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நவம்பர் – 02 

TNPSC துளிகள் 

❖ ததொலைத்ததொடரப்ு மற்றும் ததொழிை்நுட்ப வரைொற்றிை் மமற்த ொள்ளப்படும் 

மு ்கியத்துவம் வொய்ந்த  ண்டுபிடிப்பு லள நிலைவுகூரும் வல யிை் ஒவ்மவொர ்

ஆண்டும் அ ்மடொபர ் 29 ஆம் மததியை்று சரவ்மதச இலணய திைம் த ொண்டொடப் 

படுகிறது. 

❖ தடிப்புத் மதொை் அழற்சி மநொய் மற்றும் அதை் சிகிசல்ச ததொடரப்ொை மு ்கியத் 

த வை் லள தபொது ம ் ள் அறிந்து த ொள்ள தசய்யும் வல யிை் ஒவ்மவொர ்ஆண்டும் 

அ ்மடொபர ் 29 ஆம் மததியை்று உை  தடிப்புத ் மதொை் அழற்சி மநொய் திைமொைது 

அனுசரி ் ப் படுகிறது. 

o இந்த ஆண்டிற் ொை இத்திைத்திை்  ருத்துரு, "தடிப்புத் மதொை் அழற்சி மநொலய ் 

குலறத்தை்" எை்பதொகும். 

❖ குஜரொத்திை் ரொஜ்ம ொட் ந ரிை், வீட்டுவசதி மற்றும் ந ரப்்புற விவ ொர அலமசச் ம் 

(MoHUA) ஏற்பொடு தசய்துள்ள மூை்று நொள் நி ழ்சச்ியொை ‘2022 ஆம் ஆண்டு இந்திய 

ந ரப்்புற வீட்டுவசதி மொநொட்டிலை' பிரதமர ்அவர ்ள் ததொடங்கி லவத்தொர.் 

❖ இமொசச்ைப் பிரமதசத்திை் உைொ எனுமிடத்திை் நிறுவப்பட்டுள்ள இந்தியத் த வை் 

ததொழிை் நுட்ப நிறுவைத்லத (IIIT) பிரதமர ்அவர ்ள் திறந்து லவத்தொர.் 

❖ சரவ்மதச விமொைப் மபொ ்குவரத்து அலமப்பிை் இந்தியப் பிரதிநிதியொை தெபொலி 

ஜுமைஜொ, ஐ ்கிய நொடு ள் சலபயிை் சிறப்பு விமொைப் மபொ ்குவரத்து அலமப்பிை் 

விமொைப் மபொ ்குவரத்து ் குழுவிை் தலைவரொ த் மதரந்்ததடு ் ப்பட்டுள்ளொர.் 

❖ பயங் ரவொதத்லத எதிர ்்கும் உத்தியொ  2024 ஆம் ஆண்டிற்குள், நொட்டிை் அலைத்து 

மொநிைங் ளிலும் மதசியப் புைைொய்வு மு லம அலுவை ங் ள் நிறுவப்பட உள்ளை. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ம ளிர ்ஆசிய ் ம ொப்லபயிை் இறுதிப் மபொட்டியிை் இந்திய அணி 

இைங்ல  அணிலய வீழ்த்தியது.  

o இந்தியொ 7வது முலறயொ  இப்மபொட்டியிை் தவை்று உள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

DefExpo 2022 

 
❖ குஜரொத்திை்  ொந்திந ரிை் உள்ள ம ொத்மொ மந்திர ் மொநொட்டு மற்றும்  ண் ொட்சி 

லமயத்திை் நலடதபற உள்ள DefExpo 2022  எைப்படும் பொது ொப்புத் துலற 

 ண் ொட்சியிலைப் பிரதமர ்ததொடங்கி லவத்தொர.் 

❖ இந்திய நிறுவைங் ள் மட்டுமம பங்ம ற்கும் முதை் பொது ொப்பு ்  ண் ொட்சி இது 

எை்பமதொடு, இந்தியொவிை் தயொரி ் ப்பட்ட  ருவி லள மட்டுமம  ொட்சி ்கு லவத்து 
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உள்ளது. 

❖ இந்த ்  ண் ொட்சியிை் ஆப்பிரி ் ொ மற்றும் 53 நட்பு நொடு ள் பங்ம ற்கிை்றை. 

❖ இந்த ்  ண் ொட்சிலய ஒட்டி 2வது இந்தியொ-ஆப்பிரி ் ொ பொது ொப்பு மபசச்ு வொரத்்லத 

நலடதபற்றது. 

❖ உைகிை் 75 ்கும் மமற்பட்ட நொடு ளு ்கு இந்தியொ பொது ொப்புப் தபொருட் ள் மற்றும் 

உப ரணங் லள ஏற்றுமதி தசய்து வருகிறது. 

 

அகில இந்திய சட்ட அமமசச்ரக்ள் மற்றும் சட்டச ்சசயலாளரக்ளின் மாநாடு 

❖ இரண்டு நொட் ள் அளவிைொை இந்த மொநொடொைது, குஜரொத்திை் உள்ள ஏ ்தொ ந ரிை் 

சட்டம் மற்றும் நீதி அலமசச் த்தொை் நடத்தப்படுகிறது. 

❖ இந்திய சடட் மற்றும் நீதித்துலற அலமப்பு ததொடரப்ொை பிரசச்லை லள விவொதி ் ச ்

தசய்வதற் ொ  த ொள்ல  வகுப்பொளர ்ளு ்கு ஒரு தபொதுவொை மை்றத்லத வழங் ச ்

தசய்வமத இந்த மொநொட்டிை் மநொ ் மொகும். 

❖ இந்நி ழ்சச்ியிை் மொநிைங் ள் மற்றும் ஒை்றியப் பிரமதசங் லளச ் மசரந்்த சட்டத் 

துலற அலமசச்ர ்ள் மற்றும் தசயைொளர ்ள்  ைந்து த ொள்கிை்றைர.் 

 

 

குமறநிரப்பு உணவுப் சபாருட்கள் தசாேமன மமயம் 

❖ அ மதொபொத்திை் உள்ள மதசியத் தடயவியை் அறிவியை் பை் லை ் ழ த்திை் 

இந்தியொவிை் முதை் குலறநிரப்பு உணவுப் தபொருட் ள் மசொதலை லமயத்திலை 

விலளயொட்டு அலமசச் ம் நிறுவ உள்ளது. 

❖ இது நொட்டிை் ஊ ்  மருந்து ததொடரப்ொை அசச்ுறுத்தை் லள ்  ட்டுப்படுத்துவலத 

மநொ ் மொ  ் த ொண்டுள்ளது. 

❖ இந்திய விலளயொட்டுத் துலற அலமசச் ம், உணவுப் பொது ொப்பு மற்றும் தர நிரண்ய 

ஆலணயம் மற்றும் NFSU ஆகியலவ இந்த மசொதலை லமயத்திலை அலமப்பதற் ொை 
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புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திை் ல தயழுத்திட்டை. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

ஆசியக் கடதலார காவல்பமட முகமமகளின் ேமலவரக்ள் சந்திப்பு 

❖ 18வது ஆசிய ்  டமைொர ்  ொவை்பலட மு லம ளிை் தலைவர ்ள் சந்திப்பொைது, 

(HACGAM) புது தடை்லியிை் நலடதபற்றது. 

❖ 18 நொடு லளச ்மசரந்்த தமொத்தம் 55 பிரதிநிதி ள் மற்றும் பிை்வரும் இரண்டு சரவ்மதச 

அலமப்பு ் ள் இந்தச ்சந்திப்பிை் பங்ம ற்கிை்றை. 

o ஆசியத் த வை் பகிரவ்ு லமயத்திை் (ReCAAP ISC)  ப்பை் ளு ்கு எதிரொ  மமற் 

த ொள்ளப்படும்  டற்த ொள்லள மற்றும் ஆயுத ் த ொள்லளலய எதிரத்்துப் 

மபொரொடுவதற் ொைப் பிரொந்திய ஒத்துலழப்பு ஒப்பந்தம். 

o மபொலதப் தபொருள் மற்றும் குற்றங் ளு ் ொை ஐ ்கிய நொடு ளிை் அலுவை ம் - 

உை ளொவிய  டை்சொர ்குற்றத் திட்ட அலமப்பு (UNODC-GMCP). 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் இருந்து உந்துவிமச ஏவுகமண  

❖ ஐஎை்எஸ் அரிஹந்த்  ப்பைொைது, அணு ஆயுதங் லள சுமந்து தசை்லும் நீரம்ூழ்கி ் 

 ப்பை் மூைம் ஏவப்படும் உந்துவிலச ஏவு லணலய (SLBM) வங் ொள விரிகுடொ 
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பகுதியிை் இருந்து தவற்றி ரமொ  ஏவியது. 

❖ அணுச ்தி ஆற்றை் மும்லம அலமப்பிலை அலடவதற்கு நீரம்ூழ்கி ்  ப்பை் ளிை் 

இருந்து அணு ஆயுதங் லள ஏவுவதற் ொை திறை் மு ்கியமொை ஒை்றொகும். 

❖ அணு மும்லம அலமப்பு எை்பது நிைம், விமொைம் மற்றும் நீரம்ூழ்கி ்  ப்பை் ளிை் 

இருந்து அணு ஏவு லண லள ஏவ ்கூடிய திறை் த ொண்ட மூை்று முலை இரொணுவப் 

பலட ்  ட்டலமப்லப ் குறி ்கிறது. 

❖ நீரம்ூழ்கி ்  ப்பை் மூைம் ஏவப்படும் உந்துவிலச ஏவு லண ள் சிை மநரங் ளிை் APJ 

அப்துை்  ைொம் அவர ்ளிை் நிலைவொ  தபயரிடப்பட்ட K ர  ஏவு லண ள் எை்று 

அலழ ் ப் படுகிை்றை. 

❖ அலவ பொது ொப்பு மற்றும் இரொணுவ மமம்பொட்டு அலமப்பிைொை் உருவொ ் ப்பட்டது. 

❖ ஐஎை்எஸ் அரிஹந்த் எை்பது இந்தியொவிைொை் உள்நொட்டிமைமய உருவொ ் ப்பட்ட, 

அணு ச ்தியொை் இயங்  ்கூடிய ஏவு லணலயத் தொங்கிச ்தசை்லும் திறை் த ொண்ட 

நீர ்மூழ்கி ்  ப்பைொகும். 

 

 

பரம் காமரூபா 

❖ குடியரசுத் தலைவர ் திதரௌபதி முரம்ு அவர ்ள் பரம்- ொமரூபொ எைப்படும் 

இந்தியொவிை் சமீபத்திய மீத்திறை்  ணிைியிலை அறிமு ப்படுத்திைொர.் 

❖ இது அசொமிை் வரைொற்றுச ்சிறப்பு மி ்  இரொசச்ியமொை  ொமரூபொவிை் தபயரிடப்பட்ட 

உயர ்தசயை்திறை் த ொண்ட  ணிைித் ததொகுதி ஆகும். 

❖ இந்த மீத்திறை்  ணிைி லமயமொைது, வடகிழ ்குப் பிரொந்தியத்திை் மவ மொை 

மற்றும் ச ்தி வொய்ந்த மீத்திறை்  ணிைியொை பரம்-இெொலை விஞ்சியுள்ளது. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டிை் த ௌஹொத்தியிை் இந்திய ததொழிை்நுட்ப ்  ை்வி ்  ழ த்திை் பரம்-

இெொை் ததொடங் ப்பட்டது. 

❖ மதசிய மீத்திறை்  ணிைி திட்டத்திை் (எை்எஸ்எம்) கீழ் த ௌஹொத்தியிை் இந்தியத் 

ததொழிை்நுட்ப ்  ை்வி ்  ழ த்திை் பரம்- ொம்ரூபொ அலம ் ப்பட்டது. 

❖ மதசிய மீத்திறை்  ணிைி திட்டம் எை்பது மிை்ைணுவியை் மற்றும் த வை் ததொழிை் 

நுட்பத் துலற அலமசச் ம் (MeitY) மற்றும் அறிவியை் மற்றும் ததொழிை்நுடப்த் துலற 
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(DST) ஆகியவற்றிை் கூட்டு முயற்சியொகும். 

❖ நொடு முழுவதும் இதுமபொை்ற 15 மீத்திறை்  ணிைி ள் நிறுவப்பட்டை. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

அல்தமனியா மல்டிஃப்தளாரா 

 
❖ பொை ் ொடு மலைப்பகுதியிை் ஆை்மமைியொ மை்டிஃப்மளொரொ எை்ற புதிய தொவர இைம் 

 ண்டுபிடி ் ப் பட்டது. 

❖ ஆை்மமைியொ மை்டிஃப்மளொரொ எை்பது ஆை்மமைியொ இைத்லதச ் மசரந்்த ஒரு புதிய 

இைமொகும். 

❖ இது உைகிை்  ொணப்படும் ஆை்மமைியொ இைத்திைலைச ்மசரந்்த இரண்டொவது இைம் 

ஆகும். 

❖ இந்தப் புதிய இைமொைது, அந்த தொவர ் குடும்பம் மற்றும் அதை் முதை் இைமொை 

அை்மமைியொ மநொடிஃப்மளொரொ  ண்டுபிடி ் ப்பட்டு விவரி ் ப்பட்ட 188 

ஆண்டு ளு ்கு பிறகு  ண்டுபிடி ் ப் பட்டது. 
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❖ புதிய இைங் ள் அலடயொளம்  ொணப்படுவதற்கு முை்பு, ஆை்மமைியொ 

மநொடிஃப்மளொரொ மட்டுமம ஆை்மமைியொ இைத்திை் ஒமர இைமொ  நம்பப்படட்து. 

❖ ஆை்மமைியொ மநொடிஃப்மளொரொ 1753 ஆம் ஆண்டிை் தசமைொசியொ மநொடிஃப்மளொரொ எை 

தசமைொசியொ இைத்திை் கீழ் ஒை்றொ  தவளியிடப்பட்டது. 

❖ இது பிை்ைர ்1834 ஆம் ஆண்டிை் ஆை்மமைியொ மநொடிஃப்மளொரொ எை குறிப்பிடப்பட்டது. 

❖ இலவ இந்திய துலண ் ண்டம் முதை், சீைொ, மமற்கு மற்றும் மத்திய மமைசியொ வலர 

பரவியுள்ளது. 

❖ இது மி வும் அருகிவரும் இைமொ  மதிப்பிடப்பட்டது. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

முேல் இந்தியப் புவியியல் பாரம்பரியே் ேளம் 

❖ சரவ்மதசப் புவியியை் அறிவியை் சங் மொைது (IUGS), முை்ைணி 100 சரவ்மதச புவியியை் 

அறிவியை் சங்  புவியியை் பொரம்பரியத் தளங் ளிை் ஒை்றொ  மவ்ம்லு குல லய 

அங்கீ ரித்துள்ளது. 

❖ இது மம ொையொவிை் கிழ ்கு  ொசி மலை மொவட்டத்திை் அலமந்துள்ளது. 

❖ 7.2 கிமீ நீளம் த ொண்ட மவ்ம்லு குல  இந்தியத் துலண ்  ண்டத்திை் நொை் ொவது மி  

நீளமொை குல யொகும். 

❖ குல  பை திறப்பு லள ் த ொண்ட நீண்ட சி ் ைொை பொலத நிலறந்த அலற மற்றும் 

சுண்ண ் ை் பொலற, தபொங்கூசிப் பொலற, தநடுவரிலச ள், திலரசச்ீலை ள் மற்றும் 

நிைவு பொை் ஆகிய வடிவங் ளொை் அைங் ரி ் ப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த ் குல யிை் மற்தறொரு மு ்கிய அம்சமொைது, இந்த ் குல யிை் வழியொ  

தசை்லும் ஐந்து தவவ்மவறு ஆறு ளிலிருந்து உருவொகிய அதனுள் அலமந்துள்ள குளம் 

ஆகும்.  

 

 

அகரே்லா-சகால்கே்ோ விமரவு இரயில் 

❖ முதைொவது அ ரத்ைொ-த ொை் த்தொ விலரவு இரயிை் மசலவயிலை ் குடியரசுத் 
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தலைவர ்திதரௌபதி முரம்ு அவர ்ள் த ொடியலசத்து ததொடங்கி லவத்தொர.் 

❖ வட ்கு எை்லை இரயிை்மவ நிரவ்ொ ம் (NFR) ஆைது விலரவு இரயிை் மசலவயிலை 

விரிவொ ்கும் தசயைொைது வடகிழ ்கு மொநிைங் ளிை் இலணப்லப மமம்படுத்தும் 

எை்று எதிரப்ொர ்் ப் படுகிறது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ஊழல் விழிப்புணர்வு வாரம் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு அ ்மடொபர ்31 முதை் நவம்பர ்06 ஆம் மததி வலர ஊழை் விழிப்புணரவ்ு 

வொரம்  லடப்பிடி ் ப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிற் ொை இதத்ிைத்திை்  ருத்துரு, "வளரச்ச்ி தபற்ற மதசத்திற் ொை ஊழை் 

இை்ைொத இந்தியொ" எை்பதொகும். 

 

 

உலக மசவ தினம் - நவம்பர் 01 

❖ இது லசவ வொழ் ்ல  முலறலயப் பிை்பற்ற ம ் லள ஊ ்குவிப்பது மற்றும் லசவ 

உணவு பற்றிய விழிப்புணரல்வப் பரப்புவலத மநொ ் மொ  ் த ொண்டுள்ளது. 
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❖ உை  லசவ திைம் 1994 ஆம் ஆண்டிை் இங்கிைொந்திை் உருவொைது. 

❖ விைங்கு உரிலம ஆரவ்ைர ் லூயிஸ் வொலிஸ் லசவ சங் த்திை் 50வது ஆண்டு 

விழொலவ ் த ொண்டொடுவதற் ொ  இந்தத் திைத்திலை நிறுவிைொர.் 

 

 

          

 


