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டிசம்பர் – 05 

TNPSC துளிகள் 

❖ அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திே ரமாடி மமதானத்தில் நமைபபற்ற குஜோத ்

மைை்ைன்ஸ் மற்றும் ோஜஸ்தான் ோயல்ஸ் அணிகளுக்கு இமைரயயான 2022 ஆம் 

ஆண்டு IPL இறுதிப் ரபாை்டியில் 1,01,566 ரபே ் கலந்து பகாண்ைதன் மூலம் புதிய 

கின்னஸ் சாதமனயானது பமைக்கப் பை்டுள்ளது. 

❖ ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீேின் உதம்பூே ் மாவை்ைத்தின் பசனானி தாலுக்காவில் உள்ள 

மண்ைமல என்ற கிோமத்தில் இந்தியாவின் மிகப்பபேிய ரயாகா மமயமானது 

கை்ைமமக்கப் பை்டுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

தேரே்ல் பே்திரங்களின் விற்பனன குறிே்ே ேரவு 

 

❖ ரதேத்ல் பத்திேத ்திை்ைம் பதாைங்கப்பை்ைது முதல் இன்று வமே மும்மப நகேம் அதிக 

எண்ணிக்மகயிலான ரதேத்ல் பத்திேங்கமள விற்றுள்ளது. 

❖ மும்மப, பகால்கத்தா மற்றும் மைதோபாத் ஆகிய நகேங்கள் 2018 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தத் திை்ைம் அறிமுகப்படுத்தப்பை்ைது முதல் இன்று வமே எண்கள் மற்றும் மதிப்பின் 

அடிப்பமையில், அதிக எண்ணிக்மகயிலான ரதேத்ல் பத்திேங்கமள விற்றுள்ளன. 

❖ மதிப்பின் அடிப்பமையில் விற்பமன பசய்யப்பைை் பமாத்தத் ரதேத்ல் பதத்ிேங்களில் 

மும்மபயின் பங்கு 25.4 சதவீதம் ஆகும். 

❖ இேண்ைாவது அதிக எண்ணிக்மகயிலான ரதேத்ல் பத்திேங்கமள பகால்கத்தா நகேம் 

விற்றுள்ளது. 

❖ மும்மப, பகால்கத்தா மற்றும் மைதோபாத் ஆகியமவ ரூ.1 ரகாடி மதிப்பிலான 

பத்திேங்கமள அதிக அளவில் விற்பமன பசய்துள்ளன. 
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❖ காங்ைாக், ோஞ்சி மற்றும் ஸ்ரீநகே ் ரபான்ற நகேங்களில் ஒரு ரதேத்ல் பத்திேம் கூை 

விற்கப் பைவில்மல. 

❖ அேசியல் கை்சிகளுக்கு அளிக்கப்படும் நன்பகாமைகளில் பவளிப்பமைத் தன்மமமய 

ஏற்படுத்துவதற்காக மத்திய அேசினால் இந்தத் ரதேத்ல் பத்திேம் திை்ைமானது 

பதாைங்கப் பை்ைது. 

❖ இந்தத ் திை்ைத்தின் கீழ், வருைத்திற்கு நான்கு முமற 10 நாை்கள் வமேயில் ரதேத்ல் 

பத்திேங்கள் விற்கப்படுகின்றன. 

❖ இமவ பபயே ் அறியா நன்பகாமையாளேக்ளிைமிருந்து பணத ் பதாமகயிமன 

நன்பகாமையாகப் பபற அேசியல் கை்சிகளுக்கு வழி வமக பசய்கின்றன. 

❖ இந்தப் பத்திேங்கமள விற்று மீை்பைடுப்பதற்கு அங்கீகேிக்கப்பை்ை ஒரே வங்கி பாேத 

ஸ்ரைை் வங்கி மை்டுரமயாகும். 

 

சபொருளொேொரச ்சசய்திகள் 

இருப்பிடக் குளிரூட்டலில் முேலீட்டு வொய்ப்புகள் 

❖ உலக வங்கியானது, “இந்தியாவின் குளிரூை்ைல் பதாழில்நுை்பத் துமறயில் பருவ 

நிமலச ் சாேந்்த முதலீை்டு வாய்ப்புகள்” என்ற ஒரு அறிக்மகயிமன பவளியிை்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் 2040 ஆம் ஆண்டில் இருப்பிைக் குளிரூை்ைலுக்கானச ் சந்மத வாய்ப்பு 

மற்றும் முதலீை்டு வாய்ப்புகள் 1.5 டிேில்லியன் ைாலேக்ளாக இருக்கும். 

❖ 2040 ஆம் ஆண்டிற்குள் ஆண்டுரதாறும் 300 மில்லியன் ைன் காேப்ன் மை ஆக்மசடு 

உமிழ்விமனக் குமறக்கும் திறமனக் பகாண்ை குளிரூை்ைல் பதாழில்நுை்பத்திற்கான 

நிமலயான பசயற்திை்ைத்திமன இந்த அறிக்மகப் பேிந்துமேக்கிறது. 

❖ இந்தியா ஒவ்ரவாே ்ஆண்டும் அதிகளவு பவப்பநிமலமய எதிே ்பகாண்டு வருகிறது. 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள், நாடு முழுவதும் ஒவ்ரவாே ் ஆண்டும் 160-200 மில்லியனுக்கும் 

அதிகமான மக்கள் பகாடிய பவப்ப அமலகளுக்கு ஆளாக வாய்ப்பு உள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் அதிகளவு பவப்ப நிமலயினால் ஏற்படும் மன அழுத்தத்தினால் ஏற்படும் 

உற்பத்தித் திறன் குமறவினால் சுமாே ் 34 மில்லியன் மக்கள் ரவமல இழப்மபச ்

சந்திக்க ரநேிடும். 

❖ உணவுப் பாதுகாப்பு ேீதியாக, ரபாக்குவேத்தின் ரபாது உண்ைாகும் பவப்பத்தினால் 

ஏற்படும் உணவு இழப்பு ஆண்டிற்கு 13 பில்லியன் ைாலே ்என்று உலக வங்கி பதேிவித்து 

உள்ளது. 

❖ கை்டிைக் கை்டுமானம், குளிரூை்ைல் பதாைே ்சங்கிலி அமமப்புகள் மற்றும் குளிேப்தனப் 

பபை்டிகள் ஆகிய மூன்று முக்கியத் துமறகளில் புதிய முதலீடுகள் பசய்வது மூலம் புது 

பைல்லியின் 2019 ஆம் ஆண்டு இந்தியக் குளிரூை்ைல் பசயல் திை்ைதத்ிமன (ICAP) 

ஆதேிப்பதற்கான ஒரு பசயற்திை்ைத்திமன இந்த அறிக்மக முன்பமாழிகிறது. 

 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் சில்லனற எண்ணிம நொணயம் 

❖ இந்திய ேிசேவ்் வங்கியின் (RBI) எண்ணிம நாணயத்தின் சில்லமற விற்பமன 

ரசாதமனயானது 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பே ் 01 ஆம் ரததியன்று நமைமுமறக்கு 

வந்தது. 

❖ இது இமணயவழி ரூபாய் அல்லது எண்ணிம ரூபாய் என விளம்பேப் படுத்தப் 

படுகிறது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ இந்திய ேிசேவ்் வங்கியின் மத்திய வங்கி எண்ணிம நாணயம் (CBDC) என்பது 

இமறயாண்மம மிக்க நாணயத்தின் ஒரு மின்னணு வடிவமாகும். 

❖ சில்லமற எண்ணிம ரூபாயானது, மத்திய வங்கியின் ரநேடிப் பபாறுப்பின் கீழ் 

இருப்பதால், பணம் பசலுத்துவதற்கும் கைன் ஈடு பசய்வதற்கும் பாதுகாப்பான 

முமறயில் பணத்திற்கான அணுகமல வழங்குகிறது. 

❖ நாடு முழுவதும் உள்ள நான்கு நகேங்களில் எண்ணிம ரூபாயின் சில்லமற 

விற்பமனயில் பங்ரகற்பதற்காக கை்ைம் வாேியாக எை்டு வங்கிகள் இதில் 

அமையாளம் காணப் பை்டுள்ளன.  

❖ முதற்கை்ைமாக, பாேத ்ஸ்ரைை் வங்கி, ICICI வங்கி, YES வங்கி, IDFC First வங்கி உள்ளிை்ை 

நான்கு வங்கிகள் இந்தச ்ரசாதமனக் கை்ைத்தில் பங்ரகற்கின்றன. 

❖ இந்தச ் ரசாதமனயானது, முதலில் மும்மப, புது பைல்லி, பபங்களூரு மற்றும் 

புவரனஸ்வே ்ஆகிய நான்கு நகேங்களில் ரமற்பகாள்ளப் படுகிறது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பம் 

னைட்ரஜன் எரிசபொருள் மூலம் இயங்கும் விமொன இயந்திரம் 

 

❖ ஏேம்லன் ஈஸிபஜை் மற்றும் விமான எந்திேத் தயாேிப்பு நிறுவனமான ரோல்ஸ் ோய்ஸ் 

ஆகியமவ மைை்ேஜன் எேிபபாருள் மூலம் இயங்கும் விமான இயந்திேத்தின் 

ரசாதமனயிமன பவற்றிகேமாக ரமற்பகாண்ைதாக அறிவித்துள்ளன. 

❖ இது விமானப் ரபாக்குவேத்துத் துமறயில் உலகில் முதல் முமறயாக இவ்வாறு ரமற் 

பகாள்ளப் படுவதாக விவேிக்கப்படுகிறது. 

❖ பஜை் எேிபபாருமள விை பசுமம மைை்ேஜன் எேிபபாருளானது சுற்றுசச்ூழலுக்கு 
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மிகச ்சிறந்தது என்று பேவலாகக் கருதப்படுகிறது. 

❖ அந்த நிறுவனம் சிறிய பிோந்திய விமானங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற வககயில் 

உந்துதமல வழங்கும் சுழலி இயந்திேத்மதச ்ரசாதமன பசய்தது. 

❖ இந்தச ்ரசாதமனகளுக்கான பசுமம மைை்ேஜன் எேிபபாருளானது, ஸ்காை்லாந்தின் 

ஓேக்்னி தீவுகளில் அமல மற்றும் காற்று ஆற்றமலப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப் பை்டு 

உள்ளது. 

 

அறிக்னககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

உலக நீர் வளங்களின் நினல 2021 

 

❖ உலக வானிமல அமமப்பானது (WMO) சமீபதத்ில் தனது முதல் உலக நீே ் வள 

அறிக்மகமய பவளியிைை்து. 

❖ இது உலகின் நீே ் வளங்களின் மீது சுற்றுசச்ூழல், பருவநிமல மற்றும் சமூக 

மாற்றங்கள் ஆகியவற்றின் தாக்கத்தின் அளவிமன மதிப்பிடுவமத ரநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

❖ ரதமவ அதிகமாகவும், வழங்கீடு மிகக் குமறவாகவும் இருக்கும் சமயத்தில், உலகம் 

முழுவதும் உள்ள நன்னீே ் வளங்கமளக் கண்காணித்துத் திறம்பை ரமலாண்மம 

பசய்வதற்கு ஆதேவு வழங்குவரத இதன் ரநாக்கமாகும். 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், ஆப்பிேிக்காவில் உள்ள மநஜே,் ரவால்ைா, மநல் மற்றும் காங்ரகா 

ரபான்ற ஆறுகள் இயல்பான நீரோை்ைத்திமன விை குமறவான நீரோை்ைதத்ிமனயே 

சந்தித்தன. 

❖ அரத காலகை்ைத்தில் ேஷ்யா, ரமற்கு மசபீேியா மற்றும் மத்திய ஆசியாவின் பல 

பகுதிகளில் உள்ள ஆறுகளிலும் சோசேிமய விை குமறவான நீரோை்ைரம காணப் 

பை்ைன. 

❖ சீனா, வை இந்தியா, ரமற்கு ஐரோப்பா ஆகிய பகுதிகளில் தான் பபருமளவிலான 

பவள்ளப் பாதிப்பு நிகழ்வுகள் ஏற்பை்ைன. 

❖ பமாசாம்பிக், பிலிப்மபன்ஸ் மற்றும் இந்ரதாரனசியா ரபான்ற நாடுகள் பவப்ப 

மண்ைலச ்சூறாவளிகளால் பாதிக்கப் பை்ைமவயாகும். 

❖ எத்திரயாப்பியா, பகன்யா மற்றும் ரசாமாலியா ரபான்ற நாடுகளில் பதாைேந்்து பல 
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ஆண்டுகளாக சோசேிக்கும் குமறவான மமழப் பபாழிரவ பதிவாகின. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், அபமேிக்காவின் ரமற்குக் கைற்கமே, பதன் அபமேிக்காவின் 

மத்தியப் பகுதி மற்றும் பைரகானியா, வை ஆப்பிேிக்கா மற்றும் மைகாஸ்கே,் மத்திய 

ஆசியா மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகள், பாகிஸ்தான் மற்றும் வை இந்தியா ரபான்ற 

இைங்களில் நிலப்பேப்பு நீேச் ்ரசமிப்பு இயல்மப விை குமறவாக இருந்தது. 

❖ ஆண்டுகள் பசல்லச ் பசல்ல, பல இைங்களில் உள்ள நிலத்தடி நீேச் ் ரசமிப்பில் எதிே ்

மமறயானப் ரபாக்குகள் ஏற்படும் என எதிேப்ாேக்்கப் படுகிறது. 

❖ இவற்றுள் பிரேசில் நாை்டில் உள்ள ேிரயா சாரவா பிோன்சிஸ்ரகா நதிப்படுமக, 

பைரகானியா, கங்மக மற்றும் சிந்து ஆகிய நதிகளின் மூல நீே ் ஆதாேங்கள் மற்றும் 

பதன் ரமற்கு அபமேிக்கா ஆகியமவ அைங்கும். 

❖ ரநேம்மறயானப் ரபாக்கிமன விை எதிேம்மறயானப் ரபாக்குகள் மிகவும் வலிமம 

ஆனமவயாக உள்ளது. 

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஆஸ்திதரலியொவின் "STEM துனறகளின் சூப்பர் ஸ்டொரக்ள்" 

 

❖ ஆஸ்திரேலியாவின் STEM துமறகளின் சூப்பர ்ஸ்ைாேக்ளாக ரதேந்்பதடுக்கப்பை்டுள்ள 

60 அறிவியலாளேக்ள், பதாழில்நுை்ப வல்லுநேக்ள், பபாறியாளேக்ள் மற்றும் 

கணிதவியலாளேக்ளில் மூன்று இந்திய வம்சாவளிப் பபண்களும் இைம் பபற்று 

உள்ளனே.் 

❖ அந்த மூன்று இந்திய வம்சாவளிப் பபண்கள் - நீலிமா கடியாலா, ைாக்ைே ்அனா பாபு 

ேமணி மற்றும் ைாக்ைே ்இந்திோணி முகேஜ்ி ஆகிரயாே ்ஆவே.் 

❖ இது அறிவியலாளேக்மளப் பற்றிய சமூகத்தின் பாலினம் சாேந்்த அனுமானங்கமளத் 

தகேத்்து, பபண்கள் மற்றும் ஒரு குறிப்பிை்ை பாலினம் சாோத நபேக்ள் மீதுள்ள பபாது 

மக்களின் கருத்திமன ரமம்படுத்துவகத ரநாக்கமாகக் பகாண்ை ஒரு முன்பனடுப்பு 

ஆகும். 

 

புவி அழகிப் பட்டம் 2022 

❖ பதன் பகாேிய நாை்டிமனச ் ரசேந்்த மினா சூ ரசாய், 2022 ஆம் ஆண்டின் புவி 

அழகியாக (மிஸ் எேத்்) மகுைம் சூை்ைப்பை்ைாே.் 

❖ இந்த சுற்றுசச்ூழல் சாேந்்த பை்ைங்களுக்கு 86 ரபே ்ரபாை்டியிை்ைதில் அவேக்ளுள் மூன்று 
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நபேக்ளுக்கு மை்டுரம இந்தப் ரபாை்டியின் மூன்று உை்கூறுகளுக்கான பை்ைங்கள் 

வழங்கப் பை்ைன. 

o மிஸ் ஃபயே ்( பநருப்பு) 2022 - பகாலம்பியாவின் ஆன்ை்ேியா அகுரலோ, 

o மிஸ் வாை்ைே ்(நீே)் 2022 - பாலஸ்தீனத்தின் நதீன் அயூப், மற்றும் 

o மிஸ் ஏே ்(காற்று) 2022 - ஆஸ்திரேலியாவின் பஷேிைன் ரமாேை்்லாக். 

 

  

இேரச ்சசய்திகள் 

பிரஞ்சு சரொட்டிகள் 

 

❖ பிேஞ்சு (பாக்குபவை்) போை்டிகளுக்கு யுபனஸ்ரகா அமமப்பின் பாேம்பேியப் பபாருள் 

என்ற அந்தஸ்து வழங்கப்பை்ைது. 

❖ பாக்குபவை் என்பது மாவு, தண்ணீே,் உப்பு மற்றும் ஈஸ்ை் ஆகியவற்றால் பசய்யப்பை்ை 

நீண்ை மற்றும் பமல்லிய போை்டியாகும்.  

❖ ரமலும் இது பிோன்சு நாை்டில் அந்நாை்ைவேின் ஒரு முக்கிய உணவாக உை்பகாள்ளப் 

படுகிறது. 

❖ பிபேஞ்சு அடுமமனகளின் ரதசிய கூை்ைமமப்பின் கருத்துப்படி  பிோன்சில் ஒவ்ரவாே ்

ஆண்டும் ஆறு பில்லியனுக்கும் அதிகமான போை்டிகள் தயாேிக்கப் படுகின்றன. 
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❖ யுபனஸ்ரகா அமமப்பின் 'மகத்தான கலாசச்ாேப் பாேம்பேியம்' என்பது "வாய்வழி 

மேபுகள், கமலகள், சமூக நமைமுமறகள், சைங்குகள், பண்டிமக நிகழ்வுகள், 

இயற்மக மற்றும் பிேபஞ்சம் பற்றிய அறிவு மற்றும் நமைமுமறகள் அல்லது 

பாேம்பேிய மகவிமனப் பபாருை்கமள தயாேிப்பதற்கான அறிவு மற்றும் திறன்கமள 

உள்ளைக்கியது" ஆகும். 
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