
•   
•    
 

 
 

டிசம்பர் – 30 

TNPSC துளிகள் 

❖ முன்னாள் பிரதமர ் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவரக்ளின் பிறந்தநாள் ஆனது 

குவாலியர ் ககௌரவ் திவாஸ் ஆக ககாண்டாடப்பட உள்ளதாக மத்தியப் பிரததச 

முதல்வர ்சிவராஜ் சிங் கசளகான் அறிவித்துள்ளார.் 

❖ தபாபாலில் நடடகபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு மகளிர ் ததசியக் குத்துசச்ண்டட 

சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் தலாவ்லினா தபாரத்காடஹன் மற்றும் நிகத ் ஜரீன் 

ஆகிதயார ்தங்கப் பதக்கங்கடள கவன்றுள்ளனர.் 

❖ ஆஸ்திதரலியாவின் கமல்தபாரன்் நகரில் நடடகபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு FINA உலக 

நீசச்ல் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் மகளிருக்கான 100 மீட்டர ் பிரஸ்ட ் ஸ்ட்தராக் 

பிரிவில் இந்திய நீசச்ல் வீராங்கடன சாஹத் அதராரா ஒரு ததசியச ்சாதடனயிடன (1 

நிமிடம், 13.13 வினாடிகள்) படடத்துள்ளார.் 

❖ இந்திய டசக்கிள் வீராங்கடன ஸ்வஸ்தி சிங் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான மதிப்புமிக்க 

30வது ஏகலப்ய புரஸ்கார ்விருதிடனப் கபற்றுள்ளார.் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் 19வது ஆளுநர ்C. ரங்கராஜன் “Forks in the Road: My Days at RBI 

and Beyond” என்ற புத்தகத்திடன எழுதியுள்ளார.் 

 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

கிசான் ஆளில்லா விமானங்களுக்கு வான்வழிப் பபாக்குவரத்திற்கான தலலலம 

இயக்குநரகத்தின் ஒப்புதல் 

 

❖ ஆளில்லா விமானங்கள் தயாரிப்பு நிறுவனமான கருடா ஏதராஸ்தபஸ் பிடரதவட ்

லிமிகடட், வான்வழிப் தபாக்குவரத்திற்கான தடலடம இயக்குநரகத்தின் வடக சார ்

சான்றிதழ் மற்றும் கதாடலதூரத்திலிருந்து இயக்குவதற்கான பயிற்சி அடமப்பு 

ஆகியவற்றிற்கான அனுமதிடயப் கபற்றுள்ளது. 

❖ இந்த ஒப்புதலானது உள்நாட்டிதலதய வடிவடமக்கப்பட்ட கிசான் வகை ஆளில்லா 

விமானங்களுக்காகப் கபறப்பட்டுள்ளது. 

❖ எனதவ, இந்த ஒப்புதடலப் கபற்ற இந்தியாவின் முதல் ஆளில்லா விமான உற்பத்தி 

கசய்யும் புத்கதாழில் நிறுவனமானது இதுதவயாகும். 

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


•   
•    
 

 
 

❖ வான்வழிப் தபாக்குவரத்திற்கான தடலடம இயக்குநரகத்தின் வடக சார ்சான்றிதழ் 

ஆளில்லா விமானங்களின் தரச ்தசாதடனயின் அடிப்படடயில் அதடன கடுடமயான 

தசாதடனச ்கசயல்முடறக்கு உட்படுத்தப்பட்டப் பிறகு வழங்கப் படுகிறது. 

❖ இந்திய அரசானது, ஆளில்லா விமானங்களுக்கான விதிமுடறகளின் கீழ் 2021 ஆம் 

ஆண்டில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வடகசார ் சான்றிதழ் வழங்கீட்டு முடறயிடன 

இந்தியாவில் அறிமுகப் படுத்தியது. 

❖ இந்தியாவிதலதய தயாரிப்பபோம்  திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்படும் ‘கிசான்’ ஆளில்லா 

விமானங்கள் ஆனது பயிர ்இழப்டபக் குடறத்தல், பயிர ்வளக் கண்காணிப்பு, மகசூல் 

அளவீடு மற்றும் சமீபதத்ிய உற்பத்தித ் திறன் ககாண்ட கதாழில்நுட்பங்கடளக் 

ககாண்டுப் பயிர ்இழப்டப ஈடு கசய்தல் தபான்ற தவளாண் தநாக்கங்களுக்காக என்று 

பிரதத்ிதயகமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

பதசியச ்சசய்திகள் 

வாணி திட்டம் 

❖ வாணி திட்டம் ஆனது இந்திய அறிவியல் கல்விக் கழகம் (IISc), ARTPARK (கசயற்டக 

நுண்ணறிவு மற்றும் தராதபாடிக்ஸ் கதாழில்நுட்ப பூங்கா) மற்றும் கூகுள் 

ஆகியவற்றினால் இடணந்து கசயல்படுத்தப்பட உள்ளது. 

❖ பல்தவறு இந்திய கமாழிகள் மற்றும் தபசச்ுவழக்குகடளப் புரிந்து ககாள்ளக்கூடிய 

வடகயிலான  கசயற்டக நுண்ணறிவு சாரந்்த ஒரு கமாழி மாதிரிடய உருவாக்கச ்

சசய்வதற்காக இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து பல்தவறு உடரயாடல் தரவுகடளச ்

தசகரிப்படத இது தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

 

பதசிய லகபபசிவழி கண்காணிப்பு அலமப்பு 

❖ மகாத்மா காந்தி ததசிய ஊரக தவடலவாய்ப்பு உறுதித் திட்டத்தின் கீழ், பணிபுரியும் 

கதாழிலாளரக்ளின் வருடகப் பதிவிடன எண்ணிம முடறயில் பதிவு கசய்யும் முடற 

என்பது, 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 01 ஆம் தததி முதல் நாடு முழுவதும் மத்திய 

அரசினால் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு தம 16 ஆம் தததி முதல் 20 அல்லது அதற்கு தமற்பட்ட பணி 

நபரக்டளக் ககாண்ட அடனத்துப் பணியிடங்களுக்கும் ஒரு கசயலியின் மூலம் 

வருடககயப்  பதிவு கசய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. 
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❖ இதற்காக இரு தவடலயும் முத்திடரயிடப்பட்ட மற்றும் புவியிடங்காடட்ி சாரந்்த 

குறியீடு வழங்கப்பட்ட கதாழிலாளரக்ளின் புடகப்படங்கள் இதில் பதிதவற்றம் கசய்ய 

தவண்டும். 

❖ திறன் சாராத கதாழிலாளரக்டள விட சற்பற அதிை ஊதியம் கபறும் துடணவரக்ள் / 

தமற்பாரட்வயாளரக்ள் இந்தப் பணியிடன தமற்ககாள்ள தவண்டும். 

 

 

AVGC பமம்பாட்டுப் பணிக்குழுவின் அறிக்லக 

 

❖ இயங்குபடம், காட்சிக் கடலகள், விடளயாட்டு மற்றும் வடரகடத (AVGC) தமம்பாட்டுப் 

பணிக் குழுவின் அறிக்டகயிடன அரசாங்கம் கபற்றுள்ளது. 

❖ 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான மத்திய அரசின் நிதி நிடல அறிக்டகயானது AVGC 

தமம்பாட்டுப் பணிக் குழுடவ உருவாக்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ AVGC கதாழிற்துடறயின் பரவடல விரிவுபடுத்துவதற்கு, உள்நாட்டுத் திறன், மற்றும் 

உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவியத் ததடவ ஆகியவற்டற உணரந்்து அதடன 
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தமம்படுத்தவதடன இந்த பணிக்குழு வலியுறுதத்ுகிறது. 

 

'PRASAD' திட்டம் 

❖ இந்திய குடியரசுத் தடலவர ்திகரௌபதி முரம்ு அவரக்ள், ஆந்திரப் பிரததசத்தில் உள்ள 

புனிதப் பயண நகரமான ஸ்ரீடசலத்தில் உள்ள சுற்றுலா வசதி வழங்கீட்டு டமயத்தில் 

‘PRASAD’ என்ற திட்டத்டதத் கதாடங்கி டவத்தார.் 

❖ PRASAD திட்டம் என்பது ‘யாத்திடர மீளுருவாக்கம் மற்றும் ஆன்மீகப் 

கபருக்கத்திற்கான உத்தவக இயக்கம்’ ஆகும். 

❖ இது சுற்றுலா அடமசச்கத்தின் கீழ் தமற்ககாள்ளப் படும் முழுவதுமாக மத்திய அரசின் 

நிதியுதவியிடனப் கபறும் திட்டமாகும். 

❖ சமயச ் சுற்றுலா அனுபவத்டத தமம்படுத்துவதற்காக பவண்டி இந்தியா முழுவதும் 

உள்ள புனிதப் பயணத ் தலங்கடள தமம்படுத்தி, அகத அடடயாளம் காண்பதில் 

இந்தத ்திட்டம் கவனம் கசலுத்துகிறது. 

❖ இது ஒரு முழுடமயான சமயச ்சுற்றுலா அனுபவத்டத வழங்குவதற்கான முன்னுரிடம 

அடிப்படடயிலான, திட்டமிடப்பட்ட மற்றும் நிடலயான முடறயிலான புனிதப் பயண 

இடங்கடள ஒருங்கிடணப்படத தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ உள்நாட்டுச ் சுற்றுலாவின் வளரச்ச்ியோனது கபருமளவில் புனிதப் பயணச ்

சுற்றுலாடவதய சாரந்்துள்ளது. 

 

 

சர்வபதசச ்சசய்திகள் 

மாலத்தீவு முன்னாள் அதிபருக்கு சிலற 

❖ மாலத்தீவு குற்றவியல் நீதிமன்றமோனது அந்நாட்டின் முன்னாள் அதிபர ் அப்துல்லா 

யாமீனுக்கு 11 ஆண்டுகள் சிடறத ் தண்டடனயும் 5 மில்லியன் டாலர ் அபராதமும் 

விதித்துள்ளது. 

❖ தனியார ்நிறுவனத்திடம் இருந்து டகயூட்டு கபற்றது கதாடரப்ான ஊழல் மற்றும் பண 

தமாசடி குற்றசச்ாட்டுகளில் அவர ்குற்றவாளி என்று நீதிமன்றம் கண்டறிந்தது. 

❖ அவர ் 2018 ஆம் ஆண்டில் பதவி அதிகாரத்திடன இழந்தார,் எனினும் 2023 ஆம் 

ஆண்டில் நடடகபறவுள்ள ததரத்லுக்கு மாலத்தீவுகளின் முற்தபாக்குக் கட்சியின் 
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அதிபர ்பதவிக்கான தவட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார.் 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

அண்டார்டிகாவின் பபரரசப் சபங்குயின் 

 

❖ அண்டாரட்ிகா பகுதியானது பூமியில் மிகவும் குளிரான, அதிக காற்று வீசும், உயரமான 

மற்றும் வறண்டை் கண்டத்தில் வாழக்கூடிய தனித்துவமான தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்குகடளக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த இனங்களில் 2 பூக்கும் தாவரங்கள், கடினமான பாசி மற்றும் டலகன்கள், 

ஏராளமான நுண்ணுயிரிகள், முதுககலும்பில்லா உயிரிகள் மற்றும் தபரரச மற்றும் 

அதடலி கபங்குயின் தபான்ற இனப்கபருக்கம் கசய்யும் கடல் பறடவகள் 

ஆகியடவயும் அடங்கும். 

❖ புவி கவப்பமடடதல் மற்றும் பருவநிடல கநருக்கடி காரணமாக இந்த விலங்குகள் 

மற்றும் தாவரங்கள் அசச்ுறுத்தல் நிடலக்கு உட்படுத்தப் படுகின்றன. 

❖ தற்தபாடதயப் பாதுகாப்பு முயற்சிகள் அப்படிதய தமற்ககாள்ளப்பட்டு வந்தாலும், 97 

சதவீத அண்டாரட்ிக் நிலப்பரப்பில் வாழும் உயிரினங்கள் மற்றும் இனப்கபருக்கம் 

கசய்யும் கடற்பறடவகளின் எண்ணிக்டக தற்தபாது முதல் 2100 வகர ஆகிய 

ஆண்டுகளுக்கு இடடயில் குடறயக்கூடும். 

❖ இதற்குச ்சிறப்போன முகறயில் முயற்சிகள் தமற்ககாள்ளப்பட்டோலும், 37 சதவீத உயிர ்

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


•   
•    
 

 
 

இனங்கள் குடறந்து விடும் நிடல உள்ளது. 

❖ மிக தமாசமான சூழ்நிடலயில் தபரரசப் கபங்குயின் இனங்கள் 2100 ஆம் ஆண்டளவில் 

முற்றிலும் அழிந்து தபாகும் அபாயம் உள்ளது. 

❖ இந்த நிடலடய எதிரக்காள்ளும் ஒதர இனம் இதுதான் என்று இந்த ஆய்வில் கதரிய 

வந்துள்ளது. 

 

வரித்தலல வாத்து 

❖ வரித்தடல வாத்து (அன்சர ்இன்டிகஸ்) உலகின் மிக உயரமான பறக்கும் பறடவகளில் 

ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. 

❖ இடவ மத்திய ஆசிய நாடுகடளத ்தாயகமாகக் ககாண்டடவயாகும். 

❖ இந்த இனங்களானது 12,000 முதல் 14,000 அடி உயரம் வடரயிலான மிக உயரமான 

மடலகளின் வழியாக பறக்கும் திறன் ககாண்டது. 

❖ இடவ கதற்காசியாவில், கதற்தக தீபகற்ப இந்தியா வடரயிலும் தனது குளிர ்

காலத்திடனக் கழிப்பபதோடு, இடவ இமயமடலடயக் கடப்பதற்கு முன்பாக திகபத், 

கஜகஸ்தான், மங்தகாலியா மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளிலிருந்து கதற்தக இடம் 

கபயரக்ின்றன. 

❖ இந்த வரித்தடல வாத்துைள் ஒரு நாளில் 1,609 கிதலாமீட்டர ்கதாடலவிற்கு தமல் இடம் 

கபயரக்ின்றன. 

❖ கடந்த சில நாட்களாக ஒடிசோவின் ருஷிகுல்யா ஆற்றில் சுமார ் ஆயிரம் வரித்தடல 

வாத்துக்கள் வந்து குவிந்த வண்ணம் உள்ளன. 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

சிலற உணவுகளுக்கு 5 நட்சத்திர மதிப்பீடு 

❖ உத்தரப் பிரததசத்தின் புலந்த்ஷாஹர ் சிடறயில் வழங்கப்படும் உணவிற்கு ஐந்து 

நட்சத்திர மதிப்பீடு மற்றும் 'சரியான உணவிடன உண்ணுதல்' என்ற குறியீடு 

ஆகியவற்றிடன இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர வழங்கீட்டு ஆடணயம் 

(FSSAI) வழங்கியுள்ளது. 

❖ உத்தரப் பிரததசத்தின் ஃபரூகாபாத ்சிடறக்கு அடுத்தபடியாக இந்தக் குறியீட்டிடனப் 

கபற்ற இரண்டாவது சிடறயாக புலந்த்ஷாஹர ்சிடற திகழ்கிறது. 
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❖ இந்த மாவட்ட சிடறசச்ாடலக்கு ஐந்து நட்சத்திரங்கள் மதிப்பீடு வழங்கப்பட்டு சிறந்து 

விளங்கும் சிடறசச்ாடலக்கான சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. 

 

 

விலளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

ICC ஆடவர் ஒருநாள் சர்வபதசப் பபாட்டிகளின் தரவரிலச 2022 

❖ ICC ஆடவர ் ஒருநாள் சரவ்ததசப் தபாட்டிகளின் அணித் தரவரிடச என்பது சரவ்ததச 

கிரிக்ககட ் சடபயின் சரவ்ததச அளவிலான ஒருநாள் சரவ்ததச (ODI) கிரிக்ககட ்

தபாட்டிகளின் தரவரிடச முடறயாகும். 

❖ நியூசிலாந்து அணியானது இந்தத ்தரவரிடசப் படட்ியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சர்வபதச சதாற்றுபநாய் தயார்நிலல தினம் - டிசம்பர் 27 

❖ இது கதாற்றுதநாய்களின் அடனத்து நிடலகள் பற்றிய கபாது விழிப்புணரட்வ 

ஏற்படுத்துவடதயும் எதிரக்ாலத்தில் ததான்ற உள்ள கபருந்கதாற்றுகளுக்கு 

உலகிடனத் தயாரப்டுத்துவடதயும் தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 
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❖ இந்தத ்தினமானது முதன்முதலில் 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்27 ஆம் தததியன்று உலக 

சுகாதார அடமப்பு மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சடப ஆகியவற்றினால் அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

 

 

இதரச ்சசய்திகள் 

உலகின் சிறந்த உணவு வலககளின் பட்டியல் 

❖ தடஸ்ட் அட்லஸ் அடமப்பின் ஆய்வின் படி, 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகின் சிறந்த 

உணவு வடககளின் பட்டியலில் இந்தியா ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ உட்கபாருட்கள், உணவுகள் மற்றும் பானங்களுக்காக வாடிக்டகயாளரக்ளிடம் தமற் 

ககாள்ளப் பட்ட ஒரு வாக்ககடுப்பின் அடிப்படடயில் இந்தத ் தரவரிடச கவளியிடப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இத்தாலியின் உணவு வடகயானது முதலிடத்டதயும், அடதத ் கதாடரந்்து கிரீஸ் 

மற்றும் ஸ்கபயின் ஆகிய நாடுகள் இடம் கபற்றுள்ளன. 

 

 

பவலல சசய்வதற்கான சிறந்தப் பணியிடம் 

❖ டாடா எஃகு நிறுவனமானது 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான 'தவடல கசய்வதற்கான சிறந்தப் 

பணியிடம்' என்று தவடல கசய்வதற்கான சிறந்தப் பணியிட நிறுவனத்தினால் 

சான்றளிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்நிறுவனமானது கதாடரந்்து ஆறாவது ஆண்டாக இந்த அங்கீகாரத்டதப் கபற்று 
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உள்ளது. 

❖ உள்ளாரந்்த மற்றும் நிடலயான ஒரு நிறுவனதத்ிடன உருவாக்குவதற்கான அதன் 

முன்கனடுப்புகடள இது பிரதிபலிக்கிறது. 
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