•
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TNPSC துளிகள்
❖

இந்தியத் ததசியப்

பணக் ககொடுப்பனவுக் கழகத்தின் ஒரு அறிக்ககயின் படி

ஒருங் கிணைந்தப் பை வழங் கீட்டு இணடமுகத் தளத்தில் , ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மமாத்த
மதிப்பு சுமார் 10.73 லட்சம் ககாடி ரூபாய் என்ற மதிப்பிற் கு 657 பில் லியன் அளவிலொன
பரிவர்த்தணனகள் கமற் மகாள் ளப்பட்டுள் ளன.
❖

நுவாகாய் என்பது ஒடிசாவில் ஆை்டுகதாறும் நணடமபற் று வரும் ஒரு அறுவணடத்
திருவிழாவாகும் .
o

புதியப் பருவத்ணத வரகவற் பதற் காகவும் , பருவத்தின் புதிய அரிசிணய வரகவற் கச்
கசய் வதற் காகவும் நுவாகாய் திருவிழா மகாை்டாடப்படுகிறது.

தேசியெ் செய் திகள்
சபண்களுக் கு எதிரான இணணயசெளி குற் றங் கள்

❖

மபை்களுக்கு எதிரான இணையமவளி குற் றங் களின் எை்ைிக்ணகயானது 2021 ஆம்
ஆை்டில் 18.4 சதவீதமாக உயர்ந்துள் ளது.

❖

மபை்களுக்கு எதிரான இணையமவளி குற் றங் களில் 61 சதவீத பங் ணகக் மகாை்டு
உள் ள முதல் ஐந்து மாநிலங் களில் 2021 ஆம் ஆை்டில் 2,243 வழக்குகளுடன் கர்நாடகா
முதலிடத்திலும் , 1,687 வழக்குகளுடன் மகாராஷ்டிரா இரை்டாம் இடத்திலும் , 958
வழக்குகளுடன் உத்தரப் பிரகதசம் மூன்றாம் இடத்திலும் உள் ளன.

❖

மபை்களுக்கு எதிரான இணையமவளி குற் றங் கள் உட்பட அணனத்து இணையமவளி
குற் றங் களிலும் மதலுங் கானா மாநிலம் தான் அதிக பங் ணகக் மகாை்டுள் ளது.

❖

மதலுங் கானாவுக்கு அடுத்த படியாக உத்தரப் பிரகதசம் (8,829), கர்நாடகம் (8,136),
மகாராஷ்டிரம் (5,562), மற் றும் அஸ்ஸாம் (4,846) ஆகியணவ இடம் மபற் றுள் ளன.

❖

இது கதசிய குற் ற ஆவைக் காப்பகம் மவளியிட்ட ஒரு அறிக்ணகயாகும் .

❖

மபை்களுக்கு எதிரான இணையமவளி குற் றங் களில்

இணைய மவளி சார்ந்த

•
•
அச்சுறுத்தல் மற் றும் மிரட்டல் , இணைய மவளி ஆபாசப் படங் கள் , ஆபாசமான
விஷயங் கணள உள் இடுணகயிடுதல் , பின் மதாடர்தல் , அவதூறு மசய் தல் , உருமாற் றம்
மசய் தல் கபான்றணவ அடங் கும் .

இணணயசெளி பாதுகாப் புப் பயிற் சி "சிசனர்ஜி"

❖

மின் னணுவியல்

மற் றும்

தகவல்

மதாழில் நுட்பத்

துகற

அணமச்சகத்தின்

கீழ்

மசயல் படும் இந்தியக் கைினி அவசரநிணலச் மசயல் பாட்டுக் குழுவானது (CERT-In),
சிங் கப்பூரின்

இணையமவளிப்

பாதுகாப்பு

முகாணமயுடன்

இணைந்து,

13

நாடுகளுக்கான “சிமனர்ஜி” என்ற ஒரு இணையமவளிப் பாதுகாப்புப் பயிற் சியிணன
மவற் றிகரமாகத் திட்டமிட்டு நடத்தியது.
❖

கதசியப் பாதுகாப்புச் சணபச் மசயலகத்தின் தணலணமயில் இந்தக் குழு இந்தியா
தணலணமயில் வழி நடத்தப் படுகிறது.

❖

இப்பயிற் சியின் கருத்துரு, "பிணைத்மதாணக மதாடர்பான தாக்குதல் கணள எதிர்க்கச்
கசய் வதற் கான இணைய மநகிழ் திறன் வணலயணமப்பிணன உருவாக்குதல் " என்பது
ஆகும் .

ெர்ெதேெெ் செய் திகள்
சுகாோர நல ெெதிகளில் WASH தெணெயின் முன்தனற் றம் 2000-2021
❖

UNICEF மற் றும் உலக சுகாதார அணமப்பு ஆகியணவ இணைந்து WASH கசணவ குறித்த
(தை்ைீர,் துப்புரவு மற் றும் ஆகராக்கியம் ) முன்கனற் றத்ணதக் காை்பதற் காக இந்த
அறிக்ணகணய மவளியிட்டன.

❖

உலகில் 50 சதவீதத்திற் கும் அதிகமான சுகாதார ணமயங் களில் அடிப்பணட சுகாதாரச்
கசணவகள் இல் லாததால் கிட்டத்தட்ட 4 பில் லியன் மக்கள் ஒரு ஆபத்தான நிணலயில்
உள் ளனர்.

❖

2030 ஆம் ஆை்டிற் குள் , 46 குணறந்த வளர்ச்சியணடந்த நாடுகளில்

மபாதுவான

அடிப்பணட WASH கசணவகணள 10 பில் லியன் அமமரிக்க டாலர்களுக்கும் குணறவான
மசலவில் மபற முடியும் .
❖

இந்தியாவில்

38

சதவீத

மருந்தகங் கள்

மற் றும்

மருத்துவமணனகளில்

மட்டுகம

•
•
அடிப்பணட சுகாதார வசதிகள் உள் ளன.
❖

உலக சராசரிணய விட இந்தியாவில் 12 சதவீதம் குணறவான அடிப்பணட சுகாதார
வசதிககள உள் ளன.

❖

அரசு சாரா சுகாதார நிறுவனங் கள் இந்த அம் சத்தில் மதளிவான கை்காைிப்பிணனக்
மகாை்டுள் ளன.

❖

அரசு நிறுவனங் களில் உள் ள 32 சதவீத வசதிகளுடன் ஒப்பிடுணகயில் , 69 சதவீத
வசதிகளுடன் தனியார் அடிப்பணடச் சுகாதார அணமப்புகள் சிறப்பானச் கசணவணயக்
மகாை்டுள் ளன.

❖

சுகாதார நிணலயங் களில் பாதுகாப்பான தை்ைீர ் கிணடப்பதில் கிராமப்புறம் -நகர்ப்
புறம் என்ற கவறுபாடு இருப்பதும் குறிப்பிடத் தக்கதாகும் .

❖

90 சதவீத நகர்ப்புற சுகொதொர ணமயங் கள் பாதுகாப்பான தை்ைீணர வழங் குகின்ற
அகத கநரத்தில் கிராமப்புறங் களில் 10 சதவீத ணமயங் கள் மட்டுகம இந்த வசதிணய
வழங் கச் கசய் கின்றன.

சபாருளாோரெ் செய் திகள்
மதிப் புமிக்க முேல் 10 இந் திய நிறுெனங் கள்

❖

ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழக நிறுவனமானது சந்ணத மூலதனத்தின் அடிப்பணடயிலான
இந்தப் பட்டியலின் முதல் 10 நிறுவனங் களில் இடம் மபறவில் ணல.

•
•
❖

இதற் குப் பதிலாக இதில் பஜாஜ் ஃணபனான் ஸ் மற் றும் அதானி டிரான் ஸ்மிஷன் ஆகிய
நிறுவனங் கள் இடம் மபற் றுள் ளன.

❖

இப்பட்டியலில் ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழக நிறுவனமானது 11வது இடத்திணனயும் பஜாஜ்
ஃணபனான் ஸ் 10வது இடத்திணனயும் , அதானி டிரான் ஸ்மிஷன் 9வது இடத்திணனயும்
மபற் றுள் ளன.

❖

மதிப்பு மிக்க இந்திய நிறுவனங் களின் பட்டியலில்

ரிணலயன் ஸ் இை்டஸ்ட்ரஸ
ீ ்

லிமிமடட் 17.8 லட்சம் ககாடி ரூபாய் மதிப்பிலான சந்ணத மூலதனத்துடன் முதலிடத்தில்
உள் ளது.
❖

அணதத் மதாடர்ந்து டாடா கன் சல் டன்சி சர்வீசஸ், HDFC வங் கி, இன் ஃகபாசிஸ்,
ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர், ஐசிஐசிஐ வங் கி மற் றும் பாரத ஸ்கடட் வங் கி (SBI) ஆகியணவ
உள் ளன.

15ெது ெருடாந் திரத் சோழிலாளர் ெளக் கணக்சகடுப் பு

❖

புள் ளியியல் மற் றும் திட்ட அமலாக்கத் துகற அணமச்சகத்தின் கதசியப் புள் ளியியல்
அலுவலகமானது இந்த அறிக்ணகயிணன மவளியிட்டது.

❖

2022 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி-மார்ச் மாதங் களில் 15 வயது மற் றும் அதற் கு கமற் பட்ட
நபர்களுக்கான கவணலவொய் ப்பின் ணம விகிதமொனது நகர்ப்புறங் களில் 8.2% அளவொக
இருந்தது.

❖

கடந்த 4 ஆை்டுகளில் பதிவான குணறந்த கவணலவொய் ப்பின் ணம விகிதம் இதுவாகும் .

❖

கதசியப்

புள் ளியியல்

அலுவலகமானது,

2017

ஆம்

ஆை்டு

ஏப்ரல்

மாதத்தில்

வருடாந்திரத் மதாழிலாளர் வளக் கைக்மகடுப்ணப (PLFS) மவளியிடத் மதாடங் கியது.
❖

கவணலயின் ணம அல் லது கவணல வொய் ப்பியின் ணம விகிதம் என்பது மதாழிலாளர்
வளத்தில் உள் ள கவணலயில் லாத நபர்களின் சதவீதம் என வணரயறுக்கப்படுகிறது.

❖

நடப்பு வாராந்திர நிணலயில் நகர்ப்புறங் களில் மட்டும் மூன் று மாத இணடமவளியில்
முக்கிய கவணலவாய் ப்பு மற் றும் கவணலவொய் ப்பின் ணமக் குறிகாட்டிகணள (அதாவது

•
•
மதாழிலாளர் மக்கள் மதாணக விகிதம் , மதாழிலாளர் பங் ககற் பு விகிதம் , மற் றும்
கவணல வொய் ப்பின் ணம விகிதம் ) மதிப்பிடுவணத கநாக்கமாகக் மகாை்டுள் ளது.
❖

ஆை்டுகதாறும் கிராமப்புறம் மற் றும் நகர்ப்புறங் களில் வழக்கமான நிணல மற் றும்
தற் கபாணதய வாராந்திர நிணல ஆகிய இரை்டிலும் கவணலவாய் ப்பு மற் றும் கவணல
வொய் ப்பின் ணம குறிகாட்டிகணள மதிப்பிடுவணத இது கநாக்கமாகக் மகாை்டுள் ளது.

❖

நடப்பு வாராந்திர நிணலயின் கீழ் , ஒரு நபர் ஒரு வாரத்தில் எந்தமவாரு நாளிலும் ஒரு
மைி கநரம் கூட கவணல மசய் யாமல் , ஆனால் அந்த காலக் கட்டத்தில் எந்தமவாரு
நாளிலும் குணறந்தபட்சம் ஒரு மைி கநரம் கூட கவணல கதடினால் அல் லது கவணல
மசய் யத் தயாராக இருந்தால் அவர் கவணலயற் றவராகக் கருதப்படுவார்.

அறிவியல் மற் றும் சோழில் நுட்பம்
HIP 65426

❖

கஜம் ஸ் மவப் மதாணலகநாக்கியானது HIP 65426 புறக்ககாளின் முதல் புணகப்படத்ணத
எடுத்துள் ளது.

❖

இது நமது சூரியக் குடும் பத்தின் எல் ணலக்கு மவளிகய அணமந்துள் ள ஒரு கிரகம்
கபான்ற அணமப்பாகும் .

❖

இது வியாழணன விட 12 மடங் கு மபரியதாகும் .

❖

பூமியுடன் ஒப்பிடும் கபாது இது இளணமயானது, ஆனால் அளவின் அடிப்பணடயில் அது
மபரியதாகும் .

❖

இது பால் மவளி அை்டத்தில் உள் ள மிகப்மபரிய ககாளாகும் .

❖

இது பாணற கபான்ற கமற் பரப்பு இல் லாத ஒரு வாயு நிணறந்த ககாளாக கருதப்
படுவதொல் இக்ககாள் உயிர்கள் வாழக் கூடியதாக உள் ளது.

❖

கஜம் ஸ் மவப் மதாணலகநாக்கி ஆனது உலகின் மிக சக்திவாய் ந்தத் மதாணலகநாக்கி
ஆகும் .

சுற் றுெ்சூழல் செய் திகள்
காடியானா ே்விெர்ணா
❖

இது கர்நாடகாவில் உத்தர கன் னட மொவட்டத்தின் மயல் லாபூர் என்ற ஒரு தாலுகாவில்
இருந்து கை்டு பிடிக்கப் பட்டுள் ள ஒரு புதிய நை்டு இனமாகும் .

❖

த்விவர்ைா இந்தியாவில் காைப்படும் 75வது நை்டு இனமாகும் .

•
•
❖

காடியனா குடும் பத்திணனச் கசர்ந்த காடியானா த்விவர்ைா ஒரு நன் னீர ் வாழ் நை்டு
இனமாகும் .

❖

இந்த நை்டின் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க உடல் அம் சம் அதன் நிறமாகும் .

❖

இந்த நை்டு மவள் ணள நிற தணலயும் ஊதா நிற உடலும் மகாை்டது.

❖

இது ஒரு விஷத்தன் ணம மகாை்ட நை்டு என்பததொடு, நிச்சயமாக இது உை்ைத்தக்க
நை்டு வணகணயச் கசர்ந்ததும் அல் ல.

❖

த்விவர்ைா இனம் கை்டுபிடிக்கப்பட்டதன் மூலம் உலகில் உள் ள நை்டு இனங் களின்
மமாத்த எை்ைிக்ணக 125 ஆக உயர்ந்துள் ள நிகலயில் , அவற் றில் 75 இனங் கள்
இந்தியாவில் காைப்படுகின்றன.

❖

75 இந்திய நை்டு இனங் களில் , 13 இனங் கள்

இந்தியாவில்

உள் ள காடியானா

இனத்ணதச் கசர்ந்தணவ ஆகும் .
❖

த்விவர்ைா இனமானது காடியானா இனத்தின் கீழ் காைப்படும் 14வது நன் னீர ் வாழ்
நை்டு ஆகும் .

அக்தராகாந் தோெரஸ்
❖

அமமரிக்காவின் மடக்சாஸ் மாகாைத்தில் ஏற் பட்ட ஒரு மாமபரும் வறட்சியானது
அக்கராகாந்கதாசரஸின் கால் தடங் கணள மவளிப்படுத்தியுள் ளது.

❖

இது 113 மில் லியன் ஆை்டுகளுக்கு முன் வாழ் ந்த பழங் கால ணடகனாசர் இனம் ஆகும் .

❖

ணடரகனாமசாரஸ் மரக்ணஸப் கபாலகவ, கதாராயமாக 4 மமட்ரிக் டன் எணட மகாை்ட
அக்கராகாந்கதாமசாரஸ் ஒரு உச்சநிணலயில் கவட்ணடயாடும் விலங் காகும் .

❖

இருப்பினும் , அக்கராகாந்கதாசரஸ் ஆனது டி.மரக்ஸ் இனம் வாழ் ந்ததற் கு 50 மில் லியன்
ஆை்டுகளுக்கு முன்பு, ஆரம் ப கால கிமரட்கடசியஸ் காலத்தில் வாழ் ந்ததாகும் .

முக்கிய தினங் கள்
தேசிய ஊட்டெ்ெே்து ொரம் 2022
❖

இது மசப்டம் பர் 01 முதல் மசப்டம் பர் 07 வணர மகாை்டாடப்படுகிறது.

❖

இந்த ஆை்டின் இந்தத் தினத்திற் கான கருத்துரு என்பது ‘சுணவகளின் உலணகக்

•
•
மகாை்டாடுங் கள் ’ என்பதாகும் .
❖

கதசிய ஊட்டச்சத்து வாரமானது 1975 ஆம் ஆை்டில் அமமரிக்க உைவுக் கழகத்தின்
(ADA) உறுப்பினர்களால் நிறுவப்பட்டது.

❖

இந்தியா 1982 ஆம் ஆை்டு முதல் கதசிய ஊட்டச்சத்து வாரத்ணதக் மகாை்டாடத்
மதாடங் கியது.

❖

இந்திய அரசாங் கத்தின் உைவு மற் றும் ஊட்டச்சத்து வாரியமானது கதசிய ஊட்டச்
சத்து வாரத்தின் வருடாந்திர வார அளவிலான இந்தக் மகாை்டாட்டத்ணத ஏற் பாடு
மசய் கிறது.

❖

இந்த வாரியமானது மபை்கள் மற் றும் குழந்ணதகள் கமம் பாட்டு அணமச்சகத்தின் கீழ்
இயங் குகிறது.



