•
•
செப் டம் பர் – 21

TNPSC துளிகள்
❖

இலங் கையில்

நகைபெற் ற

17

வயதிற் குட்பட்டடோருக்கோன

SAFF

கோல் பந்து

சோம் பியன் ஷிப் இறுதிெ் டபோட்டியில் இந்திய அணியோனது டநபோள அணியினன
வீழ் த்தி சாம் பியன் பட்டத்னத வவன்றது.
❖

இந்தியோவின் மிகப்வபரிய கடன் வழங் கும் நிறுவனமோன போரத ஸ்டடட் வங் கி முதல்
முனறயோகச் சந்னத மூலதனத்தில் ரூ.5 டிரில் லியன் மதிப்பினனத் வதோட்டது.

தேசியெ் செய் திகள்
இந் தியாவின் முேல் சநகிழிே் திட்டம்

❖

கோர்பன் மதிப்பு உருவோக்கம் மற் றும் விற் பனனயோளர் நிறுவனமோன EKI எனர்ஜி
சர்வீசஸ் உலகளோவிய அங் கீகோரத் தரத்தின் கீழ் இந்திய வநகிழித் திட்டத்னதப்
பட்டியலிட்ட முதல் நிறுவனமோகத் தன் னன அறிவித்தது.

❖

எனடவ,

இந்த

உருவோக்கும்

நிறுவனம்

இந்தியோவின்

குறிக்டகோளுடன்

இந்தியோ

முதல்

சர்வடதச

சோர்போக

ஒரு

வநகிழி

மதிப்புகனள

வநகிழித்

திட்டத்னதப்

பட்டியலிட்ட முதல் நிறுவனம் என்ற வபருனமயினனப் வபற் றது.
❖

EKI

எனர்ஜி

சர்வீசஸ்

நிறுவனத்தின்

இந்தத்

திட்டமோனது,

வநகிழிக்

கழிவுகள் ,

முதன் னமயோக போலி எத்திலீன் வடவரப்தோடலட் (PET) கழிவுகள் , போலி எத்திலீன்
வடவரப்தோடலட் படிவுகள் மற் றும் சில் லுகள் ஆகியனவ முனறயோகப் வபறப்பட்டு மறு
சுழற் சி வசய் யப்பட்டு, மறுசுழற் சி வசய் யப்பட்ட போலியஸ்டர் அடிப்பனட இனழயோக
(RPSF) மோற் றப் படுவனத உறுதி வசய் கிறது.
❖

போலிஎஸ்டர் அடிப்பனட இனழயோனது பின் னர் ஜவுளித் வதோழிலில் ஆனட மற் றும் நூல்
இனழகளோல் வசய் யப்பட்டெ் பிற பயன்போட்டுப் வபோருட்களுக்குப் பயன்படுத்தப்
படலோம் .

இந் தியாவின் முேல் லிே்தியம் செல் உற் பே்தி ஆலல
❖

இந்தியோவின் முதல் லித்தியம் வசல் உற் பத்தி ஆனலயோனது ஆந்திரெ் பிரததசத்தின்
திருெ்ெதியில்

உள் ள

அதன்

பதாழிற் சாகலயில்

தனது

உற் ெத்திை்ைான

ஒரு

முன்தனாை்ைத்கத ஆரம் பித்துள் ளது
❖

இது

அடுத்த

மோதம்

முதல்

வணிக

உற் பத்தினயத் வதோடங் க உள் ளது.

ரீதியோன

மின் கல

அடுக்குச்

வசல் களின்

•
•
❖

வசன் னனனயச் டசர்ந்த முடனோத் இண்டஸ்ட்ரஸ
ீ ் லிமிவடட் நிறுவனம் மூலம் இந்த அதி
நவீன ஆனலயோனது நிறுவப் பட்டுள் ளது.

❖

தற் டபோது நிறுவப்பட்டுள் ள இந்த ஆனலயின் திறன் 270 Mwh ஆகும் .

❖

தினசரி 10Ah திறன் வகோண்ட 20,000 வசல் கனள இந்த ஆனல உற் பத்தி வசய் ய முடியும் .

உலகச் சுற் றுெ்சூழல் லமய சிறு மானியே் திட்டம்
❖

சுற் றுச்சூழல் , வனம் மற் றும் பருவநினல மோற் ற அனமச்சகம் (MoEFC), ஐக்கிய நோடுகள்
டமம் போட்டுத் திட்ட அனமப்பு மற் றும் எரிசக்தி மற் றும் வள நிறுவனம் (TERI) ஆகியனவ
இனணந்து உலகச் சுற் றுச்சூழல் னமய சிறு மோனியத் திட்டத்னதத் வதோடங் கியுள் ளன.

❖

சுற் றுச்சூழனலப்

போதுகோப்பதற் கும்

ஒரு

நினலயோன

டமம் போட்டினன

அனடயச்

பசய் வதற் கும் கூட்டு நடவடிக்னக எடுப்பதற் கும் தேண்டி டதனவயோன உள் ளூர்ச ்
சமூகத்தினரின் திறனன டமம் படுத்துவடத இந்தத் திட்டத்தின் டநோக்கமோகும் .
❖

இது உள் ளூர்ச ் சமூகங் களின் வோழ் க்னகனய டமம் படுத்துவடதோடு, சுற் றுச்சூழனலப்
போதுகோத்தல்

மற் றும்

மறுசீரனமத்தல்

ஆகியவற் றில்

கவனம்

வசலுத்தும்

திட்டங் களுக்கு நிதி மற் றும் வதோழில் நுட்ப உதவிகனள வழங் குகிறது.
❖

2022

ஆம்

ஆண்டோனது

இந்தத்

திட்டத்தின்

7வது

வசயல் போட்டுக்

கட்டத்னதக்

குறிக்கிறது.
❖

குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்புகளில் வசயல் படும் அரசு சோரோ நிறுவனங் கள் மற் றும் பிற
நிறுவனங் களுக்கு இதன் மூலம் மோனியங் கள் வழங் கப் படுகின்றன.

உலகத் ேண்ணீர் வள மாநாடு மற் றும் கண்காட்சி 2022
❖

இது வசப்டம் பர் 01 முதல் 15 ஆம் டததி வனர வடன்மோர்க் நகரில் ஏற் போடு வசய் யப்
பட்டது.

❖

நுண்ணறிவுகனளப் பகிர்ந்து வகோள் வதற் கும் , வனலயனமப்பினன நிறுவுதல் மற் றும்

•
•
வணிகம் வசய் வதற் கோகவும் நிபுணர்கனள ஒன்றினணப்பதற் கோக உலகம் முழுவதும்
சில ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முனற இது ஏற் போடு வசய் யப்பட்டுள் ளது.
❖

இது தற் டபோனதயச் சிக்கல் கள் மற் றும் டபோக்குகளில் கவனம் வசலுத்துவதற் கோன
வோய் ப்னப வழங் கச் பசய் ேததாடு, இந்த நிகழ் வு ஏற் போடு வசய் யப்படும் இடத்தின்
வலினமனயயும் இது பிரதிபலிக்கிறது.

❖

2022 ஆம் ஆண்டின் மோநோடோனது டகோபன்டேகனில் திறன்மிக்க வனகயில் வோழக்
கூடிய நகரங் களுக்கோன தண்ணீர ் என்ற ஒரு கருத்துருவின் அடிப்பனடயில் ஏற் போடு
வசய் யப் பட்டது.

❖

இது வடன்மோர்க் மற் றும் பிற நார்டிக் நோடுகளிலும் மற் றும் உலகின் பிற பகுதிகளிலும்
டமற் வகோள் ளப்படும் சிறந்த நனடமுனறககளை் கோட்சிப்படுத்தியது.

❖

இந்நிகழ் சசி
் யின் டபோது, இந்தியோ மற் றும் வடன்மோர்க் ஆகிய நோடுகள் இனணந்து
‘இந்தியோவில் நகர்ப்புறை் கழிவு நீ ர் டமலோண்னம நிகல’ என்ற தனலப்பில் ஒரு கூட்டு
வவள் னள அறிக்னகனய வவளியிட்டன.

❖

இந்த வவள் னள அறிக்னகயோனது, இந்தியோவில் டமற் வகோள் ளப்பை்டு ேரும் கழிவு நீ ர்ச ்
சுத்திகரிப்பு முனறயின் தற் டபோனதய நினலகமயிகன விரிவோக எடுத்துனரை்ைச்
பசய் ேனத டநோக்கமோகக் வகோண்டுள் ளது.

இந் தியப் பாகுபாடு அறிக்லக 2022
❖

ஆக்ஸ்ஃபோம் இந்தியோ என்ற அனமப்போனது, 2022 ஆம் ஆண்டு இந்தியெ் போகுபோடு
அறிக்னகயினனச் சமீபத்தில் வவளியிட்டது.

❖

இந்தியோவில் வபண்களின் வதோழிலோளர் பங் டகற் பு விகிதமோனது 2021 ஆம் ஆண்டில்
வவறும் 25 சதவீதமோக உள் ளது.

❖

இது 2004-05 ஆம் ஆண்டில் இருந்த 42.7 சதவீதத்னத விடக் குனறவு என்ெததாடு பிரிக்ஸ்
நோடுகள் மத்தியில் மிகக் குனறவோன அளவோகும் .

❖

இந்தியோவில் ஆண்களுக்கும் வபண்களுக்கும் இனடயில் நிலவும் 98 சதவீத டவனல
வோய் ப்பு இனடவவளிக்குப் போலினெ் போகுபோடு தோன் முக்கியை் கோரணமோகும் .

❖

ஒரு ஆணின் சரோசரி ஊதியம் என்ெது ஒரு வபண்ணின் ஊதியத்னத விட 2.5 மடங் கு
அதிகமோகும் .

❖

2019-20 ஆம் ஆண்டில் 15 மற் றும் அதற் கு டமற் பட்ட வயதுனடய ஆண்களில் 60 சதவீதம்
டபர் தினசரி அடிப்பனடயில்

ஊதியம்

வருகின்ற மற் றும்

சுயவதோழில்

டவனல

•
•
வோய் ப்புகனளக் வகோண்டுள் ளனர்.
❖

அடத கோலை்கட்டத்தில் , அந்த வயதினரில் 19 சதவீதெ் வபண்களுக்கு மட்டுடம டவனல
கினடத்தது.

❖

போலின அடிப்பனடயிலோன ஊதிய இனடவவளிகனளத் தவிர, சோதி அடிப்பனடயிலோன
ஊதிய டவறுபோடுகனளயும் இந்த அறிக்னக கண்டறிந்துள் ளது.

❖

நகர்ப்புறங் களில் உள் ள பட்டியலிடப்பட்டச் சோதிகள் அல் லது பழங் குடியினனரச்
டசர்ந்த தினசரி டவனலகளில் இருப்பவர்களின் சரோசரி வருமோனம் ரூ.15,312 ஆகும் .

❖

வபோதுப் பிரினவச் டசர்ந்தவர்கள் வபற் ற ரூ.20,346 என்ற ஊதியத்தினன விட இது மிைை்
குனறவோகும் .

❖

வபோதுப் பிரிவினரின் வருவோயானது பட்டியலிடப்பட்டச் சோதிகள் அல் லது பழங் குடிெ்
பிரிவினனரச் டசர்ந்த சமூகங் கனள விட 33 சதவீதம் அதிகமோகும் .

❖

2019-20 ஆம் ஆண்டில் , நகர்ப்புறங் களில் வோழும் ஊதியம் வபறும் வதோழிலோளர்களோக
ஈடுபட்டுள் ள முஸ்லீம் மற் றும் முஸ்லீம் அல் லோத வதோழிலோளர்கள் இனடடய நிலவும்
68% டவறுபோட்டிற் குெ் போகுபோடு தோன் முக்கியக் கோரணமோக உள் ளது.

ெர்வதேெெ் செய் திகள்
கிரீன் ஃபின்ஸ் லமயம்

❖

ஐக்கிய நோடுகளின் சுற் றுச்சூழல் திட்ட அனமப்பு மற் றும் ஐக்கிய இரோஜ் ஜியத்தினனச்
டசர்ந்த வதோண்டு நிறுவனமோன ரீஃப் டவோர்ல் டு அறக்கட்டனள ஆகியனவ இனணந்து
நினலயோன கடல் சோர் சுற் றுலோனவ டமம் படுத்தச் பசய் வதற் கோக தேண்டி கிரீன்
ஃபின் ஸ் என்ற னமயத்தினனத் வதோடங் கியுள் ளன.

•
•
❖

இதுதே இம் மாதிரியிலான முதல் வனகயோன உலகளோவியை் கடல் சோர் சுற் றுலோத்
துனற தளமோகும் .

❖

உலவகங் கிலும் உள் ள கடலில் மூழ் குதல் மற் றும் சுவோசக் குழோய் மூலம் உள் நீ ச்சல்
டமற் வகோள் ளுதல் டபோன்ற சோகச வசதிகனள வழங் கும் நிறுவனங் கள் , கடல் சோர்
சுற் றுலோவின்

நினலத்தன் னமனய

டமம் படுத்தும்

சர்வடதச

அளவிலோன

சிறந்த

நனடமுனறகனளச் வசயல் படுத்துவதன் மூலம் அவற் றின் அன்றோட நனடமுனறகளில்
எளினமயோன, வசலவு குனறந்த மோற் றங் கனள டமற் வகோள் ள இது உதவும் .
❖

இது ஐக்கிய நோடுகளின் சுற் றுச்சூழல் திட்ட அனமப்புடன் இனணந்து ரீஃப் டவோர்ல் டு
அறக்கட்டனள மூலம் உருவோக்கப்பட்டது.

இந் திய பசிபிக் முே்ேரப் பு தமம் பாட்டு கூட்டுறவு நிதி
❖

இந்திய பசிபிக் முத்தரப்பு டமம் போட்டுை் கூட்டுறவினன நிறுவுவதற் கு இந்தியோ மற் றும்
பிரோன் சு ஆகிய நோடுகள் ஒப்புக் வகோண்டுள் ளன.

❖

இது குறிப்போக சர்வடதச சூரியசக்திக் கூட்டணியின் கட்டனமப்பில் டமம் போட்டுத்
திட்டங் கனள எளிதோக்க வழி வகுக்கும் .

❖

இது இந்தியெ் புத்தோக்க மற் றும் புத்வதோழில் நிறுவனங் களுக்கு, மற் றச் சமூகங் களின்
டதனவகளுடன் அவற் றிற் குள் ள வதோடர்புகனள விளக்குவதற் கோை என் று ஒரு தளத்னத
வழங் குகிறது.

❖

பூடோன், பப்புவோ நியூ கினியோ மற் றும் வசனகல் ஆகிய நோடுகளில் இந்தியோ மற் றும்
பிரோன் சு ஆகியனவ இனணந்து ஏற் படுத்தும் தோக்கத்னத வவளிக்கோட்டும் மூன் று
நோடுகளில் சர்வடதச சூரியசக்தி கூட்டணி தற் டபோது திட்டங் கனள உருவோக்கியுள் ளது.

தமம் படுத்தப் பட்ட தவதி செல் ஆற் றல் தெமிப் புக் கான தேசியத் திட்டம்
❖

டமம் ெடுத்தெ் பட்ட டவதி வசல் மின் கல அடுக்குகள் துனறயில் தற் டபோனதய நினல
மற் றும் எதிர்கோலெ் டபோக்குகள் குறித்த ஒரு அறிக்னகனய நிதி ஆடயோக் அனமப்பு
சமர்ெ்பித்தது.

❖

உள் நோட்டுெ் வபோருளோதோர மதிப்னப உருவோக்குவதில் டமம் ெடுத்தெ் பட்ட டவதி வசல்
ஆற் றல் டசமிப்பு மீதோன உற் பத்தி ஊக்குவிப்புத் திட்டத்தின் சோத்தியமோனெ் பங் கினன
இந்த அறிக்னக வலியுறுத்துகிறது.

•
•
❖

இந்த அறிக்னகயில் பரிந்துனரக்கப்பட்ட வகோள் னககள் மற் றும் சலுனககள் முன் னணி
மின் கல அடுக்கு உற் பத்தியோளர்கள் இந்தியோவில் முதலீடு வசய் ய வழி வகுக்கும் .

❖

கனரகத் வதோழில் துனற மற் றும் வபோது நிறுவனங் கள் துகற அனமச்சகம் ஆனது
டமம் ெடுத்தெ் பட்ட டவதியியல்

வசல்

(ACC) ஆற் றல்

டசமிப்பு மீதோன டதசியத்

திட்டத்திற் கோன முதன் னம அனமச்சகமோகும் .
❖

டமம் பட்ட டவதி வசல் களின் உற் பத்தியோனது மின் சோர வோகனங் களின் உற் பத்தி
மற் றும் பயன்போட்னட எளிதோக்கும் .

மாநிலெ் செய் திகள்
ெர்ோர் ெதராவர் அலண

❖

குஜரோத்தின் முக்கிய நதியோக விளங் கும் நர்மதோ நதியில் உள் ள சர்தோர் சடரோவர்
அனண அதன் அதிகபட்ச வகோள் ளளவு வனர நிரம் பியது.

❖

அனணயின் நீ ர்மட்டமோனது வரலோற் றுச் சிறப்புமிக்க அளவில் 138.68 மீட்டனர எட்டி

•
•
உள் ளது.
❖

இது அனணயின் அதிகபட்ச வகோள் ளளனவ விட அதிகமோக உள் ளது.

❖

2019 மற் றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அனண அதிகபட்ச வகோள் ளளவிற் கு
நிரம் புவது வரலோற் றில் இது மூன்றோவது முனறயோகும் .

விலளயாட்டுெ் செய் திகள்
தராஜர் சபடரர் (சுவிட்சர்லாந் து) ஓய் வு
❖

லண்டனில் அடுத்த வோரம் நனடவபற உள் ள டலவர் டகோப்னபனயத் வதோடர்ந்து ATP
சுற் றுெ் ெயணம் மற் றும் கிரோண்ட்ஸ்லோம் டபோட்டிகளில் இருந்து ஓய் வு வபறுவதோக
டரோஜர் வபடரர் அறிவித்துள் ளோர்.

❖

24 ஆண்டுகளில் 1500க்கும் டமற் பட்ட டபோட்டிகளில் இவர் வினளயோடியுள் ளோர்.

❖

இவர் 20 கிரோண்ட்ஸ்லோம் ஒற் னறயர் பட்டங் கனள வவன் றுள் ளோர்.



