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மார்ச ்– 07 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஜெட் ஏரவ்ேஸ் நிறுவனத்தின் புதிய தலைலை நிரவ்ாக அதிகாரியாக சஞ்சீே் கபூர ்

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

o ஜலன் கரல்லாக் கன்சாரட்ியம் என்ற நிறுவனம் ஜெட் ஏரவ்ேஸ் நிறுவனத்தின் புதிய 

ஊக்குவிப்பு நிறுவனம் ஆகுை். 

❖ தற்வபாலதய விலை நிலவரத்தில் தனிநபர ் நிகர ைாநிை உள்நாட்டு உற்பத்தியின் 

ேளரச்ச்ி விகிதத்தின் அடிப்பலடயிை், 1 வகாடிக்குை் அதிகைான ைக்கள்ஜதாலக 

ஜகாண்ட ைாநிைங்களிை் ஜதலுங்கானா ைாநிைை் நாட்டிவைவய மிக உயரந்்த 

இடத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

o புள்ளியியை் ைற்றுை் திடட்ங்கள் அைைாக்கத் துறற அலைசச்கத்தின் சமீபத்திய 

தரவுகளிை் இத்தகவலானது கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

வங்காள விரிகுடாவில் உருவான அரிய காற்றழுத்தத் தாழ்வு நிலல 

 

❖ ேங்காள விரிகுடாவிை் ைாரச் ்ைாதத்திை் அரிதான ஒரு காற்றழுத்தத் தாழ்வு நிலை 

உருோகியுள்ளது. 

❖ ைாரச் ்ைாதத்திை் உருவான, அசாதாரணைாகக் கருதப்படுை் இத்தலகயத் தாழ்வு நிறல 

மண்டலங்கள் இனி லமற்ககாள்ள இருக்கும் ோனிலை கணிப்புகளில் ஒரு புதிய 

சாதறனயிறனப் பதிவு கசய்துள்ளது. 

❖ கடந்த 130 ஆண்டுகளிை், ேங்காள விரிகுடாவில் ைாரச் ் ைாதத்தின் லபாது இரண்டு 

காற்றழுத்தத் தாழ்வு நிலைகள் உருோகியுள்ளன. 

❖ இறவ 1938 ைற்றுை் 1994 ஆகிய ஆண்டுகளில் உருவாகின. 

 

மதுபானக் கலடகள் 

❖ 2003 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ைதுபான சிை்ைலற விற்பலன விதிகளிை் (கலடகள் 

ைற்றுை் பாரக்ளிை்) திருத்தை் ஜசய்துள்ளதாக தமிழக ைாநிை அரசு ஜசன்லன உயர ்

நீதிைன்றத்திை் ஜதரிவித்தது.  

❖ இந்த விதிமுறறகள் 1937 ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு மதுவிலக்குச ்சட்டம் என்பதின் கீழ் 

லமற்ககாள்ளப் பட்டுள்ளன. 
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❖ இதன் மூலம், ைதுக்கலடகள் அலைக்கப்பட உள்ள இடை் ஜதாடரப்ாக வழங்கப்படும் 

ஆட்வசபறண மிக்க கருத்துகறள, ஆட்சியரக்ள் பரிசீலித்து, அதன்பிறகு அந்த 

இடத்திற்கு ஒப்புதை் அளிக்க லவண்டும் என்ற விதியானது கட்டாயைாக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் புதிய திருத்தப் படட் ஒரு விதிமுறறயானது, மாநில அரசால் நடத்தப் படும் எந்த 

ஒரு மதுபானக் கறடயின் அறமவிடமும் மாவட்ட ஆட்சியரால் அங்கீகரிக்கப் படாத 

வறர தனது வணிகத்றத ஆரம்பிக்க முடியாது. 

 

திருநங்லககளுக்கு இட ஒதுக்கீடு 

 

❖ எதிரக்ாைத்தில் வழங்கப்படும் ஜபாது வேலைோய்ப்புகளிை் திருநங்லககள்/மூன்றாை் 

பாலினத்தேரக்ளுக்கான சிறப்பு இடஒதுக்கீட்டிற்ககன ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீத இட 

ஒதுக்கீட்றட ேழங்குைாறு தமிழக அரசுக்கு ஜசன்லன உயர ் நீதிைன்றை் வலுவாகப் 

பரிந்துலரத்துள்ளது. 

❖ சமூகம் ைற்றுை் ஜபாருளாதாரத்திை் பிற்படுத்தப் பட்ட ேகுப்பினருக்கு ேழங்கப்படுை் 

இதர தளரவ்ுகள் ைற்றுை் சலுலககள் லபான்றவற்றறத் தவிரத்்து கூடுதலாக இந்தப் 

பரிந்துலர வழங்கப் பட்டது. 

❖ மூன்றாம் பாலினத்தவருக்கு ஏவதனுை் இட ஒதுக்கீடு, சலுலககள் ைற்றுை் தளரவ்ுகலள 

ேழங்குை் வபாது, ைற்ற சமூகம் ைற்றுை் ஜபாருளாதார ரீதியாக பிற்படுத்தப் பட்ட 

ேகுப்பினருக்கு இவத வபான்ற சலுலககலள ேழங்குேதற்காக ஏற்றுக் ஜகாள்ளப்பட்ட 

விகிதத்லதக் கணக்கிை் ககாண்டு வேண்டுை்,  

❖ திருநங்லககளுக்கான இந்தச ்சலுலககலள நிரண்யிப்பதற்காக மாநில அரசு இவத 

முலறலயப் பின்பற்ற வேண்டுை். 

 

மமயர் மதரத்ல் 

❖ தமிழகத்திை் புதிதாக வதரந்்ஜதடுக்கப்பட்ட 12,800 நகரப்்புற ஆட்சிப் பிரிவுகளின் 
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மாமன்ற உறுப்பினரக்ள் (ோரட்ு கவுன்சிைரக்ள்) பதவிப் பிரைாணை் ஜசய்து ஜகாண்டு 

உள்ளனர.் 

❖ ைாநகராட்சிக் கழகத்தின் வையரக்ள், துலண வையரக்ள், நகராட்சிகள் ைற்றுை் 

வபரூராட்சிகளின் தலைேர ் ைற்றுை் துலணத் தலைேர ் பதவிகளுக்கான ைலறமுக 

வதரத்ைானது ைாரச் ்4 ஆை் வததியன்று மாநிலம் முழுவதும் நலடஜபற்றது. 

❖ ஒரு ஆறு ஆண்டுகள் இறடகவளிக்குப் பிறகு 21 ைாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள் 

ைற்றுை் 489 நகரப் பஞ்சாயத்துகளுக்கு (லபரூராட்சிகள்) பிரதிநிதிகள் வதரந்்ஜதடுக்கப் 

படுேது இதுவே முதை் முலறயாகும். 

❖ 20 வையர ்பதவிகளிை் 11 இடங்கறளப் ஜபண்களுக்குை், 9 இடங்கறள ஆண்களுக்குை் 

தி.மு.க. அரசானது ஒதுக்கியுள்ளது. 

 

 

தமிழகத்தின் ஒட்டு ச ாத்த புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி உற்பத்தித் திறன் 

❖ ஒட்டு கமாத்த புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தித் திறனிை் கரந்ாடகாலே விஞ்சி, 

தமிழகம் முதை் இடத்லதப் ஜபற்றுள்ளதாக புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் 

துறற அறமசச்கம் கூறியுள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ெனேரி 31 அன்றறய நிைேரப்படி, தமிழகத்தின் முழு அளவு 

புதுப்பிக்கத் தக்க எரிசக்தி உற்பத்தித் திறனானது 15,914 ஜைகாோட் ஆக உள்ளது. 

❖ கரந்ாடகாவின் ஜைாத்த தூய எரிசக்தி திறன் 15,795 ஜைகாோட் ஆகும். 

❖ சமீப ஆண்டுகளிை், கரந்ாடகாவுக்குப் பதிலாக முதலிடத்லத மீண்டுை் ஜபறுேதற்காக 
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சூரிய ைற்றுை் காற்றாலை எரிசக்திப் பிரிவுகளிை் தனது உற்பத்தித் திறலன தமிழகம் 

அதிகரித்துள்ளது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

திறன்மிக்க ரீதியில் நிர்வகிக்கப்படு ் மின்ொர வாகன மின்தனற்ற நிலலய ் 

❖ ரிறலயன்ஸ் இன்ஃப்ரா ஸ்ட்ரக்சரஸ்் நிறுவனத்தின் துறண நிறுவனமான SES யமுனா 

பவர ்லிமிகடட ்(BYPL - BSES Yamuna Power Limited) இந்தியாவின் முதலாவது ‘திறன்மிக்க 

ரீதியில் நிரவ்கிக்கப்படும் ஒரு மின்சார வாகன மின்லனற்ற நிறலயதத்ிறன’ புது 

கடல்லியில் கதாடங்கியுள்ளது. 

❖ BYPL ஆனது பம்பாய் புறநகர ்மின்சார விநிலயாகத்தின் (BSES - Bombay Suburban Electric 

Supply) மூலம் மின் ஆற்றறலப் கபறுகிறது. 

❖ BYPL நிறுவனத்தினால் நிரவ்கிக்கப்படும் முதல் திறன்மிகு மின்சார வாகன மின்லனற்ற 

நிறலயமாக இது திகழும். 

❖ திறன்மிக்க ரீதியில் நிரவ்கிக்கப்படும் மின்சார வாகன மின்லனற்ற நிறலயத்தில் 

(smart-managed EV charging station) ஒலர லநரத்தில் ஐந்து மின்சார வாகனங்களுக்கு 

மின்லனற்றம் கசய்ய இயலும். 

 

கங்லகலயத் தூய்ல ப்படுத்துவதற்கான ததசியத் திட்ட ் 

 

❖ 7வது இந்தியத் கதாழில்துறற நீரவ்ள மாநாடு மற்றும் 9வது FICCI நீரவ்ள விருதுகளின்  

‘சிறப்பு சான்றாய (ஜூரி) விருதானது’ கங்றகறயத் தூய்றமப்படுத்துவதற்கான 

லதசியத் திட்டத்திற்கு (NMCG - National Mission for Clean Ganga) வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ கங்றக நதிறயப் புதுப்பித்தல், நீர ்லமலாண்றமயில் முன்னுதாரண மிக்க மாற்றத்றத 

ஏற்படுத்திய முயற்சிக்காக கங்றகறயத் தூய்றமப்படுத்துவதற்கான ஒரு லதசியத் 

திட்டத்திற்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ கங்றகறயத் தூய்றமப்படுத்துவதற்கான லதசியத் திட்டத்தின் புதிய தறலறம 

இயக்குநராக G. அவசாக் குமார ்நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 

ததசியப் தபார் நிலனவுெச்ின்ன ் 

❖ லதசியப் லபார ்நிறனவுச ்சின்னத்தின் 3வது ஆண்டு விழா 2022 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 
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25 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ லதசியப் லபார ்நிறனவுச ்சின்னம் ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 25  அன்று பிரதமர ்

நலரந்திர லமாடி அவரக்ளால் திறந்து றவக்கப்பட்டது. 

❖ லதசியப் லபார ் நிறனவுச ்சின்னமானது, சுதந்திர இந்தியாவில் நறடகபற்ற ஆயுதம் 

ஏந்திய லமாதல்களில் பங்லகற்றுப் லபாராடிய அறனத்து வீரரக்றளயும் ககௌரவிக்கும் 

வறகயில் கட்டப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் லபார ்நிறனவுச ்சின்னம் ஆகும். 

❖ 1962 ஆம் ஆண்டில் நறடகபற்ற இந்திய-சீனப் லபாரிலும், 1947, 1965 மற்றும் 1971 ஆகிய 

ஆண்டுகளில் நறடகபற்ற இந்திய-பாகிஸ்தான் லபாரக்ளிலும், 1999 ஆம் ஆண்டில் 

நறடகபற்ற காரக்ில் லபாரிலும் வீரமரணம் அறடந்த வீரரக்ளின் நிறனவாக இந்த 

நிறனவிடம் திகழ்கிறது. 

 

 

 ாநிலெ ்செய்திகள் 

கின்னஸ் ொதலன – உஜ்லஜன் 

 

❖ மத்தியப் பிரலதசத்தில் உள்ள உஜ்றஜன் நகரம், 10 நிமிடங்களில் 11.71 லட்சம் களிமண் 

விளக்குகறள( தியாஸ்) ஏற்றி கின்னஸ் சாதறன ஒன்றறப் பறடதத்ுள்ளது. 

❖ மகா சிவராத்திரிறய முன்னிட்டு ‘சிவ லஜாதி அரப்்பணம் மல ாத்ஸவ்’ நிகழ்சச்ியின் 

ஒரு பகுதியாக இந்த தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டன. 

❖ இதன் மூலம், 2021 ஆம் ஆண்டில் உத்தரப் பிரலதச மாநிலம் அலயாத்தியில் 9.41 லட்சம் 
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தீபங்கள் ஏற்றப்பட்ட முந்றதய ஒரு சாதறனறய உஜ்றஜன் முறியடித்தது. 

❖ உஜ்றஜன் ‘ம ாகல் பூமி’ (Land of Mahakal) என்றும் அறழக்கப்படுகிறது. 

 

தேரத் திருவிழா 

❖ ல ரத் அல்லது ' ர (சிவன்) இரவு' ஆனது கபாதுவாக மகா சிவராத்திரி என்று 

அறழக்கப் படுகிறது. 

❖ இது ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர ்முழுவதும் உள்ள காஷ்மீரி பண்டிட்களால் ககாண்டாடப் 

படும் ஒரு முக்கியத் திருவிழாவாகும். 

❖ இந்தத் திருவிழா சிவன் மற்றும் உமா (பாரவ்தி) லதவியின் திருமண நாள் 

நிறனவிறனக் குறிக்கிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் ல ரத் திருவிழா  பிப்ரவரி 28 அன்று ககாண்டாடப்படட்து. 

❖ ல ரத் திருவிழா "திரலயாதசி" அல்லது பால்குணா மாதத்தின் (இந்து நாட்காட்டி) 

அமாவாறச பகுதியின் 13வது நாளில், பிப்ரவரி மற்றும் மாரச் ்இறடலய ககாண்டாடப் 

படுகிறது. 

❖ லதசத்தின் பிற பகுதிகளில் சதுரத்்தசி அல்லது பால்குணாவின் 14வது நாளன்று மகா 

சிவராத்திரி ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 

 

ஒட்டகப் பாதுகாப்பு  ற்று ் த  ்பாட்டுக் சகாள்லக 

❖ ராஜஸ்தான் மாநில அரசானது தனது 2022-23 ஆம் ஆண்டு நிதிநிறல அறிக்றகயில் 

‘ஒட்டகப் பாதுகாப்பு மற்றும் லமம்பாட்டுக் ககாள்றகறய’ அறிவித்துள்ளது. 

❖ அம்மாநில அரசின் புள்ளிவிவரங்களின் படி, ராஜஸ்தானில் இரண்டு லட்சத்திற்கும் 

குறறவான ஒட்டகங்கலள உள்ளன.  

❖ லமலும், 2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நாடு முழுவதும் உள்ள ஒட்டகங்களின் எண்ணிக்றக 

1.5 லட்சம் வறர குறறந்துள்ளது. 

❖ கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டில் லமற்ககாள்ளப்பட்டக் கணக்ககடுப்பின்படி சுமார ்2.5 லட்சம் 

ஒட்டகங்கள் இருந்தன. 

❖ ஒரு கபரிய மக்கள் சமூகத்தின் வாழ்வாதாரத்திற்கு ஒட்டகங்கள் ஆற்றும் பங்கின் 

முக்கியத்துவத்றத அங்கீகரிப்பதற்காக ஒவ்லவார ்ஆண்டும் ஜூன் 22 அன்று உலக 
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ஒட்டக தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

பிரபல ானவரக்ள், விருதுகள்,  ற்று ் நிகழ்வுகள் 

தேன் வார்ன் 

❖ ஆஸ்திலரலியாவின் சுழற்பந்து வீசச்ு நாயகனான லஷன் வாரன்் தனது 52வது வயதில் 

காலமானார.் 

❖ 145 கடஸ்ட் லபாட்டிகளில் விறளயாடி 708 விக்ககட்டுகறள லஷன் ோரன்் வீழ்த்தி 

உள்ளார.் 

❖ இவரது கிரிக்ககட ்வாழ்க்றகயானது 1992 முதல் 2007 வறர நீடித்தது. 

❖ இவர ் 1999 ஆம் ஆண்டில் உலகக் லகாப்றபறய கவன்ற ஆஸ்திலரலிய அணியில் 

ஒருவர ்ஆோர.் 

❖ லஷன் வாரன்் ஆஷஸ் கிரிக்ககட்டில் மற்ற எந்தப் பந்து வீசச்ாளறரயும் விட அதிக 

விக்ககட்டுகறள (195) எடுத்தேர ்ஆோர.் 

❖ 2013 ஆம் ஆண்டில், இவர ்ஐசிசி புகழரங்கில் (ICC Hall of Fame) லசரக்்கப் பட்டார.் 

❖ ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் தறலவராக இந்தியன் பிரீமியர ்லீக்கின் கதாடக்கப் 

பதிப்லபயுை் இவர ்கவன்றார.் 
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