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ஆகஸ்ட் – 26 

TNPSC துளிகள் 

❖ 23வது மத்திய மண்டல சபைச ்சந்திை்ைானது பைாைால் நகரில் நபடபைற்றது. 

o இது சத்தீஸ்கர,் மத்தியப் பிரததசம், உத்தரப் பிரததசம் மற்றும் உத்தரகாண்ட் 

ஆகிய மாநிலங்களை உை்ைடக்கியதாகும்.  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

காலணி மற்றும் ததால் ச ாருட்கள் சகாள்கக 2022 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் ‘தமிழ்நாடு காலணி மற்றும் பதால் பைாருட்கள் பகாள்பகயிபன’ 

தமிழ்நாடு முதலபமசச்ர ்அவரக்ள் பவளியிட்டார.் 

❖ இந்தக் பகாள்பகயானது, 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் பதால் துபறயில் ரூ.20,000 பகாடி 

முதலீட்பட உள்வாங்கி, 2 லட்சம் பைருக்கு பவபல வாய்ை்புகபள உருவாக்குவபத 

பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இராணிை்பைட்படயின் ைனை்ைாக்கத்தில் மாபைரும் காலணி உற்ைத்திப் பூங்காவிபன 

நிறுவுவதற்கான அடிக்கல்லிபனயும் முதல்வர ்அவரக்ள் நாட்டினார.் 

❖ காலணி உற்ைத்திை் பிரிவின் பதசிய உற்ைத்தி மதிை்பில் 26 சதவீதப் ைங்களிை்பையும், 

பதசிய ஏற்றுமதியில் 48 சதவீதத்பதயும் தமிழ்நாடு மாநிலம் வழங்குகிறது. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவின் முதல் மின்ொர வாகனச ்சூழல் அகம ்பு 

❖ மின்சார வாகனங்கள் சூழல் அபமை்பிற்கான இந்தியாவின் முதல் ைல் ையன்ைாட்டு 

தீரவ்ுத் தளமான “அபனத்தும் மின்சார வாகன மயம்” என்ற தளத்திபன HDFC வங்கி 

அறிமுகை் ைடுத்தியுள்ளது. 

❖ “அபனத்தும் மின்சார வாகன மயம்" தளமானது மக்களிபடபய விழிை்புணரப்வ 

ஏற்ைடுத்துகின்ற மற்றும் சாத்திய மிக்க வளகயில் வாடிக்பகயாளர ்விழிை்புணரப்வ 
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அதிகரிக்கும். 

❖ இந்த முன்பனடுை்ைானது ைல தசாை்தங்களாகை் ையன்ைடுத்தை்ைட்டு வரும் ஒரு 

வழக்கமான பதாழில்நுட்ைத்திற்குை் ைதிலாக ஒரு புதிய ைசுபமத் பதாழில்நுட்ைத்பதை் 

ையன்ைடுத்துவது ைற்றிய விழிை்புணரப்வப் ைரை்புகிறது. 

 

இந்தியாவின் பிற ்பு நிகல  ாலின விகிதம் 

 

❖ பியூ ஆராய்சச்ி பமயத்தின் சமீைத்திய ஆய்வானது, இந்தியாவில் “மகன்களின் மீதான 

பிறை்பிற்கான எதிரை்ாரை்்ைானது” குபறந்து வருவதாக சுட்டிக் காட்டியுள்ளது. 

❖ 2011 ஆம் ஆண்டில் 100 சிறுமிகளுக்கு 111 ஆண்களாக இருந்த பிறை்பு நிபல ைாலின 

விகிதம் ஆனது 2019-21 ஆம் ஆண்டில் 100 சிறுமிகளுக்கு 108 ஆண்களாகக் குபறந்து 

உள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் 2010 ஆம் ஆண்டில் சுமார ் 480,000 (4.8 லட்சம்) ஆக இருந்த "காணாமல் 

பைாகும்" பைண் குழந்பதகளின் வருடாந்திரச ்சராசரி எண்ணிக்பகயானது, 2019 ஆம் 

ஆண்டில் 410,000 (4.1 லட்சம்) ஆகக் குபறந்துள்ளது. 

❖ உலபகங்கிலும், ஒவ்பவாரு 100 பைண் குழந்பதகளுக்கும் பதாராயமாக 105 ஆண் 

குழந்பதகள் என்ற விகிதத்தில் ஆண் குழந்பதகள் பைண் குழந்பதகபள விட 

அதிகமாக பிறக்கின்றனர.் 

❖ 1970 ஆம் ஆண்டுகளில், இந்தியாவின் ைாலின விகிதம் ஆனது 105-100 என்ற உலகச ்

சராசரிக்கு இபணயாக இருந்தது. 

❖ இது 1980களின் முற்ைகுதியில் 100 பைண் குழந்பதகளுக்கு 108 ஆண் 

குழந்பதகளாகவும், பமலும் 1990களில் 100 பைண் குழந்பதகளுக்கு 110 ஆண் 

குழந்பதகளாகவும் ஒரு எண்ணிக்பக நிளலயிளன எட்டியது. 

❖ 2000 முதல் 2019 ஆம் ஆண்டு வபரயிலான காலகட்டத்திற்கு இபடயில், ஒன்ைது பகாடி 

பைண் குழந்பதகளின் பிறை்புகைானது, பைண் ைாலினம் காரணமான கருக் 

கபலை்புகளால் "தவிரக்்கை் ைட்டுள்ளதாக" இந்த அறிக்பக சுட்டிக் காட்டுகிறது. 

❖ சமயம் வாரியான ைாலினத ் பதரவ்ு சாரந்்த ஆய்வு அறிக்பகயானது, சீக்கியர ்

இனத்தில் இந்த இபடபவளி அதிகமாக இருை்ைபதச ்சுட்டிக் காட்டுகிறது. 

❖ இந்துக்களிபடபய "தவிரக்்கை்ைட்ட" பைண் குழந்பதப் பிறை்புகளின் ைங்கு என்பது 

அவரக்ளின் மக்கள்பதாபகப் ைங்பக விட அதிகமாக உள்ளது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ இந்தியாவின் மக்கள்பதாபகயில் 80% இந்துக்கள் உள்ள நிளலயில், 87% அல்லது எட்டு 

பகாடி பைண் குழந்பதகளின் பிறை்புகள் ைாலினம் சாரந்்து பதரந்்பதடுக்கை்ைட்ட கருக் 

கபலை்புகளால் "தவிரக்்கை்ைட்டுள்ளதாக" இதில் மதிை்பிடை் ைட்டுள்ளது. 

❖ நாட்டின் "தவிரக்்கை்ைட்டுள்ள" பைண் குழந்பதகளின் பிறை்புகளில் 7% அல்லது 

பதாராயமாக 5.9 லட்சம் பைர ்முஸ்லிம் இனத்தவர ்ஆவர.் 

❖ மக்கள் பதாபகயில் 2.3% ஆக உள்ள கிறிஸ்தவ இனத்தவரக்ள் பமற்பகாள்ளும் 

ைாலினம் சாரந்்து பதரந்்பதடுக்கை்ைட்ட கருக்கபலை்புகளின் பமாத்த எண்ணிக்பக 

0.6% அல்லது சுமார ்53,000 ஆக உள்ளபதன மதிை்பிடை்ைட்டுள்ளது. 

  

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

அதிக வயதான மக்ககளக் சகாண்டுள்ள ஐதரா ்பிய ஒன்றிய நாடு 

 

❖ பைாரச்ச்ுகல் நாட்டில் முதிபயார ் எண்ணிக்பக கடந்த முை்ைது ஆண்டுகளில் மூன்று 

மடங்காக அதிகரித்துள்ளது. 

❖ இந்நாட்டில் தற்பைாது ஒவ்பவாரு 100 இபளஞரக்ளுக்கும் 182 வயதானவரக்ள் 

இருை்ைதாக ைதிவாகியுள்ளது என்பது ஐபராை்பிய ஒன்றியத்திளன மிகை்பைரிய 

அைவில் முதிபயார ் மக்கள்பதாபகபயக் பகாண்டு உள்ளதாக மாற்றும் வபகயில் 

உை்ைது. 

❖ 1990 ஆம் ஆண்டுகளில் பைாரச்ச்ுகல் நாட்டில் 100 இபளஞரக்ளுக்கு 66 முதியவரக்பள 

இருந்தனர.் 

❖ 2015 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இபடயில், பைாரச்ச்ுகல் நாட்டில் அபனத்து 

ஐபராை்பிய ஒன்றிய நாடுகபளயும் விட அதிகமாக 3.6 சதவிகிதம் என்ற அைவில் 

வருடாந்திர முதிபயார ்விகிதமானது ைதிவாகியுள்ளது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ம் 

VL-SRSAM 

❖ ைாதுகாை்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் பமம்ைாட்டு அபமை்பு மற்றும் இந்தியக் கடற்ைபட 

ஆகியபவ இபணந்து VL-SRSAM எனை்ைடும் பசங்குத்தாக ஏவக்கூடிய, ஒரு குறுகிய 

வரம்புபடய நிலம் விட்டு வானில் ைாயும் ஏவுகபணயிபன பவற்றிகரமாக பசாதபன 

பசய்துள்ளனர.் 
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❖ VL-SRSAM ஏவுகபணயானது ைாதுகாை்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் பமம்ைாட்டு அபமை்பினால் 

உள்நாட்டிபலபய வடிவபமக்கை்ைட்டு உருவாக்கை்ைட்டதாகும். 

❖ இந்த ஏவுகபணகள் இந்தியக் கடற்ைபடக்காக உருவாக்கை்ைட்டுள்ளன. 

❖ கடல்சார ் பரடாரக்ளிலிருந்துத் தை்பிக்கும் இலக்குகள் உட்ைட ைல்பவறு வான்வழி 

அசச்ுறுத்தல்கபள அபவ எதிரப்காள்ளும். 

❖ இது ைராக்-1 எனை்ைடும் ைபழய, நிலத்ளத விட்டு வானிற்குப் ைாயக்கூடிய வான்வழி 

ஏவுகபண அபமை்பிற்கு மாற்றாக அபமயும். 

❖ இந்த ஏவுகபண 360 ைாபக அளவிலான இபடமறிக்கும் திறளனக் பகாண்டது. 

 

 

வியாழன் தகாளின்  டங்கள் 

 

❖ பேம்ஸ் பவை் விண்பவளித் பதாபலபநாக்கியானது முதன்முபறயாக வியாழன் 

கிரகத்தின் சிறப்பான ததாற்றத்ளதப் ைடம் பிடித்துள்ளது. 
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❖ இந்தை் ைடங்களானது பேம்ஸ் பவை் பதாபலபநாக்கியினால் 2022 ஆம் ஆண்டு ேூபல 

27 ஆம் பததியன்று எடுக்கை்ைட்டது. 

❖ இந்தக் கிரகத்தின் அபனத்துப் ைகுதிகளும் இந்த ஒரு ைடத்தில் சரியாகை் புலை்ைடச ்

சசய்கின்றன. 

❖ அதன் மங்கலான வபளயங்கள், அதன் இரண்டு துபணக் பகாள்கள் (அமல்தியா 

மற்றும் அட்ராஸ்டியா நிலவுகை்) மற்றும் பிரகாசமான நட்சத்திரங்கள் ைால்வீதியில் 

நன்றாகை் புலை்ைடுகின்றன. 

❖ பேம்ஸ் பவை் விண்பவளி பதாபலபநாக்கி ஒரு பைரிய அகசச்ிவை்புத் பதாபலபநாக்கி 

ஆகும். 

❖ இது பைரண்டத்தின் வரலாற்றுக் காலத்தின் ஒவ்பவாருக் கட்டத்பதயும் ஆய்வு பசய்ய 

உள்ளது. 

❖ இந்தத ் பதாபலபநாக்கியானது பூமியில் இருந்து 1.5 மில்லியன் கிபலாமீட்டர ்

பதாபலவில் ையணித்துக் சகாண்டுள்ளது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

மினிதயா ்சடரஸ் பிலி ்சி 

 

❖ சரவ்பதச ஆராய்சச்ியாளரக்ள் குழு ஒன்று இந்தியாவிலும் இலங்பகயிலும் நீண்ட 

விரல் பகாண்ட புதிய பவௌவால் இனங்கள் காணை்ைடுவபதக் கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ இந்தக் குழுவினால் கண்டுபிடிக்கை்ைட்ட இந்த பவௌவால் இனங்கள் மற்ற பவௌவால் 

உயிரினங்களுடன் ஒை்பிடப் படும்பைாது நீண்ட விரல்கள் உட்ைட ைல தனித்துவமான 

உடலியல் ைண்புகபளக் பகாண்டுள்ளன. 

❖ இலங்பக மற்றும் பதற்காசியாவில் காணை்ைடும் ைாலூட்டிகள் ைற்றிய ஆய்வுகளில் 
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ஆற்றியப் ைங்களிை்பை அங்கீகரிை்ைதற்காக W.W.A. பிலிை்ஸ் (1892-1981) என்பவரின் 

பையரானது இந்த இனதத்ிற்குச ்சூட்டை்ைட்டது. 

❖ அறிவியலாளரக்ள் குழு ஒன்று சமீைத்தில் பமகாலயாவில் ஒரு மூங்கில் காட்டில் 

இருந்து தடித்த கட்படவிரல் பகாண்ட புதிய பவௌவால் இனத்பதக் கண்டுபிடித்து 

அதற்கு அம்மாநிலத்தின் பையபரச ்சூட்டியுள்ளது. 

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பட்டுக் குறியீட்டு அமைப்பு ஜவுளிக் கண்காட்சி 

❖ புது படல்லியில் பட்டுக் குறியீட்டு அளமப்பு கண்காட்சியானது பதாடங்கை்ைட்டது. 

❖ ேவுளித் துளற அபமசச்கத்தின் கீழ் இயங்கும் மத்தியப் ைட்டு வாரியத்தின் கீழ் உள்ள 

இந்தியப் ைட்டுத் தர நிரண்ய அபமை்பினால் இந்தக் கண்காட்சியானது ஏற்ைாடு 

பசய்யை் ைட்டுள்ளது. 

❖ பட்டுக் குறியீடு என்ைது பநசவாளரக்ளால் உற்ைத்தி பசய்யை்ைடும் இயற்பகயான 

மற்றும் தூயப் ைட்டுகளின் தரத்பதத் தீரம்ானிக்க அரசாங்கத்தினால் பதாடங்கை்ைட்ட 

ஒரு தர உத்தரவாத முத்திபர ஆகும். 

❖ பட்டுக் குறியீட்டு முத்திபரயானது உள்நாட்டு மற்றும் ஏற்றுமதிச ் சந்பதகளில் 

நுகரப்வாரின் நம்பிக்பகபய உருவாக்குகின்ற, ைட்டு உற்ைத்திை் பைாருட்களின் 

தரங்கபள எடுத்துக் காட்டுகிறது. 

 

 

அண்ணா சமாடயில் மணி 

 

❖ இயற்பியலாளரும் வானிபல ஆய்வாளருமான அண்ணா பமாடயில் மணியின் 104வது 
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பிறந்தநாபள முன்னிட்டு அவருக்பகன ஒரு சிறை்பு டூடுபல அரை்்ைணித்து அவரது 

பிறந்த நாளிபன கூகுள் பகாண்டாடியது. 

❖ இவர ்இந்தியாவின் முதல் பைண் அறிவியலாளரக்ளுள் ஒருவர ்ஆவார.் 

❖ இவர ்இந்திய வானிபல ஆய்வுத் துபறயின் (IMD) துபணத் தபலபம இயக்குநராகை் 

ைணியாற்றினார.் 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் உலக வானிபல அபமை்பிலும் இவர ் சில முக்கியப் ைதவிகபள 

வகித்துள்ளார.் 

❖ 1987 ஆம் ஆண்டில் அறிவியல் துபறயில் அவரது குறிை்பிடத்தக்க சில 

ைங்களிை்புகளுக்காக INSA K.R.ராமநாதன் என்ற ைதக்கத்பத அவர ்பவன்றார.் 

 

விகளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

FTX கிரி ்தடா தகா ்க ப் த ாட்டி 

❖ இந்தியச ் சதுரங்க ோம்ைவான் ரபமஷ்ைாபு பிரக்ஞானந்தா அசமரிக்காவின் 

மியாமியில் நபடபைற்ற FTX கிரிை்படா பகாை்பைப் பைாட்டியில் உலகச ்சாம்பியனான 

நாரத்வயின் பமக்னஸ் காரல்்சபனத்  பதாற்கடித்தார.் 

❖ இவர ்ஓராண்டில் மூன்றாவது முபறயாக பமக்னஸ் காரல்்சபன பதாற்கடித்தார.் 

❖ ஆனால் அவர ் இந்தை் பைாட்டியின் இறுதி நிபலகளில் இரண்டாவது இடத்திபனை் 

பைற்றார.் 

 

 

20 வயதிற்குட் ட்தடாருக்கான உலக ொம்பியன்ஷி ் த ாட்டி 

❖ இந்தியாவின் இளம் மல்யுத்த வீராங்கபன ஆன்டிம் ைங்கால் ைல்பகரியாவின் 

பசாபியா நகரில் நபடபைற்ற 20 வயதிற்குட்ைட்படாருக்கான உலக சாம்பியனாக மாறி 

வரலாறு ைபடத்தார.் 
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❖ 20 வயதிற்குட்ைட்படாருக்கான உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிை் பைாட்டியில் தங்கம் 

பவன்ற முதல் இந்தியப் பைண் மல்யுத்த வீராங்கபன ைங்கல் ஆவார.் 

❖ இறுதிை் பைாட்டியில் ஆண்டிம் 53 கிபலா எபடை் பிரிவில் கேகஸ்தானின் அட்லின் 

ஷகாபயவாபவ வீழ்த்தி தங்கை் ைதக்கத்திபன பவன்றார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக குஜராத்தி சமாழி தினம் - ஆகஸ்ட் 24 

❖ குேராத்தி சமாழியின் சிறந்த எழுத்தாளரான ‘வீர ் நரம்த்’ பிறந்தநாபள நிபனவு 

கூரும் வபகயில் இந்த நாள் பகாண்டாடை்ைடுகிறது. 

❖ கவிஞர ்நரம்த் குேராத்தி பமாழியிபன உருவாக்கியவராகக் கருதை்ைடுகிறார.் 
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