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டிசம்பர் – 22 

TNPSC துளிகள் 

❖ அரசின் பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் பயன்பபறத் தகுதியுடடய அடனேரும் ஆதார ்

எண் டேத்திருப்பதற்கான ஒரு சான்டறச ் சமரப்்பிக்க வேண்டும் என தமிழக அரசு 

அறிவித்து உள்ளது. 

❖ பாலிவுட் நடிடக வசானாக்சி சின்ஹா PETA இந்தியா அடமப்பின் 2022 ஆம் ஆண்டின் 

சிறந்த நபர ்என்ற பட்டத்திடனப் பபற்றுள்ளார.் 

o விலங்குகடள நன்முடறயில் நடத்துேதற்கான மக்கள் சமுதாயம் (PETA) என்பது 

ஒரு அபமரிக்க விலங்கு உரிடமகள் சாரந்்த இலாப வநாக்கற்ற அடமப்பாகும். 

❖ மத்திய இரயில்வேத ் துறை அடமசச்ர ் அஷ்வினி டேஷ்ணே் குஜராத் மாநிலத்தின் 

ேவடாதராவில் உள்ள கதி சக்தி விஸ்ே வித்யாலயாவின் வேந்தராக நியமிக்கப் பட்டு 

உள்ளார.் 

o இேர ்இந்த நிறுேனத்தின் முதல் வேந்தராகத் திகழ்ோர.் 

❖ “The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times” என்ற தடலப்பிலான நூலானது மிசப்சல் 

ஒபாமா அேரக்ள் எழுதிய ஒரு புத்தகமாகும். 

❖ உலக தடகளத் தரவுகளின் படி, வடாக்கிவயா ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் தங்கம் பேன்ற 

இந்திய ஈட்டி எறிதல் வீரர ்நீரஜ் வசாப்ரா, 2022 ஆம் ஆண்டில் தடகளத் துடறயில் எழுதப் 

படும் வீரரக்டளப் பற்றிய கட்டுடரகளில் அதிகம் குறிப்பிடப் பட்டேர ்ஆோர.் 

o இேர ்இப்பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருந்த ஜடமக்காவின் ஸ்பிரிண்ட் (மின்னல் 

வேக வீரர)் ஜாம்போன் உடசன் வபால்ட்டிடன விஞ்சியுள்ளார.் 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

உலக ஆணழகன் பட்டம் 2022 

 

❖ தாய்லாந்தில் நடடபபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு உலக ஆணழகன் வபாட்டியில் 

தமிழகத்டதச ்வசரந்்த ராவஜந்திரன் மணி பட்டத்திடன பேன்றுள்ளார.் 
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❖ இேர ்5ேது முடறயாக இந்தப் பட்டத்திடன பேன்றுள்ளார.் 

 

சபாருளாதாரச ்சசய்திகள் 

உத்தரவாதப் பத்திரக் காப்பீடு 

 

❖ மத்திய சாடலப் வபாக்குேரத்து மற்றும் பநடுஞ்சாடலத் துடற அடமசச்ர ் நிதின் 

கட்காரி இந்தியாவின் முதல் உத்தரோதப் பதத்ிரக் காப்பீட்டு ேசதியிடன பஜாஜ் 

அறலயன்ஸ் நிறுேனத்திடமிருந்து அறிமுகம் பசய்தார.் 

❖ உத்தரோதப் பத்திரங்கள் என்பது பபாதுக் காப்பீட்டு நிறுேனங்களால் ஒப்பந்ததாரர ்

சாரப்ாக திட்ட ேழங்கல் நிறுேனத்திற்கு ேழங்கப்படும் ஒரு பண ேழங்கீட்டு உத்தர 

ோதமாகும். 

❖ உத்தரோதப் பத்திரம், பரஸ்பர ரீதியாக ஒப்புக் பகாள்ளப்பட்ட சில விதிமுடறகளின் 

வபரில் ஒரு நிறுேனத்திற்கு உத்தரோத ஒப்பந்ததட்த அளிக்கிறது. 

❖ அந்த நிறுேனத்திற்கான ஓர ்இடர ்பரிமாற்றக் கருவியாக, இது அந்த நிறுேனத்திடன 

இழப்புகளிலிருந்துப் பாதுகாக்கிறது. 

❖ ஒரு ேங்கியினால் ேழங்கப்படும் உத்தரோதத்டதப் வபாலன்றி, இந்த உத்திரோதப் 

பத்திரக் காப்பீட்டிற்கு ஒப்பந்தக்காரரிடமிருந்து பபரிய பிடணத் பதாடக எதுவும் 

பபற வேண்டிய அேசியமில்டல. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

ஐஎன்எஸ் மமார்முமகாவா 

❖ இது 2022 ஆம் ஆண்டு வகாோ விடுதடல தினத்டத முன்னிட்டு மத்தியப் பாதுகாப்பு 

அடமசச்ர ்ராஜ்நாத் சிங் அேரக்ளால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இது இந்தியக் கடற்படடயின் விசாகப்பட்டின ரகம் சாரந்்த, வரடாருக்குப் புலப்படாத 

ேடகயிலான பதாழில்நுட்பம் பகாண்ட ேழிகாட்டுதல் ஏவுகடண அழிப்பு 

கப்பல்களின் இரண்டாேது பதாடர ்ரகமாகும். 

❖ இது 15B திட்டத்தின் கீழ் கட்டடமக்கப் பட்டுள்ளது. 
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❖ இது மும்டபயில் அடமந்துள்ள மசாகன் கப்பல் கட்டும் நிறுேனத்தினால் (MDSL) 

கட்டடமக்கப் பட்டது. 

❖ இந்தக் கப்பலின் 75 சதவிகிதக் கட்டுமான அம்சங்கள் ஆனது உள்நாட்டுக் 

கருவிகளால் கட்டடமக்கப் பட்டதாகும். 

❖ இந்தியக் கடற்படடயின் 15B என்ை திட்டத்தின் வநாக்கமானது, அதிகபட்ச உள்நாட்டு 

உள்ளடீுகடளக் பகாண்ட, வரடாருக்குப் புலப்படாத ேடகயிலான பதாழில்நுட்பம் 

பகாண்ட ேழிகாட்டுதல் ஏவுகடண அழிப்புக் கப்பல்கடள உருோக்குேதாகும். 

❖ இந்தத ் திட்டத்தின் கீழ் கட்டடமக்கப்பட்ட முதல் கப்பலான ஐஎன்எஸ் விசாகப் 

பட்டினம் ஆனது இது 2021 ஆம் ஆண்டு நேம்பர ் மாதத்தில் இந்தியக் கடற்படடயில் 

இடணக்கப் பட்டது. 

❖ இந்தியக் கடற்படடயின் விசாகப்பட்டினம் ரகம் சாரந்்த வரடாருக்குப் புலப்படாத 

ேடகயிலான பதாழில்நுட்பம் பகாண்ட ேழிகாட்டுதல் ஏவுகடண அழிப்புக் 

கப்பல்களின் பதாடர ்ரகங்களில் முதன்டமயான கப்பலாகும். 

 

  

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

குன்மிங்-மாண்ட்ரீயல் உலகப் பல்லுயிர் கட்டமமப்பு 

 

❖ உயிரியல் பன்முகத் தன்டமக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் உடன்படிக்டகயின் (CBD) 
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15ேது பங்குதாரரக்ளின் மாநாடானது (COP15) கனடாவின் மாண்ட்ரீயல் நகரில் 

நடடபபற்றது. 

❖ இந்த மாநாட்டிற்குச ்சீனா தடலடம ேகித்தது. 

❖ இந்த மாநாடானது குன்மிங்-மாண்ட்ரயீல் உலகப் பல்லுயிரக்் கட்டடமப்பு என்ற ஒரு 

ஒப்பந்தத்திடன ஏற்றுக் பகாண்டது. 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் பல்லுயிர ் இழப்பு மற்றும் இயற்டக சுற்றுசச்ூழல் 

அடமப்புகடள மீட்படடுப்பதற்கான 23 இலக்குகள் மற்றும் நான்கு இலக்குகள் 

ஆகியேை்றை இந்த ஒப்பந்தம் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

❖ பல்லுயிரப்் பபருக்கத்திற்கு அேசியமானடேயாகக் கருதப்படும் 30 சதவீத நிலம் 

மற்றும் நீர ்ேளங்கடளப் பாதுகாப்பதற்கான இந்த ஒப்பந்தம் 30 by 30 என அடழக்கப் 

படுகிறது. 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் உலகப் பல்லுயிரக்் கட்டடமப்பு இலக்குகள் பூரத்்திச ்பசய்யப் 

பட வேண்டும். 

❖ உலகப் பல்லுயிர ் கட்டடமப்பிடனச ் பசயல்படுதத்ுேதற்கு உதவி ேழங்குேதற்காக, 

ஒரு சிறப்பு அறக்கட்டடள நிதியத்திடன நிறுவிட வேண்டி உலகளாவிய சுற்றுசச்ூழல் 

டமயத்திடம் வகாரப் பட்டுள்ளது. 

❖ உலகப் பல்லுயிரக்் கட்டடமப்பின் ஒரு பகுதியாக, ஆண்டிற்கு 500 பில்லியன் டாலர ்

மதிப்பிலான தீங்கு விடளவிக்கும் பிரிவுகளுக்கான அரசாங்க மானியங்கடளக் 

குடறக்கவும், 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாக பல்லுயிரப்் பபருக்கத்திற்கு மிகவும் தீங்கு 

விடளவிக்கும் ேடகயிலான மானியங்கடள அடடயாளம் காணவும் நாடுகள் உறுதி 

அளித்துள்ளன. 

❖ இதன் முக்கிய இலக்குகள் 

o உலகின் நிலம், நீர,் கடவலார மற்றும் கடல் பகுதிகளில் குடறந்தது 30% பகுதிகடள 

பாதுகாத்தல் 

o பாதிக்கப்பட்ட நிலப்பரப்பு, உள்நாட்டு நீர ் ேளங்கள், கடவலார மற்றும் கடல்சார ்

சுற்றுசச்ூழல் அடமப்புகளில் குடறந்தது 30% பகுதிகடள மீளச ்பசய்தல் 

o உலகளாவிய உணவுக் கழிவுகடளப் பாதியாகக் குடறத்தல் மற்றும் அதிகப் 

படியான நுகரவ்ுகள் மற்றும் கழிவுகடளக் குடறத்தல் 

o பூசச்ிக் பகால்லிகள் மற்றும் அபாயகரமான இரசாயனங்களின் பயன்பாட்டடப் 

பாதியாகக் குடறத்தல். 

 

உமறந்த நிமலயில் பவளப் பாமறகள்  

 

❖ உலகிவலவய முதல் முடறயாக வமற்பகாள்ளப்பட்ட ஒரு வசாதடனயில், 
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ஆஸ்திவரலியாவின் பபருந்தடுப்புப் பேளப்பாடறடய பேற்றிகரமாக 

அறிவியலாளரக்ள் உடறயச ்பசய்தனர.் 

❖ பபருந்தடுப்புப் பேளப்பாடறயானது, கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் நான்கு பேளிரத்ல் 

நிகழ்வுகடள எதிரப்காண்டுள்ள நிறலயில், அறிவியலாளரக்ள் பேளப் பாடறகடளப் 

பாதுகாக்க முயற்சி பசய்து ேருகின்றனர.் 

❖ உலகில் முதல்முடறயாக பபருந் தடுப்புப் பேளப்பாடறயில் வமற்பகாள்ளப்படும் 

இந்த ஆய்ேகச ் வசாதடனயில் அறிவியலாளரக்ள் பேளப் பாடறகடள உடறய 

டேப்பதற்கு கிடரவயாபமஷ் என்ற ேடலயிடனப் பயன்படுத்தினர.் 

❖ கிடரவயாபமஷ் என்ற பிரத்திவயகமாக புடனயப்பட்ட ஒரு ேடலயானது, கிடரவயா 

ப்பரசரவ்ேஷன் என்ற குளிரூட்டும் முடறயில் ஓர ் அடித்தள மூலக்கூறாகப் பயன் 

படுத்தப் படுகிறது. 

❖ ‘கிடரவயாவமஷ்’ என்பது ஓர ்இலகுரக மற்றும் மலிோக தயாரிக்கப்படக்கூடிய ேடல 

ஆகும். 

❖ இது பேளப் பாடறகடள சிறந்த முடறயில் பாதுகாக்கச ் சசய்ேவதாடு, குளிரூட்டல் 

பண்புகடளயும் பகாண்டுள்ளது. 

 

அறிக்மககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

உலக உணவுப் பாதுகாப்புக் குறியீடு (GFSI) – 2022 

 

❖ இது 11ேது உலக உணவுப் பாதுகாப்புக் குறியீடாகும். 

❖ இது பிரிட்டிஷ் ோர இதழான "தி எகனாமிஸ்ட்" இதழ் மூலம் பேளியிடப்பட்டது. 

❖ இதில் பின்லாந்து முதலிடத்திலும், அதடனத் பதாடரந்்து அயரல்ாந்து மற்றும் நாரவ்ே 

ஆகிய நாடுகளும் உள்ளன. 

❖ இந்த அறிக்டகயில், 59ேது இடத்திடனப் பபற்ற பதன்னாப்பிரிக்கா, துனிசியாடே 
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பின்னுக்குத் தள்ளி, ஆப்பிரிக்கக் கண்டத்திவலவய மிகவும் உணவுப் பாதுகாப்பு மிக்க 

நாடாக மாறியது. 

❖ ஆப்பிரிக்காவின் துடண சஹாரா பகுதியில் உள்ள ஒரு நாடு இந்தக் கண்டத்தில் 

முன்னிடல ேகுப்பது இதுவே முதல் முடறயாகும். 

❖ வமலும் இந்த அறிக்றகயானது பதாடரந்்து மூன்றாேது ஆண்டாக உலகளாவிய 

உணவுச ் சூழலடமவில் சீரழிவு ஏற்பட்டு ேருேதாகவும், உணவுப் பாதுகாப்டப 

அசச்ுறுத்துகின்ற நிடலடயயும் எடுத்துடரக்கிறது. 

❖ 2012 முதல் 2015 ஆம் ஆண்டு ேடர உலகளாவிய உணவுப் பாதுகாப்பில் குறிப்பிடத் 

தக்க முன்வனற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் பட்டியலில் இந்தியா அல்ஜீரியாவுடன் இடணந்து 68ேது இடத்திடனப்  பபற்று 

உள்ளது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

திருமதிக்கான உலக அழகிப் பட்டம் 2022 

 

❖ அபமரிக்காவின் லாஸ் வேகாஸ் நகரில் நடடபபற்ற திருமதிக்கான உலக அழகிப் 

வபாட்டியில் 21 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்திய நாட்டிடனச ் வசரந்்த சரக்ம் கவுஷல் 

2022 ஆம் ஆண்டிற்கான திருமதிக்கான உலக அழகிப் பட்டத்டத பேன்றுள்ளார.் 

❖ சரக்ம் பகௌஷல் ஜம்மு காஷ்மீடரச ்வசரந்்தேர ்ஆோர.் 

❖ அதிதி வகாவித்ரிகர ்2001 ஆம் ஆண்டில் இந்தப் படட்த்திடன பேன்ற முதல் இந்தியப் 

பபண்மணி ஆோர.் 

  

விமளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

பார்மவயற்மறாருக்கான 3வது டி20 உலகக் மகாப்மப மபாட்டி 2022 

❖ இந்திய அணி ேங்காளவதச அணியிடன வீழ்த்தி பதாடரந்்து மூன்றாேது முடறயாகப் 

பட்டத்டத பேன்றது. 

❖ இதன் இறுதிப் வபாட்டியானது பபங்களூரு நகரில் நடடபபற்றது. 
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❖ B2 பிரிவில் இந்திய அணியிடனச ்வசரந்்த அஜய் வபாட்டித ்பதாடரின் நாயகனாகவும், 

B1 பிரிவில் ேங்காளவதச அணியின் முகமது மஹ்முத் ரஷித ் வபாட்டித் பதாடரின் 

நாயகனாகவும் வதரவ்ு பசய்யப்பட்டனர.் 

 

 

மகளிருக்கான FIH மதசியக் மகாப்மப மபாட்டி 2022 

 

❖ இந்திய மகளிர ் ஹாக்கி அணியானது பதாடக்க FIH வதசியக் வகாப்டப வபாட்டியின் 

இறுதிப் வபாட்டியில் ஸ்பபயின் அணியிடன வீழ்தத்ி வகாப்டபடய பேன்றது. 

❖ இதில் இந்திய அணியின் அணித் தடலேர ்சவிதா புனியா ஆோர.் 
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❖ இது ஸ்பபயினின் ேபலன்சியா நகரில் நடடபபற்றது. 

❖ இந்த ஆண்டின் பதாடக்கத்தில் பரம்ிங்காமில் நடடபபற்ற காமன்பேல்த ்

விடளயாட்டுப் வபாட்டியில் இந்திய மகளிர ்ஹாக்கி அணி பேண்கலப் பதக்கத்திடன 

பேன்றது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சர்வமதச மனித ஒற்றுமம தினம் - டிசம்பர் 20 

 

❖ வேற்றுடமயில் ஒற்றுடம என்ற பகாள்டகயிடனக் பகாண்டாடும் விதமாக இந்தத் 

தினமானது உலகம் முழுேதும் ஆண்டுவதாறும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ சுதந்திர நாடுகளில் ேறுடமயிறனப் பற்றியும், ேறுடமடயக் குடறக்க வேண்டியதன் 

அேசியத்டதப் பற்றியும் விழிப்புணரட்ே ஏற்படுத்துேதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் 

மற்றும் அதன் உறுப்பினர ் நாடுகள் நிரண்யித்துள்ள இலக்குகடள இது எடுத்துக் 

காட்டுகிறது. 

❖ 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்20 ஆம் வததியன்று, ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ்சடபயானது 

உலக நாடுகளின் ேறுடம நிடலயிடன எதிரப்காள்ள உதவும் ஓர ் உலக ஒற்றுடம 

நிதிடய அறிமுகப் படுதத்ியது. 

  

இதரச ்சசய்திகள் 

அறிவியல் கட்டுமரகளின் சவளியீடு 

❖ உலக அறிவியல் பேளியீடுகள் மற்றும் அறிவுசார ் பேளியீடுகளில் 7ேது இடத்தில் 

இருந்த இந்தியா 3ேது இடத்திற்கு முன்வனறியுள்ளதாக மத்திய அறிவியல் மற்றும் 

பதாழில்நுட்பத் துடற அடமசச்ர ்ஜிவதந்திர சிங் பதரிவித்துள்ளார.் 

❖ அதிக பட்ச அறிவியல் கட்டுடரகடள பேளியிடுேதில் சீனா முதலிடத்திலும், அடதத் 

பதாடரந்்து அபமரிக்கா இடம் பபற்றுள்ளது. 

❖ ஆண்டுவதாறும் பேளிேரும் ஆய்ேறிக்டககளின் எண்ணிக்டகயில் உலகளவில் 
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இந்தியா மூன்றாேது இடத்தில் உள்ளது. 
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