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மாரச் ்- 24 

TNPSC துளிகள் 

❖ காசாவில் நிகழ்ந்த வன்முறையின் காரணமாக இஸ்ரரல் நாட்டிை்கு கண்டனம் 

ததரிவிக்கும் விதமாக ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிறமகள் ஆறணயத்தில் தகாண்டு 

வரப்படட் ஒரு தீரம்ானம் மீதான வாக்தகடுப்பில் 14 நாடுகளுடன் இறணந்து இந்தியா 

அந்த வாக்தகடுப்பில் கலந்து தகாள்ளவில்றல.  

❖ மத்திய அறமசச்ரக்ளான பியூஷ் ரகாயல் மை்றும் டாக்டர ்ஹரஷ் வரத்ன் உள்பட ஏழு 

இந்தியரக்ள் பருவநிறல மாை்ைங்களுக்கு எடுக்கப்படட் நடவடிக்றககளுக்காக “2019 

ஆம் ஆண்டின் காலநிறலக் தகாள்றகயில் ஈடுபட்ட  உலகின் மிக தசல்வாக்கு மிக்க 

100 நபரக்ள்” என்ை பட்டியலில் தரவரிறசப்படுத்தப் படட்ுள்ளனர.் 

o ரமலும் இரத பட்டியலில் இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒருமுறை தவளிவரும் 

பத்திரிக்றகயான “டவுன் டூ எரத்்தின்“ ஆசிரியரான சுனிதா நறரனும் இடம் 

பிடிதத்ுள்ளார.்  

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

வண்டலூர ்விலங்கியல் பூங்கா – விலங்கியல் பூங்கா பள்ளி 

❖ இந்தியாவில் முதன்முறையாக அறிஞர ் அண்ணா விலங்கியல் பூங்காவில் உள்ள 

விலங்கியல் பள்ளியானது “அறிஞர ் அண்ணா விலங்கியல் பூங்கா – விலங்கியல் 

பள்ளி” என்ை ஒரு சிைப்புக் கல்வி யூடியூப் அறலவரிறசறய உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ வனவிலங்கு மை்றும் அதன் பாதுகாப்பு குறிதத்ு தபாது மக்கள் மை்றும் 

மாணவரக்ளுக்கு கல்வி அறிறவ ஏை்படுத்தவும் ஆரவ்த்றத உருவாக்கவும் இந்த 

முன்தனடுப்பானது எடுக்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்21 ஆம் ரததி அனுசரிக்கப்படட் சரவ்ரதச காடுகள் தினத்தின் 

ரபாது இந்த யூடியூப் அறலவரிறச ததாடங்கப்பட்டது.   

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

சட்டவிதராத நடவடிக்கககள் (தடுப்பு) சட்டம், 1967-ன் கீழ் JKLF அகமப்பிற்குத் 

தகட 

❖ இந்தியா, தீவிரவாத எதிரப்்புச ்சட்டமான (UAPA - Unlawful Activities (Prevention) Act) சட்ட 

விரராத நடவடிக்றககள் (தடுப்புச)் சட்டம், 1967-ன் கீழ் பிரிவிறனவாதியான யாசின் 

மாலிக்கின் ஜம்மு காஷ்மீர ் விடுதறல முன்னணி (JKLF - Jammu and Kashmir Liberation 

Front) என்ை அறமப்றபத் தறட தசய்துள்ளது. 

❖ காஷ்மீர ் பள்ளத்தாக்கில் பிரிவிறனவாத சித்தாந்தத்றத JKLF முன்தனடுத்து 

வருகிைது. இது 1988 ஆம் ஆண்டிலிருந்து பிரிவிறனவாத மை்றும் வன்முறை 

நடவடிக்றககறள ரமை்தகாள்வதில் முன்னணியில் உள்ளது.  

❖ 1989 ஆம் ஆண்டில் காஷ்மீரி பண்டிடக்ளின் படுதகாறலயில் JKLF ஈடுபட்டது. இது 
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காஷ்மீரி பண்டிடக்ள் காஷ்மீர ்பள்ளத்தாக்கில் இருந்து தவளிரயை வழிவகுத்தது. 

சட்ட விதராத நடவடிக்கககள் (தடுப்புச)் சட்டம், 1967 

❖ UAPA  என்பது இந்தியாவில் சட்ட விரராத நடவடிக்றககறளத் தடுப்பறத 

ரநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ள ஒரு தீவிரவாத எதிரப்்புச ்சட்டமாகும்.  

❖ UAPA ஆனது இந்தியாவின் ஒருறமப்பாடு மை்றும் இறையாண்றமக்கு தீங்கு 

விறளவிக்கும் நடவடிக்றககளுக்கு எதிராக தசயல்படும் விசாரறண 

நிறுவனங்களுக்குத் ரதறவயான அதிகாரங்கறள வழங்குகிைது. 

❖ இது சுதந்திரமான  ரபசச்ு மை்றும் கருதத்ுரிறம, ஆயுதங்கள் இல்லாமல் 

அறமதியாகக் கூடுதல் மை்றும் கூடட்ுைவு சங்கங்கறள அறமத்தல் ஆகியவை்றின் 

மீது கடட்ுப்பாடுகறள விதிக்கிைது.  

 

சரவ்ததசச ்சசய்திகள் 

தநபாள நாட்டிற்கு நிதியுதவி 

❖ ரமம்பாடட்ு பங்களிப்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, இந்திய அரசானது ரநபாள 

நாட்டிை்கு வழங்கப்படும் நிதியுதவியிறன ரூ 35.5 மில்லியனாக விரிவுபடுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த நிதியானது ராம்சப் மாவட்டத்தில் உள்ள சித்ரதஸ்வர ் தபாதுக் கல்வி 

வளாகத்தில் மூன்று அடுக்குக் கடட்ிங்கறளக் கட்டறமக்க பயன்படுத்தப்பட்டது.  

❖ இந்தப் புதிதாகக் கட்டப்படட்ுள்ள கட்டிடமானது மாணவரக்ளின் கை்ைல் திைறன 

உயரத்த்ும். ரமலும் இது கல்வி கை்க ஆரவ்முள்ள, ஏறழ மை்றும் விளிம்பு நிறலயில் 

உள்ள ரநபாள மாணவரக்ள் கல்வி தபறுவறத ரமம்படுத்தவும் உதவும்.  

 

சபாருளாதாரச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் ஜிடிபி கணிப்பு 

❖ பிடச் ் தர நிரண்ய நிறுவனமானது 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 ஆம் ரததி 

ததாடங்கவிருக்கும் அடுத்த நிதியாண்டிை்கான இந்தியாவின் தபாருளாதார வளரச்ச்ி 

குறையும் என்று கணித்துள்ளது.  

❖ இது தனது முந்றதய தமாத்த உள்நாடட்ு உை்பத்திக் கணிப்பான 7 சதவிகிதத்றத 

மாை்றியறமதத்ு GDP வளரச்ச்ி விகிதமானது 6.8 வறர இருக்கும் என்று கணிதத்ுள்ளது. 

❖ தபாருளாதாரத்தின் ரவகமானது எதிரப்ாரக்்கப்பட்டறத விட குறைவாக 

இருப்பதனால் இவ்வாறு அந்நிறுவனம் GDPஐ குறைதத்ு மதிப்பிடட்ுள்ளது.  

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது சந்றதக்கு உகந்த நிதிக் தகாள்றகறய ஏை்றுக் 

தகாண்டுள்ளறத பிடச் ்தர நிரண்ய நிறுவனம் கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ ரிசரவ்் வங்கியானது இலக்குக்கு குறைவான பணவீக்க வீதம் மை்றும் முன்னர ்

திட்டமிடட்றத விட மிக எளிதான உலகளாவிய நிதியியல் நிறலறமகள் 

ஆகியவை்றின்  காரணமாக இது ரபான்ை நடவடிக்றககறள எடுதத்ுள்ளது.  

❖ பிடச் ்நிறுவனமானது வரவிருக்கும் மாதங்களில் ரநரம்றையான எண்தணய் விறலப் 

ரபாக்கு மை்றும் “ரவகமான விறல உயரவ்ு” என்ை எதிரப்ாரப்்பு ஆகியறவ 
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கிராமப்புைக் குடும்பங்களின் வருமனம் மை்றும் நுகரவ்ுக்கு உதவும் என்று கூறுகிைது. 

 

இந்தியக் கணக்கியல் தரங்கள் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது வங்கிளுக்கான இந்தியக் கணக்கியல் நிறலகளின் 

புதிய கணக்கியல் விதிகளின் தசயல்படுதத்ுதறல மறு அறிவிப்பு வரும் வறர ஒத்தி 

றவதத்ுள்ளது. 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது மிகக் கடுறமயான புதிய கணக்கியல் விதிகறள 

அறிமுகம் தசய்வறத இரண்டாவது முறையாக ஒத்தி றவத்துள்ளது.   

❖ இந்தப் புதிய கணக்கியல் நிறலகள் உடனடியாக நறடமுறைக்கு வந்தால் ஜுன் 30 

ஆம் ரததியுடன் முடிவறடயவிருக்கும் நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் இந்திய 

அரசினால் நிரவ்கிக்கப்படும் வங்கிகள் தங்களது ரதறவகறள 1.1 டிரில்லியன் 

ரூபாய் அளவிை்கு அதிகரிக்க ரவண்டும்.  

❖ இது ஏை்கனரவ வாராக் கடன் சுறமயால் அல்லல்படும் வங்கிகளுக்கு மிகப் தபரிய 

சுறமயாக இருக்கும். 

❖ புதிய கணக்கியல் நிறலகளானது கடன் வாங்கியவர ் மீதமுள்ள ததாறகறய 

தசலுத்தத் ததாடங்கும் வறர காத்திருக்காமல் திவாலாக மாறும் என்று அந்த வங்கி 

கருதியவுடன் உடனடியாக நடவடிக்றககறள அந்த வங்கி ரமை்தகாள்ள ரவண்டும். 

❖ நகரப்்புை கூடட்ுைவு வங்கிகள் மை்றும் மண்டல ஊரக வங்கிகள் இந்தப் புதிய 

விதிகறள அமல்படுத்த ரவண்டியதில்றல. இந்த வங்கிகள் தை்தபாழுதுள்ள 

கணக்கியல் நறடமுறைகறளரய ததாடரலாம்.  

இந்தியக் கணக்கியல் தர நிகலகள்  

❖ இந்தியக் கணக்கியல் தர நிறலகள் என்பது சரவ்ரதச நிதி அறிக்றக தர 

நிறலகளுடன் ஒன்றிப்ரபாகும் கணக்கியல் விதிகளின் ஒரு புதிய ததாகுப்பாகும். 

❖ வங்கிகள் திவாலாவறதத ் தடுப்பதை்காக 2008 ஆம் ஆண்டில் நிதி தநருக்கடி 

ஏை்பட்டறதத ்ததாடரந்்து IFRS 9  என்ை கணக்கியல் தரநிறல உருவாக்கப்பட்டது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

பிரிஸ்மா சசயற்ககக் தகாள் 

❖ இத்தாலி விண்தவளி றமயத்திை்காக ஐரராப்பாவின் ரவகா விண்கலமானது 

பிரிஸ்மா (PRISMA) என்று தபயரிடப்பட்ட ஒரு புதிய புவிக் கண்காணிப்பு தசயை்றகக் 

ரகாறளச ்சுை்று வட்டப் பாறதக்குச ்சுமந்து தசன்ைது. 
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❖ பிரிஸ்மா (PRISMA) என்பது பயன்பாடட்ுத் திட்டத்தின் உயர ் நிைமாறல முன்ரனாடி 

என்ை ஒரு இத்தாலிய தமாழி விரிவாக்கம் ஆகும். 

❖ இந்தச ் தசயை்றகக் ரகாளானது சூரிய ஒத்தியக்கச ் சுை்று வட்டப்பாறதயில் 

தசயல்படும். 

❖ சூரியன் எப்தபாழுதும் ஒரர நிறலயில் இருக்கும் ரபாது இந்த தசயை்றகக் 

ரகாளானது பூமியின் படங்கறள எடுதத்ு அனுப்புவதை்கு உதவும் முறையில் இது 

பூமிறயச ்சுை்றி வரும். 

❖ வளிமண்டலம், உயிரக்்ரகாளம் மை்றும் நீரராட்டம் ஆகியவை்றிை்கு இறடரயயான  

ததாடரப்ு, உலகளாவிய தட்பதவப்ப நிறல மாை்ைம் மை்றும் சுை்றுச ் சூழல் 

அறமப்புகளில் மனித நடவடிக்றககளின் விறளவுகள் ஆகியவை்றைப் பை்றி ஆய்வு 

ரமை்தகாள்வது PRISMA –ன் முக்கிய ரநாக்கமாகும்.   

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

சகாசச்ி – முசிறி ஈராண்டிற்சகாருமுகற நகடசபறும் திருவிழா 

❖ தகாசச்ி – முசிறி ஈராண்டிை்தகாருமுறை நறடதபறும் திருவிழா என்பது சமகாலக் 

கறலயின் சரவ்ரதசக் கண்காட்சியாகும். இது ரகரளாவின் தகாசச்ியில் 

நறடதபை்ைது. 

❖ இது இந்தியாவின் மிகப் தபரிய கறலக் கண்காட்சியாகும். இது ஆசியாவின் மிகப் 

தபரிய சமகாலக் கறலத் திருவிழாவாகும். 
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❖ தகாசச்ி – முசிறி ஈராண்டிை்தகாருமுறை நறடதபறும் திருவிழா என்பது ரகரள 

அரசின் ஆதரவுடன் தகாசச்ி திருவிழா அைக்கட்டறளயின் முன்தனடுப்பாகும். 

❖ மூடிய அரங்குகள் மை்றும் கறலக் காட்சிக் கூடங்களில் இந்தக் கறலகள் 

காட்சிப்படுத்தப்படுவதுடன் திைந்த தவளிகளிலும் இந்தக் கறலகள் 

காட்சிப்படுத்தப்படுவதால் இந்த கறலக் கண்காட்சி ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்த 

கண்காட்சியாகும்.  

 

விகளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

SAAF மகளிர் கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் 

❖ SAAF மகளிர ் கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்பின் இறுதிப் ரபாட்டியில் ரநபாளத்றத 3 – 1 

என்ை கணக்கில் வீழ்த்தி ததாடரந்்து ஐந்தாவது முறையாக இந்தியா தவை்றி 

தபை்றுள்ளது. இந்த சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டிறய ரநபாளம் நடத்தியது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் SAFF (South Asian Football Federation) மகளிர ் கால்பந்து 

சாம்பியன்ஷிப் ஆனது ததை்கு ஆசிய கால்பந்து கூட்டறமப்றபச ் ரசரந்்த ரதசிய 

அணிகளால் பங்கு தகாள்ளப்படுகின்ை வறகயில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுறை நறடதபறும் சரவ்ரதச மகளிர ் கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்பின் 5-வது 

பதிப்பாகும். 

❖ இந்த ரபாட்டியில் இந்தியா, ரநபாளம், மாலத ் தீவுகள், பூடான், வங்க ரதசம் மை்றும் 

இலங்றக ஆகிய நாடுகள் பங்கு தபை்ைன.  

  

முக்கியத் தினங்கள் 

சரவ்ததச சாதகனயாளரக்ள் தினம் – மாரச் ்24 

❖ ஒவ்தவாரு ஆண்டும் மாரச் ் 24 ஆம் ரததி சரவ்ரதச சாதறனயாளரக்ள் தினமாக 

அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ ஏதாவது ஒரு துறையில் தறலசிைந்த சாதறனகறள நிகழ்த்திய 
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சாதறனயாளரக்றள தகௌரவிப்பதை்காக இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ அறிவியல் விஞ்ஞானிகள், ஆசிரியரக்ள், மருத்துவரக்ள், தபாறியாளரக்ள், சமூகப் 

பணியாளரக்ள் மை்றும் மாணவரக்ள் ஆகிரயார ் தங்கள் துறைகளில் 

சாதறனயாளரக்ளாக இருக்கலாம். 

❖ இவரக்ள் வயது, பாலினம், கல்வி, நிைம், சாதி ஆகிய எந்தப் பாகுபாடும் இல்லாமல் 

விடாமுயை்சியுடன் தங்களது இலக்குகறள அறடந்த மனிதரக்ளாவர.்  
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