•
•
நவம் பர் – 09

TNPSC துளிகள்
❖

க ோலின் ஸ் அ ரோதியின் இந்த ஆண்டின் சிறந்த ச ோல் லோ

‘Permacrisis’ என்ற ச ோல்

கதர்வு ச ய் யப்பட்டுள் ளது.
o

இந்தச் ச ோல் லிற் கு நீ ண்ட

ோல உறுதியற் றத் தன் மை ைற் றுை் போது ோப்பின் மை

என் று சபோருளோகுை் .

தமிழ் நாடு செய் திகள்
சநடுஞ் செழியன்
❖

திருச்சியில்

உள் ள

அன்பில்

படும யின்

பு ழ் சபற் ற

சபோழிவோளருைோன K.சநடுஞ் ச ழியன் அண்மையில்
❖

இவர் ைோநில அரசின்

மலஞர் மு.

தமிழறிஞருை்

ச ோற்

ோலைோனோர்.

ருணோநிதி ச ை் சைோழி தமிழ் விருதிமனப்

சபற் றவர் ஆவோர்.
❖

இவர் 20 ்குை் கைற் பட்ட நூல் மள எழுதியுள் ளோர்.

❖

ஆசிவ முை் ஐயனோர் வரலோறுை் என்ற இவரது

மடசிப் புத்த ை் 2019 ஆை் ஆண்டில்

சவளியிடப் பட்டது.

செவாலியர் விருது
❖

ர்நோட

இம

்

மலஞர்

அருணோ

ோய் ரோமு ்கு

பிசரஞ் சு

அர ோங் த்தின்

ச வோலியர் டி எல் 'ஆர்ட்கர கநஷனல் டு சைமரட், மநட் ஆஃப் தி ஆர்டர் ஆஃப் தி சைரிட்
என்ற விருது வழங் ப்பட உள் ளது.
❖

இவரது

போடல்

திறமை

ைற் றுை்

இந்திய-பிரோன் சு

உறவு ளின் கைை் போட்டிற் ோன பங் ளிப்பிற் ோ
கதர்ந்சதடு ் ப் பட்டுள் ளோர்.

நோடு ளு ்கு

இமடயிலோன

வேண்டி இந்த விருதிற் கு இவர்

•
•
❖

அருணோ

ோய் ரோை் இந்திய அரசின் பத்ைஸ்ரீ ைற் றுை் இம

அ ோடமியின்

ங் கீத

லோநிதி விருது உட்பட பல விருது மளப் சபற் றுள் ளோர்.

ததசியெ் செய் திகள்
சபாருளாதார ரீதியாக பின்தங் கிய பிரிவினருக்கான இட ஒதுக் கீடு

❖

சபோதுத் துமற, சபோது ைற் றுை் தனியோர்
பின் தங் கியப் பிரிவினரு ்கு (EWS) 10
விதிமுமறயிமன உ ்

❖

இந்த

வழ ் ோனது

ல் வி நிறுவனங் ளில் சபோருளோதோர ரீதியோ

தவீத அளவில் இட ஒது ்கீடு வழங் குவதற் ோன

நீ திைன்றை் உறுதி ச ய் தது.

103வது

அரசியலமைப்பு

ட்டத்

திருத்தத்தின்

ச ல் லுபடித்

தன் மையிமன எதிர்த்துப் பதிவு ச ய் யப்பட்டது.
❖

ை ் ளமவ ைற் றுை் ைோநிலங் ளமவ ஆகியமவ முமறகய 2019 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 8
ைற் றுை் 9 ஆை் கததி ளில் இந்த ைக ோதோவிற் கு ஒப்புதல் அளித்தன.

•
•
❖

சபோருளோதோர ரீதியோ

பின் தங் கிய பிரிவினரு ் ோன ஒது ்கீடோனது, பட்டியலிடப்பட்ட

ோதியினர் ைற் றுை் பழங் குடியினர் ைற் றுை் இதரப் பிற் படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரு ்கு
(OBCs) தற் கபோதுள் ள 50

தவீத இட ஒது ்கீட்மட விட அதி ைோ

உள் ளது.

எஃகு ஆலைக் கான சபாறுப் புணர்வு ொர்ந்த ொன்றிதழ்
❖

ஜோர் ் ண்டின் ஜோை் சஷட்பூரில் உள் ள டோட்டோ எஃகு நிறுவனத்தின் மூன் று உற் பத்தி
ஆமல ளு ் ோன உல ப் பல் பங் குதோர தர (சபோறுப்புணர்வு

ோர்ந்த)

ோன்றிதமழப்

சபற் றுள் ளது.
❖

இந்தச்

ோன்றிதழுடன் எஃகு கவமலப்போடு ள் , குழோய் ள் பிரிவு ைற் றுை் குளிரூட்டப்

பட்ட உருமள ஆமல (போரோ) ஆகியமவ உலச ங் கிலுை் உள் ள ைற் ற எஃகு உற் பத்தி
ச ய் யுை் ஆமல ளின் குழுவில் இமணந்துள் ளன.
❖

டோடோ எஃகு நிறுவனத்திற் கு இது ஒரு வரலோற் று சிறப்புமி ்

தருணை் ைற் றுை் நோட்டின்

நிமலத் தன் மை பயணத்தில் இது ஒரு மு ்கியைோன படிநிமலயோகுை் .
❖

சபோறுப்புணர்வு

ோர்ந்த

ோன்றிதழ் (ResponsibleSteel) என்பது எஃகுத் துமறயின் முதல்

உல ளோவிய பல-பங் குதோரர் தரநிமல ைற் றுை்

ோன்றிதழ் முன் சனடுப்போகுை் .

இந் திய விைங் குகள் நிதியம்

❖

இந்திய விலங் கு ள் நிதியம் , விலங் கு ள் நலனு ் ோன பயனுள் ளத் திட்டங் ளு ் ோ
இந்தியோவின் முதல் நன் ச ோமட வழங் கீட்டுத் தளத்மதத் சதோடங் கி உள் ளது.

❖

அமனத்து வடிவங் ளிலுை் விலங் கு ள் எதிர்ச ோள் ளுை் துன்பங் மள ் குமறக்கச்
சசய் ேதற் ோ

வேண்டி, கூட்டுறவு அமைப்பின் தமலவர் ள் ைற் றுை் தனிநபர் ளின்

குழுவோனது, விலங் கு நலமனச்
திட்டத்மத உருவோ ்குகின்றன.

ரியோன போமதயில் ச ோண்டு ச ல் வதற் ோன ஒரு

•
•
❖

விலங் கு ளு ்கு விமளவி ் ப்படுை் தீங் கு ைற் றுை் அதி

போதிப்பு இல் லோத ஒரு

உல த்மத உருவோ ்குவகத இதன் சதோமலகநோ ்கு இல ் ோகுை் என்பவதோடு, இது
அமனத்து உயிரினங்
❖

ளின் துயர நிமல ்கும் முற் றுப்புள் ளி மவ ்கிறது.

இது தன் னோர்வத் சதோண்டு நிறுவனங் ள்
சதோடங் கிய அல் லது சதோடங்
ோத்தியமி ்

சதோடங்

எண்ணுகின்ற, ஏற் னகவ

உள் ள பல் கவறு திட்டங் ளு ்கு நிதி வழங்

நன் ச ோமடயோளர் மளக்

் கூடிய

ண்டறிவதற் ோன திட்டைோகுை் .

ததசியப் பழங் குடியினர் நடனத் திருவிழா
❖

3வது கதசியப் பழங் குடியினர் நடனத் திருவிழோவோனது

த்தீஸ் ரின் ரோய் ப்பூர் ந ரில்

நமடசபற் றது.
❖

கதசியப் பழங் குடியினர் நடன விழோவில் , இந்தியோவின் அமனத்து ைோநிலங் ள்
ைற் றுை் ஒன்றியப் பிரகத ங் மள ் க ர்ந்த பழங் குடியின நடன ் குழு ் ள் பங் க ற்
உள் ளன.

❖

சுைோர் 1500

பழங் குடியின ்

மலஞர் ள்

பங் க ற் குை்

இந்நி ழ் வில்

1400

கபர்

இந்தியோவிலிருந்துை் 100 கபர் பிற நோடு மளயுை் க ர்ந்தவர் ள் ஆவர்.

உந் துவிலெ ஏவுகலண பாதுகாப் பு இலடமறிப் பு ஏவுகலண

❖

போது ோப்பு ஆரோய் சி
்
ைற் றுை் கைை் போட்டு அமைப்போனது, உந்துவிம

ஏவு மண

போது ோப்பு இமடைறிப்பு ஏவுகணணயோன AD-1 என்ற ஏவு மணயின் இரண்டோை்

ட்டச்

•
•
க ோதமனயிமன சவற் றி ரைோ
❖

கைற் ச ோண்டது.

AD-1 என்பது தோழ் ைட்ட சவளிப்புற ைற் றுை் உட்புற-வளிைண்டல பகுதி ளில் கைற்
ச ோள் ளப்படுை்

நீ ண்ட

தூர

வரை் புமடய

உந்துவிம

விைோனங் ளின் தோ ்குதலின் இமடைறிப்பு போது ோப்பிற் ோ

ஏவு மண ள்

ைற் றுை்

வடிவமை ் ப்பட்டுள் ள

ஒரு நீ ண்ட தூர வரை் புமடய இமடைறிப்பு ஏவு மண ஆகுை் .
❖

இது இரண்டு நிமல திட ர

எரிசபோருள் கைோட்டோர் மூலை் இய ் ப்படுகிறது.

❖

இது உள் நோட்டிகலகய உருவோ ் ப்பட்ட கைை் பட்ட

ட்டுப்போட்டு அமைப்பு, வழி

ச லுத்தல் ைற் றுை் வழி ோட்டுதல் ச யல் போட்டு நிரல் ள் ஆகியவற் மற ் ச ோண்டு
உள் ளது.

செயை் திறன் தரவரிலெக் குறியீடு
❖

பள் ளி ்

ல் வி ைற் றுை்

எழுத்தறிவுத் துமறயோனது, 2020-21 ஆை்

ைோநிலங் ள் /ஒன்றியப் பிரகத ங் ளு ் ோன ச யல் திறன் தரவரிம

ஆண்டிற் ோன
் குறியீட்டிமன

(PGI) சவளியிட்டுள் ளது.
❖

இது ைோநிலை் /ஒன்றியப் பிரகத ங் ளில் உள் ள பள் ளி ்

ல் வி முமறயின் ஆதோரங் ள்

அடிப்பமடயிலோன விரிவோன பகுப்போய் விற் ோன ஒரு தனித்துவைோன குறியீடோகுை் .
❖

14.9 லட் ை் பள் ளி ள் , 95 லட் ை் ஆசிரியர் ள் ைற் றுை் பல் கவறு

மூ -சபோருளோதோர

பின் னணிமய ் க ர்ந்த ஏறத்தோழ 26.5 க ோடி ைோணவர் மள ் ச ோண்ட இந்திய ்
ல் வி முமற உலகிகலகய மி ப்சபரிய ஒன்றோகுை் .
❖

இது ைோநிலங் ள் / ஒன்றியப் பிரகத ங் மள 1 முதல் 10 நிமல ளுள் பத்து தரங் ளோ
வம ப்படுத்தியுள் ளது.

❖

இந்தக் குறியீட்டின் படி, 2020/21 ஆம் ஆண்டில் இரண்டோம் நிணல தரேரிணசயிணன
வகரளோ, பஞ் சோப், சண்டிகோர், மகோரோஷ்டிரோ, குஜரோத், ரோஜஸ்தோன் மற் றும் ஆந்திரப்
பிரவதசம் என சமோத்தம் ஏழு மோநிலங் கள் மற் றும் ஒன்றியப் பிரவதசங் கள் அணடந்து
இருக்கின்றன.

❖

இதில் மிக உயர்ந்த நிணலயிணன அணடந்ததில் குஜரோத், ரோஜஸ்தோன் மற் றும் ஆந்திரப்
பிரவதசம் ஆகியன புதிய மோநிலங் களோகும் .

உர மானியம் இரட்டிப் பு
❖

ரோபி பருவப் பயிர் ளு ் ோன போஸ்கபட்டி ் ைற் றுை் சபோட்டோசி ் உரங் ளு ் ோன
மநட்ரஜன், போஸ்பரஸ், சபோட்டோஷ் ைற் றுை்
ைோனியை் வழங்

❖

உல ச்

ந்த ை் ஆகியவற் றிற் கு 51,875 க ோடி

அமை ் ரமவ ஒப்புதல் அளித்துள் ளது.

ந்மதயில் உரங் ளின் விமல சபருைளவில் உயர்ந்துள் ளமத ்

ருத்தில்

•
•
ச ோண்டு, இந்த ரோபி பருவத்திற் ோன உர ைோனியத்மத ைத்திய அரசு இரட்டிப்போ ்கி
உள் ளது.

மாநிைெ் செய் திகள்
சபாது உரிலமயியை் ெட்டத்லத அமை் படுத்துவதற் கான குழு

❖

குஜரோத்

ைோநில

அமை ் ரமவயோனது,

ட்டத்மத அைல் படுத்துவதற் ோ
❖

அை் ைோநிலத்தில்

ஒரு குழுமவ அமை ்

சபோது

உரிமையியல்

முடிவு ச ய் துள் ளது.

உயர் நீ திைன்றத்தின் ஓய் வு சபற் ற நீ திபதி ஒருவர் தமலமையில் இந்த ் குழு
அமை ் ப்பட உள் ளது.

❖

அரசியலமைப்பின் IV ஆை் பகுதியில் உள் ள 44வது சரத்து சபோது உரிமையியல்

ட்டை்

பற் றி ் கூறுகிறது.
❖

இந்தியோவில்
உரிமையியல்

❖

ைதை் ,

போலினை்

ைற் றுை்

ோதி

கவறுபோடின்றி

ஒகர

ைோதிரியோன

ட்டத்மதக் ச ோண்ட ஒகர ைோநிலை் க ோவோ ஆகுை் .

இது 1961 ஆை் ஆண்டில் இந்திய ஒன்றியத்தில் க ோவோ இமணந்த பிறகுை் அந்த

•
•
ைோநிலத்தில் இன்றும் அைல் படுத்தப்பட்டு வருை் 1867 ஆை் ஆண்டின் கபோர்த்துகீசிய
சபோது உரிமையியல்

ட்டத்திலிருந்துப் சபறப்பட்டது.

‘தடானி தபாதைா’ விமான நிலையம்
❖

அருணோ ் லப் பிரகத த்தின் இட்டோந ரில் உள் ள க
அமை ் ப்பட்டுள் ள இதுவமர

அமைந்த ‘கடோனி கபோகலோ விைோன நிமலயத்திமன'
மவ ்
❖

ோகலோங் கி என்ற இடத்தில்

ட்டமைப்புப் பணி ள் கைற் ச ோள் ளப்படோத இடத்தில்
பிரதைர் அவர் ள் திறந்து

உள் ளோர்.

இந்த விைோன நிமலயமோனது அந்த ைோநிலத்தின் 4வது ச யல் போட்டு விைோன
நிமலயைோகுை் .

❖

இந்தியோவில்

விைோனப்

போமத ள்

மூலை்

இதுேணர

இமண ் ப்படோத

ஒகர

தமலந ரை் இட்டோந ர் ஆகுை் .
❖

அருணோ ் லப் பிரகத

மோநிலைோனது, அதன் கைற் கு எல் மலயில் பூட்டோனில் இருந்து

கிழ ்கில் மியோன்ைர் வமர பரவியுள் ள வடகிழ ்கு இந்தியோவின் மி ப்சபரிய ைோநிலம்
ஆகுை் .

பிரபைமானவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
மகளிர் தலைலம ஆய் வாளர் பதவி
❖

அதிரடி நடவடி ்ம ப் பமடயின் தமலமை ஆய் வோளரோ
துமறயின் தமலமை ஆய் வோளரோ

❖

ைத்திய க ை ்

அன் னி ஆபிர ோமுை் , பீ ோர்

சீைோ துண்டியோவுை் பதவி உயர்வு சபற் றுள் ளனர்.

ோவல் பமடயில் முதல் ை ளிர் பமடப்பிரிவு எழுப்பப்பட்டது முதல்

டந்த 35 ஆண்டு ளில் முதல் முமறயோ

இந்த நியைனைோனது கைற் ச ோள் ளப் பட்டு

உள் ளது.
❖

அதிரடி

நடவடி ்ம ப்

பமட ்கு

ஒரு

சபண்

தமலமை

ஆய் வோளர்

தமலமை

தோங் குவது இதுகவ முதல் முமறயோகுை் .
❖

1986 ஆை் ஆண்டில் சபண் மளப் கபோரில் ஈடுபடுத்திய முதல் ைத்திய ஆயுத ்

ோவல்

•
•
பமட (CAPF) ைத்திய க ை ்
❖

ோவல் பமட ஆகுை் .

15 பணடப்பிரிணேக் சகோண்ட அதிரடி நடவடி ்ம ப் பமடப் பிரிவோனது நோட்டின்
பல் கவறு பகுதி ளில்
போதிப்பு மி ்

லவர எதிர்ப்பு, எதிர்ப்புப் கபோரோட்டங் ள் ைற் றுை் அதி

ட்டை் -ஒழுங் குப் போது ோப்பு பணி ளு ் ோ ப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

முக்கிய தினங் கள்
ெர்வததெ தலடயற் ற அணுகை் வாரம் – 2022

❖

ைத்திய அறிவியல் ைற் றுை் சதோழில் துமற ஆரோய் சி
் நிறுவனத்தின் கதசிய அறிவியல்
த வல் சதோடர்பு ச ோள் ம
ைற் றுை்

நூல்

ஆரோய் சி
்

ல் வி நிறுவனத்தின் ஆரோய் சி
் யோளர் ள்

சவளியீட்டோளர் ளிமடகய

தமடயற் ற

அணு ல்

வம யிலோன

அறிவோர்ந்த சவளியீடு ள் பற் றிய விழிப்புணர்மவ ஏற் படுத்தச் சசய் வமத இது
கநோ ் ைோ
❖

் ச ோண்டுள் ளது.

இது அ ்கடோபர் ைோதத்தின்
படுகிறது.

மடசி முழு வோரத்தில்

உல ளவில்

ச ோண்டோடப்

•
•
❖

2022 ஆை் ஆண்டோனது 15வது

ர்வகத

தமடயற் ற அணு ல் வோரைோனது ச ோண்டோடப்

பட்டது.
❖

இது தமடயற் ற அணு ல் வோர ஆகலோ மன ் குழுவுடன் இமணந்து

ல் வி ைற் றுை்

ஆரோய் சி
் ஒத்துமழப்பு (SPARC) கைை் போட்டுத் திட்டத்தோல் ஏற் போடு ச ய் யப்பட்டுள் ளது.



