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மார்ச ்– 09 

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்தியத் ததொழில்துறைப் பொதுகொப்புப் பறையின் 53வது எழுசச்ி (ஸ்தாபன) தின விழொ 

2022 ஆம் ஆண்டு மொரச் ் 06 அன்று உத்தரப் பிரததசத்தின் கொஜியொபொத்தில் ஏை்பொடு 

தசய்யப் பை்ைது. 

o தன் தறலறமயகத்தினனப் புது தில்லியில் க ாண்டுள்ள, மத்தியத் கதாழில் 

துனைப் பாது ாப்புப் பனையானது உள்துனை அனமசச் த்தின் கீழ் கசயல்படும் 

இந்தியொவின் ஆறு துறை ரொணுவப் பறைகளில் ஒன்ைொகும். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

புனே மமட்னரா இரயில் திட்டம் 

 

❖ புதன தமைத்ரொ இரயில் திை்ைத்றத இந்தியப் பிரதமர ் நதரந்திர தமொடி ததொைங்கி 

றவத்தொர.் 

❖ புதன தமை்தரொ இரயிலானது அலுமினியத்தினால் ஆன கபை்டி னள ்  தகொை்டுள்ள 

நொை்டின் முதல் தமைத்ரொ திை்ைமொகும். 

❖ இறவ இந்தியாவின் உள்நாை்டிலலலய தயாரிதத்ல் என்ை ஒரு தகொள்றகயின் கீழ் 

உள்நொை்டிதலதய தயொரிக்கப் படுகின்ைன. 

❖ புதன மொநகரொை்சி வளொகத்தில் அனம ் ப்பை்டுள்ள சத்ரபதி சிவொஜி மகொரொஜொவின் 

சிறலறயயும் பிரதமர ்தமொடி திைந்து றவத்தொர.் 

 

SLINEX 2022 

❖ இந்தியா மை்றும் இலங்றக ஆகிய நாடு ளின் கைை்பறை ளு ்கு இனையிலான இரு 

தரப்பு ் கைல்சொரப்் பயிை்சியொன 9வது SLINEX (இலங்றக - இந்திய ் கைை்பறைப் 
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பயிை்சி)  பயிை்சியானது விசொகப்பை்டினத்தில் நறைதபை்ைது. 

❖ இந்தப் பயிை்சியானது இரை்டு கை்ைங்களொக நைத்தப்படுகிைது. 

❖ துனைமு ப் பயிை்சி நினல விசொகப்பை்டினத்திலும், கைல்சாரப்் பயிை்சி நினல வங்கொள 

விரிகுைொவிலும் நனைகபறும். 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு அக்தைொபர ்மாதத்தில்  SLINEX பயிை்சியின் முந்றதயப் பதிப்பொனது 

(8வது) திருதகொைமறலயில் நைத்தப்பை்ைது. 

 

 

HANSA-NG 

❖ 'HANSA-NG' என்ை பயிை்சி விமானம் புதுசத்சரியில் அதன் கைல்சார ் தசொதறனகறள 

தவை்றிகரமொக நினைவு கசய்தது. 

❖ இது  உள்நொை்டிதலதய உருவொக்கப்பை்ை இந்தியாவின் முதல் பயிை்சி விமானம் ஆகும். 

❖ தபங்களூரில் இருந்து புதுசத்சரிக்கு 1.5 மைி தநரத்தில் 155 கிமீ தவகத்தில் 140 

நொை்டிகல் றமல் தூரத்றத HANSA-NG விமானம் பயணித்தது. 

❖ இந்த விமொனத்றத அறிவியல் மை்றும் ததொழில்துறை ஆரொய்சச்ிச ் சனபயின் கீழ் 

கசயல்படும் லதசிய வானியல் ஆய்வ மானது வடிவறமத்து உருவொக்கியுள்ளது. 

 

 

மிதவைச ்னசமிப்பு மற்றும் இயற்வக எரிைாயுைாக்கல் அலகு 

❖ மஹொரொஷ்டிரொவில் உள்ள எச-்தஜய்கர ்எனரஜ்ி நிறுவனத்தின் முனனயத்தில் இந்தியொ 

தனது முதல் மிதனவச ் லசமிப்பு மை்றும் இயை்ன  எரிவாயுவா ் ல் அலகினனப் 

(floating storage and regasification unit) கபை்றுள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 12 அன்று, மிதனவச ் லசமிப்பு மை்றும் இயை்ன  
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எரிவாயுவா ் ல் அல ானது ல ாயி ் கெயின்ை்  ப்பலானது, சிங்கப்பூரில் உள்ள 

தகப்பல் எனும்  கப்பல் கை்டும் தளத்தில் இருந்து புைப்பை்டு மகொரொஷ்டிரொவில் உள்ள 

தஜய்கர ்முறனயத்றத வந்தறைந்தது. 

❖ இது மிதனவச ்தசமிப்பு மை்றும் இயை்ன  எரிவொயுவொக்கல் அலகு அடிப்பறையிலொன 

திரவமா ் ப்பை்ை இயை்ன  எரிவாயுவினனப் தபறும் இந்தியாவின் முதல் முறனயம் 

ஆகும். 

 

 

ன ாதுமம ஏற்றுமதி 

 

❖ இந்த நிதியொை்டில், இந்தியொ சுமொர ்7 மில்லியன் ைன் தகொதுறமறய ஏை்றுமதி தசய்ய 

உள்ளது. 

❖ இந்தியொவினொல் லமை்க ாள்ளப்பை்ை அதிக ல ாதுனம ஏை்றுமதி ளில் இதுவும் 

ஒன்ைொக இருக்கும். 

❖ உலகளொவிய ல ாதுனம உை்பத்தியில் 13.53% தகொை்டுள்ள வன யில் இந்திய 

நாைானது, தகொதுறம உை்பத்தியில் உலகின் இரை்ைொவது தபரிய உை்பதத்ியொளரொக 

உள்ளது.  

❖ ஆனொல் இந்தியொவின் உலகளொவிய தகொதுறம ஏை்றுமதி கவறும் 1% மை்டுதமயாகும். 
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❖ இந்திய நாைானது ஆை்டுக்கு 108 மில்லியன் ைன் தகொதுறமறய உை்பத்தி தசய்கிைது. 

❖ தகொதுறம உை்பத்தியில் உலகின் முதலாவது தபரிய உை்பத்தியொளரொக சீனா உள்ளது 

 

சூரிய மின்சக்தி உற்பே்திே் திறே் – 2021 

 

❖ ஆை்டுக்கு 212 சதவீதம் அதிகரிப்பு என்ை அளவில் 2021 ஆம் ஆை்டில் இந்தியொ 10 

ஜிகொ வொை ்திைன் அளவில் சூரிய மின் உை்பத்தி சக்திறய நிறுவியது.  

❖ இது தமரக்ொம் இந்தியொ ஆரொய்சச்ி என்ை ஒரு அனமப்பின்  2021 ஆம் ஆண்டிை் ான 

வருைொந்திர இந்திய சூரியச ்திச ்சந்றதப் புதுப்பிப்பு என்ை அறிக்றகயில் கூைப்பை்டு 

உள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆை்டில், கூறரயில் சூரியச ்தித் த டு ள் நிறுவப்படுவது 138 சதவீதம் 

அதிகரித்துள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாத நிலவரப்படி, ரொஜஸ்தொன், கரந்ொைகொ மை்றும் ஆந்திரப் 

பிரததசம் ஆகியறவ தபரிய அளவிலொன ஒை்டு கமாத்த சூரிய சக்தி உை்பத்தி 

அடிப்பறையில் முதல் மூன்று இைங் ளில் உள்ளன. 

 

சுந்தரவேப் புலி ள் பற்றிய அறி ்ம  

❖ இந்திய வனவிலங்கு நிறுவனத்திைம் (WII) மனித-விலங்கு தமொதல் கதாைரப்ான 

அதிகரித்து வருதல் கதாைரப்ான வழக்குகள் குறித்த ஒரு அறிக்றகறயத் தயொரிக்கும் 

தபொறுப்பு அளி ் ப் பை்டுள்ளது. 

❖ இது ததொைரப்ொக, இந்திய வனவிலங்கு நிறுவனமானது சமீபத்தியப் புலிகள் 

கைக்தகடுப்பின் அடிப்பறையில் ஒரு முதை்கை்ை அறிக்றகறய தவளியிைை்து. 

❖ தமை்கு வங்கொளத்தின் சுந்தரவனப் பகுதியில் உள்ள புலிகளின் எண்ணி ்ன யானது 

அதன் தொங்கும் திைறன எை்டியிருக்கலொம் என்று இந்த அறி ்ன யில் கூைப்பை்டு 

உள்ளது. 

❖ பன னம வாய்ந்த நிலப்பரப்பில் 100 சதுர கி.மீ.க்கு மூன்று முதல் ஐந்து புலிகள் வறர 

இருப்பதை் ான திைன் இருப்பதொக தமை்கு வங்க மாநில வனத்துறையிைம் இந்திய வன 

விலங்கு நிறுவனம் தகவல் அளித்தது.  

❖ ஆனொல் சுந்தரவனத்தின் பல ததொகுதிகளில் உள்ள புலி ளின் எண்ணி ்ன யானது 

கதரிவித்த அளனவ விை அதிகமொக உள்ளது. 
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❖ இந்த அதிக எண்ணி ்ன யானது புதியப் பகுதிகறள ததடி புலி ள் கொடுகறள விை்டு 

தவளிதயை வழி வகு ்கும். 

❖ சமீபத்தில், சுமொர ் எை்டு புலிகள் சுந்தரவனத்தில் உள்ள கிரொமங்களுக்குள் நுறழந்த 

நினலயில் அறவ அறனத்தும் பிடிக்கப்பை்டு கொை்டில் விைப்பை்ைன. 

❖ புலிகளின் எண்ணி ்ன  குறைவொக உள்ள வனப்பகுதிகளில் அந்த பிடிபை்ை புலிகறள 

விடுவிக்குமாறு லமை்கு வங்க மாநில வனத்துறைக்கு இந்திய வனவிலங்கு நிறுவனம் 

அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

 

சர்ைதேசச ்சசய்திகள் 

உலக வகதபசி மாநாடு 2022 

 

❖ ன லபசி த வல் கதாைரப்ிை் ான உல  அனமப்பு ள் சங் மானது, 2022 ஆம் ஆண்டின் 

உல  ன லபசி மாநாை்டினன ஏை்பாடு கசய்துள்ளது. 

❖ ஸ்கபயினின் பாரச்ிலலானா ந ரில் இது நனைகபை்ைது. 

❖ 5ஜி கதாழில்நுை்ப ஏை்பின் மூலம் உல ளவில் 5ஜி இனணப்பு ள் 2022 ஆம் ஆண்டில், 1 

பில்லியனன எை்ைலொம் என்று உல  ன லபசிப் கபாருளாதார அறி ்ன  கூறுகிைது. 

❖ 5G வனலயனமப்பு இனணப்பின் அதி ரிப்பானது 2025 ஆம் ஆண்டில் உல ளாவிய 

கமாத்த உள்நாை்டு உை்பத்தினய 5% அதி ரித்து $5 டிரில்லியன் வனர உயரத்்தும். 

 

பாகிஸ்ோன் - சாம்பல்நிறப் பட்டியல் 

 

❖ சரவ்லதச பணலமாசடி மை்றும் பயங் ரவாத நிதியுதவி ்  ண் ாணிப்பு அனமப்பான 
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நிதியியல் நைவடி ்ன ப் பணி ் குழுவின் சாம்பல் நிைப் பை்டியலில் (grey list) ெூன் 

மாதம் வனர பாகிஸ்தான் நாை்டின் தபயர ்இருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு ெூன் மாதம் முதல் பாரீஸ் ந ரில் அனமந்துள்ள நிதியியல் 

நைவடி ்ன  பணி ்குழுவின் (FATF - Financial Action Task Force) சாம்பல் நிைப் பை்டியலில் 

பாகிஸ்தான் இைம் கபை்றுள்ளது. 

❖ பயங் ரவாதத்திை்கு நிதியுதவி தசய்ய வழிவகுத்த பணலமாசடினயப் பாகிஸ்தான் 

சரி பார ்் த் தவறியதை் ா  சாம்பல் நிைப் பை்டியலில் இைம்கபை்ைது. 

 

பிரபலமானைரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பே்திரிவகயாளர் அமிேை் குமார் எழுதிய புே்ேகம் 

 

❖ இந்திய எழுத்தாளரும் பத்திரின யாளருமான அமிதவ் குமார ் ‘The Blue Book: A Writer’s 

Journal’ என்ை புதிய புத்த த்னத கவளியிை்டுள்ளார.் 

❖ இந்தப் புத்த த்னத  ாரப்ர ்ாலின்ஸ் இந்தியா என்ை பதிப்ப ம் கவளியிை்டுள்ளது. 

❖ ப்ளூ பு ் என்பது கபருந்கதாை்று  ாரணமா  கபாதுமுை ் ம் அறிவி ் ப்பை்ை 

லநரத்தில் நூல் ஆசிரியரின் நாை்குறிப்பு ளின் மூலம் கதாகு ் ப்பை்ைது. 

 

உஷா உதுப் ைாழ்க்வக ைரலாறு 

❖ "The Queen of Indian Pop: The Authorised Biography of Usha Uthup" என்ை தனலப்பில் பாப் பாைகி 

உஷா உதுப்பின் வாழ் ்ன  வரலாறு கவளியிைப்பை்ைது. 

❖ இந்தப் புத்த ம் முதலில் இந்தியில் "உல்லாஸ் கி நாவ்" என்ை தனலப்பில் எழுத்தாளர ்

வி ாஸ் குமார ்ொவ் என்பவரால் எழுதப்பை்ைது. 

❖ “The Queen of Indian Pop: The Authorized Biography of Usha Uthup” என்பது அந்தப் புத்த த்தின் 

ஆங்கில கமாழிகபயரப்்பாகும். 

❖ இதனன இப்புத்த த்தின் எழுத்தாளரின் ம ள் சிருஷ்டி ொ கமாழிகபயரத்்துள்ளார.் 
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❖ இந்தப் புத்த த்னத கபன்குயின் லரண்ைம்  வுஸ் இந்தியா பதிப்ப ம் கவளியிை்டு 

உள்ளது. 

 

 

விவளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

மிோலி ராஜ் 

 

❖ இந்திய ம ளிர ் கிரி ்க ை் அணித ் தனலவர ் மிதாலி ராெ் 6 உல  ் ல ாப்னபப் 

லபாை்டி ளில் பங்ல ை்ை முதல் கபண்மணி என்ை கபருனமனயப் கபை்றுள்ளார.் 

❖ சசச்ின் கைண்டுல் ர ்மை்றும் ொலவத் மியான்தத் ஆகிலயாரு ்குப் பிைகு ஆறு உல  ் 

ல ாப்னபப் லபாை்டி ளில் வினளயாடிய மூன்ைாவது கிரி ்க ை ்வீரர ்இவலர ஆவார.் 
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❖ இவர ்2000, 2005, 2009, 2013, 2017 ஆகிய ஆண்டு ளிலும் தை்லபாது 2022 ஆம் ஆண்டு ஐசிசி 

ம ளிர ்கிரி ்க ை் உல  ் ல ாப்னபப் லபாை்டியிலும் வினளயாடியுள்ளார.் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிை் ான ஐசிசி ம ளிர ்கிரி ்க ை் உல  ் ல ாப்னபப் லபாை்டியானது 

நியூசிலாந்தில் நனைகபை்று வருகிைது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ஜன் அவுசதி திைாஸ் - மாரச் ்07 

 

❖ இத்தினமானது இந்திய மருந்து ள் மை்றும் மருத்துவ சாதனங் ள் வாரியத்தினால் 

க ாண்ைாைப் படுகிைது. 

❖ மரபியல் மருந்து ளின் பயன்பாடு ள் மை்றும் ென் அவுசதி பரிலயாெனாவின் 

நன்னம ள் பை்றிய விழிப்புணரன்வ பரப்புவதை் ா  இந்த தினமானது அனுசரி ் ப் 

படுகிைது. 

❖ இந்த ஆண்டின் இத்தினத்திை் ான  ருத்துரு ,“ென் அவுசதி - ென் உபலயாகி” என்பது 

ஆகும். 

❖ முதலாவது ென் அவுசதி திவாஸ் ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்7 அன்று க ாண்ைாைப் 

பை்ைது. 

 

சர்ைதேச மகளிர் தினம் - மாரச் ்08 

❖ இந்த தினமானது கபண் ளின் சமூ , கபாருளாதார,  லாசச்ார மை்றும் அரசியல் 

சாதனன னள அங்கீ ரி ்கிைது. 

❖ இந்த தினமானது கபண் ளின் சாதனன னள ் க ாண்ைாடுவலதாடு, கபண் ளின் 

சமத்துவம் மை்றும் அதி ரி ் ப்பை்ை பாலினச ் சமத்துவத்திை் ான பரப்புனர ள் 

பை்றிய விழிப்புணரன்வ ஏை்படுத்துகிைது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு சரவ்லதச ம ளிர ்தினத்தின்  ருத்துரு, "நினலயான நானள ் ா  

இன்னைய பாலினச ்சமதத்ுவம்" (gender equality today for a sustainable tomorrow) என்பது 
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ஆகும். 

❖ சரவ்லதச ம ளிர ்தினமானது முதன்முதலா  1911 ஆம் ஆண்டில் அனுசரி ் ப்பை்ைது. 
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