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அக்ட ோபர் – 16 

TNPSC துளிகள் 

❖ மலேசியாவின் ல ாோேம்பூரிே் நடைபெற்ற உலக பில்லியரட்்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் 

பபாட்டியின் இறுதிப் பபாட்டியில் இந்தியாவினனச ் பசரந்்த பங்கஜ் அத்வானி தனது 

25வது உலகெ் பட்டத்னத வவன்றார.் 

 

பபோருளோதோரச ்பசய்திகள் 

ப ோத்த டேரடி வரி வசூல் 

❖ வபருநிறுவன மற்றும் தனிநபர ்வருமான வரி உள்ளிட்ட வமாத்த பநரடி வரி வசூலானது 

நடப்பு நிதியாண்டில் இதுவனர 24 சதவீதம் வனர உயரந்்துள்ளது. 

❖ கடந்த ஆண்டு இபத காலக்கட்டத்தில், தனிநபர ்வருமான வரியில் பதிவான (பத்திரெ் 

பரிவரத்்தனன வரி உட்பட) 32.3 சதவீத வளரச்ச்ியும், வபருநிறுவன வரி வருவாயில் 

பதிவான 16.73 சதவீதம் அதிகரிப்பும் இதில் அடங்கும். 

❖ இந்த நிதியாண்டில் பநரடி வரி வசூல் ரூ.14.20 லட்சம் பகாடியாக இருக்கும் என்று நிதி 

நினல அறிக்னகயில் மதிப்பிடப் பட்டிருந்தது. 

 

அறிவியல்  ற்று ் பதோழில்நு ்ப ் 

ேிலவில் மிகுதியோன டசோடிய ் இருப்பு 

 

❖ சந்திரயான்-2 உலாவி கலத்தில் உள்ள 'CLASS' எனப்படும் X - கதிர ் நிற மானல மானி 

ஆனது முதன்முனறயாக நிலவில் ஏராளமான பசாடியம் இருப்பனத வனரபடமாக்கி 

உள்ளது. 

❖ 'CLASS’ என்பது சந்திரயான்-2 மாவபரும் பரப்பு மிதரக X - கதிர ் நிறமானலமானி 

என்பனதக் குறிக்கிறது. 

❖ இந்த பசாடியம் அணுக்கள், சந்திர கனிமங்களின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதால் சூரியக் 

காற்று அல்லது புற ஊதா ் கதிரவ்ீசச்ு மூலம் மிக எளிதாக பமற்பரப்பில் இருந்து 

வவளிபயற்றப்படும். 

❖ சந்திரயான்-1 X கதிர ் ஒளிரவ்ு நிற மானலமானியானது, (C1XS) X-கதிரக்ளில் அதன் 
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சிறப்பியல்புெ் வபாருந்திய ஒளிக்கற்னறயின் ஆய்வின் மூலம் பசாடியத்னதக் கண்டு 

அறிந்தது. 

 

பசவ்வோய்க் கிரகத்ததத் தோக்கு ் விண்பவளிப் போதறகள் 

❖ நாசாவின் இன்னசட ்என்ற தனரயிறங்கும் கலமானது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக 

வசவ்வாய் ் கிரகத்தின் பமற்பரப்னபத் தாக்கி வரும் நான்கு விண்வவளிப் 

பானறகளின் அதிரவ்ுகனள 'பதிவு வசய்து' கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ ஒரு விண்கலமானது, நில அதிரவ்ு மற்றும் ஒலி அனலகள் ஆகிய இரண்னடயும் ஒரு 

தாக்கத்தின் மூலம் பதிவு வசய்வது இதுபவ முதல் முனறயாகும். 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் வசவ்வாய் ் கிரகத்தில் தனரயிறங்கிய பிறகு, இன்னசட் கலம் 

கண்டறிந்த முதல் தாக்கம் இதுவாகும்.  

❖ இன்னசட் கலம் கண்காணித்த விண்வவளிெ் பானறகள் - ஒன்று 2020 ஆம் ஆண்டில் 

லமாதிய பபாதும் மற்வறான்று 2021 ஆம் ஆண்டில் லமாதிய பபாதும் கண்டறியப்பட்டது. 

❖ வசவ்வாய் ் கிரகமானது, நமது சூரிய மண்டலதத்ின் குறுங்பகாள் மண்டலத்திற்கு 

அருகானமயில் உள்ளது.  

❖ இது பூமினய விட மிக அதிகமாக விண்வவளிெ் பானறகளால் தாக்கப்பட்டு பாதிக்கப் 

படக் கூடியதாக உள்ளது. 

 

 

பசயற்தக நுண்ணறிவு அடிப்பத யிலோன  ருே்து பரிடசோததன நு ்ப ் 

 

❖ வசயற்னக நுண்ணறிவு அடிப்பனடயிலான புதிய மருந்து பரிபசாதனன நுட்பத்னத 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

❖ இந்த நுட்பத்னதப் பயன்படுத்தி, அவரக்ளது நம்பிக்னகக்குரிய மருந்துகனள 

அனடயாளம் காண்பதில் 97% வனர துல்லியத் தன்னமனய அவரக்ள் வபற்றனர.் 

❖ இந்த நுட்பமானது, ஒவ்வவாரு புரதெ் பினணப்பு தளத்திற்கும் வாரத்்னதகள் மூலமான 
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மருந்து-புரதத் வதாடரப்ுகனள வலுப்படுத்துகிறது. 

❖ இரண்டிற்கும் இனடயிலான சிக்கலான வதாடரப்ுகனள நிரவ்கிக்கும் அம்சங்கனளப் 

பிரித்வதடுப்பதற்கு இது ஆழமான கற்றல் முனறகனளப் பயன்படுத்துகிறது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் பசய்திகள் 

திருப்புமுதன பசயல்போ ்டு ேிரல் அறிக்தக 2022 

❖ இது சரவ்பதச எரிசக்தி முகனம (IEA), சரவ்பதசெ் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி முகனம 

(IRENA) மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் பருவநினல மாற்ற உயரந்ினல சாம்பியன் ஆகிய 

அனமப்புகளால் வவளியிடப்பட்டது. 

❖ மின்சாரம், னைட்ரஜன், சானலப் பபாக்குவரத்து, எஃகு மற்றும் பவளாண்னம ஆகிய 

ஐந்து முக்கியத் துனறகளில் உமிழ்னவக் குனறப்பதில் பதிவான முன்பனற்றத்னத இது 

மதிப்பிடுகிறது. 

❖ இது 2021 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாதத்தில் நனடவபற்ற ஐக்கிய நாடுகள் பருவநினல 

மாற்ற மாநாட்டின் COP26 உசச்ி மாநாட்டில் பகாரப்பட்ட முதல் வனகயான வருடாந்திர 

முன்பனற்ற அறிக்னகயாகும். 

❖ இது G7 அனமப்பு, சீனா மற்றும் இந்தியா உட்பட 45 உலக நாடுகளின் தனலவரக்ளின் 

ஒப்புதலுடன், உலகப் வபாருளாதாரத்தில் மூன்றில் இரண்டு பங்கிற்கும் பமல் 

உள்ளடக்கியது. 

❖ இந்த அறிக்னகயில் பகுப்பாய்வு வசய்யப்படட் ஐந்து துனறகள் ஒருபசர உலகளாவியெ் 

பசுனம இல்ல வாயு (GHG) வவளிபயற்றத்தில் கிட்டத்தட்ட 60% ஆகும். 

 

 

நிகர-சுழியக் கார்பன் உமிழ்வு - 2050 

❖ அடனத்து 193 சரவ்லதச விமானெ் லொ ்குவரத்து அடமெ்பு ளின் (ICAO) 

உறுெ்பினர ்ளும் 2050 ஆம் ஆண்டிற்குள் நி ர சுழிய ்  ாரெ்ன் உமிழ்வு என்ற நீண்ை 

 ாே விமானெ் லொ ்குவரத்து இே ்ட  (LTAG) ஆதரிெ்ெதா  உறுதியளித்துள்ளனர.் 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டிே் லமற்ப ாள்ளெ்ெை்ை வரோற்று மு ்கியத்துவம் வாய்ந்த ொரீஸ் 

ஒெ்ெந்தத்டதத் பதாைரந்்து ெே வருை திை்ைமிைே் மற்றும் தயார ்நிடே  டள அடுத்து, 

இந்த அறிவிெ்பு வந்துள்ளது. 
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❖ உே ளாவிய உமிழ்வு ளிே் புடதெடிவ எரிபொருள் ெயன்ொை்டின் மூேமான 

உமிழ்விே் 2.4% விமானெ் லொ ்குவரத்துத் துடற தற்லொது ெங் ளி ்கிறது 

 

 

அச ாலா பாட்டி வனவிலங்கு  ் ரணாலயத்தில் சிறுத்ததகள் 

 

❖ பைே்லியின் அலசாோ ொை்டி வனவிேங்குச ்சரணாேயத்திே் 1940 ஆம் ஆண்டிற்குெ் 

பிறகு முதன்முடறயா  சிறுத்டத ள் பதன்ெை்ைன. 

❖ அலசாோ ொை்டி வனவிேங்குச ்சரணாேயத்திே் 8 சிறுத்டத ள்  ண்ைறியெ்ெை்ைன. 

❖ இந்த சரணாேயத்திே் 1940 ஆம் ஆண்டு முதே் சிறுத்டத ள் இருந்ததா  ெதிவு 

பசய்யெ் ெைவிே்டே. 

❖ அலசாோ ொைட்ி வனவிேங்குச ் சரணாேயம், ஆரவே்லி மடேத்பதாைரின் பதற்கு 

பைே்லி மடேமு ை்டுெ் ெகுதியிே் ஹரியானா மற்றும் பைே்லி மாநிே எே்டேயிே் 

அடமந்துள்ளது. 

❖ இது பதற்கு பைே்லி மற்றும் ஹரியானாவின் ஃெரிதாொத் மற்றும் குருகிராம் 
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மாவை்ைங் ளின் வை ்குெ் ெகுதி ள் முழுவதும் ெரவியுள்ளது. 

❖ இது வை ்கு ஆரவே்லி சிறுத்டத வனவிேங்கு வழித்தைத்தின் ஒரு ெகுதியாகும். 

 

ஜுராசிக் காலத்தில் வாழ்ந்த ஊர்வன இனம் 

 

❖ டைலனாசர ்ள் வாழ்ந்த  ாேத்திே் வாழ்ந்து, அழிந்து லொன ெே்லி லொன்ற புதிய 

ஊரவ்ன இனத்டத ஆராய்சச்ியாளர ்ள்  ண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

❖ ஒபிஸ்தியமிமஸ் கிரில ாரி சுமார ் 150 மிே்லியன் ஆண்டு ளு ்கு முன்பு ஜுராசி ் 

 ாேத்திே் வை அபமரி ் ாவிே் உயிர ்வாழ்ந்தது. 

❖ இது டைலனாசர ்ளான ஸ்பைல ாபசாரஸ் மற்றும் அலோசரஸ் லொன்ற இனங் ளின் 

 ாே  ை்ைத்திே் வாழ்ந்தன. 

❖ இந்த ஊரவ்ன இனங் ள் நியூசிோந்திே்  ாணெ்ெடும் டுவாைாராவின் அலத 

வம்சாவளிடயச ்லசரந்்தடவயாகும். 

 

மாநில  ்ச ய்திகள் 

 த்தீஸ்கர் ஒலிம்பிக் 

 

❖ சத்தீஸ் ர ் மாநிேத்தின் ஒலிம்பி ் லொை்டிடய அம்மாநிே முதே்வர ் அவர ்ள் 

பதாைங்கி டவத்தார.் 

❖ இது கிராம அளவிோன விடளயாை்டு ளு ்கு ஒரு டமய அரங்ட  வழங்குவடத 

லநா ் மா  ் ப ாண்டுள்ளதாே், இதன் மூேம்  ோசச்ாரத்தின் பெருடமடய இது 
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ஊ ்குவி ்கிறது. 

❖ லமலும், இது ெழங் ாேெ் ொரம்ெரிய விடளயாை்டு ளான 'ோங்டி', 'பெௌரா', 'ொடி' 

( ஞ்சா) மற்றும் 'பித்துே்' ஆகியவற்டறெ் புதுெ்பி ்கிறது. 

❖ 2022-23 ஆம் ஆண்டு சத்தீஸ் ர ் ஒலிம்பி ் லொைட்ி ளிே் பமாத்தம் 14 வட யான 

ொரம்ெரிய விடளயாை்டு ள் லசர ்் ெ்ெை்டுள்ளன. 

 

இதர  ்ச ய்திகள் 

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆளில்லா விமானம் 

 

❖ இந்திய ் கிரி ்ப ை் வீரர ் மல ந்திர சிங் லதானி, 'துலராணி' என்ற பெயரிோன 

குவாை் ாெ்ைர ்நு ரல்வார ்ஒளிெ்ெை ்  ருவி ஆளிே்ோ விமானத்டத அறிமு ெ் ெடுத்தி 

உள்ளார.் 

❖ இந்தியாவிே் தயாரி ் ெ்ெை்ை ஒளிெ்ெை ்  ருவி பொருந்திய ஆளிே்ோ விமானம் 

ஆனது லமம்ெை்ை அம்சங் ளுைன்  ருைா ஏலராஸ்லெஸ் நிறுவனத்தாே் தயாரி ் ெ் 

ெை்ைதாகும். 

❖ இது விவசாயத்திற்குெ் பூசச்ி ் ப ாே்லி பதளித்தே், சூரிய ச ்தி ஒளித் த டு டளச ்

சுத்தம் பசய்தே், பதாழிற்சாடே ளிே் உள்ள குழாய் ஆய்வு ள், வடரெைமிைே், 

 ண ்ப டுெ்பு, பொது அறிவிெ்பு ள் மற்றும் விநிலயா ச ் லசடவ ளு ்கு இந்த 

ஆளிே்ோ விமானம் தனது லசடவ டள வழங்குகிறது. 

 

எத்தீரியம் இதணய  ங்சகதப் பணத்தின் "தி சமரஜ்்" 

 

❖ எத்தீரியம் உேகின் இரண்ைாவது மதிெ்பு மி ்  இடணய சங்ல தெ் ெணம் ஆகும். 
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❖ எத்தீரியம் அதன் நிடேமாற்றத்டத முதன்டம அடமெ்பிே் ெ்ரூஃெ்-ஆஃெ்-பவார ்் 

(லொை்டித் திறன் மி ்  சரிொரெ்்பு முடற) என்ெதிலிருந்து ெ்ரூஃெ்-ஆஃெ்-ஸ்லைஜிற்கு 

(லதரந்்பதடு ் ெ்ெை்ை சரிொரெ்்பு ்  ாரணி முடற) நிடறவு பசய்தது. 

❖ இது பமரஜ்் என்றும் அடழ ் ெ்ெடுகிறது. 

❖ இடணய சங்ல தெ் ெணங் ளின்  ாரெ்ன் தையத்டத ் குடறெ்ெதா  ் கூறி அதன் 

ொது ாெ்டெ அதி ரி ்  உறுதியளி ்கிறது. 

❖ பமரஜ்் எத்தீரியம் வடேயடமெ்பிே் ெரிவரத்்தடன டள மி வும் ொது ாெ்ொனதா  

ஆ ்கும். 

❖ எத்தீரியம் என்ெது ஒரு ெரவோ ் ெ்ெை்ை இடணய சங்ல தெ் ெணமாகும். 

❖ அதன் வடேயடமெ்பிே் நடைபெறும் ெரிவரத்்தடன டள அங்கீ ரி ்கும் வங்கி ள் 

லொன்ற நிறுவனங் ள் இதிே் இே்டே. 

 

என்ச லடஸ் சபருங்கடல் 

 

❖ என்பசேைஸ் சனி ் ல ாளின் ஆறாவது பெரிய துடண ்ல ாள் ஆகும். 

❖ சமீெத்திே், அறிவியோளர ் குழு ஒன்று சனி ் ல ாளின் துடண ் ல ாளான 

என்பசேைஸின் லமற்ெரெ்பு  ைலிே் ொஸ்ெரஸ்  டரந்துள்ளடத ்  ண்டுபிடித்தது. 

❖ இது விண்பவளியிே் பவளிெ்ெடுகின்ற ஒரு ெனி மூடிய நீர ்  ைோன என்பசேைஸ் 

பெருங் ைலின் ஒரு மு ்கிய ்  ை்டுமானத் பதாகுதி ் ான புதிய ஆதாரங் டள 

வழங்குகிறது. 

❖  ாசினி விண் ேம் லமற்ப ாண்ை  ண் ாணிெ்பு ளின் ெடி, இது நிேெ்ெரெ்பு சாரந்்த 

வாழ்வியலின் அடிெ்ெடைத் லதடவ ள் அடனத்டதயும் உள்ளை ்கிய ஒரு 

பதாகுதிடய உருவா ்குகிறது. 

❖ ொஸ்ெரஸ் என்ெது உயிரினங் டள உருவா ்கும் டிஎன்ஏ, உயிரி இடழ ள் மற்றும் 

எலும்பு ளு ்கு இன்றியடமயாத ஒரு உறுெ்பு ஆகும். 
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❖ ொஸ்ெரஸ் தண்ணீரிே்  டரந்திருந்தாே் மை்டுலம உயிரினங் ளாே் அதடனெ் 

ெயன்ெடுத்த முடியும். 

❖ என்பசேைஸிே் உள்ள நீடரெ் பூமியிே் உள்ள நீருைன் ஒெ்பிடும் லொது அதி   ாரத் 

தன்டம உடையது மற்றும் ஆ ்ஸிஜன் இே்ோததாகும். 
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