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மார்ச ்– 10  

TNPSC துளிகள் 

❖ ஸ்வதந்த்ரா சைனிக் ைம்மான் ய ாஜனா மற்றும் அதன் உட்பிரிவுத் திட்டங்கசை 2021-

22 முதல் 2025-26 வசரயிலான நிதி ாண்டுகளுக்குத் ததாடரை ்தை ்வதற்கு யவண்டி 

அரசு ஒப்புதல் அைித்துை்ைது. 
o இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், விடுதசலப் யபாராட்டத் தி ாகிகளுக்கும் அவரக்சைை ்

ைாரந்்தவரக்ளுக்கும் நிதி ைாரந்்தை ்ைலுசககை் மற்றும் ஓ ்வூதி மானது வழங்கப் 

படும். 
 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ஆவடி காவல் ஆணையரகம் - பெை்கள் தணலணம 

❖ ைரவ்யதை மகைிர ்தினத்திசன முன்னிட்டுப் தபண் பணி ாைரக்ைின் பங்கைிப்பிசன 

அங்கீகரிக்கும் வசகயில், ஆவடி காவல் ஆசண ரகத்திற்கு உட்படட் அசனதத்ுக் 

காவல் நிசல ங்கைின் தபாறுப்பும், ஒரு நாளிற்குப் தபண் அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப் 

பட உை்ைது. 
❖ இந்தி ாவியலய  முதல்முசற ாக ஒரு ஆசண ரகத்திற்குட்பட்ட அசனத்து காவல் 

நிசல ங்களுக்கும் தபண் அதிகாரிகை் தசலசம ஏற்கின்றனர.்  
❖ இது நமது சீருசடப் பணி ாைர ் பணிகைில் மகைிரின் பங்கிசன அங்கீகரித்து, 

அவரக்சைக் தகௌரவித்துக் தகாண்டாடுவதற்கான ஒரு முன்தனடுப்பாகும்.  

 

 

இந்தியாவின் முதல் அணைகலன் பூங்கா 

❖ தமிழகத்தின் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அசமக்கப்பட உை்ை இந்தி ாவின் முதல் 

ைரவ்யதை அசறகலன் பூங்காவிற்கு (furniture park) தமிழக முதலசமைை்ர ்மு.க. ஸ்டாலின் 

அவரக்ை் அடிக்கல் நாட்டினார.் 
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❖ 70-80% மூலப்தபாருை் யதசவச ப் பூரத்்தி தை ்யும் வசகயிலான ஒரு சிறப்பானை ்

சூழலசமப்பிசன உருவாக்குவயத இந்தப் பூங்கா அசமக்கப்படுவதன் யநாக்கமாகும்.  

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்திய-ெசிபிக் இராணுவ நலப் ெரிமாை்ை மாநாடு 

❖ நான்கு நாட்கை் அைவிலான இந்தி  பசிபிக் இராணுவ சுகாதாரப் பரிமாற்ற 

மாநாட்டிசனப் பாதுகாப்புத் துசற அசமைை்ர ் ராஜ்நாத்சிங் காதணாலி வாயிலாக 

திறந்து சவத்தார.் 
❖ இந்த மாநாடானது அதமரிக்க இந்தி -பசிபிக் பசட மற்றும் ஆயுதப் பசடகை் 

மருத்துவை ்யைசவ அசமப்பு ஆகி வற்றினால் இசணந்து நடத்தப்படுகிறது. 

❖ “நிரந்தரமற்ற, நிலையற்ற, சிக்கைான மற்றும் ததளிவற்ற உைகிை் இராணுவ நைன்” 

(Military Healthcare in a Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous (VUCA) World) என்பதத இந்த 

மாநாட்டின் கருத்துருவாகும். 

❖ இராணுவ மருத்துவத்திை் ஒரு கூட்டு தலைலமத்துவம் மற்றும் ஒதத்ுலைப்பிலன 

தமம்படுத்துவதத இந்த மாநாட்டின் தநாக்கமாகும். 

 

 

SAMARTH 

❖ குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர ததாழில்துசற நிறுவனங்கை் துசற அசமைை்கமானது 
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தபண்களுக்காக “SAMARTH” எனப்படும் ஒரு சிறப்புத் ததாழிை்முலனவு ஊக்குவிப்பு 

இயக்கத்திலனத் ததாடங்கியுள்ளது. 

❖ தபண்களுக்குத் திறன் தமம்பாடு மற்றும் சந்லத யமம்பாட்டு உதவி ஆகி வற்சற 

வழங்குவதும் 2022-23 ஆம் நிதி ாண்டில் கிராமப்புற மற்றும் சிறுநகரப் பகுதிகைில் 

உை்ை 7500க்கும் யமற்படட் தபண்களுக்குப் பயிற்சி அைிப்பதுவுயம இந்தத் திட்டத்தின் 

யநாக்கமாகும். 

 

 

ஓய்வூதியத்ணதத் தானமளிக்கும் முன்பனடுெ்பு 

❖ மத்தி த் ததாழிலாைர ்மற்றும் யவசலவா ்ப்புத் துசற அசமைை்ர ்பூயபந்தர ் ாதவ், 

பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் ய ாகி மான்-தன் என்ற திட்டத்தின் கீழான ‘ஓய்வூதியத்லதத் 

தானமளித்தை் முன்தனடுப்பு’ என்ற இயக்கத்திலனத் ததாடங்கி லவதத்ுள்ளார.் 

❖ இந்தப் புதிய முன்தனடுப்பின் கீை், குடிமக்கள் தங்களது காப்பீட்டு நிதிலய, வீட்டுப் 

பணியாளரக்ள், ஓட்டுநரக்ள், உதவியாளரக்ள் தபான்ற உடனடித ்ததலவ ரீதியில் பணி 

புரியும் ததாழிைாளரக்ளுக்கு வைங்க இயலும். 

 

 

இந்திய உலக மன்ைத்தின் வருடாந்திர உசச்ி மாநாடு 

❖ இந்தி  உலக மன்றத்தின் வருடாந்திர உைச்ி மாநாடானது கரந்ாடகாவின் தபங்களூரு 

நகரில் ஏற்பாடு தை ் ப் பட்டுை்ைது. 
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❖ இந்த உைச்ி மாநாடானது, ததாழில்நுட்பத்தினால் ஏற்படும் சீரக்ுசலவின் யமம்பட்ட 

அம்ைங்கசையும் தனிதத்ுவ மன்றத்தில் இசணந்த அசமப்புகை், மத்தி  அரசின் 

அசமைை்ரக்ை், தகாை்சகத் த ாரிப்பாைரக்ை் மற்றும் உலகைாவி  ரதீியிலான 

வணிகத் தசலவரக்சையும் ஒன்றிசணக்கும். 
❖ இதன் முந்சத  உைச்ி மாநாடானது துபா ் மற்றும் ஐக்கி  ராஜ்ஜி த்தில் நடத்தப் 

பட்டது. 
❖ தபங்களூருவில் நசடதபறும் முதல் இந்தி  உலக மன்ற மாநாடு இதுவாகும். 

 
 

ததசிய கனிம தமம்ொட்டுக் கழகம் 

 

❖ 2018-19 மற்றும் 2020-21 ஆகி  ஆண்டுகளுக்கான இஸ்பாத் ராஜ்பாஷா விருது 

விழாவில் யதசி  கனிம யமம்பாட்டுக் கழகமானது முதல் பரிசிசனப் தபற்றது. 
❖ இந்த நிறுவனமானது 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கான இஸ்பாத் ராஜ்பாஷா பியரரனா என்ற 

ஒரு விருதிசனயும் தபற்றது. 
❖ யதசி  கனிம யமம்பாட்டுக் கழகமானது எஃகுத் துசற அசமைை்கத்தின் கீழான ஒரு 

நவ ரத்தினப் தபாதுதத்ுசற நிறுவனமாகும். 
❖ இது இந்தி ாவிலுை்ை, சுற்றுைச்ூழலுக்கு உகந்த சுரங்க நிறுவனம் மற்றும் மிகப்தபரி  
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இரும்புத் தாது உற்பத்தி நிறுவனம் ஆகும்.  
 

கவச ்அணமெ்பு 

 

❖ பிரதமரின் ஆத்மநிரப்ார ் பாரத ் திட்டத்தின் ஒரு பகுதி ாக, 2022-23 ஆம் ஆண்டில் 

பாதுகாப்பு மற்றும் திறன் தபருக்கத்திற்கான கவை ் அசமப்பின் கீழ் 2000 கி.மீ நீை 

இரயில்யவ கட்டசமப்பானது தகாண்டு வரப்படும். 
❖ ததலுங்கானாவில் குல்லாகுடா மற்றும் சித்கிடா யபான்ற ரயில்யவ நிசல ங்களுக்கு 

இசடய ை ்தை ல்பட்டு வரும் ‘கவச’் அலமப்பின் தசாதலனலய மத்திய அலமசச்ர ்

அஷ்வினி லவஷ்ணவ் ஆய்வு தசய்தார.் 

❖ கவச ்என்பது இரயிை்கள் ஆபத்து மிக்க  சிக்னை்கலளக் கடக்லகயிை் தமாதை்கலளத் 

தடுப்பதற்காக வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது இரயிை் ஓட்டுநர ்தவகக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு ஏற்ப ஒரு இரயிலைக் கட்டுப்படுத்தத் 

தவறினாை், ஒரு இரயிலின் நிறுத்தக் கருவி அலமப்பிலனத ்தானாகை ்தசயை்படுத்தை ்

தை ்வதன் மூைம், கவச ் அலமப்பு தபாருத்தப்பட்ட இரு இரயிை் எஞ்சின்களுக்கு 

இலடயிைான தமாதை்கலளத் தடுக்கிறது.  

 

ெத்ரெதி சிவாஜி மகாராஜா சிணல 

❖ பிரதமர ் நயரந்திர யமாடி, மகாராஷ்டிராவின் புயன நகரில் அசமக்கப் பட்டுை்ை 

மராட்டி ப் யபார ் வீரர ் ைத்ரபதி சிவாஜி அவரக்ைின் சிசலச த ் திறந்து சவத்து 

உை்ைார.் 
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❖ சுமார ் 9.5 அடி உ ரம் தகாண்ட இந்த சிசல ானது 1850 கியலாகிராம் எசடயுை்ை 

துப்பாக்கி உயலாகத்தினால் ஆனது.  
❖ யமலும் புயனயிலுை்ை முலா-முதா நதித் திட்டங்களுக்கான புதுப்பித்தல் மற்றும் மாசு 

குசறபாட்டுத் திட்டப் பணிகளுக்கான ஒரு அடிக்கல்லிசனயும் பிரதமர ் அவரக்ை் 

நாட்டினார.் 

 

 

கன்யா சிக்ொ பிரதவஷ் உத்சவ் 

 

❖ இது பை்ைிப்படிப்சபப் தபறாத இந்தி  இைம்வ து சிறுமிகசை தவைிக் தகாணரந்்து 

முசற ான கல்வி மற்றும் திறன் முசறகளுக்கு மீண்டும் தகாண்டு வருவதற்கான ஒரு 

பிரைை்ாரமாகும். 
❖ பை்ைிகைில் இைம்பருவ சிறுமிகைின் (11 முதல் 14 வ து சிறுமிகை்) யைரக்்சக மற்றும் 

தக்க சவப்பு எண்ணிக்சகச  அதிகரிக்கை ்தை ்வசத இப்பிரைை்ாரம் யநாக்கமாகக் 

தகாண்டுை்ைது.  

❖ இந்தப் பிரைை்ாரமானது மத்தி  மகைிர ் மற்றும் குழந்சதகளுக்கான யமம்பாட்டுத் 

துசற அசமைை்கத்தின் யபடி பைை்ாவ் யபடி பத்தாவ் என்ற திட்டத்தின் ஒரு பகுதி ாக 

அமல்படுத்தப்படும்.  

 

சுவசச்கிரஹா நிகழ்வு 

❖ “சுவைை்தா, சுவதிந்தா மற்றும் சுலப்” பற்றி  ஒரு விழிப்புணரச்வ பரப்பை ்தை ்வசத 

இந்நிகழ்வு யநாக்கமாகக் தகாண்டுை்ைது.  
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❖ சுவைை்தா பிரைை்ாரமானது உலகின் மிகப்தபரி  மற்றும் அதிக தை ல்திறன் வா ்ந்த 

ஒரு தபருமக்கை் இ க்கமான சத்தியாக் கிரகத்திலன மாதிரியாகக் தகாண்டு 

உருவாக்கப் பட்டது. 

❖ நிலையான தூய்லமக் கைாசச்ாரத்திலன உருவாக்குவதத இந்தப் பிரசச்ாரத்தின் ஒரு 

தநாக்கமாகும். 

❖ இளம் குடிமக்கலள மற்றும் இளம் தலைவரக்லள உருவாக்கை ்தை ்வதற்காக ஊக்கம் 

அளிப்பதன் மூைம் சுவச ்பாரத ்அபியான் என்ற திட்டத்லத தமம்படுத்தை ்தை ்வலத 

தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

 

அசிட்டா புலாரியா ஜலகான்யதக 

❖ இது இந்தி ாவில் புதிதாக கண்டறி ப்பட்ட   ஒரு கடல்பாசி ாகும்.  
❖ இது பஞ்ைாப் மத்தி ப் பல்கசலக் கழகத்திசனை ்யைரந்்த ஒரு இந்தி  அறிவி லாைர ்

குழுவால் அந்தமான் நியகாபர ்தீவுத் திரைில் கண்டறி ப்பட்டது.  
❖ அறிவி லாைரக்ை் 2019 ஆம் ஆண்டில் யமற்தகாண்ட அந்தமான் ப ணதத்ின் யபாது 

இந்த இனத்சதக் கண்டறிந்தனர.்  

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

ணமக்தராசாஃெ்ட் தரவு ணமயம் 

❖ சமக்யராைாஃப்ட ் நிறுவனமானது இந்தி ாவில் தனது 4வது தரவு சம த்திசன 

ததலுங்கானாவின் சைதராபாத் நகரில் அசமக்க உை்ைதாக அறிவித்துை்ைது.  
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❖ சைதராபாத ் தரவு சம மானது இந்தி ாவிலுை்ை மிகப்தபரி  தரவு சம ங்களுை் 

ஒன்றாக திகழும். 
❖ இது 2025 ஆம் ஆண்டில் தை ல்பாட்டுக்கு வரும். 
❖ சமக்யராைாஃப்ட் நிறுவனமானது, புயன, மும்சப, மற்றும் தைன்சன ஆகி  மூன்று 

இடங்கைில் ஏற்கனயவ தனது தரவு சம த்திசனக் தகாண்டுை்ைது.  

 
 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

23வது இந்தியப் பெை் கிராை்ட் மாஸ்டர்  

❖ MPLயின் 47வது யதசி  மகைிர ் ைதுரங்க ைாம்பி ன்சிப் யபாட்டியில் 19 வ தான 

பிரி ங்கா நுட்டாகி தனது தபண் கிராண்ட் மாஸ்டருக்கான ஒரு இறுதிக் கட்ட விதி 

முசறச யும் நிசறவு தை ்துை்ைார.்  
❖ இவர ்இந்தி ாவின் 23வது தபண் கிராண்ட் மாஸ்டர ்ஆனார.் 
❖ இவர ்ஆந்திரப் பிரயதைத்தின் விஜ வாடா நகசரை ்யைரந்்தவராவார.்   

 

 

நாரிசக்தி புரஷ்கர ் 

❖ புதுதடல்லியிலுை்ை ராஷ்டிரபதி பவனில் 2022 ஆம் ஆண்டு மாரை் ்08 அன்று ைரவ்யதை 

மகைிர ்தினத்சத முன்னிட்டு நசடதபற்ற நிகழ்ைச்ியில் இந்தி க் குடி ரசுத் தசலவர ்

ராம்நாத் யகாவிந்த் அவரக்ை் 2020 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான நாரிைக்தி 

புரஷ்கர ்விருதுகசை வழங்கினார.்  
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❖ ஒட்டு தமாத்தமாக 29 தபண்களுக்கு 2020 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான 

விருதுகை் வழங்கப்பட்டுை்ைன.  
❖ தபண்களுக்கு, குறிப்பாக பாதிக்கப்படக் கூடி  மற்றும் விைிம்பு நிசலயிலுை்ை 

தபண்களுக்கு அதிகாரமைிப்பதற்காக ஆற்றி  சிறப்பான மற்றும் தனித்துவமிக்க 

பணிகசைப் பாராட்டி இவரக்ளுக்கு இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டது.  
❖ நீலகிரியின் பழசம வா ்ந்த மற்றும் சிக்கல் மிகுந்த யதாடா சித்திர யவசலப் 

பாடுகசைப் பாதுகாதத்ு யமம்படுத்தி தற்காக நீலகிரிச ை ் யைரந்்த தஜ ா முத்து 

மற்றும் யதஜம்மா ஆகிய ாருக்கு 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான நாரிைக்தி புரஷ்கர ்

விருதானது வழங்கப்படட்து.  
❖ மனநலக் குசறபாடு மற்றும் அதன் சிகிைச்ை குறித்த விழிப்புணரச்வ ஏற்படுத்தை ்

தை ்வதற்காக ஆற்றி  புதுசமமிக்க மற்றும் இசடவிடா மு ற்சிகளுக்காக யவண்டி 

தைன்சனச ை ் யைரந்்த தாரா ரங்கைாமிக்கு 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான நாரிைக்தி 

புரஷ்கர ்விருதானது வழங்கப்பட்டது.  

 
 

நிதியியல் நடவடிக்ணகெ் ெைிக் குழுவின் புதியத் தணலவர் 

 

❖ நிதியி ல் நடவடிக்சகப் பணிக் குழுவின் (Financial Action Task Force) புதி த் தசலவராக 
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சிங்கப்பூசரை ்யைரந்்த T. ராஜா குமார ்நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ நிதியியை் நடவடிக்லகப் பணிக் குழுவானது உைகின் பண தமாசடி மற்றும் 

பயங்கரவாத எதிரப்்பிற்கான நிதித் தடுப்பு நிறுவனமாகும். 

❖ இவரது 2 ஆண்டுக்காை பதவிக் காைம் ஜூலை 01 அன்று ததாடங்குகிறது. 

❖ ராஜாவின் நியமனமானது, சிங்கப்பூர ்இந்த அலமப்பின் ஒரு தலைலமதத்ுவத்திலன 

முதன் முலறயாக ஏற்கும் நிகை்லவக் குறிக்கிறது. 
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