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மார்ச ்– 25  

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்திய அமமசச்ர ்பாரதி பிரவின் பவார,் மகாராஷ்டிராவின் நாசிக் நகரில் அமமக்கப் 

பட்டுள்ள இந்தியாவின் முதல் உயிரிப் பாதுகாப்பு நிமல-3 கட்டுப்பாடு ககாண்ட ஒரு  

நடமாடும் ஆய்வகத்திமனத் கதாடங்கி மவத்துள்ளார.் 
o இந்த நடமாடும் ஆய்வகமானது, இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகத்திடம் 

சிறப்புப் பயிற்சி கபற்ற அறிவியலாளரக்ள் புதிதாக உருவாகும் மற்றும் திரும்பத் 

திரும்ப உருவாகும் மவரஸ் கதாற்றுகமளப் பற்றி ஆய்வு கசய்வதற்கு உதவும்.  
❖ காரப்ன் நடுநிமலமிக்க வவளாண் முமறகமள அறிமுகம் செய்த முதல் இந்திய 

மாநிலமாக வகரளா மாறியுள்ளது. 
 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

முதல் பெண் துொசி 

❖ இராஜலட்சுமி, 1990 ஆம் ஆண்டில் ஓர ்உதவியாளராக சட்டசமபயில் இமணந்தார.்  
❖ இவர ்அடுத்த வம மாததத்ில் ஓய்வு கபற உள்ளார.் 
❖ இவர ்தற்வபாது துபாசி ஆக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 
❖ தமிழ்நாடு சட்டசமபயின் இந்த மாதிரியான பதவியில் கபண் ஒருவர ் நியமிக்கப் 

படுவது இதுவவ முதல்முமறயாகும். 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

WINGS INDIA – 2022  

❖ இது மைதராபாத்தின் வபகம்வபட் விமான நிமலயத்தில் விமானப் வபாக்குவரத்துத ்

துமற அமமசச்கம் மற்றும் இந்திய வரத்்தகம் மற்றும் கதாழில்துமறக் கூட்டமமப்பு 

ஆகியவற்றினால் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 
❖ இது கபாது, வணிகம் மற்றும் வரத்்தக ரீதியிலான வபாக்குவரத்து மீது ஈடுபாடு 

கசலுதத்ும் ஆசியாவின் மிகப்கபரிய ஒரு நிகழ்சச்ியாகும். 
❖ வமலும், முதலீடுகள், புதிய வரத்்தகம், ஈட்டுதல், பிராந்திய இமணப்பு மற்றும் 

ககாள்மக உருவாக்கம் ஆகியமவ மீதும் இதில் கவனம் கசலுத்தப்படும். 
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❖ நாட்டின் விமானப் வபாக்குவரத்துத் துமறக்கு உத்வவகம் அளிப்பது குறித்தும் இது  

ஆய்வு கசய்யும். 
❖ இந்த ஆண்டு நிகழ்சச்ிக்கான கருத்துரு, “India@75 : New Horizon for Aviation” என்பதாகும். 

 

 

EX-DUSTLIK 

 

❖ இது இந்தியா மற்றும் உஸ்கபகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளின் இராணுவங்களுக்கு 

இமடயில் நடத்தப் படும் ஒரு கூட்டுப் பயிற்சியாகும். 
❖ 3வது EX-DUSTLIK பயிற்சியானது உஸ்கபகிஸ்தானின் யாங்கியாரிக் நகரில் நடத்தப் 

பட்டு வருகிறது.  
❖ முந்மதயப் பயிற்சியானது 2021 ஆம் ஆண்டின் மாரச் ் மாதத்தில், உத்தரகாண்டின் 

ராணிவகட் நகரில் நடத்தப் பட்டது. 
❖ இப்பயிற்சியில் குண்டுவீசச்ுப் பமடப் பிரிவானது இந்தியப் பமடப்பிரிவின் சாரப்ாக 

பங்வகற்கிறது. 
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❖ இந்தப் பமடப்பிரிவானது இந்திய இராணுவத்தின் மிகவும் வபாற்றத்தக்கப் பமடப் 

பிரிவுகளுள் ஒன்றாகும். 
❖ இந்தப் பமடப்பிரிவானது சுதந்திரத்திற்கு முன்பும், பிறகும் இந்திய இராணுவம் 

வமற்ககாண்ட நடவடிக்மககளில் அதிகளவில் பங்காற்றியப் கபருமமக்குரியது. 
 

சுரக்ொ கவச ்2 ெயிற்சி 

❖ இந்திய இராணுவத்தின் அக்னிபாஷ் பிரிவிற்கும் மகாராஷ்டிரா காவல்துமறக்கும் 

இமடயிலான கூட்டுப் பயிற்சியான சுரக்சா கவச ்2 பயிற்சியானது புவனயின் லுல்லா 

நகரில் நடத்தப் பட்டது.  
❖ இந்திய இராணுவத்தின் தீவிரவாத எதிரப்்புப் பமடப்பிரிவு, மகாராஷ்டிரா காவல் 

துமறயில் தீவிரவாத எதிரப்்புப் பமட, வமாப்ப நாய்கள் பமட, விமரவு நடவடிக்மகக் 

குழுக்கள் மற்றும் இராணுவத்தின் கவடிகுண்டு அகற்றும் குழு மற்றும் காவல்துமற 

ஆகியயார ்இந்தப்   பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர.் 
❖ புவனயில் பயங்கரவாதத் தாக்குதல்கமள எதிரக்காள்வதற்காக காவல்துமற மற்றும் 

ராணுவம் வமற்ககாண்டுள்ள நமடமுமறகள் மற்றும் பயிற்சிகள் வபான்றவற்மற 

ஒருங்கிமணக்கும் வநாக்கத்துடன் இந்தப் பயிற்சியானது நடத்தப்பட்டது.  
 

BRICS தடுெ்பு மருந்து ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்ொட்டு மமயம் 

❖ மத்திய சுகாதாரத் துமற அமமசச்ர ் டாக்டர ் மான்சுக் மாண்டவ்யா BRICS தடுப்பு 

மருந்து ஆராய்ெச்ி மற்றும் யமம்பாட்டு மமயத்திமனத் சதாடங்கி மைத்துள்ளார.் 

❖ புதிதாக சதாடங்கப்படட் இந்த மமயமானது பரஸ்பர நன்மமகளுக்காக நாடுகளுக்கு 

இமடயில் அனுபைங்கமளப் பகிரந்்து சகாண்டு ஒத்துமைப்பு யமற்சகாள்ள முயலும். 

❖ சீனாவின் அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பத ் துமற அமமெெ்ர ் ைாங் சிகாங் இந்த 

நிகை்ெச்ிக்குத் தமலமம தாங்கினார.் 

❖ உலக சுகாதார அமமப்பின் 65-70% தடுப்பு மருந்துத் யதமையிமன இந்தியா பூரத்்தி 

செய்வவதாடு 150க்கும் யமற்பட்ட நாடுகளுக்கும் தடுப்பு மருந்துகமள விநியயாகம் 

செய்கிறது.  

❖ BRICS நாடுகளுக்காகவும் உலகின் பிற நாடுகளுக்காகவும் தடுப்பு மருந்துகமள 

உருைாக்கச ் கசய்ைதற்கு வவண்டி இந்தியா தனது தடுப்பு மருந்து உற்பத்தி சதாழில் 

துமறமய அரப்்பணிக்கும். 

 

உலக வீட்டு விமலக் குறியீடு Q4 - 2021 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டின் நான்காம் காலாண்டிற்கான உலக வீட்டு விமலக் குறியீட்டில், 

இந்தியா 5 இடங்கள் முன்வனறி 51வது இடத்திமனப் கபற்றுள்ளது. 
❖ கசாதத்ு விற்பமன நிறுவனமான மநட ்பிராங்க் இந்த அறிக்மகயிமன கவளியிட்டது. 
❖ 2020 ஆம் ஆண்டின் நான்காம் காலாண்டில் இந்தியா 56வது இடத்தில் இருந்தது.  
❖ 2020 ஆம் ஆண்டின் 4வது காலாண்மட விட 2021 ஆம் ஆண்டின் அக்வடாபர-்டிசம்பர ்

காலாண்டின் வபாது இந்தியா வீட்டு விமல வீதமானது ஆண்டிற்கு 2.1% உயரம்வக் 

கண்டது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் காலாண்டில் துருக்கி 59.6 ெதவிகிதம் மூலம் அதிகமான 

ைருடாந்திர விமல ைளரெ்ச்ி விகிதத்மதக் கண்டது. 
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❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் மவலசியா, மால்டா மற்றும் கமாராவகா ஆகிய நாடுகளில் வீட்டு 

விமலகள் முமறவய 0.7%, 3.1%, மற்றும் 6.3% வமர குமறமவக் கண்டன. 

 

 

உலக காற்றுத் தர அறிக்மக 2021 

 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், காற்று சுகாதாரமற்ற நிமலமய எட்டியதாக உலக காற்றுத ் தர 

அறிக்மக கூறுகிறது. 
❖ “IQ Air” எனும் சுவிட்ெரல்ாந்து நிறுைனம் இந்த அறிக்மகமயத் தயார ்செய்தது. 

❖ யமலும், சதாடரந்்து 4ைது ஆண்டாக, உலகின் மிகவும் மாசுபட்ட நகரமாக புதுசடல்லி 

திகை்கிறது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் மிக யமாெமான காற்றுத் தரம் சகாண்ட நகரங்கள் படட்ியலில் 35 

இந்திய நகரங்கள் இடம் சபற்றுள்ளன. 

❖ இராஜஸ்தானின் பிைாதி இந்தப் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ள நிமலயில் அதமனத ்

சதாடரந்்து உத்தரப் பிரயதெத்தின் காசியாபாத் நகரம் உள்ளது.  
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❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், உலக சுகாதார அமமப்பின் காற்றுத ்தர நிமலகமள எந்த உலக 

நாட்டினாலும் பூரத்்தி செய்ய இயலவில்மல என அறிக்மக கூறுகிறது. 

 

காசமநாமய ஒழிெ்ெதற்கான நடவடிக்மக – உலக காசமநாய் தின உசச்ி மாநாடு 

 

❖ மத்திய சுகாதாரத் துமற அமமசச்ர,் டாக்டர ் மான்சுக் மாண்டவ்யா, “காசவநாமய 

ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்மக - உலக காசவநாய் தின உசச்ி மாநாட்டிமன” துவக்கி 

மவத்தார.் 
❖ இது உலக காசவநாய் தினத்தன்று ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டது. 
❖ இந்த உசச்ி மாநாட்டில் இந்தியாவின் வதசியக் காசவநாய் ஒழிப்புத் திடட்ங்களின் 

கவற்றிகள் மற்றும் கற்றல் அனுபவங்கள் பற்றி எடுத்துமரக்கப் படும்.  
 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

5000 புறக் மகாள்கள் 

 

❖ நமது சூரியக் குடும்பத்திற்கு கவளியில் 65 புதியக் வகாள்கமள நாசா கண்டறிந்து 

உள்ளது.  
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❖ இந்தப் புதிய கண்டுபிடிப்பானது இது வமர கண்டறியப்படட் புறக்வகாள்களின் 

எண்ணிக்மகயிமன 5000க்கு வமல் உயரத்்தியது. 
❖ இவற்றுள் சில புவிமய ஒத்துள்ளன. 
❖ இந்தக் வகாள்களின் வமற்பரப்பில் நுண்ணுயிரிகள், நீர,் வாயு மற்றும் உயிரினங்கள் 

உள்ளனவா என்று அறிவதற்காக புதிதாக  கண்டறியப்பட்ட இந்த 65 புறக்வகாள்களில் 

ஆய்வு வமற்ககாள்ளப்படும். 
 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

ஹரியானா மதமாற்ற எதிர்ெ்பு மமசாதா 

❖ ைரியானா சட்டசமபயானது, “2022 ஆம் ஆண்டு ஹரியானா ெட்டவியராத மதமாற்றத் 

தடுப்பு மயொதாவிமன” நிமறயைற்றியுள்ளது. 

❖ இந்த மவசாதாவானது பலாத்காரம், வமாசடி முமறகள், வசியம் (அ) திருமணம் என்ற 

கபயரில் மதம் மாறுவமதத் தமட கசய்ய விமழகிறது.  

❖ இந்த வமகயில் மத்தியச ்சட்டம் எதுவும் இல்மல 

❖ இது வபான்ற ஒரு மவசாதா உத்தரப்பிரவதசம் மற்றும் இமாசச்லப் பிரவதசம் ஆகிய 

இடங்களில் ஏற்கனவவ நிமறவவற்றப்பட்டுள்ளது. 

❖ வமலும் இது வபான்ற முன்கமாழிவுகள் மத்தியப் பிரவதசம் மற்றும் கரந்ாடகா வபான்ற 

மாநிலங்களில் உள்ளன. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஆஷ்மல ொர்டி 

 

❖ உலகின் முன்னணி கடன்னிஸ் வீராங்கமனயான ஆஸ்திவரலிய நாட்டின் ஆஷ்வல 

பாரட்ி தமது 25 வயதிவலவய ஓய்வு கபற உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார.் 
❖ இவர ் 2019 ஆம் ஆண்டில் நமடகபற்ற பிரஞ்சு ஓபன் வபாட்டி, 2021 ஆம் ஆண்டில் 

நமடகபற்ற விம்பிள்டன் யபாட்டி, 2022 ஆம் ஆண்டில் நமடகபற்ற ஆஸ்திவரலிய ஓபன்  

வபாட்டி ஆகிய 3 கிராண்ட் ஸ்லாம் ஒற்மறயர ்பிரிவுப் பட்டத்திமன கவன்றுள்ளார.் 
❖ கடன்னிஸ் தவிர, 2014-16 ஆகிய ஆண்டுகளில் கடன்னிஸ் வபாட்டியிலிருந்து ஒரு 

இமடகவளியிமன வமற்ககாண்ட வபாது பகுதியளவுத் கதாழில்முமற கிரிக்ககட் 
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•   
•    
 

 
 

வபாட்டிகளிலும் இவர ்விமளயாடியுள்ளார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக காசமநாய் தினம் – மாரச் ்24 

❖ உலகளாவிய காசவநாய்ப் கபருந்கதாற்று பற்றியும், இந்த வநாமய ஒழிப்பதற்கான 

முயற்சிகள் பற்றியும் கபாது மக்களிமடவய ஒரு விழிப்புணரம்வ ஏற்படுத்துவதற்காக 

இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
❖ இத்தினமானது, 1882 ஆம் ஆண்டில் டாக்டர ் ராபரட்் வகாச ் அவரக்ள், காசவநாமய 

உருவாக்கும் ஒரு பாக்டீரியத்மதக் கண்டறிந்ததாக அறிவிக்கப்பட்ட தினத்திமனக் 

குறிக்கிறது. 
❖ இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, “Invest to End TB Save Lives” என்பதாகும்.  

 

 

சர்வமதச உண்மமக்கான உரிமம தினம் – மாரச் ்24 

❖ ஒட்டு கமாத்த மனித உரிமம மீறல்கள் மற்றும் பாதிக்கப் பட்டவரக்ளின் மரியாமத 

கதாடரப்ான உண்மமகமள அறிந்து ககாள்வதற்கான உரிமமக்கான சரவ்வதச 

தினமாக ஒவ்வவார ்ஆண்டும் இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  
❖ அமனவருக்குமான மனித உரிமமமகமள வமம்படுத்துவதற்காகவும் பாதுகாக்கச ்

கசய்வதற்காகவுமான வபாராட்டங்களில் தங்களது வாழ்மவவய அரப்்பணித்த 

நபரக்ளுக்கு மரியாமத கசலுதத்ுவவத இத்தினதத்ின் வநாக்கமாகும். 
❖ 1980 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்24 அன்று படுககாமல கசய்யப்பட்ட மான்சிங்வனார ்ஆஸ்கார ்

அரன்ுல்ஃவபா வராகமவரா (Monsignor Oscar Arnulfo Romero) அவரக்ளுக்கு மரியாமத 

கசய்யும் வமகயில் ஒவ்வவார ்ஆண்டும் மாரச் ்24 அன்று இத்தினமானது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 
❖ எல் சல்கவடார ் நகரில் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய நிமலயில் இருந்த நபரக்ளின் 

மீதான மனித உரிமம மீறல்கமளக் கண்டிதத்ு விமரச்ிப்பதில் இவர ் தீவிரமாக 

ஈடுபட்டார.்  
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