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 மாரச் ்–  26 

TNPSC துளிகள் 

❖ திவாலாகும் நிலலக்குச ் சசன்று சகாண்டிருக்கும் செட் ஏரவ்வஸ் விமான 

நிறுவனத்லதக் காப்பாற்றும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அந்நிறுவனத்தின் நிறுவனர ்

மற்றும் தலலவரான நவரஷ் வகாயல் மற்றும் அவரது மலனவி ஆகிவயார ் வாரிய 

உறுப்பினர ்பதவியிலிருந்து விலகியுள்ளனர.் 

❖ ராம்வகா சிசமண்டஸ்் நிறுவனமானது சிறந்த சபரு நிறுவன நிரவ்ாக விருலத 

சவன்றுள்ளது. வமலும் அந்நிறுவனத்தின் அரியலூர ்ஆலலயானது சரவ்வதச உற்பத்தி 

ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தின் இந்தியப் பசுலம உற்பத்திக்கான சவாலில் தங்கப் 

பதக்கத்லதயும் சவன்றுள்ளது. 
 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

பழங்கால துறைமுக நகரம் பூம்புகார ்

❖ பாரதிதாசன் பல்கலலக் கழகத்தின் சதாலலயுணரவ்ுத் துலறயானது பழங்காலத் 

துலறமுக நகரமான பூம்புகாரின் வரலாற்லற ஆய்வு சசய்வதற்கான ஒரு ஆராய்சச்ித் 

திட்டத்லத வமற்சகாள்ளவிருக்கிறது. 

❖ இந்தத் திட்டமானது அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பத் துலறயினால் (DST - Department 

of Science and Technology) நிதியளிக்கப்படுகிறது.  

❖ காவிரிப்பூம்பட்டினம் அல்லது பூம்புகார ் என்பது சங்க காலத்தில் காவிரியின் 

முகதத்ுவாரத்தில் சசாழப் சபரரசினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பழங்காலத் துறறமுக 

நகரமாகும். 

 

❖ இது ஆசியா, அசரபியா மற்றும் மத்தியத ் தறரக்கடல் பகுதிறயச ் சசரந்்த 

நாடுகளுடன் வரத்்தக உறவு ககாண்டிருந்தது. 

❖ சிலப்பதிகாரம் மற்றும் மணிசமகறல  சபான்ற சங்க காலம் மற்றும் சங்க காலத்திற்கு 

பின் சதான்றிய இலக்கியங்களில் பூம்புகார ்குறிதத்ு விரிவாகப் சபசப்பட்டுள்ளது. 
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❖ ஆனால் ஏறத்தாழ கி.மு. 1100 கால கட்டத்தில், அது திடீகரன்று கசயலற்றதாகிவிட்டது. 

❖ இந்த ஆராய்சச்ித் திட்டமானது பூம்புகாரின் வரலாற்றறயும் நாட்டில் பழங்காலத் 

தமிழரக்ளின் சமூக-கலாசச்ாரப் பரிணாம வளரச்ச்ிறய கவளிக் ககாண்டு 

வருவறதயும் சநாக்கங்களாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

புதிய பாடப் பிரிவுகள் - CBSE 

❖ மாணவரக்ளின் பகுப்பாய்வு திறன், உடல் மற்றும் மன நலம் ஆகியவற்றற 

சமம்படுதத்ும் சநாக்கத்திற்காக பள்ளிப் பாடத ்திட்டத்தில் 3 புதிய பாடப் பிரிவுகறள 

அறிமுகப்படுத்த மத்திய இறடநிறலக் கல்வி வாரியம் (CBSE - Central Board of Secondary 

Education) முடிவு கசய்துள்ளது. இந்த புதிய பாடப் பிரிவுகளாவன: 

o கசயற்றக நுண்ணறிவு (AI - Artificial intelligence) 

o குழந்றதப் பருவ பராமரிப்புக் கல்வி  

o சயாகா 

 

சினூக் வானூர்திகள் 

❖ இந்திய விமானப் பலடயானது அதிக எலடலய சுமந்து சசல்லக்கூடிய நான்கு CH-47 

சினூக் ரக வானூரத்ிகறள (கெலிகாப்டர)் தன்னுடன் இறணதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த வானூரத்ிகள் சண்டிகரில் இந்திய விமானப் பறடத் தறலறமத் தளபதியான BS 

தசனாவாவால் இறணக்கப்படட்து. 

❖ இந்த வானூரத்ிகள் இந்திய-பாகிஸ்தான் எல்றலயில் உள்ள உயரந்்த மறலப் 

பகுதிகளில் கண்காணிப்றப சமற்ககாள்ளவும்  மற்றும் பறடகறள நிறல நிறுதத்ுவது 

உள்ளிட்ட பல்சவறு இராணுவப் பயன்பாட்டிற்கும் பயன்படுத்தப்படவிருக்கிறது. 

 

❖ இராணுவ நடவடிக்றககளுடன் சபரிடர ் நிவாரணம், சதடுதல் மற்றும் மீட்பு 

நடவடிக்றககள், மருத்துவம், கவளிசயற்றம், தீயறணப்பு மற்றும் கபாது மக்கள் 

பயன்பாடு ஆகியவற்றிற்கும் இது பயன்படுத்தப்படவிருக்கிறது.  

❖ சபாயிங் CH-47 சினூக் என்பது அகமரிக்க நிறுவனமான கவரச்டால் மற்றும் சபாயிங் 
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சராட்டாரக்ிராப்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்களால் இறணந்து இரு என்ஜின்கறளக் 

ககாண்ட வலகயில் தயாரிக்கப்படட் அகமரிக்காவின் வானூரத்ியாகும். 

 

மண்டலம் மை்றும் பாறை வழிை் ைடை் திட்டம் - இை்ைாலி 

❖ சீனாவின் இலட்சியத் திட்டமான “மண்டலம் மற்றும் பாறத வழித்தட” (Belt and Road 

Initiative - BRI) உள்கட்டறமப்புத் திடட்த்றத இத்தாலி ஏற்றுக் ககாண்டுள்ளது. இந்தத ்

திட்டத்றத ஏற்றுக் ககாண்ட முதலாவது சமற்கத்திய நாடாக இத்தாலி 

உருகவடுத்துள்ளது. 

❖ சீனாவின் BRI திட்டத்தில் இறணயும் G7 குழுவின் முதலாவது நாடு மற்றும் ஐசராப்பிய 

ஒன்றியத்தின் பதிமூன்றாவது நாடு இத்தாலி ஆகும். 

❖ இந்த ஒப்பந்தமானது வரத்்தகத்தில் இரு நாடுகளுக்கும் பயனளிக்கக் கூடியதாக 

பாரக்்கப்படுகின்றது. இத்தாலிக்கு அதிக அளவில் முதலீடுகள் சதறவப்படுகின்றன. 

அந்த முதலீடுகறள சீனா அளிக்க இருக்கின்றது.  

மண்டலம் மை்றும் பாறை வழிை்ைடை் திட்டம் 

❖ BRI என்பது 152 நாடுகள் மற்றும் ஐசராப்பா, ஆசியா, மத்திய கிழக்கு, இலத்தீன் 

அகமரிக்கா மற்றும் ஆப்பிக்க நாடுகளில் உள்ள சரவ்சதச அறமப்புகள் ஆகியவற்றில் 

முதலீடுகள் மற்றும் கட்டறமப்பு வளரச்ச்ியில் பங்கு சகாள்ளும் சீன அரசால் ஏற்றுக் 

ககாள்ளப்பட்ட ஒரு வளரச்ச்ிசார ்உத்தியாகும். 

 

❖ இது ஒரு மண்டலம் ஒரு பாறத அல்லது படட்ுப் பாறத கபாருளாதார மண்டலம் 

அல்லது 21 ஆம் நூற்றாண்டின் கடல்சார ்படட்ுச ்சாறல என்றும் அறழக்கப்படுகிறது. 

 

ISIS – வீழ்சச்ி 

❖ அசமரிக்காவினால் ஆதரிக்கப்படட் சிரிய ெனநாயகப் பலடயானது சரவ்வதசத் 

தீவிரவாதக் குழுவான ஐஎஸ்ஐஎஸ்-யிடமிருந்த கலடசிப் பகுதியான அந்நாட்டின் 

பக்வகாஸ் பகுதிலய வீழ்த்தியது. 

❖ ISIS பறடயானது அதன் தீவிரம் உசச்த்தில் இருந்த சபாது ஈராக் மற்றும் சிரியா ஆகிய 
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நாடுகளின் பகுதிகறள தனது  கடட்ுப்பாட்டிற்குள் ககாண்டு வந்தது.  

❖ உலகம் முழுவதும் நிகழ்ந்த பல்சவறு தாக்குதல்களுக்கும் உயிரிழப்புகளுக்கும் ISIS 

உறுப்பினரக்ள் மற்றும் அவற்றின் ஆதரவாளரக்சள கபாறுப்பாவர.் 

❖ ISIS ஆனது சரவ்சதச தீவிரவாதியான அபு பக்கர ்அல் பாக்தாதியால் நிறுவப்பட்டது.  

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

சந்திராயன் - 2 

❖ சந்திராயன் – 2 என்பது அடுத்த மாதம் சசலுத்தப்படவிருக்கும் இந்தியாவின் நிலவுத் 

திட்டமாகும். இது பூமியில் இருந்து நிலவின் தூரத்லத துல்லியமாக அளவிடுவதற்கு 

ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கு உதவும் நாசாவின் வலசர ் கருவிகலளக் சகாண்டு 

சசல்லவிருக்கிறது. 

 

❖ இந்திய விண்கலமானது நாசாவின் வலசர ் சரட்வராரிப்சளக்டர ் கருவிகலளச ் சுமந்து 

சசல்லவிருக்கிறது. 

❖ சரட்வராரிப்சளக்டர ் என்பது பூமியிலிருந்து அனுப்பும் வலசர ் ஒளி சமிக்லைகலள 

சபற்றுத் திருப்பி அனுப்பும் அதிநவீன ஆடியாகும். 

❖ இந்த சமிக்றைகள் மூலம் நிலவுக்குச ் கசல்லும் விண்கலமானது எந்த இடத்தில் 

உள்ளது என்பறத அறியலாம். சமலும் இதன் மூலம் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

பூமியிலிருந்து நிலவின் தூரத்றத துல்லியமாக அறிந்து ககாள்ளவும் முடியும். 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

சரவ்தைச ஆை்ைல் மாை்ைக் குறியீடு 

❖ உலகப் சபாருளாதார மன்றமானது (World Economic Forum) ஆற்றல் மாற்றக் குறியீடு 

என்ற தலலப்பு சகாண்ட ஒரு அறிக்லகலய சவளியிடட்ுள்ளது. இந்த அறிக்லகயானது 

115 நாடுகளின் ஆற்றல் துலறகலள ஒப்பிடட்ு, ஆற்றல் மாற்றத்திற்கான அந்த 

நாடுகளின் தயார ்நிலலலய ஆய்வு சசய்கிறது. 
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❖ சரவ்வதச ஆற்றல் மாற்றக் குறியீட்டில் இந்தியா இரண்டு இடங்கள் முன்வனறி 76-வது 

இடத்தில் உள்ளது. 

❖ சுற்றுசச்ூழல் நிலலப்புத் தன்லமயுடன் ஆற்றலலப் பயன்படுதத்ுதல் மற்றும் சரி 

சமமான ஆற்றல் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் உலக நாடுகள் எவ்வாறு 

சசயல்படுகின்றன என்பதன் அடிப்பலடயில் நாடுகள் தரவரிலசப் 

படுத்தப்படட்ுள்ளன. 

❖ இந்த அறிக்லகயில் ஸ்வீடன் முதலிடத்தில் உள்ளது.  

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

டடம்பிள்டன் விருது 2019 

❖ அறிவியல் மற்றும் ஆன்மீகம் கலந்த தனது பணிக்காக பிசரசிறலச ் சசரந்்த 

இயற்பியலாளர ் மற்றும் வானியல் அறிைரான மாரச்ிசலா கிகளய்சர ் என்பவருக்கு 

2019 ஆம் ஆண்டிற்கான கடம்பிள்டன் விருது வழங்கப்பட்டது. 

❖ சடம்பிள்டன் விருதானது 1972 ஆம் ஆண்டில் மலறந்த சர ் ொன் சடம்பிள்டன் 

என்பவரால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ நுண்ணறிவு, கண்டுபிடிப்பு மற்றும் நலடமுலறப் பணிகள் மூலமாக வாழ்வின் 

ஆன்மீகப் பரிமாணங்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் பங்காற்றிய சம காலத்திய  

மனிதரக்லள சகௌரவிப்பதற்காக இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. 
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சரவ்தைச ஆசிரியர் விருது 2019 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் சரவ்வதச ஆசிரியர ் விருலத சகன்யாலவச ் வசரந்்த கிராமப்புற 

அறிவியல் ஆசிரியரான பீட்டர ்தபீசச்ி என்பவர ்சவன்றுள்ளார.் 

❖ 1 மில்லியன் மதிப்புள்ள இவ்விருலத சவன்ற ஆப்பிரிக்காவின் முதலாவது ஆசிரியர ்

இவராவார.் 

 

❖ இந்த விருதானது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துலண அதிபர,் பிரதமர ்மற்றும் துபாயின் 

ஆட்சியாளரான வஷக் முகமது பின் ரஷித் அல் மக்வதாம் என்பவரின் ஆதரவுடன் 

வரக்்வக அறக்கட்டலளயால் வழங்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்த விருதானது கல்வியின் தரத்லத வமம்படுத்த முயற்சி சசய்தவரக்லளயும் தனது 

பணிகளில் தனிதத்ுவமாக விளங்கும் ஆசிரியரக்லள அங்கீகரிப்பலதயும் 

வநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 

துறணக் கடை்பறடை் ைறலவர் – கரம்பீர் சிங் 

❖ துலணக் கடற்பலடத் தலலவராக தற்சபாழுது பணியாற்றும் கரம்பீர ் சிங் இந்திய 

கடற்பலடயின் தலலலமத் தளபதியாக நியமிக்கப்படட்ுள்ளதாக பாதுகாப்புத் துலற 

அலமசச்கம் அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ காரவ்ாரில் புதிதாக ஒரு கடற்பலடத் தளத்லதக் கட்டலமக்கும் “ஸீசபரட்ு” (Seabird) 

என்ற திட்டத்திற்கு தறலறம வகிப்பதற்காக இவர ்கவகுவாக அறியப்படுகிறார.் 

❖ கிழக்கு கடற்பறடத் தளபதியாக இவரது முந்றதய நியமனத்தின் சபாது இந்தியக் 

கடற்பறடயின் இரடற்ட அணு ஆயுதங்கறளச ் கசயல்படுதத்ும் அதிகாரியாக இவர ்

இருந்தார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

வங்கதைச விடுைறல நாள் – மாரச் ்26 

❖ வங்க வதச நாடானது தனது விடுதலல நாலள மாரச் ்26 அன்று அனுசரித்தது. 

❖ 1971 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்25 ஆம் வததியின் இரவில் பாகிஸ்தானிடமிருந்து வங்கவதசம் 

விடுதலல அலடந்தலத இத்தினம் அனுசரிக்கிறது.  

❖ சுதந்திர வங்க சதசத்தின் நிறுவனத் தந்றத சேக் முஜிபர ்ரெ்மான் ஆவார.் 
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உலக ஊைா தினம் – மாரச் ்26 

❖ லககால் வலிப்பு குறிதத்ு உலக அளவில் விழிப்புணரல்வ அதிகரிப்பதற்காகவும் 

நரம்பியல் வகாளாறுகள் குறித்த சபாதுவான சதான்மங்கள் மற்றும் அசச்ங்கலள 

அகற்றுவதற்காகவும் உலக ஊதா தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ ஊதா தினக் கலடபிடிப்பானது இந்த நிலலலமக்கு ஆளான பல தனிநபரக்ளால் 

சகித்துக் சகாள்ளப்பட்ட சமூகக் கலறகலளக் குலறக்க முயற்சிக்கிறது. 

 
❖ முதலாவது ஊதா தின நிகழ்சச்ியானது 2008 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 26 அன்று 

நலடசபற்றது. 

❖ ஊதா தினத்தின் குறிக்வகாளானது சபாது மக்களிலடவய விழிப்புணரல்வ 

அதிகரிக்கவும் சமூகங்களில் லககால் பற்றிய விழிப்புணரவ்ுடன் வாழும் 

தனிநபரக்ளுக்காக எடுக்கப்படும் நடவடிக்லககலள வமம்படுதத்ுவதும் ஆகும்.  
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