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மார்ச ்– 24  

TNPSC துளிகள் 

❖ கால்பந்து விளையாட்டில் ளைதராபாத் FC அணியானது இந்தியன் சூப்பர ்லீக் என்ற 

பபாட்டியில் தனது முதல் பட்டத்தத வென்றது. 

o இந்த அணி வபனால்டி சுற்றில் பகரளா பிளாஸ்டரஸ்் அணிதய வீழ்த்தியது. 

❖ களவு பபான நூற்றாண்டு காலப் பழதையான சுமார ் 29 கதலப் வபாருட்கதள 

ஆஸ்திபரலியாவிலிருந்து இந்தியா மீட்டுள்ளது. 

o இந்த கதலப்வபாருட்கள் அந்தந்த ைாநிலங்களின் பகாயில்களிடை் ஒப்பதடக்கப் 

படுை். 

❖ குதெத ்நாட்டில் நிலவுை் வெப்பநிதல 53.2 டிகிரி வெல்சியதெ (127.7 டிகிரி பாரன்ஹீட்) 

எட்டியது. 

o இதனால் இந்த நாடு புவியின் வெப்பைான நாடுகளுள் ஒன்றாக ைாறியது. 

❖ பாரதீய ஜனதா கட்சியின் ததலெர ் புஷ்கர ் சிங் தாமி, ததாடரந்்து 2வது முளறயாக 

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் முதல்வராகப் பதவியயற்க உை்ைார.் 
o தாமி இந்த மளலப்பாங்கான மாநிலத்தின் 13வது முதல்வர ்ஆவார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாடு வேளாண் நிதிநிலை அறிக்லக – 2022 முக்கிய அம்சங்கள் 

 

❖ 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான யவைாண் நிதிநிளல அறிக்ளகத் திட்டத்திற்காக இந்த 

ஆண்டு 33,000 யகாடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுை்ைது. 
❖ இந்த ஆண்டு யவைாண் துளறக்காக, கடந்த ஆண்டில் ஒதுக்கப்பட்ட 32,775.78 யகாடி 

ரூபாயிலிருந்து ரூ.231.90 யகாடி ரூபாய் ததாளக உயரத்்தப்பட்டுை்ைது. 
❖ தமிழக அரசானது மாநிலம் முழுவதும் உை்ை விவசாயிகை் அளனவருக்கும் இலவச 

மின்சாரம் வழங்க முடிவு தசய்து அதற்காக 5,157.56 யகாடி ரூபாயிளன  ஒதுக்கி 

உை்ைது. 
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❖ 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான உணவு தானிய உற்பத்தி இலக்கு 126 லட்சம் தமட்ரிக் 

டன்கைாகும். 
❖ பருத்தி மகசூளல அதிகரிப்பதற்காக, மத்திய மற்றும் மாநில அரசு நிதியுடன் யசரத்்து, 

15.32 யகாடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நிளலயானப் பருத்திச ் சாகுபடி என்ற திட்டமானது 

அமல்படுத்தப்படும். 
❖ தமிழகத்தின் தஞ்சாவூர,் யசலம், திருவை்ளூர,் தநல்ளல மற்றும் விழுப்புரம் 

மாவட்டங்கைில் யசாயா அவளரச ்சாகுபடிளய அதிகரிப்பதற்கு யவண்டி சில சிறப்பு 

நடவடிக்ளககை் யமற்தகாை்ைப்பட்டு வருகின்றன.  
❖ அளனத்துக் கிராம அண்ணா மறுமலரச்ச்ித் திட்டத்துடன் இளணக்கப்பட்ட 3,204 

கிராமப் பஞ்சாயத்துகைில் 300 யகாடி ரூபாய் தசலவில் களலஞரின் அளனத்துக் 

கிராம ஒருங்கிளணந்த யவைாண் யமம்பாட்டுத் திட்டமானது அமல்படுத்தப்பட்டது. 
❖ தமாத்தம் 10 யகாடி ரூபாய் தசலவில் தரம்புரி, நாகப்பட்டினம், யவலூர,் மற்றும் 

திருப்பத்தூர ்ஆகிய மாவட்டங்கைில் 4 புதிய உழவர ்சந்ளதகை் நிறுவப்படும். 
❖ மாநில மரமான பளன மரத்தின் எண்ணிளகளய அதிகரிப்பதற்காக 10 லட்சம் பளன 

விளதகளை மாநில அரசு விநியயாகம் தசய்யும்.  
❖ கரும்பு விவசாயிகளுக்கு சிறப்பு மானியமாக தமட்ரிக் டன்னிற்கு ரூ.195 மானியம் 

வழங்கப் பட உை்ைதால் அதன்மூலம் 1.2 லட்ெை் விெொயிகள் பயனதடெர.்  

❖ தமிழ்நாடு பெளாண் பல்கதலக் கழகத்துடன் இதணந்து “தமிழ் ைண் ெளை்” என்ற ஒரு 

பிரதத்ிபயக தளைானது உருொக்கப்படுை். 
 

நநை் சாகுபடிப் பரேை் 

❖ தமிழகத்தில் 2021-22 ஆம் நிதியாண்டில் தநல் சாகுபடி புதிய உசச்த்ளத எட்டியது. 
❖ தமாத்தச ்சாகுபடிப் பரப்பானது 21.65 லட்சம் தைக்யடரக்ைாகும். 
❖ கடந்த 15 ஆண்டுகைில் இல்லாத அைவிற்கு தநல் சாகுபடியானது இந்த அைவிற்குப் 

பரவியுை்ைது.  
❖ இதற்கு முன்பாக 2015-16 ஆம் ஆண்டில் 20 லட்சம் தைக்யடர ்என்ற ஒரு அைவியலயய 

சாகுபடி இருந்தது.  
 

வமகதாது அலணத் திட்டத்திற்கு எதிரான தீர்மானம் 

❖ யமகதாது அளணத் திட்டத்திற்காக கரந்ாடக அரசு சமரப்்பித்த ஒரு விரிவானத் திட்ட 

அறிக்ளகயிளன காவிரி நீர ் யமலாண்ளம ஆளணயம் பரிசீலிக்கக் கூடாது என்று 

தமிழக சட்டசளபயில் ஒருமனதாக தீரம்ானம் நிளறயவற்றப்பட்டது. 
❖ இந்தத் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதியைிக்கக்கூடாது எனவும் இத்தீரம்ானத்தில் 

வலியுறுத்தப் பட்டது.  
 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியா - ஆஸ்திவரலியா நமய்நிகர் உசச்ி மாநாடு 

❖ இந்த உசச்ி மாநாட்டில் முக்கிய முதலீடு, முக்கியக் கனிமங்கை், புலம்தபயரத்ல், 

பாதுகாப்பு, ததாழில்நுட்ப ஒத்துளழப்பு மற்றும் டிஜிட்டல் (எண்ணிம) துளறகை் பற்றி 

விவாதிக்கப் பட்டன. 
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❖ பிரதமர ் யமாடி மற்றும் ஆஸ்தியரலியப் பிரதமர ் ஸ்காட் யமாரிசன் இந்த உசச்ி 

மாநாட்டில் பங்பகற்றனர.்  
❖ முதலாவது தமய்நிகர ்மாநாடானது 2020 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப் பட்டது.  

 

 

ேலளகுடா ேணிக உசச்ிமாநாடு 

❖ ைாங்காங், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் சவுதி அயரபியா ஆகிய நாடுகளைச ்

யசரந்்த 33 நிறுவனங்கைின் பிரதிநிதிகை் ஸ்ரீநகர ்வந்தளடந்தனர.் 
❖ ஜம்மு & காஷ்மீரில் பல்பெறு துதறகளில் முதலீட்டு ொய்ப்புகதள ஆராய்ெது குறித்து 

விொதிக்குை் ஒரு பநாக்கில் இந்தப் பிரதிநிதிகள் இந்த உெச்ி ைாநாடட்ில் கலந்து 

வகாண்டனர.் 

❖ முதல்முதறயாக ெவுதி அபரபிய நாட்டிதனெ ் பெரந்்த முதலீட்டாளரக்ள் ஜை்மு & 

காஷ்மீரில் நிலவும் ெணிக ொய்ப்புகளின் மீது ஆரெ்ை் காட்டியுள்ளனர.் 

 

ஒை் சிகி 

 

❖ இந்திய அரசியலளமப்பானது முதன்முளறயாக ஒல் சிகி என்ற வரி வடிவில் எழுதப் 

பட்ட சந்தாலி தமாழியில் தமாழிதபயரக்்கப் பட்டுை்ைது. 
❖ இந்த வரி வடிவமானது ஒல் தசதமத், ஒல் ைற்றுை் சிகி எனவும் அதழக்கப்படுகிறது. 
❖ ஒல் சிகி வரி வடிவமானது சந்தாலி தமாழிளய எழுதப் பயன்படுத்தப் படுகிறது. 
❖ ஒல் சிகி வரி வடிவத்திளனத் யதாற்றுவித்தவர ் பண்டிட் இரகுநாத் முரம்ு (குரு யகாம்கி) 
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என்பவராவார.் 
❖ சந்தாலி என்பது 15 ஆம் நூற்றாண்டின் ததாடக்கத்திளனச ்யசரந்்த இலக்கியத்திளனக் 

தகாண்ட ைற்றுை் தனக்தகன சிறப்புப் பண்புகளைக் தகாண்ட ஒரு தமாழியாகும். 
 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

நிை உரிலமலயக் கண்காணிப்பதற்கான இயக்க ேலரபடம் 

❖ கிராமங்கைில் இயக்க (மாறுநிளல) வளரபடம்  (dynamic map) என்ற கருத்தாக்கத்திளன 

அறிமுகம் தசய்த முதல் மாநிலமாக பீகார ்மாற உை்ைது. 

❖ இந்த வளரபடமானது ஒவ்தவாரு முளற நில உரிளம ளகமாறும் யபாதும்  தானாகயவ 

புதுப்பிக்கப் படும். 

❖ சட்ட யமாதல்களைக் குளறப்பயத இந்த நடவடிக்ளகயின் யநாக்கம் ஆகும். 
 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

நெயதி வகாஷ்  

❖ ஐக்கிய நாடுகை் அளமப்பின் தளலளமச ் தசயலாைர ் அன்யடானியா குட்தடரஸ், 

ஐக்கிய நாடுகைால் புதிதாக அளமக்கப்பட்ட பயன்மிகுப் பலதரப்பு ஆயலாசளன 

வாரியத்தின் ஒரு உறுப்பினராக இந்திய யமம்பாட்டுப் தபாருைாதார வல்லுநர ்தஜயதி 

யகாஷ் என்பவளர நியமிப்பதாக அறிவித்துை்ைார.் 
❖ தஜயதி யகாஷ் அதமரிக்காவின் மாசாசூதசட்ஸ் ஆம்தைரஸ்்ட் என்ற பல்களலக் 

கழகத்தின் ஒரு யபராசிரியர ்ஆவார.் 

 

 

G.R. விஷ்ேநாத் எழுதிய புத்தகம் 

❖ இந்தியாவின் முன்னாை் கிரிக்தகட் அணிதத்ளலவரான குண்டப்பா ரங்கநாத 

விஷ்வநாத் “Wrist Assumed : An Autobiography” என்ற வபயரில் தனது சுயெரிதததய 

எழுதியுள்ளார.் 

❖ இததன மூத்தப் பத்திரிக்தகயாளர ்R. வகௌசிக் அவருடன் இளணந்து எழுதியுை்ைார.் 
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❖ 1969 மற்றும் 1986 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இளடப்பட்ட காலத்தில் இந்திய அணிக்காக 

தடஸ்ட் யபாட்டிகைில் 91 முளற விளையாடி 6000க்கும் யமல் ரன்கை் குவித்த குண்டப்பா 

விஷ்வநாத்தின் கிரிக்தகட் பயணத்ளத இப்புத்தகம் விவரிக்கிறது.  

 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான உைக கிராண்ட் பிரிக்ஸ் வபாட்டி 

 

❖ இப்யபாட்டியானது துபாய் நகரில் நடத்தப் பட்டு வருகிறது. 
❖ 43 நாடுகளைச ் யசரந்்த 450 விதளயாட்டு வீரரக்ை் இந்தப் யபாட்டியில் பங்யகற்கச ்

தசய்கின்றனர.் 
❖ இந்தப் யபாட்டியில் பங்யகற்கும் தடகை வீரரக்ை் ைாங்சூயவா 2022 ஆசிய பாரா 

யபாட்டிகை் மற்றும் பரம்ிங்காம் 2022 காமன்தவல்த் யபாட்டிகை் ஆகியவற்றிற்குத ்

யதரவ்ாகச ்தசய்வளத ஒரு இலக்காகக் தகாண்டுப் பங்யகற்பர.் 
❖ இந்தப் யபாட்டியில் பாரா ஒலிம்பிக் வீரர ் தாராம்பிர ் தளலளமயில் 29 வீரரக்ை் 
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தகாண்ட இந்திய அணியானது பங்யகற்க உை்ைது. 
❖ தாராம்பிர ்ஆடவருக்கான மரதத்ுண்டு (கிைப்) எறிதல் மற்றும் ெட்டு எறிதல் F51 ஆகிய 

பபாட்டிகளில் பங்பகற்பார.் 
 

முக்கிய தினங்கள் 

உைக கவிலத தினம் – மாரச் ்21 

 

❖ மனித உை்ைத்தின் பளடப்பாக்க உணரள்வ உை்ைீரக்்கும் கவிளதயின் தனித்துவமான 

ஒரு திறளன அங்கீகரிப்பதற்காக யவண்டி ஒவ்யவார ் ஆண்டும் இந்தத் தினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 
❖ 1999 ஆம் ஆண்டில் பாரீஸ் நகரில் நளடதபற்ற யுதனஸ்யகா அளமப்பின் 30வது 

கூட்டத்தில் யுதனஸ்யகா அளமப்பினால் இத்தினம் ஏற்றுக் தகாை்ைப் பட்டது. 
 

உைக ோனிலை தினம் – மாரச் ்23 

 

❖ இந்தத் தினமானது உலக வானிளல அளமப்பின் நிறுவன தினமாகக் தகாண்டாடப் 

படுகிறது.  

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


•   
•    
 

 
 

❖ இது புவியின் வைிமண்டலத்தினுளடயச ் தசயல்பாடுகை் குறித்த ஈடுபாடுகளைச ்

தசலுதத்ுகிறது. 
❖ இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “முன்வனெெ்ரிக்தக ைற்றுை் முன்கூட்டிய 

நடெடிக்தக” என்பதாகுை். 

❖ இத்தினைானது, 1950 ஆை் ஆண்டு ைாரெ் ் 23 அன்று நிறுெப்படட் உலக ொனிதல 

அதைப்பின் நிறுவன தினைாக அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 

தியாகிகள் தினம் – மாரச் ்23 

❖ ஒவ்தவார ் ஆண்டும் இந்திய நாடு தியாகிகை் தினம் (அ) சாஹீத் திவாஸ் (அ) 

சரய்வாதயா தினத்திளன அனுசரிக்கிறது. 
❖ இந்திய விடுதளலக்காக யவண்டி தங்கைது உயிரக்ளைத் தியாகம் தசய்த பகத்சிங், 

சுக்யதவ் தாயபர ்மற்றும் சிவராம் ராஜ்குரு ஆகிய விடுதளலப் யபராைிகைின் நிளனவு 

நாைிளன அனுசரிக்கும் விதமாக இத்தினமானது களடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 
❖ யமலும், ஜனவரி 30 ஆம் யததியானது மகாத்மா காந்தி அவரக்ைின் நிளனவாக யவண்டி  

அதுவும் தியாகிகை் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 

 

பாகிஸ்தான் தினம் – மாரச் ்23 

 

❖ 1940 ஆம் ஆண்டில் லாகூரில் முஸ்லிம் லீக் கட்சியால் பாகிஸ்தான் தீரம்ானம் ஏற்றுக் 
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தகாை்ைப் பட்டளத நிளனவு கூறும்   விதமாக இதத்ினமானது தகாண்டாடப்படுகிறது. 
❖ இது உலக அரசியலில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அரசியல் இயக்கங்களுை் ஒன்றாக 

கருதப் படுகிறது. 
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