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மாரச் ்– 16 

TNPSC துளிகள் 

❖ தூதத்ுக்குடியில் உள்ள ஸ்டெரல்லெ் காப்பர ் டதாழிற்சாலலயின் புதிய தலலலை 

டசயல் அலுவலராக பங்கஜ் குைார ்நியமிக்கப்பெட்ுள்ளார.் 

❖ பாகிஸ்தாலன அடிப்பலெயாகக் டகாண்டு இயங்குை் தீவிரவாதக் குழுவான டஜய்ஸ்-

இ-முகைதுவின் தலலவரான ைஸூத் அசாரின் அலனத்து டசாதத்ுக்கலையுை் தனது 

டசலாவணி ைற்றுை் நிதியியல் டசயல்பாடுகைில் தலெ டசய்வதாக பிரான்ஸ் 

அறிவிதத்ுை்ைது. 

❖ பசிபிக் நாெ்டின் வரலாற்றில் மிகுந்த மைாசைான தாக்குதலாக நியூசிலாந்தின் 

கிறிஸ்ெச்ரச் ் நகரில் உை்ை இரண்டு ைசூதிகைில் நலெடபற்ற பயங்கரவாதத் 

தாக்குதல்கைில் 49 ைக்கை் டகால்லப்பெ்டிருக்கின்றனர ் ைற்றுை் 20 ைக்கை் 

காயைலெந்துை்ைனர.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

TIR-ன் கீழ் முேல் சரக்கு பரிமாற்றம் 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் “டிரான்ஸ்மபாரெ்ஸ்் இன்ெரம்நசனக்ஸ் ரூெ்டியரஸ்்” (Transports 

Internationaux Routiers - TIR) எனுை் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் முதலாவது சரக்குப் டபெெ்கை் 

ஈரானின் சாபஹார ் துலறமுகத்தின் வழியாக ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து 

இந்தியாவிற்கு வந்தலெந்துை்ைது. 

❖ TIR ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அனுப்பப்படுை் சரவ்மதச சரக்குப் டபெெ்கங்கை் சுங்க 

அதிகாரிகை் மூலை் குலறந்தபெச் மசாதலனக்குை் உெ்படுதத்ப்படுை். 

❖ சுங்க அலைப்புகைின் பரஸ்பர அங்கீகாரை் TIR ஒப்பந்தத்தின் லையப் பகுதியாக  

இருக்கின்றது. 

❖ சுங்க அதிகாரிகை் ஆவணங்கலை ைெட்ுமை மசாதலன டசய்வர.் மைலுை் சரக்குப் 

டபாருெக்ைின் அைவுகலை மசாதலனயிொைல் டவறுை் முத்திலரகலை ைெட்ுமை 

மசாதலன டசய்வர.் 

❖ இந்த நலெமுலற சரக்குப் டபாருெக்ைானது எல்லலப்பகுதிகைில் திறக்கப்பொைல் 

நாடுகளுக்கு ைத்தியில் அனுப்பிெ இயலச ்டசய்யுை்.  

❖ இந்த ஒப்பந்தை் பலைாதிரி முலறகை் டகாண்ெ மபாக்குவரதத்ுப் பாலதகைான 

சாபஹார ்ைற்றுை் சரவ்மதச வெக்கு டதற்கு மபாக்குவரதத்ு டபருவழிப் பாலதகலைப் 

பயன்படுதத்ி டபாருெக்லை அனுப்பிெ ஒரு வலுவான ஊக்கப் டபாருைாக 

இருக்கின்றது. 

 

இந்திய ஆற்றல் மாதிரி மன்றத்திற்கான முதலாவது பணிமனன 

❖ நிதி ஆயயாக்கும் சரவ்யேச வளரச்ச்ிக்கான ஐக்கிய அமமரிக்க நாடுகள் நிறுவனமும் 

இணைந்து இந்திய ஆற்றல் மாதிரி மன்றே்திற்கான (India Energy Modelling Forum - IEMF) 

முேலாவது பைிமணன நிகழ்சச்ிணய ஒருங்கிணைேத்ுள்ளன. 
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❖ இந்ே மன்றமானது முக்கியமான ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் விவகாரங்கணள ஆய்வு 

மசய்திட முன்னனி நிபுைரக்ளுக்கும் மகாள்ணக வடிவணமப்பாளரக்ளுக்கும் ஒரு 

நணடமுணறணய ஏற்படுே்திட உேவுகின்றது. யமலும் ேகவலளிக்கப்படட் முடிவு 

எடுக்கும் விவகாரே்தில் ஆராய்சச்ி முணறணயயும் மாதிரியாக்கணலயும் 

ஏற்படுே்திடவும் உேவுகின்றது.  

❖ ஆற்றல் மாதிரியாக்கல் முணறகள் ஒரு நாட்டிற்கு சிறந்ே ஆற்றல் யசமிப்பு வாய்ப்புகள், 

சிறந்ே கட்டை யசமிப்பு வாய்ப்புகள், சிறப்பு காரப்ன் குணறப்பு வாய்ப்புகள் 

ஆகியவற்ணற நிரை்யிே்திட பயன்படக்கூடும். 

❖ ஆற்றல் மாதிரியாக்கல் முணறகள் கடட்ிடங்களில் ஒடட்ுமமாே்ே ஆற்றல் 

உபயயாகே்ணே குணறக்க உேவிடும். யமலும் குறிப்பிட்ட ஆற்றல் யசமிப்பு 

உபகரைங்கள் மறறும் மோழில்நுட்பங்கள் ஆகியவற்றின் உபயயாகே்திற்கு சரியான 

வழிணயக் காட்டிட நமக்கு உேவிடும். 

❖ மபருமட்ட அளவில் ஆற்றல் மாதிரியாக்கல் முணறகள் மரபுசார ் மற்றும் 

புதுப்பிக்கேே்க்க ஆற்றல் திட்டங்கள் ஆகிய மின் திட்டங்கள் இரை்டிற்குமான 

திட்டங்கணள வகுேத்ு உருவாக்கிட அரசிற்கு உேவுகின்றது.  

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

AFINDEX - 19 

❖ இந்திய இராணுவத்திற்குை் 16 ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்குை் இலெமயயான ஆப்பிரிக்க 

இந்திய கூெட்ு கைப் பயிற்சி நெவடிக்லகயானது ைாரச் ்18 முதல் 27 வலரயில் புமனவில் 

நெத்தப்படுை். 

❖ இப்பயிற்சி ஐக்கிய நாடுகை் சாசனத்தின் கீழ் ைனிதாபிைான சுரங்க உதவி 

நெவடிக்லக ைற்றுை் அலைதி காக்குை் நெவடிக்லக ஆகியவற்றில் பங்மகற்குை் பலெப் 

பிரிவுகளுக்கு யதாரத்்த அடிப்பலெயிலான, விரிவான விவாதங்கை் ைற்றுை் தந்திர 

உபாய நெவடிக்லககை் ஆகியவற்றில் பயிற்சியைிக்க உதவுகின்றது. 

❖ மைலுை் இப்பயிற்சியானது இலணந்து டசயலாற்றுை் தன்லை, ஒருவர ் ைற்றவரது 

டதாழில்நுெ்பங்கை் ைற்றுை் தந்திர உபாயங்கை் யபான்றவற்லறக் கற்றுக் டகாை்ளல் 

ஆகியவற்லற ஒரு ஒருங்கிலணக்கப்பெ்ெ டசயல்பாெட்ு ைெெ்த்திலான திெ்ெமிடுதல் 

ைற்றுை் தந்திர உபாய ைெ்ெத்திலான பயிற்சி மூலை் அலெந்திெவுை் கவனை் 

டசலுத்துகின்றது. 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

புதிய எண்ணணய் மற்றும் எரிவாயு துரப்பனக் ணகாள்னக 

❖ இருபது ஆை்டுகளுக்குப் பிறகு அரசாங்கமானது எை்மைய் மற்றும் எரிவாயு 

துரப்பனக் மகாள்ணகணய முழணமயாக சீராய்வு மசய்திருக்கின்றது. 

❖ குணறவாக ஆய்வு மசய்யப்படட் பகுதிகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ணைட்யரா 

காரப்ன்கள் மீோன லாபே்தின் எந்ே ஒரு பங்கின் மீதும் அரசு எந்ே கட்டைே்ணேயும் 

விதிக்காது. ஏமனனில் உள்நாடட்ு உற்பே்திணய அதிகப்படுே்திடும் யநாக்கில் 

அரசானது நழுவிக் மகாை்டிருக்கும் ேனியார ் மற்றும் மவளிநாடட்ு முேலீடுகணள 
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ஈரே்்திட திட்டமிடட்ுக் மகாை்டிருக்கின்றது. 

❖ எை்மைய் வளாகங்கள் எவ்வாறாக இருந்ோலும், உற்பே்தியாளரக்ள் எதிரக்ால ஏலச ்

சுற்றுகளில் எை்மைய் மற்றும் எரிவாயுவிற்கான சந்ணேப்படுேத்ுேல் மற்றும் 

விணலப்படுேத்ுேல் ஆகியவற்றில் முழுணமயான சுேந்திரே்ணேப் மபறுவர.் 

❖ ஏற்மகனயவ வரே்்ேக உற்பே்தி ணமயங்கள் நிறுவப்படட் கிருஷ்ைா-யகாோவரி, 

மும்ணப கடற்பகுதி, ராஜஸ்ோன் அல்லது அசாம் யபான்ற முேல் வணக வை்டற்படிவு 

வளாகங்களில் இருந்து உற்பே்தி மசய்யப்படும் எை்மைய் மற்றும் எரிவாயுவில் 

இருந்து மபறப்படும் வருவாயில் ஒரு பங்கிணன நிறுவனங்கள் மசலுே்ே யவை்டும். 

❖ குணறவாக ஆய்வு மசய்யப்படட் இரை்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பகுதி 

வளாகங்களில் எடுக்கப்படும் எை்மைய் மற்றும் இயற்ணக எரிவாயுவின் மீது 

ஏற்கனயவ நணடமுணறயில் இருக்கும் ஆோயப் பங்கு கட்டைங்கள் மடட்ுயம 

நிறுவனங்கள் மீது விதிக்கப்படும். 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

பாரன்வயாளர் ணசயலி 

❖ யேரே்ல் ஆணையமானது முேல் முணறயாக யேரே்ல் பாரண்வயாளரக்ளுக்கு அவரக்ள் 

அறிக்ணககணளச ்சமரப்்பிே்திட உேவிடுவேற்காக பாரண்வயாளர ்மசயலி எனப்படும் 

ஒரு ணகயபசி மசயலிணயப் பயன்படுே்ேே் மோடங்கியிருக்கின்றது. 

❖ அடுேத்ு நணடமபற இருக்கும் மக்களணவ மற்றும் மாநில சட்டமன்றே் யேரே்ல்களில் 

1800-க்கும் யமற்பட்ட ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஆரஎ்ஸ் அலுவலரக்ள் மற்றும் மே்திய யசணவப் 

பைிகளில் இருந்து சிலர ்ஆகியயார ்நியமிக்கப்பட இருக்கின்றனர.் 

❖ அவரக்ள் “பாரல்வயாைர ் டசயலி” மூலைாக அலனதத்ு முக்கிய அறிவிப்புகை், 

எசச்ரிக்லகச ் டசய்திகை் ைற்றுை் அவசர டசய்திகை் ஆகியவற்லற கிலெக்கப் 

டபறுவர.் 

❖ இசட்சயலி அவரக்ளுக்கு தங்கைது பணியிெ நிலலலய அறிதல், அலெயாை 

அெல்ெலயப் பதிவிறக்கை் டசய்தல் ைற்றுை் தங்கைது விவரங்கலை 

நலெமுலறப்படுதத்ுதல் ஆகியவற்றுக்கு உதவுை்.  

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

வாழ்வியல் தரத்திற்கான வருடாந்திர ஆய்வு 

❖ உலகளாவிய ஆயலாசணன அணமப்பான மமரச்ர ் ேனது வருடாந்திர வாழ்வியல் ேர 

ஆய்வு அறிக்ணகணய மவளியிடட்ு இருக்கின்றது. இதில் உலகம் முழுவதிலும் இருந்து 

231 நகரங்கள் பல்யவறு காரைிகளின் அடிப்பணடயில் ேரவரிணசப் 

படுே்ேப்படட்ுள்ளன. 

❖ இது இந்ே ஆய்வின் 21-வது பதிப்பாகும்.  

❖ உலக அளவில் மதிப்பீடு மசய்யப்பட்ட ஏறக்குணறய 500 இடங்களுக்கான 

அறிக்ணகயில் நகரங்களுக்கிணடயயயான ஒப்பீடுகள் பின்வரும் காரைிகளால் 

மதிப்பீடு மசய்யப்படட்ு இருக்கின்றன. 
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o மனமகிழ் மற்றும் மபாதுப் யபாக்குவரேத்ு 

o இயற்ணக, மபாருளாோர, அரசியல், சமூக மற்றும் சமூக கலாசச்ாரச ்சூழல் 

o பள்ளிக்கூடம் மற்றும் கல்வி 

o மருே்துவ வசதி 

o வீடட்ு வசதி 

❖ மோடரந்்து பே்ோவது முணறயாக வியன்னா இந்ே உலகப் பட்டியலில் முேலிடே்தில் 

இருக்கின்றது. 

❖ இந்திய நகரங்களுக்கான பட்டியலில் 105-வது இடே்தில் பட்டியலிடப்படட்ு மசன்ணன 

முேலிடே்திலும், மபங்களூரு 149 இடே்தில் பட்டியலிடப்படட்ு இரை்டாவது இடே்திலும் 

உள்ளன.  

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

அடிமட்ட புத்தாக்க கண்டுபிடிப்பாளரக்ளுக்கான ததசிய விருதுகள் 

❖ குஜராே்தின் காந்தி நகருக்கு அருயக கிராம்பாரத்ி எனுமிடே்தில் அடிமட்ட புே்ோக்க 

கை்டுபிடிப்பாளரக்ளுக்கான யேசிய விருதுகணள குடியரசுே் ேணலவர ்வழங்கினார.் 

 
❖ யமலும் அவர ்புே்ோக்கம் மற்றும் மோழில் முணனவு ஆகியவற்றுக்கான திருவிழாவின் 

கை்காட்சிணயயும் துவக்கி ணவே்ோர.் 
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❖ உே்திரப் பிரயேசேண்ேச ் சாரந்்ே பிரகாஷ்சிங் ரகுவம்சி என்பவர ் விவசாயப் 

பயிரக்ளில் புதிய வணககணள கை்டுபிடிே்ே ேனது புதுணமகளுக்காக வாழ்நாள் 

சாேணனயாளர ்விருது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றார.் 

❖ கால்நணடே் துணறயில் முேல் பரிசானது ஓரணு ஒடட்ுை்ைி யநாய்க்கான மூலிணக 

மருே்துவ முணறணய கை்டுபிடிேே்ணமக்காக ேமிழ்நாட்டின் யசலே்ணேச ் சாரந்்ே 

மபரியசாமி ராமசாமிக்கு வழங்கப்பட்டது.  

 

முக்கிய தினங்கள்  

உலக நுகர்தவார் உரினமகள் தினம் – மாரச் ்15 

❖ உலகம் முழுவதும் உள்ள நுகரம்வார ் குழுகளுக்கான ஒரு உறுப்பினர ் அலைப்பான 

சரவ்மதச நுகரம்வார ் அலைப்பால் மைற்டகாை்ைப்படுை் ஒரு முன்டனடுப்பின் ஒரு 

பகுதியாக ஒவ்டவாரு வருெமுை் ைாரச் ் 15 ஆை் மததி உலக நுகரம்வார ் உரிலைகை் 

தினைாக அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 

❖ இே்தினம் ஒவ்மவாரு வருடமும் நுகரய்வார ் உரிணமகணள அனுசரிே்திடவும், 

ஒவ்மவாருவரும் பாதுகாப்பான மற்றும் நீடிே்ே நிணலே் ேன்ணம மகாை்ட மபாருடக்ள் 

மற்றும் யசணவகள் ஆகியவற்ணறப் மபற்றிடும் வணகயிலான ஒரு உலகிணன 

கட்டணமே்திடவும் யவை்டி அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டிற்கான உலக நுகரய்வார ்தினே்தின் கருேத்ுருவானது மபருகி வரும் 

மின்னணுப் மபாருடக்ளின் அபிமானே்ணேக் கருே்தில் மகாை்டு “நை்பிக்லகயான 

ஸ்ைாரெ்் கருவிகள்” என்ற வாசகை் மதரந்்டதடுக்கப்பெட்ுை்ைது.  
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உலக உறக்க தினம்- மாரச் ்15 

❖ உலக உறக்க தினமானது ஒவ்மவாரு வருடமும் வட துருவே்தின் வசந்ே காலே்தின் சம 

பகலிரவு தினே்திற்கு முன்பான மவள்ளிக்கிழணமயன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இவ்வருட (2019) உலக உறக்க தினமானது மாரச் ் 15-ம் யேதியன்று “ஆமராக்கியைான 

உறக்கை், ஆமராக்கிய வயது முதிரவ்ு” எனுை் கருதத்ுருவுென் உலகம் முழுவதும்  

அனுசரிக்கப்பெெ்து. 

 

❖ இது உறக்கத்லதக் டகாண்ொடுவதற்காகவுை் ஆமராக்கிய நலனிற்கு உறக்கடைன்பது 

எவ்வாறு முக்கியை் என்பலதப் பற்றிய விழிப்புணரல்வப் பரப்புவதற்காகவுை் 

திெ்ெமிடுகின்றது. 

❖ இந்நிகழ்சச்ி 2008 ஆை் ஆண்டிலிருந்து உலக உறக்கச ்சங்கத்தின் உலக உறக்க தினக் 

குழுவால் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்னக கவுரவப்படுத்துவதற்காக நாணயம் 

❖ கருந்துணள மீோன ஸ்டீபன் ைாக்கிங்கின் விஞ்ஞான ஆய்ணவ கவுரவப் 

படுேத்ுவேற்காக ஐக்கிய இராசச்ியே்தின் ராயல் நாைய அசச்ுக் கழகத்தால் புதிய 50 

டபன்னிகை் நாணயை் டவைியிெப்பெட்ுை்ைது. 

❖ இந்ே நாையம் ைாக்கிங்கின் மபயர,் கருந்துணளணயக் குறிப்பிடுகின்ற ஒயர 

ணமயமுள்ள வட்டங்களின் வணரபடம் ஆகியவற்ணறக் மகாை்டிருக்கின்றது. 
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❖ யமலும் இந்ே நாையம் கருந்துணளணயயும் மணறந்ே இயற்பியிலாளரின் மிக 

முக்கியமான சூே்திரங்களில் ஒன்ணறயும் சிே்ேரிக்கின்றது.  
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