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UPSC – IAS. IPS, IRS., and TNPSC GROUP - I, II, IIA and VI 

and SSC, BANK and RRB Exams. 

New  Batches Started - Admission going on 

(ONLINE /OFFLINE CLASSES AND TEST BATCH) 
 

DECEMBER 2022 CURRENT AFFAIRS 
 

AWARDS & விருதுகள் 

Sl.No. AWARD PERSON 

1.  Miss Earth 2022 South Korea’s Mina Sue Choi தென் 
த ொரியொவின் மினொ சூ ச ொய் 
முடிசூட்டப்பட்டொர். 

2.  Kamaladevi Chattopadhyay NIF Book 
Prize 2022  
 மலொசெவி  ட்சடொபொத்யொய் NIF 
புத்ெ ப் பரிசு 2022. 

Shekar Pathak for The Chipko 
Movement 

ச  ர் பெக் (The Chipko Movement) 

 

3.  the “Banker’s Bank of the Year 
Award 2022’’ 

“வங் ியொளர் ளின்  ிறந்ெ வங் ி 
விருதெ 2022” 

Canara Bank won for India, segment. 
 னரொ வங் ி, இந்ெியப் 
பிரிவினருக் ொன தவன்றது. 

4.  'Safety Performer of the Year' award 
by GMR Delhi Airport Awards  
GMR தடல்லி விமொன நிதலய 
விருது ளொல் 'ஆண்டின் பொது ொப்பு 
த யல்ெிறன்' விருது 

SpiceJet  
ஸ்தபஸ்தெட் 

5.  US President Joe Biden has 
recognised Presidential Lifetime 
Achievement Award  

அதமரிக்  ெனொெிபெி செொ பிடன் 
ெனொெிபெியின் வொழ்நொள் 
 ொெதனயொளர் விருது 

Indian-American Krishna Vavilala 

இந்ெிய-அதமரிக் ரொன  ிருஷ்ணொ 
வவிலலொ 

6.  Mrs. World 2022 India's Sargam Koushal 
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7.  The Rabindranath Tagore Literary 
Prize  
ரவநீ்ெிரநொத் ெொகூர் இலக் ியப் பரிசு 

Sudeep Sen and Shobhana Kumar சுெீப் 
த ன் மற்றும் ச ொபனொ குமொர் 

8.  The prize for Saahitya academy best 
translation  
 ொ ித்ய அ ொடமியின்  ிறந்ெ 
தமொழிதபயர்ப்புக் ொன பரிசு 

‘Poonachi’, or the Story of Black Goat. It 
is penned by Tamil writer Perumal 
Murugan and translated into English by 
N. Kalyan Raman‘ 

பூனொச் ி’  தெக்கு  ிதடத்ெது. இது 
ெமிழ் எழுத்ெொளர் தபருமொள் முரு ன் 
அவர் ளொல் எழுெப்பட்டது மற்றும் N. 
 ல்யொண் ரொமன்  ஆங் ிலத்ெில் 
தமொழிதபயர்த்துள்ளொர். 

 

IMPORTANT DAYS (முக்கிய நாட்கள்) 

DEC 01 World Aids Day 
உல  எய்ட்ஸ் ெினம் 

DEC 02 National pollution control day 
செ ிய மொசு  ட்டுப்பொட்டு ெினம் 

DEC 03 International day of person with disability 
மொற்றுத்ெிறனொளி ளுக் ொன  ர்வசெ  ெினம் 

DEC 04 Indian navy day 
இந்ெிய  டற்பதட நொள் 

DEC 09 International anti corruption day 
 ர்வசெ  ஊழல் எெிர்ப்பு ெினம் 

DEC 10 Human rights day 
மனிெ உரிதம ள் ெினம் 

DEC 23 Kisan Diwas 
விவ ொயி ள் ெினம் 

 

SPORTS (விளளயாட்டு) 

➢ FIFA world cup 2022 QATAR 
❖ Argentina won by beating France 
❖ Morocco become the first African team to qualify for Semifinal. 

FIFA உல க் ச ொப்தப 2022 ( த்ெொர்) 

❖ பிரொன்தை வழீ்த்ெி அர்ஜென்டினா தவற்றி தபற்றது 
❖ அதரயிறுெிக்குத் ெகுெி தபற்ற முெல் ஆப்பிரிக்  அணி என்ற 

தபருதமதய தமொரொக்ச ொ தபற்றது. 
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➢ Indian swimmer Chahat Arora set a national record in the women’s 100-metre 

breaststroke at the FINA World Swimming Championships 2022 in Melbourne, 
Australia.  Chahat Arora completed the 100-metre breaststroke race in 1 minute, 
13.13 seconds. 
ஆஸ்ெிசரலியொவின் தமல்சபொர்னில் நதடதபற்ற FINA உல  நீச் ல் 
 ொம்பியன் ிப் 2022ல் தபண் ளுக் ொன 100 மீட்டர் மொர்ப  ஓட்டத்ெில் இந்ெிய 
நீச் ல் வரீொங் தன சாஹத் அரராரா செ ிய  ொெதன பதடத்ெொர்.  ொஹத் 
அசரொரொ 100 மீட்டர் பிரஸ்ட் ஸ்ட்சரொக் பந்ெயத்தெ 1 நிமிடம், 13.13 
வினொடி ளில் முடித்ெொர் 
 

➢ 3rd T20 World Cup for the Blind 2022, India beat Bangladesh to claim third 
successive title. 
பார்வையற்ர ாருக்கான 3ைது டி20 உலகக் ரகாப்வப 2022, இந்ெியொ 
வங் செ த்தெ வழீ்த்ெி தெொடர்ந்து மூன்றொவது முதறயொ  பட்டத்தெ 
தவன்றது. 
 

➢ The Indian women Hockey team beat Spain in the final to win the inaugural FIH 
Nations Cup, It was played at Valencia, Spain. 
இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி இறுெிப் சபொட்டியில் ஸ்தபயிதன வழீ்த்ெி 
முெல் FIH சந ன்ஸ் ச ொப்தபதய தவன்றது, இது ஸ்தபயினின் 
வதலன் ியொவில் நதடதபற்றது. 
 

➢ India batter Ishan Kishan hit the fastest double century in one-day international 
history by smashing a sublime 210 in victory over Bangladesh. Kishan took just 
126 balls to reach 200. 
இந்ெிய வரீர் இ ொன்  ி ொன் வங் செ த்துக்கு எெிரொன தவற்றியில் 210 
ரன் ள் எடுத்து ஒரு நொள்  ர்வசெ  வரலொற்றில் அெிசவ  இரட்தட  ெத்தெ 
அடித்ெொர்.  ி ன் 200 ரன் தள எட்ட 126 பந்து தள எடுத்ெொர். 
 

➢ P.T. Usha is set to become the first woman president of Indian Olympic 
Association 
பி.டி.உஷா இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் முதல் ஜபண் தவலைராக  
பெவிசயற்  உள்ளொர் 

 

SCIENCE & TECHNOLOGY (அறிவியல் மற்றும் த ாழில்நுட்பம்) 

➢ Japanese Space Agency JAXA recently announced that it had successfully used 
steam to propel its EQUULEUS spacecraft, which was one of the 10 CubeSats 
that were launched as part of the Artemis I mission. EQUULEUS 
ெப்பொனிய விண்தவளி ஏதென் ி JAXA  மீபத்ெில் ெனது EQUULEUS 
விண் லத்தெ த லுத்துவெற்கு தவற்றி ரமொ  நீரொவிதயப் பயன்படுத்ெியெொ  
அறிவித்ெது, இது ஆர்ட்ஜெமிஸ் I பணியின் ஒரு பகுெியொ  ஏவப்பட்ட 10 
கியூப்சாட்களில் ஒன்றொகும். 
 



முயற்சி  பயிற்சி  தேரச்ச்ி 

www.jsriasacademy.com 
 

JSR IAS ACADEMY, EAST TAMBARAM, MOBILE NO: 7358001586 / 87 Page 4 
 

➢ Researchers in IIT Madras have developed and deployed a system called 
Sindhuja-I that is capable of generating electricity using energy from sea waves. 
ஐஐடி ஜமட்ராஸ் ஆரொய்ச் ியொளர் ள் சிந்துொ-I என்ற அதமப்தப உருவொக் ி, 
 டல் அதல ளில் இருந்து ஆற்றதலப் பயன்படுத்ெி மின் ொரம் ெயொரிக்கும் 
ெிறன் த ொண்டுள்ளனர். 
 

➢ The Indian Space Research Organization (ISRO), along with the Headquarters 
of the Integrated Defense Staff (HQ IDS), conducted the joint test run of 
hypersonic vehicle.  
இந்ெிய விண்தவளி ஆரொய்ச் ி நிறுவனம் (ISRO), ஒருங் ிதணந்ெ பொது ொப்புப் 
பணியொளர் ளின் (HQ IDS) ெதலதமய த்துடன் இதணந்து வஹப்பர்ரசானிக் 
வொ னத்ெின் கூட்டு ச ொெதன ஓட்டத்தெ நடத்ெியது. 
 

➢ India is planning to launch HPV vaccine CERVEVAC for preventing cervical 
cancer in 2023 for girls aged 9 to 14 years. 
9 முெல் 14 வயதுதடய  ிறுமி ளுக்கு 2023 ஆம் ஆண்டில்  ர்ப்பப்தப வொய்ப் 
புற்றுசநொதயத் ெடுப்பெற் ொ  HPV ெடுப்பூ ி CERVEVAC ஐ அறிமு ப்படுத்ெ 
இந்ெியொ ெிட்டமிட்டுள்ளது. 
 

➢ The Indian Navy launched the indigenously-built ship INS Arnala at the 
shipbuilding facility of Larsen & Toubro (L&T) in Chennai’s Kattupalli. Arnala is 
the first of the 8 anti-submarine warfare shallow water. 
த ன்தன  ொட்டுப்பள்ளியில் உள்ள லொர் ன் அண்ட் டூப்சரொ (எல் அண்ட் டி) 
 ப்பல்  ட்டும் நிதலயத்ெில் இந்ெிய  டற்பதட உள்நொட்டிசலசய 
ெயொரிக் ப்பட்ட  ப்பலொன ஐஎன்எஸ் அர்னாலாவை அறிமு ப்படுத்ெியது. 8 
நீர்மூழ் ி எெிர்ப்பு சபொர் ஆழமற்ற நீரில் அர்னாலா முென்தமயொனது. 
 

➢ IIT Kanpur has developed an artificial heart that would be of great help to 
people with acute cardiac problems. These Artificial hearts can be implanted in 
serious patients. 
ஐஐடி கான்பூர் ஒரு ஜசயற்வக இதயத்வத உருவொக் ியுள்ளது, இது 
 டுதமயொன இெய பிரச் தன உள்ளவர் ளுக்கு மி வும் உெவியொ  இருக்கும். 
இந்ெ த யற்த  இெயங் ள் ெீவிர சநொயொளி ளுக்கு தபொருத்ெப்படலொம். 
 

➢ Bharat Biotech’s iNCOVACC has become the world’s first intranasal Covid-19 
vaccine to receive emergency use authorisation.  It can be used as a primary 
vaccine as well as heterologous booster for those who have received two doses 
of another vaccine. 
பாரத் பரயாஜெக்கின் iNCOVACC அவ ர ொல பயன்பொட்டு அங் ீ ொரத்தெப் 
தபற்ற உல ின் முதல் இன்ட்ராரேசல் ரகாைிட்-19 தடுப்பூசியாக 
மொறியுள்ளது. மற்தறொரு ெடுப்பூ ியின் இரண்டு சடொஸ் தளப் 
தபற்றவர் ளுக்கு இது முென்தம ெடுப்பூ ியொ வும், பன்மு  ஊக் ியொ வும் 
பயன்படுத்ெப்படலொம். 
 

➢ Heart surgeons in England has carried out a “world-first” operation using stem 
cells from the placentas. 
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இங் ிலொந்ெில் உள்ள இெய அறுதவ  ி ிச்த  நிபுணர் ள், 
நஞ்சுக்த ொடியிலிருந்து ஸ்தடம் த ல் தளப் பயன்படுத்ெி "உலகில் முதல்" 
அறுதவ  ி ிச்த தய சமற்த ொண்டுள்ளனர். 
 

➢ PathoDetect’ kit claims to detect Tuberclosis accurately. 

PathoDetect’  ருவியொனது  ொ சநொதய துல்லியமொ க்  ண்டறியும் எனக் 
கூறு ிறது. 
 

➢ INS Mormugao  was commissioned by Union Defence Minister Rajnath Singh 
on the eve of the Goa Liberation Day 2022. It is the second ship of the 
Visakhapatnam-class stealth guided missile destroyers of the Indian Navy. It was 
built under Project 15B. 
2022 ஆம் ஆண்டு ச ொவொ விடுெதல ெினத்தெ முன்னிட்டு மத்ெிய பொது ொப்பு 
அதமச் ர் ரொஜ்நொத்  ிங் ொல் ஐஎன்எஸ் ரமார்முகாரைா இயக் ப்பட்டது. இது 
இந்ெிய  டற்பதடயின் வி ொ ப்பட்டினம் வகுப்பு ெிருட்டுத்ெனமொன 
வழி ொட்டுெல் ஏவு தண அழிப்பொளர் ளின் இரண்டொவது  ப்பலொகும். இது 
திட்ெம் 15B இன்  ீழ்  ட்டப்பட்டது. 
 

➢ The Union Cabinet has approved the establishment of the WHO Global Centre 
for Traditional Medicine (WHO GCTM) in Jamnagar, Gujarat. 
குெரொத்ெின் ெொம்ந ரில் WHO Global Centre for Traditional Medicine (WHO GCTM) 
நிறுவுவெற்கு மத்ெிய அதமச் ரதவ ஒப்புெல் அளித்துள்ளது. 
 

CLIMATE CHANGE (காலநிளல மாற்றம்) 

➢ Tamil Nadu recently became the first state in India to launch its own climate 
change mission. The objective of the mission is to make Tamil Nadu a “climate 
smart state”. 
இந்ெியொவிசலசய ெனது த ொந்ெ  ொலநிதல மொற்றப் பணிதயத் தெொடங் ிய 
முெல் மொநிலமொ  ெமிழ்நொடு  மீபத்ெில் ஆனது. ெமிழ த்தெ "காலேிவல 
ஸ்மார்ட் மாேிலமாக மாற்றுைதுதான் இந்த பணியின் ரோக்கம். 
 

➢ The state government of West Bengal announced ‘Graded Response Action 

Plan’ (GRAP) after Kolkata’s air quality worsened significantly it aims to combat 

increasing air pollution in Kolkata.  
த ொல் த்ெொவின்  ொற்றின் ெரம்  ணி மொ  சமொ மதடந்ெதெ அடுத்து, 
த ொல் த்ெொவில் அெி ரித்து வரும்  ொற்று மொசுபொட்தட எெிர்த்து சமற்கு வங்  
மொநில அரசு ‘Graded Response Action plan (GRAP) அறிவித்ெது. 
 

➢ The World Meteorological Organization (WMO) recently released its first State 
of Global Water Resources Report to assess the impact of environmental, 
climatic and social changes on the world’s water resources. 
உல  வொனிதல அதமப்பு (WMO)  மீபத்ெில் உல ின் நீர் ஆெொரங் ளில் 
சுற்றுச்சூழல்,  ொலநிதல மற்றும்  மூ  மொற்றங் ளின் ெொக் த்தெ 
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மெிப்பிடுவெற் ொ  அென் முதல் உலகளாைிய ேீர் ைள அ ிக்வகவய 
ஜைளியிட்ெது. 
 

➢ A seed farm, located in Aluva of Kerala, declared as the first carbon neutral 
farm in the country. 
ச ரளொவின் ஆலுைாைில் அதமந்துள்ள ஒரு ைிவதப்பண்வண, நொட்டின் 
முதல் கார்பன் ேியூட்ரல் பண்தணயொ  அறிவிக் ப்பட்டது. 
 

➢ Cyclonic storm Mandous recently formed over the southwest Bay of Bengal, It 
was named by the United Arab Emirates. 
தென்சமற்கு வங் க்  டலில்  மீபத்ெில் உருவொன மாண்டூஸ் புயல், ஐக் ிய 
அரபு அமீர த்ெொல் தபயரிடப்பட்டது. 
 

➢ The Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework was adopted in COP15 at 
Montreal(Canada) in the meeting of United Nation Convention on Biological 
university(UNCBD). 
குன்மிங்-மாண்ட்ரீல் குரளாபல் பல்லுயிர் கட்ெவமப்பு COP15 இல் 
மொண்ட்ரீலில் ( னடொ) ஐக் ிய நொடு ளின் உயிரியல் பல் தலக் ழ த்ெின் 
(UNCBD) மொநொட்டின் கூட்டத்ெில் ஏற்றுக்த ொள்ளப்பட்டது. 
 

➢ Project Vaani will be implemented jointly by the Indian Institute of Sciences 
(IISc), ARTPARK (AI and Robotics Technology Park), and Google to gather 
speech data from across India for the creation of an AI-based language model 
that can understand diverse Indian languages and dialects. 
இந்ெிய அறிவியல்  ழ ம் (IISc), ARTPARK (AI மற்றும் சரொசபொட்டிக்ஸ் 
தெொழில்நுட்பப் பூங் ொ) மற்றும் கூகுள் இதணந்து பல்சவறு தமொழி ள் மற்றும் 
சபச்சுவழக்கு ள். புரிந்துத ொள்ளக்கூடிய AI- ொர்ந்ெ தமொழி மொெிரிதய 
உருவொக்குவெற் ொ  இந்ெியொ முழுவெிலும் இருந்து சபச்சுத் ெரதவச் ச  ரிக்  
வொணி ெிட்டம் த யல்படுத்ெப்படும்.  

INDIA (இந்தியா) 

➢ Hornbill festival exposes the culture and tradition of the tribal people and 
reinforces the identity of the Nagaland. 
ஹார்ன்பில் திருைிழா பழங்குடி மக் ளின்  லொச் ொரம் மற்றும் 
பொரம்பரியத்தெ தவளிப்படுத்து ிறது மற்றும் நொ ொலொந்ெின் அதடயொளத்தெ 
வலுப்படுத்து ிறது. 

➢ President of India Droupadi Murmu is set to launch the “Open Loop Ticketing 
System” for the Haryana State Transport Corporation on the occasion of Gita 
Mahotsav 2022 in Kurukshetra. 
குருசேத்ரொவில்  ீெொ மசஹொத் வ் 2022 அன்று ஹரியொனொ மொநில 
சபொக்குவரத்து  ழ த்ெிற் ொன "ஓப்பன் லூப் டிக்ஜகட் சிஸ்ெத்வத" இந்ெிய 
ெனொெிபெி ெிதரௌபெி முர்மு தெொடங்  உள்ளொர். 
 

➢ 7th India Water Impact Summit is recently held in New Delhi. 
7வது இந்ெிய நீர் ெொக்  உச் ி மொநொடு  மீபத்ெில் புது ெில்லியில் நதடதபற்றது. 
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➢ Nagpur Metro has successfully created a Guinness World Record by 
constructing the longest double-decker viaduct (metro) is 3,140 meters. 
நொக்பூர் தமட்சரொ 3,140 மீட்டர் நீளமொன இரட்தட அடுக்கு வழியொ  (தமட்சரொ) 
அதமத்து  ின்னஸ்  ொெதன பதடத்துள்ளது. 
 

➢ Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan’s constituency has achieved a new record 
recently.  His constituency(138 wards) Dharmadam has achieved the position 
of complete library constituency in India, the first in India. 
ச ரள முெல்வர் பினரொயி விெயனின் தெொகுெி  மீபத்ெில் புெிய  ொெதன 
பதடத்துள்ளது. அவரது தெொகுெி தர்மெம் (138 ைார்டுகள்) இந்ெியொவிசலசய 
முென் முெலொ  இந்தியாைிரலரய முழுவமயான நூலகத் ஜதாகுதி என்ற 
நிதலதய அதடந்துள்ளது. 
 

➢ Dhanu Yatra, the World’s largest open-air theatre festival began after a gap of 
two years, in Bargarh at the Odisha. 
தனு யாத்ரா, உல ின் மி ப்தபரிய ெிறந்ெதவளி நொட  விழொ இரண்டு வருட 
இதடதவளிக்குப் பிறகு, ஒடிசாைில் உள்ள பர்கரில் தெொடங் ியது. 
 

➢ Ladakh celebrated Losar Festival to mark the Ladakhi New Year. 
லடொக் புத்ெொண்தடக் குறிக்கும் வத யில் லொக் ரலாசர் ெிருவிழொதவக் 
த ொண்டொடியது. 
 

➢ Jan Andolan (People’s movement) against Tuberclosis conducted by 
Megalaya. 
ரமகாலயா காசரோய்க்கு எதிரான ென் அந்ரதாலன் (மக் ள் இயக் ம்) 
நடத்ெியது. 
 

➢ Ladakh is all set to have India’s first Dark Night Sky Reserve at Hanle village 
in Changthang region. 
லடொக்  ொங்ெொங் பகுெியில் உள்ள ஹன்சல  ிரொமத்ெில் இந்ெியொவின் முெல் 
இருண்ட இரவு ஸ்த  ரி ர்வ் அதமக்  ெயொரொ  உள்ளது. 
 

➢ Maharashtra approved the formation of a separate government department for 
the divyang (differently abled).  Maharashtra set up a separate department for 
Divyang. 
திவ்யாங்களுக்காக (மாற்றுத் தி னாளிகள்) ெனி அரசுத் துதறதய 
உருவொக்  ம ொரொஷ்டிரொ ஒப்புெல் அளித்ெது. ெிவ்யொங் ிற் ொ  ெனித் 
துதறதய அதமத்ெ மொநிலம் ம ொரொஷ்டிரொ. 
 

➢ Amrit Bharat Station Scheme to modernize railway stations across India. 
இந்ெியொ முழுவதும் உள்ள ரயில் நிதலயங் தள நவனீமயமொக்கும் அம்ரித் 
பொரத் ஸ்சட ன் ெிட்டம். 
 

➢ President of India Droupadi Murmu inaugurated ‘PRASAD’ project at the tourism 
facilitation centre in the pilgrim town of Srisailam in Andhra Pradesh.  PRASAD 
(Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive) 
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ஆந்திரப் பிரரதசத்தில் உள்ள யொத்ரீ  ந ரமொன ஸ்ரீவசலத்தில் உள்ள 
சுற்றுலொ வ ெி தமயத்ெில் இந்ெியக் குடியரசுத் ெதலவர் ெிதரௌபெி முர்மு 
‘பிரசாத்’ திட்ெத்வதத் தெொடங் ி தவத்ெொர். 
 

➢ Exercise Surya Kiran is a joint military exercise between the armies of India 
and Nepal 
பயிற் ி சூர்ய கிரண் என்பது இந்தியா மற்றும் ரேபாள ரொணுவங் ளின் கூட்டு 
ரொணுவப் பயிற் ியொகும். 
 

➢ Veer Guardian  will be the first-ever bilateral combat air exercise between India 
and Japan. 
வரீ்  ொர்டியன் என்பது இந்ெியொவுக்கும் ெப்பொனுக்கும் இதடயிலொன முெல் 
இருெரப்பு சபொர் விமொனப் பயிற் ியொகும். 
 

➢ The 12th edition of Exercise Agni Warrior was a bilateral exercise between 
Singapore and India held at Devlali (Maharashtra) 
அக்னி ைாரியர் பயிற் ியின் 12வது பெிப்பு சிங்கப்பூருக்கும் இந்தியாவுக்கும் 
இதடயிலொன இருெரப்புப் பயிற் ியொனது செவ்லொலியில் (ம ொரொஷ்டிரொ) 
நதடதபற்றது. 

 
➢ India – Malaysia joint military Exercise “Harimau Shakti -2022” commenced at 

Malaysia. 
இந்தியா - மரலசியா கூட்டு ரொணுவப் பயிற் ி “ஹரிஜமௌ சக்தி -2022” 
மசல ியொவில் தெொடங் ியது 

 

TAMILNADU ( மிழ்நாடு) 

➢ Rajendran Mani from Tamilnadu won Mr. World 2022, held at Thailand. He won 
this award for the 5th Term. 
தாய்லாந்தில் நதடதபற்ற மிஸ்ெர் ரைர்ல்ட் 2022 பட்டத்தெ ெமிழ த்தெச் 
ச ர்ந்ெ ரொசெந்ெிரன் மணி தவன்றொர். அவர் 5வது முதறயொ  இந்ெ விருதெ 
தவன்றொர். 
 

➢ The Tamil Nadu government has launched the 'Friends of Library' programme 
to promote reading.  Under this, books will be personally provided to those who 
are unable to visit state-run libraries. 
வொ ிப்தப ஊக்குவிக்கும் வத யில் ெமிழ  அரசு 'நூலக ேண்பர்கள்' என்ற 
ெிட்டத்தெ தெொடங் ியுள்ளது. இென்  ீழ், அரசு நடத்தும் நூல ங் ளுக்குச் 
த ல்ல முடியொெவர் ளுக்கு ெனிப்பட்ட முதறயில் புத்ெ ங் ள் வழங் ப்படும். 
 

➢ Chief Minister MK Stalin inaugurated a refurbished 'Bharathi Illam' in Varanasi. 
In the house, Bharathiyar lived in his age of 15 to 19 years. He also inaugurated 
a statue of Bharathiyar in the 'Bharathi Illam'. 
வொரணொ ியில் புதுப்பிக் ப்பட்ட பொரெி இல்லத்தெ முெல்வர் மு. .ஸ்டொலின் 
ெிறந்து தவத்ெொர். இல்லத்ெில் பொரெியொர் 15 முெல் 19 வயது வதர வொழ்ந்ெொர். 
பொரெி இல்லத்ெில் உள்ள பொரெியொர்  ிதலதயயும் ெிறந்து தவத்ெொர். 
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➢ Tamilnadu govt launched Vanavil Mandram in Trichy.  It is attempting to 

transition students of classes from VI to VIII Statewide from rote learning to 
activity-based assimilation of content. 
ெமிழ்நொடு அரசு திருச்சியில் ைானைில் மன்றத்தெ துவக் ியது. இது மொநிலம் 
முழுவதும் VI முதல் VIII வதரயிலொன வகுப்பு மொணவர் தள மனப்பொட 
 ற்றலில் இருந்து த யல்பொடு அடிப்பதடயிலொன உள்ளடக் த்தெ 
ஒருங் ிதணப்பெற்கு மொற்ற முயற் ிக் ிறது. 
 

➢ India's biggest Yoga Centre has been constructed in village Mantalai in the 
Chenani Tehsil of Jammu and Kashmir's Udhampur. 
இந்ெியொவின் மி ப்தபரிய ரயாகா வமயம் ெம்மு காஷ்மீர் மாேிலம் 
உதம்பூரில் உள்ள ஜசனானி மாைட்ெத்தில் உள்ள மண்டதல  ிரொமத்ெில் 
 ட்டப்பட்டுள்ளது. 
 

➢ A book titled “The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times” was 
written by Michelle Obama. 
The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times என்ற புத்ெ ம் மிச்த ல் 
ஒபொமொவொல் எழுெப்பட்டது. 
 

➢ The Sanitation Workers Development Scheme was launched by Tamil Nadu 
Chief Minister MK Stalin to ensure the welfare of conservancy workers in the 
southern state. 
தென் மொநில  தெொழிலொளர் ளின் நலதன உறுெி த ய்வெற் ொ  துப்புரவு 
பணியாளர்கள் ரமம்பாட்டுத் திட்ெம் ெமிழ  முெல்வர் மு. .ஸ்டொலின் 
அவர் ளொல் தெொடங் ப்பட்டது. 
 

➢ Indian Navy’ s third Survey Vehicle ‘Ikshak’ has been launched in Chennai. 
இந்திய கெற்பவெயின் மூன் ாைது ஆய்வு ைாகனமான ‘இக்ஷாக்’ 
ஜசன்வனயில் அறிமு ப்படுத்ெப்பட்டது. 
 

➢ The state government of Tamil Nadu has launched the Nilgiri Tahr project to 
conserve the state animal. 
மொநில விலங்த ப் பொது ொக்  ெமிழ  அரசு ேீலகிரி ைவரயாடு திட்ெத்வதத் 
தெொடங் ியுள்ளது. 

WORLD (உலகம்) 

➢ The Third Global Ministerial Conference on Antimicrobial Resistance(AMR) 
concluded in Oman. The theme for the conference is  

             “The AMR Pandemic: From Policy to One Health Action” 

ஆண்டிதமக்சரொபியல் எெிர்ப்பு தெொடர்பொன மூன்றொவது உல ளொவிய 
அதமச் ர் ள் மொநொடு ஓமனில் நிதறவதடந்ெது. மொநொட்டின்  ருப்தபொருள் 

“AMR ஜதாற்றுரோய்: ஜகாள்வக முதல் சுகாதார ேெைடிக்வக ைவர” 
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➢ The report titled the “Global Wage Report 2022-2023: The Impact of inflation 
and COVID-19 on wages and purchasing power” was released recently by the 
International Labour Organization (ILO). 
"உலகளாைிய ஊதிய அ ிக்வக 2022-2023: ஊெியம் மற்றும் வொங்கும் ெிறனில் 
பணவகீ் ம் மற்றும் ச ொவிட்-19 ெொக் ம்" என்ற ெதலப்பில் சர்ைரதச 
ஜதாழிலாளர் அவமப்பு (ILO)  மீபத்ெில் தவளியிட்டது. 
 

➢ Goblin mode has been chosen by the public as the 2022 Oxford word of the 
year. 
Goblin mode 2022 ஆம் ஆண்டின் ஆக்ஸ்சபொர்டு வொர்த்தெயொ  
தபொதுமக் ளொல் செர்ந்தெடுக் ப்பட்டுள்ளது. 
 

➢ The report titled “Global Status of Black Soils” was released by the Food and 
Agriculture Organization (FAO) on the occasion of World Soil Day (December 
5). 
உலக மண் தினம் (டி ம்பர் 5) அன்று உணவு மற்றும் சவளொண்தம அதமப்பு 
(FAO) மூலம் "கருப்பு மண்ணின் உலகளாைிய ேிவல" என்ற ெதலப்பில் 
அறிக்த  தவளியிடப்பட்டது. 
 

➢ The United Nations General Assembly (UNGA) accepted the proposal by 
Prime Minister Narendra Modi, to celebrate 2023 as the International Year of 
Millets. 
2023 ஆம் ஆண்தட  ர்வசெ  ெிதன ஆண்டொ க் த ொண்டொட பிரெமர் நசரந்ெிர 
சமொடியின் முன்தமொழிதவ ஐக்கிய ோடுகளின் ஜபாதுச் சவப (UNGA) 
ஏற்றுக்த ொண்டது. 
 

➢ New Zealand has adopted a measure that will prohibit the sale of cigarettes to 
anybody born on or after January 1, 2009. The restrictions will take effect in 
2023. It is World’s first tobacco law to ban smoking. 
ெனைரி 1, 2009 அன்று அல்லது அெற்குப் பிறகு பிறந்ெ எவருக்கும்  ி தரட் 
விற்பதன த ய்வதெத் ெதடத ய்யும் ஒரு நடவடிக்த தய ேியூசிலாந்து 
ோடு த ொண்டுவந்துள்ளது. இந்ெ  ட்டுப்பொடு ள் 2023 இல் நதடமுதறக்கு 
வரும். இது புத பிடிப்பதெத் ெதட த ய்யும் உலகின் முதல் புவகயிவல 
சட்ெம் ஆகும். 
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Our Institute Specialties 

❖ Experienced  Faculty 
❖ Free study Materials  
❖ Motivation classes 

❖ Reading hall and Library 
❖ Hostel facility arranged 
❖ Free monthly magazine 

JSR IAS Academy, East Tambaram, Connect with us: 7358001586/87. 
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