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மாரச் ்– 08 

TNPSC துளிகள்  

❖ பாபா அணு ஆராய்சச்ி மையத்தின் (Bhabha Atomic Research Centre) இயக்குனராக அஜீத் 

குைார ்மைாகந்தி மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ பபாரப்்ஸின் உலக பகாடீஸ்வரரக்ள் பட்டியலில் 6 இடங்கள் முன்பனறி 13-வது 

இடத்மத ரிமலயன்ஸ் நிறுவனத்தின் தமலவரான முபகஷ் அை்பானி பிடிதத்ுள்ளார.் 

இந்தியாமவச ்பசரந்்த 106 பகாடீஸ்வரரக்ள் இந்தப் பட்டியலில் இடை் பிடிதத்ுள்ளனர.் 

❖ குறிப்பாக கிராைப்புறப் பகுதிகளில் உள்ள ைாணவரக்ளின் படித்தல் ைற்றுை் புரிந்து 

மகாள்ளுை் திறன்கமள பைை்படுதத்ுை் பநாக்கத்திற்காக “பபாபலா” என்ற மசயலிமய 

கூகுள் இந்தியா நிறுவனை் மவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ சரவ்தேச  கிரிக்மகட் ஆமணயத்தின் மூன்று ஊழல் எதிரப்்புக் குறியீடுகமள மீறிய 

குற்றத்திற்காக ஜிை்பாபபமவச ்பசரந்்த முன்னாள் கிரிக்மகட் இயக்குனரான எபனாக் 

இபகாப்மப ICC (International Cricket Council) பதத்ு ஆண்டு காலத்திற்குத் தமட 

மசய்துள்ளது.  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ஈரராடு மஞ்சள் – புவிசார் குறியீடு 

❖ புவிசார ் குறியீடட்ுப் பதிவுே் துறையிடமிருந்து புவிசார ் குறியீடற்ட (Geographical 

Indication - GI) ஈதராடு மஞ்சள் பபை்றுள்ளது. 

❖ புவிசார ் குறியீடற்டப் பபறுவேை்காக பசன்றனயில் உள்ள புவிசார ் பதிவுே் 

துறையின் துறைப் பதிவாளர ் அலுவலகே்தில் ஈதராடற்டச ் தசரந்்ே மஞ்சள் 

வைிகரக்ள் மை்றும் கிடங்கு உரிறமயாளரக்ள் சங்கே்தினர ்விை்ைப்பிே்திருந்ேனர.் 

❖ குறிப்பிடட் புவிசார ் குறியீடு என்பது பபாருடக்ளின் புவியியல் இடம் அல்லது அது 

தோன்றிய இடே்றேக் குறிக்கும் குறிப்பிட்ட பபாருடக்ளின் மீோன பபயர ் அல்லது 

அறடயாளமாகும். 

❖ ஈதராடு மஞ்சள் என்பது ஈதராடற்டச ் தசரந்்ே உள்ளூர ் விவசாயிகளிடமிருந்து 

பபைப்படும் ஒரு தவரே்் ேை்டாகும். 

❖ ஈதராடு மஞ்சளின் ேனிேத்ுவே்திை்கான உரிறமக் தகாரலில், ஈதராடு மஞ்சள் ேை்டின் 

சராசரி நீளம் 4.15 பச.மீ. ஆகவும் சராசரி சுற்றளவு 3.03 மச.மீ. ஆகவுை் உள்ளது. 
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தேசியெ ்செய்திகள் 

அபாயகரமான கழிவுகளுக்கான விதிகள் 2016 - திருத்தம் 

❖ மே்திய சுை்றுசச்ூழல், வனம் மை்றும் பருவநிறல மாை்ைே்திை்கான அறமசச்கமானது 

அபாயகரமான மை்றும் இேர கழிவுகளுக்கான (தமலாை்றம மை்றும் எல்றல 

ோை்டிய இயக்கம்) விதிகள் 2016-ஐ திருத்தியுள்ளது. 

❖ இது நாட்டில் அபாயகரைான கழிவுகளின் சுற்றுசச்ூழல்சார ் சிறந்த 

பைலாண்மைக்கான மசயல்படுதத்ுதமல வலுப்படுதத்ுவமத பநாக்கைாகக் 

மகாண்டுள்ளது.  

❖ இந்த திருத்தத்தின் முக்கிய அை்சங்கள் 

o நாட்டிை்குள் இைக்குமதி பசய்யப்படும் திட பநகிழிக் கழிவுகள் ேறட 

பசய்யப்படட்ுள்ளன. 

o படட்ு ஏை்றுமதிக்கு MoEFCCயிடமிருந்து (Ministry of Environment, Forest and Climate 

Change) பதமவயான அனுைதிமயப் மபறுவதிலிருந்து தற்மபாழுது விலக்கு 

அளிக்கப்படுை். 

o இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுைதி மசய்யப்படுை் உற்பத்திப் மபாருடக்ள் ைற்றுை் 

பழுதமடந்த மின் ைற்றுை் மின்சாரப் மபாருடக்ள் ஆகியவை்றின் தமலகீழ் 

இறக்குைதிகறள MoEFCCயிடமிருந்து முன் அனுைதி மபறாைல் ஒரு வருட 

காலத்திற்குள் ஏற்றுைதி மசய்ய முடியுை். 
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PM-STIAC -  ஒன்பது திட்டங்கள் 

❖ இந்தியாவின் நீடிே்ே வளரச்ச்ியிறன உறுதி பசய்வேை்கு முக்கியமான அறிவியல்சார ்

சவால்கறள கறளவேை்காக 9 தேசியே் திட்டங்கறள பிரேம அறமசச்ரின் அறிவியல், 

போழில்நுட்பம் மை்றும் புே்ோக்க ஆறையம் (PM-STIAC) கை்டறிந்துள்ளது. 

❖ இந்த ஒன்பது திட்டங்களின் மூலை் PM-STIAC (Prime Minister’s Science, Technology and 

Innovation Council) ஆனது சிக்கலான பிரசச்மனகமளத் தீரப்்பதற்காக ஒரு கூடட்ுச ்

மசயல்பாடம்ட ஏற்படுத்த எண்ணுகின்றது. 

❖ கண்டறியப்பட்ட திடட்ங்கள் பின்வருைாறு 

o இயற்மக மைாழி மைாழிமபயரப்்பு 

o குவாண்டை் எல்மல 

o மசயற்மக நுண்ணறிவு 

o பதசிய பல்லுயிரப்் மபருக்கத் திட்டை் 

o மின் வாகனங்கள் 

o ைனித ஆபராக்கியத்திற்கான உயிரி அறிவியல் 

o கழிவுப் மபாருடக்ளிலிருந்து வளைான மபாருடக்ள் 

o ஆழ் கடல் ஆராய்சச்ி 

o அக்னி 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

யுவஸ்ரீ அரப்ன் திட்டம் 

❖ இறளஞரக்ளிறடதய போழில் முறனறவ ஊக்குவிப்பேை்காக யுவஸ்ரீ திட்டம் II 

அல்லது யுவஸ்ரீ அரப்ன் என்ற ஒரு புதிய திடட்தம்த பைற்கு வங்க முதல்வர ்ைை்தா 

பானரஜ்ி மதாடங்கியுள்ளார.் 

❖ இந்தத ்திட்டத்தின் கீழ் தனது மசாந்த வணிக முன்மனடுப்புகமள அமைப்பதற்காக 

ைாநில சிறு, குறு ைற்றுை் நடுத்தர நிறுவனத ்துமறயிடமிருந்து ஐடிஐ அல்லது இதர 

மதாழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் இருந்து பயின்று மவளிபயறுை் ஏறக்குமறய 5000 

இமளஞரக்ள் நிதியுதவி மபறத் தகுதியுமடயவரக்ள் ஆவர.் 

❖ யுவஸ்ரீ I என்ற திட்டைானது பைற்கு வங்க ைாநிலத்தின் மதாழிலாளர ் துமறயால் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இத்திட்டத்தின் கீழ், பவமலயில்லாத 1,00,000 இமளஞரக்ளுக்கு ஒவ்மவாரு ைாதமுை் 

பவமலயில்லாப் படித ்மதாமகயாக ரூ.1500 அளிக்கப்படுை். 

 

முக்கிய மந்திரி காரிகர் சஹயாதா 

❖ றகவிறனக் கறலஞரக்ளுக்கு நிதியுேவி அளிப்பேை்காக “முக்கிய ைந்திரி காரிகர ்

சஹயாதா” என்ற புதிய திட்டத்மத ஒடிசா ைாநில முதல்வர ் நவீன் பட்நாயக் 

மதாடங்கியுள்ளார.் 

❖ மகவிமனக் கமலஞரக்ள் இயக்குனரகைானது இத்திட்டத்மதச ் மசயல்படுதத்ுை் 

தமலமைத ்துமறயாகுை். 

❖ 10 ஆண்டு அனுபவை் உள்ள மகவிமனக் கமலஞரக்ள் ைற்றுை் ஆண்டு வருைானை் 1 
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இலடச்த்திற்குக் கீழ் உள்ளவரக்ள் ஆகிபயார ் ஒவ்மவாரு ைாதமுை் உதவித் 

மதாமகயான ரூ.800 ரூபாறயப் மபறத ்தகுதியுமடயவரக்ள் ஆவர.் 

❖ பைபல குறிப்பிடட், அபத அனுபவை் ைற்றுை் அபத ஆண்டு வருைானை் உள்ள 80 

வயதிற்குக் பைபல உள்ள மகவிமனக் கமலஞரக்ள் உதவித் மதாமகயான ரூ.1000 

ரூபாறயப் மபறத ்தகுதியுமடயவரக்ள் ஆவர.் 

❖ பயனாளரக்மளத ் பதரந்்மதடுப்பதற்காக ஒரு பதரவ்ுக் குழுவானது ைாவட்ட அளவில் 

அந்தந்த ைாவடட்த்தின் ஆட்சியாளரின் கீழ் அமைக்கப்படுை். 

 

ONE Delhi சசயலி 

❖ தில்லி அரசு “ONE Delhi” என்ற ஒரு பயணத ் திட்ட மகபபசிச ் மசயலிமய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ மைட்பரா ரயில்கள் ைற்றுை் பபருந்துகள் பபான்ற பல்பவறு அரசுப் பபாக்குவரதத்ு 

வசதிகமளப் பயன்படுத்தி பயணை் பைற்மகாள்ளுவதற்கு திட்டமிட இது 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

❖ இதற்கு முன்பு தில்லி அரசு ONE Delhi அடம்ட என்ற மபாதுப் பபாக்குவரதத்ு 

அடம்டமயத ் மதாடங்கியது. இது அறிமுகப்படுத்தப்படட்ுள்ள புது மசயலியுடன் 

இமணந்து பயன்படுத்தப்படுை். 

❖ இந்தச ்மசயலியானது பின்வருை் வசதிகமள அளிக்கிறது: 

o மைட்பராக்கள் ைற்றுை் பபருந்துகளுக்கான பதாராயைான பயண 

பநரத்மத அளிக்குை். 

o பபருந்துகள் ைற்றுை் மைட்பராக்களின் நிகழ்பநர இருப்பிடத்மத 

அமடயாளை் கை்டிட உேவும். 

o பயணக் கடட்ணை் மதாடரப்ான தகவல்கமள அளிக்குை். 

o இரண்டு இடங்களுக்கிமடபய சிறந்த பயண முமறமை ைற்றுை் சிறந்த 

வழித்தடதம்த அளிக்குை். 

o தில்லியில் உள்ள சுற்றுலாத ்தளங்களின் பட்டியமல அளிக்குை். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பிரிட்ஸ்கர் விருது 2019 

❖ கட்டிடக் கறலஞரக்ளின் மிகவும் புகழ்பபை்ை விருோன 2019 ஆம் ஆை்டின் பிரிடஸ்்கர ்

விருதுக்கு ஜப்பாறனச ் தசரந்்ே கட்டிடக் கறலஞரான அராடா இதசாசகி 

தேரந்்பேடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ பிரிடஸ்்கர ்விருறேப் பபறும் 46 வது பவை்றியாளர ்இவராவார.் தமலும் இந்ே விருறேப் 

பபறும் 8-வது ஜப்பானிய கட்டிடக் கறலஞர ்இவராவார.்  

        பிரிடஸ்்கர ்விருது 

❖ பிரிடஸ்்கர ் விருது என்பது ேனது திைறம, போறலதநாக்குப் பாரற்வ மை்றும் 

அரப்்பைிப்பு ஆகியவை்றை எடுேத்ுக் காடட்ும் கட்டிடப் பைிறய தமை்பகாை்டுள்ள 

வாழும் கடட்ிடக் கறலஞர ் மை்றும் கட்டிடக் கறலஞரக்றள பகௌரவிப்பேை்காக 

வழங்கப்படும் ஒரு வருடாந்திர விருோகும். 
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❖ இந்ே விருோனது 1979 ஆம் ஆை்டில் ஹயட ்அைக்கட்டறளயின் மூலம் சிகாதகாறவச ்

தசரந்்ே பிரிடஸ்்கர ்குடும்பே்தினால் ஏை்படுே்ேப்பட்டது. 

❖ தமலும் இந்ே விருது “கட்டிடக் கமலஞரக்ளின் பநாபல்” ைற்றுை் “கட்டிடத ்மதாழிலின் 

உயரிய விருது” என்றுை் அறியப்படுகிறது. 

❖ சிடன்ி  ஒபரா ஹவுமஸ வடிவமைதத் ப ாரன்் உடச்ன் ைற்றுை் இந்தியாமவச ்பசரந்்த 

பால்கிருஷ்ண படாசி ஆகிபயார ் இதற்கு முன்பு இந்தப் புகழ்மபற்ற விருமதப் 

மபற்றவரக்ளாவர.்   

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ஜன் அவுசாதி திவாஸ் – மாரச் ்07 

❖ இந்தியா முழுவதும் மாரச் ் 07 ஆம் தேதி ஜன் அவுசாதி தினமாக அனுசரிக்கப்படும் 

என்று இரசாயனங்கள் மை்றும் உரங்களுக்கான மே்திய இறை அறமசச்ர ் மன்சூக் 

மை்டாவியா அறிவிேத்ுள்ளார.் 

❖ இது பிரோன் மந்திரி பாரதிய ஜன் அவுசாதி பரிதயாஜனா (PMBJY - Pradhan Mantri Bhartiya 

Janaushadhi Pariyojana) திட்டத்திற்கு உந்துசக்தி அளிப்பமதயுை் விழிப்புணரம்வ 

ஏற்படுதத்ுவமதயுை் பநாக்கங்களாகக் மகாண்டுள்ளது. 

❖ 2020 ஆை் ஆண்டில் ஒவ்மவாரு மதாகுதியிலுை் குமறந்தது ஒரு PMBJY பகந்திரா இருக்க 

பவண்டுை் என்று அரசு திட்டமிடட்ுள்ளது. 

❖ மபாது ைக்களுக்காக சுைார ் ரூ.1000 பகாடியிலான நிதிமய பசமிக்கப்படுவதற்கு 

இந்தத ்திட்டை் வழி பகாலுகிறது. இந்த ைருந்துகள் சந்மத விமலமயக் காட்டிலுை் 50 

சதவிகிதை் முதல் 90 சதவிகிதை் வமர குமறவாக விற்கப்படுகின்றன. 
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சரவ்ரதச சபண்கள் தினம் – மாரச் ்08 

❖ ஒவ்பவாரு ஆை்டும் மாரச் ் 08 அன்று சரவ்தேச பபை்கள் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ பபை்களுக்கான உரிறமகள் இயக்கே்தில் இது ஒரு றமயப் புள்ளியாகும்.  

❖ 1909 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 28 அன்று நியூயாரக்்கில் பபை்கள் தினே்றே 

அபமரிக்காவின் சமேரம்க் கட்சி ஒருங்கிறைே்ேது. 

❖ 1917 ஆம் ஆை்டு மாரச் ் 08 அன்று தசாவியே் இரஷ்யாவில் பபை்கள் 

வாக்குரிறமறயப் பபை்ைனர.்  அங்கு மாரச் ் 08 ஆம் தேதி தேசிய விடுமுறை 

தினமாகும். 

❖ இந்ேே் தினமானது 1975 ஆம் ஆை்டில் ஐக்கிய நாடுகளால் ஏை்றுக் பகாள்ளப்படும் 

வறர சமேரம் இயக்கம் மை்றும் பபாதுவுறடறமக் கட்சியினால் இே்தினம் 

அனுசரிக்கப்படட்து. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் சரவ்தேச பபை்கள் தினே்திை்கான கருேத்ுருவானது, “சைைாக 

சிந்தமன மசய், புே்திசாலிே்ேனைாக கட்டமை, ைாற்றத்திற்காக புதுமைமயப் பமட” 

என்பதாகுை்.  
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இேரெ ்செய்திகள் 

உலகின் மலிவான ககரபசி இகணயதள ரசகவ 

❖ விறல ஒப்பீடட்ுே் ேளமான cable.co.uk என்ை இறைய ேளே்தினால்  பைற்மகாள்ளப்படட் 

ஆய்வின்படி, இந்தியா உலகின் மிகவும் ைலிவான மகபபசி இமணயதள பசமவமயக் 

மகாண்டுள்ளது. 

❖ இமணயதள பசமவயின் உலக சராசரி விமலயான ரூ.600 உடன் ஒப்பிடுை்பபாது 

இந்தியாவில் 1 ஜிபி இமணயதள பசமவயின் ைதிப்பு ரூ.18.5 (USD 0.26) ைடட்ுபை ஆகுை்.  

❖ இபத நிமலயில் ஐக்கிய இரா ்ஜியை் பபான்ற நாடுகளில் 1 ஜி.பி. இமணயதள 

பசமவயின் ைதிப்பு USD 12.37 ஆகுை். 

❖ சீனாவுக்கு அடுதத்ு உலகின் இரண்டாவது மிகப்மபரிய திறன்பபசி சந்மதயாக 

இந்தியா உள்ளது. இந்தியாவில் 4.30 மில்லியன் ைக்கள் திறன்பபசிமயப் 

பயன்படுதத்ுகின்றனர.் 

❖ இந்தியாவிற்கு அடுத்த இடங்களில் கிரக்ிஸ்தான், க கஸ்தான், உக்மரன் ைற்றுை் 

ருவாண்டா ஆகிய நாடுகள் உள்ளன.  
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