிைலப்பாடை்ட எ�ப்பதற்காக உலகம் 
��வ��ம் உள்ள மக்கள் ஒன்� ேச�ம் �ற்�ச ்�ழ�க்கான உல�ன் �கப்ெபரிய 
அ�மட்ட அள�லான இயக்கேம, �� ேநரமா�ம். 

 இ� உல�ன் 178 நா�கள் பங்ேகற்�ம் இயற்ைகக்கான உலக நி�யத்�ன் 
உலகளா�ய ெதாடக்கமா�ம். (Global initiative)  

 �ற்�ச�்ழல் மற்�ம் மனிதரக்ளின் �� அ�க �ைம ஏற்�ம் �ல பழக்க 
வழக்கங்கள், நைட�ைறகள், வாழ்க்ைக �ைறகைளக் ைக��வதற்கான 
வாய்ப்ைப உ�வாக்�வதற்� அைமப்�கள்,  நி�வனங்கள், தனிமனிதரக்ைள 
ஊக்��ப்பதற்காக 2018 ஆம் ஆண்�ன் ��ேநரத்�ன் ேபா� இந்�யா “Give up to Give 
Back” என்ற ெதாடக்கத்ைதத் (initiative) ெதாடங்��ள்ள�. 

 இந்தப் �ரசச்ாரம்  ஒ� �ைற பயன்பா� ெகாண்ட �ளாஸ்�க்�கள் (Single-use Plastics), 
�ைத ப�வ எரிெபா�டக்ள், தனிெயா� பணியாள�க்கான கார ் பயணம், 
எலக்ட்ரானிக் க��கள் ஆ�யவற்ைறக் �ைறத்த�க்கான நடவ�க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்வைதத் ெதளி�ப�த்��ற� . 
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மாநிலச ்ெசய்�கள் 

ெநய்�ன்ய ரதம் – ஆந்�ரப் �ரேதசம் 

 பல்பயன்பாட�் வாகனமான ெநய்�ன்ய ரதம் – ஆந்�ரப் �ரேதச �தலைமசச்ரால் 
ெதாடங்� ைவக்கப்பட�்ள்ள�. இதன் ேநாக்கமான� ெதாைல�ரப் ப��களி�ம் 
ெதா�ல்�ட்பம் மற்�ம் �த்தாக்கம் (Innovation) ஆ�யவற்ைறக் ெகாண்� 
வ�தலா�ம். 

    
 அர�, ேம மாதத்�ல் ேம�ம் 12 ெநய்�ன்ய ரதங்கைள ெசயல்பாட�்க்�க் ெகாண்� 

வ�ம். 

 இத்�ட்டமான� இந்�ய ெதா�ல் ேமம்பாட�்க் கழகம் மற்�ம் ேமம்பாட்�ற்கான 
வ�காட�் அறக்கட்டைளயான, ��ெலட ் ேபக்கார�்டன் இைணந்� 
ெசயல்ப�த்தப்ப�ம். இ�  �தல் கட்டமாக 13 மாவட்டங்கள் மற்�ம் 28 ஸ்மாரட்் 
�ராமங்களில் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம். 

 ��டட்ல் கல்�ய�� மற்�ம் ��டட்ல் �றன்கைள ஊக்��க்�ம் வைக�ல்  இந்த 
ெநய்�ன்ய ரதங்கள், ‘ஸ்மாரட்் �ராமங்கள் ஸ்மாரட்் வார�் �ட்டத்�ன்ʼ ஒ� 
ப��யா�ம். 

 பள்ளிக் �ழந்ைதகள் ெதா�ல்�ட்ப மற்�ம் கல்� ெதாடரப்ான தகவல்கைள 
ெபற�ம், இைளஞரக்ள் அவரக்�க்கான �றன் ேமம்பாட�் ேநாக்கங்க�க்காக�ம் 
இந்த வாகனத்ைதப் பயன்ப�த்த ���ம். அேதா�, ஒ� �றப்பம்சமாக இவ்வாகனம் 
ெபா��ேபாக்� அைமப்ைப�ம் ெகாண்�ள்ள�. 

 

�ெரம் �ரி 

 �ெரம் �ரி எனப் ெபயரிடப்பட�்ள்ள உல�ன் �கப்ெபரிய மணற்கல் �ைக 
ேமகாலயா�ல் கண்���க்கப்பட�்ள்ள�. 

 கா� ெமா��ல் �ெரம் என்றால் �ைக எனப் ெபா�ள். 

 ேமகாலயா�ன் �ழக்� கா� �ன்�கள் மாவடட்த்��ள்ள மா�ன்ராம் ப���ல் 
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அைமந்�ள்ள ெலய்ட்ேசாஹம் என்ற �ராமத்�ற்க�ேக 24,583 �ட்டரக்ள் நீள�ைடய 
இந்த �ைக அைமப்� கண்���க்கப்பட�்ள்ள�. 

 இதன் நீளம் 24.5 �.�. இ� ஏறக்�ைறய ஏவெரஸ்ட் �கரத்�ன் உயரத்ைத �ட �ன்� 
மடங்�. 66 – 76 �ல்�யன் ஆண்�க�க்� �ந்ைதய ைடேனாசரஸ் �ைத ப�வங்கள் 
இந்த �ைக�ல் காணப்ப��ன்றன. 

 இதற்� �ன்னர,் ெவனி�லா நாட்�ன் எேடா ��யா ப���ல் அைமந்�ள்ள ��வா 
ெடல் சமான் �ைகயான� உல�ன் �க நீளமான மணற்கல் �ைக என்ற 
ெப�ைமையப் ெபற்��ந்த�. 18,200 �ட்டரக்ள் (18.2 �.�) நீள�ைடய இக்�ைக 
�வாடை்சட் மணற்கற் �ைகயா�ம். 

 ைடேனாசரஸ் �ைத ப�வங்கள் காணப்ப�ம் உல�ன் நீளமான மணற்கல் 
�ைககளில் ெமாசாசவ்ர�ன் �ைத ப�வங்க�ம் அடங்�ம். 

 ெமாசாசவ்ரஸ் என்ப� . 66 – 70 �ல்�யன் ஆண்�க�க்� �ன்னர ்���ல் வாழ்ந்� 
அ�ந்� ேபான நீரவ்ாழ் ஊன் உண்ணி பல்�களா�ம் 

 ெபா�வாக ேமகாலயா இந்�யா�ன் �க நீளமான �ைககளின் இ�ப்�டமாக�ம் 
�கழ்�ற�. �ெரம் �யாட் �ரா – உ�ம் – ல�ட ் �ண்ணாம்�க்கல் �ைக அைமப்� 
ெஜ�ந்�யா �ன்�களில் அைமந்�ள்ள�. இதன் நீளம் 31. �.�ட்ட�க்�ம் 
ேமலானதா�ம். 

 

�ரபலமானவரக்ள் , ���கள் மற்�ம் நிகழ்�கள் 

ஏெபல் பரி� 

 கனடாைவச ் ேசரந்்த கணித�யல் அ�ஞர ் இராபரட்் லாங்�லாண்டஸ் ம�ப்��க்க 
ஏெபல் பரிைச ெவன்�ள்ளார.் 

 �ர�நி�த்�வ ேகாட்பாடை்ட எண் ேகாட்பாட�்டன் இைணக்�ம் கணினி நிரைல 
உ�வாக்�யதற்காக இவ�க்� இப்பரி� வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

           

இப்பரிைசப் பற்�  

 ஏெபல் பரி� ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட கணித அ�ஞரக்�க்� நாரே்வ 
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அரசால் வ�டந்ேதா�ம் வழங்கப்ப��ற�. 

 இப்பரி�ற்� நாரே்வையச ்ேசரந்்த கணித�யல் அ�ஞரான நீல் ெஹன்�க் ஏெப�ன் 
ெபயர ்�ட்டப்படட்�. 

 நாரே்வ அரசால் 2001 ஆம் ஆண்� நி�வப்படட் இப்பரி�,  ேஹால்ெபரக்் பரி� எ�ம் 
மனித�யல் பரி�ற்� இைணயான� ஆ�ம். 

 இப்பரி�, கணிதத்�ல் ம�ப்��க்க சரவ்ேதச கல்� ��� ஆ�ம். 

 இதற்� �ன்னர,் இந்�ய வம்சாவளி அெமரிக்க கணித�யல் அ�ஞரான 
S.R.�னிவாச வரத�க்� 2007 ஆம் ஆண்�, அவ�ைடய நிகழ்தக� 
ேகாட்பாட்�ற்கான ஒ�ங்�ைணக்கப்பட்ட ேகாட்பாடை்ட உ�வாக்�யதற்காக 
இப்பரி� வழங்கப்பட்ட�. 

 

�க்�ய �னங்கள் 

�யா�கள் �னம் – மாரச் ்23 

 மாரச் ்23 ஷ�த் �வாஸ் அல்ல� �யா�கள் �னம் �ரிட்�ஷாரால் �க்��டப்பட்ட 
�ன்� �ணிசச்ல் �க்க �ரரக்ைள நிைன��ற கைட��க்கப்ப��ற�. 

      
 மாரச் ் 23, 1931 அன்�, பகத்�ங், அவ�ைடய �ட்டாளிகளான �க்ேதவ், �வ்ராம் 

ராஜ்�� ஆ�ேயார,் 21 வய� �ரிட�்ஷ் ேபா�ஸ் அ�காரியான ஜான் சண்ெடரை்சப் 
ப�ெகாைல ெசய்ததற்காகத் �க்��டப்படட்னர.் 

 அவரக்ள் �க்��டப்பட்ட இந்த நாள் நா� ��வ�ம் �யா�கள் �னமாகக் 
கைட��க்கப்ப��ற�. 

 �ரிட்�ஷ் ஆட்�க்ெக�ராக ச�கப் �ரட்�யாளர ் மற்�ம் ��தைலப் ேபாராட்ட 
�ரரான பகத்�ங்�ன் ெவளிப்பைடயான வன்�ைறயால் (Dramatic Violence) தன� 
23வ�  வய�ல் �க்��டப்படட்ார.் 

 தன்ைனப் �ன்பற்�பவரக்�டன் ைசமன் ���ற்� எ�ராக �ளரச்�்�ல் ஈ�பட்ட 
லாலா லஜப�ரா�ன் �� த�ய� நடத்�ய காவல்�ைற கண்காணிப்பாளர ்
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ேஜம்ஸ்காடை்ட ப�வாங்கத் ��த்த இம்�வர ் தவ�தலாக சண்ெடரை்சப் 
ப�ெகாைல ெசய்தனர.் 

 �ல நாடக்ள் க�த்� லாலா லஜப�ராய் காயங்களின் ��ரத் தன்ைமயால் 
காலமானார.் 

 சண்ெடரஸ்் ெகாைல வழக்�ல், �ட்ட�டப்பட்ட ேநரத்�ற்� 11 மணி ேநரத்�ற்� 
�ன்னேர இம்�வ�ம் �க்��டப்பட்டனர.்  

 

உலக வானிைல ஆராய்ச�் �னம் – மாரச் ்23 

 உலக வானிைல ஆராய்ச�் நி�வனத்ைத மாரச் ் 23, 1950 அன்� அைமத்தைத 
நிைன� ��வதற்காக உலக வானிைல ஆராய்ச�் �னம் மாரச் ் 23ம் ேத�  
கைட��க்கப்ப��ற�. 

 

 இந்தாண்�க்கான க�த்�� : “வானிைல - தயார,் ����ப்பான காலநிைல  (Weather 
– Ready, Climate smart).”  

 இந்த க�த்��, நீண்ட கால ப�வநிைல மா�பா�, இயற்ைகயாக ஏற்ப�ம் 
காலநிைல ேவ�பா� மற்�ம் ெவள்ளம் ேபான்ற இடரக்ள் மற்�ம் ஒவ்ெவா� 
நா�க்�மான தகவலளிக்கப்பட்ட �ட்ட��தல் ஆ�யவற்�ற்கான ேதைவைய 
�றப்�த்�க் காண்�க்�ற�. 

உலக வானிைல ஆராய்ச�்  நி�வனம் 

 நா�க�க்�ைடேயயான ஆராய்ச�் நி�வனமான இ� 191 உ�ப்�னரக்ைளக் 
ெகாண்�ள்ள�. 

 உலக ஆராய்ச�்  நி�வனம் (The World Meteorological Organization-WMO) சரவ்ேதச 
ஆராய்ச�் நி�வனத்���ந்� உ�வாக்கப்படட்�. 1873ல் இ� ேதாற்��க்கப்படட்�. 

 23 மாரச் ் 1950 அன்� WMO மாநாடை்ட ஏற்�க் ெகாள்ளப்படட்�ன் (Ratification) �லம் 
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நி�வப்பட்ட WMO வானிைல (காலநிைல, வானிைல), ெசயல்பாட�் நீரியல், �� -
இயற்�யல், அ��யல் ெதாடரப்ானைவக�க்கான ஐ.நா. �ன் �றப்� அைமப்பாக 
உ�வா��ள்ள�. 
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