•
•
செப் டம் பர் – 20

TNPSC துளிகள்
❖

கர்நாடக மாநிலத்தின் பெங் களூரு நகரரச் சசர்ந்த பிரணவ் ஆனந்த் இந்தியாவின்
76வது பசஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆனார்.

❖

சமீெத்தில் அதானி குழுமமானது, அம் புஜா சிபமண்ட்ஸ் & ACC லிமிபடட் நிறுவனம்
ஆகியவற் றின் ரகயகெ்ெடுத்துதல் பசயல் முரறயிரன நிரறவு பசய் து நம் நாட்டின்
இரண்டாவது பெரிய சிபமண்ட் உற் ெத்தி நிறுவனமாக மாறியது.

தேசியெ் செய் திகள்
இந் தியாவின் முேல் வனப் பல் கலலக்கழகம்

❖

2022 ஆம் ஆண்டு வனவியல் ெல் கரலக்கழகங் கள் சட்டத்திரனத் பதலுங் கானா

•
•
மாநிலச் சட்டமன்றம் அங் கீகரித்துள் ளது.
❖

இந்தியாவில் இது சொன்ற முதல் வரக ெல் கரலக்கழகம் இதுவாகும் .

❖

உலகளவில் , ரஷ்யா மற் றும் சீனாவுக்குெ் பிறகு நிறுவெ்ெட்ட மூன்றாவது வனவியல்
ெல் கரலக் கழகமாக இது திகழும் .

❖

பதலுங் கானா மாநில அரசானது ரைதராொத்தில் உள் ள வனவியல் கல் லூரி மற் றும்
ஆராய் ச்சி நிறுவனத்ரத (FCRI) விரிவுெடுத்த முடிவு பசய் துள் ளது.

ஸ்வெ் ொகர் சுரக்சிே் ொகர் பிரெ்ொரம்
❖

இது உலகிசலசய முதல் -வரகயான, அதிக எண்ணிக்ரகயிலான மக்கள் ெங் சகற் ற
மற் றும் நீ ண்ட நாட்களாக நரடபெற் று வரும் ஒரு கடற் கரரசயாரத் தூய் ரமயாக்கல்
பிரச்சாரமாகும் .

❖

இந்தெ் பிரச்சாரமானது "சர்வசதசக் கடற் கரரசயார தூய் ரமயாக்கல் தினத்தன் று" (17
பசெ்டம் ெர் 2022) நிரறவரடந்தது.

❖

பெருங் கடல் கள் , கடற் கரரசயாரங் கள் மற் றும் அதன் கடற் கரரகளில் குெ்ரெகள்
குவிந்து கிடெ்ெது மற் றும் அதனால் ஏற் ெடும் எதிர்மரறயான தாக்கங் கள் குறித்து
பொது மக்களிடம் விழிெ்புணர்ரவ அதிகரிக்கச் சசய் வரத இந்த தினம் சநாக்கமாகக்
பகாண்டுள் ளது.

'திறன்மிகு முகவரிகளுடன்' கூடிய நகரம்
❖

இந்தூர் நகரம் முழுவதுமாக டிஜிட்டல் முகவரியிடல் முரறரயச் பசயல் ெடுத்தி
அெ்ெகுதி ஒரு வரலாற் ரற உருவாக்க உள் ளது.

❖

இதன் மூலம் இது சொன் று நடவடிக்ரக சமற் பகாண்ட இந்தியாவின் முதல் நகரமாக
இது திகழ் கிறது.

❖

ெடா சநவிசகஷன் ஸ் நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒெ்ெந்தம் ரகபயழுத்தான சொது
திறன்மிகு நகரங் கள் குறிெ்பிடத்தக்க அளவில் சமம் ெடத் பதாடங் கின.

•
•
❖

ெடா நிறுவனமானது காெ்புரிரம பெற் ற ஒரு பதாழில் நுட்ெத்ரத உருவாக்கச் சசய் து,
நாட்டிற் கான ஒரு டிஜிட்டல் முகவரியிடல் அரமெ்பிரன உருவாக்கச் சசய் வதற் காக
வவண்டி இஸ்சராவுடன் இரணந்து பசயல் ெடுகிறது.

ஹரப் பா கலாெ்ொரே்திலன சவளிக் சகாணரச் சசய் யும் உலகின் மிகப் சபரிய
அருங் காட்சியகம்

❖

ைரெ்ொ

கலாச்சாரத்திரன

பவளிக்பகாணரச் சசய் யும்

உலகின்

மிகெ்பெரிய

அருங் காட்சியகமானது ைரியானாவில் உள் ள ராகிகார்ஹி என்ற நகரில் நிறுவெ்ெட
உள் ளது.
❖

இங் கு சுமார் 5,000 ஆண்டுகள் ெழரமயான, சிந்து சமபவளி நாகரிகத்திரனச் சசர்ந்த
கரலெ் பொருட்கள் காட்சிெ் ெடுத்தெ்ெடும் .

❖

ராகிகார்ஹி கிராமம் ஆனது கி.மு. 2600 முதல் 1900 வரர சிந்து சமபவளி நாகரிகத்தின்
ஒரு ெகுதியாக இருந்தது.

❖

இந்தியத் பதால் லியல் துரறயானது 1963 ஆம் ஆண்டில் முதல் முரறயாக இந்தக்

•
•
கிராமத்தின் அடித்தளத்ரத ஆராயத் பதாடங் கியது.

பட்டியலிடப் பட்டப் பழங் குடியினர் பட்டியலில் நான்கு பழங் குடியினர் தெர்க்லக
❖

பின் வரும் நான் கு ெழங் குடியினரரப் ெட்டியலிடெ்ெட்டெ் ெழங் குடியினர் ெட்டியலில்
சசர்ெ்ெதற் கு மத்திய அரமச்சரரவ ஒெ்புதல் அளித்துள் ளது.
o

இமாச்சலெ் பிரசதசத்தின் சிர்பமௌர் மாவட்டத்தின் எல் ரலயய ஒட்டிய கிரி என்ற
ெகுதியின் ைட்டீ சமூகம் .

❖

o

தமிழ் நாட்ரடச் சசர்ந்த நரிக்குறவர் மற் றும் குருவிக்காரர் சமூகம்

o

சத்தீஸ்கர் மாநிலத்திரனச் சசர்ந்த பிஞ் சியா சமூகம்

o

உத்தரப் பிரசதசத்தின் 13 மாவட்டங் களில் வசிக்கும் சகாண்ட் சமூகம்

சத்தீஸ்கரில் உள் ள 11 ெழங் குடியினர் சமூகத்திரனயும் , கர்நாடகாவில் உள் ள ஒரு
ெழங் குடியினர் சமூகத்திரனயும் ஒத்தச் பசாற் கள் இந்தெ் ெட்டியலில் சசர்க்கெ்
ெட்டுள் ளன.

பட்டியலிடப் பட்டப் பழங் குடியினர் பட்டியலில் தெர்ப்பேற் கான அளவுருக்கள்

❖

ெழங் குடியினரரப் ெட்டியலிடெ்ெட்டெ் ெழங் குடியினர் ெட்டியலில் சசர்ெ்ெதற் கான
பசயல் முரறயானது அந்தந்த மாநில அரசுகளின் ெரிந்துரரயுடன் பதாடங் குகிறது.

❖

ெழரமயான ெண்பு அரடயாளங் கள் , தனித்துவமான கலாச்சாரம் ; புவியியல் சார்ந்து
தனித்துக் காணெ்ெடுதல் , சமூகத்துடன் பதாடர்பு பகாள் ளத் தயங் குதல் மற் றும் பின்
தங் கிய நிரல.

❖

எனினும் , இந்த அளவுருக்கள் அரசியலரமெ்பில் குறிெ்பிடெ்ெடவில் ரல.

அறிவியல் மற் றும் சோழில் நுட்பம்
முேல் வணிக செயற் லகக் தகாள் அகலப் பட்லட அலலக்கற் லறச் தெலவ
❖

ஹியூஸ் கம் யூனிசகஷன் ஸ் இந்தியா (HCI) நிறுவனமானது இஸ்சராவுடன் இரணந்து
அதன் முதல் உயர் பசயல் திறன் பசயற் ரகக்சகாள் (HTS) மூலமான அகலெ் ெட்ரட
அரலக்கற் ரற இரணயச் சசரவரய அதிகாரெ்பூர்வமாக அறிமுகெ்ெடுத்தியது.

❖

இது இஸ்சராவின் Ku-கற் ரறத் திறன் பகாண்ட ஜிசாட்-11 மற் றும் ஜிசாட்-29 ஆகிய
பசயற் ரகக் சகாள் கரளெ் ெயன்ெடுத்துகிறது.

❖

இது வழக்கமான பசயற் ரகக்சகாளின் அசத அளவு சுற் றுெ்ொரதக்கான அரலக்
கற் ரறயிரனெ் ெயன்ெடுத்துவதால் ஒரு பிட் என்ற இரணயச் சசரவக்கு ஆகும்

•
•
பசலரவக் குரறக்கும் அளவுக்கு அதன் திறரன அதிகரிக்கிறது.
❖

இது இந்தியாவின் முதல் வணிக ரீதியிலான பசயற் ரகக்சகாள் அகலெ் ெட்ரட
அரலக் கற் ரறச் சசரவயாகும் .

❖

இது மிகவும் குரறந்த விரல அரலவரிரச மற் றும் அதிக ெயனர் அனுெவத்ரத
வழங் குகிறது.

❖

இது வடகிழக்குெ் ெகுதி முதல் சல மற் றும் லடாக்கின் பதாரலதூரப் ெகுதிகள் வரர
இந்தியா முழுவதும் உள் ள பதாரலதூர இடங் களுக்கு அதிசவக பசயற் ரகக்சகாள்
அகலெ் ெட்ரட அரலக்கற் ரறச் சசரவகரள வழங் குகிறது.

மாநிலெ் செய் திகள்
உணவுப் பாதுகாப் பு சோடர்பான வலரபடம்

❖

பீகார் மற் றும் ஒடிசாவிற் கு அடுத்தெடியாக, கிழக்கு இந்தியாவில் ஜார்க்கண்ட் தனது
கிராமெ்

புறங் களுக்கான

உணவுப்

ொதுகாெ்பு

வரரெடத்திரனக்

பகாண்ட

மூன்றாவது மாநிலமாக மாறியுள் ளது.
❖

ஒடிசா மற் றும் பீகார் ஆகியரவ 2018 ஆம் ஆண்டில் தமது உணவுப் ொதுகாெ்பு
வரரெடத்திரன பவளியிட்டன.

❖

ஜார்க்கண்ட் கிராமெ்புற உணவுப்

ொதுகாெ்பு வரரெடமானது 2022 ராஞ் சியில்

பதாடங் கெ் ெட்டது.
❖

இந்த வரரெடமானது மாநிலத்தின் உணவுெ் ொதுகாெ்பு நிரலரமரய வரரெடம்
ஆக்குவதற் கான ஒரு முயற் சியாகும் .

•
•
❖

இது படல் லிரயச் சசர்ந்த மனித சமம் ொட்டு நிறுவனத்தால் தயாரிக்கெ்ெட்டது.

அம் ரிே் ெதராவர் திட்டம்
❖

இந்தியாவில் 8,642 அம் ரித் சசராவர் (ஏரிகள் ) கட்டிய இந்தியாவின் முதல் மாநிலமாக
உத்தரெ் பிரசதசம் திகழ் கிறது.

❖

அம் ரித் சசராவர் என்ெது எதிர்காலத்திற் காக தண்ணீரரச் சசமிெ்ெரத சநாக்கமாகக்
பகாண்டு பிரதமர் அவர்களால் பதாடங் கெ்ெட்ட ஒரு இலட்சிய சநாக்கத் திட்டமாகும் .

❖

இதில் மத்தியெ் பிரசதசம் இரண்டாவது இடத்திலும் , ஜம் மு காஷ்மீர் மூன்றாவது
இடத்திலும் , ராஜஸ்தான் நான் காவது இடத்திலும் , தமிழ் நாடு ஐந்தாவது இடத்திலும்
உள் ளன.

❖

இதில் 256 அமிர்த சசராவரரக் கட்டியதன் மூலம் உத்தரெ் பிரசதசத்தின் லக்கிம் பூர்
சகரி மாநிலத்திசலசய முதல் இடத்ரதெ் பிடித்தது.

❖

இதில் 245 ஏரிகரளக் கட்டியதன் மூலம் சகாரக்பூர் இரண்டாவது இடத்ரதெ் பிடித்தது.

❖

இதில் 231 ஏரிகரளக் கட்டி பிரதாெ்கர் மூன்றாவது இடத்ரதெ் பிடித்தது.

பிரபலமானவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
உலகின் இரண்டாவது பணக்காரர்
❖

ெ்ளூம் பெர்க் பில் லியனர்கள் குறியீட்டின் ெடி, அசமசான் நிறுவனத்தின் நிறுவனர்
பஜஃெ் பெசசாரஸ விஞ் சி, பகளதம் அதானி உலகின் இரண்டாவது ெணக்காரர்
ஆனார்.

❖

அதானியின் நிகரச் பசாத்து மதிெ்பு 147 பில் லியன் டாலர் ஆகும் .

❖

உலகின்

மிகெ்

பெரிய

ெணக்காரர் மற் றும்

படஸ்லாவின்

மஸ்க்கிற் கு அடுத்த இடத்தில் இவர் இடம் பெற் றுள் ளார்.
❖

எசலானின் நிகர பசாத்து மதிெ்பு 264 பில் லியன் டாலராகும் .

நிறுவனர் எசலான்

•
•
❖

அம் ொனி 88.7 பில் லியன் டாலர் பசாத்து மதிெ்புடன் இந்தெ் ெட்டியலில் ெத்தாவது
இடத்ரதெ் பிடித்துள் ளார்.

❖

ரமக்சராசாெ்ட் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் பில் சகட்ஸ், 112 பில் லியன் டாலர் பசாத்து
மதிெ்புடன் 5வது ெணக்காரராக இெ்ெட்டியலில் இடம் பிடித்துள் ளார்.

❖

வாரன் ெஃப்பெட் 96 பில் லியன் டாலர் பசாத்து மதிெ்புடன் ஆறாவது இடத்தில் உள் ளார்.

விலளயாட்டுெ் செய் திகள்
உலக மல் யுே்ே ொம் பியன்ஷிப் தபாட்டி 2022

❖

2022 ஆம் ஆண்டு உலக மல் யுத்த சாம் பியன் ஷிெ் சொட்டியில் ஆடவருக்கான 65 கிசலா
எரடெ் பிரிவில் ெஜ் ரங் புனியா பவண்கலெ் ெதக்கத்திரன பவன்றார்.

❖

இது உலக சாம் பியன் ஷிெ் சொட்டியில் ெஜ் ரங் புனியா பெறும் நான் காவது ெதக்கம்
ஆகும் .

❖

விசனஷ் சொகட், மகளிருக்கான 53 கிசலா எரடெ் பிரிவு சொட்டியில் பவண்கலெ்
ெதக்கத்திரன பவன்றார்.

❖

உலக சாம் பியன் ஷிெ் சொட்டியில் இரண்டு ெதக்கங் கரள பவன்ற முதல் இந்தியப்

•
•
பெண் மல் யுத்த வீராங் கரன என்ற பெருரமரய விசனஷ் பெற் றுள் ளார்.

முக்கிய தினங் கள்
உலக மூங் கில் தினம் - செப் டம் பர் 18

❖

மிகவும் ெயனுள் ள இந்த தாவரத்ரதெ் ொதுகாெ்ெது குறித்து ஒரு விழிெ்புணர்ரவ
ஏற் ெடுத்துவரத இத்தினம் சநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

❖

உலக மூங் கில் அரமெ்ொல் இந்த தினம் குறித்த கருத்தானது உருவாக்கெ்ெட்டது.

❖

இந்தத் தினமானது மூங் கில் பதாழில் துரறக்கு அதில் உள் ள சிக்கல் கரள எடுத்து
உரரத்து அத்துரறயிரன ஊக்குவிக்கிறது.

❖

2009 ஆம் ஆண்டில் ொங் காக்கில் நரடபெற் ற 8வது உலக மூங் கில் மாநாட்டில் இந்தத்
தினம் அதிகாரெ் பூர்வமாக அறிவிக்கெ்ெட்டது.

ெர்வதேெ ெம ஊதிய தினம் - செப் டம் பர் 18

❖

இந்தத் தினமானது முதன் முதலில் 1996 ஆம் ஆண்டில் சதசிய சம ஊதியக் குழுவால்
அனுசரிக்கெ் ெட்டது.

•
•
❖

இது ொலினம் மற் றும் இனம் அடிெ்ெரடயிலான ஊதிய முரறயிரன அகற் றுவதில்
ெணியாற் றி வருகிற பெண்கள் மற் றும் குடிமக்கள் உரிரமகள் அரமெ்புகளின் ஒரு
கூட்டணியாகும் .

❖

முதலாவது சர்வசதச சம ஊதிய தினமானது 2020 ஆம் ஆண்டு பசெ்டம் ெர் 18 ஆம் சததி
அன் று அனுசரிக்கெ்ெட்டது.

இேரெ் செய் திகள்
நாட்டின் சிறந் ே உயிரியல் பூங் கா
❖

சமற் கு வங் க மாநிலத்தின் டார்ஜிலிங் கில்

உள் ள ெத்மஜா நாயுடு இமயமரல

விலங் கியல் பூங் காவானது நாட்டிசலசய சிறந்த உயிரியல் பூங் காவாக சதர்வு பசய் யெ்
ெட்டுள் ளது.
❖

நாடு முழுவதும் சுமார் 150 உயிரியல் பூங் காக்கள் உள் ளன.

❖

பகால் கத்தாவின் அலிெ்பூர் விலங் கியல் பூங் கா நான் காவது இடத்ரதெ் பெற் றுள் ளது.

❖

இந்தெ் ெட்டியலில் பசன் ரனயிலுள் ள அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங் கா இரண்டாம்
இடத்ரதெ் பெற் றுள் ளது.

❖

அரதத் பதாடர்ந்து கர்நாடகாவின் ரமசூரில் உள் ள ஸ்ரீ சாம் ராசஜந்திரா விலங் கியல்
பூங் கா இடம் பெற் றுள் ளது.



