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டிசம்பர் – 18 

TNPSC துளிகள் 

❖ ருவாண்டாவவச ்சசரந்்த முகன்சங்கா 2022 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 22 ஆம் சததியன்று 

நவடபபற்ற ஆடவரக்ளுக்கான கால்பந்துப் சபாட்டியில் நடுவராகப் பணியாற்றிய 

முதல் ஆப்பிரிக்கப் பபண் என்ற பபருவமயிவனப் பபற்றார.் 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் சிலை 

❖ வாரணாசியில் அவமந்துள்ள புதுப்பிக்கப்பட்ட பாரதி இல்லத்வத முதல்வர ் மு.க. 

ஸ்டாலின் அவரக்ள் திறந்து வவத்தார.் 

❖ இந்த வீட்டில் பாரதியார ்தனது 15 வயது முதல் 19 வயது வவரயிலான காலங்களில் 

வாழ்ந்தார.் 

❖ 'பாரதி இல்லத்தில்' புதிதாக அவமக்கப்பட்டுள்ள பாரதியார ் அவரக்ளின் 

சிவலவயயும் அவர ்திறந்து வவத்தார.் 

❖ பாரதியாரின் நூற்றாண்டு நிவனவு நாளானது மகாகவி தினமாக (செப்டம்பர ் 11) 

அனுசரிக்கப்படும் என்றும் அவர ்அறிவித்தார.் 

❖ இந்த நிவனவிடத்தில் இந்தச ்சிவலவயத ்தவிர ஒரு சிறிய நூலகமும் அவமந்துள்ளது. 

 

 

இந்தியா டுடே இதழின் சிறந்த மாநிைங்களுக்கானப் பே்டியை் 

❖ இந்தியா டுசட இதழின் சிறந்த பசயல்திறன் பகாண்ட மாநிலங்களின் பட்டியலில், 

இந்தியாவின் மிகப்பபரிய மாநிலங்களுள் பதாடரந்்து 5வது ஆண்டாக தமிழ்நாடு 

முதலிடத்வதப் பிடித்துள்ளது. 

❖ ஒவ்சவார ் ஆண்டின் முடிவிலும், மாநிலங்களின் பசயல்திறன் குறித்த தரவரிவசப் 

பட்டியவல இந்தியா டுசட இதழ் பவளியிடுகிறது. 

❖ பபாருளாதாரம், மருத்துவம், சவளாண்வம, கல்வி, உள்கட்டவமப்பு, சட்டம் & ஒழுங்கு, 

சுற்றுலா மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் பல்சவறு மாநிலங்கவள 

பபரிய மற்றும் சிறிய மாநிலங்களாக இந்த நிறுவனம் பட்டியலிடுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தப் பட்டியலில் தமிழ்நாடு 1303.5 புள்ளிகளுடன் 
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முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ 2018, 2019, 2020, 2021 ஆகிய நான்கு ஆண்டுகளிலும் தமிழகம் பதாடரந்்து முதலிடத்தில் 

இருந்தது. 

❖ அவதத ் பதாடரந்்து இமாசச்லப் பிரசதசம் மற்றும் சகரளா ஆகிய மாநிலங்கள் 

உள்ளன. 

❖ குஜராத,் பஞ்சாப் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகியவவ முவறசய 4வது, 5வது மற்றும் 6வது 

இடங்களில் உள்ள மாநிலங்கள் ஆகும். 

❖ பபாருளாதார சமம்பாடட்ில் குஜராத ்முன்னணியில் உள்ளது. 

❖ கடந்த ஆண்டு அந்தப் பிரிவில் 4வது இடத்தில் இருந்த தமிழகம், இந்த ஆண்டு 2வது 

இடத்திற்கு முன்சனறியுள்ளது. 

❖ மருத்துவப் பிரிவில் கடந்த ஆண்டு 5வது இடத்திலிருந்து 3வது இடத்திற்கு முன்சனறிய 

தமிழக மாநிலமானது சுகாதாரத்தில் கடந்த ஆண்டில் இருந்த 7வது இடத்திலிருந்து 

3வது இடத்திற்கு முன்சனறியுள்ளது. 

❖ சிறந்த உள்கட்டவமப்பின் அடிப்பவடயில் கடந்த ஆண்டில் 4வது இடத்தில் இருந்த 

தமிழகம் 3வது இடத்திற்கு முன்சனறியுள்ளது. 

 

 

டதசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவிை் தினசரி ஊதியம் 

❖ சகரளாவில் பணி புரியும் தினசரி கூலிக் காரரக்ள் குஜராத ்மற்றும் மகாராஷ்டிரா 

சபான்ற பதாழில்மயமாக்கப்பட்ட மாநிலங்களில் பணி புரியும் தங்கள் சக 

ஊழியரக்வள விட அதிகமாக வருமானம் ஈட்டியுள்ளனர.் 

❖ அவரக்ள் சதசியெ ்சராசரியான ரூ.373.30 என்ற அளவவ விட இருமடங்கு (837.3) அதிகம் 

ஈட்டியுள்ளனர.் 

❖ சகரளாவில் உள்ள கட்டுமானத ் பதாழிலாளரக்ளின் சராசரி தினசரி ஊதியமானது, 

குவறந்த ஊதியம் வழங்கப்படும் மாநிலங்களான திரிபுரா மற்றும் மத்தியப் பிரசதசம் 

ஆகியவற்றிவன விட மூன்று மடங்கு அதிகமாகும். 
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❖ மற்ற இரண்டு முன்னணி மாநிலங்களாக ஜம்மு & காஷ்மீர ்மற்றும் தமிழ்நாடு உள்ள 

நிலலயில், அங்கு வழங்கப்படும் ஊதியம் முவறசய ரூ.519 மற்றும் ரூ.478 ஆகும். 

❖ ஒரு பதாழிலாளிக்குெ ்சராசரியாக ரூ.726.8 ஊதியம் வழங்குவதுடன் அதிக ஊதியம் 

பபறும் சவளாண் பதாழிலாளரக்வளக் பகாண்டு சகரள மாநிலம் முன்னணியில் 

உள்ளது. 

❖ பண்வணத் பதாழிலாளரக்ளுக்கு ஜம்மு & காஷ்மீரில் சராசரியாக ஒரு நபருக்கு ரூ. 

524.6 ரூபாயும், இமாசச்லப் பிரசதசத்தில் ஒரு நபருக்கு ரூ. 457.6 ரூபாயும் தமிழ்நாட்டில் 

ஒரு நபருக்கு ரூ.445.6 ரூபாயும் சராசரி ஊதியமாக வழங்கப் படுகிறது. 

 

 

PM VIKAS திே்ேம் 

 

❖ பிரதான் மந்திரி பகௌஷல் சகா காம் காரியக்ரம் (PMKKK) என்ற திட்டமானது தற்சபாது 

பிரதான் மந்திரி விராசத ்கா சம்வரத்ன் (PM VIKAS) திட்டம் என்று பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது சிறுபான்வம விவகாரங்கள் துலற அவமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள ஒரு மத்திய 

அரசின் திட்டமாகும். 

❖ திறன் சமம்பாடு, கல்வி, பபண்கள் தவலவமதத்ுவம் மற்றும் பதாழில்முவனவு ஆகிய 

கூறுகவளப் பயன்படுத்தி சிறுபான்வமயினரின், குறிப்பாக வகவிவனஞர ்

சமூகங்களின் வாழ்வாதாரத்வத சமம்படுத்துவவத இது சநாக்கமாகக் பகாண்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்தத ்திட்டமானது சிக்சகா அவுர ்கமாசவா, USTTAD, ஹமாரி தசராஹர,் வந சராஷ்னி 
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மற்றும் வந மன்சில் ஆகிய ஐந்து திட்டங்கவள ஒருங்கிவணக்கிறது. 

 

BOLD திே்ேம் 

 

❖ சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் அவமசச்கமானது, காதி மற்றும் கிராமத ்

பதாழில்துவற ஆவணயத்தின் (KVIC) மூலம் "BOLD திட்டம்" என்ற ஒரு தனிதத்ுவமான 

சசாதவனத் திட்டத்வதத் பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ BOLD என்பது வறட்சியில் காணப்படும் நிலங்களில் அவமந்துள்ள மூங்கில் சசாவல 

என்பதவனக் குறிக்கிறது. 

❖ பல்சவறு கிராமத் பதாழில்கள் மூலம் சுற்றுசச்ூழவலப் பாதுகாக்கவும், கிராமப் 

பபாருளாதாரத்வத வலுப்படுத்தவும் மூங்கில் சாகுபடியின் சுற்றுசச்ூழல் சாரந்்த 

நன்வமகள் மற்றும் பபாருளாதார ஆற்றவல அறிவியல் ரீதியாகப் பயன்படுத்தச ்

பசய்வதுமம இந்த முன்பனடுப்பின் சநாக்கமாகும். 

❖ காதி மற்றும் கிராமத் பதாழில்துவற ஆவணயதத்ின் கீழ் இந்தத ்திட்டதத்ிற்கு நிதி 

ஒதுக்கீடு வழங்கப் படவில்வல. 

❖ அசாம் மாநிலத்தில் இருந்து பகாண்டு வரப்பட்ட மூங்கில் கன்றுகள் ஒரு தன்னாரவ்த் 

பதாண்டு நிறுவனத்தினால் நன்பகாவடயாக வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ இது ஒரு சசாதவனத் திடட்ம் மட்டுசம என்பதால் இந்தத ்திட்டத்திற்கு இலக்கு எதுவும் 

நிரண்யிக்கப் படவில்வல. 

 

நமாமி கங்லகத் திே்ேத்திற்குக் கிலேத்த அங்கீகாரம் 

❖ இந்தியாவின் புனித நதியான கங்வகவயப் புனரவமப்பதற்காகத் பதாடங்கப்பட்ட 

நமாமி கங்வக திட்டத்திவன இயற்வகவயப் புதுப்பிப்பதற்காகத் பதாடங்கப்பட்ட 10 

சிறந்த உலக மறுசீரவமப்புப் பணிகளில் ஒன்றாக ஐக்கிய நாடுகள் சவப 

அங்கீகரித்துள்ளது. 

❖ சுற்றுசச்ூழல் அவமப்பின் மறுசீரவமப்பு பதாடரப்ான ஐக்கிய நாடுகளின் பத்து 

ஆண்டுகளுக்கான முன்பனடுப்பின் கீழ் இவவ சதரந்்பதடுக்கப்பட்டன. 

❖ இது ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அவமப்பு (UNEP) மற்றும் ஐக்கிய 

நாடுகளின் உணவு மற்றும் சவளாண்வம அவமப்பு (FAO) ஆகியவற்றினால் 

ஒருங்கிவணக்கப்பட்டு சமற்பகாள்ளப்படும் ஒரு உலகளாவிய இயக்கமாகும். 
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❖ கங்வக நதிவயப் புதுப்பிக்க சவண்டியதன் அவசியத்வத உணரந்்து 2014 ஆம் 

ஆண்டில் மத்திய அரசினால் நமாமி கங்வக திட்டம் பதாடங்கப்பட்டது. 

 

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

அகிை இந்திய ஆயுர்டேத நிறுேனம் 

❖ சகாவாவில் அவமக்கப்பட்டுள்ள அகில இந்திய ஆயுரச்வத நிறுவனம், காஜியா 

பாத்தில் அவமக்கப்பட்டுள்ள சதசிய யுனானி மருத்துவ நிறுவனம் மற்றும் படல்லியில் 

அவமக்கப் பட்டுள்ள சதசிய சஹாமிசயாபதி நிறுவனம் ஆகியவற்வறப் பிரதமர ்

காபணாளி வாயிலாக திறந்து வவத்தார.் 

❖ 9வது உலக ஆயுரச்வத மாநாடு (WAC) மற்றும் ஆசராக்கியா கண்காட்சியில் அவர ்

உவர நிகழ்த்தினார.் 

 

 

பிரபைமானேரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

7ேது இந்திய நீர்ேளப் பாதிப்பு உசச்ி மாநாடு 

❖ 7வது இந்திய நீரவ்ளப் பாதிப்பு உசச்ி மாநாடானது சமீபத்தில் புதுபடல்லியில் நடத்தப் 

பட்டது. 

❖ இந்த நிகழ்சச்ியின் கருத்துரு: மக்கள், பகாள்வக, திட்டம், நிரல் மற்றும் பசயற்பணி - 

ஆகிய ‘5Ps’ என்ற 5 பிரிவுகளில் முவறயானத் திட்டமிடல் மற்றும் ஒருங்கிவணப்பு 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, ஒரு பபரிய நதிப் படுவகயில் உள்ள சிறிய 
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நதிகவளப் புனரவமத்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல் என்பதாகும். 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சர்ேடதசப் சபாது சுகாதார ேழங்கீட்டுத் தினம் - டிசம்பர் 12 

 

❖ உலகளவில் வலுவான, பநகிழ்திறன்மிக்க, உலகத் தரம் வாய்ந்த சுகாதார 

அவமப்புகவள உருவாக்குவதன் முக்கியத்துவத்வத சமம்படுத்துவதற்காக இந்தத் 

தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ பல பங்குதார நிறுவனங்களுடன் சசரந்்து வலுவான மற்றும் பநகிழ்திறன் மிக்க 

சுகாதார அவமப்புகள் மற்றும் பபாது சுகாதாரப் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றின் சதவவ 

பற்றிய விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுத்துவவத இது சநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு "நாம் விரும்பும் உலவக உருவாக்குங்கள்: 

அவனவருக்குமான ஆசராக்கியமான எதிரக்ாலம்"என்பதாகும். 

 

சர்ேடதச நடுநிலைலம தினம் - டிசம்பர் 12 

❖ ஆயுதம் ஏந்திய மற்றும் பிற வவகயான சமாதல்கள் இல்லாத ஒரு உலகிவன 

உருவாக்குவதன் சாத்தியத்வத மக்கள் உணரும் தினமாக இது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ்சவபயினால் இந்த தினமானது ஏற்றுக் 
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பகாள்ளப் பட்டது. 

❖ அரசுகளுக்கு இவடசயயான அவமதியான உறவுகவள ஆதரிதத்ு அதற்காகெ ்பசயல் 

ஆற்றுவதில் இது பசயல்படுகிறது. 

❖ துரக்்பமனிஸ்தான் நாட்டினால் முன்பமாழியப்படட் இத்தினத்திவன ஐக்கிய நாடுகள் 

பபாதுெ ்சவப 2017 ஆம் ஆண்டில் நிறுவியது. 

❖ நடுநிவலவமக்கு சுவிட்சரல்ாந்து நாடானது ஓர ்சிறந்த உதாரணமாக விளங்குகிறது. 

 

 

இதரச ்சசய்திகள் 

புதிய புவிசார் குறியீடுகள் 

 

❖ அசாம் மாநிலத்தின் கசமாசச்ா, பதலுங்கானாவின் தந்தூர ் துவவர, லடாக்கின் 

ராக்ட்சச காரச்பா வாதுலமப் பழம் மற்றும் மகாராஷ்டிராவின் அலிபாக் பவள்வள 

பவங்காயம் உட்பட ஒன்பது புதியப் பபாருட்களுக்கு புவிசார ்குறியீடு வழங்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ சகரளாவின் சவளாண் பபாருட்களுக்கு ஐந்து புவிசார ் குறியீடுகள் வழங்கப் பட்டு 

உள்ளன. 

❖ இத்துடன் இந்தியாவில் உள்ள புவிசார ் குறியீடுகள் பபற்றப் பபாருட்களின் 
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எண்ணிக்வக 432 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

❖ புவிசார ் குறியீடுகள் பபற்ற பபாருட்கவள அதிகளவில் பகாண்டுள்ள முதல் ஐந்து 

மாநிலங்கள் கரந்ாடகா, தமிழ்நாடு, உத்தரப் பிரசதசம், கரந்ாடகா மற்றும் சகரளா 

ஆகியனவாகும். 

❖ இவற்றில் 401 இந்திய நாட்டிவனப் பூரவ்ீகமாகக் பகாண்டத் தயாரிப்புகளாக உள்ள 

நிலலயில், அதில் 31 பவளிநாடுகவளப் பூரவ்ீகமாகக் பகாண்ட தயாரிப்புகளாகும். 

❖ கரந்ாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகியவவ புவிசார ்குறியீடுகவள அதிகளவில் பகாண்ட 

மாநிலங்களாக உள்ள நிலலயில், அவதத் பதாடரந்்து சகரளா (35), உத்தரப் பிரசதசம் 

(34), மற்றும் மகாராஷ்டிரா (31) ஆகியவவ உள்ளன. 
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