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மார்ச ்– 23 

TNPSC துளிகள் 

❖ சென்னன சிதம்பரம் மமதானத்தில் புதிதாக அமமக்கப்பட்டுள்ள 'கமலஞர ்

கருணாநிதி காட்சி மமமட' கட்டிடத்திமன தமிழக முதல்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் 

திறந்து மவத்தார.் 

❖ மதசியக் கடல்சார ் ததாழில்நுட்ப நிறுவனமானது, லட்சத்தீவில் பசுமமயான, சுய 

ஆற்றலில் இயங்கும் கடல்நீர ்சுத்திகரிப்பு ஆமலயிமன நிறுவ உள்ளது. 

o இது குமற தவப்பநிமல தவப்ப ஆற்றமலப் பயன்படுத்தி மமற்தகாள்ளப்படும் 

கடல்நீர ்சுத்திகரிப்பு (LTTD) ததாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்தி லட்சத்தீவின் ஆறு 

தீவுகளுக்குக் குடிநீமர வழங்கும். 

❖ தபாது இடங்களில் புமகபிடிப்பமதக் குமறப்பதற்கும், அதன் மூலம் உருவாகும் 

ததாற்றுமநாய் சாராத மநாய் உருவாக்கத்தின் அதிகரிப்பிமன கணிசமான அளவில் 

குமறப்பதற்கும் மமற்தகாண்ட பல்வேறு முயற்சிகளுக்காக தபங்களூரு நகரத்திற்கு 

‘ஆமராக்கியமான நகரங்களுக்கான கூட்டாண்மம விருது’ ஆனது வழங்கப்பட்டது. 

❖ ஷாங்காய் ஒத்துமழப்பு அமமப்பின் (SCO) முதல் சுற்றுலா மற்றும் கலாசச்ாரம் சாரந்்த 

தமலநகரமாக 'காசி' (வாரணாசி) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ தரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அணியானது, மத்தியப் பிரமதச அணிமய வீழ்த்தி, தனது 30வது 

இரானி கிரிக்சகட் மகாப்மபயிமன தவன்றது. 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

புதுமமப் செண் திட்டத்திற்கான RuPay கடன் அட்மட 

 

❖ மபங்க் ஆஃப் பமராடா, தமிழ்நாடு அரசுடன் இமணந்து, RuPay பிளாட்டினம் ரகப் பற்று 

அட்மடகமள தனது இமண முத்திமரயுடன் மாநில அரசின் திட்டங்களுக்காக வழங்க 

உள்ளது. 

❖ மாநில அரசின் ‘புதுமமப் தபண்’ திட்டத்தின் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட உள்ள 

பற்று அட்மடகமள இந்த வங்கி தவளியிட்டுள்ளது. 

❖ புதுமமப் தபண் திட்டமானது, அரசுப் பள்ளிகள் முதல் உயரக்ல்வி நிறுவனங்கள் வமர 

தபண் குழந்மதகளின் மசரக்்மக விகிதத்மத அதிகரிக்கெ ்செய்ேதமன ஒரு முக்கிய 

மநாக்கமாகக் தகாண்டது. 
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❖ இந்தத் திட்டத்தின் மூலம், பட்டப் படிப்பு முடியும் வமரயில், தகுதியுள்ள ஒவ்தவாரு 

தபண்ணுக்கும் மாதம் ரூ.1,000 நிதியுதவி வழங்கப்படும். 

 

'நவரத்தின' அறிவிெ்புகள் 

 

❖ காவல்துமறயில் தபண்கள் பங்கு தபறத் ததாடங்கி 50 ஆண்டுகள் நிமறவமடந்தமத 

(தபான் விழா) தமிழக அரசு தகாண்டாடுகிறது. 

❖ 1973 ஆம் ஆண்டில் 22 பமடப் பிரிவினருடன் மகளிர ்காவல் பமட ததாடங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த நாளிமன நிமனவு கூரும் வமகயில் முதல்வர ் அவரக்ள் அஞ்சல் தமலயிமன 

தவளியிட்டு, நவ ரதத்ின திட்டங்கமளயும் அறிவித்தார.் 

முக்கியக் கூறுகள்: 

❖ மகளிர ்காவலரக்ளுக்கான காமல வருமக வநரம் இனி காமல 7 மணிக்குப் பதிலாக 8 

மணிகுத் ததாடங்கும். 

❖ மகளிர ்காவலரக்ளுக்கான தங்கும் விடுதி அமமக்கப்படும். 

❖ மகளிர ்காவலரக்ளுக்கான தனி ஓய்வு அமறகள் அமமக்கப் படும். 

❖ மகளிர ்காவலரக்ளுக்கான குழந்மதகள் காப்பகங்கள் சீரமமக்கப் படும். 

❖ கமலஞர ்காவல் பணிக் மகாப்மப என்ற விருதுடன் அங்கீகாரம் வழங்கப் படும். 

❖ ஒரு மகளிர ்காவலரின் குடும்பக் கடமமகளுக்கு ஏற்ப அேருக்குப் பணி இடமாற்றம் 

மற்றும் விடுமுமற நாட்கள் வழங்கப்படும். 

❖ அமனத்து மகளிர ்காவலரக்ளுக்கான துப்பாக்கிச ்சுடுதல் மபாட்டி நடத்தப்படும். 
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❖ காவல் துமறயில் தபண்கள் என்ற வருடாந்திரத் மதசிய உசச்ி மாநாடு நடத்தப்படும். 

❖ பணி ஆமலாசமனக் குழு அமமக்கப்படும். 

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

கால்நமட வளர்ெ்பு ெற்றிய அடிெ்ெமடெ் புள்ளி விவரங்கள் 2022 

 

❖ மத்திய அரசானது, கால்நமட வளரப்்புத் துமறயின் ஒரு வருடாந்திர தவளியீடான 

‘கால்நமட வளரப்்பு பற்றிய அடிப்பமடப் புள்ளி விவரங்கள் 2022’ என்ற ஒரு 

அறிக்மகயிமன தவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்த ஆவணமானது, கால்நமடத ் துமறயின் ஒரு மரபாரந்்த மற்றும் முக்கியமானத் 

தகவல் ஆதாரமாகவும் உள்ளது. 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் தமாத்தப் பால் உற்பத்தி சுமார ்221.06 மில்லியன் 

டன்களாக இருந்தது. 

❖ நடப்பு ஆண்டான 2021-22 ஆம் ஆண்டில், பால் உற்பத்தியின் வருடாந்திர வளரச்ச்ி 

விகிதமானது 5.29% ஆக பதிவாகியுள்ளது. 

❖ பால் உற்பத்தியில் முன்னணியில் உள்ள 5 மாநிலங்கள் ராஜஸ்தான் (15.05%), உத்தரப் 

பிரமதசம் (14.93%), மத்தியப் பிரமதசம் (8.06%), குஜராத ் (7.56%) மற்றும் ஆந்திரப் 

பிரமதசம் (6.97%) ஆகியனவாகும். 

❖ முந்மதய ஆண்மட விட 6.19% அதிகரித்து, 2021-22 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவின் 

தமாத்த முட்மட உற்பதத்ி 129.60 பில்லியன் ஆகும். 

❖ முட்மட உற்பத்தியில் முன்னணியில் உள்ள 5 மாநிலங்கள் ஆந்திரப் பிரமதசம் (20.41%), 

தமிழ்நாடு (16.08%), ததலுங்கானா (12.86%), மமற்கு வங்காளம் (8.84%) மற்றும் கரந்ாடகா 

(6.38%) ஆகியனவாகும். 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் தமாத்த இமறசச்ி உற்பத்தியானது 5.62% என்ற 

வருடாந்திர வளரச்ச்ி விகிதத்துடன், 9.29 மில்லியன் டன்களாக இருந்தது. 

❖ இமறசச்ி உற்பத்தியில் முன்னணியில் உள்ள 5 மாநிலங்கள் மகாராஷ்டிரா (12.25%), 

உத்தரப் பிரமதசம் (12.14%), மமற்கு வங்காளம் (11.63%), ஆந்திரப் பிரமதசம் (11.04%), 

மற்றும் ததலுங்கானா (10.82%) ஆகியனவாகும். 

❖ முந்மதய ஆண்மட விட 10.30% குமறந்து 2021-22 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் தமாத்த 

கம்பளி உற்பத்தி 33.13 ஆயிரம் டன்களாக இருந்தது. 
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❖ கம்பளி உற்பத்தியில் முன்னணியில் உள்ள 5 மாநிலங்கள் ராஜஸ்தான் (45.91%), ஜம்மு 

மற்றும் காஷ்மீர ் (23.19%), குஜராத ் (6.12%), மகாராஷ்டிரா (4.78%) மற்றும் இமாசச்லப் 

பிரமதசம் (4.33%) ஆகியனவாகும். 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டில், மவளாண் துமறயில் நிமலயான விமலயில் கால்நமடத ்

துமறயின் பங்கு மற்றும் தமாத்த நிகர மதிப்புக் கூட்டல் அளவு ஆகியமவ முமறமய 

30.13% மற்றும் 4.9% ஆகும். 

 

சர்வததசச ்சசய்திகள் 

விளாடிமிர் புடினுக்குப் பிடியாமண 

❖ தி மேக் நகரில் அமமந்துள்ள சரவ்மதசக் குற்றவியல் நீதிமன்றம் ஆனது உக்மரன் 

நாட்டில் குழந்மதகள் கடத்தப்பட்ட விவகாரத்தில் விளாடிமிர ்புடினுக்கு எதிராக சிமற 

பிடிப்புப் பற்றாமணயிமனப் பிறப்பித்துள்ளது. 

❖ இந்த ெரே்வதஸ் நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பிமன ரஷ்யா அங்கீகரிக்கவில்மல 

ஆதலால் ரஷ்யா அதன் பற்றாமணகளுக்கு உட்படட்தில்மல. 

❖ ஆனால் ரஷ்யத் தமலவர ் சரவ்மதசக் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் 123 உறுப்பினர ்

நாடுகளில் பயணம் மமற்தகாள்வதில் இருக்கும் சுதந்திரத்தில் வரம்புகள் விதிக்கப் 

படும். 

❖ இந்தியாவும் சரவ்மதச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் உறுப்பினராக இல்மல.  

❖ புடின் G20 அமமப்பின் உறுப்பினர ் நாடுகளின் உலகத் தமலவரக்ளின் உசச்ி 

மாநாட்டிற்காக, இந்த ஆண்டு இறுதியில் புது தடல்லிக்குப் பயணம் மமற் தகாள்ள 

உள்ளார.்  

❖ சரவ்மதச குற்றவியல் நீதிமன்றமானது, மபாரக்் குற்றங்கள், மனித குலத்திற்கு எதிரான 

குற்றங்கள் அல்லது இனப் படுதகாமல ததாடரப்ான வழக்குகளில் இருந்து உலக 

நாடுகளின் தமலவரக்ளுக்கு விலக்கு அளிக்கவில்மல. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ெம் 

ChatGPT-4 

❖ மமக்மராசாப்ட் காரப்்பமரசன் நிறுவனத்தின் ஆதரவு தபற்ற புத்ததாழில் 

நிறுவனமான OpenAI ஆனது GPT-4 என்ற உமரயாடு தமன்தபாருளிமன தவளியிடத் 

ததாடங்கியது. 
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❖ இது மிகவும் பிரபலமாக உள்ள ChatGPT ததாழில்நுட்பத்தின் அம்சத்திமனமய 

விஞ்சுகிற வமகயிலான, ஒரு சக்தி வாய்ந்த தசயற்மக நுண்ணறிவு மாதிரியாகும். 

❖ GPT-4 என்பது புமகப்படம் மற்றும் உமர வடிவம் ஆகிய இரண்டு வமகயிலான 

உள்ளடீுகமளயும் பயன்படுத்தி உள்ளடக்கத்திமன உருவாக்கக் கூடிய "பல்மாதிரி" 

ததாழில்நுட்பம் ஆகும். 

❖ GPT-3.5 உமர வடிவ உள்ளடீுகமள மட்டுமம பயன்படுத்தக் கூடிய அமதசமயம் இந்த 

சமீபத்திய மாதபரும் தமாழி மாதிரியானது, ஒரு புமகப்படத்தில் உள்ள 

உள்ளடக்கங்கமள அமடயாளம் கண்டு, அவற்மறப் பகுப்பாய்வு தசய்யும் வமகயில் 

படங்கமளயும் உள்ளடீுகளாகப் பயன்படுத்தக் கூடியதாகும். 

❖ GPT-3.5யின் உள்ளடக்கத்தில் சுமார ்3,000 தசாற்கள் என்ற வமரயமற உள்ளது. 

❖ இந்தப் புதிய GPT-4 ஆனது 25,000 தசாற்களுக்கு மமல் தகாண்ட பதில்கமள உருவாக்கக் 

கூடியது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

ஆசியச ்சிங்கங்களின் இடமாற்றம் 

 

❖ 40 முதிர ் இளம் மற்றும் இளம் வயது சிங்கங்கமளப் பரத்ா என்ற வனவிலங்குெ ்

சரணாலயத்திற்கு இடமாற்றம் தசய்ய குஜராத் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ பரத்ா சரணாலயம் ஆனது, கிர ் மதசியப் பூங்காவிலிருந்து சுமார ் 100 கிமலாமீட்டர ்

ததாமலவில் அமமந்துள்ளது. 



•   
•    
 

 
 

❖ ஆசியெ ் சிங்கங்களுக்கு வாழிடமளிக்கும் வமகயில் அமமந்த இடமாக இது 

அமடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் மமற்தகாள்ளப்பட்ட முந்மதயக் கணக்தகடுப்பின்படி, மாநிலத்தில் 

674 சிங்கங்கள் உள்ள நினலயில் கிர ் மதசியப் பூங்காவில் நீண்ட காலமாக இந்தப் 

தபரும் பூமன இனங்கள் அளவிற்கு அதிகமாக காணப்படுகின்றன. 

❖ 2013 ஆம் ஆண்டில், இந்திய உசச் நீதிமன்றம் ஆனது, மநாய் அல்லது மவறு ஏமதனும் 

மபரழிவுகள் காரணமாக ஒட்டு தமாத்தெ ் சிங்கங்களும் அழிந்து விடும் வாய்ப்மபத ்

தவிரக்்கும் விதமாக சில சிங்கங்கமள மத்தியப் பிரமதசத்திற்கு இடம் மாற்ற 

உத்தரவிட்டது. 

 

அறிக்மககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

உலகின் தமலசிறந்த இடங்கள் 2023 

❖ மடம் இதழ் ஆனது 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான 'உலகின் தமலசிறந்த இடங்கள்' என்ற 

தனது வருடாந்திரப் பட்டியமல தவளியிட்டுள்ளது. 

❖ 50 இடங்கள் தகாண்ட இந்தப் பட்டியலில் இந்தியாவிமனச ்மசரந்்த இரண்டு இடங்கள் 

இடம் தபற்றுள்ளன. 

❖ மயூரப்ஞ்ச ் மற்றும் லடாக் ஆகியமவ முமறமய அரிய ேனக புலி இனங்கள் மற்றும் 

பழங்காலக் மகாவில்கள் மற்றும் சாகசத் தளங்கள் மற்றும் உணவு முமறகளுக்காக 

இப்பட்டியலில் இடம் தபறத் மதரந்்ததடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ மகரளா மற்றும் அகமதாபாத ் ஆகியமவ மடம் இதழின் '2022 ஆம் ஆண்டிற்கான 

உலகின் தமலசச்ிறந்த இடங்கள்' பட்டியலில் இடம் தபற்ற இந்திய இடங்களாகும். 

 

 

பிரெலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ொக் நீரச்ச்ந்திமய அதிதவகமாக நீந்திக் கடந்த இந்தியர் 

❖ புமனமவச ்மசரந்்த நீசச்ல் வீரரான சம்பன்னா ரமமஷ் தஷலார,் 21 வயதுக்குட்பட்மடார ்

பிரிவில் பாக் நீரச்ச்ந்திமய அதிமவகமாக நீந்திக் கடந்த இந்தியர ் என்ற ஒரு 

தபருமமமயப் தபற்றுள்ளார.் 



•   
•    
 

 
 

❖ இலங்மகயின் தமலமன்னாரிலிருந்து தமிழ்நாட்டின் தனுஷ்மகாடி வமரயிலானத ்

ததாமலவிமன இவர ்நீந்திக் கடந்தார.் 

❖ இந்தத ்ததாமலவினன இவர ்5 மணி 30 நிமிடங்களில் கடந்தார.் 

❖ இதில் மமற்தகாள்ளப்படட் முந்மதயெ ்சாதமன காலம் 8 மணி 26 நிமிடங்கள் ஆகும். 

 

 

          


