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மார்ச ்– 22 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் ஆளுநர ் சக்தி காந்த தாஸ், சரவ்ததசப் பத்திரிக்ககயான 

மத்திய வங்கிகள் என்ற பபாருளாதார ஆய்வுப் பத்திரிககயின் 2023 ஆம் 

ஆண்டிற்கான 'ஆண்டின் சிறந்த ஆளுநர'் என்ற விருதிகனப் பபற்றுள்ளார.் 

o 2015 ஆம் ஆண்டில், முன்னாள் ஆளுநர ் இரகுராம் ராஜன் முதன்முதலில் இந்தப் 

பட்டத்திகனப் பபற்ற முதல் இந்தியர ்என்ற பபருகமயிகனப் பபற்றார.் 

❖ இந்திய இரயில்தவ நிரவ்ாகமானது 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள், 'நிகர சுழியக் காரப்ன் 

உமிழ்விகனக் பகாண்ட நிறுவனம்' என்று மாறுவதற்கான இலக்கிகன நிரண்யித்து 

உள்ளது. 

❖ டாடா ஆதலாசகன தசகவ வழங்கீட்டு நிறுவனத்தின் தகலகம நிரவ்ாக 

அதிகாரியாக கிருத்தி கீரத்்திவாசன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்லகயின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

❖ தமிழ்நாடு நிதி அகமசச்ர ் பழனிதவல் தியாகராஜன் அவரக்ள் 2023-24 ஆம் நிதி 

ஆண்டிற்கான நிதிநிகல அறிக்ககயிகன 2023 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்20 ஆம் தததியன்று 

தாக்கல் பசய்தார.் 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டு நிதிநிகல அறிக்கக மதிப்பீட்டில் 4.33% ஆக குறிப்பிடப் பட்ட 

மாநிலத்தின் நிதிப் பற்றாக்குகறயானது, 3.80% ஆக குகறயும். 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு நிதிநிகல அறிக்கக மதிப்பீடட்ில் ரூ. 58,000 தகாடியாக குறிப்பிடப் 

பட்ட ஒட்டு பமாத்த வருவாய் பற்றாக்குகறயானது ரூ.55,000 தகாடியாக மதிப்பிடப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ ரூ.62,000 தகாடியாக இருந்த மாநிலத்தின் வருவாய்ப் பற்றாக்குகறயானது ரூ.30,000 

தகாடி அளவிற்கு குகறக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ 2024 ஆம் நிதியாண்டில் மாநிலத்தின் பசாந்த வரி வருவாய் ஆனது ரூ.1.5 லட்சம் 

தகாடியாக அதிகரிக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ இது நடப்பு நிதியாண்டில் ரூ.1.4 லட்சம் தகாடியாக இருந்தது. 
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❖ தமிழக அரசானது, வரும் பசப்டம்பர ் 15 ஆம் தததி முதல் குடும்பத் தகலவிகளுக்கு 

மாதம் ரூ.1,000 நிதியுதவியிகன வழங்கவுள்ளது. 

❖ இந்த உதவித ்பதாககயானது அதிகாரப்பூரவ்மாக தமிழில் 'மகளிர ்உரிகமத் பதாகக' 

அதாவது 'பபண்களுக்கான உதவி பபறும் உரிகம' என்று பபாருள்படும் வககயில் 

அகழக்கப் படுகிறது. 

❖ இதற்கான ஒதுக்கீடு இந்த ஆண்டு 7000 ககாடி ரூபாய்கள் ஆகும், 

❖ 2023-24 ஆம் நிதியாண்டு முதல் 30,122 என்ற எண்ணிக்ககயிலான அகனத்து அரசுத் 

பதாடக்கப் பள்ளிகளுக்கும் இலவச காகல உணவுத ்திட்டமானது விரிவுபடுத்தப்படும். 

❖ எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் ஆனது ஐந்தாம் வகுப்பு வகர நீட்டிக்கப் படும். 

❖ ரூ. 1000 தகாடி பசலவில் வடபசன்கன தமம்பாட்டுத் திட்டமானது பதாடங்கப்படும். 

❖ மரக்காணத்தில் சரவ்ததசப் பறகவகள் கமயமானது அகமக்கப்படும். 

❖ மாற்றுத ் திறனாளிகளுக்கான மாதாந்திர நிதி உதவியானது ரூ.1,500 ஆக உயரத்்தப் 

பட்டுள்ள நிகலயில், கடுகமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத ் திறனாளிகளுக்கான 

மாதாந்திர நிதி உதவியானது ரூ.2000 ஆக உயரத்்தப் பட்டுள்ளது. 

❖ தங்கம் மற்றும் கல்விக் கடன்ககளத் தள்ளுபடி பசய்வதற்காக ரூ.3,993 தகாடி நிதி 

ஒதுக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டில் மகளிர ்சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு ரூ.30,000 தகாடி வங்கிக் கடன் வழங்க 

தமிழக அரசு இலக்கு நிரண்யித்துள்ளது. 

❖ தமிழகத்தின் தமற்கு மண்டலத்தில், தசலத்தில் புதிய ஜவுளிப் பூங்கா ஒன்றிகன 

தமிழக அரசு நிறுவ உள்ளது. 

❖ தமிழ்நாடு அரசானது, அம்பத்தூரில் "தமிழ்நாடு உலகப் புத்தாக்கம் மற்றும் திறன் 

பயிற்சி வழங்கீட்டு கமயம்" (TN-WISH) என்ற உலகத ்தரம் வாய்ந்த திறன் தமம்பாட்டு 

கமயத்திகன நிறுவ உள்ளது. 

❖ தஞ்சாவூரில் பிரம்மாண்ட தசாழர ்அருங்காட்சியகம் ஒன்று அகமக்கப்படும். 

❖ 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் 14,500 பமகாவாட் மின்சாரத்திகன உற்பதத்ி பசய்யும் 

வககயில் மாபபரும் மின் நிகலயத்திகன உருவாக்குவதற்காக ரூ.77,000 தகாடி நிதி 

ஒதுக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ அதிநவீன உலக விகளயாட்டுத்துகற நகரம் ஆனது பசன்கனயில் அகமக்கப்படும். 

❖ ஆதி திராவிடர ் மற்றும் பழங்குடியினர ் நலன், பிற்படுத்தப்பட்தடார,் மிகவும் 

பிற்படுத்தப் படத்டார ் மற்றும் அறிவிக்கப்பட்டச ் சமூகங்கள் மற்றும் வனப்பிரிவு 

உள்ளிட்ட பல்தவறு துகறகளின் கீழ் பசயல்படும் அகனத்துப் பள்ளிகளும், பள்ளிக் 

கல்வித ்துகறயின் கீழ் ஒருங்கிகணக்கப்படும். 

❖ குடிகமப் பணித ்ததரவ்ின் முதல்நிகலத் ததரவ்ுக்குத் தயாராகும் மாணவரக்ளுக்கு 10 

மாதங்களுக்கு மாதம் ரூ. 7,500 வழங்கப்படும். 

❖ முதல்நிகலத ் ததரவ்ில் ததரச்ச்ி பபறும் மாணவரக்ளுக்கு பமாத்தமாக ரூ. 25,000 

வழங்கப் படும். 

❖ பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர/் பழங்குடியினர ் சாரந்்த பதாழில்முகனதவாரின் 

பபாருளாதார வளரச்ச்ிகய தமம்படுத்துவதற்காக கவண்டி, ‘அண்ணல் அம்தபத்கர ்

வணிக வாககயர ்திட்டம்’ என்ற புதிய திட்டமானது பதாடங்கப் படும். 

❖ கணினியில் தமிழ்பமாழிப் பயன்பாட்டிகனப் பிரபலப்படுத்தச ்சசய்வதற்காக என்று 

தமிழக அரசானது சரவ்ததச தமிழ்க் கணினி மாநாட்டிகன நடத்த உள்ளது. 

❖ தமிழ்நாட்டிகன உலகளாவிய தகவல் பதாழில்நுட்பம்/ தகவல் பதாழில்நுட்பம் மூலம் 

வழங்கப்படும் தசகவ கமயமாக தமம்படுத்துவதற்காக, பசன்கன, தகாயம்புத்தூர ்
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மற்றும் ஓசூர ்ஆகிய நகரங்களில் ‘தமிழ்நாடு பதாழில்நுட்ப நகரம்’ (TNTech City) ஆனது 

அகமக்கப்படும். 

❖ தமலும் வயது முதிரந்்த 591 தமிழ் அறிஞரக்ளுக்கு இலவசப் தபருந்துப் பயணச ்சலுகக 

திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும். 

❖ நீலகிரி வகரயாட்டிகனப் பாதுகாக்கச ்சசய்யவும், அவற்றின் வளத்திகனக் காத்திட  

சசய்வதற்காகவும் ரூ. 10 தகாடி பசலவில் 'நீலகிரி வகரயாடு திட்டம்' ஆனது முதன் 

முகறயாக தமிழகத்தில் பதாடங்கப் படும். 

❖ பள்ளிக் கல்வித் துகறக்கு ரூ.40,229 தகாடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ அவிநாசி சாகல மற்றும் சத்தியமங்கலம் சாகலகய உள்ளடக்கியப் பகுதிகளுக்கு 

ரூ.9000 தகாடி மதிப்பீட்டில் தகாயம்புத்தூர ்பமட்தரா இரயில் தசகவ பதாடங்கப்படும்.  

❖ திருமங்கலம் - ஒத்தக்ககட இகடதயயான பமடத்ரா இரயில் தசகவயானது ரூ.8500 

தகாடி மதிப்பீட்டில் பதாடங்கப்படும். 

❖ தகாயம்புத்தூர ்மற்றும் மதுகர ஆகிய இரு நகரங்களின் திட்டமிட்ட தமம்பாட்டிற்காக 

எழில்மிகு தகாயம்புத்தூர ்மற்றும் மா மதுகர ஆகிய திட்டங்கள் பசயல்படுத்தப்படும். 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் தமலும் 33000 பமகாவாட் உற்பத்தியிகனச ்தசரப்்பதன் மூலம் 

ஏற்கனதவ நிறுவப்பட்ட மின் உற்பத்தித் திறகன இரட்டிப்பாக்குவதற்கும், 2030 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் பசுகம ஆற்றலின் பங்கக 50 சதவீதமாக உயரத்்துவதற்கும் இலக்கு 

நிரண்யிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ விருதுநகர,் தவலூர,் கள்ளக்குறிசச்ி மற்றும் தகாயம்புத்தூரில் புதிய சிப்காட ்பதாழிற் 

பூங்கா அகமக்கப்படும். 

❖ ஈதராட்டில் தந்கத பபரியார ் வனவிலங்குச ் சரணாலயம் என்ற புதிய வனவிலங்குச ்

சரணாலயம் அகமக்கப்பட உள்ளது. 

❖ தமிழகத்தில் நிறுவப்பட உள்ள இந்தப் புதிய சரணாலயம் ஆனது மாநிலத்தின் 18 வது 

சரணாலயம் ஆகும். 

❖ இந்தி பமாழித் திணிப்புக்கு எதிராகப் தபாராடி தமிழ் பமாழியிகனக் காப்பதற்காக 

உயிரத்் தியாகம் பசய்த தமிழ் பமாழிப் தபார ் தியாகிகள் திருவாளரக்ள் தாளமுத்து 

மற்றும் நடராஜன் ஆகிதயாரின் நிகனவாக பசன்கனயில் நிகனவிடம் அகமக்கப் 

படும். 

❖ கிண்டியில் உள்ள கிங் தநாய்த்தடுப்பு மற்றும் ஆய்வு கமய வளாகத்தில் கட்டகமக்கப் 

பட்டு வரும் 1,000 படுக்கககள் பகாண்ட ககலஞர ் நிகனவுப் பல்தநாக்குச ் சிறப்பு 

மருத்துவமகன இந்த ஆண்டு பபாதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும். 

❖ பசங்கல்பட்டு, திருபநல்தவலி, ஈதராடு உள்ளிட்ட 3 இடங்களில் புதிய கடடல் பதாழில் 

நுட்பப் பூங்காக்கள் விரிவுப்படுத்தப்படும். 

❖ மதுகரயில் நிறுவப்பட்டு வரும் ககலஞர ் நிகனவு நூலகம் ஆனது 2023 ஆம் ஆண்டு 

ஜூன் மாதத்தில் திறக்கப்படும். 

❖ பத்திரப் பதிவுக் கட்டணத்திகன 2 சதவீதமாகக் குகறக்க மாநில அரசு முடிவு பசய்து 

உள்ளது. 

❖ கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள SIPCOT பதாழில் பூங்காவில் அதிநவீனத் திறன் 

தமம்பாட்டு கமயம் அகமக்கப்படும். 

❖ சிறந்த இகணய இகணப்கப ஏற்படுத்தவும், மலிவு விகலயில் பல்தவறு எண்ணிமச ்

தசகவககள வழங்கவும், மாநிலத் தகலகமயகம் முதல் அகனத்து 

மாவட்டங்களுக்கும் அதிதவக ஒளியிகழ வகலயகமப்பிகன உருவாக்கச ் சசய்யும் 

வககயிலான "ஒருங்கிகணந்த எண்ணிம உள்கட்டகமப்பு" என்ற ஒன்கற அரசாங்கம் 

அகமக்க உள்ளது. 
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❖ தமிழ்நாடு அரசானது கடதலாரச ் சுற்றுசச்ூழல் அகமப்பில் ஏற்படும் பருவநிகல 

மாறுபாடுகளின் விகளவுககளத ்தணிப்பதற்காக கவண்டி, தமிழ்நாடு கடற்ககர மறு 

சீரகமப்புத் திட்டத்திகன அறிவித்துள்ளது. 

❖ அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் ரூ. 2,000 தகாடி மதிப்பீட்டில் உலக வங்கி உதவியுடன் பசயல் 

படுத்தப்பட உள்ள இந்தத ்திட்டமானது, கடல் அரிப்கபத் தடுத்தல், கடல் மாசுபாட்கட  

குகறத்தல் மற்றும் கடல்சார ் பல்லுயிரத்் தன்கமயிகனப் பாதுகாத்தல் கபான்ற 

சகாள்ககககள தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ பசன்கன, ஆவடி, தாம்பரம், தகாயம்புத்தூர,் மதுகர, திருசச்ிராப்பள்ளி மற்றும் தசலம் 

ஆகிய நகரங்களில் முக்கியப் பபாது இடங்களில் இலவச கவஃகப (Wi-Fi) தசகவ 

வழங்கப் படும். 

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியா மற்றும் சதற்காசியப் பிராந்தியத்தின் சிறந்த விமான நிலையம் 

❖ இந்தியா மற்றும் பதற்காசியப் பிராந்தியத்தின் சிறந்த விமான நிகலயமாக படல்லி 

விமான நிகலயம் ததரவ்ு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ ஸ்ககட்ராக்ஸ் எனப்படும் ஒரு சரவ்ததச விமானப் தபாக்குவரத்துத் தரவரிகச 

அகமப்பின் தரவில் இது கூறப் பட்டுள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் 37வது இடத்தில் இருந்த இந்திரா காந்தி சரவ்ததச விமான நிகலயம் 

(IGIA) ஆனது இந்த ஆண்டில் 36வது இடத்திற்கு முன்தனறியுள்ளது. 

❖ ஸ்ககட்ராக்ஸ் உலக விமான நிகலய விருதுகளானது வருடாந்திர உலகளாவிய 

விமான நிகலய வாடிக்ககயாளர ்மன நிகறவுக் கணக்பகடுப்கப அடிப்பகடயாகக் 

பகாண்டதாகும். 

 

 

இந்தியாவிை் உள்ள செண்கள் மற்றும் ஆண்கள் ெற்றிய அறிக்லக 2022 

❖ இந்தியாவில் உள்ள பபண்கள் மற்றும் ஆண்கள் பற்றிய 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான 

அறிக்கககயப் புள்ளியியல் மற்றும் திடட் அமலாக்க அகமசச்கம் பவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் பாலின விகிதம் (1,000 ஆண்களுக்கு எத்தகன பபண்கள்) 2036 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் 952 ஆக உயரும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
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❖ 2017-19 ஆம் ஆண்டில் 904 ஆக இருந்த குழந்கத பிறப்பின் தபாதான பாலின விகிதம் 

ஆனது 2018-20 ஆம் ஆண்டில் மூன்று புள்ளிகள் உயரந்்து 907 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

❖ 15 வயதுக்கு தமற்பட்டவரக்ளின் இந்தியாவின் பதாழிலாளர ்பங்தகற்பு விகிதம் ஆனது 

2017-2018 ஆம் ஆண்டு முதல் அதிகரித்து வருகிறது. 

❖ இது 2021-22 ஆம் ஆண்டில் ஆண்களுக்கு 77.2 ஆகவும், பபண்களுக்கு 32.8 ஆகவும் 

இருந்தது. 

❖ 1971 ஆம் ஆண்டில் 2.2% ஆக இருந்த மக்கள்பதாகக வளரச்ச்ியானது 2021 ஆம் 

ஆண்டில் 1.1% ஆக குகறந்து சரிவிகன எதிரப்காள்ளும் தபாக்கில் உள்ளது. 

❖ இது 2036 ஆம் ஆண்டில் தமலும் 0.58% ஆக குகறயும் என்று கணிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ 2016 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இகடயில் 20-24 வயது மற்றும் 25-29 வயதுப் 

பிரிவினருக்கான வயது சாரந்்த கருவுறுதல் விகிதம் ஆனது முகறதய 135.4 மற்றும் 

166.0 என்ற அளவிலிருந்து 113.6 மற்றும் 139.6 ஆகக் குகறந்துள்ளது. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் 32.7 ஆக இருந்த 35-39 வயதுப் பிரிவினருக்கான அதத குறி 

காட்டியானது 2020 ஆம் ஆண்டில் 35.6 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டில் 22.1 வயதாக இருந்த திருமணதத்ிற்கான சராசரி வயது ஆனது 2020 

ஆம் ஆண்டில் 22.7 வயதாக சற்று உயரந்்துள்ளது. 

❖ 2036 ஆம் ஆண்டில், 15 வயதுக்குட்பட்ட மக்கள் பதாகக குகறயும் என்றும் 60 வயதுக்கு 

தமற்பட்ட மக்கள் பதாகக அதிகரிக்கும் என்றும் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

 

சர்வததசச ்சசய்திகள் 

மன்னர் மூன்றாம் சார்ைஸ் அஞ்சை் தலை 

❖ அரசர ் சாரல்சின் உருவம் பகாண்ட புதிய அஞ்சல் தகலகள் சமீபத்தில் பவளியிடப் 

பட்டன. 
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❖ இந்தப் புதிய உறுதியளிக்கப்பட்ட அஞ்சல் தகல ஆனது அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்காக 

வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளகதாடு, இதில் அரசரின் தகல மட்டுதம இடம் பபற்றுள்ளது. 

❖ நாணயங்கள் மற்றும் ரூபாய் தநாட்டுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து, அங்கு அரசாங்கத்தால் 

பயன்படுத்தப் படும் அதிகாரப்பூரவ் ராயல் கசஃபர ் சின்னம் வகர அகனத்திலும் 

புதிய அரசரின் உருவமானது பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. 

❖ பிரிட்டன் அரசானது, பமதுவாக புதிய அரசரின் உருவம் இடம் பபறும் மாற்றுககள 

அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. 

❖ சாரல்ஸ், ஒரு உறுதியளிக்கப்பட்ட அஞ்சல் தகலயில் இடம் பபற்ற ஏழாவது பிரிட்டிஷ் 

அரசர ்ஆவார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உைக தூக்க தினம் - மாரச் ்17 

❖ இது உலக உறக்கச ்சங்கத்தின் உலக தூக்க தினக் குழுவினால் ஏற்பாடு பசய்யப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ தூக்கம் சாரந்்த தகாளாறுகளுக்கான சிறந்தத் தடுப்பு மற்றும் தமலாண்கம மூலம், 

சமூகத்தில் உள்ள தூக்கம் சாரந்்தப் பிரசச்ிகனகளின் சுகமகயக் குகறப்பகத இது 

தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ உறக்கம் உங்கள் ஆதராக்கியத்திற்கு இன்றியகமயாதது என்பது இந்த ஆண்டிற்கான 

கருத்துரு ஆகும். 

 

 

          


