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மார்ச ்– 21 

TNPSC துளிகள் 

❖ G20 அமைப்பிற்கான இந்தியாவின் தமைமைத்துவத்தின் கீழ் உைக நிதி உள்ளடக்கக் 

கூட்டாண்மையின் (GPFI) இரண்டாவது கூட்டைானது மைதராபாத்திை் நமடபபற்றது. 

❖ 146வது பாராளுைன்றங்களுக்கிமடயிைான சரவ்தேச ஒன்றிய அமைப்பின் சமப 

அமரவ்ானதுசவூதி அதரபியாவின் பை்மரனிை் நமடபபற்றது. 

o இந்த நிகழ்விற்கான கருத்துரு, "அமைதியான சகவாழ்வு ைற்றுை் உள்ளாரந்்தச ்

சமூகங்கமள ஊக்குவித்தை்: சகிப்பின்மைமய எதிரத்்துப் பபாராடுதை்" என்பது 

ஆகுை். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ATL சார்த்தி 

❖ அடை் புத்தாக்கத் திட்ட அமைப்பானது ATL சாரே்்தி என்ற முன்பனடுப்பிமன அறிமுகப் 

படுத்தி உள்ளது. 

❖ இது அடை் பைை்பாட்டு ஆய்வகங்களின் (ATL) கீழ் பெருவளரச்ச்ி பபற்று வருை் சூழை் 

அமைப்மப வலுப்படுத்துவதற்கான ஒரு விரிவான சுயக் கண்காணிப்புக் கட்டமைப்பு 

ஆகுை். 

❖ ATL சாரத்்தி கட்டமைப்பானது, அடை் பைை்பாட்டு ஆய்வகங்கமளே் திறனுள்ளதாகவுை் 

பயனுள்ளதாகவுை் பசயை்பட உதவுை் வககயில் ஒரு வழிகாட்டி பபான்றதாகுை். 

❖ இதன் முதை் கட்டத்திை், அடை் புத்தாக்கத் திட்ட அமைப்பானது, அடை் பைை்பாட்டு 

ஆய்வகங்கமள (ATLs) திறப்பதற்காக 10,000 பள்ளிகளுக்கு நிதியளித்துள்ளது. 

❖ நாடு முழுவதுை் புதுமை ைற்றுை் பதாழிை்முமனவிமன பைை்படுதத்ுவதற்காக 2016 

ஆை் ஆண்டு நிதி ஆபயாக் அமைப்பினாை் அடை் புத்தாக்கே் திட்டைானது பதாடங்கப் 

பட்டது. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

தோஹா அரசியல் பிரகடனம் 

❖ குமறவான வளரச்ச்ி பபற்ற நாடுகளுக்கான ஐந்தாவது ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் 

ைாநாடானது கத்தாரிை் "திறனிை் இருந்து பசழிப்பிமன உருவாக்குதை்" என்ற ஒரு 

கருத்துருவின் கீழ் நடத்தப்பட்டது. 
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❖ உைக நாடுகளின் தமைவரக்ள் ‘பதாைா அரசியை் பிரகடனத்மத’ ஏற்றுக் 

பகாண்டதுடன் இந்த ைாநாடானது நிமறவுற்றது. 

❖ இது மிகவுை் பாதிக்கப்படக் கூடிய நிமையிை் உள்ள 46 உைக நாடுகமள நிமையான 

பைை்பாட்டு இைக்குகமள (SDG) அமடவதற்கான பாமதயிை் மீண்டுை் நிமை பபறச ்

பசய்வதற்கான 10 ஆண்டு திட்டைாகுை். 

❖ 2011 ஆை் ஆண்டிை் குமறவான வளரச்ச்ிப் பபற்ற நாடுகளிை் 5 சதவீதைாக இருந்த 

கடமனத ் திருப்பிச ் பசலுத்துவதற்கான பசைவினங்கள் கடந்த பத்தாண்டுகளிை் 20 

சதவீதத்திற்குை் அதிகைாக உயரந்்துள்ளது. 

 

 

பாலின சுயநிர்ணயச ்சட்டம் 

 

❖ ஸ்பபயின் நாட்டுச ் சடட்ைன்றைானது 16 வயது ைற்றுை் அதற்கு பைற்பட்டவரக்ள் 

தங்களது அமடயாள அட்மடயிை் தங்களது பாலினத்மத ைாற்றுவதற்கு அனுைதி 

வழங்குை் வமகயிைான திருநர ்சட்டத்திற்கு ஒப்புதை் அளித்துள்ளது. 

❖ ஐபராப்பாவிை், 2014 ஆை் ஆண்டிை் அத்தமகய உரிமைமய வழங்கிய முதை் நாடு 

படன்ைாரக்் ஆகுை். 
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❖ இந்தச ்சட்டைானது, திருநரக்ளின் பாலின அமடயாளத்மதச ்சுயைாகே் தீரை்ானிக்குை் 

உரிமைமய அங்கீகரிக்கிறது. 

 

ஆஸ்திதரலியா - உரிமைகள் பறிக்கப்பட்ட ேலலமுலையினருக்கான தேசிய 

மன்னிப்பு தினே்தின் ஆண்டு விழா 

❖ 1910 ைற்றுை் 1970 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இமடயிை் மூன்று பவவ்தவறு பழங்குடியினக் 

குழந்மதகளிை் ஒரு குழந்மதயிகன பவந்நிறச ் சமூகத்தினருடன் பசரக்்குை் ஒரு 

முயற்சியிை் அவரக்ளின் குடுை்பங்களிை் இருந்து பிரிக்கப்பட்டனர.் 

❖ 1995 ஆை் ஆண்டிை், ஆஸ்திபரலியாவின் ைனித உரிமைகள் ஆமணயைானது ஒரு நாடு 

தழுவிய விசாரமணமயத் பதாடங்கி, 1000க்குை் பைற்பட்ட உரிகமகள் திருடப்பட்டே் 

தமைமுமற குழந்மதகள் குறித்தே் தகவை்கமளச ்பசகரித்தது. 

❖ 1997 ஆை் ஆண்டிை் அவரக்மள மீண்டுை் தங்களது குடுை்பங்களிடை் அமழதத்ு வருதை் 

என்ற பிரசச்ாரைானது பதாடங்கப்பட்டது. 

❖ 2008 ஆை் ஆண்டிை், ஆஸ்திபரலியாவின் முன்னாள் பிரதைர ்பகவின் ரூட் ேனது நாட்டுெ் 

பழங்குடி ைக்களிடை் முமறயாக ைன்னிப்பு பகடட்ார.் 

❖ 2023 ஆை் ஆண்டிை், ஆஸ்திபரலிய நாட்டின் அரசாங்கமானது உரிகமகள் திருடப்பட்ட 

தமைமுமறயினருக்கான பதசிய ைன்னிப்புே் தினத்தின் 15வது ஆண்டு நிமறவிமன 

அனுசரிக்கிறது. 

 

 

அறிவியல் மை்றும் சோழில்நுட்பம் 

தூசிப் படலங்களுக்கான பல்தகாண ஆய்வகம் (MAIA) 

❖ தூசிப் படைங்களுக்கான பை்பகாண ஆய்வகத்திமன (Multi-Angle Imager for Aerosols 

missions) உருவாக்கி, விண்ணிை் ஏவுை் ஒரு திடட்த்திற்காக இத்தாலிய விண்பவளி 

முகமையான ASI உடன் நாசா மகபகாரத்்துள்ளது. 

❖ உைகின் அதிக ைக்கள்பதாமக பகாண்ட நகரங்களிை் நிைவுை் காற்று ைாசு 

பாட்டினாை் ஏற்படுை் உடை்நைெ் பாதிப்புகள் குறித்து இந்தக் கூட்டு ஆய்வுப் 

பணியானது ஆய்வு பைற்பகாள்ளுை். 

❖ MAIA ஆய்வகை் ஆனது PLATiNO-2 என்ற பசயற்மகக் பகாமளக் பகாண்டிருக்குை். 
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❖ இது ஆய்வகை், நிைப்பரப்பிை் உள்ள உணரவ்ிகள் ைற்றுை் வளிைண்டை ைாதிரிகள் 

ஆகியவற்றிலிருந்துே் தரமவச ்பசகரித்துெ் பகுப்பாய்வு பசய்யுை். 

 

 

சுை்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

"‘Don’t Choose Extinction" பருவநிலலப் பிரசச்ாரம் 

 

❖ பருவநிமை பநருக்கடி பற்றிய விழிப்புணரம்வ ஏற்படுத்துவதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் 

சமபயின் பைை்பாட்டுத் திட்ட அமைப்பினாை் (UNDP) ‘அழிமவத் பதரந்்பதடுக்க 

பவண்டாை்’ (‘Don’t Choose Extinction) என்றெ் பிரசச்ாரைானது பதாடங்கப் படட்து. 

❖ 2வது வருடாந்திர கருே்துரு விருதுகளிை் இரண்டு பவவ்பவறுெ் பிரிவுகளிை் தங்கை் 

ைற்றுை் பவள்ளி விருதுகமள இது பவன்றுள்ளது. 

❖ இது சரவ்பதச எண்ணிை கமை ைற்றுை் அறிவியை் அகாடமியினாை் (IADAS) அறிவிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த விருதுகளானது பநாக்கை் சாரந்்தெ் பணிகள், தனிநபரக்ள், பபரு நிறுவனங்கள் 

ைற்றுை் அமைப்புகளின் சமூகே் தாக்கத்மதக் பகாண்டாடுை் பநாக்கத்திை் வழங்கப் 

படுகின்றன. 
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❖ ைற்றவரக்மளே் தங்கள் சமூகங்களிை் நடவடிக்மக எடுக்கத் தூண்டுை் வமகயிைான 

தாக்கத்மத ஏற்படுத்துை் நடவடிக்மகக்கான ஒரு புதிய வமரயமறமய வமரயறுக்கச ்

பசய்வபத இதன் குறிக்பகாளாகுை். 

 

அண்டார்டிகாலவச ்சுை்றியுள்ள கடல் பனிப் பரவல் 2023 

 

❖ 2023 ஆை் ஆண்டு பிப்ரவரி ைாதத்திை், அண்டாரட்ிகாமவச ் சுற்றியுள்ள கடை் 

பனிகளானது 1979 ஆை் ஆண்டிை் பசயற்மகக் பகாள் பதிவு பதாடங்கியதிலிருந்து இது 

வமரயில் காணப்படாத அளவிற்கு மிகக் குமறந்த அளமவ எட்டியது. 

❖ இந்தப் புள்ளிவிவரங்கமள அபைரிக்காவிை் அமைந்துள்ள பதசியெ் பனிப்பபாழிவு 

ைற்றுை் பனிக்கட்டிே் தரவு மையை் (NSIDC) பவளியிட்டுள்ளது. 

❖ 2023 ஆை் ஆண்டு பிப்ரவரி 21 ஆை் பததியன்று, அண்டாரட்ிகாமவச ்சுற்றியுள்ள கடை் 

பனிகளானது 1.79 மிை்லியன் சதுர கி.மீ. (691,000 சதுர மைை்) என்ற மிகக் குமறந்த 

அளமவ எட்டியது. 

❖ இது 2022 ஆை் ஆண்டு பிப்ரவரி 25 ஆை் பததியன்று, பதிவான முந்மதய மிகக் 

குமறவான அளமவ விட 130,000 சதுர கிபைாமீட்டரக்ள் (50,000 சதுர மைை்கள்) என்ற 

அளவில் குமறவாக உள்ளது. 

❖ 2 மிை்லியன் சதுர கிபைாமீட்டருக்குை் கீபழ பனிக்கட்டிகளின் இருப்பு குமறந்து 

வருவமத அறிவியைாளரக்ள் கண்டறிந்திருப்பது இது இரண்டாவது முமறயாகுை். 

 

அறிக்லககள் மை்றும் குறியீடுகள் 

பசி நிலலலயப் தபாக்குவேை்கான நிதி வழங்கீட்டில் உள்ள இலடசவளி பை்றிய 

அறிக்லக 2023 

❖ "2023 ஆை் ஆண்டு பசி நிமைமயப் பபாக்குவதற்கான நிதி வழங்கீட்டிை் உள்ள 

இமடபவளி பற்றிய அறிக்மக: உைக நாடுகளின் பசி பநருக்கடிமய நிறுதத்ுவதற்கு 

என்ன நடவடிக்மக பதமவ" என்ற தமைப்பிைான ஒரு அறிக்மகயானது பசி நிமைக்கு 

எதிரான நடவடிக்மக (Action Against Hunger) என்ற ஒரு அமைப்பினாை் சமீபத்திை் 

பவளியிடப் பட்டது. 

❖ இந்த அறிக்மகயின்படி, கடுமையான பசி பநருக்கடிகமள எதிரப்காள்ளுை் நாடுகள் 

ஒப்பீட்டளவிை் குமறவான அளவில் பசி பநருக்கடிகமளக் பகாண்ட நாடுகமள விட 

குமறவான நிதிமயபய பபற்றுள்ளன. 
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❖ 2022 ஆை் ஆண்டிை் பசி நிமைமயப் பபாக்குவதற்கான நிதி வழங்கீட்டிை் 53% அளவில் 

இமடபவளி இருப்பதாக இந்த அறிக்மக குறிப்பிட்டது. 

❖ பசி நிமைமயப் பபாக்குவதற்கான திட்டங்களின் பதமவகளிை் 3 சதவீதை் ைட்டுபை 

முழுமையாக நிதியளிக்கப்பட்டது. 

❖ கூடுதை் நிதிக்கான 65 சதவீத பவண்டுபகாள்களிை் பாதியளவு கூட நிமறபவற்றப் 

படவிை்மை. 

❖ உைக நாடுகளின் பசி நிமையிகனப் பபாக்குவதற்கான நடவடிக்மககளின் 

பதமவகளிை் 47% ஆனது ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் நிதி மூைை் பூரத்த்ி பசய்யப் 

படுகிறது. 

❖ எனபவ, பசி நிமைமயப் பபாக்குவதற்கான நிதி வழங்கீட்டிை் உள்ள இமடபவளி 

ஆனது 53% ஆக உள்ளது. 

❖ 2021 ஆை் ஆண்டிை் 828 மிை்லியன் ைக்கள் பட்டினியாை் பாதிக்கப் பட்டுள்ளனர.் 

❖ இது முந்மதய ஆண்மட விட 46 மிை்லியனுை், 2019 ஆை் ஆண்டிை் இருந்த அளமவ விட 

150 மிை்லியனுை் அதிகைாகுை். 

❖ உைக நாடுகளிை் உள்ள பசி பநருக்கடிமய முடிவுக்குக் பகாண்டு வர 4 பிை்லியன் 

அபைரிக்க டாைர ்நிதி பதமவப்படுகிறது. 

❖ பைாசாை்பிக் ைற்றுை் பகன்யா ஆகிய நாடுகள் ஆப்கானிஸ்தான் ைற்றுை் மைதி 

ஆகிய நாடுகமள விட 32% அதிக நிதிமயப் பபற்றுள்ளன. 

 

 

Mind the Gender Gap அறிக்லக 

❖ "பாலின இமடபவளி குறித்த கவனை்" என்ற தமைப்பிைான ஒரு அறிக்மகயானது 

சமீபத்திை் CFA என்ற நிறுவனத்தினாை் பவளியிடப்பட்டது. 

❖ இந்தியாவிை் நிதி ைற்றுை் அது சாரந்்தே் துமறகளிை் பபண்களின் பங்களிப்பு விகிதை் 

குமறவாக உள்ளது. 

❖ இந்த நிறுவனத்தின் ைாதிரியிை் இடை் பபற்றுள்ள நிறுவனங்களிை் பதிவான சராசரிெ் 

பபண்கள் பங்பகற்பு விகிதை் 12.7% ஆகுை். 

❖ பை்பவறு துமறகளிை், தகவை் பதாழிை்நுட்ப நிறுவனங்களிை் 30 சதவீதை் என்ற 

அளவிை் அதிகெ் பபண்கள் பங்பகற்பு விகிதங்கள் பதிவாகியுள்ள நிகலயில், அமதத் 

பதாடரந்்து நிதிச ்பசமவகள் துமற (22.4%) உள்ளது.   

❖ முக்கிய நிரவ்ாகெ் பதவிகளிை் 15.9 சதவீத பபண்கள் ைட்டுபை பணியாற்றுகின்றனர.் 

❖ இதில் பபண்கள் ைற்றுை் ஆண்களின் விகிதை் 0.97 ஆக உள்ளது. 

❖ முக்கிய நிரவ்ாகப் பணியாளர ் பதவிகளிை் இது 0.52 ஆகவுை், இயக்குநர ் பதவிகளிை் 

0.64 ஆகவுை் இது குமறகிறது. 
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❖ 69% நிறுவனங்கள், தங்கள் நிறுவனங்களிை் பபண் பணியாளரக்மளக் பகாண்டிருக்க 

விை்மை. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

PEN/நதபாதகாவ் வாழ்நாள் சாேலனயாளர் விருது 

❖ இந்தியாவின் விபனாத ் குைார ் சுக்ைா, இைக்கியத் துமறயிை் வாழ்நாள் 

சாதமனக்கான PEN அபைரிக்கா விருதிமன பவன்றுள்ளார.் 

❖ உைக அளவிை் புகழ்பபற்ற இைக்கியப் பரிசுகளிை் இதுவுை் ஒன்றாகுை். 

❖ பநௌகர ்கி கமீஸ் (1979) பபான்ற புகழ்பபற்ற புதினங்கமளயுை், சப் குச ்பைானா பசச்ா 

ரபைகா (1992) பபான்ற கவிமதத ்பதாகுப்புகமளயுை் அவர ்இயற்றியுள்ளார.் 

❖ விளாடிமிர ் நபபாபகாவ் இைக்கிய அறக்கட்டமளயுடன் இமணந்து PEN அபைரிக்கா 

என்ற அமைப்பினாை் 2016 ஆை் ஆண்டிை் இந்த விருதானது நிறுவப்பட்டது. 

 

 

பிரிட்ஸ்கர் கட்டிடக் கலல பரிசு 2023 

❖ பிரிட்டிஷ் நாட்டின் நகரப்்புறக் கட்டமைப்புே் திட்டமியற்றுநர ் ைற்றுை் ஆரவ்ைர,் சர ்

படவிட் ஆைன் சிப்பரஃ்பீை்ட் 2023 ஆை் ஆண்டிற்கான தி பிரிட்ஸ்கர ் கட்டிடக் கமைெ் 

பரிசிற்குத் பதரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளார.் 



•   
•    
 

 
 

❖ இது கட்டிடக்கமைத் துமறயின் மிக உயரந்்த பகௌரவைாகக் கருதப் படுகிறது. 

❖ 40 ஆண்டுகளுக்குை் பைைான சிப்பரஃ்பீை்டின் பதாழிை்முமற வாழ்க்மகயில் பபாதுக் 

கட்டிடை், கைாசச்ார ைற்றுை் கை்விசார ் கட்டிடங்கள் என 100க்குை் பைற்பட்டவற்றின் 

கட்டமைப்பு  வகரவுகமள இவர ்உருவாக்கியுள்ளார.் 

 

 

          


