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மார்ச ்– 06 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஹிண்டன்பரக்் ரிசரச் ்என்ற அமெரிக்க நிறுவனத்தின் அதானி குழுெத்திற்கு எதிரான 

ம ோசடியோன பங்கு விற்பனன குறித்த ஒரு அறிக்கககைத் மதாடரந்்து உருவான 

சரச்க்சகை ஆை்வு மசை்வதற்காக நீதிபதி அபை் ெனனாகர ்சாப்னர தகைகெயிைான 

குழு ஒன்றிகன உசச் நீதிென்றெ் அகெத்துள்ளது. 

❖ COVID-19 மபருந்மதாற்றிகன எதிரத்்து மவற்றிகரொகப் னபாராடிைதற்காக மேண்டி 

இந்தியோவின் ெத்திை சுகாதார அகெசச்கத்திற்கு 2023 ஆெ் ஆண்டிற்கான னபாரட்்டர ்

பரிசு வழங்கப் பட்டு உள்ளது. 

❖ NTPC நிறுவனொனது கழிவின் அளவிகனக் கட்டுப்படுத்துதை், அதன் ெறு உபனைாகெ் 

ெற்றுெ் அதன் ெறுசுழற்சி மூைெ் நீர ்வளங்காப்பிற்கான அதன் உறுதிப்பாட்கட பகற 

சாற்றுெ் வககயிை் இந்திைாவிை் முதை் முகறைாக காற்று மூைெ் குளிரூட்டப்படுெ் 

நீராவி குளிரவ்ிப்பான் நிறுவப்பட்ட அதி மவப்பநிகை ெற்றுெ் அழுத்தத்திை் இைங்குெ் 

ஆகைகை ஜோரக்்கண்ட்டின் ேடக்கு கரன்புரோவில் நிறுவியுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

இரயில் நிலலயத்தில் உலர் மீன் விற்பலன நிலலயம் 

 

❖ ெதுகர இரயிை் நிகைைத்திை் இந்திைாவின் முதை் உைர ்மீன் (கருவாடு) விற்பகன 

நிகைைொனது திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ தற்னபாது ெதுகர இரயிை் நிகைைத்திை் சுங்குடி னசகைகள் கூட விற்பகன மசை்ைப் 

படுகின்றன. 

❖ ஒவ்னவார ் ஊரின் பிரபைொன உள்ளூர ் தைாரிப்புப் மபாருட்ககள ஊக்குவிக்குெ் 

வககயிை், இரயிை்னவ நிரவ்ாகெ் அந்தந்த ொவட்ட இரயிை் நிகைைங்களிை் "ஒரு 

நிகைைெ், ஒரு மபாருள்" என்ற திட்டத்தின் கீழ் விற்பகன நிகைைங்ககள அகெத்து 

வருகிறது. 

❖ நாடு முழுவதுெ் உள்ள சுொர ் 5,000 இரயிை் நிகைைங்கள் இத்தககை விற்பகனக்கு 

அனுெதி வழங்கியுள்ளன. 

❖ னெலுெ், மதற்கு இரயிை்னவ நிரவ்ாகத்தின் பின்ேரு ் ெற்ற ஆறு இரயிை் வழித் 

தடங்களிை் உள்ள இரயிை் நிகைைங்களிை், பிரபைொன உள்ளூர ் தைாரிப்புப் 

மபாருட்கள் விற்பகன மசை்ைப் படுகின்றன. 



•   
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o திண்டுக்கை் இரயிை் நிகைைத்திை் சின்னாளப்படட்ி ககத்தறி னசகைகள், 

o தூத்துக்குடி ெற்றுெ் வாஞ்சி ெணிைாசச்ி இரயிை் நிகைைத்திை் ெக்ரூன் எனப்படுெ் 

இனிப்பு வகக, 

o இரானெஸ்வர ் இரயிை் நிகைைத்திை் கடை் பாசி மபாருட்கள், 

o னகாவிை்பட்டி இரயிை் நிகைைத்திை் னதங்காை் மிட்டாை், 

o விருதுநகர ்ெற்றுெ் சாதத்ூர ்இரயிை் நிகைைத்திை் காரசன்சவு, 

o மதன்காசி ெற்றுெ் மசங்னகாட்கட இரயிை் நிகைைத்திை் மூங்கிை் சாரந்்தத் 

தைாரிப்புப் மபாருட்கள். 

 

சர்வததசச ்சசய்திகள் 

REAIM 2023 

❖ ராணுவத்திை் மசைற்கக நுண்ணறிவிகனப் மபாறுப்புமிக்க வககயிை் பைன்படுத்தச ் 

சசய்தை் என்பது குறித்த உைகின் முதை் சரவ்னதச உசச்ி ொநாடானது மநதரை்ாந்திை் 

நகடமபற்றது. 

❖ 2023 ஆெ் ஆண்டு REAIM ொநாடானது அரசாங்கங்கள், மபருநிறுவனங்கள், கை்வி 

நிறுவனங்கள், புத்மதாழிை் நிறுவனங்கள் ெற்றுெ் குடிகெச ் சமூகங்கள் ஆகிை 

பலவற்றிகன ஒன்றிகணக்கிறது. 

❖ இது விழிப்புணரக்வ ஏற்படுத்துதை், பிரசச்ிகனகள் குறித்து விவாதித்தை் ெற்றுெ் 

ஆயுத னொதை்களிை் மசைற்கக நுண்ணறிவிகனப் பைன்படுத்துவதற்மகனவுெ் 

நிகை நிறுத்துவதற்மகனவுெ் விதிக்கப்பட்டுள்ள மபாதுவான மகாள்ககககள ஏற்றை் 

ஆகிைவற்றிகன னநாக்கொகக் மகாண்டு னெற்மகாள்ளப் படுகிறது.  

 

 

இலைய சங்தகதப் பைம் குறித்த ஒன்பது அம்ச சசயல் திட்டம் 

❖ இகணை சங்னகதப் பணெ் சாரந்்தவற்றிகன உைக நாடுகள் எவ்வாறு கருத்திை் 

மகாள்ள னவண்டுெ் என்பதற்கான ஒன்பது அெ்ச மசைை் திட்டத்திகனச ் சரவ்னதச 

நாணை நிதிைெ் வகுத்துள்ளது. 

❖ நிதியிைை் இகறைாண்கெகைப் பாதுகாப்பதற்காக, பிட்காயின் னபான்றவற்றிற்குச ்

சட்டப்பூரவ்ப் பணெ் என்ற அந்தஸ்து வழங்குவதற்கு இது எதிரானதாகுெ். 

❖ அதிகப்படிைான மூைதன வரவிகனக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கககள் னெற் 

மகாள்ளுொறு இதிை் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 



•   
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o இகணை சங்னகதப் பணெ் சாரந்்த மசாத்துக்கள் மதாடரப்ான மதளிவான வரி 

விதிப்பு விதிமுகறகள் ெற்றுெ் சட்டங்ககளப் பின்பற்றுவதற்கு அறிவுறுத்தப் பட்டு 

உள்ளது. 

o அகனத்து இகணை சங்னகதப் பணெ் சாரந்்த சந்கத நிறுவனங்களுக்குொன 

கண்காணிப்பு விதிமுகறககள உருவாக்குவதற்குெ் மசைை்படுத்துவதற்குெ் 

இணக்கெ் மதரிவித்துள்ளது. 

o அெைாக்க விதிமுகறககள அதிகரிப்பதற்காக மேண்டி சரவ்னதச அளவிைான 

அகெப்புககள நிறுவுதை். 

o இகணை சங்னகதப் பணத்தின் தாக்கத்திகனக் கண்காணிப்பதற்கான வழி 

முகறககள நிறுவுதை். 

o இகணை சங்னகதப் பணத்திகனப் பைன்படுத்தச ்சசய்யுெ் நிறுவனங்களுக்கு வரி 

விதித்தை். 

❖ 2021 ஆெ் ஆண்டின் பிற்பகுதியிை் எை் சாை்வடார,் பிட்காயிகன சட்டப்பூரவ்ப் பணொக 

ஏற்றுக் மகாண்ட முதை் நாடாக ொறிைது. 

❖ அந்நாட்டிை் பிட்காயின் பைன்பாட்டின் னபாது 60 மிை்லிைன் அமெரிக்க டாைரக்ளுக்கு 

னெை் அந்நாட்டு சபோருளோதோர ் இழந்தமதோடு, மபாருளாதார மநருக்கடி ெற்றுெ் மிக 

அதிக நிதிப் பற்றாக்குகறகையுெ் அந்நாடு எதிரம்காண்டது. 

 

 

சாதிப் பாகுபாட்டிற்குத் தலட 
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❖ சாதி அடிப்பகடயிைான பாகுபாட்டிகனத் தகட மசை்வதற்கான ஒரு சடட்த்திகனக் 

மகாண்டு வந்த அமெரிக்காவின் முதை் நகரொக சிைாட்டிை் ொறியுள்ளது. 

❖ "பணிைெரத்்தை், பதவிக்காைெ், பதவி உைரவ்ு, பணியிட விதிமுகறகள் அை்ைது 

ஊதிைெ் ஆகிைவற்றிை் சாதியின் அடிப்பகடயிை் வணிக நிறுவனங்கள் பாகுபாடு 

காட்டுவகத" இது தகட மசை்கிறது. 

❖ மதற்காசிைாவிலிருந்து 1,67,000க்குெ் னெற்பட்ட ெக்கள் வாஷிங்டன் ொகாணத்திை் 

வாழ்ேமதோடு, இவரக்ளிை் மபருெ்பானைார ்கினரட்டர ்சிைாட்டிை் நகரிை் உள்ளனர.் 

❖ 2019 ஆெ் ஆண்டு டிசெ்பர ்ொதத்திை், பாஸ்டன் நகருக்கு அருகிலுள்ள பிராண்டீஸ் 

பை்ககைக் கழகொனது தனது பாகுபாடற்றக் மகாள்ககயிை் சாதிகை உள்ளடக்கிை 

முதை் அமெரிக்கக் கை்லூரி ஆக ொறிைது. 

 

வனுவாட்டு மற்றும் பருவநிலல நீதி 

 

❖ ஐக்கிை நாடுகள் சகபயிை் (UN) பருவநிகை ொற்றெ் மதாடரப்ான பிரசச்கனகை 

எதிரத்்துப் னபாராடுவதற்காக 16 நாடுகளின் குழு ஒரு துணிசச்ை்மிக்க முைற்சிகை 

னெற்மகாண்டுள்ளது. 

❖ வனுவாடு குடிைரசு தகைகெயிைான இந்தக் குழுவானது, பருவநிகை ொற்றெ் 

மதாடரப்ான பிரசச்ிகனயிை் சரவ்னதச நீதிென்றத்திடெ் (ICJ) இருந்து ஆனைாசகனக் 

கருத்கதக் னகாருகிறது. 

❖ "பருவநிகை ொற்றத்தின் பாதகொன விகளவுககளத் தடுப்பதற்குெ் அவற்கறச ்சரி 

மசை்வதற்குொன அகனத்து நாடுகளின் சடட்ப்பூரவ்க் கடகெககளத் மதளிவு 

படுத்துவது" குறித்து சரவ்னதச நீதிென்றத்திடெ் (ICJ) இருந்து ஆனைாசகனக் கருத்கதப் 

மபறுவதற்காக மேண்டி, ஐக்கிை நாடுகள் மபாதுச ் சகப மூைெ் வனுவாட்டு ஒரு 

முன்மனடுப்பிகனத ்மதாடங்கியுள்ளது. 

❖ சரவ்னதச நீதிென்றெ் வாதாடுதை் (சரச்க்சக்குரிைப் பிரசச்ிகனகளுக்குத் தீரவ்ு 

காணுதை்) ெற்றுெ் ஆனைாசகன வழங்குதை் ஆகிை இரண்டு வககைான அதிகார 

வரெ்புககளக் மகாண்டுள்ளது. 

❖ சரச்க்சக்குரிைப் பிரசச்ிகனகளுக்குத் தீரவ்ு காணுதை் என்ற அதிகார வரெ்பு என்பது 

செ்பந்தப் பட்ட அரசுகளுக்கு இகடனைைான பல்மேறு சட்ட ரீதியிைான னொதை்ககளத் 

தீரப்்பகதக் குறிக்கிறது. 
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❖ சரச்க்சக்குரிைப் பிரசச்ிகனகளுக்குத் தீரவ்ு காணுதை் அதிகார வரெ்பிை் வழங்கப் 

பட்ட முடிவுகள் னபாைை்ைாெை், ஆனைாசகன அதிகார வரெ்பின் கீழ் சரவ்னதச 

நீதிென்றெ் வழங்குெ் ஆனைாசகனக் கருத்துக்கள் பிகணப்பு அதிகாரெ் அற்றது. 

❖ பருவநிகை ொற்றெ் குறித்த சரவ்னதச நீதிென்றதத்ின் ஆனைாசகனக் கருத்து ஆனது 

உைக நாடுகள் அளவிை் னெற்மகாள்ளப்படுெ் பருவநிகை மதாடரப்ான வழக்குகளிலுெ் 

எளிதாகக் கிகடக்கப் மபறுெ். 

 

கை்டம் விட்டு கை்டம் பாயும் ஏவுகலை ஹுவாசங் 15 

 

❖ வட மகாரிை நோட்டு அரசானது, ஹுவாசங் 15 எனப்படுெ் தனது கண்டெ் விட்டு கண்டெ் 

பாயுெ் ஏவுககணகை (ICBM) மகாரிைாவின் கிழக்குக் கடை் பகுதியிை் ஏவிைது. 

❖ இந்த ஏவுககணைானது அதிகபட்சொக 5,768 கி.மீ. உைரெ் வரெ்பிை் 989 கிமீ தூரெ் 

வகர பாை்ந்தது. 

❖ இது 14,000 கினைாமீட்டர ்என்ற இைை்பான வரெ்புடன் அமெரிக்கக் கண்டத்திகனயுெ் 

அகடயுெ் திறன் மகாண்டது. 

❖ இந்த ஏவுககணைானது 2017 ஆெ் ஆண்டிை் முதை் முகறைாக ஏவப்பட்டது.  

 

முனிச ்பாதுகாப்பு மாநாடு 

❖ முனிச ் பாதுகாப்பு ொநாடு என்பது மெரெ்னியின் முனிச ் நகரிை் நகடமபறுெ் செ 

காைத்திை உைக நாடுகளின் பாதுகாப்புக் மகாள்கக சாரந்்தச ்சவாை்கள் குறித்த ஒரு 

வருடாந்திர ொநாடு ஆகுெ். 

❖ முனிச ்பாதுகாப்பு ொநாடானது, ஒரு மெரெ்னி அதிகாரி ெற்றுெ் பதிப்பாளர ்எவாை்ட் 

மஹயின்ரிச ்னவான் க்மளை்ஸ்ட் என்பவராை் பனிப்னபார ்(1947-1991) உசச்க் கட்டத்திை் 

இருந்த னபாது நிறுவப்படட்து. 

❖ 1963 ஆெ் ஆண்டிை் மதாடங்கப்பட்ட இந்த ொநாடானது ஆரெ்பத்திை் இராணுவப் 

பிரசச்ிகனகளிை் ெட்டுனெ கவனெ் மசலுத்திைது.  

❖ னெலுெ், மபருெ்பாலுெ் னெற்கத்திை நாடுகளுெ் அவற்றின் உைரெ்ட்ட அதிகாரிகளுெ் 

ெட்டுனெ இதிை் கைந்து மகாண்டனர.் 



•   
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❖ பனிப்னபார ் முடிவகடந்த பின்னர,் பாதுகாப்பு சாரந்்த விஷைங்களுக்குெ் அப்பாற் 

பட்டுப் பருவநிகை ொற்றெ் ெற்றுெ் புைெ்மபைரவ்ு னபான்ற பிரசச்ிகனககளயுெ் 

உள்ளடக்கிை வககயிை் தனது மசைை்பாட்டு நிரகை விரிவுபடுத்திைது. 

❖ ரஷ்ைா, இந்திைா ெற்றுெ் சீனா உள்ளிட்ட கிழக்கு நாடுகளின் தகைவரக்களயுெ் இதிை் 

பங்னகற்பதற்காக அகழப்பு விடுக்கத் மதாடங்கிைது.  

 

 

சபாருளாதாரச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் உலக வரத்்தக மற்றும் சதாழில்நுட்பச ்சலப 

 

❖ இந்திைா ெற்றுெ் ஐனராப்பிை ஒன்றிைெ் ஆகிைகவ இகணந்து புதிை உைக வரத்்தக 

ெற்றுெ் மதாழிை்நுட்பச ்சகபயிகன (TTC) நிறுவ உள்ளதாக அறிவித்துள்ளன. 

❖ வரத்்தக ெற்றுெ் மதாழிை்நுட்பச ்சகப என்பது இரு பங்குதார நாடுகளுெ் வரத்்தகெ், 

நெ்பகொன மதாழிை்நுட்பெ் ெற்றுெ் பாதுகாப்பு ஆகிைவற்றிை் உள்ள சவாை்ககள 

எதிர ்மகாள்ள வழிவகுக்குெ் ஒரு உத்திசார ்ஒருங்கிகணப்பு மசைை்முகறைாகுெ். 

❖ வரத்்தக ெற்றுெ் மதாழிை்நுட்பச ்சகபயின் கீழ், மூன்று குழுக்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

❖ முதை் பணிக் கட்டுப்பாட்டுக் குழுவானது உத்திசார ்மதாழிை்நுட்பங்கள், எண்ணிெ 

ஆளுகெ ெற்றுெ் எண்ணிெ இகணப்பு ஆகிைகவ மதாடரப்ானது. 

❖ இரண்டாவது பணிக் கட்டுப்பாட்டுக் குழுவானது பசுகெ ெற்றுெ் தூை்கெைான 

ஆற்றை் மதாழிை்நுட்பங்கள் ஆகிைகவ மதாடரப்ானது. 
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❖ மூன்றாவது பணிக் கட்டுப்பாட்டுக் குழுவானது வரத்்தகெ், முதலீடு ெற்றுெ் மநகிழ் 

திறன் மிக்க ெதிப்புச ்சங்கிலி ஆகிைகவ மதாடரப்ானது. 

❖ வரத்்தக ெற்றுெ் மதாழிை்நுட்பச ்சகபயின் அகெசச்ரக்ள் கூட்டொனது வருடத்திற்கு 

ஒரு முகற நகடமபறுெ் என்ற நினலயில், அதற்கான இட ோனது ஐனராப்பிை ஒன்றிைெ் 

ெற்றுெ் இந்திைா ஆகிை இரண்டிற்குெ் இகடயிை் ொறி ொறி நிரண்யிக்கப்படுெ். 

❖ முதை் வரத்்தக ெற்றுெ் மதாழிை்நுட்பச ்சகப அன ப்போனது 2021 ஆெ் ஆண்டு ெூன் 

ொதத்திை் அமெரிக்காவுடன் இனணந்து உருேோக்கப்பட்ட நினலயில், அதன் பிறகு 

ஏற்படுத்தப் பட்ட இரண்டாவது வரத்்தக ெற்றுெ் மதாழிை்நுட்பச ்சகப இதுவாகுெ். 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

மை்ைில் உள்ள கார்பன் குறித்த உலகளாவிய மதிப்பீடு 

 

❖ புை்மவளிகளிை் உள்ள ெண்ணிை் உள்ள காரப்ன் அளவு குறித்து, உணவு ெற்றுெ் 

னவளாண் அகெப்பு னெற்மகாண்ட முதைாவது உைகளாவிை ெதிப்பீடு ஆனது 

ெண்ணின் கரிெக் காரப்ன் (SOC) இருப்புகளின் அடிப்பகட விவரங்ககள வழங்கச ்

சசய்கிறது. 

❖ ெண்ணின் கரிெக் காரப்ன் என்பது ெண்ணின் கரிெப் மபாருட்களிை் னசமிக்கப்படுெ் 

காரப்னின் அளவாகுெ். 

❖ பகுதிைளவு இைற்கக (ெனிதனாை் உருவாக்கப்பட்ட) ெற்றுெ் பராெரிக்கப்பட்ட 

புை்மவளிகளிை் இந்த ெதிப்பீடு னெற்மகாள்ளப்பட்ட நினலயில், இது அவற்றின் கரிெக் 

காரப்ன் னதக்கத் திறகன ெதிப்பிடுகிறது. 

❖ புை்மவளிகள் உைகிலுள்ள கரிெக் காரப்னிை் னதாராைொக 20 சதவீதத்கதக் மகாண்டு 

உள்ளன. 

❖ தீவனப் பைன்பாடுகளுக்கானத ் னதாட்டங்களிை் உள்ள ெண்ணின் காரப்னின் 

அளவானது ஆண்டிற்கு 0.03 டன் C/ha என்ற அளவிை் அதிகரிக்குெ். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

76வது BAFTA விருதுகள் 

❖ BAFTA  எனப்படுெ் 76வது பிரிட்டிஷ் அகாடமி திகரப்பட விருதுகள் ஆனது 

இங்கிைாந்தின் இைண்டன் நகரிை் உள்ள அரசத் திருவிழா ென்றத்திை் வழங்கப்பட்டது. 
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❖ இதில் மவற்றி மபற்றவரக்ளின் பட்டிைை் 

 

 

          


