
•   
•    
 

 
 

மார்ச ்– 01  

TNPSC துளிகள் 

❖ அமெரிக்க அதிபர ்ஜஜோ பிடன் நீதிபதி ஜகதோன்ஜி ப்ரவுன் ஜோக்சனன அமெரிக்க உசச் 

நீதிென்றத்தில்  நீதிபதியோக நியமிப்பதற்குப் பரிந்துனர மசய்தோர.் 
o உசச் நீதிென்றத்தில் பணியோற்றத் ஜதரவ்ு மசய்யப்பட்ட முதல் கருப்பினப் மபண் 

என்ற மபருனெனய இவர ்மபற்றுள்ளோர.் 
❖ ரஷ்யோவிற்கு எதிரோன தனது விண்ணப்பத்தினன உக்னரன் சரவ்ஜதச நீதிென்றத்தில்  

செரப்்பித்துள்ளது. 
❖ விஜய் ெல்னலயோ, நீரவ் ஜெோடி ெற்றுெ் மெகுல் ஜசோக்சி ஆகிஜயோரிடமிருந்து 18,000 

ஜகோடி ரூபோய் மதோனகயோனது வங்கிகளோல் திருெ்பப் மபறப்பட்டுள்ளது.  
 

தேசியச ்சசய்திகள் 

சர்வதேச வான்வழிப் தபாக்குவரே்துச ்சங்கே்தின் புதிய ேளம் 

 

❖ உலகளோவிய ஒரு வங்கிக் குழுெெோன ஸ்டோன்டரட்ு சோரட்ரட்ு, சரவ்ஜதச வோன்வழிப் 

ஜபோக்குவரத்துச ் சங்கதத்ுடன் (International Air Transport Association – IATA) இணைந்து 

உள்ளது. 

❖ இது இந்தியாவின் விமானப் பபாக்குவரத்து ததாழில்துணையில் ஒரு பைவழங்கீட்டுத ்

தளத்திணனத் ததாடங்குவதை்கான ஒரு கூட்டிணைவாகும்.  

❖ IATA Pay என்ை தளத்ணதப் பிரபயாகிக்கும் விமான நிறுவனங்களுக்கு, UPI வருடி & பை 

வழங்கீடு மை்றும் UPI வரவு (பை வழங்கீட்டிை்கான பகாரிக்ணக) பபான்ை உடனடிக் 

கட்டை வசதிகணள வழங்குவதை்கு இது உதவுகிைது. 

 

நிஷான் 

❖ இரோணுவ அதிகோரிகளின் தனலனெ அதிகோரி M.M. நரவாபன, மபங்களூருவின் 

வோன்குனட மிதனவப் பிரிவின் பயிற்சி னெயத்தில் வோன்குனட மிதனவப் பிரிவினனச ்

ஜசரந்்த 4 பனடப் பிரிவுகளுக்கு குடியரசுத் தனலவரின் வண்ணெ் என்ற விருதினன 

வழங்கினோர.் 
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❖ குடியரசுத் தனலவரின் வண்ணெ் (அ) நிஷோன் என்ற விருதோனது, ஜபோர ் ெற்றுெ் 

அனெதிகோப்பு ஆகிய இரு கோலங்களின் ஜபோதுெ் ஜதசத்திற்கு சிறப்போனச ்ஜசனவனய 

ஆற்றுெ் இரோணுவப் பிரிவிற்கு வழங்கப்படுெ் உயரிய விருதுகளுள் ஒன்றோகுெ்.  
 

நிலையான நகரங்கள் திட்டம் 

 

❖ உலகப் மபோருளோதோர ென்றெ் ெற்றுெ் ஜதசிய நகரப்்புற விவகோரங்களுக்கோன கல்வி 

நிறுவனெ் ஆகியனவ ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் னகமயழுத்திட்டுள்ளன. 
❖ இது கூட்டோக இனணந்து வடிவனெக்கப்பட்ட நினலயோன நகரங்கள் என்ற ஒரு 

திட்டத்திற்கு ஒத்துனழப்பு (Sustainable Cities India program) வழங்குவதற்கோன ஒரு  

ஒப்பந்தெோகுெ். 

❖ இது ஆற்றல், ஜபோக்குவரத்து ெற்றுெ் கட்டனெப்பு சூழல் ஜபோன்ற துனறகளில் கோரப்ன் 

நீக்கத்திற்கோன தீரவ்ுகனள உருவோக்குவதில் நகரங்களுக்கு உகந்த ஒரு சூழனல 

ஏற்படுத்துவனத ஜநோக்கெோகக் மகோண்டுள்ளது. 
 

தேசிய தபாலிதயா ேடுப்பு மருந்து வழங்கீட்டுே் தினம்  

 

❖ 2022 ஆெ் ஆண்டின்  ஜதசிய ஜபோலிஜயோ தடுப்பு ெருந்து வழங்கீட்டுத் தினெோனது, 

பிப்ரவரி 27 ஆெ் ஜததியன்று நோடு முழுவதுெ் அனுசரிக்கப்பட்டது. 
❖ இந்தியோவில் ஒவ்மவோர ்ஆண்டுெ் ஒரு ஜதசிய அளவிலோன தடுப்பு ெருந்து வழங்கீட்டுத் 

தினமுெ் ஜதசிய அளவிற்கு முந்னதய அளவில் இரண்டு தடுப்பு ெருந்து வழங்கீட்டுத் 

தினங்களுெ் ஏற்போடு மசய்யப்படுகின்றன. 
❖ இது தீவிர ஜபோலிஜயோ னவரசிற்கு எதிரோன எதிரப்்புச ் சக்தினய ெக்களினடஜயத் 

ஜதோற்றுவிக்கவுெ், ஜபோலிஜயோ இல்லோத ஒரு நினலனெனய நோட்டில் நினல மபறச ்

மசய்யவுெ் ஜெற்மகோள்ளப் படுெ் ஒரு முயற்சியோகுெ். 
❖ இத்தினத்தின் ஜபோது 36 ெோநிலங்கள் ெற்றுெ் ஒன்றியப் பிரஜதசத்தின் 735 

ெோவட்டங்களில் 15 ஜகோடிக்குெ் அதிகெோன அளவில் குழந்னதகளுக்குத் தடுப்பு ெருந்து 
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வழங்கப் பட்டது. 
 

குடியரசுே் ேலைவரின் கடற்பலட மதிப்பாய்வு 2022 

 

❖ விசோகப் பட்டினத்தின் கிழக்குக் கடற்பனடப் பிரிவோனது 2022 ஆெ் ஆண்டிற்கோன 

குடியரசுத் தனலவரின் கடற்பனட ெதிப்போய்வினன நடத்தியது. 
❖ இது உலகெ் முழுவதுெ் உள்ள கடற்பனடகளோல் பின்பற்றப்படுெ் ஒரு நீண்டகோல ெரபு 

ஆகுெ்.  
❖ இது அரசிற்குெ் அரசின் இனறயோண்னெக்குெோன தனது விசுவோசத்தினனயுெ் பற்று 

உறுதியினனயுெ் மவளிப்படுத்துெ் ஜநோக்கில், முன்ஜப அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு இடத்தில் 

கப்பல்கள் ஒன்று கூடுெ் ஒரு நிகழ்வோகுெ். 
❖ நோடு முழுவதுெ் “ஆசாதி கா அம்ரித் மபகாத்சவ்” என்ற நிகழ்வாகக் தகாை்டாடப் 

படும் இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர தினக் தகாை்டாட்ட நிகழ்வின் பபாது இது நடத்தப் 

பட்டதால் இந்த 12வது கடை்பணட மதிப்பாய்வானது சிைப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 

❖ பிரசிதடன்ஸ் யாசட்் என்பது உள்நாட்டிபலபய வடிவணமக்கப்பட்ட கடை்பணடயின் ஒரு 

கடபலார பராந்துக் கப்பலாகும்.  

❖ INS சுமித்திரா இந்த மதிப்பாய்வின் அைிவகுப்பிை்குத் தணலணமபயை்கும். 

 

குவாண்டம் விலச வழங்கீட்டு இலணப்பு 

❖ போதுகோப்பு ஆரோய்சச்ி ெற்றுெ் ஜெெ்போட்டு அனெப்பு ெற்றுெ் மடல்லியின் இந்தியத் 

மதோழில்நுட்பக் கல்விக் கழகெ் ஆகியவற்றின் அறிவியலோளர ் குழுவோனது, உத்தரப் 

பிரஜதசத்திலுள்ள பிரயோக்ரோஜ் ெற்றுெ் விந்தய்ோசச்ல் ஆகியவற்றுக்கு இனடஜயயோன 

ஒரு குவோண்டெ் வினச வழங்கீட்டு இனணப்பினன முதல்முணையாக மவற்றிகரெோக 

மசயல் விளக்கிக் கோட்டியுள்ளனர.்   
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❖ இதற்கோன தூரெ் 100 கி.மீ.க்குெ் ஜெலோகுெ். 

 

 

மே்ஸ்யா 6000 

❖ ெத்ஸ்யோ 6000 நீரம்ூழ்கி வோகனெோனது, சமுத்திரயோன் என்ற திட்டத்திற்கோக 2024 ஆெ் 

ஆண்டில் தயோரோக இருக்குெ். 
❖ இது 3 ெனிதரக்னள 6000 மீட்டர ்ஆழெ் வனரக் மகோண்டு மசல்லுெ் திறன் மகோண்டது. 
❖ ெத்ஸ்யோ 6000 என்பது இந்திய விண்மவளி ஆரோய்சச்ி நிறுவனத்தினோல் வடிவனெக்கப் 

பட்ட ஒரு கடலடி நீரம்ூழ்கு வோகனெோகுெ்.  

❖ இது ஆழ்கடல் ஆய்வுத் திட்டத்தின் கீழ் புவி அறிவியல்துனற அனெசச்கத்தினோல் 

உருவோக்கப் பட்டதோகுெ். 
❖ ஆழ்கடல் ஆய்வுகனள ஜெற்மகோள்வதற்கு ெனிதரக்னள அனுப்புவஜத சமுத்திரயோன் 

திட்டத்தின் ஜநோக்கெோகுெ். 

 

 

பாஷா சான்றிேழ் – சசை்ஃபி பிரசச்ாரம் 

❖ போஷோ சோன்றிதழ் மசல்ஃபி (சுயப் புனகப்படெ்) என்ற பிரசச்ோரெோனது கல்வித் துனற 

அனெசச்கத்தினோல் மதோடங்கப்பட்டுள்ளது.  
❖ ஏக் போரத் ஸ்ஜரஸ்த போரத் என்ற உணரவ்ினன வளரப்்பதற்கோக பன்மெோழித ்

தன்னெனய ஜெெ்படுத்துதல் ெற்றுெ் கலோசச்ோரப் பன்முகத் தன்னெனய ஊக்குவித்தல் 

ஜபோன்ற ஜநோக்கத்துடன் இது மதோடங்கப்பட்டது. 
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❖ MyGov India மை்றும் கல்வி அணமசச்கம் ஆகியவை்ைால் உருவாக்கப்பட்ட பாஷா சங்கம் 

ணகபபசிச ் தசயலியின் பயன்பாட்ணட ஊக்குவிக்கும் ஒரு பநாக்கத்துடனும் ஜவண்டி 

இந்த முன்தனடுப்பானது ததாடங்கப்பட்டது. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

உக்லரனின் விமானப்பலடே் ேளங்கள் 

 

❖ ரஷ்ய நோட்டு சோரப்ிலோன வோன்வழி ெற்றுெ் ஏவுகனண தோக்குதல்கள் உக்னரனனச ்

ஜசரந்்த 90க்கும் ஜெலோன இரோணுவத் தளங்கனள அழித்துள்ளன. 
❖ இதில் 14 வோன்பனடத் தளங்கள், கட்டனள வழங்கீட்டு முகோெ்கள், ஜரடோர ்நினலயங்கள் 

ெற்றுெ் S-300 வான்பாதுகாப்பு அணமப்புகள் ஆகியணவ அடங்கும். 

❖ லூட்ஸ்க் இராணுவ வான்பணடத் தளம், இவாபனா-பிரான்கிவிஸ்க் வான் பணடத ்தளம், 

தமலிட்படாபபால் வான்பணடத ் தளம், ணமபகாணலவ் வான்பணடத் தளம், 

பகாஸ்படாதமல் வான்பணடத் தளம், மை்றும் தசரன்ிஹிவ் வான்பணடத் தளம் பபான்ை 

முக்கிய வான்பணடத் தளங்கள் இதில் கடுணமயாக தாக்கப்பட்டதால் தபரும் 

பசதங்கள் ஏை்பட்டுள்ளன. 

 

மின்ஸ்க் ஒப்பந்ேங்கள் 

❖ மின்ஸ்க் ஒப்பந்தங்கள் என்பனவ 2014 ெற்றுெ் 2015 ஆெ் ஆண்டில் மபலோரஸ் தனலநகர ்
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மின்ஸ்கில் னகமயழுத்தோகின. 
மின்ஸ்க் – I 

❖ உக்ணரன் மை்றும் ரஷ்ய ஆதரவு தபை்ை பிரிவிணனவாத அணமப்புகள் 2014 ஆம் 

ஆை்டில் தபலாரஸ் தணலநகரில் 12 அம்ச பபாரந்ிறுத்த ஒப்பந்தத்திை்கு ஒப்புதல் 

அளித்தன. 

❖ இதில் ணகதிகள் பரிமாை்ைம், மனிதாபிமான உதவி வழங்கல் மை்றும் கனரக 

ஆயுதங்கணளத் திரும்பப் தபைல் ஆகிய விதிகள் அடங்கும்.  

❖ இரு தரப்பிலும் விதிமீைல்கள் ஏை்பட்டதால் இந்த ஒப்பந்தம் விணரவில் ணகவிடப்பட்டது. 

மின்ஸ்க் - II 

❖ ரஷ்யோ ெற்றுெ் உக்ணரன் ஆகிய நாட்டின் பிரதிநிதிகள், ஐபராப்பாவின்  பாதுகாப்பு 

மை்றும் ஒத்துணழப்பு அணமப்பின் பிரதிநிதிகள், இரை்டு ரஷ்யா சாரப்ு பிரிவிணனவாத 

அணமப்புகளின் தணலவரக்ள் ஆகிபயார ் 2015 ஆம் ஆை்டில் 13 அம்ச ஒப்பந்தம் 

ஒன்றில் ணகதயழுத்திட்டனர.்  

❖ அபத சமயத்தில் மின்ஸ்க் நகரில் கூடியிருந்த பிரான்ஸ், தெரம்னி, ரஷ்யா மை்றும் 

உக்ணரன் ஆகிய நாடுகளின் தணலவரக்ள் இந்த ஒப்பந்தத்திை்கு ஆதரவான ஓர ்

அறிவிப்பிணன தவளியிடட்னர.் 

❖ ரஷ்யா இந்த பமாதலில் ஓர ்அங்கம் இல்ணல என்பதனால் அதன் விதிமுணைகள் தனக்கு 

தபாருந்தாது என ரஷ்யாவின் வலியுறுத்துவது தான் இதில் மிகப்தபரிய ஒரு தணட 

ஆகும்.  

 

 

லகபர் – பஸ்டர் ஏவுகலண 

 

❖ ஈரோன் நோடோனது  னகபர-்பஸ்டர ் எனப்படுெ் ஒரு புதிய ஏவுகனணனய அறிமுகெ் 
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மசய்துள்ளது. 
❖ இது அருகிலுள்ள அமெரிக்க பனடத் தளங்கனளயுெ் இஸ்ஜரல் நோட்டினனயுெ் தோக்குெ் 

திறன் மகோண்டதோகுெ்.  
❖ இதன் வரெ்பு 900 னெல்கள் ஆகுெ். 
❖ இந்த ஏவுகனண திட எரிமபோருளோல் இயங்குகிறது. 
❖ இது ஏவுகனண போதுகோப்பு அனெப்புகனளயுெ் தோக்குெ் திறன் மகோண்டது.  

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

கடை் டிராகனின் புலேப் படிமம் 

 

❖ ஐக்கிய ரோஜ்ஜியத்தினனச ் ஜசரந்்த ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் இசத்ிஜயோசோர ் என்ற ஒரு 

விலங்கின் 180 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழனெயோன புனதப்படிவப் பகுதிகனள 

கண்டறிந்துள்ளனர.் 
❖ இது “கடல் டிராகன்” என பிரபலமாக அணழக்கப்படுகின்ைது. 

❖ இந்தப் புணதப்படிவமானது ஐக்கிய இராெ்ஜியதத்ில்  கை்டறியப்பட்ட மிகப்தபரிய 

மை்றும் மிக முழுணமயான ஒரு எலும்பு அணமப்பு என்பதால் அப்பகுதியில் கை்டறியப் 

பட்ட மிக முக்கியமானணவகளுள் ஒன்ைாக இதணன ஆராய்சச்ியாளரக்ள் குறிப்பிடச ்

மசய்கின்ைனர.் 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

பயஞ்சனா துவாேசி 

❖ இது ெகோபோரதத்தில் கிருஷ்ணன் பங்கு மபறுெ் அத்தியோயத்னத நினனவு கூறுெ் ஒரு 

னவணவத் திருவிழோவோகுெ். 
❖ இது ஒடிசோவில் மகோண்டோடப்படுெ் 500 ஆண்டுகள் பழனெயோன ஒரு திருவிழோவோகுெ். 
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❖ இந்தத் திருவிழோவில் குனறந்தபட்செ் 701 உணவுப்மபோருட்கள் தயோரிக்கப்படுகிைது.  

 
 

பே்ரா தமை்நிலை நீர்ப்பாசனே் திட்டம் 

 

❖ கரந்ோடகோ முதல்வர ்பசவரோஜ் மபோெ்னெ ெத்திய அரசின் உயர ்அதிகோரக் குழுவோனது 

பத்ரோ ஜெல்நினல நீரப்்போசனத் திட்டத்திற்குத் ஜதசிய அளவிலோன திட்ட அந்தஸ்தினன 

வழங்கியுள்ளதோக அறிவிதார.்  
❖ கரந்ோடக ெோநிலத்தில் இந்த அந்தஸ்தினனப் மபற்ற முதல் திட்டெ் இதுவோகுெ்.  
❖ இந்தத் திட்டெோனது நீரப்்போசனத் திட்டத்தினன வினரவுபடுத்தச ் மசய்வஜதோடு, நீரப்் 

பற்றோக்குனற மிக்க ெத்திய கரந்ோடகப் பகுதியினன நீரவ்ளமிக்கதோக ெோற்றுெ் ஒரு 

முயற்சியிலுெ் உதவுெ். 
 

விளளயொட்டுச ்சசய்திகள்  

அதிதவக அலரசேம் - ஒரு நாள் தபாட்டி 

❖ ஜெற்கு வங்கத்னதச ்ஜசரந்்த ரிசச்ோ ஜகோஷ் ெகளிருக்கோன ஒரு நோள் ஜபோடட்ியில் அதி 

ஜவக அனரசதத்தினன அடித்த ஒரு இந்தியக் கிரிக்மகட ் வீரோங்கனன என்ற ஒரு 
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மபருனெனயப் மபற்றோர.் 
❖ நியூசிலோந்து அணிக்கு எதிரோன ஜபோட்டியில் இவர ்இந்தச ்சோதனனனயப் பனடத்தோர.் 
❖ ஆனோல் நியூசிலோந்து அணிஜய ஜபோட்டியில் மவற்றி மவற்றது. 
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