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மார்ச ்– 11 

TNPSC துளிகள் 

❖ நாகாலாந்தின் முதல் பெண் அமைசச்ராகெ் ெதவியேற்று சல்ஹூதுய ானுய ா 

க்ரூஸ்  ரலாறு ெமைத்துள்ளார.் 

o சமீபத்தில் சல்ஹூதுய ானுய ா ைற்றுை் பஹகானி ஜகாலு ஆகியோர ் அந்த 

ைாநிலத்தின் முதல் பெண் சை்ைைன்ற உறுெ்பினரக்ளாகத் யதரந்்பதடுக்கெ் ெை்டு 

உள்ளனர.் 

❖ உலகின் மிகெ் பெரிே ஒெ்ெந்த உற்ெத்தி நிறு னைான ஃொக்ஸ்கான் குழுைை் ஆனது, 

கிை்ைத்தை்ை 1 பில்லிேன் ைாலர ் ைதிெ்பிலான முதலீை்டில், மின்னணுெ் பொருை்கள் 

உற்ெத்தி ைற்றுை் பதாகுெ்பு அலகிமனப் பெங்களூரு அருயக நிறு  உள்ளது. 

❖ ஐக்கிே நாடுகள் சமெயின் அறிக்மகயின்ெடி, ஆெ்கானிஸ்தான் நாைானது பெண்கள் 

ைற்றுை் சிறுமிகளின் அடிெ்ெமை உரிமைகள் ெல ற்மறப் ெறித்து 2023 ஆம் ஆண்டில் 

உலகியலயே மிக அதிகளவில் அ ரக்மள அைக்குமுமறக்கு உை்ெடுதத்ுகின்ற நாைாக 

திகழ்கிறது. 

❖ சவுராஷ்டிரா கிரிக்ககட் அணிோனது,  ங்காள அணிமே வீழ்த்தி, இரண்ைா து 

முமறோக ரஞ்சிக் யகாெ்மெமேக் மகெ்ெற்றியுள்ளது. 

o இந்தப் பருவத்தில் முதல் முறையாக சிக்கிம் ரஞ்சிப் பபாட்டிகறள நடத்தியது. 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

மகளிர ்தின விருதுகள் 2023 

 

❖ தமிழக முதல் ர ் மு.க.ஸ்ைாலின் அ ரக்ள், 2023 ஆை் ஆண்டிற்கான ஒளம ோர ்

விருதிமன கைலை் சின்னசாமிக்கு  ழங்கினார.் 

❖ இ ர ்ஊை்டிமேச ்யசரந்்த 90  ேது எழுத்தாளர ்ைற்றுை் சமூக யச கர ்ஆ ார.் 

❖ இ ர ்ெல கவிமதகமளயுை், சுைார ்43 புத்தகங்கமளயுை் எழுதியுள்ளார.் 

❖ 2022-23 ஆை் ஆண்டிற்கான பெண் குழந்மதகளுக்கான அதிகாரைளித்தல் விருதானது, 

11 ஆை்  குெ்பு ைாணவியான இளந்திமர என்ெ ருக்கு  ழங்கெ்ெை்ைது. 
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❖ அடுக்குைாடிக் கை்டிைங்களில் உள்ள மின் தூக்கிகமளப் ெழுது ொரக்்குை் யொது 

ஏற்ெடுை் உயிரிழெ்புகமளத் தடுக்குை்  மகயிலான ஒரு புதிே கருவிமே இ ர ்கண்டு 

பிடித்து உள்ளார.் 

❖ யைலுை் 2023 ஆை் ஆண்டில் ைா ை்ைத்தின் குழந்மத ொலின விகிதத்மத யைை்ெடுத்தச ்

கசய்ததற்காக திரு ள்ளூர ்ஆை்சிோளர ்ஆல்பி ஜான்  ரக்ீசுக்கு முதல் ெரிசிமனயுை் 

முதல் ர ்அ ரக்ள்  ழங்கினார.் 

❖ நாகெ்ெை்டினை் ைற்றுை் நாைக்கல் ைா ை்ை ஆை்சிேரக்ள் ஆகியோருக்கு முமறயே 

இரண்ைாை் ைற்றுை் மூன்றாை் ெரிசுகமள அ ர ் ழங்கினார.் 

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

ஒதர நாடு, ஒதர பணம் சசலுத்துச ்சீட்டு முன்சனடுப்பு 

 

❖ குஜராத் அரசாங்கம் சமீபத்தில் ஒயர நாடு, ஒயர ெணை் பசலுத்துச ்சீை்டு முன்பனடுெ்பு 

என்பதிறன நறடமுறைப் படுத்தியது. 

❖ ஒயர நாடு, ஒயர ெணை் பசலுத்துச ்சீை்டு முன்பனடுெ்பு என்ெது சாமலெ் யொக்கு ரத்து 

ைற்றுை் பநடுஞ்சாமலத் துறை அமைசச்கத்தின் ஒரு முன்பனடுெ்ொகுை். 

❖ யொக்கு ரத்துக் கா ல் ைற்றுை்  ை்ைாரெ் யொக்கு ரத்து அலு லகை் (RTO) யொன்ற 

அமனத்துப் யொக்கு ரத்து முறையுைன் பதாைரப்ுமைே அமனத்து முகமைகமளயுை் 

ஒயர தளத்தில் பகாண்டு  ரு மத இது யநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இது தமைேற்ற முமறயிலான ெணை் பசலுதத்ுச ் சீை்டு (அபராத ரசீது) யசகரிெ்பு 

ைற்றுை் தரவுப் ெரிைாற்றை் ஆகிே ற்றிற்கு  ழி  குக்குை். 

❖ யதசிேத் தக ல் மைேை் (NIC) ஆனது இதற்காக தனது பசேலி ஒன்றிமன அறிமுகெ் 

ெடுத்த உள்ளது. 

❖ 90 நாை்களுக்குள் அபராத பதாமகமேச ் பசலுதத்வில்மல என்றால், அந்த அபராத 

ரசீது தானாகய  காபணாளி  ாயிலான இமணே நீதிைன்றத்திற்கு அனுெ்ெெ்ெை்டு, 

அதற்கான நை டிக்மககள் பதாைங்கெ்ெடுை். 
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❖ காபணாளி  ாயிலான நீதிைன்றங்களானது, நீதிைன்றத்தில் அதிகளவில் குவியுை் 

 ழக்குகளின் எண்ணிக்மகயிமனக் குமறெ்ெமத யநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளன. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

விண்மீன் மண்டல எல்லல ஆய்வுக் கலன் 

❖ நாசாவின் விண்மீன் ைண்ைல எல்மல ஆே்வு (IBEX) விண்கலை் ஆனது ப ற்றிகரைான 

ைறுசீரமைெ்புெ் ெணிகளுக்குெ் பிறகு முழுமைோக இேங்கத் பதாைங்கிேது. 

❖ IBEX என்ெது சூரிேனில் இருந்து  ருை் காற்று ைற்ற விண்மீன்களின் காற்யறாடுத் 

பதாைரப்ு பகாள்ளுகின்ற எல்மலமே (ஹீலியோஸ்பிேர)் ஆே்வு பசே் தற்காக என்று 

 டி மைக்கெ் ெை்ை ஒரு சிறிே விண்கலைாகுை். 

❖ 2008 ஆை் ஆண்டில் விண்ணில் ஏ ெ்ெைை் இக்கலைானது கிை்ைத்தை்ை 15 ஆண்டுகளாக 

விண்ப ளியில் ஆே்வுெ் ெணிகமள யைற்பகாண்டு  ருகிறது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

சபரும் பூலன இனங்களுக்கான உலக நாடுகளின் கூட்டலமப்பு 

 

❖ பெருை் பூமன இனங்களுக்கானப் ொதுகாெ்பிற்காக பவண்டி இந்திோ தனது 

தமலமையில் ஒரு ைாபெருை் உலகளாவிேக் கூை்ைணிமேத் பதாைங்கு தற்கு முன் 

பைாழிந்துள்ளது. 



•   
•    
 

 
 

❖ யைலுை், ஐந்தாண்டுகளுக்கு 100 மில்லிேன் ைாலர ் (ரூ. 800 யகாடிக்கு யைல்) நிதியுதவி 

 ழங்க உள்ளதாகவுை் இந்திோ உறுதி பசே்தது. 

❖ இந்த சர ்யதச பெருை் பூமன இனங்களுக்கான கூை்ைமைெ்ொனது புலிகள், 

சிங்கங்கள், சிறுத்மதகள், ெனிச ்சிறுத்மதகள், பூைா (மறலயரிமா), ஜாகு ார ்ைற்றுை் 

சிவிங்கிெ் புலிகள் யொன்ற ஏழு பெருை் பூமன இனங்களின் ைறு ாழ்வு ைற்றுை் 

ொதுகாெ்பு ஆகிே ற்றில் க னை் பசலுதத்ுை். 

❖ அதன் முக்கிே நை டிக்மககளில் “சை்ைை், கூை்ைாண்மை, அறிவுசார ்இமணே தளை், 

திறன் யைை்ொடு, சுற்றுசச்ூழல் சாரந்்த சுற்றுலா, நிபுணர ்குழுக்களுக்கு இமையேோன 

கூை்ைாண்மை ைற்றுை் நிதி  ழங்கீடு” ஆகிேம  அைங்குை். 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

வடகிழக்கு மாநிலங்களின் புதிய முதல்வரக்ள் 

❖ யைகாலோ ைாநில முதல் ராக யதசிே ைக்கள் கை்சியின் யகான்ராை் சங்ைா ெதவி 

ஏற்றுள்ளார.் 

❖ பிரஸ்யைான் மைன்சாங் ைற்றுை் ஸ்னிோ ்ெலாங் தார ்ஆகியோர ் அம்மாநிலத்தின் 

துமண முதல் ரக்ளாகப் ெதவியேற்றனர.் 

❖ யதசிே ஜனநாேக முற்யொக்குக் கை்சியின் பநே்பியு ரியோ நாகாலாந்து முதல் ராக 

ெதவியேற்றுள்ளார.் 

❖ இ ர ்நீண்ை காலை் அை்ைாநில முதல் ராக ெணிோற்று ர ்ஆ ார ்என்ை நிறலயில், 

இது அ ரது ஐந்தா து பதாைர ்ெதவிக் காலைாகுை். 

❖ திரிபுரா ைாநிலத்தில், கூை்ைணி அரசின் சாரெ்ாக ைாணிக் சாஹா முதல் ராகப் ெதவி 

ஏற்றுள்ளார.் 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பலடப்பிரிவுத் தலலவர் ஷாலிசா தாமி 

❖ இந்திே விைானெ்ெமை ெமைெ் பிரிவுத் தமல ர ்ஷாலிசா தாமிமே யைற்குெ் பிரிவின் 

முன்னணி யொரப்் பிரிவின் தமலமைெ் பொறுெ்பிமன ஏற்ெதற்குத் யதரவ்ு பசே்ேெ் 

ெை்டுள்ளார.் 
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❖ இ ர ்ொகிஸ்தான் நாை்டிறன எதிரப்காள்ளுை்  மகயில் அமைந்த யைற்குெ் பிரிவின் 

ஏவுகமணப் ெமைப் பிரிவிற்குத் தமலமை தாங்க உள்ள இந்திே விைானெ் ெமையின் 

முதல் பெண் அதிகாரி ஆ ார.் 

❖ இந்திே விைானெ் ெமையின் ஒரு ெமைெ் பிரிவுத ் தமல ர ் என்ெது இராணு த்தில் 

கரன்ல் பொறுெ்பிற்குச ்சைைானதாகுை். 

❖ இந்திே இராணு த்தில் அதிக எண்ணிக்மகோக 1,705 பெண் அதிகாரிகளுை், இந்திே 

விைானெ் ெமையில் 1,640 பெண் அதிகாரிகளுை், இந்திேக் கைற்ெமையில் 559 பெண் 

அதிகாரிகளுை் உள்ளனர.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ததசியப் பாதுகாப்பு தினம் - மாரச் ்04 

 

❖ இந்தத் தினைானது இராணு ை், துமண இராணு ை், அதிரடிெ்ெமை வீரரக்ள், கா ல் 

அதிகாரிகள், கா லரக்ள் ைற்றுை் பிற ொதுகாெ்புெ் ெமைகமள உள்ளைக்கிே நைது 

ொதுகாெ்புெ் ெமைகளுக்கு நன்றி பதரிவிெ்ெமதயே யநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 
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❖ யதசிேப் ொதுகாெ்புச ் சமெ என்ெது நாை்டின் அரசிேல், பொருளாதாரை், எரிசக்தி 

ைற்றுை் உத்திசார ் ொதுகாெ்பு ஆகிேம  குறித்த சிக்கல்கமளெ் யொக்கு து 

பதாைரெ்ான நை டிக்மககமள யைற்பகாள்ளுை் ஒரு உசச் நிமல அமைெ்ொகுை். 

❖ இது 1998 ஆை் ஆண்டு ந ை்ெர ் 19 ஆை் யததிேன்று, அெ்யொமதே பிரதைர ் அைல் 

பிஹாரி  ாஜ்ொே் அ ரக்ளால் நிறு ெ்ெை்ைது. 

 

ததசியப் பணியிடப் பாதுகாப்பு தினம் - மாரச் ்04 

❖ இந்தத் தினத்தின் முக்கிே குறிக்யகாள், ொதுகாெ்பு நை டிக்மககள் குறித்து எடுதத்ு 

உமரத்தல் ைற்றுை் ெணியிை விெத்துகமளத ் தவிரெ்்ெதற்காக ைக்கள் அ ற்மறெ் 

ெற்றி அறிந்து, அ ற்மறெ் பின்ெற்று தமன உறுதி பசே்தல் என்பதாகுை். 

❖ இந்தத் தினைானது யதசிேப் ொதுகாெ்புச ் சமெ நிறு ெ் ெை்ைமத நிமனவு கூருை் 

 மகயில் அனுசரிக்கெ் ெடுகிறது. 

❖ யதசிேப் ொதுகாெ்புச ்சமெ என்ெது ஒரு இலாெ யநாக்கற்ற சுேநிதி அமைெ்ொகுை். 

❖ இது 1966 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ்04 ஆை் யததிேன்று நிறு ெ்ெை்ைது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, "நைது குறிக்யகாள் - தீங்கின்மை" என்ெது 

ஆகுை். 

❖ இந்திோவில் ஒ ்ய ார ் ஆண்டுை் ைாரச் ் 04 முதல் 10 ஆை் யததி  மர யதசிேப் 

ெணியிைெ் ொதுகாெ்பு  ாரை் அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது. 

 

 

உலக உடல் பருமன் தினம் - மாரச் ்04 

❖ உலக உைல் ெருைன் தினைானது 2015 ஆை் ஆண்டில் நிறு ெ்ெை்ைது. 

❖ இது அதிகரித்து  ருை் உைல் ெருைன் ொதிெ்புகள் குறித்த க னத்மத ஈரெ்்ெமத ஒரு 

யநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, ‘ைாறி  ருை் கண்யணாை்ைங்கள்: உைல் 

ெருைன் ெற்றி பபசுதல்’ என்ெதாகுை். 



•   
•    
 

 
 

❖ உைல் ெருைன் என்பது ஒரு நெரின் எமை அ ரது உேரத்திற்கு ஏற்ற ாறு 

ஆயராக்கிேைானதாகக் கருதெ்ெடுை் அளம  விை அதிகைாக இருக்குை் யொது 

ஏற்ெடுகிறது ஒரு யைாசைான யநாோகுை்.. 

 

 

பாலியல் சுரண்டலுக்கு எதிரான தபாராட்டத்திற்கான உலக தினம் - மாரச் ்04 

 

❖ இந்தத் தினைானது முதன்முதலில் 2009 ஆை் ஆண்டில் ஓர ்உலகளாவிே இேக்கைாக 

அனுசரிக்கெ் ெை்ைது. 

❖ இந்தத் தினைானது, ொலிேல் துஷ்பிரயோகை் ைற்றுை் கைத்தல் ெற்றிே குழெ்ெை் மிக்க 

நிதரச்னத்திமனெ் ெற்றிே விழிெ்புணரம்  ஏற்ெடுத்தச ் கசய் தற்குை், இந்தக் 

பகாடூரைானக் குற்றங்களுக்கு எதிராக யொராடு தற்கு பவண்டி தனிநெரக்ள் ைற்றுை் 

சமூகங்களுக்கு அதிகாரை் அளிெ்ெதற்காகவுை் அனுசரிக்கெ் ெடுகிறது. 

❖ ொலிேல் சுரண்ைலுக்கு உள்ளான ரக்ளின் உரிமைகமள ஊக்குவித்தல் ைற்றுை் 

ொதுகாத்தல் பபான்ைவை்றை இந்தத் தினை் யநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ ஒரு நாளின் ஒ ்ப ாரு வினாடியிலுை் சராசரிோக எை்டு யெர ் ொலிேல் சுரண்ைல், 

கைத்தல் ைற்றுை் அடிமைெ் ெடுதத்ுதல் ஆகிே சர ்யதசக் குற்றவிேல்  மல 

அமைெ்புகளில் சிக்கியுள்ளதாக ைதிெ்பிைெ் ெை்டுள்ளது. 



•   
•    
 

 
 

❖ ஐக்கிே நாடுகள் பொதுச ்சமெோனது, ஜூமல 30 ஆை் யததியிமன ஆள் கைத்தலுக்கு 

எதிரான உலக தினைாகக் குறிெ்பிடுகிறது. 

 

இதரச ்சசய்திகள் 

வணிக ரீதியிலான விமானங்களில் பணிபுரியும் அதிக எண்ணிக்லகயிலான 

சபண் விமானிகள் 

❖ ஏர ்இந்திோ நிறு னைானது, தனது நிறு னத்தில் ெணி புரியுை் 1,825 விைானிகளில் 

15% பெண் விைானிகள் என்று கூறியுள்ளது. 

❖ இதன் மூலை் இந்நிறு னை் அதிக எண்ணிக்மகயிலான பெண் விைானிகமளக் 

பகாண்ை விைான நிறு னைாக ைாறியுள்ளது. 

❖ ஏர ்இந்திோ நிறு னைானது, உள்நாை்டு ைற்றுை் சர ்யதச அளவில் 40 விைானங்கமள 

இேக்கி  ருகிறது. 

❖ விைானங்கமளெ் பொறுத்த  மரயில், ஏர ்இந்திோ நிறு னத்தின் ெணிோளரக்ளில் 

40%க்குை் அதிகைாயனார ்பெண்கள் ஆ ர.் 

❖ எனய , உலகில்  ணிக ரீதியிலான விைானங்களில் அதிக எண்ணிக்மகயிலான 

பெண் விைானிகமளக் பகாண்ை நாடு இந்திோ ாகுை். 

 

 

          


