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டப்பு ிகழ்வுகள் - நார்ச் 23, 2019 

முக்கினநா திங்கள்: 

நார்ச் 23 - உக யாினல் திம் 

 1950 ஆம் ஆண்டு ஶர்ச் 23 ஆம் தேேஷ உயக லஶனில் அமப்மப 
ஸ்ேஶபிப்பேற்கஶன ஶநஶடு நமைபமமக்கு லந்ேமே நஷமனவூட்டும் லமகில் 
எவ்வலஶரு ஆண்டும் ஶர்ச் 23 அன்று, உயக லஶனில் ேஷனம் 
வகஶண்ைஶைப்படுகஷமது. 

 2019 ஆண்டு உயக லஶனில் ேஷன கரு: “The Sun, the Earth and the Weather” 

ததசின ிகழ்வுகள்: 

அபசாங்கம் னங்கபயாத ிதினத்ததத் தடுக்க னங்கபயாத ிதினார்கின் 
சசாத்துக்கத முடக்கவுள்து  

 பங்கலஶே நஷேஷத்மேத் ேடுத்து நஷறுத்துலேற்கஶன பற்சஷகரின் எரு பகுேஷஶக 
பங்கலஶே நஷேஷஶரர்களுக்கு வசஶந்ேஶன வசஶத்துக்கமர அசஶங்கம் 
மகப்பற்மஷது. தேசஷ புயனஶய்வு வென்சஷ, NIA, இதுலம பேஷன்பன்று நபர்கள் 
ற்றும் அலர்கரது வசஶத்துக்கமர  இேன் அடிப்பமைில் அமைஶரம் 
கஶணப்பட்டுள்ரது. 

தகபா 

ஜம் ஜயீிதம் யிமிப்புணர்வு ிபச்சாபம்  

 தகரஶ நீர் ஆமணம் (KWA) இந்ே தகஶமைில் கடுமஶன பற்மஶக்குமமம 
ேஷர்வகஶள்ளும் பகுேஷகரில் நீர் லிநஷதஶகத்ேஷற்கஶன 207 நீர் லிற்பமன 
மங்கமர நஷறுலிபள்ரது. இந்ே பன்பற்சஷஶனது ெயம் ெலீிஷர்ேம் 
பிச்சஶத்ேஷன் எரு பகுேஷஶகும். 

ஹிருதனம் “Hridyam”  

 ேஷமமன லரர்ப்பேஷல் பேன்பமமஶக, சுகஶேஶத் துமம இப்தபஶது ஷன்-கற்மல் 
ேீர்வுகமரத் தேர்ந்வேடுத்துள்ரது ற்றும் அமனத்து சுகஶேஶ பஶரிப்பு 
லறங்குநர்கரிமைதபம் எரு வபரி வலற்மஷஶக இது கருேப்படுகஷமது. சுகஶேஶ 
துமம ற்றும் தேசஷ சுகஶேஶ துஶதுக்குழு 2017 ல் வஷருேம் ேஷட்ைத்மே 
வேஶைங்கஷது குமஷப்பிைத்ேக்கது. 
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தநிழ்ாடு 

னாத தாழ்யாபங்கில் ற்ின அிக்தகதன உச்ச ீதிநன்ம் ரிசீித்துள்து  

 ஶமன ேஶழ்லஶ சுற்றுச்சூறல் மங்கரில் லசஷக்கும் க்களுக்கு ேன்னஶர்ல 
இைஶற்மம் / றுலஶழ்வுத் ேஷட்ைங்கமர குமஷத்ே ஶமன ேஶழ்லஶங்கரில் பற்மஷ 
அமஷக்மகம உச்ச நீேஷன்மம் பரிசஸயஷத்துள்ரது.  

 நீயகஷரி ஶலட்ை கவயக்ைர் உச்சநீேஷன்மத்ேஷல் அரித்துள்ர அமஷக்மகில், 2018 
ஆம் ஆண்டில் அமஷலிக்கப்பட்ை ேஶழ்லஶத்ேஷல் 821 கட்ைைங்கள், கட்டுஶனங்கள், 
ஆக்கஷஷப்புக்கள் மககப்படுத்ேப்பட்ைன ன குமஷப்பிைப்பட்டுள்ரது. 

சதலுங்காா 

சிங்கூர் ீர் நட்டத்தில் கடுதநனா யழீ்ச்சி 

 சஷங்கூர் நீர் ட்ைங்கரில் கடுமஶன லழீ்ச்சஷ அமைந்ே கஶணத்ேஶல் லியங்குகள் 
வலரிதறுகஷமது. இண்டு ஆண்டுகளுக்கு பன்பு ஶெண்ணஶ-சஷர்சஷயஶ ஶலட்ைத்ேஷல் 
வஶம் சஶகர் ேஷட்ைத்ேஷன்தபஶது சஷங்கூர் ேண்ணரீ் ேஷமசேஷருப்பப்பட்ைது, இது 
பண்மணத் துமம ற்றும் குடிநீரில் ட்டுல்யஶல் லியங்குகரின் குடிநீர் 
ஆேஶத்மேபம் பஶேஷத்துள்ரது. 

புது தில்ி 

னங்கபயாத எதிர்ப்பு சட்டத்தின் கீழ் JKLF இனக்கத்தத நத்தின அபசு ததட 
சசய்துள்து  

 ஶசஷன் ஶயஷக் ேமயமியஶன ெம்ப கஶஷ்ீர் லிடுேமய பன்னணி (JKLF) 
இக்கத்மே பங்கலஶே ேஷர்ப்பு சட்ைத்ேஷன் கஸழ் த்ேஷ அசு ேமை வசய்துள்ரது. 
இது பங்கலஶேத்ேஷற்கு ேஷஶன பூஜ்ெஷம் சகஷப்புத்ேன்ம வகஶள்மகின்படி 
வசல்படுத்ேப்பட்டுள்ரது ற்றும் பங்கலஶேஷகளுக்கு ேஷஶக அசஶங்கம் 
கடுமஶக வசல்பட்டு லருகஷமது. 
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சர்யததச ிகழ்வுகள்: 

அசநரிக்க ஆதபயிா சிரின தட இஸ்ாநின நாிங்கள் நீதா சயற்ிதன 
அியித்துள்து  

 கஷறக்கு சஷரி கஷஶஶன பஶகுஸ்ழஷல் உள்ர இஸ்யஶஷ அசு குழு நைத்ேஷ 
கமைசஷ பகுேஷ லிடுலிக்கப்பட்ைேஶக அவரிக்க ஆேவு வபற்ம சஷரிப் பமை 
கூமஷபள்ரது. ேீலிலஶேஷகள் ற்றும் அலர்கரது சு அமஷலிக்கப்பட்ை கலீஃபஶலின் 
படிமல அமஷலித்து. 

ிபான்சின் "Yellow Vest" இனக்கம்  

 "பூச்சஷம் சகஷப்புத்ேன்ம" அணுகுபமமக்கு பேஷயரித்ே தபஶேஷலும், பிஶன்சஷன் 
"Yellow Vest" னப்படும் அசஶங்க ேஷர்ப்பு இக்கம் அசஶங்க லிதஶே 
ஆர்ப்பஶட்ைங்கமர நைத்தும் ேஷர்பஶர்க்கப்படுகஷமது. நலம்பர் 17 ம் தேேஷ பிஶன்சஷன் 
கஷஶப்புமத்ேஷல் ரிவபஶருள் லரி அேஷகரிப்புக்கு ேஷஶக ேஷர்ப்புக்கள் 
வேஶைங்கஷதுைன், எரு பழு அரலியஶன அசஶங்க ேஷர்ப்பு கஷரர்ச்சஷம 
லிமலஶக பயப்படுத்ேஷது. 

இந்தின ிதியுதயி கல்யி யாகம் தாத்தில் திக்கப்ட்டது 

 இந்ேஷஶலின் நஷேஷபேலி லறங்கப்பட்ை கல்லி லரஶகம் தநபஶரத்ேஷல் ேஷமந்து 
மலக்கப்பட்ைது. இேற்கு இந்ேஷ 35.5 ஷல்யஷன் தநபஶர ரூபஶய் நஷேஷ உேலி 
வசய்ேது குமஷப்பிைப்பட்ைது. 

தபயரிதச & குினீடு: 

ஆசின ணக்காபர்கள் ட்டினல் 2019 

 இங்கஷயஶந்து நஶட்டிற்க்கஶன இந்ேஷஶலின் உர் ஸ்ேஶனிகர் ரிக்கஷ கன்னிஶசம் 
பிரிட்ைனில் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கஶன 101 ஆசஷ வசல்லந்ேர்கரின் பட்டிமய 
வலரிிட்டுள்ரஶர். 

 யண்ைமனச் சஶர்ந்ே பன்னணி ன்.ஆர்.. வேஶறஷயேஷபர்கரஶன இந்துஸ்ேஶன் 
குடும்பத்ேஷனர் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கஶன ஆசஷ பணக்கஶர்கள் பட்டியஷல் ஆமஶலது 
ஆண்ைஶக 25.2 பில்யஷன் பவுண்டு வசஶத்துக்களுைன் பேயஷைத்ேஷல் உள்ரனர், 
இலர்கரின் வசஶத்து ேஷப்பு பந்மே ஆண்மை லிை  3 பில்யஷன் பவுண்டுகள் 
அேஷகரித்துள்ரது. 
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ICC நகிர் சர்யததச தபயரிதச ட்டினல் 

 தபட்டிங்: 1) ஸ்ஷத் ந்ேஶனஶ 
 பந்துலசீ்சு: 1) ெஹயன் தகஶஸ்லஶஷ 

ினநங்கள்: 

 அடுத்த கடற்தட ததயர் - துதண அட்நிபல் கரும்ீர் சிங் 
 தநற்கத்தின கப்ற்தட ததி - அட்நிபல் சஞ்சய் ஜஸ்ஜித் சிங் 

சசனி & இதணன தகவு: 

cVIGIL 

 லஶக்வகடுப்புக் குமஷடீு ற்றும் வசயவு லம்மப ீறுபலர்கள் ீது புகஶர்களுக்கு 
தேர்ேல் ஆமணம் cVIGIL ன்னும் வசயஷம அமஷபகப்படுத்ேஷபள்ரது.  

 இந்ே வசயஷின் பன்பஶட்டின் பயம், குடிக்கள் இைங்கமர அடிப்பமைஶகக் 
வகஶண்ை லிலங்கரியஷருந்து லஶக்வகடுப்புக் குமஷடீுகமர ீறுலேஶக அலர்கள் 
கருதுகஷன்ம புமகப்பைங்கள் ற்றும் லடீிதஶக்கமர பேஷதலற்மயஶம். 

யணிக & சாருாதாபம்: 

முதனா துதகில் தயதயாய்ப்பு உற்த்தி 17 நாத உனர்தயத் சதாட்டது எ 
EPFO தகயல் 

 ஊறஷர் தசயஶப நஷேஷ அமப்பு (ஈபிஃப்ஏ) சீபத்ேஷ வலரிிைப்பட்ை ஊேஷ 
ேவுலின் படி உத்ேஷதஶகபூர்ல துமமில் தலமயலஶய்ப்பின் உற்பத்ேஷ, ெனலரி 
ஶேத்ேஷல், 17 ஶே உர்வுைன் 8.96 யட்சம் ரூபஶஶக அேஷகரித்துள்ரது. 

யிதனாட்டு ிகழ்வுகள்: 

சுல்தான் அஸ்ான் ரா தகாப்த ஹாக்கி 

 சுல்ேஶன் அஸ்யஶன் ளஶ தகஶப்மப வஶக்கஷ தபஶட்டிில் இந்ேஷஶ, ஆசஷ சஶம்பின் 
ெப்பஶமன 2-0 ன்ம கணக்கஷல் தேஶற்கடித்ேது. 
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ஸ்ரீங்கா தயக ந்து யசீ்சார் நிங்கா டி 20 உகக் தகாப்த  ிகு ஓய்வு 
சறுயார் 

 அடுத்து லரும் T 20 உயகக் தகஶப்மப பிமகு இயங்மக கஷரிக்வகட் அணிின் 
பன்னஶள் தகப்ைன் யசஷத் யஷங்கஶ சர்லதேச கஷரிக்வகட்டில் இருந்து ஏய்வு 
வபறுலஶர். 

WhatsAPP குரூப்ில்தசப- கிிக்சசய்னவும் 

 

Telegram Channel -ல்தசப - கிிக்சசய்னவும் 
 

https://examsdaily.in/tn-competitive-exam-whatsapp-group-join-now
https://t.me/joinchat/J6y_hVDzUCXgvKck9YsrWQ

