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டிசம்பர் – 27 

TNPSC துளிகள் 

❖ ப ொருளொதொர விவகொரங்களுக்கொன மத்திய அமமசச்ரமவக் குழுவொனது 2023 ஆம் 

ஆண்டிற்கொன பகொ ் மரத் ததங்கொய்க்கொன குமறந்த ட்ச ஆதரவு விமைக்கு (MSP) 

தனது ஒ ்புதமை அளிதத்ுள்ளது. 

o அமரக்கும் நிமையிலுள்ள பகொ ் மரத் ததங்கொயின் சரொசரி தரத்திற்கொன விமை 

ஒரு குவிண்டொலுக்கு ரூ.10860/- ஆகவும், முழுக் பகொ ் மர ஒரு குவிண்டொலுக்கு 

ரூ.11750/- ஆகவும் நிரண்யிக்க ் ட்டுள்ளது. 

❖ உத்தர ் பிரததசத்மதச ்தசரந்்த சொனியொ மிரச்ொ, ததசிய  ொதுகொ ்பு அகொடமி (என்டிஏ) 

ததரவ்ிை் ததரச்ச்ி ப ற்ற பிறகு, இந்தியொவின் முதை் முஸ்லீம் ப ண் த ொர ்விமொனி 

ஆகும் வொய் ்ம  ் ப ற்றுள்ளொர.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

சிங்கம் @ 47: அம்ருே்காலுக்கான சோலைத ாக்குே் திட்டம் 

 

❖ கிர ் ஆசிய சிங்கங்கமள ்  ொதுகொ ் தற்கொக சிங்கம் @ 47: அம்ருத்கொலுக்கொன 

பதொமைதநொக்குத் திட்டத்மத மத்திய அரசு பவளியிட்டது. 

❖ இது சிங்கங்கள்  ொதுகொ ்புத் திட்டத்தின் ஒரு  குதியொகும் என் ததொடு, அதிகரித்து 

வரும் சிங்கங்களின் எண்ணிக்மகமய நிரவ்கி ் தற்கொன வொழ்விடங்கமள ் 

 ொதுகொத்து அமத மீட்படடு ் மத தநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ இது உள்ளூரச் ்சமூகங்களுக்கு வொழ்வொதொரத்மத உருவொக்குதை், இந்த ் ப ரிய பூமன 

இனங்களின் தநொயிமனக் கண்டறிதை் மற்றும் அதற்கொன சிகிசம்ச  ற்றிய 

உைகளொவிய அறிவுசொர ் மமயத்மத நிறுவுதை் மற்றும் உள்ளடக்கிய  ை்லுயிர ்் 

 ொதுகொ ்ம  தமம் டுதத்ுதை் ஆகியவற்மற தநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. 

 

 ாசி வழி சசலுே்தும் தகாவிட் ேடுப்பூசி 

❖  ொரத்  தயொபடக்கின் நொசி வழி பசலுத்தும் தகொவிட் தடு ்பூசிமயக் கூடுதை் ஊக்க 

மருந்தொக பசலுத்த மத்திய சுகொதொர அமமசச்கம் அங்கீகரித்துள்ளது. 

❖ இது 18 வயதுக்கு தமற் ட்டவரக்ளுக்கொக தவண்டி விமரவிை் Co-WIN என்ற இமணய 
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தளத்திை் அறிமுக ்  டுத்த ்  டும். 

❖ BBV154 நொசி எனும் இந்தத் தடு ்பூசி கடந்த மொதம் இந்தியத் தமைமம மருந்துக் 

கட்டு ் ொட்டொளர ்ஒ ்புதமை ் ப ற்றது. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

சிங்கப்பூர் பிரகடனம் 

 

❖ சரவ்ததச பதொழிைொளர ்அமம ்பின் 17வது ஆசியொ மற்றும்  சிபிக் பிரொந்திய கூட்டம் 

"சிங்க ்பூர ்பிரகடனத்மத" ஏற்றுக் பகொண்டது. 

❖ பதொழிைொளர ்சந்மதயுடன் பதொடரப்ுமடய சவொை்கமள எதிரப்கொள்வதற்கும், தகொவிட்-

19 பதொற்றுதநொய், இயற்மக ் த ரழிவுகள் மற்றும் ப ொருளொதொர நிசச்யமற்ற தன்மம 

த ொன்ற பநருக்கடிகளுக்குத் தீரவ்ு கொண் தற்கும் சமூக ் த சச்ுவொரத்்மதமய உறுதி 

பசய்வமத இது தநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ குமறந்து வரும் ஊதியங்கள்,  ணவீக்கம் மற்றும் தவமையிை்ைொத ் திண்டொட்டம் 

த ொன்ற ் பிரசச்ிமனகமளச ்சமொளிக்க இந்த அமம ்பின் உறு ்பினரக்ளின் ததசிய 

நடவடிக்மகயின் 10 முன்னுரிமமயளிக்க ் ட்ட அம்சங்கள்  ற்றி ஒரு  கிர ் ட்ட ் 

 ொரம்வமய இது வழங்குகிறது. 

 

மியான்மர் மீோன முேை் தீர்மானம் 

❖ 74 ஆண்டுகளிை் மியொன்மர ்மீதொன முதை் தீரம்ொனத்மத ஐநொ  ொதுகொ ்புக் குழுமம் 
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ஏற்றுக் பகொண்டது. 

❖ அது வன்முமறக்கு முற்று ்புள்ளி மவக்கவும்  தவி நீக்க ் ட்ட தமைவர ்ஆங் சொன் 

சூகி உட் ட அமனத்து அரசியை் மகதிகமளயும் விடுவிக்கவும் இரொணுவ ஆட்சிமய 

வலியுறுத்துகிறது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு பி ்ரவரி 1, ஆம் தததியன்று சூகியின் ததரந்்பதடுக்க ் ட்ட 

அரசொங்கத்திடமிருந்து ரொணுவம் ஆட்சிமய ் பிடித்தது முதை் மியொன்மர ் நொடொனது 

பநருக்கடியிை் உள்ளது. 

❖ இந்தியொவுடன் சீனொவும் ரஷ்யொவும் இந்த வொக்பகடு ்பிை் கைந்து பகொள்ளவிை்மை. 

❖ மீதமுள்ள 12 உறு ்பினரக்ள் இதற்கு ஆதரவொக வொக்களித்தனர.் 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

2022 ஆம் ஆண்டிை் 32 டிரிை்லியன் டாைர் வரே்்ேகம் 

❖ உைக வரத்்தகத்தின் மதி ்பு இந்த ஆண்டு ஒரு புதிய சொதமனமய எட்ட உள்ளது. 

❖ இது சுமொர ்12 சதவீதம் அதிகரித்து $32 டிரிை்லியன் என மதி ்பிட ் ட்டுள்ளது. 

❖ இது ஐக்கிய நொடுகளின் வரத்்தகம் மற்றும் வளரச்ச்ிக்கொன அமம ் ொை் பதரிவிக்க ் 

 ட்டுள்ளது. 

❖ வணிக ் ப ொருட்களின் வரத்்தகம் $25 டிரிை்லியனொக உயரந்்துள்ளது. 

❖ இது முந்மதய ஆண்மட விட சுமொர ்10 சதவீதம் அதிகமொகும். 

❖ தசமவகளின் வரத்்தகம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 15 சதவீதம் அதிகரித்து கிட்டத்தட்ட $7 

டிரிை்லியன் ஆக உள்ளது 

 

சபண்களின் லகசயழுே்துடன் பண த ாட்டுகள் 

 

❖ அபமரிக்கொவின் நிதித் துமற அமமசச்கம் இரண்டு ப ண்களின் மகபயழுத்துடன் 

முதை் அபமரிக்க கொகித ்  ண தநொட்டுகமள அசச்ிட்டுள்ளது. 

❖ $1 மற்றும் $5 மதி ்புள்ள புதிய நொணயத் தொள்களிை் கருவூைச ்பசயைர ்(அபமரிக்க நிதி 

அமமசச்ர)் தேனட் பயை்பைன் மற்றும் லின் மபைர ்ொ ஆகிதயொரின் மகபயொ ் ம் 
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உள்ளது. 

❖ அபமரிக்கொவின் கொகித ்  ண தநொட்டுகள் கிரீன்த க் என்று பிர ைமொக அமழக்க ் 

 டுகின்றன. 

 

சுற்றுசச்ூழை் சசய்திகள் 

கார்பன் எை்லை சீரலமப்புச ்சசயை்முலற 

 

❖ ஐதரொ ்பிய ஒன்றியம் கொர ்ன் சந்மதயிை் ஒரு வரைொற்று சிற ்புமிக்க சீரத்ிருத்தத்மத 

தனது குழுவிற்குள் அறிவித்தது. 

❖ இந்த சீரத்ிருத்தம், கொர ்ன் பவளிதயற்றத்மதக் குமற ் தற்கும், கொைநிமைக்கு ஏற்ற 

பதொழிை்நுட் ங்களிை் முதலீடு பசய்வதற்கும் தவண்டி ஐதரொ ்பிய ஒன்றியத்தின் 

ைட்சியங்களிை் மமயமொக பசயை் டுகிறது. 

❖ விமரவு டுத்த ் ட்ட கரிம உமிழ்வுக் குமற ்பு, பதொழிை்களுக்கொன இைவச ்  ண 

வழங்கீடுகமள  டி ் டியொக நீக்குதை் த ொன்ற விதிகள் இந்த ஒ ் ந்தத்திை் அடங்கும். 

❖ கொர ்ன் எை்மை வரி என் து மிகவும் தனித்துவமொன ஒரு முன்முயற்சியொகும். 

❖ இது 2050 ஆம் ஆண்டளவிை் ப ொருளொதொரத்மத கொர ்ன்-நடுநிமையொக மொற்றுவமத 

தநொக்கமொகக் பகொண்ட உைகின் ப ரிய முதை்  டிமயக் குறிக்கிறது. 

❖ இது கொர ்ன் எை்மைச ்சீரமம ்பு பசயை்முமற (CBAM) மற்றும் கொர ்ன் எை்மை வரி 

என்றும் அமழக்க ் டுகிறது. 

❖ இது சிை ஐதரொ ்பிய ஒன்றிய இறக்குமதிகளுக்கு மொசு மதி ்புகமளச ்தசரக்்கிறது. 

❖ இந்த நடவடிக்மகயொனது அதிக கொர ்ன் உமிழும் பதொழிை்கள் கடுமமயொன உமிழ்வு 

கட்டு ் ொட்டுத் தரநிமைகமளக் கமடபிடிக்கச ்பசய்வமத அவசியமொக்குகிறது. 

❖ கொர ்ன் எை்மை வரி என் து கொர ்ன் பவளிதயற்றத்தின் அளமவ அடி ் மடயொகக் 

பகொண்டு இறக்குமதிக்கு விதிக்க ் டும் ஒரு வரியொகும். 

 

"காை ிலை மாற்றம் மற்றும்  ிைம்" பற்றிய அறிக்லக 

❖ கொைநிமை மொற்றம் குறித்த அரசுகளுக்கிமடதயயொன குழு (IPCC)  ருவநிமை மொற்றம் 

மற்றும் நிைம் மீதொன சிற ்பு அறிக்மகமய பவளியிட்டது. 

❖ மனித ்  யன் ொடு தநரடியொக 70% (69-76%)  னிக்கட்டி இை்ைொத உைகளொவிய நிை ் 

 ர ்ம  ்  ொதிக்கிறது. 

❖ தற்த ொமதய தீவிர விவசொய முமற மண் சிமதவு மற்றும் நிமையொன இழ ்புகளுக்கு 

வழி வகுத்தது. 
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❖ அடுத்த 50 ஆண்டுகளுக்குக் கூட உைகிற்கு உணவளிக்க ் த ொதுமொன மண் வளம் 

இை்மை. 

❖ இரண்டொம் உைக ் த ொருக்கு பிறகு, வளிமண்டைக் கொர ்ன் மட ஆக்மசடு அளவுகள் 

ஆண்டுக்கு மிை்லியனுக்கு 1.3  ொகங்களொக உயரந்்து வருவது  திவு பசய்ய ்  ட்டு 

உள்ளது. 

❖ இது முந்மதய 100 ஆண்டுகமள விட நொன்கு மடங்கு தவகமொகவும் கடந்த 5,000 

ஆண்டுகமள விட 400 மடங்கு தவகமொகவும் உள்ளது. 

❖ நமது உணவின் சுற்றுசச்ூழலின் தொக்கம்  ற்றிய நமது அறிவு அதிகரித்துள்ள 

த ொதிலும், 1998 மற்றும் 2018 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இமடயிை் உைகளொவிய இமறசச்ி 

நுகரவ்ு 58% அதிகரித்துள்ளது. 

❖ தொவர எண்பணய் நுகரவ்ு 2013 ஆம் ஆண்டிை் இருந்து சுமொர ்30% அதிகரித்துள்ளது. 

❖ 2008 ஆம் ஆண்டிலிருந்து உைகளவிை் அரிசி நுகரவ்ு 17% அதிகரித்துள்ள நிமையிை் 

தகொதுமம நுகரவ்ு 6% உயரந்்துள்ளது. 

 

 

துருவக் கரடிகள் எண்ணிக்லக சரிவு 

 

❖ கனடொவிை் தமற்கு ஹட்சன் விரிகுடொவிை் துருவக் கரடிகளின் எண்ணிக்மக கடந்த 5 

ஆண்டுகளிை் 27 சதவீதம் குமறந்துள்ளது. 

❖ ரஷ்யொ, அைொஸ்கொ, நொரத்வ, கிரீன்ைொந்து மற்றும் கனடொ ஆகிய நொடுகளிை் 19 துருவக் 

கரடி வமககள் உள்ளன. 
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❖ தமற்கு ஹட்சன் விரிகுடொவிை் உள்ள துருவ கரடி இனம் முதைொவதொக அழிந்து த ொகும் 

என எதிர ்ொரக்்க ்  டுகிறது. 

❖ 2011 முதை் 2016 வமர மட்டும் இந்த ்  குதியிை் துருவக் கரடிகளின் எண்ணிக்மக 11 

சதவீதம் குமறந்துள்ளது. 

❖ தற்த ொது 2021 ஆம் ஆண்டிை் 618 துருவக் கரடிகள் மட்டுதம எஞ்சியுள்ளன. 

❖ இது 1980 ஆம் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்மக புள்ளி வி ரங்கமள விட ததொரொயமொக 50 

சதவீதம் குமறவொகும். 

 

முக்கிய தினங்கள் 
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❖ இது முன்னொள் பிரதமர ்அடை் பிஹொரி வொே் ொயின் பிறந்தநொமளக் குறிக்கும் நொள் 

ஆகும். 

❖ அடை் பிஹொரி வொே் ொய் 1924 ஆம் ஆண்டு டிசம் ர ்25 ஆம் தததி இன்மறய மத்திய ் 

பிரததசத்திை் உள்ள குவொலியரிை் பிறந்தொர.் 

❖ இவர ்முதன்முதலிை் 1996 ஆம் ஆண்டிை் (16 நொட்கள்) பிரதமரொனொர.் 

❖ 1998-1999 ஆம் ஆண்டிை், அவர ்இரண்டொவது முமறயொக ் பிரதமரொக ததரந்்பதடுக்க ் 

 ட்டொர.் 

❖ 1999 ஆம் ஆண்டு அக்தடொ ர ் 13 ஆம் தததியன்று, அவர ்மூன்றொவது முமறயொக நம் 

நொட்டின் பிரதமரொக ததரந்்பதடுக்க ்  ட்டொர.் 

❖ ஐ.நொ.விை் இந்தியிை் உமரயொற்றிய முதை் அரசின் தமைவர ்இவதரயொவொர.் 

❖ இவருக்கு " ொரத ரத்னொ" விருது 2015 ஆம் ஆண்டு மொரச் ்27 ஆம் தததியன்று வழங்க ் 

 ட்டது. 
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