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டிசம்பர் – 30 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியப் பிரதமர ்உத்தரப் பிரததசத்தின் காசிப்பூரில் ராஜ்பார ்சமூகத்ததச ்தசரந்்த 

மகாராஜா சுகல்ததவ் உருவம் பபாறித்த அஞ்சல் ததலதய பவளியிட்டார.் 

❖ இதையவழிப் பாதுகாப்பின் பல்தவறு கூறுகள் குறிதத்ு பள்ளிக் குழந்ததகளுக்குத் 

பதரிவிப்பதற்காக “பள்ளிக் குழந்ததகளுக்கான இதையவழிப் பாதுகாப்புக் 

தகதயடு” என்ற ததலப்பு பகாை்ட சிற்தறடத்ட மத்திய உள்துதற அதமசச்கம் 

பவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ படன்னிஸ் ஆஸ்திதரலியாவானது காற்றின் பவப்பநிதல, உமிழ்வு பவப்பம், ஈரப்பதம் 

மற்றும் காற்றின் தவகம் ஆகியவற்தற அளவிடக்கூடிய புதிய “காற்று அழுத்த 

அளவுதகாதல” தமம்படுத்தியுள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது 

o இது ஆஸ்திதரலியாவின் பமல்பபரன்ில் நதடபபறவிருக்கும் ஆஸ்திதரலிய 

ஓபன் தபாட்டியின் தபாது பயன்படுத்தப்படவிருக்கிறது. 

❖ தற்பபாழுது பகன்யக் குடியரசிற்கான இந்திய உயர ் ஆதையராக பைியாற்றும் 

இந்திய அயலகப்பைி அதிகாரியான ராகுல் சப்ரா என்பவர ் கூடுதல் பபாறுப்பாக 

ச ோமாலிய கூட்டாடச்ிக் குடியரசிற்கான இந்தியாவின் அடுத்த தூதராகவும் 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் இவர ் தநதராபியில் இருந்த பகாை்சே ச ோமாலிய 

கூட்டாட்சிக் குடியரசின் தூதராகவும் பசயல்படுவார.் 

❖ தற்பபாழுது தகாட்டி டி ஐவரி குடியரசிற்கான இந்தியத் தூதராகப் பைியாற்றும் திரு. 

ஒய். தக.  ோய்லாஸ் தங்கால் என்பவர ் கூடுதல் பபாறுப்பாக தலபிரியக் 

குடியரசிற்கான இந்தியாவின் அடுத்த தூதராகவும் நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் இவர ்

அபிதஜ்னில் இருந்து பகாை்தட தலபிரியக் குடியரசின் தூதராகவும் பசயல்படுவார.்  

❖ சமீபத்தில் இந்தியக் குடியரசுத் ததலவர ் மும்தபயில் நதடபபற்ற 12-வது உலக 

சுகாதார நல மாநாடத்டத் பதாடங்கி தவத்தார.் இம்மாநாடானது இந்திய 

வம்சாவளிதயச ் தசரந்்த அபமரிக்க இயற்பியலாளரக்ள் கூடட்தமப்பினால் 

நடத்தப்படட்து. 

❖ பாதுகாப்புத ் துதற அதமசச்கம் மற்றும் ததசிய பாதுகாப்பு ஆதலாசதன வாரியம் 

(NSAB - National Security Advisory Board) ஆகியவற்றினால் அதமக்கப்பட்ட ஹூடா 

குழுவானது கிளரச்ச்ி எதிரப்்பு நடவடிக்தககதள தமற்பகாள்ளும் பகுதிகளில் தகவல் 

பதாடரப்ான தபாரக்ளுக்கான புதிய சிறப்புப் பிரிவுகதள உருவாக்க பரிந்துதர 

பசய்துள்ளது. 

❖ தமிழ்நாடு முதலதமசச்ர ்இந்தியோ சிமமண்ேஸ்் தலைவர ்N. சீனிவோ லனப் பற்றிய 

“Defying the Paradigm N Srinivasan: Fifty years of an extraordinary journey” என்ற ததலப்பு 

பகாை்ட வரசவற்பலற புத்தகத்தத பவளியிட்டார.் 

o இந்த புத்தகமானது கல்யாைி தகன்டாடி என்பவரால் எழுதப்படட்து. தமலும் 

இதன் முதல் பிரதியானது கிரிக்பகட் வீரரான எம் எஸ் ததானியால் பபற்றுக் 

பகாள்ளப்பட்டது. 

❖ 2022 ஆம் ஆை்டில் விை்பவளிக்கு விை்பவளி வீரரக்தள அனுப்பும் 

தநாக்கத்திற்காக பரிந்துதரக்கப்படட்ுள்ள விை்பவளிப் பயைத ் திட்டத்திற்கான 

(ககன்யான்) ரூ.10,000 தகாடி ரூபாய் நிதிக்கு மத்திய அதமசச்ரதவ ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளது.  
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தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

திறன்பேசி ேயன்ோடு - கிராமே்புறம் 

❖ சமீபத்தில் மத்திய தகவல்பதாேரப்ு துதற அதமசச்கமானது மக்களதவயில் ஒரு 

அறிக்தகதய சமரப்்பிதத்ுள்ளது. 

❖ அந்த அறிக்தகயில் உள்ள தகவலின்படி, இந்தியாவில் உள்ள கிராமப்புறங்களில் 

அறிதிறன்தபசி பயன்பாட்டில் தமிழ்நாடு 2-வது இேத்திை் உள்ளது. 

❖ கிராமப்புறங்களில் மிக அதிக அளவிலான இதைய இதைப்புடன் கூடிய அறிதிறன் 

தபசிகள் இமாசச்லப் பிரததசத்தில் உள்ளன. 

 

 

 

சே்ேரம் திருவிழா (பேர)் 

❖ தமிழ்நாட்டில் உள்ள புகழ்பபற்ற மதுலர மீனாட்சி அம்மன் தகாயிலில் மரபு சாரந்்த 

சடங்குகள் மற்றும் திருவிழாக்களுடன் தனித்தன்தம வாய்ந்த சப்பரம் (ததரத்்) 

திருவிழா பகாை்டாடப்பட்டது. 

❖ இத்திருவிழாவானது அதனதத்ு விதமான உைவுகள் மற்றும் தீவனங்கள் 

ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்ததக் குறிப்பிடுகிறது. 

❖ மீனாட்சி அம்மன் பதய்வத்தின் இதத்தரானது பபை் பக்தரக்ளால் மடட்ுதம 

இழுக்கப்படுகிறது என்பது இத்திருவிழாவின் மற்பறாரு சிறப்பம்சமாகும். 

 

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

இேர பிற்ேடுே்ேே்ேட்ட வகுே்பினரக்ளின் உட்பிரிவுகள் - கருே்ோய்வு 

❖ இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரக்ளின் மத்தியப் பட்டியலில் உள்ள உட்பிரிவுகள் 
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குறிதத்ு ஆய்வு பசய்ய அதமக்கப்பட்ட ஆதையமானது சாதி வாரியான மக்கள் 

பதாதகதயக் கைக்கிடுவதற்காக நாடு முழுவதும் கருத்தாய்வு நடத்த முடிவு 

பசய்துள்ளது. 

❖ இதர பிற்படுத்த வகுப்பினரக்ளுக்கான இட ஒதுக்கீட்டில் சமமான பங்களிப்பிற்கான 

அளவுருக்கள் குறிதத்ு பரிந்துதரப்பதற்காக நீதிபதி G. தராகிைி ததலதமயில் 5 நபர ்

மகோண்ே குழு ஒன்று அதமக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

6-வது ததசிய அறிக்கக - இந்தியா 

❖ சமீபத்திை் உயிரியல் பல்லுயிரப்் மபருக்கத்தின் மீதான உடன்படிக்தகயிேம் (CBD - 

Convention on Biological Diversity), இந்தியா தனது 6-வது ததசிய அறிக்தகதய (NR6 – 

National Report 6) சமரப்்பிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்தகயானது புது தில்லியில் நதடபபற்ற மாநில பல்லுயிரப்் பபருக்க 

வாரியங்களின் (State Biodiversity Boards - SBBs) 13-வது ததசிய சந்திப்பின் பதாடக்க 

விழாவின் தபாது சமரப்்பிக்கப்படட்து. 

❖ ஆசியாவில் முதலாவது மற்றும் அதிகமான உயிர ் – பன்முகத் தன்தம மகோண்ே 

நாடுகளில் ஒன்றான இந்தியா CBD ததலதமயகத்திற்கு NR6-ஐ சமரப்்பிதத்ுள்ளது. 

இந்த அறிக்தகதய CBD-ற்கு சமரப்்பித்த உலகின் முதல் 5 நாடுகளில் இந்தியாவும் 

ஒன்று. 

❖ 20 உலகளாவிய அயிசச்ி பல்லுயிரியல் இலக்குகளுக்கு ஏற்ப உடன்படிக்தக 

பசயல்பாடுகளின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட 12 ததசிய பல்லுயிரப்் பபருக்க இலக்குகதள 

அதடவதற்கு NR6 தமம்பட்ட தகவல்கதள அளிக்கிறது (NBT - 12 National Biodiversity 

Targets). 

        சில சாததனகள் 

❖ இந்தியாவில் 0.08% இனங்கள் மடட்ுதம “அழிவு நிதலயில் உள்ள இனங்களாக” 

வதகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 

❖ உலகில் ஏறக்குதறய மூன்றில் இரை்டு மடங்கு புலிகளானது இந்தியாவில் உள்ளது. 

❖ முன்பு இந்தியக் காை்டாமிருகம் அழிவின் விளிம்பில் இருந்தது. ஆனால் தற்பபாழுது 

இவற்றின் எை்ைிக்தகயானது 2400 ஆக உள்ளது. 

 

 

 

 

சரவ்ததசச ்சசய்திகள் 

6 யுன்ஹாய் - 2 சசயற்ககக் பகாள்கள் மற்றும் ஒரு பசாேகன ேகவல் சோடர்பு 

சசயற்ககக்பகாள் 

❖ சீனா தனது யுன்ஹாய் - 2 என்ற 6 வளிமை்டல சூழல் ஆராய்சச்ி பசயற்தகக் 

தகாள்கதளயும் ஹாங்யான் விை்மீன் கூட்டத்திற்கோன  ஒரு தசாததன 
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தகவல்பதாடரப்ு பசயற்தகக் தகாதளயும் விண்மவளி சுற்றுவட்டப் பாததயில் 

பவற்றிகரமாக பசலுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த 6 யுன்ஹாய் - 2 பசயற்தகக் தகாள்களானது வளிமை்டல சூழல், விை்பவளி 

சூழல் கை்காைிப்பு, தபரிடரக்தளத் தடுத்தல் மற்றும் குதறத்தல் மற்றும் அறிவியல் 

சாரந்்த ஆய்வுகதள தமற்பகாள்ளுதல் ஆகியதவகள் குறிதத்ு ஆய்வு பசய்யும். 

❖ தசாததன பசயற்தகக் தகாளானது குதறமட்டப் புவிப் பாததயில் உள்ள 

லகசபசிகளின் தகவல் பதாடரப்ுகளுக்கோன  பசயல்பாடுகதள உறுதி பசய்வதற்காக 

பயன்படுத்தப்படவிருக்கிறது (LEO - Low Earth Orbit). 

❖ தசாததன பசயற்தகக் தகாளானது சீன விை்பவளித் பதாழில்நுட்ப அகாடமியின் 

கீழ் இயங்கும். பசன்பசனில் உள்ள தடாங்தபங்க்தஹாங் விை்பவளி வளரச்ச்ி 

நிறுவனத்தால் இது  வடிவதமக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

சபாருளாதாரச ்சசய்திகள் 

அருணாசச்லே் பிரபேசம் - அதிக வருவாய் ஈட்டிய மாநிலம் 

❖ 2017-18 ஆம் ஆை்டில் 1,598.49 தகாடி அளவிற்கு பமாத்த வருவாதய ஈட்டி 

அருைாசச்லப் பிரததச மாநிலம் சாததன பதடதத்ுள்ளது. கடந்த 30 ஆை்டுகளில் 

அம்மாநிலம் இந்த புதிய உசச் நிதலதய எட்டியுள்ளது. 

❖ 1987 ஆம் ஆை்டில் அருைாசச்லப் பிரததச மாநிலம் உருவாக்கப்படட் பிறகு 

பதாடரச்ச்ியாக 2 ஆை்டுகளாக 1000 தகாடி வருவாதயக் கடந்துள்ளது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

2018 ஆம் ஆண்டின் சுவக் சர்பவக்சன் விருது - சிறந்ே ேகலநகரம் 

❖ 2018 ஆம் ஆை்டின் திடக் கழிவு தமலாை்தமயின் சிறந்த ததலநகரத்திற்கான சுவச ்

சரத்வக் ன் விருதானது கிதரட்டர ் லைதராபாத ் நகராட்சி கழகத்திற்கு (GHMC - 

Greater Hyderabad Municipal Corporation - GHMC) வழங்கப்படட்து. 

❖ இந்த நகராட்சியானது 4041 நகரங்களின் பட்டியதலக் பகாை்ட சுவச ்சரத்வக் ன் தர 

வரிதசயில் 27-வது இடதத்ில் உள்ளது. 

❖ ஆய்வின் இந்த பதிப்பானது மத்திய வீடட்ு வசதி மற்றும் நகரப்்புற 

விவகாரங்களுக்கான அலம  ்கத்தோை் நியமிக்கப்பட்ட காரவ்ி குழுமம் என்ற 

மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனத்தால் தமற்பகாள்ளப்பட்டது (MoHUA - Ministry of Housing and 

Urban Affairs). 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 
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அபசாக் சக்ரா விருது சேற்ற 10 நேரக்ள் - சகௌரவிே்பு 

❖ ஓடி ோவின் பகன்ஜஹர ்காவல் துதறயானது இந்திய அஞ்சல் துதறயுடன் இதைந்து 

10 அஞ்சல் ததலகதள பவளியிடட்ுள்ளது. ஒவ்பவாரு அஞ்சல் ததலயிலும் 

நாபடங்கிலும் காவல் துதறயிலிருந்து அதசாக் சக்ரா விருது பபற்றவரக்ளின் உருவம் 

பபாறிக்கப்பட்டிருக்கும். 

❖ பகன்ஜஹர ்காவல் துதறயானது “தம ஸ்டாம்ப்” என்ற திட்டத்தின் கீழ் இந்த அஞ்சல் 

ததலகதள பவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ 5 ரூபாய் மதிப்பு பகாை்ட இந்த அஞ்சல் ததலயானது தகானாரக்்கில் உள்ள சூரிய 

ஆலயத்ததப் பின்புலமாகக் பகாை்டுள்ளது. 

❖ “பரம் வீர ் சக்ராவிற்கு” இதையான இந்த அதசாக் சக்ரா விருதானது இந்தியாவின் 

உயரிய அதமதிக்கான விருதாகும். இது நாள் வதர இந்த விருதத 84 நபரக்ள் 

பபற்றுள்ளனர.் 

 

நிரந்ேர NDRF ேகடே் பிரிவு - அருணாசச்லே் பிரபேசம் 

❖ அருைாசச்லப் பிரததச மாநில அரசிற்கு ததசியப் தபரிடர ்மீட்புப் பதடயின் (National 

Disaster Response Force – NDRF)  நிரந்தரப் பதடப் பிரிவு வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ தஹாதலாங்கியில் அதமந்துள்ள 12-வது பதடப்பிரிவிற்கான ததலதமயகத்திற்கு 

அருைாசச்லப் பிரததச மாநில முதல்வர ்மபமோ கோண்டு அடிக்கல் நாட்டினார.் 

❖ அருைாசச்லப் பிரததசத்தில் உள்ள நிரந்தரப் பதடப் பிரிவானது அம்மாநிலத்திற்கு 

மடட்ும் உதவாமல் அை்தட மாநிலமான அஸ்ஸாமிற்கும் தததவயான 

பைிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படவிருக்கிறது. 

 

அதியே்மிக் கவேக் 

❖ மத்தியப் பிரததச மாநில அரசானது புதிய அதியத்மிக் தவபக் துதற (ஆன்மீகத் 

துதற) அதமக்கப்படும் என்று அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ தற்பபாழுதுள்ள பல்தவறு துதறகதள இதைப்பதன் மூலம் முன்பமாழியப்படட்ுள்ள 

இந்த புதிய துதறயானது அதமக்கப்படவிருக்கிறது. 

❖ நாட்டிதலதய முதன்முதறயாக முந்லதய மத்தியப் பிரததச மாநில பா.ஜ.க 

அரசினால் உருவாக்கப்பட்ட “ஆனந்த் தவபக்” (மகிழ்சச்ித் துதற) என்ற துதறயானது 

புதிதாக உருவாக்கப்படவுள்ள துதறயுடன் இதைக்கப்படவிருக்கிறது. 

 

இதரச ்சசய்திகள் 

டிஜிட்டல் மாற்றத்திற்கான  ஹக்கே்ோன் 

❖ நியூயாரக்்கின் காரப்னல் பல்கதலக் கழகத்தில் நதடபபற்ற “டிஜிடட்ல் 

மாற்றத்திற்கோன ஹக்கத்தானின் பதாடக்க நிகழ்சச்ியில் இந்திய - அபமரிக்க” 

பதின்ம வயதினரான மகும் சிதக்ி (17)  பவற்றி பபற்றுள்ளோர.் 

❖ தநாதயக் கை்டறிதலின்தபாது தநாயாளிக்கு ஏற்படும் வலியின் துல்லியத் 
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தன்தமதயக் கை்ேறியக் கூடிய கருவிதய வடிவதமத்ததற்காக இவருக்கு 

இவ்விருது வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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