•
•
நவம் பர் – 13

TNPSC துளிகள்
❖

மகாராஷ்டிரா, புது டெல் லி மற் றும் ககாவா ஆகியவவ இந்தியாவில் அதிக பரஸ்பர
நிதி பரவவலக் டகாண்டுள் ள மாநிலங் கள் ஆகும் .

தேசியச் சசய் திகள்
ோய் சமாழிக் கணக்சகடுப் பு

❖

உள்துவற விவகாரங் கள் அவமச்சகமானது, நாெ்டின் 576 டமாழிகளின் களம் சார்ந்த
ஒளிப்பெங் களுென் கூடிய இந்திய தாய் டமாழிக் கணக்டகடுப்பிவன (MTSI) நிவறவு
டசய் துள் ளது.

❖

2 அல் லது அதற் கு கமற் பெ்ெ பத்தாண்டு கால டமாழிக் கணக்டகடுப்புகளாகத்
டதாெர்ந்து பதிவு டசய் யப்பெ்ெ தாய் டமாழிகளின் கணக்டகடுப்புகவள நெத்துவவத
இது கநாக்கமாகக் டகாண்டுள் ளது.

❖

சில கதர்ந்டதடுக்கப்பெ்ெ டமாழிகளின் டமாழியியல் அம் சங் கவளயும் இது பதிவு
டசய் கிறது.

❖

கதசியத் தகவல் வமயம் மற் றும் கதசியத் திவரப்பெ கமம் பாெ்டுக் கழகம் (NFDC)
ஆகியவவ,

தற் கபாது

கணக்டகடுக்கப்பெ்ெ

தாய் டமாழிகளின்

டமாழியியல்

•
•
தரவுகவள

ஒளிப்பெம் -ககெ்டபாலிக்

ககாப்புகளாக

ஆவணப்படுத்தி

அவற் றறப்

பாதுகாத்து வருகிறது.
❖

2011 ஆம்

ஆண்டு டமாழிவாரி கணக்டகடுப்புத் தரவுகளின் பகுப்பாய் வின்படி,

இந்தியாவில்

19,500க்கும்

கமற் பெ்ெ

டமாழிகள்

அல் லது

கிவளடமாழிகள்

தாய்

டமாழிகளாகப் கபசப்படுகின்றன.
❖

டமாழிவாரிக் கணக்டகடுப்புத் தரவுகள்

டமாழியியல்

ஆய் வு, திருத்தம்

மற் றும்

பகுத்தறிவுக்கு உெ்பெ்டு 121 தாய் டமாழிகளாகப் பிரிக்கப்பெ்ென.
❖

43.6 சதவீத மக்கள் (52.8 ககாடி மக்கள் ) இந்தி டமாழிவயத் தங் கள் தாய் டமாழியாக
அறிவித்தனர்.

❖

அதிகம் கபசப்படும் இரண்ொவது தாய் டமாழி வங் காளம் ஆகும் .

❖

9.7 ககாடி மக்கள் அல் லது 8 சதவீத மக்கள் இந்த டமாழியிவனப் கபசுகிறார்கள் .

ராஜீவ் காந் தி ககாலையாளிகள் மீதான உச்ச நீ திமன்றத் தீர்ப்பு
❖

நவம் பர் 11 அன் று உச்ச நீ திமன்றம் ராஜீவ் காந்தி வழக்கில் தண்டிக்கப் பட்ட ஆறு
குற் றவாளிகறளயும் உடனடியாக விடுவிக்க உத்தரவிட்டது.

❖

அவர்கள் ராஜுவ் காந்தி படுககாறல கசய் யப்பட்ட வழக்கில் கிட்டத்தட்ட முப்பது
ஆண்டுகளுக்கும் மமலாக ஆயுள் தணடறனறய அனுபவித்து வந்தனர்.

❖

அந்த ஆறு குற் றவாளிகள் நளினி, ரவிச்சந்திரன், கஜயக்குமார், சுதந்திர ராஜா என்கிற
சாந்தன், முருகன் மற் றும் ராபர்ட் பயஸ் ஆகிமயாராவர்.

❖

அந்த நபர்களின் நடத்றத சிறறயில் நன் கு இருந்ததாகவும் மமலும் அவர்கள் நீ ண்ட
நாட்கள் சிறறயில் உள் ளதாகவும் கூறிய, சிறறயில் அறடக்கப்பட்டிருந்த அவர்களின்
மனுவிறன நீ திமன்றம் ஏற் றுக் ககாண்டுள் ளது.

❖

இந்தத் தீர்ப்பானது, நியமனம் கசய் யப் பட்ட ஆளுநர்கள் மதர்ந்கதடுக்கப் பட்ட மாநில
அரசாங் கத்தின் முடிவுகமளாடு மாறுபடக் கூடாது என்பறத வலியுறுத்துகின்றது.

❖

2018 ஆம் ஆண்டு கசப்டம் பர் மாதத்தில் அரசியலறமப்பு விதி 161 என்பதின் கீழ்
தமிழ் நாடு
காலத்திற் கு

மாநில

அறமச்சரறவயானது

முன் கூட்டிமய

என்பறத BR கவாய்

அவர்கறள

மற் றும்

அவர்கறள

விடுதறல

தங் களின்

கசய் ய

தண்டறனக்

பரிந்துறர

கசய் தது

BV நாகரத்னா ஆகிமயார் அடங் கிய அமர்வானது

மகாடிட்டுக் காட்டியது.
❖

ஆனால் அதன் மீது முடிகவடுக்க மவண்டிய ஆளுநர் அந்தக் மகாப்புகறள மத்திய
அரசிற் கு அனுப்பி றவத்து விட்டார்,

❖

இந்தக்

ககாறல

வழக்கில்

ஆளுநர்

மாநில

அறமச்சரறவயின்

முடிவிற் குக்

கட்டுப்பட்டவர் ஏகனனில் தற் மபாது காலாவதியாகி விட்ட பயங் கரவாதம் மற் றும்
சீர்குறலப்பு (தடுப்பு) சட்டத்தால் வழங் கப்பட்ட அவர்களின் தண்டறனகள் உச்ச
நீ திமன்றத்தால் ரத்து கசய் யப் பட்டு விட்டன.
❖

அந்த அமர்வு அவர்களின் முன் னாள் சக குற் றவாளி மபரறிவாளன் வழக்கிறன
இதனுடன் ஒப்பிட்டுக் காட்டியது.

❖

2022 ஆம் ஆண்டு மம மாதம் 18 ஆம் மததியன் று, நீ தியிறன முழுறமயாக கபறச்
கசய் வதற் கு மவண்டி அரசியலறமப்பின் விதி 142 என்பதின் கீழ் தனது அசாதாரண
அதிகாரத்தின்

பயன்பாட்டின்

கீழ்

உச்ச

நீ திமன்றத்தால்

தண்டறன

முடியும்

காலத்திற் கு முன்பான முன் கூட்டிய விடுதறல அவருக்கு வழங் கப் பட்டது.
❖

அந்த

மம

மாதத்

தீர்ப்பானது

இந்த

வழக்கில்

நிவாரணத்திறனப்

பரிந்துறர

கசய் வதற் கான ஒரு தனித்துவ அதிகாரமானது தமிழக மாநில அரசிற் கு மட்டுமம

•
•
உள் ளமதயன் றி ஒன்றிய அரசிற் குக் கிறடயாது என் று முடிவு கசய் து இருந்தது.
❖

இந்த வழக்கில் பயங் கரவாதம் மற் றும் சீர்குறலப்பு (தடுப்பு) சட்டம் அல் லது தடா சட்ட
விசாரறண நீ திமன்றம் ஆரம் பத்தில் 26 நபர்களுக்கு மரண தண்டறனறய விதித்து
இருந்தது.

❖

1999 ஆம் ஆண்டில் , நிறறமவற் றப் பட்ட சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தடா சட்டம்
காலாவதியாக அனுமதிக்கப் பட்ட பிறகு, உச்ச நீ திமன்றமானது அவர்களில் ஏழு
மபரின் தண்டறனயிறன மட்டும் உறுதி கசய் து விட்டு, எஞ் சியிருந்த நபர்களின்
தண்டறனயிறன ரத்து கசய் து விட்டது.

❖

அந்த ககாறலயிறனச் கசய் த ஒரு தனி அணியினரின் ஒரு றமயப் பகுதியாக
தண்டிக்கப் பட்ட ஒருவரும் இல் றல என்பறத உச்ச நீ திமன்றம் மகாடிட்டுக் காட்டியது.

தேசிய உயிரி ஆற் றல் திட்டம்

❖

கதசிய உயிரி ஆற் றல் திெ்ெம் 2 கெ்ெங் களாக டசயல் படுத்தப்படும் .

❖

இத்திெ்ெமானது, பின் வரும் மூன் று துவணத் திெ்ெங் கவளக் டகாண்டிருக்கும் .

•
•

❖

o

கழிவிலிருந்து ஆற் றல் உருவாக்க மாற் ற திெ்ெம்

o

உயிர் வளங் கள் திெ்ெம்

o

உயிரி எரிவாயுத் திெ்ெம்

இந்தியா ஒவ் கவார் ஆண்டும்

750 மில் லியன்

டமெ்ரிக் ென் உயிர் வளங் கவள

உருவாக்கும் திறன் டகாண்ெது.

ராோகிருஷ்ணன் குழு
❖

கல் வி அவமச்சகமானது, உயர்கல் வி நிறுவனங் களின் மதிப்பீடு மற் றும் அவற் றின்
அங் கீகாரத்வத வலுப்படுத்துவதற் காக உயர்மெ்ெக் குழு ஒன் வற அவமத்துள் ளது.

❖

கான்பூரின் இந்தியத் டதாழில் நுெ்பக் கல் விக் கழகத்திவனச் கசர்ந்த ொக்ெர் K. ராதா
கிருஷ்ணன் தவலவமயில் இந்தக் குழுவானது அவமக்கப்படும் .

❖

இவர்

இந்தியத்

டதாழில் நுெ்பக்

கல் விக்

கழகச்

சவபயின்

நிவலக்குழுவின்

தவலவராகவும் பணியாற் றினார்.

ஆோர் மிே்ரா

❖

இந்தியத் தனித்துவ அவெயாள ஆவணயம் (UIDAI) ஆனது ஆதார் மித்ரா எனப்படும்
புத்தம்

புதிய டசயற் வக நுண்ணறிவு/எந்திரவியல்

கற் றலுக்கான இவணயவழி

உவரயாெல் நிரலிவன அறிமுகப்படுத்தியது.
❖

குடிமக்கள் இந்தச் கசவவகவளப் பயன்படுத்துவவத எளிதாக்கச் கசய் வவத இது

•
•
கநாக்கமாகக் டகாண்டுள் ளது.
❖

இந்தி மற் றும் ஆங் கிலம் ஆகிய இரண்டு டமாழிகளிலும் இவணயவழி உவரயாெல்
நிரல் இயக்கப்படும் .

❖

பார்வவயாளர்களுக்கு

கற் பிக்கும்

கநாக்கத்திற் காக

மவண்டி,

குறிப்பிெ்ெ

சில

கருத்துருக்களுென் டதாெர்புவெய ஒளிப்பெங் கவளக் காணும் வசதிவயயும் இது
வழங் குகிறது.

சபாருளாோரச் சசய் திகள்
மூன்றாவது சபரிய ஏற் றுமதிச் சந் தே
❖

சீனா மற் றும் வங் காளகதசம் ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுத்த படியாக டநதர்லாந்து
இந்தியாவின் மூன்றாவது டபரிய ஏற் றுமதித் தளமாக உருடவடுத்துள் ளது.

❖

2022 ஆம் ஆண்டு நிதியாண்டு முதல் இந்தியாவிற் கு ஏற் றுமதி கமற் டகாள் ளும் முதல்
பத்து நாடுகளின் பெ்டியலில் டநதர்லாந்து இரண்டு இெங் கள் முன்கனறியுள் ளது.

❖

2022 ஆம் நிதியாண்டில் 21வது இெத்தில் இருந்த பிகரசில் , தற் கபாது இந்தியாவின் 8 வது
டபரிய ஏற் றுமதி நாொக உள் ளது.

❖

இந்கதாகனசியா ஏழு படிகள் முன்கனறி 7வது இெத்வதப் பிடித்துள் ளது.

❖

டநதர்லாந்து

மற் றும்

ஐக்கியப்

மபரரசு

ஆகிய

இரண்டு

ஐகராப்பிய

நாடுகள்

இந்தியாவின் முதல் பத்து ஏற் றுமதி நாடுகள் பெ்டியலில் இெம் டபற் றுள் ளன.
❖

அடமரிக்கா மற் றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகியவவ முவறகய டபரிய மற் றும்
இரண்ொவது டபரிய ஏற் றுமதி நாடுகளாகத் டதாெர்ந்து இெம் டபற் றுள் ளன.

இந் தியாவின் முன்னணி எண்சணய் வழங் கீட்டாளர்
❖

2022 ஆம் ஆண்டு அக்கொபர் மாதத்தில் ரஷ்யா இந்தியாவின் மிகப்டபரிய எண்டணய்
வழங் கீெ்ொளராக மாறியுள் ளது.

•
•
❖

நாள் ஒன் றுக்கு சராசரியாக 9.35 லெ்சம் பீப்பாய் கள் வழங் குதலின் மூலம் பல
ஆண்டுகளாக விற் பவன டசய் து வரும் சவுதி அகரபியா மற் றும் ஈராக் ஆகிய
நாடுகவள விஞ் சியுள் ளது.

❖

ஆனால் , ஜனவரி மற் றும் பிப்ரவரி ஆகிய மாதங் களில் ரஷ்யாவிலிருந்து இந்தியா ஒரு
பீப்பாய் கூெ இறக்குமதி டசய் யவில் வல.

அதிக காலாண்டு இலாபம்

❖

கெந்த காலாண்டில் பாரத ஸ்கெெ் வங் கியின் நிகர லாபம் ஆண்டிற் கு ஆண்டு வீதமாக
74 சதவீதம் அதிகரித்துள் ளது.

•
•
❖

இது அந்த வங் கியினால் டவளியிெப்பெ்ெ காலாண்டு நிகர இலாபத்தில் பதிவான
அதிகபெ்ச இலாபத்திவனக் குறிக்கிறது.

❖

வங் கியின் டமாத்த வாராக் கென் கள் (NPA) 4 சதவீதமாகவும் , நிகர வாராக் கென் கள் 0.8
சதவீதமாகவும் பதிவாகியுள் ளது.

மாநிலச் சசய் திகள்
தரசிங் சன் ேண்ணீர் சார்ந்ே விதளயாட்டுப் தபாட்டி

❖

2022 ஆம் ஆண்டிற் கான வரசிங் சன் தண்ணீர ் திருவிழா கமகாலயாவின் உமியாம்
ஏரியில் நிவறவவெந்தது.

❖

இது மூன் று நாெ்கள் தண்ணீர ் சார்ந்த விவளயாெ்டுப் கபாெ்டி நிகழ் வாகும் .

❖

வெகிழக்குப் பகுதியில் இந்தப் கபாெ்டி நவெடபறுவது இதுகவ முதல் முவறயாகும் .

❖

கமலும்

இது

வெகிழக்குப்

பகுதியில்

விவளயாெ்டுத்

துவறயில்

இலெ்சியமிக்க

இவளஞர்கவளப் பெகுப் கபாெ்டி மற் றும் பாய் மரக் கப்பல் கபாெ்டி கபான்ற தண்ணீர ்
சார்ந்த விவளயாெ்டுப் கபாெ்டிகளில் ஈடுபெ ஊக்குவிப்பவத கநாக்கமாகக் டகாண்டு
உள் ளது.
❖

இது அசாம் மற் றும் கமகாலயா அரசாங் கங் களுென் இந்திய இராணுவத்தின் கிழக்குப்
பகுதி பவெப்பிரிவின் முன் டனடுப்பாகும் .

15வது நகர்ப்புறப் தபாக் குவரே்து இந் தியா மாநாடு
❖

15வது நகர்ப்புறப் கபாக்குவரத்து இந்தியா மாநாடு மற் றும்

கண்காெ்சியானது

டகாச்சியில் வீெ்டுவசதி மற் றும் நகர்ப்புற விவகார அவமச்சகத்தினால் ஏற் பாடு
டசய் யப் பெ்ெது.
❖

மூன் று நாெ்கள் அளவிலான இந்த மாநாொனது, நகரங் களில் திறம் மிக்க உயர்தரப்
கபாக்குவரத்து அவமப்புகவள வடிவவமத்து அறதச் டசயல் படுத்துவதில் கவனம்

•
•
டசலுத்தியது.
❖

இது “ஆசாதி@75 — நிவலயான ஆத்மநிர்பார் நகர்ப்புறப் கபாக்குவரத்து” என்ற
கருத்துருவின் கீழ் கமற் டகாள் ளப்பெ்ெது.

முக்கிய தினங் கள்
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❖

X-கதிர்கள் என் றும் அவழக்கப்படும் X-கதிர்வீச்சுக் கண்டுபிடிப்பிவன அங் கீகரிக்கச்
கசய் வதற் காக இந்தத் தினமானது அனுசரிக்கப்பெ்ெது.

❖

1895 ஆம் ஆண்டு இந்த நாளில் தான் டஜர்மன் அறிவியலாளர் வில் டெல் ம் கான்ராெ்
ராண்ெ்ஜன் X-கதிர்கவளக் கண்டுபிடித்தார்.

❖

இந்த கண்டுபிடிப்பிற் காக, 1901 ஆம் ஆண்டில் இயற் பியலுக்கான முதல் கநாபல் பரிசு

•
•
இவருக்கு வழங் கப்பெ்ெது.
❖

கதிரியக்கவியல்

என்பது

விலங் குகள்

மற் றும்

மனிதர்களின்

உெலில்

உள் ள

கநாய் கவளக் கண்ெறிந்து சிகிச்வச அளிக்க மருத்துவம் சார்ந்த வவரபெமிெல்
நுெ்பத்திவனப் பயன்படுத்தும் மருத்துவத் துவறயாகும் .
❖

முதலாவது உலக கதிரியக்கத் தினமானது, 2007 ஆம் ஆண்டில் கதிரியக்க வல் லுநர்கள்
மற் றும்

கதிரியக்கத்

டதாழில் நுெ்ப

வல் லுநர்களின்

சர்வகதசச்

சங் கத்தினால்

அனுசரிக்கப் பெ்ெது.
❖

2022 ஆம் ஆண்டிற் கான இத்தினத்தின் "கநாயாளிகளின் பாதுகாப்பில் முன் னணியில்
இருக்கும் கதிரியக்க வல் லுநர்கள் " என்பதாகும் .
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❖

இந்தத் தினமானது நமது சமூகங் கவளக் கெ்ெவமப்பதில் முக்கியப் பங் கு வகிக்கும்
திெ்ெமிெல் மற் றும் கெ்ெவமப்பு ஆகியவற் றிவன அங் கீகரிக்கும் வவகயில் ஒதுக்கப்
பெ்ெது.

❖

இந்தத் தினமானது மவறந்த கபராசிரியர் கார்கலாஸ் மரியா டெல் லா பாகலாராவால்
1949 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பெ்ெது.

❖

இந்தத் தினமானது, "உலக நகர்ப்புறத் தினம் " என் றும் அவழக்கப்படுகிறது.

❖

இந்தத் தினமானது சர்வகதச நகரம் மற் றும் பிராந்தியத் திெ்ெ வகுப்பாளர் சங் கத்தால்
(ISOCARP) உருவாக்கப்பெ்டுள் ளது.

தேசிய சட்ட தசதவ தினம் - நவம் பர் 09

❖

இந்தத் தினமானது, 1987 ஆம் ஆண்டு செ்ெ கசவவகள் ஆவணயச் செ்ெத்தின்
டதாெக்கத்வத நிவனவு கூருகிறது.

❖

1987 ஆம் ஆண்டின் செ்ெ கசவவகள் அதிகாரச் சவப செ்ெமானது 1987 ஆம் ஆண்டு

•
•
அக்கொபர் 11 ஆம் கததியன் று இயற் றப்பெ்ெது.
❖

இது 1995 ஆம் ஆண்டு நவம் பர் 09 ஆம் கததியன் று நவெமுவறக்கு வந்தது.

❖

இந்திய உச்ச நீ திமன்றம் ஆனது 1995 ஆம் ஆண்டில் கதசிய செ்ெ கசவவகள் தினத்வத
நிறுவியது.

❖

செ்ெ கசவவகள் ஆவணயச் செ்ெத்தின் பல் கவறு பிரிவுகள் குறித்து டபாதுமக்களுக்கு
விழிப்புணர்வு ஏற் படுத்துவகத இந்த தினத்தின் கநாக்கமாகும் .

❖

கமலும் , இது மனுதாரர்களின் உரிவமகவள அவர்களுக்கு நிவனவூெ்டுவதற் கான ஒரு
தினமாகும் .

❖

கதசிய செ்ெ கசவவகள் ஆவணயம் (NALSA) ஆனது 1987 ஆம் ஆண்டு செ்ெ கசவவகள்
ஆவணயச் செ்ெத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பெ்ெது.

❖

இந்தியத் தவலவம நீ திபதி இந்த அவமப்பின் புரவலத் தவலவர் ஆவார்.

உே்ேரகாண்ட் மாநில உருவாக்கத் தினம் - நவம் பர் 09
❖

இந்தத் தினமானது, உத்தரகாண்ெ் மாநிலத்தின் மாநில உருவாக்கத் தினமாகக்
டகாண்ொெப் படுகிறது.

❖

1994 ஆம் ஆண்டில் ஒரு தனி மாநிலம் டபறுவதற் கான ககாரிக்வகயானது முழு வடிவம்
டபற் றது.

❖

இதன் விவளவாக 2000 ஆம் ஆண்டு நவம் பர் 09 ஆம் கததியன் று உத்தரகாண்ெ்
மாநிலம் உருவானது.

❖

இது 2000 ஆம் ஆண்டு உத்தரப் பிரகதச மறுசீரவமப்புச் செ்ெத்தின் மூலம் உருவாக்கப்
பெ்ெது.

❖

இது "கெவுள் களின் கதசம் " அல் லது "கதவ பூமி" என் று அவழக்கப்படுகிறது.

❖

இந்த மாநிலம் உருவாக்கப்பெ்ெ கபாது அதற் கு 'உத்தராஞ் சல் ' என் று டபயரிெப் பெ்ெது.

❖

பின் னர் 2007 ஆம் ஆண்டில் உத்தரகாண்ெ் எனப் டபயர் மாற் றம் டசய் யப் பெ்ெது.



