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டிசம்பர் – 01 

TNPSC துளிகள் 

❖ இராணுவப் படைத்தடைவர ் தளபதி மன ாஜ் பாண்னைவிற்கு, பாரீஸ் நகரிை் உள்ள 

லைஸ் இ ்வாலிடிஸ் எ ்ற இைத்திை் தேசப் பிரதிநிதிகளுக்கு அளிக்கப்படும் ராணுவ 

மரியாதே வழங்கப்பை்ைது. 

❖ இந்திய-மனைசியக் கூை்டு இராணுவப் பயிற்சியா  “ஹரிலமௌ சக்தி-2022” என்ற 

பயிற்சி மனைசியாவிை் லதாைங்கப்பை்ைது. 

❖ இந்திய இராணுவம் மற்றும் ஆஸ்தினரலிய இராணுவம் இடைனயயா  “AUSTRA HIND 22” 

எ ப்படும் இருதரப்புப் பயிற்சியானது ராஜஸ்தா ிை் லதாைங்கியது. 

o ஆஸ்ை்ரா ஹிண்ை் லதாைரி ் முதை் பயிற்சியான இதிை் இரு நாை்டுப் படைகளி ் 

அட த்து ஆயுதப் பிரிவுகள் மற்றும் படைகள் பங்னகற்கி ்ற . 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

‘தபோரக்்களச ்சீருடைக்கோன' அறிவுசோர் சசோே்து உரிடம 

 

❖ இந்திய இராணுவமா து, புதிய வடிவடமப்பு லகாண்ை மற்றும் உருமடறப்பு வடிவச ்

சீருடையி ் உரிமத்திட க் னகாருவதற்காக தவண்டி அதற்கா  அறிவுசார ்லசாத்து 

உரிடமயிட ப் லபறுவதற்கு (IPR) பதிவு லசய்துள்ளது. 

❖ இந்திய இராணுவ வீரரக்ளுக்கா  புதிய டிஜிைை்ை் முடறயிை் வடிவடமக்கப்பை்ை 

னபாரக்்களச ் சீருடையா து, 2022 ஆம் ஆண்டு ஜ வரி 15 ஆம் னததி இராணுவ 

தி ே்ே ்று லவளியிைப்பை்ைது. 

❖ இந்தச ்சீருடையா து சமகாைே் னதாற்றம் மற்றும் லசயை்பாடு சாரந்்த வடிவடமப்பு 

லகாண்ைது.  

❖ இந்த உடையி ் துணியா து இைகுவாகவும், வலிடமயாகவும், காற்று ஊடுருவக் 

கூடியதாகவும், விடரவாக உைரத்்தக் கூடியதாகவும், பராமரிக்க எளிதா  வடகயிலும் 

லசய்யப் பை்டுள்ளது. 

 

குடியரசு தின விழோ சிறப்பு விருந்தினர் 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு ஜ வரி மாதத்திை் நடைலபற உள்ள குடியரசு தி  விழாவிை் எகிப்து 

நாை்டி ் அதிபர ்அப்லதை் ஃபத்தா அை் சிசி அவரக்ள் சிறப்பு விருந்தி ராக பங்னகற்க 

உள்ளார.் 
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❖ னகாவிை்-19 லபருந்லதாற்று காரணமாக 2021 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டு குடியரசு தி  

விழா லகாண்ைாை்ைங்களுக்கா  விருந்தி ரக்ளுக்கா  திை்ைங்கள் ரதத்ு லசய்யப் 

பை்ைதாை், 2020 ஆண்டிற்குப் பிறகு வருடக தரும் முதை் விருந்தி ர ்திரு. சிசி ஆவார.் 

❖ எகிப்து அரபுக் குடியரசி ் அதிபர ்நமது குடியரசு தி த்திை் சிறப்பு விருந்தி ராகக் 

கைந்து லகாள்வது இதுனவ முதை் முடறயாகும். 

❖ இரு நாடுகளும் இந்த ஆண்டு த து அரசு முடற உறவுகள் நிறுவப்பை்ைத ் 75வது 

ஆண்டு நிடறடவக் லகாண்ைாடுகி ்ற . 

❖ னமலும், 2022-23 ஆம் ஆண்டிை் G-20 அடமப்பி ் தடைடமப் பதவிக் காைத்தி ் னபாது 

எகிப்து 'விருந்தி ர ்நாைாக' பங்னகற்பதற்கும் அடழப்பு விடுக்கப்பை்ைது. 

❖ இந்தியாவி ் நை்பு நாடுகளி ் தடைவரக்ள் 1950 ஆம் ஆண்டு முதை் குடியரசு தி  

விழாவிை் பங்னகற்று விழாவிட ச ்சிறப்பித்து வருகி ்ற ர.் 

❖ முேலாவோக, இந்னதான சிய அதிபர ் சுகரன் ா 1950 ஆம் ஆண்டிை் முதை் சிறப்பு 

விருந்தி ராக அடழக்கப்பை்ைார.் 

❖ 1952, 1953 மற்றும் 1966 ஆம் ஆண்டுகளிை், குடியரசு தி  விழாக்களிை் லவளிநாை்டுே் 

தடைவர ்சிறப்பு விருந்தி ரக்ளாக இல்லாமல் நைத்தப்பை்ைது. 

❖ மு ் ாள் அலமரிக்க அதிபர ்பராக் ஒபாமா (2015), ரஷ்ய அதிபர ்விளாடிமிர ்புடி ் 

(2007) ஆகினயார ்கைந்த காைத்திை் சிறப்பு விருந்தி ரக்ளாக வருடக புரிந்துள்ள ர.் 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டிை், அப்னபாடதயப் பினரசிை் அதிபர ்லஜய்ர ் னபாை்ச ானரா சிறப்பு 

விருந்தி ராக பங்னகற்றார.் 

 

 

மூன்றோவது ஆய்வுக் கப்பல் 'இக்சாக்' 

❖ இந்தியக் கைற்படையி ் மூ ்றாவது ஆய்வுக் கப்பைா  ‘இக்சாக்’ லச ்ட யிை் 

படையிை் இடணக்கப்பைை்து. 

❖ இது நா ்கு ஆய்வுக் கப்பை்கள் (லபரியது) (SVL) திை்ைத்தி ் மூைம் உருவாக்கப்பை்ை 

மூ ்றாவது கப்பைாகும். 

❖ இக்கப்பலுக்கு ‘வழிகாை்டி’ எ ்று லபாருள்படும் வடகயிை் ‘இக்சாக்’ எ ்று லபயரிைப் 

பை்டுள்ளது. 

❖ கைலிை் கைற்படையி ர ் பாதுகாப்பாகப் பயணிப்பதற்கு ஆய்வுக் கப்பை்களி ் 

முக்கியப் பங்களிப்டபக் குறிக்கும் வடகயிை் இந்தக் கப்பலுக்கு இந்ேப் லபயரிைப் 
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பை்டுள்ளது. 

❖ இந்ேத் திை்ைத்தி ் முதை் கப்பைா  ‘சந்தாயக்’ 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 05 ஆம் 

னததிய ்று லகாை்கத்தாவிை் உள்ள GRSE என்ற கப்பை் கை்டும் தளத்திை் படையிை் 

இடணக்கப் பை்ைது. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

'நசீம் அல் பஹ்ர்' பயிற்சி 

 

❖ இந்தியக் கைற்படைக் கப்பை் ஐஎ ்எஸ் திரிகாண்ை், ஐஎ ்எஸ் சுமித்ரா மற்றும் 

கைை்சார ் னராந்து விமா ம் னைார ்ியர ் ஆகியடவ 13வது ‘நசீம் அை் பஹ்ர’் 

பயிற்சியிை் பங்னகற்ற . 

❖ இது இந்தியக் கைற்படை (IN) மற்றும் ஓம ் நாை்டுக் கைற்படை (RNO) இடைனயயா  

இருதரப்புக் கைை்சார ்பயிற்சியாகும். 

❖ மூ ்று கை்ைங்களாக னமற்லகாள்ளப்படுகிற இது, துடறமுகம் சாரந்்த பயிற்சி கை்ைம், 

கைை்சார ்பயிற்சி கை்ைம் மற்றும் விவாதம் சாரந்்த பயிற்சி ஆகிய வாகும். 

❖ முதை் IN-RNO (இந்தியக் கைற்படை மற்றும் ஓம ் நாை்டுக் கைற்படை) பயிற்சியா து 

1993 ஆம் ஆண்டிை் னமற்லகாள்ளப்பை்ைது. 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்ைா து, IN-RNO இருதரப்புப் பயிற்சிகளி ் 30 ஆண்டு நிடறவிட க் 

குறிக்கிறது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சேோழில்நுை்பம் 

PSLV-C54 ஏவுகலம் 

 

❖ இந்திய விண்லவளி ஆராய்சச்ி நிறுவ மா து (இஸ்னரா), அத ் துருவ லசயற்டகக் 

னகாள் ஏவுகைம் (PSLV-C54) மூைம் ஒ ்பது லசயற்டகக் னகாள்கடள அவற்றி ் பை்னவறு 

சுற்றுப்பாடதகளிை் லவற்றிகரமாக நிடைநிறுதத்ியது. 

❖ இது ஒரு புவிக் கண்காணிப்பு லசயற்டகக்னகாள் (EOS-06) மற்றும் 8 நுண்ணிய 

லசயற்டகக் னகாள் ஆகியவற்றிட  உள்ளைக்கியது. 

❖ எை்டு நுண்ணிய லசயற்டகக்னகாள்களிை் பூைானுக்கா  இஸ்னரா நுண்ணிய 

லசயற்டகக் னகாள்-2 (INS-2B), ஆ ந்த், ஆஸ்ைன்ராகாஸ்ை் (நா ்கு லசயற்டகக் 

னகாள்கள்) மற்றும் இரண்டு டதனபாை்ை் ஆகிய லசயற்டகக் னகாள்கள் அைங்கும். 

❖ EOS-6 எ ்பது Oceansat வரிடசயி ் மூ ்றாம் தடைமுடற லசயற்டகக் னகாள் ஆகும். 

❖ EOS-06 ஆ து கைலியை், பருவநிடை மற்றும் வா ிடை லசயை்பாடுகளிை் பய ் 

படுத்துவதற்காக கைை் பரப்பி ் வண்ணம் குறிதத்ே் தரவு, கைை் னமற்பரப்பு லவப்ப 

நிடை மற்றும் காற்று திடசகாை்டி தரவு ஆகியவற்டறக் கண்காணிக்கும். 

 

இந்தியோவின் முேல் ேனியோர் துடற விண்சவளி வோகன ஏவுேளம் 

❖ லச ்ட டயச ் னசரந்்த விண்லவளிே் லதாழிை்நுை்பப் புத்லதாழிை் நிறுவ மா  

அக் ிகுை் காஸ்னமாஸ், ஸ்ரீஹரினகாை்ைாவிை் உள்ள சதீஷ் தவா ் விண்லவளி 

டமயத்திை் இந்தியாவி ் முதை் த ியார ் துடற ஏவுதளம் மற்றும் ஆய்வுப்பணிக் 

கை்டுப்பாை்டு டமயத்டதே் லதாைங்கியுள்ளது. 
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❖ இந்த டமயமா து அக் ிகுை் ஏவுதளம் மற்றும் அக் ிகுை் ஆய்வுப்பணிக் 

கை்டுப்பாை்டு டமயம் ஆகிய இரண்டு பகுதிகடளக் லகாண்டுள்ளோகும். 

❖ ஏவுதளமா து திரவ நிடை எரிலபாருள் லகாண்ை, கை்டுப்படுத்தப்பை்ை ஏவுகைங்கடள 

ஏவுகி ்ற வடகயிை் வடிவடமக்கப்பை்டுள்ளது. 

❖ லச ்ட டயச ்னசரந்்த புத்லதாழிை் நிறுவ மா து த து அக் ிபா ் ராக்லகை்டை 

இந்த ஏவுதளத்திை் இருந்து விண்ணிை் லசலுத்தே் திை்ைமிை்டுள்ளது. 

❖ அக் ிபா ் எ ்பது இரண்டு-நிடைகள் லகாண்ை, 100 கினைாகிராம் எடையுள்ள 

விண்லவளி ஆய்வுப் லபாருை்கடள 700 கினைாமீை்ைர ்லதாடைவிை் உள்ள புவித ்தாழ் 

மை்ைச ்சுற்றுப்பாடத வடர லகாண்டு லசை்லும் திற ் லகாண்ை ஒரு ஏவு வாக ம் 

ஆகும். 

❖ அக் ிபா ் ஏவுகைமா து, அந்த நிறுவ த்தி ் முப்பரிமாண முடறயிை் அசச்ிைப் 

பை்ை அக் ிலைை் எந்திரங்களாை் இயக்கப்படும். 

❖ அக் ிலைை் ஏவுகைம் எ ்பது, திரவ வடிவ மண்லணண்லணய் மற்றும் மீக்குளிர ்நிடை 

லகாண்ை திரவ ஆக்சிஜ ் ஆகியவற்றி ் கைடவடயப் பய ்படுத்தி த ்ட த்தான  

உந்துவிக்கி ்ற திற ் லகாண்ை ஒரு "பகுதியளவு கிடரனயாலஜ ிக் வடக" இயந்திரம் 

ஆகும். 

 

 

மோநிலச ்சசய்திகள் 

இந்தியோவின் முேல் ஒருங்கிடணந்ே ஏவுகல தசோேடன டமயம் 

❖ லதலுங்கா ாவி ் டஹதராபாத்திை் ஸ்டகரூை் ஏனராஸ்னபஸ் நிறுவ த்தி ாை் 

நிறுவப்பை்ை நாை்டி ் முதை் ஒருங்கிடணந்த ஏவுகை னசாதட  டமயமா து திறக்கப் 

பை உள்ளது. 
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❖ இது ஏவுகைங்களி ் வடிவடமப்பு, தயாரிப்பு மற்றும் னசாதட க்கு உதவும். 

❖ ஸ்டகரூை் ஏனராஸ்னபஸ் நிறுவ மா து, உயர ் லதாழிை்நுை்பம், குடறந்த விடை, 

நம்பகமா  ஏவுதை் திற ் லகாண்ை வாக ங்கடள உருவாக்க முட கிறது. 

 

 

அடனே்து மோவை்ைங்களிலும் 5ஜி தசடவ 

 

❖ குஜராத்தி ் 33 மாவைை்ங்களிை் உள்ள ஒவ்லவாரு தடைடமயகத்திலும் ஜினயா 

நிறுவ ம் த து True 5G கை்ைடமப்பு வசதியிட  அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இத ் மூைம் இந்தியாவிை் முழு அளவிைா  5ஜி னசடவப் பரவடை லபற்ற முதை் 

மாநிைமாக இது திகழ்கிறது. 

❖ னமலும் அந்த நிறுவ மா து, குஜராத்திை் சுகாதாரம், கை்வி, னவளாண்டம, லதாழிை் 

துடற 4.0 மற்றும் இடணய வசதி சாரந்்தப் லபாருை்கள் (IoT) ஆகிய துடறகளிை் True 5 

ஜி வசதிகடள அறிமுகப்படுத்தும் மு ்ல டுப்புகடளத் லதாைங்க உள்ளது. 

 

விடளயோை்டுச ்சசய்திகள் 

வருைோந்திர சசன்டன-சகோழும்பு துடுப்புப் பைகுப் தபோை்டி 

❖ இைங்டகயி ் லகாழும்பு நகரிை் நடைலபற்ற 81வது வருைாந்திர லச ்ட -லகாழும்பு 

துடுப்புப் பைகுப் னபாை்டியிை் லச ்ட  பைகுப் னபாை்டிக் குழுமத்தி ் லபண்கள் அணி 

லவற்றி லபற்றது. 

❖ அவரக்ளுக்கு அடையார ்னகாப்டப வழங்கப்பை்ைது. 
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❖ ஆண்கள் பிரிவிை் லகாழும்பு துடுப்புப் பைகுப் னபாை்டிக் குழுமத்தி ர ்லவற்றி லபற்ற 

நிதலயில், அவரக்ளுக்கு தீபம் னகாப்டப வழங்கப்பை்ைது. 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

கோை்டு எருதுகள் - உணவு விலங்கு 

 

❖ இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர ஆடணயத்தி ் (FSSAI) அறிவியை் குழுவா து 

இமயமடை காை்டு எருதுகடள (கவரிமா) உணவு விைங்காக ஏற்றுக் லகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த வடகப்படுத்துதைா து, பாரம்பரியப் பாை் மற்றும் இடறசச்ித் லதாழிை் 

துடறயி ் ஒரு அங்கமாக மாற்றுவத ் மூைம் உயரந்ிடைப் பகுதிகளிை் வாழும் இந்த 

பசு வடக விைங்குகளி ் எண்ணிக்டக குடறவடதத் தடுப்பதற்கு உதவும் எ ்று எதிர ்

பாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ காை்டு எருதுகள் பாரம்பரியமாக பழடமயா , ஒழுங்கடமக்கப்பைாத மற்றும் 

சிரமங்கள் நிடறந்த ஒரு பருவகாை னமய்சச்ை் முடறயி ் மூைம் வளரக்்கப் 

படுகி ்ற . 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு கணக்லகடுப்பி ்படி, இந்தியாவிை் சுமார ் 58,000 காை்டு எருதுகள் 

உள்ள . 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டிை் னமற்லகாள்ளப்பை்ை காை்நடைக் கணக்லகடுப்பிை் பதிவா டத 

விை இது சுமார ்25% குடறவாகும். 

❖ காை்டு எருதுகளி ் பாலிை் 78-82% நீர,் 7.5-8.5% லகாழுப்பு, 4.9-5.3% புரதம், 4.5-5.0% 
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ைாக்னைாஸ் மற்றும் 12.3-13.4% லகாழுப்பு சாராத திைப்லபாருள் உள்ள . 

❖ லபரும்பாலும் உள்ளூரிை் உை்லகாள்ளப்படும் காை்டு எருதுகளி ் இடறசச்ி லமலிந்த 

தடிம ் உடையதாக அறியப்படுகிறது. 

❖ இத ் இடறசச்ியிை் 74.8% ஈரப்பதம், 21.7% புரதம், 1.5% கசச்ா லகாழுப்பு மற்றும் 1.2% 

சாம்பை் அளவு (எரிதிற ்) உள்ள . 
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