•
•
நவம் பர் – 04

TNPSC துளிகள்
❖

எகிப்தின் கெய் ர ோ நெ ில் நடைகபற் ற ISSF உலெ சோம் பியன் ஷிப் ரபோை்டியில் ,
ஆைவருெ்ெோன 10 மீை்ை ் ஏ ் ட பிள் ரபோை்டியில் இந்தியத் துப்போெ்கி சுடுதல் வீ
ருத் ோங் க்ஷ் போலோ சோரேப் போை்டீல் தங் ெப் பதெ்ெம் கவன்றோ .்

❖

ஐந்தோவது ரெரலோ இந்தியோ இடளஞ ் விடளயோை்டுப் ரபோை்டிெள் ஆனது (2022)
மத்தியப் பி ரதசத்தில் நடைகபறவுள் ளது.

தேசியச் சசய் திகள்
தேசிய மிகக இலாபே் ேடுப் பு ஆகையம் இகைப் பு
❖

ரதசிய மிடெ இலோபத் தடுப்பு ஆடையம் ஆனது (NAA) இந்தியப் ரபோை்டியியல்
ஆடையத்துைன் இடைெ்ெப்பை உள் ளது.

❖

வ ிெ் குடறப்புப் பலன் ெடளப் கபறோதது கதோை ப
் ோன வோடிெ்டெயோள ் புெோ ்ெடளெ்
டெயோள் வது கதோை ப
் ோன சுமோ ் 400 வழெ்குெள் இதன் முன் நிலுடவயில் உள் ள
நிலையிை் இந்த ச ெ்கு மற் றும் ரசடவ வ ி ெை்ெோைிப்புெ் குழுவின் பதவிெ் ெோலம்
முடிவடைந்தது.

❖

ரதசிய மிடெ இலோபத் தடுப்பு ஆடையம் ஆனது 2017 ஆம் ஆை்டு நவம் ப ் 30 ஆம்
ரததியன் று நடைமுடறெ்கு வந்தது.

❖

இது 2017 ஆம் ஆை்டு மத்திய ச ெ்கு மற் றும் ரசடவ வ ி சை்ைத்தின் 171வது பி ிவின்
கீழ் உருவோெ்ெப்பை்ைது.

❖

வ ி

விகிதத்தில்

குடறப்பு

அல் லது

உள் ளீைடு
்

வ ி

வ வின்

பலன் ெளோனது

கபறுநருெ்குத் தகுந்த விடலெ் குடறப்பு மூலம் வழங் ெப்படுவடத உறுதி கசய் வடத
இது ரநோெ்ெமோெெ் கெோை்டுள் ளது.

மரபணு மாற் றப் பட்ட கடுகு விகேகளுக்கு ஒப் புேல்
❖

உள் நோை்டிரலரய உருவோெ்ெப்பை்ை ம பணு மோற் றப்பை்ை ெடுகு விடதெளுெ்கு இந்திய
அ சு சுற் றுச்சூழல் அனுமதி வழங் கியுள் ளது.

❖

சமீபத்திய இந்த முடிவோனது, இந்த முதல் வடெயிைான ம பணு மோற் றப்பை்ை உைவுப்

்

•
•
பயி ின் வைிெப் பயன்போை்டிற் கு வழி வகுத்துள் ளது.
❖

ம பணு

மோற் றப்பை்ை

பயி ்ெளுெ்ெோன

ஒழுங் குமுடற

அடமப்போன

ம பணுப்

கபோறியியல் மதிப்பீை்டுெ் குழுவோனது ம பணு மோற் றப்பை்ை ெடுகு விடதெளுெ்கு 2017
ஆம் ஆை்டில் அனுமதி வழங் கியது.
❖

ஆனோல்

இந்திய

அ சோங் ெம்

அது

கதோை ப
் ோன

ரெள் விெடள

எழுப்பி

ரமலும்

ஆய் வுெடள ரமற் கெோள் ளுமோறு வலியுறுத்தச் சசய் ததாை் அந்தச் கசயல் போடுெளுெ்கு
ரமலும் ஐந்து ஆை்டு ெோலம் ரதடவப்பை்ைது.
❖

தற் ரபோது, அ சோங் ெம் இதற் ெோன அவசிய இறுதி அனுமதி அளித்தோலும் , விவசோயிெள்
ம பணு மோற் றப்பை்ை ெடுகு விடதெடள வைிெம் சோ ந
் ்தப் பயன்போடுெளுெ்குப்
பயி ிடுவதற் கு இறுதி அனுமதிடயப் கபறுவதற் கு இன் னும் மூன் று ஆை்டுெள் ஆகும் .

சர்வதேசச் சசய் திகள்
உலக ஆற் றல் கை்தைாட்ட அறிக்கக 2022
❖

2022 ஆம் ஆை்டு உலெ எ ிசெ்தி ெை்ரைோை்ை அறிெ்டெயோனது இந்த உலெளோவிய
ஆற் றல் துலை மீதான அதி ்ச்சியின் தோெ்ெங் ெள் பற் றிய நுை்ைறிவுெடள வழங் ெச்
சசய் வதற் ெோெ சர்வததச ஆை் ைை் முகலையாை் கவளியிைப்பை்ைது.

❖

உலெளவில்

புடதபடிவ எ ிகபோருை்ெளின் முன் னைி ஏற் றுமதியோள ோெ

ஷ்யோ

விளங் கி வருகிறது.
❖

இயற் டெ எ ிவோயு விடல முன் கனப்ரபோதும் இல் லோத அளடவ எை்டியுள் ளது.

❖

பல வள ந
் ்து வரும் நோடுெளில் சவகுவாக உய ந
் ்துள் ள ஆற் றல் விடலெள் உைவுப்
போதுெோப்பின் டமடய இன் னும் ரமோசமோெ்கியுள் ளன.

❖

சமீபத்தில் மின் சோ

வசதி கபற் ற சுமோ ் 75 மில் லியன் மெ்ெள் தங் ெள் எ ிசெ்திெ்

ெை்ைைத்டதச் கசலுத்த முடியோத நிலையிை் உள் ளனர்.

•
•
❖

100 மில் லியனுெ்கும் அதிெமோன மெ்ெள் , தூய் டமயோன மற் றும் போதுெோப்போன ஆற் றல்
வளங் ெடளப் பயன்படுத்துவதற் குப் பதிலோெ சடமயலுெ்கு விறகுெடளச் சோ ந
் ்து
இருெ்கும் நிடலயோனது அதிெ ிெ்ெ வோய் ப்புள் ளது.

ேக்கார் சர்வதேச அகமதி மற் றும் பாதுகாப் பு மன்றம்
❖

8வது தெ்ெோ ் ச ்வரதச அடமதி மற் றும் போதுெோப்பு மன்றம் ஆனது சசனகலிை் உள் ள
தெ்ெோ ில் நடைகபற் றது.

❖

இது 2014 ஆம் ஆை்டு முதல் ஆை்டுரதோறும் நைத்தப்படுகிறது.

❖

ஆப்பி ிெ்ெோவின் இடறயோை்டம மற் றும் போதுெோப்பு அம் சங் ெள் குறித்த கெோள் டெ
விவோதங் ெளுெ்கு இந்த மன்றம் ஒரு முெ்கியத் தளமோெ மோறியுள் ளது.

❖

இந்த மன்றத்தில் இந்தியோ அடமச்செ நிடலயில் பங் ரெற் பது இதுரவ முதல் முடற
ஆகும் .

சபாருளாோரச் சசய் திகள்
ரஷ்யா - இந் தியா இகடயிலான வர்ே்ேகம்
❖

இந்திய வ ்த்தெத்தில் ெைந்த ஆை்டு 25வது இைத்தில் இருந்த

ஷ்யோ தற் ரபோது

•
•
இந்தியோவின் ஏழோவது கப ிய வ ்த்தெப் பங் குதோ நோைோெ உள் ளது.
❖

2022 ஆம் ஆை்டு ஏப் ல் மற் றும் ஆெஸ்ை் ஆகிய மோதங் ெளுெ்கு இடையில்

ஷ்யோ

உைனோன இந்தியோவின் இருத ப்பு வ ்த்தெம் 18.2 பில் லியன் ைோல ோெ உய ந
் ்தது.
❖

ஷ்யோவிலிருந்து இந்தியோவிற் குப் கபை்ர ோலியம் எை்கைய் மற் றும் பிற எ ிகபோருள்
கபோருை்ெள் மற் றும் உ ங் ெள் , ெோபி மற் றும் ரதநீ ,் மசோலோப் கபோருை்ெள் மற் றும்
விலங் கு

மற் றும்

ெோய் ெறி

சோ ந
் ்த

கெோழுப்புப்

கபோருை்ெள்

ரபோன்ற

நுெ ்

கபோருை்ெளுைன் ரச ்த்து இறெ்குமதி கசய் யப் படுகின்றன.
❖

ஆனோல் 2022 ஆம் ஆை்டில் இதுவட யில் , இருத ப்பு வ ்த்தெத்தில் உ ங் ெள் மற் றும்
எ ிகபோருள் ஆகியடவ மை்டுரம 91%ெ்கும் அதிெமோெ வ ்த்தெம் கசய் யப்பை்ைன.

❖

கசப்ைம் ப ் மோதத்தில் ,

ஷ்யோ இந்தியோவின் இ ை்ைோவது கப ிய ெச்சோ எை்கைய்

வழங் கீை்டு நோைோெ மோறியது.
❖

இந்தியோ தனது கபை்ர ோலியத் ரதடவயில்

85 சதவீதத்திடனப் பூ ்த்தி கசய் ய

இறெ்குமதிடயச் சோ ந
் ்துள் ளது.
❖

இந்தியோ

உலகின்

மூன்றோவது

கப ிய

எை்கைய்

இறெ்குமதியோள ்

மற் றும்

நுெ ர
் வோ ் நோைோெ விளங் குகிறது.
❖

ஜூன், ஜூடல மற் றும் ஆெஸ்ை் ஆகிய மோதங் ெளில்

ஷ்யோவிலிருந்து ரமற் கெோள் ளப்

படும் இறெ்குமதியோனது ஆை்டிற் கு 500% அதிெ ித்துள் ளது.

சுற் றுச்சூழல் சசய் திகள்
நீ லக் சகாடிே் ேரம் சபற் ற 2 புதிய கடற் ககரகள்
❖

லை்சத்தீவில்

உள் ள

மினிெோய்

துை்டி

ெைற் ெட

மற் றும்

ெோை்மை்

ெைற் ெட

ஆகியவற் றிற் கு ச ்வரதச சுற் றுச்சூழல் அங் கீெோ மோன 'நீ லெ் கெோடி' த மோனது
வழங் ெப் பை்டுள் ளது.
❖

இந்த இ ை்டு ெைற் ெட ெளும் இடைந்து இந்தியோவின் நீ லெ் கெோடி த ம் கபற் ற
ெைற் ெட ெளின் எை்ைிெ்டெடய 12 ஆெ உய ்த்தியுள் ளன.

❖

நீ லக்

ெைற் ெட ெள்

உலகின்

தூய் டமயோன

மற் றும்

சுற் றுச்சூழலுெ்கு

உெந்த

•
•
"ெைற் ெட ெள் , சிறுெல துடறமுெங் ெள் மற் றும் நிடலயோன சுற் றுலோ பைகு இயெ்ெ
அடமப்புெள் " ஆகியனவோகும் .

பிரபலமானவர்கள் ,விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
இந் திய விகளயாட்டுே் துகறப் பே்திரிககயாளர்கள் கூட்டகமப் பின் பேக்கம்

❖

2019 ஆம்

ஆை்டிற் ெோன

கூை்ைடமப்பின்

இந்திய

விடளயோை்டுத்

துடறப்

பத்தி ிடெயோள ்ெள்

பதெ்ெம் (SJFI பதெ்ெம் ) ஆனது போை்மிை்ைன் ஜோம் பவோன் ஆன

பி ெோஷ் படுரெோனுெ்கு வழங் ெப் பை்ைது.

•
•
❖

2018 ஆம் ஆை்டில் நிறுவப் பை்ை இந்த விருதிடனப் கபற் ற முதல் நப ் விஜய்
அமி ்த ோஜ் ஆவோ .்

இந் தியாவின் மிகவும் சபருந் ேகக மனிேவினப் பற் றாளர்

❖

ஆை்டிற் கு 1,161 ரெோடி ரூபோய் நன் கெோடை வழங் கிய, HCL நிறுவனத்தின் நிறுவன ்
ஷிவ் நோைோ ,் 'இந்தியோவின் கபருந்தடெ மனித '் என்ற பை்ைத்டதப் கபற் று உள் ளோ .்

❖

இது எரைல் கிவ் ேூருன் இந்தியோ மனிதவினப் பற் றோள ் பை்டியலின் படி அறிவிெ்ெப்
பை்டுள் ளது.

❖

இவ ் ஒரு நோடளெ்கு 3 ரெோடி ரூபோய் வீதம் நன் கெோடை அளித்துள் ளோ .்

❖

விப்ர ோ நிறுவனத்தின் அசிம் பிர ம் ஜி இதிை் இ ை்ைோவது இைத்திற் குத் தள் ளப்
பை்ைோ .்

❖

கெௌதம் அதோனி இப்பை்டியலில் ஏழோவது இைத்திடனப் கபற் றோ .்

❖

கபை்ெளில் , ர ோகினி நிரலெனி மனிதவினப் பற் றோள ோெ அறிவிெ்ெப்பை்ைோ .்

விகளயாட்டுச் சசய் திகள்
23 வயதிற் குட்பட்தடாருக்கான உலக மல் யுே்ேச் சாம் பியன்ஷிப் தபாட்டி

❖

77 கிரலோ எடைப் பி ிவில் இந்தியோவின் கிர ெ்ெ-ர ோம மல் யுத்த வீ

் சஜன் பன் வோலோ

வ லோற் று சிறப்புமிெ்ெ வடெயில் கவை்ெலப் பதெ்ெத்திடன கவன்றோ .்

•
•
❖

ஸ்சபயினின் தபான்ட்டிசவட்ராவிை் நலடசபை் ை 23 வயதிற் குை்பை்ரைோருெ்ெோன உலெ
மல் யுத்தச் சோம் பியன் ஷிப் ரபோை்டியில் இந்தியோவின் முதல் கிர ெ்ெ-ர ோமப் பதெ்ெம்
இதுவோகும் .

❖

இதிை் பஜ் ங் புனியோ மற் றும் வி குமோ ் தாஹியோ ஆகிரயோ ் கவள் ளிப் பதெ்ெத்டதப்
கபற் றன .்

❖

இந்தியோ 23 வயதிற் குை்பை்ரைோருெ்ெோன உலெ மல் யுத்தச் சோம் பியன் ஷிப் ரபோை்டியில்
ஆறு தங் ெம் , கவள் ளி மற் றும் கவை்ெலப் பதெ்ெங் ெளுைன் ஒை்டு கமோத்தமோெ
ஆறோவது இைத்டதப் கபற் றது.

ஆை், சபை் இருவருக்கும் சம ஊதியம்

❖

இந்தியக் கி ிெ்கெை் ெை்டுப்போை்டு வோ ியமோனது ஒரு முெ்கிய நைவடிெ்டெயோெ, தனது
ஒப்பந்தத்தில் உள் ள கபை் கி ிெ்கெை் வீ

்ெளுெ்கு ஒரு புதிய ஊதிய சம பங் குக்

கெோள் டெடய அமல் படுத்துவதோெ அறிவித்துள் ளது.
❖

இதன் மூைை் ஆை் மற் றும் கபை் கி ிெ்கெை் வீ

்ெள் இருவருக்குை் சம அளவிலோனப்

ரபோை்டிக் ெை்ைைத்டத அது விதிெ்கிறது.
❖

கி ிெ்கெை்டில் , ரபோை்டி வோ ியோன ெை்ைைம் தவி , தெ்ெ டவப்பு ெை்ைை முடற என்ற
ஒன் றும் உள் ளது.

❖

2022 ஆம் ஆை்டு ஜூடல மோதத்தில் இவ் வோறு கசய் த முதல் நோடு நியூசிலோந்து ஆகும் .

❖

இரத ரபோல் , இந்திய ரமடசப் பந்தோை்ைக் கூை்ைடமப்பின் நி ்வோகிெள் குழுவோனது 2022
ஆம்

ஆை்டு

ரம

மோதத்தில்

அடனத்து

ரதசிய

மை்ைலப்

ரபோை்டிெளிலும்

ஆை்ெளுெ்கும் கபை்ெளுெ்கும் சமமோன ப ிசுத் கதோடெடய வழங் குவதோெெ் கூறி
உள் ளது.

இேரச் சசய் திகள்
The coldest year of the rest of their lives அறிக்கக
❖

யுனிகசப் அடமப்போனது, சமீபத்தில் "The coldest year of the rest of their lives" என்ற

•
•
தடலப்பில் ஒரு அறிெ்டெடய கவளியிை்ைது.
❖

2050 ஆம் ஆை்டிற் குள் எத்தடன குழந்டதெள் பின் வரும் 4 வடெ கவப்ப அடலெளின்
போதிப்பிற் கு ஆளோெ ரந ிடும் என்பதற் ெோன மதிப்பீடுெடள இது வழங் கியது.

❖

அந்த 4 வலக பாதிப்புகள் - அதிெ கவப்ப அடல அதி க
் வை், அதிெ கவப்ப அடல ெோல
அளவு, கவப்ப அடலயின் அதிெ தீவி ம் மற் றும் மிெ அதிெ கவப்பநிடல.

❖

"குடறந்த பசுடம இல் ல வோயு உமிழ் வு சூழ் நிடல" (1.7 டிகி ி கசல் சியஸ் கவப்ப
மயமோதல் ) மற் றும் "மிெ அதிெப் பசுடம இல் ல வோயு உமிழ் வு சூழ் நிடல" (2.4 டிகி ி
கசல் சியஸ் கவப்பமயமோதல் ) ஆகியவற் றின் அடிப்படையில் இந்த அறிெ்டெ மதிப்பீடு
கசய் யப்பை்ைது.

❖

பருவநிடல மோற் றத்தோல் ஏற் படும் கவப்ப அடலெள் தவி ்ெ்ெ முடியோத ஆபத்தோெ
மோறி பூமியில் உள் ள ஒவ் கவோரு குழந்டதடயயும் போதிெ்கும் .

❖

சுமோ ்

624

மில் லியன்

குழந்டதெள்

தற் ரபோது

மற் ற

மூன் று

உய ்

கவப்பச்

கசயல் போடுெளுள் ஒன்றினோல் போதிெ்ெப் பை்டுள் ளன .்
❖

2050 ஆம் ஆை்டிற் குள் வைெ்குப் பகுதிெளில் உள் ள குழந்டதெள் கவப்ப அடலயின்
தீவி த் தன் டமயில் மிெவும் வியத்தகு அதிெ ிப்பின் தோெ்ெத்திடன எதி க
் ெோள் வ .்

❖

ஆப்பி ிெ்ெோ மற் றும் ஆசியோவில் கிை்ைத்தை்ை 50 சதவீத குழந்டதெள் மிெ அதிெ கவப்ப
நிடலயினோல் கதோை ந
் ்து போதிெ்ெப்படுவ .்



