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மார்ச ்– 14 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியக் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மை்றும் மமம்பாட்டு ஆறையத்தின் (IRDAI) புதிய 

தறைவராக மதபாசிஷ் பாை்டா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

o இவர ்ஒரு முன்னாள் நிதிச ்மசறவச ்சசயைர ்ஆவார.் 

❖ மத்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர ததொழில் நிறுவனங்கள் துறற அறமசச்ர ்நாராயை் 

ராமன மத்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர ததொழில் நிறுவனங்களுக்கொன புதுறமயான 

திட்டம் (பொதுகொப்பு, வடிவறமப்பு மை்றும் அறிவுசொர ்தசொதத்ுரிறம) மை்றும் குறு, சிறு 

மற்றும் நடுத்தர ததொழில் நிறுவனங்கள் ஐடியா மேக்கத்தான் 2022 ஆகியவை்றைத் 

ததொடங்க உள்ளதொக அறிவித்துள்ளார.் 

o இந்தத் திட்டங்கள் சதாழிை்முறனமவாருக்குப் புதிய சதாழிை்கறளத் சதாடங்க 

உதவும் என்று அவர ்கூறினார.் 

❖ அசொம் மாநிைத்திை் 1958 ஆம் ஆண்டு ஆயுதப் பறடகள் (சிறப்பு அதிகொரங்கள்) 

சட்டத்திறன மமலும் ஆறு மாதங்களுக்கு நீட்டிதத்ு அம்மொநில அரசு அறிவித்துள்ளது. 

o இந்த அறிவிப்பு பிப்ரவரி 28 ஆம் மததி முதை் அமலுக்கு வந்தது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

முதலமமசச்ரின் கூட்டு ஆராய்ெச்ித் திட்டம் 

❖ 2022-24 ஆம் ஆை்டிற்கொன தமிழ்நாடு முதைறமசச்ரின் கூட்டு ஆரொய்சச்ித் திட்டத்றத 

(TNCMFP) சசயை்படுத்துவதை்கான ஆறைகறள மாநிை அரசு சவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இதில் அறடயாளம் காைப்பட்ட 12 கருப்சபாருள் பகுதிகளிை் ஆராய்சச்ி சசய்வதை்கு 

24 நபரக்ள் சபை்மைாஷிப் (ததொழறம உதவி) சபறுவாரக்ள். 

❖ இந்தக் சகாள்றகயொனது, சசயை்திைன் குறிதத்ு ஆரொயவும், இறடசவளிகறளக் 

கை்டறியவும், சகாள்றக மை்றும் நிரை் விறளவுகளுக்கு சரவ்மதச அளவிை் குறிப்பிடப் 

பட்ட அளவுமகாை்கறள உருவாக்கவும், அறிவு மை்றும் சசயை் சாரந்்த வளங்களின் ஒரு 

சதாகுப்றப உருவாக்குவறதயும் மநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 

❖ திருசச்ியிை் உள்ள பாரதிதாசன் தமலொண்றமக் கல்வி நிறுவனமொனது இந்த 

ததொழறம உதவி அல்லது சபை்மைாஷிப்களுக்கான ஒரு கை்விப் பங்குதாரராக முன் 

சமாழியப் பட்டுள்ளது. 

 

 

தமிழ்நாடு செட்ரராலியெ் சொருட்கள் நிறுவனம் 

❖ தமிழ்நாடு தபடத்ரொலியப் தபொருட்கள் நிறுவனமொனது  ரசாயனங்கள் மை்றும் 
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உரங்கள் துறற அறமசச்கத்தின் தவதிப்தபொருட்கள் மற்றும் தபடத்ரொலிய தவதிப் 

தபொருட்கள் துறையிலிருந்து அதன் தயாரிப்பான லீனியர ் அை்றகை்சபன்சீனுக்கு 

(LAB) இந்தியத் தரநிறைகள் வொரியத்தின் (BIS) சான்றிதறழப் சபை்றுள்ளது. 

❖ இந்தச ் சான்றிதழுடன், இந்தியச ் சந்றதயிை் லீனியர ் அல்றகல்தபன்சீனின் 

அங்கீகரிக்கப் பட்ட ஒரு விை்பறனயாளராக தமிழ்நொடு தபட்தரொலியப் தபொருட்கள் 

நிறுவனம் முன்வருகிறது. 

❖ BIS 12795:2020 என்ற ஒரு சான்றிதழுடன் அங்கீகாரம் சபை்ை உைகின் முதை் லீனியர ்

அல்றகல்தபன்சீன் உை்பத்தியாளராகவும் இது மாறியுள்ளது. 

 

 

ரதசியெ ்செய்திகள் 

சாரத்ாம் திட்டக் குழுவின் தமலவர் 

 

❖ நீதிபதி (ஓய்வு) A.K. சிக்ரிறய சாரத்ாம் திட்டத்தின் (பத்ரிநொத், தகதொரந்ொத், கங்தகொத்ரி, 

யமுதனொத்ரி) உயர ் அதிகாரக் குழுவின் தறைவராக இந்திய உசச் நீதிமன்றம் 

நியமித்துள்ளது. 

❖ சுை்றுசச்ூழை் பிரசச்ிறனகள் மை்றும் சாரத்ாம் திடட்த்துடன் சதாடரப்ுறடய இன்ன பிை 

சிக்கை்கறளத் தீரப்்பதில் இந்த உயர ்அதிகொரக் குழு ஈடுபடும். 
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❖ இந்தக் குழு முழு இமயமறைப் பள்ளத்தாக்குப் பகுதியில் சாரத்ாம் திட்டத்தின் ஒட்டு 

சமாத்த மை்றும் அதன் தனித ்தனித ்தாக்கத்றதப் பற்றியும் ஆரொயும். 

 

அளவு மற்றும் பிராந்திய அடிப்பமடயில் வககெ்ெடுத்தெ்ெட்ட சிறந்த விமான 

நிமலயங்கள் 

 

❖ 'அளவு மை்றும் பிராந்தியத்தின் அடிப்பறடயிை் இந்தியொவில் இருந்து, ஆறு விமொன 

நிறலயங்கள் சிைந்த விமான நிறையங்கள் பட்டியலில்’ இடம் சபை்றுள்ளன. 

❖ சரவ்ததச விமொன நிறலயங்கள் சறபயின் 2021 ஆம் ஆை்டிை்கான விமான நிறையச ்

மசறவகளுக்கொன தரக் கைக்சகடுப்பிை் இந்த விமான நிறையங்கள் அங்கீகரிக்கப் 

பட்டுள்ளன. 

❖ வாடிக்றகயாளர ் அனுபவத்திை் விமான நிறையத்தின் சிைப்றப அங்கீகரிக்க 

தவண்டி, பயைிகள் வசதிகள் சதாடரப்ான 33 அளவுருக்கறள இந்த விருதுகள் 

கைக்கிை் எடுத்துக் சகாள்கின்ைன. 

 

AARC மற்றும் CLAWS கூட்டுறவு 

 

❖ ஆஸ்திமரலிய ராணுவத ் தறைவர ் சைப்டினன்ட் செனரை் ரிசச்ரட் ் பர ் நிைப் மபார ்

ஆய்வுகளுக்கான றமயத்திை்கு (CLAWS - Centre for Land Warfare Studies) வருறக தந்தொர.் 

❖ நிலப் தபொர ்ஆய்வுகளுக்கொன றமயம் என்பது புது திை்லியிை் உள்ள இந்திய ராணுவச ்

சிந்தறனக் குழுவொகும். 

❖ ஆஸ்திமரலிய இராணுவ ஆராய்சச்ி றமயம் (AARC) மை்றும் நிைப் மபார ் ஆய்வுகள் 
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றமயம் (CLAWS) ஆகியவை்றுக்கு இறடமய கை்வி ஒத்துறழப்பு மை்றும் ஈடுபாட்றட 

உருவாக்குவதை்காக ஒரு புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தம் றகசயழுத்திடப்பட்டது. 

 

ெர்வரதெெ ்செய்திகள் 

வி-சடம் நிறுவனத்தின் ஜனநாயக அறிக்மக 2022 

❖ சமீபத்திய ெனநாயக அறிக்றகயானது ஸ்வீடன் நொட்டின் மகாதன்பரக்் பை்கறைக் 

கழகத்திை் உள்ள வி-சடம் என்ற நிறுவனத்தினாை் சமீபத்திை் சவளியிடப்பட்டது. 

❖ ‘ெனநாயக அறிக்றக 2022: தன்னியக்கமயமாக்கை் (எததசச்ொதிகொரம்) இயை்றகறய 

மாை்றுகிைதா?’ என்ை தறைப்பிை் ஒரு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

❖ சுதந்திர ஜனநொயகக் குறியீட்டின் மதிப்சபை்களின் அடிப்பறடயிை் நாடுகறள 

நான்கு ஆட்சி வறககளாக, தாராளவாத ெனநாயகம், மதரத்ை் ெனநாயகம், மதரத்ை் 

எமதசச்திகாரம் மை்றும் சுதந்திரமற்ற எமதசச்திகாரம் என்ற வறககளில் இந்த 

அறிக்றக வறகப்படுத்துகிைது. 

❖ இது இந்தியாறவ சுதந்திர ஜனநொயகக் குறியீட்டில் இடம் தபற்ற 179 நாடுகளிை் 93வது 

இடதத்ில் வறகப்படுத்துவததொடு இந்தியொவிறனத் மதரத்ை் எமதசச்திகார நொடொகவும் 

வறகப்படுத்துகிைது. 

❖ உைகின் முதை் பத்து ‘எததசச்திகொர நொடுகளில்' இந்தியாவும் ஒன்று என்று இந்த 

அறிக்றக கூறுகிறது. 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

சிறுத்கதகள் ெரணாலயம் 

 

❖ இந்திய நொட்டிதலதய சிறுத்றதகறள அறிமுகப்படுத்தும் முதல் மொநிலமொக மத்தியப் 
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பிரததசம் மொற உள்ளது. 

❖ ஷிதயொபூரில் உள்ள குதனொ பொல்பூர ்என்ற சரணொலயம் 12 முதல் 15 சிறுத்றதகறளக் 

தகொண்டிருக்கும். 

❖ இந்திய நொட்டில் கறடசிச ்சிறுத்றத தகொல்லப் பட்டு 74 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த 

நடவடிக்றக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

முக்கிய மந்திரி ொ ஸ்ராமி கல்யாண் பிரகல்ொ திட்டம் 

❖ திரிபுரொ அரசொனது, ததயிறலத் ததொழிலொளரக்ளுக்கொக ‘முக்கிய மந்திரி சொ ஸ்ரொமி 

கல்யொண் பிரகல்பொ’ என்ற ஒரு சிறப்புத் திட்டத்றத அறிவித்துள்ளது. 

❖ திரிபுரொவின் 7000 ததயிறலத் ததொட்டத் ததொழிலொளரக்றளச ்சமூகப் பொதுகொப்பு வறல 

அறமப்பின் கீழ் தகொண்டு வருவதற்கொன ஒரு நடவடிக்றகயொக இந்தத் திட்டமொனது 

அறிமுகப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தச ் சிறப்புத் திட்டம் ததயிறலத் ததொட்டத் ததொழிலொளரக்ளுக்கு வீடு, நியொய 

விறலப் தபொருட்கள் மற்றும் நிதியுதவி ஆகியறவ கிறடப்பறத உறுதி தசய்யும். 

 

ஆளில்லா விமானெ் ெயிற்சிெ் ெள்ளி - குவாலியர் 

❖ மத்தியப் பிரததச மொநிலத்தின் குவொலியரில் முதல் ஆளில்லொ விமொனப் பயிற்சிப் 

பள்ளிறய மத்தியப் தபொது விமொனப் தபொக்குவரதத்ு துறற அறமசச்ர ்தஜொதிரொதித்ய 

சிந்தியொ மற்றும் மத்தியப் பிரததச மொநில முதல்வர ்சிவரொஜ் சிங் சவுகொன் ஆகிதயொர ்

இறணந்து ததொடங்கி றவத்தனர.் 

❖ மத்தியப் பிரததசத்தின் பல்தவறு நகரங்களில் திறப்பதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ள 

ஐந்து ஆளில்லொ விமொனப் பயிற்சிப் பள்ளிகளில் இதுவும் ஒன்றொகும். 

❖ மற்ற நொன்கு நகரங்கள் தபொபொல், இந்தூர,் ஜபல்பூர ்மற்றும் சத்னொ ஆகியனவொகும். 

 

பிரெலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ெர்வரதெ கதரியமிக்க செண்கள் விருது 

 

❖ வங்கொளததச சுற்றுசச்ூழல் வழக்கறிஞர ்ரிஸ்வொனொ ஹசன், 2022 ஆம் ஆண்டிற்கொன 

சரவ்ததச றதரியமிக்க தபண்கள் (IWOC) விருதுக்கு ததரந்்ததடுக்கப்பட்டுள்ளொர.் 

❖ அதமரிக்க தவளியுறவுத் துறறயொல் விருது வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட உள்ள உலகின் 

12 தபண்களில் இவரும் ஒருவரொவொர.் 

❖ சுற்றுசச்ூழறலப் பொதுகொப்பதற்கும், ஒடுக்கப்பட்ட வங்கததச மக்களின் கண்ணியம் 
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மற்றும் உரிறமகறளப் பொதுகொப்பதற்குமொன தனது பணியில் இவர ் தனித்துவமொன 

றதரியத்றதயும் தறலறமத்துவத்றதயும் தவளிப்படுத்தியுள்ளொர.் 

 

அபினவ் ெந்திரசூட் எழுதிய புத்தகம் 

❖ தசொலி தசொரொப்ஜியின் 92வது பிறந்தநொளின் தபொது, "Soli Sorabjee: Life and Times" என்ற 

தறலப்பிடப்பட்ட ஒரு புதிய சுயசரிறத புத்தகம் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ இது வழக்கறிஞரும் சட்ட அறிஞருமொன அபினவ் சந்திரசூட் என்பவரொல் எழுதப்பட்டது. 

❖ இந்தப் புத்தகம் தசொலி தசொரொப்ஜியின் வொழ்க்றகயின் தனிப்பட்ட விவரங்கள், அவரது 

குடும்பப் பின்னணி ஆகியவற்றறப் பற்றி எடுத்துறரக்கிறது.  

❖ தசொலி தசொரொப்ஜி இந்தியொவின் முன்னொள் அரசுத் தறலறம சடட் அதிகொரியொக 1989-

90 மற்றும் 1998-2004 ஆகிய கொலக் கட்டங்களில் பணியொற்றினொர.் 

 

 

விகளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

மிதாலி ராஜ் தகலகமத்துவம் 

 

❖ ஐசிசி மகளிர ்உலகக் தகொப்றபயில் அதிகப் தபொடட்ிகளுக்கு ஒரு அணித் தறலவரொக 

இருந்து இந்திய அணித ்தறலவர ்மிதொலி ரொஜ் சொதறன ஒன்றறப் பறடதத்ுள்ளொர.் 

❖ இவர ்முன்னொள் ஆஸ்திதரலிய சக வீரர ்தபலிண்டொ கிளொரக்்கின் சொதறனறய முந்தி 

உள்ளொர.் 
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❖ மிதொலி 24 உலகக் தகொப்றபப் தபொட்டிகளில் இந்திய நொட்டின் சொரப்ொக பங்கு தபற்றொர.் 

 

S. L. நாராயணன் 

 

❖ இத்தொலியில் நறடதபற்ற கிரொண்டிஸ்கொசச்ி தகட்தடொலிகொ என்ற சரவ்ததச ஓபன் 

தசஸ் (சதுரங்கம்) தபொடட்ியில் எஸ்.எல்.நொரொயணன் தவற்றி தபற்றதொக அறிவிக்கப் 

பட்டது. 

❖ அதத சமயம் இதில் சகநொட்டவரொன R. பிரக்ஞானந்தா இரண்டொவது இடத்றதப் பிடித்து 

உள்ளொர.் 

❖ திருவனந்தபுரத்றதச ் தசரந்்த 24 வயதொன S.L.நாராயைன் 2015 ஆம் ஆண்டில் 

கிரொண்ட் மொஸ்டர ்பட்டதற்தப் தபற்றொர.் 

❖ இவர ்இந்தியொவின் 41வது கிரொண்ட்மொஸ்டர ்ஆவொர.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

இகணயத் தணிக்ககக்கு எதிரான உலக தினம் - மாரெ் ்12 

 

❖ இறணய தளத்தில் சுதந்திரமொனப் தபசச்ு மற்றும் கருத்து தவளிப்பொட்டின் ஒரு 

முக்கியத்துவத்றத எடுதத்ுறரக்க ஒவ்தவொர ் ஆண்டும் இத்தினமொனது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

❖ உலதகங்கிலும் உள்ள அரசொங்கங்கள் இறணயதத்ில் தபசச்ுச ்சுதந்திரத்றத எவ்வொறு 

முடக்குகின்றன என்பறதயும் இந்த நொள் எடுத்துக் கொட்டுகிறது. 

❖ இறணய தளத் தணிக்றகக்கு எதிரொன உலக தினம் இறணய தளத்தில் கருத்துச ்
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சுதந்திரத்திற்கொன சரவ்ததச தினம் என்றும் அறழக்கப்படுகிறது. 

 

உலக ரராட்ராக்ட் தினம் - மாரெ் ்13 

 

❖ உலகம் முழுவதும் உள்ள தரொட்டரி குழுவினர ்வழங்கும் தசறவகறள அங்கீகரிப்பறத 

இது தநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ளது. 

❖ "தரொட்டரொக்ட"் என்பது "தரொட்டரி இன் ஆக்சன்" (தரொட்டரிச ்தசறவ) என்ற கருத்றதக் 

குறிக்கிறது. 

❖ தரொட்டரி சங்கம் என்பது இறளஞரக்ள் மற்றும் தபண்களுக்கொன ஒரு சமூக தசறவ 

அறமப்பு ஆகும். 

❖ தரொட்டரொக்ட் 1968 ஆம் ஆண்டில் அதமரிக்கொவின் வடக்கு கதரொலினொவில் தரொட்டரி 

சரவ்ததச இறளஞர ்திட்டமொகத் ததொடங்கப்பட்டது. 

❖ முதல் தரொட்ரொக்ட் சங்கமொனது 1968 ஆம் ஆண்டு மொரச் ்13 அன்று நிறுவப்படட்து. 
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