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மாரச் ்– 22 

TNPSC துளிகள் 

❖ கஜகஸ்தானின் அதிபர ் பதவியிலிருந்து வெளியேறும் நுரச்ுல்தான் நசப்யபெ்வெ 

வகௌரவிப்பதற்காக அந்நாடு தனது தவலநகரான ஆஸ்தானா என்ற வபேவர 

நுரச்ுல்தான் என்று மாற்றியுள்ளது. 

❖ “வைகர ் உமன்” என்பது “சரத்ுல்சுந்யதாரி” என்ற ெங்காள ெரலாற்று நாெலின் 

ஆங்கில பதிப்பாகும். சரக்்கஸ் மற்றும் அன்பு குறிதத்ு இது விொதிக்கிறது. இந்த 

தினத்தின் கதாநாயகி முதலாெது வபண் சரக்்கஸ் கவலஞர ்ஆொர.் 

o “சரத்ுல்சுந்யதாரி” என்ற நாெல் சிரய்சா பந்யதாபாத்ோய் என்பெரால் 

எழுதப்பை்ைது. இது அருணவா சின்ஹா என்பவரால் வமாழி வபேரக்்கப்பை்ைது. 

❖ குவறந்த வசலவில் விமானச ் யசவெவே அளிக்கும் நிறுெனமான ஸ்வபஸ்வஜை ்

இந்திோவின் முதலாெது விமான நிறுெனமாக சரெ்யதச ொன்ெழிப் யபாக்குெரதத்ு 

மன்றத்தில் (International Air Transport Association - IATA) இவணந்துள்ளது. 

❖ இந்திோ மற்றும் ஆப்பிரிக்கா ஆகிே நாடுகளின் திை்ை பங்குரிவமகள் மீதான மூன்று 

நாள் மாநாைானது இந்திே எக்ஸிம் ெங்கி மற்றும் இந்திே வதாழிலகக் கூை்ைவமப்பு 

ஆகிேெற்றுைன் இவணந்து மத்திே ெணிக அவமசச்கத்தினால் 

ஒருங்கிவணக்கப்பை்ைது. 

❖ ஒெ்வொரு ஆண்டும் மாரச் ் 22 ஆம் யததி பீகார ் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

இத்தினமானது பீகார ்மாநிலம் உருொக்கப்பை்ைவதக் குறிக்கிறது. 

o 1912 ஆம் ஆண்டில் வங்காள மாகாணத்திலிருந்து ஆங்கியலே 

ஆைச்ிோளரக்ளால் பீகார ்மாநிலம் பிரிக்கப்பைை்து. 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

தேரே்ல் செலவின சிறப்புக் கண்காணிப்பாளர ்

❖ தமிழ்நாை்டின் யதரத்ல் வசலவினங்களின் சிறப்புக் கண்காணிப்பாளராக முன்னாள் 

இந்திே ெருொே்ப் பணி அதிகாரிோன மது மகாஜன் என்பெவர இந்திேத் யதரத்ல் 

ஆவணேம் நிேமிதத்ுள்ளது. 

❖ இெர ் சை்ை வியராதப் பணப் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் இலெசங்கள் ஆகிேெற்வறத் 

தடுப்பதற்கான நைெடிக்வககவள ஒருங்கிவணதத்ு யமற்பாரவ்ெயிைவிருக்கிறார.் 

❖ இெரது பணி ொக்காளர ்உதவி எண் “1950” மற்றும் சி - விஜில் வசேலி ஆகிேெற்றின் 

மூலம் வபறப்படும் நுண்ணறிவுத் தகெல்கள் மற்றும் புகாரக்ளின் அடிப்பவையில் 

கடுவமோன பேனுள்ள அமலாக்க நைெடிக்வககவள உறுதி வசே்ெதாகும். 

❖ பணம், மது மற்றும் இலெசங்கள் ஆகிேெற்வற விநியோகிப்பதன் மூலம் 

ொக்காளரக்வளத் தூண்ை முேற்சிக்கும் நபரக்ள் மற்றும் நிறுெனங்கள் 

ஆகிேெற்றிற்கு எதிராக நைெடிக்வக எடுக்கப்படும். 

 

ததசியச ்சசய்திகள் 
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தேரே்ல் அறிக்கககள் - கட்டுப்பாடுகள் 

❖ இந்திேத் யதரத்ல் ஆவணேமானது (Election Commission of India - ECI) தற்வபாழுது 

யதரத்ல் நைத்வத விதிமுவறகளின் (Model Code of Conduct - MCC) ஒரு பகுதிோக 

யதரத்ல் அறிக்வககவள வெளியிை விதிமுவறகவள ெகுதத்ுள்ளது. இது யதரத்ல் 

நவைவபறுெதற்கு முந்வதே 48 மணி யநரத்தில் அரசிேல் கை்சிகள் இறுதி யதரத்ல் 

அறிக்வககவள வெளியிை தவை விதிதத்ுள்ளது. 

❖ ஒயர கை்ைமாக மற்றும் பல கைை்மாக நவைவபறும் யதரத்ல்களுக்காக மக்கள் 

பிரதிநிதித்துெச ்சை்ைம், 1951-ன் பிரிவு 126-ல் குறிப்பிைப்பைட்ுள்ள தவை வசே்ேப்பைை் 

காலத்தில் அரசிேல் கை்சிகள் யதரத்ல் அறிக்வககவள வெளியிைக் கூைாது என்று ECI 

கூறியுள்ளது. 

❖ மக்கள் பிரதிநிதிதத்ுெச ் சை்ைம், 1951-ன் பிரிவு 126 ஆனது யதரத்ல் நவைவபறுெதற்கு 

முந்வதே 48 மணி யநரத்தில் எந்தவொரு யதரத்ல் பிரசச்ாரத்வதயும் தவை 

வசே்ேக்கூடிே “யதரத்ல் அவமதிக் காலத்வத” உள்ளைக்கியுள்ளது. 

 

ேன்னாரவ்  செறிமுகறக் குறியீடுகள் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் நவைவபறும் வபாதுத ் யதரத்லுக்காக சமூக ெவலதளங்கள் 

மற்றும் இந்திே இவணயதள வகயபசி மன்றமானது (Internet and Mobile Association of 

India - IAMAI) “தன்னாரெ் வநறிமுவறக் குறியீடுகளள” இந்திேத் யதரத்ல் 

ஆவணேத்திைம் சமரப்்பிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்திேத் யதரத்ல் ஆவணேமானது சமூக ெவல தளங்களுைன் இவணந்து 

அறிவிக்வக வசேல்முவறவே யமம்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்தச ் வசேல்முவறயின் கீழ், இந்திேத் யதரத்ல் ஆவணேமானது மக்கள் 

பிரதிநிதித்துெச ்சை்ைம் 1951-ன் பிரிவு 126-ன் படி விதிமீறல்கள் குறிதத்ு சமூக ெவல 

தளங்களுக்கு வதரிவிக்கும். 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பசச்சய்திகள் 

OSIRIS - REX மற்றும் சபனு குறுங்தகாள்  

❖ நாசாவின் OSIRIS - REX  என்ற திை்ைமானது ஜனெரி மாதம் 6 ஆம் யததி அன்று வபனு 

குறுங்யகாளின் யமற்பரப்பிலிருந்து சிறிய துகள்கள் வெளியேறுெவதக் 

கண்ைறிந்துள்ளது. இதற்குப் பிறகு அடுத்த இரண்டு மாதங்களில் கூடுதலான 

துகள்கள் இந்த வபனு குறுங்யகாளின் யமற்பரப்பிலிருந்து வெளியேறியுள்ளன. 

❖ மிகவும் அரிதான நிகழ்ொக விண்வெளியில் துகள்கவளத் வதாைரந்்து வெளியிடும் 

வளகயில் வசேல்படும் குறுங்யகாளாக வபனு ஆகியுள்ளது. 
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பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ெவ்தராஸ் சகாண்டாட்டம் 

❖ நவ்யராஸ் என்பது உலவகங்கிலும் பல்யெறு இன மற்றும் வமாழியிேல் சமூகத்வதச ்

யசரந்்தெரக்ளால் வகாண்ைாைப்படும் ஒரு ஈரானியப் புத்தாண்டாகும். 

❖ யமலும் இது இளயெனிற்கால சம இரவு பகல் நாளாகும். இந்த நாளில் சூரிேனின் 

இேக்கத்வதப் வபாறுதத்ு சைங்குகள் யமற்வகாள்ளப்படுகின்றன. 

❖ மாரச் ்21 என்ற தினமானது பாரச்ி சமேத்தின் மிக முக்கிே அரசரான ஜாம்சித் என்ற 

அரசர ்பாரசீகத்தின் அரசராக முடி சூை்ைப்பைை்வதக் குறிக்கிறது. 

❖ இந்திோவில் பாரச்ி சமேத்வதப் பின்பற்றுபெரக்ள் நவ்ரராஸ் திருவிழாவெக் 

வகாண்ைாடுகின்றனர.் 

❖ வசல்ெந்தரக்ள் மற்றும் மக்கவளக் கெருெதற்காக இந்திோவில் நவ்யராஸ் 

திருவிழாளவ பால்பன் அறிமுகப்படுத்தினார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ெரவ்தேெக் காடுகள் தினம் - மாரெ் ்21 

❖ ஒெ்வொரு ஆண்டும் மாரச் ் 21 ஆம் யததி சரெ்யதசக் காடுகள் தினமாக 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ மக்களுக்குக் காடுகளின் விழிப்புணரவ்ு குறிதத்ும் ெறுவம ஒழிப்பு சுற்றுச ் சூழல் 

நிவலப்புத் தன்வம மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு ஆகிேெற்றில் காடுகளின் பங்கு 

குறிதத்ும் விழிப்புணரவ்ெ ஏற்படுத்துெவத யநாக்கங்களாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டு நெம்பர ் 28 அன்று ஐக்கிே நாடுகள் வபாதுச ் சவபயினால் 
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நிவறயெற்றப்பைை் தீரம்ானத்தின் மூலம் மாரச் ் 21 ஆம் யததி சரெ்யதச காடுகள் 

தினமாக ஏற்படுத்தப்பை்ைது. 

 

❖ 2013 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 21 அன்று முதன் முவறோக சரெ்யதசக் காடுகள் தினம் 

அனுசரிக்கப்பைை்து. 

❖ இந்த ஆண்டு இத்தின அனுசரிப்பின் கருதத்ுரு “காடுகள் மற்றும் கல்வி” என்பதாகும்.  

 

உலகக் கவிகே தினம் - மாரெ் ்21 

❖ கவிவதயின் தனிதத்ுெமான திறவன அங்கீகரிப்பதற்காக ஒெ்வொரு ஆண்டும் 

மாரச் ்21 ஆம் யததி உலகக் கவிவத தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

❖ இத்தினத்வத அனுசரிப்பதன் யநாக்கம் உலகம் முழுெதும் கவிவதவே எழுதுதல், 

படித்தல், பிரசுரித்தல் மற்றும் கற்பித்தல் ஆகிேவெோகும். 

❖ 1999 ஆம் ஆண்டில் நவைவபற்ற தனது 30ெது வபாதுக் கருத்தரங்கின் யபாது மாரச் ்21 

ஆம் யததி உலக கவிவத தினமாக யுவனஸ்யகாவினால் முதன் முவறோக ஏற்றுக் 
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வகாள்ளப்பை்ைது. 

❖ இது கவிவத வெளிப்பாடு மூலம் வமாழியிேல் பன்முகத் தன்வமவே 

ஆதரிப்பவதயும் ஆபத்தான நிவலயில் உள்ள வமாழிகளுக்கான ொே்ப்வப 

அதிகரிப்பவதயும் யநாக்கங்களாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

உலக மனநலிவு தநாய் அறிகுறி தினம் - மாரெ் ்21 

❖ உலகம் முழுெதும் ஒெ்வொரு ஆண்டும் மாரச் ் 21 அன்று உலக மனநலிவு ரநாய் 

அறிகுறி தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிே நாடுகள் சவபயினால் இத்தினம் ஏற்படுத்தப்பை்ைது. இது 

மனநலிவு யநாே் அறிகுறி உள்ளெரக்ளின் உரிவமகவளப் பாதுகாப்பவதயும் 

விழிப்புணரவ்ெ ஏற்படுதுெவதயும் யநாக்கங்களாகக் வகாண்டுள்ளது. இது டிரியசாமி 

21 என்றும் அவழக்கப்படுகிறது. 

 

❖ இது குராயமாயசாம் 21 பங்கு வகாள்கின்ற ஒரு குவறபாை்டிலிருந்து எழும் ஒரு 

மரபணு ஒழுங்கின்வமோகும். 

❖ உண்வமயில், குயராயமாயசாம் 21-ன் பங்கானது மாரச் ் 21 ஆம் யததிவே உலக 

மனநலிவு ரநாய் அறிகுறி தினமாக அனுசரிப்பதற்கு ெழிெகுத்தது. 

❖ இந்த ஒழுங்கின்வமோனது வமதுொன உைல் ெளரச்ச்ி, தனிதத்ுெ முக அம்சங்கள், 

அறிவுசார ்குவறபாடு ஆகிேெற்றுைன் வதாைரப்ுவைேது. 

 

ெரவ்தேெ இனப் பாகுபாடு ஒழிப்பு தினம் - மாரெ் ்21  

❖ ஒெ்வொரு ஆண்டும் மாரச் ் 21 ஆம் யததி சரெ்யதச இனப் பாகுபாடு ஒழிப்பு தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 1960 ஆம் ஆண்டில் இந்த நாளில் வதன் ஆப்பிரிக்காவில் சாரய்பவில்லியில் “பாஸ் 
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சை்ைங்கள்” என்ற இனப் படுவகாவலக்கு எதிராக அவமதிோக யபாராை்ைம் 

நைத்திேெரக்ள் மீது காெல் துவற துப்பாக்கிச ் சூடு நைத்திேது. இதில் 69 மக்கள் 

உயிரிழந்தனர.் 

 

❖ 1966 ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா வபாதுச ் சவப இத்தினத்வத பிரகைனப்படுத்திே யபாது 

அவனதத்ு ெவகோன இனப் பாகுபாைவ்ையும் அகற்றுெதற்கான தனது 

முேற்சிகவள இரை்டிப்பாக்க சரெ்யதச சமூகத்திற்கு அவழப்பு விடுத்தது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு இத்தின அனுசரிப்பின் கருதத்ுரு, “உேரந்்து ெரும் யதசிேொதக் 

வகாள்வக மற்றும் தீவிர யமலாதிக்கக் கருத்தாக்கங்கவளக் குவறத்தல் மற்றும் 

எதிரத்்தல்” என்பதாகும். 

 

உலக சபாம்மலாட்ட தினம் - மாரெ் ்21 

❖ ஒெ்வொரு ஆண்டும் மாரச் ் 21 ஆம் யததி உலக வபாம்மலாை்ை தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இத்தினத்வத அனுசரிக்கும் எண்ணமானது ஈராவனச ் யசரந்்த வபாம்மலாை்ை 

அரங்யகற்றக் கவலஞரான ஜொத ்வஜால்பாகாரி என்பெரிடமிருந்து ெந்தது. 
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❖ வபாம்மலாை்ைத்திற்கான ஒரு தினத்வத உருொக்குெதற்கான முதாலாெது 

விொதமானது 2000 ஆம் ஆண்டில் மக்யைாபரக்்கில் நவைவபற்ற 18-ெது மாநாை்டின் 

யபாது UNIMA (UNION INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE) Sஉறுப்பினரக்ளால் யமற் 

வகாள்ளப்பை்ைது. 

❖ தாபு புடும்ஜி என்பவர ் மாரச் ் 21 ஆம் யததிவே உலக வபாம்மலாை்ை தினமாக 

அனுசரிக்க பரிந்துவரத்தார.் 2002 அம் ஆண்டில் அைல்ாண்ைாவில் நவைவபற்ற UNIMA 

ஆவணேத்தின் சந்திப்பின் யபாது இதற்கான ஒப்புதல் அளிக்கப்பை்ைது. 

❖ முதலாெது சரெ்யதச தகெலானது 2003 ஆம் ஆண்டில் புது தில்லியில் 

வெளியிைப்பைட்ு சிறப்வபப் வபற்றது. இந்த நாள் தற்வபாழுது உலகம் முழுெதும் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

இதரச ்சசய்திகள் 

உலக மகிழ்ெச்ி அறிக்கக 2019 

❖ ஐக்கிே நாடுகள் நீடிதத் ெளரச்ச்ித் தீரவ்ுகள் அவமப்பானது (United Nations Sustainable 

Development Solutions Network) 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக மகிழ்சச்ி அறிக்வகவே 

வெளியிைட்ுள்ளது. 

 

❖ இந்த அறிக்வகோனது நலமாக ொழ்ெதற்கு உதெக்கூடிே 6 முக்கிேக் கூறுகளின் 

அடிப்பவையில் நாடுகவள தரெரிவசப்படுத்தியுள்ளது. அளவோவன ெருமானம், 

சுதந்திரம், நம்பிக்வக, ஆயராக்கிேமான ொழ்நாள் கால அளவு, சமூக உதவி மற்றும் 

வபருந்தன்வம என்பதாகும். 

❖ இந்த ஆண்டில் இந்திோ 140-ெது இைத்திற்கு தள்ளப்பைட்ுள்ளது. 2018 ஆம் ஆண்டில் 

இந்திோ இந்த அறிக்வகயில் 133-ெது  இைத்தில் இருந்தது. 
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