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மார்ச ்– 17 

TNPSC துளிகள் 

❖ டாடா சன்ஸ் நிறுவனதத்ின் தலைவர ் N. சந்திரசசகரன் ஏர ்இந்தியா நிறுவனத்தின் 

தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

o 2022 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்திை், N. சந்திரசசகரன் டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் 

ஐந்தாண்டு காை தலைவர ்பதவிக்கு இரண்டாவது முலையாக மீண்டும் நியமிக்கப் 

பட்டார.் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஜெரம்ன் ஓபன் ஆடவர ்ஒை்லையர ்பிரிவு இறுதிப் சபாட்டியிை் இந்திய 

ஷட்ைர(்பூப்பந்தாட்ட வீரர)் ைக்சயா ஜசன் ஜவள்ளி ஜவன்ைார.் 

o இவர ்தாய்ைாந்து நாட்லடச ்சசரந்்த குன்ைவுட் விடிட்சாரன்ிடம் சதாை்வியுை்ைார.் 

❖ கை்வி நிறுவனங்களிை் ஹிொப் அணிவதை்குத் தலட விதிக்கப்பட்டலத எதிரத்த்ுத் 

ஜதாடரப் பட்ட பை்சவறு மனுக்கலள கரந்ாடக உயரநீ்திமன்ைம் தள்ளுபடி ஜசய்தது. 

o கரந்ாடக உயர ்நீதிமன்ைம், ஹிொப் அணிவது இஸ்ைாத்தின் இன்றியலமயாத மத 

நலடமுலை அை்ை என்றும் தனது தீரப்்பிை் கூறியுள்ளது. 

❖ தமிழகத்திை் மாஜபரும் புத்தகப் பூங்கா அலமக்கப்படும் என முதை்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் 

அவரக்ள் அறிவித்துள்ளார.் 

o அரசாங்கம் அதை்கான நிைத்லதக் கண்டறிந்து, அதில் பூங்காலவ உருவாக்கத் 

சதலவயான ஆதரலவ வழங்கும் எனவும் அவர ்ஜதரிவித்தார.் 

❖ இந்த ஆண்டு ெூலை மாதத்திை் ஜசன்லனயிை் 44வது சதுரங்க ஒலிம்பியாட் சபாட்டி 

நலடஜபைவுள்ளது. 

o சரவ்சதசச ்சதுரங்கக் கூட்டலமப்புச ்சலபயானது, சபாட்டி நலடஜபறும் இடத்லத 

மாஸ்சகாவிலிருந்து சவறு இடத்திை்கு மாை்ை முடிவு ஜசய்திருந்தது. 

❖ ராஷ்டிரிய இந்திய ராணுவக் கை்லூரியானது, 2022 ஆம் ஆண்டு ெூலை மாதம் முதை் 

அதன் 100 ஆண்டுகாை வரைாை்றிை் முதை் முலையாக ஜபண் மாணவரக்லளச ்சசரக்்க 

உள்ளது. 

o 2022 ஆம் ஆண்டிை் ஐந்து ஜபண் மாணவிகள் அந்தக் கை்லூரியிை் சசர உள்ளனர.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ஐஸ்கிரீம் த ாழிற்சாலை 

❖ மதுலரயிை் உள்ள ஆவின் பாை் பண்லணயிை் ஒரு புதிய ஐஸ்கிரீம் (பனிக்கூழ்) 

ஜதாழிை்சாலைலயத் தமிழக முதை்வர ்திைந்து லவத்தார.் 

❖ சதசியப் பாை் வாரியம் சாரப்ிை் 30,000 லிட்டர ்உை்பத்தி திைன் ஜகாண்ட ஒரு புதிய 

ஐஸ்கிரீம் ஆலைலய முதை்வர ்அவரக்ள் திைந்து லவத்தார.் 

❖ ஜசன்லனக்கு அடுத்தபடியாக தமிழகத்தின் 2வது ஆவின் ஆலை இங்கு அலமக்கப் 

பட்டுள்ளது. 
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ததசியெ ்செய்திகள் 

புவிசார் குறியீடு தெற்ற காஷ்மீரிக் கம்ெளம் 

 

❖ ெம்மு மை்றும் காஷ்மீர ்அரசானது, அங்கு உள்ள புவிசார ்குறியீடு ஜபை்ை காஷ்மீரிக் 

கம்பளத்திை்கான விலரவுக் குறியீட்லட (QR code) அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது லகயாை் ஜநய்யப்பட்டக் கம்பளங்களின் நுணுக்கத்திலனயும் அதன் நம்பகத் 

தன்லமலயயும் பாதுகாப்பதை்கான ஒரு முயை்சியாகும். 

❖ விலரவுக் குறியீடு பதிக்கப்பட்டச ் சீட்டிலன நகஜைடுக்கசவா அை்ைது தவைாகப் 
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பயன்படுத்தசவா முடியாது என்பதாை், இது ஜபருநிறுவனங்களாை் தயாரிக்கப்படும் 

சபாலிக் கம்பளங்களின் உை்பத்திலயத் தடுக்கும். 

❖ இதை்கிலடயிை், புவிசார ் குறியீடு ஜபை்ை லகயாை் ஜநய்யப்பட்டக் கம்பளங்களின் 

(தலர விரிப்புகளின்) முதை் சரக்குப் ஜபட்டகமானது இந்த மாரச் ் மாதத்திை் புது 

ஜடை்லியிை் இருந்து ஜெரம்னிக்கு ஏை்றுமதி ஜசய்யப்பட்டது. 

 

லிவ்குயிக்  

 

❖ முன்பண வழங்கீட்டுக் கருவி (PPI - prepaid payment instrument) தயாரிப்பு நிறுவனமான 

லிவ்குயிக், ரிசரவ்் வங்கியின் ஆலணயின் படி, அதன் முன்பண வழங்கீட்டுக் 

கருவிகளுக்கான ஒரு முழு இயங்கும் தன்லமலய அலடந்துள்ளதாக அறிவித்தது. 

❖ இந்த நிறுவனத்தின் கூை்றுப்படி, ஒரு முழு இயங்குநிலைலய அலடந்த முதை் முன் 

பண வழங்கீட்டுக் கருவித் தயாரிப்பு நிறுவனம் இதுவாகும். 

❖ லிவ்குயிக் என்பது மும்லபலயச ் சசரந்்த நிதித ் ஜதாழிை்நுட்ப ரீதியிலான ஒரு 

புத்தாக்க நிறுவனம் ஆகும். 

 

தென்டர் சாம்வா ் 

 

❖ 34 மாநிைங்கலளச ்சசரந்்த 3000க்கும் சமை்படட் மாநிைப் பணி ஊழியரக்ள் மை்றும் சுய 

உதவிக் குழுக்களின் (SHGs) உறுப்பினரக்ள் 3வது 'ஜென்டர ்சாம்வாத்' (Gender Samwaad) 

நிகழ்விை் கைந்து ஜகாண்டனர.் 

❖ இது ஊரக வளரச்ச்ித் துறை அலமசச்கத்தின் தீன்தயாள் அந்த்சயாதயா சயாெனா-

சதசியக் கிராமப்புை வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ் ஏை்பாடு ஜசய்யப்பட்டது. 

❖ இது பாலினம் என்ை கண்சணாட்டத்திை் நாடு முழுவதும் ஜசயலிை் உள்ள திட்டத்தின் 

ஜசயை்பாடுகள் பை்றிய ஒரு விழிப்புணரல்வ ஏை்படுத்துவதை்காக சமை்ஜகாள்ளப்பட்ட 

சதசிய அளவிைான காஜணாளி வாயிைான ஒரு நிகழ்சச்ியாகும். 

❖ மகளிர ்கூட்டுைவு நிறுவனங்கள் மூைம் உணவு மை்றும் ஊட்டசச்த்துப் பாதுகாப்லப 

சமம்படுத்துவசத இந்த நிகழ்சச்ியின் சநாக்கமாகும். 
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❖ இந்த நிகழ்வானது சுதந்திரத் திருநாள் அமுதப் ஜபருவிழா வாரக் ஜகாண்டாட்டத்தின் 

ஒரு நிலனவு கருப்ஜபாருளான ‘நசய பாரத ்கி நாரி’என்பதின்  ஒரு பகுதியாக நடத்தப் 

பட்டது. 

 

ொரச்ச்ூன் இந்தியா அலமெ்பின் தி தநக்ஸ்ட் 500 ெட்டியை் 2022 - இரயிை்தடை்  

 

❖ இந்திய இரயிை்சவ நிறுவனத்திை்குச ்ஜசாந்தமான இந்திய இரயிை்ஜடை் (இரயிை்சவ 

ஜதாலைத ்ஜதாடரப்ு) கழக நிறுவனமானது பாரச்ச்ூன் இந்தியா அலமப்பின் 8வது தி 

ஜநக்ஸ்ட் 500 (2022 ஆம் ஆண்டு பதிப்பு) பட்டியலிை் இந்தியாவிை் இயங்கும் சிைந்த 

நடுத்தர நிறுவனங்களிை் 124வது இடத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

❖ இந்தப் பட்டியலிை் இடம் ஜபை்றுள்ள இந்திய அரசின் ஒசர ஜதாலைத்ஜதாடரப்ு ஜபாதுத ்

துலை நிறுவனம் இதுவாகும். 

❖ இரயிை்ஜடை் தவிர, 309வது இடத்திை் உள்ள IRCTC மட்டுசம இந்தப் பட்டியலிை் இடம் 

ஜபை்றுள்ள ஒசர இரயிை்சவ ஜபாதுத்துலை நிறுவனமாகும். 

 

உக்லரனிை் உள்ள இந்தியத் தூ ரகம் 

 

❖ உக்லரனிை் உள்ள இந்தியத் தூதரகத்லதத் தை்காலிகமாக சபாைந்து நாட்டிை்கு இடம் 

மாை்ைம் ஜசய்ய இந்தியா முடிவு ஜசய்துள்ளது. 

❖ சபாரினாை் பாதிக்கப்பட்ட உக்லரன் நாட்டிை் பாதுகாப்பு நிலைலமகள் சவகமாக 

சமாசமலடந்து வருவலதக் கருத்திை் ஜகாண்டு இந்த நடவடிக்லகயானது சமை் 

ஜகாள்ளப் படுகிைது. 
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❖ உக்லரன் தலைநகர ் கீவ் மை்றும் பை முக்கிய நகரங்கள் மீது ரஷ்யப் பலடயின் 

தாக்குதை்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையிை் இந்த முடிவானது சமை்ஜகாள்ளப்பட்டு 

உள்ளது. 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

ஸ்டாக்ஹ ாம் சர்வஹ ச அலமதி ஆராய்சச்ி நிறுவன ்தின் அறிக்லக 

 

❖ ஸ்டாக்ச ாம் சரவ்சதச அலமதி ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான 

சரவ்சதசப் பரிமாை்ைதத்ின் சபாக்குகள் குறித்த தனது சமீபத்திய அறிக்லகலய 

ஜவளியிட்டுள்ளது. 

❖ 2017-21 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இலடப்பட்டக் காைக் கட்டத்திை் இந்தியாவும் சவுதி 

அசரபியாவும் மிகப்ஜபரிய ஆயுத இைக்குமதி நாடுகளாக உருஜவடுத்துள்ளதாக இந்த 

அறிக்லக கூறுகிைது. 

❖ உைக ஆயுத விை்பலனயிை் இந்த இரு நாடுகளும் 11% பங்லகக் ஜகாண்டுள்ளன. 

❖ இந்த அறிக்லகயின் பட்டியலிை் இந்தியா முதலிடத்திை் உள்ளது. 

❖ இந்தக் காைக் கட்டத்திை், ரஷ்யா (46%), பிரான்ஸ் (27%), மை்றும் அஜமரிக்கா (12%) ஆகிய 

நாடுகள் இந்தியாவுக்கு அதிக அளவிை் ஆயுத ஏை்றுமதி ஜசய்யும் முதை் மூன்று 

நாடுகளாக இருந்தன. 

❖ 2017-21 என்ை காைக் கட்டத்திை் அஜமரிக்காவானது 39% பங்குடன், உைகின் மிகப் 
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ஜபரிய ஆயுத ஏை்றுமதியாளர ்என்ை நிலைலயத ்தக்க லவத்துக் ஜகாண்டது. 

❖ 2017-21 என்ை காைக் கட்டத்திை், உைக ஏை்றுமதியிை் ஜவறும் 0.2% பங்கு மட்டுசம 

ஜகாண்டு இந்தியா 23வது ஜபரிய ஏை்றுமதி நாடாக இருந்தது. 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

வருங்காை லவெ்பு நிதிகள் மீ ான வட்டி விகி ம் 

 

❖ ஓய்வூதிய நிதி வழங்கீட்டு அலமப்பான, பணியாளர ்வருங்காை லவப்பு நிதி அலமப்பு 

(EPFO - Employees Provident Fund Organisation) 2021-22 ஆம் ஆண்டிை்கான பணியாளர ்

வருங்காை லவப்பு நிதிக்கான வட்டி விகிதத்லத 8.10% ஆகக் குலைத்துள்ளது. 

❖ இந்த விகிதமானது முந்லதய ஆண்டின் வட்டி விகிதத்லத விட 0.4% குலைவாகும். 

❖ 2020-21 மை்றும் 2019-20 ஆகிய ஆண்டுகளிை் வருங்காை லவப்புத்ஜதாலக மீதான வட்டி 

விகிதமானது 8.5% ஆக இருந்தது. 

❖ கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கும் சமைாக விதிக்கப்பட்ட வட்டி விகிதங்களிை் இது மிகக் 

குலைவானதாகும். 

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பிரொ நரசிம்மன் 

 

❖ பிரபா நரசிம்மன், சகாை்சகட்-பாை்சமாலிவ் (இந்தியா) லிமிஜடட ்என்ை நிறுவனத்தின் 
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தலைலம நிரவ்ாக அதிகாரி மை்றும் சமைாண்லம இயக்குநராக நியமிக்கப் பட்டு 

உள்ளார.் 

❖ இவர ்ராம் ராகவன் என்பவலரயடுத்து அந்தப் பதவியிறன ஏை்றுள்ளார.் 

❖ சகாை்சகட்-பாை்சமாலிவ் (இந்தியா) நிறுவனமானது, 'சகாை்சகட்' என்ை வரத்்தகப் 

ஜபயரிை் வாய்க்கான ஆரராக்கியப் பராமரிப்புப் ஜபாருட்கலள விை்பலன ஜசய்து 

வருகிைது. 

❖ சமலும், இது ‘பாை்சமாலிவ் என்ை ஒரு வரத்்தகப் ஜபயரின் கீழ் தனிமனிதப் பராமரிப்பு 

ஜபாருட்கலளயும் விை்பலன ஜசய்து வருகிைது. 

 

BAFTA விருதுகள் 2022 

 

❖ BAFTA விருது எனப்படும் 75வது பிரிட்டிஷ் அகாடமி திலரப்பட விருது விழாவானது 

ைண்டனிை் உள்ள ராயை் ஆை்பரட்் மன்ைத்திை் நடத்தப் பட்டது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டின் சிைந்த சதசிய மை்றும் ஜவளிநாட்டுத் திலரப்படங்களுக்கு இந்த 

விருதுகள் வழங்கப்படுகின்ைன. 

❖ இந்த விழாலவ ஒரு நடிலகயும் நலகசச்ுலவ நடிலகயுமான ஜரஜபை் விை்சன் என்பவர ்

ஜதாகுத்து வழங்கினார.் 

❖ இந்த விருதிை்கு அதிகபட்சமாகப் பரிந்துலரக்கப்பட்ட (11 பரிந்துலரகளுடன்) ஒரு 

திலரப்படம் டூன் (Dune) ஆகும். 
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❖ 5 விருதுகளுடன், அதிகபட்ச விருதுகலளப் ஜபை்ை திலரப்படமாகவும் டூன் திலரப்படம் 

புகழ்ஜபை்ைது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

நிலையான ஹமம்ொட்டிற்கான உைக ் தொறியியை் தினம் - மாரச் ்04 

❖ நமது நவீன உைகிை் ஜபாறியாளரக்ள் மை்றும் ஜபாறியியலின் சாதலனகலள 

முன்னிலைப் படுத்துவதை்கு இத்தினமானது ஒரு வாய்ப்லப வழங்குகிைது. 

❖ நவீன வாழ்க்லக மை்றும் நிலையான சமம்பாடு ஆகியவை்றிை் ஜபாறியியை் மை்றும் 

ஜதாழிை்நுட்பம் ஆகியலவ எந்த அளவிை்கு ஒரு முக்கியத்துவத்திலனக் ஜகாண்டு 

உள்ளன என்பலதப் பை்றிய ஒரு புரிதலைப் ஜபாது மக்களிலடசய சமம்படுத்தச ்

சசய்வலதயும் இத்தினம் சநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

 

 

உைகத் த ாடர்பு தினம் - மாரச் ்15 

 

❖ இது சவை்றுக் கிரக உயிரினங்கலளத் ஜதாடரப்ு ஜகாள்ளும் ஒரு முயை்சியிை் ஈடுபட்டு 

உள்ள சவை்றுக் கிரக உயிரின ஆரவ்ைரக்ள் அலனவலரயும் ஒன்றிலணக்கும் தினம் 

ஆகும். 
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❖ இது சரவ்சதசப் பைக்கும் தட்டு பணியகத்தினாை் (I.F.S.B. - International Flying Saucer Bureau) 

1952 ஆம் ஆண்டிை் ஆை்பரட்் K. ஜபண்டர ்என்பவராை் ஜதாடங்கப்பட்டது. 

 

ஹ சியத்  டுெ்பூசி தினம் - மாரச் ்16 

 

❖ தடுப்பூசியின் முக்கியதத்ுவத்லத ஒட்டு ஜமாத்த சதசத்திை்கும் உணரத்த்ுவதை்காக 

இந்தத் தினமானது கலடபிடிக்கப்படுகிைது. 

❖ இது சதசிய சநாய்த் தடுப்பு தினம் என்றும் அலழக்கப்படுகிைது. 

❖ இந்தத் தினமானது 1995 ஆம் ஆண்டிை் முதன்முலையாக அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ 1995 ஆம் ஆண்டிை் தான் இந்தியா சபாலிசயா சசாட்டு மருந்து என்ை ஒரு திட்டத்லதத் 

ஜதாடங்கி, வாய்வழியிலான சபாலிசயா தடுப்பு மருந்தின் முதை் தவலணயிலன 

வழங்கியது. 

❖ இந்த ஆண்டின் இத்தினதத்ிை்கான கருத்துரு, " Vaccines Work for all" என்பதாகும். 
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