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நவம்பர் – 29 

TNPSC துளிகள் 

❖ 53வது இந்திய சரவ்தேசத் திரரப்பட விழாவானது (IFFI) த ாவாவில் நரடபபற்றது. 

❖  ரந்ாட  வி ாஸ் கிராமீனா வங்கியானது (KVGB), அடல் ஓய்வூதியே் திட்டே்தின் கீழ் 

குறிப்பிடே் ே ்  அளவிலான பதிவு ரள பசய்ேேற் ா  ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுரற 

மற்றும் தமம்பாட்டு ஆரையே்தின் (PFRDA) தேசிய விருதிரனப் பபற்றுள்ளது. 

❖ பேன் ப ாரியாவில் நரடபபற்ற 15வது ஆசிய ஏரக்ன் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் 

இந்தியா 25 ேங் ப் பே ் ங் ளுடன் ேனது பங்த ற்பிரன நிரறவு பசய்ேது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

53 மணிதநர சவால் 

 

❖ மே்திய ே வல் & ஒளிபரப்பு மற்றும் இரளதயார ்விவ ாரங் ள் & விரளயாட்டுே ்

துரற அரமசச்ர ் அனுரா ் சிங் ோ ்கூர,் ‘நாரளய இந்தியாவின் 75 புதுரம 

பரடப்பாளர ்ள்’ என்ற தபாட்டி ் ான ‘53 மைிதநர சவால்’ பிரசச்ாரே்திரனே ்

துவ ்கி ரவே்ோர.் 

❖ இது 2வது நாரளய இந்தியாவின் 75 புதுரமப் பரடப்பாளர ்ள் தபாட்டியாகும். 

❖ டீம் பரப்ில் என்ற திரரப்பட இய ்  நிறுவனேத்ின் டியர ்ரடரி என்ற திரரப்படம், 

நாரளய இந்தியாவின் 75 புதுரமப் பரடப்பாளர ்ள் நி ழ்சச்ியின் 53 மைி தநர 
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சவாலில் பவற்றி பபற்ற திரரப்படமாகும். 

  

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவிற்கான உர வழங்கீட்டில் முன்னணியில் உள்ள நாடு 

❖ 2022-23 ஆம் ஆை்டின் முேல் பாதியில், முேல் முரறயா  இந்தியாவிற்கு அதி ளவில் 

உர வழங்கீடு பசய்யும் நாடா  ரஷ்யா மாறியது. 

❖ இந்ே நிதியாை்டின் முேல் ஆறு மாேங் ளில் ரஷ்யாவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு தமற் 

ப ாள்ளப் பட்ட உர இற ்குமதி மதிப்பானது 371% உயரந்்து 2.15 மில்லியன் டன் ளா  

உயரந்்துள்ளது. 

❖ இந்ே  ால ட்டே்தில் இந்தியாவின் இற ்குமதி 765% அதி ரிே்து 1.6 பில்லியன் 

டாலரா  இருந்ேது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

சவற்றிகரமான 200வது சோடர் விண்கல ஏவுேல் 

 

❖ இஸ்தராவின் பல்துரற ஆய்வு ஏவு லமான RH200, தும்பா  டற் ரரயில் இருந்து 
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போடரந்்து 200வது முரறயா  பவற்றி ரமான முரறயில் விை்ைில் ஏவப்பட்டுள்ளது. 

❖ RH200 ஏவு லமானது பூமே்திய தரர  அருகில் அரமந்ே தும்பா ஏவுேளே்தில் (TERLS) 

இருந்து விை்ைில் ஏவப்பட்டது. 

❖ தராகிணி ஆய்வு ஏவு லமானது (RSR) இஸ்தராவின்  னர  மற்றும் சி ் லான போழில் 

நுட்பம் மி ்  ஏவு லங் ளு ்கு முன்தனாடியா  தி ழ்கிறது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

CDP அமமப்பின் சிறந்ே பருவநிமல நடவடிக்மகப் பட்டியல் 

❖ CDP அரமப்பு பவளியிடட் 5வது வருடாந்திர ந ரங் ள் அறி ்ர யில் A-பட்டியலில் 

தசர ்் ப்பட்ட முேல் இந்திய ந ரமா  மும்ரப மாறியுள்ளது. 

❖ சவால் ள் நிரறந்ே உல ப் பபாருளாோரச ்சூழ்நிரலயிலும் மும்ரப ந ரினால் இந்ே 

நிரலயிரன எட்ட முடிந்ேது. 

❖ மும்ரப ந ரமானது, 'பருவநிரல பநகிழ்திறன் ப ாை்ட மும்ரபரய தநா ்கி' எனப் 

படும் ேனது முேலாவது பருவநிரலச ்பசயல் திட்டே்ரே (2022) பவளியிட்டது. 

❖ 2050 ஆம் ஆை்டிற்குள் நி ர-சுழியம் என்ற  ாரப்ன் உமிழ்வு நடுநிரலரமரய 

அரடயச ்சசய்வேற் ான தநா ் ங் ரள இது குறிப்பிட்டு ்  ாட்டுகிறது. 

❖ உலப ங்கிலும் உள்ள 122 ந ரங் ள், 2022 ஆம் ஆை்டில் சுற்றுசச்ூழல் நடவடி ்ர  

மற்றும் பவளிப்பரடே் ேன்ரமயில் முன்னைியில் இருப்போ  CDP அரமப்பினால் 

குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ முேன்முரறயா , மும்ரப உட்பட உலகின் பேற்குப் பகுதியில் உள்ள பல நாடு ளின் 

ந ரங் ள் இதில் இடம் பபற்றுள்ளன. 

❖ 80 சேவீே ந ரங் ள் வறட்சி முேல் பவள்ளம் வரரயிலான பல்தவறு பருவநிரல 

இடர ்ரள எதிரப் ாள்வோ  சமீபே்திய CDP ேரவு குறிப்பிடுகிறது.  

❖ இரவ 2025 ஆம் ஆை்டில், 25 சேவீே ந ரங் ளு ்கு மி வும் தீவிரமானோ வும் 

அடி ் டி ஏற்பட ் கூடியோ  இரு ்கும் என்றும் எதிரப்ார ்் ப்படுகிறது. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

புவியின் சவற்றி வாமகயாளரக்ள் விருது 2022 

❖ இந்திய வனவிலங்கு உயிரியலாளர ் டா ்டர ் பூரை்ிமா தேவி பரம்ன் இந்ே 

ஆை்டிற் ான புவியின் பவற்றி வார யாளர ்ள் விருதிரனப் பபற்றவர ்ளில் 

ஒருவர ்ஆவார.் 

❖ இது ஐ ்கிய நாடு ள் சரபயின் மி  உயரிய சுற்றுசச்ூழல் விருோகும். 
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❖ சுற்றுசச்ூழல் சீரழிரவே ் ேடுே்ேல், நிறுே்துேல் மற்றும் மீை்டும் மாற்றியரமே்ேல் 

ஆகியவற்றில் அவர ்ளின் மாற்று நடவடி ்ர  ் ா  இந்ே விருோனது வழங் ப் 

படுகிறது. 

❖ அசாமிய பமாழியில் "ஹரக்ிலா" ("எலும்பு விழுங்கி" என்று பபாருள்படும்) என 

உள்ளூரில் அரழ ் ப்படும் பறரவ குறித்த மக்களின் எண்ணத்தத மாற்றுவேற் ா  

ேன ்கு உேவியா  கிராமப்புற பபை் ளின் குழு ஒன்றிரைே் திரட்டினார.் 

❖ கூடு  ட்டும் இடங் ரளப் பாது ா ் வும்,  ாயமரடந்ே நாரர ரளப் பாது ாே்து 

அவற்றிற்கு மறுவாழ்வு வழங்குவேற் ான "ஹரக்ிலா குழுவில்" ேற்தபாது 10,000 ்கும் 

தமற்பட்ட பபை் ள் இடம் பபற்றுள்ளனர.் 

 

 

மிகப்சபரிய சேற்காசியே் திமரப்படச ்சந்மே 

 

❖ மே்திய ே வல் மற்றும் ஒளிபரப்புே் துரற அரமசச்ர ்அனுரா ் ோ ்கூர,் ஃபிலிம் பஜார ்

எனப்படும் மி ப்பபரிய பேற் ாசியே் திரரப்படச ்சந்ரேயிரனே் திறந்து ரவே்ோர.் 

❖ இது பேற் ாசிய மற்றும் சரவ்தேச திரரப்படச ்சமூ ங் ளு ்கு இரடதய ஓர ்ஆ ் ப் 

பூரவ்மான மற்றும் நிதி சாரந்்ே ஒே்துரழப்பிரன ஊ ்குவி ்கிறது. 

❖ இது தேசியே் திரரப்பட தமம்பாட்டு ்  ழ ே்ோல் உருவா ் ப்பட்டு ஏற்பாடு பசய்யப் 
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பட்டுள்ளது. 

❖ பேற் ாசியப் பிராந்தியே்தில், உல  சினிமா ் ள் (திரரப்படங் ள்) விற்பரன 

பசய்யப் படுவேரனயும் இது எளிோ ்குகிறது. 

 

சடன்சிங் நார்தக தேசிய சாகச விருதுகள் 2021 

❖ இரளதயார ் விவ ாரங் ள் மற்றும் விரளயாட்டுே்துரற அரமசச் மானது 

“படன்சிங் நாரத்  அட்பவன்சச்ர ் விருது (TNNAA)” என அரழ ் ப்படும் 2021 ஆம் 

ஆை்டிற் ான தேசிய சா ச விருதிரன அறிவிே்ேது. 

❖ இந்ே விருோனது நில சா சம், நீர ்சா சம், விமான சா சம் மற்றும் வாழ்நாள் சாேரன 

ஆகிய நான்கு பிரிவு ளில் வழங் ப்படுகிறது. 

❖ இந்ே விருது ளானது, சா சே் துரற ளில் சாேரன பரடே்ேவர ்ரளப் பாராட்டி 

ஆை்டுதோறும் வழங் ப்படுகின்றன. 

❖ இந்ே விருோனது ம ் ள் ேங் ளது ோங்குதிறரன தமம்படுேத்ுேல், சவால் 

நிரல ரள ஏற்றல், கூட்டுறவு குழுப்பைி மற்றும் விரரந்து பசயல்படுேல் தபான்ற 

திறன் ரள வளர ்்  ஊ ்குவி ்கிறது. 

 

 

அரஸ்ீ பிதராஜ்ஷா கம்பட்டா 

 

❖ பிரபல குளிரப்ானமான ரஸ்னாவின் நிறுவனே் ேரலவர ்அரீஸ் பிதராஜ்ஷா  ம்பட்டா 

 ாலமானார.் 

பிரிவு சபயர் 

நில சாகசம் திருமதி ரநனா ோ ே் 

நீர் சாகசம் ஸ்ரீ ஷுபம் ேனஞ்சய் வன்மாலி 

வாழ்நாள் சாேமனயாளர் குழுேே்ரலவர ் குன்வர ் பவானி சிங் 

சாம்யால் 
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❖ அதி  விரல ்கு விற் ப்படும் குளிரப்ானப் பபாருட் ளு ்கு ஒரு மாற்றா  1970 ஆம் 

ஆை்டு ளில் மலிவு விரலயில் ரஸ்னா எனப்படும் குளிரப்ானப் சபாருட்கதள இவர ்

உருவா ்கினார.் 

❖ இவர ் பாரச்ி இரானி ஜரத்ோஸ்டிஸ் (WAPIZ) உல  ் கூட்டைியின் முன்னாள் 

ேரலவரா  இருந்ோர.் 

 

தவட்மடயாடுபவரக்மளக் கண்டுபிடிப்பேற்கானப் பணியில் நாய்கள்  

❖ இந்தியாவில் முேல் முரறயா  தவட்ரடயாடுபவர ்ரள ்  ை்டுபிடிப்பேற் ா  

அனுப்பப் பட்ட நாய் தசாரப்ா சமீபே்தில் உயிரிழந்ேது. 

❖ 12 வயோன இந்ே ஆை் பபல்ஜியன் மாலிதனாயிஸ் வர  நாயானது, வனவிலங்குக் 

குற்றங் ரள எதிரே்்துப் தபாராடும் ‘K9’ எனப்படும் நாட்டின் முேல் நாய்ப் பரடப் 

பிரிவின் உறுப்பினரா  இருந்ேது. 

❖ 60 ்கும் தமற்பட்ட தவட்ரடயாடுபவர ்ரளப் பிடிப்பதில் சட்ட அமலா ்  

அதி ாரி ளு ்கு உேவிய பபருரம ்குரிய தஜாரப்ா, இந்ேப் பரடப்பிரிவில் இடம் 

பபற்ற முேல் நாயாகும். 

❖ K9 பரடப்பிரிவானது, ஆறு பபல்ஜிய மாலிதனாயிஸ் நாய் ள் மற்றும் அவற்றின் 

பயிற்றுனர ்ரள உள்ளட ்கியது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

தேசிய மாணவர் பமட தினம் - நவம்பர் 27 

❖ தேசிய மாைவர ்பரடயானது அேன் 74வது எழுசச்ி தினே்ரே ் ப ாை்டாடியது. 

❖ இது உலகின் மி ப்பபரிய சீருரட இரளதயார ்அரமப்பாகும். 

❖ தேசிய மாைவர ் பரடயானது நாட்டின் இரை்டாவது பாது ாப்புப் பரடப்பிரிவு 

என்றும் அறியப்படுகின்றன. 

❖ இந்தப் பரடப்பிரிவானது, நாடு முழுவதும் பல்தவறு நிவாரை நடவடி ்ர  ளு ்கு 
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பபரும் பங் ளிப்ரப வழங்கியுள்ளது. 

❖ தேசிய மாைவர ்பரடயானது, 1948 ஆம் ஆை்டு தேசிய மாைவர ்பரடச ்சட்டே்தின் 

கீழ் 1948 ஆம் ஆை்டில் உருவா ் ப்பட்டது. 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

ஆக்ஸ்தபார்டு அகராதியின் ஆண்டின் சிறந்ே வாரே்்மே-2022 

 

❖ இந்ே ஆை்டு, ஆ ்ஸ்தபாரட்ு அ ராதியின் வரலாற்றில் முேன்முரறயா , 2022 ஆம் 

ஆை்டின் சிறந்ே வாரே்்ரேயானது பபாது வா ்ப டுப்பு மூலம் தேரந்்பேடு ் ப்பட 

உள்ளது. 

❖ இந்ே ஆை்டின் சிறந்ே வாரே்்ரே ் ா  தேரவ்ு பசய்யப்பட்ட நீை்ட பட்டியலிலிருந்து, 

அ ராதியியலாளர ்ள் குழு மூன்று வாரே்்ரே ரளத் தேரவ்ு பசய்துள்ளது. 

❖ அரவ: Metaverse, ISTandWith மற்றும் Goblin mode ஆகியனவாகும். 

 

உலகளாவிய அறிவுசார் சசாே்துப் பதிவு 

❖ உல  அறிவுசார ்பசாே்து அரமப்பின் உல  அறிவுசார ்பசாே்து குறி ாட்டி ள் (WIPI) 

என்ற அறி ்ர யானது, 2021 ஆம் ஆை்டில் உலப ங்கிலும் உள்ள புதுரமப் 
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பரடப்பாளர ்ள் 3.4 மில்லியன்  ாப்புரிரம விை்ைப்பங் ரளத் ோ ் ல் பசய்து 

உள்ளனர ்என்று குறிப்பிடுகிறது. 

❖ இது முந்ரேய ஆை்ரட விட 3.6 சேவீேம் அதி மா  உள்ள நிதையிை், உல ளவில் 

ோ ் ல் பசய்யப்பட்ட விை்ைப்பங் ளில் 67.6 சேவீே விை்ைப்பங் ள் ஆசியாவில் 

உள்ள அலுவல ங் ளில் ோ ் ல் பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

❖ 2021 ஆம் ஆை்டில் ோ ் ல் பசய்யப்பட்டுள்ள பதிவு ள் இந்தியா, சீனா மற்றும் பேன் 

ப ாரியா ஆகிய ஆசிய நாடு ளில் ோன் அதி ம் பதிவு பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியா (+5.5 சேவீேம்), சீனா (+5.5 சேவீேம்) மற்றும் ப ாரியக் குடியரசு (+2.5 சேவீேம்) 

ஆகியவற்றில் உள்நாட்டுக்  ாப்புரிரமத் ோ ் ல் ள் அதி ளவில் பதிவாகியுள்ளது. 

❖ அபமரி ் ா (-1.2 சேவீேம்), ஜப்பான் (-1.7 சேவீேம்) மற்றும் பஜரம்னி ஆகிய நாடு ளில் 

(-3.9 சேவீேம்) உள்நாட்டுக்  ாப்புரிரமச ்பசயல்பாடு ள் 2021 ஆம் ஆை்டில் குரறந்து 

உள்ளது. 
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