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மார்ச ்– 16 

TNPSC துளிகள் 

❖ அகமதாபாத்தில் உள்ள சரத்ார ் படேல் மைதானத்தில் 11வது டகல் மஹாகும்ப் என்ற 

டபாே்டியை பிரதமர ்நடரந்திர டமாடி அவரக்ள் ததாேங்கி யவத்தார.் 

o ககல் ைஹாகுை்ப் என்ற டபாே்டியின் இந்தப் பதிப்பில் 36 தபாதுப் பிரிவு 

வியளைாே்டுகளும் 26 பாரா (ைாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான) வியளைாே்டுகளும் 

அேங்கும். 

❖ ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர ் வங்கிக்கு "2020-21 ஆை் நிதிைாண்டிற்கான சிறந்த தசைல் 

திறனுக்கான டதசிை விருது" வழங்கி தகௌரவிக்கப்பே்ேது. 

o சுை உதவிக் குழுவின் வங்கிக்கான இயணப்பில் அதன் சிறந்த தசைல்திறனுக்காக 

இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டது. 

❖ இந்திைாவின் முதல் மைய்நிகர ் திறன்மிக்க கட்டமைப்பு அறிவு யமைமானது 

ஹரிைானா மாநிலத்தில் உள்ள மடனசரில் திறக்கப்பே்ேது. 

❖ இந்திைாவின் பங்குச ்சந்யதயானது சந்யத மூலதனத்தில் முதன்முமறயாக உலகின் 

ஐந்தாவது இேத்யத எட்டியது. 

o தற்டபாது அதமரிக்கா, சீனா, ஜப்பான் ைற்றுை் ஹாங்காங் ஆகிை நாடுகளுக்கு 

அடுத்த படிைாக இந்திைா 5வது இேத்தில் உள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தி ஸ்பாட்டட் ராயல் வண்ணத்துப்பூெச்ி 

 

❖ ஸ்பாே்ேே் ராைல் (தாஜூரிைா மாகுடலே்ோ) என்ற வண்ணத்துப் பூசச்ியானது, நீலகிரி 

மாவே்ேத்தில் மீண்டும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது ஒரு நூற்றாண்டுக்கும் டமலாக நீலகிரியில் மதன்படாைலிருந்தது 

❖ இது வின்டர ் பில்த் சங்கத்திமனச ் கசரந்்த உறுப்பினரக்ளால் (Wynter-Blyth Association) 

மீண்டும் கண்டுபிடிக்கப் பே்ேது. 
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❖ இமவ இந்திைாவின் வேகிழக்குப் பகுதியில் மதன்படுவதாக அறிைப்படுகிறது. 

❖ ஸ்பாே்ேே் ராைல் என்பது அதற்கு உணவளிக்குை் கலாராந்தஸ் இனத்மத (Loranthus 

species) கசரந்்த ஒரு தாவரத்திற்கு அருகில் வாழ்கிறது. 

 

தமிழ்நாடு க ாவிட்-19 இறப்புப் பதிவு 

❖ ஏறக்குயறை இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, தமிழகத்தில் மாரச் ்11 அன்று டகாவிே்-

19 இறப்பு எதுவும் பதிவாகவில்மல. 

❖ 2020 ஆை் ஆண்டு மாரச் ் ைாதத்திலிருந்து இதுவமரயில் தமிழகத்தில் 38,023 டகாவிே ்

இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. 

❖ மதுயரயில் உள்ள இராஜாஜி அரசுப் தபாது மருத்துவமயனயில் 2020 ஆை் ஆண்டு 

மாரச் ்25 அன்று முதலாவது ககாவிட் இறப்பு பதிவானது. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

வின்க ாவ்-19 

 

❖ வின்டகாவ்-19 எனப் தபைரிேப்பே்ே உள்நாட்டிகலகய தயாரிக்கப்பட்ட டகாவிே்-19 

சிகிசய்சக்கான முதல் மருந்தானது வியரவில் தபாதுமக்களுக்குக் கியேக்கப் மபறுை் 

என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ ைத்திய அறிவியல் ைற்றுை் மதாழில்துமற ஆராய்சச்ி மையத்தின் மசல்லியல் ைற்றுை் 

மூலக்கூறு உயிரியல் மையை், வின்ஸ் பகயாப்ராடக்ட்ஸ் மற்றும் யஹதராபாத ்

பல்கயலக் கழகம் ஆகிையவ இயணந்து ‘வின்டகாவ்-19’ என்ற மருந்யத உருவாக்கி 

உள்ளன. 

❖ இந்த மருந்யத உருவாக்க, SARS-CoV-2 என்ற ஒரு யவரஸ் தசைலிழக்கச ்தசை்ைப்பே்டு 

ஏற்பிகளுக்குள் தசலுத்தப்படுகிறது. 

 

அடவி தயாரிப்பு 

❖ ககரளாவின் நிலம்பூர ் பழங்குடியினரால் உற்பத்தி தசை்ைப்படும் காட்டுத் கதன் 

கபான்ற சிறு குறு வனப் மபாருட்கள், இப்டபாது அேவி என்ற ஒரு மபயரில் சந்யதப் 

படுத்தப் படும். 

❖ டதசிை டவளாண்யம மற்றும் ஊரக வளரச்ச்ி வங்கி மற்றும் ஜன் ஷிக்சன் சன்ஸ்தான் 
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ஆகிையவ இயணந்து நிலம்பூரில் நயேதபற்றப் பழங்குடியினர ்திருவிழாவில் அேவி 

என்ற தயாரிப்பிமன அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. 

 

 

கிராமீனா ஹப்பா 

 

❖ கிராமீனா ஹப்பா என்பது கிராமப்புற யகவியனஞரக்ள் தங்களது யகவியனப் 

தபாருே்கள், விவசாைை் மற்றும் யகத்தறிப் தபாருே்கயள விற்பயன தசை்வதற்கான 

ஒரு தளமாகும். 

❖ தபங்களூருவில் உள்ள கதசிய கவளாண்மை ைற்றுை் ஊரக வளரச்ச்ி வங்கியின் 
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கரந்ாேக மண்ேல அலுவலகமானது இந்த நிகழ்சச்ிமய நேத்திைது. 

❖ இந்த நிகழ்வில் கரந்ாேகா மற்றும் இந்திைா முழுவதிலும் உள்ள பல மாவே்ேங்களில் 

இருந்து யகத்தறிப் புேயவகள், யகைால் தசை்ைப்பே்ே கயலப் மபாருட்கள், வீே்டு 

அலங்காரப் மபாருட்கள் ைற்றுை் யகைால் மநய்யப்பட்ட ஆயேப் தபாருே்கள் 

டபான்றயவ இேம் தபற்றுள்ளன. 

❖ இந்தப் தபாருே்கயள விற்பயன தசை்வதன் மூலம் கியேக்கும் வருமானமானது யக 

வியனக் கமலஞரக்ளிேம் டநரடிைாகச ்டசரும். 

 

இளம் விஞ்ஞானி திட்டம் 

 

❖ இந்திை விண்தவளி ஆராை்சச்ி நிறுவனமானது பள்ளி மாணவரக்ளுக்காக கவண்டி 

"யுவ விஞ்ஞானி காரை்க்ரம்" (யுவிகா) அல்லது "இளம் விஞ்ஞானி திே்ேம்" என்ற ஒரு 

சிறப்புத் திே்ேத்யதத் மதாடங்குகிறது. 

❖ இது அறிவிைல் மற்றும் ததாழில்நுே்பத்தில் வளரந்்து வரும் டபாக்குகள் பற்றிை ஒரு 

விழிப்புணரய்வ ஏற்படுதத்ுவயத டநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத் திே்ேம் அறிவிைல், ததாழில்நுே்பம், தபாறியிைல் மற்றும் கணிதம் ஆகிை 

துயறகளில் ஆராை்சச்ி மற்றும் ததாழியலத் ததாேரவ்தற்கு அதிக மாணவரக்யள 

ஊக்குவிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

இணணயவழிப் சபாருள் விநிதயாகத்தில் உல  முதலீடு 2021 

❖ இமணயவழிப் மபாருள் விநிகயாக நிறுவனங்களுக்கான இரண்ோவது தபரிை 

உலகளாவிை துணிகர மூலதன முதலீே்டு யமைமாக இந்திைா உள்ளது. 

❖ லண்ேன் & பாரட்்னரஸ்் என்ற நிறுவனத்தின் டீல் ரூை் இமண முதலீட்டுத் தரவுப் 

பகுப்பாை்வின் படி இது கூறப்பட்டுள்ளது. 
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❖ 2021 ஆை் ஆண்டில் உலக அளவில், அதமரிக்காவுக்கு அடுத்தபடிைாக இந்திைா 

இரண்ோவது இேத்தில் இருந்தது. 

❖ இந்திைாவினுள் தபங்களூரு முதலிேத்தில் உள்ளது. 

 

 

இந்தியப் பபட்கராலியம் மற்றும் இயற்க  எரிவாயு புள்ளிவிவரங் ள் 2020-21 

 

❖ மத்திை தபே்டராலிைம் மற்றும் இைற்யக எரிவாயுத் துயற அயமசச்ர ்ஹரத்ீப் சிங் பூரி, 

2020-21 ஆை் ஆண்டிற்கான இந்திைப் தபேட்ராலிைம் மற்றும் இைற்யக எரிவாயு புள்ளி 

விவரங்கமள மவளியிடட்ார.் 

❖ இது தபே்டராலிைம் மற்றும் இைற்யக எரிவாயுத ்துமற அயமசச்கத்தின் வருோந்திர 
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தவளியீடு ஆகும். 

❖ இது இந்திைாவின் தபே்டராலிைம் மற்றும் எரிவாயுத் துயறயின் ஒரு ஒே்டு தமாத்தக் 

கண்கணாட்டத்திமன வழங்குகிறது. 

❖ இந்திைா தனது கசச்ா எண்தணை்த் டதயவயில் கிே்ேத்தே்ே 85 சதவீதத்மத இறக்குமதி 

மூலை் மபறுகிறது. 

❖ எனடவ, 2020-21 ஆை் ஆண்டில் இந்திைாவின் தபே்டராலிைப் தபாருே்களுக்கான 

தன்னியறவு விகிதமானது 15.6% ஆக இருந்தது. 

❖ ததற்காசிை நாடுகளிகலகய இந்தியாவில் தான் தபே்டரால், டீசல் வியல அதிகமாகும். 

❖ இந்திைா தனது 54% அளவிற்கு இைற்யக எரிவாயுத் டதயவயைப் பூரத்்தி தசை்வதற்கு 

இறக்குமதியைச ்சாரந்்துள்ளது. 

 

மூலதன முதலாளித்துவ முன்செடுப்பு 

 

❖ இது தீன தைாள் உபாதத்ிைாைா கிராமின் தகௌசல்ைா டைாஜனா (DDU-GKY) திே்ேத்தின் 

கீழ், ஊரக வளரச்ச்ி அயமசச்கத்தால் நிதிைளிக்கப்பே்ே ஒரு திே்ேமாகுை். 

❖ இந்த முன்மனடுப்பின் மூலம், ததாழில்துயறயின் டதயவகள் பூரத்்தி மசய்யப்படுை். 

❖ இந்த முைற்சி ததாழில்துயறக்கு ஒரு குறிப்பிேத்தக்க ஊக்கத்யத அளிக்கும்.  

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

சிறாரக்ளுக்காெ நிதிநிணல அறிக்ணக - மத்தியப் பிரததெம் 

❖ ைத்தியப் பிரகதச ைாநில அரசு, தனது ஆண்டு நிதித் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக முதல் 

முமறயாக ‘சிறாரக்ளுக்கான நிதிநிமல அறிக்மகமய’ தாக்கல் மசய்தது. 

❖ இது குழந்மதகளுக்குப் பிரகாசைான எதிரக்ாலை் இருப்பமத உறுதி மசய்யுை். 

❖ குழந்மத இறப்பு ைற்றுை் ஊட்டசச்த்துக் குமறபாடுகள் உள்ளிட்டவற்றிற்கான, 
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குழந்மதகமள மையைாகக் மகாண்ட பல திட்டங்கமளக் மகயாள்வதற்கு கவண்டி, 

சிறாரக்ளுக்கான இந்த நிதிநிமல அறிக்மக அரசாங்கத்திற்கு உதவுை். 

 

 

இந்திரயாெி மருத்துவ நகரம் 

❖ ைகாராஷ்டிரா ைாநில அரசானது, புகனவில் 'இந்திரயானி மைடிசிடட்ி' என்ற மபயரில் 

இந்திய நாட்டின் முதல் ைருத்துவ நகரத்மத அமைக்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ இது அமனத்து வமகயான பல்கவறு சிறப்புச ் சிகிசம்சகமளயுை் ஒகர இடத்தில் 

வழங்கச ்மசய்வதற்கான இடைாக விளங்குை். 

❖ இந்திரயானி மைடிசிட்டியில் (ைருத்துவ நகரத்தில்) ைருத்துவைமனகள், ைருத்துவ 

ஆராய்சச்ி மையங்கள், ைருந்துத் தயாரிப்பு, ஆகராக்கியை் ைற்றுை் பிசிகயாமதரபி 

(உடலியக்க ைருத்துவை்) ஆகியமவ இடை் மபறுை். 

 

பிரபலமாெவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

Tomb of Sand புத்தகம் 

❖ எழுத்தாளர ் கீதாஞ்சலி ஸ்ரீ என்பவரின் மைாழிமபயரக்்கப்பட்ட ஒரு இந்திப் புமனவுக் 

கமதயான  “Tomb of Sand” (ைணல் கல்லமற) என்ற ஒரு புத்தகைானது சரவ்கதசப் புக்கர ்

பரிசுக்காக  பட்டியலிடப்பட்ட 13 புத்தகங்களில் ஒன்றாகுை். 

❖ இந்த ைதிப்புமிக்க இலக்கியப் பரிசின் நீண்டகாலப் பட்டியலில் இடை் பிடித்த முதல் 

இந்தி மைாழிப் புமனவுக் கமத இதுவாகுை். 

❖ இந்தப் புத்தகைானது, முதலில் ‘மரட் சைாதி’ (Ret Samadhi) என்ற மபயரில் மவளியிடப் 
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பட்டது. 

❖ இது மடய்சி ராக்மவல் என்பவரால் ஆங்கிலத்தில் மைாழிமபயரக்்கப்பட்டது. 

 
 

முக்கிய திெங்கள் 

உலக குளுக்தகாமா திெம் - மாரெ் ்12 

 

❖ இது குளுக்ககாைா (கண் அழுத்த கநாய்) பற்றிய விழிப்புணரம்வ ஏற்படுதத்ுவதற்குை், 

முடிந்த வமர சீக்கிரை் குளுக்ககாைா பாதிப்பிமனக் கண்டறிவதற்காக வழக்கைான 

கண் (ைற்றுை் பாரம்வ நரை்பு) பரிகசாதமனகமள கைற்மகாள்ளுைாறு அமனவமரயுை் 

எசச்ரிப்பதற்குைான ஒரு தினைாகுை். 

❖ மீளமுடியாத குருட்டுத் தன்மைக்கான முக்கியக் காரணங்களில் ஒன்று குளுக்ககாைா 

ஆகுை். 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ் 6 முதல் 12 வமர உலக குளுக்ககாைா வாரை் அனுசரிக்கப் 

பே்ேது. 

 

ததசியக் குற்ற ஆவணப்பதிவு வாரியத்திெ் நிறுவெ திெம் - மாரெ் ்12 

❖ ைத்திய உள்துமற அமைசச்ர ்அமித் ஷா, கதசியக் குற்ற ஆவணப்பதிவு வாரியத்தின் 

37வது நிறுவனத் தினை் (எழுசச்ித் தினை்) மகாண்டாட்டத்தில் தமலமை விருந்தினராக 

கலந்து மகாண்டு உமரயாற்றினார.் 

❖ கதசியக் குற்ற ஆவணப்பதிவு வாரியத்தின் நிறுவன தின விழாவில் கலந்து மகாள்ளுை் 
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முதல் ைத்திய உள்துமற அமைசச்ர ்இவகர ஆவார.் 

❖ தாண்டன் குழு, கதசியக் காவல் ஆமணயை் (1977-1981) ைற்றுை் உள்துமற 

அமைசச்கத்தின் பணிக்குழு (1985) ஆகியவற்றின் பரிந்துமரகளின் அடிப்பமடயில் 

1986 ஆை் ஆண்டில் கதசியக் குற்ற ஆவணப் பதிவு வாரியை் நிறுவப்பட்டது. 

 

 

உலக நுகர்தவார் உரிணமகள் திெம் - மாரெ் ்15 

❖ அமனத்து நுகரக்வாரின் உரிமைகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அமவ பாதுகாக்கப் பட 

கவண்டுை் என்று வலியுறுத்தச ் மசய்வதற்குை், சந்மதயில் கைற்மகாள்ளப் படுை் 

துஷ்பிரகயாகங்கள் ைற்றுை் நுகரக்வார ் உரிமைகமளப் பாதிக்கக்கூடிய பல சமூக 

அநீதிகளுக்கு எதிராகப் கபாரிடச ் மசய்வதற்குை் கவண்டி இந்த தினை் ஒரு 

வாய்ப்பாகக் கருதப் படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, "நியாயைான எண்ணிை நிதி வழங்கீடு" 

என்பதாகுை். 
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