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மார்ச ்– 05  

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்தியக் கல்வித் துறை அறமசச்கத்தின் இறை அறமசச்ர ்அன்னபூரை்ா ததவி 2022 

ஆம் ஆை்டிை்கான ததசிய தகவல் மை்றும் ததாழில்நுட்ப விருதுகறை வழங்கினார.் 
o இந்த விருதானது இந்தியா முழுவதும் உை்ை 49 ஆசிரியரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

❖ உலக றகதபசிப் தபாருைாதார அறிக்றகயானது ஸ்தபயின் நாட்டின் பாரச்ிதலானா 

நகரில் நறடதபை்ை உலக றகதபசி மாநாட்டில் காட்சிப்படுத்தப் பட்டது. 
o உலகைவிலுை்ை 5G றகதபசி இணைப்புகளின் ம ொத்த எை்ைிக்ணகயொனது 2022 

ஆ ் ஆை்டில் 1 பில்லியணன எட்டு ் என இந்த அறிக்ணக கூறுகிறது. 

❖ லுப்தான்சா நிறுவனத்தின் ஒரு துறை நிறுவனமான சுவிஸ் ஏரற்லன்ஸ், சூரியசக்தி 

எரிதபாருறை பயன்படுத்த உை்ை உலகின் முதல் விமான நிறுவனமாக மாை உை்ைது. 
o இதன் பயன்பாட்டிறனச ் சந்றதப்படுத்துவை்காக தவை்டி லுஃப்தான் மை்றும் 

ஸ்விஸ் ஆகிய இரை்டு நிறுவனங்களும் சின்ஹீலியன் நிறுவனத்துடன் உதத்ிசார ்

ஒத்துறழப்பிறன தமை்தகாை்டுை்ைன. 

❖ ஸ்திரீ மதனாரக்சா என்ை திட்டமானது NIMHANS மபங்களூரு என்ற நிறுவனத்துடன் 

இணைந்து  களிர ்  ற்று ் குழந்ணத ம  ்பொட்டுத் துறை அண சச்கத்தினொல் 

மதொடங்கப் பட்டுள்ளது.  
o இந்தியா முழுவதும் உை்ை தபை்கைின் மனநலறன தமம்படுத்தும் தநாக்கத்துடன் 

இத்திட்டமானது ததாடங்கப்பட்டது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

நான் முதல்வன் திட்டம்  

 

❖ தமிழக முதலறமசச்ர ்மு.க. ஸ்டாலின் அவரக்ை் ’நான் முதல்வன்’ என்ை திட்டத்திறனத ்

ததாடங்கி  றவத்தார.்  
❖ ஆை்டுததாறும் தமிழக மாநிலத்திலுை்ை சுமார ் 10 லட்சம் இறைஞரக்றை நாட்டின் 

நலனுக்காக அவரக்ைின் திைறமறய உைர உதவும் வறகயிலான திைன்களுடன் 
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அவரக்றைப் தபாருந்தச ்தசய்வதத இத்திட்டத்தின் தநாக்கமாகும்.  

❖ இந்தத் திட்ட ொனது அரசினொல் நடத்தப்படு ்  ற்று ் அரசு உதவிமபறு ் கல்வி 

நிறுவனங்களில் பயிலு ் திறண யொன  ொைொக்கரக்ணளக் கை்டறிந்து, அவரக்ளுக்கு 

கல்வி சொரந்்த வழிகொட்டுதல்கணள வழங்குவணத மநொக்க ொகக் மகொை்டுள்ளது.    
 

ததசியெ ்செய்திகள் 

குப்பபயில்லா நகரங்களுக்கான சமூக நிறுவனங்கள் குறித்த ததசிய மாநாடு  

❖ ‘குப்றபயில்லா நகரங்களுக்கான சமூக நிறுவனங்கை் குறித்த ததசிய மாநாடு: 

ராய்ப்பூரின் கழிவு தமலாை்றமயில் தபை் ததாழில்முறனதவாறர ஊக்குவித்தல்’ 

மாநாடானது நடத்தப்படுகிைது.  
❖ இது சத்தீஸ்கர ்அரசுடன் இறைந்து சுவச ்பாரத் திட்டம் – நகரப்்புைம் 2.0 திடட்த்தினால் 

ஏை்பாடு தசய்யப்படுகிைது. 
❖ இந்த மாநாட்டிை்கான ஒரு கருத்துரு பாடலொக “சுவசச்தா ஜாரி றை” என்ை ஒரு 

பாடலும் தவைியிடப்பட உை்ைது.     

 

 

பாலியயஸ்டர் துணியில் ததசியக் யகாடிகள்  

❖ இந்திய அரசானது பாலிதயஸ்டர ்துைிகறைக் தகாை்டு எந்திரங்கைால் தயாரிக்கப் 

படும் ததசியக் தகாடிகறை உை்பத்தி தசய்யவும் அவை்றை இைக்குமதி தசய்யவும் 

அனுமதி வழங்கியுை்ைது.  

❖ இதை்காக தவை்டி 2002 ஆம் ஆை்டின் இந்தியக் தகாடிக்கான தநறிமுறையானது 

திருத்தப் பட்டுை்ைது. 
❖ முந்றதய விதிகைானது, றகயினால் நூை்கப்பட்ட மை்றும் தநய்யப்பட்ட கம்பைி, 

பருத்தி அல்லது பட்டு காதித் துைிகைால் ஆன தகாடிகறை மட்டுதம அனுமதித்தது.  

❖ அதத சமயம் எந்திரங்கைால் தயாரிக்கப்படும் தகாடிகைின் இைக்குமதிக்கு 2019 ஆம் 

ஆை்டில் தறட விதிக்கப்பட்டது.  
❖ ததசியக் தகாடிகைானது றகயினால் நூை்கப்பட்ட மை்றும் றகயால் தநய்யப்பட்ட (அ) 
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எந்திரங்கைால் தயாரிக்கப்பட்ட பருத்தி, பாலிதயஸ்டர,் கம்பைி, பட்டு காகிதத் துைி 

ஆகியவை்ைால் தசய்யப் படலொ ் என்று சமீபத்திய திருத்தமானது அங்கீகரித்தது.   

 

 

இந்தியாவின் சுற்றுசச்ூழல் நிபல அறிக்பக  

 

❖ அறிவியல் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் றமயத்தின் 2022 ஆம் ஆை்டிை்கான இந்தியாவின் 

சுை்றுசச்ூழல் நிறல அறிக்றகயானது மத்திய சுை்றுசச்ூழல் துறை அறமசச்ர ்பூதபந்தர ்

யாதவினால் தவைியிடப்பட்டது.  
❖ பசியின்றம, நல்ல ஆதராக்கியம் மை்றும் நல்வாழ்வு, பாலினச ் சமதத்ுவம் மை்றும் 

நிறலயான நகரங்கை் மை்றும் சமூகங்கை் உை்ைிட்ட 11 நிறலயான தமம்பாட்டு 

இலக்குகைில் நிறைந்துை்ை கைிசமான சவால்கைினால் இந்தியாவின் தரவரிறச 

குறைந்துை்ைதாக இந்த அறிக்றக கூறுகிைது.  
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❖ இந்தியா, கடந்த ஆை்டிலிருந்த 117வது இடத்திலிருந்து 3 இடங்கை் சரிந்து 120வது 

இடத்தில் உை்ைது. 
❖ இந்தியாவின் ஒட்டு தமாத்த நிறலயான தமம்பாட்டு இலக்குகைின் மதிப்பு 100-க்கு 66 

ஆகும்.  
❖ 2030 ஆம் ஆை்டிை்குை் நிறலயான தமம்பாட்டு இலக்குகறை அறடவதை்குக் குறைந்த 

அைதவ தயொரொக உள்ள  ொநிலங்களொக ஜொரக்்கை்ட்  ற்று ் பீகொர ் ஆகியணவ 

உள்ளதொக இந்த அறிக்ணக கூறுகிறது.  

❖ ம லு ்,  ொநிலங்கள் பிரிவில் மகரளொ முதலிடத்திலு ், தமிழ்நொடு  ற்று ் இ ொசச்லப் 

பிரமதச ் ஆகியணவ முணறமய 2வது  ற்று ் 3வது இடத்தில் உள்ளன.  

❖ ஒன்றியப் பிரமதசங்கள் பிரிவில் சை்டிகர ்முதலிடத்திணனப் மபற்றுள்ளது.    
 

வாயு சக்திப் பயிற்சி  

 

❖ இந்திய விமானப் பறடயானது ராஜஸ்தானின் தஜய்சால்மர ்நகரில் உை்ை தபாக்ரான் 

தைத்தில் வாயு சக்தி என்ை பயிை்சிறய நடத்த உை்ைது.  
❖ பிரதமர ்நதரந்திர தமாடி இந்த நிகழ்சச்ிக்கு ஒரு சிைப்பு விருந்தினராகப் தபாறுப்தபை்க 

உை்ைார.் 
❖ இந்திய விமானப் பறடயின் 148 விமானங்கை் இந்தப் பயிை்சியில் பங்தகை்க உை்ைன.  
❖ ரஃதபல் விமானமானது முதன்முறையாக இந்தப் பயிை்சியில் ஈடுபட உை்ைது.  
❖ இந்திய விமானப்பறடயானது மூன்று ஆை்டுகளுக்கு ஒரு முறை இந்த வாயுசக்திப் 

பயிை்சியிறன நடதத்ுகிைது.  
❖ இதை்கு முன்பாக இந்தப் பயிை்சி 2019 ஆம் ஆை்டில் நடத்தப்பட்டது.  

 

குபறகரிமத் யதாழில்நுட்பங்கள் குறித்த ததசியப் புத்தாக்க மாநாடு  

❖ எரிசக்தி தசயல்திைன் வாரியமானது, குறைகரிமத் ததாழில்நுட்பங்கை் குறித்த 

ததசியப் புத்தாக்க மாநாட்டிறன நடத்துவதன் மூலம் தனது 20வது நிறுவன தினத்றத 

தகாை்டாடியது.  
❖ ததாழில்துறை மை்றும் வைிகம் தபான்ை சில துறைகைில் தபருமைவில் இந்த 

மாதிரியான ததாழில்நுட்பங்கை் தசயல்படுத்தப் படும் தபாது கிறடக்கப் தபறும் 

ஆை்ைல் தசமிப்பு மை்றும் பசுறம இல்ல வாயு உமிழ்வின் குறைப்புத ் திைன் தபான்ை 

நன்றமகறை வழங்கும் புத்தாக்கப் பறடப்புகறை முன் றவப்பதை்கான ஒரு தைம் 

இந்த மாநாடாகும்.  
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❖ இந்த மாநாடானது குறைகரிமப் புத்தாக்கத்திலுை்ை வைிகமயமாக்கல் மை்றும் 

உை்பத்தி அைறவ அதிகரிப்பதை்கான நிதித் ததறவ தபான்ை சவால்கை் குறித்து 

கவனம் தசலுத்துகிைது.   

 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

மந்தாபரப் பூக்களின் (ஆரக்்கிட்) புதிய இனம் 

 

❖ வடக்கு ஈக்தவடாரின் அடரம்றழக் காடுகைில் மந்தாறரப் பூக்கைின் வியக்கத்தக்கப் 

புதிய இனங்கறை ஆராய்சச்ியாைரக்ை் கை்டறிந்துை்ைனர.் 

❖ இதை்கு அறிவியல் ரீதியாக தமக்சில்தலரியா அனகாடாலினா – தபாரட்்டில்தல (Maxillaria 

anacatalina-portillae) என்று தபயரிடப்பட்டுை்ைது. 

❖ இந்தத் தாவரமானது அதன் கவரச்ச்ிகரமான அடர ்மஞ்சை் பூக்களுக்காக தவை்டி ஒரு  

தனித்துவம் மிக்கதாக உை்ைது. 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

சரக்கு மற்றும் தசபவ வரி வருவாய் – பிப்ரவரி  

❖ 2022 ஆம் ஆை்டு பிப்ரவரி மாதத்தின் சரக்கு மை்றும் தசறவ வரி வருவாய் வசூலானது 

ரூ. 1,33, 026 தகாடியாக உை்ைது.  
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❖ இது 2021ஆம் ஆை்டு பிப்ரவரி மாத வசூறல விட 18% அதிகம் ஆகும்.  
❖ 5வது முறையாக சரக்கு மை்றும் தசறவ வரி வசூல் ரூ.1.30 லட்சம் தகாடி என்ை ஒரு 

வரம்றபக் கடந்துை்ைது.  
❖ சரக்கு மை்றும் தசறவ வரி அறிமுகப்படுத்தப் பட்டதிலிருந்து முதல் முறையாக ரூ. 

10,000 தகாடி என்ை வரம்பிறன சரக்கு மை்றும் தசறவக்கான வரியின் மீதான வரி 

வசூலானது கடந்துள்ளது.  

 

 

60 மில்லியன் டீதமட் கணக்குகள்  

 

❖ இந்தியாவின் மத்திய றவப்புச ் தசறவ அறமப்பானது 6 தகாடிக்கும் தமலான (60 

மில்லியனுக்குச ் சமம்) இயக்க நிறலயிலுை்ை டீதமட் கைக்குகறைக் தகாை்டு 

உை்ைதாக அறிவித்தது.  
❖ டீதமட் கைக்கு என்பது பத்திரங்கை் மை்றும் பங்குகைின் இறையவழி நகல்கறை 

றவத்திருப்பதை்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒருவறகக் கைக்காகும்.  
 

யசாத்து அறிக்பக 2022  

❖ 2021 ஆம் ஆை்டில், உலகைவில் அதிகமான பில்லியனரக்ை்  எை்ைிக்றகயிறனக் 

தகாை்ட நாடுகைின் படட்ியலில் இந்தியா 3வது இடத்தில் உை்ைது.  
❖ “றநட் ஃபிராங்” என்ை அறமப்பினால் சமீபத்தில் தவைியிடப்படட் 2022 ஆம் ஆை்டு 

தசாதத்ு அறிக்றகயில் இத்தகவலானது கூைப்பட்டுை்ைது.  

❖ இந்தியொவிலுள்ள அதிஉயர ்நிகரச ்மசொத்து  திப்புள்ள தனிநபரக்ளின் (ultra-high-net-

worth individuals) எை்ைிக்ணகயொனது 2021 ஆ ் ஆை்டில் 11% அதிகரித்து ஆை்டிற்கு 
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145 பில்லியனரக்ளொக உள்ளது.  

❖ இது ஆசிய பசிபிக் பகுதியின் மிக அதிக சதவீத உயரவ்ு ஆகு ்.  

❖ அதிஉயர ் நிகரச ் மசொதத்ு  திப்புள்ள தனிநபரக்ள் என்மபொர ் 30 மில்லியன் டொலர ்

அல்லது அதற்கு ம ற்படட் (ரூ. 226 மகொடி)  திப்பிலொன நிகர மசொத்துகணளக் மகொை்டு 

உை்ைவரக்ள் ஆவர.்  

❖ இந்தப் பட்டியலில் அம ரிக்கொ (748)  ற்று ் சீனொ (554) ஆகியணவ முணறமய முதல் இரு 

இடங்கணளப் மபற்றுள்ளன.  

❖ இந்தியொவில் 2021 ஆ ் ஆை்டில் மபங்களூரு நகரில் அதி உயர ்நிகரச ்மசொத்து  திப்பு 

உள்ள தனிநபரக்ளின் எை்ைிக்ணகயொனது அதிகளவில் உயரந்்துள்ளது.  

❖ இதணனத ்மதொடரந்்து மடல்லி  ற்று ் மு ்ணப ஆகியணவ உள்ளன.     

 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

ISSF உலகக் தகாப்பப  

 

❖ தை்தபாது எகிப்து நாட்டின் தகய்தரா என்னுமிடதத்ில் நறடதபை்று வரும் 2022 ஆம் 

ஆை்டின் சரவ்ததச துப்பாக்கிச ்சுடுதல் தபாட்டிக் கூட்டறமப்பின் உலகக் தகாப்றபப் 

தபாட்டியின் ஆடவருக்கான 10 மீ ஏர ்பிஸ்டல் பிரிவில் இந்தியத் துப்பாக்கிச ்சுடும் வீரர ்

தசௌரப் தசௌத்ரி தங்கப் பதக்கத்திறன தவன்றுை்ைார.்  
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❖ மகைிருக்கான 10 மீ ஏர ்பிஸ்டல் பிரிவில் இந்தியாவின் ஈஷா சிங் கிரீஸ் நாட்டின் அனா 

தகாரகாகியிடம் ததால்வியுை்று தவை்ைிப்பதக்கத்திறன தவன்ைார.்    
 

ஸ்ட்ராண்ட்ஜா நிபனவு குத்துசச்ண்படப் தபாட்டி  

 

❖ பல்தகரியாவின் தசாஃபியா நகரில் நறடதபை்ை 73வது ஸ்ட்ராை்ட்ஜா நிறனவு குத்துச ்

சை்றட தபாட்டியில் இந்தியக் குத்துசச்ை்றட வீராங்கறனகைான நிகாத் சரீன் (52 

கிகி) மை்றும் நீது (48 கி.கி) ஆகிதயார ்தங்கப் பதக்கங்கறை தவன்றுை்ைனர.் 
❖ 81 கி.கி. எறடப்பிரிவில் நந்தினி என்பவர ்தவை்கலப் பதக்கத்திறன தவன்ைார.் 
❖ இந்த 3 பதக்கங்களுடன் இந்திய வீரரக்ை் தங்கைது பங்தகை்பிறன நிறைவு தசய்தனர.்  
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