•
•
நவம் பர் – 03

TNPSC துளிகள்
❖

பெட்ர ோலியம்

மற் றும்

இயற் கை

எ ிவோயு

மற் றும்

வீட்டு

வசதி

&

நை ெ
் ்புற

விவைோ ங் ைள் துகற அகமச்ச ் ஹ தீ
் ெ் சிங் பூ ி “DELHI UNIVERSITY: Celebrating 100
Glorious Years” என்ற புதிய புத்தைத்திகன எழுதியுள் ளோ .்
❖

இந்திய மற் றும் அபம ிை்ை இ ோணுவங் ைள் ஆனது இரு நோடுைளுை்கும் இகடரய
வள ்ச்சி

வரும்

உத்திசோ ்

ஒத்துகைெ்கெ

ரமம் ெடுத்தும்

வகையில்

விசோைெ்

ெட்டினத்தில் Tiger Triumph எனெ்ெடும் ஒரு கூட்டு மனிதோபிமோன உதவிெ் ெயிற் சியிகன
ரமற் பைோண்டன.
❖

இந்தியக்

ைடற் ெகடயோனது

29வது

சிங் ைெ்பூ -் இந்தியக்

ைடல் சோ ்

இருத ெ்புப்

ெயிற் சியிகன (SIMBEX) விசோைெ் ெட்டினத்தில் ரமற் பைோண்டது.

தேசியச் சசய் திகள்
‘கருடா VII’ - 2022
❖

இந்திய விமோனெ்ெகட (IAF) மற் றும் பி ோன் சு நாட்டின் வோன் மற் றும் விண்பவளிெ்
ெகட (FASF) ஆகியகவ இகணந்து ர ோத்பூ ில் உள் ள விமோனெ்ெகட தளத்தில் 'ைருடோ
VII' என்ற இருத ெ்புப் ெயிற் சியில் ெங் ரைற் கின்றன.

❖

இது 7வது இருத ெ்பு ெயிற் சியோகும் .

❖

முதல் , மூன்றோவது மற் றும் ஐந்தோவது ெயிற் சிைள் 2003, 2006 மற் றும் 2014 ஆகிய
ஆண்டுைளில் இந்தியோவில் நடத்தெ்ெட்டன.

இந் திய விண்சவளி மாநாடு 2022
❖

இஸ்ர ோ, ெோதுைோெ்பு அகமச்சைம் , நிதி ஆரயோை், இன்-ஸ்ரெஸ், நியூஸ்ரெஸ் இந்தியோ
லிமிபடட் மற் றும் பதோழில் நுட்ெத் துகற ஆகியவற் றின் உதவியுடன் சோட்ைோம் பதோழில்
துகற சங் ைத்தினோல் (SIAIIndia) இந்திய விண்பவளி மோநோடோனது ஏற் ெோடு பசய் யெ்

•
•
ெட்டது.
❖

இந்த மோநோட்டின் ைருத்துரு, 'அடுத்தத் தகலமுகறை்ைோன தைவல் பதோட பு
் மற் றும்
வணிைங் ைளுை்கு வோய் ெ்பு அளிை்கும் ெகுதிைகள ரமம் ெடுத்துதல் ' என்ெதோகும் .

❖

கமை்ர ோசோெ்ட் நிறுவனமோனது, தனது புத்பதோழில் நிறுவன ் கமயத் திட்டத்தின்
வி ிவோை்ைமோை 15 விண்பவளி பதோழில் சோ ந
் ்த புத்பதோழில்

நிறுவனங் ைளுடன்

கூட்டோண்கம ரமற் பைோள் ள உள் ளதோை அறிவித்துள் ளது.

சர்வதேசச் சசய் திகள்
உலக முேலீட்டுப் தபாக்குகள் கண்காணிப் பு அறிக்கக – 2022

❖

ஐை்கிய நோடுைளின் வ ்த்தைம் மற் றும் ரமம் ெோட்டு மோநோட்டு அகமெ்ெோனது (UNCTAD)
முதலீட்டுப் ரெோை்குைள்

ைண்ைோணிெ்பு அறிை்கையோனது சமீெத்தில்

பவளியிடெ்

ெட்டது.
❖

உலை நோடுைளோனது பெோருளோதோ

மந்தநிகலயில் சிை்கித் தவிெ்ெதோல் ெருவநிகல

தணிெ்பு மற் றும் ஏற் பு சோ ந
் ்த முதலீட்டுத் திட்டங் ைளின் எண்ணிை்கை 7-12 சதவீதம்

•
•
குகறந்துள் ளது.
❖

தணிெ்பு மற் றும் ஏற் பு சோ ந
் ்தத் திட்டங் ைளுை்ைோன நிதி வைங் கீட்டிற் கு இகடயிலோன
இகடபவளியும் இந்த ஆண்டு அதிைமோை இருந்தது.

❖

700ை்கும் ரமற் ெட்ட புதுெ்பிை்ைத்தை்ை எ ிசை்தி முதலீட்டு திட்டங் ைள் ஐர ோெ்ெோவில்
அகமந்துள் ள நிலையிை் அகவ அந்நோட்டில் உள் ள அகனத்துத் திட்டங் ைளிலும்
ெோதிை்கும் ரமற் ெட்டகவயோகும் .

சபாருளாோரச் சசய் திகள்
எஃகு உற் பே்தித் திறன்
❖

பதோழில் மற் றும் உள் நோட்டு வ ்த்தை ரமம் ெோட்டுத் துகறயின் (DPIIT) தைவலின் ெடி,
தற் ரெோது நோட்டின் பமோத்த எஃகு உற் ெத்தித் திறன் ஆனது 154 மில் லியன் டன் (MT)
ஆகும் .

❖

இந்தியோ 2022 ஆம் ஆண்டு ஏெ் ல் மோதத்தில் 10.14 பமட் ிை் டன் ைச்சோ எஃகு உற் ெத்தி
பசய் ததன் மூலம் உலகின் இ ண்டோவது பெ ிய எஃகு உற் ெத்தியோள ோை மோறியுள் ளது.

❖

உள் நோட்டு உற் ெத்தித் திறன் ைகள ரமம் ெடுத்துவதற் ைோை, அடுத்த 9-10 ஆண்டுைளில் ,
ஆண்டிற் கு 154 பமட் ிை் டன் னோை உள் ள ைச்சோ எஃகு உற் ெத்தித் திறகன ஆண்டிற் கு
300 பமட் ிை் டன் னோை இ ட்டிெ்ெோை்குவதற் கு இந்தியோ இலை்கு நி ்ணயித்துள் ளது.

அறிவியல் மற் றும் சோழில் நுட்பம்
சுவாசம் வழிதய உள் ளிழுக்கக் கூடிய தகாவிட்-19 ேடுப் பு மருந் து

❖

ஷோங் ைோயில் உள் ள அதிைோ ிைள் , ரைோவிட்-19 பதோற் றுரநோய் ை்கு எதி ோை உலகில்
முதல் முகறயோை சுவோசம் வழிரய உள் ளிழுை்ைை் கூடிய தடுெ்பு மருந்திகன வைங் ைத்
பதோடங் கியுள் ளன .்

❖

முன் னதோை தடுெ்பூசி ரெோடெ்ெட்டவ ்ைளுை்கு உத்ரவை தடுெ்பு மருந்தோை இந்த தடுெ்பு
மருந்து இலவசமோை வைங் ைெ்ெடுகிறது.

❖

இந்த சுவோசம் வழிரய உள் ளிழுை்ைை்கூடிய தடுெ்பு மருந்தோனது சீன உயி ி மருந்து

•
•
உற் ெத்தி நிறுவனமோன ைோன்சிரனோ ெரயோலோஜிை்ஸ் இங் ை் உருவோை்கியுள் ளது.
❖

இது அதன் ஒற் கறத் தவகண அடிரனோகவ ஸ் தடுெ்பூசியின் ைோற் றுெ்ெடல வடிவம்
ஆகும் .

மாநிலச் சசய் திகள்
சேராய் யாகனகள் காப் பகம்

❖

உத்த ெ் பி ரதசத்தில் உள் ள துத்வோ - பிலிபித் என்ற இடத்தில் பத ோய் யோகனைள்
ைோெ்ெைத்கத அகமெ்ெதற் கு மத்திய அ சு ஒெ்புதல் அளித்துள் ளது.

❖

பத ோய் யோகனைள் ைோெ்ெைம் ஆனது 3,049 சது

கிமீ ெ ெ்ெளவில் அகமய உள் ள

இந்தியோவின் 33வது யோகனைள் ைோெ்ெைமோகும் .
❖

பத ோய் யோகனைள் ைோெ்ெைத்தில் ெோதுைோை்ைெ்ெட்ட ெகுதிைள் , வனெ் ெகுதிைள் மற் றும்
ைோட்டு யோகனைகளெ் ெோதுைோெ்ெதற் ைோன வழித்தடங் ைள் ஆகியகவ அடங் கும் .

புதிய இந் திய சவளிநாட்டு வர்ே்ேக கல் வி நிறுவனம் வளாகம்

❖

ைோை்கிநோடோவில்

உள் ள

வஹ ்லோல்

ரநரு

பதோழில் நுட்ெ

ெல் ைகலை்ைைைத்தில்

இந்திய பவளிநோட்டு வ ்த்தை ைல் வி நிறுவனத்தின் (IIFT) மூன்றோவது வளோைம் திறை்ைெ்
ெட்டுள் ளது.
❖

இது

வ ்த்தைம்

மற் றும்

பதோழில் துகற

அகமச்சைத்தின்

கீை்

ஒரு

தன் னோட்சி

•
•
அகமெ்ெோைச் பசயல் ெடுகிறது.
❖

இதன் முதன் கம வளோைம் புது படல் லியிலும் , இதன் புதிய வளோைங் ைள் பைோல் ைத்தோ
மற் றும் ைோை்கிநோடோ ஆகிய இடங் ைளிலும் அகமந்துள் ளன.

விஸ்வாச ஸ்வரூபம்
❖

இ ோ ஸ்தோன் மோநிலத்தின் நோத்துவோ ோ என்னுமிடத்தில் , “விஸ்வாஸ் ஸ்வரூெம் ”
எனெ் ெடும் 369 அடி உய சிவன் சிகலயோனது திறை்ைெ்ெட்டுள் ளது.

❖

இது உலகிரலரய மிை உய மோன சிவன் சிகலயோகும் .

தமார்பி பாலம் இடிந் து விழுந் து விபே்து

❖

135 ஆண்டுைள் ெைகமயோன பதோங் குப் ெோலமோனது ( ூல் ரடோ புல் ), மீண்டும் திறை்ைெ்
ெட்ட நோன் கு நோட்ைளுை்குெ் பிறகு இடிந்து விழுந்து விெத்தோனது.

❖

இது குஜராத்திை் மமார்பி நகரத்திை் பாயும் மச்சு ஆற் றின் மீது அகமந்துள் ள 230-மீட்ட ்

•
•
நீ ளம் (750 அடி) மற் றும் 1.25-மீட்ட ் அைலம் (4.1 அடி) பைோண்ட நகடெோகத பதோங் குப்
ெோலம் ஆகும் .
❖

இது இந்தியோவில் 19 ஆம் நூற் றோண்டில் பி ிட்டிஷ் ஆட்சியின் ரெோது ைட்டெ்ெட்டு 1879
ஆம் ஆண்டு பிெ் வ ி 20 ஆம் ரததியன் று திறை்ைெ்ெட்டது.

பிரபலமானவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
உலக எண்ணிம சுகாோர உச்சி மாநாடு

❖

முதலோவது இ ண்டு நோட்ைள் அளவிலோன உலை எண்ணிம சுைோதோ

உச்சி மோநோடு,

ைண்ைோட்சி மற் றும் புத்தோை்ை விருதுைள் வைங் கும் விைோவோனது புது படல் லியில்
நகடபெற் றது.
❖

உலகின் முதன் கமயோன எண்ணிம சுைோதோ ச் சங் ைங் ைளுடன் இகணந்து இந்த உச்சி
மோநோடு ஆனது ஏற் ெோடு பசய் யெ்ெட்டுள் ளது.

❖

அபம ிை்ைோ, ஐர ோெ்பிய ஒன்றியம் , ஆெ்பி ிை்ைோ, இங் கிலோந்து மற் றும் பதன்கிைை்கு
ஆசியோவில் உள் ள எண்ணிம சுைோதோ ம் மற் றும் சுைோதோ நலத் துகற சோ ந
் ்த உலைத்
தகலவ ்ைள் இந்த உச்சி மோநோட்டில் ெங் ரைற் றன .்

❖

இந்த மோநோட்டின் ைருத்துரு, அகனவருை்குமோன எண்ணிம சுைோதோ ம் என்ெதோகும் .

பிரோன் மந் திரி ஆவாஸ் தயாஜனா-நகர்ப்புறே் திட்ட விருதுகள் 2021
❖

பசயல் ெடுத்தல் மற் றும் புத்தோை்ைத்திற் ைோன பி தோன் மந்தி ி ஆவோஸ் ரயோ னோநை ெ
் ்புறத் திட்ட விருதுைள் ஆனது பி தோன் மந்தி ி ஆவோஸ் ரயோ னோ-நை ெ
் ்புறத்
திட்டத்தின் கீை் நிறுவெ்ெட்டுள் ளது.

❖

பி தோன் மந்தி ி ஆவோஸ் ரயோ னோ-நை ெ
் ்புறத் திட்டமோனது, இந்தியோவின் நை ெ
் ்
புறங் ைளில் நிலவும் வீட்டுெ் ெற் றோை்குகறகய நிவ ்த்தி பசய் வதற் ைோை 2015 ஆம்
ஆண்டில் பதோடங் ைெ்ெட்டது.

❖

2022 ஆம் ஆண்டிற் குள் 1.12 ரைோடி வீடுைகள உருவோை்குவகத இது இலை்ைோைை்
பைோண்டுள் ளது.

❖

இத்திட்டத்தின் ரநோை்ைங் ைகள அகடவதற் ைோை மோநிலங் ைள் , ஒன்றியெ் பி ரதசங் ைள்
மற் றும்

நை ெ
் ்புற

உள் ளோட்சி

அகமெ்புைள்

ரமற் பைோள் ளும்

அங் கீை ிெ்ெதற் ைோை இந்த விருதோனது வைங் ைெ்ெடுகிறது.

முயற் சிைகள

•
•
❖

2021 ஆம் ஆண்டு விருதுைள் ஆனது இந்த விருதுைளின் 2வது ெதிெ்ெோகும் .

❖

மோநிலங் ைள் பி ிவில் உத்த ெ் பி ரதசம் , மத்தியெ் பி ரதசம் , தமிை் நோடு ஆகியகவ
முன் னணி இடம் வகிை்கின்றன.

❖

2019 ஆம்

ஆண்டிற் ைோன விருதுைகளெ் பெறும்

சிறந்த பசயல் திறன் பைோண்ட

மோநிலங் ைள் உத்த ெ் பி ரதசம் , மத்தியெ் பி ரதசம் மற் றும் ஆந்தி ெ் பி ரதசம்
ஆகியனவோகும் .
❖

வடகிைை்கு மற் றும் மகலெ்ெோங் ைோன மோநிலங் ைள் பி ிவில் , தி ிபு ோ முதலிடத்தில்
உள் ளது.

❖

2019 ஆம் ஆண்டிற் ைோன விருகதயும் இம் மோநில அ சு பவன் றுள் ளது.

விகளயாட்டுச் சசய் திகள்
FIFA 17 வயதிற் குட்பட்ட மகளிருக்கான உலகக் தகாப் கபப் தபாட்டி

❖

பைோலம் பியோவுை்கு எதி ோன FIFA 17 வயதிற் குட்ெட்ட மைளிருை்ைோன உலைை் ரைோெ்கெ
காை் பந்துெ் ரெோட்டியில் நடெ்புச் சோம் பியனோன ஸ்பெயின் அணி பவன்றது.

❖

முதன் முகறயோை பைோலம் பியோ அணி இறுதிெ் ரெோட்டியில் ெங் ரைற் றுள் ளது.

❖

FIFA 17 வயதிற் குட்ெட்ட மைளிருை்ைோன உலைை் ரைோெ்கெப் ரெோட்டி என்ெது 17 வயதுை்கு

•
•
உட்ெட்ட பெண்ைளுை்ைோன ச ்வரதசச் சங் ைத்தின் ைோல் ெந்து ரெோட்டியோகும் .
❖

இந்த உலைை் ரைோெ்கெப் ரெோட்டியிகன இந்தியோ ஏற் ெோடு சசய் திருந்தது.

இேரச் சசய் திகள்
QS அகமப் பின் நிகலே்ேன்கம ேரவரிகச 2023

❖

இந்தத் த வ ிகசயின் முதல் ெதிெ்ெோனது உலைம் முழுவதும் உள் ள உய ்ைல் வி
நிறுவனங் ைளில் சமூைம் மற் றும் சுற் றுச்சூைல் நிகலத்தன் கமயின் பசயல் திறகன
கமயமோைை் பைோண்டு பவளியிடெ்ெட்டது.

❖

ெதிகனந்து இந்திய நிறுவனங் ைள் மற் றும் ெல் ைகலை் ைைைங் ைள் QS அகமெ்பின் 2023
ஆம் ஆண்டிற் கான நிகலயோன த வ ிகசயில் இடம் பெற் றுள் ளன.

❖

மும் கெயின் இந்தியத் பதோழில் நுட்ெை் ைல் விை் ைைைம் (172), படல் லியின் இந்தியத்
பதோழில் நுட்ெை்

ைல் விை்

ைைைம்

மற் றும்

வஹ ்லோல்

ரநரு

ெல் ைகலை்ைைைம்

ஆகியகவ இத்த வ ிகசயில் இடம் பெற் றுள் ளன.
❖

இதில் இடம் பெற் ற 15 நிறுவனங் ைளில் , ஏழு இந்தியத் பதோழில் நுட்ெை் ைல் விை்
ைைைங் ைள் மற் றும் இந்திய அறிவியல் ைல் விை் ைைைங் ைள் உள் ளன.

❖

படல் லி ெல் ைகலை்ைைைம் ,

ோதவ் பூ ் ெல் ைகலை்ைைைம் , அலிைோ ் முஸ்லிம் ெல் ைகலை்

ைைைம் மற் றும் ெனோ ஸ் இந்து ெல் ைகலை்ைைைம் ஆகியகவயும் இெ்ெட்டியலில் இடம்
பெற் றுள் ளன.
❖

இருெ்பினும் , இந்தியக் ைல் வி நிறுவனங் ைள் எதுவும் முதல் 200 இடங் ைளுை்குள் இடம்
பெறவில் கல.

❖

இந்தியோவின் சிறந்த நிகலத்தன் கம நிறுவனமோன மும் கெயின் இந்தியத் பதோழில்
நுட்ெை் ைல் விை் ைைைமோனது 281 முதல் 300 வக யிலோன த வ ிகசயில் இடம் பெற் று
உள் ளது.



