
   
    
 

 
 

மாரச் ்– 06 

TNPSC துளிகள் 

 இந்தியாவின் அடுத்த தலைலைத் தகவை் ஆலையராக பிைை் ஜூை்கா  நியமிக்கப் 

பட்டுள்ளார.் 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

அங்கக (கரிம) மாம்பழங்களின் ஏற்றுமதி 

 முதன்முலையாக கிருஷ்ைகிரி ைாவட்டத்திலிருந்து 4 ஆயிரை் மைட்ரிக் டன் அங்கக 

(கரிை) ைாை்பழங்கள் விலரவிை் ஏை்றுைதி மெய்யப்பட உள்ளன. 

 இங்கு வசிக்குை் ைக்களாை் உை்பதத்ி மெய்யப்படுை் ைாை்பழங்கள் தரைான ஒரு 

பரிசொதலனக்குப் பின்னர,் 'பரை்பரகத் கிருஷி விகாஸ் சயாஜனா' (Paramparagat Krishi 

Vikas Yojana - PKVY) என்ை மபயரிை், அதிை் உள்ள  பட்லடக் குறிமுலையுடன் ஏை்றுைதி 

மெய்யப்பட உள்ளன. 

பரம்பரகத் கிருஷி விகாஸ் யயாஜனா 

 2015 ஆை் ஆை்டிை் மதாடங்கப்பட்ட PKVY ஆனது ைை் வள சைைாை்லையின் (Soil Health 

Management - SHM) நீட்டிக்கப்பட்ட ஒரு கூைாகுை். 

 PKVYன் சநாக்கை் அங்கக சவளாை்லைக்கு ஆதரவளிப்பதுை் ஊக்குவிப்பதுை் ஆகுை். 

இதன் விலளவாக ைை்ைின் வளைானது சைை்படுகின்ைது. 

 

நீர்நிலைகளின் சுற்றுசச்ூழை் மீட்சடடுப்பு 

 சபரழிவுகளின் சபாது தாங்குந்தன்லை ைை்றுை் நீர ் வழங்கை் ஆகியவை்லை 

சைை்படுதத்ுவதை்காக உைக வங்கியானது ரூ. 5,000 சகாடி நிதியுதவி வழங்கத ்

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 மென்லன நகரின் பை்சவறு பகுதிகளிை் உள்ள 25 நீரந்ிலைகளின் சுை்றுெச்ூழை் 

மீட்மடடுப்பிை்காக மென்லன ைாநகராட்சியானது இந்த நிதியுதவிலயப் மபை 

இருக்கின்ைது. 

 சுை்றுெச்ூழை் மீட்மடடுப்புப் பைிகள் நிைத்தடி நீரை்ட்டத்லத சைை்படுதத்ுவசதாடு 

சபரழிவுகளின் சபாது தாங்குந்தன்லைலய ஊக்குவிக்குை் என்றுை் எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகின்ைது. 

 சைலுை் உைக வங்கியானது தமிழ்நாடு குடிலெ ைாை்று வாரியத்தின் (Tamilnadu Slum 

Clearance Board - TNSCB) திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்குை் என்றுை் எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகின்ைது. 

o செரியிை் குடியிருப்பவரக்ளுக்கு ைாை்று வீடுகலள கட்டித் தருதை் ைை்றுை்  

o வாரத்தின் அலனதத்ு நாட்களிலுை் (24X7) நகரிை் உள்ள அலனதத்ு வீடுகளுக்குை் 

குடிநீர ்வழங்குை் திட்டதத்ிை்கு நிதியுதவி வழங்குதை். 

 

நாமக்கை் மருத்துவக் கை்லூரி 

 தமிழ்நாடு முதை்வர ்எடப்பாடி சக. பழனிெெ்ாமி ைாரெ் ்5 ஆை் சததியன்று நாைக்கலிை் 

அலைய இருக்குை் ஒரு ைருதத்ுவக் கை்லூரிக்கு அடிக்கை் நாட்டினார.் 
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 மைாத்த இடங்களிை் 85 ெதவீத இடங்கள் தமிழ்நாட்லடெ ் செரந்்த ைாைவரக்ளுக்கு 

ஒதுக்கப்படவுள்ளன. மீதமுள்ள இடங்கள் விதிப்படி அகிை இந்திய ஒதுக்கீட்டின் கீழ் 

வருை். 

 

எட்டு உணவுப் பதப்படுத்தும் திட்டங்களுக்கு அனுமதி 

 ைத்திய அரசின் அலைெெ்கங்களுக்கிலடசயயான ஒப்புதை் அளிக்குை் குழுவானது 

தமிழகத்திை் மெயை்படுதத்ப்பட இருக்குை் எட்டு உைவுப் பதப்படுதத்ுை் 

திட்டங்களுக்கு அனுைதி அளிதத்ுள்ளது. 

 ைத்திய உைவுப் பதப்படுத்துதை் மதாழிை்துலை அலைெெ்கத்தின் பிரதான் ைந்திரி 

கிொன் ெை்பாடா சயாஜனாவின் (Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana - PMKSY) சவளாை் 

பதப்படுதத்ுதை் மதாகுப்புத் திட்டத்தின் கீழ் இந்தத் திட்டங்கள் அங்கீகரிக்கப் 

பட்டுள்ளன. 

 PMKSYன் சநாக்கை் சவளாை்லைக்குத் துலைபுரிதை், பதப்படுதத்ுதலை 

நவீனையைாக்கை் ைை்றுை் சவளாை் கழிவுகலளக் குலைத்தை் ஆகியலவயாகுை். 

 

யதசியச ்சசய்திகள் 

யமக் பிலணப்பு சசயை்முலற 

 ஜை்மு காஷ்மீரிை் ெமூக ஊடகங்களின் பயன்பாட்லட மீை்டுை் மதாடங்கிய பின்னர,் 

இப்சபாது இலையத்லத சைக் (ஊடக அணுகுக் கட்டுப்பாடு - media access control) 

பிலைப்புெ ்மெயை்முலை மூைை் ைட்டுசை அணுக முடியுை். 

 MAC பிலைப்பு என்பது இலைய அணுகலை அனுைதிப்பதை்காக பயனரின் 

கைினியின் MAC முகவரி ைை்றுை் இலைய மநறிமுலை முகவரி (IP - Internet protocol) 

ஆகியலவ பிலைக்கப்பட்ட ஒரு மெயை்முலையாகுை். 

 இந்தெ ்மெயை்முலையின் மூைை், ஒரு குறிப்பிட்ட கைினியின் MAC முகவரி ைை்றுை் IP 

முகவரி பிலைக்கப்பட்ட சகாரிக்லகயானது ஏை்றுக் மகாள்ளப்படுை். 

 MAC ைை்றுை் IP முகவரி பிலைக்கப்பட்டுள்ள கைினிலயப் பயன்படுதத்ி ஜை்மு 

காஷ்மீர ் நிரவ்ாகதத்ாை் அனுைதிக்கப்பட்ட வலைத் தளங்கலள ைட்டுசை அணுக 

முடியுை் என்பசத இதன் மபாருளாகுை். ைை்ை இலைய அணுகை்கலள சைை்மகாள்ள 

முடியாது. 

 

நாயனா அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பம் குறித்த சரவ்யதச மாநாடு 

 ICONSAT (நாசனா அறிவியை் ைை்றுை் மதாழிை்நுட்பை் மதாடரப்ான ெரவ்சதெ ைாநாடு - 

International Conference on Nano Science and Technology) என்பது இந்திய அரசின் அறிவியை் 

ைை்றுை் மதாழிை்நுட்பத் துலையின் நாசனா திட்டத்தின் தலைலையிை் இந்தியாவிை் 

நலடமபறுை் ஒரு ெரவ்சதெ ைாநாட்டுப் பதிப்பாகுை். இந்த ைாநாடு இரை்டு 

ஆை்டுகளுக்கு ஒரு முலை நலடமபறுகின்ைது. 

 ICONSAT -2020ஐ மகாை்கதத்ாவிை் உள்ள எஸ்.என். சபாஸ் சதசிய அடிப்பலட அறிவியை் 

லையதத்ாை் நடதத்ப்படுவதை்கு இந்திய அரசின் அறிவியை் ைை்றுை் மதாழிை்நுட்பத ்

துலையின் நாசனா திட்டைானது ஒப்புதை் அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்த ைாநாடானது ைாரெ் ் 5 ஆை் சததி முதை் 7 ஆை் சததி வலர மகாை்கத்தாவிை் 

நலடமபறுகின்ைது. 

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


   
    
 

 
 

 நாசனா அறிவியை் ைை்றுை் மதாழிை்நுட்பத்தின் வளரந்்து வருை் பகுதிகளிை் ெமீபதத்ிய 

வளரெ்ச்ியுடன் சவகத்லத லவதத்ிருப்பது இந்த ைாநாட்டின் சநாக்கைாகுை். 

 

சபாருளாதாரச ்சசய்திகள் 

டிஜிட்டை் பரிவரத்்தலனயிை் சசன்லன 2வது இடம் 

 ெமீபதத்ிய ஆய்வின் படி, டிஜிட்டை் முலையின் (Paytm, Gpay முதலியன) மூைை் 

சைை்மகாள்ளப்படுை் பைப் பரிவரத்்தலனகளிை் மபங்களூர ் முதலிடத்திலுை் 

மென்லன இரை்டாவது இடதத்ிலுை் உள்ளன. 

 ைாநிை வாரியான தரவரிலெயிை், ைகாராஷ்டிரா, கரந்ாடகா ைை்றுை் தமிழ்நாடு ஆகிய 

ைாநிைங்கள் முதை் மூன்று இடங்கலளப் பிடிதத்ுள்ளன. 

 இந்தியாவிை் மபாருட்கள் ைை்றுை் செலவகளின் டிஜிட்டை் நிதிப் பரிைாை்ைை் குறித்த 

இந்த ஆய்வானது சவரை்்ட் லைன் நிதிப் பரிைாை்ை நிறுவனதத்ாை் நடதத்ப்பட்டது. 

 

சதாழிைாளரக்ள் வருங்காை லவப்பு நிதிக்கான வட்டி விகிதம் குலறப்பு 

 மதாழிைாளரக்ள் வருங்காை லவப்பு நிதி அலைப்பானது (Employees Provident Fund 

Organisation - EPFO) நடப்பு நிதியாை்டிை் லவப்பு நிதிக்கான வட்டி விகிதத்லத 8.50 

ெதவீதைாகக் குலைதத்ுள்ளது. 

 முன்னதாக இது 2018-19ை் 8.65 ெதவீதைாக இருந்தது. 

 இந்த நடவடிக்லகயானது 2020 ஆை் ஆை்டு ைாரெ் ் 31 ஆை் சததியுடன் முடிவலடயுை் 

நிதியாை்டிை் ஊதியை் மபறுை் ஊழியரக்ள் குலைந்த வருவாலயப் மபறுவாரக்ள் 

என்பலதக் குறிக்கின்ைது. 

EPFO  

 இந்தியாவிை் அலைப்புொர ்துலையிை் ஈடுபட்டுள்ள பைியாளரக்ளுக்காக கட்டாயப் 

பங்களிப்பு வருங்காை லவப்பு நிதி திட்டைான ஓய்வூதிய திட்டை் ைை்றுை் காப்பீட்டுத ்

திட்டதல்த நிரவ்கிப்பதை்காக ைதத்ிய வாரியத்திை்கு EPFO உதவுகின்ைது. 

 EPFO ஆனது இந்திய அரொங்கத்தின் ைதத்ிய மதாழிைாளர ்ைை்றுை் சவலைவாய்ப்புத ்

துலை அலைெெ்கத்தின் நிரவ்ாகக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகின்ைது. 
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அறிவியை் மற்றும் சதாழிை்நுட்பச ்சசய்திகள் 

திை்லியிை் இரண்டாவது யமகக் கணினி (cloud) பகுதி 

 கூகுள் நிறுவனைானது தனது 2வது இந்திய சைகக் கைினிப் பிராந்தியத்லத 2021 ஆை் 

ஆை்டிை் திை்லியிை் திைக்க இருக்கின்ைது. 

 திை்லி கிளவுட் பிராந்தியைானது செலவதத்ுலை பிரெச்ிலனகளிலிருந்துப் பாதுகாப்பு 

அளிப்பதை்காக மூன்று ைை்டைங்கலளக் மகாை்டிருக்குை். 

 முதைாவது இந்திய சைகக் கைினிப் பகுதியானது முை்லபயிை் 2017 ஆை் ஆை்டிை் 

மதாடங்கப் பட்டது.  

 இது சுகாதார ைை்றுை் நிதிெ ் செலவகளுக்குை் நாடு முழுவதுை் உள்ள மபாதுத் துலை 

நிறுவனங்களுக்குை் செலவ மெய்வலத சநாக்கைாகக் மகாை்டுள்ளது. 

 ஆசிய - பசிபிக் பிராந்தியத்திை், கூகுள் நிறுவனைானது 22 கிளவுட் தரவு 

லையங்கலளக் மகாை்டுள்ளது. கூகுள் கிளவுட் லையங்கள் பிை நிறுவனங்களின் 

தரலவ அந்தப் பிராந்தியத்திை்குள்சளசய செமிக்க உதவுகின்ைன. 

கிளவுட் (cloud) பகுதி 

 கிளவுட் பகுதி என்பது தங்களது தரவுகலளெ ்செமித்து லவக்கக் கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட 

புவியியை் இருப்பிடைாகுை். 

 இதை்காக மபருை்பாைான பகுதிகளிை் மூன்று அை்ைது அதை்கு சைை்பட்ட 

ைை்டைங்கள் உள்ளன. 

 

மரபணு மாற்றக் கருவி - பாரல்வயின்லமக்குச ்சிகிசல்சயளிக்க 

முதன்முலறயாகப் பயன்படுத்தப்படை் 

 அமைரிக்காவின் சபாரட்்சைை்டிை் உள்ள ஓரிகான் பை்கலைக்கழகத்திை் 

பாரல்வயின்லைக்குெ ் சிகிெல்ெயளிக்க CRISPR எனப்படுை் ைரபணு ைாை்ைக் 

கருவியானது முதன்முலையாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 இருப்பினுை், சநாயாளியின் பாரல்வ மீட்கப்பட்டுள்ளதா எனெ ் சொதிக்க ஒரு ைாதை் 
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ஆகுை் என்று ைருத்துவரக்ள் கூறியுள்ளனர.் 

 இந்த ைரபணு ைாை்ை நுட்பைானது டி.என்.ஏ ஒரு நபரின் உடலுக்குள் இருக்குை் சபாசத 

ைரபணுலவத் திருதத் முயை்சிக்கின்ைது. 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

சதுப்புநிை மான் 

 ெதுப்புநிை ைான் இனைானது கான்ஹா சதசியப் பூங்கா ைை்றுை் புலிகள் காப்பகத்திை் 

(Kanha National Park and Tiger Reserve - KNPTR) அதிக எை்ைிலகயிை் காைப்படுகின்ைது. 

 KNPTR ஆனது ைத்தியப் பிரசதெத்தின் ைாை்ட்ைா ைை்றுை் பாைகாட் ைாவட்டங்களுக்கு 

இலடயிை் ொத்புரா ைலைகளின் லைக்காை் பகுதியிை் அலைந்துள்ளது. 

 ெதுப்புநிை ைான் ஆனது KNPTRை் ைட்டுசை வாழ்கின்ைது. 

சதுப்புநிை மான் 

 ெதுப்பு ைானின் மூன்று துலை இனங்கள் இந்தியத் துலைக் கை்டத்திை் காைப் 

படுகின்ைன. 

சபயர ் காணப்படும் பகுதி வாழ்விடம் 

சைை்கு ெதுப்புநிை ைான் சநபாளை் ெதுப்பு நிைப் பகுதி 

கிழக்கு ெதுப்புநிை ைான் காசிரங்கா ைை்றுை் துதவ்ா 

சதசியப் பூங்காக்கள் 

ெதுப்பு நிைப் பகுதி 

மதை்கு ெதுப்புநிை ைான் ைத்திய ைை்றுை் வட இந்தியா நிைப் பகுதி 

 

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

பாதுகாப்பு இை்ைங்கள் -  யகரளா 

 சகரள ெமூக நீதித் துலையானது ொதிக் கைப்புத் திருைைை் ைை்றுை் ைதக் கைப்புத ்

திருைைை் மெய்த தை்பதிகளுக்காக 'பாதுகாப்பு இை்ைங்கலள' அலைப்பதை்காக ஒரு 

தனிதத்ுவைான முன்முயை்சிலயத் மதாடங்கியுள்ளது. 

 அதத்லகய தை்பதிகள் திருைைை் முடிந்து ஒரு வருடை் வலர இந்தப் பாதுகாப்பு 

இை்ைங்களிை் தங்கைாை். 
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பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ைலித் கைா அகாடமி விருதுகள் 

 இந்தியக் குடியரசுத் தலைவரான ராை்நாத் சகாவிந்த் சதசிய ைலித் கைா அகாடமியின் 

61வது வருடாந்திர விருதுகலள புது திை்லியிை் உள்ள ராஷ்டிரபதி பவனிை் 

வழங்கினார.் 

 சதசிய ைலித் கைா அகாடமி விருதுகளானது கலைத் துலையிை் சிைப்பாகப் 

பைியாை்றிய தனிநபரக்லள அங்கீகரிப்பதை்காக வழங்கப் படுகின்ைது. 

 

விலளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

யகயைா இந்தியா குளிரக்ாை விலளயாட்டுகள் 

 முதைாவது குளிரக்ாை விலளயாட்டுப் சபாட்டியானது ைாரெ் ்7 ஆை் சததி முதை் 11 ஆை் 

சததி வலர ஜை்மு காஷ்மீரிை் உள்ள குை்ைாரக்் நகரிை் நலடமபை இருக்கின்ைது. 

 ைடாக் ஒன்றியப் பிரசதெமுை் சகசைா இந்தியா குளிரக்ாை விலளயாட்டுப் 

சபாட்டிகலள ைாரெ் ்ைாதத்தின் மூன்ைாவது வாரதத்ிை் நடதத் இருக்கின்ைது. 

 இரை்டு இடங்களிை் நடதத்ப்படுை் இந்த விலளயாட்டுகளுக்குை் ைதத்ிய இலளஞர ்

விவகாரங்கள் ைை்றுை் விலளயாட்டுத் துலை அலைெெ்கத்தாை் நிதியளிக்கப்பட 

இருக்கின்ைது. 

 

 

இதரச ்சசய்திகள் 

பிரடீம் ஹவுஸ் அலமப்பின் வருடாந்திர அறிக்லக 

 பிரீடை் ஹவுஸ் அலைப்பினாை் மவளியிடப்பட்ட அரசியை் உரிலைகள் ைை்றுை் சிவிை் 

உரிலைகள் குறிதத் வருடாந்திர அறிக்லகயின் படி, இந்தியா உைகின் குலைந்த 

ைக்களாட்சித் தன்லை மகாை்ட நாடுகளிை் ஒன்ைாக உருமவடுதத்ுள்ளது. 

 உைகெ ் சுதந்திரை் - 2020 என்ை அறிக்லகயிை் திசைார ் மைஸ்சட ைை்றுை் மெனகை் 

ஆகியவை்றுடன் இந்தியா 83வது இடதத்ிை் உள்ளது. 
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