
•   
•    
 
 
 
 

  

டிசம்பர் – 07 

TNPSC துளிகள் 

❖ நியமனங்களுக்கான அமமசச்ரமைக் குழுைானது ஹஸ்முக் அதியாவின் 

ஓய்மையடுதத்ு சசலவினங்களுக்கான சசயலாளரான அஜய் நாராயன் ஜாமை 

நிதியமமசச்கத்தின் புதிய சசயலாளராக நியமிதத்ுள்ளது. 

❖ அரசால் நடத்தப்படும் திமரப்பட பாதுகாப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கும் அமமப்பான 

இந்திய ததசிய திமரப்பட ஆவணக்  காப்பகமானது (National Film Archive of India) 2200 

குறும்படங்கள் மற்றும் ஆைணப்படங்கமள 16 மி.மீ ைடிவில் அதன் சதாகுப்பில் 

தசரத்த்ுள்ளது.  

o இந்த பிரதிகள் புதனவில் உள்ள மஹாராஷ்டிரா மாநில ஒலி - காட்சி 

கல்வியியல் நிறுைனத்திடம் இருந்து சபறப்படட்ன. 

❖ ஆஸ்திதரலியாவின் குயின்ஸ்லாந்து பல்கமலக்கழகத்தின் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

அமனதத்ு ைமகயான புற்றுதநாய்களிலும் சபாதுைாக காணப்படக்கூடிய 

தனித்தன்மமயான DNA நாதனா கட்டமமப்பின் அடிப்பமடயில் உடலில் கட்டிகள் 

இருப்பமத அமடயாளம் காணக்கூடிய புதிய தநாய் அறியும் தசாதமனமய 

உருைாக்கியுள்ளனர.் 

❖ சமக்ஸிதகா நகரின் முதல் ததரந்்சதடுக்கப்பட்ட சபண் தமயரான கிளாடியா 

சஷயின்பாம் ஆறு ஆண்டு காலத்திற்குப் பதவிதயற்றுள்ளார.் 

o இதற்கு முன்னதாக சமக்ஸிதகா நகரத்தின் இமடக்கால தமயராக (1999-2000) 

சராஸாரிதயா தராசபல்ஸ் என்ற சபண்மணி நியமிக்கப்பட்டார.் ஆனால் 

சஷயின்பாம் இப்பதவிக்கு ததரந்்சதடுக்கப்படட் முதல் சபண்மணியாைார.் 

❖ சமாரீஷியஸ் நாடம்ட அடிப்பமடயாகக் சகாண்ட SBM குழுமமானது, முழு 

உரிமமயுமடய துமண நிறுவன அமமப்பு முமையில் நாட்டில் சசயல்படுைதற்காக 

இந்திய ரிசரை்் ைங்கியின் ஒப்புதமலப் சபற்றுள்ளது. 

o 2013-ல் உள்நாடட்ு இமணப்பு முமை அறிமுகப்படுத்தப்படட் பிறகு இதத்மகய 

உரிமத்மதப் சபறும் முதல் சைளிநாடட்ு ைங்கி இதுதையாகும். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

சாட்சிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் 

❖ மத்திய அரசின் சாட்சிகள் பாதுகாப்புத் திடட்த்தின் ைமரவுக்கு உசச் நீதிமன்றம் 

ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் சகாண்டு ைரப்படும் ைமர 

அமனதத்ு மாநிலங்களும் இமத சசயல்படுதத்ும்படி உசச் நீதிமன்ைம் தகடட்ுக் 

சகாண்டது. 

❖ இந்த திட்டமானது சாட்சிகள், சபாருத்தமான மற்றும் தபாதுமான பாதுகாப்மபப் 

சபறுைமத உறுதி சசய்ய முயற்சிக்கிறது. 

o இந்திய தண்டமனச ் சட்டத்தின் பிரிவு 195-A சாட்சிகளின் பாதுகாப்புடன் 

சதாடரப்ுமடயது ஆகும். 

❖ இந்த சாட்சிகள் பாதுகாப்புத் திட்டமானது கீழ்க்காண்பனைற்றின் ஆதலாசமனயுடன் 
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இறுதி சசய்யப்பட்டது. 

o ததசிய சட்ட தசமைகள் ஆமணயம் (NALSA – National Legal Services Authority)  

o காைல்துமற ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாடட்ு அமமப்பு 

❖ இது அசச்ுறுத்தலின் அடிப்பமடயில் 3 ைமக சாட்சிகமளக் ககாண்டு இருக்கின்றது. 

❖ ஏற்கனதை அசமரிக்கா, ஐக்கிய இராஜ்ஜியம், சீனா, இத்தாலி, கனடா, ஹாங்காங் 

மற்றும் அயரல்ாந்து ஆகிய நாடுகள் சாட்சிகள் பாதுகாப்பு திட்டத்மதக் 

சகாண்டுள்ளன. 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

உலகளாவிய ஊதிய அறிக்கக 2018/19 

❖ சமீபத்தில் உலகளாவிய ஊதிய அறிக்மக 2018/19-ஆனது சரை்ததச சதாழிலாளர ்

அமமப்பால் (ILO – International Labour Organization) சைளியிடப்பட்டது. 

❖ இந்த அறிக்மகயின்படி சதற்காசியாவில் கடந்த பத்தாண்டுகளில் இந்தியாவின் 

சதாழிலாளரக்ள் அதிக சராசரியுமடய  கமய்யான  ஊதிய ைளரச்ச்ிமய 

(பணவீக்கதத்ிற்கு ஏற்றைாறு) சபற்றுள்ளனர ் 

❖ 2008-2017 காலகட்டத்தில் சதற்காசிய நாடுகளிதலதய அதிகபடச்மாக இந்தியாவின் 

உண்மமயான ஊதிய ைளரச்ச்ி 5.5% ஆக இருந்தது. 

❖ இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் முமறதய 34.5% மற்றும் 34% ஆகிய 

அளவில் ஆடைர ் மற்றும் மகளிரின் ைருமானத்திை்கிமடயய அதிகபடச்மான 

இமடசைளிமயக் சகாண்டுள்ளன. 

 

 

 

உலகளாவிய காலநிகல அபாய அட்டவகை 2019 

❖ தபாலந்தின் கதடாமைஸ் நகரில் நமடசபற்ற காலநிமலக்கான ைருடாந்திரக் 

கூடுமகயில் உலகளாவிய காலநிமல அபாய அட்டைமண 2019-ன் 14-ைது பதிப்பு 

சைளியிடப்பட்டது. 

❖ இது சஜரம்னியில் உள்ள பான் நகரத்திமன அடிப்பமடயாகக் சகாண்ட சரை்ததச 

நிறுைனமான சஜரம்ன் ைாடச் ் என்பதின் உலகளாவிய அளவிலான ஆழ்ந்த 

பகுப்பாய்வு ஆகும். 
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❖ இது தீவிர ைானிமல நிகழ்வுகளின் தாக்கங்கமள உயிரிழப்புகள் மற்றும் 

சபாருளாதார இழப்புகள் ஆகிய இரண்டின் அடிப்பமடயிலும் அளவிடுகிறது. 

❖ இந்த அறிக்மகயின்படி, 2017 ஆம் ஆண்டில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் 

பட்டியலில் புைரட்்தடா ரிக்தகா, இலங்மக, சடாமினிக்கா ஆகிய நாடுகள் முன்னிமல 

ைகிக்கின்றன. 

❖ இந்தியா 14-ைது மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய நாடாக தரைரிமசப்படுத்தப் 

படட்ுள்ளது.  

❖ கடந்த ஆண்டு தீவிர பருவநிமல நிகழ்வுகளால் ஏற்பட்ட 29% உயிரிழப்புகள் 

உயரவ்ுடன் உலகிதலதய இரண்டாைது அதிக இறப்புகமளக் சகாண்ட நாடாக 

இந்தியா உள்ளது. 

❖ 1998 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இமடப்பட்ட காலகட்டத்தில் புவரட்்யடா 

ரிக்தகா, தஹாண்டுராஸ் மற்றும் மியான்மர ் ஆகிய நாடுகள் தீவிர பருவநிமல 

நிகழ்வுகளால் மிகவும் பாதிக்கப்படட் நாடுகளாக உள்ளன. 

❖ தநபாளம் (4), ைங்காள ததசம் (9) மற்றும் இந்தியா (14) ஆகிய நாடுகளில் சபரும் 

மமழப்சபாழிைால் சைள்ளப்சபருக்கு ஏற்படட்ு 40 மில்லியனுக்கும் அதிகமான 

மக்கமள அது பாதிதத்ுள்ளது. 

 

 

 

உள்ளடங்கிய சசாத்து அறிக்கக 2018 

❖ உள்ளடங்கிய சசாதத்ு அறிக்மக 2018-ன் ஒரு பகுதியாக உள்ளடங்கிய சசாதத்ுக் 

குறியீடானது ஐ.நா. சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் அதன் பங்குதாரரக்ளால் பாரீஸில் 

சைளியிடப்பட்டது. 

❖ உள்ளடங்கிய சசாதத்ு அறிக்மகயானது ஐ.நா சுற்றுசச்ூழலால் 2 ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுமற சைளியிடப்படும் அறிக்மகயாகும். 

❖ இது நீண்டகால சபாருளாதார ைளரச்ச்ி மற்றும் மனித நல்ைாழ்வுக்குத் ததமையான 

முக்கிய உள்தநாக்குகமள ைழங்குகிறது. 
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❖ இந்த அறிக்மகயின்படி, உள்ளடங்கிய சசாதத்ுக் குறியீட்டின் அறிக்மகயில் 

தரைரிமசப் படுத்தப்படட்ுள்ள 140 நாடுகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கும் அதிகமான 

நாடுகள் 1998 ஆம் ஆண்டு  முதல் அைற்றின் சமாத்த உள்நாடட்ு உற்பத்திமய  

அதிகரித்துள்ளன. 

o ஆனால் அவை்றின் தனிநபர ்உள்ளடக்க கசாத்தில் சரிவு ஏை்படட்ுள்ளது. 

❖ ககாரியக் குடியரசு, சிங்கப்பூர ் மை்றும் மால்டா ஆகிய நாடுகள் மிக அதிக 

வளரச்ச்ியமடந்த நாடுகளாக, இப்பட்டியலில் முதல் மூன்று இடங்கமள வகிக்கின்ைன. 

 

உணவு நிலைே்ேன்லைக்கான  குறியீடு (FSI) 

❖ இத்தாலியின் மிலனில் நமடசபற்ற BCFN உணவு மன்றத்தால் உணவு 

நிமலத்தன்மமக்கான  குறியீடானது (Food Sustainability Index - FSI) சமீபத்தில் 

சைளியிடப்பட்டது. 

❖ இது சபாருளாதார நுண்ணறிவுப் பிரிவு மற்றும் உணவு 

மற்றும் ஊடட்சச்தத்ுக்கான பரில்லா மமயத்தால் 

சைளியிடப்பட்ட அறிக்மகயாகும். 

❖ 2018-ல் உணவு உற்பத்தியானது அதிகரித்துள்ள 

தபாதிலும் இந்தியாைானது 67 நாடுகளில் 33-ைது 

இடத்மதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த உணவு நிமலத்தன்மமக்கான குறியீடானது 3 

பரந்த பிரிவுகமள அடிப்பமடயாகக் சகாண்டது. 

o உணவு இழப்பு & வீணாகுதல் 

o நீடித்த விைசாயம் மற்றும் 

o ஊடட்சச்தத்ுக்கான சைால்கள் 

❖ இது 38 குறியீடுகள் மற்றும் 90 தனிப்பட்ட 

அளவீடுகமளக் சகாண்டுள்ளது. அமனதத்ு 

அளவுருக்களும் 100 மதிப்சபண்கமள உமடயது. 

குமறந்த மதிப்சபண்ணானது குமறைான நிமலப்புத் 

தன்மமயுமடய நமடமுமறகள் ஆகும். 

❖ பிரான்ஸ் நாடானது முதலிடத்மதயும் சநதரல்ாந்து, கனடா, பின்லாந்து மற்றும் 

ஜப்பான் உள்ளிட்ட நாடுகள் உணவு நிமலத்தன்மமயில் முதல்  5 இடங்களிலும் 

உள்ளன. 

 

 

அறிவியை் ைற்றுை் சோழிை்நுட்பசச்சய்திகள் 

இறந்த சகாகடயாளரிடமிருந்து கருப்கப மாற்றத்தின் மூைைான முதல் 

குழந்கத 

❖ பிதரசில் நாட்டின் மருத்துைரக்ள் உலகில் முதல் முமையாக, இறந்த 

சகாமடயாளரிடமிருந்து கருப்மபமயப் கபை்ை சபண்ணுக்கு குழந்மத 
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பிறந்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர.் 

❖ 45 ையதுமடய மூமளசச்ாவு அமடந்த சபண்ணிடமிருந்து கருப்மப மாற்று சிகிசம்ச 

நமடசபற்றமதயடுதத்ு 2017-ல் ஆதராக்கியமான சபண் குழந்மத பிறந்தது. 

❖ இந்த கருப்மப மாற்று சிகிசம்சயானது 2016 ஆம் ஆண்டு சசப்டம்பரில் பிதரசில் 

நாட்டின் சா தபாதலாவில் 10 மணி தநரம் நமடசபற்றது. குழந்மதயானது 2017ஆம் 

ஆண்டு  டிசம்பரில் பிறந்தது. 

 

 

டிஜிட்டல் ஸ்கக தளம் 

❖ உள்நாடட்ு விமானப் தபாக்குைரதத்ு அமமசச்கமானது ஆளில்லா விமானதம்த 

இயக்குபைருக்கான பதிவுகமளத் சதாடங்குைதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இது ‘டிஜிடட்ல் ஸ்மக’ என்றமழக்கப்படும் தளம் மூலமாக சசய்யப்படும். 

❖ டிஜிடட்ல் அனுமதியின்றி எந்த ஒரு ஆளில்லா விமானத்மதயும் பைப்பமதத்  தடுக்கும் 

விதமாக முதன்முமறயாக 'No Permission, No Take-off (NPNT) முமை இதில் 

சசயல்படுத்தப்படுகிறது. 

❖ நாதனா அளவிலான ஆளில்லா விமானங்கள் எை்வித தமடயுமின்றி பைக்கலாம்.  

❖ மமக்தரா மற்றும் அதற்கு தமற்பட்ட பிரிவுகமள இயக்க  அதமன இயக்குபைரக்ள் 

மற்றும் விமானிகள்  ஆகிய அமனைரும் டிஜிடட்ல் ஸ்மக தளத்தில் பதிவு சசய்ய 

தைண்டும். 

❖ ஆளில்லா விமான இயக்குபைர ்உரிமம் (UAOP - Unmanned Aerial Operator’s Permit) மற்றும் 

பிரத்தயக அமடயாள எண் (UIN - Unique Identification Numbers) ஆகியைற்றிற்கான 

கட்டணங்கள் ‘பாரத ்தகாஷ் தளம்’ ைழியாக ஏற்றுக் சகாள்ளப்படும். 
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❖ ‘பசம்ச மண்டலங்கள்’ என்றமழக்கப்படும் பகுதிகளில் பறப்பதற்கு விமானத்தின் 

தநரம் மற்றும் இடம் ஆகியைற்றின் தகைல்கமள தளம் அல்லது சசயலி ைழியாக 

அறிவித்தால் மடட்ும் தபாதுமானது. 

❖ மஞ்சள் மண்டலங்கள் என்றமழக்கப்படும் பகுதிகளில் விமானங்கள் பறப்பதற்கு 

அனுமதி ததமை மற்றும் சிைப்பு மண்டலங்களில் பறப்பதற்கு விமானங்கள் 

அனுமதிக்கப்படுைதில்மல.  

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

IOC மனித உரிகமகள் ஆலலாசகனக் குழு 

❖ சரை்ததச ஒலிம்பிக் குழுைானது (International Olympic Committee - IOC) ஜீயித் ராத ் அல்-

ஹுமசன் தமலமமயில் மனித உரிமமகளுக்கான ஆதலாசமனக் குழு ஒன்மற 

அமமதத்ுள்ளது. 

❖ ஜீயித் ராத் அல்-ஹுமசன் மனித உரிமமகளுக்கான முன்னாள் ஐ.நா. உயர ்

ஆமணயராைார.் 

❖ ‘மனித உரிமம தர நிமலகள்’ ஆனது 2024-ல் பாரீஸில் ஆரம்பிக்கவுள்ள  ஒலிம்பிக் 

விமளயாடட்ுகளின் நகரத் கதாகுப்பு ஒப்பந்தங்களில் தசரக்்கப்படும். 

❖ 2022 குளிரக்ால ஒலிம்பிக் தபாட்டிமய நடதத்ும் நாடு  பீஜிங் ஆகும். இது 40 பில்லியன் 

டாலரக்மள 2008 ஒலிம்பிக்மக நடதத்ுைதற்காக சசலவிட்டது. 
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