•
•
செப் டம் பர் – 08

TNPSC துளிகள்
❖

புனேவில் உள் ள சக்காே் எனுமிடத்தில் ப்ளூ எேர்ஜி ன ோட்டோர்ஸ் எனு ் நிறுவேத்திே்
ஆதரவுடே் ஒரு புத்ததோழில் நிறுவே ோேது இந்தியோவிே் முதல் திரவ ோக்கப்பட்ட
இயற் கக எரிவோயுவிேோல் இயங் கு ் ஒரு பசுக ச் சரக்கு வோகேத்திகே உருவோக்கி
உள் ளது.

❖

அத ரிக்கோவிே் முே் ேோள் அதிபர் பரோக் ஒபோ ோ, தநட்ஃபிலிக்ஸ் ஊடகத்திே் ஒரு
ஆவணப் பட ோே “Our Great National Parks” எே்ற படத்தில் மிக னநர்த்தியோே ஒரு
விரிவுகர சசய் ததற் கோக எ ் மி விருகத தவே்றோர்.

❖

முதலோவது சர்வனதச ன

ோமினயோபதி சுகோதோர உச்சி

ோநோடோேது ஐக்கிய அரபு

அமீரகத்திே் துபோய் நோட்டில் நடத்தப்பட்டது.
❖

வரலோற் றில் முதே் முகறயோக இந்தியோவிே் சோர்பில்
ரோஜ் நோத் சிங்

இந்திய போதுகோப்புத் துறை அக ச்சர் ஒருவர்

o

த்தியப் போதுகோப்பு அக ச்சர்

ங் னகோலியோ தசல் ல உள் ளோர்.
ங் னகோலியோவுக்குப் பயண ் ன ற்

தகோள் வது இதுனவ முதல் முகறயோகு ் .

தேசியெ் செய் திகள்
ஹைேராபாே் விடுேஹை நாள்

❖

இந்திய அரசு 2022 ஆ ் ஆண்டு முதல் 2023 ஆ ் ஆண்டு வகரயில் ஆண்டு முழுவது ்
"க

❖
❖

தரோபோத் விடுதகல நோளிகே" நிகேவு கூருவதற் கு ஒப்புதல் அளித்துள் ளது.

கலோச்சோர அக ச்சக ோேது இந்தத் ததோடக்க நிகழ் கவ ஏற் போடு தசய் யு ் .
கோரோஷ்டிரோ

ற் று ் கர்நோடகோ ஆகிய

ரோத்வோடோ விடுதகல நோளோகவு ் , க

ோநிலங் கள் இந்தத் திேத்திகே முகறனய
தரோபோத்-கர்நோடகா விடுதகல நோளோகவு ்

ஏற் கேனவ அங் கீகரித்திருந்தோலு ் , இந்த நோகள அந்த மூே் று

ோநிலங் களிலு ்

•
•
ககடப்பிடிக்க
❖

த்திய அரசு திட்டமிட்டுள் ளது.

1948 ஆ ் ஆண்டு னபோனலோ என்ை நடவடிக்கக மூல ் க

தரோபோத்கத இந்தியோ

ககப்பற் றியகத இத்திே ் தகௌரவப் படுத்துகிறது.
❖

க

தரோபோத் ச ஸ்தோேத்திே் ககடசி நிஜோ ் ஆே ஒஸ் ோே் அலி கோே் அசஃப் ஜோ

VII, 1947 ஆ ் ஆண்டில் இந்திய ஒே்றியத்தில் னசர முே் வந்தோலும் , பிே் ேர் அவரே
அகத நிரோகரித்தோர்.
❖

சர்தோர் பனடலிே் வழிகோட்டுதலிே் கீழ் இந்த நடவடிக்ககயோேது ன ற் தகோள் ளப்
பட்டது.

60 நாள் சிறப் பு மகப் தபறு விடுப் பு

❖

த்திய அரசில் பணிபுரியு ் தபண் ஊழியர்களுக்கு 60 நோட்கள் சிறப்பு

கப்னபறு

விடுப்பு வழங் கப்பட உள் ளது.
❖

பிரசவத்திற் கு முே் அல் லது பிரசவத்திே் னபோது குழந்கத இறந்தோல் அல் லது பிறந்த
சிறிது னநரத்தினலனய குழந்கத இறந்துவிட்டோல் விடுப்பு வழங் கப்படு ் .

❖

இரண்டுக்கு ்

குகறவோே

ஊழியர்களுக்கு
❖

ட்டுன

குழந்கதககளக்

த்திய

அரசிே்

தபண்

இந்த விடுப்போேது வழங் கப்படு ் .

பணியோளர், தபோதுக் குகறகள்
பணியோளர்

தகோண்ட

ற் று ் ஓய் வூதியத் துகற அக ச்சகத்திற் கு இணங் க,

ற் று ் பயிற் சித் துகறயோல் இது ததோடர்போே உத்தரவோேது தவளியிடப்

பட்டது.

சமாே்ே மருந் து உற் பே்தி சோழிை் துஹறப் பூங் காக் கஹள தமம் படுே்துேை்
❖

இ ோச்சலப்

பிரனதச ் ,

ோநிலங் களில்

த ோத்த

குஜரோத்
ருந்து

ற் று ்

ஆந்திரப்

உற் பத்தி

அக ப்பதற் கோே சில முே் த ோழிதல் களுக்கு

பிரனதச ்

ததோழில் துகறப்

ஆகிய

மூே் று

பூங் கோக்ககள

ருந்துத் துகற சமீபத்தில் ‘தகோள் கக

சோர்ந்த’ ஒப்புதகல அளித்துள் ளது.
❖

இந்தத் திட்டத்திே் கீழ் , 13

ோநிலங் களில் இருந்து த ோத்த

ருந்து உற் பத்தி ததோழில்

துகறப் பூங் கோக்ககள அக ப்பதற் கோே முே் த ோழிவுகள் தபறப்பட்டே.
❖

இந்தத் திட்ட ் அதிகளவு

ருந்து உற் பத்தியிே் உள் நோட்டு உற் பத்திகய ஊக்குவிக்கச்

சசய் வனதோடு, இறக்கு தியிகேச் சோர்ந்திருக்கு ் ஒரு நிகலகய

ோற் றுவதற் கோக

•
•
ஒரு தர ோே னசோதகே

ற் று ் உள் கட்டக ப்கப எளிதோக அணுகுவதற் கோே வழி

வககயிகேச் தசய் கிறது.

ெர்வதேெெ் செய் திகள்
உைக ெமூகப் பாதுகாப் பு அறிக் ஹக 2020-22

❖

சர்வனதச ததோழிலோளர் அக ப்பு சமீபத்தில் ஆசியோ

ற் று ் பசிபிக் பகுதிகளுக்கோே

பிரத்தினயக அறிக்கககய தவளியிட்டது.
❖

இதன்படி உலக

க்கள் ததோககயில் கிட்டத்தட்ட 53% னபருக்குச் சமூகப் போதுகோப்பு

கிகடப்பதில் கல.
❖

ஆசிய-பசிபிக் பகுதியில் 56%

ற் று ் இந்தியோவில் 76%க்கு ் அதிக ோனேோர் சமூகப்

போதுகோப்பிகே தபறுவதில் கல.
❖

இந்தியோவிே் சமூகப் போதுகோப்புச் தசலவிே ோேது தேிநபர் த ோத்த உள் நோட்டு
உற் பத்தியில் 5%க்கு ் குகறவோக உள் ளது.

•
•
❖

சர்வனதச ததோழிலோளர் அக ப்பு எே்பது ஐக்கிய நோடுகள் சகபயிே் ஒரு சிறப்பு
நிறுவே ோகு ் .

❖

187 உறுப்பிேர் நோடுகளிே் அரசோங் கங் கள் , முதலோளிகள்

ற் று ் ததோழிலோளர்ககள

ஒே்றிகணக்கு ் ஒனர முத்தரப்பு ஐ.நோ. அக ப்பு இதுவோகு ் .

ஐக்கிய இராஜ் ஜியே்தின் புதிய பிரேமர்

❖

லிஸ் டிரஸ் எே்பவர் ஆளு ்

பழக வோதக் கட்சியிே் தகலவரோகவு ் , ஐக்கிய

இரோஜ் ஜியத்திே் புதியப் பிரத ரோகவு ் னதர்ந்ததடுக்கப்பட்டோர்.
❖
❖

இவர் இந்திய வ ் சோவளிகயச் னசர்ந்த ரிஷி சுேக்ககத் னதோற் கடித்தோர்.
ோர்கதரட் தோட்சர்

ற் று ் ததரசோ ன

ஆகினயோருக்குப் பிறகு ஐக்கிய இரோஜ் ஜியத்திே்

பிரத ரோகத் னதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மூே்றோவதுப் தபண் ணி லிஸ் டிரஸ் ஆவோர்.
❖

இந்த மூவரு ் பழக வோதக் கட்சிகயச் னசர்ந்தவர்கள் ஆவர்.

❖

இவர் னபோரிஸ் ஜோே் சனுக்குப் பிறகு பிரிட்டேிே் தகலவரோக தபோறுப்னபற் க உள் ளோர்.

அறிவியை் மற் றும் சோழிை் நுட்பம்
வளிமம் நிரப் பப் பட்ட காற் றியக்க தவக ஒடுக்கி

❖

இந்திய விண்தவளி ஆரோய் ச்சி நிறுவே ் (இஸ்னரோ) ஆேது திருவேந்தபுரத்தில் உள் ள
து ் போ பூ த்திய னரகக ஏவுதளத்தில் இருந்து னரோகிணி-300 (RH300 Mk II) எேப்படு ்

•
•
ஆய் வு ஏவுகலத்தில் வளி

் நிரப்பப்பட்ட ஒரு கோற் றியக்க னவக ஒடுக்கி ததோழில்

நுட்பத்கதப் தபோருத்தி தவற் றிகர ோகச் னசோதித்துள் ளது.
❖

இது வளி ண்டல நுகழவு விண்தவளிப் தபோருள் களுக்கோகப் பயே்படுத்தப்படு ் ஒரு
ததோழில் நுட்ப ோகு ் .

❖

இது இஸ்னரோவிே் விக்ர ் சோரோபோய் விண்தவளி க யத்தோல் (VSSC) வடிவக க்கப்
பட்டு உருவோக்கப்பட்டது.

❖

வளி ண்டலத்திே் வழியோக கீனழ விழு ் ஒரு தபோருளிே் னவகத்கத குகறக்க வளி

்

நிரப்பப்பட்ட கோற் றியக்க னவக ஒடுக்கி உதவுகிறது.
❖

இது கோற் றியக்க இழுகவ மூல ் ஒரு விண்தவளிப் தபோருளிே் னவகத்கதச் சரியோே
அளவில் குகறத்தது.

மாநிைெ் செய் திகள்
68வது தநரு டிராபி படகுப் தபாட்டி

❖

சமீபத்தில் , னகரளோவிே் ஆலப்புழோ

ோவட்டத்தில் உள் ள புே் ே டோ ஏரியில் நடத்தப்

பட்ட 68வது னநரு டிரோபி படகுப் னபோட்டியில் பள் ளத்துருத்தி படகுக் குழு

் தவற் றி

தபற் றது.
❖

இந்தியோவிே் முதல் பிரத ர் ஜவ

ர்லோல் னநரு அவர்கள் இந்தப் பகுதிக்கு விஜய ்

தசய் தகதயு ் , ஆலப்புழோ ஏரியில் அவர் படகுச் சவோரி தசய் தகதயு ் நிகேவு கூரு ்
வககயில் 1952 ஆ ் ஆண்டு னநரு டிரோபி படகுப் னபோட்டி நிறுவப் பட்டது.

மஹைப் பகுதி ஹெக்கிள் பந் ேயே்திற் கான முேைாவது உைகக் தகாப் ஹப தபாட்டி
❖

லடோக்கில் உள் ள னல நகர ் இந்த விகளயோட்டுப் னபோட்டியிகே நடத்தத் தயோரோக
உள் ளது.

❖

இதற் கு 'UCI MTB எலிமினேட்டர் உலகக் னகோப்கப' எே் று தபயரிடப்பட்டுள் ளது.

•
•
❖

இது லடோக் ஒே்றியப் பிரனதச நிர்வோக ்

ற் று ்

இந்திய கசக்கிள்

ஓட்டுதல்

சங் கத்துடே் இகணந்து ஏற் போடு தசய் யப்பட உள் ளது

கிராமப் புற பண்ஹணமுஹற பன்றி வளர்ப்பு திட்டம்

❖

ன கோலயோ முதல் வர் கோே்ரோட் னக சங்

ோ இந்தத் திட்டத்கதத் ததோடங் கி கவத்தோர்.

❖

இது தவவ் னவறு கோல் நகட வளர்ப்பு நடவடிக்கககள் மூல ் அம் மாநில விவசோயிகள்
நிகலயோே வோழ் வோதோரத்கத ஈட்டுவகத உறுதி தசய் வதற் கோே ஒரு திட்ட ோகு ் .

❖

பே் றி இகறச்சி உற் பத்தியில் அம்

ோநில ் தே் ேிகறவு தபற, அம் மாநில அரசு

மிகப்தபரிய பே் றி வளர்ப்புத் திட்டங் களில் ஒே்றோே ‘ன கோலயோ பே் றி வளர்ப்புத்
திட்டத்திகே' தசயல் படுத்தி வருகிறது.

ஒவ் சவாரு வீட்டிலும் சுே்திகரிக்கப் பட்ட குடிநீ ர்
❖

ஒவ் தவோரு வீட்டுக்கு ் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீ ர் (RO) வழங் கிய ஒரு கிரோ
சிறப்கப எட்டிய உத்தரப் பிரனதசத்திே் முதல் கிரோ

❖

் எே்றச்

ோக பர்தோவுல் ஆேது.

ஆதர்ஷ் கிரோ ப் பஞ் சோயத்து முே் தேடுப்பிே் கீழ் ஒரு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீ ர் (RO)

•
•
வழங் கு ் அக ப்பு நிறுவப்பட்டதே் மூல ் அந்தக் கிரோ

் சுத்த ோே குடிநீ கரப்

தபற அது வழிவகக தசய் கிறது.

முக்கிய தினங் கள்
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❖

இந்தியோவில் த ோத்த ் ஒே்பது வககயோே கழுகுகள் கோணப்படுகிே்றே.

❖

இவற் றுள் ஆறு இேங் கள் உள் நோட்டு வகக (தவண்முதுகுக் கழுகு, இந்தியக் கழுகு,
த லிந்த அலகுகடயக் கழுகு, தசந்தகலக் கழுகு, எலு ் புண்ணிக் கழுகு

❖

ற் று ்

எகிப்தியக் கழுகு)

ற் று ் மூே் று இேங் கள் புல ் தபயர்ந்தகவ (சோ ் பல் நிறக் கழுகு,

கிரிஃனபோே் கழுகு

ற் று ் இ ய கல கழுகு) ஆகு ் .

இந்தியோவில் உள் ள ஒே்பது கழுகு இேங் களில் ஏழு இேங் கள்

கோரோஷ்டிரோவில்

கோணப் படுகிே்றே.
❖

கோல் நகடகளிே் வலி நிவோரணத்திற் குப் பயே்படுத்தப்படு ் கடக்னளோஃதபேோக்
எே்ற கோல் நகட

ருந்தோேது, கழுகுகள் அழிக்கப் படுவதற் கு ஒரு முக்கியக் கோரணம்

ஆகு ் .
❖

2006 ஆ ் ஆண்டு முதல் இந்த

ருந்தோேது இந்தியோவில் கோல் நகட

ருத்துவப்

பயே்போட்டிற் குத் தகட தசய் யப்பட்டது.
❖

இந்தியோவில் கழுகுப் போதுகோப்புக்கோே தசயல் திட்ட ் 2020-2025 ஆேது சுற் றுச்சூழல் ,
வே ்

ற் று ் பருவநிகல

ோற் ற அக ச்சகத்தோல் தவளியிடப்பட்டது.
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❖

இத்திே ோேது ஐக்கிய நோடுகளிே் தபோதுச் சகபயோல் (UNGA) 2012 ஆ ் ஆண்டில்
நிறுவப் பட்டது.

•
•
❖

இது அே் கே ததரசோ அவர்களிே் நிகேவு நோள் ஆகு ் .

❖

அே் கே ததரசோ அவர்கள் 1979 ஆ ் ஆண்டில் அக திக்கோே னநோபல் பரிகசப்
தபற் றோர்.

❖

அவர் தேது 87வது வயதில் 1997 ஆ ் ஆண்டு தசப்ட ் பர் 05 ஆ ் னததியே் று
தகோல் கத்தோவில் கோல ோேோர்.

❖

1950

ஆ ்

ஆண்டில்

தகோல் கத்தோவில்

அறக்கட்டகள

குழு

்

ஒே் கற

அவர்

நிறுவிேோர்.
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❖

இந்த ஆண்டு ஆசிரியர் திேத்திை் கான கருத்துரு 'தநருக்கடியில் முே் ேணி, எதிர்
கோலத்கத

❖

றுசீரக ப்பு தசய் தல் ' எே்பதோகு ் .

நோட்டிே் இரண்டோவது குடியரசுத் தகலவர் சர்வபள் ளி ரோதோகிருஷ்ணே் அவர்களிே்
பிறந்த நோள் ஆேது 1962 ஆ ் ஆண்டு முதல் இந்தியோவில் ஆசிரியர் திே ோகக்
தகோண்டோடப் படுகிறது.

❖

1888 ஆ ் ஆண்டு தசப்ட ் பர் 05 ஆ ் னததி பிறந்த இவர், இந்தியோவிே் முதல் குடியரசு
துகணத் தகலவரோகவு ் (இரண்டு முகற 1952/62)

ற் று ் இந்தியோவிே் இரண்டோவது

குடியரசுத் தகலவரோகவு ் (1962/67) பணியோற் றிேோர்.
❖

1954 ஆ ் ஆண்டில் ரோஜோஜி

ற் று ் சர்.சி.வி.ரோ ே் ஆகினயோருடே் இகணந்து

இவருக்கு போரத ரத்ேோ விருது வழங் கப்பட்டது.



