•
•
செப் டம் பர் – 22

TNPSC துளிகள்
❖

சென் னன உயர் நீ திமன்றத்தின் மூத்த நீ திபதியான T. ராஜானை செப்டம் பர் 22 ஆம்
தததி முதல் அந்த நீ திமன்றத்தின் தற் காலிகத் தனலனம நீ திபதியாக மத்திய அரசு
நியமித்தது.

❖

குடியரசுத் தனலைர் திசரௌபதி முர்மு லண்டன் சைஸ்ட்மினிஸ்டர் மன்றத்திற் குெ்
சென் று, தனது ொர்பாகவும் இந்திய மக்களின் ொர்பாகவும் மனறந்த இராணிக்கு
அஞ் ெலி செலுத்தினார்.
o

❖

அங் கு இரங் கல் புத்தகத்திலும் அைர் னகசயழுத்திட்டார்.

ககால் கத்தாவில் நடைகெற் ற துராந்த் தகாப்னபக் கால் பந்துெ் தபாட்டியின் இறுதிப்
தபாட்டியில் சபங் களூரு FC அணியானது முதலாைது முடறயாக மும் னப சிட்டி FC
அணியினன வீழ் த்தி சாம் பியன் பட்டத்னத சைன்றது.

❖

உலக இனளதயார் ெதுரங் கச் ொம் பியன் ஷிப் தபாட்டியில் , இந்தியாவின் பிரணை்
ஆனந்த் மற் றும் A.R. இளம் பரிதி, முனறதய 16 ையதுக்குட்பட்தடாருக்கான மற் றும் 14
ையதுக்குட்பட்தடாருக்கான ஓபன் பிரிவுகளில் பட்டங் கனள சைன்றனர்.

❖

சதலுங் கானா அரொனது தனது புதியச் செயலகத்திற் கு டாக்டர் பீம் ராை் ராம் ஜி
அம் தபத்கரின் சபயனரச் சூட்ட முடிவு செய் துள் ளது.

தேசியெ் செய் திகள்
உணவு மற் றும் தேளாண்மமக் கான ோேர மரபணு ேளங் களுக்கான ெர்ேதேெ
ஒப் பந் ேே்தின் ஆளுமக அமமப் பு

❖

உணவு மற் றும் தைளாண்னமக்கான தாைர மரபணு ைளங் களுக்கான ெர்ைததெ
ஒப்பந்தத்தின் ஆளுனக அனமப்பின்
நனடசபற் றது.

ஒன்பதாைது அமர்வு ததசிய தனலநகரில்

•
•
❖

உணவு மற் றும் தைளாண்னமக்கான தாைர மரபணு ைளங் களுக்கான ெர்ைததெ
ஒப்பந்தத்தின் (ITPGRFA) 19ைது பிரிவின் படி இந்த ஆளுனகக் குழு கூட்டப்பட்டது.

❖

இந்த அமர்ைானது, “பயிர் ைனககளின் பன் முகத்தன் னமயின் பாதுகாைலர்கனளக்
சகாண்டாடுதல் :

2020

ஆம்

ஆண்டிற் குப்

பிந்னதய

உள் ளார்ந்த

உலகளாவியெ்

பல் லுயிர்க் கட்டனமப்னப தநாக்கி” என்ற கருத்துருவின் கீழ் ஏற் பாடு செய் யப் பட்டு
உள் ளது.
❖

இந்தச் ெந்திப்பானது முதலில் 2021 ஆம் ஆண்டு டிெம் பர் மாதத்தில் நடத்தப்பட
திட்டமிடப்பட்டது, ஆனால் , முதலில் தம மாதம் மற் றும் பிறகு செப்டம் பர் மாதம் என
இரண்டு முனற அது ஒத்தி னைக்கப் பட்டது.

❖

ஆளுனகக் குழுவின் எட்டாைது அமர்ைானது 2019 ஆம் ஆண்டு நைம் பர் மாதத்தில்
தராம் நகரில் நனடசபற் றது.

❖

உணவு மற் றும் தைளாண்னமக்கான தாைர மரபணு ைளங் களுக்கான ெர்ைததெ
ஒப்பந்தம் என்பது 2001 ஆம் ஆண்டில் தராம் நகரில் நனடசபற் ற ஐக்கிய நாடுகளின்
உணவு மற் றும் தைளாண் அனமப்பின் 31ைது அமர்வின் தபாது னகசயழுத்தான ெட்டப்
பூர்ைமானெ் பினணப்பு விதிமுனறகள் சகாண்ட பலதரப்பு ஒப்பந்தமாகும் .

❖

இந்த ஒப்பந்தமானது 2004 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 29 ஆம் தததி முதல் அமலுக்கு ைந்தது.

❖

தற் தபாது இந்தியா உட்பட 149 நாடுகள் இந்த ஒப்பந்தத்தில் பங் தகற் றுள் ளன.

❖

இது உயிரியல் பன் முகத்தன் னம சதாடர்பான உடன்படிக்னகக்கு இணங் கச் கசய் யும்
ைனகயில் உருைாக்கப் பட்டது.

இந் தியாவின் மதிப் புமிக்கத் ேயாரிப் பு நிறுேனம்

❖

தகைல் சதாழில் நுட்பச் தெனை நிறுைனமான டாடா கன் ெல் டன்சி ெர்வீெஸ் நிறுைனம்
2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மதிப்புமிக்க நிறுைனமாக மாறியது.

❖

காந்தார் எனப்படும்

ெந்னத

அறிக்னகனய சைளியிட்டது.

தரவு

மற் றும்

பகுப்பாய் வு

நிறுைனமானது

இந்த

•
•
❖

இந்த

அறிக்னகயில்

அந்த

நிறுைனத்தினனத்

சதாடர்ந்து

HDFC

ைங் கி

மற் றும்

இன் ஃதபாசிஸ் ஆகியனை இடம் சபற் றுள் ளன.
❖

2014 ஆம் ஆண்டில் இந்தத் தரைரினெ சைளியிடப்படத் சதாடங் கியதிலிருந்து HDFC
ைங் கி முதலாைது இடத்னதத் தக்க னைத்து ைந்தது.

இந் தியாவின் முேல் ஸ்ேெ் சுஜல் பிரதேெம்
❖

அந்தமான் நிக்தகாபார் தீவுகளானது இந்தியாவின் முதல் ஸ்ைெ் சுஜல் பிரததெமாக
அறிவிக்கப் பட்டுள் ளது.

❖

இதன்

மூலம் ,

அந்தமான்

மற் றும்

நிக்தகாபார்

தீவுகளில்

உள் ள

அனனத்துக்

கிராமங் களும் ஹர்கர் ஜல் ொன்றிதனழப் சபற் றுள் ளததாடு அது திறந்தசைளி மலம்
கழித்தல் இல் லாத கிராமம் உள் ள பிரததசம் என் றும் அங் கீகரிக்கப்பட்டுள் ளது.
❖

பாதுகாப்பான மற் றும் சுகாதாரமான குடிநீ ர் விநிதயாகம் மற் றும் அதன் தமலாண்னம
என்பது சுஜல் மற் றும் ஸ்ைெ்சின் ஒரு முக்கிய அம் ெமாகும் .

❖

தமலும் அந்தமான் மற் றும் நிக்தகாபார் தீவுகளில் உள் ள அனனத்துக் கிராமப்புற
குடும் பங் களுக்கும் 100% குடிநீ ர் குழாய் இனணப்பு ைழங் கப்பட்டுள் ளதாக அறிவிக்கப்
பட்டது.

❖

தகாைா மற் றும் சதலுங் கானாவிற் குப் பிறகு கிராமப்புறக் குடும் பங் களுக்கு 100%
குடிநீ ர்

குழாய்

இனணப்பு

ைழங் கிய

நாட்டின்

மூன்றாைது

மாநிலம் /ஒன்றியப்

பிரததெம் இதுைாகும் .

ெர்ேதேெெ் செய் திகள்
உலக ஆற் றல் தேமலோய் ப் பு அறிக்மக
❖

ெர்ைததெ எரிெக்தி முகனமயானது (IEA) உலக எரிெக்தி ஆற் றல்

அறிக்னகனய

சைளியிட்டது.
❖

இந்த முதலாைது உலக ஆற் றல் தைனலைாய் ப்பு அறிக்னகயானது, உலகளாவிய
ஆற் றல் செயல் பாட்டு அனமப்பின் முதல் விரிைான அறிக்னகயாகும் .

❖

2019 ஆம் ஆண்டில் , எரிெக்தி துனற மற் றும் அதனுடன் சதாடர்புனடய பிற துனறகளில்
65 மில் லியன் மக்கள் தைனலைாய் ப்பு சபற் றுள் ளனர்.

❖

உலசகங் கிலும் உள் ள முனறொர் தைனலைாய் ப்புகளில் இது இரண்டு ெதவிகிதம்

•
•
ஆகும் .
❖

இந்தத் துனறயில் தநரடியாக 41 மில் லியன் மக்கள் தைனலைாய் ப்புப் சபற் றததாடு, 24
மில் லியன் தபர் ைாகன உற் பத்தி தபான்ற ஆற் றலின் இறுதிப் பயனர் பயன்பாட்டுத்
துனறகளிலும் தைனலைாய் ப்புகடளப் சபற் றுள் ளனர்.

❖

2021 ஆம்

ஆண்டில்

ஆற் றல்

துனற முழுைதும்

பணியமர்த்தப்பட்ட நெர்களின்

எண்ணிக்னக 1.3 மில் லியன் ஆக அதிகரித்துள் ளது.
❖

2022 ஆம் ஆண்டில் இது 6 ெதவீதம் அதிகரிக்கலாம் .

❖

2019 ஆம் ஆண்டில் , 50 ெதவீத ஆற் றல் துனற ொர்ந்த பணியாளர்கள் தூய் னமயான எரி
ெக்தித் சதாழில் நுட்பங் கனள உருைாக்குைதில் பணியமர்த்தப்பட்டனர்.

❖

புனதபடிை எரிசபாருட்களில் , 2019 ஆம் ஆண்டில் எண்சணய் விநிதயாகத் துனறயில் 8
மில் லியன் சதாழிலாளர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள் ளதால் அதிகளவுத் சதாழிலாளர்ெ்
பங் தகற் பினன இத்துனற சகாண்டுள் ளது.

❖

இது 2021 ஆம் ஆண்டில் 7.1 மில் லியன் ஆக குனறந்துள் ளததாடு 2022 ஆம் ஆண்டில் இது
ெற் று அதிகரிக்கும் என் றும் எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.

❖

எரிெக்தி முதலீடு 2022 ஆம் ஆண்டில் எட்டு ெதவிகிதம் அதிகரித்து 2.4 டிரில் லியன்
டாலர்கனளத் சதாடும் என எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.

சபாருளாோரெ் செய் திகள்
2022 ஆம் ஆண்டில் அதிகபட்ெ சோழில் துமற முேலீடு
❖

2022 ஆம் ஆண்டின் முதல் ஏழு மாதங் களில் சதாழில் துனற முதலீடுகனள ஈர்க்கும்
மாநிலங் களின் பட்டியலில் ஆந்திரப் பிரததெம் முதலிடத்தில் உள் ளது.

❖

ஆந்திரப் பிரததெ மாநிலமானது 40,361 தகாடி ரூபாய் முதலீட்னட ஈட்டியுள் ளது.

•
•
❖

கர்நாடக மாநிலமானது 3712 தகாடி ரூபாய் முதலீட்னட ஈட்டியது.

❖

குஜராத் மாநிலம் 2969 தகாடி ரூபாய் முதலீட்னட ஈட்டியது.

❖

ஒடிொ மாநிலம் 1493 தகாடி ரூபாய் முதலீட்னட ஈட்டியது.

மாநிலெ் செய் திகள்
பட்டியலிடப் பட்ட ொதியினர் & பழங் குடியினர் மற் றும் இேரப் பிரிவினருக்கான
இட ஒதுக்கீடு

❖

தனது மாநில அரசு தைனலகளில் 77 ெதவீத இட ஒதுக்கீடு ைழங் குைதற் கான முன்
சமாழிதலுக்கு ஜார்க்கண்ட் அரசு ெமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள் ளது.

❖

இது பட்டியலிடப்பட்ட ொதியினர் & பழங் குடியினர், பிற் படுத்தப்பட்தடார், இதரப்
பிற் படுத்தப்

பட்ட

ைகுப்பினர்

மற் றும்

சபாருளாதாரத்தில்

பின் தங் கிய

இதரப்

பிரிவினருக்கான இை ஒதுக்கீடாகும் .
❖

அம் மாநிலம் இதரப் பிற் படுத்தப்பட்ட ைகுப்பினருக்கான இட ஒதுக்கீட்னட தற் தபாது
உள் ள 14 ெதவீதத்தில் இருந்து 27 ெதவீதமாக உயர்த்தியுள் ளது.

❖

இது உள் மாநிலெ் பட்டியலிடப்பட்டச் ொதியினர் ெமூகங் கனளெ் தெர்ந்தைர்களுக்கு 12
ெதவிகிதம் மற் றும் உள் மாநில பட்டியலிடப்பட்டெ் பழங் குடியினர்ச ் ெமூகங் களுக்கு 28
ெதவிகிதம் என் று இை ஒதுக்கீடு ைழங் குகிறது.

❖

இதில் மிகவும் பிற் படுத்தப்பட்ட ைகுப்பினருக்கு 15 ெதவீத இட ஒதுக்கீடு மற் றும் இதரப்
பிற் படுத்தப்பட்ட ைகுப்பினருக்கு 12 ெதவீத இடஒதுக்கீடு ைழங் கப் படுகிறது.

❖

அரசியலனமப்பின் ஒன்பதாைது அட்டைனணயில் இந்த மதொதானைச் தெர்க்குமாறு
மத்திய அரசிடம் தகாரிக்னக னைக்க அந்த மாநில அரசு முடிவு செய் துள் ளது.

முக்கிய தினங் கள்
உலக ேண்ணீர் ேளக் கண்காணிப் பு தினம் - செப் டம் பர் 18
❖

உலசகங் கிலும் நீ ர் ைளக் கண்காணிப்பு மற் றும் நீ ர் ஆதாரங் கனளப் பாதுகாப்பதில்
சபாது விழிப்புணர்னையும் ஈடுபாட்னடயும் அதிகரிெ்ெனத இது தநாக்கமாக சகாண்டு
உள் ளது.

❖

2021 ஆம் ஆண்டிற் கான உலக தண்ணீர ் தினத்தின் கருத்துரு, தண்ணீருக்கு மதிப்பு
அளித்தல் என்பதாகும் .

•
•
❖

அசமரிக்காவின் தூய நீ ர் அறக்கட்டனள (ACWF) அனமப்பு மூலம் 2003 ஆம் ஆண்டில்
ஒரு உலகளாவியக் கல் வி தமம் பாட்டுத் திட்டமாக இந்தத் தினமானது நிறுைப்பட்டது.

❖

குடிமக்கள் தங் கள் உள் ளூர்களில் உள் ள நீ ர்நினலகளின் மீது ஒரு அடிப்பனடக்
கண்காணிப்னப தமற் சகாள் ள இது ஊக்குவிக்கிறது.

ெர்ேதேெ உலக பாம் புக்கடி விழிப் புணர்வு தினம் - செப் டம் பர் 19

❖

இது உலகின் மிகப்சபரிய மனறக்கப்பட்ட சுகாதார சநருக்கடிகளில் ஒன்றினனக்
குறித்த விழிப்புணர்னை ஏற் படுத்துைனத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள் ளது.

❖

ஒை் தைார் ஆண்டும் ததாராயமாக 5.4 மில் லியன் மக்கள் பாம் புக் கடியினால் பாதிக்கப்
படுவததாடு, அைர்களில் 2.7 மில் லியன்

தபர்களுக்கு விஷம் உள் தளறி அதனால்

அவர்களுக்குெ் பாதிப்பும் ஏற் படச் கசய் கிறது.
❖

ஆண்டுததாறும் , இதனால் 400,000 தபர் நிரந்தரமாக ஊனமாக்கப்படுகின்றனர் அல் லது
பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்ெததாடு இது 83,000 முதல் 138,000 ைனரயிலான இறப்பு
எண்ணிக்டகக்கும் இட்டுெ் செல் கிறது.

❖

இந்த விழிப்புணர்வு தினமானது உலகெ் பாம் புக் கடி முன் சனடுப்பு அனமப்பு,
ெர்ைததெ சுகாதார நடைடிக்னக அனமப்பு மற் றும் லில் லியன் லிங் கன் அறக்கட்டனள
மூலமாக 2018 ஆம் ஆண்டில் சதாடங் கப்பட்டது.

❖

உலகளவில் பதிைாகும் பாம் புக் கடியால் ஏற் படும் இறப்புகளில் ஏறத்தாழெ் பாதியளவு
இந்தியாவில் பதிைாகியுள் ளததாடு, ஒை் தைார் ஆண்டும் 2.97 மில் லியன் பாம் புக் கடி

•
•
ைழக்குகளும் இங் குப் பதிைாகின்றன.
❖

இந்தியாவின் சமாத்த மக்கள் சதானகயில் பாதிக்கும் தமலான மக்கள் சதானக
எண்ணிக்டகயினனக் ககாண்ை பீகார், ஜார்க்கண்ட், மத்தியப் பிரததெம் , ஒடிொ,
உத்தரப் பிரததெம் , ஆந்திரப் பிரததெம் (சதலுங் கானா உட்பட), ராஜஸ்தான் மற் றும்
குஜராத் தபான்ற எட்டு மாநிலங் களில் 70 ெதவீத இறப்புகள் பதிைாகியுள் ளன.



