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டிசம்பர் – 29 

TNPSC துளிகள் 

❖ மலேசியாவிே் நடைபெற்ற ைாெ் அலேனா இடைலயாே ் சேவ்லேச லெை்மிண்ைன் 

சாம்பியன்ஷிெ் லொை்டியின் 9 வயதிற்குை்ெை்ை நெேக்ளுக்கானெ் லொை்டிப் பிேிவிே் 

அருணாசச்லப் பிரதேசே்தின் பகை்ைா லசாோ பவற்றி பெற்றாே.் 

❖ இந்தியே் ேனிே்துவ அடையாை ஆடணயம் (UIDAI) ஆனது அேசுே ் துடறயிே் சிறந்ே 

நடைமுடறகளுக்கான சிறந்ே ேேவுப் ொதுகாெ்பு விருடேெ் பெற்றுை்ைது. 

❖ புது பைே்லியிே் அடமந்துை்ை இந்தியே ் ேனிே்துவ அடையாை ஆடணயே்தின் 

ேடேடமயகமானது, லேசிய அைவிோன உயேிய ெசுடமக் கை்டிை விருோன 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான GRIHA எனெ்ெடும் மகே்ோன பசயே்திறன் விருதிடன பவன்றுை்ைது. 

❖ ொலிவுை் நடிகே ் ஷாருக்கான் ஒரு பிேெே இங்கிலாந்து ெே்திேிடகயின் சேவ்லேச 

அைவிே் எல்லா காேங்கைிலும் சிறந்து விைங்கும் 50 நடிகேக்ைின் ெை்டியலிே் இைம் 

பிடிே்ே ஒலே இந்தியே ்என்ற பெருடமயிடனெ் பெற்றுை்ைாே.் 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிே் ேங்கக் கை்டிகை் பகாை்முேே் பசய்யும் உேக நாடுகைின் மே்திய 

வங்கிகைிே் ோய்ோந்தின் மே்திய வங்கிக்கு அடுே்ேெடியாக இேண்ைாவது பெேிய 

பகாை்முேே் நிறுவனமாக இந்திய ேிசேவ்் வங்கி (RBI) உருவாகியுை்ைது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

'தேரடி மற்றும் சசயல்பாடு சார்ே்ே அணுகல்' குறிே்ே ேணிக்கக 

❖ இந்தியே் ேடேடம நீதிெதி D.Y.சந்திேசூை், "லநேடி மற்றும் பசயே்ொை்டு அணுகே்" 

ெற்றிய ஒரு ேணிக்டகடய லமற்பகாை்வேற்காக தேண்டி நீதிெதி ேடேடமயிோன 

ஒரு குழுவிடன அடமேத்ுை்ைாே.் 

❖ உசச் நீதிமன்ற வைாகே்திடன மாற்றுே ்திறனாைிகளுக்கு உகந்ே வடகயிே் மாற்றச ்

சசய்வடே இது லநாக்கமாகக் பகாண்டுை்ைது. 

❖ உசச் நீதிமன்ற அணுகே் போைேெ்ான இந்ேக் குழுவானது நீதிெதி S. ேவீந்திே ெை் 

ேடேடமயிே் அடமக்கெ்ெை்டுை்ைது. 

 

ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட மே்திய அரசினால் பாதுகாக்கப்பட்ட ேிகனவுச ்சின்னங்கள் 

❖ இந்தியாவிே் மே்திய அேசினாே் ொதுகாக்கெ்ெை்ை நிடனவுச ் சின்னங்கை் அே்ேது 

ேைங்கை் பமாே்ேம் 3,695 உை்ைன. 

❖ இந்தியா முழுவதும் பமாே்ேம் மே்திய அேசினாே் ொதுகாக்கெ்ெை்ை 356 நிடனவுச ்

சின்னங்கை் சை்ை விலோேமாக ஆக்கிேமிக்கெ்ெை்டுை்ைன. 

❖ இது 2021 ஆம் ஆண்டிே் ெதிவான ஆக்கிேமிக்கெ்ெை்டுை்ை ொதுகாக்கெ்ெை்ை நிடனவுச ்

சின்னங்கைின் 321 என்ற எண்ணிக்டகயிலிருந்து லமலும் அதிகேிே்துை்ைது. 

❖ மே்திய அேசினாே் ொதுகாக்கெ்ெை்ை, நிடனவுச ் சின்னங்கை் உே்ேேெ் பிேலேச 

மாநிேே்திே் அதிக எண்ணிக்டகயிே் (743) உை்ைன. 

❖ மே்திய அேசினாே் ொதுகாக்கெ்ெை்ை நிடனவுச ்சின்னங்கை் அதிக எண்ணிக்டகயிே் 

(412) உை்ை இேண்ைாவது மாநிேம் ேமிழ்நாடு ஆகும். 

❖ அதே தநரே்தில், சட்ட விதராேமாக ஆக்கிரமிப்பு சசய்யப்படட் நிடனவுச ்

சின்னங்களும் உே்ேரப் பிரதேசம் (75) மற்றும் ேமிழ்நாடு (74) என்ற அளவில் அதிக 
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எண்ணிக்ககயில் உள்ளன.  

❖ அடேே ்போைேந்்து கேந்ாைகா மற்றும் மகாோஷ்டிோ ஆகிய மாநிேங்கைிே் முடறலய 

48 மற்றும் 46 நிடனவுச ்சின்னங்கை் ஆக்கிேமிக்கெ் ெை்டுை்ைன. 

❖ மே்திய அேசினாே் ொதுகாக்கெ்ெை்ை நிடனவுச ்சின்னங்கை் என்ெது, 1958 ஆம் ஆண்டு 

ெண்டைய காே நிடனவுச ் சின்னங்கை் மற்றும் போே்லியே் ேைங்கை் மற்றும் 

எஞ்சியெ் ெகுதிகை் சை்ைே்தின் கீழ் ொதுகாக்கெ் ெை்ைடவயாகும். 

❖ 2010 ஆம் ஆண்டில் திருே்ேப்பட்ட சை்ைே்தின் கீழ், மே்திய அேசினாே் ொதுகாக்கெ்ெை்ை 

நிடனவுச ்சின்னம் அடமந்துை்ை 100 மீை்ைே ்ெேெ்பிற்குை் கை்டுமான நைவடிக்டககை் 

லமற்பகாை்வேற்குே் ேடை பசய்யெ் ெை்டுை்ைன. 

❖ இந்ேப் ெகுதிகைிே் அடமந்துை்ை 300 மீை்ைே ் ெேெ்பிற்குை் லமற்பகாை்ைெ்ெடும் 

கை்டுமானெ் ெணிகை் கடுகமயான ஒழுங்குமுடறக்கு உை்ெடுே்ேெ்ெை்டுை்ைது. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

புதிய பாலின அங்கீகார வழங்கீட்டு மதசாோ 

❖ ஸ்காை்ோந்து அேசாங்கமானது ேனது ொலினே்டே மாற்ற விரும்பும் நெேக்ளுக்கு சுய 

அடையாை முடறடய அறிமுகெ்ெடுே்துவேற்காக தேண்டி ஒரு ொலின அங்கீகாே 

வழங்கீை்டுச ்சை்ைே்திடன நிடறலவற்றியுை்ைது. 

❖ மக்கை் ேங்கை் ொலின அங்கீகாேச ்சான்றிேடழ பெறுவேற்கான அடமெ்பு முடறயிே் 

மிகெ்பெேிய சீேத்ிருே்ேங்கடை இந்ேச ்சைை்ம் பகாண்டு வருகிறது. 

❖ ேற்லொது, அவேக்ை் இந்ேச ்சான்றிேழிடனெ் பெறுவேற்கு ஐக்கியப் தபரரசின் ொலின 

அங்கீகாேக் குழுவிற்கு விண்ணெ்பிே்து அங்கு இேண்டு மருே்துவ அறிக்டககடைச ்
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சமேெ்்பிக்க லவண்டும். 

❖ இந்ேெ் புதிய ொலின அங்கீகாே வழங்கீை்டுச ் சை்ைே்தின் கீழ், ஐக்கியப் தபரரசின் 

குழுவிற்குெ் ெதிோக ஸ்காை்ோந்து ேடேடம ெதிவு அலுவேகே்தில் விண்ணெ்ெங்கை் 

ெதிவு பசய்யெ்ெடும். 

 

பாம்ப் புயல் - குளிரக்ாலப் புயல் 

❖ ஒரு அதிதீவிே குைிேக்ாேப் புயோனது, இதுவடே ெதிவு பசய்யெ்ெைை் மிகக் குடறந்ே 

அைவு ெதிவிடன பநருங்கியுை்ை நிகலயில் அபமேிக்காவின் பெரும்ெகுதிடய ோக்கி, 

ெனிெ் புயே், உடறெனி மடழ, பவை்ைம் மற்றும் கடுடமயான குைிே ்ஆகியவற்றிடன 

ஏற்ெடுே்தியுை்ைது.  

❖ குடற அழுே்ேக் காற்றுெ் ெகுதியானது, உயே ் அழுே்ேக் காற்றுைன் லமாதும் லொது 

புயே்கை் உருவாகின்றன. 

❖ இதில் காற்று என்பது உயே ் அழுே்ேே்திலிருந்து குடற அழுே்ேெ் ெகுதிடய லநாக்கி 

நகரும் லொது காற்று ஓைை்ம் உருவாகிறது. 

❖ ஒரு ொம்ெ் புயே் என்ெது குடறந்ே காற்றழுே்ேெ் ெகுதியிே் உை்ை அழுே்ேம் எவ்வைவு 

விடேவாக குடறகிறது (24 மணி லநேே்திே் குடறந்ேது 24 மிே்லி ொேக்ை் அழுே்ேே்திே்) 

என்ெேடனெ் பொறுே்து வடேயறுக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ இது இேண்டு காற்று அழுே்ேெ் ெகுதிகளுக்கு இடைலய உை்ை அழுே்ே லவறுொை்டை 

விடேவாக அதிகேிே்து காற்றின் வலிடமடய அதிகேிக்கிறது. 

❖ இவ்வாறு காற்று அதி தீவிேமடையும் நிகழ்வானது ொம்லொபெனீசிஸ் (விடேவு 

வீழ்சச்ி) என்று அடழக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ வை அடேக் லகாைே்திே், காற்று சுழலும் திடச லமற்புறே்திலிருந்து லநாக்கும் லொது 

இைஞ்சுழி திடசயிே் உை்ைது. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

சசயற்கக இேயம் 

❖ கான்பூேிே் அடமந்துை்ை இந்தியே் போழிே்நுை்ெக் கே்விக் கழகமானது தீவிர இேயப் 
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பிேசச்டன உை்ைவேக்ளுக்குப் பெேிதும் உேவும் ேககயில் ஒரு பசயற்டக இேயே்டே 

உருவாக்கியுை்ைது. 

❖ இந்ேச ்பசயற்டக இேயங்கை் தீவிே லநாயாைிகைின் உைலிே் பொருே்ேெ்ெைோம். 

❖ இேற்கானப் ெேிலசாேடனயானது பவற்றிகேமாக நிடறவடைந்ே பிறகு, அடுே்ே 

இேண்டு ஆண்டுகைிே் மனிேேக்ைின் உைலிே் பொறுே்ேெ்ெடுவேற்கான மாற்று 

அறுடவ சிகிசட்சயிடன இேன் மூலம் லமற்பகாை்ை இயலும். 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

மாசுபட்ட ேதிகள் பற்றிய ேரவு 

❖ மே்திய மாசுக் கை்டுெ்ொை்டு வாேியம் (CPCB) ஆனது இந்ே அறிக்டகயிடன 

பவைியிை்டுை்ைது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிே் 351 ஆக இருந்ே இந்தியாவிே் உை்ை ஆறுகைிே் காணெ்ெடும் மாசு 

ெை்ை ெகுதிகைின் எண்ணிக்டகயானது 2022 ஆம் ஆண்டிே் 311 ஆகக் குடறந்துை்ைது. 

❖ ஆனால் மிகவும் மாசுெைை் ஆற்றுெ் ெகுதிகைின் எண்ணிக்டகயானது நடைமுடறயிே் 

மாறாமே் உை்ைது. 

❖ முேோவது மற்றும் இேண்ைாவது வடககைிே் முன்னுேிடம வழங்கெ்ெை்ை மாசுெை்ை 

ஆறுகைின் ெகுதிகைிே் மாற்றம் / சிறிேைவு மாற்றம் எதுவும் ெதிவாகவிே்டே. 

 

மாேிலச ்சசய்திகள் 

தலாசர் திருவிழா 

❖ ேைாக் புே்ோண்டைக் குறிக்கும் வடகயிே் ேைாக் ெகுதியிே் லோசே ்திருவிழாோனது 

பகாண்ைாைெ் ெடுகிறது. 

❖ லோசே ் திருவிழா அே்ேது ேைாக்கியப் புே்ோண்டு என்ெது ேைாக் ெகுதியிே் குைிே ்

காேே்திே் பகாண்ைாைெ்ெடும் ஒரு முக்கிய சமூக-சமயே் திருவிழா ஆகும். 

❖ லோசே ் திருவிழாவானது புே்ோண்டிே் இருந்து ஒன்ெது நாை்கை் வடே போைேந்்து 

நடைபெறும். 
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❖ ஐபெக்ஸ் மற்றும் டகோஷ் மடே ஆகியடவ லநாக்கிய யாே்திடேடயப் லொற்றும் 

வடகயிே் அெ்ெகுதியின் மக்கை் ஆடிெ் ொடிக் பகாண்ைாடுவே.் 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் ேிகழ்வுகள் 

ASEAN-இே்திய ோடுகளின் 3வது கடைமை்ைப் புே்ோக்க மன்றம் 

❖ ASEAN-இந்திய நாடுகைின் 3வது ககடமட்டப் புே்ோக்க மன்றம் மற்றும் இேண்ைாவது 

அேசாங்கக் கூை்ைம் ஆனது கம்லொடியாவிே் நடைபெற்றது. 

❖ இந்ே நிகழ்விே் நைே்ேெ்ெை்ை ககடமட்டப் புே்ோக்கங்களுக்கானெ் லொை்டியிே் 

பீகாடேச ் லசேந்்ே ஷாலினி குமாேி என்ெவே ் உருவாக்கிய 'நைெ்ெேற்கு ஏதுவான 

முடறயிே் சேி பசய்யக் கூடிய பசயற்டகக் காே்களுைன் கூடிய ஊன்றுலகாே்' என்ற 

கண்டுபிடிெ்ொனது முேே் ெேிடசெ் பெற்றது. 

❖ இேண்ைாவது மற்றும் மூன்றாம் ெேிசுகை் ஆகியவற்றிடன முடறலய பிலிெ்டென்ஸ் 

மற்றும் மியான்மடேச ்லசேந்்ே ககடமட்டப் புே்ோக்க ஆய்வாைேக்ை் பவன்றனே.் 

❖ முேே் இேண்டு மன்றங்கை் முடறலய இந்லோலனசியா (2018) மற்றும் பிலிெ்டென்ஸ் 

(2019) ஆகிய நாடுகைிே் நடைபெற்றன. 

 

 

VinFuture சிறப்புப் பரிசு 

❖ இந்திய அறிவியோைே ் மற்றும் பசன்டனயின் இந்தியே் போழிே்நுை்ெக் கே்விக் 

கழகே்தின் லெோசிேியே ் ேேெ்பிே் பிேதீெ், 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான வின் ஃபியூசச்ே ்
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சிறெ்புெ் ெேிசிடன வியட்நாமின் ஹலனாய் எனுமிைே்திே் நடைபெற்ற விழாவில் 

பெற்றாே.் 

❖ நிேே்ேடி நீேிலிருந்து ஆேச்னிக் மற்றும் பிற கனேக உலோகங்கடை அகற்றுவேற்கான 

மலிவு விடேயிோன வடிகை்டுேே் முடறடயக் கண்டுபிடிே்ேேற்காக அவருக்கு இந்ே 

விருோனது வழங்கெ்ெைை்து. 

❖ நுண்ணியெ் பொருை்கடைெ் ெயன்ெடுே்தி மலிவு விடே மற்றும் ொதுகாெ்ொன குடிநீே ்

வழங்கீை்டு முடறகடை உருவாக்குவேற்கான அவேது ெணிடயக் பகௌேவிக்கும் 

வடகயிே் அவருக்கு முன்னோக ோமகரே் திரு (ெே்மஸ்ரீ) விருது வழங்கெ்ெை்ைது. 

 

 

முேல் தராகிணி ேய்யார் பரிசு 

 

❖ கிோமெ்புற லமம்ொை்டிற்கான சிறந்ேப் ெங்கைிெ்பிற்காக என்று பசே்ேிபசம் சங்க்ேம் 

என்ெவருக்கு முேே் லோகிணி நய்யாே ்ெேிசு வழங்கெ்ெை்ைது. 

❖ கிழக்கு நாகாோந்திே் உை்ை 1,200 விைிம்பு நிடே விவசாயிகைின் வருமானே்டே 

மூன்று மைங்காக உயேே்்துவேற்கு தேண்டி அவே ் ேனது ‘Better Life Foundation’ என்ற 

அறக்கை்ைடை மூேம் உேவிகடை வழங்கினாே.் 

❖ 40 வயது அே்ேது அேற்கு குடறவான வயதுடைய ஒருவருக்கு இந்ேெ் ெேிசு வழங்கெ் 

ெடுகிறது. 

❖ இந்தியாவின் சமூக மற்றும் பொருைாோே லமம்ொை்டிற்குெ் ெங்கைிக்கும் வடகயிே் 
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அடமக்கெ்ெை்ை சமூக மற்றும் பொருைாோே லநாக்கே்திற்கான அடமெ்புகளுக்கு 

நய்யாே ்அறக்கை்ைடையினாே் ஆண்டுலோறும் ெேிசு வழங்கெ்ெடுகிறது. 

 

விகளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

அதிக சம்பளம் சபறும் விகளயாட்டு வீராங்ககனகளின் பட்டியல் 2022 

❖ ஃலொேெ்்ஸ் இேழின் உேகிலேலய 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான அதிக சம்ெைம் பெறும் 

விடையாை்டு வீோங்கடனகைின் ெை்டியலிே் P.V. சிந்து 12வது இைே்டேெ் பிடிே்து 

உை்ைாே.் 

❖ உேகிலேலய அதிக சம்ெைம் பெறும் விடையாை்டு வீோங்கடனகைின் 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான ெை்டியலிே் இைம் பெற்றுை்ை ஒலே இந்தியே ்சிந்து ஆவாே.் 

❖ ெெ்ொனிய பைன்னிஸ் வீோங்கடன நலவாமி ஒசாகா இெ்ெை்டியலிே் முேலிைே்திே் 

உை்ைாே.் 

❖ இவடேே ்போைேந்்து பசேீனா விே்லியம்ஸ் இைம் பெற்றுை்ைாே.் 

 

 

FIFA உலகத் ேரவரிகச 2022 

 

❖ பிலேசிே் ேனது முேோவது இைே்திடனயும் 22வது FIFA ஆண்கை் உேகக் லகாெ்டெ 

(2022) லொை்டியிே் சாம்பியன் ெை்ைம் பவன்ற அேப்ென்டினா அணி 2வது 

இைே்திடனயும் பெற்றுை்ைன. 
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❖ FIFA உேகே் ேேவேிடசயிே் 22வது இைே்திே் இருந்ே பமாோக்லகா 11வது இைே்திற்கு 

முன்லனறியுை்ைது. 

❖ இதில் இந்தியா 106வது இைே்திே் உை்ைது. 
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