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நவம்பர் – 28 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய அரசானது ஒடிசாவில் உள்ள A.P.J அப்துல் கலாம் தீவிலிருந்து அக்னி-3 நடுத்தர 

ததாலலவு வரம்புலைய உந்துவிலச ஏவுகலைலய தவற்றிகரமாக ஏவியது.  

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

பசுமம துமைமுகம் மை்றும் கப்பல் தபோக்குவரே்திை்கோன சிைப்பு தேசிய மமயம் 

❖ மத்தியத் துலறமுகங்கள், கப்பல் பபாக்குவரத்து மற்றும் நீரவ்ழிகள் அலமசச்கமானது, 

பசுலமத் துலறமுகம் மற்றும் கப்பல் பபாக்குவரத்திற்கான இந்தியாவின் முதல் 

பதசிய சிறப்பு லமயத்திலன நிறுவ உள்ளதாக (NCoEGPS) அறிவித்தது. 

❖ இது மத்தியத் துலறமுகங்கள், கப்பல் பபாக்குவரத்து மற்றும் நீரவ்ழிகள் 

அலமசச்கத்தின் சாகரம்ாலா திை்ைத்தின் கை்ைலமப்பின் கீழ் தசயல்பை உள்ளது. 

❖ இது இந்தியாவின் கப்பல் துலறயில் காரப்ன் நடுநிலல மற்றும் சுழற்சி முலற 

தபாருளாதாரத்லத (CE) பமம்படுத்தச ் சசய்வதற்காக பசுலம முலறயிலான கப்பல் 

பபாக்குவரத்திலன உருவாக்குவதற்கான ஒரு ஒழுங்குமுலறக் கை்ைலமப்லபயும் 

மாற்றுத் ததாழில்நுை்பத்லதயும் ஏற்றுக் தகாள்ளும் வககயில் ஒரு தசயல் 

திை்ைத்திலன உருவாக்கச ்சசய்கிறது. 

❖ 2030 ஆம் ஆை்டிற்குள் துலறமுகத்தில் லகயாளப்படும் ஒரு ைன் சரக்குக்கு 

தவளியிைப்படும் காரப்ன் தவளிபயற்றத்லத 30% வலரயில் குலறப்பதலன 

துலறமுகங்கள் இலக்காகக் தகாை்டுள்ளன. 

 

 

கசமங் நீர்மின் நிமலயம் 

❖ 600 தமகாவாை் திறன் தகாை்ை கதமங் நீர ் மின் நிலலயத்லதப் பிரதமர ் ததாைங்கி 

லவத்தார.் 

❖ இது அரசுக்குச ்தசாந்தமான வைகிழக்கு மின்சார கழகத்தினால் (NEEPCO) உருவாக்கப் 

பை்ைது. 
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❖ இது அருைாசச்லப் பிரபதசத்தின் பமற்கு கதமங் மாவை்ைத்தில் அலமந்துள்ளது. 

❖ இது கதமங் நதியின் துலை நதிகளான பிசப்சாம் மற்றும் ததங்கா நதிகளின் 

நீபராை்ைத்திலன மின்சார உற்பத்திக்குப் பயன்படுத்துகிறது. 

❖ இந்தியாவின் நீர ்மின் ஆற்றலில் 40% அருைாசச்லப் பிரபதசத்தில் உற்பத்தி தசய்யப் 

படுகிறது. 

❖ எனபவ, இந்த மாநிலம் "இந்தியாவின் ஆற்றல் லமயமாக" கருதப்படுகிறது. 

 

 

கழிவமைகள் 2.0 பிரசச்ோரம் 

 

❖ மத்திய வீை்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்கள் துலற அலமசச்ர ்ஹரத்ீப் சிங் பூரி 

கழிவலறகள் 2.0 பிரசச்ாரத்லதப் தபங்களூரு நகரில் ததாைங்கி லவத்தார.் 

❖ குடிமக்கள் மற்றும் நகரப்்புற உள்ளாை்சி அலமப்புகலள ஈடுபடுத்திய வலகயிலான 

கூை்டு நைவடிக்லககள் மூலம் நகரப்்புற இந்தியாவில் அலமக்கப்பை்டுள்ள தபாது 

மற்றும் சமூகக் கழிப்பலறகளின் நிலலலய மாற்றுவலத இந்தப் பிரசச்ாரம் 

பநாக்கமாகக் தகாை்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் பிரசச்ாரமானது ஐந்து கருத்துரு சாரந்்த திைை்ங்கலள உள்ளைக்கியுள்ளது: 

o சமூக மற்றும் தபாதுக் கழிப்பலறகலள சுத்தம் தசய்து பராமரிப்பதில் கவனம் 

தசலுதத்ுவதற்கான ‘கழிவலற பமலாை்லமக்கான மக்கள் ஈடுபாடு' (People for 

Toilets), 

o தபாதுக் கழிப்பலறகலளப் தபாறுப்தபடுத்து அகதப் பபணுதல் என்ற ஒரு 

நைவடிக்லகலய முக்கிய பநாக்கமாகக் தகாை்ை ‘கழிவலற பமலாை்லமக்கான 

பங்குதாரரக்ள்’ 

o 'கழிவலற வடிவலமப்பு' என்ற கருத்துருவின் கீழ் பமற்தகாள்ளப்படும் 
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வடிவலமப்பு சாரந்்த சவால் பிரசச்ாரம் 

o தபாதுக் கழிப்பலறகலள பமம்படுதத்ுவதற்காக பயனரக்ளின் கருதத்ுகலள 

ஊக்குவிப்பதற்கான 'கழிப்பலற குறித்த உங்கள் மதிப்பீை்டிலன வழங்குங்கள்' 

o ‘எனது எை்ைங்கள் - நமது கழிப்பலறகள்’ - இது கழிவலறகள் குறித்தப் தபாது 

மக்களின் கருத்லதச ்பசகரிக்கும். 

 

ஒருங்கிமைந்ே துப்போக்கிச ்சுடுேல் திைன் பயிை்சி 

❖ இந்திய இராணுவத்தின் ததன்பமற்குப் பலைப்பிரிவானது, ராஜஸ்தானின் தார ்

பாலலவனத்தில் 'சத்ருனாஷ்' என்ற ஒருங்கிலைந்தத் துப்பாக்கிச ் சுடுதல் திறன் 

பயிற்சிலய பமற்தகாை்ைது. 

❖ இந்தப் பயிற்சியில், தலரவழி மற்றும் வான்வழித் தாக்குதல்கலள உள்ளைக்கிய 

ஒருங்கிலைந்த முலறயிலான பலதரப்பைை் துப்பாக்கிச ் சுடுதல் தளங்கள் 

பயன்படுத்தப் பை்ைன. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

இந்திய-பசிபிக் பிரோந்தியப் தபசச்ுவோரே்்மே (IPRD) 2022 

❖ இந்தியக் கைற்பலையின் மூன்று நாை்கள் அளவிலான உயரந்ிலல பிராந்திய உத்திசார ்

பபசச்ுவாரத்்லதயான "2022 ஆம் ஆை்டு இந்திய-பசிபிக் பிராந்தியப் பபசச்ு 

வாரத்்லதயானது" (IPRD-2022) புது தைல்லியில் நலைதபற்றது. 

❖ இது இந்திய-பசிபிக் பிராந்தியம் ததாைரப்ான கைல்சார ் பிரசச்ிலனகள் குறித்த 

விவாதங்கலள பமம்படுத்துவதற்கும், கருத்துப் பரிமாற்றத்லத பமம்படுதத்ுவதற்கும் 

முயல்கின்ற ஒரு வருைாந்திர சரவ்பதச மாநாைாகும். 

❖ 2022 ஆம் ஆை்டு இந்திய-பசிபிக் பிராந்தியப் பபசச்ுவாரத்்லதயின் கருத்துரு, "இந்திய-

பசிபிக் தபருங்கைல் முன்தனடுப்பிலனச ்தசயல்படுத்துதல்" என்பதாகும். 

 

 

இந்தியோ - ஆஸ்திதரலியோ இமையிலோன ேமையை்ை வரே்்ேக ஒப்பந்ேம் 

❖ இந்தியாவிற்கும் ஆஸ்திபரலியாவிற்கும் இலையிலான தலையற்ற வரத்்தக 

ஒப்பந்தத்திற்கு ஆஸ்திபரலிய நாைாளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இந்த ஒப்புதலலத் ததாைரந்்து, இந்தியா-ஆஸ்திபரலியா தபாருளாதார ஒத்துலழப்பு 
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மற்றும் வரத்்தக ஒப்பந்தம் (AI-ECTA) ஆனது தற்பபாது பரஸ்பரமாக ஒப்புக் தகாள்ளப் 

பை்ை பததியிலிருந்துச ்தசயல்பாை்டிற்கு வரும். 

❖ இந்தத் தலையற்ற வரத்்தக ஒப்பந்தமானது ஆஸ்திபரலியச ்சந்லதயில் இந்தியாவின் 

6,000 மாதபரும் துலறகளுக்கு வரியில்லா அணுகலுக்கான வாய்ப்பிலன வழங்கும். 

❖ ஜவுளி, பதால், அலறகலன்கள், நலககள் மற்றும் இயந்திரங்கள் ஆகியலவ இதில் 

அைங்கும். 

❖ 2021-22 ஆம் ஆை்டில் ஆஸ்திபரலியாவுக்கு 8.3 பில்லியன் ைாலர ் மதிப்புள்ள 

தபாருை்கலள இந்தியா ஏற்றுமதி தசய்துள்ளது. 

❖ இந்தக் காலப்பகுதியில் ஆஸ்திபரலியாவில் இருந்து இந்தியாவிற்கு பமற்தகாள்ளப் 

பை்ை இறக்குமதியின் மதிப்பு 16.75 பில்லியன் ைாலராகும். 

 

 

கருை சக்திப் பயிை்சி 

 

❖ இந்பதாபனசியாவின் கரவாங் பகுதியில் நலைதபறும் ‘கருை சக்தி’ என்ற 8வது இரு 
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தரப்பு இராணுவப் பயிற்சியில் இந்திய மற்றும் இந்பதாபனசியப் பலைகள் 

பங்பகற்கின்றன. 

❖ இது இரு நாை்டுப் பலைகளின் சிறப்புப் பலைப் பிரிவுகளுக்கு இலைபய புரிதல், 

ஒத்துலழப்பு மற்றும் இயங்குந் தன்லமலய பமம்படுத்தச ் சசய்வலத பநாக்கமாகக் 

தகாை்டுள்ளது. 

 

அறிவியல் மை்றும் சேோழில்நுை்பம் 

தரோனோகிரோம்ஸ் மை்றும் குசவை்ைோமீை்ைர்ஸ் 

❖ எலைகள் மற்றும் அளவீடுகள் பற்றிய தபாது உைன்படிக்லக அலமப்பானது (CGPM) 

சிறிய அல்லது அளவற்றப் பருமன்கலளக் குறிப்பிடுவதற்கு ஒரு புதிய முன்தனாை்லை 

ஏற்றுக் தகாை்டுள்ளது. 

❖ 1960 ஆம் ஆை்டில் சரவ்பதச அளவீடுகள் அலமப்பு (SI) நிறுவப் பை்ை 30 

ஆை்டுகளுக்கும் பமலாக இது பபான்று புதிய அளவீடு ஏற்றுக் தகாள்ளப் பை்ைது 

இதுபவ முதல் முலறயாகும். 

❖ மிகப்தபரிய அளவீடுகளுக்கான கிபலா மற்றும் மில்லி பபான்ற நன்கு அறியப்பை்ை 

முன்தனாை்டுகளின் பிரிவில் தரான்னா மற்றும் குதவை்ைா ஆகியலவயும், சிறிய 

அளவீடுகளுக்கு பரான்பைா மற்றும் குக்பைா ஆகியலவயும் ஏற்றுக் தகாள்ளப் பை்டு 

உள்ளன. 

❖ தபரிய முன்தனாை்டுகள் A என்ற எழுத்தில் முடிவலையும் என்றும் சிறியலவ O என்ற 

எழுத்தில் முடிவலையும் என்றும் இந்த உைன்படிக்லக குறிப்பிடுகிறது. 

❖ புதிய முன்தனாை்டுகள் சில தபரியப் தபாருை்கலளப் பற்றி நாம் குறிப்பிடும் விதத்லத 

எளிதாக்கும். 

❖ பூமியின் எலை சுமார ்ஆறு பரானாகிராம்கள் என்ற நிகலயில் இது ஒரு ஆறு மற்றும் 

27 பூஜ்ஜியங்கலளக் குறிக்கும். 

❖ வியாழனின் எகை சுமார ் இரை்டு குதவை்ைாகிராம்கள் என்ற நிகலயில், இது 

இரை்லைத ்ததாைரந்்து 30 பூஜ்ஜியங்கள் வருவலதக் குறிக்கும். 

❖ முன்பு 1991 ஆம் ஆை்டில், பவதியியலாளரக்ள் மாதபரும் மூலக்கூறு அளவுகலள 

தவளிப்படுத்த விரும்பிய பபாது, தஜை்ைா மற்றும் பயாை்ைா பபான்ற 

முன்தனாை்டுகலளச ்பசரத்்தனர.் 

❖ ஒரு பயாை்ைா மீை்ைர ்என்பது ஒன்று மற்றும் 24 பூஜ்ஜியங்கள் தகாை்ை எை்ைிலனக் 

குறிக்கிறது. 

 

மோநிலச ்சசய்திகள் 

கை்ைமமப்பு சோர்ந்ே ஒருங்கிமைந்ேப் புதுப்பிக்கே்ேக்க ஆை்ைல்களின் சமோே்ே 

நிறுவப்பை்ை திைன் 

❖ நாை்டிலுள்ள அலனத்து மாநிலங்களின் கை்ைலமப்பு சாரந்்த ஒருங்கிலைந்த 

புதுப்பிக்கத ்தக்க ஆற்றல்களின் தமாத்த நிறுவப்பை்ை திறலன ஒப்பிடுலகயில் அதன் 

தமாத்த மதிப்பில் கரந்ாைகா முதலிைத்தில் உள்ளது. 

❖ அம்மாநிலத்தின் தமாத்த நிறுவப் பை்ை திறன் 15,463 தமகாவாை் ஆகும். 

❖ இதில் 15,225 தமகாவாை் திறனுைன் தமிழ்நாடு இரை்ைாவது இைத்திலும், 13,153 தமகா 

வாை ் திறனுைன் குஜராத ் மூன்றாவது இைத்திலும், 10,267 தமகாவாை் திறனுைன் 
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மகாராஷ்டிரா நான்காவது இைத்திலும் உள்ளன. 

 

 

பிரபலமோனவரக்ள், விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

சுமிே்ரோ சரே் ரோம் விருது 

❖ கதக் கலலஞர ்உமா சரம்ா, சுமித்ரா சரத ்ராம் விருதிலனப் தபற்றுள்ளார.் 

❖ இந்திய தசவ்வியல் இலச மற்றும் நைனத் துலறயில் அவர ்ஆற்றிய பங்களிப்பிற்கான 

அங்கீகாரமாக இந்த விருதானது வழங்கப் பை்டுள்ளது. 

❖ இவர ்ஒரு புகழ்தபற்ற தசவ்வியல் நைனக் கலலஞர ்ஆவார ்என்பததோடு, இந்தியாவின் 

கலாசச்ாரப் பாரம்பரியத்திற்கு அவர ்அளித்த தனித்துவமான பங்களிப்பிற்காக பத்ம 

பூஷன் விருதிலனயும் இவர ்தபற்றுள்ளார.் 

❖ இந்த விருதானது 2010 ஆம் ஆை்டில் நிறுவப் பை்ைது. 

❖ சுதந்திரத்திற்குப் பிந்லதய இந்தியாவில் கலாசச்ார மறுமலரச்ச்ியாளராக விளங்கிய, 

கலல நிகழ்சச்ி ஏற்பாைை்ாளர ் மற்றும் SBKK அலமப்பின் நிறுவனரான சுமித்ரா சரத் 

ராம் அவரக்ளின் பங்களிப்லப இது நிலனவுபடுதத்ுகிறது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

அரசியலமமப்புத் தினம் - நவம்பர் 26 

❖ ஒவ்பவார ் ஆை்டும் நவம்பர ் 26 ஆம் பததியன்று அரசியலலமப்புத் தினமானது 

தகாை்ைாைப் படுகிறது. 

❖ அரசியலலமப்புத் தினமானது 2015 ஆம் ஆை்டில் அறிவிக்கப் பை்ைது. 

❖ இது சம்விதன் திவாஸ் அல்லது பதசிய சை்ை தினம் என்றும் அலழக்கப் படுகிறது. 
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❖ அரசியலலமப்புச ்சை்ைம் ஏற்றுக் தகாள்ளப் பை்ைலதக் குறிக்கும் வலகயில் இந்த நாள் 

தகாை்ைாைப் படுகிறது. 

❖ இந்திய அரசியலலமப்புச ்சை்ைமானது 1949 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ்26 ஆம் பததியன்று 

ஏற்றுக் தகாள்ளப் பை்ைது. 

❖ 1950 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 26 ஆம் பததியன்று அரசியலலமப்புச ்சை்ைம் நலைமுலறக்கு 

வந்ததலனக் குறிக்கும் வலகயில், ஒவ்பவார ் ஆை்டும் ஜனவரி 26 ஆம் பததியன்று 

இந்தியாவில் குடியரசு தினம் தகாை்ைாைப் படுகிறது. 

 

 

தேசியப் போல் தினம் - நவம்பர் 26 

❖ தவை்லமப் புரை்சிலய முன்னின்று வழி நைத்தியப் தபருலமக்குரிய ைாக்ைர ்வரக்ீஸ் 

குரியன் அவரக்ளின் நிலனவாக இந்தத் தினமானது இந்தியா முழுவதும் அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

❖ இந்தியாவில் பதசியப் பால் தினம் 2014 ஆம் ஆை்டு முதல் கலைபிடிக்கப் படுகிறது. 

❖ இதற்கான முன்தனடுப்பிலன இந்தியப் பால் சங்கம் (IDA) பமற்தகாை்ைது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் உைவு மற்றும் பவளாை் அலமப்பானது ஜூன் 01 ஆம் 

பததியன்று உலக பால் தினத்திலன அனுசரிக்கிறது. 
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