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மார்ச ்– 08 

TNPSC துளிகள் 

❖ கேப்ரியல் என்பது ஒரு ேடுமையான வெப்பைண்டலச ்சூறாெளியாகும்.  

o நியூசிலாந்தின் ெடே்குத் தீவிமனயும் ெனுொட்டு ைற்றுை் ஆஸ்திகரலியாவின் சில 

பகுதிேமளயுை் இது ேடுமையாேப் பாதிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்தியாவிற்குை் ஜப்பானுே்குை் இமடயிலான “தரை்ா ோரட்ியன்” எனப்படுை் 4ெது 

கூட்டு இராணுெப் பயிற்சியானது, ஜப்பானின் ஷிோ ைாோணத்தில் உள்ள இைாசு 

முோமில் நமடவபற்றது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஷின்யு மமே்ரி பயிற்சி 

❖ இந்திய விைானப் பமட (IAF) ஆனது ஜப்பான் ொன்ெழித் தற்ோப்புப் பமடயுடன் (JASDF) 

இமணந்து ஜப்பானில் நடைபபற்ற ஷின்யு மைதர்ி என்ற பயிற்சியில் பங்கேற்கிறது. 

❖ இந்தியா- ஜப்பான் நாடுகளுக்கு இமடயிலான “தரை்ா ோரட்ியன்” என்ற ஒரு கூட்டு 

இராணுெப் பயிற்சியின் ஓர ்அங்ேைாே இந்தப் பயிற்சி ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் பயிற்சியானது, அந்தந்தத் துமறேளின் ெல்லுநரே்ள் இரு நாடுேளின் 

பமடேளுக்குத் ததடையான வெயல்பாடு ொரந்்தத் தத்துெங்ேள் ைற்றுை் பல்தைறு 

சிறந்த நமடமுமறேமளப் பற்றி அறிந்து வோள்ளவுை், ஆய்வு வெய்ெதற்குைான ஒரு 

சிறந்த ொய்ப்பிமன அளிே்கிறது. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

தகாப்ரா வாரியர் பயிற்சி 

❖ கோப்ரா ொரியர ்பயிற்சியானது இங்கிலாந்தின் ொடிங்டன் விைானப்பமட தளத்தில் 

நமடவபற உள்ளது. 

❖ இது பின்லாந்து, சுவீடன், வதன்னாப்பிரிே்ோ, அவைரிே்ோ ைற்றுை் சிங்ேப்பூர ் ஆகிய 

நாடுேளின் விைானப் பமடேள் பங்கேற்கின்ற பலதரப்பு விைானப் பயிற்சியாகுை். 
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❖ மிராஜ் 2000 கபார ் விைானங்ேள், C-17 ே்களாப் ைாஸ்டர ் III ைற்றுை் IL-78 நடுொனில் 

எரிவபாருள் நிரப்புெதற்ோன விைானை் ஆகியெற்றுடன் இந்தியப் பமடயுை் இந்தப் 

பயிற்சியில் பங்கேற்கிறது. 

 

 

இந்தியா-ஆசியான் எண்ணிமச ்சசயல்பாட்டுே் திட்டம் 2023 

 

❖ இந்தியாவுடனான 3ெது ASEAN எண்ணிை அமைெெ்ரே்ள் (ADGMIN) கூட்டமானது 

ோவணாளி ொயிலாே நமடவபற்றது. 

❖ இந்தே் கூட்டத்தின் கபாது 2023 ஆை் ஆண்டு இந்தியா-ஆசியான் எண்ணிைச ்

வெயல்பாட்டுத் திட்டைானது அங்கீேரிே்ேப் பட்டது. 

❖ இந்தத ் திட்டத்தில், இமணயவெளிப் பாதுோப்பில் வெயற்மே நுண்ணறிவு, அடுத்தத் 

தமலமுமற வதாழில்நுடப்ை் ொரந்்த திறன்மிகு நேரங்ேளில் இமணய உலே ெமல 

அமைப்பு ைற்றுை் வெயற்மே நுண்ணறிவு கபான்ற துமறேளில் திறன் கைை்பாடு 

ைற்றுை் தேெல் பகிரவ்ு ைற்றுை் எண்ணிை ெளை் & பாதுோப்பு ஆகியெற்றிமனச ்

வெயல்படுத்துெதில் தேெல்வதாடரப்ுத் வதாழில்நுட்பங்ேளின் பங்கு ஆகியமெ 

அடங்குை். 
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❖ இந்தே் கூட்டத்திற்கான ேருத்துரு, "நிமலயான எண்ணிைை் ொரந்்த எதிரே்ாலத்மத 

கநாே்கிய ஒருங்கிமணப்பு" என்பதாகுை். 

❖ தேெல் வதாழில்நுட்பத் துமறயில் இந்தியா ைற்றுை் ASEAN கூட்டமைப்பு நாடுேள் 

ஆகியெற்றிற்கு இமடயிலான பலத்மத கைை்படுத்துெகத இந்தே் கூட்டதத்ின் முே்கிய 

கநாே்ேைாகுை். 

 

குவாட் நாடுகளின் இமணயசவளிப் பாதுகாப்பு சவால் 

❖ நாற்ேரப் பாதுோப்புப் கபெச்ுொரத்்மத அமைப்பு அல்லது குொட் அமைப்பு, தங்ேளது 

நாடுேளில் இமணயப் பாதுோப்மப கைை்படுத்துெதற்ோே என்று, 'குொட் நாடுேளின் 

இமணயவெளிப் பாதுோப்பு ெொல்' என்ற வபாதுப் பிரெெ்ாரத்மதத் வதாடங்கியுள்ளது. 

❖ குொட ் அமைப்பானது இந்திய-பசிபிே் ைற்றுை் அதற்கு அப்பால் உள்ள நாடுேளின் 

இமணயப் பயனரே்மள இந்தச ்ெொலின் ஓர ்அங்ேைாே விளங்ேவுை், "பாதுோப்பான 

ைற்றுை் வபாறுப்புமிே்ே இமணயவெளிப் பழே்ே ெழே்ேங்ேமளப் பின்பற்றவுை் 

அமழப்பு விடுத்துள்ளது. 

❖ இமெ இமணய வெளிப் பாதுோப்பு விழிப்புணரவ்ு ைற்றுை் நடெடிே்மேேமள 

கைை்படுத்துெதற்குை், உலே நாடுேள் ைற்றுை் பல்தைறு பயனரே்ளுே்குப் பயனளிே்குை் 

ெமேயில் மிேவுை் பாதுோப்பான ைற்றுை் வநகிழ்திறன் மிே்ே இமணயச ் சூழமல 

உருொே்குெதற்குைான குொட் நாடுேளின் வதாடரெ்ச்ியான முயற்சிேளாகுை். 

❖ இந்தியாவில் இந்த நடெடிே்மேேளானது, கதசியப் பாதுோப்புச ் ெமபயின் 

வெயலேத்துடன் இமணந்துத் கதசிய இமணயவெளி ஒருங்கிமணப்பு அலுெலேம் 

என்பதினால் ஒருங்கிமணே்ேப்படுகிறது. 

❖ குொட ்அமைப்பானது இந்தியா, அவைரிே்ோ, ஜப்பான் ைற்றுை் ஆஸ்திகரலியா ஆகிய 

நாடுேமள உள்ளடே்கியதாகுை். 

 

 

9வது ஆசிய நாடுகளின் எரிசக்தி அமமசச்ரக்ள் வட்டதமமச (AMER9) மாநாடு 

❖ வபங்ேளுருவில் நமடவபற்ற ெரெ்கதெ எரிெே்தி ைன்றத்துடன் (IEF) கெரத்்து 9ெது ஆசிய 

நாடுேளின் எரிெே்தி அமைெெ்ரே்ள் ெட்டகைமெ (AMER9) ைாநாட்டிமனயுை் இந்திய 

அரசு நடத்துகிறது. 

❖ இந்த நிேழ்வின் ேருத்துரு, "எரிெே்தி பாதுோப்பு, உள்ளாரந்்த ெளரெ்ச்ி ைற்றுை் எரிெே்தி 

ெள ைாற்றங்ேளுே்ோன புதிய பாமதேமள உருொே்குதல்" என்பதாகுை். 
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❖ 2030 ஆை் ஆண்டிற்குள் தனது 40% எரிெே்தித் கதமெயிமன, புமதபடிெை் ொரா 

எரிெே்தி மூலங்ேளிலிருந்து வபற கெண்டுை் என்ற தனது உறுதிப்பாட்மட 2021 ஆை் 

ஆண்டு நெை்பர ்ைாதத்திகலகய இந்தியா பூரத்்தி வெய்துள்ளது. 

❖ ெரெ்கதெ எரிெே்தி ைன்றை் (IEF) ஆனது 71 உறுப்பினர ்நாடுேமளே் வோண்ட உலகின் 

மிேப்வபரிய எரிெே்தி அமைப்பாகுை். 

❖ இதன் உறுப்பினர ்நாடுேள், உலே எரிெே்திச ்ெந்மதயில் 90 ெதவீதத்திமனே் வோண்டு 

உள்ளன. 

 

 

5வது சர்வதேச பாதுகாக்கப்பட்ட கடல்சார் பகுதிகள் மாநாடு 

 

❖ ெமீபத்தில், 5ெது ெரெ்கதெ பாதுோே்ேப்பட்ட ேடல்ொர ் பகுதிேள் ைாநாடு (IMPAC5) 

ஆனது ேனடாவில் நமடவபற்றது. 

❖ பாதுோே்ேப்பட்ட ேடல்ொர ்பகுதிேளுே்ோன நிதி ெழங்கீட்டில் உள்ள இமடவெளிமய 

நிெரத்்தி வெய்ெதற்ோன பல தீரவ்ுேமளப் பற்றி விொதிப்பமத இது கநாே்ேைாேே் 

வோண்டுள்ளது. 

❖ இந்த ைாநாடானது ஒரு தமடயற்ற ைற்றுை் ைதிப்புமிே்ேச ் சூழலில் பலவிதைான 

ேருத்துேளுே்கு இமடகய உலே நாடுேள் தங்ேளது ேருத்துே்ேமளப் பரிைாறிே் 
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வோள்ெதற்குை், தேெல், வெற்றி வபற்ற ைற்றுை் சிறந்த நமடமுமறேமளப் 

பகிரெ்தற்குைான ஒரு ைன்றத்மத ெழங்குெமத கநாே்ேைாேே் வோண்டுள்ளது. 

❖ இந்த நிேழ்வில் மூன்று பாதுோே்ேப்பட்ட ேடல்ொர ்பகுதிேள் (MPAs) ைதிப்புமிே்ே ப்ளூ 

பாரே்் விருதுேமள வென்றன. 

 

எரிவாயு மற்றும் டீசல் ஆகிய எரிசபாருட்களில் இயங்கும் மகிழுந்துகளின் 

விற்பமனக்குே் ேமட 

❖ ஐகராப்பிய ஒன்றியத்தில் எரிொயு மற்றும் டீெல் ஆகிய எரிவபாருட்ேளில் இயங்குை் 

புதிய ைகிழுந்துேளின் விற்பமனமய 2035 ஆை் ஆண்டு முதல் தமட வெய்யுை் ஒரு 

ெட்டத்திற்கு ஐகராப்பியப் பாராளுைன்றை் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ ஆனால் அந்நாட்டு உற்பத்தியாளரே்ள் ைகிழுந்துேமளத் தயாரித்து ைற்ற நாடுேளில் 

விற்ே அனுைதிே்ேப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் புதியச ்ெட்டைானது 2035 ஆை் ஆண்டில் புதிய பயணிேள் ைகிழுந்துேள் ைற்றுை் 

இலகுரே ெணிே ொேனங்ேளுே்ோனச ் சுழிய அளவு CO2 உமிழ்மெ கநாே்கிய ஒரு 

பாமதயிமன அமைே்கிறது. 

❖ ஐகராப்பிய ஒன்றியச ் ெந்மதயில் விற்ேப்படுை் ைகிழுந்துேள் ைற்றுை் இலகுரே 

ொேனங்ேளின் முழு பயன்பாட்டுெ ் சுழற்சி முழுெதுை் வெளியிடப்படுை் CO2 

உமிழ்வுேள் பற்றியத் தரமெ ைதிப்பிடுெதற்குை் அது குறிதத்ு அறிே்மே ெழங்ேச ்

பசய்ெதற்குைான ஒரு ெழிமுமறமய 2025 ஆை் ஆண்டிற்குள் ஆமணயை் முன் மெே்ே 

உள்ளது. 

❖ இந்தே் ேட்டுப்பாைானது சுழிய அளவு ைற்றுை் குமறந்த அளவு உமிழ்விமன 

வெளியிடுை் ொேனங்ேளின் உற்பத்திமய ஊே்குவிே்கிறது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

செர்டன்ஸ் கூர்வாய்ே் ேவமள 

❖ கைற்குத் வதாடரெ்ச்ி ைமலயின் உயரைான பகுதிேளில் ைட்டுகை ோணப்படுை் 

உவபகராடான் ைாண்டனஸ் என்ற தெமள 89 ஆண்டுேளுே்குப் பிறகு ெமீபத்தில் 

ேண்டுபிடிே்ேப்பட்டது. 

❖ இது ேமடசியாே 1934 ஆை் ஆண்டில் ஒரு பிரிட்டிஷ் அறிவியலாளரால் ஆய்வு வெய்யப் 

பட்டது. 



•   
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❖ இது வஜரட்ன்ஸ் கூரெ்ாய்த் தெமள, வஜரட்ன்ஸ் ராைவனல்லா, ைமலப் புள்ளித ்

தெமள, ைமல உருண்மடத் தெமள அல்லது ைலபார ் ைமலத ் தெமள என்றுை் 

அமழே்ேப் படுகிறது. 

❖ இந்த தெமளயானது ஒரு ைமலப்பாங்ோன இடங்ேளில் ோணப்படுை் இனைாே ேருதப் 

படுைததாடு, இது 800-1,700 மீட்டர ் உயரை் வோண்ட இடங்ேளில் ைட்டுகை ோணப் 

படுகிறது. 

❖ அமெ ெயநாட்டின் வதற்குப் பகுதியில் இருந்து பால்ோட ் ைற்றுை் வெங்கோட்மட 

ேணொய் ெழியாே அேஸ்திய ைமலப் பகுதி ெமர பரவிக் ோணப் படுகின்றன. 

❖ இது IUCN அமைப்பின் வெந்நிறப் பட்டியலில் 'அெச்ுறு நிடலயில் உள்ள ஒரு இனைாே' 

ெமேப்படுத்தப் பட்டுள்ளது.  

 

 

அறிக்மககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

சசாகுசு வீடுகளின் விமல உயர்வு 

 

❖ வொதத்ுேள் வதாடரப்ான துமற ஆகலாெே நிறுைனமான மநட் ஃபிராங்ே் ெமீபத்தில் 

2023 ஆை் ஆண்டு ‘வொதத்ு அறிே்மேயிமன' வெளியிட்டது. 

❖ உலே நாடுேளில் ஆடை்பர (வொகுசு) வீடுேளின் விமல உயரவ்ுப் பட்டியலில் 92 ெது 

இடத்தில் இருந்த முை்மப ைாநேரை் 37 ெது இடத்திற்கு முன்கனறியுள்ளது. 

❖ முை்மபயின் பிரதான (உயரை்திப்பு) வொதத்ுச ்ெந்மதயானது, உலேளவில் 6.4 ெதவீதை் 

விமல உயரவ்ிமனே் ேண்டுள்ளது. 
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❖ உயரை்திப்புச ் வொத்துேளின் விமலேளில் 3 ெதவீதம் என்ற உயரவ்ுடன் வபங்ேளூரு 

நேரைானது 62ெது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ இதில் 1.2 ெதவீத உயரவ்ுடன், 2021 ஆை் ஆண்டில் 93ெது இடத்திலிருந்த வடல்லி 77ெது 

இடத்திற்கு முன்கனறியுள்ளது. 

❖ இந்த அறிே்மேயானது, 2022 ஆை் ஆண்டில் உலவேங்கிலுை் உள்ள ஆடை்பர வீடுேளின் 

விமலயானது ஆண்டிற்கு 5.2 ெதவீதை் (ஆண்டுே்கு ஆண்டு) அதிேரிதத்ுள்ளமதக் 

குறிப்பிட்டுள்ளது. 

❖ இந்த அறிே்மேயின்படி, 2022 ஆை் ஆண்டில் துபாயில் உள்ள உயரை்திப்புக் 

குடியிருப்புேளின் விமலேள் 44.2 ெதவீதை் உயரந்்து முதல் இைத்தில் உள்ளது. 

❖ வோலராகடாவின் ஆஸ்வபன் நேரை் 27.6 ெதவீத விமல உயரவ்ுடன் 2ெது இடத்தில் 

உள்ள நிடலயில், அமதத ்வதாடரந்்து ரியாத் (25 ெதவீதை்) இடை் வபற்றுள்ளது. 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

ேனிப்பட்ட ஹால்மாரக்் அமடயாள எண் 

 

❖ ஏப்ரல் 01 ஆை் கததி முதல், தனிப்பட்ட ஹால்ைாரே்் அமடயாள எண் (HUID) இல்லாைல் 

தங்ே நமேேள் விற்பமன வெய்ய அனுைதிே்ேப்படாது. 

❖ தங்ேத்திலான ஒெ்வொரு வபாருளுே்குை் இது ஒரு தனித்துெைான அமடயாளங் 

ோட்டியாே விளங்குை். 

❖ இது ஹால்ைாரே்் வெய்யப்பட்ட நமேேளின் தூய்மைமய உறுதி வெய்திடுெமதயுை், 

ஏகதனுை் முமறகேடுேள் நிேழ்கின்றனொ எனக் ேண்ோணிப்பமதயுை் கநாே்ேைாேே் 

வோண்டுள்ளது. 

❖ ஹால்ைாரே்் என்பது தங்ே நமேேளின் அதன் கநரத்்திமயயுை் தூய்மைமயயுை் உறுதி 

வெய்ெதற்ோே இந்தியத் தரநிரண்ய ஆமணயத்தினால் (BIS) அங்கீேரிே்ேப்பட்ட ஒரு 

நிறுெனத்தால் இடப்படுகிற ஓர ்அமடயாளைாகுை். 

❖ இதற்கு முன்னதாே, HUID நான்கு இலே்ேங்ேமளே் வோண்டிருந்தது. 

❖ தற்கபாது இரண்டு HUID எண்ேளுை் (4 இலே்ேங்ேள் ைற்றுை் 6 இலே்ேங்ேள்) ெந்மதயில் 

பயன்படுத்தப் படுகின்றன. 

❖ இதில் ைாரெ் ் 31 ஆை் கததிே்குப் பிறகு 6 இலே்ே எண்வணழுத்துக் குறியீடு ைட்டுகை 

அனுைதிே்ேப் படுை். 
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❖ கொதமன & ஹால்ைாரே்் ெழங்கீட்டு மையத்தில், தங்ே நமேேள் மீது தனிப்பட்ட 

எண்ேள் மேமுமறயாே முத்திமரயிடப் படுகின்றன. 

 

          


