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மாரச் ்– 05 

TNPSC துளிகள்  

❖ முன்னாள் நிதியமைசச்ர ்ப. சிதை்பரை் எழுதிய “Undaunted : Saving the Idea of India” என்ற 

புத்தகத்மத முன்னாள் குடியரசுத் துமைத் தமைவர ்ஹமீது அன்சாரி வவளியிட்டார.் 

❖ இந்திய ஏவுகமைத் திட்டங்களிை் தன்னுமடய தனிதத்ுவ தமைமைப் பை்பிற்காக 

“2019 ஏவுகமை அமைப்புகள் விருது” எனுை் வபருமை விருதிமன பாதுகப்பு ஆராய்சச்ி 

ைற்றுை் மைை்பாடட்ு அமைப்பின் தமைவர ் G. சதீஷ் வரட்டிக்கு அவைரிக்க வானியை் 

ைற்றுை் விை்வவளியியை் நிறுவனை் வழங்கியிருக்கின்றது. 

❖ வங்கிப் பாதுகாப்புப் வபடட்கத்திை் நமககள், பத்திர ஆவைங்கள் ைற்றுை் இதர ைதிப்பு 

மிகுந்த வபாருடக்மளப் பாதுகாக்குை் மநாக்குடன் எந்த ஒரு காப்பீடட்ு நிறுவனத்தாலுை் 

அளிக்கப்படுை் முதைாவது வங்கிப் பாதுகாப்புப் வபட்டகதத்ிற்வகன்று தனியான ஒரு 

காப்பீடாக இப்மகா மடாக்கிமயா வபாதுக் காப்பீடட்ு நிறுவனை் “வங்கிப் பாதுகாப்புப் 

வபட்டகத்” திட்டத்மத வவளியிட்டது. 

❖ மூன்றாவது முமறயாக இந்திய மதசியப் பாதுகாப்புக் குழுவாை் வழங்கப்படுை் 

வபருமைமிகு சரவ்ஸ்மரஷ்த சுரக்ஷா புரஸ்கர ் (வவை்கைக் ககோப்மப) என்ற விருமத 

2018-ை் ஆை்டிற்கான பிரிவிை் விவசாயத்திற்கான ரசாயன உரங்கள் நிறுவனைான 

பாரிஜாதை் வதாழிற்சாமைக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

❖ டிவிஎஸ் மைாட்டார ் நிறுவனை் “நீடித்தத் தன்மைக்கான பசுமை சகாப்தை்” என்ற 

சரவ்மதச நீடித்த நிமைத ் தன்மைக்கான விருமத மபாரச்ச்ுகலின் லிஸ்பன் நகரிை் 

வபற்றிருக்கின்றது. 

o மைலுை் இந்நிறுவனை் உற்பத்திப் வபாருளின் தரத்திை் புதிய முத்திமரகமள 

உருவாக்கிட மைற்வகாை்ட தனது வபரு முயற்சிகளின் அங்கீகாரத்திற்கு 

மவை்டி “தரை் ைற்றுை் வியாபார நிபுைதத்ுவ விருதிமனயுை்” வவன்றுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

பிற்படுத்தப்பட்டடாருக்கான டதசிய ஆணையம் 

❖ ைத்திய அரசு மதசிய பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான ஆமையத்மதத் (National 

Commission for Backward Classes - NCBC) துவக்கி மவத்தது. 

❖ அந்த அமைப்பிற்கு அரசியைமைப்பு தகுதி நிமைமய வழங்கிடுவதற்காக 

பாராளுைன்றத்திை் ஒரு ைமசாதாமவ அறிமுகப்படுத்திய பிறகு இது வசயைற்றதாக 

ைாறிய இரை்டு ஆை்டுகள் கழிதத்ு இந்நடவடிக்மக எடுக்கப்படட்து. 

❖ இந்தப் புதிய ஆமையை் பகவான் ைாை் சாஹ்னிமயத் தமைவராகக் வகாை்டது. இதன் 

ைற்ற உறுப்பினரக்ள் பின்வருைாறு 

o வகௌசமைந்திர சிங் பமடை் 

o சுதா யாதவ் 

o அசாரி தக ோஜ் 

❖ பட்டியலிடப்பட்ட வகுப்பினர ் ைற்றுை் பட்டியலிடப்படட் பழங்குடியினர ்
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ஆமையங்களுக்கு இமையாக இந்தப் புதிய ஆமையை் அரசியைமைப்பிை் விதி    

338B-யிை் குறிப்பிடப்படட்ிக்கின்றது.   

 

❖ இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரக்ளுக்கு மதசியப் பட்டியலிை் சாதிகமள மசரத்்தை் 

ைற்றுை் விைக்குதை் என்று முன்பிருந்த வமரயறுக்கப்படட் நிமைமைக்கு எதிராக 

தற்மபாது இந்த ஆமையை் அவரக்ளின் குமறகமள மகடக் முடியுை். 

 

QS உலகப் பல்கணலக்கழக தரவரிணசகள் 

❖ குவோக்ககேலி சைமண்டஸ்் (Quacquarelli Symonds - QS) நிறுவனத்தோ ் வவளியிடப்படும் 

ஒரு வருடோந்திே ப ்கச க்கழகத் தேவேிசைப்படட்ிய ் QS உைகப் பை்கமைக்கழக 

தரவரிமசயாகுை். 

❖ முன்னதாக இது மடை்ஸ் உயரக்ை்வி – QS உைகப் பை்கமைக்கழக தரவரிமசகள் என்று 

அறியப்பட்டது. 

❖ இந்தியப் பை்கமைக்கழகங்கள் சமீபத்திய QS உைகப் பை்கமைக்கழக தரவரிமசப் 

பட்டியலிை் தங்களது வசயை்திறமன கடந்த வருடத்மதவிட முதை் 200 இடங்களிை் 

22க்குை் மைற்பட்ட துமறகள் 2019 ஆை் ஆை்டு வபாருளிை் பட்டியலிட்ட வமகயிை் 

உயரத்்தியிருக்கின்றன. 

❖ உைகளாவிய முதை் 200 இடங்களிை் IISc, IIM, IITs, நிகரந்ிமைப் பை்கமைக்கழகங்கள் 

ஆகியவற்றிை் இருந்து 89 துமறகள் தரவரிமசப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. 

❖ 20க்குை் மைற்பட்ட இதர மதசிய அமைப்புகளுடன் முதை் 200 படட்ியலிை் துமறகமளக் 

வகாை்டுள்ள வமகயிை் உைகளவிை் இந்தியா தற்மபாது 21-வது இடத்திை் இருக்கின்றது. 

❖ முன்னைி 50 பிரிவுகளி ் மூன்று இடங்கள் வடை்லிப் பை்கமைக்கழகத்தாை் மைை்பாடட்ு 

கை்விக்கான நிமையிை் 37-வது இடதத்ிை் என்றவாறு தேவேிசைப்படுத்தப்பட்டன. 
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மமன்மபாருள் தயாரிப்புகள் மீதான டதசியக் மகாள்ணக - 2019 

❖ மத்திய அசமைை்ேசவ இந்தியோசவ ஒரு வமன்வபோருள் உற்பத்தி நோடோக 

கமம்படுத்திடும் வசகயி ் கதசிய வமன்வபோருள் தயோேிப்புகள் மீதோன வகோள்சக – 2019 

என்ற வகோள்சகக்கு ஒப்புத ளித்திருக்கின்றது.  

❖ இந்தியோசவ கமம்படுத்திடுவதற்கோன இதன் வகோள்சககளோவன: 

o புதுமையின் மூைை் உைகளாவிய வைன்வபாருள் தயாரிப்பு மையை் 

o மைை்படுத்தப்படட் வரத்த்கையைாக்கை் 

o நீடித்த ைற்றுை் நிமையான அறிவுசார ்வசாதத்ுரிமை 

o வதாழிை்நுட்பத் துவக்க நிறுவனங்கள் ைற்றுை் சிறப்பான திறன் வமககமள 

ஊக்குவித்தை். 

 

டதசிய கனிமக் மகாள்ணக - 2019 

❖ மத்திய அசமைை்ேசவ கதசிய கனிமக் வகோள்சக – 2019 என்ற வகோள்சகக்கு 

ஒப்புத ளித்திருக்கின்றது. 

❖ இது தற்கபோது நசடமுசறயிலிருக்கும் கதசிய கனிமக் வகோள்சக – 2008 என்பசத 

மோற்றுகின்றது. 

❖ புதிய கதசிய கனிமக் வகோள்சக மிகுந்த வைய ்விசளவுசடய ஒழுங்குமுசறசய 

உறுதி வைய்யும்.  

❖ இது எதிேக்ோ த்தி ் நீடித்த சுேங்கத் துசற வளேை்ச்ிக்கு வழிவகுப்பகதோடு 

இத்திட்டங்களோ ் பழங்குடியினே ் பகுதிகளி ் வசிக்கின்ற மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய 

விவகோேங்களுக்குத் தீேவ்ுகசள அளித்திடும். 

❖ இது கனிமத் துசறக்கோக நீண்ட கோ த்திற்கு கவண்டிய ஏற்றுமதி – இறக்குமதி 

வகோள்சகசய முன்வமோழிகின்றது. 

❖ இது எதிேக்ோ த் தச முசறகளுக்கு ஆதேவளிப்பதற்கோக தச முசறகளுக்கு 

இசடகயயோன பங்கு என்ற கருதத்ுருசவ அறிமுகப்படுதத்ுகின்றது. 

❖ கமலும் இது சுேங்கத் துசறயி ் நீடித்த வளேை்ச்ிசய உறுதி வைய்வதற்கோக ஒரு 

முசறசய நிறுவனப்படுதத்ுவதற்கோன அசமைை்ேசவ அசமப்சப ஏற்படுத்தவும் 

எண்ணுகின்றது. 

 

ரஞ்சனா டதசாய் டதடுதல் குழு 

❖ க ோக்போச  நியமிப்பதற்கோன நீதிபதி ேஞ்ைனோ கதைோய் தச சமயி ோன கதடுத ் 

குழு ஊழ ் எதிேப்்பு அசமப்போன குசறதீே ்சமயத்திற்கு ஒரு தச வே ்மற்றும் எடட்ு 

உறுப்பினேக்ளுக்கோன தனது பேிந்துசேகசள இறுதிப்படுத்தியிருக்கின்றது. 

❖ அந்தக் குழு க ோக்போலின் தச வே ் பதவிக்கு 5 நபேக்சளயும், க ோக்போலின் 

உறுப்பினேக்ள் பதவிக்கு 24 நபேக்சளயும் வகோண்ட பட்டியச  க ோக்போ ் 

கதேந்்வதடுப்புக் குழுவின் தச சமக்கு அனுப்பியுள்ளது. 

❖ கதேந்்வதடுப்புக்குழு பின்வருபவேக்சள உள்ளடக்கியது. 
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o பிேதமே ்– தச வே ்

o இந்தியோவின் தச சம நீதிபதி ேஞ்ைன் ககோகோய்  

o மக்களசவ ைபோநோயகே ்சுமித்ேோ மகோஜன் 

o முன்னோள் அடவ்ககட் வஜனே ் முகி ் கேோஹத்கி 

o ம ்லிகோேஜ்ன கோேக்க – கதேந்்வதடுப்புக் குழுவிற்கோன சிறப்பு அசழப்போளே.் 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

உலகின் முதல் மபை் டராடபா மசய்தி வாசிப்பாளர ்

❖ சீன வைய்தி நிறுவனமோன ஜின்ஹீவோ தனது முத ் வபண் வையற்சக நுண்ணறிவு 

வதோழி ்நுட்பத்தி ோன வைய்தி வோசிப்போளசே பணியி ் உபகயோகித்திருக்கின்றது. 

❖ இந்த வையற்சக நுண்ணறிவு வகோண்ட கேோகபோட் ஷின் ஷியோவ்வமன்ங் எனப் 

வபயேிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ கண்கோணிப்புக் கருவி முத ் தோனியங்கி வோகனங்கள் வசே சீனோ, வையற்சக 

நுண்ணறிவுத் வதோழி ்நுட்பத்தி ் தனது வலிசமசய கமம்படுத்தத் திட்டமிடட்ுக் 

வகோண்டிருக்கின்றது. 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

அரிசித் தகவல் வங்கி - அசாம் 

❖ அைோமி ் ஒரு விவைோய இசணய வோயி ோன “அரிசித ்தகவை் வங்கி - அசாை்” என்பது 

வவளியிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ அரிசி உற்பத்தித் வதாழிை்நுட்பங்கள், நுட்பைான உத்திகள், சிறந்த உற்பத்தி 

வழக்கங்கள் ைற்றுை் ைாநிை விவசாயத் தகவை்கள் ஆகியவற்றின் மீதான அறிமவப் 

வபருக்கிட இது அரப்்பைிக்கப்படட்ிருக்கின்றது. 

 

❖ உைக வங்கியாை் நிதியளிக்கப்படுை் திட்டைான இது விவசாய வியாபாரை் ைற்றுை் 

ஊரக உருைாற்றை் என்ற திட்டத்தின் கீழ் வவளியிடப்படட்ுள்ளது. 
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முக்கிய தினங்கள் 

43-வது குடிணமக் கைக்கு தினம் – மாரச் ்01 

❖ இந்திய குடிசமயிய ் கணக்கு கைசவகள், 2019 ஆம் ஆண்டு மோேை் ் 01-ம் கததி 

புது ்லியி ் தனது 43-வது குடிசமயிய ் கணக்கு தினத்சதக் (Indian Civil Accounts Service - 

ICAS)  வகோண்டோடியிருக்கின்றது. 

❖ இந்த வருட குடிசமயிய ் கணக்கு தினம், இந்தியக் குடிசமயிய ் கணக்கு அசமப்பின் 

தனிதத்ுவத் திட்டமோன வபோது நிதி கம ோண்சம அசமப்பு என்ற திட்டத்தின் 

வளேை்ச்ிசயக் ககோடிடட்ுக் கோண்பிக்கின்றது. 

❖ இந்தியக் குடிசமயிய ் கணக்கு  கைசவ 1976 ஆம் ஆண்டு ஆேம்பிக்கப்பட்டது. அன்று 

முத ் தனது நிச சய இந்நிறுவனம் சீேோக உயேத்்தியிருக்கின்றது. கமலும் இது 

வதோடங்கியதிலிருந்து மத்திய அேசின் வபோது நிதி கம ோண்சமயி ் ஒரு முக்கியப் 

பங்கிசன வகிதத்ுள்ளது. 

 

உலக காதுடகட்புே் தினம் – மாரச் ்03 

❖ உ க கோதுககட்புத் தினம் என்பது ஒவ்வவோரு வருடமும் உ க சுகோதோே நிறுவனத்தின் 

போேச்வக் குசறபோடு மற்றும் கோதுககளோசம ஆகியவற்சறத் தடுப்பதற்கோன 

அலுவ கத்தோ ் கமற்வகோள்ளப்படும் ஒரு பேப்புசேயோகும். 

 
❖ இவ்வருடதத்ிற்கோன கருதத்ுரு, “உங்கள் காதுமகட்புத் தன்மைமய மசாதியுங்கள்” 

என்பதாகுை். 
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❖ ைக்கள் தங்கள் காதுமகட்புத் தன்மைமய வழக்கைாக மசாதிதத்ுக் வகாள்ளவுை் ஒரு 

மவமள காதுமகட்புத் தன்மை இழக்குை் சையத்திை் முன்கூட்டிமய தமையிடவுை் 

ைக்கமள அனுைதிக்க உதவுை் ஒரு இைவச மகமபசி வசயலியான “hearWHO” என்ற 

வசயலிமய உைக சுகாதார நிறுவனை் வவளியிடட்ுள்ளது. 

 

உலக வனவுயிர் தினம் -  மாரச் ்03 

❖ ஐக்கிய நோடுகளின் வபோதுைை்சப (United Nations General Assembly - UNGA) 2013 ஆம் ஆண்டு 

டிைம்பே ் 20-ம் கததியன்று நசடவபற்ற தனது 68-வது அமேவ்ின்கபோது மோேை் ் 03-ம் 

கததிசய உ க வனவுயிே ்தினமோக அனுைேிக்க முடிவு வைய்தது. 

 
❖ அழியும் தருவோயி ் உள்ள வனவுயிே ் மிருகங்கள் மற்றும் தோவேங்கள் ஆகியவற்றி ் 

ைேவ்கதை வேத்்தகம் மீதோன ஒப்பந்தம் ஏற்றுக் வகோள்ளப்படட்சத இத்தினம் 

குறிக்கின்றது. 

❖ தோய் ோந்தோ ் இத்தினம் உ கத்தின் வனவி ங்கு மற்றும் தோவேங்கசளப் பற்றிய 

விழிப்புணேச்வ அதிகப்படுத்தி அனுைேித்திட முன்வமோழியப்பட்டது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிற்கோன கருதத்ுரு, “நீருக்கடியிைான வாழ்க்மக: ைக்களுக்காகவுை் 

கிரகத்திற்காகவுை்” என்பதாகுை். 

 

 

டதசியப் பாதுகாப்பு தினம் – மாரச் ்04 

❖ கதசிய போதுகோப்பு தினம் (National Safety Day - NSD) ஒவ்வவோரு வருடமும் மோேை் ்04-ம் கததி 

இந்தியோவி ் அனுைேிக்கப்படுகின்றது. 

❖ கதசியப் போதுகோப்புக் குழுசவ ஏற்படுத்திய நிறுவன தினத்சத இத்தினம் 

அனுைேிக்கின்றது. 

❖ 1972-ம் ஆண்டி ் முத ் கதசியப் போதுகோப்புத் தினத்திற்கோன பேப்புசே 

கமற்வகோள்ளப்படட்ு அது முத ் ஒவ்வவோரு வருடமும் அது வதோடேப்படட்ு வருகின்றது. 

❖ கதசிய போதுகோப்புத் தினம் என்ற ஒற்சறத் தினமோக மோேை் ் 04 கததியன்று இது 

ஆேம்பிக்கப்பட்டது. 
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❖ தற்கபோது இந்த பேப்புசே மோேை் ் 04 முத ் 11 வசேயி ் ஒரு வோே கோ த்திற்கு விேிவு 

வைய்யப்படட்ிருக்கின்றது.  

 

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