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 மாரச் ்–  30 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் ஆளுநரான சக்திகாந்த தாஸ், டாக்டர ் Y.V. ரரட்டி மற்றும்    

G.R. ரரட்டி ஆகியயார ்இணைந்து எழுதிய “இந்திய நிதியியல் கூட்டாட்சி முணற” என்ற 

புத்தகத்ணத ரவளியிட்டார.் 

❖ ஸ்ணகட்ராக்ஸ் உலக விமான நிணலய விருதுகளானது சிங்கப்பூரின் சாங்கி விமான 

நிணலயத்ணத உலகின் சிறந்த வான்பயை ணமயமாக ஏழாவது முணறயாக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

o இதில் புது தில்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி சரவ்யதச விமான நிணலயமானது 8 

இடங்கள் முன்யனறி 59-வது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ ரபை்கள் யமம்பாடு 2019-ல் சிறப்பாகப் பைியாற்றியதற்காக புதுதில்லி அரசுப் பள்ளி 

ஆசிரியரான மனு குலாட்டி ரகௌரவிக்கப்பட்டார.் 

o இந்த விருதானது பாலின சமத்துவம் மற்றும் ரபை்கள் யமம்பாடு 

ஆகியவற்ணற ஊக்குவித்தலுக்காக  வழங்கப்படுகின்றது. 

❖ மத்திய அரசின் ஆற்றல் நிதியியல் கழகமானது ஊரக மின்வசதியாக்கக் கழக 

நிறுவனத்தின் ரபரும்பான்ணமயான பங்குகணளப் ரபற்றணதயடுதத்ு இந்தியாவின் 

இரை்டாவது மிகப்ரபரிய அரசிற்குச ் ரசாந்தமான நிதியியல் நிறுவனமாக 

உருரவடுத்துள்ளது. 

o சந்ணத மூலதன மதிப்பாக்கத்ணத ரகாை்டு ரசயல்படும் பாரத ஸ்யடட் 

வங்கிக்கு அடுத்த இடத்தில் இந்த நிதியியல் நிறுவனம் உள்ளது.  

❖ கவுதம் அதானி தணலணமயிலான அதானி குழுமத்தின் அதானி துணறமுகம் மற்றும் 

சிறப்புப் ரபாருளாதார மை்டலம் (APSEZ - Adani Port and Special Economic Zone) ஆனது 

2018-19ல் 200 மில்லியன் டன்கள் சரக்குகணளக் ணகயாை்ட முதலாவது இந்திய 

துணறமுகமாக உருரவடுதத்ுள்ளது. 

o இந்த துணறமுகமானது கைக்கிடப்படட் காலமான 2020 ஆம் 

ஆை்டிற்கு முன்னதாகயவ இசச்ாதணனணய நிகழ்த்தியுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

தேசியக் குடும்ப நல ஆய்வு 

❖ 15 வயது முதல் 19 வயது வரை உள்ள பபண் குழந்ரதகளிரையய காணப்படும் 

குழந்ரதத் திருமணங்கள் பதாைைப்ான மாநிலங்களின் பை்டியலில் திைிபுைா 

இைண்ைாவது இைத்தில் உள்ளது. 

❖ 2015-16 ஆம் ஆண்டின் யதசியக் குடும்ப நல ஆய்வுத் தகவல்களிலிருந்து “இளம் 

பருவத்தினர”் என்ற தணலப்பு ரகாை்ட அறிக்ணக ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டது. 

❖ குழந்ணதத ்திருமை நிகழ்வுகளின் யதசிய சராசரியான 11.9 சதவிகிதத்ணத விட மிக 

அதிகமாக திரிபுரா மாநிலமானது 21.6 சதவிகிதத்ணதக் ரகாை்டுள்ளது. 

❖ தலாய், ரதற்கு திரிபுரா, வடக்குத் திரிபுரா மற்றும் யமற்குத் திரிபுரா ஆகிய 4 
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மாநிலங்கள் அதிக அளவிலான குழந்ணதத ்திருமை நிகழ்வுகணளக் ரகாை்டுள்ளன. 

❖ இது ஆக்ஸ்யபாரட்ு பல்கணலக் கழகத்ணதச ் யசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ளால் 

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு கூடட்ு ஆராய்சச்ித் திட்டமாகும்.  

 

உயிரி மருே்துவ ஆராய்சச்ி தோழிற்துறறே் திட்டம் 

❖ மத்திய அரமசச்ைரவயானது 10 ஆண்டுகளாக பசயல்பைட்ு வந்த உயிைிமருத்துவ 

ஆைாய்சச்ி பதாழிற்துரறத் திை்ைத்தின் பணிக்காலத்ரத நீை்டிப்பதற்கு (2008-09 முதல் 

2018-29) தனது ஒப்புதரல வழங்கியுள்ளது. 

❖ இது உயிைித் பதாழில்நுை்பத் துரற மற்றும் பவல்கம் அறக்கை்ைரள ஆகியவற்றின் 

கூைட்ுத் திைை்மாகும். 

❖ இது 2008 ஆம் ஆண்டில் பதாைங்கப்பை்ைது. இது இந்தியாவில் உயை ் நிரலயிலான 

உயிைி மருத்துவ ஆைாய்சச்ிக்கு உலகின் மிக உயைந்்த தைநிரலகளின் திறரன 

கை்ைரமதத்ு மற்றும் அவற்ரற வளைப்்பதற்கான தனது யநாக்கங்கரள 

நிரறயவற்றியுள்ளது.   

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

உலகின் நீளமான உப்புக் குறக 

❖ இஸ்யைரலச ்யசைந்்த குரக ஆய்வாளைக்ள் சாக்கைலிற்கு (Dead Sea) அருகில் மால்ஹம் 

என்ற ரபயரிடப்படட் உலகின் நீளமான உப்புக் குணகணயக் கை்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ இந்தச ்சாதணனயானது ஈரானின் முந்ணதய சாதணனணய முறியடித்தது. 

❖ இந்தக் குணகயானது 10 கியலா மீட்டர ் (6.25 ணமல்) பரப்பளவில் பரவியுள்ளது. இது 

இஸ்யரலின் மிகப்ரபரிய மணலயான யசாயதாம் மவுை்டட்ின் வழியாகக் கடந்து 

சாக்கடலின் ரதன்யமற்கு முணனயிலிருந்து ரவளியயறுகிறது. 
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அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

தோடர் சங்கிலி அடிப்பறடயிலான காபி மின்னணு சந்றே 

❖ மத்திய வணிக அரமசச்கமானது விவசாயிகரளச ் சந்ரதயுைன் 

ஒருங்கிரணப்பதற்கு உதவுவதற்காக பதாைை ் சங்கிலி அடிப்பரையிலான காபி 

மின்னணு சந்ரதரயத் பதாைங்கியுள்ளது. 

❖ இது பவளிப்பரையான முரறயில் விவசாயிகரளச ் சந்ரதயுைன் ஒருங்கிரணக்க 

உதவும். யமலும் இது காபி உற்பத்தியாளைக்ளுக்கான நியாயமான விரலரய 

வழங்கவும் வழிவகுக்கும். 

❖ இந்த பதாைை ் சங்கிலியானது காபி உற்பத்தியாளைக்ள் மற்றும் வாங்குபவைக்ளுக்கு 

இரையய நிலவும் இரைபவளிரயக் குரறக்கும். இது விவசாயிகளின் வருமானத்ரத 

இைை்டிப்பாக்க உதவும்.  

 

தசயற்றக நுண்ணறிறவப் பயன்படுே்தி கிரகங்கள் கண்டுபிடிப்பு 

❖ ஆஸ்டினில் உள்ள பைக்ஸாஸ் பல்கரலக்கழகத்ரதச ் யசைந்்த ஆைாய்சச்ியாளைக்ள் 

கூகுள் நிறுவனதத்ுைன் இரணந்து பகப்ளை ்விண்பவளி பதாரல யநாக்கியின் மூலம் 

யசகைிக்கப்பை்ை தகவல்களிலிருந்து இைண்டு மரறந்துள்ள கிைகங்கரளக் 

கண்ைறிந்துள்ளனை.்  

❖ இவைக்ள் பாைம்பைிய கிைகக் கண்டுபிடிப்பு முரறகளால் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் 

தவறியதன் சமிக்ரைகரளக் கண்டுபிடிப்பதற்காக பகப்ளைிலிருந்து எடுக்கப்பை்ை 

தைவுகரளக் பகாண்டு, அவற்ரற கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரு பநறிமுரறரய 

உருவாக்கியுள்ளனை.் 

❖ கண்டுபிடிக்கப்பைட்ுள்ள இைண்டு புதிய கிைகங்கள் அகுைியஸ் விண்மீன் 

மண்ைலத்தில் அரமந்துள்ளன. 

❖ இந்த இைண்டு கிைகங்களும் K2-293b மற்றும் K2-294b என்ரு ரபயரிடப்படட்ுள்ளன. அது 

நமது சூரிய மை்டலத்திலிருந்து முணறயய 1300 மற்றும் 1230 ஒளி ஆை்டுகள் 

ரதாணலவில் ஒரு நடச்த்திரத்தின் ஈரப்்பு விணசயினால் அணமந்துள்ளது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

உலக பருவநிறல அறிக்றக 

❖ உலக வானிரலயியல் அரமப்பானது 2018 ஆம் ஆண்டின் “உலக பருவ நிணல 

அறிக்ணகணய” சமீபத்தில் ரவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இது உலக பருவநிணலயின் 25-வது வருடாந்திர அறிக்ணகயாகும். 

❖ இந்த அறிக்ணகயின்படி, ரவப்பநிணலகளில் கைிசமான தாக்கத்ணத 

ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2018 ஆம் ஆை்டானது நான்காவது ரவப்பமான ஆை்டாகும். 1850 

ஆம் ஆை்டு முதல் 1900 வணரயான காலப்பகுதியில் 1º ரசல்சியஸ்சிற்கும் அதிகமாக 

ரவப்பநிணல உயரந்்துள்ளது.  
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❖ இந்த அறிக்ணகயின் முதல் பதிப்பானது 1994 இல் ரவளியிடப்படட்து. 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

உலகின் மிக உயரே்தில் உள்ள வாக்குப் பதிவு றமயம் 

❖ இமாசச்லப் பிையதசத்தில் உள்ள தாஷிகாங் என்ற குக்கிைாமமானது உலகின் மிக 

உயைத்தில் அரமந்துள்ள வாக்குப்பதிவு ரமயமாக உருபவடுதத்ுள்ளது. 

❖ இது இமாசச்லப் பிையதசத்தின் லகவுல்-ஸ்பிடி மாவை்ைத்தில் அதிக 

எண்ணிக்ரகயிலான புத்த சமயத்ரதச ் யசைந்்தவைக்ள் வாழும் பகுதியில் 

அரமந்துள்ளது. இது 15, 256 அடி உயைத்தில் அரமந்துள்ளது. 

❖ பமாத்தமுள்ள 17 சை்ைமன்றத் பதாகுதிகளில் ஒரு பதாகுதியான “மாை்டியா” 

மக்களணவத ்ரதாகுதியில் இந்த வாக்குச ்சாவடி ணமயம் அணமந்துள்ளது. இது நாடட்ின் 

இரை்டாவது மிகப்ரபரிய ரதாகுதியாகும். 

 

 

தபாங்கா தசயலி 

❖ ஒரு உயை-்உள்ளூை ்இரணப்புச ்பசயலி “யபாங்கா” என்ற ரசயலியானது மும்ணபணய 

அடிப்பணடயாகக் ரகாை்டு ரசயல்படும் லின்கூஸ் கடட்ுமானத் ரதாழில்நுட்ப 

நிறுவனத்தால் வடிவணமக்கப்பட்டது. 

❖ இது இணைய இணைப்பு வசதி இல்லாமயலயய நகரத்தில் உள்ள மக்கணளத் தங்கள் 

அருகாரமயில் உள்ளவரக்ளுடன் இணைப்பணத யநாக்கமாகக் ரகாை்டுள்ளது.  

❖ யபாங்கா என்பது ரபரியயபசி அல்லது ஒலிரபருக்கி என்பணதக் குறிக்கக் கூடிய 

மராத்திய ரசால்லாகும். 

❖ இந்தச ் ரசயலியானது தானாகயவ ஒரு கியலா மீட்டர ் எல்ணலக்குள் வாழும் 

பயனாளரக்ளின் பட்டியணல அளிக்கிறது. 
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❖ யமலும் இந்தச ் ரசயலியானது குரல் குறிப்புகள் மற்றும் படங்கள் ஆகியவற்ணறயும் 

ஆதரிக்கிறது. 

 

MSMEs – ேளம் 

❖ பதலுங்கானா மாநில அைசானது சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தை பதாழிற்துரற 

நிறுவனங்களுக்காக டிஜிை்ைல் வணிக வரலயமாக்கம் தளத்ரதத் பதாைங்கியுள்ளது. 

❖ பதலுங்கானா மாநில உலக இரணப்பாளை ் (ts-msme.globallinker.com) என்ற தளமானது 

உலகப் ரபாருளாதாரத்துடன் இணைக்கப்படவிருக்கும் 2.3 மில்லியன் MSMEs-கணள 

டிஜிடட்ல் மயமாக்கவிருக்கிறது.  

 

எனத ாரி முன்தனடுப்பு 

❖ அசாம் மாநிலத் தரலரமத் யதைத்ல் அதிகாைியான முயகஷ் சாகு எனய ாைி 

முன்பனடுப்ரப குவகாத்தியில் பதாைங்கி ரவத்தாை.் 

❖ இது “எந்தரவாரு வாக்காளரும் விடுபடட்ு விடாமல் இருப்பது” என்பணத யநாக்கமாகக் 

ரகாை்ட மாற்றுத் திறனாளி நபரக்ளுக்கான ஒரு சிறப்பு முன்முயற்சியாகும். 

❖ இது வரும் மக்களணவத ் யதரத்லில் மாற்றுத் திறனாளி நபரக்ள் வாக்களிப்பணத 

யநாக்கமாகச ் ரகாை்ட அஸ்ஸாம் தணலணமத ் யதரத்ல் அதிகாரி மற்றும் சமூக 

நலதத்ுணற ஆகியயாைின் கூடட்ு முயற்சியாகும். 

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

தபாட்தல விருது 

❖ யநாபல் பைிசு பபற்ற பபாருளாதாை அறிைைான அமைத்்யா பசன் யபாை்யல விருது 

வழங்கி பகௌைவிக்கப்பை்ைாை.் 

 
❖ இலக்கியம், கலாசச்ைாம், அறிவியல் மற்றும் தகவல் பதாைைப்ு ஆகியவற்றில் 
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சிறப்பாகப் பணியாற்றியயாருக்காக ஆக்ஸ்யபாைட்ு பல்கரலக் கழகத்தின் உலகப் 

புகழ்பபற்ற யபாைல்ியன் நூலகத்தினால் இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. 

❖ 1998 ஆம் ஆண்டில் பபாருளாதாை நலன்கள் மற்றும் சமூக வாய்ப்பு யகாை்பாடுகளில் 

இவைது பணிக்காக பபாருளாதாை அறிவியல் பிைிவில் இவருக்கு யநாபல் பைிசு 

வழங்கப்பைை்து.  

 

இேரச ்சசய்திகள் 

இந்தியப் பசுறமக் கட்டிட ஆறணயே் ேரங்கள் 

❖ வி யவாைா இையில்யவ நிரலயமானது இந்தியப் பசுரமக் கை்டிை ஆரணயத்தினால் 

தங்க நிறத் தைத்ரதப் பபற்றுள்ளது.  

❖ இந்திய இையில்யவயின் சுற்றுசச்ூழல் இயக்குநைகத்தின் உதவியுைன், பசுரமக் 

யகாை்பாடுகரளப் பின்பற்றுவதற்காக எளிதான பசுரம ையில் நிரலய மதிப்பீைட்ு 

முரறரமரய அந்த ஆரணயம் உருவாக்கியது.  

 

தசயற்றக நுண்ணறிவு – சரவ்தேச ஆறணயம் 

❖ பசயற்ரக நுை்ைறிவு (AI - artificial intelligence) மற்றும் பிற வளரும் 

ரதாழில்நுட்பங்களுடன் ரதாடரப்ுணடய ரநறிமுணற சவால்கணள ஆராய்வதற்காக 

எடட்ு உறுப்பினரக்ணளக் ரகாை்ட யமம்பட்ட ரதாழில்நுட்ப ரவளிப்புற ஆயலாசணன 

ஆணையத்ணத கூகுள் நிறுவனம் அணமதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த ஆணையத்தின் யநாக்கம் ரசயற்ணக நுை்ைறிவு குறிதத்ு கூகுள், இதர 

நிறுவனங்கள் மற்றும் ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்குப் பரிந்துணரகணள அளிக்கும். 

❖ இந்தக் குழுவானது ஏப்ரல் மாதத்தில் ரதாடங்கி நான்கு முணற சந்திக்கவிருக்கிறது. 

யமலும் இந்தக் குழுவின் அறிக்ணகயானது 2019 ஆம் ஆை்டின் இறுதியில் 

ரவளியிடப்படும். 
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