•
•
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TNPSC துளிகள்
❖

புது டெல் லியில் ராஷ்டிரபதி பவனில் இருந்து இந்தியா கேெ் வரரயில் அரைே்ேப்
பெ்டுள் ள

டென்ெ்ரல்

விஸ்ொவின்

(மத்திய

எழில் முற் றம் )

முழு

நீ ள

‘ேர்தவ் யப்

பாரதரய' பிரதைர் அவர்ேள் திறந்து ரவத்தார்.
o

புது டெல் லியில் உள் ள இந்தியா கேெ்டில் அரைே்ேப்பெ்டுள் ள கநதாஜி சுபாஷ்
ெந்திரகபாஸ் அவர்ேளின் 28 அடி உயர கிராரனெ் சிரலரயப் பிரதைர் அவர்ேள்
திறந்து ரவத்தார்.

தமிழ் நாடு செய் திகள்
தககொல் பள் ளிகள் திட்டம்

❖

தமிழே ைாநிலத்தில் சிறப்புப் பள் ளித் திட்டம் ைற் றுை் ைாதிரிப் பள் ளித் திெ்ெை்
ஆகியவற் ரற, டெல் லி முதல் வர் அரவிந்த் டேஜ் ரிவால் அவர்ேளின் முன் னிரலயில்
தமிழே முதல் வர் மு.ே.ஸ்ொலின் அவர்ேள் டதாெங் கி ரவத்தார்.

❖

இந்தத் திெ்ெைானது டெல் லி ைாதிரிப் பள் ளித் திெ்ெத்தின் அடிப்பரெயிலானதாகுை் .

❖

இந்தப் பள் ளிேளுே்குத் தரேொல் பள் ளிேள் என் றுை் , ைாதிரிப் பள் ளிேள் என் றுை் தமிழ்
டைாழியில் டபயரிெப்படுை் .

ததசியெ் செய் திகள்
மிரட்டிப் பணம் பறித்தல் சதாடர்பான வழக்குகள்
❖

2014 ஆை் ஆண்டு முதல் , அதிே கதெத்துகராே வழே்குேள் பதிவில் அொை் முதல்
இெத்திலுை் , மிரெ்டிப் பணை் பறித்தல் ைற் றுை் அெ்சுறுத்திப் பணை் பறித்தல் கபான்ற
குற் றங் ேளின் விகிதத்தில் நாோலாந்து முதலிெத்தில் உள் ளது.

❖

இதில் அொை் ைாநிலத்திரனத் டதாெர்ந்து ஹரியானா, ஜார்ே்ேண்ெ், ேர்நாெோ ஆகிய

•
•
ைாநிலங் ேள் உள் ளன.
❖

கதசியக் குற் ற ஆவணே் ோப்பேை் டவளியிெ்ெ ஒரு அறிே்ரேயின்படி இத்தேவலானது
டதரிவிே்ேப் பெ்டுள் ளது.

மனித தமம் பாட்டுக் குறியீடு 2021

❖

ஐே்கிய நாடுேளின் கைை் பாெ்டுத் திெ்ெ அரைப்பானது ெமீபத்தில் , ைனித கைை் பாெ்டுே்
குறியீெ்டிரன டவளியிெ்ெது.

❖

முதன் முரறயாே, உலே ைனித கைை் பாெ்டுே் குறியீடு (HDI) ஆனது டதாெர்ந்து இரண்டு
ஆண்டுேளாே வீழ் ெசி
் யரெந்துள் ளது.

❖

நிரலயான கைை் பாெ்டிற் ோன 2030 ஆை் ஆண்டுச் டெயல் பாெ்டு நிரல் ைற் றுை் பாரீஸ்
உென்படிே்ரேரய ஏற் றுே் டோண்ெ பிறோன கபாே்கில் உலரே மீண்டுை் இது
டோண்டு டென்றது.

❖

2020 அல் லது 2021 ஆை் ஆண்டில் சுைார் 90 ெதவீத நாடுேள் தங் ேள் ைனித கைை் பாெ்டுே்
குறியீெ்டின் ைதிப்பில் ெரிவு பதிவாகியுள் ளதாே இந்த அறிே்ரே கூறுகிறது.

❖

2021 ஆை் ஆண்டு ைனித கைை் பாெ்டுே் குறியீெ்டில் சுவிெ்ெர்லாந்து, நார்கவ ைற் றுை்
ஐஸ்லாந்து ஆகிய நாடுேள் முதலிெத்தில் உள் ளன.

❖

2021-2022 ஆை் ஆண்டில் 191 நாடுேள் ைற் றுை் பிராந்தியங் ேளில் இந்தியா 132வது
இெத்தில் உள் ளது.

❖

ேெந்த ஆண்டு இந்தியா 131வது இெத்தில் இருந்தது.

❖

இந்தியாவின் ெமீபத்திய ைனித கைை் பாெ்டுே் குறியீெ்டு ைதிப்பானது (0.633) 2020 ஆை்
ஆண்டு அறிே்ரேயின் 0.645 என்ற ைதிப்ரப விெே் குரறவாே, இந்திய நாெ்டிரன
நடுத்தர ைனித வளர்ெ்சிப் பிரிவில் ரவத்துள் ளது.

❖

இது உலேச் ெராெரியான 0.732 என்ற ைதிப்ரப விெே் குரறவாகுை் .

❖

1990 ஆை் ஆண்டில் , பாகிஸ்தானியப் டபாருளாதார நிபுணர் ைஹ்பூப் -உல் -ஹே் ைனித
கைை் பாெ்டுக் குறியீெ்ரெ (HDI) உருவாே்கினார்.

•
•
❖

இது

ைனித

கைை் பாெ்டின்

மூன் று

அடிப்பரெப்

பரிைாணங் ேளில்

ெராெரிச்

ொதரனேரள அளவிடுகிறது.

❖

o

நீ ளைான ைற் றுை் ஆகராே்கியைான வாழ் ே்ரே

o

ேல் விே்ோன அணுேல் ைற் றுை்

o

முரறயான வாழ் ே்ரேத் தரை் .

இது பின் வருை் நான் கு குறிோெ்டிேரளப் பயன்படுத்திக் ேணே்கிெப்படுகிறது
o

பிறப்பு நிரலயில் எதிர்பார்ே்ேப்பெ்ெ ஆயுெ்ோலை்

o

ெராெரி பள் ளிே்ேல் வி ஆண்டுேள்

o

எதிர்பார்ே்ேப்படுை் பள் ளிே் ேல் வி ஆண்டுேள் , ைற் றுை்

o

டைாத்தத் தனிநபர் கதசிய வருைானை் .

ெர்வததெெ் செய் திகள்
உலகப் பால் வள உெ்சி மாநாடு 2022

❖

ெர்வகதெப் பால் பண்ரணக் கூெ்ெரைப்பின் 2022 ஆை் ஆண்டு உலேப் பால் வள உெ்சி
ைாநாெ்டிரனத் கதசியத் தரலநேரப் பிராந்தியத்தில் உள் ள கிகரெ்ெர் டநாய் ொவில்
இந்திய அரசு நெத்தவுள் ளது.

❖

1974 ஆை் ஆண்டில் புது டெல் லியில் நரெடபற் ற உலேப் பால் வள உெ்சி ைாநாட்டிற் குப்
பிறகு இந்தியாவில் இந்த ைாநாடு நரெடபற உள் ளது.

❖

உலேப் பால் உற் பத்தியில் இந்தியா 23% பங் ேளிப்ரப வழங் கி, உலகின் மிேப்டபரிய
பால் உற் பத்தியாளராே உள் ளது.

❖

பால் உற் பத்தியில் முன் னணியில் உள் ள முதல் 3 ைாநிலங் ேள் உத்தரப் பிரகதெை் ,
ராஜஸ்தான் ைற் றுை் ைத்தியப் பிரகதெை் ஆகியனவாகுை் .

இராணி இரண்டாம் எலிெசபத்
❖

இராணி

இரண்ொை்

எலிெடபத்

அவர்ேள்

தனது

96

வயதில்

ஸ்ோெ்லாந்தின்

பால் கைாரலில் ோலைானார்.
❖

இவர் 1952 ஆை் ஆண்டு முதல் 70 ஆண்டுேள் வரர இங் கிலாந்தில் ஆெ்சி டெய் தார்.

❖

இவர் உலகின் மிே வயதான ைன் னர் ைற் றுை் பிரிெ்ெனின் நீ ண்ெ ோலை் ஆெ்சி டெய் த

•
•
ைன் னர் ஆவார்.
❖

2015 ஆை் ஆண்டில் , இராணி எலிெடபத் தனது முப்பாெ்டி இராணி விே்கொரியா
அவர்ேளின் ஆெ்சிக் ோலத்திரன விஞ் சி, நீ ண்ெ ோலை் பணியாற் றிய பிரிெ்டிஷ்
ைன் னர் என்ற டபருரைரயப் டபற் றார்.

❖

இந்த ஆண்டு, அவர் உலகிகலகய நீ ண்ெ ோலை் ஆெ்சி டெய் த இரண்ொவது ைன் னர்
ஆனார்.

❖

இவர் ோைன் டவல் த் அமமப்பின் தரலவராேவுை் , இங் கிலாந்து கதவாலயத்தின் ஒரு
உயர்நிரல ஆளுநராேவுை் பணியாற் றினார்.

❖

இராணியின் ைரணச் ெெங் குேள் ைற் றுை் பிரிெ்டிஷ் அரியரணயில் ொர்லஸ் (73)
அவர்ேரள நியமிப்பதற் ோனத் திெ்ெங் ேள் முரறகய ஆபகரஷன் இலண்ென் ப்ரிஜ்
ைற் றுை் ஆபகரஷன் ஸ்பிரிங் ரெெ் என் று டபயரிெப்பெ்டுள் ளன.

❖

இரண்ொை் எலிெடபத் ைோராணியின் நிரனவாே டெப்ெை் பர் 11 ஆை் கததியன் று முழு
நாளுை் அரெத் துே்ே நாளாே இந்திய அரசு அறிவித்தது.

சபாருளாதாரெ் செய் திகள்
சநாய் யல் அரிசி ஏற் றுமதிக் கு இந் தியாவில் தகட

❖

டநாய் யல் அரிசியின் ஏற் றுைதிே்கு இந்தியா தரெ விதித்துள் ளது.

•
•
❖

பாசுைதி அரிசி தவிர, பல் கவறு தர அரிசிேளின் ஏற் றுைதிே்கு இந்தியா 20 ெதவீத வரி
விதித்தது.

❖

உலகின் மிேப்டபரிய அரிசி ஏற் றுைதியாளராே இந்தியா உள் ளது.

கிரித் பரிக் குழு

❖

ைத்திய அரொனது கிரித் பரிே் தரலரையிலான ஒரு குழுரவச் ெமீபத்தில் அரைத்தது.

❖

திரவைாே்ேப்பெ்ெப் டபெ்கராலிய எரிவாயு விரல டதாெர்ந்து அதிேரித்து வருவரதே்
ேெ்டுப்படுத்துவரதயுை் , அதரனே் குரறப்பரதயுை் இது கநாே்ேைாே உள் ளது.

❖

நேர எரிவாயு விநிகயாேத்தில் ஈடுபெ்டுள் ள தனியார் நிறுவனங் ேள் , டபாது எரிவாயு
நிறுவனைான GAIL இந்தியா லிமிடெெ், இந்தியன் எண்டணய் உற் பத்திக் ேழேை்
ைற் றுை் உரத் துமற அரைெ்ெேை் ஆகியவற் றின் பிரதிநிதிேள் இந்தே் குழுவில் இெை்
டபற் று உள் ளனர்.

❖

இந்தே் குழு வீெ்டு உபகயாே எரிவாயு உற் பத்திே்ோக வேண்டி சிறந்த விரலே்ோனச்
சூத்திரத்ரத முடிவு டெய் ய உள் ளது.

❖

ONGC மற் றும் ரிரலயன் ஸ் கபான்ற நிறுவனங் ேள் தயாரிே்குை் எரிவாயு விரலரய
நிர்ணயை் டெய் வதற் ோனச் சூத்திரத்ரதயுை் இந்தே் குழு ஆய் வு டெய் ய உள் ளது.

விகளயாட்டுெ் செய் திகள்
டயமண்ட் லீக் தபாட்டி
❖

சுவிெ்ெர்லாந்தின் சூரிெ் நேரில் நரெடபற் ற ெயைண்ெ் லீே் இறுதிப் கபாெ்டியில் ஈெ்டி
எறிதல் வீரர் நீ ரஜ் கொப்ரா தங் ேப் பதே்ேை் டவன்றார்.

❖

இந்தச் ொை் பியன் ஷிப் கபாெ்டியில் டவன்ற முதல் இந்தியர் இவர் ஆவார்.

❖

இவரது இந்த டவற் றியானது, 2023 ஆை் ஆண்டு ஹங் கேரியின் புொடபஸ்ெ் நேரில்
நரெடபற

உள் ள

உலேத்

நுரழரவப் டபற் றுத் தந்தது.

தெேள

ொை் பியன் ஷிப்

கபாெ்டியில்

ரவல் டு

ோர்டு

•
•
❖

ெயைண்ெ் லீே் இறுதிப் கபாெ்டிேள் ஆனது ஒலிை் பிே் ைற் றுை் உலே ொை் பியன் ஷிப்
கபாெ்டிேளுே்கு அப்பால் மிேவுை் ைதிப்புமிே்ேப் கபாெ்டியாேக் ேருதப்பெலாை் .

முக்கிய தினங் கள்
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❖

இந்தத்

கததியானது

1996

ஆை்

ஆண்டில்

உலே

முெநீ ே்ே

ைருத்துவ

தினைாே

கதர்ந்டதடுே்ேப் பெ்ெது.
❖

முெ நீ ே்ே ைருத்துவத்திற் ோன உலேக் கூெ்ெரைப்பானது 1951 ஆை் ஆண்டில் இந்த
நாளில் நிறுவப்பெ்ெது.

❖

1952 ஆை் ஆண்டு பிசிகயாடதரபி இந்தியாவில் முதன் முதலில் டதாெங் ேப்பெ்ெது.

•
•
❖

உலே

சுோதார

அரைப்பு

(WHO)

ஆனது

இந்திய

அரொங் ேத்துென்

இரணந்து

முை் ரபயில் முதல் முெநீ ே்ே ைருத்துவ ரையத்ரதத் டதாெங் கியது.
❖

இந்த ஆண்டிற் ோன இத்தினத்தின் ேருத்துரு, ‘முெே்ே வாதத்ரதத் தடுத்தல் ைற் றுை்
சிகிெ்ரெயளித்தல் ’ என்பதாகுை் .

❖

மூெ்டுவலி என்பது மூெ்டுேள் , மூெ்ரெெ் சுற் றியுள் ள திசுே்ேள் ைற் றுை் பிற இரணப்பு
திசுே்ேரளப் பாதிே்ேப்பெ்ெ நிரலரயே் குறிப்பிெப் பயன்படுத்தப் படுை் டபாதுவான
டொல் லாகுை் .
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❖

உலே மின் ொர வாேன தினைானது 2020 ஆை் ஆண்டில் முதல் முரறயாே அனுெரிே்ேப்
பெ்ெது.

❖

இது Greet TV என்ற நிரலயான ஊெே நிறுவனத்தின் ஒரு முன் டனடுப்பாகுை் .

❖

மின் ொர வாேனப் கபாே்குவரத்தின் முே்கியத்துவத்ரத வலியுறுத்துவதற் ோே இந்தத்
தினைானது அனுெரிே்ேப்படுகிறது.

❖

உலகின் மிேப்டபரிய மின் ொர வாேனச் ெந்ரத சீனாவாகுை் .

❖

தற் கபாது,

இந்தியாவின்

வாேனத்

டதாழில் துரறயானது

உலேளவில்

ஐந்தாவது

இெத்தில் உள் ளவதோடு 2030 ஆை் ஆண்டில் அது மூன்றாவது இெத்திற் கு முன்கனற
உள் ளது.
❖

இந்தியாவில்

ொொ

நிறுவனைானது

மின் ொர

வாேன

உற் பத்தியில்

முன் னணி

நிறுவனைாே உள் ளது.
❖

டெஸ்லா நிறுவனைானது, ஏற் ேனகவ அதன் துரண நிறுவனைான டெஸ்லா இந்தியா
கைாெ்ொர்ஸ் நிறுவனத்திரனப் டபங் ேளூரு நேரில் நிறுவியுள் ளது.

தமாதல் நிகலகளிலிருந் து கல் விகயப் பாதுகாப் பதற் கான ெர்வததெ தினம் செப் டம் பர் 09
❖

இது 2020 ஆை் ஆண்டில் ஐே்கிய நாடுேளின் டபாதுெ் ெரபயில் கைற் டோள் ளப்பெ்ெ ஒரு
ைனதான முடிவால் நிறுவப்பெ்ெ ஒரு ெர்வகதெ தினைாகுை் .

❖

யுடனஸ்கோ ைற் றுை் UNICEF ஆகியரவ, ஐே்கிய நாடுேள் அரைப்பிற் கு அப்பாற் பெ்ெப்
பங் குதார

அரைப்புேளின்

அனுெரிே்ே உதவுை் .

ஒத்துரழப்புென்

ஆண்டுகதாறுை்

இந்தத்

தினத்ரத

•
•
❖

கைாதலால் பாதிே்ேப்பெ்ெ நாடுேளில் வாழுை் மில் லியன் ேணே்ோன குழந்ரதேளின்
அவல நிரலரயப் பற் றிய விழிப்புணர்விரன இத்தினை் ஏற் படுத்துகிறது.
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❖

இது இையைரலயின் சுற் றுெ்சூழல் ைற் றுை் பிராந்தியத்ரதப் பாதுோகோகச் சசய் ேரத
கநாே்ேைாேே் டோண்டுள் ளது.

❖

2015 ஆை் ஆண்டில் , உத்தரே்ோண்ெ் ைாநிலத்தின் அப்கபாரதய முதல் வரால் இது
அதிோரப் பூர்வைாே இையைரல தினைாே அறிவிே்ேப்பெ்ெது.

❖

கதசியத் தூய் ரை ேங் ரேத் திெ்ெ அரைப்பானது இரத ஏற் பாடு டெய் தது.

❖

இையைரலயில் வசிப்பவர்ேளின் நலன் ேள் பாதுோே்ேப்படுை் கபாதுதான் இையைரல
பாதுோப்பாே இருே்குை் என்பது இந்த ஆண்டிற் ோன இத்தினத்தின் ேருத்துரு ஆகுை் .



