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 மாரச் ்–  27 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

Grapes – 3 மியான் த ாலைந ாக்கி - ஊட்டி 

❖ உலகில் முதன்முறையாக இந்தியாவின் ஊட்டியில் உள்ள Grapes – 3 மியான் 

த ாலைந ாக்கி  ிலைய ்திை் பணியாற்றும் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் இடிநமக ்தின் 

மின்திறன், அளவு மற்றும் உயரம் ஆகியவற்லற அளவிடட்ுள்ளனர.் 

❖ இடிநமக ்தின் பண்புகள் பற்றி அறிவது விமானப் நபாக்குவர த்ு மற்றும் மின்சாரக் 

குலறபாடுகறளக் குலற ் ை் ஆகியவற்றிற்குப் பயன்படும். 

 

❖ துலண அணு  ்துகளான  மியான் ஆனது 1/2  சுற்று மற்றும் -1e மின்னூட்ட த்ுடன் 

கூடிய எைக்ட்ராலனப் நபான்ற ாகும். ஆனால் இது அதிக நிறைறயக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ GRAPES-3 திட்டமானது (காமாக் கதிர ்வானியை் PeV எனரஜ்ீஸ்  ிலை-3) இ ்தியாவின் 

டாட்டா அடிப்பலட ஆராய்சச்ி  ிறுவனம், ஜப்பானின் ஒசாகா  கரப் பை்கலைக்கழகம் 

மற்றும்  நகாயா மகளிர ்பை்கலைக்கழக ்தின் கூடட்ு ் திடட்மாகும்.  

❖ GRAPES – 3 ஆனது காற்று மின்ந க்கிறயக் கண்டறி ை்கள் மற்றும் ஒரு தபரிய மியான் 

பகுதிறயக் கண்டறி ை் ஆகியவற்றின் வரிலசயுடன் கூடிய காஸ்மிக் கதிரக்லள 

ஆய்வு தசய்ய வடிவலமக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இளம் விஞ்ஞானிகள் திட்டம் 

❖ இந்திய விண்கெளி ஆராய்சச்ி நிறுெனமானது பள்ளிக் குழந்றதகளுக்கான ஒரு 

சிைப்புத் திட்டமான “இளம் விஞ்ஞானிகள் திட்டம்” (யுவ விக்யானி காரியக்கரம்) என்ற 
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ஒரு திட்ட ்ல   ்த ாடங்கியுள்ளது. 

❖ இ ்   ் திட்டமானது “தஜய் விக்யான், தஜய் அனுச ் ன்” என்ற அரசின் 

த ாலைந ாக்குப் பாரல்வயுடன் ஒன்றிப் தபாரு ்துவ ாக அறிமுகப் 

படு ் ப்படட்ுள்ளது. 

❖ இ ்   ் திட்டமானது விண்தவளி ் த ாழிை்நுட்பம், விண்தவளி அறிவியை் மற்றும் 

விண்தவளிப் பயன்பாடுகள் குறி ்  அடிப்பலட அறிலவ இளம் மாணவரக்ளுக்குப் 

புகடட்ுவல  மு ன்லம ந ாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ ந ச ்தின் எதிரக்ாை ்ல  வடிவலமக்கவிருக்கும் இலளஞரக்ளிலடநய 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படு ்  இஸ்நரா திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ கை்வி சாரா   டவடிக்லககள் மற்றும் எட்டாம் வகுப்பு மாணவரக்ளின் கை்வி ் திறன் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயிை் மாணவரக்ள் இத்திட்டத்திை்காகத் 

ந ர ்்த டுக்கப்படுகின்றனர.் 

 

சார ா நகாவிை் தெருவழிெ் ொல  

❖ பழங்கால இந்துக் ககாவிலான சாரதா பீடத்திை்கு இந்தியாறெச ் கசரந்்த இந்துப் 

புனிதப் பயணிகறள அனுமதிப்பதை்கான ஒரு கபருெழிப் பாறதறய அறமக்கும் 

பரிந்துறரக்கு பாகிஸ்தான் ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது.  

❖ சாரதா பீடம் ஆனது அகசாகரது காலத்தில் கி.மு. 237-இல் கட்டப்படட்து. 

❖ இந்தக் ககாவிலானது கை்ைலுக்கான இந்துக் கடவுளுக்கு அரப்்பணிக்கப்பட்ட 

பழங்கால கை்ைல் றமயமாகும். 

 
❖ 6 மை்றும் 12 ஆம் நூை்ைாண்டுகளுக்கு இறடப்பட்ட கால கட்டத்தில், சாரதா பீடம் 

என்பது இந்தியத் துறணக் கண்டத்தின் முன்னணி ககாவில் பல்கறலக் கழகங்களில் 

ஒன்ைாகும்.  

❖ காஷ்மீறரச ்கசரந்்த பண்டிடக்ளின் மூன்று முக்கியமான புனிதத் தளங்களில் இதுவும் 

ஒன்ைாகும். அனந்த நாகில்  உள்ள மாரட்்டண்டு சூரியக் ககாயில் மை்றும் அமரந்ாத் 

ககாயில் ஆகியறெ இதர இரண்டு புனிதத் தளங்களாகும். 

❖ பாகிஸ்தானால் ஆக்கிரமிக்கப்படட் காஷ்மீரில் உள்ள சாரதா பீடத்திை்கான 

கபருெழிப்பாறத திைக்கப்படட்ால் அது கரத்ாரப்ூர ் கபருெழிப் பாறதக்குப் பின்பு 

இரண்டு அண்றட நாடுகறளயும் இறணக்கும் இரண்டாெது மதம் சாரந்்த கபருெழிப் 

பாறதயாக இருக்கும்.  
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இ ்தியக் கெ்ெற் ெலடயின் அபிஹி யா லமயம் 

❖ இந்தியக் கடை்பறடயின் அணுசக்தி, உயிரியல் மை்றும் கெதியியல் பயிை்சி 

ெசதியானது (NBCTF - Nuclear, Biological and Chemical Training Facility) கலானொலாவில் உள்ள 

ஐஎன்எஸ் சிொஜியில் திைந்து றெக்கப்படட்து.  

❖ NBCTF ஆனது அபிஹி யா என்று சமஸ்கிரு  ்திை் தபயர ் மாற்றப்படட்ுள்ளது. 

அபிஹி யா என்பது “ஊடுருவ இயைா ” என்ற தபாருலளக் குறிக்கும். 

❖ இது அணு ஆயு , உயிரியை் மற்றும் நவதியியை் தபாருடக்ளுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு, 

அவற்லறக் கண்டறி ை் மற்றும் அவற்லறச ் தசயலிழக்கச ் தசய் ை் ஆகியலவ 

குறி த்ு கடற்பலடப் பணியாளரக்ளுக்கு  ிகழ்ந ரப் பயிற்சிலய வழங்கவிருக்கிறது. 

ஐ.என்.எஸ் சிவாஜி 

❖ ஐஎன்எஸ் சிொஜி என்பது இந்தியாவின் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் கலானொலாவில் 

அறமந்துள்ள இந்திய கடை்பறட நிறலயமாகும். 

❖ இது கடை்பறட மை்றும் இந்தியக் கடகலாரக் காெை் பறடயின் அதிகாரிகளுக்கு 

பயிை்சி அளிக்கப்படுெதை்கான கடை்பறட கபாறியியல் கல்லூரிறயக் 

ககாண்டுள்ளது. 

❖ இது 1945 ஆம் ஆண்டு பிப்ரெரி மாதம் 15 ஆம் கததி எசஎ்ம்ஐஎஸ் சிொஜியாக 

இறணக்கப்பட்டது. 

❖ ஐஎன்எஸ் சிொஜியானது 2019-20 அன்று “1945 ஆம் ஆண்டு மு ை் இ ்தியக் 

கடற்பலடலய முன்நனாக்கி எடு த்ுச ்தசை்கிறது” என்ற கரு த்ுருவுடன் பிளாட்டின 

 ிலனவு வருட ்ல  அனுசரிக்கிறது.  

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

 ிதியியை் த ாழிை்நுட்ெ மா ாடு 

❖ நிதியியல் கதாழில்நுட்பத்தில் இந்தியாறெத் கதாடரந்்து முன்கனை்ைமறடயச ்

கசய்ெதை்காகவும், எதிரக்ால உத்தி மை்றும் ககாள்றக முயை்சிகறள 

கட்டறமப்பதை்காகவும் விரிொன நிதியியல் உள்ளடக்கத்றத கமை்ககாள்ளும் 

முயை்சிகளுக்காகவும் நிதி ஆகயாக்கானது ஒரு நாள் நறடகபைக் கூடிய நிதியியல் 

கதாழில்நுட்ப மாநாடற்ட புது தில்லியில் நடத்தியது. 

❖ இந்த மாநாடற்ட நிதி ஆகயாக்கின் தறலறம நிரெ்ாக அதிகாரியான அமிதாப் 

காந்தின் முன்னிறலயில் இந்திய ரிசரெ்் ெங்கி ஆளுநரான சக்தி காந்த தாஸ் 

கதாடங்கி றெத்தார.் 

❖ டிஜிடட்ல் பண ெழங்கீடுகள் மை்றும் நிதியியல் கதாழில்நுட்பத்தின் மூலமாக 

நிதியியல் உள்ளடக்கத்றத கமம்படுதத்ுெறத கமலும் முன்கனை்ைப் பாறதக்கு 

எடுதத்ுச ் கசல்ெதை்காக நந்தன் நீகலகனியின் தறலறமயில்  5 நபரக்ள் ககாண்ட 

குழுறெ இந்திய ரிசரெ்் ெங்கி நியமிதத்ுள்ளது.  
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அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

மின்னணு நுண்ணறிவு தசயற்லகக் நகாள் - எமிசாட் 

❖ இந்திய விண்கெளி ஆராய்சச்ி நிறுெனமானது பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மை்றும் 

ெளரச்ச்ி அறமப்பிை்காக (Defence Research Development Organisation - DRDO) “எமிசாட”் 

என்ற மின்னணு நுண்ணறிவு தசயற்லகக் நகாலள தசலு ் விருக்கின்றது. 

❖ இஸ்நரா, மு ன்முலறயாக மூன்று தவவ்நவறு சுற்றுவட்டப் பால களிை் மூன்று 

தவவ்நவறு தசயற்லகக் நகாள்கலள தசலு ்துவது நபான்ற  னது புதிய 

த ாழிை்நுட்ப ்ல  தசயை்படு ் விருக்கின்றது. 

❖ எமிசாட ்என்பது இஸ்நராவின் இ ்திய நுண் தசயற்லகக்நகாள் – 2 (IMS-2/ Indian Mini 

Satellite) அடிப்பலடயிை் அலம ்  ாகும்.  இ ்  தசயற்லகக் நகாளானது மின்கா ்  

 ிறமாலை அளவிடு லுக்காகப் பயன்படு ் ப்படவிருக்கிறது.  

❖ எமிசாட ்ஆனது “வானிை் உள்ள உளவுக் கருவி” என்றும் அலழக்கப்படுகிறது. 

 

பிஎஸ்எை்வி – சி45 

❖ பிஎஸ்எல்வி – சி45 ஆனது நான்கு நிறலகறளக் ககாண்ட விண்கலனாகும். இதில் 

ஒெ்கொரு நிறலயும் கெெ்கெறு எரிகபாருறளக் ககாண்டுள்ளது. 

o  ிலை 1  : திட எரிதபாருள் 

o  ிலை 2 : புவி நசமிப்பு திரவம் 

o  ிலை 3 : திட எரிதபாருள் 

o  ிலை 4 : புவி நசமிப்பு திரவம் 

❖ சுற்றுவட்டப் பால யிை்  ான்காவது  ிலைலய  ீண்ட காை ்திற்கு 

தசயை்படு த்ுவ ற்கு சூரிய ஒளி  ்  கடுகலளப் பயன்படு த்ுவ ாை் பிஎஸ்எை்வி – 

சி45 வரைாற்றிை் மு ைாவது தசலு ்து ைாக இது உருதவடுக்கவிருக்கிறது. 

❖  ான்காவது  ிலையிை் சூரிய ஒளி  ்  கடுகலளப் பயன்படு த்ுவ ாை் PSLV ஆனது 

 ன்னுடன் இலணக்கப்படட்ுள்ள தசயற்லகக் நகாளுக்கு ந லவப்படும் வலர 

ஆற்றலை அளிக்கும். 

❖ இ ்   ான்காவது  ிலையானது பரிநசா லனகலள நமற்தகாள்வ ற்காக 6 

மா ங்களுக்கு விண்கைலன தசயை்பாட்டிை் லவ ்திருக்கும். 

❖ இது பரிநசா லனகலள நமற்தகாள்வ ற்காக நுண் ஈரப்்பு விலசலயப் 

பயன்படு ் விருக்கிறது. நமலும் திருவன ் புர ்திை் உள்ள இ ்திய விண்தவளி 
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அறிவியை் மற்றும் த ாழிை்நுட்ப  ிறுவன ்தினாை்  யாரிக்கப்பட்ட சிறிய 

தசயற்லகக் நகாலளயும் இது  சும ்து தசை்ைவிருக்கிறது.  

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

குரங்குக் காய்சச்ை் - நகரளா 

❖ குரங்குக் காய்சச்ல் என்று அறழக்கப்படும் கியாசானூர ் காடட்ு கநாய்க்கு ெட 

ககரளத்தின் ெயநாடு மாெடட்த்தில் குறைந்த படச்மாக ஒருெர ்உயிரிழந்துள்ளார.்  

❖ 1957 ஆம் ஆண்டிை் மு ன்மு ைாக இ ்  

ந ாய் கண்டறியப்பட்டது. இ ்ந ாயானது 

கியாசானூர ் காடட்ு ந ாய் லவரசினாை் 

(KFDV - Kyasanur Forest disease virus) 

ஏற்படுகிறது.  

❖ KFDV ஆனது மஞ்சள் காய்சச்ை், தடங்கு 

காய்சச்ை் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கிய 

பிளாவிவிரிநட லவரஸ் குடும்ப ்ல ச ்

நசர ்் து. 

❖ கியாசானூர ்காட்டு ந ாய் என்பது மிகவும் 

த ாற்றும்  ன்லமயுள்ள ஹிநமாகிராஹிக் 

லவரஸ் காய்சச்ைாகும். நமலும் இது அதிக 

இறப்பு விகி ங்களுடன் த ாடரப்ுலடயது. 

❖ உண்ணி கடித்தல் அல்லது பாதிக்கப்படட் 

விலங்குகள், சமீபத்தில் கநாய் பாதிப்புக்கு 

உள்ளான விலங்குகள், சமீபத்தில் இைந்த 

குரங்குகள் ஆகியெை்றின் மூலம் இந்த 

கநாய் பரவுகின்ைது. 

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ைலி ் கைா அகா மி விருதுகள் 

❖ 60-ெது ெருடாந்திர அகாதமி விருதுகளின் 15 கெை்றியாளரக்றள லலித் கலா அகாதமி 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ 60-ெது கதசிய கறலக் கண்காட்சியின் கபாது இந்த கெை்றியாளரக்ள் விருது, சால்றெ 

மை்றும் ரூ. 1 இலடச்ம் நிதி ஆகியறெ ெழங்கி ககௌரவிக்கப் படுெர.்  

❖ அரசாங்கத்தினால் நுண் கறலகளுக்காக ெழங்கப்படும் மிக உயரிய விருது 

இதுொகும். 

❖ லலித் கலா அகாதமியானது 1954 ஆம் ஆண்டில் மத்திய கலாசச்ாரத் துறை 

அறமசச்கத்தின் கீழ் தன்னாட்சி அறமப்பாக உருொக்கப்படட்து.  

❖ இதன் தறலறமயகம் புது தில்லியில் அறமந்துள்ளது. 

❖ இது கதசியக் கறல நிறுெனம் என்றும் அறழக்கப்படுகிைது. 
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❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் இருந்து லலித் கலா அகாதமியின் தறலெராக 

உத்தம் பசச்ரன் கசயல்படுொர.்  

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

சூெ்ெரஸ்்டாடஸ்் 

❖ ஐஐடி மதராஸ் மை்றும் இஎஸ்பிஎன் கிரிக்இன்கபா ஆகிய இரண்டும் இறணந்து 

கிரிக்ககட் விறளயாட்டிறன ஆய்வு கசய்ெதை்காக “சூப்பரஸ்்டாடஸ்்” என்ற ஒரு 

அளவீடல்ட உருவாக்கியுள்ளன. 

❖ சூப்பரஸ்்டாடஸ்் என்பது ைக்ஸ் குறியீடு, முன்கணிப்பாளர ் மற்றும் ஸ்மாரட்் ஸ்டாடஸ்் 

ஆகிய மூன்று புள்ளியியை் அளவீடுகளின் பிலணப்பாகும். 

❖ கிரிக்தகட் புள்ளியியை் ஆய்விை் மு ன்முலறயாக கிரிக்தகட் நபாட்டியின் முடிலவ 

முன்னகர அறி ்து தகாள்ள ைக்ஸ் நபக்டர ்பயன்படுகின்றது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உைக  ாடக தினம் – மாரச் ்27 

❖ மாரச் ்27 ஆம் கததி உலக நாடக தினம் அனுசரிக்கப்படுகிைது.  

❖ உலக நாடக தினமானது, 1961 ஆம் ஆண்டில் சரெ்கதச நாடக நிறுெனத்தினால் (ITI - 

International Theatre Institute) ஏை்படுத்தப்படட்து.  

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ITI ஆனது உைக  ாடக தின ்திற்கான ஒரு  கவலை 

எழுதுவ ற்காக  லைசிற ்   ாடக ஆளுலகலய ந ர ்்த டுக்கிறது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிை்  ாடகக் கறலறயப் பரப்புெ ற்காக  லைசிற ்  நமலட  ாடக 

இயக்கு ர,்  ாடக ஆசிரியர ் மற்றும்  ாடகக் கை்வியாளராக கியூபாலவச ் நசர ்்  

கரந்ைாஸ் தசை்டரான் ந ர ்்த டுக்கப்படட்ுள்ளார.்  
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