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டிசம்பர் – 08 

அறிவியல் மற்றும் த ொழில்நுட்பம் 

நீரொவி மூலம் இயக்கப்படும் விண்கலம் 

❖ ஜப்பானின் விண்வெளி நிறுெனமானது, சந்திரனன நநாக்கி அனுப்பப்பட்டுள்ள 

EQUULEUS எனப்படும் விண்கலத்தினன இயக்குெதற்கு உலகிநலநய முதன்முனறயாக 

நீராவியினனப் பயன்படுத்தியதாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ இது நாசாவின் ஓரியன் விண்கலத்தில் விண்வெளி சாரந்்தப் வபாருட்களுள் ஒன்றாக 

ஏெப்பட்டது. 

❖ JAXA நிறுெனத்தின் கருத்துப் படி, நீர ்சாரந்்த உந்துவினச அனமப்னபப் பயன்படுத்தி 

புவி தாழ்மட்ட சுற்றுப்பானதக்கு அப்பாற்பட்ட பகுதியில் நமற்வகாள்ளப்படட் உலகின் 

முதல் வெற்றிகரமான சுற்றுப்பானத நினல நிறுதத்ுதல் அனமப்பு இதுொகும். 

❖ இது தகெல்வதாடரப்ு கருவியில் இருந்து வெளிநயறும் வெப்பத்னதப் பயன்படுத்தி 

தண்ணீனர நீராவியாக மாற்றுவத ோடு, அதற்கு ஒரு உந்துதனலயும் உருொக்குகிறது. 

❖ கியூப்சாட் வசயற்னகக் நகாளானது, நதாராயமாக ஒன்றனர ஆண்டுகளில் பூமி 

மற்றும் சந்திரன் ஆகியெற்றிற்கு இனடப்படட் இரண்டாெது லெக்ரோஞ்சியன் 

பகுதியினன (EML2) அனடயும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ லெக்ரோஞ்சியன் பகுதிகள் என்பது நகாள்கள் நபான்ற வபரிய வபாருட்களின் 

ஈரப்்பானது விண்கலதத்ின் னமய விலக்கு வினசயால் சமநினலப்படுத்தப்பட்டு, 

மிகவும் நினலயான சுற்றுப்பானதனய நமற்வகாள்ள ெழிெகுக்கும் விண்வெளியில் 

உள்ள சில குறிப்பிட்ட இடங்களாகும். 

 

 

அறிக்கககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

சமூக ம ோதல்கள் குறியீடு 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில், அவமரிக்கச ் சிந்தனனக் குழுொன பியூ ஆராய்சச்ி னமயம் 

வெளியிட்ட சமூக தமோ ெ்கள் குறியீட்டில் (SHI) இந்தியா முதல் இடத்னதப் பிடித்து 

உள்ளது. 
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❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் சமூக விநராதக் குறியீடு, அதன் அண்னட 

நாடுகளான பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகியெற்னற விட நமாசமாக 

இருந்தது. 

❖ இது 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான அதன் குறியீட்டு மதிப்பில் இருந்து நமலும் முன்தனறி 

உள்ளது. 

❖ சமூகத்தில் உள்ள தனிநபரக்ள், அனமப்புகள் அல்லது குழுக்களின் சமய விநராதச ்

வசயல்கனள இந்தக் குறியீடு மதிப்பிடுகிறது. 

❖ சமயம் வதாடரப்ான ஆயுத நமாதல்கள் அல்லது பயங்கரொதம் மற்றும் கும்பல் 

வகானல அல்லது மதவெறி ென்முனற உள்ளிட்ட 13 அளவீடுகனள இக்குறியீடு 

உள்ளடக்கியுள்ளது. 

❖ சமய நம்பிக்னககள் மற்றும் நனடமுனறகனளக் கட்டுப்படுத்தும் சட்டங்கள், 

வகாள்னககள் மற்றும் அரசின் நடெடிக்னககள் குறித்து அரசுக் கட்டுப்பாடுகள் 

குறியீடு (GRI) மதிப்பிடுகிறது. 

❖ சீனா 9.3 மதிப்வபண்களுடன் தரெரினசயில் நமாசமான நினலயினனப் வபற்றுள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் 34ெது இடமோனது, இத்தனகய "உயர"் நினல அரசாங்கக் கட்டுப் 

பாடுகனளக் வகாண்ட நாடுகள் என்ற பிரிவில் ெனகப்படுத்தச ் லசய்ெதற்கு ஒரு 

நபாதுமான அளவீடு ஆகும். 

❖ சில குறிப்பிட்ட பிரிவுகனளத் தனட வசய்ெது, மதமாற்றத்னதத் தனட வசய்ெது, 

பிரசங்கிப்பனதக் கட்டுப்படுத்துெது அல்லது ஒன்று அல்லது அதற்கு நமற்பட்ட மதக் 

குழுக்களுக்கு முன்னுரினம சாரந்்த அங்கீகாரம் அளிப்பது நபான்ற அரசாங்கங்களின் 

முன்வனடுப்புகள் உட்பட 20 நடெடிக்னககனள அரசுக் கட்டுப்பாடுகள் குறியீடு 

உள்ளடக்கியுள்ளது. 

❖ இரண்டு குறியீடுகளிலும் 2020 ஆம் ஆண்டானது இந்தியாவின் நமாசமான ஆண்டாக 

குறிப்பிடப் படவில்னல. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டானது சமூக தமோ ெ்கள் என்ற பிரிவில் நமாசமான ஆண்டாகவும், 2018 

ஆம் ஆண்டானது அரசுக் கட்டுப்பாடுகள் என்ற பிரிவில் நமாசமான ஆண்டாகவும் 

குறிப்பிடப் பட்டுள்ளன. 

 

 

உலக விமொனப் பொதுகொப்பு ்  ரவரிகச 2022 

❖ சரெ்நதச விமானப் நபாக்குெரத்து அனமப்பான ICAO, விமானப் நபாக்குெரத்திற்கு 

மிகவும் பாதுகாப்பான நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவினன 48ெது இடத்தில் 

குறிப்பிட்டுள்ளது. 

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


•   
•    
 

 
 

❖ இதற்கு முன்னதாக 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா இப்பட்டியலில் 102ெது இடத்தில் 

இருந்தது. 

❖ தற்நபாது சிறந்த விமானப் பாதுகாப்பு ெசதி வகாண்ட முன்னணி 50 நாடுகளில் 

ஒன்றாக இந்தியா இடம்வபற்றுள்ளது. 

❖ இந்தத ்தரெரினசயில் சிங்கப்பூர ்முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ அனதத ்வதாடரந்்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் வகாரியக் குடியரசு ஆகிய நாடுகள் 

உள்ளன. 

❖ இந்தத ்தரெரினசயில் சீனானெ (49) விட இந்தியா முன்னணியில் உள்ளது. 

❖ இதிெ் அண்னட நாடான பாகிஸ்தான் 100ெது இடத்தில் உள்ளது. 

 

 

மொநிலச ்தசய்திகள் 

ஆளில்லொ விமொனங்களுக்கொன மு ல் நிகலயம் 

❖ 1.5 கிநலா எனட வகாண்ட மருந்துகனள வதானலதூர இடங்களுக்கு ொன்ெழிநய 

விநிநயாகம் வசய்ததன் மூலம், நமகாலயாவில் மருந்துகனளக் வகாண்டு 

வசல்ெதற்கான ஆளில்லா விமானங்களுக்கான இந்தியாவின் முதல் நினலயம் 

திறக்கப் பட்டது. 

❖ ஒரு புத்வதாழில் நிறுெனத்தினால் ெடிெனமக்கப்பட்ட சரட்ிபிநளன் X3 எனப்படும் 

ஆளில்லா விமானமானது, மருந்துப் வபாருட்கனளக் வகாண்டு வசல்ெதற்கு 36 

நிமிடங்கள் எடுத்துக் வகாண்டது. 

❖ அம்மாநிலத் தனலநகர ்ஷில்லாங்கிற்கு அடுத்தபடியாக நமகாலயாவின் மிகப்வபரிய 

நகரப்்புற னமயமாக விளங்கும் துராவிலிருந்து 32 கிமீ வதானலவில் உள்ள வஜங்ஜால் 

பகுதியானது மருந்துப் வபாருள் விநிநயாகத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஆளில்லா 

விமானங்களுக்கான ஓர ்உதத்ிசார ்நினலயமாகத் நதரந்்வதடுக்கப்பட்டது. 

❖ இதற்கு எடுத்துக் வகாள்ளப்படும் நநரமானது, சானலப் நபாக்குெரத்திற்கு ஆகும் 
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நநரத்னத விட கிட்டத்தடட் 2 மணிநநரம் குனறொகும். 

❖ இந்த ஆளில்லா விமானமானது 4 கிநலா எனட ெனர சுமந்து வகாண்டு பறக்கும் திறன் 

வகாண்டது. 

 

 

பிரபலமொனவரக்ள்,விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

த சியப் பிற்படு ் ப்பட்ட வகுப்பினருக்கொன ஆகணய ்தின்  கலவர் 

 

❖ நதசியப் பிற்படுத்தப்படட் ெகுப்பினருக்கான ஆனணயத்தின் (NCBC) தனலெராக 

முன்னாள் மத்திய அனமசச்ர ்ஹன்ஸ்ராஜ் கங்காராம் அஹிர ்வபாறுப்நபற்றுள்ளார.் 

❖ நதசியப் பிற்படுத்தப்படட் ெகுப்பினருக்கான ஆனணயமானது 1993 ஆம் ஆண்டு 

நதசியப் பிற்படுத்தப்படட் ெகுப்பினருக்கான ஆனணயச ்சட்டத்தின் மூலம் மத்திய 

அரசினால் உருொக்கப்பட்டது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் நமற்வகாள்ளப்பட்ட 102ெது அரசியலனமப்பு திருத்தச ்சட்டத்தின் 
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கீழ், நதசியப் பிற்படுத்தப்பட்ட ெகுப்பினருக்கான ஆனணயம் ஒரு அரசியலனமப்பு 

சாரந்்த அனமப்பாக மாறியது. 

❖ இது இந்திய அரசியலனமப்பின் 338B என்ற பிரிவின் கீழ் நிறுெப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆனணயத்தின் தனலெர,் துனணத் தனலெர ் மற்றும் பிற உறுப்பினரக்ள் 

குடியரசுத் தனலெர ்அெரக்ளால் நியமிக்கப்படுெர.் 

❖ இ ன பணி நினலகள் மற்றும் பதவிக் காலம் ஆகியனெ குடியரசுத் தனலெரோெ்  

தீரம்ானிக்கப் படும். 

 

G20 அகமப்பின் மு ல் தெர்பொ கூட்டம் 

❖ இந்திய அரசின் தனலனமயின் கீழான முதல் G20 வெரப்ா (அரசப் பிரதிநிதிகள்) 

கூட்டமானது ராஜஸ்தானின் உதய்ப்பூர ்நகரில் வதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் G20 அரசப் பிரதிநிதியான, அமிதாப் காந்த் இந்த நான்கு நாட்கள் 

அளவிலான கூட்டத்திற்கு ் தனலனம தாங்குகிறார.் 

❖ ஐநராப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் ஒன்பது சிறப்பு விருந்தினர ் நாடுகள் உட்பட 19 

நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் இந்தக் கூட்டத்தில் பங்நகற்றனர.் 

❖ சமீப காலங்களில் நிலவி ெரும் மிக முக்கியமான சில பிரசச்னனகள் பற்றிய 

முக்கியமான உனரயாடல்கள் இந்தக் கூட்டத்தில் விொதிக்கப் படுகின்றன. 

❖ இந்திய அரசு, G20 அனமப்பின் ஓராண்டு காலத் தனலனமப் பதவினய 2022 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர ்01 ஆம் நததியன்று முனறயாக ஏற்றுக் வகாண்டது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

இந்தியக் கடற்பகட தினம் - டிசம்பர் 04 

❖ இது இந்தியக் கடற்பனடயின் பங்களிப்பு மற்றும் சாதனனகனள அங்கீகரிப்பனத 

நநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ 1971 ஆம் ஆண்டு இந்திய-பாகிஸ்தான் நபாரின் நபாது பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக நமற் 

வகாள்ளப் பட்ட ட்னரவடன்ட் நடெடிக்னகத் வதாடங்கப் பட்டனதயும் இந்த ் தினம் 

நினனவு கூரக்ிறது. 
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❖ இந்தியக் கடற்பனட என்பது நமது நாட்டினனக் கடலின் நமற்பரப்பிற்கு நமநலயும், 

கடல் பரப்பிலும், கடல் பரப்பிற்குக் கீழான பகுதிகனளயும் பாதுகாத்து ெரும் ஒரு 

முப்பரிமாணப் பனடயாகும். 

❖ இந்தியாவின் கடற்பனடனய உருொக்கிய சத்ரபதி சிொஜி நபாஸ்நல "இந்தியக் 

கடற்பனடயின் தந்னத" என்று கருதப்படுகிறார.் 

 

 

சர்வத ச சிவிங்கிப் புலிகள் தினம் - டிசம்பர் 04 

 

❖ 2010 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒெ்நொர ்ஆண்டும் டிசம்பர ் 04 ஆம் நததியன்று சரெ்நதச 

சிவிங்கிப் புலிகள் தினம் வகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ டாக்டர ் லாெ்ரி மாரக்்கர ் என்பெர,் ஓரிகானின் வின்ஸ்டனில் உள்ள ெனவிலங்கு 

பூங்காவில் அது குட்டியாக இருந்தது முதல் தான் ெளரத்்து ெந்த கயாம் என்ற 

சிறுத்னதயின் நினனொக இந்த நானள அறிவித்தார.் 

❖ கயாம் சிவிங்கிப் புலிகளுக்கு, மீண்டும் ெனத்தில் விடுதலுக்கான முதல் ஆராய்சச்ி 

திட்டத்திற்காக பயிற்சியளிக்கப் பட்டத ோடு, 1977 ஆம் ஆண்டில் அது நமீபியாவின் 

காட்டிற்குள் விடப்பட்டது. 

❖ சரெ்நதச சிவிங்கிப் புலிகள் தினமானது ெனவிலங்குப் பாதுகாப்பு தினதத்ுடன் ஒன்றி 
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ெருகிறது. 

❖ சிவிங்கிப் புலிகள் பூமியின் நெகமான விலங்கு எனப் பிரபலமாக அறியப் படுகிறது. 

❖ இது மூன்று வினாடிகளில் 70 னமல் நெகத்னத எட்டக் கூடியது. 

❖ தற்நபாது இந்த விலங்குகள் வபரும்பான்னமயாக நமீபியா மற்றும் வதன்னாப்பிரிக்கா 

ஆகிய பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. 

❖ 1954 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசானது இந்த விலங்கினன அழிந்து நபான ஒரு விலங்கு 

இனமாக அறிவித்தது. 

❖ இந்திய அரசாங்கம், நமீபியாவில் இருந்து சிவிங்கிப் புலிகனளக் வகாண்டு ெந்து 

மத்தியப் பிரநதசத்தில் உள்ள குநனா நதசியப் பூங்காவில் பாதுகாத்து ெருகிறது. 

 

சர்வத ச வங்கி தினம் - டிசம்பர் 04 

❖ இது நினலயான நமம்பாடுகளுக்கு நிதியளிப்பதில், பலதரப்பு மற்றும் சரெ்நதச 

நமம்பாட்டு ெங்கிகள் வகாண்டுள்ள முக்கியத்துெத்தினன அங்கீகரிப்பனத 

நநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகளின் வபாதுச ் சனபயானது டிசம்பர ் 04 ஆம் 

நததியினன சரெ்நதச ெங்கி தினமாக நியமிதத்து. 

❖ இத்தினமானது, 2020 ஆம் ஆண்டில் முதல் முனறயாக வகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

 

உலக மண் தினம் - டிசம்பர் 05 

❖ மனித நல்ொழ்வு, உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனமப்புகளுக்கு 

மண்ணின் தரத்தின் முக்கியத்துெம் குறித்த ஒரு விழிப்புணரன்ெ ஏற்படுத்துெனத 

இத்தினம் நநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ இத்தினமானது முதன்முதலாக 2002 ஆம் ஆண்டில் சரெ்நதச மண் அறிவியல் 

சங்கத்தினால் கருத்தாக்கப்பட்டது. 

❖ 2013 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாதத்தில், ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ்சனபயானது டிசம்பர ்

05 ஆம் நததினய உலக மண் தினமாக அறிவித்தது. 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக மண் தினத்தின் கருத்துரு, 'மண்: உணவு உற்பத்தி 

துெங்கும் இடம்’ என்பதாகும். 
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