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மாரச் ்– 04 

TNPSC துளிகள்  

❖ சுகாதாரம், அரசு மற்றும் சுய வேலைோய்ப்பு ததாழில் துறறகளில் நூற்றுக்கும் 

மமற்பட்ட தபண்களுக்கு ஊருணி என்ற அரசு சாரா அறமப்பால் விருதுகள் 

வழங்கப்படட்ன. 

❖ மாரச் ் 02 அன்று இந்தியப் பிரதமர ் 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் 2020 ஆம் ஆண்டு 

மாரச் ்வறர உள்ள காலத்றத கடட்ுமான – ததாழில்நுட்ப ஆண்டாக அறிவித்தார.் 

❖ அகில பாரதிய திகம்பர ் தெயின் மகாசமிதியால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பகவான் மகாவீர ்

அஹிம்சா புரஸ்கர ் விருதிறனப் தபறவிருக்கும் முதல் நபர ் இந்திய விமானப் 

பறடயின் விங் கமாண்டரான அபிநந்தன் வரத்்தமான் ஆவார.் 

❖ ஆயூஷ்மான் பாரத ் திட்டத்தின் கீழ் உமபர ் ஓடட்ுநரக்ளுக்கு இலவச சுகாதார 

மசறவகறள அளிப்பதற்காக மதசிய சுகாதார ஆறணயம் (NHA - National Health 

Authority) உமபர ் என்ற பயணம் மமற்தகாள்ளுவதற்கான தசயலியுடன் ஒரு 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததத்ில் றகதயழுத்திடட்ுள்ளது. 

❖ மத்திய அரசானது மபாராளிகளுடன் “மிக தநருங்கிய ததாடரப்ில் இருந்தவரக்ள்” என்ற 

காரணத்தின் அடிப்பறடயில் சட்ட விமராத நடவடிக்றககள் (தடுப்புச)் சட்டத்தின் கீழ் 

ெம்மு காஷ்மீறரச ்மசரந்்த ெமாத்-இ-இஸ்லாமி என்ற அறமப்றப 5 வருடங்களுக்குத் 

தறட தசய்துள்ளது.  

❖ றகமபசி அலையாள அைல்ைகள் மற்றும் புதிதாக வங்கிக் கணக்றகத் ததாடங்குதல் 

ஆகியவற்றிற்கு அறடயாளச ் சான்றாக ஆதாலர விருப்பப்படி  பயன்படுதத்ுேதற்கு 

அனுமதிக்கும்  ஒரு அவசரச ் சட்டத்திற்கு குடியரசுத் தறலவர ் ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளார.் 

❖ மத்தியப் பிரமதச மாநிலத்தின் குவாலியரில் மாற்றுத ் திறனாளி 

விறளயாடட்ுக்களுக்கான றமயத்றத அறமப்பதற்கு மத்திய அறமசச்ரறவ ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளது. இந்த றமயம் சமூகப் பதிவுகள் சட்டம், 1860-ன் கீழ் பதிவு 

தசய்யப்படவிருக்கிறது. 

o இது குவாலியரின் மாற்றுத் திறனாளி விறளயாடட்ுகளுக்கான றமயம் என்ற 

தபயரில் தசயல்படவிருக்கிறது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

நாட்டியாஞ்சலி திருவிழா – உலக சாதனை 

❖ பாரம்பரிய நைன ேடிேத்திை் அதிக எண்ணிக்லகயிைான மக்கள் பங்கு பபற்ற 

ேலகயிை் நாை்டியாஞ்சலி திருவிழாவிை் 7000ற்கும் வமற்பை்ை பரத நாை்டியக் 

கலைஞரக்ள் பங்வகற்று உைக சாதலன பலைதத்ுள்ளனர.் 

❖ இது சிதம்பரத்திை் நைராஜர ் ஆையம் என்றறியப்படும் சபாநாயகர ் ஆையத்திை் 

நைத்தப்பைை்து. 

❖ இந்த ேரைாற்றுச ் சாதலன பலைக்கும் நிகழ்ோனது ஒவர மாதிரியான நடனத்றதப் 

பல்மவறு வயலதச ்மசரந்்த 7190 நடனக் கறலஞரக்ளால் நடத்தப்பட்டது. 
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❖ இந்த நிகழ்சச்ியானது 2017 ஆம் ஆண்டில் தசன்றனயில் 4525 நடனக் கறலஞரக்ளால் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட உலகச ்சாதறனறய முடியடிதத்து. 

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

IAF விங் கமாண்டர் - அபிநந்தை் 

❖ இந்திய விமானப் பலை விமானியான அபிநந்தன் ேரத்்தமான் மாரச் ் 01 அன்று 

பாகிஸ்தானிலிருந்து இந்தியாவிற்குத் திரும்பினார.் 

❖ மிக்-21 வபார ் விமானத்திை் பசன்று பாகிஸ்தானுைன் ஈடுபை்ை வமாதலிை் இேரது 

விமானம் சுைட்ு வீழ்த்தப்பைட்ு அேர ்லகது பசய்யப்பை்ைார.் 

❖ பாகிஸ்தான் பிரதமர ் இம்ரான் கான், தனது பாராளுமன்ற உலரயின் வபாது, 

“நல்தலண்ண மற்றும் அறமதி” அடிப்பறடயில் இந்திய விமானப் பறட விங் 

கமாண்டர ்விடுவிக்கப்படுவார ்என்று அறிவித்தார.் 

ஜெைவீா உடை்படிக்னக 

❖ பஜனீோ உைன்படிக்லகயானது வபாரிை் மனிதாபிமான நைேடிக்லககளுக்கான 

சரே்வதச சை்ைங்களின் நிலை குறித்து விோதிக்கிறது. 

❖ பஜனீோ உைன்படிக்லகயானது 4 உைன்படிக்லககள் மற்றும் 3 கூடுதை் 

பநறிமுலறகள் ஆகியேற்லறக் பகாண்ைது. 

❖ இரண்ைாம் உைகப் வபாரின் பின்னணியிை் 1949 ஆம் ஆண்டிை் இந்த உைன்படிக்லக 

ஏற்றுக் பகாள்ளப்பைை்து. 

❖ காயமலைந்த அலனத்து வீரரக்ள், பைவீனமான வீரரக்ள், மருத்துே உதவியாளரக்ள், 

மற்றும் மத குருக்கள் ஆகிவயார ் இனம், நிறம், பாலினம், மதம் அை்ைது நம்பிக்லக 

என்ற அடிப்பலையிை் பாகுபாடிை்ைாமை் மனித வநயதத்ுைன் நைத்தப்பை வேண்டும் 

என்று முதைாேது உைன்படிக்லக கூறுகிறது. 

❖ இது தீரப்்பின் மூைம் அை்ைாமை் சித்தரேலத, உருசச்ிலதவுகள், தனி மனித 

கண்ணியத்லதப் புண்படுதத்ுதை் மற்றும் தூக்கிலிடுதை் ஆகியேற்லறத் தலை 

பசய்கிறது. 

❖ இந்த உைன்படிக்லகயானது 196 நாடுகளினாை் ஒப்புதை் அளிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 

 

“ஜநகிழியற்ற இந்தியா” மீதாை கீதம் 

❖ “தநகிழிக் கழிவுகளற்ற இந்தியாவிற்கான” கீதமானது மத்திய அறிவியை் மற்றும் 

ததாழில்நுட்பம், புவி அறிவியல், சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் பருவநிறல 

மாற்றத்திற்கான அறமசச்ரான ஹரச் வரத்்தனால் அறிமுகப்படுத்தப்படட்து. 

❖ இது பண்டிை ்தீன்தயாள் உபாத்யாயா ஸ்மிரிதி மன்ச ்(PDUSM - Pandit Deendayal Upadhyaya 

Smriti Manch) என்ற லாப மநாக்கில்லா நிறுவனத்தினால் இலசயலமக்கப்படட்ு 

தவளியிடப்பட்டது. 

❖ இது 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாறவ ஒரு தநகிழியற்ற மதசமாக மாற்றுவறத 

மநாக்கமாக தகாண்ட முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும். 
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❖ இது இந்தி, மராத்தி, குெராத்தி, தமிழ், ததலுங்கு, மறலயாளம் மற்றும் கன்னடம் ஆகிய 

7 தமாழிகளில் அறிமுகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

  

ெரவ்தேெெ ்செய்திகள் 

OIC-ை் 46-வது அமரவ்ு 

❖ இஸ்ைாமிய ஒதத்ுலழப்பு அலமப்பு (OIC - Organisation of Islamic Cooperation)  கவுன்சிலின் 

பேளியுறவுதத்ுலற அலமசச்ரக்ள் சந்திப்பின் 46-ேது அமரவ்ு அபுதாபியிை் 

நறடதபற்றது.  

❖ OIC-ன் ஒரு சந்திப்பிற்கு இந்தியாவிற்கு அறழப்பு விடுக்கப்பைை்து இதுமவ முதல் 

முறறயாகும். 

 

❖ இதற்கு முன்பு 1969 ஆம் ஆண்டு OIC-ன் சந்திப்பிற்கு இந்தியா அறழக்கப்படட்து. 

ஆனால் பாகிஸ்தானின் அழுத்தம் காரணமாக இந்தியாவிற்கான அறழப்பு திரும்பப் 

தபறப்படட்து. 

❖ 2002 ஆம் ஆண்டில் நறடதபற்ற OIC தவளியுறவுத் துறற அறமசச்ரக்ளின் சந்திப்பின் 

மபாது இந்தியாவிற்கு பாரற்வயாளர ்தகுதி நிலை வழங்க கத்தார ்பரிந்துறரத்தது. 

❖ இந்த அமரவ்ானது அபுதாபி உறுதி ஆவணத்றத ஏற்றுக் தகாண்டது. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு தாஷ்கண்ட் உறுதி ஆவணத்திற்குப் பின்பு உறுதி ஆவணத்தில் 

காஷ்மீர ்பிரசச்றன இடம் தபறாதது இது இரண்டாவது முறறயாகும். 

இஸ்லாமிய ஒத்துனழப்பு அனமப்பு 

❖ இஸ்ைாமிய ஒதத்ுலழப்பு அலமப்பானது ஐக்கிய நாடுகலள அடுத்த அளவிை் 2-ேது 

மிகப்பபரிய அரசாங்கங்களுக்கிலைவயயான ஒரு அலமப்பாகும். 

❖ இது 4 கண்ைங்களிலிருந்து 57 உறுப்பு நாடுகலளக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இது 1969 ஆம் ஆண்டு பசப்ைம்பர ் 25-ை் பமாராக்வகாவிை் நலைபபற்ற ராபை் 

மாநாை்டிை் எடுக்கப்பைை் முடிவுகளின் படி உருோக்கப்பைை்து. 
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❖ இது 2005 ஆம் ஆண்டு டிசம்பரிை் நலைபபற்ற பமக்கா மாநாை்டிை் “பதத்ு ஆண்டு 

நடவடிக்றகத் திட்டம்” என்று அறழக்கப்படட் தசயல்திட்டத்றத சமரப்்பித்தது. 

❖ புதிய திட்டமான OIC-2025 ஆனது 107 இலக்குகளுடன் 18 முதன்றமப் பகுதிகளின் மீது 

கவனத்றதச ்தசலுதத்ுகிறது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

டிரொகை் ககப்சூல் குழு 

❖ ஸ்வபஸ் எக்ஸ் நிறுேனமானது அபமரிக்காவின் புவளாரிைாவிை் உள்ள பகன்னடி 

விண்பேளி லமயத்திலிருந்து ஆளிை்ைா வகப்சூை் குழுவுைன் பாை்கன் 9-ஐ விண்ணிை் 

பசலுத்தியது. 

 
❖ ஆளிை்ைா டிராகன் குழு விண்கைமானது சரே்வதச விண்பேளி நிலையத்தினுைன் 

பேற்றிகரமாகப் பபாருத்தப்பை்ைது. 

சரவ்மதச விண்தவளி நிறலயம் 

❖ சரே்வதச விண்பேளி நிலையம் (ISS - International Space Station) என்பது புவியின் தாழ் 

வட்டப் பாறதயில் பசயற்லகயான ேலகயிை் அலமக்கப்பைை் குடியிருக்கக் கூடிய  

ஒரு தசயற்றகக் மகாளாகும். 

❖ இதன் முதல் பகுதி 1998 ஆம் ஆண்டில் விண்பேளி வட்டப் பாறதயில் 

தசலுத்தப்பட்டது. தற்வபாது புவியின் தாழ் வட்டப்பாறதயில் மனிதனால் 

உருவாக்கப்பட்ட மிகப் தபரிய அறமப்பு ISS ஆகும். 

❖ இது ராஸ்காஸ்மாஸ் (ரஷ்யா), நாசா (அதமரிக்கா), ெக்சா (ெப்பான்), ஐமராப்பிய 

விண்தவளி நிறுவனம் (ஐமராப்பா) மற்றும் கனடிய  விண்தவளி நிறுவனம் (கனடா) 

ஆகிய 5 விண்தவளி நிறலயங்களுக்கிறடமயயான கூடட்ுத் திட்டமாகும். 

 

மொநிலெ ்செய்திகள் 

நாை்காவது நிலநடுக்கமாைி 

❖ மகாராஷ்டிரா மாநிைத்தின் பாை்கார ் மாேை்ைத்திை் மற்பறாரு நிைநடுக்கமானி 

ஏற்படுத்தப்படும் என்று வதசிய நிைநடுக்கவியை் லமயம் (NCS - National Centre of 
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Seismology) மற்றும் இந்திய வானிறல ஆய்வுத ்துறற ஆகியறவ அறிவிதத்ுள்ளன. 

❖ நான்காவது நிலநடுக்கமானியானது பால்கார ் மாவட்டத்தின் ஹால்டிபடா மற்றும் 

உதாவா ஆகியவற்றற இறணக்கும் சாறலயின் மீது அறமக்கப்படவிருக்கிறது. 

 

மைித மலத்னத மைிதை் அள்ளுவனத கட்டுப்படுத்துவதற்காை வாகைம் 

❖ திை்லி முதைலமசச்ர ்அரவிந்த் பகஜ்ரிோை் பாதாள சாக்கலைலய சுத்தப்படுதத்ும் 200 

ோகனங்கலள அறிமுகப்படுத்தி லேத்தார.் 

❖ இந்த இயந்திரங்கலள  மனித மைத்லத அகற்றும் அதிதிறன் பகாண்ை நபரக்ளுக்கு  

ேழங்குேதன் மூைம் அேரக்ள் சுத்திகரிப்பு – பதாழிை்முலனவோரக்ளாக  மாற்றப் 

படுகின்றனர.் 

❖ இதன்மூைம், பாதாள சாக்கலைலய மனிதரக்ள் சுத்தப்படுதத்ும் முலறக்கு 

முற்றுப்புள்ளி லேப்பதற்கு உதவுேதற்காக இந்த ேலகயான ோகனங்கலள 

அறிமுகப்படுத்திய நாை்டின் முதைாேது மாநிைமாக திை்லி உருபேடுத்துள்ளது. 

 

 

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

நிரவ்ொகே்தில் புதுமமக்கொன  கலொம் விருது 2019 

❖ புது திை்லியிை் நலைபபற்ற புத்தாக்கம் மற்றும் நிரே்ாகம் மீதான ைாக்ைர ் ஏ.பி.வஜ 

அப்துை் கைாம் மாநாை்டின் 3-ேது பதிப்பின்வபாது நிரே்ாகத்திை் புதுலமக்கான  

கைாம் விருது 2019-ஐ இந்தியக் குடியரசுத் துலணத் தலைேர ்எம்.பேங்கய்யா நாயுடு 

ேழங்கினார.்  

❖ தசன்றன தமட்மரா இரயில் நிறுவனம் பின்வருவனவற்றிற்காக இந்த விருறதப் 

தபற்றுள்ளது. 

o சரவ்மதச தரத்திலான வசதிகளுடன் நவீனப் மபாக்குவரதத்ு அறமப்றப 

அளிப்பது. 

o திை்ைத்தின் முதை் கை்ைத்திை் பசுறம முன்தனடுப்புகள், ஆற்றல் 

மசமிப்புத ்ததாழில்நுட்பங்கள் ஆகியவற்றற ஏற்றுக் தகாள்ளுதல். 
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❖ 2016 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர ் 15 அன்று இந்த மாநாட்டின் முதலாவது மற்றும் 

முன்மனாடிப் பதிப்பானது நடத்தப்பட்டது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு திைம் – மாரச் ்01 

❖ உைகம் முழுேதும் ஒே்போரு ஆண்டும் மாரச் ்01 அன்று உைக உள்நாைட்ுப் பாதுகாப்பு 

தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இது 1990 ஆம் ஆண்டிை் சரே்வதச உள்நாைட்ுப் பாதுகாப்பு அலமப்பின் பபாதுச ்

சலபயின் முடிவின்படி ஏற்படுத்தப்பை்ைது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் உைக உள்நாைட்ுப் பாதுகாப்பு தினத்தின் கருதத்ுருோனது, 

“குழந்றதகளின் பாதுகாப்பு, நமது தபாறுப்பு” என்பதாகும். 

 

 

சுழியப் பாகுபாடு திைம் – மாரச் ்01 

❖ உைகம் முழுேதும் ஒே்போரு ஆண்டும் மாரச் ் 01 அன்று சுழியப் பாகுபாடு தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இது சகிப்புத் தன்லம, இரக்க குணம் மற்றும் அலமதி ஆகியேற்லற ஊக்குவிப்பதன் 
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மூைம் தனிதத்ுேம், அலனேலரயும் உள்ளைக்குதை் மற்றும் மனித உரிலமகள் 

ஆகியேற்லற அனுசரிப்பலத வநாக்கங்களாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 
❖ இத்தினம் 2013 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்திை் ஐக்கிய நாடுகளின் எசஐ்வி/எய்ைஸ்் 

திை்ைத்தினாை் முதன்முலறயாக அனுசரிக்கப்பை்ைது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் இதர சரே்வதச அலமப்புகள் ஆகியலே 2014 ஆம் ஆண்டு 

மாரச் ்01 அன்று இத்தினத்லத அதிகாரப்பூரே்மாகக் பகாண்ைாடின. 

 

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