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மாரச் ்– 02 

TNPSC துளிகள்  

❖ ஆடட்ுக்கல் ப ொன்கலொ திருவிழாவை திருைனந்தபுரம் நடத்தியிருக்கின்றது. ஒரு 

நொளில் உலகின் மிக ்ப ரிய அளவில் ப ண்கள்  ங்ககற்கும் சமய  ண்டிவககளில் 

இது ஒன்றொகும். 

o ஆடட்ுக்கல்  கைதி அம்மன் ககொவில் ப ண்களின் ச ரிமவல என்றும் 

அழழக்க ் டுகின்றது. இதற்கு கொரணம் இங்கு ப ண்கள் மடட்ுகம 

சடங்குகள் பசய்ைர.் 

❖ பிரதமர ்படல்லியின் இஸ்கொன் ககொவிலில் 670  க்கங்கவளக் க ாண்டதும், 800 கிகலொ 

கிரொம் எவட பகொண்டதுமொன ஒரு மிக ்ப ரிய  கைத் கீவத புத்தகத்வத 

பைளியிட்டொர.் 

o சரை்கதச கிருஷ்ணொ  க்தி உணரவ்ுச ் சங்கம் (International Society for Krishna 

Consciousness)  என்றவைக்க ் டும் இஸ்கொவன ் ப ொறுத்த ைவரயில் இந்த ் 

புத்தகம் புனிதக் கருதத்ுகளின் ததத்ுைத்வத அசச்ிட ் ட்ட ைவகயில் 

மிக ்ப ரிய புத்தகமொக இருக்கும்.  

❖ ைரி ஏய் ்பு மற்றும் ைரி தவிரத்்தவலக் கடட்ு ் டுதத்ுைதற்கொக ைரிவிதி ்புகளில் 

தகைல்கள் மற்றும் அவதச ்கசகரி ் தில் உதவி ஆகியைற்றின்  ரிமொற்றத்திற்கொன 

ஒரு ஒ ் ந்தத்தில் இந்தியொவும் புருகனவும் புதுதில்லியில் வகபயழுத்திட்டன. 

❖ ப ங்களூருவைச ்கசரந்்த பசமி கண்டக்டர ்நிறுைனமொன சிக்னல்சி ் நிறுைனம் 4G/LTE 

மற்றும் 5G NR MODEM ஆகியைற்றுக்கொ  இந்தியொவின் உள்நொட்டிகலகய 

உருைொக்க ் டும் முதலாவது  பசமி கண்டக்டர ் சில்லு ழை புதுதில்லியில் ஒரு 

நிகை்சச்ியில் பைளியிட்டது. 

❖ ரொஜஸ்தொனின்  கரூ நகரில் மத்திய ஜவுளித ் துவற அவமசச்ர ் ஸ்மிரிதி இரொனி 

வடடன்ைொலொ அருங்கொட்சியகத்வதத் துைக்கி வைத்தொர.் இது சி ொ சமூகத்தின் 

 ொரம் ரியமொன மற்றும் வககைவலயொலொன அசச்ிடும் கவலவய 

கொட்சி ் டுதத்ுகின்றது. 

❖ சீரத்ிருத்தங்கவள எளிதொக்கல் என் தன் மீதொன BCG-IBA அறிக்வக மத்திய நிதி 

மற்றும் ப ருநிறுைன விைகொர அவமசச்ர ் அருண் பஜடல்ியொல் பைளியிட ் டட்து. 

இந்த அறிக்வகயின் டி சீரத்ிருத்தங்களுக்கொன கநொக்கங்கவள நிவறகைற்றுைதில் 

ஈடு ட்டிருக்கும் அவனதத்ு ் ப ொதுத் துவற ைங்கிகளிலும்  ஞ்சொ ் கதசிய ைங்கி 

முதன்வமயொன இடத்வத ் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ இலங்வக அணியின் மடவ்ட வீரரொன சனத ் பஜயசூரியொ ஊைல் எதிர ்்பு 

விசொரவணவய தடுத்தவமவய ஒ ்புக் பகொண்டதற்கு ் பிறகு 2018 ஆம் ஆண்டு 

அக்கடொ ர ் 16-ம் கததி முதல் பின்கததியிட்ட நொளிலிருந்து இரண்டு ைருடங்களுக்குத் 

தவட விதிக்க ் டட்ுள்ளொர.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஸ்ரரயாஸ் இணைய வாயில்  

❖ மத்திய மனித வை மமம்பாடட்ுத் துழற அழமசச்ர ்பிர ாஷ் ஜாமவத் ர ்புதுதில்லியில் 

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


• 
•    
 
 
 
 

  

கதாழில்பழகுநர ்மற்றும் திறன் ைில் இழைஞர ்ைின் உயர ்ல்வி ் ான திட்டம் என்ற 

ஒன்ழறத் துவ ்கி இரு ்கின்றார.் 

❖ இது மதசிய கதாழிற்பழகுநர ்ஊ ்குவிப்புத் திடட்த்தின் மூலம் 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 

மாதம் படிப்ழப முடி ்கும் கபாதுவான பட்டதாரி ளு ்கு கதாழிற்சாழல பழகுநர ் 

வாய்ப்பு ழை ஏற்படுத்தத் திட்டமிட இரு ்கின்றது. 
❖ ஸ்மரயாஸ் (Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills - SHREYAS) என்பது 

மூன்று மத்திய அழமசச் ங் ைின் முன்கனடுப்பு ழை உை்ைட ்கிய ஒரு திட்டத் 

கதாகுப்பு ஆகும். அழவயாவன : 

o மனித ைள கமம் ொடட்ுத் துவற அவமசச்கம் 

o திறன் கமம் ொடு மற்றும் பதொழில்முவனமவார ்அவமசச்கம் 

o பதொழிலொளர ் மற்றும் கைவல ைொய் ்புத் துவற அவமசச்கம் (கதசிய 

பதொழிற் ைகுநர ்ஊக்குவி ்புத் திடட்த்தின் மூலம்) 

❖ ஸ்கரயொஸ் இவணயைொயில் கல்வி நிறுைனங்கவளயும் பதொழிற்துவறயும் இவணய 

தளத்தில்  திவு பசய்து தங்கள் துவற சொரந்்த பதொழிற் ைகுநருக்கொன 

கதவைகவளயும் விநிகயொகத்வதயும் பைளி ் டுத்திட இயலச ்பசய்யும்.  

❖ இந்த விதிகளுடன் ப ொருந்தி ் க ொகும் மொணைரக்ள் முன்கூட்டிகய குறி ்பிடட் தகுதி 

விதிமுவறகளின்  டி பதொழிற் ைகுநர ்துவறகழைத ்கதரந்்பதடுக்கச ்பசய்ைர.் 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

காந்தியின் பிறந்த தின அனுசரிப்பிற்கான நிணனவு ரூபாய் தாள்கள் 

❖  ாந்தியின் 150-வது பிறந்த நாை் ஆண்டு விழாழவ ் குறிப்பதற் ா , ஐ ்கிய அரபு 

அமீர த்ழதச ் சாரந்்த நிறுவனம் பூஜ்ஜிய மதிப்பிலான 12 வங்கி ைின் முதலாவது 

 டட்ுப்படுதத்ப்பட்ட பதிப்பின் நிழனவு ரூபாய் தாை் ைின் வரிழசழய உல ம் 

முழுவதும் கவைியிடும். 

❖ து ொவயச ் கசரந்்த இந்தியக் கவலஞர ் அக் ர ் சொகே ் இந்த சிற ்பு ரூ ொய் 

கநொடட்ுகவள ைடிைவமதத்ு இருக்கின்றொர.் 

❖ கொந்திக்கு அஞ்சலி பசலுத்துைதற்கொக, ஒை்பைொரு தொளும் அைரது தனி ் ட்ட மற்றும் 

அரசியல் ைொை்க்வகயின் நிவனவு கூறத்தக்க நிகை்சச்ிகவள கொட்சி ் டுதத்ும். 

❖ 5000 என்ற எண்ணி ்ழ யில் மடட்ும் முதல் இரண்டு தாை் ை் தனி வடிவழமப்பில் 

அசச்ிடப்படும். மற்றழவ அ ்மடாபர ் 02 வழர கவவ்மவறு  ால  ட்டங் ைில் 

கவைியிடப்படும். 

❖ கவைியிடப்பட இரு ்கும் முதல் இரண்டு தாை் ைில், முதலாவது தாை் 1880 ஆம் ஆண்டு 

 ாந்தி தனது தாயாரு ்கு அைித்த “தொயொருக்கொன சத்தியம்” என் வத 

பைளி ் டுதத்ும். 

❖ இரண்டாவது  தொள் பதன்னொ ்பிரிக்கொவில் பீட்டரம்ொரிடஸ்்ப ரக்் ரயில் நிவலயத்தில் 

ஒரு இரயிலின் பைள்வளயரக்ள் மடட்ும் என்ற ப ட்டியிலிருந்து இளம் ைைக்கறிஞர ்

கொந்தி பைளிகய அனு ்  ் ட்ட 1893 ஆம் ஆண்டு நடந்த ைரலொற்றுச ்சிற ்பு ைொய்ந்த 

சம் ைத்வத ் கொட்சி ் டுதத்ுகின்றது. 
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அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

வளிமை்டல அணலகள் பரிரசாதணனத் திட்டம் 

❖ நமது கிர த்ழதச ் சுற்றிலும் இரு ்கும் மி ப்பரந்த தட்பகவப்ப அழமப்ழப 

முன்கூட்டிமய  ணிதத்ு அறிந்து க ாை்ை அறிவியலாைர ்ளு ்கு உதவிடுவதற் ா  42 

மில்லியன் அகமரி ்  டாலர ் மதிப்பிலான திட்டம் ஒன்ழற நாசா 

மதரந்்கதடுத்திரு ்கின்றது. 

❖ இந்த திட்டம் வைிமண்டல அழல ை் பரிமசாதழனத் திட்டம் என்று 

கபயரிடப்பட்டிரு ்கின்றது. இது  2022 ஆம் ஆண்டு ஆ ஸ்டு மாதம் கசலுத்தப்பட 

திட்டமிடப்பட்டிரு ்கின்றது. 

❖ இத்திட்டம் உயர ்வைிமண்டல அடு ்கில் விண்கவைியின் தட்ப கவப்பநிழலழய எந்த 

கூட்டணியின் விழச ை் முடு ்குகின்றன என்பழத அறிய புவியின் வைிமண்டல 

அடு ்கில்  ாற்று ஒைிரவ்ு என அறியப்படும் வண்ணமயமான ஒைிப் படழ்ட ைின் மீது 

 வனம் கசலுத்தும். 

❖ விண்கவைியில் விண்கவைி வீரர ்ை் மற்றும் கதாழில்நுட்பத்ழதப் பாதி ்கின்ற, 

வாகனாலி கதாடரப்ு ழைத் துண்டி ்கின்ற மற்றும் மின்விநிமயா  அழமப்பு ை் மீது 

தனது மி ப்கபரும் பாதிப்ழப ஏற்படுதத்ுகின்ற வழ யில் மிகுதியான தீவிரமான 

தா ்குதல் ழை ்  ாண முடிவதால் விண்கவைித் தட்பகவப்பநிழல மிகுந்த 

மு ்கியதத்ுவம் வாய்ந்த ஒன்றாகும். 

❖ மமலும் நாசாவானது ஏழு மாத  ால அைவிற்கு சன் மரடிமயா விண்கவைி 

பரிமசாதழன ் ான தழலயீடட்ுமானிழயயும்  (Sun Radio Interferometer Space Experiment -

SunRISE) மதரந்்கதடுத்திரு ்கின்றது. 

❖ ஒரு மி ப்கபரிய மரடிமயா கதாழலமநா ்கி மபால கசயல்படும் ஆறு கியூப்சாட ்ளின் 

ைரிவசயொக இது இருக்கும். 
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மொநிலச ்சசய்திகள் 

பங்கலார் சிக்சொ இணைய வாயில் 

❖ மமற்கு வங்  மாநில அரசு, நி ழ்மநர த வழல அைிப்பதற் ா  அரசு நடதத்ும் மற்றும் 

அரசு உதவி கபறும் பை்ைி ை் மீது ஒரு இழணய வாயிழலத் துவ ்கி ழவத்தது. 

❖ இது அம்மாநிலத்திலும் நாட்டிலும் நி ழ்மநர முன்கனடுப்பு என்ற வழ யில் 

இம்மாதிரியான முதலாவது கதாழில்நுட்பம் ஆகும். 

❖ இந்த இழணய வாயில் ஆசிரியர ்ை் மற்றும் மாணவர ்ை் ஆகிமயாரின் வருழ ப் 

பதிமவடு உை்ைிட்ட பல விவ ாரங் ழைச ்சரி கசய்திடும். 

 

ஆரராவில் 

❖ ஆமராவில் பிப்ரவரி 28-ம் மததியன்று தனது 51-வது ஆண்டு விழாவிழன அனுசரித்தது. 

❖ ஆமராவில் கதன்னிந்தியாவில் புதுசம்சரி ஒன்றியப் பிரமதசத்தின் சில பகுதி ைிலும் 

தமிழ்நாடு மாநிலம் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கபரும்பாலான பகுதி ைிலும்  இரு ்கும் 

ஒரு பரிமசாதழன அடிப்பழடயிலான குடியிருப்புப் பகுதி ஆகும். 

❖ இது 1968 ஆம் ஆண்டில் அன்ழன என்றும் அறியப்படுகின்ற மிரா அல்பசா என்பவரால் 

நிறுவப்படட்து. இது  ட்டிடவியல் நிபுணர ் மராஜர ் ஆஸ் ர ் என்பவரால் 

வடிவழம ் ப்படட்து. இருவரும் பிரான்ழசச ்மசரந்்தவர ்ை் ஆவர.் 
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உயிரியல் ஆசியா 2019 

❖ ஆசியாவின் மி ப்கபரிய உயிரித ் கதாழில்நுட்பம் மற்றும் உயிரி அறிவியல் 

மன்றமொன உயிரியல் ஆசியொ என் தன் 16-ைது  தி ்பு 2019 ஆம் ஆண்டில் 

பதலுங்கொனொவின் வேதரொ ொத்தில் நடத்த ் டட்து. 

❖ இம்மாநாட்டின்  ருத்துரு, “உயிரி அறிவியல் 4.0 – இவடயூறுகவளத் தகரத்்தல்” 

என் தொகும். 

❖ உயிரியல் ஆசியொ என் து பதலுங்கொனொ அரசொல் ஒருங்கிவணக்க ் ட்ட ஒரு 

ைருடொந்திர நிகை்ைொகும். இது ப ரும் ொலும் பதொழில்நுட்  இவடயூறுகளுக்கு ் 

பிறகொன சுகொதொரத ்துவறயின் மறு சீரவம ்பு மீது கைனம் பசலுத்துகின்றது. 

 

 

விளளயொட்டுச ்சசய்திகள்  

ISSF சரவ்ரதச ஒற்றுணமயான வில்வித்ணத சாம்பியன்ஷிப் 

❖ வங்  மதசத்தின் டா ் ாவில் நழடகபற்ற மூன்றாவது சரவ்மதச துப்பா ்கிச ்சுடுதல் 

விழையாட்டிற் ான கூட்டழமப்பின் சரவ்மதச ஒற்றுழமயான வில்வித்ழத 

சாம்பியன்ஷிப் மபாடட்ியில் இந்தியா நான்கு தங் ம், மூன்று கவை்ைி மற்றும் மூன்று 
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கவண் லப் பத ் ங் ழை ழ ப்பற்றியது.  

❖ கவற்றியாைர ்ை் பின்வருமாறு: 

 

 

சரவ்ரதச துப்பாக்கிச ்சுடுதல் விணளயாட்டுக் கூட்டணமப்பின் உலகக் ரகாப்ணப 

2019 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 20 முதல் 28 வழர புதுதில்லியில் ISSF உலகக் ககொ ்வ  

நடத்த ் டட்து. 

❖ இது ISSF உலகக் ககொ ்வ யின் ைருடொந்திர நிகை்ைொகும். இது சரை்கதச து ் ொக்கிச ்

சுடுதல் விவளயொடட்ுக் கூட்டவம ் ொல் (ISSF – International Shooting Sport Federation) 

நடத்த ் டுகின்றது. 

❖ இது ஜ ் ொனின் கடொக்கிகயொ நகரில் நடத்த ் ட இருக்கும் 2020 ஆம் ஆண்டின்  

ஒலிம்பிக் க ொட்டிகளுக்கொன தகுதி ் க ொட்டியொகும்.  

❖ இந்த உலகக் ககொ ்வ யில் ேங்ககரியுடன் இவணந்து இந்தியொ முதலிடத்தில் 

தரைரிவச ்  டுத்த ் டட்ுள்ளது. 

❖ கல ்பு அணி ் பிரிவில் 10 மீட்டர ் ஏர ் பிஸ்டல் பிரிவில் பசௌர ் பசௌத்ரியும் மனு 

க க்கரும் தங்க ்  தக்கத்வத பைன்றனர.் 

❖ அபூரை்ொ சந்கதலொ ப ண்களுக்கொன 10 மீடட்ர ்ஏர ்வரபிள் க ொட்டியில் பைன்றகதொடு, 

2019 ஆம் ஆண்டின் து ் ொக்கிச ் சுடும் விவளயொட்டிற்கொன உலகக் ககொ ்வ  ் 

க ொட்டியில் இந்தியொவின் முதல் தங்க ்  தக்கத்வத பைன்று உலக சொதவனவய ் 

 வடதத்ுள்ளொர.் 

 

கிரிக்ககட் ரபாட்டியில் சாதணனகள் – ரமற்கு இந்தியத் தீவுகள் & இங்கிலாந்து 

❖ உலகில் 500 சி ்சர ்ழை அடித்த முதல் வீரரா  மமற்கு இந்திய அணியின் கிரி ்க ட் 

வீரர ்கிறிஸ் க யில் உருகவடுத்திரு ்கின்றார.் 

❖ 10,000 ரன்கவள அவடந்த வழ யில் பிவரயன் லொரொவிற்கு அடுதத்  இரண்டொைது 

கரிபீய வீரரொகவும் உலகளவில் 14ைது வீரரொகவும் பகயில் உருபைடுத்திருக்கின்றொர.் 

Event Winners Medal 
Compound individual girl's Pragati Gold 

 Isha Pawar Bronze 

Mixed pair event Prathamesh and Pragati Silver 

Recurve boys’ team Paras Hooda,  

Bishal Changmai  

Karni Singh Chouhan 

Gold 

Recurve mixed pair Paras Hooda and Komalika Bari Gold 

Recurve girls' team R Kamolika Bari,  

Amanpreet Kaur, and Ridhi 

Silver 

Compound boys’ team Ritik Chahal,  

Prathamesh Smadhan Jawkar 

Chirag Vidyarthi 

Gold 

Compound girls’ team Isha Pawar, Pragati,  

Sanchita Tiwari 

Silver 
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❖ 2013 ஆம் ஆண்டில் இந்தியொ மற்றும் ஆஸ்திகரலியொ அணிகளுக்கு இவடகய 

நவடப ற்ற க ொட்டியில் அடித்த 38 சிக்சரக்ள் என்ற முந்வதய சொதவனவய தற்சமயம் 

நவடப ற்ற இங்கிலொந்து மற்றும் இந்தியத் தீவுகள் அணிகளுக்கு இவடகயயொன 

க ொட்டியில் இரு அணி வீரரக்ளும்  கசரந்்து பமொத்தம் 46 சிக்சரக்வள அடிதத்ு 

முறியடித்துள்ளனர.் 

❖ இப்மபாட்டியில் இங்கிலொந்து அணி 24 சிக்சரக்வள அடிதத்ுள்ளது. இது ஒரு நொள் 

க ொட்டிகளில் ஒரு அணியொல் அடிக்க ் டட் அதிக டச் எண்ணிக்வகயொகும். அைரக்ள் 

இதப்தொடரின் முதல் க ொட்டியில் கமற்கு இந்தியத் தீவுகள் அணி அடித்த 23 என்ற 

எண்ணிக்வகவயத் தொண்டினர.் 

❖ கமற்கு இந்தியத் தீவுகளின் கிகரனடொவில் நழடகபற்ற இ ்க ொட்டியில் பமொத்தம் 532 

ரன்கள்  வுண்டரிகள் மூலம் ைந்தன. இது நொள் ைவரயில் ஒரு ஆட்டதத்ில் அதிகமொன 

ரன்கள்  வுண்டரிகள் மூலம் அடிக்க ் டட்து இதுகையொகும். 

❖ ஆறொயிரம் ரன்கவள ஒருநொள் க ொட்டிகளில் அடித்த முதல் இங்கிலொந்து அணி வீரரொக 

மொரக்ன் சொதவன  வடத்திருக்கின்றொர.்   

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

உள்ளடக்கிய இணையதளக் குறியீடு 2019 

❖ மு  நூலிற் ா  கபாருைாதார நுண்ணறிவுப் பிரிவால் தயாரி ் ப்பட்ட உை்ைட ்கிய 

இழணய தை ் குறியீடு 2019 என்ற அறி ்ழ யில் இந்தியா 47-வது இடதழ்தப் 

பிடித்திரு ்கின்றது. 

❖ உலகின் 94 சதவிகித ம ் ை் கதாழ ழயயும் 96 சதவிகித ஒடட்ு கமாத்த உை்நாடட்ு 

உற்பத்திழயயும் பிரதிநிதிதத்ுவப்படுதத்ும் வழ யில் இந்த  குறியீடு 100 நாடு ழை 

உை்ைட ்கியதா  விரிவா ் ப்படட்து. 

❖ இப்படட்ியலில் ஸ்வீடன் முதலிடத்திலும் சிங் ப்பூர ் இரண்டாவது இடத்திலும் 

அகமரி ் ா மூன்றாவது இடத்திலும் உை்ைது. இந்தியா  டந்த வருடம் இருந்த அமத 

நிழலழய ் க ாண்டிரு ்கின்றது. 
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