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மார்ச ்– 19  

TNPSC துளிகள் 

❖ சுதந்திரத் திருநாள் அமுதப் பபருவிழாவினைக் குறிக்கும் வனகயில் மடகாஸ்கரில் 

மகாத்மா காந்தி பசுனம முக்ககாணமாைது திறக்கப்பட்டுள்ளது. 
o இந்த முக்ககாணத்திலுள்ள பசுனம எை்ற வாரத்்னதயாைது நினலயாை கமம்பாடு 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழனலப் பாதுகாத்தல் மீதாை அந்நாட்டிை் அரப்்பணிப்னபக் 

குறிக்கிறது. 
❖ மத்திய அனமசச்ர ்நிதிை் கட்கரி, கமம்படுத்தப்படட் பசுனம னைட்ரஜை் எரிபபாருள் 

கலை் பபாருத்தப்பட்ட ஒரு மிை்சார வாகைமாை டடொய ொட்டொ மிராய் எை்ற ஒரு 

மகிழுந்தினை புதுபடல்லியில் அறிமுகப்படுத்திைார.் 
o படாகயாட்டா மிராய் எை்பது முழுவதும் னைட்ரஜைால் ஆற்றலூடட்ப்பட்ட 

இந்தியாவிை் முதலாவது எரிபபாருள் கலை் பபாருத்தப்பட்ட ஒரு மிை்சார 

வாகைமாகும்.  
❖ இந்திய விண்பவளி ஆராய்சச்ி னமயமாைது, தைது புதிய சிறுபசயற்னகக் ககாள் ஏவு 

ஊரத்ியிை் திட எரிபபாருள் சொரந்்த உந்துநினலயிை் ஒரு நிலமட்டச ் கசாதனைனய 

பவற்றிகரமாக நினறவு பசய்துள்ளது.  
o இது ஆந்திரப் பிரகதசதத்ில் உள்ள ஸ்ரீைரிககாடட்ாவில் அனமந்த சதீஷ் தவாை் 

விண்பவளி னமயத்தில் கமற்பகாள்ளப்பட்டது. 
❖ உக்னரைில் கமற்பகாள்ளப்பட்டு வரும் இராணுவ நடவடிக்னககனள நிறுத்துமாறு 

சரவ்கதச நீதிமை்றம் ரஷ்யாவிற்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. 
o ரஷ்யா தைது தாக்குதனல பிப்ரவரி 24 அை்று பதாடங்கியது.  

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

சிறப்பு இருக்கக 

 

❖ இந்திய ஒை்றியச ்கசனவ நிறுவைத்தில் மனறந்த ராணுவப் பனடத் தனலவர ்டெனரல் 

பிபின் ரொவத ்நினைவாக ஓர ்இருக்னகயினை இந்திய இராணுவம் அரப்்பணித்துள்ளது. 
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❖ கதசியப் பாதுகாப்புத் துனறயில் நிபுணத்துவம் பபற்ற மூத்த முப்பனடகள் மற்றும் 

குடிமக்களுக்கு இந்த இருக்னகயில் வாய்ப்பு அளிக்கப்படும்.  
 

M.V. ராம் பிரசாத் பிஸ்மில் 

❖ M.V. ரொம் பிரசொத் பிஸ்மில் என்பது கங்கக முதல் பிரம்மபுத்திரொ வகரயில் ப ணித்த 

ஒரு மிக நீளமொன கப்பலொகும். 

❖ இது ஹொல்தி ொவிலுள்ள சி ொமொ பிரசொத் முகரஜ்ி துகைமுகத்திலிருந்து கவுகொத்தி 

எை்ற நகரத்திலுள்ள பொண்டு துகைமுகம் வகரயில் கனரக சரக்குப் யபொக்குவரத்துப் 

ப ணத்திகன டவை்றிகரமொக நிகைவு டச ்துள்ளது. 

 

 

ஆசானி புயல் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் முதல் பு லொன ஆசொனி பு ல் எை்பது, 2022 ஆம் ஆண்டு, மொரச் ்21 

அன்று அந்தமொன் நியகொபர ்தீவுககளத் தொக்கும் என எதிரப்ொரக்்கப்படுகிைது. 

❖ அந்தமொன் நியகொபர ்தீவிகனத் தொக்கி  பிைகு, அது மி ொன்மர ்மை்றும் வங்கொளயதசம் 

ஆகி  பகுதிககள யநொக்கி நகரும். 

❖ வங்கொள விரிகுடொவின் டதன்கிழக்குப் பகுதியில் உருவொன தொழ்வு அழுதத் மண்டலம் 

எை்பது மொரச் ்21 யததிக்குள் ஒரு தீவிரப் பு லொக வலுவகட லொம் என வொனிகல ஆ ்வு 

கம ம் டதரிவித்துள்ளது. 

 

உலகின் மிகப்பபரிய சூரியசக்தி மரம்  

 

❖ உலகின் மிகப்டபரி  ஒரு சூரி சக்தி மரம் நிறுவப்பட்டகத கின்னஸ் உலக சொதகன 

நிறுவனம் உறுதி டச ்துள்ளது. 

❖ இது பஞ்சொபில் உள்ள லூதி ொனொ எை்னுமிடத்தில் உள்ள சிைப்பு இ ந்திர கம த்தில் 

கட்டகமக்கப் பட்டுள்ள 309.83 மீ2 அளவிலொன சூரி சக்தி தகடு பரப்பிகனக் டகொண்ட 
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ஒரு அகமப்பொகும். 

❖ இது மத்தி  இ ந்திரப் டபொறியி ல் ஆரொ ்சச்ி நிறுவனத்தினொல் கட்டகமக்கப்பட்டது. 

 

ககாவிட்-19 முற்காப்புே் தவகை 

 

❖ 12 முதல் 14 வ திை்குட்பட்டக் குழந்கதகளுக்கு யகொவிட்-19 தடுப்பு மருந்து டசலுத்தும் 

பணி ொனது 2022 ஆம் ஆண்டு மொரச் ்16 அன்று டதொடங்கி து. 

❖ குறிப்பிட்ட வ து பகாண்ட குழந்கதகளுக்கு கொரப்ிவொக்ஸ் யகொவிட்-19 தடுப்பு மருந்து 

வழங்கப் படும். 

❖ கொரப்ிவொக்ஸ் என்பது கஹதரொபொத ்நகரில் அகமந்துள்ள பய ொலொஜிகல்-இ எை்ற ஒரு 

நிறுவனத்தினொல் த ொரிக்கப்பட்ட ஒரு மருந்தொகும். 

❖ யகொவிட்-19 முை்கொப்புத் தவகண ொனது 60 வ திை்கு யமை்படட் முதிய ொரக்ளுக்கு 

வழங்கப் படும். 

 

கிகைககாஸ்மிஸ் அல்பிகார்பா  

 

❖ இந்தி த் தொவரவி ல் ஆ ்வு அகமப்பிகனச ் யசரந்்த அறிவி லொளரக்ள் குழுவொனது 

கிகளயகொஸ்மிஸ் அல்பிகொரப்ொ எனப்படும் ஒரு புதி  ஜின் டபரர்ி இனத்தினை (gin berry 

species) கண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ இது தமிழ்நொட்டிலுள்ள கன்னி ொகுமரி வனவிலங்குச ் சரணொல த்தில் கண்டறி ப் 

பட்டது. 

❖ இந்த இனமொனது யமை்குத் டதொடரச்ச்ி மகலயின் டதை்குப் பகுதியில் மட்டுயம கொணப் 
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படுகிைது. 

❖ இந்த இனமொகனது ரூட்டொசிய  எனப்படும் ஆரஞ்சு குடும்பத்திகனச ்யசரந்்ததொகும். 

 

அறிவியல் ஆராய்சச்ிக்கான G.D. பிர்லா விருது 

❖ அறிவி ல் ஆரொ ்சச்ிக்கொன 31வது G.D. பிரல்ொ விருதிை்கு யபரொசிரி ர ்நரொ ன் பிரதொன் 

யதரந்்டதடுக்கப்பட்டுள்ளொர.் 

❖ பருப்டபொருள் அறிவி ல் துகையில் இவர ்ஆை்றி  ஒரு சிைப்பொனப் பங்களிப்பிை்கொக 

கவண்டி இவருக்கு இந்த விருதொனது வழங்கப்படுகிைது. 

❖ சிறி  ஒளிரும் டபொருட்களின் சில புதி  வடிவங்ககள வடிவகமப்பதை்கு உதவும் படிக 

மொதிரிகளில் இவர ்தனது நிபுணத்துவத்திகன நிரூபித்துள்ளொர.் 

❖ ஒளி உமிழும் குகை கடத்தி நுண்படிகங்களின் யவதியி ல் மை்றும் இ ை்பி கலப் 

புரிந்து டகொள்வதில் பிரதொனின் ஆரொ ்சச்ிப் பணி கவனம் டசலுத்துகிைது. 

 

 

13 நதிகளுக்கான புைரகமப்புத் திட்டம்  

 

❖ வனம், சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் பருவநிகல மொை்ைத் துனற அகமசச்கமொனது நொட்டிலுள்ள 

13 முக்கி  நதிககளப் புணரகமப்பதை்கொன ஒரு திட்டத்திகன அறிவித்துள்ளது. 

❖ இத்திட்டத்தில் உள்ளடங்கும் 13 நதிகளொவன 
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o இமொல  நதிகள் : ஜீலம், டசனொப், ரொவி, பியாஸ், சட்லெ்,  முகன மை்றும் பிரம்ம 

புத்திரொ ஆகி னவொகும். 

o தக்கொணம் (அ) பீடபூமி ஆறுகள் : நரம்கத, யகொதொவரி, மகொநதி, கிருஷ்ணொ மை்றும் 

கொயவரி ஆகி னவொகும். 

o உள்நொட்டு நீரவ்டிகொல் வகக நதி : லூனி  

❖ இந்த 13 நதிகள், இந்தி ொவின் புவியி ல் பரப்பில் கிட்டத்தட்ட 57.45% பரவியுள்ளன. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

ஐகராப்பிய ஒன்றிய கார்பன் வரம்புக் கட்டைம் 

 

❖ மொசுபடுத்தும் டபொருட்களின் இைக்குமதி மீது உலகின் முதல் கொரப்ன்-கட-ஆக்கசடு 

உமிழ்வுக் கட்டணத்திகன விதிப்பதை்கு ஐயரொப்பி  ஒன்றி  நொடுகள் முடிவு டச ்து 

உள்ளன. 

❖ எஃகு, சிடமண்ட், உரங்கள், அலுமினி ம் மை்றும் மின்சொரப் டபொருட்களின் இைக்குமதி 

மீது கொரப்ன்-கட-ஆக்கசடு உமிழ்வுக் கட்டணத்திகன அறிமுகம் டச ்  ஐயரொப்பி  

ஒன்றி ம் விகழகிைது. 

❖ முகை ை்ை சுை்றுசச்ூழல் விதிககளக் டகொண்ட சில நொடுகளில் த ொரிக்கப்படும் 

மலிவொன டபொருட்களொல் ஐயரொப்பி ச ்சந்கத நிரம்பி கொணப்படுவதொல், ஐயரொப்பி த் 

டதொழில்துகைக ப் பொதுகொக்கும் யநொக்கத்துடன் இந்தக் கட்டணமொனது விதிக்கப் 

படுகிைது. 

 

பங்குச ்சந்தேயில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கைில் பைி புரியும் பபை்கை் 

❖ பங்குச ் சந்னதயில் படட்ி லிடப்பட்ட நிறுவனங்களில் பணி புரியும் டபண்களின் 

எண்ணிக்ககயில் டதை்கொசி ொவின் வங்கொளயதசம் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ இது சரவ்யதச நிதிக் கழகம் மை்றும் தொக்கொ பங்குச ் சந்கத ஆகி வை்ைொல் யமை் 
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டகொள்ளப்பட்ட ஒரு ஆ ்வில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது பங்குச ்சந்னதயில் பட்டி லிடப்பட்ட நிறுவனங்களில் தன்னிசக்ச இ க்குநரொகப் 

பணி புரியும் டபண்களின் எண்ணிக்கக ொது 2000 ஆம் ஆண்டிலிருந்த 5 சதவீதம் 

எை்பதிலிருந்து 6% ஆக உ ரந்்துள்ளதொக சமீபத்தி த் தரவுகள் கூறுகிை்ைை. 

 

பழங்கற்காலக் கலாசச்ாரம் கை்டுபிடிப்பு  

❖ சீனொவின் டப ்ஜிங் நகரிலிருந்து 100 கமல்கள் டதொகலவில் அகமந்த 40,000 

ஆண்டுகள் பழகம ொன கலொசச்ொரம் டதொடரப்ொன ஒரு சொன்றிகன அறிவி ல் 

அறிஞரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ இந்தக் கை்கொலக் கலொசச்ொரமொனது தை்யபொகத  மனித இனத்தின் அழிந்து யபொன 

இனங்களுக்கொக அறி ப் படுகிைது. 

❖ இந்த மனித இனமொனது (யஹொமினின்ஸ்) ஓசச்ர ்எனும் நிைமிக க் கல்லிலிருந்து கத்தி 

யபொன்ை கருவிககள உருவொக்கப் ப ன்படுத்தினர.் 

❖ இந்தத ்தளமொனது நியஹவொன் வடிகொல் (Nihewan Basin) பகுதியில் அகமந்துள்ளது. 

❖ இது சீனொவின் வடக்கு மகலப் பகுதியில் அகமந்துள்ள ஒரு பள்ளமொன பகுதி ொகும். 

❖ இது சி ொமொயப என அகழக்கப்படுகிைது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஆை்டின் சிறந்த ஆசிய வங்கி  

 

❖ இந்தி ொவின் 3வது டபரி  தனி ொர ்துகை வங்கி ொன ஆக்சிஸ் வங்கிக்கு சரவ்யதச 

நிதி மதிப்பீடு ஆசி  அகமப்பின் ஆண்டின் சிைந்த ஆசி  வங்கி விருதொனது வழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ ஆசி  முதலீட்டு வங்கிப் பிரிவில் இந்த வங்கி ஆை்றி  பரந்த அளவிலொன பரவல் 

மை்றும் ஆழ்ந்த நிபுணதத்ுவத்திற்கொக இந்த விருதொனது வழங்கப்படுகிைது. 

❖ இந்த விருதொனது அகனத்து முக்கி த் த ொரிப்பு நிறுவனங்கள் மை்றும் பிரிவுகளின் 

பங்கு மை்றும் கடன் வழங்கீடுகளில் வங்கிகள் ஆை்றும் சிைப்பொன டச ல்திைகன 

அங்கீகரிக்கிைது. 
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❖ இந்த வங்கி ொனது, இந்த ஆண்டில் நிதி ஆசி  அகமப்பின் யதசி  விருதுகளில் 

‘இந்தி ொவிலுள்ள சிைந்த DCM கம ம்’ என்ை விருதிகனயும் டவன்றுள்ளது. 

 

உலக அழகி 2021 

 

❖ புயூரிட்யடொ ரிக்யகொ எை்ற நாட்டிை் சொன் சூவொன் பகுதியில் நகடடபை்ை 70வது அழகிப் 

யபொட்டியில் யபொலந்து நொட்டிகனச ் யசரந்்த கயரொலினொ பிட லொவொஸ்கொ 2021 ஆம் 

ஆண்டின் உலக அழகிப் பட்டத்கத டவன்ைொர.் 

❖ இப்யபொட்டியில் அடமரிக்கொவின் ஸ்ரீசொ ்னி மை்றும் யகொட்டி டி ஐவரி நாட்டினைச ்

யசரந்்த ஒலிவி ொ  ொஷ் ஆகிய ொர ்முகைய  இரண்டொவது இடத்கதப் பிடித்த இருவர ்

ஆவர.் 

 

விதளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

ஜூலன் ககாஷ்வாமி 

 

❖ இந்தி ொவின் ெூலன் யகொஷ்வொமி, மகளிர ்ஒரு நொள் யபொட்டியில் 250 விக்டகட்டுககள 

வீழ்த்தி அதிக விக்டகட்டுககள வீழ்த்தி  ஒரு வீரொங்ககன என்ை டபருகமக ப் 

டபை்ைொர.்  
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❖ ICC மகளிர ்உலகக் யகொப்கபப் யபொட்டியில் (2022) இங்கிலொந்து அணிக்கு எதிரொன 

யபொட்டியில் டொமி பியூமாண்ட் எை்பவனர வீழ்த்தி தன் மூலம் இவர ் இந்தச ்

சொதகனக ப் பகடத்தொர.் 

❖ இவர ்ஒரு வலதுகக யவகப் பந்து வீசச்ொளர ்ஆவொர.் 

 

ரிசப் பந்த் - அதிகவக 50 

 

❖ டடஸ்ட் யபொட்டியில் அதியவக 50 ரன்கள் எடுத்த இந்தி  வீரர ்என்ை டபருகமக  ரிசப் 

பந்த் டபை்றுள்ளொர.் 

❖ டபங்களுருவின் M.சின்னசொமி அரங்கில் நகடடபை்ை டடஸ்ட் யபொட்டியில் 

இலங்ககக்கும் இந்தி ொவிை்கும் இகடயில் நகடடபை்ை இரண்டொவது டடஸ்ட ்

யபொட்டியில் இவர ்கபில்யதவ் எடுத்த சொதகனக  முறி டித்தொர.் 

❖ ரிசப் பந்த் 28 பந்துகளிை் மூலம் இந்த 50 ரன்ககள எடுத்தொர.் 

❖ இது உலகின் 13வது அதியவக அகர சதமொகும். 
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