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டிசம்பர் – 20 

TNPSC துளிகள் 

❖ டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர ்N.சந்திரசசகரன், ஒட்டு ம ாத்த G20 நாடுகளின் 

வரத்்தகச ் சமூகத்லதயு ் பிரதிநிதிதத்ுவப்படுதத்ு ் B20 இந்தியா என்ற பிரிவின் 

தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ இந்தியாவின் முதை் ஆளிை்ைா வி ானத் திறன் உருவாக்க ்  ற்று ் பயிற்சிக்கான 

இலைய வழி கற்றை் தள ானது இந்தியாவின் ஆளிை்ைா வி ான உற்பத்தி சாரந்்த 

புத்மதாழிை் நிறுவன ான கருடா ஏசராஸ்சபஸ் நிறுவனத்தின் மசன்லன உற்பத்தி 

ல யத்திை் திறக்கப்பட்டது. 

❖ 2022 ஆ ் ஆை்டு உைக ஆயுரச்வத  ாநாடு & ஆசராக்யா கை்காடச்ியானது 

சகாவாவிை் நடத்தப் பட்டது. 

❖ உைவு  ற்று ் சவளாை் அல ப்பானது, சரவ்சதச திலன ஆை்டிற்கான (2023) 

மதாடக்க விழாலவ இத்தாலியின் சரா ் நகரிை் ஏற்பாடு மசய்துள்ளது. 

❖ பபோரச்ச்ுகல் நோட்டின் லிஸ்பனிை் நலடமபற்ற 2022 ஆ ் ஆை்டு உைக நீரிழிவு 

 ாநாட்டின் மதாடக்க விழாவிை் வங்காளசதசப் பிரத ர ் சேக் ஹசீனா அவரக்ளை 

சரவ்சதச நீரிழிவுக் கூடட்ல ப்பினாை் (IDF) "உைகளாவிய நீரிழிவு சநாய்த் தூதராக" 

நியமித்துள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

PathoDetect தசோேனைக் கருவி 

 

❖ ல சைப் டிஸ்கவரி மசாலூசன்ஸ் என்ற நிறுவனத்தின் ‘PathoDetect’ கருவியானது காச 

சநாயிலனத் துை்லிய ாகக் கை்டறிவதாகக் கூறப்படுகிறது.  

❖ இரை்டு  ைி சநரத்திற்குள் பை  ாதிரிகளின் தானியங்கிப் பரிசசாதலனலய இந்தக் 

கருவி நிலறவு மசய்துள்ளது. 

❖ சகாவிட் பரிசசாதலனயிை் பயன்படுத்தப்பட்ட RT-PCR எனப்படு ் அசத மதாழிை் 

நுட்பத்திலன இந்தக் கருவிப் பயன்படுத்துகிறது. 
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❖ இது டிஎன்ஏ தகவலைப் பிரித்மதடுத்து, அந்த  ரபணுக்கள் காசசநாலய உை்டாக்கச ்

சசய்கின்ற பாக்டீரிய ா எனக் கை்டறியு ் வளகயில் இது ஒரு மூைக்கூறு சாரந்்த 

கருவியாகு ். 

  

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

வங்கோளதேசக் கடற்பனடயிை் முேல் சர்வதேச கடற்பனட ஆய்வு 

❖ வங்காளசதசக் கடற்பலடயானது தனது முதை் சரவ்சதசக் கடற்பலட  திப்பாய்லவ 

ச ற்மகாள்கிறது. 

❖ அம ரிக்கா, சீனா, இந்தியா  ற்று ் அை்லட நாடான மியான் ர ்உள்ளிடட் சு ார ்30 

நாடுகலளச ் சசரந்்த கடற்பலடத் தளபதிகள், கப்பை்கள் இந்த சரவ்சதச நிகழ்விை் 

பங்சகற்க உள்ளனர.் 

❖ மகாசச்ி, கவராத்தி மற்றும் சுச தா ஆகிய இந்தியக் கடற்பலடக் கப்பை்கள் இதிை் 

பங்சகற்க உள்ளன. 

❖ இந்திய-பசிபிக் மபருங்கடை் பகுதியிை், பை்சவறு நாடுகளின் கடற்பலடகளுக்கு 

இலடசயயான உறவுகலள இன்னு ் ச  ்படுத்தச ் சசய்வசத இந்தப் பயிற்சி ச ற் 

மகாள்ளப் படுவதன் ஒரு முக்கிய சநாக்க ாகு ். 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

உயிரியல் பை்முகே் ேை்னம குறிே்ே ஐக்கிய நோடுகள் சனபயிை் மோநோடு - COP 15 

 

❖ உயிரியை் பன்முகத் தன்ல  குறித்த ஐக்கிய நாடுகை் சலபயின் 15வது பங்குதாரரக்ள் 

 ாநாடானது கனடாவின்  ாை்ட்ரீயை் நகரிை் மதாடங்கியது. 

❖ இது 15வது பங்குதாரரக்ள்  ாநாட்டின் இரை்டா ் பகுதியாகு ். 

❖ இதன் முதை் பாகத்திலனச ்சீனா நடத்தியது. 

❖ பை்லுயிரப்் பாதுகாப்புக்கான பரப்பளவு அடிப்பலடயிைான இைக்குகள் என்ற ஒரு 

கருத்லத இந்தியா நிராகரித்துள்ளபதோடு ஒசர அளவு அலனவருக்கு ் மபாருந்தக் 

கூடியது என்ற வலகயிைான அணுகுமுலறயிலன ஏற்றுக் மகாள்ள முடியாதது என்று ் 

கூறியுள்ளது. 

❖ பை்லுயிர ்இழப்லபத் தடுக்கவு ், அதலன  ாற்றியல க்கவு ் 2020 ஆ ் ஆை்டிற்குப் 
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பிந்லதய உைகளாவியக் கட்டல ப்லப மவற்றிகர ாகச ் மசயை்படுத்துவதற்கு 

பவண்டி வளரந்்து வரு ் நாடுகளுக்கு உதவுவதற்காக புதிய  ற்று ் உறுதிப்பாடு 

மிக்க ஒரு நிதிலய உருவாக்குவதற்கு ் இந்தியா வலியுறுத்தியது. 

  

அறிக்னககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

WASH பிரிவுகள் பற்றிய உலக சுகோேோரம் மற்றும் குடிநீர் பற்றியப் பகுப்போய்வு 

மற்றும் மதிப்பீட்டு அறிக்னக 

 

❖ உைக சுகாதார ்  ற்று ் குடிநீர ் பற்றியப் பகுப்பாய்வு  ற்று ்  திப்பீட்டு (GLAAS) 

அறிக்லகயிலன உைக சுகாதார அல ப்பு  ற்று ் ஐக்கிய நாடுகள் - தை்ைீர ்வள 

அல ப்பு ஆகியலவ இலைந்து மவளியிட்டன. 

❖ இந்த அறிக்லகயானது, 121 நாடுகள்  ற்று ் பிரசதசங்கள்  ற்று ் 23 மவளிநாட்டு 

ஆதரவு மபறு ் முகல கள் ஆகியவற்றிலிருந்து குடிநீர,் துப்புரவு  ற்று ் சுகாதார ் 

(WASH) பற்றியப் புதிய தரவுகலளத் மதாகுக்கிறது. 

❖ அத்தியாவசிய குடிநீர,் துப்புரவு  ற்று ் சுகாதார ் (WASH) ஆகிய துலற சாரந்்தப் 

பைிகலள ச ைாை்ல  மசய்வதற்குப் சபாது ான  னித வளங்கலளப் சபைி 

வருவதாக மூன்றிை் ஒரு பங்கிற்கு ் குலறவான நாடுகள் மதரிவித்துள்ளன. 

❖ 45% நாடுகள் தங்கள் குடிநீரப்் பாதுகாப்பு இைக்குகலள அலடயு ் பாலதயிை் மசயை் 

படுகின்ற பவளையில் 25% நாடுகள்  ட்டுச  தனது துப்புரவு சாரந்்த இைக்குகலள 
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எட்டுகின்றன. 

❖ குடிநீர ்  ற்று ் துப்புரவிற்கான உதவி 2017  ற்று ் 2020 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கு 

இலடயிை் 5.6% குலறந்துள்ளபதோடு, ச லு ் உதவி வழங்கப்படுவதற்கான புவியியை் 

சாரந்்த பரவை் இைக்குகளும்  ாற்றப்பட்டுள்ளன. 

❖ ஆப்பிரிக்காவின் துலை-சஹாரா பகுதியிை் குடிநீர,் துப்புரவு  ற்று ் சுகாதார ் 

(WASH) ஆகிய துலறகளுக்கு வழங்கப்படு ் உதவியின் விகித ் 32 சதவீதத்திலிருந்து 

23% ஆகக் குலறந்துள்ளது. 

❖  த்திய  ற்று ் மதற்கு ஆசிய நாடுகளிை், இது 12 சதவீதத்திலிருந்து 20% ஆகவு ், 

கிழக்கு  ற்று ் மதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளிை், 11 சதவீதத்திலிருந்து 20% ஆகவு ் 

அதிகரித்துள்ளது. 

 

உலக மதலரியோ அறிக்னக 2022 

 

❖ 2022 ஆ ் ஆை்டிற்கான உைக  சைரியா அறிக்லகயிலன உைக சுகாதார நிறுவன ் 

மவளியிட்டுள்ளது. 

❖ உைக நாடுகளின் இைக்குகலள சநாக்கிய முன்சனற்றத்திலனயு ் அறிக்லக எடுத்து 

உலரக்கச ் சசய்வபதோடு,  சைரியாலவக் கட்டுப்படுத்துவதிலு ், அகற்றுவதிலு ் 

உள்ள வாய்ப்புகள்  ற்று ் சவாை்கலளயு ் இந்த அறிக்லக அலடயாள ் காட்டுகிறது. 

❖ அதிக சநாய்ப் பாதிப்பு எை்ைிக்லக மகாை்ட  சைரியா நாடுகளிை், 2021 ஆ ் 

ஆை்டிை்  சைரியா பாதிப்புகள்  ற்று ் இறப்புகளின் எை்ைிக்லக நிலைப் படுத்தப் 

பட்டுள்ளது உறுதிப்படுதத்ப் பட்டுள்ளது. 

❖ 2020 ஆ ் ஆை்டிை் 625,000 ஆக இருந்த இறப்பு எை்ைிக்லகயானது 2021 ஆ ் ஆை்டிை் 

619,000 ஆக குலறந்துள்ளது. 
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❖ இருப்பினு ், மபருந்மதாற்றிற்கு முந்லதய நிலைகலள விட இந்த எை்ைிக்லக 

அதிக ாக உள்ளது (2019 ஆ ் ஆை்டிை் 568,000 இறப்புகள்). 

❖ அதிக சநாய்ப் பாதிப்பு எை்ைிக்லக உள்ள 11 நாடுகளுள், 5 நாடுகளிை் (காங்சகா 

ஜனநாயகக் குடியரசு, கானா, இந்தியா, லநஜர ் ற்று ் தான்சானியா)  சைரியாவாை் 

ஏற்படு ் இறப்புகளின் எை்ைிக்லகயிை் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக பதிவாகியுள்ளன. 

❖ 2016-2030 ஆ ் ஆை்டிற்கான உைக சுகாதார அல ப்பின்  சைரியாவிற்கான 

உைகளாவியத் மதாழிை்நுட்ப உத்தியானது, 2020 ஆ ் ஆை்டிற்குள்  சைரியா சநாய் 

பாதிப்பு  ற்று ் இறப்பு விகிதத்லதக் குலறந்தபட்ச ் 40 சதவிகித ாகவு ், 2025 ஆ ் 

ஆை்டிற்குள் குலறந்தபட்ச ் 75 சதவிகித ாகவு ்  ற்று ் 2015 ஆ ் ஆை்டின் 

அளவுகளுக்குப் பதிைாக 2030 ஆ ் ஆை்டிற்குள் குலறந்த பட்ச ் 90 சதவிகித ாகவு ் 

அதளனக் குலறக்க முயை்கிறது. 

❖ 2021 ஆ ் ஆை்டிை்  சைரியா சநாய்ப் பாதிப்பு 48 சதவீத ாக இருந்தது. 

❖ அந்த ஆை்டிை், சநாய்ப் பாதிப்புள்ள 1,000 சபரிை் 59 நபரக்ள் ஆபத்தான நிலையிை் 

இருந்த நிளலயில், இது அதற்கு விதிக்கப்பட்ட 31 என்ற இைக்லக விட அதிக ாகு ். 

❖ இறப்பு நிகழ்வுகளு ் 48 சதவிகித ் என்ற இைக்கிசைசய நீடிக்க விை்லை (2021 ஆ ் 

ஆை்டிை் விதிக்கப்பட்ட 14.8 என்ற இைக்கிற்குப் பதிைாக 7.8 பதிவானது). 

❖ இந்தப் சபாக்கு நீடித்தாை்,  சைரியாலவ ஒழிப்பதற்கான சபாராட்டத்திை் உைக ் 88 

சதவிகித ் இைக்லக எட்ட முடியாத நிலை ஏற்படு ். 

 

பிரபலமோைவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

2022 ஆம் ஆண்டிை் சிறந்ே உலக ேடகள வீரர் 

 

❖ உைக சா ்பியனான அம ரிக்க நோட்டின் தலட தாை்டுதை் வீரர ்சிட்னி ம க்ைாலின்-

மைவ்சரான்  ற்று ் ஸ்வீடன் நோட்டின் க ்ப ் ஊன்றி தாை்டுதை் வீரர ் ச ாை்சடா 

டுப்ைாை்டிஸ் ஆகிசயார ்இந்த ஆை்டின் உைக தடகள வீரர ்விருதுகலள மவன்று 

உள்ளனர.் 

❖ ம க்ைாலின்-மைவ்சரான் உைக  களிர ் பிரிவின் 400 மீட்டர ் தலட ஓட்டத்திை் 

நிகழ்த்தப் பட்ட சாதலனகலள இரை்டு முலற முறியடித்துள்ளார.் 

❖ அம ரிக்காவிை் பிறந்த ஸ்வீடன் நோட்டு வீரர ்டுப்ைாை்டிஸ் 2022 ஆ ் ஆை்டிை் மூன்று 
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உைக சாதலனகளுடன் மூன்றாை்டுகளிை் இரை்டாவது முலறயாக இந்த விருலத 

மவன்று உள்ளார.் 

  

டியர் மூை் ஆய்வுப் பணி 

 

❖ ஜப்பானியக் சகாடீஸ்வரரான யுசாகு ச சாவா, 2023 ஆ ் ஆை்டிை் ஸ்சபஸ்எக்ஸ் 

ராக்மகட் மூை ் விை்ைிை் ஏவப்பட்ட உள்ளதாக திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிைவிலனச ்

சுற்றி வரு ் பயைத்திை் தன்னுடன் இலைய உள்ள எட்டுப் பைியாளரக்ளின் 

மபயரக்லள அறிவித்துள்ளார.் 

❖ இந்திய நடிகர ்சதவ் சஜாஷியு ் அந்தக் குழு உறுப்பினரக்ளிை் ஒருவர ்ஆவார.் 

❖ டியரம்ூன் எனப்படு ் இந்த ஆய்வுப் பைியானது முதன்முதலிை் 2018 ஆ ் ஆை்டிை் 

அறிவிக்கப் பட்டது. 

❖ இந்தச ் சுற்றுப் பயை ் ஆனது கிட்டத்தட்ட ஆறு நாட்கள் வலர தலரயிறங்கா ை் 

சந்திரலனச ்சுற்றி ச ற்மகாள்ளப் படு ். 

 

அசமரிக்க அதிபர் வோழ்நோள் சோேனையோளர் விருது 

 

❖ அம ரிக்க அதிபர ் சஜா பிடன் அவரக்ள், இந்திய-அம ரிக்கரான கிருே்ைா 

வவிைாைாவிற்கு அதிபர ்வாழ்நாள் சாதலனயாளர ்விருது வழங்கி மகௌரவித்தார.் 

❖ இது தனது சமூகத்திற்கு ் நாட்டிற்கு ் ஒருவர ்ஆற்றிய பங்களிப்புகளுக்காக வழங்கப் 

படு ் நாட்டின் உயரிய மகௌரவ ாகு ். 
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❖ அம ரிகாரப்்ஸ் அல ப்பினாை் வழங்கப்படு ் இந்த விருது விழாவானது, சிறந்த 

குை ்,  திப்புமிக்க மநறிமுலற  ற்று ் தங்கள் சமூகங்களுக்கு தான் வழங்கிய 

அரப்்பைிப்பு ஆகியவற்லற மவளிப்படுதத்ு ் குடி க்கலளக் மகௌரவிப்பதற்காக 

நடத்தப் படு ் ஒரு வருடாந்திர நிகழ்வாகு ். 

 

ஜம்ைோலோல் பஜோஜ் விருது 2022 

 

❖ ஜ ்னாைாை் பஜாஜ் அறக்கட்டலள அல ப்பானது 2022 ஆ ் ஆை்டு ஜ ்னாைாை் 

பஜாஜ் விருதிலன மவன்ற நபரக்ளின் மபயரக்லள அறிவித்துள்ளது. 

❖ இந்த அறக்கட்டலளயானது பை்சவறு பிரிவுகளிை் 4 விருதுகலள வழங்குகிறது. 

❖ இதிை் மூன்று விருதுகள் இந்தியரக்ளுக்கு ் ஒரு விருதானது மவளிநாட்டிை் காந்திய 

விழுமியங்கலள ஊக்குவிப்பதற்காக ஒரு மவளிநாட்டவருக்கு ் வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இதில் மவற்றி மபற்றவரக்ள் 

o ஆக்கப்பூரவ்ப் பைிகளுக்காக -  த்தியப் பிரசதசத்லதச ்சசரந்்த நிசைே் சதசாய் 

o கிரா ப்புற ச  ்பாட்டிை் அறிவியை்  ற்று ் மதாழிை்நுட்பத்தின் பயன்பாடு - 

குஜராத்தின்  ன்சுக்பாய் பிரஜாபதி 

o மபை்கள்  ற்று ் குழந்லதகளின் ச  ்பாடு  ற்று ் நைனுக்கான விருது - 

ஒடிசாவின் சசாபியா சாய்க் 

o இந்தியாவிற்கு மவளிசய காந்திய விழுமியங்கலள ஊக்குவிப்பதற்கான சரவ்சதச 

விருது - மைபனாலனச ் சசரந்்த டாக்டர ் ஓகிரத ்யூனன்  ற்று ் டாக்டர ்வாலிட் 

ஸ்லியாபி 

 

வினளயோட்டுச ்சசய்திகள் 

FINA உலக நீசச்ல் சோம்பியை்ஷிப் தபோட்டி 2022 

❖ ஆஸ்திசரலியாவின் ம ை்சபாரன்் நகரிை் நலடமபற்ற FINA உைக நீசச்ை் சா ்பியன் 

ஷிப் சபாட்டியிை்  களிருக்கான 100 மீட்டர ்பிரஸ்ட் ஸ்ட்சராக் பிரிவிை் இந்திய நீசச்ை் 

வீராங்கலன சாஹத் அசராரா சதசிய சாதலனயிலனப் பலடத்தார.் 

❖ FINA என்பது சரவ்சதச நீசச்ை் கூட்டல ப்பாகு ். 

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


•   
•    
 

 
 

❖ சாஹத் அசராரா 100 மீட்டர ் பிரஸ்ட் ஸ்டச்ராக் பந்தயத்லத 1 நிமிட ், 13.13 

வினாடிகளிை் நிலறவு மசய்தார.் 
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