•
•
செப் டம் பர் – 15

TNPSC துளிகள்
❖

இந்திய இராணுவம் மற் றும் இந்திய விமானப்படை ஆகியடவ இடைந்து பஞ் சாபில்
‘ககன் ஸ்டிடரக்’ என்ற கூை்டுப் பயிற் சிடய மமற் ககாை்ைன.

தேசியெ் செய் திகள்
தேசிய மின்ொரச் ெரக்குத் ேளம்

❖

நிதி ஆமயாக் மற் றும் உலக வளங் கள் நிறுவனம் (WRI) ஆகிய இரண்டும் இணணந்து, EFAST இந்தியா எனப்படும் இந்தியாவின் முதல் மதசிய மின் சாரச் சரக்குத் தளத்திடன
அறிமுகப் படுத்தியது.

❖

E-FAST

இந்தியா

என்பது

நிடலயானப்

மபாக்குவரத்து

வசதி

ககாை்ை

இந்தியாவிற் கான மின் சாரச் சரக்கு விடரவாக்கி என்பதடனக் குறிக்கிறது.
❖

இந்தத்

தளமானது,

தடரவழி

விளக்க

அடிப்படையிலான ஆராய் ச்சி மூலம்

முன்மனாை்ைம்

மற் றும்

ஆதாரம்

மமம் படுத்தப்பை்ை சரக்கு மின்மயமாக்கல்

பற் றிய விழிப்புைர்டவ ஏற் படுத்துவடத மநாக்கமாகக் ககாை்டுள் ளது.
❖

உலகப் கபாருளாதார மன்றம் , CALSTART மற் றும் RMI இந்தியாஅணமப்பு ஆகியவற் றின்
ஆதரவுைன் இந்தத் தளம் பல் மவறு பங் குதாரர்கடள ஒன்றிடைக்கிறது.

இந் தியாவில் நிலலயான கடற் கலர தமலாண்லமக்கான தேசிய மாநாடு
❖

இந்தியாவில் , ஒடிசாவின் புவமனஸ்வர் நகரில் நிடலயான கைற் கடர மமலாை்டம
குறித்த முதல் மதசிய மாநாைானது கதாைங் கப்பை்ைது.

❖

இந்தியாவின்

கைமலாரச்

சமூகங் களின்

பருவநிடல

சார்ந்த

கநகிழ் திறடன

மமம் படுத்துவதில் இந்த மாநாடு கவனம் கசலுத்தியது.
❖

இதில் இந்தியாவின் 13 கைமலார மாநிலங் கடளச் மசர்ந்த அதிகாரிகள் கலந்து
ககாை்ைனர்.

❖

இது கைமலார மற் றும் கைல் சார் பல் லுயிர், பருவநிடல தைிப்பு மற் றும் ஏற் பு மற் றும்

•
•
கைமலார

மாசுபாடு

ஆகிய

மூன் றும்

ஒன்மறாகைான் று

கதாைர்புடைய

கருத்துருக்களில் கவனம் கசலுத்துகிறது.

மே்திய-மாநில அறிவியல் மாநாடு

❖

இந்தியப் பிரதமர் அவர்கள் அகமதாபாத்தில் நடைகபற் ற ‘மத்திய-மாநில அறிவியல்
மாநாை்டிடன’ கதாைங் கி டவத்தார்.

❖

இது இந்தியாவின் ஒரு கபரிய சாதடனயாவததோடு, இது இந்திய அறிவியலாளர்களின்
சாதடனகடளக் ககாை்ைாை இந்தியக் குடிமக்கடள அரசாங் கம் வலியுறுத்துகிறது.

❖

மத்திய மற் றும் மாநில அரசுகளுக்கு இடைமய ஒருங் கிடைப்டப வலுப்படுத்தவும் ,
புத்தாக்கம்

மற் றும்

கதாழில் முடனவுகடள

ஊக்குவிப்பதில்

ஒத்துடழப்பு

வழி

முடறகடள வலுப்படுத்தவும் இந்த மாநாைானது ஏற் பாடு கசய் யப்பை்டுள் ளது.

3 வர்ே்ேக அளவுருக் கள்
❖

அகமரிக்கா

தடலடமயிலான

இந்திய-பசிபிக்

கபாருளாதாரக்

கை்ைடமப்பின்

அடமச்சர்கள் கூை்ைமானது லாஸ் ஏஞ் சல் ஸ் நகரில் சமீபத்தில் நிடறவடைந்தது.

•
•
❖

இந்திய நாைானது இந்திய-பசிபிக் கபாருளாதாரக் கை்ைடமப்பின்

மற் ற மூன் று

அளவுருக்களுைன் இடசந்த நிணையிை் , வர்த்தகப் மபச்சுவார்த்டதகளில்

இருந்து

மட்டும் விலகி இருக்க இந்தியா முடிவு சசய் ததுள் ளது.
❖

இந்திய-பசிபிக் கபாருளாதாரக் கை்ைடமப்பானது வர்த்தகம் , விநிமயாகச் சங் கிலிகள் ,
தூய ஆற் றல் மற் றும் நியாயமானப் கபாருளாதாரம் ஆகிய நான் கு அளவுருக்கடள
அடிப்படையாகக் ககாை்ைது.

❖

வர்த்தகம் கதாைர்பான கூை்டுப் பிரகைனத்திற் கு இந்தியா தற் மபாது உைன்பைவில் டல.

❖

சுற் றுச்சூழல் ,

கதாழிலாளர்,

டிஜிை்ைல்

வர்த்தகம்

மற் றும்

கபாதுக்

ககாள் முதல்

ஆகியவற் றில் மதடவப்படும் உறுதிப்பாடுகள் மீதான கவடலகள் இதற் குக் காரைம்
ஆகும் .
❖

இந்திய-பசிபிக் கபாருளாதாரக் கை்ைடமப்பில் உலக நாடுகளின் 40 சதவீதத்திற் கும்
மமலான கபாருளாதாரங் கள் பிரதிநிதித்துவம் ககாை்டுள் ளன.

❖

இந்திய-பசிபிக் பிராந்தியமானது உலக மக்கள் கதாடகயில்
உலகளாவிய

கமாத்த உள் நாை்டு

உற் பத்தியில்

60

பாதியளவு மற் றும்

சதவீதத்திற் கும்

அதிகமான

அளவிடன உள் ளைக்கியது.

ெர்வதேெெ் செய் திகள்
IRENA அறிக்லக
❖

சர்வமதசப் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி நிறுவனம் (IRENA), "ஆற் றல் மாற் றத்திற் கான
உயிரி

ஆற் றல் :

நிடலத்

தன் டமடய

உறுதி

கசய் தல்

மற் றும்

தடைகடளச்

சமாளித்தல் " என்ற அறிக்டகடய கவளியிை்டுள் ளது.
❖

இது நிடலயான உயிரி ஆற் றல் மமம் பாை்டின் நிடலடய வழங் குவடத மநாக்கமாகக்
ககாை்டுள் ளது.

❖

உயிரி ஆற் றல் என்பது நாம் உயிரி எரிகபாருடள எரிக்கும் மபாது உருவாகும்
புதுப்பிக்கத் தக்க ஆற் றலின் ஒரு வடிவமாகும் .

❖

தற் மபாது உலகளவில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற் றல் நுகர்வில் மூன்றில் இரை்டு பங் கு
உயிரி ஆற் றல் ஆகும் .

•
•
❖

உயிரி ஆற் றல் ஆனது, பல் லுயிர் இழப்பு, உைவுப் பாதுகாப்பின் டம மற் றும் காைழிப்பு
மபான்ற எதிர்மடறயான சுற் றுச்சூழல் , சமூகம் மற் றும் கபாருளாதாரத் தாக்கங் கடள
ஏற் படுத்தலாம் என் று இந்த அறிக்டக கூறுகிறது.

இலண்டன் பிரிட்ஜ் நடவடிக்லக

❖

பிரிை்ைனில் நீ ை்ை காலம் ஆை்சி கசய் த அரசியான இரை்ைாம் எலிசகபத் கசப்ைம் பர்
08 ஆம் மததியன் று காலமானார்.

•
•
❖

திை்ைமிை்ைச் சைங் குகள் மற் றும் அரசியல் நிகழ் வுகள் மற் றும் அரச சிம் மாசனத்தின்
அடுத்த உரிடமயாளர் உள் ளிை்ை கநறிமுடறகள் இலை்ைன் பிரிட்ஜ் நைவடிக்டக
என் று அடழக்கப்படுகிறது.

❖

ஆனால் அரசி ஸ்காை்லாந்தில் இருந்த மபாது இறந்தால் யூனிகார்ன் நைவடிக்டக
எனப்படும் சிறப்பு ஏற் பாடுகள் அப்மபாது நடைமுடறயில் இருந்தன.

❖

யூனிகார்ன் நைவடிக்டக என்ற கசால் ஆனது முதன் முதலில் 2017 ஆம் ஆை்டில்
கவளியான எடின்பர்க் பாராளுமன்ற இடைய ஆவைங் களில் பயன்படுத்தப்பை்ைது.

ஐக்கியப் பபரரசின் அரியலண

❖

இரை்ைாம் எலிசகபத் மகாராைியின் மடறடவத் கதாைர்ந்து, மூன்றாம் சார்லஸ்
ஐக்கியப் தபரரசின் அரியடையில் பதவி ஏற் கிறார்.

❖

73 ஆம் வயதிை் , பிரிட்டிஷ் அரியணணயிை் ஏற் றப் பட்ட மிக வயதோன பிரிட்டிஷ்
மன் னரோக சோர்ைஸ் இருப்போர் எனக் கருதப் படுகின்றோர்.

❖

பிரிட்டிஷ் வரைோற் றிை் அரியணண ஏறுவதற் கோக இவர் மிக நீ ண்ட கோைம் கோத்திருந்து
உள் ளோர்.

❖

ஐக்கியப் தபரரணசத் தவிர, ஆஸ்திமரலியா, கனைா, ஜடமக்கா, நியூசிலாந்து மற் றும்
பப்புவா நியூ கினியா உள் ளிை்ை 14 நாடுகளின் அரசுத் தடலவராகவும் சார்லஸ் பைி
ஆற் றுகிறார்.

❖

சார்லஸின் மூத்த வாரிசான இளவரசர் வில் லியம் , தற் மபாது அரியடை ஏறுவதற் கான
வாரிசு வரிடசயில் முதலிைத்தில் உள் ளார்.

❖

இவர் மவல் சின் இளவரசர், கார்ன் வால் பிரபு, மகம் பிரிை்ஜ் பிரபு ஆகிய பை்ைங் கடளப்
கபற் றுள் ளார்.

அறிவியல் மற் றும் சோழில் நுட்பம்
திட்டம் 17A - ோராகிரி
❖

தாராகிரி என்பது இந்தியக் கைற் படையின் திை்ைம்

17A என்ற திட்டத்தின் கீழ்

•
•
மூன்றாவது மரைாருக்குப் புலப்பைாத திறன் ககாை்ை மபார்க் கப்பல் ஆகும் .
❖

இந்த நவீன ‘திை்ைம் 17A’ ஆனது 2015 ஆம் ஆை்டில் அரசாங் கத்தினால் மீை்டும்
அங் கீகரிக்கப் பை்ைது.

❖

மரைாருக்குப் புலப்பைாத திறன் ககாை்ை ஏழு மபார் கப்பல் கடளக் கை்ைடமப்பது
இந்தத் திை்ைத்தில் அைங் கும் .

❖

இது, பிரம் மமாஸ் எனப்படும் மீகயாலி தவகம் சகோண்ட கை்ைம் விை்டு கை்ைம் பாயும்
ஏவுகடைகடளக் ககாை்டுள் ளது.

❖

இதிை் கை்ைடமக்கப்படும் மூன் று மரைாருக்குப் புலப்பைாத திறன் ககாை்ை மபார்
கப்பல் களில் ஹிம் கிரி முதன் டமயானதாகும் .

❖

இத்திை்ைத்தின் கீழ் கை்ைடமக்கப்படும் ‘உதயகிரி’ வகுப்பின் இரை்ைாவது கப்பலின்
கை்டுமானப் பைிகள் மம மாதம் கதாைங் கப்பை்ைது.

மாநிலெ் செய் திகள்
இந் தியாவின் மிக நீ ளமான இரப் பர் அலண

❖

பீகாரில் உள் ள கயாவில் ஃபால் கு ஆற் றின் மீது கை்ைடமக்கப்பை்டுள் ள இந்தியாவின்
மிக நீ ளமான இரப்பர் அடையான ‘கயாஜி அடையானது சமீபத்தில் திறக்கப்பை்ைது.

•
•
❖

ரூர்க்கி இந்தியத் கதாழில் நுை்பக் கல் விக் கழகத்தின் நிபுைர்கள் இந்தத் திை்ைத்தில்
ஈடுபை்டுள் ளனர்.

❖

ஃபால் கு நதியில்

மடழக்காலத்தில்

மை்டுமம தை்ைீர ் இருப்பதோை் , மீதமுள் ளக்

காலத்திற் கு அது வறை்டு காைப்படும் .
❖

இந்த அடையானது ஆை்டு முழுவதும் ஆற் றில் நீ ர்ச ் மசமிப்டப உறுதி கசய் யும் .

பிரபலமானவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
சிறந் ே தெலவக் கானப் பேக் கம்
❖

இந்தியாவின்

முன் னாள்

கைற் படைத்

தளபதி

அை்மிரல்

சுனில்

லம் பாவுக்கு

சிங் கப்பூரின் மதிப்பு மிக்க இராணுவ விருது வழங் கப்பை்டுள் ளது.
❖

இந்த விருதானது பிங் கை் ஜசா கஜமிலாங் (கைன் கைரா) அல் லது சிறந்தச் மசடவப்
பதக்கம் (இராணுவம் ) என அறியப்படுகிறது.

❖

இந்தியக் கைற் படைக்கும் சிங் கப்பூர் கைற் படைக்கும் இடைமய வலுவான மற் றும்
நீ ை்ை கால இருதரப்புப் பாதுகாப்பு உறடவ மமம் படுத்துவதில் அவர் ஆற் றிய சிறந்தப்
பங் களிப்புகளுக்காக அவருக்கு இந்த விருது வழங் கப்பை்டுள் ளது.

விலளயாட்டுெ் செய் திகள்
அசமரிக்க ஓபன் சடன்னிஸ் தபாட்டி 2022
❖

2022 ஆம் ஆை்டு அகமரிக்க ஓபன் கைன் னிஸ் மபாை்டியானது 142வது அகமரிக்க ஓபன்
மபாை்டியாகும் .

❖

இது 2022 ஆம் ஆை்டின் நான் காவது மற் றும் கடைசி கிராை்ை்ஸ்லாம் மபாை்டியாகும் .

❖

இதிை் ஆைவர் ஒற் டறயர் பை்ைத்டத ஸ்சபயின் நோட்டின் கார்மலாஸ் அல் கமரஸ்
கவன் றுள் ளார்.

❖

ஏடிபி தரவரிடசயில் முதல் இைத்டதப் பிடித்த இளம் வீரர் என்றப் கபருடமடய இவர்
கபற் றுள் ளார்.

❖

உலகின் முன் னைி வீராங் கடனயோன மபாலந்து நோட்டின் இகா ஸ்வியாகைக் மகளிர்

•
•
ஒற் டறயர் பிரிவில் சாம் பியன் பை்ைம் கவன் றுள் ளார்.
❖

அகமரிக்க ஓபன் பை்ைத்டத கவன்ற முதல் மபாலந்து வீராங் கடன ஸ்வியாகைக்
ஆவார்.

❖

அவர் இதுவடர தனது வாழ் க்டகயில் மூன் று கிராை்ை்ஸ்லாம் பை்ைங் கள் உை்பை 10
பை்ைங் கடள கவன் றுள் ளார்.

❖

ஆைவர் இரை்டையர் பிரிவில் அசமரிக்கோவின் ராஜீவ் ராம் மற் றும் இங் கிைோந்தின் மஜா
சாலிஸ் பரி இடை கவற் றி கபற் றது.

❖

மகளிர் இரை்டையர் பிரிவில் கசக் நாை்டைச் மசர்ந்த பார்மபாரா கிகரஜ் சிமகாவா
மற் றும் மகைரினா சினியாமகாவா இடை சாம் பியன் பை்ைம் கவன்றது.

❖

கலப்பு இரை்டையர் பிரிவில் ஆஸ்திமரலிய இடையான ஸ்மைார்ம் சாை்ைர்ஸ் மற் றும்
ஜான் பியர்ஸ் மஜாடி சாம் பியன் பை்ைம் கவன்றது.

இேரெ் செய் திகள்
உலகப் பாரம் பரியப் பட்டியலுக்கான பரிந் துலர

❖

2022-2023 ஆம் ஆை்டிற் கான உலகப் பாரம் பரியத் தளங் களாகப் பரிசீலிப்பதற் காக
இந்தியாவின்

பரிந்துடரயாக கர்நாைகாவில்

உள் ள

தபலூர், ஹலதபடு

மற் றும்

மசாமநாதபுரத்தின் கஹாய் சோலா மகாவில் கள் ஆகியடவ இறுதி கசய் யப்பை்டுள் ளன.

•
•
❖

இந்த

மூன் று

கஹாய் சாைோ

மகாயில் களும்

இந்தியத்

கதால் லியல்

துடறயின்

பாதுகாக்கப் பை்ை நிடனவுச் சின் னங் களாகும் .
❖

கஹாய் சாைோ மகாவில் கள் இந்தத் தகுதிநிணையிணன அடைந்தால் , இந்த நிடனவுச்
சின் னங் கள் மாநிலத்தின் உலகப் பாரம் பரியத் தளங் களின் பை்டியலில் நான் காவது
இைத்தில் இருக்கும் .

❖

❖

இப்பை்டியலில் இைம் கபற் ற மற் ற மூன் று தளங் கள்
o

விஜயநகரத்தின் ஹம் பி நிடனவுச் சின் னங் கள்

o

சாளுக்கியர் காலத்திடனச் மசர்ந்த பை்ைாைக்கல் மகாயில் வளாகம் மற் றும்

o

மமற் குத் கதாைர்ச்சி மடலகள்

உலகப் பாரம் பரியத் தளம் என்பது சர்வமதச முக்கியத்துவம் வாய் ந்த கை்ைடமப்பு
மற் றும் சிறப்புப் பாதுகாப்பு மதடவப்படுகின்ற, இயற் டகயான அல் லது மனிதனால்
உருவாக்கப்பை்ை ஒரு பகுதி அல் லது இைமாக வடகப்படுத்தப்பை்டுள் ளது.



