•
•
செப் டம் பர் – 11

TNPSC துளிகள்
❖

தேசிய வனவிலங் கு வாரியே்தின் நிலலக்குழுவானது, லடாக்கில் ஒரு புதிய விமானப்
பலடத் ேளே்லே நிறுவுவேற் காக இந்திய விமானப்பலடக்கு ஒப்புேல் அளிே்துள் ளது.
o

இந்திய விமானப் பலடயின் புதிய விமானே் ேளமானது மமய் க் கட்டுப்பாட்டுக்
தகாட்டுப் பகுதிக்கு மவளிதய அலமந்ே சாங் ோங் சரணாலயப் பகுதியில் நிறுவப்
படும் என் று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

❖

சுமயல் லா பிராவர்தமன் ஐக்கிய இராஜ் ஜியே்தின் புதிய உள்துலறச் மசயலராக
நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்.
o

இந்திய

வம் சாவளிலயச்

தசர்ந்ே

ப்ரே
ீ ்தி

பதடலுக்குப்

பதிலாக

சுமயல் லா

பிதரவர்தமன் நியமிக்கப்பட்டுள் ளார்.

தேசியெ் செய் திகள்
WEST முன்சனடுப் பு

❖

முேன் லம அறிவியல்

ஆதலாசகர் பிரவீந்ேர் லமனி, அறிவியலில்

மபண்களின்

பங் களிப்லப தமம் படுே்துவேற் காக வேண்டி மகளிர் மபாறியியல் , அறிவியல் மற் றும்
மோழில் நுட்ப முன் மனடுப்பிலன (WEST) மோடங் கி லவே்துள் ளார்.
❖

WEST என்பது ஆராய் ச்சிப் பகிர்வு மற் றும் ஆராய் ச்சி & தமம் பாட்டில் ஒே்துலைப்லப
ஊக்குவிப்பேற் காக ஒரு வலலயலமப்பிலனப் பயன்படுே்துகின்ற ஒரு புதிய I-STEM
(இந்திய அறிவியல் மோழில் நுட்பம் மற் றும் மபாறியியலின் ஆய் விடல் ) ஆகும் .

❖

I-STEM அலமப்பானது PM-STIAC திட்டே்தின் கீை் வருகிறது (அறிவியல் பூர்வமாக பல
பிரிவுகளுக்கிலடயிலான ஒே்துலைப்பு மற் றும் தமம் பாட்லட அனுமதிக்கிறது).

❖

மற் ற திட்டங் கள் : KIRAN (மபண் அறிவியலாளர்கலள ஊக்குவிே்ேல் ); CURIE (மகளிர்
பல் கலலக் கைகங் களில் உள் கட்டலமப்லப தமம் படுே்துேல் ); விக்யான் தஜாதி (உயர்

•
•
நிலலப் பள் ளியில் படிக்கும் மபண்கள் அறிவியல் , மோழில் நுட்பம் , மபாறியியல்
மற் றும் கணிே அறிலவப் மபற முயற் சிே்ேல் ) ஆகியனவாகும் .

பணைய தீநிரல் எனப் படும் சமன்நிரலுக் கு எதிரான பயிற் சி

❖

தேசியப் பாதுகாப்புச் சலபச் மசயலகம் (NSCS) மற் றும் ஐக்கிய இராஜ் ஜிய அரசு
ஆகியலவ இலணந்து 26 நாடுகளுக்கான காமணாளி வாயிலான இலணயமவளிப்
பாதுகாப்புப் பயிற் சிலய நடே்தின.

❖

இந்தப் பயிற் சியானது, பிரிட்டிஷ் வான் மவளி (BAE) அலமப்புகளால் உருவாக்கப்பட்ட,
இந்தியா ேலலலமயிலான சர்வதேசப் பலணய தீநிரல் எனப்படும் மமன்நிரலுக்கு
எதிரான முன் மனடுப்பு மநகிை் திறன் மசயற் குழுவின் ஒரு பகுதியாகும் .

7வது சபங் களூரு விை்சவளி ொர்ந்ே கை்காட்சி 2022

❖

இது இஸ்தரா, இந்திய தேசிய விண்மவளி தமம் பாட்டு மற் றும் அங் கீகார லமயம் (INSPACE) மற் றும் நியூஸ்தபஸ் இந்தியா லிமிமடட் ஆகியவற் றுடன் இலணந்து ஏற் பாடு
மசய் யப் பட்டுள் ளது.

❖

இந்ே நிகை் வின் தபாது ஒரு சர்வதேச மாநாடும் நடே்ேப்படும் .

•
•
❖

இந்ே மாநாட்டின் கருே்துரு, ‘இந்தியாவில்

புதிய விண்மவளி நடவடிக்லககலள

தமம் படுே்துேல் ’ என்போகும் .
❖

பங் குோரர் நாடு - ஆஸ்திதரலியா; முக்கிய நாடு - ஐக்கிய இராஜ் ஜியம் ; விருந்தினர்
நாடு – மநேர்லாந்து.

TB முக் ே் பாரே் அபியான்

❖

குடியரசுே் ேலலவர் திமரௌபதி முர்மு அவர்கள் பிரோன் மந்திரி TB முக்ே் பாரே்
அபியான் திட்டே்திலனே் மோடங் கி லவே்ோர்.

❖

பிரோன் மந்திரி TB

முக்ே் பாரே் அபியான் திட்டமானது 2025 ஆம் ஆண்டிற் குள்

இந்தியாவில் இருந்து காசதநாலய அகற் றுவலே தநாக்கமாகக் மகாண்டுள் ளது.
❖

நிலலயான தமம் பாட்டு இலக்கில் (SDG) குறிப்பிடப்பட்டுள் ள 2030 ஆம் ஆண்டிற் கு பல
ஆண்டுகள்

முன் னோகதவ

இந்தியாவில்

காசதநாய் க்கு

முற் றுப்புள் ளி

லவக்க

தவண்டும் என் று பிரேமர் நதரந்திர தமாடி அவர்கள் ஒரு ேனிே்துவமான அலைப்பிலன
விடுே்துள் ளார்.
❖

முர்மு அவர்கள் நி-க்சய் மிே்ரா முன் மனடுப்பிலனயும் மோடங் கி லவே்ோர்.

❖

நி-க்சய் மிே்ரா முன் மனடுப்பானது, சிகிச்லசயில் இருக்கும் காசதநாயாளிகளுக்கு
உேவ முன் வரும் நன் மகாலடயாளர்களுக்கு ஒரு ேளே்லே வைங் கும் .

❖

நன் மகாலடயாளர்கள் நி-க்சய் மிே்ராக்கள் என் று அலைக்கப்படுவார்கள் .

❖

தமலும் இந்ே நன் மகாலடயில் ஊட்டச்சே்து சார்ந்ே, கூடுேல் தநாய் கண்டறிேல்
மற் றும் முழு அளவிலான ஆேரவு ஆகியலவ அடங் கும் .

ெர்வதேெெ் செய் திகள்
யுசனஸ்தகா அணமப் பின் உலகளாவியக் கற் றல் நகரங் களின் வணலயணமப் பு
2022
❖

யுமனஸ்தகாவின் கூற் றுப் படி, இந்ே வலலயலமப்பானது "உே்தவகம் , அறிவு மற் றும்
சிறந்ேப் பயிற் சி" ஆகியவற் றிலன வைங் கும் உலகளாவியக் மகாள் லக சார்ந்ே வலல
அலமப்பு ஆகும் .

❖

இந்தியாவின் மூன் று நகரங் கள் : அோவது மேலுங் கானாவின் வாரங் கல் , தகரளாவின்
திருச்சூர் மற் றும் நிலாம் பூர் ஆகியலவ இந்ேப் பட்டியலில் இடம் மபற் றுள் ளன.

❖

இலவ யுமனஸ்தகா அலமப்பின் உலகளாவிய கற் றல் நகரங் களின் வலலயலமப்பில்

•
•
இடம் மபற் ற முேல் இந்திய நகரங் கள் ஆகும் .
❖

மேலுங் கானாவில் யுமனஸ்தகா அலமப்பின் அங் கீகாரே்திலனப் மபற் ற இரண்டாவது
நகரம் வாரங் கல் ஆகும் .

❖

முன் னோக, மேலுங் கானா மாநிலே்தின் முலுகு மாவட்டே்தில் உள் ள இராமப்பா
தகாயில் யுமனஸ்தகா அலமப்பின் உலகப் பாரம் பரியச் சின் னங் களின் பட்டியலில்
தசர்க்கப் பட்டுள் ளது.

❖

44 நாடுகலளச் தசர்ந்ே 77 நகரங் களில் மூன் று இந்திய நகரங் களும் இடம் மபற் று
உள் ளன.

❖

கற் றல் நகரம் என்பேலன வலரயறுக்கும் ஆறு அம் சங் கள் உள் ளன: அலவயாவன
o

உள் ளார்ந்ேக் கற் றலல வைங் கச் சசய் வேற் காக ஒவ் மவாரு துலறயிலும் அேன்
வளங் கலளத் திறம் பட திரட்டுேல்

o

குடும் பங் கள் மற் றும் சமூகங் களில் கற் றல் முலறக்குப் புே்துயிர் அளிக்கிறது

o

பணியிடங் களில் கற் றலல எளிோக்குேல்

o

நவீன கற் றல் மோழில் நுட்பங் களின் பயன்பாட்லட விரிவுபடுே்துேல்

o

கற் றலில் ேரமாகவும் சிறந்தும் விளங் குேல்

o

வாை் க்லக முழுவதும் கற் றல் கலாச்சாரே்லே தமம் படுே்துேல்

ணமே்ரீ திறன்மிகு அனல் மின் நிணலயே் திட்டம்

❖

பிரேமர் நதரந்திர தமாடி மற் றும் வங் காளதேசப் பிரேமர் தஷக் ஹசீனா ஆகிதயார்
இலணந்து லமே்ரீ திறன்மிகு அனல் மின் நிலலயே்தின் முேல் அலகிலனச் சமீபே்தில்
மோடங் கி லவே்ேனர்.

•
•
❖

இது வங் காளதேசே்தின் குல் னா பிரிவின் பாகர்ஹாட் மாவட்டே்தில் ராம் பால் என்ற
இடே்தில் அலமந்துள் ளது.

❖

இது இந்தியாவின் சலுலக நிதித் திட்டே்தின் கீை் உருவாக்கப் படுகிறது.

7வது கிழக் குப் சபாருளாோர மன்றம்

❖

இது ரஷ்யாவின் விளாடிதவாஸ்தடாக் நகரில் நலடமபற் றது.

❖

இந்ே ஆண்டிற் கான கருே்துரு, ‘பல் முலன உலகே்திற் கான பாலேயில் ’ என்போகும் .

❖

ரஷ்யாவின்

மோலலதூர

கிைக்குப்

பகுதிகளில்

முேலீட்லட

ஊக்குவிக்கும்

ஒரு

தநாக்கே்திற் காக 2015 ஆம் ஆண்டில் இந்ே மன்றமானது நிறுவப்பட்டது.
❖

ரஷ்யாவின் மோலலதூர கிைக்குப் பகுதிகளில் இந்தியாவிற் குே் தேலவயான பல
மபட்தராலிய வளங் கள் உள் ளன.

❖

இந்நகரில் ேனது தூேரகே்லேே் நிறுவிய முேல் நாடு இந்தியாவாகும் .

ெர்வதேெ சுற் றுலா விருது 2023

❖

பசிபிக் பகுதி சுற் றுலா எழுே்ோளர் சங் கே்தினால் வைங் கப்படும் (PATWA) 2023 ஆம்
ஆண்டிற் கான கலாச்சாரம் சார்ந்ே சிறந்ே சுற் றுலாத் ேளே்திற் கான சர்வதேசப்
பயண விருதிலன தமற் கு வங் காளம் மபற உள் ளது.

❖

இது ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் உலகச் சுற் றுலா அலமப்பின் (UNWTO) ஒரு துலண

•
•
உறுப்பினர் அமமப்பாகும் .
❖

2023 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 09 ஆம் தேதியன் று மஜர்மனியின் மபர்லின் நகரில் நலடமபற
உள் ள உலகச் சுற் றுலா மற் றும் விமானப் தபாக்குவரே்துே் ேலலவர்களின் உச்சி
மாநாட்டில் இந்ே விருோனது வைங் கப்படும் .

❖

மோடர்ந்து இரண்டாவது முலறயாக, உலகப் பயண விருதுகளில் , 2022 ஆம் ஆண்டின்
கரீபியன் பகுதியின் முன் னணிக் கலாச்சாரச் சுற் றுலாத் ேளமாக கியூபா குடியரசுே்
தேர்ந்மேடுக்கப் பட்டுள் ளது.

அறிவியல் மற் றும் சோழில் நுட்பம்
கிமிங் சிங் -50

❖

மார்னிங் ஸ்டார்-50 என் றும் மபயரிடப்பட்டுள் ள இந்ே வாகனமானது, முழுவதுமாக
சூரிய சக்தியில் இயங் கும் சீனாவின் ஒரு ஆளில் லா வான் வழி வாகனமாகும் .

❖

அலனே்து உள் மசயல் பாட்டு அலமப்புகளும் சிறப்பாகச் மசயல் படுவேன் மூலம்
அேன் முேல் தசாேலனப் பயணே்லே மவற் றிகரமாக நிலறவு மசய் துள் ளது.

❖

இந்ே ஆளில் லா விமானமானது 20 கிமீ உயரே்திற் கு தமல் தமகங் கள் இல் லாமல்
நிலலயான காற் தறாட்டம் உள் ள பகுதியில் இயங் குகிறது.

❖

இேனால்

இந்ே ஆளில் லா விமானங் கள்

நீ ண்ட காலே்திற் குச் மசயல் பட சூரிய

சக்தியினால் இயங் கும் கருவிகலள அதிகபட்சமாக பயன்படுே்ே உேவுகிறது.
❖

இந்ே ஆளில் லா விமானமானது பூமியின் தமற் பரப்பிலிருந்து 20 கிமீ முேல் 100 கிமீ
மோலலவில் உள் ள விண்மவளிப் பரப்பில் இயங் க முடியும் .

❖

இது

மசயற் லகக்தகாள்

தபான்ற

மசயல் பாடுகலள

தமற் மகாள் ளும்

திறன்

மகாண்டலவ.

ஐன்ஸ்டீன் வணளயம்
❖

தஜம் ஸ் மவப் விண்மவளி மோலலதநாக்கியின் மே்திய அகச்சிவப்பு கருவியானது
(MIRI) "ஐன் ஸ்டீன் வலளயே்தின்" சரியான படே்லேப் பிடிே்துள் ளது.

❖

ஐன் ஸ்டீன் வலளயம் ஆனது சதவால் சன் வலளயம் என் றும் அலைக்கப்படுகிறது.

❖

ஐன் ஸ்டீன் வலளய நிகை் வானது முேன் முேலில் 1988 ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்
பட்டது.

•
•
❖

இது ஒரு விண்மீன், நட்சே்திரம் அல் லது பிற ஒளி உமிழும் அண்ட மபாருட்களிலிருந்து
வரும் ஒளியானது பூமிலய அலடயும் முன் ஒரு மாமபரும் மபாருளின் அருதக மசல் லும்
தபாது உருவாக்கப் படுகின்ற ஒரு ஒளி வலளயமாகும் .

❖

இது நிகழும் தபாது, ஈர்ப்புக் குவியமானது ஒளி திலச திருப்பப்படுவேற் குக் காரணம்
ஆகிறது.

❖

தமலும் மூலம் , குவிய வில் லல மற் றும் ஆய் வு மசய் யும் மபாருள் ஆகிய அலனே்தும்
சரியான சீரலமப்பில் இருந்ோல் , இந்ே ஒளி ஒரு வலளயமாகே் தோன் றும் .

❖

எனதவ, இந்ே வலளயம் என்பது விண்மவளியில் உள் ள உண்லமயான ஒரு அலமப்பு
அல் ல.

❖

ஆனால் ஈர்ப்புக் குவிய விலளவின் காரணமாக ஒளி மற் றும் ஈர்ப்பு விலசயினால்
ஏற் படும் ஒரு நிகை் வாகும் .

இந் நூயி சூரியத் சோணலதநாக் கி

❖

இந்நூயி சூரியத் மோலலதநாக்கியானது 18 கிதலாமீட்டர் மோலலவிலான ஒளிப்புகு
சூரியப் புறமவளி மண்டலே்தின் மேளிவான படே்திலனப் பிடிே்துள் ளது.

•
•
❖

இது ஹவாய் தீவான மமௌய் யில் உள் ள ஹதலகலா ஆய் வகே்தில் அலமந்துள் ளது.

❖

சூரியனின் வளிமண்டலே்தில் உள் ள மூன் று முக்கிய அடுக்குகளில் ஒளிப்புகு சூரியப்
புறமவளி மண்டலம் இரண்டாவது அடுக்காகும் .

❖

இது ஒளி அடுக்கிற் கு தமதலயும் , சூரியப் பரிமாற் ற மண்டலம் மற் றும் கதரானா
அடுக்கிற் குக் கீதையும் அலமந்துள் ளது.

முக்கிய தினங் கள்
ெர்வதேெ எழுே்ேறிவு தினம் – செப் டம் பர் 08

❖

இந்ேே்

தினமானது

ஐக்கிய

நாடுகளின்

கல் வி,

அறிவியல்

மற் றும்

கலாச்சார

அலமப்பினால் (UNESCO) 1966 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது.
❖

1965 ஆம் ஆண்டு இதே நாளில் , ஈரானின் மேஹ்ரானில் நலடமபற் ற உலகக் கல் வி
அலமச்சர்கள் மாநாட்டில் முேல் முலறயாக சர்வதேச அளவில் கல் விே் திட்டம் பற் றி
விவாதிக்கப்பட்டது.

❖

இந்ே ஆண்டு 54வது சர்வதேச எழுே்ேறிவு தினமாகும் .

❖

இந்ே ஆண்டின் இே்தினே்திற் கான கருே்துரு, "எழுே்ேறிவிலனக் கற் கும் ேளங் கலள
மாற் றுேல் " என்போகும் .



