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மார்ச ்– 30  

TNPSC துளிகள் 

❖ சுவிஸ் ஓபன் சூப்பர ்300 பபட்மிண்டன் என்ற பபோட்டியின் மகளிர ்ஒற்றறயர ்பிரிவுப் 

பபோட்டியில் இந்திய நோட்றடச ்பசரந்்த பி.வி. சிந்து வெற்றி வபற்றோர.் 
o இெர ் தோய்லோந்து நோட்டின் புஷனன் ஒம்போம்ருங்பன் என்பெறர வீழ்த்தி இந்தப் 

பட்டத்றத வென்றோர.் 
❖ இந்தியோவின் போதுகோப்பு ஆரோய்சச்ி மற்றும் பமம்போட்டு அறமப்போனது, நடுத்தர 

ெரம்புறடய, நிலம் விட்டு ெோனில் போயும் ெோன்ெழிப் போதுகோப்பு ஏவுகறணயிறன 

வெற்றிகரமோகப் பரிபசோதித்துள்ளது. 
o இந்தப் பரிபசோதறனயோனது ஒடிசோவின் போலபசோர ்என்னுமிடத்தில் பமற்வகோள்ளப் 

பட்டது. 
❖ வடல்லி, ஹரியோனோ, இரோஜஸ்தோன் மற்றும் உத்தரப் பிரபதசம் ஆகிய மோநிலங்கள் ஒரு 

ஒருங்கிறணந்த வபோதுப் பரிமோற்றப் பபோக்குெரத்து ஒப்பந்தங்களில் றகவயழுத்து 

இட்டுள்ளன. 
o இது பபருந்துகள், ெோடறக டோக்சிகள் மற்றும் ஆட்படோ ரிக்சோ பபோன்றெற்றின் ஒரு 

தறடயற்ற இயக்கத்திற்கு உதவுகின்றது.  
 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

அந்நிய நநரடி முதலீடு - தமிழ்நாடு 

❖ தமிழகத்தில் அந்நிய பநரடி முதலீட்டின் அளவு 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் – டிசம்பர ்

மோதங்களில் சுமோர ் 41.5% உயரந்்து 17,696 பகோடியோக (சுமோர ் 2.4 பில்லியன் டோலர)் 

உள்ளது.  
❖ இது 2020 ஆம் ஆண்டின் அபத கோல கட்டத்தில் (பகோவிட்-19 வபருந்வதோற்று வதோடங்கிய 

பபோது) இருந்த 12,504 பகோடி (சுமோர ்1.7 பில்லியன் டோலர)் என்ற அளவிலிருந்து உயரந்்து 

உள்ளது. 
❖ இெற்றுள், 2021-22 ஆம் நிதியோண்டில் 3ெது கோலோண்டோன அக்படோபர ்– டிசம்பர ்(2021) 

கோல கட்டத்தில் 53% அல்லது 9,332 பகோடி ரூபோய் முதலீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது.   
❖ நோட்டின் வமோத்த அந்நிய பநரடி முதலீட்டில் தமிழகத்தினுறடயப் பங்கு 4 சதவீதம் 

என்ற அளவிலிருந்து 5% ஆக உயரந்்துள்ளதோக மத்திய ெரத்்தக மற்றும் வதோழில்துறற 

அறமசச்கத்தின் கீழ் வசயல்படும் வதோழில்துறற மற்றும் உள்நோட்டு ெரத்்தக 

பமம்போட்டுத் துறறயின் தரவுகள் கூறுகின்றன.  
❖ மகோரோஷ்டிரோ, கரந்ோடகோ, குஜரோத் மற்றும் வடல்லி ஆகியெற்றறயடுத்து தமிழகம் 

இதில் 5ெது இடத்தில் உள்ளது. 
❖ 2021 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் – வசப்டம்பர ் கோல கட்டத்தில் தமிழகத்தில் 8,364 பகோடி 

அந்நிய பநரடி முதலீடுகள் பமற்வகோள்ளப் பட்டன.  
 

ததசியெ ்செய்திகள் 

நநகிழ்திறன்மிக்க பயிரக்ள் 

❖ இந்திய பெளோண் ஆரோய்சச்ி நிறுெனத்தின் அறிவியலோளரக்ள் பல்பெறு ஆரோய்சச்ி 
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நிறுெனங்களுடன் இறணந்து, வநல் மற்றும் பகோதுறம ஆகியெற்றின் 15,000 

குறிப்பிட்ட பதரந்்வதடுக்கப்பட்ட மூலவுயிர ்முதலுகறள அறடயோளம் கண்டுள்ளனர.் 
❖ உணவு உற்பத்தி மீது பருெநிறல மோற்றத்தின் தீவிரமோன தோக்கத்திறன தணிக்கச ்

வசய்ெதற்கோக வெள்ளம், ெறட்சி, அனல்கோற்று மற்றும் பநோய்கறளத் தோங்கும் 

ெறகயிலோன தோெர ெறககறள அறடயோளம் கண்டுள்ளனர.் 
❖ வடல்லியிலுள்ள  பதசியத் தோெர மரபணு ெள ெோரியத்தினோல் இயக்கப்படும் மரபணு 

ெங்கியிடமிருந்து வநல் மற்றும் பகோதுறம மரபணு ெளங்கறள பெளோண் ஆரோய்சச்ி. 

விஞ்ஞானிகள் பெற்றுள்ளனர.் 
 

சர்வநதசப் புவியியல் மாநாடு 

 

❖ 36ெது சரெ்பதசப் புவியியல் மோநோடோனது ‘புவி அறிவியல் நிறலயோன ஒரு ெருங் 

கோலத்திற்கோன அடிப்பறட அறிவியல்’ என்ற ஒரு தறலப்பில் புதுவடல்லியில் நடத்தப் 

பட்டது. 

❖ இந்த மோநோடோனது சுரங்கம் மற்றும் புவி அறிவியல் அறமசச்கங்கள், இந்திய பதசிய 

அறிவியல் அகோடமி மற்றும் ெங்கோளபதசம், பநபோளம் மற்றும் இலங்றக ஆகிய 

நோடுகளின் அறிவியல் அகோடமிகள் ஆகியெற்றிற்கு இறடயிலோன ஒரு ஒத்துறழப்பு 

ஆகும். 

❖ இந்த நிகழ்ெோனது புவி அறிவியல் அறிவு மற்றும் அனுபெப் பகிரவ்ு, வதோழில்முறறக் 

கட்டறமப்பு ஆகியெற்றிற்கோன ஒரு மன்றத்திறன ெழங்குகிறது. 

❖ 1964 ஆம் ஆண்டில், அதோெது 58 ெருடங்களுக்கு முன்பு நறடவபற்ற முதலோெது 

சரெ்பதசப் புவியியல் மோநோட்டின் 22ெது அமரவ்ிறன இந்தியோ நடத்தியது.  

 

ராஷ்டிரிய சான்ஸ்கிருதி மந ாத்சவ் 2022 

❖ இது ஆந்திரப் பிரபதசத்தின் இரோஜமபஹந்திரெரம் என்னுமிடத்தில் உள்ள கறலக் 

கல்லூரி றமதோனத்தில் வதோடங்கப் பட்டது. 
❖ முதலோெது ரோஷ்டிரிய சோன்ஸ்கிருதி மபஹோத்செ் ஆனது 2015 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப் 

பட்டது.  
❖ 1000க்கும் பமற்பட்டக் கறலஞரக்ள் பங்பகற்கும் இந்த நிகழ்ெோனது, இந்தியோவின் 
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நோட்டுப் புற, போரம்பரிய, பழங்குடியின, வசெ்வியல் மற்றும் பிரபலக் கறலகறள ஒபர 

இடத்தில் கோண்பதற்கோன ஒரு ெோய்ப்பிறன ெழங்குகிறது.  

 
 

800 அத்தியாவசிய மருந்துகளின் விலல உயர்வு 

 

❖ பதசிய மருந்து விறல நிரண்ய ஆறணயமோனது ஏப்ரல் 01 முதல் சுமோர ் 800 
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மருந்துகளின் விலைலை உயரத்்துெதோக அறிவிதத்ுள்ளது. 
❖ இந்த மருந்துகள் பதசிய அத்தியோெசிய மருந்துகள் பட்டியலில் பசரக்்கப்பட்டுள்ளன. 
❖ வமோத்த விறலக் குறியீடட்ின் அடிப்பறடயில் சுமோர ்10.76% ஆக மருந்துகளின் விறல 

உயரத்்தப் பட்டுள்ளது.  
 

C40 நகரங்களின் வலலயலமப்பு 

 

❖ மகோரோஷ்டிரோ அரசோனது C40 நகரங்கள் வலைைலைெ்பு என்ற ஒரு அலைெ்புடன் 

இலைந்து முை்லெப் ெருவநிலை நடவடிக்லகச ்பெைை்திட்டத்லத பவளியிட்டுள்ளது.  

❖ இந்தத் திட்டைானது உலக வெப்பமயமோதறல 1.5C என்ற அளவிற்குள் நிலை நிறுத்தச ்

வசய்வதற்காக பெண்டி ொரீஸ் உடன்ெடிக்லகயிை் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள ெருவ நிலை 

இைக்குகலளப் பூரத்்தி பெை்தை் ைற்றுை் உமிழ்விலனக் குலறத்தை் ஆகிைவற்றிற்காக 

வடிவலைக்கெ் ெட்டுள்ளது.  

❖ 2005 ஆை் ஆை்டிை் நிறுவெ்ெட்ட C40 நகரங்கள் ெருவநிலைத் தலைலைத்துவக் குழுைை் 

ஆனது, உைகை் முழுவதுை் உள்ள 97 நகரங்களின் ஒரு ெங்கைாகுை். 

❖ இது ெருவநிலை இடரக்லளத் தைிெ்ெதற்காக பெண்டி ெசுலை இை்ை வாயு 

உமிழ்விலனக் குலறத்தை் ைற்றுை் ெருவநிலை ைாற்றத்லத எதிரத்்துெ் பொரிடுவலத 

பநாக்கைாகக் பகாை்ட பைைரக்லள உள்ளடக்கிை ஒரு உைகளாவிை வலையலைெ்பு 

ஆகுை். 

❖ C40 முன்பனடுெ்பின் பநாக்கை், இந்தெ் ெத்தாை்டுகளுக்குள் அதன் உறுெ்பினர ்

நகரங்களின் உமிழ்விலனப் ொதிைளவாகக் குலறெ்ெபதைாகுை்.  

❖ தற்பொது 5 இந்திை நகரங்கள் இந்த அலைெ்பின் உறுெ்பினரக்ளாக உள்ளன. 

❖ அலவ  படை்லி, பகாை்கதத்ா, பென்லன, பெங்களூரு ைற்றுை் முை்லெ ஆகிைனவாகுை்.  
  

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அலமப்பின் வருடாந்திர எல்லல அறிக்லக 

2022 - சிறப்பம்சங்கள் 

❖ உலகிபலபய மிகவும் இறரசச்ல் நிறறந்த நகரமோக டோக்கோ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ இதறனத் வதோடரந்்து உத்தரப் பிரபதசத்தின் வமோரதோபோத் நகரம் இடம் வபற்றுள்ளது.  
❖ உலகின் மிகவும் இறரசச்ல் நிறறந்த நகரங்களின் பட்டியலில் இடம் வபற்றுள்ள 5 
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இந்திய நகரங்கள் பின்ெருமோறு  

o அென்பசோை் 

o பெை்ெ்பூர ்

o பகாை்கத்தா 

o புது படை்லி ைற்றுை் 

o பைாராதோொத் 

❖ உைகின் மிகவுை் அலைதிைான ஒரு நகரைாக பொரட்ோனின் இரப்ித் நகரை் குறிெ்பிடெ் 

ெட்டுள்ளது. 

❖ உைகின் மிகவுை் இலரெெ்ை் நிலறந்த முதை் 3 நகரங்கள் பின்ெருமோறு 

o டாக்கா, வங்காளபதெை் – 119 dB, 

o பைாராதோொத், இந்திைா – 114 dB, 

o இஸ்ைாைாொத், ொகிஸ்தான் – 105 dB. 

 

 

தரவுப் பரிமாற்ற ஒப்பந்தம் மீதான அநமரிக்க – ஐநராப்பிய ஒன்றிய 

உடன்படிக்லக 

❖ நோடுகளுக்கிறடபய தரவுப் பரிமோற்றத்திற்கோக பெண்டி ஒரு புதியக் கட்டறமப்பிறன 

உருெோக்குெோக்கும் பநோக்கிலோன ஓர ் ஒப்பந்தத்திறன அவமரிக்கோ மற்றும் 

ஐபரோப்பிய ஒன்றியம் ஆகியறெ அறிவித்துள்ளன. 
❖ கூகுள் மற்றும் வமட்டோ பபோன்ற பல்பெறு வதோழில்நுட்பப் வபருநிறுெனங்களுக்கோன 

மிகவும் அெசியமோன ஒரு நடெடிக்றகயோக இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 
❖ அவமரிக்கோவுடன் ஐபரோப்போவின் தரவுகறளப் பகிரந்்து வகோள்ெதற்கு பெண்டி 
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நிறுெனங்களுக்கு அனுமதி ெழங்கும் ஒரு முறற சோரோத தனியுரிறமக் கெச 

அறமப்பிறன மோற்றியறமக்கும் பநோக்கத்தில் ஓர ் ஒப்பந்தத்திறன ஓரோண்டிற்கும் 

பமலோக அதிகோரிகள் திட்டமிட்டு ெந்துள்ளனர.் 
 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

நகாவிட் சாம்பியன் விருது  

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு  விங்ஸ் இந்தியோ விருது விழோவில், வகோசச்ின் சரெ்பதச விமோன 

நிறலயத்திற்கு பகோவிட் சோம்பியன் விருதோனது ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 
❖ வபருந்வதோற்று கோலத்தில் வகோசச்ி விமோன நிறலயத்தில் போதுகோப்போன பயணத்றத 

உறுதி வசய்ெதற்கோக “போதுகோத்தல் திட்டம்” என்ற ஒரு திட்டத்றத வெற்றிகரமோக 

அமல்படுத்தியதற்கோக இந்த விருது ெழங்கப்பட்டுள்ளது.  
❖ வபங்களூருவிலுள்ள வகம்பவகௌடோ சரெ்பதச விமோன நிறலயமோனது வபோதுப் 

பிரிவில் “சிறந்த விைான நிலைைை்” என்ற விருதிலனயுை் “வான்வழிெ் பொக்குவரத்திை் 

புத்தாக்கை்” விருதிலனயுை் பவன்றுள்ளது. 

❖ முை்லெயின் ெத்ரெதி சிவாஜி ைகராெ் ெரவ்பதெ விைான நிலைைைானது தனது திறன் 

மிக்க ெசுலை நடவடிக்லககளுக்காக பெண்டி “வான்வழிெ் பொக்குவரதத்ு நிலைத ்

தன்லை ைற்றுை் சுற்றுெச்ூழை் விருதிலன” பவன்றது. 

❖ விங்ஸ் இந்திைா என்ெது வைிகம், பொதுப் பயணம் ைற்றுை் வரத்்தகை் ஆகிைவற்லற 

உள்ளடக்கிை வான்வழிெ் பொக்குவரத்து குறித்த ஆசிைாவின் மிகெ்பெரிை ஒரு 

நிகழ்ெச்ிைாகுை்.  

 

 

94வது அகாடமி (ஆஸ்கார்) விருதுகள் 

❖ வரஜினோ ஹோல், எமி ஸ்கூமர ்மற்றும் ெோன்டோ றசக்ஸ் ஆகிபயோர ்இந்த நிகழ்சச்ிறயத ்

வதோகுத்து ெழங்கினர.்  
❖ 2011 ஆம் ஆண்டில் நறடவபற்ற 83ெது  விருது விழோவில் அனி ஹோத்பெ மற்றும் பஜம்ஸ் 

பிரோன்பகோ ஆகிபயோர ்இறணந்து வதோகுத்து ெழங்கிய பிறகு, பல வதோகுப்போளரக்ள் 

இந்த விருது ெழங்கும் விழோறெத் வதோகுத்து ெழங்குெது இதுபெ முதல்முறறயோகும்.  
❖ இதில் வநட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுெனத்தின் “The power of Dog” என்ற திலரெ்ெடை் 12 

ெரிந்துலரகளுடன் முன்னைியிலுள்ளது.  
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❖ இதலனத ்பதாடரந்்து, அறிவிைை் ொரந்்த புலனக்கலதைான Dune எனுை் திலரெ்ெடை் 

உள்ளது. 

❖ இந்திை ஆவைெ்ெடைான “Writing with Fire” என்ற ெடமுை் சிறந்த ஆவைெ்ெடை் என்ற 

பிரிவிை் ெரிந்துலரக்கெ் ெட்டுள்ளது.  

 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

SAFF U-18 மகளிர ்கால்பந்து சாம்பியன்சிப் நபாட்டி 

 

❖ 3ெது SAFF 18 வைதிற்குட்ெட்டவரக்ளுக்கான ைகளிர ் காை்ெந்து ொை்பிைன்சிெ் 

பொட்டியிை் இந்திை அைி பவற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கெ்ெட்டுள்ளது.  

❖ 18 வைதிற்குட்ெட்ட ைகளிர ்பதசிை அைிக்கான 2022 ஆை் ஆை்டு ெரவ்பதெக் காை்ெந்து 

பொட்டிைானது ொரக்்கை்ட ்மோநிலத்தின் ொை்பெட்பூரிலுள்ள JRD டாடா விலளைாட்டு 
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லைதானத்திை் நலடபெற்றது. 

❖ இெ்பொட்டியிை் அதிக புகழ்பெற்ற ைற்றுை் அதிக ஸ்பகார ்எடுத்த வீரர ்லின்டா பகாை் 

என்பெரோவார.் 

❖ இவர ்பைாத்தை் 5 பகாை்கலள அடித்தார.் 
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