•
•
நவம் பர் – 14

TNPSC துளிகள்
❖

ரிலையன் ஸ் இண்டஸ்ட்ரஸ
ீ ் லிமிடடட் நிறுவனமானது (RIL) தனது குழுவின் தனிச்
சுதந்திர இயக்குநராக மூத்த வங் கியாளர் K.V. காமத் அவர்கலள ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு
நியமித்துள் ளது.

❖

லியயாடனை் டமசி லைஜுஷ் நிறுவனத்தின் ‘அலனவருக்கும் கை் வி’ எனை்ைடும் சமூக
ஊடகத் தாக்கங் கள் பிரிவின் முதை் உைகளாவிய விளம் ைரத் தூதராக நியமிக்கை் ைட்டு
உள் ளார்.

❖

2022 ஆம் ஆண்டு லசயத் முஷ்டாக் அலி யகாை்லை கிரிக்ககட் யைாட்டியிை் மும் லை
அணி இமாச்சைை் பிரயதச அணியிலன வீழ் த்தியது.
o

❖

மும் லை அணி இந்தக் யகாை்லைலய டவை் வது இதுயவ முதை் முலையாகும் .

ைாலியா மாவட்டத்திை் அலமக்கை்ைட்டுள் ள மலைந்த முன் னாள் பிரதமரான சந்திர
யசகர் அவர்களின் சிலைலய உத்தரை் பிரயதச மாநிை முதை் வர் யயாகி ஆதித்யநாத்
திைந்து லவத்தார்.

தேசியச் சசய் திகள்
இராணுவ ேளபதிகள் மாநாடு

❖

இராணுவத் தளைதிகள் மாநாடானது புது டடை் லியிை் நலடடைை் ைது.

❖

இது ஒரு உயர்நிலை ஆண்டுக்கு இருமுலை நலடடைறும் ஒரு நிகழ் வாகும் (இது 6
மாதங் களுக்கு ஒரு முலை நிகழும் ).

❖

இது கருத்தாக்க நிலை விவாதங் கள் மை் றும் முக்கியமான டகாள் லக முடிவுகலள
எடுை்ைதிை் உயர்நிலை அலடவதை் கான ஒரு நிறுவனம் சார்ந்த தளம் ஆகும் .

சுற் றுச்சூழல் சசய் திகள்
பால் டால் -த ாஜிலா பகுதியில் பனிச் சிறுே்தே
❖

காஷ்மீரில் ைாை் டாை் -யஜாஜிைா ைகுதியிை் ைனிச் சிறுத்லத இருை்ைதாகக் கண்டறியை்
ைட்டுள் ளது.

❖

ைாை் டாை் -யஜாஜிைா ைகுதியிை் இருந்து ைனிச்சிறுத்லத இருை்ைது கண்டறியை்ைட்டது

•
•
இதுயவ முதை் முலையாகும் .
❖

ைனிச் சிறுத்லத கணக்டகடுை்ைானது, இந்தியாவின் ைனிச்சிறுத்லத எண்ணிக்லக
மதிை்பீட்டின் ஒரு ைகுதியாகும் .

❖

ஒளிை்ைடக் கருவிகள் மூைமான கண்காணிை்புப் ையிை் சிகள் இந்தியாவின் வடக்குை்
ைகுதியின் உயர் நிலைை் ைகுதியிை் உள் ள ஆசிய ஐடைக்ஸ் மலையாடுகள் ைழுை்பு நிை
கரடி மை் றும் காஷ்மீர் கஸ்தூரி மான் யைான்ை இதர முக்கியமான மை் றும் அரிய வலக
உயிரினங் கள் அங் குக் காணை்ைடுவது குறித்த நம் பிக்லகலய ஏை் ைடுத்துகிைது.

❖

இந்தியாவின் ைனிச்சிறுத்லத மீதான எண்ணிக்லக கணக்டகடுை்ைானது இதுவலர
இமாச்சைை் பிரயதசம் மை் றும் உத்தரகாண்ட் ஆகிய மாநிைங் களிை் நிலைவலடந்து
உள் ளது.

❖

இந்த டைரிய பூலன இனத்தின் மதிை்பிடை்ைட்ட எண்ணிக்லகயானது, இந்த இரண்டு
மாநிைங் களிலும் முலையய 50 மை் றும் 100 ஆகும் .

அறிக்தககள் மற் றும் குறியீடுகள்
2022 ஆம் ஆண்டின் உலகின் சிறந் ே தவதலயளிப் பு நிறுவனங் கள் ேரவரிதச

❖

ஃயைார்ை்ஸ் நிறுவனமானது சமீைத்திை் 2022 ஆம் ஆண்டிை் கான உைகின் சிைந்த
யவலையளிை்பு நிறுவனங் களின் தரவரிலசலய டவளியிட்டது.

❖

ரிலையன் ஸ் இண்டஸ்ட்ரஸ
ீ ் லிமிடடட் நிறுவனமானது இந்தியாவின் சிைந்த யவலை
வாய் ை்பு வழங் கும் நிறுவனமாகவும் , உைகளவிை் முதை் 20 இடங் களுக்குள் இடம்
பிடித்துள் ள நிறுவனமாகவும் விளங் குகிைது.

❖

ஃயைார்ை்ஸ் ைட்டியலிை் டதன் டகாரிய திைன்யைசி மை் றும் மின் னணுை் டைாருட்கள்

•
•
தயாரிை்பு நிறுவனமான சாம் சங் முதலிடத்திை் உள் ளது.
❖

இலதத் டதாடர்ந்து லமக்யராசாை்ட், ஐபிஎம் , ஆை் ைாடைட் மை் றும் ஆை்பிள் யைான்ை
டதாழிை் நுட்ைப் டைரு நிறுவனங் களும் இடம் டைை் றுள் ளன.

❖

ரிலையன் ஸ் இண்டஸ்ட்ரஸ
ீ ் நிறுவனமானது, இந்தை் ைட்டியலிை் 20வது இடத்லதை்
பிடித்துள் ள மை் றும் முதை் 100 இடங் களிை் இடம் டைை் றுள் ள ஒயர இந்திய நிறுவனம்
ஆகும் .

❖

இந்தை் ைட்டியலிை் முதை் 500 இடங் களுக்குள் 7 இந்திய நிறுவனங் கள் மட்டுயம இடம்
டைை் றுள் ளன.

❖

இந்தை் ைட்டியலிை் உள் ள பிை இந்திய நிறுவனங் கள் : HDFC வங் கி, (137), ைஜாஜ் (173),
ஆதித்யா பிர்ைா குழுமம் (240), ைார்சன் & டூை்யரா (354), ICICI வங் கி (365), HCL
டடக்னாைஜிஸ் (455), மை் றும் ைாரத் ஸ்யடட் வங் கி (499) ஆகியனவாகும் .

மாநிலச் சசய் திகள்
உே்ேரகாண்ட் சகௌரவ் சம் மான்

❖

யதசியப் ைாதுகாை்பு ஆயைாசகர் அஜித் யதாவை் மை் றும் மலைந்த மத்திய இராணுவப்
ைணியாளர்களின் தலைவர் டஜனரை் பிபின் ராவத் ஆகியயார் இந்த ஆண்டிை் கான
"உத்தரகாண்ட் டகௌரவ் சம் மான் விருதிை் கு" யதர்வு டசய் யை்ைட்ட ஐந்து புகழ் டைை் ை
நைர்களுள் அடங் குவர்.

❖

எழுத்தாளர் பிரசூன் யஜாஷி, மலைந்த கவிஞரும் எழுத்தாளருமான கிரிஷ் சந்திர
திவாரி

மை் றும்

மலைந்த

ைத்திரிலகயாளர்

வீயரன்

டங் வாை்

ஆகியயாருக்கு

மரணத்திை் குை் பின் னதாக இந்த விருதானது வழங் கை்ைட உள் ளது.
❖

இந்த விருதானது இரண்டு மிக உயர்ந்த மாநிை அளவிைான குடிமக்கள் விருதுகளிை்
ஒன்ைாக

2021

ஆம்

ஆண்டிை்

உத்தரகாண்ட்

முதை் வர்

புஷ்கர்

சிங்

தாமி

தலைலமயிைான அரசினாை் அறிமுகை்ைடுத்தை்ைட்டது.
❖

இவை் றுள் மை் டைான் று உத்தரகாண்ட் ரத்னா என்ைதாகும் .

❖

மனித

நடவடிக்லககள்

சார்ந்த

எந்தடவாரு

துலையிலும்

அவர்கள்

ஆை் றும்

•
•
அசாதாரணமானப் ைங் களிை்பிை் காக இந்த விருதானது வழங் கை்ைடுகிைது.

புஷ்கர் கண்காட்சி
❖

இந்த ஆண்டு புஷ்கர் கண்காட்சிலய ராஜஸ்தான் அரசு ஏை் ைாடு டசய் தது.

❖

புஷ்கர் கண்காட்சி என்ைது புஷ்கர் ஒட்டகக் கண்காட்சி, கார்த்திக் யமளா அை் ைது
கார்த்திக் கா யமளா என் றும் அலழக்கை்ைடுகிைது.

❖

காை் நலடகள் மத்தியிை் ைரவி வரும் யதாை் தடிை்பு யநாயின் காரணமாக, பிரைைமான
காை் நலடக் கண்காட்சி இை் ைாமை் புஷ்கர் கண்காட்சி நடத்தை்ைட்டது.

விதளயாட்டுச் சசய் திகள்
உலகின் முன்னணி டி20I மட்தடப் பந் ோளர்

❖

சூர்யகுமார் யாதவ் டி20 சர்வயதசை் யைாட்டிகளிை் உைகின் முன் னணி மட்லடை்
ைந்தாளர் என்ை டைருலமயிலனை் டைை் ைார்.

❖

யாதவ் , ைாகிஸ்தான் அணியின் டதாடக்க ஆட்டக்காரரான முகமது ரிஸ்வாலன முந்தி

•
•
டி20 மட்லடை் ைந்தாளர் தரவரிலசயிை் முதை் இடத்லதை் பிடித்த இரண்டாவது இந்திய
வீரர் என்ை டைருலமயிலனை் டைை் ைார்.
❖

நியூசிைாந்து

நாட்டிலனச்

யசர்ந்த

டடயவான்

கான்யவ

மூன்ைாவது

இடத்லதை்

பிடித்தார்.

BWF மாற் றுே் திறனாளிகளுக் கான உலக தபட்மிண்டன் சாம் பியன்ஷிப் தபாட்டி

❖

BWF மாை் றுத் திைனாளிகளுக்கான உைக யைட்மிண்டன் சாம் பியன் ஷிை் யைாட்டியிை்
இந்திய நாட்டிலனச் யசர்ந்த பிரயமாத் ைகத் மை் றும் மனிஷா ராமதாஸ் ஆகியயார்
சாம் பியன் ைட்டம் டைை் ைனர்.

❖

ஆடவர் இரட்லடயர் பிரிவிை் ைகத் மை் றும் மயனாஜ் சர்க்கார் இலண டவள் ளிை்
ைதக்கம் டவன்ைது.

❖

இந்திய அணியின் ைங் யகை் ைானது டமாத்தம் 16 ைதக்கங் களுடன் நிலைவலடந்தது.

❖

உைக சாம் பியன் ஷிை் யைாட்டிகளிை் ஆறு தங் கம் , இரண்டு டவள் ளி மை் றும் மூன் று
டவண்கைை் ைதக்கங் கள் உட்ைட 11 ைதக்கங் கலள ைகத் டைை் றுள் ளார்.

முக்கிய தினங் கள்
சர்வதேச அறிவியல் மற் றும் அதமதி வாரம் 2022 - நவம் பர் 09 முேல் 14 வதர

❖

இந்த குறிை்பிட்ட வாரமானது, உைக அலமதி மை் றும் யமம் ைாட்டிை் காக ஒரு சிைந்த

•
•
டதாழிை் நுட்ைத்லத யமம் ைடுத்தச் கசய் வதிை் தனிநைர்கலள ஊக்குவிக்கும் யநாக்கம்
டகாண்டதாகும் .
❖

இன் லையச் சமூகத்திை் அறிவியலின் முக்கியத்துவத்லதயும் , தை் யைாலதய அறிவியை்
சவாை் கலளை்

ைை் றி

டைருமளவிைான

மக்களுக்குக்

கை் பிக்க

யவண்டியதன்

அவசியத்லதயும் இந்த வாரம் எடுத்துலரக்கிைது.
❖

இத்தினமானது முதன் முதலிை் 1986 ஆம் ஆண்டு சர்வயதச அலமதி ஆண்டின் ஓர்
அங் கமாக அனுசரிக்கை்ைட்டது.

உலக தநாய் எதிர்ப்பு சக்தி தினம் - நவம் பர் 10

❖

தடுை்பூசி யைாடுவதன் அைரிதமான ஆயராக்கியம் சார்ந்த நன் லமகலளை் ைை் றியும் ,
ைை யநாய் கள் மை் றும் குலைைாடுகலள அலவ எவ் வாறு தடுக்கின்ைன என்ைது
ைை் றியும் தகவை் ைரை்புவலத இது யநாக்கமாகக் டகாண்டுள் ளது.

❖

யநாய் த்தடுை்பு என்ைது ஒரு நைர் டைாதுவாக தடுை்பூசி வழங் கை்ைடுவதன் மூைம் யநாய்
எதிர்ை்பு சக்தி அை் ைது டதாை் று யநாலய எதிர்க்கும் திைலனை் டைறும் டசயை் முலை
ஆகும் .

❖

2022 ஆம் ஆண்டிை் கான உைக யநாய் த் தடுை்பு தினத்தின் கருத்துரு, "அலனவருக்கும்
நீ ண்ட ஆயுள் " என்ைதாகும் .

❖

அலனத்து குழந்லதகளுக்கும் முழு யநாய் த்தடுை்பு வழங் கை் என்ை ஒரு இைக்கிலன
அலடவதை் காக, இந்திய அரசானது 2014 ஆம் ஆண்டு டிசம் ைர் மாதத்திை் இந்திரதனுஷ்
திட்டத்லத அறிமுகை்ைடுத்தியது.

அதமதி மற் றும் தமம் பாட்டிற் கான உலக அறிவியல் தினம் - நவம் பர் 10
❖

இது 2001 ஆம் ஆண்டிை் யுடனஸ்யகா அலமை்பினாை் அறிவிக்கை்ைட்டது.

❖

1999 ஆம் ஆண்டிை் , யுடனஸ்யகா மை் றும் சர்வயதச அறிவியை் சலை ஆகியலவ
இலணந்து புடாடைஸ்ட் நகரிை் முதைாவது உைக அறிவியை் மாநாட்லட ஏை் ைாடு
டசய் தன.

❖

2002 ஆம் ஆண்டு நவம் ைர் 10 ஆம் யததியன் று அலமதி மை் றும் யமம் ைாட்டிை் கான
முதை் உைக அறிவியை் தினமாக டகாண்டாடை்ைட்டது.

•
•
❖

இந்த ஆண்டிை் கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, 'நிலையான யமம் ைாட்டிை் கான
அடிை்ைலட அறிவியை் ' என்ைதாகும் .
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❖

அதிகரித்து

வரும்

யைாக்குவரத்து

டநருக்கடியின்

எதிர்மலையான

சுை் றுச்சூழை்

விலளவுகள் ைை் றிய விழிை்புணர்லவ ஏை் ைடுத்துவலதயும் , டைாதுை் யைாக்குவரத்லதை்
ையன்ைடுத்துவதை் கும்
இதன் யநாக்கமாகும் .

எரிடைாருலளச் யசமிை்ைதை் கும்

மக்கலள ஊக்குவிை்ைதும்

•
•
❖

உைகளாவிய ைசுலம இை் ை வாயு டவளியயை் ைத்திை் ஐந்திை் ஒரு ைங் கு யைாக்குவரத்து
மூைம் டவளியாகிைது.

இேரச் சசய் திகள்
‘உங் களுக்கானப் புதுதமகள் ’ விளக்கப் படப் புே்ேகம்
❖

'உங் களுக்கான

புதுலமகள் ’

என்ை

விளக்கை்ைடை்

ைதிை்பிலன நிதி ஆயயாக் அலமை்பின்

அடை்

புத்தகத்தின்

நான் காவது

புத்தாக்கத் திட்ட அலமை்ைானது

சமீைத்திை் டவளியிடை்ைட்டது.
❖

இந்தப் புத்தகத் டதாடரிை் அடை் புத்தாக்கத் திட்டத்தின் கீழ் டசயை் ைடுத்தை்ைட்ட 3
முதன் லமத்

திட்டங் கள்

மூைம்

ஆதரிக்கை்ைடும்

புத்டதாழிை்

நிறுவனங் களின்

டவை் றிக் கலதகள் இடம் டைை் றுள் ளன.
❖

இதுவலர, விளக்கை்ைடை் புத்தகங் களின் நான் கு ைதிை்புகள் டவளியிடை்ைட்டுள் ளன.

❖

முதை் ைதிை்பு சுகாதாரத் துலை குறித்து டவளியிடை்ைட்டது.

❖

இரண்டாவது ைதிை்பு யவளாண்லம மை் றும் அதனுடன் டதாடர்புலடய துலை மை் றும்
மூன்ைாவது ைதிை்புப் யைாக்குவரத்து மை் றும் இயங் குதிைன் குறித்தது.

❖

'உங் களுக்கான
இந்தியாவிை்

புதுலமகள் ’

உள் ள

75

விளக்கை்ைடை்

டவை் றிகரமான

புத்தகத்தின்

டைண்

நான் காவது

ைதிை்பிை்

டதாழிை் முலனயவார் குறித்தத்

தகவை் கள் இடம் டைை் றுள் ளன.



