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மார்ச ்– 29  

TNPSC துளிகள் 

❖ ஏழை மக்களுக்கு 5 கில ோ அளவி ் உணவு தோனியங்கழள இ வசமோக வைங்கும் ஒரு 

திட்டத்திழன சசப்டம்பர ்30 வழரயி ் லமலும் 6 மோதங்களுக்கு நீட்டித்து மத்திய அரசு 

உத்தரவிட்டுள்ளது. 
o இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியோவி ் சபோது முடக்கம் அறிவிக்கப்பட்ட 

லபோது சதோடங்கப்பட்ட இத்திட்டமோனது மோரச் ்31 அன்று முடிவழடய இருந்தது. 
❖ இந்தியோவி ் முத ்முழையோக சிம் ோ நகரி ் மழ லயை்ை ழசக்கிள் லபோட்டி மை்றும் 

லமோட்டோர ்சபோருத்திய ழசக்கிள் பந்தயம் லபோன்ைவை்றிை்கோக இந்திய விழளயோட்டு 

ஆழணயத்தின் ஒரு சிைப்புத் லதசிய மையத்திமை விமையாட்டு அமைசச்கை் நிறுவ 

உை்ைது. 

o இைாசச்லப் பிரததச அரசுடை் இமைந்து இது நிறுவப்படுை். 

❖ உக்மரைில் ைாஸ்தகா தைற்ககாை்ட எதிரப்ாராத பமடகயடுப்பு ைற்றுை் தபார ்

நடவடிக்மகமயத் கதாடரந்்து அந்தக் கை்டத்திை் முதை்மையாை ைைித உரிமைகை் 

அமைப்பிலிருந்து ரஷ்யாவிமை ஐதராப்பியச ்சமப கவைிதயற்றியுை்ைது. 

o இதை் மூலை், இக்குழுவில் ரஷ்யாவிை் 26 வருட உறுப்பிைர ் கபாறுப்பு முடிவிற்கு 

வந்தது. 
 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

21 அறிஞரக்ளுக்கு விருது 

 

❖ முத ழமசச்ர ் மு.க. ஸ்டோலின் அவரக்ள் 21 தமிை் அறிஞரக்ளுக்கு  தமிைக அரசின் 

விருதிழன வைங்கினோர.் 
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❖ சசன்ழனயிலுள்ள கழ வோணர ்அரங்கி ் தமிை் லமம்போட்டுத் துழையின் சோரப்ோக 

நழடசபை்ை விைோவி ் தமிைக அரசின் சோரப்ோக விருது, கோலசோழ  மை்றும் தங்கப் 

பதக்கம் ஆகியவை்றிழன முத ழமசச்ர ்மு.க.ஸ்டோலின் வைங்கினோர.் 
 

ததசியெ ்செய்திகள் 

“சம்பவ்” மற்றும் ”ஸ்வாவ்லம்பன்” 

 

❖ “சம்பவ்” மை்றும் ”ஸ்வோவ் ம்பன்” என்பது இந்தியோவி ் சநகிழிக் கழிவு மோசுபோடு 

என்ை ஆபத்திழனச ்சமோளிப்பதை்கோன முன்சனடுப்புகளோகும். 
❖ மத்திய குறு, சிறு மை்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் துழை அழமசச்கத்தின் இழண 

அழமசச்ர ்போனு பிரதோப் சிங் வரம்ோ இவை்ழைத் சதோடங்கி ழவத்தோர.்  
❖ இது சநகிழி மறுசுைை்சி மை்றும் கழிவு லம ோண்ழம குறித்த சரவ்லதச உசச்ி 

மோநோட்டி ் சதோடங்கப்பட்டது. 
❖ இழவ இளம் சதோழி ்முழனலவோழரக் குறிப்போக இந்தியோவின் உயர ்  ட்சிய 

மோவட்டங்கழளச ் லசரந்்த சதோழி ்முழனலவோழர ஊக்குவிப்பதன் லநோக்கி ் 

சதோடங்கப் பட்டன. 
 

பபண்களின் நிலல மீதான ஐக்கிய நாடுகள் ஆலணயம் 

 

❖ மத்தியப் சபண்கள் மை்றும் குைந்ழத லமம்போட்டுத் துழை அழமசச்ர ்ஸ்மிருதி இரோணி 

சபண்களின் நிழ  மீதோன ஐக்கிய நோடுகள் ஆழணயத்தின் 66வது கூட்டத்தி ் 
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உழரயோை்றினோர.் 
❖ இந்த ஆழணயமோனது போலினச ்சமதத்ுவம் மை்றும் சபண்களுக்கு அதிகோரமளித்த ் 

ஆகியவை்ழை லமம்படுதத்ுவதை்கோகலவ லவண்டி பிரதத்ிலயகமோக சதோடங்கப்பட்ட 

ஒரு முதன்ழமயோன, உ களோவிய அரசுகளுக்கிழடலயயோன அழமப்போகும். 
❖ 1946 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 21 அன்று நிறுவப்பட்ட இந்த ஆழணயமோனது சபோருளோதோரம் 

மை்றும் சமூகச ்சழபயின் (Economic and Social Council) சசய ்போட்டு ஆழணயமோகும். 
 

பபரிடர ்பமலாண்லமச ்சட்டவிதிமுலறகள் 

 

❖ லகோவிட் தடுப்பு நடவடிக்ழககளுக்கோக விதிக்கப்பட்ட 2005 ஆம் ஆண்டு லபரிடர ்

லம ோண்ழமச ்சட்ட விதிமுழைகழள மத்திய அரசு ரதத்ு சசய்துள்ளது. 
❖ லகோவிட்-19 போதிப்புகளின் எண்ணிக்ழகயி ் சதோடரந்்து சரிவு நிழ லய உள்ளழத 

அடுத்து இந்த நடவடிக்ழகயோனது லமை்சகோள்ளப்பட்டது. 
❖ முகக் கவசம் பயன்படுத்துத ் மை்றும் ழககழளச ்சுத்தமோக ழவத்திருத்த ் லபோன்ை 

லகோவிட் தடுப்பு நழடமுழைகை் கதாடரந்்து அைலில் இருக்கக்  கூடுை். 
 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

நிதி உதவி அணுகலலக் பகாரி தீர்மானம் 

❖ உக்ழரன் நோட்டினோ ் வழரவு சசய்யப்பட்ட ஒரு தீரம்ோனத்திழன 193 உறுப்பு நோடுகள் 

ஏை்றுக் சகோண்டன. 
❖ ஐக்கிய நோடுகள் சபோதுச ் சழபயோனது உக்ழரனி ் சபோதுமக்கள் போதுகோப்பிை்கும், 

மனிதோபிமோன வசதி அணுகலுக்குமோன ஒரு உறுதியிழனப் சபருமளவி ் லகோரியது. 
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❖ இந்தத் தீரம்ோனத்திை்குச ்சோதகமோக 140 வோக்குகள் அளிக்கப்பட்டன. 
❖ ரஷ்யோ, சிரியோ, சகோரிய ஜனநோயக மக்கள் குடியரசு, எரித்ரியோ மை்றும் சப ோரஸ் 

ஆகிய 5 நோடுகள் அதை்கு எதிரோக வோக்களித்தன ைற்றுை் 38 நோடுகள் வோக்களிப்பழதத் 

தவிரத்்தன. 

 

 

ஆப்கானிஸ்தானிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் உதவித் திட்டம் 

 

❖ ஐ.நோ. போதுகோப்புச ் சழபயோனது, ஆப்கோனிஸ்தோனிை்கோன ஐக்கிய நோடுகள் உதவித் 

திட்டத்திை்கோன உத்தரழவ 2023 ஆம் ஆண்டு மோரச் ் 17 வழரயி ் ஓர ் ஆண்டிை்கு 

நீட்டிப்பதை்கோன தீரம்ோனத்திழன ஏை்றுக் சகோண்டுள்ளது. 
❖ ஆப்கோனிஸ்தோன் மக்களுக்கு ஆதரவோன தங்களது உத்தரவுகழள ஆப்கோனிஸ்தோன் 

நோட்டிை்கோன ஐக்கிய நோடுகள் திட்டம் மை்றும் ஐக்கிய நோடுகள் சபோதுச ்சசய ோளர ்

முன்லனோக்கிக் சகோண்டு சச ்வோர ்என தீரம்ோனம் 2626 முடிவு சசய்துள்ளது.  
 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

டாலர் ஆதிக்கத்தில் சரிவு 

❖ உ கப் பண இருப்பி ் டோ ரின் பங்கோனது கடந்த 20 ஆண்டுகளோக ஒரு நிழ யோன 

சரிழவக் கண்டுள்ளது. 
❖ மத்திய வங்கிகள் தங்களது பங்குகழளப் பன்முகப்படுத்த சரன்மின்பி உள்ளிட்ட மரபு 

சோரோ பணங்கழளப் பயன்படுத்தத் சதோடங்கியுள்ளலத இதை்குக் கோரணமோகும்.   
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❖ இருப்பு லம ோண்ழம நிறுவனங்கள் டோ ருக்குப் பதி ோக இருலவறு திழசகளி ் ஒரு 

கோ ்பகுதியிழன சரன்மின்பிழய லநோக்கியும் மை்ை 3 கோ ்பகுதிகழள சிறு 

நோடுகளின் பணங்கழள லநோக்கியும் நகரத்்தும் வழகயி ் திரும்பியுள்ளன.  
❖ டோ ர ்ஆதிக்கத்தின் மழைமுகமோனச ்சரிவு : கசயல்பாட்டிலுை்ை பை்முகப்படுத்தல் 

அமைப்புகை் ைற்றுை் ைரபுசாரா இருப்பு பைங்கைிை் எழுசச்ி எை்று தமலப்பிடப்பட்ட 

சரவ்ததச நாைய நிதியத்திை் புதிய ஆய்வறிக்மகயில் இத்தகவலாைது கதரிவிக்கப் 

பட்டுை்ைது. 

❖ இந்த ஆய்வறிக்மகயிமைச ்சரவ்ததச நாைய நிதியத்திை் தசரக்ாை் அரச்லாை்சல்ப், 

கலிதபாரை்ியாவின் கபரக்்கிலி  பல்கமலக்கழகத்திை் தபரி எய்கசை்கிரீை் ைற்றுை் 

சரவ்ததச நாைய நிதியத்திை் சிைா சிை்சை் ஆகிதயார ் இமைந்துத் தயாரித்து 

உை்ைைர.்  

 
 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

TRAPPIST – 1 அலமப்பு 

❖ TRAPPIST – 1 என்பது அக்லவரியஸ் விண்மீன் திரளிலுள்ள ஒரு சசந்நிைக் குள்ள 

நட்சத்திரம் ஆகும். 
❖ 2 ழமக்ரோன் வோனிய ் கண்கோணிப்பு கருவி மூ ம் (2 MAIS) கண்டறியப்படட்தோ ், இந்த 

அழமப்பு இதை்கு முன்போக 2MASS J23062928 – 0502285 அல்லது K2-112 எை்று அமழக்கப் 

பட்டது. 

❖ இது 1999 ஆை் ஆை்டில் ஜாை் கிஷிஸ் எை்ற வாைியலாைரால் கை்டறியப்பட்டது. 

❖ இது 7.6 பில்லியை் ஆை்டுகை் பழமையாைது எை்பதால் இது சூரியக் குடுை்பத்மத விட 

பழமையாைதாகுை். 

❖ இதை் நிமற சூரியைிை் நிமறயில் சுைார ்9% ஆகுை்.  

❖ தைலுை்  இதை் ஆரை் வியாழைிை் ஆரத்மத விட சற்று கபரியதாகுை்.  
❖ இதன் லமை்பரப்பு சவப்பநிழ  சுமோர ்2,290C.  
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❖ இது சூரியைிலிருந்து 29 ஒைி ஆை்டுகை் கதாமலவில் அமைந்துை்ைது. 

❖ தஜை்ஸ்  கவப் கதாமலதநாக்கியாைது TRAPPIST – 1 அழமப்ழப லநோக்கி நிழ  நிறுத்தப் 

படும். 
❖ இது TRAPPIST – 1 அழமப்பிலுள்ள லகோள்களின் வளிமண்ட ம் குறித்து ஆரோயும்.  

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

வருடாந்திர எல்லல அறிக்லக 2022 

 

❖ ஐக்கிய நோடுகளின் சுை்றுசச்ூை ் திட்ட அழமப்போனது 2022 ஆம் ஆண்டிை்கோன 
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வருடோந்திர எ ்ழ  என்ை அறிக்ழகயிழன சமீபத்தி ் சவளியிட்டது. 

❖ இழரசச் ், பிைம்புகள், சபோருத்தமின்ழமகள் : அதிகரித்து வருை் சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிமைகை் (Noise, Blazes, and Mismatches: Emerging Issues of Environmental Concern)  எை்று 

இந்த அறிக்மகக்குத் தமலப்பிடப் பட்டது.  

❖ இந்தப் புதிய அறிக்மகயில், காட்டுத்தீ, ஒலி ைாசுபாடு ைற்றுை் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அசச்ுறுத்தல்கை் பரவலாை சுற்றுசச்ூழல் தசதத்திமை ஏற்படுத்துை் எைவுை் அவற்மற 

விமரவாகக் கவைித்து நடவடிக்மக எடுக்க லவண்டும் எைவுை் ஐக்கிய நாடுகை் 

சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அமைப்பு கூறியுை்ைது.  

❖ பருவநிமல ைாற்றை், ைாசுபாடு ைற்றுை் உயிரிப் பல்லுயிரப்் கபருக்க இழப்பு தபாை்ற 

புவியின் மூை்று கநருக்கடி நிமலக்குத் தீரவ்ு காை்பதற்காை அவசியத் ததமவயிமை 

இது எடுதத்ுமரக்கிறது. 

❖ ஒலி ைாசுபாடாைது “ஒரு ககாடூரைாைக் ககாமலயாைி” எைக் குறிப்பிடப்பட்டுை்ைது.  

❖ 2002  ைற்றுை் 2016 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கிமடயில், சராசரியாக 423 மில்லியை் 

கெக்தடர ் நிலப்பரப்புகை் காட்டுத்தீ காரைைாக எரிந்து நாசைாைதாக இந்த 

அறிக்மக கூறுகிறது. 

  

மாநிலெ ்செய்திகள் 

கஹிர்மாதா அரி ாடா 

 

❖ சுமோர ் 2.45  ட்சம் ஆலிவ் சரட்லி (சிை்ைோழமகள்) முட்ழடயிடுவதை்கோக ஒடிசோவின்  

கடை்கழரயினூலட அழமந்துள்ள கஹிரம்ோதோ கட ்சோர ் சரணோ யத்தின் நோசி – II 

என்ை கடற்கமரமய வந்தமடந்துை்ைை. 

❖ இமவ பசிபிக் கரட்லி கடல் ஆமை (Lepidochelys olivacea - கலபிதடாகசலிஸ் 

ஆலிவாசிதய) எை்றுை் அமழக்கப்படுகிை்றை. 

❖ இது முதை்மையாக பசிபிக் ைற்றுை் இந்தியப் கபருங்கடல்கைில் கவப்பைாை ைற்றுை் 

கவப்பைை்டல நீரப்்பகுதிகைில் காைப்படுை் நடுத்தர அைவிலாை கடல் ஆமைகள் 

ஆகுை்.  

❖ இந்தியப் கபருங்கடலில், ஒடிசாவிலுை்ை கஹிரை்ாதா அருதகயுை்ை ருசிகுல்யா இனப் 

சபருக்க ழமயத்தி ் இரண்டு அ ் து மூன்று குழுக்களோக ஆலிவ் சரட்லி ஆழமகள் 

வழ யழமக்கும். 
❖ இந்தியோவின் ஒடிசோ மோநி க் கடை்கழரயோனது உ கின் மிகப்சபரிய இனப்சபருக்க 
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ழமயமோகும்.  

❖ இதை்கு அடுத்த இடத்தி ் சமக்சிலகோ மை்றும் லகோஸ்டோ ரிகோ ஆகியழவ உள்ளன.  
 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பமபடலின் ஆல்பிலரட்  

 

❖ அசமரிக்கோவின் முதல் கபை் அரசுத் துழைச ்கசயலர ்தைகடலிை் ஆல்பிமரட் தைது 

84வது வயதில் காலைாைார.்  

❖ இவர ்1948 ஆம் ஆண்டி ் ஓர ்அகதியோக தனது குடும்பத்துடன் அசமரிக்கோ வந்தோர.் 

❖ இவர ்1957 ஆம் ஆண்டி ்  அசமரிக்கக் குடிமகள் ஆனோர.்  

❖ இவர ்கிளிண்டன் என்ை குடியரசுத் தழ வரின் கீை் 1997 முத ் 2001 வழரயி ் பணி 

ஆை்றினோர ்

 

ஸ்டாக்ப ாம் தண்ணீர் பரிசு 2022 

 

❖ லபரோசிரியர ்வி ்ஃப்ழரடு புரூட்லசரட்் என்பவருக்கு ஸ்டோக்ல ோம் சரவ்லதச தண்ணீர ்

வள நிறுவனத்தினோ ் 2022 ஆம் ஆண்டிை்கோன ஸ்டோக்ல ோம் தண்ணீர ் பரிசோனது 

வைங்கப் பட்டுள்ளது. 
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❖ நமது லகோளின் மீதோன பருவநிழ  மோை்ைத்தின் விழளவுகழளப் புரிந்து சகோள்வது 

குறித்து அவர ் ஆை்றிய ஒரு முக்கியப் பங்களிப்பிை்கோக லவண்டி இந்த விருதோனது 

வைங்கப் படுகிைது.  
❖ இவர ்நியூயோரக்் நகரிலுள்ள கோரச்ன ் ப ்கழ க்கைகத்தி ் கட்டிடத் துழை மை்றும் 

சுை்றுசச்ூை ் சபோறியிய ் துழையி ் ஓய்வு சபை்ை ஒரு லபரோசிரியர ்ஆவோர.் 
❖ நி த்தடி நீரச் ் லசமிப்பி ் உள்ள மோை்ைங்கழளப் புரிந்து சகோள்வதி ் அவரின் 

முன்லனோடியோன ஒரு அணுகுமுழையிழனப் போரோட்டி இந்தப் பரிசோனது வைங்கப் 

பட்டு உள்ளது.  
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