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டிசம்பர் – 11 

TNPSC துளிகள் 

❖ பல்வேறு ேகை மாற்றுத ்திறனாளிைளுை்கு தற்வபாது ேழங்ைப்பட்டு ேரும் மாதாந்திர 

நிதியுதவிகை 1,000 ரூபாயில் இருந்து 1,500 ரூபாைாை உைரத்்தி தமிழை முதல்ேர ்

அறிவித்துள்ளார.் 

❖ ஒலிம்பிை் வபாட்டியில் வேள்ளிப் பதை்ைம் வேன்ற மீராபாை் சானு, வைாலம்பிைாவில் 

நகடவபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு உலை பளுதூை்குதல் சாம்பிைன்ஷிப் வபாட்டியில் 

வேள்ளிப் பதை்ைத்திகன வேன்றார.் 

❖ மும்கபகைச ்வசரந்்த ஆதித்ைா மிட்டல் ஸ்வபயினில் நகடவபற்று ேரும் வபாட்டியில் 

வேற்றி வபற்று இந்திைாவின் 77ேது வசஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர ்பட்டத்திகனப் வபற்றார.் 

❖ IDFC வசாத்து வமலாண்கம நிறுேனமானது பந்தன் AMC என்றும், IDFC பரஸ்பர நிதி 

நிறுேனமானது பந்தன் பரஸ்பர நிதி என்றும் மறுவபைரிடப்பட உள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

வானவில் மன்றம் 

 

❖ முதலகமசச்ர ் மு.ை. ஸ்டாலின் அேரை்ள் திருசச்ியில் ோனவில் மன்றம் என்ற 

திட்டத்திகனத் வதாடங்கி கேத்தார.் 

❖ இது மாநிலம் முழுேதும் உள்ள VI முதல் VIII ஆம் ேகுப்பு ேகர பயிலும் ேகுப்பு 

மாணேரை்கள மனப்பாடம் வசை்ேது மூலம் ைற்கும் முகறயில் இருந்து வசைல்பாட்டு 

அடிப்பகடயில் உள்ளடை்ைத்கதப் புரிந்து வைாள்ளச ் வசை்யும் ஒரு முகறை்கு மாற்ற 

முைற்சிை்கிறது. 

❖ இந்த ோனவில் மன்றதத்ின் வசைல்பாடுைள் ஆனது, மாநிலம் முழுேதும் வதாகுதி 

ோரிைாை சுமார ்13,200 பள்ளிைளில் சுமார ்20 லட்சம் மாணேரை்ளுை்குப் பலனளிை்கும் 

ேகையில் STEM (அறிவிைல், வதாழில்நுட்பம், வபாறியிைல் மற்றும் ைணிதம்) துகற 

ேல்லுநரை்ளால் வசைல்படுத்தப்பட உள்ளது. 
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❖ இந்த ேல்லுநரை்ளுை்கு ‘நடமாடும் ஆை்ேை’ ைருவிப் வபட்டைமானது ேழங்ைப்படும். 

 

மதுரர அமர்வு நீதிமன்றத்தின் முதல் சபண் சசாப்தார் 

❖ மதராஸ் உைரநீ்திமன்ற மதுகரை் கிகளயின் முதல் வபண் வசாப்தாராை (பணித்துகற 

முத்திகரை் வைாள் ஏந்திச ் வசல்லும் அலுேலர)் T.லலிதா என்பேர ் நிைமிை்ைப் பட்டு 

உள்ளார.் 

❖ அேர ்நீதிபதி N.மாலா அேரை்ளுை்ைான வசாப்தாராை வசைல்படுோர.் 

❖ உைர ்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிைள் தங்ைள் அகறைளிலிருந்து நீதிமன்ற அரங்குைளுை்குச ்

வசல்லும் வபாது அேரை்ளுை்குத் தகடயின்றி ேழி விடுேகத உறுதி வசை்ேதற்ைாை, 

நீதிபதிைளுை்கு முன்னால் வசாப்தார ்நடந்து வசல்ோர.் 

❖ இந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில், மதராஸ் உைரநீ்திமன்றத்தில் முதல் வபண் வசாப்தார ்

நிைமிை்ைப்பட்டார.் 

 

 

சபறுகாலத் தாய்மாரக்ள் இறப்பு விகிதம் 

 

❖ தமிழைத்தில் 2017-19 ஆம் ஆண்டில் 58 ஆை இருந்த வபறுைாலத் தாை்மாரை்ள் இறப்பு 

விகிதம் ஆனது 2018-20 ஆம் ஆண்டில் ஒரு லட்சம் பிறப்புைளுை்கு 54 ஆைை் குகறந்து 

உள்ளது. 

❖ தமிழை மாநிலத்தில் உள்ள ஒே்வோரு வபறுைாலத் தாை்மாரை்ள் இறப்பிற்கும் அதன் 

நான்கு நிகலைளில் (சமூைம், மருத்துேமகன, ேருோை் ஆை்ோளர ் அலுேலைம் 
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மற்றும் நிபுணர ்குழு) இறப்புத் தணிை்கை வமற்வைாள்ளப்படுகிறது. 

❖ மைப்வபற்றுை்கு பிறைான இரத்தப் வபாை்கு (PPH) மற்றும் ைரப்்பத்தினால் ஏற்படும் உைர ்

இரத்த அழுத்தம் ஆகிைகே தமிழைத்தில் பதிோகும் வபறுைாலத் தாை்மாரை்ள் 

இறப்புைளுை்ைான முை்கிை ைாரணங்ைளாகும். 

❖ வதன் மாநிலங்ைளில், ஒரு லட்சம் பிறப்புைளுை்கு 19 இறப்புைளுடன் வைரளாவில் மிைை் 

குகறந்த வபறுைாலத் தாை்மாரை்ள் இறப்பு விகிதம் பதிோகியுள்ளது. 

❖ அகதத ்வதாடரந்்து வதலுங்ைானா (43), மற்றும் ஆந்திரப் பிரவதசம் (45) ஆகிைகே இடம் 

வபற்றுள்ள அவத சமைம் ைரந்ாடைா 69 வபறுைாலத் தாை்மாரை்ள் இறப்பு விகிதத்துடன் 

தமிழைத்திற்கு அடுதத் இடத்தில் உள்ளது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

இயற்ரகக்கான நிதி நிரல அறிக்ரக 2022 

 

❖ இது வஜரம்னியின் மத்திைப் வபாருளாதார ஒத்துகழப்பு மற்றும் வமம்பாட்டு 

அகமசச்ைத்தின் (BMZ) நிலச ் சீரழிவின் வபாருளாதாரம் என்ற முன்வனடுப்பு, 

பாகலேனமாதகலத் தடுப்பதற்ைான ஐை்கிை நாடுைளின் ஒப்பந்த அகமப்பு மற்றும் 

ஐவராப்பிை ஆகணைம் ஆகிைேற்றுடன் இகணந்து ஐை்கிை நாடுைள் சுற்றுசச்ூழல் 

வமம்பாட்டு அகமப்பினால் வேளியிடப்பட்டது. 

❖ இது COP27 மாநாடு முடிேகடந்த 10 நாட்ைளுை்குப் பிறகும் கனடா நாட்டின் 

மாண்ட்ரீைல் நைரில் நகடவபற உள்ள ஐை்கிை நாடுைள் சகபயின் பல்லுயிர ்வபருை்ைம் 

(COP15 CBD) மாநாடு வதாடங்குேதற்கு ஒரு ோரத்திற்கு முன்பும் வேளியிடப்பட்டது. 
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❖ இைற்கை சாரந்்த தீரவ்ுைளில் (NbS) வமற்வைாள்ளப்படும் தற்வபாகதை உலைளாவிை 

முதலீடு ஆண்டிற்கு 154 பில்லிைன் அவமரிை்ை டாலரை்ள் ஆகும். 

❖ இது 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் 384 பில்லிைன் அவமரிை்ை டாலராை அதிைரிை்ைப்பட 

வேண்டும். 

❖ பசுகம இல்ல ோயுை்ைளின் உமிழ்கே அதிைரிை்கும் வபாருளாதார நடேடிை்கைைளில் 

வமற்வைாள்ளப்படும் முதலீடுைள் இைற்கை சாரந்்தத் தீரவ்ுைளில் வமற்வைாள்ளப்படும் 

முதலீடுைகள விட 3 முதல் 7 மடங்கு அதிைமாகும். 

❖ சுற்றுசச்ூழலுை்கு வைடு விகளவிை்கும் வபாருளாதார நடேடிை்கைைளுை்ைான 

மானிைங்ைள் எரிசை்தித் துகறயில் அதிைம் ேழங்ைப்படுகின்றன. 

❖ வேளாண் துகறயில் ேழங்ைப்படும் மானிைங்ைள் ஆண்டிற்கு சுமார ்500 பில்லிைன்ைள் 

என மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த மானிைங்ைகளப் படிப்படிைாை நிறுத்துேதற்கு இந்த அறிை்கை பரிந்துகரத்து 

உள்ளது. 

 

அறிக்ரககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

உலகின் அதிகாரம் மிக்க 100 சபண்கள் பட்டியல் 

 

❖ ஃவபாரப்்ஸ் இதழின் 2022 ஆம் ஆண்டு உலகின் அதிைாரம் மிை்ை 100 வபண்ைளின் 

பட்டிைலில் ஐவராப்பிை ஆகணைத்தின் தகலேர ்உரச்ுலா ோன் வடர ்வலன் முதலிடம் 

வபற்றுள்ளார.் 

❖ 2010 ஆம் ஆண்கடத் தவிர, 2006 முதல் 2020 ஆம் ஆண்டு ேகர வஜரம்னியின் முன்னாள் 

அதிபர ்ஏஞ்சலா வமரை்்ைல் இப்பட்டிைலில் முதலிடத்தில் இருந்தார.் 

❖ அப்பபாததய அவமரிை்ை அதிபரின் மதனவியான மிசவ்சல் ஒபாமா 2010 ஆம் 

ஆண்டில் முதல் இடத்திகனப் வபற்றார.் 

❖ இப்பட்டிைலில் ஈரானின் மஹ்சா அமினி 100ேது இடத்கதப் பிடித்துள்ளார.் 

❖ இப்பட்டிைலில் முதன்முகறைாை மரணத்திற்குப் பின் வசரை்்ைப்பட்ட நபர ் இேவர 

ஆோர.் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைான இப்பட்டிைலில் ஆறு இந்திைப் வபண்ைள் இடம் வபற்றுள்ளனர.் 

❖ அந்தப் பட்டிைலில் இடம் வபற்ற இந்திைப் வபண்மணிைள் 

o மத்திை நிதிைகமசச்ர ்நிரம்லா சீதாராமன், 
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o பவைாைான் நிறுேனத்தின் நிரே்ாைத ்தகலேர ்கிரண் மஜும்தார-்ஷா, 

o கநை்ைா நிறுேனர ்ஃபால்குனி நாைர,் 

o HCL வடை் நிறுேனத்தின் தகலேர ்வராஷ்னி நாடார ்மல்வஹாத்ரா, 

o SEBI தகலேர ்மாதபி பூரி புச ்மற்றும் 

o இந்திை எஃகு ஆகணைதத்ின் தகலேர ்வசாமா வமாண்டல். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

TIME இதழின் 2022 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த நபர் 

 

❖ கடம் இதழ் ஆனது, உை்வரனிை அதிபர ் விப ாடிமிர ் வஜவலன்ஸ்கி அேரை்கள 2022 

ஆம் ஆண்டிற்ைான தனது "ஆண்டின் சிறந்த நபர"் என்று அறிவித்துள்ளது. 

❖ அேர ் உை்வரனிைரை்கள ஊை்ைப் படுத்திைவதாடு, ரஷ்ைாவின் வபரழிவுைரமான 

பகடவைடுப்கப எதிரப்்பதில் அேரது துணிசச்ல் மிை்ை வசைல்ைளுை்ைாை உலைளவில் 

பாராட்டுைகளப் வபற்றார.் 

❖ வடஸ்லா இன்ை் நிறுேனத்தின் தகலகம நிரே்ாை அதிைாரி எ ான் மஸ்ை் 2021 ஆம் 

ஆண்டில் கடம்ஸ் இதழின் "ஆண்டின் சிறந்த நபர"் என்று அறிவிை்ைப்பட்டார.் 

❖ கடம் இதழானது ஆண்டின் சிறந்த நபகர அறிவிை்கும் இந்த ேழை்ைமுகறப் 

பாரம்பரிைத்கத 1927 ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கிைது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சதசிய ஆயுதப்பரட சகாடி தினம் - டிசம்பர் 07 

❖ இந்த நாளில், இந்திைை் வைாடிைள், வில்கலைள், ஓட்டிைள் மற்றும் பிற வபாருட்ைள் 

ஆயுதப்பகட ஊழிைரை்ளின் வமம்பாட்டிற்ைாை பேண்டி நிதி திரடட்ச ்சசய்ேதற்ைாை 

விற்பகன வசை்ைப் படுகின்றன. 

❖ இந்தை் வைாடி தினத்தில் திரட்டப்படும் நிதிைானது, வபாரில் உயிரிழந்தேரை்ளின் 

மறுோழ்வு வசைல்பாடுைளுை்குப் பைன்படுத்தப்படுகிறது. 

❖ இந்தத் தினமானது இந்திை வீரரை்ள், மாலுமிைள் மற்றும் விமானப்பகட வீரரை்ளுை்கு 
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மரிைாகத வசலுத்தும் விதமாை, 1949 ஆம் ஆண்டு முதல் பல ஆண்டுைளாை ஒரு 

பாரம்பரிைமாை அனுசரிை்ைப்பட்டு ேருகிறது. 

❖ 1949 ஆம் ஆண்டு ஆைஸ்ட் 28 ஆம் வததிைன்று, அப்வபாகதை இந்திைப் பாதுைாப்பு 

அகமசச்ரின் கீழ் ஒரு குழு அகமை்ைப்பட்டு டிசம்பர ் 07 ஆம் வததியிகன ஆண்டு 

வதாறும் வைாடி தினமாை அனுசரிை்ை முடிவு வசை்ைப்பட்டது. 

 

 

சர்வசதச சபாது விமானப் சபாக்குவரத்து தினம் - டிசம்பர் 07 

 

❖ சரே்வதச விமானப் வபாை்குேரத்தில் சரே்வதச வபாது விமான நிறுேனங்ைளின் 

முை்கிைத்துேத்கதப் பற்றிை விழிப்புணரக்ே ஊை்குவிப்பதற்ைாை ஒே்வோர ்ஆண்டும் 

இந்தத் தினமானது வைாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ சரே்வதச விமானப் வபாை்குேரத்தில் வமற்வைாள்ளப்படும் பாதுைாப்புத் தரநிகலைள் 

சரே்வதச வபாதுப் வபாை்குேரத்து அகமப்பு எனப்படும் ஐை்கிை நாடுைள் சகபயின் 

தன்னாட்சி அகமப்பினால் வமலாண்கம வசை்ைப்படுகிறது. 

❖ இந்தத் தினமானது முதன்முதலில் 1994 ஆம் ஆண்டில் வைாண்டாடப்படட்பதாடு, 1996 

ஆம் ஆண்டில் ஐை்கிை நாடுைள் வபாதுச ்சகபயினால் இத்தினம் அங்கீைரிை்ைப்பட்டது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்ைான இந்தத் தினத்தின் ைருத்துரு, "உலைளாவிை விமானப் 

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


•   
•    
 

 
 

வபாை்குேரத்து வமம்பாடட்ிற்ைான புதுகமைகள வமம்படுத்துதல்" என்பதாகும். 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு ேகர இந்தை் ைருத்துரு பின்பற்றப்படும். 

 

இதரச ்சசய்திகள் 

ஆக்ஸ்சபார்டு அகராதியின் 2022 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த வாரத்்ரத 

❖ "Goblin mode" என்பது ஆை்ஸ்வபாரட்ு அைராதியின் 2022 ஆம் ஆண்டின் சிறந்தச ்

வசால்லாை வபாது மை்ைளால் வதரந்்வதடுை்ைப்பட்டுள்ளது. 

❖ வபாது ோை்வைடுப்பு மூலம் வதரந்்வதடுை்ைப்பட்ட ஆண்டின் முதல் ஆை்ஸ்வபாரட்ு 

வசால் இதுோகும். 

❖ இந்தச ் வசால்லானது, "வபாதுோை சமூை விதிமுகறைள் அல்லது எதிரப்ாரப்்புைகள 

நிராைரிை்கும் விதத்தில், சுைம் மீது ஈடுபாடுள்ள, வசாம்வபறி, தூை்கமைற்ற அல்லது 

வபராகச வைாண்ட நடதக்த ேகை" என்பதாகும். 

❖ "Metaverse" என்ற வசால் இரண்டாேது வதரே்ாை அறிவிை்ைப்பட்ட நித யி ், அகதத ்

வதாடரந்்து "#IStandWith" என்ற வசால் வதரந்்வதடுை்ைப்பட்டது. 

 

 

கூகுள் நிறுவனத்தின் "2022 ஆண்டில் சமற்சகாள்ளப்பட்ட சதடல்கள்" அறிக்ரக 

 

❖ கூகுளின் பிரபலத் வதடல்ைளின் ேருடாந்திரப் பட்டிைல், 2022 ஆம் ஆண்டிற்கு 

வேளியிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ ேருடாந்தரத் வதடுதல் பட்டிைலானது ஓர ் ஆண்டில் வமற்வைாள்ளப்பட்ட மிைவும் 
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பிரபலமான வதடல்ைகளப் பட்டிைலிடுகிறது. 

❖ இந்தப் பட்டிைலில் வசை்திைள், பிரபலங்ைள், எப்படிச ் வசை்ை வேண்டும், சகமைல் 

குறிப்புைள், 'எனை்கு அருகில் உள்ள இடங்ைள்' ஆகிை வதடல்ைள், 'இது என்ன' ஆகிைத் 

வதடல்ைள் மற்றும் பல அதிைம் இடம் வபற்றுள்ளன. 

❖ இந்திை நாட்டின் கிரிை்வைட் லீை் வபாட்டிைான IPL பிரபலத் வதடல்ைளில் முதலிடத்தில் 

உள்ளது. 

❖ அகதத ் வதாடரந்்து CoWIN மற்றும் FIFA உலைை் வைாப்கப ஆகிைகே இடம் வபற்று 

உள்ளன. 
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