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டிசம்பர் – 24 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஜம்மு காஷ்மீரின் பந்திப்பபாரா மாவட்டத்தில் முதன்முறையாக பழங்குடியினர ்

குளிர ்கால விழா நடத்தப் பட்டது. 

o இந்த விழாவில் காஷ்மீரிச ் சமூகத்றதச ் பசரந்்த குஜ்ஜரக்ள் மை்றும் பபக்கரவ்ால் 

இன மக்கள் முரசு (டிரம்) ஒலிக்கு ஏை்ப ஒன்ைாக நடனமாடினர.் 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ்சறபயின் 2028-29 ஆம் ஆண்டிை்கான ஒரு நிரந்தரமை்ை 

உறுப்பினர ்பதவிக்கான பவட்புமனுறவ இந்தியா அறிவித்துள்ளது. 

o இந்தியாவின் 2021-2022 ஆம் ஆண்டு பதவிக் காலம் 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 31 

ஆம் பததியன்று முடிவறடகிைது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

முேல் பசுமம எஃகு ேயாரிப்பு  

 

❖ மத்திய எஃகு அறமசச்ர ்பஜாதிராதித்ய சிந்தியா புதுதில்லியில் KALYANI FeRRESTA என்ை 

முதல் பசுறம எஃகு தயாரிப்பிறன வவளியிட்டார.் 

❖ இது இந்தியாவின் முதல் பசுறம எஃகு தயாரிப்பு வபாருள் ஆகும். 

❖ இது புபனவில் அறமந்துள்ள கல்யாணி குழுமம் என்ை எஃகு உை்பத்தி நிறுவனத்தின் 

மூலம் உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ சுை்றுசச்ூழலில் எந்தவவாரு கரிமப் பாதிப்புகறளயும் விட்டுச ் வசல்லாத வறகயில் 

புதுப்பிக்கத் தக்க ஆை்ைல் வளங்கறள இது பயன்படுத்துகிைது. 

 

மாநிலங்களவைே் துமைே் ேமலவர் குழு - P.T. உஷா 

❖ மாநிலங்களறவயின் தறலவர ்ஜக்தீப் தன்கர,் பிரபல முன்னாள் தடகள வீராங்கறன 

P.T. உஷாவிறன நாடாளுமன்ை பமலறவயின் அறவத ் துறணத ் தறலவர ் குழுவின் 

உறுப்பினரக்ளுள் ஒருவராக நியமிப்பதை்குப் பரிந்துறரதத்ுள்ளார.் 

❖ சமீபத்தில் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் தறலவராகவும் P.T. உஷா பதரந்்வதடுக்கப் 
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பட்டார.் 

❖ இவர ்வபரும்பாலும் "இந்தியத் தடகளத்தின் இராணி" என்று அறழக்கப் படுகிைார.் 

 

 

திமை வமககள் ஊக்குவிப்பு திட்டம்  

 

❖ சமீபத்தில், ஐக்கிய நாடுகள்  சறபயின் உணவு மை்றும் பவளாண் அறமப்பானது, 

இத்தாலியின் பராம் நகரில் 2023 ஆம் ஆண்டிறனச ் சரவ்பதச திறன ஆண்டாக 

வகாண்டாடுவதை்கான (IYOM 2023) வதாடக்க விழாறவ ஏை்பாடு வசய்தது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டிறனச ்சரவ்பதச திறன ஆண்டாகக் வகாண்டாடுவதை்கான பிரதமர ்

நபரந்திர பமாடி அவரக்ளின் முன்வமாழிதறல ஐக்கிய நாடுகளின் வபாதுச ் சறப 
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(UNGA) ஏை்றுக் வகாண்டது. 

❖ திறனயின் முக்கியத்துவம் குறித்து விழிப்புணரற்வ ஏை்படுதத்ுவதை்காக, பவளாண் 

துறை அறமசச்கமானது நாடாளுமன்ை உறுப்பினரக்ளுக்காக ஒரு திறன உணவுத ்

திருவிழாறவ நடத்தி உள்ளது. 

 

அணுசக்தி ஒழுங்குமுமை வாரியே்திை் புதியே் ேமலவர் 

 

❖ மூத்த அணுசக்தி அறிவியலாளர ் திபனஷ் குமார ் சுக்லா, அணுசக்தி ஒழுங்குமுறை 

வாரியத்தின் (AERB) தறலவராக மூன்று ஆண்டு காலங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ G. நாபகஸ்வர ராவிை்கு அடுத்த படியாக இவர ்இப்பதவியிறன ஏை்ைார.் 

❖ அணுசக்தி ஒழுங்குமுறை வாரியம் ஆனது (AERB) 1962 ஆம் ஆண்டு அணுசக்திச ்சட்டம் 

வழங்கிய அதிகாரங்கறளப் பயன்படுத்தி 1983 ஆம் ஆண்டில் இந்திய குடியரசுத் 

தறலவர ்அவரக்ளால் உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இது அந்தச ் சட்டத்தின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சில ஒழுங்குமுறை மை்றும் 

பாதுகாப்புச ்வசயல்பாடுகறள பமை்வகாள்வறத பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ அணுசக்தி ஒழுங்குமுறை வாரியத்தின் ஒழுங்குமுறைச ்சாரந்்த அதிகாரமானது, 1962 

ஆம் ஆண்டு அணுசக்திச ்சட்டம் மை்றும் 1986 ஆம் ஆண்டு சுை்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) 

சட்டம் ஆகியவை்றிலிருந்துப் வபைப்பட்டது. 

❖ இதன் தறலறமயகம் மும்றபயில் அறமந்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் அயனியாக்கும் திைன் வகாண்ட கதிரவ்ீசச்ு மை்றும் அணுசக்தியின் 

பயன்பாடு சுகாதாரதத்ிை்கும் சுை்றுசச்ூழலுக்கும் எந்தவவாரு பதறவயை்ை 

ஆபத்றதயும் ஏை்படுத்தாமல் இருப்பறத உறுதி வசய்வபத இந்த வாரியதத்ின் பணி 

ஆகும். 

  

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

ஐதராப்பிய ஒை்றியே்தில் சகாதசாதவா 

❖ ஐபராப்பிய ஒன்றியத்தில் உறுப்பினராக இறணவதை்கான ஒரு விண்ணப்பத்திறன 

வகாபசாபவா அதிகாரப்பூரவ்மாகச ்சமரப்்பித்தது. 

❖ ஐபராப்பிய ஒன்றிய உறுப்பினர ் உரிறமக்கு விண்ணப்பித்த கறடசி பமை்கத்திய 

பால்கன் நாடு வகாபசாபவா ஆகும். 

❖ வகாபசாபவா 2008 ஆம் ஆண்டில் வசரப்ியாவிடமிருந்து விடுதறல வபை்ைதாக 

அறிவித்த அல்பபனிய இனம் சாரந்்த ஒரு பிரபதசமாகும். 

❖ ஆனால் வசரப்ியா நாடானது தனது முக்கிய நடப்ு நாடுகளான ரஷ்யா மை்றும் சீனா 

ஆகியவை்றுடன் பசரந்்து வசரப்ியாவிறன இன்னும் தனது எல்றலக்குட்பட்ட ஒரு 
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பகுதியாகபவ கருதுகிைது. 

❖ எனபவ, வகாபசாபவா ஐக்கிய நாடுகள் சறபயில் உறுப்பினராக இடம் வபைவில்றல. 

❖ ஐபராப்பிய ஒன்றிய உறுப்பினர ் நாடுகளான கிரீஸ், ஸ்வபயின், பராபமனியா, 

ஸ்பலாவாக்கியா மை்றும் றசப்ரஸ் ஆகிய ஐந்து நாடுகளும் வகாபசாபவா நாட்டிறன 

ஒரு சுதந்திர நாடாக அங்கீகரிக்கவில்றல. 

 

 

அறிவியல் மை்றும் சோழில்நுட்பம் 

மவனு பாப்பு சோமலத ாக்கி 

 

❖ சமீபத்தில் றவனு பாப்பு வதாறலபநாக்கியானது தனது 50 ஆண்டு கால பணிக் கால 

நிறைவிறனக் வகாண்டாடியது. 

❖ இந்தத் வதாறலபநாக்கியானது, தமிழ்நாட்டின் காவலூரில் பபராசிரியர ்றவனு பப்பு 
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அவரக்ளால் 1972 ஆம் ஆண்டில் அறமக்கப்பட்டது. 

❖ காவலூர ் என்பது திருப்பத்தூர ் மாவட்டத்தில் உள்ள வாணியம்பாடி தாலுக்காவில் 

அறமந்துள்ள ஜவ்வாது மறலயில் உள்ள ஒரு கிராமமாகும். 

❖ காவலூர ் பகுதியில் வானங்களின் காட்சிகள் சிைப்பாக உள்ளததாடு, அது வதை்குப் 

பகுதியில் அறமந்துள்ளதால் வடக்குப் பகுதி மை்றும் வதை்குப் பகுதி வானத்தின் 

வபரும் பகுதிறய இங்கிருந்து காண முடியும். 

❖ யுபரனஸ் கிரகத்றதச ் சுை்றி வறளயங்கள் இருப்பது, யுபரனஸின் புதிய துறணக் 

பகாள், வியாழனின் துறணக் பகாளான பகனிமீட்றடச ்சுை்றி வளிமண்டலம் இருப்பது 

பபான்ை பல முக்கியக் கண்டுபிடிப்புகறள பமை்வகாண்டதன் மூலம் வானியலில் இது 

குறிப்பிடத் தக்க பங்களிப்பிறனக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ இதில் பல ‘Be Stars’, இராட்சத நட்சத்திரங்களில் லித்தியம் குறைதல், அண்ட அணுக் 

கருக்களில் (Blazars) ஏை்படும் ஒளியியல் மாறுபாடு மை்றும் பிரபலமாக கூைப்படும் SN 

1987A எனப்படும் சூப்பரப்நாவாவின் இயக்கவியல் ஆகியவை்றின் கண்டுபிடிப்பு 

மை்றும் ஆய்வு ஆகியறவ இதன் மூலம் பமை்வகாள்ளப் பட்டது. 

❖ 1976 ஆம் ஆண்டில் பசரக்்கப்பட்ட பகஸ்கிபரன் ஒளிமானி மை்றும் எசவ்சல் நிைமாறல 

மானி முதல், 1978 ஆம் ஆண்டில் புதிய ஒளியறடப்பு நிைமாறல மானி, 1988 ஆம் 

ஆண்டில் ஒளியியல் சுழை்சி கருவி 2016 ஆம் ஆண்டில் மாை்ைப் படுதல் மை்றும் 2021 

ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட சமீபத்திய NIR ஒளிமானி ஆகியறவ உடப்ட இந்தக் 

கண்காணிப்பகம் அதன் வசதிகறளத் வதாடரந்்து பமம்படுத்தி வருகிைது. 

  

‘பிரலய்’ உ ்துவிமச ஏவுகமை 

 

❖ இந்திய ஆயுதப் பறடகள் ஆனது தை்பபாது ‘பிரலய்’ எனப்படும் ஒரு உந்துவிறச வறக 

ஏவுகறணறய வாங்கத ்தயாராக உள்ளன. 

❖ இது 150 முதல் 500 கிமீ வறர உள்ள இலக்றகத் தாக்கும் திைன் வகாண்டது. 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மை்றும் பமம்பாட்டு நிறுவனம் ஆனது உள்நாட்டிபலபய 

உருவாக்கப்பட்ட இந்த நிலம் விட்டு நிலம் பாயும் ஏவுகறணயான ‘பிரலய்’ வறக 

ஏவுகறையின் முதல் ஏவுதல் பசாதறனறய வவை்றிகரமாக பமை்வகாண்டது. 

❖ இது 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்தில் ஒடிசா கடை்கறரயில் உள்ள டாக்டர ் A.P.J. 

அப்துல் கலாம் தீவில் இருந்து பமை்வகாள்ளப்படட்து. 

❖ பிரலய் ஏவுகறணயானது திட உந்துசக்தி ஏவுகல விறசப்வபாறி மூலம் இயக்கப் 

படுகிைது. 
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❖ இந்தப் புதிய ஏவுகறணயானது நிரண்யிக்கப்பட்ட பகுதியளவு உந்துவிறச 

பாறதறயப் பின்பை்றியததாடு அதிக அளவு துல்லியத்துடன் நிரண்யிக்கப்பட்ட ஒரு 

இலக்றக அறடந்து, கட்டுப்பாடு, வழிகாட்டுதல் மை்றும் அதை்கான வசயல்பாட்டு வழி 

முறைகளில் சிைப்பான வசயல்பாடுகறளக் வகாண்டுள்ளது. 

 

அறிக்மககள் மை்றும் குறியீடுகள் 

 ிலக்கரி 2022: 2025 ஆம் ஆை்டிை்காை பகுப்பாய்வு மை்றும் முை்ைறிவிப்பு  

 

❖ இது சரவ்பதச எரிசக்தி முகறமயினால் (IEA) வவளியிடப்பட்டது. 

❖ உலக நிலக்கரித் பதறவயின் வளரச்ச்ி இயந்திரமாக நிலக்கரி வதாடரந்்து இருக்கப் 

பபாவதாக இந்த அறிக்றக கூறுகிைது. 

❖ அண்றமக் காலத்தில் இரும்பு மை்றும் எஃகுத ் துறையில் நிலக்கரிப் பயன்பாட்டின் 

அளவிறன மாை்ைக் கூடிய குறைந்த உமிழ்விறன வவளியிடக் கூடிய அளவில் பவறு 

சில மாை்றுகள் எதுவும் இல்றல. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில், உலக நிலக்கரித் பதறவ முதல் முறையாக எட்டு பில்லியன் 

டன்கறள எட்டியது. 

❖ இது 2013 ஆம் ஆண்டில் பதிவான முந்றதயச ்சாதறனறய முறியடித்தது. 

❖ இந்தியா, சீனாவுடன் பசரந்்து, உலகின் மிகப்வபரிய நிலக்கரி உை்பத்தியாளர,் 

நுகரப்வார ்மை்றும் இைக்குமதியாளர ்நாடாகத் திகழ்கிைது. 

❖ இந்தியாவின் வசாந்த நிலக்கரி உை்பத்தியானது 2022 ஆம் ஆண்டிை்குள் ஒரு பில்லியன் 

டன்றனத் தாண்டும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. 

❖ இந்தியாவின் நிலக்கரி நுகரவ்ானது 2007 ஆம் ஆண்டு முதல் 6 சதவீத வருடாந்திர 

வளரச்ச்ி விகிதத்தில் இரட்டிப்பாகியுள்ளது. 

❖ உலகளவில் இந்தியா மை்றும் சீனா ஆகிய இரு நாடுகளிலும் நிலக்கரிச ் சுரங்கம் 

சாரந்்த வசாதத்ுக்களில் முதலீடுகள் அதிகரித்துள்ளன. 

 

விமளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

9வது புதரா கபடி லீக் பட்டம்  

❖ புபனரி பால்டன் அணிக்கு எதிரான புபரா கபடி லீக் 9வது பபாட்டித ்வதாடரின் இறுதிப் 

பபாட்டியில் வஜய்ப்பூர ்பிங்க் பாந்தரஸ்் அணி வவை்றி வபை்ைது. 

❖ இது வஜய்ப்பூர ் அணி வவன்ை இரண்டாவது புபரா கபடி லீக் சாம்பியன்ஷிப் பட்டம் 
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ஆகும். 

❖ வஜய்ப்பூர ்அணி அபிபஷக் பசச்னுக்கு வசாந்தமானதாகும். 

❖ பாட்னா அணிக்குப் பிைகு, இந்த லீக்கின் முதல் வவை்றியாளரக்ளான வஜய்ப்பூர ்பிங்க் 

பாந்தரஸ்் அணி, தை்பபாது பல பட்டங்கறள வவன்ை இரண்டாவது அணி என்ை 

வபருறமயிறனப் வபை்றுள்ளது. 

❖ இந்தப் பபாட்டிகள் வபங்களூரு, புபன மை்றும் றைதராபாத ் ஆகிய நகரங்களில் 

விறளயாடப் பட்ட நிறலயில் காலிறுதி, அறரயிறுதி மை்றும் இறுதிப் தபாட்டிகள் 

மும்றபயில் நடத்தப் படட்ன. 

 

 

முக்கிய திைங்கள் 

 ல்லாட்சி வாரம் 2022 

 

❖ மத்தியப் பணியாளர,் வபாதுமக்கள் குறைகள் மை்றும் ஓய்வூதியத் துறை அறமசச்ர ்

டாக்டர ் ஜிபதந்திர சிங், 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான இந்திய நல்லாட்சி வாரத்திை்கான 

வகாண்டாட்டங்கறள (டிசம்பர ்19-25 வறர) புது வடல்லியில் உள்ள விஞ்ஞான் பவனில் 

வதாடங்கி றவத்தார.் 
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❖ முன்னாள் பிரதமர ் அடல் பிைாரி வாஜ்பாய் அவரக்ளின் பிைந்த நாறள நிறனவு 

கூரும் வறகயில், “பிரஷாசன் பகான் கி ஓபர” என்ை ஐந்து நாள் அளவிலான பதசியப் 

பிரசச்ாரத்றதயும் அந்த அறமசச்ர ்வதாடங்கி றவத்தார.் 

❖ இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர,் பாரத ரத்னா விருது வபை்ை மறைந்த அடல் பிைாரி 

வாஜ்பாய் அவரக்ளின் நிறனவாக, நல்லாட்சி தினம் (டிசம்பர ் 25) மை்றும் நல்லாட்சி 

வாரம் ஆகியறவ வகாண்டாடப் படுகிைது. 
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