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செப்டம்பர் – 03 

TNPSC துளிகள் 

❖ மா-ஆன் என்ற வெப்பமண்டலப் புயலானது ெடக்குப் பிலிப்பபன்பைத ்தாக்கியது. 

o அட்லாண்டிக் வபருங்கடல் மற்றும் ெடகிழக்கு பசிபிக் வபருங்கடலில் ஏற்படும் 

வெப்பமண்டலப் புயல் என்பது சூறாெளி எனப்படும் அதத சமயம், கடும் புயல் 

அல்லது படபூன் என்பது ெடதமற்கு பசிபிக் வபருங்கடலில் ஏற்படுகிறது. 

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

உலகின் மிகப்சபரிய கார்பன் இழை உற்பே்தி ஆழல 

 

❖ ரிபலயன்ை் இண்டை்ட்ரீை் நிறுெனமானது குஜராத்தின் ஹசிரா நகரில், 

இந்தியாவின் முதலாெது மற்றும் உலகின் மிகப்வபரிய காரப்ன் இபழ உற்பத்தி 

ஆபலபயக் கட்டபமக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ அந்நிறுெனத்தின் 45ெது ஆண்டு வபாதுக் கூடட்த்தில் அதன் தபலெர ் முதகஷ் 

அம்பானி இது குறித்து அறிவித்தார.் 

❖ இந்த ஆபல என்பது எண்வணயிலிருந்து இரசாயனத்திபனப் பிரித்வதடுக்கும் அந்த 

நிறுெனத்தின் (O2C) ஒரு பகுதியாக உருொக்கப்படும். 

❖ காரப்ன் இபழ என்பது வதாழில்துபற மற்றும் ொகனத ் துபறயில் பல 

பயன்பாடுகபளக் வகாண்டுள்ள ஒரு நவீன காலப் வபாருளாகும். 

❖ இது அதிக கடத்துத்திறன் வகாண்ட ஓர ்இலகுரக ஆனால் ெலுொன வபாருளாகும்.  

❖ தமலும், ஆட்தடாவமாபபல், கட்டுமானம் மற்றும் இராணுெத ்துபறகளில் எஃகுக்கு ஒரு 

மாற்றாக இதன் ததபெ அதிகரித்து ெருகிறது. 

 

கர்ப்பப்ழப வாய்ப் புற்றுத ாய்க்கு எதிராக உள் ாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட 

இ ்தியாவின் முேல் ேடுப்பூசி – செராவாக் 

❖ இந்திய சீரம் நிறுெனம் (SII) மற்றும் உயிரித ் வதாழில்நுட்பத் துபற (DBT) ஆகியபெ 

இணைந்து கரப்்பப்பப ொய்ப் புற்றுதநாய்க்கு எதிராக உள்நாட்டிதலதய தயாரிக்கப் 

பட்ட இந்தியாவின் முதல் தடுப்பூசிபய அறிமுகப் படுத்தியது. 

❖ இந்தத ் தடுப்பூசிபய மத்திய அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்பத ் துபற இபண 

அபமசச்ர ்(சுயாதீனப் வபாறுப்பு) ஜிததந்திர சிங் அறிமுகப்படுத்தினார.் 
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❖ இந்தத் தடுப்பூசிக்கு நான்கு மாற்றுருக்களுக்கு எதிராகச ் வசயல்படும் மனித 

பாப்பிதலாமா பெரை் தடுப்பூசி (qHPV) என்று அதிகாரப் பூரெ்மாகப் வபயரிடப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இது இந்திய சீரம் நிறுெனத்தினால் உள்நாட்டிதலதய உருொக்கப்பட்டு அதற்கு 

ஜூபல மாதத்தில் இந்தியாவின் மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு ொரியத்தால் அனுமதி 

ெழங்கப் பட்டது. 

❖ உலக சுகாதார அபமப்பின் (WHO) தரவுகளின்படி, உலகளவில் பதிொகியுள்ள கரப்்பப் 

பப ொய்ப் புற்றுதநாய் பாதிப்புகளில் ஐந்தில் ஒரு பங்கிற்கும் அதிகமான பாதிப்புகள் 

இந்தியாவிதலதய பதிொகியுள்ளது. 

 

 

5வது ராஷ்ட்ரிய தபாஷான் மாஹ் (தேசிய ஊட்டெெ்ே்து மாேம்) 

 

❖ மகளிர ் மற்றும் குழந்பதகள் தமம்பாட்டுத் துணற அபமசச்கமானது தபாஷான் 
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அபியான் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 2022 ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர ் 01 முதல் 30 ெபர 

5ெது ராஷ்ட்ரிய தபாஷான் மாஹ் எனப்படும் ததசிய ஊட்டசச்த்து மாதத்திபனக் 

வகாண்டாட உள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு தபாஷான் மாஹ் வகாண்டாட்டத்தின் பமயக் கருத்துரு, “மஹிலா 

அவுர ்ை்ெை்த்யா” மற்றும் “பசச்ா அவுர ்ஷிக்சா” என்பதாகும். 

❖ தபாஷான் அபியான் என்ற திடட்மானது 6 ெயதிற்குட்பட்டக் குழந்பதகள், கரப்்பிணிப் 

வபண்கள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மாரக்ளுக்கு ஊட்டசச்த்து நலத் திட்ட 

ெழங்கீடுகபள தமம்படுத்துெபத தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ இது 2018 ஆம் ஆண்டு சரெ்ததச மகளிர ்தினமான மாரச் ்08 ஆம் தததியன்றுப் பிரதமர ்

அெரக்ளால் வதாடக்கி பெக்கப்பட்டது. 

❖ தபாஷான் என்பதன் விரிொக்கம் "முழுபமயான ஊட்டசச்த்து ெழங்கீட்டிற்கான 

பிரதம மந்திரியின் உயரத்நாக்குத் திட்டம்  அல்லது அபியான்” என்பதாகும். 

❖ ஊட்டசச்த்து உள்ளடக்கம், விநிதயாகம், பரெல் மற்றும் உடல்நலம், ஆதராக்கியம் 

ஆகியெற்பற தமம்படுத்தும் திட்டப் பலன்கள், தநாய் மற்றும் ஊட்டசச்த்துக் 

குபறபாட்டிற்கான தநாய் எதிரப்்புச ் சக்திபய தமம்படுத்தும் திடட்ப் பலன்கபள 

ெலுப்படுத்துெதற்கான ஒரு ஆதரவு முயற்சியாக மிஷன் தபாஷான் 2.0 திட்டத்திபன 

அரசாங்கம் வதாடங்கியுள்ளது. 

 

அரே்் கங்கா 

 

❖ ஜல் சக்தி அபமசச்கமானது நமாமி கங்ணக திட்டத்தின் கீழ் ‘அரத் ்கங்கா’ என்ற புதிய 

முன்வனடுப்பிபனச ்சமீபத்தில் வதாடங்கியது. 

❖ இது கங்பக நதிக்கபரயில் அபமந்தப் பகுதிகளில் வபாருளாதார நடெடிக்பககபள 

தமம்படுத்துெபத தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ சுழிய அளவு வசலவினம் இன்றி தமற்வகாள்ளப்படும் இயற்பக தெளாண்பம அதன் 

முதல் நிபலயாகும். 

❖ ஆற்றின் இரு கபரகளிலும் 10 கி.மீ வதாபலவிற்கு இரசாயனமற்ற தெளாண்பம 

மற்றும் தகாெரத்ன் தயாஜனா மூலம் பசுவின் சாணத்பத உரமாக மாற்றுதல் 

ஆகியபெ இதில் அடங்கும். 

❖ இது விெசாயிகளுக்கு ‘ஒெ்வொரு வசாட்டிலும், அதிக ெருமானம்’ மற்றும் ‘தகாபர ்தன்’ 

ஆகியெற்றின் பலன்கபளப் வபற ெழி ெபக வசய்யும். 
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❖ நமாமி கங்ணக திட்டம் ஜல் சக்தித் துணற அபமசச்கத்தின் கீழ் இயக்கப்படுகிறது. 

❖ இது ததசியத் தூயக் கங்பக திட்டத்தினால் வசயல்படுத்தப்படுகிறது. 

 

பாம்புக்கடி குறிே்ே இ ்திய மருே்துவ ஆராய்ெச்ி ெழபயின் ஆய்வு அறிக்ழக 

 

❖ இந்திய மருத்துெ ஆராய்சச்ிச ் சபபயானது (ICMR) நாட்டின் அபனத்துப் புவியியல் 

பகுதிகபளயும் உள்ளடக்கும் ெபகயில் அபமந்த 14 மாநிலங்களில் பாம்புக்கடியால் 

ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்த முதல் ஆய்பெ நடத்தி ெருகிறது. 

❖ இமாசச்ல பிரததசம், ஆந்திரப் பிரததசம், அருணாசச்லப் பிரததசம், ராஜை்தான், 

மகாராஷ்டிரா, தகரளா, தமிழ்நாடு, ஒடிசா, தமற்கு ெங்காளம், உதத்ரகாண்ட், 

தமகாலயா, மிதசாரம் மற்றும் திரிபுரா ஆகிய மாநிலங்கள் இந்த ஆய்வில் தசரக்்கப் 

பட்டுள்ளன. 

❖ புவியியல் ரீதியாக, பாம்பு கடித்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகளானது, இந்தியாவில் 

அதிகமாக காணப்படும், வெப்பமண்டல மற்றும் துபண வெப்பமண்டலப் பகுதிகளில் 

அதிகளவில் தாக்கத்திபன விபளவிக்கின்றன. 

❖ உலவகங்கிலும் உள்ள மிகப் பழபமயான மற்றும் மிகப்வபரிய மருத்துெ ஆராய்சச்ி 

அபமப்புகளில் இந்திய மருத்துெ ஆராய்சச்ிச ்சபபயும் ஒன்றாகும். 

❖ உயிரி மருத்துெ ஆராய்சச்ிபய உருொக்குதல், ஒருங்கிபணத்தல் மற்றும் 

ஊக்குவித்தல் ஆகியெற்றுக்கான உயரந்ிபல அதிகாரம் வகாண்ட ஒரு அபமப்பு இது 

ஆகும். 

 

ெர்வதேெெ ்செய்திகள் 

குஷியாரா  தி 

❖ இந்தியா மற்றும் ெங்காளததசம் ஆகிய நாடுகள் குஷியாரா நதியின் நீபரப் பகிரந்்து 

வகாள்ெதற்கான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தின் ெபரபெ இறுதி வசய்தன. 

❖ இந்தியா-ெங்காளததச கூட்டு நதிகள் ஆபணயத்தின் 38ெது அபமசச்ரக்ள் 

கூட்டத்தின் தபாது இது பகவயழுத்தானது. 

❖ குஷியாரா நதியானது, பராக் நதியின் கிபளயாக இந்திய-ெங்காளததச எல்பலபய 

உருொக்குகிறது. 

❖ சுரம்ாவில் இருந்து பிரியும் தபாது, அது பராக் நதியின் கிபளயாக உருவெடுக்கிறது. 

❖ ெங்காள ததசத்தில் சிறிது தூரம் பாய்ந்த பிறகு, அது மீண்டும் சுரம்ா நதியுடன் 

இபணகிறது.  

❖ இந்த ஒருங்கிபணந்த நதி இங்கு தமக்னா நதி என்று அபழக்கப்படுகிறது. 
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❖ இந்தியாவில் மணிப்பூர,் மிதசாரம் மற்றும் அை்ைாம் ஆகிய மாநிலங்கள் இந்த 

நதியின் மூலம் தண்ணீபரப் வபறுகின்றன. 

❖ இந்தியாவும் ெங்காளததசமும் தங்களுக்கு இபடதய 54 நதிகபளப் பகிரந்்து வகாள்ளச ்

சசய்கின்றன. 

❖ ெங்காள ததசத்தின் அபனத்து ஆறுகளும் இந்தியாவில் உற்பத்தியாகின்றன அல்லது 

அதன் ெழியாக பாய்கின்றன. 

 

 

சபாருளாோரெ ்செய்திகள் 

இ ்தியாவின் முேல் காலாண்டின் சமாே்ே உள் ாட்டு உற்பே்தி - 2022/2023 

 

❖ புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்கத் துணற அபமசச்கத்தின் கீழ் சசயல்படும் 

ததசியப் புள்ளியியல் அலுெலகம் (NSO) வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) 

மதிப்பீடுகபள வெளியிட்டது. 

❖ இந்தியாவின் முதல் காலாண்டு வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியானது ஒரு தமல் 

தநாக்கிய நகரவ்ிபனக் குறிப்பததாடு அது 13.5% என்ற அளவில் ெளரந்்து ெருகிறது 
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❖ வபருந்வதாற்றிற்குப் பிந்பதயப் பாதிப்பில் இருந்து இந்தியப் வபாருளாதாரம் 

வதாடரந்்து மீண்டு ெருகிறது. 

❖ எெ்ொறாயினும், இந்திய ரிசரெ்் ெங்கியின் கணித்துள்ள 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் 

காலாண்டிற்கான 16.2% GDP ெளரச்ச்ியுடன் ஒப்பிடுபகயில் இந்த GDP ெளரச்ச்ியின் 

எண்ணிக்பக கணிசமான அளவில் குபறொக உள்ளது. 

❖ முந்பதய காலாண்டில் அதாெது 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனெரி-பிப்ரெரி-மாரச் ்

காலத்துடன்  இபத ஒப்பிடுபகயில் ஏப்ரல்-தம-ஜூன் காலாண்டின் வமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தி அளொனது குறிப்பிடத்தக்க முன்தனற்றம் கண்டுள்ளது. 

❖ அதில் இந்தியாவின் வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 4.1% மட்டுதம ெளரச்ச்ியபடந்தது 

❖ கடந்த ஆண்டு இதத காலாண்டில், அதாெது 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்-தம-ஜூன் 

காலத்தில் இந்தியாவின் வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியானது 20.1 சதவீத 

ெளரச்ச்ிபயக் கண்டது. 

❖ இருப்பினும், வபருந்வதாற்று ஏற்பட்ட ஆண்டில் உருொன வபாருளாதாரச ் சுருக்கம் 

காரணமாக இந்த எண்ணிக்பக வபரிதாக்கப் பட்டது. 

❖ இந்தக் காலாண்டில், தனியார ்நுகரவ்ு கிட்டத்தட்ட 26 சதவீத ெளரச்ச்ிபயக் கண்டது. 

❖ ததசியப் புள்ளியியல் அலுெலகமானது ரங்கராஜன் ஆபணயத்தின் பரிந்துபரயின் 

தபரில் உருொக்கப்பட்ட ஒரு நிறுெனமாகும். 

❖ புள்ளியியல் மற்றும் திடட் அமலாக்கத் துணற அபமசச்கத்தின் (MoSPI) கீழ் ததசிய 

மாதிரி ஆய்வு அலுெலகம் (NSSO) மற்றும் மத்தியப் புள்ளியியல் அலுெலகம் (CSO) 

ஆகியெற்பற இபணதத்ுத் ததசியப் புள்ளியியல் அலுெலகமானது உருொக்கப் 

பட்டது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

தேஜாஸ் 2.0 

 

❖ பிரதமர ்அெரக்ளின் தபலபமயிலான பாதுகாப்பு மீதான அபமசச்ரபெக் குழு (CCS) 

ததஜாை் மாரக்்-2 திட்டதத்ிற்கு ஒப்புதல் அளித்தது. 

❖ ததஜாை் 2.0 விமானமானது உள்நாட்டிதலதய உருொக்கப்பட்ட ததஜாை் இலகுரக தபார ்

விமானத்தின் (LCA) அதிக திறன் வகாண்ட ெடிெமாக இருக்கும். 
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❖ இந்தப் புதிய வஜட் விமானத்தில் உள்நாட்டிதலதய உருொக்கப்பட்ட வசயல்திறன் 

சகாை்ட மின்னணு உரலி நிரல் (AESA) தரடார ்ஆனது வபாருத்தப்பட்டிருக்கும். 

❖ ததஜாை் விமானமானது இந்திய விமானப்பபடயின் தபாரக்் கப்பற்பபடயில் உள்ள 

மாரக்்-2, மிராஜ்-2000, ஜாகுொரை்் மற்றும் மிக்-29 தபான்ற தபார ்விமானங்களுக்கு ஒரு 

மாற்றாக அபமயும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

❖ GE-404 எந்திரங்கள் வபாருத்தப்பட்ட ததஜாை் மாரக்்-1, மற்றும் ெழக்கற்றுப் தபான MiG-

21 தபான்றணைகளுக்கு மாற்றாக ெடிெபமக்கப்பட்டது. 

❖ ததஜாை் மாரக்்-1 விமானமானது முதன்பமயாக இந்திய விமானப் பபடயின் ொன் 

பாதுகாப்புத் திறன்கபள தமம்படுத்துெதற்காக உருொக்கப்பட்டது. 

❖ ஆனால் மாரக்்-2 ரகமானது தாக்குதல் நடெடிக்பககளிலும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக 

இருக்கும். 

 

விழளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

 ீரஜ் தொப்ரா 

 

❖ ஈட்டி எறிதலில் ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற நீரஜ் தசாப்ரா, 

சமீபத்தில் சுவிட்சரல்ாந்தின் வலாதசன் டயமண்ட ்லீக் தபாட்டியில் வென்றார.் 

❖ டயமண்ட ்லீக் தபாட்டியில் வென்ற முதல் இந்தியர ்என்ற வபருபமபய இெர ்வபற்றார.் 

❖ தசாப்ராவுக்கு முன், ெட்டு எறிதல் வீரர ் விகாை் வகௌடா மட்டுதம டயமண்ட் லீக் 

தபாட்டியில் முதல் மூன்று இடங்களுக்குள் இடம் பிடித்த ஒதர இந்தியர ்ஆொர.் 

❖ நாரம்ன் பிரிட்சாரட்ுக்குப் பிறகு இந்தியாவுக்குப் பதக்கம் வபற்றுத் தந்த இரண்டாெது 

ஒலிம்பிக் தடகள வீரர ்மற்றும் இந்தியாவுக்கு ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்கம் வபற்றுத் தந்த 

முதல் தடகள வீரர ்என்றப் வபருபமபய நீரஜ் வபற்றுள்ளார.் 

❖ நாரம்ன் பிரிட்சாரட்் 1900 ஆம் ஆண்டு தகாபடக் கால ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் 

இந்தியாவுக்காக இரண்டு வெள்ளிப் பதக்கங்கபள வென்றார.் 
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