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மார்ச ்– 23  

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய அமெரிக்கப் மபொதுச ் சுகொதொர நிபுணரொன டொக்டர ் ஆசிஷ் ஜொ அமெரிக்க 

அதிபர ் ஜஜொ பபடனின் நிரவ்ொகத்தில் ஜகொவிட்-19 எதிரப்்பு நடவடிக்பகக்கொன 

ஒருங்கிபணப்பொளரொகப் மபொறுப்ஜபற்க உள்ளொர.் 
❖ பொஜகவின் N. பிரேன் சிங் மணிப்பூேின் முதலமமசச்ோகத் ததாடேந்்து இேண்டாவது 

முமையாக, பதவிரயை்ைாே.் 

❖ கேந்ாடக வங்கியானது, தனியாே ்துமை வங்கிகள் பிேிவில் “ஆண்டின் சிைந்த குறு, சிறு 

மை்றும் நடுத்தே வங்கி” என்ை விருதிமன தவன்றுள்ளது.  
o இந்த விருதொனது புதுமடல்லியில் ASSOCHAM அமமப்பினால் ததாடங்கப்பட்ட 2022 

ஆம் ஆண்டிற்கொன 8வது சிைந்த குறு, சிறு மை்றும் நடுத்தே நிறுவனங்கள் விருது 

வழங்கும் விழா மை்றும் உசச்ி மாநாட்டில் வழங்கப் பட்டது. 

❖ 14வது இந்திய-ஜப்பானிய வருடாந்திே உசச்ி மாநாடானது புதுதடல்லியில் நடத்தப் 

பட்டது. 

o இந்தியப் பிேதமே ்நரேந்திே ரமாடி மை்றும் ஜப்பானியப் பிேதமே ்ஃபுமிரயா கிஷிடா 

ஆகிரயாே ்இந்த உசச்ி மாநாட்டில் பங்ரகை்ைனே.்  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

பல்ந ாக்கு மருத்துவமனை 

 

❖ முதலபெசச்ர ்மு.க.ஸ்டொலின் அவரக்ள், கிண்டியில், அபெக்கப்பட உள்ள பல்ஜநொக்கு 

ெருத்துவெபனக்கு அடிக்கல் நொட்டினொர.் 
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❖ 1000 படுக்பககள் வசதி மகொண்ட ஒரு பல்ஜநொக்கு ெருத்துவெபனக்கொன அடிக்கல் 

நொட்டு விழொ மசன்பனயிலுள்ள கிங் நிறுவன வளொகத்தில் நடத்தப்பட்டது. 
 

பசுனம ொன்றிதழிலளிப்புத் திட்டம் 

❖ தமிழக அரசொனது பசுபெச ்சொன்றிதழிலளிப்புத் திட்டத்திபனத் மதொடங்கியுள்ளது. 
❖ இது பருவநிபல ெொற்றதத்ிற்கொன ஏற்பு ெற்றுெ் தணிப்பு சொரந்்த நடவடிக்பக ஜபொன்ற 

முன்மனடுப்புகளில் இபளஞரக்பளத் துடிப்பொன முபறயில் ஈடுபடுத்துவதற்கொனத் 

திட்டெொகுெ்.  
❖ மகொள்பககளினொல் கிபடத்தப் பயன்கபளக் கண்கொணித்தல் ெற்றுெ் ெதிப்பிடுதல், 

அதன் தொக்கங்கபளப் பற்றி தகவல் அளித்தல் ெற்றுெ் சிறப்பொனச ் ஜசபவகபள 

வழங்குதல் ஜபொன்ற பணிகபள இவரக்ள் ஜெற்மகொள்வர.்  

❖ ஒரு மாவட்டத்திை்கு ஒன்று மை்றும் மாநில அளவில் இேண்டு என தமாத்தம் 40 பசுமமப் 

பங்களிப்பொளரக்ள் இதில் இருப்பே.் 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

சூரஜ்கண்ட் சர்வநதச னகவினைப்  பபாருட்கள் பபாருட்காட்சி 

 

❖ ஹரியொனொ ஆளுநர ்பண்டொரு தத்தொத்ஜரயொ ெற்றுெ் ஹரியொனொ முதல்வர ்ெஜனொஹர ்

லொல் கட்டொர ்ஆகிஜயொர ்இபணந்து உலகப் புகழ்மபற்ற 35வது சூரஜ்கண்ட் சரவ்ஜதச 

பகவிபனப் மபொருட்கள் மபொருட்கொட்சியிபன ஹரியொனொவின் ஃபரிதொபொத ்

ெொவட்டத்தில் உள்ள சூரஜ்கண்ட் நகரில் மதொடக்கி பவத்தனர.்  
❖ 2022 ஆெ் ஆண்டில், ஜெ்மு & காஷ்மீே ் கருத்துரு மாநிலமாகவும் உஸ்தபகிஸ்தான் 

பங்குதாே நாடாகவும் உள்ளன. 

❖ இந்தப் தபாருட்காட்சியானது, இந்தியா முழுவதும் உள்ள மகவிமனக் கமலஞேக்ள் 

இந்தியாவின் மகவிமனப் தபாருட்கள், மகத்தறி மை்றும் கலாசச்ாேப் 

பாேம்பேியத்தின் தசழுமமமயயும் பன்முகத ் தன்மமமயயும் அவேக்ளது 
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திைமமமயயும் காட்சிப்படுத்துவதை்கான ஒரு வாய்ப்பிமன வழங்குகிைது.  

 

LAMITIYE – 2022  

❖ இந்திய ரொணுவமுெ் மசசல்ஸ் நொட்டின் பொதுகொப்புப் பபடயுெ் இபணந்து 

மசசல்சிலுள்ள மசசல்ஸ் பொதுகொப்பு அகொடமியில் LAMITIYE – 2022 எனப்படும் 9வது 

கூட்டு இோணுவப் பயிற்சியிபன ஜெற்மகொண்டன. 
❖ இந்தப் பயிற்சியில் இந்திய இரொணுவெ், மசசல்ஸ் பொதுகொப்புப் பபட ெற்றுெ் நிறுவன 

தபலபெத்துவெ் ஒன்றிபணந்து ஈடுபடுகின்றன. 
❖ பகுதியளவு நகரப்்புறச ் சுற்றுசச்ூழலில் எதிரப்்பபடகளுக்கு எதிரொக ஜெற்மகொள்ளப் 

பட்ட பல்ஜவறு நடவடிக்பககளிலிருந்து மபற்ற அனுபவங்கபளப் பகிரவ்துெ் கூட்டு 

நடவடிக்பககபள நடத்துவதற்கொன திறன்கபள ஜெெ்படுத்தச ் மசய்வதுஜெ இந்தப் 

பயிற்சியின் ஒரு ஜநொக்கெொகுெ்.  
❖ இந்திய ரொணுவத்தின் பபடப்பிரிவில் 2/3 ஜகொரக்ொ பரபில்ஸ் குழுவிபன (PIRKANTHI 

பமடப் பிேிவு) ரசேந்்த வீேேக்ள் அடங்குவே.் 

 

 

நதசிய இ-விதாை் பசயலித் திட்டம் 

 

❖ முழுவதுெ் கொகிதெற்ற நொடொக ெொறுெ் முயற்சியில் ஜதசிய இ-விதொன் மசயலி என்றத்  

திட்டத்திபன அெல்படுத்திய முதல் ெொநிலச ் சட்டசபபயொக நொகொலொந்து ெொநிலெ் 

வரலொறு பபடதத்ுள்ளது. 
❖ இது ஆங்கிலத்திலுெ் பிரொந்திய மெொழியிலுெ் என இரு மெொழிகளில் ஜகள்விப் 

பட்டியல், வணிகப் பட்டியல், அறிக்பககள் ஜபொன்ற பல்ஜவறு ஆவணங்கபள எளிதில் 

அணுகுவதற்கொன வசதிபயக் மகொண்டுள்ள ஒற்பறக் குறியீட்டுப் புகொர ்மகொண்ட ஒரு 

மென்மபொருளொகுெ். 
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❖ இந்தச ் மசயலியொனது “ஒரு நாடு – ஒரு தசயலி” என்ை தகாள்மகமய முன்னிறுத்தச ்

மசய்கிைது. 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

நகால்டு பரஸ்பாை்ஸ் 2022 

 

❖ வடக்கு அட்லொண்டிக் ஒப்பந்த அபெப்பொனது “ரகால்டு தேஸ்பான்ஸ் 2022” எனப்படும் 

மாதபரும் இோணுவப் பயிை்சியிமன நாேர்வயில் ஏை்பாடு  தசய்துள்ளது. 

❖ இந்தப் பயிை்சியானது வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அமமப்பு நாடுகள் மை்றும் அதன் 

பங்குதாே நாடுகளுக்காக ஜவண்டி இேண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமை நாேர்வயில் 

நடத்தப் படுகிைது. 

❖ ரகால்டு தேஸ்பான்ஸ் என்பது தவளிநாட்டு அசச்ுறுத்தல்களுக்கு எதிோக நாேர்வ 

நாட்டிமனப் பாதுகாப்பதை்காக நாேர்வ மை்றும் அதன் நட்பு நாடுகள் ரமை்தகாள்ளும் 

நீண்ட திட்டமிடப்பட்ட மை்றும் பாதுகாப்புப் பயிை்சியாகும். 

 

நபாயிங் 737 - 800 விபத்து 

 

❖ 132 பயணிகபள ஏற்றிச ் மசன்ற   சீனொ ஈஸ்டரன்் என்ற விெொனெொனது சீனொவின் 

குவொங்சி பகுதியிலுள்ள ஒரு ெபலப்பகுதியில் ஜெொதி விபத்துக்குள்ளொனது. 
❖ இந்த விெொனெ் குன்மிங் பகுதியிலிருந்து புறப்பட்டு, குவொங்குசுஜவொ நகபர ஜநொக்கிப் 

பயணித்தது. 
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❖ இந்த விெொனெ் விபத்திற்குள்ளொனதொல், அந்த ெபலயில் மிகப்மபரிய தீ விபத்து 

ஏற்பட்டுள்ளது.  
 

மாை்டரியக்ஸ் உடை்படிக்னக 

 

❖ உக்பரன் மீதொன ரஷ்யொவின் பபடமயடுப்பிற்குப் பதிலடியொக துருக்கி ெொன்ட்ரியக்ஸ் 

உடன்படிக்பகயிபனச ்மசயல்படுத்தியது. 
❖ உக்பரனில் சூழ்நிபல ஜபொர ்நிலவரெொக ெொறிவிட்டது என்ற அறிவிப்பொனது, துருக்கி 

நொட்டிற்கு ெொன்ட்ரியக்ஸ் உடன்படிக்பகயிபனச ்மசயல்படுத்தி பொஸ்ஜபொரஸ் ெற்றுெ் 

டொரட்மனல்ஸ் ஆகிய நீரச்ச்ந்திகள் வழிஜய ரஷ்யப் ஜபொரக்்கப்பல்கள் கருங்கடலினுள் 

நுபழவபதத் தபட மசய்வதற்கு அங்கீகொரெ் அளித்துள்ளது. 
❖ ெொன்ட்ரியக்ஸ் உடன்படிக்பக என்பது ஆஸ்திஜரலியொ, பல்ஜகரியொ, பிரொன்ஸ், கிரீஸ், 

ஜப்பொன், ஜரொெொனியொ, யுஜகொஸ்ஜலவியொ, ஐக்கிய இரொஜ்ஜியெ், ஜசொவியத் ஒன்றியெ் 

ெற்றுெ் துருக்கி ஆகிய நொடுகளொல் பகமயழுதத்ிடப்பட்ட ஒரு சரவ்ஜதச ஒப்பந்தெ் 

ஆகுெ். 
❖ இது  1936 ஆெ் ஆண்டு நவெ்பர ்முதல் அெலில் உள்ளது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

கிநலாந ாவா 

❖ “கிரலாரநாவா” எனப்படுெ் ெொமபருெ் கொஸ்மிக் (அண்ட) நிகழ்விலிருந்துப் பின்மனொளி 

நிகழ்விபன வொனியலொளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 
❖ கிரலாரநாவா (Kilonova) எனும் ஒரு நிகழ்வானது, சூப்பேர்நாவா தவடிப்புகளின் ரபாது 

அழிந்த நட்சத்திேங்களின் எசச்ங்களான அதிக அடேத்்தி மகொண்ட இரு நியூட்ோன் 

நட்சத்திேங்களுடன் ரமாதும் ரபாது திகழ்கிைது.  
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❖ X-கதிேில் திகழும் இந்த மின்தனாளி நிகழ்வானது GW 170817 எனக் குறிப்பிடப் 

படுகிைது.  

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இ ்தியானவ மாற்றியனமக்கும் பபண்மணிகள் விருது 

 

❖ நிதி ஆஜயொக் அபெப்பின் ெகளிர ் மதொழில் முபனவுத் தளெொனது 2022 ஆெ் ஆண்டு 

ெொரச் ் 21 அன்று ‘5வது இந்தியொபவ ெொற்றியபெக்குெ் மபண்ெணிகள் விருது’ என்ற 

ஒரு விருது வழங்குெ் விழொவிபன ஏற்பொடு மசய்தது. 
❖ இந்த விருதுகளொனது “சொசக்த் ஔர ்செரத்் பொரத்” என்பதற்கொன ஒரு பங்களிப்பிபன 

ஆற்றிய 75 மபண் சொதபனயொளரக்ளுக்குக் மகௌரவெ் அளிக்குெ் விதெொக வழங்கப் 

பட்டது. 
❖ இது இந்தியொவின் மபண் தபலவரக்ள் ெற்றுெ் ெொற்றத்பத உண்டொக்குபவரக்ளின் 
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பொரொட்டத ் தக்க ெற்றுெ் அற்புதெொன முயற்சிகபள முன்னிபலப்படுதத்ுவதற்கொன 

ஒரு முன்மனடுப்பொகுெ். 
 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

சிற ்த வினளயாட்டு வீரர் விருது 

❖ 2022 ஆெ் ஆண்டு ெொலத்தீவு விபளயொட்டு விருது வழங்குெ் விழொவில் இந்தியொவில் 

முன்னொள் கிரிக்மகட் வீரர ்சுஜரஷ் மரய்னொவிற்கு ெதிப்பு மிக்க சிறந்த விபளயொட்டு 

வீரர ்விருதொனது வழங்கப் பட்டுள்ளது. 
❖ அவரது விபளயொட்டுத் மதொழில் வொழ்க்பக முழுவதுெ் அவர ் ஆற்றியப் பல்ஜவறு 

சொதபனகளுக்கொக ஜவண்டி இந்த விருதிபன ெொலத்தீவு அரசு இவருக்கு வழங்கி 

உள்ளது. 

 

 

ஸ்நபார்ட் ஸ்டார் ஏசஸ் 2022 

 

❖ 2022 ஆெ் ஆண்டு ஸ்ஜபொரட்் ஸ்டொர ் ஏசஸ் விருது வழங்குெ் விழொவில், ஜடொக்கிஜயொ 

ஒலிெ்பிக் ஜபொட்டியில் தங்கெ் மவன்ற நீரஜ் ஜசொப்ரொ ஆண்டின் சிறந்த விபளயொட்டு 

வீரர ்(ஆண்) என்ற விருதிபனப் மபற்றொர.் 
❖ ஜடொக்கிஜயொ ஒலிெ்பிக் ஜபொட்டியில் மவள்ளி மவன்ற பளுதூக்குெ் வீரொங்கபன 

மீரொபொய் சொனு “ஆண்டின் சிைந்த விமளயாட்டு வீேே ் (தபண்)” என்ை விருதிமனப் 

தபை்ைாே.் 

❖ ஏசஸ் விருதுகளானது, விமளயாட்டுத் துமையில் சிைந்து விளங்குரவாமேக் 

தகாண்டாடுவரதாடு, புதிய சாதமனகமளப் பமடக்கவும் புகழின் புதிய 

உசச்ங்கமளத் ததாட்டிடவும் ததாடேந்்து முயை்சிக்குமாறு நமது தடக ளவீேேக்மளயும் 
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விமளயாட்டு வீேேக்மளயும் ஊக்கமளிக்கின்ைது. 

❖ இது இந்துப் பத்திரிக்பகக் குழுெத்திபனச ் ஜசரந்்த ஸ்ஜபொரட் ் ஸ்டொர ் என்ற ஒரு 

பத்திரிக்பகயொல் வழங்கப் படுகின்றது 

 

Road to 1000 புத்தகம் 

 

❖ ஸ்ஜபொரட்் ஸ்டொர ் ெற்றுெ் இந்துக் குழுெெ் ஆகியபவ இபணந்து “Road to 1000” என்ை 

ஒரு தபேியப் புத்தகத்திமன தவளியிட்டன. 

❖ இது தாஜ் மஹால் ரபலஸ் என்ை விடுதியில் நமடதபை்ை 2022 ஆம் ஆண்டு ஸ்ரபாேட் ்

ஸ்டாே ்ஏசஸ் விருது வழங்கும் விழாவில் தவளியிடப்பட்டது. 

❖ இது இந்தியக் கிேிக்தகட் விமளயாட்டின் பயணத்மத நிமனவு கூைக் கூடிய 1000 

படங்களுடன் கூடிய ெற்றுெ் 520 பக்கங்கமள தகாண்ட ஒரு சிைப்புத் ததாகுப்பாகும்.  

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக தண்ணீர் திைம் – மாரச் ்22 

 

❖ நன்னீரின் முக்கியத்துவத்பத எடுத்துபரப்பஜத இத்தினத்தின் முக்கிய ஜநொக்கெொகுெ். 

❖ இது நன்னீர ் (freshwater) வளங்களின் ஒரு நிபலயொன ஜெலொண்பெக்கு ஆதரவு 

அளிப்பதற்கொக அனுசரிக்கப் படுகிறது. 
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❖ இந்த ஆண்டிற்கொன இதத்ினத்தின் கருத்துரு, “Groundwater, making the Invisible Visible” 

என்பதாகும். 

 

பீகார் திவாஸ் - மாரச் ்22 

 

❖ பீகொர ்ெொநில ெக்கள், அெ்ெொநிலெ் உருவொக்கப்பட்ட தினத்திபன பீகொர ்திவொஸ் ஆக 

மகொண்டொடுகின்றனர.் 
❖ பீகொர,் 1912 ஆெ் ஆண்டில் வங்கொளத்திலிருந்துப் பிரிட்டிஷ் அரசினொல் பிரிக்கப் பட்டது. 
❖ இந்த ஆண்டு பீகொர ்தனது 110வது பீகொர ்திவொசிபனக் மகொண்டொடுகிறது. 
❖ இந்த ஆண்டிற்கொன இதத்ினத்தின் கருத்துரு, “ஜல் ஜீவன், ஹேியாலி” என்பதாகும். 
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