
   
    
 

 
 

மாரச் ்– 05 

TNPSC துளிகள் 

 பாலியல் சுரண்டலுக்கு எதிரான பபாராட்டதத்ின் உலக தினமானது 2009 ஆம் ஆண்டு 

முதல் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் மாரச் ்4 ஆம் பததியன்று அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்4 ஆம் பததியன்று கிருஷ்ணகிரி மருதத்ுவக் கல்லூரி மற்றும் 

மருத்துவமனனக்கு அடிக்கல் நாட்டப் பட்டது. 

 இந்திய ஆண்கள் கிரிக்வகட் அணியின் பதரவ்ுக் குழுவின் புதிய தனலவராக 

இந்தியாவின் முன்னாள் சுழற்பந்து வீசச்ாளரான சுனில் ப ாஷினய இந்தியக் 

கிரிக்வகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் நியமிதத்ுள்ளது. 

 பதசிய மக்கள்வதானகப் பதிபவட்டிற்காக (National Population Register - NPR) 2010 ஆம் 

ஆண்டு பகட்கப்பட்ட பகள்விகனளக் வகாண்டுப்  பணிகனள பமற்வகாள்ள ஆந்திர 

அரசு முடிவு வசய்துள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

செண் நீதிெதிகளள மட்டும் சகாண்ட உயர ்நீதிமன்ற அமரவ்ு 

 மதராஸ் உயர ் நீதிமன்றதத்ின் தனலனம நீதிபதியான அம்பரஷ்வர ் பிரதாப் சாஹி 

முதன்முனறயாக வபண் நீதிபதிகனள மட்டும் வகாண்ட உயர ் நீதிமன்ற அமரன்வ 

அனமப்பதன் மூலம் இந்த ஆண்டு வகாண்டாடப்பட இருக்கும் சரவ்பதச மகளிர ்

தினத்னதச ்சிறப்பு மிக்கதாக மாற்றியுள்ளார.் 

 இந்த அமரவ்ானது புஷ்பா சத்தியநாராயணா, அனிதா சுமந்த் மற்றும் பி.டி. ஆஷா 

ஆகிய 3 வபண் நீதிபதிகனளக் வகாண்டிருக்கும். 

 சுமார ் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு, மதராஸ் உயர ் நீதிமன்றமானது அதிக 

எண்ணிக்னகயில் 11 வபண் நீதிபதிகனளக் வகாண்டிருந்தது. 

 

பொர ்ெதக்கம்  

 சுமார ் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பபார ் வீரரக்ளால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு 

பதக்கமானது கரூர ்மாவட்டத்தில் உள்ள குளிதத்னலயில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 
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சங்கரன்பகாயில் அருபக புத்த பகாபுரம் 

 சங்கரன்பகாயில் (வதன்காசி மாவட்டம்) அருபக வீரிருப்பு கிராமதத்ில் கட்டப்பட்ட 100 

அடி உயரமுள்ள உலக அனமதி புத்த மதக் பகாபுரமானது மாரச் ் 4 ஆம் பததியன்று 

திறக்கப் பட்டது. 

 பமற்குத் வதாடரச்ச்ி மனலயின் அருபக வீரிருப்பில் கட்டப்பட்ட இந்த புத்த மதக் 

பகாபுரமானது வதன்னிந்தியாவில் கட்டப்பட்ட முதலாவது புதத் மதக் பகாபுரம் ஆகும். 

 இந்நிகழ்சச்ியில் பல்பவறு நாடுகனளச ்பசரந்்த புதத்த் துறவிகள் பங்பகற்றனர.் 

 

 

பதசியச ்சசய்திகள் 

QS உலகத் தரவரிளச 

 QS உலகத் தரவரினசப் படி, இந்த ஆண்டில் இந்தியாவில் இருந்து ஐந்து கல்வி 

நிறுவனங்கள் முதல் 100 இடங்களில் இடம் வபற்றுள்ளன. 

 மும்னபயில் உள்ள இந்தியத் வதாழில்நுட்ப நிறுவனதத்ின் கனிம மற்றும் சுரங்கப் 

வபாறியியல் மற்றும் தில்லிப் பல்கனலக் கழகத்தின் பமம்பாட்டு ஆய்வுகள் ஆகியனவ 
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இந்தியாவிலிருந்து முதலிடம் பிடித்துள்ள பாடப் பிரிவுகளாகும். 

நிறுவனம் தரவரிளச 

இந்தியத் வதாழில்நுட்ப நிறுவனம் - கான்பூர ் 96 

 இந்தியத் வதாழில்நுட்ப நிறுவனம் -மதராஸ் 88 

 இந்தியத் வதாழில்நுட்ப நிறுவனம்  - கரக்பூர ் 86 

  இந்தியத் வதாழில்நுட்ப நிறுவனம் – தில்லி 47 

இந்தியத் வதாழில்நுட்ப நிறுவனம்  - மும்னப 44 

 

ஜன் அவுசாதி வாரம் 

 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 1 ஆம் பததி முதல் பிரதான் மந்திரி பாரதிய  ன் அவுசாதி 

பகந்திரங்களின் மூலம் நாடு முழுவதும்  ன் அவுசாதி வாரமானது வகாண்டாடப் 

படுகின்றது. 

  ன் அவுசாதி பகந்திர உரினமயாளரக்ள் உடல்நலம் மற்றும் சுகாதாரம் குறித்த 

விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக பல்பவறு வனகயான நடவடிக்னககனள 

ஏற்பாடு வசய்து வருகின்றனர.் 

 இந்த வார அனுசரிப்பின் நான்காவது தினதத்ில், ‘சுவிதா பச சம்மன்’ என்ற 

கருப்வபாருனளக் வகாண்டு நாட்டில் வபண்கனள பமம்படுதத்ும் நிகழ்சச்ியானது 

நடத்தப் பட்டது. 

 பிரதான் மந்திரி பாரதிய  ன் அவுசாதி பரிபயா னா என்பது மத்திய அரசாங்கத்தின் 

ஒரு முக்கியமான முயற்சியாகும்.  

 தரமான மருந்துகனள குனறந்த வினலயில் வழங்குவதற்கான அதன் முயற்சியானது 

இப்பபாது மக்கள் மதத்ியில் வபரும் தாக்கத்னத ஏற்படுதத்ி வருகின்றது. 

 

பவளாண் ஏற்றுமதிக் சகாள்ளகளயச ்சசயல்ெடுத்தெ் புரிந்துணரவ்ு 

ஒெ்ெந்தங்கள் 

 பவளாண் மற்றும் பதப்படுதத்ப்பட்ட உணவு ஏற்றுமதி பமம்பாட்டு ஆனணயமானது 

(APEDA - Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA) பவளாண் 

ஏற்றுமதிக் வகாள்னகனயச ் வசயல்படுத்துவதற்காக பல அனமப்புகளுடன் 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தங்களில் னகவயழுதத்ிட்டுள்ளது. 

 பவளாண் ஏற்றுமதி அடிப்பனடயிலான உற்பத்தி, ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு, 

வபாருள்களுக்கான சிறந்த வினலனய விவசாயிகளுக்கு வழங்குதல் மற்றும் இந்திய 

அரசின் வகாள்னககள் & திட்டங்களுக்குள் ஒதத்ினசந்து பபாதல் ஆகியவற்னற 

னமயமாகக் வகாண்டு விவசாய ஏற்றுமதிக் வகாள்னகயானது வடிவனமக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது மதிப்புத் வதாடர ் முழுவதும் இழப்புகனளக் குனறப்பதற்கு உதவுவதற்காக 

மூலாதாரதத்ிபலபய மதிப்னபக் கூட்டுவதன் மூலம் பமம்படுத்தப்பட்ட 

வருமானத்திற்கான “விவசாயிகனள னமயமாகக் வகாண்ட அணுகுமுனறயின்” மீது 

கவனம் வசலுத்துகின்றது. 
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சமய்நிகர் நாணயங்கள் 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில், ரிசரவ்் வங்கியானது வமய்நிகர ்நாணயம் அல்லது 

பிட்காயின் பபான்ற வமய்நிகர ்நாணயங்களில் பரிவரத்்தனனகனள பமற்வகாள்வதில் 

இருந்து வங்கி மற்றும் நிதியியல் பசனவ நிறுவனங்கனளத் தனட வசய்தது. 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் சுற்றறிக்னகயானது நாட்டின் வரத்த்கத்தில் 

தனலயிடுவதன் மூலம் சட்டத்னத மீறுகின்ற காரணத்தினால் உசச் நீதிமன்றம் 

தற்வபாழுது வமய்நிகர ் நாணயங்கனளக் வகாண்டு வரத்த்கத்னத (தனட நீக்கம்) 

பமற்வகாள்ள அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

 வமய்நிகர ்நாணயங்கள் என்பது ஒரு டிஜிட்டல் நாணயமாகும். இதற்கான குறியாக்க 

நுட்பங்கள் அதன் பயன்பாட்னட ஒழுங்கு படுதத்ுவதற்கும் அதனன வவளியிடுவனத 

உருவாக்குவதற்கும் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. 

 இது எந்தவவாரு வங்கி, அரசு அல்லது னமயப்படுத்தப்பட்ட நிதி அதிகாரிகளால் 

கட்டுப்படுதத்பவா ஒழுங்குபடுதத்பவா முடிவதில்னல. 

 

 

ொதுகாெ்பு ளம 

 அறிவியல் மற்றும் வதாழிலக ஆய்வு மன்றம் (Council of Scientific and Industrial Research – 

CSIR) பதசிய இயற்பியல் ஆய்வகமானது இரு நிறங்களில் ஒளிரும் பாதுகாப்பு னம 

ஒன்னற உருவாக்கியுள்ளது. இது சிவப்பு மற்றும் பசன்ச வண்ணங்களில் ஒளிரும் 

திறன் வகாண்டது. 

 உருவாக்கப்பட்ட இந்த னம ஆனது கள்ள ரூபாய் பநாட்டுகனளத் தடுக்க உதவும். 

 கடவுசச்ீட்டு, அரசாங்க ஆவணங்கள், அனடயாள அட்னடகள் பபான்றவற்றின் நம்பகத ்

தன்னமனய சரிபாரக்்க இந்த னமனயப் பயன்படுதத்லாம். 
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சொதுத் துளற வங்கிகளள இளணக்க அளமசச்ரளவ ஒெ்புதல்  

 10 வபாதுத்துனற வங்கிகனள (public sector banks - PSBs) நான்கு நிறுவனங்களாக 

ஒருங்கினணப்பதற்கு மதத்ிய அனமசச்ரனவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 இந்த நடவடிக்னகயானது இந்தியாவில் குனறந்த எண்ணிக்னகயிலான, ஆனால் 

வலுவான கடன் வழங்கு நிறுவனங்கனளக் வகாண்டிருப்பனத பநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

 தற்பபாது, இந்தியாவில் 18 வபாதுத் துனற வங்கிகள் உள்ளன. ஆனால் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் இந்தியாவில் 27 வபாதுத் துனற வங்கிகள் இருந்தன.  

 இந்த இனணப்புக்குப் பிறகு இந்த எண்ணிக்னக பமலும் 12 ஆகக் குனறயும். 

 

சரவ்பதசச ்சசய்திகள் 

இலவசெ் சொதுெ் பொக்குவரத்து 

 லக்சம்பரக்் நாடானது முற்றிலும் இலவசப் வபாதுப் பபாக்குவரத்னத வழங்கும் 

உலகின் முதலாவது நாடு என்ற வபருனமனயப் வபற்றுள்ளது. 

 இது ஏனழத் வதாழிலாளரக்ளுக்கு உதவுவதற்காகவும் சானலப் பபாக்குவரத்னதக் 

குனறப்பதற்காகவும் பமற்வகாள்ளப்பட்ட ஒரு முயற்சியாகும். 

 

சொருளாதாரச ்சசய்திகள் 

உள்நாட்டு (சிவில்) விமானெ் பொக்குவரத்தில் 100% அந்நிய பநரடி முதலீடு 

 ஏர ் இந்தியா விவகாரத்தில் வவளிநாடு வாழ் இந்தியரக்ளால் 100% வனர அந்நிய 

முதலீட்னட அனுமதிப்பதற்கு மத்திய அனமசச்ரனவ ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 முன்னதாக திட்டமிடப்பட்ட விமானப் பபாக்குவரதத்ு பசனவ / உள்நாட்டு 

திட்டமிடப்பட்ட பயணிகள் விமானதத்ில் வவளிநாடு வாழ் இந்தியரக்ளுக்கான பநரடி 

வழியின் கீழ் 100% அந்நிய பநரடி முதலீடானது அனுமதிக்கப் படுகின்றது. 

 

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


   
    
 

 
 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ெச ்சசய்திகள் 

சூெ்ெர் எரத்் (சவளிக்பகாள்) 

 K2-18 b என்பது ஒரு எம் வனக நட்சதத்ிரத்னதச ்சுற்றி வரும் ஒரு வவளிக்பகாள் (சூப்பர ்

எரத்)் ஆகும். 

 பக 2-18 பி திரவ நீர ்மற்றும் உயிர ்வாழக்கூடிய நினலனமகனளக் வகாண்டிருக்கக் 

கூடும் என்று பகம்பிரிட் ் பல்கனலக் கழகத்தின் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் குழு 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 K2-18b என்பது பூமினய விட இரு மடங்கு வபரிய அளவிலான ஒரு வவளிக்பகாள் ஆகும். 

 

2020 ஏவி 2 சிறுபகாள் 

 வானியல் இயற்பியலாளரான ஜியான்லூகா மாசி என்பவர ் 2020 ஏ.வி 2 என்ற 

சிறுபகானள வவள்ளிக் பகாளின் சுற்றுப் பானதயிபலபய முழுனமயாக சுற்றும் 

முதலாவது சிறுபகாள் என உறுதிப் படுத்தியுள்ளார.் 

 2020 ஏவி 2 ஆனது ஸ்விக்கி டிரான்சிண்ட் ஆய்வு அனமப்பால்  2020 ஆம் ஆண்டு  னவரி 

4 ஆம் பததியன்று கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

ெல்லுயிர்ெ் செருக்கத்திற்கான உலகளாவிய கூட்டிளணவு 

 ஐபராப்பிய ஆனணயமானது வமானாக்பகாவில் ஒரு புதிய உலகளாவிய 

கூட்டினணனவத் வதாடங்கியுள்ளது. 

 பல்லுயிரப்் பாதுகாப்பின் அவசியம் குறித்து விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக ஒரு 

வலுவான கூட்டினணவிற்கு இந்த ஆனணயம் அனழப்பு விடுத்துள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு அக்படாபரில் நனடவபற இருக்கும் உயிரியல் பன்முகத் தன்னம 

ஒப்பந்தம் வதாடரப்ான பங்காளரக்ள் மாநாட்டின் 15வது அமரவ்ிற்கு முன்னதாக, இந்த 

ஆனணயக் குழுவானது இயற்னகப் பிரசச்ினனகள் குறிதத்ு வபாது மக்களினடபய 

விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுவனத பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 CoP 15ன் பபாது, உயிரியல் பன்முகத்தன்னம வதாடரப்ான ஐக்கிய நாடுகளின் 

ஒப்பந்ததத்ில் உள்ள 196 உறுப்பு நாடுகள் இயற்னகனயப் பாதுகாக்கவும் 

மீட்வடடுக்கவும் ஒரு புதிய உலகளாவியக் கட்டனமப்னப ஏற்றுக் வகாள்ளும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 
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சுக்னா ஏரி 

 சுக்னா ஏரியானது, அதன் உயிரவ்ாழ்வு மற்றும் பாதுகாப்பிற்காக ஒரு  சட்டப்பூரவ் 

நிறுவனமாக அறிவிக்கப்பட பவண்டியது அவசியம் என்று ஹரியானா மற்றும் 

பஞ்சாப் மாநில உயர ்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

 மூன்று மாத காலத்திற்குள் சுக்னா ஏரினய ஈரநிலமாக அறிவிக்க பவண்டும் என்று 

சண்டிகர ்நிரவ்ாகத்திற்கு அந்த உயர ்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 ஹரியானா, பஞ்சாப், சண்டிகர ் ஆகியவற்றின் நீரப்்பிடிப்பு பகுதியில் உள்ள 

கட்டிடங்கனள இடிக்கவும் அந்த உயர ்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 

தூய்ளம இந்தியத் திட்டத்தின் இரண்டாவது கட்டம் 

 தூய்னம இந்தியத ் திட்டதத்ின் இரண்டாவது கட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் 

அளிதத்து. 

 இந்த இரண்டாவது கட்டமானது பின்வருவனவற்னற உள்ளடக்கிய திறந்தவவளிக் 

கழிப்பிடமற்ற - பிளஸ் (ODF Plus - Open Defecation Free Plus) என்பதின் மீது கவனம் 

வசலுத்தும். 

o ODF நினலத் தன்னம மற்றும் 

o திட மற்றும் திரவக் கழிவு பமலாண்னம (SLWM - Solid and liquid waste management) 

 இந்த இரண்டாவது கட்டமானது 2020-21 மற்றும் 2024-25 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு 

இனடப்பட்ட காலக்கட்டதத்ில் ஒரு திட்ட முனறயில் வசயல்படுதத்ப்படும். 

 

முக்கிய தினங்கள் 

பதசியெ் ொதுகாெ்பு தினம் - மாரச் ்04 

 பதசியப் பாதுகாப்பு மன்றமானது (National Safety Council - NSC) “பாதுகாப்பு” குறித்த 

விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக பதசியப் பாதுகாப்பு வாரத்னத 

அனுசரிக்கின்றது. 

 இங்பக “பாதுகாப்பு” என்பது கவனக்குனறவு அல்லது வபாறுப்பற்ற தன்னம 

ஆகியவற்றின் காரணமாக விபதத்ுக்கனளத ் தடுப்பதற்கான முனறனயக் 

குறிக்கின்றது. 

 இந்த ஆண்டின் கருப்வபாருள், "பமம்படுத்தப்பட்ட வதாழில்நுட்பத்னதப் 

பயன்படுதத்ுவதன் மூலம் ஆபராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்புச ் வசயல்திறனன 

பமம்படுதத்ுதல்" என்பதாகும். 

 பதசியப் பாதுகாப்பு தினதத்ின் முதலாவது அனுசரிப்பானது பதசியப் பாதுகாப்பு 

மன்றம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டான 1966 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 இதன் தனலனமயகம் மகாராஷ்டிராவின் நவி மும்னபயில் அனமந்துள்ளது. 
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நீடித்த வளரச்ச்ிக்கான உலகெ் சொறியியல் தினம் - மாரச் ்04 

 நீடிதத் வளரச்ச்ிக்கான உலகப் வபாறியியல் தினமானது 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் 

ஒவ்வவாரு ஆண்டும் மாரச் ் 4 ஆம் பததியன்று யுவனஸ்பகா சரவ்பதசப் 

வபாறியாளரக்ள் மற்றும் வபாறியியல் தினமாக வகாண்டாடப்பட இருக்கின்றது. 

 வபாறியாளரக்ளின் வசயல்பாடுகள் மற்றும் வபாறியியல் துனற ஆகியனவ ஒவ்வவாரு 

ஆண்டும் வகாண்டாடப் படுவதுடன், நீடிதத் வளரச்ச்ி மற்றும் நவீன வாழ்க்னகக்குத ் 

வதாழில் துனறயின் முக்கியமான பங்களிப்புகளும் இதன் மூலம் வகாண்டாப்பட 

இருக்கின்றன. 
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