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நவம்பர் – 07 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய இராணுவம் மற்றும் அமமரிக்க இராணுவம் ஆகியவவ இவைந்து உத்தர 

காை்டில் ‘யுத் அபியாஸ்’ என்ற மவல உயரப்குதி இராணுவப் பயிற்சிவய மமற் 

மகாை்டன. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இருவிரல் தசோேனைக்குத் ேனை 

 

❖ கற்பழிப்புக்கு ஆளானவரக்ளிடம் ‘இருவிரல் ம ாதவன’ மமற்மகாள்பவரக்ள், தவறான 

நடத்வத என்ற குற்றதத்ிற்குத் தை்டிக்கப்படுவர ் என்று உ  ் நீதிமன்றம் தீரப்்பு 

அளித்துள்ளது. 

❖ பாலியல் உறவில் அதிகம் ஈடுபடும் மபை்கவளப் பாலியல் பலாத்காரம் ம ய்ய 

முடியாது என்று கருதும் ஆைாதிக்க மனநிவலயின் அடிப்பவடயில் இந்த ம ாதவன 

என்பது நடத்தப்பட்டு வந்தது. 

❖ 2013 ஆம் ஆை்டு மம மாதத்தில், பாலியல் பலாத்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் 
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தனியுரிவமவய மீறுவதாகக் கூறி இரு விரல் ம ாதவனக்கு உ  ் நீதிமன்றம் தவட 

விதித்தது. 

 

கோல்நனைகள் மீது அசசக்தளோஃசபைோக் மருந்தினைப் பயை்படுே்ேே் ேனை 

❖ இந்தியக் கால்நவட ஆராய் ச்ி நிறுவனம் (IVRI) ஆனது எருவமகளுக்கு ஊசி மூலம் 

ம லுத்தப்படும் அம க்மளாஃமபனாக் உடலினுள் ம லுத்தப்படட் பின்பு 

டைக்மளாஃமபனாக் ஆக மாறுகிறது என்பவதக் கை்டறிந்துள்ளது. 

❖ மமலும், வீட்டு வளரப்்புக் கால்நவடகளிலும் இமத மபான்ற மாற்றங்கள் காைப் 

படுகின்றன. 

❖ எனமவ, இந்தியக் கால்நவட ஆராய் ச்ி நிறுவனமானது கால்நவட மீது 

அம க்மளாஃமபனாக் மருந்திவனப் பயன்படுத்துவவதத் தவட ம ய்யக் மகாரியது. 

❖ அம க்மலாஃமபனாக் மருந்து உட்ம லுத்தப்படட் அடுத்த 20 நிமிடங்களுக்குள் 

டிக்மளாஃமபனாக் உருவாவது கை்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ 4 முதல் 8 மைி மநரத்திற்குள் டிக்மளாஃமபனாக்கின் ம றிவு உ  ்த்வத அவடந்தது. 

❖ உயிர ்வாழ்வதற்காக இந்த கால்நவடகளின்  டலங்கவள உை்ணும் கழுகுகவள இது 

பாதிக்கிறது. 

❖ அம க்மலாஃமபனாக் என்பது கால்நவடகள் மற்றும் நாய்களுக்கு சிகி வ் யளிக்கப் 

பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கால்நவடகளுக்கான வலி நிவாரைி ஆகும். 

❖ 2020-2025 ஆம் ஆை்டு கழுகுப் பாதுகாப்புச ்ம யல் திட்டமானது அம க்மளாஃமபனாக் 

ந ச்ுத் தன்வம வாய்ந்ததாக கூறுகிறது. 

 

 

மங்கர் ேோம் - தேசிய நினைவுச ்சிை்ைம் 

❖ ராஜஸ்தானின் பன்ஸ்வாரா மாவட்டத்தில் உள்ள மங்கரத்ாம் மவலயிவனத் மதசிய 
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நிவனவு  ்சின்னமாகப் பிரதமர ்அவரக்ள் அறிவித்தார.் 

❖ பில்  மூகத்தினர ்மற்றும் ராஜஸ்தான், மத்தியப் பிரமத ம் மற்றும் குஜராத்தின் பிற 

பழங்குடியினருக்கு மங்கர ்மவல சிறப்பு முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்ததாக விளங்குகிறது. 

❖ மங்கர ்மவலயில் சுதந்திரப் மபாராட்டத்தின் மபாது 1.5 லட் த்துக்கும் அதிகமான பில் 

மற்றும் பிற பழங்குடியினர ் பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளுடன் நீை்ட கால மமாதலில் 

ஈடுபட்டனர.் 

❖ இந்தப்  மபாராட்டத்திற்காக கூடிய கூட்டத்தின் மீது ஆங்கிமலயரக்ள் துப்பாக்கி  ்சூடு 

நடத்தியதில் 1500 பழங்குடியினர ்வீரமரைம் அவடந்ததால், இது மங்கர ்படுமகாவல 

என அடைக்கப் படுகின்றது. 

 

 

உள்துனை அனமசச்ரக்ளிை் ‘சிந்ேை் ஷிவிர்’ நிகழ்வு 

 

❖ சிந்தன் ஷிவிர ்நிகழ்வானது மத்திய உள்துவற அவம  ்ர ்தவலவமயில் ஹரியானா 

மாநிலத்தில் நவடமபற்றது. 

❖ உள்துவற அவம  ்ரக்ளின் சிந்தன் ஷிவிர ் நிகழ்வானது இந்தியாவின் உள்நாட்டுப் 

பாதுகாப்பு மதாடரப்ான மகாள்வககவள உருவாக்கச ் சசய்வதற்கான ஒரு மதசிய 

அளவிலான மதாவலமநாக்கத்திவன வழங்கச ் சசய்வவத மநாக்கமாகக் மகாை்டு 

இது ஏற்பாடு ம ய்யப்படட்து. 
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❖ மதசிய மற்றும் மாநில அளவில் பல்மவறுப் பங்குதாரரக்ளுக்கு இவடமய திட்டமிடல் 

மற்றும் ஒருங்கிவைப்பில் இவை திறவன மமம்படுத்துவவத இது மநாக்கமாகக் 

மகாை்டுள்ளது. 

❖ மகாள்வக 2047 மற்றும் பஞ்  பிரான் ஆகியவற்வறச ்ம யல்படுதத்ுவதற்கான ம யல் 

திட்டத்வத உருவாக்குவதற்காக இந்த நிகழ்வு ஏற்பாடு ம ய்யப்பட்டது. 

 

உலகிை் மிகப்சபரிய வேலையளிப்பு நிறுவைம் 

❖ ஸ்டாடிஸ்ட்டா அவமப்பின் ஆய்வின் படி, இந்தியப் பாதுகாப்புத் துடற அவம  ்கம் 

ஆனது உலகின் மிகப்மபரிய மவவலயளிப்பு அளிக்கும் (முதலாளிதத்ுவ நிறுவனம்) 

ஆக உள்ளது. 

❖ இந்த ஆய்வின் படி, இது பாதுகாப்பு நடவடிக்வககளில் ஈடுபட்டுள்ள பைியாளரக்ள், 

ம மப் பவட வீரரக்ள் மற்றும் ஆதரவுப் பைியாளரக்ள் ஆகிமயார ் உள்ளிை்ை 2.92 

மில்லியன் உறுப்பினரக்வளக் மகாை்டுள்ளது. 

❖ 2.91 மில்லியன் மபர ் பைியாற்றும் அமமரிக்கப் பாதுகாப்புத் துவறயானது இதில் 

இரை்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

வலுக்கை்ைோயமோக இைம் சபயரே்்ேப்பை்ை மக்கள் 

❖ அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகள்  வபயின் உயர ்ஆவையத்தின் அறிக்வகயின்படி, 

பூமியில் வாழும் 77 மபரில் ஒருவர ்வலுக்கட்டாயமாக இடம் மபயரத்்தப்பட்டுள்ளனர.் 

❖ துன்புறுத்தல், மமாதல்கள், வன்முவற, மனித உரிவம மீறல்கள் மற்றும் மபாது 

ஒழுங்வகக் கடுவமயாகச ்சீரக்ுவலக்கும் நிகழ்வுகள் காரைமாக தங்கள் வீடுகவள 

விட்டு வலுக்கட்டாயமாக இடம் மபயரந்்தவரக்ளின் எை்ைிக்வக 2022 ஆம் ஆை்டின் 
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முதல் பாதியில் 103 மில்லியனாக உயரந்்துள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆை்டின் இறுதியில் 25.7 மில்லியனாக இருந்த உலகளாவிய அகதிகள் 

மற்றும்  ரவ்மத ப் பாதுகாப்பிவன மதடும் மக்களின் எை்ைிக்வக 24  தவீதம் 

அதிகரித்து 2022 ஆம் ஆை்டின் நடுப்பகுதியில் 32 மில்லியனாக உயரந்்துள்ளது. 

❖ இந்த ஆை்டு ஜூன் மாத இறுதியில், உலகின் அவனத்து அகதிகளில் பாதிக்கும் மமற் 

பட்டவரக்ள் (56  தவீதம்) சிரியா, மவனிசுலா அல்லது உக்மரனிய நாட்டவரக்ள் ஆவர.் 

 

 

சபோருளோேோரச ்சசய்திகள் 

எண்ணிம வரே்்ேகே்திை்கோை ேனையை்ை வனலயனமப்பு 

 

❖ ஷிப்மராக்மகட் ஆனது எை்ைிம வரத்்தகத்திற்கான தவடயற்ற வவலயவமப்பில் 

இவைக்கப் பட்ட முதல் நகரங்களுக்கு இவடமயயான தளவாட வழங்குநர ்நிறுவனம் 

ஆகும். 

❖ ஷிப்மராக்மகட்,  ரக்குப் மபாக்குவரத்து மற்றும் தளவாடங்கள்  ாரந்்த வ தி 

வழங்குநர,் அர ாங்கத்தின் எை்ைிம வரத்த்கத்திற்கான தவடயற்ற வவல 

அவமப்பில் (ONDC) இடம் மபற்றுள்ளது. 

❖ இந்தியா முழுவதும் உள்ள நகரங்கள் மற்றும் சிறு நகரங்களுக்கு, அவனத்துப் 
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பிரிவுகவள  ்ம ரந்்த விற்பவனயாளரக்ள் மபாருட்கவள அனுப்ப இது உதவுகிறது. 

 

அறிவியல் மை்றும் சேோழில்நுை்பம் 

டிஎை்ஏவில் னவரஸ் 

 

❖ நமது மரபணுக்களில் பதிக்கப்பட்ட வவரஸ் டிஎன்ஏ வரிவ களின் வடிவத்திலான 

பவழய வவரஸ் மதாற்றுமநாய்கள் ஆமராக்கியமான மக்களின் உடலில் இன்னும் 

ம யல்பாட்டு நிவலயில் உள்ளன. 

❖ HERVகள், அல்லது மனித அகந்மதாற்று மரட்மராவவரஸ்கள், மனித மரபணுவில் சுமார ்

8% ஆகும். 

❖ மில்லியன் கைக்கான ஆை்டுகளுக்கு முன்பு மனித குலத்தின் முதன்வமயான 

மூதாவதயரக்வளப் பாதித்த மதாற்றுமநாய்களின் விவளவாக இவவ விடுபட்டு மனித 

உடலில் காைப்படுகின்றன. 

❖ வவரஸ்கள் தங்கள் மரபணுக்கவளப் புமராவவரஸ் வடிவில் அவற்வறக் கடத்தும் 

காரைிகளுள் நுவழக்கின்றன. 

❖ இன்று மனித உடலில் சுமார ்30 வவகயான மனித அகந்மதாற்று மரட்மராவவரஸ்கள் 

உள்ள நிடலயில், மனித மரபணுவில் 60,000க்கும் மமற்பட்ட புமராவவரஸ்கள் உள்ளன. 

 

சுை்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

இந்தியோவிை் 53வது புலிகள் கோப்பகம் 

❖ உத்தரப் பிரமத த்தின் ராைிப்பூர ் புலிகள் காப்பகம் இந்தியாவின் 53வது புலிகள் 

காப்பகமாக மாறியுள்ளது. 

❖ மமலும், இது உத்தரப் பிரமத த்தில் உள்ள நான்காவது புலிகள் காப்பகமாகும். 
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❖ ராைிப்பூவரத் தவிர, அந்த மாநிலத்தில் துத்வா, பிலிபித ் மற்றும் அமங்கர ் ஆகிய 

மூன்று புலிகள் காப்பகங்கள் உள்ளன. 

❖ ஜிம் காரம்பட் மதசியப் பூங்காவின் தாங்கு மை்டலமான அமங்கர ் என்ற புலிகள் 

காப்பகமானது உத்தரப் பிரமத த்தின் பிஜ்னூரில் அவமந்துள்ளது. 

❖ துத்வா புலிகள் காப்பகம் லக்கிம்பூரிலும், பிலிபித ்புலிகள் காப்பகம் பிலிபிட்டிலும் 

அவமந்துள்ளது. 

 

 

பிரபலமோைவரக்ள், விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

SKOCH விருது 

 

❖ மமற்கு வங்காள அரசின் லை்சுமிர ்பந்தர ்திட்டம் ஆனது மகளிர ்மற்றும் குழந்வதகள் 
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மமம்பாட்டுப் பிரிவில் SKOCH விருவதப் மபற்றுள்ளது. 

❖ இந்த விருதானது, அம்மாநில அர ாங்கத்திற்கும், இந்தத ்திட்டத்தின் மூலம் அதிகாரம் 

மபற்ற அம்மாநிலத்திவன  ் ம ரந்்த இரை்டு மகாடி மபை்களுக்கும் கிவடத்த 

அங்கீகாரமாகும். 

❖ இந்தத ் திட்டமானது, 25 முதல் 60 வயதுக்குட்படட் குடும்பத் தவலவிக்கு நிதியுதவி 

வழங்குகிறது. 

 

கை்ைை ரோஜ்தயோே்சவோ விருது 

 

❖ இந்த ஆை்டு கன்னட ராஜ்மயாத் வா விருது மபற்ற 67 மபரில் இஸ்மராவின் முன்னாள் 

தவலவர ்K. சிவனும் ஒருவர ்ஆவார.் 

❖ சிவன் அவரக்ள் 2018 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி மாதம் முதல் 2022 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 

மாதம் வவர இஸ்மராவின் தவலவராக பைியாற்றினார.் 

❖ K. சிவன் அவரக்ள் தவலவமயில், இஸ்மரா நிறுவனம் இந்தியாவிமலமய தயாரிக்கப் 

பட்ட முதலாவது புவியிடங்காட்டி அவமப்பான NavIC என்ற அவமப்பிவன விை்ைில் 

ஏவியது. 

❖ GSLV Mk II ஏவுகலத்தின் நான்கு மவற்றிகரமான ஏவுதலுக்கும் சிவன் அவரக்ள் தவலவம 

ஏற்றார.் 

 

நோை்டிை் C20 பிரிவிை் ேனலவர் 

❖ மாதா அமிரத்ானந்தமயி மதவி நாட்டின் குடிவம-20 பிரிவின் தவலவராக நியமிக்கப் 

பட்டுள்ளார.் 

❖ C20 என்பது 20 நாடுகள் (G20) குழுவின் அதிகாரப் பூரவ் ஈடுபாட்டுக் குழுவாகும். 

❖ G20 என்பது உலகளாவிய அளவில் உலகின் வளர ்ச்ிப் மபற்ற மற்றும் வளரந்்து வரும் 

நாடுகளின் நிதி உறுதித் தன்வமவய நிவரத்்தி ம ய்வதற்கான முதன்வமயான 

அரசுகளுக்கிவடமயயான மன்றமாகும். 

❖ C20 என்பது குடிவமச ் மூக அவமப்புகளுக்கு G20 அவமப்பின் தவலவரக்ளுக்கு அரசு 

 ாராத மற்றும் வைிகம்  ாராத ஆதரவுகவள வழங்குவதற்கான தளமாகும். 
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❖ 2022 ஆம் ஆை்டு டி ம்பர ்01 ஆம் மததி முதல் 2023 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ்30 ஆம் மததி 

வவர ஓர ்ஆை்டுக் காலத்திற்கு G20 அவமப்பின் தவலவமப் பதவிவய இந்தியா ஏற்க 

உள்ளது. 

 

 

வினளயோை்டுச ்சசய்திகள் 

பிசரஞ்ச ்ஓபை் தபோை்டி 2022 

 

❖ 2022 ஆம் ஆை்டு பிமரஞ்  ் ஓபன் சூப்பர ் மபட்மிை்டன் மபாட்டியின் ஆடவர ்

இரட்வடயர ் பிரிவில் இந்தியாவின்  ாத்விக்  ாய்ராஜ் ரங்கிமரட்டி மற்றும் சிராக் 

மஷட்டி இவை  ாம்பியன் பட்டத்வத மவன்றது. 

❖  ாத்விக் மற்றும் சிராக் இடை இந்த ஆை்டு அவரக்ளின் முதல் சூப்பர ் 750 மற்றும் 

இரை்டாவது BWF உலகப் மபாட்டிப் பட்டத்வதயும் மவன்றது. 
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