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டிசம்பர் – 08 

TNPSC துளிகள் 

❖ 1936 ஆம் ஆண்டு ஜ ோகனஸ்பரக்்கில் தென் ஆப்பிரிக்கோவிற்கு எதிரோன தெஸ்ெ் 

ஜபோெ்டியில் ஆஸ்திஜரலியோவின் இெதுகை  சுழற்பந்து வீசச்ாளரான கிளோரி க்ரிதமெ் 

36 ஜபோெ்டிகளில் 200 விக்தகெட்ுகளள எடுெத்ு சாதகன பகைத்திருந்தார.் 

இசச்ாதகனயிகன போகிஸ்ெோனின் இெதுகை சுழற்பந்து வீசச்ோளரோன யோசிரஷ்ோ 

முறியடித்துள்ளார.்  

o அபுெோபியில் நளெதபற்ற ஆெெ்ெ்தில் நியூசிலோந்து வீரரான வில் 

ஜசோமரவ்ில்ஜலவின் விக்தகெள்ெ எடுத்ததன் மூலமாை ‘மிக விளரவோக 200 

டைஸ்ை் கிரிை்டைை் விக்தகெட்ுகளள எடுெ்ெ வீரர’் என்ற சாதகனயிகன 

யோசிரஷ்ோ பளெெத்ுள்ளோர.் 

❖ ெனியோர ் துளற வங்கியோன ICICI-க்கோன அரசு ெரப்பு நியமனதாரராை 1995 ஆம் 

ஆண்டின் இந்திய தபோருளோெோரப் பணி அலுவலரோன (Indian Economic Service) லலிெ் 

குமோளர அரசு நியமிெத்ுள்ளது. 

o இவர ்ஜலோக் ரஞ்சளனயடுெத்ு பெவிஜயற்றுள்ளோர.் 

❖ முெல் இந்தியோ-ஆசியோன் இன்ஜனோதெக் உசச்ி மோநோடு புதுதெல்லியில் நைத்தப் 

பை்ைது. இது அறிவியல் மற்றும் தெோழில்நுெ்பத் துளற (DST - Department of Science & 

Technology) மற்றும் தவளியுறவுெ் துளற அளமசச்கெத்ுென் இளணந்து இந்திய 

வரெ்்ெக மற்றும் தெோழில்துளற கூெ்ெளமப்போல் (FICCI - Federation of Indian Chambers of 

Commerce & Industry) ஏற்பாடு தசய்யப்பெ்டிருந்ெது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

உறுப்பினரக்ள் நாடுகளின் மாநாடு (CoP-24 / Conference of Parties) 

❖ கோலநிளல மோற்றெ்திற்கோன ஐ.நோ. கெ்ெளமப்பு ஒப்பந்ெெ்தின் உறுப்பினர ் 

நோடுகளின் 24-வது மோநோெோனது ஜபோலந்து நோெ்டின் கெ்ஜெோளவஸ் நகரில் 

நளெதபற்றது. 

❖ 2016-இன் போரீஸ் உென்படிக்ளகளய (Paris Agreement) நளெமுளறப் படுெத்ுவெற்கோன 

வழிகோெட்ுெல்களள இறுதி தசய்யும் என எதிரப்ோரக்்கப்படுவெோல் இந்ெ COP-24 ஆனது 

மிகவும் குறிப்பிெெ்ெக்கெோகும். 

❖ இந்ெ ஆண்டு இந்தியை் குழுவின் கருெத்ுருவோனது ‘ஒரு உலகம் ஒரு சூரியன் ஒரு 

கெ்ெளமப்பு’ (One World One Sun One Grid) என்பெோகும். 

❖ இந்ெ கருெ்துருவோனது 2018 ஆம் ஆண்டு அக்ஜெோபர ் 02 ஆம் ஜெதி நகைடபற்ற 

சரவ்ஜெச சூரிய சக்தி கூெட்ிளணவின் முெல் கூடுளகயில் இந்தியப் பிரெமரோல் 

வலியுறுத்தப்பைை்து ஆகும். 

❖ தபோருளோெோரெ்தின் பல்ஜவறு துளறகளில் இந்தியோவின் ஜநரம்ளறயோன கோலநிளல 

நெவடிக்ளககளளப் பற்றிய விழிப்புணரள்வ உருவாை்கும் விதமாை இந்தியா தனது 

கூைாரத்கத அகமதத்ுை் டைாண்டு இருை்கும். 
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ராஜீவ்குமார் குழு 

❖ உள்நோெட்ு உற்பெ்தியளளவ அதிகரிப்பெற்கோக, கீழ்ை்கோணும் அரசுக்குச ்

தசோந்ெமோன நிறுவனங்ைளின் 149 சிறு மற்றும் குறு அளவு எண்தணய் மற்றும் 

எரிவோயுை் கிணறுகளள, ெனியோர ்மற்றும் தவளிநோெட்ு நிறுவனங்களுக்கு விற்பளன 

தசய்வெகனப் பாரக்வயிை 6 உறுப்பினரக்ளளக் தகோண்ெ குழுளவ மெ்திய அரசு 

அளமெத்ுள்ளது. 

o எண்தணய் மற்றும் இயற்ளக எரிவோயு நிறுவனம் (ONGC) 

o எண்தணய் இந்தியோ நிறுவனம் (OIL) 

❖ இந்ெ குழுவோனது நிதி ஆஜயோக்கின் துளணெ ்ெளலவர ் ரோஜீவ் குமோரால் ெளலளம 

வகிக்கப்படுகிறது. 

 

ஷின்யூ மமத்ரி 18 

❖  ப்போனிய தற்ைாப்பு விமோனப்பளெ மற்றும் (Japanese Air Self Defence Force -JASDF) 

இந்திய விமோனப்பளெ (Indian Air Force - IAF) ஆகியவற்றிற்கிளெஜயயோன முெலோவது 

இருெரப்பு விமோனப்பளெப் பயிற்சியோன ‘ஷின்யூ ளமெ்ரி - 18‘ ஆக்ரோவில் உள்ள 

விமோனப்பளெ நிளலயெ்தில் தெோெங்கியது. 

❖ இந்ெ பயிற்சியின் கருெத்ுரு: “ஜபோக்குவரெத்ு விமோனெ்தில் இளணந்து இயங்குெல் / 

மனிெோபிமோன உெவி & ஜபரிெர ் நிவோரணம்” (Joint Mobility/Humanitarian Assistance & 

Disaster Relief (HADR) on Transport aircraft) என்பதாகும். 

 

ட்ரராபபக்ஸ் 2019 

❖ இந்தியை் கெற்பளெயோனது தனது முென்ளமயான  கெஜலோரப் போதுகோப்புப் 

பயிற்சியோன ெ்ஜரோதபக்ஸ் -2019 (Theatre Level Operational Readiness Exercise -TROPEX) எனும் 

தபரிய அளவிலோன பயிற்சியிகன 2019 ஆம் ஆண்டு  னவரி முெல் மோரச் ் வளர 

நெெ்ெவுள்ளது. 

❖ கெஜலோரப் போதுகோப்பு உபகரணங்களின் முழு வலிகமயிகன ஜசோதிப்பஜெ இந்ெ 

பயிற்சியின் ஜநோக்கமோகும். 

❖ ெ்ஜரோதபக்ஸ் பயிற்சியின் ஒரு பகுதியோக இந்தியை் கெற்பளெயோனது மிகப்தபரிய 

அளவிலோன கெஜலோரப் போதுகோப்புப் பயிற்சியோன ‘கெல் கண்கோணிப்புப் பயிற்சிளய’ 

(Exercise Sea Vigil)  நெெ்ெவுள்ளது. 

❖ இந்ெ பயிற்சியோனது நிலப்பகுதி மற்றும் தீவுப் பகுதிைளில் உள்ள அளனெத்ு 

பங்குெோரரக்ளளயும் உள்ளெக்கும். 

❖ இது ஜமற்கு கெற்களரப் பகுதியில் நெக்கும் வருெோந்திரப் பயிற்சியோகும். 

❖ இது இந்தியை் கெற்பளெ, இந்திய ரோணுவம், விமோனப் பளெ மற்றும் கெஜலோரக் 

கோவல் பளெ ஆகியவற்றின் ஜபோரெ் ் திறளனச ் ஜசோதிக்கும் வாய்ப்பிகன 

வழங்குகிறது. 
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பிரசாத் திட்டம் 

❖ மெ்திய அரசோனது நோெ்டின் புனிெ யோெ்திளர மற்றும் போரம்பரிய ெளங்களள 

ஜமம்படுெத்ுவதற்ைாை கீழ்ை்கோணும் தளங்ைகள புனிெ யோெ்திளர புனரளமப்பு 

மற்றும் போரம்பரிய ஜமம்போெட்ு இயக்கத்தின் (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage 

Augmentation Drive - PRASAD) கீழ் இகணதத்ுள்ளது. 

o உெ்திரகோண்டின் கங்ஜகோெ்ரி மற்றும் யமுஜனோெ்ரி 

o மெ்தியப் பிரஜெசெ்தின் அமரக்ண்ெோக் 

o  ோரை்்கண்ெட்ின் பரோஸ்நோெ் 

❖ இந்ெ புதிய ஜசரக்்ளகயுென் பிரசோெ ் திெ்ெெ்தின் கீழ் உள்ள ெளங்களின் 

எண்ணிை்கையானது 25 மோநிலங்களிலிருந்து 41 என்ற அளகவ எெ்டியுள்ளது. 

❖ இது மெ்திய சுற்றுலோ அளமசச்கெ்தினோல் 2014-15ல் தெோெங்கப்பெெ்து. 

❖ இது அளெயோளம் கோணப்பெ்ெ புனித யோெ்திளர ெளங்களின் ஜமம்போடு மற்றும் 

அழகுபடுெத்ுெல் ஆகியவற்றில் கவனம் தசலுெ்துகிறது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

யுபனஸ்ரகா/எமிர் ஜாபர் அல் அகமது அல் ஜாபர் அல் சாபாக் விருது 

❖ மோற்றுெ் திறனோளிகளின் டிஜிெ்ெல் ஜமம்போெ்டிற்கோக யுதனஸ்ஜகோ/எமிர ் ோபர ்அல் 

அகமது அல்  ோபர ்அல் சோபோக் விருெோனது, 

o வோஸ்கர ் பெ்ெோசோரஜ்ி - வங்க ஜெசெ்ளெச ் ஜசரந்்ெ மோற்றுெ் 

திறனோளிகளுக்கோன வழக்குளரஞர ் 

o தென்தசண்ெ் - சீனோளவச ் ஜசரந்்ெ ெனியோர ் துளற ெகவல் தெோெரப்ு 

தெோழில்நுெ்ப நிறுவனம் 

ஆகியயாருை்கு வழங்ைப்பை்ைது. 

❖ மோற்றுெ ்திறன் குறிெ்ெ ெகவல் மற்றும் அறிளவ அணுகுவெற்கோக ெகவல் தெோெரப்ு 

தெோழில்நுெ்ப பயன்போடுகளின் மூலம் மோற்றுெ ்திறனோளிகளள ஜமம்படுெ்தியெற்கு 

ெளலசிறந்ெ பங்களிப்ளப இவரக்ள் ஏற்படுெ்தியெற்கோக இவ்விருது 

வழங்கப்பெட்ுள்ளது. 

❖ இவ்விருெோனது 2018/2019 மற்றும் 2020/2021 ஆகிய இரண்டு ஆண்டு ைாலங்ைளுை்கு 

வழங்கப்படுகிறது. ஜமலும் இவ்விருெோனது, 

o ெனிநபர ்மற்றும் 

o நிறுவனம் ஆகிய பிரிவுைளில்  சமமோகப் பிரிெத்ு வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டு ெனிநபர ் பிரிவில் வோஸ்கர ் பெ்ெோசோரஜ்ிை்கும், நிறுவனங்களுக்கோன 

பிரிவில் தென்தசன்ெ் நிறுவனெ்திற்கும் இவ்விருது வழங்கப்பெட்ுள்ளது. 

❖ இது குளவெ ்நோெ்டினோல் மளறந்ெ ஆெ்சியோளரோன  ோபர ்அல் அகமது அல் சோபோக் 

என்பவரது நிளனவோக வழங்கப்படுகிறது.  
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ஐ.நா.வின் சமூக-பபாருளாதார, கலாசச்ாரக் குழு - பிரத்ீதி சரண் 

❖ முன்னோள் மூெ்ெ இந்திய அரசுெ ் தூெரோன பிரீெ்தி சரண் ஐ.நோ.வின் ஆசிய-பசிபிக் 

பிரோந்தியெ்திற்கோன சமூக-தபோருளோெோர கலோசச்ோர உரிளமக் குழுவிற்கு (CESCR - 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights) ஜெரந்்தெடுக்கப்பெட்ுள்ளார.் இவர ் 4 

ஆண்டுகள் இப்பெவியில் இருப்போர.் 

 

 

❖ 18 உறுப்பினரக்ள் தகோண்ெ வல்லுநர ் குழுவிற்கோன இெ்ஜெரெ்லோனது ஐ.நோ.வின் 

தபோருளோெோர மற்றும் சமூக ஆளணயெ்ெோல் நெெ்ெப்பெெ்து (ECOSOC - UN’s Economic 

and Social Council). 

பபாருளாதார, சமூக மற்றும் கலாசச்ார உரிமமகளுக்கான குழு 

❖ CESCR ஆனது 1985 ஆம் ஆண்டில் ECOSCO ஆல் ஏற்படுெ்ெப்பெெ்து. 

❖ CESCR ஆனது தபோருளோெோர, சமூக மற்றும் கலோசச்ோர உரிளமகள் மீெோன சரவ்ஜெச 

உென்படிக்ளகயின் தசயல்போெள்ெக் கண்கோணிக்கும். 

❖ CESCR சந்திப்போனது ஒவ்தவோரு ஆண்டும் நோன்கு வோரங்களுை்கு டெனீவோவில் 

நளெதபறும். 

 

புத்தாக்க இமளர ார் உயிரப்தாழில்நுட்பவி லாளர ்விருது 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கோன புெ்ெோக்க இளளஜயோர ்உயிரத்ெோழில்நுெ்பவியலோளர ்விருது 

ஐஐடி - மோண்டியின் துளணப் ஜபரோசிரியரோன ெோக்ெர ் ர னீஸ் கிரிக்கு 

வழங்கப்படுகிறது. 

❖ ஜிகோ ளவரஸ் புரெ உளற மடிப்பு மற்றும் ஜநோய்த் ெடுப்பிற்கோன கண்டுபிடிப்பு 

மீெோன புெ்ெோக்க கருெ்ளெப் பரிந்துளரெ்ெெற்கோக ெோக்ெர ் கிரி 

ஜெரந்்தெடுக்கப்பெட்ுள்ளோர.் 

❖ ஜமலும் இவர ்பல்ஜவறு கெ்ெளமக்கப்பெெ் மற்றும் ஒழுங்ைற்ற புஜரோெ்டீன்களில் புரெ 

மடிப்புகளின் அடிப்பளெப் பிரசச்ளனகளள புரிந்து தகோள்ளுெல் மற்றும் 
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அவற்றுை்குத் தீரவ்ு கோண்பதில் ெனது நிபுணெத்ுவெ்ளெ நிரூபிெத்ுள்ளோர.் 

❖ அறிவியல் மற்றும் தெோழில்நுெ்ப அளமசச்கெ்தின் கீழ் உள்ள உயிரத்ெோழில்நுெ்பெ் 

துளறயோனது ெோக்ெர ்கிரிளய இவ்விருதுக்குெ் ஜெரந்்தெடுெத்ுள்ளது. 

 

பாதலான் டி ஆர் விருது 2018 

❖ கோல்பந்தின் தபருளமமிக்க தகௌரவமோன பாயலான் டி ஆர ்(Ballon d’Or) விருதிளன 

குஜரோஷியோவின் நடுைள வீரரான  லூகோ மோெ்ரிை் தபற்றுள்ளோர.்  

 

❖ குயராஷியாகவ வரலாற்றுச ் சிறப்புமிை்ை  பிஃபோ உலகை் ஜகோப்ளப இறுதிப் 

ஜபோெ்டிை்கு வழி நைதத்ியகம (பிரோன்ஸோல் ஜெோற்கடிக்கப்பெெ்து) மற்றும் ரியல் 

மோெ்ரிெ் கிளப்பின் 3-வது ஜநரடி சோம்பியன்ஸ் லீக் டிரோபி தவற்றி ஆகியவற்றில்  

அவரின் முக்கிய பங்களிப்பிற்ைாை இந்ெ விருது வழங்கப்பெ்ெது. 

❖ இென்மூலம் இவர ் லிஜயோனல் தமஸ்ஸி மற்றும் கிறிஸ்டியோஜனோ தரோனோல்ஜெோ 

ஆகிஜயோரின் ஏறை்குகறய பெ்ெோண்டு கோல ஆதிை்ைத்கத முடிவிற்கு டைாண்டு 

வந்தார.் இவரக்ள் இருவரும் 2008-லிருந்து இந்ெ விருதுகளளத் தெோெரந்்துப் தபற்று 

வந்ெனர.் 

❖ தபண்களுக்கோன போயலான் டிஆர ்விருதிகன நோரஜ்வயின் அெோ தெகர ்தபரக்் (23) 

தபற்றோர.் இது தபண்களுக்கோன போயலான் டிஆர ் விருது வழங்குதலின் முதல் 

பதிப்போகும். 

❖ இவர ் பிதரஞ்சு அணியோன லியோன் உென் இளணந்து 3 முளற தபண்களுக்கோன 

சோம்பியன்ஸ் லீக்கில் தவற்றி தபற்றோர ் மற்றும் கெந்ெ பருவெ்தில் ஜபோெ்டிெ ்

தெோெரின்  சோெளனயான 15 யைால்ைகள அவர ்அடித்தார.் 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

2023 IAAF உலக சாம்பி ன்ஷிப் 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டின் சரவ்யதச ெெகள விளளயோெட்ுக் கூெ்ெளமப்புச ்சங்ைத்தின் (IAAF - 

International Association of Athletics Federations) உலக சோம்பியன்ஷிப் ஜபோெ்டிளய 
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ெங்ஜகரியின் ெளலநகரோன புெ்ெதபஸ்ெ் நகரமோனது நெெத்ுவது என்று 

அதிகோரப்பூரவ்மோக உறுதி தசய்யப்பெ்ெது. 

❖ தமோனோக்ஜகோவில் நளெதபற்ற IAAF ஆளணயக் கூெ்ெெத்ின் ஜபோது இது தெோெரப்ோன 

முடிவு எடுக்கப்பெெ்து. 

❖ ஆறு ஆண்டுகோல இளெதவளிக்குப் பின்பு உலக சோம்பியன்ஷிப் ஜபோெ்டியோனது 

ஐஜரோப்போவால் நெெ்ெப்படுகிறது. உலக சோம்பியன்ஷிப் ஜபோெ்டியோனது 2019 ஆம் 

ஆண்டில் கெ்ெோரிலும் 2021 ஆம் ஆண்டில்  அதமரிக்கோவிலும் 

நளெதபறவிருக்கின்றன. 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டின் IAAF உலக சோம்பியன்ஷிப் ஜபோெட்ியோனது இங்கிலோந்தின் 

இலண்ென் நைரில் நளெதபற்றது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிற்கோன விளளயோெட்ுகளின் ஐஜரோப்பியெ் ெளலநகரம் (European 

Capital of Sport for 2019) என்ற பெ்ெம் புெ்ெதபஸ்டிற்கு வழங்கப்படுகிறது. 

 

“Heart Attack Rewind” - ஊடகப் பிரசச்ாரம் 

❖ உணவு விநியயாைத்தில் தெோழிற்சோளலயோல் ெயோரிக்கப்பெ்ெ மோறுபக்க தகோழுப்ளப 

(trans-fat) ஒழிப்பளெ ஜநோக்கமோகக் தகோண்டு உணவுப் போதுகோப்பு மற்றும் 

ெரப்படுெத்ுெல் ஆளணயமோனது (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) “Heart 

Attack Rewind” என்ற ஊெகப் பிரசச்ோரெ்ளெெ ்தெோெங்கியுள்ளது. 

❖ உலக சுகோெோர அளமப்பினோல் மோறுபக்க தகோழுப்ளப ஒழிப்பெற்கோை 

ஏற்படுெ்ெப்பெ்ெ உலக இலக்கு ஆண்டிற்கு முந்ளெய ஆண்ைான 2022 ஆம் ஆண்டில் 

அகத ஒழிை்ை முற்படும் FSSAI-ன் உலக இலக்ளக இந்தியோ ஆெரிக்கிறது.  

❖ இது FSSAI-ன் குறிக்ஜகோளோன “மோறுபக்க டைாழுப்பில் இருந்து விடுபடுவது : 

இந்தியோ@75”  என்பதுைன் ஒன்றிப் தபோருந்துகிறது. 
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