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மார்ச ்– 06  

TNPSC துளிகள் 

❖ 2009 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வவோர ் ஆண்டும் மோரச் ் 04 ஆம் வததியன்று போலியல் 

சுரண்டலுக்ககதிரோன வபோரோட்ட  தினமோக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
o இது கபண்கள் மற்றும் குழந்ததகதளப் கபருமளவில் போதிக்கச ் கசய்யும் 

போலியல் சுரண்டலுக்கு எதிரோக ஒரு விழிப்புணரத்வ ஏற்படுத்துவதற்கோன ஒரு 

தினமோகும். 
 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

பதவிப் பிரமாணம் 

 

❖ கசன்தன மோநகரோட்சிக் கழகதத்ின் 200 மோமன்ற உறுப்பினரக்ளுக்கு மோநகரோட்சி 

ஆதணயர ்ககன்தீப் சிங் வபடி பதவிப் பிரமோணம் கசய்து தவத்தோர.் 
❖ 102 கபண்கள் மற்றும் 98 ஆண்கள் உறுப்பினரக்ளோகப் பதவிவயற்றனர.் 

 

சசன்னன மமயர் 

 

❖ தி.மு.க.விதனச ்வசரந்்த  29 வயதோன R. பிரியா சென்னனயின் மேயர ்சபாறுப்பினன 

ஏற்க உள்ள முதல் தலித் ெமூகப் சபண்ேணி ஆவார.் 

❖ தாரா செரியன் ேற்றுே் காோட்சி செயராேன் ஆகிமயானரயடுத்து மூன்றாவது 

சபண்ேணியாக சென்னனயின் மேயராக பிரியா பதவி ஏற்கிறார.் 
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❖ பிரியா, 74வது வாரட்ு ஆன ேங்கலபுரத்தின் உறுப்பினராக பதவி ஏற்கிறார.் 

❖ வடசென்னனயின் முதல் மேயருே் இவமர ஆவார.் 

 

அதிக கடன்சபறும் மாநிலம் – தமிழ்நாடு  

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு நடப்பு நிதியோண்டில் அதிகளவு கடன் கபறும் மோநிலங்களில் தமிழக 

அரசு முன்னிதலயிலுள்ளது.  
❖ ஒட்டு கமோத்தமோக, 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் – பிப்ரவரி மோத கோலத்தில் மோநில 

வமம்போட்டுக் கடன்கள் எனப்படும் பத்திரங்கதள கவளியிட்டதன்  மூலம் 65,400 வகோடி 

நிதிதய தமிழகம் திரட்டியுள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் இருந்த 79500 வகோடி என்ற கடன் அளவிதன விட இது 18 சதவிகிதம் 

குதறவோகும். 
❖ தமிழகத்ததயடுத்து, மகோரோஷ்டிரோ, கரந்ோடகோ, உத்தரப் பிரவதசம் மற்றும் வமற்கு 

வங்கோளம் ஆகிய மோநிலங்கள் உள்ளன. 
 

தந்தத்தினாலான சசவ்வக வடிவப் பகனட 

❖ தந்தத்தினோலோன 4.5 கச.மீ. அளவுதடய கசவ்வக வடிவப் பகதடயோனது கீழடி 

அகழோய்வின் எட்டோம் கட்ட அகழோய்வின் வபோது கண்டறியபட்டது.  
❖ கீழடியின் 4 ஆம் கட்ட அகழோய்வு வமற்ககோண்டதிலிருந்து தமிழக கதோல்லியல்துதற 

முதல்முதறயோக இந்தெ ்கசவ்வக வடிவப் பகதடதயக் கண்டு திதகத்துள்ளது. 
❖ எனினும் தந்தம் மற்றும் சுடுமண்களோல் ஆன கசவ்வக மற்றும் கனசதுர வடிவப் 

பகதடகள் கீழடி அகழோய்வின் முதல் இரு கட்டங்களில் கண்டறியப் பட்டன.  

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

ரூரக்்கி நீர்வள மாநாடு – 2022  

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு 2வது  ரூரக்்கி நீரவ்ள மோநோட்டிதன மத்திய ஜல்சக்தித் துதற 

அதமசச்ர ்கவஜந்திர சிங் கசகோவத் கதோடங்கி தவத்தோர.் 
❖ இது ரூரக்்கியின் இந்தியத் கதோழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம் மற்றும் வதசிய நீரியல் 

கல்விக் கழகம் ஆகியவற்றோல் இதணந்து நடத்தப்படுகிறது. 
❖ இந்த மோநோடோனது நீரவ்ளப் போதுகோப்பு பற்றி புரிதல் குறித்தும், சமூக வமம்போட்டின் 

ஒரு முக்கிய அங்கமோக நிதலயோன நீர ் வளவமலோண்தமதய ஆதரிக்கும் நீரவ்ளப் 
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போதுகோப்பின் பல அம்சங்கதளப் பற்றிய புரிதல் குறித்தும் கவனம் கசலுதத்ும். 

❖ இந்த மோநோட்டின் கருத்துரு, “நினலயான மேே்பாடட்ிற்கான நீரவ்ளப் பாதுகாப்பு” (Water 

Security for Sustainable Development) என்பதாகுே். 

 

 

புலம்சபயர்ந்மதார் மற்றும் தாய்நாடு திரும்பிமயாருக்கான நிவாரணம் மற்றும் 

மறுவாழ்வுத் திட்டம் 

❖ இத்திட்டத்தின் கீழ், 2021-22 முதல் 2025-26 வதரயிலோன கோலகட்டத்திற்கு ஏற்கனவவ 

உள்ள 7 துதணத ்திட்டங்கதளத் கதோடரவ்தற்கோன முன்கமோழிதலுக்கு மத்திய அரசு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  
❖ முதன்தமத் திட்டத்தின் கீழோன உதவிகள், உள்துதற அதமசச்கத்தின் மூலம் 

பயனோளிகதளச ் கசன்றதடவது கதோடரும் என்ற உறுதிப்போட்டிதன இந்த ஒப்புதல் 

உறுதி கசய்ய முயல்கிறது.  
❖ இடம்கபயரத்லோல் போதிக்கப்பட்டுள்ள தோய்நோடு திரும்பிவயோர ் மற்றும் புலம் 

கபயரந்்வதோர,் நியோயமோன முதறயில் வருவோய் ஈட்டவும் முக்கியப் கபோருளோதோர 

நடவடிக்தககளில் அவரக்ள் தங்கதள இதணத்துக் ககோள்ளவும் வவண்டி இந்தத் 

திட்டம் உதவுகிறது. 
 

பாலினப் பங்சகடுப்பு குறித்த பியூ சசன்டர் அறிக்னக 

❖ பியூ ஆரோய்சச்ி தமயமோனது சமீபத்தில் இந்த அறிக்தகதய கவளியிட்டது. 
❖ இந்த ஆய்வறிக்தகயோனது 2019 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளில் 29,999 இந்திய பருவ 

வயதினரிடம் வநருக்கு வநரோகச ்கசன்று வமற்ககோள்ளப்பட்ட ஒரு கணக்ககடுப்பிதன 

அடிப்பதடயோகக் ககோண்டதோகும்.  
❖ பதின்பருவ வயதிதன அதடந்த இந்தியரக்ள், ஏக மனதோக ஆண்கதளப் வபோலவவ 

கபண்களுக்கும் உரிதமகள் இருக்கின்றது என்றும் 10ல் 8 ஆண்கள் இது மிகவும் 
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முக்கியம் என்று கூறுவதோகவும் இந்த அறிக்தக கூறுகிறது. 
❖ ஆனோல் 80% ஆண்கள், “எப்கபோழுது சில குனறவான  மவனலவாய்ப்புகமள இருக்கச ்

கசய்தகயில், சபண்கனள விட ஆண்களுக்மக அதிக உரினே இருக்க மவண்டுே்” 

என்று கூறுகின்றனர.்  

 

 

சாகர் பராக்கிரமம் திட்டம் 

 

❖ மத்திய மீன்வோழ் கோல்நதட மற்றும் போல்வளத் துதற அதமசச்ர ்பரவ்சோதத்ம் ரூபோலோ, 

சோகர ்பரோக்கிரமம் திட்டத்திதனத் கதோடங்கி தவக்க உள்ளோர.் 
❖ இந்தத் திட்டமோனது மீன்வளத்துதற மற்றும் வதசிய மீன்வள வமம்போட்டு வோரியம் 

ஆகியவற்றோல் மீன்வளதத்ுதற, இந்தியக் கடவலோரக் கோவற்பதட, இந்திய மீன்வள 

ஆய்வு அதமப்பு, குஜரோத் கடல்சோர ் வோரியம் மற்றும் மீனவர ் பிரதிநிதிகள் 

ஆகியவற்றுடன் இதணந்து நடத்தப்படுகிறது. 
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❖ இது அதனத்துக் கடவலோர மோநிலங்கள்/ஒன்றியப் பிரவதசங்களிலுள்ள அதனத்து 

மீனவரக்ள், மீன் பண்தணயோளரக்ள் மற்றும் பிற பங்குதோரரக்ளுடனோன 

ஒற்றுதமதயப் பதறசோற்றுவதற்கோக வவண்டி, முன்வப தீரம்ோனிக்கப்படட் ஒரு கடல் 

போததயில் வமற்ககோள்ளப்படும் கடற்பயணம் ஆகும். 
❖ கடவலோர மீனவச ்  சமூகத்தினரின் வோழ்வோதோரம் மற்றும் நோட்டின் உணவுப் 

போதுகோப்பிதனப் போதுகோக்கச ் கசய்வதற்கோக வவண்டி கடல்மீன்வளங்கதளப் 

பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு இதடயிலோன நிதலயோனச ் சமநிதல மீது இந்தத் 

திட்டம் கவனம் கசலுத்தும். 
 

சுவச ்சர்மவக்ென் 

 

❖ வீட்டு வசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகோரங்கள் துதற அதமசச்கமோனது சுவச ்

சரவ்வக்சன் திட்டத்திதனத் கதோடங்கியுள்ளது. 
❖ இது உலகின் மிகப்கபரிய நகரத் தூய்தமக் கணக்ககடுப்பின் 7வது கதோடர ் பதிப்பு 

ஆகும்.  
❖ இந்தத் திட்டமோனது, “ேக்களுக்மக முன்னுரினே” என்ற ஒரு கருத்னத அதன் இயக்கத் 

தத்துவோகக் சகாண்டு, முன்களப் பணியாளரக்ளின் நலன் ேற்றுே் நல்வாழ்வுக்காக 

நகரங்கள் மேற்சகாள்ளுே் முயற்சிகனளத் திரட்டுவதற்காக வடிவனேக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

உலக சநகிழி ஒப்பந்தம் 

❖ ஒரு மிகப்சபரிய பலதரப்பு சுற்றுெச்ூழல் ஒப்பந்தத்தில்,  “உலக சநகிழி ஒப்பந்தே்” 

எனப்படுே் ஒரு ெட்டப்பூரவ்ப் பினணப்பு ஒப்பந்ததத்ிற்கு 175 நாடுகள் ஒப்புதல் அளித்து 

உள்ளன. 

❖ இது ஒட்டு சோத்த சபாருள் விநிமயாகெ ்ெங்கிலியினன அததச ்ெரிசெய்வதன் மூலே் 

சநகிழி ோசுபாட்டு சநருக்கடியினன ஒரு முடிவுக்குக் சகாண்டு வருதலுக்கான ஒரு 

ஒப்பந்தோகுே்.  

❖ முதல் ஒப்பந்தே் மீதான ஒரு தீரே்ானோனது சகன்யாவின் னநமராபியில் உள்ள ஐ.நா. 

சுற்றுெச்ூழல் ெனபயின் ெந்திப்பில் நினறமவற்றப்பட்டது.  
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❖ முதல் ஒப்பந்தோனது, 1950களில் சநகிழி காலே் அதிகரிக்கத் சதாடங்கியது முதல் 

உற்பத்தி செய்யப்படட் 9 பில்லியன் டன் சநகிழிப் சபாருட்கனளச ்ெரியான முனறயில் 

னகயாள முயல்கிறது.  

❖ தற்மபாது, இந்த நாடுகள் 2024 ஆே் ஆண்டுக்குள் இந்த ஒப்பந்தத்தினன எவ்வாறு 

அேல்படுத்துவது என்பது குறித்து பணியாற்றத ்சதாடங்கியுள்ளன. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

பணியாளர ்மதிப்மபற்ற (பாராட்டு) தினம் – மாரச் ்04 

❖ மோரச் ் மோதத்தின் முதல் சவள்ளிக்கிழனேயானது பணியோளர ் போரோட்டுத் தினமோக 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 
❖ பணியோளரக்ளின் கடும் உதழப்பிதனயும் அவரக்ளின் விடோமுயற்சியிதனயும் 

அங்கீகரிப்பதற்கோகவும், அவரக்ளுக்கு வழங்க வவண்டிய ஒரு அங்கீகோரத்திதன 

வழங்குவதற்கோகவும் இந்தத் தினமோனது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
❖ இந்தத் தினமோனது முதலோளிகளுக்கும் பணியோளரக்ளுக்கும் இதடயில் ஒரு 

வநரம்தறயோன இதணப்பிதன உருவோக்குவதற்கும் தனிநபரக்ளுக்கோன ஒரு 

வளமோன மனம் சோரந்்த மற்றும் இடம் சோரந்்த பணியிடத்திதன உறுதி 

கசய்வதற்குமோன ஒரு வோய்ப்போகக் கருதப்படுகிறது.  
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உலக உடல்பருமன் தினம் – மாரச் ்04 

 

❖ உலக உடல்பருமன் கநருக்கடிதயச ் சமோளிப்பதற்கோக வவண்டி நதடமுதற சோரந்்த 

தீரவ்ுகதள வமம்படுத்துவதற்கோக இத்தினமோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  
❖ இத்தினமோனது உலக உடல்பருமன் அறக்கட்டதளயினோல் ஏற்போடு கசய்யப்படுகிறது. 

❖ இது உலக சுகோதோர அதமப்புடன் அலுவல் சோரந்்த கதோடரப்ு ககோண்டுள்ள ஓர ்இலோப 

வநோக்கமற்ற அதமப்போகும். 

❖ இந்த ஆண்டிற்கோன இத்தினத்தின் கருத்துரு, “ஒவ்சவாருவருே் செயல்பட மவண்டுே்” 

(Everybody Needs to Act) என்தாகுே்.  

 

 

மதசியப் பாதுகாப்பு தினம் – மாரச் ்04 

❖ இந்திய வதசியப் போதுகோப்புச ் சதப நிறுவப்படட்ததன நிதனவு கூறும் விதமோக 

ஒவ்வவோர ்ஆண்டும் இத்தினமோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
❖ சோதலப் போதுகோப்பு, பணியிடப் போதுகோப்பு, மனித நலன் போதுகோப்பு மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் போதுகோப்பு உள்ளிட்ட  அதனத்து போதுகோப்புக் ககோள்தககள் குறித்த 
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விழிப்புணரத்வப் பரப்புவவத இத்தினத்தின் வநோக்கமோகும்.  
❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் 51வது வதசியப் போதுகோப்பு தினமோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
❖ இந்த ஆண்டிற்கோன இத்தினத்தின் கருத்துரு, “இளே் சிந்தனனயாளரக்னள 

மேே்படுத்துதல் – பாதுகாப்புக் கலாெெ்ாரத்தினன உருவாக்குதல்” என்பதாகுே்.  

❖ இத்தினோனது 1972 ஆே் ஆண்டில் முதன்முதலாக அனுெரிக்கப்பட்டது.  

 

 

மதசிய காத்தல் தினம் – மாரச் ்04 

❖ இது ரோஷ்டிரிய சுரக்சோ திவஸ் எனவும் அதழக்கப்படுகிறது. 
❖ நோட்டு மக்களின் போதுகோப்பு  மற்றும் அதமதிதயக் கோப்பதற்கோக வவண்டி தங்களது 

உயிதரவயத் தியோகம் கசய்யும் கோவலரக்ள், துதண இரோணுவப் பதடயினர,் 

கமோண்வடோக்கள், கமய்க்கோவலரக்ள், ரோணுவ அதிகோரிகள் மற்றும் கோப்புப் பணியில் 

ஈடுபட்டுள்ள இதர நபரக்ள் உள்ளிட்ட அதனத்து போதுகோப்புப் பதடயினருக்கும் நன்றி 

கதரிவிக்கும் விதமோக இத்தினமோனது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
❖ இது தவிர 2022 ஆம் ஆண்டின் வதசிய கோத்தல் வோரமோனது மோரச் ் 04 முதல் மோரச் ் 10 

வதரயில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
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