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டிசம்பர் – 25 

TNPSC துளிகள் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 02 ஆம் தேதி அன்றைய நிலவரப்படி, புழக்கேத்ில் உள்ள 

காகிேப் பணங்களின் (NiC) வருடாந்திர வளரச்ச்ி அளவானது 7.98 சேவீேம் அதிகரிே்து, 

ரூ.31.92 லட்சம் தகாடியாக உள்ளது என்று நிதியறமசச்ர ்நிரம்லா சீோராமன் அவரக்ள் 

தேரிவிே்துள்ளார.் 

o இது பணமதிப்பு இழப்பிை்கு முந்றேயக் காலகட்டே்துடன் ஒப்பிடுறகயில், 2016 

ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 04 ஆம் நாளன்று பதிவான ரூ.17 லட்சம் தகாடியிலிருந்து 72 

சேவீேம் (மதிப்பு மை்றும் 45% அளவு அதிகரிப்பு) அதிகரிே்துள்ளது. 

❖ Viacom18 மீடியா பிறரதவட் லிமிதடட் நிறுவனமானது பாரீஸ் நகரில் நறடதபை உள்ள 

2024 ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் தபாட்டிகறள ஒளிபரப்புவேை்கான பிரே்திதயக ஊடக 

உரிறமகறளயும், தகங்வான் 2024 ஆம் ஆண்டு குளிரக்ால இறளதயார ் ஒலிம்பிக் 

தபாட்டிகறள ஒளிபரப்புவேை்கான ஒரு பிரே்திதயகம் சாராத உரிறமகறளயும் வங்க 

தேசம், பூடான் இந்தியா, மாலே்தீவு, தநபாளம், பாகிஸ்ோன் மை்றும் இலங்றக ஆகிய 

நாடுகளுக்காகப் தபை்றுள்ளோக சரவ்தேச ஒலிம்பிக் குழுவானது, (IOC) அறிவிே்து 

உள்ளது. 

o 2024 ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள் ஆனது ஜூறல 26 ஆம் தேதியன்று 

தோடங்கி ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதி வறர பாரீஸ் நகரில் பிரான்சு அரசினால் நடே்ேப் 

பட உள்ளது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்கார ்விருதிை்கு 'நாட்டு நாட்டு' என்ை பிரபலத் தேலுங்குப் படப் 

பாடல் பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது. 

o இேன் மூலம், ஆஸ்கார ்அகாடமி விருதிை்குப் பரிந்துறரக்கப்பட்ட முேல் இந்தியப் 

பாடலாக நாட்டு நாட்டு என்ற பாடல் ஆனது. 

❖ உசச் நீதிமன்ைே்தின் முன்னாள் நீதிபதி தேமந்ே் குப்ோ, புது தடல்லி சரவ்தேச நடுவர ்

றமயே்தின் (NDIAC) ேறலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

o நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட ஒரு நடுவண் மன்ைே்திறனக் கட்டறமப்பேை்கான ஒரு 

சுயாதீனமான மை்றும் ேன்னாட்சி கட்டறமப்றப உருவாக்குவேை்காக புது தடல்லி 

சரவ்தேச நடுவர ்றமயமானது உருவாக்கப்பட்டது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

முேல் காலாட்படட அருங்காட்சியகம்  

 

❖ இந்தியாவின் முேல் காலாட்பறட அருங்காட்சியகமானது மே்தியப் பிரதேசே்தில் 

உள்ள இந்தூரில் அறமந்ே தமாவ் எனுமிடே்தில் தபாதுமக்களின் வருறகக்குே் 
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திைக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்ே அருங்காட்சியகமானது இந்திய நாட்டிதலதய முேன்றமயானதும், உலகில் 

இரண்டாவதும் ஆகும். 

❖ இேை்கு முன், அதமரிக்காவில் இது தபான்ை ஒரு அருங்காட்சியகம் கட்டறமக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்தக் காலாட்பறட அருங்காட்சியகமானது 1747 ஆம் ஆண்டு முேல் 2020 ஆம் ஆண்டு 

வறரயிலான காலாட்பறடயின் வரலாை்றுச ்சிைப்புகறள உள்ளடக்கியது. 

 

மிக நீளமான 'escape' சுரங்கப் பாடே - T49 

 

❖ இந்தியாவின் மிக நீளமான escape tunnel எனப்படும் 12.89 கிமீ நீளம் தகாண்ட சுரங்கப் 

பாறேயானது ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள பனிோல்-கே்ரா என்ற இரயில் பாறேயில் 

கட்டறமக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது இந்திய இரயில்தவ நிரவ்ாகே்தினால் கட்டி முடிக்கப் பட்டது. 

❖ இது உேம்பூர-்ஸ்ரீநகர-்பாரமுல்லா இரயில் பாறே (USBRL) திட்டே்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

விவசாயிகளின் வருமானம் 

❖ இந்தியாவின் கிராமப்புைங்களில் உள்ள விவசாயக் குடும்பங்களின் நிறலறம மீதான 

மதிப்பீட்டு ஆய்விறன (SAS) புள்ளியியல் மை்றும் திட்ட அமலாக்க அறமசச்கே்தின் 

(MoSPI) தேசியப் புள்ளியியல் அலுவலகே்தினால் (NSO) நடே்ேப்பட்டது. 

❖ இது 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூறல மாேம் முேல் 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மேம் வறரயிலான 

தவளாண் ஆண்டின் 77வது சுை்றிறன (ஜனவரி 2019- டிசம்பர ்2019) குறிக்கிைது. 

❖ தவளாண் வருமானம் என்பேனுள் தினக் கூலியிலிருந்து கிறடக்கும் வருமானம், ஒரு 

நிலே்றேக் குே்ேறகக்கு எடுே்ேேன் மூலம் கிறடக்கும் வருமானம், பயிர ்உை்பே்தியில் 

இருந்து கிறடக்கும் நிகர வருவாய், கால்நறடகறள வளரப்்பேன் மூலம் கிறடக்கும் 

நிகர வருவாய் மை்றும் தவளாண் சாராே வணிகே்தின் மூலம் கிறடக்கும் நிகர 

வருவாய் ஆகியறவ அடங்கும். 

❖ ஒரு விவசாயக் குடும்பே்தின் சராசரி மாே வருமானமானது ரூ.29,348 என்ை மதிப்புடன் 
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இந்திய அளவில் தமகாலயா மாநிலம் முேலிடே்தில் உள்ளது. 

❖ ஒரு தவளாண் குடும்பேத்ிை்கான சராசரி மாே வருமானே்தில் பஞ்சாப் மாநிலம் 

நாட்டிதலதய இரண்டாவது இடே்தில் உள்ளது. 

❖ பஞ்சாப் மாநிலே்தில் உை்பே்தி தசய்யப்படும் முக்கியப் பயிரக்ளில் அரிசி, தகாதுறம, 

தசாளம், பஜ்ரா, கரும்பு, எண்தணய் விே்துக்கள் மை்றும் பருே்தி ஆகியறவ அடங்கும்.  

❖ ஆனால் அவை்றுள் அரிசி மை்றும் தகாதுறம மட்டுதம அங்கு விறளக்கப்படும் தமாே்ே 

பயிரப்் பரப்பளவில் 80 சேவிகிேப் பரவறலக் தகாண்டுள்ளன. 

❖ இதில் ேமிழகே்தின் வருமானம் 11,924 ஆகவும், அகில இந்தியச ்சராசரி 10,218 ஆகவும் 

உள்ளது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

BF.7 

❖ புதிய தகாவிட் மாறுபாடான BF.7 என்பது ஓறமக்ரான் வறக தகாதரானா றவரசின் 

ஒரு மாறுபாடாகும். 

❖ ஓறமக்ரான் றவரசின் BF.7 என்ை ஒரு துறண மாறுபாட்டு வறகயினால் சீனாவில் 

பதிவாகின்ை தகாவிட் பாதிப்பில் மிகப்தபரிய அளவில் அதிகரிப்பு ஏை்படுகிைது. 

❖ குஜராே ்மை்றும் ஒடிசா மாநிலங்களில் ோன், BF.7 தகாவிட் மாறுபாட்டின் பாதிப்புகள் 

முேலில் பதிவாகியுள்ளன. 

❖ ஓறமக்ரான் துறண வறககளான BA.5 மை்றும் BF.7 ஆகியறவ ஒதர மாதிரியானறவ 

ஆகும். 

❖ BF.7 என்பது BA.5.2.1.7 என்றும் அறழக்கப்படுகிைது. 

❖ BF.7 துறண மாறுபாடானது அேன் அசல் வறகயான D614G மாறுபாட்றட விட 4.4 

மடங்கு அதிக நடுநிறலப் படுே்ேல் எதிரப்்புே் திைறனக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ ஆய்வக அறமப்பில், ேடுப்பூசி தசலுே்ேப்பட்ட அல்லது பாதிக்கப்பட்ட நபரின் உடலில் 

உள்ள ஆன்டிபாடிகள் ஆனது, அசல் வறக வுோன் றவரசிறன அழிப்பறே விட BF.7 
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வறகயிறன அழிக்கும் திைறனக் குறைவாகதவக் தகாண்டுள்ளன. 

❖ BQ.1 எனப் தபயரிடப்படட் மை்தைாரு ஓறமக்ரான் துறண மாறுபாடானது, அதிக 

தநகிழ் திைன் தகாண்ட துறண மாறுபாடு அல்லாே BF.7 மாறுபாட்டிறன விட 10 

மடங்கு அதிக நடுநிறலப்படுே்ேல் எதிரப்்புே் திைறனக் தகாண்டிருந்ேது. 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

புவிசார் குறியீடு சபற்ற புதிய தகரளப் சபாருட்கள் 

 

❖ தகரளாறவச ் தசரந்்ே 5 தவளாண் தபாருட்களுக்கு புவிசார ் குறியீடு வழங்கப்பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இறவ அட்டப்பாடி ஆட்டுக்தகாம்பு அவறர, அட்டப்பாடி துவறர, ஓநாட்டுக்கரா எள்ளு, 

காந்ேளூர-்வட்டவடா தவளுே்துள்ளி மை்றும் தகாடுங்கல்லூர ் தபாட்டுதவள்ளரி 

ஆகியனவாகும். 

❖ கரந்ாடகா மை்றும் ேமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்கள் அதிக புவிசார ் குறியீடுகறளக் 

தகாண்ட மாநிலங்களாக உள்ள நிலலயில்,  அறேே ்தோடரந்்து தகரளா (35), உே்ேரப் 

பிரதேசம் (34), மை்றும் மகாராஷ்டிரா (31) ஆகியறவ உள்ளன. 

 

நுபி லால் தினம் 

❖ 83வது நுபி லால் தினமானது டிசம்பர ் 12 ஆம் தேதியன்று மணிப்பூர ் மாநிலம் 

முழுவதும் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ 1904 மை்றும் 1939 ஆம் ஆண்டுகளில் முறைதய பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளரக்ளுக்கு எதிராக 
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எழுந்ே முேல் மை்றும் இரண்டாவது நூபி லால் (தபண்கள் தபார)் கிளரச்ச்ியில் 

பங்தகை்ை தபண்கறளக் தகௌரவிக்கும் விேமாக இந்தே் தினமானது அனுசரிக்கப் 

படுகிைது. 

 

  

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

H.R. தகசவ மூரே்்தி 

 

❖ கரந்ாடகாவின் மூே்ே கமகா எனப்படும் ஒரு கறேச ்தசாை்தபாழிவாளரான H.R. தகசவ 

மூரே்்தி சமீபே்தில் காலமானார.் 

❖ காவ்ய வாசச்னா என்றும் அறழக்கப்படுகிை கமகா, இது கரந்ாடகாவில் தோன்றிய 

பாடல் மூலம் கறே தசால்லும் ஒரு கறல வடிவமாகும். 
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❖ இங்கு பாடும் கறல கமகா என்றும், பாடுபவர ்கமகி என்றும் அறழக்கப் படுகிைார.் 

❖ இதில் கறே வழங்கலின் விளக்கம் வியாக்கியானம் எனப்படுகிைது. 

 

விடளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

IPL - சடகாகார்ன் 

❖ இந்தியப் பிரீமியர ் லீக் கிரிக்ககட் தபாட்டியின் தமாே்ே மதிப்பீடு 10 பில்லியன் 

அதமரிக்க டாலரக்றளே் ோண்டியுள்ளது. 

❖ ஆகவே இது ஒரு தடகாகாரன்் நிறுவனமாக பரிணமிே்துள்ளது. 

❖ 2008 ஆம் ஆண்டில் தோடங்கி 15 ஆண்டுகளுக்குள், IPL நிறுவனம் இே்ேறகய றமல் 

கல்றல எட்டியுள்ளது. 

❖ IPL, ஒவ்தவாரு தபாட்டியின் ஒளிபரப்பு கட்டணேத்ில் இருந்து தபைப்படும் பணே்தின் 

அடிப்பறடயில் உலகளவில் இரண்டாவது தபரிய விறளயாட்டு நிறுவனமாக 

விளங்குகிைது. 

❖ ஒரு தபாட்டிக்கான வருவாயின் அடிப்பறடயில், தேசிய கால்பந்து லீக் நிறுவனம் (NFL) 

மட்டுதம IPL நிறுவனே்திறன விட அதிகமாக பண வருவாயிறன ஈட்டுகிைது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

தேசிய கணிே தினம் – டிசம்பர் 22 

❖ சீனிவாச இராமானுஜன் அவரக்ளின் பறடப்புகறள அங்கீகரிே்து அேற்லறக் 

தகாண்டாடச ்கசய்வேை்காக இே்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ இவர ் 1887 ஆம் ஆண்டில் இதே நாளில் ோன் ேமிழ்நாட்டின் ஈதராடு மாவட்டே்தில் 

பிைந்ோர.் 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டில் இந்ேக் கணிே தமறே பிைந்து 125 ஆண்டுகள் நிறைவறடந்ேறேக் 

குறிக்கும் வறகயில், அப்தபாறேயப் பிரேமர ் மன்தமாகன் சிங் அவரக்ளால் இந்தே் 

தினமானது அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டானது தேசிய கணிே ஆண்டாகவும் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ இவர ் இளம் வயதிதலதய கணிேே்தில் விருப்பே்றே வளரே்்து, ேனது 12 வயதில் 

முக்தகாணவியலில் அதீே அறிவிறனப் தபை்ைார.் 
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❖ இராமானுஜன் அவரக்ள் 1917 ஆம் ஆண்டில் இலண்டன் கணிேவியல் சங்கே்திை்குே் 

தேரந்்தேடுக்கப்பட்டார.் 

❖ அேை்கு அடுே்ே ஆண்டில், நீள்வட்டே் தோறகயீடுகள் மை்றும் எண்களின் தகாட்பாடு 

குறிே்ே ஆராய்சச்ிக்காக அவர ் மதிப்புமிக்க ராயல் சமூகே்தின் உறுப்பினராகவும் 

தேரந்்தேடுக்கப் பட்டார.் 

❖ டிரினிட்டி (திருே்துவ) கல்லூரியின் உறுப்பினராகே் தேரந்்தேடுக்கப்பட்ட முேல் 

இந்தியரும் இவதர ஆவார.் 

❖ முழு அளவு கணிேப் பாடே்தில் முறையான பயிை்சி ஏதும் தபைாவிடட்ாலும், அவர ்

மகே்ோக பணியாை்றிய பகுதிகளில் முடிவிலிே் தோடரக்ள், தோடர ்பின்னங்கள், எண் 

தகாட்பாடு மை்றும் கணிேப் பகுப்பாய்வு ஆகியறவ அடங்கும். 

❖ மிறகப் தபருக்கே் தோடரக்ள், ரீமான் தோடரக்ள், நீள்வட்டே் தோறகயீடுகள், விரி 

தோடரக்ளின் தகாட்பாடு மை்றும் ஜீட்டா தோறகயீடுகளின் தசயல்பாட்டுச ்

சமன்பாடுகள் தபான்ை குறிப்பிடே்ேக்கப் பங்களிப்புகறளயும் அவர ்ஆை்றியுள்ளார.் 

❖ ராபரட்் கனிதகல் என்பவர ்எழுதிய ‘The Man Who Knew Infinity’ என்ை அவரது வாழ்க்றக 

வரலாற்றுப் புே்ேகமானது அவரது வாழ்க்றகறயயும் புகழ் தநாக்கிய அவரது 

ோழ்க்லகப் பயணே்றேயும் சிே்ேரிக்கிைது. 

❖ 1729 என்பது இராமானுஜன் எண் என்று அறழக்கப்படுகிைது. 

❖ இது இரண்டு தவவ்தவறு வழிகளில் இரண்டு கனசதுரங்களின் கூட்டுே் தோறகயாக 

குறிப்பிடக் கூடிய மிகச ்சிறிய எண்ணாகும். 

❖ இேன் காரணமாக, 1729 என்ை எண் ஆனது ேை்தபாது இராமானுஜன்-ோரட்ி எண் 

என்று அறழக்கப்படுகிைது. 
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