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டிசம்பர் – 02 

TNPSC துளிகள் 

❖ பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைசச்கத்தின் திட்ட முமைமையிலான இமையவழி பஞ்சாயதத்ு 

திட்டங்களானது, (eGramSwaraj ைை்றுை் AuditOnline) மின் ஆளுமைக்கான ததசிய 

விருதுகளின் "எை்ைிை ைாை்ைத்திை்கான அரசு ைறு-பபாறியியல் பசயல்முமையில் 

சிைந்து விளங்குதல்" என்ை பிரிவின் கீழ் தங்க விருமத பவன்றுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

தபறுகால ோய்மாரக்ள் இறப்பு விகிேம் குறறவு 

 

❖ 2018-20 ஆை் ஆை்டிை்கான இந்தியாவின் தபறுகால தாய்ைாரக்ள் இைப்பு விகிதை் (MMR) 

97 ஆக இருந்தது. 

❖ 2014-16 ஆை் ஆை்டில், 130 ஆக இருந்த தபறுகால தாய்ைாரக்ள் இைப்பு விகிதைானது, 

அதன்பின் நிமலயான வமகயிலான ஒரு சரிமவக் கை்டது. 

❖ ஒரு பிராந்தியத்தில் பதிவாகுை் தபறுகால தாய்ைாரக்ள் இைப்பு விகிதை் என்பது அந்தப் 

பகுதியில் உள்ள பபை்களின் பேறு காலம் சாரந்்த ஆதராக்கியத்தின் ஒரு ைதிப்பீடு 

ஆகுை். 

❖ இது ஒரு லட்சம் குழந்தத பிறே்புகளின் போது ஏற்ேடும் கரே்்பிணிகளின் இறே்ோகும். 

❖ இந்திய ைாநிலங்களில், அசாை் அதிகபட்சைாக 195 தபறுகால தாய்ைாரக்ள் இைப்பு 

விகிதத்துடனுை், அமதத ் பதாடரந்்து ைத்தியப் பிரததசை் (173) ைை்றுை் உத்தரப் 

பிரததசை் (167) ஆகிய ைாநிலங்களும் இடை் பபை்றுள்ளன. 

❖ தகரளாவில் தபறுகாலத் தாய்ைாரக்ள் இைப்பு விகிதை் (19) மிகக் குமைவாக உள்ள 

நிதலயில், அததத் ததாடரந்்து ைகாராஷ்டிரா ைாநிலத்தில் 33 ஆகவுை், பதலுங்கானா 

ைாநிலத்தில் 43 ஆகவுை் அது பதிவாகியுள்ளது. 
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❖ இதில் தமிழ்நாடு 4வது இடத்தில் உள்ளது (54). 

 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

ஏர ்இந்தியா நிறுவனே்துடன் விஸ்ோரா நிறுவனம் இறைப்பு 

❖ விஸ்தாரா ஏரம்லன்ஸ் நிறுவனைானது, 2024 ஆை் ஆை்டு ைாரச் ்ைாதத்திை்குள் டாடா 

குழுைத்திை்குச ்பசாந்தைான ஏர ்இந்தியா நிறுவனத்துடன் இமைக்கப்பட உள்ளது. 

❖ 2013 ஆை் ஆை்டில் கூட்டுத ்துணிகர முயை்சியாக நிறுவப்பட்ட இந்த நிறுவனத்தின் 51 

சதவீதே் பங்கிதன டாடா குழுைமுை், மீதமுள்ள 49 சதவீதப் பங்கிமன சிங்கப்பூர ்

ஏரம்லன்ஸ் நிறுவனமுை் மவத்துள்ளன. 

❖ டாடா நிறுவனைானது, ஒரு வருடத்திை்கு முன்பு அரசின் முதலீட்டுச ் தசமிப்பு மீட்பு 

என்ை முமையின் ஒரு பகுதியாக 18,000 தகாடி ரூபாய் ைதிப்பிை்கு ஏர ் இந்தியா 

நிறுவனத்மத வாங்கியது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

குரங்கம்றம தநாய்க்குப் புதிய சபயர் 

❖ உலக சுகாதார நிறுவனைானது குரங்கை்மை தநாய்க்குப் புதிய பபயர ் ஒன்மை 

பரிந்துமரத்துள்ளது. 

❖ இந்தநாய் தை்தபாது, குரங்கை்மை தநாயிமனக் குறிக்குை் ஓர ்இமைசப்சால்லாக mpox 

என்று அமழக்கப்படுை். 

❖ குரங்கை்மை தநாய் படிப்படியாக ஒழிக்கப்படுை் வமர இந்த இரை்டு பபயரக்ளுை் ஒரு 

வருடத்திை்கு ைாறி ைாறி பயன்படுத்தப்படுை். 

❖ ைனித குரங்கை்மை தநாய்க்கு 1970 ஆை் ஆை்டில் இந்தப் பபயரானது வழங்கப்பட்டது. 

❖ மவரஸ்களுக்குப் பபயரிடுை் பசயல்முமையானது, சரவ்ததச மவரஸ் வமக பிரித்தல் 
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குழுவின் பபாறுப்பாகுை். 

 

 

பாரே் பதயாசடக் நிறுவனே்தின் நாசி வழி உட்சசலுே்ேக் கூடிய தகாவிட் ேடுப்பு 

மருந்து 

 

❖ பாரத ் பதயாபடக் நிறுவனத்தின் iNCOVACC தடுப்பு ைருந்தானது, அவசரகாலப் 

பயன்பாட்டிை்கான அங்கீகாரத்திமனப் பபை்ை உலகின் முதல் நாசி வழியில் உட ்

பசலுத்தக் கூடிய தகாவிட்-19 தடுப்பு ைருந்தாக ைாறியுள்ளது. 

❖ ைை்பைாரு தடுப்பு ைருந்தின் இரை்டு தவமைகமளப் பபை்ைவரக்ளுக்கு இதமன ஒரு 

முதன்மைத் தடுப்பு ைருந்தாகவுை், பன்முகத் தன்மையுமடய உத்தவகத் தடுப்பு 

ைருந்தாகவுை் பயன்படுத்தலாை். 

❖ iNCOVACC என்பது, இமைப்புச ் பசயல்முமைக்கு முன்தப நிமலப்படுதத்ப்பட்ட SARS-
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CoV-2 முள் புரதத்துடன் கூடிய மீள் இமைவு பிரதி குமைபாடுள்ள அடிதனாமவரஸ் 

கடத்திகள் பகாை்ட தடுப்பூசி ஆகுை். 

 

முேல் வறக நீரிழிவு தநாய் ஏற்படுவறேத் ோமேப்படுே்தும் முேல் மருந்து 

 

❖ முதல் வமக நீரிழிவு தநாய் ஏை்படுவமதத் தாைதப்படுத்துை் உயிரியல் சிகிசம்சக்கு 

அபைரிக்க உைவு ைை்றுை் ைருந்து நிரவ்ாகைானது ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ முதல் வமக நீரிழிவு தநாமயத் தடுப்பதை்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதல் சிகிசம்ச இது 

ஆகுை். 

❖ முதல் வமக நீரிழிவு தநாயில், ஒரு நபரின் தநாபயதிரப்்பு அமைப்பானது இன்சுலிதன 

உை்பத்தி பசய்யுை் கமையத்தில் உள்ள பீட்டா பசல்கள் எனப்படுை் பசல்கமளத் 

தாக்குகிைது. 

❖ இன்சுலின் என்பது இரதத்த்தில் உள்ள சரக்்கமர மூலக்கூறுகள் உயிரணுக்களுக்குள் 

நுமழய உதவுவபதாடு அங்கு அமவ ஆை்ைல் உை்பத்திக்காகப் பயன்படுத்தப் 

படுகின்ை ஒரு ஹாரத்ைான் ஆகுை். 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

சமௌனா தலாவா எரிமறல 

❖ ஹவாய் தீவில் உள்ள உலகின் மிகப்பபரிய பசயல்பாட்டில் உள்ள எரிைமலயான 

பைௌனா தலாவா, சுைார ் 40 ஆை்டுகளுக்குப் பிைகு முதல் முமையாக பவடிக்கத் 

பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ பைௌனா தலாவா பசிபிக் பபருங்கடலின் நீர ்ைட்டதத்ில் இருந்து 13,679 அடி (4,169 மீட்டர)் 

உயரத்தில் உள்ளது. 
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❖ இது ஹவாய் தீவுகமள உருவாக்கிய எரிைமலத ்பதாடரின் ஒரு பகுதியாகுை். 

❖ முன்னதாக 1984 ஆை் ஆை்டு ைாரச் ்ைை்றுை் ஏப்ரல் ஆகிய ைாதங்களில் இந்த எரிைமல 

பவடித்தது. 

 

 

புதிய கரும்பவளப்பாறற இனங்கள் 

 

❖ தைை்பரப்பிை்குக் கீதழ 2,500 அடி (760 மீட்டர)் ஆழதத்ில் காைப்படுை் ஐந்து புதிய வமக 

கருை்பவளப்பாமைகமள ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கை்டுபிடித்துள்ளனர.் 

❖ இது ஆஸ்திதரலியாவின் கடை்கமரயில் உள்ள பபருந்தடுப்புப் பவளத்திட்டு ைை்றுை் 

பவளக் கடல் ஆகியப் பகுதிகளில் காைப்படுகிைது. 

❖ கருை்பவளப்பாமைகள் ஆழைை்ை நீர ்நிமலயிலுை், 26,000 அடி (8,000 மீட்டர)் ஆழத்திலுை் 

வளரவ்மதக் காைலாை். 

❖ சில தனிப்பட்ட பவளப்பாமைகள் 4,000 ஆை்டுகளுக்கு தைல் வாழக்கூடியமவ. 

 

அறிக்றககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

GEURS - கைக்சகடுப்பு 

❖ மடை்ஸ் உயர ் கல்வி (THE) இதழானது, உலக தவமலவாய்ப்பு பல்கமலக் கழகத் தர 

வரிமச ைை்றுை் கைக்பகடுப்பு அறிக்மகயிமன (GEURS) பவளியிட்டுள்ளது. 
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❖ ஆட்தசரப்்பு நிறுவனங்களின் கூை்றுப் படி, பைிக்கு நியமிக்குை் வமகயிலான 

பட்டதாரிகமள உருவாக்குை் உலகின் சிைந்த 250 பல்கமலக்கழகங்கமள இப்பட்டியல் 

பவளிக்பகாைரக்ிைது. 

❖ படல்லியின் இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகை் இந்தப் பட்டியலில் முதல் 50 

இடங்களுக்குள் இடை் பபை்றுள்ளது. 

❖ உலக அளவில், பைாத்தை் 44 நாடுகள் இந்தப் பட்டியலில் இடை் பபை்றுள்ளன. 

❖ சமீபத்தில் பவளியான அறிக்மகயில், பைாத்த நிறுவனங்களின் எை்ைிக்மகயில் 

இந்தியா 13வது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ சுவீடன், ஹாங்காங், இத்தாலி ைை்றுை் சிங்கப்பூர ் தபான்ை நாடுகமள விட இந்தியா 

முன்னைியில் உள்ளது. 

❖ பபங்களூருவின் இந்திய அறிவியல் கல்விக் கழகைானது, 58வது இடத்மதப் பபை்றுள்ள 

நிதலயில், இது இந்தியாவின் இரை்டாவது சிைந்த பசயல்திைன் பகாை்ட நிறுவனம் 

ஆகுை். 

❖ இது மூன்று இடங்கள் முன்தனறி அதன் தரவரிமசமய தைை்படுத்தியுள்ளது. 

❖ அமதத ்பதாடரந்்து, 2021 ஆை் ஆை்டில் 97வது இடத்தில் இருந்த முை்மபயின் இந்தியத் 

பதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகை் தை்தபாது 72வது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ முதல் 200 இடங்களில் ஐந்து இந்திய நிறுவனங்களுை், முதல் 250 இடங்களில் பைாத்தை் 

ஏழு நிறுவனங்களுை் இடை் பபை்றுள்ளன. 

❖ அகைதாபாத்தில் உள்ள இந்திய தைலாை்மைக் கல்வி நிறுவனை் 154வது இடத்மதயுை், 

காரக்பூரின் இந்தியத ் பதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகை் 155வது இடத்மதயுை் பபை்று 

உள்ளன. 

❖ இப்பட்டியலில் இடை் பபை்ை முதல் ஐந்து பல்கமலக்கழகங்களில் நான்கு அபைரிக்கப் 

பல்கமலக்கழகங்கள்  ஆகுை். 

❖ இதில் பைாத்தை் 55 அபைரிக்கப் பல்கமலக்கழகங்கள் முதல் 250 இடங்களில் இடை் 

பபை்றுள்ளன. 

❖ பிரான்சு ைை்றுை் ஐக்கிய இராசச்ியை் ஆகிய நாடுகமளச ் தசரந்்த 18 ைை்றுை் 14 

பல்கமலக் கழகங்கள் முமைதய முதல் 250 இடங்களில் இடை்பபை்றுள்ளன. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

அகாடமி புரஸ்கார் விருது சபற்ற நபரக்ள் 

❖ சங்கீத நாடக அகாடமியானது 2019, 2020 ைை்றுை் 2022 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கான சங்கீத 

நாடக அகாடமி விருதிமனப் பபை உள்ள (அகாடமி புரஸ்கார)் 128 பவை்றியாளரக்ளின் 

பபயரக்மள அறிவித்துள்ளது. 

❖ இது இமச, நடனை், நாடகை், பாரை்பரியை்/நாட்டுப்புை/பழங்குடியினர ்இமச /நடனை் / 

நாடகை், பபாை்ைலாட்டை் ஆகிய துமைகளில் குறிப்பிடத்தக்கே் பங்களிப்பிை்காகவுை், 

நிகழ்த்துக் கமலகளில் தைை்பகாள்ளப்படுை் பங்களிப்பு / புலமைத்துவத்திை்காகவுை் 

வழங்கப் படுகிைது. 

❖ அகாடமியின் பபாதுக் குழுவானது, கமலதத்ுமையில் சிைந்து விளங்குை் 10 நபரக்மள 

அகாடமியின் உறுப்பினரக்ளாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ தைலுை், 2019, 2020 ைை்றுை் 2021 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கான உஸ்தாத் பிஸ்மில்லா கான் 

யுவ புரஸ்கார ்விருதிமனப் பபை உள்ள 102 கமலஞரக்ளின் பபயரக்மளயுை் அகாடமி 

அறிவித்துள்ளது. 
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❖ இந்தக் கமலஞரக்ள் 40 வயதுக்கு உட்பட்டவரக்ள் ஆவர.் 

 

 

தேசிய தகாபால் ரே்னா விருது 

 

❖ ததசிய பால் தின நிகழ்வின் தபாது இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டது. 

❖ ததசிய தகாபால் விருதானது, கால்நமட ைை்றுை் பால் வளத்துமை வழங்கப்படுை் மிக 

உயரந்்த ததசிய விருதுகளில் ஒன்ைாகுை். 

❖ உள்நாட்டு விலங்குகமள வளரக்்குை் விவசாயிகள் தபான்ை அமனத்து நபரக்மளயுை் 

இந்த விருது அங்கீகரித்து ஊக்குவிக்கிைது. 

❖ இந்த விருதின் மூன்று பிரிவுகள் 

o நாட்டு ைாடு/எருமை இனங்கமள வளரத்்து வருை் சிைந்த பால் பை்மையாளர ்

o சிைந்த பசயை்மக கருவூட்டல் பதாழில்நுட்ப வல்லுநர.் 

o சிைந்த பால் கூட்டுைவு/பால் உை்பத்தியாளர ் நிறுவனை்/பால் உை்பத்தியாளர ்

அமைப்பு. 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

சமஸ்கிருே சமாழியில் சவளியாகும் முேல் அறிவியல் ஆவைப்படம் 

❖ தகாவாவில் நமடபபை்ை 53வது சரவ்ததச திமரப்பட விழாவில் இந்தியன் திதரக் 

காட்சிப் பிரிவின் கீழ் யாைை் என்ை பபயரிடப்படட் 40 நிமிட ஆவணத்  திமரப்படை் 

(non-feature) ஆனது திமரயிடப்பட்டது. 

❖ 45 நிமிடங்கள் வமர திமரயாகுை் இந்த ஆவைப்படத்தின் முழுக் கமத ைை்றுை் 

உமரயாடல்கள் பை்மடய பைாழியான சைஸ்கிருத பைாழியில் உள்ளதால் இது 

முழுக்க முழுக்க ஒரு சைஸ்கிருத பைாழியிலான திமரப்படைாகுை். 

❖ இது முன்னாள் விை்பவளித ் தமலவர ் டாக்டர ் K. ராதாகிருஷ்ைன் அவரக்ளின் 
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சுயசரிமதே் புத்தகைான “My Odyssey: Memoirs of the Man Behind the Mangalyaan Mission” 

என்ை புத்தகத்திமன அடிப்பமடயாகக் பகாை்டது. 

❖ இந்தியாவின் கனவுத ் திட்டைான பசவ்வாய்க் கிரக சுை்றுக் கலன் திட்டத்திமன 

(ைங்கள்யான்) இந்தப் படை் சித்தரிக்கிைது. 
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