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நவம்பர் – 26 

TNPSC துளிகள் 

❖ பெங்களூரு ப ொழில்நுடெ் உசச்ி மொநொட்டின் பெள்ளி விழொக் பகொண்டொடட்ங்களளப் 

பிர மர ்ப ொடங்கி ளெ  ்ொர.் 

❖ ஜிய ொஸ்மொரட்் இந்தி ொ 2022 உசச்ி மொநொடொனது ளை ரொெொ ்தில் ப ொடங்கெ் 

ெட்டது. 

❖ ஆசி  யடபிள் படன்னிஸ் யகொெ்ளெப் யெொட்டியில் ெ க்கம் பென்ற மு ல் இந்தி ப் 

பெண் வீரொங்களன என்ற சொ ளனள  மணிகொ ெ ்ரொ ெளட ்துள்ளொர.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ப ொதுத் தணிக்கக இயக்குனர் 

❖ பபொது ்  ணிக்ளக இ க்குனர ்என்ற ஒரு ெ வியிளன உருெொக்கி  மு ல் மொநிலம் 

 மிழ்நொடு ஆகும். 

❖ இ ற்கொக இந்தி த்  ணிக்ளக மற்றும் கணக்குெ் ெணியில் இருந்து ஒரு அதிகொரிள  

அ ற்ெணி அடிெ்ெளடயில் ெணி மர ்்தியுள்ளது. 

❖ உள்  ணிக்ளக ் துளறகளின் ெணிகளள ெலுெ்ெடு ்துெதும், பநறிெ்ெடு ்துெதும் 

இந்  அதிகொரியின் மு ன்ளமப் பெொறுெ்ெொக இருக்கும் என்பததொடு, இ ன் மூலம் 

அெரக்ள் ப ொழில் ரீதி ொக  ங்கள் ெணிகளளச ்சிறெ்ெொக யமற்பகொள்ெர.் 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்திய மாநிலங்கள் பற்றிய புள்ளிவிவரங்களின் ககதயடு 2021-22 

 

❖ இந்தி  ரிசரெ்் ெங்கி ொனது, “இந்தி  மொநிலங்கள் ெற்றி  புள்ளி விெரங்களின் 

ளகய டு 2021-22” என்ற  ளலெ்பிலொன  னது ஏழொெது புள்ளி விெர அறிக்ளகயிளன 

பெளியிட்டது. 
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❖ இது இந்தி ொவின் பிரொந்தி ப் பெொருளொ ொரங்கள் ெற்றி  விரிெொனத்  ரவுகளள 

ெழங்குகிறது. 

❖ சமீெ ்தி  அறிக்ளகயில் சுகொ ொரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் ஆகி  இரண்டு புதி  

பிரிவுகள் யசரக்்கெ் ெட்டுள்ளன. 

❖ நடெ்பு நிதி ொண்டில் யெரி ல் ரீதியிலொன பெொருளொ ொரக் கண்யணொட்டம் யநர ்

மளற ொக உள்ளது. 

❖ இருெ்பினும், இந்தி ொ இன்னும் உலகளவில் நிலவும் ெொதிெ்புகளொல் ெொதிக்கெ் ெட்டு 

உள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு மொரச் ்மொ  ்தில் அளன ்து மொநிலங்களுக்கிளடயில் கட்டளமெ்பு 

சொரந்்  ஒன்யறொபடொன்று ப ொடரப்ுள்ள புதுெ்பிக்க ் க்க மின்சக்தி ளம ங்களின் 

அதிகெட்ச திறளனக் பகொண்ட ொக கரந்ொடகொ மொநிலம் திகழ்கிறது. 

❖ இ ன் பமொ ்  நிறுெல் திறன் 15,463 பமகொெொட் (MW) ஆகும். 

❖ அ ளன  ் ப ொடரந்்து  மிழ்நொடு (15,225 பமகொெொட்), குஜரொ  ் (13,153 பமகொெொட்) 

மற்றும் மகொரொஷ்டிரொ (10,267 பமகொெொட்) ஆகி  மொநிலங்கள் உள்ளன. 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

தந்த வரத்்தகம் சதாடர்பான வாக்சகடுப்பில் இந்தியாவின் வாக்கு 

 

❖ ஆெ்பிரிக்க  ொளனத்  ந் ங்களள ெணிக ரீதியில் விற்ெளன பச ்ெ ற்கொன ஒரு 

ெொக்பகடுெ்பில் இந்தி ொ மு ன்முளற ொக விலகியுள்ளது. 

❖ இது எட்டு சிவிங்கிெ் புலிகளள இடம் மொற்றச ் பசய்ெ ற்கொக நமீபி ொவுடன் யமற் 

பகொள்ளெ்ெட்ட ஒரு சரியீட்டு ஒெ்ெந்  ்தின் மீதொன சந்ததகங்களை ெலுெ்ெடு ் ச ்

பசய்கிறது. 

❖ யெொஸ்ெொனொ, நமீபி ொ, ப ன்னொெ்பிரிக்கொ மற்றும் ஜிம்ெொெ்யெ ஆகி  நொடுகளின் 

அரசொங்கங்களொல் குவித்து ளெக்கெ்ெட்டுை்ை  ொளனத்  ந் ங்களள ெணிக ரீதி ொக 

விற்ெளன பச ்  அனுமதிக்கும் திட்ட ்ள  ஜிம்ெொெ்யெ அறிமுகெ்ெடு ்தி து. 

❖ CITES என்ெது சரெ்ய ச ெர ்் க ்தில் நிலவும் அசச்ுறு ் ல்களில் இருந்து அழிந்து ெரும் 

 ொெரங்கள் மற்றும் விலங்குகளளெ் ெொதுகொெ்ெ ற்கொன ஒரு ெல ரெ்பு ஒெ்ெந் ம் 

ஆகும். 

❖ CITES ஆனது முற்றிலும் ெர ்் க ்ள த்  ளட பச ்ெ ன் மூலம் அல்லது கடுளம ொன 

கட்டுெ்ெொடுகளள நிரண்யிெ்ெ ன் மூலம் அதிகப் ெொதிெ்பிற்கு உள்ளொக்கெ்ெடும் 
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38,000க்கும் யமற்ெட்ட உயிரினங்களளப் ெொதுகொக்கிறது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

இழப்பு மற்றும் தெத நிதி 

❖ எகிெ்தில் உள்ள ஷரம்் எல்-யஷக் நகரில் நளடபெற்ற COP27 மொநொடொனது மு ன் 

மு லொக இழெ்பு மற்றும் யச  நிதிள  உருெொக்குெ ற்கொன ஒரு முக்கி  முடிளெ 

எடு ்துள்ளது. 

❖ ெருெநிளல தீவிர ்தினொல் ஏற்ெடும் ெொதிெ்புகளொல் ெளரந்்து ெரும் நொடுகளுக்கு 

ஏற்ெடும் இழெ்பிளன ஈடு பச ்ெள  இது யநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ ஆனொல் அளன த்ுப் புள ெடிெ எரிபெொருட்களளயும் "ெடிெ்ெடி ொகக் குளறக்கச ்

பசய்வ ற்கொன" இந்தி ொவின் முன்பனடுெ்பு யெொன்ற பிற முக்கி  துளறகளில் சிறிது 

முன்யனற்றம் கொணெ்ெடுகிறது. 

 

 

உடலின் கமயப் பகுதியில் ஆரஞ்சு நிறம் சகாண்ட புறா இனம் 

 

❖ 140 ஆண்டுகளுக்குெ் பிறகு உடலின் ளம ெ் ெகுதியில் ஆரஞ்சு நிறம் பகொண்ட புறொ 

இனம் மீண்டும் கண்டுபிடிக்கெ்ெட்டது. 

❖ இது மு ன்மு லொக மற்றும் களடசி ொக 1882 ஆம் ஆண்டில் ப ன்ெட்டது. 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டு பசெ்டம்ெர ்மொ  ்தில், பெரக்ுசன் தீவின் மிக உ ரமொன சிகரமொன 

கில்பகரொன் மளலயின் யமற்கு சரிவுெ் ெகுதியில் இந்  இன ்ள  அறிவி லொளரக்ள் 

கண்டறிந் னர.் 

❖ ெரலொற்றில் இந்  இனம் ப ன்ெடுெது இது இரண்டொெது முளற ொகும். 

❖ இது கருெ்பு மற்றும் ஆரஞ்சு நிற இறகுகள் மற்றும் சிெெ்பு நிறக் கண்கள் பகொண்ட ஒரு 

பெரி , நிலெ்ெரெ்பு சொரந்்  புறொ இனம் ஆகும். 

❖ இந்  இனமொனது, ெெ்புெொ நியூ கினி ொவில் உள்ள பெரக்ுசன் தீவில் மட்டுயம கொணெ் 

ெடுகிறது. 

❖ 26.1 மில்லி ன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மற்ற அளன ்து உயிரினங்களிலிருந்தும் 

பிரிந்  இந்  இனமொனது ஓடிடிெொெ்ஸ் யநொபிலிஸ் என்ற இன ்திலிருந்துப் பிரிந் து. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூளல மொ  ்தில் இந்  இனங்களின் எண்ணிக்ளக கணக்கிடெ்ெட 

வில்ளல என்றொலும், இந்  இனம் மிகவும் அசச்ுறு ் ல் நிளலயில் உள்ள இனமொகெ் 

ெட்டி லிடெ் ெட்டது. 

❖ இ ன் மதிெ்பிடெ்ெடட் எண்ணிக்ளக 50 மு ல் 249 ெறளெகள் ஆகும். 

 

அறிக்கககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

இகணயத் தயார்நிகல அறிக்கக 2022 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு இளண த்   ொரந்ிளல அறிக்ளக ொனது, அபமரிக்கொவில் 

அளமந்துள்ள ஒரு இலொெ யநொக்கற்ற அளமெ்ெொன யெொரட்்லன்ஸ் இன்ஸ்டிடய்ூட் என்ற 

நிறுென ்தினொல் பெளியிடெ்ெட்டது. 

❖ 131 நொடுகளின் நொன்கு பெெ்யெறு துளறகளில், அ ொெது ப ொழில்நுட்ெம், மக்கள், 

நிரெ்ொகம் மற்றும்  ொக்கம் ஆகி ெற்றின் அடிெ்ெளடயில் இளண  அடிெ்ெளடயில் 

உை்ை   ொரந்ிளல சூழளல இந்  அறிக்ளக மதிெ்பிடுகிறது. 

❖ இந்  குறியீட்டில் அபமரிக்கொ மு லிடம் ெகிக்கிற நிளலயில், சிங்கெ்பூர ் மற்றும் 

ஸ்வீடன் ஆகி ளெ முளறய  இரண்டொெது மற்றும் மூன்றொெது இடங்களில் உள்ளன. 

❖ இந் க் குறியீட்டில் மிகவும் யெகமொக முன்யனறி ெரும் நொடு சிங்கெ்பூர ்ஆகும். 

❖ சிங்கெ்பூர ்நொடொனது, படன்மொரக்் (6ெது) மற்றும் பின்லொந்து (7ெது) ஆகி  நொடுகளளெ் 

பின்னுக்கு  ள்ளி 7ெது இட ்திலிருந்து இரண்டொெது இட ்திற்கு முன்யனறியுள்ளது. 

❖ ஆசி  ெசிபிக் நொடுகளில் சிறந்து விளங்கும் நொடொக சிங்கெ்பூர ் உை்ை நிளலயில், 

அள  ் ப ொடரந்்து ப ன் பகொரி ொ மற்றும் ஜெ்ெொன் ஆகி ளெ உள்ளன. 
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❖ 36 குளறந்  நடு ் ர ெருமொனம் பகொண்ட நொடுகளின் பிரிவில் உக்ளரன் மற்றும் 

இந்ய ொயனசி ொவிற்கு அடு ் ெடி ொக இந்தி ொ மூன்றொெது இட ்தில் உள்ளது. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

மணிப்பூர் ஷாங்காய் திருவிழா 

❖ ம ்தி  சுற்றுலொ ் துளற அளமசச்ர ்G.கிஷன் பரட்டி, ஷொங்கொ ் எத்தினிக் பூங்கொவில் 

‘2022 ஆம் ஆண்டின் மணிெ்பூர ்ஷொங்கொ ் திருவிழொவிளன’ ப ொடங்கி ளெ ் ொர.் 

❖ ெடகிழக்கு மொநில ்தில் உள்ள ஆறு மொெட்டங்களில் அளமந்துள்ள 13 இடங்களில் 

நெம்ெர ்30 ஆம் ய தி ெளர இந்  10 நொட்கள் அளவிலொன விழொ நளடபெறுகிறது. 

❖ இ ்திருவிழொெொனது ‘ஒற்றுளமயின் திருவிழொெொக’ பகொண்டொடெ்ெடுகிறது. 

❖ இது மக்களிளடய  நில ்தின் மீது உரிளமயுளட ெர ் என்ற ஒரு உணரள்ெயும் 

பெருளமள யும் ஊக்குவிெ்ெள  யநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

காந்தி மண்தடலா விருது 

 

❖  ரம்சொலொவில் உள்ள ப க்பசன் யசொலிங்கில், 14ெது  லொ ் லொமொ அெரக்ளுக்கு 2022 

ஆம் ஆண்டிற்கொன கொந்தி மண்யடலொ விரு ொனது ெழங்கெ்ெட்டது. 

❖ திபெ ்தி  ஆன்மீக ்  ளலெரொன இெர ்புது படல்லியில் உள்ள கொந்தி மண்யடலொ 

அறக்கட்டளளயின் அளமதிெ் ெரிளசெ் பெறுகிறொர.் 
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❖ திபெ ்தி  ஆன்மீக ்  ளலெரொன இெர ் 1989 ஆம் ஆண்டிற்கொன அளமதிக்கொன 

யநொெல் ெரிளசெ் பெற்றெர ்ஆெொர.் 

 

குதவம்பு ராஷ்ட்ரிய புரஸ்கார் 

❖  மிழ் எழு ் ொளரும் நொெலொசிரி ருமொன இம ம் என்கிற V. அண்ணொமளல குபெம்பு 

ரொஷ்ட்ரி  புரஸ்கொர ்விருதுக்குத் ய ரவ்ு பச ் ெ்ெட்டுள்ளொர.் 

❖ அெரது புளனவுக் கள களொன யகொயெறு கழுள கள் மற்றும் பெ ் ென் ஆகி ளெ 

ஆங்கிலம் மற்றும் ெல பமொழிகளில் பமொழி பெ ரக்்கெ் ெட்டுள்ளன. 

❖ மளறந்  கன்னட எழு  ்ொளர ் குபெம்புவின் நிளனெொக இந்  விரு ொனது நிறுெெ் 

ெட்டது. 

 

 

அகமதி, ஆயுதக் குகறப்பு மற்றும் தமம்பாட்டிற்கான இந்திரா காந்தி பரிசு 2021 

 

❖ முன்னொள் குடி ரசு ் துளண  ் ளலெர ்ைமீ ் அன்சொரி, 2021 ஆம் ஆண்டின் அளமதி, 

ஆயு க் குளறெ்பு மற்றும் யமம்ெொட்டிற்கொன இந்திரொ கொந்தி ெரிளச கல்வி ் 

துளறயில் பச லொற்றி ெரும் பிரதொம் என்ற  ன்னொரெ்த் ப ொண்டு நிறுென ்திற்கு 
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ெழங்கினொர.் 

❖ நொட்டின் குழந்ள களுக்கு, குறிெ்ெொக யகொவிட்-19 பெருந்ப ொற்று கொல ்தின் யெொது 

 ரமொன கல்விள  ெழங்குெ ளன உறுதி பச ்ெதில் பிரதொம் அளமெ்பின் ெணிள  

அங்கீகரிக்கும் ெளகயில் இந்  விருது ெழங்கெ்ெட்டுள்ளது. 

❖ பெருந்ப ொற்று கொல ்தின் ம ்தியில் ெள்ளிகள் மூடெ்ெட்ட யெொதும், குழந்ள கள் 

கல்வி கற்ெ ற்கு ஏதுெொன ெளகயில் கல்விள  ெழங்குெ ற்கு எண்ணிமத் ப ொழில் 

நுட்ெ ்ள யும் பிரதொம் நிறுெனம் ெ ன்ெடு ்தி து. 

❖ இந்  அறக்கட்டளளயின் ெருடொந்திரக் கல்வி நிளல அறிக்ளக ொனது (ASER), மூன்று 

கண்டங்களில் உள்ள 14 நொடுகளில் உள்ள கல்வி சொரந்்  திட்ட விளளவுகள் மற்றும் 

கற்றல் குளறெொடுகளள மதிெ்பிடுெ ற்கு ஒரு முன்மொதிரி ொக பச ல்ெடுகிறது. 

❖ அளமதி, ஆயு க் குளறெ்பு மற்றும் யமம்ெொட்டிற்கொன இந்திரொ கொந்தி ெரிசு, இந்திரொ 

அெரக்ளின் இலட்சி ங்கள் மற்றும் குறிக்யகொள்களள முன்மொதிரி ொகக் பகொண்ட 

நெரக்ளுக்கு ெழங்கெ் ெடுகிறது. 

 

லெச்ித் பர்புகானின் 400வது பிறந்தநாள் சகாண்டாடட்ம் 

 

❖ அயைொம் ெளடெ்பிரிவின் ெளட  ் ளெதி லசச்ி  ்ெரப்ுகொனின் 400ெது பிறந் நொளின் 

3 நொட்கள் அளவிலொன பகொண்டொட்டம் புது படல்லியில் ப ொடங்கி து. 

❖ அயைொம் ெம்ச ்தினர ்மற்றும் லசச்ி  ் ெரப்ுகொன் ஆகிய ொரின் ெொழ்க்ளக மற்றும் 

சொ ளனகள் குறி ் க் கண்கொட்சியும் நளடபபற்றது. 

❖ பிரம்மபு ்திரொ ெள்ள ் ொக்கின் புவியி ளலயும், அதன் அருகிலுள்ள மளலகளளயும் 

ெற்றி நன்கு அறிந்  அெர ்ஒரு சிறந்  இரொணுெ ்  ளலெர ்ஆெொர.் 

❖ மன்னர ் சர ்ெொஜ் சிங்கொ  ளலளமயிலொன அயைொம் இரொசச்ி  ்தின் ஐந்து 

யெொரப்ுகன்களில் ஒருெரொக அெருக்கு நிரெ்ொக, நீதி ்துளற மற்றும் இரொணுெெ் 

பெொறுெ்புகள் ெழங்கெ்ெட்டன. 

❖ 1671 ஆம் ஆண்டு சரொ ்கொட் யெொரில் அெர ் யமற்பகொண்ட ப ொளலயநொக்கு மிக்க 

மற்றும் சிறந் த்  ளலளமக்கொக அெர ்பெருமளவில் நிளனவு கூரெ்ெடுகிறொர.் 
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