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மார்ச ்– 04 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியாவில் 'தேசியப் புரே தினம்' ஆனது 2020 ஆம் ஆண்டு முேல் ஒவ்தவார ்ஆண்டும் 

பிப்ரவரி 27 ஆம் தேதியன்று க ாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ உள்தளாங் ாங் மற்றும் டியா ்கின் ஆகிய இரண்டு ஆஸ்திதரலியப் பல் லல ் 

 ழ ங் ள் குஜராே்தின் GIFT ந ரில் ேங் ளது  ல்லூரி வளா ங் லள அலம ்  

உள்ளன. 

o இந்தியாவில் தங்களது வளாகங்களள அளைத்த முதலாவது வவளிநாட்டுக் கல்வி 

நிறுவனங்கள் இளவயய ஆகுை். 

❖ இந்திய விமானப்பலடயின் கிழ ்குப் பலடப் பிரிவானது, பூரவ்ி ஆ ாஷ் எனப்படும் 

அேன் வருடாந்திரப் பலடப் பிரிவு அளவிலான தபாரக்் ாலே் ேயாரந்ிலலப் 

பயிற்சியிலன நாட்டின் வடகிழக்குப் பகுதியில் கோடங்கியுள்ளது. 

o இந்தப் பயிற்சியானது ஷில்லாங்ளகத் தளலளையிடைாகக் வகாண்ட கிழ ்குப் 

பலடப் பிரிவால் யைற்வகாள்ளப் பட்டது 

❖ நலட ஓட்டப் பந்ேய வீரர ்ளான பிரியங் ா த ாஸ்வாமி மற்றும் அக்ஸ்தீப் சிங் தேசிய 

நலட ஓட்டப் பந்ேய சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் கவற்றி கபற்று, 2023 ஆம் ஆண்டு 

உல த் ேட ளச ்சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டு பாரீஸ் ஒலிம்பி ் 

தபாட்டி ஆகியவற்றிற்குே் ேகுதி கபற்றுள்ளனர.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இந்துஸ்ோன் சமாசச்ார் 

 

❖ அரசுப் கபாது ஒளிபரப்பு நிறுவனமானது, பிரசார ்பாரதி இந்துஸ்ோன் சமாசச்ார ் (HS) 

நிறுவனே்துடன் இலணந்து தூரே்ரஷ்ன் மற்றும் அகில இந்திய வாகனாலி (AIR) 

நிறுவனம் ஆகியவற்றிற்குச ்கசய்தி உள்ளடீு லள வழங்குவேற் ான இரண்டு ஆண்டு 

 ால ஒப்பந்ேே்தில் ல கயழுே்திட்டுள்ளது. 

❖ இேன் மூலம் பிரசார ் பாரதி நிறுவனே்திற்கு 10 தேசியச ் கசய்தி ளும், பிராந்திய 

கமாழி ளில் 40 "உள்ளூர"் கசய்தி ளும் உள்ளடங்கும் வளகயில் ஒவ்கவாரு நாளும் 100 

கசய்தி ள் வழங் ப் படும் என்று எதிரப்ார ்் ப் படுகிறது. 
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❖ பிரசார ்பாரதி நிறுவனமானது, இந்திய கசய்திே ்ோள் ளின் ஒரு இலாப தநா ் ற்றக் 

கூட்டுறவு நிறுவனமான இந்தியப் பே்திரில  அற ் ட்டலள ் ான (PTI) சந்ோலவ 

2020 ஆம் ஆண்டில் ரேத்ு கசய்ேது. 

❖ இந்துஸ்ோன் சமாசச்ார ் நிறுவனமானது 1948 ஆம் ஆண்டில் M.S.த ால்வால் ர ்

என்பவருடன் இலணந்து ஷிவ்ராம் ஷங் ர ்ஆப்தே அவர ்ளால் நிறுவப்பட்டது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

வின்ட்சார் கட்டமமப்பு 

❖ பிரேமர ் ரிஷி சுன ் ேலலலமயிலான ஐ ்கியப் தபரரசின் அரசானது ஐதராப்பிய 

ஒன்றியே்துடன் (EU) ஒரு மு ்கிய ஒப்பந்ேே்திலன தமற்க ாண்டுள்ளது. 

❖ இது வட ்கு அயரல்ாந்தில் பின்பற்றப்பட உள்ள பிகர ்ஸிட் ஒப்பந்ேே்திற்குப் பிந்லேய 

வரே்்ே  விதி ளு ்கு உேவும். 

❖ 'வின்ட்சார ்  ட்டலமப்பு' ஆனது வட ்கு அயரல்ாந்து கநறிமுலற ்கு மாற்றா  

அலமயும். 

❖ இது கபாருளாோர மற்றும் அரசியல் ரீதியானப் பிரசச்லன லள உருவா ்கிய, 

பிகர ்சிட் தோல்வி ்குப் பிற ான சி ் ல் நிலறந்ே ஒப்பந்ேமாகும். 

❖ இந்ே புதிய வின்ட்சார ்   ட்டலமப்பானது வட ்கு அயரல்ாந்துப் பகுதி ்குள்தளதய 

வணி ம் கசய்யப் படும் கபாருட் ளு ் ான பசல்ச வழிே்ேடம் மற்றும் ஐதராப்பிய 

ஒன்றியே்திற்கு ் க ாண்டுச ்கசல்லப் படும் கபாருட் ளு ் ான சிவப்பு வழிே்ேடம் 

ஆகிய இரண்டு மு ்கிய அம்சங் லள ் க ாண்டுள்ளது. 

❖ இது ஐ ்கியப் தபரரசில் வட ்கு அயரல்ாந்தின் நிலலலயப் பாது ாப்பலேயும், அந்த 

நாட்டு ம ் ளின் இலறயாண்லமலய மீட்கடடுப்பலேயும் தநா ் மா  ் க ாண்டது.  

 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

ஒரு பரிமாண புழுே்துமள அளவிலான அரிமானம் 

❖ ஒரு பரிமாண புழுேத்ுலள அளவிலான அரிமானம் எனப்படும் அரிமானேத்ின் புதிய 

வடிவே்லே அறிவியலாளர ்ள் சமீபே்தில்  ண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ ஒரு பரிமாண புழுேத்ுலள அளவிலான அரிமானம் என்பது நி ் ல்-குதராமியம் 

 லலவயானது, உருகிய ஃபுளூலரடு  லரசலுடன் கோடரப்ு க ாள்ளும் தபாது ஒரு 
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குறிப்பிட்ட இடே்தில் அதி மா  ஏற்படுகின்ற, ஊடுருவும் வல யிலான அரிமானை் 

ஆகும். 

❖ இந்ே வல  அரிமானமானது மூல ்கூறு ளின் வழிே்ேட அலமப்பு ளில் ஊடுருவல் 

வலலயலமப்பு உருவாவேற்கு வழி வகு ்கின்றது. 

❖ இந்ே வழிே்ேடங் ளில் உருகிய  லரமங் ள் நிரப்பப்பட்டு, மூல ்கூறு ளின் 

அலமப்பு ளில் கவற்றிடங் லள உருவா ்குகின்றன. 

❖ உருகிய உப்பு ்  லரசல் ளில் சூழல் அலமப்பு ளில் கபாருள் சிலேவுச ் கசயல் 

முலற லளப் புரிந்து க ாள்வதில் இது மு ்கியமான ோ ் ங் லள ் க ாண்டுள்ளது. 

❖ அடுே்ேத் ேலலமுலறத் கோழில்நுட்பம் சாரந்்ே அணுமின் நிலலயங் ளில் பயன் 

படுே்ேப் படும் குளிரூட்டி ளு ்கு உருகிய உப்பு ்  லரசல் ள் ஒரு மு ்கிய மாற்றா  

உள்ளன. 

❖ இலவ அதி  கவப்ப ்  டே்துே்திறன் மற்றும் அதி  க ாதிநிலலலய ் க ாண்டு 

உள்ளோல், உருகிய உப்பு ்  லரசல் ள் குளிரூட்டி ளா  பயன்படுே்துவது மி வும் 

ஈரப்்பு மி ் ப் பயன்பாடா  உள்ளது. 

❖ இது அணு உலலயின் லமயப் பகுயிலிருந்து கவப்பே்லே கவளிதயற்றுவேற்கும், 

மின்சார உற்பே்தி ்கும் சிறந்ேப் பயன்பாடா  உள்ளது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

உலக மீே்தேன் உமிழ்வு கண்காணிப்பு அறிக்மக 

❖ சரவ்தேச எரிச ்தி மு லமயானது (IEA), அேன் வருடாந்திர உல  மீே்தேன் உமிழ்வு 

 ண் ாணிப்பு அறி ்ல யிலன கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்ே அறி ்ல யின்படி, புலேபடிவ எரிகபாருள் நிறுவனங் ள் ஆனது 2022 ஆம் 

ஆண்டில் 120 மில்லியன் கமட்ரி ் டன் அளவிலான மீே்தேன் வாயுவிலன வளி 

மண்டலே்தில் இருந்து கவளிதயற்றியுள்ளன. 

❖ இது 2019 ஆம் ஆண்டில் பதிவான சாேலன அளவிலான உசச் நிலலலய விட சற்று 

குலறவாகும். 

❖ இதில் சிறந்ே கசயல்திறன் க ாண்ட நாடு ள், தமாசமான கசயல் திறன் க ாண்ட 

நாடு லள விட 100 மடங்கு ்கு தமல் சிறந்ேோ  உள்ளன. 

❖ நாரத்வ மற்றும் கநேரல்ாந்து ஆகிய நாடு ளில் உமிழ்வுச ்கசறிவானது குலறவா தவ 

உள்ளது. 
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❖ சவூதி அதரபியா மற்றும் ஐ ்கிய அரபு அமீர ம் தபான்ற மே்தியக் கிழ ்கு நாடு ளும் 

ஒப்பீட்டளவில் குலறந்ே உமிழ்வு கசறிவிலன ் க ாண்டுள்ளன. 

❖ துர ்்கமனிஸ்ோன் மற்றும் கவனிசுலா ஆகிய நாடு ளில் அதி  உமிழ்வு பதிவாகி 

உள்ளது. 

❖ எரிச ்தித் துலறயில் இருந்து கவளிதயற்றப்படும் 75 சேவீே மீே்தேன் வாயுவிலன 

மலிவான மற்றும் எளிதில் கிலட ்  ் கூடிய ஒரு கோழில்நுட்பே்தின் உேவியுடன் 

குலற ்  முடியும். 

❖ மனிே நடவடி ்ல  ள் மூலம் கவளியிடப்படும் கமாே்ேச ்சராசரி மீே்தேன் உமிழ்வில் 

40 சேவீேம் எரிச ்தி துலறயில் ோன் கவளியிடப்படுகிறது. 

❖ எண்கணய் மற்றும் இயற்ல  எரிவாயு நிறுவனங் ளானது, இயற்ல  எரிவாயு 

எரியூட்டப்படும் தபாது அல்லது கவளிதயற்றப்படும் தபாது வளிமண்டலே்தில் 

மீே்தேன் வாயுவிலன கவளியிடுவோ  அறியப் படுகிறது. 

❖ கோழில்துலறையைாக்கக் காலத்திற்கு முந்லேயக்  ாலே்திலிருந்தே  ாரப்ன் லட 

ஆ ்லசடு ்கு அடுே்ேபடியா , புவியின் 30 சேவீே கவப்பமயமாேலு ்கு  ாரணமா  

உள்ள மீே்தேன் ஒரு பசுலம இல்ல வாயு ஆகும். 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

காந்ோரி வமக மிளகாய் அசமரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி 

 

❖ மிதசாரம் மாநிலமானது, அங்கு விலளயும் ‘ ாந்ோரி வல  மிள ாயிலன' முேன் 

முலறயா  அகமரி ் ாவிற்கு ஏற்றுமதி கசய்யவுள்ளது. 
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❖  ாந்ோரி வல  மிள ாய் அல்லது மிதசா மிள ாய் ்கு அம்மாநில அரசானது, புவிசார ்

குறியீட்டிலனப் கபற்றுள்ளது. 

❖ ஏற்றுமதி கசய்யப்படும் இந்த மிள ாயானது  டந்ே வாரம் கபங் ளூரு ந ரில் தமற் 

க ாள்ளப்பட்ட இயற்ல  உறுதிப்பாட்டுச ்தசாேலனயில் தேரச்ச்ி கபற்றுள்ளது. 

❖ இந்ே மிள ாய் மி வும்  ாரமானோகும். 

❖ இேன்  ாரே ்ேன்லம ் ான ஸ்த ாவில் கவப்ப அலகு ள் (SCU) 50,000 முேல் 1,00,000 

வலர ஆகும். 

❖ SCU அதி மா  இருந்ோல், அவற்றின்  ாரே்ேன்லம அதி மா  இரு ்கும். 

❖ இலவ  ம்தபாடியா, வியட்நாம், ோய்லாந்து தபான்ற நாடு ளில் அதி மா  வளர ்் ப் 

படுகின்றன. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

பாகுபாடின்மம தினம் - மாரச் ்01 

 

❖ சமே்துவம் மற்றும் நீதிலய தமம்படுே்துவேற் ா , ஐ ்கிய நாடு ள் சலப மற்றும் பிற 

சரவ்தேச நிறுவனங் ள் இலணந்து இந்ேே் தினேத்ிலன அனுசரி ்கின்றன. 

❖ HIV/AIDS தபான்ற தநாயால் பாதி ் ப்பட்டவர ்ளு ்கு எதிரான அலமப்பு மற்றும் 

 லாசச்ாரம் சாரந்்ே முற்த ாள்  ருே்திலன எதிரே்்துப் தபாராடுவதும், சட்டே்திற்கு 

முன்பான சமே்துவம் மற்றும் தநரல்ம ஆகியவற்றிலன தமம்படுே்துவதும் இேன் 

தநா ் மாகும். 

❖ UNAIDS ஆனது ேனிநபர ்ளின் நன்மதிப்பிலனப் பறி ்கும் பாரபட்சமி ் ச ்சட்டங் ள் 

மற்றும் நலடமுலற ள் பற்றிய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுே்துவலே ஒரு தநா ் மா  ் 

க ாண்டுள்ளது. 

❖ இந்ே ஆண்டிற் ான இே்தினே்தின்  ருே்துரு, "உயிர ்லள ்  ாே்ேல்: குற்றமற்றோக 

ைாற்றுேல்" என்போகும். 

 

உலக குடிமமப் பாதுகாப்பு தினம் - மாரச் ்01 

❖ இயற்ல ப் தபரழிவு ள், விபே்து ் ள் மற்றும் பிற அவசரநிலல ளில் இருந்து 

ம ் லளயும் அவர ்ளின் உலடலம லளயும் பாது ாப்பதில் குடிலமப் பாது ாப்பு 



•   
•    
 

 
 

நடவடி ்ல  ளின் மு ்கியே்துவம் குறிே்து விழிப்புணரல்வ ஏற்படுேத்ுவலே இது 

தநா ் மா  ் க ாண்டுள்ளது. 

❖ இே் தினமானது பல குடிலமப் பாது ாப்பு அலமப்பு ளின் பணிலயக் க ௌரவி ் ச ்

வசய்கிறது. 

❖ சமூ ங் லளப் பாது ாப்பதிலும் உயிர ்லள ்  ாப்பாற்றச ் வசய்வதிலும் இந்ே 

நிறுவனங் ள் தமற்க ாள்ளும் முயற்சி லளயும் இந்ேே ்தினம் அங்கீ ரி ்கிறது. 

❖ இந்ேே ்தினமானது, முேன்முேலில் 1990 ஆம் ஆண்டில் சரவ்தேசக் குடிலமப் பாது ாப்பு 

அலமப்பினால் (ICDO) க ாண்டாடப்பட்டது. 

❖ இந்ே ஆண்டிற் ான இந்தே் தினே்தின்  ருே்துரு "இடர ்மதிப்பீட்டில் ே வல் கோழில் 

நுட்பே்தின் பங்கு" என்போகும். 

 

 

உலக கடற்புல் தினம் - மாரச் ்01 

❖ இது வளமான  டல் ள்,  டற் லர ள் ஆகியவற்லற உருவா ்குவதிலும், ஒரு பருவ 

நிலல சாரந்்ேத் தீரவ்ா வும்  டற்புல் வகி ்கும் பங்கு பற்றிய விழிப்புணரவ்ு மற்றும் 

க ாண்டாட்டே்திற் ான ஒரு தினமாகும். 

❖ இது  டற்புல் சுற்றுசச்ூழல் அலமப்பு லளப் பாது ாப்பேன் மு ்கியே்துவே்லேயும், 

பருவ நிலல மாற்றம், மாசுபாடு மற்றும் பிற மனிே நடவடி ்ல  ள் சாரந்்ே 

பாதிப்பு ள் தபான்ற சவால் ளு ்கு எதிரா  அவற்றின் கநகிழ்திறலன அதி ரிப்பேன் 

மு ்கியே்துவே்லேயும் எடுே்துலர ்கிறது. 

❖  டல் புற் ள் மட்டுதம கவப்ப மண்டலே்திலிருந்து ஆர ்்டி ் வட்டாரம் வலரயிலான 

 டல் பரப்பின் ஆழமற்றப் பகுதி ளில் உள்ள பூ ்கும் ோவரங் ள் ஆகும். 

❖ உலகில் 60 ்கும் தமற்பட்ட  டல் புல் வல  ள் உள்ளன. 

❖ இது  டல் ேளே்தின் 300,000 சதுர கிதலாமீட்டர ்பரப்பளவில் பரவி ்  ாணப்படுகிறது. 

❖ ஒரு வல  "நீல நிற ்  ாடு" ( டற் ாடு) என்று குறிப்பிடப் படுகின்ற இது, ஆயிர ் 

 ண ் ான மீன் ள்,  டல் குதிலர ள், ஆலம ள் மற்றும் பிற  டல் விலங்கு ளு ்கு 

உணவு மற்றும் ேங்குமிடம் ஆகியவற்றிலன வழங்குகிறது. 

❖ IUCN அலமப்பானது, உலகிலுள்ள கிட்டே்ேட்ட 21%  டற்புல் வல  லள அசச்ுறுே்ேப் 

படுேல் அல்லது பாதி ் ப்பட ் கூடிய அல்லது அருகி வரும் நிலலயில் உள்ள 

இனங் ளா  வல ப்படுே்துகிறது. 



•   
•    
 

 
 

❖ இே்தினமானது 2022 ஆம் ஆண்டு தம மாேே்தில் ஐ ்கிய நாடு ள் சலபயின் கபாதுச ்

சலபயினால் ஏற்று ் க ாள்ளப்பட்ட ஒரு தீரம்ானே்தின் மூலம் நிறுவப்படட்து. 

 

 

          


