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டிசம்பர் – 04 

TNPSC துளிகள் 

❖ முன்னாள் இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரி ப்ரதீ்தி சுதன், மத்திய அரசுப் பணியாளர ்

ததரவ்ாணணயத்தின் உறுப்பினராகப் பபாறுப்தபற்று அதற்கான பதவிப் பிரமாணம் 

மற்றும் இரகசிய காப்புப் பிரமாணம் ஆகியவற்றிணன ஏற்றார.் 

o அவருக்கு மத்திய அரசுப் பணியாளர ் ததரவ்ாணணயத்தின் தலைவர ் மன ோஜ் 

ன ோ ியோை் பதவிப் பிரமாணம் ச ய்து லவக்கப் பட்டது. 

❖ பிரான்ஸ் நாட்ணடச ் தசரந்்த ஸ்படபானி ஃப்ராபாரட்், ஆடவர ் உலகக் தகாப்ணபப் 

தபாட்டியின் நடுவராகப் பபாறுப்தபற்க உள்ள முதல் பபண் என்று FIFA அறிவித்து 

உள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

7வது உலகே் சேொழில்நுட்ப உசச்ிமொநொடு 

❖ 7வது உலகத் பதாழில்நுட்ப உசச்ி மாநாடானது புது படல்லியில் கலப்பு முணறயில் 

நணடபபற உள்ளது. 

❖ இது புவிசார ் பதாழில்நுட்பம் பதாடரப்ாக இந்திய அரசு தமற்பகாள்ளும் வருடாந்திர 

முதன்ணம மாநாடாகும்.  

❖ தமலும் இது பவளியுறவு அணமசச்கம் மற்றும் காரப்னகி இந்தியா ஆகியவற்றினால் 

இணணந்து நடத்தப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டு உசச்ி மாநாட்டின் கருத்துரு, 'பதாழில்நுட்பத்தின் புவிசார ் அரசியல்' 

என்பதாகும். 

 

 

கொர்பன் பற்றுககப் பயன்பொடு மற்றும் தசமிப்புக் சகொள்கக கட்டகமப்பு - நிதி 

ஆதயொக்  

❖ நிதி ஆதயாக் அணமப்பானது, காரப்ன் பற்றுணகப் பயன்பாடு மற்றும் தசமிப்பிற்கான 

(CCUS) பகாள்ணகக் கட்டணமப்பின் அறிக்ணகணயத் தயாரித்துள்ளது. 
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❖ சீனா மற்றும் அபமரிக்காவிற்கு அடுத்தபடியாக, ஆண்டிற்கு சுமார ் 2.6 ஜிகா டன் 

காரப்ன் உமிழ்வுகணள பவளியிடுவதுடன், உலகில் CO2 வோயுவில  பவளியிடும் 

மூன்றாவது பபரிய நாடாக இந்தியா உள்ளது. 

❖ எனதவ, காரப்ன் பற்றுணகப் பயன்பாடு மற்றும் தசமிப்புக் பகாள்ணகயானது, இந்தியா 

அதன் காரப்ன் நீக்க இலக்குகணள அணடவதற்கு இன்றியணமயாத ஒன்றாகும். 

❖ காரப்ன் பற்றுணகப் பயன்பாடு மற்றும் தசமிப்புக் பகாள்ணக என்பது காரப்ன் ணட 

ஆக்ணசடு உமிழ்ணவக் ணகப்பற்றி, கட்டுமானப் பபாருட்கள் தபான்றவற்ணறத ்

தயாரிப்பதற்கு (பயன்பாடு)  அல்லது தமற்பரப்பிற்குக் கீதழ பல ஆயிரம் அடிகளுக்குக் 

கீதழ அதல  நிரந்தரமாக  ்தசமித்து ணவப்பதற்கு (தசமிப்பு) பய ்படும் ஒரு பசயல் 

முணறயாகும். 

 

 

சமன்தவ பயிற்சி - 2022 

❖ இந்திய விமானப் பணடயானது ‘சமன்தவ 2022’ எனப்படும் ஒரு வருடாந்திரக் கூட்டு 

மனிதாபிமான உதவி மற்றும் தபரிடர ் நிவாரண (HADR) பயிற்சியிணன ஆக்ரோவிை் 

நடத்தி வருகிறது. 

❖ இது நிறுவனம் சாரந்்த தபரிடர ்தமலாண்ணமக் கட்டணமப்புகள் மற்றும் அவசர கால 

நடவடிக்ணககளின் பசயல்திறன் ஆகியவற்றிணன மதிப்பிடுவணத தநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்திய நாட்டிணனச ் தசரந்்த பல்தவறு பங்குதாரரக்ளின் பங்தகற்புடன், ஆசியான் 

நாடுகளின் பிரதிநிதிகளும் இந்தப் பயிற்சியில் கலந்து பகாண்டனர.் 

 

 

இந்திய அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்ப வரலொறு திட்டம் 

❖ இந்திய வரலாற்று ஆராய்சச்ி  ் சணப (ICHR) மற்றும் இஸ்தரா ஆகியணவ இணணந்து 
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"இந்திய அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப வரலாறு" என்ற திட்டத்ணதத் பதாடங்க  ்

ச ய்வதற்கான ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் ணகபயழுத்திட்டுள்ளன. 

❖ பல்தவறு அறிவியல் களங்களில் இந்திய நாட்டிணன ஒரு "விஷ்வ குரு" (உலகத ்

தணலவர)் ஆக நிணல நிறுத்துவதத இதன் இலக்காகும். 

❖ இந்தியாவின் பபாருளாதார வரலாற்ணறக் கண்டறிவதற்காக இதத தபான்ற திட்டம் 

ஒன்றிணன இந்திய வரலாற்று ஆராய்சச்ி  ்சணப பதாடங்க உள்ளது. 

❖ மருத்துவத ் துணறயில் இந்தியாவின் பங்களிப்புகணளக் கண்டறிவதற்காக ஆயுஷ் 

அணமசச்கத்துடன் இணணந்து இந்திய வரலாற்று ஆராய்சச்ி  ் சணப மற்பறாரு 

திட்டத்ணதயும் பதாடங்க உள்ளது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

ஆபே்து நிகலயில் உள்ள உலகப் பொரம்பரியத் ேளங்களின் பட்டியல் 

 

❖ சரவ்ததச இயற்ணகப் பாதுகாப்பு ஒன்றியம் (IUCN) மற்றும் யுபனஸ்தகாவின் உலகப் 

பாரம்பரிய ணமயம் (WHC) ஆகியவற்றின் கூட்டு அறிக்ணகயானது, ஆஸ்திதரலியாவில் 

உள்ள பபருந்தடுப்பு பவளத ் திட்டுகளின் (GBR) நிணல குறித்து கவணலக்கிடமான 

தகவணலத் பதரிவித்தது. 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 

 
 

❖ அந்த அணமப்புகள் "ஆபத்திலுள்ள உலகப் பாரம்பரியத் தளங்களின் பட்டியலில் 

இதணன  ்தசரக்்க தவண்டும்" என்று பரிந்துணரத்துள்ளன. 

❖ இது ஆஸ்திதரலியாவின் குயின்ஸ்லாந்து கடற்கணரயில் அணமந்துள்ளது. 

❖ பபருந்தடுப்பு பவளத் திட்டு என்பது 2,900 தனிப்பட்ட திட்டுகள், 900 தீவுகள் மற்றும் 

ததாராயமாக 344,400 சதுர கிதலாமீட்டர ்பரப்பளணவக் பகாண்ட உலகின் மிகப்பபரிய 

பவளப்பாணற அணமப்பாகும். 

❖ இது உலகின் மிகப்பபரிய பல்லுயிர ் ணமயங்களில் ஒன்றாகும் எ ்பனதோடு, உலகின் 

மிகப்பபரிய காரப்ன் உட்கவர ்அணமப்புகளில் ஒன்றாகவும் இது உள்ளது. 

 

அறிக்கககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

உலக முேன்கம நகரங்கள் குறியீடு 

❖ இலண்டணனச ் தசரந்்த பசாத்து ஆதலாசணன வழங்கீட்டு நிறுவனமான ணநட் 

ஃபிராங்க், தான் பவளியிட்ட உலக முதன்ணம நகரங்கள் குறியீட்டில் மும்ணபணய 

22வது இடத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

❖ இது உயர ்ரகக் குடியிருப்பு பசாதத்ுக்களின் வருடாந்திர விணல மதிப்பீட்ணட அளவிட  ்

ச ய்கிறது. 

❖ மும்ணப, பபங்களூரு மற்றும் புது படல்லி ஆகிய மூன்று இந்திய நகரங்களில் 2022 ஆம் 

ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் அந்த பசாத்துகளின் சராசரி ஆண்டு விணலகள் 

அதிகரித்துள்ளன. 

❖ கடந்த ஆண்டுக் குறியீட்டில் 39வது இடத்தில் இருந்த மும்ணப 2022 ஆம் ஆண்டின் 

மூன்றாம் காலாண்டில் 22வது இடத்திற்கு முன்தனறியது. 

❖ இதிை் பபங்களூருவின் தரநிணலயும் 41வது இடத்தில் இருந்து 27வது இடத்திற்கு 

முன்தனறியது. 

❖ புது படல்லியின் தரநிணல 38வது இடத்தில் இருந்து 36வது இடத்திற்கு முன்தனறியது. 

 

 

பழங்குடியினர் தமம்பொட்டு அறிக்கக 2022 

❖ பாரத ் ஊரக வாழ்வாதார அறக்கட்டணளயானது, அதன் முதல் வணக பழங்குடியினர ்

தமம்பாட்டு அறிக்ணகயிணன (2022) பவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இது அகில இந்திய அளவில் மற்றும் மத்திய இந்தியப் பகுதிகளில் உள்ள பழங்குடியின 

சமூகங்களின் நிணலணய மதிப்பிடுகிறது. 
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❖ இது வாழ்வாதாரம், தவளாண்ணம, இயற்ணக வளங்கள், பபாருளாதாரம், இடம்பபயரவ்ு, 

ஆளுணக, மனித தமம்பாடு, பாலினம், சுகாதாரம், கல்வி, கணல மற்றும் கலாசச்ாரம் 

ஆகியவற்ணறப் பபாறுதத்ுப் பகுப்பாய்வு பசய்கிறது. 

❖ இந்தியாவிலுள்ள பழங்குடியின  ் சமூகங்கள் 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பதாணக 

கணக்பகடுப்பின் படி நாட்டின் மக்கள்பதாணகயில் 8.6% ஆகும். 

❖ இந்தியாவின் 80% பழங்குடியின  ்சமூகத்தினர ்மத்திய இந்தியாவில் வாழ்கின்றனர.் 

❖ 257 பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியின மாவட்டங்களில், 230 (90%) மாவட்டங்கள் காடுகள் 

அல்லது மணலகள் நிணறந்தணவ அல்லது வறண்ட பகுதிகளாகும்.  

❖ ஆனால் அவரக்ள் இந்தியாவின் பழங்குடியின மக்கள் பதாணகயில் 80% ஆக உள்ளனர.் 

❖ அவரக்ள் வண்டல் சமபவளிகள் மற்றும் வளமான ஆற்றுப் படுணககளிலிருந்து 

நாட்டின் மிகக் கடுணமயான சுற்றுசச்ூழல் பகுதிகளான மணலகள், காடுகள் மற்றும் 

வறண்ட நிலங்களுக்குள் இடம் பபயரவ்தற்குக் கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றனர.் 

 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

முேல் மகளிர் கொவல்துகற ஆகையர் 

 

❖ 2000 ஆம் ஆண்டு பணிக் குழுவிணனச ்தசரந்்த இந்தியக் காவல்பணி அதிகாரி லட்சுமி 

சிங், நியூ பநாய்டா பகுதியின் உயரம்ட்ட காவை் அதிகோரியோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ இதன் மூலம் உத்தரப் பிரததசத்தில் காவல்துணற ஆணணயர ் அலுவலகத்திற்கு 
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தணலணம தாங்கும் முதல் பபண் அதிகாரி என்ற பபருணமணய இவர ்பபற்றார.் 

❖ லட்சுமி 2016 ஆம் ஆண்டில் காவலர ் பதக்கத்ணதயும், 2020 மற்றும் 2021 ஆம் 

ஆண்டுகளில் முணறதய உத்தரப் பிரததசத்தின் தணலணம காவல் அதிகாரியின் 

பவள்ளி மற்றும் தங்கப் பதக்கங்கணளயும் பபற்றுள்ளார.் 

 

சூரியசக்தி ஆகலக்கொன சில்லகற விகல நகரொட்சி பசுகமப் பே்திரம் 

❖ மத்தியப் பிரததசத்தின் இந்தூர,் நாட்டில் முதல் முணறயாக உள்ளாட்சிப் பத்திரத்ணத 

பவளியிடத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ இது தனிப்பட்ட முதலீட்டாளரக்ணளக் குறி ணவத்து, அதன் மூலம் பபறப்படும் 

வருமானங்கணள சூரிய சக்தித் திட்டத்திற்கு நிதியளிக்கப் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. 

❖ இந்தூருக்கு அருகில் ரூ. 3 பில்லியன் பசலவில் 60 பமகாவாட் (MW) திறன் பகாண்ட ஒரு 

சூரியசக்தி ணமயமானது கட்டணமக்கப்பட உள்ளது. 

❖ இது அந்த நகரத்தின் மின் பசலவில் மாதம் ரூ. 250 மில்லியன் வணர தசமிப்பதற்கு 

உதவும். 

❖ பதாடரந்்து ஆறு ஆண்டுகளாக இந்தியாவின் தூய்ணமயான நகரம் என்ற விருதிணன 

இந்தூர ்பவன்றுள்ளது. 

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

கட்டொக் பலியே்ரொ - கின்னஸ் சொேகன 

 

❖ ஓடி ோவி ் கட்டாக் மாநகராட்சிக் கழகம் ஏற்பாடு பசய்த நிகழ்சச்ி ஒன்றில் புகழ் 

பபற்ற கட்டாக் பலியாத்ரா, கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம் பபற்றது. 

❖ 22 பள்ளிகணளச ் தசரந்்த 2,100க்கும் தமற்பட்ட பள்ளி மாணவரக்ள் 35 நிமிடங்களில் 

22,000 காகிதப் படகுகணள உருவாக்கி உலக சாதணனயில ப் பணடத்துள்ளனர.் 

❖ அந்த மாநிலத்தின் மிகப்பபரிய திறந்தபவளி வரத்்தகக் கண்காட்சியான கட்டாக்கின் 

பலியத்ரா நிகழ்விற்கு உலக அங்கீகாரத்ணதப் பபற்றுத ் தரும் தநாக்கத்துடன் இந்த 
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உலக சாதணன முயற்சியானது தமற்பகாள்ளப்படட்து. 

 

விகளயொட்டுச ்சசய்திகள் 

இகளதயொர் உலக குே்துசச்ை்கட சொம்பியன்ஷிப் தபொட்டி 

❖ இந்த ஆண்டு சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டிகளில் 73 நாடுகணளச ்தசரந்்த 600 குதத்ுசச்ண்ணட 

வீரரக்ள் கலந்து பகாண்டனர.் 

❖ இந்தப் தபாட்டியின் பபண்கள் பிரிவில் இந்திய வீரரக்ள் பபற்ற எட்டுப் பதக்கங்களும் 

தவறு எந்த நாடும் பபறாத ஒரு அதிகபட்ச எண்ணிக்ணகயாகும். 

❖ இந்திய குத்துசச்ண்ணட வீரரக்ளான விஸ்வநாத் சுதரஷ், வன்ஷாஜ், ததவிகா தகாரப்தட 

ஆகிதயார ்தங்கப் பதக்கங்கணள பவன்றனர.் 

❖ பபண்களுக்கான 48 கிதலா எணடப் பிரிவில் பாவ்னா ஷரம்ா பவள்ளிப் பதக்கம் 

பவன்றார.் 

❖ ஆஷிஷ் (54 கிதலா) பவள்ளிப் பதக்கத்திணன பவன்ற மற்பறாரு இந்தியர ்ஆவார.் 

❖ தமன்னா (50 கிதலா), குஞ்சராணி ததவி பதாங்கம் (60 கிதலா), முஸ்கான் (75 கிதலா) 

மற்றும் லஷு யாதவ் (70 கிதலா) ஆகிதயார ் இதிை் முணறதய நான்கு பவண்கலப் 

பதக்கங்கணள பவன்றனர.் 

❖ நடப்பு ஆண்டு தபாட்டியில் 11 பதக்கங்களுடன் இந்தியா முதலிடத்திலும், அதணனத ்

பதாடரந்்து உஸ்பபகிஸ்தான் (10), அயரல்ாந்து (7) மற்றும் கஜகஸ்தான் (7) ஆகிய 

நாடுகளும் இந்தப் பட்டியலிை் இடம் பபற்றுள்ளன. 
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