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நவம்பர் – 11 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஆசியக் கண்ட சதுரங்க சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியின் ஓபன் மற்றும் மகளிர ்பிரிவில் R. 

பிரக்ஞானந்தா மற்றும் P. V. நந்திதா ஆகிபயார ்படட்ங்களள வென்றனர.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

மிகப்சபரிய நிலக்கரிச ்சுரங்க ஏலம் 

❖ மத்திய நிதித் துறை அளமசச்ர,் 141 சுரங்கங்களுக்கான மிகப்வபரிய நிலக்கரிச ்

சுரங்க ஏலத்ளதத் வதாடங்கி ளெத்தார.் 

❖ ஏலம் விடப்படும் இந்தச ் சுரங்கங்கள் நிலக்கரி/லிக்ளனட் வகாண்ட ஜாரக்்கண்ட், 

சத்தீஸ்கர,் ஒடிசா, மத்தியப் பிரபதசம், மகாராஷ்டிரா, பமற்கு ெங்காளம், ஆந்திரப் 

பிரபதசம், வதலுங்கானா, ராஜஸ்தான், தமிழ்நாடு மற்றும் பீகார ்ஆகிய மாநிலங்களில் 

பரவிக் காணப்படுகின்றன. 

❖ உலகின் நான்காெது வபரிய உற்பத்தியாளராக இந்தியா இருந்தாலும் இந்த உலர ்

எரிவபாருளின் இரண்டாெது வபரிய இறக்குமதி நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது. 

 

 

ஒருங்கிணைந்ே மாவட்ட ேகவல் அணமப்பு+ அறிக்ணக 

❖ மத்தியக் கல்வித் துறை அளமசச்கம் இந்தியாவின் பள்ளிக் கல்வித் துளறக்கான 

ஒருங்கிளணந்த மாெட்டத் தகெல் அளமப்பு பிளஸ் (2021-22) பற்றிய ஒரு விரிொன 

அறிக்ளகளய வெளியிடட்து. 

❖ கல்வித ்துளறக்கான ஒருங்கிளணந்த மாெட்டத் தகெல் அளமப்பு (UDISE) 2012-13 ஆம் 

ஆண்டில் வதாடங்கப்படட்து. 
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❖ UDISE+ என்பது UDISE திட்டத்தின் புதுப்பிக்கப்பட்ட ெடிெமாகும் என்பததாடு, இதில் 

பள்ளிகளின் தரவு இளணய ெழி மூலமாகவும், பநரடியாகவும் பசகரிக்கப்படுகிறது. 

❖ UDISE+ என்ை திட்டமானது 2018-19 ஆம் ஆண்டில் பள்ளிக் கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத ்

துளறயால் உருொக்கப்பட்டது. 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில் வதாடக்கப் பள்ளி முதல் பமல்நிளலப் பள்ளி ெளரயிலான 

பள்ளிக் கல்வியின் வமாத்த மாணெர ்பசரக்்ளக 25.57 பகாடியாகும். 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டு UDISE+ தரவுகளுடன் ஒப்பிடும் பபாது இது 19.36 லட்சம் அதிகம் 

ஆகும். 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 4.78 பகாடியாக இருந்த பட்டியலினத்றதச ் பசரந்்த 

மாணெரக்ளின் வமாத்த எண்ணிக்ளக 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 4.82 பகாடியாக 

அதிகரித்துள்ளது. 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 2.49 பகாடியாக இருந்த பழங்குடியினரின் பசரக்்ளக 2021-22 ஆம் 

ஆண்டில் 2.51 பகாடியாக அதிகரித்துள்ளது. 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 11.35 பகாடியாக இருந்த இதரப் பிற்படுத்தப்பட்ட ெகுப்பிளனச ்

பசரந்்த மாணெரக்ளின் பசரக்்ளகயானது, 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 11.48 பகாடியாக 

அதிகரித்துள்ளது. 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 53.8% ஆக இருந்த உயரந்ிளலக் கல்வியின் வமாதத் மாணெர ்

பசரக்்ளகயானது, 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 57.6% ஆக கணிசமான அளவில் அதிகரித்து 

உள்ளது. 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில் சிறப்புக் கெனம் பதளெப்படுகின்ற குழந்ளதகளின் வமாத்தச ்

பசரக்்ளகயானது, 22.67 லட்சமாகும். 

❖ இது 2020-21 ஆம் ஆண்டில் இருந்த 21.91 லட்சத்தில் இருந்து 3.45 சதவீதம் அதிகமாகும். 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில் பள்ளிக் கல்விப் பணியில் 95.07 லட்சம் ஆசிரியரக்ள் ஈடுபட்டு 

உள்ள நிறையிை், இெரக்ளில் பாதிக்கும் பமற்பட்டெரக்ள் வபண் ஆசிரியரக்ள் ஆெர.் 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டு புள்ளி விெரங்களுடன் ஒப்பிடும் பபாது, 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 

பதிொன வமாத்த ஆசிரியரக்ளின் எண்ணிக்ளக 1.95 சதவீதம் குளறந்துள்ளது. 

❖ அரசுப் பள்ளிகளில் அதிக எண்ணிக்ளகயிலான மாணெர ் பசரக்்ளக மற்றும் 

ஆசிரியரக்ள் நியமனம் உத்தரப் பிரபதச மாநிலத்தில் பதிொகியுள்ளது. 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில் மாணெர ்ஆசிரியர ்விகிதம் ஆரம்ப நிளலக் கல்விக்கு 26, பமல் 

நிளலக் கல்விக்கு 19, இரண்டாம் நிளலக் கல்விக்கு 18 மற்றும் உயரந்ிளலப் பள்ளிக்கு 

27 என்ை அளவிை் உள்ளது. 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில், ஆரம்ப முதல் உயரந்ிளலக் கல்வி நிளல ெளர சுமார ் 12.29 

பகாடி வபண்கள் பள்ளியில் பசரந்்துள்ளனர.் 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டு அறிக்ளகயுடன் ஒப்பிடும் பபாது இது 8.19 லட்சம் அதிகமாகும். 

❖ அதிை் ஓராண்டில் 20,000க்கும் பமற்பட்ட பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. 

❖ 27% பள்ளிகளில் மட்டுபம சிறப்புக் கெனம் பதளெயுள்ள மாணெரக்ளுக்கான சிறப்புக் 

கழிப்பளறகள் உள்ள நிறையிை், பமலும் 49%க்கும் அதிகமான பள்ளிகளில் ளகப் 

பிடியுடன் கூடிய சரிவுப் பாளதகள் உள்ளன. 

❖ 44.85% பள்ளிகளில் மட்டுபம கணினி ெசதிகள் உள்ள நிறையிை் கிட்டத்தட்ட 34% 

பள்ளிகளில் மட்டுபம இளணய இளணப்பு ெசதி உள்ளது. 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 77% பள்ளிகளில் விளளயாட்டு ளமதான ெசதிகள் உள்ளன. 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில் கிட்டத்தட்ட 27.7% பள்ளிகளில் மழளலப் பள்ளி (காய்கறித் 

பதாட்டம்) இருந்தது. 
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❖ 98 லட்சம் பள்ளிகள் (33%) ஃபிட் இந்தியா பள்ளிகள் திட்டத்தின் கீழ் சான்றிதழ் வபற்று 

உள்ளன. 

 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

சிறந்ே நாடுகளின் ேரவரிணச அறிக்ணக 

❖ சீனா மற்றும் வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளள விட மலிொன உற்பத்திச ் வசலளெக் 

வகாண்ட நாடாக இந்தியா தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அவமரிக்கச ்வசய்திகள் மற்றும் 

உலக அறிக்ளக கூறுகிறது. 

❖ இந்த அறிக்ளகயில், ஒட்டு வமாத்த சிறந்த நாடுகளின் தரெரிளசயில் இடம்வபற்ற 85 

நாடுகளில் இந்தியா 31ெது இடத்ளதப் வபற்றுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்ளகயின்படி, தளடயற்ற ெணிகம் என்ற துளணப் பிரிவின் கீழ், மலிொன 

உற்பத்திச ் வசலவுகள் வகாண்ட நாடு என்ற அளவில் இந்தியா 100 சதவீத 

மதிப்வபண்களளப் வபற்றுள்ளது. 

❖ ஆனால் 'சாதகமான ெரிச ் சூழல்' என்ற பிரிவில் 100 மதிப்வபண்களுக்கு 16.2 

மதிப்வபண்களளயும், 'ஊழல் அற்ற நாடு' பிரிவில் 18.1 மதிப்வபண்களளயும் மற்றும் 

'வெளிப்பளடயான அரசாங்கக் வகாள்ளககள்' பிரிவில் 3.5 என்ற மதிப்வபண்களளயும் 

வபற்றுள்ளது.  

❖ பமலும், 'வபாருளாதார ரீதியாக நிளலயான நாடுகள்' என்ற துளணப் பிரிவில் 

இந்தியா 9.9 மதிப்வபண்களளப் வபற்றுள்ளது. 

❖ ஒட்டு வமாத்த சிறந்த நாடுகளின் தரெரிளசயில், சுவிட்சரல்ாந்து முதலிடத்திலும், 

வஜரம்னி, கனடா, அவமரிக்கா மற்றும் ஸ்வீடன் ஆகிய நாடுகள் அடுத்தடுத்த 

இடங்களிலும் உள்ளன. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

கருந்துணள 'காயா BH1' 

❖ சரெ்பதச வஜமினி ஆய்ெகத்ளதப் பயன்படுத்திப் பூமிக்கு மிக அருகில் உள்ள கருந் 

துளளளய ொனியலாளரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

❖ காயா BH1 என அளழக்கப்படும் வசயலற்றக் கருந்துளளயானது 1,600 ஒளி ஆண்டுகள் 
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வதாளலவில் அளமந்துள்ள ஓபியுசச்ஸ் விண்மீன் திரளில் அளமந்துள்ளது. 

❖ இந்தக் கருந்துளள நமது சூரியளன விட 10 மடங்கு எளட வகாண்டதாகும். 

❖ இதற்கு முன்பு பதிொன பமாபனாவசபராஸ் விண்மீன் திரளில் உள்ள X கதிர ்

இளணறய விட மூன்று மடங்கு பூமிக்கு அருகில் உள்ளது. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சுேந்திர இந்தியாவின் முேல் வாக்காளர் 

❖ 1951 ஆம் ஆண்டு வபாதுத் பதரத்லில் தனது முதல் ொக்கிளன அளித்த ஷியாம் சரண் 

பநகி சமீபத்தில் காலமானார.் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான இமாசச்லப் பிரபதச சட்டமன்றத் பதரத்லில் 34ெது முளறயாக 

தனது ொக்குரிளமயிளன இெர ்பயன்படுத்தினார.் 

❖ 1951 ஆம் ஆண்டு இந்தியப் வபாதுத் பதரத்லில் முதன்முளறயாக ொக்களித்த இெர,் 

மக்களளெத ்பதரத்லில் பதினாறு முளற ொக்களித்துள்ளார.் 

 

  

E.K. ஜானகி அம்மாள் பிறந்ேநாள் 

❖ நெம்பர ் 05 ஆம் பததியானது எடெலத ் காகத ் ஜானகி அம்மாளின் 125ெது பிறந்த 

நாளாகும். 
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❖ இெர ் ஒரு முன்பனாடியான தாெரவியலாளர ் மற்றும் தாெரவியல் அறிவியலில் 

முளனெர ்படட்ம் வபற்ற முதல் இந்தியப் வபண்மணி ஆொர.் 

❖ மரபியல், வசல் உயிரியல், பரிணாமம் மற்றும் பல துளறகளில் அறிவியலுக்கான 

அெரது பங்களிப்புகளுக்காக அெர ்பிரபலமாக அறியப்படுகிறார.் 

❖ இெர ்1945 ஆம் ஆண்டில், பல இனங்கள் பற்றிய அெரது பளடப்புகள் இடம் வபற்றுள்ள 

'பயிரிடப்படும் தாெரங்களின் குபராபமாபசாம் வதாகுப்பு' என்ற புத்தகத்திளன எழுதி 

உள்ளார.் 

❖ இெரது பணிளயப் பபாற்றும் ெளகயில், ராயல் பதாட்டக்களலச ் சமூகமானது, பல 

ெளகயான மக்பனாலியா மலரக்ளுக்கு அெரது வபயளரச ் சூட்டியுள்ளது. எ.கா: 

மக்பனாலியா பகாபஸ் ஜானகி அம்மாள். 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

ஏற்றல் இணடசவளி அறிக்ணக 2022 

❖ "ஏற்றல் இளடவெளி அறிக்ளக 2022: மிகவும் சிறியது, மிக வமதுொன- பருெநிளல ஏற்பு 

நிளலயில் உள்ள வீழ்சச்ி உலளக ஆபத்தில் ஆழ்த்துகிறது" என்ற தளலப்பிலான ஒரு 

அறிக்ளகயிளன ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அளமப்பானது  வெளியிட்டு 

உள்ளது. 

❖ இது 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒெ்பொர ் ஆண்டும் ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் 

திட்ட அளமப்பினால் வெளியிடப்படுகிறது. 

❖ ஏற்பு குறித்தத் திட்டமிடல், நிதியளித்தல் மற்றும் அமலாக்கம் ஆகியெற்றில் பதிொன 

உலகளாவிய முன்பனற்றத்தின் அறிவியல் அடிப்பளடயிலான மதிப்பீட்ளட இது 

ெழங்குகிறது. 

❖ தகெளமப்பு சாரந்்தத் திட்டமிடல், நிதியுதவி மற்றும் அமலாக்கம் ஆகியெற்றில் உலக 

நாடுகள் தற்பபாது பமற்வகாண்டு ெரும் பை்தேறு முயற்சிகள் ெளரந்்து ெரும் பருெ 

நிளல வதாடரப்ான அபாயங்களள நிெரத்்தி வசய்யப் பபாதுமானதாக இல்ளல. 

❖ உலக நாடுகள் தற்பபாது சராசரி உலக வெப்பநிளலயில் 2.8 டிகிரி வசல்சியஸ் உயரவ்ு 
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•   
•    
 

 
 

என்ற பாளதயில் பயணித்து ெருகின்றன. 

❖ ஆராய்சச்ியாளரக்ளின் கூற்றுப்படி, புவி வெப்பமளடதல் 2 ° C க்கு பமல் இருந்தால், அது 

பபரழிவு மிக்க பருெநிளல வநருக்கடிளய ஏற்படுத்தும். 

❖ UNFCCC கட்டளமப்பில் உள்ள குளறந்தபட்சம் 84% நாடுகள் ஏற்பு திட்டங்கள், உத்திகள், 

வகாள்ளககள் மற்றும் சட்டங்களள ெகுத்துள்ளன. 

❖ இது முந்ளதய ஆண்ளட ஒப்பிடும் பபாது 5% அதிகமாகும். 

❖ UNFCCC கட்டளமப்பில் உள்ள 197 நாடுகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு நாடுகள் பருெநிளல 

சாரந்்த ஏற்பில் கெனம் வசலுத்தும் அளவு மற்றும் காலக்வகடுவுக்கான இலக்குகளளக் 

வகாண்டுள்ளது. 

❖ ஏற்பு சாரந்்த பதளெகளின் வசலவினமானது 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 160-340 பில்லியன் 

அவமரிக்க டாலராகவும், 2050 ஆம் ஆண்டிற்குள் 315-565 பில்லியன் அவமரிக்க 

டாலராகவும் அதிகரிக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது.  
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