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டிசம்பர் – 09 

TNPSC துளிகள் 

❖ ச ௌராஷ்டிரா அணியானது ரஞ்சி ஒரு நாள் க ாப்பபப் கபாட்டி என்றும் அபை ் ப் 

படும் ஹ ாரர கிரி ்க ட ்ர ாப்பபப் ரபாட்டியின் இறுதிப் ரபாட்டியில் ம ாராஷ்டிரா 

அணியிபன 5 வி ்ச ட் வித்தியா த்தில் வீழ்த்தி விஜய் ஹ ாரர ர ாப்பபபய 

சென்றது. 

❖ வி ்ரம்  ம்பத் என்பெர ்எழுதிய ‘Brave Hearts of Bharat, Vignettes from Indian History’ என்ற 

தபலப்பிலான ஆண் ள் மற்றும் சபண் ள், மற்றும் அெர ்ளின்  ட்டு ் டங் ாத 

சுதந்திரம் மற்றும் பதரிய உணரவ்ு ஆகியெற்றிபன விள ்கும் 15  பத ள் 

அடங்கியத் சதாகுப்புப் புத்த மானது சடல்லியில் செளியிடப்பட்டது. 

❖ எகிப்தின் ச ய்ரரா ந ரில் நபடசபற்ற  ரெ்ரத  துப்பா ்கி சுடுதல் விபளயாட்டு 

கூட்டபமப்பின் பிசரசிசடன்ஸ் ர ாப்பபபய இந்தியத் துப்பா ்கி சுடுதல் வீரர ்

ருத்ராங்க்்ஷ பாட்டீல் சென்றார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியக் கடற்படடக்கான குடியரசுத் தலைவரின் நிலையான நிறம் மற்றும் 

முே்திடர 

 

❖ இந்திய ்  டற்பபட ் ான குடியரசுத் தபைவரின் நிபையான நிறம் மற்றும் 

முத்திபர ஆகியெற்றிற் ான புதிய ெடிெபமப்பப அறிமு ப்படுதத்ுெதற்கு இந்திய ் 

குடியரசுத் தபலெர ்ஒப்புதல் அளித்துள்ளார.் 

❖ இது இந்தியாவின் ம த்தான  டல் ார ் பாரம்பரியத்பத எடுத்து ்  ாட்டுெரதாடு, 

  ்தி ொய்ந்த, திறம் மி ் , நம்பி ்ப  மற்றும் சபருபமமி ்  இந்திய ்  டற்பபடபய 

அபடயாளப்படுத்துகிறது. 

❖ இந்திய ்  டற்பபட ் ான குடியரசுத் தபைவரின் நிபையான நிறம் மற்றும் 

முத்திபரயின் முந்பதய ெடிெபமப்பு 2017 ஆம் ஆண்டு ச ப்டம்பர ்06 ஆம் ரததியன்று 

உருொ ் ப் பட்டது. 

❖ இந்திய ்  டற்பபட முத்திபரயானது, மாறுபடட் ெடிெபமப்புபடய நங்கூரத்திற்கு 

பதிலா  சதளிொன நங்கூரத்துடன் கூடிய ெப யில் ெடிெபம ் ப்பட்டுள்ளது. 
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❖ 1951 ஆம் ஆண்டு ரம 27 ஆம் ரததியன்று அப்ரபாபதய ் குடியரசுத் தபலெர ்டா ்டர ்

ராரஜந்திர பிர ாத் அெர ்ளால் இந்தியாவின் மூன்று பபட ளில் ஒன்றான  டற் 

பபட ்கு President’s Colour ெழங் ப்பட்டது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

சர்வதேச வரி ஒே்துடைப்புக் கட்டடமப்பு 

 

❖ ஐ ்கிய நாடு ள்  பபயின் அரசு ளு ்கிபடரயயான ச யல்முபறயின் 

அடிப்பபடயில் ஒரு  ரெ்ரத  ெரி ஒத்துபழப்பு ்  ட்டபமப்பப அல்லது ச யற் 

 ருவிபய உருொ ்குெதற் ான தீரம்ானத்திபன ஐ ்கிய நாடு ள் சபாது  பப ஒரு 

மனதா  ஏற்று ்ச ாண்டது. 

❖ 54 ஆப்பிரி ்  நாடு ளின் கூட்டபமப்பின்  ாரப்ில் பநஜீரியா இந்தத் தீரம்ானத்பதச ்

 மரப்்பித்தது. 

❖ உலச ங்கிலும் ரமற்ச ாள்ளப்பட்டு ெரும் ெரி விதிப்பு முபற பள ஒழுங்குபடுத்தும் 

சபாருளாதார ஒத்துபழப்பு மற்றும் ரமம்பாட்டு அபமப்பின் 60 ஆண்டு ாலப் 

பணி ்கு இது முற்றுப்புள்ளி பெ ்  உள்ளது. 

❖ இரத ரபான்ற ஒரு  ட்டபமப்பபப் சபாருளாதார ஒத்துபழப்பு மற்றும் ரமம்பாட்டு 

அபமப்பு முன்சமாழிந்துள்ளது. 

❖ இந்த ்  ட்டபமப்பு ஆனது ஆப்பிரி ் ா மற்றும் ஆசியப் பகுதி ளில் உள்ள ெளரந்்து 

ெரும் நாடு ளு ்குப் பயனளி ்கும் என்று எதிரப்ார ்் ப் படுகிறது. 

❖ சபாருளாதார ஒத்துபழப்பு மற்றும் ரமம்பாட்டு அபமப்பினால் அறிமு ப் படுத்தப் 

பட்ட "இரு பிரிவு தீரவ்ு", ஆனது எண்ணிமப் சபாருளாதாரத்தில் நிலவும் ெரி  ாரந்்த 

 ொல் பள எதிரச் ாள்ெபத ரநா ் மா  ் ச ாண்டுள்ளது. 

 

சபொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

இந்தியொவின் முேல் சசயல் சொரொ வரிச ்தசமிப்பு நிதி 

❖ IIFL பரஸ்பர நிதி நிறுெனமானது, இந்தியாவின் முதல் ச யல்  ாரா ெரிச ் ர மிப்பு 

நிதிபய அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது ஒரு தபடயற்ற ச யல்  ாரா  ம பங்கு  ாரந்்த ர மிப்புத் திட்ட (ELSS) நிதியாகும். 
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❖ இத்திட்டம் நிஃப்டி 50 அளவிபன ஒத்தது ரபான்று ச யல்பட முயல்ெரதாடு, அந்த ் 

குறியீட்டின் மாறுபாட்டிற்கு ஏற்ப ெருமானத்பத உருொ ்கும். 

 

 

புதிய நிஃப்டி பொரே் பே்திரக் குறியீடு 

 

❖ ரதசியப் பங்கு  ் ந்பத நிறுெனத்தின் துபண நிறுெனமான NSE குறியீடு ள் நிஃப்டி 

பாரத ்பத்திர ் குறியீடு ள் சதாடரின் கீழ் ரமலும் ஒரு குறியீட்பட அறிமு ப் படுத்தி 

உள்ளது. 

❖ நிஃப்டி பாரத ் பத்திர ் குறியீடு பள ்  ண் ாணி ்கும் முதல் பாரத ் பத்திர ் 

குறியீடு ள் ETFs 2019 ஆம் ஆண்டு டி ம்பர ்மாதத்தில் சதாடங் ப் பட்டன. 

❖ 2033 ஆம் ஆண்டில் நிபறெபடயும் புதிய பாரத ்பத்திர ் குறியீட்டின் அறிமு மானது, 

நிபலயான ெருமானம்  ாரந்்த முதலீட்டாளர ்ளு ்கு அதி  முதலீட்டுத் ரதரவ்ு பள 

ெழங்கும். 

 

100 பில்லியன் டொலர் பண வரவு 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் 100 பில்லியன் டாலர ்ள் மதிப்பிலானப் பண ெரவிபனப் சபற்ற 

உலகின் முதல் நாடு இந்தியாொகும். 

❖  டந்த ஆண்டு பதிொன 7.5  தவீதமா  இருந்த இந்தியாவின் பண ெரொனது 12 
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 தவீதமா  அதி ரி ்கும் என்று உல  ெங்கி கூறியுள்ளது. 

❖ அசமரி ் ா, ஐ ்கிய இராஜ்ஜியம் மற்றும் கிழ ்கு ஆசிய நாடு ளில் அதி   ம்பளம் 

சபறும் இந்தியப் புலம்சபயரந்்ரதாரின் சபரும் பங்ர  இந்த  ாதபன ்கு  ாரணம் 

ஆகும். 

❖ இந்தியாவின் பண ெரொனது, 2022 ஆம் ஆண்டில் அதன் சமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியில் 3  தவீதம் மட்டுரம இரு ்கும் என்று எதிரப்ார ்் ப் படுகிறது. 

❖ ஐ ்கிய அரபு அமீர த்திபன விஞ்சி இந்தியாவிற்கு அதி ப் பண ெரவிபன ெழங்கும் 

மூல ஆதார நாடா  அசமரி ் ா சமீபத்திை் உருசெடுத்துள்ளது. 

 

 

இந்தியொவின் முேல் ேங்க நொணய ேொனியங்கு வைங்கீட்டு எந்திரம் 

 

❖ ர ால்ட்சி ் ா பிபரரெட் லிமிசடட் நிறுெனமானது தனது முதல் தங்  நாணய ATM 

பமயத்திபன பஹதராபாத்தில் சதாடங்கியது. 

❖ இந்த ATM இயந்திரமானது 0.5 கிராம் முதல் 100 கிராம் ெபரயிலான தங்  
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நாணயங் பள ெழங்குகிறது. 

❖ ம ் ள் தங் ள் பற்று அல்லது  டன் அட்பட பள இயந்திரத்தில் ச ருகி அதன் மூைம் 

தங்  நாணயங் பளப் சபற இயலும். 

  

சுற்றுசச்ூைல் சசய்திகள் 

சகொதரொனிவியொ தவளொண் கூட்டுப் பணி 

 

❖ ச ாரரானிவியா ரெளாண் கூட்டுப் பணி ்கு (KJWA) இந்தியா எதிரப்்பு சதரிவித்து 

உள்ளது. 

❖ இது ஐ ்கிய நாடு ளின் பருவநிபை மாற்றத்திற் ான ஒப்பந்த ்  ட்டபமப்பின் கீை் 

ஒரு மு ்கிய முடிவாகும். 

❖ ச ாரரானிவியா ரெளாண் கூட்டுப் பணி ரெளாண் துபறயில் இருந்து செளியாகும் 

பசுபம இல்ல ொயு உமிழ்விபன ் குபற ்  முயல்கிறது. 

❖ பருெநிபல மாற்றத்பத எதிரச் ாள்ெதில் ரெளாண் துபறயின் தனிதத்ுெமானத் 

திறபன அங்கீ ரிப்பபத இது ரநா ் மா  ் ச ாண்டுள்ளது. 

❖ இது மண், ஊட்ட  ்த்துப் பயன்பாடு,  ால்நபட ள், நீர,் ரெளாண் துபறயில் ஏற்பு 

மற்றும்  மூ -சபாருளாதார மற்றும் உணவுப் பாது ாப்பு  ாரந்்த பரிமாணங் பள 

அளவிடும் முபற ள் ஆகிய ஒன்ரறாசடான்று சதாடரப்ுபடய 6 துபற ளு ் ான 

தீரவ்ிபன ் குறிப்பிடுகிறது. 

❖ ரெளாண் துபற ளில் இருந்து செளிெரும் மாசு ் ள் "ஆடம்பர ொழ் ்ப   ாரந்்த" 

உமிழ்வு ள் அல்ல, அது ஏபழ ள் "உயிர ்பிபழப்பதற் ான முயற்சியில் செளியாகும் 

உமிழ்வு ள்" என்று இந்தியா கூறுகிறது. 

❖ ெளர ்ச்ியபடந்த நாடு ள் உலகிற்கு 790 ஜி ா டன்  ாரப்ன் பட ஆ ்ப ட ்அளவிலான 

 ாரப்ன்  டபனச ்ச லுத்த ரெண்டியுள்ளது என்று இந்தியா சுட்டி ்  ாட்டியது. 

❖ ஒரு டன்னு ்கு 100 அசமரி ்  டாலர ்என்ற மிதமான விபலயில் நிரண்யத்தில் கூட இது 

சுமார ்79 டிரில்லியன் அசமரி ்  டாலர ்மதிப்புபடயதாகும். 

❖ உல  ம ் ள்சதாப யில் நான்கில் ஒரு பங்ப  ் ச ாண்டிருந்தாலும், சதாழில் 
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துபற ்கு முந்பதய ்  ாலத்திலிருந்து 2019 ஆம் ஆண்டு ெபரயில் சதற் ாசியா 

செளியிட்ட சமாத்த  ாரப்ன் உமிழ்வு 4  தவீதத்திற்கும் குபறொ ரெ உள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் தனிநபர ்ெருடாந்திர உமிழ்வு ள் உல   ரா ரியில் மூன்றில் ஒரு பங்கு 

ஆகும். 

❖ முழு உல மும் இந்திய நாட்டின் ரபாலரெ தனிநபர ் உமிழ்வு அளவில்  ாரப்பன 

செளிரயற்றினால், பருெநிபல சநரு ் டி ்குத் தீரவ்ு  ாண முடியும். 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

திவ்யொங் துடற 

 

❖ திெ்யாங் பிரிவினரு ் ான (மாற்றுத ் திறனாளி ள்) தனி அரசுத் துபறபய 

உருொ ்குெதற்கு ம ாராஷ்டிரா அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இதன் மூைம் இந்தியாவில் மாற்றுத ்திறனாளி ளு ்ச ன தனித ்துபறபய அபமத்த 

முதல் மாநிலம் ம ாராஷ்டிரா ஆகும். 

❖ அந்த மாநிலத்தில் உள்ள உடல் மற்றும் மனநலம் குன்றியெர ்ளு ்கு  ல்வி மற்றும் 

சதாழில் ரீதியான ர பெ பள ெழங்குெதற் ா  இத்துபற நிறுெப்பட்டுள்ளது. 

❖ திெ்யாங் பிரிவினரின் நலபன உறுதிப்படுத்துெபதயும், அெர ்பள பயனர ்

இல ் ா  ் ச ாண்டு அறிமு ப்படுத்தப்படும் பல்ரெறு அரசு திட்டங் பளத் திறம்பட 

ச யல்படுத்துெபதயும் இது ரநா ் மா  ் ச ாண்டுள்ளது. 

 

இந்தியொவின் முேல் சசயற்டக ஒளியூட்டல் அற்ற பகுதி 

❖ லடா ்கின்  ாங்தாங் பகுதியில் உள்ள ஹன்ரல கிராமத்தில் இந்தியாவில் முதல் 

முபறயா  ச யற்ப  ஒளியூட்டல் அற்ற பகுதியிபன அபம ் ப்பட உள்ளது. 

❖ ஹான்லியில் சுமார ்பதிசனட்டு இடங் ளில், விண்மீன் ளின் ஆய்விற் ா  அந்த   ்தி 
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ொய்ந்த சதாபலரநா ்கி ள் நிறுெப்பட உள்ளது. 

❖ உலகின் இரண்டாெது மி  உயரந்்த ஒளியியல் சதாபலரநா ்கியானது ஹான்லியில் 

அபமந்துள்ளது. 

❖ இது இந்திய ொனியற்பியல் நிறுெனத்தினால் 2001 ஆம் ஆண்டில் நிறுெப்பட்டது. 

 

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகை்வுகள் 

தபங்கர்ஸ் இேழின் ஆண்டின் சிறந்ே வங்கியொளர் விருது 

 

❖ இலண்டனில் நபடசபற்ற உல  ெங்கி உ ச்ி மாநாட்டில் இந்தியப் பிரிவிற் ான 

‘ரபங் ரஸ்் இதழின் 2022 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த ெங்கியாளர ்விருதிபன'  னரா ெங்கி 

சபற்றது. 
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❖ ரபங் ரஸ்் இதழின் ஆண்டின் சிறந்த ெங்கியாளர ் விருது ள் ஆனது ெங்கித ்

துபற ் ான ஆஸ் ார ்விருதா   ருதப்படுகிறது. 

❖ உலச ங்கிலும் உள்ள 180 ்கும் ரமற்பட்ட நாடு ளு ் ான முதன்பமயான 

உல ளாவிய ெங்கி மற்றும் நிதி ஆதாரமா  ரபங் ரஸ்் இதழ் தி ழ்கிறது. 

❖  னரா ெங்கியானது 1906 ஆம் ஆண்டில் மங் ளூருவில் அம்ரமம்பாள் சுப்பா ராெ் பாய் 

என்பெரால் நிறுெப்பட்டது. 

❖ இந்த ெங்கியின் அலுெல ங் ள் இலண்டன், துபாய் மற்றும் நியூயார ்் ஆகிய 

இடங் ளிலும் அபமந்துள்ளன. 

 

உலகின் முேல் மொற்றுே் திறனொளி விண்சவளி வீரர் 

❖ ஐரராப்பிய விண்செளி நிறுெனம் ஆனது உலகின் முதல் "மாற்றுத் திறனாளி 

விண்செளி வீரபர" (பாராஸ்ட்ரரானாட்) அறிமு ப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது மாற்றுத ் திறனாளி பள விண்செளியில் பணியாற்றச ் கசய்வதற்கும், அங்கு 

ொழ்ெதற்கும் ெழி ெப  ச ய்ெதற் ான ஒரு மு ்கியப் படிநிபலயாகும். 

❖ விண்செளி வீரர ்ளு ் ான பயிற்சியின் ரபாது ரமற்ச ாள்ளப்படும்  ாத்திய ்கூறு 

ஆய்வில் பங்ர ற்பதற்கு பிரிட்டிஷ் மாற்றுத ்திறனாளி ஒலிம்பி ் தட ள வீரர ்ஜான் 

சம ்ஃபாபல அந்நிறுெனம் நியமித்தது. 

❖ எதிர ்ாலத்தில் ரமற்ச ாள்ளப்பட உள்ள விண்செளி ஆய்வுப் பணி ளில் மாற்றுத ்

திறனாளி ள் பங்ர ற்பதற்குத் ரதபெயான பணி நிபல பள இது மதிப்பிடுகிறது. 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

மிக நீளமொன இரட்டட அடுக்கு தமம்பொலம் 

❖ நா ்பூர ் ந ர சமட்ரரா நிரெ்ா மானது 3,140 மீட்டர ் நீளமான இரட்பட அடு ்கு 

ரமம்பாலத்திபன (சமட்ரரா)  ட்டபமத்து கின்னஸ்  ாதபன பபடத்துள்ளது. 

❖ ொரத்ா  ாபலயில் 3.14 கிமீ நீளத்தில் அபம ் ப்பட்டுள்ள இந்த இரட்பட அடு ்கு 

ரமம்பாலத்தின் ெழியில்  த்ரபதி ந ர,் சஜய் பிர ாஷ் ந ர ் மற்றும் உஜ்ெல் ந ர ்

ஆகிய மூன்று சமட்ரரா நிபலயங் ள் அபமந்துள்ளன. 
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❖ இந்தத ்திட்டமானது ஏற் னரெ ஆசிய  ாதபனப் புத்த ம் மற்றும் இந்தியா  ாதபனப் 

புத்த ம் ஆகியெற்றில் இடம் சபற்றுள்ளது. 
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