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 மாரச் ்–  21 

TNPSC துளிகள் 

❖ அடல்ாண்டிக் பெருங்கடலலச ்சசரந்்த (Transatlantic) மிகெ் பெரிய ெயணியர ்கெ்ெலான 

ஆரஎ்ம்எஸ் குயின் சமரி 2 பசன்லன துலைமுகத்திை்கு வருலக தந்தது. 

❖ ஐசராெ்பிய ஒன்றியத்தில் பெய்ஷ்-இ-முகமது தீவிரவாத இயக்கத்தின் தலலவரான  

மசூத் அசாலர சரவ்சதசத் தீவிரவாதியாக அறிவிெ்ெதை்கான முயை்சிலய பெரம்னி 

பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் ொதுகாெ்பு சலெயில் மசூத் அசாலர சரவ்சதசத் 

தீவிரவாதியாக அறிவிெ்ெதை்கான தீரம்ானத்லத சீனா தலட பசய்தலதத் 

பதாடரந்்து இந்த முடிவு எடுக்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இந்திய வனசச்ட்டம், 1927 மீதான திருத்தங்கள் 

❖ மத்திய சுற்றுசச்ூழல், வனங்கள் மற்றும் பருவநிலல மாற்ற அலமசச்கமானது இந்திய 

வனச ் சட்டம், 1927-ல் விரிவான திருத்தங்கலள மமற்ககாள்வதற்கான முதலாவது 

வலரவிலன இறுதி கசய்துள்ளது. 

❖ அந்த அலமசச்கத்தினால் அலமக்கெ்ெடட் ஒரு தனிக்குழு அளிதத்ுள்ள 

அறிக்லககளின் அடிெ்ெலடயில் இந்த வலரவு தயாரிக்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

❖ குறிெ்ொக இந்தத ்திருத்தங்களானது வன உரிலமகள் சட்டம், 2006-லிலும் திருத்தங்கள் 

மமற்ககாள்கிைது. 

❖ சமலும் இது வளரெ்்புக் காடுகள் என்ை ஒரு புதிய பிரிலவயும் அறிமுகெ்ெடுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்தத ் திருத்தங்களானது பின்வருவனவை்றின் மீது அதிகமான கவனத்லதச ்

பசலுத்துகிைது. 

o காடட்ு வளங்களின் ொதுகாெ்பு, பசறிவூட்டல் மை்றும் நீடித்த நிலலயான 

சமலாண்லம. 

o சுை்றுசச்ூழல் நிலலெ்புத் தன்லமலயப் ொதுகாெ்ெது பதாடரெ்ான விவரங்கள். 

 

லலாக்பால் உறுப்பினரக்ள் 

❖ இந்தியாவின் மலாக்பால் அலமப்பின் முதலாவது தலலவராக உசச் நீதிமன்றத்தின் 

முன்னாள் நீதிபதியான பினாகி சந்திர மகாஸ் இந்தியக் குடியரசுத் தலலவரால் 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் மமலும் இது ஊழல் எதிரப்்பு குலற தீரப்்பு அலமப்பு என்றும் 

அலழக்கப்படுகின்றது. 

❖ குடியரசுத் தலலவர ்மமலும் இதர 6 உறுப்பினரக்லள நியமிதத்ுள்ளார.் 
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நீதித்துறை சார் உறுப்பினரக்ள் நீதித்துறை சாராத உறுப்பினரக்ள் 

திலீப் பி. லபாசாலல (முன்னாள் 

தறலறம நீதிபதி) 

அரச்ச்னா இராமசுந்தரம் (எஸ்எஸ்பியின் 

முதலாவது பபண் தறலவர்) 

பிரதீப் குமார் பமாகந்தி 

(முன்னாள் தறலறம நீதிபதி) 

திலனஷ் குமார் பெயின் (மகாராஷ்டிர 

மாநிலத்தின் முன்னாள் தறலறமச ்

பசயலாளர்) 

அபிலாஷா குமாரி 

(முன்னாள் தறலறம நீதிபதி) 

மலகந்தர் சிங் (முன்னாள் இந்திய 

வருவாய்ப் பணி அதிகாரி) 

அெய்குமார் திருப்பதி 

(சத்தீஸ்கர ்மாநிலத்தின் தை்லபாறதயே் 

தறலறம நீதிபதி) 

இந்திரஜித் பிரசாத் பகௌதம் (முன்னாள் 

இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரி) 

 

இந்தியா மை்றும் இந்லதாலனசியா ஆகிய நாடுகளுக்கிறடலயயான 33-வது 

ஒருங்கிறணந்த லராந்துப் பயிை்சி 

❖ இந்தியா மற்றும் இந்மதாமனசியா ஆகிய நாடுகளுக்கிலடமயயான ஒருங்கிலைந்த 

மராந்துப் பயிற்சியின் 33-வது பதிப்பானது அந்தமான் நிக்மகாபார ் தீவின் மபாரட் ்

பிமளயரில் நலடகபற்றது. 

❖ இது இந்தியா மற்றும் இந்மதாமனசியா ஆகிய நாடுகளுக்கிலடமயயான இராஜதந்திர 

உறவுகளின் 70-வது ஆை்டுடன் ஒன்றிப் கபாருந்துகின்றது. 

❖ இந்த ஒருங்கிலைந்த மராந்துப் பயிற்சியானது பின்வருவனவற்லற எடுதத்ுக் கூற 

எை்ணுகின்றது. 

o இந்தியாவின் அலமதியான இருப்பு மற்றும் கடல்சார ் அை்லட நாடுகளுடன் 

ஒற்றுலம 

o கடற்பலடக் களத்தில் சிறந்த ஒழுங்குமுலறகலள உறுதிப்படுத்துதல் 

o இரு நாடுகளுக்கிலடமயயான ஒத்துலழப்லப ஒருங்கிலைத்தல் 

o இந்தியா மற்றும் இந்மதாமனசியா ஆகிய நாடுகளுக்கிலடமயயான 

தற்கபாழுதுள்ள நட்புறவு கதாடரப்ான பிலைப்புகலள வலுப்படுதத்ுதல். 

❖ இந்தியாவின் சாகர ்திட்டத்தின் கீழ் ஒரு பகுதியாக (பிராந்தியத்தில் உள்ள அலனதத்ு 

நாடுகளுக்கான பாதுகாப்பு மற்றும் வளரச்ச்ி) இந்தியக் கடற்பலடயானது இந்திய 

கடல்சார ் நாடுகளுக்கு உதவுவமதாடு திறன் கட்டலமப்புத் திடட்தத்ில் பங்கு 

ககாள்கிறது.  

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

கெகஸ்தான் அதிபர் பதவி விலகல் 

❖ ஏறத்தாழ 30 ஆை்டுகளாக கஜகஸ்தானின் அதிபராக பதவி வகித்த நுரச்ுல்தான் 

நசரம்பவ் தீடீகரன பதவி விலகினார.் 

❖ 1990களின் ஆரம்பத்தில் மசாவியத் யூனியனின் வீழ்சச்ிக்குப் பின்னர,் 78 வயதான 

நுரச்ுல்தான் நசரம்பவ் மத்திய ஆசிய நாடான கஜகஸ்தாலன ஆட்சி கசய்து வந்தார.் 
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❖ சுதந்திர கஜகஸ்தான் கை்ட ஒமர தலலவர ்இவராவார.்  

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

முதலாவது பதாடர் சங்கிலி அடிப்பறடயிலான டிஜிட்டல் நாணயம் 

❖ கிழக்கு கரீபியன் மத்திய வங்கி (Eastern Caribbean Central Bank) மற்றும் பாரப்டாலச 

லமயமாகக் ககாை்டு கசயல்படும் நிதியியல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனமான பிட் 

நிறுவனம் ஆகியலவ இலைந்து மத்திய வங்கியின் டிஜிட்டல் நாையத்லத கதாடர ்

சங்கிலி அடிப்பலடயில் கவளியிடுவதற்கு ஒரு ஒப்பந்தத்தில் லககயழுத்திடட்ுள்ளன. 

❖ இது கிழக்கு கரீபியன் நாைய ஒன்றியத்திற்குள் கசயல்படுத்தப்படும் (ECCU - Eastern 

Caribbean Currency Union) ஒரு ெரிசசாதலனத ்திட்டமாகும். 

❖ உலகில் இது சொன்ை ஒரு திட்டம் பசயல்ெடுத்தெ்ெடுவது இதுசவ முதல்முலையாகும். 

இந்த நாணயம் ொதுகாெ்ொக தயாரிக்கெ்ெடவிருக்கிைது. சமலும் இது கிழக்கு 

கரீபியன் டாலரின் (EC dollar - DXCD) டிஜிட்டல் ெதிெ்பில் வழங்கெ்ெடவிருக்கிைது.  

❖ சமலும் DXCD ஆனது பதாடர ் சங்கிலி அடிெ்ெலடயில் மத்திய வங்கியால் 

வழங்கெ்ெடவிருக்கும் உலகின் முதலாவது டிஜிட்டல் முலையிலான சட்டெ்ெடியான 

நாணயமாகும். 

 

கடல் நீரிலிருந்து றைட்ரென் எரிபபாருள் 

❖ சூரிய ஆற்றலலப் பயன்படுத்தி கடல் நீரிலிருந்து லைட்ரஜன் எரிகபாருலள உற்பத்தி 

கசய்யும் வழிமுலறலய ஸ்டான்மபாரட்ு ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கை்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

 
❖ இவரக்ள் கடல் நீரிலிருந்து லைட்ரஜன் வாயு மற்றும் ஆக்ஸிஜன் வாயுக்கலளத் 

தனித்தனியாக பிரிப்பதற்கான ஒரு புதிய வழிலயக் கை்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ மமலும் இந்தச ் கசயல்முலறயானது சுவாசிக்கக்கூடிய ஆக்ஸிஜலன உற்பத்தி 

கசய்கிறது. எனமவ முக்குளிப்பவரக்ள் அல்லது நீரம்ூழ்கி வீரரக்ள் இந்த வலகயான 

கருவிகலள கடலிற்கு எடுதத்ுச ்கசல்வதால் சுவாசிக்கக் கூடிய காற்றிற்காக அவரக்ள் 

நீரின் மமற்பரப்பிற்கு வராமல் இந்தக் கருவிகலளப் பயன்படுத்தி  ஆக்ஸிஜலன 

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


• 
•    
 
 
 
 

  

உற்பத்தி கசய்து ககாள்கின்றனர.்  

❖ லைட்ரஜன் வாயு காரப்ன் லட ஆக்லஸடு உமிழ்வுகலள ஏற்படுத்தாததால் 

எரிகபாருள்களுக்கு இது ஒரு கவரச்ச்ிகர முலறயாகும். 

❖ நீர ் மூலக்கூறுகள் மின்சாரதத்ுடன் கூடிய லைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் 

ஆகியலவயாக  பிரிக்கப்படுவது எலக்ட்மராலலசிஸ் எனப்படும். 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

i-help முன்பனடுப்பு 

❖ அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் தலலலமத் மதரத்ல் அதிகாரியான முமகஷ் சாகு “i-help” என்ை 

ஒரு முன்பனடுெ்லெ குவஹாத்தியின் ெனதா ெவனில் அறிமுகெ்ெடுதத்ினார.் 

❖ இது அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் டிஜிட்டல் சதரத்ல் குறித்த எழுத்தறிலவ 

ஊக்குவிெ்ெதை்காக அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் பொதுச ்சசலவ லமயங்கள் (CSC - Common 

Service Centres) மை்றும் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் தலலலமத் சதரத்ல் அதிகாரி 

அலுவலகம் ஆகியவை்றின் கூடட்ு முயை்சியால் ஏை்ெடுத்தெ்ெட்டதாகும்.  

❖ CSC என்ெது நாபடங்கிலும் காணெ்ெடும் அரசு மை்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்களின் 

ெல்சவறு சசலவகலள அளிக்கும் இலணய வசதி பகாண்ட அணுகல் லமயங்களாகும். 

❖ இந்த முழுத் திட்டமும் அம்மாநிலத்தின் முலையான வாக்காளரக்ள் கல்வி மை்றும் 

சதரத்ல் ெங்சகை்பு (SVEEP - Systematic Voters Education and Electoral Participation) 

திட்டத்தின்கீழ் அறிமுகெ்ெடுத்தெ்ெடட்ுள்ளது. சமலும் இது அந்த மாநிலத்தில் 

எந்தபவாரு வாக்காளரும் விடுெடட்ு விடாமல் இருெ்ெலத உறுதி பசய்கிைது. 

 

பனிக் லகாபுரம் மீதான சிைப்பு அஞ்சல் தறல உறை 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு மாரச் ் 18 அன்று இந்திய அஞ்சல் துலறயானது “ெனிக் சகாபுரம் 

மீதான சிைெ்பு அஞ்சல் தலல உலைலய” பவளியிடட்ுள்ளது.  

 

❖ இது சலக் மாவட்டத்தின் சகங்லஸ் கிராமத்தில் அலமந்துள்ள ெனிக் சகாபுர தளத்தில் 
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நலடபெை்ை ஒரு விழாவின் சொது ெம்மு காஷ்மீர ் மாநில அஞ்சல் துலற  தலலலம 

அதிகாரியால் பவளியிடெ்ெடட்து. 

❖ இந்த சிைெ்பு அஞ்சல் தலலகள் இமயமலலலயச ் சுை்றிலும் நிகழும் சுை்றுசச்ூழல் 

ொதிெ்புகள் குறிதத்ு விழிெ்புணரல்வ ஏை்ெடுதத்ுவலத சநாக்கங்களாகக் 

பகாண்டுள்ளது.  

 

லதரவ்ில் பவை்றி பபறு, மாவீரனாக இரு - றகலபசி பசயலி 

❖ காந்தி நகரில் உள்ள இந்திய கபாதுச ்சுகாதார நிறுவனமானது (IIPHG - Indian Institute of 

Public Health Gandhinagar) “சதரவ்ில் பவை்றி பெறு, மாவீரனாக இரு” என்ை ஒரு லகசெசிச ்

பசயலிலய அறிமுகெ்ெடுத்தியுள்ளது. 

❖ இது குெராத் மாநில அரசின் சுகாதாரம் & குடும்ெ நலத் துலை மை்றும் சதசிய மன 

நலத் திட்டம் ஆகியவை்றுடன் இலணந்து இந்தச ்பசயலிலய உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இந்தச ் பசயலியானது விழிெ்புணரல்வ உருவாக்கவும் அசதசொல் மாணவரக்ளின் 

ெலவீனமான ெகுதிகள் குறிதத்ுப் ெகுெ்ொய்வு பசய்யவும் அவரக்ளுக்கு உதவி 

வழங்குவதன் மூலம் சதரவ்ு குறித்த மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுெடவும் உதவுகிைது. 

❖ தை்பொழுது இந்தச ் பசயலியானது ஆங்கில பமாழியில் மடட்ுசம 

அறிமுகெ்ெடுத்தெ்ெடட்ுள்ளது. ஆனால் வருங்காலங்களில் இந்தி, குெராத்தி மை்றும் 

மராத்தி ஆகிய பமாழிகளும் இந்தச ்பசயலியில் இலணக்கெ்ெடவிருக்கின்ைன. 

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

விண்ட்ைாம் – லகம்ப்பபல் விருது 

❖ பத்திரிக்லகயாளர ் மற்றும் எழுத்தாளரான ரகு கரன்ாட், தான் எழுதி கவளியிட்ட 

புத்தகத்திற்காக “புலனவு அை்ை கலதகள்” என்ை பிரிவில் விண்டஹ்ாம் - சகம்ெ்பெல் 

என்ற விருலத பவன்றுள்ளார.் 

❖ இவர ்எழுதிய புத்தகத்தின் பெயர ்“பதாலலதூர அரங்கு : இரண்டாம் உலகெ் சொரின் 

ஒரு இந்தியக் கலத” என்ெதாகும். 

❖ இந்த ஆண்டிை்கான, புலனவு, புலனவை்ை, நாடகம் மை்றும் கவிலத ஆகிய 4 

பிரிவுகளில் பவை்றி பெை்ை 8 பவை்றியாளரக்ளில் கரன்ாடும் ஒருவராவர.்  

❖ இந்தெ் புகழ்பெை்ை விருலதெ் பெறும் இரண்டாவது இந்தியர ்கரந்ாட் ஆவார.் 

❖ பெரி பிண்சடா என்ெவர ்“எம் அண்ட் தி பிக் ைூம்” என்ை தனது நாவலுக்காக 2016 ஆம் 

ஆண்டில் இவ்விருலத பவன்றுள்ளார.் 

விண்டஹ்ொம் – லகம்ப்பபல் விருது 

❖ விை்டை்ாம் – மகம்ப்கபல் விருதானது கபய்கனக் மரர ் புக் மற்றும் மயல் 

பல்கலலக்கழகத்தில் உள்ள லககயழுதத்ுப் பிரதி நூலகம் ஆகியவற்றினால் 

நிரவ்கிக்கப்படுகிறது. இவ்விருதானது 2013 ஆம் ஆை்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ எழுத்தாளர ் கடானால்டு விை்டை்ாமின் மலனவியான சாை்டி மமப்கபல் 

என்பவரின் நிலனவாக இவ்விருது ஏற்படுத்தப்படட்ுள்ளது.  
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விளளயொட்டுச ்சசய்திகள் 

இந்தியன் பவல்ஸ் மாஸ்டரஸ்் 2019 

❖ கதாழில்சார ் கடன்னிஸ் மபாட்டியான 2019 ஆம் ஆை்டின் இந்தியன் கவல்ஸ் 

மாஸ்டரஸ்் அகமரிக்காவின் கலிமபாரன்ியாவில் நலடகபற்றது. இது BNP ொரிொஸ் 

ஓென் என்றும் அலழக்கெ்ெடுகிைது. 

❖ பவை்றி பெை்ைவரக்ளின் ெட்டியல் பின்வருமாறு  

 

 

ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் 

❖ யுலனகடட் உலக மல்யுத்த அலமப்பானது (UWW - United World Wrestling) 

இந்தியாவிடமிருந்து இலளசயாருக்கான ஆசிய மல்யுதத் சாம்பியன்ஷிெ்லெப் 

ெறிதத்ுள்ளது. 

❖ ொகிஸ்தான் நாடட்ுடனான இந்தியாவின் இராெதந்திர உைவில் ஏை்ெட்ட ெதை்ைத்தின் 

காரணமாக இந்த அலமப்பு இந்திய மல்யுத்தக் கூட்டலமெ்புடன் பதாடரப்ு லவதத்ுக் 

பகாள்வலத நிறுத்திக் பகாள்ள சவண்டும் என்று தன்னுடன் இலைக்கப்படட்ுள்ள  

அலனதத்ுக் கூட்டலமெ்புகலளயும் சகடட்ுக் பகாண்டது. 

❖ பலெனான் நடதத்ுவதாக இருந்த இலளசயார ் சாம்பியன்ஷிெ் சொட்டிலய, அந்நாடு 

நடதத்ுவதிலிருந்து விலகியலதத் பதாடரந்்து மாை்றியலமக்கெ்ெடட் இலளசயார ்

சாம்பியன்ஷிெ் சொட்டிலய ெுலலயில் நடதத் இந்தியா ஒெ்புக் பகாண்டது.  

❖ ஆனால் தை்பொழுது (UWW) அலமெ்ொனது இலளசயார ் ஆசிய சாம்பியன்ஷிெ் 

சொட்டிலய நடதத்ுவலத இந்தியாவிடமிருந்துப் பெை்று தாய்லாந்து நாட்டிை்கு 

வழங்கியுள்ளது. 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

விஜித் வருறக – இந்லதாலனசியா 

❖ இந்தியக் கடற்பலட பாதுகாப்புக் கப்பலான “விஜித்” இந்சதாசனசியாவின் சபங்கிை்கு 

வருலக புரிந்த முதலாவது கடை்ெலடப் ொதுகாெ்புக் கெ்ெலாக உருபவடுதத்ுள்ளது. 

❖ இது இந்தியா மை்றும் இந்சதாசனசியா ஆகிய நாடுகளுக்கிலடசயயான மிக 

பநருக்கமான கடல்சார ்உைலவயும் கடல்சார ்ொதுகாெ்புெ் ெகுதியில் ஒதத்ுலழெ்லெ 

வலுெ்ெடுதத்ுவலதயும் எடுதத்ுக் காடட்ுகிைது.  

Category Winner Runner-up 

Men’s Singles Dominic Thiem (Austria) Roger Federer (Switzerland) 

Women’s Singles Bianca Andreescu (Canada) Angelique Kerber (German) 

Men’s Doubles Nikola Mektic (Croatia)  

Horacio Zeballo (Argentina) 

Lukasz Kubot (Poland)  

Marcelo Melo (Brazil) 

Women’s Doubles Elise Mertens (Belgium)  

Aryna Sabalenka (Belarus) 

Barbora Krejcikova (Czech Republic)  

Katerina Siniakova (Czech Republic) 
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❖ 2018 ஆம் ஆண்டு ெூலல மாதத்தில் செங்கிை்கு முதன்முலையாக வருலக புரிந்த 

கடை்ெலடக் கெ்ெலான ஐஎன்எஸ் சுமித்ராலவத ்பதாடரந்்து கடை்ெலடெ் ொதுகாெ்புக் 

கெ்ெலின் இந்த வருலக நிகழ்ந்துள்ளது. 

 

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