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டிசம்பர் – 07 

TNPSC துளிகள் 

❖ ராஜஸ்தானின் பாலைவனப் பகுதிகளிை் சுதரச்ன் பிரஹார ்எனப்படும் பயிற்சியிலன 

இந்திய இராணுவம் மமற்ககாண்டது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

அனைே்து மகளிர் நீதிமை்ற அமர்வு 

 

❖ இந்தியத் தலைலம நீதிபதி D.Y. சந்திரசூட் அவரக்ள், ஹிமா மகாஹ்லி மற்றும் மபைா M. 

திரிமவதி ஆகிய நீதிபதிகள் அடங்கிய ஒரு அலனத்து மகளிர ் நீதிமன்ற அமரவ்ிலன 

அலமத்துள்ளார.் 

❖ இந்த அமரவ்ானது திருமணம் சாரந்்தப் பிரசச்ிலனகள் மற்றும் பிணை கதாடரப்ான 

விவகாரங்கள் ஆகியவற்மறாடுத் கதாடரப்ுலடய இடமாற்ற மனுக்கலள விசாரிக்கும். 

❖ உசச் நீதிமன்ற வரைாற்றிை் அலனத்து மகளிர ் அமரவ்ு அலமக்கப்படுவது இது 

மூன்றாவது முலறயாகும். 

❖ நீதிபதிகள் கியான் சுதா மிஸ்ரா மற்றும் ரஞ்சனா பிரகாஷ் மதசாய் ஆகிமயார ்

அடங்கிய முதை் அலனதத்ு மகளிர ்அமரவ்ானது 2013 ஆம் ஆண்டிை் அலமக்கப்பட்டது. 

❖ 2வது அமரவ்ானது 2018 ஆம் ஆண்டிை் நீதிபதிகள் R. பானுமதி மற்றும் இந்திரா பானரஜ்ி 

ஆகிமயார ்அடங்கிய அமரவ்ாகும். 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டிை், மதராஸ் உயர ் நீதிமன்றத்தின் தலைலம நீதிபதி அமமரஷ்வர ்

பிரதாப் சாஹி அதன் முதை் மூன்று நீதிபதிகள் அடங்கிய முழு அளவிைான அலனதத்ு 

மகளிர ்அமரவ்ிலன அலமத்தார.் 

❖ தற்மபாது உசச் நீதிமன்றத்திை் நீதிபதிகள் மகாஹ்லி, B.V. நாகரத்னா மற்றும் நீதிபதி 

திரிமவதி உட்பட மூன்று கபண் நீதிபதிகள் உள்ளனர.் 

❖ நீதிபதி நாகரத்னா அவரக்ள் 2027 ஆம் ஆண்டிை் முதை் கபண் தலைலம நீதிபதியாக 

பதவிமயற்க உள்ளார.் 

❖ தற்மபாது உசச் நீதிமன்றத்திை் தலைலம நீதிபதி உட்பட 27 நீதிபதிகள் உள்ள 
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நிணையிை் உசச் நீதிமன்றத்தின் அனுமதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்லகயானது 34 ஆகும். 

 

தமம்பட்ட இலகுரக செலிகாப்டர் Mk-III பனடப் பிரிவு 

❖ 840 Sqn (CG) எனப்படும் இந்திய கடமைாரக் காவை்பலடயின் மமம்பட்ட இைகுரக 

கஹலிகாப்டரான (ALH) Mk-III என்ற பலடப் பிரிவானது சமீபத்திை் அந்தப் பலடயிை் 

இலணக்கப் பட்டது. 

❖ Mk-III மமம்பட்ட இைகுரக கஹலிகாப்டரக்ள், இந்துஸ்தான் ஏமராநாட்டிக்ஸ் லிமிகடட் 

நிறுவனம் மூைம் உள்நாட்டிமைமய தயாரிக்கப்படட்து. 

❖ இது தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரப் பிரமதசம் ஆகிய மாநிைங்களிை் உள்ள ஆபத்துக்கு 

உள்ளாகக் கூடியப் பகுதிகள் நிலறந்த நீரந்ிலைகளிை் இந்தியக் கடமைாரக் காவை் 

பலடயின் கசயை்திறன்களுக்கு ஒரு கபரிய உத்மவகத்திலன வழங்கும். 

 

 

உள்ளடக்க மாநாடு 

 

❖ மதசிய ஊக்க மருந்துத் தடுப்பு முகலம (NADA) ஆனது முதை் முலறயாக உள்ளடக்க 

மாநாட்லட நடத்துகிறது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ மாற்றுத ்திறனாளி விலளயாட்டு வீரரக்ளுக்கு ஊக்க மருந்துத் தடுப்பு சாரந்்த கை்வி 

மற்றும் கசயை்முலறகலள வழங்குவதிை் கவனம் கசலுதத்ுவலத இது மநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 

பழங்குடியிைர் குளிரக்ால விழா 

❖ ஜம்மு காஷ்மீரின் பந்திமபாரா மாவட்டத்திை் முதன்முலறயாக பழங்குடியினர ்குளிர ்

காை விழா நலடகபற்றது. 

❖ காஷ்மீரி சமூகத்லதச ் மசரந்்த மக்களான, குஜ்ஜரக்ள் மற்றும் மபக்கரவ்ாை்கள் 

மவற்றுலமயிை் கைாசச்ார ஒற்றுலமயின் தனித்துவமான சித்தரிப்பிலன கவளிப் 

படுத்தும் விதமாக ட ாை் எனப்படும் கருவியின் (முரசு) தாளங்களுக்கு ஏற்ப ஒன்றாக 

நடனமாடினாரக்ள். 

❖ 'கட்கா' என்பது அந்த இரண்டு பழங்குடிச ்சமூகத்தினராை் நிகழ்த்தப்பட்ட மற்கறாரு 

நிகழ்வாகும். 

❖ இது அலனத்துப் புவியியை், சமூகம் மற்றும் அரசியை் முரண்பாடுகளுக்கு மத்தியிை் 

குஜ்ஜர ்இனத்தவர ்மமற்ககாண்டு வரும் மபாராட்ட உணரல்வச ்சித்தரிக்கிறது. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

அக்ைி வாரியர் பயிற்சி 

 

❖ சிங்கப்பூருக்கும் இந்தியாவுக்கும் இலடயிைான ஒரு இருதரப்புப் பயிற்சியான 12வது 

அக்னி வாரியர ் பயிற்சி சமீபத்திை் மகாராஷ்டிராவின் டதவ்ைாலி என்ற இ த்திை் 

நலடகபற்றது. 

❖ கூட்டு ஆயுதத் திறன் திட்டமிடை், கசயை்படுதத்ுதை் மற்றும் புதிய தலைமுலறத் 

கதாழிை்நுட்பம் சாரந்்த பீரங்கி உபகரணங்கலளப் பயன்படுத்துதை் ஆகியலவ இதிை் 
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அடங்கும். 

❖ உள்நாட்டிமைமய தயாரிக்கப்பட்ட பீரங்கித் துப்பாக்கிகள் மற்றும் சிறு பீரங்கிவலக 

ஆயுதங்கள் ஆகியலவ இதன் இறுதிக் கட்டப் பயிற்சியிை் ஈடுபடுத்தப்பட்டன. 

 

வாசசைார் அனமப்பிை் ேனலனம 

 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 01 ஆம் மததியன்று, வாகசனார ் அலமப்பின் முழு 

அளவிைான தலைலமப் கபாறுப்பிலன இந்தியா ஏற்க உள்ளது. 

❖ 42 உறுப்பினரக்லளக் ககாண்ட இந்தத் தன்னாரவ் ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாட்டு 

அலமப்பானது, வழக்கமான ஆயுதங்கள் மற்றும் இரட்லடப் பயன்பாடு பண்பு 

ககாண்ட கபாருட்களின் பரிமாற்றங்கலளக் கண்காணிக்கிறது. 

❖ இந்தியா இந்த அலமப்பின் 42வது பங்மகற்பு நாடாக 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்

மாதத்திை் வாகசனார ்அலமப்பிை் இலணந்தது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

தநட்தடாசவதைட்டர் பாளிதடாண்ட்டஸ் 

 

❖ மநட்மடாகவமனட்டர ்பாளிமடாண்ட்டஸ் எனப்படும் லடமனாசர ்இனமானது சுமார ்72 
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மிை்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிகரடம்டசியஸ் காைத்திை் உயிர ்வாழ்ந்தது. 

❖ இது சீரான உடைலமப்பிணனக் ககாண்ட நீந்தும் பறலவ மபான்ற உயிரினமாகும். 

❖ இது வாத்து மபான்ற நீளமான கழுத்து மற்றும் 100க்கும் மமற்பட்ட சிறிய பற்கலளக் 

ககாண்ட வாயுடன், நீண்ட தட்லடயான மூக்கு ஆகியவற்லறக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ அதன் நன்கு பதப்படுத்தப்பட்ட உடை் பாகங்கள், அதாவது சுமார ்70% அளவுண ய ஒரு 

அதன் எலும்புக் கூடு ஆனது மகாபி பாலைவனத்திை் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

பறனவகள் கணக்சகடுப்பு - சே்தீஸ்கர் 

❖ சத்தீஸ்கர ்மாநிைத்தின் முதை் முலற சாரந்்த மாநிைங்களுக்கு இலடமயயான பறலவ 

கணக்ககடுப்பிை் மமற்ககாள்ளப்பட்ட கங்கர ் பள்ளத்தாக்கு பறலவகள் 

கணக்ககடுப்பின் மபாது சுமார ்200 பறலவ இனங்கள் ஆவணப்படுத்தப்படட்ன. 

❖ சத்தீஸ்கர ் மாநிைத்திலனச ் மசரந்்த பறலவகள் ஆரவ்ைரக்ள் & சத்தீஸ்கரின் 

பறலவகள் மற்றும் வனவிைங்குகள் அலமப்பு மற்றும் இந்தியப் பறலவகள் 

கணக்ககடுப்பு அலமப்பு ஆகியவற்றின் ஒத்துலழப்புடன் கங்கர ் பள்ளத்தாக்கு 

மதசியப் பூங்காவின் வனத்துலறயினாை் இந்த கணக்ககடுப்பானது ஏற்பாடு கசய்யப் 

பட்டது. 

❖ வனப் பணியாளரக்ள், பறலவ வழிகாட்டிகள் மற்றும் பறலவக் 

கண்காணிப்பாளரக்ளாக விளங்கும் இந்தியக் குடிமக்கள் ஆகிமயாலர உள்ளடக்கிய 

கங்கர ்பள்ளத்தாக்குப் பூங்காவின் முதை் பறலவ கணக்ககடுப்பு இதுவாகும். 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

ஒரு முனறனமக்சகை குறிப்பிட்ட அனமப்பிற்கு உட்படாே வனகயிலாை 

பயணச ்சீட்டு வழங்கீட்டு முனற அறிமுகம் 
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❖ ஹரியானா அரசானது "ஒரு முலறலமக்ககன குறிப்பிட்ட அலமப்பிற்கு உட்படாத 

வலகயிைான பயணச ்சீட்டு வழங்கீட்டு முலறயிலன" கதாடங்க உள்ளது. 

❖ இதன் மூைம் சாலையிை் இயங்கும் மபருந்துகளுக்கான ஒரு முலறலமக்ககன 

குறிப்பிட்ட அலமப்பிற்கு உட்படாத வலகயிைான பயணச ் சீட்டு வழங்கீட்டு 

முலறயிலன அறிமுகப்படுத்திய முதை் மாநிைமாக ஹரியானா மாறியுள்ளது. 

❖ ஒரு முலறலமக்ககன குறிப்பிட்ட அலமப்பிற்கு உட்படாத வலகயிைான பயணச ்சீட்டு 

வழங்கீட்டு முலற என்பது, சாலையிை் இயங்கும் மபருந்துகளுக்கான மநரடிப் பயணச ்

சீட்டுகலள வாங்குவதிை் உள்ள சிரமங்கலளத் தவிரக்்க பயணிகளுக்கு உதவுவலத 

மநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

குஜராே் வாக்குச ்சாவடிகள் 

❖ கிர ்பகுதியின் அடரந்்த காடுகளிை் வாழும் பமனஜிை் மஹந்த் ஹரிதாஸ்ஜி உதாசின் 

என்ற ஒமர ஒரு வாக்காளருக்காக இந்திய மதரத்ை் ஆலணயம் ஒரு வாக்குச ்சாவடிலய 

அலமத்துள்ளது. 

❖ அரபிக் கடைாை் சூழப்பட்ட அம்மரலி மாவட்டதத்ிை் உள்ள ஷியை்மபட ் கிராமத்திை் 

வாழும் வாக்காளரக்ள் படகு மூைம் மட்டுமம அங்கு மபாக்குவரத்திலன மமற்ககாள்ள 

முடியும். 

❖ அந்தத ்தீவிை் ஐந்து வாக்குச ்சாவடிகள் அலமக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ ஒரு வாக்குச ்சாவடியிை் மருத்துவப் பரிமசாதலன லமயமும் அலமக்கப்படட்து.  

❖ அது "இந்தியாவின் முதை் டதரத்ை் சுகாதாரச ் சாவடியாக" ஜுனாகத் மாவட்டத்திை் 

அலமக்கப் பட்டது. 

 

 

பிரபலமாைவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சர்வதேச லூதசாதபாை் திருவிழா 

❖ மகாவாவிை் நலடகபற்ற நான்கு நாட்கள் அளவிைான சரவ்மதச லூமசாமபான் 

(மபாரத்த்ுகீசிய கமாழி மபசுபவரக்ள்) திருவிழாலவ இந்தியா நடத்துகிறது. 

❖ லூமசாமபான் உைகம் நான்கு கண்டங்களிை் உள்ள ஒன்பது நாடுகளிை் பரவியுள்ளது. 
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❖ மபாரத்்துகீசிய கமாழியானது, புவியின் கதற்கு அலரக்மகாளத்திை் அதிகம் மபசப் 

படும் கமாழியாகும். 

❖ மபாரத்்துகீசிய கமாழி நாடுகளின் சமூகம் (CPLP) அை்ைது லூமசாமபான் காமன்கவை்த், 

1996 ஆம் ஆண்டிை் லிஸ்பன் நகரிை் நிறுவப்பட்டது. 

❖ அங்மகாைா, பிமரசிை், கமபா கவரம்ட, கினியா பிசாவ், கமாசாம்பிக், மபாரச்ச்ுகை் 

மற்றும் சாமவா மடாம் மற்றும் பிரின்சிப் ஆகியலவ இந்த அலமப்பின் உறுப்பினர ்

நாடுகளாக உள்ளன. 

❖ லதமமார ் கைஸ்மத மற்றும் எக்குவமடாரியை் கினியா ஆகியலவ இந்த அலமப்பிை் 

பின்னர ்உறுப்பினராக இலணந்தன. 

 

 

கமலாதேவி சட்தடாபாே்யாய் NIF புே்ேகப் பரிசு 2022 

 

❖ வரைாற்றாசிரியர-்கசயை்பாட்டாளர ் மசகர ் பதக் எழுதிய, பிரபை வனப் பாதுகாப்புப் 

பிரசச்ாரமான சிப்மகா இயக்கம் பற்றிய புத்தகமானது, 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான கமைா 

மதவி சட்மடாபாத்யாய் NIF என்ற புத்தகப் பரிசிலன கவன்றது. 
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❖ இந்த விருதானது "அலனத்துத் மதசிய இனத்லதச ்மசரந்்த எழுத்தாளரக்ளாை் எழுதப் 

படும் நவீன/சமகாை இந்தியாலவப் பற்றிய புலனவுக் கலத அை்ைாத பலடப்புகளின் 

சிறப்லப அங்கீகரித்து ககாண்டாடுகிறது". 

 

விளையாட்டுச ்சசய்திகை்  

சடஸ்ட் தபாட்டியிை் முேல் நாளில் 500 ரை்கள் 

❖ ராவை்பிண்டியிை் நலடகபற்ற பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான முதை் கடஸ்ட ்

மபாட்டியின் கதாடக்க நாளிை் இங்கிைாந்து அணி 506-4 என்ற அளவிை் ரன்கள் 

எடுத்தது. 

❖ கடஸ்ட் கிரிக்ககட் மபாடட்ியின் முதை் நாளிை் ஒரு அணி 500 ரன்கள் எடுத்தது இதுமவ 

முதை் முலறயாகும். 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

அந்ேமாை் மற்றும் நிக்தகாபார் தீவுகளுக்குப் சபயரிடுேல் 

 

❖ அந்தமான் & நிக்மகாபார ்ஒன்றியப் பிரமதசத்திை் உள்ள மக்கள் எவரும் வசிக்காத 21 

தீவுகளுக்கு அரசாங்கம் கபயரிட்டுள்ளது. 
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❖ நாட்டின் மிக உயரியப் மபார ் முலற வீர விருதான பரம் வீர ் சக்ராலவப் கபற்ற 

வீரரக்ளின் நிலனவாக அந்தத ்தீவுகளுக்குப் கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ கமாத்தம் 21 தீவுகளிை், 16 தீவுகள் வடக்கு மற்றும் மத்திய அந்தமான் மாவட்டத்திலும், 

ஐந்து தீவுகள் கதற்கு அந்தமான் பகுதியிலும் உள்ளன. 

❖ வடக்கு மற்றும் மத்திய அந்தமானிை் உள்ள ‘INAN370’ என்ற எண் ககாண்ட முதை் 

மக்கள் வசிக்காத தீவிற்கு மமஜர ் மசாம்நாத ் சரம்ா அவரக்ளின் நிலனவாகப் கபயர ்

சூட்டப்பட்டது. 

❖ இனி ‘INAN370’ தீவானது ‘மசாம்நாத் த்வீப்’ என்று அலழக்கப்படும். 

❖ இவர ்முதைாவது பரம் வீர ்சக்ரா விருதிலனப் கபற்ற முதை் நபர ்ஆவார.் 
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