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மாரச் ்– 09 

TNPSC துளிகள்  

❖ தமிழ்நாட்டின் எண்ணூரில் உள்ள இந்தியன் எண்ணணய்க் கழகத்தின் நீரத்்த இயற்கக 

எரிவாயு முகனயத்கத பிரதமர ் நாட்டிற்கு அரப்்பணித்தார.் ணதன் இந்தியாவின் 

கிழக்குக் கடற்ககரயயாரத்தில் அகமந்த முதலாவது LNG (Liquified Natural Gas) 

முகனயம் இதுவாகும். 

❖ ணென்கனயில் உள்ள அகனதத்ு 19 நிலத்தடி ணமட்யரா நிகலயங்களும் கூட்ட ணநரிெல் 

மிகுந்த பகுதிகளில் பயணிகளுக்காக “இலவெப் பயன்பாடட்ு” தரைவழித் 

ததொரைபேசி வசதிரைே் ணபறவிருக்கின்றன. 

❖ பாரிஸில் நகடணபற்ற 2019 ஆம் ஆண்டின் ணநாய்சியல் ஓபன் யபாட்டியில்  

இந்தியாவின் 61-வது கிராண்ட் மாஸ்டராக ஈயராடக்டெ ் யெரந்்த 16 வயதான                                       

P. இனியன் உருணவடுத்துள்ளார.் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான அளவு மற்றும் மண்டலம் ஆகியவற்றில் சிறந்து 

விளங்கியதற்காக புகழ்ணபற்ற விமான நிகலய யெகவத் தர (ASQ - Airport Service Quality) 

விருகத புவயனஸ்வரில் உள்ள பிஜூ பட்நாயக் ெரவ்யதெ விமான நிகலயம் ணவன்று 

இருக்கின்றது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் ெரவ்யதெ ணபண்கள் தின ணகாண்டாட்டத்தின் யபாது 2019 ஆம் 

ஆண்டின் யதசியப் ணபண்கள் வாழ்வாதார ெந்திப்பானது உத்தரப் பிரயதெத்தின் 

வாரணாசியில் உள்ள தீன்தயாள் ஹஸ்த்கலா ென்குலில் நகடணபற்றது. 

❖ ெவுமியா சுவாமிநாதன் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் துகணப் ணபாது இயக்குநர ்

பதவியிலிருந்து தகலகம அறிவியலாளர ்பதவிக்கு உைைத்்தே்படட்ுள்ளார.் 

❖ “இந்தியாவின் ணபரிய அளவிலான தட்டம்கம தடுப்பூசிப் பிரெெ்ாரமானது” 2010 

மற்றும் 2013 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கிகடயய பத்தாயிரத்திற்கும் யமற்படட் 

குழந்கதகரைக் காப்பாற்ற உதவியதாக இ-கலப் பத்தரிக்ககயில் ணவளியான 

ஆய்வு முடிவு கூறுகிறது.  

❖ இந்திய வம்ொவளிகயெ ் யெரந்்த அணமரிக்க ணதாகலக்காட்சி நிபுணரான பத்மா 

லடச்ுமி UNDP-ன் “நல்ணலண்ணத் தூதராக” ஐக்கிய நாடுகள் வளரெ்ச்ித் திட்டத்தினால் 

(UNDP - United Nations Development Programme) நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ யலாக் ஆயுக்தாவின் பதவிக் காலத்கத எடட்ு ஆண்டுகளிலிருந்து 5 ஆண்டுகளாக 

குகறப்பதற்கு யலாக் ஆயுக்தா ெட்டத்கத இராஜஸ்தான் அரசு திருத்தியுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

கலைெச்ெம்மை் விருதுகள் 

❖ 2013 ஆம் ஆண்டு முதை் 2018 ஆம் ஆண்டு வரையிைொன கரைசத்சம்மை் விருதுகரை 

தமிழ்நொடு அைசு அறிவிதத்ுை்ைது. இந்த விருதுகை் தமிழ்நொடு கரை மற்றும் 

கைொசச்ொைத் துரறயினொை் வழங்கே்ேடுகின்றன. 

❖ இந்த விருதுகை் மைபுவழி, நவீனக் கரைே் பிைிவுகரைச ் சொைந்்த ஓவிைங்கை் மற்றும் 

சிற்ேக் கரை நிபுணைக்ளுக்கு வழங்கே்ேடுகின்றன. அவைவை ் துரறகைிை் சிறந்து 
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விைங்கும் கரைஞைக்ரை தகௌைவிே்ேதற்கொக ஆண்டுபதொறும் இந்த விருதுகை் 

வழங்கே்ேடுகின்றன. 

❖ ணவற்றியாளரக்ள் பின்வருமொறு  

 

ஆண்டு செற்றியாளர் பிரிவு 

2013-14 நந்தன் நவீன ேொணி 

 கணேதி ஸ்தேதி ேொைம்ேைிை ேொணி 

2014-15  பகொபிநொத் நவீன ேொணி 

 ைொமதெைம் ேொைம்ேைிை ேொணி 

2015-16 அனந்தநொைொைணன் நொகைொென் நவீன ேொணி 

 தமிழைசி ேொைம்ேைிை ேொணி 

2016-17 C.டக்ைஸ் நவீன ேொணி 

 கீைத்்திவைம்ன் ேொைம்ேைிை ேொணி 

2017-18 தெைக் குமொை ் நவீன ேொணி 

 பகொேொைன் ஸ்தேதி ேொைம்ேைிை ேொணி 

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

மத்தியஸ்தர் குழு – 3 உறுப்பினரக்ள் 

❖ ைொம் தென்மபூமி – ேொேை ் மசூதி வழக்ரக மத்திைஸ்தை ் மூைம் தீைவ்ு கொண்ேதற்கொக 

நீதிமன்றத்தொை் நிைமிக்கே்ேட்ட 3 பேை ் தகொண்ட மத்திைஸ்தை ் குழுவிற்கு 

ேைிந்துரைக்க இந்திை உசச் நீதிமன்றம் முடிவு தசை்துை்ைது. 

❖ இந்தக் குழு பின்வருேவைக்ரை உறுே்பினைக்ைொகக் தகொண்டுை்ைது. 

o உசச் நீதிமன்ற முன்னொை் நீதிேதி FM கலிபுல்லா – இக்குழுவின் தகலவர ் 

o ஆன்மீக குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவி ெங்கர ் 

o மூத்த வழக்குகரஞர ்ஸ்ரீராம் பஞ்சு.  

❖ இக்குழுவில் உள்ள அகனதத்ு உறுப்பினரக்ளும் தமிழ்நாடக்டெ ் யெரந்்தவரக்ள் 

ஆவார.் 

❖ உத்தரப் பிரயதெதத்ின் கபொபாத ் மாவட்டத்தில் அடுத்த ஒரு வாரத்தில் 

மத்தியஸ்தைின் யபெச்ு வாரத்்கத ணதாடங்கப்படவிருக்கிறது. அங்குை்ை 

பிைசச்ரனக்குை்ைொன ேகுதியிை் பகமைொவின் மூைம் இந்த நரடமுரற 

பமற்தகொை்ைே்ேடும். 

❖ இந்த மத்தியஸ்தை ் நகடமுகற யம 15-ல் முடிவகடயும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  
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வெள்ள மமலாண்மம மற்றும் எல்மலப் பகுதிகள் திட்டம்  

❖ ணவள்ள யமலாண்கம மற்றும் எல்கலப் பகுதிகள் திடட்தத்ிற்கு (Flood Management and 

Border Areas Programme - FMBAP) மத்திய அகமெெ்ரகவ  ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

❖ இது 2017-18 முதல் 2019-20 ஆம் ஆண்டு வகர எல்கலப்புற பகுதிகள் ணதாடரப்ான 

பணிககள யமற்ணகாள்வகதயும் நாணடங்கிலும் ணவள்ள யமலாண்கம பணிகள் 

மற்றும் நதி யமலாண்கம நடவடிக்ககககள யமற்ணகாள்வகதயும் யநாக்கங்கைொகக் 

ணகாண்டுள்ளது. 

❖ திறன்மிகு ணவள்ள யமலாண்கம, மண் அரிப்கபக் கடட்ுப்படுதத்ுதல் மற்றும் கடல் 

அரிப்கபத் தடுத்தல் ஆகியவற்றிற்காக நாணடங்கிலும் இத்திட்டம் 

ணெயல்படுத்தப்படவிருக்கிறது. 

❖ ணபாதுப் பிரிவு மாநிலங்களுக்கான நிதி ஆதாரமானது 50% (மத்திய அரசு) : 50% (மாநில 

அரசு) என்ற நிகலயிலும் வட கிழக்கு மாநிலங்கள், சிக்கிம், ஜம்மு காஷ்மீர,் 

இமாெெ்லப் பிரயதெம் மற்றும் உத்தராகண்ட் ஆகிய மாநிலங்களுக்கான நிதி 

ஆதொரமானது 70 : 30 என்ற நிகலயிலும் இருக்கும். 

❖ நிதி யமலாண்கம நடவடிக்கககள் மற்றும் எல்கலப் புற பகுதிகளில் 

யமற்ணகாள்ளப்படும் பணிகள் ஆகியவற்றிற்கு 100 ெதவிகிதம் மத்திய அரசினால் 

நிதியுதவி அளிக்கப்படும். 

 

வீரத் தியாகிகள் - அகராதி 

❖ புது தில்லியில் இந்தியாவின் சுதந்திரப் யபாராட்டத்தில் பங்கு ணபற்ற வீரத ்

தியாகிகளின் அகராதிகய (1857 – 1947) பிரதமர ்ணவளியிட்டார.் 

 

❖ 5 ணதாகுதிகள் (மண்டலம் வாரியாக) ணகாண்ட இந்த அகராதியானது 1857-ல் 

நகடணபற்ற முதல் இந்திய சுதந்திரப் யபாரிலிருந்து 1947 ஆம் ஆண்டில் இந்திைொ 

விடுதகல அகடயும் வகர பாடுபட்ட வீரத ் தியாகிகளின் தகவல்ககளக் 

ணகாண்டிருக்கும். 

❖ இந்த வரிகெயில் வீரத ் தியாகிகளின் ணபயரக்களத ் ணதாகுத்த மத்திய அரசின் 

முதலாவது முயற்சி இதுவாகும். 

❖ இந்திய சுதந்திரப் யபாராட்டத்தில் பங்குணபற்ற வீரத ் தியாகிகளின் அகராதிகயத் 

ணதாகுத்தலானது மத்திய கலாெெ்ாரத ் துகற அகமெெ்கத்தினால் 

யமற்ணகாள்ளப்படட்து.  
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❖ 1857 ஆம் ஆண்டில் நகடணபற்ற புரட்சியின் 150வது நிகனவு தினத்கத 

அனுெரிப்பதற்காக இது ணவளியிடப்பட்டது. 

 

ச ாருளாோரெ ்செய்திகள் 

புதிய 20 ரூபாய் நாணயம் 

❖ 12 ேக்கம் தகொண்ட ேைபகொணமொன 27 மீ.மீ அளவுள்ள “யடாடியகயகான்” 

வடிவத்திலான ஒரு புதிய 20 ரூபாய் நாணயம் ணவளியிடப்படும் என்று மத்திய நிதி 

அகமெெ்கம் அறிவிதத்ுள்ளது.  

 

❖ ஏறக்குகறய 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அதாவது 2009 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ் மாதத்தில் 

இந்திய ரிெரவ்் வங்கியானது முதல்முகறயாக 10 ரூபாய் நாணயத்கத ணவளியிட்டது. 

❖ யமலும், இந்தியப் பிரதமர ் “பாரக்வக் குகறபாடு உகடயயாரக்ளுக்கு உகந்த” 

நாணயங்களின் (ரூ.1, ரூ.2, ரூ.5, ரூ.10 மற்றும் ரூ.20) புதிய வரிகெகயயும்  

ணவளியிட்டார.் 

 

அறிவியை் மற்றும் சோழிை்நுட் ெ ்செய்திகள் 

அகுலா-1 பிரிவு தாக்கி அழிக்கும் நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் 

❖ இைஷ்ைொவிடமிருந்து அகுைொ-1 பிைிவு அணு ஆயுதத் திறன் தகொண்ட தொக்கி அழிக்கும் 

நீைம்ூழ்கிக் கே்ேரை 10 ஆண்டுக் கொைம் குத்தரகக்கு எடுே்ேதற்கொன ஒே்ேந்தத்திை் 

இந்திைொ ரகதைழுத்திடட்ுை்ைது. 

❖ இந்த ஒே்ேந்தத்தின் கீழ், இைஷ்ை நொடு அகுைொ – 1 பிைிவு நீைம்ூழ்கிக் கே்ேரை 2025 ஆம் 

ஆண்டிை் இந்திை கடற்ேரடக்கு அைிக்கவிருக்கிறது. இந்த நீைம்ூழ்கிக் கே்ேை் சக்ைொ III 

என்றும் அகழக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்தியக் கடற்பகடக்கு குத்தககக்கு அளிக்கே்ேடும் இரஷ்யாவின் 3-வது அணு 

ஆயுதத ்திறன் ணகாண்ட தாக்கி அழிக்கும் நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் இதுவாகும். 

❖ இரஷ்யாவின் முதலாவது அணு ஆயுதத ்திறன் ணகாண்ட தாக்கி அழிக்கும் நீரம்ூழ்கிக் 

கப்பலான ஐஎன்எஸ் ெக்ரா என்ற நீரம்ூழ்கிக் கப்பலானது 1988 ஆம் ஆண்டில் 3 ஆண்டு 

காலத்திற்கு குத்தககக்கு எடுக்கப்பட்டது. 
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❖ இரண்டாவது ஐஎன்எஸ் ெக்ரா நீரம்ூழ்கிக் கப்பலானது 2012 ஆம் ஆண்டில் 10 ஆண்டு 

காலத்திற்கு குத்தககக்கு எடுக்கப்பட்டது.  

 

இஸ்மரல் திட்டம் - நிலவு 

❖ நிைவிற்கொன தனது முதைொவது திட்டத்ரத பமற்தகொண்ட இஸ்பைை் விண்தவைிக் 

கைமொனது தனது முதைொவது சுை புரகே்ேடத்ரத புவிக்கு அனுே்பியுை்ைது. 

❖ இந்தே் ேடமொனது பின்புறத்திை் புவியுடன் தேைிஷீட் (ஹீே்ரூ தமொழியிை் 

ததொடக்கத்திற்கொன தேொருை்) விண்தவைிக் கைத்தின் ஒரு ேகுதிரைக் கொடட்ுகிறது. 

 
❖ அைசு சொைொ நிறுவனமொன SpaceIL மற்றும் அரசுக்குெ ் ணொந்தமான இஸ்யரல் 

விண்ணவளித் ணதாழிற்ொகல ஆகிய இரண்டும் இகணந்து புயளாரிடாவின் யகப் 

கனபவரிலிலிருந்து ஆளில்லா ணபரிஷீட ் என்ற விண்கைத்ரத விண்ணுக்கு 

அனுப்பியது. 

❖ இதுவகர ரஷ்யா, அணமரிக்கா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் மடட்ுபம 3,84,000 கியலா 

மீட்டர ்பயணித்து நிலவில் கால் பதிதத்ுள்ளன. 

 

e-Dharti வசயலி 

❖ மத்திை வீடட்ுவசதி மற்றும் நகைே்்புற விவகொைங்களுக்கொன அரமசச்ை ் ஹைத்ீே் பூைி 

மின்னணு முரறயிைொன தொைத்்தி (e-Dharti) என்ற தசயலிகய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார.்  

❖ நிகழ் யநரத்தில் ணொதத்ுககள மாற்றுதல், பதிலிடுதல் மற்றும் பிறழ்வு 

யமற்ணகாள்ளுதல் ஆகிய மூன்று நிகலகரையும்  இந்தெ ் ணெயலிகயே் பயன்படுதத்ி 

யமற்ணகாள்ள முடியும். 

❖ நிலம் மற்றும் வளரெ்ச்ித் துகற அலுவலகத்தின் பணம் ணெலுத்தும் அகமப்பானது 

முற்றிலும் கணினி மயமாக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ யமலும் இவர ் e-தாரத்்தி ஜியயாதளத்கதயும் ணதாடங்கி கவத்தார.் இந்தத் தைத்தின் 

மூைம் தசொத்தின் குத்தரகதொைை ் வரைேடத்தின் மூைம் அதன் இருே்பிடத்ரதக் 

கண்டறிவதுடன் தசொத்தின் அடிே்ேரட விவைங்கரையும் கொண முடியும். 
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சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

மநட்ரஜன் மாசுபாடு 

❖ ரநட்ைென் மொசுேொடு மீதொன ஒரு ததொகுதிரைக் தகொண்டுை்ை 2019 ஆம் ஆண்டின் 

வருடொந்திை பிைொண்டிைைஸ்் அறிக்ரகைொனது ஐக்கிை நொடுகைினொை் 

தவைியிடே்ேட்டது. 

❖ இந்த அறிக்ரகைொனது ரநபைொபியிை் ஐக்கிை நொடுகை் சுற்றுசச்ூழை் சரேயினொை் 

(United Nations Environmental Assembly - UNEA) தவைியிடே்ேட்டது. 

❖ இது கொை்நரட, விவசொைம், பேொக்குவைதத்ு, ததொழிற்சொரை மற்றும் ஆற்றை் துரறயின் 

வைைந்்து வரும் பதரவைொனது நமது சுற்றுசச்ூழலிை் எதிைவ்ிரனைொற்றும் ரநட்ைென் 

அம்பமொனிைொ, ரநட்பைட், ரநட்ைிக் ஆக்ரசடு (NO), கநட்ரஸ் ஆக்கஸடு (N2O) 

ஆகியவற்றின் அதீத வளரெ்ச்ிக்கு வழிவகுக்கிறது என்றுக் பகொடிடட்ுக் கொட்டிைது. 

❖ உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் அறிக்ரகயின்படி, கநட்யரட் கலக்கப்பட்ட குடிநீரானது 

இரத்தெ ் ணெயல்பாடக்டக் குகறத்தல், புற்றுயநாய் மற்றும் முன்கழுத்துக் கழகல 

யநாய் ஆகியவற்கற ஏற்படுதத்ும். 

 

 
 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

முக்கிய மந்திரி ஆஞ்ெை் அம்ரித் மயாஜனா 

❖ உத்தைகொண்ட் முதை்வை ் திைிபவந்திை சிங் ைொவத ் முக்கிை மந்திைி ஆஞ்சை் அம்ைித் 

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


• 
•    
 
 
 
 

  

பைொெனொரவ படைொடூனிை் ததொடங்கினொை.் 

❖ இத்திட்டத்தின் கீழ் மொநிைத்திை் உை்ை 20,000 அங்கன்வொடிகைிை் 2.5 இைடச்ம் 

குழந்ரதகளுக்கு வொைம் இருமுரற 100 மி.லி ேொை் இைவசமொக அைிக்கே்ேடும். 

❖ சமீேத்திை தைவின்ேடி, உத்தைகொண்டிை் 18,000ற்கும் பமற்ேட்ட குழந்ரதகை் 

ஊடட்சச்தத்ுக் குரறேொட்டினொை் ேொதிக்கே்ேடட்ுை்ைனை ்என்று ததைிை வந்துை்ைது. 

 

இடுக்கியின் மமறயூர் வெல்லே்திற்கு புவிசார் குறியீடு 

❖ ேழரம வொை்ந்த மற்றும் ரகயினொை் தைொைிக்கே்ேடும் பகைைொவின் இடுக்கி 

மொவட்டத்ரதச ் பசைந்்த மரறயூை ் தவை்ைம் மத்திை அைசிடமிருந்து புவிசொை ்

குறியீடர்டே் தேற்றுை்ைது. 

❖ இது நவீனத் ததொழிற்சொரைகைிபைொ அை்ைது நவீன உேகைணங்கரைே் 

ேைன்ேடுதத்ிபைொ தைொைிக்கே்ேடுவதிை்ரை. இது கரும்புே் ேண்ரணயிை் 

அரமக்கே்ேட்ட தகொட்டொைத்திை் இருந்து தைொைிக்கே்ேடுகிறது. 
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