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மார்ச ்– 02  

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய அரசானது சமீபத்தில் கங்கக நடவடிக்கக என்று பபயரிடப்படட் ஒரு மீட்பு 

நடவடிக்ககயிகனத் பதாடங்கியுள்ளது. 
o இது ரஷ்ய-உக்கரன் நாடுகளுக்கு இகடயய நிலவும் பதற்றநிகல காரணமாக 

உக்கரனிலிருந்து இந்தியக் குடிமக்ககள பவளியயற்றச ் பசய்வதற்கான ஒரு 

நடவடிக்ககயாகும். 
❖ 2022 ஆம் ஆண்டு மாஸ்யகா உஷூ ஸ்டாரஸ்் சாம்பியன்சிப் யபாட்டியின் இகளயயார ்

யபாட்டிப் பிரிவில் இந்திய உஷூ வீரர ்சாதியா தாரிக் தங்கப் பதக்கத்திகன பவன்று 

உள்ளார.் 
o 15 வயதான சாதியா தாரிக் ஜம்மு & காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரரச ்சசரந்்தவர.்  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

பாக் வளைகுடா துகாங் (கடல் பசு) வைங்காப்பகம் 

❖ பாக் வகளகுடா பகுதியில் இந்தியாவின் முதல் துகாங் வளங்காப்பகத்திகன நிறுவச ்

பசய்வதற்கான பணிககளத் தமிழக அரசு பதாடங்கியுள்ளது. 
❖ கடல்பசுக்கள் என்பகவ 1972 ஆம் ஆண்டு வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச ்சட்டதத்ின் 1வது 

அட்டவகணயின் கீழ் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு அருகிவரும் இனமாகும்.  
❖ இந்த வளங்காப்பகமானது பாக் வகளகுடாவின் வடக்குப் பகுதியில் அதிராமப் 

பட்டினம்  முதல் அமாப்பட்டினம் வகரயில் சுமார ்500 சதுர கி.மீ. பரப்பளவில் அகமய 

உள்ளது.  
❖ துகாங் என்பகவ கடல் பசுக்கள் எனவும் அகழக்கப்படுகின்றன.  

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ி சளப/சுகாதார ஆராய்சச்ித் துளைக் ககாை்ளக 

❖ மருத்துவ வல்லுநரக்ள், அறிவியலாளரக்ள் மற்றும் மருத்துவம், பல்மருத்துவம் ஆகிய 

துகறகளின் பதாழில்நுட்ப வல்லுநரக்ள் மற்றும் மருத்துவம் சாரந்்த துகற 

நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றிற்காக மத்திய சுகாதாரத்துகற அகமசச்கமானது உயிரி 

மருத்துவப் புத்தாக்கம் மற்றும் பதாழில்முகனவு மீதான இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ி 

/ சுகாதார ஆராய்சச்ித் துகறக் பகாள்ககயிகன பவளியிட்டுள்ளது.  
❖ இந்தக் பகாள்ககயானது, உள்நாட்டியலயய தயாரித்தல், புத்தாக்க நிறுவனம் இந்தியா 
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திட்டம் மற்றும் ஆத்ம நிரப்ர ் பாரத் முன்பனடுப்புகள் ஆகியவற்கற ஊக்குவிப்பதன் 

மூலம் நாடு முழுவதும் உள்ள மருத்துவக் கல்வி நிறுவனங்களில் பல்துகற 

ஒத்துகழப்பிகன உறுதி பசய்து, புத்தாக்க நிறுவனக் கலாசச்ாரத்திகன ஊக்குவித்து, 

புத்தாக்கம் சாரந்்த ஒரு சூழலகமவிகன உருவாக்கும். 

 
 

புதிய மமம்பாட்டு வங்கி 

 

❖ குஜராத் சரவ்யதச நிதித் பதாழில்நுட்ப நகரில் தனது அலுவலகத்திகனத் திறந்த முதல் 

பன்னாட்டு முககம, புதிய யமம்பாட்டு வங்கியாகும் (New Development Bank). 
❖ இதன் இந்திய அலுவலகமானது மிகப் பபாருதத்மான திட்டங்ககள அகடயாளம் 

காண்பதில் உதவி வழங்குவயதாடு, வங்கிக்கான ஒரு சாத்தியமான நிதி வளத்கத 

உருவாக்குவதற்கு முயற்சிக்கும். 
❖ யமலும் இந்த வங்கி, இந்தியாவிலுள்ள முக்கிய  உள்கட்டகமப்புத் திட்டங்களுக்கு 

ஆதரவளிப்பதற்காக புதியதாகத் பதாடங்கப்பட்ட யதசிய உள்கட்டகமப்பு மற்றும் 
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யமம்பாட்டு நிதி வங்கியுடன் கக யகாரக்்க முயல்கிறது. 
 

“வண்டியால் மமாதி விட்டு நிை்காமல் கசன்ைால்” தரமவண்டிய இழப்பீடு 

 

❖ வரும் ஏப்ரல் 01 ஆம் யததி முதல், வண்டியால் யமாதி விட்டு நிற்காமல் பசன்றதால் 

உயிரிழந்த நபரக்ளின் குடும்பங்களுக்குத் தரயவண்டிய இழப்பீட்டிகன 8 மடங்கு 

என்ற அளவிற்கு உயரத்த்ி ரூ. 2 லட்சமாக வழங்குவதற்குச ் சாகலப் யபாக்குவரத்து 

மற்றும் பநடுஞ்சாகலத் துகற அகமசச்கம் முடிவு பசய்துள்ளது. 
❖ வண்டியால் யமாதி விட்டு நிற்காமல் பசன்றதால் பலத்த காயமகடந்த நபரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படும் இழப்பீடானது 12,500 ரூபாயிலிருந்து 50,000 ரூபாயாக உயரத்்தப்படும். 
 

பதப்படுத்தப்படாத பழங்கைின் ஏை்றுமதி 

 

❖ இந்தியாவிலிருந்து பதப்படுத்தப்படாத பழங்களின் ஏற்றுமதியானது மிகப் பபரும் 

வளரச்ச்ிகயக் கண்டுள்ளது. 
❖ பதப்படுத்தப்படாத பழங்கள் ஏற்றுமதி பசய்யப்படும் முக்கிய நாடுகள்: பநதரல்ாந்து, 

வங்காள யதசம், ஐக்கிய ராஜ்ஜியம், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஈரான், யநபாளம்,  சவுதி 
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அயரபியா, ரஷ்யா, கத்தார ்மற்றும் ஓமன் ஆகியனவாகும். 
❖ 2013-14 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜனவரி வகரயிலான காலக்கடட்த்தில் 0.58 

மில்லியன் டாலரக்ளாக பதிவான பகாய்யா ஏற்றுமதியானது 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 

ஏப்ரல் முதல் ஜனவரி வகரயிலான காலகட்டத்தில் 2.09 மில்லியன் டாலரக்ளாக 

உயரந்்துள்ளது. 
❖ 2013-14 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜனவரி வகரயிலான காலக்கடட்த்தில் 10 

மில்லியன் டாலரக்ளாகப் பதிவான பன்னீர ்(பாலாகடக்கட்டி) மற்றும் தயிர ்ஏற்றுமதி 

என்பது 2021-22 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜனவரி வகரயிலான காலக் கட்டத்தில் 30 

மில்லியன் டாலரக்ளாக உயரந்்துள்ளது.  
 

மகாப்ரா வாரியர் 22 – இந்தியா விலகல் 

 

❖ ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தில் நகடபபறும் பலதரப்பு வான்பகடப் பயிற்சியான  யகாப்ரா 

வாரியர ்22 என்ற பயிற்சியில் பங்கு பபறுவதற்கு தனது விமானங்ககள அனுப்புவதாக 

இல்கல என இந்திய விமானப் பகட முடிவு பசய்துள்ளது. 
❖ உக்கரனில் ரஷ்ய இராணுவம் யமற்பகாண்ட தாக்குதல்களால் தீவிரமகடந்த ஒரு 

பநருக்கடி நிகலயின் காரணமாக இந்த முடிவானது யமற்பகாள்ளப்பட்டது. 
❖ இந்தப் பயிற்சியானது, 2022 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 06 முதல் 27 வகரயில் ஐக்கிய 

இராஜ்ஜியத்தின் வாடிங்டன் நகரில் நகடபபற உள்ளது.  
 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

T + 1 பங்கு ஒப்பந்தம் 

❖ சீனாவிற்கு அடுத்தப் படியாக T+1 பங்கு ஒப்பந்தத்திரன படிப்படியாக அமல்படுத்திய 

2வது நாடாக இந்தியா மாறியுள்ளது. 

❖ இதற்கு முன்பாக இந்தியாவில் பங்குகளுக்கான ஒப்பந்த காலமானது T+2 என்ற 
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நிகலயில், அதாவது பங்குகரள வாங்குவதற்கு/விற்பதற்கு 2 நாட்களுக்குப் பிறகு 

என்று இருந்தது. 

❖ T என்பது வரத்்தக/பரிமாற்ற தினம் அதாவது, பங்குகள் வாங்கப்பட்ட/விற்கப்பட்ட ஒரு 

தினமாகும். 

❖ இங்கு T+1 என்றால் உண்ரமயான பங்கு ஒப்பந்தமானது அடுத்த நாளில் சமற் 

ககாள்ளப்படும் என்று கபாருளாகும்.  

 
 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

விண்ணில் ஏவப்பட்ட 22 கசயை்ளகக் மகாை்கை் 

❖ விண்பவளியில் 22 பசயற்ககக் யகாள்ககள நிகல நிறுத்துவதற்காக லாங் மாரச் ்8 ஏவு 

ஊரத்ியிகன (ராக்பகட்) சீனா விண்ணில் பசலுதத்ியது. 
❖ இதன் மூலம், ஒயர ராக்பகட் மூலம் அதிக பசயற்ககக் யகாள்ககள ஏவிய சாதரனரய 

சீனா பகடத்துள்ளது. 
❖ இந்த ராக்பகட் ஆனது, பதற்கு கைனான் மாகாணத்தில் உள்ள கவன்சாங் விண்கல 

ஏவுதளத்திலிருந்து விண்ணில் ஏவப்பட்டது.  
❖ இது லாங்க் மாரச் ்தாங்கு ஏவு ஊரத்ியின் 409வது விண்பவளிப் பயணத்கதக் குறிக்கச ்

பசய்கிறது.  
 

திமயாமாரக்ரிட்டா மமக்னிபிஃகா 

 

❖ பவறும் கண்களாயலயய பாரக்்கும் அளவில் உள்ள மிகப்பபரிய பாக்டீரியாவிகன 

அறிவியலாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 
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❖ இதற்கு தியயாமாரக்ரிட்டா யமக்னிபிஃகா என்று பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 
❖ இந்தப் பபரிய இகழ யபான்ற பாக்டீரியாவானது 2 பச.மீ. நீளம் வகர வளரக் கூடியது. 
❖ இது கரீபிய நாடுகளின் சதுப்பு நிலப் பகுதிகயப் பூரவ்ீகமாகக் பகாண்டகவயாகும். 
❖ இது மற்ற நுண்ணுயிரிககள விட கிட்டத்தட்ட 5000 மடங்கு பபரியதாகும்.  

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

ககாசச்ின் சர்வமதச விமான நிளலய நிறுவனம் 

 

❖ பகாசச்ின் சரவ்யதச விமான நிகலய நிறுவனமானது யகரளாவின் கண்ணூர ்

மாவட்டத்திலுள்ள  கபயனூர ்அருயக 12 MWp திறனரடய சூரியசக்தி ஆரலரய நிறுவ 

உள்ளது. 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டில் இந்த விமான நிரலய நிறுவனம் முழுவதும் சூரிய சக்தியினால் 

இயங்கும் உலகின் முதல் விமான நிரலயம் என்ற கபருரமரயப் கபற்றது.  
 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

மாதாபி பூரி புச ்

 

❖ ICICI வங்கியின் முன்னாள் வங்கியாளர ் மாதாபி பூரி புச,் அஜய் தியாகி என்பவகர 

அடுத்து இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிமாற்ற வாரியத்தின் ஒரு புதிய தகலவராக  

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 
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❖ இவர ்இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிமாற்ற வாரியத்தின் முதல் பபண் தகலவரும், 

ஒரு ஒழுங்குமுகற அகமப்பிற்குத் தகலகமயயற்ற முதல் குடிகமப் பணி சாராத ஒரு 

நபரும் ஆவார.் 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

சர்வமதச சிங்கப்பூர் பளுதூக்குதல் மபாட்டி – 2022  

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு சரவ்யதச சிங்கப்பூர ் பளுதூக்குதல் யபாட்டியில் 6 தங்கம், ஒரு 

பவள்ளி மற்றும் ஒரு பவண்கலம்  உட்பட 8 பதக்கங்ககளச ் யசரத்்து இந்தியா தனது 

பங்யகற்பிகன முடித்துக் பகாண்டது.  
❖ சரவ்யதச சிங்கப்பூர ்யபாட்டிக்குப் பதிவு பசய்த எட்டு இந்திய பளுதூக்கும் வீரரக்ளும் 

2022 ஆம் ஆண்டு பரம்ிங்காம் காமன் பவல்த் யபாட்டிகளில் பங்கு பபறுவதற்கான ஒரு 

வாய்ப்பிகனப் பபற்றனர.் 
❖ 2022 ஆம் ஆண்டு பரம்ிங்காமில் நகடபபறவுள்ள காமன்பவல்த ் யபாட்டிகளுக்கு 

இந்தியா சாரப்ாக பங்யகற்க பமாத்தம் 12 பளுதூக்கும் வீரரக்ள் தகுதி பபற்றுள்ளனர.் 
 

பனித்தை ஹாக்கி சாம்பியன்சிப் மபாட்டி 2022 

❖ 15வது CEC சகாப்ரப ஆடவர ் பனித்தள ஹாக்கி சாம்பியன்சிப் சபாட்டியானது (2022), 

சல நகரிலுள்ள NDS விரளயாட்டு வளாகத்தில் அரமந்த பனித்தள ஹாக்கி அரங்கில் 

இந்திய-திகபத்திய எல்ரலக் காவற்பரட அணிக்கும் லடாக் சாரணர ் அணிக்கும் 

இரடசய நரடகபற்றது.  
❖ இதில் லடாக் சாரணர ்அணியானது சாம்பியன்சிப் பட்டத்கத பவன்றது.  

 

முக்கிய தினங்கள் 

பாகுபாடின்ளம தினம் – மாரச் ்01  

 

❖ எந்தபவாரு தகடகயயும் பபாருட்படுத்தாமல் கண்ணியத்துடன் ஒரு முழுகமயான 

வாழ்கவ வாழ்வதற்காக, சட்டம் மற்றும் பகாள்கககளில் எந்தபவாரு பாகுபாடும் 

இல்லாமல் அகனத்து மக்களுக்கும் சமத்துவ உரிகம, உள்ளடக்கம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு ஆகியவற்கற உறுதி பசய்வகத இதத்ினமானது யநாக்கமாகக் பகாண்டு 

உள்ளது.  
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❖ இந்த ஆண்டின் இத்தினத்திற்கான கருத்துரு, “தீங்கு தரும் சடட்ங்கரள விலக்கி, 

அதிகாரமளிக்கும் சட்டங்கரள உருவாக்குதல்” என்பதாகும்.  

 

ஜன் அவுெதி திவாஸ் 2022 – மாரச் ்01 முதல் மாரச் ்07 வளர 

❖ இது 4வது ஜன் அவுசதி திவாஸ் ஆகும். 
❖ 4வது ஜன் அவுசதி திவாசின் கருத்துரு, “ஜன் அவுசதி-ஜன் உப்சயாகி” (Jan Aushadhi-Jan 

Upyogi) என்பதாகும்.  

❖ 2025 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் பிரதான் மந்திரி பாரதிய ஜன் அவுசதி யகந்திர 

கமயங்களின் எண்ணிக்கககய 10,500 ஆக உயரத்்துவதற்கு இந்திய அரசு இலக்கு 

நிரண்யித்துள்ளது. 

❖ பிரதான் மந்திரி பாரதிய ஜன் அவுசதி பரியயாஜனா திட்டமானது 2008 ஆம் ஆண்டு 

நவம்பர ் மாதத்தில் இந்திய அரசின் யவதிப் பபாருட்கள் மற்றும் உரங்கள் துகற 

அகமசச்கத்தினால் பதாடங்கப்பட்டது. 
❖ அகனவருக்கும் மலிவு விகலயிலான தரமான மரபியல் மருந்துககள வழங்கச ்

பசய்வதற்காக இத்திட்டமானது பதாடங்கப்பட்டது.  
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