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மாரச் ்– 14 

TNPSC துளிகள்  

❖ நான்கு இந்தியரக்ள் உள்பட 157 பயணிகள் எத்தியயாப்பிய விமான விபத்தில் 

ககால்லப்பட்ட பின்பு யபாயிங் 737 யமக்ஸ் 8 ரக விமானங்களள மத்திய அரசு தளட 

கெய்துள்ளது. 

❖ மியொரமின் தளலநகரான அய்சுவலில் உள்ள ராஜ்பவனில் அம்மாநிலத்தில் புதிதாக 

அளமக்கப்படட்ுள்ள யலாக் ஆயுக்தாவின் முதலாவது தளலவராக சி. லால்ொதா 

கபாறுப்யபற்றார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ப ாலிப ா சசாட்டு மருந்து 2019  

❖ இந்திய அரசு 2019 ஆம் ஆண்டின் யபாலியயா கொடட்ு மருந்து முகாளம மாரெ் ்9 ஆம் 

யததியன்று கதாடங்கியுள்ளது.  

❖ இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், 5 வயதிற்குக் கீழுள்ள குழந்ளதகளுக்கு யபாலியயா கொடட்ு 

மருந்து வழங்கப்படுகின்றது. 

 

❖ ஒவ்கவாரு ஆண்டும் யபாலியயா கொடட்ு மருந்து முகாம் நடத்தப்படுகிறது. 

❖ யதசிய அளவில் 2 யபாலியயா தடுப்பு இயக்கங்கள், மாநில அளவில் 2 அல்லது 3 

யபாலியயா தடுப்பு இயக்கங்கள் ஆகியவற்ளற நடதத்ுவதன் மூலம் யபாலியயா 

யநாயிலிருந்து குழந்ளதகளளப் பாதுகாக்கும் யநாக்கதத்ுடன் இது நடத்தப்படுகிறது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் யபாலியயா கொடட்ு மருந்து முகாமின் யநாக்கமானது நாட்டில் 

யபாலியயா ஒழிப்ளப நீடித்திருக்கெ ்கெய்தலாகும். 

      த ோலிதயோ 

❖ யபாலியயா என்று அளழக்கப்படும் யபாலியயா கமய்லிட்டிஸ் யநாயானது மிகவும் 

அதிக அளவில் கதாற்றக்கூடிய ஒரு ளவரஸ் யநாயாகும். 

❖ குழந்ளதகளில் மற்றவரக்ளள விட 5 வயதிற்குக் கீழுள்ள நபரக்ளுக்கு இந்த ளவரஸ் 

யநாய்த் கதாற்று அபாயம் அதிக அளவில் இருக்கக் கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. 
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❖ மனிதக் கழிவுகள் கலந்துள்ள நீர ் மற்றும் உணவுகளின் மூலம் இந்த யபாலியயா 

ளவரஸ் பரவுகிறது. ஆனால் பாதிக்கப்பட்யடாரின் உமிழ்நீரிலிருந்து யபாலியயா 

ளவரஸ் குளறந்த அளவில் பரவுகின்றது. 

❖ இந்தியா யபாலியயா இல்லாத நாடாக 2014 ஆம் ஆண்டில் அறிவிக்கப்படட்து. 

❖ இந்தியாவில் யபாலியயா யநாயானது களடசியாக 2011 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 13 ஆம் 

யததி யமற்கு வங்காளம் மற்றும் குஜராத் ஆகிய  மாநிலங்களில் பதிவு கெய்யப்படட்து. 

 

தேசிய அறிவு அமை ்பு 

❖ இந்தியா தனது யதசிய அறிவு அளமப்ளப (NKN - National Knowledge Network) வங்க 

யதெத்திற்கு நீட்டிக்க முடிவு கெய்துள்ளது.  

❖ NKN என்பது அடுத்தத் தளலமுளறக்கான பயன்பாடுகள் மற்றும் யெளவகளள 

உருவாக்குதல், ஆராய்ெச்ிளய யமற்ககாள்ளுதல் மற்றும் இந்தியாவின் தகவல் 

கதாடரப்ு கட்டளமப்பு வளரெ்ச்ி ஆகியவற்ளற அளிக்கக்கூடிய பல ஜிகாபிட் ககாண்ட 

ஒரு அகில இந்திய அளமப்பாகும். 

 

❖ இது யபான்ற ஒரு முன்னுதாரணமான மாற்றங்களள ஏற்படுதத்ுவதற்காக நாடு 

முழுவதும் உள்ள அளனதத்ுப் பல்களலக்கழகங்கள், ஆராய்ெச்ி நிறுவனங்கள், 

நூலகங்கள், ஆய்வகங்கள், சுகாதார நிளலயங்கள் யவளாண் நிளலயங்கள் 

ஆகியவற்ளற இளணப்பளத இது யநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.  

 

பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா ப ாஜனா 

❖ திட்டம் கதாடங்கப்படட் தினத்திலிருந்து (1/5/2016) இது நாள் வளரயில் மத்திய 

கபட்யராலியம் மற்றும் இயற்ளக எரிவாயுத் துளற அளமெெ்கத்தினால் பிரதான் 

மந்திரி உஜ்வாலா யயாஜனா திட்டத்தின் கீழ் ஏழு யகாடி LPG இணைப்புகள் 

வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

❖ இத்திட்டத்தின் கீழ், ஏணழக் குடும்பங்களுக்கு ணவப்புத் ததொணக அல்லொத LPG 

இணைப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. 
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❖ குடும்பத்தில் உள்ள 18 வயணத நிரம்பிய தபை் உறுப்பினரக்ளின் தபயரில் இந்த LPG 

இணைப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

மர ்  ாம்புகள் 

❖ 140 ஆை்டுகளொக கொைப்படொத மரப் பொம்புகள் இனமொனது (ணைலலொபிஸ் இை்டிகஸ்) 

தமிழ்நாட்டின் லமகமணல வனவிலங்கு ைரைொலயத்தில் ஆரொய்ைச்ியொளரக்ளொல் 

லமற்தகொள்ளப்படட் கள ஆய்வில் மீை்டும் கொைப்படட்து. 

❖ இந்த மரப் பாம்பு இனங்கள் யமக மளல வனப்பகுதி மற்றும் கபரியார ் புலிகள் 

காப்பகம் ஆகியவற்றில் பரவிக் காணப்படுகின்றன. 

 
❖ மரப் பாம்புகளின் உள்ளூர ் இனமானது களடசியாக 1878 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் 

இராணுவ அதிகாரி மற்றும் இயற்ளக ஆரவ்லரான ரிெெ்ரட்் கென்றி கபட்யடாம் என்ற 

பளடத் தளபதியால் கண்டறியப்படட்ு பதிவு கெய்யப்பட்டது. 
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ைோநிலச ்சசய்திகள் 

கலந்துரர ாடல் மற்றும் பமம் ாட்டு ஆரை ம் 

❖ தில்லி அரசின் கலந்துளரயாடல் மற்றும் யமம்பாடட்ு ஆளணயத்தால் (DDC - Dialogue 

and Development Commission) 17 உறுப்பினரக்ணளக் தகொை்ட ஒரு உயர ் நிணலக் குழு 

ஒன்று அணமக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது தில்லி நகரில் “உயர ் கல்வியில் சீரத்ிருத்தம் லமற்தகொள்வணத” லநொக்கமொகக் 

தகொை்டுள்ளது. 

❖ இந்தக் குழுவொனது ஒரு ஆை்டிற்குள் தில்லி நகரில் உயர ் கல்வி அணமப்பில் 

சீரத்ிருத்தம் லமற்தகொள்வதற்கொக இலக்குகள், அளவீடுகள், தகொள்ணககள் மற்றும் 

லமற்தகொள்ள லவை்டிய நடவடிக்ணககள் ஆகியவற்ணறப் பரிந்துணரக்கும். 

❖ இந்தியொவின் உயர ் கல்வி அணமப்ணப உலகத் தர அளவில் லமம்படுதத்ும் 

லநொக்கதத்ுடன் தையல்படும் லொப லநொக்கில்லொ தகொள்ணக நிறுவனமொன நாளந்தொ 2.0 

DDC-ன் இந்த முன்தனடுப்புக்கு அறிவுப் பங்கொளரொக தையல்படும்.  

 

ச ை்களுக்கு 33 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு 

❖ ஓடிொவில் உள்ள  நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில ெட்டமன்ற இடங்களில் 

கபண்களுக்கு தனது கட்சியான பிஜு ஜனதா தளம் 33 ெதவிகித இட ஒதுக்கீடு 

அளிக்கும் என்று ஒடிொ மாநில முதல்வர ்நவீன் பட்நாயக் அறிவிதத்ுள்ளார.் 

❖ நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில ெட்ட மன்ற இடங்களில் கபண்களுக்கு 33 ெதவிகித இட 

ஒதுக்கீடு யகாருவதற்கான தீரம்ானத்ளத ஒடிொ மாநில ெட்டெளப கடந்த ஆண்டு 

நிளறயவற்றியது. 

 
❖ யமற்கு வங்கத்தில்  மம்தா பானரஜ்ி தளலளமயிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் 

கட்சியானது வரும் மக்களளவத் யதரத்லுக்காக 42 யவடப்ாளரக்ளளக் ககாண்ட 

பட்டியலில் 33 ெதவிகிதத்ளத விட அதிகமாக 40 ெதவிகிதம் அளவிற்கு 17 கபண் 

யவட்பாளரக்ளள அறிவிதத்ுள்ளது. 
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 டகு மருத்துவ ஊரத்ி பசரவ 

❖ யகந்திரப்பரா மாவட்டத்தின் பித்தரக்னிகா யதசியப் பூங்கா பிராந்தியத்தில்   

கதாளலதூரப் பகுதிகளில் வாழும் கிராம மக்களுக்காக படகு மருத்துவ ஊரத்ி 

யெளவளய 2019 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்05 அன்று ஒடிொ மாநில அரசு கதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தப் படகு மருத்துவ ஊரத்ியின் மூலம் நதி மற்றும் களரயயாரப் பகுதி 

கிராமங்களுக்கு விளரவாக கெல்ல முடியும். 

❖ இந்த மருத்துவ ஊரத்ி யெளவயானது அளனதத்ு நாடக்ளிலும் 24 மணி யநரமும் 

கெயல்படக் கூடியது. யமலும் இதில் யதளவயான மருத்துவ உபகரணங்கள் 

கபாருத்தப்படட்ுள்ளன.  

❖ யமலும், அம்மாநில அரசு நதிப் புறங்களில் யமலும் 6 படகு மருத்துவ ஊரத்ிகளள 

அறிமுகப்படுத்த முடிவு கெய்துள்ளது. 

      பித்தரக்னிகா பதசி  ் பூங்கா 

❖ பித்தரக்னிகா யதசியப் பூங்காவானது பித்தரக்னிகா வனவிலங்கு ெரணாலயத்தின் 

ளமயப் பகுதியாகும். இது ஒடிொ மாநிலத்தின் யகந்திரப்பரா பகுதியின் வடகிழக்குப் 

பகுதியில் அளமந்துள்ளது. 

 
❖ யமற்கு வங்கத்தில் உள்ள சுந்தரவனக் காடுகளுக்கு அடுதத்ு இரண்டாவது மிகப்கபரிய 

ெதுப்பு நிலக் காடுகள் பித்தரக்னிகா ஆகும். 

❖ இதன் நீர ்நிளலகள் ஏறத்தாழ 1800 கழிமுக முதளலகளின் வாழிடமாகத் திகழ்கிறது.  

 

பிர லைோனவரக்ள், விருதுகள் ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

எழுசச்ியூட்டுை்  இரை்டாவது சதாழில்சார் ச ை்கள் விருது 

❖ நீண்ட கால இளடகவளிக்குப் பின்பு தனது கதாழில்துளறக்கு மீண்டும் 

திரும்பியதற்காக அவதார ் குழுவுடன் இளணந்து பிரிட்டிஷ் துளணத ் தூதரகமானது 

தமிழ்நாடள்டெ ்யெரந்்த 3 கபண்களள ககௌரவப்படுத்தியது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ் 08 அன்று ெரவ்யதெப் கபண்கள் தினக் ககாண்டாட்டத்தின் 

யபாது நவ்யா சி, சுகந்தி கஜகதீென் மற்றும் ரூபி யமத்தியூ ஆகியயார ்எழுெச்ியூடட்ும் 

கதாழில்ொர ்கபண்கள் விருது வழங்கி ககௌரவிக்கப்பட்டனர.் 
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விமளயோட்டுச ்சசய்திகள்  

50 கிபலா மீட்டர் நரட  ை ் ப ாட்டி – உலக சாதரன 

❖ சீனாவின் 2016 ஆம் ஆண்டின் ஒலிம்பிக் ொம்பியனான லியூ ொங் 50 கியலா மீட்டர ்

நளடபயணப் யபாட்டியில் கவற்றி கபற்று முந்ளதய உலக ொதளனளய முடியடித்தார.் 

❖ சீனாவின் யாங்ொனின் நளடகபற்ற சீன நளடபயண கிராண்ட் பிரிக்ஸ் யபாட்டியில் 

இவர ்3 மணி 59 நிமிடம் 15 வினாடிகளில் 50 கியலா மீட்டர ்கதாளலளவக் கடந்தார.் 

❖ இதன் மூலம் இந்த நிகழ்ெச்ியில் 4 மணி யநரத்திற்குள் கதாளலளவக் கடந்து கவற்றி 

கபற்று உலக ொதளனளய முறியடித்த முதலாவது கபண் வீராங்களனயாக இவர ்

உருகவடுத்துள்ளார.்  

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் IAAF உலக நணட பயை அைிகள் ைொம்பியன்ஷிப்பில் முந்ணதய 

உலக ைொதணனயொக சீனொவின் லியொங் ரூய் 50 கிலலொ மீட்டர ் ததொணலணவ 4:04:36 

வினொடிகளில் கடந்தொர.் இவர ் லியொங் ரூணய விட 5 நிமிடங்களுக்கு குணறவொக 

அதத்தொணலணவக் கடந்துள்ளொர.் 

❖ தற்தபொழுது இவர ்20 கிலலொ மீட்டர ்மற்றும் 50 கிலலொ மீட்டர ்ஆகிய இரை்டிலும் உலக 

ைொதணனணயப் பணடதத்ுள்ளொர.் 2015 ஆம் ஆை்டில் ஸ்தபயினின் லொ தகொருனொவில் 

நணடதபற்ற 20 கிலலொ மீட்டர ்நணடபயைப் லபொட்டிணய 1:24:38 என்ற லநரத்தில் கடந்து 

ைொதணன புரிந்துள்ளொர.்  

 

முக்கிய தினங்கள் 

காமன்சவல்த் தினம் – மாரச் ்11 

❖ காமன்கவல்த் நாடுகள் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் மாரெ் ்மாதத்தின் இரண்டாவது திங்கள் 

அன்று காமன்கவல்த் தினத்ளத அனுெரிக்கிறது.  

 
❖ கமாத்தம் 53 உறுப்பினரக்ள் ககாண்ட காமன்கவல்த் என்பது ருவாண்டா மற்றும் 
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கமாொம்பிக் ஆகிய நாடுகளுடன்  முன்னாள் பிரிட்டீஷ் காலனியாதிக்கத்ளதக் 

ககாண்ட 52 அரொங்கங்களுக்கிளடயயயான ஒரு அளமப்பாகும். 

❖ 1973 ஆம் ஆண்டில் ராயல் காமன்கவல்த் மன்றம் அளித்த பரிந்துளரளய அடுதத்ு, 

மாரெ் ் மாதத்தின் இரண்டாவது திங்கள் காமன்கவல்த் தினமாக காமன்கவல்த் 

கெயலகத்தினால் யதரந்்கதடுக்கப்பட்டது. 

❖ 1977 ஆம் ஆண்டு முதல், மாரெ் ்மாதத்தின் இரண்டாவது திங்கடக்ிழளம காமன்கவல்த் 

தினமாக அனுெரிக்கப்படட்ு வருகின்றது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் காமன்கவல்த் தினத்தின் கருதத்ுருவானது, “இணைக்கப்பட்ட 

கொமன்கவல்த்” என்பதொகும். 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

உலகளாவி  இரை ம் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ் 12 ஆனது உலகளாவிய 

இளணய தளம்  (World Wide Web) 

கண்டுபிடிக்கப்படட்தின்            30 -வது ஆண்ளடக் 

குறிக்கிறது. 

❖ ஐயராப்பாவில் கெரன்் (CERN - European Organization for 

Nuclear Research) ஆய்வகத்தில் பைியொற்றிக் 

ககாண்டிருக்கும் ெமயத்தில் உலகளொவிய  

இணையத்திற்கொக ‘தகவல் லமலொை்ணம : ஒரு 

பரிந்துணர’ என்ற அறிக்ளகணய முதன்முணறயொக 

ைமரப்்பித்த WWW அளமப்ளப  கை்டுபிடித்தவரான 

ெர ்டிம் கபரன்ரஸ்் லீயின் வயது 33 ஆகும். 

❖ இவர ் 1989 ஆம் ஆை்டு மொரை் ் 12 அன்று தனது 

பரிந்துணரணய ைமரப்்பித்தொர.் இந்தப் பரிந்துணரயொனது www-ன் கை்டுபிடிப்பிற்கு 

இடட்ுை ்தைன்றது.  

❖ தற்தபொழுது இது லதொரொயமொக 2 பில்லியன் நிகழ்லநர இணைய தளங்கணளக் 

தகொை்டுள்ளது. 

❖ இணையமொனது 1993 ஆம் ஆை்டு ஏப்ரலில் தபொதுப் பயன்பொட்டிற்கு விடப்பட்டது. 

இதற்குப் பிறகு கமாளெக் என்ற முதலொவது லதடு தபொறி அறிமுகப்படுத்தப்படட்து. 

 

 ாரப்ி ச ாம்ரம மாதிரி 

❖ உலகளவில் கபண் முன்மாதிரியாளரக்ளள ககௌரவிப்பதற்காக புதிய வளக 

கபாம்ளமகளள பாரப்ி கபாம்ளம தயாரிக்கும் நிறுவனமான யமட்டல் நிறுவனம் 

கவளியிடட்ுள்ளது. இந்நிறுவனம் தனது 60-வது ஆண்டின் நிளனவாக இந்த வளக 

கபாம்ளமகளள கவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் பிரதிநிதியான தீபா கரம்ாகருடன் இந்தியா இந்த மாதிரி கபாம்ளம 

தயாரிப்புகளில்  பங்கு கபற்றுள்ளது. 

❖ தீபா கரம்ாகர ்மாநில, யதசிய மற்றும் ெரவ்யதெ அளவிலான யபாட்டிகளில் 67 தங்கப் 
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பதக்கங்கள் உள்பட 77 பதக்கங்களள கவன்றுள்ளார.் 

 
❖ இவருக்கு 2015 ஆம் ஆண்டில் அரஜ்ீனா விருதும் 2016 ஆம் ஆண்டில் ராஜீவ் காந்தி யகல் 

ரத்னா  விருதும் 2017 ஆம் ஆண்டில் பத்ம ஸ்ரீ விருதும் வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ துருக்கியின் கமரச்ினில் நளடகபற்ற உடற்பயிற்சி ைொரந்்த  ஒரு ைரவ்லதை 

லபொட்டியான  FIG கணலத் திறன் மிக்க உலக லைலஞ்ை ்லகொப்ணபப் லபொடட்ியில்  தங்கப் 

பதக்கம் தவன்ற இந்தியொவின் முதலொவது ஜிம்னொஸ்டொக இவர ்உருதவடுதத்ுள்ளொர.்  
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