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மாரச் ்– 13 

TNPSC துளிகள்  

❖ தற்ப ொழுது தமிழ்நொடு அரசு அலுவலரக்ள் தங்கள் உயர ்அதிகொரிகளிடமிருந்து முன் 

அனுமதி ப ற்ற பின்பு ரூ.25,000 வரர  ரிசு ் ப ொருடக்ரள ் ப ற முடியும். இதற்கு 

முன் ஒருவர ்ரூ.5000 வரர மடட்ுமம  ரிசு ் ப ொருடக்ரள ் ப ற முடியும். 

❖  யனொளரக்ளுக்கு உகந்த மற்றும்  சுரம வீடுகள் என்ற கருத்ரத ஏற்றுக் 

பகொள்வதற்கொக பென்ரன பமட்மரொ இரயிலின் நிலத்தடி இரயில் நிரலயங்களுக்கு 

இந்திய ்  சுரமக் கடட்ிடங்கள் ஆரையத்தொல் (IGBC - Indian Green Building Council) 

பிளொட்டினம் தரெெ்ொன்று வழங்க ் டட்ுள்ளது.  

o IGBC தரமிடல் அமைப்பு என்பது தன்விரு ் ம் பகொை்ட, பபொதுக் கருத்திமைவு 

அடிப்பமடயிலொன ைந்மதயொல் நிரவ்கிக்கப்படுை் வீடட்ு வைதித் 

திட்டங்களொகுை். 

o இந்தத ் தரமிடல் அமைப்பொனது இயற்மகயின் (பஞ்ைபூதங்கள்) 5 கூறுகமள 

அடிப்பமடயொகக் பகொண்டது. மைலுை் இது பண்மடய கட்டிடக் கமலயின் 

நமடமுமறகள் ைற்றுை் நவீன பதொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகள் ஆகியவற்றின் 

ஒரு ைரியொன கலமவயொகுை். 

❖ சூலூர ் விைொனப் பமடத ் தளத்திற்கு “நிஷொந்த”் என ் டும் குடியரசுத ் தமலவர ்

பகௌரவமொனது இந்தியக் குடியரசுத ் தமலவர ் இரொை்நொத் மகொவிந்தொல் 

வழங்கப்படட்து. 

o குடியரசுத ்தமலவரின் வண்ணங்களுக்கொன பகௌரவை் என்பது மபொர ்ைற்றுை் 

அமைதிக் கொலங்களில் நொட்டிற்கொக சிறப்பொகப் பணியொற்றியமத 

அங்கீகரிப்பதற்கொக வழங்கப்படுை் விருதுகளில் ஒன்றொகுை். 

❖ இந்தியொவுடன் ஆழ்ந்த மற்றும் வலுவொன வரலொற்று மற்றும் கலொெெ்ொர உறவுகரள 

ஏற் டுதத்ுவதற்கொக மமற்கு வங்கொளத்தின் பகொல்கத்தொவில் உள்ள ரவீந்திர  ொரதி 

அருங்கொட்சியகத்திற்கு ரூ.22 இலடெ்த்ரத வழங்க ஜ ் ொன் அரசு முடிவு பெய்துள்ளது. 

❖ சிங்க ்பூரில் நரடப ற்ற ஆசிய ஓ ன் மலெர ்  ொய்மர ெொம்பியன்ஷி ்பில் 

ஆை்களுக்கொன மலெர ் ஸ்மடை்டரட்ு ம ொட்டியில் இந்தியொவின் முதலொவது 

பவை்கல ்  தக்கத்ரத மும்ர ரயெ ்மெரந்்த உ மொன்யொ தத்தொ பவன்றுள்ளொர.்  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

மின்னணுக் கழிவுகள் மற்றும் உயிரி மருத்துவக் கழிவுகள் மமலாண்மம 

❖ கழிவுகள் உற் த்தி மற்றும் கழிவுகரள அழித்தல் / மறுசுழற்சி ஆகியவற்றிற்கிரடமய 

உள்ள இரடபவளி குறிதத்ு ஆய்வு பெய்வதற்கொகவும் அந்த இரடபவளிரயக் 

குரற ் தற்கொன வழிமுரறகரள ்  ரிந்துரர ் தற்கொகவும் தமிழ்நொடு மொசுக் 

கடட்ு ் ொடட்ு வொரியம் (TNPCB - Tamilnadu Pollution Control Board) ஆமலொைகரக்மள 

அமழதத்ுள்ளது. 

❖ ஆமலொைகரக்ள் பபொருளொதொரங்கள் ைற்றுை் கழிவுகள் பதொடரப்ொன சுற்றுைச்ூழல் 

தொக்கங்களுடன் கழிவுகமள அழித்தல் /  ைறுசுழற்சி ஆகியவற்ரற ்  ற்றி ் புரிந்து 

பகொள்வதற்கொக பல்மவறு பங்குதொரரக்மள இமணக்குை் உயிரி ைருத்துவ கழிவுகள் 
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ைங்கிலித ்பதொடமர ஏற்படுத்த அறிவுறுத்தப்படட்ுள்ளனர.் 

 

புவிசார் குறியீடு - திருபுவனம் பட்டுச ்மசமல 

❖ வரலொற்றுெ ் சிற ்புமிக்க திருபுவனம்  டட்ுெ ் மெரலகளுக்கு புவிெொர ் குறியீடு 

அளிக்க ் டட்ுள்ளது.  

❖ மெொழ அரெரொன மூன்றொம் குமலொதத்ுங்கனின் கொலத்திலிருந்து திருபுவனம்  குதியில் 

 டட்ுெ ்மெரலகள் பநய்ய ் டட்ு வருகின்றன. 

 

 

சசன்மன மசாழவரம் விமான தளம் 

❖ இரை்டொம் உலக ் ம ொர ்கொலகட்டத்ரதெ ் மெரந்்த தற்ம ொது  யன் டுத்த ் டொமல் 

இருக்கும் மெொழவரம் விமொன தளத்தில் தனது முதலொவது கிழக்குக் கடற்கரரமயொர 

வொன் கை்கொைி ்பு ரமயத்ரத இந்திய விமொன ்  ரட அரமக்கிறது. 

❖ இது பெயல் ொட்டிற்கு வந்தொல் மெொழவரத்தில் உள்ள வொன் கை்கொைி ்பு 

ரமயமொனது தமிழ்நொடு, ஆந்திர ் பிரமதெம் மற்றும் ஒடிெொ ஆகிய மொநிலங்கரள 

உள்ளடக்கிய 2500 கிமலொ மீட்டர ்பதொரலவு பகொை்ட கடற்கரரரய ்  ொதுகொ ் தற்கு 

விமொன ்  ரடக்கு உதவிடும். 

❖ இந்திய விமொன ்  ரடயொனது இந்த ரமயத்தில் சில ம ொர ் வொனூரத்ிகரள நிரல 

நிறுத்தவிருக்கிறது. இது ம ொயிங் பி8ஐ-யின் (P8I) மூலம் கை்கொைி ்ர  

மமற்பகொள்கின்ற அரக்மகொைத்தில் உள்ள இந்தியக் கடற் ரட நிரலயமொன 

ஐஎன்எஸ் ரொஜொளி என்ற தளத்திற்கு வலு மெரத்்திடும்.  

❖ இந்திய விமொன ் ம ொக்குவரதத்ு அரமெெ்கத்தின் பிரொந்திய இரை ்புத் திடட்த்தின் 

(UDAN) கீழ் மெொழவரத்தில் ஒரு சிறிய விமொன தளம் மமம் டுத்த ் ட இருக்கின்றது.  

❖ மைொழவரை் விைொனத் தளைொனது இரண்டொை் உலகப்  மபொரின் மபொது 

ஆங்கிமலயரக்ளொல் ஏற்படுத்தப்படட்து.   
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தேசியெ ்செய்திகள் 

பினாகா 

❖ இந்தியொவின்  ொதுகொ ்பு ஆய்வகமொன  ொதுகொ ்பு ஆரொய்ெச்ி மற்றும் மமம் ொடட்ு 

அரம ் ொனது உள்நொட்டிமலமய தயொரிக்க ் ட்ட வழிகொடட்ு ஏவுகலன் அரம ் ொன  

“பினொகொமவ” இரொஜஸ்தொனில் உள்ள பபொக்ரொனில் பவற்றிகரைொக மைொதமன 

பைய்துள்ளது. 

 

❖ இந்த ஆயுத அமைப்பொனது மைை்படுத்தப்பட்ட வழிகொட்டல் ைற்றுை் கடட்ுப்பொடட்ு 

அமைப்மபக் பகொண்டுள்ள மைை்பட்ட வழிகொடட்ு கருவிமயக் பகொண்டுள்ளது.  

 

ெரவ்தேெெ ்செய்திகள் 

சரவ்மதச ஆயுத பரிமாற்றங்களின் மபாக்குகள் - 2018 

❖ ஸ்டொக்ம ொம் ெரவ்மதெ அரமதி ஆரொய்ெச்ி நிறுவனம் (SIPRI - The Stockholm International 

Peace Research Institute) 2018 ஆம் ஆை்டிற்கொன ெரவ்மதெ ஆயுத ்  ரிமொற்றங்களின் 

ம ொக்குகளுக்கொன அறிக்ரகரய பவளியிடட்ுள்ளது.  

❖ 2014 ஆை் ஆண்டு முதல் 2018 ஆை் ஆண்டு வமரயில் ஆயுத இறக்குைதியில் உலகின் 

இரண்டொவது மிகப்பபரிய நொடொக இந்தியொ உள்ளது. உலகின் ஒடட்ுபைொத்த ஆயுத 

இறக்குைதியில் இந்தியொவின் பங்கு 9.5 ைதவிகிதைொகுை். 

❖ 2001 ஆை் ஆண்டில் ரஷ்யொவிடமிருந்து வொங்க ஒப்பந்தை் பைய்யப்பட்ட மபொர ்

விைொனங்கள் ைற்றுை் 2008 ஆை் ஆண்டில் பிரொன்சு நொட்டிடமிருந்து வொங்க ஒப்பந்தை் 

மைற்பகொள்ளப்படட் நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கள் மபொன்ற பவளிநொடட்ு 

விநிமயொகஸ்தரக்ளிடமிருந்து உரிமத்தின் கீழ் உற்பத்தி பைய்யப்படுை் ஆயுதங்கள் 

வழங்குதலில் ஏற்படுை் கொல தொைதை் கொரணைொக இந்தியொவின் இறக்குைதி 

பகுதியொகக் குமறந்துள்ளது. 

o SIPRI என்பது முரை் ொடுகள், மபொரத்் தளவொடங்கள், ஆயுதக் கடட்ுப்பொடுகள் 

ைற்றுை் ஆயுதங்கமள அழித்தல் ஆகியவற்றில் ஆரொய்ைச்ிகமள 

மைற்பகொள்வதற்கொக 1966 ஆை் ஆண்டில் உருவொக்கப்பட்ட ஒரு தனிை ்

சுதந்திரமுரடய  ைரவ்மதை நிறுவனைொகுை். 

o ஸ்டொக்ம ொமில் அமைந்துள்ள இந்த நிறுவனைொனது திறந்தபவளி 

ஆதொரங்கள், பகொள்மகமய உருவொக்குபவரக்ள், ஆரொய்ைச்ியொளரக்ள், ஊடகை் 

ைற்றுை் பபொது நலனில் அக்கமறயுள்ள பபொது ைக்கள் ஆகிமயொரிடமிருந்து 
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பபறப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்பமடயில் தகவல், பகுப்பொய்வு ைற்றுை் 

பரிந்துமரகமள அளிக்கிறது.  

 

ச ொருளொேொரெ ்செய்திகள் 

உலக தங்க ஆமணயத்தின் அறிக்மக 

❖ தங்கம் ரவத்திருக்கும்  ல்மவறு நொடுகள் குறித்த அறிக்ரகரய உலக தங்க 

ஆரையம் பவளியிடட்ுள்ளது.  

❖ 607 டன்கள் எரடயுடன் உலகின் தங்கம் ரவத்திருக்கும் நொடுகளின்  ட்டியலில் 

இந்தியொ 11-வது இடத்தில் உள்ளது. 

 
❖ உலக தங்க ஆரையம் என் து தங்கம் பதொடர ்ொன பதொழிற்ெொரலகளுக்கொன 

ெந்ரத மமம் ொடட்ு ஆரையமொகும்.  

❖ இதன் முக்கிய ்  ைி தங்கத்தின் மதரவரய நீடிக்கெ ்பெய்தல் மற்றும் ஏற் டுதத்ுதல் 

ஆகும். 

❖ இந்த அறிக்ரகயில் அபமரிக்கொ முதலிடத்தில் உள்ளது. சீனொ மற்றும் ஜ ் ொன் ஆகிய 

நொடுகள் இந்தியொரவ விட அதிக தங்கங்கரள ரவதத்ுள்ளன. 

❖ உலகின் மிக ்ப ரிய தங்க நுகரவ்ொளரொக இந்தியொ உள்ளது.  
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அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

புதிய நட்ெே்திரக் குழுக்கள் 

❖ இந்தியொவில்  ல்மவறு அரலநீளம் பகொை்ட விை்பவளி ஆய்வகமொன 

“அஸ்ட்மரொெொட்”-ஐ ்  யன் டுத்தி மகொள வடிவ நடெ்த்திரங்களொன NGC 2808-ல் உள்ள 

புதிய புறஊதொ நடெ்த்திரக் கூடட்ங்கரள திருவனந்தபுரம் மற்றும் மும்ர ரயெ ்

மெரந்்த ஆரொய்ெச்ியொளரக்ள் கை்டறிந்துள்ளனர.்  

❖ மகொள வடிவ நடெ்த்திரக் கூட்டம் என் து ஒமர குழுவொக  நகரும் இலடெ்க் கைக்கொன 

நடெ்த்திரங்களின் ஒரு பதொகு ் ொகும். 

❖ இந்த நடெ்த்திரங்கள் நடெ்த்திரக் கூட்டங்களின் ஈர ்்பு விரெயினொல் பநருக்கமொக 

அரமய ் ப ற்றுள்ளன. மமலும் இந்த நடெ்த்திரக் கூட்டங்கள் ஒமர கொலகட்டத்தில் 

உருவொனது என்றும் நம்  ் டுகிறது.  

❖ NGC 2808 என் து நொம் அறிந்த மிக ்ப ரிய மகொள வடிவ நடெ்த்திரக் கூட்டங்களில் 

ஒன்றொகும். மமலும் இந்த நடெ்த்திரக் கூட்டங்களொனது நம்மிடமிருந்து 47,000 

ஒளியொை்டுகள் பதொரலவில்  உள்ளது.  

❖ அஸ்ட்மரொெொட்டில் உள்ள புறஊதொ உருவரரவு பதொரலமநொக்கிரய ் (UVIT - UltraViolet 

Imaging Telescope)  யன் டுத்தி ஆரொய்ெச்ியொளரக்ளொல் இந்த நடெ்த்திரக் குழுக்கள் 

கை்டறிய ் ட்டன.  

 

        அஸ்ட்தரொெொட ்

❖ அஸ்ட்மரொெொட் என் து இந்தியொவின் முதலொவது  ல்மவறு அரலநீளம் பகொை்ட 

விை்பவளி ஆய்வகமொகும். 

❖ இது 2015 ஆம் ஆை்டு பெ ்டம் ர ்28 அன்று பிஎஸ்எல்வி – எக்ஸ்எல் மூலம் ஏவ ் ட்டது. 

❖ இஸ்மரொ அனு ்பிய இந்த பெயற்ரகக் மகொள் பவற்றி ப ற்றுள்ளது.  அஸ்ட்மரொெொட்டின் 

ஆயுடக்ொலமொன 5 ஆை்டுக் கொலம் முடிவரடய இரு ் ரதயடுதத்ு அஸ்ட்மரொெொட் – 2 

பெயற்ரகக் மகொரள விை்ைிற்கு அனு ்  இஸ்மரொ  ரிந்துரர பெய்துள்ளது.  

❖ இத்திட்டமொனது விை்பவளி ஆய்வகங்கரளக் பகொை்ட ஒரு பிரதத்ிமயக நொடுகளின் 

குழுக்களில் இஸ்மரொரவ நிரல நிறுத்தியுள்ளது.  

❖ அபமரிக்கொ, ஐமரொ ்பிய விை்பவளி நிறுவனம், ஜ ் ொன் மற்றும் இரஷ்யொ ஆகிய 

நொடுகள் மடட்ுமம விை்பவளியில் ஆய்வகங்கரளக் பகொை்டுள்ளன.  
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ெரவ்தேெ முக்கியே்துவம் வொய்ந்ே ெது ்புநிலக் கொடுகள் 

❖ ரொம்ெொர ்ெொெனத்தின் “ெரவ்மதெ முக்கியதத்ுவம் வொய்ந்த ெது ்புநிலக் கொடுகள்” என்ற 

தகுதிரய இந்திய சுந்தரவனக் கொடுகள் ப ற்றுள்ளது. 

❖ இந்த சுந்தரவனக் கொடுகளொனது இந்தியொவின் 27-வது ரொம்ெொர ் ெொென இடமொக 

உருபவடுத்துள்ளது.  

❖ சுந்தரவனக் கொடுகளொனது இந்தியொ மற்றும் வங்கொள மதெத்தில் உள்ள வங்கொள 

விரிகுடொவில் கலக்கும் கங்ரக மற்றும் பிரம்மபுத்திரொ கழிமுகத்தின் சிற்மறொரடகள், 

நீமரொரடகள், நதிகளின் அரம ்புகள் மற்றும் நூற்றுக்கும் மமற் ட்ட தீவுகரளக் 

பகொை்டுள்ளது. 

❖ இந்திய சுந்தரவனக் கொடுகளொனது ஏற்பகனமவ யுபனஸ்மகொவின் உலக ் 

 ொரம் ரியத் தளங்கள்  டட்ியலில் உள்ளது. மமலும் இது வங்கொள ் புலிகளின் 

இரு ்பிடமொகவும் திகழ்கிறது. 

❖ சுந்தரவனக் கொடுகளின் இடத்திற்குள் சுந்தரவன புலிகள் ெரைொலயம் 

அரமந்துள்ளது. மமலும் மதசியெ ்ெட்டத்தின் கீழ் இதன் ஒரு  குதி “முக்கிய புலிகள் 

வொழிடமொக” அறிவிக்க ் டட்ுள்ளது.  

❖ மமலும் இது ெரவ்மதெ முக்கியதத்ுவம் வொய்ந்த “புலிகள் கொ ் க நிலத்மதொற்றமொக” 

கருத ் டுகிறது.  

 

 

        ரொம்ெொர ்ெொெனம் 

❖ ரொம்ெொர ் ெொெனம் 1971 ஆம் ஆை்டு பி ்ரவரி 2ஆம் மததி அன்று ஏற்றுக் 

பகொள்ள ் ட்டது. 

❖ இது ெது ்புநிலக் கொடுகள், அதன் வளங்களின்  யன் ொடுகள் மற்றும் அதன் 
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 ொதுகொ ்பிற்கொன ெரவ்மதெ ஒதத்ுரழ ்புக்கொக கட்டரம ்புகரள அளிக்கக் கூடிய 

அரெொங்கங்களுக்கிரடமயயொன ஒரு ஒ ் ந்தமொகும். 

❖ இந்த ெொெனமொனது 1975 ஆம் ஆை்டில் நரடமுரறக்கு வந்தது. 
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