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மாரச் ்– 17 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஜப்பானில் முகாமிடட்ுள்ள அமெரிக்க சிறப்புப் படடக் குழுெொனது ஐதராபாத்தில் 

உள்ள ததசிய பாதுகாப்புப்  படடயினருடன் (NSG – National Security Guard) இடைந்து இரு 

நாடுகளின் ஆயுதப் படடகளின் திறன்கடள தெெ்படுதத்ுவடத இலக்காகக் மகாை்டு 

ஒரு பயிற்சியில் ஈடுபடட்ுள்ளனர.் 

o 1986 ஆெ் ஆை்டு மெப்டெ்பரில் ததசிய பாதுகாப்புப் படடயானது 

உருவாக்கப்பட்டது. சுதீப் லக்காதியா இதன் தற்தபாடதய மபாது இயக்குநர ்

ஆவார.் 

❖ ஐக்கிய நாடுகளால் தடட மெய்யப்பட்டவரக்ள் பட்டியலில் மஜய்ஷ்-இ-முகெது 

இயக்கத்தின் தடலவரான ெசூத் அொடர தெரப்்பதற்கான பிரிட்டிஷ், பிரான்ஸ் 

ெற்றுெ் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளின் தவை்டுதகாளள சீனா மீை்டுெ் நிறுத்தி 

டவதத்ுள்ளது 

o இந்த ஐக்கிய நாடுகளின் தடடயானது  அவடர உலகளாவிய அளவில் பயைத ் 

தடட, மொத்துகள் முடக்கெ் ெற்றுெ் ஆயுதத் தடட ஆகியவற்றிற்கு உட்படுதத்ுெ்.  

❖ இந்தியாவின் நுகரத்வார ் நிறுவனங்கள் தங்கள் தொப்பு ெற்றுெ் பற்படெ 

தயாரிப்புகளிலிருந்து ெரெ்ட்ெக்குரிய பாக்டீரிய எதிரப்்பு மபாருளான 

“டட்ரகுதளாொன்”-ஐ நீக்கியுள்ளன. 

o டட்ரகுதளாொனின் பயன்பாடானது அொதாரைொன நாளமில்லா ெை்டல 

அடெப்பு, டதராய்டு ஹாரத்ொன் ெமிஞ்டஞ ெற்றுெ் தநாய் எதிரப்்பு 

ெை்டலத்டத பலவீனப்படுத்துதல் ஆகியவற்றுடன் மதாடரப்ுடடயது. 

❖ சீனாவின் நீை்ட ஏவுதலான  3B ராக்மகட் ஆனது நாட்டின் 1970 ஆம் ஆண்டு  முதலான 

விை்மவளி திட்டத்தில்  முக்கியொன ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த புதிய 

தகவல்மதாடரப்ு மெயற்டகக்தகாடள சுற்றுப் பாடதயில் மெலுத்தியதன் மூலெ் தனது 

300-வது மவற்றிடய சீனா  பதிவு மெய்துள்ளது. 

❖ மென்டனடய அடிப்படடயாகக் மகாை்ட 13 வயது இடெக் கடலஞரான லிதியான் 

நாதஸ்வரெ் அமமரிக்காவின் கலிபபாரன்ியாவில் நளடமபற்ற ெரவ்ததெ இடெத் திறன் 

நிகழ்ெச்ியான  “The World’s Best” - ல் ஒரு  மில்லியன் அமெரிக்க டாலளர மவன்றுள்ளார.்  

❖ கஜகஸ்தானின் ஆஸ்தானாவில் நடடமபற்ற உலக ெதுரங்க ொெ்பியன்ஷிப்பில் 

இந்திய கிராை்ட் ொஸ்டரான B அதிபன் ெற்றுெ் சூரய்ா தெகர ் கங்குலி ஆகிதயார ்

தங்கெ் மவன்றுள்ளனர.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தகவல் ஆணையப் பரிந்துணரகள் 

❖ மத்திய அரசாலும் சில மாநில அரசுகளாலும் ஏற்றுக் மகாள்ளப்படட் 

மசயல்முளறளயப் பபால RTI விண்ணப்பங்களள ஆன்ளலனில் 

விண்ணப்பிப்பதற்கான அளமப்புகளள கட்டாயமாக அமல்படுத்த பேண்டுமமன 

தமிழக  அரசிற்கு மாநில தகேல் ஆளணயமானது  பரிந்துளரதத்ுள்ளது. 
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❖ மாநில தகேல் ஆளணயமானது  இரை்டாெ் நிடலயில் உள்ள ஒரு முடறயீடட்ு 

ஆடையொகுெ். தெலுெ் இது ஒரு பகுதியளவில்  நீதித் துளறளயச ் சாரந்்த 

அளமப்பாகும் 

❖ இது விை்ைப்பதார ் ெற்றுெ் அரசின் துடறகளுக்கிடடதயயான RTI மதாடரப்ான 

விவகாரங்களுக்கு தீரப்்பளிக்கின்றது. 

❖ RTI ெடட்த்தின்படி மாநில தகேல் ஆளணயத்திற்கு அரசிடம் பரிந்துடரயளிக்குெ் 

அதிகாரெ் உை்டு என்ற தபாதிலுெ் அது அரடெக் கடட்ுப்படுத்தாது. 

❖ RTI ெட்டதத்ின் பிரிவு 4(1)(b)-ன் கீழ் அதன் வடலதளத்தில் தகவல்கடள 

நிகழ்நிடலப்படுத்த ஒவ்மவாரு துடறயிலுெ் ஒரு அனுமதியளிப்பு அதிகாரிடய 

நியமிக்கவுெ் இது பரிந்துடர மெய்துள்ளது. 

❖ தெலுெ் இது ொைவரக்ள் தங்களது விடடத ் தாள்கடள  மபறுவதற்கான அடிப்படட 

உரிளமயானது RTI குறிப்புடரயின் கீழ் உள்ளது எனவுெ் கூறியுள்ளது. 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

உலகளாவிய வரத்்தக முத்திணர அணமப்பு 

❖ அளமசச்ரளேயானது நிறுேனங்கள் மற்றும் மதாழிலகங்களிடமிருந்து ேரத்்தக 

முத்திளர மற்றும் விண்ணப்பங்களள ேடிேளமப்பதற்கு ஆய்வுகளள பமற்மகாள்ளும் 

ேளகப்பாடட்ு முளறளமயின் பபாது உலகளாவிய அளவிலான தரங்களளப் பின்பற்ற 

3 சரே்பதச ஒப்பந்தங்களில் ளகமயாப்பமிட ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

டநஸ் ஒப்பந்தெ் வைிக முத்திடர ெற்றுெ் தெடவ குறியீடுகளுக்கான 

ெரவ்ததெ வடகப்பாடு. 

வியன்னா ஒப்பந்தெ் அடடயாள எை்கடள உள்ளடக்கிய குறியீடுகளுக்கான 

ெரவ்ததெ வடகப்பாடு. 

தலாகரத்னா ஒப்பந்தெ் மதாழில்துளற வடிவடெப்புகளுக்கான ெரவ்ததெ 

வடகப்பாடு. 

❖ இந்த மூன்று ஒப்பந்தங்களின் மூலெ் ெரவ்ததெ வடகப்பாடுகளில் இந்திய 

வடிவடெப்புகடள தெரப்்பது, உருவக் கூறுகள் ெற்றுெ் மபாருடக்டள தெரக்்குெ் 

வாய்ப்பிளன இது அளிக்குெ். 

❖ தெலுெ் இது இந்தியாவில் உள்ள அறிவுொர ் மொதத்ுகளின் பாதுகாப்பு மதாடரப்ாக 

மவளிநாடட்ு முதலீட்டாளரக்ளிடடதய நெ்பிக்டகடய அதிகரிக்குெ் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

ATM அட்ணடயில்லாமல் பைம் பபறுதல் 

❖ பணம் எடுத்தல் மற்றும் பணம் மசலுத்துதல் ஆகியேற்றிற்கு பிளாஸ்டிக் ATM 

பயன்பாடட்ிடனத் தவிரப்்பதற்காக SBI ேங்கியானது அதன் டகதபசி மெயலியான 

தயாதனா மூலெ் ATM அடட்டயில்லாமல் பைம் மபறுெ் முடறடயச ்

மெயல்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த தெடவயானது தயாதனா மெயலிடயப் பயன்படுத்தி பயனரக்ள் ஒரு 

மசயல்பாடட்ு நிளலயில் உள்ள  குறியீடட்ட உருவாக்கி அதன்மூலெ் அடுத்த 30 
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நிமிடங்களுக்குள் SBI ATM டெயங்களில் பைெ் மபற உதவுகிறது. 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

காலநிணல பாதிப்புக் குறியீடு 

❖ இந்திய அறிவியலாளரக்ள் மற்றும் ஆய்ோளரக்ள், மாநில அளவிலான அதிகாரிகளின் 

ஒதத்ுளழப்புடன் மாேட்ட அளவிலான தரளே அடிப்பளடயாகக் மகாண்டு 12 இமாலய 

மாநிலங்களின் பாதிப்புக் குறியீடள்டத் தயாரித்துள்ளனர.் 

❖ இதன் இலக்கானது மபாதுோன முளறளமளய உருோக்க பேண்டும் என்பபதாடு 

மடட்ுமல்லாது காலநிளல மாற்றம் பற்றிய பகாளாறுகளள சமாளிப்பதற்கும் இந்த 

மாேட்டங்கள் எந்த அளவிற்கு தயாராக உள்ளன என்பளதயும் தீரம்ானிக்க உதவும். 

❖ பாதிப்பு என்பது ஒரு மாேட்டம் சந்திக்கும் உள்ளாரந்்த அபாயங்களள  அதன் 

புவியியல் தன்ளம மற்றும் சமூக மபாருளாதார நிளல ஆகியேற்றின் மூலம் 

முதன்ளமயாக அளவிடுதல் ஆகும். 

❖ கீழ்க்காணும் எடட்ு முக்கிய அளவுருக்களின் அடிப்பளடயில் பாதிப்புப் புள்ளிகளானது 

உருோக்கப்படுகிறது. 

வனப் பகுதிகளின் ெதவீதெ் உைவு தானியங்களின் விடளெெ்ல் 

ொறுபாடு 

30 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகொக ொய்வாக 

உள்ள பரப்பு 

MGNREGA திட்டத்தின் கீழ் ெராெரி மனித 

பேளல நாடக்ள் 

ெக்கள் அடரத்்தி குழந்டதகள் இறப்பு வீதெ் 

மபை்கள் கல்வியறிவு வறுடெக் தகாட்டிற்கு கீதழயுள்ள 

குடுெ்பங்களின் ெதவீதெ்  

 

❖ 0 – 1 அளவிலான அளவுதகாலில் 1 ஆனது அதிகொன பாதிப்டபக் குறிக்கிறது. 0.72 

புள்ளிகளுடன் அொெ் இந்த அளவுதகாலில் முதலிடத்திலுெ் மிதொரெ் 0.71 

புள்ளிகளுடன் அடுத்த இடத்திலும்  உள்ளன.  

❖ அறிவியல் ெற்றுெ் மதாழில் நுட்பத் துடறயானது அடனதத்ு ொநிலங்களுக்குொன 
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ஒரு காலநிடல தளத்டத உருவாக்கத் திட்டமிடட்ுள்ளது. இதன் மூலெ் பயனரக்ள் 

நாட்டில் உள்ள எந்தமவாரு ொவட்டத்டதயுெ் மிக உன்னிப்பாக கேனித்து காலநிடல 

ெற்றுெ் ெமூகப் மபாருளாதாரத்தில் எவ்வடகயான அபாயங்கள் உள்ளன என்படதக் 

காைலாெ். 

 

 

உலகளாவிய சுற்றுசச்ூழல் கை்ணைாட்ட அறிக்கக 2019 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் திட்டம் (UNEP - United Nation Environment Program) 

“சுகாதாரமான பகாள், ஆபராக்கியமான  மக்கள்” எனுெ் தடலப்பில் உலகளாவிய 

சுற்றுெச்ூழல் கை்தைாட்ட அறிக்ளக 2019-ஐ மவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ 1997 ஆெ் ஆை்டு முதன்முதலில் மவளியிடப்படட் இே்ேறிக்ளகயின் 6-வது அறிக்டக 

இதுோகுெ். தெலுெ் இடவ UNEPயின் ஒரு முக்கியொன ெற்றுெ் விரிவான சுற்றுெச்ூழல் 

அறிக்டகயாகுெ். 

❖ இந்த அறிக்டகயானது ெனித நடவடிக்டககளானது உலகளாவிய சுற்றுெச்ூழடல 

சீரம்கடுக்கின்றது எனவுெ் அளே “ெமுதாயத்தின் சூழலியல் அடிப்படடகளுக்குெ்”  

ெனித ஆதராக்கியத்திற்குெ் ஆபத்டத விடளவிக்குெ் எனவுெ் கூறுகிறது. 

❖ தெலுெ் கால நிடல ொற்றத்பதாடு ொசுபாடு ெற்றுெ் பல்லுயிரத்் தன்டெ இழப்பு 

ஆகியளேயும் மிகப்மபரிய மநருக்கடியாக உருமேடுதத்ுள்ளன. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

ணமற்கு ணநல் காய்சச்ல் 

❖ பகரளாவின் மலப்புரம் மாேட்டத்தில் 7 ேயது சிறுேனிடம் பமற்கு ளநல் காய்சச்ல் 

கண்டறியப்படட்ுள்ளது. இது சமீப காலத்தில் மலபார ் பிராந்தியத்தில் ஏற்படட்ுள்ள 

ஏறக்குளறய ஒரு  கண்டறிய முடியாத ேளக ளேரல் மதாற்று ஆகும். 

❖ பமற்கு ளநல் காய்சச்ல் குலக்ஸ் மகாசுக்களினால் பரப்பப் படுகின்றது. 

❖ இதன் அறிகுறிகளானது காய்சச்ல், தளலேலி, பசாரவ்ு மற்றும் உடல் ேலி, குமட்டல், 

ோந்தி, சில பநரங்களில் பதாலில் அரிப்பு மற்றும் நிணநீர ் சுரப்பிகள் வீக்கம் 

ஆகியளேயாகும்.  
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❖ உலக சுகாதார அளமப்பானது பமற்கு ளநல் ளேரஸ் என்பது பாதிக்கப்பட்ட 

மகாசுக்கள் மனிதரக்ளள கடிப்பதன் மூலம் பரவுேதாக கூறியுள்ளது. 

 
❖ மகாசுக்களானது பநாயுற்ற பறளேகளள கடிக்கும் பபாது பாதிக்கப்படுகின்றன. 

 

காபிக்கு புவிசார் குறியீடு 

❖ புவிசார ்குறியீடட்ு பதிேகமானது கீழ்க்காணும் காபி ேளககளின் புவிசார ்குறியீடள்ட 

அங்கீகரித்துள்ளது. 

காபி வணககள் இடம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 

கூரக்் அராபிகா குடகு பிராந்தியெ் – இந்தப் பகுதியின்  தனித்தன்டெ 

வாய்ந்த உயிரியல் ெற்றுெ் உயிரில்லா சூழ்நிடலகள் 

இந்த காப்பிக்கு தனிதத்ுவொன வாெடன ெற்றுெ் 

சுடவடய வறுக்குெ் தபாது அளிக்கின்றது 

சிக்மகலூர ் கரந்ாடகா – முதன்முதலில் காபி பயிரிடத ்

மதாடங்கப்பட்ட பகுதி 

பாபா பூதான்கிரி கரந்ாடகா - ளககளால் பதரந்்மதடுக்கப்பட்ட 

இே்ேளகயானது இயற்ளக முளறயில் மநாதிக்க 

ளேக்கப்படட்து. இந்த காப்பியானது முழு உடல், 

அமிலத ்தன்ளம, மிதமான சுளே மற்றும் உளறக்கத் 

தக்க நறுமணத்ளத மேளிப்படுதத்ுகின்றது. 

அரக்கு பேலி அராபிகா ஆந்திரப் பிரபதசத்தின் விசாகப்பட்டின மாேட்டம் 

மற்றும் ஒடிசாவின் பகாரபுட் மாேடட்ம்  

திராடள்சப் பழத்தின் சிட்ரஸ் குறிப்புடன் கூடிய 

இனிளமயான அமிலத்தன்ளம மற்றும் மிதமான 

மேல்லம் பபான்ற இனிப்புத் தன்ளமயுடன் 

பலசானது முதல் மிதமான ேலிளமயுளடயது. 

ேயநாடு பராபஸ்டா பகரளா – இது பகரள மாநிலத்தின் ேயநாடு 

பகுதியில் மிளகு பயிருடன் தனிப் பயிராகவும் கலப்பு 

பயிராகவும் ேளரக்்கப்படுகிறது.  
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விகளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

சிறப்பு ஒலிம்பிக் - 2019 

❖ சிறப்பு ஒலிம்பிக் உலக விளளயாடட்ுப் பபாடட்ிகள் அபுதாபியின் ஜாயித் விளளயாடட்ு 

நகர அரங்கில் மதாடங்கியது. 

❖ இந்த சிறப்பு ஒலிம்பிக்கானது அறிோற்றல் குளறபாடுகள் மகாண்ட விளளயாடட்ு 

வீரரக்ளுக்மகன நடத்தப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஒலிம்பிக்கில் பஜாதியானது, “நெ்பிக்டகயின் பிழம்பு” எனவுெ் விடளயாட்டின் 

கீதொனது ‘where I’m supposed to be’ எனவுெ் மபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

கூரக்ா பணடப்பிரிவு 

❖ பிரிட்டன் அரசானது கூடுதல் கூரக்ா பளடப்பிரிளே திரடட்ுேதற்கான திட்டங்களள 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ 3-ேது ராயல் கூரக்ா ளரபிள்ஸ் பளடயானது சிறப்பு காலாட்பளட பிரிோக 

பதாராயமாக 300 வீரரக்ளுடன் நிறுேப்படும். 

❖ 1814 – 16 ஆண்டில் நளடமபற்ற ஆங்கிபலய -பநபாள பபாரானது ஆங்கிபலயர ்மற்றும் 

கூரக்ா ேம்சத்தினரிளடபய நளடமபற்றது. 

❖ கூரக்ா வீரரக்ளின் ஒழுக்கம் மற்றும் தீரம் ஆகியேற்றால் ஆங்கிபலயர ் மபரிதும் 

ஈரக்்கப்படட்னர.்  

❖ பின்னர ்அேரக்ள் ஆங்கிபலயரின் பளடயில் இளணக்கப்பட்டனர.்  
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