•
•
செப் டம் பர் – 23

TNPSC துளிகள்
❖

நிதி நிலைத்தன் லை ைற் றுை் மைை் பாட்டுச் சலபயின் (FSDC) 26வது கூட்டைானது ைத்திய
நிதி ைற் றுை் பபருநிறுவன விவகாரத் துறை அலைச்சர் தலைலையிை் நலடபபற் றது.

❖

லிண்டா ஃப்ருஹ்விர்மடாவா பசன் லன ஓபன் மபாட்டியிை் தனது முதை் மஹாைாஜிக்
WTA மபாட்டியின் ஒற் லறயர் பிரிவுப் மபாட்டியிை் பவற் றி பபற் றுப் பட்டத்லதக்
லகப்பற் றினார்.

❖

ஸ்ரீநகரிை் நிறுவப்பட்டுள் ள காஷ்மீரின் முதைாவது பை திலரகள் பகாண்ட ஒற் லற
திலரயரங் கத்திலன முப்பது ஆண்டுகாை இலடபவளிக்குப் பிறகு ஜை் மு & காஷ்மீர்
துலண நிலை ஆளுநர் ைமனாஜ் சின் ஹா அவர்கள் திறந்து லவத்தார்.
o

இதில் விக்ரம் வேதா மை் றும் பபான் னியின் பசல் ேன் ஆகிய திறரப்படங் கள்
முதலில் பேளியிடப் படும்

❖

இந்திய மதசிய ைனித உரிலைகள் ஆலணயத்தின் தலைவர் நீ திபதி (ஓய் வு) அருண்
குைார் மிஸ்ரா ஆசியா-பசிபிக் ைன்றத்தின் நிர்வாகக் குழுவின் உறுப்பினராகத்
மதர்ந்பதடுக்கப் பட்டுள் ளார்.

தேசியெ் செய் திகள்
உயிரியல் பூங் கா தமலாண்மம செயல் திறன் மதிப் பீட்டு அறிக் மக 2022

❖

சுற் றுச்சூழை் , வனை் ைற் றுை் பருவநிலை ைாற் ற அலைச்சகைானது சமீபத்திை் 2022 ஆை்
ஆண்டிற் கான

உயிரியை்

பூங் கா

மைைாண்லை

பசயை் திறன்

ைதிப்பீட்டு

அறிக்லகயிலன (MEE-ZOO) பவளியிட்டது.
❖

இது இந்தியா முழுவதுை் உள் ள உயிரியை் பூங் காக்களிை் மைற் பகாள் ளப்பட்ட ஒரு
கணக்பகடுப்பின் அடிப்பலடயிை் உருவாக்கப்பட்டது.

❖

இந்தியாவிை் தற் மபாது 147 அங் கீகரிக்கப்பட்ட உயிரியை் பூங் காக்கள் உள் ளன.

❖

அலவ பபரிய (17), நடுத்தர (23), சிறிய (33), குறு உயிரியை் பூங் காக்கள் (60) ைற் றுை் மீட்பு
லையங் கள் (14) என வலகப்படுத்தப்பட்டுள் ளன.

❖

சமீபத்திய உயிரியை் பூங் கா மைைாண்லை பசயை் திறன் ைதிப்பீட்டு அறிக்லகயானது

•
•
39 உயிரியை் பூங் காக்கலளப் பபரிய ைற் றுை் நடுத்தர வலககளின் கீழ் ைதிப்பீடு
பசய் தது.
❖

வண்டலூர் உயிரியை் பூங் காோனது "மிகச் சிறந்தப் பூங் கா" என் று ைதிப்பிடப் பட்டு
உள் ளவதாடு, பபரிய உயிரியை் பூங் கா என்ற பிரிவிை் அது மிகச் சிறந்த பசயை் திறன்
பகாண்டதாகவுை் அங் கீகரிக்கப்பட்டுள் ளது.

❖

மைற் கு வங் காளத்தின் பத்ைஜா நாயுடு இையைலை விைங் கியை்

பூங் காவானது

நடுத்தர உயிரியை்

பகாண்டதாக

பூங் கா என்ற

பிரிவிை்

சிறந்த

பசயை் திறன்

அங் கீகரிக்கப் பட்டுள் ளது.
❖

அலிப்பூர் விைங் கியை் பூங் கா, மதசிய விைங் கியை் ைற் றுை் நவாப் வாஜித் அலி ஷா
விைங் கியை் பூங் கா ஆகியலவ சூழை் கூறுகளிை் சிறந்த பசயை் திறன் பகாண்டதாக
அங் கீகரிக்கப் பட்டுள் ளது.
o

திட்டமிடை் கூறுகளிை் சிறந்து விளங் குை் பூங் கா: வண்டலூர் உயிரியை் பூங் கா.

o

உள் ளீடடு
் க் கூறுகளிை் சிறந்து விளங் குை் உயிரியை் பூங் கா: வண்டலூர் உயிரியை்
பூங் கா, பத்ைஜா நாயுடு இையைலை விைங் கியை் பூங் கா ைற் றுை் லைசூர் உயிரியை்
பூங் கா.

o

பசயை் முலறக் கூறுகளிை் சிறந்து விளங் குை் பூங் கா: கான்பூர் விைங் கியை் பூங் கா
ைற் றுை் லைசூர் உயிரியை் பூங் கா.

o

பவளியீட்டுக் கூறுகளிை் சிறந்து விளங் குை் பூங் கா: வண்டலூர் உயிரியை் பூங் கா
ைற் றுை் பத்ைஜா நாயுடு இையைலை விைங் கியை் பூங் கா.

o

விலளவுக் கூறுகளிை் சிறந்து விளங் குை் உயிரியை் பூங் கா: பத்ைஜா நாயுடு
இையைலை விைங் கியை் பூங் கா.

கிருேக் யா 3.0

❖

பயிர் உற் பத்தி மைை் பாட்டிற் காக "அதிமவக இனப்பபருக்கத்லத" ஊக்குவிப்பதற் காக
இந்திய மவளாண் ஆராய் ச்சிச் சலபயினாை் கிருதக்யா 3.0 என்ற முன் பனடுப்பானது

•
•
பதாடங் கப்பட்டது.
❖

இந்த

முன் பனடுப்பானது

கண்டுபிடிப்பாளர்கள்
புதுலையான

ைாணவர்கள் ,

ைற் றுை்

அணுகுமுலறகள்

இதரப்
ைற் றுை்

ஆசிரியர்கள் ,

பிரிவினருக்கு

பதாழிை் முலனமவார்,

பயிர்

பதாழிை் நுட்பத்

மைை் பாட்டிற் கான

தீர்வுகலள

விளக்கிக்

காட்டுவதற் கான வாய் ப்புகலள வழங் குை் .
❖

KRITAGYA

என்பதிை்

என்பதலனயுை் ;

TA

KRI

என்பது

என்பது

மவளாண்லை

பதாழிை் நுட்பை்

என
என

பபாருள் படுை்
பபாருள் படுை்

கிரிஷி
தக்னிக்

என்பதலனயுை் ; ைற் றுை் GYA என்பது அறிவு என பபாருள் படுை் க்யான் என்பதலனயுை்
குறிக்கிறது.

சபாருளாோரெ் செய் திகள்
தேசிய ேளவாடக் சகாள் மக 2022

❖

அரசானது 2022 ஆை் ஆண்டிற் கான மதசிய தளவாடக் பகாள் லகயிலன (NLP) அறிமுகப்
படுத்தியுள் ளது.

❖

இது 'விலரவான பதாலைதூர விநிமயாகை் ', மபாக்குவரத்து பதாடர்பான சவாை் கலள
முடிவுக்கு பகாண்டு வருதை் மபான்றவற் லற மநாக்கைாகக் பகாண்டுள் ளது.

❖

"தளவாடங் கள் " என்ற பசாை் ைானது, வளங் கலளப் பபறுதை் , மசமித்தை் ைற் றுை்
அதற் குத் பதாடர்புலடய குறிப்பிட்ட இடத்திற் கு பகாண்டு பசை் லுதை் ஆகியவற் லறக்
கட்டுப்படுத்துை் பைாத்தச் பசயை் முலறலய விவரிக்கிறது.

❖

பசயை் முலற ைறு வடிவலைப்பு, டிஜிட்டை் ையைாக்கை் ைற் றுை் பை் முலன சரக்குப்
மபாக்குவரத்து

மபான்ற

முக்கியப்

பிரிவுகளிை்

இந்தக்

பகாள் லக

கவனை்

பசலுத்துகிறது.
❖

பைாத்த உள் நாட்டு உற் பத்தியிை் 14 முதை் 18 சதவீதை் வலர தளவாடச் பசைவுகலளக்

•
•
குலறப்பதன்

மூைை்

2030

ஆை்

ஆண்டிற் குள்

உைகளாவிய

அளவுருக்களுக்கு

பநருங் கிய ைதிப்புகளுக்கு ஒப்ப தளவாடச் பசைவினங் கள் பாதியாகக் குலறக்கப்பட
மவண்டுை் .
❖

உைகளாவிய சிறந்த நலடமுலறகள் பைாத்த உள் நாட்டு உற் பத்தியிை் 8% ஆகுை் .

❖

அபைரிக்கா, பதன் பகாரியா, சிங் கப்பூர் ைற் றுை் சிை ஐமராப்பிய நாடுகள் மபான்ற
நாடுகள் குலறந்த தளவாடச் பசைவினை் ைற் றுை் பைாத்த உள் நாட்டு உற் பத்தி
விகிதத்லதக் பகாண்டுள் ளன.

❖

தற் மபாலதயச் பசைவினை் பைாத்த உள் நாட்டு உற் பத்தியிை் 16% ஆகுை் .

❖

2030ஆை் ஆண்டிற் குள் , தளவாடச் பசயை் திறன் குறியீட்டின் முதை் 10 இடங் களுக்குள்
இந்தியா இடை் பிடிக்க மவண்டுை் .

❖

2018 ஆை் ஆண்டிை் , இந்தியா தளவாடச் பசயை் திறன் குறியீட்டிை் 44வது இடத்லதப்
பிடித்தது.

அறிவியல் மற் றும் சோழில் நுட்பம்
இந் தியாவில் தொவா மவரஸ் ோக் குேல்
❖

CERT-IN அலைப்பானது மசாவா லவரஸ் குறித்த எச்சரிக்லகலய அளித்துள் ளது.

❖

இது தற் மபாது இந்திய வாடிக்லகயாளர்கலளக் குறி லவக்கின்ற ஒரு புதுலையான
லகமபசி வழியான வங் கிச் மசலவ பதாடர்பான "ட்மராஜன்" லவரஸ் ஆகுை் .

❖

இது பணை் பறிப்பதற் காக ஆண்ட்ராய் டு ரக லகமபசிகளிை் , எந்தப் பாதுகாப்பு
அலைப்புகளுக்குை் புைப்படாைை் திருட்டுத்தனைாக உள் நுலழந்து அதன் தகவை் கலள
பபறுை் திறன் பகாண்டது.

❖

இந்தத் தலட ஏற் படுத்துை் பைன் பபாருள் ஆனது ஸ்மிஷிங் என்ற பசயை் முலற (குறுஞ்
பசய் தி வழியாக உள் நுலழயச் பசய் தை் ) தாக்குதை் கள் மூைை் உடபசலுத்தப்படுகிறது.

❖

இது

முக்கியைான

வாடிக்லகயாளர்களுலடய

தரவுகளின்

தனியுரிலை

ைற் றுை்

பாதுகாப்பிற் குப் பபருை் அச்சுறுத்தைாக உள் ளவதாடு இது பபரிய அளவிைான நிதி
மைாசடிகள் ைற் றுை் இலணயபவளித் தாக்குதை் கலளயுை் ஏற் படுத்தைாை் .

மவரஸ் கண்டறியும் முகக் கவெம்

❖

காற் றிை் நீ ர்த்துளிகள் அை் ைது தூசுப்படைங் களாகக் காணப்படுை் இன் ஃப்ளூயன் ஸா

•
•
ைற் றுை் மகாவிட்-19 மபான்ற பபாதுவான சுவாசை் சார்ந்த லவரஸ்கலளக் கண்டறியுை்
முகக் கவசத்திலன அறிவியைாளர்கள் உருவாக்கியுள் ளனர்.
❖

சிை குறிப்பிட்ட லவரஸ்கள் சுற் றுப்புறத்திை் உள் ள காற் றிை் இருந்தாை் , மிக அதிக
உணர்திறன் பகாண்ட இந்த முகக்கவசைானது அலத அணிபவர்களுக்கு அவர்களின்
லகமபசி சாதனங் கள்

மூைை் 10 நிமிடங் களுக்குள்

அது குறித்தத் தகவை் கலள

பதரிவிக்குை் .
❖

ஒரு முலற துை் முை் மபாது உற் பத்தி பசய் யப்படுை் திரவத்தின் அளலவ விட 70 முதை்
560 ைடங் கு குலறவான, லவரஸ் புரதங் கலளக் பகாண்ட 0.3 லைக்மராலிட்டர் அளவு
திரவத்திலுை் இந்த உணர்வி சிறப்பான முலறயிை் லவரஸ்கலளக் கண்டறிந்தது.

சுற் றுெ்சூழல் செய் திகள்
காங் தகா வடிநிலக் காடுகள் - காடுகளின் நிமல குறிே்ே அறிக் மக 2021

❖

இந்த

அறிக்லகயானது

ைத்திய

ஆப்பிரிக்க

வன

ஆலணயத்தாை்

சமீபத்திை்

பவளியிடப் பட்டது.
❖

ைத்திய காங் மகா நதிப்படுலகயிை் உள் ள ைட்கரி நிைங் கலளப் பாதுகாப்பதற் கு அதிக
முதலீடு ைற் றுை் ஆராய் ச்சி மதலவ என் று இந்த அறிக்லக குறிப்பிடுகிறது.

❖

லஹட்மராகார்பன் ஆய் வு, நீ ர் உட்புகுதை் , பாைாயிை் மதாட்டை் , நீ ர்மின் ஆற் றை்
நிலைய அலணகள் ைற் றுை் பருவநிலை ைாற் றை் ஆகியவற் றாை் இந்தப் பகுதி
தற் மபாது அச்சுறுத்தலுக்கு உள் ளாகியுள் ளது.

❖

ஒரு ைட்கரியிை் சுைார் 30 ஜிகா டன் அளவு கார்பலனச் மசமித்து லவக்குை் திறன்
இருப்பதாை் , இந்த ைட்கரி நிைங் கலளப் பாதுகாப்பது மிகவுை் முக்கியைானதாகுை் .

❖

இது முழு காங் மகா வடிநிைக் காடுகளிலுை் உள் ள ைரங் களின் நிைத்தடி உயிரிப்
பபாருளுக்குச் சைை் .

❖

இலவ சுைார் 20 ஆண்டுகள்

அபைரிக்கா பவளியிடுை்

புலதபடிவ எரிபபாருள்

•
•
உமிழ் வுகளுக்கு இலணயான கார்பலனச் மசமிக்குை் திறன் பகாண்டலவயாகுை் .

மாநிலெ் செய் திகள்
சேௌலோபாே் தகாட்மடயின் சபயர் மாற் றம்
❖

ைகாராஷ்டிர அரசானது ஒளரங் காபாத் பபயலர ைாற் றியலதயடுத்து, பதௌைதாபாத்
மகாட்லடயின் பபயரிலனத் தற் மபாது மதவகிரி எனப் பபயர் ைாற் றை் பசய் ய முடிவு
பசய் துள் ளது.

❖

முன் னதாக ஔரங் காபாத் சை் பாஜி நகர் என பபயர் ைாற் றை் பசய் யப்பட்டது.

❖

இது முன் னர் யாதவ வை் சத்தின் தலைநகராகவுை் , பின் னர் சிறிது காைை் படை் லி
சுை் தானியத்தின் தலைநகராகவுை் விளங் கியது.

❖

14 ஆை் நூற் றாண்டிை் முகைது துக்ளக் அவர்களாை் இக்மகாட்லட பதௌைதாபாத் என் று
பபயர் ைாற் றை் பசய் யப்பட்டது.

❖

இக்மகாட்லட பின் னர் குபத்துை்

இஸ்ைாை் என் று அலழக்கப்பட்டவதாடு, இந்தக்

வகாட்றடயின் பபயரிை் நாணயங் கள் அச்சிடப்பட்டன.

பிரபலமானவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
INSPIRE விருதுகள்
❖

ைத்திய அறிவியை் ைற் றுை் பதாழிை் நுட்பத் துறை அலைச்சகைானது சமீபத்திை் INSPIRE
திட்டத்தின் கீழ் சுைார் 53,000 ைாணவர்களுக்கு நிதி உதவி வழங் கியுள் ளது.

❖

INSPIRE என்பது The Innovation in Science Pursuit for Inspired Research என்பதன் பபயர் சுருக்கம்
ஆகுை் .

❖

இது இந்திய அரசின் அறிவியை் ைற் றுை் பதாழிை் நுட்பத் துலறயாை் பசயை் படுத்தப்
பட்டுள் ளது.

❖

❖

இது மூன் று கூறுகலளக் பகாண்டுள் ளது.
o

திறலைலய முன் கூட்டிமய ஊக்கப்படுத்துவதற் கானத் திட்டை் (SEATS),

o

உயர் கை் விக்கான உதவித் பதாலக (SHE) ைற் றுை்

o

ஆராய் ச்சிப் பணிகளுக்கான உறுதியான வாய் ப்பு (AORC).

ஒவ் மவார் ஆண்டுை் SEAT திட்டத்தின் கீழ் இந்திய அரசு INSPIRE விருது - MANAK

•
•
விருதுகலள வழங் குகிறது.
❖

MANAK என்பது மதசிய இைட்சியங் கள் ைற் றுை் அறிவுகலள மிலகப்படுத்துவதற் கான
மிை் லியன் லைண்ட்ஸ் திட்டை் என்பலதக் குறிக்கிறது.

மரபணு படிசயடுே்ேல் மூலம் பிறந் ே உலகின் முேல் ஆர்க்டிக் ஓநாய்

❖

சீனா முதன் முலறயாக ஆர்க்டிக் வன ஓநாய் வலகயிலன ைரபணு படிபயடுத்தை்
(குவளானிங் ) மூைை் பவற் றிகரைாக உருவாக்கியுள் ளது.

❖

இந்த உயிரினைானது அழிந்து மபாவலதத் தடுப்பலத மநாக்கைாகக் பகாண்டு இது
மைற் பகாள் ளப்பட்டது.

❖

புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள் ள இந்த ஓநாய் க்கு நை் ை ஆமராக்கியை் என் று பபாருள்
படுை் ைாயா என் று பபயரிடப்பட்டது.

❖

இந்த

ஓநாயின்

பசை்

ஆனது,

ஒரு

ஆர்க்டிக்

வன

பபண்

ஓநாயின்

மதாை்

ைாதிரியிலிருந்து பபறப்பட்டது.
❖

இதன் கருமுட்லடயானது ஒரு பபண் நாயிடமிருந்துப் பபறப்பட்டது.

❖

இந்த ஆர்க்டிக் ஓநாய் ஆனது பவள் லள ஓநாய் அை் ைது துருவ ஓநாய் என் றுை்
அலழக்கப் படுகிறது.

•
•
❖

இது

கனடாவின்

குயின்

எலிசபபத்

தீவுகளின்

உயர்ைட்ட

காடுகலளத் தாயகைாகக் பகாண்டதாகுை் .
❖

இது சாை் பை் நிற ஓநாயின் ஒரு துலண இனைாகுை் .



ஆர்க்டிக்

துந்திரா

