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டிசம்பர் – 02 

TNPSC துளிகள் 

❖ சமீபத்தில் இந்தியா மற்றும் சிங்கப்பூர ் ஆகிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு 

அமைசச்ரக்ளுக்கிமையேோன 3-வது யபசச்ு வாரத்்மதோனது விசாகப்பைட்ினத்தில் 

நமைபபற்றது.  இது இரு நாடுகளின் பாதுகாப்பு அமைசச்ரக்ளால் இமைந்து 

தமலமை தாங்கப்பை்ைது. 

o 4-வது பாதுகாப்பு அமைசச்ரக்ளின் யபசச்ுவாரத்்மதோனது சிங்கப்பூரில் 2019 

ஆம் ஆண்டு நமைபபறுை் என அறிவிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ கைத்தலுக்கு எதிரான யபாராை்ைத்தில் திறனுள்ள ஒருங்கிமைப்மப உறுதி பசே்தல், 

எல்மல யைலாை்மைமே யைை்படுதத்ுதல் ைற்றுை் வைிகங்கமள எளிதாக்குதல் 

ஆகிேவற்றிற்காக ஹாைம்லன் (Hot Line) ஒன்மற அமைக்க இந்திோ ைற்றுை் 

யநபாளை் ஆகிே நாடுகள் முடிபவடுதத்ுள்ளன. 

❖ யநபாளத்தில் உள்ள இந்திே தூதரகை் ைற்றுை் இந்திே பதாழில்துமற கூை்ைமைப்பு 

ஆகிேமவ இமைந்து யநபாளத்தின் காத்ைை்டுக்கு அருகில் உள்ள பக்தாப்பூரில் 

கைட்ுைான உபகரைங்கள் ைற்றுை் பதாழில்நுை்பம் சாரந்்த மூன்று நாள் 

கை்காை்சியய (ConMac) 2018 ஏற்பாடு பசே்திருந்தன. 

❖ முதலாவது கைற்பரப்பு காற்றாமல முதலீைட்ு ைாநாைானது புதுபைல்லியில் 

நமைபபற்றது. இதில் ஐயராப்பிே முதலீைட்ு வங்கி (European Investment Bank-EIB) ைற்றுை் 

பாரத ஸ்யைை் வங்கி (SBI) ஆகிேமவ இந்திோ முழுவதுை் புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றல் 

மற்றுை் காற்றாற்றல் திை்ைங்களுக்கு நிதியுதவி அளிப்பதற்கு ஒத்துமைப்பதாக 

ஒப்புக் பகாை்ைன. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

6-வது இந்திய திறன்கள் அறிக்கக 

❖ ைற்றுை்  இந்திே திறன்கள் அறிக்மகயின் 6-வது பதிப்பான 2019 ஆம் ஆண்டின் 

அறிக்மகயின்படி அதிகபைச் யவமலவாே்ப்பு திறன்களுைன் ஆந்திரப் பிரயதசைானது 

முதலிைத்மதப் பிடிதத்ுள்ளது. அதமனத் பதாைரந்்து ராஜஸ்தான் ைற்றுை் ஹரிோனா 

ஆகிேமவ இைை்பபற்றுள்ளன. 

❖ இந்திோவில் அதிக யவமலவாே்ப்புத் திறன்களுடன் அதிகப்படிோக யவமலவாய்ப்பு 

உள்ள ைாநிலங்களில் ஆந்திரப் பிரயதசமுை் ஒன்றாகுை்.  

❖ பபை்களின் யவமலவாே்ப்புத் திறன் 46% ைற்றுை் ஆை்களின் யவமலவாே்ப்புத் 

திறன் 48% ஆகியவற்றுடன் பைாத்த யவமலவாே்ப்புத் திறன் 47% ஆக உேரந்்துள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்யக கீை்க்காை்பனவற்றின் கூைட்ு முேற்சிோகுை். 

o உலகளாவிே திறன் ைதிப்பீைட்ு நிறுவனைான வீபாக்ஸ் (Wheebox) 

o முன்னணி ைனித வள பதாழில்நுை்ப நிறுவனமான PeopleStrong ைற்றுை் 

o இந்திே பதாழில்துமற கூை்ைமைப்பு (Confederation of Indian Industry) 

❖ யைலுை் இது, 

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


•   
•    
 
 
 
 

  

o ஐக்கிே நாடுகளின் யைை்பாைட்ுத் திை்ைை் (United Nations Development Programme) 

o பதாழில்நுை்ப கல்விக்கான அமனத்திந்திே குழுைை் ( All India Council for 

Technical Education) 

o இந்திேப் பல்கமலக்கைகங்கள் கூை்ைமைப்பு ( Association of Indian 

Universities) யபான்ற புகை்மிக்க பங்காளரக்ளால் ஆதரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த அறிக்மகோனது உத்திரப்பிரயதசத்தின் லக்யனாவில் பவளியிைப்பை்ைது. 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

50-வது நுகரயீரல் ஆரரோக்கியத்திற்கான ஐக்கிய உலக மோநோடு 

❖ 4 நாள்களுக்கு  நமைபபறுை் நுமரயீரல் ஆயராக்கிேை் மீதான 50-வது ஒன்றிே 

சரவ்யதச ைாநாைானது அடுத்த வருைை் ஐதராபாத்தில் நமைபபறுை் என்று காசயநாே் 

ைற்றுை் நுமரயீரல் யநாே்க்கு எதிரான சரவ்யதச ஒன்றிேமானது (The Union) 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இம்ைாநாை்டின் கருதத்ுரு : “அவசர நிமலயின் முடிவு : அறிவிேல், தமலமைதத்ுவை், 

நைவடிக்மக” (Ending the Emergency: Science, Leadership, Action) என்பதாகும் 

❖ இது TB மீதான ஐ.நாவின் முதலாவது உேரை்ைை் கூை்ைை் ைற்றுை் 3-வது பதாற்றாத 

யநாே்கள் மீதான உேரை்ை்ை கூைை்ை் ஆகிேவற்றிற்குப் பின்னர ்நைத்தப்படுை். 

 

ச ாருளாோரச ்சசய்திகள் 

RTI வரம்பின் கீழ் J&K வங்கி  

❖ தமலமை ஊைல் கை்காைிப்பு ஆமைேரின் வழிகாைட்ுதல்கள் ைற்றுை் ைாநில 

சை்ைசமபயின்படி ஜை்மு & காஷ்மீர ் வங்கிோனது தகவல் அறியுை் உரிமைச ்

சை்ைத்தின் (RTI) வரை்புக்குள் பகாை்டு வரப்பைட்ுள்ளது. 

❖ இது ஆளுநர ்சத்ேபால் ைாலிக் தமலமையிலான ைாநில நிரவ்ாகக் குழுவினால் (State 

Administrative Council-SAC) இந்த முடிவானது எடுக்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ இந்த முடிவின் குறிக்யகாளானது சிறந்த ஒன்றுபை்ை ஆை்சி முமறமே 

வலுப்படுதத்ுவதாகுை். 

❖ இந்த முன்பைாழிதலின் படி, இனியைல் ஜை்மு காஷ்மீர ் வங்கிோனது பபாதுதத்ுமற 

நிறுவனைாகக் கருதப்படுை். 

❖ இது பிற ைாநில பபாதுதத்ுமற நிறுவனங்கமளப் யபால ைாநில சை்ைசமபக்கு 

பபாறுப்புமைேதாகுை். யைலுை் இது வங்கியின் வருைாந்திர அறிக்மகமே ைாநில 

நிதிதத்ுமற வழிோக சைை்ைன்றத்தின் முன் சைரப்்பிக்குை். 

❖ நாை்டில் ஜை்மு & காஷ்மீர ் வங்கி ைைட்ுயை ைாநில அரசால் 59.3% பங்குகமள 

பசாந்தைாகக் பகாை்டு சசயல்படுகின்ற ைாநில அரசால் யைை்படுத்தப்படுை் ஒரு 

வங்கிோகுை். 
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சிறந்த ஏற்றுமதி குறியீடு 

❖ உத்திரப்பிரயதசத்தின் பாயதாஹி ைாவை்ைத்திற்கு கை்பளை் ைற்றுை் இதர தமர 

விரிப்பான் பபாருைக்ள் பிரிவில் ‘சிறந்த ஏற்றுைதி’ குறியீடு வைங்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ இந்த தகுதி நிமலோனது வரத்்தக அமைசச்கத்தின் கீை் உள்ள பவளிநாைட்ு 

வரத்்தகத்தின் பபாது இேக்குநரகத்தால் வைங்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ இந்த “சிறந்த ஏற்றுைதி நகரங்கள்” குறியீைட்ின் கீை் இந்நகரத்தின் கை்பள 

தோரிப்பாளரக்ள் ைத்திே அரசிைமிருந்து நிதியுதவியிமனப் பபறுவர.் 

❖ இந்த உதவிோனது நவீன இேந்திரங்கமள வாங்கவுை், ஏற்றுைதி கை்ைமைப்மப 

யைை்படுத்தவுை், கை்காை்சிகமள ஏற்பாடு பசே்ேவுை் உலகின் பல்யவறு பகுதிகளில் 

காை்சிப்படுத்தவுை் பயன்படும். 

❖ உத்திரப்பிரயதசத்தின் பாயதாஹி ைாவை்ைைானது மகோல் பநே்ேப்பை்ை 

கை்பளங்களுக்கு உலகபைங்கிலுை் பிரபலமானதாகுை். 

❖ கங்மக ஆற்றின் அருகில் அமைந்துள்ள இந்த பாயதாஹி நகரைானது இந்த 

குறியீைம்ைப் பபற்ற 37-வது நகரைாகுை். 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட் ச ்சசய்திகள் 

NASI - ஸ்ரகோபஸ் இளம் விஞ்ஞோனிகள் விருது 

❖ இந்திே யதசிே அறிவிேல் கைகைானது (National Academy of Sciences India-NASI) 

புதுபைல்லியில் 2018-ன் ஸ்யகாபஸ் இளை் விஞ்ஞானிகள் விருதிமன வைங்கிேது. 

❖ இந்த ஆை்டு ஐந்து பல்யவறு பிரிவுகளில் புதிய விருதுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பை்ைன.  

❖ இந்த பிரிவுகள் டிஜிைை்ல் இந்திோ, யைக் இன் இந்திோ, சுகாதாரைான இந்திோ 

ைற்றுை் சுத்தைான இந்திோ யபான்ற யதசிே திை்ைங்களுைன் சாரந்்துள்ளன. 

❖ பன்னிரை்ைாவது வருைைாக வைங்கப்படும் இந்த NASI ஸ்யகாபஸ் இளை் 

விஞ்ஞானிகள் விருதானது கீை்க்காை்பனவற்றின் கூை்டிமைவாகுை். 

o எல்யசவிேர ்ைற்றுை் 

o இந்திே யதசிே அறிவிேல் கைகம்- NASI 

❖ இது இந்திோவின் சிறந்த ைற்றுை் அறிவுக்கூரம்ையுமைே இளை் விஞ்ஞானிகமளச ்

சிறப்பிக்க நைத்தப்படுகிறது 

❖ இந்த விருதுகள் திைை்ைானது இந்திோவில் இளை் ஆராே்சச்ிோளரக்ளுக்கு 

ஆதரவளிக்குை் எல்யசவிேரின் உலகளாவிே முன்முேற்சியின் ஒரு பகுதிோகுை். 

விருதுகள் வவற்றியோளரக்ள் 

யவளாை்மை, தாவர அறிவிேல் ைற்றுை் 

கிராைப்புற யைை்பாடு 

Dr. ஜித்யதந்தர ் கிரி (யதசிே தாவர 

ஜீயனாை் ஆே்வு நிறுவனை், புதுபைல்லி) 

உயிரி ைருத்துவ ஆே்வு ைற்றுை் சுகாதாரை் Dr. ைாத்திகா சுப்பா பரை்டி 
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(குழுத்தமலவர ்ைற்றுை் அறிவிேலாளர ்

ஊழிேர ்- V, CDFD ஐதராபாத)் 

சுற்றுசச்ூைலுக்குகந்த நீடித்த வளரச்ச்ி Dr. விைல் சந்திர ஸ்ரீவஸ்தவா (IIT 

ரூரக்்கி) 

பபாறியியல் ைற்றுை் இேற்பிேல் 

அறிவிேலில் புத்தாக்கை் 

Dr. அஜய் S. காரயகாடி (இமை 

யபராசிரிேர,் அகைதாபாத ்

பல்கமலக்கைகை், அகைதாபாத்) 

அறிவிேலில் பபை்கள் Dr.ஷுைர ் யகாஷ் (யபாஸ் நிறுவனை், 

கல்கத்தா) 

 

ரரடிரயோ அதிரவ்வண்கணப் பயன்படுத்தி என்கசம்கள் உருவோக்கம் 

❖ ACS உயிரிபபாருைக்ள் அறிவிேல் ைற்றுை் பபாறியிேல் பத்திரிக்மக பவளியிை்ை 

ஆே்வின்படி, அபைரிக்காவின் வாஷிங்ைனில் உள்ள அறிவிேலாளரக்ள் யரடியயா 

அதிரப்வை் கதிரிேக்கத்திமனப் பேன்படுதத்ி முதன்முமறோக என்மசை்கமள 

உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ இது என்மசை்கள் ைற்றுை் காந்தத் துகள்கமள உள்ளைக்கிே சிறப்பான கலமவ 

மூலை் உருவாக்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ யரடியோ உமிை்வானது உறிஞ்சப்பை்ை பின்னர ் பவப்பைாக ைாற்றப்பைட்ு 

என்மசை்களின் பசேல்பாடுகளானது 4 ைைங்குகளுக்குை் யைலாக அதிகரிக்கின்றன. 

❖ இவ்வாறு யரடியோ அதிரப்வை்மை உபயோகித்து உைலில் உள்ள என்மசை்களின் 

பசேல்பாை்டிமனக் கைட்ுப்படுத்தவுை், பசல்லின் வளரச்ிமத ைாற்றத்திமன சரி 

பசே்ேவுை் முடியுை். 

 

மோரத்தோன் 

❖ ரஷ்ோவின் அரசு விை்பவளி நிறுவனைான யராஸ்காஸ்யைாஸ் ஆனது ைாரத்தான் 

எனுை் பபேரிைப்பைை் பசேற்மகக் யகாள் அமைப்பியன பதாைங்குவதன் மூலை் 

பபாருைக்ளுக்கான இமைேத்தில் திை்ைமிைட்ுள்ளது. 

❖ இந்த பசேற்மகக்யகாள் அமைப்பானது 2026-ல் முழுமைோக நிறுவப்படுை் 

ரஷ்ோவின் ஸ்பிேர ்பசேற்மகக்யகாள் குழுவின் ஒரு பகுதிோகுை்.  

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

ஜிரி ரமளோ 

❖ ஜை்மு ைாவை்ைத்தின் ஜிரி கிராைத்தில் ஒவ்பவாரு வருைமுை் ஒருவார கால அளவில் 

நமைபபறுை் ஜிரி யைளாவானது நவை்பர ்30 அன்று நிமறவு பபற்றது. 

❖ இந்த திருவிைாவானது 500 ஆை்டுகளுக்கு முன்னர ் நிலப்பிரபுக்களின் 

அைக்குமுமறத்தனைான யகாரிக்மககமள எதிரத்த்ுப் யபாராடி உயிரத்்திோகை் 

பசே்த விவசாயிோன பாபா ஜித்துவின் திோகத்மத நிமனவு கூறுவதற்காகக் 
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பகாை்ைாைப்படுகிறது. 

❖ பக்தரக்ளுக்காக ஜிரி கிராைத்தில் ‘சராய்’ (தங்குை் விடுதி) கை்ைப்படுை் என ஆளுநர ்

அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

முன்னாள் அசமரிக்க ஜனாதி தி சீனியர் ஜாரஜ்் H.W புஷ் மறறவு 

❖ முன்னாள் அசமரிக்க ஜனாதிபதி ஜாரஜ்் செரப்ரட்் வாக்கர ் புஷ் தனது 94-வது 

வயதில் காலமானார.் 

❖ இவர ்41 வது அசமரிக்க ஜனாதிபதியாக இருந்தார ்  (1989-

1993), யமலும் இவர ் 43 வது அசமரிக்க ஜனாதிபதியான 

ஜூனியர ்ஜாரஜ்்  W புஷ்ஷின் தந்யதயும் ஆவார.் 

❖ ஒயர ஒரு முயற ஜனாதிபதியாக  பதவி  வகித்த சீனியர ்

புஷ் 1991 ல் குயவத்தில் இருந்து பாயலவன புயல் 

நடவடிக்யக (Operation Desert Storm) மூலமாக ஈராக் 

நாட்டின் பயடகயள சவளியயற்றிய 32 நாடுகயளக் 

சகாண்ட கூட்டணியின்  பிரபல தயலவர ்ஆவார.் 

❖ இவர ் 1991 ல் மிக்யகல் காரப்சய்சவுடன் வரலாற்று சிறப்பு 

மிக்க  ‘யுக்திசாரந்்த  ஆயுதக் குயறப்பு 

உடன்படிக்யகயய' யகசயழுத்திடட்ு யசாவியத் 

யூனியனுடனான பனிப்யபாயர முடிவுக்கு சகாண்டு வந்தார.் 
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