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மாரச் ்– 15 

TNPSC துளிகள் 

❖ மிகவும் புகழ்பெற்ற கரந்ாடக இசைக் கசைஞரான டி.கக ெட்டமாளின் 100-வது 

நிசனவு தினம் 2019 ஆம் ஆண்டு மாரை் ்19 அன்று அனுைரிக்கெ்ெடவிருக்கிறது.  

o இசைக் கைக்ைரிகளிை் ராகம், தாளம் மற்றும் ெை்ைவி ஆகிய மூன்சறயும் 

நிகழ்த்திய முதைாவது பெண்மணி இவராவார.் 

❖ உதய்ெ்பூர ்அரை குடும்ெத்சதை ்கைரந்்த உறுெ்பினரக்ளாை் நடத்தெ்ெடட் வஸ்த்ரதான் 

பிரைை்ாரம் என்ற இைவை ஆசடகள் நன்பகாசடப் பிரைை்ாரமானது 3 இைடை்ம் 

ஆசடகசளெ் பெற்றுள்ளது. நன்பகாசட வழங்குவதற்காக மிக அதிக அளவிைான 

ஆசடகசளத ்திரட்டியதற்காக இது கின்னஸ் உைக ைாதசன ெசடதத்ுள்ளது. 

❖ திபெத ்பகுதியைச ்சாரந்்த சமூக சசைல்பாட்டாளரக்ள் தங்களது 60வது கதசிய எழுைச்ி 

தினத்சதக் பகாண்டாடினர.் 

o இந்த நாளிை் தங்களது தாை்நாட்டின் மீது  கம்யூனிை நாடான சீனாவின் 

ஆக்கிரமிெ்செ எதிரத்த்ு லாைாவின் பதருக்களிை் ஆயிரக்கணக்கான 

திபெத்தியரக்ள் திரண்டனர.் 

❖ இந்தியக் காவை்துசறெ் ெணியாளரக்ளின் ெதவிக் காைம் நிசறவசடய குசறந்த 

ெடை்ம் 6 மாதங்கள் இருந்தாலும் அவரக்ள் காவை்துசற பொது இயக்குநர ்(DGP - Director 

General of Poilce) ெதவிக்கு தகுதியுசடயவரக்ள் என்று இந்திய உைை் நீதிமன்றம் 

கூறியுள்ளது. இதற்கு முன்பு இெ்ெதவிக்கு வருெவரக்ளின் ெதவிக் காைம் நிசறவசடய 

கட்டாயம் 2 ஆண்டுகள் இருக்க கவண்டும் என்று விதிமுயற இருந்தது. 

❖ சசன்யனயின் கிண்டி கதசியெ் பூங்கா மற்றும் ராஜ் ெவன் பாதுக்கெ்ெட்ட காடுகளிை் 

வருடாந்திர வனவிைங்கு கணக்பகடுெ்பின் கொது 31 புை்வாய் இன மான்கள் மற்றும் 87 

புள்ளி மான்கள் இருெ்ெதாக வனத்துசற அதிகாரிகள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு மாரை் ் 12 ஆம் கததியானது பிரிடட்ிஷ் இந்தியாவிை் மகாத்மா 

காந்தியின் தசைசமயிை் நசடபெற்ற அகிம்யச வழியிைான உெ்பு 

ைதத்ியாக்கிரகத்தின் 89-வது நிசனவு தினத்சதக் குறிக்கிறது. 

❖ காரெ்்ெகரஷன் வங்கியானது மாரச் ்12 ஆம் தததிைன்று நாடு முழுவதும் உள்ள தனது 

வங்கியின் ெை்கவறு சமயங்களிை் தனது 114-வது நிறுவன தினத்சதக் 

பகாண்டாடியது. இத்தினத்தில் தான் 1906 ஆம் ஆண்டு முதல் கான் பகதூர ் ஹஜ்ஜி 

அப்துல்லாஹ் ஹஜ்ஜி காசிம் சாஹிப் பகதூர ் என்பவரின் தயலயமயில் 

கரந்ாடகாவின் உடுப்பியில் இது சசைல்படத் துவங்கிைது.  

❖ புகழ்பெற்ற நாவைாசிரியர ் மற்றும் திசரெ்ெட இயக்குனரான கவத் ராஹி 

என்ெவருக்கு புகழ்பெற்ற குசுமக்ராஜ் ராஷ்டிரிய ைாஹித்ய புரஸ்கார ் விருது 

வழங்கெ்ெட விருக்கிறது. 

o குசுமக்ராஜ் என்று அசழக்கெ்ெடும் மராத்தியக் கவிஞர ் மற்றும் நாடக 

ஆசிரியரான மசறந்த விவி சிரவ்ாத்கர ் என்ெவரின் நிசனவாக குசுமக்ராஜ் 

விருது ஏற்ெடுத்தெ்ெட்டது. 
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தேசியச ்சசய்திகள் 

மின்னணு சிகரரட்டுகள் மீதான தடட 

❖ மத்திை மருந்து ஒழுங்குமுயற ஆயணைமானது குடக்ாப் சபாடி மற்றும் மின்னணு 

சிகசரடட்ுகள் உள்பட மின்னணு மூலம் உடலில் நிக்தகாட்டியன சசலுத்தும் என்டஸ்் 

(ENDS - Electronic Nicotine Delivery Systems) எனப்படும் மின்னணு சிகசரட்டின்  விளம்ெரம், 

இறக்குமதி, உற்ெத்தி, விற்ெசன ஆகியவற்சற தங்களதுப் பிராந்திைங்களில்  

அனுமதிக்கக் கூடாது என்று மாநிை மற்றும் ஒன்றியெ் பிரகதைங்களிை் உள்ள மருந்து 

கடட்ுெ்ொளரக்சள அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிை் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ெ நைதத்ுசற அசமைை்கத்தினாை் 

பவளியிடெ்ெட்ட அறிவிக்சகயிசனத் பதாடரந்்து நாபடங்கிலும் 12 மாநிைங்களிை் 

என்டஸ்் அை்ைது மின்னணு சிகபரடட்ுகளானது தசட பைய்யெ்ெடட்ுள்ளது. 

ENDS 

❖ மின்னணு மூைம் உடலிை் நிக்ககாட்டிசன பைலுத்தும் என்டஸ்் என்ற பெயரானது 

ெழங்காை சிகபரட் புசகபிடித்தலுக்கு மாற்றாக மின்கைனாை் இயக்கக்கூடிய ஒரு 

சகயடக்கக் கருவி என்ெசதக் குறிக்கிறது. 

❖ இது புசகயிசையின் மூைமான  எந்தவித ெக்க விசளவுகள் இை்ைாமலும் 

மூைச்ுக்குழை் வழியாக நிக்ககாட்டிசன பைலுத்துகிறது. 

❖ மின்னணு சிகபரடட்ுகள், மின்னணு குடக்ா, மின்னணு சுருடட்ுகள், ஆவியாக்குதை் 

ைாதனம் கொன்றசவ ENDS-ன் சிை வசககளாகும். கமலும் இந்த வசககள் சிகபரட் 

புசகெ் பிடித்தலுக்கு மாற்றாக வளரந்்து வருகிறது.  
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சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

தவடள – புதிய இனங்கள் 

❖ தமற்குத் சதாடரச்ச்ி மயலப் பகுதியில் “நடை்த்திரக் குள்ளத ்தவசள” என்ற ஒரு புதிய 

தவசள இனம் கண்டுபிடிக்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

❖ இது ஆஸ்ட்கராொத்ராஸ் குரிைச்ியானா என்று பெயரிடெ்ெடட்ுள்ளது. இது ககரளாவின் 

குறிைச்ியார ்மசையிை் கண்டறியெ்ெடட்ுள்ளது. 

❖ இது ஒரு அங்குைம் நீளமுசடயது. கமலும் இதன் பின்புறதத்ிை் நடை்த்திரம் கொன்ற 

புள்ளிகள் அசமந்துள்ளன. 

❖ இது ஒரு தனிதத்ுவம் வாய்ந்த தவசளயாகும். கமலும் ெத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் 

கமைாக இது எந்தபவாரு தவசள இனதத்ுடனும் பநருங்கிய பதாடரப்ிை் இை்சை. 

 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

சிர்சி சுபாரி – புவிசார் குறியீடு 

❖ பாக்குத் துயறயில் முதன்முயறைாக, கரந்ாடகாவின் உத்தர கன்னடாவில் வியளயும் 

சிரச்ி சுபாரி புவிசார ்குறியீடய்டப் சபற்றுள்ளது. 

❖ இது எல்லப்புறா, சித்தப்புறா மற்றும் சிரச்ி தாலூகாக்களில் அறுவயட 
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சசை்ைப்படுகிறது. 

❖ இந்தக் குறிப்பிடட் வயகப் பாக்கு இனமானது, நடுத்தர அளவு, உருவத்திை் தடச்ட 

மற்றும் உருண்சட வடிவம், ஆஷ் வண்ணம் மற்றும் கடின விசத ஆகியவற்சறக் 

பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தக் குறிெ்பிடட் வசகெ் ொக்கு இனமானது ெை்கவறு கவதிெ் பொருள் கைசவசயக் 

பகாண்டுள்ளதாை் தனிதத்ுவ சுசவசயக் பகாண்டுள்ளது.  

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

வீரதீர விருதுகள் 2019 

❖ இந்திைக் குடிைரசுத் தயலவர ்இராம்நாத் தகாவிந்த் ராஷ்டிரபதி பவனில் நயடசபற்ற 

விருது வழங்கும் விழாவில் ஆயுதப் பயடயைச ் தசரந்்த வீரரக்ளுக்கு 3 கீரத்்தி சக்ரா 

விருதுகள் மற்றும் 15 சசௌரிை சக்ரா விருதுகள் ஆகிைவற்யற வழங்கினார.் 

❖ இரண்டு கீரத்்தி சக்ரா விருதுகள் மற்றும் 1 சசௌரிை சக்ரா விருது ஆகிையவ 

காலமானவரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்டன. 

❖ சிறப்பு மிகு தசயவக்காக மூத்த ஆயுதப் பயட அதிகாரிகளுக்கு 15  பரம் விஷிஷ்த 

தசவா விருதுகள், ஒரு உத்தம் உத் தசவா விருது, 25 அதீ விஷிஷ்த தசவா விருது 

ஆகிைவற்யற இந்திைக் குடிைரசுத் தயலவர ்வழங்கினார.்  

❖ பரம் விஷிஷ்த தசவா விருதுகளில் ஒன்று இந்திை இராணுவத் தயலயமத் தளபதிைான 

பிபின் ராவத்திற்கு வழங்கப்படட்து. 

❖ 20வது  ஜாட் பயடப் பரியவச ்தசரந்்த பயடத் தயலவரான துசார ்சகௌபாவிற்கு கீரத்்தி 

சக்ரா விருது வழங்கப்படட்து. 
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SEN நீட்டிப்புத் திறன் விருதுகள் 

❖ சதன் ஆப்பிரிக்காவின் தகப் டவுனில் நயடசபற்ற ைங் பிரசிசடன்டஸ்் அயமப்பின்  

வருடாந்திர நிகழ்சச்ியில் அந்த அயமப்பால் கல்விக்கான சமூக நிறுவன அயமப்பு 

(SEN - Social Enterprise Network) நீட்டிெ்புத் திறன் விருதானது திறன் கமம்ொடட்ு 

நிறுவனமான கைானா யுக்திக்கு வழங்கெ்ெட்டது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின்  SEN விருதுகளுக்காக கதரந்்பதடுக்கெ்ெடட் ஒகர இந்திய நிறுவனம் 

இதுவாகும். 

❖ பொருளாதாரத்திை் பின்தங்கிய 55,000 நெரக்ளுக்கு (பொதுவாக பெண்களுக்கு) 

உதவியதற்காக கைானா யுக்தி நிறுவனத்திற்கு இந்த விருது வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

விளிம்பு நிசை ைமூகங்களிை் உள்ளவரக்ள் உயர ் திறன் வாய்ந்த ெணிகசளெ் 

பெறுவதற்காக இந்நிறுவனம் 55,000 தனி நெரக்ளுக்குப் ெயிற்சியளித்தது. 

❖ இந்நிறுவனம் ஜாரக்்கண்ட், கரந்ாடகா, மத்தியெ் பிரகதைம், தமிழ்நாடு மற்றும் உத்தரெ் 

பிரகதைம் ஆகிய மாநிைங்களின் கிராமெ்புறெ் ெகுதிகளிை் சசைல்படுகின்றது. 
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விளளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

கீபீ குத்துச ்சண்டடப் பபாட்டி 

❖ 38-வது கீபீ குதத்ுை ் ைண்சடெ் கொட்டியானது பின்ைாந்தின் பெை்சிங்கியிை் 

நசடபெற்றது. 

❖ இப்தபாட்டியை இந்திைா ஒரு தங்கம், 4 சவள்ளி மற்றும் 3 சவண்கலப் பதக்கங்கயளப் 

சபற்று நியறவு சசை்தது. 

❖ இந்திைாயவச ்தசரந்்த கவீந்தர ்சிங் பிஸ்த் என்பவர ்தனது இயணப் தபாட்டிைாளரான  

இந்திைாயவச ் தசரந்்த முகமது குசாமுதின் என்பவயர வீழ்த்தி இந்திைாவிற்கு ஒதர 

ஒரு தங்கப் பதக்கத்யதப் சபற்றுத் தந்தார.்  

 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக இடணயத் தணிக்டகக்கு எதிரான தினம்  - மாரச் ்12 

❖ உலக இயணைத் தணிக்யகக்கு எதிரான தினம் என்பது அயனவரும் அணுகக் கூடிை 

ஒற்யறைான மற்றும்  கடட்ுப்பாடற்ற இயணைத்யத பைன்படுதத்ும் தநாக்கத்திற்காக 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மாரச் ் 12 அன்று அனுசரிக்கப்படும் ஒரு நிகழ்தநர (ஆன்யலன்) 

நிகழ்சச்ிைாகும். 

❖ இத்தினமானது உலசகங்கிலும் உள்ள அரசாங்கங்கள் நிகழ்தநர உயரகயளத் 

தடுத்தல் மற்றும் தணிக்யக சசை்தல் ஆகிைவற்யறத் தடுப்பதற்கான வழிகளின் மீது 

கவனத்யதச ்சசலுதத்ுகிறது. 

❖ இத்தினமானது எல்யலகயள கடந்த  பத்திரிக்யகைாளரக்ள் அயமப்பு (Reporters 

Without Borders) மற்றும் அம்சனஸ்டி சரவ்ததச நிறுவனம் ஆகிைவற்றின் 

தவண்டுதகாயளைடுதத்ு 2008 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 12 அன்று முதன்முயறைாக 

கயடபிடிக்கப்படட்து. 

 
MEDAL TALLY 

KAVINDER SINGH GOLD 

MOHAMMED HUSAMUDDIN 

SILVER 

GOVIND KUMAR SAHANI 

SHIVA THAPA, 

DINESH DAGAR 

SACHIN SIWACH,  

BRONZE SUMIT SANGWAN 

NAVEEN KUMAR 
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புடக பிடித்தல் அல்லாத தினம் – மாரச் ்13 

❖ புயகப் பிடித்தல் அல்லாத தினம் என்பது புயகப் பிடித்தயல நிறுத்த முைற்சிக்கும் 

புயகப் பிடித்தல்காரரக்ளுக்கு உதவுவதற்காக ஐக்கிை இராஜ்ஜிைதத்ில் 

அனுசரிக்கப்படும் ஒரு வருடாந்திர சுகாதார விழிப்புணரவ்ு தினமாகும். 

❖ 1984 ஆம் ஆண்டு சாம்பல் புதன்கிழயம எனப்படும் தினத்தில் முதலாவது புயகப் 

பிடித்தல் அல்லாத தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. தற்சபாழுது இத்தினமானது மாரச் ்

மாதத்தின் இரண்டாவது புதன் கிழயமயில் நிகழ்கிறது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் புயகப்பிடித்தல் அல்லாத தினமானது மாரச் ் 13 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இத்தினத்தின் முக்கிை தநாக்கமானது சிகசரட் மற்றும் பல்தவறு இதர முயறகளின் 

மூலம் புயகயியலயின் தாக்கங்கள் குறிதத்ு மக்களுக்கு அறிவு மற்றும் 

விழிப்புணரய்வ ஏற்படுதத்ுவதாகும். 
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டப தினம் – மாரச் ்14 

❖ உலசகங்கிலும் மாரச் ் 14 அன்று யப தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதன் 

ததாராைமான மதிப்பு 3.14159 ஆகும்.  

❖ யப (கிதரக்க வாரத்்யத : ) என்ெது வட்டத்தின் ெரிதிக்கும் அதன் விட்டத்திற்கும் உள்ள 

விகித மாறிலிசயக் குறிெ்ெதற்காக கணிதத்திை் ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் ஒரு 

குறியீடாகும். 

❖ 2009 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 12 அன்று அசமரிக்க காங்கிரஸ் பிரதிநிதிகள் கடட்ுப்பாடு 

விதிக்காத ஒரு தீரம்ானத்யத நியறதவற்றினர.் தமலும் 2009 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 14 

அன்று ததசிை யப தினத்யத அவரக்ள் அங்கீகரித்தனர.் 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதம் முழுவதும் சிலரால் யப தினம் (3/14) 

அனுசரிக்கப்படட்து.  

❖ 2015 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்14 ஆம் தததி “சிறந்த செ தினமாக” அனுைரிக்கெ்ெடட்து. 

❖ செ கதாராய தினம் ஜூசை 22 ஆம் கததி அனுைரிக்கெ்ெடுகிறது. அது முதை் 22/7 என்ற 

பின்னமானது -ன் பொதுவான கதாராயமாக அனுைரிக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ தவ் தினம் என்று அசழக்கெ்ெடும் இரு செ தினமானது ஜூசை 28 அன்று 

அனுைரிக்கெ்ெடுகிறது. 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


• 
•    
 
 
 
 

  

 

 

உலக சிறுநீரக தினம் – மாரச் ்14 

❖ உலக சிறுநீரக தினமானது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மாரச் ் மாதத்தின் இரண்டாவது 

விைாழக்கிழயம நிகழும் ஒரு வருடாந்திர உலக விழிப்புணரவ்ு மற்றும் கல்வி 

நிகழ்சச்ிைாகும்.  

❖ இந்த ஆண்டின் மாரை் ்14 ஆம் கததி உைக சிறுநீரக தினமாக அனுைரிக்கெ்ெடுகிறது.  

❖ இத்தினமானது சிறுநீரக நைத்தின் முக்கியதத்ுவம் குறித்த விழிெ்புணரச்வ 

ஏற்ெடுத்துவசதக் குறிக்கிறது. 

❖ “அசனதத்ு இடத்திலும் அசனவருக்குமான சிறுநீரக நைம்” என்ற கருதத்ுருவுடன் 

சிறுநீரக கநாய், ஏற்றத் தாழ்வு மற்றும் சுகாதார நைத்சத அணுகை் குறித்த 

பிரைை்சனகள் மீது இந்த ஆண்டின் பிரைை்ாரமானது கவனத்சதை ்பைலுதத்ுகிறது. 
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