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மார்ச ்– 20 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஹைதராபாத் நகரில் அஹைக்கப்பட உள்ள சரவ்ததசக் குஹைதீரப்்பு ைை்றுை் நடுவண் 

ஹையத்திை்கான அடிக்கல்லிஹன இந்தியத் தஹலஹை நீதிபதி N.V. ரமணா அவரக்ள் 

நாட்டினார.் 
o இந்த ஹையைானது ஒரு ைாை்று வஹகயில் குஹைதீரப்்புக்கான இந்தியாவின் முதல் 

நடுவர ்ஹையைாகுை். 

❖ ஆயுதப் பாதுகாப்புப் பஹடகளுக்கான ஒதர பதவி, ஒதர ஓய்வூதியை் என்ை 

திட்டத்திஹனப் பை்றிய ைத்திய அரசின் முடிவிை்கு உசச்நீதிைன்ைை் ஆதரவு அளித்து 

உள்ளது. 
o இந்த திட்டை் அைல்படுத்தப்படுவதில் எந்தவித அரசியலஹைப்பு மீைலுை் இல்ஹல 

என்று உசச்நீதிைன்ைை் கூறியது. 

❖ ஸ்மிருதி இராணி, ததசியக் குழந்ஹத உரிஹைகள் பாதுகாப்பு ஆஹணயத்தின் 17வது 

நிறுவன தினத்தில் (2022ஆை் ஆண்டு ைாரச் ்01) அதன் புதிய முழக்கத்திஹன அறிமுகப் 

படுத்தினார.் 
o குழந்ஹதகளின் நலனிதலதய ததசத்தின் வலுவான ஒரு அடித்தளை் உள்ளதால் 

நைது குழந்ஹதகளின் எதிரக்ாலத்ஹதப் பாதுகாக்கச ் சசய்வஹத இந்தப் புதிய 

முழக்கை் ஊக்குவிக்கிைது. 

❖ இந்தியாவின் கலாசச்ாரப் பாரை்பரியத்திஹனப் பாதுகாத்து தைை்படுதத்ுவதில் உதவி 

வழங்குவதை்காக இந்தியத் தங்குை் விடுதிகள் நிறுவனைானது (Indian Hotels Company Ltd) 

யுசனஸ்தகாவுடன் ஹக தகாரத்்துள்ளது. 
 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழக நிதிநிலை அறிக்லக – சிறப்பம்சங்கள்  

 

❖ தமிழக நிதி அஹைசச்ர ்பழனிதவல் தியாகராஜன், 2022 – 23 ஆை் ஆண்டிை்கான சபாது 

நிதிநிஹல அறிக்ஹகயிஹன 2022 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ் 18 அன்று சட்டப்தபரஹவயில் 

தாக்கல் சசய்தார.் 
❖ இது தி.மு.க அரசின் 2வது நிதிநிஹல அறிக்ஹகயாகுை். 
❖ இது மின்னணு முஹையில் தாக்கல் சசய்யப்பட்டது. 
❖ பருவநிஹல ைாை்ைை் ைை்றுை் பசுஹை முன்சனடுப்புகளுக்காக ஒரு தனி அஹைப்பானது 
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நிறுவப்படுை். 
❖ தமிழகத்தின் ைாநில விலங்கிஹனப் பாதுகாத்து வளங்காப்பதை்காக தவண்டி நீலகிரி 

வஹரயாடு திட்டத்திஹன அரசு அறிவித்துள்ளது. 
❖ தமிழகத்திலுள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் 6 ஆை் வகுப்பு முதல் 12 ஆை் வகுப்பு வஹரயில் 

பயின்ை அஹனத்துப் சபண் மாணவிகளுக்கும் இளங்கலலப் படட்ப்படிப்பு, பட்டயப் 

படிப்பு மற்றும் த ாழில்துலறக் கல்விப் படிப்புகலளத்  லடயின்றி முடிக்கும் வலர 

அவரக்ளின் வங்கிக் கணக்கில் நநரடியாக மா ம் ரூ.1000 தெலு ் ப்படும். 

❖ புலம்தபயர ்த ாழிலாளரக்ளுக்காக நடமாடும்  கவல் வழங்கீட்டு லமயங்களானது 

த ாடங்கப் படும். 

❖ அரசுப் பள்ளிகலள நவீனமயமாக்குவ ற்காக தவண்டி நபராசிரியர ் அன்பழகன் 

பள்ளி நமம்பாட்டு ் திட்டமானது த ாடங்கப்படும். 

❖ அலன ்து வெதிகளுடன் கூடிய ஒரு மாநிலப் புத்தாக்க நிறுவன லமயமானது 

தென்லனயின் நுங்கம்பாக்க ்தில்  மிழ்நாடுத் த ாழில்துலற நமம்பாட்டுக் 

கழக ்தினால் நிறுவப்படும். 
 

மீனா சுவாமிநாதன்  

❖ குழந்ஹதநல ஆரவ்லரான மீனா சுவாமிநாதன் வயது முதிரவ்ு காரணைாக சமீபத்தில் 

காலைானார.் 
❖ இவர ்89 வயதானவராவார.் 
❖ இவர ்தவளாண் அறிவியலாளர ்M.S. சுவாமிநா ன் அவரக்ளின் மலனவி ஆவார.் 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

ஆரக்்டிக் ககாள்லக 

❖ ‘இந்தியா ைை்றுை் ஆரக்்டிக்: நிலலயான நமம்பாட்டிற்கான கூட்டுறவிலன 

கட்டலம ் ல்’ என்று  லலப்பிடப்படட் ஆரக்்டிக் தகாள்லகயிலன ம ்திய அரசு 

தவளியிட்டது. 

❖ இது ஆரக்்டிக் பகுதியுடன் அறிவியல் மற்றும் ஆய்வு, பருவநிலல மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் 

பாதுகாப்பு, கனிம வள ்தின் பயன்பாடு மற்றும் கடல்ொர ் மற்றும் தபாருளா ார 

ஒ ்துலழப்பில் ந சிய தெயல்திறன் மற்றும் நபாட்டி ்திறன்கலள வலுப்படு ்துவல  

நநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ ஆரக்்டிக் ெலபயில் இந்தியாவின் பங்நகற்பிலன அதிகரி ் ல் மற்றும் அப்பகுதியின் 
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சிக்கலான ஆளுலக அலமப்புகளின் புரி லல நமம்படு ்துவதில் இக்தகாள்லக 

ஈடுபாடு தெலு த்ும். 

❖ ஆரக்்டிக் ெலபயில் பாரல்வயாளர ் நாடுகளாக உள்ள 13 நாடுகளில் இந்தியாவும் 

ஒன்றாகும். 

 
 

ததசிய இரயிை் திட்டம் – 2030   

 

❖ இந்திய இரயில்தவ நிறுவனைானது இந்திய நாட்டிை்காக 2030 ஆை் ஆண்டு ததசிய 

இரயில்தவ திட்டத்திஹனத் தயாரித்துள்ளது. 
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❖ இது 2030 ஆை் ஆண்டிை்குள் எதிரக்ாலத்திை்குத் தயாரான இரயில்தவ அஹைப்பிஹன 

உருவாக்குவதை்கான திட்டைாகுை். 
❖ சரக்குப் தபாக்குவரத்தில் இரயில்தவயின் ைாதிரிப் பங்கிஹன 45% ஆக உயரத்்தச ்

சசய்வதை்காக சசயல்பாட்டுத் திைன் ைை்றுை் வணிகக் சகாள்ஹக முன்சனடுப்புகள் 

ஆகியவை்றின் அடிப்பஹடயிலான உத்திகஹள உருவாக்குவஹத இந்தத் திட்டை் ஒரு 

தநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 
 

ரஷ்ய எண்கணய் இறக்குமதி  

❖ இந்தியன் ஆயில் கழகைானது ரஷ்யாவிடமிருந்து 3 மில்லியன் பீப்பாய் எண்சணய்ஹய 

வாங்கியுள்ளது.  
❖ நஹடமுஹையிலுள்ள ஒரு சரவ்ததச விஹல வீதத்திை்கு எதிராக ரஷ்யா அதிக அளவில் 

தள்ளுபடிஹய வழங்கியுள்ளது.  
❖ தனது கசச்ா எண்சணய்ஹய விை்று, காப்பீடு ைை்றுை் தபாக்குவரத்துச ் சசலவுகஹள 

சைாளிப்பதை்காக ரஷ்யா வழங்குை் இந்த வாய்ப்பிஹனப் பயன்படுத்தி, 15 மில்லியன் 

பீப்பாய் அளவிலான கசச்ா எண்சணய்ஹய இந்தியா இைக்குைதி சசய்யலாை்.  
 

இளம் கபண்களுக்கான STEM மற்றும் நிதி கை்வியறிவு மீதான நாரிசக்தி வரத்ா  

 

❖ யுனிசசப் யுவாை் என்ை அஹைப்பானது இளை் சபண்களுக்கான STEM மற்றும் நிதி 

கல்வியறிவு மீ ான நாரிெக்தி வர ்ா என்ற நபெச்ுவார ்்ல லய ் த ாடங்கியது. 

❖ STEM என்ப ன் விரிவாக்கம் ‘அறிவியல், த ாழில்நுட்பம், தபாறியியல் மற்றும் 

கணி ம்’ (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) என்ப ாகும். 

❖ இந்  நிகழ்வானது, சு ந்திர ் திருநாள் அமு ப் தபருவிழாவின் கீழான ெரவ்ந ெ 

மகளிர ் தினக் தகாண்டாட்ட ்திலன நமற்தகாள்ளும் மகளிர ் மற்றும் குழந்ல  

நமம்பாட்டுத் துஹை அலமெெ்க ்தின் சிறப்பு வார ்தின் ஓர ்அங்கமாகும். 

❖ STEM ொரந்்  துலறகளில் த ாழில்முலற வாய்ப்பிலன எய்துவ ற்கு ஏதுவாக இளம் 

தபண்கலள எவ்வாறு ஊக்கப்படு ்துவது என்று இதில் பங்நகற்ற உறுப்பினரக்ள் 

விவாதி ் னர.் 
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❖ 2018 - 2019 ஆம் ஆண்டின் அலன ்திந்திய உயரக்ல்வி ஆய்வின்படி, இந்தியாவிலுள்ள 

சுமார ்43% STEM பட்ட ாரிகள் தபண்கநள ஆவர.் 

❖ இது உலகிநலநய மிக அதிகமாகும். 

❖ ஆனால் இந்தியாவிலுள்ள STEM துலற ொரந்்  நவலலவாய்ப்புகளில் இவரக்ளுக்கான 

பங்கு 14% மட்டுநம ஆகும். 

 

இந்தியத் கதாலைத் கதாடர்பு ஒழுங்குமுலற ஆலணயச ்சட்டத்தின் 25வது 

ஆண்டு நிலறவு  

❖ ைத்திய அஹைசச்ர ்அஷ்வினி ஹவஷ்ணவ் இந்தியத் சதாஹலத்சதாடரப்ு ஒழுங்குமுஹை 

ஆஹணயச ்சட்டத்தின் 25வது ஆண்டு நிஹைவு: பங்குதாரரக்ளுக்கான முன்தனாக்குச ்

சசயல்முஹைகள் (சதாஹலத் சதாடரப்ு, ஒளிபரப்பு, தகவல் சதாழில்நுட்பை், விைான 

நிஹலயப் சபாருளாதார ஒழுங்குமுஹை ஆஹணயை் ைை்றுை் ஆதார)் மீதான 

கருத்தரங்கத்திஹனத் சதாடங்கி ஹவத்தார.்  
❖ சதாஹலத ்சதாடரப்ு குஹைதீரப்்பு ைை்றுை் தைல்முஹையீட்டுத் தீரப்்பாயத்தினால் இந்தக் 

கருத்தரங்கைானது ஏை்பாடு சசய்யப்பட்டது. 
❖ இது இந்தியத் சதாஹலத ் சதாடரப்ு ஒழுங்குமுஹை ஆஹணயச ் சட்டத்தின் 25 ஆண்டு 

காலப் பயணத்திஹன நிஹனவு கூறுவதை்காக ஏை்பாடு சசய்யப்பட்டது. 
❖ சதாஹலத ் சதாடரப்ு, ஒளிபரப்பு தகவல் சதாழில்நுட்பை், விைான நிஹலய உள் 

கட்டஹைப்பு ைை்றுை் ஆதார ்துஹைகளில் உள்ள பங்குதாரரக்ளிஹடதயயான சரச்ஹ்சத் 

தீவு உள்ளிட்ட சில ஒழுங்குமுஹை வழிமுஹைகள் சதாடரப்ான ஒரு விழிப்புணரஹ்வ 

தைை்படுத்துவதத இந்தக் கருத்தரங்கின் ஒரு தநாக்கைாகுை். 

 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

அதிகளவிை் தலட விதிக்கப்பட்ட நாடு  

❖ உக்ஹரன் மீதான அதன் பஹடசயடுப்பின் காரணைாக, உலகிதலதய அதிகளவில் தஹட 

விதிக்கப்பட்ட நாடாக ரஷ்யா ைாறியுள்ளது. 
❖ தை்தபாது விதிக்கப்பட்ட தஹடகளின் எண்ணிக்ஹகயில் ஈரான் ைை்றுை் வடசகாரியா 

தபான்ை நாடுகஹளயுை் ரஷ்யா விஞ்சியுள்ளது. 
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❖ இதை்கு முன்பாக, அதிகளவில் தஹட விதிக்கப்படட் நாடாக ஈரான் நாடு திகழ்ந்தது. 

 
 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ராகுை் பஜாஜின் வாழ்க்லக வரைாறு 

 

❖ பஜாஜ் குழுைத்தின் முன்னாள் தஹலவருை் ைஹைந்த பிரபல சதாழிலதிபருைான ராகுல் 

பஜாஜினுஹடய முதலாவது அங்கீகாரை் சபை்ை சுயசரிஹதப் புத்தகைானது சமீபத்தில் 

சவளியிடப் பட்டது.  
❖ இது சபங்குயின் ராண்டை் ைவுஸ் என்ை பதிப்பகத்தினால் சவளியிடப்படுகிைது.  
❖ “Rahul Bajaj : An Extraordinary Life” என  ் லலப்பிடப்பட்ட இப்பு ் க ்திலன புகழ்தபற்ற 

வர ்் க வரலாற்றாசிரியரான கீ ா பிரமல் எழுதியுள்ளார.்    

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

R. அஷ்வின் - கடஸ்ட் தபாட்டிகளிை் எடுத்த விக்ககட்டுகள்  

❖ சபங்களூரு நகரில் இலங்ஹக அணிக்கு எதிராக நஹடசபை்ை பிங்க் – பந்து சடஸ்ட் 

தபாட்டியில் R. அஷ்வின்  னது 440வது தடஸ்ட் நபாட்டி விக்தகட்டிலன வீழ் ்தினார.்  
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❖ அஷ்வின்  னது 440வது தடஸ்ட் விக்தகட்டாக  னஞ்தெய டி சில்வா என்பவலர 

வீழ் ்தினார.்  

❖ தரட் – பால் கிரிக்தகட் நபாட்டிகளின் வரலாற்றில் அதிக விக்தகட்டுகலள வீழ் ்திய 

8வது வீரராக அஷ்வின் மாறியுள்ளார.்  

❖ 439 தடஸ்ட் விக்தகட்டுகலள வீழ் ்திய த ன் ஆப்பிரிக்க நவகப் பந்து வீெெ்ாளர ்தடல் 

ஸ்தடயின் என்பவஹர இவர ்விஞ்சினார.் 

 
  

முக்கிய தினங்கள் 

உைக உறக்க தினம் 2022 – மாரச் ்18 

 

❖ இத்தினைானது ைாரச் ்ைாத சை இரவு பகல் நாளிை்கு முந்ஹதய சவள்ளிக்கிழஹையன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிைது.  
❖ சரியான உைக்கத்தின் முக்கியத்துவத்ஹத எடுதத்ுஹரப்பதத இத்தினத்தின் தநாக்கை் 

ஆகுை். 
❖ இந்த ஆண்டில் இத்தினைானது ைாரச் ்18 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 
❖ இத்தினைானது உலக உைக்கச ்சமூகத்தின் உலக உைக்க தினக் குழுவினால் ஏை்பாடு 

சசய்யப் படுகிைது.  

❖ “சரியான உைக்கை், நல்ல ைனை், ைகிழ்வான உலகை்” (Quality Sleep, Sound Mind, Happy 
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World) என்பதத இந்த ஆண்டிை்கான கருத்துருவாகுை்.     
 

உைக மறுசுழற்சி தினம் – மாரச் ்18 

 

❖ நைது தகாளின் எதிரக்ாலத்திஹனப் பாதுகாக்கச ் சசய்வதில் ைறுசுழை்சியின் மீதான 

முக்கியத்துவத்ஹத அஹடயாளை் கண்டு அதஹனக் சகாண்டாடுவதை்காக தவண்டி 

இந்தத் தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிைது.  
❖ இந்த ஆண்டிை்கான இதத்ினத்தின் கவனை் “Recycling Fraternity” என்ப ன் மீ ான ாக 

இருக்கும்.   
 

ஆயுதத் கதாழிற்சாலைகள் தினம் – மாரச் ்18 

 

❖ இந்தியாவின் மிகப் பழஹையான ஆயுதத் சதாழிை்சாஹலயின் உை்பத்தி நடவடிக்ஹக 

1802 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ்18 அன்று சதாடங்கியது.  

❖ இது சகால்கத்தாவின் காசிப்பூர ்என்னுமிடத்தில் அஹைந்து இருக்கின்ைது. 
❖ ஆயுதத் சதாழிை்சாஹல வாரியை் என்பது இந்தியப் பாதுகாப்புத் துஹையின் 4வது 

பிரிவு ைை்றுை் ஆயுதப் பஹடயின் பக்கபலை் என்பதாகுை்.   
❖ இந்திய ஆயுதத் சதாழிை்சாஹலகளானது இந்தியத் தஹரப் பஹட, இந்தியக் கடை்பஹட 

ைை்றுை் இந்திய விைானப்பஹட தபான்ை அஹனதத்ு இந்திய ஆயுதப் பஹடகளுக்குை் 

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


•   
•    
 

 
 

ஆயுதங்கஹள விநிதயாகை் சசய்கிைது.  
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