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மார்ச ்– 12 

TNPSC துளிகள் 

❖ சாவ்லான் நிறுவனமானது, தனது ஸ்வஸ்த ் இந்தியா திட்டத்திற்கான உலகின் முதல் 

‘ககத் தூய்கமக்கான விளம்பரத ் தூதராக’ சசச்ின் டடண்டுல்ககர மக்களைக் ளக 

கழுவச ்சசய்வளத ஊக்குவிக்க நியமித்துள்ளது. 

❖ 23வது காமன்டவல்த் சடட் மாநாடு ககாவாவில் நகடடபற்றது. 

❖ இரண்டு நாட்கள் அளவிலான G20 அகமப்பு நாடுகளின் டவளியுறவு அகமசச்ரக்ள் 

கூட்டம் ஆனது இந்தியாவின் தகலகமயில் புது டடல்லியில் நகடடபற்றது. 

❖ மகளிருக்கான பிரிமியர ் லீக் கிரிக்சகட் கபாட்டியின் ககோப்ளபக்கோன ஆதரவு 

வழங்கும் நிறுவனத்திற்கோன உரிகமகய டாடா குழுமம் டபற்றுள்ளது.  

o ஏற்கனகவ, டாடா குழுமம் ஆனது இந்தியன் பிரீமியர ் லீக் கபாடட்ியின் 

உரிகமகயயும் டபற்றுள்ளது. 

❖ சமீபத்தில் பஹ்கரனில் உள்ள மனாமா நகரில் நகடடபற்ற 33வது AFC மாநாட்டின் 

கபாது 2027 ஆம் ஆண்டு ஆசியக் ககாப்கபக் கால்பந்துப் கபாட்டியிகன நடத்தச ்

சசய்வதற்காக சவுதி அகரபியா நாடு கதரவ்ு டசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இணைய சங்தகேப் பைே்திற்கு எதிராக பைதமாசடி ேடுப்புச ்சட்டம் 

 

❖ இகணய சங்ககதப் பணம் சாரந்்த டசாத்துக்கள் சம்பந்தப்பட்டப் பரிவரத்்தகனககள 

2002 ஆம் ஆண்டின் பணகமாசடித் தடுப்புச ் சட்டத்தின் கீழ் டகாண்டு வருவதற்கான 

அறிவிப்பிகன மத்திய அரசு டவளியிட்டது. 

❖ இது பணகமாசடித் தடுப்புச ் சட்டத்தின் கீழ் உள்ளடக்கப்பட கவண்டிய பல்கவறு 

பரிவரத்்தகனகளின் தன்கமகய வகுத்துள்ளது. 

❖ அகவ பின்வருமாறு: 

o டமய்நிகர ் எண்ணிமச ் டசாத்துக்கள் மற்றும் அரசுரிகம நாணயங்களுக்கு 

இகடகய கமற்டகாள்ளப் படும் பரிமாற்றம்; 

o ஒன்று அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட முகறகளிலான டமய்நிகர ் எண்ணிமச ்

டசாதத்ுகளின் இகடகய கமற்டகாள்ளப்படும் பரிமாற்றம்; 
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o டமய்நிகர ்எண்ணிமச ்டசாத்துகளின் பரிமாற்றம்; 

o டமய்நிகர ் எண்ணிமச ் டசாத்துக்கள் அல்லது டமய்நிகர ் எண்ணிமச ்

டசாதத்ுகளின் மீதான கட்டுப்பாட்கடச ் டசயல்படுத்தும் டசயற்கருவிகளின் 

பாதுகாப்பு அல்லது நிரவ்ாகம்; 

o டமய்நிகர ் எண்ணிமச ் டசாதத்ுககள டவளியிடும் நிறுவனங்களின் சலுகக 

மற்றும் விற்பகன டதாடரப்ான நிதிச ்கசகவகளில் பங்ககற்பு மற்றும் அதற்கான 

கசகவககள வழங்குதல். 

❖ இந்த நடவடிக்கக, இகணய சங்ககதப் பணம் சாரந்்த நிறுவனங்களுக்கு எதிராக 

நடவடிக்கக எடுப்பதில் புலனாய்வு அகமப்புகளுக்கு உதவும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல், இகணய சங்ககதப் பணம் மூலம் டபறப்படும் 

வருவாய் மீது 30 சதவீத வருமான வரி விதிக்கப்படும் என இந்திய அரசு அறிவித்தது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூகல மாதத்தில், இகணய சங்ககதப் பணத்திற்கான மூல 

வருவாய் ஆதாரத்தில் இருந்து கழிக்கப் படும் 1 சதவீத வரி டதாடரப்ான விதிகள் 

அமலுக்கு வந்தன. 

 

இலவச சிறு ோனிய பரிசுப் சபாருள் 

 

❖ இலவச சிறு தானிய பரிசுப் டபாருள் என்பது சிறு விவசாயிகளின் கவளாண் வணிகக் 

கூட்டகமப்பால் கமற்டகாள்ளப்படும் ஒரு சிறப்புச ் சந்கதப்படுதத்ுதல் பிரசச்ாரம் 

ஆகும். 

❖ இந்தப் பிரசச்ாரத்தின் கீழ் விவசாயி உற்பதத்ியாளர ் அகமப்பிகனச ் கசரந்்த 

விவசாயிகளிடமிருந்து கநரடியாகக் டகாள்முதல் டசய்வகத ஊக்குவிப்பகத சிறு 

விவசாயிகளின் கவளாண் வணிகக் கூட்டகமப்பு கநாக்கமாகக் டகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்திய விற்பகனயாளரக்ளுக்காக கட்டகமக்கப்பட்ட ஒரு சந்கதயான My Store எனப் 

படும் எண்ணிம வரத்்தகத்திற்கான தகடயற்ற வகலயகமப்பு மூலம், விவசாயி 

உற்பத்தியாளர ் அகமப்புகளில் இருந்து கநரடியாக சிறு தானியங்ககள வாங்கச ்

சசய்வதற்குக் குடிமக்ககள ஊக்குவிக்கிறது. 
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❖ இது நாட்டின் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிககள ஆதரிப்பகத கநாக்கமாகக் டகாண்டு 

உள்ளது. 

 

தமம்பட்ட இணைப்பு ரக பீரங்கித் துப்பாக்கி அணமப்பு 

❖ இந்திய ராணுவம் உள்நாட்டிகலகய தயாரிக்கப்பட்ட கமம்பட்ட இகணப்பு ரக பீரங்கித் 

துப்பாக்கி அகமப்பிகன (ATAGS) வாங்குவதற்கான ஒரு திட்டத்திகன முன் கவத்து 

உள்ளது. 

❖ இதகன உயரமானப் பகுதிகளிலும் பயன்படுத்த முடியும் என்பகதோடு, திறன் சாரந்்த 

நடவடிக்கககளில் உள்ள முக்கியமான இகடடவளிககள இது நிவரத்்தி டசய்யும். 

❖ ஒரு நீண்ட காலத்திற்குப் பராமரிப்பு எதுவும் கதகவப்படாத மற்றும் நம்பகமான 

டசயல்பாட்டிகன உறுதி டசய்வதற்காக அகனதத்ு வகக மின்சார இயக்கிகளுடனும் 

ATAGS கட்டகமக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது அதிக இயக்கத் திறன், விகரவான நிகல நிறுதத்ுதல் திறன், துகண மின் அலகு, 

கமம்பட்ட தகவல் டதாடரப்ு அகமப்பு, கநரடித் தாக்குதல் முகறயில் இரவுகநரத் 

தாக்குதகல கமற்டகாள்ளும் திறன் டகாண்ட தானியங்கி வழிகாட்டுதல் அகமப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அகமப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் இது பல கமம்பட்ட 

அம்சங்ககளக் டகாண்டுள்ளது.  

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

ப்ளூஸ்ணக 

❖ ட்விட்டர ்ஊடகத்தின் முன்னாள் தகலகம நிரவ்ாக அதிகாரியும் நிறுவனருமான ஜாக் 

கடாரச்ி ப்ளூஸ்கக எனப்படும் தனது டசாந்தச ்சமூக ஊடக தளத்திகனத் டதாடங்கி 

உள்ளார.் 
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❖ ப்ளூஸ்கக என்பது பகிரும் வககயிலான மற்றும் தகடயற்ற ஒரு சமூக ஊடக 

தளத்கத உருவாக்கச ் சசய்வதற்குப் பயனரக்கள அனுமதிக்கும் ஒரு டகாள்கககய 

அடிப்பகடயாகக் டகாண்டதாகும். 

 

 

சேற்கு-சேற்கு நாடுகள் இணடயிலான ஒே்துணைப்பு குறிே்ே கே்ோர் 

அணமசச்ரக்ள் கூட்டம் 

❖ LDC5 மாநாட்டின் கபாது (குகறவான அளவில் வளரச்ச்ியகடந்த நாடுகள்) டதற்கு-

டதற்கு நாடுகள் இகடயிலான ஒத்துகழப்பு குறித்த அகமசச்ரக்ள் கூட்டமானது 

நகடடபற்றது. 

❖ இது உறுதியான, புதுகம மிக்க மற்றும் டசயல்படுத்தக் கூடிய வககயிலான 

தீரவ்ுககள ஆராய்ந்து டவளிக் டகாணரவ்கத கநாக்கமாகக் டகாண்டுள்ளது. 

❖ டதற்கு-டதற்கு நாடுகள் இகடயிலான ஒதத்ுகழப்புத் தடமானது, கதாஹா டசயல் 

திட்டத்தின் வழங்கீடுகளுக்கு ஆதரவாக என்று பரந்த கூட்டாண்கமககள உருவாக்கச ்

சசய்வதற்கான ஒரு தளத்கத வழங்குவகத கநாக்கமாகக் டகாண்டுள்ளது. 

 

 

அறிக்ணககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

உலக உடல் பருமன் குறிே்ேத் ேகவல் சோகுப்பு 2023 

❖ உலக உடல் பருமன் கூட்டகமப்பானது, “2023 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக உடல் பருமன் 

குறித்த தகவல் டதாகுப்பு” என்ற அறிக்ககயிகன டவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் குழந்கதப் பருவ உடல் பருமன் ஆனது 2035 ஆம் ஆண்டளவில் 9.1 

சதவீதமாக அதிகரிக்கும். 
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❖ இந்தியாவில் 2035 ஆம் ஆண்டிற்குள் 11 சதவீதம் கபர ் அதிக உடல் பருமகனக் 

டகாண்டவரக்ளாக இருப்பாரக்ள். 

❖ 2020 மற்றும் 2035 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இகடயில் வயது வந்கதார ்மத்தியில் நிலவும் 

உடல் பருமனில் ஏற்படும் வருடாந்திர அதிகரிப்பானது 5.2 சதவீதமாக இருக்கும். 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் உள்ள சிறுவரக்ள் மத்தியில் ஏற்படும் உடல் பருமன் 

அபாயம் ஆனது 3 சதவிகிதம் ஆக இருந்த நிளலயில் இது 2035 ஆம் ஆண்டில் இந்த 

ஆபத்து 12 சதவிகிதமோக அதிகரிக்கும். 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் டபண் குழந்கதகள் மத்தியில் இதற்கான அபாயம் 2 சதவீதமாக 

இருந்த நிளலயில், அடுத்த 12 ஆண்டுகளில் இது 7 சதவீதமாக உயரும். 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியப் டபண்கள் மத்தியில் ஏற்படும் உடல் பருமன் ஆபத்து 7 

சதவிகிதம் ஆக இருந்த நிளலயில், இது 2035 ஆம் ஆண்டிற்குள் 13 சதவிகிதமாக 

உயரும். 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் ஆண்கள் மத்தியில் ஏற்படும் உடல் பருமன் ஆபத்து 4 சதவீதமாக 

இருந்த நிளலயில், இது அடுத்த 12 ஆண்டுகளில் 8 சதவீதமாக உயரும். 

❖ 2035 ஆம் ஆண்டிற்குள் உடல் பருமன் ஆபத்து 4.32 டிரில்லியன் டாலர ் மதிப்பிலான 

டமாத்தப் டபாருளாதார இழப்பிற்கு வழி வகுக்கும். 

❖ இது உலகின் டமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் கிட்டத்தட்ட 3 சதவீதத்திற்குச ் சமம் 

ஆகும். 

❖ இது இந்தியாவின் டமாதத் கதசிய உள்நாட்டு உற்பத்தியின் மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கம் 

1.8 சதவீதமாக இருக்கும். 

 

 

வி-சடம் தேரே்ல் ஜனநாயக அறிக்ணக 2023 

❖ வி-டடம் ஜனநாயக அறிக்கக நிறுவனத்தின் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான கதரத்ல் 

ஜனநாயகக் குறியீட்டில் இந்தியா 108வது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ தான்சானியா, டபாலிவியா, டமக்சிககா, சிங்கப்பூர ் மற்றும் கநஜீரியா கபான்ற 

நாடுககள விட இந்தியா மிகவும் கீகழ உள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்ககயில், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் முன்னணியில் உள்ள 10 தன்னாட்சி 

நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவும் இடம் டபற்றுள்ளது. 

❖ கதரத்ல் ஜனநாயகக் குறியீட்டில் (EDI) 2022 ஆம் ஆண்டில் 100வது இடத்தில் இருந்த 

இந்தியாவின் தரவரிகசயானது இந்த ஆண்டு 108வது இடத்திற்குச ்சரிந்துள்ளது. 

❖ முற்கபாக்கு ஜனநாயக குறியீட்டில் இந்தியா 97வது இடத்தில் இருந்தது. 
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❖ பாகிஸ்தான் முற்கபாக்கு ஜனநாயகக் குறியீட்டில் 106வது இடத்திலும், கதரத்ல் 

ஜனநாயகக் குறியீட்டில் 110வது இடத்திலும் இரண்டு இடங்கள் கீகழ சரிந்தது. 

❖ முற்கபாக்கு ஜனநாயகக் குறியீட்டில் அடமரிக்கா 23வது இடத்கதப் பிடித்த நிளலயில்,  

கனடா மற்றும் ஐக்கியப் கபரரசு ஆகியகவ முகறகய 24வது மற்றும் 20வது 

இடங்ககளப் பிடித்தன. 

❖ முற்கபாக்கு ஜனநாயகக் குறியீட்டில் அதிக டதாகுப்பு மதிப்டபண்களுடன் டடன்மாரக்் 

முதல் இடத்கதப் பிடித்தது. 

❖ சுவீடன் மற்றும் நாரக்வ ஆகிய நாடுகள் முகறகய இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது 

இடங்ககளப் பிடித்துள்ளன. 

❖ 1998 ஆம் ஆண்டில் 74% ஆக இருந்த ஜனநாயக நாடுகளுக்கிகடகயயான உலக 

வரத்்தகம் ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டில் 47% ஆகக் குகறந்துள்ளதாக இந்த அறிக்கக 

கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ உலகின் டமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 46% ஆனது தற்கபாது எகதசச்திகார மற்றும் 

ஜனநாயக நாடுகள் தான் பங்களிக்கின்றன. 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

யாவ்ஷாங் திருவிைா 

❖ ஐந்து நாட்கள் வகர நடக்கும் யாவ்ஷாங் திருவிழா மணிப்பூரின் கஹாலி திருவிழா 

ஆகும். 

❖ இந்த விழாவானது, ஒவ்கவார ் ஆண்டும் டமய்தி சந்திர நாட்காட்டியின் லாம்டா முழு 

நிலவு (பிப்ரவரி-மாரச்)் நாளன்று டகாண்டாடப் படுகிறது. 
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❖ இந்தக் டகாண்டாட்டத்தின் கபாது பாரம்பரிய "தபால் கசாங்பா" நடன நிகழ்வானது 

கமற்டகாள்ளப் படுகிறது. 

❖ தபால் கசாங்பா என்பது டமய்கட சமூகத்தினரின் பாரம்பரிய நடனமாகும். 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சர்வதேச ஆயுேக் குணறப்பு மற்றும் ஆயுேப் பரவல் ேடுப்பு விழிப்புைர்வு தினம் - 

மாரச் ்05 

 

❖ இது டபாதுமக்களிகடகய குறிப்பாக இகளஞரக்ளிகடகய ஆயுதக் குகறப்பு 

டதாடரப்ான பிரசச்ிகனகள் குறித்த சிறப்பான விழிப்புணரவ்ு மற்றும் புரிதகல 

கமம்படுத்துவகத கநாக்கமாகக் டகாண்டுள்ளது. 

❖ அகமதி மற்றும் பாதுகாப்கப கமம்படுத்தச ் சசய்வதற்கும், ஆயுத கமாதல்ககளத் 

தடுப்பதற்கும் அளத முடிவுக்கு டகாண்டு வருவதற்கும் ஆயுதங்களால் மனிதரக்ளுக்கு 
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ஏற்படும் ஆபத்துககளக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் ஆயுதக் குகறப்பு டதாடரப்ான சில 

முயற்சிகள் எவ்வாறு பங்களிக்கின்றன என்பகதப் புரிந்து டகாள்ள இது உதவுகிறது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், உலகளாவிய நாடுகளின் இராணுவச ் டசலவினமானது 2.1 

டிரில்லியன் டாலரக்கள எட்டியகதோடு, கமலும், 12,700 அணு ஆயுதங்கள் மனித 

குலத்திற்கான ஒரு நிகலயான அசச்ுறுத்தலாக இருக்கின்றன. 

 

5வது ஜன் ஔஷதி திவாஸ் - மாரச் ்07 

 

❖ 5வது ஜன் ஔஷதி திவாஸ் நிகழ்வானது இந்தியா முழுவதும் "Jan Aushadhi – Sasti bhi Acchi 

bhi" என்ற கருத்துருவின் கீழ் ஏற்பாடு டசய்யப் பட்டுள்ளது. 

❖ மாரச் ்01 ஆம் கததி முதல் ஜன் ஔஷதி ஜன் கசத்னா அபியான் திட்டத்துடன் கசரத்த்ு 

நாடு முழுவதும் இது டதாடங்கப் பட்டது. 

❖ இது இந்திய மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவச ் சாதனங்கள் ஆகணயம் மற்றும் 

மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரகதச அரசுகளுடன் இகணந்து மத்திய சுகாதாரத் 

துளற அகமசச்கத்தினால் ஏற்பாடு டசய்யப்பட்டது. 

 

          


