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டிசம்பர் – 03 

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்தியக் கல்வி மற்றும் திறன் மமம்பாட்டு அமமசச்ர ்தரம்மந்திர பிரதான் அவரக்ள், 

இந்திய வரலாற்று ஆராய்சச்ி சமபயால் தயாரிதத்ு வவளியிடப்படும் ‘India: The Mother 

of Democracy’ என்ற புத்தகத்மத புதுவடல்லியில் வவளியிட்டார.் 

❖ மகாராஷ்டிரா அணிக்காக விமளயாடிய ருதுராஜ் வகய்க்வாட் ஒரு ஓவரில் 7 

சிக்ஸரக்மள அடித்து A கிரிக்ககட் பிரிவில் உலக சாதமனயிமனப் பமடதத்ார.் 

❖ P.T. உஷா, இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் முதல் வபண் தமலவராக பதவிமயற்க 

உள்ளார.் 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் மடாக்கிமயாவில் நமடவபற்ற மாற்றுத ் திறனாளிகளுக்கான 

ஒலிம்பிக் மபாட்டியில் பதக்கம் வவன்ற அவனி வலகாரா, ஆண்டின் சிறந்த மாற்றுத ்

திறனாளி வீரராகவும், ஷ்மர காத்யன் ஆண்டின் சிறப்பு விமளயாட்டு வீரராகவும் 

அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளனர.் 

❖ மபாரச்ச்ுகல் அணித் தமலவர ்கிறிஸ்டியாமனா வரானால்மடா, பிபா கால்பந்து உலகக் 

மகாப்மபப் மபாட்டியின் ஐந்து வவவ்மவறுப் பதிப்புகளில் மகால் அடித்த முதல் வீரர ்

என்ற வபருமமமயப் வபற்றுள்ளார.் 

o FIFA உலகக் மகாப்மபப் மபாட்டிகளின் வரலாற்றில் அதிக மகால் அடித்த வீரர ்என்ற 

வபருமமமயப் வபற்றதன் மூலம் அவர ்லிமயானல் வமஸ்ஸிமய விஞ்சியுள்ளார.் 

❖ ஸ்வபயின் நாட்டிமனச ் மசரந்்த காரம்லாஸ் அல்கராஸ், இந்த ஆண்டு இறுதி ATP 

கடன்னிஸ் மபாட்டிகளின் முன்னணி இளம் நபர ்என்ற வபருமமயிமனப் வபற்றத ாடு, 

இந்த சாதமனமய எட்டிய முதல் இமளஞர ்என்ற சாதமனயிமனப் பமடதத்ுள்ளார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஒட்டும் வகையிலான முேல் பற்று அட்டட 

 

❖ IDFC First வங்கியானது NPCL அமைப்புடன் இமணந்து சமீபத்தில் FIRSTAP எனப்படும் 

இந்தியாவின் முதல் ஒட்டி அடிப்பமடயிலான இந்தியாவின் முதல் பற்று அட்மடயிமன 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது அருகிலுள்ள புலத ்வதாடரப்ு (NFC) வசயல்படுத்தப்பட்ட விற்பமன முமனயத்தில் 

இந்  ஒட்டிகமளத் தட்டுவதன் மூலம் பரிவரத்்தமனகமள மமற்வகாள்ள வழிவமக 

வசய்கிறது. 

❖ பற்று அட்மடகமள எடுத்துச ் வசல்லாமல் கமடகள், உணவகங்கள் மற்றும் பிற 

இடங்களில் இந்த ஓட்டிகமளத் தட்டுவதன் மூலம் பணம் வசலுத்துவதற்கு இமதப் 
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பயன்படுத்தலாம். 

❖ ரூ.5,000 வமரயிலான பணப் பரிவரத்்தமனகமள தனிப்பட்ட அமடயாள எண் (PIN) 

இல்லாமலும், அதற்கு மமற்பட்ட பரிவரத்்தமனகளுக்கு ் தனிப்பட்ட அமடயாள எண் 

(PIN) உள்ளிடுவதன் மூலமும் இந்தப் பரிவரத்்தமனகமள மமற்வகாள்ள இயலும். 

  

MGNREGA திட்டே்திற்கான மறுஆய்வுக் குழு 

 

❖ மகாத்மா காந்தி மதசிய ஊரக மவமலவாய்ப்பு உறுதித் திட்டம் வதாடரப்ான (MGNREGS) 

மாநிலங்களின் வசயல்திறன் மற்றும் அதன் கீழ் நிலவும் நிரவ்ாகப் பிரசச்ிமனகள் 

குறித்து ஆய்வு வசய்வதற்கான குழு ஒன்றிமன மதத்ிய அரசு அமமத்துள்ளது. 

❖ முன்னாள் ஊரக மமம்பாட்டுத் துமற வசயலாளர ் அமரஜ்ித் சின்ஹா தமலமமயில் 

இந்த 9 மபர ்வகாண்ட குழு அமமக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ நாட்டின் பல்மவறு பகுதிகளில் உள்ள கிராமப்புறத ் துமறயில் நிலவும் கூலி 

மவமலக்கான மதமவமயப் பாதிக்கும் பல்மவறு காரணிகமள இந்தக் குழு ஆய்வு 

வசய்யும். 

❖ மகாத்மா காந்தி மதசிய ஊரக மவமலவாய்ப்பு உறுதித் திட்டமானது 2006 ஆம் 

ஆண்டில் நாட்டின் மிகவும் பின்தங்கிய 200 மாவட்டங்களில் வதாடங்கப்படட்து. 

❖ இது 2007-08 ஆம் ஆண்டில் மமலும் 130 மாவட்டங்களுக்கும், 2008-09 ஆம் ஆண்டில் நாடு 

முழுவதும் விரிவுபடுத்தப் பட்டது. 
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❖ இது ஒவ்வவாரு கிராமப்புறக் குடும்பத்திற்கும் ஒரு நிதியாண்டில் 100 நாள் கூலியுடன் 

கூடிய மவமலவாய்ப்மப உறுதி வசய்கிறது. 

❖ இந்தத ் திட்டத்திற்கான தளத்தில் உள்ள தரவுகளின்படி, 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 7.55 

மகாடி குடும்பங்கள் (11.19 மகாடி நபரக்ள்) இத்திட்டத்தின் மூலம் பயன் வபறுகின்றனர.் 

❖ நடப்பு 2022-23 ஆம் நிதியாண்டில், நவம்பர ்26 ஆம் மததி வமர 5.21 மகாடி குடும்பங்கள் 

(7.22 மகாடி மக்கள்) இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயன் வபற்றுள்ளனர.் 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் முேல் ேனியார் தேளாண் மண்டி 

❖ சஹ்யாத்ரி உழவர ் உற்பத்தியாளர ் நிறுவனமானது, ைகாராஷ்டிராவின் நாசிக் 

மாவட்டத்தில் உள்ள திண்மடாரியில் தனியார ் மவளாண் மண்டிமய (சந்மத) 

அமமப்பதற்கான உரிமத்திமனப் வபற்றுள்ளது. 

❖ இது நாட்டின் முதல் தனியார ்மவளாண் மண்டி ஆகும். 

❖ உலகத் தரம் வாய்ந்த இந்த உள்கட்டமமப்புடன், வங்கிச ்மசமவ முதல் ஒமர தளத்தில் 

இயங்கும் மசமிப்பு, வசயலாக்கம் மற்றும் வபாதியாக்கம், மநரடி மற்றும் இமணயவழி 

வரத்்தகத்திற்கான விருப்பத் மதரவ்ுகள், கள வரத்்தகத்மத சட்டப்பூரவ்மாக்குதல் 

மற்றும் விவசாயிகளின் உரிமம ஆகியவற்றுடன் இந்தச ் சந்மத ் தளமானது 

ஒருங்கிமணக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

சசயற்டக ஒளிசத்சரக்்டக முடற 

❖ திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவனம் 

மற்றும் இந்தூரில் உள்ள இந்தியத் வதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம் ஆகியமவ 

இமணந்து சூரிய மின் ஆற்றமலச ் மசமிக்க உதவும் வசயற்மக ஒளிசம்சரக்்மக 

முமறமய உருவாக்கியுள்ளன. 

❖ ஒளிசம்சரக்்மகயின் ஒரு சிக்கலான வசயல்முமறமயப் பிரதிபலிக்கும் வமகயிலான 

இந்தத ் வதாழில்நுட்பத்தில் எதிரவ்காள்ளப்படும் பல்மவறு சவால்கமளயும், அமத 

மபால் ஒளி உட்கவரவ்பாருள் மற்றும் கடத்திகள் ஆகியவற்றுடன் வதாடரப்ுமடய 
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சிக்கல்கமளயும் இது தீரக்்கிறது. 

❖ இந்தப் புதியத் வதாழில்நுட்பமானது சூரிய மின்கலங்களின் வசயல்திறமன 

மமம்படுத்தவும் ஆற்றல் இழப்மபக் குமறக்கவும் உதவும் வமகயிலான புதிய ஒளிச ்

மசரக்்மக கலன்கமள வடிவமமக்க வழி வகுக்கிறது. 

 

 

பிரபலமானேரக்ள்,விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பிரசார் பாரதி நிறுேனே்தின் சேள்ளி விழா 

 

❖ பிரசார ் பாரதி நிறுவனமானது 2022 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 23 ஆம் மததியன்று தனது 

வவள்ளி விழா அல்லது அது உருவாக்கப்பட்ட 25 ஆை் ஆண்டு நிமறவு விழாவிமனக் 

வகாண்டாடியது. 

❖ 1990 ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர ்மாதத்தில், பாராளுமன்றமானது பிரசார ்பாரதி (இந்திய 

ஒலிபரப்புக் கழகம்) சட்டத்மத நிமறமவற்றியது. 

❖ 1997 ஆம் ஆண்டில் இமத நாளில் தான், ஒரு சட்டத்தின் மூலம் அமமக்கப்பட்ட ஒரு 

சட்டப்பூரவ் ் தன்னாட்சி அமமப்பாக இது உருவாக்கப்பட்டது. 
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❖ இது தூரத்ரஷ்ன் மற்றும் அகில இந்திய வாவனாலி ஆகியவற்றிமன உள்ளடக்கியது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சசந்நிறக் தகாள் தினம் - நேம்பர் 28 

❖ 1964 ஆம் ஆண்டு இமத நாளில்தான், வசவ்வாய்க் கிரகத்மத மநாக்கிய சுற்றுப் 

பாமதயில் மமரனர ்4 என்ற விண்கலத்மத அவமரிக்கா விண்ணில் வசலுதத்ியது. 

❖ ஒரு விண்கலம் வசந்நிறக் மகாளிற்கான முதல் ஆய்வுப் பயணத்மத மமற்வகாண்டது 

இதுமவ முதல் முமறயாகும். 

❖ விண்ணில் ஏவப்பட்ட இக்கலம், 1965 ஆம் ஆண்டு ஜூமல மாதத்தில் வசந்நிறக் 

மகாளின் படங்கமளப் புவிக்கு அனுப்பியது. 

 

 

சர்ேதேச ஜாகுோர் தினம் - நேம்பர் 29 

 

❖ ஜாகுவார ்(ஒரு சிறுத்மத வமக) இனங்கமளப் பாதித்து வரும் வபரும் அசச்ுறுத்தல்கள் 
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மற்றும் முக்கியமானப் பாதுகாப்பு முயற்சிகள் ஆகியமவ பற்றிய விழிப்புணரம்வ 

ஏற்படுத்துவதற்காக இந்தத ்தினமானது உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ ஜாகுவார,் இலத்தீன் அவமரிக்காவில் காணப்படும் ஒரு மிகப்வபரிய மாமிச உண்ணி 

மற்றும் ஒமர வபரும்பூமன இனமாகும். 

❖ இது வமக்ஸிமகா முதல் அரவ்ஜன்டினா வமர  உள்ள 18 நாடுகமள உள்ளடக்கியப் 

பகுதியாகும். 

❖ IUCN அமமப்பில் இ ன் பாதுகாப்பு நிமல - அசச்ுறுத்தல் நிமலக்கு அருகில் உள்ள 

இனம். 

❖ இது எல் சால்வடார ்மற்றும் உருகுமவ ஆகியப் பகுதிகளில் அழிந்து விட்டது. 

 

எல்டலப் பாதுகாப்புப் படடயின் 58ேது எழுசச்ி தினம் - டிசம்பர் 01 

❖ இந்தியாவின் முதல் கட்ட பாதுகாப்புப் பமடயான எல்மலப் பாதுகாப்புப் பமட (BSF) 

டிசம்பர ்01 ஆம் மததியன்று தனது 58வது எழுசச்ி தினத்மதக் வகாண்டாடுகிறது. 

❖ இந்தப் பமடயானது 1965 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டத ாடு, இது பாகிஸ்தான் 

மற்றும் வங்காளமதசத்துடனான இந்தியாவின் சரவ்மதச எல்மலமயப் பாதுகாக்கிறது. 

❖ இந்திய இராணுவத்மதத ் தவிர, தனி விமானப் பமடப்பிரிவு, திறன் மிக்க பீரங்கி 

பமடப் பிரிவு, பிரதத்ிமயக கடற்பமடப் பிரிவு மற்றும் சிறப்பு புலனாய்வுத் துமற 

ஆகியவற்மறக் வகாண்டுள்ள ஒமர மத்திய ஆயுதக் காவல் பமட இதுவாகும். 

 

 

உலக எய்ட்ஸ் தினம் - டிசம்பர் 01 

❖ உலக சுகாதார அமமப்பானது 1988 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 01 ஆம் மததியன்று உலக 

எய்ட்ஸ் தினத்மத நிறுவியது. 

❖ இது உள்ளூர ் மற்றும் மதசிய அதிகாரிகள், சரவ்மதச நிறுவனங்கள் மற்றும் 

குடிமக்களுக்கு இமடமய தகவல் பகிரம்வ மமம்படுத்துவமத மநாக்கமாகக் வகாண்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இந் த் தினத்தின் கருத்துரு, “நம்மம பரிமசாதமனக்கு 
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உட்படுத்துதல்: HIV மநாயிமன முடிவுக்குக் வகாண்டு வருவதற்காக சமநிமலயிமன 

அமடதல்" என்பதாகும். 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

ரஷ்யாவில் ஜாம்பி டேரஸ் 

 

❖ ரஷ்யாவின் மசபீரியப் பகுதியில் காணப்படும் நிலத்தடி உமறபனியில் இருந்து 

மசகரிக்கப் பட்ட பண்மடய கால மாதிரிகமள ஐமராப்பிய ஆராய்சச்ியாளரக்ள் ஆய்வு 

வசய்தனர.் 

❖ அவரக்ள் 13 புதிய மநாய்க் கிருமிகளுக்குப் புத்துயிர ் அளித்து அவற்றிமன வமகப் 

படுத்தி அவற்றிமன "ஜாம்பி மவரஸ்கள்" என்று கூறுகின்றனர.் 

❖ அமவ பல ஆயிரம் வருடங்கள் உமறந்த நிலத்தில் சிக்கியிருந்தப் மபாதிலும் அமவ 

வதாற்றுத் திறன் வகாண்டதாக இருப்பமத ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டறிந்தனர.் 
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❖ இந்த 13 மவரஸ்களில், பண்மடாரா மவரஸ் வயமடாமா என அமழக்கப்படும் 

பழமமயான மவரசானது 48,500 ஆண்டுகள் பழமமயானது என அறியப்படுகிறது. 

❖ இந்த மவரஸ் 2013 ஆம் ஆண்டில் இமத குழுவினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 30,000 

ஆண்டுகள் பழமமயான மவரஸ் என்ற அதன் முந்மதய சாதமனமய முறியடித்தது. 

 

2022 ஆம் ஆண்டின் சிறந்ே ோரே்்டே 

 

❖ அவமரிக்க அகராதி வவளியீட்டு நிறுவனமான வமரியம்-வவப்ஸ்டர ் அதன் 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான வசால்லாக "gaslighting" என்ற வசால்லிமன அறிவித்தது. 

❖ இந்தச ் வசால்லானது, "குறிப்பாக ஒருவரின் வசாந்த நலனுக்காக மற்ற ஒருவமர 

தவறாக வழிநடத்தும் வசயல் அல்லது நமடமுமற" என வமரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இமணயவழி அகராதியின் மதடல்களின்படி, இந்தச ் வசால்லின் மீதான ஒரு ஆரவ்ம் 

முந்மதய ஆண்மட விட 1,740% அதிகரித்துள்ளது. 

❖ இந்தச ்வசால்லானது, 80 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 1938 ஆம் ஆண்டில் வவளியான gas light 

என்ற புத்தகத்தின் மூலம் நமடமுமறக்கு வந்தது. 

❖ இந்த நாடக நூலிமன எழுதியவர ்மபட்ரிக் ஹாமில்டன் என்பவர ்ஆவார ்
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