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மார்ச ்– 13  

TNPSC துளிகள் 

❖ SKOCH என்ற ஆளுகை நிகைகைை்ைானத் தரவரிகையிை் ததாடரந்்து 2வது ஆண்டாை 

ஆந்திரப் பிரததைை் தனது முதை் இடத்திகனத் தை்ை கவத்துள்ளது.   
o இதிை் தைற்கு வங்ைாளை் 2வது இடத்திலுை் ஒடிைா 3வது இடத்திலுை் உள்ளது.  

❖ முதை்முகறயாை தெய்ப்பூர ்– தடை்லி – ஆை்ரா – தநடுஞ்ைாகையிை் பசுகை மின்தனற்ற 

கையத்திகன மின்ைார வாைனங்ைளுை்ைான ததசிய தநடுஞ்ைாகை அகைப்பானது 

ைட்டகைத்து வருகிறது.   
o மின்ைார வாைனங்ைளுை்ைான ததசிய தநடுஞ்ைாகை அகைப்பானது நாட்டின் 

தபாை்குவரத்து அகைப்புைளின் மின்ையைாை்ைகை தைை்படுத்துவதற்ைான ஒரு 

அகைப்பாகுை்.  

❖ முை்கபயிை், ஜிதயா உைை கையத்திகன நிறுவ உள்ளதாை ரிகையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் 

லிமிதடட் நிறுவனை் அறிவித்துள்ளது.   
o இது ஒரு வணிைை், வரத்்தைை் ைற்றுை் ைைாைை்ார கையைாை தையை்பட உள்ளது.   

❖ அரசியைகைப்பின் 8வது அட்டவகணயிை் தபாெ்பூரி தைாழிகயச ் தைரப்்பதற்ைான 

ஒரு நீண்ட ைாை தைாரிை்கைகய தைது அரைாங்ைை் மீண்டுை் வற்புறுத்தத் ததாடங்குை் 

என்று பீைார ்முதை்வர ்நிதீஷ்குைார ்கூறியுள்ளார.் 
o அந்த ைாநிை அகைைை்ரகவயானது இது ததாடரப்ான ஒரு முன்தைாழிதகை 2017 

ஆை் ஆண்டிை் ைத்திய அரசிற்கு அனுப்பியது.  

❖ பிரபை தைாை்ஃப் விகளயாட்டு வீரரான அதைரிை்ைாவின் கடைர ்உட்ஸ் உைை தைாை்ப் 

புைழ் ைன்றத்திை் (World Golf Hall of Fame) தைரை்்ைப்பட்டுள்ளார.்   
 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ஔவையார் விருது 2022 

 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டிற்ைான ஔகவயார ் விருதிகன ைமூை தைவைர ் கிரிொ குைார ்

பாபுவிற்கு முதை்வர ்மு.ை. ஸ்டாலின் அவரை்ள் வழங்கினார.்  
❖ ைைளிர ்ைற்றுை் குழந்கதைளின் நைனுை்ைாை இவர ்ஆற்றியப் பங்ைளிப்பிற்ைாை இந்த 

விருதானது வழங்ைப்படுகிறது.  
❖ இந்த விருது 8 கிராை் தங்ைப் பதை்ைை், 1 ைட்ைை் ைதிப்புள்ள ைாதைாகை, ஒரு ைாை்கவ 

ைற்றுை் ஒரு பாராட்டுப் பத்திரை் ஆகியவற்கற உள்ளடை்கியது.  
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❖ 2020 – 21 ஆை் ஆண்டிற்ைான பாரத் ரத்னா டாை்டர.் M.G.R. பாரம்பரிய அரிசி வகை வளங் 

ைாப்பு விருதிகையும் திரு. முதல்வர ்அவரை்ள் வழங்கிைார.்  

❖ இந்த விருதாைது திருநநல்வவலிகயச ் வசரந்்த K. நபாை்னு புதியவை், நாமை்ைல் 

மாவட்டத்கதச ்வசரந்்த S.மூரத்்தி மற்றும் திருநநல்வவலிகயச ்வசரந்்த P. லக்்ஷமி வதவி 

ஆகிவயாருை்கு வழங்ைப்பட்டது.    
 

ததசியெ ்செய்திகள் 

புசா கிருஷி விக்யான் மமளா  

❖ 2022 ஆை் ஆண்டு புைா கிருஷி விை்யான் தைளாவானது புைா ைை்வி நிறுவனத்தின் 

தைளா கைதானத்திை் ைாரை் ்09 முதை் ைாரை் ்11 வகர ஏற்பாடு தைய்யப்பட்டுள்ளது.  
❖ இந்த தவளாண் ஆராய்ைச்ிை ் ைகபயின் இந்திய தவளாண் ஆராய்ைச்ிை் ைை்வி 

நிறுவனைானது இந்த 3 நாட்ைள் அளவிைான தைளாவிகன ஏற்பாடு தைய்கிறது.  

❖ ‘ததாழிை்நுட்ப அறிவு மூைை் தன்னிகறவு தபறுை் விவைாயி‘ (Self-reliant farmer through 

technical knowledge) என்பதத இந்த ைண்ைாட்சியின் ஒரு கையை் ைருத்துருவாகுை்.   

 

இந்திய நீர்ைள மமம்பாடு (பிட்ச ்– வபலட்) மாதிரி புத்தாக்க நிறுைன மாநாடு 

 

❖ இந்தத் ததசிய அளவிைான ைாநாடானது புதுதடை்லியிை் வீட்டுவைதி ைற்றுை் நைரப்்புற 

விவைாரங்ைள் அகைைை்ைத்தினாை் நடத்தப்படுகிறது.  
❖ இந்த ைாநாடானது நீரவ்ளத்துகறயின் புத்தாை்ை நிறுவனங்ைளுடனான ஒரு தைவை் 

ததாடரப்ிகனத் ததாடங்குை் தநாை்ைத்துடன் ஏற்பாடு தைய்யப் படுகிறது.  
❖ இதில் நைரப்்புற நீரப்் பிரைை்கனைளுை்ைான புதுகைமிை்ைத் தீரவ்ுைளானது 50ை்குை் 
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தைற்பட்ட புத்தாை்ை நிறுவனங்ைளின் மூைை் முன்தைாழியப் படுை்.   
 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

தென்தகாரிய அதிபர்  

 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டு ததன்தைாரிய அதிபர ் ததரத்லிை் தவற்றி தபற்ற யூன் சுை் – தயாை் 

அந்நாட்டின் புதிய அதிபராைத் ததரந்்ததடுை்ைப்பட்டுள்ளார.்  
❖ இவரின் பதவிை் ைாைை் 5 ஆண்டுைளாகுை்.  
❖ இவர ்அந்நாட்டின் தற்தபாகதய அதிபர ்மூன் தெ இன் என்பவகர அடுதத்ு பதவி ஏற்ை 

உள்ளார.்    
 

பணிநலன் குறிெ்ெ அறிக்வக  

 

❖ இது ைரவ்ததை ததாழிைாளர ்ைன்றத்தினாை் தவளியிடப்பட்டது  
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❖ இந்த அறிை்கையானது ைைப்தபறு, ைரபுவழி, தபற்தறார,் குழந்கத ைற்றுை் நீண்ட 

ைாைப் பராைரிப்பு உள்ளிட்ட நைன்ைள் ததாடரப்ான ததசியை ்ைட்டங்ைள், தைாள்கைைள் 

ைற்றுை் நகடமுகறைள் பற்றிய ஒரு உைைளாவியை் ைண்தணாட்டத்திகன வழங்ைை ்

தைய்கிறது.  
❖ இந்தச ் ைட்டப்பூரவ்ப் பாதுைாப்புைளின் வரை்புைளிலிருந்து சிை ததாழிைாளரை்ள் 

எவ்வாறு விடுபடுகின்றனர ்என்பகத இவ்வறிை்கை எடுத்துை் ைாட்டுகிறது.  
❖ இந்த அறிை்கை ைைப்தபறு வயதிலுள்ள பத்திை் 3 தபண்ைள் அை்ைது 649 மிை்லியன் 

தபண்ைள், ைைப்தபறுப் பாதுைாப்பு ைருத்துவ வைதிகயத் ததகவை்குை் குகறவாைதவ 

தபறுகின்றனர ்என ைண்டறிந்துள்ளது.  

❖ இதன் தபாருள் என்பது இந்த நிகை 2000 ஆை் ஆண்டு ைரவ்ததை ததாழிைாளர ்

அகைப்பின் ைைப்தபறுப் பாதுைாப்பு உடன்படிை்கையின் படி முை்கியத ்ததகவைகளப் 

பூரத்்தி தைய்யாத ஒரு நிகையாகுை். 
❖ முதன்கையான ைைப்தபறு வயதிகனை் தைாண்டுள்ள 1.2 பிை்லியனுை்குை் அதிைைான 

ஆண்ைள் தந்கதவழியிைான ைைப்தபறு விடுப்பிற்கு எந்தவித உரிகையுை் இை்ைாத 

நாடுைளிை் வாழ்கின்றனர.் 
 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

மெசிய நிதியியல் உள்கட்டவமப்பு மற்றும் மமம்பாட்டு ைங்கி 

 

❖ ததசிய நிதியியை் உள்ைட்டகைப்பு ைற்றுை் தைை்பாட்டு வங்கியானது 1934 ஆை் ஆண்டு 

இந்திய ரிைரவ்் வங்கிை ்ைட்டத்தின் கீழ் ஓர ்அகனத்திந்திய நிதியியை் நிறுவனைாை (All 

India Financial Institution) ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு தைற்பாரக்வயிடப்படுை் என்று இந்திய 

ரிைரவ்் வங்கி அறிவிதத்ுள்ளது.  

❖ தற்தபாது இந்திய ரிைரவ்் வங்கியின் கீழ், NABARD, NHB மற்றும் SIDBI மற்றும் EXIM வங்கி 

ஆகிய அகைத்திந்திய நிதியியல் நிறுவைங்ைள் உள்ளை.  

❖ வதசிய நிதியியல் உள்ைட்டகமப்பு மற்றும் வமம்பாட்டு வங்கியாைது இந்திய ரிசரவ்் 

வங்கியிை் கீழாை 5வது அகைத்திந்திய நிதியியல் நிறுவைமாகும்.  

❖ இது இந்தியாவில் நீண்டைால ரீதியிை் உள்ைட்டகமப்பு நிதி வழங்கீட்டிை் 

வமம்பாட்டிற்கு ஆதரவளிப்பதற்ைாை ஒரு வமம்பாட்டு நிதியியல் நிறுவைமாை நிறுவப் 

பட்டுள்ளது.  
 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

துொலா கிராமம் – குஜராெ்  

❖ தைாை்டி தைாைார ்என்ற நிறுவனைானது, ஸ்ரீராைகிருஷ்ணா அறிவு அறை்ைட்டகளயுடன் 
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இகணந்து ததற்கு குெராத்திலுள்ள துதாைா என்ற ஒரு கிராைத்திகன சூரிய ைை்தி 

ையைாை்குை் ஒரு திட்டதத்ிற்ைான அடிை்ைை்லிகன நாட்டியுள்ளது.  
❖ 450 Kw திறனுள்ள சூரியசை்தி கூகரத்தைடுைள் அகமை்கும் இதத்ிட்டமாைது சுமார ்350 

வீடுைளிலும் அங்ைை்வாடிைள் மற்றும் கிராமப் பஞ்சாயத்து வபாை்ற சிை நபாது 

இடங்ைளிலும் ஆற்றல் வழங்குவதற்ைாைப் பயை்படுத்தப்படும்.  

❖ இது நிகறவகடந்தால் இந்த அறை்ைட்டகளயிைால் வழங்ைப்பட்ட சூரிய மிை் 

தைடுைள் மூலம் முழுவதும் ஆற்றல் வழங்ைப்பட்ட முதல் கிராமமாை இது மாறும்.  

 

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

Role of Labour in india’s Development புெ்ெகம்  

❖ ைத்தியத் ததாழிைாளர ்ைற்றுை் தவகைவாய்ப்புத் துகற அகைைை்ர ்பூதபந்தர ்யாதவ், 

‘Role of Labour in India’s Development’ எை்ற புத்தைத்திகை நவளியிடட்ார.்  

❖ இந்தப் புத்தைமாைது, இந்தியாவிை் வளரச்ச்ிப் பயணத்தில் நதாழிலாளரிை் 

பங்ைளிப்பிகை எடுத்துகரை்கும் 12 ைட்டுகரைகளை் நைாண்டுள்ளது.  

❖ இந்தை் ைட்டுகரைளாைது இத்துகறயிை் நிபுணரை்ளால் எழுதப்பட்டது.  

❖ V.V. கிரி வதசிய நதாழிலாளர ்நிறுவைமாைது இப்புத்தைத்திகை நவளியிடுகிறது.   

 

 

ஃபாரச்ச்ூன் இந்தியா 2021 ஆம் ஆண்டு ஆண்டின் மிக அதிகாரம் ைாய்ந்ெ 50 

தபண்மணிகள் பட்டியல்  

❖ இப்பட்டியலிை் நிதியகைைை்ர ்நிரை்ைா சீதாராைன் அவரை்ள் முதை் இடத்கதப் பிடிதத்ு 
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உள்ளார.்  
❖ இவகரத் ததாடரந்்து ரிகையன்ஸ் பவுண்தடைனின் தகைவர ் ைற்றுை் நிறுவனரான 

நீதா அை்பானி இடை் பிடித்துள்ளார.்  
❖ ஃபாரச்ச்ூை் இந்தியா அகைப்பினாை் தவளியிடப்படுை் இந்தப் பட்டியைானது, உைை 

சுைாதார அகைப்பின் தகைகை அறிவியைாளர ் தைௌமியா சுவாமிநாதன், ைற்றுை் 

ைரவ்ததை நாணய நிதியதத்ின் கீதா தைாபிநாத் ஆகிதயாகரயுை் உள்ளடை்கியது.  
❖ இந்தப் பட்டியலிை் இடை் தபற்ற பிற நபரை்ள் தடசி தாைஸ், சுசித்ரா எை்ைா, கிரண் 

ைசூை்தார ்ைா, தரடட்ி ைதைாதரிைள் ைற்றுை் ஈைா அை்பானி ஆகிதயாராவர.்    

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

53வது மெ்தியத் தொழில்துவறப் பாதுகாப்பு ் பவட நிறுவன தினம் – மாரச் ்10 

 

❖ 1968 ஆை் ஆண்டு ைத்தியத் ததாழிை்துகறப் பாதுைாப்புை ் ைட்டத்தின் கீழ் 1969 ஆை் 

ஆண்டு ைாரை் ் 10 அன்று ைத்தியத் ததாழிை்துகறப் பாதுைாப்புப் பகட உருவாை்ைப் 

பட்டு, 3 பகடப் பிரிவுைள் ததாற்றுவிை்ைப்பட்டன.  
❖ அதன்பிறகு, இத்தினைானது ஆண்டுததாறுை் ைதத்ியத் ததாழிை்துகறப் பாதுைாப்புப் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 

 
 

பகடயின் நிறுவன தினைாை அனுைரிை்ைப்படுகிறது.  
❖ இது ைத்திய உள்துகற அகைைை்ைத்தின் கீழ் தையை்படுை் 6 துகண இராணுவப் பகடப் 

பிரிவுைளுள் ஒன்றாகுை்.  
 

சர்ைமெச தபண் நீதிபதிகள் தினம் – மாரச் ்10 

 

❖ இது இந்தத் தினத்தின் உைகின் முதைாவது வருடாந்திர அனுைரிப்பாகுை். 

❖ இந்த நாளிை்தான், நீதித்துகற ைற்றுை் நிறுவனங்ைளின் தைைாண்கை ைற்றுை் 

தகைகைத்துவ நிகைைளிை் தபண்ைளின் முன்தனற்றத்திகன தைை்படுத்துை் சிை 

தபாருத்தைான ைற்றுை் பயனுள்ள உத்திைள் ைற்றுை் திட்டங்ைள் ஆகியவற்கற 

உருவாை்கி அகதை ் தையை்படுத்துவதற்ைான உறுதிப்பாட்டிகன ஐை்கிய நாடுைள் 

மீண்டுை் உறுதிப்படுத்தியது.  
❖ இது ததாடரப்ான தபாதுை ்ைகபயின் ஒரு தீரை்ானைானது ைத்தார ்அரசினாை் 2021 ஆை் 

ஆண்டிை் தயாரிை்ைப் படட்து.   
 

உலக சிறுநீரக தினம் – மாரச் ்10 

❖ இத்தினைானது ஒவ்தவார ் ஆண்டுை் ைாரை் ் ைாதத்தின் 2வது வியாழை்கிழகையன்று 

அனுைரிை்ைப் படுகிறது.  
❖ இந்த ஆண்டிை் இத்தினைானது ைாரை் ்10 அன்று அனுைரிை்ைப் பட்டது.  
❖ இத்தினைானது நைது சிறுநீரைத்தின் முை்கியத்துவை் குறித்த ஒரு விழிப்புணரவ்ிகன 

ஏற்படுத்துவதகன தநாை்ைைாைை் தைாண்ட ஒரு உைைளாவியப் பிரைை்ாரைாகுை்.  
❖ இந்த ஆண்டின் இத்தினதத்ிற்ைான ைருத்துரு, “Kidney Health for All” எை்பதாகும்.   
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