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டிசம்பர் – 06 

TNPSC துளிகள் 

❖ உலகக் கணினி கல்வியறிவு தினமானது ஒவ்வவார ்ஆண்டும் டிசம்பர ் 02 ஆம் வேதி 

அன்று ககாண்டாடப்படுகிறது. 

  

தமிழ்நாடுச ்சசய்திகள் 

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான வழித்தடம் 

❖ சென்னனயில் கமரினா கடற்கரரயில் அரமக்கப்பட்டுள்ள மாற்றுே ்

திறனாளிகளுக்கான பிரேத்ிவயக நிரந்ேர வழிே்  ேடமானது சமீபே்தில் திறக்கப் 

பட்டது. 

❖ "கடற்கரரயில் மாற்றுே ்திறனாளிகளுக்காக திறக்கப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் முேல் 

நிரந்ேர சாய்ேள வழிே ்ேடம்" இதுவாகும். 

 

  

சுகாதார நிறுவனங்களின் தரவரிசசகள் 

❖ ேமிழ்நாடு சுகாோரம் மற்றும் குடும்ப நலே்துரறயானது, அரசிற்குச ் கசாந்ேமான 

சுகாோர நிறுவனங்கரளே் ேரவரிரசப் படுே்தியுள்ளது. 

❖ இது வபறு காலத் ோய்மாரக்ள் இறப்பு விகிேம் (MMR), பசச்ிளம் குழந்ரே இறப்பு 

விகிேம் (IMR) மற்றும் கவளிவநாயாளிகள் சிகிசர்ச ஆகியரவ உள்ளிட்ட 17 

அளவுருக்களின் அடிப்பரடயில் மாவட்டங்கரள மதிப்பீடு கசய்ேது. 

❖ ஆரம்ப சுகாோர நிரலயங்கள், சுகாோர துரண ரமயங்கள், மாவட்டத் ேரலரமயக 

மருே்துவமரனகள் மற்றும் மருே்துவக் கல்லூரி சாரந்்ே மருே்துவமரனகள் 

ஆகியவற்றிரனத் தமிழக அரசு ேரவரிரசப் படுே்துவது இதுவவ முேல் முரறயாகும். 
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❖ காஞ்சிபுரம், நாமக்கல், தூே்துக்குடி மாவட்டங்கள் சிறந்ே கசயல்திறன் ககாண்டரவ 

ஆகும். 

❖ கேன்காசி, திருப்பே்தூர,் திண்டுக்கல் ஆகியரவ இப்பட்டியலில் கரடசி இடங்களில் 

இடம் கபற்றுள்ளன. 

 

ததசியச ்சசய்திகள் 

கிரித் பரிக் குழு 

 

❖ கிரித் பரிக் குழுவானது, எரிவாயு விரல நிரண்யம் குறிே்ே ேனது அறிக்ரகயிரன 

சமீபே்தில் சமரப்்பிேே்து. 

❖ இது 2026 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 01 ஆம் வேதி முேல் முழு அளவிலான விரலயிடல் 

சுேந்திரே்ரே வழங்குவேற்குப் பரிந்துரர கசய்ேது. 

❖ வழக்கமான எண்கணய் பிரிே்கேடுப்புே் ேளங்களில் இருந்து பிரிே்கேடுக்கப்படும் 

இயற்ரக எரிவாயுவின் விரலயிரன, இந்திய அரசு முற்றிலுமாகே ் ேரடயற்ற 

முரறயில் மற்றும் சந்ரேக்வகற்ற முரறயில் நிரண்யம் கசய்ய வவண்டும் என்று 

இக்குழு பரிந்துரரேத்ுள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் உற்பே்தி கசய்யப்படும் கமாே்ே இயற்ரக எரிவாயுவில் இது 70 

சேவீேே்திற்கும் அதிகமான அளவாகும். 

❖ வழக்கமான எண்கணய் பிரிே்கேடுப்புே் ேளங்களில் இருந்து கபறப்படும் 

எரிவாயுவிற்கான உசச்வரம்பு வீேே்ரே ஒரு mmBTU (Metric Million British Thermal Unit) 

அளவிற்கு 0.5 ஆக அதிகரிக்க வவண்டும் எனவும் இந்ேக் குழு பரிந்துரரே்துள்ளது. 

❖ 2027 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 01 ஆம் வேதியில் வழக்கமான எண்கணய் பிரிே்கேடுப்புே் 

ேளங்களில் இருந்து உற்பே்தி கசய்யப்படும் எரிவாயுவிற்கான சந்ரே நிரண்ய 

விரலயிரனயும் இக்குழு பரிந்துரரே்துள்ளது. 

❖ ரிரலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனே்தின் KG-D6 வபான்ற கடினமான புவியியல் 

அரமப்புக் ககாண்ட ேளங்களில் உள்ள ேளங்களுக்கு ேற்வபாதுள்ள விரல நிரண்ய 

சூே்திரே்தில் எந்ே மாற்றே்ரேயும் வமற்ககாள்வேற்கு இக்குழு பரிந்துரரக்கவில்ரல. 

❖ ேற்வபாது, ஆழ்கடல், உயர ் கவப்பநிரல, உயர ் அழுே்ே மண்டலங்கள் ஆகியப் 

பகுதிகளில் உள்ள உள்ள எண்கணய் பிரிே்கேடுப்புே் ேளங்கள், இறக்குமதி கசய்யப் 
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பட்ட திரவமாக்கப்பட்ட இயற்ரக எரிவாயு விரலயின் கூறுகரள உள்ளடக்கிய 

வவறுபட்ட சூே்திரே்ோல் நிரண்யிக்கப்படுகின்றன. 

❖ இருப்பினும், அரவ 12.46 அகமரிக்க டாலர ் என்ற உசச்வரம்பு விரல அளவிற்கு 

உட்பட்டரவயாகும். 

 

ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சசபயில் இந்திய அரசின் தசலசம 

 

❖ டிசம்பர ்01 ஆம் வேதியன்று, ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சரபயின் (UNSC) மாோந்திர 

சுழற்சி முரற ேரலரமப் பேவிரய இந்தியா ஏற்றுக் ககாண்டது. 

❖ 2021-22 ஆம் ஆண்டில் அசச்ரபயின் வேரந்்கேடுக்கப்பட்ட உறுப்பினராக இந்தியாவின் 

இரண்டு ஆண்டு கால பேவிக் காலே்தில் இந்தியா இவ்வாறு கபாறுப்வபற்பது இது 

இரண்டாவது முரறயாகும். 

❖ இந்தியா முன்னோக 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாேே்தில் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு 

சரபயின் ேரலரமப் கபாறுப்பிரன ஏற்றுக் ககாண்டது. 

❖ கவளி விவகாரங்கள் துரற அரமசச்ரும் ஐக்கிய நாடுகள் சரபயின் கபாதுச ்

கசயலாளர ் அன்வடானிவயா குட்டகரஸ்ஸும் டிசம்பர ் 14 ஆம் வேதியன்று ஐக்கிய 

நாடுகள் சரபயில் M.K.காந்தி அவரக்ளின் மாரப்ளவு உயரம் உள்ள சிரலரயே் 

திறந்து ரவக்க உள்ளார.் 

❖ இந்ேத் தினமானது காந்தி அவரக்ள் ஐக்கிய நாடுகள் சரபயின் ேரலரமயகே்திற்கு 

வருரகே ்ேந்ேரேக் குறிக்கிறது. 

❖ சரவ்வேச அரமதி மற்றும் பாதுகாப்ரபப் வபணுவேற்கான உறுதிப்பாட்டிரனக் 

ககாண்ட ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புெ ்சரப, உலகளாவியப் பலேரப்பு உறவுகளின் 

ரமயப் பகுதியாகும். 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புெ ்சரபயானது, 15 உறுப்பினர ்நாடுகரளக் ககாண்டது : 

அவற்றுள் 5 நிரந்ேர மற்றும் 10 நிரந்ேரமற்ற உறுப்பினர ்நாடுகள் ஆகும். 

❖ பே்து நிரந்ேரமற்ற உறுப்பினர ்நாடுகள் ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ்சரபயால் இரண்டு 

வருட காலே்திற்கு உறுப்பினரக்ளாகே் வேரந்்கேடுக்கப் படுகின்றன. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புெ ் சரபயில் இந்தியா ஏழு முரற நிரந்ேரமற்ற 

உறுப்பினராகப் பணியாற்றியுள்ளது. 
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❖ 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாேே்தில், இந்தியா எட்டாவது முரறயாக ஐக்கிய நாடுகள் 

பாதுகாப்புெ ்சரபயில் இடம் கபற்றது. 

 

அறிக்சககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

உலக வங்கியின் இடம்சபயர்வு மற்றும் தமம்பாட்டு ஆய்வு அறிக்சக 

❖ உலக வங்கியானது, அேன் 37வது இடம்கபயரவ்ு மற்றும் வமம்பாடு அறிக்ரகயிரன 

(2022) சமீபே்தில் கவளியிட்டது. 

❖ இந்ே அறிக்ரகக்கு ‘பண வரவுகள் துணிகரமிக்க உலகளாவிய சிக்கல்கரள எதிர ்

ககாள்ளும்: சிறப்பு கவனம் பருவநிரல சாரந்்ே இடம்கபயரவ்ு’ என்று ேரலப்பிடப்  

பட்டுள்ளது. 

❖ குரறந்ே மற்றும் நடுே்ேர வருமானம் ககாண்ட நாடுகளுக்கு அனுப்பப்படும் பண 

வரவானது 2022 ஆம் ஆண்டில் கிட்டே்ேட்ட 5 சேவீேம் அதிகரிே்து 626 பில்லியன் 

அகமரிக்க டாலராக இருந்ேது. 

❖ இது 2021 ஆம் ஆண்டில் பதிவான 10.2 சேவீே அதிகரிப்பிற்கும் குரறவானோகும். 

❖ இந்ே வளரச்ச்ியானது 2023 ஆம் ஆண்டில் வமலும் 2 சேவீேம் குரறயும் என எதிர ்

பாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் அதிக பணம் வரரவப் கபறும் முேல் ஐந்து நாடுகள் இந்தியா, 

கமக்சிவகா, சீனா, பிலிப்ரபன்ஸ் மற்றும் எகிப்து ஆகியரவயாகும். 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

23வது இருவாட்சிப் பறசவ திருவிழா 

❖ 23வது இருவாட்சிப் பறரவ திருவிழா (2022) நாகாலாந்தில் உள்ள நாகா மக்களின் 

பாரம்பரியக் கிராமமான கிசாமாவில் கோடங்க உள்ளது. 

❖ இது 'பண்டிரககளின் திருவிழா' என்றும் பிரபலமாக அறியப் படுவததோடு,  

நாகாலாந்தின் வளமான கலாசச்ாரே்ரே இது கவளிப்படுே்துகிறது. 

❖ குழிந்ே ேரல ககாண்ட இருவாட்சி எனவும் அரழக்கப்படும் இப்பறரவ (ஹாரன்்பில்) 

ஒரு இந்தியப் பறரவயாகும். 

❖ இது இருவாட்சிப் பறரவ குடும்பே்தின் மாகபரும் உறுப்பின இனங்களுள் ஒன்றாகும் 

என்பததோடு இது இந்தியத் துரணக்கண்டம் மற்றும் கேன்கிழக்கு ஆசிய ஆகியப் 
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பகுதிகளில் காணப் படுகிறது. 

❖ இந்ேப் பறரவ அந்தப் பழங்குடியினரின் கலாசச்ாரே்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும் 

என்பததோடு, அேன் அளவு மற்றும் நிறே்திற்காக இந்ேப் பறரவ பிரபலமாக அறியப் 

படுகிறது. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இந்தியாவின் 100 முன்னணி பணக்காரரக்ள் பட்டியல் 2022 

 

❖ ஃவபாரப்்ஸ் இேழானது, நாட்டின் 100 பணக்கார வகாடீஸ்வரரக்ளின் வருடாந்திரப் 

பட்டியரல கவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்ேப் பட்டியலில் ககௌேம் அோனி முேலிடம் கபற்றுள்ளார.் 
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❖ அவரரே் கோடரந்்து முவகஷ் அம்பானி மற்றும் ராோகிஷன் ேமானி ஆகிவயார ்இடம் 

கபற்றுள்ளனர.் 

❖ O.P. ஜிண்டால் குழுமே்தின் ேரலவரான சாவிே்திரி ஜிண்டால் இப்பட்டியலில் 6வது 

இடே்தில் உள்ளார.் 

❖ முேல் 10 இடங்களில் இடம் கபற்றுள்ள ஒவர ஒரு வகாடீஸ்வரப் கபண் மற்றும் நடப்பு 

கால அரசியல்வாதி இவவர ஆவார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ததசிய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு தினம் - டிசம்பர் 02 

❖ 1984 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்02 மற்றும் 03 ஆகிய வேதிகளில் நரடகபற்ற வபாபால் விஷ 

வாயு விபே்தில் உயிர ்இழந்ேவரக்ளுக்கு இே்தினம் அஞ்சலி கசலுே்துகிறது. 

❖ சுமார ்45 டன் அளவிலான கமே்தில் ஐவசாசயனனடு என்ற வாயுவானது, அங்குள்ள ஒரு 

பூசச்ிக் ககால்லி உற்பேத்ி ஆரலயிலிருந்து சுற்றுசச்ூழல் மண்டலே்தில் கவளியானது. 

❖ மனிே அலட்சியம் மற்றும் கோழில்துரற உமிழ்வுகளால் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் 

மாசுபாட்ரடே் ேடுப்பேற்காக மாசுக் கட்டுப்பாட்டுச ்சட்டங்கரளப் பின்பற்றுவரே 

ஊக்குவிப்பேற்காக இந்ேத் தினம் அரப்்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவில், ஒவ்வவார ்ஆண்டும் சுமார ் 7 மில்லியன் மக்கள் காற்று மாசுபாட்டால் 

இறக்கின்ற நினலயில் அவரக்ளில் 4 மில்லியன் வபர ் உட்புற காற்று மாசுபாட்டால் 

இறக்கின்றனர.் 

 

 

அடிசமத்தனத்சத ஒழிப்பதற்கான சர்வததச தினம் - டிசம்பர் 02 

❖ இது மனிேரக்ரள அடிரமயாக விற்கும் நரடமுரறகரள ஒடுக்குவேற்கும் 
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மற்றவரக்ளின் பாலியல் ரீதியிலான கோழில் முரறயில் வமற்ககாள்ளப்படும் 

சுரண்டல் நடவடிக்ரககரள ஒடுக்குவேற்குமான ஐக்கிய நாடுகள் சரபயின் 

உடன்படிக்ரக ஏற்றுக் ககாள்ளப்பட்ட தினே்திரனக் குறிக்கிறது. 

❖ காலனிே்துவ ஆட்சியாளரக்ளால் நரடமுரறப் படுே்ேப்பட்ட அடிரமே்ேனே்தின் 

ககாடூரமான வரலாற்ரறயும் இே்தினம் நிரனவுபடுே்துகிறது. 

❖ இந்ே ஆண்டிற்கான இந்தே் தினே்தின் கருே்துரு, 'ரேரியே்தின் கரேகள்: அடிரமே ்

ேனே்திற்கு எதிரப்்பு மற்றும் இனகவறிக்கு எதிரான ஒற்றுரம' என்போகும். 

 

 

அசாம் தினம் - டிசம்பர் 02 

 

❖ அவசாம் திவாஸ் அல்லது அசாம் தினமானது, அசாமில் அவஹாம் இராசச்ியே்தின் 

முேல் மன்னர ் சுகபாவின் வருரகரயக் குறிக்கும் வரகயில் ஒவ்வவார ் ஆண்டும் 

டிசம்பர ்02 ஆம் வேதியன்று ககாண்டாடப் படுகிறது. 
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❖ அவஹாம் சாம்ராஜ்யேர்ே நிறுவியவரின் நிரனவாக இந்ேத் தினமானது சுகபா 

திவாஸ் என்றும் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ இவர ் ஆறு நூற்றாண்டுகளாக அசாம் பகுதியிரன ஆண்ட அவஹாம் அரசிரன 

நிறுவிய 13 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆட்சியாளர ் ஆவார ் என்பததோடு, இவரது சமகால 

அறிஞரக்ள் அவரது வோற்றம் பரம்ாவுடன் கோடரப்ுரடயோக கண்டுபிடிே்துள்ளனர.் 

❖ அவஹாம் இராஜ்ஜியே்ரே வமலும் விரிவுபடுேத்ுவேற்கான விரேகரள விரேே்ே 

சுகபா ேனது முேல் சிறிய சமஸ்ோனே்ரே சாகரய்டிவயா என்ற இடே்தில் நிறுவினார.் 

 

சர்வததச மாற்றுத் திறனாளிகள் தினம் - டிசம்பர் 03 

❖ மாற்றுே ்திறனாளிகளின் உரிரமகள் மற்றும் நல்வாழ்வு பற்றிய விழிப்புணரர்வப் 

பரப்புவரே இது வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ மாற்றுே ் திறனாளிகள் எதிரக்காள்ளும் அரசியல், சமூகம் மற்றும் கபாருளாோர 

முரண்பாடுகள் பற்றிய விழிப்புணரர்வ ஏற்படுேத்ுவதும் இேன் வநாக்கமாகும். 

❖ சரவ்வேச மாற்றுே் திறனாளிகள் தினம் கரடபிடிக்கப் படுவேற்கான நரடமுரற 

என்பது 1992 ஆம் ஆண்டில் முேல் முரறயாகே் கோடங்கப்பட்டது. 

❖ இந்ே ஆண்டிற்கான இே்தினே்தின் கருே்துரு ‘உள்ளாரந்்ே வமற்பாட்டிற்கான 

பரிமாற்றே் தீரவ்ுகள்: அணுகக்கூடிய மற்றும் சமமான உலகிரன வமம்படுே்துவதில் 

புதுரமயின் பங்கு' என்போகும். 

 

 

          

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

