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மாரச் ்– 23 

TNPSC துளிகள் 

❖ அடுத்த கல்வியாண்டிற்கான மாணவர ்சேரக்்கககய 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 ஆம் 

தேதியிலிருந்து ததாடங்க சவண்டும் என்று அரசு நிதியுதவி தபறும் பள்ளிககள 

தமிழக அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

o இதர தனியார ்பள்ளிகளில் மாணவர ்சேரக்்கககய முடிக்கும் அசத சநரத்தில் 

அரசு நிதியுதவி தபறும் பள்ளிகளும் மாணவர ் சேரக்்கககய முடிக்கவும் 

அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர ் சேரக்்கககய அதிகரிக்கவும் இந்த நடவடிக்கக 

சமற்தகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

❖ பாகிஸ்தான் தினம் – இந்தியத் துகணக் கண்டத்தில் வாழும் முஸ்லீம்கள் தங்களுக்கு 

தனி நாடு சவண்டி 1940 ஆம் ஆண்டு மாரே் ் 23 அன்று லாகூர ் தீரம்ானம் 

நிகறசவற்றப்படட்கதப் பாகிஸ்தான் அனுேரிக்கிறது. தமலும் இது பாகிஸ்ோனின் 

குடியரசு தினமாகவும் கருேப் படுகின்றது. 1956 ஆம் ஆண்டின் இதே தினே்தில் 

அந்நாட்டின் முேல் அரசியலமமப்மப ஏற்றுக் ககாண்டேன் மூலம் பாகிஸ்ோன் 

முேல் இஸ்லாமியக் குடியரசாக உருகெடுே்ேது. 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட 24 மாவட்டங்கள் 

❖ பரவலாக தபய்யும் வடகிழக்குப் பருவமகழ தபாய்த்ததன் காரணமாக தமிழ்நாடு 

அரசு 24 மாவட்டங்ககள வறட்சி பாதித்துள்ள மாவட்டங்களாக அறிவிதத்ுள்ளது.  

❖ சமலும் 7 மாவட்டங்களில் 38 பகுதிகள் வறட்சியால் பாதிக்கப்படட்ுள்ள பகுதிகளாக 

அறிவிக்கப்படட்ுள்ளன.  

 

சூரிய ஒளியின் மூலம் செயல்படும் உப்பு நீரர குடிநீராக மாற்றும் ஆரல 

❖ மதராஸில் உள்ள இந்திய ததாழில்நுட்ப நிறுவனத்கதே ்சேரந்்த ஆராய்ேச்ியாளரக்ள் 

உப்பு நீகர சூரிய ஒளியின் மூலம் குடிநீராக மாற்றும் நாட்டின் முதலாவது ஆகலகய 

தமிழ்நாட்டின் கன்னியாகுமரியில் அகமதத்ுள்ளனர.் 

❖ இந்த சோதகனத ் திட்டமானது மத்திய புவி அறிவியல் அகமேே்கத்தினால் 

நிதியளிக்கப்படுகிறது.  

❖ இந்த ஆகலயால் உற்பத்தி தேய்யப்படும் குடிநீரில் 2 பிபிஎம் அளவிலான ககரேல் 

உப்புகள் மடட்ுசம உள்ளது. குடிநீருக்காக, உலக சுகாதார நிறுவனமானது 500 பிபிஎம் 

(ppm) அளவிலான நீகரப் பரிந்துகரக்கிறது. 

❖ எனசவ, இது தபாது மக்களுக்கு விநிசயாகிக்கப்படுவதற்கு முன்னர ் உள்ளூர ்

நகராட்சி நீருடன் கலக்கப்படுகிறது.  
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ததசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் முதலாவது காடுகள் ொன்றளிப்புத் திட்டம் 

❖ உலக அளவில் இந்தியா தற்தபாழுது பிரதத்ிசயகமாக இந்தியக் காடுகளுக்கான 

அங்கீகரிக்கப்படட் காடுகள் என்ற ோன்றளிப்புத் திட்டத்கதப் தபற்றுள்ளது.  

❖ இந்தியாகவே ் சேரந்்த இலாப சநாக்கில்லா நிறுவனமான காடுகளின் பாதுகாப்பு 

மற்றும் ோன்றளிப்பு அகமப்பானது இந்தியாவில் இத்திட்டத்கதே ் தேயற்படுதத்ும் 

நிறுவனமாகும். 

 

❖ இது இந்தியாவில் உள்ள காடுகள், காடுகளில் இருந்து தபறப்படும் தபாருடக்ள் 

மற்றும் நீடித்த சமலாண்கம ஆகியவற்றிற்கான தரங்ககள நிரண்யிக்கும். 

❖ பல்சவறு வளரந்்த நாடுகள் தங்கள் நாட்டிற்குள் ோன்றளிக்கப்படாத மரக்கடக்டகள், 

மரக் கடக்டகள் அற்ற காடுகளில் இருந்து தபறப்படும் தபாருடக்ள் மற்றும் மரம் 

ோரந்்த தபாருடக்ள் ஆகியவற்றின் மீது இறக்குமதி மீதான வரத்்தகக் 

கடட்ுப்பாடுககள விதித்துள்ளன. 

❖ எனசவ, ஏற்றுமதி தேய்வதற்கு நீடித்த காடுகள் சமலாண்கமே ் ோன்றுகள் தபறுவது 

கட்டாயமாகும். 

  

சரவ்ததசச ்சசய்திகள் 

அசமரிக்கத் ததரத்லில் ரஷ்யத் தரலயீடு மீதான அறிக்ரக 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் நகடதபற்ற அதமரிக்காவின் அடுத்த அதிபகரத் 

சதரந்்ததடுப்பதற்கானத் சதரத்லில் இரஷ்யாவின் தகலயீடு குறிதத்ு இரண்டு 

ஆண்டுகள் நகடதபற்ற விோரகண மீதான அறிக்கககய முன்னாள் எப்பிஐ 

இயக்குனரான இராபரட்் முல்லர ்ேமரப்்பித்தார.் 

❖ டிரம்ப் கட்சிகயே ் சேரந்்த உறுப்பினரக்ளின் கூடட்ுே ் ேதி மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டு 

அதமரிக்க அதிபர ் சதரத்லில் இரஷ்யாவின் தகலயீடு இருப்பதாக அதமரிக்கா 

ேந்சதகம் அகடந்தகதத் ததாடரந்்து இந்த விோரகண ததாடங்கியது.  

❖ இறுதி விோரகண அறிக்ககயானது இராபரட்் முல்லரால் ேமரப்்பிக்கப்படட்து. இது 
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அதிபர ்டிரம்ப்கப பதவியிலிருந்து நீக்குவதற்கு உதவியாக இருக்கும்.  

 

தகாலன் குன்றுகள்  

❖ அதமரிக்க அதிபர ் தடானால்டு டிரம்ப் சகாலன் குன்றுகள் உள்ள பகுதி மீதான 

இஸ்சரலின் இகறயாண்கமக்கு ஆதரவு ததரிவித்துள்ளார.் 

❖ அதமரிக்கா சகாலன் குன்றுககள “ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட சிரியா பகுதிகள்” என்று 

கருதிய தனது நிகலப்பாட்டிலிருந்து மாறியுள்ளது. 

❖ 1967 ஆம் ஆண்டு வகர சகாலன் குன்றுகள் சிரியாவின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது 

❖ 1967 ஆம் ஆண்டில் நகடதபற்ற ஆறு நாடக்ள் நமடகபற்ற சபாரின் சபாது 

(மூன்றாவது அசரபிய இஸ்சரல் சபார)் சகாலன் குன்றுககள இஸ்சரல் ககப்பற்றியது.  

❖ பிறகு 1981 ஆம் ஆண்டில் இஸ்சரல் ஒருதகலபடே்மாக இந்தப் பகுதிகய தன்னுடன் 

இகணத்தது. 

❖ இஸ்சரலின் இந்த ஒருதகலபடே் இகணப்பானது ேரவ்சதே நாடுகளால் 

அங்கீகரிக்கப்படவில்கல. 

 
❖ இஸ்சரல் மற்றும் சிரியா ஆகிய நாடுகளுக்கு இகடயிலான ஒரு இகடநிகல 

மண்டலமாக இந்தப் பகுதி இருக்கிறது என்பதன் அடிப்பகடயில் இந்த இகணப்கப 

இஸ்சரல் நியாயப்படுதத்ுகிறது. 

❖ சகாலன் குன்றுகள் பகுதியானது தனது இயற்கக மண் வளம் மற்றும் நீர ் வளம் 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியவதத்ுவம் வாய்ந்த பகுதியாகும். 

 

தாக்குதல் நடத்தும் ஆயுதங்களுக்குத் தரட - நியூசிலாந்து 

❖ புனித கிறிஸ்து எனும் இடே்தில் உள்ள மசூதியில் நமடகபற்ற நகடதபற்ற 

தாக்குதகலத் ததாடரந்்து தாக்குதல் நடதத்ும் ஆயுதங்களுக்கு உடனடித ் தகடகய 

நியூசிலாந்து பிரதமர ்தெசிந்தா ஆரத்டன் விதிதத்ுள்ளார.் 

❖ நியூசிலாந்து நாட்டில் அகனதத்ு விதமான உயர ் திறனுள்ள ஆயுதங்கள், தாக்குதல் 

நடதத்ும் ஆயுதங்கள், இராணுவத்தில் பயன்படுத்ேப்படும் தானியங்கி  தேயல்பாடட்ு 

ஆயுதங்கள் ஆகியவற்றிற்குே் தகட விதிக்கப்படட்ுள்ளன. 
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மாநிலச ்சசய்திகள் 

வளாகத் தூதரக்ள் 

❖ மக்களகவத ் சதரத்கல முன்னிடட்ு அஸ்ஸாமில் இளம் வாக்காளரக்களக் 

கவருவதற்காக 12 வளாகத் தூதரக்ள் நியமிக்கப்படட்ுள்ளனர.்  

❖ இவரக்ள் ததரு நாடகங்கள், சுவதராட்டி தயாரித்தல், கல்வி நிறுவனங்களில் 

விவிபிஏடீ (VVPAT – Voter Verifiable Paper Audit Trail) காட்சி விளக்கம் ஆகியவற்கற 

சமற்தகாள்ளவிருக்கிறாரக்ள். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

நிதயாமி ராவ் - நீதிபதி 

❖ புகழ்தபற்ற இந்திய-அதமரிக்க வழக்குகரஞரான நிசயாமி ெஹாங்கீர ்ராவ் என்பவர ்

தகாலம்பியா மாகாணத்தின் அதமரிக்க சரக்்யூட் நீதிபதியாகப் தபாறுப்சபற்றார.் 

❖ அதமரிக்க உேே் நீதிமன்றத்திற்கு அடுதே் நிகலயில் உள்ள நீதிமன்றமாகக் 

கருதப்படும் இந்த நீதிமன்றத்திற்கு ஸ்ரீனிவாேகன அடுதத்ு இந்த பதவிக்கு 

நியமிக்கப்பட்ட இரண்டாவது இந்திய-அதமரிக்கர ்இவராவார.்  

 

விளளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

சிறப்பு ஒலிம்பிக்ஸ் 2019 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகதத்ின் அபுதாபியில் நகடதபற்ற சிறப்பு ஒலிம்பிக்ஸ் உலக 

சகாகடக் கால விகளயாடட்ுப் சபாட்டிகளில் 85 தங்கப் பதக்கங்களுடன் தமாத்தம் 

368 பதக்கங்ககள தவன்று இந்தியா வரலாற்றுே ்ோதகன பகடதத்ுள்ளது. 

❖ பல்சவறு விகளயாடட்ுப் பிரிவுகளில் 170 நாடுககளே ் சேரந்்த 7000 விகளயாடட்ு 

வீரரக்ள் கலந்து தகாண்ட இந்த சபாட்டியில், இந்தியாகவே ்  சேரந்்த 284 தடகள 

வீரரக்ள் கலந்து தகாண்டனர.் 

❖ இந்த சிறப்பு ஒலிம்பிக்ஸின் 500 மீட்டர ் பிரிவில் தபண் மிதிவண்டி வீரரக்ளான 

மணிசமககல மற்றும் சுருதி ஆகிசயார ் முகறசய தங்கம் மற்றும் தவள்ளிப் 

பதக்கங்ககள தவன்றுள்ளனர.் 

❖ சிறப்பு ஒலிம்பிக்ஸ் என்பது விகளயாடட்ு வலிகமயின் மூலம் அறிவுோர ்

குகறபாடுகளுடன் “உறுதிப்பாடட்ு மக்களின்” சமம்பாடு மீது கவனத்கதே ்

தேலுத்தும் உலகின் மிகப் தபரிய மனிதாபிமான விகளயாடட்ு நிகழ்ேச்ியாகும்.  

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலகத் தண்ணரீ் தினம் – மாரெ் ்22 

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டும் மாரே் ் 22 ஆம் சததி உலகத் தண்ணீர ் தினம் 



• 
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அனுேரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் உலகத் தண்ணீர ் தினத்தின் கருதத்ுரு, “எந்ததவாரு நபரும் 

விடுபடட்ு விடாமல் இருப்பது” என்பதாகும். 

❖ நீடித்த வளரே்ச்ி இலக்கு 6 ஆனது 2030 ஆம் ஆண்டில் அகனவருக்கும் தண்ணீரின் 

இருப்பு மற்றும் நீடித்த சமலாண்கம ஆகியவற்கற உறுதி தேய்வகத 

சநாக்கங்களாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ 1992 ஆம் ஆண்டில் மாரே் ் 22 ஆம் சததிகய உலகத ் தண்ணீர ் தினமாக சுற்றுேச்ூழல் 

மற்றும் சமம்பாடு மீதான ஐக்கிய நாடுகள் கருத்தரங்கின் 21 ெது அட்டவகணயில் 

அதிகாரப்பூரவ்மாக இகணக்கப்பட்டது.  

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டும் உலகத் தண்ணீர ் சமம்பாடட்ு அறிக்ககயானது ஐக்கிய 

நாடுகளால் தவளியிடப்படுகிறது. 

❖ உலகத் தண்ணீர ் தினமானது அரோங்கங்கள் மற்றும் இதர பங்காளரக்ளுடன் 

இகணந்து ஐக்கிய நாடுகள் நீர ்அகமப்பினால் ஒருங்கிகணக்கப்படுகிறது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் நீர ் என்பது அகனதத்ு நன்னீர ் ததாடரப்ான ேவால்களுக்கான 

ஐக்கிய நாடுகளின் அகமப்புகளுக்கிகடசயயான ஒதத்ுகழப்பு தேயல்முகறயாகும். 

 

தியாகிகள் தினம் – மாரெ் ்23 

❖ மாரே் ் 23 ஆம் சததி தியாகிகள் தினமாக அனுேரிக்கப்படுகின்றது. இத்தினம் 

சாஹஹீத் திவாஸ் அல்லது ேரச்வாதயா தினம் என்றும் அகழக்கப்படுகிறது.  

❖ பகத ் சிங், சுகுசதவ் தாப்பர ் மற்றும் சிெ்ராம் ராெகுரு ஆகிசயாரக்ளுக்கு மரியாகத 

தேலுத்துவதற்காக இத்தினம் அனுேரிக்கப்படுகிறது.  

 

❖ இந்த மூவரும் ஆங்கிசலய ஆட்சியாளரக்ளிடமிருந்து இந்தியாவிற்கு விடுதகல 

தபறுவதற்காகப் சபாராடினர.் இவரக்ள் 1931 ஆம் ஆண்டு மாரே் ் 23 அன்று 

ஆங்கிசலயரக்ளால் தூக்கிலிடப்படட்ு ேங்கள் இன்னுயிமர நீத்தனர.் 

❖ இவரக்ள் கேமன் குழுகவ எதிரத்்துப் சபாராடிய லாலா லெபத் ராய் மற்றும் அவரது 

ஆதரவாளரக்கள எதிரத்த்ு தடியடி நடத்தியதற்கு பழி வாங்குவதற்காக காவல் துகற 

அதிகாரிகயக் தகாகல தேய்தனர.் 

❖ இந்த வீரத ் தியாகிகள் தண்டகன தபற்ற வழக்கானது பின்னாளில் லாகூர ் ேதி 

வழக்கு என்று அகழக்கப்படட்து. 
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உலக வானிரலயியல் தினம் – மாரச் ்23 

❖ உலக வானிகலயியல் அகமப்பானது (WMO - World Meteorological Organization) 

ஒவ்தவாரு ஆண்டும் மாரே் ் 23 ஆம் சததி உலக வானிகலயியல் தினத்கத 

அனுேரிக்கிறது. 

❖ 1951 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் சிறப்பு நிறுவனமாக WMO உருதவடுத்தது. 

 

❖ இந்த ஆண்டின் உலக ொனிமலயியல் தினத்தின் கருதத்ுரு, “சூரியன், புவி மற்றும் 

வானிகல” என்பதாகும். 

❖ இதன் முதன்கம சநாக்கமானது வானிகல, கால நிகல மற்றும் நீர ் சபான்ற 

இடரப்ாடுகளிலிருந்து மக்கள், வாழ்வாதாரம் மற்றும் தோத்துகள் ஆகியவற்கறப் 

பாதுகாப்போகும்.  

 

இதரச ்சசய்திகள் 

மலிவான மற்றும் அதிக செலவு மிகுந்த நகரங்கள் 

❖ வாரப் பத்திரிக்ககயான தபாருளாதார நுண்ணறிவுப் பிரிவானது உலகளாவிய 

“வாழ்வதற்கான தேலவின” ஆய்கவ நடத்தியது. 

 

❖ பாரீஸ், சிங்கப்பூர ் மற்றும் ஹாங்காங் ஆகிய நகரங்கள் உலகின் அதிக தேலவு 

மிகுந்த நகரங்களாகும். தில்லி, தேன்கன மற்றும் தபங்களூர ் ஆகிய நகரங்கள் 

வாழ்வதற்கான தேலவு குகறந்த நகரங்களாகும்.  
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