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டிசம்பர் – 14 

TNPSC துளிகள் 

❖ ராஜஸ்தானின் ஜஜய்சால்மர ்மாவட்டத்தில் தனது மூன்றாவது காற்றாலல-சூரியசக்தி 

கலப்பின மின் உற்பத்தி நிலலயத்லதத் ஜதாடங்கியதன் மூலம் உலகின் மிகப்ஜபரிய 

காற்றாலல-சூரியசக்தி கலப்பின எரிசக்தி உற்பத்தி நிறுவனமாக அதானி க்ரீன் 

எனரஜ்ி லிமிஜடட ்நிறுவனம் மாறியுள்ளது. 

❖ ஜபருவில் நடந்த மாற்றுத ்திறனாளிகளுக்கான சரவ்ததச தபட்மிண்டன் தபாட்டியில் 

உலகின் முன்னணி தபட்மிண்டன் வீரரக்ளுள் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ள 

இந்தியாலவச ்தசரந்்த வீரரான சுகந்த ்கடம் தங்கப் பதக்கத்திலன ஜவன்றுள்ளார.் 

o இந்தப் தபாட்டியில் இந்திய அணி ஜமாத்தம் 14 பதக்கங்கலள (6 தங்கம், 1 ஜவள்ளி 

மற்றும் 7 ஜவண்கலம்) ஜவன்றுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

சங்கம் - கடற்படடப் பயிற்சி 

 

❖ சங்கம் எனப்படும் 7வது கடற்பலடப் பயிற்சியானது தகாவாவில் ஜதாடங்கியது. 

❖ இது இந்தியக் கடற்பலடப் பிரிவான MARCOs மற்றும் அஜமரிக்கக் கடற்பலடப் 

பிரிவான SEALs ஆகியவற்றுக்கு இலடயிலான ஒரு கூட்டுக் கடற்பலட சிறப்புப் பயிற்சி 

ஆகும். 

❖ சங்கம் கடற்பலடப் பயிற்சியானது முதன்முதலில் 1994 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்டது.  

❖ தமலும், இது இரு நாடுகளுக்கு இலடயிலான ஒரு முக்கியமான இராணுவ மற்றும் 

உத்திசார ்முயற்சியாகும். 

 

அசச்கம் மற்றும் எண்ணிம ஊடகச ்சங்கம் 

❖ இந்தியா முழுவதும் ஜசய்திகள் மற்றும் நடப்பு விவகாரங்கலள ஜவளியிடும் 

நிறுவனங்களுக்கான ஒரு சுய ஒழுங்குமுலற அலமப்பாக அசச்கம் மற்றும் எண்ணிம 

ஊடகச ்சங்கத்திலன (PADMA) அறிவித்து மத்திய அரசு அங்கீகரித்துள்ளது. 
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❖ அசச்கம் மற்றும் எண்ணிம ஊடகச ் சங்கம் என்பது 47 ஜசய்தி ஜவளியீட்டு 

நிறுவனங்கலளக் ஜகாண்ட ஒரு சுய ஒழுங்குமுலற அலமப்பாகும். 

❖ இந்த அலமப்பானது அதன் உறுப்பினரக்ளாக உள்ள ஜவளியீட்டு நிறுவனங்களின் 

தளங்களில் ஜவளியிடப்படும் எண்ணிம ஊடகச ் ஜசய்தி உள்ளடக்கம் ஜதாடரப்ான 

குலறகலளத் தீரப்்பதற்கான ஜபாறுப்பிலனக் ஜகாண்டுள்ள அலமப்பாகும். 

❖ முன்னாள் உயரநீ்திமன்ற நீதிபதி மூல் சந்த் காரக்் இந்த அலமப்பிற்குத் தலலலம 

தாங்குவார.் 

❖ இந்த அலமப்பில் பகுதி தநர உறுப்பினரும் இடம் ஜபறுவர.் 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

இந்தியப் சபருங்கடலின் விளிம்புப் பகுதி நாடுகள் சங்கே்தின் அடமசச்ரக்ள் 

மாநாடு 

 

❖ வங்காள ததசத்தின் டாக்கா நகரில் நலடஜபற்ற இந்தியப் ஜபருங்கடலின் விளிம்புப் 

பகுதி நாடுகள் சங்கத்தின் (IORA) 22வது அலமசச்ரக்ள் மாநாட்டில் இந்தியா 

பங்தகற்றது. 

❖ இந்திய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் இந்தியப் ஜபருங்கடலின் விளிம்புப் பகுதி நாடுகள் 

சங்கத்தின் ஈடுபாட்டிலன தமம்படுதத்ுவதற்கு வழிகாட்டும் ‘இந்திய-பசிபிக் பகுதி 

ஜதாடரப்ான இந்தியப் ஜபருங்கடலின் விளிம்புப் பகுதி நாடுகள் சங்கத்தின் 

கண்தணாட்ட அறிக்லகயிலன' அலமசச்ரக்ள் மாநாடானது ஏற்றுக்ஜகாண்டது. 

❖ மலறந்த ஜதன்னாப்பிரிக்க அதிபர ்ஜநல்சன் மண்தடலா அவரக்ள் 1995 ஆம் ஆண்டில் 

இந்திய நாட்டிற்கு வருலக புரிந்த தபாது இந்தியப் ஜபருங்கடலின் விளிம்புப் பகுதி 

நாடுகள் சங்கம் பற்றிய கருத்தாக்கம் ஆனது முதலில் ததான்றியது. 

❖ இந்தியப் ஜபருங்கடலின் விளிம்புப் பகுதி நாடுகள் சங்கம் என்பது இந்தியப் ஜபருங் 

கடல் பிராந்தியத்தில் பிராந்திய ஒத்துலைப்லபயும் நிலலயான வளரச்ச்ியிலனயும் 

தமம்படுத்துவதற்காக என்று பிரதத்ிதயகமாக அதற்ஜகனதவ அரப்்பணிக்கப் பட்ட ஓர ்
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அரசுகளுக்கிலடதயயான அலமப்பாகும். 

❖ இது இந்தியப் ஜபருங்கடலல ஒட்டிய 23 உறுப்பினர ் நாடுகலளயும் 10 தபசச்ு 

வாரத்்லதக்கான பங்குதாரரக்லளயும் ஜகாண்டுள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்முதல் 2023 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாதம் வலர வங்காள 

ததசம் இந்த அலமப்பின் தலலவராகப் பணியாற்ற உள்ளது. 

 

சர்வதேச மின் சோழில்நுட்ப ஆடணயம் 

❖ 2023-25 ஆகிய காலக் கட்டத்திற்கான சரவ்ததச மின் ஜதாழில்நுட்ப ஆலணயத்தின் 

(IEC) துலணத ்தலலலம மற்றும் உத்திசார ்தமலாண்லம வாரியத்தின் (SMB) தலலலம 

ஆகிய ஜபாறுப்புகலள இந்தியா ஜபற்றுள்ளது. 

❖ சரவ்ததச மின் ஜதாழில்நுட்ப ஆலணயம் என்பது அலனதத்ு மின்சார, மின்னணு 

மற்றும் அதனுடன் ஜதாடரப்ுலடய பிற ஜதாழில்நுட்பங்களுக்கான சரவ்ததச தர 

நிலலகலள ஜவளியிடும் ஒரு சரவ்ததசத் தரநிலல அலமப்பாகும். 

❖ உத்திசார ் தமலாண்லம வாரியம் என்பது ஜதாழில்நுட்பக் ஜகாள்லக 

விவகாரங்களுக்கான ஜபாறுப்பிலன வகிக்கும் சரவ்ததச மின் ஜதாழில்நுட்ப 

ஆலணயத்தின் ஒரு உசச் நிரவ்ாகக் குழுவாகும். 

 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

8வது சபரிய விளம்பரச ்சந்டே 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டில் பிதரசில் நாட்டிலன முந்தி உலகின் எட்டாவது ஜபரிய விளம்பரச ்

சந்லதயாக இந்தியா மாறும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

❖ GroupM என்ற நிறுவனமானது இந்த ஆண்டு இந்தியாலவ உலகளவில் ஒன்பதாவது 

ஜபரிய விளம்பரச ்சந்லதயாக தரவரிலசப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில், எண்ணிம ஊடகத்தில் தமற்ஜகாள்ளப்படும் விளம்பரங்களின் 
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அளவு அதிகரித்ததால், இந்தியாவின் ஜமாத்த விளம்பர வருவாயானது 15.8% அளவிற்கு 

அதிகரித்து 14.9 பில்லியன் டாலலரத ்ஜதாட்டுள்ளது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டில் இது 16.8% அதிகரிக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

தரடாருக்குப் புலப்படாே அணுசக்தி குண்டுவீசச்ு விமானம் 

❖ அஜமரிக்கா B-21 லரடர ்எனப்படும் தனது சமீபத்திய உயர-்ஜதாழில்நுட்ப குண்டுவீசச்ு 

விமானத்திலன அறிமுகம் ஜசய்துள்ளது. 

❖ கடந்த 30 ஆண்டுகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முதல் குண்டுவீசச்ு விமானம் இதுவவ 

ஆகும். 

❖ இது அணு ஆயுதத்லதச ்சுமந்து ஜசல்லும் திறன் ஜகாண்டவதாடு, இந்த விமானத்தில் 

பணியாளரக்ள் யாரும் இன்றி பறக்கும் திறனனயும் இது ஜகாண்டது. 

❖ B-21 லரடர ் விமானமானது ஓட்டுநர ் இல்லாமதலதய வானில் பறக்கும் திறன் 

ஜகாண்டது. 

 

 

கடல் அடல ஆற்றல் மாற்றி 

❖ ஜசன்லனயின் இந்தியத் ஜதாழில்நுட்பக் கைகத்திலனச ்தசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 
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கடல் அலலகளில் இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கக்கூடிய ‘கடல் அலல ஆற்றல் மாற்றி’ 

என்ற இயந்திரத்தினன உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ இந்தச ்சாதனமானது அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் கடல் அலலகளிலிருந்து 1 ஜமகா 

வாட ்மின்சாரத்லத உற்பத்தி ஜசய்வலத இலக்காகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

❖ ‘கடலில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டது’ என்று ஜபாருள்படும் வனகயில் இந்த சாதனம் 

‘சிந்துஜா-I’ என்று ஜபயரிடப்பட்டுள்ளது.  

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

சேற்கு சவள்டள காண்டாமிருகங்களின் நிடல 

 

❖ CITES உடன்படிக்லகயின் 19வது பங்குதாரரக்ளின் மாநாடானது, சமீபதத்ில் ஜதற்கு 

ஜவள்லள காண்டாமிருகங்களின் நிலலலய Iவது பின் இலணப்பிலிருந்து IIவது பின் 

இலணப்பிற்கு மாற்றுவதற்கான முன்ஜமாழிதலல ஏற்றுக் ஜகாண்டது. 

❖ நமீபியா மற்றும் தபாட்ஸ்வானா ஆகிய நாடுகள் இந்த முன்ஜமாழிவிலன முன் 

லவத்தன. 

❖ IIவது பின் இலணப்பில் உள்ள விலங்குகள் அழிவின் விளிம்பில் உள்ள விலங்குகளாக 

இருக்க தவண்டிய அவசியமில்லல, ஆனால் அவற்றின் வாை்விலன பாதுகாக்கச ்

சசய்வதற்காக அத்தலகய இனங்களில் தமற்ஜகாள்ளப்படும் வரத்்தகமானது ஒழுங்கு 

படுத்தப் படுகிறது. 

❖ இது ஜவள்லள காண்டாமிருகங்கலள ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்ஜறாரு நாட்டிற்கு நீண்ட 

தூரத்திற்கு இடமாற்றம் ஜசய்வதற்கான திட்டத்திற்கு அனுமதிக்கிறது. 
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❖ ஜதற்கு ஜவள்லள காண்டாமிருகம் ஆனது ஜவள்லள காண்டாமிருக இனங்களின் 

இரண்டு துலண இனங்களில் ஒன்றாகும் என்ற நினலயில், அதன் மற்ஜறாரு இனம் 

வடக்கு ஜவள்லள காண்டாமிருகம் ஆகும். 

❖ இது உலகின் மிகப்ஜபரிய மற்றும் கனமான விலங்குகளில் ஒன்றாகும். 

❖ இது ஜவள்லள காண்டாமிருகங்களின் மிகவும் பரவலாகக் காணப்படும் மற்றும் 

ஜபாதுவான கிலளயினங்களில் ஒன்றாகும். 

❖ இது IUCN அலமப்பின் ஜசந்நிறப் பட்டியலில் அசச்ுறுத்தல் நிலலக்கு அருகில் உள்ள ஒரு 

இனமாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 

அறிக்டககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

இந்தியச ் சமே்துவமின்டம அறிக்டக 2022 - மின்னிலக்கே் ேடலமுடற 

இடடசவளி 

❖ ஆக்ஸ்பாம் இந்தியா நிறுவனமானது, 'இந்தியச ் சமத்துவமின்லம அறிக்லக 2022: 

மின்னிலக்கத் தலலமுலற இலடஜவளி' எனும் அறிக்லகயிலன ஜவளியிட்டுள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் லகதபசி லவத்திருக்கும் ஆண்களின் எண்ணிக்லகயானது 61 

சதவீதமாக உள்ள அதத சமயம் 31 சதவீத ஜபண்கள் மட்டுதம ஜசாந்தமான ஜதாலல 

தபசிகள் லவத்துள்ளனர.் 

❖ சாதி, மதம், பாலினம், வரக்்கம் மற்றும் புவியியல் இருப்பிடம் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில் இந்தியாவில் நிலவும் ஏற்றத்தாை்வுகள் மின்னிலக்கப் 

பயன்பாடுகளிலும் கவலலயளிக்கும் விதத்தில் காணப்படுகிறது. 

❖ சம்பளம் ஜபறும் நிரந்தரத ்ஜதாழிலாளரக்ளில் 95 சதவீதம் தபர ்ஜதாலலதபசி லவதத்ு 

இருக்கும் நிலலயில் அவரக்ளின் தவலலவாய்ப்பு நிலலலய அடிப்பலடயாகக் 

ஜகாண்ட மின்னிலக்கத் தலலமுலற இலடஜவளியிலன இந்த அறிக்லக ஜவளிப் 

படுத்தியுள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் தவலலயில்லாத 50 சதவீத நபரக்ளிடம் (தவலல ததடும்) மட்டுதம 

ஜதாலலதபசி இருந்தது. 

❖ கிராமப்புற மக்களில் 3 சதவீதம் தபர ்மட்டுதம கணினி லவத்திருக்கின்றனர.் 

❖ நாட்டில் 100 தபருக்கு 57.29 இலணய சந்தாதாரரக்ள் மட்டுதம உள்ள நினலயில், அந்த 

எண்ணிக்லகயானது நகரப்்புறங்கலள விட கிராமப்புறங்களில் கணிசமான அளவில் 

குலறவாக உள்ளது. 

 

 

100 முன்னணிப் பாதுகாப்பு நிறுவனங்களின் பட்டியல் 

❖ சுவீடலனச ்தசரந்்த சிந்தலனச ்சசயல்பாட்டு நிறுவனமான ஸ்டாக்த ாம் சரவ்ததச 
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அலமதி ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது (SIPRI) 2021 ஆம் ஆண்டின் 100 முன்னணிப் 

பாதுகாப்பு நிறுவனங்களின் பட்டியலல ஜவளியிடட்து. 

❖ இது 2021 ஆம் ஆண்டில் ஜமாத்தம் 5.1 பில்லியன் டாலர ் மதிப்பில், ஆயுதங்கலள 

விநிதயாகிப்பதற்கான உலகின் 100 முன்னணி நிறுவனங்களின் பட்டியலில் HAL 

(42வது) மற்றும் BEL (63வது) ஆகிய நிறுவனங்கலள தசரத்த்ுள்ளது. 

❖ SIPRI நிறுவனமானது முதன்முனறயாக முதல் 100 இடங்களில் ஒரு லதவான் 

நிறுவனத்லதச ்தசரத்்துள்ளது. 

❖ சீன நாட்டிலனச ் தசரந்்த ஜமாத்தம் எட்டு நிறுவனங்கள் முதல் 100 இடங்களில் 

பட்டியலிடப் பட்டுள்ள நினலயில், அவற்றில் நான்கு நிறுவனங்கள் முதல் 10 

இடங்களுக்குள் இடம் ஜபற்றுள்ளன. 

❖ இந்த எட்டு சீன நிறுவனங்களின் ஆயுத விற்பலனயானது 2021 ஆம் ஆண்டில் 109 

பில்லியன் டாலரக்லள எட்டியது. 

❖ ஜமாத்த ஆயுத விற்பலனயில் 51 சதவீதப் பங்லகக் ஜகாண்டு அஜமரிக்காலவச ்

தசரந்்த நிறுவனங்கள் ஒட்டுஜமாதத்மாக முன்னணியில் உள்ளன. 

❖ இந்தப் பட்டியலில் அஜமரிக்க நிறுவனங்கலளத் ஜதாடரந்்து சீன நிறுவனங்கள் இடம் 

ஜபற்றுள்ளன. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

உள்ளூர் ஏற்பு சாம்பியன்கள் விருதுகள் 

❖ மகாராஷ்டிராலவச ்தசரந்்த ஸ்வயம் ஷிக்சன் பிரதயாக் அலமப்பானது உள்ளூர ்ஏற்பு 

சாம்பியன்ஸ் விருதிலனப் ஜபற்றுள்ளது. 

❖ இந்த விருது விைாவானது எகிப்தின் ஷரம்் எல்-தஷக் நகரில் சமீபத்தில் நலடஜபற்ற 

27வது பங்குதாரரக்ள் மாநாட்டில் உலக ஏற்பு நிலல லமயத்தின் (GCA) மூலம் ஏற்பாடு 

ஜசய்யப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது ‘திறன் மற்றும் அறிவு’ என்ற பிரிவில் விருதிலன ஜவன்றது. 

❖ மகாராஷ்டிராவின் மராத்வாடா பகுதியில் ஜபண் விவசாயிகள் அதிக ஜநகிை்திறன் 

மிக்க மற்றும் நிலலயான தவளாண் நலடமுலறகலளப் பின்பற்றுவதற்கு ஆதரவு 

அளிக்கும் வலகயிலான அந்த நிறுவனத்தின் பணிக்காக இந்த விருதானது வைங்கப் 
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பட்டுள்ளது. 
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