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மார்ச ்– 12  

TNPSC துளிகள் 

❖ தமிழ்நாடு நகரப்்புற மேே்பாட்டு வாரியத்தின் மூலே் வழங்கப்படுே் வீடுகள் இனி 

குடுே்பத் தலலவிகளின் பபயரில் ேட்டுமே வழங்கப்படுே் என முதலலேசச்ர ்மு.க. 

ஸ்டாலின் அவரக்ள் அறிவித்துள்ளார.் 
o தமிழ்நாடு நகரப்்புற மேே்பாட்டு வாரியோனது முன்னதாக குடிலச ோற்று 

வாரியே் என அலழக்கப்பட்டது. 
❖ வீரேங்லக மவலுநாசச்ியார ்பபயரிலான விருதானது தகுதி வாய்ந்த ோணவிகளுக்கு 

வழங்கப் படுே் என பசன்லனப் பல்கலலக்கழகே் அறிவித்துள்ளது.  
❖ 2021 ஆே் ஆண்டு WAN-IFRA ததற்காசிய டிஜிட்டல் ஊடக விருது விழாவில், இந்துக் 

குழுமம் ததாடரந்்து 2வது ஆண்டாக, “ஆண்டின் சிறந்தப் பதிப்பாளர ்நிறுவனம்” என்ற 

ஒரு விருதினனப் தபற்றுள்ளது. 

o உலகப் பத்திரினக தவளியீட்டு நிறுவனங்கள் சங்கமானது உலகப் பதத்ிரினக 

நிறுவனங்களின் ஒரு உலக அனமப்பாகும். 

❖ இந்த ஆண்டு முழுவதும் தான் பங்கு தபறும் தடன்னிஸ் பபாட்டிகளில் தபறும் பரிசுத ்

ததானகனய உக்னரனுக்கான UNICEF நிதிக்கு வழங்குவதாக ஆன்டி முரப்ர என்பவர ்

கூறி உள்ளார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

வளர்ப்பு மாடுகளளக் காடுகளுக்குள் அனுமதித்தல் ததாடர்பான தீர்ப்பு 

❖ தமிழகே் முழுவதுே் உள்ள வனப்பகுதிகளில் வளரப்்பு ோடுகலள மேய்சச்லுக்குக் 

பகாண்டு பசல்ல அனுேதிக்கக் கூடாது என ோநில வனத்துலறக்கு பசன்லன 

உயரநீ்திேன்றே் உத்தரவு இட்டுள்ளது. 
❖ வனங்கலள வனவிலங்குகளுக்கு ேட்டுே் உரித்தானதாக ோற்றுவதற்குே், வளரப்்பு 

ோடுகள் அங்கு உள்நுலழவதால் அலவ எதிரப்காள்ளுே் பல்மவறு அசச்ுறுத்தல்கலளத ்

தடுப்பதற்குே் மவண்டி இந்தத் தீரப்்பானது வழங்கப் பட்டுள்ளது. 
 

ததசியெ ்செய்திகள் 

5 மாநிலத் ததரத்ல் முடிவுகள் 

 

❖ உத்தரப் பிரமதசே், பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், மகாவா ேற்றுே் ேணிப்பூர ் ஆகிய 5 
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ோநிலங்களில் வாக்கு எண்ணிக்லக பமற்தகாள்ளப்பட்டது. 
❖ பஞ்சாப் ோநிலே் தவிர, இதர ோநிலங்களில் பா.ஜ.க தவற்றி தபற்றுள்ளது. 
❖ பஞ்சாபில் அரவிந்த் பகஜ்ரிவால் தலலலேயிலான ஆே் ஆத்மி கட்சி பவற்றி தபற்று 

உள்ளது.  

❖ உத்தரப் பிரமதசத்தில் 1985 ஆே் ஆண்டின் மதரத்ல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு தனது 

ஆட்சியிலனத் தக்க லவத்த முதல் முதல்வர ்மயாகி ஆதித்ய நாத் ஆவார ்

 

பாரம்பரிய மருத்துவத்திற்கான உலக சுகாதார அளமப்பின் உலக ளமயம் 

 

❖ குஜராத்தின் ஜாே் நகரில் பாரே்பரிய ேருத்துவத்திற்கான உலக சுகாதார அலேப்பின் 

ஒரு உலக லேயத்திலன நிறுவுவதற்கு மவண்டி பிரதேர ் நமரந்திர மோடி அவரக்ள் 

தலலலேயிலான ேத்திய அலேசச்ரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
❖ இந்த லேயோனது ஆயுஷ் (ஆயுரம்வதே், மயாகா, இயற்லக ேருத்துவே், யுனானி, சித்த 

ேருத்துவே், மசாவா-ரிக்பா ேற்றுே் ம ாமிமயாபதி) அலேசச்கத்தின் கீழ் நிறுவப் 

படுகிறது. 
❖ பாரே்பரிய ேருத்துவத்திற்கான முதல் ேற்றுே் ஒமர உலகப் புற லேயே் (அலுவலகே்) 

இதுவாகுே்.  
 

உலகின் சுதந்திரம் அறிக்ளக 2022 

❖ ஜனநாயகே் ேற்றுே் சுதந்திரோன சமூகே் என்பதன் அடிப்பலடயில் “பகுதியளவு 

சுதந்திரம் மிக்க” நாடாகத் ததாடரந்்து 2வது ஆண்டாக இந்தியா குறிப்பிடப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ “உலகில் சுதந்திரம் 2022 – உலகளவில் சரவ்ாதிகார ஆட்சியின் விரிவாக்கம்” என்ற ஒரு 

தனலப்பில் ஃப்ரீடம் ஹவுஸ் என்ற அனமப்பு தவளியிட்ட ஒரு அறிக்னகயில் இந்தத் 
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தகவலானது கூறப் பட்டுள்ளது. 

❖ ஃப்ரீடம் ஹவுஸ் என்பது அரசியல் உரினமகள் மற்றும் மக்கள் சுதந்திரம் 

ஆகியவற்னற மதிப்பிடுகின்ற அதமரிக்கானவச ் பசரந்்த ஒரு தன்னாரவ் ததாண்டு 

நிறுவனமாகும். 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு மதிப்பீட்டில் இந்தியா 100 மதிப்புக்கு 66 மதிப்புகனளப் தபற்றுள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டின் மதிப்பீட்டில் இந்தியா 67 மதிப்புகனளப் தபற்றிருந்தது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் 71 மதிப்புகளுடன் இந்தியா ஒரு சுதந்திரமிக்க நாடாகத் திகழ்ந்தது. 

❖ இனணயச ்சுதந்திரத்தில் இந்தியா 49 மதிப்புகனளப் தபற்றுள்ளது.  

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில், 85 நாடுகள் சுதந்திர நாடுகளாகவும், 56 நாடுகள் பகுதியளவு 

சுதந்திர நாடுகளாகவும், 69 நாடுகள் மிகக் குனறவான சுதந்திரமுள்ள நாடுகளாகவும் 

குறிப்பிடப் பட்டுள்ளன. 

 

 

ஜதராக்கா 

 

❖ கலாசச்ாரத் துலற அலேசச்கே் ேற்றுே் ஜவுளித்துலற அலேசச்கோனது “இந்திய 

னகவினனப் தபாருள்கள்/னகத்தறி, கனல மற்றும் கலாசச்ாரத்திற்கான ஜபராக்கா 

ததாகுப்பு” என்ற ஒரு நிகழ்சச்ினய ஏற்பாடு தசய்துள்ளன. 

❖ இது பாரம்பரிய இந்தியக் னகவினனப் தபாருட்கள், னகத்தறிகள் மற்றும் கனல & 

கலாசச்ாரத்தினனக் தகாண்டாடுவதற்கானதாகும். 
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❖ இந்தக் தகாண்டாட்டங்களின் கீழான முதல் நிகழ்சச்ியானது மத்தியப் பிரபதசத்தின் 

பபாபால் நகரில் உள்ள இராணி கம்லாபதி இரயில்பவ நினலயத்தில் ஏற்பாடு தசய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ ஜபராக்கா என்பது சுதந்திரத் திருநாள் அமுதப் தபருவிழாவின் ஓர ் அங்கமாக 13 

மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரபதசங்களிலுள்ள 16 இடங்களில் நடத்தப்படும் 

இந்தியா முழுவதுமான ஒரு நிகழ்சச்ியாகும். 

 

தமாட்டார் வாகன ஒப்பந்தம் 

 

❖ 2015 ஆே் ஆண்டில் 4 BBIN நாடுகளால் (வங்காளபதசம், பூடான், இந்தியா மற்றும் 

பநபாளம்) னகதயழுத்திடப்பட்ட பமாடட்ார ் வாகன ஒப்பந்தமானது இன்னும் தசயல் 

படுத்தப் படாமல் இருந்தது. 

❖ இந்த ஒப்பந்தோனது தங்களது நாடுகளில் இக்குழுேத்தின் ஒவ்பவாரு நாடுகளின் 

வாகனங்களுே் சரக்கு ேற்றுே் பயணப் பயன்பாட்டிற்காக இயக்கப்படுவதற்கு 

மவண்டி அனுேதி வழங்குே். 
❖ சமீபத்தில், இந்தியாவின் புதுபடல்லி நகரில் நலடபபற்ற ஒரு சந்திப்பில் இந்த 

ஒப்பந்தத்திலன நலடமுலறப்படுதத்ுவதற்கான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா, 

வங்காள மதசே் ேற்றுே் மநபாளே் ஆகிய நாடுகள் னகதயழுத்திட்டன. 

 

சர்வததச ததரத்ல் பார்ளவயாளர் நிகழ்சச்ி 2022 

 

❖ 2022 ஆே் ஆண்டு சரவ்மதச மதரத்ல் பாரல்வயாளர ் நிகழ்சச்ியிலன கிடட்த்தட்ட 32 
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நாடுகள் ேற்றுே் 4 சரவ்மதச அலேப்புகளின் மதரத்ல் மேலாண்லே 

அலேப்புகளுக்காக இந்திய மதரத்ல் ஆலணயே் நடத்தியது. 
❖ இலணய வழியில் பங்கு பபற்ற 150க்குே் மேற்பட்ட மதரத்ல் மேலாண்லே 

அலேப்புகளின் பிரதிநிதிகளிடே் ேணிப்பூர,் மகாவா, உத்தரகாண்ட், பஞ்சாப் ேற்றுே் 

உத்தரப் பிரமதசே் ஆகிய ோநிலங்களின் சமீபத்திய சட்டசலபத் மதரத்ல்கள் பற்றிய 

மேமலாட்டப் பாரல்வயானது அளிக்கப்பட்டது.  
 

ததசிய நிலப் பணமாக்கல் கழகம் 

 

❖ முழுவதுே் இந்திய அரசிற்குச ்பசாந்தோன நிறுவனோக மதசிய நிலப் பணோக்கல் 

கழகத்திலன நிறுவுவதற்கு மவண்டி ேத்திய அலேசச்ரலவ ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 
❖ இந்தக் கழகமானது, மத்தியப் தபாதுத்துனற நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற அரசு 

நிறுவனங்களின் உபரி நிலம் மற்றும் கட்டிடச ் தசாதத்ுகனளப் பணமாக்கும் ஒரு 

தசயல்முனறனய பமற்தகாள்ளும். 

❖ தற்பபாது மத்தியப் தபாதுத்துனற நிறுவனங்கள், நிலம் மற்றும் கட்டிடங்களாக 

கணிசமான உபரி அளவில், பயன்படுத்தப்படாத மற்றும் அதிகம் பயன்படாத பல 

முக்கியமற்ற தசாத்துகனளக் தகாண்டுள்ளன. 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

என்டூயுரன்ஸ் கப்பல் 

❖ இதுவலர கண்டுபிடிக்கப்படாத, 107 ஆண்டுகளாக கடலில் மூழ்கி இருந்த மிகப்பபரிய 

கப்பல் ஒன்லற அறிவியலாளரக்ள் கண்டறிந்து படே் பிடித்துள்ளனர.் 
❖ அண்டாரட்ிக் ஆய்வாளரான சர ்எரப்னஸ்ட் சாக்பலட்மடானின் மூழ்கியக் கப்பலான தி 

என்டூயூரன்ஸ் கப்பலானது பவபடல் கடலின் அடிப்பகுதியில் கடந்த வார இறுதியில் 

கண்டறியப்பட்டது. 
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❖ இந்தக் கப்பலானது 1915 ஆே் ஆண்டில் கடல் பனிக்கட்டியில் மோதி கடலில் மூழ்கியது. 
❖ ததானலந்து பபான கப்பனலக் கண்டறிவதற்கான அந்தப் பணியானது, அகுல்ஹாஸ் II 

எனப்படும் ஒரு ததன் ஆப்பிரிக்கப் பனி உனடப்புக் கப்பனலக் தகாண்டு, 

ஃபால்க்லாண்ட்ஸ் கடல்சார ்பாரம்பரிய அறக்கட்டனளயின் மூலம் ததாடங்கப்பட்டது.  

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

பிளாஸ்மா (அயனிமம்) 

 

❖ பிளாஸ்ோ கதிரக்ளின் பின்னணியிலுள்ள அறிவியலல அறிவியலாளரக்ள் பவளிக் 

பகாணரந்்துள்ளனர.்  
❖ பிளாஸ்ோ என்பது சூரியனின் குமராமோஸ்பியர ் அடுக்கில் எல்லா இடங்களிலுே் 

ஏற்படுே் மின்னூட்டே் பபற்ற துகள்கலளக் பகாண்ட 4 ஆே் நிலலப் பபாருளாகுே். 
❖ பஜட்ஸ் அல்லது ஸ்பிக்யூல்கள் (கதிரக்ள்) மேற்பரப்பிலிருந்து பதாடரந்்து மேமல வீசப் 

பட்டு பின்னர ் ஈரப்்பு விலசயினால் கீமழ பகாண்டு வரப்படுகின்ற பேல்லிய புல் 

மபான்ற பிளாஸ்ோ அலேப்புகளாகுே்.  
❖ இந்த ஸ்பிக்யூல்கள் அல்லது பஜட்கள் சுேந்து பசல்லுே் ஆற்றல் ேற்றுே் உந்தத்தின் 

அளவானது சூரியன் ேற்றுே் பிளாஸ்ோ வானியல் இயற்பியலில் ஓர ் அடிப்பலட 

ஆராய்சச்ி ஆரவ்த்லதத் தூண்டுவதாக உள்ளது.  
❖ புலப்படக்கூடிய சூரியனின் பமற்பரப்பிற்கு அடியில் உள்ள பிளாஸ்மாவானது 

சூடாக்கப் பட்ட பாத்திரத்தில் தகாதிக்கும் தண்ணீனரப் பபால, எப்பபாதும் தவப்பச ்
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சலன நினலயிபலபய இருப்பதாக ஆராய்சச்ியாளரக்ள் சமீபத்தில் விவரித்துக் கூறி 

உள்ளனர.் 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

முந்ததய ஓய்வூதியத் திட்டம் 

❖ இராஜஸ்தானுக்கு அடுத்தப்படியாக, அரசு ஊழியரக்ளுக்கான பலழய ஓய்வூதியத் 

திட்டத்லத மீண்டுே் அறிமுகப்படுத்திய 2வது ோநிலோக சத்தீஸ்கர ்ோறியுள்ளது. 
❖ இந்தத் திட்டோனது 2004 ஆே் ஆண்டு ஏப்ரல் 01 முதல், அடல் பி ாரி வாஜ்பாய் 

தலலலேயிலான மதசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அரசால் லகவிடப்பட்டு, சந்லத 

சாரந்்த ஓய்வூதியத் திட்டோனது (market-driven pension scheme) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பருவநிளலப் பளடப்பிரிவு – அண்டார்டிகா ஆய்வுப் பணி 

❖ 2041 ஆே் ஆண்டு பருவநிலலப் பலடப் பிரிவு அண்டாரட்ிகா ஆய்வுப்பணியில் இடே் 

பபறுவதற்கு இந்தியா சாரப்ாக ஆருஷி வரே்ா மதரவ்ு பசய்யப்பட்டுள்ளார.் 
❖ இவர ்படல்லிலயச ்மசரந்்த மதசிய அளவில் புகழ்பபற்ற ஒரு துப்பாக்கிச ்சுடுே் வீரர ்

ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் ஆரவ்லர ்ஆவார.் 
❖ இவருக்கு  ன்ஸ் அறக்கட்டலள முழு ஆதரவிலனயுே் நிதி உதவிலயயுே் வழங்க 

உள்ளது.  

 

 

விதளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

ரவீந்திர ஜதடஜா 

❖ இந்தியாலவச ் மசரந்்த ரவீந்திர ஜமடஜா ICC கிரிக்பகட் தடஸ்ட் பபாட்டிகளில் ஆல் 

ரவுண்டரக்ளுக்கான தரவரினசயில் முதல் இடதத்ிற்கு முன்பனறியுள்ளார.் 

❖ போ ாலியில் நலடபபற்றத் பதாடக்க படஸ்ட ் மபாட்டியில் இலங்லகக்கு எதிரான 

மபாட்டியில் பபற்ற பவற்றியின் மூலே் இவர ்இந்த ேதிப்லபப் பபற்றார.் 
❖ இவர ் ஆட்டமிழக்காேல் 175 ரன்கள் குவித்ததன் மூலே் 54வது இடத்தில் இருந்த 

நிலலயில் இருந்து 17 இடங்கள் முன்மனறி 37வது இடத்திற்கு முன்மனறினார.் 
❖ இந்தப் மபாட்டியில் இவர ்9 விக்பகட்டுகலள வீழ்த்தினார.் 
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