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மாரச் ்– 11 

TNPSC துளிகள்  

❖ துணைப் பதிவாளர ் அலுவலகங்களில் பணைய நில ஆவைங்கணள ஆன்ணலனில் 

(நநரடியாக இணையதளத்தில்) சரிபாரத்்திடவும், நிலப் படட்ா வைங்கிடவும் நவை்டி 

ஒரு திட்டத்ணத தமிை்நாடு அரசு ஆரம்பிதத்ுள்ளது.  

o இத்திட்டம் பபரம்பலூர ் மாவட்டத்தில் நசாதணன ரீதியில் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ நமற்கு வங்கத்ணத 12-வது I-லீக் நபாட்டியில் நதாற்கடித்ததன் மூலம் பசன்ணன சிட்டி 

அைி சாம்பியன் அைியாக முடிசூட்டப்பட்டது. 

❖ நியமனங்களுக்கான அணமசச்ரணவக் குழு, 2019 ஆம் ஆை்டு மாரச் ் 31-ம் 

நததியிலிருந்து ஆறு மாதங்களுக்கு பிரதமரின் பசயலாளராக பாஸ்கர ் குல்நப 

என்பவரின் மறுநியமனத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்திருக்கின்றது. 

❖ பிரதமரின் சில நதரந்்பதடுக்கப்படட் உணரகணள உள்ளடக்கிய “சப்கா சாத் சப்கா 

விகாஸ்” என்ற புத்தகம் நிதியணமசச்ர ் அருை் பெடல்ியால் 

பவளியிடப்பட்டிருக்கின்றது. 

❖ இந்த வருடதத்ிய ஹாரவ்ரட்் சட்டப் பள்ளியின் சரவ்நதச பபை்கள் தினத்தின் 

உருவப்படக் கை்காட்சியில் அங்கீகாரமளிக்கப்படட் பபை்களில் வைக்கறிஞரும் 

பசயல்பாட்டாளருமான சுதா பரத்வாெ்ெும் ஒருவராவார.் 

o இந்தியாவில் தன்பாலின நசரக்்ணகணய குற்றவியல் முணறயிலிருந்து 

விலக்குவதற்காக நபாராடிய வைக்கறிஞரான நமனகா குருசாமி உள்பட 21 

விருதாளரக்ள் இதில் அடங்குவர.் 

❖ மத்திய அரசு பைிக் பகாணடக்கான வருமானவரி விலக்ணக 20 லடச்ம் வணரக்கும் 

இரட்டிப்பாக்கியிருக்கின்றது. இது தற்சமயம் ஓய்வு பபறுகிறவரக்ளுக்கும் கடந்த 12 

மாதங்களில் ஓய்வு பபற்றவரக்ளுக்கும்  பபாருந்தும். 

❖ வாரைாசியில் காசி விஸ்வநாதர ் பபருவழிப்பாணதக்கு பிரதமர ் அடிக்கல்  

நாட்டினார.் இத்திட்டம் அந்த புனிதத் தளத்ணதயும் அணதச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகணளயும் 

புதுப்பித்தலுக்கான ஒரு மிகப்பபரிய பதாணலநநாக்குப் பாரண்வயைக் 

பகாை்டிருக்கின்றது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

மாதிரி நடத்தத விதிமுதைகள் 

❖ ததரத்ல் ஆயைைம் 2019 ஆம் ஆை்டு மாரச் ் 10-ம் தததிைன்று ஒடட்ுமமாத்த நாடு 

முழுவதும் உடனடிைாக அமலுக்கு வரும் வயகயில் மாதிரி நடத்யத விதிமுயைகயை 

விதிதத்ுை்ைது. 

❖ இது அடுதத்ு வரும் மக்கையவத் ததரத்ல்களுக்கான தனது முழுயமைான ததரத்ல் 

அட்டவயை மவைியிடப்பட்ட பிைகு நயடமுயைக்கு வந்திருக்கின்ைது. 

❖ 2019 மக்கையவத் ததரத்ல் இவ்வருடம் 7 கட்டங்கைாக நடத்தப்படட்ு வாக்கு 

எை்ைிக்யக 2019 ஆம் ஆை்டு தம மாதம் 23-ம் தததிைன்று நயடமபறும். 
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❖ தை்தபாயதை 16வது மக்கையவயின் பதவிக்காலம் ஜீன் 03-ம் தததியுடன் 

முடிவயடகின்ைது. 

❖ மாதிரி நடத்யத விதிமுயைகை் – மபாதுவான நடத்யத, கூட்டங்கை், ஊரவ்லங்கை், 

ததரத்ல் தினம், வாக்குச ் சாவடிகை், கை்காைிப்பாைரக்ை், ஆட்சியில் உை்ை கட்சி 

மை்றும் ததரத்ல் அறிக்யககை் ஆகிை எடட்ு விதிமுயைகதைாடு மதாடரப்ுயடைதாகும். 

❖ ஒருதவயை ஏததனும் ஒரு கட்சி இந்த நடத்யத மாதிரி விதிமுயைகயை மீறினால், 

அக்கட்சி இந்த விதிமுயைகைின் ஒரு பகுதியை மீறிைதாக அதன் மீது குை்ைம் சுமத்த 

முடிைாது. ஏமனனில் இந்த விதிமுயை சட்டப் பின்னைி எயதயும் 

மகாை்டிருக்கவில்யல. 

 

ததசிய ஆை்ைல் திைன் சக்திதய கட்டவிழ்த்து விடுதல் 

❖ இந்திைாவில் ஆை்ைல் தசமிப்யப அதிகப்படுதத்ுவதை்கான ஒரு ததசிை யுக்திசார ்

ஆவைத்யத ஆை்ைல் தசமிப்புக் கழகம் (The Bureau of Energy Efficiency - BEE)  வடிவயமதத்ு 

இருக்கின்ைது. 

❖ இந்த யுக்திசார ்ஆவைம் ததசிை ஆை்ைல் திைன் சக்தியை கடட்விழ்தத்ு விடுதல் எனப் 

மபைரிடப்படட்ுை்ைது. 

❖ இது ஆை்ைல் விநிதைாகம் மை்றும் ததயவ சூழ்நியலகளுக்கும் ஆை்ைல் தசமிப்பு 

வாை்ப்புகளுக்கும் ஒரு மதைிவான மதாடரய்ப ஏை்படுத்த ஒரு மதைிவான 

கட்டயமப்யபயும் யுக்திசார ்மசைல்படுதத்ு முயையையும் விவரிக்கின்ைது.  

 

நாரி சக்தி விருதுகள் - 2018 

❖ குடிைரசுத் தயலவர ்ராம்நாத் தகாவிந்த் மாரச் ்08-ம் தததிைன்று சரவ்ததச மகைிர ்தின 

நிகழ்சச்ியை முன்னிடட்ு 2018 ஆம் ஆை்டின் நாரிசக்தி விருதுகயை வழங்கினார.் 

❖ இந்திைாவில் மபை்களுக்கான அதிகபடச் குடியமயிைல் விருது நாரிசக்தி விருதுகை் 

ஆகும். 

❖ 2018 ஆம் ஆை்டிை்கான 44 நாரி சக்தி விருதுகை் வழங்கப்படட்ன. இவ்விருதாைரக்ைில் 

விஞ்ஞானிகை், மதாழில்முயனதவாரக்ை், சுை்றுசச்ூழல் ஆரவ்லரக்ை், சமூக 

மசைல்பாட்டாைரக்ை், விவசாயிகை், கயலஞரக்ை், கட்டிட தவயலைாைரக்ை், நீரம்ூழ்கி 

இைக்குநர,் கமாை்தடா பயிை்றுநர,் பத்திரிக்யகைாைரக்ை் மை்றும் தியரப்பட 

இைக்குநரக்ை் ஆகிதைார ்அடங்குவர.் 

❖ தபடி பசச்ாதவா தபடி பதாதவா திட்டத்தின் கீழ் குழந்யத பிைப்பு சமைத்தில் குழந்யதப் 

பாலின விகிதத்யத அதிகரிப்பதில் தமன்யமைான வைரச்ச்ியை அயடந்ததை்காக 

தமிழ்நாடு சமூக நலம் மை்றும் சதத்ுைவுத் துயை விருது மபை்ைது. 

நாரிசக்தி விருதுகள் 

❖ முன்னதாக ஸ்திரி சக்தி விருதுகை் என்று அறிைப்பட்ட நாரி சக்தி விருதுகை் 1991 ஆம் 

ஆை்டில் இந்திை அரசால் நிறுவப்பட்டன. 

❖ மபை்கைின் முன்தனை்ைத்திை்காக விதிவிலக்கான தசயவகயை வழங்கும் 

புகழ்மபை்ை மபை்கை் மை்றும் நிறுவனங்கை் நாரி சக்தி விருதுகை் வழங்கப் 

மபறுகின்ைன. 

❖ இந்த விருது மபை் மை்றும் குழந்யதகை் நலத்துயை அயமசச்கத்தால் 
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வழங்கப்படுகின்ைது. 

❖ விருது மபறுபவரக்ைில் நிறுவனங்கை் மை்றும் தனிநபரக்ை் ஆகிை இருவரும் 

அடங்குவர.்  

 

ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

ததசிய நிறுவனச ்சட்டத் தீரப்்பாயத்தின் புதிய கிதளகள் 

❖ ததசிை நிறுவனச ்சட்டத ்தீரப்்பாைத்தின் இரை்டு புதிை கியைகயை ஏை்படுத்திட அரசு 

ஒப்புதல் அைித்திருக்கின்ைது. 

❖ ஒன்று ஆந்திரப் பிரததசத்தின் அமராவதியிலும் மை்மைான்று மத்திைப் பிரததசத்தின் 

இந்தூரிலும் ஏை்படுத்தப்படும். 

❖ இந்த நடவடிக்யக மநாடித்துப் தபாதல் மை்றும் திவால் விதிமுயை 2016 என்ை 

விதிமுயையின் கீழ் அதிகரித்து வரும் வழக்குச ் சுயமகைின் காரைமாக 

தமை்மகாை்ைப்படட்ு இருக்கின்ைது. 

❖ இந்திை நிறுவனங்கை் மதாடரப்ான விவகாரங்கயை இந்திைாவில் தீரத்்திட 

உதவுகின்ை ஒரு பகுதி நீதிதத்ுயை அயமப்தப இந்த ததசிை நிறுவனச ் சட்டத் 

தீரப்்பாைமாகும். 

❖ இது 2013 ஆம் ஆை்டு நிறுவனச ் சட்டத்தின் கீழ் ஏை்படுத்தப்படட்து. இது 2016 ஆம் 

ஆை்டு ஜுன் 01-ம் தததி அயமக்கப்படட்து.  

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட் ச ்சசய்திகள் 

மிகப்பபரிய ஊடாடும் வதகயிலான நிகழ்தநரக் கண்காட்சி 

❖ அறிவிைல் அருங்காட்சிைகங்களுக்கான ததசிை குழு (The National Council of Science 

Museums - NCSM) கூகுை் கயல மை்றும் கலாசச்ார யமைதத்ுடன் ஒருங்கியைந்து ஒரு 

ஊடாடும் வயகயிலான நிகழ்தநரக் கை்காட்சியை “Once Upon a Try : Epic Journey of 

invention and discovery” எனும் தணலப்பில் (ஒரு காலத்தில் ஒரு முயற்சி : கை்டு பிடிப்புகள் 

மற்றும் அறிமுகங்களின் காவியப் பயைம்) பவளியிட்டது.  

❖ இந்தக் கை்காட்சி ஏைக்குயைை 400 ஊடாடும் கயதகைின் வாயிலாக உலகின் 

மிகப்மபரிை கை்டுபிடிப்புகை் மை்றும் அறிமுகங்கயையும் அந்த கை்டுபிடிப்புகைின் 

பின்புலங்கயையும் அறிவிைல் மை்றும் மதாழில்நுட்பத்தில் மனிதனின் மிகப்மபரிை 

சாதயனகயையும் காட்சிப்படுதத்ுகின்ைது. 

❖ பின்வரும் தயலப்புகைில் இந்திைாயவ யமைமாகக் மகாை்ட 6 கயதகயை அறிவிைல் 

அருங்காட்சிைங்களுக்கான ததசிை குழு மகாடுத்து இருக்கின்ைது. அயவைாவன 

o வரலாை்றுத் துவக்கங்கை் 

o ஆயுரத்வதா 

o சுஸ்ருத சம்ஹிதா 

o ராசசாலா 

o இலக்கிைம் மை்றும் 

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


• 
•    
 
 
 
 

  

o துயைக் கை்டத்தின் இயசக் கருவிகை் 

❖ அறிவிைல் அருங்காட்சிைகங்களுக்கான ததசிை குழு என்பது இந்திை அரசின் 

கலாசச்ார அயமசச்கத்தின் கீழ் இைங்கும் ஒரு அயமப்பாகும். 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

கூடுதல் இயந்திரங்களுக்கு நட்சத்திரத் தரவரிதச 

❖ ஆை்ைல் தசமிப்யபக் குறிப்பிடுவதை்காக தை்தபாது யமக்தராதவவ் ஓவன்களுக்கும் 

துைி துயவக்கும் இைந்திரங்களுக்கும் நடச்த்திரத் தரவரியச அைிக்கப்படும்.  

❖ ணமக்நராநவவ் ஓவன்களுக்கும் துைி துணவக்கும் இயந்திரங்களுக்கும் நடச்த்திரத் 

தரவரிணச அளிக்கப்படும் இத்திட்டமானது விருப்ப அடிப்பணடயில் 

நிணறநவற்றப்படும். இத்திட்டம் 2020 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ் 31-ம் நததி வணரயில் 

நணடமுணறயிலிருக்கும். 

❖ துைி துணவக்கும் இயந்திரங்களுக்காக அங்கீகரிக்கப்படட் விதிமுணறயானது 

நடச்த்திரத ் தரவரிணச அளிக்கப்படுவதற்காக ஆற்றல் நசமிப்புடன் கூடுதலாக 

நீரந்சமிப்ணபயும் பகாை்டிருக்கும்.  

❖ தரவரிணசகள் ஆற்றல் நசமிப்பு அணமப்பால் வைங்கப்படும். 

❖ 2001 ஆம் ஆை்டு ஆற்றல் நசமிப்புச ் சடட்த்தின் கீை் ஏற்படுத்தப்படட் ஒரு 

சட்டப்பூரவ்மான அணமப்நப ஆற்றல் நசமிப்பு அணமப்பாகும். 

❖ ஆற்றல் நசமிப்புச ் சடட்த்தின் கட்டணமப்பிற்குள்ளாக இந்தியப் பபாருளாதாரத்தின் 

மீதான ஒடட்ுபமாத்த ஆற்றல் தாக்கத்ணதக் குணறப்பதற்கான யுக்திகநளாடு ஆற்றல் 

நசமிப்பு அணமப்பு அரசிற்கு உதவிகின்றது.  
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மொநிலச ்சசய்திகள் 

மிதசாரம் மதுவிலக்கு மதசாதா -  2019 

❖ மிதசாரம் மாநில அயமசச்ரயவ மிதசாரம் மது விலக்கு மதசாதா – 2019 எனும் 

மதசாதாவிை்கு ஒப்புதல் அைிதத்ுை்ைது. 

❖ 1997-ம் ஆை்டு முதல் 2015-ம் ஆை்டு ஜனவரி வயர ஒடட்ு மமாத்த மதுவிலக்கானது 

மிதசாரம் ஒடட்ுமமாத்த மதுவிலக்குச ் சட்டம் என்ை சட்டத்ததாடு மிதசாரமில் 

நயடமுயையில் இருந்தது. 
❖ முந்யதை அரசு 2015 ஆம் ஆை்டு மாரச் ் மாதம் முதல் மடட்ுதம மதுக் கயடகை் 

இைங்குவதை்கு அனுமதி அைித்திருந்தது. 
 

இதர பிை்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தின் இடஒதுக்கீட்தட அதிகப்படுத்துதல் 

❖ மத்திைப் பிரததச அரசு இதர பிை்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தினருக்கான இடஒதுக்கீடய்ட 

தை்சமைம் உை்ை 14 சதவிகிதத்திலிருந்து 27 சதவிகிதம் அைவிை்கு உைரத்்திட ஒரு 

அவசர நியலச ்சட்டத்யதப் பிைப்பிதத்ுை்ைது.  

❖ இந்த சட்டத்தின் மூலம் நாட்டில் இதர பிை்படுத்தப்படட் சமூகத்தினருக்கு 27 சதவிகித 

இட ஒதுக்கீடய்ட அைிக்கும் ஒதர மாநிலமாக மத்திைப் பிரததசம் உருமவடுதத்ுை்ைது. 

 

பிர லமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

யஸ்வந்த் ராவ் சவான் ததசிய விருது 2018 

❖ முன்னாை் ரிசரவ்் வங்கி ஆளுநர ் ரகுராம் ராஜன் 2018 ஆம் ஆை்டிை்கான ைஸ்வந்த் 

ராவ் சவான் ததசிை விருதிை்குத் ததரந்்மதடுக்கப்படட்ுை்ைார.் 

❖ இது மபாருைாதார வைரச்ச்ிக்கு அவர ்அைித்த பங்கைிப்பிை்காக வழங்கப்படுகின்ைது. 

❖ இந்த விருது மும்யபயில் மாரச் ்12-ம் தததி அன்று நயடமபறும் மயைந்த ைஸ்வந்த்ராவ் 

சவானின் 106-வது பிைந்தநாை் நிகழ்சச்ியில் வழங்கப்படும். 

❖ சவான் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் முதலாவது முதலயமசச்ர ்ஆவார.் 
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❖ இந்த விருது ஒவ்மவாரு வருடமும் ைஸ்வந்த் ராவ் சவான் பிரதிஸ்தான் எனும் 

அயமப்பால் மபாருைாதார வைரச்ச்ிக்கு பங்கைித்த தனிநபரக்ை்/நிறுவனங்கை் 

ஆகிதைாரின் அங்கீகாரத்திை்காக வழங்கப்படுகின்ைது. 

❖ இவ்விருது ததசிை ஒருயமப்பாடு, ஜனநாைக விழுமிைங்கை், சமூக மபாருைாதார 

வைரச்ச்ி ஆகிைவை்றிை்காக சிைந்த பங்கைிப்புகயை அைித்தயமயை 

அங்கீகரிக்கின்ைது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

CISF நிறுவன தினம் – மாரச் ்10 

❖ மத்திை மதாழிலகப் பாதுகாப்புப் பயடயின் (Central Industrial Security Force - CISF) நிறுவன 

தினம் ஒவ்மவாரு வருடமும் மாரச் ்10-ம் தததிைன்று அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ இந்த வருடம் அது உருவான 50-வது வருடத்யத அனுசரிக்கின்ைது. 

❖ 1969-ம் ஆை்டு இத்தினத்தன்று 2800 பயட வீரரக்ளுடன் இந்திைப் பாராளுமன்ைத்தின் 

ஒரு சட்டத்தின் மூலம் இந்த மத்திை மதாழிலகப் பாதுகாப்புப் பயட ஏை்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இப்பயட 1983 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 15-ம் தததிைன்று நியைதவை்ைப்பட்ட மை்மைாரு 

பாராளுமன்ைச ் சட்டத்தின் மூலம் இந்திைக் குடிைரசின் ஆயுதம் தாங்கிை பயடைாக 

மாை்ைப்பட்டது. 

❖ இது தநரடிைாக மத்திை உை்துயை அயமசச்கத்தின் கடட்ுப்பாட்டில் வருகின்ைது. இதன் 

தயலயமைகம் புதுதில்லியில் உை்ைது.  

 

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