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மார்ச ்– 28 

TNPSC துளிகள் 

❖ 'எந்த ஒரு ஆணாயினும் அல்லது கணவனாயினும் வன்புணரவ்ு என்பது வன்புணரவ்ு 

தான்' என திருமணம் ரதீியான பலாத்காரம் ததாடரப்ான ஒரு வழக்கில் கரந்ாடக 

உயரநீ்திமன்றம் ததரிவித்துள்ளது. 

o திருமணம் என்பது ஒரு தகாடூரமான மிருகத்ததக் கட்டவிழ்த்து விடுவதற்கான 

உரிமம் அல்ல என்று கரந்ாடக உயர ்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

❖ ககாவா மாநில முதல்வராக இரண்டாவது முதறயாக பிரகமாத ்சாவந்த் என்பவரர 

நியமிப்பதாக பாரதிய ஜனதா கட்சி அறிவித்துள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

உலகப் பத்திரிககப் புககப்படக் கலைஞர் விருது 

❖ மதுதரதயச ் கசரந்்த புதகப்படக் கதலஞர ் R.தசந்தில் குமரன் புகழ்தபற்ற உலகப் 

பத்திரிதகப் புதகப்படக் கரலஞர ்விருதத தவன்றுள்ளார.் 

❖ 'எல்தலகள்: மனித-புலி கமாதல்' என்ற ததலப்பில் அவர ்சமரப்்பித்த ஒரு புரகப்பட 

அறிக்ரகக்காக இவர ்இந்த விருதிரன வவன்றுள்ளார.் 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

ததசிய டால்பின் தினம் 

❖ மத்திய சுற்றுசச்ூழல் துரை அதமசச்கமானது அக்கடாபர ்5 ஆம் தததியிரனத் கதசிய 

டால்பின் (ஓங்கில்) தினமாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ இது இந்த ஆண்டு முதல் ஒவ்தவார ்ஆண்டும் கதடபிடிக்கப்படும். 

❖ கதசிய வனவிலங்கு வாரியத்தின் நிதலக்குழு அக்கடாபர ் 5 ஆம் கததிதயத் கதசிய 

டால்பின் தினமாக அறிவிப்பதை்கான இந்த முடிதவ எடுத்தது. 

❖ கங்தக டால்பின் உள்ளிட்ட டால்பின் இனங்களின் பாதுகாப்புத் திட்டங்களின் ஒரு 

ஒருங்கிதணந்த பகுதியாக அவை்றின் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணரத்வ ஏற்படுத்த 

வெய்வதில் இந்த நாள் கவனம் தசலுதத்ுகிறது. 

❖ கங்ரக டால்பின்கள் உயிரவ்ாழும் வரகயில் கங்தக மற்றும் அதன் துதண நதிகளின் 
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நீரின் தரம் மற்றும் அதன் ஓட்டத்தத கமம்படுத்துவதில் கவனம் தசலுத்தப்படும். 

 

 

தயாகா மத ாத்சவ் 2022 

 

❖ இது 100 நாட்களுக்கு, 100 இடங்களில், 100 அதமப்புகதள உள்ளடக்கி நடத்தப்படும் ஒரு 

பிரசச்ாரம் ஆகும். 

❖ இந்தப் பிரசச்ாரம் 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 21 ஆம் தததி வரரயில் நடத்தப்படும். 

❖ இது கயாகா மற்றும் அதன் பயன்பாடு குறித்து விளம்பரம் வெய்தல் மற்றும் அதரன 

ஊக்குவித்தல் என்ை கநாக்கத்துடன் ததாடங்கப்பட்டதாகும். 

 

ஐஎன்எஸ் வல்சுரா 

❖ இந்தியக் கடற்பதடக் கப்பலான (ஐஎன்எஸ்) வல்சுராவுக்கு குடியரசுத் ததலவர ்

ராம்நாத் ககாவிந்த் அவரக்ளால் மதிப்புமிக்க குடியரசுத ்ததலவரின் வண்ணம் என்ை 

ஒரு விருதானது வழங்கப் பட்டது. 

❖ இது இந்தியாவின் ராணுவப் பிரிவுகளுக்கு வழங்க கூடிய மிக உயரந்்த விருது அல்லது 

தகௌரவமாகும். 
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❖ இந்த விருது "நிஷான்" என்றும் அதழக்கப்படுகிறது. 

❖ தபார ்மற்றும் அரமதி நடவடிக்ரக ஆகிய இரு சமயங்களிலும் நாட்டிற்கு ஆற்றிய 

சிறப்பானெ ் கசதவதய அங்கீகரிப்பதன் அதடயாளமாக ராணுவப் பிரிவுக்கு இந்த 

விருது வழங்கப்படுகிைது. 

 

 

மாநிைெ ்ெட்டமன்றங்கள் லாட்டரிகள் மீது வரி விதிப்பு  

❖ இந்திய அரசு, மாநிலங்கள் அல்லது ஒரு மாநிலத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது 

தனியார ் நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் லாட்டரி முரையானது பந்தயம் மற்றும் 

சூதாட்டம் என்ற தபயருக்குள் அடங்கும் என்று உசச் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

❖ எனகவ, லாட்டரி முரை மீது வரி விதிக்கும் தகுதி மாநிலெ ்ெட்டமன்ைத்திை்கு உள்ளது. 

❖ இந்திய அரசு அல்லது எந்தவவாரு மாநில அரசு அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலத்தின் 

கவறு ஒரு முகரம அல்லது துரண நிறுவனம் மூலம் நடத்தப்படும் சூதாட்டத்திற்கு 

மட்டுமல்ல, மாநிலத்திற்குள் ஒரு தனியார ் நிறுவனத்தால்  நடத்தப்படும் லாட்டரி 

முரைக்கும் இது வபாருந்தும். 

 

 

அஹிர் பகடப் பிரிவுக்கான தகாரிக்கக 

❖ அஹிரின் தபயரிடப்பட்ட ஒரு முழு அளவிலான காலாட்பதடப் பதடப் பிரிவுக்கான 

ஒரு ககாரிக்தகக்கு அரசியல்வாதிகளிடமிருந்து ஆதரதவப் வபை்ைது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ 1962 ஆம் ஆண்டில் நரடவபை்ை தரசாங் லா கபாரில் (இந்தியா-சீனா கபார)் ஹரியானா 

மாநிலத்தின் அஹிர ்துருப்புக்களின் (பரட வீரரக்ளின்) துணிசச்லின் கதத பரவலாக 

அறியப்பட்ட பின்னர ்அஹிர ்சமூகம் கதசிய மக்களின் பாரர்வக்குக் தகாண்டு வரப் 

பட்டது. 

❖ அஹிரவ்ால் பிராந்தியம் ததற்கு ஹரியானா மாவட்டங்களான கரவாரி, மககந்திரகர ்

மற்றும் குரக்ாவ்ன் ஆகியவை்ரை உள்ளடக்கியதாகும். 

❖ 1857 ஆம் ஆண்டு கிளரச்ச்ியின் நாயகன் அஹிர ்நாயகர ்ராவ் துலா ராம் (Rao Tula Ram) 

என்பவருடன் இந்தப் பகுதியானது ததாடரப்ுதடயதாகும். 

❖ இந்தப் பகுதியானது பாரம்பரியமாக இந்திய ராணுவத்திை்கு அதிக எண்ணிக்ரகயில் 

வீரரக்ரளப் பங்களித்து இருக்கின்ைது.  

 

 

கிரண் மஜும்தார்-ஷா 

 

❖ கிரண் மஜும்தார-்ஷா ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள ராயல் தசாதசடட்ி ஆஃப் எடின்பரக்் (RSE 

- Royal Society of Edinburgh) நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக கதரந்்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ RSE என்பது உலகின் மிகவும் பழதமயான மற்றும் மிகவும் மதிக்கப்படும் கல்வி 

நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். 

❖ தங்கரளெ ் சுை்றியுள்ள உலகத்ரத தமம்படுத்துவதில் அவரக்ள் ஏை்படுத்திய ஒரு 

தாக்கத்ரத அங்கீகரிக்கும் விதமாக அறிவியல், கதல, கல்வி, வணிகம் மற்றும் தபாது 
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வாழ்க்தக ஆகிய துதறகளில் இருந்து RSE நிறுவனத்தில் கசருவதற்கு உறுப்பினரக்ள் 

கதரந்்ததடுக்கப் படுகிறாரக்ள். 

 

துருவ அறிவியல் மற்றும் தாழ்செப்ப மண்டைம் குறித்த ஆராய்சச்ித் திட்டம் 

 

❖ துருவ மற்றும் கடல் ஆராய்சச்ிக்கான கதசிய தமயமானது துருவ அறிவியல் மற்றும் 

தாழ்வவப்ப மண்டலம் ஆராய்சச்ி (PACER - Polar Science and Cryosphere Research) திட்டத்தத 

தவற்றிகரமாக தசயல்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இத்திட்டத்தில் இந்திய ஆரக்்டிக் திட்டம், அண்டாரட்ிக் திட்டம், தாழ் தவப்ப மண்டலம் 

மற்றும் காலநிதலத் திடட்ம் மற்றும் ததற்கு தபருங்கடல் திட்டம் ஆகியதவ அடங்கும். 

❖ துருவ மை்றும் கடல் ஆராய்ெச்ிக்கான ததசிய ரமயம் என்பது புவி அறிவியல்துரை 

அதமசச்கத்தின் கீழ் வெயல்படும் ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனம் ஆகும். 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

சடை்லியின் சபாருளாதார ஆய்ெறிக்லக 

❖ தனிநபர ் வருமானத்தில் சிக்கிம் மை்றும் தகாவாவுக்கு அடுத்தபடியாக வடல்லி 

மூன்ைாவது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ வடல்லியின் 2021-22 ஆம் ஆண்டு வபாருளாதார ஆய்வறிக்ரகயில் இந்தத் தகவலானது 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ 2021-22 ஆம் நிதியாண்டில் வடல்லியின் தனிநபர ்வருமானம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 16.81 

ெதவீதம் வளரந்்துள்ளதாக இந்த ஆய்வறிக்ரக கூறுகிைது. 

❖ வடல்லியின் தனிநபர ்வருமானம் 2021-22 ஆம் ஆண்டில் ததசிய ெராெரிரய விட மூன்று 

மடங்கு அதிகமாக இருந்தது. 

 

சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

சபருந்தடுப்பு பெளப் பாலறப் பகுதியிை் ொழும் மீன்களின் ெண்ணம் 

குன்றுதை் 

❖ பருவநிரல மாை்ைத்தின் காரணமாக, கடல்கள் வவப்பமரடகின்ைன.  

❖ இதனால் பவளப் பாரைகள் வதாடரந்்து வவளுக்கப்படுவதால் ஆஸ்திதரலியாவின் 

வபருந்தடுப்பு பவளப் பாரைப் பகுதியில் வாழும் மீன்களின் வண்ணம் மங்குவதை்கும் 
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அவை்றின் நிைத்ரத இழப்பதை்கும் அரவ காரணமாகின்ைன. 

❖ குதளாபல் தெஞ்ெ ்பயாலஜி என்ை அரமப்பினால் வவளியிடப்படட் ஆய்வறிக்ரகயில் 

இது கூைப்பட்டுள்ளது. 

❖ ஆஸ்திதரலியாவின் குயின்ஸ்லாந்தில் உள்ள தேம்ஸ் குக் பல்கரலக்கழகத்திரனெ ்

தெரந்்த டாக்டர ்வெமிங்ென் இந்த ஆய்வறிக்ரகயிரன வவளியிட்டார.் 

❖ ெமீபத்தில் வவளியிடப்பட்ட இந்த ஆய்வறிக்ரகயானது, மீன்களின் நிைம் மை்றும் 

அவை்றின் வாழ்க்ரகெ ்சூழலில் காணப்படும் மாை்ைங்கரளக் கண்காணித்துள்ளது. 

❖ ஆராய்ெச்ியாளரக்ளின் கூை்றுப் படி, மீன்களின் நிை தவறுபாடு என்பது உள்ளூர ்சூழல் 

அரமப்புடன் இரணக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

புதிய கடை் இனங்கலள அலடயாளம் காணுதை் 

 

❖ மத்தியக் கடல் மீன்வள ஆராய்ெச்ி நிறுவனமானது (CMFRI - Central Marine Fisheries Research 

Institute), தகரளாவின் இந்தியக் கடை்கரரயில் ஒரு புதிய காரங்கிட ்மீன்  இனத்திரன 

அரடயாளம் கண்டுள்ளது. 

❖ புதிதாக அரடயாளம் காணப்பட்ட இந்த மீன் ‘ராணி (குயின்) மீன்’ என்ை வதகதயச ்

தெரந்்தது. 
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❖ இந்த மீனின் அறிவியல் வபயர ்ஸ்காம்பிராய்ட்ஸ் வபலாகிகஸ் (Scomberoides pelagicus) 

என்பதாகும். 

❖ உள்ளூர ்வமாழியில் இந்த மீன் ‘வபால வட்டா’ என்று அரழக்கப்படுகிைது. 

 

விலளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

ஸ்டீெ் ஸ்மித் 

 

❖ வடஸ்ட் கிரிக்வகட ் தபாடட்ியில் அதிதவகமாக 8000 ரன்கரள எட்டிய வீரர ் என்ை ஒரு 

ொதரனரய ஆஸ்திதரலியாவின் ஸ்டீவ் ஸ்மித் பரடத்துள்ளார.் 

❖ இவர ்இலங்ரகயின் ெங்ககாராவின் ொதரனரய மிஞ்சினார.் 

❖ ஸ்மித் தனது 151வது இன்னிங்ஸிலும் அதத ெமயம் ெங்ககாரா தனது 152வது 

இன்னிங்ஸிலும் இந்த ரமல்கல்ரல எட்டினர.் 

❖ லாகூரில் உள்ள கடாபி ரமதானத்தில் நரடவபை்ை பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒரு 

தபாட்டியில் ஸ்டீவ் ஸ்மித ்7 ரன்கரள எட்டிய கபாது 8000 ரன்கரளக் கடந்தார.் 

 

புதிய உைக டிரிபிள் ஜம்ப் ொதலன 

❖ வபல்கிதரடில் நடந்த டிரிபிள் ேம்ப் தபாட்டியில் வவனிசுலாவின் யூலிமர ்தராோஸ் 15.74 

மீட்டர ்தூரம் வரர எட்டினார.் 
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❖ பிப்ரவரி 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் மாட்ரிட்டில் நடந்த உள்ளரங்கப் 

தபாட்டியில் அவர ் எட்டிய 15.43 மீட்டர ் என்ை தனது முந்ரதயெ ் ொதரனரய அவதர 

தை்தபாது முறியடிதத்ுள்ளார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

புவி தநரம் 2022 - மாரெ் ்26 

 

❖ ஒவ்தவார ்ஆண்டின் மாரெ் ்மாதத்தின் கரடசி ெனிக்கிழரமயன்று உலகம் முழுவதும் 

புவி தநரம் வகாண்டாடப்படுகிைது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான புவி தநரமானது மாரெ் ்26 அன்று அனுெரிக்கப்பட்டது. 

❖ இது பருவநிரல மாை்ைத்திை்கு எதிரானப் தபாராட்டத்திை்கான ஆதரரவயும், சிைந்த 

ஒரு தகாளாக புவிரய மாை்றுவது தநாக்கிய ஒரு அரப்்பணிப்ரபயும் காட்டுவதை்கான 

ஒரு முயை்சியாகும். 

❖ இரவு 8:30 முதல் 9:30 மணி வரர, ஒரு மணி தநரத்திை்கு அத்தியாவசியமை்ை மின் 

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


•   
•    
 

 
 

விளக்குகரள அரணக்குமாறு, தனி நபரக்ள், ெமூகங்கள் மை்றும் வணிகங்கரள இந்த 

நிகழ்வு ஊக்குவிக்கிைது. 

❖ இந்த ஆண்டிை்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, 'Invest In Our Planet' என்பதாகும். 

 

உைக நாடக தினம் - மாரெ் ்27 

 

❖ இது ெரவ்ததெ நாடக நிறுவனத்தால் ஊக்குவிக்கப்படுகிைது. 

❖ இந்த ஆண்டிை்கான இத்தினத்தின் வகாண்டாட்டமானது இரளஞரக்ள், அடுத்தத் 

தரலமுரை மை்றும் வளரந்்து வரும் கரலஞரக்ரள ரமயமாகக் வகாண்டதாகும். 
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