
   
    
 

 
 

மாரச் ்– 07 

TNPSC துளிகள் 

 மதுரையில் அகில இந்திய மருதத்ுவ அறிவியல் நிறுவன (All India Institute of Medical 

Sciences - AIIMS) மருத்துவமரனயானது 2022 ஆம் ஆண்டில் செப்டம்பை ் மாததத்ில் 

திறக்கப்பட இருக்கின்றது. 

 மக்களரவயானது கனிம ெட்டங்கள் (திருத்த) மசொதா, 2020ஐ நிரறசவற்றியுள்ளது. 

இந்த மசொதாவானது சுைங்கங்கள் மற்றும் தாதுக்கள் ெட்டம், 1957 மற்றும் நிலக்கைி 

சுைங்கெ ்ெட்டம், 2015 ஆகியவற்ரறத ்திருதத்ுவரதயும் சநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 சபாலிவுறு நகைங்களுக்கான திறன்மிகு எைிெக்தி மற்றும் நீை ்குறித்த ெைவ்சதெ மாநாடு 

மற்றும் கண்காட்சியானது 2020 ஆம் ஆண்டு மாைெ் ்3 ஆம் சததி முதல் மாைெ் ்7 ஆம் சததி 

வரை புது தில்லியில் நடதத்ப்பட்டு வருகின்றது. 

o புது தில்லியில் உள்ள திறன்மிகு சதாடை ் மன்றமானது (Smart Grid Forum - ISGF) 

இந்தியத் திறன்மிகு பயன்பாட்டு வாைம் - 2020 (India Smart Utility Week 2020 - ISUW) 

என்பதரன ஏற்பாடு செய்கின்றது. 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

சர்பங்கா நீரரற்றப் பாசனத் திட்டம் 

 தமிழக முதல்வை ் மாைெ் ் 4 ஆம் சததியன்று ெைப்ங்கா நீசைற்றப் பாெனத ் திட்டதத்ிற்கு 

அடிக்கல் நாட்டினாை.் 

 இந்தத் திட்டமானது நீசைற்றப் பாென நுட்பதத்ின் மூலம் சமட்டூை ்அரணயில் இருந்து 

உபைி சவள்ளநீரை செலதத்ில் உள்ள ெைபங்கா நதிக்குத் திருப்பிவிடுவரத 

சநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 எடப்பாடி, ெங்ககிைி, சமட்டூை ் மற்றும் ஓமலூைில் உள்ள 100க்கும் சமற்பட்ட நீைத் ்

சதாட்டிகள் இந்த நடவடிக்ரகயின் மூலம் பயனரடகின்றன. 

 இது அந்தப் பகுதியில் நிலதத்டி நீை ்மட்டத்ரத சமம்படுதத் உதவுகின்றது. 

 

தமிழ்நாட்டில் புதிய திட்டங்கள் 

 தமிழக முதல்வை ் திரு. பழனிொமி காவிைி நீைப்் படுரகயில் கட்டரள உயைம்ட்டக் 

கால்வாயின் உள்கட்டரமப்ரப மீட்சடடுப்பதற்கான ஒரு திட்டதத்ிற்கு அடிக்கல் 

நாட்டினாை.் 

 சதனியில் ஒரு ெட்டக் கல்லூைி கட்டப்படுவதற்குத் தமிழக முதல்வை ் அடிக்கல் 

நாட்டினாை.் 

 சமலும் இவை ் காவல்துரற பணியாளைக்ளுக்கான இரு ெக்கை வாகனங்கள், 

கூண்டுந்துகள் மற்றும் சபருந்துகள் உட்பட 41 வாகனங்கரளயும் சகாடியரெத்துத ்

சதாடங்கி ரவத்தாை.் 
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ரதசியச ்சசய்திகள் 

ஒருங்கிணைந்த உள்நாட்டு எரிசக்தி அணமப்புகள் 

 ஒருங்கிரணந்த உள்நாட்டு எைிெக்தி அரமப்புகள் குறிதத் இந்தியா - ஐசைாப்பிய 

ஒன்றியம் ஆகியவற்றின் முதன்ரமத ் திட்டமானது 2020 இந்தியத் திறன்மிகு 

பயன்பாட்டு வாைதத்ில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இந்தியா மற்றும் ஐசைாப்பிய ஒன்றியதத்ிற்கு இரடயிலான இந்த கூட்டுப் 

பங்களிப்பானது தூய்ரமயான எைிெக்தி மற்றும் காலநிரலக்கு உதவ இருக்கின்றது. 

 இது எைிெக்தி ஆைாய்ெச்ி மற்றும் புத்தாக்கங்களில், முக்கியமாக புதுப்பிக்கத்தக்க 

ஆற்றல் மற்றும் ஆற்றல் அரமப்பில் அதன் ஒருங்கிரணப்பு ஆகியவற்றில் 

ஒதத்ுரழப்ரப சமம்படுதத்ுகின்றது. 

 இந்த ஒதத்ுரழப்பானது எைிெக்தி விநிசயாகத்ரத தூய்ரமயானதாகவும் 

திறன்மிக்கதாகவும் அரனவருக்கும் குரறந்த விரலயிலும் வழங்க வழிவரக 

செய்கின்றது. 

இந்தியா - சுவீடன் ஒத்துணழப்பு 

 இந்தியத் திறன்மிகு பயன்பாட்டு வாைத்தில் இந்தியா - சுவீடன் கூட்டு சதாழில்துரற 

ஆைாய்ெச்ி மற்றும் சமம்பாட்டு திட்டத்ரத ஸ்வீடன் மற்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகள் 

கூட்டாக அறிவிதத்ுள்ளன. 

 இந்தக் கூட்டுத் திட்டமானது திறன்மிகு சதாடை ் பகுதியில் உள்ள ெவால்கரள 

எதிைச்காள்ளுவதற்காக சுவீடன் மற்றும் இந்தியாவின் உலகத் தைம் வாய்ந்த 

நிபுணத்துவத்ரத ஒன்றிரணக்க இருக்கின்றது. 

 

மக்கள் சதாணகக் கைக்சகடுப்பு 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டின் மக்கள் சதாரகக் கணக்சகடுப்பு  மற்றும் சதசிய மக்கள் சதாரக 

பதிசவட்ரடப் புதுப்பித்தல் ஆகியரவ ஏப்ைல் 1 ஆம் சததி முதல் சதாடங்கும் என்று 

மத்திய உள்துரற அரமெெ்கம் அறிவித்துள்ளது. 

 சதசிய மக்கள் சதாரகப் பதிசவட்டுப் புதுப்பிதத்ரல புது தில்லி மாநகைாட்சிப் 

பகுதியானது சதாடங்கி ரவக்கும். இந்தப் பதிசவட்டில் பதிவு செய்யப்படும் முதல் நபை ்

இந்தியக் குடியைசுத் தரலவை ்ஆவாை.் 

 

மத்தியத் சதாழில் பாதுகாப்புப் பணடயின் கட்டுப்பாட்டில் ஜம்மு விமான 

நிணலயம்  

 ஜம்மு விமான நிரலயத்தின் பாதுகாப்ரப மதத்ிய சதாழில் பாதுகாப்புப் பரட (Central 

Industrial Security Force - CISF) ஏற்றுக் சகாண்டுள்ளது. 

 இதன் மூலம் தற்சபாது 63 விமான நிரலயங்கள் CISFன் கீழ் உள்ளன. 

 CISF ஆனது 1969 ஆம் ஆண்டில் அரமக்கப்பட்டது. இது 1983 ஆம் ஆண்டில் ஒரு ஆயுதப் 

பரடயாக மாற்றப்பட்டது. 

 

ரகாவாவின் ரகாலா மிளகாய் - GI குறியீடு 

 சகாவாவின் சகாலா கிைாமத்தின் மரலகளில் வளைக்்கப்படும் புகழ்சபற்ற சகாலா 

மிளகாய் அல்லது சகால்ெச்ி மிைெ்ச்ி ஆனது புவிொை ்குறியீட்ரடப் (Geographical Indication 

- GI) சபற்றுள்ளது. 
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 GI குறியீடானது இந்தியாவின் புவிொை ் குறியீட்டுப் பதிவக அரமப்பினால் 

வழங்கப்படுகின்றன. 

 GI குறியீட்ரடப் சபற்ற சகாவா மாநிலதத்ின் முதலாவது விவொய உற்பதத்ி சபாருள் 

சகாலா மிளகாய் ஆகும். 

 புவிொை ் குறியீடு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பிைசதெத்தில் உற்பதத்ி செய்யப்படும் 

சபாருள்கரளப் பாதுகாக்கவும் அவற்ரறக் குறிக்கவும் பயன்படும் அறிவுொை ்

சொத்துைிரமகளின் (Intellectual Property Rights) ஒரு வடிவமாகும். 

 

உற்பத்திப் சபாருள்கணள மின் சந்ணதப்படுத்துதல் மீதான ஒப்பந்தம் 

 மத்திய வீட்டுவெதி மற்றும் நகைப்்புற விவகாைங்கள் துரற அரமெெ்கத்தின் கீழ் உள்ள 

தீன்தயாள் அந்திசயாதயா சயாஜனா - சதசிய நகைப்்புற வாழ்வாதாைத் திட்டமானது 

(DAY-NULM - Deendayal Antyodaya Yojana - National Urban Livelihoods Mission - DAY-NULM) 

அசமொன் நிறுவனதத்ுடன் புைிந்துணைவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ரகசயழுதத்ிட்டுள்ளது. 

 நாடு முழுவதும் நகைப்் புறங்களில் உள்ள சுய உதவிக் குழுக்களால் (Self Help Groups - 

SHGs) தயாைிக்கப்படும் சபாருட்கரள மின் ெந்ரதப்படுதத்ுதலுக்காக இந்த 

ஒப்பந்தமானது ரகசயழுதத்ிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த ஒத்துரழப்பானது பின்வருவனவற்ரற சநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

o சுய உதவிக் குழுக்களால் தயாைிக்கப்பட்ட சபாருள்களுக்கான பைந்த 

வாடிக்ரகயாளை ்தளதத்ிரன விைிவுபடுதத்ுதல் மற்றும் 

o நகைப்் புறங்களில் நீடிதத் வாழ்வாதாைங்கரள உருவாக்கும் திட்டத்ரத 

வலுப்படுத்தல். 

DAY-NULM பற்றி 

 இது நகைப்்புற ஏரழ மக்களின் வறுரம மற்றும் பாதிப்ரபக் குரறப்பதற்காகத ்

சதாடங்கப்பட்ட மத்திய வீட்டுவெதி மற்றும் நகைப்்புற அரமெெ்கத்தின் முதன்ரமத ்

திட்டமாகும். 

 இது ஏரழகளின் வலுவான அடிமட்ட அளவிலான நிறுவனங்கரள உருவாக்குவதன் 

மூலம், நிரலயான அடிப்பரடயில் அவைக்ளின் வாழ்வாதாைங்களில் கணிெமான 

முன்சனற்றத்ரத ஏற்படுத்த முயற்சிக்கின்றது. 

 

மிக முக்கிய நபரக்ளுக்கான விமானங்கள் ரமம்படுத்தப்படல் - ரபாயிங் -777 

 இந்தியப் பிைதமை ்மற்றும் இந்தியக் குடியைசுத் தரலவை ்ஆகிசயாைின் பயணத்திற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் சபாயிங் 777 என்ற மிக முக்கிய நபைக்ளுக்கான 

விமானங்களுக்குப் புதிய ஏவுகரண எதிைப்்பு பாதுகாப்பு முரறரய வாங்க இந்தியா 
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அசமைிக்காவுடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. 

 இந்தியா தற்சபாது நான்கு ஏை ் இந்தியா சபாயிங் 747 விமானங்கரள மிக முக்கிய 

நபைக்ளுக்கான விமானங்களாக பிைதமை ் மற்றும் இந்திய குடியைசுத் தரலவைின் 

பயணதத்ிற்குப் பயன்படுதத்ுகின்றது. 

 

சரவ்ரதசச ்சசய்திகள் 

எை்சைய் உற்பத்திணயக் குணறத்தல் – OPEC 

 உலகின் மிகப்சபைிய எண்சணய் உற்பத்தி நாடுகரளக் சகாண்ட அரமப்பான OPEC 

(சபட்சைாலியப் சபாருள்கள் ஏற்றுமதி நாடுகளின் அரமப்பு - Organization of Petroleum 

Exporting Countries) ஆனது எண்சணய் உற்பத்திரயக் குரறக்கத ்திட்டமிட்டுள்ளது. 

 OPEC அரமப்பின் முக்கிய உறுப்பினைான ெவுதி அசைபியா நாடானது 2020 ஆம் ஆண்டு 

ஏப்ைல் மாதம் முதல் ஒரு நாரளக்கு 1.5 மில்லியன் பீப்பாய் எண்சணய் உற்பத்திரயக் 

குரறக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 எண்சணய் விரலகள் ெைிவரடயாமல் இருக்க இந்தக் குரறப்பு நடவடிக்ரக 

சமற்சகாள்ளப் பட்டுள்ளது. 

 உலகம் முழுவதும் நிகழ்ந்து வரும் சகாசைானா ரவைஸ் பாதிப்பு மற்றும் அதன் 

தாக்கம் காைணமாக எண்சணய்த் சதரவ குரறயும் என்று கணிதத்ு OPEC இந்த 

முடிரவ எடுதத்ுள்ளது. 

 OPEC அரமப்பானது 5 உறுப்பு நாடுகளுடன் ஈைாக்கில் உள்ள பாக்தாத்தில் 

நிறுவப்பட்டது. 

 தற்சபாது, இந்த அரமப்பானது சமாத்தம் 14 உறுப்பு நாடுகரளக் சகாண்டுள்ளது. 

 

 

சபாருளாதாரச ்சசய்திகள் 

சயஸ் வங்கி - நிதி சநருக்கடி 

 2020 ஆம் ஆண்டு மாைெ் ்5 ஆம் சததியன்று இந்திய ைிெைவ்் வங்கியானது YES வங்கியின் 
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மீது ஒரு மாத கால தற்காலிகெ ்செயல்பாட்டுத் தரடரய (moratorium) விதித்துள்ளது. 

 ைிெைவ்் வங்கியானது இந்த வங்கியிலிருந்து ரூ. 50,000 அல்லது அதற்குக் குரறவான 

நிதிரய மட்டுசம திரும்ப எடுக்க முடியும் என்ற கட்டுப்பாடுகரள விதிதத்ுள்ளது. 

 ைிெைவ்் வங்கி சயஸ் வங்கியில் நிதிரய முதலீடு செய்ய இந்திய பாைத வங்கிரயத ்

சதைவ்ு செய்துள்ளது. 

 ைிெைவ்் வங்கியின் பைிந்துரையின் அடிப்பரடயில் இந்திய அைொனது இந்த வங்கியின் 

தற்காலிக செயல்பாட்டுத் தரடரய விதிதத்ுள்ளது. 

 ைாணா கபூை ்என்பவை ்சயஸ் வங்கியின் நிறுவனை ்மற்றும் தரலரம நிைவ்ாக அதிகாைி 

ஆவாை.் 

 

ரபாட்டிச ்சட்டத்தின் சபாருளாதாரம் குறித்த ரதசிய மாநாடு 

 இந்தியப் சபாட்டி ஆரணயமானது (Competition Commission of India - CCI) புது தில்லியில் 

சபாட்டிெ ்ெட்டதத்ின் சபாருளாதாைம் குறிதத் 5வது சதசிய மாநாட்ரட நடதத்ியது. 

 நம்பிக்ரகயற்ற சகாள்ரககளுக்கு ொன்றுகள் அடிப்பரடயிலான அணுகுமுரறரய 

எளிதாக்குவதற்கான ெந்ரத ஆய்வுகளின் முக்கியத்துவத்ரத இந்த மாநாடு 

எடுத்துரைத்தது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

ஜீரனாம் (மரபணு) இந்தியா திட்டம் 

 ெமீபதத்ில் ஜீசனாம் இந்தியா திட்டம் (Genome India Project - GIP) என்ற ஒரு மைபணு 

குறியாக்கத் திட்டதத்ிற்கு மதத்ிய அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பத் துரற 

அரமெெ்கமானது ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 ஜீசனாம் இந்தியா திட்டம் என்பது மருதத்ுவம், விவொயம் மற்றும் வாழ்க்ரக 

அறிவியலில் புதிய செயல்திறரன செயல்படுத்த உதவும் 20 நிறுவனங்களின் 

ஒதத்ுரழப்பாகும். 

 இது இந்திய மக்கரளப் பாதிக்கும் சநாய்கள் மற்றும் குணாதிெயங்களின் வரக 

மற்றும் தன்ரமரய முழுரமயாக புைிந்து சகாள்வதற்காக இந்திய “குறிப்பு 

மைபணுவின்” சதாடரை உருவாக்குவரத சநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

ஜீரனாம் (மரபணு) 

 ஒரு மைபணுத ் சதாகுதி என்பது ஒரு உயிைினத்தின் அரனத்து மைபணுக்கரளயும் 

சகாண்ட ஒரு கூறாகும். 

 இது ஒரு உயிைினத்தின் முழுரமயான டி.என்.ஏ சதாகுப்பாகும். இது அந்த 

உயிைினதத்ின் அரனதத்ு மைபணுக்கரளயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 ஒவ்சவாரு மைபணுவும் அந்த உயிைினத்ரத உருவாக்குவதற்கு மற்றும் 

பைாமைிப்பதற்குத் சதரவயான அரனதத்ு தகவல்கரளயும் சகாண்டுள்ளது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

உலக வரலாற்றில் மிகச ்சிறந்த தணலவர ்

 பிபிசி உலக வைலாற்று இதழால் நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வில், மகாைாஜா ைஞ்சித் சிங் 
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என்பவை ்உலகின் 'மிகெ ்சிறந்த தரலவை'் என்று சபயைிடப்பட்டுள்ளாை.் 

 மகாைாஜா ைஞ்சித் சிங் என்பவை ் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் சீக்கியப் சபைைசின் இந்திய 

ஆட்சியாளைாக விளங்கினாை.் 

 சமலும் இவை ் இந்துக்கள் மற்றும் சீக்கியைக்ள் மீது விதிக்கப்படும் ஜிசியா வைிரயத ்

தரட செய்தாை.் 

 

 

இந்திரா காந்தி மற்றும் அமிரத் கவுர ்

 ரடம் இதழ் ஆனது இந்த ஆண்டின் 100 சிறந்த சபண்களில் இந்தியாவின் முன்னாள் 

பிைதமை ்இந்திைா காந்தி மற்றும் சுதந்திைப் சபாைாளியான அமிைத் கவுை ்ஆகிசயாரை 

சதைந்்சதடுத்துள்ளது. 

 1920 ஆம் ஆண்டு முதல் 2020 ஆம் ஆண்டு வரை 100 சபண்களுக்கு 100 இடங்கரள 

ரடம் இதழ் உருவாக்கியுள்ளது. 

 ரடம் இதழானது 1947 ஆம் ஆண்டிற்கான சபண்மணியாக அம்ைித் கவுை ்

என்பவரையும் 1976 ஆம் ஆண்டிற்கான சபண்மணியாக இந்திைா காந்தி 

என்பவரையும் சதைந்்சதடுதத்ுள்ளது. 
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