
 
    

 

 

Monthly Current Affairs -March 2019 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

(மார்ச் மாதம் -2019) 

Date  :  01 March 2019   

முக்கியமான நாட்கள் 

 
மார்ச் 01 - ஜீர ா பாகுபாடு தினம் 
 
ஜீர ா பாகுபாடு தினம் மார்ச் 1ம் ரததி அனுசரிக்கப்படுகிறது மற்றும் இதன் ரநாக்கம் உலககங்கிலும் உள்ள 
மக்கள் எதிர்ககாள்ளும் பாகுபாடு பி ச்சினனனய தீர்ப்பது ஆகும். ஐ.நா.வின் அனனத்து உறுப்பு நாடுகளிலும் 
சட்டத்திற்கு முன் சமத்துவத்னத அனடய ரவண்டும் என்பரத இந்த தினத்தின் விருப்பமாகும். 
தீம் :- ‘Act to change laws that Discriminate’. 
 

 
ஒப்பந்தங்கள் 

 
 
விசாகப்பட்டினத்தில்  யில்ரவ மண்டலம் அனமக்க அனமச்ச னவ ஒப்புதல் 
 
ஆந்தி ாவில் உள்ள விசாகப்பட்டினத்தில்  யில்ரவ மண்டலத்னத அனமக்க மத்திய அனமச்ச னவ ஒப்புதல் 
அளித்துள்ளது.கதற்கு மத்திய இ யில்ரவ மற்றும் கிழக்கு கடற்கன  இ யில்ரவனய மறுசீ னமத்து ஒடிசாவில் 
உள்ள  ாயகடானவ தனலனமயினடமாக மாற்றவும் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.இந்திய  யில்ரவயின் 18 வது  யில்ரவ 
மண்டலமாக கதற்கு ரகாஸ்ட்  யில்ரவ இருக்கும். 
 
தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனனனய உலகளாவிய மருத்துவ பல்கனலக்கழகமாக மாற்ற ஒப்புதல் 
 
புதுடில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனனனய, உலகளாவிய மருத்துவ பல்கனலக்கழகமாக மாற்றுவதற்கான மாஸ்டர் 
பிளானன கசயல்படுத்த மத்திய அனமச்ச னவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 1299 ரகாடி ரூபாய் கசலவில் 
ஹரியானாவில் உள்ள மாரனதியில் புதிய எய்ம்ஸ் மருத்துவமனன அனமக்க மத்திய அனமச்ச னவ ஒப்புதல் 
அளித்துள்ளது. 
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உலக கசய்திகள் 
 
 
ஜமாத் இ இஸ்லாமி அனமப்பு 
 

 காஷ்மீன ச் ரசர்ந்த ஜமாத் - இ-இஸ்லாமி இயக்கத்துக்கு மத்திய அ சு தனட விதித்துள்ளது. 
 காஷ்மீர் மாநிலம் புல்வாமாவில் பயங்க வாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் 40 சிஆர்பிஎப் வீ ர்கள் 

ககால்லப்பட்டனர். இதற்கு பாகிஸ்தானில் இருந்து கசயல்படும் கஜய்ஷ் இ முகமது என்ற பயங்க வாத 
அனமப்பு கபாறுப்ரபற்றது. 

 இதனால் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீறில் உள்ள ஜமாத் இ இஸ்லாமி அனமப்னப ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மத்திய 
அ சு பயங்க வாத எதிர்ப்பு சட்டத்தின் கீழ் தனட விதித்துள்ளது. இது பயங்க வாத அனமப்புக்களுடன் 
கநருங்கிய கதாடர்பில் இருப்பதால், மாநிலத்தில் பிரிவினனவாத இயக்கத்னத அதிகரிக்கும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்பட்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
வினளயாட்டு கசய்திகள் 

 
துபாய் கடன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் 
 
துபாய் கடன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில், சுவிட்சர்லாந்தின் ர ாஜர் ஃகபட ர், மார்ட்டன் 
ஃபுக்ரசாவிக்ஸ்க்கு எதி ான அன  இறுதிப் ரபாட்டியில் கவன்றார். இதன் மூலம் 100வது பட்டம் 
கவல்லப்ரபாகும் வாய்ப்னப கபற்றார். 
விறுவிறுப்பான இந்த ஆட்டத்தில் ர ாஜர் கபட ர் 7(8) - 6(6), 6-4 என்ற கசட் கணக்கில் மார்ட்ரடான் 
புக்ரசாவிக்ஸ்-ஐ ரதாற்கடித்து அன யிறுதிக்கு முன்ரனறினார். 
 
சர்வரதச கடற்கன  னகப்பந்து (volleyball) ரபாட்டி 
 
விசாகப்பட்டினம் அதன் முதல் சர்வரதச கடற்கன  னகப்பந்து (volleyball) ரபாட்டினய நடத்தியது. FIFB 
கடற்கன  னகப்பந்து ரபாட்டி நடத்தும் உலக நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா 50 வது நாடு ஆனது.  
 
மக் ான் ரகாப்னப 

 ஈ ானில் உள்ள சாபஹார் நகரில் நனடகபற்ற மக் ான் ரகாப்னபக்கான குத்துச்சண்னட ரபாட்டியில் 
இந்தியக் குத்துச் சண்னட வீ ர்கள்,ஒரு தங்கம் ,ஐந்து கவள்ளி மற்றும் இ ண்டு கவண்கலம் உள்பட 8 
பதக்கங்கனள கவன்றனர். 

 மக் ான் ரகாப்னபயில் அரியானாவின்  ரதசிய சாம்பியன் தீபக் சிங் (49 கிரலா) தங்கப் பதக்கத்னத 
கவன்றார். P. லலிதா பி சாத் (52 கிரலா கி ாம்), மனீஷ் ககௌசிக் (60 கிரலா கி ாம்) துர்ரயாதன் சிங் 
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ரநகி (69 கிரலா கி ாம்), சஞ்சீத் (91 கிரலா கி ாம்) மற்றும் சதீஸ்குமார் (91 கிரலா கி ாமிற்கும் அதிகம்) 
ஆகிரயார் கவள்ளிப் பதக்கங்கனள கவன்றனர். 

 ர ாகித் ரடாகாஸ் மற்றும் மஞ்சீத் சிங் பங்கல் முனறரய 64 கிரலாகி ாம் மற்றும் 75 கிரலாகி ாம் 
பிரிவில் கவண்கலப் பதக்கங்கனள கவன்றனர். 

__________________________________________________________________________________________________ 
Date  :  02 March 2019 

 
நியமனங்கள் 

 
 
ஏர் மார்ஷல் ஆர்.டி.மத்தூர் AVSM VSM – IAF இன் கிழக்கு ஏர் கமாண்ட்டின் தனலவ ாக கபாறுப்ரபற்றார் 
ஏர் மார்ஷல்  குநாத் நம்பியார் என்பவர் ரமற்கத்திய ஏர் கமாண்ட்டின் விமானப்பனட தனலவ ாக 
கபாறுப்ரபற்றார். 

 
புத்தகம்   - ஆசிரியர் 

 
 
‘மன் கி பாத் – ர டிரயாவில் ஒரு சமூக பு ட்சி’ 
நிதி மற்றும் கார்ப்பர ட் விவகா ங்களுக்கான மத்திய அனமச்சர் அருண் ரஜட்லி புது தில்லியில் ‘மன் கி பாத் 
– ர டிரயாவில் ஒரு சமூக பு ட்சி’ என்ற தனலப்பில் ஒரு புத்தகத்னத கவளியிட்டார். இந்தியாவின் அனனத்து 
இந்திய வாகனாலிகளிலும் பி தமர் நர ந்தி  ரமாடி உன யாற்றும் 50 பகுதிகனள அடிப்பனடயாகக் ககாண்டு 
இந்த புத்தகம் அனமந்துள்ளது. 
 
ஓபன் ம ாத்தான் மற்றும்  ன் ஃபார் ஃபன் 
இந்தியாவின் சாஷாங் ரசகர் காத்மாண்டுவில் நனடகபற்ற 10 கிரலா மீட்டர் தூ  ரநபாள (COAS) ஓபன் 
ம ாத்தான் மற்றும்   ன் ஃபார் ஃபன் ரபாட்டியில் கவற்றி கபற்றார். மத்திய கதாழில்துனற பாதுகாப்பு 
பனடயின் (சிஐஎஸ்எஃப்) ரசகர் காத்மாண்டுவில் இந்தியாவின் தூத கத்தில் ரபாட்டியிட்டு முதல் இடத்னதப் 
கபற்றார். 
 
________________________________________________________________________________________________- 
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Date  : 03 - 04 March 2019 
 

முக்கியமான நாட்கள் 
 
 
மார்ச் 3 – உலக வனவிலங்கு நாள் 
டிசம்பர் 20, 2013 அன்று, 68 வது அமர்வில், ஐக்கிய நாடுகளின் கபாதுச் சனப, வன விலங்குகள் மற்றும் 
தாவ ங்களின் அருகி வரும் இனங்கள் மீதான சர்வரதச வர்த்தக உடன்படிக்னக ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட நாளான 
மார்ச் 3 ம் ரததினய உலக வனவிலங்கு நாளாக அறிவிக்க முடிவு கசய்தது. உலகின் காட்டு விலங்குகள் மற்றும் 
தாவ ங்களின் விழிப்புணர்வுக்காகவும் அனத ககாண்டாடவும் தாய்லாந்தால் இது முன்கமாழியப்பட்டது. 
2019 தீம்: “Life below water: for people and planet” 
 

த வரினச 
 
 
உலகளாவிய கண்டுபிடிப்பு அட்டவனண 
1) சுவிட்சர்லாந்து 2) கநதர்லாந்து 3) சுவீடன் 
உலகளாவிய கண்டுபிடிப்பு அட்டவனணயில் 57 வது இடத்தில்  இந்தியா உள்ளது.  
 
ஐசிசி கபண்கள் ODI பந்து வீச்சாளர்கள் த வரினச 
ஐசிசி கபண்கள் அணிக்கான த வரினசனய கவளியிட்டுள்ளது. இதில் ஒருநாள் கிரிக்ககட் ரபாட்டிக்கான பந்து 
வீச்சாளர்கள் த வரினசயில் இந்திய வீ ாங்கனன ஜுலன் ரகாஸ்வாமி முதல் இடம் பிடித்துள்ளார். மற்கறாரு 
வீ ாங்கனனயான ஷிகா பாண்ரட 12 இடங்கள் முன்ரனறி ஐந்தாவது இடத்னத பிடித்துள்ளார். 
1) ஜுலன் ரகாஸ்வாமி 5) ஷிகா பாண்ரட 
 
ஐசிசி கபண்கள் அணி ODI  த வரினச 
அணிகள் த வரினசயில் ஆஸ்திர லியா முதல் இடத்திலும், இந்தியா 2-வது இடத்திலும், நியூசிலாந்து 3-வது 
இடத்திலும், இங்கிலாந்து 4-வது இடத்திலும் உள்ளது. 
1.ஆஸ்திர லியா  
2.இந்தியா  
3.நியூசிலாந்து 
4.இங்கிலாந்து 
 

நியமனங்கள் 
 
ரமதா நார்ரவக்கர் என்பவர் கபன்சில்ரவனியா பல்கனலக்கழகத்தின் துனணத் தனலவர் மற்றும் கசயலாள ாக 
நியமிக்கப்பட்டார். 
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வினளயாட்டு கசய்திகள் 

 
டான் ககாரலாவ்-நிரகாலா கபட்ர ாவ் ரபாட்டி 

 பல்ரகரியாவில் ரூஸ் நகரில் நடந்த டான் ரகாரலாவ் நிரகாலா கபட்ர ாவ் மல்யுத்த கதாடர் நடந்தது. 
ஆண்களுக்கான பிரிஸ்னடல் 65 கிரலா எனடப் பிரிவு இறுதி ரபாட்டியில் இந்தியாவின் பஜ் ங் புனியா, 
அகமரிக்காவின் ரஜார்டான் ஆலிவியருடன் ரமாதி தங்க பதக்கம் கவன்றார்.. இந்தியாவின் விரனஷ் 
ரபாகத் கபண்களுக்கான 53 கிரலா எனடப் பிரிவு ரபாட்டியில் கவள்ளிப்பதக்கம் கவன்றார். 

 ஏற்ககனரவ 59 கிரலா பிரிவில் பூஜா தண்டா தங்கமும், கபண்கள் 59 கிரலா பிரிவில் சரிதா ரமார் 
மற்றும் 65 கிரலா பிரிவில் சாக்ஷி மாலிக் கவள்ளி கவன்றனர். ஆடவர் 61 கிரலா பிரிவில் சந்தீப் 
ரடாமர் கவள்ளி கவன்றார். 

 
  
 100 வது ATP பட்டம்  

 ர ாஜர் ஃகபட ர், துபாயின் கடன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் ரபாட்டியில் 6-4, 6-4 என்ற கணக்கில் 
கிர க்க ஸ்டீபரனாஸ் சிசிபியானை ரதாற்கடித்து தனது 100 வது ATP பட்டத்னத கவன்றுள்ளார். 

 100 பட்டத்னத கவன்ற அகமரிக்கன் ஜிம்மி கான்னர்ஸ்க்கு பிறகு, 20 முனற கி ாண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியன் 
ர ாஜர் ஃகபட ர் இ ண்டாவது நப ாவார். 

 ஃகபட ர் 109 பட்டங்கள் கவன்ற ஜிம்மி கான்னர்ஸ்ஸின் சாதனனனய முறியடிக்க 10 பட்டங்கனள 
கவல்ல ரவண்டும், மார்டினா நவ த்திரலாவா தனது காலப்பகுதியில் 167 கபண்கள் ஒற்னறயர் 
பட்டங்கனள கவன்று சாதனன பனடத்துள்ளார். 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Date  :  05 March 2019 
 

திட்டங்கள் 
 
 
பி தமர் ஷ் ம் ரயாகி மான் - தன் திட்டம் 
பி தமர் திரு. நர ந்தி  ரமாடி அவர்கள் குஜ ாத் மாநிலம் வஸ்த் ால் நகரில் பி தமர் ஷ் ம் ரயாகி மான் – தன் 
திட்டத்னத கதாடங்கி னவத்தார். ரதர்வு கசய்யப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு பி தமர் ஷ் ம் ரயாகி மான் – தன் 
திட்டத்திற்கான ஓய்வூதிய அட்னடகனளயும் வழங்கினார். இத்திட்டத்தில் இனணயும் அனமப்புசா ா பிரினவச் 
ரசர்ந்த கதாழிலாளர் தங்கள் முதுனம காலத்தில் மாதம் ரூ. 3000 ஓய்வூதியமாக கபறுவனத உறுதி கசய்கிறது 
இந்தத் திட்டம்.  
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இளம் அறிவியலாளர் நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
இந்திய விண்கவளி ஆ ாய்ச்சிக் கழகம் “இளம் அறிவியலாளர் நிகழ்ச்சித்திட்டம்” “யுவா விஞ்ஞானி கார்யக் ம்” 
என்றனழக்கப்படும் பள்ளி சிறுவர்களுக்கான ஒரு சிறப்புத் திட்டத்னத இந்த ஆண்டு கதாடங்கியுள்ளது. 
விண்கவளி கதாழில்நுட்பம், விண்கவளி அறிவியல் மற்றும் விண்கவளி பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றில் அடிப்பனட 
அறினவ வழங்குவதன் மூலம், சிறுவர்களுக்கு விண்கவளி நடவடிக்னககளில் வளரும் வயதில் ஆர்வத்னத 
வளர்ப்பது இதன் ரநாக்கம் ஆகும். 
 
ஒரு ரதசம் ஒரு கார்டு 
பி தமர் அகமதாபாத்தில் ஒருரதசம், ஒரு கார்டு-ஐ அறிமுகப்படுத்தினார், இதன்மூலம் நாடு முழுவவதும் ஒர  கார்டு 
மூலம் அனனத்து கமட்ர ா மற்றும் இத  ரபாக்குவ த்து அனமப்புகளிலும் பயன்படுத்திக்ககாள்ளலாம்.  

 
வினளயாட்டு கசய்திகள் 

 
 
ரயாகனக்ஸ் அனனத்து இங்கிலாந்து பாட்மிண்டன் சாம்பியன் 2019 
ரபட்மின்டனின் மிகப் கபரிய வினளயாட்டான ரயாகனக்ஸ் அனனத்து இங்கிலாந்து பாட்மிண்டன் சாம்பியன் 
2019 பர்மிங்காம் நகரில் கதாடங்குகிறது. பாட்மிண்டன் உலகக் கூட்டனமப்பு (BWF) த வரினசயில் சிறந்த 32 
வீ ர்கள் மட்டுரம ரபாட்டியில் பங்ரகற்கின்றன. 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Date  :  06 March 2019 
 

விருதுகள் 
 
 
கவப் கவாண்டர் உமன் 

 சமூக வனலதளம் மூலம் சமூக சீர்திருத்தங்கனள கசய்கின்ற கபண்களின் விதிவிலக்கான சாதனனகனள 
ககாண்டாடுவதற்காக கவப் கவாண்டர் உமன்[கபண்கள்] பி ச்சா த்னத மகளிர் மற்றும் குழந்னதகள் 
ரமம்பாட்டு அனமச்சகம் ஏற்பாடு கசய்திருந்தது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 6 ஆம் ரததி புது தில்லியில் மகளிர் மற்றும் குழந்னதகள் ரமம்பாட்டு அனமச்சர் 
ஸ்ரீ.எம்.ரமனகா சஞ்சய் காந்தியால் 30க்கும் ரமற்பட்ட கபண்களுக்கு விருது வழங்கப்பட்டது. 

 
ஸ்வச்ச சர்ரவக்ஷன் 2019 விருதுகள் 
சுத்தமான நக  விருது - இந்ரதார் [கதாடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக]  
தூய்னமயான சிறு நக  விருது - புது தில்லி நக ாட்சி கவுன்சில் பகுதி  
கங்கா ஆற்றில் உள்ள சிறந்த நக ம் - உத்த கண்ட் இன் ககளச்சார்  
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முதலிடம் பிடித்த நக ங்களுக்கு தூய்னமக்குரிய பணி கசய்ததற்காக ரதசத்தந்னத மகாத்மா காந்தியின் சினல 
விருதாக வழங்கப்பட்டது.  
 
சுல்தான் அஸ்லான் ஷா ரகாப்னப 

 சுல்தான் அஸ்லான் ஷா ரகாப்னப ஹாக்கி கதாடர் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் மரலசியாவில் 
நனடகபறுகிறது.இந்தத் கதாடர் கடந்த 1983 ஆம் ஆண்டு முதல் நனடகபற்று வருகிறது. இந்த ஹாக்கி 
கதாடரின் சாம்பியன் பட்டத்னத அதிகபட்சமாக ஆஸ்திர லியா ஹாக்கி அணி 10 முனற கவன்றுள்ளது. 
இந்திய ஹாக்கி அணி சுல்தான் அஸ்லான் ஷா ரகாப்னபனய நான்கு முனற கவன்றுள்ளது. 

 இந்தாண்டிற்கான சுல்தான் அஸ்லான் ஷா ஹாக்கி கதாடர் வரும் 23 ஆம் ரததி முதல் மரலசியாவின் 
இப்ரபா (Ipoh) நகரில் கதாடங்கவுள்ளது.28 வது சுல்தான் அஸ்லான் ஷா ஹாக்கி ரகாப்னபக்கு கசல்லும் 
18 ரபர் ககாண்ட இந்திய அணியின் ரகப்டனாக மன்ரிபீத் சிங், துனண ரகப்டனாக சுர ந்தர் குமார் 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
Date  :  06 March 2019 
 

திட்டங்கள் 
 
 
ஜன் அவ்ஷதி திட்டம் 
ஜன் அவ்ஷதி திட்டத்தின் கீழ், மலிவான வினலயில் த மான மருந்துகனள அ சாங்கம் வழங்கியுள்ளது,  
 

 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்(MoU) 

 
 
50 புதிய ரகந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகள் அனமக்க திட்டம் 

 நாடு முழுவவதும் 50 புதிய ரகந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகள் அனமக்க மத்திய அனமச்ச னவ ஒப்புதல் 
வழங்கியுள்ளது.அதில், தமிழகத்தில் திருப்பூர், மதுன , ரகானவ மற்றும் சிவகங்னக ஆகிய 4 இடங்களில் 
ரகந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகள் அனமய உள்ளது. 

 ரகந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகள், மத்திய மனிதவளத் துனறயின்கீழ் கசயல்பட்டுவருகின்றன. இங்கு மிகக் 
குனறந்த கட்டணத்தில் மாணவர்கனளச் ரசர்ப்பதால், கபரிய அளவில் ரபாட்டி நிலவுகிறது. 

 தற்ரபானதய நிலவ ப்படி, இந்தியா முழுவவதும் 1,199 பள்ளிகளும் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்ரசரியில் 49 
ரகந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகளும் உள்ளன. 
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கமானபல் கசயலி  
 
இ-தார்த்தி ஆப் 
வீடு மற்றும் நக  விவகா  அனமச்சர் ஹர்தீப் பூரி இ-தார்த்தி ஆப்-ஐ கதாடங்கினார். இதன் மூலம் மாற்றங்கள், 
பதிலீட்டு மற்றும் கசாத்துக்கள் கதாடர்பான திருத்தல் ஆகியனவ ஆன்னலனில் கசய்யும் வசதி உள்ளது. 
 

 
இனணய ரபார்ட்டல் 

 
இ-தார்த்தி ஜிரயா ரபார்ட்டல் 
இ-தார்த்தி ஜிரயா ரபார்ட்டல் [e-Dharti GeoPortal], இதன் மூலம் கசாத்துக்களின்அடிப்பனட விவ ங்கள், அதன் 
இருப்பிடத்னத வன படத்துடன் காண முடியும். 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Date  :  08 March 2019 

 
முக்கியமான நாட்கள் 

 

மார்ச் 8 - சர்வரதச மகளிர் தினம் 
சர்வரதச மகளிர் தினம் (மார்ச் 8), உலகில் கபண்களின் சமூக, கபாருளாதா , கலாச்சா  மற்றும் அ சியல் 
சாதனனகனளக் ககாண்டாடுகிறது. பாலின சமத்துவத்னத துரிதப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்னகக்கு இந்த தினம் 
அனழப்பு விடுக்கின்றது. 
 
தீம் :- ‘Think Equal, Build Smart, Innovate for Change’. 
 
கபண்களால் கபண்களுக்காக முயற்சியின் மூலம், பாலின சமத்துவத்னத அனடய முயற்சிக்க ரவண்டும் என்பரத 
இந்த தீம் ரநாக்கம் ஆகும். 

 
மாநில கசய்திகள் 

 
 
மிரசா ம் கவர்னர்   ாஜினாமா 

 ரக ளா மாநில பாஜக கட்சியின் முன்னாள் தனலவர் கும்மணம்  ாஜரசக ன். இவர் கடந்த 2018 ரம 
மாதம் மிரசா ம் மாநில ஆளுந ாக பதவிரயற்றார். இவர் 10 மாதங்களாக மிரசா  மாநில ஆளுந ாக 
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பணியாற்றிவந்தார். இந்நினலயில் மிரசா ம் மாநில ஆளுந ாக இருந்த கும்மணம்  ாஜரசக ன் ஆளுநர் 
பதவினய  ாஜினாமா கசய்துள்ளார்.  

 இனதத் கதாடர்ந்து ஜனாதிபதி  ாம்நாத் ரகாவிந்த் மிரசா மின் ஆளுந ாக அசாம் ஆளுநர் ரப ாசிரியர் 
ஜக்திஷ் முகீனய கூடுதல் கபாறுப்பில் நியமித்தார். மிரசா மிற்கு ஆளுனர் நியமிக்கப்படும் வன  இவர் 
இந்த பதவியில் வகிப்பார். 

 
நியமனங்கள் 

 
 
இந்தியாவின் புதிய தூதர்  
 

 ஆசாப் சயீத் என்பவர் சவூதி அர பியாவிற்கான இந்தியாவின் புதிய தூத ாக நியமிக்கப்பட்டார்.  
  
 
ஐ.நா.வில் நல்கலண்ண தூதர்  
 

 பத்மா லட்சுமி என்பவர்  ஐ நா வளர்ச்சி திட்டத்தின் நல்கலண்ண தூத ாக நியமிக்கப்பட்டார். 
 அகமரிக்க இந்திய நடினக, மாடல் அழகி, சனமயல் கனல வல்லுனர், டி.வி. நட்சத்தி ம், எழுவத்தாளர் என 

பல முகங்கனள ககாண்டவர் பத்மலட்சுமி (வயது 48).இவர் புகழ் கபற்ற எழுவத்தாளர் சல்மான் ருஷ்டியின் 
முன்னாள் மனனவியும் ஆவார். 

 ரக ளாவில் பிறந்து கசன்னனயில் வளர்ந்த இவன  அகமரிக்கா ஈர்த்துக்ககாண்டது. இவர் இப்ரபாது 
ஐ.நா. வளர்ச்சித்திட்டத்தின் (யு.என்.டி.பி.) நல்கலண்ண தூத ாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

 சர்வரதச கபண்கள் தினத்னதகயாட்டி இதற்கான அறிவிப்பு, ஐ.நா. சனபயால் கவளியிடப்பட்டுள்ளது. 
 

 
திட்டங்கள் 

 
 
இந்தியா குளிர்ச்சி நடவடிக்னக திட்டம் 
உலகில் முதல் நாடாக ஒரு விரிவான குளிர்ச்சி நடவடிக்னக திட்டத்னத வன யறுத்துள்ளது,இது பல்ரவறு 
துனறகளில் உள்ள குளிர்விக்கும் ரதனவனய பூர்த்தி கசய்வதற்கும், குளிரூட்டும் ரகாரிக்னககனள குனறக்க 
உதவும் கசயல்கனள பட்டியலிடும். சுற்றுச்சூழல், வனத்துனற மற்றும் காலநினல மாற்றத்திற்கான மத்திய 
அனமச்சர் டாக்டர் ஹர்ஷவர்தன் இந்தியா குளிர்ச்சி நடவடிக்னக திட்டத்னத (ஐ.சி.ஏ.பி) துவக்கி னவத்தார். 
 
ஸ்டார் மதிப்பீட்டு திட்டம் 
னமக்ர ாரவவ் ஓவன்கள் மற்றும் வாஷிங் கமஷின்களுக்கான ஸ்டார் மதிப்பீட்டு திட்டம் கதாடங்கப்பட்டது; 
இதன் மூலம் 2030ம் ஆண்டளவில் 3.0 பில்லியன் யூனிட்கனள ரசமிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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மாதவிடாய் சுகாதா ம் ரமலாண்னம திட்டம் 
இந்தியாவின் ஸ்டீல் ஆனணயத்தின் கீழ், ஹரியானாவில் உள்ள நுஹ் மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் இனணந்து, 
கார்ப்பர ட் சமூக கபாறுப்புணர்வு திட்டத்தின் கீழ் “மாதவிடாய் சுகாதா ம் ரமலாண்னம திட்டத்னத” ஆத வு 
அளிக்கிறது. 
 

விருதுகள் 
 
 
நாரி சக்தி விருதுகள் 
 

 குடிய சுத் தனலவர்  ாம்நாத் ரகாவிந்த் மார்ச் 08-ம் ரததியன்று சர்வரதச மகளிர் தின நிகழ்ச்சினய 
முன்னிட்டு 2018 ஆம் ஆண்டின் நாரிசக்தி விருதுகனள வழங்கினார். 

 இந்தியாவில் கபண்களுக்கான அதிகபட்ச குடினமயியல் விருது நாரிசக்தி விருதுகள் ஆகும். 
 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான 44 நாரி சக்தி விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. இவ்விருதாளர்களில் விஞ்ஞானிகள், 

கதாழில்முனனரவார்கள், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள், சமூக கசயல்பாட்டாளர்கள், விவசாயிகள், 
கனலஞர்கள், கட்டிட ரவனலயாளர்கள், நீர்மூழ்கி இயக்குநர், கமாண்ரடா பயிற்றுநர், 
பத்திரிக்னகயாளர்கள் மற்றும் தின ப்பட இயக்குநர்கள் ஆகிரயார் அடங்குவர். 

 ரபடி பச்சாரவா ரபடி பதாரவா திட்டத்தின் கீழ் குழந்னத பிறப்பு சமயத்தில் குழந்னதப் பாலின 
விகிதத்னத அதிகரிப்பதில் ரமன்னமயான வளர்ச்சினய அனடந்ததற்காக தமிழ்நாடு சமூக நலம் மற்றும் 
சத்துணவுத் துனற விருது கபற்றது. 

 மகளிர் தினத்னத முன்னிட்டு கடல்லியில் நனடகபற்ற நிகழ்ச்சியில் ரகானவனயச் ரசர்ந்த மினி 
வாசுரதவன் பி ாணிகளின் பாதுகாப்புக்காக மனிதரநய விலங்குகள் அனமப்னப நடத்தி வருகிறார். 
இவருக்கு, நாரி சக்தி பு ஸ்கார் விருனத குடிய சுத் தனலவர்  ாம்நாத் ரகாவிந்த் வழங்கினார்.  

 எம்பி ாய்டரி மூலம் கபண்களுக்கு சுய ரவனலவாய்ப்புகனள உருவாக்கிய  ாஜஸ்தானனச் ரசர்ந்த ரூமா 
ரதவி, அமில வீச்சால் பாதிக்கப்பட்ட கபண்களின் மறுவாழ்வுக்காக முயற்சி எடுத்த பி க்யா பி சுன் 
உள்ளிட்ரடார் குடிய சுத் தனலவரிடம் விருதுகனள கபற்றனர். 

 
நாரிசக்தி விருதுகள் குறிப்புகள்:- 
 

 முன்னதாக ஸ்திரி சக்தி விருதுகள் என்று அறியப்பட்ட நாரி சக்தி விருதுகள் 1991 ஆம் ஆண்டில் இந்திய 
அ சால் நிறுவப்பட்டன. 

 கபண்களின் முன்ரனற்றத்திற்காக விதிவிலக்கான ரசனவகனள வழங்கும் புகழ்கபற்ற கபண்கள் மற்றும் 
நிறுவனங்கள் நாரி சக்தி விருதுகள் வழங்கப் கபறுகின்றன. 

 இந்த விருது கபண் மற்றும் குழந்னதகள் நலத்துனற அனமச்சகத்தால் வழங்கப்படுகின்றது. 
 விருது கபறுபவர்களில் நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் ஆகிய இருவரும் அடங்குவர். 

 
___________________________________________________________________________________________ 
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Date  :  09 March 2019 
 

சர்வரதச கசய்திகள் 
 
 
 யில்களில் கபண்களுக்கு தனிப்கபட்டி அனமக்கும் திட்டம்  
 

 சர்வரதச கபண்கள் தினத்னத முன்னிட்டு  யில்களில் கபண்களுக்கான தனிப்கபட்டி அனமக்கும் 
திட்டத்னத இலங்னக அ சு துவக்கியுள்ளது. கபண்கள் மட்டுரம பயணிக்கும் கபட்டி அனமப்பதன் 
ரநாக்கம் கபாது ரபாக்குவ த்னத பயன்படுத்தும் கபண்கள் அனடயும் பாலியல் துன்புறுத்தல் மற்றும் 
வன்புணர்வுகனள தடுப்பது ஆகும். 

 ஐக்கிய நாடுகளின் மக்கள்கதானக நிதியம் (UNFPA) நடத்திய ஒரு ஆய்வின் படி, இலங்னகயில் 90 
சதவீத கபண்கள் மற்றும் கபண் குழந்னதகள் ரபருந்து மற்றும்  யில்களில் தமது வாழ்நாளில் ஒரு 
முனறயாவது பாலியல் துன்புறுத்தல்கனள அனுபவித்து வருகின்றனர்.  

 
இந்தியா Vs இங்கிலாந்து கபண்கள் டி20 கதாடர் 
 
மூன்று டி20 ரபாட்டிகள் ககாண்ட கதாடரின் கனடசி ஆட்டத்தில் ஒரு  ன் வித்தியாசத்தில் இந்தியானவ 
வீழ்த்தியது இங்கிலாந்து. இதன்மூலம் இங்கிலாந்து 3-0 என்ற கணக்கில் கதாடன  னகப்பற்றியது. 
 
அனனத்து இங்கிலாந்து சாம்பியன்ஷிப் - ரபட்மின்டன் 
 
பர்மிங்ஹாமில் நனடகபற்ற அனனத்து இங்கிலாந்து சாம்பியன்ஷிப் ரபட்மின்டன் ரபாட்டியில் சாய்னா ரநவால் 
15-21, 19-21 என்ற கசட் கணக்கில் தாய் ட்சூ யிங்கிடம் ரதால்வி அனடந்தார். 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து தாய் 
ட்சூ யிங்கிடம் சாய்னா அனடயும் 13 வது ரநர்த்தியான ரதால்வி இதுவாகும். 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
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Date  :  10 to 11 March 2019 
 

வினளயாட்டு கசய்திகள் 
 
 
பின்லாந்து குத்துச்சண்னட ரபாட்டி 
 

 பின்லாந்த்  கஹல்சிங்கி நகரில் நனடகபற்று வரும் 38-வது ஜீபீ குத்துச்சண்னடப் ரபாட்டியில் 
இந்தியாவுக்கு ஒரு தங்கம், 4 கவள்ளிப் பதக்கங்கள் கினடத்துள்ளன.குத்துச்சண்னட ரபாட்டியில் 56 
கிரலா பிரிவில் கவீந்தர் சிங் பிஷ்த் தங்கம் கவன்றார்.  

 இந்தியாவின் சிவ தாபா (60 கிரலா), ரகாவிந்த் சஹானி (49 கிரலா), கமாகமது ஹுசாமுதீன் (56 
கிரலா), திரனஷ் தாகர் (69 கிரலா) ஆகிரயார் கவள்ளிப் பதக்கங்கனளக் னகப்பற்றினர். 

 இதில் சிவ தாபா, 3 முனற ஆசிய வினளயாட்டுப் ரபாட்டியில் பதக்கம் கவன்றவர் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

 91 கிரலா பிரிவில் சுமித் சங்வான், சச்சின் சிவாச் (52 கிரலா), நவீன் குமார் (91 கிரலாவுக்கும் கூடுதல்) 
ஆகிரயார் கவண்கலப் பதக்கங்கனளக் னகப்பற்றினர். 

 
இந்தியன் கவல்ஸ் ஏடிபி மாஸ்டர்ஸ் 
 
அகமரிக்காவில் நனடகபறும் இந்தியன் கவல்ஸ் ஏடிபி மாஸ்டர்ஸ் கடன்னிஸ் ரபாட்டியில், இந்திய வீ ர் 
பி ஜ்ரனஷ் குன்ரனஸ்வ ன் உலகத் த வரினசயில் 18வது இடத்தில் உள்ள நிரகாகலாஸ் பஸிலாஷ்விலினயத் 
ரதாற்கடித்து மிகப்கபரிய கவற்றினயப் கபற்றார். 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Date  :  12 March 2019 
 

 
நியமனங்கள் 

 
 பாலஸ்தீனிய பி தம ாக முகம்மது ஷ்தய்ரய  நியமிக்கப்பட்டார்.  
 ரியல் மாட்ரிட் அணியின் கால்பந்து பயிற்சியாள ாக ஜினனடன் ஜிரடன் நியமிக்கப்பட்டார். 
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வினளயாட்டு கசய்திகள் 
 

 
5 வது SAAF மகளிர் சாம்பியன்ஷிப் 
 

 ஐந்தாவது கதற்காசிய கால்பந்து சம்ரமளனத்தின், SAFF, மகளிர் சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி 
ரநபாளத்திலுள்ள பி ாட்நகரில் கதாடங்கியது. 

 SAAF மகளிர் கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்பின் இறுதிப் ரபாட்டியில் ரநபாளத்னத 3-1 என்ற கணக்கில் 
வீழ்த்தி கதாடர்ந்து ஐந்தாவது முனறயாக இந்தியா கவற்றி கபற்றுள்ளது. இந்த சாம்பியன்ஷிப் 
ரபாட்டினய ரநபாளம் நடத்தியது. 

 2019 ஆம் ஆண்டின் SAFF (South Asian Football Federation) மகளிர் கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் ஆனது 
கதற்கு ஆசிய கால்பந்து கூட்டனமப்னபச் ரசர்ந்த ரதசிய அணிகளால் பங்கு ககாள்ளப்படுகின்ற 
வனகயில் இ ண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற நனடகபறும் சர்வரதச மகளிர் கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்பின் 
5-வது பதிப்பாகும். 

 இந்த ரபாட்டியில் இந்தியா, ரநபாளம், மாலத் தீவுகள், பூடான், வங்க ரதசம் மற்றும் இலங்னக ஆகிய 
நாடுகள் பங்கு கபற்றன. 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Date  :  13 March 2019 
 

அறிவியல் கசய்திகள் 
 
 
இந்தியாவின் புதிய தவனள - அஸ்ட்ர ாபாத்தி ஸ் குரிச்சியானா 
 

 ரக ளாவின் வயநாட்டில் ஒரு மனலயுச்சியில் இனலகுப்னபகளின் கீழ் வாழ்கிற ஒரு இ வு ரந  நீர்நில 
உயிரினம், குள்ள விண்மீன் தவனள கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய குள்ள விண்மீன் தவனளக்கு, 
அஸ்ட்ர ாபாத்தி ஸ் குரிச்சியானா (குரிச்சியா பழங்குடி சமூகத்னத கவு விக்கும் வனகயில்) இந்தப் 
கபயன  னவத்துள்ளனர். இது 2 கச.மீ நீளம் ககாண்டது மற்றும் கவளிர் நீல புள்ளிகள் மற்றும் ஆ ஞ்சு 
நிற கதானடகனளக் ககாண்டு இருக்கும். இதன் ம பணுக்கள் குனறந்தது 60 மில்லியன் ஆண்டுகள் 
பழனம வாய்ந்தது என ம பணு பகுப்பாய்வு கதரிவிக்கிறது. 

 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்(MoU) 

 
2019ஆம் ஆண்டு மக்களனவ கபாதுத் ரதர்தலுக்கு அனமச்ச னவ ஒப்புதல் 
மக்களனவ சட்டத்தின் 14 வது பிரிவின் உட்பிரிவு (2) இன் கீழ் சட்டப்பூர்வ அறிவிப்புகனள வழங்குவதற்காக 
2019 ஆம் ஆண்டின் மக்களனவத் ரதர்தலுக்கு மத்திய அனமச்ச னவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
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னநஸ், வியன்னா மற்றும் கலாகார்ரனா ஒப்பந்தம் 
 
பி தமர் திரு.நர ந்தி  ரமாடி தனலனமயிலான மத்திய அனமச்ச னவ  
(1) சர்வரதச அளவில் வனகப்படுத்தப்பட்ட கபாருள்கள் மற்றும் ரசனவகளுக்கான பதிவு குறியீடுகள் 
கதாடர்பான னநஸ் ஒப்பந்தம். 
(2) சர்வரதச அளவில் வனகப்படுத்தப்பட்ட அனடயாள அர்த்தமுள்ள கூறுகள் குறித்த வியன்னா ஒப்பந்தம் 
(3) கதாழில் துனற வடிவனமப்புகளுக்கான சர்வரதச வனகபாடுகனள உருவாக்குவதற்கான ரலாகர்ரனா 
ஒப்பந்தம் ஆகியவற்றுக்கான ந்தியாவின் அணுகுமுனற திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கியது. 
 
பயன்பாடுகள்:-  

 னநஸ், வியன்னா மற்றும் ரலாகர்ரனா ஒப்பந்தங்களில் கதாடர்பு ஏற்படுத்துவது இந்தியாவில் அறிவுசார் 
கசாத்து அலுவலகத்திற்கு உதவும். உலகளவில் பின்பற்றப்படும் பகுப்பாய்வுகளின்படி வணிக முத்தின  
மற்றும் வடிவனமப்பு விண்ணப்பங்களுக்கான பிரிவுகனள இது எளிதாக்கும். 

 
 சர்வரதச பகுப்பாய்வு அனமப்புகளில் இந்திய வடிவனமப்புகள், அனடயாள அர்த்தமுள்ள கூறுகள் மற்றும் 

கபாருள்கள் இடம் கபறுவதற்கு இது வாய்ப்பளிக்கும். 
 

 இந்த கதாடர்பு கவளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்தியாவில் அறிவுசார் கசாத்து அலுவலகங்கள் 
கதாடர்பான நம்பிக்னகனய ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 
 மாற்றியனமப்பதில் மறுஆய்வு மற்றும் முடிவு ரமற்ககாள்வதற்கான நனடமுனறகளில் உரினமகனள 

நினலநாட்டுவதற்கு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வசதி கசய்யப்படும். 
  

 
வினளயாட்டு கசய்திகள் 

 
 
இந்தியா Vs ஆஸ்திர லியா ஒருநாள் கதாடர் 
5 ரபாட்டிகள் ககாண்ட ஒரு நாள் கதாடரின் இறுதி ஆட்டத்தில் ஆஸ்திர லியா 35  ன்கள் வித்தியாசத்தில் 
இந்தியானவ கவன்றது. இதன் மூலம் ஐந்து ரபாட்டிகள் ககாண்ட கதாடன  3-2 என்ற கணக்கில் 
னகப்பற்றியது. 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
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Date  :  14 March 2019 
 
  முக்கியமான நாட்கள் 
 
 
மார்ச் 14 - உலக சிறுநீ க தினம் 
சிறுநீ கங்களின் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் சிறுநீ க ரநாய்களின் பாதிப்பு மற்றும் தாக்கத்னத 
குனறப்பதற்காக மார்ச் மாதத்தில் இ ண்டாவது வியாழக்கிழனம அன்று உலக சிறுநீ க தினம் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது. தீம், ‘அனனவருக்கும் எல்லா இடங்களிலும் சிறுநீ க ஆர ாக்கியம்’. 
 
The World Kidney Day theme 2019 :-  “Kidney Health for Everyone, Everywhere” 
 

 
வினளயாட்டு கசய்திகள் 

 
 
சிறப்பு ஒலிம்பிக்ஸ் உலக வினளயாட்டு 2019 
முதல் முனறயாக ரமற்கு ஆசியாவில் மார்ச் 14 முதல் மார்ச் 21 வன  ஐக்கிய அ பு எமிர ட்ஸில் சிறப்பு 
ஒலிம்பிக்ஸ் உலக வினளயாட்டு 2019 நனடகபறும். 
 

 
நியமனங்கள் 

 
பி.சி.சி.ஐ  
இந்திய கிரிக்ககட் வாரிய நிர்வாக பி ச்சினனக்கு தீர்வு காண மத்தியஸ்த ாக பிஎஸ் ந சிம்மானவ உச்ச 
நீதிமன்றம் நியமித்தது.ரமலும், பிசிசிஐ பி ச்சனனனய தீர்க்க குனறதீர் அதிகாரியாக (amicus) நியமிக்கப்பட்டுள்ள 
ஓய்வு கபற்ற நீதிபதி டி ரக கஜயினுக்கும் உதவியாக இருப்பார் என்று கதரிவித்துள்ளது. 
 

Date  :  15 March 2019 
முக்கியமான நாட்கள் 

 
 
மார்ச் 15 - உலக உறக்க தினம் 
 

 உலகளாவிய உறக்க சமூகத்தால் உருவாக்கிய இந்த உலக உறக்க தினம், உறக்கத்தின் முக்கியத்துவம் 
மற்றும் அதனால் உடல் ஆர ாக்கியத்தில் ஏற்படும் தாக்கம் கதாடர்பான விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்தரவ 
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இந்த தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த தினம் ஆ ாய்ச்சியாளர்கள், உடல்நல வல்லுநர்கள் மற்றும் 
ரநாயாளிகளுக்கு உறக்கத்தின் முக்கியத்துவத்னத எடுத்துன க்கிறது. 

 அனனத்து வயதிலும் ஆர ாக்கியமான உறக்கத்தின் முக்கியத்துவத்னத வலியுறுத்தும் ரநாக்கத்தில் ‘Healthy 
Sleep, Healthy Aging,’ என்ற முழக்கத்னத இனணத்துள்ளது. 

 
நியமனங்கள் 

 
 இந்திய னலஃப் இன்சூ ன்ஸ் கார்ப்பர ஷனின்(LIC) புதிய தனலவ ாக எம்.ஆர்.குமார் நியமிக்கப்பட்டார். 

 
வினளயாட்டு கசய்திகள் 

 
ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் உலகக் ரகாப்னப  
 

 அசர்கபய்ஜானில் நனடகபற்ற தகுதிச்சுற்றுப் ரபாட்டியில் 3வது இடம் பிடித்து ஆர்டிஸ்டிக் 
ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் உலகக் ரகாப்னப ‘வால்ட்’ பிரிவு இறுதிச்சுற்றுக்கு இந்தியாவின் தீபா கர்மாகர் 
தகுதிகபற்றார்.  
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
Date  :  16 March 2019 

 
மாநில கசய்திகள் 

 
 
இளம் பருவத்தினர்களுக்கு ஊட்டச்சத்து திட்டம் 
 
இளம் பருவத்தினர் மத்தியில் ஊட்டச்சத்து பி ச்சனனக்கு தீர்வு காண, ICRISAT, ரதசிய ஊட்டச்சத்து நிறுவனம் 
(NIN) மற்றும் இந்திய மருத்துவ ஆ ாய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) இனணந்து ‘Iron for Adolescents’ or ‘FeFA’ திட்டம் 
கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. FeFa என்பதின் விரிவாக்கம் Fe – இரும்பு, FA – For Adolescents’ என்பனத குறிக்கும். 

 
மாநாடுகள் 

 
 
முதல் BRICS கஷர்பா கூட்டம்  
பிர சில் நாட்னட தனலனமயக ககாண்ட முதல் BRICS கஷர்பா கூட்டம் பிர சிலின் குரிடிபாவில் 
முடிவனடந்தது. 
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நான்காவது ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுச்சூழல் சனப கூட்டம் 
 
ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுச்சூழல் சனபயின் (UNEA) நான்காவது கூட்டம் 2019 மார்ச் 11 முதல் 15 வன  
னநர ாபியில் நனடகபற்றது. இதில் ஒற்னற-பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக் மற்றும் நினலயான னநட் ஜன் 
ரமலாண்னம கதாடர்பான இ ண்டு முக்கிய பூரகாள சூழல் பி ச்சினனகள் பற்றிய தீர்மானங்கனள இந்தியா 
முன்னவத்தது. 
 
Theme :- Innovative Solutions for environmental challenges and sustainable production and consumption. 
 

 
விருதுகள் 

 
டி.டி மகளிர் கிசான் விருது 
 
2018-19 ஆம் ஆண்டுக்கான டிடி மகளிர் கிசான் விருதிற்கான முதல் பரினச மகா ாஷ்டி ா புரனவின் ஸ்வாட்டி 
ஷிங்கரட கபற்றார். 
 

வினளயாட்டு நிகழ்வுகள் 
 
 
பாட்டியாலா கூட்டனமப்பு ரகாப்னப தடகளம்  
பாட்டியாலாவில் நனடப்கபற்ற கூட்டனமப்பு ரகாப்னப தடகளத்தில், கமல்ப்ரீத் கவுர் தட்கடறியும் ரபாட்டியில் 
60.25 மீட்டர் எறிந்து தங்கப்பதக்கத்னத கவன்றதன் மூலம் அனனவரின் கவனத்னதயும் ஈர்த்தார், இதன் மூலம் 
ஆசிய சாம்பியன்ஷிப்பிற்கு தகுதி கபற்றார். 
 
 யு -17 மகளிர் கால்பந்து உலகக் ரகாப்னப ரபாட்டி 
இந்தியாவில் யு -17 மகளிர் கால்பந்து உலகக் ரகாப்னப 2020 ரபாட்டிகள்  நடக்கவுள்ளது. இது 2017 ல் U-17 
ஆண்கள் உலகக் ரகாப்னபக்குப் பிறகு இந்தியாவில் நனடகபறும், இ ண்டாவது FIFA ரபாட்டியாகும். 
 
ஆசிய இனளஞர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 
 

 ஹாங்காங்கில் நனடகபற்ற 12 நாடுகள் கலந்து ககாண்டுள்ள ஆசிய இனளரயார் ரபாட்டியில் 
இந்தியா 7 தங்கம், 2 கவள்ளி, 6 கவண்கலம் கவன்று முதலிடத்தில் உள்ளது.  

 தமிழகத்னத ரசர்ந்த தபிதா தடகள ரபாட்டியில் இரு தங்கம் கவன்றுள்ளார்.  110 மீட்டர் தனட 
ஓட்டப்பந்தயத்தில் தபிதா 13.86 வினாடியில் கடந்து முதலிடம் பிடித்தார். ஜப்பானின் மயூரகா 2வது 
மற்றும் சீனாவின் சின்யூ 3வது இடத்னத பிடித்தனர்.  
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 நீளம் தாண்டும்  ரபாட்டியில் தபிதா 5.86 மீட்டர் தூ ம் தாண்டி தங்க பதக்கத்னத கவன்றார்.சீனாவின் 
ஹுவா ஷிஹு (5.76மீ), இந்திய வீ ாங்கனன அம்பிகா நர்ைாரி (5.73மீ) தாண்டி முனறரய கவள்ளி, 
கவண்கல பதக்கங்கனள கவன்றனர்.  

 இந்தியாவின் உனசத் கான், கடக்தலான் ரபாட்டியில் 6 ஆயி த்து 952 புள்ளிகள் கபற்று 
தங்கப்பதக்கத்னத கவன்றார்.400 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் அப்துல்  சாக் தங்கப்பதக்கத்னத கவன்றார். 
இந்தியாவின் அவந்திகா சந்ரதாஷ் நர ல் 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் பதக்கம் கவன்றார். 

 அதுல்குமார், 2 ஆயி ம் மீட்டர் தனடதாண்டும் குதின  பந்தய ரபாட்டியில் கவள்ளிப்பதக்கம் கவன்றார். 
 

__________________________________________________________________________________________________  
Date  :  17-18 March 2019 

 
வினளயாட்டு நிகழ்வுகள் 

 
 
ஐசிசி ஒருநாள் த வரினச 
 
ரபட்ஸ்ரமன் த வரினச:- 
 
1) வி ாட் ரகாலி  
2) ர ாஹித் ஷர்மா 

 
பந்துவீச்சாளர்கள் த வரினச:- 
 
1) ஜஸ்ப்ரித் பூம் ா  
2) நியூசிலாந்தின் ட்க ண்ட் ரபால்ட் 
 
நியமனங்கள் 
 கடல் பயிற்சிக்கான தனலனம அதிகாரியாக  (FOST) ரியர் அட்மி ல் கிருஷ்ணா சுவாமிநாதன் 
VSM  நியமிக்கப்பட்டார். 
 
 

வினளயாட்டு கசய்திகள் 
 
 
இன்டியன் கவல்ஸ் கடன்னிஸ் 

 அகமரிக்காவில் நனடகபற்ற இன்டியன் கவல்ஸ் கடன்னிஸ் இறுதிப் ரபாட்டியில் ர ாஜர் கபட ன  
வீழ்த்தி ஆஸ்திரியா வீ ர் கடாமினிக் திகயம் சாம்பியன் பட்டம் கவன்றார். கபண்களுக்கான ஒற்னறயர் 
பிரிவில் ஏஞ்சலிக் ககர்பன  வீழ்த்தி அண்ட்ரீஸ்கு சாம்பியன் பட்டம் கவன்றார். 
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மகளிர் ஐர ாப்பிய டூர் பட்டம் 
 கதன் ஆப்ரிக்க ஓபன் ரகால்ப் கதாடரில் சாம்பியன் பட்டம் கவன்ற திக்ஷா தாகர் (18 வயது), மகளிர் 

ஐர ாப்பிய டூரில் பட்டம் கவன்ற இளம் இந்திய வீ ாங்கனன என்ற  சாதனனனய கபற்றார். 
 தீக்ஷா டாகர் ஐர ாப்பிய டூர் பட்டத்னத கவல்லும் இ ண்டாவது இந்தியப் கபண் ரகால்ப் வீ ாங்கனன 

எனும் சாதனன பனடத்தார்  . 
  
சிறப்பு ஒலிம்பிக் ரபாட்டி 

 ஐக்கிய அ பு நாடுகளில் ஒன்றான அபுதாபியில் மாற்று திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு ஒலிம்பிக்ரபாட்டி 
நனடகபற்றது.இதில் இந்திய வினளயாட்டு வீ ர்கள் 85 தங்கம் உட்பட 368 பதக்கங்கள்கவன்றனர்.  

 
ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ரபாட்டி 2020 

 ரடாக்கிரயாவில் அடுத்த ஆண்டு நனடகபற உள்ள ஒலிம்பிக் ரபாட்டித் கதாடரின் ஆண்கள் 20 கி.மீ. 
நனட பந்தயத்தில் பங்ரகற்க, இந்திய வீ ர் ரக.டி.இர்பான் தகுதி கபற்றார்.ஜப்பானின் ரநாமி நகரில் 
நனடகபற்று வரும் ஆசிய ர ஸ் வாக்கிங் சாம்பியன்ஷிப் கதாடரில் களமிறங்கிய இர்பான் (ரக ளா, 29 
வயது), பந்தய தூ த்னத 1 மணி, 20 நிமிடம், 57 விநாடிகளில் கடந்து 4வது இடம் பிடித்தார். 

 ஜப்பானில் நனடகபற்ற ஆசிய ர ஸ் வாக்கிங் சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் நான்காவது இடத்னதப் 
பிடித்ததன் மூலம் இந்தியாவின் இர்பான் அடுத்த ஆண்டு ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக்கிற்கு தகுதி 
கபற்றுள்ளார்.   
 

__________________________________________________________________________________________ 
Date  :  19 March 2019                      நியமனங்கள் 
 
 
ரகாவா முதல்வர்  

 ரகாவா முதல்வர் மரனாகர் பாரிக்கர் கனணயப் புற்றுரநாயால் ம ணமனடந்தார்.அதனால் ரகாவாவின் 
புதிய முதல்வ ாக பாஜக கட்சினய ரசர்ந்த பி ரமாத் சாவந்த் பதவி ஏற்றார்.பி ரமாத் சாவந்த்  ரகாவா 
சட்டப் ரப னவத் தனலவ ாக உள்ளார்.   

 
சிறப்பு கசலவின கண்காணிப்பாளர்  

 தமிழகம் மற்றும் கர்நாடக சிறப்பு கசலவின கண்காணிப்பாள ாக மதுமகாஜனன ரதர்தல் ஆனணயம் 
நியமித்துள்ளது.   

 இரதரபான்று ஆந்தி  பி ரதசம் மற்றும் கதலுங்கானாவுக்கு ரகாபால் முகர்ஜி, அருணாசல பி ரதசம் 
மற்றும் நாகலாந்துக்கு டி.டி. ரகாயல் மற்றும் குஜ ாத் மற்றும் மகா ாஷ்டி ாவுக்கு னசரலந்தி ா ஹண்டா 
சிறப்பு கசலவின கண்காணிப்பாள ாக நியமனம் கசய்யப்பட்டு உள்ளனர். 
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வினளயாட்டு கசய்திகள் 
 

அபுதாபியில் டி10 கிரிக்ககட் லீக் ரபாட்டி ஒப்பந்தம்  
 
அபுதாபியில் உள்ள சயீத் கிரிக்ககட் அ ங்கில் 2019ம் ஆண்டு முதல் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு டி10 
கிரிக்ககட் லீக் ரபாட்டி நடத்த ஒப்பந்தம் னககயழுவத்தானது. 
 
ஐஎஸ்எஸ்எஃப் ஷாட்கண் துப்பாக்கிச்சூடு உலகக் ரகாப்னப 
 
கமக்ஸிரகாவின் அசபுல்ரகாவில் நனடகபறும் ஐஎஸ்எஸ்எஃப் ஷாட்கண் துப்பாக்கிச்சூடு உலகக் ரகாப்னப 
ஆண்கள் டி ாப் இறுதிப்ரபாட்டிக்கு இந்தியாவின் பிரித்வி ாஜ் கதாண்னடமான் தகுதி கபற்றார். 
__________________________________________________________________________________________ 
Date  :  20 March 2019                       
 

உலக கசய்திகள் 
 
 
கனடா நாடாளுமன்ற மக்களனவ எதிர்க்கட்சித் தனலவர்  
இந்திய வம்சாவளினய ரசர்ந்தவர் ஜக்மீத் சிங், இவர் கனடா நாடாளுமன்றத்தில் பதவிரயற்கும் முதல் கவள்னள 
நிறத்தவ ல்லாத எதிர்க்கட்சி தனலவர் எனும் சிறப்னபப் கபற்றுள்ளார். 
 
கஜகஸ்தான் ஜனாதிபதி 
கஜகஸ்தான் உதயமானது முதல் 30 ஆண்டுகள் அதிப ாக பதவிவகித்த நர்ைுல்தான் நாைர்பாகயவ் தனது 
பதவினய  ாஜினாமா கசய்தார். இனடக்கால அபதி ாக காஸிம் ரஜாமார்ட் டாகாகயவ் பதவிரயற்றுள்ளதாக 
நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் கதரிவித்தார். 
 
கஜகஸ்தான் நாட்டின் தனலநகர் கபயர்மாற்றம்  
புதிய அதிபர் பதவிரயற்றவுடன் ஜனாதிபதி பதவினய  ாஜினாமா கசய்த நீண்டகாலம் ஆட்சி புரிந்த முன்னாள் 
அதிபரின் கபயன  கஜகஸ்தான் நாட்டின் தனலநக ான அஸ்தானாவுக்கு கபயர்  சூட்ட கஜகஸ்தான் 
பா ாளுமன்றத்தில் வாக்களித்தது. அவன  கவு விக்கும் விதமாக அஸ்தானாவுக்கு நர்ைுல்தான் எனப் கபயர் 
சூட்டப்பட்டது. 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
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Date  :  21 March 2019                       
 

முக்கியமான நாட்கள் 
 
 
மார்ச் 21-இனவாத பாகுபானட நீக்குவதற்கான சர்வரதச தினம் 
 
இனவாத பாகுபானட நீக்குவதற்கான சர்வரதச தினம் ஆண்டுரதாறும் 21 மார்ச் அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
1966 ஆம் ஆண்டு இந்த தினத்னத ஐ.நா. கபாதுச் சனப பி கடனப்படுத்தியது. சர்வரதச சமூகம் அனனத்து 
வனகயான இனப் பாகுபாட்னடயும் அகற்றும் முயற்சிகனள இ ட்டிப்பாக்க ரவண்டும் என்று ரகாரியது. 
2019 தீம்: உயரும் ரதசியவாத மக்கள்கதானக மற்றும் தீவி  ரமலாதிக்க சித்தாந்தங்கனளக் னகயாளுதல் மற்றும் 
எதிர்ப்பது 
 
மார்ச் 21- உலக கவினத தினம் 
 
உலகக் கவினத தினம் 21 மார்ச் அன்று ககாண்டாடப்படுகிறது. யுகனஸ்ரகாவால் (ஐ.நா. கல்வி, விஞ்ஞானம் 
மற்றும் கலாச்சா  அனமப்பு) 1999 ஆம் ஆண்டில் இந்த தினம் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன் ரநாக்கம் உலகம் 
முழுவவதும் கவினத வாசிப்பு, எழுவத்து, கவளியீடு மற்றும் ரபாதனனகனள ஊக்குவிப்பதாகும். 
 
மார்ச் 21 - உலக டவுன் சிண்ட்ர ாம் தினம் 
 
உலக டவுன் சிண்ட்ர ாம் தினம் (WDSD) மார்ச் 21 ம் ரததி அனுசரிக்கப்படுகிறது. உலககங்கிலும் வாழுவம் மற்றும் 
ரவனல கசய்யும் டவுன் சிண்ட்ர ாம் பாதித்த மக்கள் குறித்த கபாது விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்துவதற்காகவும், 
டவுன் சிண்ட்ர ாம் ககாண்ட மக்களின் உரினமகள், அவர்களின் நன்னமக்காக ஒரு உலகளாவிய கு னல 
உருவாக்கவும் இந்த தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
 
மார்ச் 21 - சர்வரதச காடுகள் தினம் 
 
ஐ.நா. கபாதுச் சனப 2012ஆம் ஆண்டில் 21 மார்ச்-ஐ சர்வரதச காடுகள் (ஐ.டி.எஃப்) தினமாக அறிவித்தது. 
இந்த தினம் அனனத்து வனகயான காடுகளின் முக்கியத்துவத்னதயும் அது பற்றிய விழிப்புணர்னவயும் ஏற்படுத்த 
ககாண்டாடப்படுகிறது. 
ஒவ்கவாரு சர்வரதச காடுகள் தினத்திற்கான தீம்-ஐ காடுகள் மீதான ஒத்துனழப்பு கூட்டனமப்பு ரதர்வு 
கசய்கிறது. 
 
2019 தீம் :- காடுகள் மற்றும் கல்வி. 
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நியமனங்கள் 
 
 
ககாலம்பியா மாவட்ட ரமல்முனறயீடு நீதிமன்ற நீதிபதி 
அகமரிக்காவின் ககாலம்பியா மாவட்டத்தின் ரமல்முனறயீடு நீதிமன்ற நீதிபதியாக இந்திய வம்சாவளினயச் 
ரசர்ந்த நிரயாமி  ாவ் பதவி ஏற்றார்.  
 

விருதுகள் 
 
 
சர் ரிச்சர்ட் ஹாட்லி பதக்கம்  
நியூசிலாந்து ரகப்டன் ரகன் வில்லியம்சனுக்கு நியூசிலாந்து கிரிக்ககட்டின் 'சர் ரிச்சர்ட் ஹாட்லி' பதக்கம் வழங்கி 
கவு விக்கப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு நியூசிலாந்தின் சிறந்த கடஸ்ட் வீ ர் விருதும், க ட்பாத் ரகாப்னபக்கான 
விருதும் வழங்கப்பட்டது.  
 

வினளயாட்டு கசய்திகள் 
 
 
சிறப்பு ஒலிம்பிக் வினளயாட்டுப் ரபாட்டிகள் 
 
ஐக்கிய அ பு எமிர ட்ஸ், அபுதாபியில் நனடகபற்ற சிறப்பு ஒலிம்பிக் உலக வினளயாட்டுப் ரபாட்டி 2019ல் 368 
பதக்கங்கனள இந்தியா கவன்றது. 85 தங்கம், 154 கவள்ளி மற்றும் 129 கவண்கலப் பதக்கங்கள் இதில் 
அடங்கும். 
__________________________________________________________________________________________ 
Date  :  22 March 2019                       
 

முக்கியமான நாட்கள் 
 
 
மார்ச் 22 - உலக தண்ணீர் தினம் 
 
ஐ.நா. சனப கடந்த 1992-ம் ஆண்டு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வளர்ச்சி குறித்த கூட்டத்னத கூட்டியது. கூட்டத்தில், 
நீர்வள பாதுகாப்னப வலுப்படுத்த ரவண்டும் என்றும், அனத மக்களிடம் உணர்த்த `உலக தண்ணீர் தினம்’ 
ககாண்டாடப்பட ரவண்டும் என்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டது. அதன்படி, ஆண்டுரதாறும் மார்ச் 22-ந் ரததி உலக 
தண்ணீர் தினம் சர்வரதச அளவில் ககாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. 
2019 தீம் : ‘Leaving no one behind’ 
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பீகார் உருவான தினம் 
 
பீகார் அதன் 107 வது உருவான தினத்னத ககாண்டாடியது . 1912 ஆம் ஆண்டு இந்த நாளன்று, பீகார் 
வங்காளத்திலிருந்து பிரித்து தனி மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது. 

 
பாதுகாப்பு கசய்திகள் 

 
 
லிமா 2019  
இந்திய விமானப்பனட லங்காவி சர்வரதச கடல்சார் ஏர ா எக்ஸ்ரபா, லிமா 2019 இல் பங்ரகற்கவுள்ளது.இந்த 
கண்காட்சி 26 ஆம் ரததி முதல் 30 ஆம் ரததி  வன  மரலசியாவில் உள்ள லங்காவிவில் நனடகபறும். 
 

 
வினளயாட்டு கசய்திகள் 

 
 
சாப் மகளிர் சாம்பியன்ஷிப் 
ரநபாளத்தின் பி ாத்நகர், சாகித்  ங்கஷலா ஸ்ரடடியத்தில் நடந்த சாப் மகளிர் சாம்பியன்ஷிப் கால்பந்து 
ரபாட்டியில் ரநபானள 3-1 என்ற கணக்கில் கவன்று இந்தியா ஐந்தாவது முனறயாக சாம்பியன்ஷிப் பட்டம் 
கபற்றது. இது 2010ல் துவங்கியதில் இருந்து சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் 23வது ரநர்த்தியான 
கவற்றியாகும். 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Date  :  23 March 2019                       
 

முக்கியமான தினங்கள் 
 
 
மார்ச் 23 - உலக வானியல் தினம் 
 
1950 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 23 ஆம் ரததி உலக வானியல் அனமப்னப ஸ்தாபிப்பதற்கான மாநாடு நனடமுனறக்கு 
வந்தனத நினனவூட்டும் வனகயில் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் மார்ச் 23 அன்று, உலக வானியல் தினம் 
ககாண்டாடப்படுகிறது. 
 
2019 ஆண்டு உலக வானியல் தின கரு: “The Sun, the Earth and the Weather” 
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வினளயாட்டு நிகழ்வுகள் 
 
 
சுல்தான் அஸ்லான் ஷா ரகாப்னப ஹாக்கி 
 
சுல்தான் அஸ்லான் ஷா ரகாப்னப ஹாக்கி ரபாட்டியில் இந்தியா, ஆசிய சாம்பியன் ஜப்பானன 2-0 என்ற 
கணக்கில் ரதாற்கடித்தது. 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Date  :  24-25 March 2019                       

 
முக்கியமான தினங்கள் 

 
 
மார்ச் 24 - உலக காசரநாய் தினம் 
 

 ஒவ்கவாரு ஆண்டும் மார்ச் 24 ம் ரததி TB யின் அழிவுக மான ஆர ாக்கிய குனறபாடு பற்றியும், சமூக 
மற்றும் கபாருளாதா  வினளவுகனள பற்றி கபாது விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்துவதற்கும், உலகளாவிய 
கதாற்றுரநானய முடிவுக்கு ககாண்டுவருவதற்கான முயற்சிகனள ரமற்ககாள்வதற்கும் உலக காசரநாய் 
தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 டாக்டர்  ாபர்ட் ரகாச் 1882 ஆம் ஆண்டில் இரத தினத்தில் TB ஐ ஏற்படுத்தும் பாக்டீரியானவ 
கண்டுபிடித்ததாக அறிவித்தார். உலககங்கும் ம ணத்தின் முதல் பத்து கா ணங்கள் காசரநாய் ஒன்று 
ஆகும். 

 இந்தியா 2025 ஆம் ஆண்டில் TB ஐ முழுவனமயாக ஒழிக்க தனது ரநாக்கங்கனளயும் புதுப்பித்துள்ளது. 
 

2019ஆம் ஆண்டின் காசரநாய் தின கரு : ‘It’s time’ 
 
மார்ச் 25 - அடினம முனற மற்றும் அட்லாண்டிக் அடினம வர்த்தகத்தின் சர்வரதச  நினனவு நாள் 
 
ஒவ்கவாரு ஆண்டும் மார்ச் 25 ம் ரததி அடினம முனற மற்றும் அட்லாண்டிக் அடினம வர்த்தகத்தின் சர்வரதச 
நினனவு நாள் நினனவுகூறப்படுகிறது இது 2007 முதல் ஐக்கிய நாடுகளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
அட்லாண்டிக் அடினம வர்த்தகத்தின் வினளவாக பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் இறந்தவர்களின் நினனவாக மற்றும் 
மரியானத கசலுத்தும் விதமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. அட்லாண்டிக் அடினம வர்த்தகம் “வ லாற்றில் ரமாசமான 
மனித உரினமகள் மீறல்” என்று அனழக்கப்படுகிறது, இதில் 400 ஆண்டுகளுக்கும் ரமலாக 15 மில்லியன் 
ஆண்கள், கபண்கள் மற்றும் குழந்னதகள் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளனர். 
 
2019ஆம் ஆண்டின் கரு: “Remember Slavery: The Power of the Arts for Justice” 
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உலக கசய்திகள் 
 
யுனிஸ்ரகா உலக பா ம்பரியம்  திரிபீடகா  
 
இலங்னக ஜனாதிபதி னமத்திரிபால சிறிரசனா கபௌத்தர்களின் மூன்று ரவதங்களான திரிபீடகானவ 
யுகனஸ்ரகாவின் உலக பா ம்பரியமாக அறிவிக்க முன்கமாழிந்தார். 
இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஜனாதிபதி இலங்னகயின் ரதசிய பா ம்பரியமாக மூன்று ரவதங்களான 
திரிபீடகானவ அறிவித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 
ஒப்பந்தங்கள் 

 
 
சீனாவின் பட்டுப்பானத வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் இத்தாலி னககயழுவத்து 
 

 கபய்ஜிங் நாட்டின் புதிய பட்டு (SILK) சானல ரபாக்குவ த்து மற்றும் வர்த்தக இனணப்புகள் 
ஆசியாவிலிருந்து ஐர ாப்பா வன  நீட்டிக்க சீனாவுடன் ஒரு பினணப்பு ஒப்பந்தத்தில் னககயழுவத்திட்டது.  

 ஆசியாவில் இருந்து ஐர ாப்பா வன  தனடயற்ற வர்த்தகத்திற்காக சீனா பட்டுப்பானத வகுத்து 
வருகிறது. சீனாவின் புதிய பட்டுப்பானத வர்த்தகத்தில் இனணவது கதாடர்பான ஒப்பந்தத்தில் இத்தாலி 
னககயழுவத்திட்டுள்ளது.ஜி 7 நாடுகள் அணினயச் ரசர்த முதல் நாடாக இத்தாலி சீனாவின் பட்டுப்பானத 
திட்டத்தில் இனணந்துள்ளது. 

 
வினளயாட்டு நிகழ்வுகள் 

 
 
சுல்தான் அஸ்லான் ஷா ரகாப்னப 
 
மரலசிய நக மான இரபாவில் நனடகபறும் சுல்தான் அஸ்லான் ஷா ரகாப்னப ஆண்கள் ஹாக்கி ரபாட்டியில், 
இந்தியா மற்றும் கதன் ககாரியா இனடரயயான இ ண்டாம் சுற்று- ாபின் ரபாட்டி 1-1 என்ற ரகால் கணக்கில் 
சமனில் முடிவனடந்தது. 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
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Date  :  26 March 2019                       
 

பாதுகாப்பு கசய்திகள் 
 
 
இ ாணுவ பயிற்சி மித் சக்தி 

 இலங்னகயில் தியத்தலாவவில்  இலங்னக மற்றும் இந்திய இ ாணுவம் இனணந்து மித் சக்தி - 6 என்ற 
கூட்டு இ ாணுவ பயிற்சி நனட கபற்றது.இந்த பகுதியில் நடத்தப்படும் மிகப்கபரிய இருத ப்பு இ ாணுவ 
பயிற்சியில் இது ஒன்றாகும். 

 புரனயில் இடம்கபற்ற மித் சக்தி - 5 கூட்டு இ ாணுவ பயிற்சியில் இலங்னக மற்றும் இந்தியாவின் 120 
இ ாணுவத்தினர் பங்ரகற்றிருந்தார்கள்.  

 
 

கமானபல் கசயலிகள் 
 
PWD கசயலி (app) 
 
மாநிலத்தில் 2 லட்சத்திற்கும் ரமற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்களுக்கு வாக்குப்பதிவு கசய்வனத எளிதான 
முனறயில் வழங்குவதற்கு ‘பி.டபிள்யு.டி.’ என்றனழக்கப்படும் ஒரு கமானபல் கசயலி பயன்படுத்தப்படவுள்ளது. 
இந்த கசயலி ரலாக் சபா ரதர்தலில் மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்களுக்கு, சக்க  நாற்காலி, சாய்வுப்பானதகள் 
மற்றும் வீட்டிலிருந்து, வாக்குச்சாவடிகளுக்கு ரபாக்குவ த்து வசதி உள்ளிட்ட வசதிகனள வழங்குவதற்கும் 
பயன்படும். 
 

வினளயாட்டு கசய்திகள் 
 
 
இந்தியா ஓபன் சூப்பர் 500 ரபட்மின்டன் 
புது தில்லியில் இந்தியாவின் சூப்பர் 500 ரபட்மின்டன் கதாடங்கப்பட்டது. பி.வி. சிந்து மற்றும் கிதாம்பி 
ஸ்ரீகாந்த் ஆகிரயார் சிறந்த ஆட்டத்னத கவளிப்படுத்துவார்கள். 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
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Date  :  27 March 2019                       
 

முக்கியமான நாட்கள் 
 
 
மார்ச் 27 - உலக திரயட்டர் தினம் 2019 
சர்வரதச திரயட்டர் இன்ஸ்டிடியூட் (ITI )மூலம் 1961 ஆம் ஆண்டில் உலக திரயட்டர் தினம் கதாடங்கப்பட்டது. 
ஐ.டி.ஐ னமயங்கள் மற்றும் சர்வரதச நாடக சமுதாயத்தால் மார்ச் 27 அன்று இது ஆண்டுரதாறும் 
ககாண்டாடப்படுகிறது. 
 

பாதுகாப்பு கசய்திகள் 
 
 
‘மிஷன் சக்தி’- கசயற்னகரகானள சுட்டு வீழ்த்தும் ரசாதனன(ASAT) 

 பாதுகாப்பு ஆ ாய்ச்சி மற்றும் ரமம்பாட்டு அனமப்பு, DRDO ஒடிசாவில் உள்ள டாக்டர் ஏ பி ரஜ 
அப்துல் கலாம் தீவில் இருந்து விண்கவளியில் கசயற்னகக்ரகாள் ஒன்னற சுட்டு வீழ்த்தும் ’மிஷன் சக்தி’ 
என்ற ரசாதனன கவற்றிக மாக நினறரவற்றப்பட்டுள்ளது.  

 இதற்காக புவியிலிருந்து 340 கி.மீ கதானலவில் இருந்த கசயற்னகக்ரகானள A-SAT ஏவுகனண மூலம் 
கசலுத்தி ரசாதனன நடத்தப்பட்டது. கவறும் 3 நிமிடத்தில் துல்லியமாக இலக்னக தாக்கி ரசாதனன 
கவற்றி அனடந்தது.  

 இந்த கவற்றி நாட்டின் பாதுகாப்பு, கபாருளாதா ம், கதாழில்நுட்ப முன்ரனற்றத்திற்கு னமல்கல்லாக 
அனமயும் என நம்பப்படுகிறது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் ஆபத்து ஏதும் ரந மால் இந்தியாவின் 
கசயற்னகக்ரகானள பாதுகாத்துக் ககாள்ளலாம். தவி , இந்த திட்டம் பிற நாடுகளுக்கு எதி ாக 
அனமயாது.  

 கசயற்னகக்ரகானள துல்லியமாக தாக்கி அனழக்கும் ரசாதனன இந்தியா கவற்றிப் கபற்றதன் மூலம் 
இந்தியா உலகின் விண்கவளி துனறயில் சூப்பர் பவர் நாடு என்ற தகுதினய அனடந்துள்ளது.  

 மிஷன் சக்தி இந்தியாவின் ஒட்டுகமாத்த பாதுகாப்னப வலுப்படுத்தும் ரநாக்கத்னத ககாண்டது. 
 

வினளயாட்டு கசய்திகள் 
 
 
ஆசிய துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி 
 

 12-வது ஆசிய துப்பாக்கி சுடுதல் (ஏர்கன்) சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி சீன னதரபயில் நடந்து வருகிறது. 
இதில் 10 மீட்டர் ஏர்பிஸ்டல் கலப்பு அணிகள் பிரிவின் இறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் மானுபாககர்-சவு ப் 
சவுத்ரி ரஜாடி 484.8 புள்ளிகள் குவித்து தங்கப்பதக்கம் கவன்றது. 
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 கதன்ககாரியாவின் ஹவாங் சிரயான்குன்-கிம் ரமாஸ் ரஜாடி 481.1 புள்ளிகளுடன் கவள்ளிப்பதக்கமும், 
சீன னதரபயின் வு ஷியா யிங்-கு குயான் டிங் இனண 413.3 புள்ளிகளுடன் கவண்கலப்பதக்கமும் 
கவன்றனர்.   

 இந்திய ரஜாடியான அனு ாதா-அபிரஷக் வர்மா 372.1 புள்ளிகளுடன் 4-வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டது.  
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Date  :  28 March 2019                       
 

நியமனங்கள் 
 
பி.சி.சி.ஐ. இன் விளம்ப -தத்துவ கநறிமுனற அலுவல ாக ஓய்வுகபற்ற நீதிபதி டி.ரக. கஜயின் நியமனம் 
கசய்யப்பட்டார். 
 

ஒப்பந்தங்கள் 
 
இந்தியா-ஆப்பிரிக்க ஒன்றியத்திற்கும் இனடரயயான ஒப்பந்தம் 
 

 இந்தியா-ஆப்பிரிக்கா சுகாதா  அறிவியல் கூட்டுறவுத் தளம் ஒன்னற நிறுவுவதற்கு இந்தியாவிற்கும் 
ஆப்பிரிக்க ஒன்றியத்திற்கும் இனடயில் உடன்படிக்னக ஒப்பந்தம் னககயழுவத்தானது. 

 இந்த ஒப்பந்தமானது ஆ ாய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி, திறன் வளர்ப்பு, சுகாதா  ரசனவகள், மருந்து 
வர்த்தகம் மற்றும் மருந்துகள் மற்றும் ரநாயறிதலுக்கான உற்பத்தி திறன் ஆகியவற்றில் ஒத்துனழப்புக்கு 
வழிவகுக்கும். 

வினளயாட்டு கசய்திகள் 
 

2024 பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் கூடுதல் வினளயாட்டுகள் 
 
சர்வரதச ஒலிம்பிக் கமிட்டி (ஐ.ஓ.சி.) யின் நிர்வாக குழுவ, ஜூன் மாதத்தில் முழுவ உறுப்பினர்கள் சந்திக்கும் 
ரபாது, 2024 பாரிஸ் ஒலிம்பிக் ரபாட்டியில் கூடுதலாக breakdancing, skateboarding, sport climbing and surfing 
ரபாட்டிகனள ஆகியவற்னற ரசர்க்க முடிவு எடுக்கவுள்ளது. 
 
சுல்தான் அஸ்லான் ஷா ரகாப்னப 
இந்தியா மற்றும் கதன் ககாரியா மரலசியாவில் ஈப்ரபாவில் நனடகபறும் சுல்தான் அஸ்லான் ஷா ரகாப்னப 
இறுதிப் ரபாட்டியில் நுனழந்தன. 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
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Date  :  29 March 2019                       
மாநில கசய்திகள் 

 
எனரஜாரி முயற்சி 
 

 அசாம் தனலனம ரதர்தல் அதிகாரி முரகஷ் சாஹூ கவுகாத்தியில் உள்ள எரஜாகி முன்முயற்சினய 
கதாடங்கினார். இது குனறபாடுகள் உள்ள நபர்களுக்கான ஒரு சிறப்பு முயற்சி.இது “எந்தகவாரு 
வாக்காளரும் விடுபட்டு விடாமல் இருப்பது” என்பனத ரநாக்கமாகக் ககாண்ட மாற்றுத் திறனாளி 
நபர்களுக்கான ஒரு சிறப்பு முன்முயற்சியாகும். 

 இது வரும் மக்களனவத் ரதர்தலில் மாற்றுத் திறனாளி நபர்கள் வாக்களிப்பனத ரநாக்கமாகச் ககாண்ட 
அஸ்ைாம் தனலனமத் ரதர்தல் அதிகாரி மற்றும் சமூக நலத்துனற ஆகிரயாரின் கூட்டு முயற்சியாகும். 

தீம் : ‘No Voter to be Left behind” 
 
 
ஐந்து வனகயான காபிகளுக்கு புவிசார் குறியீடு 
 

 இந்திய அ சின் கதாழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக ரமம்பாடு துனற, வர்த்தக மற்றும் கதாழில்துனற 
அனமச்சகம், அண்னமயில் ஐந்து வனகயான காபிகளுக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கியுள்ளது. 

 கூர்க் அ பிக்கா காபி 
 வயநாடு க ாபஸ்டா காபி 
 சிக்மகளூர் அ பிக்கா காபி 
 அ க்கு பள்ளத்தாக்கு அ பிக்கா காபி 

 பாபாடுடாங்கிரிஸ் அ பிக்கா காபி. 
 
 12வது ஆசிய ஏர்கன் துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் 
 

 இளம் துப்பாக்கி சுடுதல் வீ ர்கள் மானு பாக்கர், சவு ப் சவுத்ரி 12வது ஆசிய ஏர்கன் துப்பாக்கி சுடுதல் 
சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் தலா ஒரு தங்க பதக்கம் கவன்றனர். 

 மானு 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் கபண்கள் ரபாட்டியில் கவன்றார், ஆண்கள் ரபாட்டியில் சவு ப் தங்கம் 
கவன்றார். 

 அபிரஷக் வர்மா ஆண்கள் 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் ஒற்றயர் பிரிவில் கவள்ளி பதக்கம் கவன்றார். 
 கபண்கள் அணி கவண்கல பதக்கத்னத கவன்றது. 
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Date  :  30 March 2019                       
நியமனங்கள் 

 
 கிழக்கு கடற்பனட கட்டனள ககாடி அதிகாரியாக அட்மி ல் சூ ாஜ் கபர்ரி நியமிக்கப்பட்டார்.  
 கர்நாடகா பகுதிக்கு கட்டனள ககாடி அதிகாரியாக மரகஷ் சிங் நியமிக்கப்பட்டார்.  
 இந்திய கதாழில்துனற கூட்டனமப்பு (சிஐஐ) (கதற்கு)  தனலவ ாக சஞ்சய் கஜயவர்தனாவலு 

நியமிக்கப்பட்டார்.  
 இந்திய கதாழில்துனற கூட்டனமப்பு (சிஐஐ) (கதற்கு) துனணத் தனலவ ாக சதீஷ் க ட்டி 

நியமிக்கப்பட்டார். 
 

விருதுகள் 
 

 கபாலிவியாவின் மிக உயர்ந்த மரியானதக்கான விருனத (Condor de Los Andes en el Grado de Gran 
Collar)  இந்திய ஜனாதிபதி  ாம்நாத் ரகாவிந்த் கபற்றார்.  

 புவி நாள் விருனத அகலம்பா இம்சுங்கர் என்பவர் கபற்றார். இவர் நாகலாந்தின் கிஃனபர் மாவட்டத்தில் 
உள்ள Fakim வனவிலங்கு ச ணாலய வன காவலர் ஆவார். 

 
கசயலி 

‘சங்கல்ப்’ கசயலி  
 

 அஸ்ைாமில், கபாங்னகரகான் மாவட்ட நிர்வாகம் முதல் தடனவ வாக்காளர்களுக்குகான ஒரு கமானபல் 
பயன்பாட்டு கசயலி சன்கல்னப (sangalp)  உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது முதல் முனற வாக்காளர்கனள ஊக்குவிக்க ஒரு சிறப்பு முயற்சியாகும் 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Date  :  31 March 2019                       
 

நியமனங்கள் 
 
 
ஸ்ரலாவாக்கியா முதலாவது கபண் ஜனாதிபதி 
 

 அ சு விமர்சகர் மற்றும் ஊழல் எதிர்ப்பு ஆர்வல ான சுசானா காபுரடாவா ஸ்ரலாவாக்கியாவில்  முதல் 
கபண் ஜனாதிபதியாக ரதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 
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அறிவியல் கசய்திகள் 
 
 
நாட்டின் முதல் கசயற்னகரகாள் EMISAT 
 

 இ ாணுவத்திற்கு விர ாதமான ர டர்கனளக் கண்டுபிடிப்பதற்கு பயன்படும் மின்னணு நுண்ணறினவ 
(ELINT) ரசகரிப்பதற்காக நாட்டின் முதல் கசயற்னகரகாள் EMISAT- ஐ வானில் சுமந்து கசல்லும் 
PSLV தயா ாக உள்ளது. 

 இதுரவ இந்திய துருவ கசயற்னகரகாள் சுமந்து கசல்லும் PSLV யில் கபரியதாகும். 
 ஏப் ல் முதலாம் ரததி கசலுத்தப்படும் இந்த PSLV நான்கு நாடுகளின் 28 சிறிய  க கவளிநாட்டு 

வாடிக்னகயாளர் கசயற்னகக்ரகாள்கனள சுமந்து கசல்ல தயார் படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 

வினளயாட்டு கசய்திகள் 
 
 
இந்தியா ஓபன் ரபட்மிட்டன் இறுதிப்ரபாட்டி 
 
ஆண்கள் ஒற்னறயர் பிரிவில் கடன்மார்க்கின் விக்டர் ஆக்கைல்ைனுக்கு எதி ான இறுதி ரபாட்டியில் கிடாம்பி 
ஸ்ரீகாந்த் ரதால்வியுற்றார். 
 
அஸ்லான் ஷா ரகாப்னப ஹாக்கி 
 
மரலசியாவில் உள்ள ஐரபாவில் சுல்தான் அஸ்லான் ஷா ரகாப்னப ஹாக்கி இறுதிப் ரபாட்டியில் கதன் 
ககாரியா 4-2 என்ற கணக்கில் இந்தியானவ ரதாற்கடித்தது. 
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