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மார்ச ்– 21 

TNPSC துளிகள் 

❖ மாரச் ்20 ஆம் தேதியன்று சரவ்தேச லா ஃபிராங்க ாஃக ானி தினம் உல ம் முழுவதும் 

க ாண்டாட ் டுகிறது. 

o இது 1970 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 20 ஆம் தேதியன்று, நியாமி எனும் உடன்படிக்கக 

ககயயழுே்ோன நாகை நினனவு கூறும் ஒரு தினமாகும். 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழக நிதிநிலை அறிக்லக  2022 - முக்கிய அம்சங்கள் 

 

❖ வருவாய்  ற்றா ்குனறயானது 4.61 சதவீதத்தில் இருந்து 3.80 சதவீதமா  குகைந்து  

₹7,000 க ாடி ஆகக் குனற ்  ் ட்டுள்ளது. 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் அ ாய ரமான அைவில் அதி ரித்து வரும் இந்ே வருவாய்ப் 

 ற்றா ்குனறயானது இந்த ஆண்டில் தனலகீழான மாை்ைே்கேச ்சந்திக்கும். 

❖ திருத்த ் ட்ட நிதிநிகல அறிக்கக மதி ்பீட்டில் 2021-22 ஆம் ஆண்டிற் ான வருவாய்ப் 

 ற்றா ்குனற ஆனது ₹58,692.68 க ாடியா  நிரண்யி ்  ் ட்டுள்ளது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 31 அன்கைய நிலவர ் டி தமிழ த்தின் நிலுனவக் கடன் 

கதான  ₹6,53,348.73 க ாடியா  இரு ்கும். 

❖ இது 2022-23 ஆம் ஆண்டின் கமாத்த மாநில உள்நாட்டு உற் த்தியில் 26.29% ஆகும். 

❖ நிதி ்  ற்றா ்குனறயானது,  டந்த ஆண்டில் இருந்ே 4.61 சதவீதத்தில் இருந்து 3.8 

சதவீதமா  ் குனறயும். 

❖ கதாடரந்்து மூன்றாவது ஆண்டா ,  ள்ளி ்  ல்வித்துனற ்கு மாநில நிதிநிகல 

அறிக்ககயில் அதி  ட்சமா  ரூ.36,895.89 க ாடி ஒது ்கீடு கசய்ய ் ட்டுள்ளது. 

முக்கிய முன்சனடுப்புகள் 

❖ க ண் ளின் திருமணதத்ிற்குத் தங் ம் மற்றும் நிதியுதவி வழங்கி வந்ே ‘தாலி ்கு 

தங் ம்’ என முன்பு அகைக்கப்பட்ட ஒரு திட்டமானது, உயர ்ல்வி உறுதித் திட்டமா  
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மாற்றியனம ்  ் ட்டுள்ளது. 

❖ க ரியாரின் நூல்கை் மற்றும்  னட ்பு னளப் பிற கமாழி ளில் கமாழிக யரப்்புச ்

யசய்வேை்காக ₹5 க ாடி ஒது ்  ் ட்டுள்ளது. 

❖ தரமான மனநலச ் கசனவ னள வழங்குவதற் ா , கசன்னனயின் கீழ் ் ா ் ே்தில் 

உை்ை மனநல ்  ழ த்னத கமம் டுத்தச ் யசய்வதன் மூலம், தமிழ்நாடு மனநலம் 

மற்றும் நரம்பியல் அறிவியல் நிறுவனத்னத நிறுவுவதற்கு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ இந்ே ஆண்டில், விழு ்புரம் மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங் ளில் 10 க ாடி ரூ ாய் 

மதி ்பீட்டில் புதிய அருங் ாட்சிய ங் ள்  ட்ட ் டும். 

❖ கிண்டி சிறுவர ் பூங் ானவ மறுவடிவனமத்து  றனவ ள், வண்ணத்து ்பூசச்ி ள், 

விலங்கு ள் ஆகியகவ அதில் உை்ைடங்கும் வன யில் ஒரு குழந்னத ள் இயற்ன ப் 

பூங் ா அனம ்  முடிவு கசய்ய ் ட்டுள்ளது. 

❖ கசன்னனயில் உை்ை க ரிடர ் முன்கனசச்ரி ்ன  அனம ்ன  கமம் டுத்த மாநில 

அரசு ₹10 க ாடி ஒது ்கீடு கசய்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் ஒரு மாநில அரசால் கமற்க ாள்ள ் ட்ட இது தபான்ை முேல் வகக 

முன்யனடுப்பு இதுவாகும். 

❖ அரசு ்  ள்ளி மாணவர ்னள இந்தியே் யோழில்நுட்பக் கல்விக் கைகம், இந்திய 

அறிவியல் கல்வி நிறுவனம், அகனே்திந்திய மருே்துவ அறிவியல் கல்வி நிறுவனம் 

க ான்ற முதன்னமயான உயர ்ல்வி நிறுவனங் ளில் கசரத ் தூண்டும் வன யில், 

அரசு ்  ள்ளி ளில் 6 முதல் 12 ஆம் வகு ்பு வனர  டித்த மாணவர ்ளின் இளங் னல ் 

 ல்வி ் ான முழுச ்கசலனவயும் தமிழ  அரகச ஏற்கும். 

❖ மதுரவாயல் - கசன்னனே் துனறமு ே்தின் தமம்படுே்ேப்பட்ட வழித்தடத் திட்டத்னத 

தமிழ  அரசு புது ்பித்துச ்கசயல் டுத்தும். 

❖ மாநிலே்தில் சிற ்பு சமூ  ஊட க்  ண் ாணி ்புப் பிரிவு ள் அனம ்  ் டும். 

❖ இது சமூ  ஊட ே் தளங் ளில் பரவும் க ாலிச ் கசய்தி ள் மற்றும் தவறான 

த வல் கைே் ேடுப்பேை்கான ஒரு முன்யனடுப்பாகும். 

❖ பிர லே் தமிழ் துறவியும்  விஞருமான இராமலிங்  அடி ள் அல்லது வள்ளலாரின் 

200வது பிறந்தநானள நினனவு கூரும் வன யில், தன்னாரவ்த் கதாண்டு நிறுவனங் ள் 

ஆேரவை்ை விலங்குககைப்  ராமரி ்  வழிவகுக்கச ் யசய்யும் வககயில் ‘வள்ளலார ்

 ல்லுயிரக்்  ா ்  ங் ள்’ திட்டத்னத அரசு கதாடங் வுள்ளது. 

❖ கதன் ாசி மாவட்டே்தின் குற்றாலத்தில் உள்ள  ழங்குடியினர ் உை்ேை  

அருங் ாட்சிய ம், திருவள்ளூர ் மாவட்டே்தின் பூண்டியில் உள்ள முந்னதய 

வரலாற்று ் காலப் யபாருட்கைின்  உை்ேை அருங்காட்சியகம், தருமபுரி மாவட்டத்தில் 

உள்ள நடுகை்கை் யகாண்ட உை்ேை அருங்காட்சியகம் ஆகியனவ கமம் டுதத் ் டும். 

❖ யெரம்னியின் KfW என்ை வங்கியின் உதவியுடன் அமல்படுே்ேப்படும் 'தமிழ்நாட்டின் 

மு ்கிய ந ரங் ளில் இயங்கும் தபருந்துககைப் பருவநிகலக்கு  ஏை்ப நவீன மயம் 

யசய்ேல்' என்ை திட்டத்தின் கீழ், 2,213 BS-VI ரக புதிய டீசல் க ருந்து ள் மற்றும் 500 புதிய 

மின்சாரப் க ருந்து ள் வாங்  ் டும். 

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர சதாழிை் நிறுவனங்கள் துறை 

❖ குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர கதாழில் நிறுவனங் ள் (MSMEs) துனற ் ான ஒது ்கீடானது 

கிட்டத்தட்ட 48% வகர உயரே்்ேப்பட்டது. 

❖ குறு நிறுவனங் ளின் யோகுதிகளுக்கு உதவச ் யசய்யும் கநா ்கில், ஒரு புதிய "குறு 

நிறுவனங்கை் யோகுதி கமம் ாட்டுத ்திட்டமானது" யோடங்கப்பட உை்ைது. 

❖  ாஞ்சிபுரம் மாவட்டதத்ில் நரி ்குறவர ்ளால் தமை்யகாை்ைப்படும் கசயற்ன  

ஆ ரணங் ள் தயாரி ்புே் யோழில், மதுனர மாவட்டத்தில் க ாம்னமே் ேயாரிப்புே் 
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யோகுதிகை், திருகநல்கவலி மாவட்டத்தில் உை்ை சனமயல்  ாத்திரங் ள் ேயாரிப்புே் 

யோகுதிகை் மற்றும்  டலூர ் மாவட்டத்தில் உை்ை முந்திரி  த ் டுத்தும் 

யோழிை்சாகலே் யோகுதிகை், உள்ளிட்ட 20 சிறு குறு நிறுவனங்கை் யோகுதிககை 

கமம் டுத்துவதற்கு ₹50 க ாடி ஒது ்கீடு கசய்ய ்  ட்டுள்ளதா  நிதிநிகல 

அறிக்ககயில் அறிவி ்  ்  ட்டு உள்ளது 

❖ க ாயம்புே்தூரில் தமிழ்நாடு கதன்னன நார ் கதாழில் வளரச்ச்ி ்  ழ ம் ஆனது 

அனம ்  ்  டும். 

❖ க ாயம்புத்தூர,் க ரம் லூர,் மதுனர, கவலூர ் மற்றும் திருவள்ளூர ் தபான்ை 

மாவட்டங் ளில்  ரவலான ஒரு கதாழில் வளரச்ச்ினய ஊ ்குவி ்கும் வன யில் புதிய 

கதாழில் பூங் ா ் னள அரசு அனம ்  உை்ைது. 

❖ மின்னணுப் க ாருட் ள் உற் த்தி ் ா  தவண்டி பிள்னள ் ா ் ம் மற்றும் 

மணலூரில் இரண்டு பிரதத்ிகய  உை்பே்திே் யோகுதிகை் உருவாக்கப்படும். 

❖ க ா ்குவரத்னத எளிதா ் வும்,  னர  வா னங் ள் நிறுே்துமிடங்ககை முனற ் 

 டுத்தவும் கசய்யாறு மற்றும் கும்மிடி ்பூண்டி ஆகிய இடங்கைில் சரக்குந்து முகனய 

வசதி ள் ஏற் டுத்த ் டும். 

❖  ட்டியலிட ் ட்ட சாதி/ ட்டியலிட ் ட்ட  ழங்குடியினர ் சமுோயே்திகனச ் தசரந்்ே 

கதாழில் முனனகவாரு ்கு அரசு தமை்யகாை்ை ் கூடிய க ாள்முதலில் 5% ஒது ்குவது 

யோடரப்ான முன்யனடுப்பு மற்கறாரு குறி ்பிடத்த ்  முயற்சியாகும். 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவின் விலரவு இரயிை் வழித்தடம் 

 

❖ யடல்லி-மீரட் விகரவு இரயில் பாகேக்கானப் யபட்டிககைே் தேசியே் ேகலநகரப் 

பிராந்தியப் தபாக்குவரேத்ுக் கைகம் அறிமுகம் யசய்துை்ைது. 

❖ முேலாவது பிராந்திய விகரவு இரயில் தபாக்குவரே்து அகமப்பு வழிே்ேடே்திை்காக 

சவ்லி உை்பே்திே் யோழிை்சாகலயில் இருந்து யமாே்ேம் 210 யபட்டிகை் வைங்கப்படும். 
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❖ பிராந்திய விகரவு இரயில் தபாக்குவரே்து அகமப்பு வழிே்ேடம் என்பது 180 கிமீ 

தவகே்தில் இரயில்கை் இயக்கப்படும் முேல்-வகக அகமப்பாகும். 

 

விமானக் கட்டுப்பாட்டு அலமப்பு ஒருங்கிலைப்பு வளாகம் 

 

❖ யபங்களூருவில் உை்ை வான்யவைி தமம்பாட்டு நிறுவனே்தில் அகமக்கப்பட்டுை்ை 

ஏழு அடுக்கு விமானக் கட்டுப்பாட்டு அகமப்பு ஒருங்கிகணப்பு வசதிகயப் 

பாதுகாப்புே் துகை அகமசச்ர ்ராெ்நாே் சிங் திைந்து கவே்ோர.் 

❖ தபார ் விமானங்ககை இயக்கும் விமானிகை் இந்ே வைாகே்தில் ஒரு மாதிரிப் 

பயிை்சிகயயும்  யபறுவாரக்ை். 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

மாத்ருபூமி 

 

❖ மகலயாை நாைிேைான மாே்ருபூமியின் நூை்ைாண்டு விைாவின் முழு ஆண்டு 

அைவிலானக் யகாண்டாட்டங்ககைப் பிரேமர ்நதரந்திர தமாடி யோடங்கி கவே்ோர.் 

❖ 1923 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்18 ஆம் தேதியன்று மாேர்ுபூமி நாைிேை் நிறுவனம் இயங்கே ்

யோடங்கியது. 

❖ இது சமூகச ்சீரத்ிருே்ேங்கை் மை்றும் தமம்பாட்டுச ்யசயல் நிரல்ககைக் கடந்து, தேசிய 
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நலன் சாரந்்ே பிரசச்ிகனககைே் யோடரந்்து முன்னிகலப்படுே்ேச ் யசய்வதில் 

முன்னணியில் உை்ைது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ெர்வததெ மகிழ்ெச்ி தினம் - மாரெ் ்20 

❖ ஐக்கிய நாடுகை் சகபயானது இந்ேே் தினே்கே 2013 ஆம் ஆண்டில் யகாண்டாடே் 

யோடங்கியது. 

❖ தேசிய மகிை்சச்ியின் முக்கியே்துவே்கேப் பை்றி எடுே்துகரக்கும் ஒரு தீரம்ானமானது 

பூடான் நாட்டினால் யோடங்கப்பட்டது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான மகிை்சச்ி தினே்தின் கருேத்ுருவானது, 'அகமதியாக இருே்ேல், 

புே்திசாலிே்ேனமாக யசயல்படுேல் மை்றும் அன்பாக இருே்ேல்' (Keep Calm, Stay Wise and 

Be Kind) என்போகும். 

 

 

உைக சிட்டுக்குருவி தினம் - மாரெ் ்20 

 

❖ இந்ே தினமானது சிட்டுக்குருவி பை்றியும், அது எதிரய்காை்ளும் ஆபே்துகை் பை்றியும் 
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விழிப்புணரக்வ ஏை்படுேத்ுவேை்கான ஒரு தினமாகும். 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான உலக சிட்டுக்குருவி தினே்தின் கருே்துரு, "குருவிககை 

தநசியுங்கை்" என்போகும். 

❖ தி தநசச்ர ் ஃபாயரவர ் யசாகசட்டி என்ை அகமப்பின் நிறுவனர ் முகமது திலாவர ்

என்பவரால் உலக சிட்டுக்குருவி தினமானது நிறுவப்பட்டது. 

 

உைக வாய் சுகாதார தினம் - மாரெ் ்20 

❖ ஆதராக்கியமான வாயின் நன்கமகை் பை்றியே் ேகவகலப் பரப்புவேை்கும், வாய்வழி 

ஆதராக்கியம் யோடரப்ான பிரசச்கனகை் குறிேத்ு உலகைவில் ஒரு விழிப்புணரக்வ 

தமம்படுே்துவேை்கும் இந்ேே் தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான இந்ேே் தினே்தின் கருே்துரு, "Be Proud of Your Mouth" என்பது 

ஆகும். 

 

 

ஐ.நா. பிசரஞ்சு சமாழி தினம் - மாரெ் ்20 

 

❖ இந்ேே் தினமானது 2010 ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா. அகமப்பின் யபாதுே் ேகவல் துகையால் 

நிறுவப் பட்டது. 

❖ பன்யமாழிே்துவம் மை்றும் கலாசச்ார பன்முகே் ேன்கமகயக் யகாண்டாடச ்

யசய்வேை்காகவும், ஐ.நா. அகமப்பு முழுவதும் ஆறு அதிகாரப்பூரவ் யமாழிககையும் 

சமமான முகையில் பயன்படுே்துவகே ஊக்குவிக்கச ் யசய்வேை்காகவும் தவண்டி 

இந்ேே் தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிைது. 
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❖ சரவ்தேச லா ஃபிராங்தகாஃதபானி   என்ை அகமப்பின் 40வது ஆண்டு நிகைகவ ஒட்டி 

வருவோல், பியரஞ்சு யமாழிக்கான ஒரு தேதியாக மாரச் ்20 ஆம் தேதியானது தேரந்்து 

எடுக்கப் பட்டது. 

 

ெர்வததெ இளம்பருவத்தினர் ஆதராக்கிய வாரம் - மாரெ் ்20 முதை் 26 வலர 

 

❖ இது சுகாோரப் பாதுகாப்பு வைங்கும் அகமப்புகை், யகாை்கக வகுப்பாைரக்ை், 

நிரவ்ாகிகை், ஊடகங்கை் மை்றும் இைம் பருவே்தினர ்மை்றும் அவரக்ைது சமூகங்கை், 

இைகமப் பருவே்திகன எய்துவேை்கான ஒரு யவை்றிகரமான மாை்ைே்திை்கு ஆேரவு 

அைிப்பகே ஊக்குவிக்கும் வககயில் ஆண்டுதோறும் அனுசரிக்கப்படும் சரவ்தேச 

வாரமாகும். 

❖ இந்ே ஆண்டுக்கான இே்தினே்தின் கருே்துரு, மாை்ைம் (Transition) என்போகும். 
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