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டிசம்பர் – 16 

TNPSC துளிகள் 

❖ உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) ஆனது அதன் புதிய தமலமை அறிவியலாளராக 

டாக்டர ்ஜெரம்ி ஃபாரார ்ஜெயல்படுவார ்என்று அறிவித்துள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

தூய்மைப் பணியாளரக்ள் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

 

❖ தமிழக அரொனது, துப்புரவுப் பணியாளரக்ள் மைை்பாட்டுத் திட்டத்திமனத் ஜதாடங்கி 

உள்ளது. 

❖ இது ைாநிலத்தின் சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் துமை ொரந்்த ஜதாழிலாளரக்ளின் நலமன 

உறுதி ஜெய்வமத மநாக்கைாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

❖ இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, துப்புரவுப் பணியாளரக்மள அமடயாளை் காணவுை், 

அவரக்ளின் எண்ணிக்மகயிமனக் கணக்ஜகடுப்பதை்காகவுை் ஒரு மகமபசி ஜெயலி 

ஜவளியிடப் பட்டது. 

❖ துப்புரவுப் பணியாளரக்மளக் கண்டறிவதை்கான ஒரு கணக்ஜகடுப்பு மைை்ஜகாள்ளப் 

பட்டு, அதன் மூலை் மெகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் இந்தெ ்ஜெயலியில் பதிமவை்ைப்படுை். 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் முதல் கட்டைானது, ைாநிலத்தில் உள்ள ஐந்து நகரப்்புை உள்ளாட்சி 

அமைப்புகளில் ஜெயல்படுத்தப்பட உள்ளது. 

❖ பின்னர ்இது ைை்ை உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்குை் விரிவுபடுத்தப் படுை். 

 

மதசியச ்சசய்திகள் 

மதசியக் கட்சி அந்தஸ்து - ஆம் ஆத்மி கட்சி 

❖ ஆை் ஆத்மி கட்சியானது, மதசியக் கட்சிகள் என்ை குழுவில் மெர உள்ளது. 

❖ அரவிந்த ்ஜகெ்ரிவால் 2012 ஆை் ஆண்டில் ஆை் ஆதம்ி கட்சிமய (AAP) ஜதாடங்கினார.் 

❖ ஒரு மதசியக் கட்சி என்பது குமைந்தபட்ெை் மூன்று ைாநிலங்களில் இரண்டு ெதவீத 
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ைக்களமவத ்ஜதாகுதிகளில், அதாவது 11 இடங்களில் ஜவை்றி ஜபை்றிருக்க மவண்டுை். 

❖ ஆை் ஆத்மி கட்சியின் உறுப்பினரக்ள் எவரும் ைக்களமவ உறுப்பினரக்ளாக இடை் 

ஜபை வில்மல. 

❖ இதை்கான ைை்ஜைாரு நிபந்தமன என்னஜவன்ைால், அந்தக் கட்சியானது நான்கு 

ைாநிலங்களில் ைாநிலக் கட்சி என்ை அங்கீகாரத்திமனப் ஜபை்றிருக்க மவண்டுை். 

❖ ஆனால், இக்கட்சி ஜடல்லி ைை்றுை் பஞ்ொப் ஆகிய ைாநிலங்களில் ஜபரிய ஆதரவுடன் 

அரசிமன அமைத்துள்ளது. 

❖ மகாவா ைாநிலத்தில், இந்தக் கட்சி ஆறு ெதவீத வாக்குகமளப் ஜபறுதல் / இரண்டு 

இடங்களில் ஜவை்றி ஜபறுதல் என்ை நிபந்தமனமயப் பூரத்்தி ஜெய்கிைது. 

❖ தை்மபாது எட்டு மதசியக் கட்சிகள் ைட்டுமை இந்திய மதரத்ல் ஆமணயத்தினால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.  

❖ அமவ பா.ெ.க., காங்கிரஸ், மதசிய ைக்கள் கட்சி, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி, 

மதசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி, இந்தியப் ஜபாதுவுமடமை கட்சி, இந்தியப் 

ஜபாதுவுமடமை கட்சி (ைாரக்்சிஸ்ட்), ைை்றுை் பகுென் ெைாெ் கட்சி ஆகியனவாகுை். 

❖ இந்த அந்தஸ்தின் காரணைாக, ஆை் ஆத்மி கட்சியின் மதரத்ல் சின்னைானது 

(துமடப்பை்) இந்தியா முழுவதுை் ைாை்ைப்படாைல் இருக்குை். 

❖ மதசியக் கட்சிகள் ஆனது ஜபாதுத் மதரத்ல்களின் மபாது, ஆகாெவாணி ைை்றுை் 

தூரத்ரஷ்ன் ஆகியவை்றில் ஒலிபரப்பு ைை்றுை் ஒளிபரப்பு அமலவரிமெகமளப் 

ஜபறுகின்ைன. 

❖ அது தனது கட்சியின் தமலமை அலுவலகத்திமனக் கட்டமைப்பதை்காக வவண்டி 

அரசு நிலத்மதப் ஜபறுை். 

❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட ‘ைாநில’ ைை்றுை் ‘மதசிய’ கட்சிகளுக்கு மவட்புைனு தாக்கல் ஜெய்ய 

ஒமர ஒரு முன்ஜைாழிபவர ்ைட்டுமை மதமவ. 

 

 

வனவிலங்குகள் (பாதுகாப்பு) சட்டத் திருத்த மமசாதா 2021 

❖ வனவிலங்குகள் (பாதுகாப்பு) ெட்டத் திருத்த ைமொதாவானது, 2022 ஆை் ஆண்டு 

டிெை்பர ் 08 ஆை் மததியன்று, பாராளுைன்ைத்தின் குளிரக்ாலக் கூட்டத ் ஜதாடரில் 

ைாநிலங்களமவயில் நிமைமவை்ைப்பட்டது. 

❖ இது 1972 ஆை் ஆண்டு வனவிலங்குகள் (பாதுகாப்பு) ெட்டத்தில் குறிப்பிடதத்க்க சில 

திருத்தங்கமளெ ்மைை்ஜகாள்கிைது. 

❖ இந்த ஆண்டின் ஆகஸ்டு ைாதத்தில் இந்த ைமொதா ைக்களமவயில் நிமைமவை்ைப் 

பட்டது. 
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❖ இந்தெ ் ெட்டத்தினால் பாதுகாக்கப்படுை் உயிரினங்களுக்கு வழங்கப்படுை் 

பாதுகாப்மப அதிகரிப்பமத இந்த ைமொதா மநாக்கைாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

❖ அழியுை் நிமலயில் உள்ள வன விலங்குகள் ைை்றுை் தாவரங்களின் (CITES) இனங்களில் 

மைை்ஜகாள்ளப்படுை் ெரவ்மதெ வரத்்தகை் ஜதாடரப்ான உடன்படிக்மகயின் விதிகமள 

இந்தெ ்ெட்டத்தில் ஜெயல்படுத்துவதன் மூலை் இந்த நடவடிக்மகயிமன மைை்ஜகாள்ள 

திட்டமிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ 43வது பிரிவில் மிக முக்கியைான திருத்தை் ஒன்று மைை்ஜகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

❖ முதல் அட்டவமணயில் இடை் ஜபை்றுள்ள யாமன இனங்கமள, ‘சமய அல்லது மவறு 

எந்த மநாக்கத்திை்காகவுை்’ பயன்படுத்த இது அனுைதிக்கிைது. 

❖ இத்திருத்தத்திை்கு வனவிலங்கு ஆரவ்லரக்ள் ைை்றுை் விலங்கு நிபுணரக்ள்  ஆகிமயார ்

கடுை் விைரெ்னத்மதத் ஜதரிவித்துள்ளனர.் 

❖ இந்தியாவில் விலங்குகளில் மைை்ஜகாள்ளப்படுை் ெட்டவிமராத வரத்்தகத்தினனத் 

தடுக்கும் இன்ன பிற  ஒழுங்கு முமைெ ்ெடட்ங்கள்  

o சுங்கெ ்ெடட்ை், 1962 

o ஜவளிநாட்டு வரத்்தகை் (மைை்பாடு ைை்றுை் ஒழுங்குமுமை) ெடட்ை், 1992 

o ஏை்றுைதி இைக்குைதி ஜகாள்மக ைை்றுை் வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) ெட்டை், 1972. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

அசச்ுறுத்தல் நிலலயில் உள்ள உயிரினங்களின் பட்டியல் 

❖ கனடாவின் ைாண்ட்ரீயல் நகரில் நமடஜபை்ை உயிரியல் பன்முகத்தன்மைத ்

ஜதாடரப்ான ஐக்கிய நாடுகளின் உடன்படிக்மகயின் (CBD) 15வது பங்குதாரரக்ள் 
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ைாநாட்டில் அெச்ுறுத்தல் நிமலயில் உள்ள உயிரினங்களின் பட்டியல் ஜவளியிடப் 

பட்டது. 

❖ அதிகப்படியான நுகரவ்ு ைை்றுை் அதிகளவில் நிமலயான முமையில் மைை்ஜகாள்ளப் 

பட்டு வருை் உயிரின நீக்கைானது நை்மைெ ் சுை்றியுள்ள தாவரங்கள் ைை்றுை் 

விலங்குகள் மீது என்ன தாக்கத்திமன ஏை்படுத்துை் என்பமத இந்தப் பட்டியல் 

உணரத்்துகிைது. 

❖ அமனத்து வனக அபமலான் ைட்டி மீன் இனங்களில் கிட்டத்தட்ட 44 ெதவீத இனைானது 

தை்மபாது அழிந்து மபாகுை் நிமலயில் உள்ளது. 

❖ கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகள் ைை்றுை் நியூ கலிமடானியாவில் உள்ள கடல் பசு இனங்கள் 

IUCN அமைப்பின் ஜெந்நிைப் பட்டியலில் முமைமய மிக அருகி வருை் ைை்றுை் அருகி 

வருை் நிமலயில் உள்ள இனங்களாக உள்ளன. 

❖ இந்த இனங்கள் உலகளவில் பாதிக்கப்படக் கூடிய நிமலயிமலமய உள்ளன. 

❖ IUCN அமைப்பின் ஜெந்நிைப் பட்டியலில் பாதிக்கப்படக் கூடிய இனைாக இருந்த, 

யுகடன் தீபகை்பை் ைை்றுை் புமளாரிடாவில் இருந்து டிரினிடாட ் ைை்றுை் ஜடாபாமகா 

வமரயிலான கரீபியன் பகுதிகள் முழுவதுை் காணப்படுை் தூண் பவளப் பாமைகள் 

ஆனது மிக அருகி வருை் இனங்கள் என்ை நிமலமய எட்டியுள்ளது. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

உலக இலரப்லபக் குடலியல் அலமப்பின் மாஸ்டர்ஸ் விருது 2022 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டிை்கான உலக இமரப்மபக் குடலியல் அமைப்பின் (WGO) ைாஸ்டரஸ்் 

விருதானது ஜென்மனமயெ ்மெரந்்த இமரப்மபக் குடலியல் நிபுணர ் K.R. பழனிொமி 

என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இமரப்மபக் குடலியல் துமையில் அவர ்ஆை்றிய பங்களிப்புகளுக்காக அவருக்கு இந்த 

விருதானது வழங்கப் படுகிைது. 

2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான IUCN அலமப்பின் சசந்நிற படட்ியலின் அசச்ுறுத்தல் 

நிலலயில் உள்ள உயிரினங்களின் உலகளாவிய புள்ளிவிவரங்கள்: 

ைதிப்பிடப்பட்ட ஜைாதத் இனங்கள் 150,388 

அெச்ுறுதத்ல் நிமலயில் உள்ள ஜைாதத் இனங்கள் 42,108 

வனங்களில் அழிந்துவிட்ட இனங்கள் 84 

அழிந்துவிட்ட இனங்கள் 902 

மிக அருகி வருை் இனங்கள் 9,251 

அருகி வருை் இனங்கள் 16,364 

பாதிக்கப்படக்கூடிய நிமலயில் உள்ள இனங்கள் 16,493 

அெச்ுறுதத்ப்படுதத்ல்  நிமலயில் உள்ள இனங்கள் 8,816 

குமைந்த ஆபதத்ு/வளங்காப்பு முமைமய ொரந்்துள்ள இனங்கள் 152 

குமைந்த அளவு கவனை் மதமவப்படுை் இனங்கள் 77,491 

தரவுகள் குமைவாக உள்ள இனங்கள் 20,835 
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❖ உலக இமரப்மபக் குடலியல் அமைப்பின் ைாஸ்டரஸ்் விருதானது உலக இமரப்மபக் 

குடலியல் அமைப்பின் மிக உயரிய ஜகௌரவைாகுை். 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

மனித உரிலமகள் தினம் - டிசம்பர் 10 

 

❖ இத்தினைானது ஐக்கிய நாடுகளின் ஜபாதுெ ்ெமப (UNGA) ஆனது உலகளாவிய ைனித 

உரிமைகள் பிரகடனத்மத (UDHR) ஏை்றுக் ஜகாண்ட தினத்திமனக் குறிக்கிைது. 

❖ இந்த ஆண்டானது உலகளாவிய ைனித உரிமைகள் பிரகடனைானது ஏை்றுக் ஜகாள்ளப் 

பட்டதன் 74வது ஆண்டு நிமைமவயுை் 72வது ைனித உரிமைகள் தினத்மதயுை் 

குறிக்கிைது. 

❖ இந்த ஆண்டிை்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு: "அமனவருக்குை் கண்ணியை், சுதந்திரை் 

ைை்றுை் நீதி" என்பதாகுை். 
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❖ ைனித உரிமைகள் ெட்டைானது 1993 ஆை் ஆண்டு ஜெப்டை்பர ் 28 ஆை் மததியன்று 

இந்தியாவில் நமடமுமைக்கு வந்தது. 

❖ இந்தெ ்ெட்டத்தின்படி, 1993 ஆை் ஆண்டு அக்மடாபர ் 12 ஆை் மததியன்று இந்தியாவில் 

மதசிய ைனித உரிமைகள் ஆமணயை் ஆனது உருவாக்கப்பட்டது. 

 

சர்வமதச மலல தினம் - டிசம்பர் 11 

 

❖ வாழ்க்மக ைை்றுை் பருவநிமல ஆகிய இரண்டிலுை் ைமலகள் ஆை்றுை் பங்கிமனப் 

பை்றிய ஜபாது விழிப்புணரம்வ அதிகரிப்பமத இது மநாக்கைாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் ஜபாதுெ ் ெமபயானது (UNGA) ைமலகளின் முக்கியத்துவத்மத 

அங்கீகரிப்பதை்காக ெரவ்மதெ ைமல தினத்மத நிறுவியது. 

❖ இந்த ஆண்டிை்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு ‘‘Women Move Mountains’ என்பதாகுை். 

❖ இந்தத் தினைானது 2003 ஆை் ஆண்டில் நமடமுமைக்கு வந்தது. 

  

ஐக்கிய நாடுகளின் சர்வமதச குழந்லதகள் அவசர நிதிய தினம் - டிசம்பர் 11 

❖ UNICEF என்பது ஐக்கிய நாடுகளின் ெரவ்மதெ குழந்மதகள் அவெர நிதியை் என்பமதக் 

குறிக்குை். 

❖ இது 1946 ஆை் ஆண்டு டிெை்பர ்11 ஆை் மததியன்று ஐக்கிய நாடுகள் ெமபயால் நிறுவப் 

பட்டது. 

❖ இது ஐமராப்பா ைை்றுை் சீனா ஆகிய நாடுகளில் மபாருக்குப் பிந்மதய சூழ்நிமலகளில் 

குழந்மதகளின் அவெரத் மதமவகமளப் பூரத்்தி ஜெய்வதை்கான நடவடிக்மகயிமன 

மைை்ஜகாள்கிைது.  
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❖ 1953 ஆை் ஆண்டில், இது ஐக்கிய நாடுகள் ெமப அமைப்பின் நிரந்தர அங்கைாக 

ைாறியவதாடு, இதன் ஜபயர ் ஐக்கிய நாடுகள் ெமபயின் குழந்மதகள் நிதியை் என 

சுருக்கப் பட்டது. 

❖ 2022 ஆண்டிை்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு ‘ஒவ்ஜவாருக் குழந்மதக்குைான 

உள்ளடக்கை்’ என்பதாகுை். 

 

 

இதரச ்சசய்திகள் 

IUCN அலமப்பின் சசந்நிறப் பட்டியலில் இமயமலல மருத்துவத் தாவரங்கள் 

❖ இையைமலயில் காணப்படுை் மூன்று ைருத்துவத் தாவர இனங்கள் ஆனது, ெமீபத்திய 

ைதிப்பீட்மடத் ஜதாடரந்்து IUCN அமைப்பின் ஜெந்நிைப் பட்டியலில் இடை் ஜபை்றுள்ளன. 

❖ மீமொட்மராபிஸ் ஜபல்லிடா 'மிக அருகி வருை் இனை்' என்றுை், ஃபிரிடிமலாரியா 

சிரம் ாொ 'பாதிக்கப்படக்கூடிய நிமலயில் உள்ள இனை்' என்றுை், 

மடக்ட்டிமலாரஹ்ிொ  ட்டாகிரியா 'அருகி வருை் இனை்' என்றுை் ைதிப்பிடப்பட்டு 

உள்ளன. 

❖ மீமொட்மராபிஸ் ஜபல்லிடா இனைானது, ஜபாதுவாக பட்வா என்று அமழக்கப் 

படுகிைது. 

❖ உத்தரகாண்ட் ைாநிலதத்ில் ைட்டுமை காணப்படுகிை இது ஒரு குறிப்பிட்டப் பகுதியில் 

ைட்டுமை பரவிக் காணப்படுை் நினலயான ஒரு புதர ்வமகத ்தாவரைாகுை். 

❖ ஃபிரிடிமலாரியா சிரம் ாொ (இைாலய ஃபிரிடிமலாரி) என்பது ஒரு நிரந்தரமாக 

பூக்கின்ை ஒரு வித்திமல மூலிமகத ்தாவரைாகுை். 

❖ இந்த ைதிப்பீட்டுக் காலதத்ில் (22 முதல் 26 ஆண்டுகள்) அவை்றின் எண்ணிக்மகயில் 

குமைந்தது 30% குமைந்துள்ளன. 
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❖ IUCN அமைப்பின் தரவுகளின்படி, இந்தியாவில் பகுப்பாய்வு ஜெய்யப்படட் 239 புதிய 

இனங்கள் இந்தப் பட்டியலில் மெரக்்கப்பட்டுள்ளன.  

❖ இதில் 29 இனங்கள் அெச்ுறுத்தல் நிமலயில் உள்ள இனங்களாகுை். 
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