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யாழ் நடப்பு நிகழ்வுகள்
பெண்கள் தின நிகழ்வுகள்
1. பெண்கள் தினம் நாடு முழுவதும் March 8 ல் பகாண்டாடப்ெட்டது.
இந்த ஆண்டின் பெண்கள் தினக் கருப்பொருள் (Theme) – Press for Progress

2. பெண்கள் தினத்தத முன்னிட்டு இராஜஸ்தானில், பெட்டி ெச்ப ாவ் பெட்டி ெபதாவ்
(Beto Bacho Beti Bathov) திட்டத்தின் துதைத் திட்டமாக பத ிய ஆபராக்கிய திட்டம்
துவங்கப்ெட்டது(National Rural Mission).

3. பெண்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்கும் வதகயில் துவங்கப்ெட்ட திட்டமான நரி
Shakthi)

திட்டத்தில்

முதலிடம்

வகிக்கும்

மாநிலமாக

இராஜஸ்தான்

க்தி(Nari
ததர்வு

பெய்யப்ெட்டது.

4. இந்த ஆண்டின் நரி

க்தி புரஸ்கார் (Nari Shakthi Purashkar) விருது பெறும் பெண் –

கீ தா மிட்டல்.


பெண்களுக்கு வழங்கப்ெடும் விருதுகளில் மிக உயரிய விருது (Highest Civilian Honor for

Women) இந்த நரி ெக்தி புரஸ்கார் விருது


கீ தா

மிட்டல்

–

படல்லி

உச்ெநீதி

மன்றத்தில்

Acting Chief Justice ஆக ெைிபுரிந்து

வருகிறார்.

5. பெண்கள் தினத்தத முன்னிட்டு இருெக்கர வாகன தெரைி நதடபெற்ற இடம் – படல்லி
6. பெண்கள் தினத்தத முன்னிட்டு Facebook & Youtube இல் நடத்தப்ெட்ட மாதவிடாய்
ொர்ந்த விழிப்புைர்வு ெிரச்ொரத்தின் பெயர் – Yes I Bleed (#YesIBleed)

7. NITI Aayog, ஐ.நா வுடன் தெர்ந்து பெண்கள் பதாழில்முனனபவார் நிகழ்ச் ினய (Women
Entrepreneurship Program) நடத்தியது.
8. பெண்கள் தினத்தத முன்னிட்டு பெண்களுக்கு மட்டும் பொது விடுமுனைனய (Casual
Leave) அறிவித்த மாநிலம் – பதலுங்கானா
9. பெண்கள் தினத்தத முன்னிட்டு முதன் முதறயாக படல்லி மாநகரப் தெருந்துகளில்
பெனிக் பொத்தாதன அறிமுகம் பெய்தது.
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யாழ் நடப்பு நிகழ்வுகள்
ஆஸ்கார் விருதுகள்


ெினிமா

துதறயின்

உயரிய

விருதான

ஆஸ்கார்

விருது

வழங்கும்

விழா

கலிபொர்னியாவில் உள்ள லாஸ் ஏஞ் ல்ஸில் நதடபெற்றது.


இது 90 ஆவது ஆஸ்கார் விருது விருது வழங்கும் விழா



பமாத்தம்

ெினிமா

துதறதயச்

தெர்ந்த

ெிரிவுகளுக்கு

24

இந்த

விருது

வழங்கப்ெடுகிறது


தற்தொது மார்ச் 4 ல் நதடபெற்ற ஆஸ்கார் விழாவில் வழங்கப்ெட்ட விருதுகளில்
உள்ள

ெிதலக்கு

முதன்முதறயாக

NASA

வின்

பதாதலதநாக்குக்

கருவிகளில்

ெயன்ெடும் தங்கமுலாம் பூசும் பதாழில்நுட்ெம் ெயன் ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது.

வ.எண்

விருது வரின

ெடத்தின்பெயர்

விருது பெற்ைவர்

1

ெிறந்த திதரப்ெடம் (Best Picture)

The Shape of Water

-

2

ெிறந்த இதெ (Best original score)

The Shape of Water

Alexandre Desplat

3

ெிறந்த ெட வடிவதமப்பு (Best production

The Shape of Water"

Paul Denham Austerberry,
Shane Vieau, Jeffrey Melvin.

design)

4

ெிறந்த இயக்குநர்(Best director)

The Shape of Water

Guillermo del Toro

5

ெிறந்த ெடத்பதாகுப்பு (Best film editing)

Dunkirk

Lee Smith

6

ெிறந்த ஒலித்பதாகுப்பு (Best sound editing)

Dunkirk

Richard King and Alex Gibson

7

ெிறந்த ஒலிக்கலதவb (Best sound mixing)

Dunkirk

Mark

Weingarten,

Gregg

Landaker, Gary Rizzo
8

ெிறந்த நடிகர் (Best actor)

Darkest Hour

Gary Oldman

9

ெிறந்த நடிதக (Best Actress)

Frances McDormand

9

ெிறந்த முகம் & முடி ஒப்ெதனயாளர்கள்

Three
Billboards
Outside
Ebbing,
Missouri
Darkest Hour

and David Malinowski

(Best makeup and hairstyling)

10

ெிறந்த ொடல் (Best original song)

Kazuhiro Tsuji, Lucy Sibbick

Coco

Kristen Anderson, Lopez and

பாடலின் பபயர்

Robert Lopez

"Remember Me"
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யாழ் நடப்பு நிகழ்வுகள்
11

ெிறந்த ஒளிப்ெதிவு (Best cinematography)

Blade Runner 2049

Roger Deakins

12

ெிறந்த தநர்த்தியான திதரக்கதத (Best

Get Out

Jordan Peele

original screenplay)

13

ெிறந்த திதரக்கதத (Best adapted screenplay)

Call Me By Your Name

James Ivory

14

ெிறந்த குறும்ெடம் (Best live action short film)

The Silent Child

Chris Overton

15

ெிறந்த ஆவை குறும்ெடம்(Best documentary

Heaven is a Traffic Jam

Frank Stiefel

short subject)

on the 405

ெிறந்த விசுவல் காட்ெி அதமப்புகள் (Best

Blade Runner 2049

16

John Nelson, Gerd Nefzer, Paul
Lambert

visual effects)

and

Richard

Hoover
17

ெிறந்த அனிதமஷன் திதரப்ெடம் (Best

Coco

Lee Unkrich

Dear Basketball

Glen Keane

A Fantastic Woman

Chile

Icarus

Bryan Fogel

Phantom Thread

Mark Bridges

Three

Sam Rockwell

animated feature film)

18

ெிறந்த அனிதமஷன் குறும்ெடம் (Best
animated short film)

19

ெிறந்த பவளிநாட்டு பமாழி
திதரப்ெடம்(Best foreign language film)

20

ெிறந்த ஆவைப்ெடம் (Best documentary
feature)

21

ெிறந்த ஆதட வடிவதமப்ொளர் (Best
costume design)

22

ெிறந்த துதை நடிகர் (Best supporting actor)

Outside

Billboards
Ebbing,

Missouri"
23

ெிறந்த துதை நடிதக (Best supporting

I, Tonya

Allison Janney

actress)
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யாழ் நடப்பு நிகழ்வுகள்
புதிய முதல்வர்கள் & அவர்களின் கட் ிகள்
மாநிலம்

முதல்வர் பெயர்

கட் ி

விப்லப் குமார் ததவ்

திரிபுரா

ொரதிய ஜனதா கட்ெி

Shortcut : விதி (விப்லப் திரிபுரா)

தமகாலயா
நாகலாந்து

கான்ராட் ெர்மா

ததெிய மக்கள் கட்ெி

Shortcut : தமகத்தில் கான்கிரீட் தெறுமா..?
பநய்பு ரிதயா

ததெிய ஜனநாயகக் கட்ெி

Shortcut : சுதவயானது நாகா பநய்

கருனைக் பகானல
உச்ெ நீதிமன்றம் கருதைக் பகாதலக்கு அனுமதி அளித்துள்ளது. அததப் ெற்றிய ஒரு
ொர்தவ..


1973 அன்று அருைா

ன்ொக் (Aruna Shanbaug) என்ெவர் ொலியல்

பதால்தலகளுக்கு ஆளாகி தகாமா நிதலக்குச் பென்றதத அடுத்து 2011 அன்று
அவர் ொர்ொக கருதைக் பகாதல பெய்யக் தகாரி வழக்கு பதாடரப்ெட்டது.


கருதைக் பகாதலக்கான தீர்ப்பு மார்ச் 9 அன்று உச்ெநீதி மன்ற ததலதம
நீதிெதி திரு. தீெக் மிஸ்ரா அவர்களால் வழங்கப்ெட்டது.



கருதைக் பகாதலதய முதன் முதலில் ெட்டப் பூர்வமாக அங்கீ கரித்த நாடு –
பநதர்லாந்து (2002)



கருதைக் பகாதல இரண்டு வதகப்ெடும்
1.

ஆக்டிவ் யூதபன ியா (Active Euthanasia) – ஊெி மூலம் கருதைக்
பகாதல பெய்தல்

2.

ொ ிவ் யூதபன ியா (Passive Euthanasia) – மருந்துகளின் அளதவக்
குதறத்தல் & மருத்துவ உெகரைங்களின் பெயல்ொட்தட நிறுத்துதல்
ஆகியவற்றின் மூலம் கருதைக் பகாதல பெய்தல்.



இந்த

தீர்ப்ெின்ெடி

குைப்ெடுத்த

முடியாத

தநாய்களால்

அவதிப்

ெடுெவர்கதள

ொ ிவ் யூதபன ியா(Passive Euthanasia) தவப் ெயன்ெடுத்தி மட்டும் கருதைக்
பகாதல

பெய்யலாம்

ஆக்டிவ்

யூதபன ியா

(Active

Euthanasia)

தவப்

ெயன்ெடுத்தக் கூடாது என்று உச்ெநீதி மன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

www.yaazhl.com

www.youtube.com/yaazhltnpscshortcuts

www.fb.com/yaazhltnpsc

5

யாழ் நடப்பு நிகழ்வுகள்
இந்திய அரெியலதமப்ெின்



ரத்து 21 (Art 21 – வாழ்வதற்கான உரினமனயச்

(Right to Life))

ப ால்கிைது

அது

தொல

ஒருவர்

புனிதமான

முனையில்

ாவதற்கும் (Right to Die with Dignity) உரிதம உள்ளது என்று கூறப்ெட்டுள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.

ெமீ ெத்தில் NASA அனுப்ெிய வானிதல பெயற்தகதகாளின் பெயர் - Goes - S

2.

அர்தமனியா நாட்டில் ததர்வு பெய்யப்ெட்ட புதிய அதிெரின் பெயர் ர்கி ியான்(Armenian President)

அர்பமன்
3.

NASA,

4.

புதிய கிரகங்கதள கண்டறியும் தநாக்கில் NASA அணுப்ெ உள்ள பெயற்தகக் தகாள் –

னி கிரகத்தில் ெமீ ெத்தில் நீர் இருப்ெதாக கண்டறிந்தது.

TESS(Transting Exoplanet Survey Satellite)
5.

அதனத்து பெண்கள் மராத்தன் தொட்டிகள்

வூதி அபரெியாவில் நதடபெற உள்ளன.

6.

மஞ்ெள் உற்ெத்திதயப் பெருக்க பதலுங்கானா மஞ் ள் பூங்காதவ மாநிலம் அதமக்க
உள்ளது.

7.

உலக ஸ்னூக்கர் தெம்ெியன்ஷிப் தொட்டியில் ொகிஸ்தாதன பவன்று இந்தியா பவற்ைி
பெற்றது.

8.

இந்தியா

மற்றும்

ஜித்பதந்திர

ிங்

இஸ்தரல்

நாட்டின் நல்லுறதவ

பவளிப்ெடுத்தும்

வதகயில்

Dr.

(Dr. Jithendra Singh) பவளியிட்ட இதழின் பெயர் - நமஸ்பத ஷலும்

(Namaste Shalom)
9.

இந்திய

ொதுகாப்பு

துனை

கண்காட் ி

நதடபெற்ற

இடம்

ப ன்னன

முதல்

மகாெலிபுரம் வனரயான கடற்கனர
10. புத்த வழிொடு பெய்ெவர்களின் திருவிழாவான லூ ர்(Losar) திருவிழா அருைாச் ல
ெிரபத

தனலநகர் இட்டாநகரில் நதடபெற்றது.

11. 29வது உலக தயாகா திருவிழா உத்தரகாண்டில் உள்ள ரிஷிபகஷில் நதடபெற்றது.
12. உலகிதலதய 4வது ெக்திவாய்ந்த இராணுவமாக இந்திய இராணுவம் உள்ளதாக உலக
இராணுவ கைக்பகடுப்பு பதரிவிக்கிறது.


1st – அபமரிக்கா

2nd – இரஷ்யா
 3rd – ன
ீ ா



4th – இந்தியா
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யாழ் நடப்பு நிகழ்வுகள்
13. கர்நாடகா

மாநிலத்தில்

வறுதமக்

தகாட்டிற்கு

கீ ழ்

உள்ளவர்கள்

ெயன்பெறும்

வதகயில் ஆபராக்கிய கர்நாடகா என்ற நலத்திட்டம் துவங்கப்ெட்டது.
14. பெங்களூருவில்

அதமயவுள்ள

முதன்முதறயாக

புதிப்ெிக்கத்தக்க

னமக்பரா ாப்ட்(Microsoft)
எரிெக்திகதள

தனது

நிறுவனம்
நிறுவனத்திற்கு

ெயன்ெடுத்தவுள்ளது.
15. இந்தியாவிற்கு எண்தைய் வழங்கும் நாடுகளில்

வூதி அபரெியானவ ெின்னுக்கு

தள்ளி ஈராக் முதல் இடத்திற்கு முன்தனறியுள்ளது.
16. இந்தியப்

ெைக்காரார்கள்

ெட்டியலில்

நிறுவனத் தனலவர் – விஜய் ப கர்

இடம்பெற்ற

மிக

இதளதமயானவர்

Paytm

ர்மா

17. LED விளக்குகதள பெண்கள் ெயன்ெடுத்துவதத ஊக்குவிக்கும் வதகயில் சுய உதவிக்
குழுக்கள் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் துவங்கப்ெட்டன.
18. உலக பமாதெல் மாநாடு (World Mobile Congress) ஐ Feb ல் நதடபெற்ற இடம் –
ொர் ிபலானா. (Theme – ROADS to a Better Future)
19. கட்டிடக்கதலயின் தநாெல் என்று அதழக்கப்ெடும் உயரிய விருதான ப்ரிஜ்கர் விருது

(Pritzket Prize) ஐ பெற்ற முதல் இந்தியக் கட்டிடக்கதல வல்லுநர் – ொலகிருஷ்ைா
பஜாஷி (Bala Krishna Joshi)


ெிக்காதகா நாட்டில் இருந்து 1979 முதல் இந்த விருது வழங்கப்ெடுகிறது.



பமாத்தப் ெரிசுத் பதாதக $1,000,00 + 1 பவண்கலப் ெதக்கம்



தற்தொது வழங்கப்ெடும் Pritzker விருது 45 ஆவது விருது.



இந்தியாவில் பெறும் முதல் நெர் - ொலகிருஷ்ைா பஜாஷி (Bala Krishna Joshi)

20. மார்ச் 7 அன்று ஹரியானாவில் உள்ள குருகிராம் நகரில் தெெர் காவல் நிதலயம்(Cyber Police

Station) துவங்கப்ெட்டது.
21. ததெிய பநடுஞ்ொதலகளில் உள்ள சுங்கச் ொவடிகள் ெற்றி அறிய சுகத் யாத்ரா (Sukhad

Yatra) என்ற

பெயலியும்

1033 என்ற

இலவெ

பதாதலதெெி

எண்ணும்

மத்திய

பநடுஞ்ொதலத் துதற அதமச்ெகத்தால் அறிமுகம் பெய்யப்ெட்டது.
22. ஆெிய குத்துச்ெண்தட 65kg ெிரிவில் முதன்முனையாக தங்கம் பவன்ற இந்தியப் பெண்
– நவ்ஜத் கவூர் (Navjaouth Kaur) – ெஞ் ாப்னெ ப ர்ந்தவர்

www.yaazhl.com

www.youtube.com/yaazhltnpscshortcuts

www.fb.com/yaazhltnpsc

7

யாழ் நடப்பு நிகழ்வுகள்
23. எதிரிகதள துரத்திச் பென்று ெிடிக்கும் கப்ெதல ொரதி ொதுகாப்பு மற்றும் கப்ெல்
கட்டுமான

[Bharathi

நிறுவனம்

Defence

and

Infra

Structure

Ltd]

“கர்நாடகாவில்“ அறிமுகம் பெய்தது அந்த கப்ெலின் பெயர் – ICG – C162
24. வங்கததெத்தில் அதமயவுள்ள அணு உதலக்கு இந்தியா மற்றும் இரஷ்யா நிதியுதவி
அளிக்கிறது.
25. மாநில அரசு எடுக்கும் முயற்ெிகளில் மக்கள் தாமாக முன்வருவதத ஊக்குவிக்கும்
வதகயில் ஒடி ா அரசு துவங்கியுள்ள திட்டத்தின் பெயர் – Aama Gaon, Aama Vikas(Our

Village, Our Development)
26. உலகிதலதய

பமய்நிகர்

ெைத்ததப்

ெயன்ெடுத்தி

ஏல

அறிவிப்புகள்

பெய்த

தீவு

–

மார்ஷல் தீவு
இவர்கள் ெயன்ெடுத்திய பமய்நிகர் ெைத்தின் பெயர் – SOV(Sovereign)
27. இதையவழியில் உள்ள கைினிகதளத் தாக்கிய ெமீ ெத்திய கைினி தவரஸின் பெயர்
–

பொஷி(Saboshi)

28. ததெிய

விலங்குகள்

நல

ொதுகாப்பு

ததலதமயகம்

ப ன்னனயிலிருந்து

ஹரியானாவில் இருக்கும் ெல்லெக்கரா (Ballabhagrah) நகருக்கு மாற்றப்ெட்டது.
29. மக்கள் ெிரதிநிகள் மாநாடு நதடபெற்ற இடம்?
படல்லி (கருப்பொருள் – வளர்ச் ிக்காக நாம்)
30. 12 வயதிற்கும் குதறவாக உள்ள ெிறுமிகதள ொலியல் துன்புறுத்துெவர்களுக்கு தூக்கு
தண்டதை என்று ெட்டம் நிதறதவற்றிய மாநிலம் – இராஜஸ்தான்
முதன்முதறயாக ெட்டம் இயற்றிய மாநிலம் – மத்தியப் ெிரபத ம்
31. 17 வது இதையத் தமிழ் மாநாடு நதடபெறவுள்ள இடம் – பகானவ
32. மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான குளிர்கால ொராலிம்ெிக் தொட்டிகள் நதடபெறவுள்ள
இடம் – பதன்பகாரியாவில் உள்ள ெியான் ங்க் நகர்
33. பமக்ஸிபகாவில் நதடபெற்ற ெர்வததெ துப்ொக்கி சுடும் தொட்டியில் 10 மீ ெிரிவில்
முதன்முதறயாக தங்கம் பவன்ற இந்தியப் பெண் – மாணு பெக்கர்
(ஹரியானானவச் ப ர்ந்தவர்)
34. பதாழில் முனனயும் பெண்கனள முன்தனற்றும் தநாக்கில் மத்தியரசு துவங்கியுள்ள
தொர்டல்(Portal) – Udyam Sakthi Portal
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35. தமற்குவங்கத்தில்

புதியதாக

கண்டறிப்ெட்டுள்ள

பூவிற்கு

யாருதடய

பெயர்

இடப்ெட்டுள்ளது.?
மக்கள் குடியரசுத்தனலவர் அப்துல் கலாம் (Drypetes Kalami)
ஒரு மீ ட்டர் நீ ளம் மட்டுபம இந்த ப டி வளரும்.

36. எந்த நாடு ஆண்களின் துதை இல்லாமல் பெண்கள் பதாழில் துவங்கலாம் என்று
ெட்டம் இயற்றியுள்ளது
வூதி அபரெியா

37. ெமீ ெத்தில்

துவங்கப்ெட்ட

முழுதும்

பெண்களால்

இயக்கப்ெடும்

ரயில்

நிதலயம்

எங்குள்ளது?
ெீ ரங்கிபுரம், ஆந்திரப்ெிரபத ம் (மூன்ைாவதாக துவங்கப்ெட்டது)

1st

- காந்திநகர்(பஜய்ப்பூர் – இராஜஸ்தான்)

2nd - மாதுங்கா இரயில் நினலயம் – மும்னெ
38. மத்திய அரசு நிலத்தடி நீர் வளத்தத பெருக்க துவங்கியுள்ள திட்டம்?
அடல் புஜல் பயாஜனா(Atal Bhujal Yojana)
இந்த திட்டத்திற்கு நிதியுதவினய உலகவங்கி அளிக்கிைது

39. 2020

ல்

நதடபெறவுள்ள

தகாதடகால

ஒலிம்ெிக்

தொட்டிக்கான

தலாதகாதவ

வடிவதமத்தவர்?
ரிபயா டனிகு ி

40. Feb 28 அன்று காலமான ஸ்ரீ பஜதயந்திரர் காஞ்ெி மடத்தின் எத்ததனயாவது ெீடாதிெதி?
– 69

41. ெர்வததெ குறும்ெடங்கள் திருவிழா நதடபெற்ற இடம்? – ப ன்னன
42. மனிதக் கழிவுகதள அகற்றும் தராதொதவ அறிமுகப்ெடுத்தி இருக்கும் மாநிலம்? –
பகரளா

43. ெர்வததெ விதளயாட்டு அரங்கில் ெிறப்ொக பெயல்ெடும் வரர்களுக்கு
ீ
வழங்கப்ெடும்
லாரல்ஸ் விருதத பவன்றவர் – பராஜர் பெடரர்


லாரல்ஸ் விருது – விதளயாட்டு உலகின் ஆஸ்கார் என்று அதழக்கப்ெடுகிறது.



தராஜர் பெடரர் இதுவதரயில் 6 லாரல்ஸ் விருதுகதளப் பெற்று 5 லாரல்ஸ்
விருதுகதளப் பெற்ற பெரினா வில்லியம்ஸின் ொததனதய முறியடித்துள்ளார்.

44. இராக்

ொஸ்தெட்(Rock Phosphate)

ொதுகாப்பு(Cyber

Security),

என்ற

இராணுவத்தில்

புதிய

உர

மருத்துவ

உற்ெத்தி,
உதவி

இதையவழி
உள்ளிட்ட

12

ஒப்ெத்தங்கனள இந்தியா எந்த நாட்டுடன் பெய்துள்ளது? – பஜார்டான்

45. ெமீ ெத்தில் எந்த மாநிலத்தில் மிகப்பெரிய உைவு பூங்கா ஏற்ெடுத்தப்ெட்டது?
மகாராஷ்டிரா( தாரா உைவுப்பூங்கா)

46. உலகின் மிக நீளமான சூரிய ெக்தி தயாரிப்பு பூங்கா எங்கு நிறுவப்ெட்டுள்ளது?
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கர்நாடகா

47. அதரெிக்கடலில் நதடபெற்ற இந்திய முப்ெதடகளின் கூட்டுப்ெயிற்ெியின் பெயர்
ெ ின் பலகர் (Paschin Lehar)

48. ெமீ ெத்தில் புதியதாக கண்டறியப்ெட்ட மூன்றாவது யாதன இனம்?


ஆப்ெிரிக்கன்

ாவன்னா (African Savannah)

இதுவதரயில்

இரண்டு

வதக

யாதன

இனங்கள்

மட்டுதம

உள்ளன

என

நம்ெப்ெட்டு வந்தது. அதவ ஆெியன்(Asian) & ஆப்ெிரிக்கன்(African). தற்தொது
கண்டறியப்ெட்டுள்ள யாதன இனம் மூன்றாவது இனம்.

49. இந்தியாவின் முதல் ெல்தநாக்கு திறன் தமம்ொட்டு தமயம் [First Aviation Multi Skill
Development Centre] எங்கு அதமயவுள்ளது?
ண்டிகர்.

50. பதாழிற்ொதல

&

இராணுவங்களுக்கு

தததவயான

ொதுகாப்பு

உெகரைங்கதள

தயாரிக்க, இந்தியாவின் முதல் தயாரிப்பு ஆதலகள் எங்கு அதமயவுள்ளன?
ப ன்னன, ஓசூர், பகாயம்புத்தூர், ப லம் & திருச் ி

51. குற்றவாளிகதள

புதகப்ெடம்

எடுத்து

அதடயாளம்

காணும்

பெயலிதய

மதுதர

மண்டல காவல்துதற அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. அந்த பெயலியின் பெயர் என்ன?
காப்ஸ் ஐ(Cops Eye)

52. அடுத்த ஆண்டு முதல் எந்த தகாப்தெ படன்ன ீஸ் தொட்டிகள் உலகக் தகாப்தெ
படன்ன ீஸ் தொட்டி என பெயர் மாற்றப்ெட உள்ளன?
படவிஸ் பகாப்னெ படன்ன ீஸ்(Devis Cup Tennis)

53. உலக கிரிக்பகட் வரலாற்றில் முதன்முதறயாக தகப்டனாக நியமிக்கப்ெட்டுள்ள மிக
இளதமயானவர் யார்?
ர ித் கான்(Rashid Khan) – 19 வயது, ஆஸ்திபரலியானவச் ப ர்ந்தவர்.

54. இந்திய கடற்ெதட ொர்ெில் அந்தமானில் நதடபெறவுள்ள கூட்டுப்ெயிற்ெியின் பெயர்
என்ன?
மிலன் (Milan) [Theme – “Friendship Across the Seas”]

மார்ச் மாத முக்கிய தினங்கள்
1. உலக வன தினம் (World Wildlife Day) – மார்ச் 03
கருப்பொருள் – Theme – Big Cats:Predators Under Threat
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