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மார்ச ்– 18 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது (RBI), இந்தியப் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மேே்பாட்டு 

முகமேக்கு (IREDA) 'உள்கட்டமேப்பு நிதி நிறுவனே்' (IFC) என்ற அந்தஸ்திமன வழங்கி 

உள்ளது. 

❖ ஆசியாவின் முதல் பபண் இரயில் எஞ்சின் ஓட்டுநர ்ஆன சுமரகா யாதவ், மித அதிமவக 

வந்மத பாரத ்விமரவு இரயிமல இயக்கிய முதல் பபண்ேணி என்ற பபருமேயிமனப் 

பபற்றுள்ளார.் 

❖ இந்தியத் தமலமே நீதிபதி D.Y.சந்திரசூட் தமலமேயிலான ஒரு அேரவ்ானது, தன் 

பாலினத்தவருக்கு இமடமயயான திருேணங்கமளச ் சட்டப் பூரவ்ோக அங்கீகரிக்க 

மவண்டுே் என்று மகாரி விண்ணப்பிக்கப்பட்ட ேனுக்கமள உசச் நீதிேன்றத்தின் ஐந்து 

நீதிபதிகள் பகாண்ட ஒரு அரசியல் சாசன அேரவ்ிடே் அனுப்பியுள்ளார.் 

❖ BSE ேற்றுே் UN Women India ஆகிய அமேப்புகள் இமணந்து முே்மப பங்குச ்சந்மதயில் 

(BSE) 'FinEMPOWER' என்ற புதிய திட்டத்திமன அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. 

o இது நிதிப் பாதுகாப்பில் பபண்களின் நிமலமய மேே்படுத்துவதற்கான ஓராண்டு 

அளவிலான ஒரு கூட்டுத ்திறன் மேே்பாட்டுத் திட்டோகுே். 

❖ மநபாளத்தின் மூன்றாவது குடியரசுத ் தமலவராக மநபாளக் காங்கிரசின் மூத்தத ்

தமலவர ்ராே் சந்திர பபளடல் பதவிமயற்றுள்ளார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் நிலசச்ரிவு குறிே்ே ேகவல் அறிக்கக 

❖ இந்திய விண்பவளி ஆராய்சச்ி அமேப்பின் (இஸ்மரா) கீழ் பசயல்படுே், 

மைதராபாத்தில் அமேந்துள்ள மதசியத் பதாமல உணரவ்ு மேயோனது (NRSC) 

இந்தியாவின் இந்தியாவின் நிலசச்ரிவு குறித்தத் தகவல் அறிக்மகயிமன பவளியிட்டு 

உள்ளது. 

❖ 17 ோநிலங்கள் ேற்றுே் இரண்டு ஒன்றியப் பிரமதசங்களில் உள்ள நிலசச்ரிவினால் 

அதிகே் பாதிக்கப்படக்கூடிய 147 ோவட்டங்களின் பட்டியமல இந்தக் குழு பவளியிட்டு 

உள்ளது. 

❖ உத்தரகாண்ட் ோநிலதத்ின் ருத்ரபிரயாக் ேற்றுே் பதை்ரி கரவ்ால் ஆகிய 

ோவட்டங்கள் நாட்டிமலமய அதிகளவில் நிலசச்ரிவினால் பாதிக்கப்படும் 

பகுதிகமளக் பகாண்டதாகவுே், அதிகளவில் நிலசச்ரிவு அபாயத்திற்கு உட்படக் 

கூடியதாகவுே் உள்ளன. 

❖ நிலசச்ரிவு பநருக்கடியில் சிக்கித ்தவிக்கின்ற உதத்ரகாண்ட் ோநிலத்தின் ம ாஷிேத் 

பகுதி அமேந்துள்ள சமோலி ோவட்டோனது 19வது இடத்மதப் பிடிதத்ு உள்ளது. 

❖ ைரித்வார ் ேற்றுே் உதே் சிங் நகர ் ஆகியமவ முமறமய 146வது ேற்றுே் 147வது 

இடங்களில் உள்ளன. 

❖ உத்தரகாண்ட் தவிர, நிலசச்ரிவினால் அதிகே் பாதிக்கப்படுே் 10 ோவட்டங்களில், 

மகரளாவின் நான்கு ோவட்டங்களுே்,  ே்மு காஷ்மீரில் இரண்டு ோவட்டங்களுே், 

சிக்கிமில் இரண்டு ோவட்டங்களுே் இதில் பவள்ளப் பாதிப்பிற்குள்ளாகுே் பகுதிகளில் 

அமேந்துள்ளன. 

❖ இேயேமலக்கு அடுத்தபடியாக மேற்கு பதாடரச்ச்ி ேமலப் பகுதியானது நிலசச்ரிவு 
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அதிகே் ஏற்படுே் பகுதியாக உள்ளது. 

 

 

கவபவ் புே்ோய்வு மாணவர் திட்டம் 

❖ ேத்திய அரசானது மவபவ் புத்தாய்வு ோணவர ்திட்டத்திமனத் பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தத ்திட்டோனது, பவளிநாடு வாழ் இந்திய ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கு இந்தியாவில் 

உள்ள ஒரு ஆராய்சச்ி நிறுவனே் அல்லது ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் ஒரு வருடத்திற்கு 

குமறந்த பட்சோக ஒரு ோதே் முதல் அதிகபட்சோக இரண்டு ோதங்கள் வமர பணி 

புரியுே் வாய்ப்பிமன வழங்குகிறது. 

❖ அரசானது இந்த ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கு அவரக்ளின் முழு பணி காலத்திற்குே் ரூ.37 

லட்சே் வமர வழங்குகிற நிலலயில் புத்தாய்வு ோணவராக பணியாற்றுவதற்கான 

காலே் மூன்று ஆண்டுகள் ஆகுே். 

❖ இதற்காக விண்ணப்பிக்குே் விண்ணப்பதாரரக்ள் பவளிநாடு வாழ் இந்தியரக்ள், 

இந்திய வே்சாவளிமயச ் மசரந்்தவரக்ள் அல்லது இந்தியாவின் பவளிநாட்டுக் குடி 

ேக்கள் ஆக இருக்க மவண்டுே். 

 

 

நீரடி நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு ஏவுககணகள் 

❖ இந்தியக் கடற்பமடயானது RGB 60 எனப்படுே் நீரடி ஏவுகமணக்கான முற்றிலுே் உள் 

நாட்டிமலமய தயாரிக்கப்பட்ட ஃபியூஸ் YDB-60 என்ற ஒரு ஆயுத அமேப்பிமனப் பபற்று 

உள்ளது. 

❖ RGB-60 எனப்படுே் நீரடி நீரம்ூழ்கி எதிரப்்புப் மபார ் (ASW) ஏவுகமணகளுக்கான YDB-60 

ஆயுத அமேப்பானது பபரிய மபாரக்் கப்பல்களில் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. 
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❖ ஃபியூஸ் என்பது அதன் பசயல்பாட்மடத் பதாடக்கி மவக்கின்ற ஓர ்ஆயுத அல்லது 

பவடி ேருந்துகளின் ஒரு பகுதியாகுே். 

❖ கடற்கலைகளில், இதன் பசயல்பாடு அவற்மற பவடிக்கச ்பசய்வதாகுே். 

❖ RGB-60 என்பது நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கமளத் தாக்கப் பயன்படுே் ஏவுகமணயாகுே். 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

சிலிக்கான் தவலி வங்கியின் வீழ்சச்ி 

 

❖ அமமரிக்காவின் கலிமபாரன்ியா வங்கி கட்டுப்பாட்டாளரக்ளால் சிலிக்கான் மவலி 

வங்கி மூடப்பட்டது. 

❖ 2008 ஆே் ஆண்டில் ஏற்பட்ட உலகளாவிய நிதி பநருக்கடிக்குப் பிறகு, ஏற்பட்டுள்ள 

மிகப்பபரிய வங்கி வீழ்சச்ி இதுவாகுே். 

❖ அபேரிக்க வங்கிக் கட்டுப்பாட்டாளரக்ள், சிலிக்கான் மவலி வங்கிமய (SVB) மூடிவிட்டு, 

அதன் மவப்புத் பதாமகயிமனத் தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் பகாண்டு வந்துள்ளனர.் 
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❖ சிலிகான் மவலி வங்கியானது, சில பபரிய பதாழில்நுட்பப் புத்பதாழில் 

நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்குவதில் புகழ்பபற்றது. 

❖ சிலிக்கான் மவலி வங்கியானது, தனது பபருே்பாலான பசாத்துக்கமள அபேரிக்க 

அரசுப் பத்திரங்களில் முதலீடு பசய்திருந்தது. 

❖ பணவீக்க விகிதங்கமளக் குமறப்பதற்காக, கடந்த ஆண்டு ஃபபடரல் ரிசரவ்் வங்கி 

வட்டி விகிதங்கமள உயரத்்தத் பதாடங்கியதால் அதன் விமளவாக அப்பத்திரங்களின் 

ேதிப்புகள் குமறந்தன. 

❖ இதனால் கிட்டத்தட்ட 2 பில்லியன் டாலரக்மள அந்த வங்கி இழந்தது. 

❖ இந்த வங்கி மூடப்பட்ட பிறகு, கிட்டத்தட்ட 175 பில்லியன் டாலர ்ேதிப்பிலான அந்த 

வாடிக்மகயாளரக்ளின் மவப்புத் பதாமக தற்மபாது கூட்டாண்மே மவப்புத் பதாமக 

காப்பீட்டுக் கழகத்தின் (FDIC) கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. 

❖ கூட்டாண்மே மவப்புத்பதாமக காப்பீட்டுக் கழகோனது, மதசிய சாண்டா கிளாரா 

வங்கி என்ற புதிய வங்கிமய உருவாக்கியுள்ளது.  

❖ அது தற்மபாது சிலிக்கான் மவலி வங்கியின் அமனத்துச ் பசாத்துக்கமளயுே் தனது 

கட்டுப்பாட்டில் மவத்திருக்குே். 

 

Kill Web உே்தி 

 

❖ பதன் பகாரிய ராணுவமானது "Kill Web" என்ற மிகவுே் பயனுள்ள நடவடிக்மகயிமனப் 

பயன்படுத்த உள்ளது. 

❖ இமவ ஏவப்படுவதற்கு முந்மதய நிமலயிமலமய வட பகாரியாவின் அணுசக்தி 

ேற்றுே் ஏவுகமணகளின் அசச்ுறுத்தல்கமள அகற்றக் கூடியது. 

❖ இது இமணயவழி நடவடிக்மககள் ேற்றுே் மின்னணு சாரந்்த மபார ்மபான்ற மேே்பட்ட 

மபார ்நுட்பங்கமளப் பயன்படுத்துே் பல அடுக்கு அமேப்பு ஆகுே். 

❖ Kill Web என்பது தாக்குதல் நடவடிக்மககமள மேே்படுத்தச ் மசய்யுே் வமகயில் கள 

அலுவலரக்ள் தங்கள் ஆரே்பக் கட்ட இலக்குத் மதரவ்ுகமள ோற்றியமேப்பதற்கு வழி 

வகுக்கிற வலகயில் அலமந்த ஒரு பநகிழ்திறன் மிக்க உத்தி ஆகுே். 

❖ தற்மபாது, பதன் பகாரியா அதன் மூன்று மேய அமேப்பின் கீழ் Kill Chain என்ற பசயல் 
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முமறயிமனப் பயன்படுத்துகிறது. 

❖ Kill Chain என்ற பசயல்முமறயானது, Kill Web என்பலதப் மபாலல்லாேல் ஒற்மற 

தடத்திமனப் பயன்படுதத்ுவததாடு, குமறந்த பநகிழ்திறன் பகாண்டதாகும். 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

சூசின்சான் – அட்லஸ் - C/2023 A3 வால் நட்சே்திரம் 

❖ வானியலாளரக்ள் C/2023 A3 (சூசின்சான் - அட்லஸ்) என்ற புதிய வால் நட்சத்திரத்மதக் 

கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

❖ இந்த வால் நட்சத்திரமானது தற்மபாது வியாழன் ேற்றுே் சனி மகாள்களின் சுற்றுப் 

பாமதகளுக்கு இமடமய பூமியில் இருந்து ஒரு பில்லியன் கிமலாமீட்டர ்பதாமலவில் 

உள்ளது. 

❖ இது தற்மபாது பூமியில் இருந்து சுோர ்680 மில்லியன் மேல்கள் (1.09 பில்லியன் கிமலா 

மீட்டர)் பதாமலவில் உள்ள நிலலயில், இது சூரியமன பநருங்கி வருே். 

❖ இது 2024 ஆே் ஆண்டு அக்மடாபர ்ோதத்தில் பூமியின் இரவு வானில் மதான்ற உள்ளது.  

❖ மேலுே் இது பல நட்சத்திரங்கள் அல்லது பவள்ளிக் கிரகத்மதப் மபால பிரகாசோக 

இருக்குே்.  

 

  

மாநிலச ்சசய்திகள் 

அதிமதுரம் சாகுபடி 

 



•   
•    
 

 
 

❖ இோசச்லப் பிரமதசே் ஆனது இந்தியாவில் முதல் முமறயாக அதிேதுரத்தின் (முமலதி) 

முமறயான வணிக ரீதியிலான சாகுபடிமயத் பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ அதிேதுரமானது (கிமளசிரிசா கிளப்ரா) ேசாலாப் பபாருளாக ேட்டுேல்லாேல் ஆயுர ்

மவத ேருந்துகளிலுே் பயன்படுத்தப் படுகிறது. 

❖ சுக்மராமஸ விட 50 ேடங்கு இனிப்பான கிமளசிமரசின் இதில் இருப்பதால், இந்த 

மவரக்ளுக்கு அதன் மூலம் இனிப்புச ்சுமவ கிமடக்கிறது. 

❖ இதில் மவரஸ் எதிரப்்பு, அழற்சி எதிரப்்பு, ஆக்ஸி மனற்றத் தடுப்பு ேற்றுே் பாக்டீரியா 

எதிரப்்பு ஆகிய பண்புகள் உள்ளன. 

❖ தற்மபாது, இது ேற்ற நாடுகளில் இருந்து அதிகளவில் இறக்குேதி பசய்யப்படுகிறது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

WINS விருதுகள் 2023 

 

❖ சுகாதாரே் ேற்றுே் கழிவு மேலாண்மேயில் பபண்கள் ஆற்றுே் பங்குகளின் 

தாக்கத்மத எடுத்துக் காட்டுே் வமகயில், ேத்திய வீட்டுவசதி ேற்றுே் நகரப்்புற 

விவகாரங்களுக்கான அமேசச்கே் ஆனது WINS விருதுகமள அறிவித்துள்ளது. 

❖ 2023 ஆே் ஆண்டிற்கான WINS விருதுகள் நகரப்்புறச ் சுகாதாரே் ேற்றுே் கழிவு 

மேலாண்மே ஆகியவற்றில் பபண்கள் தமலமேயிலான நிறுவனங்கள் ேற்றுே் 

தனிப்பட்ட பபண்களால் நடத்தப்படுே் நிறுவனங்களால் மேற்பகாள்ளப்படுே் ஊக்கம் 

அளிக்குே் வமகயிலான ேற்றுே் முன்ோதிரியாக விளங்குே் முன்பனடுப்புகமளக் 

பகாண்டாடச ் மசய்வமதயுே் அவற்றின் பங்களிப்பிமனப் பரவச ் பசய்வமதயுே் 



•   
•    
 

 
 

மநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ WINS என்பது ‘Women Icons Leading Swacchata’ (சுவசச்தா திட்டத்தில் முன்னணியாக 

விளங்குே் நாயகிகள்) என்பமதக் குறிக்கிறது. 

  

தகால்டன் சிட்டி தகட் சுற்றுலா விருதுகள் 2023 

❖ மகால்டன் சிட்டி மகட ் சுற்றுலாப் பல்லூடக விருதுகளானது, சுற்றுலா ேற்றுே் 

விருந்மதாே்பல் துமறகள் பதாடரப்ான பல்மவறு பிரிவுகளில் ஆண்டுமதாறுே் 

வழங்கப் படுகின்றன. 

❖ ITB பபரல்ின் எனப்படுே் உலகின் முன்னணி சுற்றுலா வரத்்தகக் கண்காட்சியில் இந்த 

வருடாந்திர விருது விழா நமடபபறுகிறது. 

❖ இந்தியாவின் சுற்றுலாத் துலற அமேசச்கமானது, ‘பதாமலக்காட்சி/சரவ்மதச வணிக 

திமரப்படே் ேற்றுே் சரவ்மதச நாடு’ என்ற பிரிவில் தங்கம் & பவள்ளி நட்சத்திர 

விருதுகமளப் பபற்றுள்ளது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சர்வதேச சபண் நீதிபதிகள் தினம் - மாரச் ்10 

❖ உலபகங்கிலுே் உள்ள பபண் நீதிபதிகள் ேற்றுே் சமூகத்தில் நீதி, சேத்துவே் ேற்றுே் 

மநரம்ே ஆகியவற்றில் அவரக்ளின் பங்களிப்புகமளக் பகௌரவிப்பமத இந்தத ்தினே் 

மநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இது பாலின சேத்துவே், வாய்ப்புகளில் சேத்துவே் ேற்றுே் பாலின அடிப்பமடயிலான 

பாகுபாடுகளுக்கு எதிரான மபாராட்டே் ஆகியவற்றிற்கான ஓர ்அமடயாளத் தினம் 

ஆகுே். 

❖ 2021 ஆே் ஆண்டு ஏப்ரல் 28 ஆே் மததியன்று ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ்சமபயானது 



•   
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இந்தத ்தினத்திற்கான தீரே்ானத்மத நிமறமவற்றியது. 

❖ இந்தியாவில், 1937 ஆே் ஆண்டில் அன்னா சாண்டி என்பவர ்முதல் பபண் நீதிபதியாக 

திருவிதாங்கூர ்நீதிேன்றத்தில் பபாறுப்மபற்றார.் 

❖ 1989 ஆே் ஆண்டில், பாதத்ிோ பீவி இந்திய உசச் நீதிேன்றத்தின் முதல் பபண் நீதிபதி 

என்ற பபருமேயிமனப் பபற்றார.் 

 

 

          


