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மாரச் ்– 01 

TNPSC துளிகள்  

❖ சென்னன 22.1 மில்லியன் டன்கள் காரப்ன் னட ஆக்னெனட செளியிடுகின்றது. இது 

மூன்றாெது சபரிய காரப்ன் உமிழ்ொக படட்ியலில் உள்ளது. முதலிடத்தில் சடல்லி 

38.38 மில்லியன் டன்களுடனும் அதனனத் சதாடரந்்து மும்னபயும் படட்ியலில் உள்ளன. 

❖ எடப்பாடி கக. பழனிசச்ாமி மற்றும் ஓ. பன்னீர ்சசல்வம் தலலலமயிலான அணிக்கு 

இரடல்ட இலலச ்சின்னத்லத ஒதுக்கிய இந்திய ததரத்ல் ஆலணயத்தின் ஆலணலய 

சடல்லி உயரநீ்திமன்றம் உறுதி சசய்தது. 

❖ பதிவுப் பட்டியல் தயார ்சசய்யப்படட் பிறகும் இருக்லககலைப் பதிவு சசய்திடும் ஒரு 

புதிய வசதி ஒன்லற ஐ.ஆர.்சி.டி.சி இலணய தைத்தில் இந்திய ரயில்தவ 

துவங்கியிருக்கின்றது.  

o இந்த புதிய வசதியின்படி, இரயில் புறப்படத் துவங்குவதற்கு 30 நிமிடங்கை் 

முன்னதாக சவைியிடப்படும் இரண்டாவது பதிவுப் பட்டியல் சவைியான பிறகும் 

பயணிகை் இருக்லககலை முன்பதிவு சசய்ய முடியும். 

❖ ொகனங்கள் மூலம் தமாதி விடட்ு ஓடிப் தபாகும் விபதத்ுக்களுக்கான வழக்குகைில் 

பாதிக்கப்பட்டவரக்ைின் உண்லமயான தகாரிக்லககளுக்கு நியாயமாக  நிவாரணம் 

தபாய்ச ் தசருவலத உறுதி சசய்திட மத்திய அரசு ஒரு திட்டத்லத வகுத்திட 

தவண்டுசமன்று உசச்நீதிமன்றம் தீரப்்பு கூறியுை்ைது.  

❖ முன்னாை் பிரதமர ் மன்தமாகன் சிங்கிற்கு முதலாவது ‘P.V. நரசிம்மராவ் ததசிய 

தலலலம மற்றும் வாழ்நாை் சாதலன விருது’ முன்னாை் குடியரசுத் தலலவர ்பிரணாப் 

முகரஜ்ியால் வழங்கப்படட்து. 

❖ ஆப்கானிஸ்தான் இந்தியாவிற்கு தனது ஏற்றுமதிலய ஈரானின் சாபஹார ்துலறமுகம் 

வழியாக ஆரம்பிதத்ு லவத்தது. 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 24-ம் தததி 

தமற்சகாை்ைப்படட் இந்த ஏற்றுமதிகய இந்தியாவிற்கு தனது சபாருடக்லை 

பாகிஸ்தாலனத் தவிரத்்த வழியில் சசய்யப்பட்டிருக்கின்ற முதலாவது 

ஏற்றுமதியாகும். 

❖ அசமரிக்க குடியரசுத ்தலலவர ்சடானால்டு டிரம்ப்பும் வடசகாரியத் தலலவர ்கிம் 

த ாங் உன்னும் ஒரு வருடத்திற்குை் இரண்டாவது முலறயாக வியட்நாமின் தலலநகர ் 

ஹதனாயில் சந்திதத்ுக் சகாண்டனர.் 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டில் பாகிஸ்தான் கிரிக்சகட் அணித ்தலலவர ்சரப்்ராஸ் அகமதுவிடம் 

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்லதச ் தசரந்்த பயிற்சியாளர ் இரப்ான் அன்சாரி ஊழல் 

அணுகுமுலறலய தமற்சகாண்டு அவர ்குற்றவாைி எனக் கண்டறியப்பட்டதன் பிறகு 

சரவ்ததச கிரிக்சகட் குழுமம் 10 வருடங்கை் அவருக்குத் தலட விதிதத்ுள்ளது. 

❖ மத்திய வரத்த்கம், சதாழிற்துலற மற்றும் விமானப் தபாக்குவரதத்ுத் துலற அலமசச்ர ்

சுதரஷ் பிரபு மத்தியப் பிரததசத்தின் தபாபாலிலும் அசாமின் த ாரஹ்ட்டிலும் ததசிய 

வடிவலமப்பு நிறுவனங்கலைத் துவக்கி லவத்தார.் 

o இரண்டு நிறுவனங்களும் சதாழிற்துலற தமம்பாடு மற்றும் உை்நாடட்ு 

வரத்்தகத ்துலறயின் கீழ் இயங்கும் தன்னாட்சி நிறுவனங்கைாகும். 

❖ மத்திய அலமசச்ரலவ சடல்லி – காசியாபாத் – மீரட் சபருவழிப் பாலதயில் 82.15 

கிதலாமீட்டர ்தூரத்திற்கு வட்டார விலரவுப் தபாக்குவரதத்ு அலமப்லப எற்படுத்திட 

ஒப்புதல் அைித்திருக்கின்றது. 
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❖ 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதம் பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாடட்ு 

நிறுவனத்திற்காக எமிசாட் எனப்படும் ஒரு மின்னணு உைவுத் துலற சசயற்லகக் 

தகாலை இஸ்தரா அலமப்பு சவைியிட இருக்கின்றது. 

❖ பிரான்சின் தகன்ஸ் நகரில் நலடசபற்ற சசஸ் விலையாடட்ுக்கான தகன்ஸ் சரவ்ததச 

ஓபன் டிராபியில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர ்அபிஜித் குப்தா தகாப்லபலய சவன்றார.் 

இது அவரது முதல் தனிநபர ் சரவ்ததச சுற்றுப்பயண சவற்றியாகும். இவர ்

இத்தாலியின் பியர ்லுகி பாதசாலவ சவற்றி சகாண்டார.் 

❖ இராணுவத்தால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நாட்டின் அரசியலலமப்லபச ்சீரத்ிருதத்ுவதற்காக 

மியான்மர ்ஒரு குழுலவ அலமதத்ுை்ைது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

அத்திக்கடவு – அவினாசி திட்டம் 

❖ தமிழக முதல்ெர ் பிப்ரெரி 28-ம் கததி திருப்பூரில் உள்ள நத்தம்பானளயத்தில் 

அத்திக்கடவு – அவினாசி குடிநீர ் விநிகயாகம் மற்றும் பாெனத் திட்டத்திற்கான 

அடிக்கல்னல நாட்டினார.் 

❖ இத்திட்டம் முதலில் 62 ெருடங்களுக்கு முன்பு முன்சமாழியப்பட்டது. 

 
❖ இத்திட்டம் பொனி நதியில் ெரும் கூடுதலான நீனரக் சகாண்டு ககாயம்புதத்ூர,் 

திருப்பூர ் மற்றும் ஈகராடு மாெட்டங்களில் உள்ள ெறட்சியான பகுதிகளின் நிலத்தடி 

நீர ்மட்டத்னத உயரத்்திடும் கநாக்கில் அப்பகுதிகளில் ஏரிகள், குளங்கள் மற்றும் இதர 

நீரந்ினலகனள நிரப்பிட திட்டமிடுகின்றது. 

❖ பொனி அருககயுள்ள காளிங்கராயன் அனணக் கட்டிலிருந்து 1.5 டிஎம்சி அளவிற்கு 
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கூடுதலான நீர ் இதற்காக செளிகயற்றப்படும். இதற்கான திட்ட ஒதுக்கீடு 1800 

ககாடிகளாகும். 

 

கலைமாமணி விருதுகள் 

❖ 2011 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு 8 எடட்ு ஆண்டுகள் இனடசெளிக்குப் பிறகு தமிழக அரசு 

கனலமாமணி விருதுகனள அறிவித்திருக்கின்றது. 

❖ தமிழ் கலாெெ்ாரத்திற்குப் பங்களிப்புகனள அளித்த நடிகரக்ள், நடனக் கனலஞரக்ள், 

எழுத்தாளரக்ள், இனெக் கனலஞரக்ள் மற்றும் பாடகரக்ள் ஆகிகயாருக்கு இெ்விருது 

ெழங்கப்படுகின்றது. 

 
❖ இம்முனற விஜய் கெதுபதி, காரத்்தி மற்றும் பிரபுகதொ கபான்ற தினர நடிகரக்ள் 

உள்பட 201 கனலஞரக்ள் இெ்விருது ெழங்கி கவுரவிக்கப்படுெர.் 

❖ கமலும் அரசு இலக்கியத் துனறயில் பாரதி விருதுகனளயும், இனெத் துனறயில் M.S. 

சுப்புலடச்ுமி விருதுகலையும், நடனத் துலறயில் பால சரஸ்வதி விருதுகலையும் 

அறிவித்தது. 

❖ M.S. சுப்புலடச்ுமி விருதிற்காக பாடகரக்ை் S.  ானகி, பம்பாய் சதகாதரிகைான                          

சி. சதரா ா மற்றும் சி. லலிதா மற்றும் T.V. தகாபால கிருஷ்ணன் ஆகிதயார ்

ததரந்்சதடுக்கப்பட்டிருக்கின்றனர.் 

❖ பாரதி விருதிற்காக பாடலாசிரியர ் புலலமப்பித்தன், புகழ்சபற்ற வில்லுப்பாடட்ுக் 

கலலஞரும் பாடலாசிரியருமான சுப்பு ஆறுமுகம் மற்றும் எழுத்தாைரும் 

சசயல்பாட்டாைருமான சிவசங்கரி ஆகிதயார ்ததரந்்சதடுக்கப்படட்ிருக்கின்றனர.் 

❖ பால சரஸ்வதி விருதிற்காக லவ யந்தி மாலா, V.P. தனஞ்சசயன் மற்றும் C.V. 

சந்திரதசகர ்ஆகிதயார ் ததரந்்சதடுக்கப்பட்டிருக்கின்றனர.் 
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தேசியெ ்செய்திகள் 

மக்களலைத் ததரத்லுக்காக லகதேசி சசயலிகள் 

❖ தமிழ்நாட்டின் தனலனம கதரத்ல் அதிகாரி ெத்ய பிரொத் ொஹீ 2019 சபாதுத் 

கதரத்லுக்காக ெடிெனமக்கப்பட்ட ஆண்ட்ராய்ட் தளத்தில் இயங்கும் நான்கு னககபசி 

செயலிகனள அறிவித்தார.் அனெயாென : சிவிஜில் (cVigil), வாக்காைர ்உதவி லமயம், 

கவிதா மற்றும் PwD (Persons with Disabilities). 

❖ cVIGIL (Citizen’s Vigil) என்பது குடிமக்கை் கண்காணிப்பு என்பதாகும். இது ததரத்ல் 

நன்னடத்லத விதிமுலற / சசலவு விதிமுலற மீறல் ஆகியவற்றுக்காக தநரத்ததாடு 

முத்திலரயிடப்பட்ட ஆதாரப் பூரவ்மான தகவல்கலை அைிப்பததாடு தானியங்கி 

இருப்பிட தகவலுடன் புலகப்பட/காசணாைி வசதிகலையும் அது சகாண்டிருக்கும். 

❖ வாக்காைர ்உதவி லமயம் சசயலி ஒரு நபர ்வாக்காைர ்பட்டியலில் தனது நிலலலய 

அறிந்து சகாை்ை உதவுகின்றது. 

❖ சுவிதா சசயலி ததரத்ல் பணிகளுக்கான பல்தவறு அனுமதிகளுக்காக அரசியல் 

கட்சியின் பிரதிநிதி, தவட்பாைர,் ததரத்ல் பிரதிநிதி ஆகிதயாருக்கு உதவிடும். 

❖ PwD சசயலி மாற்றுத ்திறனாைிகை் என்று சபாருை்படும். இந்திய ததரத்ல் ஆலணயம் 

ததரத்ல் தநரத்தின் தபாது மாற்றுத் திறனாைிகளுக்கு வாக்காைர ்அலடயாைம் மற்றும் 

பதிவிடும் முலற ஆகியவற்லற எைிதாக்குவதற்காக தனிப் பயனாக்கப்பட்ட 

தசலவகலை வழங்கிடுவதற்காக பணியாற்றிக் சகாண்டிருக்கின்றது. 

 

புதிய ரயிை்தை மண்டைம் 

❖ ரயில்கெ அனமெெ்ர ் பியூஸ் ககாயல் ஆந்திரப் பிரகதெத்திற்காக ஒரு புதிய ரயில்கெ 

மண்டலத்னத அறிவித்தார.் 

❖ சதற்குக் கடற்கனர ரயில்கெ என்ற புதிய ரயில்கெ  மண்டலம் விொகப்பட்டினத்னதத் 

தனலனமயகமாகக் சகாண்டிருக்கும். இது நாட்டில் 18-ெது மண்டலமாகும். 

 
❖ இந்த புதிய மண்டலம் தற்ெமயம் சதற்கு மத்திய ரயில்கெயில் உள்ள குண்டக்கல், 

குண்டூர ்மற்றும் விஜயொடா ககாட்டங்கனள உள்ளடக்கியிருக்கும். 
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❖ இதனனயடுதத்ு சதற்கு மத்திய ரயில்கெயானது னைதராபாத், செகந்திராபாத் 

மற்றும் நந்கதத் ககாட்டங்கனள உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். 

 

விமானப் தோக்குைரத்து மாநாடு  2019 

❖ சடல்லியில் மத்திய விமானப் கபாக்குெரதத்ு அனமெெ்ர ் சுகரஷ் பிரபு 

அனனெருக்குமான விமானப் பயணம் என்ற நீண்ட கருதத்ுருவுடன் 2019 ஆம் ஆண்டு 

விமானப் கபாக்குெரதத்ு மாநாடன்டத் துெக்கி னெத்தார.் 

❖ இந்த மாநாடு நமது சதானலகநாக்குப் பாரன்ெயான “விஷன் 2040” என்பனத 

நினறகெற்றிட சதாழிற்துனற தனலெரக்ள், அரசு, ஒழுங்குமுனறயாளரக்ள் 

ஆகிகயானர இந்திய விமானத் துனறயின் எதிரக்ாலத்திற்கான கநாக்கத்னத 

ஏற்படுத்திட கெண்டி ஒருங்கினணக்கின்றது. 

❖ 30க்கும் கமற்பட்ட சதாழிற்துனறத் தனலெரக்ள் பின்ெரும் ஐந்து முக்கிய 

அமரவ்ுகளின் மீது விொதம் மற்றும் ஆராய்ெச்ி ஆகியெற்னற கமற்சகாள்ெர.் அந்த 

ஐந்து அமரவ்ுகளாென: 

o ஆைில்லா விமானங்களுக்கான துவக்கச ் சூழ்நிலலக்கான சகாை்லக 

வழிப்பாலத 

o விமானம் மற்றும் அதலனச ் சாரந்்த கருவிகை் தயாரிப்பதற்கான சகாை்லக 

வழிப்பாலத 

o இந்தியாவிலிருந்து விமானங்கனள வாடலகக்கு எடுத்தல் மற்றும் 

விமானங்களுக்காக நிதியைித்தல் திட்டமான - ரூபி ராப்தார.் 

o ததசிய விமானச ்சரக்குப் தபாக்குவரதத்ுக் சகாை்லக  

o இந்திய விமான நிலலயங்கலை அடுத்த தலலமுலற ஏவு லமயங்கைாக 

மாற்றிடுவதற்கான திட்டம். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சசௌோக்யா விருது 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரெரி 26-ம் கததியன்று ெவுபாக்யா விருதுகள் மத்திய ஆற்றல் 

துனறக்கான இனணயனமெெ்ர ்R.K. சிங் என்பவரால் வழங்கப்படட்ன. 

❖ சவுபாக்யா திட்டத்தின் கீழ் வீடுகளுக்கு மின்சார வசதி அைிப்பலத 100 சதவிகித 

அைவிற்கு சாதித்ததில் நாட்டில் முதல் மாநிலமாக வந்ததற்காக  ம்மு காஷ்மீர ்

சவுபாக்யா நிபுணதத்ுவ விருலத சவன்றது.  

❖ பிரதான் மந்திரி ெைஜ் பிஜிலி ஹர ்கர ்தயா னா என்பதின் கீழ் சவுபாக்யா விருதுகை், 

மத்தியப் பிரததசத்தில் தபாபாலின் மத்திய மண்டல மின் விநிதயாக நிறுவனம் 

மற்றும் இந்தூரின் தமற்கு மண்டல மின் விநிதயாக நிறுவனம் ஆகியவற்றிற்கு 

வழங்கப்படட்ன. 

பிரதான் மந்திரி சஹஜ் பிஜிலி ஹர் கர் தயாஜனா 

❖ மத்திய மின்ொரதத்ுனற அனமெெ்கம் 2017 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர ் மாதம் பிரதான் 

மந்திரி ெைஜ் பிஜிலி ைர ்கர ்கயாஜனா என்ற திட்டத்னத ஆரம்பித்தது. 
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❖ இது நாடு முழுெதும் அனனதத்ு ஊரக மற்றும் நகரப்்புற பகுதிகளில் உள்ள வீடுகள் 

அனனத்திற்கும் கனடசிகட்ட மின்ெெதி இனணப்னப அளிப்பதன் மூலம் அனனதத்ு 

வீடுகளுக்குமான மின் ெெதினய ொதிக்க எண்ணுகின்றது. 

 

சாந்தி ஸ்ைரூே் ேட்நாகர் ேரிசுகள் 

❖ பிரதம மந்திரி 2016, 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ொந்தி ஸ்ெரூப் பட்நாகர ்

பரிசுகனள விருது சபறுபெரக்ளுக்கு ெழங்கினார.் 

❖ இது ஒெ்சொரு ெருடமும் அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பத்தின் பல்கெறு பிரிவுகளில் 

திறனமயான இந்தியப் பனடப்புகளுக்கு அங்கீகாரமளிப்பதற்காக 

ெழங்கிடப்படுகின்றது. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டிற்காக 11 அறிவியலாளரக்ள் விருது ெழங்கப்பட்டனர.் அெரக்ளில் 

சபங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுெனத்தின் டாக்டர ்ரிஷிககஷ் நாராயண் 

மற்றும் மும்னபயில் உள்ள டாடா அடிப்பனட ஆராய்ெச்ி நிறுெனத்தின் டாக்டர ்

அமகலந்து கிருஷ்ணா ஆகிகயார ்அடங்குெர.்  

❖ 2017 ஆம் ஆண்டிற்காக 10 அறிவியலாளரக்ள் விருது ெழங்கப்பட்டனர.் இெரக்ளில் 

சடல்லி ஜெகரல்ால் கநரு கதசியப் பல்கனலக்கழகத்தின் டாக்டர ் தீபக் கவுர ் மற்றும் 

விக்ரம் ொராபாய் விண்செளி னமயத்தின் டாக்டர ் S. சுதரஷ்பாபு ஆகிதயாரும் 

உை்ைடங்குவர.் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்காக 13 அறிவியலாைரக்ை் விருது வழங்கப்பட்டனர.் இவரக்ைில் 

சடல்லி இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்லதச ் தசரந்்த டாக்டர ் அமித்குமார ் மற்றும் 

கான்பூர ் இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்லதச ் தசரந்்த டாக்டர ் நிதின் சக்தசனா 

ஆகிதயாரும் அடங்குவர.் 

அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்ேத்திற்கான சாந்தி ஸ்ைரூே் ேட்நாகர் ேரிசு 

❖ இந்தியாவில் ெருடந்கதாறும் அறிவியல் மற்றும் சதாழிலக ஆராய்ெச்ி மன்றத்தால் 

சகாடுக்கப்படும் ஒரு அறிவியல் விருது இதுொகும். 

❖ இந்த விருது அறிவியல் மற்றும் சதாழிலக ஆராய்ெச்ி னமயத்தின் நிறுென இயக்குநர ்

ொந்தி ஸ்ெரூப் பட்நாகரால் இப்சபயர ்ெழங்கப் படட்ுள்ளது. 

❖ இது 1958 ஆம் ஆண்டில் முதலில் ெழங்கப்படட்து. 

❖ தனது 45 ெயது ெனரயில் அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பத்தின் ஏகதனும் ஒரு 

பிரிவில் ஆராய்ெச்ியில் ஈடுபட்டிருக்கும் இந்தியாவின் எந்தக் குடிமகனும் இந்த விருது 

சபற தகுதியுனடயெரக்ளாெர.் 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

மக்ரான் தகாே்லே குத்துசச்ண்லட 

❖ இந்தியக் குதத்ுெ ்ெண்னட வீரரக்ள், ஈரானின் ொபைார ் நகரில் நனடசபற்ற மக்ரான் 

ககாப்னப குதத்ுெ ்ெண்னடெ ்சுற்றுப் பயணப் கபாட்டியில் ஒரு தங்கம், ஐந்து செள்ளி 

மற்றும் இரண்டு செண்கலம் உள்பட 8 பதக்கங்கனள சென்றனர.் 

❖ இந்தியாவிற்கான ஒகர ஒரு தங்கப் பதக்கத்னத மூன்று முனற இனளகயார ் கதசியப் 

கபாட்டியின்  செற்றியாளரான அரியானாவின் தீபக் சென்றார.் 
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❖ P. லலிதா பிரசாத ்(52 கிதலா கிராம்), மனீஷ் சகௌசிக் (60 கிதலா கிராம்) துரத்யாதன் சிங் 

தநகி (69 கிதலா கிராம்), சஞ்சீத் (91 கிதலா கிராம்) மற்றும் சதீஸ்குமார ் (91 கிதலா 

கிராமிற்கும் அதிகம்) ஆகிதயார ்சவை்ைிப் பதக்கங்கலை சவன்றனர.் 

 

❖ தராகித் கடாகாஸ் மற்றும் மஞ்சீத் சிங் பங்கல் முலறதய 64  கிதலாகிராம் மற்றும் 75 

கிதலாகிராம் பிரிவில் சவண்கலப் பதக்கங்கலை சவன்றனர.் 
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