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 மாரச் ்–  19 

TNPSC துளிகள் 

❖ தேசிய நிறுவனச ்சட்ட தேல்முறையீடட்ு தீரப்்பாயோனது (NCLAT - National company Law 

Appellate Tribunal) கடனில் சிக்கியுள்ள எஸ்ஸார ்எஃகு நிறுவனே்றே ரூ.42,000 தகாடிக்கு 

எடுேத்ுக் ககாள்ளுே் ஆரச்ிலார ் மிட்டலின் தகாரிக்றகக்கு நிபந்ேறனயுடன் கூடிய 

ஒப்புேறல வழங்கியுள்ளது.  

❖ வெப்ப மண்டலச ் சூறாெளியான இடாய் ஆனது வமாசாம்பிக் மற்றும் ஜிம்பாவெ 

ஆகிய நாடுகளுக்கு மிகப்வபரிய அளவிலான வசதத்தத ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாடு விபத்து மற்றும் அவசர உதவி முன்னனடுப்பு 

❖ 2017 ஆே் ஆண்டின் ோநில குை்ை ஆவணக் காப்பகே்தின்படி நாட்டின் கோே்ே சாறல 

விபேத்ுக்களினால் ஏை்பட்ட உயிரிழப்புகளில் ேமிழ்நாட்டின் பங்கு 10.1 சேவிகிேே் 

ஆகுே். 

❖ காவல்துறை, சுகாோரே் ேை்றுே் தபாக்குவரேத்ுே் துறை அதிகாரிகள் ஆகிய பல்தவறு 

பங்குோரரக்ளின் முயை்சியினால் 2018 ஆே் ஆண்டில் சாறல விபேத்ுகளின் மூலே் 

ஏை்பட்ட உயிரிழப்புகளானது 24.39 சேவிகிேோகக் குறைந்துள்ளது. 

❖ உயிரிழப்புகறளே் ேடுப்பேை்காகவுே் பல்தவறு பங்குோரரக்ளுடன் ஒருங்கிறணந்து 

கசயல்படுவேை்காகவுே் சுகாோரே் துறையின்கீழ் ேமிழ்நாடு விபேத்ு ேை்றுே் அவசர 

உேவி முன்கனடுப்பு (TAEI - Tamil Nadu Accident & Emergency Care Initiative) என்ை அறேப்பு 

உருவாக்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ TAEI ஆனது மாநிலம் முழுெதும் பல்வெறு இடங்களில் வசயல்படும் அரசு மருத்துெக் 

கல்லூரி மருதத்ுெமதனகள், மாெட்டத ் ததலநகர ் மருதத்ுெமதனகள் மற்றும் அரசு 

மருத்துெமதனகள் ஆகியெற்தற ஒருங்கிதணக்கிறது. 

❖ அதனதத்ு TAEI தமயங்களும் 24 மணிவநரமும் பணியில் இருக்குே் வசவிலியரக்ள் 

மற்றும் நியமிக்கப்பட்ட ததலதம அதிகாரி ஆகிவயாரக்தளக் வகாண்டிருக்கும். 

❖ இந்த முன்வனடுப்புகள் சாதலப் பாதுகாப்பு மீதான இந்திய உசச் நீதிமன்றத்தினால் 

நியமிக்கப்பட்ட குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளன. வமலும் இக்குழுொனது 

தமிழ்நாட்டின் முன்வனடுப்புகதள மற்ற மாநிலங்களும் பின்பற்ற வெண்டும் என்று 

பரிந்துதர வசய்துள்ளது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

Country-by-Country அறிக்கககள் 

❖ இந்தியா ேை்றுே் அவமரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் ஏதாெது ஒரு நாட்டில் அதமந்துள்ள 

தாய் நிறுெனத்தினால் தாக்கல் வசய்யப்படட் Country-by-Country அறிக்தககதள இரு 

நாடுகளும் தற்வபாழுது பரிமாறிக் வகாள்ள முடியும். 
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❖ ெருமான ெரிச ் சட்டத்தின் படி மற்ற நாடுகளில் வசயல்படும் பன்னாடட்ு 

நிறுெனங்களின் இந்தியத் துதண நிறுெனங்கள் எங்கிருந்து அவரக்ள் 

கசயல்படுகின்ைாரக்தளா அேன் முக்கிய நிதி அறிக்தக விெரங்கதள இந்தியாவிற்கு 

அளிக்க வெண்டும். 

❖ இது வபான்ற நிறுெனங்களின் வசயல்பாடட்ுத் திறதன சரிபாரப்்பதற்கு வருோன 

வரிே் துறைக்கு இந்ே விதி உதவுகிறது. 

❖ இது அடிப்பதடத ்வதய்மானம் மற்றும் இலாப மாற்று கசயல் திட்டத்தின் (Base Erosion 

and Profit Shifting) ஒரு பகுதியாகும். 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

கட்சத்தீவுத் திருவிழா 

❖ இரண்டு அல்லது மூன்று நாடக்ள் நறடகபறுே் அந்தோணி தேவாலயே் 

திருவிழாவானது 2019 ஆே் ஆண்டு ோரச் ்15 அன்று கோடங்கியது. 

❖ சமீப காலங்களில் முேன்முறையாக, இே்திருவிழாவிை்காக “ெல்லம்” என்ற நாடட்ுப் 

படகுகளில் பயணிப்பதற்கு உள்ளூரின் ேரபாரந்்ே மற்றும் நாடட்ுப் படகு 

மீனெரக்ளுக்கு அனுமதி ெழங்கப்படட்ுள்ளது. 

இதுபற்றி 

❖ அந்தோணி தேவாலயே் என்பது இந்தியா ேை்றுே் இலங்றக ஆகிய இரு நாடுகளின் 

கடல் எல்றலயில் அறேந்ே வழிபாட்டிை்கான ஒரு ேனிேத்ுவ இடோகுே். தேலுே் இது 

இலங்றகயால் புனிேே் ேளோக அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ கடச்ே்தீவிை்கு பயணிப்பேை்கு எந்ேகவாரு நபருே் இந்தியக் கடவுச ் சீடட்ு அல்லது 

இலங்றக நுறழவு இறசவு றவே்திருக்க தவண்டிய அவசியமில்றல. 

❖ அந்தோணி கே்தோலிக்க தேவாலயோனது 100 ஆண்டு பழறேயான ேரபிறனக் 

ககாண்டுள்ளது. 

❖ இது 1905 ஆே் ஆண்டில் மீனவரக்ளின் பாதுகாவலராக அறியப்படுே்  பதுவா  

அந்தோணிக்கு அரப்்பணிக்கப்படட்து. 

❖ இது இந்திய கே்தோலிக்கரான (ேமிழர)் சீனிவாச பறடயாசச்ியால் 

கட்டறேக்கப்படட்து. 

❖ கடச்ே்தீவு என்பது இலங்றகயின் கடை்பகுதியில் அறேந்துள்ள 285 ஏக்கர ்

நிலப்பரப்றபக் ககாண்ட (1.15 கிதலாமீட்டர)் ஒரு சரச்ற்சக்குரிய குடிதயை்ைமில்லாே 

தீவாகுே். 

❖ இந்ேே் தீவானது 1974 ஆே் ஆண்டில் அப்தபாறேய இந்தியப் பிரேேரான இந்திரா 

காந்தியால் இலங்றகக்கு வழங்கப்படுே் வறர இது இந்தியாவின் வசே் இருந்ேது. 

 

தீவிரவாத எதிர்ப்பு கூட்டுப் பயிற்சி 

❖ இந்தியா, பாகிஸ்ோன் ேை்றுே் ஷாங்காய் ஒேத்ுறழப்பு அறேப்பில் (Shanghai 

Cooperation Organisation - SCO) உள்ள இேர உறுப்பு நாடுகள் ஆகியறவ இந்ே ஆண்டு 

SCOவால் நடத்தப்படும் தீவிரவாே எதிரப்்புக் கூடட்ுப் பயிை்சியில் பங்கு 
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ககாள்ளவிருக்கின்ைன. 

❖ 2019 ஆே் ஆண்டில் “சாரி-அரக்ா தீவிரொத எதிரப்்பு” என்ற கூடட்ுப் பயிற்சிதய 

நடதத்ும் முடிொனது உஸ்வபகிஸ்தானின் தாஷ்கண்டில் நதடவபற்ற SCO-ன் 

பிராந்திய தீவிரொத எதிரப்்பு அதமப்பின் 34ெது சந்திப்பின் வபாது அறிவிக்கப்பட்டது. 

ஷாங்காய் ஒத்துகழப்பு அகமப்பு 

❖ ஷாங்காய் ஒேத்ுறழப்பு அறேப்பு என்பது 2001 ஆே் ஆண்டில் கோடங்கப்படட் 

யுதரசியாவின் அரசியல், கபாருளாோர ேை்றுே் இராணுவ அறேப்பாகுே். 

❖ இேன் தநாக்கங்கள் உறுப்பு நாடுகளுக்கிறடதய பாதுகாப்பு கோடரப்ான சவால்கள், 

இராணுவ ஒேத்ுறழப்பு, நுண்ணறிவுப் பரிோை்ைே் ேை்றுே் தீவிரவாே எதிரப்்பு 

ஆகியவை்றின் மீது ஓேத்ுறழப்றப ஏை்படுேத்ுவோகுே்.  

❖ இந்தியா ேை்றுே் பாகிஸ்ோன் ஆகிய நாடுகள் 2017 ஆே் ஆண்டு ஜூன் 09 அன்று SCOல் 

முழு உறுப்பினர ்நாடுகளாக இதணந்தன. 

❖ SCO-ல் வமாத்தம் 8 உறுப்பு நாடுகள் உள்ளன. 
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அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

1.3 னபட்டாபிளாப் கணினி 

❖ தேசிய மீே்திைன் கணினிே் திட்டே்தின் கீழ் (National Supercomputing Mission - NSM) 

இந்தியாவின் முேலாவது 1.3 கபடட்ாபிளாப் உயர ் வசயல்திறன் வகாண்ட கணினி 

ெசதி மற்றும் தகெல் தமய சூழதல அதமப்பதற்காக கரக்பூரில் உள்ள இந்தியத் 

வதாழில்நுட்ப நிறுெனமானது வமம்படுத்தப்பட்ட கணினி ெளரச்ச்ி தமயதத்ுடன் (C-

DAC - Centre for Development of Advanced Computing) புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

தகவயழுத்திடட்ுள்ளது. 

❖ C-DAC என்பது இந்திய அரசின் மத்திய மின்னணு மற்றும் தகெல் வதாழில்நுட்ப 

அதமசச்கே்தின் கீழ் இயங்கும் தனிச ் சுதந்திரமுறடய ஒரு அறிவியல்சார ்

சமுதாயமாகும். 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

பாம் புயல் 

❖ ேே்திய அகேரிக்காறவ “பாம் புயல்” தாக்கியததத் வதாடரந்்து அங்கு ெலுொன 

காற்று, கடுதமயான பனிப்வபாழிவு, மதழ மற்றும் வெள்ளம் ஆகியதெ ஏற்பட்டன. 

❖ இது கடந்த அதர நூற்றாண்டுக் கால வரலாை்றில் ஒரு மிக வமாசமான வெள்ளப் 

வபருக்தக ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

பாம் புயல் அல்லது பாம்பபானெனிசிஸ் 

❖ ஒரு குளிரக்ாலப் புயலான இது “பாம் புயல்” அல்லது “பாம்வபாவெனிசிஸ்” என்று 

ொனியல் ஆராய்சச்ியாளரக்ளால் அதழக்கப்படுகிறது. 

❖ இது 24 மணிவநரத்தில் 24 மில்லிபார ்அளவில் ெளிமண்டல அழுத்தத்ததக் குதறக்கும் 

என்றும் வெகமாக தீவிரமதடயும் என்றும் எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

❖ வெப்பமான கடல்கள் (அடல்ாண்டிக் கடல்) மற்றும் குளிர ் நிலப்பரப்பு 

ஆகியை்றிை்கிறடதய கவப்பநிறல வெறுபாடானது நடு அடச்வரதக நிலப்பரப்பில் 

இத்ததகய ெலுொன குளிரக்ாலப் புயல்கள் உருொெதற்கான காரணங்களாகும்.  

❖ இத்ததகய கடும் தட்ப வெப்ப நிதல நிகழ்வுகளானது உலக வெப்பமயமாதலுடன் 

வதாடரப்ுதடயது என்று காலநிதல ஆராய்சச்ியாளரக்ளால் கூறப்படுகிறது.  

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

பகாவா முதலகமசச்ர ்

❖ 2019 ஆே் ஆண்டு ோரச் ் 19 அன்று தகாவா ோநிலே்தின் 11-வது முேலறேசச்ராக 

பிரதோே் சாவந்ே் (45) கபாறுப்தபை்ைார.் 

❖ இவருக்கு தகாவாவின் ஆளுநரான மிருதுளா சின்ஹாவால் பேவிப் பிரோணே் ேை்றுே் 

இரகசியக் காப்புப் பிரோணே் கசய்து றவக்கப்பட்டது.  
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❖ பிரதோே் சாவந்ே் தகாவா சட்ட சறபயின் முன்னாள் சபாநாயகர ்ஆவார.் இவர ்வடக்கு 

தகாவாவின் சாங்கிலிே் கோகுதியிலிருந்து சட்டேன்ை உறுப்பினராக 

தேரந்்கேடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

Business Line’s பத்திரிக்ககயின் மாற்றத்கத ஏற்படுத்தியவருக்கான விருதுகள் 

2019 

❖ மிகப் பரந்துபட்ட முரண்பாடுகளுக்கு எதிரான துறையில் சாேறனகறள நிகழ்ே்திய 

சமூக கோழில் முறனதவாரக்றளக் ககௌரவிப்பேை்காக Business Line பத்திரிக்தகயின் 

மாற்றத்தத ஏற்படுத்தியெருக்கான விருதுகள் ெழங்கப்படுகின்றன. 

 

❖ ஆண்டில் மாற்றத்தத ஏற்படுத்தியெருக்கான விருது 

o சரக்கு மற்றும் வசதெகள் ெரி ஆதணயம் 

o இந்தியக் குற்றவியல் சட்டத்தின் பிரிவு 377-ற்கு எதிராக ெழக்கு வதாடுத்த 

மனுதாரரக்ள் 

❖ மாற்றத்தத ஏற்படுத்தியெருக்கான இதளவயார ்விருது 
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o அஞ்சு வெரம்ா – பின்தங்கியுள்ள குழந்ததகளின் சமூக வநகிழ்வுத் தன்தமதய 

வமம்படுதத்ுெதற்கு கல்விதய ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தியதற்காக 

இெ்விருது ெழங்கப்படட்ுள்ளது.  

o குஷ் மற்றும் அரெ்ுன் பாண்வடா விருது - கால்பந்து வபாட்டிகளில் சிறந்து 

விளங்குபெரக்தள அதடயாளம் காண்பதற்காக Scoutme என்ற தளத்தத 

உருொக்கியதற்காக இெ்விருது ெழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ சமூக மாற்றத்திற்கான விருது 

o கலிங்கா சமூக அறிவியல் நிறுெனம் - மாவொயிஸ்ட் மற்றும் நக்ஸல்களால் 

பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு அருகில் ொழ்பெரக்ளுக்கு தரமான கல்விதய 

அளித்ததற்காக இெ்விருது ெழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ டிஜிடட்ல் மாற்றத்திற்கான விருது 

o மின்னணு முதறயிலான வதசிய வெளாண் சந்தத (Enam - (National Agriculture 

Market)) – விெசாயிகள், தாங்கள் உற்பத்தி வசய்த வெளாண் வபாருடக்தள 

வநரடியாக சந்ததயில் விற்பதன வசய்ெதற்கு விெசாயிகதள 

அனுமதித்ததற்காக இெ்விருது ெழங்கப்படட்ுள்ளது.  

 

முக்கிய தினங்கள் 

பதசிய தடுப்பூசி தினம் 

❖ 2019 ஆே் ஆண்டு ோரச் ்10 அன்று இந்தியா தேசிய ேடுப்பூசி தினே்றே அனுசரிே்ேது. 

இே்தினோனது தேசிய தநாய்ே் ேடுப்பு தினே் (National Immunization Day - NID) என்றுே் 

அறழக்கப்படுகிைது. 

❖ தேசிய ேடுப்பூசி தினே்தின் கறடபிடிப்பானது உலகிலிருந்து தபாலிதயா தநாறய 

ஒழிே்ேலுக்கான விழிப்புணரற்வ ஏை்படுேத்ுவறே தநாக்கோகக் ககாண்டுள்ளது.  

❖ ஒவ்கவாரு ஆண்டுே் இே்தினே்தில், பேத்ு இலடச்ே் குழந்றேகளுக்கு தபாலிதயா 

ேடுப்பு ேருந்து அளிக்கப்படுகிைது. 

பின்புலம் 

❖ தபாலிதயா தநாய் ேடுப்புே் திட்டே் கோடங்கப்படுவறேக் குறிப்பேை்காக ஒவ்கவாரு 

ஆண்டுே் ஜனவரி ோேே்தில் தேசிய தநாய்ே் ேடுப்பு தினே்றே இந்தியா 

அனுசரிக்கிைது. 

❖ கோடக்கே்தில், இந்தியா ஒவ்கவாரு ஆண்டுே் ோரச் ் 16 அன்று தேசிய ேடுப்பூசி 

தினே்றே அனுசரிே்ேது. 

❖ தேசிய தநாய்ே் ேடுப்பு தினோனது 1995 ஆே் ஆண்டு ோரச் ்16 அன்று முேன்முேலாக 

வாய் வழியாக தநாய்ே் ேடுப்பு ேருந்து அளிக்கப்பட்ட தபாது முேன்முறையாகக் 

கறடபிடிக்கப்படட்து.  

❖ இந்தியாவில் 2011 ஆே் ஆண்டு ஜனவரி 13 அன்று தபாலிதயா தநாய் கறடசியாகப் 

பதிவு கசய்யப்பட்டது. 
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துப்பாக்கித் னதாழிற்சாகல தினம் 

❖ ஒவ்கவாரு ஆண்டுே் ோரச் ் 18 அன்று துப்பாக்கிே ் கோழிை்சாறல தினே் 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ துப்பாக்கிே் கோழிை்சாறல வாரியே் (Ordnance Factory Board) என்பது இந்திய அரசின் 

கீழ் ேே்திய பாதுகாப்பு அறேசச்கே்தின்  பாதுகாப்பு உை்பே்திே் துறையின் கீழ் 

இயங்குே் ஒரு கோழிை்துறை அறேப்பாகுே்.  

❖ இது வான், நிலே் ேை்றுே் நீர ் அறேப்புப் பகுதிகளில் விரிவான ேயாரிப்பு வரே்பின் 

ஆராய்சச்ி, வளரச்ச்ி, உை்பே்தி, பரிதசாேறன, சந்றேப்படுே்ேல் ேை்றுே் ேளவாடங்கள் 

ஆகியவை்றில் ஈடுபடுகிைது. 

❖ OFB என்பது இந்திய அரசாங்கத்தால் நிரெ்கிக்கப்படும் உலகின் மிகப்வபரிய ஒரு 

உற்பத்தி அதமப்பாகும். வமலும் இது இந்திய அரசாங்கத்தினால் நிரெ்கிக்கப்படும் 

ஒரு பழதமயான அதமப்பாகும். 

❖ இது இந்தியாவின் “பாதுகாப்புத் துதறயின் நான்காெது தூண்” என்றும் “ஆயுதப் 

பதடகளுக்குப் பின்னால் இருக்கும் பதட” என்றும் அதழக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்தியாவின் பழதமயான துப்பாக்கிே் வதாழிற்சாதலயின் உற்பத்தி 1802 ஆம் 

ஆண்டு மாரச் ்18 அன்று வகால்கத்தாவின் வகாசிப்பூரில் வதாடங்கப் படட்து.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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