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அக்ட ோபர் – 18 

TNPSC துளிகள் 

❖ JSW எஃகு நிறுவனமானது ஐக்கிய நாடுகளின் உலகளாவியத் தாக்கம் (UNGC) என்ற ஒரு 

முன்னனடுப்பில் இணைந்துள்ளது. 

 

தமிழ்நோடு செய்திகள் 

அதிக எண்ணிக்ககயிலோன இளநிகல மருத்துவக் கல்லூரிகள் 

 

❖ இந்தியா 2011-12 முதல் 2021-22 வணையிலான காலத்தில் மருத்துவக் கல்லூைிகளின் 

சைாசைி வருடாந்திை அதிகைிப்பினன 5.9% என்ற அளவில் கண்டுள்ளது. 

❖ இது கடந்த ஐம்பது ஆை்டுகளில் மிக உயைந்்ததாகும். 

❖ 2021-22 ஆம் ஆை்டில், தமிழ்நாடு (11.4%) மற்றும் உத்தைப் பிைததசம் (10.9%) ஆகிய 

மாநிலங்கள் னபாது மற்றும் தனியாை ் இளநிணல மருத்துவக் கல்லூைிகளின் 

எை்ைிக்ணகயில் அதிக பங்ணகக் னகாை்டிருந்தன. 

❖ அவற்ணறத் னதாடைந்்து கைந்ாடகா (10.3%) மற்றும் மகாைாஷ்டிைா (10.1%) ஆகிய 

மாநிலங்கள் உள்ளன. 

❖ 2011-12 மற்றும் 2021-22 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கு இணடப்பட்டக் காலத்திற்கான சுகாதாை 

அணமசச்கத்தின் தைவுகளின் படி, அைசு மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான இடங்களானது 

155% உயைந்்து 97% அதிகைித்துள்ள தனியாை ் மருத்துவ இடங்கணள விட அதிகமாக 

உள்ளது. 

❖ அதிக எை்ைிக்ணகயிலான இந்திய வம்சாவளி மருத்துவைக்ணளக் னகாை்ட முதல் 

ஐந்து நாடுகளில் அனமைிக்கா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திதைலியா, கனடா மற்றும் னெைம்னி 

ஆகிய நாடுகள் முன்னைி இடத்தில் னதாடைந்்து இடம் னபற்றுள்ளன என்றும் இந்தத ்

தைவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

❖ 2017-22 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கு இணடயில் தனியாை ்மருத்துவப் படிப்பிற்கான இடங்கள் 

கூடுதலாக தசைக்்கப்பட்டதால் தமிழ்நாடு (4,110 இடங்கள்), கைந்ாடகா (3,004 இடங்கள்), 

மகாைாஷ்டிைா (2,775 இடங்கள்), குெைாத ்(2,170 இடங்கள்), னதலுங்கானா (1,900 இடங்கள்) 
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மற்றும் பீகாை ்(1,525 இடங்கள்) ப ான்ற மாநிலங்களில் அதிகபட்ச அதிகைிப்பு ஏற்பட்டு 

உள்ளது.  

❖ இந்தியாவின் னமாத்த சுகாதாைப் பைியாளைக்ளில் கிைாமப்புறத்தினனச ்  பசரந்்த 

ந ரக்ள் 66% ஆக இருக்கும் அபத சமயத்தில், கிைாமப்புறங்களில் 33% சுகாதாைப் 

பைியாளைக்ள் மட்டுதம தசணவ வழங்கும் வணகயில் தயாைாக உள்ளனை.் 

❖ ஆந்திைப் பிைததசம், கைந்ாடகா, னதலுங்கானா, தகைளா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகியணவ 

இந்தியாவின் மக்கள்னதாணகயில் சுமாை ்20 சதவீதத்திணனக் னகாை்டுள்ளன.  

❖ ஆனால் அனை இந்தியாவின் னமாத்த முதுநிணல கல்விக்கான இடங்களில் 37% (2021-22 

ஆம் ஆை்டில் 46,118 இடங்களில் 17,038) னகாை்டுள்ளன. 

 

டதசியெ ்செய்திகள் 

LEADS 2022 

 

❖ 2022 ஆம் ஆை்டிற்கான LEADS (பல்தவறு மாநிலங்கள் முழுவதும் தளவாட 

வழங்கீடுகணள எளிதாக்குதல்) அறிக்ணகயிணன வைத்்தகம் மற்றும் னதாழில்துணற 

அணமசச்கமானது சமீபத்தில் னவளியிட்டது. 

❖ மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிைததசங்கள் நான்கு னபைிய வணககளின் கீழ் 

கடதலாை மாநிலங்கள், உள்நாடு/நிலத்தினால் சூழப்பட்ட மாநிலங்கள், வடகிழக்கு 

மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிைததசங்கள் ஆகிய நினலகளில் வணகப்படுத்தப் 

பட்டுள்ளன. 

❖ இது மூன்று னசயல்திறன் வணகப்பாடுகணள வழங்குகிறது. 

o சாதணனயாளைக்ள் - 90 சதவீதம் அல்லது அதற்கு தமல் சாதணன அணடயும் 

மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிைததசங்கள் 

o தவகமாக முன்தனறி வருபணவ - 80 முதல் 90 சதவிகிதம் சாதணன அணடயும் 

மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிைததசங்கள் மற்றும் 

o இலட்சியமிக்கணவ - 80 சதவீதத்திற்கும் குணறவான மதிப்னபை் னபற்ற 

மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிைததசங்கள். 
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❖ 15 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிைததசங்கள் சாதணனயாளைக்ளாக வணகப் 

படுத்தப் பட்டுள்ளன. 

❖ ஆந்திைப் பிைததசம், அசாம், சை்டிகை,் னடல்லி, குெைாத,் ஹைியானா, இமாசச்லப் 

பிைததசம், கைந்ாடகா, மகாைாஷ்டிைா, ஒடிசா, பஞ்சாப், தமிழ்நாடு, னதலுங்கானா, 

உத்தைப் பிைததசம் மற்றும் உத்தைகாை்ட் ஆகிய மாநிலங்கள் தமற்கை்ட குழுவில் 

இடம் னபற்றுள்ளன. 

❖ சமீபத்திய அறிக்ணகயில் தகைளா, மத்தியப் பிைததசம், ைாெஸ்தான், புதுசத்சைி, சிக்கிம் 

மற்றும் திைிபுைா ஆகியணவ தவகமாக முன்தனறி வருபணவயாக வணகப் படுத்தப் 

பட்டுள்ளன. 

❖ 15 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிைததசங்கள் இலட்சியமிக்கணவயாக வணகப் 

படுத்தப் பட்டுள்ளன 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

இந்தியோவில் கோரீய நெச்ின் தோக்கம் 

 

❖ நிதி ஆதயாக் மற்றும் மதத்ிய அறிவியல் மற்றும் னதாழில்துணற ஆைாய்சச்ி அணமப்பு 

ஆகியவற்றினால் இணைந்து னவளியிடப்படட் ஒரு அறிக்ணகயானது இந்தியாவில் 19 

வயதுக்குட்பட்ட குழந்ணதகளிணடதய காைீய நசச்ுத்தன்ணமயின் தாக்கம் அதிகைித்து 

வரும் நிணலயிணன எடுதத்ுக் காட்டுகிறது. 

❖ காைீய நசச்ுத்தன்ணமயினால் ஏற்படும் அதிக சுகாதாைம் மற்றும் னபாருளாதாைச ்சுணம 

இந்தியாவில் பதிவாகியுள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆை்டின் அறிக்ணகயானது, உலகம் முழுவதும் காைீய நசச்ுத்தன்ணமயினால் 

பாதிக்கப்பட்ட னமாத்த 800 மில்லியன் குழந்ணதகளில் 275,561,163 தபை ் இந்தியாவில் 

இருப்பதாகக் கை்டறிந்துள்ளது. 
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❖ அதாவது இந்தியாவில் 50 சதவீத குழந்ணதகள் காைீய நசச்ுத்தன்ணமயினால் பாதிக்கப் 

பட்டுள்ளனை.் 

❖ இது நாட்டில் 2.3 லட்சம் அளவிலான முன்கூட்டிய மைைங்களுக்கும் வழி வகுத்தது. 

❖ பீகாை,் உத்தைப் பிைததசம், மத்தியப் பிைததசம், ொைக்்கை்ட், சத்தீஸ்கை ் மற்றும் 

ஆந்திைப் பிைததசம் ஆகியணவ இந்திய மாநிலங்களில் சைாசைியாக இைத்தத்தில் அதிக 

காைீயக் கலப்பு அளணவ (BLL) னகாை்டிருப்பதாக இந்த அறிக்ணக கை்டறிந்துள்ளது. 

❖ இது அதிக சைாசைி இைதத்த்தில் அதிக காைீயக் கலப்பு அளணவக் னகாை்ட னமாத்த 

இந்திய மக்கள்னதாணகயில் 40% ஆகும். 

 

மோநிலெ ்செய்திகள் 

மிக அதிக எண்ணிக்ககயிலோன குழந்கத திருமணம் பதிவு 

❖ மத்திய உள்துணற அணமசச்கமானது சமீபத்தில் ஒரு மக்கள்னதாணக குறித்த ஒரு 

கைக்னகடுப்பிணன தமற்னகாை்டது. 

❖ இந்தத ் தைவுகளின்படி, ொைக்்கை்ட் மாநிலத்தில் தான் குறிப்பிட்ட வயதிற்குட்பட்ட 

சிறுமிகளுக்கு அதிக எை்ைிக்ணகயில் திருமைம் னசய்து ணவக்கப் படுவதாக 

பதிவாகியுள்ளது. 

❖ ொைக்்கை்ட் மாநிலத்தில், 18 வயதிற்குள் திருமைம் னசய்து ணவக்கப்படும் னபை் 

குழந்ணதகளின் எை்ைிக்ணகயானது அதிகபட்சமாக 5.8 சதவீதமாக உள்ளது. 

❖ 18 வயணத அணடயும் முன் திருமைம் னசய்து ணவக்கப்பட்ட னபை்களின் 

எை்ைிக்ணக ததசிய அளவில் 1.9% ஆகவும், தகைளாவில் 0.0 % முதல் ொைக்்கை்டில் 5.8 

% ைனரயிலும் பதிவாகியுள்ளது. 

❖ ொைக்்கை்ட் மாநிலத்தில் பதிவாகும் குழந்ணத திருமைங்கள் கிைாமப்புறங்களில் 7.3 

சதவீதமும், நகைப்்புறங்களில் மூன்று சதவீதமும் பதிவாகியுள்ளன. 

❖ ொைக்்கை்ட் மற்றும் தமற்கு வங்காளம் ஆகிய இைை்டு மாநிலங்களில் மட்டுதம 

பாதிக்கும் தமற்பட்ட னபை்கள் 21 வயணத அணடவதற்கு முன்தப திருமைம் னசய்து 

ணவக்கப் படுகின்றனை.் 

❖ தமற்கு வங்காளத்தில் 54.9 சதவீத ் னபை்கள் 21 வயணத அணடவதற்கு முன்தப 

திருமைம் னசய்து ணவக்கப்படுகின்ற நினலயில் ொைக்்கை்ட் மாநிலத்தில் இது 54.6 

சதவீதமாக பதிவாகியுள்ளது. 

❖ இதன் ததசிய சைாசைி அளவு 29.5 சதவீதம் ஆகும். 

 

பிரபலமோனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

போரோளுமன்ற அகமப்புகளுக்கு இக யிலான ஒன்றியத்தின் உறுப்பினர் 

❖ 145வது பாைாளுமன்ற அணமப்புகளுக்கு இனையிலான ஒன்றியத்தின் தபைணவ 

தற்தபாது ருவாை்டாவின் கிகாலி நகைில் நணடனபற்று வருகிறது. 

❖ ஒடிசாவின் மக்களணவ உறுப்பினை ் அபைாஜிதா சாைங்கி, இந்த ் பாைாளுமன்ற 

அணமப்புகளுக்கு இனையிலான ஒன்றியத்தின் னசயற்குழு உறுப்பினைாகத் 

ததைந்்னதடுக்கப் பட்டுள்ளாை.் 

❖ கடந்த 20 ஆை்டுகளில் ஒரு சைவ்ததசக் குழுவில் இந்தியா தனது பிைதிநிதிணயக் 

னகாை்டிருப்பது இதுதவ முதல் முணறயாகும். 
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❖ 1887 ஆம் ஆை்டில் பாைாளுமன்ற அணமப்புகளுக்கு இணடப்பட்ட ஒன்றியமானது 

நிறுவப் பட்டது. 

❖ ததசிய ் பாைாளுமன்றங்களின் இந்த உலகளாவிய அணமப்பு னமாத்தம் 178 பதசிய 

உறுப்பினைக்ணளக் னகாை்டுள்ளது. 

 

 

விகளயோ ்டுெ ்செய்திகள் 

36வது டதசிய விகளயோ ்டுப் டபோ ்டிகள் 2022 

 

❖ 2022 ஆம் ஆை்டில் 36வது ததசிய விணளயாட்டுப் தபாட்டிகணள குெைாத ் மாநிலம் 

முதல் முணறயாக ஏற்பாடு னசய்து நடத்தியது. 

❖ இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் சிறந்த மாநில ் படட்த்திணன மகாைாஷ்டிைா னபற்றது. 

❖ சென் பிைகாஷ் சிறந்த ஆை் தடகள வீைைாக (5 தங்கம், 2 னவள்ளி, 1 னவை்கலம்) ததைவ்ு 

னசய்யப் பட்டாை.் 

❖ கைந்ாடகாணவச ் தசைந்்த னவறும் 14 வயதத ஆன ஹஷிகா ைாம்சந்திைா, 6 தங்கம் 

மற்றும் 1 னவை்கலத்துடன் சிறந்த ் னபை் தடகள வீைாங்கணனக்கான ் பட்டத்ணத 

னவன்றாை.் 

❖ குெைாத்தின் 10 வயது னசௌைய்ஜித் ணகதை (மல்லகாம்ப்) விணளயாட்டுப் தபாட்டிகளின் 

Rank Team Gold Silver Bronze Total 

1 Services 61 35 32 128 

2 Maharashtra 39 38 63 140 

3 Haryana 38 38 40 116 

4 Karnataka 27 23 38 88 

5 Tamil Nadu 25 22 27 74 
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‘அதிகம் புகழப்படும்’ நாயகைாக உருனவடுத்து, பதக்கம் னவன்ற இளம் நபை ் என்ற 

னபருணமணயப் னபற்றாை.் 

❖ அடுத்த ஆை்டு அக்தடாபை ் மாதத்தில் 37வது ததசிய விணளயாட்டுப் தபாட்டிகணள 

தகாவா நடத்த உள்ளதாக இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கம் உறுதி னசய்துள்ளது. 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

க ம்ஸ் உயரக்ல்வி இதழின் உலகப் பல்ககலக்கழக தரவரிகெ 2023 

 

❖ ணடம்ஸ் உயை ் கல்வி (THE) இதழின் 2023 ஆம் ஆை்டிற்கான தைவைிணசயானது 

சமீபத்தில் னவளியிடப் பட்டது. 

❖ கல்வி (30%), ஆைாய்சச்ி (30%), பாைாட்டுகள் (30%), சைவ்ததசக் கை்தைாடட்ம் (7.5%) 

மற்றும் னதாழில்துணற விணளவு (2.5%) ஆகியவற்றின் அடிப்பணடயில் நிறுவனங்கள் தை 

வைிணசப் படுத்தப் படுகின்றன.  

❖ கற்பித்தல் மற்றும் ஆைாய்சச்ியில், ஒரு நன்மதிப்புக் கைக்னகடுப்பின் அடிப்பணடயில் 

ஒவ்னவான்றிற்கும் 15% மதிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ தைவைிணசயில் இடம் னபற்ற 75 பல்கணலக்கழகங்களுடன் 2023 ஆம் ஆை்டிற்கான தை 

வைிணசயில் இந்தியா ஆறாவது அதிக ் பிைதிநிதித்துவம் னபற்ற நாடாக திகழ்கிறது. 

❖ இந்தியக் கல்வி நிறுவனங்களில் இந்திய அறிவியல் கழகம் (IISc) முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ உலகளவில், இந்திய அறிவியல் கழகம் (IISc) 251-300 என்ற குழுவில் இடம் னபற்றுள்ளது. 

❖ இந்திய நிறுவனங்களில் இைை்டாவது இடத்ணத இமாசச்லப் பிைததசத்ணதச ் தசைந்்த 

ஷூலினி உயிைித ்னதாழில்நுட்பம் மற்றும் தமலாை்ணம அறிவியல் பல்கணலக்கழகம் 

(னமாத்தம் 351-400) னபற்றுள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆை்டிற்கான தைவைிணசயில் இைை்டாவது முன்னைி இந்திய நிறுவனமாக 

இருந்த தைாபாை ் இந்திய னதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகமானது 6வது இடத்திற்குச ்

சைிந்தது. 

❖ இதில் தமிழ்நாட்டின் அழகப்பா பல்கணலக்கழகம் மூன்றாவது இடத்ணதப் னபற்றது. 
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