
•   
•    
 
 
 
 

  

டிசம்பர்  –  05 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

வீடட்ுப் பதிவுகள் தரவரிசச - RERA 

❖ ச ொதத்ுகள் குறிதத்ு ஆல ொ னை வழங்கும் நிறுவைமொை Anarock எை்ற 

நிறுவைமொைது நவம்பர ் மொதம் வனர நொட்டி ் உள்ள நின மதிப்பு ஒழுங்குமுனற 

ஆனையங்களிை் (RERA - Real Estate Regulatory Authority) ச ய ்திறை் குறிதத்ு ஆய்வு 

ச ய்தது. லமலும் அந்நிறுவைம் இந்த ஆய்வு குறித்த அறிக்னகனய சவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ வீடட்ுத் திட்டப் பதிவுகளி ் இந்தியொவி ் உள்ள நி மதிப்பு ஒழுங்குமுனற 

ஆனையங்களி ் தமிழ்நொடு நி மதிப்பு ஒழுங்குமுனற ஆனையமொைது 

தரவரின யி ் 8-வது இடத்தி ் உள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்னகயிை்படி, பதிவுகள் குறித்த தரவரின யி ் மஹொரொஷ்டிரொ 

முதலிடத்தி ் உள்ளது. அதற்கடுதத்ு குஜரொத், கரந்ொடகம், மத்தியப் பிரலத ம் மற்றும் 

உத்தரப் பிரலத ம் ஆகிய மொநி ங்கள் இந்த தரவரின யி ் இடம் பிடிதத்ுள்ளை. 

❖ தமிழ்நொடு நி  மதிப்பு (ஒழுங்குமுனற மற்றும் வளர ்ச்ி) விதிகள், 2018-ை் படி 

குனறந்த பட ்ம் 8 அ குகளுடை் தற்லபொது நனடசபற்றுக் சகொை்டிருக்கும் அனைத்து 

வீடட்ுவ தித் திட்டங்களும் TNRERA- ் (Tamil Nadu Real Estate Regulatory Authority - TNRERA)  

கட்டொயம் பதிவு ச ய்யப்பட லவை்டும்.  

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

ரக்ஷா கயான் சக்தி திட்டம் 

❖ மத்தியப் பொதுகொப்புத ்துனற அனம  ்ர ்நிரம் ொ சீதொரொமை் “ரக்ஷா கயொை்  க்தி 

திட்டத்னத” புது தி ்லியி ் சதொடங்கி னவத்தொர.் 

❖ இது உள்நொடட்ுப் பொதுகொப்புத் சதொழிற்துனறயிை் அறிவு ொர ் ச ொதத்ுரினமக் 

க ொ  ்ொரத்னத (IPR - Intellectual Property Right) லமம்படுதத்ுவதற்கொக 

சதொடங்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது பொதுகொப்புத் துனறயி ் உள்நொடட்ுத ்சதொழி ்நுட்பத்னத லமம்படுதத்ுவதற்கொக 

தற்லபொது ச ய ்படட்ுக் சகொை்டிருக்கும் முை்சைடுப்புகளிை் ஒரு பகுதியொக 

பொதுகொப்பு உற்பத்தித் துனறயொ ் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இத்திட்டத்னத ஒருங்கினைத்த ் மற்றும் ச ய ்படுதத்ுத ் ஆகிய சபொறுப்புகள் தர 

உறுதிப்பொடு சபொது இயக்குநரகத்திடம் (Directorate General of Quality Assurance - DGQA) 

ஒப்பனடக்கப்பட்டு உள்ளது. 

 

லாஜிக்ஸ் இந்தியா - இலசச்ிசன மற்றும் சகயயடு 

❖ புது தி ்லியி ் 2019 ஆம் ஆை்டிற்கொை  ொஜிக்ஸ் இந்தியொவிை் இ  ச்ினை மற்றும் 

னகலயட்டினை மத்திய அனம  ்ர ்சுலரஷ் பிரபு சவளியிட்டொர.் 

❖  ொஜிக்ஸ் இந்தியொ - 2019 ஆைது புது தி ்லியி ் 2019 ஆம் ஆை்டு ஜைவரி 31 ஆம் 

லததி முத ் பிப்ரவரி 02 ஆம் லததி வனர நனடசபறவிருக்கிறது. 
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❖ இது இந்திய ஏற்றுமதி நிறுவைங்களிை் கூட்டனமப்பிைொ ் (Federation of Indian Export 

Organisations - FIEO) நடத்தப்படுகிறது. 

❖ இது இந்தியொ, உ க நொடுகளுடை் வரத்்தகம் ச ய்வதற்கொக தளவொடங்களிை் வின  

மதிப்பு மற்றும் ச ய ்பொடட்ுத ் திறை்கனள லமம்படுதத்ுவதற்கொன முக்கிய 

முை்சைடுப்பொக ச ய ்படுவனத லநொக்கமொகக் சகொை்டுள்ளது. 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

கிம்பரல்ி சசயல்முசற சான்றளிப்புத் திட்டம் - இந்தியா 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ஜைவரி 01 ஆம் லததி முத ் கிம்பரல்ி ச ய ்முனற  ொை்றளிப்புத் 

திட்டத்திற்கு (Kimberley Process Certification Scheme - KPCS) இந்தியொ தன னம வகிக்க 

இருக்கிறது. 

❖ சப ்ஜியத்தின் பிரச  ்ஸி ் நனடசபற்ற 2018 ஆம் ஆை்டிற்கொை KPCS-ை் 

முழுனமயொை அமரவ்ிை்லபொது தன னமப் சபொறுப்பொைது ஐலரொப்பிய யூைியைொ ் 

இந்தியொவிற்கு வழங்கப்பட்டது.     

கிம்பரல்ி சசயல்பாடு 

❖  ட்டப்பூரவ்மொை அர ொங்கங்களுக்கு எதிரொை கிளர ்ச்ி மற்றும் லபொரிைிற்கு நிதி 

திரடட்ுவதற்கொக புரடச்ிக் குழுக்களொ ் பயை்படுத்தப்படும் கடிைமொை னவரத் 

தயொரிப்பு ச ய ்முனறக்கு உட்படுத்தப்படொத  ட்ட விலரொத னவரங்களிை் னக 

மொறுதன  தடுப்பதற்கொக உை்டொக்கப்பட்ட,  ரவ்லத  னவர நிறுவைங்கள், ப ்லவறு 

நொடுகளிை் அரசுகள் மற்றும் சிவி ்  மூகம் ஆகியவற்றிற்கினடலயயொை 

கூட்டினைலவ கிம்பரல்ி ச ய ்முனற ஆகும். 

❖  ொை்றளிப்பு இ ் ொத னவரங்களிை் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதினய முற்றிலுமொக 

KPCS தனட ச ய்கிறது. 

❖ KPCS முறையானது ஐ.நா பைாதுச ் சறையின் தீரம்ானத்தின் மூலம் 2003 ஆம் ஆண்டு 

ஜனவரி 1 ஆம் தததி முதல் நறைமுறைக்கு வந்தது. 

❖ KPCS-ஐ உருவொக்கிய உறுப்பு நொடுகளி ் இந்தியொவும் ஒை்று. 

❖ இந்தியொவி ் இத்திட்டமொைது மத்திய வைிக மற்றும் சதொழிற்துனற 

அனம  ்கத்திை் கீழ் ச ய ்படும் வைிகத ்துனறயிை் மூ ம் நிரவ்கிக்கப்படுகிறது. 

 

நீடித்த நீலப் சபாருளாதாரக் கருத்தரங்கு 

❖ முத ொவது நீடித்த நீ ப் சபொருளொதொரக் கருத்தரங்கொைது சகை்யொவிை் 

தன நகரொை னநலரொபியி ் நனடசபற்றது. 

❖ இக்கருத்தரங்கொைது சகை்யொவிைொ ் ஒருங்கினைக்கப்பட்டது. லமலும் ஜப்பொை் 

மற்றும் கைடொ ஆகிய நொடுகள் இனைந்து இக்கருத்தரங்னக நடத்தின. 

❖ இக்கருத்தரங்கிை் கருதத்ுருவொைது: “நீடித்த வளர ்ச்ிக்கொை நீ ப் சபொருளொதொரம் 

மற்றும் 2030 ஆம் ஆண்டிை்கான பைி நிர ்” எை்பதொகும். 

❖ இக்கருத்தரங்கி ் இந்தியொவிை்  ொரப்ொக மத்திய அனம  ்ர ் நிதிை் கடக்ரி 

பங்லகற்றொர.் 
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❖ நீடித்த நீ ப் சபொருளொதொரம் எை்பது தற்லபொனதய தன முனறயிைர ் மற்றும் 

எதிரக்ொ  தன முனறயிைர ் ஆகிலயொருக்கொை  மூக மற்றும் சபொருளொதொரப் 

பயை்கனள அளிக்கக் கூடிய கட ் ொர ்சபொருளொதொரமொகும். 

❖ இது கட ் ொர ்சூழ ் அனமப்பினைை் பொதுகொத்த ், அதறன தொங்கும் திறை், அதன் 

பை்முகத ் தை்னம மற்றும் உற்பத்தித் திறனைை் பரொமரித்த ் ஆகியவற்னற 

மீடச்டடுக்கிறது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

பிக்மி பால்ஸ் யகட்ஷாரக்் 

❖ பிக்மி பொ ்ஸ் லகடஷ்ொரக்் (Pygmy false catshark) எை்ற சபயர ் சகொை்ட ஒரு புதிய 

ஆழ்கட ் சுறொ இைமொைது வட இந்திய கடற் பகுதியி ் கை்டுபிடிக்கப்படட்து. 

❖ இது பகாசச்ியில் உள்ள மத்திய கட ் ொர ்மீை்பிடி ஆரொய் ச்ி நிறுவைதத்ுடை் (Central 

Marine Fisheries Research Institute - CMFRI) இனைந்து அசமரிக்கா மற்றும் சஜரம்ைி 

ஆகிய நொடுகனள  ்ல ரந்்த விஞ்ஞொைிகளொ ் கை்டுபிடிக்கப்படட்து. 

❖ 2011 ஆம் ஆை்டி ் மங்களூர ்ஹவுை்ட் சுறொ கை்டுபிடிக்கப்படட் பிறகு இந்தியொவி ் 

கை்டுபிடிக்கப்படட் முத ொவது சுறொ இைம் இதுவொகும். 

❖ இந்த இைத்திை் அறிவிய ் சபயர ் “பில லைொைொசஸ்” எை்பதொகும். “பில ைஸ்” 

எை்பதை் சபொருள் தடன்டயொைது எை்பதொகும். நொ ஸ் எை்பதை் சபொருள் “மூக்கு” 

எை்பதொகும். 

 

சவப்பமயமாதசலத் தடுப்பதற்கான வளிமண்டல அடுக்குத்  தடுப்பு 

❖ ஹொரவ்ரட்ு ப ்கன க் கழகத்னத  ் ல ரந்்த விஞ்ஞொைிகள் வளிமண்ைல அடுக்குத்   

தூசிப்பட  உடச் லுத்துத ் (SAI - Stratospheric Aerosol Injection) எை்ற புவி அறிவிய ் 

சபொறியிய ் முனறனய வடிவனமதத்ுள்ளைர.் இது புவி  பவை்ைமயமாதறல 

ைாதியாகக் குறைக்கிைது.  

❖ இது புவி நி ப்பரப்பிற்கு லமல  20 கி.மீ. உயரத்தி ்  சதளிக்கப்பட்ட   ்லபட் 

துகள்கனளக் சகொை்டிருக்கும். இது சூரிய ஒளிக்கு எதிரொை கவ ம் லபொை்ற 

அனமப்னப உருவொக்குகிறது. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

நமது வாக்கு-நமது எதிரக்ாலம் கண்காட்சி 

❖ நமது வொக்கு - நமது எதிரக்ொ ம் (Our Vote- Our Future) குறித்த 5 நொள் கை்கொட்சினய 

சதலுங்கொைொ தன னமத் லதரத் ் அதிகொரி டொக்டர ் ரொஜத் குமொர ் ஐதரொபொத்தி ் 

சதொடங்கி னவத்தொர.் 

❖ இந்த கை்கொட்சியொைது தகவ ் மற்றும் ஒளிபரப்பு அனம  ்கத்திை் பிரொந்திய 

எ ்ன  அனமப்பொ ் ஏற்பொடு ச ய்யப்படட்ிருந்தது.  

❖ இது வொக்களிப்பு  தவீதத்னத குனறந்தபட ்ம் 10% அளவுக்கு அதிகரிப்பனத 
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லநொக்கமொகக் சகொை்டுள்ளது. 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

மகளிர் புயரா யகால்ப் சுற்றுப் பயணம் 

❖ சநொய்டொவிை் லகொ ்ஃப் னமதொைத்தி ் நனடசபற்ற ஹீலரொ மகளிருக்கொை புலரொ 

லகொ ்ஃப் சுற்றுப் பயைத்தின் 17-வது நின யில் புதுசட ்லினய  ் ல ரந்்த ரிதிமொ 

தி ொவொரி தைது முத ் பட்டத்னத சவை்றொர.் 

❖ இந்த பருவத்திை் 18-வது மற்றும் கனடசி நின யொைது இம்மொதம் 11 முத ் 14 ஆம் 

லததி வனர ரொய ் க ்கத்தொ லகொ ்ஃப் கழகத்தி ் நனடசபறும். 

 

FIH மகளிர ்ஹாக்கி சாம்பியன் டிராபி 

❖  ரவ்லத  ஹொக்கி கூட்டனமப்பிை் (International Hockey Federation-FIH) மகளிர ்ஹொக்கி 

 ொம்பியை் டிரொபினய சீைொவிை்  ொங்லஷொயு வுஜிைி ் நனடசபற்ற இறுதிை் 

லபொட்டியி ் ஆஸ்திலரலியொனவத் லதொற்கடித்து தைது 7-வது படட்த்னத சநதர ்ொந்து 

அணி சவை்றது. 

❖ இது இறுதிப் லபொட்டிகளில் சநதர ்ொந்திை் சதொடர ்ச்ியொை 43-வது லபொடட்ித ்சதொடர ்

சவற்றியொகும். 

❖ இதைொ ் FIH ஹீலரொ உ கத் தரவரின யி ் சநதர ்ொந்திை் மகளிர ் அைியானது  

உ க அளவில் முதலிடம் வகிக்கிறது. 

❖ இவரக்ள் அக்லடொபர,் 2017 முத ் முதலிடத்தி ் உள்ளைர.் 

❖ ஆஸ்திலரலியொ அைி 2-ம் இடத்னதயும் அரச்ஜை்டிைொ மூை்றொம் இடத்னதயும் 

பிடித்தை. 

❖ இந்தப் லபொட்டித ் சதொடரொைது  சநதர ்ொந்து, பிரிடட்ை், ஆஸ்திலரலியொ, 

அரச்ஜை்டிைொ, ஆசியக் லகொப்னப  ொம்பியைொை ஜப்பொை் மற்றும் நடதத்ுநரொை 

சீைொ ஆகிய 6 அைிகனள மடட்ுலம சகொை்டதாகும். 

விருதுகள் 

❖ ஈவொ டி லகொயிட் - சிறந்த வீரர ்

❖ மொரிஜிை் வீை் - அதிக லகொ ் அடித்தவர ்(5 லகொ ்) & வளரும் வீரர ்

❖ சீைொவிை் லய ஜியொலயொ - சிறந்த லகொ ் கீப்பர ்விருது 

 

2018 யடவிஸ் யகாப்சப - சடன்னிஸ் 

❖ 2018 லடவிஸ் லகொப்னபயிை் இறுதிப் லபொட்டியி ் நடப்பு  ொம்பியைொை பிரொை்னஸத் 

லதொற்கடித்து 13 ஆை்டுகளுக்குப் பிை்ைர ்தைது இரை்டொவது படட்த்னத குலரொஷியொ 

சவை்றது. 

❖ இது  BNP பரிபொஸ் வங்கியால் (Banque Nationale de Paris) ஏற்பொடு ச ய்யப்படட்ிருந்தது. 

❖ லடவிஸ் லகொப்னபயிை் இறுதிப் லபொட்டியி ் பிரொை்சிை் லூகொஸ் பவுலினயத் 
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லதொற்கடித்து குலரொஷியொனவ  ்ல ரந்்த மரிை் சிலிக் பட்டதன்த சவை்றொர.் 

❖ குலரொஷியொவொைது 2005-க்குப் பிறகு இரை்டொவது முனறயொகை் படட்த்னத தை்தைாது 

சவை்றுள்ளது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சரவ்யதச மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம் (IDPD - International Day of Persons with 

Disabilities) - டிசம்பர் 03 

❖ 1992 ஆம் ஆை்டு முத ் ஐக்கிய நொடுகளிை்  ரவ்லத  மொற்று திறைொளிகள் 

திைமொைது ஆை்டுலதொறும் உ கசமங்கிலும் டி ம்பர ் 03-ம் லததி 

அனு ரிக்கப்படுகிறது.  

 

❖ இந்த வருட IDPD-யிை் கருதத்ுரு: “மொற்றுத்திறைொளிகளுக்கு அதிகொரமளித்த ், 

அறனவருக்கும்  உள்ளடக்கிய வளரச்ச்ி மற்றும்  மதத்ுவத்னத உறுதி ச ய்த ்” 

(Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality) என்ைதாகும். 

❖ இந்த கருத்துருவொைது 2030ஆம் ஆண்டிை்கான  நீடித்த லமம்பொடட்ு வளரச்ச்ிக்கான 

வனரவி ் திட்டமிடப்பட்டைடி அறனவறரயும் உள்ளடக்குதல், நியொயமொை மற்றும் 

நீடித்த லமம்பொட்டிை்காக மொற்றுத் திறைொளிகளுக்கு அதிகொரமளித்த ் ஆகியவை்றில்  

கவைம் ச லுத்துகிறது. 

 

இந்திய கடற்பசடத் தினம் - டிசம்பர் 04 

❖ இந்திய கடற்பனடத் திைமொைது கடற்பனடயின்  ொதனைகனளயும் நொட்டின் 

பொதுகொை்பில் கைை்ைறையின்  பங்களிப்புகனளயும் சகொை்டொடுவதை்காக ஒவ்சவொரு 

ஆை்டும் டி ம்பர ்04-ம் லததி அனுசரிக்கை்ைடுகிைது. 

❖ இதத்ிைமொைது 1971 ் இந்திய பொகிஸ்தொை் லபொரிை் லபொது ‘டினரசடை்ட் 

நடவடிக்னக’ மூ ம் சவை்றி பைை்ை கடற்பனடயின் துைிசச்றலயும் வலினமனயயும் 

நினைவு கூறுவதற்கொகக் சகொை்டொடப்படுகிறது.  
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❖ இவ்வருட கடற்பனட திைத்திை் கருதத்ுருவொைது: “Indian Navy, Mission-deployed and 

Combat-ready’ என்ைதாகும். 

 

உலக மண் தினம் - டிசம்பர் 05 

❖ உ க மை் திைமொைது ஒவ்சவொரு வருடமும் டி ம்பர ் 05 ஆம் லததியை்று ஐக்கிய 

நொடுகளிை் உைவு மற்றும் லவளொை்னம அனமப்பொ ் (Food and Agriculture Organization) 

அனு ரிக்கப்படுகிறது. 

 

❖ இது உைவுை் பொதுகொப்பு, வளமொை சூழலியனமப்புகள் மற்றும் மைித 

ந ்வொழ்வுக்கொக மை்ைிை் முக்கியதத்ுவதன்த சதரிவிப்பனத லநொக்கமொகக் 

சகொை்டுள்ளது. 

❖ இவ்வருட உ க மை் திைத்திை் கருதத்ுரு: “மை் மொசுபொட்டிற்கு தீரவ்ொக இரு” (Be the 

Solution to Soil Pollution) என்ைதாகும். 

❖ 2002- ் மை் அறிவியலுக்கொை  ரவ்லத  மை்றத்தொ ் (International Union of Soil Sciences-

IUSS) இத்தினம் முன்சமொழியப்பட்டு 2013ஆம் ஆண்டு டி ம்பர ்மொதம் நனடசபற்ற 68-

வது ஐ.நொ. சபொது  ்  னபயி ் டிசம்ைர ் 5ஆம் தததி உ க மை் திைமொக 

அறிவிக்கப்பட்டது. 
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