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மாரச் ்– 12 

TNPSC துளிகள்  

❖ தூரத்ரஷ்னின் இலவசக் குடையின் (Dish antenna) மூலம் இந்தியாவின் 

சசயற்டைை்கைாள் மூலமான ஒளிபரப்புப் பகுதி மீதான கமலும் 11 மாநில ததாலலக் 

காட்சி  அடலவரிடசைடள பிரசார ்பாரதி சைாண்டு வந்துள்ளதாை இந்தியப் பிரதமர ்

அறிவிதத்ுள்ளார.் 

o இந்த 11 அடலவரிடசைள் வைகிழை்கு மாநிலங்ைளில் 5 மாநிலங்ைடளை் 

சைாண்டுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 11 அன்று இந்தியாவின் உயரிய குடிமை்ைள் விருதுைளில் 

ஒன்றான பத்ம விருதுைடள 112 நபரை்ளுை்கு இந்தியை் குடியரசுத ் தடலவர ்

வழங்கினார.் 

❖ இந்தியாவில் மருத்துவ உதவிைள், ைல்வி மற்றும் வணிை வாய்ப்புைளுை்ைாைக் 

ைாத்திருை்கும் மாலத ்தீவு குடிமை்ைளுை்ைாை தாராளவாத பயண அனுமதி சீைட்ை (visa) 

அளிை்ைை்கூடிய இந்தியா மற்றும் மாலத ் தீவுைள் ஆகிய நாடுைளுை்கிடைகயயான 

புதிய பயண அனுமதிச ் சீைட்ு ஒப்பந்தமானது 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 11 லிருந்து 

நடைமுடறை்கு வந்தது.  

❖ பாலஸ்தீன நாை்டின் அதிபரான மைமூத ்அப்பாஸால் அந்நாை்டின் புதிய பிரதமராை 

மைமூத ்சத்கயை் அறிவிை்ைப்பைட்ுள்ளார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

உருமாற்றக்கூடிய ப ாக்குவரத்து மற்றும் பசமி ்பு மீதான பதசியத் திட்டம் 

❖ உருமாற்றக்கூடிய பபாக்குவரதத்ு மற்றும் மின்கலன் பேமிப்பு மீதான பதசியத் 

திட்டத்திற்கு  மத்திய அலமேே்ரலவ ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

❖ இது தூய்லமயான, இலைக்கப்படட், பகிரப்படட், நீடித்த மற்றும் ஒரு முழுலமயான 

பபாக்குவரதத்ு முன்தனடுப்புகலள ஏற்படுதத்ுவலத பநாக்கமாகக் தகாை்டுள்ளது. 

❖ இது நிதி ஆபயாக்கின் தலலலம நிரவ்ாக அதிகாரியினால் தலலலம தாங்கப்படும் 

அலமேே்கங்களுக்கிலடபயயான இயக்கக் குழுவுடன் கூடிய ஒரு பல்துடறசார ்

திை்ைமாகும். 

❖ இது மின் வாைனங்ைள், மின் வாைனப் சபாருைை்ள் மற்றும் மின்ைலன்ைள் 

ஆகியவற்றிற்கு உருமாற்றை்கூடிய கபாை்குவரதத்ு மற்றும் படிப்படியான உற்பத்தித் 

திை்ைங்ைளுை்ைான யுை்திைடள ஏற்படுத்தவும் பரிந்துடரை்ைவும் தேய்யும். 

 

இந்திய நகர் ்புற ஆய்வகம் மற்றும் காண ாளிச ்சுவர ்

❖ பமம்படுத்தப்படட் இந்திய நகரப்்புற ஆய்வகம் மற்றும் காதைாளிே ்சுவலர மத்திய 

வீடட்ுவேதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்களுக்கான அலமேே்கம் ததாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது மிகவும் சிக்கலான நகரப்்புற ேவால்கலளக் கலளயும் தகவலின் திறன்மிகு 

பயன்பாட்டிற்கான தகவல் கலாேே்ாரத்லத உருவாக்கக்கூடிய வலகயில் ேமீபத்தில் 
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அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தகவல் திறன்மிகு நகரங்களுக்கான உத்திகளின் ஒரு 

முக்கியமான பகுதியாகும். 

❖ நகரப்்புற ஆய்வகங்களின் கருத்துருவானது 1997-ல் துருக்கியின் இஸ்தான்புல்லில் 

நலடதபற்ற ஐக்கிய நாடுகள் வாழ்விடம் – II என்ற ைருத்தரங்கில் அதிைாரப்பூரவ்மாைத் 

சதாைங்ைப்பை்ைது. 

 

 

இந்தியாவில் உள்ள எதிரி நாட்டவரக்ளின் ணசாத்துகள் 

❖ எதிரி நாட்டவரக்ளின் தோதத்ுகலள தபாதுப் பயன்பாட்டிற்குப் பயன்படுதத்ுவதற்கு 

மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

❖ எதிரி நாட்டவரக்ளின் தோதத்ுகள் என்பது பிரிவிலனயின் பபாது பாகிஸ்தானிற்கு 

இடம் தபயரந்்த மக்களின் தோதத்ுகலளயும் 1962 ஆம் ஆை்டில் ஏற்பட்ட இந்திய-சீனப் 

பபாரின் பபாது சீனாவிற்கு இடம்தபயரந்்த மக்களின் தோதத்ுகலளயும் குறிக்கிறது. 

❖ எதிரி நாட்டவர ்தோதத்ுகள் ேட்டம் 1968 ஆம் ஆை்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. பமலும் இது 

எதிரி நாட்டவரக்ளின் தோத்துகலள ஒழுங்குமுலறப்படுத்தவும் மற்றும் 

பாதுகாப்பாளரின் அதிகாரங்கலளப் பட்டியலிடவும் தேய்கிறது. 

❖ இந்தியாவில் உள்ள அேத்ோதத்ுகளின் மீது இடம்தபயரந்்தவரக்ளின் வாரிசுகளுக்கு 

உரிலம இல்லாதலத உறுதி தேய்வதற்காக இேே்ட்டம் 2017 ஆம் ஆை்டில் 

திருத்தப்பட்டது. 

❖ பாகிஸ்தாலனே ்பேரந்்த எதிரி நாட்டவரக்ளின் அதிக எை்ைிக்லகயான தோதத்ுகள் 

உத்தரப் பிரபதேத்தில் உள்ளன. 

❖ சீன நாட்டின் குடியுரிலம தபற்ற மக்களின் அதிக எை்ைிக்லகயிலான தோத்துகள் 

பமகாலயாவில் உள்ளன. 

❖ இபதபபான்று, ரூ.3000 பகாடி மதிப்பிலான எதிரி நாட்டவரக்ளின் பங்குகள் 

இந்தியாவின் எதிரி நாடட்ு தோதத்ுகலளப் பாதுகாக்கும் பாதுகாப்பாளரின் 

கை்காைிப்பில் உள்ளன. 
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சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

மூன்றாவது தகவல் ணதாழில்நுட்  ் ண ருவழி ்  ாதத சீனா 

❖ இந்தியா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகலளே ் பேரந்்த நிறுவனங்களிலடபய 

கூட்டாை்லமலய ஏற்படுதத்ுவதற்காக இந்தியா தனது மூன்றாவது தைவல் 

சதாழில்நுை்பப் சபருவழிப்பாடதடய சீனாவில் சதாைங்கியுள்ளது. 

❖ தகவல் ததாழில்நுட்ப தபருவழிப்பாலதலய பமம்படுதத்ுவதற்கு உதவுவதற்காக 

பதசிய தமன்தபாருள் மற்றும் பேலவகள் நிறுவனங்களின் மன்றமானது (National 

Association of Software and Services Companies - NASSCOM) சீனாவின் ஜியான்ங்சு 

மாகாைதத்ின் சுபகா நகரதத்ுடன் ஒரு கூட்டாை்லமலய ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்தப் தபருவழிப் பாலதயானது இந்திய  நிறுவனங்கள் சீன நிறுவனங்களுடன் 

இலைந்து தேயல்படுவதற்கான வாய்ப்புகலள ஏற்படுதத்ும். 

❖ இதற்கு முன்பு டாலியன் மற்றும் கியூயாங் ஆகிய இரு நகரங்களில் இந்தப் தபருவழிப் 

பாலதகள் ஏற்படுத்தப்படட்ு உள்ளன. 

 

ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

ணவள்தள அதடயாளக் குறியீட்டு ஏடிஎம் - வழிகாட்டுதல்கள் 

❖ இந்திய ரிேரவ்் வங்கி நாட்டில் உள்ள தவள்லள அலடயாளக் குறியீடட்ு தானியங்கி 

பை வழங்கீடட்ு இயந்திரங்களின் (ATM - Automated Teller Machines) சசயல்பாடுைடள 

மறு ஆய்வு சசய்யவிருை்கிறது.  

❖ வங்கியல்லாத நிறுவனங்ைளால் அடமை்ைப்பைை், அந்த நிறுவனத்திற்கு சசாந்தமான 

மற்றும் அந்நிறுவனங்களால் நிரவ்கிை்ைப்படும் தானியங்கி பை வழங்கீடட்ு 

எந்திரங்ைள் சவள்டள அடையாளை் குறியீைட்ு எந்திரங்ைள் என்று அடழை்ைப்படும். 
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❖ இது இந்தியாவில் உள்ள வங்கிைளினால் வழங்ைப்பை்ை அைட்ைைளின் அடிப்படையில் 

அவ்வங்கிைளின் வாடிை்டையாளரை்ளுை்கு வங்கிச ்கசடவைலள அளிை்கிறது. 

 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட் ச ்சசய்திகள் 

ப ார் ஆ த்து மருந்துகள் 

❖ புல்வாமா தீவிரவாதத் தாக்குதலலப் பபான்ற பபாரே் ்ேம்பவங்களின் பபாது ஏற்படும் 

உயிரிழப்புகலளக் குலறப்பதற்காக பல்பவறு வலகயான பபார ்ஆபதத்ு மருந்துகலள 

பாதுைாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் கமம்பாைட்ு அடமப்பின் மருத்துவ ஆய்வைம் 

அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது இரத்தம் வடிவடதத ் தடுை்கும் சபாருள், மிைசச்ிறந்த உறிஞ்சுப் சபாருைை்ள் 

மற்றும் கிளிசரின் உப்புை் ைடரசல் ஆகியவற்டறை் சைாண்டிருை்கும். இது அைரந்்த 

ைாடுைள் மற்றும் உயரமான பிரகதசங்ைள் ஆகிய பகுதிகளில் ஏற்படும்  பபாரே் ்

ேம்பவங்களின் பபாது நிகழும் உயிரிழப்புைடளை் குடறை்கிறது. 

❖ தக்ை கநரத்தில் திறனுள்ள முதலுதவிைடள அளித்தால் உயிர ் பிடழப்பதற்ைான 

வாய்ப்புைள் மற்றும் குடறவான உடல் இயலாலம ஆகியடவ அதிைம் ஏற்படும் என்று 

இந்த மருந்துைடள வடிவடமத்தவரை்ள் கூறியுள்ளனர.்  

 

நீர் மூலக்கூறுகள் - நிலவு 

❖ நிலவின் பகல்தபாழுது பதான்றும் பகுதியில் நீர ் மூலக்கூறுகள் சுற்றி வருவதாக 

நாோவின் நிலவு பவவுப்பைி விை்தவளிக் கலமானது (LRO - Lunar Reconnaissance Orbiter) 

ைண்ைறிந்துள்ளது. 
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❖ ைைந்த பத்தாண்டுைள் வடர, நிலவானது நீர ் ஏதும் இல்லாமல் வறண்ை பகுதிடயை் 

சைாண்ைது என்று ஆராய்சச்ியாளரை்ள் நிடனத்திருந்தனர.் 

❖ LRO வில் உள்ள டலமன் ஆல்பா வடரபைத் திை்ைை் ைருவியானது நிலவின் கமற்பரப்பில் 

தற்ைாலிைமாக சிை்கியுள்ள மூலை்கூறுைளின் பரவலான அடுை்டை அளவிைட்ுள்ளது. 

❖ நிலவில் ைண்ைறியப்பைட்ுள்ள இந்த நீரானது எரிசபாருள் தயாரிப்பதற்கு அல்லது 

சூரியக் ைதிரை்ளிலிருந்துப் பாதுைாப்பதற்கு அல்லது சவப்ப நிடலசார ்கமலாண்டம 

ஆகியவற்றிற்கு மனிதரை்ளால் பயன்படுத்தத் தகுதியுடையது.  

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

பகாமாளி மீன் - அதட கா ் கம் 

❖ பகாமாளி மீன் வரத்்தகத்தில் கிராமப்புற மை்ைளுை்கு பயிற்சி அளிை்கும் 

கநாை்ைத்திற்ைாை மைாராஷ்டிராவின் ைைற்ைடரகயாரத்தில் ஒரு புதிய திைை்த்டத 

கதசிய மீன் மரபணு வளத் துடற (NBFGR - National Bureau of Fish Genetic Resources) 

சதாைங்கியுள்ளது.  

❖ கைாமாளி மீன் அல்லது ைைற்சாமந்தி மீன் இனமானது சபரும்பாலும் மீன் 

அருங்ைாை்சியைத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த மீன் இனங்ைள் ைைலில் உள்ள 

ைைற்சாமந்தியுைன் பரஸ்பர இடண வாழ்வியலல ஏற்படுதத்ுகின்றன. 

❖ முதன்முடறயாை இவ்வலகயில் ஏற்படுத்தப்படும் இந்த கைாமாளி மீன் அடை 

ைாப்பைமானது மும்டபயில் அடமை்ைப்பைவிருை்கிறது.  

❖ இது கிராம வாசிைள் கைாமாளி மீன் வரத்்தைத்டத ஏற்படுதத்ுவதற்கு உதவி புரியும். 

❖ தமிழ்நாடு, அந்தமான் தீவுைள் மற்றும் லைச்த ் தீவுைள் ஆகிய பகுதிகளிலிருந்தும் 

கைாமாளி மீன்ைள் சபறப்படுகின்றன.  
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கடல் ணவ ் க் காற்று 

❖ 1925 ஆம் ஆை்டு முதல் 1954 ஆம் ஆை்டு வலரயிலான காலதத்ுடன் 

ஒப்பிடப்படும்பபாது, 2016 ஆம் ஆை்டுடன் முடிவலடந்த கடந்த முப்பது ஆை்டுகளில் 

தவப்பக் காற்று தினங்களின் எை்ைிக்லகயானது 50 ேதவிகிதத்திற்கு பமல் 

அதிகரித்துள்ளது. 

❖ தவப்பக் காற்று அதிகரித்ததால் கடற்பாசி வலகக் காடுகள், கடற்புல் ேமதவளிகள் 

மற்றும் பவளப் பாலறகள் ஆகியலவ அழிந்துள்ளன. 

❖ தவப்பக் காற்று காடட்ூத் தீலயயும்  ஏற்படுதத்ுகிறது. அது காட்டின் தபரும் பகுதிலய 

அழிதத்ு விடுகின்றது. 

❖ 2011 ஆம் ஆை்டில் பமற்கு ஆஸ்திபரலியாவிற்கு அருகில் 10 வாரங்கள் நீடித்த கடல் 

தவப்பக் காற்றானது சுற்றுேச்ூழலல முழுவதுமாக அழித்தது. பமலும் இது வைிக மீன் 

இனங்கலள குளிரந்்த நீபராட்டத்திற்குள் நிரந்தரமாகத் தள்ளியது.  

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

ஜம்மு காஷ்மீர் தீவிரவொே ப ாராளிகளுக்கான சீரத்ிருத்தம் மற்றும் மறுவாழ்வு 

❖ ஜம்மு காஷ்மீர ் மாநில அரோனது அம்மாநிலத்தின் தீவிரவாத பபாராளிகலள 

சீரத்ிருத்தி அவரக்ளுக்கு மறுவாழ்வு அளிப்பதற்காக ஒரு தகாள்லக வலரலவ 

ஏற்படுத்தவிருக்கிறது. 

❖ இந்த வலரவின்படி, இந்தப் புதிய முன்தனடுப்பானது பின்வரும் இருமுலன 

அணுகுதலின் மூலம் தகாள்லக நிலலயில் மறுவாழ்விற்கான பதலவலய 

அளிக்கின்றது. 

o சீரத்ிருத்த நடவடிக்லககள் மற்றும் 

o வாழ்வாதாரத்திற்கான வாய்ப்புகள் 

❖ ேரைலடந்து ேமூகத்தின் லமய நீபராட்டத்தில் கலந்து தகாள்ளும் தீவிரவாத 

பபாராளிகளுக்கு மாத ஊக்கத் ததாலகயாக ரூ.6000 அளிப்பதற்கான விதிமுலறகள் 

இதில் உள்ளன. 

❖ இந்த முன்தனடுப்புகள் மற்றும் விதிமுலறகளானது தகாடிய குற்றம் புரிந்த தீவிரவாத 

பபாராளிகளுக்குப் தபாருந்தாது. 

❖ மாநில உள்துலற தேயலாளர ்மற்றும் தலலலமே ்தேயலாளர ்ஆகிபயாரிடம் அனுமதி 

தபற்ற பின்னர ் மாநில நிரவ்ாக ஆலையம் (State Administrative Council - SAC) இந்த 

வலரவுப் பரிந்துலரகலள தேயல்படுதத்ும்.  

❖ மாநில நிரவ்ாக ஆலையமானது அம்மாநில ஆளுநர ்தலலலமயில் அவரின் நான்கு 

ஆபலாேகரக்ள் மற்றும் தலலலமே ்தேயலாளர ்ஆகிபயாலரக் தகாை்டிருக்கும். 
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இேரச ்சசய்திகள் 

மான்ஸ்டர ்ஊதியக் குறியீட்டு அறிக்தக 

❖ மான்ஸ்டர ் ஊதியக் குறியீடட்ு அறிக்லகயானது ஆராய்ேச்ிப் பங்காளராக 

அகமதாபாத்தில் உள்ள இந்திய பமலாை்லம நிறுவனதத்ுடனும் paycheck.in என்ற 

இலைய தளதத்ுைனும் இடணந்து மான்ஸ்ைர ் இந்தியா நிறுவனத்தினால் 

தயாரிை்ைப்பைட்ு சவளியிைப்பை்ைது. 

❖ இந்த அறிை்டையானது “இந்திய நிறுவனங்களில் சபண்ைள்” என்ற தடலப்டபை் 

சைாண்டுள்ளது. 

க ்டறிய ் டட்ுள்ள முக்கியத் தகவல்கள் 

❖ இந்தியாவில் தன்னுடன் இலைந்து பைியாற்றும் ஆை்கலள விடப் தபை்கள் 19 

ேதவிகிதம் குலறவாக ஊதியம் தபறுகின்றனர.் இந்தியாவில் பைியாற்றும் 60 

ேதவிகிதம் தபை்கள் பைியாற்றும் இடத்தில் பாகுபாடு காட்டப்படுவதாக 

எை்ணுகின்றனர ்

❖ துலற வாரியாக, தகவல் ததாழில்நுட்பம் / தகவல் ததாழில்நுட்பத்தினால் 

வழங்கப்படும் பேலவகளில் ஆை்களுக்கு ஆதரவாக 26 ேதவிகித ஊதிய இலடதவளி 

காைப்படுகிறது. இதற்கு அடுதத்ு உற்பத்தித் துலறயில் தபை்கலள விட ஆை்கள் 24 

ேதவிகிதம் அதிகமாக ஊதியம் தபறுகின்றனர.் 

❖ சுகாதாரத் துலற, நலப்பைிகள் மற்றும் ேமூகப் பைிகளில் தபை்கலள விட 

ஆை்கள் 21 ேதவிகிதம் அதிகம் ஊதியம் தபறுகின்றனர.் வங்கிகள் மற்றும் 

காப்பீடட்ுத் துலறயில் மடட்ும் ஆை்கள் தபை்கலள விட 2 ேதவிகிதம் மடட்ுபம அதிக 

ஊதியம் தபறுகின்றனர.்  
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