•
•
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TNPSC துளிகள்
❖

தனியார் துறை கடன் வழங் கும் ஒரு வங் கி நிறுவனமான HDFC வங் கி தனது
வாடிக்றகயாளர்களுக்கு புதிய குறுஞ் செய் தி அடிப்பறடயிலான வங் கி வெதிறய
அறிமுகப் படுத்தியுள் ளது.

❖

ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிறமகள் ெறபயானது, ெமீபத்திய மமாதலின் மபாது
நடந்ததாகக் கூைப்படும் துஷ்பிரமயாகங் கள் மை் றும் பிை மமாெமான மனித உரிறம
மீைல் கள் குறித்து ெர்வமதெ விொரறைக்கான மகாரிக்றகறயப் புைக்கைித்ததால்
இலங் றக மீது ஒரு குறைபாட்டுத் தீர்மானத்றத நிறைமவை் றியது.

தேசியெ் செய் திகள்
உறுப் பு தானம் செய் வேற் கான முன்மாதிரி ஆளில் லா விமானம்
❖

மனித உறுப்புகறள மவறு இடங் களுக்குக் சகாை்டுச் செல் வதை் கான இந்தியாவின்
முதல் முன்மாதிரி ஆளில் லா விமானம் ெமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

❖

ஒவ் சவாரு ஆை்டும் அதிகபட்ெமாக 17,000-18,000 என்ற அளவில் உறுப்பு மாை் று
அறுறவச் சிகிெ்றெகளள இந்தியா மேற் ககொள் வதுடன், அகேரிக்கொ ேற் றுே் சீனொ
ஆகியவற் றிற் கு அடுத்த இடத்தில் மூன்ைாவது இடத்தில் இந்தியொ உள் ளது.

❖

மனித

உறுப்பு

மாை் று

அறுறவச்

சிகிெ்றெக்கு

உதவும்

ஆளில் லா

வான் வழி

வாகனங் களின் முன்மாதிரியானது MGM செல் த்மகர் நிறுவனத்தினால் இறைந்து
உருவாக்கப் பட்டது.
❖

மனித உறுப்புகறள சகாை்டுெ் செல் லும் இந்த ஆளில் லா விமானங் கள் அதிக
பட்ெமாக 20 கிமலாமீட்டர் தூரம் வறர பயைிக்கும் திைன் சகாை்டது.

மாந் ேன் கண்காட்சி
❖

மத்திய ொறலப் மபாக்குவரத்து மை் றும் சநடுஞ் ொறலத்துறை அறமெ்ெர் நிதின்
கட்கொரி சபங் களூருவில் நறடசபறுகின்ை ‘மாந்தன்’ கை்காட்சியிறனத் சதாடங் கி
றவத்தார்.

•
•
❖

இது மூன் று நாட்கள் அளவிலான மாநாடு மை் றும் சபாதுக் கை்காட்சி ஆகும் .

❖

ொறலகள் , மபாக்குவரத்து மை் றும் தளவாடத் துறையில் பல சிக்கல் கள் மை் றும்
வாய் ப்புகறளப் பை் றி விவாதித்து மாநிலத்துடன் செயலில் ஈடுபடுவறத மாந்தன்
மநாக்கமாகக் சகாை்டுள் ளது.

❖

மாந்தன் கை்காட்சியின்

கருத்துரு, ‘நடவடிக்றகக்கான

கருத்துகள் :

திைன்மிகு,

நிறலயான, ொறல உள் கட்டறமப்பு, மபாக்குவரத்து மை் றும் தளவாடச் சுை் றுெ்சூழல்
அறமப்பிறன மநாக்கி' என்பதாகும் .

டிஜிட்டல் இந் தியா திட்டம்

❖

இறைய வழிக் குை் ை வழக்கு தளம் மூலம் வழக்குகறள தீர்ப்பதிலும் , வழக்குப் பதிவு
செய் வதிலும் உத்தரப் பிரமதெ மாநிலம் முதலிடத்தில் உள் ளது.

❖

இது மத்திய அரசின் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நிர்வகிக்கப் படுகிைது.

❖

உத்தரப் பிரமதெ மாநிலமானது இந்தத் தளம் மூலம் 9.12 மில் லியன் வழக்குகறளக்
றகயாை்டது.

❖

இறதத் சதாடர்ந்து மத்தியப் பிரமதெம் , பீகார், குஜராத் மை் றும் ெத்தீஸ்கர் ஆகிய
மாநிலங் கள் உள் ளன.

❖

இந்தத் தளத்தில் இறையவழி வழக்குகறளத் தீர்ப்பதில் உத்திரப் பிரமதெ மாநிலம்
முதலிடத்தில் உள் ளது.

•
•
❖

இறதத் சதாடர்ந்து மத்தியப் பிரமதெம் மை் றும் குஜராத் ஆகிய மாநிலங் கள் உள் ளன.

மாணவர் ஆசிரியர் விகிேம்
❖

2010-11 ஆம் ஆை்டில் சதாடக்கப் பள் ளிகளில் , மாைவர் ஆசிரியர் விகிதம் 43 ஆக
இருந்தது.

❖

2020-21 ஆம் ஆை்டில் இது 26.3 ஆகக் குறைந்துள் ளது.

❖

2010-11 ஆம் ஆை்டில் மமல் நிறலப் பள் ளிகளில் 33 ஆக இருந்த மாைவர்-ஆசிரியர்
விகிதம் ஆனது 2020-21 ஆம் ஆை்டில் 18.9 ஆகக் குறைந்துள் ளது.

❖

இந்தியாவில் 1.1 இலட்ெம் பள் ளிகள் ஒை் றை ஆசிரியர் நிறுவனங் களாகும் .

❖

நாட்டில் இன் னும் 11.16 லட்ெம் ஆசிரியர் பைியிடங் கள் காலியாக உள் ளன.

❖

கல் வியின் பல் மவறு நிறலகளில் உள் ள மாைவர் ஆசிரியர் விகிதம் சவவ் மவறு
வகுப்பில்

மெர்க்கப்பட்டுள் ளக் குழந்றதகளுக்கு மவண்டி கை் பிக்கப் மபாதுமான

எை்ைிக்றகயில் ஆசிரியர்கள் பணியிடே் இருப்பறத இது காட்டுகிைது.
❖

பள் ளிகளில் ஆசிரியர்களின் எை்ைிக்றக அதிகரிப்பானது அதிக கவனம் செலுத்தப்
பட்ட முறையிலான கல் விறய வழங் குவதை் குப் பங் களிக்கிைது.

ெர்வதேெெ் செய் திகள்
இந் தியா-வங் காளதேெம் விரிவான சபாருளாோரக் கூட்டு ஒப் பந் ேம்
❖

இந்தியா

மை் றும்

வங் காளமதெம்

ஆகியறவ

விறரவில்

இருதரப்பு

விரிவான

சபாருளாதாரக் கூட்டு ஒப்பந்தம் சதாடர்பான மபெ்சுவார்த்றதகறளத் சதாடங் க
உள் ளன.
❖

2021-22

ஆம்

ஆை்டில் ,

பங் குதாரராகவும் ,

சதை் காசியாவில்

உலகளவில்

இந்திய

இந்தியாவின்
ஏை் றுமதிக்கான

மிகப்சபரிய

வர்த்தகப்

நான் காவது

சபரிய

நாடாகவும் வங் காளமதெம் உருசவடுத்துள் ளது.
❖

இந்தியா வங் காளமதெத்தின் இரை்டாவது சபரிய வர்த்தகப்

பங் குதாரராகவும் ,

ஆசியாவிமலமய அதன் மிகப்சபரிய ஏை் றுமதிச் ெந்றதயாகவும் உள் ளது.

•
•
❖

விரிவான சபாருளாதாரக் கூட்டு ஒப்பந்தம் ஆனது இரு நாடுகளுக்கும் இறடயிலான
வர்த்தக இறடசவளிறயக் குறைப்பளத ஒரு முக்கிய மநாக்கேொக ககொண்டு அத்துடன்
ெரக்குகள் , மெறவகள் மை் றும் முதலீட்டு வர்த்தகத்தில் கவனம் செலுத்தவுே் வாய் ப்பு
உள் ளது.

சபாருளாோரெ் செய் திகள்
வங் கி இல் லாே பகுதிகளில் 300 வங் கிக் கிளளகள்
❖

சபாதுத்துறை வங் கிகளானது 2022 ஆம் ஆை்டு டிெம் பர் மாதத்திை் குள் , பல் மவறு
மாநிலங் களில் வங் கி இல் லாத பகுதிகளில் கட்டிடங் களுடன் கூடிய சுமார் 300 வங் கி
கிறளகறளத் சதாடங் க உள் ளது.

❖

இந்தப் புதிய கிறளகள் 3,000க்கும் அதிகமான மக்கள் சதாறக சகாை்ட, எஞ் சியுள் ள
வங் கிகள் இல் லாத அறனத்து கிராமங் கறளயும் உள் ளடக்கி அதை் கான மெறவகறள
வழங் கும் .

❖

ராஜஸ்தானில் அதிகபட்ெமான அளவில் 95 கிறளகளும் , அறதத் சதாடர்ந்து மத்தியப்
பிரமதெத்தில் 54 கிறளகளும் திைக்கப்படும் .

❖

சபாதுத் துறை வங் கிகள் குஜராத்தில் 38 கிளளகளளயுே் , மகாராஷ்டிராவில் 33
கிளளகளளயுே் , ஜார்க்கை்டில் 32 கிளளகளளயுே் மை் றும் உத்தரப் பிரமதெத்தில் 31
கிறளகறளயுே் திைக்க உள் ளது.

அறிவியல் மற் றும் சோழில் நுட்பம்
நாொவின் MOXIE பரிதொேளன
❖

மதிய உைவுப் சபட்டியின் அளவுள் ள ஒரு கருவியானது செவ் வாய் க் கிரகத்தில் உட்
சுவாசிக்கக் கூடிய ஆக்ஸிஜறன சவை் றிகரமாக உருவாக்கி வருகிைது.

❖

MOXIE என்பது செவ் வாய் க் கிரக ஆக்சிஜன் குறித்த ஒரு கள வளப் பயன்பாட்டுப்
பரிமொதறனறயக் குறிக்கிைது.

❖

இது செந்நிைக் கிரகத்தில் கார்பன் றட ஆக்றெடு நிறைந்த வளிமை்டலத்தில் இருந்து
ஆக்ஸிஜறன சவை் றிகரமாகத் தயாரித்து வருகிைது.

❖

இது ஒவ் சவாரு ஓட்டத்திலும் ஒரு மைி மநரத்திை் கு 6 கிராம் ஆக்ஸிஜறன உை் பத்தி
செய் யும் இலக்றக எட்டியது.

•
•
❖

இது பூமியில் உள் ள ஒரு ொதாரை மரத்தின் உை் பத்தி வீதத்றதப் மபான்ைது.

சுற் றுெ்சூழல் செய் திகள்
சீனாவில் சவப் பம் மிகுந் ே ஆகஸ்ட் மாேம்

❖

சவப்பப் பதிவு முறைகள் சதாடங் கியதில் இருந்து, சீன நாட்டில் ஆகஸ்ட் மாதமானது
சவப்பம் மிகுந்த மாதமாகப் பதிவாகியுள் ளது.

❖

கடந்த மாதம் சதை் கு சீனாவில் ஏை் பட்ட சவப்ப அறல உலக வரலாை் றில் மிக
மமாெமான சவப்ப அறலகளில் ஒன்ைாக இருப்பதாக நிபுைர்கள் கருதுகின்ைனர்.

❖

சிெ்சுவான் மாகாைம் மை் றும் மொங் கிங் நகரின் சில பகுதிகளில் , சில நாட்களாக 40
டிகிரி செல் சியறஸத் தாை்டி சவப்பநிறலயொனது பதிவாகியுள் ளது.

❖

ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நாடு முழுவதும் ெராெரி சவப்பநிறல 22.4C ஆக இருந்தது.

❖

இது வழக்கத்றத விட 1.2 செல் ஸியஸ் அதிகமாக உள் ளது.

❖

இந்த மாதமானது, சீனாவின் மூன்ைாவது வைை்ட ஆகஸ்ட் மாதம் ஆகும் .

•
•
❖

தற் மபொது பதிவான ெராெரி மறழப் சபாழிவானது வழக்கத்றத விட 23.1 ெதவீதம்
குறைவாகும் .

உலகே் சோழில் துளற கார்பன் நீ க்கக் கூட்டணி - GAID
❖

ெர்வமதெ புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி நிறுவனமானது சில முக்கிய நிறுவனங் களுடன்
இறைந்து உலகத் சதாழில் துறை கார்பன்

நீ க்கக் கூட்டைியிறனத் சதாடங் கி

உள் ளது.
❖

இது நிகர சுழிய அளவில் இலட்சிய இலக்குகறள விறரவுபடுத்தச் கசய் வறதயும் ,
சதாழில் துறை மதிப்புெ் ெங் கிலிகளில் கார்பன் நீ க்கம் செய் வறதயும் மநாக்கமாகக்
சகாை்டுள் ளது.

❖

கார்பன் நீ க்கம் என்ை சொல் லுக்கு கார்பன் குறைப்பு என் று சபாருளாகும் .

❖

இந்தக் கூட்டைியானது மபெசுவார்த்றத மை் றும் ஒருங் கிறைந்த செயல் பாடுகளுக்கு
வழி வறக செய் யும் .

❖

இதன் முதல் கூட்டமானது எகிப்தில் உள் ள ஷர்ம் எல் மஷக்கில் 27வது பங் குதாரர்
மாநாட்டில் நறடசபறும் .

❖

IRENA என்பது ஒத்துறழப்றப மமம் படுத்துவதை் கும் , அறிறவ மமம் படுத்துவதை் கும் ,
புதுப்பிக்கத் தக்க ஆை் ைறல ஏை் றுக் சகாள் வதை் கும் அதன் நிறலயான பயன்பாட்றட
மமம் படுத்துவதை் கும் வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு அரசுகளுக்கிறடமயயான அறமப்பாகும் .

மாநிலெ் செய் திகள்
100 நாட்கள் நகர்ப்புற தவளலவாய் ப் பு உறுதிே் திட்டம்
❖

நகர்ப்புைங் களில் உள் ள ஏறழக் குடும் பங் களுக்கு 100 நாட்கள் மவறல வாய் ப்பு
அளிக்கும் ஒரு இலட்சியத் திட்டத்றத ராஜஸ்தான் அரசு சதாடங் கியுள் ளது.

❖

இது இந்திரொ கொந்தி மவறலவாய் ப்பு உறுதித் திட்டே் என் று அளைக்கப் படுகின்றது.

❖

இது கிராமப்புை மவறலவாய் ப்பு உறுதித் திட்டமான மகாத்மா காந்தி ஊரக மவறல
வாய் ப்பு உறுதித் திட்டத்தின் படி உருவாக்கப்பட்டுள் ளது.

❖

18 வயது முதல் 60 வயது வறர உள் ளவர்கள் இந்தத் திட்டத்தின் கீை் பயன் சபை

•
•
தகுதியானவர்கள் ஆவர்.

விளளயாட்டுெ் செய் திகள்
நிகழ் ெ்சி நிதியளிப் பு உரிளமகள்
❖

மாஸ்டர்கார்டு

நிறுவனமானது

இந்தியப்

பார்றவயாளர்கள்

மத்தியில்

அதன்

மூமலாபாய ரீதியிலானப் பரவறல விரிவுபடுத்தச் கசய் வதை் காக மவண்டி இந்தியக்
கிரிக்சகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துடன் ஒரு ஒத்துறழப்றப மமை் சகாள் ள உள் ளதாக
அறிவித்துள் ளது.
❖

இனி உள் நாட்டு றமதானத்தில் நறடசபறும் ஆடவர் மை் றும் மகளிருக்கான அறனத்து
ெர்வமதெப் மபாட்டிகளுக்கும் , துலீப் மகாப்றப, ரஞ் சிக் மகாப்றப மை் றும் இரானிக்
மகாப்றப மபான்ை உள் நாட்டு கிரிக்சகட் மபாட்டிகளுக்கும் மாஸ்டர்கார்டு நிகழ் ெசி
்
நிதியளிப்பு நிறுவனமாக விளங் கும்

❖

மமலும் ,

இது

இந்தியாவில்

நடத்தப்படுகின்ை

அறனத்து

ஜூனியர்

கிரிக்சகட்

மபாட்டிகளுக்கும் நிதி வழங் கும் .

இேரெ் செய் திகள்
நீ ர்வாழ் ப் பரிமாற் றச் செயல் திட்டம் (2022-2030)
❖

உைவு மை் றும் விவசொய அறமப்பானது, ெமீபத்தில் ஒரு நீ ர்வாழ் ப் பரிமாை் ைச் செயல்

•
•
திட்டத்திறன (2022-2030) சவளியிட்டது.
❖

மவறலவாய் ப்பு, உள் ளார்ந்த வளர்ெ்சி, நிறலயான மமம் பாட்டு இலக்குகள் மை் றும்
சுை் றுெ்சூழல் மீட்பு ஆகியவை் றின் இயக்கியாக ஒரு நீ ர்வாழ் உைவு முறைக்கு இது
முக்கியத்துவம் அளிக்கிைது.

❖

உைவுப் பாதுகாப்பிை் கு நீ ர்வாழ் (நன் னீர ் மை் றும் உப்புநீ ர்) உைவு முறைகளின்
பங் களிப்றப அதிகரிக்கப் பல் மவறு நாடுகள் , ெமூகங் கள் மை் றும் முகறமகளின்
முயை் சிகறள ஒருங் கிறைப்பு செய் வறத இது மநாக்கமாகக் சகாை்டுள் ளது.

❖

மீன்பிடி சதாடர்பான குழுவின் நிறலயான மீன்பிடி மை் றும் மீன் வளர்ப்புக்கான 2021
ஆம் ஆை்டு பிரகடனத்றத இது மீை்டும் வலியுறுத்துகிைது.



