
•   
•    
 

 
 

மார்ச ்– 14 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியத் தேரே்ல் ஆணையம் ஆனது, ‘உள்ளாரந்்ேத் தேரே்ல்கள் மற்றும் தேரே்ல் 

ஒருணமப்பாடு’ என்ற ஒரு கருே்துருவின் கீழ் ேனது 3வது சரவ்தேச மாநாட்டிணன 

காணைாளி வாயிலாக நடே்தியது. 

❖ உசச் நீதிமன்ற நீதிபதி V. இராமசுப்ரமைியன் அவரக்ள் இந்தியாவின் சுேந்திரப் 

தபாராட்டம் - காந்திய சகாப்ேம் (India’s Struggle for Independence – Gandhian Era) என்ற 

புே்ேகே்திணன ணவளியிடட்ார.் 

❖ முேலாவது கடற்பணடே் ேளபதிகள் மாநாடானது (2023) உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப் 

பட்ட இந்தியாவின் முேல் விமானம் ோங்கி கப்பலான ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தில் 

நணடணபற்றது. 

o இராணுவ உே்திசாரந்்ே நிணலகளில் உள்ள முக்கியமான பாதுகாப்புப் 

பிரசச்ிணனகணளப் பற்றி விவாதிக்கவும், மூே்ே அரசாங்க அதிகாரிகளுடன் 

ணோடரப்ு ணகாள்ளவும் இது ஒரு ேளமாக அணமயும். 

❖ கரந்ாடகாவின் ோரவ்ாட் நகரில் அணமக்கப்பட்டுள்ள இந்தியே் ணோழில்நுட்பக் 

கல்விக் கழகே்தின் நிரந்ேர வளாகே்திணனப் பிரேமர ்அவரக்ள் திறந்து ணவே்ோர.் 

o இந்ே வளாகம் ஆனது நாட்டின் முேல் திறன்மிகு மற்றும் பசுணமமிகு இந்தியே் 

ணோழில் நுட்பக் கல்விக் கழக வளாகமாகும்.  

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

புன்னகக திட்டம் 

 

❖ பள்ளிக் கல்விே் துணற அணமசச்ர,் அரசுப் பள்ளி மாைவரக்ளுக்கான ‘புன்னணக’ என்ற 

புதியே ்திட்டே்திணனே ்ணோடங்கி ணவே்ோர.் 

❖ மாைவரக்ளின் பல் பராமரிப்புக்காக இே்திட்டம் ஆனது ணோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ முேற்கட்டமாக, 6 ஆம் வகுப்பு முேல் 8 ஆம் வகுப்பு வணர பயிலும் மாைவரக்ள் பல் 

மருே்துவப் பரிதசாேணனக்கு உட்படுே்ேப்படுவாரக்ள். 
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❖ மாைவரக்ளுக்கு ஏற்படும் வாய் சாரந்்ே தநாய்கணளத் ேடுக்கும் வணகயில் இந்ேத் 

திட்டமானது ணோடங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தே் திட்டமானது, பள்ளி மாைவரக்ணளப் பரிதசாதிே்து, வாய்வழி தநாய்கள், பல் 

ணசாே்ணே மற்றும் ஈறு பிரசச்ணனகள் குறிே்து அவரக்ள் மே்தியில் விழிப்புைரவ்ு 

ஏற்படுே்துவேன் மூலம் அவரக்ளுக்குப் பயனளிக்கும்.  

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

TROPEX 2023 

❖ 2023 ஆம் ஆை்டிற்கான இந்தியக் கடற்பணடயின் முக்கிய நடவடிக்ணக அளவிலான 

பயிற்சியான TROPEX, இந்தியப் ணபருங்கடல் பகுதியில் நடே்ேப்பட்டது. 

❖ இதில் அரபிக் கடல் மற்றும் வங்காள விரிகுடா தமற்பரப்பு ஆகியவற்றிலும் பயிற்சிகள் 

தமற் ணகாள்ளப் பட்டன. 

❖ இந்ே ஒட்டு ணமாே்ேப் பயிற்சி கட்டணமப்பில் கடதலாரப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியான 

கடல் பரப்பு கை்காைிப்பு மற்றும் கடல் & நிலப்பரப்பு சாரந்்ேப் பயிற்சியான AMPHEX 

என்ற பயிற்சியும் அடங்கும். 

 

 

சர்வததசச ்சசய்திகள் 

FRINJEX-23 

❖ இந்திய இராணுவே்திற்கும் பிணரஞ்சு இராணுவே்திற்கும் இணடயிலான முேலாவது 

கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியான FRINJEX-23 ககரளாவின் பாங்தகாடு இராணுவ 

ணமயே்தில் நடே்ேப்பட்டது. 

❖ இரு நாடுகளும் ஒரு குழுவிணன உள்ளடக்கிய ஒரு பணடப்பிரிவுடன் இந்ே 

வணகயிலான பயிற்சியில் ஈடுபடுவது இதுதவ முேல் முணறயாகும். 

❖ இந்தப் பயிற்சியானது உே்திசார ்நிணலயில் இரு நாடுகளுக்கு இணடயிலான இயங்குந் 

ேன்ணம, ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் ஒே்துணழப்ணப தமம்படுே்துவணே தநாக்கமாகக் 

ணகாை்டுள்ளது. 
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❖ "ஒரு தபாட்டிமிக்கச ் சூழலில் மனிோபிமான உேவி மற்றும் தபரிடர ் நிவாரை 

நடவடிக்ணககள்" என்ற கருே்துருவின் கீழ் இந்ேப் பயிற்சியானது தமற்ணகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

இன்ஃப்ளூயென்ஸா கவரஸ் துணை வகக H3N2 

 

❖ இந்தியாவில் பருவகாலக் காய்சச்ணல ஏற்படுேத்ும் ணவரசின் H3N2 எனப்படும் துணை 

வணக ணவரஸ் ணோற்றினால் இரை்டு நபரக்ள் பலியாகியுள்ளனர.் 
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❖ கரந்ாடகாவின் ஹாசன் மாவட்டே்திணனச ் தசரந்்ே 82 வயது முதியவர ் ஒருவர ் இந்ே 

ஆை்டில் H3N2 பாதிப்பினால் பலியான முேல் நபர ்ஆவார.் 

❖ பபாதுவாக என்பது மனிேணரச ்சாராே இன்ஃப்ளூபென்ஸா ணவரஸ் எனப்படும் H3N2 

என்பது ணபாதுவாக பன்றி இனங்களில் பரவுவகதாடு மனிேரக்ணளயும் பாதிக்கிறது. 

❖ இந்ே ணவரஸ் ஆனது இன்ஃப்ளூபென்ஸா A ணவரஸின் துணை வணக என்று அறியப் 

படுகிறது. 

❖ இேற்கான அறிகுறிகள் பருவகாலக் காய்சச்ணல ஏற்படுே்ேச ்பசெ்யும் ணவரஸ்களின் 

அறிகுறிகணளப் தபாலதவ இருப்பகதாடு இதில் காய்சச்ல் மற்றும் சுவாசப் 

பிரசச்ிணனகள் தபான்ற அறிகுறிகளும் அடங்கும். 

❖ H3N2 ணோற்றுகள் ஆனது "உை்ணமயில் மரைேண்ே ஏற்படுே்ேக் கூடியணவ" மற்றும் 

வழக்கமான காய்சச்ணல விட கடுணமயானணவயாகும். 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

மிமியூசசமியா சிதலானிக் 

 

❖ மிமியூணசமியா சிதலானிகா என்பது 127 ஆை்டுகளுக்கு முன்னர ் இலங்ணகயில் 

கணடசியாகக் காைப்படட் ஒரு அரிய வணக அந்துப்பூசச்ி இனமாகும். 

❖ இது ேற்தபாது தூே்துக்குடி மற்றும் திருணநல்தவலி ஆகிய பகுதிகளில் மீை்டும் கை்டு 

பிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ ஜாரஜ்் ஹாம்ப்சன் என்பவர ் 1893 ஆம் ஆை்டில் இலங்ணகயில் உள்ள திருதகாை 

மணலயில் மிமியூணசமியா சிதலானிகா இனே்திணனக் கை்டறிந்ோர.் 

❖ அேன்பிறகு உலகின் எந்ே நாடுகளிலும் இது கை்டறியப் படவில்ணல. 

❖ இந்தியாவில் இந்ே அந்துப்பூசச்ி இனம் கை்டறியப் படுவது இதுதவ முேல் முணற 

ஆகும். 

❖ மிமியூணசமியா சிதலானிகா இனங்கள் அகரிஸ்டிதன என்ற ஒரு துணைக் 

குடும்பே்திணனயும், நாக்டியுதட என்ற குடும்பே்திணனயும் தசரந்்ேது ஆகும். 
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❖ 2020 ஆம் ஆை்டு அகஸ்தியமணல சமூக அடிப்பணடயிலான பாதுகாப்பு ணமயே்தில் 

(ACCC) ேளவாய் பாை்டி என்பவர ்நடே்திய அந்துப்பூசச்ி கைக்ணகடுப்பின் தபாது இது 

இந்தியாவில் முேன்முேலில் கை்டறியப்பட்டது. 

❖ அகஸ்திய மணல சமூக அடிப்பணடயிலான பாதுகாப்பு ணமயமானது, திருணநல்தவலி 

மாவட்டே்தில் உள்ள களக்காடு முை்டந்துணற புலிகள் காப்பகே்தின் (KMTR) சுற்றுச ்

சூழல் ோங்கு மை்டலேத்ில் அணமந்துள்ளது. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

உலகின் மிக நீளமான இரயில் நகடதமகட 

❖ கரந்ாடகாவின் ஹூப்பள்ளி எனுமிடே்தில் அணமக்கப்பட்டுள்ள உலகின் மிக நீளமான 

இரயில் நணடதமணடயிணன (1.5 கிமீ நீளம்) பிரேமர ்அவரக்ள் திறந்து ணவே்ோர.் 

❖ ணேன்தமற்கு இரயில்தவ மை்டலே்திணனச ் தசரந்்ே ஹூப்பள்ளி ேற்தபாது, மிக 

நீளமான நணடதமணட ணகாை்ட நிணலயமாக கின்னஸ் புே்ேகே்தில் பதிவு ணசய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ உே்ேரப் பிரதேசே்தில் உள்ள 1,366.33 மீட்டர ்நீளம் ணகாை்ட தகாரக்பூர ்இரயில் நிணலய 

நணடதமணடயானது இரை்டாவது இடே்தில் உள்ளது. 

❖ தகரளாவில் உள்ள 1,180.5 மீட்டர ் நீளம் ணகாை்ட ணகால்லம் சந்திப்பு மூன்றாவது 

இடே்தில் உள்ளது. 

 

 

சபங்களூரு-கமசூரு விகரவுச ்சாகல 

❖ ணபங்களூரு-ணமசூரு விணரவுச ்சாணலணயப் பிரேமர ்அவரக்ள் திறந்து ணவே்ோர.் 
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❖ 118 கி.மீ. நீளமுள்ள இந்ே விணரவு வழிசச்ாணலயானது ணபங்களூரு மற்றும் ணமசூரு 

இணடதயயான பயை தநரே்ணே மூன்று மைி தநரே்திலிருந்து 75 நிமிடங்களாகக் 

குணறக்கும். 

❖ தமலும், 92 கி.மீ. நீளே்தில் அணமக்கப்பட உள்ள ணமசூர-்குஷால்நகர ் நான்கு வழிச ்

சாணலக்கான அடிக்கல்லிணனயும் அவர ்நாட்டினார.்  

 

 

லட்லி பஹ்னா திட்டம் 

❖ லட்லி ணபஹ்னா என்பது மே்தியப் பிரதேச அரசால் பதாடங்கப் பட்டுள்ள ஒரு 

திட்டமாகும். 

❖ இந்ே முன்ணனடுப்பின் ஒரு பகுதியாக, அடிே்ேட்டு மற்றும் நடுே்ேர வரக்்க 

குடும்பங்கணளச ்தசரந்்ேப் ணபை்களுக்கு மாேந்தோறும் ரூ.1,000 என்ற ணோணகயானது 

அவரக்ளின் வங்கிக் கைக்குகளுக்கு அனுப்பப்படும். 

❖ இது ணபை்கள் அதிக நிதிச ் சுேந்திரம் ணபறவும் குடும்பம் சாரந்்ே விவகாரங்களில் 

முடிணவடுப்பதில் திறம்பட பங்தகற்பணே ஊக்குவிக்கவும் உேவும். 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இந்தியாவிற்கான ஆஸ்கார் விருதுகள் 

❖ S.S. இராஜணமௌலியின் RRR படம் ஆனது ஆஸ்கார ்விருதிணன ணவன்ற முேல் இந்தியே ்

திணரப்படம் என்ற சாேணனணயப் பணடே்ேது. 

❖ இந்தே் திணரப்படே்தில் இடம் ணபற்ற M.M. கீரவாைியின் ‘நாட்டு நாட்டு’ என்ற பாடல் 

ஒலிப்பதிவுக்குச ்சிறந்ே அசல் பாடலுக்கான விருது வழங்கப்பட்டது. 



•   
•    
 

 
 

❖ தமலும் ‘நாட்டு நாட்டு’ பாடலானது இந்ே மாேத் ணோடக்கே்தில் சிறந்ேப் பாடலுக்கான 

தகால்டன் குதளாப் விருணே ணவன்றது குறிப்பிடே ்ேக்கோகும். 

❖ இந்ே ணவற்றியின் மூலம் தகால்டன் குதளாப் விருணே ணவன்ற முேல் இந்திய திணரப் 

படம் என்ற ணபருணமணயயும் RRR திணரப்படம் ணபற்றது. 

❖ சிறந்ே ஆவைக் குறும்படப் பிரிவில், தி எலிஃபை்ட் விஸ்பரரஸ்் என்ற ஆவைப் 

படே்திற்காக இந்தியா ேனது இரை்டாவது ஆஸ்கார ்விருதிணன ணவன்றது. 

 

 

ஆஸ்கார் விருதுகள் 2023 

❖ 2023 ஆம் ஆை்டிற்கான அகாடமி விருதுகள் அல்லது ஆஸ்கார ் விருதுகளின் 95வது 

ஆை்டு விழா சமீபே்தில் நணடணபற்றது. 

❖ 2023 ஆம் ஆை்டிற்கான ஆஸ்கார ் விருதுகணள ணபற்றவரக்ளின் பட்டியல் 

பின்வருமாறு 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ததசிய மருந்தியல் கல்வி தினம் - மாரச் ்06 

❖ இந்திய மருந்தியல் சணபயானது (PCI) இந்ேத் தினேத்ிணன அறிவிே்ேது. 



•   
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❖ இந்ேத் தினமானது தபராசிரியர ்மகாதேவ லால் ஷ்ராஃப் அவரக்ளின் பிறந்ே நாளின் 

நிணனவாகக் ணகாை்டாடப்படுகிறது. 

❖ இந்தியாவில் மருந்தியல் கல்விணய நிறுவச ் பசெ்வதில் அவரதுப் பங்களிப்பிணன 

அங்கீகரிக்கும் விேமாக இே்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இவர ்இந்திய மருந்தியல் கல்வியின் ேந்ணே என்று அணழக்கப் படுகிறார.் 

❖ 1935 ஆம் ஆை்டில், இவர ்ஐக்கிய மாகாை மருந்தியல் சங்கே்திணன நிறுவினார.் 

❖ இந்திய மருந்தியல் சணப என்பது இந்திய அரசின் சுகாோரத் துணற அணமசச்கே்தின் 

கீழ் இயங்கும் ஒரு சட்டப்பூரவ் அணமப்பாகும். 

❖ இது 1948 ஆம் ஆை்டு மருந்தியல் சட்டே்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது. 

 

 

புககபிடித்தல் தகட நாள் - மாரச் ்08 
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❖ இந்ேே ்தினமானது மாரச் ்மாேே்தின் இரை்டாவது புேன்கிழணமயன்று அனுசரிக்கப் 

படும் வருடாந்திர சுகாோர விழிப்புைரவ்ுத் தினமாகும். 

❖ புணகபிடிக்கும் பழக்கே்திணன விட்டுவிடுமாறு மக்கணள ஊக்குவிப்பது மற்றும் 

அவரக்ளின் ஆதராக்கியே்தில் அந்ேப் பழக்கம் ஏற்படுே்தும் தீங்கு விணளவிக்கும் 

விணளவுகள் குறிே்து விழிப்புைரண்வ ஏற்படுேத்ுவது கபான்றவற்ணற இந்ே நாள் 

தநாக்கமாகக் ணகாை்டுள்ளது. 

❖ புணகபிடிே்ேல் ேணட நாள் என்ற விழிப்புைரவ்ு இயக்கம் ஆனது முேன்முேலில் 1984 

ஆம் ஆை்டு ஐக்கியப் தபரரசில் சாம்பல் புேன் தினே்ேன்று ணோடங்கப்படட்து. 

 

உலக சிறுநீரக தினம் - மாரச் ்09 

❖ உலக சிறுநீரக தினமானது ஒவ்தவார ் ஆை்டும் மாரச் ் மாேே்தின் இரை்டாவது 

வியாழன் அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ நமது ஒட்டு ணமாே்ே ஆதராக்கியே்திற்கு நமது சிறுநீரகங்கள் ஆற்றும் முக்கியப் பைி 

பற்றிய விழிப்புைரண்வ ஏற்படுே்துவணேயும், உலகளவில் சிறுநீரக தநாய் மற்றும் 

அேனுடன் ணோடரப்ுணடய உடல்நலப் பிரசச்ணனகளின் பாதிப்பு நிணல மற்றும் 

ோக்கே்ணேக் குணறப்பணேயும் இது தநாக்கமாகக் ணகாை்டுள்ளது. 

❖ இது சரவ்தேச சிறுநீரகவியல் சமூகம் (ISN) மற்றும் சரவ்தேச சிறுநீரக அறக்கட்டணள 

கூட்டணமப்பு - உலக சிறுநீரகக் கூட்டைி (IFKF-WKA) ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சி 

ஆகும். 

 

 

          


