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மாரச் ்– 07 

TNPSC துளிகள்  

❖ சென்னன மத்திய இரயில் நினலயத்திற்கு தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலனமெெ்ர ்

எம்.ஜி. இராமெெ்ந்திரனின் செயர ் சூட்டெ்ெடும் என்று இந்தியெ் பிரதமர ் மாரெ் ் 06 

அன்று அறிவிதத்ுள்ளார.் 

❖ மாரெ் ் 06 அன்று தமிழக முதலனமெெ்ர ் அம்மா ெமுதாய வாசனாலினயத் 

சதாடங்கினார.் 

❖ குறிெ்பிடட் வவளாண் சொருடக்ளுக்காக வொக்குவரதத்ு மற்றும் ெந்னதெ்ெடுதத்ுதல் 

(TMA - Transport and Marketing Assistance) உதவிக்கான திட்டத்தத மத்திய அரசு 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ 16 RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) உறுெ்பு நாடுகதளச ் சசரந்்த 

அதமசச்ரக்ள் கம்ச ாடியாவின் சிசயம் ரீ ்பில் நதடப ற்ற 7-வது RCEP 

அதமசச்ரதவக் கூடட்தத்ில் கலந்து பகாண்டனர.் 

❖ சரவ்சதச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் (ICC - International Criminal Court) 124-வது உறு ்பு 

நாடாக சசருவதற்கான சராம் விதிக்கு மசலசியா ஒ ்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்திய சதசிய ஆவணக் கா ் கத்தின் ப ாது இயக்குனராக P.Y. ரசமதை 

நியமி ் தற்கான நியமனத்திற்கு மத்திய அதமசச்ரதவ ஒ ்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

❖ சீரத்ிருத்தக் கட்சியின் ததலவரான கஜா கல்லாஸ் எஸ்சதானியாவின் முதலாவது 

ப ண் பிரதமராக நியமிக்க ் டட்ுள்ளார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ஒருங்கிணைந்த ஜவுளிக் ககாள்ணக 

❖ மாரெ் ் 06 அன்று தமிழ்நாடு அரசு தனது ஒருங்கினணந்த ஜவுளிக் சகாள்னகனய 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இது சதன் மாவட்டங்களில் ஜவுளித் சதாழிற்ொனலயின் நீடித்த வளரெ்ச்ி, 

சதாழில்நுட்ெ ஜவுளினய ஊக்குவித்தல் மற்றும் ஜவுளித் சதாழிற்ொனலனய 

ஊக்குவித்தல் ஆகியவற்றிற்கு உந்து ெக்தியாக இருக்கும். 

❖ இதற்கு முன் ஜவுளித் துனறக்கான மாநிலக் சகாள்னகயானது 1998 ஆம் ஆண்டில் 

அறிவிக்கெ்ெட்டது. 

❖ புதிய சகாள்னகயின்ெடி, 

o மாநில அரசு சதாழில்நுட்ெ ஜவுளித் திட்டங்களுக்கான முத்தினரத் தாள் 

கட்டணத்திற்கு 100 ெதவிகிதம் விலக்கு அளிக்கும். 

o மத்திய அரசிலிருந்து செறெ்ெடும் ஊக்கத் சதானககளுடன் 

சதாழில்நுட்ெ ஜவுளித் திட்டங்களுக்கான 6 ெதவிகித வட்டி மானியத்னத 

மாநில அரசு அளிக்கும். 

o ஒருங்கினணந்த ஜவுளி பூங்காங்களுக்கான திட்டத்தின் கீழ் 

சதாழில்நுட்ெ ஜவுளிெ் பூங்காக்கனள அனமெ்ெதற்காக திட்ட மதிெ்பில் 9 

ெதவிகித நிதினய மாநில அரசு அளிக்கும். 
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❖ னகத்தறித் துனறக்கான, முதன்னம னகத்தறித் சதாழிலாளரக்ளின் கூடட்ுறவு 

ெங்கங்களின் வட்டி மானியம் தற்சொழுது 4 ெதவிகிதத்திலிருந்து 6 ெதவிகிதமாக 

உயரத்்தெ்ெடட்ுள்ளது. 

❖ ெலுனக மானியத் திட்டத்திற்கான ஒதுக்கீடானது அதிகரிக்கெ்ெடும். 

❖ காஞ்சிபுரம், வெலம், ஆரணி மற்றும் திருபுவனம் ஆகிய நகரங்களில் ெடட்ுெ் பூங்காக் 

குழுக்கனள அனமெ்ெதற்கு மாநில அரசு முயற்சி எடுக்கும். 

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

யுவ விக்யானி காரியகரம் 

❖ ெள்ளிக் குழந்னதகளுக்காக ஒரு சிறெ்புத் திட்டமான “இளம் அறிவியலாளர ்திட்டம்” 

அல்லது “யுவ விக்யானி காரியகரம்” என்ற திட்டத்தத இஸ்சரா பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தத ் திட்டமானது இளம் வயதினரக்ளுக்கு விண்பவளித் பதாழில்நுட் ம், 

விண்பவளி அறிவியல் மற்றும் விண்பவளி  யன் ாடுகள் குறிதத்ு அடி ் தட 

அறிதவ ்  யிற்றுவித்ததல சநாக்கங்களாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ ஒன் தாம் வகு ்பிற்கு சமல் உள்ள குழந்ததகளுக்கு அவரக்ளின் சகாதட 

விடுமுதறயின்ச ாது சதாராயமாக இரண்டு வாரங்களுக்கு இரு ்பிடசார ்  யிற்சி 

அளிக்க ் டவிருக்கிறது. 

❖ இந்தத ் திட்டத்தில் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஒவ்பவாரு மாநிலங்கள் அல்லது யூனியன் 

பிரசதசங்களிலிருந்தும் மூன்று குழந்ததகள்  ங்கு ப றுவர.்  

 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


• 
•    
 
 
 
 

  

 நால்சா – நிரவ்ாகத் தணலவர ்

❖ இந்தியக் குடியரசுத் தனலவர ்வதசிய ெட்ட வெனவகள் ஆனணயத்தின் (NALSA - National 

Legal Services Authority) நிரவ்ாகத் ததலவராக உசச் நீதிமன்றத்தின் நீதி தி சரத ்அரவிந்த் 

ச ாெ்வடதவ நியமிதத்ுள்ளார.் 

சதசிய சடட் சசதவகள் ஆதணயம் (NALSA) 

❖ சதசிய சட்ட சசதவகள் ஆதணயம் என் து சட்ட சசதவகள் ஆதணயச ் சட்டம்,                     

1987-ன் கீழ் அதமக்க ் ட்ட ஒரு சட்ட முதறயிலான அதம ் ாகும். 

❖ இது சமுதாயத்தின் பின்தங்கிய பிரிவினரக்ளுக்கு இலவச சட்ட உதவிகதள 

அளிக்கிறது. 

❖ பிரசச்ிதனகளுக்கு இணக்கமான தீரவ்ுகதளக் காண சலாக் அதாலத்கதள நால்சா 

ஒருங்கிதணக்கிறது. 

❖ இந்த ஆதணயத்தின் ஆதரவுத் ததலவராக இந்திய உசச் நீதிமன்ற நீதி தியும் 

நிரவ்ாகத் ததலவராக உசச் நீதிமன்றத்தின் மூத்த நீதி தியும் பசயல் டுவர.் 

 

ததசிய வருடாந்திர கிராமப்புற சுகாதாரக் கள ஆய்வு 

❖ 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான வதசிய வருடாந்திர கிராமெ்புற சுகாதாரக் கள ஆய்வானது 

சுவெ ் ொரத் திட்ட கிராமீன் என்ற திட்டத்திற்கு உலக வங்கி உதவித் திட்டத்தின் கீழ் 

உள்ள தனிெச்ுதந்திர ெரிொரெ்்பு ஆனணயதத்ினால் (IVA - Independent Verification Agency) 

நடத்தெ்ெடட்து. 

❖ இந்த கள ஆய்வின் டி, 

o 93.1 சதவிகித குடும் த்தினர ் கழிவதறகதள அணுகக் கூடியவரக்ள் 

என்று கண்டறிய ் டட்ுள்ளது. 

o 96.5 சதவிகித குடும் த்தினர ் கழிவதறகதள அணுகி அவற்தற ் 

 யன் டுத்தக் கூடியவரக்ள் என்று கண்டறிய ் டட்ுள்ளது. 

o இதற்கு முன்பு திறந்த பவளிக் கழி ் தறயில்லா கிராமங்களாக 

அறிவிக்க ் ட்ட மற்றும் சரி ாரக்்க ் டட் 90.7 சதவிகித கிராமங்கள் 

திறந்தபவளி கழி ் தறயில்லா கிராமங்களாக உறுதி பசய்ய ் ட்டன. 

 

படிவம் 26 - திருத்தம் 

❖ ெட்டதத்ுனற அனமெெ்கமானது வதரத்லில் ெங்கு சகாள்ளும் வவட்ொளரக்ள் கடந்த 5 

ஆண்டுகளுக்கான வருமான வரினயத் தாக்கல் செய்வனதயும் சவளிநாடட்ு சொத்து 

மதிெ்புகனள சதரிவிெ்ெனதயும் கட்டாயமாக்கியுள்ளது. 

❖ இந்தியத் வதரத்ல் ஆனணயத்தின் ெரிந்துனரனயயடுதத்ு, ெடிவம் 26-ஐ திருத்தி ெட்ட 

அனமெெ்கம் இனத வமற்சகாண்டுள்ளது. 

❖ இதற்கு முன்பு, வவட்ொளர ் வருமான வரினய (தன்னுனடய, வாழ்க்னகத் துனண 

மற்றும் அவரக்னளெ ் ொரந்்தவரக்ள்) மடட்ுவம தாக்கல் செய்ய வவண்டும். ஆனால் 

அவரக்ளின் சவளிநாடட்ு சொதத்ு மதிெ்புகள் கணக்கில் எடுதத்ுக் 

சகாள்ளெ்ெடுவதில்னல. 

❖ இந்தத் திருத்தத்திற்குெ் பின்பு, வவட்ொளரக்ள் பின்வரும் விவரங்கனள கட்டாயம் 

ெமரெ்்பிக்க வவண்டும். 
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o வவட்ொளரக்ள் தங்களுனடய கடந்த ஒரு வருட காலம் மடட்ும் அல்லாமல் 

கடந்த 5 வருடங்களுக்கான வருமான வரிக் கணக்னக தாக்கல் செய்ய 

வவண்டும். 

o வவட்ொளரக்ள் தன்னுனடய சவளிநாடட்ு சொத்து மதிெ்புகள் மற்றும் 

இந்து பிளவுெ்ெடாத இந்துக் குடும்ெத்தின் உறுெ்பினரக்ள் மற்றும் 

தன்னுனடய வாழ்க்னகத் துனணயின் சொதத்ு மதிெ்புகனளத ்

சதரிவிக்க வவண்டும். 

         டிவம் 26 

❖ வதரத்லில் ஒரு வவட்ொளர ்ெடிவம் 26 என்ற ெடிவத்னதத் தாக்கல் செய்ய வவண்டும். 

❖ இந்தெ் ெடிவத்தில் அவருனடய சொதத்ுக்கள், கல்வித் தகுதிகள், முன்பு செய்த 

குற்றவியல் நிகழ்வுகள் (தண்டனன மற்றும் நிலுனவயிலுள்ள அனனதத்ு வழக்குகள்) 

மற்றும் சொது நிலுனவத் சதானக ஏவதனும் இருெ்பின் அவற்றின் தகவல் ஆகியனவ 

இருக்கும். 

 

ெரவ்தேெெ ்செய்திகள் 

தயாகா – கின்னஸ் உலக சாதணன 

❖ 3 நிமிடங்களுக்கு வீரெத்ரென் அல்லது வாரியர ்II நினலயில் நிற்றதல ஆயிரத்திற்கும் 

சமற் ட்ட மக்கள் சமற்பகாண்டதன் மூலம் சயாகாவில் கின்னஸ் உலக சாததன 

 தடக்க ் ட்டது. 

❖ இது ஹாங்காங்கில் உள்ள ென் யாத் சென் நினனவகெ் பூங்காவில் 

வமற்சகாள்ளெ்ெடட்து. 

❖ இதற்கு முன்பு 387 நெரக்ள் ெங்கு சகாண்ட உலக ொதனனனய முடியடிதத் ஹாங்காங் 

வரலாற்றின் இவத வனகயான முதலாவது உலக ொதனன இதுவாகும். 

 

அல் நஹாக் 2019 

❖ இந்தியா மற்றும் ஓமன் ஆகிய இருநாடுகளுக்கினடவயயான கூடட்ுெ் ெயிற்சியின்                      

3-வது ெதிெ்ொன “அல் நஹாக் 2019” ஆனது ஓமனின் ஜபீல் அல் அகத்தார ்மதல ் 

 குதிகளில் நதடப றவிருக்கிறது. 

❖ இந்த ்  யிற்சியானது இரு நாடட்ு இராணுவங்களின் பசயல் தந்திர முதறகளின் 

நிபுணதத்ுவம் மற்றும் அனு வம் ஆயுதங்கதளக் தகயாளுதல் மற்றும் து ் ாக்கி 

சுடுதல் ஆகியவற்தறக் காணவிருக்கிறது. 

❖ இது இரு நாடுகளுக்கிதடசய தீவிரவாத எதிர ்்பு நடவடிக்தககதள சமம் டுதத்ுவதத 

சநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.  

 

IEA உயிரி ஆற்றல் TCP 

❖ மத்திய அனமெெ்ரனவயானது ெரவ்வதெ ஆற்றல் முகனமயில் (IEA - International Energy 

Agency) TCP (சதாழில்நுட்ெ ஒதத்ுனழெ்புத் திட்டத்தில்) 125-வது உறு ்பினராக மத்திய 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


• 
•    
 
 
 
 

  

ப ட்சராலியம் மற்றும் இயற்தக எரிவாயு அதமசச்கம் இதணவதற்கு ஒ ்புதல் 

வழங்கியுள்ளது. 

❖ உயிரி ஆற்றல் மீதான IEA-ன் கூடட்ுச ் பசயல் ாடட்ுத் திட்டம் என் து 

நாடுகளுக்கிதடசய சதாழில்நுட்ெ ஒதத்ுதழ ்பிற்கான ஒரு சரவ்சதசத் தளமாகும்.  

❖ இது உயிரி ஆற்றல் ஆராய்சச்ி, சமம் ாடு மற்றும்  யன் டுதத்ுதல் ஆகியவற்றில் 

சதசியத ் திட்டங்கதளக் பகாண்டுள்ள நாடுகளுக்கிதடசய தகவல்  ரிமாற்றம் 

மற்றும் ஒதத்ுதழ ்த  சமம் டுதத்ுதல் ஆகியவற்தற சநாக்கங்களாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

❖ IEA கடட்தம ்பின் கீழ் IEA உயிரி ஆற்றல் TCP பசயல் டுகிறது. இதில் 2017 ஆம் ஆண்டு 

மாரச் ்30 ஆம் சததி முதல் இந்தியா “பதாடரப்ுதடய நாடு” என்ற அந்தஸ்த்தில் உள்ளது.  

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

உலக காற்றுே் ேர அறிக்கக 

❖ ஐகியூஏர ்ஏரவ்ிஸ்வல் உலக காற்றுத் தர அறிக்னகயானது ஐகியூஏர ்ஏரவ்ிஸ்வல் என்ற 

நிறுவனதத்ுடன் இனணந்து கிரீன்பீஸ் என்ற நிறுவனத்தால் சவளியிடெ்ெடுகிறது 

❖ இந்தக் குறியீடானது காற்றில் 2.5 அளவுள்ள நுண் நுகள்கள் இருெ்ெனத அளவிடுகிறது. 

❖ இந்த அறிக்னகயின்ெடி, 

o உலகின் மிகவும் மாசுொடுள்ள தனலநகரங்களில் தில்லி 

தரவரினெெ்ெடுத்தெ்ெடட்ுள்ளது. 

o மிகவும் மாெனடந்த நகரம் குருகிராம் ஆகும். 

o முன்னினலயில் உள்ள 30 மாெனடந்த நகரங்களில் 22 நகரங்கள் 

இந்தியாவில் உள்ளன. 
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பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சுவச ்சர்தவக்ஷான் விருதுகள் 2019 

❖ புது தில்லியில் நனடசெற்ற விருது வழங்கும் விழாவில் 2019 ஆம் ஆண்டின் சுவெ ்

ெரவ்வக்ஷான் விருதுகள் குடியரசுத் தனலவரால் வழங்கெ்ெடட்து. 

❖ மத்திய அரசின் தூய்னமக்கான கள ஆய்வில் இந்தியாவின் தூய்னமயான நகரமாக 

சதாடரந்்து 3-வது முனறயாக இந்தூர ்வதரந்்சதடுக்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

❖ “தூய்தமயான சிறிய நகரம்” என்ற விருது புதுதில்லி நகராட்சி ஆதணயெ்  குதிக்கு 

வழங்க ் டட்ுள்ளது. 

❖ “சிறந்த கங்தக நகரமாக” உத்தரகாண்ட்டின் கவுசச்ர ்சதரந்்பதடுக்க ் டட்ுள்ளது. 

❖ மாநிலத ்ததலநகர ்் பிரிவில் விதரவான முன்சனற்றத்திற்கான விருதத பசன்தன 

நகரம் பவன்றுள்ளது. 

❖ இந்தத ் தூய்தமக்கான விருதுகள் மத்திய வீடட்ு வசதி மற்றும் நகர ்்புற 

விவகாரங்களுக்கான அதமசச்கத்தால் வழங்க ் டுகிறது. 
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விகளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

கமக்சிகன் ஓபன் 2019 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் சமக்சிகன் ஓென் வொட்டியானது சமக்சிவகாவின் பிரின்ெஸ் 

முண்வடா இம்பிரியலில் நனடசெற்றது. 

❖ ஆண்களுக்கான ஒற்னறயர ் இறுதிெ் வொட்டியில் ஆஸ்திவரலியானவெ ் வெரந்்த நிக் 

கியரக்ிவயாஸ் சஜரம்னினயெ ் வெரந்்த அசலக்ொண்டர ் சஜவ்வரனவ வீழ்த்தி தனது 

வாழ்நாளின் 5-வது ATP  ட்டத்தத பவன்றார.் 

❖ இதர பவற்றியாளரக்ள் 

 

 

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

 

Category Winner 

Men’s Singles Nick Kyrgios 

Women’s Singles Wang Yafan 

Men’s Doubles Alexander Zverev and Mischa Zverev 

Women’s Doubles Victoria Azarenka and Zheng Saisai 
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