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மார்ச ்– 17 

TNPSC துளிகள் 

❖ தீபிகா படுககாகே 2023 ஆம் ஆண்டின் 95வது ஆஸ்கார ்அகாடமி விருது விழாவில் 

மூே்றாவது இந்தியத் ததாகுப்பாளர ்எே்ற தபருமையிமேப் தபற்றுள்ளார.் 

o இதற்கு முே்ேதாக இவ்விழாவிே் ததாகுப்பாளரக்ளாக இடை் தபற்ற இந்தியரக்ள் 

தபரச்ிஸ் கை்பட்டா (1980) ைற்றுை் பிரியங்கா க ாப்ரா (2016) ஆகிகயார ்ஆவர.் 

❖ ைத்தியப் புலோய்வுத் துமற ஆேது கடந்த ஓராண்டில் பல்கவறு குற்ற  ்த யல்களில் 

ஈடுபட்டுத் தப்பிகயாடிய 33 நபரக்மளத் தேது ‘திரிசூல் நடவடிக்மக’ மூலை் அந்தந்த 

அதிகார வரை்பிே் பகுதிகளுக்கு அனுப்பியுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

திருப்புகழ் குழு - இறுதி அறிக்கக 

 

❖ த ே்மே தவள்ளப் தபருக்குப் கபரிடர ் தணிப்பு ைற்றுை் கைலாண்மை குறித்த 

திருப்புகழ் குழுவாேது தேது இறுதி அறிக்மகமய தமிழக முதலமை  ்ர ்

அவரக்ளிடை்  ைரப்்பிதத்ுள்ளது. 

❖ இது ஒழுங்குமுமற கட்டமைப்பில் சீரத்ிருத்தங்கமள கைற்தகாள்ளவுை், த ே்மேயில் 

பருவநிமல ைாற்றத்திோல் ஏற்படுை் தவள்ளப் தபருக்கிமே அளவிடுவதற்குை் 

ைற்றுை் தவள்ளப் தபருக்குப் கபரிடர ்தணிப்பு கைலாண்மையில் உள்ள ததாழில்நுட்பை் 

 ாரந்்த  ட்ட முமற ஆளுமையிமே கைை்படுத்துவதற்குை் பரிந்துமரத்துள்ளது. 

❖ குறிப்பிட்ட ைமழநீர ்வடிகால் திட்டங்கமள வழங்குைாறு முதல்வர ்அவரக்ள் இந்தக் 

குழுவிேரிடை் ககாரிக்மக விடுத்துள்ளார.் 
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❖ த ே்மே ைாநகரத்தில் உள்ள 600 ைற்றுை் ஒரு சில குறிப்பிட்ட பாதிக்கப்படக் கூடிய 

பகுதிகளுக்காே பகுதி  ாரந்்த ஒரு விரிவாே நீண்ட கால தவள்ள கைலாண்மை 

திட்டங்கமளயுை் இக்குழு முே்தைாழிந்துள்ளது. 

 

முதலாவது ஒத்திகசவுக் கணக்சகடுப்பு 

❖ தமிழ்நாடு, ககரளா, கரந்ாடகா ஆகிய ைாநிலங்களிே் எல்மலப் பகுதிகளில் கைற் 

தகாள்ளப் பட்ட முதலாவது ஒத்திம வுக் கணக்தகடுப்பில் 246 கழுகுகள் கண்டறியப் 

பட்டே. 

❖ இந்த மூே்று ைாநிலங்களில், தமிழ்நாடு ைாநிலைாேது கழுகுகள் அதிகை் கூடு கட்டுை் 

இடைாகவுை், தங்குை் இடைாகவுை் ததாடரந்்துத் திகழ்ந்து வருகிறது. 

❖ முதுைமல புலிகள் காப்பகத்தில் ைட்டுை் 98 கழுகு இேங்கள் உள்ளே. 

❖ இந்த 98 இேங்களில், இரண்டு எகிப்தியக் கழுகுகள் ைற்றுை் ஒரு இையைமல கழுகு 

ஆகியமவ அரிதாக ததே்பட்டுள்ளே. 

❖ கரந்ாடகாவில் உள்ள பந்திப்பூர ் ைற்றுை் நாகரக் ாகல புலிகள் காப்பகங்களில் 

தைாத்தை் 94 கழுகு இேங்கள் இருப்பதாகப் பதிவு த ய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ ககரளாவில் உள்ள வயநாடு வேவிலங்கு  ரணாலயத்தில் 52 கழுகு இேங்கள் உள்ளே. 

 

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

ஸ்வததஷ் தர்ஷன் 2.0 திட்டத்தில் புதிய நகரங்கள் 

❖ ஸ்வகதஷ் தரஷ்ே் 2.0 திட்டத்தில் நிமலயாே ைற்றுை் தபாறுப்பு மிக்கச ்சுற்றுலாத் 

தளங்களாக உருவாக்கப் படுவதற்காக 15 ைாநிலங்களில் இருந்து 30 நகரங்கள் கதரவ்ு 

த ய்யப் பட்டுள்ளே. 

❖ இந்த 15 ைாநிலங்களில் ைத்தியப் பிரகத ை், கரந்ாடகா, தமிழ்நாடு, உத்தரப் பிரகத ை் 

ைற்றுை் ைகாராஷ்டிரா ஆகியமவயுை் அடங்குை். 
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❖ ஸ்வகதஷ் தரஷ்ே் என்ற திட்டைாேது, கருத்துரு அடிப்பமடயிலாே சுற்றுலா 

வட்டாரங்களிே் ஒருங்கிமணந்த கைை்பாட்டிற்காக 2014-15 ஆை் ஆண்டில் ைத்திய 

அரசிோல் ததாடங்கப்பட்டது. 

❖ இந்தத் திட்டத்திே் கீழ், சுற்றுலா உள்கட்டமைப்பிமே கைை்படுத்தச ் சசய்வதற்காக 

ைாநிலங்கள் ைற்றுை் ஒே்றியப் பிரகத ங்களுக்கு சுற்றுலா அமை  ்கை் நிதி உதவி 

வழங்குகிறது. 

❖ ஸ்வகதஷ் தரஷ்ே் 2.0 திட்டைாேது, உள்நாட்டுச ் சுற்றுலாப் பயணிகமளக் கவருை் 

வமகயில், ஒரு கநரத்தில் ஒரு தளத்தில் ஈடுபாடு த லுத்துவமத இலக்காகக் தகாண்டு, 

கருத்தாக்கப் பட்டது. 

 

 

சர்வததசச ்சசய்திகள் 

குகைவான வளரச்ச்ி சபை்ை நாடு நிலை -  பூடான் 

❖ ஐக்கிய நாடுகள்  மபயிே் (UN) குமறவாே வளர ்ச்ி தபற்ற நாடுகளிே் (LDC) 

பட்டியலில் இருந்து முன்னனற்றம் தபற்ற ஏழாவது நாடு பூடாே் ஆகுை். 

❖ ஐக்கிய நாடுகள்  மபயிோல் மூே்றாண்டுகளுக்கு ஒருமுமற கைற்தகாள்ளப்படுை் 

குமறவாே வளர ்ச்ி தபற்ற நாடுகள் பட்டியலிே் 2021 ஆை் ஆண்டு ைறுைதிப்பாய்வில், 

வங்காளகத ை், லாகவாஸ் ைற்றுை் கநபாளை் ஆகியமவ இப்பட்டியலிலிருந்து நீக்கப் 

படுவதற்கு பரிந்துமரக்கப் பட்டே. 

❖ 1971 ஆை் ஆண்டில், பூடாே் குமறவாே வளர ்ச்ி தபற்ற நாடுகளிே் ஆரை்பநிமலப் 

பட்டியலில் க ரக்்கப் படட்து. 
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❖ பூடாே் முதலில் 2015 ஆை் ஆண்டில் செளினயறும் தகுதி தபற னதவெயான 

நிபந்தமேகவள நிமறவு த ய்த நிவலயில், பிே்ேர ்மீண்டுை் 2018 ஆை் ஆண்டில் 

நிமறவு த ய்தது. 

❖ பூடாே் தேது முன்னனற்றத் தகுதி தபறல் த யல்முமறயிமே 2021 ஆை் ஆண்டில் 

நிமறவு த ய்யுை் எே்று எதிரப்ாரக்்கப்பட்டது. 

❖ கடந்த 20 ஆண்டுகளில் 7  தவீதத்திற்குை் அதிகைாே  ரா ரி வருடாந்திர வளர ்ச்ி 

விகிதத்துடே், பூடாேிே் தபாருளாதாரை் எட்டு ைடங்குக்கு கைல் வளர ்ச்ிப் தபற்று 

உள்ளது. 

❖ இந்தியாவிற்குப் பூடாே் நாட்டிோல் கைற்தகாள்ளப்படுை் புனல் மிே்ோற்றல் 

ஏற்றுைதியாேது தற்கபாது அதே் தபாருளாதாரதத்ில் 20% ஆகுை். 

❖ குமறவாே வளர ்ச்ி தபற்ற நாடுகளுக்காே ஐக்கிய நாடுகள்  மபயிே் வமரயமற: 

குமறந்த அளவிலாே வருைாேை், ைேித மூலதேை் ைற்றுை் தபாருளாதாரப் பே்முகத ்

தே்மை, அதிக அளவில் தபாருளாதார பாதிப்புள்ளாகுை் நிமல ைற்றுை் கவளாண்மை, 

இயற்மக வளங்கள் ைற்றுை் முதே்மை ததாழில்துமறப் தபாருட்கள் ஆகியவற்றிமே 

விகிதை்  ாரா அளவில்  ாரந்்த ைக்கள் ததாமக ஆகியவற்றுடே் கூடிய  மூகப் 

தபாருளாதார வளர ்ச்ியிே் மிகக் குமறந்தக் குறிகாட்டிகமள தவளிப்படுத்துை் நாடு 

எே்பதாகுை். 

❖ ஐக்கிய நாடுகள்  மபயாேது, தற்கபாது 46 நாடுகமளக் குமறவாே வளர ்ச்ி தபற்ற 

நாடுகளாக அங்கீகரித்துள்ளது. 

❖ இதில் கரீபியே் பகுதியில் இருந்து ஒே்றுை், ஆசியாவில் இருந்து ஒே்பது நாடுகளுை், 

ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து 33 நாடுகளுை் ைற்றுை் பசிபிக் பகுதியில் இருந்து 3 நாடுகளுை் 

அடங்குை்.  

 

 

அறிக்கககள் மை்றும் குறியீடுகள் 

IPES-உணவு அகமப்பின் சிைப்பு அறிக்கக 

❖ IPES-உணவு (நிமலயாே உணவு முமறகள் குறித்த  ரவ்கத  நிபுணர ் குழு) 

அமைப்பாேது ஒரு சிறப்பு அறிக்மகயிமே தவளியிட்டுள்ளது. 

❖ குமறந்த வருைாேை் தகாண்ட நாடுகளில் 60% நாடுகள் தற்கபாது, அதிக கடே் 

தநருக்கடி ஆபத்தில் இருப்பதாக அல்லது ஏற்கேகவ கடே் தநருக்கடியில் இருப்பதாக  

கருதப் படுகிறது. 

❖ சுைார ் 21 நாடுகள் கடே் தநருக்கடி ைற்றுை் உணவுப் பாதுகாப்பிே்மை ஆகிய 

இரண்டிே் கபரழிவு நிமலகமள தநருங்கி வருகிே்றே. 

❖ ஜாை்பியா, இலங்மக ைற்றுை் சுரிோை் ஆகியமவ ஏற்கேகவ தங்கள் கடமேத ்

திருப்பி  ்த லுத்த முடியாத நிமலயில் உள்ளே. 
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❖ காோ ைற்றுை் பாகிஸ்தாே் ஆகிய நாடுகள் இந்த நிமலயிமேத் தவிரப்்பதற்காக 

தற்கபாது அவ ரப் கப ச்ுவாரத்்மதயில் ஈடுபட்டுள்ளே. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டில் உலகிே் மிகவும் ஏழ்மையாே நாடுகள் தங்களது கடமே  ்

த லுதத்ுவதற்காே த லவிேங்களில் 35% அதிகரித்துள்ளது. 

❖ அந்த நாடுகள் தவளிநாட்டுக் கடே் தகாடுப்பேவுகளில் 47  தவீதத்திமேத் தேியார ்

கடே் நிறுவேங்களுக்குை், 12% சீோவிற்குை், 14% ைற்ற அர ாங்கங்களுக்குை் ைற்றுை் 

மீத அளவிமேச ் ரவ்கத  நாணய நிதியை் கபாே்ற பலதரப்பு நிறுவேங்களுக்குை் 

த லுத்தியுள்ளே. 

❖ பல நாடுகள் தற்கபாது ‘உரங்கள் சூழ் ச்ி’ எே்று கூறப்படுை் பிர  ்மேயில் சிக்கித ்

தவிக்கிே்றே. 

❖ இந்தியா, தகே்யா ைற்றுை் பிலிப்மபே்ஸ் ஆகிய நாடுகள் எரிதபாருள் இறக்குைதி 

த லவுகள் அதிகரித்து வருகிே்ற நிமலயில், தநருக்கடிமய எதிரத்காள்ளுை் 

வமகயில், உர ைாேியங்கமள அதிகரித்து வருை் அரசுகளாகுை். 

 

 

SIPRI அறிக்கக 2022 

 

❖ ஸ்டாக்க ாை்  ரவ்கத  அமைதி ஆராய் ச்ி நிறுவேை் (SIPRI) ஆேது 2018 ைற்றுை் 2022 

ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இமடயில் கைற்தகாள்ளப்பட்ட உலகளாவிய ஆயுதப் 

பரிைாற்றங்கள் பற்றிய புதிய ஒரு தரவிமே தவளியிட்டுள்ளது. 

❖ 2013-17 ைற்றுை் 2018-22 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இமடகய இந்தியாவிே் ஆயுத 

இறக்குைதி 11% குமறந்துள்ளது. 



•   
•    
 

 
 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டில், 2012-16 ைற்றுை் 2017-21 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இமடயில் 

இந்தியாவிே் ஆயுத இறக்குைதி 21% குமறந்துள்ளது. 

❖ இருப்பினுை், இந்தியா இே்னுை் உலகிே் மிகப்தபரிய ஆயுத இறக்குைதியாளராக 

திகழ்கிறது. 

❖ கடந்த ஐந்தாண்டுகளில், உலகளாவிய ஆயுத இறக்குைதியில் இந்தியாவிே் பங்கு 

அதிக பட் ைாக 11% ஆக உள்ளது. 

❖ அமதத ்ததாடரந்்து  வுதி அகரபியா (9.6%), கத்தார ்(6.4%), ஆஸ்திகரலியா (4.7%) ைற்றுை் 

சீோ (4.7%) ஆகியமவ இடை் தபற்றுள்ளே. 

❖ ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டில் தகாள்முதல்கள் எவ்வாறு கைற்தகாள்ளப்படுகிே்றே 

எே்பமதப் தபாறுத்து இந்தத ்தரவரிம  முமறயாேது ைாறுை். 

❖ பிராே்சிே் ஆயுத ஏற்றுைதியாேது, 2013-17 ைற்றுை் 2018-22 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு 

இமடயில் 44% உயரந்்துள்ளது. 

❖ இந்தியா, கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், பிராே்சிே் ஏற்றுைதியில் 30  தவீதத்திமேப் 

தபற்றுள்ளது. 

❖ கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், உலக ஏற்றுைதியில் 40% பங்களிப்புடே் உலகிே் 

முதே்மையாே இராணுவ ஏற்றுைதி நாடாக அதைரிக்கா திகழ்கிறது. 

❖ அமதத ்ததாடரந்்து ரஷ்யா (16%), பிராே்சு (11%), சீோ (5.2%) ைற்றுை் தஜரை்ேி (4.2%) 

ஆகிய நாடுகள் உள்ளே. 

❖ 2013-17 ைற்றுை் 2018-22 ஆகிய நாடுகளுக்கு இமடகய அதைரிக்காவிே் ஆயுத ஏற்றுைதி 

14% உயரந்்துள்ளது. 

❖ இகத காலகட்டத்தில் ரஷ்யாவிே் ஏற்றுைதி 31%  ரிந்தது. 

❖ இந்தியாவிற்கு கைற்தகாள்ளப்படுை் ரஷ்யாவிே் இறக்குைதி 37% குமறந்துள்ளது. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டில் முக்கிய ஆயுதங்கமள இறக்குைதி த ய்யுை் மூே்றாவது தபரிய 

நாடாக உக்மரே் திகழ்ந்தது. 

❖ ஆயுத இறக்குைதிகள், குறிப்பாக நீண்ட தூர தாக்குதல் வரை்புமடய ஆயுதங்களிே் 

இறக்குைதிகள், ததே் தகாரியாவில் 61  தவீதமுை், ஜப்பாேில் 171  தவீதமுை், 

ஆஸ்திகரலியாவில் 23  தவீதமுை் அதிகரித்துள்ளதாகவுை் இந்த அறிக்மக எடுத்து 

உமரக்கிறது. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

வீட்டிலிருந்தபடிதய வாக்களித்தல் 

❖ கரந்ாடகா ைாநிலைாேது, ஏப்ரல்-கை ைாதங்களில் நமடதபறவுள்ள கதரத்லில் தேது 

அடுத்த அரம த் கதரவ்ு த ய்ய தயாராக உள்ளது. 

❖ இதற்காக, வீட்டிலிருந்தபடிகய வாக்களித்தல் எே்ற விருப்பத ் கதரவ்ிமே இந்தியத் 

கதரத்ல் ஆமணயை் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ 80 வயதுக்கு கைற்பட்டவரக்ளுக்குை், ஏகதனுை் குமறபாடுகள் உள்ளவரக்ளுக்குை் இது 

பயனுள்ளதாக இருக்குை். 

❖ கதரத்ல் ஆமணயை் 80 வயதுக்கு கைற்பட்டவரக்ளுக்கு இந்த வ திமய வழங்குவது 

இதுகவ முதல் முமறயாகுை். 

❖ ' ாக்ஷை்' எே்ற மககபசி த யலி ஒே்று அறிமுகப்படுத்தப் பட்டுள்ள நிவலயில், இந்த 

த யலியில் உள்நுமழந்து வாக்களிக்குை் வ திமய ைக்கள் கதரவ்ு த ய்யலாை். 



•   
•    
 

 
 

❖ 'சுவிதா' எே்ற ைற்தறாரு மககபசி த யலியுை் இதற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது கவட்பாளரக்ள் தங்கள் கவட்புைனு ைற்றுை் பிரைாணப் பத்திரங்கமளத் தாக்கல் 

த ய்வதற்காே இமணய தளை் ஆகுை். 

❖ கூட்டங்கள் ைற்றுை் கபரணிகளுக்கு அனுைதி தபறுவதற்கு கவட்பாளரக்ள் இந்த 

தளத்திமேப் பயே்படுதத்லாை். 

 

 

          


