•
•
நவம் பர் – 06

TNPSC துளிகள்
❖

உத்தரப் பிரததசத்தின் கிதரட்டர் ந ொய் டொவில் அமைக்கப்பட்டுள் ள வட இ ்தியொவின்
முதல் ைொநபருை் அளவிலொன தரவு மையத்திமன உத்தரப் பிரததச முதல் வர் அவர்கள்
திற ்து மவத்தொர்.

தமிழ் நாடு செய் திகள்
சென்னா ஸ்சபக் டாபிலிஸ்

❖

முதுைமல

புலிகள்

கொப்பகப்

பொதுகொப்புத்

தொங் கு

ைண்டலங் களில்

நசன் னொ

ஸ்நபக்டொபிலிஸ் என்ற தொவர இனை் பரவுவமதக் கட்டுப்படுத்துவதற் கு தமிழ் ொடு
வனத்துமற ஒரு விரிவொன உத்திமய உருவொக்கியுள் ளது.
❖

நசன் னொ ஸ்நபக்டொபிலிஸ் என்பது பிரகொசைொன ைஞ் சள்

ிற ைலர்கமளக் நகொண்ட

ஒரு அயல் ொட்டு ஆக்கிரமிப்பு இனைொகுை் .
❖

நதற் கு ைற் றுை் ைத்திய அநைரிக்கொவிலிரு ்து ஒரு அலங் கொர வமக தொவர இனைொக
இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

❖

முதுைமல புலிகள் கொப்பகத்தின் மைய ைற் றுை் தொங் கு ைண்டலங் களில் உள் ள சீகூர்
பீடபூமியில் இது அதிகளவில் பரவிக் கொணப்படுகிறது.

❖

ீ லகிரி பகுதியில் கொணப்படுை் ஐ ்து முக்கிய ஆக்கிரமிப்பு வமக கமளச் நசடிகளில்
இதுவுை் ஒன்றொகுை் .

❖

ல ்தொனொ கைொரொ, தவலிப் புதர்ச் நசடிகள் , யூகலிப்டஸ் ைற் றுை் மபன் ஆகியமவ
இப்பகுதியில் உள் ள ைற் ற 4 நவளிப்புற ஆக்கிரமிப்பு இனங் களொகுை் .

ததசியெ் செய் திகள்
பாரதிய பாஷா திவாஸ்
❖

ஒவ் தவொர் ஆண்டுை் டிசை் பர் 11 ஆை் தததியிமனப் பொரதிய பொஷொ திவொஸ் (இ ்திய
நைொழி தினை் ) ஆக நகொண்டொடப்பட தவண்டுை் என் று
கல் வி

ொட்டிலுள் ள அமனத்து உயர்

ிறுவனங் களுக்குை் பல் கமலக்கழக ைொனியக் கழகை் ஆனது அறிவுறுத்தி

உள் ளது.
❖

இது "நைொழி

ல் லிணக்கத்மத" உருவொக்குவமதயுை் இ ்திய நைொழிகமளக் கற் க

•
•
உக ்தச் சூழமல உருவொக்குவமதயுை் த ொக்கைொகக் நகொண்டுள் ளது.

சிறந் த நடவடிக்ககக் கான பதக்கம்

❖

2022

ஆை்

ஆண்டிற் கொன

"ைத்திய

உள் துமற

டவடிக்மககளுக்கொன பதக்கை் " ஆனது 4 சிறப்பு

அமைச்சரின்

சிற ்த

டவடிக்மககளுக்கு வழங் கப் பட்டு

உள் ளது.
❖

இ ்தப்

பதக்கத்திமன

நவன்றவர்களில்

ைகொரொஷ்டிரொமவச்

தசர் ்த

11

தபர்

அடங் குவர்.
❖
❖

இ ்தப் பதக்கை் 2018 ஆை் ஆண்டில்

ிறுவப்பட்டது.

ொடு/ைொ ிலை் /ஒன்றியப் பிரததசப் பொதுகொப்பிற் நகன அதிக அளவு திட்டமிடல் , அதிக
முக்கியத்துவை்

தருை்

டவடிக்மககமள

அங் கீகரிப்பமத

இது

த ொக்கைொகக்

நகொண்டுள் ளது.
❖

பயங் கரவொத எதிர்ப்பு, எல் மல சொர் ்த

டவடிக்மக, ஆயுதக் கட்டுப்பொடு, தபொமதப்

நபொருள் கடத்தமலத் தடுத்தல் ைற் றுை் மீட்புப் பணிகள் தபொன்ற துமறகளில் தைற்
நகொள் ளப் பட்ட சிறப்புச் நசயல் பொட்டிற் கொக இவ் விருது வழங் கப்படுகிறது.

ெர்வததெெ் செய் திகள்
உலக காெதநாய் அறிக்கக 2022

❖

உலக

சுகொதொர

அமைப்பொனது

அறிக்மகயிமன நவளியிட்டது.

2022

ஆை்

ஆண்டிற் கொன

உலக

கொசத ொய்

•
•
❖

உலகளொவிய, பிரொ ்திய ைற் றுை் ததசிய அளவில் காச த ொமயத் தடுத்தல் , கண்டறிதல்
ைற் றுை் சிகிச்மச அளித்தல் ஆகியவற் றில் கொசத ொய் என்ற நதொற் றுத ொய் மீதான
பல் தவறு

ொடுகளின் முன்தனற் றை் பற் றிய விரிவொன ைதிப்பீட்மட வழங் குவதற் கொக

ஒவ் தவொர் ஆண்டுை் நவளியிடப்படுகிறது.
❖

2021 ஆை் ஆண்டில் 10.6 மில் லியனுக்குை் அதிகைொன ைக்கள் கொசத ொயொல் பொதிக்கப்
பட்டுள் ளனர்.

❖

2020 ஆை் ஆண்டின் புள் ளி விவரங் களுடன் ஒப்பிடுை் தபொது இது 4.5 சதவீதை் அதிகம்
ஆகுை் .

❖

6 மில் லியன் ைக்கள் கொசத ொயொல் உயிரிழ ்துள் ளனர்.

❖

இவர்களில் 187,000 தபர் எச்.ஐ.வி த ொயொளிகள் ஆவர்.

❖

2020 ைற் றுை் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இமடயில் ைரு ்துகளுக்கு எதிர்ப்புத்திறன்
நகொண்ட கொசத ொயின் (DR-TB) பொதிப்பு 3 சதவீதை் அதிகரித்துள் ளது.

❖

கட ்த ஆண்டு, 450 000 புதிய ரிஃபொை் பிசின் ைரு ்திற் கு எதிர்ப்புத் திறன் நகொண்ட கொச
த ொய் (RR-TB) பொதிப்புகள் பதிவு நசய் யப்பட்டன.

❖

2019 ஆை் ஆண்டில் 7.1 மில் லியனொக இரு ்த கொசத ொய் ப் பொதிப்புகளின் எண்ணிக்மக
2020 ஆை் ஆண்டில் 5.8 மில் லியனொகக் குமற ்துள் ளது.

❖

2021 ஆை் ஆண்டில் இ ்த

ிமலமை ைொறியததாடு 6.4 மில் லியன் ைக்கள் இந்த கொச

த ொயினொல் பொதிக்கப் பட்டனர்.
❖

2019 ஆை் ஆண்டில் 6 பில் லியன் அநைரிக்க டொலரொக இரு ்த அத்தியொவசிய கொசத ொய்
தசமவகளுக்கொன உலக

ொடுகளின் நசலவொனது 2021 ஆை் ஆண்டில் 5.4 பில் லியன்

அநைரிக்க டொலரொக குமற ்துள் ளது.
❖

இது 2022 ஆை் ஆண்டிற் குள் உலகளொவிய இலக்கொன 13 பில் லியன்

அநைரிக்க

டொலர்களில் 50 சதவீதத்திற் குை் குமறவொகுை் .
❖

கட ்த 10 ஆண்டுகளில் , 2021 ஆை் ஆண்டில் கொசத ொய் தசமவகளுக்கொக வழங் கப்பட்ட
ிதியில் 79 சதவீதை் உள் ொட்டு வருவொய் மூலங் களிலிரு ்து நபறப்பட்டது.

டியாங் காங் விண்சவளி நிகலயம்
❖

தியொங் கொங்

விண்நவளி

ிமலயத்தின்

இறுதி

விண்நவளிப்

நபட்டகைொன

“நைங் டியன்” நவற் றிகரைொக விண்ணில் ஏவப்பட்டது.
❖

இது டியொங் கொங் விண்நவளி

ிமலயத்திலுரு ்தது விண்ணில் ஏவப்படுை் மூன்றொவது

ைற் றுை் இறுதி விண்நவளிப் பயண நபட்டகைொகுை் .
❖

இ ்தப் நபட்டகைொனது 10 ஆண்டுகள் அல் லது அதற் கு தைல் நசயல் படுை் என எதிர்
பொர்க்கப் படுகிறது.

❖

"நைங் டியன்" என்ற நபயருக்கு "நசொர்க்கக் கனவு" என் று நபொருளொகுை் .

❖

இ ்தப் நபட்டகைொனது, தியொன்தே மையத் நதொகுதியுடன் ஒருமுமற இமணக்கப்
பட்டொல் ,

ைற் ற

நபட்டகைொன

நவன் ஷியன்

ிமலயத்தின் T- வடிவ அமைப்மப இது
❖

உடன்

இமண ்து

விண்நவளி

ிமறவு நசய் யுை் .

நவன் ஷியன் நபட்டகைொனது 2022 ஆை்

ஆண்டு ஜூமல ைொதத்தில்

விண்ணில்

ஏவப்பட்டது.
❖

தியொங் கொங் விண்நவளி

ிமலயை் தற் தபொது சீனொ அரசினொல் கட்டமைக்கப்பட்டு,

சீனொவின் ைனிதர்கமள ஏ ்திச் நசல் லுை் விண்நவளி முகமையினொல்
படுகிறது.

இயக்கப்

•
•
❖

இது புவியின் தைற் பரப்பிலிரு ்து 340 முதல் 450 கிமீ வமரயிலொன நதொமலவில் புவி
தொழ் ைட்டச் சுற் றுப்பொமதயில் இயக்கப்படுகிறது.

❖

இ ்த விண்நவளி

ிமலயத்தின்

ிமறயொனது சர்வததச விண்நவளி

ிமலயத்தின்

ிமறயின் ஐ ்தில் ஒரு பங் கொகுை் .
❖

அதன் அளவு கிட்டத்தட்ட நசயல் பொடுகள்

ிறுத்தப்பட்ட ரஷ்யொவின் மிர் விண்நவளி

ிமலயத்திற் குச் சைைொனதொகுை் .

சபாருளாதாரெ் செய் திகள்
இந் திய ரிெர்வ் வங் கியின் எண்ணிம ரூபாய்

❖

இ ்திய ரிசர்வ் வங் கியொனது

வை் பர் 01 ஆை் தததி முதல் ைத்திய வங் கியின் எண்ணிை

ரூபொயொன டிஜிட்டல் (எண்ணிைம் ) ரூபொயிமனச் தசொதமன முமறயில் நவயிடத்
நதொடங் கியது.
❖

தசொதமன முமறயில் நவளியிடுவதில் பங் தகற் பதற் கொக ஒன்பது வங் கிகமள ரிசர்வ்
வங் கி அமடயொளை் கண்டுள் ளது.

•
•
❖

ைத்திய வங் கியின் எண்ணிை ரூபொய் என்பது ைத்திய வங் கியொல் வழங் கப்பட்ட ஒரு
டிஜிட்டல் வடிவ சட்டப்பூர்வப் பணைொகுை் .

❖

இது ஒரு அரசு ஆமண

ொணயத்மதப் தபொன்றததாடு மட்டுமல் லாமல் இது ஒன் றுக்குப்

பதிலொக ஒன் று ைொற் றத் தக்கதொகுை் .
❖

எளிமையொக கூறினொல் , ைத்திய வங் கியின் எண்ணிை ரூபொய் என்பது அரசு ஆமண
ொணயங் களின் டிஜிட்டல் (மின் னணு வடிவத்தில் ) வடிவைொகுை் .

அறிவியல் மற் றும் சதாழில் நுட்பம்
உள் நாட்டு ஆற் றல் மாற் ற காந் தமானி
❖

மும் பபயின் இ ்தியப் புவி கொ ்தவியல் கல் வி

ிறுவனைொனது அதன் நதொழில் நுட்ப

தைை் பொட்டுத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொக கொ ்தைொனிமய உருவொக்கியுள் ளது.
❖

புவி கொ ்த ைொதிரிச் தசகரிப்பிற் குத் ததமவயொன ைொதிரி ைற் றுை் உணர்திறன்
தசொதமனகளின் நசலமவக் குமறப்பதற் கு இது வழி வகுக்குை் .

❖

ஓவர்ேவுசர் (ஆற் றல் ைொற் ற) கொ ்தைொனி என்பது உலநகங் கிலுை் உள் ள அமனத்து
கொ ்த ஆய் வகங் களொல் பரவலொகப் பயன்படுத்தப்படுை் மிகத் துல் லியைொன கொ ்த
ைொனிகளில் ஒன்றொகுை் .

❖

அமவ அதிக துல் லியை் , அதிக உணர்திறன் ைற் றுை் திறன்மிக்க மின் நுகர்வு ஆகிய
கொரணங் களொல் , உலநகங் கிலுை் உள் ள அமனத்து கொ ்த ஆய் வகங் களிலுை் ைற் றுை்
சர்வததச விண்நவளித் திட்டங் களிலுை் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

மாநிலெ் செய் திகள்
இந் தியாவின் முதல் நீ ரியல் பூங் கா
❖

அருணொச்சல பிரததசத்தில் உயர்ைட்டத்தில் அமை ்துள் ள புல் லொ என்ற கிரொைத்தில்
அமை ்த

டொரின்

மீன்

பண்மணயொனது

ஒருங் கிமண ்த

ீ ரியல்

பூங் கொவொக

தைை் படுத்தப்பட உள் ளது.
❖

வடகிழக்கு ைொ ிலங் களின் முதலொவது மீன் அருங் கொட்சியகைொனது, அருணொச்சலப்
பிரததசத்தில் விமரவில் கட்டமைக்கப்பட உள் ளது.

❖

இ ்த அருங் கொட்சியகை்

ஆனது இ ்த ஒருங் கிமண ்த

ீ ரியல் பூங் கொவின் ஒரு

•
•
பகுதியொக இருக்குை் .

பிரபலமானவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
இந் தியாவின் எஃகு மனிதர்

❖

இ ்தியொவின் எஃகு ைனிதர் என் று அமழக்கப்படுை் ஜாை் நஷட் J இரொனி கொலைொனொர்.

❖

நதொழில் துமறயில் இவர் ஆற் றிய பங் களிப்பிற் கொக 2007 ஆை் ஆண்டில் இவருக்கு பத்ை
பூஷன் விருது வழங் கப்பட்டது.

❖

இவர் 1996 ஆை் ஆண்டில் ரொயல் நபொறியியல் அகொடமியின் சர்வததச உறுப்பினரொக
இவர்

❖

ியமிக்கப்பட்டொர்.

இ ்திய-பிரிட்டிஷ் நாடுகளுக்கிபடதே வர்த்தகை் ைற் றுை் ஒத்துமழப் புக்கொன அவரது
பங் களிப்புகளுக்கொக தேண்டி 1997 ஆை் ஆண்டில் இரண்டொை் எலிசநபத் ைகொரொணி
அவர்களொல் இவருக்கு நகௌரவ ம ட்ேூட் (வீரத் திருத்தமக) பட்டைொனது வழங் கப்
பட்டது.

•
•
❖

2008 ஆை் ஆண்டில் இவருக்கு இ ்திய அரசினொல் வொழ் ொள் சொதமனயொளர் விருதொனது
வழங் கப் பட்டது.

பிதரசிலின் புதிய அதிபர்
❖

பிதரசிலின் புதிய அதிபரொக லூலொ டொ சில் வொ சமீபத்தில் மீண்டுை் பதவிதயற் றொர்.

❖

இவர் தற் தபொமதய தீவிர வலதுசொரி கட்சி சொர் ்த அதிபர் நஜய் ர் தபொல் சனொதரொமவ
வீழ் த்தியுள் ளொர்.

❖

இவர் 2002 ைற் றுை் 2010 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இமடயில் இரண்டு முமற பிதரசில்
அதிபரொகப் பணியொற் றினொர்.

❖

இவர் அதிபரொகப் பணியொற் றிய அவரது மு ்மதய ஆட்சிக் கொலத்தில் , பிதரசில் ஒரு
நபரிய நபொருளொதொர முன்தனற் றத்திமனக் கண்டததாடு மட்டுமல் லாமல் தைலுை் ,
மில் லியன் கணக்கொன ைக்கமள வறுமை
சமூக

ிமலயில் இரு ்து தரை் உயர்த்திய பல் தவறு

லத் திட்டங் கள் இவர் ஆட்சியில் நபரிய அளவில் நசயல் படுத்தப்பட்டன.

❖

இ ்த சமூக

லத் திட்டங் களில் மிகவுை் பிரபலைொனது தபொல் சொ ஃதபமிலியொ ஆகுை் .

❖

ஏமழக் குடுை் பத்தினர் தங் கள்

குழ ்மதகமளப் பள் ளிகளுக்கு அனுப்பினொலுை் ,

அவர்களுக்குத் நதொடர் ்து உடல் லப் பரிதசொதமனகள் நசய் தொலுை் அவர்களுக்குப்
பணை் வழங் கப்பட்டது.



