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டிசம்பர் – 10 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது ரரப்பபா வட்டி விகிதத்தத ரதாடரந்்து ஐந்தாவது 

முதையாக 35 அடிப்பதடப் புள்ளிகள் (6.25%) அளவிற்கு உயரத்்தியுள்ளது. 

❖ தீபிகா படுபகாபன, FIFA பபாட்டிகளின் வரலாை்றில் முதல் முதையாக FIFA உலகக் 

பகாப்தபயின் இறுதிப் பபாட்டியின் பபாது உலகக் பகாப்தபயிதன ரவளியிட உள்ள  

முதல் உலகளாவிய நடிகராக உள்ளார.் 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

தமிழ்நாடு பருவநிலை உசச்ி மாநாடு 2022 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பருவநிதல உசச்ி மாநாட்டிதனத் தமிழ்நாடு அரசு 

ரசன்தனயில் ரதாடங்கியுள்ளது. 

❖ பருவநிதல ரநகிழ்திைன் மிக்க திைன்மிகு கிராமங்கள், பசுதமப் பள்ளிகள் மை்றும் 

பசுதமக் பகாயில்கள் பபான்ை பிை முன்ரனடுப்புகதளயும் முதல்வர ் அவரக்ள் 

ரதாடங்கி தவத்தார.் 

❖ பருவநிதல உசச்ி மாநாட்டில் அம்மாநில அரசின் மூன்று முக்கியப் பணிகளாவன - 

பருவநிதல மாை்ை திடட்ப் பணி, பசுதமத் தமிழ்நாடு திட்டம், மை்றும் தமிழ்நாடு 

சதுப்பு நிலங்கள் திட்டம் ஆகியதவ குறித்து கலந்தாபலாசிக்கப்பட்டது. 

 

 

தமிழ்நாடு பருவநிலை மாற்றத் திட்டப் பணி 

❖ தமிழ்நாடு பருவநிதல மாை்ைத் திட்டப் பணி அதமப்பானது (TNCCM), அண்ணா 

பல்கதலக் கழகத்தின் பருவநிதல மாை்ைம் மை்றும் பபரிடர ் பமலாண்தம 

தமயத்துடன் இதணந்து ‘பருவநிதல அரங்கத்திதன' அதமக்க உள்ளது. 

❖ இது அதனத்துப் பருவநிதல சாரந்்த நடவடிக்தககளுக்கும் ஒை்தை மூல ஆதாரத் தரவு 

தமயமாக இருக்கும். 

❖ பசுதம பருவநிதல மாை்ை நிறுவனமானது, தமிழகத்ததப் பருவநிதல சாரந்்த திைன் 

மிகு மாநிலமாக மாை்றுவதை்கான சிைப்பு பநாக்கத்திை்கான ஒரு ரசயை் கருவியாக 

உருவாக்கப் பட்டது. 

❖ தமிழ்நாடு பசுதமப் பருவநிதல மாை்ை நிறுவனமானது கீழ்க்காணும் பகுதிகளில் 
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கவனம் ரசலுத்தும் 

o பல்பவறு துதைகளுக்கான காரப்ன் நீக்க படிநிதலகதளத் தயாரித்தல் 

o நிதி மாதிரிகள் மை்றும் ஒரு பருவநிதல அரங்கங்களுக்கான கருத்துருவாக்கம் 

ரசய்தல் மை்றும் அவை்தை நிறுவுதல் 

o பருவநிதல சாரந்்த வரவு ரசலவு அறிக்தக மை்றும் 

o உள்ளூர ்நிறுவனங்களுடனான கூட்டாண்தம. 

❖ 23.71 சதவீதமாக உள்ள மாநிலத்தின் பசுதமப் பரவதல 33 சதவீதமாக உயரத்்துவபத 

பசுதமத் தமிழ்நாடு திடட்த்தின் முக்கிய பநாக்கமாகும். 

❖ தமிழ்நாடு பருவநிதல மாை்ைத் திட்டமானது, கடபலாரப் பகுதிகளில் உயிர ் பவலி 

அதமத்தல், பசுதமக் கூட்டுைவு, பருவநிதல சாரந்்த திைன்மிகு கிராமங்கள், ரதாழிை் 

சாதலகள் மை்றும் கட்டிடங்களின் பசுதம மதிப்பீடு ஆகியவை்றில் கவனம் 

ரசலுதத்ும். 

❖ தமிழ்நாட்டட ஒரு திறன்மிகு பருவநிடல மாநிலமாக மாற்ற தனக்ககனத ் தனியாக 

ஒரு பருவநிடல மாற்றத் திட்டத்திடன ஆரம்பித்திடும் முதல் மாநிலம் தமிழ்நாடு 

ஆகும். 

 

 

சுகாதார லமயங்களின் விரிவாக்கம் 

❖ 100 ஆண்டு கால பசதவதயக் குறிக்கும் வதகயில், DPHICON 2022 எனப்படும் ரபாது 

சுகாதாரம் மை்றும் தடுப்பு மருத்துவ இயக்குனரகத்தின் மாநாடு ரசன்தனயில் 

நதடரபை்ைது. 

❖ தமிழ்நாடு அரசானது, மக்கள் ரதாதக எண்ணிக்தகயின் அடிப்பதடயில் பமலும் 200 

முதல் 250 ஆரம்ப சுகாதார நிதலயங்கதளயும் (PHC) 2,000 முதல் 2,500 கூடுதல் சுகாதார 

துதண தமயங்கதளயும் (HSC) அதமக்க உள்ளது. 

❖ தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் 2,286 ஆரம்ப சுகாதார நிதலயங்கள் மை்றும் நகரப்்புை 

சுகாதார நிதலயங்கள் மை்றும் 8,713 சுகாதார துதண தமயங்கள் உள்ளன. 

❖ விதிமுதைகளின்படி, 5,000 மக்கள் ரதாதக ரகாண்ட ஒவ்ரவாரு பகுதிக்கும் ஒரு 

சுகாதார துதண தமயங்கள் அதமந்திருக்க பவண்டும். 

❖ மக்கள்ரதாதகயின் அடிப்பதடயில், மாநிலத்திை்குக் குதைந்தபட்சம் 2,000 முதல் 2,500 

துதண சுகாதார தமயங்கள் அதமக்கப்பட பவண்டிய கட்டாயம் இருக்கும். 

❖ தமிழக மாநிலத்தில் 12,525 கிராமப் பஞ்சாயத்துகள் உள்ளன. 

❖ எனபவ, தை்பபாது 8,713 சுகாதார துதண தமயங்கள் இருப்பதன் பட்சத்தில் பமலும் 

10,000க்கும் பமை்பட்ட சுகாதார துதண தமயங்கள் அதமக்கப்பட பவண்டிய 
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கட்டாயம் உள்ளது. 

❖ கிராமப் பகுதிகளில் 30,000 பபருக்கு ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிதலயமும், மதலப் 

பகுதிகளில் 20,000 பபருக்கு ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிதலயமும், நகரங்களில் 50,000 

பபருக்கு ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிதலயமும் இருக்க பவண்டும். 

❖ தமிழக அரசின் சுகாதார இயக்குனரகம் ஆனது நலம் 360 என்ை யூடியூப் ஊடகத்திதன 

விதரவில் ரதாடங்கவுள்ளது. 

 

 

சர்வததசச ்சசய்திகள் 

மத்திய ஆசிய நாடுகளுடன் ததசியப் பாதுகாப்பு ஆதைாசகரின் சந்திப்பு 

 

❖ இந்தியாவின் பதசியப் பாதுகாப்பு ஆபலாசகர ் மத்திய ஆசிய நாடுகளான 

கஜகஸ்தான், கிரக்ிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், துரக்்ரமனிஸ்தான் மை்றும் 

உஸ்ரபகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகதளச ் பசரந்்த தனது சகப் பிரதிநிதிகளுடன் ஒரு 

சிைப்புச ்சந்திப்பிதன பமை்ரகாண்டார.் 

❖ கஜகஸ்தான், கிரக்ிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான் மை்றும் உஸ்ரபகிஸ்தான் ஆகிய 

நாடுகளின் பதசியப் பாதுகாப்பு ஆபலாசகரக்ள் ஓர ் உயரம்ட்ட பாதுகாப்புக் 
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கூட்டத்திை்காக ரடல்லியில் கூடுவது இதுபவ முதல் முதையாகும். 

❖ இந்தியாவிை்கும் மத்திய ஆசிய நாடுகளுக்கும் இதடபயயான அரசுமுதை உைவுகள் 

நிறுவப் பட்டதன் 30வது ஆண்டு நிதைதவ ஒட்டி இந்தச ்சந்திப்பு நதடரபை்ைது. 

❖ "இந்தியாவின் விரிவுபடுத்தப்பட்ட அண்தட நாட்டுப் பகுதி" மை்றும் "அதமதியான, 

பாதுகாப்பான, ரசழிப்பான" மத்திய ஆசியா நமது நாட்டின் ரபாது நலன் என்ை 

கருத்தில் இருப்பதால், மத்திய ஆசியாவிை்கு இந்தியா மிக உயரந்்த முன்னுரிதமதய 

வழங்கியது. 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

துங்கதரஷ்வர் வனவிைங்கு சரணாையம் 

 

❖ மஹாராஷ்டிராவின் துங்கபரஷ்வர ் வனவிலங்கு சரணாலயத்தின் பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதிதயச ் சுை்றி 1 கி.மீ. சுை்ைளவில் சுை்றுசச்ூழல் உணரத்ிைன் மண்டலங்கதள 

உருவாக்க பவண்டும் என்ை விதிமுதையில் இருந்து உசச் நீதிமன்ைம் விலக்கு அளித்து 

உள்ளது. 

❖ இது மகாராஷ்டிராவின் பால்கர ் மாவட்டத்தில் உள்ள வதச மை்றும் விரார ்

ஆகியவை்றிை்குக் கிழக்பக உள்ள ஒரு பீடபூமியில் அதமந்துள்ளது. 

❖ இது பபாரிவலி பதசியப் பூங்காவிை்கும் தன்சா வனவிலங்கு சரணாலயத்திை்கும் 

இதடபய ஒரு வழித்தடத்திதன உருவாக்குகிைது. 

❖ முன்னதாக, இந்தியா முழுவதும் உள்ள அதனத்து பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள், பதசியப் 

பூங்காக்கள் மை்றும் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் ஆகியதவ அவை்றின் 

வதரயறுக்கப் பட்ட எல்தலகளில் இருந்து குதைந்தபட்சம் 1 கி.மீ. சுை்ைளவில் 

கட்டாயமாக ஒரு சுை்றுசச்ூழல் உணரத்ிைன் மண்டலத்தத அதமத்திருக்க பவண்டும் 

என்று உசச் நீதிமன்ைம் உத்தரவிட்டது. 

❖ சுை்றுசச்ூழல் உணரத்ிைன் மண்டலங்கள் என்பது பாதுகாக்கப்படட் வனப் 

பகுதிகதளச ் சுை்றி "தாக்கத்திதனத் தடுக்கும் அரண்களாக" அதமக்கப்படும் 

பகுதிகளாகும். 

❖ அதிகப் பாதுகாப்பு உள்ள பகுதிகளிலிருந்து குதைந்தப் பாதுகாப்பு உள்ள பகுதிகள் 

என அதனத்து வனப் பகுதிகளுக்கும் அதவ ஒரு மாறுதல் மண்டலமாக 

ரசயல்படுகின்ைன. 
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❖ இதை்கு முன்பாக மும்தபயில் உள்ள சஞ்சய் காந்தி பதசியப் பூங்கா மை்றும் தாபன 

க்ரக்ீ ஃபிளமிங்பகா (பூநாதர) சரணாலயம் ஆகியவை்றிை்கு இந்த விதிமுதையிலிருந்து 

விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

முன்னாள் மத்திய அலமசச்ர் தயாகிந்தர் K. அைக் 

❖ பிரபலப் ரபாருளாதார நிபுணரும், முன்னாள் மத்திய அதமசச்ருமான பயாகிந்தர ் K 

அலக் காலமானார.் 

❖ அவர ்அகமதாபாத்தில் உள்ள சரத்ார ்பபடல் ரபாருளாதார மை்றும் சமூக ஆராய்சச்ி 

நிறுவனத்தில் ஓய்வு ரபை்ை மாண்புநிதல பபராசிரியராக இருந்தார.் 

❖ 1996 ஆம் ஆண்டில் குஜராத ்மாநிலத்தில் இருந்து மாநிலங்களதவக்கு பதரந்்ரதடுக்கப் 

பட்டு, 2000 ஆம் ஆண்டு வதர பமலதவயில் ஒரு உறுப்பினராக பணியாை்றினார.் 

❖ அவர ்1996-98 ஆம் ஆண்டில் மத்தியத் திட்டமிடல் மை்றும் திட்ட அமலாக்கம், அறிவியல் 

மை்றும் ரதாழில்நுட்பம் மை்றும் மின்சக்தி ஆகிய அதமசச்கங்களின் துதணநிதல 

அதமசச்ராகப் பணியாை்றினார.் 

❖ பமலும் இவர ்2006 முதல் 2012 ஆம் ஆண்டு வதர ஊரக பமலாண்தமக் கல்வி ஆனந்த ்

நிறுவனத்தின் (IRMA) ததலவராகவும் பணியாை்றினார.் 

❖ இவர ் திட்ட ஆதணயதத்ின் உறுப்பினராகவும் பணியாை்றியுள்ளததாடு,  ரதாழில் 

துதை அதமசச்கத்தில் ரதாழில்துதைச ் ரசலவினங்கள் மை்றும் விதலகள் 

பணியகத்தின் ததலவராகவும் இவர ்பணியாை்றினார.் 

 

 

City of Joy கவிலத நூலின் ஆசிரியர் சடாமினிக் தைபியர் 

❖ Freedom at Midnight என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர ்ரடாமினிக் பலபியர ்காலமானார.் 

❖ இவர ் City of Joy என்ை ரகால்கத்தா நகரத்திை்கான கவிதத நூலிதன எழுதியவர ்

ஆவார.் 

❖ 30 ரமாழிகளில் 50 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பிரதிகள் விை்கப்பட்ட ஆறு 

புத்தகங்கதள எழுதும் பணியில் அரமரிக்க எழுத்தரான லாரி காலின்ஸுடன் 

இதணந்து பணியாை்றினார.் 

❖ இவருக்கு 2008 ஆம் ஆண்டில் பத்ம பூஷன் விருது வழங்கப்பட்டது. 
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❖ ரகால்கத்தாவின் குடிதசக் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் வாழும் ரதாழுபநாயால் 

பாதிக்கப் பட்ட குழந்ததகதள மீட்க சிடட்ி ஆஃப் ஜாய் என்ற அைக்கட்டதளதய இவர ்

நிறுவினார.் 

❖ 1981 ஆம் ஆண்டில் அதமக்கப்பட்ட இதை்கு அவரது பல இலக்கிய ரவை்றிகளின் மூலம் 

ஈட்டப்பட்ட பரிசுத் ரதாதககள் மூலம் நிதி வழங்கப்பட்டது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சர்வததசப் சபாருளாதாரம் மற்றும் சமூக தமம்பாட்டிற்கான தன்னார்வைர் 
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❖ ஐக்கிய நாடுகள் சதபயின் தன்னாரவ்த் ரதாண்டரக்ள் மட்டுமின்றி, உலகம் 

முழுவதும் உள்ள தன்னாரவ்லரக்ளின் அயராத உதழப்தப அங்கீகரித்து 

ஊக்குவிப்பதத இது பநாக்கமாகக் ரகாண்டுள்ளது. 

❖ 1985 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் ரபாதுச ்சதபயால் இந்தத் தினத்திதனச ்சரவ்பதச 

அளவில் அனுசரிப்பதை்கான முதைதம கட்டாயமாக்கப் பட்டது. 

❖ உலகில் உள்ள 80 நாடுகதள இத்தினம் நிதனவு கூரக்ிைது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் ரபாதுச ் சதபயானது 2001 ஆம் ஆண்தடச ் சரவ்பதச 

தன்னாரவ்லரக்ளின் ஆண்டாக அறிவித்தது. 
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❖ இந்த ஆண்டிை்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, 'தன்னாரவ்த் ரதாண்டு மூலம் ஒை்றுதம' 

என்பதாகும். 

 

இதரச ்சசய்திகள் 

மாண்டஸ் புயை் 

❖ சமீபத்தில் ரதன்பமை்கு வங்கக் கடலில் மாண்டஸ் எனும் புயல் உருவானது. 

❖ இந்தப் புயலிை்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ரபயர ்வழங்கியது. 

❖ அரபு ரமாழியில், இந்தச ் ரசால்லிை்கு 'புததயல் ரபடட்ி' என்று ரபாருள் ஆகும் 

என்பததாடு, இது 'பமன்-டஸ்' என்று உசச்ரிக்கப்படுகிைது. 

❖ இப்புயலானது டிசம்பர ்09 ஆம் பததியன்று மாமல்லபுரம் அருதக கடரடயக் கடந்தது. 

❖ கடந்த 121 ஆண்டுகளில் (1891-2021) கசன்டனக்கும் புதுசத்சரிக்கும் இடடதய 12 

புயல்கள் கடரடயக் கடந்துள்ளன. 

❖ மாண்டஸ் இப்பகுதியில் கடரடயக் கடக்கும் 13வது புயலாகும். 
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