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 மாரச் ்– 29 

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்திய அரசால் இயற்றப்படட்ுள்ள கடட்ுப்பாடற்ற நிதி வைப்புத் திட்டத்தினை  

தவடசெய்யும் அைசரச ் சட்டமானது தற்பபாதுள்ள ஆபரணக் கவடகளால் 

நடத்தப்படும் மாதாந்திர திட்டங்கவளயும் சீடட்ு நிதி நிறுைனங்கவளயும் பாதிக்காது. 

❖ தமிழகத்வதச ் பசரந்்த 10 ையது சிறுைனான ஜஸ்ைந் இலங்வகயின் தவலமன்னார ்

பகுதியிலிருந்து தமிழ்நாட்டின் தனுஷ்பகாடிக்கு பாக்ஜலசந்தி ைழியான 32 

கிபலாமீட்டர ்தூரத்வத 10 மணிபநரம் 30 நிமிடத்தில் நீந்தி சாதவனப் பவடதத்ுள்ளார.் 

❖ முதன்முவறயாக இந்திய இராணுைமானது மஹாலங்கூர ் இமாலயப் பகுதியில் 

அவமந்துள்ள மிகவும் ஆபத்தான சிகரங்களில் ஒன்றானதும் உலகின் ஐந்தாைது மிக 

உயரந்்த மவலயுமான மகலுவில்  (8485 மீட்டர)் மவலபயற்றத்வதத் ததாடங்கவுள்ளது. 

❖ அதமரிக்காைானது தமக்ஸிபகாவுடனான அதன் எல்வலப்பகுதியில் சுைரிவன எழுப்ப 

1 பில்லியன் டாலவர ஒதுக்கீடு தசய்து அதை் ஒரு பகுதியிை்  கட்டுமாைத்னதத் 

ததாடங்கியுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

பிரத்யேக விசாரணைப் பிரிவு 

❖ தமிழ்நாடு காவல்துனையாைது வினைவில் மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து 1500 காவல் 

நினலயங்களிலும் பிைத்யயக விொைனைப் பிைிவினை சதாடங்க உள்ளது. 

❖ தைியாக உருவாக்கப்படும் இந்த விொைனைப் பிைிவாைது ஏை்கையவ உள்ள 

குை்ைவியல் பிைிவினை மாை்ைம் செய்யும். 

❖ 2013 ஆம் ஆை்டிை் தமிழ்நாடு காவல் துனை சீைத்ிருத்த ெட்டத்திை்படி, இந்த 

விொைனைப் பிைிவாைது ெட்டம் மை்றும் ஒழுங்கு பிைிவிைால் அனடயாளம் 

காைப்பட்ட வழக்குகள் உட்பட பதிவு செய்யப்படட் அனைதத்ு வழக்குகளிலும் 

விொைனை நடதத்ுதல் மை்றும் வழக்கு பதிவு செய்தல் ஆகியவை்றிை்குப் 

சபாறுப்பாகும்.  

❖ ஆனையை ் அல்லது மை்டல ஐஜி ஆகியயாை ் அனுமதியிை்றி இந்த விொைனைப் 

பிைிவிை்கு ஒதுக்கப்பட்ட காவல் அதிகாைிகள் பாதுகாப்பு பைியில் ஈடுபடுத்தப்பட 

மாட்டாைக்ள்.  

 

திமில் உணைே ககை்ணை மீன் 

❖ ‘தை்ைீைிை் புலி’ எை்ைனழக்கப்படும் நை்ைீை ் வாழ் சபைிய மீைாை திமில் உனடய 

சகை்னட மீைாைது காபைரி ஆற்றின் ைடிநிலங்களில் மடட்ுபம காணப்படுகிறது. 

❖ இந்த மீைாைது 2018 ஆம் ஆை்டு யதாை ் சைமாயதவி எனும் அறிவியல் சபயனைப் 

சபை்ைது. 

❖ இந்த மீைாைது தை்யபாது இயை்னகப் பாதுகாப்புக்காை ெைவ்யதெ ஒை்றியத்திை் 

அெச்ுறு நினலயிலுள்ள உயிைிைங்களுக்காை சிவப்பு படட்ியலிை்படி மிகவும் அபாய 
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நினலயில் உள்ள உயிைிைங்களிை் பட்டியலில் யெைக்்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ நை்ைீை ் வாழ் உயிைிைங்கனள பாதுகாப்பதை்காக பைிபுைியும் ய ாயல் எனும் 

ெைவ்யதெ நிறுவைமாைது இந்த திமில் உனடய சகை்னட மீனைப் பாதுகாப்பதை்காக 

“சகை்னட திட்டத்தினை” துவங்கியுள்ளது. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்திோ – ஆப்பிரிக்கா அறிவிேல் தளம் (IAHSP) 

❖ ஒரு கட்டவமக்கப்பட்ட மற்றும் ஒழுங்கவமக்கப்பட்ட முவறயில் சுகாதாரத ்துவறயில் 

ஒதத்ுவழப்வபத் ததாடங்கவும், ைலுப்படுத்தவும் இந்தியா மற்றும் ஆப்பிரிக்க 

ஒன்றியம் ஆகியைற்றிற்கிவடபய ஒப்பந்ததமான்று வகதயழுத்தாகியுள்ளது.  

❖ இந்த ஒப்பந்தமானது ஆராய்சச்ி மற்றும் பமம்பாடு, திறன் ைளரப்்பு, சுகாதார 

பசவைகள், மருந்துதபாருடக்ள், ைரத்்தகம் மற்றும் மருந்துகள் தயாரிப்பதற்கான 

உற்பத்தி திறன்கள் மற்றும் பநாய் கண்டறிதல் ஆகியைற்றில் ஒத்துவழப்பதில் 

கைனம் தசலுத்துகிறது. 

❖ IAHSP (India-Africa Health Sciences Platform) ஆனது 2016-ல் முதலில் நிறுைப்படட்து.  

 

யதரத்லில் முகநூலின் பைி 

❖ முகநூலாைது சபாதுத் யதைத்லிை்யபாது சபாதுமக்கள் ஈடுபாட்டினை 

அதிகைிப்பதை்காக இந்தியாவிை்சகை இைை்டு கருவிகளாை ‘யவட்பாளை ்இனைப்பு’ 

மை்றும் ‘வாக்களித்தனத பகிைக்’ எனும் வெதினய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

யேை்பாளர் இணைப்பு 

❖ இந்த அம்ெத்திை் மூலம் யதைத்லில் யபாட்டியிடும் யவட்பாளைக்ள் தங்கள் 

வாக்குறுதிகனள 20 விைாடிகள் நீை்ட காசைாளியாக பதிவிடலாம். 

❖ முகநூலாைது அப்பகுதியில் உள்ள அனைதத்ு யவட்பாளைக்ளிை் இத்தனகய 

காசைாளிகனளயும் அந்தப் பகுதிகளில் உள்ள மக்களிை் கால வைினெயில் 

காை்பிப்பனத உறுதிப்படுதத்ுகிைது. 

ோக்களித்தணதப் பகிரக் 
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❖ இந்த அம்ெமாைது மக்களுக்கு வாக்களிக்கும் தகவல்கனள வழங்குவயதாடு அவைக்ள் 

வாக்களித்தனதக் சகாை்டாடவும் உதவுகிைது. 

❖ முகநூல் மை்றும் அதை்குெ ் சொந்தமாை செய்திப் பயை்பாடட்ுெ ் செயலி, கடச்ெவி 

அஞ்ெல் ஆகிய செயலிகள் யபாை்ைனவ மீை்டும் மீை்டும் இந்திய அைசு மை்றும் 

பாதுகாப்பு அனமப்புகளால் ஆைாயப்படட்ு வருகிை்ைை. யமலும் தவைாை தகவல்கள் 

பைப்பப்படுவனத தடுக்குமாறு யகடட்ுக் சகாள்ளப்படட்ுள்ளை. 

 

கமே்நிகர ்சிம் 

❖ புல்வாமா தாக்குதலிை் யபாது பயங்கைவாதிகள் செல்லிடப் யபசிகனள தவிைத்்து 

சமய்நிகை ்சிம் அடன்டகனளப் பயை்படுத்தி தகவல் சதாடைப்ு சகாை்டனத இந்திய 

பாதுகாப்பு அனமப்புகள் அனடயாளம் கை்டுள்ளை. 

❖ இந்தத் சதாழில்நுட்பத்தில் கைிைியாைது ஒரு சதானலயபசி எை்னை 

உருவாக்குகிை்ைது. யமலும் பயைைக்ள் தங்கள் திைை்யபசியில் யெனவ வழங்குநைிை் 

செயலினயப் பதிவிைக்கம் செய்து இனதப் பயை்படுத்தலாம். 

❖ இந்த எை்னை ெமூக வனலதளங்களாை கடச்ெவி அஞ்ெல், முகநூல், சடலிகிைாம் 

மை்றும் டவ்ிட்டை ்ஆகியவை்றில் இனைதத்ு உடைடியாகப் பயை்படுத்தலாம்.  

 

மருந்துகள் மற்றும் மருத்துே தொதனை விதிகள் - 2019 

❖ மத்திய சுகாதாை மை்றும் குடும்ப நலதத்ுனை அனமெெ்கமாைது நாட்டில் மருத்துவ 

ஆைாய்ெச்ினய ஊக்குவிக்கும் வனகயில் மருந்துகள் மை்றும் மருத்துவ யொதனை 

விதிகனள அறிவிதத்ுள்ளது. 

 
❖ இந்த புதிய விதிகளாைது யநாயாளிகளிை் பாதுகாப்பு மை்றும் சநறிமுனைகள் 

குழுவால் யொதனைகனள கை்காைிதத்ு பாதகமாை நிகழ்வுகளிை் வழக்குகளில் 

இழப்பீடட்ிை் அளவு முடிவு செய்யப்படுவனத உறுதி செய்கிைது.  

❖ ஐயைாப்பிய ஒை்றியம், ஐக்கிய ைாெச்ியம், ஆஸ்தியைலியா, கைடா, ஜப்பாை் மை்றும் 

அசமைிக்கா ஆகிய நாடுகளில் ஏை்றுக் சகாள்ளப்படட்ு விை்பனையாகும் 

மருந்துகளுக்கு மருத்துவ யொதனையினை இந்திய சபாது மருந்துக் கடட்ுபாட்டாளை ்

நீக்கி உள்ளாை.் 

❖ மருத்துவ யொதனை எை்பது ஒரு புதிய மருந்தாைது மைிதைக்ளுக்கு பயனுள்ளதாகவும் 

பாகாப்பாைதாகவும் இருக்குமா எை்பனதத் தீைம்ாைிக்கும் ஒரு ஆய்வு ஆகும்.  
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ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

மின்னணு குப்ணபகள் மறுசுழற்சி 

❖ உலகிை் மிகப்சபைிய ஒருங்கினைந்த மிை் மை்றும் மிை்ைணு கழிவுகனள மறு சுழை்சி 

செய்யும் “மறுசுழற்சி வமயம்” துபாயில் ததாடங்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ இந்த வமயமானது மின் மற்றும் மிை்ைணு கருவிகளின் கழிவுகள், தகைல் 

ததாழில்நுட்ப தைளிபயற்றப் தபாருடக்ள், குளிரப்தன ைாயுக்கள், ததாழிலக மற்றும் 

இராணுை கழிவுகவள மறுசுழற்சி தசய்யும். 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

பஞ்சாப் யநஷனல் ேங்கிக்கு 2 யகாடி அபராதம் 

❖ இந்திய ைிெைவ்் வங்கியாைது பஞ்ொப் யந ைல் வங்கிக்கு SWIFT தசயல்பாடுகள் 

ததாடரப்ான ஒழுங்குமுவற ைழிகாடட்ுதல்கவளப் பின்பற்றாததால் 2 பகாடி ரூபாய் 

அபராதம் விதிதத்ுள்ளது. 

❖ SWIFT என்பது நிதி நிறுைனங்களின் பரிைரத்்தவனக்குப் பயன்படுத்தப்படும் 

உலகளாவிய அளவிலான தசய்தித் ததாடரப்ு தமன்தபாருளாகும். 

❖ SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) என்பது உலகளாவிய 

ைங்கிகளுக்கிவடபயயான நிதி சாரந்்த ததாவலத் தகைல் ததாடரப்ு சங்கம் என்பதன் 

சுருக்கமாகும். 

❖ சரை்பதச நிதிப் பரிமாற்றத்திற்காக SWIFT குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

நீரில் நுை்ைிே கநகிழிகள் 

❖ செை்னையிை் சில குடிநீை ் ஆதாைங்கள் மை்றும் புழல் குடிநீை ் யதக்கங்களிை் நீைில் 

நுை்ைிய சநகிழிகள் இருப்பதாக கை்டறியப்படட்ுள்ளது.  

❖ நுை்ைிய சநகிழிகள் உள்ள குடிநீைாைது 100 டிகிைி செல்சியஸ் அளவிை்கு 

சூடுபடுத்தப்படும்யபாது னடயாக்ஸிை் எனும் நெச்ுப்சபாருனள சவளியிடுகிைது. 

❖ புை்றுயநாய்க்குக் காைைமாகும் இந்த னடயாக்ஸிை் ஆைது ஒரு வனக 

காைச்ியைாசஜை் எை்றும் அறியப்படுகிை்ைது. இது நீைில் கனைந்து நுகைய்வாருக்கு பல 

உடல் அபாயங்கனள அளிக்கிை்ைது.  

 

பிரபலமாைவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 
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டூரிங் விருது 

❖ கைிைி செயல்பாட்டிை்காை யநாபல் பைிசு எை்ைறியப்படும் 2018 ஆம் ஆை்டிை்காை 

டூைிங் விருதாைது 3 ஆைாய்ெச்ியாளைக்ளுக்கு அளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ யயாஷீவா சபங்கியயா, ஜியயாப்யை ஹிை்டை் மை்றும் யாை் லிகை் ஆகிய மூவருக்கு 

இவ்விருது வழங்கப்பட்டது. 

❖ செயை்னக  நுை்ைறிவிை் கடவுளைக்ள் எை்ைறியப்படும் இந்த ஆைாய்ெச்ியாளைக்யள 

தை்யபானதய செயை்னக நுை்ைறிவுத் துனையிை் உெெ்த்திை்கு அடித்தளம் 

அனமத்தவைக்ளாவை.்  

❖  1990 மை்றும் 2000 ஆை்டுகளில் இவைக்ள் உருவாக்கிய சதாழில்நுட்பயம மிகப்சபைிய 

அளவில் கைிைியிை் பாைன்வ மை்றும் குைல் அங்கீகாைம் ஆகிய பைிகளில் 

முை்யைை்ைத்னத அளித்துள்ளை. 

❖ செல்லிடப் யபசிகளில் முக அங்கீகாைம், தாைியங்கு மருத்துவ பைியொதனை, 

ஒடட்ுநைில்லா காைக்ள் ஆகியனவ இவைக்ளிை் கை்டுபிடிப்பால் நிகழ்ந்த சில முக்கிய 

வினளவுகளாகும். 

ஆலன் யமத்தசன் டூரிங் விருது 

❖ இந்த விருதாைது பிைிட்டனைெ ் யெைந்்த கைிதவியலாளை ் மை்றும் கைிப்சபாறி 

அறிவியலாளைாை ஆலன் பமத்தசன் டூரிங் சபயைில் வழங்கப்படுகிைது.  

❖ இவைிை் குறீயீடு உனடத்தல் பைியாைது இைை்டாம் உலகப்யபாைிை் யபாது மிக 

முக்கிய பங்காை்றியது. 

❖ இந்த டூைிங் விருதாைது முதை்முதலில் 1966 ஆம் ஆை்டு வழங்கப்படட்து.  

 

வினளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

இன்யபாசிஸ் – பிகரஞ்சு ஓபன் 

❖ பிசைஞ்சு ஓபை் சடை்ைீஸ் யபாட்டிகளுக்காை சதாழில்நுட்பத் தீைவ்ினை 

வழங்குவதை்காக இை்யபாசிஸ் நிறுவைமாைது யைாலை்ட் காயைாஸ் உடை் மூை்று 

ஆை்டுகளுக்காை ஒப்பந்தத்தில் னகசயாப்பமிடட்ுள்ளது. 

❖ பிசைஞ்சு ஓபை் யபாட்டியாைது உலகிை் முதை்னம களிமை் ஆடுகள ொம்பியை்ஷிப் 

யபாட்டியாகும். யமலும் இது வருடாந்திை 4 கிைாை்ட் ஸ்லாம் யபாட்டித் சதாடைக்ளில் 

இைை்டாவதாகும். 

❖ ஆஸ்தியைலிய ஓபை், விம்பிள்டை் மை்றும் அசமைிக்க ஓபை் ஆகியனவ இதை மூை்று 

கிைாை்ட் ஸ்லாம் யபாட்டித் சதாடைக்ளாகும்.  
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