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 ஏப்ரல் – 10 

TNPSC துளிகள் 

❖ மாரச் ் மாதத்தில் இந்தியாவின் பங்குச ் சந்ததக்கு வந்துள்ள வவளிநாடட்ு மூலதன 

வரத்தானது 4.89 பில்லியன் டாலராக அதிகரித்துள்ளது. 2012 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 

மாதத்திலிருந்து இந்தியப் பங்குச ் சந்ததக்கு வந்த மிகப் பபரிய பவளிநாடட்ு 

மூலதனம் இதுவாகும். 

o வவளிநாடட்ு நிறுவன முதலீட்டாளரக்ள் (FII - Foreign Institutional Investors) மற்றும் 

வவளிநாடட்ு சசதவ முதலீட்டாளரக்ள் (FPI - Foreign Portfolio Inevestors) 

ஆகியவற்றின் முதலீடுகள் இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிவரத்்ததன 

வாரியத்தின் (SEBI - Securities and Exchange Board of India) மூலம் ஒழுங்குபடுத்தப் 

படுகின்றன. இந்த முதலீடுகளின் மீதான உசச் வரம்பு இந்திய ரிசரவ்் 

வங்கியினால் பராமரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ புல்வாமாவில் இந்திய ரிசரவ்் பாதுகாப்புப் பதடகள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குததலத் 

பதாடரந்்து ஜம்மு காஷ்மீர ்மாநில அரசானது 270 கிலலா மீட்டர ்பதாதலவு பகாண்ட 

ஜம்மு-ஸ்ரீநகர ் ஊரி லதசிய பநடுஞ்சாதல 1-ல் மக்கள் லபாக்குவரத்ததத் ததட 

பசய்துள்ளது. 

o இந்தத ் ததடயானது காதல 4 மணி முதல் மாதல 5 மணி வதர வாரத்தில் 

இரண்டு நாடக்ளுக்கு பசயல்படுத்தப்பட விருக்கின்றது. இத்ததடயானது 2019 

ஆம் ஆண்டு லம 31-ஆம் லததி வதர நீட்டிக்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ யூடியூபின் ததலதம நிரவ்ாக அதிகாரியான சூசன் லவாஜ்சிக்கி என்பவர ் தனது 

வருடாந்திரத் ததலதம நிகழ்வான “பிராண்ட்லகஸ்ட்” என்பதில் யூடியூபின் 

மிகப்பபரிய மற்றும் விதரவான வளரந்்து வரும் சந்ததயாக இந்தியா 

உருபவடுத்துள்ளதத உறுதி பசய்துள்ளார.் 

o காம்ஸ்லகார ் தரவின்படி, இந்தியாவில் யூடியூபானது 265 மில்லியனுக்கும் 

லமற்பட்ட மாதாந்திர நிகழ்லநர பயன்பாட்டாளரக்தளக் பகாண்டுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

VVPAT சரிபார்ப்பு 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்றமானது ஒவ்வவாரு சட்டமன்றப் பகுதி/வதாகுதியிலும் 

வாக்காளர ்சரிபாரக்்கும் காகிதத் தணிக்தக சசாததன முதறதய (voter verified paper 

audit trial - VVPAT) சதாராயமாக 5 வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களுக்கு அதிகரிக்குமாறு 

உத்தரவிடட்ுள்ளது.  

❖ இந்தியத் சதரத்ல் ஆதணயத்தின் (ECI - Election Commission of India) முந்ததய 

வழிகாடட்ுதல்களின் படி, அதனதத்ு சட்டமன்றப் பகுதி/வதாகுதிகளில் VVPAT ஆனது 

ஒரு வாக்குப் பதிவு இயந்திரத்தில் மடட்ுசம சநரடியாகச ்சரிபாரக்்கப்படட்து.  
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❖ ஏப்ரல் -  லம  மாதத்தில் நதடபபறவிருக்கும்  மக்களதவத ் லதரத்லுக்கான இந்தியத் 

லதரத்ல் ஆதணயத்தின்  மாதிரி சரிபாரப்்பானது 4125 வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் 

மற்றும் VVPAT  இயந்திரங்கதளக் வகாண்டிருக்கும்.  

VVPAT 

❖ VVPAT என்பது ஒரு நபர ் எந்தக் கட்சிக்கு வாக்களித்தாலரா அந்தக் கட்சியின் 

சின்னத்தத ஒரு காகிதத்தில் குறிப்பிடட்ுக் காடட்ும் ஒரு சாதனமாகும்.  

❖ இந்தக் காகிதமானது ஒரு சிறிய சாளரத்தின் மூலம் 7 வினாடிகள் வவளியில் 

காண்பிக்கப்படட்ுப் பின்னர ் அதற்குரியப் வபட்டியில் விழுந்து விடும். வாக்காளர ்

அந்தக் காகிதத்தத எடுதத்ுச ்வசல்ல முடியாது.  

❖ VVPAT ஆனது வாக்காளர ்எந்த லவட்பாளருக்கு வாக்களித்தாலரா அவரின் வரிதச எண், 

லவட்பாளரின் பபயர ்மற்றும் அவருதடய சின்னம் ஆகியவற்தறக் காண்பிக்கும். 

 

பபால்டு குருபேந்திரா 2019 

❖ இந்தியா மற்றும் சிங்கப்பூர ்ஆகிய நாடுகளின் கூடட்ு இராணுவப் பயிற்சியின் 12-வது 

பதிப்பான “லபால்டு குருலஷத்திரா 2019” ஆனது உத்தரப் பிரலதசத்தின் ஜான்சியில் 

உள்ள பாபினா இராணுவ முகாமில் பதாடங்கியது. 

❖ மூன்று நாடக்ள் நடத்தப்படும் இந்தப் பயிற்சியானது இராணுவத் பதாழில்நுட்பம், 

கடல்சார ் பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு மற்றும் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராகப் லபாரிடுததல 

வலுப் பபறச ்பசய்தல் ஆகியவற்தற லமம்படுதத்ும். 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாதத்தில் இந்தியா மற்றும் சிங்கப்பூர ்ஆகிய நாடுகளானது 

இந்திய இராணுவம் மற்றும் சிங்கப்பூர ்ஆயுதப் பதடகளிதடலயயான ஒதத்ுதழப்தப 

வலுப்படுதத்ுவதற்காக ஒரு ஒதத்ுதழப்பு ஒப்பந்தத்தில் தகபயழுத்திடட்ுள்ளன.  

 

நீதிமன்ற வரம்பு - தடை இல்டல 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்றமானது இன்றிலிருந்து வரதடச்தணக் வகாடுதம அல்லது 

வகாடூரம் காரணமாக தனது புகுந்த வீட்டில் இருந்து வவளிசயற்றப்படட் ஒரு வபண் 

தனது கணவர ்மற்றும் மாமியாருக்கு எதிராக குடியிருக்கும் இடத்திலிருந்சத வழக்குப் 

பதிவு வசய்யலாம் என்று உத்தரவிடட்ுள்ளது. 

❖ அந்தப் வபண் இந்தியக் குற்றவியல் சட்டப் பிரிவு 498-ஏ வின் கீழ் எந்தவவாரு எல்தல 

வரம்புமின்றி குற்றவியல் நதடமுதறகதள ஆரம்பிக்க முடியும். 
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❖ குற்றவியல் நதடமுதறச ் சட்டத்தின் பிரிவு 177 ஆனது குற்றம் நதடவபற்ற வரம்பில் 

உள்ள நீதிமன்றங்களில் மடட்ுசம வழக்குப் பதிவு வசய்யப்படட்ு விசாரிதத்ுத் 

தண்டதன வழங்குவததக் கட்டாயமாக்கியுள்ளது. 

❖ இந்த முக்கியமான தீரப்்பானது ரூபாலி சதவி எதிர ்உத்தர பிரசதச அரசு மற்றும் பலர ்

என்ற வழக்கில் வழங்கப்படட்து. 

 

கங்லா ததாங்பி பபார ்

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 07 அன்று கங்லா வதாங்பி சபாரின் 75வது  ஆண்டு பிளாட்டின 

நிதனவு தினமானது இராணுவப் சபாரத்் தளவாடப் பதடயினால் இம்பாலுக்கு அருகில் 

உள்ள கங்லா சதாங்பி சபார ்நிதனவகத்தில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ இது இரண்டாம் உலகப் சபாரின் மிகக் கடுதமயான சபாராகக் கருதப்படுகின்றது. 

❖ இது 1944 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 06 ஆம் சததி இரவு மற்றும் 07 ஆம் சததியில் ஜப்பானியப் 

பதடகளுக்கு எதிராக 221 சமம்பட்ட சபாரத்் தளவாட பதடப் பிரிதவச ் சசரந்்த 

வீரரக்ளால் சபாரிடப்படட்து. 

 

❖ இந்தப் சபாரானது இரண்டாம் உலகப் சபாரின் வதன் கிழக்கு ஆசிய அரங்கின் ஒரு 

பகுதியாக ஜப்பானின் பரம்ாதவ சநாக்கிய இலக்கின் மீதான திருப்பு முதனகளில் 

ஒன்றாகும். 

❖ இந்தப் சபார ் நதடவபற்றுக் வகாண்டிருக்கும் அசத சமயத்தில் சகாஹிமாப் சபாரும் 

நதடவபற்றது. இந்த இரண்டு சபாரக்ளிலும் மிகப் வபரிய இழப்புகதள ஜப்பான் 

சந்தித்தது.  

 

பதாம்கார ்பாடைக் கடல வளாகம்  

❖ இந்த வளாகமானது காஷ்மீரில் சிந்து நதிக்கதரக்கு அடுதத்ுள்ள சல நகரத்தில் உள்ள 

சதாம்கார ்கிராமத்தில் அதமந்துள்ளது. இது 500 சிற்ப சவதலகதளக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ 2000 மற்றும் 4000 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இதடப்படட்தாகக் கருதப்படும் இது அதிக 

அளவிலான பாதறகளில் வசதுக்கப்பட்ட ஓவியங்கதளக் வகாண்டுள்ளது.  
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❖ வரலாற்றுக்கு முந்ததய இந்தப் பாதற ஓவியங்கதள தனி ஒரு மனிதனாகப் 

பாதுகாப்பதில் முக்கியக் கருவியாக வசயல்பட்ட ஒரு விவசாயியான ஸ்டான்சின் 

தங்ஜுக் என்பவரது முயற்சியினால் 2012 ஆம் ஆண்டில் இவ்வளாகம்  

ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ வபட்சராகில்ப்ஸ் (petroglyphs) என்பது பாதறப் பரப்பின் பகுதிதய மறு உருவாக்கம் 

வசய்வது, எடுப்பது, வசதுக்குவது மற்றும் அகலப்படுதத்ுவது ஆகியவற்றின் மூலம் 

பாதறக் கதல வடிவமாக உருவாக்கப்படட் உருவங்களாகும். 

❖ இதன் சசதமதடந்த நிதல காரணமாக இது சமீபத்தில் வசய்தியில் வந்துள்ளது. 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

தாய் நாை்டிை்கு பணத்டதத் திருப்பி அனுப்புதல் 

❖ உலக வங்கியின் இடப்வபயரவ்ு மற்றும் வளரச்ச்ி என்ற அறிக்தகயின் 2019 ஆம் 

ஆண்டின் பதிப்பின் படி, வவளிநாட்டில் வாழும் நபரக்ள் தங்கள் வசாந்த நாட்டிற்கு 

அனுப்பப்படட் பணத்ததப் வபற்ற நாடுகளில் உலகின் முன்னணி நாடாக இந்தியா 

தன் நிதலதயத் தக்க தவதத்ுக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் வவளிநாடு வாழ் இந்தியரக்ள் 79 பில்லியன் டாலரக்தள 

இந்தியாவிற்கு அனுப்பியுள்ளனர.்  

❖ வங்கிகள் மூலம் தாய்நாட்டிற்குப் பணத்ததத் திருப்பி அனுப்பும் வழிகளில் வங்கிகள் 

மூலமான வழி மிகவும் வசலவு மிக்கதாக விளங்குகிறது. இதற்கு வங்கிகள் சராசரியாக 

11 சதவிகிதத்ததக் கட்டணமாக வசூலிக்கின்றன.  

 

வளரச்ச்ிடய விை உயர்ந்த இலை்சியங்கள் 

❖ வளரச்ச்ிதய விட உயரந்்த இலட்சியங்கள் என்பது ஐக்கிய நாடுகளின் ஆசியா மற்றும் 

பசிபிக் ஆகியவற்றிற்கான வபாருளதாரம் மற்றும் சமூக ஆதணயத்தால் (UNESCAP - 

UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) வவளியிடப்படும் ஒரு வருடாந்திர 
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அறிக்தகயாகும்.  

❖ இந்த அறிக்தகயின்படி, நீடித்த வளரச்ச்ி இலக்குகதள அதடவதற்காக வறுதமதய 

ஒழிப்பதற்கு 2030 ஆம் ஆண்டு வதர ஒரு நாதளக்கு ஒரு நபருக்கு 2 டாலதர (ரூ 140) 

இந்தியா பசலவிட லவண்டும்.  

❖ 2014 ஆம் ஆண்டின் “வறுதம மீதான சி. ரங்கராஜன் குழுவின்” அறிக்தகயின்படி 

இந்தியாவானது ஏறத்தாழ 363 மில்லியன் அளவிற்கு வறுதமயில் வாழும் மக்கதளக் 

பகாண்டுள்ளது.  

UNESCAP 

❖ ESCAP என்பது ஆசியா-பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் பிராந்திய 

வளரச்ச்ி நிறுவனமாகும். 

❖ இது 1947 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதன் ததலதமயிடம் தாய்லாந்தின் 

பாங்காக்கில் உள்ளது. 

❖ UNESCAP-ன் நிறுவனர ்உறுப்பினரக்ளில் இந்தியாவும் ஒன்று ஆகும். 

❖ UNESCAP ஆனது ஐக்கிய நாடுகள் பபாருளாதார மற்றும் சமூக ஆதணயத்தின் கீழ் 

இயங்குகின்றது.  

  

ச ாருளாோரச ்சசய்திகள் 

ரூபாய்கடள இருப்பில் டவத்திருக்கும் வங்கிகள் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது ரூபாய்கதள இருப்பில் தவத்திருக்கும் வங்கிகதள 

அதமப்பதற்கு புதிய வழிகாடட்ுதல்கதள வழங்கியுள்ளது. 

❖ மத்திய வங்கியானது ரூபாய்கதள இருப்பில் தவத்திருக்கும் நியாயமான 

கடட்ுப்பாடுகளுடன் ரூ.1000 சகாடியிலான CBL (ரூபாய்கதள இருப்பு தவத்திருக்கும் 

வங்கிகளின் மீது வரம்பு/ Chest Balance Limit) என்ற வரம்தபக் பகாண்டிருக்க லவண்டும் 

என்று கூறியுள்ளது. 

❖ புதியதாக உருவாக்கப்படும் ரூபாய்கதள இருப்பு தவத்திருக்கும் வங்கிகளானது ஒரு 

நாதளக்கு மதலகள், அணுக முடியாத பகுதிகள் சபான்ற இடங்களில் 2.1 இலடச்ம் 

ரூபாய்கதளயும் மற்ற அதனதத்ு இடங்களிலும் 6.6 இலடச்ம் ரூபாய்கதளயும் 

தகயாளும் திறதனப் பபற்றிருக்க லவண்டும். 

❖ ரூபாய்கதள இருப்பு தவத்திருக்கும் வங்கிகளானது ரூபாய் லநாடட்ுகள் மற்றும் 

நாணயங்கதள இருப்பு தவதத்ு வங்கிகளுக்கு விநிலயாகிக்கப் படுவதற்காக மத்திய 

வங்கியினால் அங்கீகரிக்கப்படட் வதகயில் லதரந்்பதடுக்கப்பட்ட வங்கிகளின் 

கிதளகளாகும்.  

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

நீலக் குறிஞ்சி பூத்தல் 

❖ மிகப்வபரிய அளவிலான காடட்ுத் தீயானது சகரளாவின் மூணாரில் உள்ள பாம்பாடும்  

சசாதல சதசியப் பூங்கா மற்றும் வட்டவடாவில் உள்ள நீலக்குறிஞ்சி சரணாலயம் 
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ஆகியவற்றின் காடட்ுப் பகுதிகதள அழிதத்ுள்ளது.  

❖ சகரள வன அதிகாரிகள் இந்தக் காடட்ுத் தீயானது திட்டமிடப்படட்ு மனிதரக்ளால்  

உருவாக்கப்பட்டது என்று சந்சதகிக்கின்றனர.் 

❖ குறிஞ்சி அல்லது நீலக் குறிஞ்சி என்பது (ஸ்ட்சராபிலந்தின் குந்தியானஸ்)  வதன் 

இந்தியாவின் சமற்குத் வதாடரச்ச்ி மதலகளில் உள்ள சசாதலக் காடுகளில் 

காணப்படும் ஒரு புதரச் ்வசடியாகும். 

❖ நீல மதலகள் என்று குறிப்பிடப்படும் நீலகிரி மதலயானது 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு 

முதற பூக்கும் நீலக் குறிஞ்சி மலரின் ஊதா மற்றும் நீல வண்ணத்திலிருந்து இந்தப் 

வபயதரப் வபற்றது. 

 

❖ இது 1838, 1850, 1862, 1874, 1886, 1898, 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 மற்றும் 

2018 ஆகிய ஆண்டுகளில் குறிஞ்சி மலர ்பூத்ததத ஆவணப்படுத்திக் காட்சிப்படுத்தப் 

படட்ு மிகவும் தீவிரமாக நிரூபிக்கப்பட்ட ஒன்றாகும். 

❖ தமிழ்நாட்டில் வாழும் பதழயன் என்ற பழங்குடியின மக்கள் இததனப் பயன்படுதத்ி 

தங்களது வயதிதனக் கணக்கிடுகின்றனர.் 

❖ அண்தமயில் புல்வவளிகளில் நிகழ்ந்த வபரிய அளவிலான காடட்ுத் தீ மற்றும் 

மனிதரக்ளால் ஏற்பட்ட தீ ஆகியதவ நீலக் குறிஞ்சி பூத்தலுக்குப் பாதிப்பாக 

அதமந்தன. 

❖ சகரள மாநிலத்தின் இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள குறிஞ்சிமதல சரணாலயமானது 

அருகி வரும் நீலக் குறிஞ்சி மலர ் பரவியுள்ள 32 வெக்சடர ் பரப்புதடய அதன் 

வாழிடத்ததப் பாதுகாக்கிறது. 
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முக்கிய தினங்கள் 

உலக த ாமிபயாபதி தினம் 

❖ ஏப்ரல் 10 அன்று உலக சொமிசயாபதி தினம் அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

❖ இது சொமிசயாபதிதயக் கண்டுபிடித்தவரான வஜரம்னிதயச ் சசரந்்த  டாக்டர ்

சாமுசவல் ொனிமன் என்பவரது பிறந்த தினத்தத அனுசரிக்கின்றது. 

 

❖ இது மாற்று மருத்துவ முதற பற்றிய விழிப்புணரத்வ உருவாக்குவததயும் அதத 

சமற்வகாள்வது மற்றும் அதன் தீரவ்ு விகிதங்கதள சமம்படுதத்ுவததயும் 

சநாக்கங்களாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ ஆயுஷ் அதமசச்கமானது இரண்டு நாடக்ள் நதடவபறும் சொமிசயாபதி மீதான 

சரவ்சதசக் கருத்தரங்தக புது தில்லியில் நடத்தியது.  

 

பதசிய ஆய்வு தினம் 

❖ ஏப்ரல் 10 அன்று இந்தியா முழுவதும் சதசிய ஆய்வு தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 
❖ இந்த நாளில் பதடத் ததலவர ் வில்லியம் லம்டன் என்பவர ் பின்வரும் இரண்டு 

முக்கியமான பணிகதளத் வதாடங்கியதால் ஆய்வு வரலாற்றில் இந்த நாள் 
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முக்கியவதத்ுவம் வாய்ந்ததாக விளங்குகின்றது. 

o GTS (சிறந்த முக்லகாண ஆய்வு) 

o குமரி முதன முதல் பபங்களூரு வதர ஆய்வு பசய்யப்பட்ட சிறந்த வில் 

❖ சிறந்த முக்லகாண ஆய்வு என்பது அறிவியல் பூரவ்மாக இந்தியத் துதணக் கண்டம் 

முழுவததயும் அளப்பதத லநாக்கமாகக் பகாண்ட ஒரு திட்டமாகும். 

❖ இந்த ஆய்விற்கான ஆதார தமயம் மதராஸ் ஆகும். 
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