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 மாரச் ்–  28 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஐரைோப்பிய ஒன்றிய நோடோளுமன்றமோனது கடற்கரைரயோைங்கள் மற்றும் கடல் 

ஆகியவற்ரற மோசுபடுத்தக்கூடிய நநகிழிக் கழிவுப் நபோருடக்ளுக்கு எதிைோன 

சட்டத்தின் ஒரு பகுதியோக ஒற்ரறப் பயன்போடு நகோண்ட நநகிழிக் கருவிகள், பருத்தி 

நமோடட்ுகள், ரவக்ரகோல் மற்றும் கலக்கிகள் ஆகியவற்ரறத் தரட நசய்வதற்கு 

வோக்களிதத்ுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் ரபட்மிண்டன் ஆசியக் கலப்பு அணிகள் சோம்பியன்ஷிப் 

ரபோட்டிகளின் 2-வது பதிப்போனது ஹோங் கோங்கில் நரடநபற்றது. 

o இதில் ஜப்போரன வீழ்த்தி சீனோ சோம்பியன்ஷிப்ரப நவன்றுள்ளது. 

❖ நோைர்வயின் தரலநகைோன ஓஸ்ரலோ ஆனது தனது மின் வோடரக ரமோட்டோை ்

வோகனங்களுக்கோக கம்பியில்லோ, மின் தூண்டல் அடிப்பரடயிலோன மின்ரனற்ற 

நிரலயங்கரள அரமக்கும் உலகின் முதலோவது நகைமோக உருநவடுக்கவுள்ளது.  

o இது 2023 ஆம் ஆண்டில் சுழிய உமிழ்வு வோகன அரமப்ரப ஏற்படுதத்ுவரத 

ரநோக்கமோகக் நகோண்டுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

கூடுதல் பதவிகள் - NCLT 

❖ மத்திய அரமசச்ைரவயோனது ரதசிய நிறுவனச ் சட்ட ரமல்முரறயீடட்ுத் 

தீைப்்போயத்தில் (National Company Law Appellate Tribunal - NCLAT) 3 நீதிதத்ுரறசோை ்

உறுப்பினைக்ள் மற்றும் 3 நதோழில்நுட்ப உறுப்பினைக்ள் என்ற கூடுதல் பதவிகரள 

உருவோக்குவதற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

❖ இது வழக்குகளைத் தீரத்த்ு ளவப்பதற்கான கால வரம்பு மற்றும் பின்வரும் 

சட்டங்கைின் மூலம் NCLAT-ற்கு வழங்கப்படட்ுை்ை அதிகாரங்கை் ஆகியவற்ளற உறுதி 

சசய்யவிருக்கிறது. 

o நிதியியல் சட்டம், 2017 

o நிறுவனங்கை் சட்டம் 

o சநாடித்தல் மற்றும் திவால் குறிமுளற, 2016 

 

பயணச ்சசவை – ைங்காள சதசம் 

❖ இந்தியோ மற்றும் வங்கோள ரதசம் ஆகிய நோடுகளோனது சுந்தை வனத்திலிருந்து 

டோக்கோவிற்கு பயணிகளின் ரபோக்குவைத்திற்கோக 2019 ஆம் ஆண்டு மோைச் ் 29 ஆம் 

ரததியிலிருந்து பயணச ்ரசரவரய நதோடங்கவிருக்கின்றன.  

❖ இரு நோடுகளுக்கிரடரயயோன உள்நோடட்ு நீைவ்ழிப் போரதகரள வலுப்படுதத்ுவரத 

இது ரநோக்கமோகக்  நகோண்டுள்ளது. 

❖ உள்நோடட்ு நீைவ்ழிகரளப் பயன்படுத்தி சைக்குகள் ரபோக்குவைத்ரதத் இது 
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நதோடங்குகிறது. எனரவ இந்தியோவிலுள்ள சைக்குகரள வங்கோள ரதசத்தின் 

நோைோயணகன்ஞ்ச ் மற்றும் டோக்கோ வரை மிக எளிய மற்றும் மலிவோன முரறயில் 

நகோண்டு நசல்ல முடியும். 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

பலபரிமாண ைறுவமக் குறியீடு 

❖ ஐக்கிய நோடுகள் வளைச்ச்ித் திட்டம் (United Nations Development Programme - UNDP) மற்றும் 

ஆக்ஸ்ரபோைட்ு வறுரம மற்றும் மனித வள ரமம்போடட்ு முன்நனடுப்பு ஆகியரவ 

இரணந்து வருடோந்திை உலக பலபைிமோண வறுரமக் குறியீடட்ு அறிக்ரகரய 

நவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ வறுரமயோனது 3 பைிமோணங்கள் மற்றும் 10 கோைணிகரள அடிப்பரடயோகக் நகோண்டு 

தனிநபை ்நிரலயில் கணக்கிடப்படுகின்றது.   

 

❖ ஒருவர ் சகாடுக்கப்பட்ட காரணிகளில் குளறந்தபடச்ம் ஏதாவது ஒன்றில் குளறபாடு 

உளடயவராகக் காணப்படட்ாலும் அவர ் வறுளம நிளலயில் உை்ைவராகக் 

கருதப்படுவார.் 

❖ இந்த அறிக்ளகயின்படி, கடந்த 10 ஆண்டுகைில் இந்தியா மிக வவகமாக தனது 

வறுளம நிளலளய 55 சதவிகிதத்திலிருந்து 28 சதவிகிதமாகக் குளறதத்ுை்ைது. 2005-06 

மற்றும் 2015-16 இளடப்படட் காலகட்டத்தில் 271 மில்லியன் மக்கை் வறுளம 

நிளலயிலிருந்து விலகியுை்ைனர.்  

❖ இந்தியாவில் பாதிக்கு வமல் வறுளம நிளலயில் உை்ை மக்கை் பீகார,் ஜாரக்்கண்ட், 

உத்தரப் பிரவதசம் மற்றும் மத்தியப் பிரவதசம் ஆகிய மாநிலங்கைில் உை்ைனர.் 

❖ உலநகங்கிலும் பலபைிமோண வறுரம நிரலயில் உள்ள மக்களில் 33 சதவிகிதம் 

நபைக்ள் துரண சஹோைோ மற்றும் நதற்கு ஆசிய நோடுகள் ஆகியவற்றில் உள்ளனை.் 
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LIMA 2019 ைான்வைளிக் கண்காட்சி 

❖ 5 நோடக்ள் நரடநபறக் கூடிய லங்கோவி கடல்சோை ் வோன்நவளிக் கண்கோட்சியோனது 

(Langkawi International Maritime Aero Expo - LIMA-2019) மரலசியோவில் நதோடங்கியது. 

❖ இரு நோடுகளுக்கிரடரயயோன உறரவ ரமம்படுதத்ுவதற்கோக இந்திய விமோனப் 

பரடயோனது முதன்முரறயோக இந்தக் கண்கோடச்ியில் பங்கு நகோள்கிறது. 

❖ LIMA 2019-இல் உை்நாடட்ு சதாழில்நுட்பத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட சூப்பரவ்சானிக் 

(ஒலியின் வவகத்ளதவிட மிக ரவகமோக சசல்லக்கூடிய) வபார ்விமானங்கைான வதஜஸ் 

மற்றும் நீரம்ூழ்கிப் வபாரக்் கப்பலான வழிதத்ுளண INS கத்மாட் ஆகியளவ 

இந்தியாவின் சாரப்ாக பங்கு சகாை்கின்றன.  

 

 

மித்ரா சக்தி - VI பயிற்சி 

❖ இந்தியோ மற்றும் இலங்ரக ஆகிய நோடுகள் “மித்ரா சக்தி - VI” என்ற ஓரு கூடட்ு 

இராணுவப் பயிற்சிளய மாரச் ் 26 முதல் ஏப்ரல் 08 ஆம் வததி வளர இலங்ளகயில் 

நடதத்ுகின்றன.  

❖ இந்தப் பயிற்சியானது இரு நாடுகைின் பளடப் பிரிவுகளும் கூட்டாக இளணந்து 

பணியாற்றும் திறளன வமம்படுதத்ுவளதயும் இரு நாடுகளுக்கிளடவயயான 

இராணுவ உறளவ கட்டளமப்பது மற்றும் ஊக்குவிப்பது ஆகியவற்ளறயும் 

வநாக்கங்கைாகக் சகாண்டுை்ைது.  

மித்ரா சக்தி 

❖ இந்திய மற்றும் இலங்ரக ஆகிய நோடுகளுக்கிரடரய ஒவ்நவோரு ஆண்டும் மித்ைோ 

சக்தி பயிற்சி நடத்தப்படுகிறது. 

❖ இது ஒரு நோடுகரளச ் ரசைந்்த இைோணுவங்களுக்கிரடரயயோன நதோடைப்ு மற்றும் 

இைோணுவ இைோஜ தந்திைங்கள் ஆகியவற்றின் ஒரு பகுதியோகும்.  
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அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

மிஷன் சக்தி 

❖ போதுகோப்பு ஆைோய்சச்ி மற்றும் ரமம்போடட்ு நிறுவனத்தோல் (DRDO - Defence Research and 

Development Organisation) தயாரிக்கப்பட்ட சசயற்ளகக் வகாை் எதிரப்்பு ஏவுகளணயான 

“A-SAT” ஆனது புவியின் தோழ் வட்டப் பாளதயில் 

சசயல்பாட்டில் உை்ை சசயற்ளகக் வகாளை 

சவற்றிகரமாக அழிதத்ு விட்டதாக இந்தியப் 

பிரதமர ்நரைந்திை ரமோடி அறிவிதத்ுை்ைார.் 

❖ அசமரிக்கா, இரஷ்யா மற்றும் சீனா ஆகிய 

நாடுகளுக்கு அடுத்த இந்தத் 

சதாழில்நுட்பத்ளதக் சகாண்ட  நான்காவது 

நாடு இந்தியாவாகும். 

❖ A-SAT ஆயுதங்கைானது நகரும் சசயற்ளகக் 

வகாை்களை தாக்கி அழிக்கக்கூடிய 

ஏவுகளணளய அடிப்பளடயாகக் சகாண்ட 

அளமப்புகைாகும்.  

❖ உற்பத்தியாகும் எந்தசவாரு கழிவுப் 

சபாருடக்ளும் அழுகி அல்லது சிளதந்து ஒரு 

வாரத்திற்குை் புவியின் மீது விழுந்து விடும். 

❖ A - SAT-ஐ வமம்படுத்திய மற்றும் பரிவசாதளன 

சசய்த முதலாவது நாடு அசமரிக்காவாகும். 

இவதவபான்ற ஒரு வசாதளனளய 2007 ஆம் 

ஆண்டில் சீனா நடத்தியது. 

புவி ேொழ் சுற்றுைட்டப்பாவத வசயற்வகக் சகாள்கள் 

❖ இது பூமியிலிருந்து 2000 கிரலோ மீட்டை ்உயைத்தில் இருக்கும் நசயற்ரகக் ரகோளோகும். 

❖ நபரும்போலோன நசயற்ரகக் ரகோள்கள் இந்தப் பகுதியில் உள்ளன. 

 

மசலரியாவைக் கண்டறியும் வசயற்வக நுண்ணறிவைக் வகாண்ட அவமப்பு 

❖ ஐஐடி - தில்லியோனது கண ரநைத்தில் மரலைியோ, கோச ரநோய், குடல் ஒடட்ுண்ணி மற்றும் 

கைப்்பப்ரப வோய்ப் புற்றுரநோய் ஆகியவற்ரற அறிவதற்கோக நசயற்ரக நுண்ணறிவு 

அடிப்பரடயிலோன மின்னணு வன்நபோருள் அரமப்ரப வடிவரமதத்ுள்ளதோகக் 

கூறியுள்ளது. 

❖ இது கண ரநைத்திற்குள் ரநோய் குறித்த போங்ரகக் கண்டறிந்து துல்லியமோன முடிரவ 

அளிக்க வல்லது.  

❖ இது ரநோயோளியின் இைத்த மோதிைிகள், அரமப்புகள் ஆகியவற்றிலிருந்து தைவுகரளப் 

நபறுதல் மற்றும் அவற்றிலிருந்து தகவரல எடுத்தல் ஆகியவற்ரற 

ரமற்நகோள்ளக்கூடிய ரநோயறிதல் ஆதைவு அரமப்ரப ரமம்படுதத்ுவதற்கோக ரநரனோ 

நதோழில்நுட்பத்ரதப் பயன்படுதத்ுகிறது. 
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சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

சரை்சதச ஆற்றல் மற்றும் காரப்ன் வட ஆக்வைடு நிவல குறித்த அறிக்வக 

❖ சைவ்ரதச ஆற்றல் நிறுவனமோனது (International Energy Agency - IEA) சைவ்ரதச ஆற்றல் 

மற்றும் கோைப்ன் ரட ஆக்ரஸடு நிரல குறித்த அறிக்ரகரய நவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இது எைிநபோருள்கள், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் வளங்கள்,  ஆற்றல் திறன் மற்றும் 

கோைப்ன் உமிழ்வுகள் ஆகியவற்றின் ரமம்போடு மற்றும் உலகைாவிய வபாக்குகை் 

ஆகியவற்ளற எடுதத்ுக் காடட்ுகிறது. 

 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் உலக அளவில் ஆற்றல் நுகைவ்ோனது 2.3 சதவிகிதமோக 

வளைச்ச்ியரடந்துள்ளது. இது 2010 ஆம் ஆண்டு முதல் சைோசைி வளைச்ச்ி விகிதத்ரத விட 

இரு மடங்கோகும். 

❖ இந்த அறிக்ரகயின்படி இந்தியோவின் ஆற்றல் ரதரவயோனது உலக ஆற்றல் 

ரதரவரய விட முந்தி விட்டது. 

❖ ஆற்றல் ரதரவ வளைச்ச்ியில் 70 சதவிகிதத்ரத இந்தியோ, சீனோ மற்றும் அநமைிக்கோ 

ஆகிய நோடுகள் நகோண்டுள்ளன.  

❖ இவ்வோறு வளைச்ச்ி விகிதம் இருந்தோலும் இந்தியோவில் ஒருவை ் நவளியிடும் 

உமிழ்வுகளோனது உலக சைோசைியில் 40 சதவிகிதம் என்ற குரறந்த அளவிரலரய 

உள்ளது. 

 

தீவுகள் பொதுகொப்பு மண்டலம் 2019 - அறிவிக்கக 

❖ மத்திய சுற்றுச ்சூழல், வனம் மற்றும் பருவநிரல மோற்ற அரமசச்கமோனது அந்தமோன் 

நிரகோபோை ்தீவுகளுக்கோக தீவுகள் போதுகோப்பு மண்டலம் 2019 (IPZ - Island Protection Zone) 

என்ற அறிவிக்ரகரய நவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ தீவுகள் போதுகோப்பு மண்டல விதிகளில் ரமற்நகோள்ளப்பட்ட இந்த மோற்றங்களோனது 

தீவுகளின் முழுரமயோன வளைச்ச்ிக்கோன நிதி ஆரயோக்கின் பைிந்துரைகளுடன் 

ஒன்றிப் நபோருந்துகிறது. 

❖ இது இதைத் தீவுகளுக்கோன கடல்சோை ் ஒழுங்கு முரற மண்டலம் 2018-ன் விதிகளுக்கு 

இரணயோக அந்தமோன் நிக்ரகோபை ்தீவுகளுக்கோன விதிகரளக் நகோண்டு வருகிறது. 

தீவுப் பொதுகொப்பு மண்டலம் 2019-ன் சிறப்பம்சங்கள் 

❖ இது போைட்ோங், ரஹவ்லோக் மற்றும் கோை ் நிக்ரகோபை ் ரபோன்ற சிறிய தீவுகளில் உயை ்

அரலகளின் வைிரசகளிலிருந்து (HTL - high tide line) 20 மீட்டைக்ள் வரை சுற்றுச ்
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சூழல்சோை ்சுற்றுலோத் திட்டங்கரள அனுமதிக்கிறது. 

❖ இதுரவ நபைிய தீவுகளோக இருப்பின் HTL-ல் இருந்து 50 மீட்டைக்ள் வரை சுற்றுச ்

சூழல்சோை ்சுற்றுலோத் திட்டங்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. 

❖ இது தீவுகள் கடல்சோை ் ஒழுங்குமுரற மண்டலம் 1A-ல் (ICRZ - island coastal 

regulation zone) ஈைநிலத்தில் நரட பயணம், மைக் குடிரசகள் மற்றும் இயற்ரகச ்

சுவடுகள் ரபோன்ற சுற்றுசச்ூழல்சோை ்சுற்றுலோரவ அனுமதிக்கிறது.  

o ICRZ 2018 : ICRZ 1A ஆனது ஆரமகள் கோணப்படும் பகுதி, சதுப்பு நிலப் பகுதி 

மற்றும் பவளப் போரறகள் ரபோன்ற தீவுகளின் மிக முக்கியமோன சுற்றுசச்ூழல் 

பகுதிகரள வரகப்படுத்த வழிமுரறகரள அளிக்கிறது. 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

சொதிகயக் குறிப்பிடுவேற்குே் ேகட - FIR 

❖ பஞ்சோப் மற்றும் ஹைியோனோ மோநில உயை ் நீதிமன்றமோனது முதல் தகவல் 

அறிக்ரகயில் சோதிரயக் குறிப்பிடுவதற்கு தரட விதிதத்ுள்ளது. 

❖ பழரமயோன பஞ்சோப் கோவல் துரற விதிகள் 1934 ஆனது முதல் தகவல் அறிக்ரகயில் 

புகோை ் அளிப்பவை ் மற்றும் குற்றம் சோட்டப்படட்வை ் ஆகிய இருவைின் சோதிகரளக் 

குறிப்பிட ரவண்டும் என்று கூறுகிறது. 

❖ இந்த அமைவ்ோனது கண்ணியதத்ுடன் நடத்தப்படுவதற்கோன உைிரம என்பது 

அடிப்பரட மற்றும் அடிப்பரட மனித உைிரம என்று குறிப்பிடட்ுள்ளது. 

❖ ரமலும் இந்த அமைவ்ோனது பிறப்பின் அடிப்பரடயில் சமுதோயத்ரதப் பிைிவுகளோக 

பிைிக்கக்  கூடோது என்றும் அரனவரும் சமம் என்றும் கூறியுள்ளது. 

❖ நகோரல வழக்கு விசோைரணயின் ரபோது குற்றம் சோட்டப்படட்வை,் சோட்சியங்கள் 

மற்றும் போதிக்கப்பட்டவைக்ளின் சோதிகரள ஹைியோனோ கோவல்துரற 

நவளியிடட்தோல், அம்மோநில உயை ் நீதிமன்றம் இந்த வரகயோன ஒரு உத்தைரவப் 

பிறப்பிதத்ுள்ளது.  

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

குதரொஷியொவின் உயரிய குடிமக்கள் ஆகண 

❖ குடியைசுத ் தரலவை ் ைோம்நோத் ரகோவிந்திற்கு “நதோமிசிலவ் அைசின் உயைிய ஆரண” 

என்ற குரைோஷியோவின் உயைிய குடிமக்கள் ஆரணரய வழங்கி நகௌைவிக்கப்பட்டோை.் 

❖ குடிமக்கள் ஆரண என்பது குரைோஷியோ மற்றும் அதன் நட்பு நோடுகளின் அைசு 

உறவுகரள ரமம்படுதத்ுவதற்கு முக்கியப் பங்கோற்றிய அைசின் தரலவைக்ளுக்கு 

வழங்கப்படும் ஒரு விருதோகும். 
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