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மார்ச ்– 04  

TNPSC துளிகள் 

❖ தன்னனத் தானன காயப்படுத்திக் ககாள்ளுதல் பற்றிய ஒரு விழிப்புணரவ்ு தினமானது 

உலகம் முழுவதும் மாரச் ்01 அன்று அனுசரிக்கப் படுகிறது. 
o ‘கவட்டிக் ககாள்தல்’ மற்றும் னவண்டுகமன்னற கசய்து ககாள்ளும் இதர பிற சுய 

தீங்கு முனறகள் னபான்ற கசயல்கள் குறித்த ஒரு விழிப்புணரன்வப் பரப்பச ்

கசய்வதற்காக இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
❖ இந்தியக் குடியரசுத் தனலவர ் ராம்நாத் னகாவிந்த் அவரக்ள், புதுகடல்லியில் உள்ள 

ராஷ்டிரபதி பவனில் புதிதாக அனமக்கப்பட்டுள்ள ‘ஆனராக்கிய வனத்தினன’ திறந்து 

னவத்தார.் 
o ஆயுரன்வத தாவரங்களின் முக்கியத்துவத்தினனயும் மனித உடலின் மீது அனவ 

ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கனளயும் ஊக்குவிப்பனத இதன் னநாக்கமாகும். 
❖ பிரதமர ் நனரந்திர னமாடி தனலனமயிலான அனமசச்ரனவக் குழுவானது, இந்திய 

ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் தானியங்கு முனற மூலமான 20% என்ற அளவிலான 

அந்நிய னநரடி முதலீட்டிற்கு ஒப்புதல் வழங்க முடிவு கசய்துள்ளது.  
o இவ்வாறு கசய்வதால் இந்தியாவின் மிகப்கபரிய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனமானது 

தனது முதலீட்னடப் பங்கு விலக்கம் கசய்து ககாள்வனத எளிதாக்கும் என அரசு 

நம்புகிறது. 
 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தெரு விலங்குகளுக்கான அவசர ஊர்திெ ்சசவவ  

 

❖ இந்தியாவின் முதலாவது கதரு விலங்குகளுக்கான அவசர ஊரத்ிச ் னசனவயானது 

தமிழகத்தின் கசன்னன நகரில் கதாடங்கப் பட்டுள்ளது.  
❖ இது ‘Four Paw” எனும் சரவ்தேச விலங்குநல அமமப்புடன் இமைந்து இந்திய நீலச ்

சிலுமவச ்சங்கே்தினால் தோடங்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ தேரு விலங்குநலே் திட்டம் என்பது காயப்பட்ட மற்றும் தநாய்வாய்ப்பட்ட 
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விலங்குகளுக்கு அந்ேந்ே இடங்களிதலதய சிகிசம்சயளிப்பேற்காக ஒரு கால்நமட 

மருே்துவரும் இடம் தபற்ற ஒரு ‘சக்கரங்களில் (வாகனங்களில்) மருே்துவமமனயாக’ 

தசயல்படும்.   
 

ததசியெ ்செய்திகள் 

செசியப் பாலினக் குறியீடு  

 

❖ நிதி ஆனயாக் அனமப்பானது, னதசியப் பாலினக் குறியீட்டினன உருவாக்கும் பணியில் 

ஈடுபட்டுள்ளது.  
❖ பாலின முன்னனற்றதன்த அளவிடச ் கசய்வது, பாலினச ் சமதத்ுவத்திலுள்ள 

இனடகவளிகனளக் கண்டறிந்து மற்றும் தகவலறிந்த ககாள்னக முடிவுகனள எடுப்பது 

ஆகியனவனய இந்தக் குறியீட்டின் னநாக்கமாகும்.  
❖ வனரயறுக்கப்பட்ட பாலின அளவீடுகளில் இந்திய மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் 

பிரனதசங்களின் முன்னனற்றத்தினன அளவிடுவதற்கும், னநரம்னறயான ஓர ் அடித் 

தளத்தினனக் கட்டனமப்பதற்கும் இந்தக் குறியீடு ஒரு கருவியாக கசயல்படும்.  
❖ இந்தத் தகவலானது நிதி ஆனயாக் அனமப்பின் 2021 – 22 ஆம் ஆண்டு வருடாந்திர 

அறிக்னகயில் கவளியிடப்பட்டது.   
 

மகளிர ்தின வாரம்  

 

❖ மகளிர ் மற்றும் குழந்னதகள் னமம்பாட்டுத் துனற அனமசச்கமானது, சுதந்திரத் 
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திருநாள் அமுதப் கபருவிழாவின் ஓர ் அங்கமாக மாரச் ் 01 ஆம் னததி முதல் சரவ்னதச 

மகளிர ்தின வாரத்தினனக் ககாண்டாடுகிறது.  
❖ பாலினச ் சமதத்ுவம் மற்றும் கபண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் னபான்றவற்னற 

அனடயும் முன்னனற்றப் பானதனயக் ககாண்டாடும் நிகழ்னவ இது குறிக்கிறது.  
❖ 2022 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்03 அன்னறயக் ககாண்டாடட்ங்களுக்கான கருத்துரு, “நானளய 

உலகின் கபண்கள்” (Women of Tomorrow) என்போகும்.  

❖ மாரச் ்08 ஆம் தேதியன்று நாரி சக்தி புரஷ்கர ்விருோனது வழங்கப்படும். 

❖ தமலும் அன்று அமனேத்ு மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரதேசங்களின் தபை் 

காவலரக்ளுக்கான சரவ்தேச மகளிர ்தின மாநாடும் நடே்ேப்பட உள்ளது.   
 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

செனுண்ணுங்கரடி  

❖ தேனுை்ணுங் கரடி, புலி மற்றும் தசந்நாய் ஆகிய விலங்குகள் சாமல கட்டுமானே்தின் 

காரைமாக உலகளவில் தபரும் பாதிப்பிற்குள்ளாகும் 36 உயரம்ட்ட இமரப் 

பிடிே்துை்ைிகளுள் உள்ளடங்கும்.  

❖ தேனுை்ணுங்கரடிகளின் வாழ்விடமானது இந்தியே் துமைக் கை்டே்தில் காைப் 

படுவோல், இதுதவ அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இமரப்பிடிே்துை்ைியாகும்.  

❖ இந்தியாவில் 2012 முேல் 2017 வமரயில் 15 தேனுை்ணுங்கரடிகள் சாமல விபே்தில் 

ககால்லப் பட்டுள்ளன.  

❖ தேனுை்ணுங்கரடிக்கு அடுே்ேபடியாக தசந்நாய் (அ) ஆசியக் காட்டு நாயும் அேமனே ்

தோடரந்்து புலி, ஆசியக் கருங்கரடி, பமடச ்சிறுேம்ே, சூரியக் கரடி மற்றும் சுை்டா 

பமடச ்சிறுே்மே ஆகியமவ உள்ளன.  

❖ முேல் 10 இடங்களிலுள்ள உயரம்ட்ட இமரப்பிடிே்துை்ைிகளுள் 10 விலங்குகள் ஆசிய 

வாழ்விடங்களினூதட தசல்லும் சாமலகளால் தபரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

தீபம் சட்டர்ஜி எழுதிய புதிய புெ்ெகம்  

❖ இந்திய இராணுவத்தின் முன்னாள் தனலவர ்தீபம் சட்டரஜ்ி, “The Millennial Yogi : A Modern 

– day parable about reclaiming one’s life” என்ற ஒரு புதியப் புே்ேகே்திமன எழுதியுள்ளார.் 

❖ இந்ேப் புே்ேகமானது, தெய்சங்கர ் பிரசாத் (அ) தெய் (அ) வினி என்ற ஒரு மாயே ்

துறவிப் பற்றி விவரிக்கிறது. 
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❖ இந்தப் புே்ேகமானது தபங்குயின் ராை்டம் ஹவுஸ் அசச்கே்தின் ஒரு கிமளயான 

எபுரி என்ற பதிப்பகே்தினால் தவளியிடப்படுகிறது. 

 

 

ஜுனாயெ் கமல் அஹ்மெ்  

❖ உலக வங்கியின் இந்திய இயக்குநரான ெுனாயத் கமல் அஹ்மத் சரவ்னதச கடன் 

வழங்கீட்டு முகனமயின் துனணத் தனலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.்  

❖ அஹ்மத் பன்னாட்டு முதலீட்டு உறுதி முகனமயின் (Multilateral Investment Guarantee 

Agency) கசயல் பிரிவின் துனணத் தனலவர ்கபாறுப்பினன வகிக்க உள்ளார.்  

❖ இந்த வங்கிகளின் வரலாற்றில் இவ்வாறான ஒரு உயரப்தவிக்குத் னதரவ்ு கசய்யப்பட்ட 

2வது வங்காள இனத்தவர ்இவனர னதசியர ்ஆவார.்  

 

 

சபால்ட்ஸ்சமன் பெக்கம்  

❖ இயற்பியல் னபராசிரியர,் தீபக் தார ் னபால்ட்ஸ்னமன் பதக்கத்தினனப் கபற்ற முதல் 

இந்தியர ்என்ற கபருனமனயப் கபற்றுள்ளார.்  

❖ புள்ளியியல் இயற்பியல் (statistical physics) துனறயில் ஆற்றப்படும் பங்களிப்பிற்காக 3 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற, சரவ்னதச தூய மற்றும் பயன்பாட்டு இயற்பியல் 

ஒன்றியத்தின் புள்ளியியல் – இயற்பியல் ஆனணயத்தினால் இந்தப் பதக்கமானது 

வழங்கப் படுகிறது.  
❖ இதற்கான விழாவானது இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் னடாக்கினயா நகரில் 

நனடகபற உள்ள ஸ்டாடப்ிஸ்28 (StatPhys28) மாநாட்டின் னபாது நடத்தப்படும்.   

❖ பிரின்ஸ்டன் பல்கனலக்கழகத்தின் ஜான்.J. தஹாஃபீல்டு என்பவரும் இவருடன் தசரந்்து 
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இந்ேப் பேக்கே்திமனப் தபற உள்ளார.்  

❖ தபராசிரியர ்ோர ்ேற்தபாது புதனவிலுள்ள இந்திய அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்சச்ி 

நிறுவனே்தின் ஓய்வு தபற்ற ஆசிரியராக உள்ளார.் 

 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

புசரா கபடி லீக்  

 

❖ கரந்ாடகாவின் கபங்களூரூ நகரில் நனடகபற்ற 8வது புனரா கபடி லீக் னபாட்டியின் 

இறுதிப் னபாட்டியில் தபாங் கடல்லி KC அைி பாட்னா மபதரட்ஸ் என்ற அைிமய 

வீழ்ே்தியது.  

❖ ேபாங் தடல்லி அைியானது 3முமற சாம்பியன் பட்டம் தவன்ற பாட்னா மபதரட்ஸ் 

அைிமய வீழ்ே்தியது.  

❖ பவன் தசஹ்ராவாே் என்பவருக்கு இே்தோடரின் மரடர ் நாயகன் என்ற ஒரு பட்டம் 

வழங்கப் பட்டது.   

முக்கிய தினங்கள் 

உலக குடிவமப் பாதுகாப்பு தினம் – மாரச் ்01 

❖ குடினமப் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவத்தினனயும், அதற்கான தங்களது இன்னுயினரத ்

தியாகம் கசய்த பணியாளரக்னளப் னபாற்றுவதற்காகவும் னவண்டி இந்தத் தினமானது 
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அனுசரிக்கப் படுகிறது.  
❖ குடினமப் பாதுகாப்பு, குடினம காவல் மற்றும் அவசர நினல னமலாண்னம ஆகியனவ 

குறித்துப் கபாதுமக்களினடனய விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்தச ்கசய்வனத இத்தினத்தின் 

னநாக்கமாகும்.  
❖ இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “னபரிடரக்ள் மற்றும் கநருக்கடி னபான்ற 

நினலகளின் காரணமாக இடம் கபயரத்்தப்படட் மக்களின் குடினமப் பாதுகாப்பு 

மற்றும் னமலாண்னம, கபருந்கதாற்றிற்கு எதிராகப் னபாராட்டம் மற்றும் 

தன்னாரவ்லரக்ளின் பங்கு” (Civil defence and management of displaced populations in face of 

disasters and crises; role of volunteers and the fight against pandemics) என்பதாகும். 

 
 

தபாதுக் கணக்குகள் தினம் 2022 – மாரச் ்02 

 

❖ 46வது கபாதுக் கணக்குகள் தினமானது புதுகடல்லியின் ஜன்பாத்தில் அனமந்துள்ள 

டாக்டர ் அம்னபத்கர ் சரவ்னதச னமயத்தில் 2022 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 02 அன்று 

ககாண்டாடப் பட்டது. 
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❖ நிதித் துனற மற்றும் கபருநிறுவன விவகாரங்கள் துனற அனமசச்ர ் நிரம்லா 

சீதாராமன் இந்த நிகழ்சச்ியின் சிறப்பு விருந்தினர ்ஆவார.் 
❖ இதில் அனமசச்ர ்மின்னணு ரசீது வழங்கீட்டு அனமப்பு என்ற முக்கிய மின்னாளுனக 

முன்கனடுப்பினனத ்துவக்கி னவத்தார.் 
❖ இது வணிகம் கசய்தனல எளினமயாக்குதல் மற்றும் டிஜிட்டல் இந்தியா சூழலனமவின் 

ஒரு பகுதியாகத் துவங்கப்பட்டது. 
 

உலக வனவிலங்கு தினம் – மாரச் ்03 

❖ உலகின் வன விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் பற்றிய விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்தச ்

கசய்வதற்காக இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  
❖ பலதரப்பட்ட கபாருளாதாரம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூகம் சாரந்்த தாக்கங்கனள 

ஏற்படுத்தும் வனகயில் வனவிலங்குகள் மீது இனழக்கப்படும் குற்றங்கள் மற்றும் 

மனிதரக்ளின் கசயல்களால் உயிரினங்களின் எண்ணிக்னகயில் ஏற்படும் சரிவு 

ஆகியவற்றிற்கு எதிராகப் னபாராட னவண்டியதன் ஒரு அவசியத்னத இத்தினம் நமக்கு 

நினனவூட்டுகிறது.  

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, “சூழலனமவின் மறுசீரனமப்பிற்காக 

முக்கிய உயிரினங்கனள மீட்கடடுத்தல்” (Recovering key species for ecosystem restoration) 

என்பதாகும்.  

❖ இந்தத் தினமானது தாய்லாந்து நாட்டினால் முன்கமாழியப் பட்டு, ஐக்கிய நாடுகள் 

கபாதுச ்சனபயினால் 2013 ஆம் ஆண்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

 

குறு, சிறு மற்றும் நடுெ்ெர தொழில் நிறுவனங்கள் அவமசச்கெ்தின் நிவனவுச ்

சின்ன வாரம் 2022 – பிப்ரவரி 28 முெல் மாரச் ்06 வவர  

 

❖ சுதந்திரத் திருநாள் அமுதப் கபருவிழா முன்கனடுப்பின் ஓர ் அங்கமாக குறு, சிறு 
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மற்றும் நடுத்தர கதாழில்நிறுவனங்கள் துனற அனமசச்கம் தனது நினனவுச ் சின்ன 

வாரத்தினனக் ககாண்டாடுகிறது.  
❖ இந்த வாரத்தின் னபாது, இந்த அனமசச்கமானது சம்பவ் எனப்படும் னதசிய அளவிலான 

விழிப்புணரவ்ுத் திட்டத்தின் 2வது கட்டத்தினனத் கதாடங்க உள்ளது.  
 

உலக தசவிெ் திறன் (சகட்டல்) தினம் – மாரச் ்03 

❖ இது உலக சுகாதார அனமப்பின் பாரன்வயின்னம மற்றும் காது னகளானமத் தடுப்பு 

அலுவலகத்தினால் கசயல்படுத்தப்படும் ஒரு பிரசச்ாரமாகும்.  
❖ காது னகளானம பற்றிய விழிப்புணரன்வப் பரப்புவதற்காகவும் இதனனத் தடுத்தல் 

மற்றும் னமம்படுத்தப் பட்ட காது சிகிசன்சகனள னநாக்கிய சில நடவடிக்னககனள 

ஏற்படுத்துவதற்காகவும் இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  
❖ இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, “To hear for life, listen with care” என்போகும்.   
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