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   மாரச் ்– 31 

TNPSC துளிகள் 

❖ விப்ர ோ நிறுவனம் மற்றும் க க்பூ ின் இந்தியத் ததோழில்நுட்ப நிறுவனம் ஆகியவவ 

இவைந்து  ஐந்தோம் தவலமுவற வவலயவமப்புகளின் வடிவவமப்பு, திட்டமிடல் 

மற்றும் தெயல்போடுகள் ஆகியவவ ததோட ப்ோன ததோழிற்துவற ெவோல்கள் மீதோன 

பயன்போடட்ு ஆ ோய்ெச்ித் திட்டங்கவள ரமற்தகோள்ளவிருக்கிறன. 

❖ அதம ிக்க வ லோற்றில் மிக நீை்ட கோலம் வோழும் தவலவம நி வ்ோகியோக ரநோபல் 

ப ிவெ தவன்றவரும் அதம ிக்கோவின் 39-வது அதிபருமான முன்னோள் அதிபர ்ஜிம்மி 

கோ ட்்ட  ்உருதவடுதத்ுள்ளோ .் தற்தபோழுது இவருவடய வயது 94 ஆகும். 

❖ இந்திய ஏற்றுமதி – இறக்குமதி வங்கியோனது மத்திய ஆப்பிக்க நோட்டில் மூன்று சூ ிய 

ஒளித ் திட்டங்களுக்கு நிதியளிப்பதற்கோக கோங்ரகோ நோட்டிற்கு $83.11 மில்லியன் 

மதிப்பிலோன நிதிவய ஒதுக்கியுள்ளது.  

❖ 2010 ஆம் ஆை்டில் நவடதபற்ற ஆசியப் ரபோட்டிகளில் ஈ ோன் நோடு தவை்கலப் 

பதக்கம் தவல்லக் கோ ைமோக இருந்த தெ ப்ியோவவெ ் ரெ ந்்த தவசிலின் ரமட்டிக் 

என்பவ  ்இந்திய ஆை்கள் வகப்பந்து அைியின் புதிய தவலவமப் பயிற்சியோள ோக 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளோ .் 

❖ முதன்முவறயோக உய  ் மதிப்புமிக்க வகரபசி நிறுவனமோன ஆப்பிள் தனது 

வோடிக்வகயோள க்ளுக்கோக ஆப்பிள் கடன் அடவ்டவய அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது.  

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

தனுஷ் பீரங்கிகள் 

❖ இந்திய இராணுவமானது உள்நாட்டியய யமம்படுத்தப்படட்ு தயாரிக்கப்பட்ட பீரங்கித் 

துப்பாக்கிகளின் முதலாவது பிரிவவ இராணுவத்தில் இவைக்கவிருக்கின்றது. 

❖ அரசிற்குச ் சசாந்தமான இராணுவத் சதாழிற்சாவல  ஆவையமானது  இந்திய 

இராணுவத்தின் நீை்ட இலக்கு வரம்புவடய பீரங்கித் துப்பாக்கிவய வடிவவமக்கிறது. 

 

❖ 155 மில்லி மீட்டர ் x 45 மில்லி மீடட்  ் அகக் குறுக்களவு தகோை்ட இந்த பீ ங்கித் 

துப்போக்கியோனது ரபோப ஸ்் துப்போக்கிகவள அடிப்பவடயோகக் தகோை்ட எதி  ்
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தபோறியியல் ததோழில்நுட்பத்வதக் தகோை்டது. 

❖ K-4 வஜ் ோ மற்றும் M-777 ஆகிய இ ை்டு மிகக் குவறந்த எவட தகோை்ட பீ ங்கித ்

துப்போக்கிகள் இந்திய இ ோணுவத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

 

இந்தியா – ப ாலிவியா ஒ ் ந்தங்கள்  

❖ இந்தியக் குடியரசுத் தவலவ  ் ோம்நோத் ரகோவிந்தின் தபோலிவியப் பயைத்தின் ரபோது 

இந்தியோ மற்றும் தபோலிவியோ ஆகிய நோடுகளுக்கிவடரய 8 பு ிந்துை வ்ு 

ஒப்பந்தங்கள் வகதயழுத்திடப்படட்ன. 

❖ தபோலிவியோ நோட்டின் உய ிய விருதோன “கன்ரடோ  ் டி லோஸ் என் எல் கி ோரடோ டி 

கி ோன் கோல ”் என்ற விருதோனது, அந்நோடட்ு அதிப ோன எரவோ ரமோ ோதலஸ் 

என்பவ ோல் இ ோம்நோத ்ரகோவிந்திற்கு வழங்கப்படட்ு தகௌ விக்கப்பட்டோ .் 

❖ சு ங்கம், விை்தவளி, போ ம்ப ிய மருத்துவம், தகவல் ததோழில்நுட்பத்திற்கோன சிறப்பு 

மிகு வமயம் உருவோக்கல் மற்றும் இ டவ்ட கடல் இ யில்ரவத் திட்டம் ஆகிய 

துவறகளில் இந்த பு ிந்துை வ்ு ஒப்பந்தங்கள் ரமற்தகோள்ளப்பட்டன.  

 

தீவிரவாத கண்காணி ்புக் குழு 

❖ மத்திய உள்துவற அவமெெ்கமோனது ஜம்மு கோஷ்மீ ில் 8 உறுப்பின க்வளக் தகோை்ட 

பல்துவற தீவி வோத எதி ப்்புக் குழுவவ (TMG - Terror Monitoring Group) 

உருவோக்கியுள்ளது.  

❖ தீவி வோத நடவடிக்வககளுக்கு இ கசியமோக அல்லது தவளிப்பவடயோக ஆத வவ 

வழங்கும் ஆசி ிய க்ள் உள்ளிடட் அ ெோங்க ஊழிய க்ளிவடரய தீவி வோதிகளின் 

கடுவமயான ஆத வோள க்ளோக இருப்பவ க்ளுக்கு எதி ோக TMG நடவடிக்வக 

உருவோக்கப்பட்டது. 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

எய்ட்ஸ் மருந்து - ஹைதரா ாத் 

❖ 3.5 ஆை்டு காலத்திற்கு எய்டஸ்் மருந்துகவளத் தயாரிப்பதற்காக வைதராபாத்தில் 

உள்ள லாரஸ் யலப்ஸ் என்ற மருந்து நிறுவனமானது உலக நிதி என்ற அவமப்புடன்  ஒரு 

உத்திசார ்பங்காளர ்ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடட்ுள்ளது. 

❖ உலக நிதி என்பது அரசாங்கங்கள், குடிமக்கள், சமூக நிறுவனங்கள், தனியார ்துவற 

மற்றும் உலக அறக்கடட்வள நிறுவனம் ஆகியவற்றிற்கிவடயயயான ஒரு பங்காளர ்

நிறுவனமாகும். 

❖ உலக நிதியானது 2002 ஆம் ஆை்டில் ஏற்படுத்தப்படட்து. 

❖ இது எய்டஸ்், காசயநாய் மற்றும் மயலரியா ஆகிய சதாற்று யநாய்கவள முடிவுக்குக் 

சகாை்டு வருவதற்சகன்று  வடிவவமக்கப்பட்ட திட்டங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்காக 

வருடத்திற்கு சுமார ்4 பில்லியன் டாலரக்வள முதலீடு சசய்கிறது.  
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வழிகாட்டுக் பகாள்ஹககள் மீதான அறிக்ஹக 

❖ 2014 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ் மாதத்தில் இந்தியா மற்றும் அசமரிக்கா ஆகிய 

நாடுகளுக்கிவடயய வழிகாடட்ுக் சகாள்வககள் மீதான அறிக்வக (SGP - Statement of 

Guiding Principles) சதாடரப்ான ஒப்பந்தமானது வகசயழுத்திடப்பட்டது.   

❖ SGP ஆனது ஆசியோ மற்றும் ஆப்பி ிக்கோவில் உள்ள பங்கோள  ்நோடுகளின் வள ெ்ச்ி 

ஆ வ்த்வதப் பூ த்்தி தெய்வதற்கோக இ ை்டு நோடுகளுக்கிவடரயயோன ஒத்துவழப்வப 

ஊக்குவிப்பதற்கோன கட்டவமப்வப அளிக்கிறது. 

❖ உலக வள ெ்ச்ிக்கோன முத்த ப்பு ஒதத்ுவழப்பு மீதோன வழிகோடட்ுக் தகோள்வக 

அறிக்வகயின் முதலோவது திருத்தமோனது இந்தியோ மற்றும் அதம ிக்கோ ஆகிய 

நோடுகளினோல் ெமீபத்தில் புதுப்பிக்கப்படட்து. 

 

மனித வள அறிக்ஹக - UNDP 

❖ சமதத்ுவமின்வமயின் மீது கவனதவ்தச ் சசலுதத்ும் 2019 ஆம் ஆை்டின் மனித வள 

யமம்பாடட்ு அறிக்வகயானது (Human Development Report - HDR) ஐக்கிய நாடுகள் 

வளரச்ச்ித் திட்டத்தினால் (United Nations Development Programme - UNDP) 

சவளியிடப்பட்டது.  

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின்  HDR ஆனது 21-வது நூற்றோை்வட வடிவவமதத்ுக் தகோை்டிருக்கும் 

ெமதத்ுவமின்வமயின் பல வடிவங்கள் குறித்த வி ிவோன தகவல்கவள அளிக்கிறது. 

❖ இந்த அறிக்வகயோனது முதன்முதலோக 1990 ஆம் ஆை்டில் போகிஸ்தோவனெ ் ரெ ந்்த 

தபோருளோதோ  அறிஞ ோன தமகபூப் உல் ஹக் மற்றும் ரநோபல் ப ிசு தபற்ற 

இந்திய ோன அம த்்தியோ தென் ஆகிரயோ ோல் ஏற்படுத்தப்படட்து.  

❖ இந்த அறிக்வகயின் ரநோக்கமோனது தபோருளோதோ  விவோதம், தகோள்வக மற்றும் 

ஊக்குவிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்பவடயில் மக்கவள வள ெ்ச்ி குறித்த 

தெயல்போடுகளின் வமயத்தில் வவக்க ரவை்டும் என்பதோகும். 

❖ இந்த அறிக்வகயோனது ஒவ்தவோரு ஆை்டும் தவளியிடப்படுகின்றது. 

 

ச ொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

நிதி ்  ற்றாக்குஹற இலக்கு 

❖ இந்திய அரசானது 2018-19 ஆம் நிதியாை்டிற்கான நிதிப் பற்றாக்குவற இலக்வக 

அவடயத் தவறிவிட்டது. 

❖ 2018 ஆம் நிதியாை்டில் நிதிப் பற்றாக்குவறயானது சமாத்த உள்நாடட்ு உற்பத்தியில் 

3.5 சதவிகிதமாகும். ஆனால் நிரை்யிக்கப்பட்ட நிதிப் பற்றோக் குவறயின் இலக்கு 3.2 

ெதவிகிதமோகும்.  

❖ திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடட்ில் முழு ஆை்டிற்கோன நிதிப் பற்றோக் குவறயோனது ரூ. 6.34 

லடெ்ம் ரகோடி இருக்க ரவை்டும் என மதிப்பிடப்படட்து. ஆனோல் தற்தபோழுது நிதிப் 

பற்றோக்குவறயின் மதிப்பு ரூ. 8.51 லடெ்ம் ரகோடியோக இருக்கிறது. 

❖ எதிரப்ாரக்்கப்படட்வத விட குவறவான வரி வசூலிப்பு மற்றும் சதாடர ் அரசாங்கச ்

சசலவினங்கள் ஆகியவவ இந்த நிதிப் பற்றாக்குவறக்கு முக்கியக் காரைங்களாகும். 
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❖ அடுத்த ஆை்டிற்கான நிதிப் பற்றாக்குவறயின் இலக்கு சமாத்த உள்நாடட்ு 

உற்பத்தியில் 3.4 சதவிகிதமாகும்.  

 

வட்டி விகித தருவி ்புகள் 

❖ இந்திய  ிெ வ்் வங்கியோனது ரூபோய் மதிப்பிலோன வட்டி விகிதப் ப ிமோற்றுச ்

ெந்வதவய வி ிவுபடுதத்ும் ரநோக்கதத்ுடன் ரூபோய் மதிப்பிலோன வட்டி விகித 

தருவிப்புகள் பி ிவில் இந்திய வம்ெோவளிவயெ ் ரெ ந்்தவ க்ள் பங்கு தகோள்ள 

அனுமதிக்கிறது. 

❖ ரூபோய் மதிப்பிலோன வட்டி விகிதப் ப ிமோற்றச ் ெந்வத என்பது வடட்ி விகித 

தருவிப்புகள் ெந்வதகளிவடரய மிகவும் அதிகமான த ோக்க மதிப்போகும். 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட் ச ்சசய்திகள் 

விண்பவளிக் கழிவுகள் 

❖ இந்தியோவில் தெயற்வகக் ரகோள் எதி ப்்பு ஏவுகவைப் ப ிரெோதவன 

தவற்றியவடந்தவதத் ததோட ந்்து தோக்கி அழிக்கப்பட்ட தெயற்வகக் ரகோளிலிருந்து 

மிக அதிக அளவிலோன கழிவுகள் உருவோகியுள்ளதோக உலக நோடுகள் கருதத்ு 

தத ிவிதத்ுள்ளன. 

❖ விை்தவளிக் கழிவுகள் என்பது பூமிவயெ ்சுற்றிக் தகோை்டிருப்பதோகக் கருதப்படும் 

7500 டன்கள் அளவு தகோை்ட ரதவவயற்ற வன்தபோருடக்ள் ஆகும். இது வள ந்்து வரும் 

பி ெெ்வனயோக உருதவடுதத்ுள்ளது. 

❖ விை்தவளிக் கழிவுகள் ததோட ந்்து அதிக அளவில் அதிக ிதத்ு வருவதோல், குறிப்போக 

ெ வ்ரதெ விை்தவளி நிவலயம் உள்பட அவனதத்ு விை்தவளி வோகனங்களுக்கும் 

போதிப்போக அவமயும். 

❖ 1978 ஆம் ஆை்டில் நோெோவின் விை்தவளி ஆ ோய்ெச்ியோள ோன தடோனோல்டு J. 

சகஸ்ல  ் என்பவ ோல் முன்தமோழியப்பட்ட தகஸ்ல  ் குவறபோடோனது விை்தவளிக் 

கழிவுகள் கோ ைமோக போதிப்பு ஏற்படும் என்று எெெ் ிதத்ுள்ளது. 

 

விளளயொட்டுச ்சசய்திகள் 

ஆசிய ககா ்ஹ  வில்வித்ஹத ்  க ாட்டி 

❖ பாங்காக்கில் நிவறவு சபற்ற ஆசியக்  யகாப்வப வில்வித்வதப் யபாட்டியில் இந்தியா 

ஏழு பதக்கங்கவளப் சபற்றுள்ளது. 

❖ இந்தியாவவச ் யசரந்்த மகளிர ் வில்வித்வத வீரரான முஸ்கான் கிரார ் சதாடரந்்து 

மூன்று பதக்கங்கவள சவன்றுள்ளார.்  

 

சீமாஸ்டர் 2019 ITTF கசலஞ்ச ் ்ளஸ் 

❖ ஓமன் ஓபன் ரடபிள் தடன்னிஸ் என்று தபோதுவோக அறியப்படும் சீமோஸ்ட  ் 2019 ITTF 
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ரெலஞ்ெ ்ப்ளஸ் ரபோட்டியோனது ஓமனின் மஸ்கட்டில் நவடதபற்றது. 

❖ இந்தத ் ததோட ில் இந்திய வீ  ோன G. ெத்யன் தவை்கலப் பதக்கத்வதயும் 21 

வயதுக்குடப்ட்ரடோ  ் பி ிவில் அ ெ்ெ்னோ கோமத் தவள்ளிப் பதக்கத்வதயும் 

தவன்றுள்ளன .் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

இராஜஸ்தான் தினம்  

❖ இராஜஸ்தான் மாநிலம் உருவாக்கப்படட் தினத்வத அனுசரிப்பதற்காக ஒவ்தவோரு 

ஆை்டும் மோ ெ் ்30 அன்று இ ோஜஸ்தோன் தினம் அனுெ ிக்கப்படுகின்றது. 

❖ 1949 ஆம் ஆை்டு மாரச் ் 29 வவர இராஜஸ்தான் மாநிலம் இராஜபுத்னா 

என்றறியப்பட்டது. 

❖ 3,42,239 சதுர கியலா மீட்டர ் பரப்பளவு சகாை்ட இராஜஸ்தான் இந்தியாவின் 

மிகப்சபரிய மாநிலம் ஆகும்.  

 

உலக இட்லி தினம்  

❖ ஒவ்தவோரு ஆை்டும் மோ ெ் ்30 அன்று உலக இடல்ி தினம் அனுெ ிக்கப்படுகின்றது.  

❖ இது 2016 ஆம் ஆை்டு முதல் அனுெ ிக்கப்படுகின்றது.  

❖ இந்திய நக ங்களிவடரய தபங்களுரு நக ம் இடல்ி நுக வ்ில் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

இதற்கு அடுதத்ு மும்வப, தென்வன மற்றும் புரன ஆகிய நகரங்கள் உள்ளன. 

❖ உலக அளவில் இடல்ி நுகரவ்ில் சான் பி ோன்சிஸ்ரகோ, லை்டன் மற்றும் நியூதஜ ச்ி 

ஆகிய நக ங்கள் முன்னைியில் உள்ளன. 

 

புவி கநரம் தினம்  

❖ புவி ரந ம் தினம் மோ ெ் ்30 அன்று அனுெ ிக்கப்பட்டது. 

❖ இது உலகம் முழுவதும் உள்ளூ  ் ரந ப்படி இ வு 8.30 முதல் 9.30 வவ  

கவடபிடிக்கப்படுகின்றது. 

 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


• 
•    
 
 
 
 

  

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் இத்தினத்தின் கருதத்ுரு “Connect2Earth” என்பதோகும். 

❖ “BeeThePlanet ெவோல்கள்” என்பவற்றுடன் இந்தியோவில் இத்தினம் அனுெ ிக்கப்படட்து. 

❖ இத்தினமோனது 2007 ஆம் ஆை்டு சிடன்ியில் ததோடங்கப்படட்து. தற்தபோழுது இது 

உலகம் முழுவதும் பி பலமவடந்துள்ளது. 

❖ இது ஒவ்தவோரு ஆை்டும் ெ வ்ரதெ அ சு ெோ ோ நிறுவனமோன இயற்வகக்கோன 

உலகளோவிய நிதியத்தினோல் நடத்தப்படுகின்றது. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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