•
•
நவம் பர் – 08

TNPSC துளிகள்
❖

மறைந்த நடிகர் புனித் ராஜ் குமாருக்குக் கர்நாடகாவின் உயரியக் குடிறம விருதான
'கர்நாடக ரத்னா' விருதானது அவரது மரணத்திை் குப் பின் வழங் கப்பட்டுள் ளது.

❖

இந்திய இறையயார் ஆடவர் ஹாக்கி அணியானது ஆஸ்தியரலிய அணியிறன வீழ் த்தி
2022 ஆம் ஆண்டு சுல் தான் ஆஃப் யஜாகூர் யகாப்றபப் யபாட்டியில் வவை் றி வபை் ைது.

❖

அகில இந்தியக் கால் பந்து கூட்டறமப்பு, கல் வி அறமச்சகம் மை் றும் FIFA ஆகியறவ
பை் ைிகளுக்கான கால் பந்துப் யபாட்டி வசதி வழங் கல் திட்டத்தின் மூலம் நாட்டிலுை் ை
பல் யவறு பை் ைிகைில் கால் பந்து யபாட்டிகறை விரிவுபடுத்துவதை் கான புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தத்தில் றகவயழுத்திட்டன.

❖

ஆண்டுக்கு இருமுறை நறடவபறும் இந்திய கடை் பறடத் தைபதிகை் மாநாடானது புது
வடல் லியில் நறடவபை் ைது.

❖

இந்தியக் காப்பீட்டு ஒழுங் குமுறை மை் றும் யமம் பாட்டு அறமப்பானது, இந்தியாவில்
சுகாதாரக் காப்பீட்றடப் வபாது மயமாக்கும் யநாக்கத்றத அறடவதை் காக ராயகஷ்
யஜாஷியின் தறலறமயின் கீழ் 15 யபர் வகாண்ட குழு ஒன்றிறன இரண்டு ஆண்டு
காலத்திை் கு அறமத்துை் ைது.

❖

பயங் கரவாத குழுக்கைால் பயன்படுத்தப்படும் புதிய மை் றும் வைர்ந்து வரும் வதாழில்
நுட்பங் கை் உலவகங் கிலும் உை் ை அரசாங் கங் களுக்குப் புதிய அச்சுறுத்தல் கறை
ஏை் படுத்தும் சமயத்தில் , உலகைவில் நிலவும் தீவிரவாதத்திறன எதிர்ப்பதை் கான
ஐக்கிய நாடுகை்

சறபயின் முயை் சிகளுக்கு இந்தியா அறர மில் லியன்

டாலர்

நிதியிறன வழங் க உை் ைது.

தேசியச் சசய் திகள்
நிலைே்ேன்லம சசயை் திறன் தரவரிசை

❖

பாரத் வபட்யராலியக் கழக நிறுவனமானது (BPCL), 2022 ஆம் ஆண்டு தர வரிறசயில்
நீ டித்த வசயல் திைனுக்காக இந்திய எண்வணய் மை் றும் எரிவாயுத் துறையில் மீண்டும்
முதல் இடத்றதப் வபை் றுை் ைது.

❖

இது S&P யடாவ் யஜான் ஸ் நிறலத்தன் றமக் குறியீட்டு (DJSI) வபருநிறுவன நிறலத்
தன் றம மதிப்பீட்டு (CSA) அறமப்பினால் வவைியிடப்பட்டது.

•
•
❖

யடாவ் யஜான் ஸ் நிறலத்தன் றமக் குறியீடுகைில் பாரத் வபட்யராலியக் கழக நிறுவனம்
முதலிடத்திறனப் வபை் ைது இது 3வது முறையாகும் .

தேசிய மாதிரி தவேப் பள் ளி
❖

மத்தியக் கல் வி அறமச்சர் தர்யமந்திர பிரதான், பூரி நகரில் அறமக்கப்பட்டுை் ை
நாட்டின் இரண்டாவது ராஷ்ட்ரிய ஆதர்ஷ் யவத வித்யாலயாறவ (RAVV) திைந்து
றவத்தார்.

❖

இது யவதங் கை் குறித்த அறிறவ மக்கைிறடயயப் பரப்புவறத யநாக்கமாகக் வகாண்டு
உை் ைது.

❖

மத்திய சமஸ் கிருதப் பல் கறலக்கழகத்தின் வைாகத்தில் ராஷ்ட்ரிய ஆதர்ஷ் யவத
வித்யாலயா அல் லது யதசிய மாதிரி யவதப் பை் ைி நிறுவப்பட்டுை் ைது.

❖

மகரிஷி சாந்திபனி ராஷ்ட்ரிய யவத் வித்யா பிரதிஷ்தான் என்பது தான் மத்தியப்
பிரயதசத்தின் உஜ் ஜயினி நகரில் அறமக்கப்பட்டுை் ை இது யபான்ை முதல் பை் ைி
ஆகும் .

இந் தியா சகம் 2022

❖

12வது இந்தியா வகம் (2022) நிகழ் வானது, இரசாயனங் கை் மை் றும் வபட்யராலிய
யவதியியல் துறை மை் றும் இந்திய வர்த்தக மை் றும் வதாழில் துறைச் சங் கங் கைின்

•
•
கூட்டறமப்பு ஆகியவை் ைால் இறணந்து ஏை் பாடு வசய் யப்பட உை் ைது.
❖

இந்த நிகழ் வின் கருத்துரு: “குறிக்யகாை் 2030: இந்தியாறவக் கட்டறமக்கும் திைன்
வகாண்ட யவதிப் வபாருட்கை் மை் றும் வபட்யராலிய யவதிப் வபாருட்கை் துறை” என்பது
ஆகும் .

❖

இந்திய

வகம்

என்ை

நிகழ் வானது

இந்திய

அரசின் யவதிப்வபாருட்கை்

மை் றும்

வபட்யராலிய யவதிப் வபாருட்கை் துறையின் ஒரு முதன் றம நிகழ் வாகும் .
❖

இது இந்திய யவதிப்வபாருட்கை் மை் றும் வபட்யராலிய யவதிப் வபாருட்கை் துறையில்
கவனம் வசலுத்தும் மாவபரும் நிகழ் வாகும் .

❖

இது

ஆசிய-பசிபிக்

பிராந்தியத்தின்

வதாழில் துறையின்

மிகப்வபரியக்

கூட்டு

நிகழ் வுகைில் ஒன்ைாகும் .

C-295 விமானம்

❖

குஜராத் மாநிலத்தின் வயதாதராவில் அறமக்கப்பட உை் ை C-295 விமானம் தயாரிப்பு
ஆறலக்குப் பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டினார்.

❖

இந்திய விமானப்பறடக்கான (IAF) யபாக்குவரத்து விமானங் கறை டாடா-ஏர்பஸ்
குழுமமானது தயாரித்து வழங் குகிைது.

❖

இந்தியாவில்

ஒரு

தனியார் நிறுவனத்தினால்

இராணுவ

விமானம்

தயாரிக்கப்

படுவதை் கான முதல் திட்டம் இதுவாகும் .
❖

C295 விமானம் ஐயராப்பா தவிர யவறு ஒரு நாட்டில் தயாரிக்கப்படுவது இதுயவ முதல்
முறையாகும் .

❖

C295 விமானமானது ஆரம் பத்தில் கன் ஸ்ட்ருசியயானிஸ் ஏயராநாட்டிகஸ் SA என்ை
ஸ்பானிய விமான உை் பத்தி நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்பட்டது.

❖

இந்திய விமானப் பறடயின் Avro-748 விமானங் களுக்குப் பதிலாக 56 C295 ரக
விமானங் கறை

வாங் குவதை் கு

ஏர்பஸ்

பாதுகாப்பு

மை் றும்

விண்வவைி

நிறுவனத்துடன் 2021 ஆம் ஆண்டு வசப்டம் பர் மாதத்தில் இந்தியா ஒப்பந்தம் யமை்
வகாண்டது.
❖

இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் , ஏர்பஸ் நிறுவனமானது முதல் 16 விமானங் கறை ‘பைக்கத்
தயாரான' நிறலயில் வழங் கும் .

❖

இரு நிறுவனங் களுக்கிறடயயயான வதாழில் துறை கூட்டாண்றமயின் ஒரு பகுதியாக

•
•
டாடா யமம் பட்ட அறமப்புத் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் (TASL) மூலம் மீதமுள் ள 40
விமானங் கை் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் .

சர்வதேசச் சசய் திகள்
முேை் முே்ேரப் புப் பயிற் சி

❖

முதலாவது

இந்தியா-வமாசாம் பிக்-தான் சானியா

நாடுகளுக்கிடையேோன

ஒரு

முத்தரப்புப் பயிை் சியானது தான் சானியாவில் வதாடங் கியது.
❖

இது பயிை் சி மை் றும் சிைந்த நறடமுறைகறைப் பகிர்ந்து வகாை் தல் மூலம் வபாதுவான
அச்சுறுத்தல் கறை எதிர்வகாை் ளச் சசே் வதை் கான திைன் யமம் பாடு, இயங் கு திைறன
யமம் படுத்துதல் மை் றும் கடல் சார் ஒத்துறழப்றப வலுப்படுத்துதல் உை் ைிட்ட மூன் று
முக்கிய யநாக்கங் கறைக் வகாண்டுை் ைது.

உைகப் பருவநிலை கண்காணிப் பு அலமப் பின் மாநாடு

❖

வஜர்மனியின் டார்ம்ஸ்டாட் நகரில் ‘உலகப் பருவநிறல கண்காணிப்பு அறமப்பின்
(GCOS)’ மாநாடானது ஏை் பாடு வசய் யப்பட்டுை் ைது.

❖

இது வானிறல வசயை் றகக் யகாை் கைின் அதிகபட்ச பயன்பாடு என்ை அறமப்பினால்

•
•
(EUMETSAT) நடத்தப்பட்டது.
❖

இதை் கு உலக வானிறல அறமப்பு (WMO), யுவனஸ்யகாவின் அரசுகளுக்கிறடயயயான
கடல் சார் ஆறணயம் , ஐக்கிய நாடுகை் சறபயின் சுை் றுச்சூழல் திட்ட அறமப்பு
மை் றும் சர்வயதச அறிவியல் சறப ஆகியறவ இறணந்து நிதியுதவி வழங் குகின்ைன.

❖

இந்த மாநாட்டின் பிரகடனத்தின்படி, வதாடர் மை் றும் விரிவான கண்காணிப்புகறை
உறுதிப்படுத்த நிறலயான மை் றும் நீ ண்ட கால நிதி அவசியமாகும் .

கருங் கடை் பிராந் தியே்திற் கான ோனிய முன்சனடுப் பு

❖

கருங் கடல் பிராந்தியத்திை் கான தானிய ஒப்பந்தத்தில் இருந்து ரஷ்யா சமீபத்தில்
வவைியயறியது.

❖

உக்றரனில் நிலவும் யமாதல் கைால் ஏை் படும் உணவுப் பணவீக்கத்றதக் குறைக்கச்
சசே் வதை் காக இது வதாடங் கப்பட்டது.

❖

இது துருக்கி மை் றும் ஐக்கிய நாடுகை் சறப ஆகியவை் றிை் கும் ரஷ்யா மை் றும்
உக்றரன் ஆகியவை் றிை் கும் இறடயயயான ஒப்பந்தமாகும் .

❖

தை் யபாது ரஷ்யாவுடன் யபாரில் ஈடுபட்டுை் ை உக்றரனில் இருந்து ஏை் றுமதி வசய் யப்
படும் உணவு தானியங் கறைக் வகாண்டு வசல் வதை் கான பாதுகாப்பானப் பாறதறய
உருவாக்க இது முயல் கிைது.

❖

இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் , உக்றரனில் இருந்து யமை் வகாை் ைப்படும் தானியங் கை் ,
உணவு மை் றும் உரங் கை் ஆகியவை் றின் ஏை் றுமதியானது மூன் று முக்கிய உக்யரனிய
துறைமுகங் கைில் இருந்து "பாதுகாப்பான கடல் சார் மனிதாபிமான திட்ட வழித்தடம் "
வழியாக மீண்டும் வதாடங் கப்பட அனுமதிக்கப்படும் .

❖

கருங் கடல் பிராந்தியத்திை் கான தானிய ஒப்பந்தம் ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டு நவம் பர்
19 ஆம் யததியன் று காலாவதியாக உை் ைது.

❖

அதறனப் புதுப்பிப்பதை் கான யபச்சுவார்த்றதகை் 2022 ஆம் ஆண்டு அக்யடாபர் மாதம்
முழுவதும் ஐக்கிய நாடுகை் சறபயினால் யமை் வகாை் ைப்பட்டது.

❖

இருப்பினும் , வசவஸ்யடாயபால் துறைமுகத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த தனது கடை் பறடக்

•
•
கப்பல் கை் மீது ஆைில் லா விமானம் மூலம் நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் காரணமாக
அக்யடாபர் 29 ஆம் யததியன் று ரஷ்யா இந்த ஒப்பந்தத்தில் இருந்து வவைியயறியது.

சபாருளாோரச் சசய் திகள்
விரிவான சபாருளாோரக் கூட்டாண்லம ஒப் பந் ேே்தின் கீழ் ேங் கம் இறக் குமதி

❖

இந்தியா மை் றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இறடயயயான விரிவான வபாருைாதாரக்
கூட்டாண்றம ஒப்பந்தத்தின் (CEPA) ஒரு பகுதியாக 25 கியலா தங் கத்றத இைக்குமதி
வசய் யும் முதல் நறகக்கறட நிறுவனம் மலபார் யகால் ட் & டயமண்ட்ஸ் ஆகும் .

❖

இதன் படி, இந்தத் தங் கம் ஆனது ஐசிஐசிஐ வங் கி மூலம் 1% வரி தை் ளுபடியுடன்
இைக்குமதி வசய் யப்பட்டது.

❖

இந்தியாவியலயய முதன் முறையாக, இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இைக்குமதி மை் றும்
ஏை் றுமதி ஆகிய இரண்டிை் கும் வழங் கப்படும் வரிப் பலன் கறை இந்த நிறுவனம்
வவை் றிகரமாகப் பயன்படுத்தியுை் ைது.

❖

இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் விதிக்கப்பட்டுை் ை 5% இைக்குமதி
கட்டணமானது தை் ளுபடி வசய் யப்பட்டுை் ைது.

❖

இந்தியா மை் றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இறடயயயான விரிவான வபாருைாதாரக்
கூட்டாண்றம ஒப்பந்தமானது 2022 ஆம் ஆண்டு யம 01 ஆம் யததி முதல் நறடமுறைக்கு
வந்தது.

மாநிைச் சசய் திகள்
முேை் மின்னணு உற் பே்தி சோகுதி
❖

புயனவின்

ரஞ் சன் கானில் ,

கட்டிடங் கை்

எதுவும்

இதுவறர

கட்டறமக்கப்படாத

வைாகத்தில் அறமந்த மகாராஷ்டிராவின் முதல் மின் னணுப் வபாருட்கை் உை் பத்தி
ஆறலக்கு (EMC) இந்திே அரசாங் கம் அங் கீகாரம் வழங் கியது.
❖

இந்தியாவில் மின் னணுப் வபாருட்கை் உை் பத்திச் சூழலறமவிறன வலுப்படுத்துவது
இதன் யநாக்கமாகும் .

•
•
❖

இறவ

ஏை் கனயவ

வநாய் டா,

திருப்பதி,

கர்நாடகா

மை் றும்

தமிழ் நாடு

ஆகிய

இடங் கைில் அறமக்கப்பட்டுை் ைன.

விலளயாட்டுச் சசய் திகள்
புதிய தேசியச் சாேலனகள்
❖

அகன் க்ஷா வியாவஹயர, யகயலா இந்தியா யபாட்டியின் யதசிய அைவிலான தர
வரிறசயின் மகைிருக்கானப் பளு தூக்குதல் யபாட்டியின் 40 கியலா எறடப் பிரிவில்
மூன் று புதிய யதசிய சாதறனகறைப் பறடத்துை் ைார்.

❖

அகன் க்ஷா 60 கியலா எறடறயத் தூக்கி தனது தை் யபாறதய ஸ்னாட்ச ் பிரிவு யதசியச்
சாதறனறயப் பறடத்துை் ைார்.

❖

கிைீன் வஜர்க் என்ை பிரிவில் 71 கியலா எறடறயத் தூக்கி அவர் சாதறன பறடத்தார்.

❖

வமாத்தமாக 131 கியலா எறடயிறனத் தூக்கி இவர் சாதறன பறடத்தார்.

இேரச் சசய் திகள்
சமட்டாசவர்ஸ் நிறுவனே்தின் வருவாய் மதிப் பீடு
❖

ரிறலயன் ஸ் இண்டஸ்ட்ரஸ
ீ ் லிமிவடட் நிறுவனமானது, அதன் 2022-23 ஆம் நிதி

•
•
ஆண்டின்

இரண்டாம்

காலாண்டின்

வருவாய்

குறித்த

மதிப்பீடுகறை

வமட்டா

சவர்ஸில் வவைியிட்டது.
❖

இந்தியாவின் வபருநிறுவனங் கை் வரலாை் றில் ஒரு நிறுவனம் தனது பங் குதாரர்
நபர்களுடன் ஈடுபடச் சசே் வதை் கு வமட்டாசவர்றஸப் பயன்படுத்துவது இதுயவ முதல்
முறையாகும் .

❖

ரிறலயன் ஸ் இண்டஸ்ட்ரஸ
ீ ் லிமிவடட் வமட்டாவவர்ஸ் ஆனது, குறியீடு உருவாக்கம்
சாராத வமட்டாவவர்ஸ் உருவாக்கத் தைமான GMetri உடன் இறணந்து தயாரிக்கப்
பட்டது.



