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மார்ச ்– 15 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியச ்சுரங்க ஆணையரகமானது மாரச் ்01 ஆம் தேதியன்று ேனது 75வது ஸ்ோபன 

தினே்திணனக் ககாை்டாடியது. 

o இது தேசியக் கனிமக் ககாள்ணக மாநாட்டின் பரிந்துணரகளின் அடிப்பணடயில் 

1948 ஆம் ஆை்டு மாரச் ்01 ஆம் தேதியன்று நிறுவப்பட்டது. 

❖ சரவ்தேச விமான நிணலயச ் சணபயானது கடல்லி விமான நிணலயே்திணன ஆசியப் 

பசிபிக் பிராந்தியே்தின் தூய்ணமயான விமான நிணலயமாக அறிவிே்துள்ளது. 

❖ பளு தூக்கும் வீராங்கணன மீராபாய் சானு, கோடரந்்து இரை்டாவது ஆை்டாக BBC 

நிறுவனத்தின் 2022 ஆம் ஆை்டிற்கான சிறந்ே இந்திய விணளயாட்டு வீராங்கணன 

என்ற விருதிணன கவன்றுள்ளார.் 

❖ முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர ்கரை் சிங் எழுதிய ‘Mundaka Upanishad: The Gateway 

to Eternity’ என்ற புே்ேகமானது சமீபே்தில் கவளியானது. 

o இதே கபயரிலான மற்கறாருப் புே்ேகமானது 1987 ஆம் ஆை்டில் பாரதிய விே்யா 

பவன் அணமப்பினால் கவளியிடப்பட்டது. 

❖ ோய் மற்றும் ேந்ணேயர ் ஆகிய இருவருக்கும் ஒதர மாதிரியான கபற்தறார ் விடுப்பு 

வழங்கிய உலகின் முேல் நாடு ஸ்கபயின் ஆகும்.  

o 16 வாரங்கள் வழங்கப்படும் இந்த  விடுப்பானது பரிமாற்ற முடியாேது மற்றும் முழு 

ஊதியே்துடன் கூடிய ஒரு விடுப்பாகும். 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

சசயற்கக மணல் சதாடர்பான சகாள்கக 

❖ ேமிழகே்தில் உற்பே்தி கசய்யப்படும் கசயற்ணக மைல் குவாரிகணள (எம்-சாை்ட ்என 

பிரபலமாக அணழக்கப்படும்) ஒழுங்குமுணறப் படுத்ேச ் சசய்வேற்காக ேமிழக அரசு 

ஒரு புதிய ககாள்ணகணய அறிமுகப் படுே்தியுள்ளது. 

❖ கட்டுமானப் கபாருட்களின் கலணவயாகப் பயன்படுே்ேப்படும் ஒரு வணக கநாறுக்கப் 

பட்ட மைலான கசயற்ணக மைலின் ேரே்ணே தமம்படுேத்ுவணேயும், மைல் 

குவாரிகணள ஒழுங்குமுணறப் படுே்துவணேயும் இது தநாக்கமாகக் ககாை்டுள்ளது. 

❖ கசயற்ணக மைல் மற்றும் சரணள மைல் உற்பேத்ி அலகுகளின் கசயல்பாடுகணளக் 

கை்காைிப்பேற்கான ஒற்ணறச ்சாளர இணைய ேளம் மற்றும் ணமயப்படுே்ேப்பட்ட 

ஒரு அணமப்பு ஆகியவற்றிணன அரசு நிறுவ உள்ளது. 

❖ இந்ேப் புதிய ககாள்ணகயின்படி, குவாரி உரிணமயாளரக்ள் ேங்கள் உரிமங்களுக்கு 

விணரவான அனுமதி கபறுவணே உறுதி கசய்யும் வணகயில் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு 

வாரியம், கபாதுப் பைிே்துணற, சுரங்கங்கள் மற்றும் பிற துணறகள் ஆகியணவ ஒரு 

ேளே்தில் இணைக்கப்படும். 

❖ ேற்தபாது, மாநிலே்தில் 378 உரிமம் கபற்ற சரணள மைல் உற்பே்தி அலகுகள் உள்ளன. 

❖ இந்ேப் புதிய ககாள்ணகயின் படி, அணனே்து சரணள மைல் ஆணலகளும், 1948 ஆம் 

ஆை்டுத் கோழிற்சாணலகள் சட்டே்தின் கீழ் கோழில்துணறப் பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுகாோர இயக்குநரகே்தில் பதிவு கசய்யப்பட தவை்டும். 
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❖ கசயற்ணக மைல் அல்லது சரணள மைல் என்பது குவாரிப் பாணறக் கற்கணள மைல் 

அளவிலான துகள்களாக கநாறுக்குவேன் மூலம் ேயாரிக்கப் படுகிறது. 

❖ பிரே்திதயகமாக கசயற்ணக மைல் உற்பே்தி கசய்வேற்காக மட்டுமம என்று எந்ே 

குவாரிக்கும் குே்ேணக வழங்கப் படாது என்றும் இந்ேக் ககாள்ணக கூறுகிறது. 

❖ ஒட்டு கமாே்ேமாக, இந்ேப் புதியக் ககாள்ணகயானது, ேமிழகே்தில் கசயற்ணக மைல் 

கோழில் துணறயில் அதிக அளவிலான ஒழுங்குமுணற மற்றும் கவளிப்பணடே் 

ேன்ணமணயக் ககாை்டு வரும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ இதில் கசயற்ணக மைல் உற்பே்தி அலகுகள் இரை்டு குழுக்களாக வணகப்படுே்ேப் 

பட்டு உள்ளன. அவவ 

o கசயல்பாட்டில் உள்ள கல் குவாரிக் குே்ேணககணள ணவே்திருக்கும் நபரக்ள் ோன் 

கசாந்ேமாக இயக்குகின்ற ஒருங்கிணைந்ே அலகுகள். 

o கசல்லுபடியாகும் கல் குவாரிக் குே்ேணககணளக் ககாை்டிருக்காே நபரக்ளால் 

இயக்கப் படும் ேனி அலகுகள். 

 

 

மமட்டூர ்அகணயில் இருந்து தண்ணீர் திறப்பு 

 

❖ 2022 ஆம் ஆை்டில் தமட்டூர ்அணையில் இருந்து அதிக அளவு (440.76 ஆயிரம் மில்லியன் 

கன அடி) உபரி நீர ்திறக்கப் பட்டது. 
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❖ இது 1934 ஆம் ஆை்டில் இந்ே அணை கட்டப்பட்டதில் இருந்து திறக்கப்பட்ட அதிக 

அளவு ஆகும். 

❖ திறந்து விடப்பட்ட உபரி நீரின் அளவு அணையின் ககாள்ளளணவ விட 4.7 மடங்கு 

அதிகமாக உள்ளது. 

❖ கடந்ே 88 ஆை்டுகளில் அந்ே அணையின் கமாே்ே உபரி அளவு சுமார ் 3,614 ஆயிரம் 

மில்லியன் கன அடி (tmcft) ஆகும். 

 

அகனத்து மகளிர் உற்பத்தி அலகு 

❖ அதசாக் தலலை்ட் நிறுவனமானது, முற்றிலும் கபை் ஊழியரக்ளால் இயக்கப்படும் 

புதிய உற்பே்தி அலகு ஒன்றிணன ஓசூரில் கோடங்கியுள்ளது. 

❖ இது கபை்களுக்கு அதிகாரமளிப்பணே ஊக்குவிப்பதோடு, உற்பே்திே் கோழில் 

துணறயில் அவரக்ள் பங்கு கபறச ்கசய்வணேயும் தநாக்கமாகக் ககாை்டுள்ளது. 

❖ இந்ே நிறுவனமானது 80 கபை் ஊழியரக்ளுடன் இந்ேப் புதிய அலகிணன நிறுவி 

உள்ளது. 

 

 

மதசியச ்சசய்திகள் 

நுண் திரவ DAP உரம் 
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❖ இந்தியாவில் நுை் திரவ DAP (ணட-அம்தமானியம் பாஸ்தபட்) உரே்திணன அறிமுகப் 

படுேத்ுவேற்கு அரசாங்கம் சமீபே்தில் ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. 

❖ உரக் கட்டுப்பாட்டு ஆணையில் (FCO) இது குறிே்து அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது 1955 ஆம் ஆை்டு அே்தியாவசியப் கபாருட்கள் சட்டே்தின் கீழ் கவளியிடப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்திய விவசாயிகள் உரக் கூட்டுறவு லிமிகடட ் (IFFCO) நிறுவனமானது, 2021 ஆம் 

ஆை்டில் நுை் திரவ யூரியாணவ அறிமுகப்படுே்தியது. 

❖ யூரியாவுக்கு அடுே்ேபடியாக நாட்டில் அதிகம் நுகரப்படும் உரம் DAP ஆகும். 

❖ 10-12.5 மில்லியன் டன்களாக மதிப்பிடப்பட்ட வருடாந்திர நுகரவ்ில், சுமார ் 4-5 

மில்லியன் டன்கள் உள்ளூர ்உற்பே்தி மூலம் கபறப்படுகிற நிவலயில், மீேமுள்ளணவ 

இறக்குமதி கசய்யப்படுகின்றன. 

 

சர்வமதசச ்சசய்திகள் 

IMX/CE-23 பயிற்சி 

 

❖ INS திரிகை்ட ்என்ற கப்பலானது வவளகுடாப் பகுதியில் நடத்தப் படுகின்ற சரவ்தேச 

கடல்சார ்பயிற்சி/ கட்லாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் 2023 (IMX/CE-23) என்ற பயிற்சியில் பங்தகற்கச ்

சசய்றது. 

❖ இது அகமரிக்கா ேணலணமயிலான 34 நாடுகணளக் ககாை்ட கடற்பணடக் குழுவான, 

ஒருங்கிணைந்ே கடல்சார ்பணடகளால் (CMF) ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ 50க்கும் தமற்பட்ட நாடுகள் மற்றும் சரவ்தேச கடல்சார ்முகணமகளின் பங்தகற்புடன் 

தசரந்்து திரிகை்ட் கப்பலும் இப்பயிற்சியில் பங்தகற்க உள்ளது. 

❖ IMX/CE-23 என்பது உலகின் மிகப்கபரியப் பன்னாட்டுக் கடல்சார ்பயிற்சிகளில் ஒன்று 

ஆகும். 
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❖ சரவ்தேசக் கடல்சார ்பயிற்சியில் இந்தியக் கடற்பணட பங்தகற்பது இது முேல் முணற 

என்றாலும், ஒருங்கிணைந்ே கடல்சார ்பணடகளின் பயிற்சியில் இந்தியக் கடற்பணடக் 

கப்பல் பங்தகற்பது இது இரை்டாவது முணறயாகும். 

❖ முன்னோக, 2022 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ் மாேே்தில், ஒருங்கிணைந்ேக் கடல்சார ்

பணடகளினால் நடே்ேப்பட்ட சீ ஸ்வாரட்ு 2 என்ற நடவடிக்ணகயில் INS  திரிகை்ட் என்ற 

கப்பல் பங்தகற்றது. 

 

அறிக்கககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

உலக மக்களின் மன நிகல குறித்த அறிக்கக 

 

❖ தசப்பியன் தலப்ஸ் நிறுவனமானது, ேனது மூன்றாவது வருடாந்திர உலக மக்களின் 

மன நிணல குறிே்ே அறிக்ணகயிணன (MSW) கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ கபருந்கோற்றுக் காலே்தின் தபாது மனநலக் குணறவு பாதிப்பில் சிறிேளமவ மீட்சி 

ஏற்பட்டுள்ளோக இந்ே அறிக்ணக கை்டறிந்துள்ளது. 

❖ இக்குழுவானது "மனநல ஈவு (குறிப்பீடு)" எனப்படும் மதிப்கபை் மூலம் மக்களின் மன 

நிணல குறிே்து மதிப்பிடுகிறது. 

❖ கடந்ே இரை்டு ஆை்டுகளில் சராசரி மதிப்கபை் 33 புள்ளிகள் குணறந்துள்ளது. 

இருப்பினும் இன்னும் மீடச்ிக்கான அறிகுறிகள் கவளிப்படவில்ணல. 

❖ 18 முேல் 24 வயதிற்குட்பட்டவரக்ளும் குணறவான "சமூக சுய மதிப்பீட்டிணன" ககாை்டு 

இருந்ேனர.் 

❖ இது ஒரு நபர ் ேன்ணனப் பற்றி எவ்வாறு உைரக்ிறார ் மற்றும் அரே்்ேமுள்ள 

உறவுகணளப் தபணுவேற்கான ஒரு நபரின் திறணன அளவிடும் அளவீடாகும். 

❖ உலக சராசரி மனநல ஈவானது 64 ஆக உள்ளது. 

❖ ோன்சானியா, பனாமா, புயுரிட்தடா ரிக்தகா, கடாமினிகன் குடியரசு மற்றும் 

கவனிசுலா ஆகியணவ மனநல ஆதராக்கியே்தில் முேல் 5 இடங்கணளப் கபற்ற 

நாடுகளாகும். 

❖ பிரிட்டன், அயரல்ாந்து, ஆஸ்திதரலியா, கேன்னாப்பிரிக்கா மற்றும் பிதரசில் ஆகிய 

நாடுகள் மனநலத் ேரவரிணசயில் கணடசி இடங்கணளப் கபற்ற நாடுகள் ஆகும். 

❖ இதில் இந்தியா 49வது இடே்திலும், பாகிஸ்ோன் 48வது இடே்திலும் உள்ளன. 
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❖ கபரு, இந்தியா, கபாலிவியா ஆகிய நாடுகளில் 55-64 வயதுணடயவரக்ளுடன் ஒப்பிடச ்

சசய்ணகயில், 18-24 வயதுணடய 42% இணளஞரக்ள் மனநலம் பாதிக்கப் பட்டவரக்ளாக 

அல்லது மன நலம் தபணும் ஒரு முயற்சியில் தபாராடிக் ககாை்டு இருப்பவரக்ளாக 

உள்ளனர ்என்று இந்ே அறிக்ணக கூறுகிறது. 

❖ இந்ே அறிக்ணகயில் சீனா பற்றிய விவரங்கள் எதுவும் இடம் கபறவில்ணல. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

தகலகமக் கணக்குக் கட்டுப்பாட்டாளர் 

 

❖ மூே்ேப் கபாதுக் கைக்குகள் பைி அதிகாரி S.S. துதப அவரக்ள் 28வது ேணலணமக் 

கைக்குக் கட்டுப்பாட்டாளராகப் கபாறுப்தபற்றுள்ளார.் 

❖ இவர ் மே்திய அரசின் கைக்கு விவகாரங்களுக்கான ஒரு முேன்ணம ஆதலாசகராக 

விளங்குவார.் 

❖ இவர ்மே்திய அரசாங்கே்திற்கான கைக்குச ்சரிபாரப்்பு மற்றும் உள் ேைிக்ணககணள 

தமற்ககாள்வது தபான்றப் கபாறுப்புகணள வகிப்பார.் 

❖ ேணலணமக் கைக்குக் கட்டுப்பாட்டாளர,் மே்திய அரசாங்கே்திற்கான கசலவினங்கள், 

வருவாய்கள், கடன்கள் மற்றும் பல்தவறு நிதிக் குறிகாட்டிகளின் மாோந்திர மற்றும் 

வருடாந்திரப் பகுப்பாய்ணவே் கோகுக்கிறார.் 

❖ ேணலணமக் கைக்குக் கட்டுப்பாட்டாளர ் நிதித் துவற அணமசச்கே்தின் கசலவினே ்

துணறயின் கீழ் பைி புரிகிறார.் 

❖ ேணலணமக் கைக்குே் ேைிக்ணகயாளரின் (CAG) கைக்கியல் கசயல்பாடுகள் 1976 

ஆம் ஆை்டில் அவரிடமிருந்து பறிக்கப் பட்டு ேணலணமக் கைக்குக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

அலுவலரிடம் ஒப்பணடக்கப் பட்டது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

மத்தியத் சதாழில்துகறப் பாதுகாப்புப் பகடயின் 54வது உருவாக்கத் தினம் - 

மாரச் ்10 

❖ 1969 ஆம் ஆை்டு மாரச் ் 10 ஆம் தேதியன்று இந்திய நாடாளுமன்றே்தின் சட்டே்தின் 

மூலம் மே்தியத் கோழில்துணறப் பாதுகாப்புப் பணட உருவாக்கப்பட்டது. 
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❖ மே்தியத் கோழில்துணற பாதுகாப்புப் பணட (CISF) ஆனது இந்தியாவில் உள்ள ஐந்து 

மே்திய ஆயுேக் காவல் பணடகளில் ஒன்றாகும். 

❖ கபாதுே்துணற நிறுவனங்களுக்குப் பாதுகாப்பு வழங்கச ் சசய்வதே இேன் முேன்ணம 

தநாக்கமாகும். 

❖ தேசியத் ேணலநகருக்குப் பதிலாக ணைேராபாே் நகரில் (தவகறாரு இடே்தில்) இந்ே 

தினம் ககாை்டாடப் படுவது இதுதவ முேல் முணறயாகும். 

 

 

          


