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மார்ச ்– 02 

TNPSC துளிகள் 

❖ G20 அமைப்பிற்கான இந்தியாவின் தமைமைதத்ுவத்தின் ஒரு பகுதியாக, 2023 ஆை் 

ஆண்டு இமையயார ்20 இந்தியா உசச்ி ைாநாடானது குஜராத்திை் உை்ை பயராடாவின் 

ைகாராஜா சாயாஜிராவ் பை்கமைக்கழகத்திை் நமடபபற்றது. 

❖ கரந்ாடகாவிை் அமைக்கப்பட்டுை்ை சிவயைாகா விைான நிமையத்மத பிரதைர ்திறந்து 

மவத்தார.்  

o இது கரந்ாடகாவின் 9வது உை்நாட்டு விைான நிமையைாகுை். 

❖ சிக்கிை் ைாநிைை் காங்டாக்கிை் நமடபபற்ற காைன்பவை்த் பாராளுைன்றச ்சங்கத்தின் 

இந்தியாவிற்கான 3வது ைண்டை ைாநாட்டின் 19வது பதிப்பிமன ைக்கைமவச ்

சபாநாயகர ்ஓை் பிரை்ா அவரக்ை் பதாடங்கி மவத்தார.் 

❖ ஆஸ்தியரலிய அணியானது, தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைதபற்ற ைகைிர ்டி20 உைகக் 

யகாப்மபப் யபாட்டியின் 8வது பதிப்பில் பதன்னாப்பிரிக்க அணியிமன வீழ்த்தி 

ஆறாவது முடறயாக உலகக் யகாப்மபயிமன பவன்றுை்ைது. 

❖ பின்லாந்து நாை்டின் யநாக்கியா நிறுவனைானது, கடந்த 60 ஆண்டுகைிை் முதை் 

முமறயாக தனது தயாரிப்பின் அமடயாைச ்சின்னத்மத ைாற்றியுை்ைது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

தேலைோய்ப்பின்லம விகிேம் 

 

❖ யதசியப் புை்ைியியை் அலுவைகைானது, சமீபத்திய வருடாந்திரெ் பதாழிைாைர ்வைக் 

கணக்பகடுப்பு (PLFS) அறிக்மகயிமன பவைியிட்டுை்ைது. 

❖ இந்தியாவின் யவமைவாய்ப்பின்மை விகிதை் ஆனது கடந்த ஐந்தாண்டுகைிை் இை்ைாத 

அைவிற்கு 2021 ஆை் ஆண்டு ஜூமை ைாதை் முதை் 2022 ஆை் ஆண்டு ஜூன் ைாத காைக் 

கட்டத்திை் 4.1 சதவீதைாகக் குமறந்துை்ைது. 

❖ கிராைப்புற ைற்றுை் நகரப்்புறங்கைிை் பதிவான யவமைவாய்ப்பின்மை விகிதை் ஆனது 

முமறயய 2021-22 ஆை் ஆண்டிை் 3.2 சதவீதை் ைற்றுை் 6.3 சதவீதைாகக் குமறந்துை்ைது. 
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❖ 2020-21 ஆை் ஆண்டிை், அந்த விகிதங்கை் முமறயய கிராைப்புற ைற்றுை் நகரப்் 

புறங்கைிை் 3.3 சதவீதை் ைற்றுை் 6.7 சதவீதைாக இருந்தது. 

❖ சமீபத்தியக் கணக்பகடுப்பானது, 2018-19 ஆை் ஆண்டிை் 37.5 சதவீதைாக இருந்த 

பதாழிைாைர ் வைப் பங்யகற்பு விகிதை் (LFPR) ஆனது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகைிை் 

கணிசைான அைவிை் அதிகரித்து 2021-22 ஆை் ஆண்டிை் 55.2 சதவீதைாக உை்ைதமனக் 

குறிப்பிடுகிறது. 

❖ 2020-21 ஆை் ஆண்டிை் 52.6 சதவீதைாக இருந்த பதாழிைாைர ்ைற்றுை் ைக்கை் பதாமக 

விகிதை் ஆனது 2021-22 ஆை் ஆண்டிை் 52.9 சதவீதைாக அதிகரித்துை்ைது. 

❖ 2019-20 ஆை் ஆண்டிை் இது 50.9 சதவீதைாக இருந்தது. 

❖ யதசியப் புை்ைியியை் அலுவைகைானது, தனித்தனியாக நகரப்்புற இந்தியாவிற்கான 

காைாண்டு பதாழிைாைர ்வைக் கணக்பகடுப்பிமன பவைியிட்டது. 

❖ டிசை்பர ்ைாதை் வமரயிைான காைாண்டிை், ஆண்களுக்கான யவமைவாய்ப்பின்மை 

விகிதை் ஆனது 6.5 சதவீதைாக குமறந்துை்ைது. 

❖ 6.6 சதவீதைாக இருந்த பபண்களுக்கான யவமைவாய்ப்பின்மை விகிதை் ஆனது சிறு 

அைவிை் அதிகரித்து 9.6 சதவீதைாக உை்ைது. 

 

ஹிந்துஸ்ோன் 228 ரக விமானம் 

❖ ஹிந்துஸ்தான் ஏயராநாட்டிக்ஸ் லிமிபடட் நிறுவனத்தின் ‘ஹிந்துஸ்தான் 228-201 LW’ ரக 

விைானத்தின் புதிய வடிவத்திற்குப் பபாது விைானப் யபாக்குவரத்திற்கான தமைமை 

இயக்குநரகை் ஒப்புதை் அைித்துை்ைது. 

❖ இந்த வமக விைானைானது, 19 பயணிகளுடன் அதிகபட்சைாக 5,695 அளவிலான கியைா 

எமடயிமனச ்சுைந்து பறக்குை் திறன் பகாண்டதாகுை். 

❖ இது ஓட்டுநருக்கான தகுதி வமரயமறமயக் குமறக்கச ் தசய்வதொடு, கூடுெலாக 

வணிக ரீதியிைான உரிைை் பபற்ற விைானிகை் கூட இந்த விைானத்மத ஓடட் முடியுை். 

 

 

ஆையச ்சடங்குகள் சசய்ேேற்கு இயந்திர யாலன அறிமுகம் 

❖ யகரைாவிை் திருசச்ூரில் மாவை்ைெ்தில் உை்ை இரிஞ்சடபிை்லி யகாயிை் அதன் ஆையச ்

சடங்குகமைச ்பசய்வதற்காக (யைாட்டார)் இயக்கி பபாருத்தப்பட்ட ஒரு யாமனயின் 

உருவத்திமன ஒத்த அைவிைான ஒரு ைாதிரியிமன அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. 

❖ இது இந்தியாவில் இந்ெ மாதிரியிலான முெல் முயற்சி ஆகும். 

❖ பீட்டா இந்தியா அமைப்பானது இதமன அக்யகாவிலுக்குப் பரிசாக வழங்கியது. 
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❖ யாமனயின் உருவத்திமன ஒத்த அைவிைான இயந்திர யாமனக்கு இரிஞ்சடபிை்லி 

ராைன் என்று பபயரிடப்பட்டுை்ைது. 

❖ இதிை் 4 யபர ்பயணை் பசய்ய முடியுை். 

❖ இந்த யாமனயின் தமை, கண், வாய், காது, வாை் ஆகிய அமனதத்ுை் மின்சாரை் 

மூைைாக இயங்குகின்றது. 

 

 

சர்ேதேசச ்சசய்திகள் 

உைக நிலையான தமம்பாட்டு உசச்ி மாநாடு 

 

❖ எரிசக்தி ைற்றுை் வைங்கை் கை்வி நிறுவனத்தின் (TERI) 22வது உைக நிமையான 

யைை்பாட்டு உசச்ி ைாநாடு (WSDS) ஆனது புது படை்லியிை் நமடபபற்று வருகிறது. 

❖ இந்த உசச்ி ைாநாட்டின் விவாதங்கைிை், கூட்டு நடவடிக்மககமை யைற்பகாை்ளச ்

தசய்வதற்காக தவண்டி நிமையான யைை்பாடு ைற்றுை் பருவநிமை பநகிழ்திறன் 

ஆகியவற்றிமன பநறிப்படுத்தச ் தசய்தை் என்ற முதன்மைக் கருத்துருவின் மீது  

கவனை் பசலுத்தப் படட்து.  

❖ 2022 ஆை் ஆண்டானது ஒரு முக்கியைானச ்சாதமனயிமனக் குறிக்கிறது. 
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❖ 1972 ஆை் ஆண்டு ஸ்டாக்ய ாை் ைாநாடு என்று பிரபைைாக அமழக்கப்படுை் ைனித 

சுற்றுசச்ூழை் பதாடரப்ான ஐக்கிய நாடுகை் சமபயின் ைாநாட்டின் 50 ஆண்டுகை் 

நிமறவிமன இது குறிக்கிறது. 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் முேை் மாநகராட்சிப் பே்திரக் குறியீடு 

 

❖ NSE குறியீடுகள் நிறுவனைானது, இந்தியாவின் முதை் ைாநகராட்சிப் பத்திரக் 

குறியீட்டிமன அறிமுகப் படுத்தியுை்ைது. 

❖ நிஃப்டி இந்தியா ைாநகராட்சிப் பத்திரக் குறியீைானது, இந்திய ைாநகராட்சிக் 

கழகங்கைாை் வழங்கப்பட்ட ைாநகராட்சிப் பத்திரங்கைின் பசயை்திறமன அவற்றின் 

நிமறவுக் காைை் ைற்றுை் முதலீட்டுெ் தரக் கடன் ைதிப்பீடு ஆகியவற்றின் 

அடிப்பமடயிை் கண்காணிக்கிறது. 

❖ இந்தியப் பத்திரப் பரிவரத்்தமன வாரியத்தின் பத்திர பவைியீடு ைற்றுை் 2015 ஆை் 

ஆண்டு ைாநகராட்சிக் கடன் பத்திரங்கை் ஒழுங்குமுமறகை் ஆகியவற்றின் படி 

வழங்கப் பட்ட ைாநகராட்சிக் கடன் பத்திரங்கை் இந்தக் குறியீட்டிை் அடங்குை். 

❖ தற்யபாது, AA தர வரிமசப் பிரிவிை் தர ைதிப்பீடு பபற்ற 10 பத்திர  வழங்கீட்டு 

நிறுவனங்கைாை் வழங்கப்பட்ட 28 ைாநகராட்சிக் கடன் பத்திரங்கை் இந்தக் 

குறியீட்டிை் இடை் பபற்றுை்ைன. 

 

அறிவியை் மற்றும் சோழிை்நுட்பம் 

பூமியின் ஆழமான பகுதி 

❖ நைது யகாைின் புவியியை் சாரந்்த ைரை்ங்கமைக் கண்டறியுை் முயற்சியிை் பூமியின் 

ஐந்தாவது உள்ளடுக்கானது அறிவியைாைரக்ைாை் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுை்ைது. 

❖ யையைாடு, மூடகை், பவைிக் கருவை் ைற்றுை் உை் கருவை் ஆகியமவ தான் பூமியின் 

கட்டமைப்பாக இன்று வமர கருதப்பட்டது. 

❖ பை்யவறு நிை நடுக்கங்கைின் யபாது ஏற்படட் நிை அதிரவ்ு அமைகைின் பயண 

யநரங்கைிை் உை்ை ைாறுபாட்டிமன ஒரு குழு ஆய்வு பசய்தது. 

❖ உை் கருவத்தின் உை் பகுதிக்குை் காணப்படுை் படிகைாக்கப்பட்ட அமைப்பானது 

பவைிப்புற அடுக்கிலிருந்து யவறுபட்டிருப்பதாக அக்குழு கண்டறிந்தது. 
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❖ இந்த அமைப்பானது அதிக பவப்பை் பகாண்ட, இருை்பு ைற்றுை் நிக்கை் 

ஆகியவற்றினாை் ஆன 800 மைை் (1,350 கியைாமீட்டர)் அகைைான, திடைான, ஒரு பந்து 

யபான்ற அமைப்பாகுை். 

❖ இந்த அடுக்கானது உை் கருவத்தின் மையத்திை் அமைந்துை்ை ஒரு திடைான 'உயைாகப் 

பந்து' ஆகுை். 

 

 

அறிக்லககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

சர்ேதேச அறிவு சார் சசாே்துக் குறியீடு 

 

❖ சரவ்யதச அறிவு சார ் பசாத்துக் குறியீட்டிை் இடை் பபற்ற உைகின் 55 முன்னணி 

நாடுகைிை் இந்தியா 42வது இடத்திை் உை்ைது. 
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❖ இந்தக் குறியீடானது அபைரிக்க வரத்்தகச ்சமபயினாை் பவைியிடப்பட்டது. 

❖ 2021 ஆை் ஆண்டிை் 40வது இடத்திலுை், 2014 ஆை் ஆண்டிை் 25வது இடத்திலுை் (ைதிப்பீடு 

பசய்யப் பட்ட 25 நாடுகைிை்) இருந்த இந்தியாவிற்கு இந்த ஆண்டின் தரவரிமச ஒரு 

பின்னமடவாகுை். 

❖ இந்தக் குறியீட்டிை் அபைரிக்கா முதலிடத்திலுை், ஐக்கியப் யபரரசு ைற்றுை் பிரான்சு 

ஆகிய நாடுகை் அடுதத்டுத்த இடங்கைிலும் உை்ைன. 

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் முேை் சிறுகைே் துலறமுகம் 

 

❖ இந்தியாவின் முதை் சிறுகைன் துமறமுகைானது (ைரினா) கரந்ாடகா ைாநிைத்தின் 

உடுப்பி ைாவட்டத்திை் மபந்தூரிை் நிறுவப்பட உை்ைது. 

❖ அந்ெ ைாநிைத்திை் கடற்கமரயயாரச ் சுற்றுைாமவ யைை்படுத்துவதற்காக தவண்டி 

இந்தெ் திட்டைானது பதாடங்கப்பட்டுை்ைது. 

❖ ைரினா என்பது சிறியப் படகுகளுக்பகன பிரத்யயகைாக வடிவமைக்கப்பட்ட ைகிழ்வுறு 

சுற்றுைா இடைாகுை். 

 

பிரபைமானேரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

மகளிர ்20 சோடக்கக் கூட்டம் 

❖ G20 அமைப்பிற்கான இந்தியாவின் தமைமைதத்ுவத்தின் ஒரு பகுதியாக இரண்டு 

நாட்கை் அைவிைான W20 (ைகைிர ் 20) பதாடக்கக் கூட்டைானது மகாராஷ்டிரா 

மாநிலெ்தின் ஒைரங்காபாத்திை் நமடபபற்றது. 

❖ 2015 ஆை் ஆண்டிை் துருக்கிய தமைமைத்துவத்தின் யபாது நிறுவப்பட்ட W20 என்பது 

G20 அமைப்பின் கீழான ஓர ்அதிகாரப்பூரவ் ஈடுபாட்டுக் குழுவாகுை். 

❖ G20 அமைப்பின் விவாதங்கைிை் பாலினக் கருத்தாய்வுகளுக்கு முக்கியத்துவை் 

வழங்கப் படுவமத உறுதி பசய்வயத இதன் முதன்மை யநாக்கைாகுை். 
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❖ W20 இந்தியா குழுவானது 2022 ஆை் ஆண்டு டிசை்பர ் 12 ஆை் யததியன்று W20 

இந்யதாயனசியா குழுவிடமிருந்து தமைமைப் பதவிமய ஏற்றுக் பகாண்டது. 

 

 

தேசிய மகளிர ்ஆலையே்தின் உறுப்பினர் 

 

❖ யதசிய ைகைிர ்ஆமணயத்தின் உறுப்பினராக தமிழகத்மதச ் யசரந்்த குஷ்பு சுந்தர ்

நியைனை் பசய்யப்பட்டுை்ைார.் 

❖ யதசிய ைகைிர ்ஆமணயைானது 1990 ஆை் ஆண்டிற்கான யதசிய ைகைிர ்ஆமணயச ்

சட்டத்தின் கீழ், 1992 ஆை் ஆண்டிை் நிறுவப்பட்டது. 

❖ பபண்களுக்கான அரசியைமைப்புச ் சாரந்்த ைற்றுை் சட்டப்பூரவ்ப் பாதுகாப்புகமை 

ைதிப்பாய்வு பசய்வதற்காக இந்த அமைப்பானது நிறுவப் பட்டது. 

❖ முதை் ஆமணயைானது 1992 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 31 ஆை் யததியன்று பஜயந்தி பட ்

நாயக் அவரக்மைத் தமைவராகக் பகாண்டு அமைக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆமணயைானது, ஒரு தமைவர,் ஒரு உறுப்பினர ்பசயைாைர ்ைற்றுை் ைற்ற ஐந்து 

உறுப்பினரக்ை் ஆகியயார ்என குமறந்தபட்ச உறுப்பினரக்மைக் பகாண்டுை்ைது. 
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❖ திறன், யநரம்ை ைற்றுை் உறுதிப்பாடு ஆகியவற்மறக் பகாண்ட நபரக்ைிை் இருந்து 

யதரந்்பதடுக்கப்பட்ட ஐந்து உறுப்பினரக்மை ைதத்ிய அரசு நியமிக்கிறது. 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

ஆபே்திை் உள்ள உைகப் பாரம்பரியத் ேளம் 

❖ யுபனஸ்யகா அமைப்பானது, உக்மரனின் கருங்கடை் கடற்கமரயிை் அமைந்துை்ை ஓர ்

உத்திசார ்துமறமுக நகரைான ஒயடசாவின் வரைாற்றுச ்சிறப்புமிக்க மையத்திமன 

ஆபத்திை் உை்ை உைகப் பாரை்பரியெ் தைைாக அறிவித்துை்ைது. 

❖ ரஷ்யாவின் பமடபயடுப்பின் மூைைாக அசச்ுறுத்தலுக்கு உை்ைாகியுை்ை இெற்கு 

சரவ்யதச நாடுகைிடமிருந்து நிதி ைற்றுை் பதாழிை்நுட்ப உதவிகமை நாடுவதற்கான 

வாய்ப்பிமனயுை் இது ஏற்படுத்தியுை்ைது. 

❖ உக்மரன் மீது ரஷ்யா தனது பமடபயடுப்பிமனத ்பதாடங்கியதிை் இருந்து ஒயடசா மீது 

பைமுமற குண்டு வீசிெ் தாக்கியுை்ைது. 

❖ ஒயடசாவின் நுண்கமை அருங்காட்சியகை் ஆனது 1899 ஆை் ஆண்டிை் திறக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த நகரை் ஆனது 18 ஆை் நூற்றாண்டின் இறுதி ஆண்டுகைிை், மகயகப்படுத்தப்பட்ட 

ஒட்யடாைான் யகாட்மட அமைந்துை்ை இடத்திற்கு அருகிை் நிறுவப் பட்டது. 

 

 

          


