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டிசம்பர் – 28 

TNPSC துளிகள் 

❖ தேசிய புனல் மின்னாற்றல் நிறுவனம் இந்தியாவின் சிறந்ே உலகளாவியப் தபாட்டிே் 

ேன்மம ககாண்ட ஆற்றல் நிறுவனம் என நீரம்ின்சக்தி மற்றும் புதுப்பிக்கே் ேக்க 

எரிசக்திே் துமற பிரிவில் கவற்றியாளராக தேரந்்கேடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ யூதரா 2022 கபண்கள் கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டிகளில் அதிகப் புள்ளிகள் 

மற்றும் தபாட்டியின் சிறந்ே வீராங்கமன என்ற பட்டம் கபற்ற கபே் மியாட ்2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான பிபிசி சிறந்ே விமளயாட்டு ஆளுமமக்கான விருமேப் கபற்றுள்ளார.் 

❖ ஒடிசா மாநிலம் பூரியில் உள்ள மே்திய சமஸ்கிருேப் பல்கமலக் கழகே்தின் 

தபராசிரியரும் சாகிே்யே் துமறயின் ேமலவருமான டாக்டர ்உேய நாே் ஜா, 2022 ஆம் 

ஆண்டுக்கான சாகிே்ய அகாடமி பாஷா சம்மான் விருது கபறுநராகே் தேரந்்கேடுக்கப் 

பட்டார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

PMGKAY மற்றும் NFSA திட்ட இணைப்பு 

 

❖ மே்திய அரசு தமலும் ஓராண்டுக்கு இலவச உணவு ோனியங்கமள வழங்குவமே ஒரு 

தநாக்கமாகக் ககாண்டு பிரேம மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன தயாஜனாமவ (PMGKAY) 

தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச ்சட்டே்துடன் (NFSA) இமணக்க முடிவு கசய்துள்ளது. 

❖ நாடு ேழுவிய முழு ஊரடங்கு மூலம் வாழ்வாோரம் முடங்கிய ஏமழகளுக்கு உேவிட 

PMGKAY திட்டம் 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாேே்தில் கோடங்கப்பட்டது. 

❖ இே்திட்டே்தின் கீழ் 80 தகாடி ஏமழகளுக்கு மாேந்தோறும் 5 கிதலா தகாதுமம மற்றும் 

அரிசி இலவசமாக வழங்கப் படுகிறது. 

❖ NFSA சட்டே்தின் கீழ், ஒவ்கவாரு அந்ே்தயாேயா அன்ன தயாஜனா (AAY) குடும்ப அட்மட 

மவே்திருக்கும் குடும்பமும், மாேம் ஒன்றுக்கு 35 கிதலா உணவு ோனியங்கள் கபற 

உரிமம உண்டு. 
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❖ மற்ற அமனேத்ு வமக குடும்ப அட்மட மவே்திருப்பவரக்ளுக்கும் ஒரு நபருக்கு மாேம் 

5 கிதலா உணவு ோனியங்கள் வழங்கப்படும். 

 

சபொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

எரிவொயு விணைக் குறியீடு 

 

❖ இந்தியாவின் முக்கிய இயற்மக எரிவாயு விமலமயப் பிரதிபலிக்கின்ற நிமலயில் 

இந்தியன்  எரிவாயுப் பரிமாற்றகமானது இந்தியாவின் முேல் விமலக் குறியீட்மட 

அறிமுகப் படுே்தியது. 

❖ இதுவமர, இந்தியாவில் எரிவாயுவிற்கு JKM (ஜப்பான் ககாரியக் குறியீடு) மற்றும் HH 

(கென்றி ெப்) உள்ளிடட் பிற சரவ்தேச அளவுதகால்கமள மக்கள் பயன்படுே்தினர.் 

 

அறிவியை் மற்றும் சேொழிை்நுட்பச ்சசய்திகள் 

சந்திரனுக்கொன வரே்்ேகரீதியொன முேை் ேணரயிறங்கு வொகனம்  

 

❖ ஜப்பானின் விண்கவளிசார ் புே்கோழில் நிறுவனம் சமீபே்தில் சந்திரனுக்கு ஒரு 

விண்கலே்மே கவற்றிகரமாக ஏவியது. 

❖ இது அந்ே நாட்டிற்கும் ஒரு ேனியார ் நிறுவனே்திற்கும் முேலாவோக இருக்கும் ஒரு 

கசயல்பாடாகும். 

❖ ஜப்பானின் இஸ்தபஸ் நிறுவனே்தின் ெக்குதடா-R எனும் இந்ே விண்கவளிப் பயணம் 

அகமரிக்காவில் புதளாரிடாவின் தகப் கனகவரலில் இருந்து ஏவப்பட்டது. 

❖ இன்று வமரயில், அகமரிக்கா, ரஷ்யா மற்றும் சீனா ஆகியவற்றின் அரசு விண்கவளி 

அமமப்புகள் மட்டுதம நிலவில் கமன்மமயான ேமரயிறக்கே்மே நிகழ்ே்தியுள்ளன. 
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❖ நிலவில் ேமரயிறங்கிய M1 வாகனம், ஜப்பானின் JAXA விண்கவளி அமமப்பின் இரு 

சக்கரம் ககாண்ட தபஸ்பால் அளவிலான உலவிமயயும், ஐக்கிய அரபு அமீரகே்ோல் 

ேயாரிக்கப்பட்ட நான்கு சக்கரம் ககாண்ட ரஷிே் உலவிமயயும் பயன்படுே்தும். 

 

ஸ்சடம் சசை்கணளப் பயன்படுே்தி "உைகின் முேை்" அறுணவசிகிசண்ச  

 

❖ இங்கிலாந்தில் உள்ள இேய அறுமவ சிகிசம்ச நிபுணர,் நஞ்சுக் ககாடியிலிருந்து 

ஸ்கடம் கசல்கமளப் பயன்படுே்தி "உலகிதலதய முேல்" அறுமவ சிகிசம்சமய தமற் 

ககாண்டுள்ளார.் 

❖ ஸ்கடம் கசல்கள் என்பமவ உடலின் மூலப்கபாருட்கள் ஆகும். 

❖ இமவ சில சிறப்புச ் கசயல்பாடுகமளக் ககாண்ட மற்ற அமனே்துச ் கசல்கமளயும் 

உருவாக்கும் கசல்கள் ஆகும். 

❖ உடல் அல்லது ஆய்வகே்தில் ஒரு சரியான சூழ்நிமலயில், ஸ்கடம் கசல்கள் பிரிக்கப் 

பட்டு தசய் கசல்கள் எனப்படும் அதிக கசல்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. 

 

அணுக்கரு இணைவிை் திருப்புமுணன 

❖ லாரன்ஸ் லிவரத்மார ்தேசிய ஆய்வகம் (எல்.எல்.என்.எல்) உலகின் மிகப்கபரிய தலசமர 

முேன்முமறயாக அணுக்கரு இமணவுே் கோடரவ்ிமனமய உருவாக்கப் பயன்படுே்தி 

உள்ளோகக் கூறியுள்ளது. 

❖ சூரியமன இயக்கும் கசயல்முமறமயப் பிரதிபலிக்கும் இந்ேே்  கோடரவ்ிமன எனபது  

உற்பே்தி கசய்வேற்கு எடுே்துக் ககாண்டமே விட அதிக ஆற்றமல உருவாக்கியது. 

❖ அணுக்கரு இமணவு அேன் ஆேரவாளரக்ளால் தூய்மமயான, மிகுதியான மற்றும் 

பாதுகாப்பான ஒரு ஆற்றல் மூலமாகக் கூறப்படுகிறது. 

❖ ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 2.05 கமகாஜூல் ஆற்றமல வழங்க 192 அதிசக்தி வாய்ந்ே 
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தலசரக்மளப் பயன்படுே்தி அேன் விமளவாக 3.15 கமகா ஜூல் இமணவு ஆற்றல் 

கவளியீட்மடப் கபற்றனர.் 

 

 

முேை் உைகளொவிய நீர் ஆய்வு சசயற்ணகக்தகொள் 

 

❖ நாசா அமமப்பானது ஸ்தபஸ்எக்ஸ் பால்கன் 9 ராக்ககட் மூலம் ‘தமற்பரப்பு நீர ்மற்றும் 

கடல் நிலப்பரப்பு‘ (Surface Water and Ocean Topography - SWOT) என்ற கசயற்மகக் தகாமள 

விண்ணில் கசலுே்தியது. 

❖ இந்ேச ் கசயற்மகக்தகாள் விண்கவளியில் இருந்து பூமியின் நன்னீர ் அமமப்புகளின் 

முேல் உலகளாவிய ஆய்மவ எடுக்கும். 

❖ SWOT என்பது விஞ்ஞானிகளுக்குக் கடல்கள் மற்றும் காலநிமல மாற்றம் அேமன 
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எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பமேப் பற்றிய ஒரு ஆழமான புரிேமல வழங்குவமே 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ள ஒரு தமம்படுே்ேப் பட்ட தரடார ்கசயற்மகக்தகாள் ஆகும். 

❖ இந்ே கசயற்மகக்தகாள் கடல் நீரம்ட்ட அம்சங்கமள ேற்தபாது சாே்தியமுள்ளமே விட 

பே்து மடங்கு துல்லியமாக அளவிட முடியும். 

❖ இேனால் பூமியில் உள்ள ஒரு மில்லியன் ஏரிகள் மற்றும் ஆறுகமள அளவிட முடியும். 

❖ இந்ே கசயற்மகக்தகாள் கண்காணிப்பு மூலமாக கவள்ள முன்னறிவிப்புகளின் 

துல்லியே்மே தமம்படுேே்வும் முடியும் 

 

அறிக்ணககள் மற்றும் குறியீடுகள்  

மறுசீரணமப்பு பொதரொமீட்டர் அறிக்ணக 2022 

 

❖ இது பன்னாட்டு இயற்மகப் பாதுகாப்பு அமமப்பால் கவளியிடப்படுகிறது.  

❖ மறுசீரமமப்பு இலக்குகமளச ்கசயல்படுே்துவதில் முன்தனற்றே்மேக் கண்காணிக்க 

அரசாங்கங்களால் ேற்தபாது பயன்படுே்ேப்படும் ஒதர கருவியாக உள்ள இந்ே மறு 

சீரமமப்பு பாதராமீட்டர ் கருவியின் பயன்பாட்மட இந்ே அறிக்மக எடுேத்ுக் காட்டச ்

கசய்கிறது. 

❖ இந்ே கருவி முேலாவோக 2016 ஆம் ஆண்டில் பான் சவால் காற்றழுே்ேமானியாக 

அறிமுகப் படுே்ேப் பட்டது. 

❖ 18 நாடுகளில் 26 பில்லியன் டாலர ் முேலீடுகள் என்பது 14 மில்லியன் கெக்தடர ்

சிமேந்ே நிலப்பரப்புகமள மீட்கடடுப்பின் கீழ் ககாண்டு வந்துள்ளது என்பமே இது 

குறிப்பிட்டு காட்டுகிறது. 

❖ பான் சவால் என்பது 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் 150 மில்லியன் கெக்தடர ் நிலங்கள் 

மற்றும் 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 350 மில்லியன் கெக்தடர ்நிலங்கள் சிமேந்ே மற்றும் 

காடிழப்பிற்கு உள்ளான உலகின் நிலங்கமள மீட்கடடுப்பேற்கான ஒரு உலகளாவிய 

முயற்சியாகும். 

 

சர்வதேச கடன் அறிக்ணக 2022 

❖ சரவ்தேச கடன் அறிக்மக 2022 உலக வங்கியால் கவளியிடப்பட்டது. 

❖ துமண-சொரா ஆப்பிரிக்கா பகுதியில் (SSA) குமறந்ே மற்றும் நடுே்ேர வருமானம் 

ககாண்ட நாடுகளின் கடன் 2020 ஆம் ஆண்டில் $702 பில்லியனில் இருந்து 2021 ஆம் 

ஆண்டில் $789 பில்லியனாக அதிகரிே்துள்ளது. 

❖ இது 2010 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்ேப் பிராந்தியே்தின் அதிக கடன் சுமமயாகும். 
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❖ 2010 ஆம் ஆண்டில், இந்ேப் பிராந்தியே்தின் கடன் சுமார ்305 பில்லியன் டாலரக்ளாக 

இருந்ேது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் குமறந்ே மற்றும் நடுே்ேர வருமானம் ககாண்ட 

நாடுகளின் கமாே்ே கவளிநாட்டுக் கடன் $9 டிரில்லியன் ஆகும். 

❖ பாரீஸ் மன்றே்தின் ஒரு உறுப்பினராக இல்லாே சீனா, குமறந்ே மற்றும் நடுே்ேர 

வருமானம் ககாண்ட நாடுகளுக்கு மிகப்கபரிய இருேரப்பு கடன் வழங்கும் நாடாக 

மாறியுள்ளது. 

❖ மற்ற பாரீஸ் மன்றே்தின் உறுப்பினர ் அல்லாே நாடுகளில் ரஷ்யா சராசரியாக $6.1 

பில்லியமனயும், சவூதி அதரபியா $2.5 பில்லியன்கமளயும், இந்தியா $2.4 

பில்லியன்கமளயும் வழங்கிள்ளது. 

 

 

பிரபைமொனவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ரவீந்திரநொே் ேொகூர் இைக்கியப் பரிசு 

 

❖ ரவீந்திரநாே் ோகூர ் இலக்கியப் பரிமச சுதீப் கசன் மற்றும் தஷாபனா குமார ்

ஆகிதயார ்கூட்டாக கவன்றுள்ளனர.் 
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❖ சுதீப் ேனது ‘ஆந்ே்தராதபாசீன்: காலநிமல மாற்றம், கோற்றுதநாய், ஆறுேல் (பிப்பா 

ரான் புக்ஸ் & மீடியா, 2021)’ என்ற புே்ேகே்திற்காக இந்ே விருமேப் கபற்றார.் 

❖ தஷாபனா ேனது மெபுன் வடிவ கவிமேே் கோகுப்பான “வானம் நிமறந்ே விருப்பப் 

பட்டியல்”  (கரட ்ரிவர,் 2021)  எனும் நூலுக்காக விருது கபற்றார.் 

❖ ரவீந்திரநாே் ோகூர ் இலக்கியப் பரிசானது ஆண்டுதோறும் இலக்கிய மற்றும் சமூக 

மாற்றச ்சாேமனகமள அங்கீகரிப்பேற்காக 2018 ஆம் ஆண்டில் கோடங்கப்பட்டது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 
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❖ இந்ே நாள் குரு தகாவிந்ே் சிங்கின் மகன்களான சாஹிப்சாோ பாபா தஜாராவர ் சிங் 

மற்றும் பாபா ஃபதே சிங் ஆகிதயாரின் தியாகே்மேக் குறிக்கிறது. 

❖ இவரக்ள் பஞ்சாபின் சிரஹ்ிந்தில் முகலாயப் பமடகளால் ககால்லப் பட்டனர.் 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

ஜொய்நகரின் தமொவொ ேயொரிப்பு (தமற்கு வங்கம்) 

 

❖ தமாவா என்பது புதிய தபரசீச்ம்பழம்-பமன கவல்லே்துடன் தசரே்்து கசய்யப்படும் ஒரு 

கபாரி உருண்மடயாகும்.  
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❖ இது டிசம்பர ்கோடக்கே்தில் இருந்து பிப்ரவரி இறுதி வமர கசய்யப்படுகிறது. 

❖ அேன் உற்பே்தியானது ககால்கே்ோவின் புறநகரில் உள்ள ஜாய்நகர ் என்ற 

குடிதயற்றே்துடன் மிகவும் கபாருந்தியுள்ளது. 

❖ இது 2015 ஆம் ஆண்டில் ஜாய்நகர ்தமாவா புவிசார ்குறியீட்மடப் கபற்றது. 

❖ இப்தபாது, இந்ே அங்கீகாரே்தின் நீட்டிப்பு தமலும் 10 ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்ே இனிப்புே் ேயாரிப்பாளரக்ள் மற்றும் ஐஐடி ஆராய்சச்ியாளரக்ள் இப்தபாது இந்ே 

கபாருளின் பயன்படுேத்ும் காலே்மே ஐந்து நாட்களில் இருந்து இரண்டமர மாேங்கள் 

வமர உயரே்்துவேற்காக ஆய்வு தமற்ககாண்டு வருகின்றனர.் 
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