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மார்ச ்–27 

TNPSC துளிகள் 

❖ சிலி நாட்டின் மத்திய வங்கியின் ஆளுநரான மரியயா மாரஷ்ல் 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான மத்திய வங்கிகள் விருது வழங்கும் விழாவில் ஆண்டின் சிறந்த 

ஆளுநருக்கான விருதினன வவன்றுள்ளார.்  
o பான்யகா வென்ட்ரல் டி சிலி (Banco Central de Chile) என்பது சிலி நாட்டின் மத்திய 

வங்கியின் வபயராகும்.  

❖ வடவகாரிய நாடானது ஹவாொங் – 17 (Hwasong-17) எனப்படும் கண்டம் விட்டு 

கண்டம் பாயும் உந்து வினெ ஏவுகனணயினன பரியொதனன வெய்துள்ளது.  
o இந்த ஏவுகனணயானது உலகின் மிகப்வபரிய, திரவ எரிவபாருளால் இயங்கும் 

வனகயிலான கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் உந்துவினெ ஏவுகனணயாகும்.  

❖ 5வது வருடாந்திர மங்களூரு கம்பளா பந்தயமானது பங்க்ரா குளூர ்எனுமிடத்திலுள்ள 

யகால்டு பின்ெ ்நகர னமதானத்தில் நனடவபற உள்ளது.  
o இது கரந்ாடகாவில் ஆண்டுயதாறும் நடத்தப்படும் ஒரு எருனமப் பந்தயமாகும்.  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

வள்ளுவர் தெரு 

❖ திருவள்ளுவரை கெளைவிெ்கும் வரெயில் அகமைிெ்ொவில் ஒரு கெருவிற்கு வள்ளுவை ்

கெரு என கெயை ்சூட்டெ்ெட்டுள்ளது.  

❖ அகமைிெ்ொவில் கவைஜ்ினியா மாநிலெ்தில் உள்ள பெைப்ெெ்ஸ் மாொணெ்தில் உள்ள 

ஒரு கெருவிற்கு இெ்கெயை ்சூட்டெ்ெட்டுள்ளது. 

❖ இந்ெத் கெரு ஆங்கிலெத்ில் ‘Valluvar Way’ எனவும், ெமிழில் வள்ளுவை ் கெரு எனவும் 

அரைெ்ெெ் ெடும். 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

தசங்க ாட்டடெ் திருவிழா 

❖ மாரெ் ் 25 முதல் ஏப்ரல் ஆம் யததி வனரயில் வெங்யகாட்னடத் திருவிழா-பாரத் பாக்ய 

விதாதா என்ற திருவிழாவானது வகாண்டாடப்படுகிறது.  
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❖ இந்த 10 நாட்கள் அளவிலான திருவிழாவானது ஒன்றியக் கலாெெ்ாரத் துனற 

அனமெெ்கத்துடன் இனணந்து நடத்தப்படுகிறது.  
❖ சுதந்திரத் திருநாள் அமுதப் வபருவிழாவினன நினனவு கூறும் விதமாக இந்த நிகழ்வு 

நிகழ்த்தப் படுகிறது.  
❖ இந்த நிகழ்வானது வெங்யகாட்னடயின் மானுவமன்ட் மித்ரா அனமப்பு, ஒன்றியக் 

கலாெெ்ாரத் துனற அனமெெ்கம் மற்றும் டால்மியா பாரத ் லிமிவடட ் ஆகியவற்றால் 

உருவாக்கப் பட்டது.  

 

 

ஸ்ரீந ர் துலிப் திருவிழா 

❖ ஆசியாவின் மிெெ்கெைிய துலிெ் பொட்டமானது காஷ்மீரின் ஸ்ரீநெைில் அரமந்துள்ளது.  

❖ இெ்பொட்டெ்தில் மில்லியனுெ்கும் பமலான துலிெ் மலைெ்ள் உள்ளன.  

❖ ெடந்ெ 9 மாெங்ெளாெ மூடெ்ெட்டிருந்ெ இந்ெெ் பொட்டமானது மாைச் ் 23 அன்று கொது 

மெ்ெள் ொைர்வெ்ொெ மீண்டும் திறெ்ெெ்ெட்டது.  

❖ நரடகெற உள்ள துலிெ் திருவிைாவிரன முன்னிட்டு இெ்பொட்டம் மீண்டும் திறெ்ெெ் 

ெட்டுள்ளது. 

 

 

2வது ஏற்றுமதி தயார்நிலைக் குறியீடு  

❖ இந்ெெ் குறியீட்டிரன நிதி ஆபயாெ் அரமெ்பு ெயாை ்கசய்து கவளியிட்டுள்ளது.  

❖ பொட்டிெ்ென்ரம நிறுவனெ்துடன் இரணந்து இந்ெ அறிெ்ரெயானது  கவளியிடெ் 

ெட்டது.  

❖ இந்ெெ் குறியீட்டில், கொடைந்்து 2வது முரறயாெ குஜைாெ ் முெலிடெ்ரெெ் கெற்று 
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உள்ளது.  

❖ இெரனெ ் கொடைந்்து மொைாஷ்டிைா, ெைந்ாடொ, ெமிை்நாடு மற்றும் ஹைியானா 

ஆகிய மாநிலங்ெள் உள்ளன.  

❖ கெரும்ொலான நாடுெளின் ெடபலாை மாநிலங்ெள் சிறந்ெ கசயல்திறன் மிெ்ெ 

பகுதிகளாெ திெை்கின்றொெ சமீெெ்திய அறிெ்ரெ குறிெ்பிடுகிறது.  

 
 

இந்தியக்  ாசகநாய் அறி ்ட  2022 

❖ 2021  ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் ெதிவான ொசபநாய் ொதிெ்புெளின் எண்ணிெ்ரெ 

என்பது ெடந்ெ ஆண்ரட விட 19% உயைந்்துள்ளது.  

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு இந்தியக் ொசபநாய் அறிெ்ரெயில் இந்த ெெவலானது கெைிவிெ்ெெ் 

ெட்டுள்ளது.   

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் ெதிவான கமாெ்ெக் ொசபநாய் ொதிெ்புெளின் எண்ணிெ்ரெ 

என்பது 19,33,381 ஆகும்.  

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்ெ எண்ணிெ்ரெ 16,28,161 ஆெ இருந்ெது.  

❖ இந்தியாவில் 2019 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுெளுெ்கிரடயில் அரனெத்ு வரெயான 

ொசபநாய் ொதிெ்பினால் ஏற்ெட்ட உயிைிைெ்பு வீெமானது 11% உயைந்்துள்ளது.  

❖ ொசபநாயால் ொதிெ்ெெ்ெட்டு சிகிசர்ச கெறும் 61% நெைெ்ள் ஆண்ெள் மற்றும் 39 

செவீெெ்தினை ்கெண்ெள் ஆவை.்  

❖ குறிெ்பிடெ்ெட்ட பநாயாளிெள் 6% பெை ்குைந்ரெெளாவை.்  

❖ கடல்லியில் அதிெ ொசபநாய் ெதிவாகியுள்ளது.  

❖ குஜைாெ்தில் மிெக் குரறவாெபவ ொசபநாய்ப் ொதிெ்பு ெதிவாகியுள்ளது.  
 

உெ்ெரப் பிரகெச முெல்வர்  

❖ பயாகி ஆதிெ்யநாெ், உெெ்ைெ் பிைபெசெ்தின் முெல்வைாெ 2வது முரற ெெவி ஏற்கிறாை.்  

❖ பெசவ் பிைசாெ் கமௌைியா மற்றும் பிைபஜஷ் ெொெ் ஆகிபயாை ்புதிய அைசின் துரண 

முெல்வைெ்ளாெெ் கொறுெ்பெற்றனை.்  

37 ஆண்டுெளாெ இந்ெ மாநிலெ்தில் பவறு எந்ெ ஒரு முெல்வரும் ஆட்சிரயத் 
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கொடைந்்து இைண்டாம் முரற உருவாெ்ெ முடியாெ நிரலயில், பயாகி ஆதிெ்யநாெ் 

ெரலரமயிலான ொ.ஜ.ெ அைசானது  ஆட்சிரயெ் பிடிெ்து வைலாறு ெரடெத்ுள்ளது. 

 

 

‘Dare to Erade TB’ திட்டம்  

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் உலெக் ொசபநாய் தினெெ்ன்று, மெ்திய அரமசச்ை ் டாெ்டை ்

ஜிபெந்திை சிங் அவைெ்ள் ‘Dare to Erade TB’ என்ற திட்டெ்திரனெ் கொடங்ெ உள்ளொெ 

அறிவிெ்ொை.்  

❖ இந்ெெ ்திட்டமானது இந்தியாவில் கிரடெ்ெெ் கெறும் சில ெைவுெளின் அடிெ்ெரடயில் 

கொடங்ெெ் ெடும்.  

❖ இதில் ஒட்டு கமாெ்ெ மைெணு வைிரச முரற ொசபநாய்க் ெண்ொணிெ்பிற்ொன 

மைெணு வைிரச முரற மன்றமும் நிறுவெ்ெடும் எனவும் அறிவிெ்ெெ்ெட்டது.    
 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

ஹிசாஷி கடகுசச்ி  

❖ ஹிசாஷி படகுசச்ி (Hisashi Takeuchi - ஜெ்ொரனச ் பசைந்்ெவை)் என்ெவை ் மாருதி சுசுகி 

நிறுவனெ்தின் பமலாண்ரம இயெ்குநை ் மற்றும் ெரலரம நிைவ்ாெ அதிொைியாெ 

நியமிெ்ெெ் ெட்டுள்ளாை.் 

❖ இவை ்2022 ஆம் ஆண்டு ஏெ்ைல் 01 முெல் 3 ஆண்டுெளுெ்கு இந்ெெ் ெெவியில் இருெ்ொை.்  
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❖ கெனிசச்ி ஆயுெ்ெவா என்ெவரையடுெ்து இவை ்இந்ெெ் கொறுெ்பிரன ஏற்ெ உள்ளாை.்  

 

 

BIMSTEC சாசனம்  

 

❖ 5வது BIMSTEC உசச்ி மாநாடானது மாைச் ்30 ஆம் பெதியன்று இலங்ரெயின் கொழும்பு 

நெைில் நரடகெற உள்ளது.  

❖ BIMSTEC சாசனெ்திரனயும் உள்ளடெ்கிய 6 ஆவணங்ெள் இந்ெ மாநாட்டில் ஏற்றுெ் 

கொள்ளெ் ெட்டு ரெகயழுெ்ொெ உள்ளன.  

❖ “கநகிை்திறன்மிெ்ெ பிைாந்தியம், வளமானப் கொருளாொைங்ெள் மற்றும் நலமான 

மெ்ெள் ஆகியவற்றிரன பநாெ்கி BIMSTEC” என்ெபெ 5வது BIMSTEC உசச்ி மாநாட்டின் 

ெருெ்துருவாகும். 

 

தபர்ஷாமா ஷீல்டு 2022 

❖ மபலசியா ெனது வருடாந்திைப் கெைஷ்ாமா ஷீல்டு என்ற ெயிற்சியில் 4 நாடுெளின் 

ஆயுெெ் ெரடெரள ஈடுெடுெ்ெ உள்ளது.  

❖ அந்ெ 4 நாடுெளாவன ஆஸ்திபைலியா, நியுசிலாந்து, சிங்ெெ்பூை ் மற்றும் ஐெ்கிய 

ைாஜ்ஜியம் ஆகியனவாகும்.  
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❖ இெ்ெயிற்சியானது BS22 (கெைஷ்ாமா ஷீல்டு 2022) எனெ் குறிெ்பிடெ்ெடுகிறது.  

❖ கெைஷ்ாமா என்ெெற்கு மபலசிய கமாழியில் ஒன்றிரணெல் என்று கொருளாகும்.  

 

பருவநிடல முன்தனசச்ரி ்ட  அடமப்பு ள்  

 

❖ ஐெ்கிய நாடுெள் சரெயின் கொதுச ் கசயலாளை ்அன்யடானிபயா குட்டைஸ், கஜனீவா 

நெைிலுள்ள உலெ வானிரல அரமெ்புடன் இரணந்து இந்ெெ் திட்டெ்திரன 

அறிவிெ்ொை.்  

❖ ெருவநிரல மாற்றெ்தின் ொெ்ெங்ெளின் ொைணமாெ, இயற்ரெெ் பெைிடைெ்ள் 

அடிெ்ெடி உருவாகுவொலும் அனவ மிெ செ்தி வாய்ந்ெொெ இருெ்ெொலும் அடுெ்ெ 5 

ஆண்டுெளுெ்குள் பூமியிலுள்ள ஒவ்கவாருவரையும் வானிரல முன்கனசச்ைிெ்ரெ 

வைம்பிற்குள் இரணெ்ெெற்ொெ இெ்திட்டமானது அறிவிெ்ெெ்ெட்டுள்ளது.  

❖ பூமியின் மெ்ெள்கொரெயில் மூன்றில் ஒரு ெங்கினை,் குறிெ்ொெ குரறவான அளபவ 

வளைச்ச்ியரடந்ெ நாடுெள், முன்கனசச்ைிெ்ரெ அரமெ்பின் மூலம் ெயன் கெறுவது 

இல்ரல.  

❖ ஆெ்பிைிெ்ொவில் வாழும் 60% செவீெ மெ்ெள் இந்ெ அரமெ்புெளின் மூலம் ெலன் 

எதுவும் கெறுவதில்ரல.    
 

ஆப்பிரி ் க்  ாண்டாமிரு ெ்திடனப் பாது ா ்  வனவிலங்குப் பெ்திரம் 

❖ அருகி வரும் உயிரினமான ெருெ்பு ொண்டாமிருெங்ெரளெ் ொதுொெ்ெெற்ொன கென் 

ஆெ்பிைிெ்ொவின் முயற்சிெளுக்கு ஆெைவளிெ்ெெற்ொெ உலெ வங்கியானது (சைவ்பெச 

மறுெட்டரமெ்பு மற்றும் பமம்ொட்டு வங்கி) ஒரு வனவிலங்குப் ொதுொெ்புப் 

ெெ்திைெ்திரன கவளியிட்டுள்ளது.  

❖ இது “ொண்டாமிருெப் ெெத்ிைம் ” எனவும் அரைெ்ெெ்ெடுகிறது.  

❖ கென் ஆெ்பிைிெ்ொவிலுள்ள இைண்டு ொதுொெ்ெெ்ெட்டப் ெகுதிெளிலுள்ள ெருெ்பு 

ொண்டாமிருெங்ெரளெ் ொதுொெ்ெெற்கும் அவற்றின் எண்ணிெ்ரெரய உயைெ்்ெெ ்

வெய்வெற்கும் இந்ெப் ெெ்திைம் உெவி வைங்கும்.  
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❖ அந்ெ இரு ெகுதிெளாவன - அபடா யாரன பெசியப் பூங்ொ மற்றும் கிபைட் ஃபிஷ் 

இயற்ரெ நதி வளங்ொெ்ெெம் ஆகியனவாகும்.    

 
 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ரிசர்வ் வங்கிப் புெ்ொ ்  டமயம்  

 

❖ கெங்ெளூரு நெைில் அரமெ்ெெ்ெட்டுள்ள ைிசைவ்் வங்கியின் புெ்ொெ்ெ ரமயெ்திரன 

செ்தி ொந்ெ ொஸ் திறந்து ரவெ்ொை.்  

❖ இந்ெ ரமயமானது 100 பொடி ரூொரயெ் கொடெ்ெ மூலெனெ் ெங்கீடாெெ் கொண்டு, 

முழுவதுமாெ இந்திய ைிசைவ்் வங்கியின் கிரள நிறுவனமாெ நிறுவெ்ெட்டுள்ளது.  

❖ இந்ெ ரமயெ்திற்ொெ S. பொொலகிருஷ்ணன் ெரலரமயில் ஒரு ென்னாட்சி வாைியம் 

என்பது அரமெ்ெெ்ெட்டுள்ளது.  

❖ நாட்டிலுள்ள குரறவான வருமானமுரடய மெ்ெள் ெல்பவறு நிதிெ் ெயன்ெள் மற்றும் 

பசரவெரளெ் கெறச ்கசய்து அவரக்னள பமம்ெடுெ்துவரெ பநாெ்ெமாெெ் கொண்ட 

ஒரு சூைலரமெ்பிரன உருவாெ்குவரெ பநாெ்ெமாெெ் கொண்டுள்ளது.   
 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

“The Little Book of Joy” புெ்ெ ம் 

❖ ‘The little Book of Joy” என்ற ெரலெ்பிடெ்ெட்ட ஒரு புெ்ெெமானது 2022 ஆம் ஆண்டு 

கசெ்டம்ெை ்மாெெ்தில் கவளியிடெ் ெட உள்ளது.  

❖ ெடங்ெரளெ் கொண்ட இெ்புெ்ெெெ்திரன பநாெல் ெைிசு கெற்றவைெ்ளான 14வது 

ெலாய் லாமா (கடன்சின் கியான்ட்பசா) மற்றும் பெைாயை ் கடஸ்மான்ட் டுட்டு 

ஆகிபயாை ்இரணந்து எழுதியுள்ளனை.்  

❖ ைஃபெல் பலாபெஷ் மற்றும் பைசக்சல் நியூபமன் மற்றும் கடௌெ்லாஸ் ஆெ்ைாம்ஸ் 
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ஆகிபயாை ்வைங்கிய விளெ்ெெ் ெடங்ெளும் இதில் இடம் கெற்றுள்ளன.  

❖ இெ்புெ்ெெமானது உண்ரமயான மகிை்சச்ியானது உலகில் கொருளியலில் இல்ரல, 

ஆனால் மனிெனின் இயல்பில் உள்ளது என்ற கொருளிரனெ் ெற்றி எடுெ்துரைெ்கிறது.  

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் “The Book of Joy: Lasting Happiness in a Changing World” என்ற ஒரு 

புெ்ெெெ்திரனயும் இவைெ்ள் இரணந்து எழுதியுள்ளனை.் 

 

 

ஸ்டீபன் வில்தெட ் 

 

❖ ஸ்டீென் வில்ரஹட் பொவிட் – 19 கொடைெ்ான உடல்நலெ் குரறவுெ் ொைணமாெ 

ெனது 74வது வயதில் ொலமானாை.்  

❖ இவை ் இயங்குெட உள்ெைிமாற்ற வடிவெ்திரன (Graphics Interchange Format - GIF) 

உருவாெ்கியவை ்ஆவாை.்  

❖ இவை ்ெம்பியூகசைவ்் எனும் நிறுவனெ்தில் ெணி புைியும் பொது 1987 ஆம் ஆண்டில் இந்ெ 

வடிவெ்திரன உருவாெ்கினாை.்  
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❖ ஆெ்ஸ்பொைட்ு அகமைிெ்ெ அெைாதியானது GIF என்ெரெ 2012 ஆம் ஆண்டிற்கான 

வாைெ்்ரெயாெ அறிவிெ்ெது.  

❖ இவை ்2013 ஆம் ஆண்டில் கவபி வாை்நாள் சாெரனயாளை ்என்ற ஒரு விருது வைங்ெெ் 

ெட்டுக் கெௌைவிெ்ெெ் ெட்டாை.்    
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