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 மாரச் ்–  18 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியா மற்றும் ஓமன் ஆகிய நாடுகளின் இராணுவத்திற்கிடையய இந்யதா-ஓமன் 

கூைட்ுப் பயிற்சியான நாகா III ஆனது ஓமனில் நடந்து முடிந்தது. 

❖ முதல் பிரிக்ஸ் ஷெரப்ா கூடுககயானது பிரரசில் நாட்டின் தகலகமயில் சரவ்ரதச 

குற்றத் தடுப்பு மற்றும்  பயங்கரவாதத்தின் மீது சிறப்பு கவனம் ஷசலுத்தி பிரரசிலின் 

கியூரிடிபாவில் நகடஷபற்றது. 

❖ வால்டஷ்டரி ரபாட்டாஸ் தனது உலக சாம்பியன் அணியின் சக உறுப்பினரான 

ஷலவிஸ் ஹாமில்டன்கன வீழ்த்தி இப்பருவத்தின் துவக்கதத்ிற்கான  ஆஸ்திரரலியன் 

கிராண்ட் பிரிக்ஸ் பட்டத்கத ஷமரச்ிடிஸ் அணிக்காக ஷவன்றார.் 

❖ நாசாவின் நிக் ரஹக், ரெ்யாவின் அஷலக்ரஸ ஓவ்சச்ினின் மற்றும் கிறிஸ்டினா யகாச ்

ஆகிரயார ்ஷவற்றிகரமாக சரவ்ரதச விண்ஷவளி கமயத்கத ஷசன்றகடந்தனர.் 

o ரெ்யாவின் ரசாயுஸ் விண்கலமானது இவரக்கள சுமந்து ஷசன்றது.  

❖ ஷபங்களூருவின் கால்பந்து கிளப் (FC) அணியானது ரகாவா அணிகய வீழ்த்தி தனது 

முதல் இந்தியன் சூப்பர ்லீக் படட்த்கத (ISL – Indian Super League) ஷவன்றது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

பெண்களுக்பகன்று தனி காவல்துறை பிரிவு 

❖ தமிழ்நாடு அரசானது உசச்நீதிமன்றம் மற்றும் சசன்டன உயரநீ்திமன்றம் 

ஆகியவற்றின் உத்தரவுகடள சசயல்படுதத்ும் விதமாக சபண்கள் மற்றும் 

குழந்டதகளுக்சகதிராக இடழக்கப்படும் குற்றங்கடள திறம்பை டகயாள்வதற்காக 

தனி காவல்துடற பிரிடவ உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ சபண்கள் மற்றும் குழந்டதகளுக்கு எதிராக மாநிலம் முழுவதிலும் நிகழும் அடனத்து 

வடகயான குற்றங்கடளயும் கண்காணித்தல், குற்ற வடிவங்கடள ஆய்வு சசய்தல் 

மற்றும் அவற்டறத் தடுப்பதற்கான திறன்வாய்ந்த யுக்திகடள உருவாக்குதல் 

ஆகியடவ இதன் பணிகளாகும். 

❖ இந்த பிரத்தியயக பிரிவானது, கூடுதல் DGP நிகலயில் உள்ள அதிகாரிடய 

தகலவராகவும்  3 காவல்துடற கண்காணிப்பாளரக்களயும் ஷகாண்டிருக்கும்.  

❖ இந்த பிரிவானது குழந்கத கடத்தல் மற்றும் குழந்கதகளுக்கு எதிரான  

வன்ஷகாடுகமகள் குறித்த குற்றங்ககளயும் ககயாளும். 

 

ஆெ்பிரிக்க ககட்ஃபிஷ் வளரெ்்புக்குத் தறட  

❖ திருவண்ணாமடல மீன்வளத் துடறயானது ஆப்பிரிக்க யகை் ஃபிஷ் (African catfish) 

வடக மீன்கடள வளரப்்பதற்குத் தடை விதிதத்ும் அடத வளரப்்படதக் குற்றமாகவும் 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ ஆக்கிரமிக்கும் வடக உயிரினமான இது மாநிலம் முழுவதும் உள்ள நீரந்ிடலகளில் 

வளரக்கூடியது. யமலும் இது உள்நாைட்ு நீரவ்ாழ் உயிரினங்களுக்கு ஆபத்டத 
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விடளவிக்கக் கூடியதுமாகும். 

 
❖ ஆப்பிரிக்க யகை்ஃபிஷ் வடகயானது ஆப்பிரிக்கா மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகடள 

தாயகமாகக் சகாண்ைது. இது நன்னீர ் ஏரிகள், ஆறுகள், சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் 

நகரப்்புற கழிவுநீர ்அடமப்புகளில் வாழக்கூடியது ஆகும்.  

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவின் முதல் கலாக்ொல் 

❖ உசச்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதியும் தற்யபாடதய யதசிய மனித உரிடம 

ஆடணயத்தின் உறுப்பினருமான பினாகி சந்திர யகாஸ் இந்தியாவின் முதல் ஊழல் 

எதிரப்்பு அடமப்பு எனப்படும் குடறதீரப்்பு அடமப்பு அல்லது யலாக்பால் அடமப்பின் 

தடலவராக நியமிக்கப்பைவுள்ளார.் 

❖ பிரதமடரத் தடலடமயாகவும் இந்தியாவின் தடலடம நீதிபதி, மக்களடவ 

சபாநாயகர ் சுமித்ரா மகாஜன் மற்றும் சிறந்த நீதியாளரான முகில் யராஹத்கி 

ஆகியயாடர உறுப்பினராகவும் சகாண்ை இந்த உயரம்ை்ை யதரவ்ுக் குழுவானது இவடர 

இந்தப் பதவிக்கு பரிந்துடர சசய்துள்ளது. 

❖ யதசிய அளவில் யலாக்பால் மற்றும் மாநில அளவில் யலாக் ஆயுக்தா ஆகியடவ 

பிரதமர ் மற்றும் முதலடமசச்ர ் உள்ளிை்ை உயர ் அளவிலான சபாதுப் பணியாளரக்ள் 

மீதான ஊழல் குற்றசச்ாைட்ுகடள விசாரிப்பதற்காக அடமக்கப்படும் அடமப்பாகும். 

 

சன்றரஸ் நடவடிக்றக 

❖ இந்திய இராணுவம் மற்றும் மியான்மர ்இராணுவம் ஆகியடவ இடணந்து கலாதான் 

பல்முடனய யபாக்குவரதத்ுத் திை்ைத்திற்கு அசச்ுறுத்தல் சகாடுதத்ு வந்த கிளரச்ச்ி 

குழுடவச ்யசரந்்த 10  முகாம்கடள மியான்மரில் அழிதத்ுள்ளது.  

❖ இந்த நைவடிக்டகயானது சன்டரஸ் நைவடிக்டக என சபயரிைப்பை்ைது. 

❖ கலாதான் பல்முடனய யபாக்குவரதத்ுத் திை்ைமானது, வைகிழக்கு இந்தியா மற்றும் 

மியான்மடர இடணப்பதற்கான இந்தியா மற்றும் மியான்மர ் ஆகிய நாடுகளின் 

முக்கியமான திை்ைமாகும். 

❖ சன்டரஸ் நைவடிக்டகயானது சீனாவால் ஆதரவளிக்கப்படும் 

கிளரச்ச்ியாளரக்ள்கடளக் சகாண்ை கசச்ின் சுதந்திர படையின்  ஒரு  குழுவான 

அராகன் இராணுவப் பகடக்கு எதிரான மிகப்ஷபரிய நடவடிக்ககயாகும். 
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ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

உள்நாட்டில் உள்ள முறைெ்ெடியான முக்கியமான வங்கிகள் 

❖ எஸ்பிஐ, ஐசிஐசிஐ மற்றும் எசட்ிஎஃப்சி ஆகிய வங்கிகள் ரிசரவ்் வங்கியின் 2018 ஆம் 

ஆண்டிற்கான உள்நாட்டில் உள்ள முகறப்படியான முக்கியமான வங்கிகள் (Domestic 

Systemically Important Banks / D-SIB) பட்டியலில் ஷதாடரக்ின்றன. 

❖ மற்ற வங்கிகளுைன் ஒப்பிடுடகயில் இந்த D-SIB க்கள் அதிக மூலதனத்கத பராமரிக்க 

ரவண்டும். 

❖ இந்த D-SIB குறியீடானது வங்கியானது திவாலாகக் கூடிய அளகவவிட ஷபரியது என 

குறிப்பிடுகிறது. 

❖ சில வங்கிகள் அவற்றின் அளவு, குறுக்கு விசாரகண நடவடிக்கககள், சிக்கலான 

தன்கம, மாற்று மற்றும் இகடதஷ்தாடரப்ு இல்லாகம ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் 

முக்கியமான வங்கிகளாக வகரயறுக்கப்படுகிறது.  

❖ ஷமாத்த உள்நாடட்ு உற்பத்தியில் 2 % க்கும் அதிகமாக ஷசாத்துககளக் ஷகாண்டுள்ள 

வங்கிகள் இந்தக் குழுவின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படுகிறது. 

❖ இந்தப் பட்டியலில் வங்கிகள் ரசரக்்கப்படுவது முதலீட்டாளரக்ளுக்கு கூடுதல் 

ஆறுதகல அளிக்கிறது. ஏஷனனில் இந்த வங்கிகள் ரதால்வியகடவதற்கு 

அனுமதிக்கப்படுவதில்கல. 

❖ இதனால் சந்கதயில் இருந்து வாங்கப்படும் இந்த வங்கிகளின் கடன்களுக்கான 

ஷசலவுகள் அதன் மற்ற சக வங்கிககள விட மலிவானகவ ஆகும். 

 

பரெ்ககா வங்கி - மத்திய அரசின் அவசரச ்சட்டம் 

❖ மத்திய அரசின் ஒழுங்குமுடறப் படுத்தப்பைாத டவப்புத் திை்ைத்திடன தடை 

சசய்யும் அவசரச ்சை்ைத்திடனயடுதத்ு சசன்டனடயத் தடலடமயகமாகக் சகாண்ை 

சரப்யகா வங்கியானது தனது வாக்களிக்க முடியாத உறுப்பினரக்ளிைமிருந்து 

டவப்புகடள திரை்ை தகுதியற்றதாகியுள்ளது.  

 
❖ மற்ற வங்கிகடளப் யபாலல்லாமல் சரப்யகா வங்கியானது மத்திய அரசின் உள்துடற 
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அடமசச்கத்தின் நிரவ்ாகக் கைட்ுப்பாை்டின் கீழ் வருகிறது. 

❖ இலங்டக, மியான்மர,் வியை்நாம் மற்றும் பிற நாடுகளில் இருந்து தாயகம் 

திரும்பியவரக்ளில் உள்ள அதன் 10 லைச்ம் வாக்களிக்க இயலாத உறுப்பினரக்ளின் 

ஆதரவில் மைட்ுயம இது வளரக்ிறது. 

❖ சபாது மக்களிைமிருந்து சை்ை வியராதமாக டவப்புகடள யசகரிதத்ு வரும் 

ஒழுங்குபடுத்தப்பைாத தனியார ் நிறுவனங்களுக்கு என்று உருவாக்கப்பை்ை 

அத்தியாவசியமான விதியானது சரப்யகா வங்கிடயப் பாதிதத்ுள்ளது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

கந்ததரி நீரம்ூழ்கி கெ்ெல் 

❖ இந்தியக் கைற்படையானது யம மாத சதாைக்கத்தில் ஸ்காரப்ியன் வகுப்பின் 2-வது 

நீரம்ூழ்கி கப்பலான கந்யதரிடய இடணக்க உள்ளது. 

❖ இது 2017 ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் சதாைங்கப்பைட்ு பல்யவறு கை்ை யசாதடனகளில் 

ஈடுபடுத்தப்பை்ைது. 

 
❖ கந்யதரியானது கல்வாரி வகுப்டபச ்யசரந்்த தாக்குதல் மற்றும் நீரம்ூழ்கி கப்பலாகும்.  

❖ டீசல்-மின்னாற்றலால் இயங்கும் இந்த நீரம்ூழ்கிக் கப்பலானது பிசரஞ்சு 

கைற்பாதுகாப்புப் படை மற்றும் ஆற்றல் நிறுவனமான DCNSஆல் வடிவகமக்கப்படட்ு 

மாசகான் கப்பல் கைட்ும் நிறுவனத்தால் மும்கபயில் தயாரிக்கப்பட்டது.  

 

விவசாயிகறள ் ொதுகாக்க உதவும் கமை்பூசச்ுக் கூழ்மம் 

❖ சபங்களூருடவச ் யசரந்்த ஆய்வாளரக்ள் தீங்கு விடளவிக்கும் பூசச்ிக்சகால்லி 

தூறல்களில் இருந்து யதாடலப் பாதுகாப்பதற்காக  யவளாண் விவசாயிகளுக்கு என்று  

புதிய கூழ்மத்திடன உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ சிை்யைாசடன அடிப்படையாகக் சகாண்ை இந்தக் கூழ்மமானது நண்டுகள் மற்றும் 

இறால்களின் யமயலாடுகளிலிருந்து உருவாக்கப்பைை்து. இதனுைன் இவரக்ள் ஒரு 

நியூக்யளாடபல் மற்றும் சில நீரம் மறுதுடணப் சபாருைக்டள யசரத்்து நிடலயான 

மற்றும் யதடவயான pH மதிப்புகடய கூழ்மத்திகனப் ஷபறுகின்றனர.்  
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❖ இந்தக் கூழ்மமானது வணிக ரீதியாக கிகடக்கக் கூடிய பரவலான 

பூசச்ிக்ஷகால்லிககள இரத்த ஓட்டத்திற்குள் நுகழவதற்கு முன்னரர தகட ஷசய்கிறது. 

இதனால் பூசச்ிக் ஷகால்லிகளால் தூண்டப்படும் ஷநாதிகள் தகட ஷசய்யப்படுகின்றன. 

தீங்கு தரக்கூடிய ் ொதிெ்புகள் 

❖ ஆரக்யனாபாஸ்யபை் பூசச்ிக் சகால்லிகள் மனித உைலின் முக்கியமான சில 

சநாதிகடள சுரப்படதத் தடை சசய்கிறது. 

❖ இதனால் நரம்பு மண்ைலம், இதயம், யநாய் எதிரப்்பு சக்தி மற்றும் இனப்சபருக்க 

மண்ைலம் ஆகியவற்றின் சசயல்பாடுகள் பாதிக்கப்பைக்கூடும். 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

UNEA-ன் றநகராபி கூடுறக 

❖ கநரராபியில் நகடஷபற்ற ஐ.நாவின் சுற்றுசச்ூழல் குழுமத்தின் (UN Environment Agency - 

UNEA) கூடுடகயில்  இந்தியாவானது 2030 ஆண்டளவில் ஷநகிழிப் பயன்பாடக்ட 

நீக்கவும் கநட்ரஜன் மாசுபாடு குறித்த விழிப்புணரக்வ ஏற்படுத்தவும் ஒரு 

தீரம்ானத்கத முன்கவத்தது.  

❖ யமலும் அதிகப்படியான சநகிழியின் உபயயாகம் மற்றும் அவற்டற அகற்றுதல் 

ஆகியவற்றால் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் யசதம் குறிதத்ும் விளக்கப்பைை்து. 

❖ எதிரவ்ிடனயாக்க டநை்ரஜனின் காரணமாக மனித ஆயராக்கியம், சூழலியல் 

யசடவகள் ஆகியவற்றிற்கு ஏற்படும் அசச்ுறுத்தல்கள், காலநிடல மாற்றம் மற்றும் 

அடுக்கு மண்ைல ஓயசான் சிடதவு ஆகியவற்றில் அதன் பங்களிப்பு ஆகியடவ 

குறிதத்ும் யமற்யகாள் காை்ைப்பைை்து.  

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

மகனாகர் ொரிக்கர் மறைவு 

❖ 4 முடற யகாவாவின் முதல்வராகவும் முன்னாள் பாதுகாப்புதத்ுடற அடமசச்ராகவும்  

பதவி வகித்த மயனாகர ்பாரிக்கர ்மாரச் ்17 அன்று காலமானார.் 

 
❖ இவர ்பிரதமரின் அடழப்பின் யபரில் 2014-17 காலகை்ைத்தில் முதல்வர ்பதவிடய விைட்ு 
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விலகி பாதுகாப்புத் துடற அடமசச்ராக பணியாற்றினார.் 

❖ இந்திய சதாழில்நுை்பக் கழகத்தின் (IIT மும்கப) முன்னாள் மாணவராக ஒரு இந்திய 

மாநிலத்தின் சை்ைமன்ற உறுப்பினராகவும் யகாவாவின் முதல்வராகவும் (2000 ஆம் 

ஆண்டில்) பதவி வகித்த முதல் இந்தியர ்இவராவார.்  

❖ இவர ்4 முடற முதல்வராக பதவியயற்ற யபாதிலும் ஒருமுடற கூை தனது முழு பதவிக் 

காலத்திற்குப் பணியாற்றி முடிக்க முடியவில்டல. 

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ரிது பெரி 

❖ பிரபல இந்திய ஆடை வடிவடமப்பாளரான ரிது சபரி இந்தியாவிற்கான 

உஸ்சபகிஸ்தானின் கலாசச்ாரம் மற்றும் சுற்றுலாத் துடற தூதுவராக 

உஸ்சபகிஸ்தானின் சுற்றுலா அடமசச்கத்தால் நியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

 
❖ இந்தப் பதவிக்கு நியமிக்கப்பைட்ுள்ள முதல் இந்தியர ்இவயரயாவார.் 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் காதி மற்றும் கிராம சதாழிலக ஆடணயத்தின் ஆயலாசகராக ரிது 

சபரி நியமிக்கப்பை்ைார.் 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

தபித்தா 

❖ தமிழ்நாைட்ைச ் யசரந்்த தபித்தா ஹாங்காங்கில் நடைசபற்ற ஆசிய இடளயயார ்

தைகள சாம்பியன்ஷிப் யபாை்டியின் மகளிருக்கான நீளம் தாண்டுதல் யபாை்டியில் 

சவன்று இரண்ைாவது தங்கப் பதக்கத்டத சவன்றுள்ளார.் 
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❖ 17 வயதான இவர ்இதற்கு முன்னதாக 100 மீை்ைர ்தடை தாண்டும் யபாை்டியில் தங்கம் 

சவன்றுள்ளார.்  
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