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மார்ச ்– 15  

TNPSC துளிகள் 

❖ ஹரியானா முதல்வர ் மனனாகர ் லால் கட்டார ் அம்மாநில நிதிநிலல அறிக்லகலயத் 

தாக்கல் செய்த னொது, செண்களுக்கான சுஷ்மா சுவராஜ் விருதிலன அறிவித்துள்ளார.்  
o ெரவ்னதெ மற்றும் னதசியத் துலறகளில் செண்கள் ஆற்றும் குறிெ்பிடத்தக்கெ ்

ொதலனகள் அல்லது வாழ்வின் ெல்னவறு துலறகளில் ஆற்றும் ெங்களிெ்பிற்காக 

இந்த விருதானது வழங்கெ்ெடுகிறது.  

❖ சொலிவிய நாட்டு வீரரான மரினயா சடரான் ெலாெர,் கிழக்கு சொலிவியாவிலுள்ள 

ொன்டா க்ரஷ் டி லா சிசயரா என்னுமிடத்தில் தனது 80வது வயதில் காலமானார.்  
o இவர ்1967 ஆம் ஆண்டில் அரச்ஜன்டினா – கியூெ நாட்டுக் சகாரில்லா முலறயின் 

எரச்னஸ்னடா “னெ” குனவராவிலனக் சகான்றவராகக் கருதப்படுகிறார.்  

❖ மத்திய அலமெெ்ர ்அஷ்வினி லவஷ்ணவ் 2022 ஆம் ஆண்டின் 3வது NIC ததாழில்நுட்ப 

மாநாட்டினைத் ததாடங்கி னைக்க உள்ளார.்  
❖ னகரள அரொனது M.S. விஸ்ைநாதை் அைரக்ளுக்கு நினைவிடம் அனமப்பதற்காக 1 

மில்லியை் ரூபானய ஒதுக்கியுள்ளது. 
 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழகத்தில் சசாத்துப் பதிவு  

❖ இந்த நிதியாண்டின் 2வது வாரம் வலரயில் 12,700 னகாடி ரூொய் வருவாய் கிலடத்து 

உள்ளலதயடுத்து சொதத்ுெ் ெதிவு மூலம் கிலடதத் வருவாய் ஒரு புதிய உெெ்த்லதத் 

சதாட்டுள்ளது.  
❖ 2019–20 மற்றும் 2020–21 ஆகிய ஆண்டுகளில் ெதிவான 1,672 னகாடி மற்றும் 2,057 

னகாடிகள் வருவாயிலனெ் சொறுத்தவலரயில் இது மிக அதிக உயரவ்ாகும்.  
❖ சென்லன மற்றும் னகாயம்ெத்தூர ் மண்டலங்கள் ஒருனெர இலணந்து இதன் சமாத்த 

வருமானத்தில் 60% வலர ெங்களித்துள்ளன.  
❖ செங்கல்ெட்டு, காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர ்ஆகிய மாவட்டங்கலள உள்ளடக்கிய 

சென்லன மண்டலம் சமாத்த வருமானத்தில் 45% ெங்கிலன அளிதத்ுள்ளது.    
 

ததசியெ ்செய்திகள் 

மக்கக் கூடிய நுண் துகள்கள்  

❖ கான்பூரின் இந்தியத் சதாழில்நுட்ெக் கல்வி நிறுவனத்தின் ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் 

மக்கக் கூடிய நுண்துகலள உருைாக்கியுள்ளனர.் 
❖ ொக்டீரிய மற்றும் பூஞ்லெெ் ொதிெ்புகளிலிருந்து ெயிரக்லளெ் ொதுகாெ்ெதற்கான 

னவதிெ்சொருள் ொரந்்த பூெச்ிக்சகால்லிகளுக்கு மாற்றாக இதலனெ் ெயன்ெடுத்தெ ்

செய்யலாம். 
❖ இது நுண்துகள்கள் னவளாண் உற்ெத்திலய அதிகரிக்கெ ் செய்து, ெயிரத்் சதாற்று 

ஏற்ெடும் அொயத்திலனயும் குலறக்கும். 
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சமய்நிகர் திறன்மிகு கட்டுப்பாட்டு அறிவு மமயம் மற்றும் புத்தாக்கப் பூங்கா 

 

❖ மத்திய எரிெக்தித் துலற அலமெெ்ர ் R.K. சிங், தமய்நிகர ் திறை்மிகுக் கட்டுப்பாட்டு 

அறிவு னமயம் மற்றும் புத்தாக்கெ் பூங்காவினைத் திறந்து னைத்தார.்   
❖ இது சுதந்திரத் திருநாள் செருவிழாக் சகாண்டாடட்த்தின் ஓர ்அங்கமாகத் சதாடங்கெ் 

ெட்டது.   
❖ POWERGRID அனமப்பாைது அதிநவீை திறை்மிகு கட்டுப்பாட்டுத் ததாழில்நுட்பங்கனள 

முை்னைக்கவும் அதனை மமம்படுத்தவும் னவண்டி திறை்மிகுக் கட்டுப்பாட்டு அறிவு 

னமயத்தினை நிறுவியது. 
 

ததசிய இமளதயார் பாராளுமன்ற விழா 

❖ மக்களலவெ ்செயலகத்துடன் இலளனயார ்விவகாரங்கள் மற்றும் விலளயாட்டு துலற 

அலமெெ்கம் இலணந்து 3வது னதசிய இலளனயார ்ொராளுமன்ற விழாவிலன ஏற்ொடு 

செய்துள்ளன.  
❖ வரும் ஆண்டுகளில் ெல்னவறு சதாழில்துலறகளில் நுலழய உள்ள 18 முதல் 25 

வயதிற்குட்ெட்டவரக்ள் வலரயிலான இலளனயாரக்ளின் கருத்திலனக் னகட்ெனத இந்த 

விழாவின் னநாக்கமாகும்.   
❖ னதசிய அளவில் சவற்றி செறும் முதல் 3 இளம் சவற்றியாளரக்ளுக்கு அதன் ொராட்டு 
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விழாவின் னொது மக்களலவெ ் ெொநாயகரின் முன்பு உலரயாற்றுவதற்கு வாய்ெ்புக் 

கிலடக்கும். 

 
 

சாகித்தயாத்சவ் இலக்கிய விழா  

 

❖ ொகித்திய அகாடமியின் ‘ொகித்னயாத்ெவ்’ என்றலழக்கெ்ெடும் ஒரு கடிதத் திருவிழா 

என்ெது இந்தியாவின் மிக உள்ளாரந்்த ஒரு இலக்கியத் திருவிழாவாகும். 

❖ இந்த விழாவானது இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர விழாக் சகாண்டாட்டத்தின் ஓர ்

அங்கமாக விளங்கும். 

❖ இந்த நிகழ்ெச்ிகள் சுதந்திரம் அல்லது சுதந்திர இயக்கம் என்ற ஒரு கருத்துருலவக் 

சகாண்டு நடத்தெ்ெடுகிறது. 

❖ இந்தக் கண்காட்சியானது அகாடமியின் ொதலனகள் மற்றும் முந்லதய ஆண்டில் 

நிகழ்ந்த முக்கிய நிகழ்ெச்ிகள் ெற்றி எடுத்துலரக்கும். 

❖ அகாடமியினால் அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட 24 இந்திய சமாழிகளின் பிரதிநிதியாக 26 இளம் 

எழுத்தாளரக்ள் (The Rise of Young India) ‘இளம் இந்தியாவிை் எழுசச்ி’ எை்ற நிகழ்சச்ியில் 

பங்மகற்பாரக்ள். 

 

ஜன் அவுெதி பால் மித்ரா நிகழ்சச்ி  

❖ ஜன் அவுெதி திவாஸ் வாரக் சகாண்டாட்டத்தின் 3வது நாளான மாரெ் ்14 அை்று நாடு 

முழுவதும் 75 இடங்களில் ஜன் அவுெதி ொல் மித்ரா நிகழ்ெச்ியானது நடத்தெ்ெட்டது. 
❖ ஜன் அவுெதி திட்டத்துடன், ொல் மித்ராக்களாக குழந்லதகலள ஈடுெடுதத்ுவதற்காக 
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னவண்டி இந்த நிகழ்ெச்ியானது ஏற்ொடு செய்யெ்ெட்டது. 
❖ ெரினயாஜனா, னெமிெ்பு, ஜன் அவுெதி னெவா பி னராஸ்கர ் பி ஆகியவற்றின் பலன்கள், 

ஜன் அவுெதி மருந்துகள் மற்றும் காெ்புரிலமெ் செற்ற மருந்துகள் ஆகியவற்றின் 

விலலயிலுள்ள னவறுொடு ஆகியவற்றிலனெ் ெற்றி அவரக்ளுக்கு கற்பிெ்ெதற்காக இது 

ஏற்ொடு செய்யெ்ெட்டது. 
 

சதன்னிந்தியாவின் நீளமான வில்வடிவப் பாலம் 

❖ ஆலெ்புழாவிலனயும் சகால்லத்திலனயும் இலணக்கும் சதன்னிந்தியாவின் நீளமான 

வில்வடிவெ் ொலமானது வலியழீக்கல்  எனுமிடத்தில் திறக்கெ்ெட உள்ளது. 

❖ இந்தெ் ொலம் சகால்லதத்ிலுள்ள அலெ்ொடுெ் ெஞ்ொயத்திற்கும் ஆலெ்புழாவிலுள்ள 

வலியழீக்கல் எனுமிடத்திற்கும் இலடயிலான ெயணத் தூரத்லத 28 கி.மீ. வலர 

குலறக்கும். 
❖ இது 1.23 கி.மீ. நீளம் உலடய ஒரு ொலமாகும். 

 

 

கல்விக்காக ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட மாவட்ட அளவிலானத் தகவல் அமமப்பு 

பிளஸ் அறிக்மக 

 

❖ இந்தியாவின் ெள்ளிக் கல்வி ெற்றிய 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான கல்விக்காக 

ஒருங்கிலணக்கெ் ெட்ட மாவட்ட  அளவிலான ஒரு தகவல் அலமெ்பு பிளஸ் என்ற ஒரு 

அறிக்லகயானது ெமீெத்தில் சவளியிடெ்ெட்டது. 
❖ இது 2012-13 ஆம் ஆண்டில் சதாடங்கெ்ெட்டது. 
❖ இது ெள்ளிக் கல்வி மீதான மிகெ்செரிய னமலாண்லம தகவல் அலமெ்புகளுள் ஒன்று 

ஆகும். 
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❖ UDISE+ எை்பது கல்விக்காக ஒருங்கினைக்கப்பட்ட மாைட்ட அளவிலாை ஒரு தகைல் 

அனமப்பிை் மமம்படுத்தப்பட்ட அனமப்பாகும்.  

❖ இதில் பள்ளிகள் குறித்த தகைல்கள் இனையத்திலும் நிகழ்மநரத்திலும் மசகரிக்கப் 

படுகிறது.  

❖ UDISE என்ற அனமப்பிலுள்ள தரவுகளிலுள்ள பினழகள் மற்றும் தாமதங்கள் மபாை்றெ ்

சிக்கல்கனள இது தீரக்்கும்.  

 

ராஷ்டிரிய ரக்ொ பல்கமலக்கழகம் 

❖ பிரதமர ் னமாடி அவரக்ள் ராஷ்டிரிய ரக்ொ என்ற ெல்கலலக்கழகத்திலனத் திறந்து 

லவதத்ார.் 
❖ இவர ்அகமதாொத்தில் அந்தெ் ெல்கலலக் கழகத்திற்கான அதன் முதல் ெட்டமளிெ்பு 

உலரலய ஆற்றினார.் 
❖ இந்தெ் ெல்கலலக்கழகமானது, காவல் மற்றும் உள்நாட்டுெ் ொதுகாெ்பு சதாடரெ்ான 

ெல்னவறு கல்விெ் ெடிெ்புகலள மாணவரக்ள் ெயில வாய்ெ்பு அளிக்கும். 

 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

சவுதி அதரபியா – மிக அதிக அளவில் மரணதண்டமன 

 

❖ ெவுதி அனரபியா நாட்டில் சகாலலகள் முதல் தீவிரவாதக் குழுக்கலளெ ் னெரத்்தல் 

வலரயிலான குற்றங்களில் ஈடுெட்ட 81 குற்றவாளிகளுக்கு மரணத் தண்டலன 
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விதிக்கெ் ெட்டது. 
❖ இந்த நாட்டின் நவீனகால வரலாற்றில் நிகழ்த்தெ்ெட்ட மிகெ்செரிய மரணத் தண்டலன 

இதுவாகும். 
❖ இது 1979 ஆம் ஆண்டில் சமக்காவிலுள்ள மிகெ்செரிய மசூதிலயக் லகெ்ெற்றியதாக 

குற்றம் ொட்டெ்ெட்ட 63 தீவிரவாதிகளுக்கு 1980 ஆம் ஆண்டின் ஜனவரி மாதத்தில்  

மரணத் தண்டலன நிலறனவற்றெ்ெட்ட ஒரு எண்ணிக்லகலயயும் முந்தியது. 
 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

சஜர்மன் ஓபன் சூப்பர் 30 

 

❖ இந்திய ஷட்டில் (பூெ்ெந்தாட்ட வீரர)் வீரர ் லக்ெயா சென், சஜரம்ன் ஓென் சூெ்ெர ் 300 

னொட்யின் உலக முன்னணி ஆட்டக்காரர ் விக்டர ் அக்செல்செலன வீழ்த்தி இறுதிெ் 

னொட்டிக்குத் னதரவ்ாகியுள்ளார.் 
❖ இது சவஸ்சடசனரஜ்ி ஸ்னொட்ஹால்னல எனுமிடதத்ில் நலடசெற்றது. 
❖ இது விக்டர ்அக்செல்சென்னுக்கு எதிராக லக்ெயா சென் செற்ற முதல் சவற்றியாகும். 
❖ இந்த இரு னொட்டியாளரக்ளும் இதுைனர 5 முலற எதிரத்்துெ் னொட்டியிட்டுள்ளனர.்  

 

டியூப்ளான்டிஸ் உலகெ ்சாதமன 

 

❖ ஸ்வீடனின் ஒலிம்பிக் னொல் வால்ட் ொம்பியன் ஆன அரம்ாண்ட் குஸ்தவ் “மாை்மடா” 

டியூப்ளாை்டிஸ் 6.19 மீட்டர ் உயரம் தாை்டி தைது உலகெ ் சாதனைனய ஒரு தசை்டி 

மீட்டர ்வித்தியாசத்தில் முறியடித்தார.் 

❖ இது தபல்கிமரடில் நனடதபற்ற உலக உள்ளரங்கப் மபாட்டியிை் ஒரு தைள்ளி விழாெ ்

சந்திப்பில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ டியூப்ளாை்டிஸ், கிளாஸ்மகாவில் 2020 ஆம் ஆை்டு பிப்ரைரி மாதத்தில் நனடதபற்ற 
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உள்ளரங்கெ் மபாட்டிகளில் 6.18 உயரம் தாை்டி ஒரு சாதனைனயப் பனடதத்ார.் 

 

ISSF உலகக் தகாப்மப 2022 

❖ சகய்னராவில் நலடசெற்ற 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ISSF உலகப் மகாப்னபப் 

மபாட்டியிை் பதக்க ைரினசயில் இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளது.  
❖ இது ெரவ்னதெத் துெ்ொக்கிெ ்சுடுதல் கூட்டலமெ்பினால் நடத்தெ்ெட்டது. 
❖ 4 தங்கம், 2 சவள்ளி, மற்றும் 1 சவண்கலெ் ெதக்கங்களுடன் சமாத்தம் 7 ெதக்கங்கலள 

சவன்று ெதக்கெ் ெட்டியலில் இந்திய அணி முதலிடத்லதெ் செற்ற நிலலயில் இதில் 

நாரன்வ 2வது இடத்லதெ் செற்றுள்ளது.  

 
 

முக்கிய தினங்கள் 

சர்வததச கணித தினம் – மாரச் ்14 

❖ Π எனும் கணித மாறிலியின் மதிெ்லெ 3.14 எனக் குறிெ்பிடலாம் என்ெதால் இத்தினம் Π 

(னப) திைம் எைவும் அனழக்கப்படுகிறது. 

❖ அறிவியல் மற்றும் ததாழில் நுட்பத்தில் கைிததத்ிை் இை்றியனமயாத பங்கினைப் 

பற்றி மக்களுக்குக் கற்பித்தல், ைாழ்க்னகத் தரத்னத மமம்படுத்துதல், தபை்கள் 

மற்றும் சிறுமிகளுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் மற்றும் நினலயாை மமம்பாட்டிற்குெ் 

பங்களித்தல் ஆகியைற்னற இது மநாக்கமாகக் தகாை்டுள்ளது. 

❖ இத்திைத்திற்காை கருத்துரு, “கைிதம் ஒை்றினைக்கிறது” (Mathematics Unites!) எை்பது 

ஆகும்.  

 

 

நதிகளுக்கான சர்வததச நடவடிக்மக தினம் – மாரச் ்14 

❖ நமது வாழ்வில் நதிகளின் முக்கியத்துவம் குறிதத்ு இத்தினம் எடுத்துலரக்கிறது. 
❖ னமலும் தூய்லமயான மற்றும் ொய்ந்து ஓடும் நதிநீலர அலனவரும் ெமமான 

முலறயில் செறுவது குறித்த ஒரு விழிெ்புணரல்வ ஏற்ெடுத்தெ ் செய்ைனத இந்தத் 

தினத்தின் னநாக்கமாகும்.  
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❖ இது 25வது நதிகளுக்கான ெரவ்னதெ நடவடிக்லக தினமாகும். 
❖ இந்த ஆண்டில் இந்தத் தினமானது “உயிரிப் பல்லுயிரப்் தபருக்கத்தில் நதிகளிை் 

முக்கியத்துைத்தினை” தகாை்டாடுைதை் மூலம் அனுசரிக்கப் படுகிறது. 
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