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மாரச் ்– 10 

TNPSC துளிகள்  

❖ சிவகங்கக மாவட்டத்தின் காகைக்குடியில் உள்ள அறிவியல் மற்றும் ததாழிலக ஆய்வு 

மன்றம் - மத்திய மின்வவதியியல் ஆைாய்சச்ி நிறுவனத்தின் (CSIR-CECRI / Central 

Electrochemical Research Institute) முதலாவது பெண் இயக்குனராக தமிழ்நாடட்டச ்சசரந்்த 

அறிவியலாளரான டாக்டர ்என். கடலச ்பசல்வி உருபவடுத்துள்ளார.் 

❖ “இந்தியாவில் சட்டத்தின் அடிெ்ெடடயில் ஆட்சி, மக்களாட்சி மற்றும் நீடித்த 

வளரச்ச்ிக்காக” தனது ெங்களிெ்டெ ஆற்றியதற்காக அடமதிெ் 

ெல்கடலக்கழகத்தினால் பகௌரவ முடனவர ் ெட்டம் இந்தியக் குடியரசுத ்துடணத ்

தடலவைான எம். தவங்ககய நாயுடுவுக்கு வழங்கெ்ெடட்து. 

o இவர ்சகாஸ்டா ரிக்காவின் தடலநகரான சன் ச ாஸில்  ெல்கடலக்கழகத்தின் 

தகலவைிடமிருந்து “ததத்ுவதிற்கான முடனவர ்ெட்டத்டதெ்” பெற்றுள்ளார.் 

❖ ஆசிய விடளயாடட்ுெ் சொட்டிகளில் தங்கம் பவன்றவரான மன்ஜித் சிங் சஹல் 

இந்திய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் பதாடரின் ஆண்களுக்கான 1500 மீட்டர ்ஓட்டெ் ெந்தயத்தில் 

தங்கெ் ெதக்கம் பவன்றுள்ளார.் 

❖ மத்தியெ் பிரசதச மாநிலத்தில் ெழங்குடியினர ்அதிகமாக வசிக்கும் மாவட்டங்களில் 

உள்ள ெள்ளிகளில் பதாடக்க நிடலக் கல்விெ் ொடத ் திடட்த்தில் சகாண்டி பமாழி 

இடணக்கெ்ெடும் என்று அம்மாநில முதல்வர ்கமல்நாத ்அறிவிதத்ுள்ளார.் 

o அம்பமாழி செசும் மக்களின் எண்ணிக்டக சவகமாக குடறந்து வருவடதக் 

கருத்தில் பகாண்டு இம்முடிவு எடுக்கெ்ெடட்ுள்ளது.  

❖ சரவ்சதச விமான நிடலயங்கள் ஆடணயத்தின் (ASI - Airports Council International) 2018 

ஆம் ஆண்டிற்கான விமான நிடலய சசடவத ் தரத் திட்டத்தின் ஆசிய ெசிபிக் 

பிராந்தியத்தில் “ஒரு ஆண்டில் 40 மில்லியன் ெயணிகடளக் ககயாண்ட விமான 

நிடலயம்” என்ற பிரிவில் சிறந்த விமான நிடலயமாக புது தில்லியில் உள்ள இந்திரா 

காந்தி சரவ்சதச விமான நிடலயம் அறிவிக்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

❖ சமரா என்ற பெயடரக் பகாண்ட பதரு நாய் இமாலய சிகரத்டத அடடந்த முதலாவது 

நாயாக உருபவடுதத்ுள்ளது. இது திபெத்டதச ் சசரந்்த மஸ்திெ் மற்றும் இமாலய 

சமய்ெ்பு நாய் ஆகியவற்றின் கலெ்பு சொன்று காட்சியளிக்கிறது. இது எவபரஸ்ட் 

சிகரத்தின் பதற்கில் இமயமடலயில் உள்ள 7000 மீட்டர ் உயரம் பகாண்ட ெருன்சி 

என்ற சிகைத்தின்  உசச்ிடய அடடந்துள்ளது. 

❖ இந்து தலீத் சமூகத்திலிருந்து சதரந்்பதடுக்கெ்ெட்ட ொகிஸ்தானின் முதலாவது பெண் 

நாடாளுமன்ற சமலடவ உறுெ்பினராக கிருஷ்ண குமார ்சகாலி உருபவடுதத்ுள்ளார.் 

❖ நிதி சமாசடிக்கு எதிரான நடவடிக்டககள் மற்றும் தீவிரவாத எதிரெ்்பு நிதிக் 

கட்டடமெ்புகள் ஆகியவற்றில் யுக்திசார ்குடறொடுகடளக் பகாண்டுள்ளதால், “அதிக 

ஆெதத்ுடடய மூன்றாம் தர நாடுகள்” என்ற 23 நாடுகடளக் பகாண்ட தனது ெடட்ியலில் 

ொகிஸ்தாடன ஐசராெ்பிய ஒன்றியம் புதிதாக இடணதத்ுள்ளது. 

❖ ெ்ளூம்பெரக்் ெணக்காரரக்ள் குறியீட்டில் வாவைன் ெெ்செடட்ட பின்னுக்குத் தள்ளி 

உலகின் மூன்றாவது ெணக்கார நெராக பமாய்ட் பகன்னிசி லூயிஸ் வியூட்டன்                           

சிஇ என்ற நிறுவனத்தின்  தடலவரான பெரன்ாரட்ு அரன்ால்ட் உருபவடுதத்ுள்ளார.் 
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அறிவியல் மற்றும் த ொழில்நுட்பச ்தசய்திகள் 

தகவல்ததாடரப்ு தசயற்ககக் ககாள் – “சீனாசாட் 6C” 

❖ பதன்சமற்கு சீனாவின் சிசச்ுவான் மாகாணத்தில் உள்ள சிசங் பசயற்டகக்சகாள் 

பசலுத்து டமயத்திலிருந்து புவி சுற்றுவட்டெ்ொடதக்கு ஒரு புதிய தகவல்பதாடரப்ு 

பசயற்டகக்சகாகள சீனா பசலுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த பசயற்டகக்சகாளிற்கு “சீனாசாட் 6C” என்று பெயரிடெ்ெடட்ுள்ளது. இது லாங் 

மாரச் ்– 3B ஏவு வாகனத்தின் மூலம் பசலுத்தெ்ெட்டது. 

❖ இது உயரத்ர வாபனாலி மற்றும்  பதாடலக்காட்சி ெரெ்புடக சசடவகடள அளிக்கும். 

❖ இதன் வசகவ  சீனா, ஆஸ்திசரலியா, நியூசிலாந்து மற்றும்  பதன் ெசிபிக் தீவுகடளச ்

சசரந்்த நாடுகடள தசன்றகடய முடியும். 

❖ சீன விண்பவளி அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ெக் கழகத்தினால் வடிவடமக்கெ்ெடட் 

லாங் மாரச் ் பசலுதத்ு வாகன வரிடசயில் 300-வது திடட்தட்த இந்த சீனாசாட் 6C 

குறிக்கின்றது. 

 

 

தெண்கள் மடட்ுகம கலந்து தகாள்ளும் முதல் விண்தவளி நகடெயணம் 

❖ மாைச் ்29 அன்று தெண்கள் மடட்ுவம கலந்து தகாள்ளவிருக்கும் முதலாவது விண்தவளி 

நகடெயணத்கத நாசா நடத்தவிருக்கின்றது. 

❖ 1984 ஆம் ஆண்டு ஜூகல 25 அன்று வசாவியத்கதச ் வசைந்்த ஸ்தவடல்ானா 

சாவிடஸ்்கயா விண்தவளியில் நகட ெயணம் வமற்தகாண்ட முதலாவது 

தெண்மணியாக உருதவடுத்த 35 ஆண்டுகளுக்குெ் பிறகு இது நகடதெறவிருக்கிறது.  

❖ இந்த விண்தவளி நகட ெயணமானது சைவ்வதச விண்தவளி நிகலயத்தில் 

அதமைிக்காகவச ்வசைந்்த விண்தவளி  வீைாங்ககனகளான அனி தமக்கலன் மற்றும் 

கிைிஸ்டினா வகாச ்ஆகிவயாைால் வமற்தகாள்ளெ்ெடவிருக்கிறது. 

❖ ககடசியாக வகாகட காலத்தில் தொருத்தெ்ெட்ட மின்கலன்ககள மாற்றுவதற்காக 
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இந்த நகடெயணம் வமற்தகாள்ளெ்ெடவிருக்கிறது. இந்த நகடெயணம் வதாைாயமாக 

7 மணி வநைங்கள் நீடிக்கும் என்று எதிைெ்ாைக்்கெ்ெடுகிறது. 

 
❖ நாசா மாைச் ் மாதத்கத தெண்களின் வைலாற்று மாதமாக அனுசைிக்கிறது. 

தொறியியல், விண்தவளி மற்றும் கணிதம் வொன்ற ெல்வவறு துகறகளில் 

ெணியாற்றும் தெண்கள் குறித்த தகவல்களுக்காக தனது விண்தவளி நிறுவனத்தில்  

ஒரு வகலெ் ெக்கத்கத அது ஏற்ெடுத்தியுள்ளது. 

 

மொநிலச ்தசய்திகள் 

அடல் அஹர ்கயாஜனா 

❖ மகாைாஷ்டிைா மாநிலத்தில் கடட்ுமானத் ததாழிலாளைக்ளுக்காக “அடல் அஹர ்

சயா னா” என்ற ஒரு சிறெ்புத் திடட்தட்த அம்மாநில அரசு பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தத ்திட்டமானது அம்மாநிலத்தின் ெல்சவறு ெகுதிகளில் சசாதடன அடிெ்ெடடயில் 

பசயல்ெடுத்தெ்ெடவிருக்கிறது. பின்னர ் இத்திட்டம் மாநிலம் முழுவதும் 

விரிவுெடுத்தெ்ெடும். 

❖ அடல் அஹர ்சயா னா திட்டத்தின் கீழ் கடட்ுமானத் பதாழிலாளரக்ளுக்கு அவரக்ள் 

ெணியாற்றும் இடத்தில் ரூ.5 க்கு ஊடட்சச்தத்ு மிக்க உணவு அளிக்கெ்ெடும். 

❖ இதற்கு முன்பிருந்த சிரசமவ் ப யசத சயா னா திட்டத்தின் கீழ், 60 வயதிற்கு 

சமற்ெட்ட கடட்ுமானத ்பதாழிலாளரக்ளுக்கு ஓய்வூதியமாக ரூ.3000 அளிக்கெ்ெட்டது. 

 

ககல மற்றும் கலாசச்ாரம் - விருதுகள் 

❖ நடனம் மற்றும் இகச ஆகியவற்கற ஊக்குவிெ்ெதன் மீதான திறகம மற்றும் 

முயற்சிககள அங்கீகைிெ்ெதற்காக கலாசச்ாைத் துகறயில் ெல்வவறு விருதுககள 

அஸ்ஸாம் மாநில அைசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ ஸ்ரீமனாதா சங்கரச்தவ் விருது 2017 

o அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் சத்திைியா நடனம், இகச மற்றும் நாடட்ுெ்புறக் 
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கலாசச்ாைம் ஆகியவற்கற ஊக்குவிெ்ெதற்கு ெணியாற்றியதற்காக 

ொைத்ெட்டா சத்தைாவின் சத்திைியெ் பிைதிநிதியான புகழ்தெற்ற ெசிஸ்தவதவ் 

சைம்ாவிற்கு இவ்விருது வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

❖ மாதவ்சதவ் விருது 2016 

o இவ்விருதானது மயவமாைா டின்வஜாய் சதாைாவின் ஜுகதானந்தா சந்திைா 

வகாஸ்சாமிக்கு வழங்கெ்ெடவிருக்கிறது. 

o இவை ் மயவமாைா டின்வஜாய் சதாைாவில் ககதயழுதத்ுெ் பிைதிகய 

ொதுகாெ்ெதற்காகவும் வதசிய அளவில் சத்திரிய நடனம் மற்றும் இடசடய 

அங்கீகரிெ்ெதற்காகவும்  குறிெ்பிடத்தக்க நடவடிக்டககடள எடுதத்ு 

இருக்கின்றாை.் 

❖ மாதவ்சதவ் விருது 2019 

o இவ்விருதானது புகழ்தெற்ற நடனக் ககலஞை,் வைலாற்று அறிஞை,் விமைச்கை ்

மற்றும் அறிஞைான டாக்டை ்சுனில் வகாத்தாைிக்கு வழங்கெ்ெடவிருக்கிறது. 

o இவை ் ொைம்ெைிய நடனத்தின் ெல்சவறு வடிவங்கள் மற்றும் அது சாரந்்த 

வடிவங்கள் குறித்த தனது 12 புத்தகங்களின் மூலம் நாட்டின் கலாசச்ாரத் 

துடறடய சமம்ெடுத்தினார.் 

❖ காளிசச்ரண் பிரம்மா விருது 2018 

o இவ்விருதானது உடல்குைி ஹைிகிருஷ்ணா மஹந்தாவின் வொவைாகஜுலி 

ஸ்ரீமந்த சங்கைவதவ் சதாைாவிற்கு வழங்கெ்ெடவிருக்கிறது. 

 

பிரதமரின் உத்தரெ் பிரகதச ெயணம் 

❖ பிைதமை ் உத்தைெ் பிைவதசத்தின் கிவைட்டை ் தநாய்டாவில் ெண்டிட ் தீன்தயாள் 

உெத்யாயா ததால்லியல் நிறுவனத்கதத் ததாடங்கி கவத்தாை.் வமலும் அந்த நிறுவன 

வளாகத்தில் ெண்டிட ் தீன்தயாள் உெத்யாயாவின் உருவச ் சிகலகயயும் பிைதமை ்

திறந்து கவத்தாை.் 

❖ பிைதமை ் உத்தைெ் பிைவதசத்தின் குைஜ்ா மற்றும் பீகாைின் ெக்சாை ் ஆகிய இைண்டு 

அனல்மின் திட்டங்களுக்கு  அடிக்கல் நாட்டினாை.் 

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

தங்க நகர வாயில் சுற்றுலா விருதுகள் – 2019 

❖ தஜைம்னியின் தெைல்ினில் நகடதெற்ற 2019 ஆம் ஆண்டின் புகழ்தெற்ற சைவ்வதச தங்க 

நகை வாயில் சுற்றுலா விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்சச்ியில் “பதாடலக்காட்சி சினிமாெ் 

பிரிவில்” இந்திய அரசின் மத்திய சுற்றுலாத ்துடற முதல் ெரிடச பவன்றுள்ளது. 

❖ இந்த விருதுகள் வியக்கத்தகு இந்தியா 2.0 பிரசச்ாரத்தின் கீழ் தயாரிக்கெ்ெடட் 

பின்வரும் திடரெ்ெடங்கள் மற்றும் பதாடலக்காட்சி வணிக விளம்ெரங்களுக்காக 

வழங்கெ்ெடட்ன. 

✓ சரஸ்டிராக்கின் சயாகி 

✓ திரு மற்றும் திருமதி ச ான்ஸின் மறுபிறெ்பு 
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✓ ொரீசில் உள்ள சரணாலயம் 

✓ மன்ஹட்டானின் மகாராணி மற்றும்  

✓ மசாலா சடமயல் வல்லுநர ்

❖ வியக்கத்தகு இந்தியா 2.0 பிரசச்ாரமானது மத்திய சுற்றுலாத ் துடற 

அடமசச்கத்தினால் 2017 ஆம் ஆண்டு பசெ்டம்ெரில் பதாடங்கெ்ெடட்து. 

 

 

சொம்லி கதவி தஜயின் விருது 2018 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் தகலசிறந்த தெண் ெத்திைிக்ககயாளைக்ளுக்கான சாம்லி வதவி 

தஜயின் விருது பிைியங்கா துவெயிற்கு வழங்கெ்ெடுகிறது. 

❖ இவைது ென்முகத் தன்கம, வகள்வி ஞானம் மற்றும் விசாைகண அறிக்கககள் 

ஆகியவற்றிற்காக இவை ் இவ்விருதுக்குத் வதைந்்ததடுக்கெ்ெடட்ுள்ளாை.் இவை ் சமூக 

மற்றும் அைசியல் பிைசச்கனகளில் தொதிந்துள்ள உண்கமககள தவளிக்தகாண்டு 

வை உதவினாை.் 

❖ கடந்த 37 வருடங்களாக ஒரு நிகலயான அகமெ்பின் மூலம் சிறெ்புமிகு தைங்ககள 

நிகலநிறுத்தும் தெண் ெத்திைிக்ககயாளைக்ளுக்கு சாம்லி வதவி தஜயின் விருது 

வழங்கெ்ெடுகிறது. 

❖ சாம்லி வதவி ஒரு சுதந்திைெ் வொைாட்ட வீைைாவாை.் இந்த விருதானது இந்தியாவில் 

ெத்திைிக்ககத் துகறயில் தெண்களுக்கு வழங்கெ்ெடும் ஒரு உயைிய விருதாகும். 

 

இ ரச ்தசய்திகள்  

“இந்தியா மற்றும் ஆசியான் : எதிரக்ாலத்கத இகணந்து உருவாக்குதல்” 

அறிக்கக 

❖ இந்தியா மற்றும் ஆசியான் : “எதிைக்ாலத்கத இகணந்து உருவாக்குதல்” என்ற 

அறிக்டகயானது இந்திய வரத்்தக மற்றும் பதாழிலகக் கூடட்டமெ்பு (FICCI - Federation of 
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Indian Chambers of Commerce and Industry) மற்றும் மிகதெைிய ஆசலாசடன வழங்கும் 

நிறுவனமான KPMG ஆகியவற்றினால் பவளியிடெ்ெட்டது. 

❖ இந்த அறிக்டகயின்ெடி, உலகின் சவகமாக வளரும் பொருளாதாரங்களிடடசய 

இந்தியா மற்றும் 10 நாடுகள் உறுெ்பினராக உள்ள ஆசியான் ஆகியடவ  உள்ளதாக 

கண்டறியெ்ெடட்ுள்ளது. 

❖ மின்னணு முடறயிலான வணிகம் மற்றும் டிஜிடட்ல் வரத்்தகம் பதாடரெ்ான 

துடறகளிலும் கூட இந்தியா மற்றும் ஆசியான் சவகமான வளரச்ச்ிடயக் 

காட்டியுள்ளன. 

❖ சரவ்சதச மின்னணு முடறயிலான வரத்்தகத ்துடறயில் சீனா முதலிடத்தில் உள்ளது.  

 

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