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செப்டம்பர் – 02 

TNPSC துளிகள் 

❖ புகழ்பெற்ற ொரம்ெரிய நடனக் கலைஞரும் சமூக ஆரவ்ைருமான மை்லிகா சாராொய் 

தனது நிலனவுக் குறிெ்ொன ‘Free Fall: My Experiments with Living’ என்ற புத்தகத்லத 

பவளியிட்டார.் 

o புகழ்பெற்ற இந்தியப் ொரம்ெரிய நடனக் கலைஞர ் மிருணாளினி சாராொய் 

மற்றும் புகழ்பெற்ற விண்பவளி அறிவியைாளர ் விக்ரம் சாராொய் 

ஆகியயாருக்குெ் பிறந்த மை்லிகா, ஒரு சிறந்த குசச்ிெ்புடி மற்றும் ெரதநாட்டிய 

நடனக் கலைஞர ்ஆவார.் 

❖ டாக்டர ் ஜியதந்திர சிங், கடற்கலரயிலனச ் சுதத்ெ்ெடுத்தும் பிரசச்ாரத்திற்கு ஒரு 

முத்திரையாக வாசுகி என்ற முத்திரைலயத் பதாடங்கி லவத்தார.் 

o இது நாட்டின் கடயைாரத்திலனச ் சுத்தெ்ெடுத்தும் பிரசச்ாரத்திை் இலளஞரக்ள் 

மிகுந்த ஆரவ்ம் காட்டி வருவதாை் அவரக்ளுக்காக என்று பிரதத்ியயகமாக 

அரெ்்ெணிக்கெ் ெட்டுள்ளது. 

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

ஸ்மார்ட் இந்தியா தேக்கே்ோன் 2022 

 

❖ இது சிை பநருக்கடி மிக்கெ் பிரசச்லனகலளத் தீரெ்்ெதற்கான ஒரு தளத்லத 

மாணவரக்ளுக்கு வழங்குவதற்கான நாடு தழுவிய ஒரு முயற்சியாகும். 

❖ இந்த ஆண்டு, ஸ்மாரட்் இந்தியா யேக்கத்தான் - இலளயயார ் முன்பனடுெ்ொனது 

ெள்ளி மாணவரக்ளுக்கான முன்யனாடித் திட்டமாகவும் அறிமுகெ்ெடுத்தெ்ெட்டுள்ளது. 

❖ ஸ்மாரட்் இந்தியா யேக்கத்தான் (SIH) 2017 ஆம் ஆண்டிை் பதாடங்கெ் ெட்டது. 

❖ இது கை்வி அலமசச்கம், அகிை இந்திய பதாழிை்நுட்ெக் கை்வி சலெ, பெரச்ிஸ்டண்ட் 

சிஸ்டம்ஸ் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கிலடயிைான உள்ளடக்கப் புத்தாக்க லமயம் (i4C) 

ஆகியவற்றின் முன்பனடுெ்ொகும். 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஸ்மாரட்் இந்தியா யேக்கத்தான் யொட்டியின் இறுதிெ் யொட்டியிை் 

IGNOU மாணவரக்ளின் குழு முதை் ெரிலச பவன்றது. 

 

இந்தியாவின் முேல் சமய்நிகர்ப் பள்ளி 

❖ படை்லி அரசானது பமய்நிகரப்் ெள்ளிலயத ்பதாடங்கியுள்ளது. 
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❖ நாடு முழுவதும் உள்ள மாணவரக்ள் இந்தெ் ெள்ளியிை் யசரவ்தற்குத் தகுதி பெறுவர ்

என்று அது அறிவித்தது. 

❖ இது இந்தியாவின் முதை் பமய்நிகரப்் ெள்ளி என்றும் கூறெ்ெடுகிறது. 

❖ இருெ்பினும், யதசிய திறந்தநிலைப் ெள்ளிக்கை்வி நிறுவனம் (NIOS) ஆனது நாட்டின் 

முதை் பமய்நிகரப்் ெள்ளியானது கடந்த ஆண்டு மத்திய அரசினாை் பதாடங்கெ்ெட்டது 

என்றும் அது படை்லி அரசாை் அை்ை என்றும் கூறியுள்ளது. 

 

 

இந்திய இராணுவம் – QKD 

 

❖ இந்திய ராணுவம் குவாண்டம் தகவை் பதாடரப்ு பதாழிை்நுட்ெத்துடன் கூடிய ஆயுதம் 

ஏந்தியப் ெலடகள் மற்றும் உயரத்ர ொதுகாெ்பு அலமெ்பிலனக் பகாண்டிருெ்ெதாை் 

இந்தியா உலகளவில் ஒரு உயரத்ரக் குழுவிை் இலணகிறது. 

❖ சிறந்தப் ொதுகாெ்பு அலமெ்பிற்கான புத்தாக்கம் (iDEX), ொதுகாெ்புப் புத்தாக்க 

அலமெ்பு ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன், பெங்களூலரச ்யசரந்்த ஆழ்ந்தத் பதாழிை்நுட்ெப் 

புத்ததாழில் நிறுவனமான QNu Labs, குவாண்டம் விலச வழங்கீடு (QKD) மூைம் 

யமம்படுத்தப் ெடட் ொதுகாெ்புத் பதாடரப்ு அலமெ்பிலன உருவாக்கியுள்ளது. 
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❖ QKD அலமெ்புகளிை் முன்னணியிை் உள்ள நாடுகள் சீனா, அபமரிக்கா, கனடா மற்றும் 

பிற ஐயராெ்பிய நாடுகள் ஆகியனவாகும். 

❖ இது ெை குவாண்டம் இயந்திரக் கூறுகலள உள்ளடக்கிய மலற குறியீட்டியை் என்ற ஒரு 

பநறிமுலறலயெ் ெயன்ெடுத்தி ொதுகாெ்ொன தகவை்பதாடரப்ுகலள யமற்பகாள்ளச ்

தசய்வதாகும். 

❖ ஒரு QKD அலமெ்ொனது, நிைெ்ெரெ்பு ஒளியிலழ உள்கட்டலமெ்பிை் ஒரு குறிெ்பிட்ட 

தூரத்தாை் பிரிக்கெ்ெட்ட இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இலடயிை் ஒரு குவாண்டம் ொதுகாெ்பு 

மிக்க இரகசிய இலண சமசச்ீர ்விலசகலள உருவாக்க வழி வலக பசய்கிறது. 

❖ முக்கியமான தரலவக் குறியாக்கெ் ெயன்ெடும் முடக்க முடியாத மலற குறியாக்க 

விலசகலள உருவாக்கச ் தசய்வதற்கு முடக்க முடியாத குவாண்டம் அலமெ்பிலன 

உருவாக்க QKD உதவுகிறது. 

 

திணை மாநாடு 2022 

 

❖ கரந்ாடக மாநிைம் ராய்சச்ூரிை் இந்த மாநாடானது நலடபெற்றது. 

❖ யதசிய யவளாண் மற்றும் கிராமெ்புற யமம்ொட்டு வங்கியின் தலைலமயின் கீழ் 

கரந்ாடகாவின் ராய்சச்ூரிை் உள்ள யவளாண் அறிவியை் ெை்கலைக்கழகத்தாை் இந்த 

மாநாடானது ஏற்ொடு பசய்யெ்ெட்டது. 

❖ இந்த மாநாட்டின் கருத்துரு, " திரை உற்ெத்தியில் ெை ஈரெ்்புப் ெகுதிகலள 

உருவாக்குதை் - திரை உற்பத்தியில் ெை பதாழிை்முலனயவாலர உருவாக்குதை்" 

என்ெதாகும். 

❖ இது 2023 ஆம் ஆண்டிை் அனுசரிக்கெ்ெட உள்ள சரவ்யதச திரை ஆண்டிற்கான ஒரு 

பதாடக்க விழா யொன்றதாகும். 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பெங்களூருவிை் சரவ்யதச திரைக் கண்காட்சி 

நலடபெறும் என்று கரந்ாடக முதை்வர ்ெசவராஜ் பொம்லம அவரக்ள் பதரிவித்தார.் 

❖ திரை ஏற்றுமதியிை் உைக அளவிை் 5வது பெரிய நாடாக இந்தியா மாறியுள்ளது. 

 

‘இந்தியாவில் குற்றங்கள்’ அறிக்கக - தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம் 

❖ இது யதசிய குற்ற ஆவணக் காெ்ெகத்தினாை் (NCRB) பவளியிடெ்ெடும் ஒரு வருடாந்திர 

அறிக்லகயாகும். 
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❖ ஒட்டு பமாத்தமாக, 2020 ஆம் ஆண்டுடன் ஒெ்பிடப் படும் யொது, 2021 ஆம் ஆண்டிை் 

ெதிவு பசய்யெ்ெட்ட குற்றங்களின் எண்ணிக்லக 7.6 சதவீதமாகக் குலறந்துள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டிை் ஒரு ைட்சம் மக்கள்பதாலகக்கு 487.8 என்ற அளவாக இருந்த குற்ற 

விகிதமானது 2021 ஆம் ஆண்டிை் 445.9 என்ற அளவாகக் குலறந்துள்ளது. 

❖ உத்தரெ் பிரயதச மாநிைத்திை், சாலைெ் யொக்குவரத்து விெதத்ுக்களிை் அதிக அளவில் 

உயிரிழெ்புகள் (24,711) ெதிவாகியுள்ளது. 

❖ தமிழகத்திை் சாலை விெத்து வழக்குகள் அதிகெட்சமாக ெதிவாகியுள்ளன. 

❖ தற்பகாலை விகிதமானது ஒரு மிை்லியன் மக்கள் பதாலகக்கு 20 உயிரிழெ்புகள் ஆக 

ெதிவாகியுள்ளது (எெ்யொதும் ெதிவு பசய்யெ்ெடாத மிக உயரந்்த அளவு). 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிை் தற்பகாலைக்கு உள்ளாக்கெ்ெட்டவரக்ளிை், தினசரி ஊதியம் 

பெறுெவரக்ள் பதாழிை் வாரியாக மிகெ்பெரிய குழுவாகப் ெதிவு பசய்யெ்ெட்டுள்ளனர.் 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிை் ெதிவு பசய்யெ்ெட்ட பமாத்தத் தற்பகாலைகளிை் "யவளாண் 

துலறயிை் ஈடுெட்டுள்ளவரக்ளின்" ஒட்டு பமாத்தப் ெங்கு 6.6 சதவீதமாக இருந்தது. 

❖ மகாராஷ்டிராவிை் அதிகெட்சத் தற்பகாலைகள் (22207) ெதிவாகியுள்ளன. 

❖ தமிழ்நாடு (18,925), மத்தியெ் பிரயதசம் (14,965) மற்றும் யமற்கு வங்காளம் (13,500) 

ஆகியலவ தற்பகாலைெ் ெதிவுப் ெட்டியலிை் அடுதத்டுத்த இடங்களிை் உள்ளன. 

❖ ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரிை் சட்ட வியராத நடவடிக்லககள் (தடுெ்பு) சட்டத்தின் கீழ் (UAPA) 

வழக்குகள் அதிகமாகெ் ெதிவு பசய்யெ் ெட்டுள்ளன. 

❖ ஜாரக்்கண்ட் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிைங்களிை் கடந்த ஆண்டு அதிக 

அளவில் வகுெ்புவாதக் கைவர வழக்குகள் ெதிவு பசய்யெ்ெட்டன. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டிை் 56.5 சதவீதமாக இருந்த பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களின் 

விகிதமானது (1 ைட்சம் மக்கள் பதாலகயிை் நடக்கும் சம்ெவங்களின் எண்ணிக்லக) 

2021 ஆம் ஆண்டிை் 64.5 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. 

❖ பெண்களுக்கு எதிரான பெரும்ொைான குற்றங்களிை், 31.8 சதவீத வழக்குகள் 'கணவன் 

அை்ைது அவரது உறவினரக்ளாை் யமற்பகாள்ளெ்ெடும் பகாடுலம' என்ற பிரிவின் 

கீழும், 20.8 சதவீத வழக்குகள் 'பெண்களின் கண்ணியத்லதச ் சீரக்ுலைக்கும் 

யநாக்கத்துடன் யமற்பகாள்ளெ்ெட்டலவ' என்ற வரகயின் கீழும், கடத்தை் வழக்குகள் 

17.6 சதவீதம் என்றும், மற்றும் 7.4 சதவீதம் கற்ெழிெ்பு வழக்குகள் என்றும் ெதிவு 

பசய்யெ்ெட்ட வழக்குகள் ஆகும். 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிை் ெதிவு பசய்யெ்ெட்ட வழக்குகளின் உண்லமயான ஒரு 

எண்ணிக்லகயின் அடிெ்ெலடயிை் உத்தரெ் பிரயதசம் (56,083) இந்த அறிக்லகயிை் 

முதலிடத்திை் உள்ளது. 

❖ அலதத ் பதாடரந்்து ராஜஸ்தான் (40,738) மற்றும் மகாராஷ்டிரா (39,526) ஆகிய 

மாநிைங்கள் உள்ளன. 

❖ கடந்த மூன்று ஆண்டுகளிை் ெதிவு பசய்யெ்ெடட் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களிை் 

மிகக் குலறந்த எண்ணிக்லகயுடன் நாகாைாந்து மாநிைம் ஒரு தனித்த இடத்திலனெ் 

பெற்றுள்ளது. 

❖ படை்லி நகரானது மிகவும் ொதுகாெ்ெற்ற ஒரு பெருநகரமாகும். 

❖ அலதத ்பதாடரந்்து மும்லெ (12.76 சதவீதம்) மற்றும் பெங்களூரு (7.2 சதவீதம்) ஆகிய 

நகரங்கள் உள்ளன. 

❖ ராஜஸ்தானிை் அதிகக் கற்ெழிெ்பு வழக்குகள் ெதிவாகியுள்ளன 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிை், குடும்ெ வன்முலறச ்சட்டத்தின் கீழ் இந்தியாவிை் 507 வழக்குகள் 

மட்டுயம ெதிவு பசய்யெ்ெட்டுள்ளது என்பது இவ்வரகயில் குலறவான வழக்குெ் ெதிவு 
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யமற்பகாள்ளெ் ெட்டுள்ளலத இந்த அறிக்லக எடுத்துக் காட்டுகிறது. 

தேசியக் குற்ற ஆவணக் காப்பகம் 

❖ யதசியக் குற்ற ஆவணக் காெ்ெகமானது மத்திய உள்துலற அலமசச்கத்தின் கீழ் 

பசயை்ெடுகிறது. 

❖ யதசியக் குற்ற ஆவணக் காெ்ெகமானது, குற்றம் மற்றும் குற்றவியை் கண்காணிெ்பு 

வலையலமெ்பு மற்றும் அலமெ்புகள் மற்றும் மத்தியக் லகயரலக ஆய்வு வாரியம் 

ஆகியவற்றிலன இயக்குகிறது. 

❖ இதனாை் பவளியிடெ்ெடும் அறிக்லககளாவன; இந்தியாவிை் குற்றங்கள், இந்தியாவிை் 

சிலறசச்ாலைப் புள்ளிவிவரங்கள், இந்தியாவிை் விெத்து மரணங்கள் மற்றும் 

தற்பகாலைகள் ஆகியனவாகும். 

 

 

ஒரு மூலிகக, ஒரு ேரம் 

❖ ஆயுஷ் அலமசச்கமானது, “ஒரு மூலிலக, ஒரு தரம்” என்ற ஒரு முன்பனடுெ்பிலன 

ஊக்குவிதத்ு அதரன யமம்ெடுத்தச ் தசய்வதற்காக வவை்டி அலமசச்கங்களுக்கு 

இலடயயயான ஒத்துலழெ்பிலன பகாண்டு வரச ்தசய்வதற்காக ஒரு குறிெ்பிடத்தக்க 

நடவடிக்லகலய எடுத்துள்ளது. 

❖ இந்திய மருத்துவம் மற்றும் யோமியயாெதிக்கான மருந்தியை் ஆலணயம் (ஆயுஷ் 

அலமசச்கம்) மற்றும் இந்திய மருந்தியை் ஆலணயம் (சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ெ நை 

அலமசச்கம்) ஆகியவற்றுக்கு இலடயய இதற்காக ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒெ்ெந்தம் (MoU) 

லகபயழுத்தானது. 

❖ இணக்கமான மூலிலக மருந்துத் தரங்கலள யமம்ெடுத்தச ் தசய்வதன் மூைம் பொது 

சுகாதாரத்லத யமம்ெடுதத்ுவலத இது யநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 
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❖ இது இந்தியாவிை் எளிதாக வணிகம் பசய்வலத யமம்ெடுத்துவலதயும், இந்தியத் 

தாவரவியை் துலறயின் ஒட்டு பமாத்த வரத்்தகத்லதயும் யமம்ெடுத்தச ்தசய்வலதயும் 

யநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

ஆலப்புழா - முழுவதும் டிஜிட்டல்மயமாக்கப்பட்ட வங்கி முகறகயக் ககயாளும் 

5வது மாவட்டம் 

❖ யகரள மாநிைத்திை் முழுவதும் டிஜிட்டை் மயமாக்கெ்ெட்ட வங்கி முலறலயக் 

லகயாளும் 5வது மாவடட்மாக ஆைெ்புழா மாறியுள்ளது. 

❖ இந்த முன்பனடுெ்பின் ஒரு ெகுதியாக, மாவட்டத்திை் உள்ள 29 வங்கிகளிை் 26 ைட்சம் 

யசமிெ்பு/நடெ்பு வங்கிக் கணக்குகளிை் குலறந்தெட்சம் ஒரு டிஜிட்டை் ெரிவரத்்தலன 

வசதி பசயை்ெடுத்தெ்ெட்டுள்ளது. 

❖ ஒரு டிஜிட்டை் ெரிவரத்்தலன வசதியிை் ெணம் பெறும் அட்லட - கடன் அட்லட, 

இலணய வழி வங்கி முலற, லகயெசி வழியான வங்கி வசதி, ஒருங்கிலணந்தப் ெண 

வழங்கீட்டு இலடமுகம் மற்றும் ெை உள்ளன. 

❖ இது பதாடரெ்ான ஒரு அறிவிெ்லெ இந்திய ரிசரவ்் வங்கி பவளியிட்டது. 

❖ திருசச்ூர,் யகாட்டயம், ொைக்காடு மற்றும் காசரய்காடு ஆகிய இடங்களிை் வங்கிச ்

யசலவகள் ஏற்கனயவ டிஜிட்டை் மயமாக்கெ் ெட்டுள்ளன. 
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