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 மாரச் ்–  25 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய முன்னாள் தலைலைத் ததரத்ை் ஆலையரான நவீன் சாவ்ைா எழுதிய “Every 

Vote Counts” எனுை் புத்தகைானது முன்னாள் குடியரசு துலைத் தலைவரான ஹமீத ்

அன்சாரியாை் புதுடெை்லியிை் டவளியிெப்பெ்ெது. 

❖ டசன்லனயிை் நெந்த தபாெ்டியின் தபாது டசன்லன சூப்பர ் கிங்ஸ் அைியின் 

ைெல்ெயாளரான சுதரஷ் டரய்னா IPL தபாெ்டிகளிை் 5000 ஓெ்ெங்கலளக் கெந்த முதை் 

ைெல்ெயாளராக ஆகியுள்ளார.் 

❖ ைகாராஷ்டிராவின் முை்லபயிை் ஹை்சஃபார ் அறக்கெ்ெலள மூைைாக இந்தியாவின் 

முதை் HIV சிகிசல்ச லையை் ைற்றுை் LGBTQ சமுதாயதத்ினருக்கான முழுலையான 

ைருத்துவ நிலையம் டதாெங்கப்பெட்ுள்ளது. 

❖ பர ோடோ வங்கியோனது அதன் ஊழியரக்ளின் குழந்லதகளுக்கான ைழலையர ்

காப்பகை்/குழந்லதகள் பராைரிப்பு வசதிலயத் டதாெங்கிய முதை் இந்திய டபாதுத் 

துலற வங்கியாக ைாறியுள்ளது. 

❖ ைத்திய அரசானது 2018-19 நிதியாை்டிற்கான முதலீடுகலள 85,000 தகாடி ரூபாய் 

அளவிை் திருை்பப் டபற்று நி ண்யிக்கப்படட் இைக்குகலளத் தாை்டி உள்ளது. 

o 2017 – 18 ஆை் ஆை்டிை் ரூ. 1 ைெச்ை் தகாடி அளவிை் திருை்பப் டபற்ற பிறகு 

இரை்ொவது முலறயாக ஒர  நிதியாை்டிை் அதிக முதலீடுகளள மத்திய அ சு  

திருை்பப் பபற்றுள்ளது. 

❖ துபாய் கலை விழாவின் 13-வது பதிப்பானது 42 நாடுகளிலிருந்து பங்கு பபற்ற  92 

சைகாை ைற்றுை் நவீன காெ்சியகங்களுென் நடத்தப்படட்து. 

o இதன் சிறப்பு கவன லையை் டதற்காசியா ஆகுை். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

சட்டவிரராத சங்கங்களை அறிவிப்பதற்கான தீரப்்பாயம் 

❖ ஜம்மு & காஷ்மீரின் ஜைாத்-இ-இஸ்ைாமி அலைப்லப செ்ெவிதராதைான அலைப்பாக 

அறிவிப்பதற்கு தபாதுைான காரைங்கள் உள்ளனவா என்பதலனத் தீரை்ானிக்க 

டெை்லி உயர ் நீதிைன்ற நீதிபதியான குப்தா தலைலையிைான தீரப்்பாயை் ஒன்லற 

ைத்திய அரசு அலைதத்ுள்ளது. 

❖ ைத்திய உள்துலற அலைசச்கைானது செ்ெவிதராத நெவடிக்லககள் (தடுப்பு) செ்ெத்தின் 

(Unlawful Activities (Prevention) Act-UAPA) கீழ் இந்த தீரப்்பாயத்திலன அலைப்பதற்கோன 

அறிவிப்பிலன டவளியிெட்ுள்ளது. 

❖ நீதிபதி குப்தா தற்தபாது இந்திய ைாைவரக்ள் இஸ்ைாமிய இயக்கத்திலன 

செ்ெவிதராதமோன சங்கைாக நீெ்டிக்கப்படுவதற்கு தபாதுைான காரைங்கள் உள்ளதா 

என்பலத உறுதி டசய்ய UAPA-வின் கீழ் அலைக்கப்பெெ் ைற்டறாரு தீரப்்பாயத்திற்கு 

தலைவராக உள்ளார.்  
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சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

உலகைாவிய குளிரக்ாய்சச்ல் (இன்புளுயன்ஸா) வியூகம் 2019-2030 

❖ உலக சுகோதோ  ளமயமோனது அளனதத்ு நோடுகளிலும் உள்ள மக்களளப் 

போதுகோப்பளத ரநோக்கமோகக் பகோண்டு 2019-2030 கோலத்திற்கோன உலகளோவிய 

இன்புளூயன்ஸோ வியூகத்திளன பவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ பருவகோல கோய்சச்ளலத் தடுத்தல், விலங்குகளிலிருந்து மனித க்ளுக்கு கோய்சச்ல் 

ப வுவளதக் கடட்ுப்படுதத்ுதல் மற்றும் அடுத்த இன்புளுயன்ஸோ ப வல்களள தடுக்க 

தயோ ிப்புப் பணிகள்   பசய்தல் ஆகியளவ இதன் குறிக்ரகோள்கள் ஆகும். 

❖ இந்த புதிய வியூகமோனது இன்புளுயன்ஸோவிற்கோக இதற்கு முன்ன  ்

உருவோக்கப்பட்டளத விட மிகவும் வி ிவோன மற்றும் பதோளலரநோக்கு உளடய ஒரு 

வியூகம்  ஆகும். 

இதன் இரண்டு முக்கிய இலக்குகை் 

❖ நோட்டில் ரநோய் கண்கோணிப்பு மற்றும் பதில் எதி ப்்பு, தடுப்பு & கடட்ுப்போடு மற்றும் 

ஆயத்த பணிகளுக்கோன வலுவோன திறன்களள உருவோக்குதல். 

o இதளன அளடவதற்கு, ரதசிய & உலகளோவிய தயோ ந்ிளல மற்றும் சுகோதோ ப் 

போதுகோப்பு ஆகியவற்றிற்கு உதவும் வளகயில் வடிவளமக்கப்பட்ட 

இன்புளுயன்ஸோத் திட்டத்திளன உருவோக்க  ரவண்டும் என ஒவ்பவோரு 

நோட்டிற்கும் இது அளைப்பு விடுதத்ுள்ளது.  

❖ அளனதத்ு நோடுகளுக்கும் அணுகக் கூடிய அளவில்  தடுப்பு, கண்டறிதல், 

கடட்ுப்படுதத்ுதல் மற்றும்  சிகிசள்சயளித்தல் ஆகியவற்றிற்கோன அதிக திறன் 

வோய்ந்த தடுப்பூசிகள், எதி  ்ளவ ல்கள் மற்றும் சிகிசள்ச முளற  ரபோன்ற  சிறந்த 

கருவிகளள உருவோக்குதல். 

 

உலகின் மிகப்பபரிய ஆயுத இறக்குமதி பசய்யும் நாடு 

❖ உலக ஆயுதச ் சந்ளதயில் ஆயுத இறக்குமதி பசய்யும் மிகப்பப ிய நோடோக சவுதி 

அர பியோ மோறியுள்ளது.  

❖ எடட்ு ஆண்டுகள் பதோட ந்்து முதலிடத்தில் இருந்த இந்தியோவோனது இ ண்டோவது 

இடத்திற்கு இறங்கியுள்ளது. 

❖ இது ஸ்வீடன் நோடள்டச ் ரச ந்்த சிந்தளனச ் சோவடியோன ஸ்டோக்ர ோம் ச வ்ரதச 

அளமதி ஆ ோய்சச்ி நிறுவனத்தின் (SIPRI) சரவ்ததச ஆயுத பரிைாற்றப் தபாக்கு - 2018 

எனும் தலைப்பில் டவளியிெப்பெ்ெ வருொந்திர அறிக்லகயின் அடிப்பலெயிைானது.  
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அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

டின்ஏவிற்குை் (DNA) டிஜிட்டல் தகவல்கை் 

❖ ளமக்ர ோசோப்ட் மற்றும் வோஷிங்டன் பல்களலக்கைக ஆய்வோள க்ள் ஒரு 

முழுளமயோன முற்றுப் பபறும் தோனியங்கு டிஎன்ஏ ரசமிப்பு சோதனத்ளத 

உருவோக்கியுள்ளன .் 

❖ இந்த சோதனத்ளதப் பயன்படுதத்ி டிஜிடட்ல் தகவல்களள டிஎன்ஏவிற்குள் 

பமோழிபபய த்த்ு மீண்டும் பிட் வடிவத்திற்கு மோற்ற முடியும். 

❖ இந்த அளமப்பில் பயன்படுத்தப்படும் பமன்பபோருளோனது டிஜிடட்ல் த வுகளின் 1 

மற்றும் 0 வடிவங்களள டிஎன்ஏ வ ிளசக்கு மோற்றி தி வமோக ரசமிக்கின்றது. 

 

சிக்சா வாணி பசயலி 

❖ மத்திய இளடநிளலக் கல்வி வோ ியமோனது இளணய வோயிலோக பயன்படுத்தக் கூடிய 

சிக்சோவோனி எனும் பசயலிளய அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

❖ இது ச ியோன ரந த்தில் மோணவ க்ள் மற்றும் பபற்ரறோருக்கு முக்கியமோன 

தகவல்களளப் ப ப்புவளத ரநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

❖ ரமலும் இதன் முதல் கட்டமோக 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புகளில் அ சுத் ரத வ்ுகளின் 

மதிப்பீடட்ு பசயல்போடோனது இந்த தளத்தில் பவளியிடப்படட்ுள்ளது.  
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இமுல்யா தைம் 

❖ பதோட  ் சங்கிலி அடிப்பளடயிலோன பமன்பபோருள் நிறுவனமோன இன்பபய்ன் 

ஃபின்படக், இமுல்யோ எனும் தளத்திளன 2019 டிசம்ப ில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. 

❖ இது இந்தியோவில் உள்ள வங்கியல்லோத நிதியளிக்கும் நிறுவனங்களுக்கு திறன் 

வோய்ந்த, போதுகோப்போன மற்றும் நம்பகமோன பசோதத்ு போதுகோப்புப் ப ிவ த்்தளன 

நடவடிக்ளககளுக்கு உதவும் அறிவோ ந்்த பதோட  ்சங்கிலி அளமப்போகும். 

❖ இந்த இமுல்யோவோனது அங்கீகோ ம் பபற்ற கடன்கள் மற்றும் பசோதத்ுத் த வுகளள 

இளணய தளத்தில் இளணக்கவும் முழுளமயோன நம்பிக்ளக மற்றும் பவளிப்பளடத் 

தன்ளமயில் முதலீட்டோள க்ள், மூலதோ  க்ள், வைங்குந க்ள், மதிப்பீடட்ு முகவ க்ள் 

மற்றும் ரசளவகள் ஆகிரயோ  ் போதுகோப்போன ஒரு சுைற்சிளய நி வ்கிக்கவும் 

பசயற்ளக நுண்ணறிவிளனப் பயன்படுதத்ுகிறது.  

 

 

ஸ்மாரட்் ஆயுத பரிரசாதளன 

❖ போகிஸ்தோனின் விமோனப் பளடயோனது தனது JF-17 தை்ெர ்தபார ்விைானத்திலிருந்து 

(JF-17 Thunder fighter jet) உள்நாெ்டிதைதய தயாரிக்கப்பெ்ெ ஸ்ைாரெ்் ஆயுதத்திலன 

டவற்றிகரைாக பரிதசாதலன டசய்துள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இது பகை் ைற்றுை் இரவு தநரங்களிை் மிகவுை் துை்லியத் தன்லையுென் பை்தவறு 
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இைக்குகளின் மீது பயன்படுத்தப்படுை் திறலன வழங்குகின்றது. 

❖ ஆயுதை் தயாரித்தல் மற்றும் ஒருங்கிலைத்தல் ஆகியவற்றில் முழுவதும் உள்நாெட்ு 

முயற்சிகளின் மூைமோகரவ இந்த  தகுதிளய அலெந்துள்ள பாகிஸ்தானின் இந்த 

தசாதலனயானது ஒரு மிகப் டபரிய லைை்கை்ைாகுை்.  

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

முக்கிய தைங்கைில் உை்ை பாதிக்கப்பட்ட இனங்கை் 

❖ சரவ்ததச உயிரியை் அறிவியலுக்டகன்று அரப்்பைிக்கப்பெ்ெ பத்திரிக்லகயான PLOS 

உயிரியை் என்ற பத்தி ிக்ளகயோல் டவளியிெப்பெட்ுள்ள சமீபத்திய ஆய்வின்படி, 84% 

புவிப் பரப்பின் மீது உள்ள  உயிரினங்களின் மீது ைனிதராை் பாதிப்புகள் 

நிகழ்கின்றன.  

❖ இந்தியாவானது இத்தலகய தாக்கங்களிை் சராசரியாக 35 உயிரின வலககளின் மீது 

பாதிப்லப ஏற்படுத்தி 16-வது இெத்திை் உள்ளது. 

❖ ைதைசியாவானது அதிக அளவிை் பாதிக்கப்பெெ் இனங்களுென் (125) முதலிெத்திை் 

உள்ளது.   

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

காமன்பவல்த் இளைரயார் விருது 

❖ தமிை்நோட்டின் சமூக பதோழில் முளனரவோ  ் ஒருவ  ் தனது பதோழில் நுட்பத்திளன 

அடிப்பளடயோகக் பகோண்ட உணவு மீட்பு அளமப்புக்கோக ஆசிய பி ோந்தியத்திற்கோன 

கோமன் பவல்த் இளளரயோ  ்விருதிளனப் பபற்றுள்ளோ .் 
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❖ ரநோ ஃபுட் ரவஸ்ட் (No Food Waste) எனும் அளமப்பின் நிறுவன ோன பத்மநோபன் 

ரகோபோலன் லண்டனில் உள்ள கோமன்பவல்த் பசயலகத்தில் இந்த விருதிளனப் 

பபற்றோ .் 

❖ இவ  ் மிதமிஞ்சிய உணவுகளள ஓ ிடத்திலிருந்துப் பபற்று  ரதளவப்படுரவோ க்்கு 

வைங்குவதற்கோன தனது புத்தோக்க பணியின் மூலம் ஐ.நோ.வின் நிளலயோன வள ச்ச்ி 

இலக்கோன பட்டினியின்ளமளய அளடய ரமற்பகோண்ட பணிக்கோக அவருக்கு இந்த 

அங்கீகோ ம் அளிக்கப்படட்து. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக காசரநாய் தினம் – மாரச் ்24 

❖ உலக கோசரநோய் தினமோனது ஒவ்பவோரு வருடமும் மோ ச் ் 24 அன்று அனுச ிக்கப் 

படுகின்றது. 

❖ இது உலகளோவிய பதோற்று ரநோயோன கோசரநோய் குறித்த பபோது விழிப்புண ள்வ 

ஏற்படுத்தவும் ரநோளய அகற்றுவதற்கோன முயற்சிகளள ரமற்பகோள்ளவும் 

வடிவளமக்கப்படட்ுள்ளது. 
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❖ இந்த தினமோனது 1882 ஆம் ஆண்டு டோக்ட  ் ோப ட்் ரகோச ்கோசரநோய்க்கு கோ ணமோன 

TB பாசிை்ைலஸ கை்ெறிந்ததாக அறிவித்த தினத்லத நிலனவு கூறுகின்றது. 

❖ 2019 ஆை் ஆை்டு காசதநாய் தினத்திற்கான கருதத்ுருவானது, “இதுதவ தநரை்” 

என்பதாகுை்.  

❖ 2019 ஆை் ஆை்டு காசதநாய் தினத்ளத முன்னிெட்ு உைக சுகாதார நிறுவனைானது 

உைகளாவிய நிதியை் ைற்றுை் ஸ்ொப் டிபி கூெ்டிலைவுென் இலைந்து 

“அலனவலரயுை் கை்டுபிடி, சிகிசல்சயளி. TBளய ஒழி” (Find. Treat. All. #EndTB) எனுை் 

கூெட்ு முன்முயற்சிலயத் டதாெங்கியுள்ளது. 

 

அட்லாண்டிக் கடல் பகுதியின் அடிளமகை் வரத்்தகம் மற்றும் அடிளமத் 

தனத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளை நிளனவு கூரவ்தற்கான சரவ்ரதச தினம் – 

25 மாரச் ்

❖ அடல்ோண்டிக் கடல் பகுதியின் அடிளமகள் வ த்்தகம் மற்றும் அடிளமத் தனத்தினோல் 

போதிக்கப்பட்டவ க்ளள நிளனவு கூறுவதற்கோன ச வ்ரதச தினமோனது ஐ.நோ.வோல் 

2007ஆம் ஆண்டில் ரத ந்்பதடுக்கப்படட்ு ஒவ்பவோரு ஆண்டும் மோ ச் ் 25 ஆம் நோள் 

களடபிடிக்கப்படுகின்றது.  

 
❖ இந்த தினமோனது அடல்ோண்டிக் கடல் பகுதியில் அடிளமகள் முளறயோல் 

போதிக்கப்பட்ட மற்றும் இறந்தவ க்ளளப் பபருளமப்படுதத்ுவதற்கோகவும் நிளனவு 

கூறுவதற்கோகவும் களடபிடிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்த தினமோனது முதன்முதலில் 2008 ஆம் ஆண்டு “அலைதிலய முறித்து, நாை் ைறந்து 

விடுதவாை்” எனுை் கருத்துருவுென் அனுசரிக்கப்பெ்ெது. 

❖ 2019 ஆை் ஆை்டின் கருதத்ுருவானது, “அடிலைத்தனத்லத நிலனவு கூரத்வாை், அது 

நீதிக்கான கலையின் சக்தி” என்பதாகுை். 
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ளகது பசய்யப்பட்ட மற்றும் காணாமல்  ரபான உறுப்பினரக்ளுடன் 

ஒன்றிளணவதற்கான சரவ்ரதச தினம் – மாரச் ்25 

❖ ளகது பசய்யப்படட் மற்றும் கோணோமல்  ரபோன உறுப்பின க்ளுடன் 

ஒன்றிளணவதற்கோன ச வ்ரதச தினமோனது ஒவ்பவோரு ஆண்டும் மோ ச் ்மோதம் 25 ஆம் 

நோள் ஐ.நோ. சளபயோல் அனுச ிக்கப்படுகிறது. 

 
❖ இத்தினமோனது, போலஸ்தீனிய அகதிகளுக்கோன ஐக்கிய நோடுகளின் நிவோ ண மற்றும் 

பணிகள் முகளமயில்  பணியோற்றிய முன்னோள் பத்தி ிக்ளகயோள ோன அபலக் 

பகோபலட் 1985 ஆம் ஆண்டு ஆயுதம் ஏந்திய மற்றும் துப்போக்கி பகோண்ட 

மனித க்ளாை் கெத்தப்பெ்ெலத நிலனவு கூறுை் வலகயிை் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ அரசு சோ ோ நிறுவன சமூகம் ைற்றுை் பத்திரிக்லகத் துளறயில்  ஐ.நா. ஊழியரக்ள் 

ைற்றுை் அலைதி காப்பாளரக்லளயும் அவ க்ளது சக நண்ப க்ளளயும் பாதுகாத்திட  

நைது நெவடிக்லககலள ஒன்று திரெட்ுதை், நீதி தகாருதை் ைற்றுை் உறுதிலய 

வலுப்படுத்தலுக்கோன ஒரு தினம் இதுவோகும். 
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