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மார்ச ்– 08  

TNPSC துளிகள் 

❖ ரஷ்யப் படைகள், தெற்கு உக்டரனிலுள்ள ஒரு முக்கியெ் துடறமுக நகரெ்திடனக் 

டகப்பற்றி உள்ளன. 
o ரஷ்யப் படைகளால் டகப்பற்றப்பை்ை முெல் தபரிய நகரம் தகரச்ன் ஆகும். 

❖ ஹீரரா ரமாை்ரைாகாரப்் நிறுவனமானது, ெனது புதிய வளரந்்து வரும் இயங்குதிறன் 

கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் வரவிருக்கும் மின்சார வாகனங்கள் ெயாரிப்பிற்காக ‘விடா’ 

எனப்படும் புதிய தயாரிப்பினன அறிமுகம் செய்துள்ளது. 

o இது துபாய் நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (விடா என்றால் வாழ்க்னக 

என்று சபாருள்) 

❖ எகிப்தின் தகய்ரரா நகரில் நனடசபற்ற ISSF உலகக் ரகாப்னபப் ரபாட்டியின் மகளிர ்10 

மீ ஏர ்பிஸ்டல் குழுப்ரபாட்டியில் இந்தியாவின் ஸ்ரீநிரவதா, ஈஷா சிங் மற்றும் ருெச்ிதா 

விரநரக்ர ்ஆகிரயார ்தங்கப் பதக்கெ்தினன சவன்றுள்ளனர.் 

o இரண்டு தங்கம் மற்றும் ஒரு சவள்ளி உடப்ட மூன்று பதக்கங்களுடன் இந்ெப் 

ரபாட்டியின் பதக்கப் படட்ியலில் இந்தியா முன்னணியில் உள்ளது.  
 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

மாளிகைமமடு அைழாய்வு 

 

❖ அரியலூரில் ெங்கம் மற்றும் ொமிரெ்ொல் ஆன உடைந்ெ வடளயல், ஒரு தசங்கல்லால் 

ஆன அடமப்பு மற்றும் சீனப் பாடன ஓடுகள் ஆகியடவ கண்தைடுக்கப்பை்ைன. 
❖ கங்டக தகாண்ை ரசாழபுரம் அருரக அடமந்ெ மாளிடகரமடு பகுதியின் தெற்குப் 

பகுதியில் ரமற்தகாள்ளப்பை்ை இரண்ைாம் கை்ை அகழாய்வின் ரபாது இடவ கண்டு 

எடுக்கப் பை்ைன. 
❖ 7.920 கிராம் எடையுள்ள 4 மி.மீ. ெடிமண் தகாண்ை ொமிரம்  மற்றும் ெங்கெ்ொல் ஆன 

உடைந்ெ வடளயல் ஆனது இப்பகுதியில் கண்தைடுக்கப்பை்ை முெல் தொல்தபாருள் 
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ஆகும். 
❖ ெங்கம் மற்றும் இெர உரலாகங்களால் கலந்து தசய்யப்பை்ை தபாருள்கள் இங்கு 

கிடைெ்திருப்பது இங்கு ஓர ்அரச அரண்மடன இருந்ெடெக் குறிக்கிறது. 
 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியா மற்றும் நநதர்லாந்து – 75 ஆண்டுைள் 

❖ இந்தியா மற்றும் தநெரல்ாந்து ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான அரசுமுடற உறவுகள் 

நிறுவப் பை்ைென் 75வது ஆண்டு நிடறவானது இந்ெ ஆண்டு அனுசரிக்கப்பை்ைது.  
❖ இந்ெ நிகழ்டவ நிடனவு கூறுவெற்காக ஒரு முெ்திடரயானது தவளியிைப்பை்ைது. 
❖ இந்ெ முெ்திடரயில் இரு நாடுகளின் ரெசிய மலரக்ளான ொமடர மற்றும் துலிப் 

ஆகியடவ இைம் தபற்றுள்ளன. 
❖ இந்ெ முெ்திடரயின் டமயப்பகுதியிலுள்ள ஒரு சக்கரம் இரு நாடுகளின் நை்பிடனப் 

பிரதிபலிக்கிறது. 
❖ இந்ெக் தகாடியின் நிறமானது இந்தியரக்ளுக்கும் ைசச்ு மக்களுக்கும் இடைரயயுள்ள 

உறவுகடள வலியுறுெ்துகிறது. 

 

 

சுைாதார பாரம்பரிய நகைபயணப் பிரசச்ாரம் 

❖ 10 நகரங்களில் ஜன் அவுசதி திவாஸ் நிகழ்வின் ஒரு வாரக் தகாண்ைாை்ைெ்தின்ரபாது  

சுகாொரப் பாரம்பரிய நடைபயணப் பிரசச்ாரமானது ரமற்தகாள்ளப்பை்ைது. 
❖ இது உைற்பயிற்சி மற்றும் நடைப்பயிற்சி மூலம் தபறப்படும் நன்டமகள் பற்றிய 

தசய்திடயயும் ஜன் அவுசதி ரகந்திராக்களிலிருந்துப் தபறப்படும் மலிவு விடலயில் 

மற்றும் ெரமான மரபியல் மருந்துகள் பற்றிய ெகவடலயும் பரப்புவெற்கானொகும்.  
 

நதாகுப்பு நாடு ஒப்பந்தம் 

❖ இந்திய அரசானது சரவ்ரெசெ் ெகவல்தொைரப்ு ஒன்றியெ்துைன் தொகுப்பு நாடு 

ஒப்பந்ெெ்திடன ரமற்தகாண்டுள்ளது. 
❖ இது புதுதைல்லியில் சரவ்ரெசெ் ெகவல்தொைரப்ு ஒன்றியெ்தின் வை்ைார அலுவலகம் 

மற்றும் புெ்ொக்க டமயெத்ிடன நிறுவுவெற்கான ஒரு ஒப்பந்ெமாகும். 
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❖ இந்ெ அலுவலகம் மற்றும் புெ்ொக்க டமயமானது ஆப்கானிஸ்ொன், பூைான், ஈரான், 

மாலெ்தீவு, ரநபாளம், இலங்டக  மற்றும் இந்தியா ஆகியவற்டற உள்ளைக்கிய ஆசிய 

நாடுகளுக்குத் ெனது ரசடவடய வழங்கும்.  

 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

சவுதி அமரபியா நிறுவன தினம் 

 

❖ சுமார ்300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பை்ை சவுதி அரரபியா, பிப்ரவரி 22 அன்று 

முெல்முடறயாக ெனது நிறுவனெ ்தினக் தகாண்ைாை்ைங்கடள ரமற்தகாண்ைது.  

❖ இந்ெ ஆண்டு விழாவானது, 1727 ஆம் ஆண்டில் முெல் சவுதி அரசிடனெ் ரொற்றுவிெ்ெ 

முகமது பின் சவுெ ்(Mohammed bin Saud), திரியா அமீரகெ்டெக் டகப்பற்றிய தினெ்டெக் 

குறிக்கிறது. 

❖ திரியா அமீரகமானது ெற்ரபாது சவுதியின் ெடலநகரான ரியாெ் நகரின் வைரமற்கு 

முடனயில் அடமந்துள்ள ஒரு தொடலதூர நகரமாகும்.   
 

சமபாரிஜியா அணுமின் நிகலயம் 

❖ ரஷ்யப் படையானது உக்டரனின் சரபாரிஜியா அணுமின்   நிடலயெ்திடனக் 

டகப்பற்றியுள்ளது. 
❖ இது ஐரராப்பியாவிலுள்ள ஒரு மிகப்தபரிய அணுமின் நிடலயமாகும். 
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❖ இது நீப்தபர ்நதியருரக (Dnieper River) உள்ள ஈதரர ாொர ்நகரின் அருரக அடமந்து 

உள்ளது. 

 

ரஷ்ய நைவடிை்கைைள் குறித்து விசாரகண நைத்த ஐ.நா. மனித உரிகமைள் சகப 

வாை்ைளிப்பு 

❖ உக்டரன் மீொன ரஷ்யாவின் ஆக்கிரமிப்பு நைவடிக்டககடள “மிக வன்னமயாகக் 

கண்டிக்கும்”  ஐ.நா. மனிெ உரிடமகள் சடபயின் தீரம்ானெ்திற்கான வாக்தகடுப்பில் 

இந்தியா வாக்களிக்கவில்டல.  
❖ உக்டரனில் ரஷ்யா ரமற்தகாள்ளும் நைவடிக்டககள் குறிெ்து விசாரிப்பெற்கு ஒரு 

சரவ்ரெச விசாரடணக் குழுடவ அடமப்பெற்கு இந்ெத் தீரம்ானம் ரகாரியது. 
❖ ஐ.நா.சடபயின் உறுப்பினர ்நாடுகளிலிருந்து ரெரந்்தெடுக்கப்பை்ை 47 உறுப்பினரக்ள் 

தகாண்ை சடபயில், இந்ெ தீரம்ானெ்திடனப் புறக்கணிெ்ெ 13 நாடுகளுள் இந்தியாவும் 

ஒன்றாகும். 
❖ ரஷ்யா மற்றும் எரிெ்ரியா ஆகிய நாடுகள் மை்டுரம அந்ெெ் தீரம்ானெ்திற்கு எதிராக 

வாக்களிெ்துள்ளன.  
 

அவசர ஐ.நா. நபாதுெ ்சகப அமர்வு 

❖ உக்டரன் மீொன ரஷ்யாவின் ஆக்கிரமிப்பு நைவடிக்டககள் மீொன ஐ.நா. தபாதுச ்

சடபயின் ஓர ்அரிய சிறப்பு அவசர அமரவ்ிடனக் கூை்டுவெற்காக ஐ.நா. பாதுகாப்புச ்

சடபயில் ரமற்தகாள்ளப்பை்ை ஒரு நடைமுடற வாக்தகடுப்பிடன இந்தியா 

புறக்கணிப்பு தசய்ெது. 
❖ இந்தியா, சீனா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகியடவ இந்ெ வாக்தகடுப்பிடனப் 

புறக்கணிப்பு தசய்ென.  
❖ இந்ெெ் தீரம்ானெ்திற்கு ஆெரவாக 11 வாக்குகள் தபறப்பை்ைொல் இெ்தீரம்ானமானது 

நிடறரவற்றப்பை்ைது. 
❖ இது 1950 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நைெ்ெப்பை்ை தபாதுச ்சடபயின் 11வது அவசர அமரவ்ு  

ஆகும்.  
 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

மத்தியப் புலனாய்வு அகமப்பிற்ைான இகசவு திரும்பப் நபறல் 

❖ ெனது மாநிலெ்தில் வழக்குகடள விசாரிப்பெற்கு மெ்தியப் புலனாய்வு அடமப்பிற்குக் 

தகாடுக்கப்பை்ை ஒரு இடசவிடன திரும்பப் தபறும் 9வது மாநிலமாக ரமகாலயா மாறி 

உள்ளது. 
❖ அொவது, ஒரு மாநில அரசின் ஒப்புெல் இன்றி, அம்மாநிலெ்திலுள்ள மெத்ிய அரசு 

அதிகாரிகள் அல்லது ெனிநபரக்ள் மீது எந்ெதவாருப் புதிய வழக்குகடளயும் மெ்தியப் 

புலனாய்வு அடமப்பு பதிவு தசய்ய இயலாது. 
❖ ரமகாலயாவிற்கு முன்பாக மெ்தியப் புலனாய்வு அடமப்பிற்கு வழங்கிய 

இடசவிடனெ் திரும்பப் தபற்ற இெர 8 மாநிலங்களாவன; பஞ்ொப், மகாராஷ்டிரா, 

ரமற்கு வங்காளம், ராஜஸ்தான், ெத்தீஸ்கர,் ஜாரக்்கண்ட், மிரொரம் மற்றும் ரகரளா 

ஆகியனவாகும். 
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❖ 2015 ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலாக இந்த இனெவினனத் திரும்பப் சபற்ற மாநிலம் 

மிரொரம் ஆகும்.  

 

உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் ஆந்திரப் பிரமதசம் 

❖ ஆந்திரப் பிரரெசம் உயரநீ்திமன்றமானது, அமராவதிடய அம்மாநிலெ் ெடலநகரமாக 

மாற்றுமாறும் 3 ெடலநகரங்கடள உருவாக்குவெற்கானப் புதிய ஒரு சை்ைெ்திடன 

இயற்றுவெற்கு அம்மாநில அரசிற்கு உரிடம இல்டல என்றும் தீரப்்பளிெெ்து. 
❖ ஒரு மாநிலெ்தின் சை்ைமன்றம், நிரவ்ாகம் மற்றும் நீதிெ்துடற  அடமப்புகடள நிறுவச ்

தசய்வது தொைரப்ாக முடிதவடுப்பெற்கு பாராளுமன்றெ்திற்கு மை்டுரம ெகுதி உள்ளது 

எனவும், இது அரசியலடமப்புச ்சை்ைெ்தின் 4வது சை்ைப்பிரிவில் மடறமுகமாகக் கூறப் 

பை்டுள்ளொகவும் அந்ெ நீதிமன்றம் கூறியது. 
 

மைானாரை்் மைாவில் நைரம் 

 

❖ ரகானாரக்் ரகாவில் நகரிடன 100% சூரிய நகரமாக மாற்றுவெற்கு ஒடிசா திை்ைம் 

இை்டுள்ளது. 
❖ இது கங்டக வம்செ்தின் ஒரு மாதபரும் அரசரான முெலாம் நரசிம்ம ரெவரால் 

கை்ைடமக்கப் பை்ைது. 
❖ இந்ெக் ரகாவிலானது 1984 ஆம் ஆண்டில் யுதனஸ்ரகா உலகப் பாரம்பரியெ் ெளங்கள் 

பை்டியலில் ரசரக்்கப்பை்ைது.  
❖ இக்ரகாவிலானது ‘பிளாக் பரகாடா’ (கறுப்பு ரகாவில்) எனவும் அனழக்கப்படுகிறது. 

❖ அரத ரபால, பூரி நகரிலுள்ள ஜகன்னாெர ்ரகாவில் தவள்டள ரகாவில் என அடழக்கப் 

படுகிறது.  
 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

ICC மைளிர ்கிரிை்நைை் உலைை் மைாப்கப – 2022  

❖ இது 12வது ICC மகளிர ்கிரிக்சகட் உலகக் ரகாப்னபப் ரபாட்டியாகும். 

❖ இது நியூசிலாந்து நாை்டில் நடெ்ெப் பை்டு வருகிறது. 
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❖ இந்ெப் ரபாட்டியின் தொைக்க ஆை்ைமானது தமௌன்கனூயி (Mount Maunganui) என்ற 

மடலயிலுள்ள ரப ஓவல் டமொனெ்தில் நடைதபற்றது. 

❖ இென் இறுதிப் ரபாை்டியானது ர க்லி ஓவல் டமொனெ்தில் நடைதபற உள்ளது. 

❖ நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரரலியா, இங்கிலாந்து, தென் ஆப்பிரிக்கா, இந்தியா, வங்காள 

ரெசம், பாகிஸ்ொன் மற்றும் ரமற்கு இந்திய அணிகள் உள்ளிைை் 8 அணிகள் இதில் 

பங்ரகற்கின்றன.  

 
 

இந்தியக் கிரிை்நைை் ைை்டுப்பாை்டு வாரியத்தின் நபாது மமலாளர் 

 

❖ இந்தியக் கிரிக்தகை் கை்டுப்பாை்டு வாரியெ்தின் தபாது ரமலாளராக ரகரளாவின்  

அபய் குருவில்லா தபாறுப்ரபற்க உள்ளார.்  
❖ இவர ் 1990களின் மெ்தியில் இந்தியக் கிரிக்தகை் அணியின் முன்னாள் ரவகப்பந்து 

வீசச்ாளராகெ் திகழ்ந்ெவர ்ஆவார.் 
❖ இவர ்2000 ஆம் ஆண்டில் அடனெ்து வடகயான கிரிக்தகை் ரபாை்டிகளிலிருந்தும் ஓய்வு 

தபற்று பயிற்சிப் பணிடய ரமற்தகாண்ைார.்  
 

ரவிசச்ந்திரன் அஷ்வின் 

❖ ரவிசச்ந்திரன் அஷ்வின் தைஸ்ை் கிரிக்தகை் ரபாை்டிகளில் 435வது விக்தகை்டிடன 

ெனது 85வது தைஸ்ை் ரபாை்டியில் வீழ்ெ்தியென் மூலம் அனில் கும்ப்ரளவிடனயடுெ்து 

அதிக விக்தகை்டுகடள வீழ்ெ்திய 2வது இந்திய வீரர ் என்ற தபருடமடயப் தபற்று 

உள்ளார.் 
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❖ சண்டிகரின் சமாஹாலி எனுமிைெ்திலுள்ள PCA கிரிக்தகை் அரங்கில் இந்தியாவிற்கும் 

இலங்னகக்கும் இனடரய நனடசபற்ற சடஸ்ட் ரபாட்டியில் இலங்னக கிரிக்சகட் வீரர ்

பதூம் நிொங்கா என்பவடர வீழ்த்தியதன் மூலம் அஷ்வின் இந்தச ் ொதனனனயப் 

பனடத்தார.் 

❖ தற்ரபாது இவர ் சடஸ்ட ் கிரிக்சகட் வரலாற்றில் அதிக விக்சகட்டுகனள வீழ்த்திய 

ஒன்பதாவது வீரர ்என்ற ொதனனனயப் பனடத்துள்ளார.் 
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