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டிசம்பர் – 19 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியாவின் முதல் 5G சேவை மூலம் இயக்கப்படும் ைாகன உற்பத்தி வமயத்திவன 

நிறுவுைதற்காக டெக் மஹிந்திரா நிறுைனத்துென் ஏரட்ெல் நிறுைனம் கூெ்ொண்வம 

ஒப்பந்தத்திவன சமற்டகாண்டுள்ளது. 

❖ மகாராஷ்டிராவின் புனனவில் நடைபெற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு 4ைது டென்னிஸ் பிரீமியர ்

லீக் சபாெ்டியில் மும்டெ லின ான் ஆரம்ி என்ற அணியிடன வீழ்த்தி வைதராபாத ்

ஸ்ெ்வரக்கரஸ்் அணி ோம்பியன் பெ்ெத்திடன டைன்றுள்ளது. 

❖ ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர,் ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதாரக் கணக்கு அவெயாளக் குறியீடு 

உருைாக்கம் என்ற பிரிவில் முதல் பரிசிவனயும், டதாவலத்டதாெரப்ு சேவை ைழங்கீடு 

என்ற பிரிவில் 2ைது பரிசிவனயும் டபற்றுள்ளது. 

❖ அக்னி V எனப்படும் அணு ஆயுதத்திவன ஏந்திே ்டேல்லும் ஏவுகவணயின் இரவு சநரச ்

சோதவனகவள இந்தியா டைற்றிகரமாக நெத்தியுள்ளது. 

o இது 5,000 கிமீ ைவரயிலான டதாவலவில் உள்ள இலக்வக மிக அதிக 

துல்லியத்துென் தாக்கும் திறன் டகாண்ெது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

20 அணுசக்தி நிலையங்கள் 

 

❖ இந்தியா 2031 ஆம் ஆண்டிற்குள் 20 அணுமின் நிவலயங்கவளத் டதாெங்க திெ்ெம் 

இெ்டுள்ளது. 

❖ இது கிெ்ெத்தெ்ெ 15,000 டமகாைாெ் மின் உற்பத்தித் திறவன இந்திய மின் உற்பத்தித ்

திறனில் சேரக்்கிறது. 

❖ இந்த 20 அணுமின் நிவலயங்களில் 700 டமகாைாெ் திறன் டகாண்ெ முதலாைது 

அலகானது 2023 ஆம் ஆண்டில் குஜாரத்தின் காக்ராபர ் நகரில் டதாெங்கப்படும் என 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ கல்பாக்கத்தில் அவமக்கப்பெ்டு ைரும் 500 டமகாைாெ் திறன் டகாண்ெ முதலுறு சைக 

ஈனுவலயானது 2024 ஆம் ஆண்டில் டேயல்பெத் டதாெங்கும். 
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❖ அவதத ் டதாெரந்்து 2025 ஆம் ஆண்டில் கூெங்குளத்தில் 1,000 டமகாைாெ் திறன் 

டகாண்ெ இரண்டு அலகுகள் அவமக்கப்பெ உள்ளன. 

 

முேை் கார்பன்-நடுநிலை ஆற்றை் பரிமாற்றம் 

 

❖ எரிேக்தி ைரத்்தகத் தளமான இந்திய எரிேக்திெ் பரிமாற்றம் என்ற நிறுைனமானது 

நாெ்டின் முதல் காரப்ன்-நடுநிவல ஆற்றல் பரிமாற்ற நிறுைனமாக மாறியது. 

❖ காரப்ன் உமிழ்விவன ஈடு டேய்ைதற்குச ் ேந்வத அடிப்பவெயிலான ைரத்த்க டேயற் 

கருவிகவள இது பயன்படுத்துகிறது. 

❖ 2070 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிகரச ் சுழி  உமிழ்வை எெ்டுைதவன இந்தியா இலக்காகக் 

டகாண்டுள்ளது. 

 

சபருந்திரள் அளவிை் உற்பே்தி சசய்யப்பட்ட முேைாவது ஃப்சளக்ஸ் 

எரிசபாருளிை் இயங்கும் மகிழுந்து 

 

❖ மாருதி சுஸுகி நிறுைனமானது, சைகன் ஆர ் எனப்படும் ஃப்டளக்ஸ் எரிடபாருளில் 

இயங்கும் மகிழுந்தின் முன்மாதிரியிவன டெல்லியில் காெ்சிப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது இந்தியாவில் டபருந்திரள் அளவில் உற்பத்தி டேய்யப்பெ்ெ முதலாைது ஃப்டளக்ஸ் 

எரிடபாருளில் இயங்கும் மகிழுந்தாக குறிப்பிெப்பெ்டுள்ளது. 
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❖ 20% (E20) மற்றும் 85% (E85) ஆகிய எத்தனால்-டபெ்சரால் எரிடபாருள் கலவையில் 

இயங்கும் ைவகயில் இந்த மகிழுந்து ைடிைவமக்கப்பெ்டுள்ளது. 

❖ இந்த முன்மாதிரி ைாகனமானது அதிக எத்தனால் கலந்த டபெ்சரால் எரி 

டபாருளிவனப் பயன்படுத்துைதற்காக னேண்டி ைடிைவமக்கப்பெ்ெ சமம்படுத்தப் 

பெ்ெ இயந்திரத்வதக் டகாண்டுள்ளது. 

  

உைக சுகாோர அலமப்பின் உைகப் பாரம்பரிய மருந்துகள் லமயம் 

 

❖ குஜராத்தின் ஜாம்நகரில் உலக சுகாதார அவமப்பின் உலகெ் பாரம்பரிய மருந்துகள் 

வமயத்திவன அவமப்பதற்கு மத்திய அவமேே்ரவை ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ உலக சுகாதார அவமப்பின் உலகெ் பாரம்பரிய மருந்துகள் வமயமானது, ஆயுஷ் 

அவமேே்கத்தின் கீழ் ஜாம்நகரில் நிறுைப்பெ உள்ளது. 

❖ உலடகங்கிலும் உள்ள பாரம்பரிய மருத்துைத்திற்கான முதல் மற்றும் ஒசர 

உலகளாவியெ் புற வமயம் (அலுைலகம்) இதுைாகும். 

 

சூர்ய கிரண் XVI பயிற்சி 

❖ சூரய் கிரண் பயிற்சி என்பது இந்தியா மற்றும் சநபாள இராணுைப் பவெகளுக்கு 

இவெயில் னநொளத்தில் நடைபெற்ற ஒரு கூெ்டு இராணுைப் பயிற்சியாகும். 

❖ கிளரே்ச்ி எதிரப்்பு நெைடிக்வககளின் அனுபைங்கள் மற்றும் சிறந்த நவெமுவறகள் 

ஆகியைற்றிவன பகிரத்ல் மற்றும் இயங்கு திறவன சமம்படுதத்ுதல் ஆகியவை இதன் 

சநாக்கங்களாகும். 
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❖ இதன் முதலாைது இருதரப்புப் பயிற்சியானது 2011 ஆம் ஆண்டில் மிசோரமில் 

நவெடபற்றது. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

Group of Friends 

 

❖ அவமதி காக்கும் பவெயினருக்கு எதிரான குற்றங்களுக்குெ் டபாறுப்பு ஏற்பிவன 

சமம்படுத்துைதற்காக இந்திய நாொனது ‘நண்பரக்ள் குழுமம்’ (Group of Friends) என்ற 

அவமப்பிவனத் டதாெங்கியுள்ளது. 

❖ நீல நிற தவலக்கைேம் அணிந்த இந்த பவெப் பிரிவினருக்கு எதிரான அவனத்துக் 

குற்றங்கவளயும் பதிவு டேய்ைதற்கான தரவுத்தளமானது இதற்காக விவரவில் 
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நிறுைப் படும். 

❖ இந்தியா, ைங்காளசதேம், எகிப்து, பிரான்சு, டமாராக்சகா மற்றும் சநபாளம் ஆகிய 

நாடுகள் ‘நண்பரக்ள் குழுமத்தின் இவணத் தவலவமயிவன ஏற்றுள்ள நாடுகளாகும். 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

இந்திய நாட்டிற்கான எண்சணய் வழங்கீட்டிை் முன்னணியிை் உள்ள நாடு 

❖ முதன்முவறயாக ஈராக் நாெ்டிவன விஞ்சி, இந்தியாவிற்கு அதிகளவில் எண்டணய் 

ைழங்கும் முன்னணி நாொக ரஷ்யா உருடைடுத்துள்ளது. 

❖ ரஷ்யாவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு சமற்டகாள்ளப்படும் எண்டணய் இறக்குமதியானது 

டதாெரந்்து ஐந்தாைது மாதமாக உயரந்்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் ஒெ்டு டமாத்த எண்டணய் இறக்குமதியில் சுமார ் 23 ேதவிகிதம் 

ரஷ்யாவிலிருந்து சமற்டகாள்ளப் படுகிறது. 

❖ கெந்த மாதம் ஈராக்கில் இருந்து இந்தியாவிற்கு சமற்டகாள்ளப்படும் எண்டணய் 

இறக்குமதியானது 2022 ஆம் ஆண்டு டேப்ெம்பர ் மாத அளவிற்குப் பிறகு பதிைான 

மிகக் குவறந்த அளைாக குவறந்துள்ளது. 

 

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

சிறந்ே காசதநாய்க் கட்டுப்பாட்டு நலடமுலறகளுக்கான விருது 

❖ சமகாலயா அரோனது காேசநாய்க்கு எதிராக ‘ஜன் அந்சதாலன்’ (மக்கள் இயக்கம்) 

என்ற ஓர ்இயக்கத்திவனத் டதாெங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் ஒை்சைார ்ஆண்டும் 2.6 மில்லியன் மக்கவளப் பாதிக்கும் இந்த சநாவயக் 

கெ்டுப்படுத்துைதில் இந்த இயக்கம் அது ஆற்றிய சிறந்த நவெமுவறகளுக்காக இந்த 
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விருதிவனப் டபற்றுள்ளது. 

 

 

இந்தியாவின் முேை் கார்பன் நடுநிலைப் பண்லண 

 

❖ னகரளாவின் ஆலுைாவில் அவமந்துள்ள ஒரு விவதப் பண்வணயானது, நாெட்ின் முதல் 

காரப்ன் நடுநிவலப் பண்வணயாக அறிவிக்கப்பெ்டுள்ளது. 

❖ காரப்ன் உமிழ்வில் சமற்டகாள்ளப்பெ்ெ குறிப்பிெத்தக்க குவறப்பு நெைடிக்வககள் 

என்ெது, இந்த விவதெ் பண்வண காரப்ன் நடுநிவல அந்தஸ்திவன அவெய உதவியது. 

❖ கெந்த ஓராண்டில் பண்வணயில் இருந்து டைளிசயற்றப்பெ்ெ டமாத்த காரப்ன் அளவு 
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43 ென்கள் ஆகும், ஆனால் அதன் டமாத்த டகாள்முதல் 213 ென்கள் ஆகும். 

 

மிகப்சபரிய வணிக வகுப்பு அதிதவக விமான முலனயம் 

 

❖ டகாேச்ி ேரை்சதே விமான நிவலயத்தில் அவமக்கப்பெ்டுள்ள நாெ்டின் முதல் உயர ்

பாதுகாப்பு நுவழைாயில் மற்றும் ைணிக ைகுப்பு அதிசைக விமான முவனயம் 

ஆகியைற்றிவன சகரள முதல்ைர ்அைரக்ள் திறந்து வைத்தார.் 

❖ இதன் மூலம், தனியார ் அதிசைக விமான முவனயத்வதக் டகாண்டுள்ள நாெ்டின் 

நான்காைது விமான நிவலயமாக டகாேச்ி விமான நிவலயம் மாறியுள்ளது. 

❖ இரண்டு மாடபரும் உள்நாெ்டு மற்றும் ேரை்சதே பயண முவனயங்களுென், டகாேச்ின் 

ேரை்சதே விமான நிவலய நிறுைனமானது (CIAL) தற்சபாது நாெ்டின் மிகப்டபரிய 

ைணிக அதிசைக விமான முவனயத்திடனக் டகாண்டுள்ள விமான நிவலயமாக மாறி 

உள்ளது. 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

தேசிய எரிசக்தி பாதுகாப்பு விருது 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான சதசிய எரிேக்தி பாதுகாப்பு விருது ைழங்கும் விழாைானது 

எரிேக்தி திறன் ஆவணயரகத்தினால் (BEE) ஏற்பாடு டேய்யப்பெ்ெது. 

❖ எரிேக்தி திறன் ஆவணயரகமானது அருகிலுள்ள டபாது மின்ோர ைாகன மின்சனற்ற 

முவனயங்களுக்கு ைாகனங்கவள ைழி டேலுதத்ுைதற்கு ஏதுைாக ஒரு வகசபசி 
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டேயலியிவன உருைாக்கியுள்ளது. 

❖ கரந்ாெக புதுப்பிக்கத்தக்க எரிேக்தி சமம்பாெ்டு நிறுைனமானது (KREDL) அந்த மாநில 

அரசினால் நியமிக்கப்பெ்ெ முகவம (SDA குரூப்-1) துவறயில் முதல் பரிவே டைன்றது. 

 

ஆண்டின் சிறந்ே பாதுகாப்பு சசயை்திறன் சகாண்ட நிறுவனம் 

 

❖ ஸ்வபஸ்டஜெ் நிறுைனமானது, GMR டெல்லி விமான நிவலய விருதுகள் ைழங்கும் 

'ஆண்டின் சிறந்த பாதுகாப்பு டேயல்திறன்' விருதிவனப் டபற்றுள்ளது. 

❖ சுயமாக வகயாளப்படும் விமான நிறுைனங்களில் சிறந்து விளங்கியதற்காகவும், 

தவரநிவலப் பாதுகாப்பு மீறல்கவள கணிேமாக குவறத்த நெைடிக்வககளுக்காகவும் 

இந்த விருதானது ைழங்கப்படுகிறது. 

❖ ேமீபத்தில் ேரை்சதே ைான்ைழிப் சபாக்குைரத்து அவமப்பினால் சமற்டகாள்ளப்பெ்ெ 

ஒரு தணிக்வகயில் இெம் டபற்ற பெ்டியலிெப்பெ்ெ இந்திய விமான நிறுைனம் 

ஸ்வபஸ்டஜெ் விமான நிறுைனம் மெ்டுசம ஆகும். 

❖ ஸ்வபஸ்டஜெ் நிறுைனதத்ின் பாதுகாப்பு அவமப்புகளின் தணிக்வகயானது ேரை்சதே 

ைான்ைழிப் சபாக்குைரத்து அவமப்பினால் சமற்டகாள்ளப்பெ்ெ ஒரு தணிக்வகயில் 

இந்தியாவின் மிக உயரந்்த பாதுகாப்பு தரைரிவேவய அவெய உதவியது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

தேசிய எரிசக்தி பாதுகாப்பு தினம் - டிசம்பர் 14 

❖ 2001 ஆம் ஆண்டு இசத நாளில்தான், எரிேக்தி டேயல்திறன் ஆடணயரகதத்ினால் (BEE) 

எரிேக்தி பாதுகாப்புே ்ேெெ்மானது டேயல்படுத்தப்பெ்ெது. 

❖ ஆற்றலின் முக்கியதத்ுைம் மற்றும் குவறந்த ஆற்றவலப் பயன்படுத்துைதன் மூலம் 

ஆற்றவலப் பாதுகாப்பதன் அைசியம் குறித்த ஒரு விழிப்புணரவ்ை பரப்புைவத இது 

சநாக்கமாகக் டகாண்டுள்ளது. 
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❖ எரிேக்தி டேயல்திறன் ஆடணயரகத்தின் மாடபரும் இயக்கத்தின் கீழ் 2022 ஆம் 

ஆண்டு டிேம்பர ்09 முதல் 14 ஆம் சததி ைவர எரிேக்தி பாதுகாப்பு ைாரத்வத மின்ோர 

அவமேே்கம் டகாண்ொடி ைருகிறது. 

 

  

விஜய் திவாஸ் - டிசம்பர் 16 

 

❖ இந்திய-பாகிஸ்தான் சபார ் ஆனது 1971 ஆம் ஆண்டில் டிேம்பர ் 03 ஆம் சததியன்று 

டதாெங்கி 13 நாெ்கள் நீடித்தது. 

❖ 1971 ஆம் ஆண்டு டிேம்பர ் 04 ஆம் சததியன்று ெ்வரடென்ெ் என்ற நெைடிக்வக 

இந்தியாைால் டதாெங்கப்பெ்ெது. 

❖ டிேம்பர ்06 ஆம் சததியன்று, ைங்காளசதேத்வதச ்சுதந்திர நாொக இந்தியா அதிகாரப் 

பூரை்மாக அங்கீகரித்தது. 

❖ டிேம்பர ் 16 ஆம் சததியன்று, அதிகாரப் பூரை்மாக சபார ் முடிைவெந்து பாகிஸ்தான் 

இந்தியாவிெம் ேரணவெந்தது. 

❖ இது 1971 ஆம் ஆண்டு இந்திய-பாகிஸ்தான் சபாரின் முடிவு மற்றும் ைங்காளசதேத்தின் 

விடுதவலவயக் குறிக்கிறது. 

❖ பாகிஸ்தான் கிழக்குப் பவெப்பிரிவின் தளபதி டலப்டினன்ெ் டஜனரல் AAK நியாசி 
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ேரணவெைதற்கான ஆைணத்தில் வகடயழுத்திெெ்ார.் 

  

இேரச ்சசய்திகள் 

இைக்கணே்தின் மிகப் சபரிய புதிர் 

 

❖ சகம்பிரிெ்ஜ் அறிஞர ் ொக்ெர ் ரிஷி ராஜ்சபாபெ ் ேமஸ்கிருதத்தின் ஒரு மிகப்டபரிய 

புதிருக்குத் தீரவ்ு கண்ெதாக கூறுகிறார.் 

❖ இது கி.மு 4 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் அறிஞர ்பாணினி என்பைரால் எழுதப்பெெ் 

‘அஷ்ெத்யாயி’ என்ற பண்வெய நூலில் காணப்படும் இலக்கணப் பிரேச்ிவனயாகும். 

❖ இது பாணினியின் இலக்கணத்வத முதல் முவறயாக கணினிகளில் நுவழப்பதற்கு 

ைழி ைகுக்கும். 

❖ ‘அஷ்ொத்யாயி’ என்பது ேமஸ்கிருத டமாழியானது எப்படி எழுதப்பெ சைண்டும் 

மற்றும் எெ்ெடி சபேப்பெ சைண்டும் என்பதற்கான தரநிவலகவள நிரண்யிக்கும் ஒரு 

டமாழியியல் நூல் ஆகும். 
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