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மாரச் ்– 03 

TNPSC துளிகள்  

❖ பிப்ரவரி 26 அன்று கேரளா மாநிலம் பாலக்காடு மாவட்டத்தில் உள்ள வடவனூரில் 

தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலமமசச்ர ் எம்.ஜி. இராமசச்ந்திரனுக்கான நிமனவு 

மமயத்மத  ககரள ஆளுநர ்பி. சதாசிவம் ததாடங்கி மவத்தார.் 

o நூலகதத்ுடன் கூடிய இந்த மமயமானது கபாட்டித ் கதரவ்ுகள் மற்றும் 

கேலலவாய்ப்புகளுக்கு இமளஞரக்ள் மற்றும் தபண்கள் ஆகிகயாமரத் 

தயாரப்டுதத்ுவதற்கான மமயமாக விளங்கும். 

❖ தசன்மனயின் வண்டலூரில் உள்ள அறிஞர ் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவிலிருந்து 

இரண்டு தவள்மளப் புலிகமள (ஆதித்யா மற்றும் ஆரத்்தி) நடிகர ் விஜய் கசதுபதி 

ததத்தடுதத்ுள்ளார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

பிரதமர் வருகை - தமிழ்நாடு 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 01 அன்று இந்தியப் பிரதமர ் ேன்னியாகுமரிே்குப் பயணம் 

கமற்கோண்டு பல்கேறு ேளரச்ச்ித் திட்டங்ேலளத் கதாடங்கி லேத்தார.் 

o அேர ்மதுலர மற்றும் கசன்லன ஆகிய நேரங்ேளுே்கிலடகயயான கதஜாஸ் என்ற 

விலரவு இரயில் ேண்டிச ்கசலேலயத் கதாடங்கி லேத்தார.் 

o அேர ் இராகமஸ்ேரம் மற்றும் தனுஷ்கோடி ஆகிய நேரங்ேளுே்கிலடகய இரயில் 

இலணப்பிற்ோன மறுசீரலமப்பிற்கு அடிே்ேல் நாட்டினார.் 

 
o அேர ்பாம்பன் பாலத்தின் மறு சீரலமப்புப் பணிேளுே்கு அடிே்ேல் நாட்டினார.் 

o அேர ்கதசிய கநடுஞ்சாலல 785-ன் மதுலர கசட்டிே்குளம் பிரிவின் நான்கு ேழிப் 

பாலதே்கு அடிே்ேல் நாட்டினார.் 
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o பிரதமர ் கதசிய கநடுஞ்சாலல 87-ன் மதுலர-இராமநாதபுரம் பிரிவின் 2/4 ேழிப் 

பாலதலய நாட்டிற்கு அரப்்பணித்தார.் இந்தப் பிரிோனது மதுலர, சிேேங்லே 

மற்றும் இராமநாதபுரம் ஆகிய மாேட்டங்ேலள உள்ளடே்கியது. 

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

பேம் இந்தியா திட்டம் – நிகை II 

❖ நாட்டில் மின்சாரப் கபாக்குவரதத்ிமன ஊக்கப்படுதத்ுவதற்காக “இந்தியாவில் 

மின்சார வாகனங்களின் தயாரிப்பு மற்றும் துரிதமாே அவற்மற ஏற்றுக் தகாள்ளுதல்” 

(FAME India - Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India Phase II) திட்டத்தின் 

நிமல II’ஐ தசயல்படுதத்ுதலுக்கான பரிந்துலரே்கு மத்திய அலமசச்ரலே ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளது.   

❖ இத்திட்டத்தின் தமாத்த மதிப்பு ரூ.1000 ககாடியாகும். இத்திடட்ம் 2019 ஆம் ஆண்டு 

ஏப்ரல் 01 ஆம் கததி முதல் மூன்று வருடங்களுக்கு தசயல்படுத்தப் படவிருக்கிறது. 

❖ இத்திட்டமானது தற்தபாழுதுள்ள “FAME INDIA 1” என்பதின் விரிவுபடுத்தப்படட் 

பதிப்பாகும். “FAME INDIA 1” ஆனது 2015 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 01 அன்று ததாடங்கப்படட்து. 

 

பிரதான் மந்திரி ஜீ - வன் பயாஜனா 

❖ பிரதான் மந்திரி ஜீ - ேன் கயாஜனா (ஜய்ே் இந்தன் – ோட்டாேரன் அனுகோல் பசல் 

அோகசஷ் நிோரண் / Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool fasal awashesh Nivaran) என்ற 

திட்டத்திற்கு கபாருளாதார விேோரங்ேளுே்ோன மத்திய அலமசச்ரலேே் 

குழுோனது ஒப்புதல் ேழங்கியுள்ளது. 

❖ இத்திட்டமானது லிே்கனாகசல்லுகலாசிே் உயிரத்ிரள் மற்றும் மற்கறாரு 

புதுப்பிே்ேதத்ே்ே தடட்ுத் தீேனம் ஆகியேற்லறப் பயன்படுத்தி 

ஒருங்கிலணே்ேப்பட்ட உயிரி எத்தனால் திட்டங்ேளுே்கு நிதியுதவி அளிப்பலத 

கநாே்ேமாேே் கோண்டுள்ளது. 

❖ இத்திட்டமானது இரண்டாம் தலலமுலற எத்தனால் துலறலய ஊே்குவிப்பதின் மீது 

ேேனத்லதச ்கசலுதத்ுகிறது. 

❖ மத்திய கபடக்ராலியம் மற்றும் இயற்லே எரிோயுத் துலற அலமசச்ேமானது (MoP&NG 

- Ministry of Petroleum & Natural Gas) 2022 ஆம் ஆண்டில் கபட்கராலில் எத்தனாலின் ேலலே 

10 சதவிகிதத்லத அலடேதற்கு இலே்கு நிரண்யிதத்ுள்ளது. 

❖ MoP&NG அமமசச்கத்தின் கீழ் இயங்கும் ததாழில்நுட்ப நிறுவனமான உயிரித் 

ததாழில்நுட்ப மமயமானது இத்திட்டத்திமன தசயல்படுதத்ும் மமயமாக விளங்கும்.  

❖ இந்திய அரசாங்கமானது 2003 ஆம் ஆண்டில் “எத்தனால் கலக்கப்படட் தபட்கரால் 

திட்டத்மதத்” ததாடங்கியது. 

❖ இரண்டாம் தலலமுலற எத்தனால் என்றும் அலழே்ேப்படும் கசல்லுகலாசிே் 

எத்தனால் என்பது ஸ்டாரச் ் அல்லது சரே்்ேலரயிலிருந்து தயாரிே்ேப் படுேதில்லல. 

மாறாே தாேரங்ேளின் கசல் சுேரே்ளில் அபரிதமாே ோணப்படும்  கசல்லுகலாஸ் 

நாரே்ளிலிருந்து அலே உற்பத்தி கசய்யப் படுகின்றது. 
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மைனாமதி கமத்திரி ேயிற்சி - 2019 

❖ இந்திய எல்லலப் பாதுோப்புப் பலட மற்றும் ேங்ே கதச எல்லலப் பாதுோப்புப் பலட 

ஆகியேற்றிற்கிலடகய நம்பிே்லேே் ேட்டலமப்பு முயற்சியின் ஒரு பகுதியாே மூன்று 

நாள் நலடகபறும் லமனாமதி லமதத்ிரிப் பயிற்சியின் 2019 ஆம் ஆண்டு பதிப்பானது 

நிலறவு கபற்றது. 

❖ இந்த கூடட்ுப் பயிற்சி திரிபுராவின் அேரத்லாவில் இருந்து 60 கிகலாமீட்டர ்

கதாலலவில் இந்திய எல்லலப் பாதுோப்புப் பலடயின் ஸ்ரீமந்தப்பூர ் எல்லல 

புறே்ோேல் பகுதியில் உள்ள கபாதுப் பிராந்தியத்தில் நலடகபற்றது. 

❖ வங்ேகதசத்தில் பழங்ோல புத்த சமய கதால்லியல் சார ் இடமான கோமிலா 

நேரத்திற்கு 8 கிகலா மீட்டர ் கமற்கில் அலமந்துள்ள குன்றின் நிலனோே 

இப்பயிற்சிே்கு இப்கபயர ்லேே்ேப்படட்ுள்ளது. 

 

❖ இந்தப் பயிற்சியின் முே்கிய கநாே்ேம் ேடதத்ல் தடுப்பு மற்றும் குற்றத் தடுப்பு 

கதாடரப்ான நடேடிே்லேேலள திடட்மிடுதல் மற்றும் நடத்துதல் ஆகியனோகும். 

 

ஸ்டாரஸ்் (STARS)  திட்டம் 

❖ கதசிய அறிவியல் தினத்தன்று, அறிவியல் திட்டங்ேளுே்கு நிதியளிப்பதற்ோே 

ஸ்டாரஸ்் (STARS) என்ற திட்டத்மத மத்திய மனித வள கமம்பாடட்ுத் துமற அமமசச்ர ்

பிரோஷ் ஜாகேத்ேர ்ததாடங்கி மவத்தார.் 

❖ ஸ்டாரஸ்் (STARS - Scheme for Translational and Advanced Research in Science) -  அறிவியல் 

துமறயில் சீரான மற்றும் கமம்பட்ட ஆராய்சச்ிக்கானத் திட்டம். 

❖ இத்திட்டமானது தபங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தினால் 

ஆதரிக்கப்படவிருக்கிறது. 

❖ சர.்சி.வி. இராமனின் நிமனவாக ஒவ்தவாரு ஆண்டும் பிப்ரவரி 28 அன்று கதசிய 

அறிவியல் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

2-வது இந்திய கசகை மமாழி அைராதி 

❖ சமூே நீதி மற்றும் அதிோரமளிப்புத் துலற அலமசச்ர ் தாேரச்ந்த் கேலாட் இந்திய 
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லசலே கமாழி அேராதியின் (ISL - Indian Sign Language) 2-ேது பதிப்லப புது தில்லியில் 

கதாடங்கி லேத்தார.்  

❖ இந்த அகராதியானது மாற்றுத் திறன் உமடயவரக்ளுக்கான அதிகாரமளிப்புத ்

துமறயின் கீழ் இயங்கும் இந்திய மசமக தமாழி ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சி 

மமயத்தினால் (ISLRTC - Indian Sign Language Research and Training Centre) ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

❖ 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் ததாமகக் கணக்தகடுப்பின்படி, இந்தியாவில் 50.71 இலடச்ம் 

மக்கள் சரிவர காது ககளாதவரக்ளாக உள்ளனர.் 

❖ இது ISL-ன் பயன்பாடம்ட பரவச ் தசய்தலுக்கு உதவுவமதயும் சரிவர காது 

ககளாதவரக்ளுக்கு கல்வி மற்றும் கவமலவாய்ப்புகளில் சிறந்தவரக்ளாக விளங்கச ்

தசய்வமதயும் கநாக்கங்களாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

ச ாருளாோரெ ்செய்திகள் 

RBI-ன் ேங்கு முதலீடு – பதசிய வீட்டுவசதி வங்கி 

❖ மத்திய அலமசச்ரலேயானது கதசிய வீடட்ு ேசதி ேங்கியின் பங்கு முதலீடட்ுத் 

கதாலேயான ரூ.1450 கோடியின் முே மதிப்பிலன இந்திய ரிசரே்் ேங்கிே்கு 

கசலுத்துேதற்கு ஒப்புதல் ேழங்கியுள்ளது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் கதசிய வீடட்ுேசதி ேங்கிச ் சட்டம், 1987-ல் திருத்தம் 

கமற்கோள்ளப்படட் பின்பு இந்தப் பணம் கசலுதத்ுதலானது நலடகபறுகிறது. 

ஏன்? 

❖ கதசிய வீடட்ுேசதி ேங்கியானது (NHB - National Housing Bank) 1986 ஆம் ஆண்டில் 

நாடாளுமன்றச ்சட்டத்தின் மூலம் உருோே்ேப்பட்ட ஒரு அலனதத்ு இந்திய நிதியியல் 

நிறுேனமாகும்.  

❖ NHB என்பது இந்தியாவில் வீடட்ுவசதி நிதியியல் நிறுவனங்கமள ஊக்குவிப்பதற்காக 

முதன்மம நிறுவனமாக தசயல்படும் ஒரு தமலமம நிறுவனமாகும். 

❖ NHB-ன் உரிமமகமள அரசுக்கு மாற்றுவதன் மூலம் அதன் தமாத்த நிதியியல் 

பங்களிப்பானது வலுப்படுத்தப்படும். அதன் விமளவாக வீடட்ுவசதி நிதியியல் 

நிறுவனங்களுக்கு கதமவயான நிதியுதவியிலன அளிக்க முடியும். 

❖ NHB-ன் ரிசரவ்் வங்கியிலிருந்து இந்திய அரசாங்கத்திற்கு கசய்யப்படும் உரிமம 

மாற்றமானது RBI-ன் பங்களிப்மப வங்கியியல் ஒழுங்குமுமற மற்றும் NHB-ன் 

உரிமமயாளர ்என்ற இரு கூறுகளாகப் பிரிக்கும். 

 

உஷா பதாரட் குழு 

❖ இந்திய ரிசரே்் ேங்கியானது உஷா கதாரட் தலலலமயில் 8 நபர ் கோண்ட பணிே் 

குழுலே உருோே்கியுள்ளது. 

❖ இக்குழுவின் பணிகள் பின்ேருமாறு  

o சரே்கதச சந்லதயில் ரூபாயின் மதிப்பு கதாடரப்ான பிரசச்லனேலளே் 

ேலளேது. 

o உள்நாடட்ு பண மதிப்புடன் கேளிச ் சந்லத மதிப்பின் நிலலத் தன்லமலய 
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உறுதி கசய்ேதற்ோே கோள்லே முடிவுேலளப் பரிந்துலரப்பது. 

❖ குறிக்ககாள் 

o உள்நாடட்ு நிதியியல் சந்லதேளின் ஆழ்ந்த மற்றும் பணப் புழே்ேத்லத 

கமம்படுதத்ுதல். இது உலே அளவில் ரூபாயின் மதிப்லப நிரண்யிே்கும் 

ோரணியாே கசயல்படும். 

❖ இந்திய ரிசரே்் ேங்கியின் முன்னாள் துலண ஆளுநர ்உஷா கதாரட் ஆோர ்(2005 ஆம் 

ஆண்டு நேம்பர ்10 முதல் 2010 ஆம் ஆண்டு நேம்பர ்08 ேலர). 

 

இரு நாடுைளுை்கிகடபயயான ேரிமாற்று ஒே்ேந்தம் – இந்தியா மற்றும் ஜே்ோன் 

❖ இந்திய ரிசரே்் ேங்கி மற்றும் ஜப்பான் ேங்கி ஆகியலே USD 75 பில்லியன் மதிப்பில் 

இரு நாடுகளுக்கிமடகயயான பணப் பரிமாற்று ஒப்பந்ததத்ில் 

மகதயழுத்திடட்ுள்ளன. 

❖ இது நாட்டில் அந்நியச ்தசலாவணி மற்றும் மூலதனச ்சந்மதயின் நிமலத் தன்மமமய 

தகாண்டு வருவதற்கு உதவும். 

❖ இருநாடட்ு பணப் பரிமாற்று ஒப்பந்தமானது 2018 ஆம் ஆண்டு அக்கடாபர ் 29 அன்று 

இந்தியப் பிரதமர ்கடாக்கிகயாவிற்கு பயணம் கமற்தகாண்ட கபாது இந்தியா மற்றும் 

ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளுக்கிமடகய இது குறிதத்ு கபசப்படட்து. 

 

பிர லைானவரக்ள், விருதுகள் ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

உைகின் மிைவும் அறமநறியுள்ள நிறுவனங்ைள் 

❖ உலகின் மிேவும் அறகநறியுள்ள நிறுேனங்ேளில் ஒன்றாே டாட்டா எஃகு நிறுேனம் 

‘உகலாகங்கள், கனிமங்கள் மற்றும் சுரங்கவியல்’ பிரிவில் எத்தீஸ்பியர ்நிறுவனத்தால் 

அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ டாட்டா எஃகு நிறுவனம் 8 முமற இந்த அங்கீகாரத்மதப் தபற்றுள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் உள்ள ததாழிற்சாமலகளின் பட்டியல் 

 

❖ ‘உகலாகங்கள், கனிமங்கள் மற்றும் சுரங்கவியல்’ பிரிவில் உள்ள ததாழிற்சாமலகள் 

(உலகத் தரவரிமச) 
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வாைஸ் ஸ்மித் ே்பராஸ்ைர ்

❖ ‘புவி தவப்பமயமாதல்’ என்ற ோரத்்லதலய பிரபலப்படுத்தியேரான ோலஸ் ஸ்மித் 

ப்கராஸ்ேர ்என்ற ோலநிலல ஆராய்சச்ியாளர ்ோலமானார.் 

❖ 1975 ஆம் ஆண்டில் ப்கராஸ்ேர ் “உலக தவப்பமயமாதமல” தபாதுப் பயன்பாட்டிற்கு 

தகாண்டு வந்தார.் அவரது கடட்ுமர வளிமண்டலத்தில் சரியாே கணிக்கப்பட்ட 

காரப்ன் மட ஆக்மஸடின் அதிகரிப்பானது குறிப்பிடத்தகுந்த தவப்பமயமாதலுக்கு 

இடட்ுச ்தசல்லும் என்று எடுதத்ுே் கூறியது.  

❖ இந்தக் கடட்ுமர 1975 ஆம் ஆண்டில் “கால நிமல மாற்றம் நாம் ஒரு பிரமாண்டமான 

உலகளாவிய  தவப்பமயமாதலின் விளிம்பில் இருக்கிகறாமா?” என்ற தமலப்பில் 

அவரால் பிரசுரிக்கப்படட்து. 

 

❖ கமலும் இவர ்கரடிகயா காரப்ன் மற்றும் ஐகசாகடாப்பு காலக் கணிப்பின் முன்கனாடி 

ஆவார.் கமலும் காற்று தவப்பநிமல முதல் மமழ அமமப்பு வமர அமனத்மதயும் 

பாதிக்கக்கூடிய ஒரு உலகளாவிய நீகராட்ட அமமப்புகளான, கடல் தகாணரிப் 

படம்டமய  (Ocean Conveyor Belt) அங்கீகரித்த முதல் நபர ்இவராவார.் 

❖ இவர ்தபற்ற குறிப்பிடத்தகுந்த விருதுகள் 

o 1987 ஆம் ஆண்டில் தவடல்ஸ்சன் விருது 

o 2002 ஆம் ஆண்டில் சுற்றுசச்ூழல் சாதமனக்கான லடலர ்விருது. 
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http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/

