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மார்ச ்– 05 

TNPSC துளிகள் 

❖ மகாராஷ்டிர மாநில அரசானது, ஒளரங்காபாத் மற்றும் ஓஸ்மானாபாத் ஆகிய 

நகரங்களின் பபயரக்ளள முளறயய சத்ரபதி சாம்பாஜி நகர ் மற்றும் தாராஷிவ் என 

மாற்றுவதற்கு முடிவு பசய்துள்ளது. 

❖ இந்திய அரசானது, BIMSTEC எரிசக்தி ளமயத்தின் நிரவ்ாகக் குழுவிற்கான முதலாவது 

கூட்டத்திளனப் பபங்களூரு நகரில் நடத்தியது. 

❖ GSM சங்கம் (GSMA) ஆனது, பதாளலத்பதாடரப்ு பகாள்ளக மற்றும் ஒழுங்குமுளற 

ஆகியவற்றிற்கான சிறந்த நளடமுளறகளள பசயல்படுத்தியதற்காக 2023 ஆம் 

ஆண்டிற்கான அரசுத ்தளலளம விருதிளன இந்திய அரசிற்கு வழங்கியுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அபமை்புடனான ஒை்ைந்தம் 

 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சளபயின் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அளமப்புடனான (UNEP) புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தத்தில் தமிழக அரசு ளகபயழுத்திட்டுள்ளது. 

❖ இது தமிழ்நாட்டில் நகரப்்புறக் குளிரூட்டல் பதாழில்நுட்பத் திட்டத்திளன உருவாக்கச ்

சசய்வளத யநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ ‘குளிரூட்டல் பதாழில்நுட்பக் கூட்டணி’ மற்றும் இந்திய-படன்மாரக்் பசுளம உத்திசார ்

கூட்டாண்ளம ஆகியவற்றின் கட்டளமப்பின் கீழ் இந்தத ்திட்டமானது யமற் பகாள்ளப் 

படுகிறது. 

❖ இந்தப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தமானது, நிளலயான குளிரூட்டல் பதாழில்நுட்பத்தில் 

பல்யவறு பங்குதாரரக்ளின் திறன் யமம்பாட்டிளன எளிதாக்குகிறது. 
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❖ இது இந்தியாவின் மற்ற மாநிலங்களுக்குப் பயிற்சி அளித்தல் மற்றும் மற்ற நாடுகள் 

இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் நளடமுளறகளிலிருந்துக் கற்றல் என்ற முறற மூலம் பதற்கு 

நாடுகளிளடயயயான ஒதத்ுளழப்பிளன யமம்படுதத்ுகிறது. 

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

இராணுவை் ையிற்சி - தடாை்சி 

 

❖ இந்திய இராணுவமானது, மகாராஷ்டிராவின் நாசிக்கில் உள்ள யதவ்லாலி என்னும் 

இடத்தில் யடாப்சி எனப்படும் தனது வருடாந்திர பயிற்சியிளன யமற்பகாண்டது. 

❖ இந்தப் பயிற்சியானது, இந்திய நாட்டின் பீரங்கிப் பளடத ் திறளன பவளிப்படுத்தச ்

சசய்கிறது. 

❖ இந்த ஆண்டின் பயிற்சியில், 'ஆத்ம நிரப்ாரதம்' (தற்சாரப்ு) குறித்து வலியுறுத்தப் 

பட்டது. 

❖ இப்பயிற்சியில் துப்பாக்கிகள், பீரங்கிகள், ஏவுகலங்கள், ஆளில்லா விமானங்கள் 

மற்றும் வான்வழி வாகனங்கள் ஆகியவற்ளற உள்ளடக்கிய ஆயுத சக்தி மற்றும் 

கண்காணிப்பு அளமப்புகளின் ஒருங்கிளணப்பு நிளல நிறுத்தப்பட்டது. 

❖ K-9 வஜ்ரா, தனுஷ் ஆயுத அளமப்பு அல்லது M777 துப்பாக்கி அளமப்பு மற்றும் பினாகா 

என்ற பல்யவறு கலன்களள பகாண்ட ஏவுகளண ஏவு இயந்திரங்கள் ஆகியத் 

துப்பாக்கிகள் மற்றும் பிற ஆயுத அளமப்புகள் இதில் நிளல நிறுத்தப்பட்டன. 

 

‘திரிசக்தி பிரஹார்’ - கூட்டு இராணுவை் ையிற்சி 

❖ இந்திய இராணுவமானது யமற்கு வங்காளத்தின் வடக்குப் பகுதியில் திரிசக்தி 

பிரஹார ்எனப்படும் ஒரு கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியிளன யமற்பகாண்டது. 

❖ இராணுவம், இந்திய விமானப்பளட மற்றும் மத்திய ஆயுதக் காவல் பளட 

ஆகியவற்றிளன உள்ளடக்கிய பிளணய, ஒருங்கிளணந்தச ் சூழலில் சமீபத்திய 
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ஆயுதங்கள் மற்றும் உபகரணங்களளப் பயன்படுத்தி, பாதுகாப்புப் பளடகளின் யபார ்

தயார ்நிளல குறிதத்ு பயிற்சி பசய்வயத இந்தப் பயிற்சியின் யநாக்கமாகும். 

❖ இந்தப் பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாக, யமற்கு வங்காளத்தின் வடக்குப் பகுதியின் 

பல்யவறு இடங்களில் விளரவான பளட திரட்டல் மற்றும் நிளலநிறுத்தல் பபான்ற 

நளடமுளறகள் யமற்பகாள்ளப்பட்டன. 

❖ இப்பகுதியானது இந்தியாவிற்கு உதத்ி சாரந்்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். 

❖ இந்த 20 முதல் 30 கிமீ அகலம் பகாண்ட பாளதயான குறுகிய சிலிகுரி பகுதி பதற்கில் 

வங்காளயதசத்ளதயும் வடக்யக பூடாளனயும் ஒடட்ி அளமந்துள்ளது. 

 

 

TARKASH ையிற்சி 

 

❖ இந்திய ராணுவம் மற்றும் அபமரிக்க இராணுவம் ஆகியளவ இளணந்து தமிழ்நாட்டின் 

பசன்ளன நகரில் TARKASH எனப்படும் பயிற்சியிளன சமீபத்தில் யமற்பகாண்டன. 

❖ இது யதசிய பாதுகாப்புப் பளட (NSG) மற்றும் அபமரிக்காவின் சிறப்பு நடவடிக்ளகப் 

பளட (SOF) ஆகியவற்றினால் யமற்பகாள்ளப்படும் ஒரு கூட்டுப் பயிற்சியாகும். 
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❖ இந்தப் பயிற்சியில் முதன்முளறயாக "இரசாயனம், உயிரியல், கதிரியக்கம் மற்றும் 

அணுசக்தி” (CBRN) சாரந்்த தீவிரவாத எதிரப்்பு நடவடிக்ளககள் யசரக்்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ CBRN ஆயுதங்கள் பபருமளவிலான உயிரிழப்புகள் மற்றும் பபருமளவிலான 

இளடயூறுகளள உருவாக்கும் திறளனக் பகாண்டுள்ளதால் அளவ மிகப் யபரழிவிளன 

ஏற்படுத்தும் ஆயுதங்களாக வளகப்படுத்தப்படுகின்றன. 

❖ பஜனீவா பநறிமுளற என்றும் அளழக்கப்படும், யபாரில் CBRN ஆயுதங்களளப் 

பயன்படுத்துவதற்கான தளட விதிப்பு பநறிமுளறயானது, 1925 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 17 

ஆம் யததியன்று சுவிட்சரல்ாந்து நாட்டின் பஜனீவா நகரில் ளகபயழுத்தானது. 

❖ இது 1928 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 08 ஆம் யததியன்று நளடமுளறக்கு வந்தது. 

❖ CBRN ஆயுதங்களின் சமீபத்தியப் பயன்பாடு, 2013 ஆம் ஆண்டில் நளடபபற்ற சிரிய 

உள்நாட்டுப் யபாரின் யபாது பபாதுமக்களுக்கு மீது சிரிய நாட்டின் இராணுவத்தினால் 

யமற்பகாள்ளப்பட்ட சாரின் என்ற வாயு தாக்குதலாகும். 

 

தீவிரவாதத்தின் நிபல குறித்த அறிக்பககள் 2021 - இந்தியா 

 

❖ அபமரிக்க தீவிரவாத எதிரப்்புப் பணியகமானது 'தீவிரவாதத்தின் நிளல குறித்த 

அறிக்ளககள் 2021 - இந்தியா' என்ற அறிக்ளகளய பவளியிட்டுள்ளது. 

❖ தீவிரவாத அளமப்புகளின் பசயல்பாடுகளளக் கண்டறிவதற்காகவும், அதற்குக் 

கிளடக்கப் பபறும் யசளவகளளத் தளட பசய்வதற்காகவும், வீழ்சச்ியுறச ் பசய்திடச ்

சசய்வதற்காகவும் இந்திய அரசு குறிப்பிடத் தக்க முயற்சிகளள யமற்பகாண்டுள்ளது. 

❖ ஜம்மு & காஷ்மீர ் ஒன்றியப் பிரயதசம், வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் மத்திய 

இந்தியாவின் சில பகுதிகளள தீவிரவாதம் பவகுவாகப் பாதித்துள்ளது. 

❖ லஷ்கர-்இ-பதாய்பா, பஜய்ஷ்-இ-முகமது, ஹிஸ்புல் முஜாகிதீன், ISIS, அல்-பகாய்தா, 

ஜமாத-்உல்-முஜாஹிதீன், ஜமாத-்உல்-முஜாஹிதீன் வங்காளயதசம் ஆகியளவ 

தீவிரவாத அளமப்புகள் இந்தியாவில் பசயல்பட்டு வருகின்ற தீவிரவாத அளமப்புகள் 

ஆகும். 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவின் ஜம்மு காஷ்மீர ் பகுதியில் 153 தீவிரவாதத் 

தாக்குதல்கள் பதிவாகியுள்ளன. 

❖ இந்தத ் தாக்குதலில் 45 பாதுகாப்புப் பளடயினர,் 36 பபாதுமக்கள், 193 தீவிரவாதிகள் 

உட்பட 274 யபர ்உயிரிழந்தனர.் 
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❖ யதசியப் புலனாய்வு முகளமயானது 2021 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ் மாதம் வளர, ISIS 

பதாடரப்ான 37 வழக்குகளள விசாரிதத்ு 168 யபளரக் ளகது பசய்துள்ளது. 

 

சர்வததசச ்சசய்திகள் 

‘Chip 4’ கூட்டணியின் விநிதயாகச ்சங்கிலி தமலாண்பம குறித்த தைசச்ுவாரத்்பத 

❖ ஜப்பான், அபமரிக்கா, பதன் பகாரியா மற்றும் தாய்வான் ஆகிய நாடுகள் இளணந்து 

"Chip 4" கூட்டணியின் காபணாளி வாயிலான மாநாட்டில் பங்யகற்றன. 

❖ குளற கடத்திகளின் நிளலயான விநியயாகத்ளத உறுதிப்படுத்த உதவுவதற்காக, 

அபமரிக்கா தளலளமயிலான புதியக் கட்டளமப்பின் கீழ் இந்த மாநாடானது நடத்தப் 

படுகிறது. 

❖ இயற்ளகப் யபரழிவுகள் மற்றும் பிற அவசர நிளலகளின் யபாது விநியயாகச ்

சங்கிலியில் ஏற்படும் ஒரு பின்னளடளவ எதிரப்காள்வதற்கான வழிகளளப் பற்றி 

விவாதிப்பளத இது யநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

 

83.7 சதவிகிதம் சசறிவுமிக்க யுதரனியம் 
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❖ சரவ்யதச அணுசக்தி முகளமயானது, ஈரானின் ஃயபாரய்டா என்ற நிலதத்டி அணு 

சக்தித் தளத்தில் 83.7 சதவீதம் வளர பசறிவு பகாண்ட யுயரனியம் மூலக்கூறுகளளக் 

கண்டுபிடித்துள்ளது. 

❖ ஆனால் ஈரான் நாட்டில் 69 சதவீதத்திற்கு யமல் பசறிவு பகாண்ட யுயரனிய இருப்புகள் 

இல்ளல. 

❖ ஈரானின் 2015 ஆம் ஆண்டு அணுசக்தி ஒப்பந்தம் ஆனது பதஹ்ரானின் யுயரனியம் 

இருப்பு அளவிளன 300 கியலாகிராம் (661 பவுண்டுகள்) ஆகவும் அதற்கான பசறிவு 

வரம்பிளன 3.67% ஆகவும் வளரயறுத்துள்ளது. 

❖ 3.67% பசறிவு பகாண்ட யுயரனியமானது அணுமின் நிளலயத்திற்கு எரிபபாருளாகப் 

பயன்படுத்தப் படுவதற்குப் யபாதுமானதாகும். 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்த ஒப்பந்தத்தில் இருந்து அபமரிக்கா ஒருதறலப் பட்சமாக 

விலகியதால், தனது அணுசக்தித் திட்டத்தின் மீது பதஹ்ரான் பதாடரச்ச்ியான 

மாற்றங்கள் மற்றும் விரிவாக்கங்களள யமற்பகாண்டது. 

 

சுவீடன் சர்வததச தகவல் பிரசச்ாரம் 

 

❖ சுவீடன் அரசாங்கமானது புலம்பபயரந்்யதார ் தனது நாட்டிற்கு வருவளத குளறக்கச ்

சசய்வதற்காக சரவ்யதச தகவல் பிரசச்ாரத்ளத அறிவித்துள்ளது. 

❖ இந்தப் பிரசச்ாரமானது சுவீடன் அரசின் புலம்பபயரவ்ு பகாள்ளக பற்றிய பமலதிகத் 

தகவல்களளப் பரப்பும். 

❖ இந்தப் பிரசச்ாரத்தின் யபாது, சுவீடன் அரசாங்கம் ஆனது பவளிநாடுகளில் பதாடரப்ு 

ளமயங்களள உருவாக்க உள்ளது. 

❖ சுவீடன் அரசானது 1950 ஆம் ஆண்டு முதல் அகதிகளள வரயவற்று மீள்குடியயற்றம் 

பசய்து வருகிறது. 

❖ சுவீடன் அரசாங்கத்தின் கூற்றுப்படி, 2019 ஆம் ஆண்டில், நாரட்ிக் நாடுகளுக்கு வந்த 

அகதிகளில் 76% யபர ்சுவீடனில் தஞ்சம் புகுந்தனர.் 
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❖ இந்தப் பிரசச்ாரத்ளத யமற்பகாள்வதன் மூலம் இந்த அகதிகளின் எண்ணிக்ளகளயக் 

குளறப்பதற்கு சுவீடன் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ைம்  

CE-20 மீக்குளிர்வு எரிசைாருள் இயந்திரம் 

❖ CE-20 மீக்குளிரவ்ு (கிறரபயாசெனிக்) எரிபபாருள் இயந்திரமானது, விண்ணில் 

ஏவுதலுக்கு ஏற்றவாறு உள்ளதா என்பதற்கான யசாதளனளய இஸ்யரா பவற்றிகரமாக 

யமற் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த இயந்திரமானது, சந்திரயான்-3 ஆய்வுப் பணிக்காக பவண்டி LVM3 ஏவுகலத்தின் 

மீக்குளிரவ்ு எரிபபாருள் இயந்திரத்தின் யமல்கட்ட நிளலயிளன இயக்கும். 

❖ சந்திரயான்-3 ஆய்வுக் கலமானது உந்துவிளச பதாகுதி, தளரயிறக்கத் பதாகுதி 

மற்றும் உலாவிக் கலம் ஆகிய மூன்று முக்கியத் பதாகுதிகளளக் பகாண்டுள்ளது.  

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

நாகாலாந்து மாநிலத்தின் முதல் சைண் சட்டமன்ற உறுை்பினரக்ள் 

❖ நாகாலாந்து மாநிலத்திளனச ்யசரந்்த இரண்டு பபண்கள், அந்த மாநிலச ்சட்டசளபத் 

யதரத்லில் பவற்றி பபற்ற முதல் இரண்டு பபண்கள் என்ற வரலாற்றிளனப் பளடதத்ு 

உள்ளனர.் 

❖ பஹகானி ஜகாலு மற்றும் சல்பஹௌடூபநள குரூஸ் ஆகிய இருவரும் நாகாலாந்து 

மாநில முதலளமசச்ர ் பநய்ஃபியூ ரியயா அவரக்ளின் யதசியவாத ஜனநாயக 

முன்யனற்றக் கட்சிளயச ்யசரந்்தவரக்ள் ஆவர.் 

❖ நாகாலாந்து மாநிலம் உருவானதில் இருந்து இதுவளர நளடபபற்ற 14 சட்டமன்றத் 

யதரத்ல்களில், எந்தப் பபண்ணும்  சட்டமன்ற உறுப்பினராகத ் யதரந்்பதடுக்கப் பட 

வில்ளல. 
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❖ இந்த ஆண்டில் நளடபபற்ற நாகாலாந்து சட்டசளபத் யதரத்லில் யபாடட்ியிட்ட 183 

யவட்பாளரக்ளில் நான்கு பபண்கள் அடங்குவர.் 

 

 

இதரச ்சசய்திகள் 

வலுவான சதாபலத்சதாடர்புச ்தசபவ வழங்கீட்டு நிறுவனம் 

 

❖ பிராண்ட் ஃளபனான்ஸ் நிறுவனமானது, நிறுவனங்களள அவற்றின் நிறுவன 

மதிப்பீட்டின் அடிப்பளடயிலான ஒரு பட்டியளலத ்பதாகுத்துள்ளது. 

❖ பிராண்ட் ஃளபனான்ஸ் நிறுவனத்தின் 2023 ஆம் ஆண்டு தரவரிளசயின் படி, மதிப்பு 

மிக்க 150 முன்னணி நிறுவனங்கள் மற்றும் வலுவான பதாளலத்பதாடரப்ுச ் யசளவ 

வழங்கீட்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல் பவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ சிவிஸ்காம் என்ற நிறுவனமானது 92/100 மதிப்பீட்டு மற்றும் AAA+ என்ற உயரடுக்கு 

மதிப்பீட்ளடப் பபற்ற வலுவான பதாளலத்பதாடரப்ுச ் யசளவ வழங்கீட்டு நிறுவனம் 

ஆகும். 

❖ அளதத ் பதாடரந்்து ஜியயா மற்றும் எடிசலாட் ஆகியளவ முளறயய இரண்டாவது 

மற்றும் மூன்றாவது வலுவான பதாளலத்பதாடரப்ுச ் யசளவ வழங்கீட்டு 

நிறுவனங்களாக உள்ளன. 

❖ ஹுவாயவ நிறுவனமானது மிகவும் மதிப்புமிக்க மற்றும் வலுவான பதாளலத ்

பதாடரப்ு உள்கட்டளமப்புச ் யசளவ வழங்கீட்டு நிறுவனமாகத ் தரவரிளசப் படுத்தப் 

பட்டுள்ளது. 

 

          


