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மாரச் ்– 06 

TNPSC துளிகள்  

❖ தமிழ்நாடு காவல்துறையின் டிஜிபி அலுவலகத்தில் காவலர ்அங்காடிறை தமிழ்நாடு 

காவல்துறை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

o இந்தச ் சசைலிைானது பபாலீஸ் உணவகத்தில் விை்கப்படும் அறனதத்ுப் 

சபாருடக்ளின் விவரங்கள் மை்றும் விறலப் பட்டிைறல அளிக்கும். 

❖ சபண்களுக்கான சுை உதவிக் குழுக்களின் (SHGs - self-help groups) பதறவகறள 

சவை்றிகரமாக பூரத்்தி சசை்ததை்காக சிைந்த வங்கிக்கான விருது இந்திைன் வங்கிக்கு 

தமிழக அரசால் வழங்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ புகழ்சபை்ை கலாசச்ாரத்தில் இடம்சபைாத நூை்றுக்கும் பமை்பட்ட விடுதறலப் 

பபாராட்ட வீரரக்ளுக்கு மரிைாறத சசலுதத்ுவதை்காக சசங்பகாடற்டயில் “ஆசாதி கீ 

திவானி” அருங்காட்சிைகம் திைந்து றவக்கப்படட்து. 

❖ காண்டாமிருக இனங்கறளப் பாதுகாப்பதை்காக “2019 ஆம் ஆண்டின் ஆசிை 

காண்டாமிருகங்கள் மீதான புது தில்லி உறுதி ஆவணத்தில்” இந்திைா, பூட்டான், 

பநபாளம், இந்பதாபனசிைா மை்றும் மபலசிைா ஆகிை நாடுகள் 

றகசைழுத்திடட்ுள்ளன. இது இரண்டாவது ஆசிை காண்டாமிருக வாழிட நாடுகளின் 

சந்திப்பின்பபாது றகசைழுத்திடப்படட்து. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் பதசிை ஸ்சடம் (STEM – Science, Technology, Engineering and Math – 

அறிவிைல், சதாழில்நுட்பம், சபாறியிைல் மை்றும் கணிதம்) கல்வி விருதானது 

அசமரிக்காறவச ் பசரந்்த இந்திை வம்சாவளி பதின்ம வைதினரான காவ்ைா 

பகாப்பரப்புவிை்கு வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

o கிலிபைாபிளஸ்படாமாவின் பமம்பட்ட சிகிசற்சகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க 

கண்டுபிடிப்புகளுக்காக இவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்படுகிைது. 

❖ நிலநடுக்க அபாை மண்டலங்கறளக் கண்டறிவதை்காகவும் அறடைாளம் காணும் 

நடவடிக்றககறள ஊக்குவிப்பதை்காகவும் இந்திைா முழுவதும் 22 நிரந்தர 

புவியிடங்காட்டி (GPS - global positioning system) நிறலைங்கறள இந்திைப் புவியிைல் 

அளவிைல் துறைைானது (GSI - Geological Survey of India) சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மாரச் ்04 அன்று உலக பாலிைல் சுரண்டலுக்சகதிரான பபாராட்ட 

தினம் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

o இது சபண்கள் மை்றும் குழந்றதகளிறடபை சபரும்பாலும் காணப்படும் 

பாலிைல் சுரண்டல்கள் குறித்த விழிப்புணரற்வ ஏை்படுத்துவறத 

பநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ பமக்கி சால் பதரத்லில் மீண்டும் சவை்றி சபை்று சசபனகலின் அதிபராக இரண்டாவது 

முறைைாகத் பதாரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ கிரிக்சகட்டில் தான் ஆை்றிை பசறவக்காக இங்கிலாந்து கிரிக்சகட் அணியின் 

தறலவரான அசலஸ்படர ் கூக்கிை்கு றநடவ்ுட் விருது அதிகாரப் பூரவ்மாக 

வழங்கப்படட்து. இங்கிலாந்தின் இலண்டனில் உள்ள பக்கிங்ஹாம் மாளிறகயில் 

எலிசசபத ்II அரசிைால் இவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்படட்து. 

o கிரிக்சகட்டிை்கு பசறவைாை்றிைதை்காக றநடவ்ுட் பட்டம் சபறும் 17-வது 

பிரிட்டிஷ் கிரிக்சகட் வீரர ்இவராவார.் 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

டிரான்ஸ்கேத்ததடர் தெருந்தமனித் தடுெ்பிதழ் உட்தொருத்துதல் 

❖ அரசாங்க மருத்துவமனனயில் டிரான்ஸ்ககதத்தடர ் தெருந்தமனித் தடுெ்பிதழ் 

உடத்ொருத்துதனல (TAVI - Transcatheter Aortic Valve Implantation) அறிமுகெ்ெடுத்திய 

நாட்டின் முதலாவது மாநிலம் தமிழ்நாடு ஆகும்.  

❖ TAVI ஆனது 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாதத்தில் சசன்றனயில் ஓமந்தூரார ்

எஸ்படட்டில் உள்ள தமிழக அரசு பன்பநாக்கு உைர ் சிைப்பு மருத்துவமறனயில் 

சதாடங்கப்பட்டது. 

 

❖ திைந்த இதை அறுறவ சிகிசற்ச பமை்சகாள்ள முடிைாத முதிை இதை பநாைாளிகளின் 

மீது TAVI சிகிசற்ச பமை்சகாள்ளப்படுகிைது. பமலும் இது துறளயிடட்ு பை்ைறவப்பு 

முறையின் மூலம் அறடப்பிதறழ மாை்றுவதில் பங்கு சகாள்கிைது. 

❖ இரண்டு பநாைாளிகளுக்கு இலவசமாக இந்த அறுறவ சிகிசற்ச சவை்றிகரமாக 

பமை்சகாள்ளப்படட்து. 

❖ பநாைாளிகளுக்கு அறுறவ சிகிசற்ச பமை்சகாள்வதை்காக ஹாரட்் டீம் இந்திைாவுடன் 

தமிழக அரசு ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்றத ஏை்படுத்தியுள்ளது. 

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

ஒரு கதசம் ஒரு அட்டட 

❖ இந்தியெ் பிரதமர ் கதசியெ் தொதுெ் கொக்குவரதத்ு அடன்ட என்ற “ஒரு பதசம் ஒரு 

அடற்டறை” சதாடங்கி றவத்தார.் 

❖ உள்நாட்டிபலபை தைாரிக்கப்படட் இந்த அடற்டைானது நாடு முழுவதும் 

பபாக்குவரதத்ு, சமட்பரா பசறவகள், சுங்க வரி, வாகனங்கள் நிறுதத்ுமிடத்திை்கான 

கட்டணம், சில்லறை வணிகம், பணத்றதத ் திரும்பப் சபைல் உள்ளிட்ட பல்பவறு  

வறகைான கட்டணங்கறள சசலுத்துவதை்கு பைனாளரக்றள அனுமதிக்கிைது. 

❖ இந்த அடற்டைானது ரூபப அடற்டயின் மூலம் சசைல்படுத்தப்படுகிைது. எனபவ 

இந்திைா சவளிநாடட்ுத் சதாழில்நுட்பத்றத சாரந்்திருக்க பவண்டிைதில்றல. 

❖ மத்திை வீடட்ு வசதி மை்றும் நகரப்்புை விவகாரங்களுக்கான அறமசச்கமானது 
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பதசிைப் சபாதுப் பபாக்குவரதத்ு அடற்டறைக் (NCMC - National Common Mobility Card) 

சகாண்டு வந்துள்ளது.  

 

 

BOLD – QIT திட்டம் 

❖ இந்திய – வங்க கதச எல்னலயில் உள்ள அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் உள்ள தூெ்ரி 

மாவட்டத்தில் CIBMS-ன் (விரிவான ஒருங்கிறணந்த எல்றல பமலாண்றம அறமப்பு) 

கீழ் BOLD – QIT திட்டம் சதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ BOLD – QIT என்பது எல்றலயில் மின்னணு முறையில் ஆதிக்கம் சசலுத்தும் QRT  

இறடமறிப்பு நுட்பம் என்பதின் விரிவாக்கம் ஆகும். 

❖ BOLD – QIT ஆனது பிரம்மபுத்திரா மை்றும் அதன் துறண ஆை்றின் பாதுகாப்பை்ை 

பகுதிகளில் பல்பவறு வறகைான உணரவ்ிகளுடன் இந்திை - வங்க பதச எல்றலறைப் 

பாதுகாக்க எல்றலப் பாதுகாப்புப் பறடறை அனுமதிக்கிைது. 

❖ மனித சக்தி ஒருங்கிறணப்பு, சூழ்நிறல விழிப்புணரற்வ பமம்படுதத்ுவதை்காக 

உணரவ்ி, கட்டறள மை்றும் கடட்ுப்பாடற்ட ஏை்படுதத்ுதல், எழும் பிரசச்றனகளுக்கு 

விறரவாக தீரவ்ு காணச ் சசை்தல் ஆகிைறவ CIBMS (Comprehensive Integrated Border 

Management system)-ன் தத்துவமாகும். 

❖ இந்தத ் திைன்மிகு எல்றலைானது புத்தாக்கம் மை்றும் சதாழில்நுட்பத்றதப் 

பைன்படுதத்ி ஒருபுைம் அனுமதிக்கப்படட் மக்கள் மை்றும் சரக்குகளின் வரம்பை்ை 

இைக்கம் மை்றும் மை்சைாரு புைம் எல்றலயில் ஏை்படும் பாதுகாப்பு சவால்கறளக் 

குறைத்தல் ஆகிைவை்றை அனுமதிக்கிைது. 
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ெரவ்தேெெ ்செய்திகள் 

அதமரிே்ோ மற்றும் ததன்தோரியா – இராணுவெ் ெயிற்சி 

❖ அதமரிக்கா மற்றும் ததன்தகாரியா ஆகிய நாடுகளுக்கினடகயயான வருடாந்திர 

மிகெ்தெரிய இரண்டு நாடுகளின் இராணுவெ் ெயிற்சியானது முடிவு தெறும் என்றும் 

சிறிய அளவிலான ெயிற்சியாக மாற்றியனமக்கெ்ெடும் என்றும் அந்த இரண்டு 

நாடுகள் அறிவிதத்ுள்ளன. 

❖ இந்த மிகெ்தெரிய இராணுவெ் ெயிற்சியானது தொதுவாக “பபால் ஈகிஸ்” மை்றும் “கீ 

ரிசால்வ்” என்ைறிைப்படுகிைது. 

❖ புதிை பயிை்சிைானது கீ ரிசால்வ் என்பதை்கு மாை்ைாக டாங்சமன்ங் அல்லது 

ஆங்கிலத்தில் “கூட்டணி” என்ை சபைரில் அறழக்கப்படும். 

❖ பபால் ஈகிள் பயிை்சிைானது மிகச ் சிறிை பறடப்பிரிவு அளவிலான பயிை்சிக்கு 

மாை்ைாக நறடசபைவிருக்கிைது. 

 

தரட் ெ்ளாே் 2019 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்03 ஆம் கததி முதல் 16 ஆம் கததி வனர அதமரிக்காவில் தரட் 

ெ்ளாக் 19 இராணுவெ் ெயிற்சி நனடதெறுகிறது. 
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❖ தரட் ெ்ளாக் ெயிற்சி என்ெது அதமரிக்க விமானெ் ெனடயால் ஒரு ஆண்டில் ெல்கவறு 

முனற நனடதெறும் கமம்ெட்ட வானில் கொரிடும் ெயிற்சியாகும். 

❖ இந்தெ் ெயிற்சியானது அதமரிக்கா, கநட்கடா மற்றும் இதர கநச நாடுகனளச ் கசரந்்த 

இராணுவ விமான ஓட்டிகள் மற்றும் இதர விமானெ் ெணியாளரக்ளுக்கான நிகழ்கநர 

வானில் கொரிடும் ெயிற்சினய அளிக்கிறது. 

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டும் இந்தெ் ெயிற்சியானது தநவாடாவில் உள்ள தநல்லிஸ் விமானெ் 

ெனடத் தளதத்ில் நனடதெறும். 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

கும்ெ கமளா 2019 – உலே கின்னஸ் சாதடன 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் பிரயாக்ராஜ் கும்ெ கமளா ஜனவரி மாதம் 15 ஆம் கததி முதல் மாரச் ்

04-ம் கததி வனர பிரயாக்ராஜில் ஒருங்கினணக்கெ்ெடட்து. 

❖ உத்தரெ் பிரகதசம் இனத பின்வரும் மூன்று துனறகளில் கின்னஸ் உலக சாதனனனய 

ெனடக்க னவதத்ுள்ளது. 

o மிகெ்தெரிய கொக்குவரதத்ு மற்றும் கூட்ட கமலாண்னமத் திட்டம் 

o “எனது நகரத்னத வண்ணம் தீடட்ு” என்ை திட்டத்தின்கீழ் சபாது இடங்களில் 

மிகப்சபரிை ஓவிைப் பயிை்சி 

o மிகப்சபரிை துப்புைவு மை்றும் கழிவு அகை்ைல் சசைல்முறை. 

 

ஜல் அம்ருதா திட்டம் 

❖ கரந்ாடக மாநில அரசு நீர ் ொதுகாெ்புத் திடட்மான “ஜல்அம்ருதா” என்ை திட்டத்றதத ்

சதாடங்கியுள்ளது.  

❖ இது நிர ் நினலகளின் ொதுகாெ்பு மற்றும் அவற்னறெ் புனரனமத்தல் உள்ளிட்ட 

வறட்சித் தடுெ்பு நடவடிக்னககளின் மீது கவனதன்தச ்தசலுதத்ுகிறது. 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

துொய தடன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிெ் 2019 

❖ தொதுவாக துொய் டியூட்டி ெ்ரீ தடன்னீஸ் சாம்பியன்ஷிெ் என்றறியெ்ெடும் 2019 ஆம் 

ஆண்டின் துொய் தடன்னீஸ் சாம்பியன்ஷிெ்ொனது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் 

துொயில் நினறவு தெற்றது. 

❖ இது ஆண்களின் 27-வது ெதிெ்பு மற்றும் தெண்களின் 19-வது ெதிெ்ொகும். 

❖ சவை்றி சபை்ைவரக்ளின் பட்டிைல் 
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57-வது சரவ்கதச மல்யுத்தெ் கொட்டி 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பிெ்ரவரி 28 முதல் மாரச் ்03 வனர ெல்ககரியாவின் ரூகசவில் 57-வது 

சரவ்கதச மல்யுத்தெ் கொட்டியான “டான் பகாபலாவ் நிக்பகாலா சபட்பராவ்” 

நடத்தப்படட்து. 

❖ இந்த சரவ்பதச பபாட்டிைானது டான் பகாபலாவ் மை்றும் நிக்பகாலா சபட்பராவா 

ஆகிபைாரின் நிறனவாக பல்பகரிை மல்யுத்த கூடட்றமப்பினால் நடத்தப்படட்து. 

❖ இந்திை மல்யுத்த வீரரான பாஜ்ராங் புனிைா 65-கிபலா எறடப் பரிவில் 

அசமரிக்காறவச ் பசரந்்த பஜாரட்ான் ஒலிவர ் என்பவறர வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் 

சவன்றுள்ளார.் இவர ் இந்தத் தங்கப் பதக்கத்றத விங் கமாண்டர ் அபிநந்தன் 

வரத்்தமானுக்கு அரப்்பணித்தார.் 

❖ இதர இந்திை சவை்றிைாளரக்ள் பின்வருமாறு: 

o பூஜா தண்டா – தங்கம் (59 கிபலா) 

o சாக்சி மாலிக் – சவள்ளி (65 கிபலா) 

o சந்தீப் பதாமர ்– சவள்ளி (ஆண்களின் 61 கிபலா பிரிவு) 

o விபனஷ் பபாகாட் – சவள்ளி (சபண்களின் 53 கிபலா) 

 

ஆசிய விடளயாட்டுேள் – கிரிே்தேட் மீண்டும் அறிமுேம் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் சீனாவின் ஹன்ஸ்கஹா நகரில் நனடதெறவிருக்கும் ஆசிய 

வினளயாடட்ு கொட்டிகளில் கிரிக்தகடன்ட மீண்டும் அறிமுகெ்ெடுத்த ஆசிய ஒலிம்பிக் 

மன்றம் (OCA - Olympic Council of Asia) முடிவு சசை்துள்ளது. 

❖ இதை்குமுன் 2010 மை்றும் 2014 ஆம் ஆண்டுகளில் நறடசபை்ை ஆசிைப் பபாட்டிகளில் 

கிரிக்தகட் இடம்சபை்ைது. ஆனால் 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்பதாபனசிைாவின் 

இன்சச்ிைானில் நறடசபை்ை ஆசிைப் பபாட்டியில் கிரிக்சகட் இடம் சபைவில்றல. 

❖ 2010 மை்றும் 2014 ஆம் ஆண்டுகளில் முறைபை குன்ஸ்சுபகா மை்றும் இன்சச்ிைானில் 

நறடசபை்ை ஆசிை விறளைாடட்ுகறளப் பபான்று கிரிக்சகட்டின் டி20 பதிப்பானது 

அறிமுகப்படுத்தப்படவிருக்கிைது. 

❖ இந்த இரண்டு பபாட்டிகளிலும் இந்திை கிரிக்சகட் அணிகள் பங்கு சகாள்ளவில்றல. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஆசிை விறளைாடட்ுப் பபாட்டிகளில் ஆஸ்திபரலிைா உள்ளிட்ட 

ஒசானிைா நாடுகள் கொட்டியில் ெங்குதெற அறழக்கப்படும் என்ை முக்கிை முடிவு 

எடுக்கப்படட்ுள்ளதாக அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது.  

Category Winner Runner–up 

Men’s Singles Roger Federer (Switzerland) Stefanos Tsitsipas (Greece) 

Women’s Singles Belinda Bencic (Switzerland) Petra Kvitova (Czech Republic) 

Men’s Doubles Rajeev Ram (USA)  

Joe Salisbury (UK) 

Ben McLachlan (New Zealand)  

Jan-Lennard Struff (Germany) 

Women’s Doubles Hsieh Su-wei (Chinese 
Taipei) Barbora Strycova 
(Czech Republic) 

Lucie Hradecka (Czech Republic)  

Ekaterina Makarova (Russia) 
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முக்கிய தினங்கள் 

கதசியெ் ொதுோெ்பு தினம் – மாரச் ்04 

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டும் மாரச் ் 04 ஆம் கததி கதசியெ் ொதுகாெ்பு தினம் 

அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது. இத்தினம் ராஷ்டிரிய சுரக்ஷா திவாஸ் என்றும் 

அறியெ்ெடுகிறது. 

❖ இத்தினமானது இராணுவ அதிகாரிகள், துனண இராணுவெ் ெனடயினர,் காவல் 

துனறயினர ் மற்றும் கமாண்கடாெ் ெனடயினர ் ஆகிய ொதுகாெ்புெ் ெனடகளின் 

ெணினய தகௌரவிக்கிறது. 

 
❖ நாட்டிற்காகவும் மக்களின் ொதுகாெ்பு மற்றும் அனமதிக்காவும் எெ்தொழுதும் 

ெணியாற்றும் இந்தியாவின் அனனதத்ு அனமெ்புகளுக்காகவும் இத்தினம் 

அரெ்்ெணிக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ 1972 ஆம் ஆண்டில் முதலாவது பதசிைப் பாதுகாப்புத் தினம் அனுசரிக்கப்படட்து.                  

48-வது பதசிைப் பாதுகாப்புத் தினம் இந்தாண்டு சகாண்டாடப்படட்து. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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