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மார்ச ்– 20 

TNPSC துளிகள் 

❖ சென்னனனைெ ் செரந்்த BVK பிரிைாணி நிறுவனமானது, இந்திைாவிசேசை முதே் 

முனைைாக 'பணிைாட்கள் இே்ோத உணவு பெறும்’ செனவயினனத் தனது சகாளத்தூர ்

கினளயிே் அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ சதசிைெ் சபரிடர ்அபாைக் குனைப்புக்கானத் தளத்தின் (NPDRR) 3வது கலந்துரையாடல் 

ஆனது புது சடே்லியிே் நனடசபை்ைது. 

❖ மும்னபனைத் தனேனமயிடமாகக் சகாண்ட மத்திை இரயிே்சவ நிரவ்ாகமானது, 

தனது முழு நீள (3,825 கிமீ) அகேப்பானத வனேைனமப்னபயும் 100 ெதவீதம் மின் 

மைமாக்கி, தனது செைே்பாட்டிே் ஒரு குறிப்பிடத் தக்க னமே்கே்னே எட்டியுள்ளது. 

❖ சபங்களூரு நகரிே் சதரத்ே் செைே்முனை குறித்த விழிப்புணரன்வ ஏை்படுத்தச ்

பசய்வதை்காக, இந்திைத் சதரத்ே் ஆனணைத்தின் தனேனமத் சதரத்ே் ஆனணைர ்

மை்றும் பிை உறுப்பினரக்ள் இனணந்து வாக்களிப்பு விழா 2023 என்ை ஒரு 

பிரெெ்ாரத்தினனத ்சதாடங்கி னவத்தனர.் 

❖ G20 அனமப்பிை்கான இந்திைாவின் தனேனமதத்ுவத்தின் கீழ் B20 (பதாழில்கள்20) 

மாநாடு ஆனது சிக்கிம் தனேநகர ்காங்டாக்கிே் நனடசபை்ைது. 

❖ ஜிைானி இன்ஃபான்டிசனா FIFA கூட்டனமப்பின் நான்கு ஆண்டுகாேத் தனேவர ்

பதவிக்கு மீண்டும் சதரந்்சதடுக்க ப்பட்டுள்ளார.் 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

‘Pyre’ புதினம் 

 

❖ தமிழ் எழுத்தாளர ் சபருமாள் முருகனின் ‘பூக்குழி’ என்ை புதினத்தினன அனிருத் 

வாசுசதவன் என்பவர ்ஆங்கிேத்திே் ‘Pyre’ என்ை சபைரிே் சமாழிசபைரத்்துள்ளார.் 

❖ இந்தப் புத்தகமானது 2023 ஆம் ஆண்டிை்கான ெரவ்சதெ புக்கர ் பரிசுக்கான தகுதிெ் 

பட்டிைலிே் இடம் பிடிதத்ுள்ளது. 
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❖ இதன் மூேம் புக்கரஸ்் பரிசிை்குப் பரிந்துனரக்கப்பட்ட முதே் தமிழ் புதினம் என்ை 

சபருனமயினன இது சபை்றுள்ளது. 

❖ 1980 ஆம் ஆண்டுகளிே் தமிழ்நாட்டின் கிராமப்புைங்களின் அம்ெங்கனளக் சகாண்ட 

இந்தெ் புத்தகமானது, இளம் கலெ்பு திருமணத் தம்பதியினை ்உயிர ்பினழப்பதிே் உள்ள 

சிக்கே்கள் மூேம் ொதிை அடிப்பனடயிோன வன்முனைனை ஆராை்கிைது. 

❖ ஒட்டுசமாத்தமாக இந்த ஆண்டிை்கான தகுதிெ் பட்டிைலிே் 13 புதினங்கள் இடம் சபை்று 

உள்ளன. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிே், கீதாஞ்ெலி ஸ்ரீ 'Ret Samadhi' என்ை புத்தகத்திை்காக ெரவ்சதெ புக்கர ்

பரிசினன சவன்ை முதே் இந்திெ் புதின ஆசிரிைர ்என்ை ஒரு சபருனமயினனப் சபை்று 

உள்ளார.் 

❖ இப்புத்தகத்தினன சடை்சி ராக்சவே் என்பவர ் ஆங்கிேத்திே் ‘Tomb of Sand’ என்று 

சமாழி சபைரத்்துள்ளார.் 

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

பாரம்பரிய மருத்துவம் பற்றிய B2B உலக மாநாடு & கண்காட்சி 

❖ பாரம்பரிை மருத்துவம் பை்றிை B2B உேக மாநாடு & கண்காட்சிைானது அொமின் 

குவஹாத்தி நகரிே் நனடசபை்ைது. 

❖ ஷாங்காை் ஒத்துனழப்பு அனமப்பின் கீழ் இது சபான்ை முதே் வனக மாநாடு ஆனது 

நனடசபறுகிைது. 

❖ இது உேக அளவிே் பாரம்பரிை மருந்துகனள சமம்படுத்தச ்பசய்வனத சநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 

 

சர்வததசச ்சசய்திகள் 

பிதரசில் மற்றும் அர்சென்டினா ஆகிய இரு நாடுகளுக்கான சபாதுவான பணம் 

❖ பிசரசிே் மை்றும் அரச்ென்டினா ஆகிை இரு நாடுகளும் சபாதுவான பணத்தினன 

உருவாக்குவதை்கான ஆைத்தப் பணிகனளத் சதாடங்கியுள்ளன. 

❖ பிசரசிே் பரிந்துனரத்த புதிைெ் பணமானது "சுர"் (சதை்கு) என அனழக்கப்படும். 



•   
•    
 

 
 

❖ இது பிராந்திை வரத்்தகத்னத அதிகரிப்பசதாடு, அசமரிக்க டாேனரச ்ொரந்்திருக்கும் 

நினேயினனக் குனைக்கும். 

❖ இது முதலிே் பிசரசிலிை ரிைே் மை்றும் அரச்ென்டினா சபசொ ஆகிைவை்றிை்கு 

இனணைாக புழக்கத்திே் இருக்கும். 

❖ ஒட்டுசமாத்த இேத்தீன் அசமரிக்காவிலும் புழக்கத்திே் உள்ள இந்த நாணை 

அனமப்பானது உேகளாவிை சமாத்த உள்நாட்டு உை்பத்தியிே் சுமார ்5 ெதவீதத்னதக் 

சகாண்டுள்ளது. 

❖ உேகின் மிகப்சபரிை நாணை முனைைான யூசரா, டாேர ் மதிப்பிே் அடிப்பனடயிே் 

மதிப்பிடெ் ெடும் சபாது, உேகளாவிை சமாத்த உள்நாட்டு உை்பத்தியிே் சுமார ் 14 

ெதவீதத்னதக் சகாண்டுள்ளது. 

 

 

சபாருளாதாரச ்சசய்திகள் 

இந்தியத் துணிகர முதலீடுகள் குறித்த அறிக்கக 2023 

❖ சபயின் & கம்சபனி, அதன் வருடாந்திர 2023 ஆம் ஆண்டிை்கான இந்திைத் துணிகர 

முதலீடுகள் குறித்த அறிக்னகயினன சவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்னகயின்படி, இந்திைாவிே் 38.5 பிே்லிைன் டாேராக இருந்த துணிகர மூே 

தன முதலீடுகள் 2022 ஆம் ஆண்டிே், 33% குனைந்து 25.7 பிே்லிைன் டாேராக குனைந்து 

உள்ளது. 

❖ சமன்சபாருள் சசரை மை்றும் நிதிொர ் சதாழிே்நுட்பச ் செனவ ஆகிைன பிைிவுகள் 

முதலீட்டாளரக்ளுக்குக் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு முக்கிைத்துவம் வாை்ந்தெ் பிரிவுகளாக 

சதாடரந்்துத் திகழ்கின்ைன. 

❖ 2022 மை்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளிே் இந்திைெ் புத்சதாழிே் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப் 

பட்ட ஒட்டு சமாத்த நிதியிே் இரு துனைகளிலும் செரந்்து சதாராைமாக 35% மை்றும் 25% 

பங்கினனக் சகாண்டுள்ளன. 
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❖ 2021-2022 ஆம் ஆண்டின் முதே் பாதியிே் இந்த முதலீடுகள் 1.4 மடங்கு அதிகரித்தன. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியுடன் ஒப்பிடெ் ெடும் சபாது 2022 ஆம் ஆண்டின் 

இரண்டாம் பாதியிே் இனவ 70% ெரினவக் கண்டன. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

SOFIA சதாகலதநாக்கியின் கண்டுபிடிப்புகள் 

 

❖ நிேவிே் தண்ணீரின் பரவனேக் காட்டும் விரிவான வனரபடத்தினன உருவாக்கச ்

பசய்வதை்கு அறிவிைோளரக்ள் அகெச்ிவப்பு வானிைே் ஆை்விை்கான அடி வளி 

மண்டே ஆை்வுக் கேத்தினன (SOFIA) பைன்படுத்தியுள்ளனர.் 

❖ இந்தத ்சதானேசநாக்கிைானது புவியின் வளிமண்டேத்தின் சமே் அடுக்குகள், இனட 

மண்டேம் மை்றும் தாழ் சவப்ப மண்டேம் ஆகிைவை்றிே் கனமான அணு நினே 

ஆக்ஸிெனனக் கண்டறிந்தது. 

❖ ஒரு ஆை்வகத்திை்கு சவளிசை ஒரு கனமான ஆக்ஸிென் கண்டறிைப்படுவது இதுசவ 

முதே் முனைைாகும். 

❖ ஆக்ஸிென் 18 என்பது ஆக்ஸிெனின் நினேைான ஐசொசடாப்பு ஆகும். 
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❖ இதிே் எட்டு புசராட்டான்கள் மை்றும் 10 நியூட்ரான்கள் உள்ளன. 

❖ ஆரக்்டிக் மை்றும் அண்டாரட்ிக் பகுதிகளிே், பனி உருவாகும் ஒரு சவப்பநினேனைத் 

தீரம்ானிப்பதை்கு ஆக்ஸிென்-18 பைன்படுத்தப்படுகிைது. 

 

நட்சத்திர உருவாக்கத்தின் அதிதவகச ்சசயல்முகற  

 

❖ SOFIA சதானேசநாக்கிைானது, முன்பு நம்பப்பட்டனத விட, மிக வினரவான நட்ெத்திர 

உருவாக்கச ்செைே்முனை குறித்து சவளிப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ பூமியிலிருந்து சுமார ் 5,000 ஒளிைாண்டுகள் சதானேவிே் உள்ள ஒரு நட்ெத்திரங்கள் 

உருவாகும் இடமாக உள்ள சிக்னஸ் X பகுதிைானது வாயு மை்றும் தூசி ஆகிைவை்றினன 

உள்ளடக்கிை ஒரு பரந்த ஒளிரும் திரளினனக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ சிக்னஸ் X பகுதியிே், வாயு திரள்கள் அணு அனமப்புகளாே் சூழப்படட் மூேக்கூறு 

னஹட்ரெனின் அடரத்த்ிைான கருவங்கனளக் சகாண்டிருப்பதாகக் கண்டறிைப் 

பட்டது. 

❖ இந்த சமகங்கள் பின்னர ் அதிசவகத்திே் ஒன்றுடன் ஒன்று சதாடரப்ு சகாண்டு புதிை 

நட்ெத்திரங்கனள வினரவாக உருவாக்குகின்ைன. 

❖ இந்தப் புதிை கண்டுபிடிப்புகள் மூேம் குறிப்பாக மாசபரும் நட்ெத்திரங்கள் உருவாகும் 

செைே்முனைனைச ்சிைப்பாக விளக்க முடியும். 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

அகில இந்திய மகளிர் நாட்டுப்புறக் ககல மாநாடு 

 

❖ ெரவ்சதெ மகளிர ்தினதன்தசைாட்டி, மும்னபயிே் அகிே இந்திை மகளிர ்நாட்டுப்புைக் 

கனே மாநாடானது நடதத்ப்பட்டது. 
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❖ ெங்கீத நாடக அகாடமியுடன் இனணந்து மகாராஷ்டிர அரொங்கத்தின் P.L. சதஷ் 

பாண்சட மகாராஷ்டிரா கோ அகாடமிைாே் ஏை்பாடு செை்ைப் பட்டது. 

❖ இந்நிகழ்வின் சபாது ‘இந்திைப் புனிதப் பெண் புலைைக்ளின் பங்களிப்பு’ மை்றும் 

‘சவள்ளித ் தினரயிே் நாட்டுப்புைக் கனே’ என்ை தனேப்பிே் இரண்டு 

கருத்தரங்குகளும் ஏை்பாடு செை்ைப் பட்டுள்ளன. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இராணுவப் பகடப்பிரிவின் முதல் சபண் தகலகம அதிகாரி 

❖ கரன்ே் கீதா ராணா கிழக்கு ேடாக்கிே் உள்ள முன்னினே மை்றும் சதானேதூர 

இடத்திே் அனமந்த ஒரு தன்னாட்சி களப் பயிேரங்கத்தின் தனேனமப் சபாறுப்பினன 

ஏை்றுள்ளார.் 

❖ ஒரு சபண் அதிகாரி, முதன்முனைைாக, அதிக ஆபத்து மிக்க ேடாக் பிரிவிே் ஒரு 

தன்னாட்சிப் பிரிவின் தனேனமப் சபாறுப்னப ஏை்றுள்ளார.் 

❖ முன்னதாக, ெனவரி மாதத்தின் சதாடக்கத்திே், உேகின் மிக உைரமான மை்றும் 

குளிரான சபாரக்்களமான சிைாெச்ினிே் சகப்டன் ஷிவா செௌஹானன, முதன் 

முனைைாக ஒரு சபண் அதிகாரிைாக இந்திை இராணுவம் நிைமித்தது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக நுகர்தவார் உரிகமகள் தினம் - மாரச் ்15 

❖ நுகரச்வாரின் உரினமகள் மை்றும் சதனவகள் குறித்து உேகளாவிை விழிப்புணரன்வ 

ஏை்படுத்துவதை்காக இந்தத ்தினமானது அனுெரிக்கப்படுகிைது. 

❖ இது நுகரச்வார ் உரினமகனள அங்கீகரித்தே் மை்றும் அனவ மதிக்கப்படுவனதயும் 

பாதுகாக்கப் படுவனதயும் உறுதி செை்தே் ஆகிைவை்றினன சநாக்கமாகக் சகாண்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டிை்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "தூை்னமைான ஆை்ைே் மாை்ைங்களின் 

மூேம் நுகரச்வாருக்கு அதிகாரமளித்தே்" என்பதாகும். 

❖ உேக நுகரச்வார ்உரினமகள் தினமானது, 1962 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்15 ஆம் சததிைன்று 

அசமரிக்காவின் முன்னாள் அதிபர ் ொன் F. சகன்னடி அவரக்ளாே் கருத்தாக்கப் 

பட்டது. 

❖ உேக நுகரச்வார ் உரினமகள் தினம் ஆனது முதன்முதலிே் 1983 ஆம் ஆண்டிே் 

அனுெரிக்கப் பட்டது. 



•   
•    
 

 
 

❖ 1986 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் 09 ஆம் சததிைன்று நுகரச்வாருக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் 

வனகயிே் இந்திை நாடாளுமன்ைத்திே் நுகரச்வார ் பாதுகாப்புெ ் ெட்டமானது 

நினைசவை்ைப் பட்டது. 

 

 

இஸ்லாதமாஃதபாபியாகவ எதிரத்்துப் தபாராடுவதற்கான சர்வததச தினம் - 

மாரச் ்15 

 

❖ ஐக்கிை நாடுகள் சபாதுெ ் ெனபைானது மாரெ் ் 15 ஆம் சததியினன இஸ்ோசமா 

ஃசபாபிைானவ (இஸ்ோமிைத்திை்கு எதிரான மனப்பாங்கினன) எதிரத்த்ுப் சபாராடச ்

பசய்வதை்கான ெரவ்சதெ தினமாக அறிவிப்பதை்கான ஒரு தீரம்ானத்திை்கு ஒப்புதே் 

அளித்தது. 

❖ இஸ்ோமிை ஒத்துனழப்பு அனமப்பின் (OIC) ொரப்ிே் பாகிஸ்தான் இந்தத் தீரம்ானத்னத 

அறிமுகப்படுத்திைது. 



•   
•    
 

 
 

❖ இஸ்ோமிைத்திை்கு எதிரான மனப்பாங்கு என்பது தூண்டுதே், விசராதம் மை்றும் 

ெகிப்பின்னமக்கு வழி வகுக்கின்ை முஸ்லிம்கள் மீதான பைம், ொைெட்சம் மை்றும் 

சவறுப்பு ஆகிைனவைாகும். 

 

ததசிய தநாய்த்தடுப்பு தினம் - மாரச் ்16 

❖ இது மனித ஆசராக்கிைதத்ிே் தடுப்பூசிகள் ஆை்றும் முக்கிைப் பங்குப் பை்றிை விழிப்பு 

உணரன்வெ் பரப்புவனத சநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்திை அரொங்கம் ஆனது நாட்டிே் சபாலிசைானவ ஒழிப்பதை்காக 1995 ஆம் ஆண்டிே் 

பே்ஸ் சபாலிசைா சநாை்த் தடுப்புத் திட்டத்தினன அதிகாரப்பூரவ்மாக அறிமுகப் 

படுத்திை சபாது இந்தத் தினமானது முதன்முதலிே் அனுெரிக்கப்பட்டது. 

❖ 1995 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ் 16 ஆம் சததிைன்று இந்திைாவிே் வாை்வழி சபாலிசைா 

தடுப்பூசியின் முதே் தவனணைானது வழங்கப்படட்து. 

 

 

          


