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மார்ச ்– 22 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஈரானின் புத்தாண்டான சரவ்தேச நவ்ரூஸ் தினம் என்பது மாரச் ் 21 ஆம் தததியன்று 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 

o நவ்ரூஸ் என்பது வசந்ே காலே்தின் முேல் நாளைக் குறிக்கச ்சசய்வததாடு இந்தத் 

தினமானது வானியல் இளதவனிற் சம இரவு நாைில் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ இந்தியக் கடதலாரக் காவல்பளடயின் ஐந்ோவது கடல் தராந்துக் கப்பலான ‘சாக்சம்’ 

என்ற கப்பலை தகாவாவில் பாதுகாப்புத் துலறச ்கசயலாைர ்அஜய் குமார ்பலடயிை் 

இலணத்தார.் 

o 105 மீட்டர ் நீளமான இந்த கடல் தராந்துக் கப்பலானது தகாவா கப்பை் கட்டும் 

நிறுவனத்தின் மூலம் உை்நாட்டிதலதய வடிவளமக்கப்பட்டு கட்டலமக்கப்பட்டது. 

❖ 2வது இந்தியா-இந்தோதனசியா நாடுகளுக்கிலடதய பாதுகாப்புப் தபசச்ுவாரத்்லத 

ஜகாரே்்ோ நகரிை் நடத்தப் பட்டது. 

o இந்தோதனசியாவின் அரசியல், சட்டம் மற்றும் பாதுகாப்பு விவகாரங்களுக்கான 

ஒருங்கிளணப்புத் துலற அளமசச்ர ் முகமது மஹ்ஃபுே் மற்றும் தேசியப் 

பாதுகாப்பு ஆதலாசகர ்அஜிே ்தோவல் ஆகிதயார ்இலணந்து இேற்குத் ேளலளம 

ோங்கினர.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாடு வேளாண் நிதிநிலை அறிக்லக 

❖ ேமிழ்நாடு தவைாண்ளம மற்றும் விவசாயிகை் நலே்துளற அளமசச்ர ் M.R.K. பன்னீர ்

கசல்வம் ேனது முேைாவது முழு அைவிலான 2022-2023 ஆம் ஆண்டிற்கான தவளாண் 

நிதிநிலை அறிக்லகலய ோக்கல் கசய்ோர.் 

❖ விவசாய நிலப்பரப்ளப 53.50 லட்சம் ஏக்கராக அரசு உயரே்்தியுை்ைது. 

❖ தமலும், இயற்ளக தவைாண்ளமக்கு 400 தகாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு கசய்ேதோடு, திளன 

உற்பே்திளய அதிகரிக்க சிறப்புத் திட்டங்களை கசயல்படுே்ேவும் முடிவு கசய்யப் 

பட்டது. 

❖ தவளாண் சாரந்்ே கோழில்களைத் கோடங்க 200 படிே்ே இளைஞரக்ளுக்கு ரூ.1 லட்சம் 

வழங்க அரசு முடிவு கசய்துை்ைது. 

❖ 71 தகாடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிை் மாநில தவைாண் தமம்பாட்டுே் திட்டே்ளே ேமிழ்நாடு 

அரசு கோடங்கவுை்ைது. 

❖ பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர/் பட்டியலிடப்பட்டப் பழங்குடியினர ் சமுதாயத்திலனச ்

தசரந்்த விவசாயிகளுக்கான மானியே்ளே 20% உயரே்்தி, அதற்காக 5 தகாடி ரூபாய் 

ஒதுக்கீடு கசய்யப் பட்டுை்ைது. 

❖ தசலம் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி ஆகிய மாவட்டங்களிை் துவரம் பருப்புச ் சாகுபடிக்காக 

சிறப்பு மண்டலங்கை் அளமக்கப்படும். 

❖ மயிலாடுதுளறயில் ரூ.75 லட்சம் மதிப்பீட்டிை் புதிய மண் பரிதசாேளன ளமயம் 

அளமக்கப் படும். 

❖ விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் வழங்க ேமிழக அரசு 5,157 தகாடி ரூபாய் ஒதுக்கி 

உை்ைது. 
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❖ மயிலாடுதுளறயில் NPKR. ராமசாமி கூட்டுறவு சரக்்களர ஆளலகை் மீண்டும் திறக்கப் 

படும். 

❖ பாரம்பரிய வலக காய்கறிகலளச ்சாகுபடி சசய்வதற்கு புே்துயிர ்அைிப்பதற்காக ரூ. 

2 தகாடி ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்டுள்ளது.  

❖ பருவம் சாராத ேக்காைி சாகுபடிக்கு, 4 தகாடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுை்ைது. 

❖ மாநிலே்தில் பளன மரங்களின் எண்ணிக்லகலய அதிகரிப்பதற்காக 10 லட்சம் பளன 

விளேகளை விநிதயாகிக்க அரசு முடிவு கசய்துை்ைது. 

❖ இந்ே ஆண்டில், 126 லட்சம் கமட்ரிக் டன் உணவு ோனிய உற்பே்திளய எடட்ுவதற்கு 

இலக்கு நிரண்யிக்கப்பட்டுை்ைது. 

❖ 381 தகாடி ரூபாய் சசைவிை் தேனி, திண்டிவனம், மணப்பாளற ஆகிய இடங்கைில் 

மூன்று உணவுப் பூங்காக்கை் அளமக்கப்படும். 

❖ கவல்லம் உற்பே்தியில் விவசாயிகை் ஈடுபடுத்தப்படுவர.் 

❖ ேமிழக முேல்வரின் திட்டே்தின் கீழ் 3,000 சூரிய ஒளியிை் இயங்கும் பம்புகை் 

அளமக்கப் படும். 

❖ டிஜிட்டல் தவைாண்ளமக்கு ரூ.8 தகாடி ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ விவசாயே் கோழிலாைர ்பற்றாக்குளறளயப் தபாக்கச ்சசய்வேற்காக இயந்திரங்கை் 

வாங்குவேற்கு 150 தகாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு கசய்ய மாநில அரசு முடிவு சசய்துள்ளது. 

❖ விவசாயிகை் சந்திக்கும் பிரசச்ளனகளுக்குே் தீரவ்ு காண ேமிழக ேளலளமச ்

கசயலாைர ்ேளலளமயில் ஒரு சிறப்புக் குழுவானது அளமக்கப்படும். 

❖ விவசாயே்தில் சிறந்து விைங்கும் விவசாயிகளுக்கு மாநில அரசு விருது வழங்கப்படும். 

❖ மாநில மற்றும் மாவட்ட அைவில் திளன திருவிழாக்கள் நடே்ேப்படும். 

❖ விளேப்பு முேல் விற்பளன வளரயிலான விவரங்களை அறிந்து ககாை்ளும் வளகயில் 

விவசாயிகளுக்காக ஒரு கசயலிளய அரசு வடிவளமே்துை்ைது. 

❖ தனியார ்நிறுவனங்களுடன் இலணந்து தகாயம்புே்தூர,் தேனி, கன்னியாகுமரி ஆகிய 

மாவட்டங்களிை்  காய்கறி சந்ளே வைாகம் அளமக்கப்படும். 

 

 

நரசிங்கப்வபட்டட நாகஸ்ேரம் 

❖ நரசிங்கப்தபட்ளட நாகஸ்வரம் 15 ஆம் வகுப்பு வலகயிைான இளசக்கருவிகைின் கீழ் 

புவிசார ்குறியீட்டிலனப் கபற்றுை்ைது. 

❖ இந்ே நாகஸ்வரே்தின் ேனிசச்ிறப்பு அேன் உற்பேத்ி கசயல்முளறயாகும். 
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❖ இது இயந்திரத்தினாை் தயார ் சசய்யப்படட் மற்ற நாகஸ்வரங்கலளப் தபாை் 

அை்ைாமை், ேஞ்சாவூரில் உை்ை நரசிங்கப்தபட்ளட கிராமே்தில் ளகயால் கசய்யப் 

படுகிறது. 

❖ நாகஸ்வரம் சசய்யும் ளகவிளனஞரக்ை் அதற்கான மரே்ளேப் புே்திசாலிே்ேனமாக 

தேரவ்ு கசய்கிறாரக்ை்.  

❖ இதற்காக 200 ஆண்டுகள் பழலமயான ஒரு வளகயான கருங்காலி மரம் 

பயன்படுத்தப் படுகிறது. 

❖ இேன் குழை்கள் உை்நாட்டில் விளையும் 'நாணல்' (ஒரு வலக மூங்கில்) என்ற ஒரு 

ோவரே்தின் இளலகைிலிருந்து ேயாரிக்கப்படுகின்றன. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இலையம் உபதயாகிக்காத பயனரக்ளுக்கு பைவழங்கீட்டு வெதி 

❖ பாரத் சபட்தராலியம் எண்சணய் நிறுவனமானது  அை்ட்ரா தகஷ் சடக்னாைஜிஸ் 

பிலரதவட் லிமிசடட் நிறுவனத்துடன் இலணந்துள்ளது. 

❖ இது பாரத் எரிவாயு நிறுவனத்தின் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு LPG சிலிண்டரக்லள முன் 

பதிவு சசய்வதற்காக தவண்டி குரை் பதிவு அடிப்பலடயிைான ஒரு எண்ணிமக் கட்டண 

வசதிலய வழங்குவதற்கான ஒரு கூட்டிலணவாகும். 

❖ திறன்தபசி அை்ைது இலணய அணுகை் வசதி இை்ைாத வாடிக்லகயாளரக்ள் இந்த 

அம்சத்லதப் பயன்படுத்தி சிலிண்டரக்லள முன்பதிவு சசய்து ‘UPI 123PAY’ அலமப்பு 

மூைம் பணம் சசலுத்தைாம். 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

ஐக்கிய நாடுகள் உைக மகிழ்ெச்ி அறிக்லக 2022 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் உைக மகிழ்சச்ி அறிக்லகயிை் இந்தியா 

மூன்று இடங்கள் முன்தனறி 136வது இடத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

❖ இது 2012 ஆம் ஆண்டு முதை் ஐக்கிய நாடுகளின் நீடித்த வளரச்ச்ி தமம்பாட்டுத் 

தீரவ்ுகளுக்கான பிலணயத்தாை் சவளியிடப் படுகின்றது. 

❖ இந்த அறிக்லகயானது 146 நாடுகலளத் தரவரிலசப் படுதத்ுகின்றது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிை், இந்தியாவின் தரவரிலச 139 ஆக இருந்தது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு உைக மகிழ்சச்ி அறிக்லகயிை், சதாடரந்்து ஐந்தாவது ஆண்டாக 
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பின்ைாந்து முதலிடம் பிடித்துள்ளது. 

❖ உைகின் மகிழ்சச்ியற்ற நாடாக ஆப்கானிஸ்தான் 146வது இடத்திை் உள்ளது. 

 

 

விலளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

ஆசியப் பிை்லியர்ட்ஸ் பட்டம் 

❖ 19வது ஆசிய 100 யுபி பிை்லியரட்்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் (2022) என்ற தபாட்டியிை் இந்தியக் 

கியூயிஸ்ட் வீரர ் (cueist  - தமலடக் தகாற்பந்தாட்ட வீரர)் பங்கஜ் அத்வானி, துருவ் 

சித்வாைாலவ வீழ்த்தி தனது எட்டாவது பட்டத்லத சவன்றுள்ளார.் 

❖ கத்தாரின் ததாஹா நகரிை் இந்தப் தபாட்டி நடத்தப் பட்டது. 

❖ ஒட்டு சமாத்தமாக இது அத்வானியின் 24வது சரவ்ததச அளவிைான பட்டம் மற்றும் 

8வது ஆசிய அளவிைான பட்டம் ஆகும். 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

மத்திய தெமக் காவை் பலடயின் 83வது எழுெச்ி தினம் - மாரெ் ்19 

❖ ஜம்மு நகரில் உள்ள சமௌைானா ஆசாத ் லமதானத்திை் 83வது எழுசச்ி தின 

அணிவகுப்பு ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டிருந்தது. 
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❖ மத்திய தசமக் காவை் பலட தனது எழுசச்ி தினத்லத இந்தியாவின் ததசியத் 

தலைநகருக்குப் பதிைாக தவறு ஒரு நகரிை் சகாண்டாடியது இதுதவ முதை் முலற 

ஆகும். 

❖ மத்திய தசமக் காவை் பலட ஆனது 1939 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 27  அன்று ஒரு அரசப் 

பிரதிநிதியின் காவை்துலறப் பிரிவாக  நலடமுலறக்கு வந்தது. 

❖ 1949 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்28  அன்று  மத்திய தசமக் காவை் பலடச ்சட்டம் அமலுக்கு 

வந்தவுடன் மத்திய தசமக் காவை் பலட என்று சபயர ்மாற்றப்பட்டது. 

 

 

ெர்வததெ இனப் பாகுபாடு ஒழிப்பு தினம் - மாரெ் ்21 

 

❖ இனப் பாகுபாட்டிற்கு எதிரான அதன் எதிரம்லறயான விலளவுகலளப் பற்றி 

மக்களுக்கு நிலனவூட்டுவதற்காக இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான சரவ்ததச தினத்தின்  கருத்துரு, "இனசவறிக்கு எதிரான 

நடவடிக்லகக்காக குரை் சகாடுங்கள்" என்பதாகும். 

❖ சரவ்ததச இனப் பாகுபாடு ஒழிப்பு தினம் ஆண்டுததாறும் மாரச் ்21 அன்று அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

❖ 1960 ஆம் ஆண்டு சதன்னாப்பிரிக்காவின் ஷாரப்்விை்லி நகரிை் நலடசபற்ற, நிறசவறி 

"அனுமதிச ் சட்டங்களுக்கு" (pass laws) எதிராக அலமதியான முலறயிை் நடத்தப்பட்ட 

ஆரப்்பாட்டத்திை் காவை்துலற துப்பாக்கிச ்சூடு நடத்தி 69 தபலரக் சகான்ற நாளிலன 
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நிலனவு கூறும் வலகயிை் இது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

ெர்வததெக் காடுகள் தினம் - மாரெ் ்21 

❖ பை்தவறு வலகயான காடுகளின் முக்கியதத்ுவம் குறித்த ஒரு விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ் சலபயானது மாரச் ் 21 ஆம் தததிலய 

சரவ்ததச காடுகள் தினமாக அறிவித்தது. 

❖ காடுகளின் மதிப்லப உணரவும் பாதுகாக்கவும் மற்றும் உயிரினங்களின் வாழ்விை் 

காடுகளின் முக்கியத்துவத்லதப் பற்றி மக்களுக்கு நிலனவூட்டவும் இத்தினமானது 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான கருத்துரு, "காடுகள் மற்றும் நிலையான உற்பதத்ி மற்றும் 

நுகரவ்ு " என்பதாகும். 

 

 

உைகப் சபாம்மைாட்ட தினம் -  மாரெ் ்21 

 

❖ சபாம்மைாட்டத்லத உைகளாவிய அளவிை் ஒரு கலை வடிவமாக அங்கீகரிப்பதத இந்த 

தினம் அனுசரிக்கப்படுவதன் ஒரு தநாக்கமாகும். 

❖ இது உைசகங்கிலும் உள்ள சபாம்மைாட்டக் கலை வை்லுநரக்ளுக்கு சகௌரவம் 

சசலுதத்ுவதற்கும் மரியாலத சசய்வதற்குமான ஒரு முயற்சியாகும். 
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❖ உைகப் சபாம்மைாட்ட தினம் 2003 ஆம் ஆண்டிை் நிறுவப்பட்டது. 

 

உைக மனநலிவு தநாய் தினம் - மாரெ் ்21 

❖ இது 2012 ஆம் ஆண்டு முதை் ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ்சலபயாை் அதிகாரப்பூரவ்மாக 

கலடபிடிக்கப்படும் ஒரு உைகளாவிய விழிப்புணரவ்ுத் தினமாகும். 

❖ மனநலிவு தநாய் என்பது ஒரு நபரின் மரபணுவிை் கூடுதைாக ஒரு குதராதமாதசாம் 

இருக்கும் நிலை என்று தநாய்க் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு லமயங்கள் கூறுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டு, உைக மனநலிவு தநாய் தினத்தின் கருத்துரு, "உள்ளடக்க வழிமுலறகள்" 

(Inclusion Means) என்பதாகும். 
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