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மார்ச ்– 26 

TNPSC துளிகள் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் கைது செய்யப்பட்ட மற்றும் ைாணாமல் பபான ஊழியரை்ளுடன் 

ஒன்றிணைவதற்கான ெரவ்பேெ தினமானது மாரெ் ்25 அன்று அனுெரிை்ைப்படுகிறது. 

o இந்ே தினமானது நடவடிை்கைகயே் ஒன்று திரட்டவும், நீதிகயை் பைாரவும், ஐ.நா. 

அணமப்பின் ஊழியரை்ள் மற்றும் அகமதி ைாை்கும் பகடயினர,் அரசு ொரா ெமூைம் 

மற்றும் பே்திரிகை நிறுவனங்களில் பைி புரியும் நமது ெை ஊழியரை்களப் 

பாதுைாப்பேற்குமான நமது உறுதிகய வலுப்படுேத்ுவேற்ைான ஒரு தினமாகும். 

❖ 2021-22 ஆம் நிதியாண்டில், திட்டமிடப்பட்ட இலக்கு காலத்ணத விட முன்பாகவவ சரக்கு 

ஏற்றுமதியில் 400 பில்லியன் டாலர ்என்ற இலை்கை இந்தியா அகடந்துள்ளது. 

❖ ெரவ்பேெ ொேகனயாளர ்தினமானது ஒவ்பவார ்ஆண்டும் மாரெ் ் 24 ஆம் வததியன்று 

அனுெரிை்ைப்படுகிறது. 

o இது ொேகனயாளரை்களயும் அவரை்ளின் வலுவான பநாை்ைம் மற்றும் நம்பிை்கை 

வபான்றவற்ணறக் சைாண்டாடுவேற்கான ஒரு தினமாகும். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் புதிய விமான நிலையங்கள் நிறுவுேல் 

 

❖ 2025 ஆம் ஆண்டுை்குள் 220 என்ற அளவில் புதிய விமான நிகலயங்ைகள உருவாை்ை 

இலை்கு ஒன்ணற நிரண்யிே்துள்ளோை மே்தியப் பபாது விமானப் பபாை்குவரே்துத் 

துணற அகமெெ்ர ்ப ாதித்ராதிே்ய சிந்தியா சேரிவிே்துள்ளார.் 

❖ அடுத்த சில ஆை்டுகளில், எளிதில் வீைாகும் உணவுப் சபாருட்ைளுை்ைான ெரை்கு 

விமானங்ைள் 30% ஆக உயரத்்தப்பட்டு அதன் எை்ைிக்ணக 133 ஆக உயரே்்ேப்படும். 

 

பிப்லைாபி பாரத் கலலக் காட்சியகம் 

❖ சைால்ைே்ோவில் உள்ள விை்படாரியா நிணனவு மை்டபத்தில் அணமக்கப்பட்டுள்ள 

பிப்பலாபி பாரே் கணலக் காட்சியகத்திணன பிரேமர ்நபரந்திர பமாடி அவரக்ள் திறந்து 

கவே்ோர.் 

❖ இது ஷாஹீே் திவாஸ் விழாவின் வபாது திறை்ைப் பட்டது. 

❖ ஒரு காபைாளி விழா மூலம் இந்தே் திறப்பு விழா நடத்தப் பட்டது. 

❖ இந்ேப் புதிய கணலக் காட்சியகத்தின் ஒரு முக்கிய பநாை்ைம், 1947 வகரயில் 

நணடபபற்ற நிைழ்வுைகளப் பற்றிய ஒரு முழுகமயான காட்சிணய வழங்குவோகும். 
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❖ புரட்சியாளரை்ள் ஆற்றிய முை்கியப் பங்கையும் இது எடுே்துணரக்கிறது. 

 

 

பபாதுப் பை்கலைக்கழக நுலழவுத் லதர்வு 

 

❖ சபாதுப் பல்ைகலை்ைழை நுகழவுே் பேரவ்ு என்பது நாடு முழுவதும் உள்ள 45 மத்தியப் 

பல்கணலக் கழகங்களில் வசரக்்ணகக்காக நடத்தப்படும் ைணினிமயமாை்ைப்பட்ட ஒரு 

நுகழவுே் பேரவ்ாகும். 

❖ இந்ேே ்பேரவ்ிற்கு, ஒரு விண்ணப்போரரின் 12 ஆம் வகுப்பு மதிப்சபண்ைள் முை்கியம் 

இல்கல. 

❖ பேரவ்ுைள் நடே்ேப்பட்ட பிறகு, வதசியத் வதரவ்ு முகணம ஒரு ேகுதிப் பட்டியகலே ்

ேயாரித்து, அேன் அடிப்பகடயிபலபய பெரை்்கை வழங்ைப்படும். 

❖ இதற்பகன சபாதுக் கலந்தாய்வு அமரவ்ுைள் நடத்தப்படாது. 

 

பருவநிலல அபாயங்கள் இலணயப் புத்தகம் மற்றும் பாதிப்பு குறிே்ே இலணய 

வலைபடம் 

❖ "இந்தியாவின் பருவநிணல அபாயங்ைள் மற்றும் பாதிப்பு வணரபடம் - மாநிலம்: 

ேமிழ்நாடு" என்ற ேகலப்பில் ஒரு இணையப் புே்ேைத்திணன இந்திய வானிகல 

ஆய்வுே் துகற சவளியிடட்து. 

❖ உலை வானிகல தினக் சைாண்டாட்டே்தின் ஒரு பகுதியாை இப்புதத்கமானது 

பவளியிடப் பட்டது. 
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❖ இந்ே இணைய வணரபடமானது, பபரிடர ் பமலாண்கம முைகமைள் ோங்ைள் எதிர ்

சைாள்ளை் கூடிய எந்தபவாருப் வபரிடரக்ளுக்கும் எதிரான ேடுப்பு நடவடிை்கைைகள 

வமற்பகாள்ள உேவும். 

 

இந்திய மனநைச ்சங்கத்தின் லதசிய மாநாடு 

 

❖ இந்திய மனநலச ் ெங்ைே்தின் 73வது ஆண்டு பேசிய மாநாடு விொைப்பட்டினே்தில் 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ இதற்கு முந்ணதய வதசிய மாநாடு 37 ஆண்டுைளுை்கு முன்பு விொைப் பட்டினே்தில் 

நடத்தப் பட்டது. 

❖ ெமூைே்தில் பபாகேப் சபாருள் மற்றும் மது துஷ்பிரபயாைம், மாணவரை்ளிகடபய மன 

அழுே்ேம் மற்றும் அதிைரிே்து வரும் ேற்சைாகலைள், மனெப்ொரவ்ு மற்றும் பேட்டம், 

முதுகமப் பிரெச்ிகனைள் மற்றும் மறதி வநாய் ஆகியகவ குறித்து இந்த மாநாட்டில் 

கலந்தாவலாசிக்கப் படும். 

❖ இந்த ஆை்டில் இந்த மாநாட்டிற்கான கருத்துரு, 'மனங்ைகள இகணத்து... 

ேகலமுகறைகள இகணத்தல்' (Bridging minds … Connecting generations) என்பதாகும். 

 

சுஜாலாம் 2.0 பிரசச்ாரம் 

 

❖ மே்திய  ல் ெை்தித் துணற அகமெெ்ர ்ைப ந்திர சிங் சஷைாவே ்இந்தப் பிரசச்ாரத்ணதத் 

சோடங்கி கவே்ோர.் 
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❖ கழிவுநீர ் மறுசுழற்சி பமலாண்கமை்ைாை இந்ேப் பிரெெ்ாரமானது சோடங்ைப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்ேப் பிரெெ்ாரே்தின் கீழ், கழிவுநீர ் பமலாண்கமயில் உதவுவதற்காக பள்ளிைள், 

பஞ்ொயே்துைள் மற்றும் அங்ைன்வாடிைள் பபான்ற அணமப்புகணள அணி திரட்ட 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ ‘நிலே்ேடி நீர:் புலப்படாதணதப் புலப்படச ் பசய்தல்’ என்பது இந்ேப் பிரெெ்ாரே்தின் 

(Groundwater: making the invisible visible) ைருத்துரு ஆகும். 

 

முடக்கு வாதத்திற்கான ஆயுர்லவத மருத்துவப் பரிலசாதலன 

 

❖ முடை்கு வாதத்திற்கான சிகிெக்ெயில் ஆயுரப்வேே்தின் செயல்திறகன மதிப்பிடும் 

உலகின் முேல் பல்முகணம மருே்துவ பரிபொேகனயின் மூன்றாம் கட்டச ்

வசாதணனணய ஆயுஷ் அகமெெ்ைம் சோடங்கியுள்ளது. 

❖ ைலிபபாரன்ியா பல்ைகலை்ைழைே்கேெ ் பெரந்்ே உலைப் புைழ்சபற்ற வாே பநாய் 

நிபுணரான டாை்டர ் படனியல் எரிை் ஃபரஸ்்ட் இந்ேெ ் பொேகனகய வமற்பாரண்வ 

பசய்வார.் 

❖ ஆரிய கவே்யா மருந்து நிறுவனத்துடன் (பைாயம்புே்தூர)் இகணந்ே AVP ஆராய்ெச்ி 

அறை்ைட்டகள மற்றும் ஆயுஷ் அகமெெ்ைே்தின் மத்திய ஆயுரப்வே ஆராய்ெச்ி ணமயம் 

(CCRAS - Central Council for Research in Ayurveda) ஆகியகவ இந்ேெ ் பொேகனைகள 

வமற்பகாள்ளும். 

❖ சபங்ைளூருவில் உள்ள வளரச்ிகே மாற்றை் பைாளாறுைளுை்ைான மே்திய ஆயுரப்வே 

ஆராய்ெச்ி நிறுவனம், பைாயம்புே்தூரில் உள்ள AVP ஆராய்ெச்ி அறை்ைட்டகள மற்றும் 

மும்கபயில் உள்ள ரா ா ராம்பேவ் ஆனந்தி லாலா மே்திய ஆயுரப்வே ஆராய்ெச்ி 

நிறுவனம் ஆகியவற்றில் இந்த மருே்துவப் பரிபொேகனைள் வமற்பகாள்ளப்படும். 

 

பிைபலமானவைக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஏசபல் பைிசு 2022 

❖ ஓர ் அபமரிக்கக் கைிதவியலாளரான படன்னிஸ் பாரன்ல் சுல்லீவன் 2022 ஆம் 

ஆை்டிற்கான ஏபபல் பரிசிணன பவன்றுள்ளார.் 

❖ கட்டணமப்பியல் (topology), குறிப்பாக அதன் வடிவியல், இயற்கைிதம் மற்றும் 

இயக்கவியல் அம்சங்களில் அவர ் ஆற்றியப் பங்களிப்புகளுக்காக வவை்டி இந்த 
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விருதானது இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 

 

ைிசச்ா மிஷ்ைா எழுதிய புே்ேகம் 

 

❖ ரிசச்ா மிஸ்ரா எழுதிய "Unfilled Barrels: India's oil story" என்ற ஒரு புத்தகம் விணரவில் 

பவளியிடப்பட உள்ளது. 

❖ ரிசச்ா மிஸ்ரா தி இந்து பிசினஸ் ணலன் என்ற பதத்ிரிணக நிறுவனத்தில் பைி புரியும் 

ஒரு பத்திரிணகயாளர ்ஆவார ்

❖ 1970களில் எை்பைய் பதாழில்நுட்பத்தில் பட்டம் பபற்ற, பபட்வராலிய அணமசச்ராக 

இருந்த வகசவ் வதவ் மாளவியா ஆற்றிய ஒரு முக்கிய பங்கிணனப் பற்றி இந்தப் புத்தகம் 

எடுத்துணரக்கிறது. 

❖ ONGC உள்ளிட்ட பபாதுத் துணற நிறுவனங்களில் இருந்து கடுணமயான வபாட்டியிணன 

ஏற்படுத்திய பிற தனியார ் நிறுவனங்களான பகய்ரன்் எனரஜ்ி மற்றும் முவகஷ் 

அம்பானியின் RIL வபான்ற இதர பிற பங்குதாரர ்நிறுவனங்களின் வதாற்றம் குறித்தும் 

இந்தப் புத்தகம் எடுத்துணரக்கிறது. 

 

தேதவந்திை ஜஜாைியா 

❖ வதவவந்திர ஜஜாரியா பதம் பூஷன் விருணதப் பபற்ற முதல் பாரா (மாற்றுத ்திறனாளி) 

தடகள வீரர ்என்ற பபருணமணயப் பபற்றார.் 
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❖ இவர ் 2004 ஆம் ஆை்டில் ஏபதன்ஸ் நகரில் நடந்த வபாட்டி மற்றும் 2016 ஆம் ஆை்டு 

ரிவயா நகரில் நடந்த வபாட்டி வபான்றணவகளில் பபற்ற தங்கப் பதக்கம் மற்றும் 2020 

ஆம் ஆை்டு வடாக்கிவயா நகரில் நடந்த வபாட்டியில் பவள்ளிப் பதக்கம் உட்பட பல 

பாராலிம்பிக் (மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஒலிம்பிக்) பதக்கங்கணள பவன்றுள்ளார.் 

❖ அவனி வலகாரா (மாற்றுத் திறனாளி துப்பாக்கிச ் சுடும் வீரர)் இந்த விணளயாட்டுப் 

பிரிவில் பத்மஸ்ரீ விருணதப் சபற்ற மற்சறாரு வீரராவார.் 

❖ ஒவர விணளயாட்டுப் வபாட்டியில் இரை்டு பாராலிம்பிக் பதக்கங்கணள பவன்ற முதல் 

இந்தியப் பபை்மைியும், பாராலிம்பிக் வபாட்டியில் தங்கம் பவன்ற முதல் இந்தியப் 

பபை்மைியும் இவவர ஆவார.் 

 

 

விலளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

FIFA உலகக் தகாப்லப மற்றும் BYJU's நிறுவனம் 

 

❖ கல்வித் பதாழில்நுட்ப நிறுவனமான BYJU'S இந்த ஆை்டு கத்தாரில் நணடபபறும் FIFA 

உலகக் வகாப்ணபப் வபாட்டியில் ஆதரவு வழங்குவதற்காகக் கூட்டு வசரந்்த முதல் 

இந்திய நிறுவனம் என்ற ஒரு வரலாற்றிணனப் பணடத்துள்ளது. 

❖ அதிக மக்கள்பதாணக பகாை்ட துணைக் கை்டத்தில் அதிகப் பங்வகற்பாளரக்ள் 
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மற்றும் அதிக ரசிகரக்ணளச ்பசன்றணடய FIFAவின் ஒரு பபரிய படியாகவும் மற்றும் ஒரு 

வநரம்ணறயான சமூக மாற்றத்ணதெ ் பசயல்படுத்த இரு நிறுவனங்களும் இணைந்து 

பசயல்படுவதற்கான ஒரு படியாகவும் இந்த நடவடிக்ணக புலப்படுகிறது. 

 

ஐபிஎல் தபாட்டி 2022 

 

❖ 2022 ஆம் ஆை்டிற்கான ஐபிஎல் வபாட்டிகள் பதாடங்குவதற்கு முன்னதாக, M.S. போனி  

தான் வகித்த சென்கன சூப்பர ்கிங்ஸ் அைியின் தணலவர ்பபாறுப்ணப ஆல்ரவுை்டர ்

வீரரான ரவீந்திர ஜவடஜாவிடம் ஒப்பணடத்துள்ளார.் 

❖ வதானியின் தணலணமயின் கீழ், 2021, 2018, 2011 மற்றும் 2010 ஆகிய ஆை்டுகளில் 

பசன்ணன சூப்பர ்கிங்ஸ் அைி நான்கு முணற ஐபிஎல் வகாப்ணபணய பவன்றது. 

❖ சென்கன சூப்பர ்கிங்ஸ் அைியானது இரை்டு சாம்பியன்ஸ் லீக் டி20 வகாப்ணபகணள 

பவன்றவதாடு, பமாத்தம் 9 முணற ஐபிஎல் இறுதிப் வபாட்டிகளில் பங்வகற்றுள்ளது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

கருவில் உள்ள குழந்லேக்கான சை்வதேச தினம் - மாைச் ்25 

 

❖ கருவில் உள்ள குழந்ணதக்கான சரவ்வதச தினம் என்பது கருக்கணலப்புக்கு எதிரான 

ஒரு நாளாகக் கணடப்பிடிக்கப் படுகின்ற, பிறக்காத கருக்களின் வருடாந்திர நிணனவு 

நாள் ஆகும். 

❖ இது பபாப் இரை்டாம் ஜான் பால் அவரக்ளால் நிறுவப்பட்டது. 
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❖ 1993 ஆம் ஆை்டில், பிறப்புரிணமத் தினத்திணன அதிகாரப் பூரவ்மாக பகாை்டாடிய 

ஒரு முதல் நாடு ஆக எல் சால்வடார ்மாறியது. 

 

அடிலமே்ேனம் மற்றும் அட்லாண்டிக் நாடுகளுக்கிலடயிலான அடிலம 

வைே்்ேகே்ோல் பாதிக்கப்பட்டவைக்ளுக்கான சை்வதேச நிலனவு தினம் - மாைச் ்25 

❖ இனபவறி மற்றும் பாரபட்சம் ஆகியவற்றின் ஆபத்துகள் குறித்து ஒரு விழிப்புைரண்வ 

ஏற்படுத்த ஒவ்வவார ்ஆை்டும் இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு : "ணதரியத்தின் கணதகள்: அடிணமத் 

தனத்திணன எதிரத்்தல் மற்றும் இனபவறிக்கு எதிராக ஒன்றுபடுதல்" என்பதாகும். 
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